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“رمضانيات“ توثق محطة هامة في مسيرة عالقات األخوة البحرينية السعودية

ذكرى  75عاما على زيارة الملك عبد العزيز آل سعود ..
زيارة خلدها التاريخ
في  2مايو 1939م ازدانت المنامة باألعالم والزينات استعدادا الستقبال الضيف الكبير في زيارة

تاريخية محفورة تفاصليها في قلوب من شاهدوها وعاصروها ،زيارة مبجلة تجاوزت حفاوتها
البروتوكوالت واألعراف الدبلوماسية بين اثنين من كبار قادة وملوك دول الخليج ،لترسم وتكشف
عن الصالت والروابط القوية التي جمعت بين المغفور لهما – بإذن اهلل  -حاكم البحرين الشيخ
حمد بن عيسى بن على آل خليفة وجاللة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ،حيث كان
جاللة الملك عبد العزيز آل سعود على صلة قوية ودائمة بحاكم البحرين الشيخ عيسى آل خليفة
وخليفته من بعده ،وكان يجله كوالده ،وهو ما ألقى بظالله على تلك الحفاوة الضخمة والهائلة
التي اتسمت بها زيارة الملك عبد العزيز آل سعود التاريخية للبحرين عام 1939م ،حتى أن مواطني
المملكة خرجوا في استقبال جاللته تعبيرا عن احتفالهم البهيج وفرحتهم العارمة وتجاوبهم
الكبير مع هذه الزيارة التي تعكس مدى التالحم والترابط األخوي بين المملكتين وشعبيهما
الشقيقين وما يكنه الشعب البحريني من حب وإخالص تجاه القيادة والشعب السعودي الشقيق
“ ..رمضانيات” تنقل لكم تفاصيل الزيارة التاريخية وتوثق محطة هامة في مسيرة عالقات األخوة
التي تربط بين المملكتين قيادة وشعبا ...

�شعراء من البحرين
محمد العتيبي

رمز الرعاية والعناية

اس”
مفتاح الكعبة ِ ” ..إ َّن أَ َّو َل َب ْي ٍت ُو ِض َع ِلل َّن ِ
اس َل َّل ِذي ِبب َّ
َك َة ُمبَار ًَكا وَ ُهدً ى
قال تعالى « ِإ َّن أَوَّ َل َبي ٍ
ْت وُ ِض َع لِل َّن ِ
ِّل ْل َعا َل ِم َ
ين « ،الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين في صلواتهم،

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

وحولها يطوفون في حجهم ،وتهواها أفئدتهم وتتطلع إلى
الوصول إليها من كل أرجاء العالم ،وليس هناك تاريخ محدد
يبين متى أصبح للكعبة بابًا ،إال أن تاريخ سدانة الكعبة يعود الى
عهد الرسول صلى اهلل عليه وس ّلم حين فتح مكة أخذ مفتاح
الكعبة من عثمان بن طلحة الذي كان يقوم بسدانة الكعبة
آنذاك ،إال أن الرسول األمين عندما أنزل اهلل سبحانه وتعالى اآلية
ات ِإ َلى أَ ْهل َ
ِها» عهد الى
م أَ ْن ُت َؤ ُّدوا ا ْل َأ َما َن ِ
الكريمة « ِإ َّن ال َّلهَ ي َْأ ُمرُ ُك ْ
عثمان بن طلحة وابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة سدانة
الكعبة إلى يوم القيامة ،وتضم المتاحف العالمية حوالي 58
مفتاحا مسجال للكعبة ،منها  54في متحف «طوب قابى»
بإسطنبول وواحد في متحف اللوفر بباريس وواحد في متحف
الفن اإلسالمي بالقاهرة  « ..رمضانيات » تلقي الضوء على مفتاح
الكعبة كونه رمز الرعاية والعناية والحرص والتقدير لكل ما
يتصل ببيت اهلل الحرام ...

Ramadanyat-A4.ai
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”خذوها يا بني طلحة”

مفتاح الكعبة ” ..إنا فتحنا لك فتحا مبينا”
مفتاح الكعبة مصنوع من النيكل الذهبي ،يتمتع بمواصفات جمالية رائعة وطوله حوالي
 35سم ،وكيس المفتاح يصنع من األطلس األخضر المزركش بالمخيش الفضي ،وتشير
كتب التاريخ إلى أن أحد األشخاص حاول سرقته في أحد العصور اإلسالمية ولكن تم العثور
عليه ،وتتوارث أسرة بني شيبة حمل مفتاح الكعبة قبل أن يبزغ نور اإلسالم ،وأمن الرسول
 صلى اهلل عليه وسلم  -هذا اإلرث بعد فتح مكة ،وقال قولته المشهورة لهم «خذوها يابني طلحة بأمانة اهلل سبحانه واعملوا فيها بالمعروف خالدة تالدة واهلل ال ينزعها منكم
إال ظالم»  ،ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا ،والمفتاح موجود لدى بني شيبة ،بيد أن هذه
المفاتيح لم تكن مجرد وسيلة للفتح والقفل فحسب ،بل كانت تحمل في نفس الوقت
فكرة الرعاية والعناية والحرص وعالي التقدير لكل ما يتصل ببيت اهلل الحرام ....

