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ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية

سيرته “رحمه اهلل” مفعمة بالمثل والقيم العليا 
الحاج حسين المسقطي .. رجل الصناعة الحكيم 

الحاج حسين مهدي المسقطي - رحمه اهلل- رجل الصناعة والتجارة 
من الطراز األول، بدأ مشوار كفاحه في سن صغيره، علمته الحياة أن 
يوظف الخير والبر واإلحسان في كل ما ينفع الناس فأحبوه وأجلوه 
ورفعوا له آيات التقدير واالحترام، لم يكن ينتظر المقابل ولكنه كان 
الجميع،  على  والبركة  الخير  ينشر  أن  ربه  داعيا  السماء  إلى  يده  يرفع 
في دكان صغير بفريق المخارقه أقام أول مصنع الشالموه “األعواد 
واألكياس الورقية” قرر أن يكون فردا منتجا لوطنه وأهله ومحبيه، في 
ذلك الدكان الصغير أدرك أن من يخدم وطنه ومجتمعه ينال الجائزة 
أنه  تعلم  أيضا  الدكان  ذلك  ومن  واألقربين،  الناس  حب  في  الكبرى 
مهما امتلك اإلنسان من طاقاٍت وقدرات فال بّد أن الصعوبات ال تخطئ 
طريقها إليه، لكنها كانت محض عتبات يعتليها وصواًل للمجد الذي به 

يحلم، فكل عقبٍة محّطة، وكل محطة انطالقة جديدة... إنها سيرة الحاج حسين مهدي المسقطى 
رحمه اهلل المفعمة بالنجاحات التي رصدتها “رمضانيات” على لسان إبنه خالد لتكون نموذجا متميزا 

يسير على خطاه الجيل الجديد من الشباب البحريني األصيل والواعد ....

الشريعة اإلسالمية أوصت بحق الجيرة والجيران
ِه َواْلَيْوِم اآلِخِر  الجار .. “َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباللَّ

َفْلُيْكِرْم َجاَرُه”
لكافة  شمولها  هو  واألديان  الشرائع  من  سواها  عن  اإلسالم  شريعة  يميز  ما  إن 
اإلسالمي  الدين  أن  ذلك  وجنهم،  إنسهم  الخلق  لكافة  وعمومها  الحياة  مناحي 
شيء”  لكل  “تبيانا  تعالى:  لقوله  مصداقا  الشرائع  خاتم  وشريعته  األديان  آخر 
ولقوله “وما أرسلناك إال كافة للناس بشيرا ونذيرا” “سبأ- 28”، وال فرق في ذلك بين 
أمة وأمة أو بين جنس وآخر، أو لون وولون، فهي شريعة جاءت لتصحح مسار الحياة 
التعامل وفق  الواضح السليم في  القويم والمنهج  اإلنسانية وترسم لها الطريق 
اهلل  صلى  ـ  محمد  أصحاب  نهض  لهذا  التطبيق،  سهلة  مفهومة  واضحة  تعاليم 
بينهم  فيما  عمليا  تعاليمها  مطبقين  الرسالة  بتلك  الصالح  وسلفنا  ـ  وسلم  عليه 
وبين خالقهم وفازوا بسعادة العاجل واآلجل، بل إن في التزام أولئك النفر بتطبيق 
معايير اإلسالم وتعاليمه عليهم وعلى غيرهم ما يدعو إلى االعتبار واالنبهار، ومن 
تلك القواعد التي أرستها الشريعة اإلسالمية في التعامل ما بين الناس حقوق الجار، 
وقال التابعي الجيل مجاهد رحمه اهلل: كنت عند عبد اهلل بن عمر ـ رضي اهلل عنهما 
ـ وغالم له يسلخ شاة فقال: يا غالم إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي، قال ذلك مرارا، 
عليه  اهلل  صلى  ـ  اهلل  رسول  “إن  عمر:  ابن  له  فقاله  هذا؟  تقول  كم  الخادم:  فقال 

وسلم ـ لم يزل يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سيورثه” .
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الجار هو القريب منك في المنزل والمسكن والجوار، وفى اللغة هو المجاور، وله حقوق 
عظيمة يجب القيام بها، بحسب موقعهم من الدار، قال اإلمام الشوكاني: روى القرطبي 
أن رجال أتى النبي ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ فجعل يشكو جاره، فأمر النبي ـ صلى اهلل 
أربعون  الزهري:  دارا جارا وقال  أربعين  إن  “أال  المسجد  باب  ينادي على  أن  ـ  عليه وسلم 
هكذا، وأربعون هكذا، وأربعون هكذا، وأومأ إلى أربع جهات. وقد جعل النبي ـ صلى اهلل 
إيذانا بخطورة حرمة الحوار  الرجل ألن فيه  النداء جوابا على شكوى  عليه وسلم  هذا 
حتى أنها لتمتد إلى أربعين دارا، ومن يكلف بمراعاة حق أربعين ال ينبغي له أن يضيق ذرعا 
بحق واحد، وهذا النوع من الزجر من أبلغ أساليب التأديب التي ال تؤثر إال عن النبي ـ صلى 

اهلل عليه وسلم ـ....

