يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس
اإلدارة  17721503التوزيع 35009633
اإلعالنات www.aprasadvt.com 33972970

aprasadvt@gmail.com

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
األحد  18رمضان  1436هجرية •  5يوليو  2015ميالدية

السنة السابعة العدد

194

Ramadanyat

”رمضانيات” تروي أيام الصمود ”الجزء الثاني”

البحرين إبان الحرب  ..أيام ما بعد الغارة
سمع أهالي البحرين هدير محركات طائرات على
ارتفاع منخفض وهم يقومون بإعداد وجبة السحور
استعدادا لصيام اليوم السابع عشر من الشهر
الفضيل ،تبعته انفجارات قنابل وما صاحبها من حريق
بعض المنشآت ،وفزع األهالي من الطائرات المحلقة،
ونزحوا إلى الشواطئ ،وأرسلوا النساء واألطفال بعيدا
قبل الهجوم ،وأزالوا أسطح األسواق الكثيفة سريعة
االشتعال تحسبا ألي ضربات جوية متكررة ..أيام صعبة
عاشها أهالي البحرين سجلوا خاللها تاريخا حافال
في البطوالت والصمود ،ولكن كيف ومن أين أتت
تلك الطائرات؟ والى أين ذهبت؟ وكيف أخطأت إصابة
أهدافها وهي تحلق على ارتفاع ثالثة آالف قدم في
ليلة مقمرة على منشآت مضيئة غير محمية واضحة،
ولماذا قصفت طائرات ايطالية بلدا محايدا كانت تطمح
في صداقته لما يتمتع به من موارد نفطية تحتاجها؟
أسئلة وتساؤالت كثيرة تجيب عنها “رمضانيات” في
الجزء الثاني من حلقات “البحرين إبان الحرب” تروي خالل
سطورها قصة األيام الصعبة وبطوالت الصمود ألهالي
البحرين ،أيام وقفوا خاللها تجاه الظروف الشديدة
صفا واحدا ليتحدوا شح الموارد ونقص األغذية ،ويقدم
الجميع أيدي المساعدة لذويه وأخوته من أبناء بلده...

“يشهد على من استلمه بحق”

الحجر األسود  ..حجر من الجنة
جاء به جبريل إلى إبراهيم عليه السالم من السماء ليوضع في مكانه من البيت ،فهو أول بيت وضع فيه البركة،
مقام إبراهيم ،وقد حمله النبي صلى اهلل عليه وسلم بيديه ووضعه في مكانه عند إعادة بناء قريش للكعبة
قبل نزول الوحي ،وقد قبله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وكان يقبّله األنبياء السابقون عليه ،ويستجاب عنده
الدعاء ..أنه الحجر األسود الذي تعددت فضائله ،ويعتبر فضل تقبيله ولمسه في إنه يحط الخطايا والذنوب ،فقيل
عن عبد اهلل بن عمر عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم “:إن مسح الحجر األسود والركن اليماني يحطان الخطايا
حطًا ،وأنه يوم القيامة يبعث ذلك الحجر وله عينان ولسان ينطق باسم من لمسه وقبله” ،وذلك بقول النبي:
“واهلل ليبعثنه اهلل يوم القيامة له عينان يبصر بهما ،ولسان ينطق به ،يشهد على من استلمه بحق”“ ..رمضانيات”
زارت الحجر األسود ولمسته وقبلته ونقلت آيات وسطور من فضائله ...

�شعراء من البحرين
حسن كمال

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان
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تقبيله يحط الخطايا والذنوب

الحجر األسود  ..ياقوت الجنة
الحجر األسود أو األسعد كما يحب أن يسميه أهل مكة ،حجر من الجنة يبدأ عنده
الطواف وينتهى به ،ويقال له “الركن” باعتبار وجوده في الركن األهم من البيت
الحرام ،وهو الركن الذي يبدأ منه الطواف وينتهي عنده ،والشكل الخارجي للحجر،
والذي يأتيه المسلمون كل عام من مختلف البالد ،فأنه يرتفع عن األرض مترًا ونصفًا،
وهو أسود اللون ذو تجويف أشبه بإناء الشرب ،ومحاط بإطار من الفضة الخالصة
صونًا له ،ويظهر إطار الحجر بيضاوي الشكل ،واللون األسود يحيطه من جوانبه ،وله
ثمان قطع صغار في حجم الثمرات وهو في األساس مكون من خليط من الشمع
والمسك والعنبر موضوع على دواخل الحجر اﻷسود ،ويرى المسلمون أن الحجر الكريم
هو يمين اهلل في األرض يصافح به عباده المؤمنين ،كما إنه ياقوت من يواقيت الجنة..
“رمضانيات” زارت الحجر وقبلته ونقلت لقرائها سطور وصور من الحجر األسود...

