المالع واألبراج الحربٌة
شواهد على الوجود التارٌخً للمنانعة
المنانعة من المبائل التً نزحت من وسط الجزٌرة العربٌة منذ ما ٌمرب من ستة لرون  ،وهً
لبٌلة محاربة اهتمت ببناء وتعمٌر المالع أواألبراج الحربٌة فً األماكن الرئٌسٌة التً تواجدت
فٌها ؛ وذلن للدفاع عن وجودها والمحافظة على موالعها  .وٌعد تراثها هذا جزءا من تارٌخ الوطن
الذي تعٌش على ترابه  .ومع أن جمٌع تلن المالع واألبراج اندثرت  ،إال أنها تظل شاهدة على عمك
تواجدها وأصالة إنتمائها  .وٌشٌر بعض المؤرخٌن إلى وجود لدٌم لبعض فروع المبٌلة على ساحل
الخلٌج العربً منذ بداٌة الغزو الفارسً لجزر البحرٌن  ،فً عشرٌنات المرن السابع عشر
المٌالدي  .ولد توزعت المبٌلة فً سكناها على أماكن عدة  ،منها  :جزٌرة البحرٌن  ،وشمال لطر ،
واستمر البعض منها فً منطمة األحساء  ،كما ٌروى أن جماعة من المنانعة نزحت إلى جنوب
العراق  .ولد انخرطت أغلب فروع المبٌلة فً الصراعات المبلٌة التً سادت المنطمة منذ الغزو
البرتغالً فً بداٌة المرن السادس عشر المٌالدي وحتً ظهور الدوٌالت  ،واستمرارها أواخر المرن
التاسع عشر المٌالدي بفعل السٌطرة البرٌطانٌة المباشرة علٌها .
ولد أدت األحداث والولائع التً عاشتها المنطمة إلى نشوء مراكز تجمع هامة للمنانعة  ،كان من
الطبٌعً أن ٌكون لها هذا التراث المعماري العسكري  ،الذي و ِجد بدافع حماٌة كٌانها أوال  ،وبعد
نشوء الكٌانات السٌاسٌة  ،صار جزءا من حماٌة الوطن والدفاع عنه  .وتكون خالل هذا الزمن
مراكز لجماعات عدة فً بلدان الخلٌج  ،برز منها على الخصوص مركزان  :أبوظلوف فً لطر ،
ولاللً فً البحرٌن  .وحظً هذان المركزان (ابوظلوف ولاللً) بشهرة واسعة فً سجل التارٌخ
المبلً لمنطمة الخلٌج  ،لكثرة ما مر بهما من ولائع حربٌة واحداث سٌاسٌة وصراعات اجتماعٌة ،
وكذلن  ،لبروز شخصٌات مرمولة لعبت ادوارا مهمة فً تارٌخهما  ،إضافة إلى ما خلفته هذه
التجمعات من تكتالت سكانٌة مترابطة فً عاللاتها اإلجتماعٌة  ،ومتعاونة فً حٌاتها المعٌشٌة ،
وما تركته أٌضا من تراث عمرانً كبٌر من المالع واألبراج العسكرٌة  ،وغٌر ذلن  :من دور
العبادة  ،وبساتٌن النخٌل واآلبارالمحفورة والعٌون االرتوازٌة  ،ال نعرف شٌئا عن تارٌخ بعضها ،
ولد دخل معظمها ضمن الولف والنفع العام  .وهذا التراث الكبٌر شاهد بارز على عمك تارٌخ
المبٌلة فً هذه المنطمة .
أول ا  :المالع فً شمال لطر :
النزول األول للمنانعة فً بر لطر  ،كان فً الشمال منها  ،فً مولع ٌطلك علٌه الٌوسفٌة ،
والنعلم إن كان هذا المسمى ٌعود إلى المكان  ،أم جاء بعد تسمٌة المرٌة  .والٌوسفٌة مكان تكرر
اسمه فً العراق وفً بلدان عربٌة أخرى  .وهذة المرٌة التارٌخٌة  ،تنازعت حول تأسٌسها عدة
مجموعات لبلٌة ؛ كل ٌدعً أنه أول من سكنها ! .كما أن هنان نزاعا حول أول من بنى الملعة
المسماة باسمها ! ..ولسنا فً وارد التعرض له  ،لحساسٌته التأرٌخٌة أوال ،ولعدم توافر الوثائك
والمصادرالموثولة التً تحسم الجدل حوله  ،وترجح أحمٌة طرف على آخر.
