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كان القاضي يجلس على “الدجة”
المحاكم  ..ميزان العدل
على أيدي قضاة أجالء مشهود لهم بين الناس ويشار لهم بالبنان عند الحاجة للبت
في القضايا الشرعية تأسس القضاء الشرعي في البحرين والذي يعد له تاريخ طويل
وله جذور ضاربة في القدم منذ أشرق نور اإلسالم في البحرين ،وفي العصور الحديثة،
كان أهالي البحرين يشاهدون القاضي يجلس على متكأ أو مصطبة معينة تسمى
“الدجة” ،في المسجد أو في منزله ،أو في بيت المختار ،ويعقد المحاكمات الشرعية بين
ّ
الخصوم مع حضور الشهود لكال الطرفين ،وكان لكل منطقة قاضيها الذي يحكم
بحسب المذهب الذي ينتمي إليه المتخاصمون ،ويسجل التاريخ بأنه مع بداية القرن
العشرين وحتى منتصف الثالثينات منه ،كانت المحكمة في البحرين ُتعقد في الطابق
العلوي من مبنى الحراس “دار النواطير” ،وبعد حضور المستشار بلغريف إلى البحرين
وبدء العمل بتنظيماته اإلدارية انتقلت المحكمة بقضاياها ،وخصوصًا المدنية ،إلى قاعة
مبنى المستشارية -مقر مكاتب مستشار حكومة البحرين بلغريف -وبقي الوضع
كذلك حتى عام 1937م “ ..رمضانيات” تروى سطورًا من تاريخ المحاكم في البحرين ...

بينها الدخان والدجال والدابة

عالمات الساعة الكبرى “..ال َت ْأتِيكُ ْم إِال ب َْغتَةً ”

ّ
الساعة هو من األمور الغيبيّة التي
إن موعد قيام ّ
ّ
اختص بها اهلل ّ
وجل بعلمه وحده ،ولم يطلع
عز
ّ
َ
َسأ ُلو َن َ
ك عَ ِن
عليها ّ
نبي أو مرسل ،قال تعالى“ :ي ْ
أي ّ

الساعَ ِة أَي َ
س َ
اها ُق ْل ِإ َّن َما عِ ْل ُم َها عِ ْن َد َربِّي َلا
َّ
َّان ُمرْ َ
ات وَ َ
يها لِوَ ْقت َ
ُج ِّل َ
ِها ِإال ُهوَ َث ُق َل ْ
ْض
الس َماوَ ِ
ت ِفي َّ
األر ِ
ي َ
ك َك َأ َّن َ
َس َأ ُلو َن َ
ال َت ْأت ُ
ي عَ ْن َها ُق ْل
م ِإال ب َْغ َت ًة ي ْ
ِيك ْ
ك َح ِف ٌّ

اس ال ي َْع َل ُم َ
ون”
ِإ َّن َما عِ ْل ُم َها عِ ْن َد ال َّل ِه وَ َل ِك َّن أَ ْك َث َر ال َّن ِ

األعراف ،-وقال ابن كثير“ :أمر تعالى رسول اهللالساعة ،أن
سئل عن ّ
ص ّلى اهلل عليه وس ّلم إذا ُ

المجالس الرمضانية

يردّ علمها إلى اهلل تعالى ،فإ ّنه هو الذي يجليها
لوقتها” ،أي :يعلم جلية أمرها ،ومتى يكون على
ال ّتحديد ،ال يعلم ذلك إال هو تعالى ،ولهذا قال:
ات وَ َ
َ
ْض”ّ ،
“ث ُق َل ْ
الساعة
الس َماوَ ِ
ت ِفي َّ
وإن لقيام ّ
األر ِ

والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها

عالمات وأشراطًا وردت في أحاديث نبويّة كثيرة،

ونزول النبي عيسى ابن مريم عليه السالم

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال أطلع النبي

ويأجوج ومأجوج وثالثة خسوف ونار تخرج من

صلى اهلل عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال

اليمن تطرد الناس إلى محشرهم “ ..رمضانيات”

ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة قال إنها لن

تحذر من عالمات الساعة الكبرى ...

تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان

ذكريات من أيام زمان

Ramadanyat

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
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“ال ي ُ َجلِّيهَ ا ِل َو ْق ِتهَ ا إِال ُه َو”

اع ُة َو َ
عالمات الساعة الكبرى ْ ..
انش َّق ا ْل َق َم ُر
الس َ
اق َت َر َب ِت َّ

الساعَ ُة َو َ
قال ربنا تبارك وتعالىْ :
انش َّ
ق ا ْل َق َم ُر” ،وقال صلى اهلل عليه وسلم “بعثت
“اق َت َر َب ِ
ت َّ
أنا والساعة كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى” ،مشيرًا بذلك إلى اقتراب قيام الساعة،
والساعة ال تقوم حتى تحصل حوادث هي عالمات على اقتراب الساعة وهي كما جاء في
أشراط ويقال لها أشراط الساعة الكبرى وهي خروج الدجال ونزول المسيح
الحديث عشرة
ٍ
عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة األرض
والدخان وثالثة خسوف ونار تخرج من قعر عدن في بالد اليمن ...
ترتيب العالمات

أنس رضي اهلل عنه ،عن ال ّنبي ص ّلى اهلل عليه وس ّلم
ّ
الكذاب،
نبي إال أنذر قومه األعور
قال“ :ما بعث اهلل من ّ
إ ّنه أعورّ ،
وإن ربّكم ليس بأعور ،مكتوب بين عينيه كافر”
–البخاري.

وقال القرطبي رحمه اهلل حول ترتيب ظهور العالمات
الدجال ،ثم نزول
في التذكرة“ :أوّ ل اآليات ظهور ّ
ثم خروج يأجوج ومأجوج ،فإذا
السالمّ ،
عيسى عليه ّ
قتلهم اهلل بالنغف في أعناقهم على ما يأتي قبض
اهلل تعالى نبيّه عيسى عليه السالم ،وخلت األرض
م ّنا ،وتطاولت األيّام على ال ّناس ،وذهب معظم دين
اإلسالم ،أخذ ال ّناس في الرّجوع إلى عاداتهم ،وأحدثوا
األحداث من الكفر والفسوق ،كما أحدثوه بعد ّ
كل
ً
ثم
قائم نصبه اهلل تعالى بينه وبينهم
حجة عليهم ّ
قبضه ،فيخرج اهلل تعالى لهم داب ًّة من األرض ،فتميّز
ّ
الكفار عن كفرهم،
المؤمن من الكافر ،ليرتدع بذلك
عما هم
ّ
والفساق عن فسقهم ،ويستبصروا وينزعوا ّ
الدابة عنهم
ثم تغيب ّ
فيه من الفسوق والعصيانّ ،
ويمهلون ،فإذا أصرّوا على طغيانهم طلعت ّ
الشمس
من مغربها ،ولم يقبل بعد ذلك لكافر وال فاسق توبة،
الساعة
ثم كان قيام ّ
وأزيل الخطاب وال ّتكليف عنهمّ ،
على أثر ذلك قريبًاّ ،
ألن اهلل تعالى يقول“ :وما خلقت
ّ
الجن واإلنس إال ليعبدون” ،فإذا قطع عنهم ال ّتعبد
لم يقرهم بعد ذلك في األرض زمانًا طوي ً
ال.

ومما ذكر في الحديث عن نزول سيّدنا عيسى عليه
ّ
السالم ،ما يلي:عن أبي هريرة ّ
أن ال ّنبي ص ّلى اهلل عليه
ّ
ّ
نبي –يعني عيسى –وإ ّنه
وبينه
بيني
“ليس
قال:
م
ل
وس
ّ
نازل ،فإذا رأيتموه فاعرفوه؛ رجل مربوع إلى الحمرة
ّ
كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه
والبياض ،بين ممصرتين،
ّ
الصليب ،ويقتل
بلل ،فيقاتل ال ّناس على اإلسالم،
فيدق ّ
الخنزير ،ويضع الجزية ،ويهلك اهلل في زمانه الملل
الدجال ،فيمكث
ك ّلها إال اإلسالم ،ويهلك المسيخ ّ
ً
ثم يتوفى ،فيصلي عليه
في األرض أربعين
سنةّ ،
المسلمون” –أبو داود– ،وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه
قال :قال رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه وس ّلم“ :والذي
ّ
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا
نفسي بيده
عد ً
الصليب ،ويقتل الخنزير ،ويضع الجزية،
ال ،فيكسر ّ
السجدة
ويفيض المال حتى ال يقبله أحد ،ح ّتى تكون ّ
الدنيا وما فيها” –البخاري–.
الواحدة خيرًا من ّ

ظهور الدجال

يأجوج ومأجوج

الدجال ،ما يلي :عن
ومما ذكر في الحديث عن ظهور ّ
ّ
الدجال عند رسول
حذيفة رضي اهلل عنها قال :ذكر ّ
بعضكم
ِ
اهلل ص ّلى اهلل عليه وس ّلم فقال“ :ألنا لفتنةِ
ُ
مما
ال ،ولن ينجوَ أحدٌ
أخوف عندي من فتنةِ َّ
الد َّج ِ
َّ
ٌ
ُ
الدنيا
منذ
قب َلها إال نجا منها ،وما صنعت فتنة
ِ
كانت ُّ
ً
ً
ال” ،رواه أحمد ،وعن
صغيرة وال
كبيرة إال لفتنةِ َّ
الد َّج ِ

