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 ة حربٌ  لااألبراج و مالعال

 شواهد على الوجود التارٌخً للمنانعة

نزحت من وسط الجزٌرة العربٌة منذ ما ٌمرب من ستة لرون ، وهً المنانعة من المبائل التً     

   المالع أواألبراج الحربٌة فً األماكن الرئٌسٌة التً تواجدتتعمٌر واهتمت ببناء لبٌلة محاربة 

 الوطنتارٌخ من  اجزء   هذاتراثها ٌعد و موالعها .على محافظة الوها وجودعن وذلن للدفاع  ؛فٌها 

شاهدة على عمك  تظلاندثرت ، إال أنها المالع واألبراج جمٌع تلن . ومع أن  الذي تعٌش على ترابه

ساحل على بٌلة مال بعض فروع لدٌم لإلى وجود ٌشٌر بعض المؤرخٌن و .أصالة إنتمائها تواجدها و

       عشربع المرن السافً عشرٌنات ،  لبحرٌنا لجزرمنذ بداٌة الغزو الفارسً الخلٌج العربً 

جزٌرة البحرٌن ، وشمال لطر ،  أماكن عدة ، منها : علىها االمبٌلة فً سكنتوزعت لد و المٌالدي .

إلى جنوب  تنزح  المنانعة  ة منجماعى أن رو  ٌ  كما ،  فً منطمة األحساءمنها البعض ستمر او

 العراق . ولد انخرطت أغلب فروع المبٌلة فً الصراعات المبلٌة التً سادت المنطمة منذ الغزو

واستمرارها أواخر المرن ، وحتً ظهور الدوٌالت  المٌالديعشر فً بداٌة المرن السادس البرتغالً 

  .بفعل السٌطرة البرٌطانٌة المباشرة علٌها التاسع عشر المٌالدي 

كان من ، للمنانعة ولد أدت األحداث والولائع التً عاشتها المنطمة إلى نشوء مراكز تجمع هامة     

ِجد  بدافع حماٌة كٌانها الطبٌعً  وبعد ، أوال أن ٌكون لها هذا التراث المعماري العسكري ، الذي و 

ن خالل هذا الزمن وتكو   والدفاع عنه .جزءا من حماٌة الوطن  صار نشوء الكٌانات السٌاسٌة ،

أبوظلوف فً لطر ،  : انمركزمنها على الخصوص مراكز لجماعات عدة فً بلدان الخلٌج ، برز 

تارٌخ فً سجل ال ةواسع شهرةب( ولاللً )ابوظلوفحظً هذان المركزان و .لاللً فً البحرٌن و

، اجتماعٌة ات صراعلكثرة ما مر بهما من ولائع حربٌة واحداث سٌاسٌة والمبلً لمنطمة الخلٌج ، 

هذه ما خلفته إضافة إلى فً تارٌخهما ، لعبت ادوارا مهمة مرمولة شخصٌات  بروزلكذلن ، و

، فً حٌاتها المعٌشٌة ومتعاونة اإلجتماعٌة ، فً عاللاتها  رابطةسكانٌة متتكتالت التجمعات من 

 دورمن  :غٌر ذلن وعسكرٌة ، البراج األو مالعتراث عمرانً كبٌر من الما تركته أٌضا من و

ال نعرف شٌئا عن تارٌخ بعضها ،  ،االرتوازٌة عٌون واآلبارالمحفورة والنخٌل بساتٌن الو، العبادة 

على عمك تارٌخ بارز شاهد ع العام . وهذا التراث الكبٌر فمها ضمن الولف والندخل معظلد و

 .المبٌلة فً هذه المنطمة 

 : لطرمال شالمالع فً :   أولا 

، ٌطلك علٌه الٌوسفٌة مولع فً ، منها شمال الفً ، كان للمنانعة فً بر لطر ل وألاالنزول      

 تكررمكان والٌوسفٌة المرٌة . ٌة تسمبعد جاء ٌعود إلى المكان ، أم المسمى هذا والنعلم إن كان 

