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املجتمعية للـ�شـراكــة  نـمــ�ذج  الـمـنـامــة  مـجـتـمــع  نـ�شـيـج 

شهدت المنامة خالل تاريخها العريق، بفضل حكام بالدنا الغالية، منجزات غير مسبوقة في شتى الميادين 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية، لتروي هذه المنجزات القّيمة قوة اإلرادة والرغبة في تأسيس بناء شامخ 

يعيش واقعه األبناء ويقطف ثماره األحفاد، تعايشت في ظالله مختلف األديان والطوائف واألعراق في صورة 
تعكس روح التعايش السلمي والتسامح اإلنساني الذي نعيش واقعه اليوم في العاصمة المنامة، لتأثير ذلك 

إيجاًبا على مقومات العيش الكريم وعوامل االستقرار والرقي والتعمير، الفتة إليها أنظار العالم، وال عجب 
فالمنامة تمتلك المقومات الحضارية التي تضعها في الصدارة.

ولنا في قول حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 
ورعاه مثال على روعة ما نعيشه اليوم، إذ قال جاللته: »إن القيم البحرينية األصيلة تحض على اإلخاء والتعايش 

والتسامح، وهو جزء أصيل من ثقافة أهل البحرين الذين كانوا ومازالوا مثااًل حًيا لمثل هذه القيم النبيلة التي لم 
تكن يوًما بعيدة عن هوية هذا الشعب األصيل بمختلف مكوناته الفريدة«.

فاملنامة تعد �شاهًدا على رعاية مملكة البحرين خالل 

تاريخها الطويل حلرية ممار�شة ال�شعائر الدينية ملختلف 

الأديان واملذاهب والعقائد، ففي العا�شمة ين�شجم اجلميع 

فاملنامة  املنطقة،  تناغم ومودة وحمبة قل نظريها يف  يف 

ت�شم العديد من امل�شاجد واملاآمت اإىل جانب كنائ�س ي�شل 

وجود  اىل  بالإ�شافة  عام،   100 نحو  اإىل  بع�شها  قدم 

الطوائف  العبادة ملختلف  يهودي، وعدد من دور  كني�س 

والأديان.

تقوم  عّدة  هناك جمالت  املكت�شبات،  تلك  ويف �شوء 

والتالحم  التعاون  تعزيز  يف  العا�شمة  حمافظة  خاللها 

باملحافظة،  املحيطة  والبيئة  املجتمع  قوى  مع  والتعاي�س 

خمتلف  يف  متنوعة  فعاليات  ورعاية  تنظيم  خالل  من 

ج�شور  بناء  بهدف  واملو�شوعات؛  والق�شايا  املنا�شبات 

من العالقات والثقافات واملفاهيم امل�شرتكة ورفد مفهوم 

ال�شراكة املجتمعية، مبا يتما�شى ذلك مع الثوابت الوطنية 

وروؤية حمافظة العا�شمة ال�شاعية خلدمة املواطن واملقيم.

الذي  املجتمعية  ال�شراكة  مفهوم  فاإن  وللتذكري، 

بن  را�شد  ال�شيخ  ركن  اأول  الفريق  اخلالقة  فكرته  اأطلق 

اآفاق  فتح  اأهمية  توؤكد  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

اآمنة  بيئة  اأجل  من  املجتمع  اأفراد  مع  والتفاعل  للتعاون 

ومتعاونة؛ بهدف تعزيز روح الأ�شرة الواحدة التي تتميز 

املبادرات  فاإن  ذلك،  على  وللتدليل  البحرين،  مملكة  بها 

املجتمعية الرائدة التي تنفذها املحافظة تتميز باأنها تراعي 

ح�شول الأهايل على فر�س ال�شراكة بني خمتلف الأطراف 

قيم  مراعاة جت�شيد  عن  ف�شالً  للم�شاهمة يف دميومتها، 

املواطنة يف نفو�س الأهايل وتعزيز م�شاعرهم اجتاه الولء 

لياأخذ احلق يف  للجميع  املجال  واإتاحة  الر�شيدة،  للقيادة 

لعب اأدوار خمتلفة ت�شهم يف تنمية �شعورهم مب�شوؤولياتهم 

جتاه جمتمعهم، وتعميق م�شاركتهم الإيجابية نحو خدمة 

وطنهم.

حمافظة  جتريها  التي  املجتمعية  امل�شاركة  اأثبتت  لقد 

احلكومية  اجلهات  مع  والتن�شيق  بالتعاون  العا�شمة، 

واخلا�شة، القدرة الكبرية على تبنّي عالقة جمتمعية ت�شهم 

يف خلق ثقة متبادلة بني جميع الأطراف، اىل جانب اإيجاد 

وو�شع  القرارات  اتخاذ  الفّعالة يف  امل�شاركة  يتيح  مناخ 

اخلطط الكفيلة يف تنفيذها، ما يزيد من درجات النتماء 

لدى ذات الأطراف.

املحافظات  بني  املجتمعية  ال�شراكة  مفهوم  تفعيل  اإن 

وذلك  ق�شوى؛  �شرورة  املدين  واملجتمع  والوزارات 

للو�شول اإىل الأهداف املرجّوة يف خدمة املجتمع واحلفاظ 

على الأمن والنظام العام، ودعم اللحمة الوطنية بني جميع 

اأطياف املجتمع البحريني عموًما؛ لدور ال�شراكة املجتمعية 

املهم يف عملية تنمية املجتمع، فالتنمية احلقيقية الناجحة 

هذا  يوؤ�ش�س  اإذ  التعبري،  �شّح  -اإن  م�شاركة  دون  تتم  ل 

امل�شاركة  اأ�ش�س  واملقيمني  املواطنني  تعلم  دميومة  املبداأ 

احلقيقية يف خدمة الوطن واملواطن.