ومن األحاديث التي ذكرت يأجوج ومأجوج وخروجهما،
ما يلي :عن زينب بنت جحش قالت :استيقظ ال ّنبي ص ّلى
اهلل عليه وس ّلم من ال ّنوم محم ّرًا وجهه يقول“ :ال إله
إال اهلل ،ويل للعرب من ش ّر قد اقترب ،فتح اليوم من
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه ،وح ّلق بإصبعه اإلبهام
والتي تليها ،قالت زينب بنت جحش :فقلت :يا رسول

نزول عيسى

الصالحون؟ قال :نعم ،إذا كثر الخبث
اهلل أنهلك وفينا ّ
“ –البخاري– ،وعن أبي هريرة قال :قال رسول اهلل ص ّلى
“إن يأجوج ومأجوج يحفرون ّ
اهلل عليه وس ّلمّ :
كل يوم،
ح ّتى إذا كادوا يرون شعاع ّ
الشمس قال الذي عليهم:
أشد ما كان ،ح ّتى
ارجعوا فسنحفره غدًا ،فيعيده اهلل
ّ
مدتهم ،وأراد اهلل أن يبعثهم على ال ّناس،
إذا بلغت ّ
حفروا ،ح ّتى إذا كادوا يرون شعاع ّ
الشمس قال الذي
عليهم :ارجعوا فستحفرونه غدًا إن شاء اهلل تعالى
واستثنوا ،فيعودون إليه ،وهو كهيئته حين تركوه،
فيحفرونه ويخرجون على ال ّناس ،فينشفون الماء،
ويتحصن ال ّناس منهم في حصونهم ،فيرمون
ّ
الدم الذي
السماء ،فترجع عليها ّ
بسهامهم إلى ّ
َّ
اجفظ ،فيقولون :قهرنا أهل األرض ،وعلونا أهل
السماء ،فيبعث اهلل نغفًا في أقفائهم فيقتلهم
ّ
بها ،قال رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه وس ّلم :والذي
نفسي بيده ّ
إن دواب األرض لتسمن وتشكر شكرًا من
لحومهم” –ابن ماجه–.

خروج الدابة
الدابة ،ما يلي :عن
ومن األحاديث التي ذكرت خروج ّ
ابن عمرو قال :سمعت رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه
“إن أوّ ل اآليات خروجًا طلوع ّ
وس ّلم يقولّ :
الشمس

الدابة على ال ّناس ضحى ،وأيّهما
من مغربها ،وخروج ّ
ما كانت قبل صاحبتها فاألخرى على إثرها قريبا“
–مسلم– ،وعن أبي أمامة قال :قال ال ّنبي ص ّلى
الدابة فتسم ال ّناس على
اهلل عليه وس ّلم“ :تخرج ّ
ثم يغمرون فيكم ،ح ّتى يشتري الرّجل
خراطيمهمّ ،
ممن اشتريته؟ فيقول :اشتريته من أحد
البعير فيقولّ :
المخطمين “ –أحمد–.

رفع القرآن
َّ
“لينتزعن هذا القرآن من بين
وعن ابن مسعود قال:
أظهركم قلت :يا أبا عبد ال ّرحمن كيف ينتزع وقد
أثبتناه في مصاحفنا قال :يسرى عليه في ليلة فال
يبقى في قلب عبد وال مصحف منه شيء ،ويصبح
ش ْئ َنا
ثم قرأ عبد اهلل“ :وَ َلئِن ِ
ال ّناس فقراء كالبهائمّ ،
ُ
ال َت ِج ُد َل َ
م َ
َن بِا َّل ِذي أَوْ َح ْي َنا ِإ َلي َ
َل َن ْذ َهب َّ
ك بِهِ عَ َل ْي َنا
ْك ث َّ
وَ ِكي ً
ال” –اإلسراء–– ،الطبراني– ،وعن حذيفة بن اليمان
قال :قال رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه وس ّلم“ :يدرس
اإلسالم كما يدرس وشي ّ
الثوب ،ح ّتى ال يدرى ما
صيام ،وال صالة ،وال نسك ،وال صدقة ،وليسرى على
كتاب اهلل عز وجل في ليلة فال يبقى في األرض منه
آية ،وتبقى طوائف من ال ّناس ّ
الشيخ الكبير والعجوز
يقولون :أدركنا آباءنا على هذه الكلمة ال إله إال اهلل،
فنحن نقولها ،فقال له صلة :ما تغني عنهم ال إله
إال اهلل وهم ال يدرون ما صالة ،وال صيام ،وال نسك ،وال
ثم ردّ ها عليه ثالثًاّ ،
كل
صدقة؟ فأعرض عنه حذيفةّ ،
ّ
ثم أقبل عليه في الثالثة
ذلك يعرض عنه حذيفةّ ،
فقال“ :يا صلة تنجيهم من ال ّنار ،ثالثًا”– ،ابن ماجه–.
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 80عام ًا من العدل

