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�ُص البحث  ملخَّ

عىل  سواء  املدن،  حياة  من  ة  مهمَّ جوانب  األجانب  الة  حَّ الرَّ كتابات  زْت  برَّ
ف  ة، أم االجتامعيَّة، وهبذا ساعدْت عىل التعرُّ ياسيَّة، أم االقتصاديَّ األصعدة السِّ
الة  حَّ الرَّ كتابات  وُتعدُّ   ، عامٍّ بشكٍل  املدن  تاريخ  من  ة  املهمَّ اجلوانب  تلك  عىل 
ألنَّ  ؛  العثامينِّ العهد  إبَّان  العراق  تاريخ  لدراسة  ة  املهمَّ املصادر  من  األجانب 
التي  ومنهجيَّتها  الغزيرة،  مادَّهتا  يف  وإنَّام  ْخم،  الضَّ عددها  يف  ال  تكمن  يَّتها  أمهِّ

درست جوانب خمتلفة وممتعة من تاريخ العراق احلديث.
فاليه( ومشاهداته للمناطق واملدن  الة اإليطايّل )ديالَّ حَّ ومن خالل رحلة الرَّ
ياسيَّة  السِّ احلياة  عن  واضحة  صورة  إعطاء  عىل  ذلك  ساعد  فقْد  زارها،  التي 
ة لتلك املدن، ومنها البرصة؛ إذ إنَّه أعطى وصفًا للوضع  واالجتامعيَّة واالقتصاديَّ
اه عبَّاس  الشَّ قبل  املدينة من  الفاريسِّ عىل  باحلصار  املتمثِّل  البرصة  يايسِّ يف  السِّ
فويِّ  ة اجليش الصَّ ق لقوَّ ل من أجل فرض سيطرته عليها، من خالل التطرُّ األوَّ
ة  لطة احلاكمة واألهايل منه، فضاًل عن مساندة القوَّ من ناحية عدده، وموقف السُّ
ة للمدينة.  الربتغاليَّة؛ إذ استعان هبم علُّ باشا أفراسياب يف تأمني احلدود البحريَّ
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Abstract

The writings of foreign travelers help to highlight 

important aspects of cities from political, economic, 

and social perspectives. This has helped readers to be 

acquainted with the history of cities in general. These 

writings are of special importance to study the history 

of Iraq during the Ottoman Period. Also, these writings 

provide a rich material that covers various aspects of the 

modern history of Iraq. In this respect, the trip made by 

traveler Della Valle and his observations of many cities and 

places helped to draw a clear picture of the political, social, 

and economic aspects of these cities including Basra. He, 

for example, described the Persian siege of Basra by Shah 

Abbas the First who tried to occupy it. He touched on 

the power of the Safavid army, the attitude of the ruling 

authority and people towards it, let alone the support of 
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the Portuguese whom Ali Pasha Afrasiab asked for help to 

secure the marine frontiers of the city.
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مقّدمة

ة يف دراسة  ة مهمَّ ا متثِّل مادَّ ة؛ إذ إهنَّ راسات املهمَّ حالت من الدِّ ُتعدُّ دراسة الرِّ
ُتعدُّ  ا  وإهنَّ  ، التَّارخييِّ للحدث  مبارَشة  مشاهدة  ُتعدُّ  كوهنا  احلديث؛  التَّاريخ 
والثَّقافيَّة  واالجتامعيَّة  ة  واالقتصاديَّ ياسيَّة  السِّ لألحوال  ة  مهمَّ دراسة  -أيضًا- 
حالت تعطينا تصّورًا  الة األجانب، وإنَّ دراسة تلك الرِّ حَّ للمدن التي زارها الرَّ
ا  حلة، وإهنَّ واضحًا عن طبيعة حياة اإلنسان يف تلك األزمنة التي حصلْت فيها الرِّ
ر لنا طبيعة األحداث والتطّورات احلاصلة يف بلٍد ما عن طريق  -كذلك- ُتصوِّ

