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Ramadanyat

كان التنقل يقتصر على “العبرات“ و“الجوالبيت“

جسر الشيخ حمد  ..بين مدينة وجزيرة
كانت فكرة ربط مدينتى المحرق والمنامة بجسر طويل يمتد فوق مياه البحر العميقة التي تفصل بينهما

وبمسافة ميل واحد تقريبًا كالحلم الذي راود المسئولين في الحكومة وعلى رأسهم الشيخ حمد بن عيسى
آل خليفة حاكم البحرين آنذاك ،حيث أن نوعية وسائل المواصالت كانت في غاية الصعوبة في تلك الفترة ،فقد
كان األهالي يستغلون السفن الشراعية الصغيرة ،ثم أستعملت اللنجات بعد منتصف العشرينات في عبورهم
وتنقلهم بين المدينتين وكانت تسمى بالعبرات أو الجوالبيت ،وكان في المحرق موقعين لرسو هذه العبرات
األول يقع عند حافة البحر من الجهة الغربية بالمحرق والمرسي الثاني فهو يقع مقابل مركز الشرطة الغربي
بالمحرق وكان أهالي المحرق ينتظرون وبأم ً
ال بالغ في أن يتحقق مشروع بناء جسر يسهل عليهم عملية التنقل،
وفي عام 1929م بدأ بناء الجسر البحري بين المحرق والمنامة وقد تركت مساحة كبيرة أو باألحرى ممر مائي عند
نهاية هذا الجسر من المحرق لمرور السفن المتجه من الشمال إلى الجنوب أو العكس ،وقد كلف تشييد الجسر
البحرى ميل واحد  862و 34روبية ،وبعهدها توجهت نية الحكومة ألن تضع جسرًا حديديًا متحركًا ،لذلك فقد
عملت السفن على جلب الحجارة البحرية لردم البحر ،وبعد اإلنتهاء من ذلك بدأ التخطيط لتركيب جسر جديد
متحرك على الممر المائي ،وتكلف تشييده  29349جنيها استرلينيا ،وبمرور الزمن وبسبب عوامل الطبيعة والمناخ
وتأثره بالحركة المرورية فقد بنى محله جسر آخر ثابت وأكبر حجمًا ،ثم ان هذا الجسر لم يلبث طوي ً
ال فقد تم
استبداله أيضًا بجسر آخر من اإلسمنت المسلح ذو مسارين مكون من عوارض صندوقية مزدوجة من الفوالذ
عام 1973م “ ...رمضانيات” تروي سطورًا من ذاكرة إنشاء وبناء جسر الشيخ حمد ...

“إِ َّن ال َّل َه َخ ِبير ٌ ِب َما يَ ْص َن ُع َ
ون“

ِك أزْكَ ى لَهُ ْم“
غض البصر َ “ ..ذل َ
“قل ِّل ْل ُم ْؤ ِمن َ
قال تعالىُ :
ِين ي َُغ ُّ
ضوا ِم ْن
َ
م َذل َ
َح َف ُ
ِك أ ْز َكى
أَب َ
وج ُه ْ
ْصا ِر ِه ْ
ظوا ُفرُ َ
م وَ ي ْ
َص َن ُع َ
ون ،وَ ُقل
م ِإ َّن ال َّلهَ َخبِي ٌر ب َِما ي ْ
َل ُه ْ
َح َف ْ
ات ي َْغ ُ
ض ْ
ظ َن
ِّل ْل ُم ْؤ ِم َن ِ
ض َن ِم ْن أَب َ
ْصا ِر ِه َّن وَ ي ْ
وج ُه َّن” -النور ،-وعن ابن عباس قال“ :ما
ُفرُ َ

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

رأيت شيئًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة
عن النبي إن اهلل كتب على ابن آدم حظه من
الزنا أدرك ذلك ال محالة فزنا العين النظر وزنا
اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي
والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه” -البخاري،-
وعن عبادة بن الصامت أن رسول اهلل قال“ :اضمنوا لي ستًا أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا
إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم”  ..العين من أعظم
نعم اهلل على اإلنسان وهي أداة التعلم وكسب الخير ،والتجارب في الحياة ،بها يتطلع اإلنسان إلى
مظاهر الطبيعة وجمال الحياة وينظر إلى عجائب خلق اهلل في السماء واألرض والجبال والبحار واألنهار
وبها يحقق اإلكتشافات في مجال العلم والطب والصناعة والزراعة ،إن الطفل يتعلم عن طريق السمع
والبصر ويفتح عينيه مع الحياة ليكسب الخيرات وبالقراءة والبحث يبلغ درجات عالية في سلم الحياة..
“رمضانيات” تروي نعمة البصر وفوائدها والحكمة في غض البصر ...
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ض َج َنا َح َ
ك ِل ْل ُمؤْ ِم ِن َ
ين“
اخ ِف ْ
“و ْ
َ

