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منذ فترة مبكرة من �شبابه� ،شعر «عبداهلل الزائد �أن حياته الأدبية
( 1894ـ� �ـ 1945م) رغ ��م ابتدائها في فترة مبكرة وثرائها وتنوعها من
كتاب ��ة ونظم ال�شعر �إل ��ى الخطابة الأدبية �إلى ت�أ�سي�س الأندية الثقافية،
ب�أن هناك نق�ص ًا كبير ًا يواجه م�سار الثقافي عموم ًا.
ول ��م يكن ه ��ذا النق�ص �س ��وى ال�صحافة .فمنذ فت ��رة مبكرة �أح�س
«الزائد �أن التقدم الثقافي الذي ترافق مع النهو�ض ال�سيا�سي التحرري
ل ��دى مثقفي منطق ��ة الخليج ،كان في �أ�ش ��د الحاجة �إل ��ى �آلة �إعالمية
تقدم هذا النهو�ض غير الم�س ��بوق ،وذلك الن�ش ��اط الثقافي الكبير في
ت�أ�سي�س الأندية وغيرها.
لك ��ن الم�آ�س ��اة وقتها ــ ف ��ي بداية الثالثينيات من القرن الما�ض ��ي ــ
كان ��ت تتمثل في انعدام �أي ��ة و�سائل �إعالمية مث ��ل الجرائد والإذاعات
(الت ��ي كان ��ت تت�أ�س� ��س لتوها ف ��ي بع�ض البل ��دان العربي ��ة �أمثال م�صر
والع ��راق وغيرهما) ،والأهم م ��ن ذلك �أن وجود �آلة �إعالمية مهما كان
�شكله ��ا وطريقته ��ا وحجمها كان يعني توفير �أم ��وال �ضخمة و�إمكانيات
مادي ��ة هائلة ال ي�ستطي ��ع مثقف وال مجموعة مهم ��ا كان ثرا�ؤها القيام
بها.
كان «الزائ ��د» يعي تمام ًا �أهمية بل وخط ��ورة وجود جريدة بمعناها
ال�صحاف ��ي والإعالمي ،وهو ال ��ذي زار العالم �شرق� � ًا وغرب ًا من الهند
�إل ��ى باري�س ومن الخليج �إلى فل�سطي ��ن وم�صر .كان يرى في «الجرائد
و�سائط ع�صرية ال مثيل لها ،وقوة ت�أثير هامة ال يمكن اال�ستهانة بها.
وكان الرج ��ل بعد كل زيارة له يرجع �إلى البحرين وهو م�صمم على
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عمل �شيء ،على �إ�صدار �شيء.
كان ��ت �أف ��كار �صدور الجريدة قد بد�أت من ��ذ نهاية الع�شرينيات من
الق ��رن الما�ض ��ي ،وبالتحديد بع ��د عودته م ��ن الرحلة الأدبي ��ة ــــ التي
�ضمت ��ه مع مجموعة م ��ن الأدباء �أمثال :قا�سم ال�شي ��راوي وتاجر الل�ؤل�ؤ
عبدالرحم ��ن الق�صيبي ــ التي زار فيها بع�ض بلدان ال�شام وم�صر عام
1928م تحديد ًا.
وم ��ع نهاي ��ة ذلك الع ��ام تحديد ًا ح ��اول «الزائد �أن يثن ��ي نف�سه عن
طموح ��ه ب�إ�ص ��دار الجريدة عندما وج ��د �أن المثق ��ف والأديب الكويتي
ال�شهير عبدالعزيز الر�شيد قد �أ�صدر مجلة «الكويت» ال�شهرية.
لق ��د وج ��د «الزائد ب�صدورها دعم� � ًا كبير ًا لم�شروع ��ه في النهو�ض
ال�صحاف ��ي والإعالم ��ي ف ��ي المنطقة عموم� � ًا ،ووجده ��ا فر�صة كبيرة
للترويج عن النهو�ض الثقافي والتحرري الذي عم المنطقة ،والأهم هو
�إ�شعال �شمعة مهما كانت �صغيرة بدل لعن الظالم الذي كان يخيم على
الخليج المجهول تمام ًا لدى �أقرانهم في البلدان العربية.
ورغم ثراء ونجاح تجربة مجلة «الكويت» التي �صدرت عام � 1928إال
�أنها لم ترق �إلى م�ستوى طموح المثقف عبداهلل الزائد.
فق ��د وج ��د في تل ��ك المجل ��ة �أ�سباب ًا كثي ��ر ًا تجعله يعي ��د النظر في
م�شروعه الأ�صلي وهو �إ�صدار جريدة يومية �سيا�سية.
ف�أو ًال كانت «الكويت» مجلة �شهرية وكان يغلب عليها وعلى مو�ضوعاتها
الأدب والدين فقط ،بينما كان «الزائد وهو المثقف والنا�شط ال�سيا�سي
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المهموم ب�أفكار التحرر من اال�ستعمار واال�ستقالل ،كان يريد للجريدة
التي ي�صدرها �أن تكون جريدة �سيا�سية في المقام الأول ثم ثقافية في
مقامها الثاني.
در�س الزائد التجربة الق�صيرة لمجلة «الكويت» واكت�شف �أن �أ�سباب
تعثره ��ا ثم توقفها بعد �سنوات وج ��ود م�شكلة كبيرة لدى �صاحبها وهي
المال طبع ًا،لكن الأهم من المال هو عدم توفر مطبعة خا�صة لها .فقد
كان «الر�شي ��د يكتب ويح ��رر المجلة في البحرين �أثن ��اء �إقامته بها في
�أوائل الثالثينيات بينما يقوم بطباعتها في القاهرة!
ف ��ي الإط ��ار العام كان ��ت مجلة «الكوي ��ت» رغم ريادته ��ا لل�صحافة
عموم� � ًا في المنطقة وج ��راءة �صاحبها و�شجاعته في المغامرة في هذا
المج ��ال� ،إال �أنه ��ا كان ��ت بمثابة (بروف ��ة) لإن�شاء �صحاف ��ة حديثة في
منطقة الخليج.
وم ��ع هذه البروفة الت ��ي �أحدثتها مجلة «الكوي ��ت» كان الزائد �أي�ض ًا
يت ��درب على طموحه ،ويدر� ��س �إمكانياته ،ويطالع تج ��ارب غيره ،يقر�أ
ال�صح ��ف هنا وهن ��اك ،ي�س� ��أل �أ�صدق ��اءه المثقفين الع ��رب الكثر في
القاه ��رة وبومبي وفل�سطين وال�شام عن �آرائهم ،وي�سجل وينتظر لحظة
�إطالق الطموح.
قب ��ل تل ��ك اللحظة �سبقتها «�سن ��وات طويلة للتح�ضي ��ر واال�ستعداد،
فرغ ��م �أن الرج ��ل كان م�ستعج ًال ومتحم�س ًا ج ��د ًا لم�شروعه �إال �أنه كان
�أي�ض ًا متمه ًال كثير ًا للم�شروع.
فل ��م يكن يريد لم�شروع ��ه �أن يبد�أ ثم يختف ��ي ب�سرعة ،كانت حنكة
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التجارة عنده قد �أعطته الكثير من ال�صبر والتروي وعدم اال�ستعجال،
فال يمكن لرجل ا�شتغل �أجمل �سنوات �شبابه في تجارة الل�ؤل�ؤ �أن يغامر
بم�شروع ��ه وج ��ده ف ��ي النهاية في «طم ��وح عمره» ،ال يمك ��ن �أن يقدمه
ركيك ًا ،م�ستعج ًال ،ناق�ص ًا ،غير مدرو�س.
وهكذا بد�أ في عمله الأول وهو المال.
ف ��ي البداي ��ة ق�سم الزائ ��د م�شروعه كم�ش ��روع كبي ��ر للم�ستقبل �إلى
ق�سمي ��ن :الأول �إن�ش ��اء مطبعة تجاري ��ة في البداية ث ��م تطبع الجريدة
وتمار�س مهامها التجارية �أي�ض ًا كما تفعل معظم ال�صحف العربية .ثم
ين�ش ��ئ الجريدة بعد �أن تدر المطبعة بع� ��ض الدخل المادي ويرى �سير
عملها ونجاحها.
كان ��ت خطته بمقيا�س ذلك الع�صر ،هي خطة �أية م�ؤ�س�سة �صحافية
اليوم! ولم يكن يعني ذلك �سوى �أن الزائد قد در�س م�شروعه جيد ًا ،ولم
يكن ينوي �إ�صدار جريدة تتوقف بعد �شهور ب�سبب �أزمة مالية �أو ظرف
طباع ��ة ،كما كان يحدث كثي ��ر ًا مع رواد الإ�صالح الكثيرين في البلدان
العربية.
و�إذا كانت المطبعة تحتاج �إلى مال فالجريدة تحتاج �إلى مال �أي�ض ًا،
�أي �أن كل هذا الم�شروع النه�ضوى الكبير يحتاج �إلى مال غير عادي.
وي ��روي الم�ؤرخ مبارك الخاطر في كتاب ��ه «نابغة البحرين» عبقرية
الرجل في توفير المال فيقول:
«نظ ��ر عبداهلل فر�أى حالت ��ه المادية ــ بعد ت�ضع�ضع �أ�س ��واق الل�ؤل�ؤ ــ
ال ت�سم ��ح ل ��ه بتغطية ثمن مطبع ��ة كاملة العدة والع ��دد ،ما لم يجازف
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بمكانته كتاجر ل�ؤل�ؤ عريق ،وهكذا قرر ،ف�أخذ ين�سحب من تلك التجارة
تدريجي ًا.
بد�أ الزائد �أو ًال في االمتناع عن �شراء لآلئ جديدة ،توفير ًا لر�صيده
النقدي .ثم فكر ب�أنه لو عر�ض جميع ما لديه من لآلئه في ال�سوق لبيعها
لم ��ا �أعطي فيه ��ا الأثمان التي كان ي�أملها .لذا ه ��داه تفكيره ب�أن ينظم
تلك اللآلئ عقود ًا ويهديها �إلى �أمراء الخليج ،ع�سى �أن يجني من وراء
ذلك ما يعينه على تنفيذ م�شروعه.
وهكذا ا�ستقر ر�أيه بتعزيز من �صديقه را�شد الجالهمة فنظم بيديه
�أف�ض ��ل لآلئه عقود ًا ،و�أعطاها لرا�شد فغ ��ادر هذا البحرين عام 1931
وفرقه ��ا على �أمراء الب�ل�اد المجاورة ،وعلى ر�أ�س ه� ��ؤالء الملك غازي
مل ��ك العراق .والأمي ��ر �أحمد الجاب ��ر ال�صباح �أمير الكوي ��ت ،والأمير
عب ��داهلل بن جلوي �أمير المنطقة ال�شرقية بالمملكة العربية ال�سعودية.
ولق ��د قدم هذان الأخيران �أكبر �إعانة ــ في حينها ــ للزائد ..حيث دفع
كل واحد منهما مبلغ �ألفي روبية».
ويكمل «الخاطر حكاية ت�أ�سي�س مطبعة الزائد فيقول:
«ظه ��ر فيما بع ��د �أن جملة ما تجمع لدى الزائد من بقية ثروته ،وما
�أعان ��ه به الآخرون م ��ن �أمراء المنطقة ال يع ��دو �أن ي�صل به �إلى تنفيذ
ن�ص ��ف الم�شروع ،ولكن الزائد ل ��م يتريث،فق�سم الم�شروع �إلى �شقين،
فبد�أ في تنفيذ ال�شق الأول منه فكان �أن بعث ي�ستقدم من �أوروبا مطبعة
تحت ��وي على �آلتي ��ن ،الأولى كبي ��رة لطبع ال�صحف والأخ ��رى متو�سطة
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لطب ��ع المطبوعات التجارية ،وبع�ض الآالت ال�صغيرة للق�ص والتخريم
والتو�ضيب وبع�ض قطع للغيار.
وقب ��ل �أن ت�ص ��ل �آالت الطباعة �إلى البالد ،نف ��ذ الزائد ال�شق الثاني
م ��ن م�شروعه ،وهو ما يتعلق بالأمور الإداري ��ة والفنية ،فبعث ب�صديقه
را�شد الجالهمة �إلى بغداد للتدريب على فن الطباعة والإدارة ،و�أو�صاه
�أن ي�ستقدم معه ــ حين عودته ــ خبير ًا في هذا الفن.
بق ��ي را�شد في بغداد لهذا الغر�ض قراب ��ة �سبعة �أ�شهر ،رجع بعدها
�إلى البحرين عام  1932منتدب ًا معه خبير ًا فل�سطيني ًا في فن الطباعة.
ع ��اد �صدي ��ق الزائد �إلى البالد فوج ��د �أن �آالت الطباعة قد و�صلت �إلى
المنامة وركبت في دار ا�ست�ؤجرت لهذا الغر�ض.
دارت الآالت وب ��د�أ العم ��ل ،وتحقق �أول م�ش ��روع في مخطط الزائد،
حي ��ث افتتح ��ت �أول دار للطباع ��ة والن�شر ع ��ام  .1932ال في البحرين
فح�سب بل في الخليج كله و�أ�صبح الجالهمة مدير ًا لمكتبها».
«وبع ��د تل ��ك المجه ��ودات وتجمي ��ع الأم ��وال هن ��ا وهن ��اك ب ��د�أت
المطبعة تعمل ،ويكمل الخاطر:
«بد�أت المطبعة �أعمالها في �إنجاز المطبوعات الحكومية والتجارية
للبحري ��ن والإمارات العربي ��ة والمملكة العربية ال�سعودي ��ة �أي�ض ًا .وفي
تل ��ك الأثن ��اء تبرع الملك عبدالعزيز بن �سع ��ود بمبلغ �ألفي روبية �إعانة
للمطبعة ،وقد ت�سلمها الزائد عن طريق وكيل ابن �سعود في البحرين.
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وب�أيدي وطني ��ة مخل�صة ا�ستمرت المطبعة تعمل ،وتعمل ،فقد جعل
الزائد كل موظفيها من �شباب البحرين المتلهف للعمل� ،شجعهم وجاء
له ��م بخبي ��ر فني ــ كما �أ�سلفنا ــ �أ�شرف عل ��ى تدريبهم ب�إخال�ص خالل
�ست ��ة �أ�شهر ثم غادرهم مختار ًا ،فاجته ��دوا و�أثبتوا وجودهم .وال تزال
بقية منهم تعمل في مطابع البحرين.
بعد هذه الفترة بعام واحد ا�ستقدم الزائد من الهند معدات �أخرى
للطباعة نتيجة لتو�سع �أعماله المطبعية».
ودارت �آالت مطبع ��ة البحرين ،وراحت تطبع وتنت�شر وت�سجل ا�سمها
ف ��ي كل مكان ،وكانت همة الزائد في المطبعة هي «بروفة» لهمة كبيرة
وربم ��ا خطي ��رة �أي�ض ًا تنتظره وق ��ت �صدور الجريدة نف�سه ��ا ،الجريدة
الحلم ،الجريدة الطموح.
وبعد �أن اطم�أن �إلى �سير الطباعة ،وعندما �شعر �أنه ا�ستطاع �إن�شاء
دار ن�ش ��ر وطباع ��ة حقيقيتي ��ن تفتخ ��ر البحرين وهو بها ،ق ��رر عندها
وبدون تردد �إ�صدار الجريدة.
وعل ��ى عك� ��س الكثير من التحلي�ل�ات والآراء لبع� ��ض مثقفي الخليج
ب� ��أن �إ�صدار الزائد لجريدة لم يكن �إال بطلب من ال�سلطات البريطانية
الحاكمة �آنذاك في البحرين والمنطقة،لتكون «الجريدة» بوق ًا �إعالمي ًا
له ��م في الح ��رب مع النازي ��ة ،خا�ص ��ة و�أن �صدورها تراف ��ق مع بداية
الحرب العالمية الثانية.
وكان من الممكن �أن يقنع هذا الكالم البع�ض� ،إال �أن درا�سة الزائد
لم�شروع ��ه من ��ذ بدايته في نهاي ��ة الع�شرينيات وتق�سيم ��ه �إلى دار ن�شر

عبداهلل الزائد

13

�أنوار النه�ضة

وجري ��دة ،وجه ��ره وت�صريحه منذ فت ��رة مبكرة لأ�صدقائ ��ه بل ولعموم
النا� ��س على نيته لإ�ص ��دار جريدة ،يمكن بكل ب�ساط ��ة �أن يدح�ض هذا
الكالم .فل ��م يكن الزائد والإنكليز �أي�ض ًا يعلمون بموعد الحرب عندما
�أعطوه تراخي�ص ت�أ�سي�س المطبعة والجريدة!
ورغ ��م ذلك �إال �أنه �شعر وك�أن م�شروع ��ه الإعالمي والثقافي الكبير
والذي ا�ستعد له �أكثر من ع�شر �سنوات ،يخرج �إلى النا�س ونذر الحرب
تب ��دو وا�ضح ��ة ،وهي حالة �سيا�سي ��ة ال تر�ضي �أح ��د ًا وال تعطي �أي �أمل
بم�شروع واعد مثل م�شروعه!
لك ��ن هذا الي�أ�س القلي ��ل الذي راوده بع�ض الوق ��ت �سرعان ما تبدد
عندم ��ا �صمم على ال�صدور مهما كانت النتائج ،فلي�س من المعقول �أن
يعمل على كل تلك اال�ستعدادات والعمل ال�شاق وتجميع �آالف الروبيات،
ثم يتوقف كل �شيء!
وهك ��ذا ي�ص ��در الع ��دد الأول من جري ��دة «البحرين» ف ��ي  9مار�س
1939م وكت ��ب عليها «جريدة يومي ��ة ت�صدر م�ؤقت ًا مرة كل �أ�سبوع ،ثمن
الن�سخة �آنة واحدة».
ويكت ��ب رئي�س التحرير و�صاحبها عبداهلل الزائد افتتاحية العدد
الأول ويقول فيها:
�صممت على جع ��ل هذه الجريدة ح ��رة ال ُت�ستعبد لأحد كائن ًا
«لق ��د
ُ
م ��ن كان� ،صريحة ال تعرف الرياء وال النف ��اق� .ستقول عن الأبي�ض �إنه
�أبي� ��ض ،وعن الأ�سود �إنه �أ�س ��ود .و�إذا ا�ضطرتها الظروف �إلى ال�سكوت
فهي على كل حال لن ت�سمي الأبي�ض بالأ�سود .ولن تكون لها عين للتطلع
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�إل ��ى عورات النا�س ال�شخ�صي ��ة ،وال �أذن ل�سم ��اع الو�شايات المغر�ضة.
واليد ال�ستجداء المال� ،أو ابتزازه .وال رجل لل�سعي لغير ال�صالح العام.
و�أخير ًا لن يكون لها قلب ينب�ض بغير حب العروبة والوطن .ف�إن عا�شت
فلهم ��ا ،و�إن مات ��ت ففي �سبيلهما .وهي ت�أمل بعط ��ف الأهالي ،وت�شجيع
ال�شب ��اب �أن ت� ��ؤدي ر�سالته ��ا عل ��ى �أكمل الوج ��وه .وترجو م ��ن الهيئات
والأف ��راد �أن ال ينظروا �إلى النقد البريء في �سبيل ال�صالح العام بعين
�ضيق ��ة ،فلن يكون الإ�صالح في الم�ستقب ��ل �إال بمعرفة عيوب الحا�ضر،
ولوال الخط�أ ما عرف ال�صواب ،هذه الجريدة �ستكون منبر ًا عام ًا لي�س
لأبناء البحرين فقط ،ولكن لجميع �أبناءالخليج والجزيرة العربية».
وم ��ع �صدور الع ��دد الأول للجري ��دة التي امتلأت بالأخب ��ار المحلية
والعربي ��ة والدولي ��ة والكثير من المقاالت ال�سيا�سي ��ة والأدبية وغيرها،
احتفت البحرين ومنطقة الخليج ب�صدورها.
وانهال ��ت على الجريدة الكثي ��ر من الر�سائ ��ل والبرقيات من داخل
وخارج البحرين تهنئ ب�صدورها وفرحة بم�ستواهاالراقي.
ويكت ��ب مثق ��ف م ��ن الإح�س ��اء ه ��و «محم ��د عل ��ي النحا� ��س» مدير
مدر�سة الإح�ساء ر�سالة �إلى الزائد فرحاً ب�صدور الجريدة فيقول:
«فقد علمت بمزيد ال�سرور خبر ظهور �صحيفتكم الغراء (البحرين)
ف ��ي عال ��م الوج ��ود ،وبلغني وروده ��ا الإح�س ��اء عند بع� ��ض الأ�صدقاء،
ف�أ�سرعت في طلبها عل ��ى وجه اال�ستعارة،وما �صدقت ب�إجابة ال�صديق
�إل ��ى م ��ا طلبت ،و�إر�ساله م ��ا التم�ست حتى ت�صفحته ��ا بلهفة .وال �أقدر
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�أيها ال�سيد �أن �أب ّين ما يدور بخلدي من ح�سن ما ر�أيته فيها من ترتيب
وتن�سي ��ق ،مم ��ا يبرهن على �سعة اطالعك وعظي ��م مقدرتك� .أكثر اهلل
من �أمثالك العاملين الناه�ضين.
وهيهات �أن �أجد لدي �سبي ًال حتى �أ�ستطيع �أن �أوفيك حقك من ال�شكر
الخال� ��ص لقيامك بواجب الوفاء نحو بالدك،وجه ��ادك المتوا�صل في
ترقيتها ،ون�شر ثقافتها ،فال حيلة لي على ذلك .بل �أراني عاجز ًا ،وفي
عج ��زي هذا م ��ا يكفيك عن ال�شرح والتطوي ��ل .ال زال جهادك مت�ص ًال
وركن �إخال�صك قائم ًا».
�أما ال�شاع ��ر البحريني «قا�سم ال�شيراوي» فيحي الجريدة بق�صيدة
يقول فيها:
�إن ت � ُ�ك البحري ��ن �أ�ضح ��ت درة
ت� � � � �ت � �ل � ��ألأ ف�� � ��ي خ � �ل � �ي� ��ج ال� � �ع � ��رب
ف��ل��ت��ك (ال � �ب � �ح� ��ري� ��ن) ف��ي��ه��ا �شعلة
ي� �ن� �ج� �ل ��ي م� �ن� �ه ��ا ظ � �ل ��ام ال��غ��ي��ه��ب
ك � ��م ت��م��ن��ي��ن��ا ع� �ل���ى ال�� �ل� ��ه ال��م��ن��ى
ي� � �ح � ��رم ال � � �م� � ��رء �إذا ل� � ��م ي�� � ��د�أب
ف�� �ب�� �ك� ��اء ال�� �ط�� �ف� ��ل ي � �ب � �غ� ��ي ث���دي���ه
ح� �ك� �م ��ة ،ل� ��و ل� ��م ي �� �ص��ح ل� ��م ي�شرب
ال ت� �ل ��م م� ��ن ن� � ��ام م� ��ن ب� �ع ��د �ضنى
ي� ��� �س� �ت ��ري ��ح ال� � �م � ��رء ب� �ع���د ال��ت��ع��ب
ي� � � ��ا رع � � � � � ��اك ال� � � �ل � � ��ه ب � �ح� ��ران � �ي� ��ة
ووق � � � ��اه � � � ��ا ع � � � ��ادي � � � ��ات ال� � �ن � ��وب
ط���ال� �م���ا ا�� �ش� �ت� �ق� �ن ��ا �إل� � � ��ى طلعتها
ف� � ��أت� � �ت� � �ن � ��ا ن�� �خ�� �ب� ��ة ال� �م� �ن� �ت� �خ ��ب

عبداهلل الزائد

16

�أنوار النه�ضة

�أن� � � ��ا م � ��ن ي � �ع� ��رف م � ��ن �أن� ��� �ش� ��أه���ا
ع� � �ب� � �ق�� ��ري� � � ًا ج�� ��اح� � �ظ�� ��ي الأدب
ك� ��ات � �ب � � ًا �إن ���ش��ئ��ت��ه �أو �� �ش ��اع ��ر ًا
ح � ��از ف� ��ي الأم � ��ري � ��ن �أع � �ل� ��ى ال��رت��ب
ع � �ج � �ب � � ًا ي� �ن� �ب ��غ ف�� ��ي ال � �ن � �ث� ��ر وف� ��ي
روع� � � ��ة ال� ��� �ش� �ع ��ر �أت� � � ��ى ب��ال �ع �ج��ب
ه� � � ��اك ت� �ق���ري� ��� �ض���ي ع � �ل� ��ى ع�ل�ات ��ه
م ��ا ع �ل��ى ال��م��ط��رب �إن ل ��م ي��ع��رب».

وير�سل «عبداهلل الزيرة» �أي�ضاً تحية ل�صدور الجريدة فيقول:
«و�إنن ��ا لنتمنى لجريدة بالدن ��ا العزيزة �أن يمر عليها يوم ما ت�شتهر
به �أ�سمى �شهرة ،وتحوز الدرجة العليا من الكمال ،كما ت�شاهد عيان ًا �أن
كل عدد ن�شر كان خير ًا من الذي قبله ،راجين �شباب البحرين الناه�ض
�أن يم ��د ي ��د المعونة لجري ��دة بالده لأنه م ��ن اليقين �أن عم ��اد رقيها،
و�سبيل نجاحها متوقفان على ال�شباب وهو ذخرها في الغد.
داعين اهلل �أن يوفق مدير الجريدة وير�شده لنيل الخير جميع ًا ،كما
�أنه �سيوقظ عزم البالد وهمم �أهلها ،فله ال�شكر من �صميم الف�ؤاد».
ولم تنت ��ه التهاني ،لكن الجريدة ا�ستم ��رت منتظمة ومتنوعة ،حتى
ج ��اءت مدافع الح ��رب العالمية الثانية في نهاية ع ��ام 1939م وق�ضت
على بع�ض �آمالها وبع�ض طموحات �صاحبها.
فا�ضط ��رت الجري ��دة تحت دخان المدافع الكثي ��ف في �أوروبا الذي
و�ص ��ل �إلى المنطقة ،وتحت �ضغط القوانين والأحكام العرفية التي راح
يطلقه ��ا الإنجليز الواحدة تلو الأخرى� ،إل ��ى مراعاة الو�ضع في �أح�سن
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�أو �أ�س ��و�أ الأح ��وال ،فكان ��ت الجريدة ت�صدر في بع� ��ض الأحيان والكثير
م ��ن مو�ضوعاتها عن الحرب الدائرة ومنا�ص ��رة دول لحلفاء �ضد دول
المحور بقيادة هتلر.
ورغ ��م تل ��ك الظروف القاهرة �إال �أن الجري ��دة توا�صل �إظهار بع�ض
طموحات مثقفيها.
فقد كان «الزائد منذ البداية في تفكيره لإ�صدار الجريدة� ،أن يجعلها
جريدة لجميع �أهل المنطقة .وبالفعل كانت الجريدة تتابع وتن�شر �أخبار
منطق ��ة الخليج م ��ن الكويت �شم ��ا ًال حتى م�سقط جنوب� � ًا .وكانت تنقل
لقرائها حوادث المنطقة ،فمث ًال غطت ب�شكل كبير الحوادث التي وقعت
بين �إمارت ��ي ال�شارقة ودبي بين عامي 1939م و1940م ،والأحداث في
دبي والأو�ضاع في الكويت والإح�ساء وغيرها.
وف ��ي الداخل كان ��ت الجريدة هي المتنف�س الوحي ��د لكتاب ومثقفي
ومتعلم ��ي البحرين ب ��ل والخليج كله .وكان يكتب فيه ��ا ال�شعراء ال�شيخ
محمد بن عي�س ��ى �آل خليفة و�إبراهيم العري�ض وعبدالرحمن المعاودة
وقا�س ��م ال�شي ��راوي وعبدالرحي ��م روزبة ،ومن الخلي ��ج كان يكتب فيها
الأدي ��ب الكويت ��ي عبدال ��رزاق الب�صير ال ��ذي كان ين�شر فيه ��ا حلقات
بعن ��وان «�سبي ��ل ال�سعادة» ،وال�شاعر فهد الع�سك ��ر ،كما كان يكتب فيها
الأدي ��ب ال�سع ��ودي محم ��د علي لقم ��ان ومحمد �صالح بح ��ر العلوم من
العراق ومحمد الفراتي من �سوريا.
�أما �أبرز كتاب الجريدة على الإطالق فكان الأديب الم�صري الكبير
عبا�س محمود العقاد.
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وخ ��ارج ه�ؤالء الكت ��اب الذين �أغنوا الجري ��دة بكتاباتهم ومقاالتهم
و�أ�شعاره ��م ،كان الزائ ��د ه ��و ال�صحافي والمحرر الوحي ��د فيها! فكان
ه ��و رئي� ��س التحرير ومدي ��ر التحرير ومح ��رر الأخبار ب ��ل وال�صحافي
ال ��ذي يقاب ��ل الم�سئولين والذي ينق ��ل الت�صريحات ،وه ��و الذي يكتب
االفتتاحيات .ولم يكن الزائد يفعل ذلك ل�شعور بالزهو والغرور بنف�سه
طبع� � ًا ،بل ليقينه بعدم وج ��ود �صحافيين في بالده �آن ��ذاك ي�ستطيعون
م�ساعدته في تلك المهمة ال�شاقة.
وعمل ��ت جري ��دة (البحري ��ن) على �أن تك ��ون جري ��دة للبحرين �أو ًال
قب ��ل كل �ش ��يء .لذل ��ك اهتمت بتغطي ��ة م�شاري ��ع النه�ضة الت ��ي كانت
تتوال ��ى �آن ��ذاك مثل افتت ��اح الم�ست�شفي ��ات والمدار�س و�أخب ��ار الأندية
والم�س ��رح وزي ��ارات الم�سئولين والأح ��داث الثقافية و�أف�ل�ام ال�سينما،
وحتى الأن�شطة الن�سائية واالجتماعية و�أخبار الريا�ضة كذلك.
فللم ��رة الأولى مث ًال راحت الجريدة تتاب ��ع �أن�شطة مدار�س الفتيات
وتنق ��ل بع�ض الم�سرحيات التي كان ��ت الطالبات يمثلنها �آنذاك .وكانت
تن�ش ��ر مقاالت كثيرة لبع�ض الن�ساء البحريني ��ات حول التربية والزواج
والتدبير المنزلي وغيرها.
وكان ��ت (البحري ��ن) �أي�ض� � ًا تغطي الأح ��داث الجاري ��ة مثل الحدث
الب ��ارز عندم ��ا �أغارت الطائرات الإيطالية �أي ��ام الحرب على محطات
التكرير و�أ�سقطت بع�ض القنابل بطريق الخط�أ.
كم ��ا اعتنت �أي�ض� � ًا بالتقارير الأخبارية المو�سع ��ة وخا�صة تلك التي
تهت ��م بزيارة �أمراء و�شي ��وخ الخليج �إلى البحرين .فق ��د اهتمت ب�شكل
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خا� ��ص بتقاري ��ر مو�سعة ع ��ن زيارة المل ��ك عبدالعزي ��ز �آل �سعود ملك
المملك ��ة العربية ال�سعودية �إلى البحرين ع ��ام ،1939م وغطت زيارته
تغطية �صحافية ممتازة ،مثلما تفعل �أية جريدة حديثة.
وعالوة على تلك التغطيات الهامة ،كانت الجريدة مكان ًا هام ًا لن�شر
�أهم الإنتاجات الأدبية في البحرين والخليج من �شعر وق�صة ونقد �أدبي
�أي�ض ًا ،بل كانت م�سرح ًا ل�سجاالت �أدبية بين مثقفي الخليج.
وف ��ي تغطيته ��ا للح ��رب العالي ��ة والتي كانت ف ��ي معظمه ��ا تقارير
تن�شره ��ا جاه ��زة من مكات ��ب اال�ستعالمات الحربي ��ة البريطانية بغير
�إرادته ��ا طبع ًا وبفعل الأحكام العرفية والرقابة الم�شددة عليها �آنذاك،
وج ��دت نف�سه ��ا تدخل في معارك ب�سبب وقوفها م ��ع دول الحلفاء ،وهو
موق ��ف لم يكن ب�سبب الرقابة والأح ��كام العرفية فقط ،بل كان للزائد
وغي ��ره من مثقفي البحرين مواق ��ف مبدئية �ضد النازية الهتلرية رغم
كرههم للم�ستعمرين الإنكليز الذين ي�سيطرون ويتحكمون في مقدرات
بلدانهم.
فوقته ��ا ل ��م يكن الخي ��ار �إال بي ��ن الفا�شية والنازية ،وب ��كل ما كانت
تعنيه من امتهان ل�ضمير الإن�سان ،ودول الحلفاء الذين كانوا يتزعمون
معركة �ضد تل ��ك القوى ال�شريرة .فاختارت غالبي ��ة المثقفين العرب،
وكان م ��ن بينه ��م مثقف ��و البحرين والخلي ��ج الوقوف م ��ع البريطانيين
والحلفاء حتى تنتهي الحرب على الأقل.
وي�سب ��ب هذا االنحياز للجري ��دة ردود فعل غا�ضبة من �إذاعة برلين
التي راحت تهاجم «البحرين».
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ويقوم الزائد بالرد عليها في عدد � 31أغ�سط�س 1939م قائ ًال:
«طالعتن ��ا �إذاع ��ة برلي ��ن م�س ��اء ال�سب ��ت الما�ض ��ي ب�إذاع ��ة طويلة
ع ��ن جري ��دة «البحرين» قال ��ت فيها �أنها م ��ا كانت تح ��ب �أن ترد على
جري ��دة عربية .و�أن جريدة عربية ت�صدر ف ��ي البحرين يجب �أن تكون
رم ��ز ًا للإخال� ��ص والوطني ��ة و�أن ال تجع ��ل نف�سها �آلة �صم ��اء في �أيدي
الم�ستعمرين.
وقالت �إن على جريدة «البحرين» �أن ال ت�صمنا بالتطفل ،وكان عليها
�أن تق ��ف م ��ن الم�ستر بلجري ��ف موقف ًا محايد ًا ال �أن تداف ��ع عنه ــ و�إلى
هن ��ا كان كالمها رد ًا على ما قلناه حقيق ��ة وهو خا�ص ب�إعانة فل�سطين
ومالب�ساتها فقط وكنا من الم�صيبين وهي من المغر�ضين.
ولكن بعد ذلك دفعها خ�صب الخيال �إلى �أن تقر�أ في جريدتنا �أ�شياء
ل ��م تكتب فيها وتنبري لل ��رد عليها ،وتذكرنا بما قلناه ونقوله دائم ًا من
�أن مب ��د�أ جريدتنا (ال�صراحة وقول الح ��ق) .و�أخير ًا قالت (�أننا نقول
لأ�صدقائنا �أ�صحاب جريدة البحرين قولوا خير ًا �أو ا�سكتوا).
وجريدة «البحرين» ال ترد على هذه الإذاعة بالتف�صيل .ولكنها ترد
عل ��ى النقطة الأ�سا�سية في المو�ضوع فتق ��ول� :إن على �ألمانيا �أن تفت�ش
لها عن �أ�صدقاء في غير بالد العرب فتدافع عنهم لتك�سب �صداقتهم.
�أم ��ا الع ��رب ف�إنهم حلفاء طبيعيون للإنجلي ��ز ،و�إذا جرى �أي �شيء كما
ه ��و جار في فل�سطين فذلك كما يجري بين ال�صديق و�صديقه �إذا بغى
عليه وه�ضم حقوقه ،يتعاركان ويت�شاتمان ويت�صافعان و�أخير ًا ي�صفيان
م ��ا بينهما من خ�ل�اف ،وهما في �أثناء كل ذل ��ك �صديقان متوادان �إذا
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اعت ��دى عليهما ثالث لأوقفا ما بينهما من خالف و�صمدا له حتى يرتد
بالخيب ��ة والخ�سران .وال ننكر �أنه �أحيان ًا ت�صل الحالة �إلى الي�أ�س ولكن
العرب والإنكليز لم ي�صلوا �إلى هذا الحد.
�أجل �إن �إذاعة برلين قد وجدت لها مجا ًال وا�سع ًا في ق�ضية فل�سطين
كما يقول ال�شاعر:
لق ��د وج ��دت مج ��ال الق ��ول ذا �سع ��ة
ً
ً
ف� ��إن وج ��دت ل�سان� �ا ناطق� �ا فق ��ل».

