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بيل كليتون يزور جموهرات املناعي

الوجيه حممد املناعي (:)2/1

الولع بالل�ؤل�ؤ يالحقني منذ طفولتي لليوم
] رباب �أحمد:

مع جورج
بو�ش الأب

جدي ال�شيخ �سامل بن
دروي�ش م�ؤ�س�س قالقي يف
�أربعينات القرن 19
� 350شخ�ص ًا تقريب ًا �سكان
قاليل منت�صف الثالثينيات
يف منزلنا  11خادم ًا من
الن�ساء والرجال البحرينيني
العائلة تعمل بتجارة الل�ؤل�ؤ
منذ العام 1824
عمل والدي يف املنزل حتى
افتتح مكتبة يف 1952
طفولتي عامرة ب�شغف
املغامرة وروح االكت�شاف
�أنا م�شرف املق�صف
واحلديقة وعريف الف�صل
و�إمام احتياطي
العوز يف املدر�سة خلق لديّ
باكر ًا الرغبة يف م�ساعدة
النا�س
�ساعة ون�صف ذهاب ومثلها
�إياب للمدر�سة �سري ًا على
الأقدام

الوجيه حممد عبداهلل بن عي�سى املناعي ،هو �ضيف «ذكريات» لهذا الأ�سبوع .واحلديث
عن ذكريات املناعي �صاحب جموهرات املناعي حديثا يطول ،خلربته الطويله وباعه العريق
يف جماله الل�ؤل�ؤ ،وهو احلجر الكرمي الذي طاملا ا�شتهرت به البحرين ،وكانت م�صدر دخل
للتجار حتى الطفرة النفطية� ،إ�ضافة �إىل تخ�ص�صه يف املجوهرات ب�شكل عام .و�إىل جانب
خربته الطويلة يف املجاالت املذكورة �سلفاً ،ف�إن املناعي – التاجر احلذر يف ت�صريحاته -
لديه الكثري من الرتاكمات املعرفية التي �أكت�سبها عرب ال�سنني من خالل توا�صله مع النا�س يف
البحرين وخارجها ،ولعل هذا التوا�صل هو ما خلق لديه الرغبة وال�سعي الدائم لتقدمي العطاء
واخلري.
كما �أن حممد املناعي هو حفيد ال�شيخ �سامل بن دروي�ش ،م�ؤ�س�س قرية قاليل يف �أربعينيات القرن
التا�سع ع�شر امليالدي ،والذي ُعرف ب�شجاعته وقوته و�شدة ب�أ�سه يف احلروب.

يقول حممد املناعي لـ «ذكريات» ولدت
يف  1935 -4-4بقرية قاليل –�شمال
�شرق املحرق -والتي �أ�س�سها جدي الرابع
�سامل بن دروي�ش يف الزاوية ال�شمالية
ال�شرقية من البحرين ،وكان يقطنها خالل
فرتة طفولتي ما يقارب � 350شخ�صا،
ولكن هذا العدد ت�ضاعف ب�صورة كبرية
جدا اليوم ،حتى �صار عدد �سكانها كبريا
جدا مع التطور العمراين ،وانتقال الكثري
لل�سكن فيها.

باكورة الفرح

قدمت �إىل احلياة لأك��ون بذلك الأبن
لوالدي ،و�أدخل ال�سرور على قلب
البكر
ّ
وال��دي تاجر الل�ؤل ؤ� املعروف ووالدتي
ّ
�سليلية املناعي هي الأخ���رى ،وحلقني
بعدها �أربعة �أ�شقاء �أحمد� ،سامل ،عي�سى
وعلي ،وثالث �شقيقات فاطمة زكية ولبنى.
ون�ش�أت يف منزلنا مع �أ�سرتي ال�صغرية
�إىل جانب املرحومة جدتي لأمي ،وخالتي
الكبرية لولوة ،وزوجها املرحوم �أحمد بن
عي�سى بن هندي ،والذي كان ي�أتي للمنزل
«يوم وترك»  ،ذلك لأنه كان متزوجا ً من
زوجتني احداهما خالتي� ،إىل جانب وجود
 11خادما بني رجل وام��ر�أة ،وجميعهم
مولودين يف منزلنا ،ومن البحرينيني.

