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عندمــا نجــا حسقيــل وتوفـــى عـــزرا ُ
وش ِّيــع فريــد!

Û Ûكانــت الشــركة البريطانيــة الهندية للمالحة تُ ســير عدد

دولــة الكويــت بعــد يوميــن مــن اجتيــاح حدودهــا في

وشــيعوا جنازته إلى مقبرة اليهود ودفنوه فيها بطلب

األول كان داود سلمان سويري ،والده سلمان سويري،

بمينائــي بومبــاي بالهنــد وكراتــش بالباكســتان ،وكانت

تــم تحريــر الكويــت فــي  26فبرايــر  1991بعــد حــرب

Û Ûوتشــير بعــض المصــادر الموثوقــة بــأن عــدد اليهــود

بشــوش الوجه ،وكان يعمل موظفً ا في البنك الشرقي،

بداية القرن الماضي ،عاشوا في بلدهم البحرين بأمان

حســقيل ســويري ،إبن حســقيل ســويري الذي نجا من

الثانــي مــن أغســطس  ،1990وانتهى االحتــال عندما

مــن البواخــر التــي تربــط موانــئ دول الخليــج العربي

الخليــج الثانيــة .فــي فتــرة االحتــال التــي دامــت

تلك البواخر تحمل البضائع والمسافرين في آن واحد.

ســبعة أشــهر دُ مــر الكثير مــن أوجــه الحياة السياســية

ومن بين هذه البواخر كانت الباخرة “دارا”.

Û Ûأبحــرت دارا مــن مينــاء البحريــن عصــر يــوم الجمعــة

واالجتماعية واالقتصادية في الكويت ،وأصاب الشلل

في طريقها إلى كراتشــي وبومباي ،أربعة من موظفي

األمر بعد التحرير سرعة إعادة البناء وتأهيل المرافق

والتعطــل مجمــل اإلنشــطة اإلقتصاديــة ،واســتدعى

الســادس من أبريل من العــام 1961م متجهة إلى دبي

والخدمــات ،فتجــاوب الكثيــر مــن رجــال األعمــال

شــركة نفــط البحريــن (بابكــو) كانــوا مــن بيــن الــركاب

الخليجيين وغيرهــم وتقاطروا على الكويت المحررة

ومنهــم البحرينــي اليهودي حســقيل ســويري الموظف

للمســاهمة فــي توفيــر المتطلبــات واالحتياجــات

في الشركة والذي كان قاصدً ا بومباي.

Û Ûوفــي صبــاح يــوم األحــد الثامــن مــن شــهر أبريــل

عارضيــن خبراتهم وإمكانياتهــم ،وكان من بينهم عزرا

قبالــة مينــاء دبــي بعــد أن وقــع انفجــار كبيــر فــي أحد

التمويل والصرافة المالية ،وفي إحدى سفرات العودة

نونــو الــذي أخــذ يتــردد على الكويــت لتوفيــر خدمات

استيقظت البحرين على خبر احتراق السفينة وغرقها

تعرضــت ســيارته لحــادث تصادم خطيــر داخل حدود

محركاتها.

Û Ûغــرق فــي الكارثــة  238راكبــا ،وكانــت مــن بيــن أكثــر

المملكة العربية الســعودية .فقد عزرا في هذا الحادث
حياتــه على الفور ،ففُ جعــت البحرين وغرقت في بحر

المشــاهد المأســاوية البحريــة ترويعــ ًا علــى مســتوى

العالم ،ومن أسوأ الكوارث البحرية في الخليج العربي
وقريبــة مــن حادثــة الســفينة الشــهيرة “تايتنــك” التــي
غرقــت عندمــا كانت مبحرة من بريطانيا إلى ســواحل

من الحزن واألسى.

Û Ûكان المرحوم عزرا نونو تاجرً ا مرموقً ا معروفً ا بصدقة
وأمانتــه ،يتحلــى بدرجــة عاليــة من األخــاق الحميدة

أمريكا الشمالية في العام 1912م.