المحاكم  ..شموخ القضاء البحريني
تأسست محاكم البحرين في عهد المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد
قبل  80عامًا َّ
بن عيسى بن علي آل خليفة من خالل محكمتين كانتا تقومان بالقضايا المدنية والجنائية
على اختالفها ،وكان يترأسهما المغفور له الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة ،والمرحوم
الشيخ راشد بن محمد آل خليفة ،وكان يساعدهما مستشار ُمع َّين من قبل الحاكم ،وكانت
ِّ
بالبت في ما يقارب  200قضية يوميًا من القضايا المدنية ،أما القضايا األخرى
المحاكم تقوم
ُّ
فيبت فيها بحسب أهميتها ،وإذا كانت القضية جنائية كبرى ،فمن الممكن أن يستغرق
وقت إصدار الحكم فيها اسبوعًا كام ً
ال أو أكثر ،وفي العام  1941تنوعت القضايا التي أحالتها
الشرطة إلى محاكم البحرين ،أو تلك التي أحيلت إلى محاكم دار االعتماد البريطاني وتب ّين
الوثائق القديمة على النحو اآلتي ،القضايا التي تمت إحالتها إلى محاكم البحرين ،ونوعيتها
وعددها “..رمضانيات” تنشر التفاصيل الكاملة لتاريخ المحاكم في البحرين ...
جذور ضاربة
البداية كانت من أوراق التاريخ التي تركها لنا الباحثون
والدارسون الذين تشير خالصاتهم التاريخية إلى أن
تاريخ القضاء الشرعي في البحرين له جذور ضاربة في
القدم منذ أشرق في البحرين نور اإلسالم ،وتعددت
أسماؤه وعلماؤه وقضاته على مساحات وتنوع
الدول واإلمارات اإلسالمية التي حكمت البحرين
قصرت ،ولكن بقي ذلك القضاء في
سنوات طالت أم ُ
حدود مساحات جغرافية معينة ،وعلى أيدي علماء
أجالء مشهود لهم بين الناس ويشار لهم بالبنان
عند الحاجة للبت في القضايا الشرعية ،وفي العصور
الحديثة ،كان أهالي البحرين يشاهدون القاضي في
القرن التاسع عشر مث ً
ال- ،يُشار إلى أن المحاكم
في البحرين بدأت بالقضاء الشرعي الذي ترأسه
الشيخ قاسم المهزع ،منذ العام  ،1875إلى أن أحيل
على التقاعد في العام  ،-1927ويجلس على متكأ
“الدجة” ،في المسجد أو
أو مصطبة معينة تسمى
ّ
في منزله ،أو في بيت المختار ،ويعقد المحاكمات
الشرعية بين الخصوم مع حضور الشهود لكال
الطرفين ،وكان لكل منطقة قاضيها الذي يحكم
بحسب المذهب الذي ينتمي إليه المتخاصمون.

تنظيمات إدارية
وتروى لنا الدراسات التاريخية بأن الوضع غير الرسمي
للقضاء بقي كما هو حتى بداية القرن العشرين،
مع محاوالت إدخال بعض اإلصالحات اإلدارية في

“دار النواطير”

الكيان االجتماعي والسياسي البحريني ،ومن هذه

بقولها“ :تحكمون في القضايا الشرعية في جميع

اإلصالحات والتنظيمات اإلدارية في القضاء ،وجود

المقدمات التي تصدر إليكم من بيت الدولة ومحكمة

ويسجل التاريخ بأنه مع بداية القرن العشرين وحتى

محاكم رسمية ،وإدخال فروع االستئناف وتفاصيلها

البحرين” ،وهم :الشيخ عبداللطيف بن جودر ،الشيخ

ضمن التقاضي ،وتطبيق القضاء حتى على العائلة،

عبداللطيف بن الشيخ محمود ،والشيخ عبداللطيف

منتصف الثالثينات منه ،كانت المحكمة في البحرين
ُتعقد في الطابق العلوي من مبنى الحراس “دار

خاصة وأن الحكومة قامت باختيار القضاة الثالثة،

بن الشيخ محمد بن سعد ،ويكون الحضور في كل

النواطير” ،حيث كان الطابق السفلي مخصصًا

وحددت مواقع عملهم ،ومدة العمل ،وقررت

أسبوع أربعة أيام يومين في المحرق ويومين في

كمقر للنواطير ،وللذين عاشوا بالعاصمة المنامة

لهم القضايا الشرعية التي يجب الحكم فيها

المنامة وخصصة لكل واحد مئة روبية شهريًا.

