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قال إن البعثات األثرية بالبحرين بدأت بالخمسينات
عيسى أمين.. حافظنا على اآلثار والتراث طيلة 62 عامًا  

وآثار  تاريخ  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  قال 
في  تأسست  “الجمعية  إن  أمين  د..عيسى  البحرين 
الخمسينات من قبل البعثة الدانماركية كأول بعثة 
تنقيب في البحرين، ولم تكن جمعية وإنما ملتقى 
التاريخية  بالشؤون  المهتمين  فيه  يلتقي  صغير 
واالثرية ويتكلمون عن االشياء التي نقبوا عنها، وكان 
على  المحافظة  بأهمية  التوعية  اللقاء  من  الهدف 
منهم  استلمنا  “حينما  أنه  إلى  الفتا  والتراث”،  اآلثار 
أال  نفسه  الهدف  تبنينا  السبعينات  في  الجمعية 
التراث  على  والمحافظة  االثار  بأهمية  التوعية  وهو 
وتطويره”. وأضاف أنه “منذ أن بدأت الجمعية عملها 
من   %90 من  مكونا  طاقما  تضم  كانت   1983 في 
اليوم فإن  البحرينيين، أما  10% فقط من  المقيمين و 

ْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم“ “نَُكفِّ
ُه  الذنوب في القرآن .. “َفَأَخَذُهُم اللَّ

ِبُذُنوِبِهم“
الخطيئة،  الحرام،  الُجرم،  ئة،  السيِّ اإلثم،  المعصية،   
الَخْبُط،  الفاحشة،  المنكر،  الفجور،  الفساد،  الفسق، 
إنَّ  الَحْوُب..  الِحْنُث،  والثِّقل،  الِوْزُر،  الّلمم،   ، الشرُّ
حول  الكريم  القرآن  في  وردت  التي  المصطلحات 
عٌة، وكلُّ مصطلٍح  دة ومتنوِّ نب وأقسامه متعدِّ الذَّ
نب”،  “للذَّ ة  الخاصَّ األبعاد  من  ُبعٍد  عن  يكشف 
في  وأسلوبه  الكريم  القرآن  طريقة  هي  وتلك 
ألن  المستخدمة،  والمصطلحات  االستعمال  تنّوع 
الناس  إلى  إيصالها  يريد  التي  والرسائل  األهداف 
اآلثار  الكريم  القرآن  بّين  وقد  األخرى،  هي  عٌة  متنوِّ
هذه  خالل  من  مختلفة  بطرق  للذنوب  السيئة 
والروايات  الكريم  القرآن  قّسم  كما  االستعماالت، 
الكبائر والصغائر،  نوعين هما:  إلى  الذنوب  الشريفة 
التالية،  الشريفة  اآلية  التقسيم  صّحة  على  ويدلُّ 

ْر  في قوله تعالى: “ِإْن َتْجَتِنُبوا َكَباِئَر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَكفِّ
َئاِتُكْم”، وجاء التعبير عن الذنوب في القرآن  َعْنُكْم َسيِّ
للنبّي “ص” بصور مختلفة، وكّل  الشريفة  السنة  وفي 
للذنوب..  السيئة  الجوانب  من  جانب  إلى  ُيشير  تعبير 
“رمضانيات” تفرد سطورا في مفهوم الذنوب وأنواعها 

وأقسامها وكيفية التكفير عنها... 

هناك 90% من طاقم الجمعية من البحرينيين، إضافة إلى ذلك، 
فإن الجمعية كان لها دور رئيسي حينما لم يكن هناك متحف 
وطني وال هيئة ثقافة، وكانت أنشطة الجمعية تنتشر بالشارع 
اإلعالمية  الجهات  ظهرت  وبعدما  اآلن  أما  بأكمله،  البحريني 
فإن  الوطني  البحرين  ومتحف  الثقافة  وهيئة  اإلعالم  ووزارة 
تلك الجهات سحبت كثيرا من مسؤوليات الجمعية السابقة”. 
الجمعية  عمل  تواجه  التي  المعوقات  أبرز  “من  أنه  إلى  وأشار 
مشاركين  وغير  األثرية  المواقع  عن  مسؤولين  غير  أصبحنا  أننا 
المواقع  تطوير  أو  الصيانة  أو  المحافظة  في  مدعوين  ولسنا 
اخرى  جهود  مع  نلتقي  وإنما  فردية،  جهودنا  وبالتالي  االثرية، 
ان  وسبق  ذلك  نود  ونحن  منها،  جزء  تكون  انها  المفروض 
في  األهلي  الدور  أهمية  وذكرنا  ندوات،  عدة  في  هذه  أثرنا 

المحافظة على التراث و تاريخ البحرين”.

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان
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“َفأََخاُف أَْن يَْقتُلُوِن“
الذنوب في القرآن .. المعصية واإلثم والسيِّئة والمنكر

والجرم  اإلثم  بمعنى  لغًة  نب  الذَّ
وأذنب  ذنوب،  والجمع  والمعصية، 
وجل  عز  وقوله  َذنٍب،  ذا  صار  أي  الرجل 
السالم  عليه  موسى  مناجاة  في 
َيْقُتُلوِن”  أَْن  َفَأَخاُف  َذْنٌب  َعَليَّ  “َوَلُهْم 
عنى به قتل الرجل الذي وكزه موسى 
عليه السالم فقضى عليه، وكان ذلك 
الرجل من آل فرعون، وفي قوله تعالى: 
أخذهم  أي  ِبُذُنوِبِهم”،  ُه  اللَّ “َفَأَخَذُهُم 
تبعة  بمعنى  أعمالهم  بسيِّئات  اهلل 
فكلُّ  الّتابع،  معناه  نب  فالذَّ العمل، 
وروايات  الكريم  للقرآن  مخالف  عمٍل 
الّنبي صلى اهلل عليه وآله وسلم يتبعه 
أو  األخروي  أو  الدنيوي  الجزاء  من  نوع 
كالهما معًا، أما تعريف الذنب اصطالحا 
اإللهيَّة  األوامر  مخالفُة  هو  فالذنب 
من  ة  اإلسالميَّ ريعة  الشَّ في  الواردة 
مات  خالل ترك الواجبات أو ارتكاب المحرَّ
فكلُّ  عليها،  تعالى  اهلل  يعاقب  التي 
تعدُّ  والنواهي  األوامر  لتلك  مخالفة 
ذنبًا، حتَّى لو كان هذا الذنب في نفسه 
لمخالفته  عظيم  فهو  وبسيطًا،  هّينًا 
عن  والخروج  الرّبانية،  والنواهي  األوامر 
“رمضانيات”  والعبوديَّة..  اعة  الطَّ َرْسِم 
تكشف الذنوب وتفرد ذنوبا في أنواعها 

ومكفراتها ...