الة ذلَك البلد. حَّ زيارة الرَّ
عام  البرصة  ملدينة  الفاريّس  )احلصار  املعنونة  دراستنا  يف  املعنيَّة  حلة  والرِّ
بنقلها  امتازت  فاليه(،  ديالَّ اإليطايّل  الة  حَّ الرَّ مشاهداِت  َوفَق   1625-1624
إّنه كان يضع  إْذ  البالد؛  التي كانت سائدة يف  ياسية واالجتامعيَّة  السِّ لإلحداث 
احلاكمة،  بشخصيَّاته  اهتاممه  عن  فضاًل  للبلد،  يايسِّ  السِّ الوضع  عن  وصفًا 
يف  البرصة  مدينة  عن  واضحًا  تصّورًا  لنا  أعطى  العراق  إىل  رحلته  وخالل 
والثَّقافيَّة  واالجتامعيَّة  ياسيَّة  السِّ احلياة  توثيقه  خالل  من  الفاريسِّ  احلصار  أثناء 
راسة يف كوهنا وصف احلالة أو الوضع  يَّة هذه الدِّ ة فيها، وهنا تأيت أمهِّ واحلضاريَّ

ائد يف مدينة البرصة بجميع جوانبها املختلفة. السَّ
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إىل  ل  األوَّ املبحث  تطّرق  وخامتة،  ومقّدمة  مباحث  ثالثة  البحث  ن  تضمَّ
املبحث  جاء  حني  يف  التَّارخييَّة،  النَّاحية  من  وأهدافها  حالت  الرِّ دراسة  يَّة  أمهِّ
لُيناقش أسباب احلصار الفاريسِّ للبرصة، وما رافقه من ظروف سياسّية  الثَّاين 
املبحث  ودرس  املدينة،  احتالل  قرار  ل  األوَّ عبَّاس  اه  الشَّ اذ  اختِّ عىل  ساعدت 
فاليه( للحصار الذي أوضح يف كتاباته الوضع  الة )ديالَّ حَّ الثَّالث مشاهدات الرَّ

ياسيَّة يف مدينة البرصة وموقفها من احلصار. يايسَّ للقوى السِّ السِّ
فاليه(  عة، منها: كتاب رحلة )ديالَّ اعتمد البحث عىل جمموعة من املصادر املتنوِّ
سائل واألُطروحات اجلامعيَّة،  ابع عرش، فضاًل عن الرَّ إىل العراق مطلع القرن السَّ
ت األكاديميَّة، التي كان هلا إسهام واضح يف البحث. والكتب التَّارخييَّة، واملجالَّ
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ُل املبحُث الأوَّ

حالِت واأهدافها  ُة درا�صِة الرِّ يَّ اأهمِّ

العراق  تاريخ  لدراسة  ة  املهمَّ املصادر  من  األجانب  الة  حَّ الرَّ كتابات  ُتعدُّ 
يَّتها تعود إىل مادَّهتا الغزيرة ومنهجيَّتها التي درست  ؛ ألنَّ أمهِّ إبَّان العهد العثامينِّ
بط عدد تلك  جوانب خمتلفة وممتعة من تاريخ العراق احلديث، وال نعرف بالضَّ
يَّة)1(،  حالت، ففي الوقت الذي ذكر فيه لونكريك )76( رحلة أغلبها ُأوربِّ الرِّ
غم من  رها بعض الباحثنَي العراقيِّنَي بام يقرب من )300( رحلة)2(، وعىل الرُّ قدَّ
بب يف ذلك  حالت، ولعلَّ السَّ هذا العدد، إالَّ إنَّه ما زالْت معرفتنا قليلة بتلك الرِّ
د اللُّغات التي ُكتبْت هبا، أو صعوبة العثور عليها يف ُأورّبا لقدمها)3(،  ا تعدُّ هو إمَّ

ونتيجة ذلك أدَّى إىل صعوبة استحصاهلا، أو العثور عليها.
ا اطَّلعْت بشكل مبارَش عىل أحوال املدن التي  حالت يف أهنَّ يَّة الرِّ وتكمُن أمهِّ
ياسيَّة  الة األُوربِّّيني عن األوضاع السِّ حَّ لت انطباعات الرَّ ا سجَّ ت هبا؛ إذ إهنَّ مرَّ
قت إىل أوضاعها االجتامعيَّة  لتلك املدن من خالل تسجيل تلك األحداث، وتطرَّ
-أيضًا-  وبيَّنت  االجتامعّي،  تركيبها  عن  نبذة  إعطاء  خالل  من  -كذلك- 
يف  ة  املهمَّ راسات  الدِّ من  ُتعدُّ  وهبذا  املدن،  لتلك  ينيَّة  والدِّ الثَّقافيَّة  األحوال 
توضيح أو بيان تاريخ العراق يف العرص احلديث، إالَّ إنَّه يشوهبا بعض األخطاء 