ة عد  تنازعت حول تأسٌسها وهذة المرٌة التارٌخٌة ، . بلدان عربٌة أخرى فً فً العراق واسمه 

ملعة المن بنى ل حول أو   انزاعهنان ل من سكنها !. كما أن و  أعً أنه ٌد   مجموعات لبلٌة ؛ كل  

فر الوثائك اولعدم تو أوال ،التأرٌخٌة ته ٌالتعرض له ، لحساس ولسنا فً وارد. !.اة باسمها المسم  

 ح أحمٌة طرف على آخر.ترج  ، و جدل حولهال ثولة التً تحسمالمووالمصادر
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: نٌبورالرحالة الغربً فً كتاب  )الٌوسفٌة (عن هذه المرٌة ة جغرافة رإشالدم ولد وردت أ   

لن لبٌلة م العربٌة بٌن م  " تعٌش لبٌلة آل مسل  :  ، حٌث ٌذكر )وصف ألالٌم شبه الجزٌرة العربٌة(

 ( 1) ." مان ، وتخضع لها األماكن التالٌة : لطر ، حوٌلة ، ٌوسفٌة ، وفرٌحة بنً خالد وبالد ع  

 فً زمن حكم بنً خالد لشرق الجزٌرة العربٌة، أي المنانعة فً لطر فً هذه الفترة ، جد اوتوعن    

المؤرخ الكوٌت إلٌه على سؤال وجهه  فٌهرد ٌالشٌخ إبراهٌم الخلٌفة فً رسالة من ذلن ورد فمد 

:  مولبالالشٌخ ابراهٌم جٌبه فٌ؟   م1666نزول العتوب فً لطر عام أٌن كان :  عبدالعزٌز الرشٌد

كر فٌها أن آل صباح مروا على الزبارة ".. ومن هنا ٌمكنكم الحكم على عدم صحة الرواٌة التً ذ  

م ذان آل مسل  آنم لطر ، مع أن حكا  م لطر اعً( حكا  وكذلن رواٌة أن )آل من  لبل نزولهم الكوٌت ، 

إشارة إلى وجود رواٌة تمول بحكم المنانعة لمطر فً ذه اإلجابة هفً ف.  (2).. " المعروفٌن فً لطر 

المنانعة  جداوتبإلرار ، فإن فً رد الشٌخ إبراهٌم الرواٌة هذه ذلن الولت ! وبغض النظر عن صحة 

س ل م ، ذات مكانة كبٌرة   . فً ذلن الولتجنبا  إلى جنب مع لبٌلة الم 

  عن بعض المصادر نمال  من تألٌف ب. ج. سلوت ، عرب الخلٌج ( )كتاب فً  جاءكما       

 بعض األماكن بٌن لطٌف  خرائط ووثائك المرن الثامن عشر وتذكر .."  :، ماٌلًالغربٌة 

فراحٌن  [و] [الٌوسفٌة]usufi وهً ٌوسفً ، لم نتمكن من تحدٌدها بصورة مؤكدة ، والشارلة 

Ferayhin [الفرٌحة] لى إفً التمرٌر الهولندي الذي ٌعود تارٌخه ،  على خرٌطة نٌبور وجوهار

هً امتداد ، فً المصادر األوربٌة  والمنطمة التً تمع فٌها معظم األمكنة المذكورة . م1656عام 

 (3)  ساحل لطٌف ممابل البحرٌن " .

