
ا 86 6ا ~  ? ٤ا 110  ! MNM ااا ١٢  ا
٩٦٦ ج٩م  

ك ٠ م|مآل

يمممخالفا
ال  H ١ل   ٦  ٦  0 ال  اا 



ئلنافداى ا
 البدونوالقظيةال^لسسطينية

1948س1917

صويراقعحي", ا I ة وحيحييه ح سة
IVOiCEOFBAHRAIN

WWW.V0B.0RS
تسالغخد.۴ء٦لج٠خألحفغلضاآءة٦د٢دغ٠٠ةأ٠ل'ق ?;٠ ك٦ة٠ل١



سياسة / الفلسطينية والقغية البحرين :فداك كلنا
البحرين من مؤلف / البسام خالد

٢٠ ٠٥ األولى، الطبعة
محفوظة الطبع حقوق

والنشر للدراسات العرية المؤسسة
:الرئيسي المركز

، سالم بن عيد بناية ،الصنايع ، بيروت
،موكيالي : البرقي العنوان ، ١١ - ه ٤٦٠: ب ص.

٧٥٢٣٠٨/٧٥١٤٣٨ : هاتفاكس

ابأردن: في التوزيع
والتوزيع الفارسللنشر دار

٥٦٨٥٥٠١ هاتفاكس ،٥٦٠٥٤٣٢ : هاتف ، ٩١٥٧: ب ص. ،عمان
E-mail : mkayyali@nets٠com.jo

: الفني واإلشراف الغالف تصميم

سكمكسويو
: الغالف صورة

المؤلف من
: الضوئي الصف

والنشر للدراسات العرية المؤسسة
: التنفيذالطباعي

ألردن المركزية/عمان، المطايع

٠

عناالألأ ا.فو8٠ش9 ؛

11 be reproduced, stored this 00 104٨ ٧11 rights reserved. No part 0٤ 
112408 without 10 201٧٤01111 0 0٧ 20ل a retrieval system 0 transmitted 

,the publisher 0ا permission 10 writing 0110٣

 في تخزينه أو ،منه جزء أي أو الكتاب هذا إصدار بإعادة يسمح ال .محفوظة الحقوق جميع
الناشر. من مسبق إذن دون ،األشكال من شكل بأي أونقله ،المعلومات استعادة نطاق

ISBN 9953 36-700-0



عايبيحليمة

لبلذدام خالدا

□

LUسافداك
 الفلسظبنية والقظية البدرين

19481917
*تحيجييبجييعيعتتتيححل

د
L.__ □،ب



لعديم

إهداء

 القسام، الدين عز الشهداء: إلى
 ،دريس ! وفاء ،كنفاني غسان

 مصطفى، علي أبي
الدرة، محمد

 فلسطين. شهداء وكل
5أعضاء ذكرى وإلى



لعسديسس

تقدير و شكر

 تراكمت الكتاب، هذا تأليف في رافقتني التي السنوات خالل

.أسددها كيف أعرف ال شكر ديون علي

 الباحث لألستاذ الوافر شكري تقديم من البد البداية في

 زودني الذي بيرزيت جامعة في االعالم أستاذ شبيب سميح

 الكاتب للصديق وكذلك القديمة، الفلسطينية الجرائد ببعض

 القيمة ماعداته على أبوبكر توفيق المرحوم الفلسطيني

المتواصل. وتشجيعه

 وموظفي ألمناء سببتهما اللذين والتعب اإلرهاق أنسى وال

 بلندن الهند سجالت مكتب في العاملين البريطانية المكتبة

ملفات من الكثير توفير في قيمة مساعدات من قدموء وما



 عئى

تقديم

السابق المصرية الكتب دار

بالبحرين، الخاصة واوراقها وسجالتها المكتبة
أيضا. الشكر فلهم

 7إ لي قدمه الذي الكبير للدعم امتناني عن اعبر القاهرة وفي
رئنيس فضل صالح األديب

 الدار وأمناء الكتب دار رنيس سكرتيرة إمام مايسة واألستاذة

 الوثائق بعض على الحصول في لمهمتي تسهيلهم على
والصحف.

 األصدقاء، لبعض هو تسديده الواجب األخير الدين ويبقى

 راجع الذي المحادين عبدالحميد الدكتور الصديق بخاصة
 على العامر أحالم لآلنسة وكذلك لغويا، الكتاب مخطوط

بالكمبيوتر. الكتاب ءصف عنا تكبدها



يم التل*

 الذي والدي المرحوم فوجئ م،١٩٦٤عام صيف أيام أحد صباح في

 - عمره من الثامنة حينذاكيتجاوز لم الذي وأناالطفل - أسيرمعه كنت

 على ينادي كبيرة أمريكية سيارة بسائق الرئيسية، دمشق شوارع أحد في

القدس. القدس.. القدس.. المارة:

 المدينة فكانت القدس. سوى شيء في والدي يفكر لم لحظتها 8

 أي وفتنة إلغراء وتكفي بها، ومسلم عربي أي لسحر تكفي

 على العزيزة المقدسة المدينة القدس كانت إذا بالك فما عروي،

 يصلي أن ومسلم عري أي يتمنى التي الرفيعة المكانة ذات القلب

 الحرمين. وثالث القبلتين أولى األقصى المسجد مسجدها، في

إسرائيل. لة دو إنشاء من وماتالها م ١٩٤٨ نكبة بعد خاصة

 الرجل نحو يسمعه ما مصدق غير وهو والدي اتجه الحال وفي
 أن يريد كأنه مبهوراً أمامه توقف ثم صوته، بأعلى ينادي كان الذي

السائق. به ينادي ما صدق من بنفسه يتأكد
القدس؟! إلى تأخذنا أن حقاً تستطيع هل الحال: في وسأله

عمان في ليلة تبيت أن عليك فقط حاج، يا طبعاً السائق: رد



 يناف^ي
تقديم

تشاء. كما القدس إلى نأخذك ثم باألردن

 الوقت أما األجرة، على بسرعة السائق مع والدي واتفق
التأخير؟! فلم صباحاً غداً فسيكون

 في للسياحة أصال مخططة البحرين من كعائلة رحلتنا كانت

 والذهاب التغيير قرر والدي لكن الصيف، طوال فيها والبقاء لبنان

 مرة »عاليه« إلى والعودة أيام لبضعة أيضاً فيها لسياحةوا سوريا إلى

الخيال. في وال الحسبان في تكن فلم القدس أما أخرى،

 عمان، إلى السوري السائق سيارة أخذتنا الباكر الصباح في

 في نر فلم أتذكر. ما على بالليل وصلنا وشاق طويل طريق وبعد
القدس. إلى رحلنا التالي الصباح وفي شيناً، عمان

 9 وسروره إخفاءفرحه اليستطيع والدي كان الظهربقليل وقبل
 هي هذه . حاج. يا القدس وصلنا عليه: يكرر السائق يسمع وهو

القدس.

 في البقاء العائلة قررت بالسيارة المدينة في سريعة جولة وبعد

كان. وهكذا فيه، والصالة الوقت لبعض األقصى المسجد

 والمهابة بالقدسية مشبع جو في المسجد ووالدي أنا دخلت
 مملوءاً كان فقد عادياً؛ مسجداً المسجد يكن لم بالطبع والطهارة،

ذلك. وغير المعماري والجمال الروحي والتألق بالفخامة

 إلى رحلنا المظللة المسجد صحون أحد في سريع غداء وبعد

 الحديد، بسياج مسورة اآلن أمامي أراها أزال ال التي القدس حدود

ويقول: وراءها ما إلى يشير السائق وكان



 وبسرعة الثاني. فلسطين نصف هناك . حاج. يا . اليهود. هناك -
 القلب في بقي عجيباً حزناً لكن دمشق إلى عائدة السيارة انطلقت

 أخرى ناًأحزا بأن ينبئنا كأنه وقتاً ظل بل السيارة، مع سريعاً يغادر لم

الجميع. وتنتظر تنتظرنا فلسطين على

 جميل حلم إلى بذاكرتي أعود كأنني اآلن فلسطين أتذكر

مضى.
 الطفولة ذاكرة من القليلة الساعات تلك استعدت كلما لكنني

 بعض وتذكرت األقصى المسجد وردهات القدس شوارع بين

 يحفظان ووجداني ذاكرتي وأرى كله، المشهد أستعيد التفاصيل،

فلسطينعنظهرقلب.
 بأنني لشعوري مزهوا، تجعلني الطفولة من الساعات هذه إن بل 10

 زيارة استطاعوا الذين من جيلي، أبناء بين كثيراً محظوظاً كنت

م. ١٩٦٧ عام الغربية الضفة احتالل قبل فلسطين

 ذاكرتي من النسيان على العصية وحدها هي القدس ليست

 تربينا التي كلها والشعب البالد فلسطين بل جميعا، وذاكرتنا

 وثوراتها وأبطالها بتواريخها ذاكرتنا ومألت الجميل اسمها على

 والصور باألناشيد األجيال من والكثير جيلنا وجدان وشحنت

واألعالم.

 وبدايات والصبا الطفولة ذاكرة في رأيناها كما فلسطين تكن فلم
 ال الذي جرحنا دوماً كانت بل عادي، وطن مجرد الشباب

هي وجداننا في فلسطين كانت ينتهي. ال الذي ووجعنا يندمل



تقديم

 ساءالبؤ واألطفال والمشردون والخيام والالجئون والظلم القهر
 الثوار هي أيضاً بالمقابل وكانت ألنظمة،وا العرب هزيمة وتجسيد

واألمل. والشجاعة والفدائيون

منذ الكتاب هذا لتأليف حماسي أبقى الذي هو األمل هذا ولعل

طويلة. فترة

 االنتفاضة اندالع مع الكتاب في مرة ألول التفكير بدأت فقد

 جمع في الوقت ذلك منذ ورحت م، ١٩٨٦ عام ألولى ا الفلسطينية

وتجميعها. المصادر عن والبحث الوثائق

البدء بها بأس ال مادة تجميع بعد المرات إحدى في وحاولت

 الفصل كتابة في أبدأ كدت ما أنني أعترف أنني غير العمل، هذا في
11 اتفاقيات واإلسرائيليون الفلسطينيون وقع حتى الكتاب من األول
 الرئيس بين األبيض البيت في توقيع حفلة من تالها وما أوسلو

رابين. إسحاق اإلسرائيلي والزعيم عرفات ياسر الفلسطيني
 قل قد الكتاب لتأليف حماسي أن صراحة وبكل اآلن وأعترف

 تلك في وإصداره للكتاب معنى ال أن وجدت أنني درجة إلى أيامها

 شديد بإحباط وأصبت المزعومة، »السالم« أيام وفي الظروف
طويال. وقتاً معي استمر

 الكتب مشروعات مع وأوراقه الكتاب وثائق تركت وعندها
 باقياً كان أنه رغم أمره الوقت مع ونسيت تنتظر، التي األخرى

قلبي. على عزيزة وكأمنية بل كطموح،

كثيرة مياه فلسطين في السالم مياه في وجرت األيام وذهبت



تقديم

 وجددت أخرى مرة حماسي فأشعلت الثانية االنتفاضة جاءت حتى

األدراج. في ركناه الذي الطموح

 الكتاب كتب أ أن وصممت غياب طول بعد بهمة العمل وبدأت

أخرى. معاهدات توقيع وتم آخر »سالم« جرى ولو حتى

 عن جديدة ووثائق أوراق تجميع من المرة هذه واستفدت

 كمعلومات الكتاب في ننشرها الفلسطينية بالقضية البحرين عالقة

 أفادني السالم أن األولى للمرة شعرت وبالمقابل مرة، ألول ووثائق

السابقة. المرات في كثيراً أحبطني أن بعد جداً
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 تجميع طويل بحث وبعد السنوات تلك خالل واستطعت

 لندن هي عواصم ثالث بين والمصادر واألوراق الوثائق من الكثير

وعمان. والقاهرة

عالقة حول البريطانية الوثائق كل تجميع من تمكنت فقد

المكتبة محفوظات من وتصويرها الفلسطينية بالقضية البحرين

 بعد وعثرت لندن، البريطانية العاصمة في الهند مكتب البريطانية،

 المصرية الكتب دار أرشيف في الصحافة األوراق بعض على ذلك

 الموضوع حول قيمة معلومات على بالصدفة وحصلت بالقاهرة،

الهاشمية. األردنية بالمملكة عمان في
 شخصياً طموحاً يصبح لم الكتاب أن وجدت االنتفاضة وبفضل

 بالده تاريخ في يبحث لكاتب أمنية مجرد أو مثلي، لكاتب
 تجاه واجباً أؤدي بأني شعوراً االنتفاضة أعطتني بل ومنطقته،

به أعتز الذي القومي واجبي من وأقل بل الباسل، وشعبها فلسطين



 عاف
تقديم

إليه. بانتمائي وأفخر

 حقائق بعض إظهار استطعت ما بقدر حاولت الكتاب هذا وفي
 أن أهمها لعل عموماً، العربي والقارى، البحرين في للقارى، هامة

 الفلسطينيين أشقائهم مع البحرين أهل أبداه الذي الشعبي التضامن

 كما م ١٩٤٨ عام النكبة مع انطلقت تبرعات حملة مجرد يكن لم

 مرة، ألول المنطقة أبناء وحتى العرب من الكثير ذهن إلى يتبادر قد

 فترات منذ نشأ وغني قديم تاريخ له البحرين شعب تضامن إن بل

 بلفور وعد ظهور منذ بدأ الفلسطينية بالقضية الوعي وإن مبكرة،

اتخذت التضامن وأشكال مظاهر أن كما م، ١٩١٧ عام المشئوم

 هذا أن هو كله ذلك من واألهم والفعاليات، األساليب من الكثير

 كان الوقت ذلك في البحرينيون صنعه الذي الجميل التضامن
 في القليلة أموالهم من بالكثير فيه ضحوا وصادقاً أصيالً تضامناً
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 وخاضوا النفط، قبل وخاصة الصعبة االقتصادة الظروف تلك

 ضد وقفوا الذين اإلنكليز المستعمرين ضد ضارية كفاحية معارك

فلسطين. مع التضامن أشكال كافة

 البحرين في المقيمين العرب كل ومعهم البحرينيون حاول وقد
 حناجرهم وانطلقت وأهلها، فلسطين إلى يستطيعون ما كل تقديم

..تخافي ال فلسطين »يا م: ١٩٤٧عام فلسطين تقسيم عند بالهتاف
فداك«. اليوم كلنا

 عنوان اخترت فداك« »كلنا الهتاف ومنهذا
في فلسطين مع البحرين تضامن عن معبراً ليكون الرئيس الكتاب



 البسام خالد

م٢٠٠٥البحرين-يناير

ا«0ي)٢0و

 يينافكي
تقديم

المعاصر. التاريخ
 - ١٩١٧) وهي بالذات التاريخية الفترة هذه اخترت وقد
 الفترة هذه أن هو أهمها لعل ومتعددة كثيرة ألسباب م( ١٩٤٨

 في الكثيرون يجهلها التي المعاصر التاريخ في السنوات أكثر كانت

 إن بل الشعبين، بين والتضامن الكفاح عن العربي والعالم البحرين

اإلطالق. على شيء عنها يعرف ال وتفاصيلها أحداثها من الكثير
 ضاع فلسطين مع البحرين أهل تضامن من الفترة هذه أن كما

 اإلهمال بسبب واختفى والحقائق المعلومات من الكثير منها

ألوراق. وا الوثائق من الكثير
 بعدها وجدت ألنني م١٩٤٨ عام حتى البحث في وتوقفت

 سوات في والبحربن الفلسطينية بالقضية الخاصة األحداث أن 1و

 الكثير، عنها ونشر معروفة والسبعينيات والستينيات الخمسينيات

أخرى. وألجيال غيري لباحث أخرى مهمة تكون وقد
 لكشف محاولة مجرد الكتاب هذا أن النهاية في أقول أن وبقى

 الغموض، بعض فيه وعم الجهل من الكثير ه أصاب طويل تاريخ

 بتلك القارىء تنوير هي واألخيرة األولى الكتاب هذا مهمة ولعل

البحرين. في فلسطين أيام من الحافلة الجميلة الروزنامة
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 السنين، عشرات منذ وقضيتها فلسطين مع موعد على البحرين كانت

م.١٩١٧ عام نفسه الشهير بلفور وعد قبل حتى

 منطقة شعوب أكثر أهلها كان التي البحرين، أن التاريخ مفارقات فمن

 التي البلد هي م، ١٩٤٨ عام قل الفلسطينية للقضية دعماً العربي الخليج

فلسطين! في التفكير قبل لليهود دولة فيها تنشأ أن اقترح

 طبيب تقدم م ١٩١٧ عام من سبتمبر شهر من الثاني اليوم ففي

 بفرنسا باريس في مقيم روششتين« »م.ل. اسمه روسي يهودي

 السفير طريق عن البريطانية، الخارجية وزارة إلى مثير باقتراح

 البحرين في يهودية دولة إنشاء فيه يطلب باريس، في البريطاني
واإلحساء!

بقوله: اقتراحه الروسي اليهودي الطبيب وشرح
 القادم، للربيع مقاتلة يهودية قوة تجميع أجل من جاهداً »سأعمل

 فيما ستتضاعف القوة وهذة رجل. ألف وعشرين مائة من تتألف

 . الحلفاء. قوات مع بالتعاون األحيان بعض في تعمل وسوف بعد،

سيفقد ما سرعان لكنه البداية، في وهمياً هذا عرضي يبدو وقد

التاريخ مفارقات



اليهودية«. الفرقة من األولى اآلالف تصل عندما الوهمية صفة

كاآلتي: الشروط ويحدد

 «،الفارسي » الخليج قرب اإلحساء( ) التركية المقاطعة تصبح أن»

 وصول لدى اليهودية الفرقة بمساعدة يهودية دولة الكويت، عدا

 وهي تمركزهم مكان في ويدربون يجهزون رجل، ألف ثالثين

 من التجهيز تكاليف تدفع وأن الخليج، نفس في البحرين جزيرة

 بريطانيا من إما سلفا والتموين والنقل لإلعداد الالزمة وغيره تسليح

 الدولة على األول الدين المبالغ هذه وتكون الحلفاء. أو وحدها
 على القيادة هيئة من وقسماً المدربين الحلفاء يقدم وأن اليهودية،

 تحارب ال وأن زيه، ويرتدوا اليهودي الجيش خدمة في يعتبروا أن

 17 مهمة روششتين- أي هو- يتولى وأن اليهوديةإالفيآسيا، الفرق
 من خبرة ذوي رجال مساعدة يطلب وأن للعملية، العليا اإلدارة

 جهة، من اليهودية( )األمة مصالح لضمان الحلفاء دول أو إنكلترا

 وشرط الحلفاء، تجاه اللتزاماتها واألمين الدقيق التنفيذ وضمان

 اإلحساء غزو لحظة حتى التامة بالسرية العملية تحاط أن أخير

والبحرين«.
 البريطانية الحكومة ردت طويلة ومداوالت مناقشات وبعد

 عام من أكتوبر شهر من عشر الخامس اليوم في االقتراح على

مقائلة:١٩١٧

 في جديد عنصر إلدخال العام االعتراض عن النظر بصرف »إنه

الجدل مثار هي التي المشكلة عن النظر وبصرف العربية، الجزيرة



I
التاريخ مفارقات

 خاصة أسباب هناك مكان، أي في يهودية دولة إقامة مرغوبية حول

 ولإلقامة اليهودية الفرق تمركز من لكل المختارة المواقع العتبار

 وصف إن تماما. مالئمة غير المقترحة اليهودية للدولة النهائية
 فنية، وجهة من صحيحاً يكون أن يمكن تركية( )كوالية االحاء

 سنة منذ نجد أمير سعود ابن بحوزة الحقيقة في هي المنطقة لكن

 جاللته حكومة مع وتحالف صداقة معاهدة عقد الذي م، ١٩١٣

 بصراحة تعترف التي م،١٩١٥ األول( )كانون ديسمبر شهر في

 حكومة من المساعدة له وتضمن اإلحساء، في سعود ابن بحقوق

 يتعلق وفيما بالده. على أجنبية دولة أي هجوم حالة في جاللته

بريطانيا مع معاهدة عالقات لهم كانت شيوخها فإن بالبحرين

 بدون تقر، أن يمكنها ال جاللته وحكومة م، ١٨٢٠سنة منذ 1

بحقوقهم تتعلق اقتراحات أي الحكام، هؤالء من صريحة موافقة
(.١) اإلقليمية«

 باالعتذار كبرى كارثة من تخلصوا وشعبها البحرين أن وبرغم

 أن إال واإلحساء، البحرين في يهودية دولة تأسيس عن البريطاني

 هكذا مثل بريطانيا تقديم أن مبكرة فترة ومنذ شعرت البحرين
 من يعفيها ولن شيئاً يقدم لن وقضيتها وشعبها لفلسطين »اعتذارا«

األخالقي. الضمير وواجب ي نسانإل وا القومي واجبها
 كل فيها سبقوا جداً، مبكرة فترة ومنذ البحرينيون بداً وهكذا

 وخطورتها، الفلسطينية القضية يعون الخليج، منطقة في أشقائهم

يقاوم بدأ الذي الفلسطيني الكفاح دعم ضرورة غيرهم قبل وعرفوا



التاريخ مفارقات

 وعد إطالق منذ الصهيونية والمنظمات اإلنكليز المستعمرين

م. ١٩١٧ عام الشهير بلفور

بلفور غموض

 خطورة البداية في البحرينيون يدرك لم العرب، من وكغيرهم
 فلسطين أرض في لليهود قومي وطن إلعطاء الداعي بلفور وعد

 هذا خطورة يدركوا ولم الدولة، إقامة في لليهود بريطانيا ومساعدة

فترة. بعد إال الوعد

 البحرين، مجالس في بلفور وعد أخبار النتشار األولى األيام فمع

 وخاصة المجالس، رواد كان والمنامة، المحرق في وخاصة

 »غموض« حول األسئلة من الكثير يطرحون اللؤلؤ، تجار مجالس

 اإلجابة في البحرينيين المثقفين من الكثير تبرع ورغم الوعد. هذا

 فلسطين وحول بلفور شخصية حول المجالس رواد أسئلة على

 غامضة بقيت الوعد هذا حول الحقائق من الكثير أن إال نفسها،

(.٢) الشمالن عبدالعزيز المرحوم يقول كما

 يختفي راح ما سرعان بلفور وعد حول الغموض هذا لكن

 فلسطين، في لليهود وطن إقامة بخطورة ووعي فهم محله ويحل
 أو بالدهم بتقسيم سواء الفلسطينيين، على كارثة من يعنيه وما

أراضيهم. من الكثير على االستيالء

في تتحدث التي الصحف وصول مع أكثر الوعي وازداد
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التاريخ مفارقات

 على القومي الوعي وبدأ الوعد، هذا حول ومقاالتها أخبارها

االنتشار. في يأخذ الفلسطينية« القضية ه)) العربية البلدان مستوى

 بالبريد يصل بعضها كان التي الصحف، هذه في ينشر ما ومع
 من أفضل ووعياً فهماً البحرينيون وجد خاصة، اشتراكات عبر أو

 األولى والسنوات الوقت ومع الخاصة. المجالس وأسئلة أحاديث

 عن يعبرون راحوا — الشمالن عبدالعزيز المرحوم يروي كما —

العروبة. في أشقائهم مع التضامني وموقفهم تعاطفهم

 فلسطين في إلخوانهم دعمهم لتقديم الفرصة البحرينيون وانتظر

 التحريرية األفكار مع وتعاطفهم للعروبة والئهم إظهار في ليتسابقوا
العربية. القومية للمبادئ الكامل وتأييدهم

20
ألولى التبرعات

 نشر م،١٩٢٤ عام بداية ففي كثيراً، الفرصة تتأخر ولم
 العرب لعموم بياناً فلسطين في األعلى اإلسالمي الشرعي المجلس

 ينوي التي الكبيرة الترميم مشاريع دعم إلى فيه دعاهم والمسلمين

 مم المشتمل الشريف، القدسي الحرم بنيان في بها القيام المجلس
 األثرية والمباني الشريفة الصخرة وقبة األقصى المسجد على

 المجلس بيان وقال المقدس. بالمكان المحيطة واآلثار اإلسالمية

 الشريف القدسي الحرم عمارة في الترميمات تلك مجموع إن

ألف وخمسين مائة عن يقل ال ما إال تحتاج فلسطين في بالقدس



التاريخ مفارقات

البحرين تبرعات عن »المنار« مجلة تقرير من □

٣١٣ الشروعفيء.ار:الحرم"أقدعيثأشريغ , ' ح خ [ ج
المتبرعة ادة جنهيممى انج

فلسطين أعالي عن ٤٢٣١ ٣٧ه

الحجاز من ٣٨٧٦١ ٧٣٣

الهند من ٢٣٧٨٨ ٦٠٨

عنائعراق ٦٢٠٦ ٣٢٢

منالكويت ٩٣٦٢ ٢٠

منالبحرين ٢٦٨١ ٧٨٠

المحمرة من
-خي

٦١٢ ٦٣٥

ا(.٣) ي مصر جنيه
 م ١٩٢٨ عام مايوو أبريل شهري في »المنار« مجلة وذكرت

 في اإلسالمي األعلى المجلس يقول كما — الترميمات نفقات أن

 أمراؤهم و ملوكهم عامة؛ المسلمون قام إذا إال م تقو ال - فلسطين

 الكبيرة. النفقات من يتطلبه لما جدية مساعدة بمساعدته بهم وشعو

 يستصرخهم كافة العالم مسلمي إلى وجهها عامة دعوة بإذاعة فقام

 على يقبلوا أن اإلسالمي والفن اإلسالمية والحضارة اإلسالم باسم
 في اإلسالمية باللغات الدعوة نشرت وقد المشروع. هذا مؤازرة

 ال أو والحجاز مصر إلى الوفود أوفد ثم اإلسالمي، العالم أنحاء
 البالد هذه من األموال وجمع والعراق، والهند واألستاة وثانياً،

(.٤) أخرى بالد من اإلعانات إليه ووردت مختلفة بمقادير



القاهرة في البحرين بعثة ال

 فلسطين، في اإلسالمي األعلى المجلس نداءات هدي وعلى

 األقصى المسجد لصالح كبيرة تبرعات حملة البحرين في جرت

 مع تعاطفهم إلظهار ثمينة فرصة البحرينيون وجدها فلسطين، في

فلسطينعامة.
 ما يفوق ضخم مالي مبلغ على الحصول في الحملة وتنجح

 أسماء العدد نفس في »المنار« وتنشر الحمالت، منظمو قدره
 األقصى، المسجد لترميمات تبرعت التي واإلسالمية العربية البلدان
 وتواضع سكانها قلة رغم البالد تلك مقدمة في البحرين وتجيء

شعبها. إمكانيات

والهند فلسطين أهالي بعد الخامس المركز البحرين وتحتل



- __. فطى كلئ —
التاريخ مفارقات

 تبرعات بلغت حيث المتبرعين، قائمة في والعراق والحجاز
 الكويت تلتها قرشاً، ٧٨ .و مصرياً جنيهاً ٢٦٨١ مبلغ البحرين

(!٥) أمريكا في والمهاجرون وتركيا ومصر وسوريا والمحمرة
 النادي من بعثة سفر فرصة فلسطين تبرعات لجنة وتنتهز

 بن قاسم الشاعر وهم: عربية، جولة ضمن فلسطين إلى األدبي
 عبدالرحمن والتاجر الزائد عبدالله واألديب ي الشيراو محمد

 قيادة إلى البحرين أهل تبرع تسليم إليهم ويعهد القصيبي، حسن

التيكانوايزورونها™, باسى اإلسالمي األعلى المجلس
 اكتتاب حملة كانت البحرين لشعب األولى التجربة أن ورغم

 عبرت أنها إال بالقدس، األقصى المسجد ترميمات لدعم مالي

 الفلسطينية القضية دعم في للبحرين امتحان أول نجاح عن
 أشقائهم مع عادي غير وتعاطفاً حماساً وأظهرت القومية، والقضايا

الفلسطينيين.
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التاريسخ مفارقات

هوامش

 البحرين، في يهودية دولة اقتراح حول التفاصيل من لمزيد (١
 الريس رياض البسام، خالد - الحكايات« »خليج كتاب طالع

 ٨٥ صفحة من م،١٩٩٣ األولى الطبعة لندن، والنشر، للكتب
.٨٧إلىصفحة

 شهر في الكاتب ها أجرا الشمالن سعد لعزيز عبدا مع خاصة مقابلة ( ٢
 والده عن نقال ذلك الشمالن ويروى م ١٩٨٦ عام من سبتمبر

.الشمالن سعد

 شهر من عشر السابع اليوم في - الرابع الجزء - »المنار« مجلة (٣
القاهرة. ٣١٠، صفحة م، ١٩٢٨ عام من يوليو

السابق. المصدر (٤

السابق. المصدر (٥

 من كال فلسطين، بجاب زارت، قد األدبي النادي بعثة كانت (٦

كبيرا. احتفاء بالوفد احتفي وقد ومصر، العراق





__ K —
الوعي بدايات

 صورة اختلفت العشرين، القرن من الثالثينيات عقد البحرين دخول مع
 فعلى كثيراً. االجتماعية، وحتى واالقتصادية، السياسية وخارطتها البالد

 فمن وعالقاته. اإلنتاج وسائل في هائل تغير حدث االقتصادي الصعيد

 وعلى حياتهم في اللؤلو اقتصاد على سكانه غالبية يعتمد بسيط مجتمع

 أهله هجر جديد مجتمع إلى محدودة، فئات لدى والتجارة الزراعة أنشطة

 اللؤلؤ انتشار بسبب انهارت التي اللؤلؤ امبراطورية غالبهم أو جميعهم

 اكتشف الذي الجديدة، البترول امبراطورية ودخلوا الصناعي الياباني 26

 بدأت الكبير، االقتصادي التحول هذا ومع م.١٩٣٢ فيعام حقوله أول

وغيرهم. العمال مثل جديدة اجتماعية طبقات البحرين في تتشكل

 )مدرسة البحرين في النظامي التعليم بد، من تقريباً عقد فبعد

 المدن في التعليم وانتشار م(، ١٩١٩ عام بالمحرق الهداية

 ومثقفة متعلمة طبقة البحرين في تشكلت المنامة، خاصة األخرى،

 التحرري النهوض بداية مع يتشكل السياسي وعيها راح جديدة

 الريف وثورة مصر مفي١٩١٩ ثورة في تمثل الذي العربي القومي
وغيرها. السورية والثورة المغرب في

خيارات أمام نفسها المتعلمة الطبقة تلك وجدت ما وسرعان



الوعي بدايات

 والسياسي الثقافي للعمل محدودة

 سلطات كانت فوقتها البحرين. في

 إدارة في المتمثلة البريطاني االستعمار

 في تتحكم البريطانية السياسية الوكالة

 الدولة« ))بيت وكان البالد، مصير

 الحكومة هو الوكالة مقر المنامة في
 البريطاني المستشار كان بينما الفعلية،

 الحاكم هو بلجريف« »تشارلز
 أمور , كل في . يتدخل الذي التنفيذي

.كبيرها و صغيرها البالد

 7' العامة الحريات كات البريطاني والتحكم السيطرة تلك وبسبب
 أو أحزاب إلبشاء لألفراد تمنح تراخيص وال صحافة فال معدومة.

غيرها. أو ثقافية تجمعات

 أمامهم البحرين ومثقفو وطنيو يجد لم األوضاع تلك وأمام
 بعض فيها يحققون ورياضية وثقافية أدبية أندية إنشاء خيار سوى

والسياسية. الثقافية طموحاتهم

 المنامة في هامة أندية وتأسيس والمتعلمين، المثقفين وبجانب

 البحرين كانت البحرين، كنادي المحرق وفي واألهلي كالعروبة
 فراغ وشكل الصحافة. غياب تعاني الخليج بلدان من كغيرها

 والمثقفين. المتعلمين أفكار جمود الى أدى هاماً عامال الصحافة

تصل عربية ومجالت صحف مطالعة على غالبيتهم اعتماد ورغم



ت^نافل - --
الوعي بدايسات

 القاهرة من البحرين إلى

 إال وبيروت، والعراق

 المحدود انتشارها أن

 للرقابة عها وخضو

 جعل القاسية اإلنكليزية
 ومحصوراً محدوداً تأثيرها

 المثقفة الفئة تلك في

فقط.

 الصحافة غياب وبسبب

 لعامي الرأي عنتشكيل

 األندية تولت البحرين،

 ومعها واألدبية الثقافية

 التي الشعبية المجالس

 الشخصيات كبار يعقدها

 تشكيل والقرى المدن في

 ورسم العام الرأي هذا

 سياسته وتحديد وعيه

 القضايا إزاء ومواقفه

مية. والقو المحلية

 الصحافة غياب وأدى
السياسية الساحة عن أيضاً



٠
الوعي بدايسات

 في باالنتشار لتوها بدأت التي الراديو أجهزة انتشار إلى البحرين في

والكويت. البحرين في خاصة الخليج، منطقة

 المثقفين وطبقات التجارية األسر من كبير عدد اقتناء وساهم
 تحسن أدى وقد وحيدة. إعالمية كوسيلة عليه االعتماد إلى للراديو

 — الرميحي محمد الدكتور الباحث يقول -كما تصالاال وسائط
 طريق عن وبخاصة الخارجية، باألحداث متزايد اهتمام خلق »إلى
 دورها تلعب كانت العراقية فالدعاية بغداد، في غازي الملك إذاعة

بحرة(()'(-
 واالجتماعية والسياسية االقتصادية الخارطة هذه وسط وفي

 جديد، عهد إلى الفلسطينية القضية مع البحرينيون انتقل الجديدة،

 29 لم بشكل أوسع وجماهيري أعمق وسياسي أكبر قومي بوعي بشر
.كلها المنطقة تعهده

تجاهلبريطاني

 عام فلسطين في الشهير العام اإلضراب من أسابيع بضعة بعد

 عيسى بن حمد الشيخ له المغفور البحرين حاكم تلقى م ١٩٣٦
 المصابين لمساعدة العليا اللجنة رئيس من رسمية رسالة خليفة آل

 مصر في المسلمين الشبان لجمعيات العام والمدير فلسطين في

 أخوتها البحرين تساعد أن الحاكم من فيها يطلب سعيد عبدالحميد

المال. لهم وتجمع انتفاضتهم في الفلسطينيين



الوعي بدايات

 المندوب أطلع »الحاكم فإن زحالن روزماري الباحثة وحسب

 ذات المندوب ووجدها الرسالة مضمون على البريطاني السياسي

 المندوب من الحاكم استفسر وعندما لبريطانيا. معادية لهجة

 بعدم المندوب أبلغه يفعل، بما عليه يشير بأن البريطاني السياسي

 أي على بها ارتبط إذا الرأي سوء من وسيكون خطوة، أية اتخاذ

 وتجاهل البريطاني، المندوب بنصيحة البحرين حاكم وعمل نحو.

<.٢) النداء((

 البحرين أهل لدعم البريطاني التخوف أن الواضح من وكان
.يبرره ما له الفلسطينية للقضية عموماً والخليج

 كارثة م ١٩٣٦ عام فلسطين في العام اإلضراب وجه فقد

 ستها،لسيا خطيراً تحدياً وشكل البريطانية، بنتدااال لحكومة 30

 في السياسيين الوكالء على كثيرة مشكالت جلب الموقف وهذا
 تلك امتداد احتمال تجاه واضحاً قلقاً أبدوا الذين الخليج، منطقة

المناطق. هذه إلى اًت٠االضطرا

 من األخبار جميع منع الطرق بشتى السياسيون الوكالء وحاول
 كبيراً تحدياً يشكل كان الذي فلسطين، في اإلضراب عن االنتشار

البريطانية. لإلمبراطورية
 روزماري الباحثة تقول كما — المستغرب من يكن »لم ولذلك

 في البريطاني السياسي المندوب إلى وصلت عندما أنه — سعيد

 عن توزيعها يجري صحيفة عن أنباء ١٩٣٦ أكتوبر في البحرين

 معروف، محلي تاجر وهو كانو، أحمد يوسف استدعي فلسطين،



الوعي بدايات

 نداء كانت الصحيفة أن وتبين األنباء، هذه مصدر عن لالستفسار
 الدامية( )فلسطين فلسطين إلنقاذ اإلسالمي العالم إلى موجهاً

 األهالي، قتل القرى، تدمير البريطاني: الحكم فظائع من وشعبها

 عالم وهو الغطاء كاشف حسين محمد الشيخ كان و النساء، إخافة

 إلى وصلت التي الصحيفة يحرر الذي هو النجف، في شيعي

<•٣> دبي« طريق عن البحرين
 الرقابة من أفلتت قد الصحيفة تلك أن الواضح من وكان

 أحد طريق عن وصلت أنها أو البريد، على المشددة البريطانية

المسافرين.
 لمعادية لعربية لتحرريةوا لوطنية الصحف فوقتهاكانوصول

 3 1 ' تهريب عمليات تشبه جداً شاقة وعملية الصعوبة بالغ أمراً لإلنكليز
(.٤الشمالن) عبدالعزيز المرحوم يقول كما حالياً، المخدرات

 الباسلة الفلسطينية االنتفاضة وتقارير أخبار كانت بينما هذا

 ومسافرون خاصة مراسالت منها شتى، بطرق البحرين إلى تتواتر

 تشكل األخبار هذه ومع ذلك. وغير مسافرين طريق عن وصحف

 سياسة ضد عام واستياء الفلسطينيين مع شعبي تعاطف الوقت مع

الصهيونية. وعداءللحركة بريطايا

 السياسي المندوب هكينبونام توم أبلغ األجواء، هذه عكس وعلى

 السياسي المقيم - سعيد ماري روز الباحثة تقول كما البحرين- في

 فكرة لديه أن ويبدو بفلسطين، يهتم ال» حمد الشيخ بأن البريطاني

أقول أن »يؤسفني وأضاف وسكانه«. البلد موقع عن فقط مشوشة



الوعي بدايات

 الرأي وإن الموضوع، لهذا بالنسبة محلي عام رأي يوجد ال إنه

 قائال بالرد البريطاني السياسي المقيم وسارع مهتم«. غير المحلي
 مسألة الموضوع هذا حول عام رأي وجود »عدم أن يعتقد ال إنه

 ذلك كان حضوراً أقل العام الرأي كان كلما وإنه األسف. إلى تدعو

أفضل(()م
 باألهداف البريطانية المستعمرين أهداف تكن لم الواقع وفي

 حقائق إخفاء في وتمثلت تماما، واضحة كانت بل السرية،

 المساعدة في اإلجرامية سياستها وخاصة فلسطين، في األوضاع

 التجهيل سياسة على عالوة وحمايتهم، وتوطينهم اليهود هجرة على
عنهم. الحقائق وإخفاء للبحرينيين بالنسبة الفلسطينية بالقضية

 البحريني« العام الرأي »بجهل البريطانية التطمينات تلك لكن 32
 في يروها أن المستعمرون يريد التي الوحيدة الصورة تبدو كانت

البحرين.

لوعي بداية

 أن في وتتمثل تماماً، مختلفة كات فقد األخرى الصورة أما

 الوقت، مع يكبر الفلسطينية بالقضية وعيه راح البحريني الشارع
 الفلسطيني الشاعر وساهم م. ١٩٣٦ عام انتفاضة بعد وخاصة

 في إبراهيم«آنذاك أفندي »نوح البحرين بمطبعة الفني والخبير
 االنتفاضة تلك عن بحقائق البحرينيين تنوير في الفعالة المساهمة

البحرين في مقيماً إبراهيم نوح وكان فلسطين. في ألوضاعوا



الوعى بدايات

م،١٩٣٦ إلى ١٩٣٤مابين
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 من أكتوبر شهر في استشهد حتى

(.٦م)١٩٣٨ عام
 عام حركة حول كتبت التي واألبحاث الكتب كل وحاولت

 مجلس بإنشاء آنذاك طالبت التي البحرين في اإلصالحية م ١٩٣٨

 وإصالح األجانب العمال وتسريح مدنية قوانين وإدخال تشريعي

 واألبحاث الكتب كل حاولت وغيرها، الحريات وإطالق التعليم

 أن وبرغم فقط. المحلي بالشأن اإلصالحية الحركة تحصر أن

 في كانت البحرين في م ١٩٣٨ عام اإلصالحية الحركة اهتمامات
 بالقضية أيضاً اهتمت أنها إال طبيعي، شأن وهذا محلية، غالبيتها

 بخطورة الشعبي االهتمام عن الفترة تلك في وعبرت الفلسطينية.
 أشقائهم مع المحلي والتعاطف والتأيد فلسطين، في األوضاع

الفلسطينيين

»الرابطة جريدة نشرتها البحرين أوضاع عن طويلة رسالة وتعبر



——٠,١٤,

الوعي بدايات

 قلب أعماق من تنبعث »صرخة عنوان تحت بالقاهرة العربية«

الفلسطينية. بالقضية االهتمام بعض عن البحرين«

 إلى بمطالب تقدموا والطلبة العمال أن المقاإللى صاحب ويشير

 الضمان فيها ألن وقت، بأسرع تنفيذها و»طلب البحرين حكومة

 مطالب تسعة وبعد األمن«. وتوطيد الخواطر لتهدئة الوحيد

 منع - ١ ٠ » هو: المقال حسب العاشر المطلب كان محلية حقوقية

(.٧البحرينية«) جنسيتهم وإلغاء البالد دخول من اليهود

 بخطورة الشعبية الحركة وعي الهام المطلب هذا وأظهر

 العربية، البلدان من غيرها أو فلسطين إلى سواء اليهودية الهجرات

 الكارثة أساس هو واستيطانهم اليهود هجرة أن بالتالي بين كما

 العداء تزايد عن المطلب هذا عبر كما أيضاً. ونهايتها وبدايتها 34
 الصعب من كان وقت وفي عموماً، ولليهود الصهيونية للحركات

الصهيوني. اليهودي وبين العادي اليهودي اإلنسان بين التفريق

للبحرين فلسطين انتقاد

 التي »الشباب« جريدة أن إال والتعاطف، االهتمام هذا ورغم

 محمد المعروف الفلسطيني والمثقف الصحافي تحريرها يرأس

 هناك أن وجدت القاهرة، من تصدر كانت التي الطاهر، علي

 عن خبر في وقالت الفلسطينية، بالقضية يهتم ال من البحرين في

البحرين:



 _____ يينافل ____

الوعي بدايات

 البحرين قضاة بشدة ينتقد بارزة بحرينية شخصية لنا كتبت ))
 المصير نحو إطالقاً اهتمام أي إظهارهم لعدم والسنة الشيعة

 اسم إلى اإلشارة حتى رفض أحدهم إن بل لفلسطين، المظلم

خطبه في فلسطين

 آل عيسى بن محمد الشيخ الشاعر ناشد البحرين في سلنامرا إن

الفلسطينية«. القضية لمناصرة شخصياً يتدخل لكي خليفة

 سلنامرا »وانتقد قائلة: البحرين عن خبرها الصحيفة وأكملت

 سياستها وكذلك الشعب. تجاه الضاغطة البريطانية السياسة أيضاً

في دكاكين بفتح يقومون حيث البحرين، بدخول لليهود بالسماح

35



الوعي بدايات

)السوق(. القصيبي شارع
 بمقاطعة العرب البحرينيين جميع إلى بنداء مراسلنا رسالة وتنتهي

(٨) اليهود«. دكاكين
 عن القليلة بسطوره الفلسطينية »الشباب« جريدة خبر عبر لقد

الواقع. في كثيرة ودالالت معان
 رجال لجميع انتقاد الواقع في هو للقضاة وجه الذي فاالنتقاد
 القومية، وقضاياهم العامة الناس قضايا عن البتعادهم الدينآنذاك

 آنذاك الحاكم شقيق الرسالة حرضت كما فلسطين، رأسها وعلى

 القضية لمناصرة التدخل على عيسى بن محمد الشيخ وهو
 أي مع التعاطف وعدم طبعاً البريطانيين »تجاهل« بعد الفلسطينية

 إرجاع طبعاً الرسالة يفت ولم الفلسطينيين. لدعم شعبية مبادرة

 طالبت لكنها اإلنكليز، المستعمرين سياسة إلى األسباب بعض

 كانوا الذي اليهود التجار مقاطعة إلى واضح، وبشكل البحرينيين،
البحرينآنذاك. تجارة في به يستهان ال قطاعاً يشكلون

 جريدة في نشرت التي األخرى، البحرين أخبار حبر يجف ولم

 وقوية هامة مرحلة دخول البحرين بدأت حتى وغيرها، »الشباب«

م. ١٩٣٩ عام فلسطين لقضية دعمها في

ir



الوعي بدايات

هوامش

 الكويت في اإلصالحية م ١٩٣٨ حركة الرميحي، محمد د. (١

 العربية، والجزيرة الخليج دراسات مجلة ودبي، والبحرين

.١٩٧٥،٤٢ صفحة األولى، السنة ، ٤ العدد الكويت،

 ١٩٣٦) الفلسطينية والقضية الخليج زحالن، سعيد ماري روز د. ( ٢

 شهر ،٢٤ العدد بيروت، العربي، المستقبل مجلة م(،١٩٤٨-

م. ١٩٨١ أبريلعام

لسابق. المصدر (٣

 عام من سبتمبر شهر في الشمالن عبدالعزيز مع خاصة مقابلة (٤

م. ١٩٨٦

الفلسطينية. والقضية الخليج سابق، مصدر (٥

 البسام خالد كتاب طالع إبراهيم، نوح حول التفاصيل من لمزيد (٦

م. ١٩٩١ البحرين - األولى الطبعة اللؤلؤ«، جزائر في »رجال

 مجلة البحرين«، قلب أعماق من تنبعث »صرخة الشعب، أبن (٧

 ،١٢٩ الجزء القاهرة، م،١٩٣٨ ديسمبر ١٤ العربية، الرابطة

.٣٨و٣٧صفحة

م. ١٩٣٨ ديسمبر ١٣ القاهرة، الشباب، جريدة (٨
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جذاهـ

تستيقظ البحرين

 عام في فلسطين مع الكبرى التضامن بهبة وأهلها البحرين تفاجئ لم

 اإلنكليزية والسلطات والبلد البحرينيين فاجأت أنها من أكثر م ١٩٣٩

 الكبيرة العروبية والروح وأشكاله، التضامن ذلك بقوة آنذاك الحاكمة

األهالي. لدى الموجودة

 البحرين، في لألوضاع الفلسطينية »الشباب« جريدة انتقادات فمع

الفلسطينية. القضية لمناصرة أهلي بتجمع القيام محاوالت أولى بدأت

40
 تشكيل أجل من محاوالت عدة جرت م ١٩٣٩ عام بداية فمع

 اجتماعات بضعة وعقدت أهلها، و فلسطين ثوار لمساعدة لجنة

 المرحوم يذكر كما البحرينيين، الوطنيين من مجموعة بين صغيرة

(.١الشمالن) عبدالعزيز

 لمساعدة المالئمة الصيغ بحث االجتماعات تلك في وجرى

 بالفشل، طرحت التي الصيغ جميع وانتهت الفلسطيني، الشعب

 بالتأكيد، البريطانية السلطات بمعارضة ستصطدم أنها رأت ألنها
 وجدت ألنها سري، لتجمع أفكاراً بالمقابل المجموعة ورفضت

 ولقاءات وعينية مادية تبرعات جمع إلى يحتاج عمل من فائدة ال أنه

علني. عمل بممارسة له يسمح ال الناس مع



تستيقظ البحرين

أيتامفلسطين-البحرن لجنةاءانة
DEPUTATION FOR 11ع HELP 
0 PALESTINE orphans 

TELE ADDS. 
HELP PALESTINE 

BAHRAIN.

