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حينما دخلت مكتبه قال لي ماذا تريد؟ ““2-2

العسومي  40 ..عام ًا مع الشيراوي
أكد عبد الوهاب العسومي -ابن فريج الحوره -أن

صحفيا أيضا وكان يكتب رؤيته من الساعة  12ليال وحتى

“بداية لقاءه بالراحل يوسف الشيراوي كانت في

الثالثة فجرا ،وأصدر كتابين واحد عن المتنبي وحركته

مكتبه حينما كان يشغل منصب رئيس الشؤون

في العالم وكم لبث فيها ورحالته وماذا فعل فيها،

اإلدارية للمجلس اإلداري وكان دوره آنذاك بمثابة

والكتاب الثاني عن التاريخ ،كما كان شخصا رياضيا ،فقد

مجلس وزراء مصغر للحكومة” ،الفتا إلي أنه “حينما

كان يلعب دفاع في نادي المحرق في الخمسينات،

دخلت على الشيراوي قال لي :ماذا تريد؟ ،قلت :أريد

ويلعب الشطرنج وله الفضل في بناء قهوه المحرق”.

أن أعمل ،فنظر إلي ،وقال :تشتغل بـ  250روبيه وتلبس

وأضاف أن “الراحل الشيرواي كان انسانا كبيرا تتعلم

بدله أو عقال؟ ،فقلت :نعم ،وعملت مع يوسف

الكثير منه فهو شخص متعلم ومثقف وله سعة بال

بعدها أربعين سنة” .وكشف أن “أكثر من  60بالمئة

وصاحب قرار ،وعالقته مع القريبين حلوة وملم بجميع

من األشخاص الذين وصلوا لمناصب مرموقة كلهم

االشياء وله عالقات قوية مع الناس المهمين من وزراء

تقابلوا وعاشوا مع يوسف الشيراوي ،وهذا دليل على

وغيرهم” ،الفتا إلي أنه “من بين أصدقاء الشيراوي

أنه صاحب قدرة على صنع الرجال وكان لديه ما يزيد

كان هناك :غازي القصيبي والشيخ زكي يماني ،ومانع

عن  40مؤسسة يديرها” .وقال إن “الشيراوي كان كاتبا

العتيبي في االمارات والشيخ علي فليقه”.

أهم المعارك اإلسالمية ضد الكفار

غزوة الخندق  ..معركة األحزاب
ون ا َّل ِذ َ
قال تعالى “ ِإ َّن َما ا ْل ُم ْؤمِ ُن َ
َسولِهِ
آم ُنوا بِال َّلهِ وَ ر ُ
ين َ
م ي َْذ َهبُوا َح َّتى
وَ ِإ َذا َكا ُنوا َم َع ُه عَ َلى أَ ْم ٍر َجامِ ٍع َل ْ
ك ُأوْ َلئ َ
َس َت ْأذِ ُنو َن َ
ين ي ُْؤمِ ُن َ
ِك ا َّل ِذ َ
َس َت ْأذِ ُنوهُ ِإ َّن ا َّل ِذ َ
ون
ين ي ْ
ي ْ
ْ
ْ
ْ
ض َ
اس َتأ َذ ُن َ
م َفأ َذن
شأن ِِه ْ
َسولِهِ َف ِإ َذا ْ
بِال َّلهِ وَ ر ُ
وك ِلب َْع ِ

ِّل َمن ِش ْئ َ
م ال َّلهَ ِإ َّن ال َّلهَ َغ ُفو ٌر
اس َت ْغ ِفرْ َل ُه ُ
م وَ ْ
ت مِ ْن ُه ْ
يم” ..وقعت غزوة الخندق في العام الخامس
ر َِّح ٌ
من هجرة رسول اهلل الشريفة ،وتحديدًا في شهر
المجالس الرمضانية

شوّ ال من ذلك العام ،وقام عدد من أعداء اإلسالم
والمسلمين وعلى رأسهم ّ
كفار قريش بالتحالف
مع بعضهم البعض ،وتكوين حزب ضد المسلمين
لمهاجمتهم في عقر ديارهم واجتثاثهم من
مدينتهم ،وكان على رأس هذا الحزب نخبة من
زعماء اليهود مِ ن َمن يحقدون على المسلمين حتى
يق ال ّن ْ
ض ِر ّي،
س ُ
النخاغ ،وكان منهمَ :
الم ب ُْن أَبِي ا ْل َح ِق ِ
َ
ُ
ْ
َي ب ُْن أَ ْخ َ
ب ال ّن ْ
يق
ط َ
ض ِر ّي ،وَ ِك َنا َنة ب ُْن أبِي ال َح ِق ِ
ُ
وحي ّ

ال ّن ْ
ض ِر ّي ،فماذا حدث في تلك الغزوة التي تعد أهم

الوقائع القتاليّة التي خاضها الرسول والمسلمون
ضد الكفار“ ..رمضانيات” تروى بطوالت عاشها
ّ
المؤمنون في أيام غزوة ومعركة الخندق...