م�شوار الولع

وال��دي يف املنزل بتجارة
ولعل عمل
ّ
الل�ؤل ؤ� كغريه من الطواوي�ش يومها ،حيث
افتتح �أول مكتب يف  1952يف �شارع
املتنبي مكتب قرب الربيد باملنامة( ،لعمل
لدي باكرا ً الولع
عمله يف املنزل) خلق
ّ
بالل�ؤل ؤ� والتعلق به ،هذا الولع حلقني
حتى مراحل الحقة من حياتي والزال يفعل
بي لليوم ،ومما جتدر الإ�شارة له �إىل
ذلك ّ
�أن العائلة تعمل بتجارة الل�ؤل ؤ� منذ العام
.1824
ع�شت طفولة �سعيدة جداً ،بكل براءة
ه��ذه املرحلة ،و�شغف املغامرة وروح
الأكت�شاف فيها ،والده�شة مع التعرف على
جزئية جديدة يف هذه احلياة .وحني بلغت
الرابعة توجهت لتعلم القر�آن الكرمي لدى
املطوع املرحوم مال حممد بن حممود .ويف
العام � 1942ألتحقت مبدر�سة احلد للبنني،
برفقة جمموعة من الزمالء والأ�صدقاء
ومن بينهم:ال�شيخ عي�سى بن حممد  ،زايد
الكبي�سي ،عبدال�سالم الأن�صاري ،خليفة
ال�صباح البنعلي ،و�آخرون .تتلمذنا فيها
على يد ثلة من الأ�ستاذة الأفا�ضل �أمثال:
الأ�ستاذ حممد البحري ،الأ�ستاذ حممود
�شلبي ،الأ�ستاذ حممد علي حممد م�صري،

ومن فل�سطني الأ�ستاذ عبداهلل الفرج ،الأ�ستاذ
�صالح طوقان ،الأ�ستاذ عي�سى املحميد ،
الأ�ستاذ �إبراهيم عبداهلل ال�صباح والأ�ستاذ
عبدالرحيم رزب��ه ،وك��ان مدير املدر�سة
�آن���ذاك الأ�ستاذ يعقوب ال��غ��وز ،وال��ذي
حبب لنا الدرا�سة كطلبة عرب �إخال�صه
لعمله وحزمه يف �إدارة املدر�سة ومهاراته
الرتبوية� ،إىل جانب دور الأ�ساتذة يف ذلك
فهم رجال �أفا�ضل على درجة من التقوى
والأخالق ،والروح الرتبوية التي �ساهمت
يف خلق جيل من رجاالت البالد عرب حزمها
تارة ،وعنياتها تارة �أخرى.
ومما جتدر الأ���ش��ارة له هنا� ،إىل �أن
مدير املدر�سة كان يوليني �إدارة العديد
من اخلدمات املدر�سية لثقته يف قدراتي
وتنفيذي لأوام��ره ،فقد كنت م�شرفا على
املق�صف املدر�سي واحلديقة املدر�سية،
كما انني كنت الإمام الإحتياطي مب�صلى
املدر�سة وعميد «عريف» الف�صل.