ه�شام بن عبدالرحمن اآل خليفة 

حمافظ حمافظة العا�شمة

م�شجد اخلمي�س.. منارتان و3 
طبقات �شاهدة على ع�ش�ر خمتلفة

يف �سنة 692م، ُبني م�سجد اخلمي�س كواحٍد 

من اأقدم امل�ساجد يف العامل العربي، وقد انفرد 

هذا املعلم الإ�سالمي مبنارتيه التواأمتني ما جعله 

اأ�سا�سات  بع�س  تعود  العابرين.  لأنظار  لفًتا 

امل�سجد اإىل القرن احلادي ع�سر كما اأُعيد ترميمه 

يف القرنني الرابع واخلام�س ع�سر حيث �ُسّيدت 

املنارتان.

الروايات  ح�سب  امل�سجد  اإن�ساء  ويعود 

بن  عمر  الأموي  اخلليفة  عهد  اإىل  املحلية 

-717 / هجرية   101-99( عبدالعزيز 

الأ�سلي  البناء  من  يتبَق  ومل  720ميالدية( 

واملنارتان  املعمارية،  العنا�سر  بع�س  �سوى 

احلالية  امل�سجد  اأطالل  موقع  على  ال�ساهدتان 

وتعد  لحقة،  اأزمنة  يف  بناوؤهما  اأعيد  التي 

عام  اإىل  وتعود  الأقدم  هي  الغربية  املنارة 

)450 هجري/ 1058 ميالدي(، وي�سري الن�س 

بينما  قاعدتها،  يف  واملوجود  لها  التاأ�سي�سي 

الرابع  القرن  اإىل  ال�سرقية  املئذنة  بناء  يرجع 

ع�سر ميالدي على نف�س ن�سق املئذنة الغربية.

ويبلغ  متناظرة  ب�سورة  املئذنتان  ترتفع 

طول كل منهما 25 مرتاً، يف حني اأن قطر املئذنة 

�سلما  ويقع  ال�سرقية،  من  قليال  اأكرب  الغربية 

لولبية  ب�سورة  ويلتف  باطنهما  يف  املئذنتني 

عليهما بطريقة ال�سلم احللزوين.

ال�سالة  �سعائر  �سابقاً  امل�سجد  احت�سن 

اليومية، اإىل جانب �سالة اجلمعة والعديد من 

الحتفالت الدينية. 
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املطار البحري

الأ�ضواق يف اخلم�ضينياتفر�ضة املنامة بلدية املنامة

جامع الفا�ضل

مبنى املحاكم مبنى اجلمارك

احتضنت أول مطار وأول إذاعة في الخليج العربي

القدمي  املنامة  بلدية  مبنى  اأي�ضاً  لدينا  واأ�ضاف: »كان 

والتي تعترب اأول بلدية يف املنطقة، وقد �ضيد املبنى اجلديد 

احلايل للبلدية ومت افتتاحه يف عام 1962، ونحن نعتز 

مت  الذي  الثانية(   ( اجلمارك  دائرة  مبنى  بعراقة  ونفخر 

مقر  اأول  افتتاح  اإىل  بالإ�ضافة   ،1937 عام  يف  افتتاحه 

مل�ؤ�ض�ضة م�ضرفية والتي مت افتتاحها يف عام 1920، وقد 

بقي هذا البنك ال�حيد ملدة 26 عاماً«.

وتابع: »من الأم�ر التي ت�ضتحق الإ�ضارة اأي�ضاً مبني 

مطار  واأول   ،1937 عام  يف  ت�ضيده  مت  الذي  املحاكم 

عام  يف  ان�ضاأ  الذي  املائي(  البحرين  )مطار  وه�  باملنامة 

يف  البحر  و�ضط  يف  مبنى  عن  عبارة  كان  وقد   ،1937

منطقة الق�ضيبية يربطه بطريق رملي حتى الياب�ضة، ويتم 

نقل امل�ضافرين من واإىل الطائرة ب�ا�ضطة ق�ارب �ضغرية«.

مبنى  اأول  احت�ضنت  املنامة  العا�ضمة  اأن  اإىل  واأ�ضار 

الإذاعية  املحطة  كانت  وقد  الال�ضلكية،  البحرين  لإذاعة 

العربية الأوىل يف اخلليج »اإذاعة اخلليج العربي«، والذي 

مت افتتاحه يف العام 1940، وت�قف هذه الإذاعة يف عام 

1954م بعد النتهاء احلرب العاملية الثانية، ومت افتتاح 

حمطة اإذاعة البحرين الثانية يف عام 1955م.

 وبالن�ضبة اإىل اأول م�ضت�ضفى حك�مي، فقد مت اإن�ضاوؤه 

مت  اأن  واىل  النعيم  م�ضت�ضفى  وه�  العا�ضمة،  يف  اأي�ضاً 

افتتاحه ر�ضمياً يف عام 1940.

اخلليج  يف  تاأ�ض�س  فندق  اأول  باأن  اإ�ضماعيل  وذكر 

عام  افتتاحه  مت  والذي  البحرين«،  »فندق  كان  العربي 

جتارة  غرفة  مقر  نف�ضه  العام  يف  تاأ�ض�س  كما   ،1951

و�ضناعة البحرين، يف ال�قت الذي كانت قد تاأ�ض�ضت فيه 

جمعية جتار البحرين يف العام 1939.

واأ�ضاف: »تاأ�ض�س م�ضمار �ضباق اخليل التي ان�ضاأ يف 

معر�س  اأول  تنظيم  ومت  بالعدلية،  الأربعينيات  منت�ضف 

يف منطقة اخلليج يف حديقة الق�ضيبية عام 1957«.