المعصية واإلثم والجرم 

تعبيرًا  الكريم  القرآن  في  وردت  التي  واالستعماالت 
ئة،  السيِّ اإلثم،  المعصية،  نب،  الذَّ هي:  “الذنب”  عن 
الفجور،  الفساد،  الفسق،  الخطيئة،  الحرام،  الُجرم، 
والثِّقل،  الِوْزُر،  الّلمم،   ، الشرُّ الَخْبُط،  الفاحشة،  المنكر، 
الكلمة  هذه  أطلقت  فقد  الذنب  أما  الَحْوُب،  الِحْنُث، 
أوامر  ُيخالف  عمل  كّل  ألّن  تبعه،  له  الذي  العمل  على 
سواء  المجازاة  أو  التبعة  من  نوٌع  له  وجّل–  –عّز  اهلل 
الكلمة  هذه  وذكرت  اآلخرة،  في  أو  الدنيا  في  كان 
المعصية  أما  مّرة،  وثالثين  خمس  الكريم  القرآن  في 
فهي التمرد والخروج من أوامر اهلل تعالى، وتشير أيضًا 
إلى خروج اإلنسان عن حدود الطاعة هلل تعالى، جاءت 
هذه الكلمة في القرآن 33 مّرة، وأما اإلثم فهو اسٌم 
لألفعال المبطئة عن الثواب، وجمعه آثام، قال تعالى: 
“ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِللنَّاس” -البقرة-، أما السيئة 
ُيؤديان  اللذين  والمنكر  القبيح  العمل  على  فتطلق 
التي  الحسنة  وتقابلها  والشقاء،  الفشل  إلى  باإلنسان 
تعني السعادة والفالح، جاءت هذه الكلمة في القرآن 
من  المأخوذة  السوء  كلمة  وذكرت  مّرة،   165 الكريم 
الجرم  أما  القرآن،  في  مّرة  وأربعين  أربع  السيئة  كلمة 
للثمرة،  النضج  قبل  القطع  هو  األصل  في  فمعناها 
كثيرة  مشتقات  الكلمة  ولهذه  الرذيل،  بمعنى  وتأتي 
ُيبعد  العملي  الجرم  وإّن  والجرائم،  الجريمة  منها 
اإلنسان عن اهلل تعالى وعن السعادة والتكامل جاءت 

هذه الكلمة في القرآن الكريم 61 مّرة.

الخطيئة والفسق والفجور 

القرآن  في  وردت  التي  االستعماالت  في  ورد  وكذلك 
إما  منه  الممنوع  وهو  الحرام  هناك  الذنب  عن  تعبيرا 
من  بمنع  وإما  قهري،  بمنع  وإما  بشري،  أو  إلهي  بأمٍر 
جهة العقل أو من جهة الّشرع، فلباس اإلحرام الذي 
عليه  يفرض  والعمرة،  الحج  أيام  في  اإلنسان  يلبسه 
االمتناع عن بعض األمور واألعمال وله قداسة خاصة، 
وُيمنع المشركون من الدخول في األماكن المقدسة، 
في  مرة  وسبعين  خمس  العبارة  هذه  واستخدمت 
وتستعمل  الخطيئة  أيضا  وهناك  الكريم،  القرآن 
وأحيانًا  عمدي،  الغير  الذنب  في  األوقات  أغلب  في 
الكبير  الذنب  بمعنى  الكريم  القرآن  في  استخدمت 
أيضًا كما في آية 81 من سورة البقرة وآية 37 من سورة 
الحاقة، وهذه الحالة )الخطيئة( تأتي إلى اإلنسان بعد 
دخول  من  يمنعه  بحيث  الذنوب  من  لذنب  ارتكابه 
في  الهداية  نور  نفوذ  أيضًا  عنه  ويمنع  النجاة،  طريق 
وعشرين  اثنين  القرآن  في  العبارة  هذه  ُذكرت  قلبه، 
على  أطلقت  األصل  وفي  الفسق  كذلك  وهناك  مّرة، 
نواة التمرة عندما تخرج من قشرها، هذه العبارة ُتشير 
 – اهلل  طاعة  مدار  من  والعاصي  المذنب  خروج  إلى 
لحريم  كسره  بعد  وذلك  وعبادته   – وتعالى  سبحانه 

يكون  أن  يجعله  مما  المقدسة  اإللهية  األوامر 
استخدمت  السليم،  والحافظ  الحصن  من  خاليًا 
وخمسين  ثالث  الكريم  القرآن  في  الكلمة  هذه 
من  الخروج  وتعني  الفساد  هناك  وكذلك  مّرة، 
وذهاب  السقوط  إلى  به  يؤدي  مما  االعتدال،  حد 
أودعت  التي  اإللهية  واالستعدادات  الطاقات 
أيضًا  وهناك  مّرة،  خمسين  القرآن  في  ُذكرت  فيه، 
والدين  والحياء  العفاف  لستر  الشق  هو  الفجور: 
مما ُيؤدي باإلنسان إلى افتضاحه وخسرانه، ذكرت 

هذه العبارة 6 مّرات في القرآن الكريم.

