
المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

�شعراء من البحرين
ابراهيم العريض

يتزامن مرور 70 عامًا و”رمضانيات” تروي تفاصيلها
البحرين إبان الحرب .. األيام الصعبة

مفيد لهضم المواد الدهنية
التين الشوكي.. فاكهة الفقراء

التين الشوكي ويسمى في سوريا بـالصبار، وفي تونس 
وفي  النصارى،  بكرموس  الجزائر  وفي  بـالهندي،  وليبيا 
المغرب بالهندية أو الزعبول وباألمازيغية أكناري، وفي 
السعودية البرشومي، وفي اليمن البلس والتينة، ونبات 
التين الشوكي نبته من الصبار وتنمو باألماكن الجافة، 
مقاومة  على  عجيبة  قدرة  ولها  كثيرًا  معمرة  وهي 
الجفاف نظرًا لسوقها المليئة بالماء، لذلك تعتبر سوق 
النبتة الطعام المفضل لإلبل في المناطق الصحراوية 
النبتة،  سطح  على  المنتشرة  الحادة  أشواكها  رغم 

ويزرع سكان المناطق الصحرواية النبتة كسور حماية حول 
ممتلكاتهم وفي ذات الوقت لالستفادة من ثمرها الشهي 
الذي ينضج عادة في أوائل الصيف،  والموطن األصلي للتين 
الشوكي جنوب أمريكا الشمالية، ومنها انتشر إلى العالم 
القديم في القرن السادس عشر، ومن أوروبا انتقل للكثير 
شمال  في  كثيرة  بمناطق  النبات  وينتشر  المناطق،  من 
إفريقيا والمشرق العربي، ويزرع بكثرة بالمزارع الجبلية في 
بكثرة  يتواجد  وكذلك  بالسعودية  الحجاز  جبال  مرتفعات 
في اليمن .. “رمضانيات” تفك أسرار الصبار أو التين الشوكي 

وتعرض فوائده العالجيه والغذائية ...
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

يتزامن اليوم مرور 70 عامًا على دخول البحرين الحرب العالمية الثانية، تلك األيام الصعبة التي عاشها أهالي البحرين 
شهدت الكثير والكثير من البطوالت واألمجاد التي يجهلها أبناء الجيل الحالي، وترويها “رمضانيات” وتقص ما بها 
من دروس وعبر بدأت تفاصيلها منذ اللحظات األولى لدخول البحرين أجواء الحرب، وقتها كان يوما عاديًا من أيام 
رمضان العامرة بأجواء الذكر والروحانية، تناول فيه أهالي البحرين إفطارهم وقاموا ليلهم ثم استقيظوا لتناول 
إلى  الهدوء وتلك السكينة  إال أن حدثًا ما وقع بدل ذلك  الكريم،  التالي في شهر رمضان  وجبة سحور يومهم 
حالة من الفزع والقلق والهلع عمت كافة أرجاء الجزيرة الهادئة، ففي 17 رمضان 1359 هـ، الموافق 19 أكتوبر 1940م، 
أصدرت حكومة البحرين بيانًا حمل رقم “25-1359 هـ” جاء في سطوره “نعلن لجميع المواطنين الكرام أنه في 
ليلة السبت 17 رمضان 1359 هـ، حلقت طائرات معادية مخترقة أجواء وطننا في محاولة تخريبية لقصف مصفاة 
شركة نفط البحرين في المنامة، ورغم عدم وجود عوائق دفاعية للمجابهة، فان الطائرات التي كانت تحلق على 
ارتفاع ألفي ذراع، قد ألقت قنابل بلغ عددها حوالى أربعين قنبلة سقطت كلها خارج محيط المصفاة بمسافة 
نصف ميل، وحمدًا للعناية اإللهية لم تقع أي اصابة بشرية أو خسارة مادية تذكر”.. فما هي تفاصيل إطالق البيان؟ 
وهل دخلت البحرين بالفعل ضمن الحرب؟، وكيف كان يعيش أهالي البحرين في تلك الحقبة شديدة الصعوبة؟ 
وهل بالفعل واجه المواطنين صعوبة في إيجاد العيش والموارد الغذائية؟.. تساؤالت كثيرة وأخرى أكثر تجيب 

عنها “رمضانيات” تكشف من خاللها تفاصيل عاشها أهالي البحرين إبان الحرب العالمية الثانية ...
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له مذاق سّكري لذيذ ورطب
التين الشوكي .. البرشومي والصبار والبلس

وصفه وفصيلته 

الهندي،  أو  الصبار  البربري،  التين  أو  الشوكي،  التين 
يتهافت  التي  الثمرة  تلك  على  تطلق  أسماء  كلها 
بديال  المعوزة  األسر  وتتخذها  شرائها  على  الناس 
طعمه  لحالوة  نظرا  األخرى  الفواكه  أنواع  لجميع 
بـ  تلقبه  الجهات  بعض  أن  حتى  الخاصة،  ونكهته 
والبطالين  الفقراء  من  عادة  وباعته  الغلة”،  “سلطان 
األصلي  موطنها  العجيبة  الثمرة  وهذه  واألطفال، 
فواكه  من  وهو  التوتية،  الفصيلة  من  الهند  بالد 
إلى  لونها  يتحول  صفراء  أزهاره  الحارة،  المناطق 
ثماره  وتتنوع  التتويج  سقوط  قبل  البرتقالي  اللون 
لونه  واللب  ومتوسطة  كبيرة  بين  الحجم  حيث  من 
به نسبة  البذور وتوجد  أصفر يحتوي على كمية من 
كبيرة من السكريات تقدر بـ 6,%14 وبروتينات بنسبة 1% 
وفيتامين  المعدنية  األمالح  من  متوسطة  ومقادير 
عنصر  من  يحتاجونه  ما  ربع  متناوليه  ويمد  و“أ”،  “ج” 
مشاعر  من  يقي  الذي  والمنغانسيوم  البوتاسيوم 
التوتر وينّظم درجة الحرارة ويساعد على بناء وتقوية 

العظام وهو أمر هام بالنسبة للنساء واألطفال.