وتكمل الجريدة ردها:
«ولك ��ن نح ��ن الع ��رب ف ��ي كل بقع ��ة م ��ن بق ��اع الأر�ض نوج ��د فيها
�ساع ��ون دائبون على ت�سوية هذه الم�س�ألة ،ونحن �أعرف ب�سبيل كفاحنا
م ��ن �ألمانيا الت ��ي ال تذكر هذه الم�سائ ��ل حب ًا في الع ��رب ،و�إنما بغ�ض ًا
للإنجلي ��ز� .إن الع ��رب تاريخهم ،مزاجه ��م ،عوائده ��م ،ديانتهم ت�أبى
عليهم �صداقة الدكتاتورية.
ولنا كلمة نوجهها �إلى المذيعين العرب في محطة برلين:
�إنن ��ا ال نجعل �أنف�سنا مطية للم�ستعمري ��ن� .إن ال�شرق العربي والدم
العرب ��ي ي�أبي ��ان علينا ذلك وينكرانه .ولكن ه ��ل �أنتم في محطة برلين
تدافع ��ون ع ��ن الع ��رب والعروب ��ة حقيق ��ة؟ �إذ ًا فلماذا تذك ��رون فظائع
الإنجلي ��ز والفرن�سويي ��ن وال تذكرون فظائع �إيطاليا وه ��ي كما تعرفون
�أدهى و�أمر؟
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تذيعون وتدافعون في �سبيل العرب �أم في �سبيل �شيء �آخر كان �أولى
بكم الزهد فيه؟
و�أخي ��ر ًا ه ��ل نطف ��ر برهة في الخي ��ال فنع ��ود �إلى ما قب ��ل الحرب
العظم ��ى لن ��رى كيف كان ��ت باري� ��س تحت�ضن دع ��اة القومي ��ة العربية
(ال�شهيد الزهراوي) و�إخوان ��ه فيعقدون فيها الم�ؤتمر العربي ويتغنون
بمزايا الأم الحنون ،ونعود فنطل الآن على �سورية فنن�شد مع �أهلها قول
�أحد �شعرائها:
ح�� ��دث ع� ��ن الأم ال� �ح� �ن ��ون ف���إن��ه��ا
ك��ال �ه��ر ت�ف�ت��ك ف��ي ال �ب �ن �ي��ن وتفر�س»

وتختتم الجريدة ردها قائلة:
«و�أخير ًا قد تحمل ال�شهامة متربعي محطة برلين فيت�شجعون لإذاعة
�ش ��يء عن �إيطاليا ،فنحن ن ��روي لهم الحادثة التالية التي ق�صها علينا
�شاهد عيان جاء من ال�صومال الإيطالي حديث ًا �إلى البحرين ،قال� :إنه
لن يعود �إلى محل فيه �إيطالي �أو قريب منه ،فقد ق�ضى في ال�سجن �ستة
�أ�شهر بغير ذنب وال�سبب �أن قا�ضي المحكمة الإيطالي كان يزمع القن�ص
فق�ص ��د المحكمة ب�سيارته المحملة بمعدات الرحلة بق�صد الف�صل في
بع� ��ض الق�ضايا ريثما يحين الوقت ،ولكن ��ه لما دخلها وجد المجتمعين
كثيرين والق�ضايا جمة فوقف وقال :حكمت عليكم كل واحد �ستة �أ�شهر
�سجن .ف�أخذوا جميع ًا �إلى ال�سجون .ومنهم القاتل وال�سارق ،و�أنا!! وقد
جئت ب�صفة متفرج ونزل بي ما نزل».
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ومع و�صول الجريدة �إلى �سنتها الخام�سة ()1943كان من الوا�ضح
�أن �صاحبه ��ا «عبداهلل الزائد قد حقق الكثير من طموحاته ال�صحافية
والإعالمي ��ة ،و�سج ��ل له ��ا بالمقابل الكثي ��ر من النجاح ��ات على جميع
الأ�صعدة �إال المادية طبع ًا!
لك ��ن تل ��ك ال�سن ��وات جعلت من كل ه ��ذا ال�صبر �أم ��ام �شحة المال
وم�ضايقات الرقابة وظ ��روف الحرب القا�سية و�صمود الجريدة الكبير
�أم ��ام كل تل ��ك الم�صائ ��ب ،جعلت م ��ن �صاحبها �أن يق ��در �أن م�شروعه
النه�ضوي قد �آن له �أن يتوقف �أو �أن ي�ستريح لبع�ض الوقت.
ب ��ل كان ��ت الظ ��روف و�أهمها �شح ��ة وقلة ال ��ورق تجعل حت ��ى مهمة
«الراح ��ة» تل ��ك �أكثر م ��ن م�ستحيلة ،لتب ��دو م�س�ألة التوقف ـ� �ـ �أي توقف
الجريدة ــ هو الخيار الملح.
غي ��ر �أن الم�ؤرخ الخاطر يروي ظروف ًا �أخرى لتوقف الجريدة ،حيث
يقول في كتابه «نابغة البحرين»:
«بعد �صدور الجريدة بعام واحد ن�شر الزائد بها مقا ًال يتعلق بالحالة
العالجي ��ة بم�ست�شف ��ى الحكوم ��ة .مما اعتبرت ��ه ال�سلط ��ات المخت�صة
م�سا�س� � ًا ب�شئونه ��ا ،ل ��ذا فقد حوك ��م �صاح ��ب الجريدة و�أدي ��ن بغرامة
قدرها خم�سمائة روبية.
فلم ��ا كان ع ��ام 1944م �أراد الزائ ��د �أن ين�ش ��ر مو�ضوع� � ًا يحث فيه
الإمارات العربي ��ة المتناثرة على �ضفاف الخليج على االتحاد في دولة
واح ��دة .وكالع ��ادة �أر�سلت الن�سخ ��ة الأولى من الجري ��دة �إلى الرقابة،
ث ��م �أعي ��دت �إلى المطبعة ،وقد �شطب قلم الرقي ��ب على ج ّل المو�ضوع،
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فق ��ام الزائد ب�إدخال تعدي ��ل على المو�ضوع .و�أر�سل ��ه �إلى الرقابة مرة
�أخرى ،فع ��اد المو�ضوع وقد �شطب قلم الرقيب على �أهم نقاطه ،ففقد
�أهميته».
ويكمل:
«كان الوق ��ت �ضيق� � ًا ..فالي ��وم ه ��و الخمي� ��س ،وف ��ي نهايت ��ه تخرج
الجريدة �إلى الأ�سواق .لذا لم ي�سع الزائد �إال �أن يتجاهل تعديل الرقابة
الثان ��ي للمو�ضوع ،وي�أمر ب�إ�ص ��دار الجريدة ،وبها المو�ضوع كام ًال ،مما
اعتبرت ��ه ال�سلط ��ات المخت�صة في الب�ل�اد م�سا�س� � ًا ب�سيا�ستها ،ف�صدر
الأم ��ر ب�إيقافها ع ��ن ال�صدور� .إال �أن الزائد تو�صل م ��ع الم�سئولين �إلى
اتفاق .وهو �أن ي�صدر عددين �أو ثالثة من الجريدة ،ثم يوقفها تطبيق ًا
لأمر �إيقافها.
ويظه ��ر م ��ن هذا االتف ��اق �أنه ج ��اء ل�صال ��ح ال�سلط ��ات المخت�صة
بالدرج ��ة الأول ��ى .فمن جانبه ��ا �أتى االتفاق لها بتوقي ��ف الجريدة عن
ال�صدور بال تع�سف ..وبالتالي بال �ضو�ضاء� .أما من جانب الزائد ،ف�إنه
و�إن كان ال ي�ستطي ��ع �إلغ ��اء قرار المنع فقد ا�ستفاد من ت�أخيره ،ليت�صل
بقرائ ��ه ،وليقول لهم م ��ا �شاء من تعليل للتخفيف م ��ن حزنهم ب�إيقاف
�صدور جريدتهم الوحيدة وليعدهم با�ستئناف �صدورها مرة �أخرى.
وي�ستغل الزائد �أزمة الورق النا�شبة �أظفارها في العالم ـــ �آنذاك ـــ في�صدر
م ��ن جريدته عددين يقول في �آخرهما ما معناه� :أنه نظر ًا لأزمة الورق
ال�شديدة التي تجتاح العالم في هذه الأيام وقد احتجبت من جراء ذلك
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�صحف مهمة في العالم ،ف�إن جريدة (البحرين) تعلن لقرائها الكرام:
�أن ه ��ذا العدد ه ��و �آخر عدد ي�صدر منها و�ستحتجب حتى انفراج �أزمة
الورق» .وكان هذا الكالم في بداية عام 1944م.
وحت ��ى ول ��و �سلمنا ب� ��أن �إيقاف الجري ��دة كان ب�أ�سباب ن ��درة الورق
والرقابة ال�شديدة� ،إال �أن ال�سبب الأهم هو �أن م�شروع الزائد قارب على
النهاية ،فقد وجد الرجل �أن الحرب تبدو وك�أنها �ستطول والمال �شحيح
والدعم المعنوي والمادي الذي يتلقاه ال يوازي م�شروع ًا نه�ضوي ًا كبير ًا
مثل هذا ،كما �أنه يكتفي بما قام به.
ج ��اء الوقت وق ��رر الرجل اال�ستراحة ،وانته ��ت �صفحات جميلة من
�أوراق تاري ��خ البحرين الحدي ��ث ،كتب الكثير م ��ن �سطورها رجل بارع
ومثق ��ف� ،شبهه الأديب �أمين الريحاني عندم ��ا زار البحرين في بداية
الع�شرينيات بـ «�سلك الكهرباء» بين الأدباء.
وبينم ��ا �أن ��ارت �أ�س�ل�اك الزائ ��د كهرب ��اء ال�صحاف ��ة ف ��ي البحرين
والمنطق ��ة ،كان ��ت هن ��اك �أنوار �أخرى ت�ض ��يء بالنه�ض ��ة واال�ستقالل،
ومملوءة بالتحديات والطموح الذي ال ينتهي.

خالد الب�سام
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عبداهلل الزائد :رائداً للصحافة
والمقال الصحفي
بقلم :د .محمد الرميحي
كاتب كويتي

على الرغم من الكتابات المتكاثرة في التاريخ ال�سيا�سي واالجتماعي
لمنطقة الخليج في العقود الثالثة الأخيرة ،نتيجة توجه نخبة من �أبناء
الخلي ��ج للتنقي ��ب والبح ��ث في تاريخه ��م االجتماع ��ي وال�سيا�سي ،ف�إن
الن�ص ��ف الأول م ��ن هذا القرن م ��ازال تاريخه ال�سيا�س ��ي واالجتماعي
والثقاف ��ي م�شمو ًال بالغمو�ض والق�ص ��ور في نف�س الوقت ،خا�صة العقود
الأربع ��ة الأول ��ى منه ،على الرغم من �أن الباح ��ث المنقب يجد �أن هذه
العقود الأربعة الأولى قد �ش ��هدت تطور ًا نوعي ًا على حركة المجتمع في
الخلي ��ج بعامة ،وفي مراك ��زه الح�ضرية الأكثر ت�أثي ��ر ًا ،خا�صة الكويت
والبحرين ودبي على وجه الخ�صو�ص.
ولق ��د احتلت البحرين مكان ال�صدارة كوط ��ن لهذا التطور النوعي
لأ�سب ��اب عديدة منها االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي وال�سيا�سي والثقافي،

عبداهلل الزائد

28

رائد ال�صحافة

وب ��رزت ف ��ي ا�ستقط ��اب الم�ساهم ��ات الفكري ��ة وال�سيا�سي ��ة المحلي ��ة
والإقليمي ��ة ،وكان ��ت بوتقة �صه ��ر ه ��ذه الم�ساهمات وت�أ�صيله ��ا باتجاه
تكوي ��ن خطاب �سيا�سي اجتماعي ثقافي ع ��ام مازالت المنطقة تهتدي
بن ��وره .وال ي�ستطي ��ع دار�س لتاريخ المنطق ��ة �أن يغفل حقيقة ثابتة وهي
احت ��رام الإن�س ��ان العربي في الخلي ��ج العميق للعل ��م والمتعلمين ،ذاك
االحت ��رام ال ��ذي كان يحظى ب ��ه كل قادر على الق ��راءة والكتابة بحيث
يمن ��ح ه ��ذا ال�شخ�ص تميز ًا «غير م�ستحق �أحيان� � ًا في مجتمعه .ويعزى
ذل ��ك �إلى ارتب ��اط القدرة على الكتابة والق ��راءة بالمركز الديني ،ولم
تك ��ن احتفاالت (ختمة القر�آن) التي تقام لليافعين بعد �إكمالهم حفظ
الق ��ر�آن ودرا�سته ،والط ��واف بهم ــ في �أزهى حللهم ــ على منازل الحي
م�صحوبي ��ن �أحيان ًا بالطبل والزمر �إال مظه ��ر ًا رمزي ًا اختطه المجتمع
ف ��ي المناط ��ق الح�ضري ��ة ف ��ي دول الخلي ��ج للإعالن ع ��ن (ال�شهادة)
العام ��ة التي يتوج ��ب على �أفراد المجتمع االعت ��راف بها .ولقد تحولت
تلك الم�سيرة �إلى �إعالنات في ال�صحف اليوم ُتهدي ال�شكر للحا�صلين
على الدكتوراه.
وم ��ن �أط ��رف م�شاهد ه ��ذا االرتباط �أن �أعلن �أح ��د المر�شحين في
االنتخاب ��ات العامة لمجل�س الأمة الأخيرة في الكويت� ،أنه �سوف يفتتح
برنامجه في ليلة كذا بح�ضور ابنه الذي تخرج في العلوم ال�سيا�سية من
�أمريكا ثم ي�صحب ذلك ع�شاء فاخر!!
ودليلن ��ا عل ��ى �شغف ال�ضمير الع ��ام في مجتمع ��ات الخليج بالتعلم،
�أن تقدي ��ره اختل ��ط بالأهازي ��ج ال�شعبية ،وم ��ا يرويه الكب ��ار لأطفالهم
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م ��ن ق�ص�ص قبل النوم� .إال �أن قي ��ام المدار�س الحديثة لم يكن بالأمر
ال�سه ��ل ،وكان اال�ستعا�ض ��ة عنه ��ا بتحوي ��ل (المجال�س �إل ��ى مدار�س).
فالحياة كما اكت�شفها من �سبقونا على هذه الأر�ض الطيبة هي مدر�سة
كبيرة.

المدار�س مجال�س:
كان ��ت (المجال�س) �أو (الديوانيات) لها مكانة التهذيب االجتماعي
وتب ��ادل الخب ��رة والمعلوم ��ات والأخب ��ار ،وتطورت ه ��ذه المجال�س �إلى
منتدي ��ات .وال�ش ��ك �أن �أول منت ��دى ُع ��رف ف ��ي مطل ��ع ه ��ذا القرن في
البحري ��ن ،كان منتدى ال�شيخ �إبراهيم بن محم ��د الخليفة الذي �سماه
الكات ��ب والمفك ��ر اللبنان ��ي /الأمريكي �أمين الريحان ��ي ب�شيخ الأدباء.
وت ��ردد عب ��داهلل الزائد على ه ��ذا المجل�س وهو �صغي ��ر ،فقد كان هذا
المجل� ��س �أو المنت ��دى الأدبي ه ��و بيت خالت ��ه �أي�ض ًا ،فق ��د كان ال�شيخ
�إبراهي ��م متزوج� � ًا م ��ن ح�صة يا�س ��ر الزائد خالة عب ��داهلل .ولقد كان
لعب ��داهلل الزائ ��د وال�شي ��خ �إبراهيم عالق ��ة روحية وفكري ��ة عر�ض لها
العديد ممن كتبوا عن �إحدى ال�شخ�صيتين(.)1
كان ��ت البحري ��ن ف ��ي العقدي ��ن الأولين من ه ��ذا الق ��رن ترفل في
بحبوح ��ة اقت�صادية لم تتوافر لأقرانها في الخليج؛ فقد كانت م�صائد
الل�ؤل� ��ؤ ت ��در عليها �أرباح ًا مجزية كما كان ��ت �أر�ضها تفي�ض بخير الزرع
وال�ض ��رع .ونح ��ن نع ��رف �أن �أي حركة �أدبي ��ة �أو �سيا�سي ��ة ال تتطور في
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المجتم ��ع �إال عل ��ى مهاد اقت�صادي مري ��ح ،وذاك يف�سر لنا وجود وكالة
لجل ��ب ال�صحف والمجالت العربية قبل فاتحة القرن (� )1895أن�ش�أها
ال�سيد عبدالرحمن مقبل الذكير ،فجلبت المجالت وال�صحف العربية
الت ��ي ارتفع الطلب عليها م ��ن الكثير من القراء في ذلك الوقت ،وذاك
يعني �أن هناك نخبة قارئة ومتعلمة في البحرين �آنذاك .لذلك �شهدت
(المجال�س) الأدبية والفكرية تطور ًا في ال�شكل في هذه الفترة ،ف�شكل
مرت ��ادو مجل�س ال�شيخ �إبراهيم بن محمد الخليفة النادي الأدبي الأول
ف ��ي المح ��رق قبل انق�ضاء العق ��د الثاني من الق ��رن .ولحق ظهور هذا
ناد �آخر في المنامة �أطل ��ق عليه م�ؤ�س�سوه ت�سمية
الن ��ادي تقريب ًا ظهور ٍ
المنتدى الإ�سالمي.
ه ��ذه الثنائية بي ��ن تحديث الما�ض ��ي والتطلع �إل ��ى الحديث طبعت
الحركة الثقافية في مناطق الخليج الح�ضرية حتى اليوم ،وهي تتجاوز
نظرية عالقة التحديث بالنفط ،فالنفط ــ كما قلت في �سياقات �أخرى
ـ� �ـ ق ��د عجل من ت�س ��ارع وتي ��رة النه�ضة ول ��م يبد�أها .لق ��د بد�أها ذاك
النف ��ر الم�ؤمن من �أهلنا في الخليج الذين �آمنوا بقيم الإن�سان في هذه
المنطقة وقدرته على الحياة والتطور.
ولعل ��ي هن ��ا �أتو�سع فيما قلته �آنف ًا �إن الحرك ��ة الفكرية والثقافية في
البحرين لم تقت�صر على �أبنائها ،فقد ا�ستقطبت هذه الحركة الفكرية
م�ساهمي ��ن م ��ن الكويت وال�سعودي ��ة وقطر وال�ساح ��ل العماني وعمان،
وكذلك البالد العربية ،ولعلني �أذكر هنا بع�ض الأ�سماء مثل عبدالعزيز
الر�شي ��د ،وعبداهلل الفرج (الكوي ��ت) ،ومحمد ب ��ن عبدالعزيز المانع
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(عنيزة ــ نجد) ،وحافظ وهبة من (م�صر) وغيرهم.

العوامل الأربعة:

ف ��ي العق ��ود الأربعة الأول ��ى من الق ��رن الع�شرين ت�أث ��رت البحرين
بعوام ��ل عدة �أدت �إلى ظهور وعي ثقافي جدي ��د ،ولعلي �أوجزها ب�أربعة
عوامل:

العامل الأول:
ه ��و الو�ضع االقت�ص ��ادي المريح ن�سبي ًا ال ��ذي �شهدته البحرين في
ال�سنوات الأخيرة من القرن التا�سع ع�شر والأولى من القرن الع�شرين،
ه ��ذا الو�ضع االقت�ص ��ادي المريح مهد لأبناء الطبق ��ة المي�سورة فر�ص
التعلي ��م ،فمنه ��م من علم �أبن ��اءه في الهند (جامع ��ة عليكرة) ،ومنهم
م ��ن توجه �إلى القاهرة وبغ ��داد .كما �شهدت البحرين افتتاح المدار�س
الأهلي ��ة �شبه الحديث ��ة �أو التقليدية ،وقد ا�ستقطب ��ت البحرين في هذه
الفترة بع�ض العقول الثقافية المبدعة من الخليج وخارجه.
وبذل ��ك كونت �أر�ضي ��ة ثقافية ن�ش� ��أت على �أثرها الن ��وادي الثقافية
وجلب ��ت المج�ل�ات وال�صحف العربي ��ة ،وتوطدت العالق ��ة بين مثقفي
البحري ��ن ونخبتها مع الدع ��وات الإ�صالحية في البلدان العربية� ،سواء
كان ��ت ذات توج ��ه �إ�سالمي نه�ض ��وي كان قدوته كتاب ��ات ال�شيخ محمد
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ر�شيد ر�ضا وكتابات �صحيفة (المنار)� ،أو ذات توجه تحديثي ذي نكهة
قومية معادية لال�ستعمار.

العامل ال�سيا�سي:
لق ��د تفاع ��ل هذا العام ��ل مع عدة متغي ��رات داخلية ف ��ي البحرين،
�إقليمي ��ة ودولية ،كان على ر�أ�سها التدخ ��ل البريطاني في �شئون الحكم
في البحرين والأزمة التي قادت في النهاية �إلى �إجبار المرحوم ال�شيخ
عي�س ��ى بن علي على ترك دفة الحك ��م .هذه الواقعة انق�سم فيها الر�أي
الع ��ام في البحري ��ن وت�أثر الن�سي ��ج االجتماعي والثقاف ��ي بها ،وتركت
ب�صمات عميقة �أثرت في ن�شاط النخبة المتعلمة والمثقفة ،وفي توازن
الق ��وى المحل ��ي .وقد �سم ��ى الإنجليز ه ��ذا التدخل ب� �ـ (الإ�صالحات)
و�سم ��اه الفري ��ق الآخر بالتدخ ��ل غير الم�ش ��روع في ال�شئ ��ون الداخلية
للب�ل�اد .كم ��ا �أن بع�ض �أبن ��اء الطليعة ف ��ي البحرين نظ ��روا �إلى وجود
الإر�سالية العربية (الهيئة التب�شيرية) في البحرين التي بد�أت �أعمالها
من ��ذ مطل ��ع القرن ،ببع� ��ض الريبة وال�ش ��ك ،و�أطلق البع� ��ض على الأب
زويم ��ر لقب «�ضيف �إبلي�س» .غير �أن مكتب ��ة الإر�سالية التي كانت توفر
بع� ��ض ال�صح ��ف والمجالت العربية ،ا�ستقطب ��ت �أول الأمر بع�ض هواة
الق ��راءة من ال�شباب الباحث عن المعرفة ،والتي �سرعان ما ان�صرفوا
عنها لي�ؤ�س�سوا مكتبة خا�صة بهم تحت ا�سم مكتبة �إقبال �أوال.
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ما يعنينا هو �أن (الهيئة التب�شيرية) قد حركت ال�سائد من المقوالت
والأع ��راف .وف ��ي ق�صة بدء ونهاية ن ��ادي �إقب ��ال �أوال�ُ ،سجلت لنا �أول
معركة فكرية في وقت متقدم من هذا القرن.
�إال �أن ه ��ذا الزخ ��م الثقافي �سرعان ما تبل ��ور وجاءت مح�صلته في
افتت ��اح �أول مدر�س ��ة ر�سمية حديثة هي مدر�سة الهداية في نهاية العقد
الثاني من القرن.

العامل الخارجي:
لقد �شهدت �سنوات العقدين الأولين من القرن الع�شرين ظاهرتين،
الأول ��ى ه ��ي انح�س ��ار الدولةالعثماني ��ة ،والثانية هي الح ��رب العالمية
الأول ��ى ،والتي �شهدت ال�سنوات الالحقة لها انت�شار اال�ستعمار الحديث
عل ��ى بق ��ع وا�سع ��ة من ال ��دول العربي ��ة ،وما خلف ��ه كل ذلك م ��ن ردود
فع ��ل لدى ال�شع ��وب .ولم يكن مجتمع البحرين بعي ��د ًا عن الت�أثر بذلك
الحدثين .ف�سق ��وط الرجل المري�ض (الدولة العثمانية) �سقوط ًا نهائي ًا
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى �أطلق يد اال�ستعمار الغربي دون رادع
ف ��ي معظم الب�ل�اد العربية .لقد �أ�شاع اال�ستعم ��ار الغربي �أن ّ
تدخله في
ال�شئ ��ون المحلية العربية يرمي �إلى �إ�صالح الآلة الإدارية وتنمية الدول
العربي ��ة وو�ضعه ��ا على الطري ��ق ال�صحيح والحديث م ��ن وجهة نظره.
وقاوم ��ه الأهلون من منطل ��ق الحفاظ على تراثه ��م وحقهم في اختيار
طرق تنمية مجتمعاتهم ،وبين طرفي ال�صراع تبلورت حركة عربية في
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كل بل ��د تنادي بالتخل� ��ص من اال�ستعمار ،بينما ن ��ادت قبل ذلك بفترة
بالتخل� ��ص من الحكم التركي حتى لو تم اال�ستعانة بالإنجليز! ولم تكن
البحري ��ن ،والتي �أ�صبح ��ت مزدهرة وم�ستعدة لالنط�ل�اق ا�ستثناء من
ذل ��ك ،فتدخل الإنجليز لما �سموه بالتحديث وو�ضع التنظيمات الإدارية
الحديث ��ة ،وبو�ض ��ع م�ست�شار �إنجليزي للمعاونة في ه ��ذا التحديث ،ولم
يك ��ن ذل ��ك دون معار�ضة خا�ص ��ة من النخبة المتعلم ��ة والتي تعتقد �أن
با�ستطاعته ��ا دون اال�ستعان ��ة بالأجنب ��ي ت�سيير �شئون الب�ل�اد .وال ي�سع
الم ��رء الي ��وم �إال �أن يق ��ول بعد �أن ي�ستعر� ��ض ال�شواه ��د التاريخية� ،إن
كلت ��ا المدر�ستي ��ن تحاوالن اجتهاد الأف�ضل ،فلق ��د تبلورت ر�ؤية النخبة
المثقف ��ة ف ��ي البحري ��ن في نهاي ��ة العقد الثان ��ي من ه ��ذا القرن على
الدخول في عملية �إ�صالح تبد�أ ب�إ�صالح الأخالق ونزع جذور الجهل.

العامل االجتماعي:
لق ��د واجهت م�شاريع الإ�صالح ــ كالعادة ــ قوى معار�ضة �شديدة هي
الق ��وى التقليدي ��ة في المجتم ��ع .ويحدثنا ــ من �أرخ لتل ��ك الفترة ــ عن
قيام خطباء الم�ساجد بالتعري�ض بفكرة الأندية والمدار�س ،ومعار�ضة
مظاهر التغيير هذه على �أنها ف�ساد للمجتمع ،والتحري�ض �ضده .لذلك
كان الإقب ��ال على المدار� ��س الحديثة �إقبا ًال متقطع ًا ،كما �أن المدار�س
نف�سه ��ا �أخذت منح ��ى الو�سط ّية لإر�ض ��اء الناقدي ��ن ،فكانت مناهجها
فيه ��ا القلي ��ل م ��ن الحديث والكثير م ��ن التقليدي .ولق ��د زاد من قدرة
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العام ��ل االجتماعي المحاف ��ظ على الت�أثير تراج ��ع الو�ضع االقت�صادي
في الثالثينيات وما بعدها ،عندما ت�أثر �سوق الل�ؤل�ؤ ،الم�صدر الأ�سا�سي
لالقت�ص ��اد ف ��ي البحرين ،بظه ��ور وانت�شار الل�ؤل�ؤ ال�صناع ��ي الياباني.
وف�س ��ر هذا البع�ض المحاف ��ظ هذا االنح�سار على �أن ��ه غ�ضب من اهلل
على المجتمع الذي �سار باندفاعه نحو التحديث ،وتزامن توقف ن�شاط
الأندي ��ة الأدبية ف ��ي و�سط الثالثيني ��ات مع هذا ال�ضم ��ور االقت�صادي
الدول ��ي والمحلي ،ودخل ��ت البالد في مرحلة �أندي ��ة الريا�ضة والثقافة
التي غلب عليها الن�شاط الأول.
لق ��د تفاعلت هذه العنا�صر الأربعة لتنتج حركة ثقافية في البحرين
(ديناميكي ��ة وغزيرة الإنتاج) .وحم ��ل القائمون عليها ر�سالة الإ�صالح
االجتماع ��ي والترب ��وي والثقاف ��ي ،كم ��ا حمل ��وا ق ��وة ال�شع ��ور الوطني
الإ�صالح ��ي .وكان ��ت الأعمال الأدبي ��ة التي �أنتجه ��ا رواد تلك المرحلة
�أعم ��ا ًال رائدة لها م ��ا للريادة من فتح الآفاق ،وعليه ��ا ما على الأعمال
الريادي ��ة من �ضع ��ف ،ولكن �أهميتها كم ��وروث ثقاف ��ي لمرحلة ثقافية
متمي ��زة �أدخلت البحري ��ن و�أهل الخليج بعامة ف ��ي ع�صر جديد كانت
�آفاقه غير محدودة.

عبداهلل بن علي الزائد:
كثي ��ر ًا ما طر�أ في ذهني المقارنة بين كافكا و�صديقه ماك�س برود،
وبي ��ن عبداهلل الزائ ��د و�صديقه را�شد بن �صب ��اح الجالهمة ،فالأوالن
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كاتب ��ان �أثرا في حي ��اة مجتمعهما كل بطريقته الخا�صة ،ومازال العالم
يحتف ��ي بكتابات كافكا ومازلنا هنا نحتفي بالخطوات الرائدة لعبداهلل
الزائ ��د ،كالهم ��ا انتقل �إلى العال ��م الآخر في �سن مبك ��رة ،كافكا عن
واحد و�أربعين عام� � ًا والزائد عن واحد وخم�سين عام ًا .ولكن المقارنة
تكتم ��ل ب�أن كافكا قد ن�ش ��ر عدد ًا محدود ًا من ق�ص�ص ��ه الق�صيرة قبل
وفات ��ه� ،أم ��ا �أعماله الخالدة فقد تركها مخطوط ��ة عند �صديقه ماك�س
برود و�أو�صاه ب�إتالفها بعد موته ،ولكنه لم يفعل ،بل فعل العك�س ،عكف
عل ��ى ن�شرها فترك للإن�سانية �أعم ��ا ًال عظيمة من دُرر النثر الق�ص�صي
والروائ ��ي الفاتن� .أما الجالهمة ــ فكم ��ا يحدثنا مبارك الخاطر الذي
�أرخ لعب ��داهلل الزائ ��د ـ فق ��د ق ��ام بتنفيذ و�صي ��ة �صديقه وق ��ام بحرق
المل ��ف ال�سيا�سي الذي �أودع ��ه الزائد بحوزته .ولربما كان ذاك الملف
ال�سيا�سي يحمل �أف�ضل �إنتاج الزائد الفكري و�أخ�صبه.
لق ��د كان الزائد نت ��اج ع�صره ونتاج الحركة الأدبي ��ة والفكرية التي
وع ��ت ف ��ي العقد الثاني ون�ضجت ف ��ي العقد الثالث و�أثم ��رت في العقد
الرابع من هذا القرن ،وهو ممثل لع�صره .ولم يكن الزائد رج ًال فقير ًا
�أو م ��ن �أ�س ��رة هام�شية ،و�إنم ��ا كان من �أ�سرة غنية ف ��ي المال والن�سب
ت ��زاول تجارة الل�ؤل�ؤ ،التج ��ارة الأرفع وقتها في الخلي ��ج والأكثر �إدرار ًا
للربح ،و�آل زايد منت�شرون اليوم في الخليج فهم عائالت غنية ووطنية
كم ��ا في الكويت ،فين�س ��ب الغانم والقطامي وال�صقر له ��ذه العائلة مع
عائالت �أخرى .لم يتعلم الزائد تعليم ًا منتظم ًا حديث ًا كما تجمع العديد
م ��ن الم�صادر ،ولكن ��ه كان ن�شط ًا ولماح ًا متقد الذه ��ن .حفظ القر�آن
ودر� ��س اللغ ��ة العربية وا�ستفاد من خبرة الحي ��اة من تلك (المجال�س)
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الت ��ي كان ي�ؤمها ،وكانت مدينة المح ��رق في ريعان �شبابه وتفتح حياته
ه ��ي مركز الثقل التجاري والخدم ��ي للخليج .ا�ستفاد ون�ضج من تردده
عل ��ى مجل�س ال�شي ��خ �إبراهيم بن محمد الخليف ��ة ،ومزاملته له والذي
كان تربط ��ه ب ��ه قرابة عائلي ��ة وفكرية مع ًا ،على الرغم م ��ن �أن الأخير
يكبر الزائد بحوالي �أربعة عقود من الزمن على الأقل .وكان للم�صادفة
وت�صاري ��ف الزم ��ن ت�أثير في خ ��ط �سيرة حياة الزائ ��د الق�صيرة ،فقد
كان تاج ��ر الل�ؤل� ��ؤ مت�ص�ل ً�ا بثغ ��ور الهن ��د والخليج ،وكان ��ت بومبي بكل
�صخبها و�ضجيجها مح ��ط الرحالة ،فت�أثر بتلك الحياة ال�صاخبة عند
ملتقى حك ��م (الراج) وبتقاليد الهند العظيمة ،فتعلم هناك بع�ض ًا من
اللغ ��ة الإنجليزية وكثير ًا م ��ن �أ�سرار ال�سيا�سة ،خا�صة فيما بعد الحرب
العالمي ��ة الأول ��ى ،حيث ن�شطت حرك ��ة ا�ستقالل هندية �ض ��د الإنجليز
ف ��ي الوقت الذي كان ��وا بالكاد م�ستولين على منطق ��ة غنية جديدة في
الخليج.
لقد كان �شديد المالحظة نابه ًا متتبع ًا للقراءة واال�ستماع والتعليم.
لدي ��ه ا�ستعداد فطري للربط بي ��ن الظواهر فيما حوله ،مما �أعانه على
تجدي ��د فكره ،والنظر في كف ��اح الأمم الأخرى وطموحاتها ،وم�سه كما
يم� ��س الدع ��اة ويمتحن �أهل ال ��ر�أي ما �أخرج به من وطن ��ه ،بعد ق�ضية
اته ��م فيها بالتزييف في بيعه ل�ؤل�ؤة من الل�ؤل�ؤ ال�صناعي على �أنها ل�ؤل�ؤة
طبيعية ،فحوكم و�صدر قرار بنفيه .لقد كان مظلوم ًا ،فقد ا�شترى تلك
الل�ؤل�ؤة من تاجر لل�ؤل�ؤ في بومبي لم ي�ستطع �أن يثبت عليه التهمة الحق ًا.
�شع ��ر بغ�صة من جان ��ب وا�ستفاد م ��ن تلك الم�صيبة م ��ن جانب �آخر،
فط ��اف ببلدان في �سنوات النف ��ي لم يكن با�ستطاعة معظم �أبناء جيله
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الو�ص ��ول �إليها ،منها باري�س ولندن ،كما طاف بم�صر والعراق وال�شام،
وذلك في نهاية الع�شرينيات و�أوائل الثالثينيات من هذا القرن.
هذه الأ�سفار يقوم بها رجل نابه ذو فطرة للمالحظة والتحليل �أغنت
تجربت ��ه ،وم ��ن يطلع على بع� ��ض ر�سائله المتناث ��رة والمر�سلة من تلك
المدن والأم�صار والمن�شورة في �أكثر من م�صدر ي�شعر بدقة المالحظة
و�صالبة الت�شبيه .وهذه بع�ض من ر�سالته �إلى ال�شيخ �إبراهيم.

فبعد التحية يقول:
«في الهند :حكم على غاندي بال�سجن �ست �سنين ،ويقال �إنه �سوف
يبع ��د عن الهند ،ول ��م تحدث ا�ضطراب ��ات �إال قلي ًال ،وت ��رى ال�سيارات
ّ
الحا�ض ��ة على ال�سكوت� ،أما المقاطعة
غادي ��ة ورائحة تنثر المن�شورات
فق ��د ت�ضاعفت �أ�ضعاف ًا كثيرة بجمي ��ع �أنواعها ،ولما يقر قرار الزعماء
على �شيء.
وف ��ي م�صر �ألغي ��ت الحماية و�أبدل ا�سم ال�سلطان ف� ��ؤاد ف�صار الآن
«جالل ��ة ملك م�صر واحتفل بذلك ر�سمي ًا ف ��ي  20مار�س ،و�سيظل يوم
 15من ��ه عي ��د ًا في كل عام ،وت�ألفت الوزارة ،و�أبرق جاللة ملك �إنجلترا
�إلى جاللة ملك م�صر يهنئه باال�ستقالل الموهوم واالحتالل المعلوم..
الخ(.»)2
وفي ر�سالة �أخرى م�ؤرخة في  9يناير 1931م� ،إبان �إقامته في لندن،
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كتبه ��ا ل�صديق ��ه ورفيق �أ�سفاره ال�شيخ محمد ب ��ن عي�سى الخليفة يقول
فيها:
«لن ��دن حلوة لذيذة ،ولي�س مثل البلدي ��ات الهنديات التي كنا نعي�ش
فيه ��ا ،عل ��ى �أن ه ��ذا الأن�س وه ��ذا االن�ش ��راح �أغلبه في الط ��رق ،وبعد
التجوال ت�سير �إلى م�سكنك فتجد كل ما ي�سرك.
لندن بالد عظيمة �سكانها نحو �سبعة ماليين ،ويم�شي فيها �أكثر من
مائ ��ة �ألف «موتر (�سيارة) وع�شرين �ألف «ب�س (حافلة) وتحت الأر�ض
(الري ��ل) ..ولك ��ن الغالي كثي ��ر ًا هو ال�سجاير ـ� �ـ فالذي عندن ��ا ب�آنتين
هن ��ا ب�ست �آنات ،والكبري ��ت بنحو �آنة لأن هذه الأ�شي ��اء عليها �ضرائب
باهظة»(.»)3
لق ��د �ساف ��ر وارتحل وتعلم و�شاهد ،و�شحذت ر�ؤيت ��ه ال�سيا�سية وعيه
الوطن ��ي وتعددت م�صادر ثقافت ��ه ور�أى العالم وعرف �سمينه من غثه،
لذل ��ك م ��ا �إن عاد �إل ��ى البحرين بع ��د انق�ضاء فترة عقوبت ��ه حتى جد
ف ��ي و�ضع ما اعتقده �ضروري� � ًا مو�ضع التنفيذ� ،إن�ش ��اء مطبعة و�إ�صدار
جريدة.

