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في قراءة لكتاب األنثروبولوجي واألكاديمي د.عبداهلل يتيم

الدكتورة ضياء الكعبي“ :المنامة المدينة العربية”
معرفة نقدية لمناطق شائكة

قالت األكاديمية والناقدة البحرينية ،الدكتورة ضياء الكعبي إن “من المقاربات المميزة منهجيًا الخاصة بأنثروبولوجيا
المدن في البحرين كتاب “المنامة المدينة العربية ...دراسة نقدية أنثروبولوجية” الصادر في طبعته األولى سنة 2015
عن مركز دراسات البحرين بجامعة البحرين لألنثروبولوجي واألكاديمي البحريني الدكتور عبداهلل عبدالرحمن يتيم”.
وأشارت ،في مقال حول الكتاب تنشره “رمضانيات” ،إلى أن “هذه المقاربة المنهجية المهمة تو ّلدت بداية على هيئة
قدمها الدكتور يتيم في سيمنارات المركز كما نشر أجزاء متفرقة منها في جريدة األيام البحرينية بعنوان
أوراق بحثية َّ
“المنامة المدينة العربية نقد االستشراق الجديد” ،والمقاربة قائمة على تناول نماذج من الدراسات البريطانية الحديثة في
مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية وخاصة التاريخية منها مثل كتاب “المنامة منذ القرن التاسع عشر” لمؤلفته ناليدا
فوكارو ،و“التخوم الخليجية للهند البريطانية” لجيمس أونلي” .وأوضحت ،في سطور المقال“ ،أتمنى أن أجد هذا الكتاب
مترجما إلى اللغة اإلنجليزية وإلى لغات حية أخرى ألنه بالفعل يستحق الترجمة في تصحيحه لكثير من المغالطات
التاريخية والثقافية الخاصة بالبحرين”“ ...رمضانيات” تنشر المقال كامال على صفحاتها ...

“وإِ َذا َو َق َع ا ْل َق ْو ُل َع َل ْي ِهم”
َ

وق ُن َ
دابة األرض َ ..
ون”
“كانُوا ِب َآيا ِت َنا ال يُ ِ
م
قال تعالى“ :وَ ِإ َذا وَ َق َع ا ْل َقوْ ُل عَ َلي ِ
َج َنا َل ُه ْ
ْه ْ
م أَ ْخر ْ
دَ اب ًَّة ِم َن َ
اس َكا ُنوا ب َِآيَا ِت َنا ال
م أَ َّن ال َّن َ
ْض ُت َك ِّل ُم ُه ْ
األر ِ
ُوق ُن َ
ون” -النمل .. -وقال رسول اهلل صلى اهلل
ي ِ
عليه وسلم“ :ثالث إذا خرجن ال ينفع نفسًا إيمانها
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها
خيرًا ،طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة
األرض” -مسلم ..-دابة األرض ويطلق عليها أحيانًا
اسم بغلة األرض ،وهي من المخلوقات التي جاء
ذكرها في القرآن الكريم ،ومن منظو ٍر إسالمي
ُتعتبر دابة األرض إحدى عالمات الساعة الكبرى؛
حيث تخرج في آخر الزمان قبل يوم القيامة
بقليل ،ويكون ذلك عند فساد الناس وتركهم
ألوامر ربهم وتبديلهم الدين الحق عند ذلك يقع
عليهم القول أي يجب عليهم الوعيد لتماديهم
في العصيان والفسوق والطغيان وإعراضهم عن
آيات اهلل وتركهم تدبرها والنزول على حكمها

المجالس الرمضانية

وانتهائهم في المعاصي إلى ما ال ينجح معه فيهم
موعظة وال يصرفهم عن غيِّهم تذكرة فإذا صاروا
ً
دابة من األرض تعقل وتنطق
كذلك أخرج اهلل لهم
تكلمهم “..رمضانيات” تروي تفاصيل خروج دابة األرض
وعالمات ومؤشرات خروجها على الناس ...

ذكريات من أيام زمان

Ramadanyat

بطاقة كريدي مكس بريميم الجديدة
تجربة راقية توفر فرصًا ال حدود لها!
ادخل إلى عالم واسع من الفخامة والمزايا مع فيزا سيغنتشر وورلد ماستر كارد من كريدي مكس .عزز قوتك الشرائية مع
مزايا مصممة لتناسب احتياجاتك الخاصة ،إضافة إلى مكافآت مجزية ،وخدمات متميزة في أي مكان وأي وقت في العالم.
تقدم بطلبك اآلن واحصل على هدية فاخرة*
تطبق الشروط واألحكام حتى نفاذ الكمية

كريدي مكس ش.م.ب (مقفلة)  -شركة تمويل مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي
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تخطم الكافر وتجلو وجه المؤمن