له مالة اعً فً معبدالرحمن المن   جاسم بنالباحث  ٌذكر، فً الٌوسفٌة المنانعة سكن وعن بداٌة     

ا ، ، وما حولها م 1671فً عام  [الٌوسفٌة]أما سكان البلدة " ..  :فً الشأن نفسه  من  فهم جمٌعا

، ومن ذرٌته آل صالح  جد   (اعً المنانعة ، وكان شٌخ المكان فً ذلن العهد )صالح بن دمحم المن  

 . (4)الٌوم فً أبو ظلوف : آل حمد ، آل بن هندي ، آل نجم " 

 عبدهللا بن حسٌن السادة فً ممالة له عن تارٌخ لبٌلة السادة فً لطرالدكتورالرأي السابك وٌؤٌد     

ا  321من العراق لبل  (د احمد بن كاسبالسٌ  )المبٌلة  جد   هاجر   "بالمول :  ثر غزو إ، على  سنة تمرٌبا

ا  فارسً لجنوب العراق فٌها طوٌال ،  م  ـم  ـبالكوٌت ولم ٌ   ومر   ، على مذهب اإلمام الشافعً ، وكان سنٌا

مرورا على المنطمة الشرلٌة فالبحرٌن إلى أن وصل ، سافر عبر البحر ، وبعد وفاة زوجته أم هاشم 

 ًد احمد لرٌة الٌوسفٌة الوالعة جنوب لرٌة أب. سكن السٌ   . وكان بصحبتة ابنه األكبر هاشم لطر

كانت هً المنانعة أي أن ،  (5)  "..وتزوج منهم  وعاش هنان مع لبٌلة المنانعة،  الظلوف حالٌاا 

لبل  لطر إلى من العراق نازحا  ، لسادة الكبٌر ل جد  الفً الٌوسفٌة عند مجًء  ةجدامتوالجماعة الغالبة ال

  ، أي فً الفترة نفسها ، إبان حكم آل المسل م لمطر.سنة  023

 لعة الٌوسفٌة :ل -1

 ، وتطل علىواحد، إلى الغرب من بلدة الروٌس، بنحو كٌلومتر رللعة الٌوسفٌة فً شمال لط تمع
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ملعة مبنٌة بالحجارة لأسس  الساحل الشمالً مباشرة . وكل ما هو موجود من هذا المولع هو

الملتمطات السطحٌة التً تم العثور علٌها هنان من شمف الفخار ،  الجٌرٌة والطٌن فمط ، كما أن  

ذلن فً و .( 6) ، المرن التاسع عشر المٌالدي الهجريإلى المرن الثالث عشر  اٌعود تارٌخه

 . المطرٌةالسكن فً هذه البمعة من األرض لدم داللة على 

خبٌر اآلثار والعمارة ،  ذكر الباحث محمود رمضانفٌالٌوسفٌة عن الشكل العام لملعة  أما    

مستطٌلة تحتوي أربعة أبراج ثالثة منها مستدٌرة ، أما تتكون الملعة من مساحة "  : اإلسالمٌة

 (6) " وفً حالة سٌئة من الحفظ، البرج الرابع فهو مستطٌل ، ولد اندثرت اآلن 

الذي زار لطر عام ، )أرٌن شلترخ( لرحالة الغربً لآثاري  تمرٌرمنمولة من   ورد فً وثٌمة  و    

األسود بشكل تفصٌلً وكتب عن حبربرسمها بال، ولام الٌوسفٌة  للعة شاهد آثارو ، م7491

م على الساحل الشمالً 1738" تم إنشاء للعة الٌوسفٌة سنة ما ٌلً : وذكر عنها  ،تارٌخها

وسالم المناعً ، لحماٌة ، وصالح ، ودروٌش ، نجم : الشرلً لمماطعة لطر، بسواعد الشٌوخ 

      ا ولواعدها متواجدة هنان إلى وما زالت معالمه، المنطمة من الهجمات البرٌة والبحرٌة 

 . (8) " حٌنه

عٌٌن ضٌف إلٌها تألكن ، و حول الملعة ، وردت فً مراجع متعددة سابمةتمدم معلومات والوثٌمة     

فً أي ذكر نجد لها . وهذه معلومات لم .ببنائها !والشخصٌات التً لامت  ،م( 7804)تأسٌسها سنة 

للملعة ، رسم تخطٌطً ضع من و  ما !.. أما متداولة  ةشفوٌ، عدا رواٌات نعرفه مكتوب  مصدر

الطرز إلى أي من  مت  ٌال الطراز المعماري للملعة المرسومة ففالشن ٌحوم حول مصدالٌته ؛ 

شبه الجزٌرة الخلٌج والمنطمة الشرلٌة من بلدان  فًمألوف  فً لطر ، وال هو ةالسائدالمعمارٌة 

الغربً أن الرحالة بالعثمانٌة أو الغربٌة !. وال نعتمد المالع نمط إلى ألرب طراز  وهبل .. العربٌة ! 