حث اإلسالم على رعايته وصون حقوقه
الجار ..“من كان يؤمن باهلل 

واليوم اآلخر فليحسن إلى جاره”

أنواع الجيران

وينقسم الجيران من حيث الحقوق الواجبة تجاههم 
إلى ثالثة أقسام: جار له حق واحد، وهو المشرك، وله 
حق الجوار. وجار له حقان، وهو الجار المسلم، له حق 
الجار  هو  حقوق،  ثالثة  له  وجار  اإلسالم.  وحق  الجوار 
الجوار، وحق اإلسالم وحق  المسلم له رحم، له حق 
القربى. وأخرج البزار في مسنده عن جابر رضي اهلل عنه 
أن النبي ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ قال: “الجيران ثالثة: 
جار له حق واحد وهو أدنى الجيران، وجار له حقان، جار 
له ثالثة حقوق”، أما من حيث القرب، فالجار إما يكون 
قريبا منك، أو بعيدا، مالصقا أو غير مالصق، ورتبة هؤالء 
والجار  القرب،  ومدى  الحقوق  عدد  حيث  من  تتفاوت 
استشعره  ما  وهو  األبعد،  الجار  على  يقدم  األقرب 
علماء اإلسالم، فهذا اإلمام البخاري نجده يبوب في 
كتابه: “األدب المفرد” باب األدنى فاألدنى من الجيران، 
وذلك تنبيها على قدره، ويترتب عليه حسن المعاملة، 
أن  شأنه  من  وهذا  أذيته،  واجتناب  بجانبه،  والوقوف 

يكفل التعايش بين الناس في طمأنينة ورحمة.

حق الجار

ونظرا لموقع الجيرة المهم في الشريعة اإلسالمية 
اهتم  فقد  اإلسالمي  االجتماعي  النظام  بناء  وفي 
المسلمين  ونبه  والجيران  الجيرة  بحق  العزيز  الكتاب 
جميع  حقوق  على  مؤكدا  ذلك  في  شدد  بل  إليها 
ودينه  الجار  هذا  منزلة  كان  أيا  استثناء  دون  الجيران 
وجنسه. قال تعالى “وبالوالدين إحسانا وبذي القربى 
الجنب  والجار  القربى  ذي  والجار  المساكين  واليتامى 
أما حق  “النساء: 36”،  السبيل”  بالجنب وابن  والصاحب 
الجار في السنة فقد أولت السنة النبوية عناية خاصة 
ينبغي  حقوق  من  تجاهه  يجب  ما  وبينت  الجار  لحق 
وتفقده،  عنه،  األذى  وكف  إليه،  كاإلحسان  مراعاتها، 
وإعانته في حاجته وعيادته إن مرض، قال صلى اهلل 
عليه وسلم فيما رواه اإلمام مسلم في صحيحه عن 
أبي شريح الخزاعي رضي اهلل عنه: “من كان يؤمن باهلل 
الصحيحين  وفي  جاره”،  إلى  فليحسن  اآلخر  واليوم 
عن أبي هريرة رضي اهلل عنها أن النبي صلى اهلل عليه 
وسلم قال: “واهلل ال يؤمن، واهلل ال يؤمن، واهلل ال يؤمن، 

قيل يا رسول اهلل من؟ قال: الذي ال يأمن جاره بوائقه 
والبوائق هي الشرور واآلثام واإليذاء. وفي رواية لإلمام 
مسلم: “ ال يدخل الجنة من ال يأمن جاره بوائقه”، وأخرج 
اإلمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي اهلل عنه 
كثرة  من  تذكر  فالنة  إن  اهلل  رسول  يا  رجل  قال  قال: 
جيرانها  تؤذي  أنها  غير  وصيامها  وصدقتها  صالتها 
إن  الجيران  حقوق  ومن  النار”،  في  هي  قال:  بلسانها. 
مات أن يشيعه، وإن استقرض يقرضه، وإن أعور ستره، 
وإن أصابه خير هنأه، وإن أصابته مصيبة عزاه، وال يرفع 

البناء فوق بنائه، فيسد عليه الريح إال بإذنه.