رحلة عبر التاريخ

وصف المفتاح
ومفتاح الكعبة الشريفة ذا مواصفات جمالية،
فقد صنع من مادة النيكل المطلي بالذهب عيار
 18لمتانتها وقوتها ،وكتب على الوجه األول “ال إله إال
اهلل محمد رسول اهلل” ،وعلى الوجه الثاني “إهداء
من خادم الحرمين الشريفين” ،وعلى الوجه الثالث
“الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود” ،وعلى الوجه
الرابع “سنة ألف وأربع مئة وأربع وثالثين” ،وعلى الوجه
“ج َع َل ال َّل ُه ا ْل َك ْعب ََة ا ْل َبي َ
َام
ْت ا ْل َحر َ
الخامس آية قرآنية َ
َ
ْت
اس” ،وعلى الوجه السادس آية “ ِإ َّن أوَّ َل َبي ٍ
َاما ِّلل َّن ِ
قِ ي ً
اس َل َّل ِذي ِبب َّ
َك َة ُمبَار ًَكا وَ ُهدً ى ِّل ْل َعا َل ِم َ
ين”.
وُ ِض َع لِل َّن ِ

َّعا هو أول من جعل للكعبة بابًا يغلق ،وهو
وكان ُتب ً
أول من جعل قف ً
ومفتاحا ،وفى العصر
ال للكعبة
ً
العباسي والمملوكي والعثماني ،نجد أن الخلفاء
والسالطين من تلك العصور كانوا يرسلون هذه
األقفال والمفاتيح الستخدامها في غلق وفتح باب
الكعبة ،وذلك أثناء ترميم الكعبة أو في بعض
المناسبات االخرى ،بيد أن هذه المفاتيح لم تكن مجرد
وسيلة للفتح والقفل فحسب ،بل كانت تحمل في
نفس الوقت فكرة الرعاية والعناية والحرص وعالي
التقدير لكل ما يتصل ببيت اهلل الحرام ،وأقدم قفل
عثر عليه هو قفل من العصر العباسي األول ،مصنوع
من الخشب ،وهو بمثابة جسر ،وعليه كتابات مكفتة
بأسالك من القصدير والرصاص ،ثم بعد ذلك َذ َكرت
أن المفاتيح واألقفال في العصر العباسي صنعت من
مادة الحديد ،وقد كانت الكتابات التي كتبت على
األقفال والمفاتيح في ذلك العصر مكتوبة بالذهب
أو الفضة بطريقة التكفيت ،أما في العصر المملوكي
فقد حظيت األقفال والمفاتيح بعناية أكبر في
صناعتها ،وقد تميزت بالزخارف الكتابية ،وبالتكفيت
بالفضة ،مما يكشف لنا عن المهارة الفائقة في تنفيذ
الخطوط والحروف في ذلك العصر ،ويستمر السالطين
على مر العصور في إرسال األقفال والمفاتيح أثناء
ترميم الكعبة أو في بعض المناسبات األخرى ،وفي
العصر العثماني أول من أرسل قف ً
ال إلى الكعبة من
السالطين العثمانيين قبل انتقال الخالفة إليهم هو

السلطان با يزيد الثاني ،ويوجد بين مجموعة متحف
طوب قابي قفالن لهذا السلطان ،وقد صنعا من
الحديد وعليهما كتابات مكفتة بالذهب ،تتضمن
آيات من القرآن الكريم واسم السلطان ،باإلضافة إلى
اسم الصانع ،وآخر قفل ومفتاح في العصر العثماني
لباب الكعبة المشرفة ،هو قفل ومفتاح أمر بصنعهما
السلطان عبد الحميد خان في سنة 1309هـ.

سدانة الكعبة
ورغم أنه ليس هناك تاريخ محدد يبين متى أصبح
للكعبة بابًا ،إال أن تاريخ سدانة الكعبة يعود الى عهد
الرسول صلى اهلل عليه وس ّلم حين فتح مكة أخذ
مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الذي كان يقوم
بسدانة الكعبة آنذاك ،إال أن الرسول األمين عندما أنزل
م أَ ْن
اهلل سبحانه وتعالى اآلية الكريمة “ ِإ َّن ال َّلهَ ي َْأ ُمرُ ُك ْ
ات ِإ َلى أَ ْهل َ
ِها” عهد الى عثمان بن طلحة
ُت َؤ ُّدوا ا ْل َأ َما َن ِ
وابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة سدانة الكعبة
إلى يوم القيامة ،وتتوارث أسرة بني شيبة حمل مفتاح
الكعبة قبل أن يبزغ نور اإلسالم ،وأمن الرسول  -صلى
اهلل عليه وسلم  -هذا اإلرث بعد فتح مكة ،وقال
قولته المشهورة لهم “خذوها يا بني طلحة بأمانة
اهلل سبحانه واعملوا فيها بالمعروف خالدة تالدة
ال ينزعها منكم إال ظالم” ،ومنذ ذلك الحين وحتى
يومنا هذا ،والمفتاح موجود لدى بني شيبة وتحديدا
لدى أكبرهم سنا ،حيث يُستأذنون في فتح الكعبة
من قبل كافة الوالة والحكام الذين مروا في اإلسالم
وحتى اآلن ،بل إنهم يشاركون في غسل الكعبة التي
تغسل مرتين في كل عام ،وهذا ما عده كبير سدنة
الكعبة شرفا كبيرا أوالهم إياه اهلل  -سبحانه وتعالى
 حتى قيام الساعة ،ونظرا لعتق المفتاح وانتهاء فترةصالحيته ،وما تسبب في صعوبات عند فتح قفل باب
الكعبة ،طلب بنو شيبة من المقام السامي أن يتم
تجديد أو تصنيع المفتاح من جديد ،ليتواءم ويسهل
فتح باب الكعبة خصوصا عند الفترات التي ينفذ فيها
غسل الكعبة سنويا.

