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اللجنة اال�ست�شارية والتنفيذية مل�شروع «رواد ال�صحافة البحرينية»

الدكتور عبداهلل عبدالرحمن يتيم .
ال�سيد ح�سني عي�سى املحرو�س .
ال�سيد يو�سف حممد ا�سماعيل .

رواد ال�صحافة البحرينية

�إبراهيم ح�سن كمال

بـ�ش ـ ــار احل ـ ـ ــادي

كلمة رئي�س هيئة �ش�ؤون الإعالم
منذ �إطالق الم�شروع الإ�صالحي لجاللة الملك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة
البحري ��ن ،والإع�ل�ام البحرينـي ي�شهد في كافة جوانبه تط ��ورات وا�ضحة وملمو�سة نحو
تر�سي ��خ حرية الر�أي والتعبـير وتعزيز الكفاءة والمهنية الإعالمية ،ليعك�س هذا الحراك
الإعالمي نقلة نوعية في الدور الذي ت�ضطلع به هيئة �ش�ؤون الإعالم من جوانب تنويرية
وتثقيفي ��ة مختلف ��ة وهام ��ة للأجي ��ال ال�صاع ��دة  ،وليتعرف ��وا على الكثير م ��ن تاريخهم
وتراثهم الثقافي وثرائه المتنوع في مجاالت مختلفة.
وي�أت ��ي م�شروع (رواد ال�صحافة البحرينية) الذي ن�ضعه بين يدي القارئ  ،والباحث
المخت� ��ص مع ��ا ،لتكري ��م رواد ال�صحافة البحريني ��ة  ،و�إظهار �أهمي ��ة دورهم في ريادة
العم ��ل ال�صحاف ��ي ف ��ي البحرين وت�شجيع الكت ��اب البحرينـي  ،من خ�ل�ال دعمه ون�شره
 ،لتمكي ��ن الق ��راء من االطالع عليه ف ��ي المملكة وخارجها  ،و�إث ��راء المكتبة البحرينية
المعا�ص ��رة ب�سل�سل ��ة مهم ��ة عن تاري ��خ ال�صحافة � ،آملي ��ن �أن ت�سهم ه ��ذه ال�سل�سلة من
م�شروع (رواد ال�صحافة البحرينية) في �إلقاء ال�ضوء على العديد من المو�ضوعات التي
تعن ��ي الباحثين والكتاب وت�ساهم في انجاز م�شاريعهم البحثية ،وتعمل على ملء الفراغ
ف ��ي المكتبة العربية وبخا�صة فيما يتعل ��ق بمثل هذه الإ�صدارات التي تعك�س جانب ًا مهم ًا
من جوانب الحياة الثقافية والأدبية وما و�صلت �إليه حرية التعبير في المجتمع البحريني
الحديث.
فقد �أنجزت هيئة �ش�ؤون الإعالم ع�شرة كتب من م�شروع (رواد ال�صحافة البحرينية)
ال ��ذي ي�شتمـ ��ل علـ ��ى مقدمة تت�ضمـ ��ن �سيرة كل رائد م ��ن ه�ؤالء ال ��رواد ومختارات من

مقاالته ��م وكتاباته ��م ف ��ي �سل�سلة كتب من ع�ش ��رة �أجزاء تهتم ب ��رواد ال�صحافة في
مملكة البحرين� ،آملين ا�ستكمالها في الم�ستقبل القريب.
فالكتاب ال ُ
أول في هذه ال�سل�سلة عن الراحل عبداهلل الزائد رائد ال�صحافة البحرينية
ُ
و ُم�ؤ�س� ��س �أول جري ��دة �أ�سبوعية في البحرين والخليج العربي با�سم (البحرين) في عام
 .1939والكت ��اب الثان ��ي عن ال�صحافي الراحل الأ�ستاذ محم ��ود المردي �أحد �أهم رواد
ال�صحاف ��ة البارزين والثالث كتاب عن عمي ��د ال�صحافة البحرينية الأ�ستاذ علي �سيار ،
ال ��ذي عا�صر بدايات ال�صحافة في مملكة البحرين وال يزال يقدم عطاءه و�إبداعه حتى
يومنا هذا  ،والرابع كتاب عن الراحل الأ�ستاذ ح�سن الج�شي الذي كان من �أهم محرري
مجل ��ة (�صوت البحري ��ن) التي �صدرت ف ��ي الخم�سينيات من الق ��رن الما�ضي والكتاب
الخام� ��س ع ��ن ال�صحافي والإذاعي الراحل �أحمد محمد يتيم كاتب ق�صة ق�صيرة ومعد
برام ��ج ول ��ه الكثي ��ر من البرامج الت ��ي قدمها للإذاع ��ة � .أما الكت ��اب ال�ساد�س في هذه
ال�سل�سل ��ة فقد كان الأ�ست ��اذ تقي البحارنة الذي �شارك هو الآخ ��ر بكتاباته ومقاالته في
بداي ��ات �صحاف ��ة البحري ��ن و�أعطاها لفترة طويل ��ة الكثير من عمره و�أف ��كاره .والكتاب
ال�ساب ��ع ع ��ن ال�صحاف ��ي الراحل عب ��داهلل الوزان  ،ال ��ذي �أ�صدر في ع ��ام  1955مجلته
الأ�سبوعي ��ة (المي ��زان)  .الكت ��اب الثامن عن ال�صحافي �أحمد �سلم ��ان كمال الذي كان
�أ�ستاذ ًا وم�ؤلف ًا �إذاعي ًا ومنتج ًا والم�سئول المبا�شر عن المطبوعات والن�شر .وبعده الكتاب
التا�سع عن ال�صحافي الراحل الأ�ستاذ �إبراهيم ح�سن كمال �أحد م�ؤ�س�سي (مجلة �صوت
البحرين) منذ عام 1950م وم�ؤ�س�س جمعية البحرين الخيرية في عام 1979م .و�آخرها
العا�ش ��ر عن ال�صحافي الراحل الأ�ستاذ عب ��داهلل المدني الذي �أ�س�س مجلة (المواقف)
الأ�سبوعية في عام  .1973وهي �أول مجلة ت�صدر بعد اال�ستقالل المجيد.

وه ��ذا الم�شروع هو واحد م ��ن الم�شاريع الإعالمية التي ن�سع ��ى لتحقيقها على �أر�ض
الواق ��ع  ،م�ستمدين �إلهامنا م ��ن تاريخ الإعالم البحريني الزاه ��ر بالمواقف الم�شرفة،
وبم ��ا ت�شهده مملك ��ة البحرين حالي ًا م ��ن ازدهار �صحفي و�إعالم ��ي وثقافي يتج�سد في
من ��اخ الحري ��ة التي يطرح في جميع و�سائل الإعالم في �إطار من ال�شفافية والمو�ضوعية
 ،وما تحقق من مكا�سب و�إنجازات �إعالمية  ،حظى برعاية خا�صة من القيادة الحكيمة
والحكومة الر�شيدة.

فواز بن محمد بن خليفة �آل خليفة
رئي�س هيئة �ش�ؤون الإعالم
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مقدمة
يعترب الأ�ستاذ �إبراهيم ح�سن كمال �شخ�صية بارزة ومتميزة يف البحرين على �صعيد
ال�صحافة والعمل اخلريي ،فهو �أحد م�ؤ�س�سي “جملة �صوت البحرين” منذ عام
1950م حتى عام 1954م ،ثم �أ�صدر “جملة املجتمع اجلديد”منذ عام 1970م
حتى عام 1973م ،ثم �أ�صدر “جملة البحرين اخلريية”يف عام 1983م وتر�أ�سها
حتى وفاته يف عام 2000م .كذلك فهو م�ؤ�س�س جمعية البحرين اخلريية يف عام
1979م ،وهي تعترب واحدة من �أكرث اجلمعيات ن�شاط ًا يف اململكة ،والتي تعمل

على تقدمي الدعم وامل�ساعدة للأ�رس املحتاجة واملعوزة يف اململكة.
�أما كتابات الأ�ستاذ �إبراهيم كمال ال�صحفية ،فقد ات�سمت بجمال ال�صياغة،
ودقة الت�صوير ،ولغته الوا�ضحة وال�سهلة ،و�أفكاره املرتبة ،كما ات�سم بالطابع
الأدبي اجلميل ،وحتتوي هذه املقاالت على عدة ق�ضايا ،منها :الق�ضايا ال�سيا�سية:
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والتي ت�ضم :الق�ضايا الوطنية والق�ضايا القومية ،كذلك ت�ضم مقاالته الق�ضايا

االجتماعية والتي كان كثرياً ما يركز عليها يف كتاباته ،ويالحظ �أن �أكرث مقاالت
الكاتب ُمن�صبة على هذا اجلانب ،كذلك كان للق�ضايا االقت�صادية ن�صيب يف

كتاباته وركز من خالل هذا اجلانب على نواحي اقت�صادية مهمة جداً �أثارها �أو

ناق�شها ،و�أخرياً الق�ضايا ال�صحية وكان يتطرق لها لتنبيه النا�س واجلهات ال�صحية
يف البحرين من �آثارها وخطورتها.
ولهذه الأ�سباب وغريها فقد اختارته هيئة �ش�ؤون الإعالم ليكون �ضمن �سل�سلة
رواد ال�صحافة يف البحرين ،وبالتايل مت و�ضع هذا الكتاب لي�ضم جمموعة منتقاة
من �أ�شهر مقاالته ،ودرا�سة مف�صلة حول �أهم خ�صائ�صها ومميزاتها ،ولتكون

مرجع ًا مهم ًا لأبناء هذا اجليل ،فيعرفوا الكثري عن تاريخهم وتراثهم الثقايف
وثرائه الكبري واملتنوع واهلل املوفق.
ب�شار احلادي

***

�إبراهيم كمال

7

ال�سرية الذاتية
�إبراهيم ح�سن كمال
(1915م2000-م)
والده هو احلاج ح�سن �إبراهيم كمال (1876م1949-م) من مواليد املحرق ،وعمل
تاجر ًا للمواد الغذائية مثل :الدهن ،والبهارات ،والرز (العي�ش) وغريها .وعنده
حمل (دكان) يف فريج (�ستي�شن) حمطة ال�سيارات القدمية ،كما يذكر عنه �أنه
كان ي�ؤذن مب�سجد (�ستي�شن) القريب من بيته ،كما يتناوب مع بع�ض رجال املنطقة
يف الأذان ُح�سبة هلل تعاىل ،حيث مل تكن دائرة الأوقاف �آنذاك موجودة ،كما �أنه مل
يكن يتقا�ضى �أي �أجر لقيامه بهذه املهمة .كان رج ًال �صارم ًا �صبور ًا ،طويل القامة ذا
بنية قوية ،تزوج زوجتني من �سيدات املحرق ورزق بابن وثالث بنات وهم� :إبراهيم،
ومرمي ،وعائ�شة ،و�أمينة� ،أما �إبراهيم في�أتي احلديث عليه مف�ص ًال ،و�أما مرمي فقد
تزوجت من احلاج حممد ال�شيخ ،و�أما عائ�شة فقد تزوجت احلاج �إبراهيم الوردي،
و�أما �أمينة فقد تزوجت من احلاج حممد الغرير .تويف ح�سن بن �إبراهيم كمال �إىل
رحمة اهلل بعد �أن جاوز ال�سبعني من العمر يف عام 1949م ودفن مبقربة املحرق.
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و�أما والدة املرتجم له فهي ال�سيدة فاطمة بنت يو�سف (1878م1958-م) من
مواليد املحرق ،وكانت امر�أة �صاحلة ذات �شخ�صية قوية ،عملت فرتة يف بيع الكحل
على ن�ساء املحرق فكانت ت�شرتيه وتطحنه وتبيعه ،كما يذكر عنها �أنها كانت تداوي
الن�ساء عن طريق بع�ض الأدوية ال�شعبية والتدليك (امل�سود) وما �إىل ذلك دون �أي
�أجر و�إمنا ح�سبة هلل تعاىل ،وقد �أ�صبحت كفيفة يف �آخر عمرها وتوفيت بعد �أن
جاوزت الثمانني من العمر يف عام 1958م رحمها اهلل تعاىل.
ولد �إبراهيم ح�سن كمال مبدينة املحرق ،وبعد �أن بلغ اخلام�سة من عمره �أدخله والده
�إىل ال ُكتاب (املطوع) فتعلم مبادئ القراءة والكتابة واحل�ساب وحفظ ق�سط ًا وافر ًا
من القر�آن الكرمي .ثم �أدخله والده �إىل مدر�سة الهداية اخلليفية وظل فيها ب�ضع
�سنني وتخرج ب�شهادة ابتدائية وبتفوق .كما در�س لدى العامل الفا�ضل ال�شيخ حممد
بن علي بن يعقوب احلجازي النق�شبندي �شيخ الطريقة النق�شبندية يف البحرين.
ثم عمل �سكرتري ًا لدى مدير �إدارة املعارف ال�شيخ عبد اهلل بن عي�سى �آل خليفة،
وهي الوظيفة التي ق�ضى فيها ثالثني عام ًا كاملة .كذلك كان لإبراهيم كمال دور
مهم يف العمل الريا�ضي واالجتماعي واخلريي وذلك من خالل رئا�سته لنادي
البحرين الثقايف والريا�ضي لعدة دورات ثم عمل �أمين ًا عام ًا الحتاد �أندية البحرين
يف اخلم�سينيات وال�ستينيات.
تزوج �إبراهيم كمال ثالث زوجات ولكنه مل يرزق من زوجتيه الأوليني �إمنا رزق
من الثالثة فقط وهي ال�سيدة مرمي بنت عبد اهلل حممود املال ،و�أما �أوالده فهم
على الرتتيب :عبد اهلل� ،أمينة ،فاطمة� ،شيخة ،حممد ،عبد الرحمن ،نورة ،ح�سن،
زكية ،نبيل ،فريد ،عدنان.
من املجاالت التي برز بها جنم �إبراهيم كمال هو جمال ال�صحافة حيث تر�أ�س
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جملة �صوت البحرين ،منذ عام 1950م حتى عام 1954م ،ثم �أ�صدر جملة املجتمع
اجلديد منذ عام 1970م حتى عام 1973م ،ثم �أ�صدر جملة البحرين اخلريية يف
عام 1983م وتر�أ�سها حتى وفاته يف عام 2000م وهذه نبذة خمت�صرة عن جتربة
الكاتب ال�صحفية وعن املجالت التي �أ�صدرها.
�أ�صدر الكاتب �إبراهيم كمال العدد الأول من املجلة ال�شهرية الأوىل جملة (�صوت
البحرين) يف الأول من �أغ�سط�س �سنة  ،1950وقد اهتمت ب�شئون الأدب واالجتماع
وعززت االجتاه القومي يف البالد حيث �صدرت و�سط اجتاهني تقا�سما ال�ساحة
اخلليجية يف مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية وهما :االجتاه اال�سالمي،
واالجتاه القومي .وقد تعاون مع �إبراهيم كمال لإ�صدار هذه املجلة نخبة من �شباب
البحرين الوطني الغيور حيث توىل �إبراهيم كمال من�صب املدير امل�سئول عن املجلة،
وتوىل حممود املردي من�صب �سكرتري التحرير ،وكانت �أ�سرة التحرير مكونة من
الأ�ساتذة :ح�سن جواد اجل�شي ،وعبد العزيز �سعد ال�شمالن ،وعلي التاجر ،وعبد
الرحمن الباكر� ،إال �أنها توقفت عن ال�صدور يف �أغ�سط�س 1954م.
يتذكر �إبراهيم ح�سن كمال ق�صة ت�أ�سي�س جملة �صوت البحرين بقوله« :كنا جمموعة
من ال�شباب املهتمني بالثقافة والأدب واملعرفة وكنا نتتبع بحرارة ما يجري يف م�صر
والأقطار العربية �آنذاك ،وكنا نتطلع �إىل وجود مطبوعة حتمل اهتماماتنا ونكتب
فيها ما يجول يف خواطرنا .كان حلمنا �صحيفة قادرة على ا�ستيعاب هذه الطموحات
الكثرية ،وكما قلت ت�أثرنا بال�صحافة العربية ف�أزمعنا على �إ�صدار �صحيفة.
منذ اللحظة الأوىل ا�سندت �إيل مهمة حتقيق هذا الطموح ،وذلك عن طريق
اتخاذ الإجراءات الر�سمية املطلوبة ،وكان �إ�صدار ال�صحافة �صعب ًا جد ًا .لقد كان
حاكم البحرين �آنذاك املغفور له ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة الذي تعاطف
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مع طموحنا ،وهذا مما جعل هذا الطموح ي�صري واقع ًا ،ولقد �أكد املغفور له ال�شيخ
�سلمان م�ساندته ب�أن منحنا مكتب ًا للمجلة عند مبنى البلدية القدمي يف املنامة.
لقد �أرت�أينا ت�أ�سي�س جملة �شهرية �أدبية اجتماعية ،وا�سميتها «�صوت البحرين»
وعلقنا يافطة با�سمها يف املكتب الذي منحنا �إياه املغفور له ال�شيخ �سلمان.
وت�أ�سي�س �صحيفة ال ميكن �أن يكون �سه ًال ،يف ذلك الزمان الذي كانت ال�صناعة
ال�صحافية غري مزدهرة من حيث توفري املطابع ومالءمتها ومع م�صاعب الت�أ�سي�س
الكثرية ا�ستطعنا �أنا وجمموعة من املتحم�سني �أن جنمع مادة العدد الأول ثم حني
اكتملت لدينا اال�ستعدادات� ،أ�صدرنا عددها البكر ،وقد مت طبعه يف مطبعة امل�ؤيد،
يف البحرين ،هو العدد الوحيد الذي طبع يف البحرين ،حيث بعد هذا العدد اجتهنا
لطباعة املجلة يف بريوت ،وبقيت املجلة تطبع يف لبنان حتى توقفت.
لقد لقيت �صوت البحرين �إقبا ًال �شديد ًا من القراء بل لقد كانت توزع ب�شكل مل
نكن نتوقعه يف البدء ،كنا نبيعها بروبية 100فل�س ولقد كان القراء ي�ستعجلوننا
لأخذ �أعدادهم حتى قبل �أن يتم توزيعها يف ال�سوق ،بل �إن املوظفني يف املطار ،كانوا
يفتحون الطرود وي�أخذون �أعداد ًا من �صوت البحرين ليقر�أوها.
كانت �صوت البحرين تغطي بع�ض التكاليف وكنا نح�صل على دعم مادي منظم من
املغفور له ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة حاكم البحرين �آنذاك بل لقد كنا نقدم
له بناء على طلبه قائمة بالتكاليف يف بع�ض الأحيان وكان رحمه اهلل ي�سددها �إىل
�أقرب بيزة فيها ،كان ي�ساعدنا وي�ساندنا ،ولذا مل نكن نعاين من �أي �ضائقة مالية
()1
يف طباعتها وكانت �أعداد كثرية منها تباع».
�أما �سبب توقف جملة �صوت البحرين فقد �أغلقها م�ست�شار حكومة البحرين بلكريف
وذلك ملا كانت ت�سببه من �إحراج لل�سلطات امل�ستعمرة .ومن املعلوم �أن �إ�صدار �صحيفة
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يف البحرين �أو جملة �أمر �صعب للغاية ،وملا كان املتقدم لهذا املطلب هو �إبراهيم
ح�سن كمال �سكرتري ال�شيخ عبد اهلل بن عي�سى �آل خليفة وزير املعارف وافق ال�شيخ
�سلمان على هذا املطلب ومنح �إبراهيم كمال موافقته التامة لي�س هذا فح�سب بل
�أعطاه مكان ًا للن�شر ودعم ًا مادي ًا وما �إىل ذلك ،وقبل هذا كله دعم ًا معنوي ًا وت�شجيع ًا
منقطع النظري.
()2
ويف قراءة للأ�ستاذ من�صور �سرحان عن املجلة يف كتابه «ال�صحافة يف البحرين»
ي�صفها و�صف ًا دقيق ًا بقوله« :جملة �أدبية اجتماعية �شهرية� ،صدر عددها الأول يف
�شهر ذي القعدة �سنة  1950/1369وا�ستمرت حتى عام  1954ت�صدرها جلنة من
�شباب البحرين �آنذاك هم �أ�سرة حتريرها .مديرها امل�سئول �إبراهيم ح�سن كمال،
و�سكرتري التحرير حممود حممد املردي ،وتتكون بقية �أ�سرة التحرير من :ح�سن
جواد اجل�شي ،وعبد العزيز �سعد ال�شمالن ،وعلي التاجر ،وعبد الرحمن الباكر.
وتتم طباعة املجلة يف دار الك�شاف يف بريوت وت�صدر يف بداية كل �شهر عربي ،ويتم
توزيعها يف بع�ض البلدان العربية مبا فيها بلدان اخلليج العربي.
�صدرت املجلة يف ال�سنة الأوىل يف ما بني 42و� 48صفحة من القطع العادي للمجالت.
م�ستخدمة الورق العادي ،وزيدت عدد �صفحاتها يف ال�سنوات الثالث الأخرية فو�صل
عددها �إىل � 70صفحة.
متثل جملة �صوت البحرين �أبرز ال�صحف واملجالت املحلية ال�صادرة يف اخلم�سينيات
من القرن املن�صرم .فقد اهتمت ب�أمور الفكر والأدب �أكرث من غريها .وتعد مفخرة
يف تاريخ ال�صحافة يف البحرين ملا امتازت به من �أ�سلوب رفيع ولغة ر�صينة ،وما
زخرت به من مقاالت �أدبية متعددة اجلوانب واالجتاهات ،وعاجلت ق�ضايا الفكر
والثقافة والأدب ب�أ�سلوب حديث ونظرة ع�صرية.
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جاء يف ال�صفحة الثالثة من العدد الأول كلمة �سامية ل�صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان
بن حمد �آل خليفة حاكم البحرين �آنذاك تتويج ًا للعدد الأول هذا ن�صها�« :أن �إ�صدار
مثل هذه يف بالدنا العزيزة �أمنية طاملا متنيناها ،وقد حققها اهلل على �أيدي �شبابنا
الناه�ض فرنجو لها التقدم واالزدهار».
ر�سمت املجلة �أهدافها من خالل ما جاء يف افتتاحية عددها الأول بقلم مديرها
امل�سئول �إبراهيم ح�سن كمال حيث قال« :ولعل ما دعانا �إىل �إ�صدار هذه املجلة هو
احتياج البالد �إىل جملة تعك�س �صورة حقيقية ملا يقبع يف م�شاعرنا من خواطر و�آمال
نهدف من ورائها �إىل تهيئة �أنف�سنا حلياة �أف�ضل وم�ستقبل �أ�سمى .و�إنه ملا يدعو �إىل
الفخر �أن تكون �أمورنا م�سرية يف البالد بحكومة تنهج نهج ًا دميوقراطي ًا يبيح حرية
القول والفكر ،ن�ستطيع يف ظله �أن نقول للمح�سن �أح�سنت وللم�سيء �أ�س�أت دون �أن
نطمع يف �إثابة �أو نخ�شى من وعيد .مواطني الكرمي � ..إننا ال نريد �أن نحقق ربح ًا
مالي ًا من ورائك ،كما ال نريد �أن تظن علينا ب�آرائك وتوجيهاتك  ،ففي تعاونك معنا
ن�ضمن لك متعة �أوفى ولبالدك �سمعة ح�سنة ،ولنا جمهود ًا �أ�ضخم ،فال تردد �أن
تتف�ضل وتوافينا بكل ما يعن لك من خواطر وانتقادات تقوم منا ما اعوج وت�ضيء
لنا ال�سبيل».
عنيت املجلة بالتوعية القومية والق�ضايا الأدبية ،و�أخذت الق�صائد تتناثر على
�صفحاتها ،كما �أخذت الق�ص�ص الق�صرية تزين �أعدادها بدء ًا من العدد الأول.
وكتبت املقاالت الأدبية والنقدية مف�سحة املجال للأقالم املحلية والعربية .ومن
�أبوابها الثابتة :يف امليزان ،دنيا الكتب ،نفح الطيب� ،صيدنا ،مع القراء� ،أنت ت�س�أل
ونحن جنيب ،يف موكب الزمن.
وعلى الرغم من اهتمام جميع ال�صحافة املحلية ال�صادرة يف اخلم�سينيات بالفكر
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والأدب� ،إال �أن جملة �صوت البحرين تعد املجلة الوحيدة التي لعبت الدور الريادي
يف تطوير احلركة الثقافية والأدبية يف البالد .وقد قال عنه املفكر البحريني
املعروف الدكتور حممد جابر الأن�صاري( :)3مثلت مدر�سة ر�صينة ومنوذج ًا يحتذى
يف الكتابة ال�صحفية الفكرية واالجتماعية لي�س على �صعيد اخلليج وحده ،و�إمنا يف
العامل العربي ،حيث �شاركت الأقالم العربية يف �أقطار العروبية بالإ�سهام فيها.
ومل يقف وراء جملة �صوت البحرين التي كانت ت�صدر �شهرية ثقافية اجتماعية
جامعة �شخ�ص واحد مبفرده ،بل كانت عم ًال جماعي ًا حقيقي ًا �ضم جمموعة كبرية
من ال�شباب املثقف من خمتلف امليول والفعاليات ،وكانت املجلة تعك�س تطلعات هذه
اجلماعة و�أهدافها ،كما مثلت نواة التفكري والعمل التي كانت منطلق ًا فيما بعد
لتطوير احلركة الإ�صالحية بالبالد يف مطلع اخلم�سينيات .كان مل�ساهمة طليعة
املثقفني من �أبناء البحرين يف هذه املجلة �أثره الكبري يف جعلها جملة �أدبية اجتماعية
رائدة .ومن بني الذين �ساهموا ب�أقالمهم فيها :علي التاجر ،وح�سن جواد اجل�شي،
وتقي البحارنة ،و�إبراهيم ح�سن كمال ،و�إبراهيم العري�ض.
و�أو�ضح الدكتور هالل ال�شايجي( )4مقدرة وكفاءة بع�ض ه�ؤالء الكتاب مبين ًا �أن ح�سن
اجل�شي امتاز بنتاجه الوفري املتنوع نتيجة الت�ساع ثقافته التي تتميز بها مقاالته،
وامتاز تقي البحارنة بقدرته الأ�سلوبية ،ومييل �إىل درا�سة مو�ضوع املقالة واالت�ساع
يف معاجلته حتى يخل�ص �إىل النتائج بعد العر�ض والتحليل� .أما علي التاجر فهو ال
يجاري اجل�شي �أو البحارنة يف كرثة النتاج �إال �أن روحه الأدبية تتجلى وا�ضحة يف
مقاالته ،وله عناية خا�صة بالرتجمة وين�شد يف �أ�سلوبه اجلماليات ،وميتلك �أ�سلوب ًا
رفيع ًا جعل جملة الر�سالة تن�شر له يف بع�ض �أعدادها .ويختار مو�ضوعات مقاالته وال
�سيما املرتجمة منها من كتب الرحالت الإجنليزية عن جزيرة العرب مما يجعلها
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تت�سم باجلدية والت�شويق .ويرتبط �إنتاج �إبراهيم ح�سن كمال يف املقالة باملنا�سبات
والنقد االجتماعي ،ومييل يف �أ�سلوبه �إىل االعتدال و�إن كان ال ي�صل يف قامو�س تعبريه
�إىل احلد الذي و�صل �إليه بع�ض زمالئه.
توقفت املجلة يف عام 1954م بعد �إ�صدار عددها الأخري الذي �ضم العددين التا�سع
والعا�شر من ال�سنة الرابعة يف �شهر ذي القعدة وذي احلجة �سنة 1373هـ .وبلغ عدد
الأعداد التي �أ�صدرتها املجلة  48عدد ًا .وبهذا �أ�سدل ال�ستار على �إ�صدار �أهم جملة
لعبت دور ًا مميز ًا يف جمال الفكر والأدب وال�سيا�سة �أي�ض ًا.
ونظر ًا لكونها متثل البعد ال�صحفي املتميز وت�ضم تراث البحرين الثقايف والأدبي
والعلمي .فقد �ساهم بيت عبد اهلل الزايد لرتاث البحرين ال�صحفي يف تبني طبع
 500ن�سخة من املجلة وذلك يف نوفمرب من عام 2003م.
جملة املجتمع اجلديد:
كذلك �سعى الفقيد الراحل �إىل �إ�صدار جملة «املجتمع اجلديد» يف  6يونيو ،1970
وهي جملة �أ�سبوعية اجتماعية �سيا�سية ،ولكن مل يدم لها البقاء طوي ًال حتى
توقفت عن ال�صدور يف عام 1973م .ي�صفها الأ�ستاذ من�صور �سرحان يف كتابه
«ال�صحافة يف البحرين»( )5بقوله« :املجتمع اجلديد  1973-1970جملة �أ�سبوعية
اجتماعية �سيا�سية م�صورة �صدر عددها الأول يوم الأحد � 12إبريل  ،1970تعنى
بالأمور االجتماعية والفنية والثقافية والريا�ضية ب�شكل كبري� .أما الأخبار ال�سيا�سية
فتذكرها كمجرد �سرد للأخبار املحلية الأ�سبوعية .رئي�س حتريرها �إبراهيم ح�سن
كمال ،ومدير التحرير �أحد الفل�سطينيني ويدعى م�صطفى ال�صيفي ،و�سكرتري
التحرير علي اللبابيدي.
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�صدرت املجلة بالقطع العادي � 22×29سم وتغري �إىل �24 ×33سم وتعر�ضت املجلة
�إىل �سل�سلة من التغريات يف ال�شكل ،وتبدلت تروي�ستها عدة مرات .وحتى عدد
�صفحاتها �أ�صابها التغيري ،فقد بد�أت ب�أربعني �صفحة و�أ�صبحت � 32صفحة .وكانت
تطبع يف بادئ �أمرها يف امل�ؤ�س�سة العربية للطباعة والن�شر ،ثم حتولت للطباعة يف
مطابع الر�أي العام يف الكويت ،حيث مت طبع ب�ضعة �أعداد منها� ،إال �أنها عادت من
جديد لتطبع يف امل�ؤ�س�سة العربية للطباعة والن�شر.
توقفت املجلة يف عام  1973وتذكر درا�سة �أعدت عن ال�صحافة يف البحرين �أنها
توقفت ب�سبب عدم رواجها والإقبال عليها من القراء .وترى الدرا�سة �أن عدم
مواكبة املجلة للنه�ضة ال�صحفية يف ال�سبعينيات من حيث التن�سيق والتبويب
والإخراج ،واالهتمام بالق�ضايا الأدبية واالجتماعية اجلانبية يف معظم الأحيان مع
جتنب الأمور ال�سيا�سية التي تهم املواطن البحريني ،من الأ�سباب التي �أدت �إىل
عدم رواجها بني القراء .لذلك كان توقفها حتمي ًا رغم وفرة �إعالناتها التجارية».
�أقول :كيف تقف جملة رغم وفرة �إعالناتها التجارية ،وكيف تقوم ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات والأفراد بالإعالن فيها بكرثة مع عدم رواجها وانت�شارها بني القراء،
هذا كالم يناق�ض بع�ضه البع�ض ،لكن ال�صحيح هو كما يذكر جنل الكاتب الأ�ستاذ
ح�سن �إبراهيم كمال نق ًال عن والده �أن �سبب �إغالق املجلة هو ما تعر�ضت له من
�سرقات مالية كان هو ال�سبب يف �إغالقها� ،إ�ضافة �إىل عدم تفرغ الأ�ستاذ �إبراهيم
ح�سن كمال لها ب�سبب ان�شغاله بالتجارة وبالغرفة التجارية .يقول الأ�ستاذ �إبراهيم
كمال يف لقاء �أجري معه عن �سبب اختالف م�ستوى �صوت البحرين عن م�ستوى
املجتمع اجلديد يقول�« :أيام �صوت البحرين مل �أكن �أعمل يف التجارة ،كنت متفرغ ًا
لها ،بعد ذلك ان�شغلت يف �أعمايل وتركت املجتمع اجلديد ملدير حتريرها م�صطفى
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ال�صيفي ولقد ان�شغلت كذلك ب�أعمال كثرية ،فقد كنت �سكرتري غرفة التجارة لفرتة
طويلة ،وكنت الأمني العام الحتاد �أندية البحرين وهذه جميعها ت�أخذ من وقتي
وجهدي الكثري ،من هنا مل �أمنح املجتمع اجلديد جهد ًا مني و�إنني �أمنح الآن معظم
وقتي للأعمال اخلريية»(.)6
�أما جملة البحرين اخلريية فهي �آخر جتربة �صحفية لإبراهيم كمال ،وقد تر�أ�س
حتريرها من عام 1983م �إىل عام 2000م .وهي كما و�صفت يف ال�صفحة الأوىل
جملة �شهرية اجتماعية ثقافية ت�صدرها جمعية البحرين اخلريية ير�أ�س حتريرها
�إبراهيم ح�سن كمال ،مدير التحرير عبدة ب�شارة .ي�صفها ب�إ�سهاب الأ�ستاذ
من�صور �سرحان يف كتابه «ال�صحافة يف البحرين»( )7بقوله« :البحرين اخلريية
1983م جملة ف�صلية اجتماعية ثقافية ت�صدر عن جمعية البحرين اخلريية� ،صدر
عددها الأول يف ذي احلجة  1403املوافق �سبتمرب 1983م .وحملت تروي�ستها
جملة «البحرين اخلريية» و�أ�صبحت فيما بعد حتمل ا�سم «البحرين اخلريية».
ر�أ�س حتريرها �إبراهيم ح�سن كمال حتى وفاته يف عام 2000م .توىل بعده رئا�سة
التحرير ابنه ح�سن �إبراهيم كمال .وتتكون �أ�سرة التحرير من :حممد �صالح عبد
الرزاق القحطاين ،وعبد احلميد �سامل املحادين ،وعلي عبد اهلل خليفة ،و�أني�سة
�أحمد فخرو ،وعبد اهلل حممد ال�صادق ،وحامد عزت ال�صياد.
�صدر العدد الأول يف � 16صفحة بالقطع �29 ×21.5سم� ،إال �أن الأعداد الالحقة
�صدرت بالقطع �30×21سم .وكانت ت�صدر يف البداية ب�صورة �شهرية ،وحتولت
فيما بعد �إىل ف�صلية ،و�إن كان رئي�س حتريرها �أ�شار يف العدد الأول �أثناء حديثه عن
توجهات املجلة �إىل رغبته يف �إ�صدارها �أ�سبوعي ًا ،حيث قال« :من وجهة التخ�ص�ص

�إبراهيم كمال

17

فقد �أ�صدرنا هذه املجلة املتوا�ضعة لتعك�س ما نقوم به حتى ن�شرك معنا �أبناء
هذا املجتمع يف �أن�شطتنا وحتى يكون اجلميع على بينة مما نقوم به يف م�سريتنا،
وحتى تكون املر�آة التي تعك�س �أداءنا بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إنها �أي�ض ًا ك�شف ح�ساب
وحما�سبة بيننا وبني �أفراد هذا املجتمع يف تو�ضيح كافة �أمورنا .و�إننا على يقني
تام من �أن اجلميع �سيتعاونون حتى تتطور املجلة من �شهرية �إىل �أ�سبوعية وحتى
تت�ضاعف �صفحاتها».
ت�ضاعف �صفحات املجلة و�أ�صبحت ت�صدر يف �60صفحة ،ويف بع�ض الأحيان �إىل مائة
�صفحة كما حدث ذلك يف بع�ض �أعدادها ومنها على �سبيل املثال العدد  40ال�صادر
يف دي�سمرب 1996م .ويرجع �سبب زيادة عدد �صفحاتها �إىل هذا احلد �إ�صدارها يف
�شهر دي�سمرب الذي ي�صادف العيد الوطني ،حيث تزداد املقاالت عن الوطن ،كما
تزداد الإعالنات ،والتهاين املرفوعة من امل�ؤ�س�سات والتجار �إىل قادة البالد.
تطورت املجلة من حيث امل�ضمون و�أ�صبحت ت�ضم �أبواب ًا �شبه ثابتة منها :كلمة
التحرير ،من �أخبار اجلمعية� ،إهداءات� ،أ�سماء امل�شرتكني واملتربعني مع ذكر املبالغ
املتربع بها� .شخ�صيات ن�سائية ،وقفة مع املفكرة الإعالمية ،من املفكرة الزراعية،
طبيب الأ�سرة ،ر�سائل جامعية ،قل وال تقل ،بالإ�ضافة �إىل املقاالت االقت�صادية
والثقافية وال�صحية ،واللقاءات حول موا�ضيع خمتلفة .تعتمد املجلة يف متويلها على
الإعالنات التجارية التي تغطي م�سافة وا�سعة منها ،خا�صة و�أنها توزع جمان ًا».
عمل �إبراهيم كمال فرتة من الزمن يف العمل التجاري احلر فافتتح حمالت العلم
الأخ�ضر والذي ظل حتى اليوم ي�ؤدي ر�سالته على �أكمل وجه حيث يديره �أحد �أبنائه
بكفاءة واقتدار.
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ولقد كانت تطلعاته وطموحاته �أكرب من ذلك بكثري فالتحق للعمل يف غرفة جتارة
البحرين �أمين ًا لل�صندوق و�سكرتري ًا فخري ًا للغرفة ،وقد زاول فيها ن�شاط ًا �إداري ًا
متدرج ًا حمل عدة م�ضامني اقت�صادية واجتماعية ووطنية ،وذلك من �أجل حت�سني
�أداء احلركة التجارية يف الداخل واخلارج.
ومن م�ساهمات �إبراهيم كمال يف الغرفة �أنه :يف  10فرباير 1959م انتخب لع�ضوية
جمل�س الإدارة ،ومت �إ�صدار جملة �شهرية من قبل الغرفة و�شكلت جلنة لذلك
م�ؤلفة من ال�سادة� :إبراهيم ح�سن كمال ،و�صادق البحارنة ،وعبد اهلل الدوي  ،وقد
طالب �إبراهيم كمال يف العديد من جل�سات املجل�س ب�ضرورة ن�شر �أخبار الغرفة يف
ال�صحف وتعميمها على الأع�ضاء .ويف نف�س ال�سنة طالب �إبراهيم كمال لأول مرة
من اجلهات العليا يف الدولة احل�صول على �أر�ض يقام عليها مبنى الئق بالغرفة،
كذلك �شارك �إبراهيم كمال يف ع�ضوية وفد الغرفة �إىل اجتماع جمل�س احتاد الغرف
العربية الذي عقد يف الكويت خالل الفرتة من 18-14نوفمرب 1959م  ،كذلك
�شارك يف ع�ضوية وفد الغرفة �إىل امل�ؤمتر االقت�صادي ملجموعة الدول الآ�سيوية
والإفريقية الذي نظمته الهيئة االفريقية الأ�سيوية يف القاهرة بتاريخ � 30إبريل
1960م  ،كذلك �شارك �إبراهيم كمال يف ع�ضوية وفد الغرفة �إىل الدورة العا�شرة
مل�ؤمتر احتاد الغرف العربية الذي عقد يف بريوت بتاريخ  21نوفمرب 1960م ،ويف
عام 1961م �شارك �إبراهيم كمال يف ع�ضوية وفد الغرفة الذي غادر �إىل اجتماع
الغرف العربية الذي عقد يف املغرب  ،ويف عام 1965م مت تر�شيح �إبراهيم كمال مع
عدد من �أع�ضاء املجل�س يف اجلل�سة اخلام�سة املنعقدة يف  6يوليو 1965للتباحث مع
احلكومة يف مو�ضوع العري�ضة املقدمة من جتار الل�ؤل�ؤ يف البحرين حول منع حكومة
البحرين ا�سترياد جميع �أنواع الل�ؤل�ؤ من الهند  ،ويف عام 1965م مثل �إبراهيم كمال
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وال�سيد ر�سول اجل�شي غرفة جتارة البحرين يف الدورة الثانية ع�شرة مل�ؤمتر احتاد
الغرف العربية التي عقدت يف اجلزائر  ،ومثل �إبراهيم كمال غرفة جتارة البحرين
يف امل�ؤمتر الإفريقي الآ�سيوي املنعقد يف الدار البي�ضاء خالل الفرتة  19-16مايو
1966م.

