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المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

الحوت هو أضخم حيوان يعيش على الكرة األرضية، إذ يصل وزنه أحيانًا إلى 
150 طنًا في بعض أنواع الحيتان الزرقاء، وتنتمي الحيتان إلى شعبة الثدييات 
شكل  وتتخذ  البعض،  يظن  كما  أسماكًا  وليست  حيوانات  وهي  المائية، 
حتى  السطح  من  قريبًا  تسبح  ولكنها  تسبح  أن  تستطيع  حتى  األسماك 
وتنقسم  نوع،  مائة  حوالي  ولها  خياشيم،  وليس  رئتين  لها  أن  إذ  تتنفس، 
الحيتان إلى قسمين ذوات األسنان وعديمة األسنان، وينتمى الدلفين صديق 
اإلنسان إلى النوع األول، حيث يضم فكه السفلي عددًا متغيرًا من األسنان 
هو  الخفاش  وليس  الحوت  أن  والطريف  أحيانًا،  سن   200 إلى  يصل  المدببة 
األقرب إلى تقنية الرادار التي عرفها اإلنسان، وورد الحوت في القرآن الكريم 
ْخَرِة َفِإنِّي َنِسيُت اْلُحوَت َوَما أَْنَساِنيُه  إذ قال تعالى “َقاَل أََرأَْيَت ِإْذ أََوْيَنا ِإَلى الصَّ

ْيَطاُن أَْن أَْذُكَرُه َواتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلَبْحِر َعَجبًا” - الكهف:63-... ا الشَّ ِإلَّ

يصل وزنه إلى 150 طنًا
الحوت.. ”َواتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي 

اْلَبْحِر َعَجبًا” 

في بيت أسرته بفريج الفاضل ولد عام 1292هـ 
الموافق لعام 1876م المؤرخ واألديب البحريني 
منذ  لينخرط  الخيري،  مبارك  بن  جوهر  بن  ناصر 
رأى  عندما  العملية  الحياة  في  األولى  نشأته 
تحصيل  في  نفسه  على  اإلعتماد  بإمكانه  أن 
يتطلبها  التي  المؤهالت  حاز  قد  وأنه  معاشه، 
كاتبًا  عمل  حيث  الرزق،  وكسب  للعمل  عصره 
اإلبراهيم  جمعة  بن  عبداهلل  الحاج  متجر  في 
بسوق المنامة القديم ... وللمؤرخ ناصر الخيري 
الكثير من اإلهتمامات من بينها شغفه بالنادي 
وهو  1920م،  عام  بالمحرق  تأسس  الذي  األدبي 
المتعلمة  النخبة  أيدي  على  قام  الذي  النادي 
والفكرية  األدبية  اإلهتمامات  ذات  المتنورة 
بأن  الخيري  واشتهر  المحرق...  جزيرة  أبناء  من 
لحقائق  وباحثة  ومحللة  فاحصة  نظرة  له 
التاريخ وال يأخذ بالمسلمات، وقد وظف ذكائه 
وفطنته وما أمتاز به من ثقافة تاريخية وتراثية 

من أجل إجالء الحقيقة...

 اشتهـر بنظرتـه 
الفاحصة والمحللة 

 ناصـر الخيـري..
خزانـة التـاريخ



اغتنم عروضنا السخية في هذا الشهر الكريم.
 استمتع بعروضنا الخاصة في شهر رمضان الكريم و اكتشف روعة التجربة في القيادة مع جاكوار.

 إنها جبارة، رشيقة و آسرة في كل ما تقوم به. معها ستشعر باإلختالف. ستشعر بأنك مفعم بالحياة.
اشعر بها، دعها تحركك، و اسأل نفسك: ”هل تشعر بنبض الحياة؟“

• خدمة صيانة مجانية لخمس سنوات
• ضمان المصنع لخمس سنوات أو 250ألف كلم*

• مساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات أو 250ألف كلم*

زوروا معرضنا اليوم لتحصلوا على فرصة قيادة سيارة جاكوار XJ في حلبة البحرين الدولية.

ابــتــداًء مـن

26,995دينار

*أيهما أسبق      **تطبق الشروط و األحكام
التوقيت: من 8:00 صباحًا و حتى 2:00 بعد الظهر و من 8:00 مساًء و حتى 10:00 مساًء.