 58مفتاح ًا
وتضم المتاحف العالمية حوالي  58مفتاحا مسجال
للكعبة ،منها  54في متحف “طوب قابى” بإسطنبول
وواحد في متحف اللوفر بباريس وواحد في متحف
الفن اإلسالمي بالقاهرة ،ومفتاح الكعبة الموجود
اآلن مصنوع من النيكل الذهبي ،وطوله حوالي 35
سم ،والكيس يصنع من األطلس األخضر المزركش
بالمخيش الفضي ،وتشير كتب التاريخ إلى أن أحد
األشخاص حاول سرقته في أحد العصور اإلسالمية
ولكن تم العثور عليه ،فيما تم منذ سنوات بيع مفتاح
للكعبة يعود للقرن الثاني عشر الميالدي في مزاد في
لندن بأكثر من تسعة ماليين جنيه استرليني.
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“ رمضانيات “ تروي تاريخ عالقات األخوة في ماضي وحاضر شعبين شقيقين

ذكرى  75عاما على زيارة الملك عبد العزيز آل سعود ..
زيارة رسمت مستقبل

في  20صفر  1358ه الموافق  10أبريل  1939م غادر العاصمة السعودية الرياض موكب جاللة
الملك عبد العزيز آل سعود متوجها إلى المنطقة الشرقية لتفقد عدد من المشاريع
النفطية واالحتفال باكتشاف النفط بكميات تجارية وتدشين نقل أول كمية من النفط
السعودي من ميناء رأس تنورة ،وقد رافق زيارته في هذه الزيارة عدد من إخوانه وأنجاله
األمراء واألتباع بلغ عددهم  1500فرد تقلهم  300سيارة عبر الطريق الصحراوي ،وفي هذه
الزيارة قام حاكم البحرين الشيخ حمد بن عيسى بن على آل خليفة  1942 – 1932م بزيارة
الملك عبد العزيز في المنطقة الشرقية ودعاه لزيارة البحرين فلبى جاللته الدعوة
وزار البحرين في زيارة تاريخية لم تشهد البحرين لها مثيال ،فكيف كانت الزيارة؟ ،وكم
يوم دامت؟ ،ولماذا وصفها المؤرخون وباحثو التاريخ الطويل لدول الخليج بالتاريخية؟
 ..تساؤالت تكشف عن اجابتها “رمضانيات” في تغطية شاملة وتفصيلية لزيارة جاللة
الملك عبد العزيز آل سعود إلى البحرين التاريخية...

المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى
آل خليفة في مقدمة مستقبلي جاللة الملك عبدالعزيز
آل سعود رحمه اهلل

حفلة الشاي التي أقامتها شركة البترول األمريكية
في البحرين وتفقد خاللها مصانع الشركة
ومؤسساتها ،وزار المنشآت النفطية ،ومصنع تكرير
النفط ،وبعض األسر المعروفة بالبحرين ،كما ألقي
بين يدي جاللته في مختلف الحفالت كثير من
المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة والمغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وعدد
من أفراد العائلة الحاكمة بفرضة المنامة في انتظار وصول الباخرة التي تقل جاللة الملك عبدالعزيز آل سعود طيب اهلل ثراه

قصائد التكريم وخطب الترحيب.

مسرح البحرين

زينة وأعالم

حفاوة وترحيب

في  2مايو 1939م وصل إلي البحرين جاللة الملك

وقد شرف جاللته في أثناء زيارته للبحرين حفالت

التاريخية للملك عبد العزيز للبحرين لكونها حدثًا

عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عن طريق البحر

االستعراض العسكري وحفالت التكريم واستمع

عظيمًا ،حيث نشرت جريدة البحرين في عدد الحادي

على متن سفينة بحرينية جديدة مملوكة لحاكم

إلى خطب الترحيب وقصائد التكريم ،وشرف

عشر من شهر مايو من عام  1939خبرًا عن زيارة الملك

البحرين الشيخ حمد بن عيسى بن على آل خليفة الذي

جاللته حفالت رائعة أقيمت تكريما لجاللته واحتفاء

عبد العزيز تحت عنوان “جاللته في مسرح البحرين”

