
  حول نشأة الشیخ سالم بن درویش
   بني تمیم شطوھجرتھ إلى 

 
 مقدمة:

استوطنوا نانعة مة إلى أن الالتاریخیّ  والروایات المصادر بعض خبرنات     
  منذ أواخر السیطرة البرتغالیة علىالمنطقة الشرقیة من الجزیرة العربیة ، 

عوا توزّ بعد نزوحھم من نجد ، ، وأنھم  )1( إلى البحرین بخاصة واشیرَ  ، الخلیج
، وبقي البعض البحرین وقطر والكویت وجنوب العراق ، منھا  ةكن عدّ اأمعلى 

في األحداث التي  بارزاً  وھذه الجماعات لعبت دوراً  .منھم في قرى األحساء
في فتح البحرین عام ھا شاركتوقعت في حوض الخلیج العربي ، وأبرزھا م

، عائلة آل یوسف مثل ق، في مدینة المحرّ ت عائالت منھا استقرحیث م ، 1783
، نقل بحري  رجال دین وتجارالمنانعة ، اشتھر منھم من عروف وھم فرع م

لعائلة الشیخ سالم بن أما بالنسبة . تركوا بصماتھم على صفحات تاریخ المنطقة 
 في ھذه تواجدھا مكان ، فإن المعلومات عن  اعيآل بن عجمي المنّ  درویش
؛ في أخبارھا  ختلفةمة فویّ شروایات كون أن تعدوا عن ، الت، شحیحة جدا الفترة 

كانت یقول أنھا ما ، ومنھا  أحدى قرى األحساءتقطن یرى أنھا كانت ما  ھافمن
بناًء وذلك ح الروایة األولى ، أرجّ و في شمال قطر.أبناء عمومتھم عند مستقرة 

  صفات تمیزت بھا شخصیة الشیخمن استنتاجھا التي یمكن عطیات المبعض على 
: مثل المھارة العسكریة والشجاعة في الحروب ، إلى جانب الحنكة سالم 

بیئة غنیة بالمؤثرات وھي قدرات الیمكن أن تكتسب إال في  السیاسیة ،
مثل منطقة ، الكبیرة باألحداث السیاسیة والحربیّة حافلة و ، االجتماعیة والثقافیة

والتواصل ،  العمق التاریخي واالجتماعي ، والثقافي العریقاألحساء ، ذات 
ن تكون البحرین أو قطر ھي البیئات  أعتقد أالالقبلي الممتد شماال إلى العراق . ف

عد تأثیر بیئة جنوب العراق ، الغني بكما ال است.  ذلك الوقتلنشأتھ في المؤھلة 
ف عن عائلة الشیخ سالم بن رعُ السیاسي ؛ فقد  الثقافي وو يتاریخال ئھأیضا بثرا
منطقة ، بخاصة البصرة وبلدان منطقة الخلیج بین  ھاوتنقالت ھاتحركات درویش ،

فیھا ویقیمون ، مراكزھا القبلیة والسیاسیة  ت ترحل إلىحیث كان ؛ق اجنوب العر
تنشأة الرجل وتنمیة مھاراتھ  مھم في دورإذاً ، فلھا طویلة ،  فتراتأحیانا 

 ھامع حكامصداقة ومعرفة ، عالقات  اكتسابھ، ووتكوین شخصیتھ بشكل عام 
ویذكر المرحوم ابراھیم . ف عنھ و، كما ھو معروأمرائھا وشیوخ عشائرھا 

. ووالده )2(م تقریبا 1816عام في شط بني تمیم الھاشل : أن والده یوسف ُولد 
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 -1842(ى البحرین في بدایة عھد محمد بن خلیفة ھذا رافق سالم في عودتھ إل
في أحدى سفراتھ إلى البصرة سألھ أنھ  -براھیم أي إ –كذلك  ویضیف، ) 1844

،  محمد بن سالم بن درویشالشیخ عن : المنتفق قبیلة من أحد أمراء السعدون 
 .)3(البنعجمي ھوالء جماعتنا  ، قائال لھ :أكرمھ   ، تھأنھ من عائلوحینما أجابھ : 

 ھعصنمنقوش بخط فارسي جید ، فاسمھ  نجد في ختم الشیخ سالم دلیال آخر؛كما 
بكثرة زمن من األختام ھذا النمط ینتشربالعراق في إحدى جوالتھ ؛ حیث 

