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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

سطور من سيرة سعد بن عامر الهزانى المضيئة 
مسجد بن عامر .. منارة العلم والعمارة

من  للتخلص  المفضلة  السموم  من  الزرنيخ 
األعداء واألصدقاء على حد سواء؛ فهو ال يملك 
في  اكتشافه  ويصعب  رائحة  أو  لونًا  أو  طعمًا 
لتنفيذ  التاريخ  عبر  استعمل  السبب  لهذا  الجثة، 

له بعض االستخدامات الدوائية
الزرنيخ .. سم قاتل

عرف عن أهالي البحرين منذ القدم تمسكهم بدينهم القويم وعرف عنهم التقوى والصالح، 
فكان المجتمع البحريني المتحاب المتآلف مجتمعًا طاهرًا وتقيًا يحب الخير ويسعى ألى عمل 
طيب بالفطرة، ولقد شيد البحرينيون على مر القرون مساجد عديدة في أنحاء البحرين كافة، 
تكاليف  بناء مسجد لهم يقومون بجمع  )الفريج( على  الحى  أو  المنطقة  أبناء  يتفق  فبعدما 
على  الحصول  ويتم  والتدين  االجتماعية  والمكانة  الثقة  فيه  يتوسمون  من  ذلك  ويتولى  بنائه 
مصادر بناء المسجد من عدة مصادر من أهمها الوجهاء واألعيان وتجار اللؤلؤ أو من التبرعات 
ممن  أسماءها  اتخذت  القديمة  البحرين  مساجد  معظم  أن  ويالحظ  األهالي،  بها  يجود  التي 
قام وبذل مساعيه في جمع تكاليف البناء او من تطوع اكثر بالدفع أو من أمام المسجد الذى 
يؤم المصلين أو من وقوع المسجد في فريج معين ...  “رمضانيات” تنفرد بنشر قصة واحدا من 
المضيئة  الهزانى  عامر  بن  سعد  األمير  سيرة  وكذلك  عامر  بن  مسجد  البحرين  مساجد  أهم 

يرويها في مقال متميز فريد الكاتب يوسف صالح الدين ...

والتخلص  الميراث  ومشاكل  القصور  مكائد 
السموم  من  وهو  والخصوم،  العشيقات  من 
القلب والكبد،  التي تؤثر على  المهيجة  المعدنية 
طويلة  لفترة  بسيطة  بجرعات  يعطى  وحين 
الشكوك،  يثير  ال  مرض  حالة  في  الضحية  تبدو 
ويوجد  طبيعية،  شبه  بطريقة  للموت  تنتهي  ثم 
منها  المتنوعة  المصادر  من  العديد  في  الزرنيخ 
الجاف،  التنظيف  وأدوات  الحشرات،  قاتالت 
ومسحوق  التبغ،  ودخان  الكيميائي،  والضباب 
وملح  البحري  والعشب  والدولوميت  العظام، 
الشرب،  ومياه  البحر،  وأغذية  والبيرة،  الطعام، 
مقننة  وبجرعات  دوائية  استخدامات  وللزرنيخ 
الطب  في  يستخدم  حيث  طبي  إشراف  تحت 
المثلي لعالج بعض مشاكل الهضم مثل حرقة 
المعدة وآالمها وكذلك في حالة نقص السوائل 
تمثيل  بمساعدة  يقوم  أنه  كما  الجسم،  في 
تكشف  “رمضانيات”  الجسم..  في  الميثيونين 
يستفيد  وكيف  أخطارها  وتبرز  الزرنيخ  مادة  عن 

اإلنسان منها سواء لتحقيق المنفعة أو للضرر...
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أسود ورمادي وأصفر 
الزرنيخ .. القاتل الخفي

أين يوجد؟

ويوجد الزرنيخ في العديد من المصادر المتنوعة منها 
والضباب  الجاف،  التنظيف  وأدوات  الحشرات،  قاتالت 
العظام،  ومسحوق  التبغ،  ودخان  الكيميائي، 
والدولوميت والعشب البحري وملح الطعام، والبيرة، 

وأغذية البحر، ومياه الشرب.

3 أشكال 

الزرنيخ  هي:  صلبة  أشكال  ثالثة  الزرنيخ  من  ويوجد 
والزرنيخ  األسود،  والزرنيخ  األصفر،  والزرنيخ  الرمادي، 
معتدل  جيد  موصل  وهو  براق  مظهر  له  الرمادي 
بسرعة،  ويتكسر  يتقصف  ولكنه  والكهرباء،  للحرارة 
فإنه  613ْم  درحة  إلى  النوع  هذا  يسخن  وعندما 
أن  دون  أسود  بخار  إلى  مباشرة  يتحول  أي  يتسامى، 
النقية في  الزرنيخ على صورته  ينصهر. وأحيانًا يوجد 
الطبيعة ولكنه في الغالب يوجد في مزيج كيميائي 
مع الكبريت أو االكسجين أو مع فلزات مثل الكوبلت 

والنحاس والحديد والنيكل والقصدير والفضة.