في مستدركه وصححه ووافقه الذهبى عن ابن
عباس رضى اهلل عنهما ،قال :قال رسول اهلل  -صلى
اهلل عليه وسلم “ -إن لهذا الحجر لسانًا وشفتين
يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق”.

نقله من مكانه
ومرّ على الحجر األسود حوادث كثيرة أولها ما ذكره
ابن إسحاق أنه عندما أخرجت جرهم من مكة
خرج عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي بغزالي
الكعبة والحجر فدفنها في زمزم وانطلق ،غير ّ
أن
امرأة من خزاعة شاهدت عملية الدفن فأخبرت
قومها فأعادوه إلى مكانه ،وفي الجاهلية أيضا كان
خويلد أبو خديجة أم المؤمنين رضي اهلل عنه واحدًا

القطع تبلغ خمس عشرة قطعة ،إال أن القطع

سجل التاريخ لهم مآثر في
من رجاالت قريش الذين
ّ
ّ
مكة المكرّ مة من أعظمها مأثرة الدفاع عن الكعبة

مستلم للحجر ،وهو خليط من الشمع والمسك

يوم هاجمها تبع ،وأراد أن يحمل الحجر األسود إلى

السبع األخرى مغطاة بالمعجون الذي يراه كل
والعنبر موضوع على رأس الحجر ،أما طوله فقد رآه
محمد بن نافع الخزاعي يوم اقتلعه القرامطة في
القرن الرابع الهجري ورأى السواد في رأسه فقط
وسائره أبيض وطوله قدر ذراع ،وأول من طوق الحجر
األسود بالفضة عبد اهلل بن الزبير صونًا له.

الطواف من الحجر

بياض الثلج
عن ابن عباس رضى اهلل عنهما ،قال :قال رسول اهلل
 صلى اهلل عليه وسلم “ -نزل الحجر األسود وهوأشد بياضًا من اللبن فسودته خطايا بنى آدم” -رواه
الترمذى وحسنه ،-وفي رواية“ :الحجر األسود من
الجنة” رواه النسائى ،وفي رواية“ :نزل الحجر األسود
من الجنة كان أشد بياضًا من الثلج حتى سودته

المتر وال يمكن وصفه اآلن ألن الذي يظهر منه في
زماننا ونستلمه ونقبله إنما هو ثماني قطع صغيرة
مختلفة الحجم أكبرها بقدر التمرة الواحدة ،وأما
بقيته فداخل في بناء الكعبة المشرفة ،ويروى أن

وغيبوه  22سنة ،وردّ إلى موضعه سنة  339هـ ،فلقد
غزى أبو طاهر القرمطي القطيف واحتلها واحتل

صلى اهلل عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثالثا
ومشى أربعا” ،وجاء في كيفية الطواف :أن يدور الحاج

األسود في بيت كبير في قرية الجش وأمر القرامطة

أو المعتمر أو الطائف حول الكعبة بنية الطواف،

سكان منطقة القطيف بالحج إلى ذلك المكان،

سبع مرات ،يبدأ كل شوط من الحجر األسود ،محاذيا

ولكن األهالي رفظوا تلك األوامر ،فقتل القرامطة

له بجميع البدن ،ويختمه بالحجر جاعال الكعبة عن

أناسًا كثيرين من أهل القطيف وال زالت بعض آثار

يساره ،خارجا بجميع بدنه عن حجر إسماعيل عليه

ذلك البناء موجودة الى هذا اليوم.

السالم ،وقال اإلمام النووي في كيفية الطواف أن

الحجر األسود في المنام

يستقبل البيت ،ويقف على جانب الحجر الذي إلى

والحجر األسود يدل في المنام على الحج ،فمن رأى
أنه يقطع الحجر األسود فإ َنه يريد أن يجمع الناس

يحاذي بجميع بدنه على جميع الحجر ،وذلك بأن
جهة الركن اليماني ،بحيث يصير جميع الحجر عن
يمينه ،ويصير منكبه األيمن عند طرف الحجر ،ثم

وصفه وموضعه

الشرقي وارتفاعه من أرض المطاف متر واحد ونصف

تبع ،ولم يقدر على ما أراد ،ولعل أفظع ما مرّ على
الحجر األسود حادثة القرامطة الذين أخذوا الحجر

318هـ سن الحج إلى الجش باألحساء بوضع الحجر

مارا إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر ،فإذا جاوزه

الشرق من الركن اليماني الثاني الذي هو في الجنوب

مكانه في الكعبة المكرّ مة ،فحال اهلل دون ما أراد

وعن ابن عمر رضي اهلل عنه ،قال “رمل رسول اهلل

خطايا أهل الشرك”  -رواه أحمد.-

كما أنه أشرف أجزاء البيت الحرام ،وموضعه جهة

ليصده عن أخذ الحجر األسود ،ونقله من
ونازع تبعًا
ّ

مكة المكرمة وانتهب الحجر األسود 317هـ ،وفي

ينوي الطواف هلل تعالى ،ثم يمشي مستقبال الحجر،

الحجر األسود ،وهو أشرف حجر على وجه األرض،

اليمن ،ولقد قاد خويلد جماعة من رجاالت قريش،

انفتل وجعل يساره البيت ،ويمينه إلى خارج ،ولو فعل
هذا من األول وترك استقبال الحجر جاز ،ثم المرور
بجميع األركان ،ثم يمر منه إلى الحجر األسود ،فيصل
إلى الموضع الذي بدأ منه ،فيكمل له حينئذ طوفة
واحدة ،وهكذا يفعل سبعا.