الة عن تلك املناطق التي زاروها.  بوصفها انطباعات شخصيَّة لَرحَّ
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دة،  يِّني كانت متباينة ومتعدِّ الة األُوربِّ حَّ ممَّا ال شكَّ فيه أنَّ غايات وأهداف الرَّ
ادس عرش،  لكنَّها بالتأكيد تعكس االهتامم األُوريّب بالعراق منذ مطلع القرن السَّ
ين املسيحّي  ينيِّ الذي متثَّل بنرش الدِّ افع الدِّ وافع واألهداف هو الدَّ ومن تلك الدَّ
إرسال  عىل  الكنائس  بعض  عت  شجَّ إذ  ُأورّبا؛  عن  والنائية  البعيدة  املناطق  يف 
إرسال  عمليَّة  ل  ُيسهِّ ما  املناطق،  لتلك  شامل  وصف  إعطاء  أجل  من  الة  حَّ الرَّ

ة، والسيَّام الكرمليَّة)4(. اإلرساليَّات التبشرييَّ
أخذت  إذ  ياسيَّة؛  السِّ األهداف  عن  بعيدة  يَّة  األُوربِّ حالت  الرِّ تكن  ومل 
اسرتاتيجيَّة،  يَّة  أمهِّ ذات  منطقة  ا  أهنَّ عىل  املناطق  هذه  إىل  تنظر  يَّة  األُوربِّ ول  الدُّ
وكان العراق جزءًا مهاّمً من هذه املنطقة، بوصِفه مركزًا مهاّمً لطرق املواصالت 
ومن  البرصة،  إىل  اهلند  من  البضائع  تأيت  إْذ  واهلند؛  ُأورّبا  بني  ة  والنَّهريَّ ة  يَّ الربِّ
ا، وظهر ذلك عندما بدأ  ُأوربَّ ثمَّ إىل بغداد، ومنها إىل حلب، لتجد طريقها إىل 
ع  ع يف العامل اإلسالمّي، هذا التوسُّ يطرة والتوسُّ ّ للسَّ اع والتنافس األُوريبِّ الرصِّ
الذي بدأه اهلولنديُّوَن والربتغاليُّوَن، وِمن َثمَّ الربيطانيُّوَن والفرنسيُّوَن، بوصفها 
ومنها  العثامنيَّة،  ولة  الدَّ من  خمتلفة  مناطق  إىل  الوصول  استطاعت  ة  بحريَّ قوى 
ة حلكوماهتم،  الة- معلومات تفصيليَّة ودقيقة ومهمَّ حَّ العراق، موفِّرين- أي: الرَّ
ول نحو املنطقة)5(؛ لذلك  أسهمْت إىل حدٍّ بعيد يف توجيه وبلورة سياسة تلك الدُّ
ٍة يف العراق؛  يَّة إىل إجياد موطئ قدٍم هلا يف املنطقة، وبخاصَّ ول األُوربِّ سعت الدُّ

ة. الة هلذه املهمَّ حَّ رْت إمكانات الرَّ لذا، فقْد سخَّ
ول  حالت؛ إْذ رغبت الدُّ افع االقتصادّي دوٌر كبرٌي يف حتفيز هذه الرِّ وكان للدَّ
يطرة عىل جتارة احلرير والتَّوابل، من خالل البحث عن الطُّرق  يَّة يف السَّ األُوربِّ
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ًة، فكاَن اكتشاُف طريق رأس  ًة أم بحريَّ ق، سواٌء كانت طرقًا بريَّ ية إىل الرشَّ املؤدِّ
افع  الدَّ العريّب)6(،  واخلليج  الغربيَّة  اهلند  ُجزر  إىل  والوصول  الح  الصَّ جاء  الرَّ
ة،  التِّجاريَّ واملواصالت  الطُّرق  البحث عن  ع عىل  الذي شجَّ املهمَّ  االقتصادّي 
ٍل  مفصَّ بشكٍل  تناولْت  التي  الة  حَّ الرَّ كتابات  خالل  من  واضحًا  نجده  وهذا 