أعراضه المرضية 

والتشنجات  والدوار  الصداع  هي:  الزرنيخ  وأعراض 
والبول  واالسهال  والقيء  األظافر  صبغة  وتغيرات 
الدموي والشد العضلي واالجهاد والضعف وفقدان 
الهضمي  الجهاز  وآالم  الجلد،  والتهاب  الشعر، 
والتشنجات، والتسمم بالزرنيخ يؤثر على الرئة والكلى 
الزرنيخ  من  سمية  كميات  وتجمع  والجلد،  والكبد 
في  يعملون  الذين  والعمال  ووفاة،  غيبوبة  تسبب 
والصناعات  النحاس،  وصهر  الحشرات،  قاتالت  إنتاج 
معرضون  السفن  وغاطس  والمناجم  المعدنية، 
بالغة من اإلصابة بسرطان الجلد، وسرطان  لمخاطر 
وسرطان  الكبد-  سرطانات  -أحد  الصفن  كيس 
للتعرض  نتيجة  الرئة  وسرطان  اللمفاوي،  الجهاز 

للزرنيخ. واآلثار السامة للزرنيخ تكون تراكمية.

في تذكرة داوود

كتابه  في  األنطاكي  داوود  الطبيب  الشيخ  ويقول   
العجاب”  للعجب  والجامع  األلباب  أولي  “تذكرة 

ومعناه  “قرساطيس”،  باليونانية  يسمى  الزرنيخ  إن 
“كبريت األرض”، ألنه في الحقيقة كبريت غلبت عليه 
الزرنيخ إلى خمسة أصناف هي:  الغالظة، وقد صنف 
يلين  الذهب  كأوراق  واللدونة  الرطوبة،  كثير  أصفر 
كالعلك وله بريق ذهبي، وأحمر قليل الرطوبة سريع 
التفرك، وأبيض يسمى “زرنيخ النورة” وهو دواء للشعر، 
وأخضر وهو أقلها وجودًا ونفعًا، وأسود وهو أشدها 
حدة وأكثرها كبريتية وإحراق، وكل الزرنيخ يتكون في 
جبال أرمينية وجزر البندقية، وقد أكتشف العرب أحد 
تراب  غالبية  يكون  أحمر  لون  ذو  وهو  الزرنيخ،  خامات 
عليه  فأطلقو  يحفرونه  الذي  النفق  تراب  أو  المنجم 
“ريالجار”  إلى  الذي تحول فيما بعد  الغار”  “تراب  إسم 
وهو كبريتيد الزرنيخ األحمر، أي أن إسم الزرنيخ عربي 
األصل، كما أن مصطلح “زرنيخ” خراساني، وهو يعني 
“سم الفار”، ويدل على نسبة العنصر إلى بالد فارس 

وهو الموطن األصلي لمعادن الزرنيخ.

استخدامات دوائية 

تحت  مقننة  وبجرعات  دوائية  استخدامات  وللزرنيخ 
المثلي  الطب  في  يستخدم  حيث  طبي  إشراف 
المعدة  حرقة  مثل  الهضم  مشاكل  بعض  لعالج 
في  السوائل  نقص  حالة  في  وكذلك  وآالمها، 
الميثيونين  تمثيل  بمساعدة  يقوم  أنه  كما  الجسم. 
في الجسم، وهناك أدوية عشبية ومكمالت غذائية 
والذي  الثوم  وهي،  اإلنسان  جسم  من  الزرنيخ  تخرج 
يحتوي على الكبريت الذي يتحد مع الزرنيخ ويخرجه 
على  يحتوي  والذي  التفاح  أيضا  وهناك  الجسم،  من 
كمية من البكتين الذي يتحد مع الزرنيخ ويخرجه من 
الغذائية  المكمالت  من  عدد  أيضا  وهناك  الجسم، 
إذ  البايوفالفونيدات،  مع  “ج”  فيتامين  مثل  المفيدة، 
مضادات  من  والبايوفالفونيدات  “ج”  فيتامين  يعتبر 
األكسدة القوية ومزيلة قوية للسمية ويخرج الزرنيخ 

من جسم اإلنسان.

مصادر التعرض

لقشرة  المكونة  الطبيعية  العناصر  من  الزرنيخ  مادة 
أنحاء  جميع  في  واسع  نطاق  على  وتتوزع  األرض 

السمية  شديدة  وهي  وتربة،  وهواء  ماء  من  البيئة 
الرتفاع  الفرد  ويتعرض  العضوي،  غير  شكلها  في 
مستويات الزرنيخ غير العضوي في جسمه من خالل 
شرب مياه ملوثة بالمادة واستخدام تلك المياه في 
وعمليات  الغذائية  المحاصيل  وري  الطعام  إعداد 
وتدخين  الملوثة  األطعمة  وتناول  الصناعية  التجهيز 
التبغ، ويمكن أن ينجم التسمم المزمن بالزرنيخ عن 
وذلك  العضوي،  غير  للزرنيخ  األجل  الطويل  التعرض 
وتناول  به  الملوثة  المياه  شرب  خالل  من  أساسا 
األغذية  وتناول  المياه  تلك  من  المعّدة  األطعمة 
تميز  التي  األضرار  ومن  بالزرنيخ،  غنية  بمياه  المروية 
التسمم بشكل كبير اآلفات الجلدية وسرطان الجلد.

مياه الزرنيخ

والمياه الجوفية الملوثة بمادة الزرنيخ من أكبر األخطار 
هذه  مناسيب  وترتفع  العمومية،  بالصحة  المحيقة 
بعدد  الجوفية  المياه  في  طبيعي  بشكل  المادة 
وشيلي  وبنغالديش  األرجنتين  ومنها  البلدان،  من 
المتحدة  والواليات  والمكسيك  والهند  والصين 
في  للمادة  التعرض  مصادر  وتتمثل  األمريكية، 
الملوثة  بالمياه  المروية  والمحاصيل  الشرب  مياه 
أن تكون  المياه، ويمكن  تلك  المعّدة من  واألطعمة 
والدواجن  واللحوم  المحار  وحيوانات  األسماك  أيضًا 
الغذائية  المصادر  من  والحبوب  األلبان  ومنتجات 
الحاوية على الزرنيخ، على أن مستوى التعرض للزرنيخ 
المياه  في  منه  عمومًا  أدنى  هو  األطعمة  هذه  من 
المأكوالت  في  الزرنيخ  ويتخذ  بها،  الملوثة  الجوفية 

البحرية شكال عضويا هو األقل سمية إلى حد بعيد.