التين والعرب 

االشوكى  التين  وألواح  ورق  قديما  العرب  واستعمل 
السعال  وخاصة  التنفسي،  الجهاز  متاعب  عالج  في 
التين  وورقة  لوح  شق  طريق  عن  وذلك  الديكى، 
دون  نصفين،  إلى  جانبها  من  بالطول  الشوكى 
بداخلها  يضعون  ثم  بعضهما،  عن  انفصالهما 
معلقا  اللوح  ويتركون  الناعم،  السكر  مسحوق 
بالخيط على ارتفاع مناسب من األرض، لفترة مناسبة 
العسل  تشبه  لزجة  مادة  منه  تسيل  تبدأ  حتى 
قبل  مساء  كبيرة  معلقة  بمعدل  المريض  ليتناولها 
المؤسسات  من  الكثير  تستخدمه  ما  وهو  النوم، 
الصحية في عدد من مناطق العالم والتي بدأت في 
انتشاره،  رقعة  وتوسيع  البرشومي،  بنبات  االهتمام 

للحصول على ثماره وأوراقه.

مفيد ومنعش 

وبينت بعض األبحاث الطبية أن التين الشوكي يحتوي 
المناعة  تقوية  على  تساعد  وفيتامينات  مواد  على 
المكتسبة للجسم للحد من خطر اإلصابة بسرطان 

الرجال،  لدى  خاصة  والبروستاتا  الغليظ  المصران 
وأشارت الدراسات إلى أن التين الشوكي منعش في 
والسكريات  بالمياه  الغنية  مكوناته  بسبب  الصيف 
في   1 ونسبة  المائة،  في  و14   6 بين  ما  نسبتها  وتقدر 
المائة من نسبة البروتينات إضافة إلى الفيتامينات “أ” 
المعدنية،  األمالح  من  متوسطة  ومقادير  و“ج”  و“ب” 
كما تمد هذه الثمرة مستهلكيها بربع ما يحتاجون 
من  يقي  الذي  والمغنسيوم  البوتاسيوم  من  إليه 
التوتر وينظم درجة الحرارة ويساعد على بناء وتقوية 

العظام.

التين والسكري 

له  الشوكي  التين  أن  الطبية،  الدراسات  وكشف 
حيث  الدم،  في  السكر  مستويات  على  هائلة  آثار 
مكسيكية  وجبات  إلى  الشوكي  التين  إضافة  أن 
الذين  المرضى  بين  التقليدية  الكربوهيدرات  عالية 
انخفاض  يسببها   2 النوع  من  السكري  من  يعانون 
على  يحتوي  وجبة،  تناول  بعد  الجلوكوز  تركيز  في 
مستوى  تخفض  أن  يمكن  والتي  والبكتين،  األلياف 
السكر  امتصاص  تقليل  طريق  عن  الدم  في  السكر 
قد  أنه  الباحثين  بعض  يعتقد  واألمعاء،  المعدة  في 
أيضا يقوم بتقليل مستويات الكوليسترول في الدم، 

وتقتل الفيروسات في الجسم. 

القرحة عالج

الشعبي  الطب  في  الشوكي  التين  استخدم  وقد 
العلماء  واخضع  المعدة،  قرحة  لعالج  لسنوات 
مع  المعاملة  قبل  المختبرية  الحيوانات  االيطالييين 
المعدة،  قرحة  إحداث  أيضا  وقبل  الشوكي  التين 
إجراءات  اتخاذ  وفرت  المعالجة  قبل  ما  أن  ووجدوا 
الصمغ  من  األرجح  وعلى  القرحة،  ضد  وقائية 

الموجود في النبات.

مرطب للبشرة 

منها  يستخرج  صلبة  بذور  من  الشوكي  التين  ثمار 
على  بذرة  كل  وتحتوي   ،%100 وطبيعية  نباتية  زيوت 
وذا  نادرا  األخير  هذا  يجعل  مما  فقط  الزيت  من   %5
الزيوت  شأن  هو  كما  ليس  مرتفعة  وفائدة  قيمة 
أوراق  من  تستخرج  التي  الدهنية،  التجميلية  والمواد 
يشكل  ما  إذن  وهذا  الكفوف،  المتشابهة  الصبار 
زيت  يقي  كما  والفائدة،  القيمة  في  شاسعا  فرقا 
البشرة  الشوكي  التين  نبته  من  المستخرج  الصبار 
ألغراٍض  الملكات  بعض  واستخدمته  التجاعيد  من 
كانت  انها  كليوباترا  ذكرت  حيث  متعددة،  تجميليٍة 
وجوزفين  الصبار،  ورق  بعصارة  يوميًا  وجهها  تدلك 
اللبن  إلى  الصبار  عصارة  تضيف  كانت  نابليون  زوجة 

لتعمل منه غسواًل للوجه.

التين الشوكي الفاكهة الوحيدة التي لها فاعلية حقيقية في مساعدتنا على هضم 
المواد الدهنية، وينصح خبراء التغذية بتناولها عقب الوجبات الدسمة، إضافة لقدرتها 
بداخل  السوداء  البذور  في  يكمن  والسّر  المستحبة،  غير  الفم  رائحة  على  القضاء  على 
ثمرة الصبر، والتي تتمّتع بتأثيرات إيجابية فعالة في التنشيط الطبيعي لجدران المعدة 
واإلسهال،  البول،  التشنجات، وعسر  إلى فعاليتها في مقاومة حاالت  إضافة  واألمعاء، 
وتتمّتع محتويات ثمار الصبر أيضًا بقدرات ملّينة، ومنظفة فائقة الجودة للجهاز الهضمي 
لدرجة ال يمكن مقارنتها بأعظم العقاقير الطبّية في العالم، ما يضع الصبر في مصاف 
أفضل المواد الوقائّية والعالجّية لحاالت عسر الهضم واإلمساك، ولذا ينصح بتناول حّبة 
صبر صباحًا على الريق من أجل تنظيف محتويات الجهاز الهضمي من الفضالت الضارة 
المتجمعة في األمعاء، كما تتمّتع ثمرة الصبر بمذاق سّكري لذيذ ورطب، وتكمن أعجوبة 
الحرارة،  شديدة  والجبلية  الصحراوية،  المناطق  في  ذاتّيا  تنمو  أّنها  في  الفاكهة  هذه 
وتنضج..  وتنمو  حّية  لتبقى  الندى  قطرات  أو  األمطار  مياه  من  اليسير  بالنذر  مكتفية 