ممزوجــة بقــدر غيــر قليــل مــن روح الفكاهــة والمــرح،

Û Ûأطبق على البحرين الذهول والجزع والحزن واألســى

وكان حريــص علــى التواصــل والتفاعــل مــع مختلــف

مــن الغــرق أضفــت على الجميع اإلحســاس بالمواســاة

ويعودهــم فــي األفــراح واألتــراح ويشــاركهم مختلــف

أطيــاف المجتمــع البحرينــي ومكوناتــه ،يزورهــم

على الضحايا والمنكوبين ،إال أن نجاة حسقيل سويري

المناســبات الدينيــة واالجتماعيــة ،كان يتفاخــر دائمً ــا

والســكينة ،فســاد البالد جو من المشــاعر واألحاسيس

أول وأخيــرً ا ثــم يهــودي بقلــب عامــر
بأنــه بحرينــي ً

اإلنســانية الفياضــة ، ،فرحــوا لنجــاة حســقيل ســويري
البحرينــي اليهــودي بقــدر مــا حزنــوا لوفــاة المرحــوم

الحــاج راشــد بــن علي باقــرد البنــاء البحريني المســلم

الشــيعي أحد وجهاء وأعيان منطقة البنائين بالمحرق

باالحترام والتقدير لإلسالم والمسلمين.

من أسرته وبمشاركتهم.

البحرينييــن كان قــد بلــغ أكثــر مــن  700شــخص فــي

وســام واطمئنــان كمواطنيــن متســاوين فــي الحقوق

والواجبــات ،كما عملوا وســاهموا فــي مختلف المواقع
واألنشــطة وشــاركوا باقي أطياف المجتمــع البحريني
حلو الحياة ومرها في هذه الجزيرة الصغيرة الحالمة،

وأضافوا المزيد من الرونق والبهاء إلى نسيج المجتمع
البحرينــي المتآلــف ،إال أن عددهــم أخــذ بالتقلــص

والتراجع وبدء معظمهم يغادر البحرين على دفعتين،
األولــى بعــد أن تعرضــوا لالعتــداء والنهــب علــى أثــر
أحــداث العنــف المؤســفة التــي حدثت فــي نهاية العام

 1947مــن قبــل بعــض األفــراد الغاضبيــن والمنفعليــن
نتيجة لما وقع على أشقائهم الفلسطينييين من تنكيل

وظلم وإجحاف على أيدي اإلسرائيليين الصهاينة في
فلســطين ،وقرار األمم المتحدة تقســيم فلســطين بين

العــرب واليهــود ،والدفعــة الثانيــة غــادرت بعــد هزيمة
العــرب وانتصــار إســرائيل فــي حرب األيام الســتة في

العام 1967م.

رجــا وســيمً ا الئِــق الجســم طويــل القامة
ً
الــذي رأيتــه

يســمى اآلن ســتاندرد تشارترد بنك ،وابن عمه فيكتور
كارثــة غرق الســفينة دارا المذكور آنفً ــا ،داود وفيكتور

كانــا فــي نفــس العمــر تقريبًــا .حســقيل ســويري ،والــد

فيكتــور ،كان علــى خالف أخيه ســلمان ،فقــد كان ،كما

أتذكــر ،بدينًــا قصيــر القامــة مفتــول الشــاربين متجهم
الوجــه ،كان األخويــن ســلمان وحســقيل يســكنان فــي

بيتيــن متقابليــن فــي فريــج المخارقــة بالقــرب مــن
مســجد المهــزع وليــس بعيــدً ا عــن الكنيــس اليهــودي

المحــاذي للســوق الــذي بنــي فــي العــام 1931م والذي

كان مغلقً ا في ذلك الوقت على أثر األحداث المؤســفة

التي وقعت في العام .1947

Û Ûوكالكثير أو ربما كمعظم اليهود في مختلف دول العالم،
لــم يكــن يهود البحرين يؤمنون بعقيدة “ أرض الميعاد”

كأداة سياسية ،ولم يكونوا يحلمون أو حتى يتطلعون
إلــى الهجــرة إلــى فلســطين ،ولــم يثبت قط بــأن اليهود