اشتهر عنصر الزرنيخ على مر الزمن بسمية بعض مركباته واستخدامها كمواد قاتلة ضد 
األعداء، حيث يستعمل مركب ثالث أكسيد الزرنيخ كمادة سامة وتكفي كمية صغيرة منه 
لقتل اإلنسان فورًا، ويقال أنه أكتشف خالل القرن 18م، ويقول القزويني في كتابه “عجائب 
المخلوقات وغرائب الموجودات” عن حجر الزرنيخ أن أرسطو قال “له ألوان كثيرة منه أحمر 
وأصفر وأغبر، أما األحمر واألصفر فهما ذهبيا اللون إذا أجتمعا مع الكلس حلقا الشعر، وهو 
سم قاتل”، ومن أحرق الزرنيخ ودلك به األسنان نفعها وذهب بخضرتها، وهو ينفع الجروح 
والجرب واألمراض الجلدية، ومع الزيت يقتل القمل، ومع دهن الورد يقطع البواسير، والزرنيخ 
األصفر يقتل الذباب برائحته، وإذا ألقي الزرنيخ مع النبيذ أفسده.. “رمضانيات” تستحضر ذلك 

العنصر القاتل وتكشف فوائده العالجيه وأخطاره الصحية ...



ارتقِ برحلتك خالل 
الشهر الكرمي.

معرض انفينيتي
سترة، هاتف: 732 732 17
www.infiniti-bahrain.com

انفينيتي
13,995 د.ب
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المبكرة،  الوفاة  إلى  تؤدي  السمنة  أن  هو  الناس  يعرفه  ال  ما  أن  جواد  أحمد  د.  أكد 
يعيشون  السمنة  فمرضى  العاديين،  بالمرضى  السمنة  مرضى  تقارن  دراسة  فهناك 
على  تساعد  السمنة  جراحة  أن  كما  سنوات،  تسع  بنسبة  العاديين  المرضى  من  أقل 

تطور حياة المريض لألفضل.

وأشار د. جواد إلى أنه عمليات السمنة تنتشر عالميًا، فمثال في أمريكا هناك ما يقارب 
العمليات هو  الكبير من  العدد  السنة، والسبب في قيامهم بهذا  ٢٥٠ ألف حالة في 
للمشاكل  الالزمة  األدوية  وشراء  للعالج  خاصة  ميزانية  يحتاجون  السمنة  مرضى  أن 
يأخذون  أنهم  حيث  يومي  بشكل  يداومون  ال  أنهم  إلى  إضافة  السمنة،  عن  الناتجة 
إجازات مرضية وسنوية، وحركتهم في العمل قليلة جدًا لذا فإنهم ال ينتجون بكثرة 

وال يمكن االستفادة منهم كثيرًا.

وقال إن التطور في ظاهرة السمنة وانتشارها وتسببها بأمراض كثيرة عالميًا، أصبحت 
أن  إلى  الفتا  الوباء،  مرحلة  إلى  يصل  أن  ويمكن  ثاني  مرض  كأي  مرض  السمنة  تعتبر 
السمنة تسبب الكثير من األمراض كأمراض القلب والسكري والكوليسترول ومشاكل 

الرئة وزيادة نسبة األورام والمفاصل والظهر والعقم باإلضافة إلى تليفات في الكبد. 

 وأفاد د. جواد بأن الدراسات تشير إلى أن الجراحة هي الطريقة المثالية لعالج السمنة 
من  للتخفيف  للمريض  فرصة  يعطون  دائمًا  األطباء  أن  حيث  أولية،  كمرحلة  ولكن 
عدم  حال  وفي  الحياة،  نمط  وتغيير  الرياضة  وممارسة  األكل  مراقبة  طريق  عن  وزنه 

االستفادة من ذلك يلجأ الطبيب لعملية جراحة السمنة ولكن ليس لجميع المرضى 
وإنما لبعض المرضى بصفة خاصة حيث يعتمد ذلك على معدل كتلة الجسم والذي 
ينتج عن الوزن )بالكيلو( / الطول )بالسنتيمتر المكعب(، فإذا كان معدل كتلة الجسم 
أكثر من 3٥ مصاحبًا لمرض خطير له عالقة بالسمنة فيضطر الطبيب المعالج للتدخل 

الجراحي، وكذلك الحال إذا كان معدل كتلة الجسم ٤٠ فيتم التدخل الجراحي. 