يعرفون بأن هذا المبنى كان يقع شمالي سوق
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اللحم القديم أمام ساحة سوق األربعاء ،أي شمالي
غربي بلدية المنامة القديمة التي ُأزيلت ،وكانت أول

أمام المحاكم المدنية بلغت  237قضية ،بينما عدد
القضايا التي مثلت أمام المحاكم الصغرى بلغت

محكمة نظامية ُ
شكلت في بحرين القرن العشرين

 475قضية ،أما قضايا االستئناف فقد بلغت  7قضايا،

العام 1921م ،برئاسة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة،

أما القضايا اإلجرامية فقد بلغت  200قضية أغلبها

ثم إنتقلت المحكمة إلى مبنى مؤقت كان في

تتعلق بالسرقات ،أما بالنسبة إلى ايرادات الحاكم

موقع باب البحرين الحالي نفسه قبل بنائه ،وبعد

من تلك القضايا  7700روبية ،وتذكيرًا لمحاكم

حضور المستشار بلغريف إلى البحرين وبدء العمل

البحرين ولقضاتها في الفترة  ،1938 – 1937نذكر هنا:

بتنظيماته اإلدارية؛ انتقلت المحكمة بقضاياها،

محكمة البحرين :الشيخ راشد بن محمد آل خليفة،

وخصوصًا المدنية ،إلى قاعة مبنى المستشارية،

والشيخ عبد اهلل بن حمد آل خليفة ،والمحكمة

وبقي الوضع كذلك حتى زمن كتابة الوثيقة األولي

الصغرى :الشيخ مبارك بن حمد آل خليفة ،والشيخ

عام 1937م ،والتي بموجبها وبعد إتمام البناء؛ تم

دعيج بن حمد آل خليفة ،والمحاكم المشتركة:

االنتقال إلى مبنى المحاكم الجديد وتم تعيين

الشيخ مبارك بن حند آل خليفة ،ومحكمة االسئناف:

الشيخ دعيج بن حمد آل خليفة رئيس المحاكم في
نفس العام ،وشكل بلغريف محكمة أخرى فيما

الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة ،والشيخ سلمان

بعد ،سميت “المحكمة الصغرى المشتركة”.

بن حمد آل خليفة.

مجلس التجارة

إعالن الرسوم

 562قضية

أما القضايا التجارية فكان لها مجلس يسمى

وصدر عن حكومة البحرين إعالن رسوم المحاكم

وفي عام  1938وأثناء تأدية صاحب العظمة

بـ“مجلس التجارة” ،وتألف من بعض تجار البحرين

وذلك في عام 1938م على كل الدعاوى القضائية،

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين

آنذاك مثل :عبدالعزيز القصيبي ،وعبدالعزيز العلي

وهنا يتوقف المؤرخون أمام إحدى المالحظات

فريضة الحج ،حيث رافق عظمته حوالي  70شخصًا

التاريخية الطريفة ،حيث تم مالحظة استخدام

واستغرقت رحلته ما يقارب الشهرين ،فقد تقرر أن

كلمات باللهجة المصرية الدارجة في القضاء

يقوم كل من الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة

المصري وهي “العرضحال” ،ومن يكتب هذه الورقة

والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ومستشار حكومة

لعرض القضايا على المحكمة -بمنزلة المحامي

البحرين تشالز بلجريف نيابة عن الحاكم في الحضور

اليوم -يسمي في مصر “العرضحالكي” -باعتبار أن

للمحكمة المشتركة بجانب المعتمد البريطاني،

المصريين ينطقون الجيم “كاف” معطشة... -

وبلغت عدد القضايا والتي أحيلت إلى المحاكم

البسام ،وعبدالنبي بوشهري ،ويوسف فخرو ،وخليل
كانو ،وخليل المؤيد ،وغيرهم ،في حين تطور الجهاز
اإلداري للمحاكم في السنوات القالئل التي تلي
تلك الفترة؛ حيث ُن ِّ
ظم وزاد عدد المحاكم حتى
وصل عدد المحاكم الجنائية إلى  5محاكم ،إضافة
إلى المحاكم المدنية التي وصلت إلى  7محاكم،
والمحاكم تلك تتولى النظر في القضايا الخاصة
بالمواطنين البحرينيين وشعوب الدول العربية
وبعض الشعوب اإلفريقية ،وإضافة للمحاكم
المذكورة توجد محكمة ُمختلطة تتداول القضايا

وجاء في نص إعالن الحكومة حول رسوم المحاكم
في البحرين:

خالل عام 1938م  562قضية منها  47قضية تتعلق
بالشريعة اإلسالمية ،و 15قضية محولة لمجلس
التجار و 150قضية أجلت إلى العام القادم ،ولقد

 7700روبية إيرادات

كان القضاة من رجال الدين يجلسون في المحاكم

البحرين القضائي ،مثل مواطني الدول األوروبية

ومنذ افتتاح دائرة المحاكم خالل عام واحد ،وطبقا

الستقبال من يرى هالل رمضان والتحقق من صدق

ومواطني دول الكومنولث وغيرهم.