غض البصرَ “ ..
ال َت ُم َّد َّن َع ْي َن ْي َ
ك“
م َو ْ
اخ ِف ْ
م َو َ
ال َت ُم َّد َّن عَ ْي َن ْي َ
قال تعالىَ “ :
ض
ال َت ْح َز ْن عَ َل ْي ِه ْ
ك ِإ َلى َما َم َّت ْع َنا ِب ِه أَ ْز َواجًا ِّم ْن ُه ْ
ك ل ِْل ُم ْؤمِ نِ َ
اح َ
ين”  -الحجر ،-وعن مسروق أن ابن مسعود قال في قوله إال اللمم قال:
َج َن َ
“زنا العينين النظر وزنا الشفتين التقبيل وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين المشي ويصدق
ذلك أو يكذبه الفرج فإن تقدم بفرجه كان زانيا وإال فهو اللمم” -الحاكم المستدرك،
وعن العالء بن زياد قال“ :ال تتبع بصرك حسن ردف المرأة فإن النظر يجعل الشهوة
في القلب” -ابن أبي الدنيا ،-وعن عبد اهلل بن مسعود قال“ :حفظ البصر أشد من حفظ
اللسان” -ابن أبي الدنيا ،-وقال علماء“ :النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوى فيه أشد
وأكثر وال يكاد يقدر على االحتراس منه“ ،وقال أبو حاتم األمر بصرف البصر أمر حتم عما
ال يحل وهو مقرون بالزجر عن ضده وهو النظر إلى ما حرم ،ونعمة البصر نعمة عظيمة
جدا ،فكل واحد منا ال يتصور حياته بدونها ،وهذه النعمة كغيرها من النعم يجب على
العبد شكر المولى عليها ،وعدم استعمالها فيما يغضبه سبحانه ،وقد أمر اهلل عز
وجل بغض البصر عن الحرام“ :وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم
ذلك أزكى لهم إن اهلل خبير بما يصنعون” ،وقال صلى اهلل عليه وسلم لعلي بن أبي
طالب رضي اهلل عنه “يا علي ال تتبع النظرة النظرة ،فإن لك األولى وليست لك اآلخرة” ..
رمضانيات تذكر بنعمة البصر والحكمة الدينية في غض البصر...
للرجال والنساء
غض البصر ال يقتصر على الرجال فقط ،بل يشمل
النساء أيضا ،قال تعالى“ :وقل للمؤمنات يغضضن
من أبصارهن ويحفظن فروجهن” ،فال يجوز للمرأة
النظر للرجل بشهوة ،وتزداد أهمية الحديث عن هذا
الموضوع في وقتنا الحاضر الذي كثرت فيه وسائل
المعصية والنظر للحرام ،وأصبحت متاحة للشخص
وهو بيته.

المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه ،وإذا استنار
القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب ،كما
أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البالء والشر عليه من
كل مكان ،فما شئت من بدعة وضاللة واتباع هوى
واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال
بأسباب الشقاوة ،فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي
في القلب ،فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كاألعمى
الذي يجوس في حنادس الظالم.

فوائد غض البصر

محارم اهلل

ويذكر العلماء في فوائد غض البصر أمورا كثيرة،
منها ما قاله ابن القيم رحمه اهلل في “الجواب
الكافي” ،أحدها :أنه امتثال ألمر اهلل الذي هو غاية
سعادة العبد في معاشه ومعاده ،وليس للعبد في
دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى،
وما سعد من سعد في الدنيا واآلخرة إال بامتثال
أوامره ،وما شقي من شقي في الدنيا واآلخرة إال
بتضييع أوامره ،كذلك فإن غض البصر يمنع من
وصول أثر السهم المسموم الذى لعل فيه هالكه
إلى قلبه ،أيضا فإن غض البصر يورث القلب أنسا باهلل
وجمعية على اهلل ،فإن إطالق البصر يفرق القلب
ويشتته ويبعده من اهلل ،وليس على العبد شيء
أضر من إطالق البصر ،فانه يوقع الوحشة بين العبد
وبين ربه ،كما أن غض البص يقوي القلب ويفرحه،
كما أن إطالق البصر يضعفه ويحزنه ،عالوة على
أن غض البص يكسب القلب نورا ،كما أن إطالقه
يكسبه ظلمة ،ولهذا ذكر سبحانه آية النور عقيب
“قل ِّل ْل ُم ْؤ ِمن َ
األمر بغض البصر ،فقالُ :
ِين ي َُغ ُّ
ضوا ِم ْن
َح َف ُ
م” -النور ،-ثم قال إثر
أَب َ
وج ُه ْ
ْصا ِر ِه ْ
ظوا ُفرُ َ
م وَ ي ْ
ات وَ َ
ْض َم َث ُل ُنورِهِ َك ِم ْ
ش َكاةٍ
الس َماوَ ِ
ذلك“ :ال َّل ُه ُنو ُر َّ
األر ِ
صب ٌ
ِف َ
َاح” -النور -أي مثل نوره في قلب عبده
يها ِم ْ