كان في مقدمة مستقبلي جاللة الملك عبد العزيز

بمقدمه الكريم ،فكانت أولى هذه الحفالت حفلة

يقول نصه “إمعانًا في الحفاوة التي أظهرها صاحب

آل سعود في فرضة المنامة ،أما الموكب الملكي

سمو حمد بن عيسى آل خليفة ،والثانية حفلة الشيخ

العظمة وتقصد حاكم البحرين آنذاك الشيخ حمد

فضم أكثر من  50سيارة تقدمتها شرطة الخيالة

محمد بن عيسى آل خليفة ،والثالثة حفلة الشيخ

بن عيسى آل خليفة نحو جاللته وأنجاله األمراء ،فقد

واحتشد على جانبي الطريق المؤدي إلى قصر الشيخ

عبداهلل آل خليفة ،والرابعة حفلة الشيخ سليمان بن

حمد بالقضيبية بالمنامة آالف المواطنين الذين راحوا

حمد وأقيمت حفلة خامسة هي حفلة أسرة آل

يلقون بعباءاتهم “بشوتهم” على الطريق ليسير

القصيبي ،كما أقامت بلدية المحرق والمنامة حفلة

أبلغ ديوان صاحب العظمة الشيخ حمد إدارة “مسرح”
َ
ي مساء السبت للجمع
البحرين أن تحجز
عرض ْ
الملكي ،فال يُباع شيء من التذاكر للجمهور ،وقد

عليها الموكب الملكي تعبيرا عن حبهم واعتزازهم

أخرى في حدائق المجلس البلدي ،كما تفضل جاللته

شرّ ف جاللته الملك عبد العزيز المسرح وفي معيته

وترحيبهم لضيف البحرين الكبير ،وقد أعد للملك

فشرف حفالت االستعراضات العسكرية التي أقيمت

األمراء السعوديون واألتباع ،وكان عظمة الشيخ حمد

عبد العزيز برنامج حافل لهذه الزيارة التاريخية.

في أثناء الليل على المشاعل وفي النهار ،كما شرف

قد سبقه إليه وشاهد الجميع رواية الهارب العربية.

وسجلت الصحافة البحرينية حيثيات الزيارة الرسمية
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عبدالعزيز “سيف” اإلمام تركي بن عبداهلل آل سعود
مؤسس الدولة السعودية الثانية والمتوفى سنة
 1834ويسمى هذا السيف الذي قدمه سموه للملك
بالسيف األجرب ،فما كان من الملك عبدالعزيز إال
أن قال “هذه ذكرى منا عندكم فأبقوه لديكم”،
وكان السيف سبق وأن أهداه األمير سعود بن فيصل
بن تركي آل سعود لسمو الشيخ عيسى بن علي آل
خليفة عندما زار البحرين العام .1871

انتهاء الزيارة التاريخية
وانتهت زيارة جاللة الملك المعظم لصاحب السمو
الشيخ حمد بن عيسى أمير البحرين يوم األحد  7مايو،
فغادر جاللته الجزيرة في صباح اليوم المذكور بعدما
ودع جاللته بمثل ما قوبل به من الحفاوة واإلجالل
من سمو أمير البحرين وأفراد أسرته وعظماء أقاربه
على اختالف طبقاتهم ،وقد ركب جاللته وأصحاب
المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وجاللة الملك
عبدالعزيز آل سعود رحمه اهلل يتفقدان حرس الشرف

عالقات تتواصل

السمو األمير سعود ولي العهد واألمير فيصل نائب
جاللته وأمراء األسرة المالكة اللنش األميري الخاص،
وركب رجال حاشيته وموظفو ديوانه وغيرهم

حقيقة تاريخية

وبعد مرور  39عامًا على الزيارة األولى للملك عبدالعزيز

عشرة لنشات أخرى عائدين إلي ميناء الخبر ،فوصل

وتؤكد الحقائق التاريخية عمق الصالت والروابط

آل سعود للبحرين ولقائه األول بالشيخ عيسى بن علي

جاللته في ركبه الميمون حوالي الساعة السادسة

آل خليفة ،قيضت له الظروف االلتقاء به ثانية وتحقق

ومنها سار رتل من السيارات يقل جاللته وسمو األمراء

لجاللته إعادة الذكريات الجميلة ،فكانت الزيارة

ورجال الحاشية إلى المخيم الملكي في الظهران،

الثانية للبحرين في العام  1930فقد وجهت دعوة إلى

وبعد مغادرة الملك البحرين ،أرسل إلى الشيخ حمد

جاللة الملك عبدالعزيز لالجتماع مع الملك فيصل

برقية مفعمة بأصدق عبارات الود والشكر على

األول ملك العراق بهدف دعم العالقات الودية بين

الحفاوة الكبيرة التي قوبل بها .وكان لهذه الزيارة

الدولتين الشقيقتين ،فوافق الملك عبدالعزيز على

أعمق األثر في توطيد أواصر المحبة بين البلدين،

الدعوة وبعد عقد ثالثة لقاءات أعرب فيها الملكان

وفي هذه الزيارة وجه عبد العزيز الدعوة للشيخ
حمد للحـج وهو يودعه قائ ً
ال “لن أرضى حتى أراك في

غادر جاللة الملك عبدالعزيز إلى اإلحساء وفي

مكـة” ،وقد لبى الشيخ حمد الدعوة في عام .1939

بين قادة المملكتين ،وأن الملك عبد العزيز كان
على صلة قوية ودائمة بالشيخ عيسى وخليفته من
بعده ،وكان يطلعه أو ً
ال بأول على تطور األحداث
في شبه الجزيرة ،وكان يجله كوالده ،ونلمس ذلك
من الرسائل التي يبعث بها الملك إليه ،مخاطبًا إياه
بقوله“ ،من عبد العزيز بن عبدالرحمن آل فيصل إلى
جناب األجل األمجد األفخم ،بهي الشيم الوالد
المكرم الشيخ عيسى آل خليفة ،سلمه اهلل تعالى
وأدام بقاءه”.