فــي البحريــن كان لهــم أيــة ميــول صهيونيــة أو إتصال

بأي من المنظمات أو الوكاالت الصهيونية ،لقد شاهدنا

Û Ûإال أن اليهــود البحرينييــن الذيــن غــادروا لــم يهاجــروا

ورأينــا بــأم أعيننــا أن البحرينييــن اليهــود لــم يكونــوا،

أوروبية وآسيوية أخرى والواليات المتحدة األمريكية

بــكل الطقــوس والتقاليــد الدينية اليهوديــة ،فقد تركوا

إلــى إســرائيل بــل فضلوا االتجــاه إلــى بريطانيا ودول

مــا عــدا عــدد قليل جــدً ا منهم ،مــن بينهم شــخص كان

يســمى صالــح عــزرا( ،ليــس إبنًا ل عــزرا نونــو المذكور
والســيد /جرجــي الــذي كان يتاجر فــي البحرين

آنفً ــا)،

وقــد ظلــوا كذلــك ،غيــر متزمتيــن دينيً ــا أو ملتزميــن

الكنيــس مغلقً ــا ألكثر من ســتين ســنة منــذ تدميره في
العام  ،1947ولم نرى أو نســمع بأن اليهود في البحرين

يتغيبــون عــن وظائفهــم أو يغلقون محالتهــم التجارية

Û Ûوفــي شــهر مايــو مــن العــام 2000م شــهدت البحريــن

فــي األجهزة اإللكترونية وكان وكيل شــركة هيتاشــي

عندمــا توفــى رجــل األعمــال البحريني اليهــودي فريد

Û Ûوكنــا فــي مرحلــة الصبــا ندخــل بيــوت مــن تبقــى مــن

ذات المدلــول الدينــي التــي تســمى “الكيبــاه” أو “الكبة”

منعزلــة خاصــة بهــم بــل كانــت بيوتهــم متجــاورة

متدليــة علــى جانبــي رؤوســهم كما يفعل بعــض اليهود

والــذي كان ضمــن الضحايــا ،وكانــت تلــك واحــدة مــن

مالحــم التعايــش والتســامح والمودة التــي تميزت بها
البحرين نظامً ا وشعبًا.

حــدث نــادر أو ربمــا يكــون الفريــد والوحيــد مــن نوعه

روبين وتم تغســيله وتكفينه والصالة عليه في مقبرة

المســلمين فــي المنامــة ثــم ًشــيعت جنازته إلــى مقبرة

Û Ûبعــد ثالثيــن عامً ا حدث مشــهد آخر مشــابه تجلت فيه

اليهــود المجــاورة حيــث تــم دفنــه حســب الطقــوس

البحريــن قيــادة وشــعبًا ،بطــل هــذا المشــهد كان رجــل

جيدً ا أو ممن لم يخالط أو يعاشر البحرينيين سيصدق

أيضا قيم التعايش والتســامح والتآلف التي تتعلق بها
ً
األعمــال المعــروف البحرينــي اليهــودي المرحــوم عزرا
نونو.

Û Ûكانــت القوات العراقية قد أتمت احتالل كامل أراضي

اليهوديــة ،وال أعتقــد أن أحــدً ا ممــن ال يعــرف البحرين
ذلــك ،لكنهــا الحقيقــة التــي شــهدها بحرينيــون من كل

المشــارب واألطيــاف الذيــن شــاركوا في صــاة الميت
خلف جثمان فريد روبين في مسجد مقبرة المسلمين

اليابانية.

اليهــود البحرينييــن ،لم يكونوا يســكنون في تجمعات
ومتداخلــة مــع باقــي البيــوت ،كانــوا يتحدثــون باللغة

العربيــة وليــس العبريــة حتــى فــي بيوتهم ،كنــا نعيش
معهــم ونختلــط ونلعــب مــع أبنائهــم فــي تآلــف ومودة

ووئام في المدارس وفي “الفرجان” .أتذكر اثنين منهم

كانا يدرســان معي في المدرسة الغربية اإلبتدائية في
المنامــة ،التــي تســمى اآلن مدرســة أبــو بكــر الصديــق،

أيــام الســبت ،أو رأينــا أي منهــم قــط يلبــس المالبــس

التقليدية اليهودية أو يضع على رأسه القبعة الصغيرة
أو “اليارمولكــة” ،أو يســدلون خصــات شــعر طويلــة
المتدينيــن ،بــل إننــي أتذكــر بــأن عــزرا نونــو كان يلبس

أحيانًا الثوب أو الدشداشة والغترة والعقال.