ذكريات من أيام زمان

Ramadanyat
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حصار المدينة المنورة استمر  3أسابيع

غزوة الخندق  ..معجزة الريح العاتية
من المعجزات التي وقعت وتكررت في أماكن
مختلفة وأحداث متعددة ما ال يُحد وال يُعد ،منها ما
حدث في غزوة األحزاب “الخندق” ،من تكثير الطعام
والشراب القليل ،حتى أكل ألف رجل من شاة صغيرة
وصاع شعير ،فعن جابر بن عبد اهلل -رضي اهلل
عنهما -قال“ :لما ُح ِفر الخندق رأيت بالنبي-صلى اهلل
عليه وسلمَ -خ ْمصا شديدا ،فانكفأت إلى امرأتي،
فقلت :هل عندك شيء؟ ،فإني رأيت برسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم -خمصا شديدا ،فأخرجتإلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن (شاة
في البيت) فذبحتها ،وطحنت الشعير ،ففرغت إلى
فراغي وقطعتها في بُرْ متها ،ثم وليت إلى رسول

م َت َر ِإ َلى ا َّل ِذ َ
صيبًا
ين أُو ُتوا َن ِ
قال تعالى “أَ َل ْ
م
اب ال َّل ِه ِل َي ْح ُك َ
اب ُي ْدعَ ْو َن ِإ َلى ِك َت ِ
مِ ْن ا ْل ِك َت ِ
م َي َت َو َّلى َف ِر ٌ
يق مِ ْن ُ
َب ْي َن ُ
م
م َو ُه ْ
ه ْ
م ُث َّ
ه ْ
ض َ
ُم ْع ِر ُ
ون”  -ال عمران  .. -بعد معركة بني
النضير التي أجلى فيها المسلمون يهود
النضير إلى خارج المدينة ،بعدما خانوا،
وعزموا على اغتيال النبي -صلى اهلل عليه
وسلم -تحرك وفد يهودي يجوب الجزيرة
العربية لتجهيز أكبر جيش إلستئصال
اإلسالم والمسلمين وقتل الرسول واحتالل
المدينة ونهب خيراتها ،ونجح اليهود في
إعداد هذا التحالف العربي الذي دخلت فيه
أهم قبائل العرب ،وقد كان على رأس هذا
الوفد اليهودي نخبة من زعماء اليهود مِ ن
َمن يحقدون على المسلمين حتى النخاغ،
وانضم إلى هذا التحالف اليهودي والوثني
أهم قبائل العرب منهم :قريش وغطفان،
وفزارة ومرة ،وأشجع ،واتجهت جيوش
األحزاب نحو المدينة ،فماذا حدث؟ وهل
نجحت قوات المؤمنين في دحر صفوف
الكفار“ ..رمضانيات” تروي فصول واحدة من
أهم المعارك في تاريخنا االسالمي وتسرد
بطوالت المؤمنين وكيف تصدوا وواجهوا
أعداء االسالم...
خبر التحالف

فأتموا العمل قبل وصول المشركين،
اهلل من قوّ ة،
ّ
وعندما وصلوا تفاجؤوا به مفاجأة كبيرة ،وضربوا
حصارًا على المدينة المنورة استمر قرابة ثالثة أسابيع
تقريبًا ،وقد تعرض المسلمون خالل هذه الفترة إلى
أذى كبير بسبب الجوع والتعب.

اليهود والعهد

اهلل -صلى اهلل عليه وسلم ،فقالت :ال تفضحني
برسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -وبمن معه.
فجئته فساررته ،فقلت :يا رسول اهلل ذبحنا بهيمة لنا،
وطحنا صاعا من شعير كان عندنا ،فتعال أنت ونفر
معك ،فصاح النبي ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ وقال:
يا أهل الخندق! إن جابرًا قد صنع لكم سؤرا(بقية
طعام) َف َحيْهال بكم ،وقال رسول اهلل ـ صلى اهلل