مراعاة المسلمون لحق الجار

وفطنوا  الجار،  بحقوق  األمة  هذه  سلف  اهتم  وقد 
معاملة  حسن  في  األمثلة  أروع  بذلك  فضربوا  لها، 
جار  له  كان  اهلل  رحمه  حنيفة  أبو  اإلمام  فهذا  الجار، 
وكثيرا  والغناء،  اللهو  في  ليله  ويقضي  نهاره  يعمل 
الشاعر:  بقول  ويتغنى  بجلبته  اإلمام  يزعج  كان  ما 
ليوم كريهة وسداد ثغر،  أضاعوني وأي فتى أضاعوا 
محبوس،  أنه  وعلم  مرة  ذات  صوته  اإلمام  ففقد 
فصلى الصبح وذهب إلى األمير فقابله وطلب اإلفراج 
عن جاره، وأجابه األمير وأفرج عن جاره. ولما خرجا قال 
له اإلمام: هل أضعناك يا فتى؟ فقال: ال، بل حفظت 
الجوار. وتاب  ورعيت، جزاك اهلل عني خيرا وعن حرمة 
لم يعد إلى ما كان عليه، وشكا بعض السلف كثرة 
الفأر في داره، فقيل له: لو اقتنيت هرا؟ فقال: أخشى 
الجيران  دور  إلى  فيهرب  الهر  صوت  الفأر  يسمع  أن 
فأكون أنا أحببت لهم ما ال أحب لنفسي، فهذا أخي 
المسلم بعض ما يقال عن حقوق الجوار في اإلسالم، 
ومدى أهميتها، واهتمام السلف بها ومراعاتها، فهل 

نحن التزمنا بها اليوم؟

حقوق الجار والمجتمع

بالغ  أثر  الجيرة  وحسن  الجار  حقوق  ألداء  أن  والشك 
التراحم  يزيد  فهو  الناس،  وحياة  المجتمع  في 
تبادل  يحصل  به  والتواد،   للتآلف  سبيل  و  والتعاطف، 
واطمئنان  األمن،  واستقرار  المصالح  وقضاء  المنافع 
النفوس، وسالمة الصدور، فتطيب الحياة ويهنأ المرء 
لظلت  جاره  إلى  جار  كل  أحسن  فلو  فيها.  بالعيش 
واحدة  أسرة  كأنها  ولعاشت  السعادة  المجتمعات 
نحو  والسعي  والبناء  اإلصالح  إلى  الهمم  فتنصرف 
اإلنساني  البعد  سبق  مما  ويتضح  والتقدم.  الرقى 
للدين اإلسالمي الذي يحرص على تحقيق روح المودة 
مرضاة  في  بالترغيب  شتى  بسبل  المسلمين  بين 
يتجرأ  لمن  العاقبة  سوء  عن  والترهيب  عزوجل  اهلل 
على عصيان الخالق واإلفساد في األرض وهو مأمور 
بعمارتها، هذه العمارة التي ال تتصور مع وجود النفور 
إذا  فالمسلم  خاصة،  الجيران  وبين  عامة  الناس  بين 
صان حقوق جاره وترفق به كسب ثواب الدنيا واآلخرة، 
وأتدري ما حق الجار: إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك 
وإن  عدته،  مرض  وإذا  عليه،  عدت  افتقر  وإذا  أقرضته، 
مات اتبعت جنازته، وإن أصابه خير هنأته، وإنه أصابته 
مصيبة عزيته، وال تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه 
الريح إال بإذنه، وال تؤذه بقتار قدرك إال أن تغرف له منها، 
وإذا اشتريت فاكهة فأهد له، وإن لم تفعل فأدخلها 

سرا وال يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده.
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ابنه خالد يروي سيرة والده العطرة  
الحاج حسين المسقطي .. رسالة القيم 

العليا في طريق النجاح والتميز

تواضع البدايات واّتساع الُحُلم

ذات  نعرفها  كّنا  ما  عوالم  إلى  أحيانًا  الحلم  يحملنا 
بعيدًا،  التجارية  أحالمه  به  تجّنح  أبي  كان  كذلك  حياة، 
بالرغم من صعوبة الحياة آنذاك في البحرين خصوصًا 
نتيجة  الموارد  قلة  بسبب  عموما  المجاورة  والبلدان 
لزامًا  النقل واالتصال، فكان  االحتالل أو ضعف وسائل 
الصخر  في  ينحت  أن  القوية  اإلرادة  يمتلك  من  على 

ليعيش ويكون فاعاًل في مسيرة بلده االقتصادية.