“رمضانيات” تنصح بالتين الشوكي وتصف فوائده وأسراره الغذائية والعالجية...
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رصد األحداث 

عن  للكشف  “رمضانيات”  شرعته  الذي  البحث  بداية 
والحكايات  بالقصص  الغنية  الحقبة  تلك  تفاصيل 
والبسالة  والشجاعة  الصمود  وتفاصيل  اإلنسانية 
مجلة  صفحات  تقليب  مع  جاءن  البحرين  ألهالي 
“الوثيقة”، التي كانت تصدر عن مركز الوثائق التاريخية 
في  عامًا،   28 قبل  وتحديدًا  وقتها،  البحرين  بدولة 
نقف   1986 يناير  الرابعة،  السنة   - الثامن  العدد 
المؤرخ  كتبه  مما  مختارة  لمقتطفات  عنوان  على 
في  “البحرين  بدويل  روبين  اإلنجليزي  والمستشرق 
زت  الحرب العالمية الثانية”، في حكايات وقصص ركَّ
البحرين  بها  ت  مرَّ التي  الظروف  على  زت  ركَّ ما  أكثر 
مقدمة  وبحسب  الثانية،  العالمية  الحرب  فترة 
“الوثيقة” للقضايا والقصص التي تناولها بدويل، فإن 
السطور التي كتبها عن البحرين تعتمد اعتمادًا “شبه 

البريطاني،  السياسي  المعتمد  تقارير  على  كامل 
رصد  في  بالدقة  تمتاز  كانت  وإن  التقارير  وهذه 
أنها دائمًا تعكس  إال  المعتمد  التي عاشها  األحداث 

وجهة النظر اإلنجليزية.

المجهود الحربي 

وتشير صفحات الوثائق القديمة إلي أنه تم إجراء في 
البحرين تمّثل في دعم المجهود الحربي، من خالل 
الحكومة من جانب، واألهالي والمقيمين من جانب 
بريطانيا  لدعم  الثانية  العالمية  الحرب  بفترة  آخر 
واليابان،  إيطاليا،  ألمانيا،  المحور:  دول  ضد  حربها  في 
بمساهمة  بدويل  كتبه  لما  مختاراتها  تبدأ  والمجلة 
الحكومة البحرينية وقتها في موضوع الدعم “فور 
أرسل  الهتلرية  وألمانيا  بريطانيا  بين  الحرب  إعالن 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الشيخ  العظمة  صاحب 
 30 بمبلغ  شيك  هي  البريطانية  للحكومة  مساعدة 

في 10 يونيو 1940 أعلنت مملكة إيطاليا الحرب على جمهورية فرنسا لتنضم بذلك إلى ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، 
وتم استدعاء احد الضباط النشطاء في السالح الجوي االيطالي الكابتن باولو موتسي إلرسال سرب من الطائرات عبر قاعدة 
جوية في جزيرة رودس اليونانية التي احتلتها قوات المحور أخيرا، لإلغارة على مصفاة نفط البحرين “بابكو” وقصفها لتعطيل 
إمدادات الوقود ألسطول القوات البريطانية في الشرق األوسط، واصيبت مصفاة البحرين من قبل أربع طائرات أتت من جهة 
الغرب وبعد تحليق على الموقع من ارتفاع الفين إلى ثالثة آالف قدم القت مجموعة من القنابل بلغت اربعا وثمانين قنبلة، 
واستيقظ أهالي البحرين من نوم عميق إثر سماعهم هدير محركات طائرات حلقت على مستوى منخفض تبعتها انفجارات 
قنابل وما صاحبها من حريق .. لحظات مرت كدهر كامل على أهالي البحرين، وامتد تأثيرها ليشمل جميع مناحي الحياة، 
ليعيش مواطني جزيرة البحرين الهادئة أيام من شح الموارد الغذائية شمل األرز والدقيق والتمر بل طال األمر كل المواد من 
“رمضانيات”  تفاصيلها  البحرين تصف  أهالي  أيام قاسية وصعبة عاشها   .. الكهربائية وغيرها  والمراوح  واألخشاب  األسمنت 

لحظة بلحظة منذ أن أطلقت صافرات اإلنذار لتعلن بداية الحرب العالمية الثانية وتأثيرها بالبحرين ..

ألف جنيه إسترليني، والحظ مستشاره تشارلز بلجريف 
بأن هذا المبلغ سخي للغاية في مساعدة المجهود 
الحربي البريطاني، وفي السياق نفسه المرتبط بجمع 
“تقرير  إلى  بدويل  يشير  الحربي،  للمجهود  التبرعات 
الصحيفة  إن  فيه،  قال  السياسي،  المعتمد  أرسله 
المحلية “البحرين” نشرت 15 مقااًل بعث بها للصحيفة، 
نت الجالية الهندية صندوقًا للتبرعات للمجهود  وكوَّ
الحربي، كما أنشئ صندوق آخر في نوفمبر 1940 لشراء 
إغالق  وقبل  الملكية،  الجوية  للقوات  مقاتلة  طائرة 
الصندوق في العام 1943، كانت التبرعات في الخليج 