وتعرّ ض المسملون خالل هذه المعركة إلى نقض

عليه وسلم :ال ُت ْن ِز َل َّن بُرْ َم ُ
(ق ْدركم) ،وال تخبزن
تكم ِ

آخر من قبل اليهود ولكن هذه المرّ ة من قبل يهود

عجينتكم حتى أجيء ،فجئت وجاء رسول اهلل
-صلى اهلل عليه وسلم -ي َْقدم الناس حتى جئت

وشدة ،حيث ساعد ذلك
بني قريظة بحزم وقوّ ة
ّ

ذمته) ،فقلت :قد فعلت
امرأتي ،فقالت :بك وبك (أي َّ

على التخفيف من وطأة انضمامهم إلى المشركين،

قلت لي ..فأخرجت له عجينتنا فبصق فيه وبارك،
الذي
ِ

كما استطاع جيش رسول اهلل أن يقطع اإلمدادات

ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك ،ثم قال :ادعي

يتم إرسالها من اليهود إلى جيش األحزاب،
التي كان ّ

خابزة فلتخبز معك ،واقدحي (اغرفي) من برمتكم

مما أضعف موقف بني قريظة بشكل كبير ،وبعد

وال تنزلوها ،وهم ألف ..فأقسم باهلل لقد أكلوا حتى

لمدة طويلة نسبيًّا من الزمن ،وبعد أن
أخذ ورد
ّ
ّ
كافة الوسائل ألجل اختراق
استنفذ المشركون

تركوه وانحرفوا (شبعوا وانصرفوا) وإن برمتنا لتغط

بني قريظة ،وقد تعامل رسول اهلل والمسلمون مع

عدة محاوالت ناجحة من
صفوف المسلمين ،وبعد ّ
جيش المسلمين ،وبعد دعاء المسلمين اهلل تعالى
بأن ينصرهم ويدحرهم خاسئين ،ش ّتت اهلل تعالى
تجمعهم الماكر بان أرسل عليهم الريح العاتية التي
اقتلعت خيامهم ،ودحرتهم عن المدينة ،كما ّ
بث
اهلل تعالى الرعب في قلوبهم ،وبعد انتهاء المعركة
اقتص رسول اهلل والمسلمون من بني قريظة بسبب
خيانتهم ومكرهم من المسلمين ،وبعد هذا
ّ
كل اليهود
االقتصاص فرغت المدينة المنورة من
الذين كانوا فيها ،وصارت بكاملها للمسلمين.

كما هي ،وإن عجيننا ليخبز كما هو -البخاري.-

صاع من تمر
وفي حادثة أخرى ،تقول ابنة بشير بن سعد“ :دعتني
أمي عمرة بنت رواحة ،فأعطتني حفنة من تمر في
ثوبي ،ثم قالت :أي بُنيَّة ،اذهبي إلى أبيك وخالك عبد
اهلل بن رواحة بغدائهما ،قالت :فأخذتها فانطلقت
بها ،فمررت برسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -وأنا
التمس أبي وخالي ،فقال :تعالي يا بنية ما هذا معك؟،
فقلت يا رسول اهلل :هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي
بشير بن سعد وخالي عبد اهلل بن رواحة يتغديانه،
قال :هاتيه ،قالت :فصببته في كفي رسول اهلل

عندما وصل خبر هذا التحالف إلى مسامع المسلمين

معجزات الخندق

-صلى اهلل عليه وسلم -فما مألتهما ،ثم أمر بثوب

جلسوا للتشاور مع قائدهم األعلى رسول اهلل صلى

وأجرى اهلل -تبارك وتعالى -على يدي أنبيائه ورسله

فبسط له ثم دحا بالتمر عليه فتبدد فوق الثوب ،ثم

الفارسي بحفر
اهلل عليه وسلم ،فأشار عليه سلمان
ّ

من المعجزات والدالئل الباهرات ما يدل على صدق

هلم إلى
قال إلنسان عنده :اصرخ في أهل الخندق أن
َّ

خندق حول المدينة المنورة يمنع المشركين األحزاب

دعواهم ،فال يبقى ألحد عذر في عدم تصديقهم

الغداء ،فاجتمع أهل الخندق عليه فجعلوا يأكلون

من دخول المدينة واقتحامها ،وبالفعل عمل

وطاعتهم ،وكان رسول اهلل -صلى اهلل عليه

منه وجعل يزيد ،حتى صدر أهل الخندق وإنه ليسقط

المسلمون على حفر هذا الخندق بكل ما أتاهم

وسلم -أكثر الرسل معجزة ،وأظهرهم آية ،فله

من أطراف الثوب” -البيهقي.-
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الشيراوي رفض طباعة مذكراته ““2-2