مصنع  أول  أقام  المخارقة  بفريق  صغير  دكان  في 
الشالموه »األعواد واألكياس الورقية«، وذلك بعد مشوار 
عمليٍّ قطعته خطواته، فقد عمل في إدارة الجمارك 
إلى  انتقل  ثم  ومن  الثانية،  العالمية  الحرب  خالل 
العمل في شركة أرامكو السعودية لمدة عاٍم واحٍد، 
رأسه  وفي  البحرين  أرض  إلى  ويعود  الحرب  لتنتهي 
لعائلته  أفضل  مستقبل  بناء  إلى  تدفعه  فكرة  ألف 
ووطنه، وتبدأ مرحلة جديدة في حياته باستيراد بعض 
بعد  السيما  وأمريكا،  بريطانيا  من  والبضائع  السلع 
زيارته األولى لمعرض )فرانكفورت( الذي فتح مداركه 
الصناعة  بأن  يقين  على  وجعله  الصناعة  عالم  على 
مشاريع  ألنها  بلد  ألي  االقتصادي  التقدم  مفتاح  هي 
طويلة األمد. ربما كانت البداية متواضعة، ولكن اتساع 
والتطوير،  الجهد  من  بمزيد  يغري  حافزًا  كان  الحلم 
إنجازاته، السيما  إليه وإلى  الدولة  حتى بدأ يلفت أنظار 
لديهم  أناس  إلى  بحاجة  كان  البحريني  االقتصاد  أن 
وروافد  بخيارات  البحريني  االقتصاد  رفد  في  الطموح 
مؤمٌل  هو  كما  جيد  بشكل  االقتصاد  لينمو  مختلفة 
لغيره  قدمته  كما  الالزم  الدعم  الدولة  له  قّدمت  له. 
ممن لمست فيهم جدية العمل؛ قدمت له أرضًا بجوار 

سينما النصر وبدأ رحمه اهلل تصنيع أكياس الورق وورق 
 1970 عام  وبحلول  بابكو  شركة  مع  باالتفاق  التواليت 
وأعقب  سلمان  بميناء  الصناعية  المنطقة  إلى  انتقل 
الصناعية  المنطقة  في  جديدين  مصنعين  بناء  ذلك 
في  الصناعية  المنطقة  مصانع  واقتصرت  سترة  في 
البالستيك،  أكياس  أنواع  كل  إنتاج  على  سلمان  ميناء 
وتنوعت،  األخيرة  العشر  السنوات  خالل  اإلنتاج  وتوزع 
فبدأ اسم المسقطي يأخذ مكانه ومكانته، وآخر تلك 
والبالستيكية  الورقية  المنتجات  مشروع  المشروعات 
)منطقة  الحد  في  الجديدة  الصناعية  بالمنطقة 

سلمان الصناعية(.

كلُّ عقبٍة خطوة نحو األفضل

بّد  فال  وقدرات  طاقاٍت  من  اإلنسان  امتلك  مهما 
كانت  لكنها  إليه،  طريقها  تخطئ  ال  الصعوبات  أن 
به  الذي  للمجد  وصواًل  يعتليها  عتبات  محض  لوالدي 
انطالقة  محطة  وكل  محّطة،  عقبٍة  فكل  يحلم، 
بأن  وأخواتي  إخوتي  عّلم  كما  يعلمني  كان  جديدة، 
أو تحدٍّ أو صعوبة تواجه أحدنا فإن عليه أن  أية عقبة 
يعتبرها نقطة انطالق جديدة في مسيرته االجتماعية 

والعلمية والعملية.

إنما األمم األخالق

ربما تكون شهادتي فيه مجروحة رحمه اهلل، فسيبقى 
التي  الصالحة  القدوة  وهو  السيما  ألبيه  منتصرًا  االبن 
مازال  اآلن،  حتى  يذكرونها  ورفقتها  أصحابها  مازال 
الناس والجيران في )فريق المخارقة( يذكرون مناقبه 

وحميد أخالقه. 

ويذكر أولئك وغيرهم من الزمالء الذين عايشوه في 
بأنه كان ودودًا محبًا لهم، وكان  الشركات الصناعية 
متعاونًا معهم إلى أبعد الحدود ومتابعًا ألحوالهم 
رحمه  وكان  مستمر،  بشكل  والصحية  المعيشية 
القدامى  وأصدقائه  وجيرانه  األهل  مع  متواصاًل  اهلل 
2010م، ومازال  العام  12 أغسطس من  حتى وفاته في 
العالقة  لتلك  امتدادًا  معنا  متواصلين  الكثيرون 
من  يمتلك  كان  وبينهم.  بيننا  اهلل  رحمه  خلقها  التي 
على  فيفرض  متميزًا  يجعله  ما  الشخصية  مقومات 
له،  صديقًا  يكون  أن  ويتمنى  يحبه  أن  يلتقيه  من  كل 
كانت  لذا  الكبير،  قبل  الصغير  ويقدر  يحترم  كان  إذ 
عالقاته واسعة جّدًا مع العديد من أبناء البحرين ومن 

مختلف المناطق حيث كان محبًا للجميع دون تمييز.