األولى  المرحلة  للعالج،  القيام بعمل جراحة للسمنة، هناك 3 مراحل  أنه قبل  وأوضح 
وهي المرحلة التحضيرية حيث يتم عمل جميع أنواع تحاليل الدم باإلضافة إلى عمل 
الجراحة  قبل  المريض  ويهيأ  واالثناعشر،  للمعدة  الطبي  والمنظار  للبطن  تلفزيون 
البطن  جدار  على  الدهون  نسبة  وتخفيف  الكبد  حجم  تصغير  يتم  حتى  بأسبوع 
لتسهيل العملية الجراحية، أما المرحلة الثانية فهي عبارة عن الجراحة ذاتها، وهناك 
مع  القرار  اتخاذ  يتم  حيث  المناظير،  لجراحة  تحتاج  وجميعها  العمليات  من  أنواع   6
المريض ومن ثم تحديد العملية المناسبة لحالة المريض، وتكون هذه المرحلة عبارة 
عن إقامة يومين بالمستشفى، حيث تتم العملية صباح اليوم األول ويتم تحريكهم 
مساءًا واليوم التالي يتم فحص المريض للتأكد من سالمته قبل مغادرة المستشفى، 
وخالل هذه الفترة تتم متابعة المريض من خالل طاقم طبي متكامل باإلضافة إلى 
بعد  ما  هي  الثالثة  والمرحلة  للمريض،  خاص  غذائي  برنامج  لتحديد  تغذية  أخصائي 
الجراحة، ويتم فيها متابعة المرضى لمدة خمس سنوات بمعدل ثمان مرات، والفكرة 

من تلك الجلسات هي للتأكد من أخذهم لألدوية في األوقات المناسبة.

كشف أن هناك ٢٥٠ ألف عملية سمنة بالواليات المتحدة سنويًا 

د. أحمد جواد: السمنة تؤدي للوفاة المبكرة ومرضاها 

يعيشون أقل بـ9 سنوات
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يبدأ الكاتب يوسف صالح الدين سطور مقاله، قائال “ما 
أن وقعت عيني على ثالث صور قديمة ونادرة - أهداني 
إياها صديق عزيز - لألمير سعد بن عامر الهزانى رحمه 
اهلل ولمسجده الكائن في )فريق بن عامر( والمعروف 
حاليا بفريق كانو منهم صورتين  رسمتا باليد رسمهما 
اإلنجليزي  اآلثار  عالم  )الرحاله  بنت  ثيودور  جيمس 
هذه  جعلتنى  زوجته،  أو  1889م(  عام  البحرين  زار  الذي 
الماضى  عن  قديمة  ذكريات  أسترجع  الثالث  الصور 
الجميل وعن مسجد بن عامر الذى ارتبط بذاكرتى منذ 
صغرى فقد كان جدى الحاج أحمد بن حسن ابراهيم 
ابراهيم المؤيد رحمهما  وجدتى الحاجة فاطمة بنت 
المنامة  مدينة  أمير  كان  سعد  األمير  أن  يذكران  اهلل 
واألعمال  الحميدة  الخصال  من  كثير  وله  وأسواقها 
الخيرية وأوقف كثير من أمالكه لمساجد عدة وأهتم 
في  وحراستها  واألسواق  المدينة  في  األمن  بضبط 
أواخر عهد المغفور له بأذن اهلل صاحب السمو الشيخ 
حاكم  الفاتح  أحمد  بن  سلمان  بن  خليفة  بن  على 
المغفور  ابنه  عهد  في  وكذلك   )1869/1868( البحرين 
آل  علي  بن  عيسى  الشيخ  السمو  صاحب  اهلل  باذن  له 

خليفة حاكم البحرين )1869/193٢(. 

سطور من سيرة سعد بن عامر الهزانى المضيئة 
مسجد بن عامر .. قصة البناء األول

ويستكمل صالح الدين سطور مقاله قائال “ كنت أتردد 
ألداء  جدي  برفقة  صغري  منذ  عامر  بن  مسجد  على 
صالة الفروض وصالة التراويح في شهر رمضان الكريم 
ألن المسجد مجاور لمنزلنا وقد سمعت في صغري أن 
المسجد كان مطال على البحر وكان به بئر ماء للوضوء 
صحن  من  كثير  ان  حيث  بالصبان  مفروش  حوش  وبه 
بالصبان  تفرش  كانت  القديمة  المساجد  )حوش( 
بعض  عاصرت  وقد  الماضى  القرن  ستينيات  أواخر  إلى 
عبدالرحمن  الشيخ  فضيلة  منهم  المسجد  أئمة  من 
بن  خليفة  الشيخ  فضيلة  و  سعد  آل  عبداللطيف  بن 
الشيخ  وفضيلة  اهلل  رحمهما  سعد  آل  عبداللطيف 
القاضي ابراهيم بن عبداللطيف آل سعد حفظه اهلل، 
وارتبط مسجد بن عامر بعدها باسم التاجر المعروف 
الحاج يوسف بن أحمد كانو رحمه اهلل ومن بعده جدي 
بصيانة  الهتمامهما  ابراهيم  حسن  بن  أحمد  الحاج 
المسجد واعادة بناءه عدة مرات، وسكن بن عامر في 
مبنى مقابل لمسجده وكان يستخدم المبنى لالمارة 
المبنى  وسكن  للمساجين  محبس  به  وكان  والسكن 
بعدها بعض العوائل واشترى المبنى الحاج يوسف بن 
عبدالرحمن فخرو والحاج عبدالعزيز العلي البسام في 

سنة 13٤9 هـ وباعا المبنى إلى خان صاحب عبدالحسين 
الفترة  تلك  وخالل  م  هـ/19٤7   1366 سنة  في  واخوانه 

هدم المبنى وأعيد بنائه”.