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ولد وردت ألدم إشارة جغرافة عن هذه المرٌة (الٌوسفٌة ) فً كتاب الرحالة الغربً نٌبور:
(وصف ألالٌم شبه الجزٌرة العربٌة)  ،حٌث ٌذكر  " :تعٌش لبٌلة آل مسلم العربٌة بٌن ملن لبٌلة
بنً خالد وبالد عمان  ،وتخضع لها األماكن التالٌة  :لطر  ،حوٌلة ٌ ،وسفٌة  ،وفرٌحة " )1( .
وعن تواجد المنانعة فً لطر فً هذه الفترة  ،أي فً زمن حكم بنً خالد لشرق الجزٌرة العربٌة،
فمد ورد ذلن فً رسالة من الشٌخ إبراهٌم الخلٌفة ٌرد فٌه على سؤال وجهه إلٌه المؤرخ الكوٌت
عبدالعزٌز الرشٌد  :أٌن كان نزول العتوب فً لطر عام 1666م ؟ فٌجٌبه الشٌخ ابراهٌم بالمول :
" ..ومن هنا ٌمكنكم الحكم على عدم صحة الرواٌة التً ذكر فٌها أن آل صباح مروا على الزبارة
لبل نزولهم الكوٌت  ،وكذلن رواٌة أن (آل مناعً) حكام لطر  ،مع أن حكام لطر آنذان آل مسلم
المعروفٌن فً لطر  . )2( " ..ففً هذه اإلجابة إشارة إلى وجود رواٌة تمول بحكم المنانعة لمطر فً
ذلن الولت ! وبغض النظر عن صحة هذه الرواٌة  ،فإن فً رد الشٌخ إبراهٌم إلرار بتواجد المنانعة
ذات مكانة كبٌرة  ،جنبا إلى جنب مع لبٌلة المسلم فً ذلن الولت .
كما جاء فً كتاب (عرب الخلٌج ) من تألٌف ب .ج .سلوت  ،نمال عن بعض المصادر
الغربٌة  ،ماٌلً .. " :وتذكر خرائط ووثائك المرن الثامن عشر بعض األماكن بٌن لطٌف
والشارلة  ،لم نتمكن من تحدٌدها بصورة مؤكدة  ،وهً ٌوسفً [ usufiالٌوسفٌة] [و] فراحٌن
[ Ferayhinالفرٌحة] على خرٌطة نٌبور وجوهار  ،فً التمرٌر الهولندي الذي ٌعود تارٌخه إلى
عام 1656م  .والمنطمة التً تمع فٌها معظم األمكنة المذكورة فً المصادر األوربٌة  ،هً امتداد
ساحل لطٌف ممابل البحرٌن " )3( .