“قْد يسهل على اإلنسان أحيانًا أن يتعّلم لكن 
يصعب على الكثيرين المحافظة على ما تّم 
تعّلمه، وأبي كان موسوعة إنسانية وعملّية، 
وخبرتها،  شبابها  عصارة  من  الكثير  أهدتنا 
العقبات  تخطي  على  القدرة  منه  تعلمُت 
العزيمة  تكون  وأن  حّدتها،  بلغت  مهما 
أن  يمكن  ما  كل  به  أجابه  سالحًا  واإلصرار 
واحترامه  اإلنسانية  مبادئه  طريقي،  يعترض 
وّرثها  التي  الرسائل  أهم  إحدى  هي  للجميع 
لنا لتظل الشركة قائمة شاهقة حتى اليوم”... 
جانبًا  المسقطي  خالد  لّخص  الكلمات  بتلك 
مهدي  حسين  الحاج  والده  حياة  من  مهّمًا 
بصمات  مازالت  الذي  اهلل،  رحمه  المسقطي 
نجاحاته قائمة حتى اليوم في مشواٍر أكمله 
دأبه  كانت  المواقف  أنسنة  بعده،  من  األبناء 
أرواحهم،  أروقة  في  ذكراه  ُطبعت  حتى 

ليبقى بينهم الغائب الحاضر.

المرحوم الحاج حسين مهدي المسقطي

المرحوم في مكتبه في السوق المسقف في الخمسينيات بشارع باب البحرين 
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في رمضان طقوٌس وعادات

الرمضانية،  المجالس  بحضور  كثيرًا  اهلل  رحمه  اهتّم 
بأن  الشديد  إليمانه  المجالس  معظم  وزيارات 
المجالس الرمضانية رفد من الروافد التربوية والدينية 
واألخالقية، التي تزرع القيم األصيلة والثوابت العميقة، 
كما أن وجودها نعمة، ومتنفس لألفراد تفتح الحرية 

أمامهم للتعبير عما تجول به النفس.

وكان دائمًا يؤكد على أن المجالس تعد اليوم ضرورة 
من الضرورات المجتمعية في توثيق العالقات بين أبناء 
الحفاظ  إلى  اليوم  يدفعنا  ما  وهذا  الواحد،  المجتمع 
العادات  أن  من  الرغم  على  الطقوس  تلك  على 
والقصص الرمضانية قد ال تختلف من فرد إلى آخر في 
لعادات  وفقا  واحده  حياة  نعيش  أننا  باعتبار  البحرين 
وتقاليد إسالمية واجتماعية واحدة. شهر رمضان في 
عموميته ال يختلف بين الماضي والحاضر فمازال الناس 
األهل  بين  الزيارات  وتعزيز  الرمضانية  األطباق  يتبادلون 
الرمضانية،  المجالس  وزيارة  منها  واإلكثار  واألصدقاء 
التكنولوجيا  ودخول  الحياة  تطور  أن  إنكار  يمكننا  وال 
قد فرض نوعًا من التغيير على حياتنا وعاداتنا وحواراتنا 
خصوصيات  في  كثيرا  يختلف  ال  العموم  في  أنه  بْيَد 

الشهر الكريم.

محطات ونقاط انطالق 

الذي  المسقطي  مهدي  حسين  الحاج  الوالد  ومشوار 
بالعديد  مر  بل  سهال  يكن  لم  عامًا   55 نحو  إلى  امتد 
من الصعاب إال أن نظرته الثاقبة ورغبته الجامحة في 
العمل من أجل البحرين وكذلك في حماية أبنائه وبناته 
 11 عددهم  البالغ  والبنات  لألبناء  واعد  مستقبل  وبناء 
مكنه  مما  بال  وهدوء  بروّيٍة  الصعاب  تلك  واجه  فقد 
مجال  في  وباألخص  التحديات  تلك  مواجهة  من 
خاصة  النقل  وسائل  لضعف  نظرا  والتصدير  التصنيع 
وأن التصنيع كما كان الوالد يعتقد بأنه ذو مردود بعيد 
المدى وليس كالتجارة ذات المردود المباشر، وبالتأكيد 
األعمال  أصحاب  مساعدة  في  رياديٌّ  دوٌر  للدولة  كان 
الصناعي  المستقبل  بناء  في  الدولة  أهداف  لتحقيق 

المتين القتصادنا الوطني.