ثواب تقبيله

على رأيه ،وإن رأى َ
أن الناس فقدوا الحجر األسود
فجعلوا يلتمسونه ،فوجدوه في موضعه ،فإ َنه
رجل يظن الناس كلهم على ضاللة وهو على هدى،
وربما ّ
دل على علم ينفرد به ،ويكتمه عن طالبه ،ومن
مس الحجر األسود فإنه يتبع إمامًا حجازيا،
رأى أ َنه
ّ
وإن رأى أ َنه قلعه فاتخذه لنفسه خاصة فإ َنه ينفرد
ببدعة في دينه دون المسلمين ،فإن رأى أنه ابتلعه
فإ َنه يضل الناس في أديانهم ،وإن رأى أ ًنه صافح
الحجر األسود فإ َنه يحج ،ويدل على مبايعة الخلفاء
والملوك ،أو التوبة على يد ِإمام عالم .وربما ّ
دل ذلك

وثواب تقبيل أو استالم الحجر األسود ،حسبما روى ابن

على تقبيل الولد أو الزوجة أو الزوج ،وربما ّ
دل ذلك

خزيمة في صحيحه ،وأحمد في مسنده ،والحاكم

على خدمة أرباب المناصب كالحكام.
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قذائف وقنابل وشح بالغذاء ”الجزء الثاني”

البحرين إبان الحرب  ..خطة اإليطالي إيتوري
دخلت البحرين ضمن منطقة
العمليات الخاصة بالحرب العالمية
الثانية منذ  ١٩أكتوبر  ،١٩٤٠عندما
شنت ثالث قاذفات قنابل إيطالية
غارة طموحة ولكنها غير فعالة
على مصافي النفط في البحرين،
وانطلقت القاذفات من قاعدتها
في ُجزر رودس على بعد أكثر من
 ٤٠٠٠كيلومتر في البحر المتوسط
لتقذف ما يقرب من ثمانين قنبلة
صغيرة على البحرين ،ورغم فشل
الغارة برمتها في تحقيق أية
أهداف استراتيجية ورغم ضآلة
الضرر بسببها ،إال أنها ولدت الكثير
من الذعر بين سكان البحرين تلك
الجزيرة الهادئة التي تنعم باألمن
ليعيش
والسالم،
والطمأنينة
أهالي البحرين أيام صعبة عانوا
خاللها شح الموارد ونقص في
العدة والعتاد ،واضطربت األحوال
وانتشرت السرقات وأعمال النهب
والتهريب“ ..رمضانيات” تحكي
تفاصيل األيام الصعبة وكيف سجل
أهالي البحرين بطوالت الصمود
وقت الشدة والشدائد ...
منطقة العمليات
تفاصيل الحدث األولى يكشف عنها الكاتب د .مارك
هوبز في مقاله السلطة والسياسة ،قائال أدت غارة
قصف إيطالية إلى خوض البحرين في “منطقة
عمليات” أثناء الحرب العالمية الثانية ،مما أثار الخوف بين
البحرينيين والقلق بين البريطانيين حول منشآت النفط
الجزر ،وبعد إندالع الحرب العالمية
اإلستراتيجية في ُ
الثانية في أوروبا ،تصاعدت بسرعة في أرجاء العالم
إلى أفريقيا ،الشرق األوسط ،آسيا والمحيط الهادي،
ورغم بُعد الخليج عن “مسرح الحرب” ،إال أن إحتياطيات
ً
هدفا لدول المحور.
النفط جعلت المنطقة

غارات جوية
وفي  ١٦أبريل  ١٩٤٢نشرت الجريدة البحرينية باسم
الجزر في الوقت الحالي
البحرين
تصريحا حول دخول ُ
ً
ضمن “منطقة العمليات” في الحرب العالمية الثانية،
ونصحت سكان بلدات الجزر الرئيسية بالنزوح إلى
الشواطئ وإرسال النساء واألطفال بعيدًا قبل بدء

الصيف في المنامة ،وقام المواطنون بإزالة أسطح
األسواق الكثيفة سريعة االشتعال تحسبًا ألي ضربة
جوية ،ودخلت البحرين ضمن “منطقة العمليات” منذ
 ١٩أكتوبر  ١٩٤٠عندما شنت ثالث قاذفات قنابل إيطالية
غارة طموحة ولكنها غير فعالة على مصافي النفط
في البحرين والمملكة العربية السعودية ،وانطلقت
القاذفات من قاعدتها في ُجزر رودس على بعد أكثر
من  ٤٠٠٠كيلومتر في البحر المتوسط لتقذف ما يقرب
من ثمانين قنبلة صغيرة على البحرين وخمسين على
الظهران على البر ،وفشلت جميعها تقريبًا في تحقيق
أهدافها ،أوضحت برقية من وزارة الخارجية في نوفمبر
 ١٩٤٠هذا األمر بإيجاز“ :البحرين دولة مستقلة تتمتع
بالحماية البريطانية وهي بالتالي في حرب حال دخول
بريطانيا في حرب”.