HOW ALIVE ARE YOU?

جــاكــوار البـحـرين
سترة، هاتف: 707070 17

JAGUAR-ME.COM

تمويل م�سرفي ب�سعر فائدة يبد�أ من ٪2,6**
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يستخدم عنبره لتحضير أغلى العطور 
الحوت.. ”َفاْلَتَقَمُه اْلُحوُت َوُهَو ُمِليم”

الحوت هو أضخم حيوان يعيش على الكرة 
طنًا   150 إلى  أحيانًا  وزنه  يصل  إذ  األرضية، 
في بعض أنواع الحيتان الزرقاء، التي يتسع 
شريانها “األورطي” ألن يزحف فيه رجل بالغ، 
العلمي  التصنيف  حسب  الحيتان  وتنتمي 
إلى شعبة الثدييات المائية، فهي حيوانات 
وليست أسماكًا كما يظن البعض، وإن كانت 
تتخذ شكل األسماك فذلك حتى تستطيع 
الماء، وهي تفعل ذلك قريبًا  أن تسبح في 
من السطح كي يتسنى لها أن تتنفس، إذ أن 
لها رئتين وليس خياشيم كما في معظم 
مخلوقات البحر المائية األخرى، ويعيش في 
من  نوع  مائة  نحو  ومحيطاته  العالم  بحار 
اإلنقراض  إلى  طريقه  في  بعضها  الحيتان، 
وبعضها  والتلوث،  الصيد  بسبب  نهائيًا 
اآلخر مازال يكافح في سبيل البقاء، ويعمد 
في ذلك إلى الهرب بعيدًا عن اإلنسان في 
غياهب المحيطات الكبرى مثل األطلنطي 
والهادي، ولكن الصيادين يتعقبون الحيتان 
في كل مكان طمعًا في لحومها ودهونها 
الوديع  المخلوق  فهذا  بالذات،  وعنبرها 

المسالم يذهب ضحية رائحته الزكية....

أنواع الحيتان

وأنواع الحيتان عديدة؛ فمنها العنبر الذي يعد أضخم 
حيوان يعيش على ظهر األرض، حيث يصل طوله أحيانًا 
إلى 30م ووزنه إلى أكثر من 200 طن متري، وهناك أنواع 
من الحيتان أصغر من ذلك بكثير، مثل الدلفين األبيض 
رْول الذي يبلغ طوله ما بين 3-5م،  الضخم وحوت النَّ
والحيتان تشبه السمك من حيث الشكل العام، ولكنها 
الذيل، فالزعانف  أهّمها  تختلف عنه في وجوه كثيرة 
في  أما  وسفلية”  “علوية  رأسية  السمك  في  الذيلية 
يتنفس  والسمك  أفقية،  الذيلية  فالزعانف  الحيتان، 
الذائب  األكسجين  تمتص  التي  الخياشيم  طريق  عن 
في الماء، أما الحيتان فلها رئات، ويجب أن تصعد إلى 
سطح الماء لتتنفس لفترات طويلة، فأحد أنواع الحيتان 
ويعرف بحوت اَلْعنَبر يمكنه التوقف عن التنفس لمدة 
تلد  الثدييات  بقية  مثل  والحيتان  دقيقة،   75 إلى  تصل 
صغارًا تتغذى بالحليب الذي تدره األم، وكان يستعمل 
الطعام،  وُيستخدم  لإلنارة وطهي  زيوتها في وقود 
زيت الحوت وأجزاء أخرى من جسده في صناعة العديد 
واألسمدة  التجميل  مستحضرات  مثل:  المركبات،  من 
على  العلماء  تعَرف  وقد  والصابون،  واألدوية  والغراء 
تقسيم  أمكن  الحيتان.  هذه  من  األقل  على  نوعًا   75
األنواع المختلفة من الحيتان إلى مجموعتين رئيسيتين؛ 
وتشمل  األسنان،  عديمة  البالين  حيتان  األولى  تشمل 

الثانية الحيتان ذوات األسنان.