دابة األرض  ..تخرج على الناس ُ
حى
ض ً
قال عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما :حفظت من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
حديثًا لم أنسه بعد ،سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول“ :إن أول اآليات
خروجًا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ُ
حى وأيهما ما كانت قبل
ض ً
صاحبتها فاألخرى على أثرها قريبًا” -مسلم ،-وخروج الدابة من أشراط الساعة الكبرى
خروج دابة من األرض في آخر الزمان تكلم الناس وتسميهم مؤمنًا وكافرًا ،وذلك عند
م أَ ْخ َر ْج َنا َل ُ
م
“و ِإ َذا َو َق َع ا ْل َق ْو ُل عَ َل ْي ِ
ه ْ
ه ْ
فساد الناس وتركهم أوامر اهلل تعالى وقال تعالىَ :
ن َ
اس َكا ُنوا ِبآ َيا ِت َنا ال يُوقِ ُن َ
َدا َّب ًة مِ َ
ض ُت َك ِّل ُم ُ
ون” -النمل -وعن ابن عباس رضي
ه ْ
األ ْر ِ
م أَ َّن ال َّن َ
اهلل عنهما ،أن معنى تكلمهم :تجرحهم ،بمعنى تكتب على جبين الكافر كافرا ،وعلى
جبين المؤمن مؤمنا ،وقال الحافظ ابن كثير“ :هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد
الناس وتركهم أوامر اهلل وتبديلهم الدين الحق يخرج اهلل لهم دابة من األرض فتكلم
الناس على ذلك” ،وقال األلوسي” أي تكلمهم بأنهم ال يتيقنون بآيات اهلل تعالى الناطقة
بمجيء الساعة ومباديها أو بجميع آياته التي من جملتها تلك اآليات”“ ..رمضانيات” تكشف
عالمات خروج الدابة وأماكن وأوقات خروجها ودورها في عالمات الساعة ...

األدلة من الس ّنة

أصل الدابة
وهناك أقوال كثيرة حول أصل دابة األرض؛ فالقول
ّ
يؤكد أنها من نفس فصيلة ناقة صالح ،والقول
األوّ ل
الثاني يؤكد أنها الجساسة التي جاء ذكرها في
حديث تميم الداري ،في قصة األعور الدجال ،وهذا
أما القول
القول تعود نسبته إلى عبد اهلل بن عمرّ ،
الثالث فيؤكد أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة،
همت قريش ببناء
والتي قام العقاب باقتالعها عندما ّ
الكعبة ،وهذا القول منسوب إلى ابن عباس رضي اهلل
ّ
فيؤكد ّ
أن دابة األرض هي
عنهما ،أما القول الرابع
ٌ
إنسان متكلم ،يقوم بمناظرة أهل البدع ،والكفار،
ويجادلهم حتى ينقطعوا في جدالهم ،فيهلك من
يهلك عن بيّنة ،ويحيا من يحيا عن بيّنة.

مكان خروج الدابة
أما مكان خروج الدابة فقد اتفقت كلمة المفسرين
على أنها تخرج من مكة المكرمة ،قال ابن عيينة:
“تخرج حين يسري اإلمام جمع وإنما جعل سابقًا ليخبر
الناس أن الدابة لم تخرج” ،ويكون لها ثالث خرجات
ً
فمرة تخرج من بعض البوادي ثم تختفي ،ثم تخرج
من بعض القرى ،ثم تظهر في المسجد الحرام ،وورد
في صفة الخروج هذه حديث حذيفة بن أسيد الذي
رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي
-المستدرك.-

أعمال ومهام الدابة
ولدابة األرض أعمال ومهام تقوم بها ،فمن مهامها:
أنها تخطم أنف الكافر فيكون ذلك عالمة على
كفره ،وتجلو وجه المؤمن ويكون ذلك دليل على
إيمانه ،وتكلم الناس .قال صلى اهلل عليه وسلم:
“تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السالم وخاتم
سليمان عليه السالم فتخطم الكافر -أي أنف
الكافر بالخاتم -وتجلو وجه المؤمن بالعصا حتى
إن أهل الخوان ليجتمعون على خوانهم فيقول هذا:
“يا مؤمن ويقول هذا يا كافر” -أحمد والترمذي،-

علمه لهم من العذاب أخرج لهم دابة من األرض،
وذلك حين ينقطع الخير ،وال يُؤمر بمعروف ،وال يُنهى
منيب وال تائب ،بعد بموت العلماء،
عن منكر ،وال يبقى
ٌ
وذهاب العلم ،ورفع القرآن ،كما قال تعالى لنوح عليه
السالم بعد طول الزمان ،ومقاساة الشدائد واألحزان:
“وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن
فال تبتئس بما كانوا يفعلون” -هود ،-ويقول نجم
الدين الطوفي في سياق شرحه آلية النمل“ :هذه من
غائبات القرآن الواجب وقوعها ،ومن معجزات النبي –
صلى اهلل عليه وسلم -وإخباره بالغائبات ،التي البد من
وجودها” ،وقال ابن ج ّزي “ :إذا حان وقت عذابهم الذي
تضمنه القول األزلي من اهلل في ذلك وهو قضاؤه ،ثم
إن خروج الدابّة ومغايرَتها لحال الحيوانات من خالل
ٌ
حقيق أن يجعلها من آيات اهلل
حديثِها مع الناس
الكبرى ،ومن البعض الذي قال اهلل فيه“ :هل ينظرون إال
أن تأتيهم المالئكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك
يوم يأتي بعض آيات ربك ال ينفع نفسًا إيمانها لم تكن
آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا” -األنعام.-

م
وقال تعالى“ :وَ ِإ َذا وَ َق َع ا ْل َقوْ ُل عَ َلي ِ
َج َنا َل ُه ْ
ْه ْ
م أَ ْخر ْ
دَ اب ًَّة ِّم َن َ
اس َكا ُنوا بِآيَا ِت َنا ال
م أَ َّن ال َّن َ
ْض ُت َك ِّل ُم ُه ْ
األر ِ
يُوقِ ُن َ
ون” ،واختلفت أقوال المفسرين في معنى هذا
ً
ً
قائلة
مخاطبة
التكليم ،فمنهم من قال ،تخاطبهم
لهم أن الناس كانوا بآيات اهلل ال يوقنون ،بدليل قراءة
ُأبي بن كعب لهذه اآلية تنبئهم ،ومنهم من قال:
تجرحهم بدليل قراءة ابن عباس رضي اهلل عنهما:
ْ
م وروي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه قال:
تك َل ُم ُه ْ
(ك ً
ال تفعل أي تصنع ِكال األمرين المخاطبة والجرح
فهي تخاطب الناس جميعهم وتسم أنف الكافر أي
تجرحه.