ذعر وقلق
ورغم ضآلة الضرر بسببها ،ولدت الغارة الكثير من
الذعر بين سكان البحرين ،انتشرت إشاعة في األسواق
أن البريطانيون شنوا الغارة لجر الواليات المتحدة إلى
حربها ضد قوى المحور ،كذلك انتشرت التكهنات
عما إذا التهديد األكبر قد يأتى من اليابان في الشرق
أو من ألمانيا في الشمال والغرب ،وفي أعقاب الغارة،
أبلغ المسؤولون البريطانيون عن قيام األسر األمريكية
المغتربة في الجزر باإلخالء في عجالة ،بينما المغتربين
اإلنجليز كانوا أكثر ثباتًا ،ورغم ذلك ،بدأت الترتيبات
لتحسين الدفاعات الجوية للجزر في المحرق.

مرافق طبية
وكان المسؤولون البريطانيون على دراية كبيرة
باألهمية اإلستراتيجية للمحميات المنتجة للنفط في
الخليج وعلموا أن قوى المحور ألمانيا وإيطاليا واليابان
علموا ذلك أيضا ،وخالل الحرب ،قام المسؤولون

بأعمال لتحسين مرافق سالح الجو الملكي في
البحرين ،واستحوذت الحكومة البريطانية على
المزيد من األراضي لبناء مهبط أطول الستيعاب
القاذفات ،وخصصت مرافق سكنية وطبية ألسطول
يتكون من خمسمائة فرد من سالح الجو الملكي،
وجندت فيلق القوات المجندة لحماية القاعدة .في
ُ
يوليو  ،١٩٤٢وأبلغ الوكيل السياسي بالبحرين أنه رغم
مسلحا بعد إال أن هناك
“أن هذه الجزيرة ليست حص ًنا
ً
المرحبة لتقوية دفاعاتها”.
المزيد من االضافات
ّ

قصة الطيار
وبعيدا قليال عن تفاصيل الحرب التي نشرت
“رمضانيات” سطورها في الجزء األول من حلقات
“البحرين إبان الحرب” ،كشفت األوراق والوثائق عن
قصة الطيار القائد العسكري اإليطالي إيتوري ميوتي
الذي اطلق قذائفه على جزيرة البحرين الهادئة والتي
نقل فصولها الباحث البحريني حمد عبداهلل وأفرد
قسمًا أساسًا من كتابه عن حياة الطيار اإليطالي
إيتوري ميوتي لتجربته في قيادة سرب طائرات
للبحرين وقصفه لمصفاة سترة للبترول ،وبدأ سرد
تفاصيل قصة الطيار االيطالي حينما اتخذت إيطاليا
قرارا رسميا في  10يونيو  1940بدخول الحرب بجانب
ألمانيا النازية واليابان رغم عدم استعداد القوات
اإليطالية للدخول في حرب طاحنة وبعيدة األمد
أمام قوى عالمية ،أما على المستوى الفردي فقد
وجد الطيار اإليطالي المغامر تلك الخطوة فرصة
لالنخراط في الجهد األقرب إلى قلبه وهو العمل
العسكري ،وكانت الحياة الحزبية للفاشيين قد
اجتذبت الشاب ،ودرج في مراتب التطور التنظيمي
حتى غدا في منصب سكرتير الحزب ،ولكن ذلك لم
يكن ليستهويه بقدر العمل الحربي ،وهكذا استقال
من منصبه على الفور.
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العثور على البحرين في تمام الثانية صباحًا ،واقتربت
من مصافي النفط الساعة  2:20وكانت حينها مضاءة،
فبدت كأنها في النهار ،فبدأ القصف.