Û Ûفــي لقــاء األحد القادم ســنحاول أن نجيب عن ســؤال
بــات مــن الواجــب اإلجابــة عنــه بــكل صــدق وصراحة

وهو :هل أجبرنا ،نحن العرب ،اليهود في بالدنا العربية
على الهجرة إلى إسرائيل؟

رصيـد جـديـد لـقـوة الـعـلـم والـمعـرفـة

رئيــس األركان يكــرم الحاصليــن علــى الشــهادات العليــا مــن منتســبي “الدفــاع”
بــأن يســير التأهيل واإلعــداد العســكري جن ًبا
إلــى جنــب مــع التأهيــل األكاديمــي لــه عظيم

الرفاع  -قوة الدفاع

أناب القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير

المــردود علــى اإلعــداد والتأهيــل الشــمولي،

الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة،

وعلى أســاس ذلك قامت القيادة العامة لقوة

رئيــس هيئــة األركان الفريق الركــن ذياب بن

دفــاع البحرين بتوفير منح وبعثات دراســية

صقر النعيمي؛ لتكريم عدد من منتســبي قوة

إلكمــال الدراســات العليــا فــي مختلف حقول

دفــاع البحريــن الحاصليــن علــى الشــهادات

المعرفــة والعلــوم اإلنســانية والتطبيقيــة

العليــا مــن حملــة الدكتــوراة والماجســتير؛

لمنتســبي قــوة دفــاع البحريــن مــن منطلــق
الواجــب وإيما ًنــا منهــا بــدور العلــم والتعليــم

بمناســبة عيــد العلــم العســكري الثانــي بنادي
ضباط قوة دفاع البحرين.

فــي بنــاء وطن مزدهــر فلقد كانت أول ســنة

وبــدأ الحفــل بتالوة عطرة مــن الذكر الحكيم
بعدهــا ألقــى رئيــس هيئــة األركان كلمــة قــال
فيها:

وأضــاف أن “مــا وصلــت إليــه قــوة الدفــاع

وأبعادهــا صاحــب الجاللــة الملــك القائــد

العســكرية الحديثة التي تحتاج إلى التأهيل

وأوضــح أن قــوة دفــاع البحريــن منــذ فجــر

مــن قفــزةٍ نوعيــةٍ فــي دخــول المنظومــات

بسم هللا الرحمن الرحيم

“يرفــع هللا الذيــن آمنــوا منكــم والذيــن ُ
أوتوا

العلمــي والعملياتــي مــا كان ليتحقــق إال

أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي هــذا اليــوم

علــى الكفــاءة اإلداريــة والقــدرات العلميــة،

الضبــاط الحاصليــن علــى الشــهادات العليــا

ذات مســتويات مختلفة في جميع المجاالت

باحتفــال عيــد العلــم الثانــي فــي قــوة دفــاع
ً
مبــاركا ومهن ًئــا لكــم تخرجكــم
البحريــن،

متطلبــات ومُ خرجــات كافــة الفنــون القتالية

وحصولكــم علــى أعلى الدرجــات العلمية في

واإلدارية والفنية والعلمية لجميع الرتب.

جميع التخصصات ،وكما هو معلوم فإن قوة

نحــن ال نتحــدث اليــوم عــن الحصــول علــى

خاصا
ً
الدفــاع منــذ التأســيس أولــت اهتمامً ــا

شــهادات جامعيــة فقــط ،وإنمــا نتحــدث عــن

بمســار التعليــم متوازيًــا مــع مســار التدريــب

رصيــد جديــد لقوة العلــم والمعرفة ،مؤكدين

العسكري.