ببيوت  محاطا  والمسجد  األمير  مسكن  “كان  ويقول 
وعماير تطل على البحر وكانت السفن الخشبية ترسو 
بعض  مساكن  واذكر  والمسجد  العماير  من  بالقرب 
العوائل وهى من جهة الشرق: الخاجة، قراطة، عمارة 
عبداهلل  وعمارة  المؤيد  عائلة  جد  ابراهيم  بن  أحمد 
محمود جد عائلة المعتز ومن جهة الشمال المسجد 
المحسن،  العبد  سلمان  الجنوب  جهة  ومن  والبحر 
راشد كلكوت والقصير ومن جهة الغرب سالم الناظر 
وأمامها  التميمي  ابراهيم  جمعة  بن  عبداهلل  وعمارة 
مال  ومسجد  جمعة  عبداهلل  فلقة  تسمى  سطحة 

محمد المعروف بمسجد كانو وعوائل أخرى كثيرة”.

هـ/183٤   1٢٥٠ سنة  في  عامر  بن  “ولد  أنه  إلى  ولفت 
القرن  من  األول  العقد  خالل  توفى  أنه  ويعتقد  م 
الماضي، وقد زاد شغفى للحصول على معلومات عن 
األمير سعد وأثناء بحثى بواسطة االنترنت وقع نظرى 
على مقال جميل ومعبر وقيم عنه كتبه أحد أحفاده 
وأنقله كما هو منشور في صحيفة الجزيرة السعودية 
يوم األحد 11 جمادى األول 1٤31 هـ الموافق ٢٥ أبريل ٢٠1٠ 
العدد 137٢3 ومن غير تصرف ألن الكاتب جزاه اهلل خير 
المقال:  عنوان  وكان  موثقة  تاريخية  بمراجع  استعان 
التاريخي بين الشعبين السعودي  “ نموذج من االرتباط 
والبحريني - أمير المنامة/ سعد بن عامر الهزاني - د. 

سعد بن أحمد بن سعد الهزاني*”.

“إن  قائال  مقاله  بدأ  الكاتب  ان  إلى  الدين  صالح  ويشير 
والبحرين،  السعودية  المملكتين  بين  القربى  وشائج 
زيارة  وفي  التاريخ،  أعماق  في  ضاربة  راسخة  وشائج 
الحرمين  خادم  بها  قام  التي  الصادقة  األخّوة 
لمملكة  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  الشريفين 
كانت  إذ  للعواطف،  ومحرك  للشجون  مثار  البحرين، 
وشعبا”،  “قيادة  ومتبادلة  قديمة  البلدين  بين  المحبة 
ما  التاريخية  الروابط  تلك  على  الجلية  األمثلة  ومن 
ستجدونه هنا عند الحديث عن سعد بن عامر الهزاني 

والذي كان أميرا للمنامة في عصور سابقة. 

على مر العصور شكلت المساجد منارة العلم والتشريع والتاريخ واألصل والتراث، فتاريخ بنائها يمتد إلى 
ظهور اإلسالم، وفي البحرين يؤكد الباحثون أن عددًا من المساجد قد بنيت على امتداد سواحلها، منها 
ما لم يبق من آثارها ما يذكر، كما أن بعضها ما زالت سامقة بمآذنها بعد أن رممت ولقيت كل العناية 
المساجد  تاريخ  النقاط في سلسلة  أهم  الباحثون من  ويعتبرها  المعنية،  المؤسسات  واالهتمام من 
اإلسالمية في شرق شبه الجزيرة العربية، ويحفل تاريخ المساجد في المملكة بسلسلة من المساجد 
والجوامع األثرية، ومن أبرز تلك المساجد مسجد بن عامر الذي تنفرد “رمضانيات” بنشر قصته وكذلك 
الدين في  الكاتب يوسف صالح  يرويها  النور كما  المضيئة بحروف  الهزانى  بن عامر  األمير سعد  سيرة 

يوسف صالح الدينمقال متميز وفريد في السطور التالية ..  
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نجد  يسكنون  منهم  مترجمنا  والذي  هزان  وبني 
العهد  منذ  السعودية(  العربية  المملكة  )وسط 
الجاهلي، قال المستشرق األلماني ماكس أوبنهايم 
بنو  )كان  مانصه:  136٥هـ(  سنة  )ت  البدو  كتابه  في 
العرب،  جزيرة  في  عنزة  من  الرئيسة  القبيلة  هزان 
يخترق  الذي  المكان  جنوب  تقع  منطقتهم  وكانت 
فيه وادي حنيفة جبل طويق، بين واحة الخرج الحالية 
وحريق..إلى أن قال: بقي بنو هزان تحت اسم الهزازنة 

في منطقتهم القديمة..( )1(”. 

ويشير إلى ان الكاتب استكمل مقاله قائال “قد أبدى 
وإخالصا  وفروسية  شجاعة  الهزاني  عامر  بن  سعد 
ووالء، مما جعل له المكانة العالية والحظوة الرفيعة 
يكن  فلم  خليفة،  آل  أسرة  من  البحرين  حكام  لدى 
في  يلقيان  حيث  لهم  قربه  خليفة  آل  على  خافيا 
وشجاعته  الوالء  في  امتيازه  مع  الوائلي  النسب 
وفروسيته في الحروب وحسن قيادته، فكّونت هذه 
مجتمعة المكانة الالئقة للهزاني عند الشيخ - علي 
بن خليفة آل خليفة حاكم البحرين )ت 1٢86 هـ( ومن 
بعده ابنه الشيخ -عيسى بن علي آل خليفة )ت13٥1هـ(، 
فكان للهزاني اإلمارة المطلقة تجري أحكامه مجرى 
عيسى  للشيخ  الرجوع  دون  وأمرائهم  العرب  حكام 
حاكم البحرين، وقد ورد في مجلة الوثيقة البحرينية 
التي يرأس تحريرها الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة 
المنامة  سكان  من  الهزاني  عامر  بن  )سعد  نصه:  ما 
وائل( بني  من  الهزازنة  قبيلة  إلى  وينتمي  بالبحرين 