 مشاعر لكن الوقت، لبعض االجتماعات تلك وتوقفت

البحرين في تتوقف لم الفلسطينيين دعم إلى والحاجة التضامن
اإلطالق. على

 رسالة في البحرين في البريطاني السياسي المندوب ويعترف

 م١٩٣٩ عام من مارس شهر من عشر الثالث بتاريخ مؤرخة سرية

41

 فلسطين لشعب تبرعات إلرسال البحرينيين بعض من بتحركات
 بما البحرين، في األشخاص من القليل »إن رسالته: في ويكتب

 تبرعات بإرسال مهتمين يبدون أنفسهم، الشيوخ بعض فيهم
 واألطفال للنساء مخصص أنه يقال فلسطين، في مالي لصندوق

 الذين األشخاص هؤالء ويصر .االضطرابات بسبب اليتامى، العرب
فقط«. األيتام هؤالء مساعدة هو هدفهم أن على إلينا أتوا

 أية شخصياً لدي ليس الواقع: »وفي رسالته: المندوب ويكمل

 أنني وأعترف المالي. الصندوق هذا مثل وجود حول معلومات
هذا ينسون سوف أنهم آمل كنت و تساؤالتهم. حيال شيناً أفعل لم



تستيقظ البحرين

 يزال ال الحاكم( )شقيق بنعيسى محمد الشيخ لكن و الموضوع،

 (٢!) السلبي« موقفي لترك اضطررت فقد وبالتالي السؤال، يكرر
 كبيرة شعبية رغبة عن األخير السياسي المندوب موقف وعبر

 في هناك وكان األشخاص«، من »القليل قوله حسب يمثلها كان

 والتعبير دعمها إليصال وسيلة إيجاد تحاول جهة من أكثر البحرين

.الفلسطينية للقضية وتأييدها تضامنها عن

 البحرين في خ والشيو والتجار الوطنيين من الكثير حيرة وتنتهي

 ويوافق البحرين، في للجميع مقبولة صيغة اختيار إلى النهاية في
الفعليون. الحكام اإلنكليز؛ أيضاً عليها

تاريخي يوم ا

 شهر من الخامس اليوم تاريخي يوم البحرين وبالفعلتحتفل

 الثاني ربيع شهر من عشر السادس )الموافق م١٩٣٩ منعام يونيو
 لنصرة بحرينية تضامن لجنة أول هوميالد ه( ١٣٥٨ عام من

 أيتام إعانة »لجنة تأسيس عن ويعلن الفلسطيني، الشعب كفاح
فلسطين«.

 فلسطين« أيتام إعانة »لجنة تأسيس أن الواضح من كان لقد
 وأهل وشيوخ وتجار وطنيو فيه استطاع الذي الوحيد الشكل هو

 في المقيمين نجد أهل من العروبيين مجموعة ومعهم البحرين،

من قوية بمساندة اإلنكليز، من االعتراف هذا انتزاع البحرين،



،ع

تستيقظ البحرين

 خليفة بنعيسىآل عبدالله الشيخ وتحديداً الحاكمة، األسرة شيوخ

 الشيخ الحاكم شقيقا وهما خليفة آل عيسى بن محمد والشيخ

 وبارك اللجنة قيام واضح بشكل أيد الذي خليفة آل عيسى بن حمد

 مساعدة هو أساسي بهدف أساساً اللجنة هذه تأسيس وجاء.عملها

 ضد بطولية معركة يخوض كان الذي الفلسطيني، الشعب كفاح

 واليهود الصهيونية القوى وضد البريطاني، االستعمار سلطات

 تبرعات إليصال وسيلة أفضل أن المؤسسون ووجد فلسطين، في

 اإلنكليزية السلطات إقناع هو الفلسطينيين إلخوانهم البحرين أهل

 أو بالسياسة له عالقة وال بحت، »خيري« هو اللجنة هدف بأن

 بحيث إنساني؛ هدفها اللجنة وأن الفلسطينيين، الثوار مساعدة

 4 »إعانة لجنة تأسيس وشكل فقط! واألرامل لأليتام األموال ترسل
 أ الفلسطينية، القضية مع الضامن لحمالت قويل دعما فلسطين(( أيتام

 واألندية والشخصيات القوى كل نشاطات لتنظم اللجنة وجاءت

 والدتها مع خاصة الفلسطينيين، لمناصرة جهودها وتوحد وغيرها،

تأسيسها. في البحرين شخصيات كبار واشتراك القوية

نداءعام
فلسطين نكبة نحو البحرين شعور

 جريدة خرجت م١٩٣٩ منعام يونيو شهر من الثامن في
مع بالتضامن مملوءة األولى وصفحتها قرائها إلى »البحرين«



 كمنافآك

تستيقظ البحرين

 فتحت جميلة، بشائر عموماً وللعرب للبحرينيين وتحمل فلسطين

 »سمو آخر وعنوان فلسطين«، نكبة نحو البحرين »شعور عنوان
 في جليالن أميران اإلعانة.. لجنة يترأس عيسى بن عبدالله الشيخ

 لجنة تأسيس بنبأ البحرين أهالي الجريدة بشرت اللجنة« عضوية

 األسباب وشرحت المؤسسين أسماء ونشرت فلسطين أيتام إعانة

 الرئيس خبرها في »البحرين« جريدة وقالت ذلك. إلى دعت التي

األولى: الصفحة في

 مطامعها ووضحت الصهيونية قرن فيه ذر يوم أول »من

 تتبع واإلسالمية( العربية البالد من )كغيرها والبحرين وأخطارها،

 وتشعر وفوزه، انتصاره برجاء الفلسطيني، العربي الجهاد مراحل

 البلد هذا على انصبت التي الكارثة هذه فداحة من وحسرة بألم 44

 كل غمر الذي الشعور هذا برغم ولكن الوديع. اآلمن العري

 المنكوبين إلى بإحسانهم يبعثون كانوا المحسنين فإن الطبقات،

 األيام هذه كانت حتى األخرى، العربية البالد لجان بواسطة أفرادا

 االعتراف عدم على يصر الذي األبيض( )الكتاب فيها صدر التي

 والترمل التيتم بأخبار نباءاأل طفحت وحتى إسالميتها، أو بعروبتها

 شعب فصمم )فلسطين(. بالده في العربي الشعب يعانيهما اللذين
 اللجنة هذه فتألفت ومعنوياً، مادياً عطفه إعالن على البحرين

 تقاطر حتى تأليفها في االبتداء يعلن كاد وما الله، شاء إن الميمونة،

 وضع باب من هي فرأت عضويتها. التماس إلى البارزون األعيان

األمير تفاتح أن ألربابه، بالجميل واالعتراف مواضعها، في األشياء



جالهـ
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 العظمة صاحب أخا خليفة آل عيسى بن عبدالله الشيخ العظيم

 في إليه فأرسلت رئاستها. عليه وتعرض البحرين، أمير حمد الشيخ

 )إن فيه جاء خطابا الثاني ربيع شهر من عشر السادس تأليفها يوم
 العطف من عنكم عرف وما العربية، وشهامتكم الدينية، حميتكم

 إلعانة حديثاً تألفت التي اللجنة حملت فلسطين، ي منكوب على

 وسألت لها، رياستكم بشرف الحظوة إلى التطلع على فلسطين

 جواب فورد الجتماعها، المناسبين واليوم الوقت عن سموه اللجنة
(.٣حاأل(() سموه

»حضرات يقول: حيث عبدالله الشيخ رد الجريدة وتنشر

فلسطين ي منكوب إعانة هيئة أعضاء الكرام: األماجد األجالء
ذا تشرفنابكتابكموبركاته. الله ورحمة عليكم السالم المحترمين..

 نبذل نحن علما. فيه ذكرتم بما أحطنا و اليوم، المؤرخ الكريم

 والنجاح. التوفيق له نرجو الذي المشروع هذا في والجاه المال

 المنامة بلدية دار في الثالثاء يوم بكره الجلسة تعقد أن نحب
 ودمتم صباحاً، عربي ١ :٣ ٠ الساعة المنامة( لبلدية رئيس )سموه

بنعيسى. عبدالله محترمين«.

 عيسى بن عبدالله الشيخ فهم: فلسطين أيتام لجنة أعضاء أما

 أمير — خليفة أحمدآل بن علي الشيخ اللجنة(، )رئيس خليفة آل

 أحمد اللجنة(، صندوق )أمين البسام العلي لعزيزعبدا ع، الرفا

 الحمد سليمان القصيبي، حسن بن عبدالعزيز فخرو، يوسف بن

محمد كانو، إبراهيم بن خليل المؤيد، إبراهيم بن خليل البسام،
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 محمود طيب، محمد كانو، محمد بن قاسم القاضي، الحمد

 بن قاسم الزياني، عبدالوهاب الشيخ بن عبدالرحمن عبدالنبي،

الجودر، علي بن إبراهيم بوحجي، يوسف الشيراوي، محمد
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بن عباس إسحاق، الشيخ

أحمد أبوالقاسم، علي

سيد إبراهيم، حسن بن
 زليخ، يوسف سعيد،
أبل، عبدالله بن علي
عبدعلي المديفع، حسن

حممد ،ت ا لعليو ا

أحمد السيد العريض،

 مهدي علوي، السيد بن
 مكي بن محمد الجشي،

 بن محمد البحارنة،

 بن محمد السرور، علي
 محمد الصفار، إبراهيم

حسين الفاضل، مبارك

بن يوسف يتيم، علي بن
اللجنة(. )سكرتير زائد آل بنعلي عبدالله محمود، عبدالله

 قرارات البحرين جريدة تنشر للجنة، األول االجتماع وبعد
عام اجتماع عقد أوال: التاليان »القراران وهي األولى اللجنة
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نداءعام
منمتجدوهءذداش!!١اتذغقو٠و

ايهالشعب! فلسطين
.غرب٢ليو٠االبذ وم يوم ال المدنه يومالمروباليومبوم االسالمالوم وم ايوم

الشمب اها جيفتك٥ تكتب اليوم بنو. الوطن واجب يؤدي واليوم ٠محيو لة ال الى
 و،طمه، دين من عدم .اانت تبل والوم واالسالميه الرية السوب محثق ين

٦ضاعس|ش٠صئئئعك1||غكائئي
البحرين جريدة خبر ه

 البحرين مرسح فناء في ٩٣٠ الساعة الجمعة يوم ظهر بعد

 لجمع واألريحية النخوة فيه يتوسم من له يدعى البحرين( )سينما

 إ 7 عقد ثانيا: المدعوين. إلى أرسلت بطاقات طبعت وقد التبرعات،
 اللجان تأليف في للنظر القادم السبت يوم للجنة ثان اجتماع

والقرى«. المدن من اإلعانات لجميع الفرعية
 قرارات الزائد عبدالله تحريرها ورئيس الجريدة صاحب ويختتم

 يحب »من كل فيه يدعو للجنة، سكرتيراً بصفته نداء، بتوجيه اللجنة

 غداً االجتماع تشريف إلى سهواً بطاقة وصلته تكن ولم اإلحسان

 المتبرعين أسماء جميع تنشر وسوف العصر( بعد ٩: ٣ ٠ )الجمعة

 إحدى إلى التبرعات وترسل البحرين، جريدة في تبرعاتهم ومقدار
 مصر في إعاناته اإلسالمي العالم لها يبعث التي الوطنية الهيئات

 عن ترسله الذي الوصل وسينقش اللجنة، لقرار طبقاً بيروت، أو

البحرين(()؛(. جريدة في ويطبع الزنكوغراف على النقود استالم
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— ل —
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 تنشر مؤسسيها، أسماء ونشر وتأسيسها، اللجنة بيان وبجانب
 والعرب للبحرينيين عاماً نداء أيضاً نفسه العدد في البحرين جريدة

 تجدوه خير من تنفقوا وما عام.. »نداء عنوان تحت البحرين في
 يوم »اليوم النداء: نص يقول الشعب«.. أيها فلسطين الله! عند

 اإلحسان. يوم اليوم الصدقة. يوم اليوم العروبة. يوم اليوم اإلسالم.

 بنوه. الوطن واجب يؤدي واليوم محبوه، الله إلى يتقرب اليوم

 العربية الشعوب صحائف بين الشعب أيها صحيفتك تكتب اليوم

 وكرم وعاطفة دين من عليه أنت ما يتجلى واليوم واإلسالمية،

 نكبة إنها . محمد. أتباع يا فلسطين! العرب أيها فلسطين ! ونجده!

 وكل وقد وعروبتك، ودينك بأمتك حلت مثلها التاريخ يشهد لم

 في ضحاياها. على واإلشفاق أعبائها بعض تخفيف اليوم إليك

 السنين أمضوا العروبة في وإخوانكم الدين في إخوانكم فلسطين

 ويتحملون قبل، من أحد يالقه لم بما عليهم يصب واألذى الطوال
 أنفسهم من ألوف بالله. الثقة لوال حمله، البشر يستطيع ال ما منه

 الوطن سبيل في أريقت بعد زكيةودماء زهقت، باإليمان العامرة

 عشرات واأليتام األرامل من وراءها تاركة والشهادة. الجهاد في

 ما المأوى من وال يأكلون، ما الطعام من يجدون ال األلوف من

 األرض فراشهم عراة، حفاة يلبسون. ما الثياب من وال يسكنون،

 قبل األعداء بها شهد واقعة حقائق هذه السماء.. وغطاؤهم

 منازل . الواقع. عن زيادة وال للمبالغة، أثر فيها فليس األصدقاء،

النيران. تلتهمه وأثاث مبعثرة، ومئونة مسلوبة، وأموال مهدومة،
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 واقع هو وما هذا، كل
 إال يزدها لم هذا، من أكثر

 كم بالد عن الدفاع في استماتة
 ينطفيء أن من خوفاً المقدسة،

 صرح وينهد اإلسالم، نور فيها

 المسجد عن ودفاعا العروبة،

 أولىلقبلتين المبارك؛ األقصى
 سيدنا ومهد الحرمين ثالث و

السالم. عليه عيسى
 للجهاد تنفروا

 ومن بالمال، وأراملهم الشهداء أيتام غوث إلى فسارعوا بالنفس،
(. المفلحون«) هم فأولئك نفسه شح يوق

 بن للهعبدا للشيخ كبيرة فوتوغرافية صورة الجريدة تنشر كما

 خليفة آل عيسى بن عبدالله الشيخ سمو تحتها: وكتبت عيسى،

اللجنة. رئيس

 بداية عن واإلعالن اللجنة، بتأسيس وأهلها البحرين وخرجت

كبير. شعبي بانتصار المنامة في أعمالها

 لم كبيرة بقوة العلن إلى فلسطين« أيتام إعانة »لجنة خرجت فقد
قبل. من كله الخليج وربما البحرين تشهدها

 الحاكمة، األسرة أعضاء كبار من عدد اللجنة في شارك فقد
وأعطى والشيعية، السنية الطائفتين من البحرين وأعيان تجار وكبار

لم كنتم فإذا
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كتاسى
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 أي لها. كبيراً وطنياً بعداً الشيعية الشخصيات من عدد اشتراك

 بهذه تشكل الحديث البحرين تاريخ في أهلية لجنة أول أنها

 من عدد دخول وأعطى الطائفية. ونبذ واالتفاق والتالف القوة

 أمثال: البحرين، في المقيمين نجد أهل من والتجار الشخصيات

 أحدهم تعيين و القاضي، الحمد محمد و البسام، الحمد سليمان
 ياً عروب بعداً اللجنة لصندوق أميناً البسام العلي عبدالعزيز وهو

 في المقيمين العرب لكافة هي اللجنة أن وإظهار للجنة، وقومياً
أيضاً. األجانب ولكافة بل البحرين،

لدموع« و»ا التبرع إلى سباق

 فلسطين«، أيتام إعانة »لجنة نداءات نشر من فقط واحد يوم بعد

 بدأت البحرين، جريدة في مؤسسيها وأسماء تأسيسها خبر ونشر

 زمن منذ البحرين شعب انتظرها طالما التي فعالياتها أولى اللجنة

طويل.

 البحرين سينما دار غصت يونيو شهر من التاسع اليوم ففي
 جاءوا الذين واألهالي والمدعوين الشخصيات بعشرات بالمنامة

المكافح. وشعبه فلسطين مع تضامنهم عن للتعبير

 الخامس اليوم في الصادر عددها في البحرين جريدة وتؤكد
 الضخمة الشعبية المشاركة م ١٩٣٩ عام من يونيو شهر من عشر

األهالي »تسابق بعنوان لها موضوع في تذكر حيث فلسطين، لنداء
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لفلسطين«: التبرع إلى
 لحضور الدعوة بطاقات في اللجنة ضربته الذي الموعد »كان

 بالتوقيت ظهراً ٣:٣٠) ٩:٣. الساعة )الجمعة( المتبرعين

 الثامنة الساعة منذ يتوافدون الناس طفق ولكن الحالي( اإلفرنجي
 مستبشرة بقلوب البحرين( مرسح )فناء مألوا حتى ظهراً( )الثانية

(.٦ضاحكة«) ووجوه
 أنهاراً، الدموع نثرت ما سرعان الضاحكة الوجوه تلك ولكن

 فلسطين نكبة عن بالحديث الخطباء بدأ عندما الجريدة، حسب

الفلسطيني. الشعب وكفاح

 البحرين سينما دار في االحتفال وقائع البحرين جريدة وتصف

قائلة: م ١٩٣٩ عام يونيومن شهر من التاسع اليوم في بالمنامة
الكريم القرآن بآي تماما عربي ١ . الساعة في الجلسة »وفتحت

لفلسطين التبرع الى االهلين تسابق
 ٩-٣اللجنةفيبطاقاتالدعوةملضوراملتربعني)اجلمة(اإلعة. ضربه الذي املوعد كان

 بقلوب البحرين( مم-ح )فأء ملؤ حىت الثا^نه االءة منذ فدون ولكنطفقالناستوا
 القرآن بآي متامًا ي عرب (١). االء: يف اجللة ضاحكة-وفتحت ووجوه متبرتة

 المري السو صاب نطاب م ملطر ابراهم بن االدببخيفه الناب من الكرمي
 اللجنة(سكرتري اجلريد. عذه ٠ر٦)ما القاه اخلا^ة بنعيى اليخعدال^ة املعظم

افئصسصصمبد
١٩٣٩ يوليو ١٥س البحرين جريدة خبر ا0
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 صاحب خطاب ثم مطر، آل إبراهيم بن خليفة األديب الشاب من

 ألقاه خليفة آل عيسى بن عبدالله الشيخ المعظم األمير السمو

الفضيلة صاحب قام ثم اللجنة(. سكرتير الجريدة هذه )صاحب 5و
 الدموع استدر قيماً خطاباً فالقى سعد بن عبداللطيف الشيخ

 ثم فلسطين. نكبة فداحة ذكر عندما خصوصاً الزفرات، واستثار

 بخطاب الحلي عبدالحسين الشيخ العالمة األستاذ حضرة تاله
 يحمسه وآناً يبكيه فتارة ومنازعه. الجمهور بعواطف تالعب جليل

 دعي ذلك وبعد دائماً. بالتصفيق يقاطع وكان يستثيره، وتارة

 األهلية اإلصالح مدرسة مدير المعاودة لرحمنعبدا الشاب الشاعر

(.٧الحاضرين«) أعجبت قصيدة فألقى

 رئيس خطاب الزائد عبدالله الصحافي ألقى االحتفال بداية في

 خليفة آل عيسى بن عبدالله الشيخ فلسطين أيتام إعانة لجنة

فيه: قال
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 من أروعه وما سام، غرض من أجله .ما االجالء. السادة »أيها

 وعوامل الرحمة عواطف تحدوكم مختارين جنتم جامع حفل
 ين. والمنكوب لليتامى اإلعانة لتدفعوا مسرعين جئتم الشفقة..

العربية. الشمائل لهذه فمرحى

 عن الذود في الواجب ضحية ذهبوا الذين بالشهداء وكأني
 قبورهم من الله إلى الضراعة أكف يرفعون اإلسالمية، المقدسات

 ذرياتهم عن خففتم إذ أنفقتم. مما بخير يعوضكم أن يدعونه

 تحت وهم إليهم الطمأنينة وبعثتم والترمل، اليتم االم وزوجاتهم

اللحود.

اإلجالء.. لسادة أيها

 5٠3 والتي هناك، إخوانكم أناختعلى التي والشقاء البؤس إنحالة
 إشفاقا عبراته وتنهمر حناناً يذوب المسلم تجعل باءاأل بها تواترت

إيمان. من ذرة ولو قلبه في كان إذا
 ما أضعاف وعوضكم فيكم، الله بارك إحسانكم، فابذلوا

 قد بالدكم أعيان من الكثيرين تضم التي اللجنة وهذه تنفقون،

 المخصص الجهة إلى تدفعونه درهم كل ليصل التامة التدابير اتخذت
الله«. ورحمة عليكم والسالم لها،

 عن فيه تحدث خطاباً السعد للطيفعبدا الشيخ ألقى بعدها

 والوقوف نصرتهم إلى البحرين أهل ودعا فلسطين، أهل معاناة

بالمال. معهم

طويالً خطاباً الحلي عبدالحسين الشيخ ألقى كما
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بعضه: في قال
 باستطاعتنا فليس القضية، هذه نعالج أن نحن أردنا »وإذا

 بهم محنتنا نعالج أن يلزم وإنما فلسطين، رجال عن المحنة رفع

 أيتامهم ككفالة المقدورة، النواحي من عنهم الويالت بتخفيف

 فيما لهم منا ومشاركة نصرة يعد مما ذلك إلى وما وأراملهم،

به«. يعومول

وأضاف:

 إلى المبادرة في عليكم يؤثر أنه أرى ال الحاضر.. المأل »أيها

التخالف من شيء وشهامة بسخاء المقدس الواجب بهذا القيام

54
 العصورالمظلمة في فقط اليا-ة أحدثته الذي الطائفي والتفرق

 اليتيم ورحمة الضعيف رحمة فإن براء. منه والدين التاريخ، من

 يهيمن أن ينبغي ال مشتركة ودينية عاطفية أمور المرأة ورحمة

 الوضاء، الوجه يستر وكيف المذهبي. واالنشطار التحزب عليها

 والعرفاء الخادع. والتمويه المكر الطيبة، الخالل هذه الشتراك
 ال التي األمم عليه تعطف يزل ولم كان اليتيم أن يقيئاً يعلمون كافة

 ذلك وما ديني، قانون بأي تلتزم وال الوضعية القوانين غير تعرف

 القيام اإلنسان على تحتم التي هي فقط الشريفة العاطفة ألن إال
الضعيفة النفس على وعطفاً المفجوعة باإلنسانية رحمة بذلك

والراحة السرور وتوصل آالمها من تخفف كما الخائرة، والقوى
الهلعة«. أكبادها إلى

قائال: فلسطين نداء احتفال في كلمته الحلي الشيخ واختتم
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 االجتماع هذا نعتبر أن وعليكم علي الكرام.. السادة »أيها

 أسمى إلى ويقربنا يقود ألنه فيه اتفقنا اجتماع أسعد الباهر الشائق

 وبه الطائفي، واإلحساس السامي المبدأ على يقوم طيب عمل

 يعرف وبه وشهامتهم. ونجدتهم العرب وفاء مظاهره بين يتجلى
 بعد علينا وما الكاملة.. اإلسالمية والعاطفة ورحمته اإلسالم عدل

 العز يديم أن شأنه , جل إليه االبتهال أكف نرفع أن إال الواجب أداء

 أليتام الموقرة اإلعانة لجنة رئيس المحترم األمير لسمو والعظمة
 اللجنة أعضاء سائر و خليفة، آل عيسى بن عبدالله الشيخ فلسطين

 اليوم نجتمع بجهودهم الذين ومنغيرهم الطيبة المالكة األسرة من

 وعليهم علينا يمن أن ذكره عز إليه سل نتو و ، المقدس الواجب ألداء

 55 المعظم البالد ملك كنف في بالرعاية جمعاء األمة وعلى كافة
خالد«. وعز برفاه الزالوا الكرام وأنجاله

 ألهبت حماسية قصيدة المعاودة عبدالرحمن الشاعر وألقى

بعضها: في قال المشاعر
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 زكية دماء إال راعني »وما

 قائم فلسطين في وخطب تراق

 أعزة علينا إخوان هنالك

 مناهم أقصى اإلسالم نصرة رأوا

 وانبروا الشهادة نيل إلى تنادوا
 دعاهم للجهاد صوتاً يلبون

 وعاجزاً رضيعاً طفال خلفوا وكم

 راحم الدهر لها إن ما وأرملة

 شاد والفكر غوثاه، أيا تصيح

 لخدساجم على منها ودمعاألسى 56

 بوحيدها روعت ثكلى رب ويا

اثم«. الحق على يجني ما بأبشع

 أهل مع التضامن إلى والعرب البحرينيين المعاودة الشاعر ودعا

:أيضاً قصيدته في يقول حيث فلسطين،

 إنها الشهيدة فلسطين »أغيثوا

 ومآتم كلها تتارى مآس
 يعيلها من لها ما يتامى أغيثوا

 فقاوموا أهينوا قد قوم وأشتات
 عزمهم قل ما الله سبيل في قضوا

ظالم الناس على يزجيه عذاب
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 والعلى والدين الحق شهداء قضوا
 والعزائم أفعالهم ضعفت وما
 العلى إلى سراعاً السامي البلد بني

وساهموا الكرام ألفعال وهبوا
سماحة )بحر( البحرين بالدكم
يزاحم ال الذي الفضل هو )وبحر(

 إنهم الشقيقة ألبناء فجودوا

٠ ((حماكموا لحفظ جادوا بأرواحهم

فلسطين أيتام إعانة للجنة كبير نجاح

 في ومناصريها البحرين في فلسطين« أيتام إعانة »لجنة حققت
 فيها بما التوقعات، كل فاق كبيراً نجاحاً عملها من األولى األسابيع

 النقدية التبرعات حجم وبلغ أنفسهم. اللجنة مؤسسي توقعات
 سكانه أغلبية يعاني صغير ببلد قياساً عادية، غير ضخمة مبالغ

 من جرتها وما اللؤلؤ، إمبراطورية انهيار جراء من اقتصادية ضائقة
كثيرة. اقتصادية مشكالت

 االحتفال في التبرعات مجموع البحرين« »جريدة وأحصت
 عيسى بن عبدالله الشيخ افتتح وقد روبية. ألف عشر تسعة بحوالي

 تاله ثم روبية ألف بمبلغ االكتتاب — اللجنة رئيس — خليفة آل

 روية إال روية ألف بمبلغ فتبرع خليفة آل حمد بن سلمان الشيخ
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 عبدالله الشيخ وتاله روبية(، وتسعين وتسعة تسعمائة )أي واحدة

 الشيخ ثم روبية، بخمسمائة فتبرع الحاكم نجل خليفة حمدآل بن
 ثم روبية، بخمسمائة أيضاً الحاكم نجل خليفة آل حمد بن دعيج

(.٨الحضور) وكبار التجار تبرعات تتالت

 على وحصولها فلسطين أيتام إعانة لجنة احتفال نجاح وسجل

منها: هامة، حقائق بعض غيرمسبوق النقدية للتبرعات حجم

 الوعي وازدياد الفلسطينية، للقضية الكاسح الشعبي التأيد أوال:

 تنامي وكذلك الصهيونية، الحركة مع وصراعها بفلسطين السياسي

معها. والتفاعل البحرينيين عند القومي الوعي
 الفلسطينية، كالقضية الكبيرة وخاصة القومية، القضايا إن ثانياً:

 طبقاتهم كافة توحد أن وتستطيع وتعبئتهم، الجماهير حشد تستطيع

 من المئات شارك حيث اللجنة. لدعم حدث ما وهو وطوائفهم،

 في ونسوا النظير، منقطع بسخاء وتبرعوا والملل الطوائف كافة

 تظهر ولم بل ومشكالتهم. خالفاتهم كل لفلسطين تعاطفهم غمرة

 ثانية دون وطبقة أخرى دون جهة تفوق عن وأشخاصها التبرعات

طائفة. عن طائفة أو
 أيتام إعانة »لجنة حققتها التي النجاحات هذه فاجأت لقد ثاكاً:

 بسيطة فترة سوى تأسيسها على يمض لم التي الوليدة فلسطين«

 فلسطين مع للتعاطف الكبير بالحجم آنذاك، البالد حكام اإلنكليز؛

التبرعات. وحجم لالحتفال الضخم الحضور وأرعبهم وشعبها،

للقضية، المتبرعين وكرم التبرعات، ضخامة على عالوة رابعاً:



ائغ
تستيقظ البحرين

 كان فيها البحرين في واألجنبية العربية العجاليات كل انضمام فإن

المتبرعين. رأس على كانوا منهم الكثير إن بل األهمية، بالغ أمراً
 أسماؤهم فجاءت التبرع، في والكرم بالتسابق النجديون تميز فقد

 وسليمان البسام العلي عبدالعزيز أمثال: القوائم، جميع مقدمة في

 في النجديون وتقدم وغيرهم، العجاجي. ومحمد البسام الحمد

 لجنة قيادة في سواء فلسطين، شعب مع المتضامنين صفوف مقدمة

البحرينيين. غير من المتبرعين وأكثرية مقدمة في فلسطين، أيتام

 مع البحرين في المقيمين العراقيين بعض التبرعات في وشارك
 األنظار البحرين في المقيمين اليهود أبناء بعض ولفت العرب. بقية
 فقد فلسطين، أجل من والتبرع التضامن حملة في اشتراكهم إلى

 التبرعات قائمة في وغيره سيموت، توماس مثل: يهود أسماء برزت

والمتبرعين.

 في المقيمين الهنود من مجموعة اليهود على عالوة واشترك
 جميع على وعمومها الحملة ضخامة عن عبرت لفتة في المنامة

البحرين.

تتوالى التبرعات

 وعدت كما »البحرين« جريدة بدأت

 دفعات على المتبرعين أسماء بنشر قراءها

تبرعهم. مبالغ حسب الجريدة أعداد في
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تلنافل
تستيقظ البحرين

 أن الجريدة نشرته بيان في فلسطين أيتام إعانة لجنة واعتبرت

 دفعة ستليها ألنه أولى، دفعة مجرد هو االحتفال يوم تبرعات

 الله جزى بها. بأس ال بهمة سائر »االكتتاب وأن (٢ )نمرة

 األربعة للشيوخ األولى القائمة وبعد (.٩خير«) كل المحسنين

 في تبرعوا الذين من القائمة رأس على جاء سابقا، ذكروا الذين

 فخرو، عبدالرحمن يوسف القصيبي، عبدالعزيز من: كل االحتفال

 طيب محمد البسام، العلي عبدالعزيز مطر، حسين بن سلمان

 األسرة من أخرى وقائمة روبية، خمسمائة بمبالغ وغيرهم خنجي،
 وعبدالله المؤيد، إبراهيم وخليل البسام، الحمد وسليمان الحاكمة،

 ونبث روبية. مائتي بمبلغ وغيرهم بستكي، لنوروعبدا الزائد،

للقضية للمتبرعين األولى القائمة في المتبرعين أسماء بعض هنا
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كاالتي:(١ البحرين) في الفلسطينية

روبية
اللجنة رئيس خليفة آل عبدالله الشيخ السمو صاحب ١ . ..

خليفة ال حمد الشيخ بن سلمان الشيخ السمو صاحب ٩٩٩
خليفة حمدآل الشيخ بن عبدالله الشيخ السمو صاحب ه * ٠

خليفة حمدآل الشيخ بن دعيج الشيخ السمو صاحب ٥ ٠ .

كانو أحمد يوسف الحاج ٥٠٠

وإخوانه القصيبي عبدالعزيز الحاج ٥ ٠ ٠

وأوالده فخرو عبدالرحمن يوسف ٥. ٠
مطر حسين بن سلمان الحاج ٥ ٠ ٠

6 1 البسام العلي عبدالعزيز الحاج ٥ ٠ ٠
وأوالده خنجي طيب محمد الحاج ٥٠٠



تستيقظ البحرين

عبداللطيف بن مصطفى الشيخ ٥ ٠ ٠
وإخوانه العجاجي العبدالعزيز محمد الحاج ٥ ٠ ٠

كانو إبراهيم بن خليل الحاج ٥ ٠ ٠
سياديه عبدالله حسن الحاج ٥٠٠
يحيى محمدآغا الحاج ٤٩٩

جعفر محمد بن خنجي طاهر محمد ٣٠٠

البحرين مرسح ٣ ٠ ٠
 أصحابه وتبرع يونيو ١٤ مساء بدخل تبرعه البحرين مرسح ٣٤٣

موضعه. في ذلك وذكر روبية بمائتي واحد كل الخمسة

خليفة حمدآل الشيخ بن أحمد الشيخ ٢٥٠

خليفة ال محمد الشيخ بن علي الشيخ ٢ ٠ ٠

خليفة حمدآل الشيخ بن مبارك الشيخ ٢٠٠
خليفة آل عبدالله بن علي الشيخ ٢٠٠

 الرفاع أمير خليفة آل أحمد بن علي الشيخ ٢ ٠ ٠
البسام الحمد سليمان الحاج ٢٠٠

أبل عبدالله بن علي الحاج ٢ . .

رضا أكبر علي يوسف الحاج ٢ ٠ ٠

المؤيد إبراهيم خليل الحاج ٢ ٠ ٠
القصير علي بن أحمد الحاج ٢ ٠ ٠
المسلم محمد بن جبر الحاج ٢ ٠ ٠

بستكي عبدالنور الشيخ ٢ ٠٠
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وإخوانه العوجان عبدالله ٢٠٠
الزامل وعبدالله الروق حمد ١ .

المحرق في البحرين نادي ٢ ٠ ٠
 أيضاً وتبرع الزائد علي بن عبدالله ٢ ..

المطبوعات بجميع
الشيراوي وجاسم عبدالله بن علي ٢ . .

البسام السليمان عبدالعزيز ٢ ٠ ٠

بوحيمد إبراهيم بن سليمان ١٥٠

 ابنا محمد والشيخ علي الشيخ ١ ٥ ٠

بالرفاع خليفة أحمدآل بن خليفة الشيخ

 شريف طاهرآل محمد الحاج ١ ٥ ٠

 جنجي أمينعبدالعزيز الحاجمحمد ١٥
طاهر محمد كاتب

الخليفة عيسى بن محمد الشيخ بن إبراهيم الشيخ ١
الخليفة ح صبا بن حمود الشيخ ١ ٠
الدوسري عبدالله بن أحمد الحاج ١ .

القاضي حمد أبناء وعبدالله محمد ١ .

البسام الفهد سليمان ١ ٠

بوشهري عبدالنبي محمود ١ ٠
بوشهري كاظم علي حسين ١ ٠

عباسكازروني ١ ٠ ٠
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بالمنامة األهلي النادي ٢ ٠ ٠
الزياني عبدالله بن سلمان الحاج ١ . .

 إبراهيم بن عبدالله بن حمد الشيخ ١ ٠٠

الخليفة
( السنة ) ع الشر محكمة قضاة ١٠٠

 الجالهمة خليفة بن مبارك الحاج ١ ٠ ٠
 الشيخ بن عبدالرحمن الحاج ١٠

وأوالده الزياني عبدالوهاب
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هندي بن صالح بن عيسى ١ ٠ ٠
 محمود بن عبداللطيف الشيخ ١٠٠

وأوالده
 أبناء أحمد والحاج إبراهيم الحاج ١٠٠

مطر سلمان الحاج

الشيخ تابع صالح بن حسن الحاج ١ ٠ ٠

حمل
مناعي للهعبدا بن أحمد الحاج ١ .

المشاري خالد الحاج ٦
البناي أمني حممد األستاذ ٥

بوحجي عيسى بن يوسف احلاج ٥

وأخيه الكردي خورشيد الحاج ٥ ٠

خاجة يوسف الحاج ٥ ٠
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العمران موسى بن علي الحاج ٥ ٠
حمد الشيخ تابع علي بن عبدالله الحاج ٥ .

المنامة بلدية رئيس معاون الشتر صالح محمد الحاج ٥ ٠

الهندية( )الجمعية هندية( )جمعية - درزبان انجمن ٥ ٠

علي أصغر الحاج ٥ ٠
جنيد السيد ٥ ٠

العابدين زين أبناء ومحمد الله نصر الحاج ٥ .

الزامل وسليم إبراهيم ٥ ٠
البسام العلي محمد الحاج ٥ ٠

البسام المحمد حمد الحاج ٥ ٠

شيرازي القاسم أبو علي عباس ج الحا ٥ ٠
الفاضل حمد بن مبارك الحاج ٥ ٠

الدوي جمعة بن إبراهيم الحاج ٥ ٠
المحرق شهاب أحمد بن شهاب الحاج ٥ ٠

المديفع حسن الحاج ١ ٠ ٠

خلف سيد بن سعيد السيد ١٠

بالمحرق هاشم عبدالله ١٠٠

عيالن محمل ٥ ٠

الوسواسي يوسف ابنا وأحمد محمد ٥ ٠

الصفار إبراهيم بن محمد ٥ ٠

منصور بن أحمد بن منصور ٥ ٠

65
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 آل علي بن عيسى الشيخ المرحوم تابع أحمد بن عبدالله ٥ ٠
خايفة

الشكر جاسم ٥ ٠
الزين حسن بن عبدالله ٤ ٩
السعيد وعبدالله الشارخ حمد ٣ .
المهنا عبدالرحمن بن جاسم ٣ ٠
عبدالجليل الحاج ٣ ٠
سيمون يوسف توماس ٣ ٠
سمره بن سعد الحاج ٣ ٠
سلوم بن أحمد الحاج ٣ ٠

لجودر علي بن الشيخإبراهيم ٣٠ مم
القصاب إبراهيم بن عبدالله الحاج ٣ ٠
الزياني راشد بن أحمد الحاج ٣ .
سالم بن يوسف بن سالم الحاج ٣ ٠
محمود عبدالله بن يوسف الحاج ٣ ٠
كانو إبراهيم حسن بن أحمد الحاج ٣ .
الحلي عبدالحسين الشيخ ٢ ٥
محمد فتح ٣ ٠
الخياط صادق محمد ٢ ٥

روفاييل عزيز جميل ٢٥
عراقي محمود الشيخ حمدان الشيخ ٢ ٥
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فخرو حسن محمد الحاج ٢ ٥
اليوسف راشد بن عبدالله الحاج ٢ ٥

الميمن مكالي هاشم يوسف ٢ ٥

آدم حاجي حامد الحاج ٢ ٥
البسام المحمد سليمان الحاج ٥ ٠

السحيمي الصالح محمد الحاج ٥ ٠

عباس بن أكبر علي الحاج ٢ ٠

عبدالحسين بن أكبر علي الحاج ٢ ٠

الجشي مهدي الحاج ٢ ٠
 القصبي جاسم بن محمد الحاج ٢٠

العراقي
زليخ أحمد يوسف الحاج ٢ ٠

طحالوي عبدالمجيد بن عبدالمنعم ٢ ٠

الفارس العبدالعزيز حمد ٢ ٠

مراد أحمد ٢ ٠

التاج أحمد بن محسن ٢ ٠
العريض محمد ٢ ٠

 أحمديه حسين ٢ ٠
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بهائي عبدالحسين صاحب ٢ ٥
المحرق بوقمبر محمد بن حسن الحاج ١ ٥

حجي بن إبراهيم ١ ٥
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وأوالده مجشري عبدالله بن حممد ١ ٥

السعد العيسى ناصر احلاج ١ ٥

السعد العيسى ناصر بن بدر احلاج ١ ٠

بوكمال إبراهيم الحاج ١ ٠
 بورشيد عبدالله بن إبراهيم الحاج ١ .