ومن أبرز فوائد غض البصر كذلك أنه يورث الفراسة
الصادقة التي يميز بها بين المحق والمبطل والصادق
والكاذب ،واهلل سبحانه يجزي العبد على عمله بما
هو من جنس عمله ،ومن ترك شيئا هلل عوضه اهلل
خيرا منه ،فإذا غض بصره عن محارم اهلل عوضه اهلل
بأن يطلق نور بصيرته ،عوضة عن حبسه بصره هلل،
ويفتح له باب العلم واإليمان والمعرفة والفراسة
الصادقة المصيبة ،التي إنما تنال ببصيرة القلب ،وضد
هذا ما وصف اهلل به اللوطية من العمه الذي هو ضد
البصيرة فقال تعالى َ “:ل َع ْمرُ َ
م
س ْك َرت ِ
ِه ْ
م َل ِفي َ
ك ِإ َّن ُه ْ
ي َْع َم ُه َ
ون” -الحجر ،-وكذلك فإن غض البصر يورث
القلب ثباتا وشجاعة وقوة ،ويجمع اهلل له بين
سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة،
كما في األثر :الذي يخالف هواه يفر الشيطان من
ظله ومثل هذا تجده في المتبع هواه من ذل النفس
ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها ،ما جعله
اهلل سبحانه فيمن عصاه ،كما قال الحسن“ :إنهم
وإن طقطقت بهم البغال ،وهملجت بهم البراذين،
فإن المعصية ال تفارق رقابهم ،أبى اهلل إال أن يذل من
عصاه” ،وقد جعل اهلل سبحانه العز قرين طاعته،
والذل قرين معصيته ،فقال تعالى“ :و ِل َّل ِه ا ْل ِع َّز ُة

َسولِهِ وَ ِل ْل ُم ْؤ ِمن َ
ِين” -المنافقون ،-وقال تعالى:
وَ ِلر ُ
َ
م َ
ال َت ِه ُنوا وَ َ
“وَ َ
األعْ َلوْ َن ِإن ُكن ُتم ُّم ْؤ ِمن َ
ِين“
ال َت ْح َز ُنوا وَ أن ُت ُ
آل عمران ،-واإليمان قول وعمل ،ظاهر وباطن ،وقال“«من َك َ
يد ا ْل ِع َّز َة َف ِل َّلهِ ا ْل ِع َّز ُة َج ِميعًا ِإ َليْهِ
ان ي ُِر ُ
تعالىَ :
ِم َّ
الصال ُِح يَرْ َف ُع ُه” -فاطر-
ِّب وَ ا ْل َع َم ُل َّ
الطي ُ
َص َع ُد ا ْل َكل ُ
ي ْ
أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة اهلل وذكره،
من الكلم الطيب والعمل الصالح ،كما أن غض النظر
يسد على الشيطان مدخله من القلب ،فإنه يدخل
مع النظرة ،وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ
الهوى في المكان الخالي ،فيمثل له صورة المنظور
إليه ،ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب ،ثم
ي َِع ُدهُ وي َُم ِّنيه ،ويوقد على القلب نار الشهوة ،ويلقي
عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها
بدون تلك الصورة ،فيصير القلب في اللهب ،فمن ذلك
اللهب تلك األنفاس التي يجد فيها وهج النار ،وتلك
الزفرات والحرقات ،فإن القلب قد أحاطت به النيران
بكل جانب ،فهو في وسطها كالشاة في وسط
التنور ،لهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات بالصور
المحرمة أن ُجعل لهم في البرزخ تنو ٌر من نار.