 .* آنذاكوأعیانھا حكام البحرین  في أختامجد ما یناظره لم أ، و العثمانین
مرحلة وعاش الشیخ سالم وفیھا نشأ للبیئة التي األقرب فاالحتمال ، إذا     

 وقد ،ھي األحساء ، قبل نزولھ إلى البحرین ، مع عائلتھ الشباب والرجولة 
، و بالتحدید أنھ جاء من بلدة سیھات ن یقول : مَ ، سمعُت من بعض افراد عائلتي 

 .  منھم من یذكر أنھ قَِدم من منطقة الظھران جنوب الدمام
 الشیخ سالم  غرض تقریب مكان وجودأدونھا ھنا ب ،وتحلیالت ھذه استنتاجات     

ي ظل غیاب ف، ، إذ صحتھا جزم بأ تُ ولیس، إلى البحرین أول مرة قبل مجیئھ 
تدوین وال یضیر  ..التاریخیة المكتوبة ، البد من عمل ذلك مصار الوثائق و ال

 الغموض عن الحقائق .فیھ ،  إلى أن ینجلي المعتدل التاریخ االجتھاد 
 

 :سالم بن درویش التعریف بالشیخ  -  

رجع الكثیر من تُ و، مي المنانعة ل بن عجْ آالشیخ سالم إلى عائلة  ميینت       
ة في شائع عند القبائل العربیّ  ِمّي ، اسم عربيّ بني تمیم . وَعجْ إلى  بھُ سَ نَالوثائق 

 ھ سلیل آباء أن كیداألومن . یز العاقل مَ ، وھو بمعنى : الرجل المُ الجزیرة العربیة 
بني خالد حكم  ذمن، لھم مكانتھم لدى حكام المنطقة ، ن یبارزن یأجداد محاربو
كذلك تربطھم و .ھا قبائلمع  تواصلعلى ھم والسعودیین من بعدھم ، حتى حكم و

على بني تمیم  شطجماعات و، جنوب العراق قبائل عالقات وطیدة بعشائر 
 ال نستبعدو . من ابوشھر الشرقفي المنتشرة على  الساحل الخصوص ، 

منذ بدایة القرن السابع عشرالمیالدي جرت القبلیة التي في األحداث  اتھممشارك
الت ّصِ الظل وجود ھذه  في واردأمر  ذافھن الدویالت في الخلیج ، وحتى تكوُّ 

 والتقارب القبلي .

الشجاعة واإلقدام في الشخصیة وقوة :  فأبرزھات الشیخ سالم ، أما صفا    
جعلت مكتسبة ، صفات في القیادة ، وھي  ةالخبرو، س في القتال والتمرّ  ، المعارك

 قال عنھ؛ حیث التي وقعت في زمنھ مؤثرة في األحداث ن ة قویّ ة منھ شخصیّ 
وكان في ضمن جیش الشیخ : " في معرض حدیثھ عن وقعة الدوالب لمؤرخ النبھاني ا

علي یومئذ الشیخ سالم بن درویش آل عجمي رئیس قبیلة المنانعة وأحد شجعان العرب 
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ً ن ألتلك الصفات كما أھلتھ . "  )4("المشھورین  وسفیرا  ، یكون زعیماً قبلیاً مرموقا
ً سوو، بن سلمان  خلیفةوعلي ابني البحرین الشیخ محمد  ميمعتمدا لدى حاك  یطا

 ً  بینوالمصالحة معاھدات السالم إرساء ، و ات القبلیةحل النزاعفي  سیاسیا
 .  )5( المتنازعة .  األطراف

 : نشأتھ وتعلیمھ 

الثامن عشر القرن في تسعینات كانت تقریبا الشیخ سالم بن درویش  ةدوال     
في حصر تن. كل المعلومات الواردة عنھ  م1873في عام فاتھ وكانت المیالدي ، و

ین  وما بمع بدایة حكم الشیخ محمد بن خلیفة ما بین تاریخ عودتھ من قیس الفترة 
 اف ستشفلذا نحاول ا ؛تكاد تكون معدومة  ھعنفاألخبار، أما قبل ذلك  وفاتھ .