عبداهلل الزائد رائد لل�صحافة والمقال ال�صحفي:
على الخلفية التي حاولنا ر�سم بع�ض من خطوطها العري�ضة ظهرت
مطبع ��ة (البحري ��ن) وجري ��دة (البحرين) ،و�إن كنا نع ��رف على وجه
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الدق ��ة متى �ص ��درت جريدة (البحري ��ن) ومتى توقف ��ت ،لأن �أعدادها
ق ��د و�صل ��ت �إلينا ،ف�إن االختالف ��ات في تاريخ �إن�ش ��اء المطبعة ظـاهرة
ف ��ي الكتابات التي تناول ��ت المو�ضوع ،فبع�ضها يهمل ��ه وبع�ضها يعدله،
والخاط ��ر في الإ�ص ��دار الأول من كتاب ��ه (نابغة البحري ��ن) ي�شير �إلى
عام 1934م على �أنه عام �إن�شاء وت�شغيل المطبعة ،ثم يعود في الطبعة
الثاني ��ة م ��ن كتاب ��ه المذكور ليق ��ول �إنها �أن�شئ ��ت بين عام ��ي 1931م ــ
1932م .وال�سب ��ب الذي غير الخاط ��ر ر�أيه في الت�أريخ لإن�شاء المطبعة
لأجل ��ه و�أورده ،كان ر�سال ��ة م ��ن �أحد عم ��ال المطبعة كتبه ��ا في مطلع
1934م وا�ست ��دل بها الخاطر على �أن ��ه في ذاك التاريخ كانت المطبعة
تعم ��ل .ولك ��ن هذا ال�سند في نظرن ��ا لي�س بال�سند القاط ��ع ،خا�صة �إذا
قارن ��ا تواريخ ر�سائل الزائد من الخارج الت ��ي امتدت �إلى �سنة 1933م
ول ��م يذك ��ر فيها من قري ��ب �أو بعيد مو�ضوع المطبعة ،ب ��ل كانت �شكواه
دائم� � ًا م ��ن موا�سم الل�ؤل� ��ؤ ال�ضعيفة .و�أكثر الظ ��ن �أن �سند الخاطر في
ر�سالة عامل المطبعة قد انتابه تحريف في التاريخ .لذلك ف�إنني �أرجح
�أن تك ��ون المطبعة قد �أن�شئت بين �سنتي 1934م ــ 1935م وربما بعدها
بقلي ��ل .ومن الالفت �أن يكون معظم عم ��ال المطبعة من الأهالي �أبناء
الب�ل�اد (من خالل قائمة �أ�سمائهم التي ن�شرها الخاطر) ويقودنا هذا
�إل ��ى ا�ستنتاج �أن بع�ضهم كان قد عمل في المطبعة الأولى الحجرية ثم
المطبعة المط ّورة بعد ذلك.
وج ��ود المطابع ظاه ��رة دالة على االهتمام بالكلم ��ة المطبوعة من
المجتم ��ع ،وعندم ��ا نع ��رف �أن البحرين قد احت�ضن ��ت مطبعة حجرية
منذ مطلع القرن تقريب ًا ــ وقد فات م�ؤرخي الطباعة في البالد العربية
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الإ�ش ��ارة �إل ��ى هذا التاريخ ــ فه ��ذا هو دليل �آخر عل ��ى الحركة الفكرية
المتنامية.
لقد �أ�صدر عبداهلل الزائد �صحيفة (البحرين) الأ�سبوعية في مار�س
1939م وا�ستمرت �ست ��ة �أعوام تقريب ًا واحتجبت في عام 1944م ،ومن
الالفت �أنها �صدرت قبل �ستة �أ�شهر من اندالع الحرب العالمية الثانية،
ف ��ي الوق ��ت الذي كانت �أ�ص ��داء الحرب تت�صاعد ،لذلك ف� ��إن التحليل
القائل �أن الجريدة �صدرت من �أجل م�ساندة المجهود الحربي للحلفاء
ه ��و تحلي ��ل لي� ��س بالبعيد ع ��ن ال�صحة ،ولكن ��ه لي�س التحلي ��ل الكامل،
ف�شخ�صي ��ة عبداهلل الزائد وخبرته وطموحه والأفكار التي كان يحملها
وين�شره ��ا ومواقف ��ه الوطني ��ة كلها �صبت ف ��ي �أنه كان الخي ��ار الأف�ضل
للت�صريح له ب�إ�صدار الجريدة.
كم ��ا ال يمك ��ن �أن تفوت الإ�شارة �إلى وعي ال�سلط ��ات البريطانية في
الخلي ��ج ف ��ي ذلك الوق ��ت لأهمية ا�ستقط ��اب النخبة من �أه ��ل الخليج
ل�صالح حربهم �ضد المحور ،وهي نخبة قارئة ومعار�ضة في نف�س الوقت
للممار�س ��ة البريطانية في المنطقة ،ب ��ل ومتفهمة �إن لم تكن متعاطفة
م ��ع المحور ال حب ًا فيه ،ولكن كره ًا ف ��ي الممار�سات البريطانية .وكان
ا�ستقطاب هذه النخبة عملية مركزية في ال�سيا�سة البريطانية المحلية
ف ��ي الخلي ��ج ،لذلك نجد �أن الإ�شارات العامة ف ��ي ال�سيا�سة البريطانية
وقته ��ا هي التلمي ��ح ب�إمكان تحقي ��ق الطموحات الت ��ي كان ي�سعى �إليها
العرب عامة و�أهل الخليج خا�صة.
وم ��ن �أجل ا�ستقطاب النخبة والعامة عل ��ى ال�سواء� ،سعت ال�سلطات
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البريطانية بجانب الترخي�ص للزائد ب�إ�صدار جريدة (البحرين)� ،إلى
�إن�ش ��اء محطة�إذاعة (�إذاعة البحري ��ن) وافتتحت في نوفمبر 1940م.
ب ��د�أت بن�ص ��ف �ساعة بث وبع ��د عامين امت ��د البث �إلى �ساع ��ة كاملة،
وكان ��ت �إذاعة البحري ��ن وجريدة الزائد تتب ��ادالن التعليقات ،وال يكاد
يخل ��و ع ��دد من جري ��دة (البحري ��ن) �إال وقد ت�ص ��دره تعلي ��ق الإذاعة
ال�سابقة ليوم الن�شر في �صفحتها الأولى .ومن �أجل ا�ستكمال ال�سيطرة
عل ��ى المناخ الإعالمي ،تو�سع عر�ض الأف�ل�ام الدعائية و�أخبار الحرب
ف ��ي (مر�سح البحرين) كم ��ا كانت ت�سمى ال�سينم ��ا .وكانت قد �أن�شئت
ك�شرك ��ة ف ��ي ع ��ام 1937م وكان الزائ ��د مديرها الأول م ��ن بين بع�ض
التجار والمهتمين(.)4
كان الزائد �إذن �شخ�صية ديناميكية في الو�سط الثقافي وال�سيا�سي
ف ��ي البحري ��ن والخليج ،ولم يكن �أمين الريحان ��ي مخطئ ًا عندما �أ�شار
�إلي ��ه مبك ��ر ًا ب�أن ��ه (�سلك الكهرب ��اء بين الأدب ��اء) .وكان ��ت �شخ�صيته
تتمتع باال�ستقاللية ،وبرغم الرقابة المفرو�ضة عليه لم تمنعه من خو�ض
مو�ضوع ��ات �شائكة في كتابات ��ه في الجريدة ،كالم�شكل ��ة الفل�سطينية،
والوح ��دة العربي ��ة ،ووح ��دة دول الخلي ��ج ،وق�ضايا الإ�ص�ل�اح المحلي،
وعالق ��ات البحرين ب�إيران .كما حملت �صحيفت ��ه �آراء مختلفة ب�أقالم
كت ��اب من الخليج ،وكذلك تابع ��ت ق�ضايا �إمارات الخليج المحلية ،كما
كانت متنف�س ًا للن�شر فحفظت لنا �سج ًال متكام ًال من ال�شعر الكال�سيكي
ل�شعراء من البحرين ومن منطقة الخليج العربي.
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�شكل الجريدة:

ق�سمت �صفحات الجريدة الأربع �إلى ثالثة �أعمدة طولية وفي بع�ض
الأوق ��ات �أربعة �أعمدة لل�صفحة الداخلي ��ة ،وبع�ضها ي�صل �إلى �ست في
بع� ��ض ال�صفحات الداخلي ��ة .ولم تكن �شاذة في هذا ال�شكل الإخراجي
عن بقي ��ة ال�صحف العربي ��ة ال�سائدة وقتها ،فكان ��ت (الأهرام) تطبع
تقريب ًا بنف�س ال�ش ��كل ،وذلك ل�ضرورات فنية اقت�ضتها قدرات المطابع
وقته ��ا ذات ال�صف والتنفي ��ذ اليدوي .تحوي ال�صفح ��ة الأولى المقال
االفتتاح ��ي ـ� �ـ في الغالب ـ وموجز الأنب ��اء الخارجية وبع�ض الإعالنات،
وكان ��ت ت�ستق ��ي الجريدة �أخبارها ع ��ن طريق الوكال ��ة البريطانية في
البحرين ومن الإذاعات والجرائد العربية.
�أم ��ا ما يتعلق بالتحري ��ر ال�صحفي فقد �ساي ��رت الجريدة مثيالتها
م ��ن الجرائ ��د العربي ��ة ،فبجان ��ب الم ��ادة الإعالني ��ة والأخب ��ار هناك
المقال ال�صحفي الذي اعتمد عليه الزائد مت�أثر ًا بالمدر�سة ال�شامية/
الم�صرية التي بد�أت ع�صر ال�صحافة في م�صر ،كما ن�شرت ال�صحيفة
بع� ��ض المقاب�ل�ات ال�صحفي ��ة ،وب�شكل �أق ��ل التحقي ��ق ال�صحفي ،كما
ظهرت بدايات للأق�صو�صة.

مقالة الزائد في جريدة البحرين:

عب ��داهلل الزائ ��د كان ابن ع�صره ،جاء �إل ��ى المقالة من باب الأدب
وطاوعت ��ه لغته الثرية ــ فقد كان �شاع ��ر ًا �أي�ض ًا ــ ليطوع بناء مقالته بما
يمك ��ن �أن ي�سم ��ى ال�سهل الممتن ��ع ،ف�إن كتب في ال�سيا�س ��ة �أو االجتماع
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ف� ��إن لغته الأدبية الجزلة والمبا�ش ��رة تعطي مقالته ال�سال�سة والفهم ال
للخا�صة فقط بل للعامة.

لنقر�أ بع�ض ًا من افتتاحية العدد الأول:

«لق ��د �صممت على جع ��ل هذه الجريدة ح ��رة ال ت�ستعبد لأحد كائن ًا
م ��ن كان� ،صريحة ال تعرف الرياء وال النف ��اق� ،ستقول عن الأبي�ض �إنه
�أبي� ��ض ،وعن الأ�سود �إنه �أ�س ��ود ،و�إذا ا�ضطرتها الظروف �إلى ال�سكوت
فهي على كل حال لن ت�سمي الأبي�ض بالأ�سود.
ول ��ن تكون له ��ا عين للتطلع �إلى عورات النا� ��س ال�شخ�صية ،وال �أذن
ل�سماع الو�شايات المغر�ضة ،وال يد ال�ستجداء المال �أو ابتزازه ،وال رجل
لل�سع ��ي لغير ال�صال ��ح العام ،و�أخير ًا لن يكون لها قلب ينب�ض بغير حب
العروب ��ة والوطن ،ف� ��إن عا�شت فلهما و�إن ماتت فف ��ي �سبيلهما .ونرجو
م ��ن الهيئات والأفراد �أال ينظروا �إل ��ى النقد البريء في �سبيل ال�صالح
الع ��ام بعين �ضيقة ،فلن يكون الإ�صالح في الم�ستقبل �إال بمعرفة عيوب
الحا�ض ��ر ،ولوال الخط�أ ما عرف ال�صواب ،هذه الجريدة �ستكون منبر ًا
عام� � ًا لي�س لأبناء البحرين فق ��ط ،ولكن لجميع �أبناء الخليج والجزيرة
العربية»(.)5
جزال ��ة الن� ��ص وعمق ��ه وو�صوله �إلى اله ��دف مبا�ش ��رة ين�سجم مع
و�ض ��وح الفكرة ومبادئ ال�صحافة التي عرف ��ت في وقت الحق ،ويقيني
�أن ه ��ذه المب ��ادئ التي و�ضعه ��ا الزائ ��د �أمامه كي يحققه ��ا في العمل
ال�صحفي لم يرق �إليها حتى بع�ض العمل ال�صحفي الحالي في الخليج،
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بع ��د ث ��روة النفط ،فقد كان لدى نخب ��ة ذاك الجيل ثروة المبادئ وهي
الأعظم والأر�س ��خ ،ون�ستطيع �أن نعلم �شبابنا دار�سي الإعالم اليوم من
ه ��ذا الن� ��ص الم�ضغوط والملخ� ��ص زبدة مبادئ ال�صحاف ��ة الحديثة،
حتى دون �إ�ضافة �إال ي�سيرها ،كما �أن هذا الن�ص لو قر�أته اليوم �أو غد ًا
دون معرف ��ة م ��ن كتبه وفي �أي زمان العتقدت �أن ��ه ن�ص حديث وجديد
في مفاهيمه �أي�ض ًا.
ولأن الم�ص ��ادر التاريخي ��ة ت�ؤكد لنا �أن الزائد ه ��و في الغالب الذي
قام بتحرير الجريدة وتبو يبها.
ول ��م يكن ل ��ه م�ساعدون ف ��ي التحرير ،ول ��م يظهر عل ��ى �صفحاتها
ف ��ي �أي وق ��ت �أ�سماء هيئة تحري ��ر ،ف�إن افترا�ضنا �صحي ��ح �إن قلنا ب�أن
الن�صو� ��ص المن�شورة كان معظـمها �إن لم يكن كلها بقلم الزائد نف�سه،
ع ��دا تلك المو�ضوعات التي كان كتابه ��ا ير�سلونها �إلى الجريدة ،وتوقع
ب�أ�سمائهم �أو ب�أ�سماء مخت�صرة �أو م�ستعارة.
لذلك ف�إن الزائد الم�شبع بالكثير من الطموحات ال�سيا�سية الوطنية،
ط ��رق �أكثر م ��ن مو�ضوع �سيا�سي داخل ��ي و�إقليمي على ال�س ��واء ،ولعلنا
نذك ��ر بكثير من االطمئنان �أن الزائد �أول من دعا �إلى «مجل�س التعاون
في الخليج ،وفي افتتاحية مطولة له يقول في بع�ضها:
«م ��رار ًا كتبنا في ه ��ذا المو�ضوع «االتحاد بين البل ��دان العربية في
الخلي ��ج» وقد وق ��ف محرر هذه الجريدة �شخ�صي ًا عل ��ى �آراء الكثيرمن
�أم ��راء الخلي ��ج و�شيوخه ،كما �أنه ــ �أي الكاتب ــ مت�أكد من �أن بريطانيا
ال تعار�ض هذا الم�شروع ،فيما لو �أبدى �شيوخ الإمارات رغبتهم في هذا
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االتحاد ،بل �إنها على الأرجح �ستبادر �إلى الم�ساعدة والمعونة.
نعي ��د هنا م ��ا كررناه م ��رار ًا ،هو �أن اتح ��اد الإم ��ارات العربية في
الخليج ال يعني �أن يتنازل �أي �أمير عن عر�شه� ،أو يفقد �شيئ ًا من نفوذه
�أو ينق� ��ص �شيئ ًا من دخله ،بل عل ��ى العك�س ف�إن الحروب بين الإمارات
�ستزول وتنعدم ،ويحل محلها �سلم و�أمان دائمان.
به ��ذا ال�سل ��م والأمان �سي�صبح مركز كل عائل ��ة مالكة في �أي �إمارة
وطيد ًا ثابت ًا ال يتزعزع».
ثم يذهب ليف�صل خط ��وات م�شروعه ،مثل �إلغاء الجوازات ،و�إن�شاء
مجل� ��س �أعل ��ى للإم ��ارات ،وتوحيد البرام ��ج الدرا�سية ،وحت ��ى اقتراح
تمويل االتحاد وم�ؤ�س�سته الع�سكرية .لقد كتب الزائد في �إن�شاء المجل�س
الكثي ��ر كما ت�ص ّدى للفتنة الطائفي ��ة و�شجبها ،كما نادى بالإ�صالح في
المرافق العامة.
وف ��ي تعميم الوعي بالدين ال�صحيح ،ن ��رى الزائد ين�شر ر�سالة من
�أح ��د الق ��راء ف ��ي عدد «فبراي ��ر 1943م ي�س� ��أل عن (المح ��و) وقراءة
الق ��ر�آن الكري ��م عل ��ى المر�ض ��ى ،فيجيب ب� ��أن «القر�آن �شف ��اء لما في
ال�ص ��دور من زيغ ونفاق و�ضالل ،ولم يجعله اهلل جلت قدرته �شفاء لما
ف ��ي الأبدان من عل ��ل و�أ�سقام .وقد خلق اهلل للأمرا� ��ض البدنية �أدوية
ت�ستخرج من �أع�شاب وغير �أع�شاب تتكون بقدرته تعالى� ..أما (المحو)
�أو (الجوامع) �إنما هي �شعوذة وتدجيل ومحاولة اكت�ساب وابتزاز �أموال
النا�س».
ف ��ي المج ��ال االجتماع ��ي ن ��رى �أن الزائد بحك ��م ن�ش�أت ��ه يميل �إلى
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المحافظ ��ة خا�ص ��ة و�أن ��ه متزوج م ��ن �أكثر من زوجة ،فنج ��د في عمود
(الن�سائي ��ات) في الجريدة (عدد  4فبراي ��ر 1943م) ن�صائح للزوجة
ف ��ي كيفي ��ة معاملة زوجها ـ� �ـ فنقر�أ« :بع� ��ض الزوجات ـ� �ـ ومنهن مكان
الزوج ��ات ــ يعتقدن �أن (تغيير) الرجل �أي �إثارته بتحريك غيرته ــ هي
�أ�ضم ��ن و�سيلة لإ�شعال ن ��ار حبه ،وا�ستبقائه ،فه ��ن يعتمدن تكرار ذكر
�أم ��ر معين �أو ذك ��ر حوادث معينة تثي ��ر �شبهة الرج ��ل وتحمله على �أن
تهج� ��س في نف�سه الهواج� ��س وال�شكوك والظنون ..الخ ثم يذهب ليقدم
الن�صائح تحت كلمة (�إذا) فيقول�« :إذا ارتفع �صوت الزوج الثائر وجب
�أن ينخف� ��ض �صوت الزوجة حتى تمر العا�صف ��ة ،ال ي�ضايق الرجل �أكثر
من مغالطة ال�سيدة ،وال�سيدة المغالطة ممقوتة .الجن�س اللطيف يحب
المغالطة».

الخاتمة:

لم يك ��ن عبداهلل الزائد بالرجل الم�ساي ��ر لل�سيا�سة البريطانية في
الخلي ��ج ،عل ��ى الرغم م ��ن تجنيد �صحيفت ��ه لأخبار الح ��رب والدعاية
للحلف ��اء ،ب ��ل والن�شاط في جم ��ع التبرعات المالي ��ة للمجهود الحربي
البريطان ��ي م ��ن كل �إم ��ارات الخلي ��ج .ولكن ��ه كان رج ًال وطني� � ًا يرجو
الخي ��ر لوطنه ولمنطقته ولأمت ��ه ،ويبدو �أنه فقد الأم ��ل في �أن انت�صار
الحلف ��اء الو�شيك عل ��ى �أعدائهم ف ��ي المحور يمكن �أن يق ��دم �إمكانية
تحقي ��ق بع�ض من الوع ��ود لما قدمه ال�شعب في الخلي ��ج من الم�ساندة
وتح�صي ��ن الجبه ��ة الداخلية �ضد �أي اختراق ��ات للمحور وقت الحرب.
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لذل ��ك فقد ن�شر الزائد مو�ضوع ًا حول اتحاد �إمارات الخليج ،الم�شروع
ال ��ذي يحلم به ويع ��ود �إليه مجدد ًا ،عندما ظهر �أن الحرب تكاد تح�سم
ل�صال ��ح الحلف ��اء .ولك ��ن ال�سيا�س ��ة البريطانية كانت ت ��رى غير ذلك،
ثان كان قد �أر�سله ون�شر المقال
فتجاه ��ل تعليمات الرقيب على تعدي ��ل ٍ
ف ��ي الجريدة ،مما اعتبرته ال�سلط ��ة البريطانية خروج ًا عن �سيا�ستها،
و�أدى ه ��ذا الح ��ادث �إلى احتجاب الجريدة الحق� � ًا .وكان الزائد يعاني
م ��ن التخلي ع ��ن الوعود على الم�ستوى ال�شخ�ص ��ي والوطني ،فلج�أ �إلى
معاقرة الخمر التي �أودت بحياته ال�سريعة والديناميكية مبكر ًا.
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�أنوار النه�ضة

جريدة حرة
�صممت على جعل هذه الجريدة حرة ال ت�ستعبد لأحد كائن ًا من
«لقد
ُ
كان� ،صريحة ال تعرف الرياء وال النفاق� ،ستقول عن الأبي�ض �إنه �أبي�ض،
وعن الأ�سود �إنه �أ�سود .و�إذا ا�ضطرتها الظروف �إلى ال�ســكوت فهي على
كل ح ��ال لن ت�سم ��ي الأبي�ض بالأ�سود .ولن تكــــون له ��ا عين للتطلع �إلى
ع ��ورات النا� ��س ال�شخ�صي ��ة ،وال �أذن ل�سماع الو�شاي ��ات المغر�ضة .و ال
ي ��د ال�ستجداء المال� ،أو ابتزازه .وال رج ��ل لل�سعي لغير ال�صالح العام.
و�أخير ًا لن يكون لها قلب ينب�ض بغير حب العروبة والوطن .ف�إن عا�شت
فلهم ��ا ،و�إن ماتت ففي �س ��بيلهما .وهي ت�أمل بعطف الأهالي ،وت�ش ��جيع
ال�ش ��باب �أن ت� ��ؤدي ر�س ��التها عل ��ى �أكمل الوج ��وه .وترجو م ��ن الهيئات
والأف ��راد �أن ال ينظروا �إلى النقد البريء في �سبيل ال�صالح العام بعين
�ضيق ��ة ،فلن يكون الإ�صالح في الم�ستقب ��ل �إال بمعرفة عيوب الحا�ضر،
ولوال الخط�أ ما عرف ال�صواب ،هذه الجريدة �ستكون منبر ًا عام ًا لي�س
لأبن ��اء البحرين فقط ،ولكن لجميع �أبناء الخلي ��ج والجزيرة العربية».
افتتاحية العدد الأول لجريدة البحرين ــ مار�س1939
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مناق�شة هادئة
طالعتن ��ا �إذاع ��ة برلي ��ن م�ساء ال�سب ��ت الما�ضي ب�إذاع ��ة طويلة عن
جري ��دة (البحري ��ن) قال ��ت فيه ��ا �إنه ��ا م ��ا كانت تح ��ب �أن ت ��رد على
جري ��دة عربية .و�أن جريدة عربية ت�صدر ف ��ي البحرين يجب �أن تكون
رم ��ز ًا للإخال� ��ص والوطني ��ة و�أن ال تجع ��ل نف�سها �آلة �صم ��اء في �أيدي
الم�ستعمرين.
وقال ��ت �إن عل ��ى جريدة (البحري ��ن) �أن ال ت�صمن ��ا بالتطفل ،وكان
عليه ��ا �أن تق ��ف من الم�ستر بلجري ��ف موقف ًا محاي ��د ًا ال �أن تدافع عنه
ـ� �ـ و�إل ��ى هن ��ا كان كالمها رد ًا على م ��ا قلناه حقيقة وه ��و خا�ص ب�إعانة
فل�سطين فقط ،وكنا من الم�صيبين وهي من المغر�ضين.
ولكن بعد ذلك دفعها خ�صب الخيال �إلى �أن تقر�أ في جريدتنا �أ�شياء
ل ��م تكتب فيها وتنبري لل ��رد عليها ،وتذكرنا بما قلناه ونقوله دائم ًا من
�أن مب ��د�أ جريدتنا (ال�صراحة وقول الح ��ق) .و�أخير ًا قالت (�إننا نقول
لأ�صدقائنا �أ�صحاب جريدة البحرين قولوا خير ًا �أو ا�سكتوا).
وجري ��دة (البحري ��ن) ال ترد على هذه الإذاع ��ة بالتف�صيل .ولكنها
ترد على النقطة الأ�سا�سية في المو�ضوع فتقول� :إن على �ألمانيا �أن تفت�ش
لها عن �أ�صدقاء في غير بالد العرب فتدافع عنهم لتك�سب �صداقتهم.
�أم ��ا الع ��رب ف�إنهم حلفاء طبيعيون للإنجلي ��ز .و�إذا جرى �أي �شيء كما
هو جار في فل�سطين ،فذلك كما يجري بين ال�صديق و�صديقه �إذا بغى
عليه وه�ضم حقوقه ،يتعاركان ويت�شاتمان ويت�صافعان و�أخير ًا ي�صفيان
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م ��ا بينهما من خ�ل�اف ،وهما في �أثناء كل ذل ��ك �صديقان متوادان �إذا
اعت ��دى عليهما ثالث لأوقفا ما بينهما من خالف و�صمدا له حتى يرتد
بالخيب ��ة والخ�سران ،وال ننكر �أنه �أحيان ًا ت�صل الحالة �إلى الي�أ�س ولكن
العرب والإنجليز لم ي�صلوا �إلى هذا الحد.
�أج ��ل� ،إن �إذاع ��ة برلي ��ن ق ��د وج ��دت لها مج ��ا ًال وا�سع ًا ف ��ي ق�ضية
فل�سطين كما يقول ال�شاعر:
«ل �ق��د وج���دت م �ج��ال ال �ق��ول ذا �سعة
ً
ً
ف� � ��إن وج � ��دت ل �� �س��ان �ا ن��اط��ق��ا فقل»

ولك ��ن نحن العرب ف ��ي كل بقعة من بقاع الأر�ض نوجد فيها �ساعون
دائب ��ون عل ��ى ت�سوية ه ��ذه الم�س�ألة ،ونح ��ن �أعرف ب�سبي ��ل كفاحنا من
�ألماني ��ا الت ��ي ال تذك ��ر ه ��ذه الم�سائ ��ل حب� � ًا في الع ��رب ،و�إنم ��ا بغ�ض ًا
للإنجلي ��ز� ،إن الع ��رب تاريخه ��م ،مزاجه ��م عوائده ��م ،ديانتهم ت�أبى
عليهم �صداقة الدكتاتورية.
ولن ��ا كلمة نوجهها �إل ��ى المذيعين العرب في محط ��ة برلين� :إننا ال
نجع ��ل �أنف�سن ��ا مطية للم�ستعمري ��ن� .إن ال�شرق العرب ��ي والدم العربي
ي�أبي ��ان علينا ذل ��ك وينكرانه .ولكن هل �أنتم في محطة برلين تدافعون
ع ��ن الع ��رب والعروبة حقيق ��ة؟ �إذن فلم ��اذا تذكرون فظائ ��ع الإنجليز
والفرن�سيين وال تذكرون فظائع �إيطاليا وهي كما تعرفون �أدهى و�أمر؟
تذيعون وتدافعون في �سبيل العرب �أم في �سبيل �شيء �آخر كان �أولى
بكم الزهد فيه؟
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و�أخي ��ر ًا ه ��ل نطف ��ر برهة في الخي ��ال فنع ��ود �إلى ما قب ��ل الحرب
العظم ��ى لن ��رى كيف كان ��ت باري� ��س تحت�ضن دع ��اة القومي ��ة العربية
(ال�شهيد الزهراوي و�إخوان ��ه) فيعقدون فيها الم�ؤتمر العربي ويتغنون
بمزايا الأم الحنون؟ ونعود فنطل الآن على �سورية فنن�شد مع �أهلها قول
�أحد �شعرائها:
«ح� � ��دث ع� ��ن الأم ال� �ح� �ن ��ون ف ��إن �ه��ا
ك��ال �ه��ر ت�ف�ت��ك ف��ي ال �ب �ن �ي��ن وتفر�س»

و�أخير ًا قد تحمل ال�شهامة متربعي محطة برلين فيت�شجعون لإذاعة
�ش ��يء ع ��ن �إيطاليا فنحن نروي لهم الحادث ��ة التالية التي ق�صها علينا
�شاه ��د عيان جاء من ال�صوم ��ال الإيطالي حديث ًا �إل ��ى البحرين ،قال:
�إن ��ه ل ��ن يعود �إلى محل فيه �إيطاليا �أو قريب منه فقد ق�ضى في ال�سجن
�ستة �أ�شهر بغير ذنب ،وال�سبب �أن قا�ضي المحكمة الإيطالي كان يزمع
القن� ��ص فق�صد المحكم ��ة ب�سيارته المحملة بمع ��دات الرحلة بق�صد
الف�ص ��ل في بع�ض الق�ضايا ريثما يحين الوق ��ت ،ولكنه لما دخلها وجد
المجتمعي ��ن كثيري ��ن والق�ضايا جمة ,فوقف وق ��ال« :حكمت عليكم كل
واح ��د �ستة �أ�شهر �سجن» ف�أخذوا جميع ًا� ،إل ��ى ال�سجون .ومنهم القاتل
وال�سارق ..و�أنا!! وقد جئت ب�صفة متفرج ونزل بي ما نزل.
جريدة البحرين ــ � 31أغ�سط�س 1939
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ر�سالة محمد هي
مكافحة الظلم والجبروت
�أ�س ��رع ر�س ��ول اهلل الخطى �ص ��وب «ال�صفا» .لقد �أم ��ره ربه بالجهر
بدعوت ��ه بع ��د �أن ظ ��ل ث�ل�اث �سنين يدعو �إل ��ى ربه �سر ًا خ ��وف البط�ش
واالعتداء.
�أج ��ل ،لق ��د هتف به الوحي ب� ��أن ي�صدع بما ي�ؤمر وب� ��أن يعر�ض عن
الم�شركي ��ن و�أن ال يخ�ش ��ى ف ��ي اهلل لومة الئم ،وه ��ل يخ�شى محمد في
دعوت ��ه �أحد ًا؟ �أنه ر�سول اهلل ور�س ��ل اهلل تطهروا عن الخوف .وترفعوا
عن اال�ستكانة.
ولهذا ي�سرع محمد خطاه .لقد اعتزم �أمر ًا ،ولتفعل قري�ش بعد ذلك
م ��ا ت�شاء ،و�أنه �سيواجه قوم ��ه بر�سالته و�سيحذره ��م وينذرهم .هادي ًا
ومب�شر ًا ونذير ًا وداعي ًا �إلى اهلل ب�إذنه و�سراج ًا منير ًا.
�صع ��د الر�سول على «ال�صف ��ا وهو الجبل الم�ش ��رف على مكة و�أخذ
ين ��ادي قري�ش� � ًا ب�أ�سمائها قبيل ��ة قبيلة ،فابت ��در النا�س يتواف ��دون �إليه
م ��ن كل ح ��دب و�صوب ،فلما تكامل الجم ��ع �أو �أو�شك هتف بهم محمد:
�أر�أيتك ��م ل ��و �أخبرتك ��م �أن خي�ل ً�ا بالوادي تري ��د �أن تغير عليك ��م �أكنتم
م�صدق ��ي؟ قال ��وا نعم ما جربنا عليك كذب ًا .فق ��ال� :إني نذير لكم بين
يدي عذاب �شديد.
و�أخ ��ذ ي�شرح دعوته .ولكن �أبولهب �ضح ��ك �ساخر ًا و�صرخ (تب ًا لك
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�أله ��ذا جمعتنا؟) وامتدت كلمات اال�ستهزاء م ��ن ل�سان �إلى ل�سان تنال
من محمد وت�سخر من دعوته!
ذل ��ك هو �أ�سلوب قري� ��ش البديع في مواجهة الدع ��وة الجديدة التي
تدعو �إلى تحرير الأذهان والعقول دعوتها �إلى تحرير المادة والج�سد.
دع ��وة الحري ��ة والم�س ��اواة الكاملة فال لون وال جن� ��س وال �سادة من
�أبناء ال�سماء و�آخرين من رغام الأر�ض.
عقيدة التوحيد هلل توحيد ًا خال�ص ًا ال ي�شرك به الإن�سان ب�شر ًا لقوته
�أو �شهوة ل�سطوتها.
وقري� ��ش كان ��ت المثل الأعل ��ى لالر�ستقراطي ��ة العربية فه ��م �سادة
الح ��رم ومل ��وك التجارة و�أرب ��اب ال�سطوة الديني ��ة والمادية في البالد
العربية .ف�ض ًال عن كبرياء متوارث وجبروت مكت�سب.
وفي قري� ��ش نزعة �إلى التفاخر ،التباه ��ي والإدالل بالأن�ساب وتطلع
�إلى القيادة وال�سيادة.
وف ��وق ه ��ذا ففي قري� ��ش ع�صبية عمي ��اء لأ�صنامه ��ا وقد�سية كبرى
للمبادئ والنظم الجاهلية الهابطة من الآباء والجدود.
وقد ر�أت قري�ش المتعالية في دعوة محمد الجديدة تهديد ًا ل�سيادتها
وتهديد ًا الر�ستقراطيتها.
فقد جاء القر�آن بقوله تعالى( :يا �أيها النا�س �إنا خلقناكم من ذكر
و�أنثى وجعلناكم �شعوب ًا وقبائل لتعارفوا �إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم).
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فكب ��ر على قري�ش �أن يت�ساووا ب�سواد النا�س وعز عليهم ما �ألفوا من
نعرة الجاهلية وعنجهية الكبرياء.
وه ��ذا الترفع من قري� ��ش يتخذ في تاريخ الدع ��وة الإ�سالمية مكان ًا
خطي ��ر ًا حت ��ى لنرى رجا ًال من �أولي الف�ض ��ل ت�صدر منهم كلمات تذهل
الفك ��ر الح ��ر ،فها هو �أبوطالب ع ��م النبي ونا�ص ��ره المدافع عنه يقول
لمحمد رد ًا على دعوته للإ�سالم« :يا ابن �أخي �أبعد �أن بلغت من الكبر
عتي ًا وتلك مكانتي من قري�ش تعلوني ل�سني في ال�صالة .ال ما كان هذا
ليحدث �أبد ًا!!».
وه ��ا هي قري�ش تتخ ��ذ هذا التفكي ��ر الغريب فتطلب �إل ��ى النبي �أن
يط ��رد الفقراء وال�ضعفاء من مجل�سه وه ��م ي�ستمعون لدعوته وي�ؤمنون
ب ��ه .وي�أب ��ى محمد عليه ��م طلبهم لأن في ��ه منافاة ل ��روح الديمقراطية
والم�ساواة .فيقول (ما �أنا بطارد الم�ؤمنين) فتلج�أ قري�ش �إلى التالعب
فيق ��ول قائلهم :اجعل لنا يوم ًا وللفقراء يوم ًا في�أبى الر�سول لأن النا�س
�سوا�سية!.
ولهذا يرى المت�أمل في القر�آن الكريم عناية كبرى بمهاجمة قري�ش
ف ��ي �شركه ��ا ووثنيتها والحمل ��ة على نظامها االجتماع ��ي الذي فرقهم
�سادة وعبيد ًا .وعلى طرقهم الملتوية في المعامالت من تطفيف الكيل
والمي ��زان و�أكل �أم ��وال النا� ��س بالباطل وا�ستن ��زاف ثرواتهم بالتحايل
والمكر.
وله ��ذا يخط ��ئ م ��ن يظ ��ن �أن قري�ش ًا قاوم ��ت محم ��د ًا لدعوته �ضد
الأ�صنام فح�سب ف�إنما �أغلظت له وق�ست دفاع ًا عن تجارتها ومكانها.
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ويخط ��ئ �أي�ض� � ًا م ��ن يتخيل �أن الدع ��وة الإ�سالمية كان ��ت ثورة على
الأرب ��اب والأ�صن ��ام ودعوة للتوحي ��د والإيمان ،ويتجه ببحث ��ه �إلى هذا
الهدف يوم يتحدث عن تاريخ الإ�سالم في فجره.
فالحقيق ��ة �أن الث ��ورة الإ�سالمي ��ة الكب ��رى �إنما كانت ف ��ي ت�شريعه
ونظمه االجتماعية وطرائقه المالية و�آدابه الخلقية.
والحقيق ��ة �أي�ض� � ًا �أن قري�ش� � ًا �أو �إن �شئ ��ت فالكثرة العاقل ��ة منها قد
ا�ستبان ��ت وجه ال�صواب م ��ن دعوة محمد �صلى اهلل علي ��ه و�سلم و�إنما
قعد بها عن اتباعه العناد والحر�ص على المكانة والجاه.
وه ��ذا العناد يتجلى وا�ضح� � ًا في تاريخ الدعوة الأولى ،فهاهم �سادة
مكة يقولون لمحمد« :لن ن�ؤمن لك حتى تفجر لنا من الأر�ض ينبوع ًا �أو
تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خاللها تفجير ًا �أو ت�سقط
ال�سم ��اء كما زعمت علينا ك�سف� � ًا �أو ت�أتي باهلل والمالئكة قبي ًال �أو يكون
ل ��ك بيت من زخ ��رف �أو ترقى �إلى ال�سماء ولن ن�ؤمن لرقيك حتى تنزل
علينا كتاب ًا نقر�ؤه».
فه ��ل هذه كلم ��ات مت�شكك؟ �أم ه ��ي كلمات عن ��اد ومكابرة؟ وتعنت
ومطالب للعجز والتهكم؟
ب ��ل �إننا لنرى ابن عمت ��ه يتبعه بعد هذا الطل ��ب ال�ساخر قائ ًال« :يا
محم ��د لو ر�أيت ��ك ت�صعد �إلى ال�سماء ثم تهبط منه ��ا وب�صحبتك �أربعة
من المالئكة ي�شهدون ب�أنك ر�سول اهلل ما �صدقت!!»
و�إذ ًا فقري�ش لم تكن تبغي الهداية و�إنما هي فئة باغية عاتية ظالمة
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تملكتها نزوات الكبرياء والجهالة و�شهوات اال�ستبداد واال�ستعباد.
وبتل ��ك الروح الطاغية واجهت محم ��د ًا فانهالت عليه �أذى واعتداء
حتى ليثب به عقبة بن معيط فيخنقه بطرف ثوبه حتى جحظت عيناه
�صل ��ى اهلل علي ��ه و�سلم ث ��م يتعقبه ال�سفه ��اء بالأذى واله ��وان فيحثون
الت ��راب على ر�أ�س ��ه في م�ص�ل�اه ويطرحون الفرث وال ��دم في طعامه
ويت�سلقون عليه بابه في م�أمنه.
ويمت ��د الطغي ��ان �إلى �صحابت ��ه في�ضرب (ال�ص ّدي ��ق) في حرم مكة
بنعلي ��ن مخ�صوفي ��ن حتى يختلط وجه ��ه ببع�ضه ،ويقت ��ل جمهرة من
ال�ضعفاء �صبر ًا واحت�ساب ًا.
وتغال ��ي قري� ��ش ف ��ي عدوانها وجبروته ��ا فيعمد �أبو�سفي ��ان وهو من
�سادات مكة �إلى ج�سد حمزة وهو قتيل فينهال على ر�أ�سه طعن ًا و�ضرب ًا
وي�أمر بالتمثيل والت�شهير بقتلى الم�سلمين.
واجه محمد تلك العا�صفة من الجبروت والعدوان مكافح ًا ونا�ضلها
ن�ضا ًال ي�شهد بال�صبر والرحمة كما ي�شهد بقوة العقيدة وجاللها.
وجاه ��د �أ�صح ��اب الر�سول معه ه ��ذا الطغيان جه ��اد ًا خالد ًا ير�شد
�إل ��ى �أن النف�س �إذا اتجهت �إلى ربها و�آمنت بفكرتها فال �شيء يقف في
�سبيلها من عذاب و�آالم.
وم ��ا �أج ��در هذا الكفاح ب�أن يغ ��دو �أن�شودة عليا يترن ��م بها �أ�صحاب
العقائ ��د الحرة ي ��وم تع�صف بهم ريح البغي �أو تثور بهم نزوات البط�ش
والحقد والكبرياء.
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وت ��وج كف ��اح محمد و�أ�صحاب ��ه بالهج ��رة ،كما توج جب ��روت قري�ش
وعدوانها بت�آمرها على قتل الر�سول ليلة الهجرة.
وم ��ا كاد الر�س ��ول يلتق ��ي ب�أ�صحاب ��ه ف ��ي المدين ��ة حت ��ى �آخى بين
المهاجري ��ن والأن�صار� ،أخوة كانت تمهيد ًا للجهاد الم�سلح القادم �ضد
جبروت قري�ش وبغيها.
وي ��وم �أن تلألأ ال�سيف في �أيدي الم�سلمين وزحفت مواكبهم للحرب
�شرع محمد للإن�سانية �أن الطغيان ال �شيء يردعه �إال الح�سام.
وكان في حد الح�سام القول الف�صل:
وم� � ��ن ل � ��م ي� �ك���ن �� �س� �ب� �ع� � ًا �� �ض ��اري� � ًا
ت � � ��رام � � ��ت �� � �س� � �ب � ��اع �إل� � � � � ��ى �أك� � �ل � ��ه

