
 اعيمحـّمد بن سالم بن درویش المنّ الشیخ 
ً  ولد في نھایة العقد األول من القرن التاسع عشر المیالدي - ، وتوفي عام  تقریبا

 م  . 1898الموافق  ،ھـ  1315

 ة : علي و درویش ، الذي توفي قبلأوالد الشیخ سالم ، ولھ من اإلخو حدأھو  -
بقلیل ، أما أخوه علي فعاش بعده ، وكان موجوداً حتى السادس من ابریل  والده
. ولھ من األخوات : ثاقبة وفاطمة وھیا . أما أمھ فھي كلثم بنت  )1(م 1899عام 

 .عیسى .. 

تولى مشیخة قبیلة المنانعة في البحرین بعد وفاة والده الشیخ سالم بن درویش  -
 ، سس قریة قاللي في اربعینیات القرن التاسع عشر المیالديم) ، مؤ1873(
 نیالشیخشارك مع ، و ف بشجاعتھ وقوتھ وشدة بأسھ في الحروبالذي ُعرو

مد محمد وعلي آل خلیفة في معظم المعارك التي وقعت في عھدھما ، كما اعتُ 
ً لھما في عدد من القضایا التي تتعلق بتوطید األمن والس ً سیاسیا م ؛ بین لوسیطا

البحرین والبریطانیین من جھة وبین البحرین وحكام البلدان المجاورة من جھة 
 أخرى .

دامسة  امعركت :منھاسالم ،  والدهشارك في أغلب المعارك التي خاضھا  -
ومشاركة فعالة في الدفاع عن ، والدوالب ، حیث كان للمنانعة فیھما دور كبیر 

 البحرین وحمایتھا من األعداء الخارجیین .

منھن موزة بنت محمد بن غانم المناعي ، وانجبت لھ: أحمد  تزوج أربع نساء ، -
أنجب منھما: ناصر تزوج من إمرأتین أخریین ، و وجاسم وعائشة وشیخة .

. لتي لم ینجب منھااحصة بنت احمد ،  ھيف. أما الزوجة الرابعة ومنصور وحسن
عند نزولھ  والدهوعاش مع عائلتھ وأوالده في القلعة والمنزل اللذین اسسھما 

بعد وفاة جده سالم ، وھو اكثر أوالده مسؤلیة الوقف قاللي . وتولى ابنھ ناصر 
رز شیوخ الدین في األحساء ، تعلیماً ، حیث درس الفقھ والعلوم الدینیة على ید أب

رضت عُ وقد ، التي تحتوي مئات الكتب والمخطوطات وورث عن جده مكتبتھ 
، أوائل ثالثینیات القرن  اإلنجلیزتولى سثم ا،  وفاتھ بعدللبیع في المزاد العلني 

 راق وثائقیة واسلحة وذخیرة مخزنة في المنزل . وأعلى ماتبقى من الماضي ، 
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تعرض الشیخ محمد بن سالم إلى ضائقة مالیة اضطرتھ إلى  والده وفاة بعد -
االستدانة للصرف على عائلتھ الكبیرة وأقاربھ وأفراد حاشیتھ ، وذلك بعد أن 

من عقار األراضي والنخیل ؛ حیث أوقف والده الشیخ سالم معظم  الدخلضعف 
من یتولى رعایتھ من إمامة وأذان على وقاللي  مسجدأمالكھ الخاصة على 

 أضحیات وقراءة القرآن في رمضان ،من ؛ الدینیة  شعائرللصیانة ، وأداء و
ً  زادهو .لمحتاجین من عائلتھ وغیرھم مساعدات لتقدیم الو انقطاع المعونة  ؛ عبئا

التي یقدمھا الُحكم لرؤساء العشائر مع بدء فرض السیطرة البریطانیة الكاملة 
طلبت المحكمة من جمیع ورثة الشیخ سالم  -محمد  -على البحرین . و بعد وفاتھ 

محمد بن المرحوم بیع النخل المسمى بالقفول ؛ من أجل الوفاء بالدین الذي على 
ذو الحجة  3بتاریخ النخل المذكور سالم من میراثھ في ھذا النخل . وتم بیع 

، من خالل عرضھ في المزاد العلني  -أي بعد وفاتھ في العام نفسھ  -ھـ 1315
اشتراه الوجھیان : حسین بن سلمان بن مطر وولده سلمان بن حسین بن قد و