***

ويعترب �إبراهيم كمال �صاحب فكرة حتويل مغ�سلة املوتى القدمية باملحرق �إىل
م�سجد حيث ي�ضم مرافق خمتلفة منها خدمة جتهيز املوتى ،حيث �أ�شرف �شخ�صي ًا
على بنائه ،وقد مت ذلك بدعم �سخي من م�ؤ�س�سة يو�سف بن �أحمد كانو ،ليكون �أول
م�سجد يف البحرين ي�ضم خدمات متعددة.
ويعترب �إبراهيم كمال �صاحب فكرة �إن�شاء �صاالت ملحقة بامل�ساجد لالجتماعات
واملنا�سبات ،عندما �أ�شرف على بناء م�سجد �شيخان الفار�سي باملحرق وال�صالة
التابعة له ،مما ترك �أثر ًا طيب ًا يف نفو�س �أهايل املحرق الذين ا�ستفادوا منها كثري ًا،
وال يزالون ي�ستخدمونها يف حاالت الفرح والتعازي.
من �أعماله اخلريية:
وقد قام �إبراهيم كمال ببناء م�سجد يف املحرق يحمل ا�سمه ،وقام بتمويل تكلفة
بنائه وتربع بالأر�ض التي �أقيم عليها ،وخالل �شهر رم�ضان املبارك يتم ن�صب خيمة
كبرية بجانب هذا امل�سجد ليقدم فيها الفطور جمان ًا لل�صائمني يف ليايل ال�شهر
الكرمي على نفقته اخلا�صة وب�إ�شراف مبا�شر من �أبنائه.
ويف عام 1979م قام �إبراهيم كمال بت�أ�سي�س جمعية البحرين اخلريية ،وهي
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تعترب واحدة من �أكرث اجلمعيات ن�شاط ًا يف اململكة ،والتي تعمل على تقدمي الدعم
وامل�ساعدة للأ�سر املحتاجة واملعوزة يف اململكة .ومن م�شاريعها اخلريية املو�سمية
«م�شروع احلقيبة املدر�سية» الذي ي�ستفيد منه  4000طالب ،وكذلك «م�شروع املواد
الغذائية ل�شهر رم�ضان املبارك» .وي�ستفيد من هذا امل�شروع حوايل � 5000أ�سرة
بحرينية حمتاجة ،وذلك وفق ًا ملا ورد يف جريدة « �أخبار اخلليج » .كذلك من
امل�شاريع «م�شروع توزيع ك�سوة العيد» على الأ�سر املكفولة من قبل اجلمعية والبالغ
عددها � 700أ�سرة وبكلفة جتاوزت �ستة �آالف وخم�سمائة دينار� .إىل غري ذلك من
�أن�شطة كثرية ونافعة جعل اهلل ذلك كله يف ميزان ح�سنات �إبراهيم كمال.
ومن هذا املنطلق فقد مت تكرمي �إبراهيم كمال من قبل العديد من اجلهات املحلية
واخلليجية وهذه بع�ضها:
تكرمي لإبراهيم كمال من اللجنة الوطنية للمعوقني وذلك مبنا�سبة ال�سنة الدولية
للمعوقني تقدير ًا جلهوده يف جمال العمل مع املعوقني ،وعطائه يف خدمة ق�ضاياهم،
وكان ذلك يف عام 1981م.
تكرمي مبنا�سبة االحتفال بالأ�سبوع العربي اخلليجي الأول للعمل االجتماعي برعاية
�صاحب ال�سمو ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،رئي�س دولة الإمارات العربية
املتحدة ،وذلك تقدير ًا جلهوده العملية وا�سهاماته اجلليلة يف خدمة ق�ضايا املجتمع
و�أهدافه ال�سامية واعتباره رائد ًا من رواد العمل االجتماعي يف الدول العربية
اخلليجية.
يف ذكر اليوبيل الذهبي لنادي البحرين الريا�ضي مت تكرمي الفقيد الراحل تقدير ًا
وعرفان ًا لدوره اجلليل كرئي�س �سابق للنادي وكع�ضو بارز �ساهم يف �إر�ساء �صرح
النادي حيث منحت له هذه ال�شهادة يف عام 1986م.
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كذلك منح �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزارء املوقر
�شهادة لإبراهيم كمال وذلك مبنا�سبة مرور � 10سنوات على �إن�شاء جمعية البحرين
اخلريية وذلك يف عام 1989م.
كذلك منحت �شهادة لإبراهيم كمال يف عام  1989وذلك مبنا�سبة احتفال وزارة
العمل وال�شئون االجتماعية بالأ�سبوع العربي اخلليجي الثالث للعمل االجتماعي
وذلك تقدير ًا جلهوده وعطائه يف ميدان العمل االجتماعي.
�أما نادي املحرق فقد منح �إبراهيم كمال الع�ضوية الفخرية الدائمة وذلك يف عام
1990م وذلك تقدير ًا لدوره املتميز يف جمال اخلدمة االجتماعية لعامة الوطن.
كما منح �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزارء املوقر
جائرة الدولة التقديرية والت�شجيعية للعمل الوطني يف 1992م وذلك ملا قدمه من
جهود متميزة يف جمال العمل الوطني مما عاد باخلري والنفع على الوطن و�أبنائه.
كما منح �إبراهيم كمال يف االحتفال التكرميي لرواد مدينة املحرق ب�شهادة وذلك
تنويه ًا بالدور املتميز وامل�ساهمات اجلليلة التي قدمها ب�صفة عامة وملدينة املحرق
ب�صفة خا�صة وقد منحت هذه ال�شهادة يف 1996م.
بع�ض ما قيل عنه:
قال عنه عبد اهلل علي كانو« :كان رحمه اهلل من النفر الرواد القالئل الذين
يحملون يف قلوبهم الهم االجتماعي والوطني باال�ضافة �إىل حبهم واهتمامهم يف
ق�ضايا ال تقل �أهمية من م�سئولية حب النا�س واملجتمع لقد كان رحمه اهلل �شخ�صية
اجتماعية حمبوبة و�أحد الرواد البارزين يف العمل االجتماعي والتطوعي يف البحرين
وخارجها».
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وقال عنه را�شد بن عبد الرحمن الزياين« :كان املرحوم كما عرفته مثا ًال للأخالق
الفا�ضلة والتوا�ضع اجلم .ي�سعى على الدوام لبذل العون وامل�ساعدة �أو امل�شاطرة يف
�أي عمل مفيد ل�شخ�ص �أو �أ�سرة �أو جمتمع».
وقال عنه ح�سن علي فالح« :كان ب�شو�ش ًا حني تلقاه ،مرحب ًا مبن يقبل عليه ويعطيه
من االهتمام والعناية ما يجعل رواد جمل�سه �أو مكتبه يخرجون من عنده وهم
�سعداء».
وقال عنه د .عبد احلميد املحادين« :رجل متوقد الذهن حاد الذاكرة وحا�ضرها
ذو بديهة ملاحة ميلك �أبرز ما يحتاجه ال�صحفي مقدرة على الإح�سا�س بالأ�شياء من
الوهلة الأوىل وفوق ذلك ميلك كل �سمات الرجل املثقف ،ملم �إملام ًا كبري ًا وممتاز ًا
بجوانب خمتلفة من املعرفة ،ويجمع فوق كل ذلك بني اهتمامات كثرية ،و�أن�شطة
خمتلفة وعقلية منظمة� ،إىل حد �أنه يوفق بني توجهات متنوعة ،و�أن�شطة خريية ال
ي�ستهان بها».

***
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املرا�سالت
-1الر�سالة الأوىل:
من ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة �أمري البالد �إىل �إبراهيم ح�سن كمال وهي
حول �إقامة حفلة ت�أبينية �أربعينية للمغفور له ال�شيخ عبد اهلل بن عي�سى �آل خليفة
وهذا ن�ص ما ورد يف الر�سالة:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
عي�سى بن �سلمان �آل خليفة
حاكم البحرين وتوابعها
التاريخ  20حمرم  10 /1386مايو 1966م
رقم � 3ص1386/275 -1/
ح�ضرة الفا�ضل املكرم ال�سيد �إبراهيم ح�سن كمال رئي�س نادي البحرين املحرتم.
حتية واحرتام ًا وبعد..
ا�ستلمنا كتابكم رقم  9/66/20مايو  1966بخ�صو�ص رغبة النادي يف �إقامة حفلة
ت�أبينية �أربعينية للمغفور له العم ال�شيخ عبد اهلل بن عي�سى �آل خليفة وذلك يف م�ساء
يوم الأربعاء  1يونيو  ،1966على �أن تكون احلفلة حتت رعايتنا ،ال ب�أ�س نحن موافقني
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على ذلك .هذا ويف اخلتام دمتم يف خري و�سالم.
التوقيع

***
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-2الر�سالة الثانية:
من �إبراهيم كمال �إىل ال�شيخ حممد بن �سلمان اخلليفة الرئي�س العام لل�شرطة
والأمن العام وهي حول �شكوى بع�ض التجار من تكرار �سرقات املحالت التجارية يف
فرتة الظهرية ورد فيها ما ن�صه:
 12يوليو 1965
65/115/239
ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن �سلمان اخلليفة الرئي�س العام لل�شرطة
والأمن العام املوقر.
بعد تقدمي التحية وواجب االحرتام.
تقدم �إىل جمل�س �إدارة الغرفة بع�ض من التجار ي�شكون تكرار �سرقات املحالت
التجارية يف و�ضح النهار ويعزون ذلك �إىل عدم وجود حر�س يف الأ�سواق بني ال�ساعة
الواحدة �إفرجني ظهر ًا والرابعة بعد الظهر ،حني تكون املحالت التجارية والأ�سواق
مغلقة لفرتة الغداء.
و�إن جمل�س �إدارة الغرفة التجارية يلتم�س با�سم الأ�سرة التجارية من �سموكم �أن
تولون هذه الناحية اهتمامكم ،كما عودمتونا دائم ًا حر�صكم على منفعة �أهل البالد
ورعاية م�صاحلهم وت�أمرون بتعيني حر�س يف الأ�سواق �أثناء فرتة الظهرية .وختام ًا
تقبلوا يا �صاحب ال�سمو �أزكى التحية ووافر االحرتام.
املخل�ص
�إبراهيم ح�سن كمال
ال�سكرتري الفخري لغرفة جتارة البحرين

***
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-3الر�سالة الثالثة:
من �إبراهيم ح�سن كمال ال�سكرتري الفخري لغرفة جتارة البحرين �إىل �أع�ضاء غرفة
جتارة البحرين وهي حول التعليمات الواردة من املكتب الإقليمي ملقاطعة �إ�سرائيل
يف البحرين ورد فيها ما ن�صه:
غرفة جتارة البحرين

الرقم 1965/129/402
التاريخ  18نوفمرب 1965
ح�ضرات ال�سادة �أع�ضاء غرفة جتارة البحرين الكرام.
حتية واحرتام ًا.
جاءنا من دائرة اجلمارك حلكومة البحرين الإعالن التايل نن�شره الطالعكم
عليه:
حكومة البحرين
دائرة اجلمارك
�إعالن
بناء على التعليمات الواردة �إلينا من املكتب الإقليمي ملقاطعة �إ�سرائيل يف البحرين،
نعلن بهذا ال�شعار جميع امل�ستوردين ب�أنه ابتداء من �أول يناير  ،1966يجب على كل
م�ستورد �إبراز بولي�صة الت�أمني على كل ب�ضاعة ترد �إىل موانئ البحرين �سواء كانت
لال�ستهالك املحلي �أو بر�سم الت�صدير �إذا كانت الب�ضاعة م�ؤمنة لدى �إحدى �شركات
الت�أمني يف خارج البحرين �أو داخليها .و�سوف ال ي�سمح برتخي�ص �أية ب�ضاعة م�ؤمنة
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لدى �إحدى �شركات الت�أمني املدرجة على القائمة ال�سوداء بعد التاريخ املذكور �أعاله
ليعلم.
حرر يف  13نوفمرب 1965
حممد ال�ساعي
م�ساعد مدير اجلمارك
وختام ًا تقبلوا فائق التحية واالحرتام.
املخل�ص
�إبراهيم ح�سن كمال
ال�سكرتري الفخري لغرفة جتارة البحرين

***
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-4الر�سالة الرابعة:
من �إبراهيم كمال �إىل �أع�ضاء الغرفة التجارية وهي حول �إجراء التخفي�ضات
العمومية (ال�سيلز) للعموم وهذا ن�ص ما ورد يف الر�سالة:
غرفة جتارة البحرين
الرقم 66-120/148
التاريخ �17إبريل 1966
ح�ضرات ال�سادة �أع�ضاء الغرفة التجارية املحرتمني.
حتية واحرتام ًا.
تود غرفة جتارة البحرين �أن تذكر الأع�ضاء الكرام الراغبني يف �إجراء التخفي�ضات
العمومية (ال�سيلز) بالبيان ال�صادر من الغرفة رقم  15/487امل�ؤرخ  22يوليو ،1964
فيما يتعلق بنظام �إجراء التخفي�ضات.
�إن املوعد الجراء التخفي�ضات العمومية للفرتة الأوىل من ال�سنة احلادية ،1966
�ستبد�أ من  2مايو  1966حتى التا�سع منه.
وعلى الراغبني يف �إجراء التخفي�ضات مراجعة الغرفة ال�ستالم ا�ستمارة طلب
رخ�صة التخفي�ضات العمومية وذلك لغاية يوم ال�سبت � 30إبريل  ،و�سوف لن تقبل
�أية مراجعة بعد ذلك التاريخ.
�إبراهيم ح�سن كمال
ال�سكرتري الفخري لغرفة جتارة البحرين

***
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-5الر�سالة اخلام�سة:
من �إبراهيم كمال �إىل ال�سيد عبد احلميد بن عبد امللك �شهابي ورد فيها ما ن�صه:
نادي البحرين
رقم � 67-1س
حترير ًا يف  5حمرم �سنة 1367هـ (1947/11/19م)
ح�ضرة الفا�ضل ال�سيد عبد احلميد بن عبد امللك �شهابي املحرتم.
حتية واحرتام ًا.
ي�سرين �أن �أخربكم �أن جمل�س الإدارة وافق على قبول طلب ع�ضويتكم يف النادي وال
يفوتني �أن �أخربكم �أن امل�شرتك اجلديد يدفع روبيتني بدل اال�شرتاك كما �أنه يدفع
روبية وثمان �آنات �أي�ض ًا بدل اال�شرتاك ال�شهري ويجب على طل م�شرتك جديد �أن
ي�شرتي ن�سخة من القانون الأ�سا�سي التي يكلف ثمنها روبية واحدة فقط ،الطالعكم
على ما يجب عليكم جتاه النادي وما تتمتعون به من احلقوق .ودمتم باحرتام.
ال�سكرتري
�إبراهيم ح�سن
التوقيع

***

�إبراهيم كمال

30

-6الر�سالة ال�ساد�سة:
من �إبراهيم ح�سن كمال �إىل احلاج �أحمد بن علي نقي يف خورفكان ورد فيها ما
ن�صه:
�إبراهيم ح�سن كمال
البحرين حترير ًا يف  5رم�ضان �سنة 1365هـ (1946/8/3م)
ح�ضرة الأخ العزيز احلاج �أحمد بن علي نقي املحرتم خورفكان.
بعد تقدمي التحية وفائق االحرتام.
بتاريخه ا�ستلمت مع ال�شكر كتابكم الكرمي امل�ؤرخ  65/8/27و�أ�شكركم على تهنئتكم
يل بحلول �شهر رم�ضان املبارك �أعاده اهلل على اجلميع باليمن والإقبال كان ال�صيام
عندنا بالثالثاء �أما م�صر و�سوريا وفل�سطني واململكة العربية ال�سعودية ف�صاموا
بالأثنني .ذكرمت �أن احلرارة عندكم زايدة ،نحن بالعك�س الطق�س عندنا لطيف منذ
دخول �شهر رم�ضان �أما قبل رم�ضان فكانت عندنا حرارة ب�صورة متناهية ولكن
لطف اهلل بنا فاحلمد هلل على ذلك.
العم حممد بحال ال�صحة وامل�سرة وبعد رجوعه من الغو�ص عزم على الرجوع �إىل
طرفكم ولكن �أخري ًا ر�أى �أن يبقى يف البحرين وبعد رم�ضان يرجع الغو�ص وبعد ذلك
يتوجه �إىل طرفكم لأنه يحب الغو�ص كثري ًا وله ولع به كما يظهر �ألي�س كذلك ؟ �إنها
قلت له �إذا حتب ال�سفر �أ�ساعدك يف حت�صيل لنج وما يلزم ال�سفر فقال :الأح�سن
بعد القفال �أرجع �إىل عمان مرة واحدة .والآن يدر�س كالعادة عند احلاج يو�سف بن
عبد الرحمن بن جالل.
يف يوم الأحد الفائت امل�صادف � 29شعبان 1946/7/29( 1365م) تويف �إىل رحمة
اهلل حممد بن حاجي كلندر يف حادثة �سيارة و�إليكم التف�صيل كان املرحوم ي�سوق
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�سيارة (جي � .إم� .سي) كبرية وكان عائد ًا بها من حمل الت�صفية (الريفايرني)
وقبل �أن ي�صل �إىل عوايل �أح�س �أن ال�سيارة يف م�أخرها دخان ف�أطل لينظر الدخان
وكانت ال�سيارة بدون باب وح�صل فيها اهتزاز جامبني ف�سقط حتت عجالتها ولكن
مل يكن معه �أحد يف ال�سيارة فوط�أت ر�أ�سه فمات حا ًال .وقد �أوتي به �إىل �أهله بعد
الغروب يف �سيارة �إ�سعاف .يف احلقيقة �إنها �صدمة عنيفة جد ًا .و�شيعت جنازته
�صباح اليوم التايل رحمه اهلل رحمة وا�سعة و�ألهم ذويه ال�صرب وال�سلوان وعو�ضهم
اهلل خري ًا منه.
عظم اهلل �أجركم و�أح�سن عزاءكم فيه� .إين ل�شديد الأ�سف �أن �أكتب لكم مثل هذه
الأخبار املحزنة ولكن �أرجو اهلل �أن �أكتب لكم و�أ�سمع عنكم دائم ًا الأخبار ال�سارة.
يف نف�س اليوم الذي تويف فيه �إىل رحمة اهلل حممد بن حاجي كلندر ح�صلت حادثة
�أخرى وهي �أن رج ًال ُعماني ًا قتل رج ًال �إيراني ًا (قرا�شي ًا) حيث جرى بينهما بع�ض
�سوء تفاهم وقد �ألقي القب�ض على العماين والقرا�شي فقد مات بعد �أن �أوتي به �إىل
امل�ست�شفى.
الألفان الربية التي حولتموها با�سم الأخ �إبراهيم حممد ح�سن فخرو و�صلت وقد
�سلفا ح�ساب النادي عليهم و�أمرت الأخ �إبراهيم بن حممد ح�سن فخرو �أن يو�ضع
 23ربية من ح�ساب الدهن� .إىل الآن باقي عنده خم�س تنكات من الدهن وبعد
ت�صريفها �أكتب لكم بالتف�صيل.
كتبت لكم يف كتابي الأول �أن عبد القادر املري كتب يل حوالة مببلغ ت�سعمائة 900
ربية على ال�سيد عبد الرحيم بن ال�سيد مو�سى ،واملذكور �إىل الآن مل ي�صل من فار�س
و�أر�سلت له لنج وعن قريب �سي�صل �إن �شاء اهلل وا�ستلم منه املبلغ و�أفيدكم .الأنواط
الثالثة �إىل الآن مل ي�أتي خرب من قبلهم عندما �أح�صل خرب عنهم �أخربكم.
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هذا ما لزم بيانه �شرفوين مبا يلزم مع �إبالغ �سالمي العائلة الكرمية وكل عزيز
لديكم ،كما من هنا العائلة والأخوات يهدون لعائلتكم ال�سالم ،وكذلك الأخوان
عبد اهلل جميل ،وعبد اهلل بوحاجيه ،ويو�سف بن جالل ،وعبد اهلل بن علي يهدون
ال�سالم ،ودمتم بحفط اهلل ورعايته وال�سالم.
املخل�ص
�إبراهيم ح�سن

***
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-7الر�سالة ال�سابعة:
من �إبراهيم ح�سن كمال �إىل عي�سى حممد احلادي رئي�س نادي البحرين وهذا ن�ص
ما ورد فيها:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�إبراهيم بن ح�سن بن �إبراهيم الكمال
بالبحرين خليج فار�س
من بغداد
حترير ًا يف  21ربيع � 1سنة 1946/3/16( 1363م) �إىل البحرين
ح�ضرة الأخ العزيز عي�سى بن حممد احلادي املحرتم رئي�س نادي البحرين
املحبوب.
بعد التحية واالحرتام.
�أرجو اهلل الكرمي �أنكم وجميع الأخوات �أع�ضاء النادي الكرام ب�أمت ال�صحة وال�سرور.
�سافرت من البحرين يوم الأربعاء  6اجلاري وو�صلت الكويت يوم اجلمعة  8منه
ال�ساعة الثالثة والن�صف ومكثت يف الكويت �ستة �أيام وثم �سافرت �إىل الب�صرة
بطريق الزبري ومدة �إقامتي يف الب�صرة (الع�شار) �أربعة �أيام وبعدها �سافرت �إىل
بغداد.
وكان معي يف الباخرة عند �سفرنا من البحرين الأخ ح�سن كمال والأخ قا�سم العمران
�أما ح�سن كمال فهو معي يف بغداد و�أما قا�سم العمران فت�أخر يف الكويت وبعد و�صويل
�إىل الب�صرة �س�ألت املكاتب املوجودة بها عن روايات م�سرحية فلم �أعرث وال على
واحدة ت�ستحق ال�شراء وكذلك ملا كنت يف الكويت �س�ألت عن روايات فلم �أوفق على
�شيء وحني و�صويل �إىل بغداد �أي يف اليوم الأول ف�س�ألت عن املكاتب وبالرغم من
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كرثتها مل �أح�صل �إال على بع�ض روايات (ع�سى عينكم ما ت�شوف العمى) وعلى �شان
خاطر �صالح بن �سلمان ب�صفة خا�صة ا�شرتيت ع�شر روايات منها ثالث هزليات ،
و�س�أ�شرتي بع�ضا ًمنها �أي�ضا .
�أما (رواية قي�س ولبنى) فلم ت�صل �إىل العراق بعد ويوجد الرواية املذكورة  ،ولكن
م�ؤلفها عراقي  ،و�س�ألت عنها يف املكاتب  ،ومل �أح�صل عليها ولكن واحد وعدين ب�أن
يجيبها يل.
�أرجو املوىل �أن �سري النادي ح�سن ًا  ،و�أرجو لكم كل التوفيق و ال�سداد� .شرفوين مبا
يلزم من اخلدمات مع �إبالغ حتياتي و�أ�شواقي جلميع الإخوان  ،وخ�صو�ص ًا �أع�ضاء
الهيئة الكرام.
ودمتم يف حفظ اهلل ورعايته.
وعن قريب �أغادر بغداد �إىل الب�صرة ومنها �إىل الكويت ف�إذا بدى لكم لوازم
فعنواين:
بوا�سطة خالد العبد العزيز ال�سعدون  -الكويت .
املخل�ص
�إبراهيم

***
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-8الر�سالة الثامنة :
وهي رد من عي�سى احلادي على ر�سالة �إبراهيم ح�سن كمال ال�سابقة يقول فيها:
البحرين
ح�ضرة الأخ الكرمي �إبراهيم بن ح�سن كمال �سكرتري نادي البحرين املحرتم .
حتية واحرتام . .
و�صلتني ر�سالتك العزيزة وتلوتها م�سرور ًا على و�صولك بغداد �سامل ًا � ،إين �أهديك
�سالمي اخلال�ص وحتياتي العاطرة لك  ،و�أرجو لك �أوقات ًا �سعيدة كلها فرح ومرح ،
و�أ�س�أل اهلل تعاىل �أن ميتعك بال�صحة الدائمة  ،و�أن يغمرك بالأن�س وال�سرور.
�أيها الأخ �إين �أ�شكر لك اهتمامك البالغ بالنادي وب�سريه  ،وال �شك يف �أن هذا الإخال�ص
الذي انطوت عليه �سريرتك الطيبة لهذه امل�ؤ�س�سة العزيزة على اجلميع ،قد �أ�صبح
خ�صلة فيك بل و�سجية من �سجاياك الكرمية على �أن املوىل عز وجل هو �أكرم ُمعني
لكل من خل�صت نيته وح�سن ق�صده  ،فمنذ �أن غادرتنا �إىل اليوم والنادي ما زال
يتدرج على الأمام �إىل هدفه الأ�سمى ومثله الأعلى  ،فلقد قمنا بحفلة �أدبية يف �شهر
ربيع الأول �ألقيت فيها الكلمات املنا�سبة للمو�ضوع ،وكان من ح�سن ال�صدف التي
انتهزناها هي وجود الأ�ستاذ علي هيكل مدير معارف الكويت بني ظهرانينا  ،ف�أقمنا
لهذه املنا�سبة حفلة ترحيبية حل�ضرته دعي �إليها عدد ُمعني من ِعلية القوم ومن
ذوي احليثيات  ،وقد ا�شتملت احلفلة على كلمتني كلمتي بالطبع  ،وكلمة من الأخ
يو�سف بن �أحمد ال�ساعي  ،ثم �أعقبتها ق�صيدة من املحتفل به  ،وقد �ألقاها بعد �أن
مهد لها بكلمة ارجتالية وكان عنوانها « حتيتي» .
و�سر ُ�سرور ًا عظيم ًا مبا
واحلقيقة �أن الأ�ستاذ علي هيكل قد حيا النادي �أكرم حتية ُ
�شاهده يف النادي من حيوية ون�شاط متمثلني يف �أع�ضائه  ،وبعد �أن انتهت الكلمات

�إبراهيم كمال

36

ابتد�أ الف�صل الهزيل  ،وهو الف�صل الذي مثله بع�ض الأع�ضاء يف (رواية �أبي عبد
اهلل ال�صغري)  ،ولقد �ضحك اجلميع و�سروا منه كثري ًا  ،ك�أن تكرار متثيله مل يذهب
برونقه الفكاهي .
ويف اخلتام �أبلغك �سالم الأع�ضاء كافة  ،و�أرجوك �إبالغ �سالمي �إىل الأخ خالد
ال�سعدون  ،ودمت �ساملا وال�سالم .
حرر يف  4ربيع الثاين �سنة 1944/3/28( 1363م)
املخل�ص
عي�سى احلادي

***
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-9الر�سالة التا�سعة :
من �إبراهيم ح�سن كمال �إىل عي�سى احلادي يهنئه فيها على فوزه برئا�سة النادي
ويذكر له نتائج انتخابات النادي يقول:
نادي البحرين
املحرق
رقم 103 :
تاريخ � 4 :شوال �سنة 1943/10/3( 1362م)
ح�ضرة الفا�ضل ال�سيد عي�سى احلادي رئي�س نادي البحرين املحرتم .
بعد التحية وفائق االحرتام .
يل ال�شرف �أن �أخربكم �أن اجلمعية العمومية عقدت جل�ستها يف م�ساء يوم اجلمعة
(ليلة ال�سبت) � 3شوال �سنة  1362وذلك بناء على ا�ستقالة الهيئة الإدارية ل�سابقة
وقد جرى االنتخاب و�أ�سفرت النتيجة برئا�ستكم كما �أ�سفرت النتيجة �أي�ض ًا مبا
يلي:
ال�سكرتري � :إبراهيم بن ح�سن كمال .
�أمني ال�صندوق  :ال�سيد عبد اهلل اجلامع .
�أمني املكتبة  :ال�سيد يو�سف ال�ساعي .
�أع�ضاء الهيئة :
-1ال�سيد حممد بن �سلمان املحميد .
-2ال�سيد �صالح بن �سلمان املحميد .
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-3ال�سيد حممد الغرير .
-4ال�سيد عبد اهلل جميل .
�إين �أنتهز هذه الفر�صة ال�سعيدة و�أقدم لكم تهنئتي القلبية  ،و�أرجو اهلل �أن يوفق
اجلميع ملا فيه اخلري .
وختام ًا تف�ضلوا بقبول فائق االحرتام .
�إبراهيم ح�سن
ال�سكرتري

***
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-10الر�سالة العا�شرة:
من �إبراهيم ح�سن كمال �إىل �إبراهيم علي خلفان معاون رئي�س بلدية املحرق ورد
فيها ما ن�صه:
نادي البحرين

التيلفون
2219
البحرين � 22شوال 1372
املحرق الرقم 72-139
ح�ضرة الفا�ضل الكرمي ال�سيد �إبراهيم علي خلفان معاون رئي�س بلدية املحرق
املحرتم.
بعد التحية واالحرتام.
طلب مني جمل�س الإدارة �أن �أقدم حل�ضرتكم �شكره وامتنانه على م�ساعدتكم القيمة
نحو النادي ب�إعارتكم لنا بع�ض م�ستلزمات احلفلة التكرميية التي �أقامها النادي
مبنا�سبة ت�شريف ح�ضرة �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة حاكم
البحرين املعظم.
�إن م�ساعدتكم هذه تركت �أثرها الطيب يف نفو�س �أع�ضاء النادي كما �أنها كانت
عام ًال فعا ًال يف جناح احلفلة .ولي�ست هذه املرة الأوىل التي تعدون يد امل�ساعدة
والعون �إىل هذه امل�ؤ�س�سة التي تقدر لكم هذا �أميا تقدير.
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وختام ًا تف�ضلوا بقبول فائق التحية واالحرتام.
املخل�ص
�إبراهيم ح�سن
ال�سكرتري

***
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-11الر�سالة احلادية ع�شرة:
من �إبراهيم ح�سن كمال �إىل معاون رئي�س بلدية املحرق ورد فيها ما ن�صه:
نادي البحرين

التيلفون 2219
البحرين  30ج الأوىل )1954/2/4( 1373
املحرق الرقم 73-70
ح�ضرة الفا�ضل معاون رئي�س بلدية املحرق املحرتم.
حتية واحرتام ًا.
�سيلقي الأ�ستاذ من�صور ال�شواديف مفت�ش اللغة العربية باملدر�سة الثانوية حما�ضرة
(كلمة غري وا�ضحة بالأ�صل) فيه يف قاعة النادي م�ساء الثالثاء ليلة الأربعاء 5
جمادى الثانية  9 -1373فرباير  1954نرجو �إعارتنا  50مقعد ًا ح�سب عادتكم
الكرمية .وختام ًا تقبلوا فائق االحرتام.
املخل�ص
�إبراهيم ح�سن
ال�سكرتري

***
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-12الر�سالة الثانية ع�شرة:
من �إبراهيم ح�سن كمال �إىل عبد العزيز ال�صالح ورد فيها ما ن�صه:
نادي البحرين باملحرق
رقم �65-23س
التاريخ � 29صفر 1946/2/2( 1365م)
ح�ضرة الأكرم املكرم ال�سيد عبد العزيز ال�صالح نائب مدير دائرة .
حتية مقرونة باالحرتام.
�أت�شرف �أن �أر�سل لكم بطيه مبلغ �أثنا ع�شر ربية �إيجار الأر�ض التي ا�ست�أجرها النادي
من حكومتنا اجلليلة ملدة عام واحد من غرة حمرم � 1365إىل �سلخ ذي احلجة من
ال�سنة املذكورة.
�أرجو �أن ترتكموا با�شعارنا بو�صول املبلغ مع �إر�سال �إي�صاال به ولكم منا خال�ص
ال�شكر �سلف ًا.
�إبراهيم بن ح�سن  -ال�سكرتري

***
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وفاته و رثا�ؤه:
وبعد عمر مديد تويف �إبراهيم ح�سن كمال يف  18يونيو من عام 2000م عن عمر ناهز
اخلام�سة والثمانني عام ًا ق�ضاها يف العطاء والبذل والإح�سان رحمه اهلل تعاىل.
وقد رثاه عدد من ال�شعراء منهم الأ�ستاذ عي�سى عبد الرزاق القحطاين وهذا ن�ص
ما �أن�شد فيه يقول:
�� �س� �ي���د ًا ق� ��د ك� � ��ان ل �ل �م �ج��د �سند
ف�ق��د ال �ت��اري��خ ف�ـ��ي ه��ذا الـبـلـــــد
ف � �ت� ��وىل اجل � �ه� ��ل ع� �ن� �ه ��ا يف كبد
نـ�شــر ال�ع��رف�ـ�ـ�ـ��ان يف �أرجـائـــه
وه� ��و ك��ال �� �ش �م ����س � �س �ن��اه��ا ال يحد
ل �ي��ت � �ش �ع��ري ك �ي��ف ي�ن���س��ى ف�ضله
وي � �ف� ��وح ال� �ع� �ط ��ر م �ن �ه��ا �إن جمد
يبعث ال �ـ��دفء �إىل �أق�صى الربى
ك� ��رئ � �ي � ��� ��س يف جن�� � � ��اح م � �ط� ��رد
�ســائــل ال��ن��ادي ال���ذي عا�صـره
وب� � ��ه ت� ��زه� ��و امل� � �ح � ��رق يف ال �ب �ل��د
ق �ـ �ـ �ـ �ـ��اده ن�ـ�ح�ـ�ـ��و ال�ـ�م�ع�ل��ى قـــدره
ع � ��ن جت� � � � ��ارات م � ��داه � ��ا ال يحد
�ســائل ال�غ��رف��ة و�أ���س���أل م��ن بـهــا
وت� �ب���اه���ى ال� �ن���ا����س ف��ي��ه��ا ب ��امل ��دد
ح �ق �ق��ت يف ع �ه �ـ��ده خ �ي �ـ �ـ��ر املنـى
يف ال��دج��ى ك��ال �ب��در م��ن دون عقد
�إن ذك �ـ �ـ �ـ��راه بـهــــا مــاثـلــــــة
ف��ح��ظ��ى ب ��اخل� �ل ��د ح � �ق � � ًا وان � �ف� ��رد
�سـجــــل اخل�ي�ر ب�ن�ـ�ـ��ور ا�ســمـــه
م � �ن� ��ه ب� �ي� ��� �س ��ر ف� �ن� �ع ��م امل�����س��ت��ن��د
ك��م ف�ق�ي�ـ��ر ن�ـ�ـ�ـ��ال م�ـ�ـ�ـ��ا ينـ�شــــده
وع�� �ل � ��ا هلل م� � � ��ن دون �أح� � � ��د
ك�ـ�ـ��م ب�ن�ـ�ـ�ـ��اء ق ��ام يف عهـدتـــــــه
وغ� � � � ��دوا يف خ �ي��ر ع� �ي� �� ��ش ورغ � ��د
ك��م ي �ت��ام��ى ان� �ق ��ذوا م��ن ب�ؤ�سهم
يف درا� � �س� ��ات ج��ن��وا م �ن �ه��ا ال�شهد
ك� ��م م� ��ن ال � �ط �ل�اب ن� ��ال� ��وا ع��ون��ه
يف زواج م� ��� �س� �ت� �ق ��ر ك� ��ال� ��وت� ��د
ك� ��م �� �ش� �ب ��اب ح� �ق� �ق ��وا �آم ��ال� �ه ��م
ف � �ه� ��و ل� �ل� �ع� �ل� �ي ��اء ن � �ع� ��م امل��ع��ت��م��د
�إن �إب� � ��راه�� � �ي� � ��م ف� � ��ذ خ ��ال ��د
�إن� � ��ه يف ال� �ق� �ل ��ب ن �ب ����ض م�ستجد
�إن� � � ��ه ح � ��ي ع� �ل���ى ط � � ��ول امل � ��دى
ف �ه �م��و الأ�� �ش� �ب ��ال م ��ن ذاك الأ� �س��د
م� � ��ا ت � � � � � ��وارى وب�� � �ن� � ��وه ب��ي��ن��ن��ا
م �ث �ل �م��ا ت ��زه ��و ال � �ع� ��ذاري بال�سعد
ب� �ه ��م ال� �ب� �ح ��ري ��ن ت ��زه ��و دائ� �م� � ًا

***
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وقال عنه ال�شاعر تقي حممد البحرانة:
ل� � � ��ك م� � �ن � ��ي حت� � �ي � ��ة و�� � �س �ل��ام
ك �ل �م��ا ط ��اف ��ت امل��ن��اي��ا ع �ل��ى ق��وم
غ� ��اب ع �ن��ا ن�ف�ي���س�ه��ا ولإب��راه��ي��م
ع���ا����ش ل��ل��ن��ا���س ع� �م���ره و� �س �خ��ا
م � �ن� ��ح ال� �ن���ا�� �ش� �ئ�ي�ن م�� ��ن ق �ل �ب��ه
ول���ه يف م �� �س��ال��ك اخل�ي�ر �صوالت
خ �ي�ر م� ��ا ي���رجت���ى م� ��ن ال �ع �ي ����ش
�أن�� � ��ت ح� ��ي يف ق� �ل ��ب ك� ��ل حمب