عن الصداقة وحسن النية نحو بعضهما البعض،
طريقه قرر زيارة صديقه القديم الشيخ عيسى بن

روابط قوية

علي آل خليفة حاكم البحرين ،وكان حاكم البحرين

وتعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل

على اتصال دائم ومستمر بجاللة الملك عبدالعزيز

بن عبدالعزيز آل سعود لبلده الثاني مملكة البحرين

وكان متعاطفًا مع طموحاته الكبيرة ،وأثناء العودة

مكملة لسجل طويل وحافل من العالقات والزيارات

إلى العجير أمر الملك عبدالعزيز قبطان السفينة بأن

األخوية المشرقة والمشرفة للملوك من أسرة آل

يتوجه إلى المنامة في البحرين.

سعود وآل خليفة ،والتي يمتد تاريخها ألكثر من مئتي

روابط متينة

عام ،وأشهر الزيارات التاريخية زيارات قام بها جاللة
المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود للبحرين في
الفترة  1939-1890المحفورة في ذاكرة األجيال من
مواطني كال البلدين الشقيقين ،وقد عاصر الملك
عبدالعزيز آل سعود ثالثة من أشهر حكام البحرين
وهم  :الشيخ عيسى بن علي آل خليفة ،والشيخ حمد
بن عيسى آل خليفة ،والشيخ سلمان بن حمد آل
خليفة ،وتخللتها زيارات للبحرين ،أشهرها ثالث :الزيارة
األولى كانت الزيارة األولى لجاللة الملك عبدالعزيز
آل سعود في العام  1891بمعية والده اإلمام عبد
الرحمن الفيصل يصحبه بقية أبناؤه ،محمد وسعد
وأبناء عمومته ،ونزلوا في بستان “عين نجم”.

تاريخ الكرام
وتاريخيًا يرجع تاريخ الزيارات والعالقات الرسمية بين
السعودية والبحرين إلى الدولة السعودية األولى،
حيث بدأ التالقي بين البلدين وتوطدت تلك العالقة
في الدولة السعودية الثانية توجتها العديد من
الزيارات في تلك الفترة بين المسؤولين في البلدين
والتي كانت تهدف إلى التشاور والتعاون لما فيه

وفي العام  1939زار الملك عبدالعزيز مدينة الظهران

مصلحة الجانبين حيث زار سمو األمير سعود بن

ليتفقد أعمال الحفر والتنقيب عن البترول في تلك

فيصل بن تركي  -طيَّب اهلل ثراه  -البحرين في ،1870

المنطقة من بالده ،وعندما علم بذلك حاكم

كما قام المغفور له  -بإذن اهلل  -سمو األمير عبد

البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة توجه إليه

اهلل بن فيصل بزيارة البحرين في  26أغسطس ،1887

رأسًا ،حيث استقبله جاللة الملك عبدالعزيز في بر

وكانت أول زيارة قام بها اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

الظهران بكل حفاوة وتقدير ،وتم توجيه الدعوة

والد الملك عبد العزيز  -طيب اهلل ثراه  -للبحرين في

له لزيارة البحرين فقبلها فكانت الزيارة الثالثة له

العام  ،1876فيما كانت أول زيارة يقوم بها المغفور

للبحرين العام  ،1939ورافقه بالزيارة كل من األمير

له  -بإذن اهلل  -الملك عبد العزيز آل سعود إلى

سعود واألمير فيصل وأفراد من األسرة السعودية

البحرين عندما كان في العاشرة من عمره مع والده

وقد كان الملك مسرورًا لحفاوة االستقبال ودامت

اإلمام عبد الرحمن وذلك في العام  .1891وجاءت

زيارته سبعة أيام ،حيث غادر البحرين في السابع

الزيارة الثانية للملك عبد العزيز في عام  1930تلتها

من مايو ،وفي هذه الزيارة قدم الشيخ حمد للملك

الزيارة الثالثة في العام  ،1939كما زار الملك سعود

6

الخميس  26رمضان  1435هجرية •  24يوليو  • 2014السنة السادسة العدد 173

الحفل الكبير الذي أقامته شركة نفط البحرين على شرف جاللة الملك عبدالعزيز آل سعود طيب اهلل ثراه