 132قنبلة
ويصف موتشي ما حدث “قمنا بإنزال  132قنبلة ،تزن
كل واحدة منها  15كيلوغراما ،وهي صغيرة الحجم
نسبيًا استخدمت باقتراح مهندسي الهيئة العامة
لألسلحة على أنها األنسب للمهمة ،فباستطاعتها
إلحاق أضرار واسعة للمرافق والمنشآت المخطط
قصفها” ،وأعتقد موتشي أن غارتهم نجحت بإلحاق
خسائر جسيمة لمنشآت مصافي النفط ،ويلحظ
موتشي أن الغريب في العملية أنه وعند اقترابنا من
مطار المنامة لم يفكر القائمون عليه ولو للحظة إذا
ما كانت تلك الطائرات معادية ،حيث قاموا بإنارة مدرج
الهبوط لمساعدتنا على الهبوط ،ولكن األنوار أطفئت

أخطر العمليات

حرب البحرين

مباشرة بعد قصف مصافي النفط ،وفي تلك األحيان

وقررت القيادات العسكرية العارفة بمقدرات الضابط
الطيار الفردية وحبه للمغامرة أن تكلفه بتنفيذ أحد
أخطر العمليات العسكرية آنذاك وهو قصف مصفاة
سترة للبترول ،اعتقادًا منهم بأن ذلك العمل سيصيب
جهود الحلفاء في الصميم للدور الذي تلعبه إمدادات
النفط في المجهود الحربي ،وقد شكلت مصافي
النفط بأوروبا والشرق األوسط أهدافًا عسكرية للجانبين،
للوعي بأن العتاد العسكري وبغض النظر عن تقنيته
المطورة يضحي حديدًا خردة وأهدافًا سهلة إن تعرض
لشحة الوقود وبالتالي تجمدت حركته ،وهكذا لم
يكن استهداف محطة سترة للتكرير جديدًا بجوهره
ولكن بُعد الهدف الجغرافي عن محطة االنطالق هو
ما أعطى تميزًا للعملية العسكرية ،حيث توجب للقيام
بالعملية قطع مسافة طويلة جدًا في الذهاب للهدف
وقصفه ثم العودة من دون الحاجة للتوقف لإلمداد
بالوقود ،وكانت تلك عملية متطلبة بحسب تقنيات
الطيران في العقد الرابع من القرن العشرين.

ولم تشهد البحرين عمليات عسكرية مباشرة للحرب
تحمل
ولكن أجواءها لم تكن بعيدة عن آثارها ،فلقد
ّ
سكانها مصاعب شح الموارد الغذائية والتي لوال
ترتيب توزيعها بالبطاقة لهلك الكثير من الناس،
وكان المواطنون يتابعون مجريات الحرب عبر الصحف
واإلذاعات العربية ،بل ولقد أنتجت الحرب أول صحيفة
أسبوعية هي ”جريدة البحرين” والتي صدرت بدعم
بريطاني ،لتكتيل الناس إلى جانب جهد الحلفاء ،ومال
الناس إلى جهد األخيرين وأعدوا أنشطة تعليمية
وتربوية وثقافية تتمحور حول أهوال وكوارث الحروب
لنيل العدالة والحرية ،ومن ذلك قيام عدد من معلمي
وطلبة المدارس في البحرين بالتطوع إلعداد مسرحية
حملت عنوان ”فظائع الطليان” ،مستمدة من مرويات
األحداث والجرائم التي ارتكبتها الجيوش اإليطالية
بليبيا منذ احتاللها العام  ،1911أما في رودس فنظم
ميوتي قواته ،فاشترك بطائرة هو وموتشي ،وقاد
الطائرة الثانية العقيد فيدريشي والثالثة القبطان ماير
والرابعة القبطان زانيتي ،وحملت كل واحدة ثالثة من
سالح الجو الملكي اإليطالي ،واقتضت الخطة الطيران
من رودوس وقصف المصافي والعودة تاليًا لمدينة
مصوع على ساحل إريتريا بالبحر األحمر والخاضعة
حينها إليطاليا.

كانت طائرة فيدريشي التائهة قد وصلت للمنطقة

قصف بابكو
وتعود فكرة قصف مصافي نفط البحرين تعود إلى
أحد أبرز قادة وطياري القوات اإليطالية وهو الجنرال
باولو موتشي ،وكان له باع طويل في عدة انتصارات
ميدانية وشارك بجانب القوات اإليطالية برفقة ميوتي
بعدة معارك حاسمة في الحرب األهلية اإلسبانية،
واستمد موتشي فكرة قصف مصافي النفط في
البحرين من النظريات العسكرية التي وضعها الجنرال
اإليطالي جوليو داوهيتي ،وهو أحد رواد نظرية
القصف الجوي االستراتيجي الحربي والداعين لها ،ورأى
دواهيتي فعالية القصف الجوي بدخول الطيران ألول
مرة ميادين القتال بحرب إيطاليا على الدولة العثمانية
بليبيا العامين  ،1912-1911وسط شكوك بين جنراالت
إيطاليا حول نجاح قصف مصافي سترة ،تمكن
موتشي شخصيًا من الحصول على موافقة القيادة
العليا ،بعد اجتماع بموسوليني الذي أعجب بالفكرة
ومنح موتشي جميع التسهيالت لتنفيذها.

الشرقية بالسعودية وحين تراءت لها مصافي نفط
الظهران قصفتها ظنًا منها أنها المصفاة المقصودة.