اســتمرارنا فــي حمــل إرثنــا التاريخــي الكبير

وقــد واكــب هــذا االهتمــام منذ بــزوغ الضوء

فــي مجــال العلم والتنويــر الممتــدة جذورها

العميقة في أصل التاريخ”.

لبنتهــا صاحــب الجاللــة عاهــل البــاد القائــد

أنقــل شــكري وتقديــري للقيــادة العامــة لقــوة

لقــوة الدفــاع ،حيث تــم وضع أهــداف تتعلق

ومجلــس التعليــم العالــي وإلــى جامعــة

وعلميــا مثــل كفتــي الميــزان إيما ًنــا بمبــدأ أن
ً
القوة الحقيقية تأتي ً
أول من خالل االهتمام

وســاهمت فــي تخريــج هــذه الكوكبــة مــن

بالتنميــة البشــرية مــن منطلــق أن تنميــة

الضباط على مبادراتهم وجهودهم المستمرة

األوطــان وإعمارها تأتي إلى قوة تحتاج إلى

وتقديــم الدعــم والعــون لقــوة الدفــاع لكافــة

قوة تحميها وتحصن مكتسباتها.

االحتياجــات فــي المجــال العلمــي والتربوي،

كمــا يســعدني أن أعبــر عــن شــكري وامتناني

العِ لم درجات”

المبــارك الــذي نحتفــل بــه بتكريــم عــدد مــن
ويســعدني ويشــرفني أن أنيــب القائــد العــام

والمكونــات تعمــل بشــكل منســجم مــع

األول لتأســيس قــوة الدفــاع الــذي وضــع

وختامً ــا قــال “ال يفوتنــي فــي هــذا المقــام أن

األعلــى ،وبمتابعــه حثيثــة مــن القائــد العــام

دفــاع البحريــن وإلــى وزارة التربية والتعليم

بتنميــة كفاءة منتســبي قوة الدفاع عســكريًا

التأسيس اختطت سياسة للتعليم والتدريب
ارتكــزت علــى رؤيــة صاحــب الجاللــة الملــك

مــن خــال تلــك األهــداف العريضــة المبنيــة

فأصبحــت لدينا منظومة تعليميــة وتدريبية

اللواء حقوقي يوسف فليفل

األعلى.

البحريــن وجميــع الجامعــات التــي احتضنت

رئيس جامعة المملكة

وهيب الناصر

القائــد األعلــى ببنــاء قــوة عســكرية عصريــة
محترفــة تتمتــع بأعلــى المســتويات مــن
الكفــاءة والجهوزيــة مســلحة بأحــدث مــا

توصــل إليــه العلــم العســكري مــن العلــوم

إلــى مديريــة التدريــب العســكري علــى

الحادية والخمســين على تأســيس قوة دفاع

جهودهــم وعملهــم الدؤوب في هــذا المجال،

البحرين.

وأشــكر اللجنة المنظمة برئاســة رئيس شعبة

وقــال “إن مســيرة العلــم الحديــث في مملكة

والنظريــات العســكرية ،وإن ترجمــة رؤى
ً
مستشــرفا
وطمــوح جاللتــه كفكــر ومتــزن

التعليم األكاديمي.

البحريــن انطلقــت من رؤية صاحــب الجاللة

للمســتقبل كان لــه عظيــم األثــر إلــى مــا

وأســأل هللا أن يوفــق الجميــع لمــا فيــه خيــر
وعــ ّز ورفعة العزيز في ظــل القيادة الحكيمة

عاهــل البــاد القائــد األعلــى ،وإيمــان جاللتــه

وصلــت إليــه قــوة دفــاع البحرين مــن التميز

العميــق بأهميــة العلــم ودوره فــي نهضــة
ً
ومنطلقا
الشــعوب ورقــي األمم وبناء الــدول

واالحترافية.

وأشــار فــي كلمتــه إلــى أن لصاحــب الســمو

األول لرئيــس مجلــس الــوزراء رؤيــة بعيــدة

لصاحب الجاللة عاهل البالد.

الملكــي ولــي العهد نائب القائد األعلى النائب

والسالم عليكم ورحمة هللا و بركاته.