وعن بداٌة سكن المنانعة فً الٌوسفٌة ٌ ،ذكر الباحث جاسم بن عبدالرحمن المناعً فً ممالة له
فً الشأن نفسه  .. " :أما سكان البلدة [الٌوسفٌة] فً عام 1671م  ،وما حولها  ،فهم جمٌعا ا من
المنانعة  ،وكان شٌخ المكان فً ذلن العهد (صالح بن دمحم المناعً ) جد آل صالح  ،ومن ذرٌته
الٌوم فً أبو ظلوف  :آل حمد  ،آل بن هندي  ،آل نجم " (. )4
وٌؤٌد الرأي السابك الدكتورعبدهللا بن حسٌن السادة فً ممالة له عن تارٌخ لبٌلة السادة فً لطر
بالمول  " :هاجر جد المبٌلة (السٌد احمد بن كاسب) من العراق لبل  321سنة تمرٌبا ا  ،على إثر غزو
فارسً لجنوب العراق  ،وكان سنٌا ا على مذهب اإلمام الشافعً  ،ومر بالكوٌت ولم ٌـمـم فٌها طوٌال ،
وبعد وفاة زوجته أم هاشم  ،سافر عبر البحر  ،مرورا على المنطمة الشرلٌة فالبحرٌن إلى أن وصل
لطر  .وكان بصحبتة ابنه األكبر هاشم  .سكن السٌد احمد لرٌة الٌوسفٌة الوالعة جنوب لرٌة أبً
الظلوف حالٌا ا  ،وعاش هنان مع لبٌلة المنانعة وتزوج منهم  ، )5( "..أي أن المنانعة كانت هً
الجماعة الغالبة المتواجدة فً الٌوسفٌة عند مجًء الجد الكبٌر للسادة  ،نازحا من العراق إلى لطر لبل
 023سنة  ،أي فً الفترة نفسها  ،إبان حكم آل المسلم لمطر.
 -1للعة الٌوسفٌة :
تمع للعة الٌوسفٌة فً شمال لطر ،إلى الغرب من بلدة الروٌس ،بنحو كٌلومتر واحد ،وتطل على
2

الساحل الشمالً مباشرة  .وكل ما هو موجود من هذا المولع هو أسس لملعة مبنٌة بالحجارة
الجٌرٌة والطٌن فمط  ،كما أن الملتمطات السطحٌة التً تم العثور علٌها هنان من شمف الفخار ،
ٌعود تارٌخها إلى المرن الثالث عشر الهجري  ،المرن التاسع عشر المٌالدي ( . )6وفً ذلن
داللة على لدم السكن فً هذه البمعة من األرض المطرٌة.
أما عن الشكل العام لملعة الٌوسفٌة فٌذكر الباحث محمود رمضان  ،خبٌر اآلثار والعمارة
اإلسالمٌة  " :تتكون الملعة من مساحة مستطٌلة تحتوي أربعة أبراج ثالثة منها مستدٌرة  ،أما
البرج الرابع فهو مستطٌل  ،ولد اندثرت اآلن  ،وفً حالة سٌئة من الحفظ " ()6
وورد فً وثٌمة منمولة من تمرٌر آثاري للرحالة الغربً (أرٌن شلترخ)  ،الذي زار لطر عام
7491م  ،وشاهد آثار للعة الٌوسفٌة  ،ولام برسمها بالحبراألسود بشكل تفصٌلً وكتب عن
تارٌخها ،وذكر عنها ما ٌلً  " :تم إنشاء للعة الٌوسفٌة سنة 1738م على الساحل الشمالً
الشرلً لمماطعة لطر ،بسواعد الشٌوخ  :نجم  ،ودروٌش  ،وصالح  ،وسالم المناعً  ،لحماٌة
المنطمة من الهجمات البرٌة والبحرٌة  ،وما زالت معالمها ولواعدها متواجدة هنان إلى
حٌنه " (. )8
والوثٌمة تمدم معلومات حول الملعة  ،وردت فً مراجع متعددة سابمة  ،ولكن أضٌف إلٌها تعٌٌن
سنة تأسٌسها (7804م)  ،والشخصٌات التً لامت ببنائها ! ..وهذه معلومات لم نجد لها ذكر فً أي
مصدر مكتوب نعرفه  ،عدا رواٌات شفوٌة متداولة ! ..أما ما وضع من رسم تخطٌطً للملعة ،
فالشن ٌحوم حول مصدالٌته ؛ فالطراز المعماري للملعة المرسومة ال ٌمت إلى أي من الطرز
المعمارٌة السائدة فً لطر  ،وال هو مألوف فً بلدان الخلٌج والمنطمة الشرلٌة من شبه الجزٌرة
العربٌة !  ..بل هو طراز ألرب إلى نمط المالع العثمانٌة أو الغربٌة ! .وال نعتمد بأن الرحالة الغربً
 ،ارتكب هذا الفعل  ،وإنما هنان طرف آخر لام بذلن  ،لغرض ما ! .وألن ما لدٌنا هو نسخة
مصورة من التمرٌر  ،ولم نتمكن من اإلطالع على األصل الذي أعده الرحالة  ،فإن حسم األمر ٌبمى
معلما  ،حتى تتبٌن الحمٌمة  .ومن غرٌب ما فً صورة الملعة  :أن برجها كان علٌه سارٌة تحمل
علما ٌشابه تماما فً شكله راٌة لبٌلة المنانعة آنذان  ،المكونة من مستطٌل ممسم إلى مثلثٌن ،
أحدهما احمر واآلخر أبٌض ! ..فهل كان ذلن صدفة  ،أم تعمدا ؛ إلضفاء المصدالٌة علٌها !؟

للعة

أبوظلوف :

أبوظلوف إحدى المرى المدٌمة على ساحل لطرالشمالً  ،وتبعد عن الدوحة العاصمة 771
كٌلومترا  .ولد جاء اسمها من (الظلف ) وهو ماغلظ من األرض واشتد  ،فال ٌتبٌن فٌها أثر.