بن عبد العزيز  -طيب اهلل ثراه  -البحرين عام ،1954
فيما لم تتوقف الزيارات المتبادلة منذ ذلك الحين بين
قيادتي البلدين في إطار الحرص المشترك على بلورة
عالقة متينة تزداد رسوخًا وقوة وتالحمًا يومًا بعد يوم
ما يؤكد بالفعل أن مملكة البحرين والمملكة العربية
السعودية مملكتان يربطهما قلب واحد وعالقة
تضرب جذورها في أعماق التاريخ تزداد رسوخًا وازدهارًا
على مر الزمن ،كم يؤكد ما يحظى به خادم الحرمين
الشريفين يحظى من سمعة دولية وعربية كبيرة بما
َّ
سطر
يتمتع به من رؤية ثاقبة ونظرة حكيمة وبعيدة
بها مواقف عقالنية سديدة وآراء متوازنة ورصينة حيال
مختلف القضايا العربية والدولية وما يعتريها من
متغيرات ومستجدات وبما أسسه من عالقات مع
كل دول العالم ولمواقفه العربية األصيلة والنبيلة
الداعمة لجميع القضايا التي تخص األمتين العربية
واإلسالمية ولدوره الكبير في بناء جسور التواصل
والمودة واالحترام بين مختلف الديانات والثقافات
والحضارات بروح من التسامح والمحبة والمودة
واالحترام المتبادل ،كما أن عالقات التعاون المشترك
بين البلدين الشقيقين تشهد كل يوم إضافة جديدة
يرتفع معها البنيان أكثر وتزداد التطلعات إلى مزيد
من اإلنجازات والنتائج اإليجابية التي تصب في مصلحة
الشعبين الشقيقين ،وال سيما أن العالقات البحرينية -
السعودية تزداد رسوخًا وصالبة وعمقًا بفضل حنكة
قيادة البلدين وما يجمع شعبي المملكتين من رؤى
تجمع وتعزز وتطور وتخدم العالقات وتدفع بها إلى
األمام تشعرنا دومًا بالعمق اإلستراتيجي لهذه الروابط
والعالقات الوطيدة واألبدية وبأننا في وطن واحد .

زيارات الصداقة واألخوة
وتتسم العالقات بين مملكة البحرين والمملكة
العربية السعودية بكونها عالقات تاريخية تشهد
تطورًا مستمرًا على كل المستويات انطالقًا من
الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما بفضل
الرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة مملك مملكة
البحرين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد
اهلل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية

السعودية الشقيقة  -حفظهما اهلل  -وروابط
األخوة ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة
المصير والهدف المشترك التي تجمع بين شعبيهما
والتي تزداد صالبة على مر األيام وتسهم في بناء
صرح متكامل ونموذجي من العالقات المتميزة بين
البلدين وبلورة آفاق واعدة وأرحب في المجاالت كافة،
وقد أشارت التقارير اإلعالمية ان كل مشاعر قيم
األخوة والمصير المشترك تجسدت في كلمات خادم
الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل
سعود مؤخرًا حين قال “إن المملكتين كل ال يتجزأ ..
وهما جسدان تنبض فيهما روح واحدة ،فالمواقف
السعودية الداعمة ألمن مملكة البحرين واستقرارها
وبناء نهضتها وتكريس حضورها الدولي ال يمكن أن
يسعها مداد قلم أو تدوّ ن بين دفتي سجل الكتب
فهي حاضرة وماثلة للعيان منذ قديم الزمن ،غير
أنها يحتويها وجدان ومشاعر كل مواطن بحريني
ينظر إلى المملكة العربية السعودية ملكًا وحكومة
وشعبًا بكل اعتزاز وفخر باعتبارها حصن وقلعة
َّ
شكلت زيارة حضرة صاحب
العرب والمسلمين .وقد
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة
البحرين إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة
كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد
اهلل بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية
السعودية الشقيقة للمشاركة في افتتاح المهرجان
الوطني السادس والعشرين للتراث والثقافة الجنادرية
لبنة جديدة في مسيرة تعميق وتوطيد عالقات
التعاون المشترك ،وذلك في ظل ما يتمتع به الزعيمان
من رؤية ثاقبة وقراءة واضحة وواقعية للظروف
الدولية واإلقليمية الراهنة ،وهو ما أكده جاللته بالقول
حين وصوله إنه “عندما نتوجه إلى المملكة العربية
السعودية فإنما ننتقل إلى عمق الوطن الخليجي
والعربي باعتبارها عمقنا اإلستراتيجي وبيت العرب
الكبير ومهبط الوحي وقبلة اإلسالم والمسلمين”.
جسدت زيارة صاحب السمو الملكي األمير خليفة
كما َّ
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى المملكة
العربية السعودية مدى عمق العالقات التاريخية بين
المملكتين وال سيما في ظل تأكيد سموه بـ “أننا في
مملكة البحرين لنقدر الدور السعودي الهام في