)٢(، وبلغ من محبة الشيخ عيسى له أن أهداه مزرعة 
بالمنامة تقديرا وإجالال له فكانت هذه المزرعة موئال 
صيت  اشتهر  وقد  العربية،  الجزيرة  من  للقادمين 
الهزاني ودوى ذكره في اآلفاق، حتى  سعد بن عامر 
أن الوثائق البريطانية قد رصدت سيرته وقبيلته وأبناءه 
وزوجاته ونفوذه، ورد تفصيل ذلك ضمن أعالم الخليج 
العربي  الخليج  أعالم  البريطانية،  الوثائق  في  العربي 

في الوثائق البريطانية”.

“لقد  سطوره  في  المقال  كاتب  قال  بأنه  ويفيد 
عن  المعلومات  جمع  أسلوب  بريطانيا  استخدمت 
التي  المناطق  في  والبارزين  المشهورين  اإلعالم 
أو ضمن نطاق مصالحها، وهذا  تدخل تحت نفوذها 
النهج عمل استخباراتي من الدرجة األولى يهدف إلى 
شخص  كل  لدى  القوة  أو  الضعف  مكامن  معرفة 
في  البريطاني  المقيم  وكان  البارزين،  األعالم  من 
بوشهر )ميناء على الساحل الشرقي للخليج العربي( 
وكالئه  إلى  خطابات  أرسل  قد  روس”  “إدوارد  السير 
في الخليج العربي طالبًا منهم جمع معلومات عن 
سيرهم  كتابة  مع  لديهم،  الموجودين  اإلعالم  أبرز 
نموذج  في  االجتماعية  ومكانتهم  ووظائفهم 
وأسماء  والدتهم  تواريخ  متضمنًا  الغرض،  لهذا  معد 
التي  واللغات  وأمالكهم  زوجاتهم،  وعدد  أبنائهم 
يتحدثون بها. مع تأكيده على ضرورة ذكر اسم األب 
جمع  وقد  الذكر،  تستحق  معلومة  وأي  والقبيلة، 
المعلومات،  هذه  العربي  الخليج  في  المقيم  وكالء 
البريطاني  المقيم  ومنهم  بوشهر،  في  له  وأرسلت 

)واصال  قوله:  ضمنه  خطابا  أرسل  والذي  البحرين  في 
ومكانة  ومراتب  أسماء  من  حظر  الذي  لسعادتكم 
الشأن  وأهل  واألعيان  واألكابر  والحكام  المشائخ 
ترجمة  له  وردت  ممن  وكان  البحرين..(  في  الكائنين 

في التقرير )األمير سعد بن عامر الهزاني(”.

وبين أن كاتب المقال أشار إلى نص التقرير في سطور 
مقاله قائال “ ونص ما جاء في التقرير: سعد بن عامر 
محل   - سعد  االسم:   - الهزازنه  طائفته:   - الهزاني 
أسامي   - عامر  أبيه:  -اسم  البحرين  منامة  مسكنه: 
أوالده: راشد، عبدالرحمن، زيد، محمد، أحمد، يعقوب، 
الثانية  محمد،  بنت  األولى  زوجته:   )7 )الجملة  يوسف 
بنت زايد، الثالثة بنت عنبر، )الجملة 3( -سيرته ومرتبته 
مع شروحات أخر وتاريخ مولوده: مولده في البحرين 
وضابط  البحرين  المنامة  سوق  أمير  1٢٥٠هـ،  سنة  في 
بال  األدنى  في  ماض  وحكمه  ودكاكينها،  سوقها 
األعلى  وفي  البحرين،  حاكم  عيسى  الشيخ  معاودة 
مع المعاودة، ويدخل عليه الرسومات ونطايرالمخازن 
حاكم  من  عطية  نخيل  يده  وتحت  والدكاكين، 
الدعاوي  في  األدنى  من  ويأخذ  يستحصلها،  البحرين 

بالمصالحة،  ذلك  من  أقصر  واألعلى  المدعي،  من 
في  أميرًا  خليفة  بن  علي  حياة  في  سابقًا  كان  وقد 
أحكام  كمجرى  أحكامه  ومجرى  كذالك،  السوق 
حكام العرب، ومن اللغة ال يعرف إال العربية.( ا. هـ)3(، 
في  واضحة  بصمة  الهزاني  عامر  بن  لسعد  وكان 
باسم  المنامة  أحياء  أحد  سمّيت  حيث  البحرين  تاريخ 
وعرف  ومكانته،  شهرته  على  دليال  عامر(  ابن  )فريق 
وال  واألوقاف  المساجد  وبناء  الخير  أعمال  حب  عنه 
سعد  األمير  )مسجد  المنامة  في  اليوم  حتى  يزال 
بن عامر الهزاني( )٤( الذي يقع “بفريق بن عامر” شرق 
سوق المنامة، وال تزال له أوقاف قائمة حتى اآلن، كما 
أن له أوقاف أخرى في مسجد )السلطان والماص( ب 
ومسجد  بوشهاب  يعقوب  ومسجد  الشيوخ(  )فريق 
األمير  أبناء  وكان   ،)٥( بونهيه.  ناصر  ومسجد  الدواسر 
وخلفوا  والمروءة  بالشجاعة  اشتهروا  قد  سعد 
على  والده  خلف  محمد:  فابنه  مماته  بعد  والدهم 
الزمن، أما زيد ويعقوب: فقد  المنامة فترة من  إمارة 
خليفة  آل  جيش  مع  الزبارة1313هـ  معركة  في  قتال 
آنذاك، وال تزال أسرة آل عامر تسكن مدينة الرفاع في 

مملكة البحرين. 