المنكر والشر والوزر

ومن بين االستعماالت التي وردت في القرآن تعبيرا 
كلمة  من  مأخوذة  المنكر:  أيضا  هناك  الذنب  عن 
ال  المعصية  ألّن  وذلك  المعرفة،  وعدم  اإلنكار 
تتوافق مع الفطرة والعقل السليم، وأنهما ينظران 
إليه “المنكر” بأّنه أمٌر قبيح وغريب ال يعرفانه، جاءت 
مرة،  عشر  ستة  الكريم  القرآن  في  العبارة  هذه 
وغالبًا تأتي في موضوع النهي عن المنكر، وهناك 
الفاحشة: تطلق على األعمال القبيحة جّدًا، ذكرت 
الخبث:  وهناك  مّرة،  وعشرين  أربعًا  القرآن  في 
فيه،  مرغوب  وغير  قبيح  عمل  كّل  على  تطلق 
في  العبارة  هذه  ذكرت  “الطيب”،  كلمة  وُتقابلها 
القرآن ستة عشر مّرة، وهناك الشر وتطلق على كّل 
عمل قبيح يتنّفر الناس منه، وتقابلها كلمة “الخير” 
التي يرتاح إليها الناس، وتستخدم هذه العبارة في 
وأحيانًا  والمصائب،  االبتالء  موارد  في  األوقات  أكثر 
اآلية  في  كما  أيضًا  الذنوب  موارد  في  تستخدم 
األخيرة من سورة الزلزال، وهناك كذلك اللمم: على 
وزن قلم وتعني االقتراب من الذنب، وتأتي بمعنى 
القرآن  في  ُذكرت  أيضًا،  الصغيرة  والذنوب  األشياء 
معناها  الوزر:  كذلك  وهناك  واحدة  مّرًة  الكريم 
الثقل، تستخدم في أكثر األوقات في مجال حمل 
أيضًا  الكريم  القرآن  واستخدم  اآلخرين،  ذنوب 
 13 آية  في  كما  المعصية  معنى  في  الثقل  كلمة 
من سورة العنكبوت حيث ُتشير إلى هذا الموضوع، 
وهناك كذلك الحنث: على وزن جنس وتعني الميل 
إلى الباطل والتراجع، وتطلق غالبًا في موارد نقض 
في  مرتين  العبارة  هذه  ُذكرت  والميثاق،  العهد 
وُتشير  ُتوّضح  منهما  كلٌّ  العبارات  وهذه  القرآن 
على  الذنوب  آلثار  السيئة  الجوانب  من  جانب  إلى 
ومجاالت  أبعادًا  هناك  أّن  إلى  أيضًا  وُتشير  اإلنسان، 
كثيرة للذنوب يمكن أن ترد على اإلنسان وتوقعه 
في فخ الشيطان، وتحمل كلٌّ منها نوعًا من الحذر 

والتنبيه لإلنسان في عدم الوقوع في المعصية.
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قال رئيس مجلس إدارة جمعية تاريخ وآثار البحرين د.عيسى أمين إن “الصور والرسائل والوثائق والخرائط 
مهمة جدا في عملية البحث أو كتابة التاريخ، والدليل على ذلك وجود هذه الخرائط التي تعد جزء من 
وصيد  الغوص  أو  الزراعي  أو  االقتصادي  أو  السياسي  المشهد  التاريخي سواء  للمشهد  الكبيرة  الصورة 

السمك في تاريخ البحرين”، الفتا إلى أنه “عثر على عدد من الوثائق التي تعود إلى العام 1919م حين وصل إلى البحرين هارول ديكسون 
البلديات في  البحرين على نمط  بالبلدية في  البريطانية، حيث قرر إنشاء أول ما عرف  البحرين من الحكومة  المعتمد السياسي في 
الداخلية  الالئحة  على  الموافقة  آنذاك  البريطانية  الحكومة  في  الخارجية  األمور  عن  المسئول  تشرشل  ونستون  من  وطلب  العراق، 
والقانون الخاص البلدية وعليه أسست البلدية عام 1919 وكان أول رئيس لها الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة ومساعده روشان أختر”. 
وأضاف أن “الكوليرا كانت من ضمن األوبئة التي تضرب البحرين كل سنتين أو ثالث سنوات تقريبا ومعها كانت األمراض المستوطنة 
مثل التراهوما والمالريا والجدري من االمراض والطاعون، أما الكوليرا فكانت آخر األمراض التي تضرب البحرين، وفي هذه السنة في شهر 
رمضان كان في الصيف انتشر مرض الكوليرا، وعادة يكون قادم من الخارج مثل الهند والعراق وايران وكانت نسبة عالية من المصابين 
ولكن بفضل وجود خدمات طبية كان التاثير السلبي ضعيفا جدا”. ولفت إلى أنه “أي تنمية اقتصادية عاده تكون على حساب اآلثار 
والتراث، وأن البحرين ال تختلف بذلك عن أي دولة من دول العالم مع أن امكانية المحافظة على اآلثار والتراث في البحرين أفضل من 

دول ثانية، إنما ما زلنا نعاني من نفس المردود العكسي للتطور االقتصادي”. وفيما يلي تفاصيل الحوار...