 . )2(روبیة  مطر، بستة عشر قراناً ، أي ما یساوي ستة آألف وأربعمائة

، وھي بـ (عین محمد بن سالم )  ةفوعرالمعین المن آثاره القدیمة في قاللي ،  -
من نخل صالح بن  جنوبيالطرف ال جداً ، وتقع في الطبیعیة القدیمةمن العیون 

المؤرخ االنجلیزي لوریمر في (دلیل الخلیج)  ، بقولھ :  ذكرھا  وقد .نجم المناعي 
عین محمد بن سالم ینبوع صغیر ماؤه عذب ، تقع على بعد نصف میل غرب " 

في الخرائط  كما أشیر إلیھا.  )3( على مساحة صغیرة داخل األرض) ،قاللي
وبقي یشار إلیھا على الخرائط حتى عام ،  م 1904منذ عام للبحرین الجغرافیة 

بأنھا : عبارة عن المعمرین شھود العیان من أھالي قاللي . ویصفھا  )4( م1937
وكانت في بدایة .  الصخور بسور منینبوع ماء عذب وسط حفرة سطحیة محاطة 

، واستغلت في ري نخل سالم بن درویش موردا للشرب استصالحھا تستخدم 
اسماك وجود الجنوبي ، ثم استُغني عنھا بعد حفر بئر خاصة بھ . ولكن بعد 

للغسیل وطفیلیات صغیرة فیھا امتنع األھالي عن شرب میاھھا ، واستخدموھا فقط 
التقرحات الجلدیة ، الستحمام ، ویشاع عن میاھھا أن لھا قدرة على شفاء وا

أن األسماك  وجدواحیث ،  " عین رحموه "  أو " عین الرحمة " فأطلقوا علیھا
التي یصعب شفاؤھا على سطح الجلد ؛ عالج القروح تقوم بالصغیرة ھي التي 

حولھ األسماك الصغیرة تجمع المصاب في مائھا ت س المریض الجزءَ فحین یُغطِ 
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صحة ذلك . ولم یتحقق أحد من وتأخذ في أكل بقایا القشورالمتخلفة عن القرح 
بفعل األسماك الصغیرة ، أم أن العین تحتوي على ذلك كان  ذاإفیما ، لتفسیرا

.. غیر أن ھذا العالج  ! ع في شفائھاأمالح معدنیة تعمل على تطھیر القروح وتسرَ 
ات ل بھ في بعض المصحّ عمَ ستخدم فیھ نوع من األسماك الصغیرة ، یُ الذي یُ 

 الحدیثة في الخارج . 

. ویقول )5( م 1937حتى عام یھا باسمھ لخرائط الجغرافیة تشیر إلواستمرت ا    
 ات من القرن الماضي .یالخمسین قاللي أنھا بقیت حتى أوائل يلامن أھمعمرون ال

شارك في كل المعارك التي خاضھا والده في عھد محمد وعلي ابني خلیفة بن  -
ً ستمر یعمل او،  م1843سلمان ، اللذین تولیا الحكم عام  ً  وسیطا حتى بدایة  سیاسیا

ً كماحن یّ عُ الذي ، الشیخ عیسى بن علي  عھد  . )6( م1869عام  لبحرینعلى ا ا

من عائلة الھاشل من  لشخصیاتفي ھجرتة مع عائلتھ وبعض أ والده رافق -
الشرقي من الخلیج العربي (بر فارس حالیا) ، ساحل البنعجمي المنانعة ، إلى ال

ومنھا قبائل سكنھ قبائل عربیة مھاجرة منذ العھد اإلسالمي أألول ت تكانذي ال
ھجرتھم من البحرین في تلك الفترة  ت. وكانبني تمیم التي ینتسب إلیھا المنانعة 

بسبب اشتداد الخالف بین الحاكم عبدهللا بن أحمد وأبناء عمھ محمد وعلي ابني 
ابناء عبدهللا م الفترة تحكّ  . وخالل ھذهم 1834الذي توفي عام ، خلیفة بن سلمان 

وجھاء القبائل  وااضطھدبن احمد في إدارة البالد ومارسوا الظلم على الناس ، و
ً ممتلكاتھم ، سلبوا و والتجار  .)7( معارضتھم القویة لسوء سلوكھم في الحكمل انتقاما

اضطرت إلى الھجرة عام وكان منانعة البنعجمي ضمن المجموعات القبلیة التي 
حیث استقروا في شط بني تمیم فترة قصیرة ، ثم انتقلوا إلى بلدة  ،م 1837