نسخة  ووألن ما لدٌنا ه!.  ماغرض ل، طرف آخر لام بذلن هنان وإنما ، هذا الفعل ارتكب  ،

حسم األمر ٌبمى إن فالذي أعده الرحالة ،  األصلاإلطالع على من ولم نتمكن ، من التمرٌر رة مصو  

ة تحمل سارٌٌه أن برجها كان عل: بٌن الحمٌمة . ومن غرٌب ما فً صورة الملعة ، حتى تت معلما  

، مثلثٌن ممسم إلى من مستطٌل  ةن، المكو  راٌة لبٌلة المنانعة آنذان فً شكله ٌشابه تماما   ا  لمع

  !؟ علٌها إلضفاء المصدالٌة ؛ دا متع !.. فهل كان ذلن صدفة ، أمأبٌض اآلخر احمر وأحدهما 

 : بوظلوفألعة ل   

 771، وتبعد عن الدوحة العاصمة  على ساحل لطرالشمالًبوظلوف إحدى المرى المدٌمة أ    

ن فٌها أثر. ا . ولد جاء اسمها من )الظلف ( وهو ماغلظ من األرض واشتد ، فال ٌتبٌ  ركٌلومت

بعد مٌل لطر الشمالً الغربً ، على على ساحل " لرٌة : هانوٌصفها لورٌمرفً دلٌل الخلٌج بأ

واحد أو مٌلٌن جنوب غربً الروٌس . ومن الصعب الوصول إلٌها من ناحٌة البحر؛ بسبب وجود 

ا  ،  المد   ضأثناء انخفا شعاب صخرٌة عرضها مٌالن ونصف أمامها . وهذه الشعاب جافة تمرٌبا

ا  21عائلة من لبٌلة المنانعة ، لهم  61وٌمطنها حوالً  وخمسة مراكب ، لصٌد اللؤلؤ  لاربا
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وعشرة لوارب لصٌد السمن . وهم ٌحصلون على مٌاه الشرب من بئر أم الظعن ، التً  ،ةبحرٌ  

 . (8) ."جمال  31ونصف . ولدٌهم  مٌالا  تبعد عن البحر

التً ألاموا فٌها فترة ، من الٌوسفٌة  همنزوحبعد ، على أٌدي المنانعة تم أبوظلوف لرٌة  تعمٌرو     

الجهة الجنوبٌة الغربٌة فً أبوظلوف وتمع للعة . المسماة باسمها من الزمن وبنوا فٌها الملعة التً 

ٌذكر الباحث جاسم بن و. محتمل من أي هجوم  أهالٌها لدفاع عنل ؛ لتكون حصنا  المرٌة  من

، غرفة كبٌرة ٌضم ٌوجد فً منتصف الملعة منزل ٌحٌط به سور ، أنه " اعً : عبدالرحمن المن  

، وعندما ٌكون الرجال  غزوض البلدة ألي اثناء تعر   ؛عبارة عن ملجأ خاص لنساء المرٌة 

العدو . وللملعة بوابتان واحدة من جهة الشمال  ابراج الملعة فً حالة تأهب لصد   فً موجودٌن 

 ( 11)"الماضً البوابة الشمالٌة لائمة حتى سبعٌنٌات المرن آثاربمٌت وآخرى من جهة الجنوب. و

باعتباره ، بالبحرٌن من أهالً لاللً وهو اعً ، المن  لمرحوم عٌسى بن شاهٌن ارواٌة تً أتو    