فبالنسبة ات عنھ . المرویّ األخبار في وتسقط ، ق التي بین أیدینا المواقف والوثائ
ً أنھ كان :  القولیمكن لتعلیمھ ،  ً  متعلما  .یجید القراءة والكتابة  ؛ فھو جیداً  تعلیما

وھو یتقن اللغتین الفارسیة والتركیة ، أنھ  من قابلتھم من معمري المنانعة :اخبرني و
لألحداث في شرق الجزیرة والساحل الفارسي وجنوب تھ معایشبحكم ارد ، أمر و

ً  ھالعراق ، ومكوث إلى بلدان السیاسیة تعدد زیاراتھ من تمیم ، وشط بني في  زمنا
الوكالة اإلنجلیزیة في أبوشھر ، ره مبعوثا إلى مقرّ ااختیإلى لھ أھّ المنطقة ، وھذا ما 

المنطقة في ذات النفوذ ، لدول األقلیمیة والقرار في امراكز القیادة إلى غیرھا من و
 مثل الفرس والعثمانیین .، 

فنون القتال ، جمیع ب على والتدرّ م تعلّ الت على األساسیة انصبّ تھ والشك أن تربی   
مثل ، الخفیف منھ ذلك الوقت ، في  المتوفر، المختلفة أنواعھ بواستخدام السالح 

 ةصغیرالمدافع البارود والثقیل مثل ، كالسیوف والحراب البنادق والسالح األبیض 
ت حتى أوائل خمسیناقلعتھ في قاللي قرب مرمیة بقیت آثارھا التي ،  ةكبیرمنھا وال

ة وقامة وساعد على اكتساب تلك القدرات ، تمتعھ ببنیة جسمانیة قویّ القرن الماضي . 
وحمل  ة ،فع الثقیلاالمد یشبھ الخرافة ، مثل : جرّ ، یحكى عنھا ما ضخمة طویلة 

القوارب المتوسطة إلى  ، وجرّ كما حدث في وقعة الدوالب ؛ الصغیر منھا على كتفھ 
، ورفع بعض الدواب كالبغال والحمیرعن األرض بید  إلى البحر الشاطئ وإنزالھا

وحضوره في ، مقارعة األعداء في وجوالتھ عن صوالتھ ذكر ما كذلك وواحدة .. 
في عھد الشیخین محمد وعلي التي حدثت ، المعارك الحربیة مقدمة الجیش في أغلب 

ض النوع إجادتھ ركوب الخیل والمحاربة بھا ، وتروی عن . وابني خلیفة بن سلمان 
   . )6( یملكھ الشیخ علي بن خلیفة متمرد حدث مع حصان  الجامح منھا ، مثل ما
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مكتبة تحوي الكثیر من من  ھتركفیما ذلك ، نلمس أما عن ثقافتھ وعلمھ ، ف    
مجموعة ، باإلضافة إلى ، والوثائق التاریخیة والرسائل المھمة  ثمینةالمخطوطات ال

تزوید على حرصھ وھذا یظھر  الدین والتاریخ واألدب .الكتب في مجاالت من كبیرة 
نشأ ما یدل أنھ مصنوف المعرفة ، في شتى وتثقیفھا ، نفسھ بالمعارف والمعلومات 

ض معظم ما قد تعرّ مع األسف ف. وواقتناء الكتب  في بیئة تھتم بالقراءة واالطالع
یقول أحد أحفاده ، كما  ، نجلیزیةإلإلى المصادرة على ید السلطة اتھ مكتباحتوتھ 
في المزاد ماتبقى منھا بیع . وفي بدایة عھد الشیخ حمد بن عیسى آل خلیفة وذلك 

  .العلني من قِبَل بعض أحفاده
ً ثلث ممتلكاتھ ص فیھا التي خصّ  -كذلك وصیتھ  ظھروتُ     شؤون لإلنفاق على ،  وقفا

التزامھ الدیني ، مدى على  -حیاء المناسبات الدینیة إالمساجد وأئمتھا ومؤذنیھا ، و
وأئمة المساجد والمؤذنین رجال الدین لدور وحرصھ على عمل الخیر، وتقدیره

 .   خدمة االسالم والمسلمین في من العاملین .. وغیرھم 

 :في البحرین وظروف الھجرة منھا ء تواجده بد
لساحل قبل ھجرتھ إلى ا، عائلتھ نزولھ البحرین مع وشیخ سالم سیرة ال ماتزال    