. يِّ والنَّهريِّ ة يف العراق بنوعيها الربِّ للطُّرق التِّجاريَّ
حالت التي متثَّلت بالبِّعثات العلميَّة التي هتتمُّ  وافع األُخر لتلك الرِّ ومن الدَّ
بالنَّواحي العلميَّة واالستكشافيَّة، مثل: رحلة ليوهنارت راوولف للعراق يف عام 
واألشجار  النَّباتات  من  كثرية  أنواٍع  ومجع  دراسة  إىل  هدفت  التي   ،)7(  1573
وافع  الدَّ بِّيَّة)8(. ومن  الغذائيَّة والطِّ ق من فوائدها  العراق، والتحقُّ التي تنبت يف 
ة، فقد امتاز العراق بقاعدة  ذْت سمًة علميًَّة هي التنقيبات األثريَّ األَُخر التي اختَّ
ة والبابليَّة  ة واألكديَّ ومريَّ ة واسعة بني األُمم؛ كونه موطن احلضارات السُّ حضاريَّ
ة، ثمَّ أصبح مركزًا للحضارة العربيَّة اإلسالميَّة لقرون طويلة، ومن  واآلشوريَّ
اآلثاريِّني من خالل  إملام  الذي ساعد عىل   ،)Rich( حالت رحلة ريج الرِّ تلك 
من  للعديد  وتنقيباته  زياراته  من  هبا  خرج  التي  ودراساته  ة،  اآلثاريَّ جمموعته 
يِّني إىل اآلثار اآلشوريَّة)9(.وهبذا حاز  ة، التي جلبت انتباه األُوربِّ املناطق اآلثاريَّ
 ، ؛ ملا يتمتَّع به من موقع جغرايفٍّ مهمٍّ يِّنَي بشكٍل عامٍّ الة األُوربِّ حَّ العراق اهتامم الرَّ

فضاًل عن امتالكه حلضارٍة عريقٍة مثَّلْت مجيَع العصور.
وافع فقط، بل شملْت -أيضًا- دوافع  الة عىل هذه الدَّ حَّ ومل تقترص غايات الرَّ
منها  واالستمتاع،  واالستطالع  واالستكشاف  املغامرة  حبِّ  خالل  من  ذاتيَّة 
العراق  الذي زار   ،)J.De Thevnot()ثيفنو الفرنيّس )جي. دي.  الة  حَّ الرَّ رحلة 



225

ّي اأ.م.د فاطمة فالح جا�سم اخلفاجّي - م. فاطمة عبد اجلليل يا�سر الغزِّ

نة الّثالثة - املجلَّد الّثالث - العدد الّتا�سع حمّرم 1441هـ - اأيلول 2019مال�سَّ

ل يف  ق، راغبًا يف اكتشاف أرساره، وأخذ يتجوَّ عام )1683(، وكان عاشقًا للرشَّ
ق األوسط، وانطلق إىل فلسطني ومرص وإيران واهلند)10(. تركيا والرشَّ

الة عىل  حَّ زت الرَّ وافع)11( التي حفَّ م نالحظ اختالف األهداف والدَّ وممَّا تقدَّ
والِعلميَّة،  ينيَّة،  والدِّ واالقتصادّية،  ياسيَّة،  السِّ اجلوانب  بني  برحالهتم،  القيام 
وافع مع  فضاًل عن حبِّ االستكشاف واملغامرة؛ إْذ ُيبنيِّ لنا مدى ارتباط هذه الدَّ
ادس عرش،  يَّة يف القرن السَّ ا املتمثِّل بعرص النَّهضة األُوربِّ ر احلاصل يف ُأوربَّ التطوُّ
احلضارات، سواٌء  من  به  اشتهر  وما  اجلغرايّف،  موقعه  العراق من خالل  وغدا 
يِّني بشكٍل  األُوربِّ الة  حَّ الرَّ أنظار  أم اإلسالميَّة، حمطَّ  القديمة  العصور  كانت يف 