العسومي  ..رفعنا علم البحرين بالقطب الجنوبي المتجمد
قال عبد الوهاب العسومي -ابن فريج
الحوره -إن “رحلة وفد البحرين الى القطب
الجنوبي المتجمد انطلقت في  27نوفمبر
 2003م برئاستي وكان فرج عبدالوهاب
القاسمي قائدا للفريق وعدنان ابراهيم
الجابر والشيخ ابراهيم بن حمد آل خليفة
عضوي الفريق” .وأضاف أن “الفريق وصل
لمطار “هيثرو” بلندن بعد  7ساعات في
الجو ،ولم يسترح بل بدأ برحلة البحث عن
المالبس الواقية الخاصة بالقطب المتجمد
الجنوبي ،والتقى الفريق أحد ممثلي
الحكومة البريطانية في القاعدة العلمية
البريطانية الموجودة في القطب الجنوبي
وأحد األشخاص الذين قضوا قرابة الخمس
سنوات في هذا القطب البعيد” .وحول
عالقته بالراحل يوسف الشيراوي كشف
أن “الشيرواي كتب مذكراته التفصيلية
حول كافة أمور حياته ،وحينما سألته متى
ستقوم بطباعتها؟ ،أجابني قائال :أنا درست
الموضوع ورأيت أن طباعتها ستمس بعض
األشخاص وأريد ان أبقيها سرية عندي الني
ال أريد أن أخسر عالقاتي مع األشخاص،
واختفت بعدها المذكرات الثمينة لرجل
حكيم” ....وفيما يلي تفاصيل الحوار ...
بداية الرحلة
بدأ العسومي حديثه عن تفاصيل رحلة وفد البحرين
إلى القطب الجنوبي ،قائال إن “الرحلة انطلقت في
 27نوفمبر  2003م برئاستي وكان فرج عبدالوهاب
القاسمي قائدا للفريق وعدنان ابراهيم الجابر والشيخ
ابراهيم بن حمد آل خليفة عضوي الفريق .وصل

عبد الوهاب العسومي

الفريق القطبي البحريني

تضم أختاما من البرونز لحضارة دلمون العريقة،
وعلم مملكة البحرين وصور لعاهل البالد المفدى
وللقيادة الرشيدة ،وكان طاقم الباخرة “بروفوسور
مولتانوفيسكلي” يتكون من ضباط روس وعلماء في
األبحاث البحرية ،وعدد من المستكشفين للقطب
المتجمد الجنوبي ،وتستوعب الباخرة  49راكبًا وهي
متطورة من حيث الغرف والقاعات واألجهزة العلمية
واالستكشافية ،وتحتوي على ثالث مراكب انزال ،وتقدر

الشيراوي مع الفريق القطبي البحريني

المسافة من نقطة االنطالق من “أشوايا” الى القطب

المقلة للصعود على القطب ،وغادر الفريق بعدها

الجنوبي المتجمد حوالي  1000كيلومتر”.

إلى األرجنتين ،وكانت أهم الصعوبات الرئيسية التي

المياه العميقة

واجهت الفريق في األرجنتين هي صعوبة عملية
االتصال التي تمثلت في فهم اللغة وانقطاع جميع
وسائل االتصال بالعالم الخارجي”.

وذكر أن “الباخرة “بروفوسور مولتانوفيسكلي”
انطلقت إلى وجهتها ،وبعدها توجه الفريق شرقًا
نحو قناة “بيغلس” في المياه العميقة ،والجدير بالذكر