دليل القرآن الكريم
وجاءت اإلشارة إلى هذه العالمة في آية واحدةٍ في
القرآن أشارت بوضوح إليها وبيّنت الوقت التقريبي
لحدوثها ،وذلك في سورة النمل ،حيث يقول اهلل
ّ
جل جال ُله“ :وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة
من األرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا ال يوقنون”
المفسرون في سياق كالمهم عن
النمل ،-وبيّنّ
اآلية الكريمة عالقتها بشرط خروج الدابة ،وذكروا أن
معنى اآلية :وإذا أراد اهلل أن ينفذ في الكافرين سابق

وثمة الكثير من األحاديث الشريفة الثابتة عن رسول
ّ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،والتي ورد فيها ذكر هذه
الدابة ،منها :حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه ،أن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال“ :بادروا باألعمال ستًا:
طلوع الشمس من مغربها ،أو الدخان ،أو الدجال ،أو
الدابة ،أو خاصة أحدكم أو أمر العامة”  -مسلم،-
والمعنى كما ذكر القاضي عياض“ :أمرهم أن يبادروا
باألعمال قبل نزول هذه اآليات؛ فإنها إذا نزلت أدهشت،
وأشغلت عن األعمال ،أو سد عليهم باب التوبة ،وقبول
العمل ،وعنه رضي اهلل عنه؛ أن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم قال“ :ثالث إذا خرجن ال ينفع نفسا إيمانها
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا:
طلوع الشمس من مغربها ،والدجال ،ودابة األرض”
مسلم ،-وعن حذيفة بن أسيد رضي اهلل عنه ،قال:كان النبي صلى اهلل عليه وسلم في غرفة ونحن
ّ
فاطلع إلينا ،فقال“ :ما تذكرون؟” قلنا:
أسفل منه،
الساعة ،قال :إن الساعة ال تكون حتى تكون عشر آيات:
خسف بالمشرق ،وخسف بالمغرب ،وخسف في جزيرة
العرب والدخان والدجال ،ودابة األرض ،ويأجوج ومأجوج،
وطلوع الشمس من مغربها ،ونار تخرج من قعرة عدن”
مسلم ،-ومن األد ّلة على كونِها من عالمات الساعةالكبرى ،حديث عبد اهلل بن عمرو ،قال :حفظت من
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد،
سمعته يقول“ :إن أول اآليات خروجا ،طلوع الشمس
من مغربها ،وخروج الدابة على الناس ضحى ،وأيهما
ما كانت قبل صاحبتها ،فاألخرى على إثرها قريبا”
مسلم ،-وعن أبي أمامة رضي اهلل عنه قال :قال النبيم الناس على
صلى اهلل عليه وسلم“ :تخرج الدابة ف َت ِ
س ُ
خراطيمهم ،ثم يغمرون فيكم ،حتى يشتري الرجل
البعير فيقول :ممن اشتريته؟ فيقول :اشتريته من أحد
ّ
المخطمين” -أحمد ،-وهذه الدالئل الواضحات على أن
خروج دابة األرض ليس مجازًا من القول ،وال تهوي ً
ال من
األخبار ،فيجب اإليمان بها؛ ألنا نعلم أنه حق وصدق ،وإن
لم نطلع على حقيقة معناه.

4

األثنين  17رمضان  1438هجرية •  12يونيو  2017ميالدية • السنة التاسعة • العدد 252

قراءة لكتاب األنثروبولوجي واألكاديمي د .عبداهلل يتيم

سرديات “المنامة المدينة العربية” ..
بقلم الدكتورة ضياء الكعبي

صدر عن األنثروبولوجي واألكاديمي البحريني الدكتور عبداهلل عبدالرحمن يتيم قبل فترة
وجيرة مؤلفًا بعنوان “المنامة المدينة العربية” ،تناول فيه مدينة المنامة من الناحية
األنثروبولوجية والتاريخية ،كما تناول بالنقد والتحليل بعضًا من الدراسات الغربية
الحديثة التي قامت بدراسة هذه المدينة العريقة ،وبالنظر ألهمية ماورد في محتوى
الكتاب ولجدة القضايا المثارة فيه ،وكذلك للمكانة التي تحتلها المنامة في نفوس
ووجدان أبناء البحرين وللذين أقامو فيها وال يزالون  ..تنشر “رمضانيات” مقالة األكاديمية
والناقدة البحرينية ،الدكتورة ضياء الكعبي عن الكتاب بعنوان سرديات “المنامة المدينة
العربية”  ...وفيما يلي نص المقال كام ً
ال دون حذف أو إضافة ...