ویذكر أحد  ،یشوبھا الغموض وندرة المعلومات (برفارس) الشرقي للخلیج العربي 
الده ون االذي حل مك، البحرین في عھد الشیخ خلیفة في كان موجودا أحفاده أنھ 

م ، وعانى من تسلط عمھ 1825عام  في السلطة السیاسیة بعد وفاتھالشیخ سلمان 
 سالما  وان، في حیاتھ ل أنھ لم یمارس الحكم حتى قی، عبدهللا بن أحمد على الحكم 

أتباعھ في الكویت عندما التقي ببعض األفراد من ) ة(أي من خلیفجاء بدعوة منھ 
كان موجودا في البحرین أواخر  ا. أي أن سالم )7( ستقرار في البحرینه لإلاودع

  حكم الشیخ سلمان ، أو مع بدایة حكم ابنھ الشیخ خلیفة .
في الظھور مع بدایة أخذت الشیخ سالم  ةشخصیالمؤكد ، أن  شبھما ھو في و     

في عھد نفوذ الشیخ محمد بن خلیفة بن سلمان ، الذي خاض معارك كبیرة  تعاظم
م ، التي توفي 1834مثل وقعة سیھات ( -الذي شاركھ في الحكم  -والده وعم أبیھ 

لتأدیب أبناء  بنفسھ ،التي قادھا ھو  م)،1835( خاللھا والده ، ثم وقعة الحویلة
وقعة انتصاره في . وبعد  لك من ید أبیھمتزاع المُ عبدهللا بن احمد الذین حاولوا ان

السلطة  ستیالء علىالعلى ازه حفّ وتعاظمت شخصیتھ ، مما نفوذه ،  يقو ،الحویلة 
إلى جانب الشیخ  ستمرّ مالشیخ سالم شارك في تلك األحداث كمحارب  أنّ حتمل وی. 

أن والنوازع تجاه السلطة ، وجد عنده تلك األطماع وولكنھ لّما محمد بن خلیفة ، 
ابناء عبدهللا بن احمد عبث  البالد دخلت حالة من الفوضى وسوء األوضاع ، جراء

واضطھادھم للعباد ، واالستیالء على أموالھم وممتلكاتھم ، استشعر بشؤونھا ، 
رالھجرة من البحرین ، وكان ذلك عائلتھ ، فقرّ على نفسھ والخطرعلى الشیخ سالم 
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ً 1836عام  ة جموع كثیرة من العائالت ، فثمّ البالد  كَ رَ . ولم یكن وحده من تَ  م تقریبا
اء تلك المظالم وفقدان األمان ، استقر أغلبھا في جرّ القبلیة المعروفة ، غادرت 

  یم جنوب البصرة .جزیرة  قیس ، بینما ذھب الشیخ سالم إلى شط بني تم

حفاد بین الشیخ عبدهللا بن احمد وأب،  دمويال صراعً ، ذلك ال عالً فِ وشھدت البالد     
  . م 1842عام ، انتھى بانتصار األخیرین  )محمد وعلي ابني خلیفة بن سلمان(أخیھ 

من القبائل  المھاجرین ةدعوقاما ب، ین المذكورین الحكم للشیخ ستقرن اأبعد  و
  ،بعض فروع القبائل المعروفة تإلى البحرین ، فعادوالعائالت المعروفة إلى العودة 

وضمان أمنھم وكرامتھم ، وقد حصل ، ممتلكاتھم  بردّ د لھم تعھّ ال تمّ  بعد أنْ وذلك 
، ل ییجر ھنمن المشھادة بمن طرفھم ، ومذیلة ة موقعّ مكتوبة تعھدات بذلك فعال 

  .)8(مساعد المقیم البریطاني في الخلیج 

  : الحیاة في المھجر ، واسباب العودة إلى البحرین   

ومعیشتھ ، أثناء وجوده في البحرین قبل ال نعرف شیئا عن حیاة الشیخ سالم       
الھجرة ، وال عن مھنتھ األساسیة ، وال عن امتالكھ أي نوع من السفن !. ونرجح 

في النصف الثاني ، سلكھ الشیخ سالم في نزوحھ من البحرین  الذيأن خط الھجرة 
من ثالثینات القرن التاسع عشرالمیالدي ، ھو الطریق البري عبر المنطقة الشرقیة 