و�صدق اهلل وعده .ون�صر عبده وقامت دولة الإ�سالم

جريدة البحرين ــ العدد  55ــ 1940
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موقف الإ�سالم
من الديمقراطية والدكتاتورية
�إن الحك ��م الديموقراط ��ي يقد� ��س الحري ��ة ال�شخ�صي ��ة والم�ساواة
وي�ضمن العدالة ويحترم الديانات .و�إن الحكم اال�ستبدادي ــ على العك�س
م ��ن ذل ��ك ــ يلغي الحري ��ة ال�شخ�صية ويح ��ل المحاباة مح ��ل الم�ساواة
ويميل ميزان العدالة وي�ضطهد الديانات.
فلننظر نظرة ت�أمل في ديننا الحنيف لنرى �إلى �أية وجهة من هاتين
الجهتين يميل .يعظم الم�ؤرخون من �ش�أن الثورة الفرن�سية لأنها منحت
فرن�س ��ا وق ��ررت للعال ��م �أجمع د�ست ��ور ًا جديد ًا في الحي ��اة االجتماعية
وال�سيا�سية ،هو المبادئ التي �أعلنتها الثورة الفرن�سية منذ قرن وقليل،
�أي الحرية والإخاء والم�ساواة .ول�ست �أريد �أن �أقلل من �ش�أن تلك الثورة
�أو �أن �أم�س هذه المبادئ ال�سامية بنقد ،ولكني �أريد �أن �أقول في �صراحة
تامة �إن هذه المبادئ التي هلل لها العالم هي المبادئ الإ�سالمية التي
دع ��ا �إليها الإ�س�ل�ام منذ �أربعة ع�شر قرن ًا «مت ��ى ا�ستعبدتم النا�س وقد
ولدته ��م �أمهاته ��م �أح ��رار ًا» ،بذلك ج ��اء الإ�سالم قب ��ل �أن ينادي جان
ج ��اك رو�سو وغيره م ��ن الم�صلحين ب� ��أن الإن�سان ولد ح ��ر ًا .وبالإخاء
نادى الإ�سالم حين يقول على ل�سان نبيه الكريم «ال ي�ؤمن �أحدكم حتى
يحب لأخيه ما يحب لنف�سه» وحين يقول «الم�سلم �أخو الم�سلم ال يظلمه
وال ي�سلم ��ه .ومن كان في حاجة �أخيه كان اهلل في حاجته» .وحين يقول
«ت ��رى الم�ؤمنين ف ��ي تراحمهم وتوادهم كمثل الج�س ��د �إذا ا�شتكى منه
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ع�ض ��و تداعى له �سائر الج�سد بال�سهر والحم ��ى» ،ولي�س هذا مق�صور ًا
عل ��ى جماعة الم�سلمين في معامالته ��م بع�ضهم مع بع�ض ،بل لقد دعا
الإ�س�ل�ام �إل ��ى ب�سط راي ��ة الإخاء عل ��ى النا�س جميع ًا م�سلمي ��ن �أو غير
م�سلمي ��ن ،عل ��ى �شرط �أال يعت ��دوا على الم�سلمي ��ن« .ال ينهاكم اهلل عن
الذي ��ن ل ��م يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم م ��ن دياركم �أن تبروهم
وتق�سط ��وا �إليهم» ب ��ل �إن القر�آن ي�سمى الخ�صمي ��ن �أخوين ويدعوهما
�إل ��ى الت�صافح والت�سامح ترغيب� � ًا في توثيق عرى الإخاء ونزع ًا لأ�سباب
ال�شحن ��اء .فم ��ن عفى له من �أخي ��ه �شيء فاتباع بالمع ��روف و�أداء �إليه
ب�إح�سان.
وبالم�س ��اواة �أم ��ر الإ�س�ل�ام .فاهلل تعال ��ى يقول في حدي ��ث قد�سي.
«الجنة لمن �أطاعني ولو كان عبد ًا حب�شي ًا .والنار لمن ع�صاني ولو كان
�شريف ًا قر�شي ًا» .ويقول في كتابه العزيز�« :إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم».
ويق ��ول ر�سوله الكريم« :لي� ��س لعربي ف�ضل على �أعجم ��ي �إال بالتقوى».
ويقول كذلك« :الم�سلمون تتكاف�أ دما�ؤهم وي�سعى بذمتهم �أدناهم».
وه ��ذه هي خطبة الر�س ��ول الكريم عند مكة تنطق بالم�ساواة .و�أهم
م ��ا في الأمر هن ��ا �أن الداعي �إلى هذه الم�ساواة ه ��و الفاتح المنت�صر.
«ي ��ا مع�ش ��ر قري� ��ش �إن اهلل قد �أذهب عنك ��م نخوة الجاهلي ��ة وتعظمها
بالآب ��اء .النا�س م ��ن �آدم و�آدم من ت ��راب .يا �أيها النا� ��س �إنا خلقناكم
م ��ن ذكر و�أنثى وجعلناكم �شعوب ًا وقبائل لتعارفوا� .إن �أكرمكم عند اهلل
�أتقاكم».
ولع ��ل الح ��ادث الآت ��ي يدلنا داللة قاطع ��ة على �أن الإ�س�ل�ام لم يدع
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�إل ��ى الم�ساواة فح�سب ب ��ل حققها فع ًال ،فقد دخل على النبي �صلى اهلل
علي ��ه و�سلم رجل ف�أ�صابته من هيبة الر�س ��ول رعدة .فقال له الر�سول:
«ه ��ون عليك ف�إني ل�ست بملك �إنما �أنا ابن امر�أة من قري�ش كانت ت�أكل
القديد».
ولننتق ��ل بك ��م الآن �إلى ما ي ��راه الإ�سالم في الحك ��م اال�ستبدادي.
فالق ��ر�آن الكري ��م �صريح في الدع ��وة �إلى ال�شورى .ف ��اهلل تعالى ي�أمر
ر�سوله الكريم با�ست�شارة �أ�صحابه قبل البت في الأمور« .و�شاورهم في
الأم ��ر ف�إذا عزمت فت ��وكل على اهلل» .حتى في �أم ��ر الدعوة �إلى الدين
ي�أم ��ر اهلل ر�سول ��ه �أن ي�أخ ��ذ النا�س بالرف ��ق واللي ��ن .ال �أن يكون جبار ًا
م�ستب ��د ًا« .فبم ��ا رحمة م ��ن اهلل لنت لهم .ولو كنت فظ� � ًا غليظ القلب
النف�ض ��وا من حولك .فاعف عنه ��م وا�ستغفر لهم و�شاورهم في الأمر».
ث ��م قول ��ه تعالى« :ادع �إل ��ى �سبيل رب ��ك بالحكمة والموعظ ��ة الح�سنة.
وجادلهم بالتي هي �أح�سن».
ويقرن اهلل تعالى الحكم ال�شوري ب�أهم ال�صفات الدينية التي يدعو
�إليه ��ا الإ�سالم فيقول« :والذين يجتنب ��ون كبائر الإثم والفواح�ش .و�إذا
م ��ا غ�ضبوا هم يغف ��رون .والذي ��ن ا�ستجابوا لربهم و�أقام ��وا ال�صالة.
و�أمرهم �شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون».
ونظ ��رة واحدة في التاريخ الإ�سالمي ترينا كيف �أخذ خيرة الحكام
الم�سلمي ��ن بمب ��د�أ ال�شورى .فه ��ذا عمر بن الخط ��اب كان ال يبرم �أمر ًا
قب ��ل �أن يجم ��ع الم�سلمين ي�ست�شيرهم ويقول« :ال خير في �أمر يبرم من
غي ��ر �شورى» .وكان يقول« :يحق على الم�سلمين �أن يكون �أمرهم �شورى
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بينه ��م .بي ��ن ذوي الر�أي منهم .فالنا�س تبع لمن قام بهذا الأمر ــ يعني
الخالفة ــ ما اجتمعوا عليه ور�ضوا به».
والإ�س�ل�ام كذلك �صري ��ح في الع ��دل والإن�صاف .بل يزي ��د عليهما
الإح�س ��ان وال�سماح ��ة�« .إن اهلل ي�أم ��ر بالع ��دل والإح�س ��ان ،و�إيتاء ذي
القربى .وينهى عن الفح�شاء والمنكر والبغي».
وي�أم ��ر الإ�س�ل�ام بطاعة �أولي الأمر من الح ��كام .ولكنه يحتر�س في
ذل ��ك احترا�س ًا بليغ� � ًا .فيلغي الطاع ��ة �إذا كان ه�ؤالء الح ��كام جبابرة
م�ستبدي ��ن .فالق ��ر�آن الكريم يقول« :ي ��ا �أيها الذين �آمن ��وا �أطيعوا اهلل
و�أطيعوا الر�سول و�أولي الأمر منكم».
والحدي ��ث ال�شريف يف�س ��ر لنا مدى هذه الطاع ��ة �إذ يقول« :ال�سمع
والطاعة .ما لم ي�ؤمر بمع�صية .ف�إذا �أمر بمع�صية فال �سمع وال طاعة».
وله ��ذا دع ��ا الإ�س�ل�ام ال�شع ��ب �إلى تقويم حكام ��ه �إذا مال ��وا عن الحق
وطغوا وا�ستبدوا .قال �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إن اهلل ير�ضى لكم ثالث ًا.
ير�ض ��ى لكم �أن تعب ��دوه وال ت�شركوا به �شيئ� � ًا .و�أن تعت�صموا بحبل اهلل
وال تفرق ��وا .و�أن تنا�صح ��وا من واله عليكم» .وبهذا المبد�أ الديمقراطي
ف ��ي المنا�صحة بين الحاكم والمحكوم �أخ ��ذ الخلفاء الم�سلمين .فهذا
�أبوبك ��ر ال�صدي ��ق يعلن ف ��ي كل خطبة خطبها عق ��ب انتخابه للخالفة:
«�أيه ��ا النا� ��س �إنما �أن ��ا متبع ول�س ��ت بمبتدع ف� ��إذا ر�أيتمون ��ي على حق
فاتبعون ��ي و�إذا ر�أيتمون ��ي على باطل فردوني� ،أطيعون ��ي ما �أطعت اهلل
فيكم .ف�إذا ع�صيته فال طاعة لي عليكم».
جريدة البحرين ــ العدد  57ــ 1940
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الحمل ال�صناعي
ق ��د يبدو للق ��ارئ �أن الكالم عن الحمل ال�صناع ��ي والوالدة بال �أب
�ض ��رب من الخيال ،ولكن ��ه حقيقة واقعة معروفة عن ��د بع�ض الأطباء،
وف ��ي مدينة نيويورك طبيبان هما الدكت ��ور «فرن�سي�س �سيمور والدكتور
«�ألفريد كورنر يقومان من ��ذ خم�سة �أعوام بعمليات التلقيح ال�صناعي،
ويعرف ��ان ع ��دة �أطفال حملته ��م �أمهاتهم بطريقة �صناعي ��ة ،وهم على
�أح�سن ما يكونون من ال�صحة والعافية.
وغن ��ي عن البي ��ان �أن زوجات كثي ��رات يتمنين �أن يول ��د لهن �أوالد،
يتمني ��ن ولكنه ��ن محروم ��ات م ��ن نعمة الول ��د ب�سبب عق ��م �أزواجهن.
ف�أمث ��ال ه�ؤالء قد �ص ��ار الآن في و�سعهن �أن يحمل ��ن بطريقة �صناعية،
ويلدن ك�سائر الأمهات .ولكن يجب قبل ذلك �أن يخ�ضعن لفح�ص طبي
دقي ��ق لإثبات خلوهن من مر�ض وراثي ،ولإثبات خلو �أفراد �أ�سرهن من
ذل ��ك المر�ض ،كما يجب فح�ص الرجل الذي ي�ؤخذ منه اللقاح فح�ص ًا
دقيق� � ًا لئال يك ��ون م�صاب ًا بمر�ض من الأمرا� ��ض الوراثية .والأف�ضل �أن
ي�ؤخذ اللقاح من رجل في مقتبل العمر ممتاز بن�شاطه العقلي والج�سمي
ويخلو تاريخ �أ�سرته من �أي مر�ض وراثي.
وق ��د ن�ش� ��أت عن ه ��ذا الك�شف الجديد ف ��ي عالم الطب ع ��دة �أمور
قانونية واجتماعية .وفي �أكثر الحاالت التي عالجها الدكتوران «�سيمور
و«كورن ��ر الم�شار �إليهما كان ال ��زوج العاقر الذي يريد �أن تحمل زوجته
يف�ض ��ل �أن ي�ؤخ ��ذ اللقاح من �أحد �إخوته �أم ًال �أن يج ��يء المولود �شبيه ًا
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به .ولكن الطبيبين كانا دائم ًا يرف�ضان طلب ًا كهذا العتبارات عائلية ال
ن�ستطيع التو�سع فيها ،ومن جملتها �أن الزوجة �إذا عرفت م�صدر اللقاح
فق ��د تتح ��ول عواطفها ع ��ن زوجها �إل ��ى �أخيه .وعالوة عل ��ى ذلك ف�إن
هذي ��ن الطبيبين ي�سعيان دائم ًا لي�ضمن ��ا (على قدر الإمكان) �أن تكون
الزوج ��ة و�صاحب اللقاح �أكثر ما يمكن تماث�ل ً�ا في الأخالق وال�صفات
والأذواق والم�شارب.
وم ��ن المحتم ��ل �أن يعمد �صاح ��ب اللقاح ــ �إذا عرف هوي ��ة المر�أة ــ
�إل ��ى الطعن فيه ��ا والت�شهير بها .ومن المحتمل �أن تعمد هي �أي�ض ًا ــ �إذا
عرفته ــ �إلى التهوي�ش والتهديد .ولذلك ت�ؤخذ كل االحتياجات ويحر�ص
كل الحر� ��ص على كتمان هوية «الأب ع ��ن الأم ،وكتمان هوية «الأم عن
�صاحب اللقاح.
�أم ��ا اللقاح فيحفظ بطريق ��ة ميكانيكية في �آلة مبردة تختلف درجة
الحرارة فيها من � 40إلى  50بمقيا�س فهرنهيت .فيظل محتفظ ًا بقوته
على هذه الحال عدة �أيام وال يتطرق �إليه الف�ساد .ومتى �أريد ا�ستعماله
م ��زج بمواد �أخ ��رى قبل �إتم ��ام عملية التلقي ��ح .والبد قب ��ل �إتمام هذه
العملية من ا�ستكتاب كل من المر�أة التي تطلب الحمل وزوجها العاقر،
�إق ��رار ًا �صريح� � ًا ب� ��أن التلقيح ال�صناع ��ي �سيتم باتفاقهم ��ا ور�ضاهما.
وزي ��ادة في ال�ضمان تذيل ه ��ذه الوثيقة (بب�صم ��ة) �أ�صابع كل منهما،
ث ��م تو�ض ��ع في حرز حريز لكي ينتفع به ��ا كال الزوجين �أو �أحدهما �إذا
قام ��ت بينهم ��ا ق�ضية طالق� .إذ ال يخفى �أن ��ه �إذا �أثبت الزوج �أنه عاقر
وكان لزوجت ��ه ولد ف�إن ��ه ي�ستطيع �أن يتهمها ب�أن ولدها لي�س منه� ،إال �أن