الحد

البراهيم حسن بن إبراهيم الحاج ١ ٠
ابانمي لكريمعبدا ٢ ٠
الهديال محمد بن جاسر ٢ ٥

كوهجي عبدالرحيم الحاج ٢ ٠
العلوي أحمد السيد بن محمود السيد ٢ ٠ 68

العلوي أحمد السيد بن أحمد السيد ٢ ٠

بشمي علي بن محمد الحاج ٢ ٥
محمد وولده إبراهيم جمعة عبدالله الحاج ٢.

الوزان أحمد بن لرحمنعبدا الحاج ٢ ٠

كانو حسن بن أحمد بن الدين صالح ٢ ٠
)الحد( عبدالرزاق بن أحمد الشيخ ٢ ٠

الخليفة دعيج بن خليفة بن علي الشيخ ٢ ٠
جالل بن عبدالرحمن بن يوسف الحاج ٢ ٠

متنشر١٩٣٩ عام من يونيو شهر من والعشرين التاسع اليوم وفي
٩ ٠ حوالي بلغوا المتبرعين من جديدة قائمة »البحرين« جريدة
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وغيرهم. ونجديا بحرينيا متبرعا
من: كل نيةالثا القائمة في المتبرعين رأس على وكان

روبية

يتيم علي بن حسين ٢ ٠ ٠
ايسرداس دمامل ١ ٠ ٠
الزياي محمد عبدالرحمن ١ ٠ ٠

خنجي علي لطف عبدالعزيز الحاج ١ ٠ ٠
ديجند رطنجند ١٠ ٠

 الشيخ بن راشد الشيخ ١ ٠ ٠
خليفة آل عبدالله

حمد( الشيخ )ابع محمد بن ظافر ٦ ٠

حاتم شريف محمد محمد ٥ ٠

مهزع بن قاسم الشيخ فضيلة ٥ ٠

الديلمي يوسف ٥ ٠

إبراهيمبنهجرس٥٠
الدوسري جبر بن محمد ٥ ٠
أحمدي إبراهيم ٤ ٠

عباس شريف محمد أحمد ٣ ٠

علي ن درويش ٣*
 العليان الصالح وسليمان القاضي البراهيم الحاجعبدالعزيز ٣ ٠

خنجي محمد حسن ٣ ٠

فخرو يوسف بن يوسف الحاج ٢ ٥
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بستكي عبدالرزاق ٢ ٥

الساير المحمد بدر ٢ ٥

وشركاه أحمد شريف محمد ٢ ٥
الله شكر عبدالرحمن شريف محمد ٢ ٥

اليماني عبيد ٢ ٠

الخياط صادق بواسطة بشير محمد ٢ ٠

 وحجم المتبرعين أسماء نشر »البحرين« جريدة وتوالى

 واليوم يوليو شهر من السادس اليوم أعداد في فتنشر تبرعاتهم.

 واليوم يوليو شهر من العشرين واليوم يوليو شهر من عشر الثالث ;
 وأسماء قوائم م١٩٣٩ عام من يوليو شهر من السابعوالعشرين 70

تبرعاتهم. المتبرعينوحجم ؛
 مع والتضامن التبرعات حملة أن تبين القوائم تلك نشر وعبر

 االحتفال عند تتوقف لم قضيته وعدالة وكفاحه الفلسطيني الشعب

 الحملة إن بل فقط، بالمنامة السينما دار في أقيم الذي الكبير

طويل. لوقت شعبيا واستمرت تواصلت

لفلسطين البحرينيتبرعن نساء

 فلسطين مع التضامن وأيام التبرعات حمالت أن الواضح من

 الجميع فوجئء بل فقط، الرجال تشمل لم البحرين في وقضية
حدثا ذاته بحدث هذا وكان نسائي، فريق من تبرعات بحملة
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 الفضل وكان المنطقة، وال البحرين تألفه لم كبيراً وحضارياً تقدمياً

لفلسطين. يرجع
 تفاجئ م ١٩٣٩منعام يوليو شهر من عشر الثالث اليوم ففي
 خاصة تبرعات قائمة بنشرها البالد أهالي »البحرين« جريدة

 الفلسطيني الشعب مع تضامنهن عن عبرن بحرينيات نساء من

البحرين. في التضامن حملة في الرجال وشاركن
 حرم بواسطة السيدات »تبرع عنوان تحت الجريدة وكتبت

 فلسطين« أليتام الزياني عبدالوهاب الشيخ بن عبدالرحمن الشيخ
وهن: المتبرعات أسماء ونشرت

الجودر علي بن إبراهيم الشيخ حرم
7 1 ؛ الزياني عبدالوهاب عبدالرحمن حرم

الزياني عبدالوهاب بنت رقية السيدة
الزياني مساعد الشيخ بنت فاطمة السيدة
الزياني عبدالله بن يوسف بنت لطيفة السيدة

الزياني خليفة بن حمد بنت هياء
الزياني عبدالعزيز المرحوم حرم حصة السيدة
وابنتها حسين حرم فاطمة السيدة

كوهجي محمود الشيخ حرم
كوهجي عبدالجبار الشيخ حرم

هاشل بن يوسف علي الحاج حرم
سعيد محمل حرم
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الزياني عثمان بنت عائشة السيدة

المناعي راشد بنت آمنة السيدة

الزياني عبدالغفور حرم
خير فاعلة

صلهام أم مريم

الزياني محمد بن يوسف الحاج حرم

بوقنبر إسماعيل حرم

الصندوق(. أمين إلى سلمت روبية ٣٣١ والمبلغ )الجملة

 نهوض من طويلة لسلسلة بداية إال البحرين نساء تبرع يكن ولم
 وأحد البحرينية، للمرأة االجتماعي التقدم وبداية البحرينيات

 ومناصرتهن السياسي المرأة لوعي ومفتتحاً الحضارية، أشكاله 72
فلسطين. . األولى. القومية العرب لقضية

إشاعاتوأقاويل

 تعيش البحرين جعلت التي التضامنية الحمالت هذه هامش على
 الصحف بعض مصدرها إشاعات راجت رائعة، فلسطينية أياماً

 الشيخ البحرين حاكم رضى لعدم روجت والتي يبدو، كما العربية
 ودللت فلسطين، مع التضامن لحمالت خليفة آل عيسى بن حمد

 التبرعات حملة في مبلغ بأي الحاكم تبرع بعدم اإلشاعات تلك
لفلسطين
يونيو شهر من والعشرين الثاني اليوم في البحرين جريدة وردت
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 الشيخ العظمة »صاحب عنوان تحت صغير بمقال ١٩٣٩ عام من
 واألقاويل اإلشاعات تلك على فيه ردت فلسطين« وإعانة حمد

ردها: في الجريدة وقالت صحتها. بالطبع ونفت

 حد أقصى إلى مهتم عظمته أن يعلمون الناس من »قليل

 يبدو محنتها في عليها عطفه وأن المجاهدة، فلسطين بأحوال

 ألعمال استنكاره عن الطرق( )بكافة عبر وطالما مناسبة، كل في

فلسطين. عروبة على القضاء ومحاولتهم الصهيونيين
 السعي وأن اللجنة وجود في الفضل أن يعلمون الناس من وكثير

 من عظمته أبداه ما إلى مدين عملها في ونجاحها إنشائها في

 »إن قال: عظمته أن به نثق من لنا وروى والمعاضدة. التشجيع

 73 وإرسال وبأموالها بمساعيها فلسطين ساعدت قد العربية الدول
 باإلعانة العربية اإلمارات تساعدها أن من أقل فال مندوبيها،

 منه )تبرع( يصرف بأن أمر قد عظمته أن علمنا وقد بالمال((،
 العربية األمة أخلى وال عمره وأطال الله أدامه الجليل مقامه يناسب

(.١١منوجوده«)

وأضافت:

 ينبغي فال والحمد بالشكر العظمة صاحب عطف ذكرنا »وإذا
 المشروع، هذا في الجليلة البحرين حكومة بفضل التنويه يفوتنا أن

 ووعده المبرور العمل هذا عن ورضاه المستشار سعادة ارتياح فإن

 بالثناء وجهرهم الجماهير تقدير موضوع كان فيه بالمساهمة

ال ألفراد الصحف تنشره ما بعض على رد أبلغ فيه وكان واالمتنان،



 غير على الناحية هذه من البحرين حكومة فيه يصورون لهم، علم
(.١٢حقيقتها«)

فلسطين أيام

 دار في الكبري التضامن وحفلة التبرعات، حمالت من ابتداء

 ،١٩٣٩ عام من يونيو شهر من التاسع اليوم في بالمنامة السينما
 وشغلهم الناس حديث وصارت بفلسطين، البحرين ضجت

الشاغل.

 فلسطين« أيتام »إعانة لجنة كانت التي التبرعات حمالت فخارج

 بالتضامن المشاركة في البحرين في األهلية األندية نشطت بها، تقوم

اللجنة. مع بالتعاون الفلسطينية القضية مع
 ناد بدأ ١٩٣٩منعام يونيو شهر من عشر الثاني اليوم ففي

 بسلسلة العروبة« »نادي هو المنامة في معروف قومي بحريني

 الفلسطينية القضية حول وللبحرينيين ألعضائه توعية حمالت

أهلها. مع التعناض و دعمها وضرورة

 يونيو شهر من عشر الثاني ليلة في محاضرة األعضاء أحد ويلقي
 لفلسطين التبرع إلى النادي أعضاء فيها يدعو م١٩٣٩ منعام

قائال: ونصرتها
 شيئاً لنفسه ينتبه أخذ الذي البحرين شباب جميع به أعني »إنني

 الشهيدة، لفلسطين اإلعانات ولم التبرعات في يبديه بما فشيئاً

 فلسطين، ذكر وعلى المحمود. بنصيبكم فيه أنتم ساهمتم الذي و

تستيقظ البحرين
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 مساعدتكم تكون ال أن اإلخوان أيها لكم أقول ألن مندفعاً أراني

 بذله وسعكم ما كل ابذلوا .نوعها من واألخيرة األولى هي لفلسطين

(.١٣القيامة(«) يوم ينادي لفلسطين يدفع قرش )كل فإن لفلسطين

 فيهم بمن العروبة نادي أعضاء أن إال المحاضرة، تلك ورغم

 من يونيو شهر من عشر الثاني ليلة في فوجئوا إدارته مجلس أعضاء

 لعدم بشدة العروبة نادي ينتقد النادي أعضاء بأحد م ١٩٣٩ عام

 كناد، باسمه تبرعه وعدم البحرين، في التبرعات لحملة انضمامه

 ونادي األهلى النادي مثل الكبرى، البحرين أندية بقية فعلت كما

وغيرهما. البحرين
لفلسطين وحماسهم البحرينيين مواقف المحاضر يشرح أن فبعد

75 يقول: الناديحيث ينتقد
 مساء أقيمت التي الحفلة في المأل على الشعور هذا تجلى »ولقد

 عليه، استطاع ما فرد كل بذل حيث البحرين، مرسح فناء في أمس

 واألسى: النشوة من مزيج هي بسمة شفتيه على ارتسمت وقد

 يتمنى ألنه واألسى نفسه، إليها هفت طالما أمنية لتحقيق النشوة

 العشر تكون أن عسى وما بذل، ما أضعاف يبذل أن يستطيع لو

 باسمة الموت حياض ترد أمة سبيل في تبذل األلف أو روبيات

يرددون: وأفرادها واإلسالم، العروبة راية لترفع

 نطعمه أن للموت شرف
الهوانا تأبي جبارة أنفساً

الناس، نفوس في محمودة بمنزلة يتمتع نادينا إن الكرام: إخواني
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 وسعنا في كلما نبذل وأن المنزلة، هذه على نحافظ أن واجبنا ومن

العلى. إلى بأعناقنا دواماً نشرئب وأن لتخطيها

 احتفال في - كثيرون وهم - ومؤيدوه النادي محبو صدم ولقد
 الموقر البحرين نادي تبرع فقد بها. يستهان ال عنيفة صدمة أمس

 ووعد روبية بمائة األهلي النادي وتبرع روية بماتي بالمحرق
 أخذ الناديين باسم صوت ولما المبلغ. هذا يعادل ما بتقديم رئيسه

 لألسف ترقبهم-ويا ولكن العروبة نادي اسم سماع يترقبون الناس

 هذه لنا تدر ولم عدته لألمر نأخذ لم إننا إذ الرياح أدراج ذهب -
 من كثر علي تهافت حتى الحفل ينفض أن كاد وما بخلد. الفكرة

 بالبخل نادينا يصم أن بعضهم يحرج ولم ومعنفين عاتبين الناس

 أشواك بين من مرة بسمة وأنتزع هذا وجه في أقطب وأنا والجبن.
 نادينا بأن وأعدهم الجميع مطمئناً ألتفت ثم . ذاك. بها ألرشق قلبي

 نادي بأنه سيؤكد وأنه محمودة، مساهمة المهمة هذه في سيساهم

 من الصحف بعض عليه خلعته بما جدير وأنه بحق، »العروبة«

والنشاط«. الهمة صفات

 مالياتها من تتبرع لم األندية إن األماجد: »إخواني ويضيف:

 اسم يظهر أن ينتظرون والناس أعضاؤها، عنها تبرع وإنما الخاصة،

 كل وليجد ناديكم، موقف تحرجوا فال األسماء، بين العروبة نادي
 للسائل »حق تعالي الله قال كما أموالكم ففي عليه. يقدر بما منكم

 قد رضيع هذا . فلسطين. أيتام من حرماناً أشد ومن والمحروم«،

به فإذا صدرها، في والدفء ثديها من الشبع ينشد أمه على أقبل
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 ثديها إلى فينقلب الثلج من قدت كقطعة صدرها يجد - وللهول -

 األرض على فيتدحرج الموت. لبان ولكن بلى، يرضعانه؟ أتراهما

 هناك . وهناك. . بأحزانه. يلقي الليل وهذا ! الجليد! من أخرى قطعة

 هذا يصنع ماذا ترى العين. تتبينه تكاد ال شبح الوادي منعطف عند

 أخذ لقد ..أخرى! ويضع )صخرة( حجره يقلب هو ها الشبح؟

 عليها؟ فوقع ضالة عن يفتش أتراه الصخور! من صخرة على مكانه

 اإلنساية، وفضيحة والعار للهول يا . حضنه. على الممدد هذا ما

 التمتمة هذه ما ثم التهاماً، تلتهمها فتاة عليها أقبلت قد كلب جيفة

 اختطفهما اللذين أخويها تندب أتراها شفتيها؟ بين من تخرج التي

 قبل الجيفة رأت لو تتمنى أتراها المجاور؟ الجبل سفح عند الموت

77 أكلها!!؟؟ ليشاركاها دقائق
يقدر بما منكم كل ليجد اإلخوان.. أيها »فيا كلمته: ويختتم

٢٠
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 الوقت في ناديكم اسم ورفعتم بأموالكم جاهدتم قد فتكونون عليه
 يعلمه أن أرجو ما وكل اإلنساني، ضميركم وأرضيتم عالياً نفسه

 ولتحيا اإلعانات هذه دفع في كثيراً يتأخروا ا أن هو المعنيون

(.١ العروة(()؛
 إدارة مجلس يعقد فلسطين، مع التضامن حملة اشتداد ومع

 عشر التاسع بتاريخ العمومية عشرة الثالثة جلسته العروبة نادي

 للتضامن فقط خصصها التي م١٩٣٩ منعام يونيو شهر من
 بعض انتقادات على — يبدو كما — ورداً الفلسطيني، الشعب مع

 وهجومها يونيو شهر من عشر الثاني اليوم ومحاضرة األعضاء،

النادي. إدارة على العنيف

 الجلسة هذه »عقدت بالنص: الجلسة محضر نص ويذكر 78

 افتتح وقد فلسطين.. ي منكوب إعانة مسألة في للنظر خصيصاً

 إخواننا يقاسيه ما لبعض فيها عرض بكلمة االجتماع السكرتير

 أديرت كلمته أنهى أن وبعد خيالية. تمثيلية صورة في هناك العرب

 وفي القوائم(، ملف )راجع استطاع بما كل فتبرع االكتتاب، ورقة

 كاتم شكر ثم المثلج، الشراب أقداح الحاضرون تناول ذلك أثناء

(.١٥االجتماع«) وانفض الحاضرين السر

 الجشي جواد حسن العروبة نادي سكرتير يرسل أيام وبعد

 بعض بتبرع فيها يخبره فلسطين أيتام إعانة لجنة سكرتير إلى برسالة

تبرعاتهم. ومجموع األعضاء
فلسطين أيتام إعانة لجنة سكرتير الفاضل األستاذ »حضرة
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المحترم
العرب،،، حي
 ٢ ٠ ٥ بمبلغ فلسطين أليتام تبرع قد نادينا بأن أبلغكم أن ني يسر

 إلى هذا وخمس(. )مائتين روبيات
 بعض به تبرع الذي المبلغ )جانب(

 في أقيمت التي الحفلة في أعضائه

 يبلغ والذي البحرين مرسح فناء

 فيما مفصل هو كما ،روبية ١٦٥

يلي:
العراقي. حنضل الحاج ٥ ٠

سسايمن. توما ٣ ٠

رفائيل. عزيز جميل ٢ ٥
الجشي. مهدي الحاج ٢ ٠

زليخ. يوسف ٢ ٠
الموسوي. رضي السيد ١ ٠
. الجشي جواد حسن ١ ٠
ن. الخلفا إبراهيم ١ ٠

صقر. أحمد ١٠
المحروس. إبراهيم ١ ٠

 التالية العبارة تذكروا أن ونرجو هذا

العشرة األشخاص من كل اسم جانب إلى

79
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 وختاماً العروبة« نادي في »عضو وهي: أعاله، أسماؤهم المبينة

السر العروبة.كاتم لتحيا

ملحوظة:

 المبالغ وضعية تكون أن أرجو النادي، أعضاء رغبة على نزوال
فيالنشرةكمالي:

العروبة نادي ٢٠٥

بالتفصيل ذكرهم بعد النادي أعضاء خارج المتبرعون ١٩٥

(١٦) وأعضاؤه«. النادي به تبرع ما مجموع ٤ ٠ ٠

كبقية - القيام على النادي وثائق تدل كما العروبة نادي ويساهم

 - وغيرهما و»البحرين« »األهلي« أمثال الكبيرة البحرين أندية \

 الفلسطينية بالقضية للتوعية البحريني الشارع في تضامن بحمالت 80

 المواطنين وسط بالمال التبرع حمالت على عالوة ،ظروفها وشرح

والمقيمين.
 التبرعات وحمالت فلسطين أيتام إعانة لجنة أنشطة وخارج

 البارز والمثقف الشهير الصحافي يفتتح الوطنية، األندية وفعاليات
 »البحرين«، صحيفته في فلسطين لجنة وسكرتير الزائد عبدالله

 أخرى تضامن جبهة البحرين، في الوحيدة الوطنية الجريدة

لبالد. في لفلسطين

 أهلها بين والصراع فلسطين ألخبار الصحيفة تتبع وبجانب

 ويهاجم فلسطين، في اإلنكليز سياسة بشدة الزائد ينتقد والصهاينة،

اليهودية. للهجرة تشجيعهم



تنافليل
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انعر-عرر لح ا

ربيت
٦.رر

 س، ذرة لحلذج بضاً.، أز صه عتدي
 ركج'ريم عي |جذكف-ز؟غ' نت
;٠| 

كطقئه

المثلج! الشراب أقداح يشربون ثم لفلسطين يتبرعون العروبة نادي أعضاء □

نسا..وفر »بريطانيا عنوان تحت الجريدة في نشر مقال ففي

 81 يكتب بالديهما؟( في الوسطى أوروبا يهود تسكنان ال لماذا
الزائد:

 إلى يضطرون الذين اليهود على والفرنسيون االنجليز »يعطف

 ،وتشكوساوفاكيا والنمسا نيا،ألما في األصلية أوطانهم مغادرة

الوسطى. أوروبا بالد من وغيرها

 إليه، الالجئون يأوي مأوى بتدبير وبريطانيا فرنسا وتعنى
 حازت وقد جديدة، أوطاناً فيها يلتمسون مهاجر أو ومهجر،

 تجاوز لم جهودهما أن وسيما أغراضهما، تحقيق في الدولتان

 فإنهاحتى إذااستثنينافلسطين، قليال،إال العطف مرحلة اآلن حتى

الدولتان. ابتكرته الذي الوحيد الحل اآلن

يزال فال وسواهما، والبرازيل، البريطانية غويانا عن يقال ما أما



كنئى
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 نستغرب حل هناك ولكن المستقبل، سجف وراء الزمان، ثنايا في

يا.وبريطان فرنسا في ذكرنا من له يفطن لم كيف
 في آخذ فرنسا في ليدالموا عدد أن به والمعترف فالمعروف

 مما أقل فيها العاملة األيدي عدد وأن ومطرد، مستمر، نقص

 حتى اإليطاليين على تعتمد فرنسا وكانت البالد. زراعة إليه تحتاج

 استمرت وإذا عامل. مليون األخيرة األعوام في عددهم جاوز

 إلى حاجتها فإن ينتظر، ما وهو عليه، هي ما على فرنسا في الحالة

مطردة. زيادة تزيد السكان

 ي وتستقبل السانحة الفرصة هذه الفرنسوية األمة تنتهز ال فلماذا

 منهم وتجعل صدرها إلى وتضمهم المساكين الالجئين هؤالء

 وصيادلة، مون ومحا وأطباء علماء بينهم ومن نسوين؟! فر مواطنين 82

 دون ويحولون حاجتها يسدون زراعيون، وعمال ماهرون وصناع

إنتاجها. في النقص
 بريطانيا، عن مثله يقال الناحية، هذه من فرنسا عن يقال والذي

 شراً اآلن يوجسون نجليزاإل فعلماء كذلك. األمر يبلغ لم وإن

 أخذوا حتى عواقبه، لذلك ويحسون عندهم، المواليد نقص من

 في ليست الدومنيون بلدان إلى بالدهم من الهجرة أن يرون
مصلحتهم«.

 أبواب يفتحون ال فلماذا كذلك، األمر ومادام الزائد: ويضيف

 غرضين له فيقضون الوسطى، أوروبا يهود من لالجئين بالدهم

عاطفة يحققون الواحدة الناحية فمن بحجر. عصفورين ويصيبون



 كنافل
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 صنعوا ما صنع على حملتهم والتي يعظمونها، التي والرأفة الشفقة
 في محتماً يرونه نقصاً يسدون األخرى الجهة ومن فلسطين، في

 بالبراعة لهم اإلنجليز شهد قوم بتبني وبالدهم شعبهم مستقبل
 على واستشهدوا العمل. في والنشاط التعمير وحب والمقدرة

 يرى مما فلسطين، في الصهيونيين أيدي على تم بما ذلك صحة

 عصر في البالد تلك في خاصاً مقاماً يكسبهم أن يجب أنه اإلنجليز

 أن )أشهد يهودي لمليون أجيز فإذا للماديات. األول المقام فيه صار
 الزراعية أراضيها يعمرون فإنهم إنجلترا، في يقيموا أن الله( إال إله ال

 منهم وتكسب فلسطين. في الزراعية األرض عمروا كما المهملة،

 هجرتهم من تكسب فلسطين أن نجليزاإل يقول الذي مثل إنجلترا

83 بالله..!! إليها،والعياذ
 وال بالديهما، في منهم أحداً تقبالن ال وبريطانيا فرنسا إن

 جديد وطن فيها ليكون العظيمة مستعمراتهما أبواب تفسحان

 اسمه إنجليزي كاتب قاله ما وحسبهم المساكين!! ألولئك
 أبدينا قومياً وطنا اليهود بمنحنا االنجليز معشر »إنا وهو: هارولد،

 عليه فرد خجال، وجهه يحمر ولم هذا كتب مدهشا.,((. سخاء

 ))كان فيها: قال وجيزة برسالة بيتس الميجر اسمه انجليزي ضابط

 أو والية في اإلقامة حق اليهود منحنا لو بالسخاء نتبجح أن لنا يحق

فأخرسه. جنوبها« أو إنجلترا شرق واليات من واليتين

 أوروبا يهود أزمة يحل فإنه االقتراح، هذا الدولتان تقبل , هل

الحرية نصيرتي الديمقراطيتين، األمتين ويكسب الوسطى،
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 أقطاب جميع بشهادة بارعا عامال نشطا عنصرا واإلنسانية،
(.١٧إنجلترا!!)

األمانة! مصيبة

 »لجنة قادتها التي الضخمة التبرعات لحملة الكبير النجاح بعد

 قررت م،١٩٣٩ عام صيف في بالبحرين فلسطين« أيتام إعانة

 . أهل تبرعات من أولى دفعة إرسال اجتماعاتها أحد في اللجنة

 المعروفة المصرية الشخصية إلى استرليني جنيه ألف بقيمة البحرين

 ورئيس المسلمين، الشبان جمعيات رئيس - سعيد« ))عبدالحميد

 بدوره سيقوم والذي مصر، في فلسطين منكوبي إلغائة اللجنة 84

فلسطين. داخل الفلسطينية الهيئات إلى بتسليمه

 المختلفة تحرياتها عبر البريطانية الوكالة علمت أن وحدث

 فقامت سعيد« »عبدالحميد إلى البحريني« »المبلغ إرسال بقرار

تقعد! ولم قيامتها
 عموماً واإلنجليز البريطانية الوكالة أن الواضح من كان فقد

 وعقد التبرعات بجمع وللجنة للبحرينيين سماحهم أن يعرفون
 مطلقة حرية للجنة سيتركون أنهم يعني ال الجماهيرية االجتماعات

 وهناك، هنا ضغوطات ودون - منهم مباشر تدخل بدون أي -

 التجسس في المعروف االستعماري األسلوب استخدام ودون

أعمالهم. على
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 اعتراضهم في نجليزاإل أحدثها التي »القيامة« مظاهر أول كان

 هو سعيد« لحميد»عبدا المصري الزعيم إلى األموال إرسال على
مسبق! بشكل النية سوء فيه وتفترض مريبة، بطريقة عنه السؤال

 بتاريخ برقية البحرين في البريطانية الوكالة أرسلت وهكذا

 السفارة إلى م١٩٣٩ عام من يونيو شهر من والعشرين السادس
 شخصاًمناسباً »عبدالحميد« إذاكان فيها تسأل بالقاهرة البريطانية

*'(’األموال«؟ هذه وتوزيع الستالم

 ببرقية البحرين في السياسي الوكيل إلى البريطاني السفير ويرد
قائال* مماثلة

 األموال. هذه الستالم المناسب بالشخص ليس لحميد»عبدا
 مثل فإن سابق، لطلب وتبعاً القدس، في السامي المفوض أبلغنا لقد

النساء مؤسسة إلى إرسالها األفضل من الخيرية المساهمات هذه
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(.١٩القاهرة) في البريطاني السفير وبتوقيع القدس« في العربيات
 تبرعات مبلغ إيصال مشكلة البريطاية الوكالة تفتعل وهكذا

يعنيها. ال فيما التدخل وتحاول البحرين أهل

 البحرين بحاكم باالجتماع اإلنكليز يقوم ذلك، من وأكثر

 إرسال على باعتراضها وإبالغه خليفة آل عيسى بن حمد الشيخ

المذكور! الشخص ذلك إلى التبرعات
 تحاول التي فلسطين أيتام إعانة لجنة إلى طبعاً المشكلة وتصل

 ألسباب غضبهم وامتصاص باإلنجليز التصادم عدم البداية في

 الحكام مع تصادم وقت ليس هذا أن أبرزها لعل وكثيرة، هامة
 وبتدخل ودية، بطرق حلها يمكن فالمشكلة وأيضاً للبالد، الفعليين

 عبدالله الشيخ أمثال منهم، الشيوخ وخاصة اللجنة، في المسئولين

عيسى. بن محمد والشيخ عيسى بن
 لمواجهة وسيلة أفضل أن فلسطين أيتام إعانة لجنة تجد وبالفعل

 بن محمد الشيخ وجود فرصة استغالل هو االنكليزي الغضب

 االسكندرية مدينة في الموجود الحاكم شقيق خليفة آل عيسى

 الزعيم إلى بنفسه التبرعات شيك تسليم منه والطلب ،بمصر

 على عيسي بن محمد الشيخ ويوافق سعيد، عبدالحميد المصري

ذك.
 العلي لعزيزعبدا الحاج اللجنة صندوق أمين يجتمع ذلك وقبل

 مع بالمنامة فلسطين أيتام إعانة لجنة قيادة من مفوضاً البسام

نظر وجهة عن »البسام« فيها ودافع البريطاني، السياسي الوكيل
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 الوكيل وقال سعيد. عبدالحميد إلى التبرعات تسليم في اللجنة

 البسام: عبدالعزيز مع االجتماع عن رسالة في البريطاني السياسي

 إلى سترسل التبرعات أموال إن البسام لعزيزعبدا الحاج لي »قال

 إلى بدوره سيسلمها الذي اإلسكندرية في عيسى بن محمد الشيخ

 سعيد عبدالحميد إن البسام لي وقال القاهرة. في سعيد عبدالحميد

 لجنة ورئيس البرلمان، في نائب فهو معروفة، سياسية شخصية

 وعد الرجل وإن معروف، خير ورجل فلسطين، منكوبي إغاثة

 فلسطين أيتام إعانة لجنة وإن فلسطين، في الهيئات إلى بتوزيعها

 تسليمه قبل أكثر يتأكد أن محمد الشيخ من طلبت البحرين في

(.٢التبرع«)
 لجنة قادة نظمها التي والدبلوماسية الهادئة الحملة تلك ورغم

 البريطانية الوكالة رأسهم وعلى اإلنكليز، أن إال فلسطين، أيتام إعانة

 إرادتها فرض ومحاوالت بل اعتراضاتها، توقف لم المنامة، في

الخيرية. اللجنة شئون في وتدخلها

 عيسى بن حمد الشيخ أن الواضح من كان جوابية رسالة ففي

 عيسى بن محمد شقيقه إلى أرسلها البحرينآنذاك حاكم خليفة آل

 »عبدالحميد الزعيم علىاإلنجليز باعتراضات فيها يخبره خليفة ال

يريدون. من إلى لموااأل إرسال يريدون اإلنكليز وأن سعيد«

 بوصول يطمئنه الحاكم شقيقه على عيسى بن محمد الشيخ رد

 شخصية سعيد لحميدعبدا شخصية وأن أمينة أيد إلى التبرعات

اإلنكليز. نظر وجهة إلى واالستماع للقلق داعي وال معروفة
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 قريتجمعدعد٤شع١و وسلسئةععملغيكعاىلين-جريةالىري
 وااليميك لمليرربله !فصسعز١نبريءهجاعرمءامدمر شالقسه

 تثتتتاً

 شهر من لحادي بتاريخ رسالته في بنعيسى الشيخمحمد وقال 88
 اليوم في المؤرخ كتابكم اليوم »وصلني م: ١٩٣٩ عام من يوليو

 ه( ١٣٥٨ عام من األول )جمادى شهر من الجاري عشر الحادي

 والذي م، ١٩٣٩منعام يونيو شهر من والعشرين الثامن الموافق
 سعيد عبدالحميد الدكتور حضرة من تأكد أخاكم بأن فيه شرحتم

 أيتام وهم بها، المقصودون هم لمن تصل أن يلزم اإلعانة هذه أن

فلسطين. وأرامل
 وأمين سموكم، من الممضي الكتاب وصلني العزيز أخي

 استرليني، جنيه ألف البالغ الشيك وبطيه اللجنة وسكرتير الصندوق
 وأنا .القاهرة في سعيد لحميدعبدا الدكتور صار وصوله وحين
الكتاب هذا سلمت ما سموكم ذكره الذي المعنى على حرصاً
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 عندي وصل صباحا أمس أول الخميس يوم صار فلما ألحد.

 والعائلة سموكم به قام ما له وشرحت سعيد لحميدعبدا الدكتور
 فلسطين وأرامل أيتام مساعدة اكتتاب في وعامتها البحرين وأعيان

 خصصت لمن المساعدة هذه تصل أن يلتزم أن عليه وأكدت

 الفاضل الرجل هذا لي وأكد فلسطين، . وأرامل أيتام وهم باسمه

 مع مصر بنك في نضعها إننا وقال ذلك، من فكر في نكون ال أن
 وال والعرب، المسلمين جميع من المرسلة التبرعات مجموع
 به الخاص الكتاب بيده وسلمت له. خصصت فيما إال نصرفها

 التي واألوراق »البحرين« جريدة وأعطيته الشيك، معه وملصقاً

 ما على شاهد أكبر وهي الخيري، المقصد هذا , ألجل طبعت
 ليرسل مؤقتاً يده بخط وصال وأعطاني ألجله، المبلغ هذا خصص

 وصول وبعد البحرين. إلى اللجنة هذه إدارة من الوصل لسموكم

 عليه وأؤكد ثانية مرة به االجتماع سأحاول فإني سموكم، كتاب

 باقي أن أخبرني وقد األمر، بادئ من منه تأكدت قد أني مع بذلك،
تمامها«. عند إليه سترسل التبرعات

 لتصعد برلين إذاعة لتحريض تقريراً البريطانية الوكالة وتستغل

 غير لجهة التبرعات وإرسالها فلسطين أيتام إعانة لجنة ضد الحملة

بها. موثوقة
 غاضبة رسالة المنامة في البريطاني السياسي الوكيل ويرسل

 الثاني بتاريخ اللجنة رئيس خليفة آل عيسى بن عبدالله الشيخ إلى

برلين إذاعة تقرير عن فيه يتحدث م ١٩٣٩ عام من يوليو شهر من

89
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 باألحرى يفرض أو ويطالب توضيحات، عبدالله الشيخ من ويطلب

القدس. في العرب نساء لجنة إلى التبرعات إرسال

عبدالله: الشيخ إلى رسالته في السياسي الوكيل ويقول

العزيز.. »صديقي
 بخصوص البارحة برلين راديو محطة من طويلة إذاعة صدرت قد

 قيل ما تقريباً أدناه يلي وما لفلسطين. البحرين في اإلعانات جمع

الخصوص. بذلك

 تهيج قد أنه البحرين في الخاص سلنامرا من رسالة وردتنا »قد

 تأليف أرادوا وعندما فلسطين. إلى المساعدة يد مد في العام الرأي

 مثال هو والذي بلكريف المدعو البريطاني المستشار قام لجنة

 بعض ووعد وهدد شراكه بنصب اإلنكليزي والظلم السفالة من 90
 نحرهم. إلى اإلنكليز كيد يرد أن الله أراد قد ولكن األشجاص،

 فقاد البحرين حاكم وشقيق خليفة آل عيسى بن عبدالله الشيخ فقام

 لجان تأليف والمأمول التبرعات وجمعت لجنة وألف الحركة

الخليج. في العربية اإلمارات من وغيرها البحرين في فرعية
 خليفة آل عبدالله الشيخ السمو صاحب حضرة به قام ما إن

 عليهم يجب الذين الخليج إمارات لمشايخ مثاال يكون أن يجب
 بسياسة المنكوبة لفلسطين المساعدة يد ويمدوا به يقتدوا أن

 السمو صاحب الله فحيا السافل. واليهودي اإلنكليزي االستعمار

 وكل الكرام البحرين عرب الله وحيا عبدالله الشيخ الغيور الشهم

(.٢١ به«) قاموا بما اقتدى من
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البحرين إلىحاكم الغاضبة البريطاني السياسي الوكيل رسالة الً

الغاضبة: رسالته الوكيل ويكمل

 لهذا الحقيقي الغرض عن شيء يذكر لم ترون حضرتكم »وكما

 الؤاضح ومن فلسطين. في العرب وأرامل أيتام إعانة أي االكتتاب،

 سيعتقد العربية برلين إذاعة يسمع من كل وأيضاً تعتقد برلين أن

 لمقاومة والمقاتلين الثوار لمساعدة المال جمع هو الغرض أن
 أخ كون على كثيرة انتقادات ستجري طبعاً البريطانية. الحكومة

 أن لحظة أي في أترقب وإنني للجنة. رئيساً البحرين شيخ عظمة

 الشيخ لماذا لهم أوضح أن البريطانية الحكومة من طلب يصلني
 أهالي وهل المسألة، هذه في مشترك خليفة آل عيسى بن عبدالله

 وتحميهم. تساعدهم التي الحكومة بمعاداة القيام يريدون البحرين

 تعلم اللجنة أن لكون الجواب إعطاء السهل من يكون ال وسوف

نساء بمساعدة تقوم التي بالقدس فلسطين في شهيرة لجنة بوجود
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 القاهرة، في رجل إلى الدراهم أرسلت قد ولكنها العرب، وأطفال

الئق. غير أنه معروف هو الذي
 كتاب أو برقية تصلكم حالما تخبرني أن الصديق أيها أسألكم

 تؤكدوا أن أرجوكم وأيضاً برقيتكم. على باًجوا محمد الشيخ من

 إلى سترسل البحرين في المجموعة الدراهم من الباقي أن كتابة لي

 التي فلسطين القدس ٨٦٥ نمرة البريد صندوق العرب نساء لجنة

 تبرعات تصرف أن من تتمكن التي الوحيدة الالئقة اللجنة هي

 وأيتام أرامل مساعدة أي له، جمعت الذي الغرض على البحرين

(.٢٢العرب«)
 على خليفة آل عيسى بن عبدالله الشيخ اللجنة رئيس ويرد

 أن على طمأنته ويحاول الغاضبة البريطاني السياسي . الوكيل رسالة

 شخص طريق عن ولكن الفلسطينيين، إلى ستصل البحرين تبرعات
 إذاعة تهم جميع الرسالة في وينفي سعيد((، »عبدالحميد هو أمين

برلينطبعا.
 بتاريخ الوكيل إلى رسالته في عيسى بن عبدان الشيخ ويقول

م:١٩٣٩منعام يوليو شهر من الخامس
 وال التبرعات، إليه أرسلت الذي الرجل أعرف ال شخصياً »وأنا

 اختياره على باإلجماع اتفقت اللجنة ولكن أمانته، درجة وال عمله

 حاله هذا ورجل وشهرته. ومركزه ديانته عن يتكلمون وسمعتهم
 في التبرعات ووضع لألمانة، خيانته احتمال ببالي ليخطر يكن لم

ال دين صاحب كان إذا الرجل فإن له، المتبرعون نواها ما غير

 .١ا به( فاموا منافتدىبما



كينافك _________
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رملة.واأل اليتم يد من اللقمة يخطف أن أمكن إذا إال هذا يعمل

 العرب تبرعات أغلب إن يقولون سمعتهم ذلك على زيادة

 هذا جمعية إلى أرسلت والهند ودبي الكويت ومنها والمسلمين
العراق. في أخرى وجمعية الرجل
 هذه أن تعلمون فأنتم برلين إذاعة عن ذكرتم ما بخصوص أما

 في االضطرابات وخلق التشويش لغرض إال توجد لم اإلذاعة
 تقول أن المستغرب من فليس العظمى، ببريطانيا تتصل بالد كل
 بذور بذر ومحاولتها السافلة دعايتها ليوافق يبلغها ما أذاعت ما

 المتاعب يسبب أنه األوهام لها تصور الذي والتفريق الشقاق
العظمى«. لبريطانيا

 93 هذه رئاسة قبلت »إنني قائال: رسالته عبدالله الشيخ ويختتم
 أن )عارفاً( عارف كنت ألنني أعضاؤها علي عرضها عندما اللجنة

معارضة. لديها ليس الحكومة

 اختالق محض فهذا الخليج إمارات في أخرى لجان تأليف أما

به. لنا شأن وال

 أن أرجو وصداقتي، إخالصي في يقين على أنكم وكما
 أفراد في أحد أي بال على يخطر لم أنه أعتقد ما وأحسب تتأكد
 فائق بقبول تفضلوا وختاماً واألرامل. يتاماأل لغير يعمل أن اللجنة

(.٢٣االحترام«)
 إفهام ومحاولة عبدالله الشيخ اللجنة رئيس تطمينات ورغم

يفاجأ أنه إال أمينة، جهة إلى ستذهب التبرعات أن السياسي كيل الو



 كلناف
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 واعتراضه قلقه فيه يكرر البريطاني السياسي الوكيل من آخر برد

 إيصال على حريصون اإلنكليز أن إظهار ويحاول عبدالحميد، على

 مساعدة على يعترضون ال وأنهم األمينة، الجهات إلى التبرعات

المساكين!