مدافع رمضان
وبعد إتمام عملية القصف اتجهت الطائرات إلى
مصوع ،وعندما شارفوا على الوصول وردت إليهم
إشارة بأن المدينة تتعرض لقصف مكثف ،وبدأت إشارات
أخرى بوجود مقاتالت معادية بالقرب ،ونظرًا لتخوف
الطائرات من مواجهة غير متكافئة مع طائرات من
نوع جلوستر تابعة للطيران البريطاني ،غيرت وجهتها
ّ
وحطت في مدينة زوال الصومالية ،وقد بقي معها
وقود وصفه موتشي بأنه مخزون وافر ،حيث بقي عندنا
مخزون يعادل ثالثون دقيقة جوية ،وظن البحرينيون
ألول وهلة أن القصف هو لمدافع رمضان المعتادة،
وفي الصباح تضاربت األنباء وسط األهالي فظن
بعضهم بأنها عملية دعائية لقوات التحالف لقلب
الرأي العام ضد دول المحور ،إلى أن سمع أحد العاملين
بحقول النفط وهو كال روس إعالن اإلذاعة اإليطالية تم
تدمير البحرين ،وظ ّلت الحرائق مشتعلة ومن الممكن
للطيارين رؤيتها على بعد مئات األميال بعد مغادرتهم
الموقع ،وأذاعت إذاعة باري اإليطالية البحرين تحترق،
لقد استطاعت وحدة من سالح الجو اإليطالي أن تضرب

أطنان القنابل

أماكن إمدادات البترول في البحرين والتابعة لألسطول

وأقلعت الطائرات في الساعة  5,10عصرًا يوم  18أكتوبر
 1940محملة بما يقارب الثمانية أطنان من القنابل ،ومرت
الطائرة باألجواء القبرصية ثم عبرت مسار بيروت ثم
دمشق ،وما بعدها لم يتبق سوى االمتداد الصحراوي،
وطار السرب في ارتفاع مريح بلغ  3500عن سطح البحر،
ولكن ذلك لم يمنع من انقطاع فيدريشي عن السرب
النعدام الرؤية ،ووصلت الطائرات بعد نصف ساعة من
منتصف ليلة طيرانهم إلى سواحل الخليج العربي
أي صبيحة  19أكتوبر  ،1940وعندها بدأ التوجه مباشرة
للهدف ،وأصبحت مدينة القطيف تحت السرب،
وتمكنت المجموعة وبمساعدة أنوار الطائرات من

البريطاني في منطقة الخليج وشرق آسيا ،والتي تعتبر
من أهم مراكز اإلمدادات البترولية لقوات الحلفاء في
تلك المنطقة ،وبالطبع كان ذلك أبعد ما يكون عن
الحقيقة ،فلم تلحق بمناطق القصف أية أضرار جسيمة،
وبقدر ما شكلت المغامرة إنجازًا فعليًا بمقاييس طيران
تلك األيام ،خلت من المضمون العسكري الحقيقي،
وانضاف بتلك العملية ،درس إنساني آخر حول المصائب
التي تحل بالشعوب حينما توكل أمرها إلى مبادئ
متطرفة وغير إنسانية ،وحين تترك إدارة شؤونها بيد
متعصبين ،ال يتوانون عن جر شعوبهم للحروب من
أجل المجد والسراب.

6

مجلس الشيخ عبداهلل بن خليفة آل خليفة

األحد  18رمضان  1436هجرية •  5يوليو  2015ميالدية • السنة السابعة العدد 194

األحد  18رمضان  1436هجرية •  5يوليو  2015ميالدية • السنة السابعة العدد 194

مجلس جمال داؤد

7

8

األحد  18رمضان  1436هجرية •  5يوليو  2015ميالدية • السنة السابعة العدد 194

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 ..

ضرب أراضي المملكة العربية السعودية
في نفس الوقت الذي ألقت فيه طائرات ايطاليا
قنابلها الفاشله على البحرين القت طائرات اخرى
أو نفس الطائرات نحو  30قنبلة على اراضي صاحبة
الجاللة السعودية الذي طالما تغنوا بصداقته
واشادوا بالثناء عليه .وقد القوا هذه القنابل
خصوصا على منطقة امتياز النفط فانفجرت
خمس من مواسير البترول ولم يقتل أو يجرح
احد ما ولحسن الحظ لم تنفجر القنابل جميعا.
ولم نسمع إلى االن ان الحكومة السعودية
احتجت ولكن سمعنا – والعهده على الراوي –
ان صاحب السمو الملكي وبمعيته وزير ايطاليا

المفوض سيصل قريبا إلى الظهران للكشف على
ما فعلته القنابل كما ان حكومة الواليات المتحدة
قد احتجت بشده الن هذا العدوان يهدد مصالحها
في المملكة السعودية .ان الدكتاتورية محقها اهلل
ال تعرف للعدل معنى وال لالنصاف قيمه وال تقيم
لمبادئ القانون الدولي أي وزن طالما ملكت القوة
الغشوم فاعتذار ايطاليا عن ضرب أراضي المملكة
السعودية ان حصل ال اهميه له بل انه دليل اخير على
الرياء والخداع ما دام الطليان لم يوفقوا في اول
غاره وقد قاموا بها على غره فانهم لن ينجحوا في
غيرها بعد ان أخذت األهبة واعدت وسائل االستقبال.