من  العديد  اهلل  يرحمه  الوالد  مسيرة  في  وجاء 
كان  حيث  العائلية  المحطات  أبرزها  إن  إال  المحطات 
التحصيل  توفير  أولوياته  أهم  ومن  بل  عليه،  لزامًا 
العملي المتميز ألبنائه األحد عشر وهذا ما عمل عليه 
طيلة حياته للوصول بهم ألعلى المستويات العملية 

بأن  اهلل  يرحمه  منه  إيمانًا  التخصصات،  مختلف  في 
لكل فرد في المجتمع دور في مجال مختلف، وتحقق 
له ما أراد حيث  تخرج جميع أبنائه وبناته من جامعات 
يعملون  اليوم  وهم  مختلفة،  تخصصات  في  عريقة 

ضمن  مجموعة العائلة وعدة مؤسسات حكومية.

تعليم أبنائه كان أيضًا محطة من المحطات الرئيسة 
من  فرد  كل  تخرج  كان  حيث  اهلل،  رحمه  حياته  في 
المسقطي  مهدي  حسين  الحاج  المرحوم  عائلة 
يحتفل  اهلل  يرحمه  فكان  حياته،  في  مهمة  محطة 
أسهم  مما  له  ابٍن  أول  وكأنه  فرد  لكل  التخرج  بذلك 
في خلق أسرة مترابطة متحابة لما غرسه في كل فرد 

من أبنائه من أخالق وحب الناس وحب الخير للجميع.

ثمة محطات أخرى غيرت مجرى حياته؛ لعل من  أبرزها 
حيث  الصناعي  فرانكفورت  معرض  إلى  األولى  زيارته 
إلى  التجاري  وتفكيره  عمله  مجرى  الزيارة  تلك  غيرت 
شركة  إنشاء  في  أسهمت  المحطة  وهذه  التصنيع 
المسقطي، التي غدت اليوم من أكبر شركات تصنيع 

الورق في المنطقة.

األرض  في  وتتمثل  الصناعية  مسيرته  بدايات  تأتي  ثم 
التي منحتها الدولة مقابل سينما النصر بالمنامة لبناء 
مصنع منتوجات الورق ومنها كانت االنطالقة لشركة 
المسقطي التي أصبحت اليوم عنصرًا هامًا من عناصر 

االقتصاد في البحرين.

عمال  بـ5  المخارقة  مصنع  في  عمله  الوالد  بدأ  وقد 
فقط، أما اليوم فيصل عدد الموظفين في مجموعة 
الشركات إلى ما يزيد على 600 موظف، وكان في ذات 
العقارات  أسواق  إلى  أنشطته  بعض  يوجه  الوقت 
بمرونة  معها  التعامل  تتطلب  فالحياة  واإلنشاءات 

وذكاء وفهم لمتغيراتها.

رسالته اإلنسانية وحسن المعاملة

إنسانًا  يكون  أن  من  التجارة  إلى  توجهه  يمنعه  ولم 
له في عمله في متجره  األولى، كنُت مالزمًا  بالدرجة 
الصغير بالمنامة حتى يوم وفاته، وكان جلُّ اهتمامه 
يتركز على ضرورة حب العمل والتواجد المستمر في 
مكان العمل، وعدم تركه في أيدي أي من كان بل كانت 
الرسالة األهم هي أن أكون في موقع العمل بشكل 
التصدير.  وحتى  اإلنتاج  خطوات  لكل  ومتابعًا  مباشر 