 السادس بتاريخ رسالته في البريطاني السياسي الوكيل ويقول
م:١٩٣٩ منعام يوليو منشهر

 قصدكم أن وأعرف تماما، المسألة منهذه موقفكم أدرك »إنني

 من نكبوا قد الذين واأليتام األرامل من الفقراء مساعدة هو الوحيد
 الغرض هو ذلك أن أيضاً أعرف وإنني فلسطين، في االضطرابات

.محمد الشيخ ألخيكم الوحيد

 تفهمون البحرين في اللجنة وأعضاء حضرتكم أن وأحب ا|

 اإلنكليز من أحد والأي أنا ال وضوح. بأجلى نظري وجهة

 للمساكين، المساعدة إعطاء سبيل في عرقلة أي يجعل أن يحب

 لمما وإنه المتألمين. واألطفال النساء مساعدة األخص وعلى

 الصفة بهذه البحرين أهل يتقدم أن لي السرور أعظم إلى يدعو

 وأيتام أرامل إلى المساعدة يد بمد النداء على إجابة الكرم من

 على بوسعي ما كل أعمل بأن أرغب ولكنني فلسطين، في العرب

 لهم. نويت التي المنكوبين إلى اإلعانات تلك وصول أضمن أن
 هو سعيد عبدالحميد أن القاهرة في البريطاني السفير بلغني عندما

 الغرض عن البال مشغول كنت فقد المهمة، لهذه الئق غير شخص

أن بالنا على يطرأ أن يجب ألنه الدراهم، هذه له ستستعمل الذي
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 ومن ومنكم مني بكثير أكثر مصر في الناس عن خبرة له السفير

 عن أبحث أن إلى الطلب توجيه حقيقة أن واذكروا البحرين. لجنة

 بذلك( قمت )وقد إليها الدراهم إرسال يمكن التي اللجنة عنوان
 قبل حقيقية معرفة لديه البحرين في أحد يوجد أنه واضح دليل لهو

. «سعيد عبدالحميد عن ذلك
 لله:عبدا للشيخ قائال رسالته البريطاني السياسي الوكيل ويختتم

 التي القدس في نساء لجنة عنوان أعطيتكم قد إنني . الصديق. »أيها

 وأيتام أرامل على البحرين من المرسلة الدراهم توزيع ستتولى
 تكونوا بأن ترغبون البحرين ولجنة أنتم إذا فلسطين. في العرب

 األرامل ألولئك البحرين في المجموعة الدراهم أن من يقين على
 الدراهم من الباقي سترسلون فإنكم إليهم فعال تعطى أن واأليتام

 رجال تفضلون البحرين ولجنة أنتم إذا النسائية. الجمعية هذه إلى

 ميلس السر يصفه والذي فلسطين، في وليس القاهرة في ساكناً

 الئق، غير رجل بأنه العرب، لجميع صديق هو الذي المبسون،

 أن منكم أطلب فقط وأنا لكم. الخيار إليه. ذلك سترسلون فحينئذ

(.٢٣(()عليه تقررون بما تخبروني
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رقادها! من هبت

 تستيقظ الحرن
 تحتالمنوانامتقدمنرتجريدةالجالل:يا

 ٠نلدبتمنرةد٠بو١ات يسرا :ماياني

 وتنادىمفك-وهاواهاللنيرةفيهاتالفيالتقصير

 ٠كخءد|سال١سمر1ثدتر؛ا تشكالتلجنة
اتدلوالقضائد١اا'.ماط"يتف يواقامو٠ي

 سعيد« لحميد»عبدا أمانة على اإلنكليزية الحملة توقف بعد
 — المفتعلة والعلنية السرية سالتوالمرا التقارير وحرب مؤقتاً،

 البحرين- في فلسطين مع للتضامن الكبير النجاح من غيرتها بسبب

 في اللجنة تنشط فلسطين، أيتام إعانة للجنة العليا اللجنة أعضاء ضد

 »)البحرين«، جريدة قادتها اإلنكليز ضد وقوية كبيرة إعالمية حرب
الزائد. عبدالله اللجنة وسكرتير الصحافي تحريرها يرأس التي

 بدأ م ١٩٣٩ منعام يوليو شهر من عشر الثالث اليوم ففي

العربي والترحيب اإليجاي الصدى بنشر اإلعالمية حملتها البحرين
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 الفلسطينية، القضية لصالح البحرين في التبرعات بحملة الكبير

يقول: خبرا تستيقظ« »البحرين عنوان تحت البحرين وتنشر
 يأتي: ما الغراء السجل جريدة نشرت المتقدم، العنوان »تحت

 وأهل مفكروها وتنادي رقادها من هبت قد البحرين أن يسرنا

 سمو رياسة تحت لجنة فتشكلت التقصير، لتالفي فيها الغيرة
 الخطب فيه تليت اجتماعاً وأقاموا عيسى، بن عبدالله الشيخ

 وأهابوا المصيبة، وعظم الموقف فداحة فيها شرحوا والقصائد،

 تتبرع الجموع فاندفعت واأليامي، اليتامي لمساعدة باألحرار

 في جمعوا وقد ونخوته. العربي عنصر طيب على يدل نادر بسخاء
 ديناراً ١٤٢٥ يساوي ما أو روبية، ألف عشر تسعة االجتماع ذلك

 97 نكبر بدورنا ونحن التبرعات. جمع على المثابرة وقرروا عراقياً،
 األقطار بقية ونحث البحرينيين، عمومتنا بني في الوثابة الروح هذه

 باالستعمار المنكوب القطر لهذا المساعدة يد مد على العربية

(.٢٤والصهيونية«)

 السابع اليوم في فتنشر حملتها »البحرين« جريدة وتواصل

 األولى صفحتها في خبراً م ١٩٣٩ عام من يوليو شهر من والعشرين

 المسلمين الشبان دار خليفة آل عيسى بن محمد الشيخ زيارة عن
 أهل تبرع وتقديم سعيد، عبدالحميد بالزعيم والتقائه بالقاهرة،

له. البحرين

 الشبان لدار عربي أمير »زيارة عنوان تحت الجريدة وتقول

المصرية: الجرائد بعض نقالعن المسلمين«،



تستيقظ لبحرين ا

األبى انتال االري ١٢ في اعدا. كور.المذالجرائد شى نغرت و

. لدارشبانالمسلم^ن اميرعربي زيارة
 االميرمحدانمنىآلخيفشقي^صاحبالمفلةأميرالبحرينالركر السو صاحب ار
 االحاذاآلكوردداؤد .ة حذ استتالو.رنيه المسلينكانفي اكبان لجيات ام

 الالالءانةمنكوبيقد^يننينم الجة رذوأءغا.1-بلىاالد أخا* ص ورط .-د

 ىلصس بي.لكرءرني لمرر٠ور’الدك احمدطي!اثا•٠ل؛اشا۶ءبااظم فرأت
 لغ. و-كدالغرئى واالختاذاكنيخععد^بداالميندراز. افم عبدالميد حاذ٠لث.ئال

 لدتسندتدتدثنك^^نتكثذناا نمأ ذكر طة بكامة وام..مم؛ الضيف -عيد ليدعبدا الدكور االاذ فدحياحضرة

خبرجريدةالبحرين1ل

 شقيق خليفة آل عيى بن محمد األميي السمو صاحي »زار وو

 الشبان لجمعيات العام المركز البحرين أمير العظمة صاحب

 الدكتور األستاذ حضرة رئيسه سموه استقبال في فكان المسلمين،

 اللجنة وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء من ورهط سعيد عبدالحميد

 عبدالعظيم حضرات بينهم من فلسطين، ي منكوب إلغاثة العليا

 وعوني بك فهمي منصور الدكتور باشا، حلمي أحمد باشا، علي

 محمد الشيخ واألستاذ نافع لمجيدعبدا واألستاذ بك، عبدالهادي
 األستاذ حضرة حيا وقد بك. الفرنواني محمد و دراز عبداللطيف

 فيها ذكر طيبة بكلمة الكريم الضيف سعيد لحميدعبدا الدكتور

 ونوه اإلسالمية، وغيرتهم فلسطين لمنكوي البحرين أهل عون

منها وصل وقد للمنكوبين، يخرجونها التي المتوالية بالتبرعات



 طه٠كذإ
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 آل عيسى بن محمد األمير سمو فقابل جئبها. ١٠٧٥ نحو أخيراً
 البحرين أهل إن قائال بالشكر، المسلمين الشبان رئيس كلمة خليفة

 المجاهدة فلسطين نحو عليهم الواجب ببعض إال يقوموا لم
 إلى داعياً العربية، الروح في األمير أطنب ثم الكرام. وأهلها

 األمير سمو تناول أن وبعد اإلسالمية. الوحدة بحبل االعتصام

 الدكتور األستاذ العام الرئيس حضرة سلم المرطبات، والحاضرون

 جنيه خمسمائة بمبلغ البنوك أحد على تحويال سعيد لحميدعبدا
لبحرين. ا أهل من آخر تبرعاً

 أهل من اللجنة إلى وصلت التي التبرعات مجموع أصبح وبهذا

 وودعوه األمير سمو الجميع شكر وقد جنيهاً. (١٥٧٥) البحرين

توديع. أحسن

(.٢٥) المليجي( )حامد العام السكرتير

 من والعشرين السابع اليوم العدد نفس في البحرين جريدة وتنشر
 ضد الدعائية حملتها ضمن آخر تقريراً م ١٩٣٩ عام من يوليو شهر

 إيصال على عموماً البحرين وأهل اللجنة قدرة وإلثبات اإلنكليز،

به. يثقون ومن يريدون من إلى عموماً واختياراتهم تبرعاتهم

 الجريدة نشرت فلسطين« أيتام »إعانة عنوان تحت تقرير ففي
 الجرائد أمهات »نشرت مقدمته: في »البحرين« قالت تقريراً

 من الرابع اليوم في المصري والوفد والبالغ كاألهرام المصرية

التقرير. هذا الجاري يوليو شهر

النص: ويقول
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 كفايى
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 التي الفاجعة والنكبات المؤلمة فلسطين حوادث من »كان

 الكرام »البحرين« أهل أريحية أثار ما العرب بأهلها نزولها توالى

 وجماعات، أفراداً فتبرعوا منكوبيها، إلعانة العمل لى يسارعوا ألن

 الجليل األمير السمو صاحب برئاسة اإلعانات لجمع لجنة ألفوا ثم
 الشيخ العظمة صاحب شقيق خليفة آل عيسى بن عبدالله الشيخ

 وبحضور برئاسته كبيراً حفال لذلك وعقدوا البحرين. أمير حمد

 بن علي الشيخ وسمو حمد بن عبدالله الشيخ األمير السمو صاحب

 العلي لعزيزعبدا السيد السيادة صاحب واختاروا الرفاع أمير خليفة
 جريدة صاحب زائد آل علي بن عبدالله واألستاذ للجنة أميناً البسام

 لديها اجتمع حتى اللجنة هذه قيام كاد وما سكرتيراً. »البحرين«

 الفضل ويرجع الروبيات، من ألوف عدة المحسنين تبرعات من 100
 إلى اإلنسانية مهمتها في ونجاحها اللجنة هذه تأليف في األكبر

 جهده بذل ما فكثيراً البحرين. أمير حمد الشيخ العظمة صاحب
 مخاطباً عظمته صرح وقد ومنكوبيها، فلسطين قضية لتأيد وماله

 وإرسال بأموالها فلسطين ساعدت العربية الدول »إن قومه كبار

 باإلعانة العربية اإلمارات تساعدها أن من أقل فال مندويها،

 كبير بمبلغ تبرع ولكنه الحد، هذا عند يقف لم وعظمته بالمال«.
 حتى اجتمع ما فبلغ والتجار، والكبراء األمراء به فاقتدى المال من

جنيه«. ألفي من أكثر الماضي يونيو شهر من والعشرين التاسع يوم

 سمو بواسطة جنيه بألف تحويل منها »أرسل التقرير: ويضيف

إلى اليوم مصر ضيف خليفة ال عيسى بن محمد الشيخ األمير



دإتإهـ ___
تسستيقظ البحرين

 لجمعيات العام الرئيس سعيد عبدالحميد الدكتور األستاد حضرة

 فلسطين، ي منكوب إلغاثة العليا اللجنة ورئيس المسلمين، الشبان
 لجنة عقدت حينما البحرين في حاضراً سموه يكن لم ولما

 ألف تحويل مع سعيد عبدالحميد كتور للد قدم اجتماعها اإلعانة
 المرسل المبلغ اإلعانة لجنة وشفعت منه، تبرعاً جنيها ٧ ٥ الجنيه

 إلى »نرسل مايلي: فيه قالت سعيد لحميدعبدا الدكتور إلى بكتاب

 كلما اإلرسال وسنوالي التبرعات من اجتمع ما اليوم سعادتكم

 فيما السديد برأيكم صرفها في التصرف ونرجو منها، شيء تجمع

 على ويساعد بالنفع، العرب من وأراملها فلسطين أيتام على يعود

يقاسونها« التي البؤس زوالحالة
101؛ (.٢ ٦) المليجي( حامد العام اللجنة )سكرتير

الصحف تناقلت وقد قائلة: حديثها ))البحرين« واختتمت

 البحرين ألهل شاكرة الكلمات هذه والعراقية والسورية الفلسطينية

غيرتهم.
 على وحملتهم اإلنكليز ضد اإلعالمية الحرب سياق نفس وفي

 صفحتها صدر في البحرين جريدة تنشر سعيد«، عبدالحميد »أمانة

 لحميدعبدا الزعيم من اليد بخط مكتوبة رسالة من صورة األولى
 عيسى بن عبدالله الشيخ فلسطين أيتام إعانة لجنة رئيس إلى سعيد

 إلى بإيصالها وتعهده البحرين أهل تبرعات استالمه عن خليفة آل

 وتحت مكبرة الرسالة »البحرين« وتنشر الفلسطينيين. األيتام

فلسطين«. أيتام »إعانة عنوان



__ كانافئمم
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 شهر من العاشر تاريخ في نشرت التي الرسالة نص ويقول
م: ١٩٣٩منعام أغسطس

 المعظم خليفة آل عبدالله الكريم األمير السمو صاحب »حضرة

 الله ورحمة عليكم السالم بالبحرين فلسطين أيتام إعانة رئيس

وبعد، وبركاته..

 في فلسطين أيتام إعانة لجنة كتاب الشكر بيد تلقيت فقد

 الشيخ المحترم الوجيه وسكرتيرية سموكم برئاسة المؤلفة البحرين
 المحترم الفاضل حضرة صندوقها وأمين زائد آل علي عبدالله

 مصر في إخوانكم من وقع وقد البسام. العلي عبدالعزيز الشيخ

 األريحية بشرى من الكتاب ذلك تضمنه ما والتقدير اإلجالل موقع
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 نحو فيها الخير وأهل وتجارها ووجهاؤها البحرين أمراء السمو

 اقتداء فلسطين، في واأليتام المنكوبين من إخوانهم وأبناء إخوانهم

 خليفة آل حمد األمير العظمة صاحب أبداها التي العطف بروح

 مضرب سيكون مما وتحبيذه المشروع، هذا نحو البحرين أمير

 للقيام الهمم بها تتحرك التي الصالحة والقدوة األقطار بين المثل

 ١٩٠٢٥ رقم األول الشيك تسلمنا وقد المجيد. عملكم بمثل

 تسلمنا كما استرليني جنيه ألف بقيمة بالبحرين اإليسترن بنك على
 أيضاً بالبحرين اإليسترن بنك على ٤٢٧٩٧ رقم اآلخر الشيك

 لجنة لحساب المبلغين وحولنا إنجليزي، جنيه خمسمائة بمبلغ
األخيرة الدفعة وصلتنا وقد مصر، بنك في فلسطين ي منكوب إعانة



ك٠
تستيقظ البحرين

 مجموع فيكون م.١٩٣٩منعام يونيه شهر من العشرين اليوم في

 ألف مبلغ هو الكرام البحرين أهل تبرعات من اللجنة إلى حول ما
 في الله شاء إن أثره لذلك وسيكون استرليني، جنيه وخمسمائة

 ويكون المحتاجين األيتام بأيدي واألخذ المنكوبين عبرات كفكفة

الخير. هذا في مساهم كل يسدي ممن القيامة يوم نور منها
(.٢٢وبركاته) الله ورحمة عليكم والسالم

المسلمين الشبان لجمعيات العام الرئيس وبتوقيع

فلسطين ي منكوب إلغاثة العليا اللجنة ورئيس

البحرين فيمدح
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 »العلم جريدة خبر ا1ً
البحرين تبرعات عن

 قادتها التي اإلعالمية الحملة تنجح لم

 معركتها في فلسطين أيتام إعانة لجنة

 في وأحقيتها اإلنكليز مع »الهادئة«

 من إلى البحرين أهل تبرعات إيصال
 بل فقط، األمانة فيهم ترى من إلى تريد

 البلدان إلى حملتها إيصال استطاعت
أيضاً. وصحفها العربية

 من األولى الدفعة وصول فمع
 القاهرة إلى البحرين أهل تبرعات
 العربية الصحف من الكثير راحت
تشيد و البحرين أهل تحركات تمتدح

الط^ةظطي لجنقاليحرين
 هة٢ع؛أاذفةالههـحد

 ٠نسألء٠:امدا
الكلي عتعلسسعيحرينعداني٠

 ض ا ه اردعارسا دجهتدمعبة دادعد بمدرابخ٠د٠٢ر
 ببيبتيجيبيييت

عثيهحة فتءلميؤ

نيي^ خ



 يناف
تستيقظ البحرين

 وتنشر فلسطين أيتام إعانة لجنة وتمتدح وعروبتهم، بحماستهم
 الفلسطينية القضية مع وتضامنه الشعب وعي عن والتقارير األخبار
القومية. وقضاياه
 بتاريخ القاهرة في تصدر التي الفلسطينية »العلم« جريدة فتنشر

 »لجنة عنوان تحت خبرا م ١٩٣٩ عام من يوليو شهر من الخامس
يقول: فلسطين« إلعانة البحرين

 إلعانة لجنة فيها تألفت قد أنه فارس بخليج البحرين من لنا كتب»
 أمير شقيق خليفة آل عيسى بن عبدالله األمير سمو برئاسة فلسطين

 بألف اللجنة رئيس السمو صاحب االكتتاب افتتح وقد البحرين.
 حمد الشيخ عظمة بن سلمان الشيخ السمو صاحب وتاله روبية

 عظمة بن عبدالله الشيخ وسمو واحدة، روية إال روبية بألف فتبرع 104
 صاحب بن دعيج الشيخ ثم روبية بخمسماية فتبرع حمد الشيخ
 في وأعيان أمراء من الحاضرون تتاع ثم أيضا، بخمسماية العظمة
 روبية. ألف عشر تسعة المحضر ذلك في التبرعات فبلغت التبرع،
 األمجاد البحرين أعيان وحضرات الكرام خليفة ال أمراء الله جزى

(.٢٨) المتنافسون« فليتنافس ذلك وفي خير، كل اللجنة وأعضاء

اإلنكليز وصاية رفض

 قادة فلسطين أيتام إعانة لجنة خرجت م ١٩٣٩ عام نهاية مع

من وطويلة شاقة معركة من حصدتها كبيرة بنجاحات ومناصرين



K
تستيقظ البحرين

 ،البحريني النشارع في النجاح يكنهذا ولم .الفلسطينية القضية أجل

 للتبرع ودعواتها بياناتها مع النظير منقطع بحماس تجاوب الذي

 البريطاني التسلط ضد النجاح كان ولكن فقط، وغيرها المادي

بالمنامة. البريطانية الوكالة تقوده كانت الذي

 إلى البحرين أهل تبرعات من األولى الدفعات وصول فمع

 والنجاح للفلسطينيين، للتبرع الشعبية الحملة وتواصل القاهرة،

 السياسي الوعي زيادة مع ترافق الذي التبرع في القته الذي الكبير

 ومعها اللجنة كانت البحريني، الشعب لدى الفلسطينية بالقضية

 قد فلسطين شعب تجاه واجباتهم أول أن يشعرون البحرين أهل

األقل. على منه جزء أنجز أو أنجز،

 105 إرادتها اللجنة فرض في الكبير النجاح مع اإلنجاز هذا وترافق
 سافر وتدخل طويلة معركة بعد - تبرعاتها وإيصال اإلنكليز على

 أخرى جهة أية إلى وليس سعيد، لحميدعبدا المصري الزعيم إلى —

اإلنكليز. اقترحها معينة جهة إلى أو

 تقرير ضمن جاء صريح إنكليزي باعتراف النجاح هذا وتأكد

 عام من يوليو شهر من الرابع بتاريخ المنامة في البريطانية للوكالة

بالنص: ميقول١٩٣٩
األموال فيإرسال لنصائحنا للتبرعات( البحرين تجاهل)لجنة »إن

( ٩«!)مؤسف أمر »لهو القدس في العربية( المرأة )لجنة إلى

 في فلسطين أيتام إعانة لجنة لقيادة الكبير النجاح هذا عبر ولقد

منها: هامة، دالالت عن البحرين



البحرين في فلسطينية تعليمية بعثة

ناف^ل

تستيقظ البحرين

 اإلنكليزي، للتدخل البداية منذ رفضها أكدت اللجنة إن أوال:
البحريني. الشعب وعلى عليها المقبولة غير للوصاية ورفضها
 بعد خاضتها التي والمعركة الرفض هذا عبر اللجنة أثبتت ثانياً:

 والقومي الوطني عمله قيادة على قادر البحريني الشعب أن ذلك
 البحرينيين وأن مشكالت. أية وبدون واقتدار كفاءة بكل والخيري

 إلى وترشدهم بريطانيا »تنصحهم« قاصرين أطفاالً يعودوا لم
هواها! على القويم« »الطريق
 في الوطنيين من بذلك العديد قام كما - اللجنة أرست ثاكاً:
 البحرين أهل مبادئ - الثالثينيات وحتى القرن بداية منذ البحرين

 أو شكلها كان مهما والوصاية، التدخل رفض في الوطنية داتهاوقيا
 لماضي، يا لوطنيين تعلم،عبرخبرات اللجنة نوعها.فقدكانت 106

 ألي كارثة سيشكل عليها اإلرادة وفرض التدخل مبداً قبولها أن

المستقبل. في بالبحرين وخيري وطني عمل
 بدالئل جميعاً البحرين أهل ومعها اللجنة خرجت رابعاً:

 وحياتهم بلدهم شئون في السافر اإلنكليزي التدخل أن على
 طاحنة ومعركة حاسمة بمواجهة إال يتوقف لن هيمنتهم وفرض

األمر. تطلب إذا

البحرين في المعارف مجلس تلقى م ١٩٤٠ عام بداية في



- K

تستيقظ البحرين

 مدرسين استقدام تجربة نجاح عن الكويتية التقارير شديد بارتياح

 وترتيب ختيارهم با قام والتي فلسطينيينللعملفيمدارسالكويت،

الحسيني. أمين الحاج فلسطين مفتي بعثتهم

 التعليم مستوى رفع في الكبير والنجاح التقارير تلك وشجعت

 نفس تكرار على بالكويت الفلسطينيون المدرسون به قام الذي

 أن المعارف مجلس وجد ولقد البحرين. في بها والقيام التجربة

 مشكلة بحل الفلسطينية للقضية مهماً دعماً سيكون البعثة إيفاد

الفلسطينيونآنذاك. المدرسون منها يعاني كان التي البطالة

 الحسيني أمين بالحاج تصالباال المعارف مجلس قام وبالفعل

 إلى فلسطينية بعثة أول وصول أمور ترتيب وتم فلسطين، مفتي

107 مدرسين. سبعة من تتكون المنامة،
 في التعليم »تاريخ كتابه في شهاب صالح المرحوم ويذكر

 التعليم مستشار فاالنس( )أدريان أن زمان« أيام والخليج الكويت

 المدرس أن للكويت زيارة بعد وجد البحرين في اإلنكليزي

 أنه وخاصة التدريس، في غيره من أجدى يكون قد الفلسطيني
 للكويت. زيارته أثناء المدرسين هؤالء من طيباً نموذجا شاهد

 إلى الفلسطينية البعثة وصول حكاية شهاب المرحوم ويشرح

البحرين:

 القدس، طريق عن منهم ستة توجه المدرسين، من سبعة »اختير
 تتميز والتي وانكورلي(، )يحيى باصات شركة على بغداد عمان،

في الثلج بقوالب والمزودة البارد الماء وحنفيات الوثيرة بمقاعدها



 ——ه

تستيقظ البحرين

 القطار، في البصرة إلى بغداد ومن منها. جانب في المثبت الخزان

 مكنزي(، - )كري بواخر إحدى على البحرين إلى البصرة ومن
 ديناراً عشرين لألعزب الحساب؛ على مبلغاً منهم كل أعطي وقد

 حتى بغداد إلى البعثة وصلت أن وما دينارا. ثالثين وللمتزوج

 يوم الصادرة نشرتها في دمشق في العربي الشرق وكالة نشرت
 من صادراً خبراً م١٩٤٠ منعام أكتوبر شهر من عشر الراع

نصه: هذا بغداد في العربي( )المكتب

العربي المكتب - بغداد

وهم مدرسين، ستة من المكونة الفلسطينية البعثة غادرت »لقد

 التعليم تطوير في سيساهمون حيث البحرين، إلى طريقهم في :
فيه تحدث لقاء البعثة رئيس مع نا مندوب أجرى وقد هناك. الثانوي 108

 البحرين حكومة وأن الشعوب، ورقي تطور في التعليم أهمية عن '

 قد البحرين حاكم خليفة آل عيسى بن حمد الشيخ رأسها وعلى

 رد كما الشعوب. حياة في كبير أثر من التعليم لتطور ما أدركت

 المعيشية وحياتهم مرتباتهم عن نا لمندوب سؤال على البعثة رئيس
 ديناراً (٢ ه حدود) في يتقاضى األعزب المدرس بأن فأفاد هناك

 تأمين إلى باإلضافة عراقيا، ديناراً (٣٢) والمتزوج شهرياً عراقياً

 من كال تضم البعثة هذه وكانت لمعيشة،وا والسكن السفر أجور

أسماؤهم: التالية األساتذة

وعائلته. الحموري موسى يوسف - ١

سنقراط. عبدالعفو داود - ٢



تستيقظ لبحرين ا

عمرو. شحده - ٣
الدجاني. يوسف - ٤
.محمود عارف - ٥

.الدحلة صبحي - ٦

وعائلته. اللبابيدي رفيق - ٧

 لسنة مدرساً كان الدحلة صبحي األستاذ أن المعروف ومن

 هذه في فالتحق م، ١٩٤٠ - م ١٩٣٩ عام الكويت في واحدة

 فقد اللبابيدي رفيق األستاذ وأما ٠۴١٩٤١—٢١٩٤٠ عام في البعثة

 في المجموعة ضمن من وليس منفرداً، زوجته مع البحرين وصل
 عام من أكتوبر شهر أواخر في البعثة هذه وصلت وقد الرحلة. هذه

اللبنانيين«. المدرسين من مجموعة إلى لتنضم م ١٩٤٠

109
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شهاب: ويضيف
 البحرين لدن من استقبال خير الفلسطينية البعثة استقبلت ))وقد
 وضع فقد البحرين. مدارس على وزعوا وقد وشعباً، حكومة

 المحرق، في الخليفية الهداية مدرسة في الحموري يوسف األستاذ

 طابق في ويسكن لها، ناظراً الداعوق ممدوح األستاذ شغل والتي

 إنه إذ المحرق، في مطر سلمان بناية من الثاني الدور في كامل

الحموري. موسى الدكتور منهم كبيرة، عائلة يصطحب

 وصبحي الدجاني ويوسف محمود، وعارف عمرو شحده وأما

 ناظرها كان والتي االبتدائية، المنامة مدرسة في عينوا فقد الدحلة

 فكان سنقرط عبدالعفو األستاذ أخونا وأما العريض. سالم المرحوم

 المواصالت، وصعوبة الشاقة تحمنللحياة وأكثرهم ستا أصغرهم 110

(.٣ ) الحد« مدينة في أذكر ما على الوحيدة المدرسة في عين فقد

 حسب يرام ما على البعثة أمور تسير أن المفروض من وكان

 المعارف مجلس مع فلسطين مفتي الحسيني أمين الحاج اتفاقات

 ووصل الحسبان، في يكن لم حدث ما أن إال البحرين، في

 في وجودهم على يمض لم الذين المدرسين إضراب درجة إلى
أسابيع«. سوى البحرين

 إضراب حكاية السابق كتابه في شهاب صالح المرحوم ويروي
 سنقرط داود وهو األساتذة أحد عن نقال الفلسطينية، التعليم بعثة

يقول: حيث
 بأنهم تتلخص فاالنس(، )أدريان مع المشاكل إحدى »بدأت



تستيقظ البحرين

 سفرهم أجور نفقات لتغطية المال من مبلغاً الحساب على أعطوا

 كال جعل الذي األمر كافية، تكن ولم البحرين، إلى القدس من

 يصل عندما يستوفيه أن أساس على الخاص جيبه من يدفع منهم

 )أدريان يوافق لم التكاليف بهذه قائمة قدموا وعندما البحرين. إلى

 المبالغ هذه تثبت إيصاالت منهم وطلب صحتها، على فاالنس(

 القدس من وانكورلي( )يحيى باصات شركة من لكل دفعوها التي

 الباخرة وأجرة البصرة، إلى بغداد من القطار وأجرة عمان، إلى

 قاسم كمال األستاذ سكرتيره أخبروا وقد البحرين. إلى البصرة من

 بأن األكيد لعلمهم اإليصاالت بهذه يحتفظوا لم بأنهم المهزع

 معارف في المسئولين عن خافية تكون ال سوف األجور هذه مثل

 111 )أدريان أن إال األجور. هذه من يتاكدوا أن ويمكنهم البحرين،
 إيصاالت، دون المبالغ هذه يدفع أن ورفض رأسه ركب فاالنس(

 فرفعوا ويسوف، يماطل وهو شهرين قرابة الحالة هذه على وظلوا

 بتقديم عليهم اآلخر هو أصر الذي )بلجريف( المستشار إلى األمر

 الذي اللبايدي رفيق األستاذ زميلهم وأن وخاصة اإليصاالت،

 نفقات له فصرفت اإليصاالت تلك قدم قد زوجته مع بمفرده جاء

 أفراد أن علمه إلى نمى فاالنس( )أدريان أن أظن ما وعلى األجور.

 األولى بالدرجة المواصالت يستقلوا لم الستة الفلسطينية البعثة

 أنفسهم، على يوفروا لكي البحرين معارف قبل من لهم المحددة

 جعل ما وهذا الثانية، الدرجة مواصالت تنقالتهم في فاستعملوا

اإليصاالت. طلب في يتشدد فاالنس( )أدريان



تستيقظ البحرين

 يشرح لكي عنهم مندوب يقابله أن وتكراراً مراراً طلبوا وقد

 وبعد منهم. أي مقابلة يرفض كان أنه إال األمور، مالبسات له

 هذا ومع التدريس. عن وأضربوا منزله كل لزم الصبر أعياهم أن

 شارك أن لوال موقف، من اتخذوه بما فاالنس( )أدريان يهتم فلم
 بيوتهم فلزموا أساتذتهم، مشاعر والحد المحرق في الطالب

 عندها أساتذتهم. مشكلة تحل لم ما الدراسة عن هم إضراب معلنين

 من بتوجيهات )بلجريف( والمستشار فاالنس( )أدريان تحرك
 أن خليفة آل عيسى بن عبدالله الشيخ المعارف مجلس رئيس

 رفيق األستاذ لزميلهم دفع كما لهم يدفع وأن أمورهم، تسوى

 ولكن مجاريها، إلى األمور وعادت هذا، لهم تم وقد اللبابيدي.
 انهزامه يترك لم وهوسه بصالفته عرف الذي فاالنس( )أدريان إ

 في المتزعم هو الحموري يوسف األستاذ أن علم فقد بسالم. يمر

 وعاد كاملة، دراسية سنة قضى أن بعد عقده فأنهى المطالبة، هذه

 بواخر لتوقف الكويت إلى )اللنش( البخارية الزوارق أحد في معنا
. (٣١) الثانية العالمية للحرب نظراً مكنزي( - )كري

6حق



تستيقظ البحرين

هوامش:

 من سبتمبر شهر في الشمالن عبدالعزيز المرحوم مع خاصة مقابلة (١
م.١٩٨٦ءام

 مرجع لندن( - الهند مكتب وسجالت )مكتبة الهند مكتب سجالت (٢
.1/15/2/165رمق

 عام من يونيو شهر من الثامن ،اليوم ١٤ العدد البحرين: جريدة (٣
م. ١٩٣٩

والتاريخ. العدد نفس البحرين: جريدة (٤

.المصدر نفس ( ٥

 من يونيو شهر من عشر الخامس ، ١ ٥ العدد البحرين: جريدة ( ٦
م.١٩٣٩عام

السابق. المصدر (٧

.السابق المصدر ( ٨

السابق. المصدر (٩

.السابق المصدر (١ ٠

 عام من يونيو شهر من والعشرين الثاني البحرين: جريدة (١ ١
م. ١٩٣٩

السابق. المصدر البحرين: جريدة (١٢

المؤلف. مجموعة العروبة: نادي وأوراق وثائق (١٣

المؤلف. مجموعة العروبة: نادي وأوراق وثائق (١٤

المؤلف. مجموعة العروبة: نادي وأوراق وثائق (١٥

المؤلف. مجموعة العروبة: نادي وأوراق وثائق (١٦
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 أغسطس شهر من والثالثين الحادي ،٢٣ العدد البحرين: جريدة (١٧
م.١٩٣٩سءام

 لندن( الهند، مكتب وسجالت )مكتب الهند مكتب سجالت (١٨
.1/15/2/165 رقم مرجع

.المصدر نفس (١٩

.المصدر نفس (٢ ٠

.المصدر نفس (٢ ١

المصدر. نفس (٢٢

لمصدر. نفس (٢٣

م. ١٩٣٩ عام من يوليو شهر من عشر الثالث البحرين: جريدة (٢٤

 عام من يوليو شهر من والعشرين السابع البحرين: جريدة (٢٥
م. ١٩٣٩

 عام من يوليو شهر من والعشرين السابع البحرين: جريدة (٢٦
م. ١٩٣٩

م. ١٩٣٩ عام من أغسطس شهر من العاشر البحرين: جريدة (٢٧

 عام من يوليو شهر من الخامس القاهرة، العلم: جريدة (٢٨
م. ١٩٣٩

.16/15/2/65 الهند، مكتب سجالت (٢٩

 أيام والخليج الكويت في التعليم تاريخ شهاب، جاسم صالح (٣٠
م. ١٩٨٤ الكويت، األول، الجزء زمان،

السابق. المصدر (٣١
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فلسطين تقسيم ضد تتظاهر البحرين

 التي الصعبة واالقتصادية المعيشية والظروف الهائلة، الصعوبات رغم

 كبير بشكل أدت والتي الثانية، العالمية الحرب في البحرين أهل منها عانى

 الحربية البريطانية القوانين من الكثير وفرض البريطاني، التسلط زيادة إلى

 أن إال االستعمارية، السياسات ضد احتجاج حركة أية وقمع البالد، على

 الفلسطيني للشعب والمعنوي المادي تضامنهم تقديم واصلوا البحرينيين

العادلة. وقضيته 11 6

 من كغيرهم البحرينيون فوجئ الثانية العالمية الحرب نهاية فبعد

 األمريكية المتحدة الواليات مثل الكبرى الدول بمواقف العرب
 دولة لقيام الداعمة بمواقفهم طبعاً يا..وبريطان السوفيتي واالتحاد

 دولتين؛ إلى فلسطين أرض وتقسيم فلسطين، أرض على يهودية

للفلسطينيين. وأخرى لليهود واحدة
 واشتباكات عنيفة مواجهات تشهد فلسطين كانت األرض وعلى

 وبلغ الفلسطينيين، والمقاومين الصهيونية العصابات بين تنتهي ال

 كان ذلك وبسبب م. ١٩٤٧ عام ذروته الصهيوني اإلرهاب

والرجال والسالح المال إلى الحاجة أشد في وقتها الفلسطينيون



عئي
فلسطين تقسيم ضد تتظاهر البحرين

البحرين - فلسطين أيتام لجنةاءانة
PALESTINE, orphans 

AID COMMITTEE 
tele adds. 

"HELP PALESTINE" 

BAHRAIN.

 في تنتشر للمساعدة الفلسطينية الدعوات وراحت المدربين،

العربية. البلدان معظم

 وهب الفلسطينية للدعوات البحرين استجابت الفور وعلى

م. ١٩٤٧ عام من نوفمبر شهر في التضامن لتقديم أهلها

فلسطين أسبوع

 المساعدة لتقديم العاجلة الفلسطينية الدعوات وصول بعد

 عام من أكتوبر شهر نهاية في البحرينية الشخصيات بعض اجتمعت

 وحمالت الفعاليات من بسلسلة القيام وقررت المنامة في م ١٩٤٧

التبرع.
 لقيادة شعبية لجنة تشكيل عن األول االجتماع أسفر وقد

 »وأن البحرين، في فلسطين، لشعب والتبرع التضامن حمالت

الحاكمة البريطانية السلطات وأمام البحرينيين أمام مسئولة تكون



كئكب
فلسطين تقسيم ضد تتظاهر البحرين

(.١) الفلسطينيين« دعم على

 جاسم البسام، العلي عبدالعزيز من: اللجنة عضوية وتشكلت

 خليفة الشمالن، عبدالعزيز الفاضل، مبارك بن محمد كانو،

 ومجموعة خنجي، طيب محمد المعاودة، عبدالرحمن القصيبي،

أخرى.

 مع للتضامن الشعبية اللجنة تسمية على المجتمعون واتفق
فلسطين«. إعانة »لجنة باسم الفلسطيني الشعب
 وسمعة اسم استعادة يريدون اللجنة أعضاء أن الواضح من كان

 قادت والتي م، ١٩٣٩ عام السابقة البحرينية التضامن لجنة وأنشطة
 وتثقيفياً وتضامئياً سياسياً دوراً ولعبت ضخمة، تبرع حمالت

باسم عرفت والتي الفلسطينية، القضية بشأن للبحرينيين كبيراً ؛118
 أثناء أنشطتها توقفت التي فلسطين»، أيتام إعانة »لجنة

الثانية. العالمية الحرب

 سمعة من االستفادة فلسطين« إعانة »لجنة مؤسسو أراد فقد

 أخرى مرة وفزعتهم البحرينيين همة يجددوا لكي السابقة اللجنة

(. الفلسطينيين) إخوانهم ومساعدة للتبرع

 حتى فلسطين« إعانة »لجنة تشكيل على قليلة أيام تمض ولم

 يبدأ البحرين في فلسطين مع تضامني أسبوع إقامة اللجنة قررت

 اليوم في وينتهي م، ١٩٤٧ عام من نوفمبر شهر من الثالث اليوم من

 خطابيا مهرجانا يتضمن م، ١٩٤٧ عام من نوفمبر شهر من العاشر
متنوعة. أخرى وفعاليات تبرع واجتماعات



فلسطين تقسيم ضد تتظاهر البحرين

القبلتين أولى انقذ

 عام من أكتوبر شهر من والعشرين السادس اليوم صباح في

 يدعو صغير بيان توزيع المنامة وسوق شوارع في تم م١٩٤٧

 في اجتماع وإلى فلسطين«، »أسبوع في للمشاركة البحرينيين

الفلسطينيين. وإنقاذ بالمال للتبرع ٣«)فاروق »بيت
 بالبحرين«، فلسطين إعانة »لجنة باسم الموقع البيان وقال

يلي: ما بالنص القبلتين« أولى »أنقذ عنوان وتحت
 بقلوب إليك نتوجه النبيل: والمسلم الكريم المواطن أيها »

 في إخوانك إلنقاذ الفعالة مشاركتك في العظيم باألمل مفعمة

 وتكاد األحداث عليهم تألبت الذين فلسطين، عرب والدم، الدين

من وتخرجهم أرضهم وتغتصب المجرمة الصهيونية تكتسحهم

 ذىاز٦ت; -ن71
٩٣٦٦ ملب،-ذة ذى٢٧الستين و:قرىىف-اء

٠ ٩;^ رب

البحرين »اسبوغفلسطين«في منشور ه



فلسطين تقسيم ضد تتظاهر البحرين

 االثنين مساء فاروق بيت واقصد الكريم الحر أيها فهيا أوطانهم.

 لتذب عربية والنصف الثامنة الساعة الحجة ذي شهر من العشرين
 وذكراً باقياً أجراً به تنل )تفعل( فإن مال، بدفع واإلسالم العرب عن

الدهر. على يفنى ال حميدا

 هذا لحضور أبي حر مسلم كل إلى نوجهها عامة دعوة إنها
 عبدالله الشيخ السعادة صاحب رئاسة تحت سيكون الذي الحفل

الله. حفظه خليفة آل عيسى بن

 الحجة، ذي شهر من العشرين االثنين يوم يبدأ فلسطين أسبوع

 من الحجة ذي شهر من والعشرين السابع االثنين مساء في وينتهي
٠ه(ا١٣٦٦ عام

 »لجنة من شباب قام واحد بيوم المنتظر االجتماع بداية وقبل .1 2(0

 الشيراوي قاسم ومحمد الشمالن لعزيزعبدا وهم: فلسطين«، إعانة

 األسواق على بها وداروا مكشوفة سيارة باستخدام الوزان وعبدالله

 فلسطين اجتماع بحضور للصوت مكبر عبر ونادوا المنامة في

(.٤لنصرةفلسطين) بالمال واالكتتاب

 جمهور احتشد نوفمبر شهر من الثالث االثنين يوم عصر وفي
 بالمنامة، فاروق« »بيت في بالمئات يعد البحرينيين من غفير

 الضخم البيت خارج البقاء إلى الحضور من العشرات واضطر

. ) المكان ضيق بسبب
 المعارف وزير خليفة آل بنعيسى عبدالله الشيخ االجتماع ترأس

خليفة. حمدآل بن سلمان الشيخ الحاكم وعم آنذاك،



___________________________________________________________________________________________________________________________
فلسطين تقسيم ضد تتظاهر البحربن

 للشيخ خطاب أولها كان الخطب، بعض االجتماع في وألقيت
 الكثير على اشتمل المعروف، السني القاضي . السعد. عبداللطيف

فلسطين. أهل لمناصرة ودعوة الدينية المواعظ من

 ألقاه متوقع غير هادئ خطاب السعد القاضي خطاب وأعقب

الوطنية. البحرين أندية عن الشمالن عبدالعزيز الشاب الوطني

 فاروق«: »بيت اجتماع وقائع عن بريطاني سري تقرير وذكر
(.٦) وحذرة(( دقيقة بكلمات مملوءاً كان الشمالن خطاب »إن

 المعاودة لرحمنعبدا الشهير الشاعر ألقى الخطبتين تلكما وبعد

 الحاضرين. من التصفيق إثرها انتزع فلسطين عن حماسية قصيدة

 محمود ألقاها معروف غير لبناني لشاعر قصيدة »المعاودة« وتال

1 2 ا فلسطين. إعانة لجنة شباب أحد وهو المردي،
 يعمل هندي شاب المنصة اعتلى والقصائد ات الخطا تلك وبعد

 باللغة خطاباً وألقى أمشاك((، »محمد اسمه البحرين نفط شركة في

 منهم عدد وكان المسلمين، الهنود تضامن عن فيه عبر األوردية
 الصهيونية. الحركة ضد فلسطين مع تضامناً االجتماع حضر قد

 من القليل أن »رغم كبيرا، واستحساناً مدوياً تصفيقاً خطابه ولقي

(.٧) نفسه البريطاني التقرير حسب الخطاب«، فهموا قد الحضور

 بحملة االجتماع منظمو بدأ والقصائد الخطب انتهت وعندما

 هو الرئيس هدفها إن فلسطين إعانة لجنة قالت التي االكتتاب

 في بأراضيهم االحتفاظ عي الفلسطينيين لمساعدة األموال »جمع

(.٨) لشرائها« اليهود مؤامرات مواجهة



هالفدجلى
فلسطين تقسيم ضد تتظاهر البحرين

 ألف وستين بستة قدر ضخم مبلغ جمع االجتماع واستطاع

 المبلغ هذا أن سعيد ماري روز الفلسطينية الباحثة ووجدت روبية،

 حيث التبرعات سخاء على دل البحرين في التبرعات من الضخم

 اإلنفاق من المائة في واحد قرابة يمثل المبلغ هذا »كان قالت:

 وحوالي م(، ١٩٤٨ عام من روبية ٧٥٤٧٨٩٦) للبحرين السنوي
 مما (١٠٣٢٩٥٥٢) م١٩٤٨ عام إيرادات من المائة في ٠,٦

(.«٩) التبرعات سخاء على يدل

تهديدات

 المبلغ هذا جمع ني فلسطي« إعانة ))لجنة حملة نحاح زالق 122

 أهمية يقل ال آخر نجاح مع روبية( ألف ٦٦) آنذاك الضخم

 الذين اإلنكليز مع والتهدئة العمل شرعية على الحصول هو للجنة،
 من منعها كثيراً وحاولوا الحاكم لدى اللجنة إنشاء كثيراً قاوموا

أنشطة. بأية القيام

 السياسية الوكالة بين مفاوضات جرت بأسابيع االجتماع فقبل

 حول خليفة حمدآل بن سلمان الشيخ البحرين وحاكم البريطانية

وعملها. اللجنة

 إعانة »لجنة عليه وافقت باتفاق المفاوضات تلك وانتهت

 الشيخ رئاسة تحت بالعمل للجنة اإلنكليز بتعهد يقضي فلسطين«
الناس تثير ال هادئة أنشطة تقام أن مقابل خليفة آل بنعيسى عبدالله



فلسطين تقسيم ضد تتظاهر البحرين

 البريطاني التقرير في ورد كما االتفاق ونص اليهود، تهاجم وال
على: السابق السري

 هذه بمناقشة مؤخراً سلمان الشيخ السمو صاحب قام »لقد
 للهعبدا الشيخ مع فلسطين- إعانة لجنة موضوع يقصد - المسألة

خطب إلقاء عدم ووجوب األخرى، األديان مهاجمة من وحذره

.عنيفة سياسية
 وللقاضي عبداله للشيخ ترخيصاً السمو صاحب أعطى وقد

 مقبول غير شيء أي بها يكون ال أن شرط تحت خطب بإلقاء السني

مريح«. أوغير
 بإرسال عبدالله الشيخ قام االجتماع يوم »وفي التقرير: ويكمل

 خطب أية إلقاء من يمنعهم المدارس مدرسي جميع إلى مذكرة

للقيام رسمية تراخيص على حصلوا إذا إال تجمعات أية في
123

(١٠بذللك(.)