اجل انهم قد يعيدون الكره ولكنهم في هذه
المرة لن يعودوا إلى قواعدهم سالمين على
ان بعد الشقة وشسوع المسافة وحذر الهالك
تجعلنا نعتقد انهم ال يعاودون االغارة إال نادرا اذ
بما كرروها في منتصف الشهر القمري القادم.
وقد شرعت حكومة البحرين في اتخاذ تدابير
فعاله للدفاع عالوة على ما اتخذته بريطانيا
الصديقة الحقيقة من أرصاد عدد غير قليل من
طائرات القتال والمطارده في البحرين.
(البحرين  22رمضان  1359الموافق  24اكتوبر .)1940

الجانب الفكاهي من هذه االغارة
وفي اليوم التالي لهذه االغارة الطائشة الفاشلة،
أصدرت القيادة االيطالية في بالغها الحربي
تفصيال قالت فيه( :أن الطائرات االيطالية المضفرة
هاجمت جزر البحرين التي هي من الممتلكات
البريطانية فاشعلت النار في صهاريج البترول
وفجرت انابيبه فتعالى اللهب إلى عنان السماء،
ولم تغادرها حتى تركتها ركاما من الحطام)
ونحن ال نعلق على هذا التبجح المضحك اال بما
علق به رجل عامي عندما سمع المحطة االيطالية
تسرد بالغها قال( :أثر هذي هي أخباركم كلها
هالشكل؟!)

وبادرت برليم زميلتها روما ،فأذاعت النبأ مرات عديدة،
ونوهت بأعمال سالح الطيران االيطالي المجيدة في
تلك الليلة ،اذ تركت منشآت الشركة وآالت تكرير
البترول هشيما تذروه الرياح.
وكأن برلين رأت أن هذا ال يكفي ثمنا لما تكبده الطيارون
االيطاليون (الشجعان) من قطع هذه المسافة
الشاسعة ،فقالت في اليوم التالي :أنه قد ثبت اآلن ان
الطائرات االيطالية وهي تحلق في جو البحرين ابصرت
بارجتين بريطانيتين راسيتين في القاعدة البحرية
فصبت عليهما قنابلها وأغرقتهما معا – ونالحظ
على هذا الخبر انه ناقص وان معمل جوبلز لم يفطن
إلى تكملته فان احدى هاتين البارجتين هي (آرك رويل)

محاولة الطليان االستعاضه عن مكة بمكان آخر
جاء من عدن بان االستياء الشديد قد عم االوساط
المدين العربي هناك لألنباء التي وردت بان
الطليان يحاولون االستعاض عن الحج ألى بيت
اهلل الحرام بالحج إلى مكان اخر يقالي بانه تريح
احد المسلمين في مدينه هرد الحبش .فالطليان
الذين يدعون في اذا عتهم العربية ممتلكون
السيطرة على البحر األحمر يزعمون بان اسباب
عدم مقدرتهم على نقل الحجاج وذلك البحر
راجع إلى منع االنجليز الذهاب إلى مكة المكرمة

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

ألداء فريضة الحج .أما الحقيقة فهي بعكس ذلك
فقد اذيع هذا األسبوع بان الحكومة البريطانية
ستجهز قافله تحرسها بوارج بريطانية ألجل
تسهيل اداء فريضة الحج إلى بيت اهلل الحرام .وذكر
الواصلون إلى عدن من افريقية الشرقية االيطالية
بانه نظرا للعمال المحليين في المدن الرئيسية فقد
منع الطليان سفر الحجاج إلى مكة اذا كان ذلك ما
منعهم من العودة إلى بالدهم.
(البحرين  14شوال  1359الموافق  14نوفمبر .)1940

ان العرب ال يحتاجون إلى برهان جديد تتقدم به
ايطاليا كدليل على صداقتها لهم.
ضربت ايطاليا البحرين واستندت إلى هذه الحجة
الوقحة العمياء ،ولكنها ضربت في نفس الوقت
والليلة المملكة العربية السعودية ،فعلى ماذا
استندت – أجل ضربتها بالقنابل وأحدثت فيها ال
في البحرين أضرارًا طفيفة .وقبل أن تضر بها فانها
قد خرقت حيادها بالتحليق على اراضيها للوصول
إلى البحرين ،بل أنها البد وان تكون خرقت حياد
دولة أخرى هي اليمن .أنها والشك لم تتأخر عن
ذلك ،مادام فيه تقصير للمسافة.