العلوم االجتماعية واإلنسانية وخاصة التاريخية منها
مثل كتاب “المنامة منذ القرن التاسع عشر” لمؤلفته
ناليدا فوكارو ،و“التخوم الخليجية للهند البريطانية”
لجيمس أونلي ،وهذان الكتابان يندرجان في سياق
الكتابات ما بعد الكولونيالية (ما بعد االستعمارية)
في سياق دراسات االستشراق الجديد .وقد عمد
الدكتور يتيم في مقاربته لهذين النموذجين إلى
تأصيل عالقات التقاطع بين االنثروبولوجيا والتاريخ
وإلى “إبراز أهمية عالقات التماهي التي يقيمها
االنثروبولوجي بصفته كاتبًا مع الماضي كونه
تاريخًا معاشًا ومع النصوص التي تعمل على تدوينه
وإعادة إنتاجه من جهة أخرى“ .يقول الدكتور يتيم:
“ستسند تجربتنا في قراءة هذه األعمال التاريخية
على الولوج في قدر كبير من التماهي معها ،أي
َّ
أن هذه القراءة ستعيد إنتاج بعض من سردياتها
التاريخية ،إذ لن نكتفي باالختالف أو االتفاق مع
بعض من تلك السرديات فحسب ،بل بتقديم ما
يمكن تسميته وفق “جان وجون كماروف” بقراءة
إثنوغرافية للمصادر التاريخية” ،أي كما لو كانت
تم إنتاجها عبر العمل الحقلي”.
تلك المصادر قد َّ
تتوغل مقاربة الدكتور يتيم عميقًا في تفكيك
هاتين المقاربتين المهمتين اللتين تناولتا المنامة
ومن خالل تأويل عميق يفكك المقاربتين .فمنهجية
فوكارو تختلف عن منهجية أونلي رغم اندراجهما

بلدية المنامة

في سياق الكتابات ما بعد الكولونيالية التي تحدثت

بيّن الفيلسوف الفرنسي غاستون باشالر جماليات

نظرة مغلقة وإنما تستشف روح األمكنة وتحوالتها

عن هذه المنطقة الجغرافيةَّ .
إن فوكارو -كما

األمكنة المختلفة في مقاربة ظاهراتية تشابكت

االجتماعية .خضعت بعض المدن البحرينية الكبرى

يرى الدكتور يتيم -تصدر عن منهجية شمولية

وعمقت جوليا
فيها الفلسفة بجوهر المكان،
ّ

“خطط مدينة المنامة :التحوالت العمرانية بالمدن

جامعة بين الجغرافيا والتاريخ واالنثروبولوجيا مما

كريستيفا مفهوم الفضاء الثقافي في اصطالحها

الخليجية” .ومن المقاربات المميزة منهجيًا الخاصة

المهم “آيديولوجيم العصر” الذي يعني َّ
أن المكان

بأنثروبولوجيا المدن في البحرين من خالل دراسة

من خالل إخضاع األحداث واألفراد والجماعات

في أبعاده الجغرافية ال معنى له إذا لم يكن

نقدية كتاب “المنامة المدينة العربية ،دراسة نقدية

الصغيرة للفحص المجهري المتعدد األبعاد “لقد

حم ً
ال بأنساق ثقافية دالة له ،وهناك عشرات
ُم َّ

أنثروبولوجية” الصادر في طبعته األولى سنة

مكنتها تلك المنهجية من جعل عمليات االستدالل

المقاربات المهمة تنظيريًا وتطبيقيًا وإبداعيًا فيما

 2015عن مركز دراسات البحرين بجامعة البحرين

واالستنباط التي قامت بها إزاء المظاهر االجتماعية

يتصل بالمكان والفضاء في أعمال روائية وشعرية،

لألنثروبولوجي

الدكتور

والسلوكيات النمطية تبدو منطقية جدًا في سياق

نذكر على سبيل المثال رواية “عمارة يعقوبيان”