فً خمسٌنٌات المرن الماضً ، ، وحالتها عندما زارها  لعةوجود المكد ؤتمهمة إضافة شاهد عٌان ، 

للعة كبٌرة للمنانعة ، تمع ت شاهدو، فً أبوظلوف صغر المنذ  ًألربائزور نت أك ": مول حٌث ٌ

ربعة أحجار كبٌرة ، ولها أوهً مبنٌة من  . هارٌبة جدا منعلى مسافة لفً الجنوب من المرٌة ، و

جدار ظل  تحتجلس أذهب إلٌها ، ونت أوكالشرق والجنوب والغرب والشمال . ، فً  ابراج

: أن نساء المرٌة ٌوضعون بها أثناء الحرب ؛ حماٌة  السنكبار ًمن ألربائ تسمعو .سورها 

 .( 11). "من هجوم األعداء نله

زمن رواي حتى خمسٌنات المرن الماضً  فً حالة سلٌمة تمرٌبا   بمٌت  أبوظلوف ، للعة ن أأي     

التً الٌوسفٌة ، للعة غٌر )للعة المنانعة ( ، وهً بـ المرٌة عند أهل عرف ت  كانت و. هذا الشاهد 

 ، الوالعة بالمرب من لرٌة الروٌس .سبك الحدٌث عنها 

ا   فً البحرٌن:لاللً  برج – ثانٌا

وجود المنانعة فً البحرٌن لدٌم ، ٌعود إلى فترة بداٌة االحتالل الفارسً للبحرٌن ، وربما أبعد     

تحرٌرها من عند ثانٌة إلى البحرٌن عودتهم و بعد  .من ذلن ، ولٌس لدٌنا معلومات وافٌة عنهم 

مد ألاموا فً ف ،م 7180عام بزعامة آل خلٌفة العربٌة أٌدي المبائل على الفرس ، الذي تم سٌطرة 

ق جنوب  آثار عمرانٌة فً هذه الفترة سوى م ٌتركوا كن ل، ولأوال ثم فً شمالها مدٌنة المحر 

الشٌخ سالم بن  ادعحٌن . أما  (12)والمنازل ذات الطراز المعماي المحلً التصرت على المساجد 

دروٌش مع عائلته ، من جزٌرة لٌس على الساحل الشرلً للخلٌج العربً فً أوائل أربعٌنات المرن 

د ـشٌ  ، والمنزله ولعائلته  ىبنحٌث ، تعمٌرا لها منطمة لاللً  هلونزمد كان التاسع عشر المٌالدي ؛ ف

مربهما بمسجدا  رعم  وللبحرٌن ،  ةالشمالٌة طرفه الشمالً الشرلً برجا عسكرٌا ، لحماٌة الجهفً 

الذٌن ،  جماعاتمن العوائل وال امن عشٌرته ، ومن غٌره عددا كبٌرا المكان واستمطب . (13)

  . اشتغل معظمهم بصٌد اللؤلؤ وتجارته 



5 
 

أتى ذكرها فً العدٌد   تمع لرٌة لاللً على الساحل الشمالً من جزٌرة المحرق بالبحرٌن . ولد    

من التمارٌر والسجالت البرٌطانٌة ؛ منها ما ورد فً تمرٌر كتبه أحد الضباط فً البحرٌة البرٌطانٌة 

ع على نمطة لاللً ، لرٌة لصٌد األسمان ، بها برج مربع على رابٌة رملٌة ، تمم : "  7884عام 

من ]. وعلى بعد ثالثة أرباع المٌل إلى الشمال الشرلً  [بالدٌر]مٌل ونصف جنوب شرق رٌـ ة 

، مع بماٌا من مبنى ، واثنٌن من ٌنابٌع المٌاه  [ارلص  ]جزٌرة تمع على الشعب المرجانٌة  [لاللً