عدد  ي�جد  »كان  اإ�ضماعيل:  قال  للق�ض�ر،  وبالن�ضبة 

والتي  الكرام،  خليفة  اآل  احلاكمة،  للعائلة  الق�ض�ر  من 

اأقدم تلك الق�ض�ر وتت��ضط مدينة املنامة منها  تعترب من 

بقلعة  يعرف  كان  ما  اأو  ال�ضي�خ  بيت  اأو  ال�ضي�خ  ق�ضر 

بن  �ضلمان  ال�ضيخ  له  املغف�ر  ق�ضر  اإىل  بالإ�ضافة  املنامة، 

اأحمد الفاحت والذي بنى يف العقد الثالث من القرن التا�ضع 

ال�ضيخ علي بن خليفة  ع�ضر وفيما بعد اتخذه املغف�ر له 

1867-1879م  حلكمة  مقراً  البحرين  حاكم  خليفة  اآل 

ويف بداية الع�ضرينيات مت هدمها ليحل حملة بلدية املنامة 

القدمي«.

واأ�ضاف: »تعترب القلعة التاريخية الأثرية والتي متثل 

الي�م مقر لرئا�ضة الأمن العام ب�زارة الداخلية حالياً مقراً 

اآل خليفة  بن علي  ال�ضيخ عي�ضى  له  املغف�ر  �ضابقاً حلكم 

ال�ضيخ حمد بن  املغف�ر له  يف عام 1869م، وكان ق�ضر 

عي�ضى بن علي اآل خليفة حاكم البحرين جن�ب القلعة«. 

 اأما ب�ضاأن الق�ض�ر الباقية اإىل ي�منا، اأو�ضح الباحث 

يف  �ضيد  والذي  بالق�ضيبية  حمد  ال�ضيخ  ق�ضر  ت�ضم  اأنها 

مقر  حالياً  وه�  العامر  الق�ضيبية  وق�ضر  1927م،  عام 

اخلم�ضينيات،  يف  ت�ضيده  مت  وقد  ال�زراء  جمل�س  رئا�ضة 

وق�ضر ال�ضي�ف يف الأربعينيات. 

الباحث  اأو�ضح  وامل�ضاجد،  الأثرية  املعامل  وعن 

ال�ضيخ علي  ال�ضي�خ، جامع  اأن من بينها جامع  اإ�ضماعيل 

بن خليفة اآل خليفة الذي مت بناوؤه يف عام 1860، وجامع 

اأي   1868 العام  يف  �ضيد  الذي  الفا�ضل  وجامع  املهزع، 

عبدالعزيزخنجي  وم�ضجد  ع�ضر،  الثامن  القرن  نهاية  يف 

على �ضارع احلك�مة والتي �ضيد يف اأوائل الع�ضرينيات من 

القرن املا�ضي.

وتابع: »متيزت العا�ضمة باأ�ض�اقها املتعددة املنق�ضمة 

فيها  وعمارات  التجارة،  ون�ع  املهن  ح�ضب  اأن�اع  اإىل 

دكاكني وحمالت وخمازن، و اخلانات القريبة من الأ�ض�اق، 

وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن اخلان وه� )فندق( مبفه�م الي�م 

زهيدة  باأج�ر  العابرين  امل�ضافرين  ي�ضكنه  دار  عبارة عن 

وبع�ضها باملجان«.

وقال: »عرفت العا�ضمة املنامة باأحيائها التي ت�ضكنها 

اخلليجية وجن�ضيات  الع�ائل  بجانب  البحرينية  الع�ائل 

من  منهم  و  الأ�ضلي،  م�طنها  من  هاجرت  التي  اأخرى 

عمل يف مهنة الط�ا�ضة والل�ؤل�ؤ وجمال التجارة جنباً مع 

الت�ضامح  قيم  بينهم  جتمع  ولزالت  وكانت  البحرينيني، 

والتعاي�س«.

واأ�ضاف: »امتازت العا�ضمة بحرية العبادة وهي �ضمة 

ال�ضعب  وطبيعة  انفتاح  تعك�س  التي  احل�ضاري  تراثنا 

اأول  اإن�ضاء  مت  وقد  الآخر،  مع  التعاي�س  يف  البحريني 

العام  العربي يف  البحرين واخلليج  اإجنليكية يف  كني�ضة 

1906 وهي )كني�ضة امل�ضيح يف البحرين(، كما مت تركيب 

عام  يف  املبنى  نف�س  على  العربية  بالأرقام  �ضاعة  اأول 

1910م، و مت اإن�ضاء كني�ضة القلب املقد�س يف اأربعينيات 

القرن املا�ضي، واملعبد ين الهندو�ضي واليه�دي«.

الباحث عبدالكرمي: املنامة حمطة البداية مل�ؤ�ش�شات عريقة

سارة نجيب:

أكد الباحث اإلعالمي عبدالكريم إسماعيل أن المنامة تشكل تاريخًيا العاصمة الكبرى، حيث كان ميناء المنامة المعروف بـ»الفرضة« والتي أنشأت 
في عام 1917م الواجهة البحرية التجارية واالقتصادية الوحيدة واألولى في منطقة الخليج العربي الستقبال سفن الشحن التجارية والركاب،والستيراد 

و تصدير للبضائع من وإلى جميع أقطار دول المنطقة والعالم.
وقال إسماعيل - وهو أحد أهم رجاالت اإلعالم البحرينيين منذ سبعينيات القرن الماضي وقد تقّلد مناصب قيادية مهمة في عالم اإلعالم 

والعالقات العامة والنشر- إنه لطالما كانت هناك مؤسسات تعتبر األولى في المنطقة تأسست في المنامة، منها مستشفى مايسون التذكاري 
ومستشفى اإلرسالية األمريكية الذي يعتبر أول مستشفى في الخليج العربي وقد انشأ في عام 1902، ثم تأسس مستشفى الملكة فيكتوريا 

التذكاري للخدمات الطبية في عام 1904.
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بالّتوازي مع احتفاء هيئة البحرين للّثقافة والآثار بعامها )من يوبيل 

اإىل اآخر(، وا�ستغالها �سمن خّطتها يف العام 2019م على ا�ستعادة الهوّية 

يف  بلدّية  مبنى  اأّول  ُتعّد  التي   – املنامة  بلدّية  ملبنى  واجلمالّية  الب�سرّية 

منطقة اخلليج العربّي ومن اأوائل البلدّيات يف العامل العربّي، اأعلنت الهيئة 

يف �سهر يناير املا�سي اإطالق مبادرتها نداء املنامة، والتي �سعت من خاللها 

يف  املحلّّي  واملجتمع  الأهلّية  واجلهات  اخلا�ّس  القطاع  مع  �سراكات  لعقد 

اهتماٍم باحلفاظ على الإرث الإن�سايّن واملعمارّي يف مدينة املنامة الّتاريخّية. 