عبداهلل الزائد

66

جريدة البحرين

الوثيقة الم�شار �إليها تزيل كل �إ�شكال.
وهن ��ا تعتر�ضنا م�س�ألة قانونية وهي :هل يعتبر القانون الطفل الذي
يولد بهذه الطريقة ولد ًا �شرعي ًا؟
�إن المحاك ��م لم تنظ ��ر حتى الآن في ق�ضية من ه ��ذا القبيل ،ولكن
ال ��ر�أي الغال ��ب هو في جانب اعتبار طفل كهذا ولد ًا �شرعي ًا .وغني عن
البي ��ان �أن قبول الوالد �أن يتبنى الولد يح ��ل الإ�شكال .ولكن المفرو�ض
عن ��د قي ��ام ق�ضية ط�ل�اق من هذا القبي ��ل �أنه يرف�ض تبني ��ه ،وفي هذه
الحالة ت�ضطر الأم �إلى اال�ست�شهاد بالوثيقة المذكورة �آنف ًا.
ومم ��ا يجدر بالتنبي ��ه �أن الدكتورين «�سيم ��ور و«كورنر يحذران من
تولي ��د الأم عل ��ى يد الطبي ��ب الذي قام بعملي ��ة التلقيح ،ف� ��إن الأف�ضل
اال�ستعانة على توليدها بطبيب ال يعلم �شيئ ًا عن عملية التلقيح المذكورة
وذلك زيادة في االحتياط وكتمان �سر المر�أة وزوجها.
جريدة البحرين ــ � 4سبتمبر 1941
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لي�س للألمان حظ
في ك�سب هذه الحرب
ال ت ��زال �ستالي ��ن غراد �صام ��دة ترد هجم ��ات الألم ��ان الم�ستميتة
البالغة �أق�صى العنف والقوة والت�ضحية ،حتى قيل بحق و�سجل الخبراء
الحربي ��ون والمرا�سل ��ون ال�صحفي ��ون ب�أن المعارك ه ��ي �أعظم معارك
�شهده ��ا التاري ��خ منذ فجره �إلى الآن ،ف�ل�ا الحرب العظمى وال الحرب
الحالية عرفت موقع ��ة �سالت فيها الدماء كالأنهار وبيعت فيها الأرواح
رخي�ص ��ة ك�أنه ��ا �أرواح الح�ش ��رات كمعركة �ستالين غ ��راد التي ال تزال
دائرة �إلى الآن.
ويح ��دو الألم ��ان �إل ��ى ا�ستماتتهم هذه الت ��ي يق�ص ��ر الو�صف عنها
خوفه ��م م ��ن حل ��ول ال�شتاء ال ��ذي �أ�شرقت �شم�س ��ه بل �أدله ��ت �سما�ؤه،
ف� ��إذا ق ��در وتمك ��ن الرو�سيون م ��ن االحتف ��اظ بالمدينة لم ��دة خم�سة
ع�ش ��ر يوم ًا ،ف�إن الألمان �سينك�صون عل ��ى �أعقابهم بفعل �صقيع ال�شتاء
وثلوج ��ه وزمهري ��ره كم ��ا ح�ص ��ل لهم ف ��ي �شت ��اء الع ��ام الما�ضي حول
مو�سكو وليننغراد وحول مورمن�سك ،على �أن الألمان بهجومهم المتكرر
البال ��غ �إلى حدود غي ��ر معقولة على �ستالين غ ��راد �إنما يريدون الظفر
ب�سمع ��ة �أدبية تنع�ش �آم ��ال الوطنيين الألم ��ان والم�ستعبدين من الدول
الأوروبي ��ة وخ�صو�ص ًا الطليان� ،أما المدينة فقد �أ�صبحت قليلة الأهمية
لي� ��س للألمان فقط بل وللرو�سيين �أي�ض ًا� ،إذ �أن الرفيق �ستالين قد نقل
ما فيها من م�صانع وعدة وعتاد �إلى م�أمن ما عدا العدة التي تحتاجها
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الفرق المدافعة عنها وتعدادها يزيد على الثالثين.
ق ��د يحتل الألم ��ان المدينة بع ��د الت�ضحيات الهائل ��ة في�سمون ذلك
انت�ص ��ار ًا ولكن ��ه انت�ص ��ار كالهزيمة� .أم ��ا �إذا خانهم الح ��ظ و�أخفقوا
ف ��ي احتالل البلدة لم ��دة خم�سة ع�شر يوم ًا فق ��ط ف�إنهم �سيردون على
�أعقابهم خا�سرين بفعل عوامل ال�شتاء.
لق ��د انزعج هتلر ال�سفاك لدماء الألمانيي ��ن �أكثر من �سفكه لدماء
�أعدائ ��ه الرو�سيي ��ن م ��ن الحالة التي و�ص ��ل �إليها جي�شه ح ��ول �ستالين
غراد ،وهو الفاتح العظيم الذي تعود �أن يقتحم �أرا�ضي الدول في �أيام
�أو �أ�سابيع معدودة.
انزع ��ج الفوه ��رر من هذا الم�صير الم�ؤل ��م ف�صب جام غ�ضبه على
قائ ��د جيو�شه المحا�صرة ل�ستالين غراد وعزله ليحل غيره محله ع�سى
�أن يكون �أوفر حظ ًا و�أوفى ن�صيب ًا.
ال ريب وال�شك �أن �ألمانيا اليوم في �سنة 1942م �أ�ضعف منها بكثير
ف ��ي �سنة 1941م .لكن هتلر ال يريد �أن يعترف بهذه الحقيقة ،و�إن كان
ق ��د �شاهد وه ��و �ساهم جنوده عاج ��زة عن اقتحام �ستالي ��ن غراد بعد
ح ��رب دام ��ت حولها زهاء �ستي ��ن يوم ًا ،وكانت تل ��ك الجيو�ش الألمانية
تجتاح الدول وت�ستبيح العوا�صم في �أيام معدودة.
�أم ��ا لم ��اذا �أ�صبح الجي�ش النازي على مثل هذا ال�ضعف بعد �أن كان
عل ��ى مث ��ل تلك القوة ،فذلك راج ��ع �إلى �أن النازيين ق ��د خ�سروا زهرة
جنوده ��م وخيرة طياريه ��م والمدربين القدماء م ��ن �ضباطهم و�سائر
الدبابات وربابنة الغوا�صات.
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�أج ��ل� ،إن هتل ��ر في حروبه الجنونية قد ق ��ذف ب�أح�سن ما عنده من
الرجال ففتح ��وا وانت�صروا ولكنهم فنوا وهلكوا ،وبقي لديه الآن �أفراد
تدريبهم ناق�ص و�شجاعتهم فجة.
�أ�صب ��ح العالم كل ��ه يعتقد جازم ًا ب�أن نهاية هتل ��ر هي كنهاية غليوم
وكنهاي ��ة �سلفهما نابلي ��ون ،ونعتقد �أن هذا االعتقاد �أ�صبح �شائع ًا ي�ؤكده
كل واح ��د وي�ؤمن ب ��ه �أي�ض ًا �أفراد ال�شعب الألمان ��ي والإيطالي بل وربما
هتلر ومو�سليني.
لعل هتلر ينتظر معجزة من ال�سماء تك�سبه الن�صر �صدفة ،كيف ال!!
وكي ��ف ال يكون ذل ��ك وهتلر هو الرئي�س المقد�س وذو الربوبية الممتازة
عل ��ى �شعب (هو �أ�ش ��رف ال�شعوب على الإطالق وال ��ذي يجب �أن يحكم
الأر�ض من �أق�صى الغرب �إلى �أق�صى ال�شرق) فهي تنتج وتقدم المواد
الخام والم�ؤن والعبودية وهو يحكم وي�صنع وي�صدر.
و�إياك �أن تذكر العرب و�شرف العرب ،ف�إن هتلر في كتابه (كفاحي)
المت ��داول بين �أيدينا قد و�ضعهم في المرتبة الثالثة ع�شرة فما بعدهم
ف ��ي نظ ��ره الم�أفون ال�سخي ��ف �إال الهمج من زنوج �أفريقي ��ا� ،أولئك هم
الطبقة الرابعة ع�شرة!!
افتتاحية العدد  186ــ  13رم�ضان 1361هـ ــ
� 24سبتمبر 1942م ــ ال�سنة الرابعة
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الوحدة العربية �أمنية
طالما تطلع �إليها العرب
م ��ن �أمد بعيد ومفكرو ال�شعوب العربية وق ��ادة الر�أي فيها ي�شعرون
ب�ض ��رورة تكوين اتحاد �شامل بين تلك ال�شعوب التي هي في الحقيقة
�أمة واحدة بل �شعب واحد.
لق ��د حدته ��م �أ�شي ��اء كثي ��رة للتفكير في ه ��ذه الوح ��دة ،و�أهم تلك
الأ�سب ��اب اتحاد الغر� ��ض وت�شاب ��ه الم�صالح وارتباطه ��ا بروابط اللغة
والدي ��ن والعادات .وكم حاولوا الو�صول �إل ��ى تحقيق هذه الأمنية ولكن
كان ��ت هن ��اك موانع تقف حج ��ر عثرة ف ��ي �سبيلها ،ومن تل ��ك الموانع
مجري ��ات الحوادث ال�سيا�سي ��ة الدولية ،هذا �إذا ا�ستثنين ��ا التناف�س �أو
على الأ�صح التحا�سد الذي كان قائم ًا بين ال�شعوب العربية نف�سها على
الزعام ��ة ،بالأخ� ��ص بعد �أن �ألغ ��ى الأتراك الخالفة ،عل ��ى �أن المحن
الت ��ي توالت على الأقطار العربية وتطورات ال�سيا�سة الأوروبية ومطامع
بع�ض الدول في ال�شرق برهنت للعرب على �أن ال منا�ص لهم من �إيجاد
ه ��ذه الوحدة والعم ��ل على التكاتف والت�ضامن لحف ��ظ كيانهم و�ضمان
م�ستقبلهم.
�إنه ��م به ��ذه الوح ��دة �إذا كونوه ��ا ي�أمنون وال ريب خط ��ر اال�ستعمار
خ�صو�ص� � ًا اال�ستعمار اال�ستغاللي ال ��ذي يريده المحور ،والذي لم ت�شن
ه ��ذه الح ��رب �إال من �أجله� ،إنهم حينئذ باتحادهم لن ي�سمحوا لأي قوة
�أن تم� ��س حقوقه ��م وكرامته ��م وم�صالحهم ب�سوء� ،إنه ��م بهذه الوحدة
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�سوف ي�ستطيعون العي�ش فوق هذه الأر�ض متمتعين بحقوقهم الطبيعية
ال�شرعية كما هي حال الأمم الم�ستقلة.
�إذا قلن ��ا �إن ه ��ذه الوحدة ت�ضم ��ن ا�ستقالل ال�شع ��وب العربية ويتبع
ذلك ا�ستقالل الأمم ال�شرقية و�سالمتها ،يمكننا �أي�ض ًا �أن ن�ؤكد �أن هذا
االتحاد ي�ساعد على تو�سيع م�صالح تلك ال�شعوب ب�شكل يجلب لها ثروة
وا�سعة من الوجهة االقت�صادية فيعم الرخاء ويزيد الرفاء.
ولي� ��س ذل ��ك فح�سب بل �إن هذا الت�ضام ��ن �سي�ساعد على ا�ستتباب
الأمن وال�سالم في العالم� ،إذ �أنه يحد من مطامع الدول ،تلك المطامع
المبنية على فكرة اال�ستعمار واال�ستثمار.
لق ��د بدرت في الأ�سابيع الأخيرة بادرة حميدة هي ا�ستئناف ال�سعي
للوح ��دة العربية خ�صو�ص ًا بعد �أن تجلت مطامع دول المحور في بلدان
ال�ش ��رق العرب ��ي ،وعلى ر�أ�س ال�ساعي ��ن �إلى هذا الأم ��ر المجيد ال�سيد
ن ��وري با�شا ال�سعي ��د ورفعة النحا� ��س با�شا رئي�س الوف ��د والوزير الأول
بم�صر.
لق ��د كان في م�ص ��ر �أنا�س ال �أخ�ل�اق لهم وال فكر� ،أنف ��وا من ن�سبة
م�ص ��ر �إل ��ى العروب ��ة وحاول ��وا االعت ��زاز بالفرعونية� ،أولئ ��ك قد خمد
�صوته ��م الي ��وم� ،إذ �أدرك رج ��االت م�ص ��ر �أن ال فائ ��دة لبالده ��م في
االنفراد فعملوا على االندماج في الفكرة العربية بل عملوا على تزعمها
وم�صر حقيقة بذلك.
نحن ال نطمع في �أن ي�صبح اتحاد �شعوب العرب كاالتحاد ال�سوي�سري
�أو الأمريك ��ي ف ��ي طرفة عين ،غير �أن الذي نرجوه هو �أن يو�ضع منهاج
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له ��ذه الوح ��دة ذو مواد ع ��دة تنف ��ذ تدريجي ًا ول ��و ا�ستغرق ��ت ع�شرات
ال�سنين.
نح ��ن ـ� �ـ هنا في الخليج ــ �إذ نذكر الوح ��دة العربية ون�صبو �إلى ر�ؤية
�شعوبن ��ا المتقدم ��ة متح ��دة مت�ضامنة ،يح ��ز في نفو�سن ��ا �أن نرى هذا
االنق�سام ال�شنيع بين �إماراتنا والتباعد الف�ضيع بين �أمرائنا ور�ؤ�سائنا.
ح ��ال ال نعتقد �أن رجال بولندا �أو هولندا وبلجيكا يتمنون مثلها لألمانيا
برغم ف�ضائها وق�سوتها ونكباتها التي �صبتها عليهم.
�أف ��ي كل بل ��دة �أمير ال يم ��ت �إلى جاره ب�صلة �سيا�سي ��ة �أو اقت�صادية
�أو ع�سكري ��ة! �أن ��ه ـ� �ـ لعم ��ر الحق ـ� �ـ �أمر تتقزز ل ��ه النف�س وت ��ذوب عند
ا�ستعرا�ضه الأفئدة.
�شع ��ب واحد ودين واحد ولغة واحدة وم�صالح م�شتركة� ،إذ ًا فما هو
الموج ��ب للتفرق ولهذا االنق�سام والتقاط ��ع والتقطع .لقد �سبق وكتبنا
ف ��ي ه ��ذا ال�ش�أن مرار ًا وتك ��رار ًا ولكن �صوتنا لم ي�سم ��ع بالرغم من �أن
اعتقادنا را�سخ من �أن بريطانيا العظمى ت�شجع وت�ؤازر هذه الوحدة بين
بلدان الخليج من الكويت �إلى ر�أ�س الخيمة بل و�إلى �سلطنة م�سقط .غير
�أن �أحد ًا من النا�س ال يمكن �أن يطمع في �أن تقوم الحكومة البريطانية
ب�إجبار الأمراء على االتحاد �إذا كانوا ال يريدونه.
افتتاحية العدد  187ــ  20رم�ضان  1361هـ ــ
� 1أكتوبر 1942م ــ ال�سنة الرابعة
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الألمان ي�ستميتون
في �سبيل االحتفاظ بكرامتهم الع�سكرية
لكن موعدهم في ال�شتاء
�صمدت �ستالين غراد بوجه الألمان �صمود ًا عجب له العالم ب�أجمعه،
�صمود ًا ف�ضحهم و�أزال من الأذهان ما كان عالق ًا بها من �أن جي�شهم ال
يغل ��ب وزحفهم ال يوقف �أو يرد ،ولي�س معنى هذا �أن المدينة لن ت�سقط
في يد الألمان يوم ًا ما بعد ا�ستماتتهم في هجومهم وت�ضحياتهم الهائلة
التي بلغت ( )3000قتيل يومي ًا حول �ستالين غراد وفي �شوارعها.
ي�شع ��ر النازيون وهم على ح ��ق �أن كرامتهم الع�سكرية يق�ضى عليها
تمام� � ًا �إذا ل ��م يقتحموا المدين ��ة و�أن معنوياتهم �ستذروه ��ا الرياح في
حال ��ة الإخف ��اق ،لذل ��ك تجدهم غير مبالي ��ن ب�أي ثم ��ن يدفعونه مهما
تناهى وعظم في �سبيل اال�ستيالء على تلك البلدة التي �أ�صبحت �أطال ًال
خربة بفعل القنابل و�آالت الهالك والدمار التي ي�ستعملها الجانبان.
ويح ��دو الألمان �إلى التهال ��ك واال�ستماتة في هذا ال�سبيل �شيء �آخر
غي ��ر الكرام ��ة ،وه ��و �أن يعت�صموا بالمدين ��ة من قر�ص ال�شت ��اء ولو �أن
منازلها في الغالب هدمت وزلزلت.
�أج ��ل ال ت�ستبع ��د ا�ستيالء الألم ��ان على �ستالين غ ��راد ،ولكن الأمر
ال ��ذي يلف ��ت الأنظار هو عجزهم طيل ��ة هذه الأ�سابيع ع ��ن اقتحامها،
بينم ��ا �أن هتل ��ر قبل عام كامل قد �أعلن في خط ��اب له �أن رو�سيا ق�ضي
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عليها ب�أجمعها ولن تقوم لها قائمة.
�أن ��ه الي ��وم عاج ��ز عن مدينة م ��ن مدنه ��ا� ،أو هو على الأق ��ل يعاني
ال�شدائ ��د في �سبيل احتالل تلك المدين ��ة ،ف�أين التبجح الذي قاله عن
رو�سيا كلها� ،إن موعد هتلر هو ال�شتاء و�صقيعه وزمهريره والذي نتوقعه
طبق� � ًا لآراء الخبراء الفنيين الع�سكريين هو �أن النازيين قد ال يهزمون
ف ��ي الجن ��وب �أثن ��اء �شهور الب ��رد هزيمة كامل ��ة لكنهم ف ��ي الميادين
الو�سطى وال�شمالية �سيندحرون وتحل بهم نكبة قد تكون القا�ضية.
والظاه ��ر �أن الألمان كانوا ي�أمل ��ون م�ساعدة مبا�شرة من اليابانيين
�ض ��د رو�سيا ،عل ��ى النمط الذي قامت به �إيطالي ��ا �ضد فرن�سا ف�سجلت
بهزيمته ��ا ،عل ��ى �أن ظواهر الأحوال تدل على �أن اليابان �أبعد بل �أعجز
م ��ن �أن تق ��دم هذه الم�ساع ��دة ولو اعتزمتها و�أرادته ��ا� ،إن لديها اليوم
م ��ا ي�شغلها �أو الأ�ص ��ح ما ينكد عي�شها �سواء في جنوب المحيط الهادئ
�أو ف ��ي �شماله ،ففي جزر الألو�شيا تمن ��ى باالندحار �إثر االندحار ،وفي
�أخب ��ار اليوم عالوة على الأخبار ال�سابق ��ة �أنها ان�سحبت من جزيرتين
في الألو�شيا كانت قد احتلتهما في يوليو الما�ضي .وفي الجنوب يتقدم
الأ�سترالي ��ون باطراد ف ��ي غينيا الجديدة كم ��ا �أن الأمريكيين يوقعون
الخ�سائ ��ر الفادحة باليابانيين في جزائر �سليمان ،ويت�ضاعف تقدمهم
هناك بقدر ما يتكرر تقهقر �أعدائهم.
ف� ��إذا �أ�ضفت �إلى هذا كله م ��ا يح�صل لليابانيين في ال�صين ت�أكدت
ب� ��أن �أمل هتلر ف ��ي م�ساعدة اليابان خيال ال حقيق ��ة و�سيبقى النازيون
وحدهم يكافحون رو�سيا و�شتاءها الذي �سبق وجربوه ،و�سيبقون كذلك
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معر�ضي ��ن لغ ��ارات ال�س�ل�اح الجوي البريطان ��ي ،تظلهم ف ��ي كل غارة
�أل ��ف طائ ��رة ت�ص ��ب عليه ��م الحميم م ��ن ال�سم ��اء فتدم ��ر م�صانعهم
وم�ؤ�س�ساته ��م .لق ��د بد�أ الألم ��ان ي�شعرون ب�أن حظهم ف ��ي الن�صر لي�س
�ضعيف ًا فقط ولكنه معدوم.
�أم ��ا �سمع ��ت خطاب هتل ��ر الأخير اليائ� ��س الكئيب؟ �أم ��ا �سمعت ما
ق ��ال جورج� ،إن ذلك كله ي ��دل على �أن النازيين قد تجلت لهم الحقيقة
الم ��رة وه ��ي �أن م�صيرهم �إل ��ى الهزيمة ط ��ال الزم ��ان �أو ق�صر ،و�أن
ال ��دول الحليف ��ة قادرة على مد �أجل الحرب �إل ��ى �سنين كثيرة وهي في
الوق ��ت نف�سه لم ت�ستنفد قوتها ب ��ل �ضاعفتها وت�ضاعفها بينما ا�ستهلك
الألمان خيرة جنودهم ونفدت �أكثر طائراتهم وغوا�صاتهم ودباباتهم،
وم ��ا ي�صنعونه اليوم ل�سد النق� ��ص معر�ض لرجوم ال�سماء التي تقذفها
عليهم الطائرات الحليفة.
ويت�س ��اءل النا� ��س اليوم ماذا �سيعمل هتلر �إذا حل ��ت به النكبة؟ هل
يقت ��دي بغليوم فيلج�أ �إلى بالد محاي ��دة كال�سويد �أو �سوي�سرا �أو تركيا؟
على �أن المرجح �أنه ينتحر فهو لي�س كغليوم �سليل ملوك ورب عائلة .ما
هتلر �إال �صعلوك ال �أكثر وال �أقل.
افتتاحية العدد  188ــ  27رم�ضان 1361هـ ــ
� 8أكتوبر 1942م ــ ال�سنة الرابعة
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مقارنة بين الحرب الما�ضية
والحرب الحا�ضرة
تدور الآن في رو�سيا معارك ال نجد في القامو�س لفظة تفي بو�صفها،
وعلى الأخ�ص في �ستالين غراد وحولها ،معارك ال تُعد معارك الحرب
الما�ضي ��ة عندها �شيئ ًا مذكور ًا ،تلك الح ��رب التي �إذا كانت قد �سميت
بالح ��رب العظمى فبماذا ن�سمي الح ��رب الحا�ضرة وهي �أدهى و�أعظم
بكثي ��ر .ويع ��ود الفرق كله �إل ��ى ال�سرعة فهي ظاه ��رة الع�صر الحا�ضر
وطاب ��ع الح ��رب القائمة وهي التي توحي بالأنظم ��ة الجديدة والأ�سلحة
المبتكرة.
ف ��ي الحرب الما�ضي ��ة كان الم�شاة هم معظ ��م الجيو�ش ،فانكم�شوا
ف ��ي ه ��ذه الحرب حتى �أ�صبح ��وا �أقلية بين المقاتلي ��ن ،وكانت المدافع
والمعدات والم�ؤن تحمل على ظهور الخيل ،فقامت مقامها الم�صفحات
والدباب ��ات وال�سي ��ارات الكبي ��رة .وكان ��ت المدافع تق ��ذف قنابلها �إلى
م�ساف ��ة �أق�صاه ��ا ( )120كيلومت ��ر ًا ،ف�أ�صبح ��ت القنبلة تعب ��ر البحار
وتجت ��از ال�صح ��ارى والقف ��ار فت�سقط عل ��ى �أهدافها ،وذل ��ك بوا�سطة
الطائ ��رات ،فم ��ا الطائ ��رة المقاتلة �إال مدف ��ع �سريع ت�ص ��ل قنبلته �إلى
الهدف بعد عبور �آالف الأميال.
�صحي ��ح �أن الطائ ��رة ا�ستعمل ��ت ف ��ي الح ��رب الما�ضي ��ة ولكنها لم
ت�ستخ ��دم �إال لالكت�شاف ولمهام ثانوية .وكان ��ت قليلة العدد� .أما اليوم
ف�إن عليها مدار المعارك الكبرى وهي التي تبد�أ الملحمة دائم ًا ب�إلقاء
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قنابله ��ا على قوات العدو ،ف�إذا �ش ��اع فيه اال�ضطراب تقدمت الدبابات
والم�شاة بع ��د ذلك تحملها ال�سيارات ال�ضخمة .ثم �أن الطائرات اليوم
تق�ص ��ف الأه ��داف الع�سكرية وتهدم الم ��دن وت�شيع الهلع بي ��ن �أهليها
وتق ��وم باال�ستك�شاف وتنق ��ل الجنود وتحمل رج ��ال المظالت .وت�صب
نيرانه ��ا عل ��ى الأ�ساطي ��ل الحربية وال�سف ��ن الناقلة للذخائ ��ر والزيوت
والم�ؤن.
و�صحي ��ح �أن الدباب ��ات ا�ستعملت في الح ��رب الما�ضية �إذ اخترعها
الإنجليز ،لكن مهمتها كانت قا�صرة على محاولة �إ�سكات مدافع العدو.
وه ��ي اليوم تتقدم لتفتح الثغرات في الجي�ش المقابل وللفتك بدباباته،
وقد �صارت متقنة و�أ�سرع و�أكبر و�أقوى مدافع و�أج�سام ًا .وكانت الدبابة،
�إذا تعطل ��ت �صعب �إ�صالحها� ،أما الآن فخلف كل جي�ش م�صانع ما�شية
لإ�صالح الخلل ب�سرعة ودقة.
وكان الم�شاة يقطعون الم�سافات ال�شا�سعة على �أقدامهم� ،أما اليوم
فيركب ��ون ال�سيارات ويختزنون قوتهم للقتال .وكانت الأ�ساطيل تحارب
الأ�ساطيل وت�ضرب موانئ العدو وتقطع الطريق على �سفن الأعداء� ،أما
اليوم فقد جاء �إلى جانبها الطائرات والغوا�صات وزوارق الطوربيد.
ول ��م تع ��رف حامالت الطائرات ف ��ي الحرب الما�ضي ��ة لكنها اليوم
ت�صنع الأعاجيب في المحيطات والبحار.
وكان ا�ستعمال مظالت الهبوط لي�س �إال فكرة جميلة ،ف�إذا بالمظالت
اليوم ت�سير المعارك بفرقة تهبط خلف جنود العدو مزودة بكافة و�سائل
القتال وتوقعهم بين نارين.
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وف ��ي هذه الح ��رب نظم ��ت فرق ��ة المهند�سي ��ن وق ��د زودوا جميع ًا
بال�سي ��ارات وكثرت لديهم �أدوات العمل ال�سريع ،فهم ين�سفون وين�شئون
ب�سرع ��ة ويقيمون المطارات ويمدون الج�سور التي تعبر عليها الدبابات
وغيره ��ا ،وكان ��ت خط ��وط التموي ��ن ثابت ��ة لأن الجيو�ش كان ��ت بطيئة
الحرك ��ة ف�أ�ضح ��ت ف ��رق التموين وو�سائل ��ه تتحرك م ��ع الجي�ش ح�سب
�سرعته بالطائرات وال�سيارات.
�إن ف ��ي ه ��ذا كله دليل على �أن ال�سرعة ه ��ي طابع الحرب الحا�ضرة
فال خنادق تثبت فيها �أدوات القتال فيطول ال�صراع في مكان واحد� .إن
حفر الخنادق في هذه الحرب دليل على �أن المتقاتلين في �إجازة.
وقد نظمت الفرق الميكانيكية في هذه الحرب ،ف�أ�صبحت كل فرقة
جي�ش� � ًا كام ��ل العدة ل ��ه ( )320دبابة كبيرة ومتو�سط ��ة و( )250دبابة
خفيف ��ة و(� )230سي ��ارة لنق ��ل الجن ��ود و( )96مدفع� � ًا و( )37طائرة
و( )260موتو�سيكل م�سلح و(� )1000سيارة و( )300جندي ميكانيكي
و( )1000مهند� ��س ومع ��اون .ففي �أول الح ��رب كان الألمان م�ستعدين
ب ��كل هذا تقريب ًا ا�ستعداد ًا مده�ش� � ًا ،فكانوا ي�ستعملون الطائرات ت�سير
من تحتها الدبابات والمدافع ثم الم�شاة في �سياراتهم ،فيكونون بذلك
ثغ ��رة �سريعة يق�سمون بها الجي�ش �إلى ن�صفين وي�صيرون في م�ؤخرته،
بينما الم�شاة واجه ��ة المقدمة فيقع الإرباك ويتبعثر الجي�ش ثم يهزم،
هك ��ذا ح�ص ��ل في فرن�سا ــ ف�إنها ـ� �ـ �أرادت �أن تحارب ب�أ�ساليب معظمها
�أ�سالي ��ب الحرب الما�ضي ��ة ،فت�ساير الدبابات والم�ش ��اة على �أقدامهم
بينما كانت دبابات الألمان ت�سير مع ال�سيارات الكبيرة الناقلة للم�شاة،
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فتقط ��ع في ال�ساعة ع�شرة �أمثال ما يقطعه الفرن�سيون� .أما اليوم وبعد
ث�ل�اث �سن ��وات من الحرب ف� ��إن بريطانيا �أ�صبح له ��ا التفوق في الجو،
وله ��ا من الفرق الميكانيكية الحديث ��ة النظام عدد كبير ،وقل مثل هذا
ع ��ن �أمري ��كا ،فحرب ال�سرعة �سوف يكون للحلف ��اء� ،أما حرب ال�سرعة
الألمان ��ي فقد م�ض ��ى وانق�ضى فهو لن يكون �إال على طراز �سرعته حول
�ستالين غراد.
ولعل �سائل يقول :كيف فقد الألمان تلك الميزة التي ظهروا بها في
بدء الحرب؟ وجواب ًا لذلك نقول �إن الألمان قد �أفنوا في حروبهم وعلى
الأخ�ص في رو�سيا زهرة �شبابهم المدرب ،وهم ب�ضع ماليين من جنود
وطيارين ومهند�سين و�سائقي دبابات.
افتتاحية العدد  189ــ � 5شوال 1361هـ ــ
� 15أكتوبر 1942م ــ ال�سنة الرابعة
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�سالح الجو الملكي البريطاني
تزايد �أعداده وت�ضاعف قوته
لف ��ت نظرنا هجوم ال�سالح الج ��وي البريطاني منذ ب�ضعة �أيام على
(جنوى) الميناء الإيطالي المهم ،وميالنو المدينة ال�صناعية العظيمة
ف ��ي و�ضح النه ��ار ب�أ�سراب عديدة قوامها طائ ��رات (لتك�سر) ال�شهيرة
ف�أ�صاب ��ت �أهدافها جميع ًا بحي ��ث �أن النيران الت ��ي ا�شتعلت كانت ترى
على بعد ( )200ميل.
لف ��ت نظرنا ذلك وجعلنا نخ�ص�ص افتتاحية هذا العدد للبحث عن
�ش�أن ال�سالح الجوي البريطاني والحليف.
دخل ��ت �ألمانيا الحرب وهي ُمعتمدة في الأكثر على �سالحها الجوي
الذي كان يقدر بـ ( )700طائرة ،ولكن الحقيقة �أنه �أكثر من ذلك بما
ال يقل عن ال�ضعف .ولم يكتم البريطانيون في �أوائل الحرب اعترافهم
ب� ��أن �ألماني ��ا متفوق ��ة في الج ��و ،وه ��ذه �صراح ��ة ا�شتهر به ��ا الرجال
البريطاني ��ون ،على �أنه ��م في الوقت نف�سه �أعلنوا �أنهم �سي�ساوونها بعد
ذلك ويفوقونها في الأعداد �أو في رجال الطيران.
يخط ��ئ من يظ ��ن �أن الطائ ��رات اليوم ه ��ي في طرازه ��ا ومتانتها
كالطائ ��رات التي ا�ستعملت عن ��د م�ستهل الحرب ،كال ف� ��إن تح�سينات
ع ��دة �س ��واء كان ذل ��ك في الحج ��م �أو ف ��ي ال�سرعة �أو ف ��ي المناعة قد
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�أدخلت على الطائرات ،ولم يقت�صر هذا التح�سين على طائرات الدول
الحليف ��ة فق ��ط ،ب ��ل �إن المحور قد �أحدث ه ��و الآخر �أي�ض� � ًا تح�سينات
جم ��ة على المنتج من طائراته .لكن التح�سين ��ات التي قام بها العلماء
الميكانيكيون في بريطانيا و�أمريكا قد فاقت بكثير تح�سينات المحور.
لق ��د �أ�صبح الآن ل ��دى بريطانيا العظمى والوالي ��ات المتحدة من �أنواع
الطائرات ما يزيد على ع�شرين طراز ًا.
ولأج ��ل �أن نعطي القارئ الكريم فك ��رة قيا�سية عن �أنواع الطائرات
التي ينتجها الحلفاء ،نقول �إن �أمريكا تنتج الآن نوع ًا من الطائرات كل
واحدة تحمل ( )200من الأطنان ف�ض ًال عما تحتاجه من الوقود وتطير
بدون توقف �أكثر من ( )4000ميل.
ق ��ال الألمان بعيد اندالع ن ��ار الحرب بل�سان جورن ��ج (�إن العدو لن
يتمك ��ن م ��ن �إلقاء قنبلة واحدة عل ��ى �ألمانيا ،لكن �ألماني ��ا بل و�إيطاليا
الي ��وم تقا�سي ��ان الأمرين من فعل ال�سالح الج ��وي البريطاني وال �سيما
بع ��د �أن تفوق ف ��ي عدده وعدته على طائرات النازيي ��ن تفوق ًا كبير ًا هو
ف ��ي الوق ��ت نف�سه يت�ضاعف �شه ��ر ًا بعد �شهر ،بحيث ل ��ن تم�ضي ب�ضعة
�أ�شه ��ر حتى تكون ن�سبته �إلى ال�س�ل�اح الجوي المحوري كن�سبة العمالق
�إلى القزم.
�إن �ألماني ��ا تنت ��ج ،ما في ذلك �ش ��ك بل �أنها جادة ف ��ي �أن ت�ضاعف
�إنتاجه ��ا مهم ��ا كلفها ذلك م ��ن ق�سوة على العمال �أو نه ��ب للبالد التي
احتلتها في �أوروبا .ولكن من الم�ؤكد وطبق ًا لما �سمعناه من بو�سطن من
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تقرير لخبير في �شئون الطيران كبير� ،أن �ألمانيا تنتج ثلث ما تخ�سر من
الطائ ��رات� ،أما الطيارون فل ��م يبق لديها �إال �أفراد تدريبهم لم يتجاوز
ب�ضع ��ة �أ�شهر� ،أما الذي ��ن دربوا لعدة �سنوات فه�ؤالء قد فنوا ب�أجمعهم،
�إن �ألماني ��ا عل ��ى قلة �إنتاجها تقع م�صانعه ��ا جميع ًا في مناطق معر�ضة
للق�صف الجوي الحليف وهي ت�ستقبل زياراته في كل يوم وليلة.
�أم ��ا بريطانيا العظمى وحلفا�ؤها ف� ��إن �إنتاجهم للطائرات بعيد عن
�أن يعكره ق�صف معاد .فالم�صانع البريطانية بعد �ضعف �ألمانيا الجوي
�أ�صبح ��ت في م�أمن في بريطانيا نف�سها ،عل ��ى �أن بريطانيا ال تنتج لها
الطائ ��رات في م�صانعها فقط ولكن ف ��ي كندا وغير كندا من مجموعة
الأمم البريطانية� ،أما الواليات المتحدة ف�إن م�صانعها �أمنع من عقاب
الجو فال تخ�شى �أي غارة �أو تهديد.
ق ��ال المتكلم من بو�سط ��ن الذي �أ�شرنا �إليه �آنف ًا �إن الدول تنتج الآن
مجتمع ��ة ف ��ي كل يوم ما يزيد على ( )350طائرة بينما المحور ال ينتج
�إال ع�شرات محدودة وهو معر�ض لخ�سائر �أفدح و�أكبر.
يحم ��ي ال�سالح الج ��وي البريطاني اليوم مجامي ��ع القوافل البحرية
الت ��ي تق�ص ��د رو�سي ��ا من طري ��ق البح ��ر المتجم ��د ال�شمال ��ي ،فيغرق
الغوا�صات وي�سقط الطائرات ويق ��ود ال�سفن المحملة للم�ؤن والمعدات
�إلى البر ب�سالم.
قي ��ل قبل �أ�شه ��ر �أن �ألمانيا �إذا يئ�ست من ال�سي ��اج في حرب رو�سيا
ف�إنها �ستلج�أ �إلى ا�ستعمال الغاز ال�سام ،لكن بريطانيا �أعلنت فور ًا وبغير
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ا�ستئذان �أن هتلر �إذا �أراد �إفناء الألمانيين ب�أيديهم فلي�ستعمل الغازات.
�أجل �إن بريطانيا بل�سان زعيمها الم�ستر �شر�شل ووزير طيرانها� ،أعلنت
ذلك ولم تكن لتقوله لوال ما ت�شعر به من تف ّوقها الجوي.
افتتاحية العدد  191ــ � 19شوال 1361هـ ــ
� 29أكتوبر 1942م ــ ال�سنة الرابعة
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�ألمانيا في دور االنحطاط:
عجزها عن افتتاح مدينة من المدن الرو�سية
ل ��م تتمك ��ن �ألماني ��ا بالرغم مم ��ا بذلت م ��ن ت�ضحيات م ��ن �إنقاذ
موقفها في �ستالين غراد ،على �أنها مازالت تحاول االحتفاظ بكرامتها
مهم ��ا كلفها الأمر ،فه ��ي تقذف بالفوج بعد الفوج من جنودها لتتمكن
من احتالل المدينة.
لق ��د بد�أ الآن الثلج يتهاطل على �ستالين غراد وهو يمنع الألمانيين
من الحركة ومن ا�ستئناف هجماتهم التي مازالوا يقومون بها مجازفة،
طوع� � ًا لأوامر هتل ��ر� ،إن من �أوامره التي �سمعن ��ا فحواها من القاهرة
والقد�س وبيروت وبغداد� ،أنه ال يجوز تراجع الجندي ولو قتل.
�إن �ألمانيا �أ�صبحت ت�شعر الآن وقد اقترب ال�شتاء بحرج موقفها وبما
تنتظ ��ره من هزيمة ف ��ي كافة الميادين ،فمث ًال ف ��ي ال�صحراء الغربية
هزمت وزحزحت عن موقعها بينما كان في زعمها �أنها �ستحتل م�صر
ب�أجمعه ��ا .ودليل على هذا الع ��زم �أو الزعم على الأ�صح� ،إن محطاتها
ومحط ��ات �صنائعها من الأوروبيين وعلى الخ�صو�ص الإيطاليين كانت
تزعم ــ وهي م�سخرة ــ �أن النظام الجديد الذي ا�شترعه هتلر هو خير
نظام يكفل لل�شعوب خيرها ورفاهها.
زع ��م النازيون �أن ه ��ذا نظام جديد ابتكروه ل�ص�ل�اح العالم ،غير
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�أنه ��م �أخير ًا �أعلنوا بل�سان اثنين من �أعظم زعمائهم ما يفيد ب�صراحة
�أن الألمانيي ��ن �إنم ��ا يعملون لألمانيا وحده ��ا .فـ(جوبلن) قد �صرح في
بي ��ان ل ��ه �أن �ألماني ��ا �إنما ت�سعى لخي ��ر نف�سها بدون نظ ��ر �إلى ال�شعوب
الأخ ��رى .و�أنه ��ا �سوف تحطم ر�أ�س كل من يح ��اول مقاومة �إجراءاتها.
�أم ��ا الزعي ��م الثاني وهو (همار) فقد �صرح هو الآخ ��ر في بيان �أذاعه
م ��ن المحطات الألمانية �أن �ألمانيا �ستكون منطقة �صناعة� ،أما البلدان
الأوروبي ��ة الأخرى ف�ستكون مناطق �إنتاج للمواد الأولية التي تحتاج لها
�ألمانيا.
ذل ��ك ه ��و النظام الجديد ال ��ذي ي�سعى هتلر لتطبيق ��ه على العالم،
باعتب ��ار �أن العن�ص ��ر الألمان ��ي يف ��وق جمي ��ع العنا�صر الأخ ��رى ،حتى
الأوروبيي ��ن الذين زعم هتلر ف ��ي كتابه (كفاحي) �أنهم �أرقى ال�شعوب.
�أما الم�سلمون ومنهم العرب فهم في نظره منحطون �إلى درجة جعلهم
فيه ��ا وخ�صو�ص� � ًا الجن� ��س العرب ��ي منهم ف ��ي المرتبة الثالث ��ة ع�شرة،
ف�أبعدهم �إلى الزنوج المتوح�شين في مجاهل �أفريقيا والقرود.
لع ��ل هتلر عن ��د كتابة م�ؤلفه (كفاحي) لم يخط ��ر بباله �أنه �سيقف
موقف� � ًا ي�ضط ��ره �إلى خطب �صداقة العرب و�إال لم ��ا �أقدم على كتابة ما
كتب.
�إن هتلر الآن ينا�شد العرب �أن ي�صدقوه الود و�أنه متعهد با�ستقاللهم
وحريته ��م و�أن ��ه �سيطرد ال�صهيونيين ب�أجمعهم م ��ن فل�سطين ويجعلها
خال�صة للعرب م�ستقلين ا�ستقال ًال تام ًا.
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وال يخف ��ى على الخبيري ��ن بال�شئون ال�سيا�سي ��ة وخ�صو�ص ًا من يعلم
�أغرا� ��ض �ألماني ��ا النازي ��ة �أن كالم هتلر و�أعوانه ال �أ�صل ل ��ه الآن� ،إنما
�ش ��ن هذه الحرب في �سبي ��ل اال�ستعمار ،وهو و�إن كان ق ��د احتل �أوروبا
ب�أجمعها لكن ��ه مت�أكد �أن لي�س في �إمكانه ا�ستعبادها وا�ستعمارها� ،إنما
غر�ضه ا�ستعمار ال�شرقين الأدنى والأو�سط� .أما �أوروبا فيظهر كما �سبق
الكالم �أنه �سيجعلها مناطق �إنتاج و�ألمانيا دار �صناعة.
يبت النازيون
بقي �أن نذ ّكر �إخواننا العرب عن م�س�ألة فل�سطين التي ّ
ف ��ي �أمره ��ا ويح�سبون� .إن هتل ��ر ومو�سليني �سيجعالنه ��ا منفى لما في
بالدهم من اليهود فيما لو نجحا في هذه الحرب ــ ال قدر اهلل.
�أم ��ا الإنجلي ��ز ف�إنهم كما ي�شه ��د ويعرف الجميع ق ��د حددوا هجرة
اليه ��ود ف ��ي كتابهم الأبي� ��ض وعينوها ،وه ��م وال ري ��ب نفذوها و�سوف
ي�ستمرون في تنفيذها.
وم ��ن مقت�ضى الكتاب الأبي�ض �أن ت�ستق ��ل فل�سطين ا�ستقال ًال كام ًال
ف ��ي مدى ع�ش ��ر �سنوات ،ومن الإن�ص ��اف �أن نق ��ول �إن الم�ؤتمر العربي
ال ��ذي اجتمع في لن ��دن للنظـر في �ش�أن فل�سطين وال ��ذي ا�شتركت فيه
غالبية الأمم العربية لم يقترحه العرب!..
ول ��و وقفت الم�س�ألة عند هذا الحد لهان الأمر ،ولكن �إخواننا ه�ؤالء
ي�ستخدم ��ون الآن ف ��ي اغ�سبرغ �إنت ��اج الغازات ال�سام ��ة الجديدة التي
الزال ��ت ره ��ن التجربة ،في مق ��ام البولنديين الذين فق ��دوا فقط وفي
بحر �شهرين من جراء عملهم في هذه الم�صانع ثمانين في المائة من
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عمالهم لتعر�ضهم �إلى �أخطار هذه الغازات التي تفتك بالم�شتغلين بها
فتك ًا ذريع ًا.
هذا ما و�صل �إليه حال بني قومك �أيها العربي لدى الألمان .فترحم
على بني قومك واطلب لهم من اهلل الرحمة.
افتتاحية العدد  192ــ � 26شوال 1361هـ ــ
 5نوفمبر 1942م ــ ال�سنة الرابعة
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هزيمة المحور محققة
انت�صارات الحلفاء في كافة الميادين
ل ��م يب ��ق من �شك لدى �أي �شخ� ��ص في العالم ب�أجمع ��ه ب�أن المحور
مه ��زوم ال محالة في هذه الحرب ،لي�س ف ��ي �أفريقيا فقط كما يح�صل
الآن ،ولي�س في رو�سيا فح�سب كما هو واقع ،ولي�س في المحيط الهادئ
وج ��زره ،بل �إن هزيمت ��ه ي�ؤمن بها كل واحد �سواء ح ��ارب في الميادين
الحا�ضرة �أو حاول القتال في ميادين �أخرى.
ففي ال�صح ��راء الغربية ه ��زم الألمانيون والإيطالي ��ون �شر هزيمة
عرفها تاريخهم ،فقد قتل و�أ�سر منهم زها (� )60ألفا وحطمت لهم �أو
�أتلفت �أكثر من ( )500دبابة و�آالف من المدافع على اختالف �أنواعها،
الأم ��ر الذي حمل هتلر على الغ�ضب والغي ��ظ ،ف�شحن جنوده بطائرات
و�أر�سله ��ا لتحت ��ل فرن�سا غي ��ر المحتلة ،كم ��ا وجهها �إلى تون� ��س لإنقاذ
الموق ��ف ال ��ذي ي�ستحيل �إنقاذه ولو ك�سر هتلر ع�ش ��رات الطاوالت بيده
�أثناء خطاباته ح�سب عادته الم�ألوفة.
وفي رو�سيا مني النازيون ــ �أو قل المحور ــ بهزائم منكرة �سواء كان
ذل ��ك في �ستالين غراد �أو في القوق ��از �أو في ال�شمال� ،إذ �أخذت الثلوج
الآن تتهاطل بزمهريرها على �ستالين غراد وبذلك �شلت حركة الألمان
برغم تفوقهم في العدد على خ�صومهم الرو�سيين.
وتغط ��ي جب ��ال القوق ��از الآن طبقة م ��ن الثلوج تع ��وق النازيين عن
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الو�ص ��ول �إلى �أهدافهم حتى ولو فر�ض �ضعف المقاومة ال�سوفيتية وهي
ال ت�ضعف �إنما تزداد قوة يوم ًا بعد يوم.
�أم ��ا المحور ف ��ي ال�شرق الأق�ص ��ى ونعني بذلك الياب ��ان فقد منيت
هي الأخرى بهزائم �شنيعة� ،سواء كان ذلك في الجنوب حول �أ�ستراليا
�أو ف ��ي ال�شم ��ال قرب جزائر الو�شيان ،وي�ؤخذ م ��ن �إذاعة �سمعناها من
بو�سط ��ن عل ��ى ل�سان �ضاب ��ط ياباني �أ�سي ��ر �أن الجن ��ود الآن في الجزر
اليابانية قد �شعروا بحرج الموقف وب�أن ال ن�صيب لهم في الفوز في هذه
الح ��رب ،و�أخذ ال�ضابط يدرك عق ��م المحاوالت التي تحاولها حكومته
وتزج بال�شعب ومقدراته في �أتونها ،ويعتقد هذا ال�ضابط ب�أن الثورة في
اليابان محتملة بين �آن و�آخر.
ل ��م ت�ستكم ��ل بريطاني ��ا العظم ��ى وال الوالي ��ات المتح ��دة ن�ص ��ف
ا�ستعدادهم ��ا الحربي بعد ،ولكنهما ا�ستطاعت ��ا �أن تهزما دول المحور
ف ��ي كل ميدان .فماذا يكون الموقف بعد ع ��ام مث ًال حينما تكون الدول
الحليفة قد ازدادت قوة على قوة وت�ضاعف �إنتاجها بما لديها من مواد
وموارد ال ين�ضب لها معين؟
زد عل ��ى هذا ما تق ��وم به رو�سيا في مقاومتها للنازيين� .إنها �أبهرت
العالم و�أده�شت الجميع بدفاعها المجيد ،حيث �إنها قد كبدت الألمان
ومعاونيه ��م م ��ن ال ��دول الم�ستعبدة خ�سائ ��ر تعادل �ضعف م ��ا خ�سرته
�ألمانيا في الحرب الما�ضية التي ا�ستمرت �أربع �سنوات وب�ضعة �أ�شهر.
وحينما تفتح الجبهة الثانية ــ وهي �ستفتح هذا العام بال �أدنى ريب ــ
ف�سيكون في ذلك الق�ضاء المبرم على النازية والفا�شتية ،على �أن عمل
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الدول الحليفة ب�شمال �أفريقيا هو في الواقع جبهة ثانية ،خ�صو�ص ًا وقد
�أخ ��ذت هتلر الحمية اال�ستبدادي ��ة ف�أر�سل جنوده بالطائرات �إلى تون�س
وهو البد يزج بكل ما ي�ستطيع من قوة.
�إن ف ��ي ذلك وحده تخفيف من ال�ضغط على رو�سيا ف�ض ًال عما تقوم
ب ��ه �أ�سراب الطائ ��رات البريطانية م ��ن ق�صف الأه ��داف الحربية في
المدن الألمانية لي ًال ونهار ًا وفي كل �ساعة.
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نهاية الحرب �أ�صبحت معلومة
انت�صار الحلفاء في كافة الميادين
وافتنا �أنباء الأ�سبوع بانت�صارات عظيمة �أحرزتها بريطانيا العظمى
وحلفا�ؤه ��ا في ال�صحراء الغربية وفي ليبيا وفي �ستالين غراد والقوقاز
الأو�سط وفي المحيط الهادئ قرب جزر �سليمان ،حيث فقد اليابانيون
حوالي ( )40قطعة من �أ�سطولهم الحربي والتجاري.
تت�أخر قوات المحور وتندحر اليوم في كافة الميادين �شرق ًا وغرب ًا،
فق ��د بل ��غ م ��ا �أ�سر م ��ن جي�ش روم ��ل �أو قت ��ل �أو ج ��رح (� )76ألف ومن
الدباب ��ات ( )500ل ��م ينج منها �سوى (� .)15أم ��ا المدافع التي غنمت
فتع ��د بالألوف ،مم ��ا �أدى بالجنرال �ألك�سندر �إل ��ى الت�صريح ب�أن جي�ش
رومل قد ق�ضي عليه تمام ًا و�أنه هو نف�سه قد ذهب �إلى تون�س في انتظار
النج ��دات الألمانية .والنجدات الجوي ��ة الألمانية ت�صل في الطائرات،
ب ��ل �إن بع�ض الطائرات تحمل الدبابات .ولكن نجدات ت�أتي بالطائرات
ل ��ن تغني �إزاء جيو�ش بريطانيا العظمى وحليفاتها الزاحفة من ال�شرق
والت ��ي احتلت درنا و�أ�صبحت على بع ��د ( )65مي ًال عن بنغازي ،بينما
يزح ��ف الجي�ش الأول البريطاني م ��ن الغرب بموازاة قوات الأمريكيين
الجوية.
�ست�صب ��ح قوات المحو �إزاء هذي ��ن الزحفين ــ زحف الجي�ش الثامن
وزح ��ف الجي� ��ش الأول ـ� �ـ بي ��ن كالبتين وبعب ��ارة �أخرى بي ��ن المطرقة
وال�سندان ،ومهما حاول هتلر �أو مو�سليني �أن ير�سال قواتا �أو عتادا �إلى
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�شمالي �أفريقيا ف�إن م�صير جميع ذلك �إلى الغنيمة �أو الأ�سر.
ليزمج ��ر هتل ��ر �أو ليب ��رق ويرع ��د ب�أراجي ��ف يق�ص ��د منه ��ا تخدير
�أع�ص ��اب ال�شعب الألماني ،ف�إنه وال�شك ق ��د �أدرك وتي َّقن ما هي نهاية
الحرب التي �شنها بغيا وعدوانا.
�إن رو�سي ��ا ق ��د �أثبت ��ت وحده ��ا بم� ��ؤازرة الحلف ��اء في الع ��دة ال في
الرج ��ال� ،أنها ق ��ادرة على دح ��ره وهزيمته ،فكي ��ف �إذا ا�ستعر�ضنا ما
عليه ��ا بريطانيا العظمى والواليات المتحدة الأمريكية وحليفاتهما من
قوة وموارد ال تنفد �أو ين�ضب لها معين.
كل ذل ��ك يح�شد الآن لقتال النازيين ولي� ��س لمحو �ألمانيا ،ف�إن هذا
ل ��م يق�صده الحلفاء .وقد ن�صت ب ��راءة المحيط الأطلنطي التي وقعت
بي ��ن الم�ستر روزفلت والم�ست ��ر �شر�شل ون�شرناها في حينها في جريدة
(البحرين) على ذلك.
�أم ��ا الياب ��ان فكم ��ا �سب ��ق الق ��ول ق ��د خ�س ��رت الح ��رب و�إن كانت
بغدره ��ا المفاجئ قد �أحرزت انت�ص ��ارات ال ي�ستهان بها ومنها احتالل
�سنغافورة.
غي ��ر �أنه ��ا اليوم وبعد الموقعة الأخيرة الت ��ي ن�شرنا خبرها في غير
ه ��ذا المكان وقد حدث ��ت قرب جزر �سليمان ،فق ��دت بالإ�ضافة �إلى ما
خ�سرته في ال�سابق ن�صف �أ�سطولها �إن لم نقل ثلثيه.
�أ�صبح ��ت نتيجة الحرب وا�ضحة وهي انت�صار الحلفاء و�إن�شاء نظام
يكفل لجميع الأمم �شرقيها وغربيها الحرية واال�ستقالل.
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ه ��ذه النتيجة من الم�ؤكد �أنها ف�ض ًال عن تيقن الجماهير في العالم
بها فقد �أح�س بها و�آمن حتى هتلر ومو�سليني وذلك هو ق�ضاء اهلل .فقد
�أراد ه ��ذان الطاغيت ��ان �أن يرجعا بالعالم �إلى الخلف �ألفي �سنة ،ولكن
النظـ ��ام الطبيعي �أب ��ى ذلك ول�سان حاله ين ��ادي :لتحيى الديمقراطية
ولت�سقط الدكتاتورية اال�ستبدادية.
وق ��د ابتهج العالم العربي ب�أجمعه وال�سيم ��ا م�صر باالنت�صار الذي
�أحرزت ��ه بريطاني ��ا العظمى ،وهن� ��أ القواد البريطانيي ��ن على نجاحهم
معظ ��م ملوك العرب و�أمرائه ��م .وي�سود ال�شرق الأو�س ��ط والأدنى الآن
موج ��ة من الفرح تغم ��ره وتبهجه� ،سيما �أن �إيطاليا كان ��ت �إدعت ب�أنها
بم ��وازاة النازيي ��ن �ستدخ ��ل م�ص ��ر لتحرره ��ا ،والحقيق ��ة لت�ستعبدها
وت�ستغلها.
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�سرور العرب بابتعاد الخطر
بريطانيا و�أمريكا تدحران المحور
�أ�صبح خبر ان�ضمام �أفريقيا الغربية بما فيها (دكار) الميناء الهام
عل ��ى الأطل�سي ،بالإ�ضافة �إلى انت�ص ��ار الحلفاء في �أفريقيا ال�شمالية،
حدي ��ث الأندي ��ة العربية ومو�ض ��وع ابتهاجها� ،س ��واء كان ذلك بم�صر
و�سوريا �أو العراق �أو �إمارات الخليج الفار�سي وجزيرة العرب.
حق� � ًا �إن انت�ص ��ار البريطانيي ��ن ف ��ي ليبي ��ا ودحرهم للأع ��داء كان
مفاج�أة مده�شة �أعجب بها حتى الأعداء� ،أما الأ�صدقاء فقد هتفوا لها
مكبرين مهللين.
فف ��ي م�صر زادت �أ�سهم البور�صة زيادة تدل على االطمئنان .وفيها
وف ��ي غيرها كالعراق و�سوريا ولبن ��ان وفل�سطين بل والمغرب الأق�صى،
�ش ��رع علية القوم من ملوك و�أم ��راء و�أعيان ووجهاء في �إر�سال التهاني
�إلى المراجع البريطانية على ما �أحرز من فوز باهر وانت�صار رائع.
لق ��د حمل ه ��ذا الن�صر المبي ��ن الدكتاتور الألماني عل ��ى �أن ير�سل
بجنوده من طريق الجو وبطريق البحر ،فاحتل ق�سم ًا من تون�س ،ويظهر
�أن غر�ض ��ه من ذلك �إنقاذ ما يمكن �إنقاذه من جنوده الذين وقعوا بين
المطرقة وال�سندان والذين �أ�صبح الأ�سر م�صيرهم على كل حال.
لك ��ن الحلفاء قد دخل ��وا تون�س والمنتظ ��ر �أن يطهروها من القوات
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الألماني ��ة ،فيك ��ون م�صير م ��ا �أر�سل حديث� � ًا كم�صير م ��ا كان موجود ًا
�سابق ًا.
�إن الكالبتي ��ن الآن تطبق ��ان عل ��ى جن ��ود المحور ،الجي� ��ش الثامن
يزحف من ال�شرق والجي�ش الأول البريطاني يزحف من الغرب بمعاونة
قوات الواليات المتحدة ف�أين المفر؟
�إن م ��ا قال ��ه الم�ستر (�سمارت) رئي�س وزراء جن ��وب �أفريقيا حق ال
م ��راء فيه .فهو قد ق ��ال �إن تطهير �أفريقيا من قوات المحور هو ن�صف
الن�صر� ،أما الن�صف الآخر ف�سيعقب ذلك عاج ًال.
ب ��ل �إن اندح ��ار المح ��ور في �شم ��ال �أفريقي ��ا وخيب ��ة م�شروعه في
(�صربيا) �أمران فا�صالن في هذه الحرب .ف�إذا �أ�ضفت �إلى ذلك خيبة
الألم ��ان في رو�سيا وتقهقرهم في كافة الميادين خ�صو�ص ًا في �ستالين
غراد وحولها وفي القوق ��از و�سواحل البحر الأ�سود واندحارهم هناك،
نظ ��رت �إلى حالة اليابان التي ب ��د�أت حال الهزيمة �سريع ًا بعد انت�صار
ظنه ال�سذج حا�سم ًا ،في رو�سيا وفي جزر �سليمان وفي البحار المحيطة
بهما.
لق ��د فقد اليابانيون ما لن يعو�ض ��وه قطع ًا من �سفن حربية وتجارية
زادت عل ��ى الأربعي ��ن ،وم ��ن طائرات تج ��اوزت �سبعمائ ��ة ،ومن جنود
ومداف ��ع وذخائ ��ر وم� ��ؤن ال�ش ��يء الهائ ��ل و�إن لم يعل ��ن �إح�ص ��ا�ؤه بعد
لكثرته.
�إذا ا�ستعر�ضت كل هذا وفي الوقت نف�سه كنت على علم ب�أن الحلفاء
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ل ��م ي�ستنف ��دوا قواتهم وي�ستهلكوا عتادهم بل ه ��م يزيدون في كل ذلك
يوم� � ًا بعد يوم ،في حين �أن المحوريين ق ��د �صرفوا جهدهم بالت�ضحية
ب�أع ��ز ما لديهم من قوات و�أمتن م ��ا عندهم من عدة وعتاد ،علمت ما
هي نتيجة هذه الحرب.
لق ��د �أ�صب ��ح الأمر وا�ضح ًا ،وقد كان النا� ��س خ�صو�ص ًا ذوي الخبرة
منه ��م يقدرون لهذه الحرب �أج ًال طوي ًال ،غي ��ر �أن الآية انعك�ست الآن،
�إذ الراج ��ح �أن انت�صار الحلفاء وانهيار النازية والفا�شتية �سيتمان قبل
م�ضي عام واحد.
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م�صير النازية
قال هتلر في �آخر خطابه (يجب علينا �سحق العدو ودحره والق�ضاء
عليه)� ،إن كالم هتلر هذا يذكرنا بق�صة الفئران والقط ،فقد حكي �أن
قط� � ًا كان يهاج ��م الفئران في كل ليلة في�سلب منها واحد ًا �أو اثنين على
الأقل.
ولق ��د �سئم ��ت جماع ��ة الفئران ه ��ذا العمل فعق ��دت بينه ��ا م�ؤتمر ًا
ح�ض ��ره جمي ��ع الفئران ،وبع ��د التداول بينه ��ا ا�ستقر ال ��ر�أي بناء على
اقتراح واحد يعد من �أعقلها �أن يعلقوا جر�س ًا في رقبة القط ،حتى �إذا
دخل �إلى المحل الذي هي فيه ي�شعر الفئران بحركة الجر�س فيختب�ؤا..
لما ا�ستقر الر�أي بينهم على ذلك عولوا على ا�ست�شارة ف�أر كبير يجلونه
ويحترمونه جميع ًا.
ذهب ��وا �إلى الف� ��أر ال�شي ��خ ف�أخبروه بم ��ا ا�ستقر عليه ال ��ر�أي بينهم
ف�أجابه ��م ب� ��أن هذا ال ��ر�أي م�صيب ،ولك ��ن من يعل ��ق الجر�س في عنق
القط!!
وهذا هو حال هتلر في قوله يجب علينا �سحق العدو والق�ضاء عليه.
نعم �إن هذه فكرة جميلة تنقذ هتلر من موقفه الخطر ،ولكن من الذي
ي�سحق العدو وبعبارة �أخرى من الذي يعلق الجر�س في عنق القط؟
لق ��د تبي ��ن الآن ل ��دى العال ��م ب�أجمعه بل ول ��دى زعم ��اء الألمانيين
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والإيطاليين واليابانيين �أنهم �سوف يخ�سرون هذه الحرب ال محالة.
ولع ��ل �سائل ي�س�أل :كي ��ف تدهورت �ألمانيا �إلى ه ��ذا الح�ضي�ض بعد
�أن كان ��ت تفت ��ح الممالك في ب�ضع ��ة �أيام �أو ب�ضع ��ة �أ�سابيع ،كما حدث
ف ��ي النرويج والدنمارك وهولن ��دا وبلجيكا ثم في فرن�سا وقبل ذلك في
بولونيا و�أخير ًا في اليونان وقبلها في يوغ�سالفيا؟
وجوابن ��ا على ذل ��ك ه ��و �أن �ألمانيا وعل ��ى ر�أ�سها هتل ��ر الذي طوح
برجال ��ه ف�أهلكهم قد فق ��دت �شبابها والرجال المدربي ��ن من جنودها
وطياريها و�سائقي الدبابات وربابنة الغوا�صات.
وحكاي ��ة هتلر ه ��ذه ت�شبه حكاي ��ة �أحد الحكام العظ ��ام المجاورين
للبحري ��ن ،فقد خطر ببال ��ه �أن يغزو البحرين لال�ستي�ل�اء عليها .فلما
ق�صده ��ا ب�أ�سطول ��ه ال�شراع ��ي ونزل ف ��ي جزيرة في جنوبه ��ا ال�شرقي
تدع ��ى (�سترة) وتقدم له �آل خليفة وع�شرا�ؤهم وم�ؤيدوهم من القبائل
العربي ��ة .وعندم ��ا التح ��م الجي�ش ��ان تقهق ��ر المهاجم ��ون ف�صاح بهم
المهاج ��م بح�سب اللغة الدارجة لديه ��م (واقف) ومعناها (اثبتوا �أيها
الجنود).
لقد ع ��اود الجنود الكرة وقاتلوا قتال الم�ستميت ولكنهم في الأخير
تقهق ��روا ف�صاح حين ذلك بهم �أميرهم (واقف) فعاد كثير منهم �إلى
القتال والن�ضال غير �إنهم عادوا فهزموا �إزاء ال�شجاعة التي �أبداها �آل
خليفة وع�شائرهم .ف�صاح الأمير مرة ثالثة (واقف).
لقد كان على فر�سه وبجانبه �أخل�ص عبيده .قال العبد وهو في حالة
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انفعال (�إن قوم واقف يا �سيدنا قد هلكوا فانج بنف�سك على فر�سك ،لم
يبق �إال جنود ال يقالهم ــ واقف).
ه ��ذه الح ��ال هي حال هتل ��ر اليوم ،ف�إن ��ه قد �ضحى بزه ��رة جنوده
وطياريه و�سائقي دباباته وربانية غوا�صاته الذين دربوا �سنوات عديدة
في حربه التي �سماها خاطفة وبهر العالم عندما بد�أ بها ،غير �أنه كان
كالنبت ال �أر�ضا قطع وال ظهرا �أبقى.
افتتاحية العدد  197ــ  2ذو الحجة 1361هـ ــ 10
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الحالة بال�شمال الأفريقي:
�ستطهر القارة قريب ًا من �أدران المحور
�أنع ��م هتل ��ر على روم ��ل ب�أعظم ما عنده م ��ن �ألقاب لق ��اء ما �سمي
انت�صارات وجزاء لما كان انت�صارات وجزاء لما كان ينتظره النازيون
من دخوله فاتح ًا �أر�ض م�صر ومن ثم فل�سطين ولبنان و�سوربا والعراق،
لك ��ن هذا الحلم اللذيذ تب ��ددت خياالته عندما �ض ��رب �ألك�سندر ظهر
الحالم للتخيل بمجمع يديه ،وكان هتلر وذيله مو�سوليني قد تحققا من
فتحهما لم�صر ،ف�شرعت �إذاعات بالديهما بالعربية تنادي الم�صريين
وغيرهم من العرب ب�أن دخول جنود المحور �إلى بالدهم لي�س الغر�ض
منه �إال تحريرهم وتوفير ال�سعادة واال�ستقالل لهم!!
عل ��ى �أن مفكري الع ��رب محتاجون �إلى ا�ستع ��ارة عقل لي�صدقوا �أن
�ألماني ��ا الطامعة و�إيطالي ��ا الج�شعة �ستدخالن م�صر ثم تخرجان منها
ب�سالم.
لق ��د كف ��ى اهلل الم�ؤمنين القتال الآن ،فروم ��ل يتقهقر بفلول جنوده
�إل ��ى الغرب بمعدل ( )3كيلومترات في اليوم ،وقد طهرت �أر�ض م�صر
م ��ن �أدران المحور بل وطهرت والية رقه ب�أجمعها وقريب ًا �ستطهر والية
طرابل� ��س ،بالرغ ��م من �أن النازيين يبذل ��ون الم�ستحيل بل وما هو فوق
الم�ستحي ��ل لإنج ��اد قواتهم المه ��ددة بالأ�سر جملة هن ��اك جو ًا وخل�سة
بطريق البحر.
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�إن الجيو�ش الحليفة تزحف الآن من ال�شرق ومن الغرب لت�ضع جنود
المحور �أو على الأ�صح ما تبقى منها بين �شقي المق�ص ،و�سيرى العالم
قريب ًا �أنه لن يفلت فرد واحد وعدة حربية.
و�سيكون كل ذلك غنيمة للحلفاء ،وكل ما ير�سله المحور الآن التحاد
ق ��واه المت�ضع�ض ��ة لي�س �إال زيادة في الغنائم الت ��ي �ستحرزها بريطانيا
العظمى وحلفا�ؤها.
ال �سبي ��ل �إل ��ى م�صر �أو قن ��اة ال�سوي�س بل ال �سبيل �إل ��ى النجاة ،وقد
�شعرت �أبواق المحور بهذا الموقف وما يعقبه من نتائج ف�أخذت تداري
الف�شل ب�أنواع التعطيالت التي ال تغني فتي ًال.
هلل ال�شرق وعلى الأخ�ص ال�شرق العربي لالنت�صارات التي �أحرزها
البريطانيون وحلفا�ؤهم بال�شمال الأفريقي ،ف�أخذت التهاني تنهال بما
ال يح�ص ��ره الع ��د �إل ��ى الجه ��ات البريطانية المخت�صة ف ��ي م�صر وفي
لن ��دن ،ووافتنا خطب الأعاظ ��م من العرب طافح ��ة بتمجيد االنت�صار
الذي �أحرزه البريطانيون في ليبيا.
وي ��زور الآن �صاح ��ب ال�سمو و�ص ��ي عر�ش الع ��راق المعظم وبرفقته
�صاح ��ب الفخامة ن ��وري با�شا ال�سعي ��د م�صر .وفي �أخب ��ار �أم�س �أنهما
توجه ��ا �إلى ال�ساحة التي جرت فيها المع ��ارك الحربية في (العلمين)
وفيما حولها.
و�صاح ��ب ال�سم ��و الو�صي عبدالإل ��ه وفخامة نوري با�ش ��ا ال�سعيد ال
يق�ل�ان حما�س ��ة لالنت�ص ��ار ال ��ذي �أح ��رزه البريطانيون ف ��ي ليبيا عن
�صاح ��ب المقام الرفيع م�صطفى النحا� ��س با�شا ،ذلك االنت�صار الذي
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وق ��ي الب�ل�اد العربية م ��ن �أخطار كان ��ت عظيمة جد ًا ل ��و ا�ستهدفتها..
ال�ش ��ك لحظ ��ة في �أن الك�س ��وف الذي �أ�ص ��اب المحور ب�شم ��ال �أفريقيا
�سيجعل ��ه عل ��ى �أن ي�ضحي بكل مرتخ� ��ص وغال لإنق ��اذ �سمعته وحفظ
كرامت ��ه ،ولكنن ��ا في الوقت نف�س ��ه ال ريب لدينا �أن ال ��دول الحليفة لن
تف ��رط فيم ��ا �أحرزته من انت�صار و�إنها عاملة بج ��د على تطهير القارة
الإفريقية من �أدران المحور.
�إن هزائ ��م المح ��ور ف ��ي �شم ��ال �أفريقي ��ا �أعطتن ��ا الدلي ��ل الوا�ضح
والبرهان الدام ��غ على �أن المحوريين قد خ�سروا الحرب ،ف�إذا �أ�ضفت
�إل ��ى ذل ��ك هزائ ��م الألمان ف ��ي الميادي ��ن الرو�سية وم ��ا يتكبدونه من
خ�سائ ��ر ،و�إذا رفع ��ت نظ ��رك و�صوبت ��ه �إل ��ى المحيط اله ��ادي وجدت
�أن ال�شري ��ك الثال ��ث لدولتي المح ��ور قد �أخذ هو الآخ ��ر يتجرع مرارة
الهزائ ��م المتكررة على يد الأمريكيي ��ن والأ�ستراليين جو ًا وبر ًا وبحر ًا،
وعل ��ى الأخ�ص في غينيا الجديدة وفي ج ��زر �سليمان التي ا�ستعر�ضت
كل ذل ��ك و�أ�ضاف ��ت �إلي ��ه �أن الواليات المتحدة ال ت ��زال محتفظة بـ 19
ف ��ي المائة من قوتها ،و�أن بريطانيا ازداد �إنتاجها وت�ضاعف �أ�سطولها،
ت�أك ��د لديك �أن هتلر �أخط�أ �أمانيه و�أن ��ه يواجه الآن الحقيقة وهي عدم
اقت ��داره عل ��ى ك�سب هذه الح ��رب ،و�إذا كان قد قال م ��رار ًا وتكرار ًا �أن
�سنة 1918م لن تمره ف�إن الواقع قال له ويقول الآن :ال بل هي عائدة!!
افتتاحية العدد  199ــ  16ذو الحجة 1361هـ ــ
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ما هو م�صير النازية
بعد �أن هزمت في كافة الميادين؟
يظهر �أن قوات المحور قد ت�ضع�ضعت بعد �أن هزمت في ليبيا وبعد
�أن اكت�سحته ��ا الق ��وات البريطاني ��ة ودحرتها و�أبعدته ��ا عن الأرا�ضي
الم�صرية.
�إن ق ��وات روم ��ل بالرغ ��م مم ��ا ي�صلها بطري ��ق الجو متقهق ��رة �إلى
الغ ��رب ب�سرعة حيث يواجهها الجي�ش البريطان ��ي الأول وهو يتجه �إلى
طرابل�س.
�إن المح ��ور ق ��د �شعر الآن ب� ��أن ال�شمال الأفريقي ق ��د فرط من يده
و�أن ��ه غير م�ستطيع االحتفاظ بمراكزه ،بينما يقوم الفرن�سيون الأحرار
والبريطاني ��ون والأمريكي ��ون بمقاومت ��ه و�ص ��ده ،لكنه يري ��د االحتفاظ
بمراكزه من الأرا�ضي والمواقع هناك (�أي بال�شمال الأفريقي).
لق ��د تنب�أنا ب� ��أن نتيجة هذه الحرب �سوف تكون ف ��ي جانب الحلفاء
وذلك في مقاالت افتتاحية ن�شرناها في عدد  195وما تاله.
وم ��ا كان ذل ��ك منا تنب�ؤ ًا مبني ًا على التف ��ا�ؤل و�إنما كان �أمر ًا م�سند ًا
�إلى حقائق ع�سكرية وا�ستراتيجية.
�إن �إيطالي ��ا ق ��د خ�سرت الح ��رب ما في ذلك �شك ،ب ��ل �إن المنتظر
�أن ت�سب ��ق �ألمانيا في طلب عقد الهدنة ،وال ي�سوق ال�شعب الإيطالي عن
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ذلك �إال وجود مو�سوليني الذي هو في الواقع عبد هتلر ،و�إن كنا نعتقد
�أن ��ه زج ب�إيطالي ��ا في الح ��رب ترقب ًا النت�صار رخي� ��ص وبا�شر محاولته
عندما �شعر بانهيار فرن�سا.
�إن الموق ��ف الآن �س ��واء ف ��ي �أفريقي ��ا ال�شمالية �أو ف ��ي رو�سيا �أو في
المحي ��ط الهادئ قد تغير تغير ًا جعل الخبراء الع�سكريين وال�سيا�سيين
يعتقدون ب�أن دول المحور خا�سرة هذه الحرب ال محالة.
لق ��د �أح� ��س زعماء ال�ش ��رق الأو�سط ب�أهمية االنت�ص ��ار الذي �أحرزه
البريطاني ��ون وحلفا�ؤهم ف�أعلنوا ابتهاجه ��م وارتياحهم بل و�سرورهم،
لذلك �أبرق الكثيرون منهم �إلى المراجع البريطانية المخت�صة مهنئين
بم ��ا ح�ص ��ل من الف ��وز للجي�ش البريطان ��ي الأول والثام ��ن الذي يقوده
الجنرال �ألك�سندر.
وقد ردت المراجع البريطانية �شاكرة على هذه التهاني ومعبرة عن
�سروره ��ا ب�أن �شعوب ال�شرق الأو�سط قد وقف ��ت موقف ًا م�شرف ًا بالن�سبة
للق�ضية الديمقراطية التي ي�ؤيدها ثالثة �أرباع �سكان العالم.
نع ��ود الآن �إل ��ى الكالم ع ��ن اليابان التي زج ��ت بنف�سها في الحرب
الحالي ��ة بوا�سطة زعماء من وزرائها ،اعتقدوا هم الآخرون كما اعتقد
مو�سولين ��ي ووزرا�ؤه �أنهم �سيدركون ن�صر ًا رخي�ص ًا ال يكلفهم كثير ًا من
الع ��دة والعت ��اد والرجال ،فلذل ��ك غامروا ودخلوا معمع ��ة الحرب بغية
الظف ��ر �أو لأ�سباب قد يك ��ون هتلر رتبها لهم .غير �أن الواقع وخ�صو�ص ًا
ف ��ي الأيام الأخيرة قد �أبان �أنهم �إذا لم يكونوا خائنين لبالدهم ف�إنهم
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ق ��د �أخط�أوا الهدف فعر�ض ��وا الإمبراطورية اليابانية للتلف .يدلنا على
ذل ��ك م ��ا خ�سرت ��ه اليابان في غيني ��ا الجديدة وفي ج ��زر �سليمان وفي
غيرهم ��ا من مراكز المحيط الهادئ من �سفن حربية ونقلية وطائرات
ورجال وم�ؤن ومعدات حربية �أخرى.
و�إذا �ص ��دق الحد� ��س الذي يتح ��دث به الخبراء كما ن ��وه به الم�ستر
�شر�شل ،ف�إن �إيطاليا �سوف تطلب الهدنة عن قريب وتعقبها �ألمانيا� .أما
الح ��رب في المحيط الهادئ طبقا لم ��ا نب�أنا به الم�ستر �شر�شل ف�سوف
تت�أخر لأن اليابان ال تزال تحتفظ بقوة بحرية ال ي�ستهان بها .ولكن بعد
عق ��د ال�صلح وا�ستتب ��اب ال�سالم في �أوروبا �س ��وف يتوجه البريطانيون
وحلفا�ؤهم الأمريكيون �إلى تركيز قواتهم �ضد اليابانيين و�سيعلم الذين
بغوا وظلموا �أي منقلب ينقلبون.
افتتاحية العدد 200ــ  23ذو الحجة 1361هـ ــ
 31دي�سمبر 1942م ــ ال�سنة الرابعة