�أي� � �ه � ��ا ال� ��� �ش� �ه ��م �أي� � �ه � ��ا امل � �ق� ��دام
ك�� � � � � ��رام وب� � � ��رح� � � ��ت �أ�� � �س� � �ق�� ��ام
ن � � �ف � � ��� � ��س ج� � �ل� � �ي� � �ل�� ��ة وم� � � �ق � � ��ام
ب��اجل �ه��د ف�ي�ه��م ك �م��ا ي �ج��ود الغمام
ح �ب��ا ك� �ب�ي� ً
را ي �ق �ي��م ح �ي��ث �أق ��ام ��وا
ك� � � ��رمي ي� � �ط � ��ول ف � �ي � �ه� ��ا ال � �ك�ل��ام
�أن حت �م��د ذك � ��رى وت ��ذك ��ر الأي � ��ام
()2
وج �م �ي��ل ال ��ذك ��رى ع�ل�ي��ك و�� �س ��ام

***
كما رثاه ال�شاعر الأ�ستاذ ح�سن �سلمان كمال يف مرثية ع�صماء يقول فيها:
وذك ��ر ل��ه يبقى على ال��ده��ر عاطره
ك�ف��ى ب��ام��رءٍ ف �خ��ر ًا تعي�ش م�آثره
ون �ح��و خ �ل��ود ال� ��روح � �ش��دت �أوا� �ص��ره
م�ضى يحمل الإمي ��ان طيي �إهابه
ت �ل �ق��اه��م ق��ل��ب ت �ف �ي ����ض م �� �ش��اع��ره
ك��رمي �إذا م��ا يلتقى النا�س وجهه
ت� �ب ��وح ب �ه��ا م ��ن ن��اظ��ري��ه � �س��رائ��ره
ي �ح �ي �ي �ه��م ب��ال �ب �� �ش��ر ح �ل �م � ًا ورق ��ة
ن���ص� ً
يرا لفعل اخل�ير �إن ق��ل نا�صره
ع� �ه���دن���اه �� �س� �ب ��اق� � ًا ل� �ك ��ل مهمة
وذو اجل ��ود ن��زر يف ال��زم��ان ون ��ادره
ي� �ج ��ود ب ��وق ��ت �أو مب� ��ال و�صحة
ب� �ح� �ن� �ك ��ة رب� � � ��ان ت� �ل� �ب ��ى �أوام� � � � ��ره
فجمعية ال�ب�ح��ري��ن للخري قادها
وم� ��ن ح ��ول ��ه ك ��ل ال � �ك� ��رام ت�� � ��ؤازره
�إذا ما ر�أى درب � ًا �إىل اخل�ير �ساره
ب �ف �ع� ٍ�ل ��س�م��ت ل �ل �م �ك��رم��ات �شعائره
ف�ك��م كفكفت دم �ع � ًا ي �ج��ول مبقلة
�إذا م��ا تعدى ال��ده��ر �أو ج��ار جائره
ول �ل��وط��ن ال� �غ ��ايل جت �ل��ى �صنيعه
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ب���رى ق �ل �م � ًا ل �ل �ح��ق ي �ج��ري ب��ر�أي��ه
ويف رده� ��ات ال�ف�ك��ر ك��م �أم نادي ًا
ع�ف�ي��ف وم �ن��ه ال �ك��ف م�ث��ل �ضمريه
ي� �ك ��اد ي� ��رى م���ا ي �ح �ت��وي��ه ف� � ��ؤاده
ومل يك يف ي��وم مع النا�س غام�ض ًا
�سالم على �إبراهيم يف رو���ض جنة
� �س�لام ع �ل �ي��ه� ،إن ذك � ��راه دائ �م � ًا
فما م��ات �إن�سان و�إن غ��اب ج�سمه

وم ��ن ح��ر م��ا مي�ل�ي��ه ج �ف��ت حمابره
ت � �ب� ��اه� ��ت ب�� ��ه رواده وم � �ن� ��اب� ��ره
نظيف �إذا م��ا ط�ف��ف ال�ك�ي��ل تاجره
مب���ا ه���و ي �خ �ف �ي��ه وم� ��ا ه���و ن��ا� �ش��ره
كلمع � �س��راب ي�خ��دع ال�ن��ا���س ظاهره
حت � ��ف ب � ��ه �أط� � � �ي � � ��اره و�أزاه� � � � � ��ره
�ستبقى كفي�ض مي�ل�أ النف�س غامره
�إذا م� ��ا ت��ب��ق��ى ذك � � ��ره وم�� ��آث� ��ره

***

وقال ال�صحفي وال�شاعر خليفة ح�سن قا�سم يرثي �إبراهيم كمال:
جن �م��ة يف ال �� �س �م��اء خ� ��رت فتية
يف رب�ي��ع ال���ش�ب��اب �أودت فغا�ضت
وب��ك��ى ال �ع �� �ش��ب وال� �غ ��دي ��ر عليها
ك��ل ��ش��يء يف ال��رو���ض ي�س�أل �شيئ ًا
كيف والغ�صن مل ي��زل م��ن يديها
ك�ي��ف وال��زه��ر ��ض��وع��ه يف انتظار
�أت� ��راه� ��ا ح��ق�� ًا ق �� �ض��ت �أم ت��ران��ا
ل���س��ت �أ� �س �ت �ط �ي��ع ك �ب��ح دم �ع��ة عني
ذات ذي� ��ل حت �ل��و ال �� �ص�ل�اة عليه
ي���ش�ه��د امل���ص�ح��ف اجل �ل �ي��ل عليها
ل��ي��ت ���ش��ع��ري م� � ��اذا �أق � � ��ول لأم
�أب� ��دم� ��ع �أل� �ق ��اه� �م ��و �أم ب�صرب
ب��ل فح�سبي �أق ��ول ي��ا نف�س عودي
ف���ادخ� �ل���ي يف ع�� �ب� ��اده ب��ر���ض��اء

�أم ت� ��رى يف ال �� �س �م��اء رق� ��ت زكية
ح �ي�ن �أودت ك� ��ل ال ��ري ��ا� ��ض بهية
وال� �ع� ��� �ص ��اف�ي�ر وال � ��زه � ��ور ال �ن��دي��ة
�أت� � ��راه� � ��ا ح � �ق � � ًا ط���وت� �ه���ا امل �ن �ي��ة
ن� ��� �ض ��ر ًا ح �ي�ن الم� ��� �س� �ت ��ه الع�شية
ك� ��ي ي �ل�اق� ��ي ق���دوم� �ه���ا ب��ال �ت �ح �ي��ة
ن �ح��ن غ �ب �ن��ا ع ��ن وع �ي �ن��ا وه���ي حية
ح �م��دت �ه��ا م���ذ �أب�����ص��رت��ه��ا �صبية
ط� ��اه� ��ر م �ث �ل �م��ا ال� �ث� �ل���وج ال �ن �ق �ي��ة
وع� � �ل� � �ي � ��ه مم � � ��ا ب � �ك � �ت � �ب� ��ه ب� �ق� �ي ��ة
و�أب و�أخ و�أخ � � � � � ��ت � �ش �ج �ي��ة
مل ي� � � � ��ذره ل� � � ��دي وق� � � ��ع ال� �ب� �ل� �ي ��ة
واط� �م� �ئ� �ن ��ي يف ظ� ��ل رب ال�ب�ري ��ة
()8
وادخ � �ل� ��ي يف ج �ن��ان��ه امل��ر���ض��ي��ة
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نظرة �شاملة حول املقاالت
ات�سم �أ�سلوب الأ�ستاذ �إبراهيم ح�سن كمال بجمال ال�صياغة ،ودقة الت�صوير ،ولغته
الوا�ضحة وال�سهلة ،و�أفكاره املرتبة ،كما ات�سم بالطابع الأدبي اجلميل ،ويت�ضح لنا
هذا من خالل كتابته ،كما ينبغي �أن �أ�شري هنا ب�أن الكاتب قد �سلك طريقتني يف
الطرح� ،أما الطريقة الأوىل فهي الت�صريح ،و�أعني بها �أنه ي�صرح با�سمه يف �آخر
املقالة ،ويك�شف عن هويته ،و�أما الطريقة الثانية فهي طريقة التخفي ،وهي حني ال
يذكر ا�سمه يف �آخر املقالة ،وهذه نبذة خمت�صرة عن الطريقتني.
يالحظ �أن الكاتب �إبراهيم كمال يف الأعداد الأوىل من جملة «�صوت البحرين» كان
ي�صرح با�سمه ،خ�صو�ص ًا �إذا ما كانت املقالة ذات مدلوالت ب�سيطة ،وال ترقى لأن
تكون مقالة �سيا�سية �أو لها عالقة ب�ش�أن العام ،وامل�ستعمر وما �إىل ذلك ،وذلك مثل:
معاجلة بع�ض الق�ضايا االجتماعية ،واملطالبة مبحاربة الأمرا�ض والأوبئة ،كداء
ال�سل وغريه ،وما �إىل ذلك .فهذه النوعية من املقاالت ي�صرح فيها الكاتب با�سمه
وال يتحرج من ذلك.
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�أما الطريقة الثانية التي يتبعها الكاتب يف مقاالته ،وقد غلبت عليه يف الأعداد
التالية من جملته ،حيث بد�أ ي�ضغط ب�شكل �أكرب على امل�ستعمر ،ويفتح �أعني النا�س
واملثقفني �إىل حقوقهم و�إىل واجباتهم ،وينتقد امل�ستعمر ب�شدة على الأو�ضاع املزرية
وامل�شينة للمواطنني ،وما �إىل ذلك كما �أنه يف �أكرث من مقالة ي�ؤكد على حقوق
املواطنني ،ويطالب بتح�سني �أو�ضاعهم املعي�شية ،وحت�سني رواتبهم ،و�إقامة العدل
بني �أبناء الوطن ،وتوفري الوظائف لهم ،والرزق احلالل ،وما �إىل ذلك لدرجة �أنه
يف �إحدى املقاالت كان ينتقد م�ست�شار حكومة البحرين �شخ�صي ًا وي�صرح با�سمه
دون خوف �أو وجل.
وهذه النوعية من املقاالت التي فيها مقارعة للم�ستعمر ،بل والتحقيق معه فيما
يعمل ،و�إبراز �أخطائه ،و�سيطرته على بع�ض الدوائر احلكومية �أو اخلا�صة ،وما �إىل
ذلك ف�إن كاتبنا يف هذه احلالة يعمد �إىل االختفاء حتت �ستار (وخزات عاقل)،
وقد ذكر يل جنل الكاتب الأ�ستاذ ح�سن �إبراهيم ح�سن كمال �أن املقاالت امل�شهورة
بـ(وخزات عاقل) يف «�صوت البحرين» هي من كتابة الوالد رحمه اهلل وهو من
�أخربين بذلك.
وي�شري الأ�ستاذ ح�سن كمال �إىل �أن هذه احليلة التي كان ي�صنعها الوالد كانت
مهمة يف ذلك الوقت لكي ال ُيتهم بتهم باطلة �أو يجري التحقيق معه بل ميكن �أن
ت�صل هذه امل�ضايقات �إىل �إلقاءه يف ال�سجن خ�صو�ص ًا يف فرتة اخلم�سينيات ،وما
جرى فيها من �أحداث ،وال�شك �أن هذا الأمر قد بقي �سر ًا لوقت طويل ،ومل يعرف
كاتب هذه املقاالت امل�شهورة بـ « وخزات عاقل » �إال �أقرب املقربني لإبراهيم ح�سن
كمال.

***
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�أبرز مميزات كتابات �إبراهيم كمال ال�صحفية
ت�شتمل كتابات �أو بالأحرى مقاالت الكاتب �إبراهيم ح�سن كمال على عدة ق�ضايا،
تطرق لها يف املجالت التي �أ�صدرها ،بدء ًا بـ «�صوت البحرين» و�صو ًال �إىل «املجتمع
اجلديد» وانتها ًء بـ «البحرين اخلريية» ،وقد خل�صتها يف الأبواب التالية:
الق�ضايا ال�سيا�سية :والتي ت�ضم� :أ-الق�ضايا الوطنية :ب-الق�ضايا القومية،
كذلك ت�ضم مقاالته الق�ضايا االجتماعية والتي كان كثري ًا ما يركز عليها يف
كتاباته ،ويالحظ �أن �أكرث مقاالت الكاتب ُمن�صبة على هذا اجلانب ،كذلك كان
للق�ضايا االقت�صادية و�أعني بها (املالية) ن�صيب يف كتاباته وركز من خالل هذا
اجلانب على نواحي اقت�صادية مهمة جد ًا �أثارها الكاتب �أو ناق�شها ،و�أخري ًا الق�ضايا
ال�صحية وكان يتطرق لها لتنبيه النا�س واجلهات ال�صحية يف البحرين من �آثارها
وخطورتها.
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الق�ضايا ال�سيا�سية� :أما الق�ضايا ال�سيا�سية التي تطرق لها الكاتب �إبراهيم كمال
يف مقاالته ،فقد كانت عديدة لكن من �أهمها :ما يتعلق ب�شركة كرميكنزي وتوظيفها
للأجانب دون الوطنيني ،كذلك تطرق يف مقالة �أخرى لدائرة الربق والتليفون
وا�ستغاللها لأبناء البالد ،ومعلوم �أن هاتان الدائرتان كانتا ت�سيطر عليهما ال�سلطات
امل�ستعمرة فيما م�ضى ،ومن �أغرب و�أجر�أ املقاالت التي ر�أيتها للكاتب مقالة يطالب
فيها بالتحقيق يف حادث وقع بني �سيارة تابعة للأ�سطول الربيطاين يف قاعدة
اجلفري وبني �سائق دراجة نارية بحريني ،كذلك كان له انتقاد قوي مل�ست�شار حكومة
البحرين يف توليه منا�صب متعار�ضة يف الق�ضاء �إىل غري ذلك ،وطرح �أمثال هذه
املوا�ضيع يف ذلك الزمان ال�شك �أنه يحتاج �إىل ُجر�أة بالغة ،وقوة يف الطرح ،وخربة
وثقافة ال جتتمع يف ذلك الوقت �إال يف قليل من النفر ،كان منهم بل يف مقدمتهم
�إبراهيم ح�سن كمال .ولن�شر �إىل بع�ض ما تطرق �إليه الكاتب يف مقاالته تلك.
�شركة كرميكنزي وتوظيفها للأجانب:
ينتقد �إبراهيم كمال يف �إحدى مقاالته �شركة كرميكنزي وتوظيفها للأجانب دون
الوطنيني ،و�شركة كرميكنزي �أو ما ي�سمى يف ال�سابق بكريبال هي عبارة عن �شركة
بريطانية ،كانت وكيلة البواخر قبل مئة �سنة ،ومقرها مقابل الفر�ضة القدمية ،وهي
املمثلة ووكيلة لل�شركة الربيطانية يف البحرين والكويت ،وكانت �أي�ض ًا وكيلة ل�شركة
«لويدز» للت�أمني ،يقول:
«حدث يل �أمر ا�ضطرين �إىل مراجعة دائرة �شركة كرميكنزي فق�صدتها ،وعند
مدخلها ا�سرتعى انتباهي الفتة كبرية عليها بيانات خمتلفة خالبة ت�شري �إىل وجود
عدة وكاالت يف هذه الدار الكبرية للبواخر ،والطائرات و  ..و ..فقلت يف نف�سي ال�شك
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�أن هذه ال�شركة ت�ضم عدد ًا �ضخم ًا من �شباب البالد ،وبالغت فقلت :ال ي�ستبعد �أن
يكون بع�ض الر�ؤ�ساء على الأقل من �أهايل البحرين .ولكن ..ما وجلت الدار و�أخذت
انتقل بني املوظفني ،املنت�شرين يف حجراتها حتى كدت �أن�سى �أنني يف البحرين،
البالد العربية امل�سلمة ،وحتى كدت �أخال نف�سي يف الهند �أو يف �أي بالد �أخرى غري
بالد العرب على �أي حال! �أتعتقد هذه ال�شركة �أن البحراين غري كفء لوظائفها؟؟
�أتعتقده غري كفء هذا الذي �ضرب املثل على كفاءته ،ونزاهته ،و�إخال�صه فيما
()1
�أ�سند �إليه من �أعمال� ،صغرية �أو كبرية؟»
ثم يبد�أ الكاتب يف انتقاد هذه ال�شركة وانتقاد ت�صرفاتها واعتمادها على الأجانب
يف جميع �أعمالها ،وترك الوطنيني مع كونهم �أكفاء.
دائرة الربق والتليفون وا�ستغاللها لأبناء البالد:
من ال�شركات التي كان لها ثقلها يف البالد �آنذاك �شركة الربق والال�سلكي،
والتي بد�أت العمل يف البحرين منذ عام 1931م ،وكانت ت�سمى �شركة االت�صاالت
الإمرباطورية والدولية املحدودة ثم تغري ا�سمها �إىل �شركة الربق والال�سلكي،
وقد تولت مهام االت�صاالت يف البحرين وا�ستطاعت �إن�شاء و�سائل ات�صاالت مع
ال�شارقة وعدن وال�سعودية والكويت .ويف عام  1947ا�ستطاعت احل�صول من حاكم
البحرين ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة على امتياز ملدة ع�شرين عام ًا لإدارة
وت�شغيل النظام الهاتفي الداخلي يف البحرين .وقد كانت هذه ال�شركة كغريها من
ال�شركات الإنكليزية االحتكارية ال ت�أبه مب�صالح ال�شعب �أو بتدريب �أفراده ليعتمدوا
على �أنف�سهم ،ولذلك فقد كان لها ن�صيب من النقد على يد �إبراهيم كمال حيث
�أ�شار لها يف مقال مف�صل وانتقدها نقد ًا الذع ًا ومما قاله:
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«دائرة الربق هذه ال�شركة التي م�ضى على وجودها يف البحرين زهاء 30
عام ًا منحتها فيها احلكومة من االمتيازات وهي�أت لها احتكار املوا�صالت الربقية
والهاتفية دون مناف�س حتى من احلكومة نف�سها ،ولكنها مع ذلك كله ال تقيم لهذا
البلد الكرمي �أي اعتبار وال تنظر �إليه �إال كما ينظر ال�سيد املتغطر�س اجلبار حينما
ميلي �إدارته على ال�ضعيف املتواكل الواهن.
�إن هذه ال�شركة ومثلها غريها من ال�شركات اال�ستغاللية التي تتمتع بخريات هذه
البالد تعمل ما ت�شاء دون رقيب حتى من �ضمائرها .ولعل الأرباح الفاح�شة التي
تبتزها من عرق جبني هذا ال�شعب امل�سامل جعلتها تن�سى ف�ضل هذا البلد امل�ضياف.
ولو كان يل من الأمر �شيء القرتحت على احلكومة �أن تفر�ض �ضريبة دخل على هذه
ال�شركات اال�ستغاللية اجل�شعة قدوة مبا تفعله احلكومات الأخرى ،ثم تخ�ص�ص ما
يرد من هذا الوجه لإر�سال بعثات �إىل اخلارج لدرا�سة الكهرباء والهند�سة الال�سلكية
ليتوفر للبالد بعد قليل من ال�سنني من �أبنائها من يتوىل �إدارة �شئونها والعمل على
()2
حفظ م�صاحلها».
املطالبة بالتحقيق يف حادث:
ويف هذه املقالة يتناول الأ�ستاذ كمال حادثة وقعت يف اجلفري بني �سيارة تابعة
للأ�سطول الربيطاين وبني �سائق دراجة نارية ذهب �ضحيتها �سائق الدراجة �أما
زميله فهو مقعد وبه �إ�صابات خطرية وال�شك �أن هذه املقالة تعد من �أقوى املقاالت
التي كتبها املرحوم حيث �إنه حتول �إىل حمقق يف الق�ضية ،ينتقد الت�صرفات
الربيطانية ،وينتقد التحقيق وعمل ال�شرطة ،كما توجه باللوم على امل�ست�شار وعلى
غريه من املتورطني يف هذه الق�ضية ،كما قام ب�إظهار بع�ض الأدلة التي كانت خافية،
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ومل ين�س حق املجني عليهم فطالب بدفع التعوي�ضات املالية املنا�سبة �إىل غري ذلك،
وك�أن الكاتب هو رجل حتريات وحتقيقات جنائية ،قام بالتحقيق الدقيق يف هذه
الق�ضية وك�شف مالب�ساتها للعيان يف جملته ،وهذا بع�ض ما �أ�شار �إليه:
«يدور هذا ال�س�ؤال على �شفاه كثري من النا�س يف هذه الأيام ،وخ�صو�ص ًا بعد
حادثة اال�صطدام امل�شئوم بني �سيارة تابعة لال�سطول الربيطاين يف قاعدة اجلفري
وبني �سائق دراجة نارية ذهب �ضحيتها �سائق الدراجة ال�شاب ال�سيد �سعيد بن
ال�سيد ح�سني ،وبقي زميله ال�شاب املردف معه على الدراجة مقعد ًا يف امل�ست�شفى
وهو �إبراهيم بن ح�سن بن حمدان وكال هذين ال�شابني مواطنني من �أبناء ال�شعب،
وكان فقدهما خ�سارة ُعظمى لذويهم ومعارفهم......هذا واننا لن�ضم �أ�صواتنا �إىل
�أ�صوات الآخرين ونطالب ب�إجراء التحقيقات ونطالب دائرة ال�شرطة بالتدخل حتى
ت�ضع يدها على اجلاين ،ونطالب �أن تدفع التعوي�ضات لذوي املجني عليهما حتى
()3
نقول �أن احلق قد اتبع و�أن العدالة فوق كل اعتبار».
انتقاد امل�ست�شار يف توليه منا�صب ت�ؤثر على ا�ستقاللية الق�ضاء:
ومن املواقف الوطنية ومن االنتقادات العجيبة التي قام بها �إبراهيم كمال هذا
املوقف الذي كان يتحدث فيه عن القوانني الو�ضعية ،وكيف �أنها تختلف يف البلدان
العربية والأجنبية ،ثم تطرق �إىل ق�ضية مهمة وهي ا�ستقاللية الق�ضاء ،ومن هذا
املنطلق انتقد م�ست�شار حكومة البحرين �شارلز بلكريف وذلك لكونه يتوىل من�صب
(قومندان) ال�شرطة العامة وال�شرطة هي تقدم الأدعاء ،وهو نف�سه �أحد الق�ضاة يف
حمكمة اجلنايات ،وكيف يجمع بني هذين املن�صبني ؟!! يقول:
«هل كان يجوز يف فل�سطني �أم هل يجوز يف ال�سودان الآن �أن يكون القا�ضي هو
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املدعي العام ،واملدعي العام هو القا�ضي؟ ففخامة م�ست�شار حكومة البحرين هو
(قومندان) ال�شرطة العامة وال�شرطة هي تقدم الأدعاء ،وفخامته نف�سه هو �أحد
الق�ضاة يف حمكمة اجلنايات .فهل كان ي�سري مثل هذه النظام يف �أي بلد �آخر غري
()4
البحرين ،بلد العجائب والغرائب!
املطالبة بتقليم �أظافر الطابو اخلام�س ومراقبة اجلوا�سي�س:
من الق�ضايا املهمة التي تطرق لها �إبراهيم كمال يف مقاالته مراقبة اجلوا�سي�س
يف البحرين ،و�سماهم «الطابو اخلام�س» وطالب من احلكومة بتقليم �أظافرهم،
لكونهم ين�شرون الأكاذيب وي�شوهون �سمعة البحرين يف اخلارج ،ومن ذلك ما �أ�شار
�إليه يف �إحدى مقاالته بقوله وهو ي�سرد بع�ض �أكاذيب ه�ؤالء:
«وحتدث مرا�سل ثان عن خوف عبد الإله من امل�ست�شار الإنكليزي و�أطنب يف ن�شر
�أكاذيب وتلفيقات ال ت�صدر �إال من هذا ال�ضرب من النا�س.
وثالث يتحدث عن التدهور االقت�صادي يف البحرين  ،ويقول� :إن هذا التدهور
مق�صود حتى �إذا ما �أتت احلكومة املركزية ال جتد �شيئ ًا تعتمد عليه (يا لها من
مهازل!).
ورابع يتحدث عن حاكم البالد و�أوالده بلغة قذرة �سمجة خالية من الذوق
والآداب .ونحن ننزه �سيد البالد وجنله عن ذكرها .ونرتفع عن االنزالق يف الهوة
(النظيفة) التي هوت �إليها تلك ال�صحيفة (املحرتمة) على �أننا نذكرها باحلكمة
القائلة� :إذا كان بيتك من زجاج فال حت�صب النا�س� .أما تقليم �أظافر الطابو اخلام�س
فهو بت�شديد املراقبة على املوجودين يف البالد ف�إن وجد منهم من قدم حديث ًا ولي�س
له عمل معروف فليعد �إىل بالده ،ف�إنهم ال ميكثون بيننا �إال لبث الدعايات ال�سئية
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وللتهويل على النا�س و�إذاعة الأراجيف والأباطيل وت�ضخيم عدد الإيرانيني يف
()5
البحرين .فرنجو �أن يويل �أولو ال�ش�أن هذه الناحية احل�سا�سة عناية خا�صة».
مطالبته بتطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية:
من الق�ضايا التي كان يطالب بها �إبراهيم كمال وي�صر عليها تطبيق ال�شريعة
الإ�سالمية يف البحرين� ،أما متى تعطل تطبيق الأحكام ال�شرعية وتق�سيم املحاكم
�إىل �شرعي ومدين في�شري الأ�ستاذ خليل املريخي �إىل تلك املرحلة بقوله« :منذ
منت�صف القرن التا�سع ع�شر كان الق�ضاء ال�شرعي هو الذي يبت يف كل الق�ضايا على
اختالف �أنواعها و�أ�شكالها لغاية عام 1923م حيث ف�صل الق�ضاة و�أ�صبح �أحدهما
�شرعي ًا والآخر مدني ًا ،بعد هذا التاريخ �أ�صبحت ال�سلطات الربيطانية متمثلة يف
القن�صلية الربيطانية �أو ما ت�سمى ببيت دار االعتماد الربيطاين هي التي تنظر وتبت
يف الق�ضايا اخلا�صة بالأجانب ،ومع ذلك فكانت حتال بع�ض الق�ضايا �إىل الق�ضاء
ال�شرعي يف البالد خ�صو�ص ًا �إذا كان اخل�صمان م�سلمني ،ثم ومبرور الوقت �أن�شئت
لدى دار االعتماد الربيطاين حمكمة خا�صة ُ�سميت باملحكمة امل�شرتكة وذلك عام
1937م وكانت تنظر يف الق�ضايا التي يكون �أحد طرفيها من �أبناء البحرين والآخر
�أجنبي ًا ،وقد ا�ستمرت هذه املحكمة لغاية 1952م حتى �أعيدت مثل تلك الق�ضايا
التي تنظر فيها تلك املحكمة �أعيدت �إىل الق�ضاء البحريني» .وهذا ن�ص ي�شري فيه
الأ�ستاذ كمال �إىل تطبيق الأحكام ال�شرعية يقول:
« ...لقد قيل لنا �إن هذه البالد حتكم بال�شريعة الإ�سالمية فعجبنا لهذا القول،
ذلك �أن احلكم بال�شريعة الإ�سالمية هو احلكم ال�صالح ،و�أين هذا مما يطبق
الآن؟!»(.)6

�إبراهيم كمال

57

الق�ضايا االجتماعية :وهي الق�ضايا التي كان كثري ًا ما يركز عليها �إبراهيم كمال
يف مقاالته ،وهي �شغله ال�شاغل حيث كتب العديد من املقاالت حول ق�ضايا وم�شكالت
اجتماعية كان يحاول �إثارتها لتعليم النا�س و�إحاطة احلكومة مبثل هذه الق�ضايا،
والأهم من ذلك هو لإجراء الإ�صالحات الالزمة وتقومي املعوج ،وهذه بع�ض الأمثلة
للق�ضايا التي تطرق لها الكاتب.
تكدي�س العمال يف حافالت احلكومة:
ومن تلك الق�ضايا تكدي�س العمال يف حافالت احلكومة وال�شركات اخلا�صة
حيث كانت احلافالت قليلة حينها ،ومل ت�سن �أي قوانني تعالج هذه امل�شكلة ،لي�س
هذا فح�سب بل مل تكن احلافالت م�سقوفة ،حيث كان العمال ينقلون فيها كما
تنقل البهائم متعر�ضني لأ�شعة ال�شم�س احلارقة يف ال�صيف� ،أما يف ال�شتاء فكانوا
معر�ضني للربد القار�س واملطر يقول الكاتب مدافع ًا عنهم وعن حقوقهم:
“فالدوائر احلكومية وال�شركات وامل�صالح اخلا�صة تكد�س عمالها يف
حافالتها (لورياتها) املك�شوفة املعر�ضة لل�شم�س �صيف ًا واملطر �شتاء ،ب�صورة تبدو
معها الفو�ضى ال�سابقة يف منتهى النظام والتقدير للإن�سان� .شاهدت بالأم�س لوريا
من لوريات دائرة الأ�شغال العامة وقد ح�شر فوقه العمال ح�شر ًا ب�صورة ال �أجد
ما �أ�صفها به! فلماذا يقف قلم املرور مكتوف الأيدي �أمام هذا اال�ستغالل املزري
والفو�ضى املهينة؟ �أم �أن �سلطته ال تتعدى الأفراد واملواطنني العاديني؟ �أما الدوائر
احلكومية وال�شركات وامل�صالح اخلا�صة فهي فوق كل قانون ونظام”.
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التحذير من الطائفية:
ويف مقالة �أخرى يحذر �إبراهيم كمال من الطائفية البغي�ضة وينذر من عواقبها
على الأفراد واجلماعات  ،كما وي�شيد بدور بع�ض الف�ضالء والعقالء من الطائفتني
الكرميتني ممن كان له دور يف التحذير من مغبة الإجنرار وراء هذه الدعوات
يقول:
«عالم هذا االندفاع املحموم وراء الطائفية الكريهة؟ هل جنينا منها يف املا�ضي،
على طول ال�صحبة ودوام العهد� ،سوى الأ�شواك ا�ستغفر اهلل بل ال�سفافيد!  ....ال
�أنكر �أن بني عقالء الطائفتني� ،شيوخ ًا و�شبان ًا ،من ال تر�ضيهم هذه احلال ،بل من
بحت �أ�صواتهم من التحذير من �سوء املغبة ،وفداحة امل�صري! ولكن ما جدوى ه�ؤالء
العقالء وما نفعهم يف هذا البحر �أن املجنون؟ �إن الأو�ضاع عندنا مقلوبة .مقلوبة
()10
ر�أ�س ًا على عقب»
�سقوط البيوت على امل�ست�أجرين:
من امل�شاكل االجتماعية التي تطرق لها �إبراهيم كمال �أي�ض ًا هي م�شكلة البيوت
الآيلة لل�سقوط والتي ت�ؤجر من قبل الأهايل على م�ست�أجرين وتظل على هذه احلال
�إىل �أن ت�سقط على امل�ست�أجر فيذهب �ضحية هذه احلوادث وهذا الإهمال الكثري
من الأرواح ،فيندد الكاتب بهذه الت�صرفات ويدعو البلدية ب�أن تلزم املالك برتميم
�أمالكهم يقول:
«اعتقد �أن يف ا�ستطاعة امل�س�ؤولني �إلزام ذوي الأمالك برتميم �أمالكهم ،وتقدمي
امل�ساعدة املعقولة للعاجزين منهم عن مثل هذا الإ�صالح ،وحتميلهم م�س�ؤولية �أمثال
هذه احلوادث التي تقع من جراء الإهمال .واعتقد �أن يف و�سع بلديتنا بقليل من
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اجلهد �أن تلفت نظر امل�س�ؤولني �إىل مثل هذه الأمكنة املتداعية».

()11

الت�أثري ال�سيء لل�سينما على الأبناء:
وهذه امل�س�ألة تطرق لها الكاتب يف �أكرث من مقال حيث �أ�شار �إىل الت�أثري ال�سيء
لل�سينما على الأبناء وكيف �أن جمريات الأحداث يف الأفالم قد ت�ؤثر على �سلوك
الأبناء فتجرهم �إىل الطريق اخلاطئ ،فهذا ينتحر ،و�آخر يعتدي على عر�ض امر�أة،
و�آخر يهرب مع بنت اجلريان� ،إىل غري ذلك يقول:
« لقد �شاهدت يف الأ�سبوع املا�ضي فيلم ًا م�صري ًا تدور حوادثه حول هرب فتاة من
بيت �أبيها مع حبيبها ،ابن اجلريان ،ولعلك توافقني �أن فيلم ًا كهذا قد يزين للفتيات
نف�س الطريق ال�شائك الذي �سلكته بطلة الفليم ،وكثري ًا ما ن�سمع الغلمان يف ال�شوارع
يتحدثون عن ال�شجيع �أو ال�سجيع كما ينطقها بع�ضهم مبدين �إعجابهم بحوادثه
امل�سل�سة! من واجب وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية مراقبة هذه الأفالم قبل عر�ضها
()12
لتحمي ال�شبان والفتيات من �شرورها!».
ويقول يف مو�ضع �آخر داعي ًا احلكومة جلعل الرقابة على ما تعر�ضه دور ال�سينما،
ويظهر ب�أن الرقابة على �أفالم ال�سينما كانت موجودة ثم مت �إزالتها:
« نحن ال ننكر على منتجي الأفالم ما يتخذونه من و�سائل مهما �سفلت لرتويج
�أفالمهم مهما تنكرت تلك الأفالم لكل خلق كرمي وحاربت كل ف�ضيلة �سامية،
فاالثراء العاجل حتى من �أحط الطرق نزعة ي�ستحيل كبحها على النفو�س ال�صغرية
احلقرية ،ولكننا ننكر على حكومتنا وهي م�س�ؤولة عن الأمن العام و�صيانة احلرية
الفردية �أن تقر مثل هذا الأمر وفيه عبث �صريح بالأمن ،واعتداء �صارخ على
احلرية الفردية ،ونية مبيتة الف�ساد ال�شباب كي ي�صبح فري�سة �سهلة الوقوع لتجار
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الإعالن عن الرقيق الأبي�ض! �أعيدوا تلك الرقابة� ،أو حرموا ال�سينما فقد كفرنا
()13
ب�أنعمها!»
ومن الأمور التي كان يركز عليها �إبراهيم كمال �شباب الأمة حيث يوجههم �إىل
ما فيه �صالحهم وفالحهم وجناحهم ،وين�صحهم برتك �سفا�سف الأمور وترك
التوافه ،واالهتمام ببناء م�ستقبلهم لأنه بناء مل�ستقبل الأمة ،يقول:
“فمتى يرعون هذا القطيع التائه ،ليعرف �أن اهتمامه مبثل هذه التوافه
اجلوفاء ي�شغله عن االهتمام باملهم من �ش�ؤون احلياة مب�ستقبله وم�ستقبل بالده
و�أمته؟ متى يبلغ الر�شد هذا ال�شباب اجلاهل ،ليعرف �أنه بهذا العبث ال�سخيف
يظلم نف�سه حني يبذر حيويته فيما ال طائل وراءه ،ويظلم بالده ،ب�إ�سرافه يف تبذير
تلك احليوية؟ متى يهتدي هذا اجليل الطائ�ش ويعرف نف�سه حتى ي�ؤمن �أن ال�شباب
هو القوة ،هو احليوية ،هو الدم احلي الذي يتدفق يف �شرايني الأمة ،و�أن ال�شباب �إذا
()14
�أ�صيب بالهزال فعلى الأمة العفاء! “
املغاالة يف املهور وت�شغيل الأحداث
ومن الق�ضايا االجتماعية املهمة التي �أ�شار لها �إبراهيم كمال يف مقاالته م�س�ألة
املغاالة يف املهور والبذخ والإ�سراف يف حفالت الزواج مما ي�ؤدي بالزوج �إىل
اال�ستدانة من البنوك وتظل هذه القرو�ض تدفع ل�سنوات طويلة دون �أي داع مما
ي�سبب امل�شاكل بني الزوجني يف بداية زواجهما يقول:
« ومن هذه العادات ال�ضارة املغاالة يف املهور والإ�سراف يف حفالت الزواج �أما
�أن العري�س يقدم مبلغ ًا كبري ًا للعرو�س ويكون قدوة �سيئة لأقرانه ومن هم يف مثل
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مركزه� ،أو �أن �أهل العرو�س يطلبون مبالغ �ضخمة و�شروط ًا قا�سية ،ويف �أحيان كثرية
ي�ضطر ال�شاب �إىل اال�ستدانة من البنوك �أو غريها ويرغم على دفع �أرباح كبرية على
املبلغ الذي ا�ستدانه .وي�صبح مدين ًا به مدة طويلة من الزمن وقد تطول �إىل �سنني
عديدة .وهذه جتره �إىل اال�ستدانة طول حياته �إذ ت�صبح عنده عادة م�ألوفة و�إذا
حلت هذه املع�ضلة جاء ما هو �أدهى و�أمر و�أعني بذلك املباهاة يف �إقامة احلفالت
العديدة حفلة اخلطوبة وحفلة عقد الزواج وحفلة احلناء و�أخري ًا حفلة الزواج وبني
()15
فرتة و�أخرى ن�سمع ب�أ�سماء حفالت جديدة »
كذلك �أ�شار �إبراهيم كمال �إىل ق�ضية اجتماعية �أخرى هي ق�ضية ت�شغيل الأحداث
وما لها من �آثار �سلبية على نف�سية احلدث� ،أ�ضف �إىل ذلك �ضياع م�ستقبله املهني
والعلمي و�أغلب الأحداث ال يعرفون القراءة وال الكتابة وطالب بو�ضع حلول لهذه
الق�ضية منها و�ضع حد �أدنى ل�سن العمل ،وو�ضع حد �أدنى للأجور ،وفتح مدر�سة
م�سائية لتعليم الأحداث ،وال �شك �أن اقرتاحات �إبراهيم كمال هي �سابقة لع�صرها
بعقود ،وهي ال�شك تنم عن عقلية مثقفة واعية مدركة ملجريات الأحداث لي�س يف
اخلليج فح�سب بل يف الوطن العربي يقول:
« ونحن ال نلوم �آباء ه�ؤالء الأحداث على الر�ضى بت�شغيلهم ،ف�إنهم جلهلهم
يح�سبون �أنهم يح�سنون �صنع ًا .ولكننا نلوم تلك امل�صالح التي ال تتعفف عن مثل هذا
العمل الذي �أجد نف�سي يف حاجة �إىل نعته ،طمع ًا يف قلة الأجور .نحن نطالب ولنا
ملء احلق يف املطالبة ب�أن تبادر احلكومة:
-1بو�ضع حد �أدنى ل�سن العمل.
-2بو�ضع حد �أدنى للأجور بغ�ض النظر عن ال�سن.
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-3بفتح مدر�سة م�سائية يقوم بنفقاتها �أولئك الذين يف�ضلون ا�ستخدام
()16
الأحداث».