المقال  كاتب  اليها  استند  التي  المصادر  أبرز  وحول 
“1” ماكس ف.  المصادر:  “أن  الدين  يقول يوسف صالح 
أوبنهايم، البدو، تحقيق: ماجد شبر، الوراق للنشر، 1٢1-1 
السنة  والعشرون  الرابع  العدد  الوثيقة  مجلة  و“٢” 
العدد  الدارة  مجلة  و“3”  1٤1٤هـ،  رجب  عشر  الثانية 
األول سنة 1٤٢6هـ السنة الحادية والثالثون، ص171، و“٤” 
31-مارس-٢٠٠7  السبت  يوم  البحرينية  الوطن  جريدة 
م العدد ٤79 ص9 مقال بعنوان )مسجد األمير سعد 
يوم  البحرينية  الوطن  جريدة  و“٥”  الهزاني(،  عامر  بن 
األحد 18-مارس - ٢٠٠7العدد٤6٢”، الفتا إلى أن “الكاتب 
ومركز  خالد  الملك  بمستشفى  طبيب  مركز  يشغل 

األمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج”. 

جيمس ثيودور بنت
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مجلس معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة )وزير الخارجية(
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مجلس سعيد الصيرفي
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من أرشيف الصحف البحرينية

البحرين في هذه األيام درجة شديدة من  تجتاح 
الغالء بشكل ال مبرر حتى وصلت األسعار إلى درجة 
ما هي عليه في البلدان األخرى تذكرنا أن ضريبة 
ال  الجمركية  التعرفة  وأن  عندنا  باقية  غير  الدخل 
تتعدى عندنا على 1٠% حق لنا أن نتساءل عن سبب 
هذه الزيادة أن البضاعة األجنبية واحدة بالبحرين 
ال  والضرائب  والجمارك  والمصاريف  أخرى  أقطار 
أو  السوري  التاجر  ترهق  بل  البحريني  التاجر  ترهق 
في  يعادل  بسعر  هنا  البضاعة  تباع  هل  اللبناني 
اسواق سوريا ولبنان مثال؟ يخيل للمرء ألول وهلة 

 القافلة – العدد الرابع – السنة األولى
1 ربيع الثاني – 19 ديسمبر 1952 

الغالء
مشاكلنا

أن سبب األسعار هو جشع التجار عندنا وحده فقط 
إرتفاع  إلى  راجع  الغالء  الحقيقي بصدر  السبب  ليس 
أجور البنايات التجارية في البحرين أذا ترك ملقى على 
نفسه  البائع  ويجد  يراه  سعر  يؤجر  للمالك  الغاري 
أن  التاجر،  نفقات  حتى  بضائعه  أسعار  في  يزيد  أن 
الحكومات عادة تضع نسبه لإليجار ال تزيد عن 7% من 
الحكومة قد فوضت على  أن  البناء ويظهر  تكاليف 
نالمس  كما  معقوال  تأجيرها  فجاء  هذه  نفسها 
ذلك في محالتها الكائنة في شارع برت حيث يؤجر 
روبية ولكن نجد مالكًا آخر يملك دكانا   3٠٠ بـ  المحل 
شارع  وفي  الحكومة  محالت  من  محل  ربع  حجمه 
ونحن  روربية،   ٥٠٠ على  يزيد  بما  يؤجره  أهميه  أقل 
نتساءل لماذا ال تقيد الحكومة المال كين كما قيدت 

نفسها؟ 

على  وتنفيذه  لاليجار  شاماًل  قانونًا  تسن  ال  لماذا 
عن  ممثل  فيها  لجنة  تؤلف  ال  لماذا  مالك؟  كل 
التجارة  وغرفة  األشغال  ودائرة  والطابو  البلدية 
المنامة  في  دكان  كل  تسجل  بأن  لها  ويعهد 
تكاليف  مع  يتناسب  ثابتًا  إيجارًا  له  تعين  وأن 
للتجار  الحكومة  فلتلتفت  ذلك  تم  ومتى  البناء 
ال  بحيث  لألسعار  أعلى  حدًا  وتضع  أنفسهم 
يتجاوز الربح نسبة معقولة، هذا الغالء الذي يكاد 
يخنقنا دون مبرر لقد ضربت مصر ضربتها الكبرى 
– ال لطرد فاروق – ولكن بحفظها إيجارات األراضي 
ثم  الزراعية  المنتوجات  لقيام  فنزلت  المزروعة 
واستأسدت  السباع  حليب  نجيب  حكومة  شربت 
فتنفس  واألسعار  األثمان  فخفضت  التجار  على 

الشعب الصعداء وقد آن لنا أن نتنفس.

عبداهلل  الشيخ  المعارف  زير  السمو  صاحب  تفضل 
األهلي  للنادي  قصيرة  بزيارة  خليفة  آل  عيسى  بن 
كبار  استقباله  في  وكان  المنصرم  السبت  مساء 
في  شاهده  بما  سروره  أبدى  وقد  النادي  أعضاء 
بمثل ما استقبل  المؤسسة من تقدم وودع  هذه 

به من التقدير واالحترام. 