عبداهلل عبدالرحمن يتيم .والجدير بالذكر أن هذه

تحليالتها التي امتازت بنفسها الطويل” .وما يميز

للروائي المصري عالء األسواني وهي العمارة التي

المقاربة المنهجية المهمة تو ّلدت بداية على هيئة

مدينة المنامة من وجهة نظر فوكارو هو ذلك

اختزلت التاريخ المصري الحديث والمعاصر في

قدمها الدكتور يتيم في سيمنارات
أوراق بحثية َّ

االختالف الثقافي الذي يتواشج مع تاريخ المكان

تحوالته السياسية والثقافية واالجتماعية الكبرى

المركز كما نشر أجزاء متفرقة منها في جريدة

من خالل التكوينات االجتماعية والكولونيالية

في حقبة قبل الثورة المصرية وبعدها .ويعجبني

األيام البحرينية بعنوان “المنامة المدينة العربية

المتعددة في أصولها الثقافية واإلثنية ،فكان هناك

تناول المعماري العراقي رفعت الجادرجي ألنساق

نقد االستشراق الجديد” .والمقاربة قائمة على تناول

“العرب” و“البحارنة” و“العجم” جنبًا إلى جنب الوجود

األمكنة الثقافية التي ال تنظر للهندسة المعمارية

نماذج من الدراسات البريطانية الحديثة في مجال

النجدي الذي قام بتمثيله العدد الكبير من أعيان

واألكاديمي

البحريني

َّ
مكنها من الوقوف عند التحوالت الكبرى ولكن
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نجد ،وكذلك األعداد المضاعفة من أسر وجماعات
قبلية مثل أبناء قبيلة الدواسر وغيرها .وتزامن هذا
الوجود مع تضاعف أعداد “عرب الهولة” وأعيانهم
ونفوذهم .وتنطلق فوكارو كما يرى الدكتور
يتيم في حديثها عن المنامة من أطروحة مبنية
على رؤية الوجود الحضري واالجتماعي باعتباره
سابقًا على اكتشاف النفط وصناعته في البحرين
منذ أوائل ثالثينيات القرن العشرين .فالمنامة إذن
تأت إلى الوجود من عصور ظالمية
مدينة لم
ِ
لتلتحق بعصر الحداثة وإنما هي مدينة تتميز بنسيج
اجتماعي حضري يمتد إلى أوائل القرن التاسع عشر.
ترى فوكارو أن الفتح الخليفي للبحرين تر َّتب عليه
انطالقة تقدمية إلى األمام “فالنظام القبلي الذي
أتى به آل خليفة من نجد بوسط الجزيرة العربية،
قد نتج عنه انتقال محور التنظيم االجتماعي من
القرى والبلدات الزراعية إلى المدن واألحياء الحضرية
َّ
ودشن هذا الوضع معالم
في المنامة والمحرق”.
جديدة للمنامة حيث برزت بنية اجتماعية جديدة

المعتمدية البربطانية في المنامة النصف األول من أربعينيات القرن الماضي

لبحرينيين أو سكان آخرين من غير البحارنة يعيشون

قوامها األعم :الوجود والعيش المشترك للشيعة

في داخل تلك البلدات والقرى الفالحية أو خارجها”.

والسنة من أهل البحرين جنبًا إلى جنب مع األقوام

وهذه المغالطات التاريخية المغلوطة كانت نتيجة

واألقليات العرقية والدينية األخرى .يرى الدكتور يتيم

اعتماد فوكارو على مصادر محلية دون سواها

أن فوكارو أهملت المصادر التاريخية المحلية التي

وتغييب المصادر المحلية األخرى رغم أهميتها في

بينت التحوالت التاريخية الكبرى في انتقال محور

التوثيق االجتماعي لسكان البحرين ،وهو المجتمع

التنظيم االجتماعي من القرى والبلدات الزراعية إلى

ذو التركيبة السكانية المتعددة عرقيًّا ومذهبيًّا

المدن واألحياء الحضرية في المنامة والمحرق وما

من السنة والشيعة والمسيحيين واليهود واألعراق

رافقه من انتقال مركز الحياة السياسية واالقتصادية

واألديان األخرى .تكتسب مقاربة فوكارو أهميتها

من الريف إلى المدينة .كما تجاهلت فوكارو أيضًا

في رأي الدكتور يتيم في منهجيتها الشمولية

أنواع العالقات والتعاون التي قامت بين شيوخ آل

الجامعة بين تقاطع وتشابك التاريخ والجغرافيا

خليفة وأمرائهم وبين الوجهاء واألعيان من الشيعة

واالنثروبولوجيا وفي عودتها إلى الكشوفات األثرية

العرب “البحارنة” ،وهي عالقات ذكرتها المصادر

والحكايات الشعبية والخرائط والصور التاريخية

التاريخية المحلية ،وعوضا عن ذلك تذهب إلى تصوير

وفي اطالعها على عدد من األرشيفات الرسمية

الشيعة العرب في شرق الجزيرة العربية بصفتهم

والخاصة المدون بعضها بالعربية وبعضها اآلخر

األداة المناهضة للقبائل السنية! ويقف الدكتور يتيم

بالفارسية وكذلك التاريخ الشفهي .فنحن إذن ،كما

في نقده لمقاربة فوكارو مبينًا عدم اكتراثها بإبراز
المؤسسة
الهوية العربية لمدينة المنامة العربية
ّ
لشخصيتها وعوضًا عن ذلك تبالغ المؤلفة في

يقول الدكتور يتيم ،أمام أكثر من تاريخ وحكاية
غالف الكتاب

متقاطعة حاولت فوكارو لفت أنظارنا إليها ،وعليه
فإن المنامة منذ القرن التاسع عشر يعيد إنتاج

حديث طويل مفصل عن الفترة الصفوية في تاريخ

أهمية هذا البعد التاريخي المهم للحضارة والثقافة

البحرين الحديث .ويتساءل الدكتور يتيم “يحق

العربية على مسار التحوالت االجتماعية والتاريخية

للباحث والقارئ المعتم بتاريخ المنامة أن يتساءل :أين

وعلى الجغرافيا التاريخية للمنامة بوصفها مدينة

ذهبت إسهامات األعيان والتجار ورواد التنوير ،حاملي

عربية” .وقد كان العتماد فوكارو على بعض الروايات

لواء النهضة العربية واإلسالمية من رجال النخبة في

التاريخية المحلية كما يرى الدكتور يتيم مثل “لؤلؤة

المنامة ،حيث غلب على هؤالء جميعًا انتماؤهم

البحرين” ليوسف بن أحمد البحراني (ت ١٧٦٥م)

العربي وتطلعاتهم القومية واإلسالمية آنذاك؟..