الحوت األزرق

من  نوع  اإلطالق،  على  الحيتان  أنواع  أضخم  ومن 
األزرق”  “الحوت  باسم  يعرف  األسنان  عديمة  الحيتان 
إلى  المائل  األزرق  جلده  بلون  األزرق  الحوت  هذا  ويتميز 
النقاط  من  بعدد  والمنقط  الرمادي،  اللون  أو  الدكنة 
جثة  أضخم  صاحب  وهو  اللون،  في  قلياًل  األفتح 
وأعلى  والحديث  القديم  في  األرض  َعَمَر  حي  لكائن 
من  النوعية  هذه  عن  ويصدر  حي،  لكائن  صوت  نبرة 
الحيتان أصوات عميقة ومدوية ذات ذبذبات منخفضة 
مما  المائي  الوسط  في  بعيدة  مسافات  إلى  تنتشر 
االتصال ببعضها بعضًا عبر مئات األميال،  يمكنها من 
البالغ بين 20 مترًا، و33 مترًا،  ويتراوح طول الحوت األزرق 
أما وزنه فبين 90 طنًا و180 طنًا، ورأس هذا الحوت وحده 
ربع طول جسده، وجسمه الطويل يستدق في إتجاه 
الشديد،  بالهدوء  يتميز  العمالق  الحوت  وهذا  الذنب 
البحار  مياه  سطح  على  يسبح  وهو  والخجل،  وبالحياء 
والمحيطات بسرعة تتراوح بين 20 كيلو مترا في الساعة 
مجموعات  في  ويعيش  الساعة  في  كيلومترا  و50 
 30 بين  أفراده  من  الفرد  عمر  ويتراوح  كبيرة  أو  صغيرة 
و80 سنة وأنثى الحوت األزرق أكبر حجمًا من الذكر، مما 

يعينها على حمل ورعاية صغارها.

الحوت في القرآن

قال  اآلتية:  اآليات  في  الكريم  القرآن  في  الحوت  وورد 
َنِسيُت  َفِإنِّي  ْخَرِة  الصَّ ِإَلى  أََوْيَنا  ِإْذ  أََرأَْيَت  “َقاَل  تعالى 
ْيَطاُن أَْن أَْذُكَرُه َواتََّخَذ َسِبيَلُه  ا الشَّ اْلُحوَت َوَما أَْنَساِنيُه ِإلَّ
ِفي اْلَبْحِر َعَجبًا” الكهف: 63، وقوله تعالى “َوِإنَّ ُيوُنَس 
اْلَمْشُحوِن، َفَساَهَم  اْلُفْلِك  ِإَلى  أََبَق  ِإْذ  اْلُمْرَسِليَن،  َلِمَن 
ُمِليٌم،  َوُهَو  اْلُحوُت  َفاْلَتَقَمُه  اْلُمْدَحِضيَن،  ِمَن  َفَكاَن 
ِحيَن، َلَلِبَث ِفي َبْطِنِه ِإَلى َيْوِم  ُه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِّ َفَلْوَلا أَنَّ
ُيْبَعُثوَن، َفَنَبْذَناُه ِباْلَعَراِء َوُهَو َسِقيٌم” -الصافات: 139-

145، وقوله تعالى “َفاْصِبْر ِلُحْكِم َربَِّك َوَلا َتُكْن َكَصاِحِب 
ِنْعَمٌة  َتَداَرَكُه  أَْن  َلْوَلا   0 َمْكُظوٌم  َوُهَو  َناَدى  ِإْذ  اْلُحوِت 
 ،-49-48 -القلم:  َمْذُموٌم”  َوُهَو  ِباْلَعَراِء  َلُنِبَذ  َربِِّه  ِمْن 
ُحوَتُهَما  َنِسَيا  َبْيِنِهَما  َمْجَمَع  َبَلَغا  ا  “َفَلمَّ تعالى  وقال 
وقال   ،-61 -الكهف:  َسَربًا”  اْلَبْحِر  ِفي  َسِبيَلُه  َفاتََّخَذ 

اْلَبْحِر  َحاِضَرَة  َكاَنْت  الَِّتي  اْلَقْرَيِة  َعِن  “َواْسَأْلُهْم  تعالى 
ْبِت ِإذ ْأِتيِهْم ِحيَتاُنُهْم َيْوَم َسْبِتِهْم  ِإْذ َيْعُدوَن ِفي السَّ
ِبَما  َنْبُلوُهْم  َكَذِلَك  َتْأِتيِهْم  َلا  َيْسِبُتوَن  َلا  َوَيْوَم  عًا  ُشرَّ

َكاُنوا َيْفُسُقوَن” -األعراف: 163-.