نهاية العالم

أن المجموعة الموجودة على الباخرة كانت تضم

الجو ،ولم يسترح بل بدأ برحلة البحث عن المالبس

وأوضح أن “الفريق أهتم بأداء التدريبات البدنية وألعاب

جنسيات مختلفة من سويسرا ،والبحرين ،وانجلترا،

الواقية الخاصة بالقطب المتجمد الجنوبي .والتقى

التحمل العضلي حيث قام الفريق بالجري والمشي

وأمريكا ،أما طاقم العمل في الباخرة فكانت

الفريق أحد ممثلي الحكومة البريطانية في القاعدة

تحت األمطار والتعرض لدرجات الحرارة المنخفضة،

جنسياتهم من انجلترا وأمريكا والسويد وكندا

العلمية البريطانية الموجودة في القطب الجنوبي

وبعد أن ظهرت اللياقة الكافية والصحة الجسمانية

ونيوزيلندا وروسيا ،وقام الفريق على متن الباخرة

وأحد األشخاص الذين قضوا قرابة الخمس سنوات

الجيدة المطلوبة لدخول القطب غادر الفريق مدينة

بدخول ممر بحر”دريك” البحر األزرق العميق والمعروف

في هذا القطب البعيد ،واستقبل يوسف الشيراوي

“بوينس آيرس” لمدينة “اشوايا” والتي تقع في اقصى

باألمواج العالية والعواصف الكثيرة ،وحضر خاللها

في مقر إقامته في لندن أعضاء الفريق القطبي

جنوب الكرة األرضية وتعرف بنهاية العالم ،وتشتهر

الفريق المحاضرات التي أقيمت في هذا اليوم على

البحريني مرحبا ومعبرًا عن مدى خطورة هذه الرحلة

بالجبال المكسوة بالثلوج والتي تغطي رؤوسها

متن الباخرة ،وفي يوم الثالثاء  16ديسمبر  2003ومتزامنًا

وعن شجاعة أعضاء الفريق وتمنى ألعضاء الفريق

الغيوم ،وتمتاز المدينة بموقعها االستراتيجي حيث

مع احتفاالت ممملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد

النجاح ،ثم غادر الفريق لندن متوجهًا لمدينة “أورالندو”

أنها أقرب منطقة للقطب المتجمد الجنوبي ،حيث

بوالية فلوريدا األمريكية ،حيث قام باالستعدادات

تبحر أكثر البواخر العلمية من ميناء المدينة ،وفي 13

وعيد جلوس حضرة جاللة الملك المفدى وطأت
ً
مصاحبة لعلم مملكة البحرين أرض
أقدام الفريق

البدنية بدءا بالقوراب التجديفية اذ لم يكن مستبعدًا

ديسمبر 2003م أخذ الفريق بتجهيز العدة استعدادا

القطب الجنوبي حاملين مهم صورًا لجاللة الملك

أن يقوم الفريق بقيادة إحدى القوارب المطاطية

للمغادرة للقطب الجنوبي ،وكانت عدة الفريق

المفدى وصور القيادة الرشيدة ،وفي طريق العودة

الفريق الى مطار “لندن هيثرو” بعد  7ساعات في
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محمود العلوي والسيد يوسف الشيراوي في حديث ودي مع السيد ذو الفقار علي بوتو رئيس الوزراء الباكستاني
األسبق ديسمبر 1973

وأخذوني إلى السكرتارية وكان يوسف  -رحمه اهلل-

يكتب رؤيته من الساعة  12وحتى الثالثة فجرا ،وأصدر

يشغل منصب رئيس الشؤون اإلدارية للمجلس اإلداري،

كتابين واحد عن المتنبي وحركته في العالم وكم

وكان دوره آنذاك بمثابه مجلس وزراء مصغر للحكومة

لبث فيها ورحالته وماذا فعل فيها ،والكتاب الثاني

ويرأسه سميث مكان المستشار ،وكان شخص اسمه

عن تقويم التاريخ ،وكان متحدث جيد باللغة العربية

عبداللطيف هو السكرتير.

واالنجليزية وعنده معلومات ،ففي سفرتي للقطب

صداقة  40سنة
ويستكمل قائال “حينما دخلت على يوسف الشيراوي
قال لي ماذا تريد؟ قلت أريد أن أعمل فنظر إلي وقال
تشتغل بـ  250روبيه وتلبس بدله أو عقال؟ فقلت نعم،

الشيراوي مع تشارلز بلجريف

وظليت سنتين وبعدها عبد اللطيف ترك المنصب وانا

أبحرت من خالل قناة “بيغل” لي ً
ال متجهة الى شبه

حليت محله وعملت مع يوسف ما ال يقل عن اربعين

جزيرة أشوايا باألرجنتين معلنة ختام رحلة تاريخية
للقطب المتجمد الجنوبي قام بها فريق بحريني
أثمرت رحلتهم بالنجاح”.

اللقاء األول
وفي سياق آخر ،كشف العسومي قصة لقاءه
ومعرفته بيوسف الشيراوي قائال “جاءت قصة التقائي
بيوسف الشيراوي بالصدفة ،فانا كنت رياضي وألعب
في أشبال النادي األهلي وكان محمد كانو رحمه
اهلل وضعني أعمل في المحاسبة لمدة سنة واحدة،
وفي هذه األثناء أخرج للعب الكرة فكان واقفا على
الباب وقال لى أين تذهب؟ ،وقلت له سألعب الكرة،
فقال :ال ،فقلت :إما الكرة أو ال؟ ،وبعدها لم أرجع ثم
أتى ابراهيم أجور  -رحمه اهلل -فقال لي تعال ألخذك
لمحمد الساعي مدير الجمارك للعمل هناك غدا
الساعة العاشرة صباحا ،وعندما ذهبنا للساعي لم
نلقاه ورجعنا باب البحرين ووجدنا حسن لوري يعمل
لدى يوسف الشيراوي وأنا كنت معجب بعبد الرسول
التاجر ،وكان في تلك األيام نادر من يعرف الطباعة على
االلة الكاتبة ،وتعلمت عنده االله الطابعة واالنجليزي
والحساب ،وذلك في فريج العوضية في الخمسينات،
وأخبروني أنهم يفتشون عن شخص يجيد الطباعة