وتّتجه هذه املبادرة لالرتقاء مبدينة املنامة الّتاريخّية بيئتها املعي�سّية 

والّدينّي،  والإن�سايّن  الّثقايّف  للّتنّوع  كعا�سمٍة  احليوّي  دورها  ول�ستعادة 

وكمركٍز ح�سارّي ومدينة ا�ستثماٍر نوعّي، تهيئًة لإدراجها على قائمة الّتاث 

الإن�سايّن العاملّي ولتفعيلها كاإحدى مدن الإبداع على م�ستوى العامل.

خاللها  من  تن�سُج  ونوعّية،  متالحقة  نداءاٍت  املبادرة،  هذه  وتت�سّمن 

نداء  فكان  وهوّيتها،  الأ�سيلة  املدينة  مالمح  وت�ستعيد  توّجهاتها  الّثقافة 

الّنوعّي  بال�ستثمار  واملهتّمني  املحلّّي  للمجتمع  ا�ستدعاٌء  هو  الأّول  املنامة 

ورّواد الإبداع.

وقد عقدت هيئة البحرين للّثقافة والآثار نداءها الأّول للمنامة يف 24 

يناير 2019م، والذي قّدمت من خالله نتائج امل�سح الأّويّل بفريج الفا�سل 

ما  منها  ا�ستثنائيًّا،  معماًرا   80 ح�سر  عرب  وذلك  الّتاريخّية،  املنامة  يف 

املعمار احلديث. وقد  اإىل  انتقايّل و�سولً  اأو معماٍر  تراثّي،  ُي�سّنف كمعماٍر 

�سّكلت نتيجة امل�سح املبدئّي التفاتًة اأوىل للعديد من مكّوناٍت العمران الّثقايّف 

كما  الإبداع،  ورّواد  امل�ستثمرين  باهتماِم  حظيت  التي  والإن�سايّن  والّتاثّي 

ة اأو للجهات الأهلّية واأفراد  �سّكلت جواذب حقيقّية �سواء للقطاعات اخلا�سّ

املجتمع املحلّّي. فيما ا�ست�سافت خالل اللّقاء الّثاين الذي انعقد يف 20 يونيو 

املا�سي مدير الّتنمية والّتطوير العمرايّن يف البنك الدويّل �سامح وهبة الذي 

طرح ت�سّوًرا حول الفر�س التي متتلكها املدن الّتاريخّية واأهمّيتها يف خلق 

ا�ستثمارات نوعّية ذات عوائد اقت�سادّية متنّوعة.

شراكات مع القطاع الخاص للحفاظ على اإلرث اإلنساني والمعماري للمدينة

نــداء الـمـنـامـة

الـمـنـامــة.. مـدينـة التعـايش والتسـامـح

خا�س – هيئة البحرين للثقافة والآثار:

ومتّثل  وال�ّسالم،  الّتعاي�س  مدينة  القدمية،  املنامة  مدينة 

تاريخيًّا نواة الّتغيري يف منطقة اخلليج العربّي عموًما، وملتقى 

الجتماعّية  وممار�ساتها  الّتجارّي  لدورها  والّثقافات  ال�ّسعوب 

اأ�سالتها وعراقتها تاريخيًّا،  املدينة هو  والّثقافّية. ما ميّيز هذه 

والعرقّي  الّدينّي  تنّوعها  عرب  هوّيتها  مالمح  ن�سجت  حيث 

تقّدم منوذًجا حيًّا ملدينة  اأّنها  الإثنّية والّثقافّية، كما  والّتعددّية 

به  يتداخل  واجتماعّي،  عفوّي  هند�سّي  بن�سيج  ّممت  �سُ وا�سعة، 

املحيط ال�ّسكنّي والّتجارّي، وتنتظم يف ت�سميمه ف�ساءات عاّمة، 

جت�ّسد الّت�سكيل الجتماعّي ملدينة متكاملة.

دور الّثقافة يف اإدارة املنامة الّتاريخّية
)اإن كان دور الّدفاع هو حماية الوطن، فالّثقافة هي حماية 

بالهوّية  لالحتفاظ  ت�سعى  ا�ستغالها  يف  الّثقافة  اإّن  الهوّية(. 

اإفراغها  عن  ا  عو�سً املنامة،  بها  تنفرُد  التي  والإن�سانّية  املكانّية 

ا�ستهالكّية.  اإىل  الإن�سانّية  ف�ساءاتها  حتويل  اأو  م�سمونها  من 

اأو  اأن�سطٍة  اإقحام  املنامة، لي�س من خالل  الّرهان على مدينة  اإّن 

فعالّيات عابرة، ولي�س عرب ا�ستبدال اأمكنتها، بل هو اإحياء املكان، 

والحتفاظ بخ�سو�سّيته التي ل تتكّرر يف اأّي منطقٍة اأخرى. هذا 

امللك  البحرين  مملكة  ملك  جاللة  عليه  يحر�س  ما  هو  الّتوّجه 

حمد بن عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه، والذي يوؤّكد اأّن قيم 

الّت�سامح والّتعاي�س تتجّذر يف مدينة املنامة، التي منذ تاريخها 

البعيد ت�ستوعُب الإن�سانّيات على اختالفها، ودوُر الّثقافِة اليوم 

من  املكان،  بروح  الحتفاظ  عرب  للمدينة  الهوّية  تلَك  حتمي  اأن 

خالل: الّتجاور الجتماعّي ال�ّسعبوّي، الّتعّددّية الإثنّية والّثقافّية 

الّدينّية،  املمار�سات  وحّرّية  الجتماعّي  الّتجاور  والعرقّية، 

العمران الّثقايّف، املمار�سات الإن�سانّية وغريها.