كيف تغض بصرك؟
ومن أبرز األمور التي تعين على غض البصر ،تذكر قول
اهلل تعالى“ :يعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور”،
وسئل الجنيد :بم يستعان على غض البصر؟ قال:
بعلمك أن نظر اهلل إليك أسبق من نظرك إلى ما
تنظره ،كما ان غض البصر من أعظم أسباب حفظ
العبد من الوقوع في الزنا ،وإطالق النظر للحرام من
أعظم أسباب الوقوع فيه ،واستشعار عظم نعمة
البصر ،ومعاناة األشخاص الذين حرموا هذه النعمة،
فكيف تستعمل نعمة منحك إياها ربك ،فيما يغضبه،
هل هذا هو شكر هذه النعمة؟.
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آنتان لمرور السيارات و 4آنات للشاحنات

جسر الشيخ حمد  ..حلم العبور

يتيح المشهد الذي تنقله لنا الصور التذكارية وروايات ممن عاصروا تلك المرحلة للمخيلة التجوال والعودة إلى الماضي لمشاهدة
عبور الناس والسيارات والعربات على جسر يربط بين مدينة وجزيرة ..ثمة طموح وأمنيات ترسم المستقبل ،وحكايات من الزمن الجميل
ستكون حاضرة يومًا ما لننقلها إلى األجيال ،ولعل أبرز تلك الحكايات ما اعتبره البعض وقتها أنها البشارة ..وكم كان صدى تلك
مشروع كان كالحلم الذي يداعب األمنيات،
البشارة مبهجًا ألهل البحرين ،وال سيما أهل مدينة المنامة وجزيرة المحرق ،بعد اكتمال
ٍ
وتحول بإصرار أهل البلد إلى حقيقة ..تحقق ذلك الحلم فوق قناعة مائية عميقة ،ليسجل تاريخ البحرين إنشاء جسر الشيخ حمد في
العام 1941م ،وخالل األشهر األولى من ذلك العام ،حتى أن التقديرات المتوافرة تشير إلى أن حوالي  30ألفًا عبروا الجسر معدل  200شخص
يوميًا من المشاة“ ...رمضانيات” تروي وتسرد سطورًا من تاريخ انشاء وبناء جسر الشيخ حمد ...
جسر متحرك
تعود الحكاية إلى العام  1929حينما برقت فكرة بناء
جسر بحري يربط بين مدينة المنامة العاصمة ،ومدينة
المحرق ..آنذاك ،كانت السفن تعبر من الشمال إلى
الجنوب والعكس عبر ممر مائي ،لكن الحكومة
كانت تطمح إلنشاء جسر حديدي متحرك ،واستعانت
بالسفن لجلب الحجارة البحرية لردم البحر ،وبعد أن
تم اإلنتهاء من هذه المرحلة ،بدأ التخطيط إلنشاء
جسر جديد متحرك على الممر المائي ،وقد تكلف
تشييده حسب مصادر متعددة حوالي  29ألفًا و349
جنيهًا استرلينيًا ،وافتتح رسميًا في الثامن عشر من
شهر ديسمبر كانون األول من العام 1941م من قبل
المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل
خليفة حاكم البحرين وقتذاك ،وكان الحفل المهيب

الجسر الذي يربط بين مدينة المنامة والمحرق في عام 1941م

الذي حضره كبار رجاالت البلد ووجهائها يعكس
مدى أهمية هذا المشروع ،ال سيما وأن المغفور له
صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
كان صاحب الفضل في هذا المشروع ،فهو الذي
اقترح تشييد هذا الجسر في أواخر العشرينيات ،حتى
تحول الحلم إلى حقيقة.

مرور الزوارق
وفي الثالثينيات واألربعينيات من القرن الماضي ،تفيد
اإلحصاءات المتوفرة بأن عدد قاطني جزيرة التي
يفصلها عن العاصمة المنامة نحو ميل من المياه
الضحلة حوالي  25ألف نسمة بما فيهم القاطنون
في القرى المحيطة بالجزيرة ،وكانت قناة مائية
عميقة خور متجهة من الشمال إلى الجنوب تتوسط
تلك المياه ،وبالنظر إلى إمكانية ربط المدينة بالجزيرة،
أو ربط المدينتين بواسطة طريق عبر البحر ،تم
التفكير في إنشاء جسر الشيخ حمد ،وما ضاعف من
أهمية هذا المشروع هو أن مرور الزوارق بين الجزيرتين
كان بطيئًا وصعبًا بسبب المياه الضحلة ،بل كان ذلك
يرغم القوارب الشراعية الصغيرة والقوارب التي
ً
جيئة وذهبا على القيام بتغيير المسار
تحمل ركابًا
على نحو انعطاف واسع ،وأثناء هبوب العواصف أو
في فترة الجزر ،يصبح من العسير العبور.