الشيراوي مع الشيخ مانع العتيبي

سنة ،واألستاذ يوسف تتعلم الكثير منه فهو شخص
متعلم ومثقف وله سعة بال وصاحب قرار ،وعالقته
مع القريبين حلوة وملم بجميع االشياء وله عالقات
قوية مع الناس المهمين من وزراء وغيرهم ويحصل
على أي مشاريع كبيرة شخصيا من قبلهم ،وكان
عنده ثمانين بالمئة من نشاطات الدولة من االشغال
والكهرباء والموانئ واالسكان والمطار وطيران الخليج،
وحسب قدرتك وثقته بك يعطيك الصالحيات فهو
شخصية صعب تعويضها وكان صبره غير معقول
وله ماجستير في الكيمياء وكل المصانع التي وجدت
في البحرين هي عن طريقه حتى الجسر ،فانا حضرت
معه بعض الزيارات للمملكة العربية السعودية ،ورغم
كل هذا عاش في بساطه وكان قنوعا.

أصدقاء الشيرواي
ويروي قائال “كان من بين أصدقاء الشيراوي هناك:
غازي القصيبي والشيخ زكي يماني والذي له عالقة
بالصناعة ومانع العتيبي في االمارات والشيخ علي
فليقه وكانوا هؤالء الوزراء بحكم مدة وزارتهم
الطويلة يكتسبون الخبرة والقدرة على العمل ،فهو
وزير قام باألمانة لوطنه وأنجز الكثير من المكاسب
الصناعية ،والشيراوي كان كاتبا صحفيا أيضا وكان

الجنوبي المتجمد كنا نريد معلومات وقال عطني
يومين وبعد ذلك احضر لي كل صغيرة وكبيرة عن
القطب وكانت هناك شركة في استراليا لديها مركب
روسي تابع للحرب العالمية الثانية وكانوا يستخدمونه
إلخفاء بعض الوثائق قرب القطب فكان يأخذون
معهم الناس الذين يريدون التوجه الى القطب من
الباحثين وغيرهم فرتبنا معهم ،ومن المواقف هو
أننا كنا في جدة وطلعنا من المطار فالشنط كلها
وصلت ما عدا شنط يوسف الشيراوي ،فاتصلنا بالمطار
والفندق لم يستلم وذهبنا لشراء ثياب من هناك
وبعد يومين أو  3ووقت رجوعنا فتحنا صندوق السيارة
الخلفي ووجدنا الشنط فيها ،وموقف آخر وهو خارج
من اجتماع إال واثنين من الفراشين قد تعاركا وكان
احدهما معه استكانة شاي وفي اثناء خروج يوسف
الشيراوي اصابتها في صدره ومن حكمته وصبره لم
يكلم الفراش وانما أتاني وطلب مني حل المشكلة
معهما ،فتعلمت منه شخصيا من هذا الموقف
وطبقته في حياتي.

رياضي يحب الشطرنج
وكان المرحوم يوسف الشيراوي رياضيا ،فقد كان
يلعب دفاع في نادي المحرق في الخمسينات ،ويلعب
الشطرنج وله الفضل في بناء قهوه المحرق ،كما أن
 60بالمئة من االشخاص الذين وصلوا لمناصب مرموقة
كلهم تقابلوا وعاشوا مع يوسف الشيراوي ،وهذا
دليل على انه صاحب قدره على صنع الرجال وكان
عنده فوق  40لجنة أو مؤسسة يديرها ،وكتب الشيراوي
مذكراته وبعد الخمسين أخذ مني المذكرات وسألته
هل تقوم بإخراج المذكرات وطباعتها وقال لي انا
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درست الموضوع ورأيت أن طباعتها سيمس بعض

مجلس الوزراء من  1971الى 1995م ،ومديرًا الدارة

االشخاص وأريد ان أبقيها سرية عندي الني ال اريد ان

التنمية للدائرة المالية في الفترة من 1970 - 1936م،

أخسر عالقاتي مع االشخاص فاختفت المذكرات

كما رأس لجنة الخيارات االستراتيجية التي كانت تتنبأ

حتى لم ارها بعد وفاته وحاولت وسألت زوجته عنها

باحتياجات البحرين كل خمس سنوات”.