 «»هادئة ئد وقصا ت با بخطا ع جتما وجاال بخر نكليز فرحاإل ورغم

 إال ،١ للصهيونية«)' التعرض تم »ولكن لليهود إشارة فيها تكن لم
كثيراً. اإلنكليز أغاظ قد وضخامتها التبرعات حجم أن

 لم عبدالله »الشيخ أن من السابق التقرير قاله ما ذلك على ودل
 استخدامها، كيفية عن وال واألموال، التبرعات أهداف يوضح
 للعرب أراض لشراء بأنها قال لالجتماع المنظمين أحد ولكن

(.١) لليهود« أراضيهم لبيع اضطروا الذين
إنكليزية بشروط أقيم فلسطين« »أسبوع أن النهاية في واتضح



.__M——
فلسطين تقسيسم ضد تتظاهر البحرين

 لوحظت التي كتلك الهادئة« »الخطابات ضمنها من كان مجحفة

الشمالن. لعزيزعبدا خطاب في خاص بشكل

المفتي لوحة

 التبرعات، جمع أيضاً فيه تم والذي الخطابي، االجتماع وبجانب
للفن. خاصاً يوماً البحرين في فلسطين أسبوع تضمن

 إعانة »لجنة عضو طلب فلسطين أسبوع من أسايع فقبل

 رسم قاسم يوسف الفنان من خنجي طيب محمد التاجر فلسطين«

 الحسيني« »أمين الفلسطيني هوالزعيم للمفتي كبيرة زيتية لوحة

لفلسطين. ريعها ويعود لبيعهافيمزادعلني، 124
 من واستعار طبعاً، االقتراح على قاسم« »يوسف الفنان ووافق

 »قاسم« أخذ اليوم ذلك نفس وفي للمفتي. شخصية صورة التاجر
 وبداً الالزمة، األدوات جميع معه وأحضر بيته، من فارغاً أرز كيس

 متر مقاس ذات اللوحة كانت حتى يومان يمر ولم فورا. العمل

جاهزة. المفتي، صورة فيها والمرسومة المتر، ونصف

 بها، ففرحوا اللجنة، أعضاء إلى باللوحة ذهب التالي اليوم وفي

طريقتهم! على بها االحتفاء وقرروا بها، إعجابهم وأبدوا
 أسبوع في المنامة في الكبيرة االحتجاجية المظاهرة ففي

 »بيك سيارة في بارز مكان في اللوحة المتظاهرون وضع فلسطين،

المظاهرة. مقدمة في تسير كانت آب«



فلسطين تقسيم ضد تتظاهر البحرين

 فاروق« »بيت في الخطابي الحفل إلى وصلت وعندما
أيضاً بارز مكان في ووضعت السيارة من اللوحة أنزلت

الخطباء. منصة في

 بيع مزاد بدأ الحماسية، واألشعار النارية الخطابات انتهاء وبعد

 األصوات وارتفعت واحد(، بحريني )دينار روبيات بعشر اللوحة

 من المصوت: وينادي ٥٠ و ٤٠ و٣٠ و٢٠ باألرقام: تتكلم عندها

 مائة، :أرقامها وترفع أخرى مرة االرتفاع إلى األصوات وتعود يزيد؟

 ٣ ٠ ) روبية بثالثمائة المزاد عبيدلي« »يوسف ينهي حتى مائتان،
 الفلسطينية، القضية إلى نقودها لتذهب ويشتريها بحرينياً(، ديناراً

(١٣) البحرين! في تشكيلية لوحة أول بيع بذلك وليعلن

 يقوم المفتي، للوحة عبيدلي يوسف اقتناء من قليلة أيام وبعد

يذكر حيث بالمحرق، البحرين نادي إلى بإهدائها »عبيدلي«
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كتاش
فلسطين تقسيم ضد تتظاهر البحرين

 بتاريخ البحرين نادي إدارة لمجلس العشرين الجلسة محضر

 اإلدارة مجلس ن م ١٩٤٧ عام من نوفمبر شهر من عشر الثالث
 لمفتي الزيتية الصورة إهدائه على العبيدلي يوسف السيد »شكر قرر

(.١٤) فلسطين«

فلسطين إعانة

 االجتماعات بعض على وعالوة

 األول، التبرع واجتماع الخطابية

 الشوارع في حاضرة فلسطين كانت

 البحرينية القرى قلب وفي واألزقة،
أيضاً.
 فلسطين« إعانة »لجنة تكتف فلم

دعت بل السابقة، األنشطة بتلك
 وعبدالرحمن الشمالن لعزيزعبدا رأسهم وعلى الشباب، أعضاءها
 بحمالت القيام إلى وغيرهم، الشيراوي قاسم ومحمد المعاودة

 القرى، وتزور للبيوت، وتذهب األسواق، في تتجول شعبية تبرع

البحرين. تاريخ في مرة ألول
 أعطتهم اللجنة أن الشمالن لعزيزعبدا المرحوم لنا ويروي

 في البيوت إلى يذهبوا أن منهم وطلبت )الري(، صغيرة شاحنة
وغيرها والبطانيات كالمالبس العينية، التبرعات ألخذ أوال المنامة



- — ك^نافلكي .
فلسطين تقسيم ضد تتظاهر البحربن

فلسطين. ألهل للتبرع
 ويتجول فلسطين، علم يرفع »الشاحنة« الصغير الالري كان

 مكبر باستعمال المناداة مهمته الشبان أحد وهناك المنامة، أحياء في

 .فلسطين. »إعانة ويهتف - يتعطل ما كثيرا كان الذي - الصوت

 الشاحنة إلى يتراكضن خصوصاً النساء وكانت فلسطين«، إعانة

النظير. منقطع بحماس وغيرها ثياب من عندهن بما ويقذفن

المنامة ييوت أحد في لفلسطين التبرعات لجمع نادرة صورة □
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فلسطين تقسيم ضد تتظاهر البحرين

 الصغيرة الشاحنة تلك أن الشمالن عبدالعزيز المرحوم ويتذكر
 ومتحمسا فلسطين يحب البحرين شعب كان كيف يعرف جعلته

القومية. لقضاياه
 الشاحنة كانت البحرينية، القرى فيكثيرمن المدقع الفقر فرغم
 من هناك أن أو استجابة هناك أن من يائسة وهي القرى تطوف
أصال! فلسطين عن شيئاً يعرف

 إعانة لجنة شباب بانتظار المفاجآت من الكثير هناك كانت لكن
الصغيرة. و»)شاحنتها« فلسطين
 والنساء الرجال يتقاطر حتى القرية، مدخل الشاحنة تصل أن فما

 الكثير وكانت لفلسطين، للتبرع يستطيعون ما كل معهم حاملين
 أو بطانية أو ثوباً إعطائهم أثناء اللجنة ألعضاء يرددن النساء من 128

«.سامحونا هذا. إال عندنا ))ما غيرها:

فلسطين قرارتقسيم ضد يحتجون البحرين أهالي □
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فلسطين تقسيم ضد تتظاهر البحرين

 الشمالن ويروي القرى. جميع إلى اللجنة حملة أخبار ووصلت

 لقد قائلين: غاضبين إلينا يأتون كانوا الصغيرة القرى بعض أهالي أن

 إن ونجيبهم إلينا؟ تأتوا لم لماذا ولكن قريتنا.. من بالقرب مررتم

فيفرحون! بعد.. يحن دوركملم

 أنناما — الشمالن كمايقول — للفخر مدعاةاألشياء أكثر ومن

 حتى عربية«، »فلسطين الشاحنة في العتيق الصوت مكبر يدوي إن

(. مدهش) وبحماس ع للتبر وراءنا النساء تجري

والتالميذ المدارس حملة

 إعانة للجنة والتبرعات والفعاليات األنشطة تلك وبجانب

 العروبة خاصة البحرين، في الوطنية األندية نشطت فلسطين،
 دعماً ألنشطةوا الفعاليات من الكثير إقامة في والبحرين، واألهلي

الفلسطينية. للقضية

 نادي إدارة مجلس يرسل نوفمبر شهر من عشر الساع اليوم ففي
فلسطين""'(. ألهل التبرع منهم يطلب أعضائه إلى تعميماً العروبة
 التاسع بتاريخ جلسته في فيقرر البحرين نادي إدارة مجلس أما

 لألعضاء عامة نشرة »إصدار م ١٩٤٧ عام من نوفمبر شهر في عشر
(.١٧عنإعانةفلسطين«)

 حمالت فلسطين« إعانة »لجنة نظمت الوطنية، األندية وخارج

 والتالميذ الطلبة من التبرعات لجمع البحرين مدارس في كبيرة

الشيخ إلى المحرق مدرسة مدير من رسالة وتظهر والمدرسين.

129



فلسطين تقسيم تتظاهرضد البحرين

 تلك ح نجا فلسطين إعانة لجنة رئيس خليفة ال عيسى بن عبدالله

رسالته: في المدرسة مدير يقول حيث الحمالت،

 طالبا( و )أساتذة بتبرعها المحرق مدرسة باسم أعلنت قد »فإنني

 ببيت أقيم الذي االحتفال في وذلك روبية، ثالثمائة قدره بمبلغ

 هزتهم والطالب األساتذة أن على فلسطين، لمساعدة فاروق

 من بأقل يتبرعوا أن إال فأبوا الصحيحة، العروبة وحفزتهم األريحية

المجيد. والفعل السبيل هذا في روية ستمائة
 قبوله، راجياً المحرق مدرسة باسم المبلغ هذا . أرسل أنذا وها

 المشروع لهذا الكريمة الرعاية لسموكم نفسه الوقت في شاكراً

الصالح.

سنداً، وللعروبة ذخراً للبالد الله أدامكم 130

(. ٨) احتراماتي« فائق بقبول وتفضلوا
 الشعب مع والتضامن التبرع حمالت نجاح عبر وبالمقابل

 معتاد، إنكليزي وغيظ غضب عن البحرين مدارس في الفلسطيني

 المدارس في التبرع حمالت عن قال سري تقرير عنه كشف

بالنص:
 عاد فقد البحرين. مدارس بعض في األموال بعض جمع تم »لقد

 منآبائهم وطلبوا األيام أحد في منازلهم إلى الصغار األوالد بعض

المال. بعض
 لهم فقيل للمال أوالدهم طلب سبب عن بالتحري اآلباء وقام

أوالدهم اآلباء سأل وعندما لفلسطين، المال يجمعون األوالد إن



فلسطين تقسيم ضد تتظاهر البحرين

 على إلطالقها أسلحة لشراء األوالد: أجاب المال؟ يستخدم أين

اليهود«.
 وافتعال المبالغة يحاولون اإلنكليز أن الواضح من كان

 التبرع حمالت كانت فقد القصص. واختالق المشكالت

 وقراها بمدنها البحرين عاشتها التي فلسطين وأجواء والتضامن
 دائماً يحاولون لإلنكليز، مخيفاً شيئاً وتالميذها ونسائها وبرجالها

 للنيل لها معنى ال هامشية أشياء وافتعال ومكانته، أهميته من التقليل

منقيمتها.
 تضامن مع البريطانية السياسية الوكالة حال بالضبط هذا كان

فلسطين. أهل مع البحرينيين

131 
صاخبة مظاهرات

 وحماسأ، حيوية األهالي مأل الذي فلسطين« »أسبوع يكد لم

لفلسطين، وحبا الصهيونية ضد وغضبا تضامنا والشوارع

المنامة في التقسيم على االجتماع مظاهرات من ا0ً



132

فلسطين تقسيم ضد تتظاهر البحرين

 فاقت ملتهبة أيام مع موعد على البحرين كانت حتى

والحسابات. التوقعات كل
 شوارع امتألت فلسطين((، »أسبوع من تقريباً واحد شهر فبعد

 األمم ضد الغاضبين المتظاهرين بعشرات والمحرق المنامة

فلسطين. لتقسيم والرافضين المتحدة

 م،١٩٤٧ عام من نوفمبر شهر من والعشرين التاسع اليوم ففي
 خطة على تعديل بإدخال المتحدة لألمم العامة الجمعية أوصت

 التعديل على ووافق فلسطين، تقسيم بشأن المتحدة األمم لجنة
 عن أعضاء عشرة وامتناع عشر، ثالثة مقابل صوتاً وثالثون ثالثة

الجمعية. قاعة من العرب الممثلون وانسحب التصويت،

 دولتين؛ إنشاء هو فلسطين تقسيم قرار من الرئيس الهدف كان

للعرب. والثانية لليهود األولى

 ثالثة خصصت أجزاء، ستة إلى فلسطين المشروع »قسم وقد

 دولة إلقامة فلسطين، مساحة مجموع من /"٠٥٦ تضم منها،

 تضم والتي األخرى، الثالثة األجزاء خصصت بينما يهودية،

 دولة إلقامة المساحة، مجموع من /٠٤٣ وتشمل يافا« »جيب
 قطاعاً /،٠٠,٦٥ وتمثل وجوارها، القدس سميت بينما عربية،

المتحدة. األمم إدارة تحت دولياً

 أو يسكنها التي المناطق جميع وقعت المشروع وبموجب

 مساحات إليها وأضيفت اليهودية، الدولة رقعة ضمن يهود يملكها
صهيونية ألطماع طراً كبيرة بأعداد العرب ويقطنها يملكها كبيرة



فلسطين تقسيم ضد تتظاهر البحرين

 فقد للعرب المخصصة المنطقة أما والمعالم. األسباب واضحة
 »الدولة أن هو والواقع اليهودية. واألمالك اليهود من تقريباً خلت

 عربية أكثرية على تحتوي المشروع، هذا بموجب اليهودية«

 يوجد ال بينما يهوديا(، ٤٩٩٠٢٠ مقابل عربيا ٥٠٩٧٨٠)
يهودي. آالف عشرة سوى العربية للدولة المقرر القطاع في

 من بالمائة ستة من أقل سوى آنذاك يملكون اليهود يكن ولم

لبالد. في األرض مساحة

 التامة العربية والمعارضة الساطعة الحقائق من الرغم وعلى

 األمريكي الضغط تحت العامة، الجمعية وافقت فقد للتقسيم،

 تشرين والعشرين التاسع اليوم في التقسيم اقتراح على الفاضح،
 آسيوية دولة أية بموافقة يحظ لم بأنه علماً م، ١٩٤٧ نوفمبر - الثاني

. (١ ١«)أفريقية أو

 معلنين الشوارع إلى البحرينيون خرج حتى قليلة أيام تمض ولم

 حركة مبتدئين واألهم: فلسطين، تقسيم لقرار القاطع رفضهم

 شهر من الثاي في بدأت البحرين، في وواسعة ضخمة احتجاج

 بدأه الذي الكبير اإلضراب مع ترافقت م ١٩٤٧ عام من ديسمبر

أيام. ثالثة لمدة الفلسطينيون

المتحدة األمم تسقط

إعانة لجنة» اجتمعت ديسمبر شهر من األول اليوم مساء ففي



كإ|فهـ

فلسطين تقسيم ضد تتظاهر البحرين

 البحرينيين دعوة وقرروا بحرينية، وطنية شخصيات مع فلسطين«

 شهر من الثاني يوم الفلسطينيين إخوانهم مع والتضامن لإلضراب

فلسطين. لتقسيم رفضهم وإظهار م، ١٩٤٧ عام من ديسمبر
 صباح ففي البحرين. لها واستجابت الدعوة نجحت وبالفعل

 سوق في الدكاكين جميع أغلقت ديسمبر شهر من الثاني يوم

 المنامة في الحركة وتوقفت التقسيم، قرار على احتجاجا المنامة
ما.تما والمحرق

 شارك والمحرق المنامة شوارع في صاخبة مظاهرة وسارت

 في مدارسهم من خرجوا الذين المدارس وطلبة المدرسون فيها
 وروسيا. وأمريكا المتحدة األمم بسقوط يهتفون والمحرق المنامة

 من بعثت مستعجلة رسالة والمظاهرة العام اإلضراب وجود وأكد

(.٢٠المنامة) في البريطاني السياسي الوكيل



- - ىهـ _
فلسطين تقسيم تتظاهرضد البحرين

 مدارس طلبة أن سعيد ماري روز د. الفلسطينية الباحثة وتذكر
 بشكل معادية هتافات اليوم ذلك صباح رددوا والمحرق المنامة

 الجماعات من كان المظاهرات تنظيم وأن ألمريكا، خاص

(-٢١النوادي) في للحكومة المعارضة
 قراءة — »البحرين كتابه في الشهاي سعيد د. الباحث ويزيد

 طلبة فيها سار األول اليوم مظاهرات إن البريطانية« الوثائق في

 والشباب. النساء من كبير عدد خلفهم وسار المدارس وطالبات

 وكانتا وأخرى اليهود، ألحد إحداهما تين سيار المتظاهرون وأوقف

 الح وآلقيت اليهود، من عددا تقالن

 بيوت من عدد على الطين ألقي و

(.”ايهود'
أحد -- الشيخ قاسم السيد ويروي

 الصلة القريبة اإلصالح جمعية قادة

 في المسلمين اإلخوان جماعة من

 مظاهرات في شارك أنه ' البحرين

 كغيره المنامة في جرت التي التقسيم
الثانويةآنذاك. طالب من

 أضخم أن »الشيخ« كر ويتذ
 انطلقت فلسطين لتأييد جرت مظاهرة

السيارتين، تلك على جارة

عام من ديسمبر شهر من للخامس المصادف الثاني اليوم في
ومشى بالمنامة الفاضل مسجد من سارت حيث م،١٩٤٧
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كالسى
فلسطين تقسيم ضد تتظاهر البحرين

 الطلبة من اآلالف فيها وشارك فاروق، بيت حتى المتظاهرون

 كبير، شعبي تجمع فاروق بيت في وجرى وغيرهم، والتالميذ
 عبدالرحمن أمثال للشعراء وقصائد كثيرة حماسية خطب فيه ألقيت

الموسوي. ورضي المعاودة
 الثالث اليوم في بدأت ضخمة مظاهرة أن أيضاً الشيخ ويتذكر

 المرحوم وهو الحاكمة، األسرة أفراد أحد قادها المحرق، من

 المحرق جسر وعبرت خليفة، محمدآل بن عبدالرحمن الشيخ

 وهي المنامة، شوارع في وطافت المدارس، طالب وأخرجت

 وعندما العربية. الدول وبعض والبحرين فلسطين أعالم تحمل

 الوقت لبعض توقفت الشرقية المدرسة ساحة إلى المظاهرة وصلت

 اإلخوان جماعة من مصري أستاذ شرفتها من عليهم طلع حيث
 خطاباً المتظاهرين على وألقى عالم« »مهدي واسمه المسلمين

 الكبرى الدول بعنف وهاجم فلسطين، قضية حول ملتهباً حماسياً

 السلطات أمرت واحد أسبوع وبعد التقسيم. مؤامرة في المشتركة

 وأعطته البحرين معارف مع عقده بإنهاء المصري األستاذ البريطانية

(.٢البحرين) عن للرحيل واحد أسبوع مهلة

 بلجريف تشارلز آنذاك البحرين حكومة مستشار ويؤكد
 م، ١٩٤٧ عام من ديسمبر شهر من الثاني في األول اليوم مظاهرات

 )يقصد البنوك أحد على بالحجارة ألقوا المتظاهرين أن ويزيد
 اليهود، بعض به يعمل كان الذي المنامة(، في الشرقي البنك

اإلرسالية في يعمل هاريسون( بول .د )يقصد مشهوراً طبيباً وشتموا



_ يينافلل_
فلسطين تقسيم ضد تتظاهر البحرين

 بالشيوعي، ووصفوه بالصدفة، قابلوه عندما عال بصوت األمريكية
 من عدد المظاهرة إلى وانضم إطالقاً. مبرر أي له يوجد ال اتهام وهو

 لديهم تكن لم الذين المنامة فرضة في العاملين واإليرانيين البحارة

 صدورهم يضربون وأخذوا منها، الغرض أو قيامها سبب عن فكرة

 عاشوراء، أيام خالل عادة يرددونها التي الدينية الشعائر وينشدون
(.٢للشيعة(()؛ دينية مناسبة كانت المظاهرات أن منهم ظناً

 ذلك أن يقصد كان أنه بلجريف تقرير من واضحاً بدا لقد
 فقط( المظاهرات عن تحدث وإنما مطلقاً إليه يشر )لم اإلضراب

 البحرين في الضخمة االحتجاجية الحركة تلك وكل والمظاهرات

 وأن ذلك، جدوى يعرفون ال منهم الكثير وأن لها« معنى »ال

 147 أعمال بعض على بلجريف تركيز )الحظ الشغب من الكثير بها
.الصغيرة( الشغب

مع بلجريف تقارير )الحظ المتعمد »بلجريف« تقليل وبرغم

 البحرينية المظاهرات من □جانب
التقسيم ضد

' ك•٠بم ٠٠ر
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فلسطين تقسيم ضد تتظاهر البحرين

 الحركة أهمية من البحرين( في معارضة أو احتجاجية حركة أية

 العام اإلضراب أن إال فلسطين، تقسيم قرار ضد االحتجاجية

 مدى أظهر الصاخبة والمظاهرات والمدارس األسواق شمل الذي

الفلسطيني. الشعب مع للبحرينيين الكبير التضامن

 قرار ضد البحرين في الضخمة االحتجاجية الحركة وتواصلت

 ديسمبر شهر من الثالث اليوم ففي التالي، اليوم في فلسطين تقسيم
 عدداً أكثر ضخمة مظاهرة البحرين في خرجت م ١٩٤٧ عام من

 تجر ولم الشرطة، ورافقتها تنظيماً، وأحسن السابق، اليوم من

 في العام اإلضراب استمرار معها وترافق شغب، حوادث أية فيها

والمدارس. األسواق

 ي الحتجاجات لثاني اليوم سعيدعن ماري روز الباحثة وتذكر 138

 الشوارع وأقفرت أبوابها، والمدارس المتاجر »أغلقت البحرين:

 الذي الحاكم، وحيا البلدية مبنى إلى الموكب وتوجه المارة. من

 لعزيزعبدا والملك فاروق للملك يهتف وأخذ الشرفة، إلى خرج

. ٢٥«)انصرفوا ثم العرب، القادة من وغيرهما سعود بن

 فلسطين تقسيم قرار على البحرين في االحتجاجات واستمرت

 ديسمبر شهر من الرابع يوم وهو التوالي على الثالث لليوم
م.١٩٤٧منعام

 المنامة شوارع وكانت البحرينيين، غضب ازداد اليوم هذا ففي

والغضب. الغليان قمة في والمحرق

البحرين تشهدها لم ضخمة مظاهرة سارت الباكر الصباح ومنذ



I
فلسطين تقسيم ضد تتظاهر البحرين

 جميع ضمت التقارير، من والكثير اإلنكليز باعتراف قبل من
 تقول: حيث سعيد ماري روز الباحثة حسب مرة ألول الطوائف
 وأصحاب الشيعة جميع مرة ألول وضم أكبر موكب »تشكل
(.٢٦البحرين«) في اإليرانية األصول

ضخمة مظاهرات

 - تنظيماً األكثر كانت التي - الضخمة المظاهرة وسارت

 منهم خطباء عليها وقف مفتوحة، )بيكآب( سيارة وسطها وفي

 وراحوا وغيرهما، الشيراوي قاسم ومحمد الشمالن عبدالعزيز

 وراءهم رددها للصوت، مكبر عبر وهتافات شعارات يرددون

 تسقط المتحدة، األمم »تسقط مثل: الغاضب البحريني الجمهور

 فداك« اليوم كلنا تخافي ال فلسطين يا عربية، فلسطين أمريكا،

 وهناك المنامة، في العيد ساحة إلى المظاهرة وتوجهت وغيرها.

النارية. الخطب بعض ألقيت

 معبد إلى الضخمة المظاهرة سارت الساحة في توقف وبعد

المنامة. سوق في اليهود

 سوق دخولها وقت إليها انضم المظاهرة وصول لحظة وفي
 وصف حسب — و)الرعاع( والمشردين البحارة بعض المنامة

سعيد ماري روز الباحثة وتذكر والمشاغبين. -- بلجريف تشارلز
بحجر أصيب صبياً إن قيل فقد . الجمهور. »ألهب وقع حادثاً أن
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 فلت غوغاء إلى الموكب وتحول يهودي، بيت من عليه ألقي
 »بعض أن كتابه في يذكر الشهابي سعيد د. أن غير (٢٧) تماماً« زمامها

(. ٨) طفيفة« أضرار به وأحدثوا المعبد اقتحموا الشباب
 المندسون، المتظاهرون هاجمه الذي اليهود معبد وبجانب

 في شاركوا الذين والمشاغبين و)الرعاع( والمشردين البحارة فإن
 عليها السيطرة الوطنيين وفقدان الفوضي فرصة استغلوا التظاهرة

 وهاجموا اليهود ودكاكين بيوت إلى وراحوا المنامة سوق في
ممتلكاتهم. بعض ونهبوا اليهود بعض وضربوا منها الكثير

المظاهرة، الوطنيون أوقف الشغب ذلك يحدث أن قبل ولكن

(.٢٩) بيوتهم إلى العودة المتظاهرين من وطلبوا
 هؤالء وتعتقل تقمع وراحت الشرطة تدخلت واحدة ساعة وبعد

 البحرين حكومة مستشار بلجريف تشارلز ويروي المشاغبين.
 جميع جرت الثالث اليوم صباح »في قائال: األحداث تلك آنذاك

النهار منتصف في لكن هادئة، المدينة وبدت عادية، بصورة األمور
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.السوق في وقع حادث لمعاينة بسرعة مكتبي من استدعائي تم

 العمانيين وبعض الرعاع اإليرانيين البحارة من جمهرة قامت

 عما بالطبع مسئولين كانوا الذين السوق لصوص من وحشد

 المساكن يعرفون الذين الوحيدون ألنهم الحق، وقت في حدث
 اليهود يستخدمها بناية باقتحام جميعاً قاموا اليهود، يشغلها التي

 كان الحادث موقع إلى وصلت وحينما الدينية. طقوسهم لتأدية

 حاولت بينما منهم، اآلخر البعض واعتقل فروا قد الرجال معظم
 من بالقرب يسكن اللواتي السمعة السيئات النساء من مجموعة

 األشياء قلة رغم منه واالستفادة أخذه يستطعن ما انتزاع البناية

الصالحة.

 141 أخرى يهودية بيوت مهاجمة عن تقريراً تلقيت الوقت نفس في
 وأرسلت لشرطة رجال توزيع فتم العاصمة. فيأجزاءمختلفةمن

 هاد جم برفقة أنا وانطلقت المنامة، أحياء مختلف إلى الدوريات

 سيارتي في السائق والشرطي البريطانيين، الشرطة ضباط أحد وهو
 وجلبة ضجيجاً سمعنا حيث السوق طرف في يقع منزل نحو

كبيرة. مشكلة بوجود حيان يو

 الوصول يتطلب متجر فوق بناية في تقع السكنية الغرف كانت

 السلم درجات عبر مسرعين فجرينا كثيرة. ساللم صعود إليها

 يحطمون كانوا لذين والعمانيينا باإليرانيين مليء المكان أن ووجدنا

 بعضهم الشارع. إلى المنزل بمحتويات ويقذفون والنوافذ األبواب

الزوايا إحدى في األطفال قبع بينما وإرهابهن النساء بترويع قام



 الجماهير من ونهبه تحطيمه بعد بالمنامة اليهودي الكنيس تحرس البحرينية للشرطة نادرة صورة الً
فلسطين". يا »أنظري يقول: الفلسطيني للشعب موجه تعليق الصورة وتحت الغاضبة،

للنجدة. طلبا ويصرخون يرتعشون

 عضهم ففرب لناهبين، للصوص إلىتخويف أدىمشهدمجينناو

 شقوا الشارع في الموجودين الرجال من جمهوراً لكن هاربا،

 السلم قمة عند ثالثتنا ووقفنا .المنزل إلى قادمين أعلى إلى طريقهم

 درجات عبر بقوة ونقذفه إلينا يصل شخص كل نلتقط وأخذنا

 أن فبعد المنزل، في الموجودون الرجال أما أسفل. إلى السلم

 حيث معركة في معنا اشتبكوا الهروب يستطيعوا لن أنهم وجدوا

 منهم العديد سقط وجيزة فترة وفي أيدينا. بقبضات لهم تصدينا

 ثم الغرف. إحدى في وجدناه بحبل بتقييدهم وقمنا األرض على

 الذين الشرطة أفراد من عدد إلينا انضم حيث آخر بيت إلى ذهبنا

معركة ودارت المقيدين. المجرمين على القبض إلقاء في ساعدونا
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 سعيدا وكنت فعالة. بصورة ويدي قدمي فيها استخدمت عنيفة
 لم لكنني بالمدرسة، طالباً كنت عندما المالكمة تعلمت قد بأنني

«. طويلة! إالبعدسنوات قبضتي الستخدام الفرصة على أحصل

قائال: اليهود ضد الشغب أحداث وصف بجلريف ويكمل

 المناسب الوقت في الشرطة رجال صل و المنامة أحياء بعض »في
 بالكال أتلفت بيتاً عشر اثني يقارب ما لكن المنازل، نهب لمنع
 معاملة والنساء الرجال من السن كبار وعومل .النجدة تأتيها أن قبل

 عجوز امرأة توفيت وقد لألطفال. بالنسبة الحال كذلك جداً، سيئة

 هذا فترة طوال لكن بها، لحقت التي اإلصابات جراء من بعد فيما
 فيهم يفترض الذين د اليهو للشباب مدهش غياب هناك كان الشغب

 في السبب عن استفسرت وعندما عائالتهم. لحماية شيئاً يفعلوا أن
 العمل، في بيوتهم خارج جميعاً كانوا بأنهم أخبروني الحق وقت

مبرر. أي له وليس واه العذر ذلك أن أظن لكنني
 السوق في أتمشى أخذت والمعارك، الشغب أعمال نتهاءا بعد
 أفراد بعض خلفي ويسير ممزقة، ثياي والدماء، بالوحل الملوثة
 فقدوا ومعظمهم والطين، باألوساخ بزاتهم الملطخة الشرطة
 البحرية رجال من شابين ضابطين الطريق أثناء وقابلت قبعاتهم.

 اثنان معهم وكان النظيف الرسمي لباسهما يرتديان وهما األمريكية
 علموا ولما السوق. في , التوغل بعدم ناصحاً فناديتهم البحارة، من

 بحاجة كنا إذا ما لمعرفة جاءوا قد إنهم قالوا المستشار« » أنني
نزالاإل فرقة يرسلوا أن أريد كنت إن فسألوني ال. أم مساعدة إلى
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فلسطين تقسيم ضد تتظاهر البحرين

 عندما كبيرة أمل بخيبة أصيبوا لكنهم الشاطئ، على المرابطة

 نعد ولم انتهت، قد التخريب وأعمال االضطرابات بأن أبلغتهم

(.٣٠«)مساعدة أية إلى بحاجة

 المصدومين أكثر فإن البحرين، في واليهود اإلنكليز وباعتراف

 جميعها البحرين استنكرت فقد البحرينيون. هم األعمال تلك من

 من الكثير وتضامنت بل لها. أسفهم عن وعبروا الحوادث تلك

 عدد وأسكن المتضررة، اليهودية العائالت مع البحرينية العائالت

 أية من لحمايتهم مؤقتة لفترة بيوتهم في اليهود بعض البحرينيين من

مستقبلية. شغب أعمال

 أسفهم، عن وعبروا اليهودية العائالت البحرينيين من عدد وزار

 يهود، أنهم على اليهود يعادون ال البحرينيين أن لهم وأكدوا

فلسطين. تقسيم يريدون الذين الصهاينة يعادون ولكنهم

 الكثير أرسلوا البحرينيين الوطنيين »إن : الشمالن لعزيزعبدا ل وقا

 المظاهرات أن لهم أكيدوالتأ روعهم، لتهدئة اليهود إلى الرسل من

 بضرورة وطالبناهم اليهود التجار إلى وذهبنا بسوء. تمسهم لن
 مخربة عناصر اندساس من خوفاً المظاهرات، أثناء دكاكينهم غلق

(.٣١اإلنكليز«) يدسها
 المؤسفة الحوادث لتلك الشديد البحريني االستنكار وبرغم

 سالم في البحرينيين مع يعيشون كانوا يهود ضحيتها راح التي
 اإلنكليز أن إال (،٣٢) طويل زمن منذ مشكالت أية وبدون ومودة

المظاهرات لوقف الشغب وهذا الحوادث هذه فرصة استغلوا
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تصاعده. جدا يقلقهم كان الذي التضامن جماح كبح و

 بعد الشغب وهدأ المشاغبين، من مائة حوالي الشرطة واعتقلت

اليوم. ذلك طويلة اضطرابات

 مستعجلة رسالة شكل على كتب بريطاني تقرير ويسجل

ديسمبر شهر من الرابع بتاريخ البريطاني السياسي الوكيل من
م:١٩٤٧منعام

 حذف تم اليهودي المعبد إلى الموكب وصل »وعندما

 وكان تحركه. بعدها , واصل الموكب لكن أبوابه، على الحجارة

 بتكسير قام الموكب مؤخرة في »الغوغائيين« من حشد هناك

 واألبواب النوافذ واقتلعوا المبنى في ما ونهبوا المفتوحة األبواب

15 أوهياكلها. قواعدها من
 من أساساً المؤلفين يينالغوغائ من العناصر تلك نفس قامت كما

 مناطق في دكاكين وثالثة ليهودي، بيتاً عشر اثني بنهب األجاب

 لتلك المباشرة المسئولية هؤالء على وتقع العاصمة، من مختلفة

األعمال.
 خطيرة، جروحاً يهود ثالثة بجرج الغوغائيون هؤالء قام كما

 حوادث وسجلت المستشفى، إلى نقل أعمى يهودي وصبي
أخرى. اعتداءات

 ا وقامو جيد، بشكل تصدوا الشرطة قائد قيادة تحت الشرطة إن

 الغوغائية العناصر من جميعهم لكن شخص، مائة حوالي باعتقال

المحرضين. من وليسوا
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 ويبدو الليلة. هذه بنفسي المنامة مدينة في بجولة قمت ولقد

 من )كافية( وافرة أعداد توزيع مع السيطرة، تحت العام الوضع

.المتوترة المناطق في الشرطة

 فقط وسمح الشمس، غروب من التجول حظر إعالن تم و
أعمالهم. لى الذاهبين للعمال
 إلعداد ومحاوالت إمكاية عن أخبار لديه المستشار إن

 أمر إصدار يقترح وهو الجمعة، صالة بعد غداً مشاهة مظاهرات

 بأنه يعتقد ال أنه رغم أشخاص، خمسة من ألكثر تجمع أي بمنع

(.٣٢أخرى«) مظاهرة هناك ستكون
 بتاريخ لندن في الكومنولث« »مكتب من بريطاني تقرير وفي

 عن جديدة تفاصيل يروي م، ١٩٤٨ منعام يناير عشرينمنشهر 146

م: ١٩٤٧ عام من ديسمبر الرابعمنشهر أحداث '

 فلسطين، بتقسيم المتحدة األمم قرار بعد ديسمبر، من الثالث في

 في أيام ثالثة من إضراب إلى المحرضين من مجموعة دعت

 غير أشخاص من يهودي فيها جرح مظاهرة جرت وقد البحرين،

كثيرة. نوافذ وحطمت معروفين

 الشرطة واعتقلت المدارس أغلقت ديسمبر من الثالث وفي
حوادث. أية تحدث لم ولكن المتظاهرين، من كبيراً عدداً

 في والشوارع السوق منطقة وتطويق بحماية الشرطة وقامت

.اليهود بيوت تقع حيث المنامة وسط
المعارف( )وزير عبدالله الشيخ أمر ديسمبر شهر من الراع وفي
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أوامره. على التمرد تم ولكن فتحها، بإعادة المدارس

 الكثيرون فيه سار موكب في بالخروج وغيرهم كبار طلبة وقام

ملتهبة. خطب وألقيت العربية البلدان أعالم جميع وحملوا

 من بحجارة قذف أنه عربي صبي فيه ادعى حادث ذلك وتبع

 مؤخرة في »الغوغائيين« من مجموعة أن وحدث يهودي، بيت

 من وبرغم اليهود، بيوت بعض ونهبوا األبواب فتحوا الموكب

اليهودي. المعبد نهب تم أنه إال البوليس جهود
 دكاكين وثالثة ليهود، بيتاً عشر اثني سرقة الحصيلة وكانت

أعمى. يهودي وصبي نساء ثالث وجرح صغيرة،

 ولكن المستشفى، إلى يهودياً أربعين حوالي إحضار تم وقد

 147 لحاجة استدعت أو ألغراضطبية بقوا الذين اثنيعشرفقطهم
 المستشفى في النساء إحدى توفيت وقد المستشفى. في إلبقائهم

.بعد فيما

 إطالق وبعد العنف، أعمال لوقف كبيرة بجهود الشرطة وقامت

فقط. ساعات بعد ع األوضا هدأت الهواء في النار
إيرانياً. وعشرون خمسة بينهم شخص مائة حوالي اعتقال تم لقد

 منطقة حراسة وتم المدينة، على الشرطة سيطرت اليوم بقية وخالل
(.٣٣اليهودية) العائالت جميع تسكن حيث السوق

 تقارير توجد ال و طبيعته، إلى عاد التقارير آخر حسب ضع الو إن
تعاطفهم المحليونعن اليهود عبر ولقد أخرى. اضطرابات أية عن
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(٣٤) فلسطين« عرب مع وتضامنهم

اليهود مقاطعة

 البحرينيون الوطنيون بها انشغل التي التهدئة أجواء ورغم
 لوقف أخرى بحرينية وشخصيات فلسطين أعانة لجنة وأعضاء

 خصوصاً، والصهيونية عموماً اليهود، ضد والثورة الغضب أجواء
 بضرورة البحرين في تتمثل كانت اليهود ضد العداء أجواء أن إال

 كان كما مالياً، أو تجارياً معهم التعامل وعدم تجارتهم، مقاطعة
 ديسمبر شهر من الرابع اليوم حوادث قبل عادة البحرينيون يفعل

م.١٩٤٧منعام 148
السرية البيانات بعض خرجت المشحون، الجو هذا وفي
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 وحلفائهم اليهود التجار مقاطعة لى البحرينيين دعت والمنشورات

 الفعاليات جميع في واالشتراك المناسبات، جميع في البريطانيين

فلسطين. شعب نصرة أجل من
 الساحة تشهده لما طبيعياً تعبيراً الغاضبة األجواء تلك كات

 بين معارك من خاصة، فلسطين في واألوضاع عموماً، العربية

واليهود. الفلسطينيين
 وطنية منظمات من دعوات صدرت الغاضب الجو هذا وفي

 إلى الوطنية« و»الرابطة الوطنية« »الجبهة مثل مجهولة سرية

البريطانيين. وحلفائهم اليهود التجار مقاطعة

م ١٩٤٧ عام من ديسمبر شهر من عشر الحادي اليوم وفي

 119 في وزع منشور الوطنية« الرابطة من غيور »شاب عن صدر
المالي الدعم وزيادة اليهود التجار مقاطعة إلى يدعو المنامة أسواق

)النداء(: البيان نص ويقول للفلسطينيين،
 وإلى وخبااً شيباً إليكم الداء أوجه الكرام.. المواطنون »أيها

 ومشاركتكم الفياض لشعوركم إعجابي ولوال المستقبل. أمهات

 هذه قلمي خط لما فلسطين، ومسلمي عرب إخوانكم أحزان

 شباب به قام الذي الديني العمل إن خفي. طرف من السطور

 من قلوبهم تكنه ما على ساطع برهان وهو عظيم، عمل البحرين
 الرقي في يطمح البحرين شعب أن الشك وشرف. ونبل طهارة

 رفع عندما األيام هذه في والسيما والعبودية، االستعمار ويأبى
طمعاً أنناالنقل والشك .نورالعرفان شيئاًماوعندماسطع الجهل
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الشرق. في إخواننا من الرقي في
 إخواننا نداء لسماع آذاننا نفتح بأن األوان حان لقد نعم

 وسلم، عليه الله صلى محمد األعظم رسولنا أوامر ونلبي المسلمين

 أخرجت أمة خير كنتم العزيز: كتابه في تعالى الله قاله ما نحقق وأن

 األوان حان لقد بلى .المنكر عن وتنهون بالمعروف تأمرون للناس

 من اإلسالمية الدول هي فها وبطشها. اإلسالم قوة فيها لترى
 ليأخذوها فلسطين عرب يشاركون وقالباً قلباً وهنود وعجم عرب

 بتقديم وساهموا مادياً فساهموا اللصوص، أعدائهم أيدي من

 ال البحرينيين معشر نحن نحن، أما لفلسطين. قرباناً أرواحهم

 يكفل من هناك يكون ال سوف ألنه أرواحنا، نقدم أن نستطيع

. لمال. بذلناا فلقد وسعنا، في ما إال نكلف ال نفقةعائالتنا،فنحن 150

 ما بكل شعورنا وأظهرنا نستطيع، ما بقدر وسنبذله المال بذلنا نعم
أليسكذلك؟ قوة، من الله أعطانا

 ال وأن تامة، مقاطعة اليهود أعداءنا نقاطع أن علينا بقي ولكن

 نشارك ال أن بذلك أعني أفراحهم. في اآلخرين أعداءنا نشارك
 سباق قيام في نشاركهم ال وأن أوال المبالن عيد أفراح في أعداءنا

ذلك. سير نعرقل أن علينا . ثانياً. الخيل

 الخيل.. سباق لعب في تشاركوهم ال أعزائي.. إخواني..

 على ووافقوا الخيل، سباق في ساهموا الذين أولئك يعلم ألم

 أرواح فيها تسفك أيام وأكدار، أحزان أيام األيام، هذه أن قيامه

إلى ذلك تأجيل استطاعتهم في إن فلسطين. في إخوانناالطاهرة



 ذلك يقودهم من رأي هذا فإن عليهم، البأس ولكن آخر.. يوم
 5] لمسوليات إلقاء اللهشأنهم- -أصلح عادتهم من ألنه الطاغية،

الجبار. عدونا إلى وإسدائها عاتقهم عن
 ولكن السطور، هذه في أعينهم من إلى خاصة النداء هذ أوجه

 المسيطرين أيادي وجعلتهم وأصمآذانهم قلوبهم، على الله غمى قد
 وخوطبوا نبهوا مرة وكممن فكم شاءوا. أنى بها يذهبون ألعوبة

 حديد في نضرب كأننا أسفاه وا ولكن الخطاب هذا بمثل
المثاللسائر. يقول باردكما

 وأغنى أرقى بالدا ألصبحت الطائفة هذه لوال إننا إخواني..

 الفائدة ولكن كذلك، اآلن وهي لصغرها، بالنسبة العالم بلدان

 يمصون الذين المستعمرين األخساء المناكيد ألولئك . بل لنا ليست
. مصاً دمنا
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 كسادا مقاطعتهم في فإن اليهود، قاطعوا فأقول: ندائي أكرر إنني

الوطنية. الرابطة من غيور شاب وبتوقيع: لتجارتهم«.
الشهابي: سعيد د. يقول البيانات تلك وبجانب

 المجموعات هذه أعضاء البريطانية المخابرات »ووصفت

 توزيع على نشاطهم يقصرون العادة في بأنهم تقاريرها أحد في

 انتهاز في سريعون أنهم يبدو ولكن الكثير، والكالم المنشورات،

 األخير نجاحهم يؤدي أن ويخشى المشاكل، إلحداث الفرصة

تقويةعودهم«. لى فلسطين( مظاهرات )فيإخراج
 لتفجير خططاً تناقش كانت العناصر هذه »إن التقرير: وأضاف

 إعالن ولكن أخرى، بأعمال وللقيام البحرين نفط شركة مصفاة

 جيد، أثر له كان بالده( )في النفط شركات تجاه سياسته سعود ابن 1 52
 بين ومن محدداً. )العنف( القضايا تلك عن الحديث وأصبح

 المبللة القطط من عدد إطالق اإلطار هذا في ذكرت التي الخطط

(.٣٥) النفطية« المنشات من بالقرب بالبرافين

 العروبة نادي سر أمين أرسل الغاضب الجو هذا نفس وفي

 رئيس إلى رسالة م ١٩٤٧منعام ديسمبر شهر من الخامس بتاريخ
 األعضاء بعض طرد إلى العربية« »الغيرة بدافع يدعوه األهلي النادي

الرسالة: نص ويقول النادي. في اليهود
 اليهود بقاء في يرون — وأعضاء إدارة — العروبة نادي »فإن

 قد أنه يرون وهم استمراره، يجوز ال أمراً األهلي النادي في أعضاء

قبوالً هذا اقتراحهم يالقي أن ويرجون منهم، تتخلصوا أن لكم آن
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 سر أمين وبتوقيع التحيات«. أزكى بقبول وتفضلوا هذا منكم.