***
الق�ضايا االقت�صادية (املالية)� :أما الق�ضايا االقت�صادية �أو املالية التي تطرق
لها �إبراهيم كمال يف مقاالته فكانت ت�شمل ال�ضرائب التي و�ضعتها بلدية املنامة
على الأهايل ،كذلك �أ�شار �إبراهيم كمال �إىل ق�ضية تطبيق قانون التقاعد للأفراد،
وكذلك كان له دور يف املطالبة برفع ال�ضريبة التي ت�ضعها احلكومة على الطلبة
املتعلمني يف املدار�س ،حيث �سببت هذه ال�ضريبة �إخراج الكثري من العوائل لأبنائهم
من املدار�س وذلك لكونهم ال يعون ب�أهمية التعليم ،مما �سي�ؤدي �إىل رفع م�ستوى
الأميني يف البلد �إىل غري ذلك من ق�ضايا مالية مهمة تطرق لها الكاتب.
�ضرائب البلدية
من الق�ضايا املهمة التي طرحها الكاتب ق�ضية ال�ضرائب التي تدفع للبلدية ،فقد
�صدر عن البلدية قرار يقت�ضي �أن يدفع مالك البيت 4روبيات عن بيته� ،أما م�ست�أجر
البيت ف�إنه يدفع يف كل �شهر 11.4روبية ،وقد بني الكاتب �أن هذا منطق مقلوب،
فكيف يدفع الفقري �أ�ضعاف املو�سر ،فيفرت�ض على هذا �أن يكون غري املالك هو
الفقري� ،أما املالك فهو املو�سر فكيف يدفع املو�سر �أقل من الفقري بكثري ،يقول:
« من قال لك �أن بيتي ي�ستحق �أن �أدفع عليه يف كل �شهر  11/4روبية �ضريبة
للبلدية؟ �أ�أنا من الأغنياء الكبار ،وهذه �ضريبة �شهرية على ثروتي ،بد ًال من �ضريبة
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الدخل؟ �أم لأنني ال �أملك �شراء بيت يل ،وهذا جزاء من ال ي�ستطيع �شراء بيت له،
ولو �أنه ال ميتلك قيمة الع�صيدة؟ هل من العدالة يا �أع�ضاء جمل�س البلدية �أن يدفع
م�سكني مثلي هذا الر�سم الفادح بالن�سبة �إليه عن بيت ي�ست�أجره ،وال يدفع الرثي
واملو�سر �سوى �أربع روبيات عن بيت ميلكه وي�سكنه؟ اللهم �أنه منطق معكو�س ،وتفكري
()17
ملتو ،وعدل مقلوب »
املطالبة بتطبيق قانون التقاعد
كما �أ�شار الكاتب �إىل ق�ضية مالية مهمة مت�س حياة كل بحريني يعي�ش على هذه
الأر�ض ،وهي ق�ضية تطبيق قانون التقاعد ،هذا القانون الذي يحمي من �أفنى
حياته يف خدمة البلد من �أن ُيرمى بعد ذلك يف ال�شارع يتكفف النا�س ،ويطلب فالن ًا
وعالن ًا بع�ض املال ،وي�ضرب الكاتب بع�ض الأمثلة على �إنكلرتا وغريها من البلدان
ممن يطبقون هذا القانون حيث ينفقون املاليني من اجلنيهات على املتقاعدين،
وي�شري ب�أن البحرين يجب �أن تنهج هذا النهج ال�سوي فتحمي �أبناءها من م�صري
مظلم ،كما �شدد الكاتب على تطبيق هذا القانون يف البحرين نظر ًا لأهميته التي
مت�س حياة كل عامل يعي�ش على هذه الأر�ض يقول:
« كلما فكرت يف �ش�أن اجلي�ش اجلرار من املوظفني لدى احلكومة وال�شركات ويف
م�صريهم حينما بلغ الواحد منهم ال�شيخوخة بعد �أن انهمك قواه يف اخلدمة و�أفنى
زهرة �شبابه يف عمله الذي انيط به ال يحمل معه غري �أمله اخلائب وتخوف ًا من
م�ستقبله احلالك .ف�إما �أن يت�سكع يف الطرقات و�إما �أن يعي�ش على �صبابة احتفظ بها
ولكنها ال تغنيه من جوع كلما فكرت يف ذلك وجدت �أن احلكومة وال�شركات جمحفة
بحقوق هذا اجلي�ش اجلرار من البطون الآدمية لأنها ال تطبق القانون املعمول به يف
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الدنيا .وهذا نظام التقاعد الذي يكفل له�ؤالء بعد ال�سنني الطوال حياة الكفاف و�إنه
لقليل جد ًا بالن�سبة ملا يعمل به يف بالد الدنيا من ال�ضمان االجتماعي .فاجنلرتا
تنفق مئات املاليني على العجزة واملقعدين خالف قانون التقاعد املفرو�ض عليها
تطبيقه فهل للم�س�ؤولني �أن يطبقوا هذا القانون ويفر�ضوا على ال�شركات تطبيقه
والعمل به لإعادة الثقة �إىل املوظفني وجعلهم يطمئنون �إىل م�ستقبلهم بد ًال من
الو�ضع الراهن الذي هم فيه حيث ي�ضطرون �إىل تنكب الطريق القومي لكي ي�ضمنوا
()18
م�ستقبلهم ».
املطالبة ب�إنقاذ التعليم:
ومن بني املوا�ضيع التي تطرق لها �إبراهيم كمال ال�ضريبة التي فر�ضتها احلكومة
على امللتحقني باملدار�س الثانوية من الطالب ،وبالتايل فقد قام �أولياء �أمور الطلبة
من الفقراء ب�إخراج �أبنائهم من املدار�س و�إر�سالهم للعمل يف �أعمال و�ضيعة يف
الدوائر واملتاجر وال�شركات ،وقد �شدد الكاتب على �أن ه�ؤالء الطلبة هم م�سئولية
الدولة ،ويجب و�ضع حل لت�سربهم من املدار�س ،كما �أ�شار �إىل وجوب �إكمالهم
لتعليمهم وهذا ن�ص ما ذكره:
« بينما نطالع يف ن�شرة حكومة البحرين ما تنفقه على التعليم ويقدر بثالثة
ماليني جند موجة التذمر وال�شكوى تكت�سح البالد .ف�أولياء �أمور طلبة املدر�سة
الثانوية ي�شكون من ال�ضريبة التي فر�ضتها احلكومة على امللتحقني بهذه املدر�سة
وجلهم من الفقراء الذين ال ي�ستطيعون �أن يدفعوا بع�ض هذه ال�ضريبة –ف�ض ًال عن
كلها -في�ضطرون لعدم �إر�سالهم �إىل املدر�سة ال�ستكمال درا�ستهم وير�سلونهم �إىل
اململكة �أو يلحقونهم ب�إحدى الدوائر �أو املتاجر �أو ال�شركات .و�إن الإن�سان ليعجب
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كيف �أن احلكومة التي تنفق هذه املاليني تت�شبث ب�ضريبة ال يكفي جمموعها ثمن ًا
للوقود الذي ت�ستهلكه �سيارات املعارف يف عام واحد .بينما تخ�سر البحرين نتيجة
لهذه ال�ضريبة مواهب كثري من ال�شباب ممن تق�ضي عليهم ال�ضريبة عدم موا�صلة
الدرا�سة .فهل يفكر امل�س�ؤلون يف رفع هذه ال�ضريبة التي �أ�صبح وجودها معزز ًا ملوجة
()19
التذمر ال�سائدة بني النا�س؟ »
املطالبة بو�ضع حد للإفال�سات املفتعلة:
وي�شري الكاتب يف مقالة �أخرى �إىل حادثة غربية وقعت يف اخلم�سينيات من
القرن املن�صرم ،وهي عبارة عن موجة من الإفال�سات املفتعلة جرت يف البحرين
من قبل جمموعة من التجار الأجانب الذين ي�شهرون �إفال�سهم بعد �أن يقرت�ضوا
مئات الآالف من الروبيات �أو رمبا حتى ماليني الروبيات من التجار الوطنيني،
وطالب احلكومة بو�ضع حل لهذه الأزمة التي ت�سببت يف خ�سائر كبرية وفادحة لكثري
من التجار الوطنيني ،يقول:
« طغت يف خالل ال�شهر املن�صرم موجة من الإفال�سات املفتعلة �أو قل مو�ضة
من الإفال�سات من قبل املتاجر الأجنبية ،فهذا هندي م�سلم يعلن �إفال�سه عن
مبلغ مليوين روبية ،وهذا هندوكي هندي يعلن �إفال�سه عن مبلغ مياثله ،وهذا ثالث
هندوكي هندي يعلن �إفال�سه عن مليون ون�صف مليون روبية ويهودي عن مائة �ألف
روبية  ..واحلبل على اجلرار وذلك بف�ضل ال�سيا�سة (احلكيمة) التي ت�سري عليها
الإدارة يف البالد!
فلماذا قدم �إفال�سه هنا فقط؟ قدمه لأنه عرف �أن الإفال�س ال يكلفه �أي �شيء!
�سوى �أن يربح مليون ًا من الروبيات وال �سيما يف هذه الأيام التي تقل فيها الأرباح
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فلماذا ال يربحها من هذا الطريق؟ �إنه �سي�ستعيد مكانته التجارية لأنه غني بالفعل،
و�إذا اعرتت �سمعته هزة خفيفة الآن ف�سرعان ما تن�سى! �إنه ال ي�ضره �أال يك�سب
عمالء على نطاق وا�سع حتى ولو ملدة عام ،لأن الربح الذي ح�صل عليه من جراء
هذا الإفال�س �أكرث بكثري مما لو وا�صل جتارته مع العمالء كالعادة! وهو يعلم جيد ًا
�إنه لن ي�سجن ،ولن يغلق حمله ،ولن مينع من املتاجرة يف البحرين بعد �إفال�سه ،ولن
()20
يحا�سب �أو يراقب ،و�سين�سى النا�س كل هذا بعد حني!»

***
الق�ضايا ال�صحية :وهي من الق�ضايا التي كان يثريها �إبراهيم كمال يف مقاالته
ولكن ب�صورة �أقل� ،إذا ما دعت ال�ضرورة �إىل ذلك ،وقد تطرق يف بع�ض مقاالته �إىل
بع�ض الأمرا�ض التي كانت منت�شرة يف البحرين �آنذاك مثل مر�ض ال�سل ،كذلك
تطرق يف مقالة �أخرى �إىل بع�ض الت�صرفات اخلاطئة التي ت�صدر من بع�ض باعة
الآي�سكرمي املتجولني من عدم مراعاة م�س�ألة النظافة يف املنتجات التي يقدمونها،
مما �سي�ؤدي �إىل �أمرا�ض خطرية.
انت�شار ال�سل يف البحرين:
ومن تلك الق�ضايا ال�صحية ق�ضية انت�شار مر�ض ال�سل يف البحرين وكان الكاتب
يعر�ض تلك املعاناة التي يعاين منها مر�ضى ال�سل يف البحرين ،وكيف ي�سافرون �إىل
اخلارج لتلقي العالج والأدوية وكثري منهم ي�سافر �إىل بالد الهند  ،يقول:
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« له اهلل �إنه �ضحية جديدة من �ضحايا ال�سل يف �سبيله �إىل الهند لالن�ضمام �إىل
ذلك العدد الهائل الذي ي�صارع الداء بني املوت واحلياة يف م�ست�شفى املرج .لقد
�أخذ داء ال�سل القتال ي�ست�شري ويتف�شى يف الأعوام الأخرية ب�صورة تبعث الرعب
()21
وتثري الهلع ».
املثلجات وخطورتها على �صحة الأطفال:
ومن الق�ضايا ال�صحية التي �أثارها الكاتب ق�ضية املثلجات وخطورتها على �صحة
الأطفال حيث �إنها وكر لنمو اجلراثيم وال�سيما جراثيم ال�سل ،وقد �ضرب الكاتب
مثا ًال ومقارنة ب�سيطة بني البحرين ولبنان من ناحية بائعي الآي�سكرمي واملثلجات
يف البلدين ،وقد �أ�شار �إىل �أن لبنان جتد فيها هذه املثلجات على درجة كبرية من
النظافة والتعقيم لي�س الآي�سكرمي فح�سب بل حتى العربات التي حتمل الآي�سكرمي،
يف حني �أن البحرين �آنذاك مل تكن بذلك امل�ستوى� ،إ�ضافة �إىل ذلك فلم تكن الدوائر
ال�صحية تعطي اهتمام ًا لهذه امل�سائل كونها جديدة على املجتمع يقول:
« �إن املثلجات والآي�سكرمي منها ب�صورة خا�صة مباء�آت �صاحلة لنمو اجلراثيم
وازدهارها ال�سيما جراثيم ال�سل ،ولهذا ف�إن الأطباء ورجال ال�صحة يف البالد
الواعية يو�صون بتجنبها ،بالرغم من العناية الفائقة يف حت�ضريها واالهتمام
الزائد بنظافة �أدواتها� ،أما يف البحرين ف�إن �صناديق الآي�سكرمي وعرباناته اليدوية
اخل�شبية من املناظر امل�ؤذية التي تثري اال�شمئزاز وتبعث القرف ملا يرتاكم عليها من
الو�ساخات والقذارة.
�إن هذه الأعواد منت�شرة انت�شار ًا وا�سع ًا يف لبنان وغريه فهي تباع يف كل مكان
هناك حتى يف القرى النائية ولكنها تباع هناك يف عربات يدوية جميلة ونظيفة،
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وتباع ملفوفة بورق خا�ص يتلف مبجرد العبث به ويتوىل بيعها كبار يقدرون امل�س�ؤولية
ويعرفون خطر العدوى .فهل نطلب كثري ًا �إذا رجونا امل�س�ؤولني �أن يعريوا هذه الناحية
()22
اهتمامهم؟ »

***
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من مذكراتي

�صفحات متناثرة
الأحد
له اهلل �إنه �ضحية جديدة من �ضحايا ال�سل يف �سبيله �إىل الهند لالن�ضمام �إىل
ذلك العدد الهائل الذي ي�صارع الداء بني املوت واحلياة يف م�ست�شفى املرج .لقد
�أخذ داء ال�سل القتال ي�ست�شري ويتف�شى يف الأعوام الأخرية ب�صورة تبعث الرعب
وتثري الهلع .وكلما طرقت �أنبا�ؤه م�سمعي و�ضعت كفي على كبدي من الأمل واخلوف،
الأمل لهذه النفو�س التي تت�ساقط حتت وط�أته وهي يف زهرة العمر وريعان ال�شباب،
ت�ساقط الرباعم يف هبوب االع�صار وملا تتفتح بعد .فهل ثمة من جنوة من هذا
امل�صري؟
�إن ال�سل مر�ض معد �أي �أنه قابل لالنتقال من �شخ�ص م�صاب به �إىل �آخر �صحيح
اجل�سم بوا�سطة اجلراثيم املوجودة يف ب�صاق املري�ض .ولذلك ف�إن �أكرث النا�س
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عر�ضة للعدوى يف ظاهر الأمر هم �أهل املري�ض وعائلته ،لكونهم �أقرب من يت�صل به
من النا�س ات�صا ًال وثيق ًا .وهذا يدفعنا �إىل الظن ب�أن �أولئك امل�سلولني يف م�ست�شفى
مرج هم �أقارب لبع�ضهم البع�ض� ،سرت العدوى بينهم .ولكن الواقع هو �أنهم غري
�أقارب ،بل ال تكاد تكون بينهم �إال �أوهى ال�صالت قبل �أن يجتمع بينهم الداء يف
امل�ست�شفى� .إن بع�ضهم من احلد ،وبع�ضهم من املحرق ،وق�سم ًا منهم من املنامة
وق�سم ًا من النواحي الأخرى .ومعنى ذلك �أن ق�سم ًا �آخر غري �صغري من عائالت
ه�ؤالء امل�صابني هو م�صاب �أي�ض ًا ،و�إن مل تظهر عليه بعد عوار�ض الداء� ،أو ظهرت
وقعدت به ظروفه عن الإ�سراع �إىل العالج.
من املعلوم �أن هناك بع�ض املهن جتعل �أ�صحابها �أكرث عر�ضة للإ�صابة بال�سل من
غريهم كقاطعي الأحجار وعمال امل�صانع امليكانيكية يف الدرجة الأوىل ال�ستن�شاقهم
الغبار املتطاير �أثناء العمل ،ويليهم البنا�ؤون و�صانعوا اجل�ص والنورة وال�سجاير
لنف�س ال�سبب� .أما موظفوا املكاتب فهم �أقل النا�س عر�ضة ملثل هذا املر�ض من حيث
ظروف العمل.
ومع هذا فالواقع هو �أن �أغلب امل�سلولني هم من �أهل الطبقة املتو�سطة ،وقد
يكون بينهم بع�ض الأغنياء وقليل جد ًا من الفقراء .وقل �أن يكون بينهم من كانت
�إ�صابته راجعة �إىل ظروف عمله .وهناك ظروف جتعل من �أ�صحابها �أرا�ض خ�صبة
لنمو جراثيم ال�سل ،كاجلوع وفقر الغذاء ورداءة امل�سكن والإفراط يف العمل والهم
والإدمان على اخلمر والإ�سراف يف امللذات اجل�سدية.
ويف ظني �أن ال�سببني الأخريين هما من �أهم الأ�سباب يف ا�ست�شراء هذا الداء
الوبيل .فالرقابة ال�صحية على البيوت العامة معدومة باملرة .و�أولئك الذين يتعاطون
اخلمور من �شبابنا ال يتورعون عن تناول ما خبث وقذر منها ،و�إن النف�س لتتقزز من
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ر�ؤية الأواين القذرة التي ت�ستقطر فيها اخلمور املحلية عندما تقع العني عليها يف
قاعة املحكمة �إذا ما �ضبط �أحد املقطرين.
على �أن هناك �أ�سباب ًا �أخرى لعلها من �أهم الأ�سباب يف انت�شار ال�سل هذا االنت�شار
الوا�سع .فقد ثبت علمي ًا �أن الرذاذ املتناثر من فم املري�ض �أثناء احلديث وال�سعال
والعطا�س هو من �أ�شد م�صادر العدوى وو�سائلها .ومبا �أن �أغلب املر�ضى ال يبادرون
�إىل الك�شف على �أنف�سهم �إال �إذا ا�ستفحل الداء يف �أغلب احلاالت ،ويرتادون الأماكن
العامة كاملقاهي واملطاعم وهذه تكاد تنعدم فيها االحتياطيات الوقائية ال�ضرورية،
�أدركنا ج�سامة اخلطر الذي ت�سببه هذه الأماكن يف حالتها الراهنة .فقد ي�شرب
مري�ض يف ك�أ�س �أو ي�ستعمل ملعقة �أو �شوكة ،ثم ي�أتي بعده �شخ�ص �آخر �صحيح
اجل�سم في�ستعملها هو �أي�ض ًا دون تعقيم.
والغبار! �إنه ال يقل خطورة عن املطاعم و�شوارعنا تزخر به .فحتى تلك التي مت
ر�صفها �شاءت بلديتنا �أن تبقى جوانبها من غري ر�صف ف�أ�صبحت ب�ؤر �صاحلة لتجمع
الغبار ف�إذا مرت �سيارة ت�صاعد العجاج �إىل عنان ال�سماء وزكم الأنوف.
�إن ن�سبة الوفيات العاملية بال�سل تبلغ �سبع وفيات ُ�سبع الوفيات العاملية بجميع
الأمرا�ض .وعلى الرغم من ذلك ف�إن ال�سل يف مراحله الأوىل لي�س من الأمرا�ض
امل�ستع�صية على العالج .فقد �أظهرت االمتحانات الدقيقة التي �أجريت على عدد
كبري من الأموات ب�أمرا�ض خمتلفة متباينة لي�س ال�سل من بينها �أن ق�سم ًا كبري ًا
منهم كان م�صابا يف حياته وقت ًا ما بال�سل ثم �شفي منه دون �أن ينتبه �إليه .وال�سبب
يف ذلك هو �أن �أج�سام �أولئك املر�ضى كانت من القوة بحيث ا�ستطاعا �أن قاوم الداء
وتعيق منوه ثم حتيط جراثيمه ب�سياج من الأن�سجة ال�سليمة حيث تتال�شى قوتها
فت�ضمحل وهي يف �سجنها.
ف�شيء من الوقاية ،و�شيء من النظافة ،و�شيء من العناية بالغذاء ،و�شيء من
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الرقابة ال�صحية على الأماكن العامة واملقاهي واملطاعم كفيلة بوقف هذا الداء
الوبيل الذي يهددنا بالويل والثبور عند حده ثم الق�ضاء عليه نهائي ًا يف �آخر الأمر.
ولكننا مهملون!
الثالثاء:
كان �أ�صحاب البا�صات ك�ش�أنهم يف جميع الدنيا يكد�سون الركاب كاملا�شية يف
با�صاتهم دون �أي اعتبار مل�صلحة عامة �أو كرامة �إن�سانية ،غري م�صلحة �سواق
البا�صات و�أ�صحابها.
ثم جاء قلم املرور فقرر لكل �سيارة عدد الركاب الذين يجوز �إركابهم فيها،
وو�ضع بذلك حد ًا لتلك احلال املزرية امل�ؤملة.
على �أن تلك الفو�ضى ذاتها� ،أو �أ�شد منها و�أنكى ،ال تزال قائمة يف ناحية �أخرى.
فالدوائر احلكومية وال�شركات وامل�صالح اخلا�صة تكد�س عمالها يف حافالتها
(لورياتها) املك�شوفة املعر�ضة لل�شم�س �صيف ًا واملطر �شتاء ،ب�صورة تبدو معها
الفو�ضى ال�سابقة يف منتهى النظام والتقدير للإن�سان.
�شاهدت بالأم�س لوريا من لوريات دائرة الأ�شغال العامة وقد ح�شر فوقه العمال
ح�شر ًا ب�صورة ال �أجد ما �أ�صفها به!
فلماذا يقف قلم املرور مكتوف الأيدي �أمام هذا اال�ستغالل املزري والفو�ضى
املهينة؟ �أم �أن �سلطته ال تتعدى الأفراد واملواطنني العاديني؟ �أما الدوائر احلكومية
وال�شركات وامل�صالح اخلا�صة فهي فوق كل قانون ونظام.
�إبراهيم ح�سن كمال
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من مذكراتي

�صفحات متناثرة
يوم اخلمي�س
�أدرك �أن الطريق �شائك �أمامي ،و�أح�س ك�أمنا �أم�شي على اجلمر ،واعتقد �أن غري
واحد من �أولئك الذي ال ي�ستطيعون العي�ش �إال يف جحيم الفنت �سيذهب يف ت�أويل
�آرائي مذاهب متناق�ضة متباينة مل تخطر يل على بال ومل تدر بخلد!
اعرف هذا  ..و�أعرف �أن غري واحد من مروجي الفنت ودعاة ال�شرور الذين
ي�سعون �إىل هذه الطائفة بوجه ،وينقلبون �إىل الأخرى بوجه ينمون ويفرتئون
ويتقولون� ،سي�صر على �أ�سنانه من الغيظ ،و�سيقول عني م�أجور �أو خمدوع!
نعم �أعرف هذا  ..ولكن الذي ال �أعرفه وال �أدريه وال �أظن املنجم يعرفه �أو
يدريه ،هو الغاية التي نتوخاها من هذا التناحر البغي�ض والتنابذ املكروه بني �شقي
ال�شعب.
عالم هذا االندفاع املحموم وراء الطائفية الكريهة؟ هل جنينا منها يف املا�ضي،
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على طول ال�صحبة ودوام العهد� ،سوى الأ�شواك ا�ستغفر اهلل بل ال�سفافيد! لن�ستمر
يف هذه الأعمال احلمقى!
�أم ترى �أ�صابنا من �شرور الطائفية ما ي�صيب مدمني املخدرات من �سمومها ،فلم
نعد نقوى على كبح جماحها ،كما ال ي�ستطيع مدمنو املخدرات �سوى اال�ست�سالم لتلك
ال�سموم تفتك بعقولهم و�أج�سادهم و�أموالهم وكراماتهم ،رغم معرفتهم حقيقتها،
وما ت�سببه لهم من امل�صائب والنكبات!
ال�سنا كلنا م�سلمني ندين بدين اهلل ،ونهتدي بهدي ر�سول اهلل ،دين اهلل الذي
يدعو �أن يكون امل�سلم للم�سلم كالبنيان ي�شد بع�ضه بع�ض ًا ،ور�سول اهلل الذي يقول:
امل�سلم �أخو امل�سلم ال يظلمه وال يخذله! �أم ترى والعياذ باهلل حقت علينا كلمة
اهلل} :و�إذا �أردنا �أن نهلك قرية �أمرنا مرتفيها فف�سقوا فيها فحق عليها القول
فدمرناهم تدمريا{.
لو كانت عقيدتنا متباينة ،فكنا م�سلمني و م�سيحيني �أو م�سلمني وهندو�س ،لوجب
علينا �أن نرعى حق اجلوار فنعي�ش مت�صافني مت�آلفني  ،ولكننا كلنا م�سلمون ربنا
واحد ،وديننا واحد ،وقبلتنا واحدة ،ولغتنا واحدة ،فما بال الأنانيات تتقاذفنا،
والأهواء تع�صف بنا ،ثم ال نفكر فيما نحن �إليه �صائرون؟
ال �أنكر �أن بني عقالء الطائفتني� ،شيوخ ًا و�شبان ًا ،من ال تر�ضيهم هذه احلال ،بل
من بحت �أ�صواتهم من التحذير من �سوء املغبة ،وفداحة امل�صري! ولكن ما جدوى
ه�ؤالء العقالء وما نفعهم يف هذا البحر �أن املجنون؟ �إن الأو�ضاع عندنا مقلوبة.
مقلوبة ر�أ�س ًا على عقب ،وقدمي ًا قال الأفوه الأودي:
وال �سراة �إذا جهالهم �سادوا
		
ال ي�صلح النا�س فو�ضى ال �سراة لهم
اللهم تدارك هذه البالد بلطفك وال جتعلها ممن حقت عليه كلمة العذاب!
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يوم اجلمعة
		
يف فمي ماء وهل
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ينطق من يف فيه ماء
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من مذكراتي

�صفحات متناثرة
ال�سبت

كنق�ص القادرين على التمام
		
ومل �أر يف عيوب النا�س عيب ًا
جل�ست هذا ال�صباح وهذا البيت يرتدد على ل�ساين فهل معنى ذلك �أن االنفعاالت
التي دفعت باملتنبي رحمه اهلل �إىل هذا القول هي ذاتها التي جتي�ش يف �صدري
الآن؟
�آويت البارحة �إىل فرا�شي يف �ساعة مبكرة ن�سبي ًا ،ولكن ما كاد النوم يطرق
جفني حتى ا�ستيقظت على �صوت ا�ستغاثة �شقت �سكون الليل ،فقمت من الفرا�ش،
وغادرت البيت م�سرع ًا نحو م�صدر ال�صوت ا�ستجلي حقيقة اخلرب.
لن �أن�سى ما حييت ذلك املنظر الذي وقعت عيناي عليه حينما و�صلت �إىل غايتي.
فقد �شاهدت جمع ًا من النا�س يعمل يف رفع انقا�ض كانت قبل �ساعة فقط غرفة
قائمة ي�أوي �إليها �أب وولداه .ف�إذا بها يف حلظة من الزمان تنهار عليهم وتكاد تودي
بحياتهم جميع ًا.
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و�أخرجت اجلثث بعد حني من حتت االنقا�ض .وكان الأب وولده الأ�صغر مغمى
عليهما من جراء اجلراح والر�ضو�ض التي �أ�صباتهما� .أما االبن الأكرب وكان يف
التا�سعة ع�شر من �سنيه� ،أما �أمل �أبيه الذي تفتح ،فقد �أخرجوه جثة هامدة.
لي�ست هذه احلادثة هي الأوىل من هذا النوع يف مدينة املحرق فقد وقعت منذ
�سنتني حادثة �أخرى م�شابهة ذهب �ضحيتها رجل و�أ�صيب عدد من الأطفال والن�ساء
بجروح كان بع�ضها بالغ ًا .وقد يكون هناك غريها� ،إن املحرق �أم يف املنامة ،مل
يطرق �سمعي �أنبا�ؤها.
وكلتا احلادثتني قد وقعت يف ملك ي�ؤجره �صاحبه! و�أكرثية بيوت الأجرة يف املنامة
واملحرق هي من هذا القبيل معر�ضة لل�سقوط على قاطنيها �أو على املارة .اللهم �إال
اجلديدة منها ،وهذا ال يحلم بال�سكنى فيه �إال ذوو الي�سار.
اعتقد �أن يف ا�ستطاعة امل�س�ؤولني �إلزام ذوي الأمالك برتميم �أمالكهم ،وتقدمي
امل�ساعدة املعقولة للعاجزين منهم عن مثل هذا الإ�صالح ،وحتميلهم م�س�ؤولية �أمثال
هذه احلوادث التي تقع من جراء الإهمال .واعتقد �أن يف و�سع بلديتنا بقليل من
اجلهد �أن تلفت نظر امل�س�ؤولني �إىل مثل هذه الأمكنة املتداعية.
نعم اعتقد �أن يف قدرة امل�س�ؤولني ،وقدرة البلديات احليلولة دون وقوع �أمثال هذه
امل�آ�سي ! ولكن.
ولكن بيت املتنبي ال زال يردد على ل�ساين:
ومل �أر يف عيوب النا�س عيب ًا

كنق�ص القادرين على التمام

الثالثاء:
هل �أتاك حديث ه�ؤالء الغلمان الذين �ضبطوا يف اال�سكندرية متلب�سني بال�سرقة
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واعرتفوا للبولي�س �أثناء التحقيق معهم �أنهم قبل ارتكاب احلادث بيوم واحد
�شاهدوا على ال�شا�شة فيلم ًا تدور �أحداثه حول ارتكاب جرائم ال�سرقة على هذا
الوجه ،فارادوا تطبيق ما �شاهدوه عملي ًا ..واقرتفوا جرميتهم النكراء ،وكم لل�شا�شة
من �ضحايا تت�أثر نفو�سهم مبا ي�شاهدونه من �أ�ساليب ال�سرقة والقتل واملفرو�ض �أن
ال�سينما و�سيلة من و�سائل تثقيف الن�شء وتوجيهه ،ولكن معظم الأفالم ال تخلو من
م�شاهد ن�شفق على �شبابنا من م�شاهدتها ،فهي �إما عاطفية تثري يف النفو�س الغريزة
البهيمية فتدفعهم �إىل االنحراف ،و�إما تدور حول اجلرمية وال�سطو والقتل.
لقد �شاهدت يف الأ�سبوع املا�ضي فيلم ًا م�صري ًا تدور حوادثه حول هرب فتاة
من بيت �أبيها مع حبيبها  ،ابن اجلريان  ،ولعلك توافقني �أن فيلم ًا كهذا قد يزين
للفتيات نف�س الطريق ال�شائك الذي �سلكته بطلة الفليم ،وكثري ًا ما ن�سمع الغلمان
يف ال�شوارع يتحدثون عن ال�شجيع �أو ال�سجيع كما ينطقها بع�ضهم مبدين �إعجابهم
بحوادثه امل�سل�سة!
من واجب وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية مراقبة هذه الأفالم قبل عر�ضها لتحمي
ال�شبان والفتيات من �شرورها!
ن�شر الأ�ستاذ عي�سى متويل هذه الكلمة يف �آخر �ساعة امل�صرية يف العدد الذي وزع
يف البحرين بعد �صدور العدد املا�ضي من �صوت البحرين.
و�آخر �ساعة كما يعلم القراء ،وكما ال يعلمون ،تغطي �أجور الإعالنات ال�سينمائية
فيها ق�سم ًا غري �صغري من ميزانيتها .و�أعيد ن�شرها هنا لعل يقر�أها �أولئك الذين
�أزجوا لنا �أعنف اللوم من �أ�صحاب دور ال�سينما واتهمونا بالظلم والتجني على
ال�سينما فيما كتبه عنها �أخي عاقل يف العدد املا�ضي.
وبعد فمجال التعليق وا�سع �أمامي ،ويف مقدوري �أن �أ�ضرب الأمثلة و�أ�شري �إىل
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احلوادث التي كان ال�سبب الأكرب يف وقوعها ما �شاهده مرتكبوها على ال�شا�شة،
و�أ�سمي الأ�شخا�ص ،ولكني �أوثر هذه املرة �أن �أجتنب التعليق ،فل�ست يف الواقع يف
حاجة �إليه!
�إبراهيم ح�سن كمال
�صوت البحرين �ص 7العدد  6جمادى الثانية 1370هـ ( مار�س  ) 1951ال�سنة الأوىل
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من مذكراتي

�صفحات متناثرة
الأربعاء:ج1
ال�ساعة اخلام�سة �صباح ًا و�أنا انقلب على الفرا�ش �أرق ًا مكدود ًا �أريد النوم فال
�أجد �سبي ًال �إليه .عدت البارحة يف �ساعة مت�أخرة منهوك اجل�سم حمطم الأع�صاب
ف�آويت �إىل فرا�شي  ..ولكن النوم الذي كنت �أن�شده ا�ستع�صى على جفوين  ،ف�أخذت
ا�ستعر�ض حوادث النهار � ،أو �أخذت هي متر يف خاطري ك�شريط �سينمائي ،حتى �إذا
انتهت عادت متر من جديد.
حادثة واحدة ا�ستولت على اجلانب الأكرب من تفكريي  ،وكلما فكرت فيها وقلبتها
على وجوهها املختلفة زاد اهتمامي بها .حادثة قد يح�سبها غريي تافهة ال ت�ستحق
املباالة بله االهتمام.
قر�أت يف بع�ض ال�صحف امل�صرية ب�ضعة �أ�سئلة وجهها �شابان من البحرين
ي�س�أالن فيها عن �أ�شياء تافهة مثل :هل الأ�ستاذ عبد املنعم �إ�سماعيل متزوج؟
ومل احتجبت ال�سيدة فاطمة ر�شدي عن التمثيل؟
وما �أ�شبه من مثل هذا الهراء ال�سخيف الذي ال ي�ستفيد من الإجابة عليه �أحد
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حتى وال ال�سائل نف�سه.
ل�شد ما ي�ؤملني انكباب �أكرث �شبابنا على قراءة تلك ال�صحف املاجنة امل�ستهرتة،
واهتمامه مبا تزجيه له من تافه القول ولغو احلديث ،وانقياده �إىل حيث ت�سوقه من
االهتمام بال�سطحية واالقبال على �أدب ال�سندوي�ش.
ما قيمة هذه الأ�سئلة الغثة التافهة التي ال ميكن �أن ت�صدر �إال من عقلية �صغرية
فارغة؟ عقلية هي وال�شك من �صنع تلك ال�صحافة املجرمة!
فمتى يرعون هذا القطيع التائه ،ليعرف �أن اهتمامه مبثل هذه التوافه اجلوفاء
ي�شغله عن االهتمام باملهم من �ش�ؤون احلياة مب�ستقبله وم�ستقبل بالده و�أمته؟
متى يبلغ الر�شد هذا ال�شباب اجلاهل ،ليعرف �أنه بهذا العبث ال�سخيف يظلم
نف�سه حني يبذر حيويته فيما ال طائل وراءه ،ويظلم بالده ،ب�إ�سرافه يف تبذير تلك
احليوية؟
متى يهتدي هذا اجليل الطائ�ش ويعرف نف�سه حتى ي�ؤمن �أن ال�شباب هو القوة،
هو احليوية ،هو الدم احلي الذي يتدفق يف �شرايني الأمة ،و�أن ال�شباب �إذا �أ�صيب
بالهزال فعلى الأمة العفاء!
ال�سبت منه.
حدث يل �أمر ا�ضطرين �إىل مراجعة دائرة �شركة كرميكنزي فق�صدتها ،وعند
مدخلها ا�سرتعى انتباهي الفتة كبرية عليها بيانات خمتلفة خالبة ت�شري �إىل وجود
عدة وكاالت يف هذه الدار الكبرية للبواخر ،والطائرات و  ..و ..فقلت يف نف�سي ال�شك
�أن هذه ال�شركة ت�ضم عدد ًا �ضخم ًا من �شباب البالد ،وبالغت فقلت :ال ي�ستبعد �أن
يكون بع�ض الر�ؤ�ساء على الأقل من �أهايل البحرين.
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ولكن ..ما وجلت الدار و�أخذت انتقل بني املوظفني ،املنت�شرين يف حجراتها حتى
كدت �أن�سى �أنني يف البحرين ،البالد العربية امل�سلمة ،وحتى كدت �أخال نف�سي يف
الهند �أو يف �أي بالد �أخرى غري بالد العرب على �أي حال!
�أتعتقد هذه ال�شركة �أن البحراين غري كفء لوظائفها؟؟
�أتعتقده غري كفء هذا الذي �ضرب املثل على كفاءته ،ونزاهته ،و�إخال�صه فيما
�أ�سند �إليه من �أعمال� ،صغرية �أو كبرية؟
وها هو يتوىل �أهم املنا�صب يف الإدارة احلكومية يف البالد ،ف�ض ًال عن احتالله
بع�ض املراكز الأوىل لدى �شركة نفط البحرين.
�أما يف البالد العربية ال�سعودية ال�شقيقة خا�صة ،ويف �إمارات اخلليج عامة ،فخري
تزكية يتقدم بها طالب العمل �أن يقول� :أنا بحراين ليجد �أبواب الأعمال مفتحة
�أمامه.
�أما يف بالده ،وعلى اخل�صو�ص �شركة كرميكنزي التي تهيمن على الق�سم الأكرب
من �شرايني التجارة يف البالد ،ف�إنه غريب الوجه واليد والل�سان!
�أحرام على بالبله الدوح