عنبر الحوت 

عرف العنبر كطيب من مئات السنين وتستخدم هذه 
المادة في تحضير أغلى وأجود العطور، وحوت العنبر 
من  طعامه  في  يبلع  الواسعة  المحيطات  يسكن 
يهيج  ما  فيه  فيكون  يبلع  ما  البحار  وأحياء  األسماك 
هيج  الذي  الشيء  هذا  فيحيط  ينهضم  فال  أمعاءه 
إلى  األمر  آخر  يقذفها  شره  من  تحميه  مادة  أمعاءه 
هذه  إن  الناس،  بها  وينتفع  اإلنسان  فليقفها  البحر 
األصول  من  العطري  األصل  ذلك  العنبر  هي  المادة 
الشمع  قوام  لها  مادة  والعنبر  الحيوانية،  القليلة 
تجمع  ما  كثيرا  وهي  وسوداء  وصفراء  وبيضاء  رمادية 
في  العنبر  يوجد  الذي  والحوت  لون،  من  أكثر  بين 
بالزيت  له رأس ضخم مليء  العنبر  أمعائه وهو حوت 
والدهن وهو يطول حتى يبلغ 60 قدما وهذا هو طول 
حجم  نصف  تقريبا  حجمها  فيبلغ  األنثى  أما  الذكر 
ثم  األزرق  ثم  القوي  األشهب  العنبر  وأجود  الذكر، 
لفتح  داخليا  العنبر  ويستعمل  األسود،  واردأه  األصفر 
من  ويخفف  الجنسية،  والقدرة  الوزن  وزيادة  الشهية 
آالم التهاب المفاصل، كما يستعمل كمسهل وطارد 
للغازات المعوية داخليا وطالء من الخارج وترياق لعدة 
والمثانة  والكبد  واألمعاء  للمعدة  جيد  وهو  سموم 
عن  ويستعمل  القلب،  وضربات  التنفس  من  ويزيد 
طريق الشم للفالج واللقوة والكزاز، ويستعمل دخانه 
للنزالت الباردة ومقوية للدماغ، كما يستعمل كدهان 
وداخليا  والخدر،  العصب  ألوجاع  الظهر  فقرات  على 
الرقاص  ومرض  الوجه  وشلل  النصفي  الشلل  لعالج 
والسعال  الصدر  وآالم  النصفي  والصداع  والتيتانوس 
بكثرة  المملكة  مناطق  بعض  في  ويستعمل  والربو، 
السابق  للغرض  أيضا  ويستعمل  الجنسي،  للبرود 

مخلوطا مع العسل ثالث مرات في اليوم.
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أظهر نبوغا مبكرا منذ نشأته األولى
ناصــر الخــيري .. المــؤرخ واألديــب

مؤرخ بحريني وأديب عاش في الربع األخير من القرن التاسع عشر والربع األول من 
الخيري، ولد عام  ناصر بن جوهر بن مبارك  السيد  .. اسمه ونسبه  العشرين  القرن 
أبوه وهو  توفي  الفاضل، وقد  بفريج  أسرته  بيت  لعام 1876م في  الموافق  1292هـ 
مازال صغيرًا فانتقلت كفالته إلى جده ألبيه وهو مبارك الخيري الذي أحسن تربيته 
الكتاتيب  أحد  أدخله  الذي فقده، حيث  اإلبن  الحفيد  وتعليمه وتهذيبه، ورأى في 
التعليم  هو  وهذا  الكريم،  القرآن  اهلل  كتاب  وليحفظ  األبجدية  الحروف  ليتعلم 
أوالد وبنات، فأظهر نبوغا الفتا  الناشئة من  إلى  الوقت  المتاح في ذلك  التقليدي 
ومبكرا قياسا بسنه وبأقرانه مما دفع الجد إلدخاله مدرسة الشيخ أحمد بن مهزع 
ثالث سنوات،  لمده  استمر مداوما فيها  وقد  والشرعية،  العربية  لتعليم علومها 
ثم تركها وأخذ يتردد على مجالس العلم والعلماء، وصاالت األدب واألدباء وكذلك 
المدارس الدينية وكان يرحمه اهلل يتصف بالذكاء، أسمر البشرة المشوبة بالصفرة، 

وهو إلى قصر القامة أقرب.