اإدراجها  خالل  من  املدينة  هذه  يف  الّثقافُة  اإليه  ت�سعى  ما 

هذه  واإدارة  لليوني�سكو،  العاملّي  الإن�سايّن  الّتاث  قائمة  على 

املدينة، هو اإدارة املتغرّيات بحكمة وباأ�سلوٍب ح�سارّي ل ينحاُز 

تكون هذه  اأن  لأجِل  بل  �سيا�سّي،  اأو  اجتماعّي  اأو  لهدٍف جتاريٍّ 

املدينة العربّية منوذًجا ا�ستثنائيًّا عامليًّا، يوؤّكد اأّن اأ�سالة املنطقة 

حقيقّية،  تعاي�س  م�ساحِة  اإيجاِد  من  متّكنوا  واأهلها  وتاريخها 

غري، حيث كانت الّثقافة والهوّية  بالّرغم من احلّيز اجلغرايّف ال�سّ

طوقّي جناٍة من احلروِب والّنزاعات يف املنطقة.

القدمية،  املدينة  حماية  من  والّتاث  الّثقافة  متكني  اإّن 

�سيوؤ�ّس�ُس لتكوين دفاٍع حقيقّي وعميٍق مينُع من ا�ستبدال مدينة 

الّتعاي�س الإن�سايّن، وذلك من خالل:

على  احلفاظ  عرب  القدمية،  املدينة  هوّية  حماية   .1

عمرانها الّتاثّي والنتقايّل، واإدارة املتغرّيات العمرانّية احلديثة 

بحيث ل تتعّدى على الّن�سيج احل�سرّي للمنطقة، بل تكون جزًءا 

مّت�سالً به.

تعزيز الّتاث الاّلمادّي الذي تنفرُد به املنامة، �سواء   .2

الّدينّية  الّطقو�س  الّتقليدّية،  البحرينّية  واملهن  احِلَرف  عرب 

والجتماعّية، املمار�سات املعي�سّية اليومّية وغريها.

املنطقة،  به  تزخُر  الذي  الإن�سايّن  الّتنّوع  تفعيل   .3

واإن�سانّية  ثقافّية  نتاجاٍت  اإىل  معي�سّية  من جماوراٍت  وحتويله 

تتعّمق يف املمار�سات املعي�سّية اليومّية.

والّطوائف  الأعراق  كّل  خ�سو�سّية  وتعزيز  احلفاظ   .4

تكفله  الذي  احُلّريات  �سياق  �سمن  تفاعلها  و�سمان  والّثقافات، 

مملكة البحرين.

اأهّم املالمح التي ت�شعى هيئة البحرين للّثقافة 
والآثار للحفاظ عليها �شمن املنامة التاريخية

اأ .الّن�شيج احل�شرّي للمنامة:
ي�سرح  عريًقا،  ملمًحا  القدمية  املنامة  مدينة  ن�سيج  ي�سّكل 

الهوّية املكانّية وتكوينها، حيث ميكن من خالله ا�ستيعاب تركيب 

املدينة العفوّي ومنهجّية الّتو�ّسع والّتمدد التي �سهدتها املنطقة 

الوظيفّي  الّتوزيع  يف�ّسر  الّن�سيج  الّزمنّي. كذلك هذا  الّتقادم  مع 

الّتجارّية وامل�ستودعات  العمارات  بدًءا من  املعمارّية،  للعنا�سر 

خمة التي كانت مّت�سلًة بفر�سة املنامة، بالإ�سافة اإىل املكاتب  ال�سّ

املداولت  حيث  القدمي  ال�ّسوق  اإىل  و�سولً  الإدارّية،  واملرافق 

الّتجارّية واحِلَرفّية، ومن ثّم الأجزاء ال�ّسكنّية واملن�ساآت الّدينّية 

مع  تن�سجم  عفوّية،  هند�سّيٍة  �سبكٍة  �سمن  وذلك  والجتماعّية، 

احتياجات ال�ّسّكان.

كذلك ما ي�سُم مدينة املنامة القدمية هو اأّن ن�سيجها احل�سرّي 

ّممت كي تكون  و�سبكة طرقاتها تنحاُز للّتواجد الإن�سايّن، حيث �سُ

للمركبات  مهّياأة  رئي�سّية  م�ساراٍت  مع  وامل�سي،  للّتنّقل  مدينًة 

ت�سمح  باملدينة،  ة  خا�سّ جتربًة  ميّثل  ما  وهو  الّتنّقل،  وو�سائل 

بالّتّوغل والّتجّول والكت�ساف.

ب . اله�ّية املعمارّية:
وما يعّزز روح مدينة املنامة القدمية هو هوّيتها املعمارّية 

مالمح  احلديث  وحّتى  والّتاثّي  الّثقايّف  بعمرانها  حتفظ  التي 

ل  الّتاثّية  البيوت  حيث  وتغرّياتها،  البحرينّية  العمارة  تطّور 

تزال ت�سّكل لغًة ب�سرّية وجمالّية يف �سياق املكان، فيما البيوت 

لأر�سفة  ُتوؤ�ّس�س  الب�سيطة  ولغتها  القّيمة  بعنا�سرها  النتقالّية 

عمرانّية ملرحلة لحقة من لغة تطّور العمارة يف املنطقة. كذلك، 

يف  ومتجّذًرا  حم�سو�ًسا  يزال  ل  الربيطايّن  النتداب  تاأثري  فاإّن 

العديد من املباين التي ُبِنَيت يف ال�ّسبعينّيات والّثمانينّيات، �سواء 

من خالل العمارة متعّددة الّطوابق، الّت�سميم الهند�سّي لعدٍد من 

الّر�سمّية والأهلّية.  املرافق  اأو حّتى  اآنذاك  املوؤ�ّس�سات احلكومّية 

بالإ�سافة اإىل العمارة احلديثة التي ا�ستوردت لغتها ومالحمها 

وحّتى مواّد بنائها عرب ا�ستعاراٍت عاملّية، وهو ما ي�سّكل ت�سل�سالً 

الّت�سال  حيث  وتعميقه،  تعزيزه  بل  ا�ستبداله،  يجب  ل  جميالً 

والّتداخل ما بني خمتلف لغات العمارة يوؤّكد اأ�سالة هذه املدينة، 

وقدرتها على ا�ستيعاب الّتنّوع الجتماعّي والّتنمية.