أكد أن الجمعية تحرص على أداء هدفها ورسالتها  
عيسى أمين .. “تاريخ وآثار البحرين” تحظى 

بمكانة مرموقة بالمملكة

التي نفعلها هنا سواء كانت محاضرات أو لقاءات أو 
ندوات أو ورش عمل أو زيارات ميدانية لدول قريبة من 

حضارة البحرين هي القصد منها هذه الرسالة.

q دشنت الجمعية مؤخرا موسمها الثقافي الـ 62، 
الثقافي  الموسم  برنامج  تضمنه  ما  أهمية  ورغم 
من فعاليات وأنشطة متميزة، إال أن الكثيرين يرددون 
أرض  على  أثر  أي  من  لها  ليس  الفعاليات  تلك  أن 

الواقع بالشارع البحريني، فما ردكم؟ 

المتطوعين  من  أهلية  جمعية  إال  لسنا  نحن 
أن  البد  تأثيره  البحريني  والشارع  باالثار،  المهتمين 
االعالمى رسمي  يكون هناك جهاز إعالمي والجهاز 
والجهاز الرسمي لديه سياسته الخاصة، ونحن نقلنا 
نشاطنا لمنتديات خارج الجمعية وإلى المدارس وإلى 
جامعات البحرين وإلى نادي الخريجين وإلى ملتقيات 
أهلية ومجالس أهلية للتأثير على الشارع، وطلبنا من 
وزارة التربية والتعليم أن يرسلوا مدرسين ومدرسات 

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة 
مع المرحوم يوسف الشيراوي والبروفسور جلوب في حفل 

افتتاح المعرض األثري في عام 1957م 
عمال أثناء التنقيبات في إحدى المواقع األثرية

على  البحرين  وتراث  وآثار  تاريخ  جمعية  تحمل   q
مسئولية  عقود  ستة  من  أكثر  وطيلة  عاتقها 
بحرفية  أجلها  من  أنشئت  التي  األساسية  رسالتها 
البحرين،  وآثار  تاريخ  بحفظ  وطنية  وبرؤية  متناهية، 
وابراز المكانة الحضارية لها عبر حقب زمنية ممتدة 
وموغلة في القدم، فهل تكشفون لنا جانبا من أبرز 

جهود الجمعية لتحقيق ذلك الهدف والرسالة؟

البعثة  من  الخمسينات  في  الجمعية  تأسست 
الدانماركية كأول بعثة تنقب في البحرين ولم تكن 
المهتمين  فيه  يلتقي  صغير  ملتقى  وإنما  جمعية 
ويتكلمون  البحرين  في  واألثرية  التاريخية  بالشؤون 
عن األشياء التي نقبوا عنها، وكان الهدف من اللقاء 
والتراث،  االثار  على  المحافظة  بأهمية  التوعية  هو 
وحينما استلمنا نحن منهم الجمعية في السبعينات 
اآلثار  بأهمية  التوعية  وهو  أال  نفسه  الهدف  كان 
والمحافظة على التراث وتطويرها، وأدخلنا موضوع 
التاريخ كموضوع آخر له عالقة مباشرة باآلثار والتراث، 
البحرين  آثار  البداية  من  الجمعية  رساله  فكانت 
األخرى  بالحضارات  البحرين  آثار  وعالقه  وأهميتها 
وحضارة  الرافدين  وادي  حضارة  مثل  المنطقة  في 
وادي السند وحضارة ايران وحضارة مجان في عمان، 
سوريا  في  هي  التي  القديمة  الحضارات  وكذلك 
اكتشفنا  اآلثار  عن  تحدثنا  وعندما  ذلك،  من  أبعد  أو 
والبنايات  العمارة  هو  الذي  المنقول  سواء  التراث 
الشعبية  القصص  هي  والمروي  التقليدية،  واألشياء 
يربط  تاريخ  أن  فوجدنا  وغيرها  والطقس  واألهليه 
فبدأت  االصلية،  مكوناتها  وبدون  هذه  االشياء  بين 
وتراث  وآثار  تاريخ  من  االشياء  بهذه  تهتم  الجمعية 
أنشطتنا  وكل  الجمعية  رسالة  هي  وهذه  البحرين، 

د. عيسى أمين
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هذا  البحرين،  تاريخ  عن  عمل  ورشة  لحضور  التاريخ 
تأثيرنا  عن  أما  الجديد،  الجيل  إلى  للوصول  بالنسبة 
استراتيجية  لدينا  وليس  إعالميه  بجهة  لسنا  فنحن 
إلى الشارع، ولتصل  أو لنقل مخطط للوصول  إعالمية 
لك  أقول  أن  وأستطيع  تثقيفه،  من  البد  الشارع  إلى 
مع  بدأت  أن  فمنذ  مباشر،  غير  بطريق  نجحنا  أننا 
من   %90 عن  عبارة  الجمعية  كانت   1983 في  الجمعية 
واليوم  البحرينيين،  من  و%10  البحرين  في  المقيمين 
ذلك  إلى  إضافة  المقيمين  من  و%10  البحرينيين  من   %90
يكن  لم  حينما  رئيسي  دور  لها  كذلك  الجمعية  فإن 
الثقافة،  هناك متحف وطني وال هيئه ثقافة وال وزارة 
اآلن  أما  الوقت،  هذا  في  الشارع  اخذ  كانت  الجمعية 
الجهات االعالمية ووزاره االعالم وهيئة  حينما ظهرت 
من  الكثير  اخذوا  الوطني  البحرين  ومتحف  الثقافة 
من  الكثير  جانب  الى  السابقة،  الجمعيه  مسؤوليات 
البعثات االجنبية التي كانت تأتي الى الجمعية اصبحت 
غير موجودة في الجمعية بل بالوزارات، ووزارة الثقافة، 
وإنما  دورنا  نقلص  لم  نحن  وبالتالي  الثقافة،  وهيئة 
زاوية  في  فاصبحنا  اإلدارية  التطورات  بسبب  تقلص 

ولكن لنا جمهورنا ولنا تأثيرنا.

q تحظي جمعية تاريخ واثار البحرين بمكانة اجتماعية 
أن  إال  البحرينية،  الثقافية  االوساط  داخل  مرموقة 
البعض يوجه اللوم للجمعية في قصور عملها على 
من  ألي  رعايتها  وعدم  والندوات  المحاضرات  تقديم 
االكتشافات االثرية التي تزخر بها أرض البحرين بطولها 
طموحات  تحقيق  تواجه  صعوبات  من  فهل  وعرضها، 