حالل للبوم من كل جن�س

الأثنني  6منه
مهما قيل يف جهود الإدارة ال�صحية يف البالد ف�إن ال�شيء الذي ال ميكن �إنكاره
هو توفيقها يف مكافحة بعو�ضة اجلامبيا حتى كادت تق�ضي عليها ق�ضاء مربما.
فخفت وط�أة املالريا التي كانت تفتك بالأهايل ،وخا�صة �سكان القرى فتك ًا ذريع ًا.
وها هي الآن ت�ضخ مادة الـ د .د .ت� .أو ما هو قريب منها يومي ًا يف الأ�سواق وامل�صالح
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احلكومية واملدار�س .فلماذا ال تعمم ن�شره بوا�سطة طيارة خا�صة حتلق فوق املدن
والقرى بني الفينة والفينة� ،أو بوا�سطة ال�سيارات ،فتق�ضي بذلك على كثري من
الأمرا�ض املعدية ،وتطهر البالد من �شرها يف زمن ق�صري!
اجلمعة 10 :منه.
كان يف �ضيافتي �أجنبي عن البالد ،فقمت معه بزيارة ل�سوق املنامة .وبد�أنا من
باب البحرين ندخل متجر ًا  ،ونخرج منه �إىل �آخر .وكنت مزهو ًا بهذه املحالت
التجارية الفخمة و�أنا �أعرف �صاحبي ب�أ�صحاب تلك املحالت ،فالحظ �أنني كنت
�أقول له ما بني حني و�آخر� :إن �صاحب هذا املحل �أو ذلك من �أهايل البحرين ،فقال
يل وهو يبت�سم :يظهر يل �أن �أكرث هذه املحالت للأجانب!
فقلت على م�ض�ض :نعم! ولكن �أرجو �أن يحل حملهم �أبناء البالد قريب ًا!
فقال� :إن �أبناء البالد كما الحظت ال تنق�صهم املقدرة والكفاءة على �إدارة
الأعمال.
فتداركت وقلت� :إن حمالت الأجانب التجارية قليلة ن�سبي ًا.
فقال :ولكنها فخمة وت�سيطر على الأ�سواق.
فهل ي�سمع �شبابنا املتهالك على �أبواب الوظائف؟
�إبراهيم ح�سن كمال
�صوت البحرين ال�سنة الأوىل �ص 13العدد  5جمادى الأوىل 1370هـ ( فرباير 1951م )
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املا�شية ال�سائبة  ..كيف ميكن ال�سيطرة عليها؟
كنا قد كتبنا يف العدد  61كلمة �شكر وتقدير لبلدية املحرق لقيامها ببناء �سوق
اللحم و�سوق ال�سمك وتنظيم �سوق اخل�ضار ور�صف ال�شوارع املجاورة لهذه الأ�سواق،
حتى �أ�صبحت نظيفة و�صحية ،ومع تقدير املواطنني ومع تقديرنا لهذه اجلهود نطالب
البلدية �أن ت�شدد على م�ستعملي هذه الأ�سواق للمحافظة على نظافتها والعناية بها.
واليوم نطالب البلدية ب�أمر هام مع علمنا �أنها حاولت يف حاالت كثرية منعه
والوقوف �ضده .ونعتقد �أنه من واجبها القيام به والق�ضاء عليه ،وبذل كل امل�ساعي
يف �سبيله ،ول�سنا نطلب م�ستحي ًال �أو �أمر ًا �صعب ًا ال ميكن تنفيذه� ،أو يتطلب نفقات
كبرية �أو م�صاريف باهظة� ،إن كل ما نطلبه �أن تقف موقف ًا �صارم ًا �أمام �أ�صحاب
املا�شية الذين يرتكون ما�شيتهم ت�سرح ومترح يف ال�شوارع الرئي�سية يف املدينة،
وخا�صة ال�شارع امل�ؤدي �إىل مطار البحرين الدويل الذي ال تنقطع حركة ال�سري فيه
لي ًال ونهار ًا  ،ويطرقه كل وافد على البحرين وكل مغادر لها� ،سواء من �أبناء البلد �أو
من غريهم .ويف بع�ض الأوقات بل �أكرث الأوقات تقف هذه املا�شية يف و�سط ال�شوارع
امل�ؤدية �إىل املطار وتعطل حركة ال�سري لأنها �ألفت �أ�صوات ال�سيارات واعتادت �سماع
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منبهاتها ،و�أ�صبحت ال تخاف منها وال تهاب �أ�صوات �أبواقها ،لهذا ترى جمموعات
منها تقف يف قلب ال�شوارع وت�أكل ما جتده يف الأر�ض �أو تتهادى يف م�شيتها عند
عبورها ال�شارع.
كما ت�شاهدون ذلك يف ال�صورتني املرفقتني مع هذا املو�ضوع  ،ومع �أن كل مواطن
م�سئول عن تنظيف بالده و�إظهارها باملظهر الالئق وخا�صة �أمام زوار البالد� ،إال
�أن امل�سئولية الأوىل تقع على كاهل البلدية لأن من واجبها املحافظة على النظافة
وتنظيم املرافق العامة وت�شجري ال�شوارع وتنويرها واملحافظة عليها من كل ما ي�شوه
جمالها.
�إن دولتنا البحرين الفتية مفتوحة �أبوابها لكل زائر و�سائح  .وال�شك �أن ال�سياحة
تدر على البالد منافع جمة منها تن�شيط احلركة التجارية ب�صورة خا�صة وتن�شيط
احلالة االقت�صادية عامة ،في�ستفيد �أكرب عدد من املواطنني ك�أ�صحاب الفنادق
ومالك البيوت والعقارات و�سيارات الأجرة .وحت�صل �أي�ض ًا حركة جتارية يف
الأ�سواق ،وبذلك ترتفع اقت�صاديات البالد وبالتايل يزيد دخل احلكومة وعند ذلك
ت�ستطيع تنفيذ م�شروعاتها العامة التي تكون البالد يف حاجة �إليها.
�إن املواطن الغيور على بالده و�سمعتها يحافظ على نظافة �شوارع بالده و�سمعتها
احل�سنة .ومما ال ريب فيه �أن النظافة ال حت�صل �إال بالتعاون بني املواطنني والبلديات.
وعلى الأخرية �أن ت�صدر بني حني و�آخر �إر�شادات للمواطنني عن طريق الإذاعة
وال�صحافة وتوزيع ن�شرات دورية حتثهم على التقيد بنظافة مدنهم وقراهم وتعاقب
كب من يرمي الأو�ساخ  ،وحتى الأوراق يف ال�شوارع والطرقات .وبذلك تق�ضي على
ترك الأغنام يف ال�شوارع ،ف�ض ًال على ظهور الطرقات مبظهر النظافة بالإ�ضافة �إىل
املحافظة على النظام من قبل املواطنني.
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�إن منظر الأغنام ال�سائبة يف ال�شوارع الرئي�سية وتركها مترح ح�سبما تهوى وتريد،
يدل على الت�أخر من ناحية ،وعدم التقيد بالنظام والنظافة من ناحية �أخرى.
هذه حالة الأغنام التي تقع بيوت �أ�صحابها بالقرب من ال�شوارع امل�ؤدية �إىل املطار
�أما الأغنام التي تقع بيوت مالكيها يف داخل البلد فهي الأخرى تقتحم بع�ض البيوت
وتتلف احلدائق التي بها وت�أكل مالب�س �أ�صحاب البيوت ،وغري ذلك من الأ�ضرار
التي حت�صل نتيجة ترك الأغنام على هواها ،ك�إتالف الأ�شجار واحل�شائ�ش.
�إن البلدية �صالحياتها حمدودة وال ت�ستطيع �أن مت�سك هذه الأغنام وتفر�ض
�ضريبة على �أ�صحابها ،لكن �إذا ح�صل تعاون بني ال�شرطة والبلدية حتل امل�شكلة.
ومن توارد اخلواطر �أثناء كتابتي هذا املو�ضوع قر�أت يف �إحدى �صحف الريا�ض
باململكة العربية ال�سعودية:
�إن الأمري �سطام بن عبد العزيز وكيل �أمري منطقة الريا�ض �أبدى اهتمام ًا كبري ًا
مبو�ضوع الأغنام واملوا�شي ال�سائبة يف �شوارع العا�صمة .فقد عهد �إىل �شرطة الريا�ض
ب�ضرورة التعاون مع البلدية للقب�ض على هذه املوا�شي والأغنام ال�سائبة واتخاذ
الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها .كم كنا نتمنى من �سعادة وزير البلديات والزراعة �أن
يتخذ قرار ًا مماث ًال ،وي�صدر �أمر ًا للبلدية وال�شرطة حتى تق�ضي على هذه الالمباالة
وعدم االهتمام من قبل �أ�صحاب املوا�شي.
�إبراهيم ح�سن كمال
املجتمع اجلديد ال�سنة الثانية العدد � 69ص 12االثنني � 6سبتمرب 1971م

***

�إبراهيم كمال

88

املجتمع والعادات اخلاطئة
ورد يف احلديث ال�شريف  « :من �سن �سنة ح�سنة فله �أجرها و�أجر من فعلها �إىل
يوم القيامة ،ومن �سن �سنة �سيئة فعليه وزرها ووزر من فعلها �إىل يوم القيامة».
هذا من تعاليم ديننا احلنيف ومن �إر�شادات نبينا الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم
واهلل �سبحانه وتعاىل يقول } :وما �آتاكم الر�سول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا{
ال�شك �أن الإ�سالم يدعو �أتباعه �إىل ما فيه خريهم و�سعادتهم ومن تعاليم الإ�سالم
االعتدال يف الأمور ،وال يقر الإ�سراف والتبذير }وال ت�سرفوا �إنه ال يحب امل�سرفني{
ولكن مع الأ�سف نرى كثري ًا من النا�س يقومون ب�أمور ال تعود عليهم وعلى املجتمع
�إال بال�ضرر واخل�سران .وهذه الأمور التي يقومون بها اليوم �ستكون �سنة للأجيال
القادمة �إن خري ًا فخري و�إن �شر ًا ف�شر.
ومع مرور الأيام �ست�صبح هذه الأ�شياء عادة ال ميكن التخل�ص منها وال اخلروج
عليها .ومن هذه العادات ال�ضارة املغاالة يف املهور والإ�سراف يف حفالت الزواج
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�أما �أن العري�س يقدم مبلغ ًا كبري ًا للعرو�س ويكون قدوة �سيئة لأقرانه ومن هم يف
مثل مركزه �أو �أن �أهل العرو�س يطلبون مبالغ �ضخمة و�شروط ًا قا�سية ،ويف �أحيان
كثرية ي�ضطر ال�شاب �إىل اال�ستدانة من البنوك �أو غريها ويرغم على دفع �أرباح
كبرية على املبلغ الذي ا�ستدانه .وي�صبح مدين ًا به مدة طويلة من الزمن وقد تطول
�إىل �سنني عديدة .وهذه جتره �إىل اال�ستدانة طول حياته �إذ ت�صبح عنده عادة
م�ألوفة و�إذا حلت هذه املع�ضلة جاء ما هو �أدهى و�أمر و�أعني بذلك املباهاة يف �إقامة
احلفالت العديدة حفلة اخلطوبة وحفلة عقد الزواج وحفلة احلناء و�أخري ًا حفلة
الزواج وبني فرتة و�أخرى ن�سمع ب�أ�سماء حفالت جديدة ..و�أكرث هذه احلفالت تكون
من ن�صيب ال�سيدات ولو �أن الأمر اقت�صر على دعوة �أقارب الزوج والزوجة لهان
الأمر ولكن كل هذه احلفالت يدعى �إليها العدد الكبري من ال�سيدات وكل واحدة
تكلف الزوج امل�سكني بني  3و  4دنانري للع�شاء وما يتعلق به يف �أحد الفنادق وعليك
احل�ساب �إذا كانت الدعوة لألف �سيدة �سيكون الع�شاء طبع ًا بـ 4000دينار هذا عدا
حفالت الطرب التي يجلب لها املطربون من لبنان �أو م�صر �أو غريها� ،أما املطربون
املحلني فيبقون على الهام�ش لأن مغنية احلي ال تطرب .والبد ملن ي�سعده احلظ من
ال�سيدات �شرف حظور هذه احلفالت من ارتداء مالب�س جديدة وغالية الثمن ومن
�أحدث املوديالت ومل يخرج من �أيدي اخلياطني الهنود �إال قبيل احلفلة ب�ساعة �أو
�ساعتني وكل حفلة لها ف�ستان خا�ص جديد مل ي�سبق �أن لب�سته ال�سيدة املحرتمة لأن
من العيب �أن تلب�س ال�سيدة الف�ستان الذي لب�سته يف دعوة �أو حفلة �سابقة.
واكتما ًال لالفراح البد من قيام حفلة طرب �شعبي وا�ستدعاء الطباالت مببلغ ال
ي�ستهان به وهناك تتبارى ال�سيدات يف التربع بالنقوط . .تربعت فالنه بع�شرين
دينار ًا وال�سيدة الأخرى تتربع بثالثني دينار ًا وهكذا تت�صاعد التربعات حتى
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خم�سني دينار لكل �سيدة ،حار�س على فالنة تربعت مبلغ كذا!! وهذه املبالغ تدفع
عد ًا ونقد ًا  ..من �أين هذه الدراهم؟ �ألي�س من الأزواج امل�ساكني املغلوب على �أمرهم
الذين يوا�صلون الليل بالنهار يف �سبيل احل�صول على املال من احلالل و�أحيان ًا من
احلرام ،ومن الطرق امل�شروعة وغري امل�شروعة لف�ساتني ومظاهر خداعة ونقوط
وهدايا ما �أنزل اهلل بها من �سلطان.
كنت يف الأ�سبوع املا�ضي يف الكويت ال�شقيقة وعلمت من �أحد الأ�صدقاء �أن
�شخ�ص ًا يعمل حار�س ًا يف م�ؤ�س�سة ما �أراد �أن يزوج ابنته من رجل قريبه يعمل هو
الآخر �شرطي ًا .وجاء �إىل فندق هيلتون وطلب �صديقي الذي هو ع�ضو يف جمل�س �إدارة
فندق هيلتون بجانب مركزه املحرتم� ،أن يتدخل يف الأمر مع مدير الفندق على �إقامة
حفلة اخلطوبة لـ �400سيدة ب�سعر دينار وربع كويتي لكل مدعوة في�صبح املبلغ 500
دينار كويتي .وهذا �سعر خا�ص لأن الفندق يعد عادة �أماكن لـ  500مدعوة وب�سعر
دينار ون�صف كويتي للواحدة �أي  750دينار ًا كويتي ًا حلفلة اخلطوبة فقط ويقدم
يف هذه احلفلة املربطات وال�سندوي�شات ال غري �أما الزواج ف�سيكون بعد �سنتني لأن
العرو�س طالبة وحتى تنهي درا�ستها �أما العري�س فهو �شرطي كما �أ�سلفت و�أثناء مدة
هاتني ال�سنتني �سيجمع من راتبه وغريه م�صاريف حفلة الزفاف� .أما دبلة اخلطوبة
والهدايا ال�سابقة والالحقة فهي من ح�صيلة عمر ال�شاب ووالده ووالدته!!
هذه ق�صة و�إليك �أخرى غريها وما �أكرث هذه الق�ص�ص �أثناء وجودي يف الكويت
الناه�ضة ،ويف �سفرتي الأخرية بالذات تزوج موظف يف وزارة اخلارجية و�أقيمت
حفلة الع�شاء لل�سيدات يف فندق كبري لـ 1000مدعوة لقاء 2500دينار كويتي مبعدل
 2.5للمدعوة الواحدة .هذا املبلغ ي�ساوي عندنا 4250دينار بحريني هذا للع�شاء
فقط.
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وهناك م�صاريف �أخرى باه�ضة التكاليف مثل الكيكة الكبرية التي يبلغ ارتفاعها
�ضعفي طول العرو�س والعري�س والف�ستان اخلا�ص بيوم الزواج الذي ترتديه العرو�س
ويجلب �إما من فرن�سا �أو �أمريكا �أو �إنكلرتا ومتو�سطو احلال يطلبونه من بريوت �أو
الهند ،والذي تبلغ قيمته مئات الدنانري .وهذا الف�ستان تلب�سه العرو�س �ساعتني على
الأكرث ثم ترميه ،وال يجوز �أن تلب�سه عرو�س �أخرى لأن هذا عيب!!
لو �أن هذه امل�صاريف الكثرية املتعددة اجلوانب وفرت ل�صالح العرو�س والعري�س
والوالدها �ألي�س ذلك �أف�ضل مل�ستقبل اجلميع.
والعجيب يف الأمر �أن هذه احلفالت التي تقام بهذه املبالغ ال�ضخمة �أكرث
ال�سيدات املدعوات يخرجن وهن غري را�ضيات و�أل�سنتهن متتد بالقدح والذم �إما
لأنهن مل يكرمن �أو لأنهن مل يجل�سن يف املحل املنا�سب �أو مل توجه الدعوة �إىل جميع
ال�سيدات اللواتي يف البيت �أو لأن ال�شراب وامل�أكوالت من النوع الرديء الرخي�ص
�إلخ� ..إين �أهيب باجلمعيات الن�سائية خا�صة وبال�سيدات والآن�سات املتعلمات �أن
يحاربن هذه العوائد التي جتر على البيوت اخلراب والدمار ،ويقفن يف وجه هذا
البذخ والإ�سراف الذي ما �أنزل اهلل به من �سلطان  .ويدعون �إىل احلفالت الب�سيطة
واالقت�صار على توجيه لدعوات ملثل هذه املنا�سبات �إىل �أقارب الزوج والزوجة وبع�ض
الأ�صدقاء للطرفني.
�إبراهيم ح�سن كمال
املجتمع اجلديد �ص  13العدد  61االثنني  12يوليو 1971م ال�سنة الثانية
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املجتمع والعادات اخلاطئة

احللقة الثانية اتالف املنافع العامة
حتدثت يف العدد  61حتت عنوان املجتمع والعادات اخلاطئة حول مو�ضوع
حماربة الأمور ال�ضارة التي يقوم بها بع�ض النا�س �أثناء حفالت الزواج وما يتعلق
به .وقد ا�ستح�سن كثري من القراء معاجلة هذا املو�ضوع وطلبوا مني موا�صلة الكتابة
ومعاجلة هذه الأمرا�ض االجتماعية التي تف�شت يف جمتمعنا ونزو ًال على رغبة ه�ؤالء
ال�سادة �س�أكتب مو�ضوع ًا جديد ًا يعالج ناحية �أخرى من �أمرا�ضنا االجتماعية.
�إن بع�ض الأطفال الكبار وخا�صة املراهقني منهم لديهم ظاهرة غريبة هي
الرغبة يف �إتالف املنافع العامة و�إحلاق ال�ضرر بها كك�سر ملبات �سروج ال�شوارع
وزجاج نوافذ البيوت وغريها �إما بالفالتية �أو رميها باحلجر ،مما ا�ضطر البلديات
�إىل و�ضع �شبك من الأ�سالك لتحمي اللمبات من عبثهم .وال�شك �أن و�ضع ال�شبك
على ال�سروج يقلل من �ضوئها ويعطيها منظر ًا غري الئق ،وخا�صة عندما يرى
الأجانب ذلك ويعرفون الأ�سباب ،والظاهرة الأخرى رغبة الأطفال يف نزع الورود
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من احلدائق �أو من �أ�شجار الزينة يف ال�شوراع واملتنزهات وبع�ضهم ال يكتفي بذلك
بل يعمل على انتزاع ال�شجرة من مكانها ويرميها ،كما يحلو لبع�ضهم �أن ميزقوا
مقاعد اال�سرتاحة يف املطار وغريه كدور ال�سينما ولي�س هناك هدف �أو غر�ض غري
التخريب والإ�ضرار.
عندما افتتح مطار البحرين الدويل و�ضعوا مقاعد وثرية مغطاة باجللد الأ�سود
الناعم اجلميل  .وبعد مدة وجيزة ر�أيت بع�ضها ممزق ًا فحز ذلك يف نف�سي وملا
�س�ألت عن �أ�سباب متزيقها عرفت �أن بع�ض النا�س تق�صدوا متزيقها ب�إح�ضار
�شفرات حالقة �أو �سكاكني �أو �إحراقها ب�أعقاب �سكاير فقلت ما هو الغر�ض من ذلك
فقيل يل �إن بع�ض امل�شاغبني يحلو لهم �إتالف كل ما هو �صالح ،ويتفاخرون فيما
بينهم من هو �أكرث تخريب ًا للمنافع العامة  .وهذا طبع ًا مر�ض يحتاج �إىل عالج.
وقد ر�أى امل�سئولون عن �إدارة املطار �إنه البد من تبديل هذه املقاعد املريحة
بالكرا�سي اخل�شبية .ومل يكتف ه�ؤالء املخربون بذلك بل مزقوا مقاعد مقاهي
املطار وكانت من النوع املمتاز �أي�ض ًا لهذا ا�ضطرت الإدارة امل�سئولة عن منع الدخول
�إىل املقاهي �إال للأ�شخا�ص املحرتمني.
كثري من التالميذ يكتبون كلمات نابية وغري مهذبة على جدران البيوت واملدار�س
وامل�ست�شفيات ويلحو لهم �أن ي�شوهوا بيا�ض اجلدران ب�أ�شياء ملونة �إما بالفحم �أو
بالطبا�شري امللون وال يتعففون �أن يكتبوا كلمات بذيئة على �أبواب البيوت واحلوانيت.
و�أحيان ًا يكتبون يعي�ش فالن وي�سقط عالن ،وال ريب �أن هذه الكلمات تثري النفو�س
وتخلق حزازات بني النا�س.
هذه بع�ض الظواهر التي جندها عند الأوالد والعتب واللوم يعودان �إىل ذويهم
الذين مل يح�سنوا تربيتهم و�إر�شادهم وتوجيههم التوجيه ال�صحيح وعدم معاقبتهم
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على مثل هذه الأمور امل�شينة  .كما �أن وزارة الرتبية والتعليم عليها �أن تر�شد طالبها
وطالباتها �إىل املحافظة على املنافع العامة وحتذرهم من عاقبة هذه الأمور لأنها
تعطي فكرة �سيئة لزوار البالد و�إن تعاون البيت واملدر�سة على توجيه الطالب
�سيكون ذا فائدة كبرية للبالد و�أبنائها ،وواجب الأمن العام مراقبة ه�ؤالء املخربني
وت�سليمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل كي يكونوا عربة لغريهم.
واجب �أولياء �أمور ه�ؤالء �إر�شادهم �إىل املحافظة على املنافع العامة واعتبارها
مظهر ًا من مظاهر التقدم ويجب حما�سبتهم على مثل هذه الأمور و�إظهار اال�شمئزاز
وعدم املوافقة وحتى لو جلب الولد �شيئ ًا من الورود �إىل البيت فيجب على �أهله طرده
به �إىل خارج البيت واعتباره خمالف ًا للنظام باقتطافه هذه الورود التي هي ملك
للجميع.
وعلى وزارة الرتبية والتعليم �أن تنبه طالبها وطالباتها �أي�ض ًا �إما يف الطابو
ال�صباحي �أو يف ال�صفوف �أو �إقامة متثليات هادفة تعلم الطالب �أن احلكومة
والبلديات تقوم بتنوير ال�شوارع وغر�س الأ�شجار يف ال�شوارع وو�ضع الالفتات كلها
منافع عامة يجب املحافظة عليها وعدم م�سها ب�سوء لأنها تعود على الوطن واملواطن
باخلري والفائدة كما �أن الأ�ضرار بالآخرين جرمية يجب حماربتها .وحتى الطالب
يتعود النظام واملحافظة على امل�صالح العامة يجب �أن يفهم �أن هذه الأ�شياء التي
تتلف تلحق بالدولة �أ�ضرار ًا مادية كبرية وال ت�شجع الدولة على العمل يف حت�سني
مرافق البالد .وبذلك تت�أخر البالد من الناحية العمرانية واحل�ضارية .وحبذا لو �أن
وزارة الرتبية والتعليم و�ضعت يف برناجمها در�س ًا واحد ًا يف الأ�سبوع لإر�شاد التالميذ
وتوجيههم وجتنيد بع�ضهم ملراقبة من يقوم مبثل هذه الأمور ال�ضارة و�إبالغ الوزارة
بذلك.
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وواجب الأمن العام املراقبة و�إلقاء القب�ض على من يقوم بالإتالف وال�ضرر
وت�سليمه للعدالة حتى بنال جزاءه ،حتى يكون عربة لغريه وي�أخذ در�س ًا عملي ًا ال
ين�ساه طول حياته.
�إبراهيم ح�سن كمال
املجتمع اجلديد ال�سنة الثانية العدد  67االثنني � 23أغ�سط�س 1971م
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عهد عي�سى �أمن..وعدل..وازدهار
�إن امل�شاعر الفيا�ضة بالفرحة والبهجة واحلبور تتملك كل فرد تظله �سماء
البحرين ،ويعانقه ن�سيمها ،ويخطو على �أر�ضها وي�أكل من خرياتها �إن القلوب
مفعمة بال�سعادة ،والأل�سن تلهج بالثناء ،والعيون تنطق مبا يف الأفئدة من ود وحمبة
خال�صة ل�سمو �أمرينا املفدى ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة حفظه اهلل لي�ست
هذه الزينات التي افنت م�صمموها يف �إبرازها� ،سوى تعبري �صادق عما يخالج نف�س
كل مواطن من �شعور طاغ للإف�صاح عن �إخال�صه لرائد هذا ال�شعب ،وباين نه�ضته،
وحمقق ا�ستقالله ،ونا�شر الأمن والعدل والرفاه يف ربوعه.
لي�س بدع ًا �أن يحت�ضن �سمو �أمرينا املفدى �آمال �شعبه فيحققها الواحدة تلو
الأخرى يف هدوء وت�ؤدة لي�س بدع ًا �أن ت�صل البحرين يف عهده امليمون �إىل ذرى
الرفعة وال�سمو ،فمنذ �أن تبو�أ العر�ش� ،آال على نف�سه لريفعن �أر�ض دملون� ،أر�ض
اخللود �إىل منزلتها ال�سامية التي ت�ستحقها� ،آال على نف�سه ليهبنها �شبابه الغ�ض،
روحه الوثابة ،وقته الثمني ،حياته الغالية ،وها هو قد وفة بعهده ،فليحفظ اهلل لنا
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�شبابه ،ولي�سعد روحه ،وليبق لنا حياته لنقتب�س من معني �أخالقه الكرمية ما يرفع
من �ش�أننا وما يعلي من قدرنا ،و�إن معني �أخالقه ثر غزير ال ين�ضب ،جند فيه ما
يحلو لك من ال�سجايا الطيبة وال�شمائل ال�سامية .فتوا�ضعه جم ال يدانيه توا�ضع،
و�سخا�ؤه ي�شهد به كل من وطئت قدماه �أر�ض هذا الوطن الغايل ،و�أنفته تعجز عن
كل �أنفة ،وهمته تق�صر عنها كل همة.
هذه بع�ض �سجاياه ،وتلك بع�ض خ�صاله ،ورثها �أب ًا عن جد� ،أ�سرة طيبة من
�أرومة بي�ضاء� ،أ�صلها ثابت وفرعها يف العالء.ما �أطيب هذه املنا�سبة التي نعي�شها
يف هذه الأيام ،وما �أجمل عيدنا الوطني الذي جاء وليد اال�ستقالل ،و�إنه لنعم
ا�ستقالل حتقق بح�سن تفاهم بني البحرين وجارتنا امل�سلمة �إيران وما �أروع التعاون
والت�ضامن وحتكيم العقل ،وما �أبده �إحقاق احلق �إنه ين�شر الثقة ويبذر بذور اخلري،
ويرفع �ألوية ال�صداقة واملحبة.
ويجمل بنا �أن ننوه �إىل امل�ساعي احلميدة التي بذلتها الدولتان ال�شقيقتان
اململكة العربية ال�سعودية والكويت وال ميكن �أن نن�سى املواقف النبيلة جلاللة
العاهل ال�سعودي والأمري الكويتي ،و�سنبقى دائم ًا نذكر بالتقدير وال�شكر الن�شاط
الدبلوما�سي للم�سئولني يف الدولتني ال�شقيقتني.
و�أما رجال دولتنا الفتية ف�إن كل مواطن �سيذكر لهم بالعرفان والإجالل كل
ما بذلوه لتحقيق اال�ستقالل ،و�إن كنا نخ�ص بالذكر �سمو ال�شيخ خليفة بن �سلمان
�آل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء و�سعادة ال�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة وزير
اخلارجية ووزير الإعالم بالوكالة ف�إمنا نفعل ذلك لأنهما املثال احلي ملا يجب �أن
يكون عليه رجال الدولة ،وهكذا فليكن الرجال و�إال فال ولي�س زمال�ؤهما الوزراء
ب�أقل �إخال�ص ًا وتفاني ًا يف العمل على رفعة هذا الوطن و�إعالء �ش�أنه.

�إبراهيم كمال

98

ولقد كانت فرحتنا عارمة يف �صباح يوم � 14أغ�سط�س الأغر حينما تف�ضل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة �أمرينا املفدى ووجه نطق ًا �سامي ًا وحديث ًا
من القلب لأبناء �شعبه الأوفياء حيث قال� :شعبنا العزيز �إنها ملنا�سبة وطنية غالية
�أن نتوجه �إليكم باحلديث يف هذا اليوم الأغر بعد اجتازت ق�ضيتنا �أهم مراحلها،
وو�صلت �إىل الغاية املرجوة التي توخيناها وعملنا جميع ًا من �أجلها جاهدين �إال وهي
ت�أكيد عروبة البحرين ودعم كيانها وتوطيد ا�ستقاللها.
واليوم وبعد �أن مت الت�صديق على ذلك باتفاق الأطراف املعنية وباملوافقة
االجماعية للدول الأع�ضاء يف �أكرب حمفل عاملي وهو جمل�س الأمن الدويل الذي يعترب
�أعلى �سلطة يف هيئة الأمم املتحدة �أ�صبح �إمياننا بكون بلدنا بلد ًا كامل اال�ستقالل
تام ال�سيادة حقيقة واقعة را�سخة اعرتف بها املجتمع الدويل كله ،وبذلك يدخل
هذا الوطن فجر عهد جديد يف تاريخه احلافل العريق ،هو عهد ال�سيادة الوطنية
والعمل احلر امل�ستقل.
�إبراهيم ح�سن كمال
املجتمع اجلديد �ص ، 8العدد  83ال�سنة الثانية االثنني  20دي�سمرب 1971م
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نحن والقراء
�أيها القارئ العزيز :هذا هو العدد الثاين من جملتك �صوت البحرين نقدمه
بني يديك ونحن فخورون بت�شجيعك ور�ضاك .و�ستالحظ حتم ًا ما �أدخلناه عليه
من حت�سينات يف املو�ضوعات والأبواب .ونحن نعدل ب�أننا لن ن�ألوا جهد ًا يف م�سايرة
ال�صحافة الع�صرية احلديثة .و�ستلم�س بنف�سك نتائج هذا اجلهد �شهر ًا بعد �شهر
وعدد ًا بعد عدد.
وننتهز هذه الفر�صة ال�سعيدة لنخ�ص بال�شكر واالمتنان اخواننا الذين تكرموا
فات�صلوا بنا �أو كتبوا �إلينا مبدين مالحظاتهم و�آرائهم حول العدد الأول ،و�إن دل
هذا على �شيء ف�إمنا يدل على ح�سن التعاون بيننا وبني قرائنا الكرام ،فرنجو �أن
نكون على الدوام عند ح�سن ظنهم بنا.
وقد حر�صنا من جانبنا على �أن نتعرف على �آراء جمهور القراء فكر�سنا وقت ًا
لتق�صي ذلك .وقد الحظنا �أنهم ذهبوا مذاهب �شتى ،ففريق ر�أى �أن حمتويات العدد
و�أ�سلوبه كان فوق م�ستوى اجلمهور وفريق قال� :إن مو�ضوعاته ال ب�أ�س بها ولكن تعوزه
الأخبار املحلية ،وبع�ض القراء انتقدوا الورق ،والبع�ض الآخر عتب علينا لن�شرنا بع�ض

�إبراهيم كمال

100

القطع ال�شعرية ،وبع�ضهم طلب منا �أ�شياء �أخرى كالفهر�ست وغريه.
�أما عن الأ�سلوب فاملجلة كتبت حق ًا بلغة عالية ،و�ستكتب بهذه اللغة لأن الغالبية
ت�ستطيب مثل هذه اللغة ولأن كثري ًا من قراء البحرين وغريها من طبقة قراء
املجالت ال�شهرية كالر�سالة والأديب والكتاب والهالل وغريها� .أما الذين ر�أوا
�ضرورة الإكثار من الأنباء املحلية فنحن نعدهم بن�شر ما ت�سمح به الظروف ويجيزه
قلم الرقيب كما نعد الآخرين بتنفيذ ما نراه �صاحل ًا من مقرتحاتهم.
والواقع �أننا ما كنا نت�صور �أن يقبل القراء على املجلة �إقبا ًال �شديد ًا كالذي
ح�صل .فقد نفدت الأعداد من الأ�سواق يف اليوم الثاين من �صدورها ،وانهالت
علينا الطلبات من وكالئنا يف اخلارج يطلبون املزيد منها .وال�شك �أن هذا دليل
وا�ضح على �أن املجلة قد �سدت فراغ ًا يف بالدنا العزيزة وفيما جاورها من الأقطار
العربية.
�إن هذه املجلة �أيها القارئ الكرمي منك و�إليك فهي منربك الذي تذيع منه
�أفكارك وهي رائدك الذي ميهد لك ال�سبيل �إىل حياة �سعيدة وم�ستقبل زاهر،
فاعطها مبقدار ما ت�أخذ منها وبهذا ن�سري ،نحن و�أنت ،نحو الهدف املن�شود بخطى
حثيثة� .أخذ اهلل بيدنا جميع ًا �إىل ما فيه اخلري وال�صالح.
�إبراهيم ح�سن كمال
�صوت البحرين العدد  2ذو احلجة � ( 1369سيبتمرب  ) 1950ال�سنة الأوىل �ص3
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افتتاحية
ال�صحافة هي ل�سان الأمة ومر�آة حياتها املعربة عن �أهدافها و�آمالها ،والدليل
القطعي على تقدمها ورقيها كما �أنها تتمتع بالتقدير واالحرتام من جميع ال�شعوب
الناه�ضة ملا لها من ف�ضل يف توجيه الأمة والنهج بها �إىل الرقي والتقدم ،ولهذا �أولتها
احلكومات العناية الالزمة واغدقت عليها من الت�شجيع ما �أهلها لأن تدعى بحق
(�صاحبة اجلاللة) تقدير ًا لها واعرتاف ًا بف�ضلها .فال�صحافة �إذ ًا من م�ستلزمات
الع�صر احلديث .يقر�أ ال�سيا�سي على �صفحاتها التطور ال�سيا�سي فيما يتعلق ببالده
وخارجها ،ويجد فيها العامل من �أنباء االخرتاعات العجيبة واالكت�شافات احلديثة
بغيته ،ويرى التاجر فيها �أخبار الأ�سواق التجارية وتقلباتها ،كما ي�شبع منها الفرد
العادي امنيته من الإملام والقراءة النافعة.
وبالدنا املحبوبة البحرين تتمتع بن�صيب وافر من العلم والتقدم نحو احل�ضارة
العاملية .وال�شك �أن ذلك يعود ف�ضله �إىل حكومتنا الر�شيدة ال�ساهرة ،ملا �أولته من
كبري عناية بالعلم و�أهله ،ف�أقبلت الأمة على العلم و�أخذت تردد مناهله حتى غ�صت
املدار�س رغم كرثتها بالطلبة واملريدين ،وتبع ًا لذلك ارتفعت ن�سبة التعليم بيننا
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و�أ�صبحت البالد يف م�سي�س احلاجة �إىل �صحيفة بل �صحف تعالج خمتلف مناحي
احلياة يف الأدب واالجتماع .وقد ر�آى فريق من �شبابنا الناه�ض يف هذا امل�ضمار
ف�أ�صدروا هذه املجلة ال�شهرية ريثما تتوفر الأ�سباب لإ�صدارها �أ�سبوعي ًا �إذا �سمحت
الظروف.
و�أبلغ دليل نقدمه �إىل القارئ الكرمي للداللة على ما لل�صحافة من �أثر كبري ذلك
الفراغ ال�شامل الذي تركته جريدة البحرين بانقطاعها عن ال�صدور بوفاة �صاحبها
ومديرها املرحوم الأ�ستاذ عبد اهلل بن علي �آل زايد  ،فلقد كانت تطبع ما يقارب
اخلم�سمائة ن�سخة �أ�سبوعي ًا ثم قفز هذا الرقم �إىل �ألفي ن�سخة رغم ظروف احلرب
و�صعوبة احل�صول على الورق �آنذاك.
ولعل ما دعانا �إىل �إ�صدار هذه املجلة هو احتياج البالد �إىل جملة تعك�س �صورة
حقيقية ملا يقبع يف م�شاعرنا من خواطر و�آمال يهدف من ورائها �إىل تهيئة �أنف�سنا
حلياة �أف�ضل وم�ستقبل �أ�سمى و�إنه ملما يدعوا �إىل الفخر �أن تكون �أمورنا م�سرية يف
البالد بحكومة تنهج نهج ًا دميوقراطي ًا يبيح حرية القول والفكر ،ن�ستطيع يف ظله �أن
نقول للمح�سن �أح�سنت وللم�سيء �أ�س�أت دون �أن نطمع يف �إثابة �أو نخ�شى من وعيد.
مواطني الكرمي �إننا ال نريد �أن نحقق ربح ًا مالي ًا من ورائك كما ال نريد �أن
�ضن علينا ب�آرائك وتوجيهاتك  ،ففي تعاونك معنا ن�ضمن لك متعة �أوفى ولبالدك
�سمعة ح�سنة ،ولنا جمهود ًا �أ�ضخم ،فال ترتدد �أن تتف�ضل وتوافينا بكل ما يعن لك
من خواطر وانتقادات تقوم منا ما �أعوج وت�ضيء لنا ال�سبيل .ونحن من جانبنا
نقطع على �أنف�سنا عهد ًا �أن نكون يف خدمتك وعند ح�سن ظنك ،ن�صدقك القول
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ونخل�ص لك الن�صح ونقدم لك �أق�صى ما ن�ستطيعه لنوفر لك قراءة ممتعة مفيدة،
وال حاجة بنا �إىل القول �أخري ًا ب�أننا �سندر�س بعني التقدير واالعتبار كل ما يعن لك
من اقرتاحات ومالحظات ب�ش�أن املجلة حقق اهلل الآمال.
�إبراهيم ح�سن كمال
�صوت البحرين العدد  1ذو القعدة 1369هـ ( �أغ�سط�س  )1950ال�سنة الأوىل �ص1
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الأعمال هي ما نحتاج �إليه

