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 1م)1821-1794عھد الشیخ سلمان بن أحمد آل خلیفة (المشاركة الشعبیة في 
 
 

العربیة على إبراز دور القیادة في تسییر شؤون اإلدارة والحكم، دون ترتكز الثقافة التاریخیة 
بذل جھود موازیة للحدیث عن دور المجتمعات في تحقیق الرقي واالزدھار، وعن موقف ھذه 

 الشعوب من حكامھا. 
 

وقد أدت ھذه الظاھرة إلى إغفال عناصر رئیسة في السرد التاریخي المعاصر، ومن ذلك؛ 
ب من المشاریع اإلصالحیة التي تبناھا الحكام عبر مختلف العصور، معرفة موقف الشعو

 وتحدید نمط العالقة بین الحكم والشعب.
 
ویمكن مالحظة ذلك من خالل تركیز المصنفات التاریخیة المحلیة على المعارك التي وقعت  

 نع یق النصر فیھا؛ وإھمال الحدیثبالبحرین في القرن التاسع عشر، ودور القیادة في تحق
موقف الشعب من تلك األحداث، وما تمیزت بھ العالقة بین السلطة والمجتمع من تعاون 

 وانسجام. 
 

فقد سار الشیخ سلمان على نھج والده الشیخ أحمد الفاتح في ترسیخ مبدأ الشورى في شؤون 
الحكم، مما كان لھ أبلغ األثر في نفوس الرعیة الذین أظھروا الوالء لقیادتھم، وتجلت ھذه 
المشاركة بصورة واضحة في الوفد الذي صاحب الشیخین: سلمان وعبد هللا ابني أحمد الفاتح 
إلى الدرعیة للتفاوض مع حاكمھا؛ إذ كان في معیتھم وفد من وجھاء البحرین وعلى رأسھم: 
الشیخ عبد هللا بن خلیفة آل خلیفة، وخلیفة بن مبارك الفاضل، وعبد الجلیل بن یاسین الطبطبائي 

عر المشھور، وعبد الرحمن الذوادي، ومحمد بن صقر المعاودة، وكلیب البجادي، وسلمان الشا
بن ارقیا وزیر الشیخ سلمان، والسید یوسف بن سید سلمان بن ارقیا وزیر الشیخ عبد هللا وكان 

 2م.1810ھـ/ مارس 1225خروجھم في آخر محرم سنة 
 

م، لم ینفرد 1810زو البحرین عام وعندما وردت أنباء تجھیز ارحمة بن جابر وحلفائھ لغ
الحكام بالقرار العسكري، بل عقدوا مجلساً ضم وجھاء البحرین للتشاور في األمر، وفي ذلك 
یقول الخیري: "فنادى المنادي بالبحرین یأمر باالستعداد للحرب ودفع العدو عن البالد، فھبت 

ن أسطولھم الحامي حمى القبائل المعروفة لإلجابة وجھزوا عدتھم وعدیدھم وأصلحوا شأ
حوزتھم، وبلغ الحماس من الناس أشده، وثارت في قلوبھم األحقاد الكامنة على رحمة ودسائسھ 
ً للنظر فیما ھو األصلح: انتظار العدو إلى أن  العظیمة، ولما أكملوا استعدادھم عقدوا مجلسا

ھاب إلیھ ومالقاتھ في یصلھم إلى عقر دارھم، أو الذھاب إلیھ... وبعد األخذ والرد، تقرر الذ
 3البحر".
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وقد برز في عھد الشیخ سلمان بن أحمد آل خلیفة العدید من الوزراء والوجھاء الذین كان لھم 
دور في إدارة الشؤون المحلیة ورسم السیاسة الخارجیة للبالد؛ فباإلضافة إلى دور آل ابن 

للسید عبد الجلیل بن یاسین  م، كان1783ارقیا في اإلدارة المحلیة بالبحرین منذ فتحھا عام 
م) الدور األھم فیما یتعلق بالعالقات الخارجیة للبحرین؛ إذ أنھ مثّل 1853الطبطبائي (ت 

الشیخان: سلمان وعبد هللا آل خلیفة في توقیع المعاھدات مع القوى اإلقلیمیة والدولیة، وظھر 
ثم برز دوره في  م،1810اسمھ كأحد أبرز أعضاء الوفد المفاوض لحكام الدرعیة عام 

م، حیث نجحت مساعیھ في إقناع السید 1816المفاوضات التي أعقبت معركة المقطع عام 
 سعید بالعدول عن مھاجمة البحرین، واستطاع أن یخلّص رجال البحرین المحتجزین لدیھ.