العاهالن الكبيران عند مدخل قصر الشيخ حمد بالقضيبية

دعم جهود البحرين التنموية على كافة األصعدة،
والمساندة القوية التي حظيت بها البحرين من
المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكًا وحكومة
وشعبًا خالل األحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين
في الفترة األخيرة” ،مؤكدًا سموه أن العالقة العميقة
والقوية التي تجمعنا مع الشقيقة السعودية كانت
وستظل مثا ً
ال يُحتذى ،وترتكز على تاريخ طويل ممتد
من التواصل والود والمحبة والعمل المشترك ،فض ً
ال
عن وجود قيادة واعية في البلدين تؤمن بحتمية
وحدة المصير بين أبناء الشعبين الشقيقين.
كما جاءت زيارة صاحب السمو الملكي األمير سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء إلى المملكة
العربية السعودية لتضيف لبنة جديدة وفص ً
ال
جديدًا في صروح هذه العالقات حيث أكد سموه
أن عالقات مملكة البحرين بشقيقتها المملكة
العربية السعودية عالقات تاريخية صلبة تصونها
وتحميها الرعاية الكريمة من لدن قيادتي البلدين
مثمنًا سموه عاليًا الموقف المشرف للمملكة العربية
ِّ
السعودية الشقيقة قيادة وشعبًا وهو موقف ليس
جديدًا ولكنه يتجدد خصوصًا في ظل الظروف التي
شهدتها البحرين خالل تلك الفترة.
ويشار إلى أن مملكة البحرين خرجت عن بكرة أبيها
الستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن
عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية
الشقيقة خالل زيارته التاريخية إلى المملكة ،حين
عجزت اللغة أن تبدع أوصافًا لتلك الزيارة الميمونة التي
َّ
شكلت إضافة حقيقية ونقلة نوعية لسفينة محبةٍ
يقودها ربانان بارعان وسط أمواج متالطمة تطرح
ما تطرح من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية،
ومتغيرات ليست كبيرة على قائدين حصيفين ،يديران
الدفة بحكمة وشجاعة .وتتميز العالقات الثنائية
اإلستراتيجية والمتميزة بين المملكتين بأنها عالقات
راسخة تقوم على أسس متينة ،تزداد على مر السنين
صالبة وقوة حتى استحقت بأن تكون مثا ً
ال يُحتذى
في العالقات بين الدول وباتت داعمة للمنظومة
الخليجية والتضامن العربي واإلسالمي.
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مجلس محمد عيسى الوزان

مجلس أحمد مبارك النعيمي
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�شعراء من البحرين..

ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً
ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل ما مير به االن�سان عرب حياته.
ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه املتعددة الوا�سعة ,وتهيم يف
معانيه و�أخيلته ومو�سيقاه ,تنعتق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض الطيبة.

ُهــــــزم الظـــــــــالم
أفكار
عجز البيان و�شلت ال ُ
أ�شعار
وت�شابهت يف ع ِ ّيها ال
ُ

وتعذر التعبري حيث �أ�صابنا
َّ

و�أ�صاب �أدمغة الفحول دوار

فاخلب �أ�ضحى يف اخلليج م�ؤكدا
رْ
خربا ف�صيحا دونه الأخبار

فاخلري �أ�ضحى يف اخلليج عالمة

كربى حتاول مثلها الأم�صار

والقائمون على �أمور ديارنا
خري امللوك فهل لنا �أعذار
كال وربك يا خليج فما لنا

�إال اقتفاء �سبيلهم ما �ساروا

فهم القيادة وال�سيادة �أينما

وجد التحدي �أعمل الإ�صرار

محمد العتيبي
�أيدرك كل �شعب مبتغاه

ونر ُفل يف التفاهة موثقينا...؟

وهم الريادة والرفادة والذرى

�أن�سمع كل موتور بليد

وهم الأباة فما تطاول غريهم

�أنب�صر كل مبتذل �سفيه

مل ي�ستطع نكران وا�ضحة ال�ضحى

تعر�ض �شعبهم
وهم اجلبابر لو َّ

�أنحن نرى غدا ماذا �سيجري

بل �آمن املغرور �أن بالدنا

وهم اجلهابذ �إن تقا�صرت النهى

�أتانا النا�س وانتهكوا حمانا

واحلال ت�شرح ما يدق على الورى

هزم الظالم و�ضاءت الأنوار
اهلل �أكرب ما ر�أيت مكابرا

وهد عناده الإكبار
�إال
َّ

حيث اخلليج يعمه الإعمار
هبة متجد ح�سنها الأب�صار

ِّ
وم�سلما
م�صدق ًا
نبذ العناد
ِّ
�أن الإله ملجدنا مئثار

وهمو لكل �سمائنا الأقمار
وحد �إباءه املقدار
�إال
َّ

للنائبات فكلهم جبار

فعقولهم للعاملني منار

ون�شن�أ وقتنا كالعابثينا

فلتعرف الدنيا ب�أن م�سارنا

كال ولن يخلو لنا م�ضمار

بل �سوف نثبت للخليقة �أننا
قوم (كنانة) جدهم و(نزار)

قوم لطه ينتمون وجدهم
يف العاملني مميز خمتار

قوم ت�أكد للخالئق �أنهم

من هاجروا هلل والأن�صار

كماطر مزنة �صربت مئينا

ومن يف ال�شرق �سلمه اليمينا

ك�أنا مل نكن �أبد ًا ملوك ًا

ٌ
تخاذل
العزم الأكيد
لن يثني
َ

�أم انّا يف ال�ضاللة تائهينا...؟

وا �أمتــــــــــــاه

خ�صنا من ف�ضله بقيادة
�إذ َّ

نحو اكت�ساب الدارتني م�سار

ونغفل دونه الرب الأمينا...؟

متادت يف �سفاهتها وفينا

(نعيب زماننا والعيب فينا)