حمب ال�شعر واخلط

وخالل ال�سبعة �أعوام التي در�ست فيها
باملدر�سة فانني �شاهدت العوز واحلاجة
لدى بع�ض الطلبة ،الأمر الذي حفزين على
عمل اخلري منذ �سن �صغري ،فكنت ودون
علم �أحد �أمنح ما تي�سر يل من مبلغ للطلبة
املحتاجني ،وتطور هذا ال�شعور بامل�س�ؤولية
االجتماعية وكرب معي .وقد كنت خالل
درا�ستي حمبا ً ملادتي الإن�شاء ،وال�شعر
واللغة العربية والأدب واخلط ،فقد كان
لكل جمال باللغة العربية ح�صة خا�صة،
يتناول فيها امل��در���س الأم���ور اخلا�صة
بالتخ�ص�ص ب�إ�سهاب.
ولعلني ال �أبالغ حني �أقول ب�أن ذكرياتي
علي،
املدر�سية مبعث لل�سعادة والفرح
ّ
با�ستثناء تعب الإياب والذهاب للمدر�سة،
فقد كنا نتوجه م�شيا ً على الأق��دام لها،
خ�لال ف�ترة ال تقل ع��ن �ساعة ون�صف
ال�ساعة للذهاب ومثلها للإياب للمنزل.
ومن ح�سن حظنا �أنا و�شقيقي �أن �أهلي
كانوا ير�سلون لنا الغداء يف املدر�سة
خالل فرتة اال�سرتاحة ،و�إال كنا كغالبية
الطلبة م�ضطرين للعودة للمنزل لتناول
وجبة الغداء ومن ثم العودة للمدر�سة ،فقد
كانت الدرا�سة يومها على مرحلتني ،علما
ب�أنه كانت لدينا يف املنزل �سيارة وقتها،
ولكن ظروف احلرب العاملية الثانية حالت
دون احل�صول على الأم��ور ال�ضرورية
لت�سيري ها .
يف الأ�سبوع املقبل املزيد من الذكريات
امل�شوقة للوجيه حممد املناعي فرتقبوها.

حممد
املناعي

قطرات من بحر املناعي
] حا�صل على و�سام �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة من
الدرجة الثانية من لدن �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك
مملكة البحرين.
] حا�صل على و�سام الكفاءة من الدرجة الأوىل من جاللة امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين .
] حا�صل على �شهادة الدكتوراه الفخرية من اك�سفورد اكادميي يف بريطانيا.
] �صاحب جموهرات املناعي.
] من امل�ؤ�س�سني وع�ضو جمل�س �إدارة البنك الأهلي ونائب رئي�س.
] من امل�ؤ�س�سني ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة دملون للدواجن.
] من امل�ؤ�س�سني ورئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة الأهلية للدواجن.
] من امل�ؤ�س�سني وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الت�أمني الأهلية.
] من امل�ؤ�س�سني وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ترافكو.
] من امل�ؤ�س�سني وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة اخلليج لال�ستثمارات العربية (م�صر).
] من امل�ؤ�س�سني ونائب رئي�س جمل�س �إدارة م�صنع تقنية الزجاج.
] رئي�س جمل�س �إدارة �شركة املناعي للتجارة واال�ستثمار.
] رئي�س جمل�س �إدارة �شركة املناعي لل�سيارات.
] رئي�س جمل�س �إدارة �شركة يونيفر�سال انرتبرايز.
] رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ردماك.
] رئي�س جمل�س �إدارة �شركة املناعي لالملنيوم.
] رئي�س جمل�س �إدارة �شركة يونيفر�سال خلدمات املكاتب.
] رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (الأردن).
] ع�ضو جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية.
] �ساهم يف العمل ببع�ض امل�ؤ�س�سات اخلريية واالجتماعي ومنها:
] ع�ضو يف جمل�س التجارة والغو�ص (التابع ملحاكم البحرين).
] ع�ضو جمل�س البلدية املركزية وع�ضو اللجنة القانونية.
] رئي�س اللجنة االعالمية يف غرفة جتارة البحرين.
] اجلواهرجي املعتمد يف (متجر النايف) للجي�ش الربيطاين يف قاعدة
اجلفري مملكة البحرين.
] ع�ضو م�ؤ�س�س يف جمعية البحرين اخلريية.
] ع�ضو يف جلنة حاملي الهوايات التابعة لرئا�سة جمل�س الوزراء.
] رئي�س جمل�س جلنة الذهب واملجوهرات يف غرفة جتارة وال�صناعة
البحرين.
] رئي�س اجلمعية اخلليجية للمجوهرات.
] ع�ضو جلنة خمترب البحرين لل�ؤل�ؤ واالحجار الكرمية.
] ع�ضو جمعية ال�شرق الأو�سط (لرجال الأعمال لندن).
] ع�ضو جمعية علم االحجار لربيطانيا العظمى (لندن).
] رئي�س جمعية تنظيم ورعاية الأ�سرة.
] ع�ضو حُمكم يف مركز التحكيم لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
] ع�ضو خبري يف مركز التحكيم لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
] ع�ضو جمل�س �إدارة دار الطفل.
] ع�ضو جمل�س ال�شورى.
] ع�ضو م�ؤ�س�س ورئي�س فخري ل�صندوق الق�ضيبية اخلريي.
] ع�ضو جلنة امل�ساعدات االن�سانية (حكومة البحرين).
] ع�ضو �شرف يف جمعية رعاية امل�سنني (طرابل�س – لبنان).
] ع�ضو �شرف يف جمعية رعاية الوالدين (لبنان).
] ع�ضو �شرف يف نادي الروتري املنامة.
] ع�ضو اللجنة الوطنية ملراقبة اال�سعار وزارة ال�صناعة والتجارة.
] م�ؤ�س�س (�صالة حممد عبداهلل املناعي) للمنا�سبات االجتماعية
وتدري�س علوم القر�آن الكرمي بالق�ضيبية – املنامة.
] م�ؤ�س�س يف معظم ال�شركات العامة (البحرينية).
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حممد املناعي (:)2/2