. ٩ الجشي حسن العروبة نادي

الحكومة معاقبة

 والصهيونية ليهود البحرينضد في الغاضبة ءجوااأل عكس وعلى

 هو المنامة في البريطانيون به فكر ما كل كان التقسيم، وقرار

 ألمن الضرورية األمنية اإلجراءات جميع واتخاذ اليهود«! »حماية

البهية«! »الدولة حماية تحت يقعون ألنهم وممتلكاتهم، اليهود

 السياسي الوكيل من برقية تصل المشحون، الجو هذا وسط وفي

 المنامة في البريطاني السياسي الوكيل إلى مسقط في البريطاني
 عن يتحدث م، ١٩٤٧ عام من ديسمبر شهر من عشر الثالث بتاريخ

 الشغب أحداث بشأن المحلية الحكومات معاقبة بشأن اقتراحات

مؤخرا! المنامة في وقعت التي اليهود ضد
 التي مثل االضطرابات من المزيد يتم لم إذا البرقية: وتقول

 تأجيل أقترح فإنني البحرين، في حدوثها متوقع أو مؤخراً حدثت

 العودة من أتمكن حتى البحرين، حكومة تجاه بإجراء القيام

 كذلك ذلك. على معي توافق أال .قرب عن األمر مناقشة ونستطيع
 يجب اإلمارات حكومات ضد تتخذ أن يجب التي اإلجراءات فإن
(.٣٧) أيضاً« اعتبارنا موضع تكون أن

 يرسل م١٩٤٧منعام ديسمبر شهر من عشر الحادي اليوم وفي
السياسيين الوكالء إلى برقية لندن في الكومنولث عالقات مكتب
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 عن تتحدث الكويت( البحرين، )مسقط، الخليج في البريطانيين

 التظاهرات لقمع المناسبة اإلجراءات اتخاذ في البريطانيين فشل

 مظاهرات قيام عدم تطلب كما اليهود. وحماية األمن واستتباب
(.٣٨) مؤخراً البحرين في أقيمت التي كتلك

 اليهود، ضد يحدث ما كل البريطانيون يتابع ذلك من وأكثر

 في ضدهم تقع قد حوادث أية تجاه العميق قلقهم ويبدون بل

المستقبل.

 ترسل ديسمبر شهر من والثالثين الحادي اليوم وفي
 في البريطاني كيل الو إلي سرية برسالة بغداد في البريطانية السفارة

تقول: البحرين
 بالعراق البصرة في الصادرة »الناس« جريدة في تقرير نشر

 خالل يهودي بيت هاجموا غاضبين بحرينيين عربا إن يقول
 - الصحيفة حسب - البيت في ووجدوا األخيرة. االضطرابات

 المنظمات مع البيت صاحب ارتباط تثبت الوثائق من كبيرا عددا

فلسطين. في اإلرهابية اليهودية
 .المفرط الصحيفة خيال صنع من هي القصة تلك الواضعإن ومن
 ضد االضطرابات في التقرير هذا يستخدم أن اختماال هناك ولكن

 هذا حول الحقائق نعرف أن لنا المفيد من فسيكون لذا اليهود،
(. ) لنا« توفيرها استطعتم إذا ممتنين وسنكون الحادث.

البريطاني السفير بتوقيع
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اإلسرائيلية الجالية

 والجو البحرين، في اليهودية الجالية ضد الشغب حوادث وبعد
 عالوة التقسيم، قرار بعد عموماً اليهود ضد انتشر الذي العدائي

 األيام في يالحظونها اليهود التجار بدأ التي المقاطعة دعوات على

 يوسف أمثال البحرين في اليهودية الجالية زعماء سارع األولي،

 على االتفاق إلى وغيرهم وساسون زلوف ويعقوب خضوري
 رأيهم فيه يوضحون البحرين، في العام الرأي إلى ببيان الخروج

التقسيم. من وموقفهم بفلسطين، األحداث في الصريح
 اضطروا البحرين يهود أن األحداث تلك كل بعد الواضح فمن

 غير وأنهم الفلسطينية، القضية تجاه المعلن حيادهم عن التخلي إلى

بها. معنيين
 هاماً بياناً البحرين« في اإلسرايلية ))الجالية أصدرت وهكذا

 فيه أعلنت م، ١٩٤٧ عام من ديسمبر شهر من عشر الثاني بتاريخ

 بقاء مع ووقوفها للصهيونية، ورفضها الفلسطينيين، مع تضامنها
بالنص: البيان وقال تقسيمها. وضد فلسطينعربية

 كإخوانهم البحرين، في اإلسرائيلية الطائفة أفراد كافة »يعلن
 صفوف في انضمامهم األخرى، العربية األقطار وسائر العراق في

 وتعاليم، ومبدأ وتقاليدا، لغة وكعرب الجائرة. الصيهونية مكافحة

 فلسطين، تقسيم ضد الموجهة الصرخة في صوتهم يضمون
على عاملين ورخيص، غال كل الجائر التقرير هذا ضد مقدمين

1,55



فلسطين تقسيم تتظاهرضد البحرين

سة٠لعم-١ف عاسة.معسنيب عى-
-سنعءحضذء حدسيسبتصجيندل^كك .وصدوء

 جرح0«1
,٠٦٩٣ حم

« عم^لس لصعةبىملمامنية٠ ممن
٠ البرب

 "لساح غ غآلم ك لدب’ : .سيي ^أل.زالىلش■ - - -

,I ي لميء٠ <اغة م^غ نناسومي٠ »مذخرى سيية٠ نبدد .ر 
 . لي منمءم م٠ه ٠ -ميسمتساسيم ، /تتاس مغ تدب .،عيت

 حياًذ٠ تتري٠ حنا غ- سحدسي. ٠ تعديه تقم ند٠ ميعحة٠ لعرينع-٠
 حبمات rاخا اصرع ٢٠اميء ٠حل اثلم ،1*4-■ عسيس . ضمي رهم كض
 سسد -اسة قت ستتكحه منتاءغهيع٠سسجمهيد لم--*

 ح اء يكرمديا ٠٠ س٠ ع جية ٠ خيعة آل عيس سيه٠عب :ج —ر٠
 دديتبز^ ٦عجز ع^سيت عههي عبتا- ^لعءيميت حل -يمرس ي
٠ "لمبء ح٠٣٠امار لخعيحح اي -س عد "لصعيح م٩امI ٠مم

البحرين في اإلسرائيلية الجالية بيان 1ل

 هيئة منهج من لهم ترسمه ما حسب الحاسم بالعمل عروتهم إثبات
 بن عبدالله الشيخ سمو رئاسة تحت تشكلت التي فلسطين، إنقاذ

 محو سبيل في فعال أثر لها يكون أن الله من راجية خليفة، آل عيسى
 العالم من يتجزأ ال وجزءاً عربية فلسطين وإبقاء الصهيونية، خطر

المجيب«. السميع وهو التوفيق ولي والله الحر، العربي

 سلمان الشيخ سمو العظمة صاحب من: كل إلى البيان وأرسل
 خليفة، آل عيسى بن عبدالله الشيخ سمو خليفة، آل حمد بن

 البحرين، حكومة مستشار البحرين، في بريطانيا دولة معتمد
 رئيس البحرين، نادي رئيس البنات، معارف مديرة المعارف، مدير

رئيس اإلصالح، نادي رئيس العروبة، نادي رئيس األهلي، النادي
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 بن عبداللطيف الشيخ الوطني، الشباب نادي رئيس النهضة، نادي
 جخانة سكرتير المميز، الحلي عبدالحسين الشيخ القاضي، سعد

 مدير الشرقي، البنك مدير العوالي، نادي سكرتير )نادي(، كلب
 المنامة، بلدية رئيس ماكنزي، كراي مدير لالسلكي،وا البرق دائرة

 مدير المحدودة، البحرين نفط شركة مدير المحرق، بلدية رئيس

إل.بي.سي.إل. مدير اإليراني، اإلمبراطوري البنك
 واالشتراك ووضوحه، اإلسرائيلية« »الجالية من البيان ة قو ورغم

 والعداء فلسطين، تقسيم ضد المواقف نفس في البحرينيين مع

 وتشكك كبير ببرود قوبل الجالية بيان أن إال ذلك، وغير للصهيونية

البحرين! في قليل وترحيب واضح
 ، »الجالية بيان استلمت التي البحرين أندية بعض محاضر فتكتب

 وبدون اإلسرائيلية« الجالية من بياناً استلم »النادي بأن اإلسرائيلية«

تعليقات. أة
 إن بقوله: اإلسرائيلية الجالية على سلبياً يرد البحرين نادي لكن

 من للتهرب »حيلة« وهي السياسية القفايا في يتدخل ال النادي

!علني بشكل اإلسرائيليين بيان رفض

 في الشمالن لعزيزعبدا - انذاك - البحرين نادي رئيس ويكتب
قائال: رسالته

المحترمين البحرين في اإلسرائيلية الجالية لجنة »حضرات
. .التحية بعد
شهر من والعشرين الثامن بتاريخ المؤرخ بالغكم على باًجوا
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 هذا إلى جهة مو منه نسخة استلمنا والذي ه، ١٣٦٧ عام من محرم

 الروح، هذه لكم ونقدر الشعور هذا على نشكركم فإننا النادي

 هذه اختصاص عن يخرج وهو البالغ هذا على نجيب إذ وإننا

 السياسية. المسائل في والتدخل يتعارض قانونها ألن المؤسسة،

ودمتم«. بالعمل، القول تتبعوا أن األمل وطيد ولنا

الرئيس وبتوقيع

إلى: الرسالة من نسخة ترسل
 آل حمد الشيخ المرحوم بن سلمان الشيخ العظمة صاحب

 له المغفور بن عبدالله الشيخ السمو صاحب المعظم، خليفة

 الخليج رئيس الفخامة صاحب المعظم، خليفة آل عيسى الشيخ

 العظمى بريطانيا دولة معتمد السعادة صاحب الموقر، الفارسي 158

 البحرين حكومة مستشار السعادة صاحب المحترم، البحرين في

(.٠ المحترم)

 »الثقافة نادي من هو »اإلسرائيليين« لبيان الوحيد الترحيب كان

 األخرى األندية كبقية ثقل له وليس صغير نادي وهو الرياضي«،

 ديسمبر شهر من الثالثين اليوم ففي والبحرين. واألهلي كالعروبة
ويقول: مرحباً الثقافة ناد رئيس يرد م١٩٤٧ عام من

 إلى انضمامكم فيه تعلنون والذي المؤرخ كتابكم تلقينا »وبعد،

 أبلغكم أن ويسري العربية، القضية مؤازرة وإلى العرب صفوف

هذا«. بانضمامكم الترحيب وهو النادي، هذا إدارة مجس قرار

األول المنامة بلدية جلسة محضر فيذكر المنامة بلدية أما
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 عام من صفر شهر من السادس بتاريخ المؤرخ ه ١٣٦٧ لعام

 م(١٩٤٧ منشهرديسمبرمنعام والعشرون )الحادي ه١٣٦٧
 المحضر ويذكر اإلسرائيلية الجالية رسالة الواردة الرسائل باب في

(.٤١) تعليق أي بدون الرسالة ملخص

وتهديدات محاكمات
 »توفير في البحرين في البريطانيون ينشط األخرى الجبهة على
 المؤيدة المظاهرات ومنع لهم لألمن واستتباب لليهود« األمن

لفلسطين.

 إحدى تعقد م ١٩٤٧ عام من ديسمبر شهر من عشر الثالث ففي
 ضد الشغب أحداث في للمتهمين محاكمة المنامة في المحاكم

 بتسعة والسلب النهب بتهمة اعتقلوا الذين على وتحكم اليهود.

 بالسجن عليهم حكم فقد األمالك قضية في اتهموا الذين أما شهور.

 المستشار يقول كما شهور، ستة إلى ثالثة بين ما متباينة فترات

 البريطاني السياسي الوكيل إلى بعثها سرية رسالة في بلجريف

(.٤٢م) ١٩٤٧ عام من ديسمبر شهر من عشر الرابع بتاريخ
 البحرينيين- غير للمتهمين السريعة المحاكمات تلك وتشجع

 البريطانيين إلى التظلم على اليهود من عددا — بلجريف يؤكد كما
منهم. تعويضات على الحصول محاولين
 أحد يكتب م١٩٤٧منعام ديسمبر شهر من الثالثين اليوم ففي
إلى وشكوى تظلم رسالة نونو« »أرون وهو البحرين في اليهود
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فيها: يقول البريطاني السياسي الوكيل
 فردة حتى شيء، كل فقدت بأنني ألخبركم خانعاً أتوسل »إنني

 اليوم في حدثت التي االضطرابات بسبب وذلك اليسرى، حذائي

 األمر وهذا المنامة. في م ١٩٤٧ عام من ديسمبر شهر من الرابع

لها. يرثى التي أسرتي حالة وعلى علي ينطبق

 يحصلون الذين الفقراء بكو با كة شر عمال أوضاع مثل في وحتى

 أجد فإنني البحرين، في األجانب الموظفين أو قليلة روبيات على

القارس. الشتاء هذا مثل في العيش في صعوبة

 هذه من إلنقاذي عطفكم إلى أتوسل فإنني الواقع، هذا وأمام

 الفقيرة اليهودية وللعائالت لنا المساعدة بعض بإعطائي األزمة

هنا«. البائسة ا 60

(٤٣نونو) أرون وبتوقيع

 بنفس البريطاني السياسي للوكيل آخر يهودي ويشتكي

التاريخ:
 سرقت ولقد ممتلكاتي، جميع وسرقت بيتي باب تمكسر لقد »

 انتزعت فقد األبواب أما بائية.الكهر والتجهيزات النوافذ جميع

 السوق في محلي كسر تم ديسمبر شهر من الرابع وفي .مكانها من
به. ما وسرقكل

 في اآلن وإنني أملك، ما كل فقدت وقد عراقي، مواطن إننى
 إجراءات اتخاذكم إلى أتطلع فإنني ولذلك جداً. صعب وضع

ضرورية.
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. (٤٤) داود« »سلمان وبتوقيع

 وتظلماتهم اليهود ضد الشغب أحداث البريطانيون ويستغل

 اليهود بيوت لحماية األمنية واإلجراءات جرت التي ت لمحاكما وا

 أعمال أية لوقف حملة ليشنوا المنامة، أسواق في ودكاكينهم

 ضد بحرينية فعاليات أية وتجميد الفلسطيني، للشعب تضامنية

.والصهيونية التقسيم

 تصعيدها في البحرين في البريطانية السياسية الوكالة وتزيد

 البحرين، في وشعبها فلسطين مع التضامن أعمال ضد للحملة

 شهر من والثالثين الحادي بتاريخ اللهجة شديدة رسالة فتكتب

 بن سلمان الشيخ آنذاك الحاكم إلى م، ١٩٤٧ عام من ديسمبر

 61 أو ات مظاهر أية منع على بالموافقة تطالبه خليفة، ال حمد
 بات«»اضطرا أية ووقف فلسطين، أجل من البحرين في غيرها

.مستقبلية

نصها: في الرسالة تقول و

 الالئق االحترام وتقديم صحتكم عن والسؤال السالم »بعد

لمقامسموكم.

 التي االضطرابات بخصوص سموكم أخاطب أن أمرت لقد
 المتحدة األمم جمعية بقرار يتعلق فيما البحرين، في أخيراً حدثت

فلسطين. بتقسيم القاضي

 الجاللة صاحب حكومة نية من أنه سموكم على يخفى ال كما

إن المتحدة. األمم لجنة إلى تسلمها وأن فلسطين، من تنسحب أن
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 تجعل ال أن خاص بوجه المهم ومن ودقيق، شاق جد العمل هذا

 بين واالصطدامات المظاهرات بواسطة صعوبة أكثر المسألة

األخرى. البلدان في واليهود العرب
 مكان في بأنه جداً المؤسف من بأنه والشك سيوافق سموكم إن

 وبعالقات الوثيقة الصداقة بروابط مرتبطة كانت التي البحرين مثل
 جداً المؤسف من الجاللة صاحب حكومة مع خاصة ومعاهدات

 وممتلكات األرواح في خسارة إلى أدت اضطرابات حدثت أن

 لهم ليس والذين طويل، زمن منذ هنا يسكنون كانوا الذين اليهود

فلسطين. في اليهود بالمهاجرين عالقة أية

 إلى المنتمين األشخاص بعض كان وإن أنه أعلم حسبما

 قد الشغب أعمال في فعلياً اشتراكاً اشتركوا الذين المنحطة الطبقة 162
 في المسئولين أولئك لردع إجراءات تتخذ لم أنه إال حوكموا،

 حركات في االنهماك من االضطراب إثارة عن األولى الدرجة

المستقبل. في مماثلة

 المرغوب من ليس بأنه يوافقني سوف سموكم بأن متاكد إننى

 لو للغاية ممتناً أكون وعليه .أكثر اضطرابات تقع بأن جداً فيه

 ما عن الجاللة صاحب حكومة إلطالع وذلك بإشعاري تفضلتم
لمنعها. خطوات من أخذه تفترضون

 نصيحة أو مساعدة أية إلى احتجتم إذا فيما بأنه لسموكم وأؤكد

 وقت أي في معكم ألبحثها مسرور جد سأكون فإنني األمر هذا في

تحبون.
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 ودمتم الفائقة احتراماتي لسموكم أقدم الختام وفي

محروسين«.
. (٤٥) البحرين في البريطانية الدولة معتمد وبتوقيع

 وضد البحرين في الحكومة ضد والوعيد التهديدات وبجانب
 فلسطين مع التضامن أشكال وكل التظاهرات بمنع طبعاً األهالي

 في البريطانية السياسية الوكالة تنشط الشغب«، »أعمال منع بحجة

 الثاني اليوم في الطلبة مظاهرات قادوا الذين العرب المدرسين قمع

 والمحرق، المنامة شوارع في ديسمبر شهر من والرابع والثالث

المدارس. تالميذ بين ضخمة تبرعات حملة قادوا والذين

البحرين في الحاكمة البريطانية السياسية الوكالة وتقوم

 163 التي البيانات من عدد إصدار عبر المدارس على قبضتها بإحكام
 وإن بل وتجمع، تظاهرة أية بقمع والمدرسين الطلبة فيها تهدد

 بادرة أية على النار إطالق في تتردد لن »سوف البريطانية القوات
للتظاهر«.

بتاريخ األساتذة إلى المحرق مدرسة مدير من رسالة وتقول

بالنص: م، ١٩٤٧ عام من ديسمبر شهر من التاسع
 زارني قد بالنيابة البحرين معارف مدير حضرة أن مبلغكم »فإني

 الحركة تجاه السنية البحرين حكومة موقف وشرح مبكراً اليوم

 يعبر وأن عواطفه يظهر أن للشعب الحكومة ارتضت وقد األخيرة،

الشقيقة. بفلسطين حل ما بمناسبة عروبته صادق عن
حدث وما الصاخبة المظاهرات من ذلك بعد وقع ما ولكن
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 خرج قد واألرواح البيوت على واالعتداء والنهب السلب من

 فأغضب والرعونة، الطيش جانب إلى ومال الحكمة جادة عن

نقمتهم. واستحق المسئولين

 كل وستقمع الشديدة، الوسائل الرسمية السلطات اتخذت وقد

 من نفر السجون في وسيزج اإلضراب، على وتحريض إضراب

 إطالق في القوات تتردد ال وسوف طويلة، سنوات إلى المشاغبين

التظاهر. بوادر من بادرة أول عند النار

 أنهم قرروا سئلوا عندما بيوتهم في الصبية أن الحظ سوء ومن

 جعل ما وذلك واألساتذة. المدراء من بتوجيه وتظاهروا أضربوا

 بيد وستضرب المتزعمين، ضد رادعة قوانين تستحدث الحكومة

بالتالعب. نفسه تحدثه من كل حديد من 161

 على حريص أني كما اإلشفاق، غاية علىالطالب أشفق وإني

 االتصال بمجانبة أنصحكم لكم وكأخ الحرص. كل مصلحتكم

 قبلهم تتصرف المدرسة إدارة واتركوا بتاتأ، الشون هذه في بالطلبة

.مناسبا تراه بما

 الصبيانية الحركات لهذه معنى هناك يعد لم إنه إخواني ا والواقع

 بالواجبات تقوم أن نفسها على قدآلت العربية الحكومات مادامت

األمم. بين األخوة تفرضها التي
 تعمل فدعوها الحكومات دور وجاء كلمتها الشعوب قالت لقد

بهلوء.

(.٤٦احتراماتي«) فائق بقبول وتفضلوا
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دف L«—لص في ن أ د

 يد س سس رئ.ر i I ١ب ال اسسة.تتت م يعد

 لمدراء٤ --سراخ م شريو نما انسستدادة !نمدوسمة بانهم بانتالعي

 ناالحر^ر العود ينا٤ ومساملة التظلم عل، لملسعافاة ا-تعمالغغوذمم
 لح-دود٤ المتاسييمنتخمضى العغاج ع^نرا! المحرسن .ان جس

٠ لمم-ييز.٤ سسن! ،٠٠

 دمعسساريي ل عر مه تاتب
لمعارب•••••••٣لمنشور[داري

165
 في اإلنكليز نشاط ضمن المعارف إدارة نشطت ذلك وقبل

 إصدار في البحرين في لهم األمن وتوفير وضمان اليهود حماية
القرارات. من العديد
الخامس بتاريخ منشوراً بالمنامة المعارف إدارة أصدرت فمثال

:فيه تقول م ١٩٤٧ عام من ديسمبر شهر من

 م ١٩٤٧ عام من نوفمبر شهر من الخامس الجمعة يوم »بعد
 كما المعتادة، المدرسية بالنظم بالتالعب التسامح عدم أرجو
 النظام على للمحافظة نفوذهم استعمال المدراء حضرات من أرجو

 العقاب وإنزال البحرين، سكان من كاآلخرين اليهود أبناء ومعاملة
(.٤٧السبيل«) هذا في الحدود يتخطى بمن المناسب
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هوامش

 عام من سبتمبر شهر في الشمالن عبدالعزيز المرحوم مع خاص لقاء - ١
م. ١٩٨٦

.المصدر نفس - ٢

 اجتماعات ساحة به المنامة مدينة في ضخم بيت هو فاروق بيت - ٣
 من الكثير وكان عرشي، فاروق التاجر يملكه واسعة واحتفاالت
البيتآنذاك. في تقام الشعبية واالجتماعات االحقاالت

.1/15/2/795 الهند-لندن مكتب -سجالت ٤

الشمالن عبدالعزيز المرحوم مع خاص لقاء - ٥

٦-16/15/2/795.

٧-95 16/15/2/7.

 المستقبل مجلة الفلسطينية، والقضية الخليج زحالن، سعيد ماري روز ٨
بيروت. العربى،

المصدر. نفس - ٩

١٠-1/15/2/795.

١١-12/15/2/795.

.٠5ا٠1_١٦

 والنشر للدراسات العربية المؤسسة البحرين، من حكايات البسام، -خالد ١ ٣
 قاسم يوسف الفنان مع خاص ولقاء م،٢ ٠ ٠ ١ األولى الطبعة بيروت. -

م.١٩٤٨عام
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المؤلف. مجموعة البحرين، نادي ومحاضر -أوراق ١ ٤

الشمالن. عبدالعزيز المرحوم مع خاص لقاء-١٥

المؤلف. مجموعة العروبة، نادي ومحاضر أوراق-١٦

المؤلف. مجموعة البحرين، نادي ومحاضر أوراق - ١ ٧

 المطبعة م، ١٩٧٩ - ١٩١٩ عام بين الهداية المحادين، عبدالحميد-١٨
.١٩٦٩-الشرقية

 والنشر، للدراسات العربية المؤسسة األول، الجزء السياسية، الموسوعة-١٩
م. ١٩٩٠ الثالثة الطبعة بيروت،

٢٠-10/15/2/795.

 -١٩٣٦) الفلسطينية والقضية الخليج زحالن، سعيد ماري روز د. - ٢١
 عام من أبريل شهر من ،٢٦ العدد العربى، المستقبل مجلة (،١٩٤٨
بيروت. - العربية الوحدة دراسات مركز م،١٩٨١

الوئانت ف قراءة ٢١٩٧١ - ١٩٢»االجيي:ي ؤاي،■تى(اآعتة٠د - ٢٢

 اتابقة اإلصالح جمعية الشيخ-أحدقيادات السيدقاسم مع خاص-لقاء٢٣
 ومن البحرين، في المسلمين اإلخوان بجماعة الصلة الوثيقة بالمحرق

 من الخامس اليوم في اللقاء أجري وقد الخليفي، اإلصالح نادي أقطاب
م.٢٠ ٠٢ عام ص مايو فهر

 البحرين حكومة مستشار - بلجريف مذكرات مترجم، عبدالله، مهدي-٢٤
 ودار البحرين - الثقافية الريف مكتبة بلجريف«، تشارلز »السير سابقا.

م. ١٩٩١ ى، ألول لطبعة بيروت البالغة-بيروت،

(.١٩٤٨ - ١٩٣٦) الفلسطينية القضية و الخليج سابق، مصدر -٢٥

السابق. المصدر - ٢ ٦
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السابق. المصدر-٢٧

 الوثائق في قراءة م،١٩٧١ -١٩٢٠ البحرين: سابق، مصدر - ٢٨
البريطانية.

سابق. مصدر الشمالن، عبدالعزيز المرحوم مع خاص -لقاء٢٩

بلجريف. مذكرات سابق، مصدر - ٣ ٠

سابق. مصدر الشمالن، عبدالعزيز المرحوم مع خاص لقاء -٣١

 لى ٣٠٠ مابين يتراوح البحرين في اليهودية الجالية أفراد عدد كان-٣٢
 البحرين في اليهود ومعظم المنامة. في جميعاً يسكنون شخص ٤ . .

 القرن بداية في وإيران العراق من جاءت عائالت عن عبارة هم
 وظائف شغل وبعضهم التجارة، في اليهود من العديد ويعمل العشرين.
 اليهود يمثل وكان متجوالت. كبائعات اشتغلن منهمونساء حكومية،

من كغيرهم ممثلين المنامة، في البلدي المجلس في عضو كجالية
اعيد المنامة سوق في يهودي كنيس ولهم واألجنبية العربية الجاليات 1 6

مؤخرا. بناؤه

٣٣-14/15/2/795

لمصدر -نفس٣٤

لوثائق في قراءة م،١٩٧١ م-١٩٢٠ لبحرين: سابق، -مصدر ٣٥
البريطانية.

المؤلف. مجموعة العروبة، نادي أوراق-٣٦

٣٧-95 12/15/2/7

1ال5احا7آل5-٣\

٣٩-1/15/2/795

المؤلف. مجموعة البحرين، نادي أوراق - ٤ ٠
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 عام من صفر شهر من السادس بتاريخ المنامة بلدية جلسة محضر -٤١
. ٨ رقم سجل م( ١٩٤٧ عام من ديسمبر شهر من )السادس ه ١٣٦٧

٤٢-1/15/2/795

٤٣-95 14/15/2/7

٠5احا٦95اد

لآل\5ا1آلا95ها-

 الهداية مدرسة إصدارات التعليم، دفتر من أوراق المحادين، لحميد -عبدا٤٦
. ١٢٥ صفحة البحرين، - لى األو الطبعة م، ١٩٩٥ الخليفية،

المؤلف. مجموعة الخليفية، الهداية مدرسة أوراق-٤٧
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جثاهـ

والمنامة القدس بين

 تأيدهم وواصلوا م ١٩٤٨ عام كثيراً اإلنكليز ظنون البحرينيون خيب

أكبر. ووعي أكثر وبحماس الفلسطينية للقضية ومناصرتهم

 البحرين في الحاكمة البريطانية السياسية الوكالة توقعات كانت فقد

 والتجول المظاهرات حظر من اتخذتها التي واألمنية القمعية إجراءاتها أن

 بعد البحرين في الفلسطيني الشعب لتأييد وغيرها االجتماعات ومنع

 في اليهودية الجالية ضد أجانب مندسون بها قام التي الشغب اضطرابات

 توقعات كانت م،١٩٤٧منعام ديسمبر شهر من الرابع بتاريخ البحرين

 الجارف البحرينيين تأييد لوقف كافية اإلجراءات تلك أن البريطانية الوكالة

 الصهيونية. عصابات ضد البطولي كفاحهم ودعم الفلسطينيين إلخوانهم

 تجعل سوف القمعية إجراءاتها أن البريطانية السياسية الوكالة وظنت

 للقضية دعم أو تحرك بأي القيام في اإلطالق على يفكرون ال البحرينيين

الفلسطينية.

 البحرينيون خيب اإلنكليزية التوقعات تلك كل عكس فعلى

 من وزادوا للفلسطينيين دعمهم وواصلوا االستعمارية الظنون

 التبرعات حمالت أخرى مرة البحرين في وتواصلت تأيدهم

والتظاهرات. واالجتماعات



K
والمنامة القدس بين

 7 3إ توالشخصيا لوطنية لقوى نتالوطنيةكا البحرين فعلىجبهة

 العمل شرعية استمرار في اإلنكليز مع ضارية معركة تخوض الوطنية
 الفلسطيني الكفاح لدعم وغيرها واألندية الشوارع في الشعبي
 يمكن ال وخطيرة ة كبير قومية قضية فلسطين قضية أن واعتبار

 مهما تجاهها والعروبي القومي بواجبهم يقوموا أن إال للبحرينيين
تضحيات. من ذلك كلفهم

 ورقة على اإلنكليز مع صراعهم في البحرينيون الوطنيون ولعب
 وحكومة اإلنكليز قبل من بها لمعترف ا الوحيدة الشعبية اللجنة

 مجموعة تقودها التي فلسطين« إعانة »لجنة وهي البحرين
 خليفة البسام، العلي لعزيزعبدا كانو، جاسم أمثال: التجار من

وغيرهم، خنجي طيب محمد الفاضل، مبارك بن محمد القصيبي،



ئناسى
والمنامة القدس بين

 عبدالرحمن الشمالن، لعزيزعبدا أمثال: وطنية وشخصيات
 ورقة فلسطين« إعانة »لجنة ورقة كانت وغيرهما. المعاودة،

صعيد. من أكثر على رابحة
 كافة رعاية تستطيع شعبية شرعية لجنة أو هيئة أوال: فهي

 التبرعات جمع على المقتصر نشاطها محدودية رغم األنشطة

الغرض. لهذا االجتماعات وعقد

 فرئيسها أحد. اعتراض وال أحد شبهات تثير ال تركيبتها إن ثانياً:
 المعارف وزير خليفة( آل عيسى بن عبدالله )الشيخ كم الحا عم هو

 مقبول قيادتها وتركيب القوية، والشخصية النفوذ وصاحب آنذاك

عام. بشكل ورسمياً شعبياً

 واصل فلسطين« »لجنةإعانة لرابحة لورقة ومنخاللهذه 17و
 القضية نصرة أجل من وأنشطتهم كفاحهم البحرينيون الوطنيون

اإلنكليز. ضد كبيرة اختراقات وسجلوا الفلسطينية

المنامة الحسينيفي الزعيم

 عام منشهرينايرمن والعشرين الرابع يوم من باكر صباح في
 من قادمة عراقية مدنية طائرة المحرق مطار في حطت م ١٩٤٨
 جمال الفلسطيني الزعيم الطائرة من النازلين أول وكان البصرة،

 بها يقوم زيارة أول في فلسطين في العليا اللجنة رئيس الحسيني

الخليج. لمنطقة وربما للبحرين فلسطيني زعيم



والمنامة القدس بين

 وكان المطار في بحرارة الحسيني الفلسطيني الزعيم واستقبل
 إعانة لجنة قيادات أحد القصيبي خليفة السيد المستقبلين رأس على

.اللجنة من ووفد فلسطين
 بأن تخبرهم بغداد من برقية تلقت قد فلسطين إعانة لجنة كانت

 زيارة ينوي فلسطين في العربية اللجنة رئيس الحسيني جمال السيد
 والبحرين السعودية العربية للمملكة بزيارة سيقوم وأنه المنطقة

 الشخصيات بكبار االلتقاء هو الرئيس هدفه وأن الكويت، ربما و

التبرعات. لجمع التجار و

 أعدت التي فلسطين« إعانة »لجنة فوجت المتوقع عكس وعلى

 بعض في ندوات عقد يتضمن البحرين في للحسيني حافال برنامجا
 الحسيني الزعيم بأن والتبرع، التأيد لحشد واجتماعات األندية
 ألداء الرياض إلى متوجهاً التالي اليوم صباح في البحرين سيغادر

 المملكة ملك سعود ال عبدالعزيز بالملك وااللتقاء المهمة نفس
السعودية. العربية

 البريطانية السياسية الوكالة فوجئت فقد أكثر، المفاجآت وتوالت

الحسيني. جمال الفلسطيني الزعيم بوصول

 الوكيل من و))سري(( »عاجل« عليها كتب مذكرة وتؤكد
 في السياسي المقيم إلى »بيللى« البحرين في البريطاني السياسي
مفاجئ! »الحسيني« وصول بأن الخليج

 كما الحسيني وصل »لقد البريطاي: الوكيل مذكرة وقالت
األربعاءأو يعوديوم أن ويتوقع عراقية، مدنية طائرة بواسطة نعتقد
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والمنامة القدس بين

القادمين. الخميس يوم
 كيفية من أتحقق الزلت إنني

 على — الحسيني أي — حصوله
 أين ومن البحرين، دخول تأشيرة

عليها!(()'(. حصل

 الحسيني زيارة إن الواضح ومن
 نقل لم إن لإلنكليز مرعباً أمرأ كانت

 التحري وتستحق القلق تثير قضية
طبعاً. والتجسس والترصد

التحري شرور كانت وإذا

 ومؤكدة معروفة والتجسس ] 7
الوكالة تقارير أن إال للجميع،

 - األرجح على وحيدة - فائدة لها صارت وتحرياتها البريطانية
أمثالنا! التاريخ وكتاب للمؤرخين

 السياسي الوكيل يرفق والعاجلة. »السرية« المذكرة فمع

 الفلسطيني الزعيم زيارة حول البريطانية المخابرات تقرير البريطاني

البحرين. في يومه وتفاصيل الحسيني جمال

للبحرين: الحسيني زيارة حول السري التقرير ويقول
 جمال السيد وصل الحالي الشهر من والعشرين الرابع »في

 البحرين إلى فلسطين، في العليا العربية اللجنة رئيس الحسيني،
العراق. من بالجو قادماً



____ كنافاك -

والمنامة القدس بين

 عن نيابة القصيبي خليفة بواسطة البحرين مطار في استقباله تم و

السعودية(. )الحكومة

 صاحب مقالة الحسيني السيد طلب مباشرة وصوله وبعد

 السمو وصاحب خليفة عيسىآل بن محمد الشيخ السمو

خليفة. آل عيسى بن للهعبدا الشيخ

عبداللطيف مصطفى فندق إلى الحسيني مضى قصير وقت وبعد

 وكان بزيارته األشخاص من عدد قام حيث بالمنامة بيرد« »سبيد

البحرينيين. الشباب بعض بينهم من
 األسى إمارات يالحظ إنه قال الحاضرين مع قشاتهمنا وخالل

 وطن هناك يكون ن بأنه أكدلهم ولكنه وجوههم على والحزن

 7 ، في العرب احتياجات إلى وباإلشارة العربي. العالم في لليهود
 والسالح السالح هي اآلن الملحة احتياجاتهم إن قال فلسطين

فقط.

 هو العربية العواصم لبعض راتهزيا من الهدف بأن وأضاف

 البلدان جيوش لدى المتوفرة الزائدة األسلحة على الحصول

العرية.
 طائرة بواسطة الصباح هذا الحسيني جمال السيد غادر وقد

السعودية«. العربية المملكة من خاصة

 السمو صاحب تقصير كان »لقد البريطاني: التقرير ويضيف

 وعدم الحسيني الستقبال عنه مندوب إرسال في البحرين حاكم

محلية. انتقادات بعض محل كان مقابلته



،بى__—
والمنامة القدس بين

 لعزيزعبدا الملك أرسل بينما إنه قالت انتقادات هناك كانت

 حتى يهتم لم السمو صاحب فإن الحسيني لتحمل خاصة طائرة

 الشعب قدر من حط قد هذا وإن لمقابلته، مندوب بإرسال

ومكانته. البحريني

 الصور من مجموعة استلم قد الحسيني السيد إن ويقال

 البحرين في جرت التي للمظاهرات التقطت التي الفوتوغرافية

 الكثير الحسيني السيد أظهر وقد الفلسطينية. القضية حول مؤخراً

 نطاق على تنشر لم المظاهرات تلك أخبار ألن والندم األسى من

 الفلسطينية القضية تخدم فسوف نشرت لو إنها وقال واسع،

بالمقابل.