شیروه ، وھناك صنعوا لھم ثالثة بتاتیل (سفن خشبیة) ، ومارسوا الغوص على 
. وبعد سنتین لم تطب لھم اإلقامة في ھذه البلدة ، بسبب نشوب خالف مع  اللؤلؤ

ُمع كبیر فیھا یوجد  التي كانحاكمھا من آل عالق ، فانتقلوا إلى جزیرة قیس ،  تجُّ
ألشھر العائالت القبلیة المھاجرة من البحرین وغیرھا من بلدان الخلیج ، وحیث 

. وبعد أن العامرة القرب من مغاصات اللولؤ، وتجارتھ ، وتوافر الماء والبساتین 
م ، 1843تغلب الشیخ محمد بن خلیفة على عمھ الشیخ عبدهللا بن احمد عام 

یا إلى استرضاء مع أخیھ علي بن خلیفھ  ، سعَ  مشاركةً  البحرینوتولى حكم 
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العائالت القبلیة المھاجرة ودعوھم إلى العودة إلى البحرین ، بضمان احترام 
كرامتھم ورد ممتلكاتھم المنھوبة . وقد عاد معظم ھؤالء المھاجرین ، في فترات 

بالد بفترة الذین عادوا بعد استقرار المختلفة ، ومن ضمنھم منانعة البنعجمي 
لقي سالم بن درویش من الشیخین استقباال وحفاوة طیبة باعتباره . ووجیزة 
 ً ً  محاربا لھا دور بارز في فتح كان ونفوذ ، مكانة وورئیس قبیلة ذات  شجاعا

ختیار مكان إلقامتھ ، فاختار منطقة قاللي التي كانت خالیة طلبا منھ ا، والبحرین 
ومنازل ، منزل لھ انشاء وقام ب -ھذا االسم  وھو من أطلق علیھا –عمران من ال

ً ـأخرى لبقیة عائلتھ وأتباعھ ، وشیّ   د في الطرف الشمالي الشرقي من منزلھ برجا
 ً  .)8(للمراقبة ولحمایة البحرین من األعداء  عسكریا

 وفـاتـھ :  -

بن ال لھ (اعر یقام. ورثاه ش1898الموافق ، ھـ 1315سنة  -رحمھ هللا  -توفي  -
 منھا ھذان البیتان :، حمدان) بقصیدة 

         ُ  طـوا على قـبره بنیـّةابكوا على محـّمد یالنعیم    حـ

 )9(یاكسوٍة من ھند بالفـین     یا قـرحـٍة مـالھـا دویــّة          

 

 إعداد: أحمد علي المناعي  ........................................................
 المصادر:

وثیقة إقرار من علي بن سالم بالوقف الموصى بھ من والده لمسجد قاللي وإمامھ عبدالرحمن بن الشیخ محمود،    – )1(
 م1899/ 6/4الموافق  -ھـ 1316ذي القعدة  25مؤرخة 

 م1898/ 25/4ھـ الموافق 1315/ 3/12وثیقة بیع نخل القفول مؤرخة    – )2(
 1967ط الدوحة  – 1607ص – 4الجزء –سم الجغرافي الف –ج ج لوریمر  –دلیل الخلیج    – )3(
 Records of Bahrain :المصدر –مجموعة خرائط بریطانیة للبحرین    – )4(
 المصدر السابق ..   – )5(
 :المصدر –ورد فیھما ذكر سالم بن درویش ، وثیقتان تتعلقان بموضوع السلم واألمن مع الدول المجاورة   – )6(

Records of Bahrain - . منشورتان على موقع المنانعة 
قالئد النحرین في تاریخ ( ، وكتاب  149ص  )التحفة النھانیة(: كتاب في  ى ھذهعن فترة الفوضذكرانظر ما  – )7(

 م .2013ط  -270ص  –تحقیق دكتور بشیر زین الدین  -لناصر الخیري ) البحرین 
تفاصیل عن ھجرة البنعجمي المنانعة إلى الساحل الشرقي للخلیج العربي وعودتھم في بدایة عھد محمد بن خلیفة ،    – )8(

م ، 1983وتأسیس قاللي ، مذكورة في مقابلتین أجریتا مع ابراھیم بن یوسف الھاشل أألولى سنة واستقبالھم بحفاوة ، 
 م .1985والثانیة سنة 

 م2008مة السلیطي ، في مقابلة معھا سنة عن روایة للباحثة فاط   – )9(
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 ملحق :

م تظھر فیھا عین محمد بن سالم ، التي تقع جنوب نخل 1904* خریطة مؤرخة 
 : صالح بن نجم المناعي
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