 
 وقد تحدث النبھاني عن دور السید عبد الجلیل في ھذه الحادثة بقولھ:

إلى جزیرة قیس بلغ خبره لحاكم البحرین الشیخ سلمان بن أحمد،  "فلما وصل (السید سعید)
فأرسل لھ وفداً من وجھاء البلدة تحت رئاسة السید یاسین الطباطبائي والشیخ حمد بن عبد هللا 
بن أحمد، فذھب الوفد إلى جزیرة قیس وتفاوضوا معھ في الصلح، فتم بینھما الصلح على ما 

ً ع ً فقبلوا ذلك منھ، ثم في یرام، ولكن فرض علیھم مبلغا ً من الدراھم یؤدونھ إلیھ سنویا ظیما
الوقت نفسھ تنازل لھم عن ثالثة أرباع مطلوبھ كرامة منھ للوفد في خبر طویل، وأطلق سراح 

 4المسجونین من أھل البحرین ورجع إلى مقر حكمھ".
 

اقة مع ات الشم مثّل السید عبد الجلیل الطبطبائي حكام البحرین في المفاوض1820وفي عام 
بریطانیا والتي أسفرت عن توقیع معاھدة السالم العامة، واستمر السید عبد الجلیل یؤدي دوره 
في البحرین بصفتھ وكیالً لحاكمھا في الشؤون الخارجیة حتى غادرھا على خلفیة أحداث سنة 

 م. 1843
 

رین بة حكام البحوفي خطاب إلى أحمد السدیري أمیر األحساء؛ تحدث السید عبد الجلیل عن مح
لھ ومكانتھ لدیھم، وحرصھم على بقائھ عندھم، بقولھ: "واخترت منھا النقلة، وإن كانت مثلة، 
وأعملت سفینة الرحالة، فمنعني والتھا من االرتحال، ولم أفلت منھم إال بنوع من االحتیال، 

 5حرصاً على إقامتي فیھم فأواخیھم".
 

، 1756القوى العربیة في الخلیج العربي عام  وقد صف القنصل الھولندي نیبھاوزن حكام
بأنھم: "یمتازون بالبعد عن االنفراد بالسلطة أو الطغیان، لذا نجد أنھم ال یتخذون قراراتھم 

 6دون الرجوع إلى رأي البارزین منھم وكبار السن ذوي الخبرة".
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عبیة یعود الش والحقیقة ھي أن سلوك حكام البحرین في ترسیخ مبدأ الشورى وتشجیع المشاركة
إلى فترة سابقة لحكم الشیخ سلمان بن أحمد آل خلیفة؛ إذ تؤكد المصادر بأن والده الشیخ أحمد 

إال عندما وردتھ اتصاالت  1783الفاتح، لم یعمد إلى التحرك بقواتھ لفتح البحرین عام 
أن أھل ب ومراسالت من أھل البحرین یطالبون بقدوم قواتھ لبسط األمن فیھا، إذ یؤكد الخیري

البحرین: "كتبوا آلل خلیفة بالزبارة یثبتون عزائمھم ویستنھضون ھممھم ویحثونھم على 
اإلقدام المتالك البحرین، ووعدوھم بالمساعدة وتسھیل أسباب التملك بكل ما ھو في اإلمكان، 

 7وأفھموھم بأن البالد خالیة ممن یعول علیھم في القتال".
 

عدة جلسات تشاور مع رجالھ لمعرفة رأیھم في التوجھ نحو  وكان الشیخ أحمد الفاتح قد عقد
البحرین، تأكیداً منھ على الدور األساسي للشعب في تقریر األمور المصیریة والمساھمة في 
اتخاذ القرار، ویمكن حشد عدد كبیر من االقتباسات التاریخیة التي تؤكد ترسیخ مبدأ الشورى 

، وھو 1783لیھا مؤسسة الحكم في البحرین منذ عام الذي یعتبر من أھم األسس التي قامت ع
 ما سیتم توضیحھ في حلقات قادمة بإذن هللا.
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