ًا يكفي لشراء 10 مقاتالت. قد بلغت حدَّ

صفارات اإلنذار

وكما في الحروب جميعها، ال تخلو مما يعرف بالنيران 
التي تطلق خطأ إما على مجموعات  الصديقة، تلك 
وأفراد من الجيش نفسه، أو على مجموعات وأفراد 
لجيش صديق أو حليف، وحدث ذلك في البحرين؛ إذ 
في أبريل 1941، أصبح رشيد عالي الكيالني، رئيسًا لوزراء 
العراق، وبسبب سياساته المعادية لإلنجليز، كان البد 
من وقوع تصادم بينهما، وفي ذلك الوقت، فرضت 
هذه  ووسط  بحزم،  األنوار  إطفاء  سياسة  البحرين 
النيران  الهنود  المدفعيون  أطلق  المتوترة،  األوضاع 
خطأ من المدافع المضادة للطائرات على الطائرات 
التدابير  عن  مقااًل  بلجريف  ونشر  البريطانية،  الملكية 
“البحرين”،  الجوية في صحيفة  الغارات  الوقائية ضد 
وبدأ كثير من الناس استعداداتهم للتحرك من المدن 
الرئيسية إلى الريف، وأراد بعض اإليرانيين أن يهاجروا 
تمامًا، وتم حفر الخنادق حول أطراف المدينة مقابل 
القلعة، كما تم إطالق صفارات اإلنذار كتدريب على 
مدينة  في  القلق  بعض  سبَّب  ما  الغارات؛  مواجهة 

الظهران، التي لم ُتبلَّغ بأنه مجرد تدريب.

شح بالموارد وقذف للقنابل وصفارات إنذار ”الجزء األول”
البحرين إبان الحرب .. قصة الغارة اإليطالية
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ألف كيس تمر 

الثانية  العالمية  الحرب  بدايات  من  الفترة  تلك  وفي 
عانى الناس شحًا في المواد الغذائية، بسبب توقف 
العراق  وكذلك  الهند  رأسها  وعلى  المصدرة  الدول 
الممرات  سالمة  ولعدم  لديها،  الفائض  تصدير  عن 
موانئ  لبلوغ  طريقًا  السفن  تتخذها  التي  المائية 
المواد  من  المستوردة  الكميات  وتعرضت  الخليج، 
والحظ  السفن،  توافر  بحسب  للتقلبات؛  الغذائية 
كميات  بأن  سبتمبر  شهر  في  السياسي  المعتمد 
والدقيق  فقط،  أسابيع  لثالثة  تكفي  المتوافرة  الرز 
ْت  قلَّ أيضًا  التمر  كميات  وأن  فحسب،  واحد  ألسبوع 
وتم  تصديره،  عن  العراقية  الحكومة  امتناع  بسبب 
بـ 15  الملك عبدالعزيز آل سعود  ع  بتبرُّ الموقف  إنقاذ 
ألف كيس، وفي بداية العام الجديد، خفضت حصة 
الحصص لكل عائلة،  إلى رطلين فقط ضمن  ر  السكَّ
حاولت  وقد  أرطال،   8 إلى  الرز  حصة  خفضت  كما 
ر من موزمبيق، وتحسنت  السلطات أن تستورد السكَّ
على  الحظر  العراق  حكومة  رفعت  عندما  األوضاع 
منه،  طن   2000 استيراد  الحكومة  ورّتبت  التمر،  تصدير 
وفي القرى، تم توزيع التمر عن طريق مراكز الشرطة، 

الخميس،  سوق  في  بقالة  الحكومة  فتحت  ثم 
 4000 نحو  حوائج  ى  غطَّ ما  بعد؛  فيما  أخريين  واثنتين 
أصاب  التغذية  سوء  فإن  ذلك،  كل  ورغم  نسمة، 
ين والصغار معًا، وشاهد بلجريف بعض الناس  المسنِّ

لون الطعام في حدائق البلدية. الذين كانوا يتسوَّ

نقص البضائع 

وظلت كثير من مستودعات الحكومة شبه خالية، أو 
تحتوي على القليل من المواد، ولم يقتصر األمر على 
المواد الغذائية، بل طال األمر كل المواد من األسمنت 
هذا  وفي  وغيرها،  الكهربائية  والمراوح  واألخشاب 
بأن  ل  سجَّ بلجريف  أن  إلى  بودويل  يشير  الصدد 
المستودعات كانت خالية من البضائع، أما األمر الذي 
الذي  السيجار  توافر  عدم  فكان  بالغًا  إزعاجًا  أزعجه 
يدخنه في السوق، وويضيف بودويل أن ذلك النقص 
الجرائم،  ل  معدَّ ارتفاع  إلى  بالطبع  ى  أدَّ المواد  في 
نهب  من  خائفين  ار  التجَّ كان  الحرب  بداية  ففي 
الغارات  أن  ورغم  جوية،  غارات  وقعت  إذا  أموالهم 
والسطو  االغتصاب  جرائم  أن  إال  تقع،  لم  الجوية 
زادت، فسرقت كميات كبيرة من مستودعات بابكو 
فكرت   ،1944 نوفمبر  وفي  السيارات،  غيار  قطع  من 
السابقين  الشرطة  بعض  توظيف  في  الشركة 
زة  مجهَّ بسيارات  وتزويدهم  اس  كحرَّ نيويورك  من 
البوليس  اكتشف  روتيني،  فحص  وأثناء  بالراديو، 
البحريني سيارة مشحونة بأدوات بابكو، وشوهد اثنان 
إطارًا   20 بيع  يحاوالن  وهما  مايو  في  األميركيين  من 
المستورد  األسمنت  أن  حتى  سرقتها،  تمت  جديدًا 
للمطار، والمراوح الكهربائية التي جلبت ألجل القوات 

ضت للسرقة. الجوية الملكية تعرَّ

تهريب العمالت

أو  الجماعات،  بعض  تجد  كتلك،  ظروف  ظل  وفي 
للتهريب  فرصتها  الحرب  زمن  بلد  أي  في  الجهات 
تكن  ولم  له؛  وتجاوزًا  للقانون  خرقًا  يعد  مما  وغيره 