إلى شط بني تمیم .  منحدراً بالكویت ثم البصرة ،  مروراً  من الجزیرة العربیة ،
جنوب متد من یبني تمیم ، لجماعات كثیرة من  موطنٌ كما ذكرنا ، ھذه المنطقة و

المیاه العذبة  تتوافر فیھعبارة عن واٍد  و. وھ میناء بوشھر شمالالبصرة حتى 
بعض األسر التمیمیة و .كم  80یبعد عن بوشھر حوالي  اعة والمراعي . وروالز
ً . وظلت مستقرة ل اإلسالمي األوّ العھد یعود تاریخ تواجدھا إلى ، فیھ  ،  تقریبا

منتصف دیارھم قام الفرس باحتاللھم أن إلى ، وتعیش منسجمة مع بعضھا البعض 
 .، واضطھادھم وتشتیتھم عشرینات القرن الماضي 

، وال شك أنھا من معارفھ ، القریبین من جماعة منھا نزل الشیخ سالم عند  قد و    
 ومتطلباتھ إلىدعتھ ظروف العیش ثم ا یقرب من سنتین ، مھم دأقام عنو عائلتھ .

ً توجھ ال في  ھااستخدم، أو أكثرواحدة سفینة خاللھا اقتنى وإلى بلدة شیروه ،  جنوبا
 یكون  قد؛ عرف أسبابھ لم تخالف ثم حدث بینھ وبین حاكمھا لغوص على اللؤلؤ ، ا

ة رعلى إثر ذلك تركھا متوجھا إلى جزیسیاسي . وعامل  مطلب أقتصادي أووراءه 
مالذا لكثیر من األسر والعائالت القبلیة المعروفة في تلك الفترة وكانت قیس . قیس 

البلدة تحولت  وقد كما ذكرنا سابقا . ،عبدهللا بن احمد الشیخ حكم الھاربة من سوء 
مناوئة ، سیاسیة تكتالت لت تلك الجماعات ، كما شكّ ر مزدھ میناء تجاريإلى 

 . المذكورحكم الة سیطرمن عسكریا تستعد لتخلیص البحرین 
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ً الشیخ سالم قضى      مارس فیھا الغوص على اللؤلؤ ،  قصیراً  في قیس زمنا
وكان خاللھا حیث صارعنده ثالثة بتاتیل . وتجارة النقل البحري ، والطواشة ، 

إن كان قد انخرط في تلك التكتالت وال نعلم البحرین . یراقب مجرى األحداث في 
البحرین إلى  ما آل الحكم فيكنھ حال ولیھا !. ، أم ابتعد عن المشاركة فالمناوئة 

عبدهللا بن احمد أبیھم ونفیھم عم ، 1842عام أخیھ علي لشیخ محمد بن خلیفة ، وا
ً عزم على العودة ، خارج البالد  الدعوة التي وجھھا  -بحذر -إلى البحرین ، ملبیا

الشیخان إلى القبائل في قیس وفي عموم البلدات والموانئ على الساحل الشرقي 
ك وضمان برد األمال متعھداً إلى الوطن ، رجوع الللخلیج العربي (برفارس) إلى 

 األمن والكرامة لھم . 

العودة  كایةیروي لنا ح،  النوخذة إبراھیم بن یوسف بن ھاشلالمرحوم  ندعْ ھنا و    
أحد أفراد الجماعة التي رافقت وھو من والده ،  اسمعھتي ال ا، بتفاصیلھ من الھجرة

   تھ إلى البحرین :الشیخ سالم في عود

نزلوا بلدة شیروه ، ثم تمیم ، بني ذھب الشیخ سالم وجماعتھ إلى وادي  "      
آل عالق ، وبعدھا ولكنھم تركوھا بعد سنتین ؛ لخالف وقع بینھم وبین حاكمھا من 

 ً حسن استقبالھم ، وبھا ا،  ذھبوا إلى جزیرة قیس ، وأقاموا فیھا ، وكان حاكمھا طیبا
ومغاصاة لؤلؤ قریبة منھا . عذبة ، رجال معروفون . وفي قیس نخیل كثیرة ومیاه 

ویملك آل بن عجمي ثالثة بتاتیل ، استخدموھا في الغوص على اللؤلؤ وفي التجارة 
تولي الشیخ محمد بن خلیفة حكم ر بَ خَ الشیخ سالم وصل . وبعد أن  والنقل البحري