عبداهلل الزائد

106

جريدة البحرين

الحرب الدائرة في ال�شرق الأو�سط
وفي المحيط الهادئ ورو�سيا
�أ�صب ��ح موق ��ف الياب ��ان حرج� � ًا ف ��ي غينيا الجدي ��دة ،ف� ��إن (بونا)
ق ��د فرط ��ت م ��ن �أيديهم ،ول ��م يبق له ��م �إال مواقع م ��ن الم�ؤك ��د �أنهم
�سيخ�سرونها عاج ًال �إن لم يكونوا قد خ�سروها اليوم .لقد بد�أت اليابان
حربها طبق ًا للخطة التي بد�أ بها هتلر حربه وهي المهاجمة الخاطفة.
لق ��د �أفل ��ح اليابانيون ف ��ي هجومهم المباغ ��ت ف�أح ��رزوا انت�صارات ال
ي�سته ��ان بها ،من ذلك �أنه ��م احتلوا �سنغافورة وا�ستول ��وا على مينائها
اله ��ام الذي �صرف عليه البريطانيون الماليين من الجنيهات .على �أن
انت�صاره ��م في هذه المواقع واحتالله ��م لبرما وا�ستيالءهم على جزر
الهن ��د ال�شرقية الهولندية لم يفت في ع�ضد الدول الحليفة ،بل �إنه زاد
ف ��ي حما�سها وجعلها ت�ضاعف �إنتاجها ومقاومتها للمعتدين اليابانيين،
وفع ًال قد ن�شط �سالح الطيران الأمريكي البريطاني كما ن�شط �أ�سطول
الدولتي ��ن العظيمتي ��ن المذكورتي ��ن ،ف�أ�ضح ��ت قوى الياب ��ان بد ًال من
�أن تتق ��دم عم ��ا ح�ص ��ل تتقهق ��ر� ،إذ �أن بريطانيا العظم ��ى والواليات
المتح ��دة قد كر�ستا بع�ض قواهما �إن ل ��م نقل كلها ل�ص ّد �شوكة اليابان
في المحيط الهادئ .وبرهاننا على ذلك ما هو حا�صل الآن من هزيمة
اليابانيي ��ن في غينيا الجديدة وفي ج ��زر �سليمان والهجمات المتكررة
عل ��ى برم ��ا وموانئها التي يحتله ��ا اليابانيون والذين كان ��وا قد ا�ستولوا
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عليه ��ا في غفلة من الزمن ،عندما كانت بريطانيا العظمى مكر�سة كل
قواها لمحاربة �ألمانيا و�إيطاليا الهزيلة في البحر الأبي�ض المتو�سط.
�إن الحرب القائم ��ة الآن في ال�شمال الأفريقي وخ�صو�ص ًا في تون�س
تثب ��ت لن ��ا بحوادثها الت ��ي ن�سمعها من مختلف الإذاع ��ات ومن جملتها
�إذاعات المحور� ،أن �ألمانيا منهزمة هناك .ونحن ال ن�شك في �أن الدول
الحليفة �سوف تحرز الن�صر الحا�سم هناك.
ال ي�شك �أحد الآن حتى وال هتلر ومو�سوليني في نتيجة الحرب� .إنها
وال �ش ��ك �ستك ��ون في جانب ال ��دول الحليفة خ�صو�ص� � ًا و�أن عملها غير
مبني على االعتداء ،و�إنما راجع �إلى �إحباط ما �أخفق فيه الأعداء من
تدابير و�إلى ما جمعه الحلفاء من ذخائر حربية هناك!
وف ��ي ال�شم ��ال الأفريق ��ي نظ ��ر ًا للح ��وادث الجاري ��ة هن ��اك وطبق ًا
للأ�سب ��اب التي كررناها �آنف ًا ،يظهر �أن روم ��ل يتقهقر ب�سرعة تفوق ما
يت�صور ،بينما �أن الجي�ش البريطاني الأول عمل بهمة لطرد المحوريين
وعل ��ى الأ�صح الألمانيي ��ن من تون�س ،و�إذا تم له ذل ��ك والتقى بالجي�ش
البريطان ��ي الثامن ف�إنه يكون قد طهر القارة الأفريقية من المحوريين
ب�أجمعهم ،وحينئذ ت�صبح �إيطاليا معر�ضة للغارات الجوية الحليفة في
كل يوم و�ساعة.
دعنا من هذا ولنعد �إلى رو�سيا ،فهناك نجد �أن النازيين منهزمون
في كافة الميادي ��ن خ�صو�ص ًا في ميدان �ستالين غراد حيث (يخمهم)
الرو�سي ��ون (خم ًا) بالع�صا والمكن�سة ،والقوق ��از هو الآخر قد ا�ستنفد
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م ��ن تهديد الألم ��ان ف�أ�صبحوا يتقهقرون �سواء في �شمال القوقاز �أو في
�أو�سط ��ه .وقد ا�شتد ال�شتاء هناك كما ا�شت ��د �صقيعه في �ستالين غراد
وح ��ول رجيف� ،أو على الأ�صح مو�سكو ،كما �أنهم في المناطق ال�شمالية
وح ��ول لينغراد بد�أوا يت�أخرون ب�سرعة .كل ذل ��ك بفعل ال�شتاء الرو�سي
وبرده وثلوجه.
ولع ��ل �سائل ي�س�أل �أو ق ��ارئ ي�ستفهم لماذا يك ��ون ال�شتاء حرب ًا على
الح ��دود الألماني ��ة دون الرو�سي ��ة؟ والجواب �أن الرو�س ه ��م �أقدر على
تحمل برد بالدهم و�صقيعها من الألمان.
افتتاحية العدد 201ــ  1محرم 1361هـ ــ
 7يناير 1943م ــ ال�سنة الخام�سة
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عيد ر�أ�س ال�سنة الهجرية
ق ��رر ن ��ادي (الثقافة) الريا�ض ��ي العام ��ر �أن يحتفل بر�أ� ��س ال�سنة
الهجري ��ة ،فدعان ��ي �إلى �إلق ��اء كلمة تنا�سب المق ��ام .وحيث �أن الكالم
عن بطولة وعظمة نبينا محمد �صلى اهلل عليه و�سلم و�سيرته قد �أ�شبعه
الباحث ��ون در�س ًا وتنويه ًا ومنه ��م بع�ض خطبائنا في هذه الحفلة ،لذلك
�آثرت �أن �أنحو منحى �آخر مما يتعلق به �صلى اهلل عليه و�سلم ،وذلك ب�أن
�أتح ��دث �إليكم �أيها ال�سادة الكرام عن بع�ض �آي من الذكر الحكيم وما
فيه ��ا من �إعجاز علمي �أثبتته االكت�شافات الحديثة والتحقيقات العلمية
مم ��ا �أعطى البرهان ال�ساطع والدليل القاطع حتى لغير الم�سلمين مما
مح�صوه �أنه من عند اهلل �أو�صى به �إلى �صفوة خلقه و�سيد ر�سله.
و�إال فم ��ن �أي ��ن لإن�سان ال يخ ��ط بيمينه ولم يتعلم حت ��ى القراءة بل
الدرا�سة في معهد �أو كتاب ،من �أين ل�شخ�ص هذا حاله �أن يتحدث في
ق�ضاي ��ا علمية دقيقة و�شئون كونية كانت خافية على النا�س �إلى ما قبل
ب�ض ��ع ع�ش ��رات من ال�سنين ،ل ��وال �أنه تنزيل من العزي ��ز الحكيم ،ولقد
�صدق البو�صيري حين قال:
ك� �ف ��اك ب��ال �ع �ل��م ف ��ي الأم� � ��ي معجزة
ف��ي ال�ج��اه�ل�ي��ة وال �ت �ه��ذي��ب ف��ي اليتم