تهريب  وحدث  المجال،  هذا  في  استثناء  البحرين 
على  يقتصر  التهريب  كان  ذلك  قبل  أيضًا  العمالت 
المواد الغذائية، فكانت الروبيات الفضية مقبولة في 
ُتبودلت  حيث  والكويت،  السعودية  العربية  من  كل 
لشراء  البحرين  إلى  الناس  وجاء  العراقية،  بالدنانير 
في  تصديره  م  حرِّ حتى  الذهبي،  اإلنجليزي  الجنيه 
ى  فبراير 1942، إال لبلدان اإلمبراطورية البريطانية؛ ما أدَّ
ل بلجريف  بين في هذا الصدد، وسجَّ إلى نشاط المهرِّ
بها،  اشتبه  ة سفن  تفتيش لعدَّ في مذكراته عملية 
ألنه  للمحاكمة   1943 أبريل  في  سفينة  ربَّان  م  وُقدِّ
أغرق سفينته عمدًا، وسرق حمولتها من الذهب، ألنه 
كان على علم بأن تصدير الذهب ممنوع، وأن التاجر 
القضية  أن يرفع  الذي كان يعمل ألجله ال يستطيع 
بغرامة  السفينة  ربَّان  على  وحكم  المحكمة،  أمام 

ة لمدة سنة. 5000 روبية، واألشغال الشاقَّ

نقص األيدي 

أيد  من  يتطلبه  وما  النفط  إنتاج  في  التوسع  ومع 
البريطانيون  وكان  الخبراء،  من  وخصوصًا  عاملة، 
في  مشكلة  حدثت  منهم،  الغالبية  لون  يشكِّ
إذ  1939؛  العام  في  ذلك  كان  الحرب  أيام  البحرين 
أراد العدد األكبر من 250 بريطانيًا كانوا يعملون في 
في  التجنيد  ة  بحجَّ وطنهم  إلى  يرجعوا  أن  بابكو، 
في  قرار  صدر  عندما  األمل  بخيبة  وشعروا  الجيش، 
النفط  شركات  في  الخدمة  أن  على  ينص   1942 مايو 
بريطاني  ألي  السماح  وعدم  عسكرية،  خدمة  تعتبر 
البريطانيون  وقِبل  النفط،  شركة  في  عمله  بترك 
كان  الذين  الهنود  لكن  القرار،  هذا  والكنديون 
التماسًا  موا  بالظلم، وقدَّ 500 عامل شعروا  عددهم 

إلى المعتمد السياسي.

70 غواصا بحرينيا

بعيدًا عن نقص المواد التموينية، وخلّو المستودعات، 
في  بودويل  يشير  الشيء،  بعض  الداخل  عن  وبعيدًا 
حكاياته وقصصه عن البحرين إلى أنه تم في العام 
م باقتراح يطالب بمغادرة 70 غواصًا بحرينيًا  1941، التقدُّ
السفن  في  الثروة  عن  للكشف  السويس  قناة  إلى 
الغارقة”. كان ذلك في ذروة الحرب، وفي مايو 1943، 
احتاجت القوات الجوية الملكية إلى 3000 عامل للبناء 
بما  الخليج،  في  أخرى  وأماكن  البحرين  تحتاجهم 
فيها الشارقة، وبفعل التوسع الذي طرأ على مصنع 
التكرير، تم استخدام 3000 أميركي و2000 عامل بحريني 

من البنائين وأصحاب العمالة الماهرة.

أجهزة الراديو 

ونشرت جريدة البحرين في عددها رقم 46 إحصائية 
عدد  بلغ  حيث  البحرين،  في  الراديو  أجهزة  بعدد 
 511 اإلحصاء  ذلك  حسب  الراديو  اإلذاعية  األجهزة 
الحرب  ألخبار  باإلستماع  اإلهتمام  بسبب  راديو، 
واإلذاعة  العربية  برلين  إذاعة  من  الثانية  العالمية 

العربية اإليطالية في مدينة باري.
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فظائع الطليان

المنامة  في  للبنات  الخليفية  المدرسة  وعرضت 
مسرحية “فظائع الطليان”، وعرضت المسرحية للنساء 
النشاط  باكورة  وكانت  ايامًا،  عرضها  واستمر  فقط 
المسرحي النسائي في البحرين والخليج العربي، وتدور 
قصتها حول الجرائم التى ارتكبها اإلستعمار اإليطالي 

في ليبيا منذ احتاللها في عام 1911م.

قصة الغارة على البحرين 

وبدأت تفاصيل قصة الغارة على البحرين حينما أعلنت 
إيطاليا دخول الحرب إلى جانب ألمانيا ولحقتها اليابان 
في حلف أطلق عليه دول المحور وتقدمت الجيوش 
الحرب  ذلك  بعد  وتفاقمت  فرنسا،  في  األلمانية 
“هنا  إذاعة  نشطت  حيث  األثير،  موجات  عبر  الدعائية 
النجاحات  بعد  االيطالية،  “باري”  إذاعة  تؤازرها  برلين” 
على جميع الجبهات األوروبية كاحتالل ألبانيا واليونان 
زيادة  إلى  األلمانية وااليطالية، ما أدى  القوتين  بتعاون 
حدة الغرور والثقة بالنصر لدى موسوليني، ودفع وزير 
يسعى  كان  الذي  سيانو  الكونت  ابنته  وزوج  خارجيته 
بإقناع  محدود  غير  طموح  يدفعه  موقعه  تعزيز  إلى 
الدعائية  الحمالت  تغذي  جريئة  خطة  بتنفيذ  سيده 
سيطرة  وتثبت  العسكرية  اإلمكانات  وتستعرض 
سالحها الجوي على أجواء الحرب، وتم استدعاء احد 
الضباط النشطاء في السالح الجوي االيطالي الكابتن 
قاعدة  عبر  الطائرات  من  سرب  إلرسال  موتسي  باولو 
قوات  احتلتها  التي  اليونانية  رودس  جزيرة  في  جوية 
المحور أخيرا، لإلغارة على مصفاة نفط البحرين بابكو 
القوات  الوقود ألسطول  إمدادات  لتعطيل  وقصفها 