عالقة العداء بني البحر والبحرينية جعلت جموهراتها تخلو من الل�ؤل�ؤ
] رباب �أحمد:

بيل كليتون يزور جموهرات
املناعي

الوجيه حممد عبداهلل بن عي�سى املناعي ،هو �ضيف «ذكريات» لهذا الأ�سبوع .واحلديث عن
ذكريات املناعي �صاحب جموهرات املناعي حديثا يطول ،خلربته الطويلة وباعه العريق يف جماله
الل�ؤل�ؤ ،وهو احلجر الكرمي الذي طاملا ا�شتهرت به البحرين ،وكان م�صدر دخل للتجار حتى
الطفرة النفطية� ،إ�ضافة �إىل تخ�ص�صه يف املجوهرات ب�شكل عام .و�إىل جانب خربته الطويلة يف
املجاالت املذكورة �سلفاً ،ف�إن املناعي -التاجر احلذر يف ت�صريحاته -لديه الكثري من الرتاكمات
املعرفية التي اكت�سبها عرب ال�سنني من خالل توا�صله مع النا�س يف البحرين وخارجها ،ولعل هذا
التوا�صل هو ما خلق لديه الرغبة وال�سعي الدائم لتقدمي العطاء واخلري.
كما ان حممد املناعي هو حفيد ال�شيخ �سامل بن دروي�ش ،م�ؤ�س�س قرية قاليل يف �أربعينيات القرن
التا�سع ع�شر امليالدي ،والذي ُعرف ب�شجاعته وقوته و�شدة ب�أ�سه يف احلروب ،يف الأ�سبوع املا�ضي
تناولنا احلديث عن ذكريات الوجيه حممد املناعي خالل فرتة الطفولة والدرا�سة باملدر�سة ،ويف هذا
الأ�سبوع نتاول احلديث حول مراحل الحقه.

يقول حممد املناعي لـ «ذكريات» بعد تخرجي من املدر�سة،
�صقلت ولعي بالل�ؤل ؤ� عرب توجهي لدرا�سة ت�صميم و�صناعة
املجوهرات ،يف �أحد معاهد بونا بالهند ،يومها مل �أكن �أجتاوز
 16ربيعا .ورغم مرور كل هذه الأعوام ،على �سفرتي الأوىل
للهند� ،إال �أن الزمان مل يكن قادرا ً  ،على حمو انبهاري ال�شديد
بالهند ،ف�أنا ال�صبي القادم من قرية �صغرية ،متوا�ضعة
يومها� ،-أ�شاهد الكهرباء ،وال�سيارات ،وامل�صاعد ،واملباين،مناظر مل تعتد عيناين على ر�ؤيتها .وكان �أبي حينها متواجدا
يف مكتبه املخت�ص بتجارة الل�ؤل ؤ� يف بومباي ،وكنت �أزوره
كل �أحد.