التجار تأليف شركة مساهمة  قررت هيئة من كبار 
اللحوم والخضار  البحرين لخزن  براد كبير في  لبناء 
أن  نأمل  الذي  الجبار  المجهود  بهذا  نرحب  ونحن 

يخفف أزمة هذه المواد عندنا. 

وصلت بضاعة خالل األسبوع الماضي باسم يهودي 
معروف جلبها من إسرائيل عن طريق قبرص، وقد 
وجدت هذه البضاعة طريقها إلى األسواق بعد أن 

اجتازت عنابر الجمرك ورجال أمنه مطمئنه. 

شاهد صائدوا األسماك ألسنة اللهب المنبعثة من 
خمسة  بعد  على  وهم  الماضي  األسبوع  حريق 
معظم   هرعت  وقد  الشاطئ  من  مياًل  وعشرون 
البحرين  أن  إليها  خيل  أن  بعد  عائدة  السفن  تلك 

كلها قد إلتهبت. 

عربي  تاجر  باسم  الخبر  إلى  بضائع  مراد  ناجي  أرسل 
تاجر  باسم  الكويت  إلى  بضائع  آخر  وأرسل  معروف 
آخر أكثر شهرة من صاحبه األول فهل من دهشه إذا 

كانت فلسطين قد ضاعت. 

قاعة  في  محاضرة  الشيراوي  يوسف  األستاذ  ألقى 
الكون(  في  )جوله  موضوعها  كان  الداخلي  القسم 
تخيل فيها األستاذ رحلة ممكنه في العوالم األخرى 
وهذه المحاضرة الثالثة التي أعدتها لجنه النشاط في 

القسم الداخلي. 

جسمه  في  بتسمم  الحكومة  موظفى  أحد  أصيب 
بعد أن خلع له أحد األطباء سنًا من أسنانه وقد نتج عن 
ذلك تورم عظيم في وجهه منعه من الكالم وما زال 

في المستشفى تحت رحمة القدر والطب الحديث. 
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إنتقلت إلى جوار ربها هذا األسبوع والدة الوجيه الحاج 
عبداهلل ابن حسن الزين عن عمر يناهز الـ 7٠ عاما قضته 
وألهم  جنانه  فسيح  اهلل  أدخلها  والتقوى،  البر  في 

ذويها وأهلها العزاء والسلوان. 

كارنيك  األستاذ  زميلنا  المنصرم  األسبوع  في  احتفل 
– بزفافه على اآلنسة  – صاحب جريدة الجميلة  جورج 
األمراء  بعض  الحفل  حضر  وقد  الكسندر  مارى 
باقي  وعقبال   .. والبنين  فبالرفاه  والشباب،  والوجهاء 

الزمالء .. 

وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات 
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
ونادرة... مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل - قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى، ولكنها كانت مثار 
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم .. ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من 

أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن، وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

الدوالرات  من  مبلغًا  فيه  )الرف(  على  مواطن  عثر 
بجميع  اتصل  وقد  روبية  ألف  عشر  خمسة  يوازي 
أن  بعد  لصاحبها  سلمها  حتى  والتجار  الصرافين 

عرف منه الدليل الكافي لمحتويات الظرف. 

لقد سببت كثرة األمطار التي هطلت في األسبوع 
ومدرسة  المعارف  دائرة  بناية  في  تصدعا  الحالي 
الروضة في العاصمة مما قد يعرض حياة مئات من 
المسئولين  من  من  نرجو  ولهذا  الخطر،  إلى  أبنائنا 

اإلهتمام، وإصالح هذا قبل وقوع كارثة. 

في الطريق الذاهب إلى قرية )عراد( عثر على 
رضيع عمره أربع اشهر مرمى في الطريق وقد 

تبرع أحد المحسنين بتربيته. 

)القافلة – الجمعة ٢8 جمادي األولى 137٢ الموافق 
13 فبراير 19٥3(. 
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فر�سة املنامة - �سارع احلكومة يف اخلم�سينيات

عيادة بابكو يف املنامة قرب م�ست�سفى الإ�سالية الأمريكية يف عام 1957بحارة ي�سحبون ال�سفن يف منت�سف ال�ستينيات

�ساحل منطقة بالد القدمي يف اخلم�سينيات

إنشاء أول مدرسة للتعليم الصناعي عام 1936م  •

تم افتتاح سينما المحرق عام 1955م  •

تأسيس االتحاد الرياضي في البحرين عام 1957م  •

افتتاح شبكة المياه لمدينة الحد عام 1963م  •

بدأت لعبة الجولف عام 1934م  •

ذكريات من �أيـام زمان
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�سوق اخل�سار يف اخلم�سينيات

مبنى بابكو - مدينة عوايل عام 1957

ج�سر ال�سيخ حمد يف اخلم�سينيات

عني الرحى - �سرتة يف اخلم�سينيات

عني عذاري يف اخلم�سينيات
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�أكرث  �إذ مت بنا�ؤه منذ  �أقدم �جلو�مع يف �لبحرين  م�ضجد �لفا�ضل يعترب من 

من 200 عام، �يقع يف حي )فريج( �لفا�ضل ب�ضارع �لتجار. �قد بني يف بادئ 

�لأمر من �ضعف �لنخيل ثم �لطني ثم �حلجارة كما ُجدد عدة مر�ت �إىل �أن 

��ضل �إىل ��ضعه �حلايل. �يتميز جامع �لفا�ضل حاليا بجمال معماري مميز، 

�إذ يجمع بني عدة طرز معمارية �إ�ضالمية يف زخرفته – 1954

بابكو تهنئكم بحلول الشهر الفضيل
وكل عام وأنتم بخير
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