البريطانية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

 ماذا حدث؟

تفاصيل  ستكنز  والس  األمريكي  الروائي  وصف  وقد 
أفواه  من  نقلها  ومثيرة  مشوقة  بصورة  الليلة  تلك 
العاملين في قطاع النفط، حينما استيقظوا من نوم 
حلقت  طائرات  محركات  هدير  سماعهم  إثر  عميق 
وما  قنابل  انفجارات  تبعتها  منخفض  مستوى  على 
كاليفورنيا  لشركة  منشآت  بعض  حريق  من  صاحبها 
العربية “اراموكو” في ذلك الواقعة، وقال أنه الواقعة 
على ضآلة خسائرها، كانت قد تركت هامشا ال يمكن 
تجاهله عن قصص الحرب العالمية الثانية، وتطرح هنا 
أتت  أين  ومن  فكيف  أجوبة؟،  بال  غامضة  ظلت  أسئلة 
تلك الطائرات؟، والى أين ذهبت؟ وكيف أخطأت إصابة 
ارتفاع ثالثة آالف قدم في  أهدافها وهي تحلق على 
ليلة مقمرة على منشآت مضيئة غير محمية واضحة، 
بلدا  ايطالية  طائرات  قصفت  لماذا  هذا،  كل  وفوق 
من  به  يتمتع  لما  صداقته  في  تطمح  كانت  محايدا 
تحطيم  إلى  تسعى  وكيف  تحتاجها؟  نفطية  موارد 
منشآتها في بلد حديث التكوين مثل المملكة العربية 

السعودية وأمور أخرى كثيرة؟.

طائرات ماركاتي

يوم  ألصيل  الذهبية  الشمس  أشعة  خيوط  آخر  ومع 
مدرج  من  طائرات  أربع  انطالق  ابتدأ   ،1940 أكتوبر   18
المحتلة  اليونانية  رودس  جزيرة  في  جوية  قاعدة 
تحمل خزانات وقود سعة كل واحد منها ألف وثالث 
هذه  أيامنا  بمستوى  سرياليا  المنظر  وكان  غالون  مئة 
الطائرات  تلك  وكانت  السخرية،  ربما  أو  االبتسامة  يثير 
الهيكل  ذات   82  – اليس  ماركاتي   – سافويا  طراز  من 
المغطى بالقماش السميك “طربال” وأجنحة مصنوعة 
هياكلها من الخشب مزودة بثالث مكائن ماركة الفا 
ثالثة  مروحة  تحمل  إحداهما  مروحتين  وذات  رومبو 
إضافية في مقدمة الطائرة، هذه الطائرات من النوع 
المصنع لقطع المسافات الطويلة والحمولة الثقيلة، 
 7.7 عيار  سافات  بريدا  رشاشة  بمدافع  مسلحة  وهي 
ربع  تبلغ  القنابل  من  حمولة  إلى  باإلضافة  مليمترات 
يثير  الذي  التعبئة  من  الشكل  وبهذا  للواحدة،  طن 
ذلك  في  بعيد  هدف  إلى  تسعى  والتساؤل  اإلعجاب 
اليوم الخريفي الرائع مودعة في طيرانها جزر اليونان 
إلى جزيرة في الخليج العربي مهمتها قصف مصفاة 

بابكو للنفط في محمية بريطانية.

تشبه سوبر ماركت

وبعد فترة وجيزة من التحليق الطويل بلغت المجموعة 
سمع  وربما  البحرين  لجزر  الشمالي  الطرف  المغيرة 
السكان هدير محركات طائرات على ارتفاع منخفض، 
وهم يقومون بإعداد وجبة السحور استعدادا لصيام 
اليوم السابع عشر من الشهر الفضيل واألنوار منتشرة 
في كل مكان، أما المنشأة النفطية فكانت أضواؤها 
مشعة مثل “سوبر ماركت جديد في والية كاليفورنيا 
ليلة افتتاحه”، بحسب وصف أحد العاملين األميركيين، 
فقد  بريطانيا؛  مخاوف  أثارت  الغارة  فإن  ذلك،  ورغم 
سالح  طائرات  أن  االيطالية  االستخبارات  مصادر  ذكرت 
الجو ظلت تجوب أجواء مياه الخليج بحثا عن غواصات 

أو طائرات مائية معادية.

قس وجاسوس

قس  اتهم  الحرب،  من  الصاخبة  األجواء  هذه  ووسط 
من طائفة الدومنيكان من التبعية االيطالية، كان قد 
التجسس  بتهمة  الثالثينيات  منذ  البحرين  في  أقام 
الغارة  على  ساعدت  اسنادية  معلومات  وإرسال 
االيطالية على البحرين، وبعد تحقيق أجراه الكولونيل 
براير مسئول الكول بريور كتب تقرير جاء فيه أن القس 
شخص غير مضر، سكن البحرين منذ الثالثينيات وليس 
مراد  في  أقام  قد  قبلها  وكان  سياسي،  نشاط  لديه 
األولى  العالمية  الحرب  أثناء  سابقا  ضابطا  وكان  آباد، 
يعمل  عريف  برتبة  كان  موسوليني  وان   ،1918  –  1914
ولكن  يدينه،  عمل  أي  التحقيق  يجد  ولم  إمرته،  تحت 
بيته  في  الجبرية  اإلقامة  تحت  وضع  ذلك  رغم  على 
خوفا على سالمته، ثم تم ترحيله في 12 نوفمبر 1940، 
على ظهر الباخرة بامورا، وكانت كلفة ذلك مئتا روبية 
أي  بحوزته  يوجد  لم  حيث  الهند،  حكومة  دفعتها 
أموال أو متعلقات ماعدا راديو ال يعمل، وقد أقام مدة 
على  البحرين  شيخ  وافق  ثم  الهند،  في  سنوات  أربع 

رجوعه في 18 يونيو 1944.
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مجلس أحمد منصور العالي



9  السبت  17  رمضان  1436  هجرية  •  4  يوليو  2015  ميالدية   •   السنة السابعة   العدد   193

مجلس الشيخ سلمان بن عبداهلل بن حمد آل خليفة



Discover stevia,
nature’s sweet gift

Caderel Green.
sweet taste from nature,
low calorie.
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من أرشيف الصحف البحرينية