 لخامس ليوما فيا سيقام لبحرين نادي أنتجمعاًفي وقدسمعت 178

 لزيارة الحسيني جمال دعوة ينوي الجاري الشهر من والعشرين
 عقد ينوي النادي وأن لعزيز،عبدا الملك مقالته بعد البحرين

 فكرة وتهدف الفلسطيني. للصندوق التبرعات لجمع اجتماع

 جمع زيادة في يؤثر سوف الحسيني حضور أن إلى االجتماع هذا
أيضاً((دى. المتبرعين وعلى التبرعات

 للبحرين الحسيني جمال الفلسطيني الزعيم زيارة أن ورغم
 بزيارة فلسطين إعانة لجنة أعضاء وعد الحسيني أن إال سريعة كانت

 السعودية في للرياض زيارته انتهاء بمجرد أخرى مرة البحرين

عبدالعزيز. الملك ومقابلة

لم اإلنكليز بأن أدركت أن بعد فلسطين« إعانة »لجنة واتفقت



ينافل - _____

والمنامة القدس بين

 به مرغوب غير شخص وأنه بل الحسيني وجود عن راضين يكونوا

 بالمحرق البحرين نادي وهو األندية أحد مع اتفقت البحرين، في

 التبرعات لجمع احتفال لحضور للحسيني دعوة إرسال على

 لهذه البحرين إلى »الحسيني« حضور يكون وأن لفلسطين،

ألقل. المناسبةعلى

 فقد اإلنكليز على تنطل لم الحيلة هذه أن الواضح ومن
 بالكم فما وصوله، لحظة منذ الفلسطيني الزعيم خطر استشعروا

أخرى! مرة بالعودة له بالسماح
 وأكدت الحسيني. الزعيم من واضحاً اإلنكليزي القلق كان

 المقيم إلى البحرين في البريطاني السياسي الوكيل بعثها سرية رسالة

17 9 البحرين. في الحسيني وجود رفض وطبعاً القلق هذا السياسي

 كتب م ١٩٤٨ منعام منشهريناير العشرين و الثامن اليوم ففي
 بلجريف السيد رأيت »لقد تقول: سرية رسالة المقيم إلى الوكيل

 وصول حول مؤكدة أخبار عنده توجد ال أنه ووجدت أمس مساء
 الحسيني أي وأنه غداً، أو اليوم هنا إلى الحسيني جمال السيد

األرجح. على »القصيبي« عند واحدة ليلة يبقى أن يمكن

 يخطب سوف الحسيني بأن يسمع لم بلجريف المستشار إن

 بذلك بالقيام له يسمح لن أنه وأضاف البحرين. نادي اجتماع في

االجتماع. ذلك حول األخبار صحت ما إذا

 اضطرابات أو مشكالت أية قيام بامكانية يعتقد ال المستشار إن

يرحب ال بلجريف أي فأنه ذلك من بالرغم الحسيني، زيارة من



._________ كالد --

والمنامة القدس بين

لبحرين. في الرجل بهذا
 معلومات أية على يحصل سوف إنه بلجريف أخبرني وقد

 بأخبارك بالمقابل إنا أقوم وسوف الحسيني، وصول حول إضافية

. ( الموضوع«) هذا حول أخبار بأية

البحرين دعم يطلب فلسطين مفتي

 في وضاعاأل كانت م ١٩٤٨ عام من مارس شهر بداية مع

 »الهاغاناه« عصابات كانت فوقتها الكارثة. نحو تسير فلسطين

 يهودي أي تعبئة وحقهافي العامة التعبئة تعلن الصهيونية اإلرهابية

 من اليهود فيهم بمن فلسطين في يقيم العسكرية الخدمة سن في 180
 صوت مارس شهر من العاشر اليوم وفي األميركية. الجنسية حملة

 اعتبارا فلسطين على االنتداب إنهاء على البريطاني العموم مجلس

 عشرمن الثامن اليوم وفي شهرمايو. من عشر الخامس اليوم من
 بصورة ترومان هاري األسبق األميركي الرئيس يستقبل مارس شهر

 األبيض، البيت في وايزمن، حايم البريطاني الصهيوني الزعيم سرية
 شهر من عشر الخامس اليوم في اليهودية الدولة إعالن بتأييد ويعده

 مارس شهر من عشر التاسع اليوم وفي .اليهودية الوكالة قبل من مايو
 على تقوم لن مستقلة يهودية دولة إنشاء أن غوريون بن دافيد أعلن

 أساس على بل المتحدة، األمم عن الصادر التقسيم قرار أساس

اليهودي. العسكري التفوق



والمنامة القدس بين

 بصورة البحرين إلى وصل المتوترة واألجواء المناخ هذا وفي
 مفتي من خاصا مبعوثا (٤بركات) جميل الفلسطيني الزعيم عاجلة

.الحسيني أمين ج الحا فلسطين

 عام من مارس شهر من والعشرين الحادي اليوم صباح ففي
 خاصا مندوبا بركات جميل السيد البحرين إلى وصل م ١٩٤٨

 بالعراق البصرة مدينة من جواً لفلسطين العليا العربية اللجنة من
 كما مفاجأة أية يظهروا لم حيث المرة هذه اإلنكليز من وبعلم

 البحرين إلى الحسيني جمال الزعيم زيارة عند السابق في حدث
قبلشهرين.
 دخوله كيفية المؤلف مع خاصة مقابلة في كات بر السيد ويروي

فيقول: البحرين إلى الصعب
 من نا يمنعون اإلنكليز كان
 منعاً بالذات الخليج بلدان دخول
 الحاج أراد عندما ولذلك مطلقاً،

 إلى وفود إرسال الحسيني أمين
 بعض ابتكار من بداً يجد لم الخليج

الحيل.
 اللجنة اخترعتها التي الحيلة أما
 مندوبها إن فهي لفلسطين العليا
 الهند إلى الذهاب يريد أنا( )وهو
فالبد آنذاك الطيران حسب وعلى



يومين. أو ليوم فيها والبقاء )ترانزيت( البحرين على المرور من
 »تأشيرة« على الحصول واستطعت اإلنكليز الحيلةعلى وانطلت

 يسألونني كانوا البحرين في وقتها الجميع أن وأتذكر البحرين. إلى

 فأضحك البالد. إلى أدخلتني التي »المعجزة« عن باستغراب

لحيلة! لهم وأروي
 مطار إلى وصلت قائال: حديثه بركات جميل السيد ويكمل

 البحرينيين من أحد معرفة لعدم أحد استقبالي في يكن ولم المحرق

بوصولي.
 الشيخ المرحوم مع اجتمعت وصولي من قليلة ساعات وبعد

 رسالة وسلمته آنذاك البحرين حاكم خليفة آل حمد بن سلمان

 لعليا لعربية لهيئة رئيس لحسيني أمين محمد الحاج خطيةمن 10و
 الشقيق البحريني الشعب تبرعات تحويل طلب تتضمن لفلسطين

مباشرة. فلسطين إلى
 طلبت قد كانت العربية الدول جامعة أمانة أن ذلك وسبب

 إليها الشعبية التبرعات تحويل العربية البلدان في المسئولين من

 للهيئة التحويل على العربية الدول في رسمية جهات لمعارضة
 التي األموال وصول حرمان يعني وهذا لفلسطين. العليا العربية
 الحسيني عبدالقادر بقيادة المقدس الجهاد جيش على تنفق كانت

 عام من أبريل( نيسان شهر من الثامن اليوم في القسطل )شهيد
 متتالية بمعارك االنتصارات سجلت قد قواته كانت التي م ١٩٤٨

في وأصبحت )مارس( وآذار )فبراير( شباط شهري في العدو على

كذاسع
والمنامة القدس بين



-------------كنافآل_______
والمنامة القدس بين

 لمن فشرحت الذخيرة، وبخاصة والسالح للمال الحاجة مسيس

 للهيئة، التبرعات تحويل وضرورة الدقيق الموقف األمر يهمهم

 الشيخ سمو حاكمها من تجاوب كل البحرين في لقيت وقد
 عبدالله الشيخ التبرعات لجنة رئيس ومن خليفة حمدآل بن سلمان

 ما اللجنة حولت وقد الكرام. اللجنة وأعضاء خليفة آل عيسى بن

 في المبلغ هذا ويعتبر أولى كدفعة عراقي دينار خمسةآالف يعادل
العربية. الجامعة ألمانة تحويله لعدم ه مغزا وله كبيراً األيام تلك

 حمد بن سلمان الشيخ سمو إلى رسالة كتبت عودتي وبعد

ودية. برسالة علي فرد ومقدرا شاكرا البحرين حاكم

 أشعرتني أنها الزيارة تلك في البحرين عن انطباعاتي أهم ولعل
 سلطة لمؤامرات نتيجة فلسطين مصير على قلقين كانوا أهلها أن

 وقد فيها. يهودية دولة إلقامة تمهيداً عليها نجليزيةاإل االنتذاب

 أن بصدق لمست و البحرين شخصيات من كبير بعدد اجتمعت

 تتركز أحاديثهم وأن أشده على كان الفلسطينية للقضية الحماس

(.٥علىفلسطين)

 التاجرالنجدي ضيفاًعلى بركات جميل الفلسطيني الزعيم ونزل

 فلسطين إعانة لجنة قيادات وأحد البسام العلي لعزيزعبدا المعروف

بالمنامة. بيته في
 الثالث بتاريخ السياسي المقيم إلى مستعجلة رسالة وفي

 السياسي الوكيل يكتب م١٩٤٨ عام من مارس شهر من والعشرين

قائال: البحرين إلى »بركات« زيارة حول البريطاني
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------نمكذاطى _
والمنامة القدس بين

 القدس مفتى مندوب بركات )جميل( - الصحيح - جمال »إن
 شهرمارس من والعشرين الحادي اليوم في البحرين إلى وصل
البسام. العلي عبدالعزيز عند يقيم وهو

 من سلمان الشيخ السمو صاحب إلى رسالة معه أحضر لقد
 البحرين في جمعت التي التبرعات تعطى إن منه يطلب المفتي
 التبرعات فإن الواقع )في شخصيا إليه الفلسطينية القضية لصالح

سوريا(. وزراء رئيس إلى قبل من أرسلت
 وجاسم علي وكذلك عيسى بن عبدالله الشيخ استضافه وقد

. ٦«)اليوم البحرين مغادرة ينوي إنه كانو.
 فرصة استغالل أخرى مرة فلسطين« إعانة »)لجنة وحاولت

 عدة لعقد البحرين في بركات جميل الفلسطيني الزعيم وجود
 خطابي. مهرجان وإقامة تبرع وحفالت واجتماعات لقاءات

لم فقط( )يومان القصيرة »بركات« إقامة مدة أن إال

بالمنامة البسام العلي عبدالعزيز بيت ال
فلسطين مفتي مبعوث فيه سكن الذي

و



والمنامة القدس بين

بذلك. تسمح تكن

 عقد منع وهي واضحة كانت اإلنكليزية التعليمات إن واألهم

مهرجانات. أو كبيرة اجتماعات أية

 بلقاء فلسطين« إعانة ))لجنة اكتفت الظروف تلك وبسبب

 ضم البسام« العلي »عبدالعزيز مضيفه بيت في بركات جمال مع

 اللجنة لقيادات »بركات« فيه شرح قياداتها من كبيرة مجموعة

فلسطين. في المقبلة الكبيرة والكارثة األوضاع تطورات

 بركات، جميل الفلسطيني الزعيم مع اليتيم اللقاء هذا ورغم

 لدعوات الحماس وأشعلت الهمم شحذت القصيرة زيارته أن إال

الفلسطينيين. للمجاهدين المالي والدعم لالكتتاب جديدة

 185 فلسطين« إعانة »لجنة كانت بركات« »جمال وصول فقبل
 شهر منتصف حتى بلغت كبيرة تبرعات جمع استطاعت قد

 إلى تحويلها تم »روبية« ١٠٥٠٠٠ مبلغ م ١٩٤٨ عام من مارس
 شكري السوريآنذاك الرئيس إلى اللجنة وأرسلتها العراقي الدينار

القوتلي.
 البحرين شعب من الكبير المبلغ هذا جمع اللجنة استطاعت وقد

خاطر. طيب عن وفقرائه بأغنيائه

 البحرين في األجنبية الشركات مدراء حث اللجنة وحاولت

 دعوة على وغيرها الشرقي والبنك الهاتف وشركة النفط كشركة

 وخيري. إنساني منطلق من الفلسطينية للقضية للتبرع موظفيها

أمروا المنامة في الحاكمة البريطانية الوكالة بقيادة اإلنكليز أن إال
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التبرع. ورفض بل التجاوب بعدم الشركات تلك مسئولي
 أرسل م١٩٤٧ عام من أبريل شهر من عشر الرابع اليوم ففي
 رسالة خليفة آل عيسى بن عبدالله الشيخ فلسطين إعانة لجنة رئيس

فيها: يقول البحرين في األجنبية الشركات مدراء إلى

الحترام. وفائق التحية »بعد

 فقد العربية فلسطين لمساعدة التبرعات جمع استئناف على بناء

 الشركات مكاتب و الحكومية الدوائر بجميع االتصال اللجنة رأت

اإلنساني. المشروع هذا في للمساهمة البحرين في

 مثل في كةللمشار حب من موظفيكم وفي فيكم نعهده ولما

 تجود ما بجمع جانبكم من تقوموا أن نرجو فإننا المشاريع هذه

 موظفيكم أريحية به تجود ما إليه مضافاً الكريمة أريحيتكم به 106

الكرام.

 عبدالعزيز الحاج إلى به تساهمون الذي المبلغ إرسال نرجو

 بأسماء قائمة إرسال مع اللجنة( صندوق )أمين البسام العلي

المتبرعين.
االحترام((. وجزيل التحية فائق تقبلوا وختاماً

 الشركات تلك مدراء قام الرسالة تلك وصول وفور
 في رأيها تسأل البريطانية الوكالة إلى منها نسخ بإرسال األجنبية

الموضوع!

 فلسطين« إعانة »لجنة إلى وصلت »التعليمات« تلقي وبعد

وهم »سياسي الموضوع هذا بأن تفيد الشركات بعض من رسائل
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وقاحة! بكل هكذا السياسية« القضايا في يتدخلون ال

اإلنكليز! تعليمات حسب الدعوة تجاهلوا فقد الباقون أما

 األجنبية للشركات دعواتها فلسطين« إعانة »لجنة وتجاهلت

 البالد في المقيمين والعرب البحرينيين بكرم واكتفت بالمقابل

التوقعات. كل حدود التبرعات وتجاوزت لفلسطين وحبهم

المفتي اكتتاب

 ه ١٣٦٧ عام من األولى جمادى شهر من عشر الخامس لليوم

 م١٩٤٨ منعام مارس شهر من والعشرين الخامس الموافق
 18 7: تجار من كبيرة لمجموعة دعوات فلسطين« إعانة »لجنة وجهت
 لفلسطين للتبرع تدعوهم المقيمين والعرب البحرين وأغنياء

 دعوة على بناء الحسيني أمين فلسطين مفتي إلى األموال وإرسال

أيام. قبل البحرين زار الذي بركات جميل مبعوثه

المرحوم وهو التجار أحد إلى وجهتها التي الرسالة وقالت

مايلي: البسام الحمد سليمان

المحترم البسام الحمد سليمان الحاج الوجيه الفاضل »حضرة

االحترام،، وفائق التحية بعد

 محمد السيد لسماحة شخصي مندوب البحرين إلى وصل لقد

 العليا العربية الهيئة ورئيس األكبر فلسطين مفتي الحسيني أمين
المساعدة يد مد فيها طلب خاصة رسالة حمل وقد لفلسطين
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٠نحني س سم

ين باابحر - فلسجاين اعانة لجنة

188

. ل^تيمم نبكيبم ااكسمي لوجيه الفاضن -»ضرة
ا االترام وانق إلتحيوة بعد

 االللمر غاسطين تي٠٠ لحيني ا امين عمد السيد تطت لبما تخمي متدوب ألبحرين وصل لقد
 الخوانا نجد» الما فيهامديع خاسهللب رسالة وقدحل لفاسطبن العليا الرييسه الهيثة ورنيس

 القوتلى بد ثتكري قيامة الى االول االكتاب اتناعندماأومنا وحيث ٠اأتتكر،ه غاسلين عرب
 مشرف اكتتاب اذتتوممجمع امجنسة )أت أولي هك-شة نوحنا الوديه الجورية رني

 »عربي( ٠٠|اجا ااساعة في المنامه بلدية بدار ۶شر_٠ رجو لذا . المفتي ثانيةالى-ياءة كدفة ليرسل
 تكم وعروب الكرع ادمتم تجوده ب جدج اكاب بم ا،؛ج ل١٠ق٠اشا ذربت وم منباح

وا^الءكلته. وينه جيماًلندرة خطانا يدد ان اق ونأل . الصادقة

٠ واال-ترام التية ثق ببول نذلوا وخاماً

خدئئ، ئ٠ا*ا ن
١٣٦٧ االولى ج في: تحريراً

التبرعات بخصوص البسام الحمد سليمان المرحوم إلى رسالة لس

 أرسلنا عندما إننا وحيث المنكوبة. فلسطين عرب إلخواننا

 الجمهورية رئيس القوتلي بك شكري فخامة إلى األول االكتتاب

 اكتتاب بجمع تقوم أن اللجنة رأت أولى كدفعة به نوهنا السورية

 تشريفكم نرجو لهذا المفتي. سماحة إلى نية ثا كدفعة ليرسل مشرف

 السبت يوم صباح من )عربي( الثالثة الساعة في المنامة بلدية بدار
 بما جديد اكتتاب لجمع الجاري الشهر من عشر السابع الموافق

 أن الله ونسال الصادقة. وعروتكم الكريمة أريحيتكم به تجود

كلمته. وإعالء دينه لنصرة جميعا خطانا يسدد
(.٧) واالحترام« التحية فائق بقبول تفضلوا وختاماً
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 إعانة لجنة رئيس خليفة، آل عيسى بن عبدالله وبتوقيع
فلسطين.
 عبدالله الشيخ المرحوم واقترح المنامة، بلدية في االجتماع عقد

 للفلسطينيين دائم مالي دعم صندوق إنشاء خليفة آل عيسى بن
 بمبلغ االجتماع في التجار وتبرع ذلك، على المجتمعون ووافق
روية. ألف وسبعين سبعة

 المرحوم هو فلسطين إلنشاءصندوق المتبرعين وكانأول
 آالف عشرة بمبلغ تبرع حيث خليفة آل حمد بن سلمان الشيخ

روألدم
فلسطين، وصندوق البلدية اجتماع في التبرعات وبجانب

 ا 89 إيرادات من المائة في عشرة نسبة تخصيص التجار بعض اقترح
.للصندوق للتبرع البحرين في الخيل سباق

 على يبدو ما على وافق بلجريف أن سعيد ماري روز د. وتذكر
 وإعطاءه فلسطين إلى المبلغ بإرسال السماح عدم طلب لكنه ذلك

(.’األحمر!)' للهالل ذلك يدمن

اليهود منع

 صلوات ودعوات الفلسطيني للكفاح الملتهب الحماس خارج
 بقيادة المجاهدين بنصرة والمحرق المنامة مساجد في الجمعة
خارج التبرع، حمالت وتواصل الحسيني، أمين الحاج المفتي
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 جميع عمت التي لليهودالعداء موجة كانت التضامنيةاألجواء هذه

 الشعبي الصعيدين على البحرين في صداها القت قد العربية البلدان

والرسمي.
 اليهود ودكاكين ممتلكات على االعتداء حوادث أن وحيث

 م١٩٤٧ عام من ديسمبر شهر من الرابع اليوم في البحرين في
 رفضوا البحرينيين أن واإلنكليز البحرين في المقيمين لليهود أثبتت

 من مجموعة بها قام التي االعتداءات تلك بشدة واستنكروا

 البحرينيين من الكثير إن بل البحرينيين، غير والمشاغبين »الرعاع«

بيوتهم. في اليهودية العائالت بإيواء قاموا وقتها
 البحرين لشعب النبيلة المواقف تلك البحرين يهود ثمن فقد

 مع تضامنهم عن اإلسرائيلية للجالية سابق بيان في وعبروا 190

 وتقسيم إسرائيل دولة وقيام للصهيونية ورفضهم الفلسطينيين
فلسطين.

 في اتخذت والتي اليهود ضد المشحونة األجواء تلك ورغم

 إعانة »ولجنة البحرينيين الوطنيين أن إال أشكال عدة البحرين

 وقومية، كديانة اليهود كراهية خطورة البداية منذ أدركوا فلسطين«

 وهو اإلنكليز- منهما يستفيد أن يمكن والحقد الكراهية تلك وأن
 حركة م-ضد١٩٤٧ عام من ديسمبر شهر في فعال حدث ما

 ولذلك الفلسطيني، الشعب لصالح البحرين في الواسعة التضامن

الكراهية. تلك ضد استطاعوا ما عملوا

التفريق بضرورة البحرينيين إلى الدعوة الوطنيون وجه كذلك



£اهـ
والمنامة القدس بين

ويعيشون إسرائيل يؤيدون ال يهوداً هناك وأن والصهاينة اليهود بين

محبة. و سالم في العرب مع
 على البحرين في فلسطين مع التضامن وحركة األحداث ودلت

 المهمة. الحقائق بتلك البحرينيين لتوعية الحمالت تلك نجاح

 الموالين اليهود التجار ضد ناجحة حمالت الوطنيون شن بالمقابل

 تدعو المنامة أسواق في ملصقات وظهرت البحرين، في لإلنكليز

 تلك الحملة استمرت وقد وبضائعهم. اليهود دكاكين لمقاطعة

 أتذكر ومازلت الماضي. القرن م الميالدية السبعينيات بداية حتى

 نمر كنا عندما المنامة سوق في اليهود لدكاكين المقاطعة تلك

 من إال خاوية وهي السيتينيات منتصف في أطفال ونحن عليها

191 أصحابها.
 الشرقي »البنك إن الشهابي سعيد د. ذلك بجانب ويذكر

 من عدد وجود بسبب الزبائن عدد في نقص من يعاني بدأ

 البنك إلى الزبائن توجه بينما لديه. العاملين اليهود الموظفين
(.١اإليراني«) الملكي

ويهود سينما..

 في عموما واليهودية للصهيونية المعادي الوضع هذا داخل

 الكثيرة المحاوالت رغم البحريني الشارع في المناخ كان البحرين

وغيرهم، فلسطين إعانة ولجنة البحرينيون الوطنيون يبذلها كان التي
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باليهود. يتعلق ما وكل اليهود ضد جداً متوترة األجواء كانت

 البريطانية الملكية الجوية القاعدة سينما في وقع حادث عبر وقد

 عام من يونيو شهر من األول اليوم في المشهورة المحرق في
عموماً. اليهود ضد الملتهب المناخ ذلك عن م ١٩٤٨

 من مجموعة توصيل المحرق في تاكسي سائق رفض أن فبعد

 شهر من األول اليوم مساء في القاعدة سينما من خارجين اليهود
 ذلك بعد الهرب استطاع والذي السائق بضرب جميعاً قاموا يونيو

 لوال معركة تحدث أن وكادت المحرق. في مقهى رواد وإخبار

الشرطة. تدخل

 للوكيل البحرين حكومة شرطة إدارة بعثته سري تقرير ويروي
لتالي: الشكال الحادث وقائع البريطاني السياسي 192

 يهود خمسة قام أمس مساء من عشرة الحادية الساعة »في
 سائق وهو حسن« بن »عبدالله إجبار بمحاولة إنكليزي وهندي

 معسكر داخل من آخران واثنان هم لتوصيلهم إيراني تاكسي
المنامة. إلى المحرق في البريطانية الملكية الجوية القاعدة
 السائق رفض وقد القاعدة. سينما من خارجين جميعاً كانوا لقد

 يسمح ال ما وهذا أشخاص ثمانية لكونهم سيارته في توصيلهم

 »جاكوب وهو اليهود أحد قام وعندئذ القانونية الناحية من به

 في معه باالشتراك اليهود بقية وقام التاكسي سائق بضرب صالح«
به. بسيطة جروحاً محدثين السائق ضرب

المعسكر في اليهود من الهروب بعدها التاكسي سائق واستطاع
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 مقهىعلىأطراف إلى دةسيارته وقيا
 هناك قام حيث المحرق مدينة

 المتواجدين األشخاص بمناداة

 ضربه تم بأنه وأخبرهم المقهى في

 القوة معسكر في يهود يد على

 ذهب وبعدها البريطانية، الجوية

لشرطة. إلىمركز

 حشد تجمع الوقت من فترة بعد

 جاء بعضهم البحرينيين الرجال من
 بواسطة وآخرون األقدام على سيراً

بوابات أمام وتجمعوا سيارات

اليهود. خروج بانتظار الجوية القاعدة

 علي الشيخ بن يوسف وهو الشرطة مركز ضباط أحد وقام

 وأحضروا الشرطة رجال من اثنين مع القاعدة إلى بالذهاب

 رجال من كبير حشد تجمع ذلك وأثناء الشرطة. مركز إلى اليهود
 المنامة إلى وانتقلوا اليهود خرج حتى الشرطة مركز أمام المحرق

هناك. اختفوا حيث

 في الجوية القاعدة سينما تغلق أن الحالي الوقت في اقترح إنني
(. ١«)الجمهور عامة أمام المحرق

 الوكالة مع بالتعاون البحرين حكومة قامت التالية األيام وطيلة
االختباء على اليهود وإجبار الحادث بتطويق البريطانية السياسية

.٠ه+'

 الجوية القاعدة حادث حول بريطانية وثيقة ال
بالمحرق

 ثج٠سج
آجق

 :ثخثسحي||اآلئئئههلهيأئئتب‘

مثيجج

||٠٠قحي|||
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 البحرين في الحادثة انتشرت ما سرعان حيث الناس عيون عن بعيداً

عليهم. الشعبي الغضب وعم
 بعد إال اليهود من المجموعة تلك على الشعبي الغضب يهدأ لم
 مخففة أحكام صدور ورغم محاكمتهم. تمت عندما واحد شهر
 الشعبي الغضب هداً ومعها هدأت القضية أن إال اليهود على جداً
التاكسي. سائق تجاه اليهود فعله ما على

 البحرين حكومة مستشار يرسل يوليو شهر من الساع اليوم ففي
 يخبره البريطاني السياسي الوكيل إلى عاجلة رسالة بلجريف تشارلز

ضدهم. صدرت التي واألحكام اليهود محاكمة عن فيها

I فيرسالته: بلجريف ويقول
 قضية إلى الثانية للمرة اليوم البحرين محكمة استمعت »لقد 194

 أو نزاع في تورطوا قد كانوا الذين )البحرينيين( الثالثة اليهود
ثانوية. بجروح وأصابوه اإليراني التاكسي سائق مع شجار

 محاولتهم بسبب شهرين لمدة بالسجن الثالثة على حكم وقد
 وهو السيارة في أشخاص ثمانية حمل على التاكسي سائق إجبار

 بجروح إصابته على عالوة المرور قوانين يعارض الذي األمر
. بسيطة
 من اثنين ضد قضية لرفع تعليمات أعطيت قد الشرطة إن
 مواطنين باعتبارهم السياسية الوكالة محكمة في اآلخرين اليهود

•‘”يراسن«)
البحرية في الجوية القوة ضباط أحد كتب الحادثة هذه وبعد
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فيها: يقول البحرين في البريطاني السياسي الوكيل إلى مذكرة
 اآلن من تعد لم المحرق في الملكية الجوية القاعدة سينما »إن
 حالياً لهم المسموح الوحيدين المدنيين أن كما للعامة. مفتوحة

 الملكية الخطوط لشركة التابعون المدنيون هم السينما بحضور

(.١٣البريطانية«)

ليهود دخولوخروج

 ومقاطعة البحرينيين الوطنيين من التوعية حمالت مع وترافق

 اليهود لمنع حكومية رسمية إجراءات اليهودية والبضائع التجار

 195 من وخروجهم هجرتهم عملية تنظيم وكذلك البالد دخول من
البحرين.
 أصدر م ١٩٤٧ عام من ديسمبر شهر من عشر الرابع اليوم ففي

 خليفة آل حمد بن سلمان الشيخ المرحوم آنذاك البحرين حاكم
البحرين. إلى اليهود دخول بمنع أمراً

 البحرين تضامن عن ليعبر صدر أنه القرار من الواضح من وكان

 قيام ضد الفتة احتجاجية وحركة فلسطين في إخوانهم مع القومي

ذلك. وغير فلسطين وتقسيم إسرائيل دولة
 وعلى اإلنكليز قلق أثار احترازي كإجراء صدر الذي القرار لكن

 عن تعبر الفور على هبت التي البريطانية السياسية الوكالة رأسهم

منه! واستيائها القرار لعمومية رفضها
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 في الخليج في البريطاني السياسي المقيم من سرية رسالة ففي
 عن فيها يتحدث م ١٩٤٨ عام من يناير شهر من عشر التاسع اليوم

المقيم: قال اليهود منع قرار
 أن ديسمبر شهر حول الشهرية رسالتي من الحظت أنك »البد

البحرين. إلى اليهود دخول منعت قد البحرين حكومة
 المعلومات من المزيد »بيللي« السياسي الوكيل من طلبت لقد

 خالل من وترى جوابه. من نسخة وأرفق القرار بهذا المتعلقة

 البحرين تزور التي الشركات تمثيل يشمل لم المنع قرار أن الرسالة
 لكنني اليهود، من ممثلوها أحياناً يكون التي التجارية لألعمال

 بعدم تنصح أن يجب الحالية األوضاع هذه في الشركات أن أعتقد

(.٢٤البحرين«) في إرساليهودكممثلينعنهم 1و6
 يكتب م١٩٤٨ عام من يناير شهر من عشر السادس اليوم وفي

 إلى الموضوع نفس حول رسالة البريطاني السياسي الوكيل
 حول القرار لصدور استيائه عن فيه يعبر بلجريف تشارلز المستشار

.علمه بدون اليهود منع

الرسالة: وتقول

بلجريف، ))عزيزي
 الشيخ السمو صاحب رسالة عن تحدثنا أننا تتذكر أنك البد

 وإننا البحرين. إلى اليهود جميع دخول يمنع بأن لك سلمان

هم: المقصود بأن لك مذكرة في تحدثنا
الصهيونية. نشطاء ( ١



والمنامة القدس بين

الالجئون. (٢

 لديهم يكون أن بدون هنا المجيء في الراغبون اليهود (٣

عمل.
 من البحرين دخول لتأشيرة طلب أي بأن أوامر أصدرت ولقد

 إلى ذلك يحال أن يجب هؤالء من يكون بأن يشتبه شخص أي
التأشيرة. على حصوله قبل البحرين حكومة

 ولهذا األجانب. أقلق األمر أو القرار هذا فإن لك، قلت وكما

 صاحب تخبر أن وأرجو مشاورتي، قبل ذلك صدور أدهشني فقد

بذلك. السمو
 تجنب أو التهرب في تعمد يوجد ال أنه أخبرتي ما حسب لكن

 ضد احتجاج بأي القيام في أرغب ال فإنني الوكالة إبالغ عدم
(. ١٥«)األمر هذا للشيخ توضح وربما الشيخ،

 »إسرائيل« إلى وهجرتهم البحرين اليهود مغادرة وبخصوص
 في يرغب يهودي أي بأن تعليماتها البحرين حكومة فقدأصدرت

 وأمواله ممتلكاته كل حمل باستطاعته وأن ذلك في الحق له ذلك

البحرين. إلى العودة عدم بشرط ولكن
 كتابه في بلجريف تشارلز البريطاني المستشار ويشرح
بقوله: ذلك بلجريف« ))مذكرات
 أعلنت إسرائيل إلى الهجرة اليهود بإمكان صار »عندما

 له هناك السفرإلى في يرغب يهودي أي بأن البحرين حكومة

ممتلكاته جميع معه يأخذ أن وباستطاعته ذلك في الحرية مطلق
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_______كينافيي
والمنامة القدس بين

 هاجر إذا البحرين إلى العودة عدم بشرط وأمواله، الشخصية
 هناك يعد ولم البالد اليهود معظم غادر وتدريجياً إسرائيل. إلى

 إلى وسافروا المنامة. في ساكنة عائلة عشرة اثنتي من أكثر اآلن

 أراضي بإعطائهم واإلغراءات الكبيرة اآلمال تحدوهم إسرائيل

 اليهود إلى تقارير وصلت ما سرعان لكن والعسل، بالحليب مليئة

 كما ليست إسرائيل في الحياة بأن تفيد البحرين في ظلوا الذين

 بين ومن البالد. ترك على بشدة منهم كثيرون شبان وندم توقعوا،
 أن فبعد كتاية. وظيفة في السابق في عمل شاب هاجروا، الذين

 ذلك صعوبة رغم منها الهروب في نجح إسرائيل في ما لفترة مكث

 ومخادعة- شرعية غير وسائل اتباع -عنطريق الشيءواستطاع

لبحرين«. إلى الرجوع 198
 وكنا المحاكمة، إلى وقدم اعتقاله »وتم بلجريف: ويضيف

 التي نوعها من األولى القضية هذه مع التعامل كيفية في حائرين

 لمدة بالحبس عليه وحكمنا بشأنها. قرار التخاذ علينا تفرض

 البحرين، داخل العيش في االستمرار بعدها يستطيع واحدة سنة

 وأحنى لقرارها المحكمة الشاب فشكر إسرائيل. إلى يعود أن أو

 مجموعة نادي الخارج إلى مشى وعندما للقاضي، مبتسماً رأسه

 يصيح وهو القضية في الحكم بانتظار كانوا الذين أصدقائه من
 هنا! الحياة على قادراً سأكون بعدها فقط واحدة سنة فرحاً:

 اللين حساب على عليه الحكم في أخطأنا ربما بأننا وقتها وشعرنا

إلى رجع الذي الوحيد الشخص كان الشاب هذا والتساهل.



(.١٦البحرينمنإسرائيل«)

والمنامة القدس بين

! التضامن«» ضد احتياطات

 والتوجه القدس في مقره البريطاني السامي المندوب مغادرة مع

 ثم م، ١٩٤٨منعام مايو شهر من عشر الرابع اليوم في بريطانيا إلى

 المأساوية األحداث توالت اليوم، نفس في إسرائيل دولة قيام إعالن

مثير. بشكل فلسطين في

 تم مايو شهر من عشر الخامس اليوم في أي التالي اليوم ففي

 إسرايل قيام إعالن وأصبح فلسطين على البريطاني االنتداب انتهاء

 199 بالده اعتراف مانترو األمريكي الرئيس وأعلن المفعول، نافذ
إسرائيل. بدولة



والمنامة القدس بين
٠.

.اليوم حتى الكارثة تنته ولم

 كان التي المأساوية األحداث تلك عناوين شكلت وبالطبع

 إعالمهم وسيلة واألجنبية العربية اإلذاعات عبر يتلقونها البحرينيون
كلها. البحرين لف عارماً شعبياً غضباً ك،ةآنذاالوحيد

 كان البحرين مدن عم الذي الكبير الشعبي الغضب مقال وفي

 »حكومة مع بالتعاون البريطاني االستعمار وسلطات اإلنكليز

 مايو شهر من عشر الخامس اليوم قبل اتخذوا قد البحرين«
 وعقد المظاهرات لمنع هائلة أمنية احتياطات م ١٩٤٨ عام من

محتملة. شغب« أعمال »أية ومنع االجتماعات

أشبه البحرين كانت مايو شهر من عشر الخامس اليوم في

عبدالعزيزالمرحوم يقول كما حقيقية حربأجواء يعيش ببلد 20(0)

(.١٧الشالن)

 السفينة وضع لإلنكليز الضخمة األمنية االحتياطات وشملت

 لتقديم االستعداد أهبة على جوس« »وايلد البريطانية الحربية

الشاطىء. عند المساعدة

 الشرطة رجال من تعزيزات أرسلت الحربية السفينة وبجانب

 ي الطلبةوالمدرسين خروج لمنع المدارس بالقرب والمخبرين
مظاهرات.

 من عشر الثالث بتاريخ البريطانية للوكالة سري تقرير ويذكر

 األمنية االحتياطات تلك وأنواع حجم م ١٩٤٨ عام من مايو شهر

التقرير: يقول حيث



- __ هنإطك- _ __
والمنامة القدس بين

 الالزم اتخاذ الكهرباء ومحطة الهواتف التلبدا بالنسبة »تم

 اضطرابات. حدوث حالة في األمنية اإلجراءات بخصوص

 مركز عن ياردة ستين حوالي تبعد التلفون بداالت أن وأخبرتني
 اءالكهرب ومحطة البريطانية الخطوط بناية في الثانية بينما الشرطة

ليال. تحرس
 فهمت فإنني والتمرد، المظاهرات لمنع لإلجراءات وبالنسبة

 المظاهرات نظمت حيث المحرق في )خاصة المدارس طلبة بأن

 وسوف بالتظاهر لهم يسمح لن الماضي( ديسمبر شهر في فيها
 سيغلق المحرق جسر فإن أيضا مظاهرة. إقامة حاولوا إذا يضربون

مظاهرة. حدوث عند

 201 ائة شرطي ثالثمائة من ستتكون فإنها الشرطة وبخصوصقوة
 قوة هناك بينما الشرطة مركز في وثالثون القلعة في سيكونون منهم

(. ١٨) اليهود« بيوت من بالقرب المنامة في الحراسة تتناوب إضافة

 إعانة و»لجنة الوطنيين محاوالت جميع فشلت فقد وبالطبع

 دولة إعالن بمناسبة مظاهرة أو تجمع أي إقامة في فلسطين«

 في البحرين جعلت التي الحربية اإلجراءات تلك بسبب إسرائيل

(.١٩ مثيل) لها يسبق لم طوارئ حالة
 من اإلفالت من تمكن الذي لالحتجاج الوحيد المظهر كان

 المدرسات نظمته الذي اإلضراب هو الحربية« »اإلجراءات قبضة

بالمنامة. البنات مدرسة في

الوثائق في قراءة .»البحرين. كتابه في الشهاي سعيد د. ويذكر



 ينافآل

والمنامة القدس بين

 لم إذا بالفصل المدرسات هددت »السلطات بأن البريطانية«
 زوجة تدخلت ثم أوساطهن، في كبيراً هيجاناً أحدث مما يرجعن،

 من بدال والصالة الدعاء يقدمن أن عليهن واقترحت المستشار

(.٢٠االضراب!«)

 من بلجريف تشارلز البحرين حكومة مستشار ويعترف

 شهر »في مذكراته: في يقول حيث اإلجراءات بتلك جانبه
 الدولة بقيام المتحدة الواليات اعترفت م ١٩٤٨ عام من مايو

 فاتخذت البحرين، في مشاكل حدوث أنا وتوقعت اإلسرائيلية،
 االستعداد أهبة على الشرطة وجعلت الممكنة االحتياطات جميع

 ما شيء يحدث لم لكن اضطرابات، أو للتصديأليةمظاهرات

(.٢١توقت«) 202

دئ احتجاجها

 األهالي، وجموع البحرينيين للوطنيين اإلنكليز تكبيل أمام

 دولة قيام ضد واحتجاجاتهم غضبهم عن التعبير من ومنعهم
 أخرى وطنية وشخصيات فلسطين« إعانة »لجنة عقدت إسرائيل،

 البحرينيين غضب عن تعبر التي األعمال من مجموعة على واتفقت
 التجار لمقاطعة الدعوات تصعيد منها: اإلنكليزية، اإلجراءات ضد

 بالواليات عالقة لها أعمال أو أنشطة أية ومقاطعة اليهودية، والبضائع

بدولة اعترفت التي الدول أوائل من كانت التي األمريكية المتحدة



__ K
والمنامة القدس بين

إسرائيل.

 هادئ« »احتجاج تعبير الشمالن المرحوم وأطلق

(.٢٢علىتلكاألعمال)

 مقاطعة هي الهادئ« »االحتجاج ذلك أعمال أهم كان وقد

 حاملة أقامته استقبال حفل والعربية البحرينية والشخصيات التجار

 األمريكان أزعجت التي المقاطعة أميركية، عسكرية طائرات

اإلنكليز. وأرعبت

 الطائرات حاملة حلت م، ١٩٤٨ عام من مايو شهر نهاية ففي

 في بلجريف ويكمل البحرين. »رندوفا« األمريكية العسكرية

لسانه: القصةعلى مذكراتهبقية

 203 الحكوميين. المسئولين مع المعتادة الزيارات ضباطها »تبادل
 البالد رجال إلى دعوة )ستين( السفينة قبطان بعث التالي اليوم وفي

 السفينة ظهر على شاي حفلة لحضور البحرينيين من البارزين
استشارتي. دون وذلك
 فقد المدعوين بقية أما أشخاص، خمسة سوى الدعوة يلب لم

 الحكومة لموقف نظراً أنه فيه وجاء جميعاً ه وقعو اً خطا أرسلوا

 الدعوة. تلك تلبية في يرغبون ال فإنهم فلسطين حول األمريكية
 البحريني، الوسط في الذعر أثارت جداً وقحة رسالة كانت لقد

 بذلك، القيام بعدم لنصحته مسبقاً ي استشارن قد القبطان كان ولو

 بتهدئة قمنا ذلك من الرغم وعلى يحدث. سوف بما لخبرتي
الضباط جميع أن لمعرفة مسروراً وكنت البحرية، رجال انفعاالت



كناف
والمنامة القدس بين

 اتخذتها التي الخطوة بشدة يعارضون كانوا معهم تحدثت الذين

. ( فلسطين«) تجاه حكومتهم

يعود! التضامن

 رفع من البحرين وحكومة اإلنكليز انتهاء وبمجرد بسرعة،

 يوم في التظاهرات لمنع الهائلة األمنية واالحتياطات اإلجراءات

 دولة إعالن يوم م، ١٩٤٨ عام من مايو شهر من عشر الخامس
 الحربية، اإلجراءات انتهاء وبمجرد الالحقة، واأليام إسرائيل

 التضامن في واإلجباري المؤقت توقفهم غبار البحرينيون نفض

 لكفاح والدعم الحماس أجواء وعادت الفلسطيني، الشعب مع 204

 أكبر بهمة الفلسطينيين »الالجئين« أو المشردين ثم الفلسطينيين،

أقوى. وبعزيمة

 االنتظام، إلى فلسطين« إعانة »لجنة اجتماعات عادت ومعها

 فعالياتها، إلى فلسطين لدعم الوطنية األندية أنشطة ورجعت

أخرى. مرة المنامة في تنعقد التبرع اجتماعات وبدأت

 فضح في البحرينيون الوطنيون نشط األجواء، هذه ومع

 مشاعرهم عن التعبير من األهالي ومنع البريطانية، اإلجراءات

فلسطين. مع وتضامنهم وغضبهم
 الصحافة في البحرين خارج حملة البحرينيون الوطنيون وشن

بالضبط. حدث ما لكشف العربية



 جبهة عندهم، المفضلة بالجبهة أكثر البحرينيون وينشغل

التبرعات.

 م١٩٤٨منعام أكتوبر شهر من والثالثين الحادي اليوم ففي

 من الالجئين مساعدة لجنة رئيس رسالة العروبة نادي إدارة ترسل

بناء _بادر العروبة نادي أن فيها تخبرهم بالبصرة فلسطين عرب

 لعقد والهيئات األندية كافة دعوة إلى — العراقية اللجنة دعوة على

 الهيئات هذه , تمثل لجنة لتأليف مشتركة خطة لوضع اجتماع

بدأت قد اللجنة إن الرسالة: وقالت الفلسطيني. الشعب لمساعدة

ضلح1. ,ر-**11 ١١٠١,٠ ل ا. ح كآل مدد
1٣٦٨/١/٠عنارخ

١١٤٨٧^١/٧

المورب -جيرة .البسىذب يأدلصن مين-رجمعية
( منس سنذابدا^^حثبنا ر ف لجنة رسة دصحة ح

 ط ثد لى الوتبهة ١٣٧/١٢/٢٢ في دست لقة رسالندم لقدام^عناعلىمورة
 عتىانلوعلىسانيدلرمو^تهاسة مبال دى سبمر، سر:غورنهدبثينن جنة

 مد:تيننعربلسسين عمنبعوالعينهلتاخواننا لجم سد وقغم سرنا كما درب
 ملسم عنبئين نجا، ص ونعهم البسن شمب نسنكرسم|ظ واننالن ةاال

 مة لخد اعفناجا السولى سلي ٠ لطية احساس^م االنمانهةرملع^عةنشكرلدم
٠ سات٠ممد٣ اسة ترت ولن . سحر"د،

تردوبيط

 ؛٨/١٤/٣وسني ٢بع٠رى„م اسر: - ااح^نبنيسرة ب ن:
 لذىرة امينسودجمعمة ونريوناميىسونهد^هنس.

معانم سد سيدمصمد بم-رنة
—— نافة انبهرا ي اسده السعق
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 فلسطين الجئي حول العروبة نادي إلى البصرة من رسالة ال



والمنامة القدس بين

 من بها يستهان ال كميات اآلن حتى جمعت حيث فعال، أعمالها

(٢٤) البصرة. إلى فوراً شحنها سيتم التي ألغطيةوا األلبسة
قائال: العروبة نادي إدارة شاكراً البصرة لواء متصرف ويرد

 في المؤرخة القيمة رسالتكم صورة على اطلعنا »لقد

 الالجئين شئون إدارة لجنة رئاسة إلى لموجهة ه١٣٦٧/١٢/٢٢

 والشهامة الكرم معاني على انطوت التي الرسالة تلك البصرة، في

 إلخواننا والعينيات المالبس لجمع النبيل موقفكم سرنا كما العربية.