وٌصفها لورٌمرفً دلٌل الخلٌج بأنها " :لرٌة على ساحل لطر الشمالً الغربً  ،على بعد مٌل
واحد أو مٌلٌن جنوب غربً الروٌس  .ومن الصعب الوصول إلٌها من ناحٌة البحر؛ بسبب وجود
شعاب صخرٌة عرضها مٌالن ونصف أمامها  .وهذه الشعاب جافة تمرٌبا ا أثناء انخفاض المد ،
وٌمطنها حوالً  61عائلة من لبٌلة المنانعة  ،لهم  21لاربا ا لصٌد اللؤلؤ  ،وخمسة مراكب
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بحرٌة ،وعشرة لوارب لصٌد السمن  .وهم ٌحصلون على مٌاه الشرب من بئر أم الظعن  ،التً
تبعد عن البحر مٌال ا ونصف  .ولدٌهم  31جمال ". )8( .
وتعمٌر لرٌة أبوظلوف تم على أٌدي المنانعة  ،بعد نزوحهم من الٌوسفٌة  ،التً ألاموا فٌها فترة
من الزمن وبنوا فٌها الملعة التً المسماة باسمها  .وتمع للعة أبوظلوف فً الجهة الجنوبٌة الغربٌة
من المرٌة ؛ لتكون حصنا للدفاع عن أهالٌها من أي هجوم محتمل  .وٌذكر الباحث جاسم بن
عبدالرحمن المناعً  " :أنه ٌوجد فً منتصف الملعة منزل ٌحٌط به سور ٌ ،ضم غرفة كبٌرة ،
عبارة عن ملجأ خاص لنساء المرٌة ؛ اثناء تعرض البلدة ألي غزو  ،وعندما ٌكون الرجال
موجودٌن فً ابراج الملعة فً حالة تأهب لصد العدو  .وللملعة بوابتان واحدة من جهة الشمال
وآخرى من جهة الجنوب .وبمٌت آثار البوابة الشمالٌة لائمة حتى سبعٌنٌات المرن الماضً"()11
وتأتً رواٌة المرحوم عٌسى بن شاهٌن المناعً  ،وهو من أهالً لاللً بالبحرٌن  ،باعتباره
شاهد عٌان  ،إضافة مهمة تؤكد وجود الملعة  ،وحالتها عندما زارها فً خمسٌنٌات المرن الماضً ،
حٌث ٌمول  " :كنت أزور ألربائً منذ الصغر فً أبوظلوف  ،وشاهدت للعة كبٌرة للمنانعة  ،تمع
فً الجنوب من المرٌة  ،وعلى مسافة لرٌبة جدا منها  .وهً مبنٌة من أحجار كبٌرة  ،ولها أربعة
ابراج  ،فً الشرق والجنوب والغرب والشمال  .وكنت أذهب إلٌها  ،وأجلس تحت ظل جدار
سورها  .وسمعت من ألربائً كبارالسن  :أن نساء المرٌة ٌوضعون بها أثناء الحرب ؛ حماٌة
لهن من هجوم األعداء". )11( .