الجسر في طور اإلنشاء

 29ألف استرليني

في البناء ما عدا في إنشاء السقف للسماح بمرور

وخالل عامي  ،1930–1929بدأت الحكومة العمل على

الماء ،واستمر العمل في الفترة ما بين األعوام

إنشاء جسر صخري بحمل فوقه شارعًا بعرض 30

 ،1939–1931ورغم تعثر العمل في بعض السنوات

قدمًا وأقيمت الجدران الجانبية من طابوق مربع

بسبب نقص الموازنة المالية ،إال أنه استمر بشكل

الشكل صنع من الصخور المرجانية ،أما في المنطقة

متقطع ،وألن المشروع تحت رعاية الدولة ،عمدت

الوسطى ،فقد جرت عملية الردم باستخدام صخور

إلى توفير فرص العمل للبحرينيين في المشروع

مرجانية غير متزنة الشكل ،ولم يستخدم اإلسمنت

ال سيما وأن الفترة كانت تشهد انحسارًا في صيد
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اللؤلؤ وكساد أسواقه شيئًا فشيئًا ،وحري اإلشارة إلى
أن جميع األموال التي أنفقت في هذا المشروع الذي
بلغت كلفته أكثر من  29ألف جنيه استرليني -أي
نحو  23ألف لك واللك يعادل  100ألف روبية ،-دفعت
للبحرينيين الذي قاموا بقطع الصخور المرجانية من
قاع البحر وجلبوها إلى الموقع باستخدام “التكات”
وهي القوارب الكبيرة بين المنامة ومرفأ سترة،
وكذلك عن طريق استخدام قوارب “الدوب” لجلب
الصخور من جنوب المحرق ،وكانت مسألة وضع
جسر فوق القناة ينظر لها بعين االعتبار منذ عام ،1929
وكان يعتقد أن نوعًا من “المعدية” ستحل المشكلة
حيث تم الحصول على الخطط والتقديرات ،وتمت
االستعانة بالسير جوان وارد الذي كان في العراق
حيث قام بإعطاء التفاصيل الخاصة بالمعديات

جانب من جسر المحرق

من صعوبات كبيرة في الحصول على المواد من
انجلترا .وذات مرة تم اعداد شحن أقسام من الجسر
على ساحل مدينة بريطانية فكانت عرضه لقصف
جوي بعدها فقد قسمان في البحر بسبب غارات
العدو .وقد أسهمت شركة نفط البحرين – بابكو
في بناء األقسام المفقودة في ورش الشركة في
البحرين ،و تم إلزام السيارات بدفع األجور حسب
حجمها ،بصرف النظر عن عدد الركاب حسب التالي:
سيارات الركاب “خصوصي” آنتان لكل رحلة ،وسيارات
األجرة آنتان لكل رحلة ،والباصات والشاحنات “لوري”
اليتجاوز وزنها طنا واحدا  4آنات لكل رحلة ،والباصات
والشاحنات الذي يتجاوز وزنها عن طن واحد وال
تتجاوز خمسه أطنان آنتان لكل رحلة ،والدراجات
الهوائية نصف آنه لكل رحله.
جسر المحرق المتحرك عام 1970م

الموجودة في العراق ،ولكن لم يكن أحد يبدو راضيًا
عن الفكرة ،وفي العام  1934كان الجسر في طور
التقدم ،وكانت الحاجة إلى اتخاذ القرار بشأن الجسر
أكثر ضرورة وعلى نحو عاجل نتيجة نقل المطار من
المنامة إلى جزيرة المحرق.

ذكرى اللنجات
واكتمل بناء الجسر في العام  ،1941وبدأ الكثيرون
يشعرون بأن مرحلة المواصالت الشاقة في تلك
الفترة قد ولت ،وربما ستصبح السفن الشراعية
الصغيرة

واللنجات

العبرات

والجوالبيت

التي

كانت تستخدم منذ فترة العشرينيات للعبور بين
المدينتين ذكرى لحقبة مهمة دون شك ،لكن كل

منظر لجسر المحرق

األمور كانت مهيئة رغم صعوبة الوضع ،فقد كان

مرتان يومي ًا

في المحرق موقعين لرسو هذه العبرات األول

في أن يتحقق مشروع بناء جسر يسهل عليهم

وكان الجسر الحديدي المتحرك يفتح للمرور البحري

يقع عند حافة البحر من الجهة الغربية بالمحرق

عملية التنقل ،وكان من الممكن ان يكتمل الجسر

ً
ً
ومرة بعد منتصف الليل
مرة ظهرًا
مرتين في اليوم:

والمرسي الثاني يقع مقابل مركز الشرطة الغربي

فيعام  1940ولكن بسبب الحرب العالمية الثانية لم

ولمدة ساعة ،وكان الغرض من ذلك هو السماح

بالمحرق ،وكان أهالي المحرق ينتظرون ببالغ األمل

ينجز حتى ديسمبر 1941م ،وكان المقاولون يعانون

بمرور السفن منه والمتجه شما ً
ال أو جنوبًا ،وكذالك
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يفتح الجسر في أوقات بطلب خاص وتدفع خمس
روبيات مقابل هذه التسهيالت ،وتباع التذاكر من
غرفتي الرسوم على جانب الجسر من جهه المنامة
وجهة المحرق .وكانت عملية فتح هذا الجسر تتم
خالل هاتين الفترتين بواسطة األجهزة الكهربائية
والكابالت المتحكمة في عملية الغلق واالنفتاح،
وتسلم رجال المرور تنظيم الحركة المرورية على
الجسر بأن جعل على طرفي الجسر الحديدي
شرطة مرور أحدهم من الطرف المؤدي للمنامة
واآلخر للطريق المؤدي للمحرق وكانت مهمتهم
أن يتفاهموا بشكل مرتب منظم يجعل سيارات
تعبر الجسر بسالم وأمان ،علما بأن الجسر ال يسمح
اتساعه لمرور أكثر من سيارة واحدة من حيث ان
اتساعه ال يزيد على ستة أقدام وله رصيف على
جانبيه للمشاة ،وفي البداية جعل في يد كل شرطي

تنظيم حركة السيارات من قبل شرطي المرور بواسطة األعالم قبل اإلشارة الضوئية

مرور من كال الجهتين علم أحمر يرفعه لكي تتوقف

عباره عن ديزل وبهذه اإلشارة الضوئية تنظمت

آخرمن اإلسمنت المسلح ذو مسارين مكون من

حركة السيارات القادمة من جهته وكذلك األخر

الحركة على الجسر أكثر ،وبمرور الزمن وبسبب

عوارض صندوقية مزدوجة من الفوالذ وكان ذلك

يستعمل ذلك العلم لنفس المهمة ،واستمر الحال

عوامل الطبيعة والمناخ وتأثره بالحركة المرورية،

في العام  ،1973وبقي ذلك الجسر هو المعبر الوحيد

إلى عام  1942حتى جلبت أول إشارة ضوئية بلونين

فقد بنى محله جسرًا آخر ثابت وأكبر حجمًا ،ثم أن

بين المنامة والمحرق قبل افتتاح جسر الشيخ عيسى

األحمر واألخضر يعمل بقوة مولد كهربائي ووقوده

هذا الجسر لم يلبث طوي ً
ال فقد تم استبداله بجسر

بن سلمان في العام .1997
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مجلس عبداهلل القعود
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مجلس جاسم سالم بوحمود

مجلس مبارك المغربي
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من أرشيف الصحف البحرينية
ذكريات الصحافة البحرينية عامرة بالدرر والآللئ النفيسة والثمينة  ..تكشف عن كنوز مقاالتها وعناوينها
وقصصها “رمضانيات” حتى تسترشد األجيال الحالية بحكمتها وما طرحته من دروس وعبر وتجارب هائلة
ونادرة ...مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل  -قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى ،ولكنها كانت مثار
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم  ..ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من
أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن ،وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

العدد  5السنة األولى  11محرم سنة  1372الموافق
 1تشرين سنة 1952

العدد  27الجمعة  1شوال  1372الموافق  12يوليو سنة 1953

من هنا وهناك

مناظر مؤذية ! .

أثناء تجولي في عوالي استوقفت عامال عاديا
من قرية بار بار في شركة بابكو وسألته  :كم
يبلغ راتبك اليومي؟ أجابني وعلى وجهه ابتسامة
صفراء  5/8واستطرد قائال أني أعول خمسة
أشخاص فقل لي بربك ماذا أفعل بهذا المبلغ
الزهيد وهذا رمضان قد أهل علينا  ...وإلى القراء
قائمة بمصروفه اليومي:

منظر العرايا من الرجال عند سواحل البحر ،وباألخص
بجانب الشارع المحاذي للبحر في المحرق ،أمام
الرائحين والقادمين ،من الرجال والنساء.

روبيتان لرطل من اللحم وروبية للقهوة والشاي
والحليب ونصف روبية أجرة سيارة الشركة من
القرية إلى المحل فماذا يبقي له بعد ذلك للتوفير؟
و أين ثمن كسوة العيال و العيد على األبواب؟.....
أتقدم بهذا األنموذج إلى القنصلية األمريكية في
الظهران و إلى العالم الحر ليشهد كيف يشتغل
العامل في أغنى منطقة للبترول في العالم بينما
هذا العامل يحصل على رواتب مغرية و طعام
جيد وشبه مجاني في شركة أرامكو التي ال تبعد
عن بابكو إال بضعة أميال.
عندما قمت أخير بزيارة مستشفى الحكومة
مررت بين المرضى وإذا أحدهم يستوقفني ماذا
يد مرتعشة قائال لي :سبعة أسابيع وأنا ملقى
على هذا الفراش وأهلي ال عائل لهم ،فالتفت
إلى الدكتور سنو الذي كان يرافقني مستفهما
فأخبرني أن يدعى جمعه بن عبداهلل من الذين
أصيبوا في سباق الخيل عندما جمحت بعض
الخيول وكان واقفا متفرجا فكسرت ساقه.