 إخواننا من نستكثر لن وإننا األباة، فلسطين عرب من الالجئين

 نسانيةاإل فباسم الالجئين. تجاه النبيل موقفهم البحرين شعب

 يوفقنا أن المولى سائلين الطيبة. إحساساتكم لكم نشكر والعروبة

 جبل شعب فيها أمة تموت ولن واإلسالم. العروبة لخدمة جميعاً 206
(.٢٥) والمعونة« السخاء على

البصرة«. لواء ف »متصر بتوقيع و

 لجنة تدعمهم البحرين، أهالي سارع اللجنة، تلك وبجانب

 النداء تلبية إلى أخرى، ولجان فلسطين، وصندوق فلسطين إعانة

 الالجئين بإغاثة للقيام العربية الدول جامعة أمانة وجهته الذي

 برد من لحمايتهم الالزمين والكساء .المال ومدهم الفلسطينيين

لبيان. قال الشتاءكما

 تحمل كبيرة )لوري( سيارةالبحرين وقرى مدن شوارع وطافت
 تمض ولم واألقمشة، المالبس تجمع فلسطين، وعلم البحرين علم

ثوب ٢٠٠٠و معطف ٢٤٠٠ من يقرب ما جمع تم حتى أيام عدة



والمنامة القدس بين

 على يزيد وما طويال سروال ١٢٥٠و للنساء ثوب ٢٠٠٠و للرجال

(.٦ ) المصرية العربي« »العالم لمجلة تقرير حسب غطاء، ٧٠٠

 »تبرعات عنوان تحت نشرته طويل تقرير في المجلة وقالت

 صورة وبجابه فلسطين«، عرب من لالجئين البحرين شعب

 البحرين في التبرعات جمع أعضاء من »عضو عليها كتب فوتغرافية

التقرير: يقول المالبس«. بعض يتقبل المشردين إلنقاذ
 بإغاثة للقيام العربية الجامعة أمانة وجهته الذي النداء يكد »لم

 لحمايتهم الالزمين والكساء بالمال ومدهم الفلسطينيين، الالجئين

الشعب هب حتى البحرين، شعب مسامع إلى يصل الشتاء، برد من

 تبرعاتشعبالبحرين
 فلسطين لالجئينمنعرب

 كانسخاقءمنقطعنلير.قد٢
 الق^خممع الكبير: رات كانعالسيا

 ليعاال^ناتتلرفشوارعالسمة
 رافسةململحرن،وإلىجانبهعلم

 تتساق لجاهير لطين،فكانح
 فها اتلق ،سيارات عذه لكدبل
 ومىهتف ٠ بنواقثة منمال مالدها

 وننهإللىاقه٠بياةفلطينعربية ..
 ويرد المظلوم غعبها يقذ عزوجالن

.المحدن رمخذل ريه ي -،
 ءل أام بدئ تكد:ىن ومل

 قد ى١|ج١ ت٠فكا٠“ المعروع عذا
 عطف٠ ٢٤٠٠ من ماإترب ست

أذب٠*’و للرال وب ٢٠٠٠و فحب ه؛ اا :7

 54االًمواالرساقاليهممء
 االكتابواخرى:ثيالروا

 دكلأل٠ر؛.،مرع*م،لئو
 سنا^وطررايتفيذمفموعامنا
الباقرفمعامناملشرر^طعا
 اعزاقلعربوخللععامليع^
 كدمفنورمو^ادمالجعهها

ظطينحر:مر لنا ديارم،وأبتى

الفلسطينية للقضية البحرين دعم حول المصرية العربي« »العالم مجلة تقرير □

(07
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والمنامة القدس بين

 إخوانه، مساعدة من عليه الواجب يحتمه بما وقام أبيه، بكرة عن
 وجهاء ضمت لجنة الحال في فتشكلت لهم. المعونة تقديم و

 األغنياء من واألقمشة المالبس بجمع إليها وعهد وأعيانها، البالد

 لجان تشكلت كما العاصمة، في التجارية المحال وأصحاب

الغرض. لنفس المدن سائر في أخرى فرعية
 لهذا كبيرا طبقاته اختالف على الشعب تحمس كان وقد

 السيارات كانت فقد النظير. منقطع سخاؤه كان كما المشروع،

 العاصمة شوارع تطوف اإلعانات لجمع خصصت التي الكبيرة
 الجماهير فكانت فلسطين، علم جانبه وإلى البحرين، علم رافعة

 بسمال من لديها ما فيها لتلقي ،السيارات ٥هذ لتستقبل تتسابق
 عز الله إلى وتبتهل العربية فلسطين بحياة تهتف وهي وأقمشة،

المعتدين. ويخذل حريته إليه ويرد المظلوم، شعبها ينقذ أن وجل

 كانت حتى المشروع، هذا على أيام بضعة تمضي تكد ولم

 ثوب ٢ ٠٠٠و معطف ٢٠٠ من يقرب ما جمعت قد اللجان

 يزيد وما طويال، الًسروا ١٢٥و. للنساء ثوب ٢ ..و للرجال
 هذه لحفظ ومستودعات مخازن خصصت وقد غطاء، ٧٠٠ على

 العراق في المختصة الجهات إلى لإلرسال وإعدادها المالبس

الالجئين«. على بتوزيعها بدورها لتقوم
 أظهره الذي الشعور هذا »وإن يقول: المجلة تقرير ومضى

 إغاثتهم، في والتسابق المنكوبين، من إخوانه نحو البحرين شعب
عودنا فقد نوعه. من األول وال الشعب هذا على غريباً يكن لم



كك'طى
والمنامة القدس بين

 من العليا للمثل مضرباً مناسبة كل في نراه أن الكريم الشعب هذا

 العرب جلدته بني من إلخوانه العظيم وكرمه الجم عطفه حيث
 لجمع مشروعات بعدة هذا قبل قام فقد المقدسة. األراضي سكان

 بتمثيل وأخرى االكتتاب بطريق مرة إليهم، وإرسالها األموال

 وطورا سينما، تذكرة كل على الضريبة بمشروع وتارة الروايات
المشروعات. من وغيرها السباق يانصيب مشروع بتنفيذ

 نحورهم، في كيدهم ورد الظالمين، وخذل العرب الله أعز

(.٢٧) عربية« حرة فلسطين لنا وأبقى ديارهم، إلى الالجئين وأعاد
 في كثيراً الوطنية األندية نشطت التبرعات، جبهة نفس وعلى

النجاحات. من الكثير وسجلت الجبهة هذه

 209 م١٩٤٨ منعام يوليو شهر من السادس اليوم جلسة ففي
 »إرسال النادي يقرر بالمحرق البحرين نادي إدارة لمجلس
 وقاسم المعاودة لرحمنعبدا قصيدتي ريع من المتحصلة الدراهم

 فخامة إلى فلسطين في العرب الالجئين إلى المخصصة الشيراوي
(.٢٨) السورية« الجمهورية رئيس القوتلي شكري

 شهر من والعشرين الحادي بتاريخ للنادي أخرى جلسة وفي
 دينار ٤..مبلغ »تحويل النادي يقرر م ١٩٤٨ عام من أغسطس

 السورية الجمهورية رئيس القوتلي شكري فخامة إلى عراقي
 من (٦) رقم القرار على بناء الفلسطينيين الالجئين لمساعدة
(.٢٩(«)١٣جلسة)



والمنامة القدس بين
ددي

فلسطين في بحرينيون تلون مقا

 والتضامن التأييد وحشد التبرعات بتقديم البحرينيون يكتف لم
 حماسهم وصل بل فقط، الفلسطينية القضية أجل من والتظاهر

بكثير. ذلك من أبعد إلى القومي
 »البحرين.. كتابه في الرميحي غانم محمد الدكتور فيذكر
 المحلي »الفرع أن واالجتماعي« السياسي التغيير مشكالت

 آنذاك الخليفي اإلصالح نادي المسلمين-يقصد اإلخوان لجماعة
 فلسطين. حرب في لتشارك رمزية قوة بتشكيل قام - بالمحرق

 عام فلسطين في القتال في بالفعل الصغيرة القوة هذه شاركت وقد

م«)'أا.١٩٤٨ 210
 اإلصالح جمعية قيادات أحد - الشيخ قاسم السيد ويؤكد

 ذكره ما - البحرين في المسلمين باإلخوان الصلة والوثيقة سابقا،
 م ١٩٤٧ بينعامي ما إنه ويقول: الرميحي. محمد الدكتور الباحث

 مصر في لفلسطين والجهاد التطوع أبواب فتحت عندما م ١٩٤٨و
 بحرينيون، ضمنهم ومن الخليج من مجموعات ذهبت واألردن،
 وبقيت مجهولين بقوا لكنهم أيضاً. فيها وقاتلوا فلسطين ودخلوا

 واستعملوا خفية، البحرين من ذهبوا ألنهم معروفة، غير أسماؤهم
(.٣١) اإلنكليز من وخوفاً أمنية ألسباب أخرى أسماء



والمنامة القدس بين

الله ورام حيفا في محارب

 الصغيرة القوة بجانب
 التي الخليفي، اإلصالح لنادي

 محمد الدكتور عنها تحدث
 البحريني اشترك الرميحي،

 في السيسي يوسف محمد

 في كمقاتل فلسطين حرب
 في وبقي األردني، الجيش

 أيضاً سنوات بضع فلسطين
الحرب. انتهاء بعد

 السيسي محمد ويروي
»أخبار لجريدة حكايته

 لباس في السيسي محمد المقاتل □
االردني الجيش
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فيقول: فلسطين حرب في واشتراكه الخليج«،
 األردن إلى متوجهاً - لي زميل مع - لورياً ركبت البصرة »من

 مضي بعد األردن ووصلت أكثر، وراتب أفضل معيشة عن للبحث

 كذ عبيد، اسمه بصديق هناك فالتقيت بيومين، ليال ثالث
 الع على فحثني السعودية، في السيارات سياقة على دربته

 ا وأن خاصة لي، الفكرة فراقت األردني العربي الجيش
 بالنسب وراتباً والمأكل، غريب وأنا السكن- لمنتسبيه يؤمن

رخيصة. المواد حيث األردن في خاصة )زين(، األيام
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M ل_
والمنامة القدس بين

 العربي الجيش قائد باشا غلوب الجنرال مقابلة إلى ذهبت
 ورقة فأعطاني بالجيش، االلتحاق إربد أنني وأخبرته األردني،

 الروتينية األمور انتهاء وبعد — السجل مدير - الدين حسام إلى
 والتحقت كجندي، األردني بالجيش قبلت للتجنيد، بالنسبة

 ثم العبدلي، في أيام وعشرة شهور ثالثة لمدة التدريب بمركز

 بالجيش التحقت وقد )إربد(، في األولى المشاة كتيبة إلى نقلوني
م. ١٩٤٦/٧/٢١ في

 الرجال لكن صعب، أنه أدري وأنا العسكري التدريب دخلت
 كأي أبداً، غربة بأي أحس لم األردن وفي الصعوبات. يهابون ال

مواطنعادي.

 إلى حيفا من المؤن . أنقل أرزاق؛ لسيارة سائق كجندي عملت

 وأنام الثاني، اليوم وأرجع النهار في يومياً أذهب كنت األردن.

 األرزاق، لسيارة كسائق أشهر لعدة بقيت حيفا. في واحدة ليلة

 في والعفولة الغولة في األولى المشاة كتيبة إلى تحولت ثم
 البريطاني االنتداب انتهاء حتى العفولة في واستمررت فلسطين،

.المفرق في ورابطنا األردن إلى رجعنا ثم م، ١٩٤٨/٦/٤في
 أعطوني وقد فلسطين، لدخول كتائب شكلوا المفرق في

 صارت ثم الشجر تحت نابلس طريق عن فلسطين ودخلنا مدرعة،
 تقدمت وهناك الله، رام منطقة إلى تحولنا بعدها مناوشات،

 أول المالزم هو السرية قائد وكان األولى، المشاة سرية بمدرعة

أربعة لمدة هناك بقينا وقد الرادار، منطقة فاحتللنا بودخينة، محمد



والمنامة القدلدن بين

 لغاية الخليل في بقينا وبعدين غيرنا ثانية سرية جاءت ثم يوما، عشر

.األردن إلى رجعنا ثم م ١٩ ٥ ٠ عام
 وصرت متخوفا، كنت الحرب دخولي بداية في بصراحة:

 الشيء ألن طبيعي، شي، الخوف لكن شاباً، بعد وكنت أرتجف،

 قديم، مقاتل وكأنني القتال واصلت لكنني تخافه، تعرفه ال الذي
 حتى ويحميه سالحه مع حميمة صداقة يكون الجندي ألن

 الحمد. ولله بأذى، أصب لم فلسطين حرب معارك وفي الموت،
 لقد . مدرعتي. داخل أنا و المطر، كأنه الرصاص أشاهد كنت لقد

كثيرين. رأيتقتلى
 خير فيها دنانير ثمانية األردني العربي الجيش في راتبي كان
3 (.٢٢وبركة")

٠٥٥٠٠٥



والمنامة القدس بين

هوامش

.12/15/2/795 الهند-لندن، (سجالتمكتب١
.٠5ا٠95مل٦
.المصدر نفس (٣
 العربية الهيئة قيادات أحد كان فلسطيني. سياسي بركات جميل السيد (٤

 بركات قام الحسيني. أمين الحاج يتزعمها كان التي لفلسطين،
 مبعوثاً آسيوية ودول العربية والدول الخليج دول إلى متعددة بزيارات

األربعينيات. نهاية في الحسيني الحاج قبل من
 مدينة في طويل وقت منذ ويقيم الحرة، األعمال في حاليا بركات يعمل

الهاشمية. األردنية بالمملكة عمان
 بركات اسم البريطانية الوثائق عن نقال العريية الدراسات بعض وتنسب

 اسمه بينما بركات« »جمال اسمه أن جميعها تذكر حيث خطأ،
بركات«. »جميل هو الصحيح

 شهر من عشر الخامس يوم في بركات جميل السيد مع خاص لقاء (٥
م.٢ ٠٠٢ مايومن

٦)16/15/2/795
البسام. الحمد سليمان المرحوم أوراق (٧
 -١٩٣٦ الفلسطينية والقضية الخليج زحالن، سعيد ماري روز د. (٨

 عام من أبريل شهر ،٢٦ العدد العربي، المستقبل مجلة م، ١٩٤٨
.بيروت العربية، الوحدة دراسات مركز م، ١٩٨١
ألسايق. ؟(المصدر

 الوثائق في قراءة ۴١٩٧١ — ١٩٢٠ البحرين الشهاي، سعيد د. (١٠
م. ١٩٩٦ بيروت، األدبية، الكنوز دار البريطانية،

١١ )1/15/2/828
المصدر. نفس (١٢
المصدر نفس ( ١ ٣
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١٤) 1/15/2/795
. المصدر نفس (١٥
 البحرين - الثقافية الريف مكتبة بلجريف، مذكرات عبدالله، مهدي (١٦

م. ١٩٩١ بيروت - األولى الطبعة .بيروت - البالغة ودار
 عام من سبتمبر شهر في الشمالن عبدالعزيز المرحوم مع خاص لقاء (١٧

م. ١٩٨٦
١٨) 1/15/2/795.

سابق. مصدر الشمالن، عبدالعزيز م المرحو مع خاص لقاء (١٩
مصدر البريطانية، الوثائق في قراءة البحرين.. الشهاي، سعيد د. (٢ ٠

سابق.
بلجريف. مذكرات سابق، مصدر (٢١
الشمالن. مع خاص لقاء سابق، مصدر (٢٢
بلجريف. مذكرات سابق، مصدر (٢٣
المؤلف. مجموعة العروبة، نادي ومراسالت أوراق من (٢٤
.المصدر نفس (٢٥
 م ١٩٤٨ عام من ديسمبر شهر من ١٠ القاهرة، - العربي العالم مجلة (٢٦

, ٤ ٢ صفحة
المصدر, نفس (٢٧
المؤلف. مجموعة البحرين، نادي جلسات ومحاضر أوراق (٢٨
.المصدر نفس (٢٩

السياسي التغيير مشكالت . البحرين. الرميحي، غانم محمد د. (٣ ٠
م. ١٩٩٥- الرابعة الطبعة بيروت - الجديد دار واالجتماعي،

 اإلصالح جمعية قيادات أحد - الشيخ قاسم السيد مع خاص لقاء (٣ ١
 عام من مايو شهر من الخامس بتاريخ المنامة في — سابقا
م.٢ ٠٠٢

 جريدة المهدي، صالح أجراه السيسي يوسف محمد مع حوار (٣ ٢
م. ١٩٧٩ عام من مارس شهر من ٢٨ عدد - الخليج أخبار

والمنامة القدس بين
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اليتامفلسطين المتبرعين

 المنشورة واجانسي وعرب بحرينيين من الفلسطينية للقضية المتبرعين قوائم ال

١٩٣٩ عام البحرين فيجريدة

٠٢٠٠٠

٠٢٠٠؛

٠٢٠،٠

,٠٢٠٠

٠٣٠

 ابام الحمد ساباذ الحاج

 ايل عبدان ئ للي ،

 را اكبر علي وسن ،

 المؤبد ابراهبم خلل ،

 ،اجمدبنعليلقسير

 المسلم عند ن جبر ،

بي عدالنور البخ

واخواء الموجان عدالس ٠
الرامل وعبدالله الوق ءد ٠

مناعي ا^مدبنعبداللة ٠

خالدالمشاري »

لناي امين مد االستاذ

االجبوسفبنعييبوخجي

عمدحورشيدالكرديواخج، »
ب وسن :

اعلي.نمرسادراذ

الشيخعا عبداسبنعليابم »

 محدمالحاكترساونرن^ر »
بلدب^المنامه

درزانس)جميههندية( انمجمن

علي اهنر االج

جنيد اليد
-الستوعذابا^زينالعابديز االجنه

وسلبمالزاعل هم ابا - ٠٠
ابا مدالل الحم ٠.

 ٠٥. للنه النيخ^مدنالشخحدا
 ٠٠الحنه عليي.الثخى ٠
 . الخيذه لثيخحد اركبن٠ ،
 ٠. ئءبد|ذالنه٠ على «
ه إ اجلر،اع اجد ،ن ،



ير —

.مرازنابام ( ٤ فيالم^رق البحرين نادي .٢.

وا^بمج|ذي>٠1بأ'ىءلى ( 3٠ عدالسبنعلي^زائدرتبرعابشا ٠٢٠

الناضل جمد ن مبارك ( ٥٠ ملبوءات بج^يعاا

'الدوي جمه بن اراهيم ( ٥٠ إضنجاسوبسم|كر|وي ٠٢٠

المرو ثباب مد ا شهاببن ( ،. ابام ادلهان عبدالزز ، ٠٢٠

، : د دع لله أ مل
تيم ءلي بن حين

٦٠٠ ٠رةلل نم“ د حع:ى ,١ ن ايردا دمدل ١ . .
بناتمد -الن ن اجد ا ، ازياني عبدازجنعمد ١٠,

سلقنان بن جمد سفا و ١٠ لطنعليخنجي الحاجعبدالعزض ١٠٠
لبرغاب ا ؤ غاى A دثجند نجند رط ١٠٠

نشواف علي 'ه التيخراشدبن"اشيخغبدات ١٠,
عجي انا تيل اسما عمود ه الخلينة
التدار داد خدا ه حد( البخ )تابع لمدد بن ظافر .

ءليررب'بجب ٥؛ حام محدتحدنرف ٠٠
المرق( بن:نا.)بالدية عبدنندنث ه نمذع٠ ةسم آخيلةاك؛خ ٠٠٠:

٠شب حد ٥ يدي الد و-ف ٠.
ل٠٠١وزدجئد|ب إه س ابراهيم.نم .٠٠

خاززأ|ةعه( نأدز حرلدار ٥ الدوسري نجبر عجد ٠٠
ابها اليد بن نفي د السي ه امدي اراهم ٤٠

بم ألر ١ عبد » )'ه احمدتمدشريفعبا ٣٠
عمد^رف اؤصخ ددذدا، 1 ء 0 بنعلي درورث ،٣
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ه٠او

تداسه

 !تدالمسير،ال

 السهد الميسى أدر

كوهجي غبدمالرحيم  حؤ ءدارزاق
اال المحمد بدر

 ال، إلسالحلياذ

،٢ س٠*خئجم ، عمد ن

 -نال بن ح-ين
 عمدبهلمول عبدات

النعيمي فذلمهنا
القيش خاهه .٠ =ا

عييداليانى

الياط طةفبادت
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 لحفره تن^رنياجنيرا

همه لجال أ -باح

نحبذ ٠ --- . ر٠

 الحدي سان

 خلد اس! ب

 بنعبدال^ال خلي

خدا, ح. ز

عبدال^زرحمز

ار الدور عبدالرمن

وعبدالرمنانذهدا عبداس

ل^جمنالمبدلي العبدا مالح

 المر -اكن المأي تلي بن سام

 خنجي بمال ددن

ئدا٠اتال1ف

٩٠٠



س^مر

٠, ، ٧٠
٧^■ ا الميمفي اوبكر ف ٠٠ عو ٠ ،١ عاس بن اكبر علي » ٣

ت

،

ا ترالزيني احدبن» ١ا المين بنءبد اكبر علي » ٤

٤ لحدان حسين بن عبدات » الجشي مهدي » ٢٠

بن ءلي بن اراهيم »
٣ مدبنجامالقصيالعرا^ي ٠ ٢٠

ا ردوني بلم < ’١ يخ زل احمد يوسف ٠ ٢٠ و

ا اميرالنواطير بدإسالمال ١٠ طعالوي ع^رالميد بن عبدالمم ٢ ١

ا الماعي حد ;ن راشد ١٠ 'افارس البدالزيز حد ٢٠ و

ا انرير اءديف بن مبارك ١٠ عدالكربمبأني ٢ ١

ا مد بن ارهم ٤٤ جأسربنمحدالهديل ٧٠ يف

ا عبداسجيل ١٠ االت:بدالرحيمكو^ي ٢٠ و

ا امدبنعيىاع^ليبنحسن ٠ اجمدالملوي بنالسيذ اليدءكود 1 ٢٠

ا امدكال بن طان ١ » امحد ٠ 1 ٢٠

المحرق غرم ئ بدان ١٠٤ بشمي اخاجمحدبنعلي ٢ ا

ا وحجي وسن بن عد ١٠ عدالجممهابراهيموا^ءع: ه ٢٠ ل

ا احمدإالكر بن مد ١٠ لوزان »عدالرمنبنامد ٤٠ و

ا وذباب دن؛ عد ،١ امدبنبنأو الدينبن صالح 1 ٢

فراطه عبدال^من ،١ عدالزات)الد( بن احد اكيخ ٧٠ في

ا علي بن ارمه ٨٤ عليبنخي^هبنادعيجاللية » ٢٠ في

علي ن ض ٨ االجوسفبن=بدالرمنبرنجالل ٢٠ في

راثد نعلي؛ن٠بى الماج ٦ حجيمناحمدالعبهوني ٠ ٤ ف

أ عبدات.ناد.نراد « ٠ بنالئحار|هلم.نتلح يوسف ٦ اا
٠

٧^^٠



ببمحر

223

راتدفينل « ١٠ عداسنغ:رالعزبزالقامني ٩ ه I
لمير عداس »عن ١ الدباغ رادد ٤ ه ا

مأس.نمتاياصني ، ٢٠ ص'ابراج ، ٠
: اعضائه بعض تاديا.وبذوتبر نلجمك|د٠٠ءال؛ناحمد و ٤ آلب|

تبرعانه فج.وع ( :كرت ) ١٩هي" الميك الزز عجد ، ٢ه

روي-ة ٤٠٠ لبي بنءلي عد ؛ ع

بستكيد. أتد د۶ ٦٥ Hص٠١لم رحمن1 ب؛ آ
اجور امدنعلي

٦٠ إ >ئ|

واخوانه عبدالجمنجاحي ٠ k
اليار صالح مد ،٢٠ 1

واخواه مدزشل ٢٠٠ ت !ا

عبدالمن عهدبن .٢أ.

.بيي ! ي !
عدحكومي ٢٠

٤

زباره خلي ٢٠؛ ا
حسينءليرشتي ١٥٠

علي شرف عبداللطيف ١١
يف

ج عدارمنالمي^ت إ مد السيد اد السيد ١٠ h
!جور مذ لي I ت ت ! \ يتي !١٠ خاجه علي حجي . ١

ا
غنم بن عبدان ن راند ٤ل

عليغلوم ٩له ا



 هون بنمر علي
 بتك عدعلي

اندى سلطانى علهمدبن

,لوحيجه ابراهيم
فوزي ممد اليد

 عراقي عن اليد علي السيد

خاجا عدالته امين مد

جفر بن مد

موسى بن ممد
علي حيدر باي ممد
عمد ثير.

أريمالر|دي علي! ٠

حسينعبدالرحن ٧

السيدغثوظاا-يدابراهيم ٣
اليدامد ااسيدهاثم ٥

مهدي،زنل ٠
شفع د ع محول اً عد ه

سعود إن احد ٢

لي دروي!ن ه

عباسعرادي ه
عمدجوادنرضي ه
اراهيمبنخالد ه

 زبارتي خبدالرجمن
 (م مان عن عبداته

 عباس جعغر
 صدري عبدالصمد

ميران ض

 القضاب وعبدالمن جمعه

 جبربنسلمان
 اراهيم:يستوبكل

 اراهيمبو-فنصال

 مد ض شيخ

 |ي|هـمىهباسلوري

أكعله نعلي كبن

عمدعليشاه ٢
■اين ج

مد.مننءام ء
امدثيرازي نلي ميرزا ٣

لي؛وري إذا ٥
بدري علي عبدالل ٥
بسك بنعلي مد|ته ٠

ميرزاحمسين ٠
هبدالتةبنالثيخممدث.ف ٥
تريس ابرهيما اس عبد •
جنددراعي إه



آلله
سسسسسسر

اال

 العريض الم علي؛ن

برشون

 بنرجم عبدعلي اهيم
عدالحن الله

 ١طيدد|ري-الكومة)بءالتذاكر(ا

٢) ٠جثتللوأوالد

١ سردارعدالرجنخان

٠١٦ خنجي عبداللة بن احمد

 اامرادي مسن

 إلجيك اقر حجى

 عبدالم-ين^حدعلي

 كانبرا

 عود علياكر

 حجي:مداخند
 ن—-دح س عبدا

 مراغي محدعبدلته

 بدر عبدلي

 ^خنجي عباس
 اكوتونجي ابراهيم

 ا-ومالي الحاج
 اي طاهب الدبن خر

رفيم يعمد دنو.

 س بن عيسي بن ي-ف

 دواي محدحين

 جتامالنلسن
 بنعبداس غاوم

 أغنير تبدالمززلندي

 وال انيي علي

 فكري اسياءيل عمد

 خنجي حجيجمال

 لم-داتا

 في اك؛. -أذران

 صداجدرف

 دعليمباري

 العرادي حن
 صالح محد تمخ

ر.٣سفعشمد.ءلي

لرشم ءلوي اليد
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المله

:وانده،ني االطف عبد ٣ ميغاسداود متر VI

عبداغالق -يد حمد. ه الدين جالل ٢1

جارثمبه بدر ٤ الميفي يداني ٤ ليف

خير فاءلم ٣ لميرة فؤادسالم^اظرتلميذفيالمدرسةا ٠6 فؤ
ق٠دالئر٠عب|ش ه ءلي.لنلالت ٢ في

فكري اسمايا مد ح العبدالفادر عبدالله ين لىحيمعبدا ٢1

الدين اج٠1م ١ البوعاشة ادن محد ٧ I

هيم ارا حسين ٧ كبيه مستر ٤ في

ى اب. ه اثرفاخوان 1 ٥

كبي احد يرسف، كت بر عبدااغفور أ فإ

انبسام صالح بن ز٠مدامو ٢ -اجى -د االستاذ ٤ في

مقله عيسي بن :رح ٣ الجر. ظعلين ١ و

الرحيم ع:د بن تانسر ٣ مكالي هاشم ٤ف

بو:بر حن ا.اهيم ه الرمناالشم اليدغد 1 ٤

لطان وسفاحدبن ٣ الجشى حسن ١ ا
امين ءد ه متى م بطر ٤ في

سيهد مد ٢ حسينزجبعلي فران ١ ا
بهذول سه عب-ال ٢ وال افيمي ام اس

رزين علي مالبن ع الخيل اراهيمالحمد -٤ ف

لغاص1برك بن اجم- فضل بن محد ٤ I

خاط عم ب ٤ العمري علي 1 ٤

ج ناعالن ٨ خد خير ٤ في



٣ رمناعدالرمحن غلوم ٢
١ بثرينفهد ٣
١ محد-سن ٣

١ عليناجمدوكال ٢

١ اجم بن احد ٢

١ على رضين ٢
٣, االم اء ييا^ةبم ٠
ا نير ،

إ عيى^دارعنالننو ٢

حمدعليفرد ٢
صيبن عبد ٢

(آنات،٨بوسف) (د٢رفيع) محد ٣

م لوب مالحا ٥

بندرام ٠

٢إ الوبدي عال بن ءلي
٢أ بوخلف اجمد !لسيد ٢.

أه دبر ا عأس ٧

٢ؤ ليدعد البدسال^ا ٠٠
أ" الرز ى ه. ٠
A 3 ندي الر وسف ه

٥٠ ة ارامق حمد1 »ن على ،
 ١ .إ وسن امدبن ن عدارهاب ١ .

٣٠ 1 راثد ان٠ ثدت ٢

عدالرحيمبنحجيع^د

II مشءيل٠بالز.
ئ عبدال^زيرالمويى.
ب؛ عداقةحبيمحد

و أنمباغ علي
وا عبداسممزوت

نادر ش عبدا

I; ش'رعي

 هانم عداللطين سيد
 ماجد بن علي
 هنهي بن .غام

 عبدالحمنبنعبدالحيم
 ااماري مد إن جبر
 عوطر سف و

 الميط عمد بن د٠ا ل:د1
 ناصر بن احد
!مين عجد امين
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يلله

؛ اسمايل ح-ن ٩ بتي احمد عبدالكربم ١
لمير .بدالقادر ٠ هنيم بن جاسم بن حمد ١

-عد ين اجود ١ حجيعليليماني ١

بنخيسالزإني راشد ه فاعلخير ٢

ا -ياده جاسم بن ند غ ٤٠ تحالن م، ه

ا ثيرازي مائاءالة ١٠ شرف محد ين شرف محد الحاج ١٠
٤ ٠

لناوي بنوسف مد ه عليجامغرو. ه

راشينيقنيا ين ء.-ن ٠ ٠فرو بن-اطان عدم ١٠

ا عبا.التبنابراهيمالدوي ٠ بنطالب عبدالمزيز ن -عد ١٠

سلعالن^نميد بن عم. ه املزي غرد ٣٧٠

ا عمداوعسن بن جادم ٤ عليبنعلي^نسعد ه

محد مال اراهيم مد ه عبدإلرحنعمددروش ٢

ا ي بمالمحلمانبنجا عبداس ٢٠ قلدازي ته عبدان ٢٠
لمناعي امد عبدالت ٤ وسفبن-مد أمدبن ٥

ا جوه بن ااطيف عدم ٣؛ الزيإني له عبدأن بن عيسى .1.
المخيط سى حجي،مو :٢ اوحود عمد .,ن امد

! وسف نه غبداامزيزوا ، ؛ لمناعي جاسمبنغبدالمززا 8

سننرانداواع
البلوني صاح ٥

ال ع
الغري ممد ٠ في

عد-ىناجمد ٣
مد ا بن صالح اليد ١٠

يهذلبلي ي *د ه

ابراهيمالمجرن بن خيفه ٤
٠ .

خليفه ال خليةه بن و-ف ٥
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MW

المحرق لي٠الشو شاهين » ١ اً
ا اوبرالميمني و-ف » ١ ابار'* ض خمد؛ن » .
ارانى صتر بن اجمد » ١ حام!اي باي :اس »
ا خامان حسين بن L عبدا » ١ I ا ا 1 ١اقدنموسى :ن اراهم االج

٤ حين بن ءلي .'ن اراهيم » العراقي نسوم تعس؛ ١
بردولي جاسم ، ٤ له * امي و تح ج ٠ ي وسنعلي ءلي »عبداتةا^صالح الواطير إمير عداس المال

ا الماعي مدد بن راثد ؤهـ٠حةه٠
ا اانربر اجمديف بن مبارك

ا همد بن ارهيم ١
ح.ا عداس ١ ٤ ،٦٠ - ٠::، نذ ٤ ي لنه أ شد ١ إ

اجدبنعيى^اععليبنحسن ١ I . ره آف ،٠; ، حد:ي: ١-

ا اجمدكال بن سلمان ١ نا^مد -ألن اجدن ١٠ أ

المرت بنغلوم عبدالمه ١ ٤ - ؟ ٠
وسفاجدبن-لطان ١. ا

ا وحجي وسن بن همد ١ تاب اكبر لي عباس ٨ ا

الكر احمد بن مد ١
٤ ا ١١ عا وى

الداف عفي ٥

ا وزياب حسن، محد ١٠ ءيالنساءجي اسا محود ٠؛ ا

قراطه لحن عبدا ١٠
.،ر ا خداداد أه ا

علي بن ارجمه ٨ تلىراكذ-:'ب ه ا

إ عي خمدن ٨ عبذل:شبن:مد)بلديةالمحرت( م

ران بىنعلي؛ن ألج ٦ ئغح برد ٥ ا

عداس.لنا-دد.|نرادد « ٥
1رزيرجندانايا: • ا
( ناززانة! ا لذا ا



ليور لد ا د٠ت ا إىر

إتمدالعيير. زجال خايا.

 فاءلخير
 الصالخ ال بأعزز

 الجالهه شاهين برن احد

 عبيدلي و-ف

 ازع1 االستاذكمان

 وحود سبدإلجمن
 حسن مد اراهيم

 االادي ر بن عيى
 جشير عد اراهبم

 جاللى نوسف عمد

 »-ف محد
 الساي احمد .'ن مسف

 جعان عهـ بن احد

 الفانز خلينه بن .-;-دالئذ

 عبيد رد بن اراهبم
خلينه ن سعد

 ر ممد الشيخ غبدنان

اكر لز.سائقالمسترب س .ن

 لخياط ب ال.. :بد
بدانزيزاا^لي

2ا



اه
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 علي!نحن ين عبالوهاب
 الدوي جلي :ن بد|ح

ليبنعكربنعد

 وجحي بنهتى عبدالرحمن
عىالجردر ن حد

ه االسود امد بن عودان
سنديند

النامليت ماحب نور عد ٠ عيسىبن.صقربنجعه
القماب نحبن سد ١٠ خير اعل

للمينان ابرهيم بن عبدانة ٧ عداس بن احد مال

المال رايب« بن مثاري ٠ االعي عد بن اعد
ارحاجيه اوبذ،٠ ٣ ماد بن سالم بن -الم

اباني مبل ٤ بتي عمدملي

عليبذاح^دوانهبراجيمشيخكدينعبدالجمن ١٠

راشد بن عي خيا؛ن ٤ بوجود بنحد جاسم
اعد ن، فرج ٠ عمد-يدبنملي
االنصارى حعي بن س عبدا ٠ بتي بيد ممد بن عد شيخ

عدرائدالماجمد ٦ عمود عد بن سعد
بناعدا^فامنل علي ٤٠ المال اباهيم بن اعد .

الح٠ بن اليدخليغه ١٠ ابورشيد ابراهم
نورالدبن اجد السيد 9 جوكال وعبداسة باهيم ا

عدعبدالكريمصاجبادتيل ٠ عبدالملك ين سف و بن يسةوب
البستي محد.نور ه واخفاه حبيب بن حسين
بنمقورب -وسف ٢٣٠ ويي يدارص مالح

الخيط اجمد عمد االجين ين-د شاحين

وزيوذ علي:ناراهيم ١ اخسن خيل بن عبداس
جماس او عيد ح عاذي بن اللي
سياديه امد ٣٠ شيخحبيب
جدان *ن الته عبد ٣ بكي عخذ عداية

بنسود مان ه ة ا مال جام

ليبالم.ود عبدا ال^يح ن عبداس ١ 1 اوحاجميه عيسى .ن’عدات.
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لمعاوده لرحمن عبدا الشاعرالمفلق قصيدة
ا لفلسطين ت التبرعءا فيحفلة

اً ءالم السموات زب به ووجد I جأم القلب على م بؤرنني
حالم باالماني ضيف لكل واالسى د فال طات إما فايل :

الصوارم السيوف تغذيه بعزم لزمانة بدرع لم من ويح فيا
االرام ها٠ىد٠سرى٠ وني وح ينه في الذي لالقوى زمانك
غارم ياصاح المالت على وأنت ساحه الحق جانب مفا الحق له

ةئم فاسطين في خطب٠ راق زكيسة االدماه راءيوما

منام أفمى الم٠٠لأل نصر: رأوا عزة علناأ اخوان الك
دعام للجهاد صرتا يلبون وانبروا ادة٣لث١:د اى نادوا
رام الده لبا ماان وأر.لة رفنيياًوءاجزاً خهواطنال وكم

الخدساجم على منها االسى ودمع نأرد وانفكر أيغوناء تعيح ؛
انم الحق على ماجفي بابنع بوحيدها روعت نكلى وإرب

وطاتم لدببم الكس الينم من أذلة ج.انعين صغاراً تعول
قائم للحنيفة صرح م٠و* داره ئ-ر في الدين ادل إلمي

نانم هو االسالممن ن٠ ونال واهله التنين وعأولىور

j ٤ ١٩٣٩ عام يونيو ١٥البحرين جريدة
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الزاني ءملن بت ءانثة اليده
 االي رائد نت آمنة ٠

 اواني بعفور ٢حم
 ٦م ، اعلة

 مبمامصل-ام
 األي ض ن وسف الحاج حرم
 وتبر اماعل حرم
 الدونى اداس راي اية
الدد *ن؛ ندة

 عبدالرحمن الشيخ لالتبواطةحرمسأ١ع٢ربز.
الزيانياليتامفلسطين التيخعبدالوهاب بن

اياعحم؛نءفيا-لحرحر التيخ >ىم
اب|و،ني٠رمبد|ر'سسض

ئتجاإوظباراني٠ري اليده
الزيإني مساعد اليخ بنت ه٠ل٠ : »
|ش|راي٠ني٠ذتريذ.٠)ئلغه »

بنخيفهالزياني مد نت يا. البيع
عسهجرم:خرحوم=بدالمزيزال^يانيا

وانترا حين
كويي عرم؟كيختخرد

ه عبدالجار ٠ »
الجوح)بلمق( ٢خال; عليونبن رمالماج

للستد ارم“

١٩٣٩ عأم يونيو ١٣البحرين جريدة



سممر

0 th* 4 ٤إ  tn٠١t٠nt٠ Sayid 1 ل2٣٦ء  AiHhMtn Shallr- 

١1 of the Arab ؟1 ع؟٤؟  Cnilsston م٤ ؛ 'atesttne, arrived ٤ 
Bahrain by ٤٣ from 144 At the aerodrome he 4= met by 

111٤٤٤ 101 1( س211ح٤١  behalf of 11 ت1د  Government, 1٤ placed 

ي٣ 11.8  at th® disposal of Sayid .Husalnl. Immediately after 

18 arrival» 82911 Hus.lnl called on ItH. tha Bnler, Shaikh 

Muhammad bln Isa اع «Khalifah and H,B. Shaikh AMullah. 

Afterwards ٤٦ي  proceeded 0 Mustafah Abdul Latif’s restaurant, 

*here 1 ع ٠٠ a visited ٤ؤ ٤  large number of personages, 2٥٤٤ 
٤٤ some of ٤1 youths of Bahrain. In his convers.itlon 

with 11٤* andience ٤* said 1 ٤٤؟٤  he Olid see the 9٤٤٤* of 

grief on their face but that he assured them th t there would 

not he ع home ٤9 ٤٤1 ؟.*«د ٤٤  the Continent of Arabia. 

Referring ٤0 the needs of ٤ Arabs of Palestine, he 244 that 

 1 for ،uns and 149* alone, ge added that:٧ urgent need م٤٤1

the alm of 1119 visits ٤٥ the Various capitals ٠f Arab States 

,as to secure the surplus arms available ٤٤٤٤ ٠  these 

States. Sayld Jamal Husalnl left this morning by • sp 1,1 

aircraft for Saudi Arabia.

The fllure 1 14,4- the Ruler of Bahrain to send some 

one on his behalf to receive or see off Sayld Jamal 4؟ the 

cause ٥f some criticisms locally. Critics say that at 

a time ,hen H.M. King 1٤ Sand .؟ends a special plane to 

carry Sayld Husalnl, 1٤.4٠ does not ٠ 1*٤ eare ٤0 send some 

ي٠ ٥13  JC et 191 و ه  fact much derogatory to the prestige ٥٤ 
Bahrain people. Critics «,tribute this ٤٤٤٤4 ٥٥٤ part 

of 14.11٠ to his mean and parslmonlei character.

It ٤* 9 ٤٤ ٤٤٠٤  Nk Sayld Husalni *a٠٩ handed a fe, 

photographs denoting th« recent demonstrations that took 

 ٥٤ news ٤٦ lace 11 Bahrain. He bemoaned very much that,؛
th—*« d٠on.؟tr٠t’ons had ٤ been puhllclsed* otherwise 

٤٤ *o,jld,ha١,e helped ٤٤ ؛ alestine cause,somewhat.

يميتبيتي رمكدح  
jEffiiL اث

.١٩٤٨ يناير في للبحرين فلسطيني موفد زيارة حول بريطاني سري تقرير
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الفلسطيني الشعب مع التضامن مؤتمر في آلقاه الذي الحلي عبدالحسين الشيخ خطاب نص

الدين واداء اللمصرة سبيلم في
لفلسطين لر-ف

اءانةفلسطين لة اللين االناذ خطاب

ااكرام السأدة اما
 اجز.منلوطنامربيالمهاط فمبر:الم^ىفيهذا غي الز^ن ة.ن٠ر على منت لتد

 االعلم ملك لل غت ته- الق االدار. وحن واالتم اره اواع .:اج

 تاث احتفاالتنغه عدة به وبت .عز. ااباري ادام خينه آن نعيى برد ئ
 نتبيا سرتاً.ؤزاً والواتاً خاهد وشدر،ولكنالاجدن اعباب وخ كاذكاي

 فيه الندب اآلن أقنه الذي المون كذا واحد لمافيآن وباً طن مؤل عميقاً

الخيالم-لم المسنم واستبض للمرب، اا-رب
 النري لالحاس فطره منداع تغكيرء وسنخ حواسه سكت لى سما االتان ان

 يكون كاره مو؛قه بزز محققآما. الذي هو فةط االحا هذا .وانوانازر
 كلعني جد لثاجدوب واة يناألم، االجاءه المأ; في .غوى ي وحد: له

 من ولكل الرب ودح اليو( لمرب االمنيان اناعم رنل موءلذىيمة٠ص

 الماضر. عنها من المكود. النكوة ،المريه فلطين نخرج ان المرب بالد فى هو

الكرامه موأورة ;رأس وة مس
 اآلمان المار. المجاهدة 'ين٢م عن تنني ومانا األماني، تسل ان عى ماذا ولدن

 اتتام في ظ ندبن ربال كان محترفهاذا متألمه قاوب اق٤ا من المنا. ان والزف

 المجاعة بم فكت وفد ،الزس تق ياون م٠فدلبنواراط غردا. المبرح،وباى
 االتطاد زا. األيينا اآلب. خضوع وعلى الفغاء. االباء فا. لى زي ات ذرت نكا

 هي الق الرب امد امتداد من الؤس وذلك المجاءعة تلك على ادل الميوني،وهل

 كن ؟ا واالمتناع ،البلداذ في النجون ه وصسوب المواصالن. فطع وجب اخال بطيمة

ء اوزراء اوسنة مرنة ن٠ المماث در
 طدن—ربلخا اشدفن رفح ئ اتطل فض ذاه ذأم االه ٠ح ب تا ن اردناءن واذا

 ال^احيالمقدور:ككفالةايتامبم من انز^التعنبم بخفيف نالءتابم ان وانابزم

ه ةرمون آ،ا مناله خارتة٠و : نص ماسد ذلك .ال ما م ٠ 1.1 ا- م



 ا في اذ"مم'مغلهم علكا فالهتم يوللتارعاالذالر ري ات—لدتد زايج يرج

ولد، نخفظفي فلمرء ويتامام
 فيابالدالستطامالكفالم فذهـالكفالثمواتثروأ٠اذا.,امةطينالذب ,واالد

 المر عنالوطن دانموا الذبن اولكاكشبداء ه مجبد كاذ الذي النوت سوزم لم
 سمرئو وفرئ وألمأوى انالكسو^واالناندار^ش بل وعنالنعازاألالميهففط

عين امراح يوثم بت من منهم كي مفقودلدى اليا:

 االج ائءمن٠ااهأهم٢غر:اافو دبداخجن ارواح ان يااللونا
 الواجمبلممبكة واداء االودةوتتعط^كثصرتم بطون و فوقالرواى والخهرومن

 وتاوهبكنم واالراذ• إبنابموأراماهموهيتذكركمنصوسالقراًناآلمهمابر
 بوسا االخذ عيكم ؟ونؤكد اسدفه افضل من الشيف عوز »ان االعلم السول

 ومم افواهبم التنوا االتام ي لتة التة ٠ المنيه وهورفراش لبنيه السالم عله علي

بضيعوامحضرتك،
 المندو ألراف القام.وذا ألى المبادر، في عيك .ون ١ا' الارى الماف المال اط

 الممو فقطفي الذي!حدتالسياسه قالطاثفي لفوالفر التخا من ةشي٠ا٣وئ بسخاء

المتاق المرأ: ررحة رحهالضينورج:الينيم رام مه واذدن منءالحارخ ادظله

 كين و هي المذ واالنثطار التحزب ليها بيمن إن نبفي ال مشتركه ودنيه مورءأطفيه
 شوز٠افة٢ رظ،٠امعوال وؤره المكر اطا١ الماكذؤادالل الوضغ الوبه خ٠

 والتلخز التيالنسرفغيرالقوان^نارظيه االم نه نطف ولمزل كن البم ان .ب
 نانالقيا ا ا مي تحتم هياتي النرينهفتط ملفه اال الن اال وماذااش دفي، قنون باي

 كيانةفمر الخاثره والوى اسغةصلذف١لى۶ و;طئ بذلكرحةباالن^ايهلمفجوتة
الهامه. اكبادها ى لوالراحةا السرور آالمهاوتوصل
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س

الكرام االدة ابا
 االداعيذالحرمان، فاالميا. بكنر د ريس اذا النبع،اقل عن الحا. اللثم
 ا^قردالىاسرنمةوماني لورد.حديقة، االلدرمدنار،والوردة الرم ان ياكسل

 وقدل الجودجهدمن^مل؛ وافضل سها.االو .واليكفاللهفابه البرمنتهان من

الل( مااتا- فيننق فدرعيهرزقه ومن من-ته ذوس.ة عزعأن)لينفق

الكرام السادة اها
 .نود اله به تا1 اجع اسد اباهد الغاق االجت هذا نتب ان وعليكم علي

 تج ٠٠و٠ض٠1ايد.ا)-ايو|ال,السالط طيبقومعلى مل اسمى وقرباالى
 واالطف ورحته االسالم عدل برف وبه .المربوجدنموخبا.ن,م وفاه باين.ظه،

 االب^االله انزنمككن ال لواجب اداء بسد الكمله...وماعينا االسالميه

 اليام الموقرة ة االءان لجة ربى الهرم اال.ي لسو والمظمة انز يدم ان غاه جل
 لمالك االر: .ن اللجنة اعضا. وسازر خيفه، آل عى بن عداس النيخ فلنطين

 > اليه وتوسل المقدس، الداءالواجب اليوم بجهودمنجتمم الذبن غيرم ومن ااطيه

 ايهم اباله! طك كف في الءاة جماء االمة وءلى كافه وعايهم لينا بمن ان ذكر.

وعي< علسم والالم .. وءزخالد. رفاه الزالوا الكرام وانجاله
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