« �إذا �أراد اهلل بقوم �سوء ًا �أعطاهم
اجلدل ومنعهم العمل » عمر بن اخلطاب
�صدق الفاروق ،فالنجاح يف احلياة متوقف على العمل وحده ،ولكنا مع الأ�سف
�أبتلينا بكرثة الكالم الفارغ والرثثرة اجلوفاء .والنتيجة هي �أننا �صرنا �إىل هذه
احلال التي ال نغبط عليها .بالرغم من �أن دين الإ�سالم الكرمي ال يعطي للكالم �أية
قيمة ما مل يقرتن بالعمل وهذا قر�آننا يقول} :يا �أيها الذين �آمنوا مل تقولون ما
ال تفعلون كرب مقتاً عند اهلل �أن تقولوا ما ال تفعلون{ .
�أنا ال �أق�صد بالعمل عمل النا�س اخلا�ص الذي ال ي�ستطيع �أي فرد �أن يعي�ش بدونه
بل �أق�صد الأعمال االجتماعية العامة التي يعود نفعها على املجموع ،فما مل ي�ساند
العمل ال�شخ�صي الأعمال النافعة ف�إنه يغدو كاملال الذي مل يزكى.
والنا�س من حيث العمل اثنان ،قوال وفعال� .أولهما ال يجب اعتباره الخري فيه فح�سب،
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بل يجب اتقاء �شره �أي�ض ًا ،فعجزه عن العمل يثري يف نف�سه �شعور ًا بالنق�ص ينغ�ص عليه
حياته وي�سمم تفكريه ،ويثري يف نف�سه �آالم ًا ال تطاق ،كلما �شاهد �أو �سمع غريه من
العاملني ،فيندفع �إىل عرقلة جهودهم ومناو�أتها ،ما وجد �إىل ذلك �سبي ًال ،تغطية �إىل
ذلك ال�شعور املري�ض .و�إىل هذه الناحية التفت الدكتور طه ح�سني تلك اللفتة البارعة
حني �أهدى �أحد كتبه �إىل �أولئك الذين ال يعملون ،وي�ؤذيهم �أن يعمل النا�س.
�أما الثاين فهو الذي ين�شئ احلياة ال�سعيدة ،ويبني املجد ف�أيهما �أنت .طاملا
�سمعنا بع�ض ال�شبان وال �أقول كلهم – يت�شدقون بالوطنية ويتمنون �أن يكون يف
البالد كيت وكيت من الأعمال ف�إذا �سمعت ذلك� ،أخذتك الن�شوة ،وغمرك
ال�سرور و�أكربت �شخ�صية املتحدث ،وحمدت اهلل �أن يكون يف وطنك من يحمل مثل
هذه الروح الوثابة الطاحمة �إىل املجد والعلى ،حتى �إذا جد اجلد ،وازفت �ساعة
العمل ،وهرعت �إليه تلتم�س معونته ،وت�ستنجزه الوفاء ولو ببع�ض وعده ،تك�شف لك
عن جبان رعديد ،ي�سمعك من الكالم ما يثبط همتك ،ويفت يف ع�ضدك ،ويقيم يف
وجهك �ألف عقبة وعقبة ،وي�أتيك ب�ألف برهان وبرهان على ف�ساد م�شروعك ،وخط�أ
ر�أيك ،وين�صحك بالعدول عن فكرتك واالقالع عما تنوي من عمل اخلري.
ولو كان بيده �شيء من الأمر ملا تردد يف منعك ولو بالقوة من امل�ضي يف تنفيذ ما
�ستقوم به من خري للمجتمع الذي تعي�ش �أنت وهو و�أنا معكم �أي�ض ًا يف �صميمه.
اعرف �أحد �أبناء الذوات وقد التم�ست منه جلنة ما �أن يتنازل بالذهاب معها �إىل
بع�ض ال�شخ�صيات البارزة يف البالد حلثهم على م�ساعدة م�شروع �إن�ساين ،فوعدهم
بتلبية طلبهم ،و�أظهر لهم عطفه وقبوله وا�ستعداده ،و�أعطاهم ال�شم�س يف يد والقمر
يف �أخرى ،وملأ جمل�سه ب�أنا � ..أنا ..ف�شكرته اللجنة �شكر ًا حار ًا ،ومتنت له الأماين
العذبة ،ودعت له بطول العمر ودوام العز.
وبعد يومني جاءته اللجنة وكانت مكونة من خرية �شباب البالد العاملني ت�ستنجز
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وعده ،ف�إذا ح�ضرته ي�ستمهلها �إىل وقت �آخر ،ثم مي�ضي بعد ذلك �سمعنا يف الت�سويف
واملماطلة ،حتى خ�شيت اللجنة على م�شروعها الف�شل ،و�أخري ًا ر�أت �أن ت�ستغني عن
جاهه الطويل العري�ض ،فتوكلت على اهلل ،واعتمدت على نف�سها فتكللت م�ساعيها
بالنجاح.
والأعمال ال تثمر وال ي�أتي جناحها عفو ًا ،و�إمنا تخ�ضع جميع �ش�ؤون احلياة �إىل
عوامل ،تكون بالن�سبة لها كاملقدمات بالن�سبة للنتائج .و�أهم عوامل النجاح هي:
�-1إحكام الت�صميم ،هو �أن تدر�س خطة العمل درا�سة �شاملة ،و�أن حت�سب
ح�ساب جميع االحتماالت التي قد تنجم �أثناء العمل ،و�أن تقدر قائمة الأرباح
واخل�سائر قبل بدء العمل.
-2تهئية الو�سائل ،وهي توفري الأ�سباب التي حتقق �إخراج امل�شروع على الوجه
الأكمل من مال و�أيد وعقول وما �إىل ذلك.
ويبقى بعد ذلك �أن يت�صف من ي�أخذ على عاتقه القيام مبثل هذه الأعمال،
�أن يت�صف باحلزم واملثابرة واملرونة ،فال يخبو حما�سه بعد فرتة من الزمن ،و�أن
ي�ستمر يف ن�ضاله فال ينثني بعد حني ،و�أن يجد يف نف�سه الكفاءة لتحوير ما قد يجده
بعد التجربة من الو�سائل التي ال تفي بغر�ضه ،وهذه كما تعلم �أيها القارئ الكرمي
حتتاج �إىل �شرح م�سهب .وقد �أعود لعالجها يف فر�صة �سانحة.
�إبراهيم ح�سن كمال
�صوت البحرين العدد � 4ص 6ربيع الثاين 1370هـ ( يناير 1951م) ال�سنة الأوىل
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�أ�شواك

دائرة الربق والتليفون
جمتمعنا مليء بالأ�شواك ،ويخطو عليها املرء حني مي�شي ،ويح�سها بني ثيابه وهو
يعمل ،وتدمي ج�سده عندما ينام .و�إزالة هذه الأ�شواك الدامية على حدتها وكرثتها
غري م�ستع�صية .ثم �إن وجودها لي�س يف م�صلحة �أحد ،حتى �أولئك الذين يتوهمون
غري ذلك .و�س�أتناول هذه الأ�شواك بالكتابة بني حني و�آخر.
من امل�ؤ�سف وامل�ؤمل �أن تبلغ الأنانية ببع�ض النا�س حد ًا ال يقدرون معه �شعور
الآخرين وال يقيمون وزن ًا حلقوقهم مهما بلغت من التوا�ضع وهذا طبع ًا ينطبق على
دائرة الربق هذه ال�شركة التي م�ضى على وجودها يف البحرين زهاء  30عام ًا منحتها
فيها احلكومة من االمتيازات وهي�أت لها احتكار املوا�صالت الربقية والهاتفية دون
مناف�س حتى من احلكومة نف�سها ،ولكنها مع ذلك كله ال تقيم لهذا البلد الكرمي �أي
اعتبار و تنظر �إليه �إال كما ينظر ال�سيد املتغطر�س اجلبار حينما ميلي �إدارته على
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ال�ضعيف املتواكل الواهن.
�إن هذه ال�شركة ومثلها غريها من ال�شركات اال�ستغاللية التي تتمتع بخريات هذه
البالد تعمل ما ت�شاء دون رقيب حتى من �ضمائرها .ولعل الأرباح الفاح�شة التي
تبتزها من عرق جبني هذا ال�شعب امل�سامل جعلتها تن�سى ف�ضل هذا البلد امل�ضياف.
ولو كان يل من الأمر �شيء القرتحت على احلكومة �أن تفر�ض �ضريبة دخل على هذه
ال�شركات اال�ستغاللية اجل�شعة قدوة مبا تفعله احلكومات الأخرى ثم تخ�ص�ص ما
يرد من هذا الوجه لإر�سال بعثات �إىل اخلارج لدرا�سة الكهرباء والهند�سة الال�سلكية
ليتوفر للبالد بعد قليل من ال�سنني من �أبنائها من يتوىل �إدارة �شئونها والعمل على
حفظ م�صاحلها.
�إن العجب ليبلغ بك �أق�صاه �إن ت�ضطر و�أنت يف بلدك العربي ملخاطبة بلد عربي
�آخر بغري اللغة العربية مع توفر الأ�سباب .لقد فتحت هذه الدائرة منذ �سنوات فرع ًا
لتبادل الر�سائل الربقية باللغة العربية مع الأقطار املجاورة ويبدو يل �أنها كانت
مكرهة على هذا الأمر �أو متم�شية يف ذلك مع �سيا�سة ال �أدرك ما وراءها والغيب
عند اهلل.
ذهبت قبل عيد الفطر بيوم واحد �إىل هذه الدائرة �أحمل عدد ًا من الربقيات
�إىل بع�ض البلدان العربية وعر�ضتها على املوظف املخت�ص باال�ستالم فما �إن ر�آها
باللغة العربية حتى اعادها �إيل ب�سرعة الربق قائ ًال :بلغة غري عربية طبع ًا وبلهجة
ال تخلو من اال�شمئزاز  :هذه برقيات عربية .فقلت له :وهل �أ�صبحت اللغة العربية
منبوذة يف هذه الدائرة املحرتمة؟ ف�أجاب� :إن الدائرة لي�س لها �سوى كاتب واحد
للمخابرات العربية وهو الآن يف الإجازة ولي�س لدينا من يقوم مقامه يف هذا ال�ش�أن
وتطلعت ف�أب�صرت عدد ًا كبري ًا من املوظفني الأجانب ولي�س بينهم عربي واحد
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�أ�ستطيع التفاهم معه على الأقل فوقفت مبهوت ًا لهذه الأو�ضاع املقلوبة التي �أ�صبحنا
ب�سببها ن�ضطر يف بالدنا �إىل التفاهم بغري لغتنا .فخرجت ال �ألوي على �شيء الترجم
الربقيات من اللغة العربية املنبوذة عند ه�ؤالء ال�سادة �إىل اللغة التي حت�سن �إدارة
الربق التفاهم بها .ونزو ًال عند رغبتها ال�سامية كتبت الربقيات باللغة التي �أرادتها
�أو بالأحرى التي فر�ضتها علينا فر�ض ًا فر�ضينا بها وعندما رجعت بها طلب مني
املوظف مبلغ ًا كبري ًا ال عهد يل به من قبل ف�س�ألته �أال تعتقد �أنك غلطان يف احل�ساب
فقال :ال فقد تغريت الأجور منذ ب�ضعة �شهور فتعجبت كيف يجوز لهذه ال�شركة �أو
غريها �أن تقدم على مثل ذلك العمل دون موافقة احلكومة و�إ�شعار اجلمهور .ومل
ي�سعني �إال الإذعان والت�سليم فدفعت ما طلبه مني و�أمري �إىل اهلل.
�إن هذه الدائرة معروفة بابتزازها لأموال البحرين ب�أية و�سيلة ممكنة وب�أية طريقة
كانت فقد حدث �أن جهزت املحالت التجارية وغريها ب�آالت التلفون لقاء �شروط
ثقيلة �سبق االتفاق عليها فتقبلها النا�س على م�ض�ض وبعد �سنة تقريب ًا حاولت زيادة
الأجور ولوال معار�ضة �صاحب العظمة حاكم البالد املفدى �أطال اهلل حياته لفر�ضت
�إرادتها على البالد .ومع ذلك فال زالت تكرر املحاولة مرة بعد �أخرى لإ�شباع نهمها
ولكني اعتقد �أن حماولتها �ستذهب �أدراج الرياح بف�ضل معار�ضة �صاحب العظمة
�أبقاه اهلل ذخر ًا للبالد و�أبنائها ولكني �أخ�شى �أن تفتح لها �أبواب ًا جديدة لال�ستغالل.
�أما تليفون املحرق فلي فيه كلمة خا�صة �س�أقولها يف فر�صة �أخرى.
لو ت�ستفيد البالد من بع�ض هذه املبالغ ال�ضخمة التي ت�ستدرها ال�شركة من �أبناء
البالد لوجدنا بع�ض العزاء ولكن �أرباحها تت�سرب �إىل اخلارج جميعها فكل موظفيها
الذين يبلغ عددهم الع�شرات من الأجانب الذين يتمتعون بخريات البالد من رواتب
حمرتمة و�أجور �سكنى و�سفريات وامتيازات وخم�ص�صات وعالوات �إلخ ..بينما ابن
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البالد م�شرد يف الآفاق �سعي ًا يف طلب الرزق بعيد ًا عن وطنه و�أوالده و�أهله ف�إذ ا
ا�ضطر �إىل العمل يف بالده مل ينل من ذلك اخلري العميم �سوى الو�شل.
�أ�ضف �إىل هذا كله معاملتها ال�سيئة لأ�صحاب الربقيات وغطر�سة موظفيها.
جاءين بالأم�س �أخ كرمي ي�شكو ويحتج ويقدم الدليل والربهان على حجته و�شكواه:
ال�شك �أن �أكرث ما تتطرقون �إليه يف �صوت البحرين موا�ضيع جدية علياء نافعة
ولكنها ترف بالن�سبة ملن هم يف مثل �أو�ضاعنا .فلي�ست لنا و�سيلة �أخرى �سوى �صوت
البحرين للتعبري عما ن�شكو من �أو�ضاع مقلوبة وحاالت م�ؤملة .فلماذا ال تف�سحون
املجال ملعاجلتها؟ ذهبت بالأم�س �إىل �إدارة الربق لإر�سال برقية م�ستعجلة ف�إذا
�إمام املوظف املخت�ص با�ستالم الر�سائل اثنا ع�شر رج ًال ينتظرون دورهم لت�سليم
ر�سائلهم وكان املوظف املحرتم بطيء العمل �إىل درجة تثري الغيظ واحلنق ومع هذا
فقد كان يتكلم يف التلفون حين ًا وبعد كلمات الربقية التي ا�ستلمها ثم يعيد عدها
مرى �أخرى حين ًا �آخر .ف�إذا ا�ستلم الأجرة فح�ص �أوراق النقود فح�ص ًا دقيق ًا على
مهل وحدث �أن ا�ستلم برقية م�ستعجلة من �إحدى الدوائر الأجنبية وكانت مكتوبة
بال�شفرة ف�أخذ ميلي حروفها على دائرة الإر�سال بوا�سطة التلفون ونحن وقوف على
�أقدامنا ننتظر يف تلك احلجرة ال�ضيقة احلارة والعرق يت�صبب منا وحرارة �أنفا�سنا
تزيد يف كثافة اجلو �ضغط ًا وحرارته حرارة بينما ح�ضرته مرتبع على كر�سيه الوثري
يداعب �شعره ن�سيم املروحة الكهربائية التي وجه تيارها له وحده .فطلبت منه �أن
ي�سرع قلي ًال يف عمله �أو �أن يطلب من بع�ض رفاقه املوظفني يف الدائرة م�ساعدته
فلم يلتفت لكالمي .فذهبت �إىل املدير الفت نظره بلطف �إىل تلك احلال امل�ؤملة
و�إىل ما ت�سببه لأ�صحاب الربقيات من �ضيق وتبذير الوقت .فلم ينكر من ذلك �شيئ ًا
و�إال لطلبت منه �أن يتنزل من عليائه ويتكرم بالوقوف معنا على �أقدامه يف ذلك
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املمر �أمام كاتبه املحرتم حتى ينتهي من ا�ستالم ر�سائلنا لي�شعر بال�ضيق واالختناق
وا�ضعة الوقت هباء� ،أجل مل ينكر وجود تلك احلال ومل يعد حتى بالنظر يف الأمر.
بل قال :وب�أي �صفة حتتج؟ ك�أمنا ال يجوز يل االحتجاج �إال �إذا كنت مدير ًا �أو كنا�س ًا
يف �إدارة الربق .فقلت له :ب�صفتي مواطن ًا بحراني ًا ف�إن يل منتهى احلق يف االحتجاج
على مثل هذه الأو�ضاع املت�شقلبة ف�سكت ومل يحر جواب ًا .هذه بع�ض الأو�ضاع املقلوبة
التي نحن يف �أم�س احلاجة ملعاجلتها �أما املوا�ضيع الفكرية العالية فال يفهمها �إال
املثقفون وهم قليلون ورجال الفكر �أقل من القليل.
ت�شغيل الأحداث
ح�سن بن غلوم من حملة التلغراف باملنامة كان �إىل قبل �شهر واحد تقريب ًا فرا�ش ًا
يف امللك ال�شرقي براتب قدره 45روبية �شهري ًا .عمره كما يزعم � 9سنني ولكنه يف
الواقع ال يتجاوز ال�سابعة على �أكرث تقدير ،كما يبدو ذلك جلي ًا من مظهره.
وح�سن غلوم لي�س بالطفل الوحيد الذي �أجازت امل�صالح الأجنبية والدوائر
احلكومية ت�شغيله ف�أمثاله كثريون منبثون يف كل دائرة وم�صلحة حتى كادوا يزاحمون
�آباءهم يف هذا امليدان .وعلى هذه ال�صورة تتحول هذه الدماء احلية املتدفقة �إىل
م�سارب تن�صب يف برك موحلة وم�ستنقعات �آ�سنة.
ال ريب يف �أن ال�شباب هو العمود الفقري للبالد ،فهو لذلك حمط �آمالها ومهوى
�أحالمها ،ف�إن وجه التوجيه ال�صحيح املثمر ،انتج و�أفاد ،و�إال تف�شت بينه الآفات
والعلل االجتماعية.
وت�شغيل الأحداث ق�ضاء مربم على عنا�صر اخلري فيهم �أن تنمو ومتد البالد
بنتاجها وعائق لهم عن الدرا�سة والتعليم ،وتعوي�ض لهم لالت�صال بب�ؤر الأمرا�ض
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االجتماعية قبل �أن يكت�سبوا املناعة الذاتية التي تقي نفو�سهم الغ�ضة الطرية عن
الوقوع يف �أتون الأمرا�ض االجتماعية و�أنيابها.
وعوائل ه�ؤالء الأحداث التي تر�ضى بت�شغيلهم تهرب ًا من م�س�ؤولية العناية بهم
وطمع ًا يف رواتبهم التافهة احلقرية ،قلما ت�ستفيد من ذلك مادي ًا.
اعرف طف ًال يف املحرق ي�شتغل فرا�ش ًا يف �إحدى الدوائر ،يقرت�ض رابته مقدم ًا من
الدائرة التي يعمل بها �أق�ساط ًا �أ�سبوعية ،وينفقها كلها على املقاهي ودور ال�سينما
وغريهما .و�أغلب الأحداث هم من هذا القبيل.
ونحن ال نلوم �آباء ه�ؤالء الأحداث على الر�ضى بت�شغيلهم ،ف�إنهم جلهلهم يح�سبون
�أنهم يح�سنون �صنع ًا .ولكننا نلوم تلك امل�صالح التي ال تتعفف عن مثل هذا العمل
الذي �أجد نف�سي يف حاجة �إىل نعته ،طمع ًا يف قلة الأجور.
نحن نطالب ولنا ملء احلق يف املطالبة ب�أن تبادر احلكومة:
-1بو�ضع حد �أدنى ل�سن العمل.
-2بو�ضع حد �أدنى للأجور بغ�ض النظر عن ال�سن.
-3بفتح مدر�سة م�سائية يقوم بنفقاتها �أولئك الذين يف�ضلون ا�ستخدام
الأحداث.
املثلجات
�إن املثلجات والآي�سكرمي منها ب�صورة خا�صة مباء�آت �صاحلة لنمو اجلراثيم
وازدهارها ال�سيما جراثيم ال�سل ،ولهذا ف�إن الأطباء ورجال ال�صحة يف البالد
الواعية يو�صون بتجنبها ،بالرغم من العناية الفائقة يف حت�ضريها واالهتمام
الزائد بنظافة �أدواتها� ،أما يف البحرين ف�إن �صناديق الآي�سكرمي وعرباناته اليدوية
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اخل�شبية من املناظر امل�ؤذية التي تثري اال�شمئزاز وتبعث القرف ملا يرتاكم عليها من
الو�ساخات والقذارة.
ي�صنع يف البحرين نوع من الآي�سكرمي ال زال منفرد ب�صنعه رجل �أجنبي يح�ضر
على ع�صي �صغرية يف �أطرافها ق�سم من الآي�سكرمي والغر�ض من الع�صي هو
ليم�سكها الآكل فال مت�س يده الآي�سكرمي زيادة يف النظافة واالحتياط .وم�ستهلكو
هذا النوع يف البحرين هم  %100من الأطفال ،وكذلك ف�إن �أغلب باعته هم من
الأطفال �أي�ضا ً .الأطفال الذين ال يقدرون امل�سئولية وال يعرفون للوقاية �أو العدوى
�أي معنى .وهم يحملون هذه الأعواد يف ثالجات �صغرية �إىل حيث يجدون زمالءهم
الأطفال .ولكن الرغبة امللحة يف اال�ستمتاع بتلك املثلجات احللوة تثور يف نفو�سهم
يف �أغلب الأحيان فتدفعهم �إىل �إخراجها من الثالجة يف براءة الطفولة وحل�سها
ب�أل�سنتهم ثم �إعادتها �إىل مكانها دون �أن يقدروا خطر ما قاموا به.
�إن هذه الأعواد منت�شرة انت�شار ًا وا�سع ًا يف لبنان وغريه فهي تباع يف كل مكان
هناك حتى يف القرى النائية ولكنها تباع هناك يف عربات يدوية جميلة ونظيفة،
وتباع ملفوفة بورق خا�ص يتلف مبجرد العبث به ويتوىل بيعها كبار يقدرون امل�س�ؤولية
ويعرفون خطر العدوى .فهل نطلب كثري ًا �إذا رجونا امل�س�ؤولني �أن يعريوا هذه الناحية
اهتمامهم؟
�إبراهيم ح�سن كمال
�صوت البحرين العدد � 12ص 26ذو احلجة 1370هـ ال�سنة الأوىل

***
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رد على مقال!
طلعت علينا جملة الأثنني امل�صرية الغراء يف عدد  850مبقال �سخيف بعنوان
ا�شرتيت �صديقي مبائة جنيه وقد كتب يف ديباجة املقال �أن الكاتب النحرير مهند�س
فل�سطيني �شاب اقت�ضته ظروف عمله �أن مي�ضي عامني متنق ًال بني البحرين وقطر،
وعمان على �شاطئ اخلليج ..ويا حبذا لو قالت املجلة يف الديباجة �أن الكاتب مهرج
فل�سطيني �شاب هرب من بالده ،عندما دخلتها اجليو�ش العربية ،لتدافع عن �أمثال
هذا البطل! الذي ترك بالده يف �أحرج الظروف ،وجل�أ ك�أرملة �إىل بالد �أكرمته
وجعلته يقتني �سيارة! ول�سان حاله يقول:
ويف الهيجاء ما جربت نف�سي

و�أما يف الهزمية كالغزال!

وقد قالت املقدمة �أي�ض ًا� ،إن الكاتب الكبري ،ي�صف �شيئ ًا من �أحوال تلك البالد
وما تخلل �أقامته فيها من طرائف ومفارقات .ومبا �أين �أحد �أبناء البحرين ر�أيت �أن
�أفند بع�ض ما كتب هذا املتجني ،و�إن كان يف احلقيقة ال ي�ستحق الرد عليه ،ولكن
قلت من �أوىل بي من الرد عليه ،لأجعله عربة لغريه من الذين ينكرون اجلميل ،وال
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يقدرون كرم ال�ضيافة ،وهنا نازعتني نوازع كثرية ،و�أخري ًا رددت ما قاله ال�شاعر
العربي الفحل:
لأ�صبح ال�صخر مثقا ًال بدينار
لو كل كلب عوى القمته حجر ًا
ولكنني �س�ألقمه �ألف حجر ،ولو بلغ احلجر ب�ألف دينار �أما قطر وعمان ال�شقيقتان،
ف�أترك �أمر الرد على هذا الأبله �إىل �أبنائهما فهم كفيلون بذلك وال�شك .ويظهر
�أن الكاتب لي�س بعربي ،و�إمنا هو �أحد �أعداء العرب والإ�سالم وال ي�ستبعد �أن يكون
م�أجور ًا من قبل �أعداء العروبة لت�شويه �سمعة العرب والإ�سالم بخلقه هذه الرتهات
التي هرف بها ،وهي تدل على انحطاط �أخالقه.
�إن البحرين معروفة لدى العامل ،وال يجهلها �إال مثل هذا الغبي ومن هم على
�شاكلته مما �أكل قلوبهم احلقد واحل�سد ،ملا تتمتع به بالدنا املحبوبة من تقدم
وازدهار ومت�ش مع احل�ضارة العاملية احلديثة .وقد �شرف البحرين كثري من
ال�شخ�صيات البارزة يف منا�سبات عديدة ،و�أثنوا على نه�ضتها ،كما �أمها �صحفيون
م�شهورون وكتبوا عنها ال�شيء الكثري ،ور�أوا فيها فوق كرم ال�ضيافة ،وما جبل �أهلها
عليه من الأخالق الكرمية ،توفر جميع �أ�سباب الراحة ،من �سيارات فخمة �إىل
بنايات جميلة� ،إىل حدائق غناء� ،إىل �أ�سواق ت�ضاهي �أرقى �أ�سواق العامل بنظامها
وب�ضائعها املختلفة ،وكذلك نظام م�صاحلها احلكومية ،ومكاتب ال�شركات فيها.
وننتظر من بع�ض ه�ؤالء �أن يكتبوا احلقيقة.
�أنا ال �أعجب من هذا املهرج امل�أجور! ولكن بلغ بي العجب �أق�صاه �إذ �إن دار
الهالل تف�سح املجال لهذا ال�سخيف ليكتب ما كتب وي�شوه �صحفها النزيهة وهي
تعلم متام العلم عدم �صحة ما ادعاه ،بينما ت�ستورد البحرين من جمالتها �آالف
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الأعداد �شهري ًا ،ف�ض ًال عن ال�صحف العاملية الأخرى ،العربية وغريها .فهل هذا
يدل على نه�ضة �أم ت�أخر؟
قال الكاتب البليغ !� :إن العدو رقم  1يف تلك الأ�صقاع هو احلر ووا�صل هذيانه حتى
قال :يتعذر علينا حتى اال�ستحمام  ..ف�ض ًال عن �أننا ن�ضطر �إىل �شرب املاء ال�ساخن،
لأنه لي�س هناك و�سيلة لتربيده �إلخ ”..ردي على هذا الكذب املك�شوف� ،أن البحرين
مع �صغر م�ساحتها وقلة �سكانها بها خم�سة مكائن من الأحجام الكبرية ل�صنع الثلج،
ويباع الرطل منه بن�صف �آنة هندية مليمان ،وهذا �سعر بخ�س وال ريب ،وحيثما
ميمت وجهك �ألفيت الثلج �أمامك ،يف املقاهي وغريها حتى ال�شوارع والطرقات!
�أما الكهرباء فهي الأخرى معممة يف املدن الرئي�سية ،و�أينما توجهت ر�أيت املراوح
الكهربائية احلديثة ،يف املحالت التجارية .والبيوت ،والأندية ،وامل�ساجد ،وحتى
املقاهي! �أما قوله :فن�ضطر �إىل ابتالع �أقرا�ص من امللح املتجمد مبثابة بدل فاقد.
ف�إن ذلك هراء ال �صحة له البتة ،وال يعرف عندما مثل ذلك ،و�أما قوله :وال مالذ لنا
من احلر �سوى البحر .فلي�س بخاف �أن بالبحرين ينابيع طبيعية متعددة مثل عذاري
وال�سفاحية ،وعني الرحى ،وغريها كثري ،وهذه الينابيع مبثابة �أنهر �صغرية ت�صب
يف البحر على طول ال�سنة ،وقد �شهد كثري من املن�صفني الذين �شرفوا البحرين
ب�أنها متاثل الأنهار العاملية ذات ال�ش�أن ،ملا متتاز بها من وفرة املياه ،ومناظر خالبة
حتيط بها .فكيف و�صفها ح�ضرته بقلة املياه العذبة حتى ي�ضطر �إىل اال�ستحمام
مباء البحر! �إن هذا ل�شيء عجاب!
ثم قال الكاتب الفذ :و�أما العدو رقم  2فهو احل�شرات اخلطرة والعقارب
والثعابني ،وهي توجد بكرثة خميفة �إلخ ..ردي على هذا االفرتاء املف�ضوح ،كيف
يح�صل ذلك يف بالد ن�سبة التعلم فيها %20وهل من املعقول �أن ي�ستكينوا لذلك
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وي�صربوا؟ ثم وا�صل هذيانه �إىل �أن قال :املورد الأول للرزق يف البحرين هو �صيد
الل�ؤل�ؤ فن�صف �سكان تلك البالد غوا�صون ،يق�ضون يومهم يف البحث عن تلك
الأ�صداف الثمينة يف قاع اخلليج� ،إىل �آخر ما جادت به قريحته اخل�صبة! من �أبلغ
الأكاذيب واالفرتاءات! �إن البحرين وال فخر من مواردها الرئي�سية ا�ستخراج الل�ؤل�ؤ
الثمني ،وا�ستنتاج النفط الذهب ال�سيال �أما ن�سبة الغوا�صني من ال�سكان فهي قليلة
جد ًا ،ال تتجاوز  %1وهذا له مو�سمه اخلا�ص.
ومل يكتف هذا امل�شعوذ مبا اختلف من �أكاذيب حتى بلغت به الوقاحة �أن تعر�ض
ملوالنا ح�ضرة �صاحب العظمة حاكما املحبوب ال�شيخ �سلمان �آل خليفة ،ون�سب �إىل
عظمته �أ�شياء لي�س لها �أدنى ن�صيب من ال�صحة ،فقال :وهم ي�سلمون ما جمعوه يف
�آخر النهار حلاكم البحرين  ،مقابل مبالغ زهيدة من املال� .إن �صاحب العظمة مل
يتعاط مهنة التجارة ال هو وال �أحد من عائلته ال يف الل�ؤل�ؤ وال غريه ،بل ترك ذلك �إىل
رعاياه ينتفعون بها .وهو فوق ذلك حمب ل�شعبه ،وي�سعى جهد طاقته ال�سعاده ،وال
يطمع �أن ينال من مال �أحد من رعيته� ،أو من ي�سكن بالده ،وف�ض ًال عن ذلك فقد
�سهل لهم �سبيل التجارة والرزق يف جميع النواحي ،مما جعل البحرين تدعى بحق
عرو�س اخلليج ملا متتاز بها �أ�سواقها التجارية من حرية املعاملة .وال ت�أخذ حكومته
�ضرائب �أرباح �أو غري ذلك ،وكلما ت�ستوفيه هو �ضريبة املكو�س ،وهي ال تتجاوز يف
الكماليات  %10وهذه �أقل �ضريبة يف العامل� .أما ما قاله الكاتب الوقح وثمة غرف
ب�أكملها يف ق�صر ال�شيخ مفرو�شة بالل�ؤل�ؤ ،وهو يبيع بكميات قليلة منه ويحتفظ
بالباقي ملتعته اخلا�صة .فهو جتاوز دينء ،نعم �إن ق�صر ال�شيخ مفرو�ش ومب�سوط
بكرم ال�ضيافة وح�سن اخللف وجميل ال�صفات ،التي يتحلى بها حاكمنا املعظم �أطل
اهلل حياته ال بالل�ؤل�ؤ ! كما يقول هذا املغفل ،ولي�س من املعقول� ،أن تب�سط الق�صور
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بالل�ؤل�ؤ! و�إن دل هذا على �شيء ف�إنه يدل على جهله بكل �شيء� .إن الل�ؤل�ؤ كما هو
معروف من الأحجار الكرمية ،وتتحلى به ال�سيدات من ذوي اجلاه والرثاء يف بالدنا
وغريها .وقال الكاتب يف تهوره :وبرغم �أن بيع الرقيق ممنوع ر�سمي ًا� ،إال �أن بع�ض
الأعراب ما زالوا ميار�سونه �إىل اليوم �إلخ� ..إن البحرين لي�س بها �أرقاء وال توجد
بها بادية وال �أعراب كما قال ح�ضرته بل �إن البحرين بلد متمدن يجاري احل�ضارة
العاملية يف تطوراتها� ،أما ما قاله هذا الأحمق ،وقد حدث �أن �ضل �أحد �أ�صدقائي
اللبنانيني طريقه فعرث عليه نفر من البدو ،واقتادوه �إىل منطقة بعيدة حيث عر�ضوه
للبيع! �إلخ ..فال حاجة �إىل الرد عليه فهو كذب مف�ضوح .والبحرين وهلل احلمد
متتاز بعدلها ونظام احلكم فيها.
ثم ا�ستمر يف اختالفاته حتى قال :والغريب �إن العرب هناك ال يتكلمون العربية،
بل يتفاهمون بلغة مزيج عجيب �إلخ ..هل من املعقول �أن بالد ًا عربية من �ألفها
�إىل يائها ال تتكلم لغتها الأ�صيلة؟ �إن هذا ملن �أعجب العجب! و�أخري ًا هداه تفكريه
ال�سليم �أن ينتقد البحرين ب�أنها ال تتعامل باجلنيه اال�سرتليني وال بالريال ال�سعودي
بل بالروبية ،هذا لي�س بعيب وال مو�ضع انتقاد ،فالروبية الهندية مرتبطة باجلنيه
اال�سرتليني ،ولها مكانتها وقيمتها يف �أ�سواق العامل .و�أ�سواقنا املحلية مملوءة ب�أنواع
النقود كالدوالرات وغريها واملعاملة فيها حرة.
وقال �أي�ض ًا :ولي�س يف قطر �أو البحرين دور لل�سينما �أو مقاه �أو غريها مما ي�سلك
يف هذا ال�سبيل ويظهر �أن ح�ضرته مل ي�سعد بزيارة البحرين ،ولو ت�شرف بزيارتها
لقال �إن بها عدد ًا غري قليل من ال�سينمات العمومية :ك�سينما الل�ؤل�ؤ ،و�سينما �أوال،
وال�سينما الوطني ،وال�سينما الأهلي ،و�سينما املحرق �إلخ� ..أما املقاهي فمتوفرة
بكرثة بحيث ن�شكو كرثتها ،وبع�ضها ال تقل عن املقاهي العاملية لتوفر �أ�سباب الراحة
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فيها .هذا ما عن يل �أن �أكتب رد ًا على هذا امل�شعوذ و�أقول:
�إن عادت العقرب عدنا لها