أكبر للجمعية؟

نقوم بالقليل من الزيارات الميدانية، ومثلما تالحظ في 
من  االثرية  للمواقع  ميدانية  زيارات  توجد  ال  البحرين 
المؤسسات، وهناك يوجد المرشدين السياحيين الذين 
المواقع  بزيارة  نقوم  ونحن  الزيارات،  بهذه  يقومون 
األثرية وشرح أهميتها لكل الناس الذين يرافقوننا في 
هذه الزيارات، ومن المعوقات أننا اصبحنا غير مسؤولين 

مدعوين  ولسنا  مشاركين  غير  األثرية  المواقع  عن 
االثرية،  المواقع  تطوير  أو  الصيانة  أو  المحافظة  في 
وبالتالي جهودنا جهود فردية، إنما نلتقي مع جهود 
أخرى المفروض انها تكون جزء منها، ونحن نود ذلك 
المحاضرات  وفي  ندوات،  عده  في  هذا  أثرنا  أن  وسبق 
التي نقدمها في الجمعية ذكرنا أهمية الدور األهلي 

في المحافظة على التراث وتاريخ البحرين.

q ما بين عامي 1940 و1945 جاءت للبحرين بعثات 
البحرين  ارض  تخفيه  والتنقيب عما  اثرية لالستكشاف 
من كنوز تراثية وأثرية قديمة، فإلي أين توصلت تلك 
يتردد  البعثات وماذا اكتشفت؟ وهل هناك صحة لما 
تقبع  المكتشفة  اآلثار  تلك  بعض  ان  حول  أحاديث  من 

خارج البحرين اآلن؟

أول البعثات حضرت في الخمسينات وليس االربعينات، 
رسمية،  بعثة  تكن  فلم  كورنولو  بيز  بخصوص  اما 
جماعة  مع  بدأ  رسمية  وبصفه  األصلي  التنقيب  وإنما 
جيفري بيبي والبروفيسور بلوب، وبعدها بعثة انجليزية 
والحاصل  عربية،  وبعثة  يابانية  وبعثة  فرنسية  وبعثة 
البحرين  قلعة  موقع  في  حدثت  التنقيبات  أول  أن 
نوع  اصبحت  المكتشفات  بعض  وإن  باربار،  قرية  وفي 
من المشاركه بين البحرين وبين متحف الدنمارك في 
الى  نقلت  البحرين  في  وجدت  التي  المعثورات  بعض 
تركت  منها  نسخة  ان  علمي  بحسب  ولكن  الدنمارك، 
في البحرين أو تم استرجاع غالبيتها لمتحف البحرين 
الوطني وأنا زرت المتحف في موزكارت الدنمارك ولم 
ومسجل  البحرين،  عن  بسيط  شيء  إال  هناك  يكن 
في  حضارة  فيها  الصغيرة  الجزيرة  هذه  البحرين  أن 
وفي  والفراعنة،  واشور  بابل  حضارة  عن  تقل  ال  العمر 
مهم  جدا  كان  دورها  االقليميه  أو  الدولية  العالقات 
الرافدين  بوادي  عالقة  ولها  السند  بوادي  عالقة  ولها 
من  جزء  وهي  بايران،  عالقة  ولها  بالشام  عالقة  ولها 
الجزيرة  فهذه  عمان  إلى  البصرة  من  أمتدت  حضاره 
مهما  تاريخيا  دورا  لها  كان  اليوم  نراها  التي  الصغيرة 

هذه  اكتشفته  شي  أهم  وهذا  الوقت،  ذلك  في 
البعثات، وصحيح هي اكتشفت قبور وأدوات وكتابات 
إنما المهم هو وجود استيطان بشري  وفضة وذهب 
نظام  معيشي  نظام  وفي  مؤسسة  حضارة  وفي 
اقتصادي، وجيفري بيبي كان آخر مرة التقيت فيه كان 
قبل خمس سنوات من وفاته فقد دعيناه الى جمعية 
تاريخ واثار البحرين في نهايه الثمانينات وقدم لنا رصد 
كامل لكل االشياء التي قام بها في البحرين وأمنياته 
ليعود للتنقيب في البحرين، والتقى بكل الناس األحياء 
البحرين وجعلناه  الذين عملوا معه في موقع قلعة 

مفاجأة له وكان سعيدا جدا بهذا الشيء.

q ما رأيك في مقولة أن النمو اقتصادي أحيانًا يكون 
التراثي  الموروث  أو  األثري  الموروث  حساب  على 
ترى من  الشعوب؟، وهل  المعماري ألي شعب من 
أهمية إلحداث التوازن في التنمية البشرية والتنمية 

االقتصادية وأثر ذلك على الهوية واالرث الحضاري؟ 

االثار  حساب  على  تكون  عاده  اقتصادية  تنمية  أي 
من  دولة  أي  عن  بذلك  تختلف  ال  البحرين  وأن  والتراث، 
االثار  على  المحافظة  امكانية  أن  مع  العالم  دول 
زلنا  ما  إنما  ثانية،  دول  من  افضل  البحرين  في  والتراث 
نعاني من نفس المردود العكسي للتطور االقتصادي.

q ماذا عن أهمية الصور والرسائل والوثائق والخرائط 
في عملية البحث أو كتابة التاريخ؟

في  جدا  مهمة  والخرائط  والوثائق  والرسائل  الصور 
ذلك  على  والدليل  التاريخ،  كتابة  أو  البحث  عملية 
وجود هذه الخرائط التي تعد جزء من الصورة الكبيرة 
أو  السياسي  المشهد  سواء  التاريخي  للمشهد 
في  السمك  وصيد  الغوص  أو  الزراعي  أو  االقتصادي 
الوثائق  من  عدد  على  عثر  أنه  إلى  الفتا  البحرين،  تاريخ 
البحرين  الى  وصل  حين  1919م  العام  الى  تعود  التي 
البحرين من  السياسي في  المعتمد  هارول ديكسون 
قبل الحكومة البريطانية، حيث قرر إنشاء أول ما عرف 
العراق،  في  البلديات  نمط  على  البحرين  في  بالبلدية 