عبدا هلل الوزان
وودت أن أرفع شكواه إلى مسامع صاحب السمو
الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة ليتكرم ويشمله
برعايته و عطفه و كرمه و ليخفف مصابه وينقذ
عائلته من الفقر و العوز .
لفت نظري أثناء االحتفال بتتويج ملكة بريطانيا أن
جميع الشركات والبنوك والمراكز رفعت األعالم
البريطانية وبجانبها األعالم الخليفية إال البنك
الشرقي فقد شذ عن هذه القاعدة وتفرد بالعلم
البريطاني فقط وأظن أن البنك استنكف أن يرفع
علم البالد ،هذه البالد التي آوته أكثر من نصف من
قرن ومضى يرتع في خيراتها ....

منظر العربات المعدة لنقل األمتعة الخفيفة،
وهي مشحونة بأثقل األمتعة وصاحبها يضرب
الحمار المنهوك الضعيف ،إذا تعاون في سحبها.

العدد  30السنة الثانية الجمعة  22شوال  1972الموافق  3يوليو سنة 1953

صديق ! ...

عندما عزمت على زيارة المستشفى الحكومة
وطلبت سميث نائب مستشار حكومة البحرين
أن يسهل لي تلك المهمة أبدى ترحيبا حارا
وشجعني على زيارة المستشفى وفعال تمت
الزيارة ولقد القيت من الدكتور سنو وموظفي
المستشفى كل مساعدة وتسهيل كما أن
جميع المالحظات التي أبديها للدكتور سنو نالت
من نفسه كل القبول ووعد بالتنفيذ وقد تلقيت
من األصدقاء والقراء آيات الثناء والشكر لذلك
العمل الذي قمت به.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

كل هذا لم يعجب أحد األصدقاء من الذين لهم
ماض في الكيد للمواطنين والحط من شأنهم في
أعين الغربيين نعم لم تعجبه هذه الزيارة اذ التقى
في أحد األمسيات بالدكتور سنو والمه على تضيع
وقته بالطواف معي في المستشفى وافهمه أني
رجل سخيف! وطبعا أن الدكتور سنو تظاهر باالقتناع
أمام ذلك الصديق ولكنه احتقره في قرارة نفسه
اذ أن الدكتور يعرف زيارتي للمستشفى ليس بغرض
مادي أو لطلب الشهرة إنما لغرض إنساني بحت.
وهلل في خلقه شؤون.

منظر المتسولين الذين يتشبثون بالمارة – وباألخص
األجانب منهم ويلحون في طلب الصدقة.
منظر الذي إذا احتاج إليك قال لك يا أخي! وأما إذا
احتجت أنت إليه قال لك  :من أنت ؟!
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ق�صر ال�شيخ حمد بالق�ضيبية يف اخلم�سينيات

الأمطار املو�سمية يف اخلم�سينيات

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة «ويل العهد �آنذاك» مع الأمري
فيليب -دوك �أدنربه لدى زيارته للبحرين عام 1979م

»البا�صات التي كان ي�ستقلها عمال بابكو �أثناء توجههم للعمل وت�سمى باللغة املحلية «�سامل خطر
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املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة لدى زيارته مل�صر
يف �أواخر الثالثينيات ويبدو على ميينه ال�شيخ حمد بن عبد اهلل بن ابراهيم
�آل خليفة ثم املرحوم عبد اهلل بن عي�سى �سبت ثم ا�سماعيل املقهوي وعلى
ي�ساره احلاج خليل ابراهيم كانو