مدرسة اإلرسالية

ويبدو أن أديبنا ناصر الخيري متفتح على التطورات التي 
بدأ  أن  ما  ولذا  لها،  ومتقبل  آنذاك  البحرين  تواجهها 
1899م  عام  البحرين  في  الحديث  النظامي  التعليم 
على أيدي المبشرين النصارى وخصوصًا السيدة أيمي 
التي  زويمر  صموئيل  القس  زوجة  ويلكس  اليزابيث 
1899م  للبنات  حديثتين  نظاميتين  مدرستين  أنشأت 
وقد  يتعلم،  فيها  دلف  حتى  1902م،  عام  وللبنين 
ثالث  مدة  النجيب  العلم   طالب  الخيري  ناصر  أمضى 
من  تيسر  وما  اإلنجليزية  اللغة  تعليم  يتلقى  سنوات 
ومن  بعد،  البحرين  تعرفها  لم  التي  الحديثة  العلوم 
شيوخه الشيخ أحمد بن مهزع الذي تعلم منه مبادئ 

العلوم الشرعية والعربية.

الحياة العملية

أن  رأى  عندما  العملية  الحياة  في  الخيري  وانخرط 
بإمكانه االعتماد على نفسه في تحصيل معاشه، وأنه 
قد حاز المؤهالت التي يتطلبها عصره للعمل وكسب 
جمعة  بن  عبداهلل  الحاج  متجر  في  كاتبا  عمل  الرزق، 
االبراهيم في سوق المنامة  القديم، وفي عام 1914م 
بن  محمد  الشيخ  والشاعر  األديب  لدي  للعمل  التحق 
لما  حميمة  عالقة  به  ربطته  والذي  خليفة  آل  عيسى 
يجمع بين األثنين من إهتمامات باألدب والتاريخ والتراث، 
واستمر الخيري في العمل مع الشيخ محمد بن عيسى 
لدى  موظفًا  إلتحق  حيث  1919م،  عام  إلى  خليفة  آل 
عام  أي  العام  نفس  في  تأسست  التي  المنامة  بلدية 
1919م، والتي كانت أول بلدية تنشأ في منطقة الخليج 
بمثابة حكومة محلية تسير  العربية، وكانت  والجزيرة 
األمور والخدمات اللصيقة بالمواطنين في ذلك الوقت، 
وفي عام 1921م نقله الميجر ديلي المعتمد البريطاني 
في البحرين وهو كياليف كيرك باتريك للعمل في دار 
المدني  بالقضاء  الخاصة  القضايا  بقسم  الحكومة 
وكان  1924م،  عام  إلى  هناك  العمل  في  استمر  حيث 

مطلوب  ألنه  ومضني  شاق  إليه  المسند  العمل  هذا 
منه تأسيس للمحاكم العدلية وسن القرارات والنظم 
ووضع ورسم اإلجراءات، كما كان له اهتمامات بالتاريخ 
عالي  قرية  لقبور  زيارته  ذلك  ومن  وتحقيقهما  واآلثار 
عنها:  قال  التي  األلمان  أصدقائه  أحد  معه  مصطحبا 
عام  المفتوحة  عالي  قبور  من  قبرا  بنفسي  دخلت 
1330هـ بصحبة  المستر جورج هارلنك األلماني، ولمست 
بيدي حيطان ذلك القبر الضخم، ومن اهتماماته باآلثار 
أنها  يعتقد  التي  والمعلومات  لآلراء  يتصدى  كان  أنه 

خاطئة بشأن اآلثار.