توماس جيفري بيبيالدكتور جلوبعمال أثناء التنقيبات في باربار
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األمور  عن  المسئول  تشرشل  ونستون  من  وطلب 
الموافقة  آنذاك  البريطانية  الحكومة  في  الخارجية 
وعليه  البلدية  الخاص  والقانون  الداخلية  الالئحة  على 
الشيخ  لها  رئيس  أول  وكان   1919 عام  البلدية  أسست 

عبداهلل بن عيسى آل خليفة ومساعده روشان أختر.

q عدت من القاهرة وبحقيبتك حزمة ذكريات وشهادة 
الجراحة، وفي  بالتخصص في مجال  طبيب كان يحلم 
والبساطة  بالعفوية  التقيت  وكرزكان  جدحفص  قرى 
وجهًا لوجه، فكيف تصف لنا تلك البدايات األولى في 

مسيرة حياتك العملية؟

البداية األولى لم تكن بيدي فعند رجوعي من القاهرة 
إنما  السلمانية  مستشفى  في  أكون  أن  أود  كنت 
وسترة  وكرزكان  جدحفص  إلى  ذلك  عن  بدال  أرسلت 
مستشفى  في  النهاية  وفي  والنعيم  والمحرق 
البداية كان هناك صعوبة  أنه في  السلمانية، وصحيح 
القرية  طبيب  يكون  أن  فيجب  متخرج،  طبيب  ألني 
وصاحب القرية والمدارس في نفس المنطقة والعدد 
كان رهيبا ولم يكن هناك اتصال جيد بالمركز الذي هو 
مستشفى السلمانية، فبالتالي كانت بداية صعبة من 
حيث العالج والتشخيص، وإنما كانت هذه فكرة جيدة 
من ناحية اكتشاف المواطن العادي البحريني وطيبته 

التي مازالت تربطني بهم عالقات جيدة.

هجمت  رمضان  في  وتحديدًا  السبعينيات  في   q
أطباء  الصحة  وزارة  وطلبت  البحرين،  على  الكوليرا 
أول  وكنت  الكوليرا  قسم  في  للعمل  متطوعين 
لنا  تقص  فهل  القسم،  في  للعمل  المتطوعين 

تفاصيل تلك الفترة الصعبة في تاريخ البحرين؟

البحرين  تضرب  التي  األوبئة  ضمن  من  الكوليرا  كانت 
كانت  ومعها  تقريبا  سنوات  ثالث  أو  سنتين  كل 

األمراض المستوطنة مثل التراهوما والمالريا والجدري 
آخر  فكانت  الكوليرا  أما  والطاعون،  االمراض  من 
في  السنة  هذه  وفي  البحرين،  تضرب  التي  األمراض 
الكوليرا،  مرض  انتشر  الصيف  في  كان  رمضان  شهر 
والعراق  الهند  مثل  الخارج  من  قادم  يكون  وعادة 
المصابين ولكن بفضل  وايران وكانت نسبة عالية من 

وجود خدمات طبية كان التاثير السلبي ضعيفا جدا.

د. أمين مع توماس جيفري بيبي
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مجلس الدكتور عبداللطيف الزياني
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مجلس عبدالحميد الكوهجي
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مجلس خالد البسام
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العدد4ربيع الثاني 1370  السنة االولىالعدد األول السنة االولى ذو القعدة سنة 1369م

أفتتاحية
المعبرة  الصحافة هي لسان األمة ومرآه حياتها 
على  القطعي  والدليل  وآمالها،  أهدافها  عن 
تقدمها ورقيها كما أنها تتمتع بالتقدير واالحترام 
فضل  من  لها  لما  الناهضة  الشعوب  جميع  من 
في توجيه األمة والنهج بها إلى الرقي والتقدم، 
ولهذا والتها الحكومات العناية الالزمة وأغدقت 
بحق  تدعى  ألن  أهلها  ما  التشجيع  من  عليها 
بفضلها.  واعترافًا  لها  تقديرًا  الجاللة(  )صاحبة 
الحديث.  العصر  مستلزمات  من  إذا  فالصحافة 
السياسي  التطور  صفحاتها  على  السياسي  يقرأ 
العالم  فيها  ويجد  وخارجها،  ببالده  يتعلق  فيما 
واالكتشافات  العجيبة  االختراعات  أنباء  من 
االسواق  أخبار  فيها  التاجر  ويرى  بغيته،  الحديثة 
التجارية وتقلباتها، كما يشبع منها الفرد العادي 

أمنيته من االلمام والقراءة النافعة. 

من  وافر  بنصيب  تتمتع  البحرين  المحبوبة  وبالدنا 
العلم والتقدم نحو الحضارة العالمية. والشك ان 
ذلك يعود فضله إلى حكومتنا الرشيدة الساهرة، 
فاقبلت  واهله،  بالعلم  عناية  كبير  من  أولته  لما 
األمة على العلم وأخذت ترد مناهله حتى غصت 
وتبعًا  والمريدين،  بالطلبة  كثرتها  رغم  المدارس، 
لذلك ارتفعت نسبة التعليم بيننا وأصبحت البالد 
في مسيس الحاجة إلى صحيفة بل صحف تعالج 
مختلف مناحي الحياة في األدب واالجتماع. وقد 
رأى فريق من شبابنا الناهض المساهمة في هذا 
ريثما  الشهرية  المجلة  هذه  فأصدروا  المضمار 
تتوفر األسباب الصدارها اسبوعيا حسب الظروف.

ما  للداللة  الكريم  القارئ  إلى  نقدمه  دليل  وأبلغ 
الذي  الشامل  الفراغ  ذلك  كبير  أثر  من  للصحافة 
الصدور  عن  بانقطاعها  البحرين  جريدة  تركته 
األستاذ  المرحوم  ومديرها  صاحبها   بوفاة 
عبد اهلل علي آل زيد، فلقد كانت تطبع ما يقارب 
الرقم  هذا  قفز  ثم  اسبوعيا  نسخه  الخمسمائة 
وصعوبة  الحرب  ظروف  رغم  نسخة  ألفي  إلى 

الحصول على الورق آنذاك.