 . خاصٍّ
هاٍت علميٍَّة بكلِّ معنى الكلمة،  فاليه()12( كان ذا توجُّ التنا )ديالَّ ومَع أنَّ رحَّ
ف عىل لغتها وكتبها النَّادرة، إاّل أنَّه  قيَّة، والتعرُّ فقْد أراد االطِّالع عىل اآلثار الرشَّ
ات  ق)13(، وبالذَّ خصيَّات احلاكمة يف الرشَّ ف عىل بعض الشَّ وَضع يف حسابه التعرُّ
بني  )ديالَّفاليه(  اإليطايل  الة  حَّ الرَّ رحلة  مجعْت  وهبذا  ل)14(.  األوَّ عبَّاس  اه  الشَّ
فقْد  العراق،  ومنها:  ق،  الرشَّ من  عديدة  ملناطق  العمّل  واالستكشاف  املغامرة 
زاره، وحاز عىل اهتامماته بشكٍل كبرٍي، فعَمد إىل وصف املدن العراقيَّة يف كتاباته، 

وِمن املناطق التي نالت اهتاممه هي مدينة البرصة.
من  ابتداًء  احلديثة،  العصور  يف  يِّني  األُوربِّ الة  حَّ الرَّ باهتامم  البرصة  حظيت 
املحطَّات  إحدى  كوهنا  بسبب  ذلك؛  تىل  وما  امليالدّي  عرش  ادس  السَّ القرن 
وفيها  العريّب،  اخلليج  رأس  يف  الواقع  االسرتاتيجّي  موقعها  بحكم  ة  التِّجاريَّ
ام، أو من اهلند ومناطق جنوب رشقّي آسيا؛  تلتقي القوافل القادمة من بالد الشَّ
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عرش،  ابع  السَّ القرن  يف  يِّني  األوربِّ الة  حَّ الرَّ من  كبرٌي  عدٌد  البرصة  إىل  َوَصل  إذ 
وتاله   ،)1604( عام  املدينة  إىل  )تكسريا(  الربتغايّل  رحلة  كانت  مطلعه  ففي 
األب  زارها   )1629( عام  ويف   ،)1625( عام  فاليه(  )ديالَّ اإليطايّل  الة  حَّ الرَّ
ورحلة   ،)1638( عام  )تافرنييه(  الفرنيّس  الة  حَّ الرَّ وزارها  الكرمّل(،  )فيليب 
غودهنو(  )مانويل  الربتغايّل  اليسوعي  األب  ورحلة   ،)1656( عام  )فنشنسو( 
عام )1663(، وبعدها رحلة )تيفينو( عام )1664(، ورحلة )سبستياين( عام 
ساعد  ما  كثري)15(،  وغريها   ،)1674-1672( عام  )كري(  واألب   ،)1666(
التَّاريخ  ة واالجتامعيَّة هلذه املدينة يف  ياسيَّة واالقتصاديَّ عىل رسم األحداث السِّ

احلديث.
من  العديد  دفعت  فقْد  البرصة،  مدينة  بلغتها  التي  الكبرية  هرة  للشُّ ونتيجة 
يِّني إىل املجيء إىل العراق وزيارة تلك املدينة؛ لغرض االطِّالع عىل  الة األُوربِّ حَّ الرَّ
مبارَش،  بشكل  عليها  ف  والتعرُّ واالجتامعيَّة،  ياسيَّة  والسِّ ة  االقتصاديَّ أوضاعها 
اإليطايّل  الة  حَّ الرَّ هو  املدينة  هذه  بزيارة  وا  اهتمُّ الذين  الة  حَّ الرَّ بني هؤالء  ومن 
ة التي  ياسيَّة املهمَّ فاليه(، وقِد امتازْت رحلته بنقل األخبار واألحداث السِّ )ديالَّ
ضْت إىل حصار  حدثْت يف العراق تزامنًا مع رحلته، وخصوصًا البرصة التي تعرَّ