 ،لبحرینقصیرة لم على زیارة زِ ؛ ألنھ عَ انفسھم  البحرین ، طلب من جماعتھ تجھیز
 ة. وكان بصحب یوسفالذي كان نوخذاه الوالد  ،وقال لھم جھزوا البتیل الصغیر

 )أحمد بن خلیفةأبو  (خلیفة و: ابنھ محمد ، رحلة الھجرة ھذه الشیخ سالم في 
، عیسى  عميو ي)والد(، ویوسف الھاشل  أحمد بن عبدهللا) (أبووعبدهللا بن احمد 

. وعندما وصل الشیخ سالم مع جماعتھ ] ...[، وعبدالوھاب الھاشل ھیم اوالشیخ ابر
ین صداق،  منھاونزلوا ،  ]قلعة ابوماھرالجلیعة [سفینتھم عند  ورستْ إلى البحرین 

وبعد  ، الشیخان محمد وعلي ابنا خلیفة بن سلمان مب بھرحّ ك اوھن . الحكمبیت 
، مبدین رغبتھم قیس إلى مغادرة لل امنھم واستأذنا، وخ ضي یومین في ضیافة الشیمُ 

ركة " ، ابا بھم قائلین " الساعة المبفي البحرین ، فرحّ  الستقراراو العودة في 
اختیار المكان المناسب للسكن . وعند في الیوم األخیر خ علیھم ووعرض  الشی

ق ، مستقلین الحمیر ، مرورا بالبسیتن والدیر ھوا معھم إلى شمال المحرّ العصر توجّ 
حد فیھا ، وقفوا عند أ خالیا ، أل وسماھیج ، وحین وصلوا منطقة قاللي ، وكانت براً 

 ،لنا " مر، یجوز: " ھذا المكان ، یاطویل الع خوللشیسالم الشیخ  وقال ]التلة[العدامة 
" الشیوخ آل خلیفة ، : سالم الشیخ ، ثم قال  " هللا أعطاكم إیاھا "  :علیھ وا ردّ ف
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من الشرق ". وفي حمایتھا ، واحنا علینا  ]الغرب[علیھم حمایة البحرین من ِجْبلة 
قھوة  وسكر وطحین و رزالیوم التالي ، أمر الشیوخ بتزویدھم بالمؤنة الغذائیة من 

  ،لمغادرةلاستأذنوا ، وارتاحوا حتى العصر، الغداء  واتناولأن . وبعد ھا غیروھیل و
جابھم الشیخ سالم : بأنھم سیعودون إلى فأوألح علیھم الشیوخ البقاء مدة أطول ، 

حتى عوھم ، ومشى معھم الشیوخ قلیلة . وبعد ذلك ودّ   البحرین في غضون أیام
وصلوا في لباكر غادروا الجلیعة ، و. وفي الصباح امكان رسو سفینتھم ، الجلیعة 

قیس ، وبادروا بجمع اغراضھم ، وحّملوھا في البتاتیل الثالثة ،  إلىالیوم التالي 
وبعد أیام قلیلة توجھوا عائدین ثانیة إلى البحرین ، بعد أن ودعوا شیوخ قیس 

تجھیزات البناء من سعف في قاللي وأعیانھا . وعندما وصلوا البحرین ، وجدوا 
وكانت ُمعّدة للسكن المؤقت .  ]أكواخ من سعف النخیل[ید وحبال ، وبرستیة وجر

لم یكن فیھا نخیل ، فقام الشیخ سالم وابنھ محمد بتعمیر فیھا نزلوا عندما قاللي 
  )9( ".النخلین الشمالي والجنوبي 

 ،عن أبیھ كما سمعھا ھذه روایة المرحوم إبراھیم بن یوسف الھاشل ، رواھا       
ونلمس فیھا االستقبال الطیّب ، والتقدیر واالحترام ، الذي حظي بھ كما ذكرنا ، 

في  الشیوخ ، عند زیارتھ األولى الستطالع رأي قرباءالشیخ سالم ومرافقیھ من األ
قامة ، وإلفیھا منطقة قاللي للسكن لھ  ھبتْ وُ  خاللھاعودتھ النھائیة إلى البحرین ، و