ت .ال�ّش�ق القدمي:
منطقة  كونها  القدمية،  املنامة  مدينة  يف  احلياُة  تتوّقف  ل 

ال�ّسوق  هذا  مُيّثل  البحرين.  مملكة  يف  الأ�سهر  القدمي  ال�ّسوق 

يف  بفعالّية  دوره  مُيار�س  زال  ل  واقت�ساديًّا،  اجتماعيًّا  ملتقى 

اإيقاع احلياة اليومّية باملنطقة، وبالّرغم من الّتغرّيات احلاّدة يف 

لة لأهايل  ال�ّسوق وجهًة مف�سّ القت�سادّي، بقي  الّتجارّي  ال�ّسكل 

مملكة البحرين، ولل�ّسائحني.

تتداخل �سمن هذا ال�ّسوق حماّل جتارّية متنّوعة، تقّدم �سلًعا 

�سعبّية وم�ستوَردة، قلّما ُيوَجد مثيلها يف املنطقة. كما يحت�سن 

ناعات ال�ّسعبّية واحِلَرفّية املحلّّية، التي  ال�ّسوق العديد من ال�سّ

يقّدم  ال�ّسوق  هذا  فاإّن  ذلك،  جانب  اإىل  تندثر.  لئال  بها  يتم�ّسُك 

ناعات  نتاجات �سعبّية عاملّية م�ستوردة، بالإ�سافة اإىل بع�س ال�سّ

املحلّّية الّنفي�سة كما يف اأ�سواق الّذهب والّتطريز، وهو ما ُي�سِهم 

ة ينفرُد بها هذا ال�ّسوق عن غريه، تتقارب  يف تكوين تركيبٍة خا�سّ

فيها الّثقافات املختلفة، وتتبادُل نتاجاتها الإن�سانّية وخرباتها.

واجلميل اأّن هذا ال�ّسوق واإن ترّكز ب�سورة رئي�سّية يف �سوق 

املنامة القدمي، املُدرج كتاٍث وطنّي ململكة البحرين، اإّل اأّنه يتجّذر 

مالحظة  املنامة، وميكن  مناطق  وبتكيبته يف خمتلف  بهوّيته 

تطّوره وتوّغله يف خمتلف الأزّقة ال�ّسعبّية وال�ّسوارع.

املجتمع  ن�سيِج  �سمن  الّتغلغل  دللة  هو  المتداد،  هذا  اإّن 

اإيجاد  على  ال�ّسكنّية  الّتجّمعات  قابلّية  على  تاأكيٌد  املحلّّي، وهو 

ا واأّن العديد من ف�ساءات  ف�ساءاٍت للّتبادل والّتعارف، خ�سو�سً

كاّفة  بني  يومّية  تكون  تكاُد  اجتماعّية  لقاءات  تغزل  ال�ّسوق 

الأجيال والأطياف والّثقافات.

املراكز  تلك  اأو  ال�ّسعبّية  الأ�سواق  اأّن  بالّذكر،  اجلدير  ومن 

تلك  اأو  النتقالّية  العمارات  من  عدٍد  تتمركز يف  التي  الّتجارّية 

احلديثة التي ظهرت بالّتزامن مع النتداب الربيطايّن، ل تكتفي 

ا منظومة اجتماعّية  ا – ا�ستهالكيًّا، بل واأي�سً بكونها متركًزا جتاريًّ

اليومّي لأهايل املنامة  اإيقاع احلياِة  اإذ ت�سّكل جزًءا من  تفاعلّية، 

وزّوارها، وهو ما يف�ّسر احليوّية التي ينفرُد بها هذا ال�ّسوق. 

ناعات الّتقليدّية: ث .احِلَرف وال�شّ
ناعات الّتقليدّية هو  ما ميّيز تعامل الّثقافة مع احِلَرف وال�سّ

رهانها عليها كتاث ل مادي، وتتعامُل معها كملمِح هوّية، وهو 

ناعات واحِلَرف ُبنيتها القوّية وقواعدها التي  ما مينُح هذه ال�سّ

بحت،  احِلَرف مبعياٍر جتارّي  هذه  اإىل  الّنظر  اإّن  عليها.  ت�ستنُد 

تطرحه  ما  وفق  الّتاجع  اأو  والّتقّدم  للمناف�سة  قابلًة  يجعلها 

وملمًحا  اإن�سانّية  كهوّية  عليها  الّتاأكيد  لكّن  الّتجارّية.  الأ�سواق 

اإىل  بها  وتداولها، ويرتقي  يعّزز ح�سورها  اأن  �ساأنه  وطنيًّا من 

�سناعٍة ثقافّية يومّية.

من  اأ�سا�سيًّا  جزًءا  الّتقليدّية  ناعات  وال�سّ احِلرف  وجت�ّسد 

�سوق  خالل  من  �سواء  القدمية،  املنامة  مدينة  وتركيبة  هوّية 

اخلياطة  الّذهب،  �سياغة  والعطارة،  احلواجة  فافري،  ال�سّ

احللويات  �سناعة  الإ�سكافّيني،  واحلدادة،  الّنجارة  والبزازة، 

والأكالت ال�ّسعبّية، وغريها.