ما غرها غري الإله �شعار

ونُ�سْ لم �أمرنا للفا�شلينا...؟

فلما �أن �أتيح لها التمادي

ُم َع ٍ
اد يف املغارب ذو طموح

جراد بع�ضه من خلف بع�ض

ملكنا العاملني مظفرينا

و�صرنا اليوم �أ�سفل �سافلينا...؟

ت�شع �شمو�سه للمحلكينا
�أَ َن�سْ تعدي العداة بكل يوم
ونندب حظنا يف النادبينا...؟

ورغمهم � ً
أباة �سائدينا

ب�صائرنا ك�أنا قد عمينا...؟

�أردناه لأنف�سنا يقينا...؟

هوام�شها و�صرنا قانعينا...؟

يراها النا�س ر�ؤية موقنينا...؟

نهب! ...ف�إننا يف الغابرينا

ك�أنا مل نكن يوما منار ًا

�أندفع �صوتنا زور ًا لظلم
�أم انا مل نعد نحيا حياة

ك�أنا مل نكن رغم الليايل

أغم على ب�صائرنا فماتت
� َّ
�أم انّا يف احلياة قد ارت�ضينا
فيا للعار يا للعار �إن مل
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ذكريات من �أيـام زمان
• نشر أول اعالن عن أفالم السينما في الصحف المحلية
في عام 1939م
• افتتاح أول متحف في البحرين في مبنى دار الحكومة
عام 1970م
• قامت بلدية المنامة بتركيب وتشغيل مصنع للثلج
وبيعه على الجمهور في عام 1938م
• دخلت المرأة البحرينية مجال العمل عام 1952م

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة مع املغفور له
�صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة ويل العهد �آنذاك يف
�صورة تذكارية يف اخلم�سينيات

فر�ضة املنامة يف ال�ستينيات

املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة خالل زياتهما �إىل الواليات
املتحدة الأمريكية

م�سجد ال�شيخ عامر يف نهاية اخلم�سينيات
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�أحد �أ�سواق املحرق يف ال�ستينيات

النقل االذاعي ملباراة يف كرة القدم من ا�ستاد املحرق ويف ال�صورة �أحمد

امل�ست�شار بلجريف يف القلعة يف الأربعينيات

كني�سة �سانت كري�ستوفر حتت االن�شاء عام 1952م

زوجة امل�ست�شار الليدي مارجوري يف زيارة لإحدى مدار�س
البنات يف الأربعينيات

�سليمان وعبدالواحد دروي�ش واملعلق الريا�ضي ه�شام ال�شرفا يف ال�ستينيات

بيوت الرب�ستي يف منطقة الب�سيتني يف الأربعينيات

ﺑﺮﻋـﺎﻳــــﺔ

ﺗﺴﻮﻗﻮا وارﺑﺤﻮا ﺟﻮاﺋﺰ راﺋﻌﺔ
 28ﻳﻮﻧﻴﻮ  28 -ﻳﻮﻟﻴﻮ

ارﺑﺤﻮا ﺳﻴﺎرة ﻓﻮﻟﻔﻮ رﺑﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك!
ﺷﺎرك ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺴﻴﻒ ﻓﺮﺣﺔ ﻗﺪوم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ا ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﺮاﺋﻌﺔ.
وﺳﻮاء ﻛﺎن ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم أو ا زﻳﺎء أو اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻬﻮﻳﻚ ،ﻓﺈن ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺴﻴﻒ ﻳﻘﺪم ﻟﻚ ﺣﻤﻠﺔ
رﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮال أﻳﺎم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﺗﺴﻮﻗﻮا ﺑﻘﻴﻤﺔ  20دﻳﻨﺎراً@ واﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﺳﺨﻴﺔ!
اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﺒﺮى :ﺳﻴﺎرة ﻓﻮﻟﻔﻮ  XC60رﺑﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ
اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺗﺬاﻛﺮ ﺳﻔﺮ@ ﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﻴﺮان اﻟﺨﻠﻴﺞ ي وﺟﻬﺔ ﺳﻔﺮ
اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻃﻘﻢ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻣﺮﺻﻌﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﻟﻤﺎس
اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ــ اﻟﻌﺎﺷﺮة :ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻫﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻜﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ
@ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط وا ﺣﻜﺎم
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سمسم موبايل برودباند
استمتع بتحميل أكبر مع إعادة تعبئة
ابتداء من  1د.ب فقط
ً

باقة سمسم موبايل برودباند ()4G LTE

السعر

سعة االستخدام

استخدام البيانات

الصالحية

السرعة

 3د.ب *

1GB

غير محدود**

 15يوم

4G LTE

* تدفع لمرة واحدة
** تطبق سياسة االستخدام العادل
تطبق الشروط واألحكام

batelco.com