و“أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف واألحساء

إن الجزء األكبر من تفكيك الدكتور عبداهلل يتيم

لذا كان لخلو “المنامة منذ القرن التاسع عشر” من

والبحرين” لعلي بن حسن البالدي (ت ١٩١٩م) دور

قد َّ
ركز على كتاب ناليدا فوكارو “المنامة منذ

هذه المحطات المهمة من تاريخ الهوية والتكوين

في تأسيس رؤية تاريخية أصبحت وكأنها حقائق

القرن التاسع عشر” نظرًا إلى ثراء هذه المقاربة

االجتماعي للمدينة أثر في جعل عمل فوكارو

مطلقة وهذه الرؤية مفادها “أن َّ
جل سكان البحرين،

األنثروبولوجية وفي اعتمادها على منهجية شمولية

يعاني من خلل كبير ،بل من تغليب لجوانب تاريخية،

إن لم يكن معظمهم ،من الشيعة الفالحين الذين

ثرية .أما مقاربة جيمس أونلي “التخوم الخليجية

قد تكون ذات أهمية معينة ،لكن ليست بمستوى

يقطنون بلدات البحرين وقراها الريفية ،أي أنه ال وجود

للهند البريطانية” فهي كما يرى الدكتور يتيم

أصوات سردية متعددة سعت من خاللها المؤلفة
إلى الكشف عنها وذلك بهدف إظهار ثراء التجربة
اإلنسانية للجماعات والفئات والنخب االجتماعية
التي تقاسمت العيش في تلك األحياء السكنية التي
َّ
تشكلت منها المنامة خالل تلك الحقبة التاريخية.
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تعد إسهامًا مهمًا في حقل الدراسات المتعلقة

الخاصة المحلية دور في الكشف عن التاريخ غير

بتاريخ اإلمبراطورية البريطانية بصفة عامة ،وبتاريخ

المدون لمؤسسات الكولونيالية البريطانية التي

اإلمبراطورية في الخليج العربي بصفة خاصة .لقد

كانت تعمل ضمن النطاق غير الرسمي لإلمبراطورية.،

أولى أونلي اهتمامًا كبيرًا لنظام المعتمدين أو

يذكر الدكتور يتيم أن الميزة المشتركة بين عملي

الوكالء المحليين حيث تبنت الكولونيالية البريطانية
هذا النظام وعملت بموجبه في إدارة مستعمراتها

أونلي وفوكارو أنهما لم يعتمدا فقط على
السجالت والوثائق البريطانية بل لجآ إلى األرشيفات
الخاصة والتاريخ المروي الشفاهي.

ومحمياتها العربية في منطقة الخليج العربي التي
كانت ُتدار منذ نهاية القرن التاسع عشر عبر هؤالء

وختامًا أقول إن مقاربة الدكتور عبداهلل يتيم

“المعتمدين المحليين” .ويظهر أونلي كما يذكر

لهذين الكتابين المهمين جدا هي مقاربة على

يتيم كيف أن اإلمبراطورية البريطانية قد استعانت

درجة كبيرة من الرصانة المنهجية وتختلف عن

بتجاربها في الهند وآسيا وذلك من خالل االستفادة

السائد من الكتابات التي تناولت هذه المنطقة

من نظام “المقيمية” و“المعتمدية” في تأسيس

البحثية بتوفرها على الوعي النقدي في امتالك

شبكات محلية عديدة لجمع المعلومات باختالف

كاتبها الدكتور يتيم لألدوات المنهجية البحثية
التي َّ
مكنته من تفكيك هذه األعمال المنتمية إلى

اإلمبراطورية ووضع النظم والمؤسسات المحلية

االستشراق الجديد ومنها أعمال تندرج في سياق

في تلك المجتمعات والدول تحت دائرة المراقبة

دراسات جماعة التابع والمنضوية في إطار الدراسات

والهيمنة الشديدة” .إن أونلي قد أظهر اهتمامًا

الثقافية ،وكتاب الدكتور يتيم يتميز باحتفائه الكبير

تاريخيا ملحوظا بالمصالح التجارية والسياسية

بثقافة الصورة في تلك العناية األنيقة جدا والباذخة

ذلك التقاطع والتشابك فيما يتصل بحقول العلوم

واألمنية للمعتمدين المحليين كما أنه لم يغفل

بالكتاب لجعله جاذبًا ومختلفا عن الطباعة العربية

اإلنسانية .وأتمنى أن أجد هذا الكتاب مترجما إلى

التاريخ السيري لهم والسياقات االجتماعية والتاريخية

التقليدية لمثل هذه الكتب .أنصح بقراءة هذا الكتاب

اللغة اإلنجليزية وإلى لغات حية أخرى ألنه بالفعل

واألدوار السياسية التي لعبوها في المنامة وباقي

ألنه بالفعل يوفر للمتلقي معرفة نقدية لمناطق

يستحق الترجمة في تصحيحه لكثير من المغالطات

المدن الخليجية ،وقد كان لوقوفه عند األرشيفات

بحثية شائكة كما أنه يبين للمتلقي المتخصص

التاريخية والثقافية الخاصة بالبحرين.

أنواعها وأغراضها من أجل الحفاظ على مصالح

أحد وجهاء المنامة برفقة بعض حراسه وحاشيته عام 1889م

دع اﻟﻨـﺠﻮم ﺗﻘـﻮدك ﻓﻲ
ﺷـﻬـﺮ رﻣـﻀـﺎن ﻫـﺬا اﻟـﻌـﺎم.
اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺪاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ.

اﻟﺤﺪاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات ،ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻫﺎﺗﻒ١٧٧٨٥٤٥٤ :
marketing@alhaddad-mercedesbenz.com, www.bahrain.mercedesbenzme.com

في عامها التاسع ..