عل ��ى �أن م ��ا �سوف ن�س ��رده �إنما هو غي� ��ض من في� ��ض �أو قطرة من
بحر.
�أيه ��ا ال�س ��ادة �إليك ��م الآن بع�ض ذلك م ��ا جاء في الق ��ر�آن الحكيم:
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(م ��رج البحري ��ن يلتقي ��ان بينهما ب ��رزخ ال يبغيان يخرج منهم ��ا الل�ؤل�ؤ
والمرجان) في هذه الآي ��ة الكريمة معجزتان علميتان تبهران العقول،
الأول ��ى ه ��ي التقاء البحرين المالح والحل ��و دون �أن يبغي �أحدهما على
الآخ ��ر ،ولي�س البح ��ر الحلو هي الأنه ��ر التي ت�صب ف ��ي البحر المالح
ولكنه البحر الم�سلوك ينابيع في الأر�ض والمالح فوقه.
�أم ��ا الأنهار الكبيرة كالني ��ل والفرات والتايمز مثال ف�إنها في الواقع
لي�ست المعنية بهذا كما ظن كثيرون ،بل �أنها تطفي على المالح ويطفي
عليه ��ا ،ع�ل�اوة على �أنه لي�س هن ��اك برزخ بينهما والب ��رزخ هو الطبقة
الجبلي ��ة م ��ن تحت الأر�ض� .أم ��ا المعجزة الأخرى ف ��ي الآية فهي قوله
تعال ��ى( :يخ ��رج منهما الل�ؤل� ��ؤ والمرج ��ان) ال يزال كثي ��رون يعتقدون
ب� ��أن لفظ ��ة منهما للتغلي ��ب و�إن الل�ؤل� ��ؤ ال يخرج �إال م ��ن البحر المالح،
ولك ��ن الواق ��ع ي�شهد بعك�س ذلك ،فكثير من الأنه ��ار الحلوة تتكون فيها
�أ�ص ��داف الل�ؤل�ؤ وقد �شاهدنا ب�أعيننا مرار ًا لآلىء تباع في �أ�سواق الهند
م�ستخرجة من �أ�صداف نهر الكنج.
و�إليك ��م �سادت ��ي معجزة علمي ��ة �أخرى وهي وج ��ود الزوجية في كل
�ش ��يء� .إن مما �أثبتته بح ��وث العلماء �أن كافة الأ�شياء من نبات وحيوان
بل وحتى الميكروبات والجراثيم ونحوها قائمة على الزوجية ،ففي كل
�شيء ذكر و�أنثى (ومن كل �شيء خلقنا زوجين اثنين) �صدق اهلل العلي
العظيم�( .سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما نبت الأر�ض ومن �أنف�سهم
ومما ال يعلمون) وفي كلمة (ومما ال يعلمون) حقيقة علمية دقيقة� ،إذ ال
يزال العلم يقف عند بع�ض الأ�شياء حائر ًا ال يدري من�ش�أها.
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و�إليك ��م �سادتي معج ��زة قر�آنية ثالث ��ة وهي قوله تعال ��ى( :و�أر�سلنا
الرياح اللواقح).
�إن طريق ��ة اللقاح في الحي ��وان معروفة ولكنها بين الأ�شياء الأخرى
كالأع�شاب مث�ل ً�ا والأ�شجار التي ال تتحرك كانت مجهولة ك�شفها العلم
(�سنريه ��م �آياتن ��ا في الآفاق وفي �أنف�سهم حت ��ى يتبين لهم �أنه الحق)،
(ق ��ل �إن اجتمعت الإن�س والجن على �أن ي�أتوا بمثل هذا القر�آن ال ي�أتون
بمثله ولو كان بع�ضهم لبع�ض ظهيرا).
و�إليكم �سادتي معجزة رابعة وهي قوله تعالى�( :ألم تر �أن ال�سموات
والأر�ض كانتا رتقا ففتقناهما) .ثبت الآن بوا�سطة الأبحاث والتحقيقات
العلمية �أن الأر�ض �شظية من ال�شم�س ولم يكن هذا معروف ًا �إلى ما قبل
ع�ش ��رات ال�سني ��ن ،ق ��د ف�صلت عنها بح ��ادث جيولوجي ق ��دره اهلل ثم
�أخذت ق�شرتها تبرد حتى �أ�صبحت �صالحة للحياة.
وهاكم �أيها ال�سادة معجزة خام�سة وهي قوله تعالى( :فمن يرد اهلل
�أن يهديه ي�شرح �صدره للإ�سالم ومن يرد �أن ي�ضله يجعل �صدره �ضيق ًا
حرج ًا ك�أنما ي�صعد في ال�سماء)� .إن هذه الآية الكريمة ت�شير ب�صراحة
�إل ��ى نظرية ال�ضغط الج ��وي و�أن الت�صعد هو تنف�س ال�صعداء ،ولو قلت
من ال�صعود لما اختلف المعنى.
افتتاحية العدد 202ــ  8محرم 1361هـ ــ
14يناير 1943م ــ ال�سنة الخام�سة
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العراق يخطو خطوة موفقة �سوف تقفو �أثرها
البالد العربية وال ريب
ا�ستث ��ار فرحنا و�سرورنا بل واغتباطنا ف ��ي �أوائل هذا الأ�سبوع خبر
دخ ��ول دولة العراق العربية الفتية في الحرب �ضد المحور وان�ضمامها
�إلى دول الحلف الأعظم� .إن هذا الخبر الطافح بموجة من االبتهاج في
جمي ��ع الأقطار العربية قد �أثار �إعجاب ال ��دول الحليفة بموقف العراق
النبيل ولع�شاقه للح�سام �ضد الطغاة المعتدين من نازيين وفا�ش�ستيين
ويابانيين.
�أج ��ل� ،إن العراق قد �أعلن الحرب بال ه ��وادة وبكل �إقدام و�شجاعة
عل ��ى الياب ��ان والطلي ��ان والألم ��ان متحديا بذل ��ك تهديده ��م ومنتقما
للد�سائ�س التي دبروها في ربوعه ،ف�أثاروا فيها فتنة �شعواء ق�ضت على
الكثي ��ر من مرافقه و�سيب ��ث اال�ضطراب ف ��ي اقت�صادياته .ولوال لطف
اهلل جل جالله وحكمة رجاله المحنكين وم�ساعدة حليفته لكان الخرق
�أو�سع من �أن يرتق.
نع ��م �إن د�سائ�س المحور قد كبدت الع ��راق خ�سائر في الأموال وفي
الأرواح وف ��ي غي ��ر ذلك ،غير �أن ��ه الآن ما يهم �صاح ��ب ال�سمو الو�صي
المعظ ��م و�صاح ��ب الفخام ��ة ن ��وري با�ش ��ا ال�سعيد وزم�ل�ا�ؤه من رجال
الع ��راق و�أبط ��ال ا�ستقالله �أن الع ��راق قد ا�ستعاد �شباب ��ه ونظم �شئونه
ووج ��د �أخي ��ر ًا �أن م ��ن الخير ل ��ه والف�ل�اح �أن ي�شارك ال ��دول الحليفة
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المجاهدة في العمل على �ص ّد �شوكة النازية والق�ضاء عليها.
ن�شرن ��ا في غير ه ��ذا المكان بيان ًا مطو ًال في ��ه تف�صيل تام عن هذا
العم ��ل المجي ��د ال ��ذي قام ب ��ه القط ��ر ال�شقي ��ق ،ويحتوي عل ��ى وثائق
هام ��ة وت�صريحات مفعمة بال�صراحة والجر�أة وال�شجاعة ،وهو �سيقود
وال�ش ��ك بقي ��ة ال ��دول العربية �إل ��ى االقتداء ب ��ه و�إعالن الح ��رب على
المحور ،و�سيكون لدول ��ة العراق الحق في اال�شتراك في م�ؤتمر ال�صلح
والم�ساهمة مع الدول الحليفة في نتائج الن�صر الذي �أ�صبح �أمر ًا ال�شك
به.
ومما يجب التنويه به والإ�شادة بذكره بل واالفتخار بمدلوله ،هو �أن
البرلم ��ان العراقي قد طلب من الجنرال نوري با�شا ال�سعيد قبل ب�ضعة
�شهور �أن يتخذ مثل هذا القرار ويعلن الحرب على المحور ،ولكن ــ كما
�صرح ـــ لأ�سباب وجيهة لم ينفذ االقتراح في ذلك الحين و�أجله �إلى �أن
ت ��م الوقت فعمل فخامته بما �أراد البرلمان العراقي الموقر الذي ي�ضم
�أفراد ًا ذوي حنكة �سيا�سية وخبرة بال�شئون العالمية.
ولو �أن العراق في الواقع دون م�صر ثقافة وثروة وعدد �سكان� ،إال �أن
المرجح �أنه �سيكون قائد �أقطار العروبة �إلى الوحدة المنتظرة.
�إن المعتق ��د الآن كم ��ا �سب ��ق القول �آنف ًا �أن م�ص ��ر والمملكة العربية
ال�سعودي ��ة واليمن و�سوري ��ا وغيرها من الأقط ��ار العربية �سوف تقتدي
بالع ��راق ،فتعل ��ن الح ��رب على المح ��ور ليكون له ��ا نف�س الح ��ق الذي
�سيكون له في م�ؤتمر ال�صلح ونتائجه.
لق ��د هن� ��أ الم�ست ��ر �شر�ش ��ل فخامة نوري با�ش ��ا ال�سعيد بم ��ا قام به
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الع ��راق من االن�ضمام �إل ��ى دول الحلف الأعظم ،وكذل ��ك فعل الم�ستر
روزفل ��ت فرد فخامت ��ه عليهما �شاكر ًا ،وقال في جواب ��ه للم�ستر �شر�شل
�إن الع ��راق مدين بو�ضع الحجر الأ�سا�س ��ي في ا�ستقالله لح�ضرته (�أي
الم�ست ��ر �شر�ش ��ل) فمن ��ذ �سنة 1921م كان ��ت المفاو�ض ��ات جارية معه
لإن�ش ��اء الدول ��ة العراقية الم�ستقلة ،و�أن ح�ضرته ق ��د �أيد ذلك بحرارة
�سواء في البرلمان �أو في غيره.
وزي ��ادة على م ��ا ذكره فخامة ن ��وري با�ش ��ا ال�سعيد ،ف� ��إن الزعماء
ال�سيا�سيي ��ن ال ين�س ��ون الثناء الكثي ��ر والمديح الجم اللذي ��ن فاء بهما
جاللة المغفور له في�صل الأول بالن�سبة �إلى الم�ستر �شر�شل.
�إن الها�شميي ��ن كم ��ا �شهد التاريخ منذ �أوائ ��ل الحرب العظمى و�إلى
الآن ،كانوا على �أتم الإخال�ص لل�صداقة العربية البريطانية .وقد وفت
بريطاني ��ا العظم ��ى بما وعدت وحققت �آمالهم ف ��ي معظم ما انتظروا،
وبقي ��ت هناك �أم ��ور تنتظر الح ��ل ،وال ريب �أن الم�ست ��ر �شر�شل �سوف
يحله ��ا طبق� � ًا لرغائب العرب ،نظر ًا �إلى ما �أبدوه في �أثناء هذه الحرب
من تعاون وم�ساعدة لبريطانيا العظمى وحليفاتها.
افتتاحية العدد 203ــ  15محرم 1361هـ ــ
 21يناير 1943م ــ ال�سنة الخام�سة
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حال الألمان في رو�سيا و�أفريقيا
اجتماع الرئي�سين
حملت البرقيات و�أجه ��زة الراديو في بحر هذا الأ�سبوع �أنباء هامة
�أثلج ��ت ال�صدور و�أ�شاعت ال�سرور ،بعد االنت�صار الباهر الذي �أحرزته
الدول الحليفة في �شمال �أفريقيا ،فق�ضت بذلك على �أحالم مو�سوليني
وال�سيد هتلر ومحت ما كان للإيطاليين من �إمبراطورية عظيمة دخلوا
هذه الحرب ج�شع ًا لتو�سيعها.
�أج ��ل� ،إن رومل تقهقر ت ��ارك ًا جنوده ومعداته م ��ن مدافع وطائرات
ودباب ��ات وم�صفح ��ات وم�ؤن لقم ��ة �سائغة للجي�ش الثام ��ن البريطاني،
ويكف ��ي للدالل ��ة عل ��ى مبل ��غ عظ ��م الغنائ ��م �أيه ��ا الق ��ارئ الكري ��م �أن
البريطانيي ��ن قد وجدوا ف ��ي مطار واحد فقط ح ��ول طرابل�س ()200
طائرة كثير منها �صالح لال�ستعمال.
�أم ��ا الخبر الهام فهو اجتماع الرئي� ��س روزفلت بالم�ستر �شر�شل في
ال ��دار البي�ضاء ب�شم ��ال �أفريقيا الفرن�سي وعقدهم ��ا م�ؤتمر ًا �ضم �أكبر
ال�شخ�صيات الع�سكرية العاملة في ال�شرق �أو التي �صحبت الرئي�سين.
لق ��د دام االجتماع ع�شرة �أيام و�ضعت في جل�ساته برنامج الخطط
الت ��ي تتب ��ع في بحر ع ��ام  1934لمحارب ��ة دول المح ��ور الثالث ،وختم
بت�صريح قيل فيه �أن الرئي�سين قد اتفقا على تكريم جميع قوى بلديهما
ومواردهم ��ا لمتابع ��ة الحرب ،و�أنهما ل ��ن يلقيا ال�سالح حت ��ى ي�ست�سلم
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الألمانيون والإيطاليون واليابانيون بدون قيد �أو �شرط.
حق� � ًا �إن ه ��ذا االجتماع بنتائج ��ه وقراراته قد دل عل ��ى �أن الحلفاء
ق ��د قب�ضوا على الدفة ،فهم الذين يدي ��رون �سفينة الحرب اليوم ،ودل
ع�ل�اوة على ذل ��ك ما ي�شعر ب ��ه العالم من مقت للطغ ��اة المعتدين من
�ألمانيين و�إيطاليين ويابانيين.
فق ��د ع ��م االبته ��اج �أمري ��كا وبريطانيا ورو�سي ��ا وال�صي ��ن وال�شرق
الأو�س ��ط عل ��ى اختالف �شعوبه ��ا ،و�إذا كان الم�سي ��و �ستالين لم يتمكن
م ��ن الح�ض ��ور لال�شتراك ف ��ي الم�ؤتم ��ر ب�سب ��ب �إدارته لدف ��ة الهجوم
الرو�س ��ي على الألمان ب�صفته قائد ًا �أعلى ،ف�إنه قد �شاركهم قلب ًا ،وكان
عل ��ى ات�صال دائم بالم�ؤتمر ،وكذل ��ك كان الجنرال �شنكاي �شك زعيم
ال�صين العظيم الذي يبلغ يوميا بمحا�ضر جل�سات الم�ؤتمر.
�إن ه� ��ؤالء الرجال الأربعة ونعني بهم زعيم بريطانيا وزعيم �أمريكا
وزعيم الرو�س وزعيم ال�صين قد برهنوا للعالم ب�أجمعه على �أنهم محل
�أعظ ��م ثق ��ة لما و�ضعته �شعوبه ��م فيهم وما اطم�أن ��ت �إليه من خبرتهم
وحنكتهم.
وم ��ن نتائج الم�ؤتمر التي �سرت لها �شع ��وب الحلفاء اتحاد الجنرال
ديغ ��ول زعيم الفرن�سيين الأح ��رار مع الجنرال جيرو المندوب ال�سامي
بال�شم ��ال الأفريق ��ي واتفاقهما على توحيد الق ��وى الفرن�سية في العالم
ب�أجمعه لمكافحة المحور في �سبيل تحرير فرن�سا و�إزالة كابو�س النازية
عن �أوروبا.
وفي رو�سيا ق�ضت جنودها البوا�سل على جي�ش الألمان عند �ستالين
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غ ��راد حتى ل ��م يبق منه �س ��وى � 12ألف ًا وكان ع ��دده (� )200ألف ،وفي
ال�شم ��ال الأفريقي ق�ض ��ى الجي�ش الثامن على جن ��ود المحور فخ�سرت
معظ ��م معداته ��ا فهي تن�سح ��ب الآن �إل ��ى الغرب ب�سرع ��ة عظيمة وهو
يالحقه ��ا ،ولم يب ��ق للمحور بال�شمال الأفريقي �سوى ق ��وة ال �أهمية لها
تحت ��ل بع�ض �أجزاء من تون� ��س و�سيق�ضى عليها قريب ًا ،حيث �أن الجي�ش
الأول ي�ضايقه ��ا من الغرب فيكبدها الخ�سائر الفادحة والجي�ش الثامن
م�سرع �إليها من ال�شرق ،فهي الآن واقعة بين نارين فالبد من �أن يتقرر
م�صيرها عاج ًال ولي�س ب�آجل.
قد يح ��اول المحوريون �إنقاذ بع�ض جنوده ��م و�شحنهم في ال�سفن،
ولكن ال�سالح الجوي الحليف بالمر�صاد وهو دائم ًا ي�شن غاراته فيغرق
ما يجده من ال�سفن المحورية وال يفلت من نيران قنابله �إال القليل ،وقد
�أ�صب ��ح الأ�سطول البريطان ��ي ي�سيطر �سيطرة تامة عل ��ى حو�ض البحر
الأبي�ض المتو�سط الذي و�صفه مو�سوليني بغروره �أنه (بحيرة �إيطالية)
ف�أ�صبح مقبرة ال�سفن الإيطالية ،و�ستكون الأخبار القادمة �أكثر مما مر
�سبب ًا لالبتهاج والأفراح.
افتتاحية العدد 204ــ  22محرم 1361هـ ــ
 28يناير 1943م ــ ال�سنة الخام�سة
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تركيا حليفة
مخل�صة للديمقراطيات
بع ��د �أن �أم�ض ��ى رئي�س ال ��وزارة البريطانية وزعي ��م �شعوب االتحاد
البريطان ��ي م ��دة ف ��ي ال ��دار البي�ضاء م ��ع الم�ست ��ر روزفل ��ت ومعاوني
الطرفي ��ن مدة من الزم ��ن ا�ستغرقت ع�شرة �أيام ،توج ��ه ح�ضرته ــ �أي
الم�ست ��ر �شر�ش ��ل ــ �إلى تركيا حيث اجتمع بالجنرال ع�صمت �أنينو با�شا
رئي� ��س الجمهورية التركية في (�أطنة) ب�شمال الأنا�ضول .وهناك عقدا
م�ؤتم ��ر ًا هام ًا ح�ضره الرجال الع�سكريون من الطرفين ،وقد �أذيع بالغ
بع ��د ذل ��ك االجتماع ذكر في ��ه �أن الم�ست ��ر �شر�شل ورئي� ��س الجمهورية
التركي ��ة قد تو�صال �إلى اتفاق تام فيم ��ا يجب عمله في الم�ستقبل .وقد
بحثا بحث ًا عميق ًا في كيفية �إمداد تركيا بالمعدات والم�ؤن.
ولق ��د كان الرئي�س روزفلت والم�سي ��و �ستالين واقفين على مجريات
م�ؤتمر (�أطنة) حيث كانا يبلغان كل �شيء بوقته ،وت�ستلم مالحظاتهما.
كم ��ا �أن الجنرال �شان ��كاي �شيك كان هو الآخر يبلغ بكل ما كان يجري
في م�ؤتمر (�أطنة).
ولق ��د �شعر الم�ستر �شر�شل بعد اجتماعه برئي�س الجمهورية التركية
وبالزعم ��اء الأتراك م ��ن ع�سكريي ��ن ومدنيين ب�أن تركي ��ا ال تحيد عن
منا�صرتها للديمقراطية قيد �شعرة.
نع ��ود الآن �إلى �أمريكا� .إن الم�ستر روزفلت هو الآخر لم يق�صد بلده
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ر�أ�س� � ًا �إنما اتجه �إلى البرازيل ،فاجتمع برئي�س جمهوريتها ف�أطلعه على
كل ما ح�صل له في زيارته لل�شرق الأو�سط.
ويعلم القراء ب�أن البرازيل قد �أعلنت فيما �سبق الحرب على المحور،
كما �أن ثماني جمهوريات �أخرى قد �أعلنت �أن وجهة نظرها في الحرب
القائمة الآن هي وجه ��ة نظر الواليات المتحدة ،فبع�ضها �أعلن الحرب
فع ًال على المحور وبع�ضها قطع العالقات الدبلوما�سية معه .وبع�ضها ال
يزال في انتظار قرارات برلمانية بهذا الخ�صو�ص.
والمعتقد �أن برلمانات هذه الجمهوريات �ستوافق على قطع العالقات
مع المحور و�إعالن الحرب عليه.
نع ��ود الآن �إل ��ى ال�ش ��رق الأو�س ��ط� .إن الع ��راق ق ��د �شعر بم ��ا يبيته
الألمانيون والإيطاليون للبلدان العربية ف�أعلن الحرب عليهما.
ومم ��ا ال ريب فيه �أن بريطاني ��ا العظمى لن تجحف بحقوق ال�شعوب
و�أن م ��ا يهذي به بع�ض المغر�ضين في البالد العربية �إنما هو جار على
ط ��راز الطاب ��ور الخام�س� .إن العراق بقرارها ه ��ذا قد حفظت لنف�سها
الحق في �أن تمثل في م�ؤتمر ال�صلح وفي �أن تنال ق�سم ًا من النتائج التي
�سوف تحرزها الدول التي تنت�صر على المحور.
خ�س ��ر مو�سوليني �إمبراطوريت ��ه ب�سبب اندفاعه خل ��ف هتلر ،بينما
�أن ��ه يتذكر كما يتذكر غيره من رج ��ال �إيطاليا المعدودين �أن بريطانيا
العـظمى ه ��ي التي �ساعدت على تكوين الوحدة الإيطالية ،كما �أنها في
ال�سنين الأخيرة قد �أغ�ضت النظر عما قام به الفا�ش�ستيون من انتهاك
لحرم ��ات البلدان الم�ستقل ��ة ،وخ�صو�ص ًا التي مر ( )3000من الأعوام
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وهي محررة.
�إن كل ما عملته بريطانيا العظمى هو ن�صيحة مو�سوليني والزعماء
الإيطاليي ��ن في �أن يتجنب ��وا االعتداء الذي لي�س له مبرر �إال الرغبة في
اال�ستعمار.
لكن مو�سوليني و�أعوانه تملكه ��م الغرور ،وحاول الزعيم مو�سوليني
�أن يح ��رز ن�ص ��ر ًا �سريع ًا بعد ما �شاهد �أن هتلر قد احتل معظم البلدان
الأوروبية وخ�صو�ص ًا هولندا وبلجيكا ،و�أن فرن�سا �أ�شرفت على االنهيار.
حينئذ �أعلن الحرب �إلى جانب النازيين .فماذا كان ن�صيبه من نتيجة
طمع ��ه ه ��ذا؟ �إن ن�صيبه وحظ ��ه هو �أنه فق ��د �إمبراطوريت ��ه الأفريقية
برمته ��ا وخ�س ��ر م ��ا ال يعد م ��ن الأ�سرى وم ��ا ال يح�صى م ��ن المعدات
الحربية والم�ؤن والذخائر.
والآن ي�شاع �أن �إيطاليا �سوف تطلب ال�صلح منفردة حتى ال تتعر�ض
لنتائ ��ج االنه ��زام التام ،ولك ��ن هناك مانعي ��ن يحوالن بينه ��ا وبين ما
تريد:
�أولهم ��ا �أن الم�ؤتمر الذي عقد بال ��دار البي�ضاء بين الم�ستر �شر�شل
والرئي� ��س روزفل ��ت ومعاونيهم ��ا قد ن�ص عل ��ى �أنه يج ��ب �أن ت�سلم دول
المحور الثالث بدون قيد �أو �شرط.
والثاني هو �أن الألمان يحتلون �إيطاليا الآن.
افتتاحية العدد 205ــ  29محرم 1361هـ ــ 4
فبراير 1943م ــ ال�سنة الخام�سة
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الغو�ص في البحرين
يب ��د�أ مو�س ��م الغو�ص الر�سمي عادة في الي ��وم الأول من �شهر مايو،
وينته ��ي ف ��ي  10من �شهر �سبتمبر ،على �أنه في الواقع ي�سبق هذه المدة
كم ��ا يلحقها بثالثة �أ�سابيع �أو �أربعة ،يذهب فيها الغوا�صون �إلى مكامن
الل�ؤل� ��ؤ ،ويقت�سم ��ون الحا�صل فيم ��ا بينهم ح�سب النظام ال ��ذي �سي�أتي
بيانه.
و�س ��واء ف ��ي مو�سم الغو� ��ص الر�سم ��ي �أو المدتين اللتي ��ن ت�سبقه �أو
ت�أت ��ي بع ��ده ،ف�إن حا�صل ثمن الل�ؤل�ؤ يوزع كالآتي :ي�ؤخذ الخم�س بعد بيع
الل�ؤل� ��ؤ من مجموع الدخ ��ل ،فيكون لل�سفينة �أي لرئي�سها (النوخذا) �إذا
كان ��ت ال�سفين ��ة له� ،أو ل�صاح ��ب ال�سفينة ،على �أن يعط ��ي الرئي�س منه
ح�س ��ب الترا�ضي واالتفاق ال�سابق م ��ع المالك ،وبعد ذلك يخ�صم ثمن
م ��ا ا�ستهلك ��وه من طعام و�ش ��راب ،والباقي يق�سم بين عم ��ال ال�سفينة.
ويعط ��ى ثالث ��ة �أخما� ��س للذي يغو�ص عل ��ى الأ�صداف في قع ��ر البحر،
وخم�سان للعامل الذي يجره بالحبال �إلى جانب ال�سفينة ،ويدعى الأول
(غي� ��ص) والثاني (�سيب)( ،وترى هيئة الغي�ص في الر�سم قبل نزوله
�إلى القعر).
وه ��ذا نظام ا�شتراكي بدي ��ع� ،إذ �إن �أجرة العام ��ل فيه تحدد ح�سب
وف ��رة الحا�صل ،ف� ��إن زاد زادت ،و�إن نق�ص نق�ص ��ت مما يبعث العامل
عل ��ى ب ��ذل �أق�صى المجه ��ود ليفوز بح�صة �أكب ��ر و�أكثر .عل ��ى �أنه كان
يوج ��د فيما �سبق بع�ض الحيف في ه ��ذا النظام ولكن حكومة البحرين
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ف ��ي ال�سنين الأخيرة و�ضعت عدة قوانين نظـمت بها هذا العمل و�أزالت
الحيف.

كيفية الغو�ص:
يركب العمال �سفينتهم فتقلع متجهة �إلى المغا�صات ،حتى �إذا ر�ست
هناك ن ��زل الغوا�صون �إلى جوانبها متعلقين بمجاديفها ،ويقف العمال
ف ��وق ر�ؤو�سه ��م ،يكون في رجل كل غائ�ص ثق ��ل ي�سحبه �إلى قاع البحر،
وف ��ي الرجل الأخرى زنبيل �صن ��ع من الحبال ي�ضع فيه الأ�صداف ،وفي
كل م ��ن الثقل والزنبيل حبل مت�صل بال�سفينة ،ف�إذا و�صل الغائ�ص �إلى
القع ��ر جر العام ��ل الثقل وعلقه بالمج ��داف ثم �أم�س ��ك بالحبل الآخر
منتظ ��ر ًا �إ�شارة الغائ� ��ص ،وهي هز الحبل متى جم ��ع الأ�صداف و�شعر
ب�ضي ��ق تنف�س ��ه .عندئ ��ذ ي�سحبه �إلى �سط ��ح البحر في جان ��ب ال�سفينة
وي�أخ ��ذ الزنبيل فيفرغ ما فيه من الأ�صداف ثم يعيده �إليه .وبعد دقيقة
من اال�ستراحة يعاود الغو�ص ،وهكذا من طلوع ال�شم�س �إلى غروبها.
وال تق ��ف ال�سفينة في مكانه ��ا ،بل �إن عام ًال م ��وك ًال بحبال مت�صلة
بالمر�س ��اة كلما خرج الغوا�صون �أرخى جزء ًا منها فتت�أخر بفعل التيار،
وتغير المكان الذي كان الغوا�صون قد التقطوا ما فيه من �أ�صداف.
ويح ��دث �أحيان ًا �أن يرى الرئي� ��س �أن زنابيل الغائ�صين ت�أتي فارغة،
�أو �أن م ��ا فيها من ال�صدف (قلي ��ل) ،في�أمرهم بالركوب و�سحب حبال
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المر�ساة حتى ترفع ،ثم يبتعد قلي ًال �أو كثير ًا عن ذلك المكان بوا�سطة
المجاديف.
ويح ��دث �أن يرف ��ع الرئي� ��س قلوع ��ه فيبتع ��د ع ��ن تل ��ك البقع ��ة من
المغا�ص ��ات �إلى بقعة قد تبعد ع ��دة �أميال و�أحيان ًا ع�شرات الأميال عن
ذلك المكان.
وال ت�ستعم ��ل في الخليج برمته �آالت الغو�ص التي تمكن الغائ�ص من
المك ��وث في ق ��اع البحر �ساعات عديدة .وقد ح ��اول بع�ضهم ا�ستخدام
تل ��ك الآالت ،ولكن الأمراء والمعتمدين البريطانيين لم ي�سمحوا بذلك
خ�شية �أن يحرم كثير من العمال من عملهم.

كيف ي�ستخرج الل�ؤل�ؤ:
ي�صب ��ح العمال في� ��ؤدون فرائ�ضه ��م الدينية ،ثم ي�شرع ��ون في فتح
الأ�ص ��داف بوا�سطة �سكاكين مخ�صو�ص ��ة ويجمعون ما فيها من الل�ؤل�ؤ.
عل ��ى �أن الل�ؤل� ��ؤ �سواء كان حبة كبيرة قد ت�ساوي �آالف الجنيهات �أو ذرة
كحب ��ة الرم ��ل ،ال يوجد منه في كل مائت ��ي �صدفة �إال واحدة� ،أما ما هو
حوالي مائة وت�سعة وت�سعين فيوجد خالي ًا من كل �شيء ويرمى مرة ثانية
�إلى البحر ليكون �سماد ًا لل�سنين المقبلة.
ويبيع الغوا�صون غالب ًا ما يحمعون من الل�ؤل�ؤ على ظهر ال�سفينة على
م�شترين يخرجون �إليهم في عر�ض البحر.
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لقد كانت �أ�سعار الل�ؤل�ؤ في ال�سنين الما�ضية ،ونعني من �سنة 1918م
�إل ��ى �سن ��ة 1932م عالية� ،أما منذ ذلك التاريخ فق ��د هبطت �إلى ع�شر
قيمته ��ا الأ�صلي ��ة وخ�صو�ص� � ًا في هذا الع ��ام .ولذلك �سبب ��ان رئي�سيان
كالهم ��ا يرجع �إلى الياب ��ان ،التي هي �صديقة للعرب على نمط �صداقة
الطليان وبقدر متانتها:
ال�سبب الأول :الل�ؤل�ؤ الياباني الذي م�ضت الآن ع�شر �سنوات �أو �أكثر
وه ��و ي�ؤذينا في تجارتنا ويفقر عمالنا ويهلك عائالتنا ،ذلك لأن العقد
م ��ن الل�ؤل�ؤ ال�صحيح الذي كان ي�ساوي �ألف جنيه مث ًال ،وجد �إلى جانبه
م ��ن الل�ؤل�ؤ الياباني المزيف ما ي�شبهه في الظاهر ،وقيمته ال تزيد على
ثالثين جنيه ًا �إن لم تنق�ص ،وال يعرف زيفه �إال ب�آالت خا�صة.
وال�سب ��ب الثاني :ه ��و الحرب التي �شنتها الياب ��ان على ال�صين منذ
خم�س �سنوات ،والإزعاج الذي هددت به الهند في الآونة الأخيرة.
وي�ستخ ��رج �أح�س ��ن �أن ��واع الل�ؤل�ؤ م ��ن خليج فار�س ،عل ��ى �أن مكامن
الل�ؤل� ��ؤ لي�ست مق�صورة عل ��ى الخليج وحده ،بل �إن هناك مغا�صات عدة
ف ��ي اليمن ،وحول جزيرة كولومب ��و ،وفي �سواحل اليابان ،بل وفي �أنهار
البنغال الحلوة ،وفي �سيام ــ بحرها و�أنهارها.
ولك ��ن ل�ؤل�ؤ ه ��ذه الجهات �أدنى من �أن ��واع الل�ؤل�ؤ الت ��ي ت�ستخرج من
الخليج .هذا �إلى جانب �أن اللآلي التي ت�ستخرج من المغا�صات التابعة
للبحري ��ن ه ��ي �أجود مما ي�ستخرج من المغا�ص ��ات التابعة ل�سواها من
�إمارات الخليج بوجه الإجمال.
ونعتق ��د �أن ال�سبب في ذلك هو وف ��رة ينابيع المياه الحلوة التي في
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البحري ��ن ،وفيما يحيط به ��ا من �سواحل وبحار .وهن ��اك �سبب �آخر ال
نجزم ب�صحته ،وهو عمق المغا�صات التابعة للبحرين ،ويتراوح عمقها
بي���ن  27ـ���ـ  54مت ��ر ًا بينما المغا�ص ��ات الأخرى هي ف ��ي الأكثر �أقل من
ذلك.