ً  لرٌبة منه ، وهوماٌسمى بالجرذي . من هذا المكان ٌمتد لطاع  [جواجب]العذبة  لمسافة  رمل

  حٌث ٌنتهً عند نمطة رملٌة منخفضة  [المصار ]ثالثة امٌال ونصف جنوبا ، ٌحدد الجزٌرة 

 .( 14) جدا"

جزٌرة الجرذي )المصار( ، لكذلن برجها ، ولوهنان وصف جغرافً ومالحً دلٌك لمرٌة لاللً و   

ة ، ٌهتدي بها المالحون المتوجهون إلى موانئ البحرٌن عالمات بحرٌة مهم  باعتبارها موالع و

وخور الباب المالزم البحري ر.و.هوٌتش ، عند لٌامة بعمل مسح لمٌناء البحرٌن ذكر فٌ ؛الشمالٌة 

وإذا واصلنا الطرٌك إلى الشرق نلتمً بنبعٌن آخرٌن ٌمذفان مٌاههما "..  :، ماٌلً م 7887سنة 

. وٌحمً هذا الحٌد برج  لرٌة الماللًي ٌمتد شرلا حتى ٌصل على الحٌد الصخري )الكشاش( الذ

ات ، ة مر  .. ولكونً لد أبحرت من داخل مٌناء البحرٌن وخارجه لعد  .أوحصن ٌسمى جرذي 

فأرانً لادرا على تمدٌم المالحظات التالٌة : إن وضع أعلى شجرة فً البسٌتٌن على استواء مع 

جنوبا .. ٌزٌل كل األخطار أمام المتجه  برج الماللًألصى حد لجبل الدخان من جهة الغرب أو مع 

 25ها وأعلى أشجار البسٌتٌن زاوٌة ممدار حصن الماللًإلى شرق الجارم ... وإذا جعلنا من 

 .( 15) درجة فإن الطرٌك ٌصبح آمنا من أٌة عمبات حتى سماهٌج أو هضبة عراد .."

منزل إلى وجود  مشٌرا  ، لمرٌة لاللً  ا  وإحصائٌ ا  جغرافٌوصفا وٌمدم لورٌمرفً دلٌل الخلٌج      

المرٌة ذكر إلى جانب ذلن معلومات أشمل عن ٌكما  وبجواره مدافع لدٌمة .، مربع  برجعلى هٌئة 

 شمال إلى جزٌرة جرذي التً تمع كذلن ، وٌشٌر وغٌرها ماشٌة ووسكانها وما لدٌهم من سفن 

على الساحل الشمالً الشرلً لجزٌرة  لرٌة لاللً" تمع  العذبة :، وتشتهر بالٌنابٌع البحرٌة المرٌة 

منزل من الطٌن وفروع األشجار ، فٌما عدا اثنٌن من العدد المذكور  451المحرق ، وتتكون من 

، وكعالمة  برج مربعمن الحجر األحمر والبناء الجٌد ، وأحدهما المرٌب إلى البحر على هٌئة 

،  عهد سحٌكة مدافع ، ٌعود تارٌخها إلى ٌهتدي بها المالحون . وبجوار المنزل المربع توجد ثالث

عرف مصدرها . وسكان لرٌة لاللً كلهم من السنة ، وخاصة لبٌلة المنانعة ولذا فال ٌ  

وصٌد السمن . وتملن المرٌة ستٌن لاربا وهً :   ،، وٌعملون بصٌد اللؤلؤ وتجارته(منزل111)

ا لصٌد 21ر ، فهنان )ركوه( ، وخالف ما ذك سنبولا وأربعة مراكب ، ومركب واحد 55 مركبا

حمارا ، ولطٌعان من الماشٌة . 12اللؤلؤ. ل ٌوجد بها نخٌل ول زراعة ، ولكن بها من الحٌوانات 

  .  (15) ها ."عرذي ، وٌنابٌهذا وتوجد على البعد جزٌرة الج  

بن حسن بن : عبدالرحمن ه حفٌدفمنهم ، لبٌت الشٌخ سالم بن دروٌش وللعته شهود العٌان  اأم     