ترقبوا “رمضانيات”  2017غير ..
حوارات وموضوعات حصرية مع كبار شخصيات المجتمع البحريني
لن تجدها في مكان آخر ..
“رمضانيات” المجلة الرمضانية اليومية المسائية الوحيدة بالبحرين ..

الوجيه خالد كانو

محافظ المحافظة الشمالية

الدكتور ابراهيم جناحي

الوجيه محمد جالل

سمير الوزان

الدكتور عبداهلل يتيم

محمد آل عصفور

راشد العريفي

لإلعالن أو لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على33972970 :
البريد اإللكترونيaprasadvt@gmail.com :
		
يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس
اإلدارة +973 17721503 :التوزيع+973 38172402 :
الموقع اإللكترونيwww.aprasadvt.com :
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مجلس الحاج أحمد بن سلوم
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�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة ،خالل زيارته
ل�سنغافورة يف �سبتمرب 1976م

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة مع املرحوم
ال�شيخ حممد بن عي�سى �آل خليفة ،لدى افتتاحه حمطة الإذاعة
مبنطقة العدلية يف عام 1955م

�أول بئر نفط يف البحرين عام 1932م

خمازن لتخزين الب�ضائع يف فر�ضة املنامة يف اخلم�سينيات

موقف �سيارات الأجرة بالقرب من باب البحرين يف اخلم�سينيات
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�إحدى حمطات تزويد البرتول يف اخلم�سينيات

فر�ضة املنامة يف الأربعينيات

ا�ستعرا�ض الفرقة املو�سيقية ل�شرطة �أمام مبنى املحاكم -ال�شارع ال�ساحلي-
“احلكومة” يف اخلم�سينيات

�شارع البديع يف الأربعينيات

م�سجد ال�صخري يف اخلم�سينيات
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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  13الجمعة في  23ربيع الثاني 1372
الموافق  9يناير سنة 1953

العدد  17الجمعة 21جمادي االولى 1372
الموافق  6فبراير سنة 1953

حفلة رأس السنة الميالدية حوادث وأخبار متنوعة
حريق فظيع
اندلعت النيران في فريق (التليغراف) بالقضيبية
قبيل منتصف ليلة الثالثاء من األسبوع الماضي
بشكل فظيع ،وقد استمرت النيران ترتفع إلى عنان
السماء زهاء ساعتين أو أكثر..

عبد اهلل الوزان

هذه أول مرة أحضر فيها حفلة رأس السنة الميالدية
في رئاسة الخليج بالجفير .وصلنا في تمام الساعة
الحادية عشر صباحًا فاستقبلنا عند باب السينما
من جانب سكرتير الرئيس األول ومن محمد علي
الحسن السكرتير العربي أحسن استقبال كانوا في
السابق يضعون المدعوين العرب في آخر القاعة
بغض النظر عن مكانتهم االجتماعية أما في هذه
السنة فكان بخالف السابق كان ترتيب الحفلة
جدًا ممتاز وليس ثمة تميز بين الغربيين والعرب بل
فرقوا بين المدعوين بالتساوي وبعد أن تكامل عدد
المدعوين وعند الساعة الحادية عشر والنصف
شرف موالنا صاحب العظمة الشيخ سلمان بن
حمد آل خليفة حاكم البحرين المعظم يحف به
عماه أصحاب السمو الشيخ محمد والشيخ عبداهلل
وإخوانه وأنجالهم الكرام وسعادة مستشار
حكومة البحرين وهم بثيابهم الرسمية وبأجمل
زينة وبأفخم مظهر وكان صاحب العظمة يحمل
وسام السر ووشاحه ويحمل نيشان الرافدين من
الدرجة األولى ووشاحه وكانت تتقدم موكبه
كوكبه من الفرسان وبجانبيهما الدراجات البخارية
وتتبعه كوكبة أخرى من الفرسان وعندما نزل
صاحب العظمة صدحت الموسيقى بالسالم
األميري وكانت هناك فرقتان للشرف احداهما من
القوة الجوية الملكية ففتشها الرئيس واألخرى
من البحرية البريطانية ففتشها صاحب العظمة
وبعدها دخل القاعة المعدة لالحتفال فالقى
الرئيس خطابه باللغة اإلنجليزية وقام بعده
السكرتير العربي محمد علي الحسن فألقاها
بلغة عربية رزينة القت من المستمعين االستحسان
وسأنشر نص الخطبة وأعلق عليها في فرصة أخرى.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

وكانت األكواخ المشيدة من سعف النخل والتي
تأوى إليها الطبقة المتواضعة من أبناء الشعب
هي التي إلتهمتها النيران بنهم شديد! ساعتدها
على ذلك رياح الشمال التي كانت تهب بعنف في
تلك الليلة التي قضت على مساكن ألفين من
السكان ،فتركتهم مشردين بغير مأوى وبغير
متاع ،يفترشون جوانب الطرق وزوايا األزقة ليقضوا
البقية الباقية من تلك الليلة الباردة.