احتياج  هو  المجلة  هذه  اصدار  إلى  دعانا  ما  ولعل 
يقبع  لما  حقيقية  صورة  تعكس  مجلة  إلى  البالد 
ورائها  من  نهدف  وآمال  خواطرنا  في  مشاعرنا  في 
أسمى  ومستقبل  أفضل  لحياة  انفسنا  تهيئة  غلى 
وانه لما يدعو إلى الفخر أن تكون امورنا مسيرة في 
حرية  يبيح  ديمقراطيًا  نهجًا  تنهج  بحكومة  البالد 
القول والفكر، نستطيع في ظله أن نقول للمحسن 
إثابة أو  أحسنت وللمسيء أسأت دون ان نطمع في 

نخشى من وعيد. 

مواطني الكريم – اننا ال نريد ان نحقق ربحا ماليا من 
وتوجيهاتك،  بآرائك  علينا  تضن  أن  نريد  ال  كما  ورائك 
أوفى ولبالدك  ففي تعاونك معنا نضمن لك متعة 
تتردد  فال  أضخم،  مجهودًا  ولنا  حسنة،  سمعة 
خواطر  من  لك  يعن  ما  بكل  وتوافينا  تتفضل  ان 
السبيل.  لنا  وتضيء  أعوج  ما  منا  تقوم  وانتقادات 
ونحن من جانبنا نقطع على انفسنا عهدًا أن نكون 
القول  نصدقك  ظنك،  حسن  وعند  خدمتك  في 
النصح ونقدم لك أقصى ما نستطيعه  ونخلص لك 
إلى  بنا  حاجة  وال   .. مفيدة  ممتعة  قراءة  لك  لنوفر 
كل  واالعتبار  التقدير  بعين  سندرس  بأننا  أخيرًا  القول 

ما يعِن لك من اقتراحات ومالحظات بشان المجلة 

حقق اهلل اآلمال.

سنة )الرحمة( و )الطبعة(  
السنة  هي   – العامة  يسميها  كما  الرحمة  سنة 
منذ  الطاعون  وباء  فيها  البحرين  أصاب  التي 
عشرين عاما! وال أدري ما الذي جعلهم يطلقون 
عليها هذه التسمية، إال اذا كان الطاعون قد اتاح 
نقمة  وجودهم  كان  أفراد  من  التخلص  لهم 

أصبح فيها الطاعون – بعد ان أزالهم – رحمة.!

الغرق..  هي  العامي  اإلصطالح  في  و)الطبعة( 
سفن  معظم  فيها  غرقت  التي  السنة  وهي 
األطفال  أيتمت  شديدة  عاصفة  بعد  الغواصين 
إلى  دعاني  وقد   ... والزوجات  األمهات  وأثكلت 
كونها  بالذات  االصطالحين  هذين  في  الحديث 
 ..! البحرين  في  األفراد  والدة  به  تؤرخ  الذي  التاريخ 
نعم هاتان السنتان المشئومتان هما تاريخ الميالد 

عند كثير من األباء و األمهات ...

واألب ال يعرف إال أن ابنه قد ولد قبل سنة )الرحمة( 
بسنتين واألم ال تعرف إال أن أبنتها ولدت بعد سنة 
.. هذه حقيقة أكتبها وأنا  )الطبعة( بثالثة شهور 
... وال  آسف خجل، ولكنها حقيقة على كل حال 
يفيد من مداراتها أن نأسف أو نخجل! وطبيعي أن 
بهذا  يعترف  ال  واالمهات  األباء  من  الجديد  الجيل 
التاريخ المضحك أو يعمل به، ولكن األوان قد آن أن 
نختاط لمثل هذا التخطيط في تاريخ المواليد بأن 
ننشيء اداراة خاصة لتسجيل المواليد والوفايات. 
وتحقيق ذلك سهل ميسور يتخلص في تقسيم  
البالد الى أحياء يعين فيها عمدة من خيرة أفرادها 

بعمدة   باالتصال  فرد  كل  يكالف  وأن  حي  لكل 
العمدة  ويقوم  الوالدة،  أو  الوفاة  حالة  في  حيه 
تصريح  الستصدار  المختصة  اإلدارة  بابالغ  بدوره 

الدفن للميت وشهادة ميالد للمولود.

ال  والطبعة  الرحمة  سنتي  من  أفضل  هذا  أليس 
أعادهم اهلل؟!..

ابراهيم حسن كمال

وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات 
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
ونادرة... مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل - قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى، ولكنها كانت مثار 
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم .. ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من 

أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن، وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

من أرشيف الصحف البحرينية

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي



 الجمعة  19  رمضان  1437  هجرية  •  24  يونيو  2016  ميالدية  •  السنة الثامنة  •  العدد   12224

 احلديقة املائية يف اخلم�سينيات

 املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة يف

اإحدى الزيارات اإىل بريطانيا يف اخلم�سينيات

 فر�سة املنامة يف اخلم�سينيات

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة لدى افتتاحه 

اأول معر�ض اأثري دائم يف البحرين يف مبنى دار احلكومة عام 1970م  

الكني�سة الجنليكية الوطنية يف اخلم�سينيات
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املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة وامللكة 

اإليزابيث الثانية لدى زيارتها للبحرين عام 1979م 

 جتار اللوؤلوؤ / الطواوي�ض اأثناء فح�ض ومعاينة اللوؤلوؤ يف الع�سرينيات

اإحدى اآبار النفط عام 1957م

مبنى مدر�سة اخلمي�ض للبنني يف الثالثينيات 



حذر من األجواء الحارة والتعرض المستمر للشمس 

د. عيسى أمين: 5 حاالت تسمح لمريض الكلى باالفطار في شهر رمضان 
أكد د.عيسى أمين أن “هناك 5 حاالت تسمح لمريض الكلى باالفطار في شهر رمضان، من بينها 
المريض الذي لديه قابلية االصابة بحصى الكلى، أو المريض الذي لديه مرض وراثي مثل النقرس، 
أو مرض السستيم أو التكلس في جدار الكلى ننصحه عادة بأخذ الحذر اثناء شهر رمضان، واذا 
يزيد من  ان  الصيام فيجب عليه  واذا اصر على  ان يفطر،  الكلوي فيستحسن  بالمغص  اصيب 
للجو  يتعرض  وأال  الكلى  في  الترسبات  ليطرد  فرصه  نفسه  يعطي  بحيث  الليل  في  السوائل 
الحار، ألن الجو الحار يفقد من جسمه لتر إلى لتر ونصف من السوائل خصوصا اذا شرب نصف 

لتر من الماء فقط فهنا يصبح البول مركزا جدا ويزيد من ترسبات الحصى”. 