بالثوب العربي

�أما درا�ستي يف املعهد فهي باللغة الإجنليزية ،مليئة
باملتعة ،والقدرة على �صقل اخلربة يف جمال �صناعة وت�صميم
املجوهرات ،ومما جتدر الإ�شارة له هنا� ،أنني وخالل فرتة
درا�ستي يف املعهد كنت العربي الوحيد الذي يرتاد املعهد
وقتها ،ولأن تلك الفرتة �شهدت ا�ضرابات بني الهنود ،فقد كنت
�أرتدي الثوب العربي ،لكي يعرف النا�س انني ال عالقة يل
مبوجة الإ�ضرابات هذه.
وبعد � 19شهرا ً من الدرا�سة ،تخرجت من املعهد ،وعدت
للبحرين ،لأزاول العمل يف جتارة الذهب واملجوهرات بور�شة
الوالد الكائنة يف �شارع املتنبي باملنامة ،بالقرب من بريد
املنامة ،قبل �أن �أ�ستقل مب�شروعي اخلا�ص الحاقا.
ولأن الل�ؤل ؤ� الطبيعي ومع بدء ظهور الل�ؤل ؤ� املزروع،
تراجع الإقبال عليه ،حتى �صارت التجارة فيه يف قمة الك�ساد،
فقررنا ا�سنادها بتجارة املجوهرات ،ولنكون بذلك �أول من بد�أ
ب�صناعة املجوهرات بالبحرين ،كان ذلك يف العام .1952
وجنح الأمر ،و�صار الإقبال على املجوهرات يف البحرين،
وكذلك الكويت ،جدة ،مكة وغريها ،حتى ان الوالد ترك جتارة
الل�ؤل ؤ� يف الهند وتفرغ للخليج وبغداد وم�صر و�سوريا.

خالل حفل افتتاح قاعة حممد املناعي اخلريية للمنا�سبات

�إح�سا�س اخلبري

وعن الل�ؤل ؤ� املزروع ،يبني املناعي �أن فيه العديد من
الأنواع ،بع�ضها جيدة جدا وب�أثمان رخي�صة ،ولكن الأ�صل
هو الأف�ضل بطبيعة احلال .ومتييز الل�ؤل�ؤ الأ�صلي من املزروع
يعتمد على خربة تاجر الل�ؤل�ؤ ،و�إح�سا�سه يف الت�صنيف
ومعرفة الأوزان ،بيد �أن كلمة الف�صل التي حتدد ب�صورة
جازمة �إذا ما كانت هذه الل�ؤل�ؤة طبيعة �أم مزروعة ال يتم �إال
عرب �آلة الأ�شعة العميقة.
ومن املالحظ �أن جموهرات ن�ساء البحرين يف املا�ضي،
حتى يف �أيام عز الل�ؤل�ؤ ال حتتوي على الكثري من الل�ؤل�ؤ ،وقد
تكون خالية منها متاما ،وهذا يعود للثقافة املجتمعية ال�سائدة،
فكما نعلم �أن العالقة بني املر�أة البحرينية والبحر -القادم منه
الل�ؤل�ؤ -عالقة عداء ،فقدميا كان البحر ي�أخذ والداها �أو �أخيها
�أو زوجها لأ�شهر طويلة من العام ،خالل رحالت الغو�ص ،بل
ان بع�ض الرجال يتوفاهم اهلل خالل رحلة الغو�ص هذه ،هذا
الأمر كون عالقة غري طيبة مع املر�أة اخلليجية عامة والبحر،
انعك�ست على طبيعية جموهرات املر�أة.