 14شوال  1359الموافق  14نوفمبر1940م

خير جواب ترد به البحرين
على ايطاليا
لما قامت الطائرات االيطاليه في منتصف رمضان
الماضي بغارتها الفاشلة -واهلل الحمد -رغم
قيامها بها على غرة زعمت الدعاية االيطالي
ان اهالي البحرين عمهم الجدل والسرور ومن
المعروف ان للسياسة لغه تشوه بها الحقاق
ولكن لم يعرف انها تطمسها إلى هذا الحد لو
نجحت هذه االغاره ووقعت القنابل في المواضع
المقصودة لسببت حرمان العمال من معاشاتهم
ولقتلت وجرحت الكثيرين منهم ومن غيرهم.
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�شعراء من البحرين..

ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقروء ًا
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.

لوطــن و�أهـله
َ
رو�ض اخلليج النادي
وطني �أيا

الطروب ال�شادي
يا طريه ال َغ ِر َد
َ

يا جمده عرب الع�صور خملدا	

وبك اخلليج يعج بالأجماد

احل�صون منيعة
يا فخره وبه
ُ

احل�ساد
يا عزه رغما عن ّ

ماذا الذي �أهديك يف يوم املنى؟

ماذا الذي �أهديك يف الأعياد؟

�أن�شودتي يف يوم عيدك غنوة

رددتها يف موكب الإن�شاد

الدنا
ولقد جمعت �إليك �أفراح ّ

و�أتيت �أنرثها على الأ�شهاد

وم�سرتي يا من فرحت لذكره

و�أردِ ّ د الأحلان يف �أفق به

رواد املحال على املدى
�أهلوك ّ

�أر�سلتها مبحبتي وودادي

تتجاوب الأ�صداء بالرتداد

يجول يف �أنحائه بزهوه منفردا

والبحر �أحباب على ميعاد

يل فيك خ ّ
الن فديت نفو�سهم

أ�سكت كل مدافعي
من �أجلهم �
ُّ

ولعينهم �أرخيت نب�ض زنادي

وطني فديتك يف النوائب �إنني

ترد مرادي
لك ما حييت فال ّ

لو �أنني �أعطيت ما ملكت يدي

ودفعت عنك مبهجتي وف�ؤادي

مل �أوف حقك يف الزمان لأنني

�أتى اىل عرينه م�شمر ًا جمتهدا

فحدثته نف�سه ب�أن يكون ال�سيدا

ُه ْم للنوائب ُع ّدتي وعتادي

دعني �أموت على ثراك ف�إنه

يف غفلة من الزمان �صار ف�أر �أ�سدا

� ِ
رواد
أعظ ْم بهم من �سادة ّ

اخل�ضم وما ونوا	
ن�شروا ال�شراع على
ِّ

�أمبثل �أر�ضك لل�سالح مهمة

الف�أر

تفقد العي�ش به ر�آه عي�شا رغدا

يت�سابقون لأبعد الآماد

مل يثنهم ع�صف الرياح لأنهم

حسن كمال

واحلب مي�سك يف يديه قيادي؟

موت ي�شابه �ساعة امليالد

لو رحت عنك �أكون يف �أوالدي

قد �ضمن الفطور والع�شا �أي�ض ًا والغدا

قال� :أنا �أنا �أنا ولي�س غريي �أحدا

�س�أملك الغابة ملك ًا �سيكون �سرمدا

�أقطع من �أ�شجارها كل كبري ان بدا

كي ال يعيق م�شيتي اذا مت�شيت غدا

�أحرق ع�شب ًا نامي ًا �أك�سر غ�صن ًا �أملدا

�أدو�س كل �أخ�ضر يف الغاب �أو موردا
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ذكريات من �أيـام زمان
• أول مسرح في البحرين مسرح االتحاد الشعبي عام 1970م
• أعلنت حكومة البحرين إعفاء جميع السيارات من دفع الرسوم
على جسر الشيخ حمد عام 19632م
• افتتاح الصالة الرياضية بأم الحصم عام 1969م
• أول مسرحية على خشبة مدرسة الهداية الخليفية عام 1925م

املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة يفتتح
اجلزء الثاين من ج�سر ال�شيخ حمد الذي يربط مدينة املحرق
واملنامة عام 1973م

احلمامات اخلا�صة للرجال قرب فر�ضة املنامة يف ال�ستينيات

�أطباء وممر�ضات م�ست�شفى عوايل يف اخلم�سينيات

بناية هالل املطريي على �شارع احلكومة يف منت�صف الثالثينيات
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البوابة الرئي�سية ملدخل قلعة املنامة يف ال�ستينيات

�شارع باب البحرين – املحالت التجارية الراقية يف ال�ستينيات

�إحدى الأ�سواق القدمية

عربات حمري تابعة لبلدية املحرق يف اخلم�سينيات

املقربة امل�سيحية يف البحرين عام 1904م

تقاطع باب البحرين يف الأربعينيات
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