حينما وجدت اإلذاعة فالبد من وجود نقاش وبحث 
طويل حول توزيع وتنظيم اإلذاعة لمختلف البرامج، 
في  تتوفر  أن  يجب  والتي  واألدبية،  منها  المسلية 
لإلذاعة،  الواردة  الرسائل  بعض  فتقول  برنامج،  أي 
العلمية،  النواحي  على  تحتوي  ال  البرامج  أن  تقول 
والبعض اآلخر يقول أن البرامج أدبية للغاية بحيث 
الكبيرة  البلدان  ففي  لسماعها،  األكثرية  ترغب  ال 
بتقديم  المشاكل  من  نوع  على  اإلذاعات  تتغلب 
برامج متعددة تناسب كل ذوق، فمثاًل في انجلترا 
يوجد هناك ثالثة برامج لمستمعيها في الداخل – 
الثالث  والبرنامج  البيتية،  والبرامج  المسلية،  البرامج 
بحيث  كبيرًا،  نجاحًا  يالقيان  األوالن  – فالبرنامجان 
يتضمن  السكان،  مجموع  من   %90 إليهما  يستمع 
الكالسيكية  والموسيقى  األخبار،  البيتي  البرنامج 
الشهيرة، واألحاديث المنتوعة، وغيرها من البرامج. 
رغبة  على  تحوز  طبعًا  هي  المسلية  والبرامج 
المسليات،  من  متعددة  أنواع  على  وهي  الجميع 
المحبوبة  األخرى  والبرامج  الخفيفة  والموسيقى 

لدى الجميع كالرياضة مثاًل.

عن  كثيرًا  يختلف  فهو  الثالث،  البرنامج  أما 
البرنامجين السابقين، فهو يحصر تفكير موظفي 
أذواق  تناسب  برامج  إخراج  على  البريطانية  اإلذاعة 
وبمعنى   – األقلية  وهم   – المستمعين  بعض 
يرغبون  الذين  لألشخاص  مخصصة  فهي  أصح 
إلى  التي تحتاج  العلمية  البرامج  إلى  في االستماع 
بالنسبة  تعتبر  والتي  والتأمل  واإلمعان  التفكير 
يطور  الوقت  نفس  وفي  محببة  كتسلية  لهم 
إلى  البسيطة  البرامج  إلى  االستماع  من  حبهم 
مصاريف  ومعظم  المهمة.  واألحداث  البرامج 
الذين  األشخاص  يدفعها  البريطانية  اإلذاعة 
انحصرت  فإذا  مرخصة،  راديو  أجهزة  لديهم 
بالشكوى  ضجوا  قليلة  فئة  لمصلحة  البرامج 
تسمعهم  أن  اإلذاعة  على  يجب  أنه  يرون  فهم 
من  التقليل  إلى  هذا  كل  أدى  وقد  يرضيهم.  ما 

تقديم البرنامج الثالث.

جميع  بموازنة  البريطانية  اإلذاعة  قامت  فلذلك 
أذواق مستمعيها، وتقديم مختلف البرامج لهم. 
التلفزيون  برامج  إلى  بالنسبة  المشكلة  وتختلف 
هما  برنامجان  يوجد  إذ  المتحدة  المملكة  في 
البرنامج العادي يبث بواسطة محطة هيئة اإلذاعة 
البريطانية والبرنامج التجاري ةيتضمن اإلعالن ويبث 

بواسطة منظمة التلفزيون المستقلة.

إلى  فقط  مسؤولة  البريطانية  اإلذاعة  هيئة  أن  وبما 
برامجها على  إلى جعل  هيئة اإلشراف فهي تسعى 
مستوى عال إلى حد ما حسب ما يتفق وآراء مؤيديها 
وهناك فئة تجد في برامجها نوع من السأم والملل 
أما البرامج التجارية فتعتمد إلى حد كبير في ماليتها 
على الشركات التي تعلن فيها، وهذه ترغب في جلب 
النظر  دون  المشاهدين  من  ممكن  عدد  أكبر  انتباه 
البرامج وهي بالنسبة لمعارضيها تدخل  إلى مستوى 
المنخفض.  الثقافي  المستوى  ذات  البرامج  ضمن 
اإلذاعات  من  وغيرها  الالسلكية  البحرين  فإذاعة 
توازنًا  ببرنامج واحد تحاول أن تجد  المحددة  الصغيرة 
في برامجها حسب اإلمكانيات المتوفرة وهذا يعني 

طبعًا أننا غالبًا ما نذيع برامج تتفق مع أذواق فئة 
ونحن  اآلخرين.  أذواق  وتخالف  المستمعين  من 
إلى  المحببة  البرامج  اإلمكان  بقدر  نذيع  أن  نحاول 
الناس كالتمثيليات مثاًل، فكيف نتوصل إلى معرفة 

البرامج المحببة إلى الناس؟

في الوقت الحاضر نعتمد على االستفتاء اإلذاعي 
الذي قمنا به في عام 1957 ووجهنا أسئلة معينة 
بواسطة  البحرين  في  مستمع   1500 حوالي  إلى 
األسئلة  وتضمنت  البحرين،  حول  طافوا  موظفين 
نظرهم  ووجهة  المحببة  وغير  المحببة  البرامج 

تجاه كل برنامج.

األول  االستفتاء  على  طويل  وقت  مضى  أنه  وبما 
تغير  قد  المستمعين  رأي  بأن  لشعورنا  ونظرًا 
سنقوم باستفتاء جديد بعد فترة وجيزة لنحصل 
وهذه  الحالية  البرامج  تجاه  آراء  من  جد  ما  على 
المستمعين  آراء  على  تدلنا  لن  الموجهة  األسئلة 
اتجاه برامج إذاعة البحرين الالسلكية فقط ولكنها 
المفضلة  البرامج  أنواع  معرفة  في  ستساعدنا 
عن  عامة  أسئلة  بتوجيه  قمنا  متى  المحببة  وغير 

برامج اإلذاعة.

أسماء  على  الحصول  في  رغبة  لدينا  وليس 
ولكننا  األسئلة  إليهم  توجه  الذين  المستمعين 
يتعلق  فيما  معلومات  على  الحصول  سنحاول 
ذلك  شابه  وما  والمادي  الثقافي  بوصفهم 
حصلنا  ومتى  أذواقهم.  على  تأثيرها  مدى  لنرى 
االستفتاء  طريق  عن  المطلوبة  المعلومات  على 
مع  تتفق  للمستقبل  برامج  وضع  طبعًا  سنحاول 

مصلحة المستمعين عامة.