أي أن للعة أبوظلوف  ،بمٌت فً حالة سلٌمة تمرٌبا حتى خمسٌنات المرن الماضً زمن رواي
هذا الشاهد  .وكانت تعرف عند أهل المرٌة بـ (للعة المنانعة )  ،وهً غٌر للعة الٌوسفٌة  ،التً
سبك الحدٌث عنها  ،الوالعة بالمرب من لرٌة الروٌس .
ثانٌا ا – برج لاللً فً البحرٌن:
وجود المنانعة فً البحرٌن لدٌم ٌ ،عود إلى فترة بداٌة االحتالل الفارسً للبحرٌن  ،وربما أبعد
من ذلن  ،ولٌس لدٌنا معلومات وافٌة عنهم  .و بعد عودتهم ثانٌة إلى البحرٌن عند تحرٌرها من
سٌطرة الفرس  ،الذي تم على أٌدي المبائل العربٌة بزعامة آل خلٌفة عام 7180م  ،فمد ألاموا فً
جنوب مدٌنة المحرق أوال ثم فً شمالها  ،ولكن لم ٌتركوا فً هذه الفترة سوى آثار عمرانٌة
التصرت على المساجد والمنازل ذات الطراز المعماي المحلً ( . )12أما حٌن عاد الشٌخ سالم بن
دروٌش مع عائلته  ،من جزٌرة لٌس على الساحل الشرلً للخلٌج العربً فً أوائل أربعٌنات المرن
التاسع عشر المٌالدي ؛ فمد كان نزوله منطمة لاللً تعمٌرا لها  ،حٌث بنى له ولعائلته منزال ،وشٌـد
فً طرفه الشمالً الشرلً برجا عسكرٌا  ،لحماٌة الجهة الشمالٌة للبحرٌن  ،وعمر مسجدا بمربهما
( . )13واستمطب المكان عددا كبٌرا من عشٌرته  ،ومن غٌرها من العوائل والجماعات  ،الذٌن
اشتغل معظمهم بصٌد اللؤلؤ وتجارته .
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تمع لرٌة لاللً على الساحل الشمالً من جزٌرة المحرق بالبحرٌن  .ولد أتى ذكرها فً العدٌد
من التمارٌر والسجالت البرٌطانٌة ؛ منها ما ورد فً تمرٌر كتبه أحد الضباط فً البحرٌة البرٌطانٌة
عام 7884م  " :لاللً  ،لرٌة لصٌد األسمان  ،بها برج مربع على رابٌة رملٌة  ،تمع على نمطة
مٌل ونصف جنوب شرق رٌـة [بالدٌر]  .وعلى بعد ثالثة أرباع المٌل إلى الشمال الشرلً [من
لاللً] جزٌرة تمع على الشعب المرجانٌة [لصار]  ،مع بماٌا من مبنى  ،واثنٌن من ٌنابٌع المٌاه
العذبة [جواجب] لرٌبة منه  ،وهوماٌسمى بالجرذي  .من هذا المكان ٌمتد لطاع رملً لمسافة
ثالثة امٌال ونصف جنوبا ٌ ،حدد الجزٌرة [ المصار] حٌث ٌنتهً عند نمطة رملٌة منخفضة
جدا" (. )14
وهنان وصف جغرافً ومالحً دلٌك لمرٌة لاللً ولبرجها  ،وكذلن لجزٌرة الجرذي (المصار) ،
باعتبارها موالع وعالمات بحرٌة مهمة ٌ ،هتدي بها المالحون المتوجهون إلى موانئ البحرٌن
الشمالٌة ؛ فٌذكر المالزم البحري ر.و.هوٌتش  ،عند لٌامة بعمل مسح لمٌناء البحرٌن وخور الباب
سنة 7887م  ،ماٌلً  .." :وإذا واصلنا الطرٌك إلى الشرق نلتمً بنبعٌن آخرٌن ٌمذفان مٌاههما
على الحٌد الصخري (الكشاش) الذي ٌمتد شرلا حتى ٌصل لرٌة الماللً  .وٌحمً هذا الحٌد برج
أوحصن ٌسمى جرذي  ...ولكونً لد أبحرت من داخل مٌناء البحرٌن وخارجه لعدة مرات ،
فأرانً لادرا على تمدٌم المالحظات التالٌة  :إن وضع أعلى شجرة فً البسٌتٌن على استواء مع
ألصى حد لجبل الدخان من جهة الغرب أو مع برج الماللً جنوبا ٌ ..زٌل كل األخطار أمام المتجه
إلى شرق الجارم  ...وإذا جعلنا من حصن الماللً وأعلى أشجار البسٌتٌن زاوٌة ممدارها 25
درجة فإن الطرٌك ٌصبح آمنا من أٌة عمبات حتى سماهٌج أو هضبة عراد . )15( "..