ومحــورًا للتفاهــم بين الــدول وإدراك جاللته

ثــم ألقى آمر الكليــة الملكية للقيادة واألركان

الراســخ بأن العلم أســاس في بناء حضارات

والدفــاع الوطني اللواء الركن بحري عبدهللا

األمــم وفهــم العالــم وفهــم الشــعوب لبعضهــا

النظــر عندمــا قــال “إن التعليم هو االســتثمار

المنصــوري كلمــة بالنيابــة عــن المكرميــن هنأ

البعض”.

الحقيقــي واألساســي إلعــداد الكــوادر التــي

تســهم فــي بنــاء المســتقبل األفضــل لوطننــا

من خالل صياغة سياسات تعليمية معاصرة

خاللهــا عاهــل البــاد القائــد األعلــى صاحــب

وأكــد أن ارتــكاز العلــم علــى قواعــد وأســس

الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة،

متينــة يقــود إلــى االســتخدام األمثــل للعلوم

وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب

والمعــارف مــن أجــل االســتدامة فــي التنمية

تســتطيع مواكبــة مــا يشــهده العالــم مــن

األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو

وإحــداث نقلــة نوعيــة فــي مختلــف مجاالت

متغيرات مستمرة وتطورات تقنية متالحقة

الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة،

الحيــاة وهــذا ال يأتــي إلــى من خــال أرضية

في جميع المجاالت”.

والقائــد العــام لقــوة الدفــاع المشــير الركــن

علميــة خصبــة وبيئــة وطنيــة تنعــم باألمــن

كمــا أكــد أن هــذه الصروح العلمية العســكرية

الشــيخ خليفــة بــن أحمد آل خليفــة ،بالذكرى

واألمــان ،وسياســة محنكــة خــط مالمحهــا

التــي شــيدت هــي خيــر شــاهد علــى صــدق
الوعــد وعظيــم اإلنجــاز ،كمــا كان للفكــر النير

العقيد راشد الجالهمة

العقيد الركن أحمد البوعينيين المقدم متعب التميمي

الرائد خليفة العمري

الرائد محمد قبيل

النقيب نورة بوجليع

ابتعــاث للدراســات العليــا في العــام (1980م)
وكانــت أول المنــح الدراســية فــي أواخــر
التســعينات األمــر الــذي رســخ مفهــوم الــدور
العلمي والتعليمي لقوة دفاع البحرين.
بعدهــا قــام رئيــس هيئــة األركان بتكريــم
منتســبي قــوة دفــاع البحرين مــن الحاصلين
على شهادات الدكتوراه والماجستير.
حضــر االحتفــال وكيــل وزارة الدفــاع اللــواء
الركــن الشــيخ أحمــد بــن محمــد آل خليفــة،
ومديــر أركان الحــرس الوطنــي اللــواء الركن
الشــيخ عبدالعزيــز بــن ســعود آل خليفــة،
وعــدد مــن كبــار المســؤولين من العســكريين
والمدنييــن بالمملكــة ،وعــدد مــن الملحقيــن
العسكريين من الدول الشقيقة.
ومــن جهتهــم ،أثنــى المكرمــون الحاصلــون
علــى شــهادات الدكتــوراه والماجســتير ،على
الجهــود التــي تبذلهــا قــوة الدفاع لمنتســبيها
فــي توفيــر اإلمكانــات الماديــة والفــرص
الدراســية إلكمال الدراســات العليا ،وأشــادوا
بدعــم ورعايــة القائــد العــام لقــوة دفــاع
البحريــن لحفــل عيــد العلم العســكري الثاني،

مؤكديــن أن رعايتــه لهــذا الحفــل تؤكد عُ ظم
ومكانــة العلــم والتعليــم مــن قبلــه ،والــذي
ال يدخــر وســعً ا وال يألــو جهــ ًدا فــي توجيــه

ودفــع منتســبي قــوة الدفــاع نحــو التميز في
التحصيــل العلمــي واألكاديمــي فــي مختلــف
التخصصات العسكرية واألكاديمية.

النقيب أمينة عبدالرحمن

المالزم أول أمل حسن