رده على عند الشیخ سالم د عَ جاء في وَ كما عسكري لحمایة البحرین أو برج قلعة 
، الشیخ سالم معرفة مسبقة ببالشیوخ بذلك . وتوحي أجواء الترحیب والكرم  متكرُّ 

 قبائل والعشائر فیھا .أعیان وزعماء البین في المنطقة ، ووبالمكانة التي یتمتع بھا 

ھیم الھاشل ، عن أبیھ المعاصر والمرافق ھذه الروایة التي نقلھا المرحوم إبراو    
ً توضیحفیھا نجد  ..في رحلة العودة من الھجرة للشیخ سالم بن درویش  فیھ ال زیف  ا

االفتراءات ، واألكاذیب  نشردأب على وردا على بعض من ، للوقائع التاریخیة 
 .ومكانتھ الشیخ سالم  سیرةعن وفي المواقع اإللكترونیة ، ، ، في الكتب إشاعتھا و
 أنّ  : نَ تبیَّ  . كما!على یده قریة قاللي خاللھا سست التي اُ لظروف إجالًء لكذلك و
جمیع  دتوحّ تأثیرھا في  -التي لقیت التقدیر واالحترام من لدن الشیوخ  -ھذه عودتھ ل

كبیر سكاني  عتجمّ ل قاللي مركزاً صارت و.  تھرئاسفي البالد تحت فروع المنانعة 
التي ة البحرین ، إلى جانب وجود عدد من العائالت واألسر المناعیّ في للمنانعة 

  ة قاللي .نشا ربما قبلوالمحّرق والحد ،  تستوطنا

 احمد علي المنّاعي                                                                                               
 2016 نوفمبر  12                                                                                 
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 الھوامش:

: من أن المنانعة نزحوا من  75مؤلف كتاب ( لمحات من تاریخ قطر) ص  ناصر بن علي آل ثاني ،أشار الشیخ  )1(
 – كما یذكر لوریمر في دلیل الخلیج .قدیم في البحرین البحرین بعد احتالل الفرس لھا . وھذا یعني أن وجودھم 

عام        : أن إحدى العوائل من أحفاد المنانعة تشیعت بعد احتالل الفرس للبحرین  795ص -2القسم الجغرافي ج
 م1602

               مبارك عمرو العماري والمؤرخ شاعر الوحرره أجراه  -مع النوخذة إبراھیم بن یوسف الھاشل لقاء  )2(
 م5/11/1981في 

ھو النوخذة إبراھیم بن .  م1985أجراھا أحد أقاربھ عام  –مقابلة مسّجلة مع المرحوم ابراھیم بن یوسف الھاشل  )3(
م 1887ولد عام كان لدیھ سفینة (بوم) یعمل علیھا ، في النقل التجاري . اعي ، یوسف بن ھاشل بن عجمي المنّ 

 .م1991وتوفي عام 
 م .1924ھـ 1342كتاب التحفة النبھانیة ط   )4(
رسالتان من محمد بن ثاني حاكم قطر ، األولى موجھة إلى المقیم السیاسي البریطاني في الخلیج ، واألخرى إلى  )5(

وكیل المقیمیة البریطانیة في بوشھر ، تفیدان باستالم رسالتین : األولى من الشیخ عیسى بن علي ، والثانیة من 
لك الرسالة التي بعث بھا الشیخ محمد بن خلیفة وكذمن سالم بن درویش ، حول الصلح بینھ وبین البحرین . 

البحرین حكام المكانة السیاسیة التي یتمتع بھا الشیخ سالم لدى اإلدارة البریطانیة بأبوشھر . وھذا یدل على 
 . باب وثائق،  almannai.netالمنانعة موقع أنظر  . والخلیج عامة 

 منشورة في باب سیر وتراجم على موقع المنانعة . -اعداد بشار الحادي  -راجع سیرة الشیخ سالم بن درویش  )6(
 م2001یولیو 10اجراھا الكاتب بتاریخ  -المناعي مقابلة مع المرحوم عبدالرحمن بن حسن  )7(
      توجد لدى بعض الجماعات القبلیة في البحرین مثل ھذه التعھدات .  )8(
 م1985أجراھا أحد أقاربھ عام  –اشل مقابلة مسّجلة مع المرحوم ابراھیم بن یوسف الھ )9(

 الملحق :   *

 ( عبده سالم بن درویش) :مكتوب داخلھ و : صورة لختم الشیخ سالم بن درویش  
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