�أ�سواق بيع الل�ؤلو:
منذ نحو مائة و�سبعين �سنة �صار الل�ؤل�ؤ الم�ستخرج من الخليج يباع
ف ��ي �أ�سواق الهند ،ومنها ي�شق طريقه �إل ��ى �أوروبا و�إلى �سواها ك�أمريكا
وال�صين ،وهذه ت�شت ��ري �أدنى �أنواع الل�ؤل�ؤ و�أ�صغرها .ومما يجدر ذكره
هنا �أنه ال توجد ر�سوم جمركية قطع ًا على الل�ؤل�ؤ في البالد البريطانية
خالف� � ًا لبقي ��ة �أقطار العالم ،ف�إن بع�ضها ي�ض ��ع  25بالمائة ر�سوم ًا على
هذا الدر الكريم.
�أم ��ا في القرون الما�ضية� ،أي قبل مائتي �سنة فقد كان ل�ؤل�ؤ الخليج
يب ��اع ف ��ي �إيران وف ��ي العراق وم ��ا ال ي�ستهلك منه ي�ص ��در �إلى الأقطار
الأخرى.
والل�ؤل� ��ؤ الم�ستخرج من البحار لي�س جيد ًا كله ،ففيه الأ�سود الذي ال
ي�س ��اوي �شيئ� � ًا وفيه الأزرق ،على �أن �أح�سن الأن ��واع ما كان مكور ًا المع ًا
وردي اللون.
ولي� ��س من ال�ض ��روري دائم� � ًا �أن تك ��ون الل�ؤل�ؤة في باط ��ن ال�صدفة
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منف�صل ��ة ،ب ��ل يحدث �أحيان� � ًا �أن تكون مغ ��روزة في ال�صدف ��ة نف�سها،
وف ��ي تلك الحالة تك�سر ال�صدفة وتف�ص ��ل الل�ؤل�ؤة منها .ويقوم الفنيون
ب�صقله ��ا وتكويرها ف�أحيان ًا يفلحون و�أحيان ًا يخفقون .واالتجار في مثل
هذا ال�صنف من الل�ؤل�ؤ ي�شبه القمار.
مجلة «الم�ستمع العربي»  7فبراير1943
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الم�ستر �شر�شل
زعيم ال�شعوب الحرة المحاربة
في زي ��ارة زعيم بريطانيا �إل ��ى الدار البي�ض ��اء واجتماعه بالم�ستر
روزفل ��ت ،ثم انتقال ��ه �إلى مواقع المع ��ارك في ال�شم ��ال الأفريقي وفي
ليبيا وفي م�صر ،وطيرانه بعد �أداء هذه المهمة �إلى القاهرة واجتماعه
بالعظم ��اء هن ��اك م ��ن بريطانيي ��ن وم�صريي ��ن و�سفره بع ��د ذلك �إلى
قبر� ��ص ،الح�صن البريطاني المنيع ،و�إلى تركيا الحليفة المخل�صة ثم
عودت ��ه �إلى م�صر وتنقل ��ه الذي روته البرقيات وح ��كاه الراديو� .إن في
جميع ذلك ما يدل على �أن هذا الرجل من الأفذاذ في هذا الع�صر بل
هو �أعظم رجل �أنجبه الجيل الحا�ضر.
فال عج ��ب �إذا احتفى ال�شعب الإنجليزي به عند و�صوله بحفاوة لم
ي�سب ��ق �أن قوب ��ل بها ملك �أو زعي ��م� .إن الم�ستر �شر�ش ��ل �شخ�صية غير
مجهول ��ة ل ��دى العالم ،وقد �سب ��ق ون�شرنا نب ��ذة عن تاري ��خ حياته وما
تنط ��وي عليه نف�سيته من �إن�صاف وعدالة ،فال حاجة بنا �إلى �إعادة ما
ن�شرن ��اه ،و�إنما ن�شير �إلى موقعين لفخامته وعلى ما تنطوي عليه نف�سه
م ��ن حب الم�ساواة بين ال�شع ��وب وعدم الإجحاف بال�ضعيف �أو �سيطرة
وتحكم الغالب في المغلوب.
الموق ��ف الأول هو موقفه المجيد في ق�ضية البربر بجنوب �أفريقيا،
تل ��ك الق�ضي ��ة التي �ألف فيها كتابين كانا حديث العالم لأمد طويل� ،إنه
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قد �أنحى في هذين الكتابين وفي المقاالت الأخرى التي كان يبعث بها
�إلى الجرائد بالالئمة على القواد الذين �أ�سرفوا في االنتقام من الذين
قاوموهم في الجنوب الأفريقي.
�أم ��ا الموقف الآخر فهو موقفه بالن�سبة �إلى الق�ضية الم�صرية .لقد
وق ��ف فخامته موقف ًا م�شرف ًا فنادى بوج ��وب �إن�صاف ال�شعب الم�صري
و�أنه �أ�صبح نا�ضج ًا وم�ستعد ًا ليكون حر ًا ويحكم بلده بنف�سه.
�إن الم�ستر �شر�شل كما �سبق القول �شخ�صية فذة عظيمة ،بل يعتقد
الكثي ��ر من رج ��االت العالم �أنه �أعظم �شخ�ص موج ��ود الآن على �سطح
الأر�ض وال يليه في عظمته وعبقريته �سوى الرئي�س روزفلت.
وهن ��ا موقفان �آخران نرى �أن نذكرهما ،وهما من�سوبان �إلى الم�ستر
�شر�ش ��ل ،وه ��ذان الموقفان يختلفان عن اللذي ��ن ذكرناهما �آنف ًا .الأول
موقفه عندما هزمت فرن�سا وبقيت تجالد وتجاهد وحدها ،فقد �أظهر
م ��ن ال�شجاع ��ة ورباطة الج�أ�ش ما ل ��م يكن من المحتم ��ل �أن يظهر به
�شخ�ص �آخر .وقد كان يوا�صل ليله بنهاره في �سبيل �صد هجوم الألمان
الجوي الذي كان منتظر ًا ،والذي خ�سر هتلر الحرب بخ�سارته.
والثان ��ي موقف ��ه عندم ��ا دبر ه ��و وزميل ��ه الرئي�س روزفل ��ت (براءة
المحي ��ط الأطل�س ��ي) ،ذل ��ك الت�صري ��ح الر�سم ��ي الذي �أعلن ��ه �أعظم
رئي�سي ��ن في العالم ،وكان يحوي ف ��ي تفا�صيله حرية ال�شعوب ب�أجمعها
وت�ساويه ��ا االقت�صادي ،بحيث �أنه ل ��م ي�ستثن من ذلك حتى وال ال�شعب
الألماني وال�شعب الإيطالي ،برغم �أنهما ال�شعبان اللذان �أوقدا نار هذه
الحرب رغبة في التو�سع وال�سيطرة على ال�شعوب.
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�إن ما نكتبه عن الم�ستر �شر�شل وعن عبقريته وح�صافته ال�سيا�سية
ق ��د كتبه �آخرون قبلنا من محرري ال�صح ��ف عربية كانت �أم هندية �أو
�أوروبية.
نع ��ود الآن �إل ��ى ما ت�سدي ��ه بريطانيا �إلى ال�شع ��وب المت�صلة بها وما
ت�سدي ��ه الواليات المتحدة كذلك من م� ��ؤن وذخائر ومعدات حربية� .إن
هاتين الأمتين ال ريب في غناهما وا�ستعدادهما وما تحرزانه من المواد
الخ ��ام الالزم ��ة لل�صناعة الحربية ،غير �أنهم ��ا ب�سبب الحرب القائمة
ف ��ي حاج ��ة �إلى كل ذل ��ك .ولكن �شعورهما نحو �شع ��وب العالم جعلهما
ت�ضحي ��ان بكثي ��ر من منتوجاتهم ��ا الزراعية وم�صنوعاتهم ��ا الحربية،
فتوجهانه ��ا �إل ��ى مختلف ال�شع ��وب كرو�سي ��ا وال�صين وتركي ��ا والعراق
وم�ص ��ر وغيرها من الأقط ��ار� .أين هتلر ومو�سلين ��ي برغم �سيطرتهما
على �أوروبا ب�أجمعها من �أن يقفا مثل هذا الموقف الذي تقفه بريطانيا
العظمى وحليفتها الواليات المتحدة؟
نختتم هذا المقال ب�أن ننادي ونهتف بحياة الم�ستر �شر�شل والرئي�س
روزفلت ،ف�إنهما هما ال�شخ�صان اللذان �أنقذا العالم من طغيان النازية
والفا�ش�ستية.
افتتاحية العدد 206ــ � 6صفر 1361هـ ــ 11
فبراير 1943م ــ ال�سنة الخام�سة
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الحرب في رو�سيا..
الأرا�ضي الرو�سية مقبرة الألمانيين
طفح ��ت �أنب ��اء ه ��ذا الأ�سبوع ب�أخب ��ار االنت�ص ��ارات الت ��ي �أحرزها
الرو�سي ��ون عل ��ى الألم ��ان ،فه ��م ق ��د ا�ستع ��ادوا (رو�ست ��وف) المدينة
ال�صناعي ��ة الهامة ودحروا الألمان ،بل هزموه ��م وبالأحرى �أ�سروهم
و�أفنوه ��م بعد �أن طوقوهم ،و�أم�س حمل ��ت �إلينا الأنباء التلغرافية خبر
ا�ستي�ل�اء جنود رو�سيا عل ��ى (خاركوف) وهي الأخرى مدينة هامة تعد
خ�سارة الألمانيين لها نكبة فادحة ،ف�إنها ملتقى خطوط �سكك عديدة.
�إنها كـ«رو�ستوف» بل �أهم.
ماذا بقي الآن للنازيين في رو�سيا؟ �إن حو�ض (الدونت�س) قد �أ�صبح
ف ��ي م�أمن من عدوانه ��م ،و�إن كانوا ال يزالون يحتفظون ببع�ض النقاط
على �ضفافه ،ولن يطول �أمد احتفاظهم بذلك.
(رو�ست ��وف) �سقطت بيد �أ�صحابه ��ا الرو�سيين و(خاركوف) كذلك
ا�سترجع ��ت ،وف ��ي ال�شمال تمك ��ن الرو�س م ��ن �إج�ل�اء الألمانيين عما
حوالي �ستالين غراد.
�إن رو�سي ��ا بل �إن زعيمها �ستالين قد برهن على �أن القوات الرو�سية
بهمتها وهم ��ة �ضباطها تفوق الجنود الألمانية ومن يعاونها من الجنود
الهنغارية والإيطالية والرومانية.
والآن يت�ساءل النا�س ماذا �سيكون م�صير الألمانيين في رو�سيا؟ هل
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ين�سحبون تاركين الحبل على الغارب �أم ي�ستميتون في الدفاع حتى �آخر
جندي منهم؟
نحن نعتقد �أن �صل ��ف هتلر وغروره وعدم مباالته بدماء الألمانيين
�سيحمالن ��ه على �أن ي�صدر �أوامر لق ��واده وجنوده بالثبات حتى الموت،
ولكن هتلر �إذا فعل ذلك ف�إن م�صير جنوده في (�أكرانيا) وفي ال�شمال
�سيكون مثل م�صير زمالئهم في �ستالين غراد.
�إن قائ ��د جن ��ود هتلر في �ستالين غراد ق ��د طلب من هتلر �أن ي�سمح
له ب�سحب الجنود ،ولكن كان للفوهرر ر�أي ،فكانت النتيجة �أن فنوا عن
�آخرهم بين قتيل و�أ�سير لم ينج منهم وال من معداتهم الحربية �شيء.
لهج ��ت بع�ض الإذاعات في اليومين الأخيرين عن محاولة النازيين
عق ��د ال�صل ��ح مع رو�سيا ب�ش ��روط هي و�إن كانت منا�سب ��ة للألمان فهي
مالئمة للرو�س لو كانوا في حالة انهزام.
لك ��ن الزعيم العظيم �ستالين وهو ف ��ي �أوج فوزه وانت�صاره ي�ضحك
م ��ن ه ��ذا العر� ��ض ،على �أن ��ه في الوق ��ت نف�س ��ه مرتب ��ط بمعاهدة مع
بريطاني ��ا العظمى تقت�ضي ب�أن ال تعقد رو�سيا �صلح ًا منفرد ًا .والزعيم
�ستالي ��ن يعلم ب�أن انت�ص ��اره الم�ستمر على الألم ��ان �إنما يحرزه بف�ضل
الم�ساع ��دات التي تقدمه ��ا بريطانيا العظمى والوالي ��ات المتحدة� .أما
ال�ش ��روط الت ��ي عر�ضها النازيون لل�صلح م ��ع رو�سيا فهي تتلخ�ص فيما
ي�أتي:
�أو ًال :تتعهد �ألمانيا بالجالء من المناطق الرو�سية ب�أجمعها.
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ثاني ًا :تزود رو�سيا �ألمانيا بكميات معينة من البترول والحنطة.
�إن رو�سي ��ا ل ��ن تقبل بعقد �صل ��ح منفرد خ�صو�ص ًا بع ��د انت�صاراتها
العدي ��دة ،ال�سيما ما تمكنت من �إحرازه ف ��ي الأيام الأخيرة� .إن رو�سيا
ال تحت ��اج �إلى اتفاق م ��ع �ألمانيا للجالء عن المناطق العائدة �إليها� ،إذ
هي بنف�سها �سوف تجلي الألمانيين عن جميع ما يحتلونه ،بل �إنها �سوف
تالحقه ��م �إلى عقر داره ��م .ف�إذا �أ�ضفنا �إلى ذلك ع ��زم الحلفاء على
فت ��ح جبهة ثانية في �أوروبا ،ذلك العزم الذي �أعلنه الم�ستر �شر�شل في
خطاب ��ه الأخير كما �أعلنه الم�ستر روزفلت ،اعتقدنا �أن النازية �أ�شرفت
على االنهيار والفا�ش�ستية على �إثرها �إن لم تنهر قبلها� ،أما الدول التي
�سخره ��ا هتلر لمعاونت ��ه في رو�سيا وه ��ي هنغاريا (المج ��ر) و�إيطاليا
ورومانيا ف�إن فرقها قد قبلت جميع ًا �أيدي الجنود الرو�سيين البوا�سل.
�إن الذي ال ن�شك فيه كما �أن العالم ب�أجمعه ال ريب لديه بخ�صو�صه
ه ��و �أن الرو�سيي ��ن في الوقت الحا�ضر يط ��ردون الألمان من مدينة �إلى
مدين ��ة ،بل �إنهم يكن�سونهم كن�سا ،وم ��ا يبقى بعد الكن�س ف�إنما هو بين
�أ�سير وجريح وقتيل.
وفي القوق ��از تمكن الرو�سيون من �إجالء الألمان عن �أهم المناطق
الت ��ي احتلوه ��ا ،وهم �ساع ��ون الآن لتطويقهم ولم يبق ل ��دى الألمانيين
منف ��ذ لنجاتهم �إال م�ضي ��ق (كر�ش) ،وهذا هو الآخ ��ر مع ّر�ض لإطاحة
الرو�سيين به.
افتتاحية العدد 207ــ � 13صفر 1361هـ ــ
 18فبراير 1943م ــ ال�سنة الخام�سة
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حالة �ألمانيا في رو�سيا
ف ��ي �أنب ��اء هذا الأ�سبوع وف ��ي بحر الأيام التي �سبقت ��ه ما يدلنا على
�أن جن ��ود النازيي ��ن قد �أ�ضحوا ف ��ي حالة يرثى لها ف ��ي كافة الميادين
الرو�سي ��ة ،و�أنهم يفق ��دون �ساعة بعد �ساعة ق�سم ًا كبي ��ر ًا من معداتهم
وم�ؤنه ��م وطائراته ��م ورجالهم المقاتلي ��ن بعزم تحثهم علي ��ه القيادة
الألمانية اليائ�سة.
لقد �أ�صبحت �ألمانيا وحليفاتها الم�سخرة ،رومانيا وهنغاريا وبلغاريا
في حالة حرجة.
�إن الف ��رق الروماني ��ة والبلغاري ��ة والمجرية قد فني ��ت ب�أجمعها في
رو�سي ��ا� ،أم ��ا الجي� ��ش الألماني فلم يبق منه هن ��اك �إال فلول ال تغني وال
ت�سمن من جوع.
�إن ال ��دول الحليفة بع ��د عقد الم�ؤتمر في ال ��دار البي�ضاء قد قررت
موا�صل ��ة الح ��رب حتى النهاي ��ة ،و�إنها لن تعقد �صلح ًا م ��ع �أي دولة من
دول المح ��ور ،و�إنها ت�شترط �أن يكون انه ��زام المعتدين انهزام ًا كام ًال
و�أن ت�سلم بدون قيد �أو �شرط ولن يكون هناك �صلح متبادل.
�إن �ألمانيا الآن تهزم با�ستمرار يوم ًا بعد يوم ،فهي قد فقدت رو�ستوف
وخاركوف� ،أما (�ستالينو) فهي الأخرى �ستقع في يد الرو�سيين قريب ًا،
ه ��ذا عالوة على ما �أ�صيبت به �أفريقي ��ا وخ�صو�ص ًا هزيمتهم التي ورد
خبره ��ا اليوم في (ك�سيرين) بتون�س الو�سطى و�أ�سر الحلفاء لكثير من
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قواتهم.
�أم ��ا هجوم النازيين على القوقاز ومحاولتهم اال�ستيالء على بتروله
ال ��ذي يحتاجونه �أ�شد الحاج ��ة ،فقد ف�شل وخاب .و�إذا لم يفلح الألمان
ف ��ي �إنقاذ جنودهم ع ��ن طريق (كر�ش) ف�إن �أولئ ��ك الجنود ي�صبحون
بين قتيل وجريح و�أ�سير ب�أجمعهم ويقدرون ح�سب ما �سمعنا من محطة
�أنقرة بـ (� )500ألف.
لق ��د �أفلح ��ت رو�سيا في رد هجوم هتلر ال ��ذي نق�ض كعادته الميثاق
ال ��ذي عق ��ده مع رو�سيا ،وق ��د ن�شرنا م�ضمونه في جري ��دة (البحرين)
�سابق ًا.
غي ��ر �أننا الآن نعيد ن�شر خال�صته ،فهو ي�شير �إلى �أن هناك معاهدة
وقع ��ت من �ألماني ��ا كما وقعت من رو�سيا ،وم�ضمونه ��ا �أن �ألمانيا تتعهد
بعدم االعتداء على رو�سيا و�أنها تحتفظ لها بالمودة والإخاء المتبادل،
و�أن هتلر ال ينوي �أي �شر �أو ينوي �أي اعتداء على رو�سيا.
لك ��ن هتلر برغم هذه المعاهدة ال�صريحة والناطقة بعدم االعتداء
هاج ��م رو�سيا فج�أة وتمكن في �أول الأمر وبما �سخر من م�صانع الدول
الأوروبي ��ة التي احتله ��ا �أن يفتح �أرا�ضي كثيرة في البالد الرو�سية ،غير
�أن ��ه ب�صمود الجنود الرو�سيين وب�سالتهم قد عجز عن فتح �أهم المدن
التي حاول اجتياحها وهي مو�سكو وليننغراد.
�أم ��ا ح ��ال الألمانيي ��ن في القوقاز ف�إن ��ه �أ�سو�أ بكثير م ��ن حالهم في
المي ��دان الأو�س ��ط برو�سيا� .إنهم هناك قد فق ��دوا الكثير من معداتهم
وم�ؤنه ��م وذخائرهم وخ�سروا الماليين من جنوده ��م بين قتيل و�أ�سير

عبداهلل الزائد

135

جريدة البحرين

وجريح .وما بقي لهم الآن ف�إنه معر�ض للإطاحة به من قبل الرو�سيين
البوا�سل ،ولي�س هناك �إال منفذ واحد يمكن �أن تنجو جنودهم منه وهو
الخط الحديدي المو�صل �إلى جزيرة (القرم).
�إن نتيجة الحرب �أ�صبحت وا�ضحة حتى لدى هتلر ومو�سوليني ،كما
�إنها في ال�شرق الأق�صى �أ�ضحت م�ؤكدة بال ريب ،فنهايتها �سوف تكون
للدول الحليفة.
افتتاحية العدد 208ــ � 20صفر 1361هـ ــ 25
فبراير 1943م ــ ال�سنة الخام�سة
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براءة المحيط الأطل�سي
وقرارات م�ؤتمر الدار البي�ضاء
كم ��ا �أفل ��ح الحلفاء حربي� � ًا في رو�سيا وف ��ي ال�شم ��ال الأفريقي وفي
المحي ��ط الهادئ ،فقد �أفلح ��وا �سيا�سي ًا في قراراته ��م المعلومة والتي
اتفق ��وا عليه ��ا في ال ��دار البي�ضاء ،ف ��ي الم�ؤتمر الذي ح�ض ��ره الم�ستر
�شر�ش ��ل والرئي�س روزفلت .وكان النجاح الذي �أ�صابوه في هذا الم�ؤتمر
عظيم� � ًا ال يعدل ��ه �إال نجاحه ��م في ب ��راءة المحيط الأطل�س ��ي ،عندما
اجتمعوا حول جزيرة (�أي�سلندا).
�إن العال ��م ل ��م ي�ش ��ك في ح�س ��ن نية بريطاني ��ا العظم ��ى والواليات
المتح ��دة� ،إذ �أن الجمي ��ع مم ��ن يتتبع ��ون المجري ��ات ال�سيا�سي ��ة على
يقي ��ن من �أنه لي�س لبريطانيا العظمى وال للواليات المتحدة مطمع في
اكت�ساح �أرا�ضي الغير وا�ستغاللها.
ه ��ذان الحدث ��ان ونعني بهما ب ��راءة المحي ��ط الأطل�س ��ي وقرارات
م�ؤتم ��ر الدار البي�ضاء �سبب ��ا ا�ضطراب ًا وهلع ًا في نفو� ��س �أفراد �شعوب
دول المحور.
لق ��د روي من ��ذ �أكث ��ر م ��ن �أ�سب ��وع �أن ف ��ي �إيطالي ��ا ا�ضطراب� � ًا �ضد
مو�سولين ��ي وزعم ��اء الفا�ش�ستية ،وظن كثير م ��ن النا�س �أن ذلك مجرد
دعاية تقوم بها المحطات والهيئات الموالية للحلفاء.
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ولك ��ن ذه ��اب (جورن ��ج) �إل ��ى �إيطالي ��ا في غ�ض ��ون الأي ��ام القليلة
الما�ضي ��ة �أثبت �أن �ألماني ��ا تخ�شى �أن تقوم �إيطاليا بطلب �صلح منفرد،
ال �سيما و�أنها قد ا�ستدعت فلول جي�شها المنهزم في رو�سيا فو�صل فع ًال
�إلى �أرا�ضيها .نحن نعلم �أن الحلفاء بعد قرارات م�ؤتمر الدار البي�ضاء
ل ��ن يقبلوا م ��ن �إيطالي ��ا �أو �ألماني ��ا �أو اليابان عقد �صلح منف ��رد و�إنما
ي�صرون على ت�سليم مطلق بدون قيد �أو �شرط.
تبج ��ح النازي ��ون ب�أنهم �سوف يقومون قريب ًا بغ ��ارات جوية ينتقمون
به ��ا مم ��ا �أ�صابهم من غ ��ارات طائ ��رات بريطانيا العظم ��ى والواليات
المتح ��دة على الأهداف ال�صناعية ف ��ي مدنهم العديدة وعلى موانئهم
المختلفة في بالدهم وفي البلدان التي يحتلونها.
�إن النازيين لم يق�صدوا بهذا التبجح �إال �إنعا�ش الروح المعنوية لدى
جيو�شه ��م المتخاذلة المتقهق ��رة في كافة الميادي ��ن ،وت�ضليل �شعبهم
الم�سكين المحروم من �سماع �أي �إذاعة غير تابعة لألمانيا.
�إن بلغاري ��ا وهنغاريا وروماني ��ا الم�سخرة لتحارب �إلى جانب �ألمانيا
ف ��ي رو�سي ��ا قد فق ��دت فرقه ��ا ب�أجمعه ��ا ولم ي�سل ��م منها �أح ��د .وكما
حدثتن ��ا الإذاع ��ات المحايدة ف� ��إن الهياج واال�ضط ��راب ي�سودان هذه
البلدان الثالث .ومن المنتظر �أن تقوم فيها ثورات �ضد النازيين و�ضد
الحكوم ��ات المزيفة التي �أقامها هتلر في تلك العوا�صم الثالث ،ونعني
العا�صمة البلغارية والعا�صمة المجرية والعا�صمة الرومانية.
مهم ��ا حاول هتلر وطغمته من النازيين خ ��داع ال�شعب الألماني ب�أن
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يعدوهم بانت�صارات مقبلة ف�إنهم لن يفلحوا ،ولكنهم الآن مفلحون في
�إ�سكات الجمهور بالإرهاب والإغراء لي�س �إال.
ال ريب �أن الجمهور الألماني و�إن كان محروم ًا من �سماع �إذاعة لندن
و�إذاعات الدول الحليفة والمحايدة فهو يدرك الموقف الذي �صار �إليه
جنود هتلر.
في �أخبار الليلة البارحة �أن (رجيف) �سقطت بيد الجنود الرو�سيين
البوا�س ��ل ،وه ��ذه المدين ��ة كان وجودها بي ��د الألمان مه ��دد ًا لمو�سكو،
فا�سترج ��اع الرو� ��س له ��ا الآن �أبعد الخط ��ر عن عا�صم ��ة الجمهوريات
ال�سوفيتي ��ة ،كم ��ا �أنه في الوقت نف�سه ك�س ��ر معنويات النازيين وجعلهم
ينظرون �إلى الم�ستقبل بمنظار مظلم.
و�سقوطه ��ا بالإ�ضاف ��ة �إلى �سق ��وط رو�سوف وخارك ��وف قبلها يعطي
المتتبعي ��ن ل�سي ��ر الحرب دلي ًال ي�ؤكد ما �سوف ت� ��ؤول �إليه حرب �ألمانيا
في رو�سيا.
�س ��واء ادع ��ى جورنج �أو جوبل ��ن �أو هتل ��ر �أن مهاجم ��ة رو�سيا كانت
م ��ن عمل هتلر نف�س ��ه �أو لم يدعوا ،ف�إن قرار الحلف ��اء يفيد �أن ال�شعب
الألمان ��ي ب�أجمعه ــ ال النازيين وحده ��م ــ يتحمل م�سئولية هذه الحرب
الت ��ي �سبب ��ت الك ��وارث الهائل ��ة لل ��دول الت ��ي ا�شتركت فيه ��ا والتي لم
ت�شترك.
عل ��ى �أنهم في الوقت نف�سه وبل�س ��ان الم�ستر �شر�شل ول�سان الرئي�س
روزفل ��ت ق ��د �أعلن ��وا عل ��ى ر�ؤو� ��س الأ�شه ��اد ب� ��أن �شع ��وب دول المحور
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وه ��ي �ألماني ��ا و�إيطالي ��ا واليابان لن تعام ��ل ب�شدة بعد الح ��رب ،و�إنما
الغر� ��ض الذي ي�سعى �إليه الحلفاء ه ��و النازية والفا�ش�ستية والع�سكرية
اليابانية.
افتتاحية العدد 209ــ � 27صفر 1361هـ ــ
 4مار�س 1943م ــ ال�سنة الخام�سة
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الجبهة الثانية
وفي �أي جهة من �أوروبا تكون
تيقن هتلر كما دلت المجريات ال�سابقة �أن الم�ستر �شر�شل والرئي�س
روزفل ��ت �إذا وع ��د ًا ال يخلفان ،وهما قد �أعلن ��ا ك ًال على حدة �أن الدول
الحليف ��ة �ست ��زور �أوروب ��ا ،غي ��ر �أن هتلر ومعاوني ��ه من كب ��ار النازيين
حائ ��رون ال ي ��درون من �أي ��ن �سي�أتيهم ه ��ذا الغزو� ،أمن الغ ��رب �أم من
الجنوب �أم من الجنوب ال�شرقي.
لك ��ن هتلر وطغمته م ��ن النازيين ترتعد فرائ�صه ��م �إذا نظروا �إلى
الجان ��ب البريطاني ،فلذل ��ك عمد الألمان �إلى ت�شيي ��د ح�صون يدعون
�أنه ��ا منيعة م ��ن النرويج �شما ًال �إلى البحر الأبي� ��ض جنوب ًا .وفي الوقت
نف�سه رمموا خط (ماجينو) ،وبد ًال من جعل مدافعه متجهة �إلى ال�شرق
جعلوه ��ا متجه ��ة �إلى الغـرب ،ل�صـد مـا ع�سـى �أن يقـوم بـه البريطانيون
من هجوم بري على الأرا�ضي التي يحتلها الألمان في فرن�سا �أو هولندا
�أو بلجيكا.
وفي ال�شرق كذلك �أقام الألمان ح�صون ًا مازالوا جادين في تكملتها
لغر�ض �صد الرو�س وحلفائهم عن الأرا�ضي الألمانية البحتة.
ول ��م يكن احت�ل�ال �أرا�ضي فرن�س ��ا �إال عم ًال �أراد ب ��ه النازيون �أثناء
الهج ��وم الحلي ��ف المنتظر� .أم ��ا في الجن ��وب حيث �إيطالي ��ا واليونان
و�سواح ��ل فرن�سا ت�شرف عل ��ى البحر الأبي�ض المتو�س ��ط ،ف�إن هتلر لم
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يخط �إلى الآن خطوته في تح�صين ذلك.
م ��ن يدرينا ،فلعل الغزو ال ��ذي �سيقوم به الحلفاء يكون من الجنوب
ب ��د ًال من الغ ��رب �أو الجنوب ال�شرقي في (�سنيم ��ا) ،ونحن نرى ن�شاط
الحلفاء يتزايد في تون�س وحولها ،حتى �أ�صبح من الم�ؤكد لدى الخبراء
الع�سكريي ��ن �أن الق ��وات لن تظل طوي ًال محتفظ ��ة بمراكزها في البالد
التون�سي ��ة ،خ�صو�ص� � ًا بعد ف�شل الألم ��ان في هجومهم �شم ��ا ًال وجنوب ًا،
وا�ستطاعة �سالح الطيران الحليف �إغراق معظم ال�سفن التي يبعث بها
المحور من �صقلية لتموين جنوده في تون�س بالذخائر الحربية واللوازم
الأخرى.
ف ��ي كل يوم ت�أتينا الأنباء م ��ن البالد الموالية والمحايدة فتدل على
�أن المحوريين م�سرفون على الجالء عن تون�س التي لم يبق لهم ب�شمال
�أفريقيا غيرها �أو على الأ�صح بع�ض مناطق منها.
�إن الناظ ��ر �إل ��ى الخارطة يرى �أن تون�س ه ��ي �أقرب مناطق ال�شمال
الأفريقي �إلى �أوروبا فلي�س بينها وبين �صقلية �إال م�سافة ي�سيرة.
عندما يحتل الحلفاء تون�س وهذا �أمر ال�شك فيه وال يحتاج �إلى �شيء
�سوى الوقت ق�صر �أم طال ،ي�صبحون على مقربة جد ًا من �إيطاليا مما
�سيكبدونه ��ا من الغزوات الجوي ��ة زيادة على ما هو حا�صل الآن وربما ــ
وه ��ذا ما نرجحه ــ غزوه ��ا بطريق البحر فانزلوا جنودهم فيها� ،إذ �أن
الأ�سط ��ول البريطاني العتيد ي�سيطر الآن على البح ��ر الأبي�ض ب�أكمله،
�أم ��ا الأ�سط ��ول الإيطالي فهو قابع في قواعده ال يبدي حراك ًا وال تحدثه
نف�سه بالخروج �إلى عر�ض البحر ،ال �سيما �أنه فقد ن�صف وحداته.
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نع ��ود الآن �إلى ح ��ال الألمان في الب�ل�اد المحتل ��ة� ،إن الأخبار التي
تت�س ��رب �إلى الخ ��ارج قليلة ب�سبب �إره ��اب النازيين وفتكه ��م بال�سكان
المدنيي ��ن ،ولكن تلك الأخبار على كل ح ��ال تدل على �أن �شعوب �أوروبا
تت�أهب للثورة وهي على المرجح ال تنتظر �إال هجوم الحلفاء على �أوروبا
وفتح الجبهة الثانية.
�إن فت ��ح الجبهة الثانية مما ال�شك في ��ه ،و�سيقوم الحلفاء به عاج ًال
�أو �آج�ل ً�ا� ،إذ �أنهم قد وعدوا المر�ش ��ال �ستالين بذلك وهم البد موفون
بوعودهم ومنفذون لتعهداتهم.
ليلتف ��ت هتلر غرب� � ًا و�شرق ًا وجنوب ًا وليحزر من �أي ��ن �سي�أتي الخطر
الذي البد منه ،وكل �آت قريب.
افتتاحية العدد 210ــ  4ربيع الأول 1361هـ ــ
 11مار�س 1943م ــ ال�سنة الخام�سة
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الوحدة العربية حقيقة م�ؤكدة
�سبق وكتبنا ع�شرات المرات في هذا المو�ضوع الذي يهم كل عربي
تجري في عروقه دماء العروبة ،منذ �أن �أن�ش�أنا الجريدة و�إلى الآن.
م�ضى زمن طويل ومفكرو ال�شعوب العربية وقادة الر�أي فيها ي�شعرون
ب�ضرورة تكوين وحدة ت�ضم الجميع .وذلك لأ�سباب كثيرة �أهمها اتحاد
�أغرا� ��ض ه ��ذه ال�شعوب وت�شاب ��ه م�صالحها وارتباطه ��ا بروابط الدين
واللغ ��ة والأماني .ولكم حاول زعماء العروب ��ة الو�صول �إلى تحقيق هذه
الأمني ��ة ،ولكن �سيا�سة اال�ستعمار كانت تق ��ف حجر عثرة في �سبيلهم،
ت ��ارة ب�إيجاد العراقي ��ل بين تلك ال�شعوب وتارة �أخ ��رى من جراء ت�أثير
الح ��وادث ال�سيا�سية الدولية الت ��ي تتبعها تلك الدول .هذا �إذا ا�ستثنينا
التناف� ��س ال ��ذي كان قائم ًا بين الر�ؤ�ساء الع ��رب �أنف�سهم على الزعامة
منذ �ألغيت الخالفة .غير �أن المحن التي حلت بالبالد العربية الواحدة
تل ��و الأخرى وتطورات ال�سيا�س ��ة الأوروبية التي ك�شفت عن مطامع هذه
الدول و�سوء نواياها نحو ال�شرق (عدا بريطانيا) كل ذلك برهن للعرب
عل ��ى �أنه ال منا�ص م ��ن ال�سرعة لإيجاد ه ��ذا الت�ضامن الموحد لحفظ
كيانه ��م ،وبهذا االتحاد ي�أمنون خطر اال�ستعم ��ار وال ي�سمحون لأي قوة
�أن تن ��ال من حقوقهم وكرامتهم �أو تم� ��س م�صالحهم ب�سوء .وقد �أ�شار
�صاحب الجاللة الملك «عبدالعزيز �آل في�صل �آل �سعود في خطابه هذا
العام في وجهاء الحجاج قبل ثمانية �أيام �إلى هذا المعنى.
�إن العرب بهذه الوحدة ي�ستطيعون �أن يعي�شوا تحت ال�سماء متمتعين
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بحقوقهم الطبيعية ال�شرعية كباقي الأمم الم�ستقلة.
�إذا قلن ��ا �إن هذا االتحاد ي�ضمن ا�ستق�ل�ال �أمم العروبة و�سالمتها،
يمكنن ��ا �أن ن�ؤك ��د �أنه �أي�ض ًا ي�ساعد على تو�سي ��ع م�صالحها ب�شكل يجلب
ثروات وا�سعة لتلك البالد من الوجهة االقت�صادية .ولي�س ذلك فح�سب
ب ��ل ي�ساع ��د ه ��ذا الت�ضامن �أي�ض� � ًا على ا�ستتب ��اب الأم ��ن وال�سالم في
العال ��م� ،إذ يحد م ��ن مطامع الطامعين ويق�ضي عل ��ى فكرة اال�ستعمار
واال�ستثمار الت ��ي مازالت الدول الأوروبية متم�سكة بها مع الأ�سف ،عدا
الأم ��ة البريطاني ��ة التي ال نخط ��ئ �إذا قلنا �إن مزاجه ��ا االجتماعي قد
�سبق مزاج الدول بقرنين في �سلم المدنية والح�ضارة على الأقل.
ال ري ��ب �أن وح ��دة العروبة �إذا لم ت�شترك فيها م�صر ت�صبح ناق�صة
غي ��ر م�ستوفية لأ�سباب النج ��اح .وقد ح�صل في �أعوام م�ضت �أن م�صر
ل ��م تبد اهتمام� � ًا يذكر بهذا المو�ضوع ،بل كان بع� ��ض قادة الفكر فيها
يقاومونه� ،أولئك هم دعاة الفرعونية ال�سخفاء.
�أما اليوم ،فمنذ تربع �صاحب المقام الرفيع م�صطفى النحا�س با�شا
على �سدة الحكم ،فقد تغير الو�ضع وبرز رفعته في طليعة الداعين �إلى
االتح ��اد العربي ،بل �إنه اليوم زعيم زعم ��اء العرب في ال�سعي لتحقيق
الوحدة التي �سوف تتم على يديه �إن �شاء اهلل.
�إن الوحدة العربية ال تعني �أن يتنازل كل عاهل عن حكمه ،بل تعني
اتفاق� � ًا �شام ًال ف ��ي االقت�صادي ��ات وتوحيد ما للجمارك م ��ن ر�سومات
وتماث ��ل مناهج المدار� ��س والدرا�سات ،و�إيجاد رابط ��ة ع�سكرية بحيث
تك ��ون الجن ��ود في كل تل ��ك الأقطار تجري ح�سب تدري ��ب واحد ونظام

عبداهلل الزائد

145

جريدة البحرين

واحد وقيادة موحدة.
وتم�ض ��ي تلك الأقط ��ار فيما بينها معاهدة على �أن تكون كتلة واحدة
في �سبيل دفع العدو الطامع.
نح ��ن متفائل ��ون بم�ساعي رفعة النحا� ��س با�شا و�سائل ��ون اهلل ــ جل
جالله ــ �أن يوفقه ويخزي دعاة الفرعونية الجهالء ،ف�إن ارتباط م�صر
بالعروب ��ة �أقرب منه بكثير من ارتباطها بالفراعنة الأجانب عن م�صر
والذي ��ن �أرهق ��وا �أهليه ��ا ظلم ًا وع�سف� � ًا ،ودليل ذلك �أن �آخ ��ر �أ�سرة من
العه ��د القديم كانت �أقرب عه ��د ًا �إلى الإغريق منها �إلى الفراعنة رغم
قربها منهم .خذ مث ًال فرن�سا الالتينية �إنها غالية الأ�صل ولكنها ال تقلع
عن التينيتها وترجع �إلى غاليتها ،فكيف ال يكون الم�صريون �أقرب �إلى
الع ��رب منهم �إلى الفراعنة ،والكل يدين بدين واحد ويتكلم لغة واحدة
وله تقاليد متماثلة ،عالوة على �أن دماء العرب قد جرت في عروق ثلثي
الم�صريين الموجودين الآن .لم�صر �أن تفتخر بمجدها الأثيل في عهد
الفراعنة ،غير �أنها تعتز بعروبتها في الحا�ضر �أكثر و�أكثر.
جريدة البحرين ــ  16دي�سمبر1943
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اتحاد الخليج
كتب الزائد في افتتاحية العدد  462من جريدة (البحرين) يقول:
«ف ��ي افتتاحيتنا اليوم �آثرنا �أن نبح ��ث مو�ضوع االتحاد بين البلدان
العربي ��ة ف ��ي الخلي ��ج .ونعن ��ي بها م�سق ��ط وتوابعه ��ا ،ور�أ� ��س الخيمة،
وال�شارق ��ة ،ودبي و�أبوظبي وقط ��ر ،والبحرين ،والكوي ��ت .عدا �إمارات
�صغي ��رة ل ��م نذكره ��ا ل�صغره ��ا ،وه ��ي تع ��د بالع�ش ��رات ف ��ي ال�ساحل
العماني.
م ��رار ًا كتبنا في هذا المو�ضوع ال ��ذي يهمنا بوجه خا�ص ،وقد وقف
مح ��رر ه ��ذه الجري ��دة �شخ�صي ًا عل ��ى �آراء الكثي ��ر من �أم ��راء الخليج
و�شيوخ ��ه .كما �أن ��ه مت�أكد �أن بريطانيا ال تعار�ض ه ��ذا الم�شروع ،فيما
لو �أبدى �شيوخ الإمارات رغبتهم في هذا االتحاد .بل �أنها على الراجح
�ستبادر �إلى الم�ساعدة والمعونة.
نعي ��د هن ��ا ما كررناه م ��رار ًا ،وه ��و �أن اتحاد الإم ��ارات العربية في
الخليج ال يعني �أن يتنازل �أي �أمير عن عر�شه� ،أو يفقد �شيئ ًا من نفوذه،
�أو ينق� ��ص �شيئ� � ًا من دخل ��ه ،بل بالعك�س ف� ��إن الحروب بي ��ن الإمارات
�ستزول وتنعدم ،ويحل محلها �سلم و�أمان دائمين.
وبه ��ذ ال�سل ��م والأمان �سي�صبح مركز كل عائل ��ة مالكة في �أي �إمارة
وطيد ًا ثابت ًا ال يتزعزع.
يبن ��ى االتحاد المطلوب على �سبعة مب ��ادئ ا�ستخل�صناها من �أفواه

عبداهلل الزائد

147

جريدة البحرين

نبهاء عرب الإمارات ومنهم بع�ض الأمراء الحاكمين.
�أو ًال� :إزالة الحواجز الجمركية عن منتوج الإمارات.
ثاني ًا� :إلغاء جوازات ال�سفر بين الإمارات بالكلية.
ثالث� � ًا :ين�ش� ��أ مجل�س اتحاد قوام ��ه الأمراء خا�ص ��ة ،ينتخب بمعدل
ع�ضوي ��ن ل ��كل مائة �أل ��ف ،وع�ضو لكل م ��ا نق�ص عن ذل ��ك .والمجل�س
ينتخ ��ب رئي�س ��ه ،ويجب �أن يك ��ون �أحد الح ��كام المتربعي ��ن على �س ّدة
الحكم ببالدهم.
يوحد البرنامج الدرا�سي في جميع الإمارات ،ويكون للمعارف
رابع ًاّ :
مدي ��ر واحد فيها جميع ًا ،ومجل�س مع ��ارف منتخب من الجميع ،وتكون
الكتب المدر�سية واحدة ،والعطالت والف�سحات والألعاب متماثلة.
تخ�ص� ��ص لل�سفر ولنق ��ل البريد �سفن تجاري ��ة ت�سافر كل
خام�س� � ًاّ :
ي ��وم ،ابت ��دا ًء من الكوي ��ت �إلى م�سقط ،وه ��ذه ال�سف ��ن �ستزيد وال ريب
�صل ��ة الإمارات العربية بع�ضها ببع�ض .ف�إذا �أ�ضفنا �إلى ذلك ما ينتظر
م ��ن التقدم للطيران ،ف�إننا نعتقد �أن هذه الإمارات التي تبدو متباعدة
�سوف ت�صبح وك�أنها مدينة واحدة.
�ساد�س� � ًا :م�صروف ��ات االتحاد ،يعتقد ب�أن م ��ن الأوفق �أن تجنى من
�ضريبة جمركية ،فالبالد التي تفر�ض على �شيء ما مث ًال  5٪يمكنها �أن
تجعل ذلك  7٪منها  2٪للوازم االتحاد.
�سابع� � ًا :ت�ؤ�س�س قوة ع�سكرية متماثلة في التدريب ،في كل �إمارة من
الإم ��ارات ،وتك ��ون لها قيادة موح ��دة في البر ،كما تك ��ون هناك قيادة
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للبح ��ر ،والبد من وج ��ود �أ�سطول �صغي ��ر موحد بين الإم ��ارات ليحمي
ال�سواحل ويخفرها.
تل ��ك هي القواع ��د التي يرى م ��ن اجتمعنا بهم من �أم ��راء الخليج
ونبهائ ��ه� .أن ��ه يجب �أن تبن ��ى عليها الوحدة بين �إم ��ارات الخليج ،نحن
مم ��ن ي�ؤيدون الم�شروع الم�ؤمل المنتظر ،والمكون من ال�سبع مواد التي
ذكرت �آنف ًا.
والأم ��ل الآن معقود عل ��ى �أن يتقدم الأمراء �أجم ��ع فيعقدوا م�ؤتمر ًا
بينهم يتم فيه بحث المو�ضوع مجتمعين ،كما �سبق وبحثوه منفردين».
جريدة البحرين ــ �أبريل 1944
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