فٌمول فً وصف ، المكان نفسه الذي ولد وتربى فً  ،م( 2377)توفً دمحم بن سالم بن دروٌش 

بعد سالم بن دروٌش الجد أن  "البٌت والملعة ، اللذٌن بمٌت آثارهما حتى ثالثٌنات المرن الماضً : 
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 اختار منطمة لاللً بداٌة حكم الشٌخٌن دمحم وعلً ابنً خلٌفة بن سلمان ،من لٌس ، عودته 

من  اا وعدد، مرافك أنشأ و ولعائلته .له ر بجانبه بٌتا عم  برج ، ووفمام ببناء للعة ، للسكن فٌها 

ا الدور ألبنائه ، ومخزن ً الغرب من ف عرمن الش   ابٌتنصب و،  وآخر للغذاء، ذخٌرة الوح للسال ا

ج للعة عراد ، ابراٌشبه . والبرج مستدٌر الشكل ، من جهاته األربع واحاط المنزل بسور البرج ،

ا  31ارتفاعه  ٌبلغ  ا   2511نحو  لملعةمع اة تومساح،  تمرٌبا لدما ٌمع فً ، و لدم مربع تمرٌبا

  الشرلٌة ، ودرج من الشمالٌة الجهة الشمالٌة الشرلٌة من المنزل ، وله مدخل من الجهة 

ا دم أحد عشر ٌوجد فً الملعةوتحته . مثلها فً السطح العلوي وأخرى الخارج . وبه فتحات   : فعا

ه مدٌستخكان ، خاص  رمدفع صغٌ، باإلضافة إلى ربعة داخل المنزل أو، فوق السطح منها ثالثة 

 : وللمنزل بوابتان ذخٌرة .المن كبٌرة ة كمٌ  و، بندلٌة  ثالثون المخزن كان بالشٌخ سالم . و

 . (16)( ..واألخرى جهة الجنوب ، ل اواحدة جهة الشم

ا  برجالتحام بلجرٌف المنزل وال: ): هً ومن ذكرٌاته التً ال ٌنساها     معه ثلة من  مصطحبا

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 

 . (16) (م1832بتصوٌره ..( ، وكان ذلن فً بداٌة تولً الشٌخ حمد بن عٌسى حكم البحرٌن )

األبراج أبرزها تعمٌر المرى وبناء  ثارما خلفوه من آلتارٌخ المنانعة و سردنافإن ،  ا  وأخٌر   

 المعماري دنً ومالمثل هذا التراث ، التً لها ال ٌعنً أنها المبٌلة الوحٌدة  والمالع العسكرٌة ،

عددا منها أكثر لن ، بل ولدٌهم مثل ذمن م، فهنان العدٌد من لبائل الخلٌج والجزٌرة العربٌة ٌز ممال

العائلً ، الذي هو جزء من تدوٌنها وحفظها فً سجل التارٌخ  هدفنا هولكن ، وشهرة أوسع منها و

 الوطنً . التارٌخ 

.. لم ٌبك منها ! منها على الخصوص  هلٌة، األاآلن  اآلثارتلن أٌن وفً هذا السٌاق ، نتساءل :     

ض تعر  فمد أكثرها أما  ! ..غامضة المماصد وبعملٌة إنتمائٌة بل ، ،  هالملٌل الذي تم تداركإال 

المحافظة علٌها من واجبها ،  التً الجهات الرسمٌة من كذلن و، أنفسهم أصحابها بل إلهمال من لِ ل

وضع الموانٌن التً تمنع وب ،لعابثٌن من أٌدي احماٌتها إلى ترمٌمها ، و بالسعًوذلن  ؛ندثار من اال

م بعض المسؤولٌن ٌال، من ذلن .! واألدهى  محضةمصلحة مادٌة السغاللها ل، التها الكها من إزم  