وكانت النعل لها حا�ضرة

�إبراهيم ح�سن كمال
�صوت البحرين العدد  ،3ربيع الأول 1370هـ (دي�سمرب  ) 1950ال�سنة الأوىل
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م�سرية التعاون
يف احلقيقة ارت�أيت يف هذا العدد والذي هو الثالث من م�سريتنا �أن �أجمل
ثالثة موا�ضيع يف حديث واحد ويف الواقع املوا�ضيع الثالثة حتتمها ال�ضرورة يف
البداية البد من كلمة عرفان وحمبة وتقدير لكل من وقف معنا و�سيقف معنا من
�أجل �أن ت�ستمر هذه املجلة اخلريية .يحتم علي �أن �أخاطبك قارئي العزيز بالكلمات
ال�صادقة يف �أننا عندما �أ�صدرنا العدد الأول كان ما ي�شغل بالنا كيف ن�ستمر ونحن
قد التزمنا باال�ستمرارية ولل�صدور جوانب كثرية مت�شابكة تكمل بع�ضها البع�ض.
مواردنا املالية ..التحرير ..الإدارة  ..كل من هذه الدعائم الثالثة ترتكز يف غاية
هي اال�ستمرارية.
بدون املوارد ال ن�ستطيع �أن ن�ستمر بدون التحرير واملتابعة  ..تنطبق نف�س النتائج
دون �إدارة للمجلة و�أ�صبحنا �أمام التزام وا�ضح  ..ي�صعب �أي�ض ًا هذا اال�ستمرار.
وحمد ًا هلل و�شكر ًا له ف�إن م�سرية اخلري والتفا�ؤل الذي �صدرنا به كان هو �سالحنا
الوحيد فوجدنا اخلري كل اخلري يف كل م�ؤ�س�سة وكل �شركة وكل م�صرف ومن كل
رجال الأعمال يف مواردنا املالية التي تخ�ص�ص للمجلة وبف�ضل اهلل وه�ؤالء �أخذنا
يف االلتزام حيث �إننا ال نغي جتارة من هذا الذي نقوم به بحمد اهلل .وال نبغي �إال �أن
نقوم بواجبنا يف خدمة هذا الوطن مع كل املخل�صني ومن �أبناء هذا البلد فهم الذي
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كان لدعمهم لنا الوقود الذي ت�سري عليه ف�ألف حتية تقدير لكل من �ساهم وي�ساهم
معنا يف موارد هذه اجلمعية التي جعلناها �صلة الو�صل بيننا وبني كل من يعمل خلري
هذه البلد وهذه الأمة.
�أما عن التحرير �أ�سطرها ب�صدق لوجه اهلل وبتوا�ضع ال نرجو من ورائه �أي�ض ًا �إال
خري هذا املجتمع نعمل جاهدين �أن جنعل من هذه املجلة حديقة متنوعة الزهور
ميكن �أن تكون ا�سرتاحة خري من �أجل اخلري ويكفينا من تقدير ملا مل�سناه من كل من
ات�صل بنا م�شيد ًا باملجهود الذي نبذله من �أجلك �أيها القارئ ولي�س �أمامي �إال �أن ال
�أخفي عليكم �أننا يف التحرير والإخراج والإعالن ال نتعدى �إ�صابع اليد الواحدة �إن
مل نكن ن�صفها �إذا كان بالإمكان �أن تن�صف .ولكن �أي�ض ًا التزامنا وراء �أن نعمل و�أن
نح�سن من عدد و�آخر ولهذا �إذا حدثت بع�ض الهفوات فمعذرة ف�إنه لي�س يف طاقتنا
�أن نبلغ الكمال الذي هو غاية لن ندركها ولكن �سنجتهد ولنا �أجر االجتهاد �إن مل
نحقق �إال القليل و�أي�ض ًا يف هذه ال �أريدها تهنئة من �شخ�صي �أو ممن ي�ساندين بكل
قوة ونكران ذات ولكن لتكن منك �أيها القارئ العزيز.
و�أما عن الإدارة ف�إننا يف ع�صر �أ�صبحت الإدارة فيه مرتكز ًا هام ًا لأي عمل  ،كيف
يكون احلال بنا ونحن �أمام م�سئولية �إدارية ت�شملها �أموال �أنا�س نذروا �أموالهم من
�أجل اخلري والذي البد من �أن ي�صب يف مكانه احلقيقي ولهذا نحن نعمل مع �إدارة
يف اجلمعية جعلنا منها رافد ًا �آخر من التحرير مما يجعل �أمر التحرير والإدارة
�أمر ًا من ال�صعوبة احلديث عنه �إال �أنه �أي�ض ًا التزام البد من كلمة حوله والبد يل �أن
�أقولها �صادقة �إنه عمل �أورك�سرتا رائعة لتقدمي عمل �إداري �أف�ضل و�أف�ضل مب�شيئة
اهلل .وتواجهنا �أي�ض ًا �أننا �أمام �أمر �صعب ال خيار لنا فيه هو �أن تعي�ش هذه املجلة من
مواردها اخلا�صة بها والتي ال دخل لها �إال الإعالن الذي هو املورد الوحيد بالن�سبة
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لنا و�أملنا قوي فيما نخطط له ويف التحرير ويف الإدارة �سنبذل يف كل عدد جهد ًا
�أكرث و�أكرث وكل �آمالنا بيد اهلل وبيد �إخوة لنا جزاهم اهلل خري ًا  ..وحتى نلتقي يف
عددنا القادم �إن �شاء اهلل
�إبراهيم ح�سن كمال
رئي�س التحرير
جملة جمعية البحرين اخلريية العدد  3بتاريخ نوفمرب 1983م
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كلمة العدد
يف ال�ساد�س من يناير املا�ضي  ..كان اللقاء بني اخلري وراعي م�سريته فقد
ت�شرف وفد من جمل�س �إدارة جمعية البحرين اخلريية مبقابلة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
عي�سى بن �سلمان �آل خليفة �أمري البالد املعظم يف ق�صره العامر بالرفاع وذلك
مبنا�سبة مرور خم�س �سنوات على ت�أ�سي�س اجلمعية وت�شرف الوفد باطالع �سموه على
التربعات الكرمية التي جادت بها نفو�س �أهل اخلري الكرام ويف مقدمتهم �صاحب
اجلاللة امللك فهد بن عبد العزيز �آل �سعود املعظم ملك اململكة العربية ال�سعودية
والتربع ال�سخي من �صاحب ال�سمو ال�شيخ جابر الأحمد ال�صباح �أمري دولة الكويت
املعظم و�إخوانه الكرام (ورثة املرحوم ال�شيخ �أحمد اجلابر ال�صباح طيب اهلل ثراه)
وكذلك التربع الكرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن حمد �آل ثاين �أمري دولة
قطر املعظم و�أي�ض ًا التربع من �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد القا�سمي
املعظم حاكم ال�شارقة .ف�شكر �سموه ه�ؤالء املح�سنني وغريهم من الذين ي�ساندون
اجلمعية بتربعاتهم ال�سخية فيما تقوم به من �أعمال خريية و�إن�سانية.
وقد بارك �سموه حفظه اهلل هذه الأعمال و�أثنى على جهود اجلمعية و�أكد �سموه
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دعمه وم�ساندته لأن�شطة اجلمعية يف جماالتها اخلريية وقد اطلع الوفد �سموه �أن
اجلمعية تقوم بدفع رواتب �شهرية منظمة عن طريق بنك البحرين الوطني لأكرث
من � 311أ�سرة فقرية بلغ جمموع هذه امل�ساعدات �سنوي ًا �أكرث من �100ألف دينار
كما �أن اجلمعية تقوم بدفع م�ساعدات يف اخلارج بالإ�ضافة ملا تقدمه اجلمعية من
معدات طبية كالكرا�سي املتحركة للمقعدين وغريها كم�ساعدات بناء على توجيهات
من اجلهات املخت�صة.
كما اطلع الوفد �سموه على فكرة �إن�شاء بناية ا�ستثمارية على الأر�ض التي �أ�صدر
�أمره ال�سامي �إىل وزارة الإ�سكان لتحديد موقعها لتكون مقر ًا وا�ستثمار ًا تعود فوائده
على الفقراء من �أبناء هذا البلد العزيز.
يف ختام اللقاء �شكر الوفد �سموه حفظه اهلل ملا لقيه من جتاوب وا�ستعداد لدعم
اجلمعية وم�ساندتها ملوا�صلة ن�شاطها و�أعمالها اخلريية.
�إبراهيم ح�سن كمال
رئي�س التحرير
جملة البحرين اخلريية العدد ال�سابع جمادى الأوىل 1405هـ  -فرباير
1985م ال�سنة الثالثة
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الأماين والتهاين
مبنا�سبة عيد الفطر املبارك تزف جمعية البحرين اخلريية �أجمل التهاين �إىل
مقام ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة �أمري البالد املعظم
و�سمو ال�شيخ خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء و�سمو ال�شيخ حمد بن عي�سى
�آل خليفة ويل العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين و�إىل حكومة و�شعب البحرين
�أعاده اهلل على الأمة العربية والإ�سالمية باخلري واليمن والربكات.
كما تزف اجلمعية �أطيب الأماين �إىل �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربي �آملة يف �أن تعود هذه املنا�سبة املباركة وقد خطا جمل�س
التعاون خطوات وا�سعة �صوب حتقيق �أهدافه النبيلة يف �إر�ساء دعائم التعاون
واالخاء وامل�ؤازرة بني دوله خدمة لتطلعاتها يف حتقيق اال�ستقرار والتنمية ل�صالح
�شعوبها وكل ال�شعوب املحبة للخري وال�سالم.
تعود هذه الذكرى الطيبة وقد حققت اجلمعية اجنازات كبرية عرب عمرها الذي
مل يتجاوز �ست �سنوات دعم ًا مل�سرية اخلري وذلك بف�ضل دعم رجال اخلري الأفا�ضل
يف هذا البلد الطيب ويف مقدمتهم ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد املعظم  ..مما
كان له عظيم الأثر يف متكني اجلمعية من اال�ضطالع ب�أعمالها اخلريية.
وتنتهز جمعية البحرين اخلريية هذه املنا�سبة الطيبة لرتفع �إىل مقام �صاحب
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ال�سمو �أمري البالد �أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير لتكرمه مبنح اجلمعية قطعة �أر�ض
يف املنطقة الدبلوما�سية باملنامة لإقامة مقر للجمعية و�إن�شاء بناية ا�ستثمارية يعود
ريعها ملنفعة املحتاجني من �أبناء البالد.
وهذه املكرمة لي�ست الأوىل حل�ضرة �صاحب ال�سمو الأمري حفظه اهلل حيث �إن
�سموه وحكومته الر�شيدة قد د�أبوا على م�ساندة اجلمعية يف �أعمالها اخلريية و�شد
�أزرها مما �شجع العاملني يف اجلمعية على ال�سري قدم ًا يف حتقيق �أهدافها النبيلة.
�إبراهيم ح�سن كمال
رئي�س التحرير
جملة البحرين اخلريية العدد العا�شر رم�ضان  – 1405مايو  1985ال�سنة
الثالثة
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وخزات عاقل!

ال�سينما

كانت للحكومة �سنة حممودة يف فر�ض الرقابة على الأفالم ال�سينمائية قبل
عر�ضها وحذف ما هو خمل بالآداب وما�س بالكرامة ولكنها �-ساحمها اهلل -عدلت
عن هذه ال�سنة ال�صاحلة و�أطلقت العنان لدور ال�سينما ،تعر�ض ما ت�شاء من الأفالم
املرغوبة وغري املرغوبة بال رقيب �أو عتيد من حياء �أو �ضمري.وهذا �أمر ال �أ�ستطيع
�أن �أرى ما ي�سوغ الر�ضاء به حلكومة من واجباتها �صيانة الآداب وتربية الن�ش�أ على
الأخالق الكرمية وح�سن اال�ستقامة .فكل ذي غرية و�إح�سا�س يت�أمل ملا ي�شاهده من
املناظر امل�ؤذية وامل�شاهد املخزية التي توحي مبا ال يتنا�سب وتقاليدنا و�أخالقنا،
ويدعو �إىل الدعارة واجلرمية وهدم الأخالق ،وهي بعد ذلك جمردة من كل غاية �أو
فن �سوى الإعالن عن اللحم املرتهل واحل�ض على اجلرمية.
بالأم�س فقط روى يل �صديق كرمي �أن طفلته ال�صغرية امتدت �إىل �أذنها يد عامل
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�صغري �أ�سود من عمال ال�سينما ف�شرمتها ب�شفرة من �شفرات احلالقة وانتزعت
منها قرط ًا ذهبي ًا كانت الطفلة تتحلى به! وبالأم�س �أي�ض ًا �شاهدت فيلم فوجدت
دعارة جم�سمة يف �أب�شع �صورها يف ذلك الدور الذي تقوم به �إحدى الفنانات يف هز
البطون ،و�سمعت �أثناء العر�ض وبعده من بع�ض امل�شاهدين من التعليقات النابية ما
تندى له جبيني عرق ًا و�أنا يف قلب ال�شتاء ،وت�صور مغبة ذلك!
هذه بع�ض نعم ال�سينما التي ال حت�صى؟
نحن ال ننكر على منتجي الأفالم ما يتخذونه من و�سائل مهما �سفلت لرتويج
�أفالمهم مهما تنكرت تلك الأفالم لكل خلق كرمي وحاربت كل ف�ضيلة �سامية،
فاالثراء العاجل حتى من �أحط الطرق نزعة ي�ستحيل كبحها على النفو�س ال�صغرية
احلقرية ولكننا ننكر على حكومتنا وهي م�س�ؤولة عن الأمن العام و�صيانة احلرية
الفردية �أن تقر مثل هذا الأمر وفيه عبث �صريح بالأمن ،واعتداء �صارخ على احلرية
الفردية ،ونية مبيتة الف�ساد ال�شباب كي ي�صبح فري�سة �سهلة الوقوع لتجار الإعالن
عن الرقيق الأبي�ض!
�أعيدوا تلك الرقابة� ،أو حرموا ال�سينما فقد كفرنا ب�أنعمها!
انديتنا:
هبت ن�سمة مباركة رائدها �ضم ال�شمل املتفرق ،وتوحيد ال�صفوف املفككة،
وتركيز الأفكار احلائرة ،فارت�أت �أن توحد بني م�ؤ�س�ستني من م�ؤ�س�سات ال�شباب كان
الأجدر بهما االحتاد منذ زمن بعيد .ولكن النفو�س العابثة التي تعرقل ال�سري وتعكر
ال�صفو ت�أبى �أن يتم هذا االحتاد �إذ به �ست�ضمحل �شخ�صيات ،وتت�ضاءل انتفاخات،
وتتال�شى مراكز ،وتهوي جنوم ما كانت يوم ًا ما المعة.
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علم اهلل �أننا �إذ ننادي بهذا االحتاد الذي هو �ضروري وحيوي لهاتني امل�ؤ�س�ستني ،ال
نهدف لغاية �سوى اخلري واال�ستقامة ل�شباب ا�صطلحت عليه جميع العلل االجتماعية
فتاه يف عمه هذا اجليل.
فلتكن لنا م�ؤ�س�سة تعرف بنا ونعرف بها وحتفظ مكانتنا يف بلد �أ�صبحنا فيه
غرباء ونحن �أهله و�أ�صبح الغريب فيه �أ�سمى مكانة منا ب�سبب تفككنا وتنابذنا
وانقيادنا الأعمى لآراء بع�ض ذوي الأغرا�ض .فلتتفذ رغبتنا ال�صادقة يف االحتاد
غري مبالني بزجمرة املزجمرين ،وانتفاخ املنتفخني ،وما قد ت�ؤديان �إليه من نتائج.
فالفئة القليلة املعت�صمة بالإميان وبالوحدة ت�ؤ�س�س دعائم وي�شاد بنيان ،وبالكرثة
ال�ضالة ال�سادرة يف عمه وظلمة يعمل معول الهدم واخلراب.
ت�شجري ال�شوارع:
ال �أدري ما يغريني باحلديث عن البلدية كلما �أم�سكت بالقلم لت�سجيل هذه
الوخزات ،ولعل ذلك راجع لرجاحة عقلي و�سمو �إدراكي� ،أو لعله عائد ملا تت�سم به
بع�ض ت�صرفات البلدية من احلكمة وبعد النظر!
خ�ص�صت البلدية يف ميزانيتها لهذا العام مبلغ 15.000روبية حلدائق الطرق
وت�شجري ال�شوارع .وهو مبلغ متوا�ضع على كل حال.
�أما عن حدائق الطرق فال �أريد �أن �أ�سبق احلوادث فامل�شروع ال زال يف دور
التجربة ،و�إن كان ما مت منه حتى الآن يبعث على التفا�ؤل.
و�أما عن التج�شري ال�شوارع فتلك م�س�ألة فيها نظر ،كما يقول الفقهاء� :إن البلدية
منذ �أكرث من 30عام ًا� ،أي منذ ت�أ�سي�سها ،وهي تر�صد املبلغ تلو املبلغ لهذا الغر�ض.
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فما هي النتيجة؟؟
ب�ضع �شجريات كئيبة حزينة تناثرت هنا وهناك ك�أنها �أ�شباح ال�سعاىل يف الليايل
املظلمة ،ت�صدم العني وتثري يف النف�س ال�شعور بالك�آبة واالنقبا�ض .لو كان يف
جمل�س البلدية �أحد من العقالء �أمثايل بالطبع ل�س�أل ذوي اخلربة عن �أ�سباب هذا
الإخفاق ،كما �س�ألت �أنا .ولو �س�أل لوجد الأمر وا�ضح ًا جلي ًا يف غاية الب�ساطة� .إن
�أغلب ال�شوارع التي حتاول البلدية ت�شجريها ،متتد يف مناطق �سبخة منخف�ضة تكاد
ال ترتفع عن �سطح البحر ،بل �إن بع�ض �أنحائها ينزل باملاء يف ف�صل ال�شتاء حتى
ي�ستحيل �إىل م�ستنقعات .ولكي تكون تلك املناطق �صاحلة للزراعة يجب جتفيفها
جتفيف ًا تام ًا ،وردمها و�شق امل�صارف التي حتمل املياه الآ�سنة منها �إىل البحر .ويف
ر�أيي �إن البلدية ال طاقة لها بكل هذا� .إنا واهلل ال �أمتنى ت�شجري �شوارع عا�صمتنا
املنامة فح�سب ،بل �أمتنى �أن ت�صبح املدينة ب�أكملها جنة من اجلنائن الفيحاء.
ولكن الواقع �شيء ،والأماين والأحالم �شيء �آخر .حرام تبذير هذه الأموال فيما ال
طائل وراءه .فخ�ص�صوها ملا هو �أجدى.
عاقل
�صوت البحرين العدد � 5ص ،28جمادة الأوىل 1370هـ (فرباير 1951م) ال�سنة الأوىل
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وخزات عاقل!
مل ي�ش�أ الرقيب القاهر� ،أن مينح من قبل خواطر عاقل جواز املرور ،فحكم عليه
باحلجز ،وتلك عادته �ساحمه اهلل بالن�سبة ملا ي�شم منه ما ميلأ �أنفه .فع�ساه يف هذه
املرة يتكرم على هذه اخلواطر بجواز املرور.
�إخواين التجار الأجانب بالقطاعي وباجلملة
كل بلد يف العامل ي�سن القاونني ويرهق املتمولني بال�ضرائب الفادحة ،ويراقب
التجار الأجانب ويرمقهم بعني احلذر والتحفز� .إال هذا البلد الأمني  ،الذي يالقي
فيه الأجنبي ح�سن الوفادة وكرم ال�ضيافة ،حتى ينتقل فيه بني ع�شية و�ضحاها،
من امل�سغبة والفقر� ،إىل التخمة والت�ضخم املايل� .إال ال �ضرائب حتول دون ت�ضخم
ثروته ،وال قوانني حتد من حدة طمعه وج�شعه .ومع هذا كله ،جندكم يا �سادة� ،إذا
تكرمتم ب�إظهار اجلزء مما �أفاء اهلل عليكم با�سم الزكاة ،وزعتم النزر الأي�سر،
مما تظهرون على املوزعني الأجانب منكم يف هذا البلد ،و�أر�سلتم اجلزء الأكرب �إىل
بلدانكم .يف حني �إن فقراء تلك البالد التي تنتمون �إليها لهم من ي�شفق عليهم ،ومن
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حق فقراء هذا البلد الأمني �أن يطالبوكم با�ستحقاقهم فيما �أفاء اهلل عليكم به يف
البلد الذي نعمتم بخرياته ،و�أثريتم فيه .و�إنه ملن رد اجلميل ،واالعرتاف به على
الأقل� ،أن تولوا هذا البلد عنايتكم ،فرتفقوا بفقرائه ،وت�ؤيدوا م�ؤ�س�ساته ،وت�ساهموا
يف م�شاريعه ،التي تعود بالنفع على البالد و�أنتم من �سكانها ،فهناك �صرخات مدوية
وموجات من التذمر من موقفكم هذا وما فيه من جحود ونكران.
يا بلدية اعديل:
من قال لك �أن بيتي ي�ستحق �أن �أدفع عليه يف كل �شهر  11/4روبية �ضريبة
للبلدية؟ �أ�أنا من الأغنياء الكبار ،وهذه �ضريبة �شهرية على ثروتي ،بد ًال من �ضريبة
الدخل؟ �أم لأنني ال �أملك �شراء بيت يل ،وهذا جزاء من ال ي�ستطيع �شراء بيت له،
ولو �أنه ال ميتلك قيمة الع�صيدة؟ هل من العدالة يا �أع�ضاء جمل�س البلدية �أن يدفع
م�سكني مثلي هذا الر�سم الفادح بالن�سبة �إليه عن بيت ي�ست�أجره ،وال يدفع الرثي
واملو�سر �سوى �أربع روبيات عن بيت ميلكه وي�سكنه؟ اللهم �أنه منطق معكو�س ،وتفكري
ملتو ،وعدل مقلوب .فبد ًال من �أن ي�ؤخذ من الرثي املتمول ،ويرفع عن الفقري الذي
تبهظ كاهله مثل هذه ال�ضريبة ،ويو�سع على �أولئك الذين ال يجدون ما ي�شرتون به
بيوت ًا ي�أوون �إليها ،وذلك بالتخفيف من مقدار ما فر�ض عليهم من ال�ضرائب ،جند
الأمر بف�ضل �إهمالكم و�أقول جهودكم يا �سادتي على النقي�ض من ذلك ،فقد مكنتم
للغني �أن يزداد غنى على غناه ،وهي�أمت للفقري �أن يبقى معاني ًا ما هو فيه من حرمان
وعذاب ،و�أثقلتم كاهل املتو�سط حتى يكاد ينحدر �إىل الدرك الأ�سفل من احلياة.
فهل ملجل�سكم ،وهو م�ؤلف يف هذه الدورة من ال�شباب الذي ترجو بالده اخلري على
يده� ،أن يويل هذه امل�س�ألة اهتمامه ،ويرفع عن كاهل الفقراء واملتو�سطني ما تكاد
تنوء به ،وي�ضعه على املو�سرين الذين لن يح�سوا به ،فتحقوا بذلك احلق وتعيدوا
العدل �إىل ن�صابه!
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يا �أندية
�صفقنا لك حني ت�أ�سي�سك ومنحناك عوننا وم�ؤ�آزرتنا وت�أييدنا .وكانت خطواتك
الأوىل ،ون�شاطك البكر يب�شران باخلري ،ويبعثان على الأمل .ولكن و�آه من ولكن هذه
ف�إنها تكاد حتز عنقي فما �أم�ضى حدها و�أقطع �شفرتها ،ولكن �سرعان ما فرت ذلك
الن�شاط ،وتخاذلت تلك اخلطى ،وغدوت يف حال من ا�ستل�سم للمخدرات ،ال حول له
وال طاقة،وال تفكري وال �إرادة! ال حي فريجى وال ميت فين�سى! بع�ضك قد انف�ض عنه
�أع�ضا�ؤه وف�ضلوا عليه دور املقاهي وال�سينمات ،تفتك يف �أج�سامهم �أمرا�ض تلك ،وتنخر
يف عقولهم �سموم هذه .وبع�ضك �أ�صبح ميادين لرتبية الأج�سام فقط� ،أما العقول فال
حمل لها يف ن�شاطه ،والبع�ض الآخر ت�أخذين احلرية �إذ �أحاول �أن �أ�صف حاله!
يف البالد كثري من اجلهل واملر�ض والفقر ،وكثري من �أبناء وبنات ه�ؤالء الأبطال
الثالثة .فماذا �صنعت يا �أندية للق�ضاء عليهم؟ ماذا �صنعت للق�ضاء على هذا اجلي�ش
اللجب الذي يهاجم البالد فيفتك وال يرحم ،وين�شر ال�شر والف�ساد وال�شقاء؟
لقد منحك ال�شباب ثقته ،ف�إما �أن حتملي ر�سالته و�إما �أن تغادري امليدان وكفانا
زيادة يف الهياكل املقد�سة ،فما �أكرثها يف البالد ،ولكن ما �أقل من يتعبد فيها.
عاقل
�صوت البحرين العدد� 4ص 29بتاريخ ربيع الثاين 1370هـ (يناير 1951م) ال�سنة الأوىل
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وخزات عاقل!

خذو فري�ضة الزكاة طوعاً �أو كرهاً
طاملا نادينا ب�أن البالد يف �أم�س احلاجة للم�شاريع احليوية والدخال نظام
ال�ضمان االجتماعي .وال يت�أتى تنفيذ تلك امل�شاريع وهذا ال�ضمان ما مل تتوافر مادة
قوية تدعمها .ولي�س كل ما تتطلبه البالد من م�شاريع خريية و�ضمان اجتماعي
لتح�سني �أحوال املعي�شة ورفع امل�ستوى ال�صحي ،وتعميم التعليم قا�ضر ًا �أمر تدبريه
على احلكومة فح�سب بل �إن امل�ساهمة من قبل هي من الأركان املتينة يف الإ�صالح
االجتماعي .وحيث �إن اهلل فر�ض علينا الزكاة التي هي الركن الثالثة من �أركان
الإ�سالم .وحث على �أدائها مرار ًا كثرية يف حمكم كتابه موجب ًا على كل من يدين
بدين الإ�سالم �أن يدفعها عن طيب خاطر و�إال عد مرتد ًا عن دينه .ولقد �أدرك �سيدنا
�أبوبكر ما للزكاة من مكانة يف بناء ال�صرح الإ�سالمي فحارب الذين امتنعوا �أدائها
قال اهلل يف حمكم كتابه } :خذ من �أموالهم �صدقة تطهرهم وتزكيهم { و�إن
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هذه الآية تدل �صراحة على الأمر� :أي يا ويل الأمر خذ من امل�سلمني الزكاة للم�شاريع
العائدة باخلري عليهم وعلى البالد .وحيث �إن معظم امل�سلمني القادرين يف بالدنا ال
يدفعون الزكاة احلقيقية املفرو�ضة عليهم لهذا وجب على ويل الأمر �أن ي�أخذ الزكاة
منهم وال�سبيل يف ذلك هو �إن�شاء �إدارة خا�صة لي�ست للحكومة �أي دخل فيها ي�شرف
عليها جمل�س �أعلى من �أعيان البالد املخل�صني لها موظفوها املخت�صون وجباتها.
�أما هدف هذه الدائرة الرئي�سي فهو القيام مب�شاريع اجتماعية تهدف �إىل �إعانة
الطبقات الفقرية ورفع م�ستواها ك�إن�شاء وحدات �صحية ومطاعم �شعبية ومالجئ
للعجزة وفتح مدار�س �أهلية وامل�ساعدة للم�ساجد الدينية والأندية العلمية و�إر�سال
بعثات �إىل اخلارج لالخت�صا�ص يف الطب والهند�سة والدين وغريها من امل�شاريع
التي تعود على البالد باخلري .ولعل يف ق�صة ملج�أ الأيتام الذي عجزت ميزانيته
عن بلوغ الق�صد الذي �أ�س�س من �أجله لعدم وجود املال الكايف لإيواء و�إطعام العجزة
والأيتام حافز ًا لعاهل البالد على �أن يطبق هذا النظام املعمول به الآن يف م�صر ويف
كثري من البالد الإ�سالمية ف�ض ًال عن ال�ضرائب املختلفة املبا�شرة التي ت�ؤخذ من
الأغنياء وغريهم هناك .و�إن ق�صة م�سجد ال�شيخ عي�سى يف املحرق وعجز اللجنة
عن مواجهة بقية امل�صاريف لو مل يتكرم �صاحب العظمة فيتربع لها مببلغ بالإ�ضافة
�إىل ما تربع به �سابق ًا ل�سد العجز� .إن م�شروع جباية الزكاة م�شروع حيوي يكفل
للبالد نوع ًا من التقدم والرخاء �إذا ما تولتها �أيد ت�ؤمن بالواجب وتطهر قلبها من
احلزازات وجراثيم الطائفية البغي�ضة .و�إننا ن�ؤمن ب�أنه ما من م�سلم يف هذه البالد
يرف�ض �أن يدفع الزكاة املفرو�ضة عليه ال �سيما �إذا وجد �أنها تنفق يف �سبيل اخلري.
�إن �أفراد الطائفة الإ�سماعيلية يدفع كل منهم يف كل نهاية �شهر زكاة �أعد لها
بيت املال كما ي�سمونه بن�سبة قدرها اثنان يف املائة .ولهذا جند لهذه الطائفة يف
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جميع �أنحاء املعمورة مدار�س وم�ست�شفيات وم�ساجد ومعاهد علمية وفنية وجند
فيهم املهند�سني والأطباء والعلماء واالخت�صا�صيني ويتعهد كل ذلك بيت املال الذي
ينفق ب�سخاء .وتعترب الطائفة الإ�سماعيلية من �أعلى الطوائف الإ�سالمية و�أرقاها
و�أكرثها مت�سك ًا من بقية الطوائف الأخرى .ف�إذا قرر ويل الأمر �أخذ الزكاة وهذا ما
نعتقده فيجب �أن يطبق قانون ال�ضريبة �أي�ض ًا على غري امل�سلني وبالأخ�ص ال�شركات
الكبرية التي ت�ستنزف ثروة البالد  .ولي�س ب�ضار وال حاط من �شان ويل الأمر �إذا ما
�سن هذه ال�ضريبة املعمول بها يف كل بالد الدنيا } .ويف �أموالكم حق معلوم لل�سائل
واملحروم { �صدق اهلل العظيم.
طبقوا نظام التقاعد
كلما فكرت يف �ش�أن اجلي�ش اجلرار من املوظفني لدى احلكومة وال�شركات ويف
م�صريهم حينما بلغ الواحد منهم ال�شيخوخة بعد �أن انهمك قواه يف اخلدمة و�أفنى
زهرة �شبابه يف عمله الذي انيط به ال يحمل معه غري �أمله اخلائب وتخوف ًا من
م�ستقبله احلالك .ف�إما �أن يت�سكع يف الطرقات و�إما �أن يعي�ش على �صبابة احتفظ بها
ولكنها ال تغنيه من جوع كلما فكرت يف ذلك وجدت �أن احلكومة وال�شركات جمحفة
بحقوق هذا اجلي�ش اجلرار من البطون الآدمية لأنها ال تطبق القانون املعمول به يف
الدنيا .وهذا نظام التقاعد الذي يكفل له�ؤالء بعد ال�سنني الطوال حياة الكفاف و�إنه
لقليل جد ًا بالن�سبة ملا يعمل به يف بالد الدنيا من ال�ضمان االجتماعي .فاجنلرتا
تنفق مئات املاليني على العجزة واملقعدين خالف قانون التقاعد املفرو�ض عليها
تطبيقه فهل للم�س�ؤولني �أن يطبقوا هذا القانون ويفر�ضوا على ال�شركات تطبيقه
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والعمل به لإعادة الثقة �إىل املوظفني وجعلهم يطمئنون �إىل م�ستقبلهم بد ًال من
الو�ضع الراهن الذي هم فيه حيث ي�ضطرون �إىل تنكب الطريق القومي لكي ي�ضمنوا
م�ستقبلهم.
عاقل
�صوت البحرين العدد � ،11ص ،17بتاريخ ذو القعدة 1371هـ (يوليو 1952م) ال�سنة الثانية

***
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وخزات عاقل

من امل�س�ؤول؟
يدور هذا ال�س�ؤال على �شفاه كثري من النا�س يف هذه الأيام وخ�صو�ص ًا بعد حادثة
اال�صطدام امل�شئوم بني �سيارة تابعة لال�سطول الربيطاين يف قاعدة اجلفري وبني
�سائق دراجة نارية ذهب �ضحيتها �سائق الدراجة ال�شاب ال�سيد �سعيد بن ال�سيد
ح�سني ،وبقي زميله ال�شاب املردف معه على الدراجة مقعد ًا يف امل�ست�شفى وهو
�إبراهيم بن ح�سن بن حمدان وكال هذين ال�شابني موطانني من �أبناء ال�شعب ،وكان
فقدهما خ�سارة عظمى لذويهم ومعارفهم.
فقد كان ال�سيد �سعيد رحمه اهلل يعول عائلة كبرية وكانت له مواهب نادرة يف
�شئون الدراجات �إذ يعترب من �أكرب الأخ�صائيني يف البحرين يف �إ�صالحها .و�أما
ال�شاب الآخر الذي يعترب يف عداد الأموات و�إن بقي على قيد احلياة ف�إنه �أ�صبح
عالة على ذويه بعد �أن �شوهت معامل وجهه وج�سمه وفقد يديه و�إحدى رجليه.
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فمن حق ال�شعب �أن يت�ساءل :ترى ماذا فعل باجلاين؟ هل فكر امل�س�ؤولون يف دفع
تعوي�ض لأهل امليت؟ وهل رتبوا �شيئ ًا للحي امليت الذي ال ي�ستطيع عمل �أي �شيء؟ �أم
�أن احلادث �سجل �ضد جمهول وطويت �صفحته؟ وليذهب هذان ال�شابان �ضحايا
كونهما مواطنني بحرانيني.
لقد ت�ساءل النا�س كثري ًا ملاذا ال تتدخل دائرة الأمن العام يف هذا الأمر؟ ملاذا مل
يحقق البولي�س يف الق�ضية؟ وكيف ترك هذا الأمر لقلم املرور؟ وهذا فيما نعتقده
خمالف للقواعد املتبعة يف العامل� ،إذ لي�س من اخت�صا�ص قلم املرور التحقق من
حوادث القتل �إمنا من �ش�أنها �أن حتقق يف حوادث اال�صطدام فقط �أم �أن امل�س�ألة كما
يقولون (عرعورك �أحمر)؟؟
لقد ات�صل يف اليوم الثاين من وقوع احلادث امل�ش�ؤوم �أخو املجني عليه بامل�س�ؤولني
يف قلم املرور وطالب التحقيق يف ق�ضية �أخيه وال �سيما �أن �أحد �سواق التاك�سي قد
عرف اجلاين الذي جاء �إليه مهرو ًال يف حالة من الهلع واخلوف ويف رجله فردة
حذاء فقط فنقله �إىل اجلفري وانتظره ليدفع الأجرة فلم يفعل ،ويف اليوم الثاين
ا�شتكاه يف دائرة قلم املرور .وقد طلب �أخو القتيل التحقيق يف الأمر و�أن يرتك
املجال للعدالة لت�أخذ جمراها يف هذه الق�ضية .فكان جواب امل�سئول الأول والأخري
(امل�سرت هايد) �سبق �أنني منعت �أخاك من ركوب الدراجة .فقال له :ولكن هذا �أمر
واحلادث الذي وقع لأخي �أمر �آخر .ثم قال له� :إن �أخي م�صلح للدراجات ف�إذا هو مل
يركبها ويختربها بنف�سه فكيف ي�سلمها لأ�صحابها؟ ثم هل هذا احلادث الذي وقع
له عقاب منكم موجه �إليه �أم لأنه مل ينفذ �أوامركم كما ذكرمت لذلك �أهملتم ق�ضيته
ومل ت�أبهوا للتحقيق فيها ،وكان جواب هايد هو املراوغة .وهكذا ت�ضيع حقوق النا�س
لأنهم ال يعلمون من امل�سئول لريفعوا �شكواهم �ضده! �إن امل�سرت هايد لي�س من �ش�أنه
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�أن يجيب �أخ املجني عليه بهذه الإجابة التهربية بل كان الواجب عليه �أن يحول �أمره
لدائرة الأمن العام �أو للم�سئول الأول لدى احلكومة وهو فخامة م�ست�شارها ،وعلى
امل�سئولني �أن يقولوا كلمتهم.
�أما بعد ف�إن هذا �أمر ال نر�ضاه للم�سئولني وال نقبله لأنف�سنا ،فما ع�سى يكون
م�صري �أهل البحرين جميع ًا لو �أن �سائق الدراجة املجني عليه كان رج ًال �أوروبي ًا �أو
هندي ًا وقد فر اجلاين ومل يعرث عليه؟ �أمل يكونوا قد فت�شوا كل البيوت واملحالت،
واهتمت بالأمر دوائر الأمن واملرور وحتركت جميع ال�سلطات للتحري والبحث ولكن
ما دام احلادث وقع ملواطن بحراين فلتذهب حقوقه هدر ًا! ويف ذمة التاريخ ما
يالقيه ال�ضعيف من القوي!
هذا واننا لن�ضم �أ�صواتنا �إىل �أ�صوات الآخرين ونطالب ب�إجراء التحقيقات
ونطالب دائرة ال�شرطة بالتدخل حتى ت�ضع يدها على اجلاين ونطالب �أن تدفع
التعوي�ضات لذوي املجني عليهما حتى نقول �أن احلق قد اتبع و�أن العدالة فوق كل
اعتبار.
عاقل
�صوت البحرين العدد 1و 2حمرم و�صفر �( 1372سبتمرب و�أكتوبر 1952م )
ال�سنة الثالثة �ص35

***

�إبراهيم كمال

141

وخزات عاقل

�شكوى رقم 1
يبدو �أن م�صلحة العمل يف بلدية املنامة قد دبت فيها ال�شيخوخة قبل الأوان
فبد�أت مت�شي كال�سلحفاة .ولعل العدوى قد انتقلت �إليها من الدوائر التي ابتليت
(بالروتني) وتعطيل امل�صالح العامة ،وقد �شاءت البلدية �أن تثبت عجزها عن القيام
بواجبها حني هطلت الأمطار يف املدينة فم�ضت الأيام والوحل يغطي معظم الطرق
و�أزقة الأحياء العامرة بال�سكان اللهم �إال بقع ًا معينة عند بيوت بع�ض ذوي النفوذ!
ف�إما �أن تكون البلدية قد �أفلت (ونعيذها من ذلك) فال ت�ستطيع �أن جتابه مثل هذه
الأمور ال�ضرورية و�إما �أنها مهملة وهذا ما ال نر�ضاه لها .ثم �إننا جند �أن الر�صف
الذي يجري على قدم و�ساق يف بع�ض الأحياء املمتازة ال تنال منه الأزقة والطرق يف
الأحياء الفقرية �أدنى �شيء.
و�إين لأرب�أ بك �أن تنظر �إىل املزابل املبعرثة يف الأزقة والطرق ك�أن هذا لي�س من
اخت�صا�ص البلدية �إن ق�صة املزابل هذه من �أعجب الق�ص�ص فقد كانت البلدية
تنتهز وجود زاوية بني جدارين فت�شيد جدار ًا واطئ ًا ذلك هنا و�آخر من هناك وت�أمر
النا�س ب�إلقاء قماماتهم يف هذه البقعة املح�صورة .وما هي �إال �سويعات حتى تتناثر
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هذه القمامة حول املكان عن الروائح املنتنة من اجليف املبعرثة والذباب من حوله
يطن طنني الظافر املنت�صر ثم يطري حام ًال �أ�سالبه القذرة يحط بها على �أعني
النا�س و�أفواههم وم�آكلهم ومالب�سهم فيبتليهم ب�أ�شنع الأمرا�ض من حيث ال يدرون
ومرت �سنون ويف ذات يوم �أو ليلة ال �أدري فتحت البلدية عينها فانك�شف لها �شناعة
ما تفعل فجلبت �صناديق خ�شبية خا�صة بالقمامة وما هي �إال فرتة ال �أذكر كم طالت
�أي�ض ًا حتى اختفت هذه ال�صناديق بقدرة قادر ور�أينا البلدية تفت�ش من جديد بني
زوايا البيوت القامة اجلدران كما كان الأمر �سابق ًا فهلل الذباب ا�ستب�شار ًا بالوالئم
اجلديدة و�أخري ًا متخ�ضت البلدية عن فكرة جديدة وهي �سرت العربة التي حتمل
القمامة� .أما وهي ملقاة يف املزابل لتنتظر النقل فال يفكرون يف �ضررها.
�إن �أمام البلدية طريقني لعالج ذلك ف�إما �أن ت�ستبدل بهذه املزابل املك�شوفة
�صناديق كبرية واطئة لها فتحتة يف �سطحها وباب مقفول يف �أحد جوانبها يحمل
مفتاحه �صاحب العربة� ،أو �أن تعني لكل حي جملة من عربات القمامة متر بالبيوت
يف �أوقات معينة وت�أخذ منها ما فيها من ف�ضالت ،والطريقة الأخرية هي ال�شائعة
يف �أكرث بلدان العامل.
وبعد ف�إن معظم �أع�ضاء البلدية يعزون عدم قيام البلدية بواجباتها �إىل العجز
املايل الذي يعرقل كل �سري لها ويقولون �إنهم طاملا رجعوا �إىل امل�سئولني يريدون
املزيد من املعونة املالية فريجعون خائبني ونحن بدورنا نرجو من امل�سئولني �أن يولوا
البلدية عناية خا�صة وميدوها باملعونة املالية الكافية �إذ هي احلجر الأ�سا�سي يف
تقدم البالد العمراين وال�صحي.
-2الأ�سماك من م�صادر الرثوة الوطنية
ابتاع امل�صرف الزراعي يف العراق باخرة ل�صيد الأ�سماك عهد بت�سيريها �إىل
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ربان بلجيكي وقد كتبت الربيد الب�صري بهذه املنا�سبة قائلة� :إن خليج الب�صرة من
اخللجان الغنية ب�أنواع ممتازة من الأ�سماك وتوجد يف �أعماقه ثروة هائلة لو �أح�سن
ا�ستغاللها ا�ستغال ًال �صحيح ًا لأدت �إىل نتيجتني مهمتني �أوالهما تتعلق بهذه الرثوة
مل�صلحة البالد .وثانيتهما تعويد ال�سكان على ا�ستهالك الأ�سماك البحرية التي ال
ت�صل �إىل غري �أهايل الب�صرة يف الوقت احلا�ضر .وال جدال يف �أن لهذا النوع من
الأ�سماك �أ�سواق ًا رائجة لو �أتيحت الفر�صة حلفظها حفظ ًا فني ًا.
هذا ما كتبته اجلريدة ،وتعقيبنا على ذلك هو �أن ما ي�صح على العراق ي�صح على
البحرين �أي�ض ًا .بل �إن البحار املحيطة بالبحرين �أغنى بالأ�سماك من غريها .فهي
يف حالة ا�ستثمارها ا�ستثمار ًا �صحيح ًا ت�سد اال�ستهالك املحلي ب�صورة ال تتغري .كما
هو احلال الآن ويبقى بعد ذلك من الأ�سماك ما ي�شكل ت�صدير ًا هام ًا من م�صادر
الرثوة الوطنية القابلة للت�صدير .ولكن هذا ال ميكن حتقيقه ما دامت الو�سائل
التقليدية البدائية يف �صيد الأ�سماك هي عدتنا .ولهذا فنحن ندعو احلكومة �إىل
�إيالء هذه الناحية اهتمام ًا خا�ص ًا وو�ضع نواة مل�شروع وطني م�ؤمم وذلك با�سترياد
�أجهزة �صغرية ل�صيد الأ�سماك ت�ستورد بعدها �أخرى يف حالة جناح مهمتها وهو
�أمر م�ؤكد ثم ي�صار �إىل �إن�شاء م�صنع لتعليب الأ�سماك وت�صديرها �إىل كثري من
مناطق العامل.
نحن ال ن�صر على �أن تتوىل احلكومة هذه املهمة �إذا وجدنا من جتارنا من
ميلكون العزم الأكيد وال�شجاعة الكافية لتنفيذ هذا امل�شروع .ولكننا نالحظ مع
بالغ الأ�سف �أنهم من�صرفون �إىل امتالك العقارات وجتميد الرثوات �أو �إىل القيام
مب�شاريع حملية حمدودة ال تزيد من كفاية البالد االقت�صادية وال تتيح املجال لت�أخذ
الرثوة دورتها ال�شعبية املفيدة.
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�إنها الفردية البغي�ضة التي متلي علينا تفكرينا وت�صرفاتنا ف�إىل االنطالق من
هذه القيود �أيها املواطنون الكرام ندعوكم فقد بلغت القافة �أق�صى الغايات و�إنتم
يف �سباتكم �سادرون!!!
-3التعليم يباع
بينما نطالع يف ن�شرة حكومة البحرين ما تنفقه على التعليم ويقدر بثالثة ماليني
جند موجة التذمر وال�شكوى تكت�سح البالد .ف�أولياء �أمور طلبة املدر�سة الثانوية
ي�شكون من ال�ضريبة التي فر�ضتها احلكومة على امللتحقني بهذه املدر�سة وجلهم
من الفقراء الذين ال ي�ستطيعون �أن يدفعوا بع�ض هذه ال�ضريبة –ف�ض ًال عن كلها-
في�ضطرون لعدم �إر�سالهم �إىل املدر�سة ال�ستكمال درا�ستهم وير�سلونهم �إىل اململكة
�أو يلحقونهم ب�إحدى الدوائر �أو املتاجر �أو ال�شركات.
و�إن الإن�سان ليعجب كيف �أن احلكومة التي تنفق هذه املاليني تت�شبث ب�ضريبة
ال يكفي جمموعها ثمن ًا للوقود الذي ت�ستهلكه �سيارات املعارف يف عام واحد .بينما
تخ�سر البحرين نتيجة لهذه ال�ضريبة مواهب كثري من ال�شباب ممن تق�ضي عليهم
ال�ضريبة عدم موا�صلة الدرا�سة.
فهل يفكر امل�س�ؤلون يف رفع هذه ال�ضريبة التي �أ�صبح وجودها معزز ًا ملوجة التذمر
ال�سائدة بني النا�س؟
�-4إن�ساين ولكنه غري تربوي
ال نفهم ماذا ترمي �إليه مديرية معارف البنات حني تطلب من التلميذات
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الغنيات �أو حني توعز لهن �أن يتربعن مرتني خالل الأ�سبوع للفقريات من �أخواتهن
الطالبات!!
�إن الدافع الإن�ساين ال�شك فيه ولكنه غري تربوي �إذ تولد هذه املنحة املك�شوفة التي
يتكرم بها بنات الذوات واملقتدرين من �أجل زميالتهن املعوزات �شعور ًا بالفوارق يحز
يف نفو�سهن وي�شعرن �أنهن حمرومات من النعم التي �أنعم اهلل بها على �أترابهن .كما
يربي يف نفو�سهن ال�شعور بال�ضعة .ف�إذا كان يق�صد بهذه الأموال �شراء كتب �أو ما
�شاكلها فيجب �أن تقوم املعارف بذلك .و�إن كان الق�صد �شراء مالب�س للفقريات
فلماذا ال ينفق ذلك من ريع معار�ض الأ�شغال اليدوية التي تقيمها مدار�س البنات
كل عام.
-5تفاوت الطبقات
الرقيب
عاقل
�صوت البحرين العدد � 5ص 26-25جمادى الأوىل 1371هـ (يناير 1952م) ال�سنة الثانية