كذلك ركز رحمه اهلل على ضرورة إعطاء كل ذي حق 
حقه في الوقت الصحيح وإعطاء العامل حقه قبل أن 
يجف عرقه وأن ال تأخذ حق أي أحد باعتبار أنه ال يرغب 
“عامل  المشهورة  بالمقولة  عمال  حقه  يأخذ  أن  في 
الناس كما تحب أن يعاملوك”. أما رسالته الثقافية فقد 
تجلت في تعلمي حب القراءة واإلطالع من خالله هو، 
إلى جانب اإلطالع في كافة علوم الحياة لتفيدني في 
الوالد  أن  باعتبار  واالجتماعية  واألسرية  العملية  حياتي 
واإلطالع  والثقافة  بالقراءة  شغوفا  كان  اهلل  يرحمه 
األديب  يكتبه  كان  ما  القراءة  إلى  جذبه  شعور  وأول 
أحمد حسن الزيات في مجلة الرسالة، وحديث األربعاء 
جانب  إلى  الجاهلي  الشعر  في  وكتابة  حسين،  لطه 
مصطفى  والشيخ  والعقاد  للمازني  متفرقات  قراءات 
أحمد  كتابات  إن  وأتذكر  السابق  األزهر  شيخ  المراعي 
عن  ترجمته  وخاصة  كثيرا  فيه  أثرت  الزيات  حسن 
بزيارة  قام  عندما  إنه  حتى  جوته  األلماني  الشاعر 
ووجد  جوته  بيت  زار  الخمسينيات  حقبة  في  أللمانيا 
فيه بعض ما وصفه الزيات في ترجمته. إال إن الرسالة 
األثر  لها  كانت  والتي  الوالد  من  تعلمتها  التي  األهم 
الكبير في نجاح مسيرتي االجتماعية والعملية تمثلت 
في حب األسرة في حب األبناء في حب اإلخوان وفي 
حب العائلة، وأن نعمل مع بعضنا ونخاف على بعضنا، 
ونتشاور مع بعضنا البعض للوصول إلى األفضل دائما، 
لذا إنا متفاهم بشكل كبير ومعتمد على زوجتي التي 
مكنني  مما  بنجاح  األسرة  دفة  بقيادة  وتقوم  قامت 
من مواصلة المشوار الصناعي الذي بدأه والدي، وهذا 
والدتي  أعطى  حيث  به  يعمل  والدي  كان  ما  بالفعل 
يرحمها اهلل دورا بارزا في تربية األبناء إيمانا منه بأن لكل 

فرد في األسرة دورا يجب أن يلعبه لتكتمل الصورة.
التي  الرسائل  أهم  من  الرسالة  هذه  أعتبر  فإنني  لذا 
أنا  ما  إلى  وصلت  بفضلها  والتي  الوالد  من  تعلمتها 
الحسنة  االجتماعية  العالقات  تمازج  بفضل  اآلن  عليه 
اإلنسانية  العالقات  وتعزيز  استثناء  دون  الجميع  مع 

والعمل الجاد في الحياة العملية.

على متن باخرة متوجهًا من مصر إلى إيطاليا في عام 1950

في إحدى زياراته لبيروت في نهاية الخمسينيات

المرحوم مع إبنه نبيل في العام 1955
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مجلس عبداهلل محمد جمعة
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مجلس بومجيد
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ذكريات من أيام زمان

تم تأسيس نادي العلوم أو مركز العلوم للشباب واألطفال في  	•
البحرين في عام 1986م

	شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات أول مشروع صناعي  	•
بحريني مشترك في مجال البتروكيماويات بدأت الشركة عملياتها 

اإلنتاجية عام 1985م

تم افتتاح أول مدرسة مستقلة لرياض األطفال في البحرين في  	•
مدينة المحرق عام 1948م.

انضمت البحرين لالتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية في  	•
عام 1993م.

ناقلة النفط السكوندو التابعة لشركة موكال غادرت اليابان وعلى ظهرها 
أول شحنة من نفط البحرين الخام في عام 1934م

مضمار سباق )الريس( في منطقة العدلية

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفه يرأس الجلسة 
االفتتاحية للمؤتمر األول لحكام إمارات الخليج في دبي وبجانبه المغفور له 

الشيخ زايد بن نهيان في عام 1986م

إنشاء مصفاة للتكرير في منطقة سترة في عام 1934م سيارة شيفروليت خاصة موديل 1920م
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 سوق األربعاء – أحد األسواق األسبوعية التي كانت تقام في المنامة مبنى بلدية المنامة الجديد قيد اإلنشاء في عام 1960م
وسط السوق المركزي

األستاذ أحمد سلمان كمال يجري لقاءًا إذاعيًا مع المطرب محمد فؤاد 
بمناسبة زيارته للبحرين

مبنى باب البحرين أوائل الثالثينات ويرى في الصورة سكة الحديد لعربات نقل 
البضائع من داخل ميناء المنامة )الفرضة( إلى المكان المخصص لتفريغ 

البضائع خلف مبنى مركز الشرطة والبريد سابقًا في عام 1930م

جانب من معالم قصر الصخير العامر جمهور يتابعون مباراة كرة القدم أمام مبنى قلعة الشرطة بالمنامة