لالحصائيات القديمة فإن عدد القضايا التي مثلت

رؤية الهالل ،وتسمى هذه الليلة بليلة االستهالل.

المتعلقة بالشعوب التي ال يطبَّق عليها نظام
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قضايا مختلفة
وفي العام  1941تنوعت القضايا التي أحالتها الشرطة
إلى محاكم البحرين ،أو تلك التي أحيلت إلى محاكم
دار االعتماد البريطاني ،وتبيّن الوثائق القديمة على
النحو اآلتي ،القضايا التي تمت إحالتها إلى محاكم
البحرين ،ونوعيتها وعددها ،ومن بينها :الشروع
في القتل  8قضايا ،والسرقات  65قضية ،والنشل 3
قضايا ،وتس ّلم مسروقات قضيتان ،والغش التجاري

العدد 1357 / 37

والتعدي باإلكراه  53قضية ،وهتك العرض
قضيتان،
ّ

يعاد بهذا ن�شر املواد امل�شروحة يف �إعالن حكومة البحرين عدد 1356 / 48
امل�ؤرخ  18رجب � 23 – 1356سبتمرب 1937
ت�ؤخذ ر�سوم املحاكم على جميع الدعاوى يف �إدارة املحكمة وهي كما يلي

 3قضايا ،ومخالفات غير عادية  5قضايا ،والنصب
واالحتيال  5قضايا ،وضرر عام  14قضية ،وتقطير
س ِكرَة  8قضايا ،ولعب القمار  4قضايا،
مشروبات ُم ْ

وتهوّ ر قضية واحدة ،وسرقات  41قضية ،ونشل قضية
واحدة ،وتس ّلم مشروبات  3قضايا ،والغش  5قضايا،

نارية من دون ترخيص قضيتان ،ومخالفات المرور 18

والتعدي باالكراه قضيتان ،وهتك العرض قضيتان،
ّ

قضية ،ومخالفات التسعيرة قضيتان ،والمرور في

والنصب واالحتيال قضية واحدة ،وتقطير المشروبات

األحياء الممنوعة قضيتان ،وعدم التقيد بتعليمات

س ِكرَة قضيتان ،ولعب القمار قضية واحدة،
الم ْ
ُ

التعتيم أثناء الحرب العالمية الثانية قضية واحدة،

والحوادث المرورية  3قضايا ،ومخالفات المرور 48

ومخالفات عبور جسر المحرق  5قضايا ،أما فيما

قضية ،وحيازة األسلحة من دون ترخيص قضية

يتعلق بمحاكم دار االعتماد البريطاني تبث في

واحدة ،ومخالفة التسعيرة قضية واحدة ،ومخالفة

القضايا التي ترفعها الشرطة ضد األجانب ،وبحسب

عدم االلتزام بتعليمات التعتيم أثناء الحرب العالمية

الوثائق على النحو اآلتي :حوادث وفاة نتيجة إهمال

الثانية  8قضايا.

وحوادث السفن واللنشات  3قضايا ،وحيازة أسلحة

ر�سوم املحاكم

 .1ي�ؤخذ ر�سم قدره �سبعة ون�صف يف املئة على جميع املبالغ لغاية �ألف روبية وخم�سة وثالثة
�أرباع يف املئة من الألف روبية لغاية ع�شرة �آالف روبية ومن ثم يقل الر�سم بحب زيادة املبلغ.
 .2ي�ؤخذ نف�س الر�سم املذكور يف املادة الأوىل على ق�ضايا الرتكات والإفال�س عند انتهائها
بن�سبة ما يتح�صل بوا�سطة املحكمة.
 .3ي�ؤخذ ر�سم قدره  3روبيات على الدعاوى العائلية كالطالق وغريها.
 .4ي�ؤخذ الر�سم على دعاوى الإرث والنفقات والأمالك بتقدير قيمة الدعوى حال تقدمي
العر�ضحال وت�ؤخذ بقية الر�سم عند انتهاء الق�ضية مبوجب احلكم.
 .5تعامل دعاوى االعرتا�ضات يف �إدارة الطابو بنف�س الطريقة املذكورة يف املادة الرابعة.
 .6ي�ؤخذ ر�سم قدره  3روبيات على جميع دعاوى الغو�ص با�ستثناء اال�ستيفاء.
 .7ي�ؤخذ ر�سم قدره اثنان يف املئة على دعاوى ا�ستيفاء الغو�ص.
 .8يكتب العر�ضحال على ورقة ر�سمية تعطى جمان ًا من املحكمة وعليها يل�صق طابع
العر�ضحال املعتاد.
حرر يف � 25شوال 1357
املوافق  18دي�سمرب 1938
م�ست�شار حكومة البحرين