الناس بدعوى خطرها على حٌاة ، األهلٌة هدم المبانً األثرٌة ، بفً السنوات األخٌرة الحكومٌٌن ، 

 !. م 2338فً لاللً عام األثري ، كما حصل لبٌت المناعً المجتمع و

 أحمد علً المن اعً                                                                            

   م2378/ ماٌو/ 78                                                                            

 مش : االهو

           -م 2113دار النتشار  –ترجمة مازن صالح  -كارستن نٌبور) وصف ألالٌم شبه الجزٌرة العربٌة (  - (1)

 311ص 
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جمع وإعداد د. دمحم  –ة فً كتاب ) المجموعة الكاملة آلثار الشٌخ ابراهٌم بن دمحم الخلٌفة مراجع نص الوثٌ - (2)

 م . كما تمت اإلشارة إلٌها فً كتاب مً الخلٌفة عن الشٌخ ابراهٌم ...1867البحرٌن  –جابر األنصاري 

 –م 1883ط  -ترجمة عاٌدة خوري  –تألٌف ب. ج. سلوت  -م 1674 -1612كتاب :عرب الخلٌج  المصدر – (3)

 . أبوظبً -المجمع الثمافً   – 48ص

 باب ممالت بعنوان : الٌوسفٌة ، لرٌة أثرٌة لطرٌة (.  –( موضوع منشور على مولع المنانعة 4)          

 موضوع منشورعلى صفحة السادة فً النت . -( 5)          

 م.2111الدوحة   -د. محممود شعبان  –كتاب ) المالع والحصون فً لطر -( 6)          

 المصدر السابك نفسه –( 6)          

 الفرنسً )شلترخ(وثٌمة مستنسخة من تمرٌر عن اآلثار فً لطر للرحالة  -( 7)          

 م1866الدوحة  -561ص  -2ج –المسم الجغرافً  –دلٌل الخلٌج  -( 8)       

  .المناعً  جاسم عبدالرحمنالباحث إفادة تارٌخٌة مرسلة من  -( 11)       

 م.  2118مارس 11ممابلة مع عٌسى بن شاهٌن المناعً ، أجرٌتها معه فً منزله بماللً بتارٌخ :  -( 11)       

   المنانعة جنوب المحالق ، وهم أوائل من سكنوا هذه المنطمة من المنانعة  . الٌوسفلعائلة  مسجدألدم ٌوجد  -( 72)       

       ٌروي المرحوم ابراهٌم الهاشل ، أحد رجالت المنانعة المعروفٌن ، عن جده : بأن الشٌخ سالم عند عودته إلى  (13)       

البحرٌن ، من هجرته مع عائلته إلى الساحل الشرلً للخلٌج العربً )بر فارس حالٌا ( فً بداٌة بداٌة عهد الشٌخ دمحم بن 

 م ، استمبل بحفاوة ، ووهب منطمة لاللً للسكن فٌها ، هو وعشٌرته . 1742، الذي تولى حكم البحرٌن عام خلٌفة 

                                172ص  – 1الجزء  Bahrain Recordسجالت البحرٌن  - (14)       

      للمالزم  –مسح لمٌناء البحرٌن وخورالباب ترجمة لمحاضرة بعنوان )  -2115 -64العدد  –الوثٌمة  مجلة -( 15)       

  م .1761سنة  -و. هوٌتش  البحري  ر.

 1866الدوحة  – 1744ص  -الجزء الخامس –المسم الجغرافً  -دلٌل الخلٌج  -ج.ج. لورٌمر  - (16)      

، عن  م2111اغسطس 15م .. توفً فً 2111ٌولٌو 11مفابلة مع عبدالرحمن بن حسن المناعً بتارٌخ  -( 16)       

ا .   عمر تجاوز التسعٌن عاما

       

 ملحمات :ال 

 للعة الٌوسفٌةآلثار صورة  -

 للعة ابو ظلوف لمولع صورة  -

 المناعً دروٌشصورة لنموذج للعة سالم بن  -
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