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات 
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
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 ..

اختيار برنامج اإلذاعة
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عني عذاري يف ال�ستينيات

م�سجد اخلمي�س يف اخلم�سينيات  البيوت امل�سنوعة من �سعف النخيل – العري�س – يف منطقة عراد 

يف اخلم�سينيات

املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة يتو�سط املقيم 

الربيطاين واملعتمد ال�سيا�سي الربيطاين يف البحرين يف اخلم�سينيات

أول عمل مدرسي مشترك أقامتها مدرسة الجعفرية مع مدرسة   •
المنامة الصناعية في مدرسة البنات مدرسة عائشة أم المؤمنين 

عام “الفرد الكبير” تحت رعاية حاكم البحرين آنذاك

ظهور عدد كبير من سمك القرش عند الساحل وهاجم 30 غواصًا   •
في عام 1900م “مهاجمة القرش الغاصة”

قررت حكومة البحرين إعفاء السيارات من رسوم المرور على جسر   •
الشيخ حمد عام 1962م

ذكريات من اأيـام زمان
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�سناعة ال�سيوف وامل�سهورة بها مدينة املحرق يف القرون املا�سية

 تقاطع باب البحرين يف الأربعينيات

 �سارع احلكومة – مبنى بلدية املنامة يف ال�ستينيات

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة يرعى حفل افتتاح 

متحف البحرين مببنى دار احلكومة يف عام 1970م

برج حفر لأول بئر نفط يف الثالثينيات
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ابراهيم العريض

�شعراء من البحرين..

ويبقى ال�شعر مكتوبًا ومقروءًا

ويبقى ال�شعر حمفوظًا تردده االأل�شنة وت�شت�شهد به يف كل ما مير به االن�شان عرب حياته.

ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش اأجواءه وتنتقل يف اآفاقه املتعددة الوا�شعة, وتهيم يف 

معانيه واأخيلته ومو�شيقاه, تنعتق من قيودها, لتعانق احلياة واجلمال..

وي�شعدنا اأن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه االأر�ش الطيبة. 

الوطن املفدى

�َسَقِت الغادياُت اأر�سًا رعْتني  طاب للظبي يف ُرباها املقاُم

با بها اأحالم ّ  تربًة اأن�ساأْتني  وعهوُد ال�سِ
ُ
ورعى اهلل

خلعْت ح�سَنها عليها الليايل  وازدهْت يف ظاللها الأيام

وعليها تناثرْت ُدَرُر الَقْطـ  ـِر انت�سارًا وانحّل ذاك الِنّظام

اإن غ�سنًا اأطَلّ يف القلب َغّنى  فوقه بلبٌل وناح َحمام

ْكـ  ـرى، فللوجِد فوقه اأنغام كّلما اهتّز جانُب القلِب للِذّ

وام
ُ
�ساقني موطني على البعد �سوَق الْطـ  ـَطرْيِ للظّل قد براه الأ

واملهى للمروج والأر�ِس للَغيـْ  ـِث اإذا اأحملْت وماج الَقتام

جئُتها واخل�سوُع ملُء �سلوعي  بعد اأن ُعّللْت بها اأعوام

فراأْت من خالل دمعَي عيني  اأثرًا للذين يف الربع ناموا

ي َب�ّساء لي�س فيها َمالم
ْ
َطلٌل قد �سحكَن فيها الأماين  َفه

 يف َنْبتها �سقاها الغمام
َ

فاخلِع النعَل اإنها تربٌة ُبو  ِرك

تربٌة قد َت�سل�سَل املاُء من َتـْ  ـِت ُرباها َتزينها اأعالم

لفحْتها الرياُح وال�سم�ُس حمرا  ُء ، كلون الزجاِج فيها الـُمدام

ُخ�سرٌة فوق حمرٍة قد جلْتها  �ُسفرٌة فوقها خفقَن اخِليام

 طغام
ٌ
وُعقوٌد من الالآلئ َيهديـ  ـها ِلــِجيد احل�ساِن بحر

ُد الـْ  ـَعْي�ِس َغ�ٌسّ فطاب فيها الغرام
ْ
َعِلقْتها نف�سي �سبابًا وُبر

 مقام
َ

ِرّ ل عالك ل اأرْتني احلياُة بعَدِك اأر�ساً  موطَن الُدّ

واٍل  حّل مغناِك َن�ْسرٌة و�سالم
َ
تلك اأر�ُس اجلدوِد اأر�ُس اأ

دمية

يا ابنَة احل�سِن! ... ع�سُت اأهواِك حلناً  فاإذا اأنِت فتنٌة للرائي!

ْذُن - قبَلها - يف ارتواِء
ُ
نهلْت من جمالِك العنُي ما كا  َنْت به الأ

كنُت اأجري مع اخلياِل، اإىل اأْن  ُلـْحِت ، فانتهيُت من ُخَيالئي

روعُة احل�سِن يف تاأّمله اخلا  لِب اأ�سعاُف روعِة الإ�ْسغاء

اأوم�َس احلُبّ يف �سماِء وجودي  فاإذا الكوُن �ساحُك الأرجاء

�َس ال�ُسَعداء ْيِك دللً  اأمهليني تنُفّ
َ
ل متيلي بناظر

ُدّرٌة اأنِت - يا َلـح�سنِك - يف ِجيـ  ـِد - الليايل احل�ساِن ذاُت بهاء

وردٌة اأنِت - يا َلطهرِك - رّفْت  ُحمرًة يف خميلِة ال�سعراء

اء
ّ
جنمٌة اأنِت - يا َللحِظك - اإذ ُيْعـ  ـِلُن معنى احلقيقِة الَغر

ٌة اأنِت - يا َل�سحرِك - يف الإْغـ  راِء، اإذ تنهدين با�ستحياء
ّ
َحي

اعذريني اإذا تلّم�سُت قلبي  بنَي تلك ال�سفائِر ال�سوداء

دميَة الهنِد! اأبدعْتِك يُد اخَللـْ  ـالِق كي ُتعَبدي، فهاِك.. ِغنائي
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