وٌمدم لورٌمرفً دلٌل الخلٌج وصفا جغرافٌا وإحصائٌا لمرٌة لاللً  ،مشٌرا إلى وجود منزل
على هٌئة برج مربع  ،وبجواره مدافع لدٌمة  .كما ٌذكر إلى جانب ذلن معلومات أشمل عن المرٌة
وسكانها وما لدٌهم من سفن وماشٌة وغٌرها  ،وٌشٌر كذلن إلى جزٌرة جرذي التً تمع شمال
المرٌة  ،وتشتهر بالٌنابٌع البحرٌة العذبة  " :تمع لرٌة لاللً على الساحل الشمالً الشرلً لجزٌرة
المحرق  ،وتتكون من  451منزل من الطٌن وفروع األشجار  ،فٌما عدا اثنٌن من العدد المذكور
من الحجر األحمر والبناء الجٌد  ،وأحدهما المرٌب إلى البحر على هٌئة برج مربع  ،وكعالمة
ٌهتدي بها المالحون  .وبجوار المنزل المربع توجد ثالثة مدافع ٌ ،عود تارٌخها إلى عهد سحٌك ،
ولذا فال ٌعرف مصدرها  .وسكان لرٌة لاللً كلهم من السنة  ،وخاصة لبٌلة المنانعة
(111منزل) ،وٌعملون بصٌد اللؤلؤ وتجارته ،وصٌد السمن  .وتملن المرٌة ستٌن لاربا وهً :
 55سنبولا وأربعة مراكب  ،ومركب واحد (ركوه)  ،وخالف ما ذكر  ،فهنان 21مركبا ا لصٌد
اللؤلؤ .ل ٌوجد بها نخٌل ول زراعة  ،ولكن بها من الحٌوانات 12حمارا  ،ولطٌعان من الماشٌة .
هذا وتوجد على البعد جزٌرة الجرذي  ،وٌنابٌعها . )15( ".
أما شهود العٌان لبٌت الشٌخ سالم بن دروٌش وللعته  ،فمنهم حفٌده  :عبدالرحمن بن حسن بن
دمحم بن سالم بن دروٌش (توفً 2377م)  ،الذي ولد وتربى فً المكان نفسه  ،فٌمول فً وصف
البٌت والملعة  ،اللذٌن بمٌت آثارهما حتى ثالثٌنات المرن الماضً  " :أن الجد سالم بن دروٌش بعد
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عودته من لٌس  ،بداٌة حكم الشٌخٌن دمحم وعلً ابنً خلٌفة بن سلمان  ،اختار منطمة لاللً
للسكن فٌها  ،فمام ببناء للعة وبرج  ،وعمر بجانبه بٌتا له ولعائلته  .وأنشأ مرافك  ،وعددا ا من
الدور ألبنائه  ،ومخزنا ا للسالح والذخٌرة  ،وآخر للغذاء  ،ونصب بٌتا من الشعر فً الغرب من
البرج  ،واحاط المنزل بسورمن جهاته األربع  .والبرج مستدٌر الشكل ٌ ،شبه ابراج للعة عراد ،
ٌبلغ ارتفاعه  31لدما ا تمرٌبا  ،ومساحتة مع الملعة نحو  2511لدم مربع تمرٌبا ا  ،وٌمع فً
الجهة الشمالٌة الشرلٌة من المنزل  ،وله مدخل من الجهة الشمالٌة الشرلٌة  ،ودرج من
الخارج  .وبه فتحات فً السطح العلوي وأخرى مثلها تحته  .وٌوجد فً الملعة أحد عشر مدفعا ا :
ثالثة منها فوق السطح  ،وأربعة داخل المنزل  ،باإلضافة إلى مدفع صغٌر خاص  ،كان ٌستخدمه
الشٌخ سالم  .وكان بالمخزن ثالثون بندلٌة  ،وكمٌة كبٌرة من الذخٌرة  .وللمنزل بوابتان :
واحدة جهة الشمال  ،واألخرى جهة الجنوب .)16( )..