 ألي إضافات أو تعديل على بيانات المجالس
 ramadanyat@live.com :الرجاء مراسلتنا على

36343781 مجلس  الشيخ عبداهلل بن خليفة  بن سلمان آل خليفة الرفاع 
39330700 الرفاع  مجلس  سعادة الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة 
17214889 الرفاع  مجلس  سعادة محمد إبراهيم المطوع 
39922222 الرفاع  مجلس  خالد عبدالرحمن المؤيد وإخوانه 
39444420 عالي  مجلس  سعيــد الصيـرفي  
17551111 عالي  مجلس  مجلس المرحوم حجي حسن العالي 
17249991 عالي  مجلس  أحمد منصور العالي 
36411000 عالي  مجلس  أحمد محفوظ العالي 
39662685 الجفيـر  مجلس  الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد الخليفة 
17253429 األمواج  مجلس  عبداهلل يوسف أكبر علي رضا  
17537722 السفارة السعودية  مجلس  سعادة السفير السعودي 
17345138 المحرق   مجلس  المحافظ سلمان بن عيسى بن هندي 
39624283 المحرق  مجلس بيت السكـران  
17732220 المحرق  مجلس  علي راشـد األميـن  
39678811 البسيتين  مجلس  حسن علي البنفالح 
39476676 الحد  مجلس عائلة المحمود  
36711881 الحد  مجلس الذواوده  
39616151 الحد  مجلس  عبد الرحمن بو علي  
39650640 مدينة عيسى  مجلس  سعادة جهاد بوكمال 
39460713 ماتم العريض/المنامة  مجلس العريض 
39466666 الحورة  مجلس  النائب عادل العسومي 
39683003 عسكر  مجلس  جمعة محمد جمعة الكعبي 
39616169 مدينة عيسى  مجلس الشاعر  
17253171 السلمانية  مجلس عائلة أبل 

مجلس  الشيخ عبداهلل بن علي بن حمد آل خليفة
36411000 عالي  مجلس  أحمد محفوظ العالي  
39639888 المنامة  مجلس  المرحوم السيد موسى العلوي  

الجفير  مجلس  عائلة المديفع 
39454188 القضيبية  مجلس  المرحوم علي بن يوسف فخرو 
39457300 فريق العوضية  مجلس  صالح خنجي 
17225547 النعيم  مجلس  أحمد يوسف محمود 
39645444 بالد القديم  مجلس  عبد المهدي البصري 
39424269 بالد القديم  مجلس  صالح الجالوي 
17228855 المنامة  مجلس  صادق وتقي البحارنة 
39672223 الحد  مجلس  المسلم 

المنامة  مجلس  أبناء سيد كاظم جعفر العلوي  
39585457 بني جمرة  مجلس  الحاج محمد علي منصور الغسرة 
39458262 بوري  مجلس  الشيخ أحمد العصفـور  

39464048 القفـول  مجلس  فيصل عبد اللطيف السليمان الناصر وإخوانـه  
39661855 الرفاع  مجلس  عبد اهلل أحمد ناس وأوالده 
39660661 قرب األستاذ الوطني  مجلس  محمد إبراهيم الشروقي 
17780303 الرفاع  مجلس  أحمـد سلمـان كمـال 
39455963 الرفاع الغربي  مجلس  محمد عبداهلل الهرمسي الهاجري 
39453233 الجفير  مجلس  الشيخ محمد جعفر الجفيري 
39632020 الجفير  مجلس  إبراهيم محمد علي زينل 
39631110 الماحوز  مجلس  أبناء عبد الكريم األنصاري  
39699090 العدلية  مجلس  محمد عبد هلل الزامل  وإخوانه 
39863993 جدحفص  مجلس المرحوم الشيخ سليمان المدني 
39671166 البرهامة  مجلس  جاسم وفريد الخاجة 
39652266 السهلة بوقوة  مجلس  سماحة سيد عبداهلل الغريفي 
39450480 السنابس  مجلس  مصطفـى الشرخـات  
39688688 المقشع  مجلس  فيصل الخور وإخوانه 
39694924 رأس رمان  مجلس مصطفـى عبداللطيـف 
39677077 دار كليب  مجلس  الحاج إبراهيم الكاظم 
17322978 المحرق  مجلس  عبداللطيف جناحي 
39323932 الجفير  مجلس  عائلة العوضي 
17785558 الرفاع  مجلس  صالح محمد عيد 
39330700 الرفاع  مجلس  سعادة الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة   
39323233 الرفاع الشرقي  مجلس  جبر سلطان السويدي  
17259999 بوكوارة  مجلس  جاسم ومحمد المهزع 
39691122 سند  مجلس  أحمد ابراهيم بهزاد  
17703131 القضيبية  مجلس  محمد عبداهلل عيسى المناعي 
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