احدى �أ�سواق املحرق يف اخلم�سينيات

احدى �أ�سواق املنامة يف اخلم�سينيات

فر�ضة املنامة يف الأربعينيات

ﻫـﻼ رﻣـﻀـﺎن

أﺣﻤﺪ زﻳﺎﻧﻲ وأوﻻده

آﺧـــﺮ
ﻛـــﺮم
رام  1500ﻻراﻣﻲ
ﻛﺮو ﻛﺎب 2016

رام 2016 ST 1500

رام 2016 SLT 1500

ﻣﻴﺰات ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ

7500

US$

• أﻗـﺴـﺎط ﻣـﺆـﺠﻠﺔ •  0%ﻓـﺎﺋـﺪة ﻟـﻤـﺪة  3ﺳـﻨـﻮات
• ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ وﺗـﺄﻣـﻴـﻦ ﻣـﺠـﺎﻧـ • ﻋـﻘـﻮد ﺻـﻴـﺎﻧـﺔ ﻣـﺠـﺎﻧـﻴـﺔ
• إﻛـﺴـﺴﻮارات ﻣـﺠـﺎﻧـﻴـﺔ • ﻗـﺴـﺎﺋـﻢ ﻟـﻠـﺒـﻨـﺰﻳـﻦ ،وأﻛـﺜـﺮ!
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نصحت د .شيخة العريض مريض السكلر باستشارة طبيبه قبل الصيام
انخفاض االصابة بمرض فقر الدم المنجلي “السكلر”
بين المواليد في البحرين بنسبة 90-85
أكدت استشارية األمراض الوراثية ،رئيس مركز جنين لإلخصاب والوراثة ،خبيرة منظمة
الصحة العالمية د .شيخة سالم العريض ان “البحرين حققت خطوات متقدمة فيما
يتعلق بمكافحة األمراض الوراثية مثل “السكلر” و“الثالسيميا” ،الفتة إلى أنه “عندما
بدأنا مشوار مكافحة أمراض الدم في الثمانينات كام يولد  200طفل مصاب في العام
لكن عبر برامج التوعية والفحص قبل الزواج وفحص المواليد وفحص الطالب تمكنا
من تخفيض نسبة اإلصابة بنسبة  85إلى  .90وسجلت المواليد المرضى في عام 2015
يمستشفيات وزارة الصحة عدد ال يتجاوز  20مولود مصاب ،وهذا انجاز كبير لكل من
عمل في البحرين في الثمانينات ،وتدريجيًا بإذن اهلل سنقضي على المرض ،كما أشادت
منظمة الصحة العالمية باإلنجاز ودعت الدول األخرى لإلقتداء بنا”.

الدم المنجلي ،وتبدأ حياة المعاناة الكبيرة التي يعاني منها طوال العمر ،حيث آن نوعية
الهيموجلوبين هما مختلف عن الهيموجلوبين العادي .فإذا قلت نسبة األكسجين
يصبح الدم لزجًا ويتغير شكل كريات الدم الحمراء لتصبح مثل المنجل ،وتلتصق
ببعضها وتسد األوعية الدموية وتمنع وصول الدم لألطراف ويبدأ األلم ،ويعطى
المريض مسكنات قوية لأللم لتخفيف األعراض مثل المورفين وغيره ،فتخفف عليه
المرض مؤقتًا ،ولمن تسبب مضاعفات أخرى بأن يصل المريض لمرحلة اإلدمان على هذه
المضادات ،وال توجد حلول جذرية أو عالجات نهائية لهذا المرض ،وهو منتشر في جميع
أنحاء العالم ،في أفريقيا وأمريكا كذلك في الهند والسعودية ،المنطقة الشرقية
وعمان وكل دول الخليج بنسبة متفاوتة بين مرض فقر الدم المنجلي و“الثالسيميا”.

وقالت انه “فيما يخص مرض فقر الدم المنجلي وعالقته بالصيام ،فأول نصيحة
لمريض السكلر بأن يستشير طبيبه قبل الصوم ،وان يشرب الماء والسوائل بكثرة
حتى ال يقلل من لزوجة الدم ،ألنه يمكن أن يتسبب في حصول النوبات بسبب لزوجة
الدم اذا قلت السوائل في الجسم ،فمن األفضل لمريض فقر الدم المنجلي قبل أن
يصوم أن يذهب للطبيب المختص ليستشيره ،حيث ممكن أن تحدث مضاعفات له،
ويصاب الطفل بالسكلر أو فقر الدم المنجلي إذا كان األب واألم حاملين بالمرض ،أي
إذا كان هناك جين مصاب وجين سليم في كال الوالدين ،قديمًا لم يكن األم واألب
يعرفون أنهم حاملين المرض لذا كانوا يتزوجون ،فينتج عن ذلك إصابة األبناء بقفر

وأضافت إن “هناك مختبرات كثيرة تعمل الكثير من التجارب على إنتاج أدوية للعالج ،أما
اآلن فاألدوية المؤثرة قليلة ،واحد منها يعمل على زيادة الهيموجلوبين الجنيني اف -
فتقل األعراض مثل دواء الهيدروكسي يوريا وهو دواء جديد ظهر منذ سنوات وهناك
الكثير من المرضى في البحرين يستعملونه ،فيزيد هيموجلوبين اف ويقل السكلر،
ويصبح المريض كأنه حامل للرض وتقل األعراض ،وهناك أودية تجري عليها التجارب
للتخفيف من األلم في جميع أنحاء العالم ،وهناك عالجات الخاليا الجذعية ولو انها
تحتاج لتجارب أكثر” فاألمل موجود في الوقاية من المرض وفي العالج الشافي في
المستقبل إن شاء اهلل”.
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