وأضاف أن “االشكالية التي نواجهها دائما في رمضان هي اشكالية مضاعفات أمراض الكلى، 
الغير مرغوب فيها  المواد  الكلى هي تصفية الجسم من  ومثل ما هو معروف فإن وظيفة 
أو الشوائب واخراجها عن طريق البول، فاذا قلت عمليه التصفية بالنسبه لإلنسان العادي فال 
قلت  فإذا  الحصى  ترسبات  أو  لإللتهابات  المعرض  لإلنسان  بالنسبة  أما  بالمضاعفات،  يصاب 
مع  رمضان  شهر  تزامن  “إذا  أنه  وأوضح  كبيرة”.  مضاعفات  له  فتسبب  لديه  التصفية  عمليه 
شهور الصيف فإن عدد المصابين بحصى الكلى يصل لـ 5 أضعاف في هذا الشهر فقط، ألن 
الكلى لديها قابلية االستعداد أو تكوين الكرستاالت أو الترسبات أو الحصيات الصغيرة، وعادة 
السوائل  قصور  حالة  في  إال  المصاب  للشخص  أشياء  تسبب  أنها  غير  من  البول  في  هذه  تمر 
وحرارة الجو وبالتالي فانها تصبح بلورات تتكون مع بعض وتشكل حصوه، والحصوة ممكن أن 
يكون حجمها 2 مل أو 10 مل ولكنهم يعطون نفس االعراض إذا نزلت من الكلى وهي األلم 

الشديد، وهو ما يسمى بالمغص الكلوي”.

وأشار إلى أن “المريض الذي يمتلك كلية واحده فقط وسبق ان اصابته حصى والتهاب في هذه 
ما  وهي  حصى،  أو  بترسبات  مصابتين  كليتين  يمتلك  والذي  الصوم،  بعدم  فننصحه  الكلية، 
الذي  المريض  إلى  إضافة  الصوم،  بعدم  ينصح  كذلك  المتكلسة،  االسفنجية  بالكلية  يسمى 
مرض  أو  السكر  مرض  أو  سابقة  عمليات  أو  االلتهابات  نتيجه  الكلى  وظيفه  في  قصور  لديه 

الكلى،  في  الدموية  الدورة  بعملية  يضر  الصيام  ألن  يصوم،  بأال  فيستحسن  الدم  ضغط 
وبالتالي يسبب لديه ترسبات أكبر من المواد التي من المفروض أن يتخلص منها الجسم 

وبالتالي تسبب مضاعفات كبيرة”.

ولفت إلى أن “هناك أدوية معينة البد من أخذها بانتظام سواء كانت للسكر أو الضغط أو 
الدهون أو سيولة الدم وبالتالي هذه األدوية ال يمكن أن تتغير أو تختصر في ثمان ساعات 
بين الفطور والسحور، لذا ينصح المريض كذلك بعدم الصوم، وعادة فإن المرضى الذين ال 
الينا لالستشارة، وذلك قبل شهر رمضان، حيث ان شيوخ  يأتون  الصيام دائما ما  يمكنهم 
الدين كذلك يحولونهم للطبيب المختص لدراسة حالته وامكانية صيامة، حيث ان الطبيب 
المتقطع  الصيام  أو  مثال  الباردة  األيام  في  بالصيام  المريض  وينصح  واعيا  يكون  أن  يجب 
البولية فعليه  المسالك  بالتهاب في  للمريض  وبالنسبة  أيام وليس بشكل مستمر،  لثالثة 
أو كل 12 ساعة، كذلك يجب  أن ينتظم على مضاد حيوي وعادة ما يؤخذ كل 8 ساعات 
أن يشرب جرعات كبيرة من المياه ال يقل عن لترين من السوائل سواء كانت من السوائل 
وبالنسبة  المثانة،  أو  الكلى  في  سواء  مضاعفات  تحدث  ال  حتى  األكل،  مع  مخلوطة  أو 
بانتظام  أدويتهم  يأخذوا  أن  المثانة والذين يجب عليهم  توترات  الذين عندهم  للمرضى 
لذلك ال يجب عليهم الصيام حتى ال تحدث مضاعفات، أما بالنسبة للمرضى الذين لديهم 
مشاكل في الغدة فوق الكلى والتي تنظم األمالح في الجسم يمكنهم الصيام ولكن 

وليس لفترات طويلة جدا، حيث تسبب انخفاض في نسبه األمالح في الجسم”.

فانه  طويلة  مدة  للشمس  يتعرض  موظف  أو  عامل  أي  فإن  عامة  “وبصورة  أنه  وأكد 
باالمكان ان يسبب نقص شديد في السوائل ونقص حاد في ملح الصوديوم وأحيانا يؤدي 
إلى ضربة شمس أو إلى فقدان الوعي، ففي هذا الوضع فإنه على العمال إما أن يفطروا أو 

يتخذوا اجراءات احتياطية لعدم التعرض ألشعة الشمس لمدة طويلة”.



مبارك عليكم الشهر!
تقدم شركة الزياني للسيارات اقوى العروض بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك

استمتع بأفضل ا�سعار وال تدع الفرصة تفوتك بالفوز بسيارة جديدة هذا الشهر! 
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