الزبونة املمتهنة

هذا ما كان من �أمر املر�أة البحرينية قدميا� ،أما عالقة املر�أة
البحرينية اليوم مع املجوهرات ،فالأمر خمتلف متاما ،فاملر�أة
عموما اليوم تهتم بعلم الأحجار ومطلعة عليه ،بل ان التعامل
مع الزبونة اليوم �صار كالتعامل مع املمتهنة ،وهذا دليل مدى
انت�شار علم وثقافة املجوهرات ،ومع كل هذه املعرفة تتغري
الأذواق ،لتطالها �سنة الكون يف التغيري.

التجارة النافعة

و�آمل �أن توا�صل البحرين حالة الأمن والأمان ،يف ظل
قيادتها ،وبتكاتف كافة �أبناء �شعبها دون ا�ستناء لأي طيف

الوجيه حممد
املناعي

منهم ،متاما كما عا�شت طوال حياتها ،و�أن ي�سود الود اجلميع
والعالقات بني املواطنني والرتابط وال�شفقة والرحمة بني
النا�س ،و�أن تختفي الآثار امل�ستوردة ،و�أن يوا�صل االقت�صاد
تطوره� ،إذ ال يخفى على �أحد الدور الفعال الذي يلعبه
التطور االقت�صادي عرب االنفتاح وتطوير القوانني اجلاذبة
للم�ستثمرين .كما �آمل م�ضاعفة امل�شاريع امل�شجعة على
ال�صناعة ،واحلر�ص على التجارة النافعة للبالد ،والتي ترفع
ا�سمه عاليا ً يف اخلارج.

م�سك حياتي

ولأن عائلتي م�سك حياتي ،ف�س�أختم حديثي باحلديث
عنها .حيث تزوجت يف العام  1954من ابنة خالتي �شريفة،
والتي ولد حبي لها بعد زواجنا ،والتي �أكن لها الكثري من
املودة والتقدير ،فهي زوجة فا�ضلة وحمرتمة ون�شيطة قامت
برتبية �أوالدنا تربية �صاحلة ،حتى كربوا و�أ�صبحوا مدعاة
للفخر واالعتزاز.
وهم كل من عفاف «خرجية علم نف�س» ،ليلى «�أدب
اجنليزي»� ،أمل ،طالل «�إدارة الأعمال» وكذلك الأمر مع فواز،
واجلدير بالذكر هنا �أنني �أورثتهم جميعا ً حب املجوهرات.
�أنهم �أ�صدقائي ،وكل حياتي الذين �أجنبتهم �شريكة حياتي،
واالجتماع بهم و�أبنائهم من �أ�سعد اللحظات ،و�أحبها �إيل.
الآن وبعد كل هذا العطاء ،والباع الطويل يف جمال
املجوهرات ،ال يخطط املناعي لفتح �أفرع �إ�ضافية ملجوهرات
املناعي ،فزيادة الأفرع ،ال تعني زيادة الأرباح بال�ضرورة،
كما انه يف�ضل �أن يكون على ر�أ�س عمله ،يتابعه وي�شرف
عليه ب�صورة يومية ،وهو مقتنع مبا منحه اهلل ،رغم �سعيه
للأف�ضل .لكن ما ي�أمله املناعي� ،أن يقدره اهلل على فعل اخلري،
وهذا وحده كفيل مبنحه الر�ضا النف�سي ،و�إ�شاعة الفرح يف
نفو�س النا�س ،ونحن بدورنا ،ن�أمل له فرحا ً بقدر ما ينرث من
الفرح يف قلوب النا�س.

�صقلت الولع بالدرا�سة فكان
«املناعي للمجوهرات»
لي�س للزمان قدرة على حمو
ده�شة ال�صبي القادم من
قاليل �إىل الهند
العربي الوحيد يف معهد بونا
يف  1952د�شنا جتارة
املجوهرات يف البحرين
منذ منت�صف الأربعينات
لليوم مل يتوقف حبي
لزوجتي عن النمو
�أحبهُّ حلظات حياتي �أق�ضيها
برفقة عائلتي