احِلَرف  لتلَك  للّتويج  وخططها  م�ساريعها  الّثقافُة  وت�سُع 

ا. كما  ناعات لي�س على امل�ستوى املحلّّي، بل والعاملّي اأي�سً وال�سّ

كونها  تتجاوز  كي  واحِلَرف  ناعات  ال�سّ بهذه  لالرتقاء  ت�سعى 

ا�ستعادًة للما�سي العريق، وللّتمكني من اإدماجها يف ال�ستخدام 

اليومّي و�سمن �سياق احلياة املعي�سّية، وبذلك يبقى هذا الّتاث 

الإن�سايّن الاّلمادّي حيًّا، كما ُي�سهُم يف الّتويج للمنامة كمدينة 

مبدعة.

ج .املمار�شات الّدينّية: 
ت�سّكل املعتقدات جزًءا رئي�سيًّا من ثقافات ال�ّسعوب واأفكارها، 

العريقة  الإن�سانّية  املنامة منذ ح�ساراتها  ا�ستطاعت مدينة  وقد 

على احت�سان كاّفة الختالفات والّثقافات، ما يعّزز ِقَيم الّت�سامح 

ما  واأعمق  وا�ستثنائّيته.  بكاّفة مالحمه  الآخر  وتقبل  والّتعارف 

ي�سُم  الذي  والّدينّي  الّثقايّف  النفتاح  هو  الِقَيم،  هذه  على  يدّل 

املنامة، حيث تقع امل�ساجد، املاآمت، الكنائ�س واملعابد على اختالف 

واأزّقة  ف�ساءات  متّثل  كما  واحد،  ن�سيٍج  �سمن  الّدينّية  اأدوارها 

املدينة القدمية، م�ساحاٍت اإن�سانّية لإقامة الّطقو�س والحتفالت. 

هذه املحّبة التي تغمُر كاّفة الأطياف والّتّيارات الفكرّية، وقدرُة 

املدينِة على تقريِب جميع مكّوناتها الإن�سانّية، يف�سُح عن �سمٍة 

اإن�سانّيٍة وا�سحة يف اأهايل املنطقة والقادمني اإليها، وهي: احتواء 

ذلك،  وامتّد  منها.  والّتعلّم  معها  والّتعاي�س  بل  ل،  الختالفات، 

والألفة  الآخر،  لكت�ساف  الّتوّثب  الّثقافّية،  الّطقو�س  لي�سمل 

واحلميمّية يف الّتعامل.

ح . دمي�غرافّية املنطقة:
اإن�سانيًّا  ملتقى  تزاُل  ول  املنامة  كانت  الّتاريخ،  مدى  على 

املدينُة  اإّنها  والّنتاجات.  الّثقافات  كاّفة  على  مفتوًحا  �سا�سًعا، 

ال�ّسعوب، حتتُم هوّياتهم، وتكّر�س  التي حتمُل مالمح خمتلف 

ف�ساءاتها للّتعبري عن ذلك كلّه يف اإطار الإن�سانّية. اإّن الّتكيبة 

ال�ّسكانّية للمنطقة اليوم، ونتيجًة لنفتاح جزيرة البحرين على 

طرق الّتجارة القدمية، تعك�س غنى حقيقيًّا، حيث الأهايل متعّددو 

الإثنيات والأعراق، من خلفّيات ثقافّية خمتلفة، وممار�ساٍت يومّية 

من  يجعل  واملت�سّعب،  والّروحّي  اجلمايّل  الغنى  هذا  متنّوعة. 

مدينة املنامة ذاكرة م�ستكة، تتقاطع مع ال�ّسعوب على اختالفها، 

كّل  بخ�سو�سّية  حتتفظ  جمعّية،  هوّية  هوّيتها  من  يجعل  كما 

مكّون اإن�سايّن �سمن اإيقاٍع يومّي متوا�سل.

نسجت مالمح هويتها عبر تنوعها الديني 
والعرقي والتعددية اإلثنية والثقافية

على مدى الّتاريخ، كانت المنامة وال تزال 
ملتقى إنسانّيًا مفتوًحا على كاّفة الّثقافات
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االعتماد البالتيني من قبل الهيئة

(اعلى مستوى)

 بداأت الق�صة حني تلقى املعلم وطالبه الثالثة الدعوة 

لبدء عملهم يف اجلزيرة العربية، وقد ورث الدكتور )جون 

اأبيه كونه كان  ج. الن�صنغ( اهتمامه باملنطقة العربية من 

يعمل يف �صوريا وم�صر، والأنه ولد يف دم�صق رغب »جون 

مب�صاعدة  العربية  املنطقة  اإىل  بالعودة  دائًما  الن�صينج« 

كانتني«  »جيم�س  زومير«،  اإم  »�صمويل  الثالثة  طالبه 

وفيليب فيليب�س )الذين قرروا يف وقت الحق عدم الذهاب 

با�صم  �صُيعرف  ما  الإن�صاء  �صاغ خطة  العربية(،  للجزيرة 

االإر�صالية العربية يف ذلك الوقت، وقد كان هناك عدد قليل 

جًدا من املب�صرين الذين مت اإر�صالهم اإىل اجلزيرة العربية، 

و»كانتني«  و»زوميري«  »الن�صنج«  الدكتور  على  وتعني 

وبتاريخ  العربية،  البعثة  لتمويل  اخلا�صة  اموالهم  تقدمي 

23 مايو 1888 وقعت املجموعة على خطتهم وبداأ العمل 

االأجنبية،  البعثات  جمل�س  من  موافقة  على  احل�صول  يف 

وبتاريخ 26 يونيو وافق جمل�س االإدارة على طلبهم ومن 

هنا ولدت االإر�صالية العربية من خالل التربعات ال�صخ�صية 

ما  العربية  االإر�صالية  لدى  كان  و  االأ�صخا�س  من  للعديد 

يكفي من املال الإر�صال اأول مب�صر.

اإر�صال  مت   1889 اأكتوبر   16 تاريخ  »ويف  وتابع: 

اللغة يف �صوريا بعد ذلك بعام  لدرا�صة  )جيم�س كانتني( 

بكانتني  زومري(  )�صموئيل  التحق  يونيو 1890  يف 28 

من  عدد  اإىل  كانتني  �صافر  ذلك  وبعد  بريوت،  يف  والتقيا 

عبا�س،  بندر  بومباي،  م�صقط،  ال�صوي�س،  منها:  الدول 

بو�صهر، البحرين والب�صرة، حيث قامت االإر�صالية العربية 

يف البداية«.