النادي األدبي

بالنادي  شغفه  األدبية  الخيري  ناصر  أهتمامات  ومن 
األدبي الذي تأسس في المحرق عام 1920م، هذا النادي 
ذات  المتنورة  المتعلمة  النخبة  أيدي  على  قام  الذي 
المحرق  جزيرة  أبناء  من  والفكرية  األدبية  االهتمامات 
والشيخ  خليفة  آل  عيسى  بن  محمد  الشيخ  أمثال 
لذا  الشيراوي،  وقاسم  خليفة  آل  محمد  بن  إبراهيم 
المهتمين  من  وأصدقاؤه  هو  الخيري  ناصر  كان  فقد 
عمله  من  ينتهي  أن  فما  األدبي،  النادي  هذا  بارتياد 
عبارة  طريق  عن  المحرق  إلى  يتوجه  حتى  الرسمي 
أو  قراءة  في  هناك  وممتعه  جميلة  أوقاتا  ويقضى 
جن  ما  فإذا  جديد،  أدبي  نتاج  إلى  استماع  أو  نقاش 
إلى  الظروف  اضطرته  إذا  أما  المنامة  إلى  عاد  الليل 
إبراهيم بن  البقاء هناك فإنه ينام في مجلس الشيخ 
ومن  الشيراوي،  قاسم  بيت  في  أو  خليفة  آل  محمد 
هو  1913م  عام  في  أقدامه  أيضًا  األدبية  اهتماماته 
وآخرون من رجال المنامة ومنهم الشيخ محمد صالح 
علي  ومحمد  العريض  حسين  حجي  ومحمد  يوسف 
التاجر وخليل المؤيد وخليفة بن خليفة الفاضل، وعلي 
الباكر  إبراهيم  ومحمد  التاجر  وسلمان  كانو،  إبراهيم 
وسعد الشمالن على تأسيس مكتبة عامة عوضًا عن 
كانوا  التي  األمريكية  اإلرسالية  مكتبة  إلى  ذهابهم 
المكتبة  والتي كانت هذه  بالمعرفة  يرتادونها شغفا 

تقوم  بما  وتستفزهم  بل  ترويهم،  ال  كثيرًا  التبشيرية 
النفر  هذا  قام  لذا  بغيضة.  تبشيرية  محاوالت  من  به 
يقع  صغير  دكان  باستئجار  المنامة  متنوري  من  الخير 
واجهت  التي  العقبة  أن  إال  عبداهلل،  الشيخ  شارع  في 
هذه الكوكبة المتنورة في مشروعهم هذا هو عدم 
حصولهم على الموافقة مما كان له تأثير سلبي على 

المشروع التنويري الصغير. 

وثائق التاريخ

فاحصة  نظرة  له  الخيري  ناصر  والمؤرخ  األديب  وكان 
بالمسلمات،  يأخذ  وال  التاريخ  لحقائق  وباحثة  ومحللة 
ثقافة  من  به  أمتاز  وما  وفطنته  ذكاءه  وظف  وقد 
رأينا  وقد  الحقيقة.  إجالء  أجل  من  وتراثية  تاريخية 
أحد  بأن  يقول  ولمن  للمسلمات  رفضه  من  موقفه 
عبدالعزيز  بن  عمر  األموي  الخليفة  بناه  قد  المساجد 
للتاريخ  الفاحصة  التحليلية  العلمية  نظرته  قادته  بل 
أن يعارض اإلجماع في هذا الشأن وال ينساق وراء تلك 
المعلومات ا لخاطئة التي عمل البعض على ترويجها 
عبدالعزيز،  بن  عمر  بناه  المسجد  هذا  أن  تقول  والتي 
وموقف آخر نستدل به على كون ناصر الخيري مؤرخًا 
ذي مصداقية هو زياراته لقبور عالي للتعرف على تلك 
متأمال  القبور  تلك  أحد  في  نزل  حيث  قرب،  عن  اآلثار 

فاحصا، مدققا مستنتجا ال ناقال كما يعمل الغير.