الناشئة والسينما
أصدرت حكومة البحرين إعالنًا يمنع جميع السينمات من السماح لألوالد والبنات الذين هم دون الخامسة
عشر من العمر بالدخول إلى السينما إذا لم يكونوا بصحبة أهلهم وذويهم .ونحن بدورنا نرفع جزيل الشكر
للحكومة على قرارها هذا الذي يدل على شدة عنايتها بأخالق أوالدنا.
مكتب العمال البحريني
علمنا بأن األستاذ عبد الرحمن المعاودة وحسن أبل قد أسسا مكتبًا مهمته إسداء خدمات ألبناء هذا الوطن
وذلك بإمداد الشركات في البحرين وخارجها بما تحتاجه من كتاب فنيين وعمال وشغلة فعلى كل مواطن
يرغب في اإلتصال بإحدى الشركات للعمل فيتصل بالمكتب المذكور في شارع الشيخ سلمان تلفون رقم
( 821مكان المكتب بصورة مؤقتة) وللصديقين منا أخلص الشكر ،ونرجو لها التوفيق والنجاح.
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إعالنات من أيام زمان
صورة صغيرة وسطور قليلة كانت كافية بتوصيل أبلغ الرسائل اإلعالنية وأقواها تأثيرًا على الجمهور  ..هكذا كانت إعالنات أيام زمان وهكذا تجسدت كوثائق تاريخية
يعود بعضها إلى العشرينيات والثالثينيات من القرن الماضي عاشت تفاصيلها البحرين من منظور عين إعالنية دأبت على نشرها البلدية ومخاطبة األهالي بها منذ عام
1919م ،وشملت بيانات وقوانين وقرارات رسمية كانت تصدر عن حاكم البحرين وحكومتها آنذاك ،والالفت في جميع اإلعالنات أسلوب صياغتها وما تتضمنه من مفردات
شعبية بسيطة كانت متداولة في ذلك الوقت .أما الرسائل اإلعالنية المنشورة بالصحف المحلية أيام زمان فتكشف لنا عن أبرز الطرق والوسائل المستخدمة آنذاك ،وما
شكله اإلعالن التجاري من دور ريادي كبير في رفد ودعم الحياة االقتصادية والتجارية بالبحرين “ ..رمضانيات” تنشر لقطات من إعالنات أيام زمان ...

حرر في  6ذي الحجة سنة  1343هـ،
معاون البلدية علي بن خليفة الفاضل ،إدارة البلدية
نعلن نحن معاون البلدية للعموم بأن كل من يريد أن يكلمنا فيما يتعلق بشئون البلدية
فليشرفنا في محل إدارة البلدية المفتوح من الساعة  12عربي إلى الساعة  5صباحًا ومن
الساعة  8عربي إلى الساعة  11مساء وال نقبل نحن معاون البلدية أن يخاطبنا أحد فيما يتعلق
بشئون البلدية في بيتنا أو في الطريق أو أي محل يكون غير محل اإلدارة ليكون معلوم.
 12شوال  2 ،1360نوفمبر  ،1941محمد صالح يوسف الشتر ،معاون رئيس بلدية المنامة
بالنظر للظروف الحاضرة قرر المجلس البلدي المنعقد في  9شوال  1360ما يأتي:
ابتداءا من تاريخه حتى يصدر أمر آخر فسيكون سعر ربعة الخبز سبع آنات  0 7 0أي أن الربعة
تساوي  28رغيفًا على شرط أن ال يستعمل الخبازون الطحين القديم أو الممزوج بالقديم.
وكل من نعثر عليه يبيع بأكثر من هذا السعر أو يستعمل الطحين القديم أو الممزوج
بالقديم سيكون عرضة للعقاب بعد تقديمه للسلطات المختصة .ليعلم.
نعلن لعموم جالبي الفواكه على اختالف أجناسها من الخارج إلى بلدة البحرين سواء
بالسفن الشراعية أو المراكب التجارية ولعموم بياعة الفواكه فيها:
لقد قرر مجلس بلدية المنامة الموقر المنعقد في  10ج  1350 1وقد وافقت عليه حكومة
البحرين الجليلة بأن الفواكه التي تجلب من الخارج إلى البحرين تباع حدر نظارة إدارة بلدية
المنامة بالمزاد العلني وذلك ألجل راحة البياعة والشراية لهذا الصنف بجانبهم وبجانب
العموم من قبل المحتكرين لها وألجل أخذ كل إنسان على استطاعته وللبلدية مقبل
هذه النظارة لحفظ حقوق جالبين الفواكه من الخارج رسم الداللة فالمائة أثنين .فالمائة
واحد على المشتري والمائة واحد على البايع فبموجبه ممنوعًا على جالبين الفواكه من
الخارج بيعها بدون واسطة الدالل المذكور .إن البلدية سوف تعين لهذا الصنف مح ً
ال لحفظ
الفواكه فيه والدالل المذكور مسؤول عنها وعن حقوق أصحاب الفواكه وكل من يخالف
ذلك يعاقب بالعقاب أمام مراكز الحكومة في البحرين هذا ألجل البيان حرر هذا اإلعالن.

جاكوار تعود بالجود

أسعار مميزة مع تمويل دون
مرابحة لمدة  5سنوات
استمتع باألداء المثير وراحة البال الكاملة مع سيارات
جاكوار خالل شهر رمضان المبارك ،اكتشف عروضنا
السخية وانطلق اليوم بسيارة أحالمك.

تتضمن الباقة:
 تمويل دون مرابحة لمدة  5سنوات ضمان وخدمة لمدة  5سنوات خدمة مساعدة على الطريق لمدة  5سنواتمجاني للنوافذ
 -تظليل ّ

تفضل اليوم بزيارة السيارات األوروبية لمعرفة المزيد.
السيارات األوروبية

هاتف+973 17 460 460 :
jaguar-me.com/euromotors
ُتطبق الشروط واألحكام.
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