ومن ذكرٌاته التً ال ٌنساها  :هً ( :التحام بلجرٌف المنزل والبرج مصطحبا ا معه ثلة من
الجنود ؛ حٌث لام بالستٌالء على كل ماتبمى من مدافع وسالح صالح لالستعمال  ،ومصادرة
جمٌع الوثائك  ،ورفع علم الدولة على البرج ؛ إشارة إلى إخضاعه لسلطة الدولة  .كما لام
بتصوٌره  ، )..وكان ذلن فً بداٌة تولً الشٌخ حمد بن عٌسى حكم البحرٌن (1832م) (. )16
وأخٌرا  ،فإن سردنا لتارٌخ المنانعة وما خلفوه من آثار أبرزها تعمٌر المرى وبناء األبراج
والمالع العسكرٌة  ،ال ٌعنً أنها المبٌلة الوحٌدة  ،التً لها مثل هذا التراث المدنً والمعماري
الممٌز  ،فهنان العدٌد من لبائل الخلٌج والجزٌرة العربٌة ممن لدٌهم مثل ذلن  ،بل وأكثر منها عددا
وأوسع منها شهرة  ،ولكن هدفنا هو تدوٌنها وحفظها فً سجل التارٌخ العائلً  ،الذي هو جزء من
التارٌخ الوطنً .
وفً هذا السٌاق  ،نتساءل  :أٌن تلن اآلثار اآلن  ،األهلٌة منها على الخصوص !  ..لم ٌبك منها
إال الملٌل الذي تم تداركه  ،بل  ،وبعملٌة إنتمائٌة غامضة المماصد !  ..أما أكثرها فمد تعرض
لإلهمال من ِلبل أصحابها أنفسهم  ،وكذلن من الجهات الرسمٌة  ،التً من واجبها المحافظة علٌها
من االندثار ؛ وذلن بالسعً إلى ترمٌمها  ،وحماٌتها من أٌدي العابثٌن  ،وبوضع الموانٌن التً تمنع
مالكها من إزالتها  ،السغاللها لمصلحة مادٌة محضة  !.واألدهى من ذلن  ،لٌام بعض المسؤولٌن
الحكومٌٌن  ،فً السنوات األخٌرة  ،بهدم المبانً األثرٌة األهلٌة  ،بدعوى خطرها على حٌاة الناس
والمجتمع  ،كما حصل لبٌت المناعً األثري فً لاللً عام 2338م !.
أحمد علً المناعً
 /78ماٌو2378 /م
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ص 311
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( - )11ممابلة مع عٌسى بن شاهٌن المناعً  ،أجرٌتها معه فً منزله بماللً بتارٌخ 11 :مارس  2118م.
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( - )16ج.ج .لورٌمر  -دلٌل الخلٌج  -المسم الجغرافً –الجزء الخامس  -ص  – 1744الدوحة 1866
( - )16مفابلة مع عبدالرحمن بن حسن المناعً بتارٌخ ٌ11ولٌو 2111م  ..توفً فً  15اغسطس2111م  ،عن
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