ناصر والدولة العيونية

وهو  البحرين،  أقليم  في  العيونيين  دولة  وتأسست 
المصطلح الذي أطلقُه العرب قديمًا على شرق الجزيرة 
العربية ويشمل البالد الممتدة من جنوب البصرة وحتى 
سواحل ُعمان ويشمل بعض الجزر في الخليج العربي 
مثل أوال والبحرين وغيرها وكان مركز هذا األقليم هو 
أنقاض  على  الدولة  هذه  وقامت  والقطيف،  األحساء 
ـــ  )287هـ  بين  ما  نفوذها  أستمر  التي  القرامطة  دولة 
بقلة  الفترة  تلك  في  المنطقة  تhريخ  وتميز  467هـ(، 
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ُعرفت  مصدر  أكثر  لكن  تناولتها،  التي  المصادر  وندرة 
منُه أخبار هذه الدولة هو ديوان شعر “علي بن المقرب” 
هذه  وتأسست  حواشيه،  على  جاءت  التي  والشروح 
الدولة على يد “عبد اهلل بن علي بن محمد بن إبراهيم 
العيوني”، و«العيونيين« هم فخذ من قبيلة عبد القيس 
يعرفون بـ آل إبراهيم نسبة إلى جّدهم، كانوا يسكنون 
ـُعرف بـ العيون والتزال تحمل نفس  األحساء في واحة ت
العيونيين  بأسم  فأشتهروا  الحاضر.  وقتنا  إلى  األسم 
نسبة إلى هذا المكان، وعبد القيس هي أحدى القبائل 
وكانت  عدنان،  بن  معد  بن  نزار  بن  ربيعة  من  الشهيرة 
تستوطن بالد البحرين منذ العصر الجاهلي، وأمتد نفوذ 
البحرين  وجزيرة  والقطيف  األحساء  في  الدولة  هذه 
وأستمر  /1074م  467هـ  عام  من  حكمهم  أبتداء  وكان 
تاريخ  شهد  حيث  تقريبًا،  /1238م  636هـ  عام  حتى 
المنطقة إحدى الدول الكبيرة التي أستمرت لمدة مائة 
على  أمرهم  بداية  في  العيونيون  وكان  عاما،  وستين 
كبير  نفوذ  لهم  وكان  القرامطة،  مع  طبيعية  عالقة 
دور  برز  ثم  القرامطة،  دولة  سقوط  قبل  األحساء  في 
العيونيين حينما قاد أحد رجالهم وهو بشر بن مفلح 
العيوني جيش القرامطة المتوجه إلى أوال لقمع ثورة 
بداية  الجيش وكان ذلك  أنهزم هذا  البهلول، لكن  أبو 
بدأ  ــ  األحساء  من  أي  ــ  هناك  ومن  للقرامطة،  النهاية 