فقالت لم أرها.

مناصب مرموقة

مسيرة مضئية

وقال إنه “يأتي ضمن أبرز أعمال الشيرواي أنه أسس

وتحدث العسومي حول مسيرة يوسف الشيراوي،

إدارة شركة بابكو وطيران الخليج وبنوكو وألبا
وكان عضو ُا في المجلس األعلى للنفط ،وعضو

“ولد يوسف أحمد الشيراوي في مدينة المحرق عام

مجلس أمناء جامعة البحرين ،وعضو في هيئة أمناء

1927م ،وأنهى الثانوية العامة في بيروت عام 1945م،

الجامعة األمريكية في بيروت ،وعضو منتدى الفكر

وحصل على الباكالوريوس في الكيمياء من الجامعة

العربي_األردن ،وعضو مركز دراسات الطاقة العالمي

األمريكية في بيروت العام 1950م ،كما حصل أيضا

في لندن ،وكان رئيسًا لجمعية البحرين لمكافحة

على الماجيستير في الكيمياء الصناعية من جامعة

السرطان ،كما شغل نائب رئيس مركز البحرين

غالسكو في اسكتلندا بريطانيا العام 1955م ،وعمل

للدراسات والبحوث” ،الفتا إلي أنه “عرف الشيراوي

مدرسًا في المراحل الثانوية في الفترة من – 1950

باهتمامه باألدب وعلم الفلك ونشر عدة مؤلفات

1953م ثم مساعدًا لمدير التعليم في ادارة التعليم

من أشهرها :التقويم العربي ،وتقويم الشيراوي،

في الفترة 1957-1955م ،ثم عين في وظيفة

وأطلس المتنبي ،ومن اهتماماته وهواياته التنقيب

سكرتير ادارة الدولة ,ومساعد لسكرتير الدولة آنذاك

عن األثار ولعبة الشطرنج ورياضة الغطس ،وانتقل

المستر سميث الذي عين سكرتيرا لحكومة البحرين

الشيراوي إلى رحمه اهلل في لندن عام .”2004

وسرد خطواتها المضيئة في سطور قليلة ،قائال إنه

خلفًا للمستشار السابق بلجريف ،وتم تعيينه رئيس
دائرة التنمية والصناعة ,والوزير المسؤول عن شئون

الشيراوي مع العسومي في أحد المؤتمرات الدولية
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من أرشيف الصحف البحرينية
ذكريات الصحافة البحرينية عامرة بالدرر والآللئ النفيسة والثمينة  ..تكشف عن كنوز مقاالتها وعناوينها
وقصصها “رمضانيات” حتى تسترشد األجيال الحالية بحكمتها وما طرحته من دروس وعبر وتجارب هائلة
ونادرة ...مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل  -قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى ،ولكنها كانت مثار
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم  ..ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من
أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن ،وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

العدد  8السنة االولى  26صفر  1372الموافق  14نوفمبر سنة 1952

السينما عندنا...

لقد بلغ الجشع اقصاه عند اصحاب دور السينما
حتى راكضوا وتسابقوا إلى اقتناص شتى الطرق
البتزاز دريهمات واستغالل غفلة أولئك المساكين
هواة السينما ومعظمهم من الحفاة الذين تراهم
يكدحون طول يومهم في أعمال مضنية للحصول
على رزقهم التعيس :فترى هذه السينما تعرض أفالم
(المكاموس) وذلك تعوض القطع الرياضية قبل بدء
عرض الفيلم المخصص .وقد تمدد إحدى هذه الدور
في جشعها بأن عرضت ما يقارب الستة عشر قطعة
من أخلع القطع الراقصة بغية اجتذاب أكبر عدد
ممكن من الهواة ولكن شكرًا لحكومتنا بمنعها تلك
السينما بل وعلى جميع دور السينما في البحرين عرض
أي قطعة راقصة إضافة على الفيلم المخصص.
واغرب ما في األمر أن يطالعك هذا االبتكار الذي
تقدمه دور السينما في البحرين فتعرض فلمين في
آن واحد .وما هذا إال ابتزاز المال من يد أولئك المغفلين
رواد السينما وأنا واحد منهم! قلت في نفسي إنها
فرصة نادرة ،أشاهد فلمين بتذكرة واحدة.