8

مجلس عبداهلل باقر

السبت  22رمضان  1438هجرية •  17يونيو  2017ميالدية • السنة التاسعة • العدد 257

السبت  22رمضان  1438هجرية •  17يونيو  2017ميالدية • السنة التاسعة • العدد 257

مجلس عيسى محمد سالمين
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�إحدى �أ�سواق بيع الفواكه ب�سوق املنامة يف ال�ستينيات

�ساحل املنامة مقابل �شارع امللك في�صل ،ويف اخللف بناية ال�شيخة ح�صة
يف الثالثينيات

م�سجد اخلمي�س يف الع�شرينيات

حديقة �صغرية على �شارع ال�شيخ عي�سى الكبري �أمام مدر�سة
�أبوبكر ال�صديق “الغربية �سابق ًا” يف اخلم�سينيات

التالل الأثرية يف قرية عايل يف الثالثينيات
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مبنى باب البحرين يف اخلم�سينيات

باب البحرين يف ال�ستينيات

املطار البحري يف اخلم�سينيات

�شارع احلكومة يف اخلم�سينيات

قافلة جمال يف ال�صحراء اجلنوبية “الرفاع” يف اخلم�سينيات

منظر جوي ملدينة املنامة� ،شارع احلكومة يف ال�سبعينيات
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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 ..

 19محرم سنة  1377الموافق  17سمبتمر 1954

التعليل الكاذب
في أحد أيام هذا األسبوع قادني حظي العاثر
إلى مستشفى األرسالية األمريكية وهناك بين
جموع الناس حاولت جاهدا أن أحصل على رخصة
للفحص ،وبعد أن مثلت بين يدى الطبيب سألني
عن المرض الذي أعانيه فشرحت له عن (طلع)
ظهر لي بساقي األيسر ففحصني بعناية تامة
وبعد الفحص كتب لي تذكرة صغيرة بالدواء الذي
احتاجه كي أستلمه من صيدلي المستشفى ولما
ذهبت إلى هذا الصيدلي وعرضت عليه التذكرة
وضعها في الحال فوق المنضدة وهـو يجري إلى
رف األدوية بسرعة فائقة كأنه يريد أن يطلعني
على مهارته ونشاطه في العمل وأحضر لي علبة
صغيرة وقال لي عندما تريد أن تنام أقطر بها
عينيك فاستغربت هذا أول األمر وكيف ال أستغرب
وأنا جئت للعالج عن (طلع) في الساق ويعطيني
الصيدلي دواء للعين وزاد من تعجبي أنني لما
فضضت الغالف عن هذة العلبة وضغطت عليها
أفرزت مادة لزجة صفراء مثال لو أنني جئت للعالج
عن عيني فكيف أقطر عيني بهذه المادة اللزجة.
ولما عدت من الصيدلي وشرحت له الموضوع،
زاد في عناده واصراره على هذا الدواء بأنه هو
الجمعة  20ربيع الثاني  1371الموافق  17يناير 1953

• لقد لفت نظري في العدد األخير من (قافلتنا)
الغراء وفي باب (يعجبني) كلمة قصيرة
بتوقيع (شامت) بد ً
ال من اسمه الحقيقي.
وأنني ال أطلب المستحيل حين أرجو منكم أن
ال تنشروا شيئًا للخونة المغرضين إال بتوقيعهم
الكامل لكي نكون على علم بهم وحتى
نتجنبهم ونتحاشاهم ألنهم كالسوس ال بل
أشد فتكًا من السوس.
إن أمثال هؤالء ووجودهم بيننا هو سبب تأخرنا
وال شك وأنهم لكارثة على هذه البالد .وأخيرًا
أسأله تعالى أن يوفقكم لخدمة هذا الوطن
العزيز.

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

الصحيح فما كان في وسعى إال أن ذهبت إلى طبيب
المستشفى وأفهمته الوضع بعد جهد طويل ألنه ال
يعرف اللغة العربية وكل ما فعله هذا الطبيب هو أنه
قطع ورقة صغيرة وكتب إلى الصيدلي يشرح له الدواء
الذي يأمره باعطائي بوضوح تام.