العيونيين بقيادة عبد اهلل بن علي العيوني حركتهم لمقاومة القرامطة وأسقاط 
ألنهم  البالد  بحكم  العيونيين  طمع  حيث  فيهم  الضعف  بان  أن  بعد  حكمهم 
وجدوا في أنفسهم الكفاءة لذلك األمر، وقبل بروز العيونيون ُوّجهت عدة ضربات 
الجزيرة  ــ شرق  البحرين  إقليم  الشام، وفي  أنخزل نفوذهم من  للقرامطة حيث 
العربية ــ حاول بعض زعماء المنطقة القيام بحركات تمرد للتخلص من القرامطة 
مثل حركة أبو البهلول في أوال وحركة أبن العياش في القطيف، وكان السالجقة 
على  بالقضاء  يرغبون  بغداد  في  العباسية  الخالفة  بدار  يومها  يتحكمون  الذين 
القرامطة لذا أيدوا إبن عياش بجيش أرسله السلطان السلجوقي ملكشاه بقيادة 
أحد قواده وهو كجكينا، حيث زحف إلى األحساء إال أن قائد هذا الجيش أختلف 
مع إبن عياش فوقعت معركة بين الطرفين أستطاع خاللها إبن عياش كسب أبناء 
القبائل العربية التي تكون منها جيش كجكينا الذي عاد خاسرًا إلى البصرة.  ورغم 
أن بداية السقوط الفعلي لحكم القرامطة كان على يد أبو البهلول في أوال، لكن 
الضربة النهائية لهم كانت على يد العيونيين، حيث كتب عبد اهلل بن علي العيوني 
إلى كل من الخليفة العباسي القائم بأمر اهلل وإلى السلطان السلجوقي ملكشاه 
كانت  حيث  القرامطة  على  للقضاء  المساعدة  يطلب  الملك  نظام  وزيره  وإلى 
يومئذ الدولة السلجوقية في أوج قوتها، فألتقت بذلك مصلحة بغداد بالتخلص 
البالد من يد القرامطة،  من القرامطة مع هدف العيونيين باألستيالء على حكم 
فأرسلت بغداد جيشا كبيرًا لهذا الغرض بقيادة القائد أكسك سالر التركماني الذي 
توجه بجيشه إلى األحساء ومر بالبصرة ثم وصل إلى القطيف وقرر أحتاللها من إبن 
وثانيًا لحفظ خطوط مواصالته،  القائد كجكينا وجيشه،  ليثأر لسلفه  أواًل  العياش 
فهاجم القطيف وهزم إبن العياش الذي فر إلى جزيرة أوال، فأحتل أكسك سالر 
لـ إبن عياش من أموال وعين فيها من يحفظها، ثم  القطيف ونهب كل ما كان 
إتجه إلى األحساء لمساعدة قوات عبد اهلل بن علي العيوني في حصاره لها حيث 
تحصن فيها القرامطة بشكل جيد، فلما طال الحصار رجع أغلب هذا الجيش إلى 
العراق بعد أن أبقى قائده مائتي جندي لمساعدة العيونيين في حرب القرامطة 
بني  جموع  فيها  أشتركت  التي  الفاصلة  الرحلين  معركة  ذلك  بعد  دارت  حيث 
المعركة ثم أستسلموا بعدها  الذين هزموا في هذه  القرامطة  إلى جانب  عامر 
وأنتهى عهدهم، ونقف هنا قلياًل لنناقش مسألة وقوف بني عامر بن ُعقيل إلى 
جانب القرامطة في هذه الحرب مع أن القرامطة كانوا في أشد حاالت ضعفهم، 
فقد كان ذلك لعدة أسباب كان أهمها أن بني عامر كانوا ال يرغبون بأن يستولي 
العيونيين على السلطة في البالد، حيث كانت مصلحة بني عامر هي في أستمرار 

سلطة القرامطة.

صورة من الخطاب الثاني الذي أرسله ناصر بخط يده الى الشيخ محمد بن ابراهيم بن محمد آل خليفة

صورة من الخطاب الذي أرسله ناصر بخط يده الى الشيخ محمد بن ابراهيم بن محمد آل خليفة
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مجلس الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة
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غبقة كاظم السعيد 



األثنين 18 رمضان 1433 هجرية        6 أغسطس 2012  ميالدية 8

ذكريات من أيـام زمان

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مع المغفور 
له الشيخ عبداهلل السالم الصباح  في زيارة للبحرين عام 1960م

مسجد الفاضل في المنامة أهالي المنامة يحتشدون أمام مركز البلدية الستالم التموين بالبطاقات )الروشن( في عام 1943م

مركز بابكو لتدريب البحرينيين في منتصف األربعينات

صدر إعالن حكومي يمنع األهالي من االستماع إلى  	•
إذاعات مثل إذاعة ألمانيا وإيطاليا وطوكيو إبان الحرب 

العالمية الثانية عام 1939م

أصدرت حكومة البحرين قرارًا باقتناء جهاز الراديو  	•
مقابل رسوم )رخصة( سنوية على استخدام الراديو 

وذلك عام 1941م

تأسست جمعية طالب البحرين في العاصمة  	•
البريطانية لندن عام 1951م

أمرت حكومة البحرين بإجراء أول مسابقة للنشيد  	•
الوطني عام 1952م
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فيضانات بسبب األمطار الغزيرة بمجمع سالح الجو الملكي البريطاني 
في الستينات

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة خالل زيارته 
إلحدى البوارج الحربية األمريكية عام 1947م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة والمرحوم الشيخ 
عبد اهلل بن عيسى آل خليفة والشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وكبار أفراد 

العائلة الكريمة في زيارة إلى البارجة األمريكية

مخيم سالح الجو الملكي البريطاني عام 1962معين عذاري في منتصف الخمسينات

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة لدى تفضله بتوزيع 
الجوائز على الفريق الفائز في المباراة التي جرت بين فريقي البحرين والكويت، 

وفي الصورة الالعب كريم مروزق وهو يستلم جائزته عام 1964م
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