***
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وخزات عاقل

-1من امل�س�ؤول
�س�ؤال تلوكه الأل�سن ويرتدد بالبنط العري�ض على كل ال�شفاه من �أبناء هذا ال�شعب
احلائر الذي ال يعلم �إىل �أين ي�سري وملن يلتجئ  ،ومبن ي�ستغيث ،وملن يت�ضرع� ،إذ
يظهر حتى �أبواب ال�سماء مو�صدة دون اال�ستجابة لت�ضرعاته و�شكاواه ولقد كتبنا
كثري ًا حول هذا املو�ضوع بالذات مت�سائلني :من امل�س�ؤول عن جميع الأو�ضاع ال�شاذة
واملقلوبة يف هذه البالد؟ فلم جند �أي جواب حتى الآن �سوى مط ال�شفاه ،وا�ستنكار
بع�ض اجلهات ملا نكتب بحجة �أنه لي�س من حقنا �أن نخو�ض يف حديث مثل هذا
!؟ وكان الأجدر بنا على حد زعمهم �أن نتحدث عن املفا�ضلة بني �شوقي وحافظ!
والبحرتي و�أبي متام! والفرخة والبي�ضة ،وعن �سكان املريخ و�إىل �أي نوع من اجلن�س
الب�شري ينتمون!!!
وما كادت الزميلة القافلة الغراء تعلن عن عودة �صوت البحرين حتى انهالت
الر�سائل على �صاحب هذا الباب ت�ستفهم وتوجه هذه الأ�سئلة  :من امل�س�ؤول عن
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كذا؟ ومن امل�سئول عن كذا؟ وكلها من�صبة على الأو�ضاع امل�ؤملة القائمة يف هذه
البالد وكلها تطالب �أن نتقدم با�سم العدالة والق�ضية احلقة التي �أوقفنا �أنف�سنا
لها يف �سبيل رفع م�ستوى هذا الوطن العزيز ...تطالب �أن ن�شمر عن �ساعد اجلد
ونبد�أ الن�ضال من جديد ون�ضع النقط على احلروف .ويعلم اهلل �أننا مل ن�أل جهد ًا يف
�أداء الواجب الذي ر�سمناه لأنف�سنا ومل يعتورنا اخلور وال الوهن واال�ستكانة يف هذا
ال�سبيل ،ولكننا ر�أينا �أن معاجلة هذه الأمور يجب �أن تكون باحلكمة� ،أما و�ضع النقط
على احلروف متام ًا ففيه �ضرر للجميع ...ولكننا لن نت�أخر عما ر�سمناه لأنف�سنا،
فنبني ونو�ضح ونعلن ا�ستياءنا بكل �صراحة من هذه الأو�ضاع ال�شاذة التي طفح بها
الكيل والتي �أ�صبح النا�س ينتظرون انقاذهم منها ولو كان ذلك على يد ال�شيطان!!
�إننا نود �أن نت�ساءل اليوم من هو امل�سئول عن الأو�ضاع ال�سائدة يف حماكم
البحرين؟
�إن يف البحرين حماكم وق�ضاة و�أمن عام ومدع عام وقلم للتحري وفيها وفيها
�إلخ..
وخليق بهذا كله �أن ي�سخر خلدمة امل�صلحة العامة على خري الوجوه دون ميل �أو
هوى ،ولكن  ...لقد قيل لنا �إن هذه البالد حتكم بال�شريعة الإ�سالمية فعجبنا لهذا
القول ،ذلك �أن احلكم بال�شريعة الإ�سالمية هو احلكم ال�صالح ،و�أين هذا مما
يطبق الآن؟!
وقيل لنا �إنها تطبق بع�ض الأحكام املقتب�سة من قانون فل�سطني اجلنائي �أيام
االنتداب وقانون ال�سودان اجلنائي ،فده�شنا �أي�ض ًا لأنه ال ميكن �أن يطبق هذان
القانونان بينما جند مث ًال �أن املتهم مينع من الدفاع عن نف�سه يف الق�ضايا اجلنائية!
وهل مثل هذا القانون يطبق يف ال�سودان الآن؟ �أن هل كان يطبق يف فل�سطني
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فيمنع املتهم من تعيني من يدافع عنه؟ وهل كان يجوز يف فل�سطني �أم هل يجوز
يف ال�سودان الآن �أن يكون القا�ضي هو املدعي العام ،واملدعي العام هو القا�ضي؟
ففخامة م�ست�شار حكومة البحرين هو (قومندان) ال�شرطة العامة وال�شرطة هي
تقدم الأدعاء وفخامته نف�سه هو �أحد الق�ضاة يف حمكمة اجلنايات .فهل كان ي�سري
مثل هذه النظام يف �أي بلد �آخر غري البحرين ،بلد العجائب والغرائب!
ثم تعال �إىل ن�شرة احلكومة الر�سمية التي تن�شر فيها الأحكام ،فتجد امل�ضحك
املبكي ،فالن �شرب اخلمر فحكم عليه بال�سجن ملدة �ستة �شهور! وفالن �أتى بفاح�شة
مع غالم فحكم عليه ب�شهر ون�صف! وجماعة �أرغموا غالم ًا على عمل الفاح�شة
فحكم عليهم بثالثة �أ�شهر! فمن �أي امل�صادر جاءوا بهذه الأحكام؟ ف�إن كانوا
يطبقون ال�شريعة الإ�سالمية فحكم �شارب اخلمر كالقاذف قيل جلده �أربعني وقيل
ثمانني جلدة ،واالجماع على احلكم الأخري ،والالئط وامللوط �إن ثبتت عليها الإدانة
قيل القتل بال�سيف يف بع�ض امل�صادر وقيل الرمي من �أعلى �أو احلرق هذا هو احلكم
الإ�سالمي .و�إن كان احلكم م�ستمد ًا من القوانني املدنية ،ف�شارب اخلمر له �أحكام
تختلف ح�سب الو�ضع الذي وجد متلب�س ًا به ف�إن تعاطاه من دون �أن يعرفه الآخرون
ترك حلال �سبيله ،و�إن �أحدث �أ�ضرار ًا حوكم ح�سب ال�ضرر الذي اقرتفه.
كذلك اللواط يختلف احلكم فيه يف القوانني املدنية ح�سب العرف املتبع يف تلك
البالد ،فاحلكم يف انكلرتا يختلف عنه يف فرن�سا و�إيطاليا ،وكل بلد �أو دولة لها
قانون و�أحكام خا�صة بها ،ولكن الأحكام يف �أي بلد مل تقل �إن احلكم على الالئط
يقل عن ثالث �سنوات! ويف بع�ض البلدان يحرم الفاعل واملفعول من جميع احلقوق
املدنية � ..إذن فمن �أي امل�صادر �أو املراجع القانونية � ،سماوية �أو �أر�ضية �أخذت هذه
الأحكام املعمول بها يف حماكم البحرين ؟!
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ثم �إننا لن�س�أل �أولئك الذين يحكمون على من يتعاطى اخلمر بال�سجن ،كيف
ا�ستطاع هذا ال�شخ�ص �أن يتعاطى اخلمر ودخولها ممنوع �إىل البحرين ح�سب �أمر
حكومي� ،صادر مبنع توريد اخلمر �إىل البحرين بتات ًا ،فهل هذا املنع �صوري يق�صد
به ت�ضليل النا�س ليقال �إن البحرين بلد عربي �إ�سالمي حذت حذو اململكة العربية
ال�سعودية يف منعها للخمر؟
نحن ال يهمنا كل هذا لأننا نعلم جيد ًا �أن اخلمر يرد بكميات هائلة �إىل البحرين
وت�ؤخذ عليه ر�سوم جمركية ب�سيطة ،ت�سهي ًال لبيعه ب�أبخ�س الأثمان ،ملن �سمح له
بتعاطيه ،بل �إن البحرين �أ�صبحت مركز ًا لت�صديره �إىل البالد املجاورة ،وخ�صو�ص ًا
بعد �أن منعت احلكومة العربية ال�سعودية دخوله �إىل �أرا�ضيها.
لقد �أ�صبحت البحرين م�ستودع اخلمور الرئي�سي لل�شركات الأجنبية .ونحن
نعلم �أن هناك جماعة من امل�سيحيني الغربيني وال�شرقيني الهنود واليهود وغريهم
عدا امل�سلمني ي�سمح لهم بتعاطيه .ونعلم وامل�سئولون يعلمون �أن قيمة قنينة الو�سكي
تباع مببلغ �ست روبيات ويبيعها امل�صرح لهم بتعاطيها من بني هذه الطوائف مببلغ
خم�سني روبية يف ال�سوق ال�سوداء �أو البي�ضاء� ،أي مبا يعادل ثالثة جنيهات و 15
�شلن ًا ،على �أبناء هذه البالد!!
ونحن نعلم �أن ه�ؤالء الأجانب بد�أوا يف�ضلون التوظف يف البحرين لهذا ال�سبب
نف�سه لأن الواحد منهم ي�ستطيع �أن يتح�صل على دخل د�سم كل �شهر �إىل جانب
راتبه الذي يتقا�ضاه ،كل هذا نعلمه جيد ًا ،ومع هذا يحاكم النا�س ويزج بهم يف
ال�سجن وال يحاكم امل�سئول الأول الذي باع امل�شروبات على ه�ؤالء النا�س!
هذان م�أخذان من م�آخذ عديدة على حماكمنا يف هذه البالد ،فهل بعد هذا يا
�أولياء ويامن قلدكم اهلل يف �أعناقكم �أ�شد �أمانة وهي �سيا�سة �أمور عباده ترتكون
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هذه البالد وما فيها من وعي قومي متوثب دون قانون �سماوي �أو �أر�ضي فت�صبح
�أمور النا�س مرهونة بيد الأهواء والأغرا�ض ،فتهدر حقوق وتباع ذمم؟ �أفلي�س لنا
ملء احلق �أن نطالب بالعدالة واالن�صاف!
قد يقال �إن هذه البالد �آمنة مطمئنة وواهلل �إنها �آمنة مطمئنة ،لأن �أهلها مل
يجبلوا على ال�شر ،و�آمنة مطمئنة لأن �شعبها وادع را�ض مبا كتب له ولكن هل
االطمئنان معناه التمادي يف النيل من حقوق �أفراده وجماعاته؟ وهل االطمئنان
يق�ضي بتف�ضيل فالن على عالن لأن عالن من علية القوم لذلك يغ�ض الطرف عنه؟
وهل من االطمئنان �أن مييز فالن على �آخر لأنه  !!!...وبعد هذا يقال �إن هذه البلد
�آمنة مطمئنة .والواقع �أن هذا ال�ضرب من املح�سوبية ،والتفرقة الب�شرية ال ميكن
�أن يكون �إال يف الع�صور املظلمة �أما ال�شريعة العربية ،ال�شريعة الإ�سالمية ،ال�شريعة
الإن�سانية ،فلحمتها العدل والإن�صاف ،و�سداها امل�ساواة .وليعلم �أولياء �أمورنا �أنه
�إذا �صلحت حماكمنا �صلح كل �شيء يف هذه البالد ،و�إن املحاكم ال�صاحلة هي رمز
احلكم ال�صالح للحاكم ال�صالح ف�إذا �صلحت املحاكم انتظم العقد ،و�سارت القافلة
�سريها احلثيث بقوة ،وعزم و�إميان نحو الهدف املن�شود .وما نبغي من وراء هذا �إال
وجه اهلل� ،إن اهلل كان مع العاملني امل�صلحني.
-2الإفال�سات املفتعلة:
طغت يف خالل ال�شهر املن�صرم موجة من الإفال�سات املفتعلة �أو قل مو�ضة من
الإفال�سات من قبل املتاجر الأجنبية ،فهذا هندي م�سلم يعلن �إفال�سه عن مبلغ
مليوين روبية ،وهذا هندوكي هندي يعلن �إفال�سه عن مبلغ مياثله ،وهذا ثالث
هندوكي هندي يعلن �إفال�سه عن مليون ون�صف مليون روبية ويهودي عن مائة �ألف
روبية  ..واحلبل على اجلرار وذلك بف�ضل ال�سيا�سة (احلكيمة) التي ت�سري عليها
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الإدارة يف البالد!
وهذا ما كنا نخ�شاه يف ال�سابق ،وما حذرنا منه امل�سئولني حني كتبنا مقال “احموا
االقت�صاد القومي من االنهيار” ولكن بليتنا �أن ا�ستيعاب ما نكتبه ال يتعدى نفر ًا من
الطبقة الواعية من �أبناء هذه البالد� ،أما من يجب �أن يهمهم الأمر ف�أبعد من �أن
ي�أخذوها بعني االعتبار �أو ي�أبهوا لها.
ونحن �إذا دققنا يف هذه امل�س�ألة وجدنا �أن هذه الإفال�سات كلها مفتعلة �إذ كل
ه�ؤالء كانوا يعملون بحرية تامة ويحولون ما �شاءوا �أن يحولوه من املبالغ �إىل بالدهم
دون حتديد �أو مراقبة يف حني �أن قانون اجلمارك يحرم على �أي م�سافر �أن ي�أخذ
معه �أكرث من ت�سعمائة وت�سعني روبية عند �سفره ،ولكن هذا القانون مل يحرم عليه
�أن يحول ما �شاء �أو �أن ينقل جميع ثروته وثروة �أهل البالد عن طريق البنوك �إن يف
جميع بالد العامل مراقبة على النقد وخ�صو�ص ًا حينما حتول مبالغ طائلة من قبل
�أ�شخا�ص معينني ففي هذه احلالة يو�ضعون حتت املراقبة الدائمة� ،أما يف هذا البلد
فكل �شيء مرتوك على غاربه.
�إن ذلك التاجر الهندي امل�سلم الذي قدم �إفال�سه و�سافر �إىل بالده ترى كم من
املبالغ نقلها معه �إن مل يكن حولها ر�سمي ًا؟ والهندي الذي ادعى الإفال�س �ألي�س له
يف مبباي �أكرب حمل جتاري ،و�آخر يف �سورت وثالث يف طوكيو واربع يف هنكونك �إنه
نف�س التاجر!
فلماذا قدم �إفال�سه هنا فقط؟ قدمه لأنه عرف �أن الإفال�س ال يكلفه �أي �شيء!
�سوى �أن يربح مليون ًا من الروبيات وال �سيما يف هذه الأيام التي تقل فيها الأرباح
فلماذا ال يربحها من هذا الطريق؟ �إنه �سي�ستعيد مكانته التجارية لأنه غني بالفعل،
و�إذا اعرتت �سمعته هزة خفيفة الآن ف�سرعان ما تن�سى! �إنه ال ي�ضره �أال يك�سب
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عمالء على نطاق وا�سع حتى ولو ملدة عام ،لأن الربح الذي ح�صل عليه من جراء
هذا الإفال�س �أكرث بكثري مما لو وا�صل جتارته مع العمالء كالعادة! وهو يعلم جيد ًا
�إنه لن ي�سجن ،ولن يغلق حمله ،ولن مينع من املتاجرة يف البحرين بعد �إفال�سه ،ولن
يحا�سب �أو يراقب ،و�سين�سى النا�س كل هذا بعد حني!
وعلى التجار الوطنيني �أن يلطموا اخلدود ،وي�شقوا اجليوب على املبالغ التي
خ�سروها ،وهذا تاجر هندي �آخر� ،أن النا�س يعلمون عنه �أن له حم ًال كبري ًا يف
الكويت ،وهو يعي�ش يف �أرغد عي�ش وينفق بدون ح�ساب ،ويحول كثري ًا من ثروته
للكويت ،لأنه وجدها البلد التي تدر الربح الوفري ولكنه لن ي�ستطيع �أن يقدم على هذه
الفعلة فيعلن �إفال�س ًا مفتع ًال لأن الكويت تقلم �أظفاره لو عملها وتزج به يف ال�سجن
وتطرده من البالد� ،أما هنا ف�إنه ي�سرح وميرح لأنه حممي بالرغم من اجلميع!
�أما اليهودي فكلنا يعلم �أن �أوالده وعائلته يف �إ�سرائيل  .و�أنه على ات�صال بهم
دائم ًا .ولي�س ببعيد �أنه حول كل ثروته ،و�أنه ب�إ�شهار �إفال�سه �إمنا يريد �أن يجعل
احلكومة �أمام الأمر الواقع حتى ت�سمح له ببيع بيته �إذ مبوجب هذا القانون اجلديد
ال ي�سمح له ببيعه� ،إال على الوطنيني .والوطني ال ميكنه �أن ي�شرتي بيت ًا مببلغ كبري
كما يفعل الأجنبي وحيث �إنه مدين مببلغ كبري لذلك ال ميكنه ت�سديده �إال ببيع بيته
وبذلك ي�سمح له بيعه على �أحد الأجانب! ومعنى ذلك �أنه ينتقل هو وابنه الباقي �إىل
�إ�سرائيل.
ويبدو �أن الأمر لن يكون قا�صر ًا على ه�ؤالء ف�إن احلبل على اجلرار مامل تتخذ
احلكومة الإجراءات ال�شديدة الفعالة لإيقاف هذه البدعة اجلديدة عند حدها
وحتى تردع كل من حتدثه نف�سه بالإقدام على مثل هذه الفعلة!
ويجب على احلكومة �أن ت�سن قانون ًا للمراقبة النقدية على البنوك والتحاويل
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التي ال يقابلها توريد ب�ضائع هذا �إذا مل ت�سن ال�ضرائب على املتاجر الأجنبية ،ولو
ب�صورة جزئية ملراقبة �سري �أعمالها.
ويجب �أي�ض ًا �أن مينع الأجانب منع ًا بات ًا من فتح حمالت جتارية جديدة بعد
ال�سيل اجلارف الذي غمر هذه البالد ال�صغرية وانتزع لقمة العي�ش انتزاع ًا من
�أهلها و�أ�صحاب احلق ال�شرعي فيها .احمونا يا قوم كما حتمون �أنف�سكم دائم ًا !
واتقوا اهلل فينا!
-3بابكو �شركة نفط البحرين تتيه تغنجاً ود ً
الال!!
طال �سكوتنا عن بابكو فتمادت يف العبث مب�صالح العمال الوطنيني واال�ستهانة
بحقوقهم والهز�ؤ بكل ما ميت �إىل عقائدهم ب�صلة ،لقد زاد دالل هذه املتغنجة
اللعوب فتاهت عجرفة وخيالء لكرثة �أولئك الذين يتيهون فيها حب ًا وهيام ًا م�ضحني
مب�صالح العمال وال�صالح العام يف �سبيل م�صاحلهم ال�شخ�صية و�أنانيتهم املائلة
للعيان.
ومن �أ�شد مظاهر اال�ستخفاف بعقائد املواطنني وهدر كرامتهم �أن هذه ال�شركة
مل تفكر يف تغيري �أوقات عملها يف �شهر رم�ضان املبارك �أ�سوة بال�شركات الأمريكية
والإنكليزية الأخرى يف البالد املجاورة.
�إنها الزالت توا�صل العمل �صبح ًا وم�سا ًء ك�سابق عادتها فتبد�أ العمل يف ال�ساعة
الثامنة �إىل ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهر ًا وتوا�صله �إىل ال�ساعة اخلام�سة م�سا ًء بينما
�شركة �أرامكو ت�شتغل �ست �ساعات فقط من ال�صباح �إىل الظهر و�شركة نفط قطر
ت�شتغل �إىل ال�ساعة احلادية ع�شرة �صباح ًا وال�سبب �أن ال�شركتني الأخريني ت�شتغالن
يف بالد يحتم عليهما مراعاة �شعور �أهلها و�أن ال يرهقا العمال يف مثل هذا ال�شهر
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الذي يحتم على امل�سلم �أن يكون �صائم ًا بالنهار وقائم ًا بالليل لعبادة ربه ،فكيف
ميكنه �أن ي�شتغل طيلة يومه يف مثل هذا اجلو احلار ويوا�صل عبادة ربه يف الليل
ويبكر يف ال�صباح للعمل دون �أن يتعر�ض لإرهاق  ،و�أمرا�ض تقعده عن موا�صلة عمله
�أو حترمه من عبادة ربه.
ويعلم اهلل �أننا كنا نريد من هذه ال�شركة �أن تعمل ما يتطلب الواجب منها القيام
به بدون �إرهاق وال م�ساومة وهادناها مدة طويلة لنرتك لها الفر�صة ع�ساها ترعوي
وت�ؤوي �إىل احلق ولكن يظهر �أن عدم املباالة املت�أ�صلة يف كثري من ذوي املراكز
الر�سمية �سرت بعدواها �إىل هذه ال�شركة فتم�سكت به وجعلته �شعارها ،ولو مل تكن
املجلة حتت الطبع ولي�س هناك مت�سع من الوقت للإطالة لأو�ضحنا للملأ خمازي
هذه ال�شركة �صنو الأ�ستعمار وربيبة ال�صهيونية العاملية ولأخربنا النا�س �أن هذه
الدعايات الوا�سعة التي تن�شرها ال�شركة يف �إحدى ال�صحف ما هي �إال زيف وباطل
وحيلة ال تنطلي على �أحد ،و�إال من منا يا �شركة نفط البحرين ي�ؤمن ب�أنك مل ت�أتي
لهذه البالد للنفط فقط ،بل لتعليمنا كما تزعمني؟ من ي�صدق �أنك �آمنت ملجرد
�أنك �أنرت م�سجد ًا يف خميم للعمال ال يقطنه �إال بع�ض الغرباء منهم ولكنها د�سائ�س
و�أحابيل ال تفوت على ذوي الألباب! ولنا عودة �إليك يا ابنة وول �سرتيت!!
عاقل
العدد  7رم�ضان 1373هـ (مايو 1954م) ال�سنة الرابعة �صوت البحرين

***
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وخزات عاقل

�سيل الهجرة
تنحدر �سيول املهاجرين متدفقة بقوة فائقة من جميع الأقطار على هذا البلد
امل�ضياف الذي ال يرد طارق ًا وال مينع ملتجئ ًا فك�أنه حامت زمانه يوقد النار يف ليايل
القر ويجري ال�سل�سبيل يف وهج احلر والوطن الكرمي غري عامل �أن الزمن اليوم لي�س
كالزمن بالأم�س و�أن �ضيف اليوم لي�س ك�ضيف الأم�س .فقد كان يغدو وهو مكتنز
ال�صحة �سليم البدن ثم يعود وملء برديه االمتنان على ما لقي من حفاوة.
�أما اليوم ف�إن الوافد يهبط بالدنا ومعه جي�ش من اجلراثيم التي حتمل الأمرا�ض
والعاهات التي خلفتها احلروب ورعتها اجلهالة والقذارة .و�إذن فمن الواجب املحتم
اتخاذ احليطة ملراقبة ذلك ال�سيل اجلارف الذي يبتلينا كل يوم مبر�ض جديد يفتك
بهذا ال�شعب الوادع امل�سكني.
نعم �إنها ورقة ت�شرتي بخم�س روبيات من موظف ال يعرف معنى امل�س�ؤولية يدفعها
ملن ال ميلك �شهادة طبية ولكنها تبهظ كاهل امليزانية �إذ ترغمها على �إنفاق مبالغ
طائلة ملكافحة تلك اجلرثومة الفتاكة.
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نعم �إنها ع�شر روبيات تعطى مل�أموري مراقبة ال�سواحل ولكن معناها تهريب
�أمرا�ض فتاكة �إىل جوف هذه اجلزيرة!
هذا من الناحية ال�صحية �أما من الناحية االقت�صادية ف�إن يف تدفق ه�ؤالء
املهاجرين الدخالء مزاحمة قا�سية للعامل الوطني امل�سكني الذي يكدح ليعي�ش معه
�أطفال من واجب الوطن �أن يهيء الأ�سباب التي تكفل لهم العي�ش املحرتم ال �أن
يفتح املجال لكل من هب ودب لكي ينتزع اللقمة من فهم انتزاع ًا ! ذلك لأن ه�ؤالء
الوافدين و�أكرثهم من الطبقة الفقرية اجلاهلة ي�شتغلون ب�أجور ال ميكن �أن ي�شتغل
بها العامل الوطني وهو رب �أ�سرة و�صاحب بيت حتى �إذا وفر قدر ًا �صاحل ًا من املال
ذهب ال يلوي على �شيء و�شفتاه تتحرك ب�شتم هذه البالد التي مهدت له �سبيل
الرثاء.
وهناك ناحية ثالثة ال يجوز لنا �إغفالها وهي �أن الأجانب الوافدين على البحرين
و�أكرثهم كما قلنا من املعوزين اململقني ال يكادون يحطون رحالهم حتى ي�صبحوا
عن�صر ًا يهدد �أمن البالد .ولي�س �أدل على ذلك من هذه ال�سرقات الكثرية تتكرر
يف كل ليلة ويف كل بيت وحي بني �سمع امل�س�ؤولني عن الأمن وب�صرهم دون �أن
يحركوا �ساكن ًا والتي تقوم بها ع�صابات م�سلحة ت�سلب ما ت�شاء يف حمى ال�سكني
وامل�سد�س.
�إننا ال نريد من احلكومة �أن متنع دخول الأجانب منع ًا مطلق ًا ولكننا نريد مراقبة
�سيل الهجرة ومنع من ال فائدة منه من الدخول �إىل بالدنا� .أما �أن نحرم على
من يطلب �إذن ًا بذلك من املثقفني والأطباء وال�صحفيني والأغنياء وغريهم وهم
الذين تنتفع بهم البلد ونبيحه �إباحة مطلقة للفقراء واملر�ضى واملجرمني فهذا ما ال
ن�ستطيع �أن نفهم معناه.
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�إننا نطالب ب�إن�شاء نظام للإقامة يف البحرين كما هو معمول به يف ك بالد الدنيا.
وال ندري ملاذا ي�سمح ب�إن�شاء مثل هذا النظام يف ال�شقيقة الكويت ومينع تطبيقه يف
البحرين؟ �أترى �أن النية متجهة �إىل نزع ال�صبغة القومية عن هذه البالد بجعل
ال�سكان الأ�صليني �أقلية بالن�سبة �إىل الأجانب كما هو احلال يف عدن وطنجة وبذلك
يخفو للغربة اجلو فتبي�ض وت�صفر؟ وا�شهد �أن الغربة قد با�ضت و�صفرت فلماذا
هذا التع�سف املغر�ض� .أما ما نطالب به ثاني ًا فهو �إن�شاء خمافر �ساحلية متعددة
و�إيجاد قوارب خفر �سريعة تو�ضع حتت م�س�ؤولية رجال يقدرون الواجب وم�صلحة
ال�شعب.
راقبوا الأفالم
نعود مرة ثانية فنذكر امل�س�ؤولني بوجوب مراقبة الأفالم ال�سينمائية �إذ �أ�ضحى
�أثرها ال�سيء على ال�شباب والأطفال من �أبناء امل�ستقبل عظيم ًا و�أ�صبح �ضررها
ي�صعب تالفيه وعالجه فهو يهدد �صميم الرتبية ويقو�ض دعائم ما تبذره املعارف
يف حقولها ويفتك مبا تنتظره منها من ثمرات .وقد �شعر بذلك كل رجال الرتبية
والتعليم يف البالد و�شكا يل كثري منهم ما يعانونه من �آالم نف�سية ملا ي�شاهدونه من
احلالة امل�ؤ�سفة التي انحدرت �إليها نفو�س كثرية من التالميذ و�أخالقهم و�شكا يل
كذلك كثري من �آباء الأطفال ما ال حظوه على �أبنائهم من انحراف يف اخللق واعتياد
لأ�سو�أ العادات التي خلقتها يف نفو�سهم م�شاهد الأفالم كال�سرقة والكذب وال�شبق
اجلن�سي وغري ذلك من ال�صفات املنافية للف�ضيلة .وهم يعزون كل ذلك �أو �أكرث
ذلك �إىل الأفالم الرخي�صة التي تبث �سموم الدعارة والتف�سح بني قا�صري العقول
من الأطفال واملراهقني واجلهالء.
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و�إننا نعتقد ب�أن �أمر ًا بلغ هذه الدرجة من اخلطورة جلدير بامل�س�ؤولني �أن يتالفوا
�أخطاره ب�سرعة وي�ضعوا اخلطط احلا�سمة اليقاف تياره قبل �أن ي�ستفحل في�صعب
عالجه .و�إن يف قوانني اجنلرتا وكثري من البالد املحرتمة التي حتر�ص على م�ستقبل
�أبنائها و�صيانة �أخالقهم لقدوة لنا ففي اجنلرتا حترم القوانني على الأطفال والذين
مل يبلغوا احللم بعد م�شاهدة كثري من الأفالم وتخ�ص�ص لهم كل �أ�سبوع بع�ض الدور
ال�سينمائية �أفالم ًا تتنا�سب ومداركهم.
ونحن ملا كنا مل ن�صل �إىل هذا امل�ستوى الفني واالقت�صادي بحيث نطلب من
�أ�صحاب دور ال�سينما تخ�صي�ص يوم يف كل �أ�سبوع لعر�ض �أفالم خا�صة بالأطفال
ف�إننا ننا�شد احلكومة واملعارف �أن يدر�سا هذا املو�ضوع لو�ضع حد �أدنى للعمر الذي
ي�سمح فيه لل�صبي مب�شاهدة الأفالم  .مع تعيني جلنة متثل فيها املعارف حتدد
الأفالم التي ي�سمح ملن يبلغ ال�ساد�سة ع�شرة من العمر بدخولها على �أن تعني ليلة
واحدة يف الأ�سبوع ي�سمح للأوالد فيها بدخول الفالم املجاز م�شاهدتها لهم من قبل
اللجنة املذكورة  .وهذا ما هو حا�صل بالفعل يف كل البالد الراقية.
وبهذه املنا�سبة نود �أن ن�شري �إىل نقطة هامة تت�صل بهذا املو�ضوع ونعني بها
دخول الن�ساء والبنات �إىل ال�سينما ف�إن الأفالم العربية وجلها ال تعر�ض �إال الأفخاذ
والنهود والرق�صات اخلليعة والقبالت التي يتبادلها املمثلون ويذيبون قلوبهم فيها،
�إن هذه الأفالم لهي �شر مدر�سة يتلقى فيها �أ�صول الدعارة وت�ستثار فيها نوازعهن
اجلن�سية اخلامدة فينطلقن يف �سبل الغواية والف�ساد �إر�ضاء لها.
ولهذا ف�إن ما يطلق على الأوالد من قيود يجب �أن يطبق على الن�ساء والبنات
حفظ ًا للأخالق والأعرا�ض.
وعلى كل فهذه اقرتاحات ملعاجلة هذا الداء واملهم هو العالج بهذه الو�سيلة �أو
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بغريها فنحن نريد �أن تبنى �أخالق �أبنائنا قبل �أن تبنى بيوتنا وتر�صف �شوارعنا.
ف�إن هم ذهبت �أخالقهم ذهبوا
و�إمنا الأمم الأخالق ما بقيت		
حول عود على بدء
ترتدد يف الأو�ساط الأجنبية يف البحرين فكرة خاطئة نرى من واجبنا �أن
ن�صححها ونرجع احلق �إىل ن�صابه فيما يتعلق بها وهي اعتقادهم ب�أن الدافع
ملطالبتنا احلكومة بفر�ض ال�ضرائب على كبار ال�شركات واملمولني الأجانب من�ش�ؤها
ميول �شيوعية ن�سعى لبث �سمومها يف هذه البالد .وقد عرب عن هذه الفكرة �أحد
الأجانب ب�صراحة معتقد ًا ب�أنها حق ال مرية فيه وقائ ًال :ب�أننا نريد بهذه املطالبة خلق
جو مالئم لل�شيوعية و�إال ملا طالبنا احلكومة بفر�ض ال�ضرائب ومراقبة ال�شركات.
والواقع �أن حمدثي هذا وكثري من �أمثاله يريدون من وراء هذه االتهامات الباطلة
�أن يخلقوا جو ًا معكر الو�شائج بيننا وبني �أولياء الأمور كي يعرقلوا م�ساعينا ويحولوا
بيننا وبني امل�ضي فيما ر�سمناه لأنف�سنا من مناهج الإ�صالح والإر�شاد لهذا البلد
الذي ينكر عليه الأجنبي حقه وهو ينعم بخرياته ويجزع �أن ت�ستفيد البالد حتى
ب�صبابة من �أرباحه الطائلة!!
لو كان فر�ض ال�ضرائب يعني ال�شيوعية لكانت اجنلرتا هي البلد ال�شيوعية الأوىل
يف العامل بحكم فداحة ال�ضرائب املفرو�ضة والتي تبلغ يف حدها الأعلى  %95من
الدخل.
�إننا ال نزال نطالب احلكومة ب�أن تفر�ض قدر ًا من ال�ضرائب على ال�شركات التي
تبتز خريات البالد لأن البالد حتتاج �إىل �إ�صالحات �شاملة تعجز ميزانيتها عن
مواجهتها .ويجب �أن يعلم �أولئك الذين يتهموننا بال�شيوعية �أننا من الد �أعداء
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ال�شيوعية و�أن ما يف ديننا احلنيف من كفالة للحياة الرغيدة و�ضمان اجتماعي
�شامل وا�ستقرار روحي ونف�سي مما ال يتوافر يف ال�شيوعية وال يف غريها من املبادئ
لكفيل ب�أن يبعدنا كل البعد عن االرمتاء يف �أح�ضان عقيدة غري العقيدة الإ�سالمية
هذه العقيدة التي جمعت احلياة من �أطرافها.
فكفوا �أيها املغالون يف ر�أ�سماليتكم عن التهم على من يريد الإ�صالح ف�إن كنتم
ترون يف ال�شيوعية غو ًال يق�ض م�ضاجعكم فنحن نعتربها من �سقط املتاع .لأننا منلك
نظام ًا �أ�سمى و�أعدل منها .وما علينا �إال �أن نعي مبادئه ونعمل مبا يوحي به.
عاقل
العدد  7رجب 1371هـ (مار�س 1952م) ال�سنة الثانية �صوت البحرين

***
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