التذكرة إلى الصيدلي ولما فهم مني األخير أني
أطلعتها على الطبيب ثارت ثارته ورمى بها فوق
المنضدة ونفسه تفيض غيظًا وحمقًا وهو يردد لي
كلمة (مايكالف) عددة مرات فحرت في أمر هذا
األسمر الدخيل الطائش هل هو يتوعدني بهذة
الكلمة أم ماذا حتى أن الدواء الذى أعطاني إياه مرة
ثانية لم استعمله حتى اآلن خشية أن ينتقم مني
بواسطته هـذه صورة مصغرة الهمال مستشفياتنا
فاين المسؤلون في هذا البلد.

القافلة :لقد كنا ندرك كل اإلدراك بأن الكلمة التي
أشرت إليها ال يمكن فتضعف من تأثير القافلة في
نفوس قرائها ..ولهذا آثرنا نشرها دون أن نعلق عليها
لكي يعلم من ال يعلم أن أفقنا ليس باألفق الضيق
المحدود.

• كان عدد القافلة الماضي حاف ً
ال بكل طريف
ممتع ..والشيء الوحيد الذي غضبت له هو هذا
الرد المتهالك الضعيف الذي أثاره (البحريني
المنصف) كما يسمي نفسه – في وجه صاحب
وخزات صوت البحرين ..لقد كنت أريد للقافلة
أن تربأ بنفسها عن االنزالق إلى هذا الدرك من
التزلف والنفاق ...وكلنا يعلم الروح الكبيرة التي
يحملها (عاقل) صوت البحرين بين حناياه..
ويعلم مقدار جهده وكفاحه من أجل وطنه
العربي الكبير ال من أجل مادة يضعها في حينه
أو شهوة يرضي بها نفسه.

وعلل لي الطبيب غلطة الصيدلي بأن هناك نوعان من
الدواء يحمالن تقريبًا نفس هذا االسم فعرفت من
طريقة كالمه بأن ما يدعيه كذب وافتراء لطمس هذه
الغلطة الكبيرة وأخيرًا خرجت من عنده وأنا أحمل

• أيجوز أن تحرم مدينة كالمحرق من مكتبة عامة
يؤمها الشباب في أوقات الفراغ وما أكثرها لدينا
نحن أبناء هذه البالد؟
إن مدينة المحرق تضم خيرة الشباب المتعلم
في البحرين فهل من العدالة واإلنصاف أال يجد
هؤالء الشباب المكان الصالح لقضاء أوقات الفراغ
في المطالعة واالستفادة بد ً
ال من الجلوس في
المقاهي والتسكع في الطرق العامة؟
إننا نهيب بالمسؤولين أن يولوا هذه المسألة
اهتمامهم وأن يحسموا أمرها في القريب
العاجل.
القافلة :ونحن نرجوا أن يقوم المسؤولون بتنفيذ
فكرتك لنرى اليوم الذي نستطيع فيه أن نؤم مكتبة
عامرة تقينا وتقي شبابنا شر التسكع في المقاهي
والطرقات.

القافلة :لو كنت تمعنت جيدًا في المقال الذي
أشرت إليه وعنوانه – رسالة مفتوحة إلى الواخز
لعاقل بمجلة صوت البحرين – لرأيت أننا قدمناه
بكلمة صريحة نشير إلى أننا ننشر المقال على
عالته عم ً
ال بحرية النشر ليس إال ...ال لكي نتهم
(واخز) صوت البحرين الذي نقدر جهاده وكفاحه..
ونقدر فيه فوق ذلك روعه ومثاليته.
ولكي تدرك هذه الحقيقة فما عليك إال أن تقرأ
في هذا العدد الرد الذي بعث به إلينا أحد قرائنا ردًا
على ذلك المقال.
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مــتــعــة دائــمــة عــلــى الـطــريــق،
تبدأ مع شهر رمضان الكريم
استمتع بالطرقات وراحة البال واترك الباقي على بيجو

ابتداء من
ً
* 9,350دينار

ابتداء من
ً

* 8,200دينار
• استقبلوا شهر رمضان الكريم مع أفضل
*
قيمة وفورية
العروض واربحوا جوائز ّ
*
•  10سنوات 1/مليون كم ضمان
* تط ّبق الشروط واألحكام
محددة
* متوفر على موديالت
ّ

+973 17703703
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صالة العرض والخدمة
بناء  ،4شارع  ،15مبنى  ،635المعامير
مساء  11.15 -لي ً
ال
أوقات عمل رمضان 9 :صباحًا  2 -ظهرًا8.15 ،
ً
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كريمة بقدراتها

أسعار مميزة مع تمويل دون
مرابحة لمدة  5سنوات
اآلن هي فرصتك للحصول على السيارة التي ستنطلق
بك إلى عالم المغامرات الرائع .احصل على إحدى
سيارات الند روڤر خالل الشهر الفضيل ،وانطلق
والتميز.
إلى آفاق جديدة من الفخامة
ّ

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 :
landrover-me.com/euromotors

ُتطبق الشروط واألحكام.
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