واأ�صاف: »توقف )�صموئيل زومر( الذي تبع كانتني يف 

رحالته عرب �صبه اجلزيرة العربية يف البحرين، وبتاريخ 

ا�صتاأجر غرفة الفتتاح م�صت�صفى طبي  7 دي�صمرب 1892 

يف ال�صوق القدمي يف العام 1883، وكانت هذه هي طريقة 

اخلدمات  تقدمي  يف  بداأ  الذي  زومري(  )�صموئيل  الرجل 

ال�صحية يف البحرين بخطوة واحدة، وهذا ما يوؤكده املثل 

العربي ال�صهري يف الن�صال: )رحلة االألف ميل تبداأ بخطوة 

واحدة(«.

وقال: »بف�صل اهلل حتققت رغبة رجل واحد يف توفري 

كانت  والتي  العربي  اخلليج  يف  احلديثة  الطبية  الرعاية 

عبارة عن م�صت�صفى االإر�صالية االأمريكية الذي نراه اليوم 

وازدهر  للربح،  هادفة  غري  ال�صحية  للرعاية  كموؤ�ص�صة 

امل�صت�صفى بدعم قوي من املجتمع ملدة قرن وامل�صت�صفى االآن 

م�صتعد مل�صتقبل م�صرق بف�صل ارواح هوؤالء، وبعدها التزم 

م�صت�صفى االإر�صالية االأمريكية على مدى قرن من الزمن يف 

توفري خدمات طبية عالية اجلودة باأ�صعار معقولة لكل من 

التي  املحبة  ملبادئ  جت�صيدا  ال�صحية  الرعاية  عن  يبحث 

حثت عليها االأديان«.

 1903 يناير   26 »بتاريخ  قائالً:  حديثه  واختتم 

وبعد الكثري من العناء مت تخ�صي�س م�صت�صفى )ما�صون( 

التذكاري يف البحرين اإىل اهلل واجلزيرة العربية، وبعد اأن 

ذلك  اليوم  يقف  امل�صت�صفى،  ت�صكل  احل�صري  اأكواخ  كانت 

ما�صون،  عائلة  لكرم  جميد  تذكاري  كن�صب  الرائع  املبنى 

ويف �صهر مار�س عام 1903 �صربت البحرين اأوىل اأنواع 

وقد  اجلدري،  مر�س  عن  عبارة  كانت  والتي  االأوبئة 

ت�صببت االأمطار يف زيادة حاالت احلمى وااللتهاب الرئوي 

اأبريل   26 ويف  اأخرى،  الأمرا�س  باالإ�صافة  واخلناق، 

ال�صيف،  ف�صل  اىل  بعدها  ليتحول  التغري  يف  الطق�س  بداأ 

حالة  اأول  تومز(  )�صارون  الدكتور  على  حينها  وعر�س 

م�صابة بالطاعون، وقد كان معظم ال�صحايا الذين اأ�صيبوا 

االأعرا�س  ظهور  من  �صاعة   48 خالل  ميوتون  بالطاعون 

االأوىل، وكان النا�س يف كل ليلة ي�صمعون عن وجود حالة 

وفاة يف املنامة، و�صرعان ما ي�صق موكب جنازة اآخر طريقه 

مر�س  فتك  وقد  امل�صت�صفى،  خلف  املوجودة  املقربة  اىل 

الطاعون بالعديد من العائالت باأكملها، وبعد فرتة ب�صيطة 

من  قبل  من  �صائعة  انت�صرت  الطاعون  مر�س  انت�صار  من 

يعادونا والذين بذلوا ق�صارى جهدهم يف تظليل جهودنا ان 

امل�صيحيني قاموا بت�صميم اآبار املياه وهذا ما ت�صبب باإنت�صار 

مر�س الطاعون الذي فتك بالكثريين، وكان جوابنا التزامنا 

يف تقدمي الرعاية ال�صحية على جزيرة البحرين على مدى 

116 عاًما بكل مبادئ الطب واالن�صانية«.

كبير المسؤولين الطبيين بمستشفى اإلرسالية األمريكية د. جورج شيريان:

اأكـثـر مــن 100 عـام مـن العـمـل ال�شـاق 
واملتفـاين لتقدمي الرعـايـة ال�شحيـة بالبـحـريــن

أكد »د. جورج شيريان« كبير المسؤولين الطبيين والرئيس التنفيذي للشركات بمستشفى اإلرسالية األمريكية أن مستشفى االرسالية األمريكية قدم 
الرعاية الصحية للبحريينين ألكثر من قرن، وتضمنت هذه السنوات الطويلة جهوًدا كبيرة اسهمت في شفاء العديد من البحرينيين وانقاذ حياتهم من 

األمراض واألوبئة طوال هذه السنوات.
وقال د. شيريان: »ما بدأ كفكرة في )نيو برونزويك - نيو جيرسي( بالواليات المتحدة األمريكية يحتفل به اآلن بمناسبة مرور مئة عام من العمل 

الشاق والمتفاني في مجال الرعاية الطبية، ففي عام 1888 في المعهد الالهوتي للكنيسة البروتستانتية الهولندية«.

ا للبيع  �ضمو �ل�ضيخ عي�ضى بن علي �آل خليفة يخ�ض�ص �أر�ضً

لبناء م�ضت�ضفى 1901

مبنى �لإر�ضالية يف �لبحرين عام 1900

د. �ضي.�ضتانلي جي. مالريا يدون مالحظات عن مري�ص يف جناح م�ضت�ضفى م�ضت�ضفى مي�ضن �لتذكاري كما يبدو عند ��ضتكماله يف �أو�خر عام 1902

مي�ضن �لتذكاري يف عام 1907
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