توجهت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء
إلى سينما البحرين حيث سيعرض فيلما (جمال
ودالل) و(انتصار الشباب) بدأ عرض الفلم األول تمام
الثامنة واستغرق عرضه ساعتين وبعد استراحة
قصيرة عرض الفيلم الثاني (انتصار الشباب) واستمر
حتى بعد الثانية عشر أي إلى منتصف الليل !
عجبا هل تسمح الحكومة لدور السينما أن تبقى
أبوابها مفتوحة حتى ذلك الوقت المتأخر من الليل؟
لقد مرت علينا أربع ساعات و نصف ونحن جلوس
في قاعة تلك السينما الصيفية المكشوفة في
وسط جو رطب مشبع بالدخان المنبعث من
السجاير التي كان يدخنها المشاهدون للتغلب
على النعاس الذي سرى إلى نفوسهم ولطرد النوم
الذي أثقل نفوسهم.
أال أيها السادة الكرام أصحاب دور السينما إال رأفة
بصحة هذه الجموع الفقيرة التي تزوركم كل
مساء .على األقل رأفة بصحبتهم ان كنتم ال ترعون
حرمه ألموالهم.
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حوادث وأخبار متنوعة
شهر رمضان

دهسة طائشة

النمر الذي جاءنا عن طريق الجو !

اليوم وقد أقبل رمضان ،الشهر الذي يخصصه
المسلمون في جميع أنحاء العالم -تاركين
أعمالهم وأشغالهم -للصوم والصالة والعبادة.

بينما كان أحد المواطنين يتعلم سياقة السيارة
بمساعدة مدرب خاص شاء أن يدخل الشارع العام،
وما كاد يمضي فيه حتى دهس شرطي المرور
دهسة عنيفة اجتمع الناس على أثرها فنقل
الشرطي إلى المستشفى وقبض على السائق ،لكن
الشرطي كان قد أسلم الروح .وما زالت التحقيقات
جارية ..واذا ما نظرنا إلى التحقيقات وجدنا أن المدرب
كان هو اآلخر جديدا في التدريب .اننا اذ نأسف لما
حدث نرجو من المسؤولين أن يمنعوا التدريب على
السياقة في الشوارع العامة رحمة بالعابرين وحرصا
على حياتهم ،ينبغي أن يتم التدريب خارج المدينة،
وعلى يد مدربين يعترف بهم ،فليس كل من نال
إجازة للسياقة هو أهل للتدريب.

حينما هبطت إحدى طائرات شركة BOAC
بمطار المحرق يوم السبت الماضي ،كانت
تحمل-شحنة كبيرة -حيوانات متوحشة،
في أقفاص حديدية ،القصد منها تزويد بعض
حدائق الحيوانات األوروبية بها بيد أن نمرًا من
النوع األسود ..،لم يعجبه السفر بالطائرة  ..فقد
استطاع أن يفلت من قفصه ويهرب من الطائرة..
ليحل ضيفًا -مخيفا -علينا! وقد قامت قوة من
الجيش بالبحث عن ذلك الضيف المخيف ...حتى
عثرت عليه في اليوم التالي مختبئًا في إحدى
الزوارق الصغيرة الراسية قرب الشاطيء فأطلق
على النمر األسود أربع طلقات أسلم بعدها الروح،
وبذلك تنفس األهالي الصعداء ،اذ أيقنوا أنهم
نجوا من الخطر الذي كانوا يتوقعونه في أية
لحظة.

وقد كان العام المنصرم بالنسبة لألمة العربية
حافال باالنقالبات واالضطرابات ،والمشاكل ..فلعل
رمضان الكريم يعيد الطمأنينة للقلوب واألمن
للنفوس ويحل جميع المشاكل ..فيستقبل
العالم العربي رمضان القادم وكله سالم وأمن
وسعادة.

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي
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املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة و املرحوم
�سمو ال�شيخ عبد اهلل بن عي�سى �آل خليفة لدى زيارتهما �إىل دولة
الإمارات العربية املتحدة يف ال�ستينيات

�سمك القر�ش – وجدوه قرب �إحدى �سواحل البحرين يف الأربعينات

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة لدى

ح�ضوره �إحدى املنا�سبات ويرى �سمو ال�شيخ حممد بن عي�سى �آل خليفة
رحمه اهلل يف اخلم�سينيات

قلعة البحرين يف الثالثينيات
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مبنى باب البحرين يف ال�ستينيات

�آثار بيت بن مطر باملحرق يف اخلم�سينيات

عني عذاري يف الثالثينيات

جتميع املحار لت�صديره من قبل �شركة املانية تعمل يف البحرين عام 1915م

تالل القبور يف عايل

/ صيانة مجانية لسنتين
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