ل، وذلك يف عام )1625(. اه عّباس األوَّ ة يف زمن الشَّ فويَّ ولة الصَّ من قبل الدَّ
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املبحُث الثَّاين

اأ�صباُب احل�صاِر الفار�صيِّ للب�صرة

دة الحتالٍل فاريسٍّ  ات كثرية، كانت ممهِّ َض احلكم العثامينُّ يف العراق هلزَّ تعرَّ
لطة العثامنيَّة ومشاكلها الّداخليَّة، التي كانت ُتعاين  ثاٍن، فإنَّ ُبعد الِعراق عن السُّ
دات اجليش االنكشارّي،  بينها كثرة مترُّ ابع عرش، ومن  السَّ القرن  منها يف بداية 
ل  وتدخُّ واحلكم،  ولة  الدَّ شؤون  أمهلوا  الذين  عاف  الضِّ الطني  السَّ وتعاقب 
الُعملة،  قيمة  انخفاض  يف  متثَّلت  التي  ة  االقتصاديَّ واألزمة  شؤوهنا،  يف  النِّساء 
ة العثامنيَّة يف  لطة املركزيَّ ولة، قِد انعكس سلبًا عىل هيبة السُّ والَعجز يف ميزانيَّة الدَّ
الواليات؛ إذ كُثرت حركات العصيان فيها)16(، ما أدَّى إىل عدم استتباب األمن 

يف العراق، وما جعله ُعرضة لالحتالِل.
اخليَّة الواسعة النِّطاق،  ونتيجة لذلك، وقع العراق يف سلسلة من القالقل الدَّ
صوبايش  بكر  وحركة  بغداد)17(،  يف   )1608-1603( عام  الطويل  آل  كثورة 
دْت لشاه عبَّاس دخول العراق، وفرض سيطرته عىل  عام 1623 )18(، التي مهَّ

بغداد، ما أدَّى إىل حماولته فرض نفوذه عىل البرصة.
ل، إاّل  اه عبَّاس األوَّ هتا يف عهد الشَّ ويف املقابل، كانت بالد فارس يف َأوج قوَّ
أوضاعها  سواء  املجاالت،  مجيع  يف  فرتاهتا  أسوأ  تعيش  حكمه  قبل  كانت  ا  إهنَّ
أم  واالغتياالت،  والفوىض  ديدة  الشَّ باالضطرابات  متثَّلت  التي  اخليَّة  الدَّ
لبالد  َق  وحتقَّ اخلارج،  من  والعثامنيِّني  األُوزبك)19(  هلجامت  املستمّر  ضها  تعرُّ
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، وإنَّه اهتمَّ -وبشكٍل كبرٍي- عىل اجلانب  يايسَّ التَّامَّ فارس يف عهده االستقالل السِّ
العسكرّي بإدخال العديد من اإلصالحات عىل بنية اجليش، فقض عىل تسلُّط 
ر  ضهم بجيشني جديدين)20( ال يأمتران إاّل بأمره، وطوَّ القزلباش وطغياهنم، وعوَّ
ة، واهتمَّ -كذلَك-  يف طرائق التَّدريب، وقام بتسليحه بأحدِث األسلحة النَّاريَّ
م يف مجيع األقاليم)21(. وشهدْت  باجلانب اإلدارّي، فأنشأ طرائق كفلْت له التحكُّ
صبِّ  عىل  ساعد  ما  امليادين،  مجيع  شملت  شاملة  هنضة  عهده  يف  فارس  بالد 

اه العراق. ع باجتِّ اهتاممه عىل التوسُّ
اه عبَّاس فرض نفوذه عىل العراق بشكل  دت للشَّ إذن، من األسباب التي مهَّ
ولة  عف الذي َدبَّ يف جسد الدَّ ، هو استغالل الضَّ ، والبرصة بشكل خاصٍّ عامٍّ
ابع عرش، ومن األسباب األُخرى التي دفعت الّشاه  العثامنيَّة يف بداية القرن السَّ
اذ هذه اخلطوة، هو املوقع اجلغرايّف الذي انامزْت به البرصة؛ بسبب كوهنا  إىل اختِّ
ة الواقعة يف رأس اخلليج العريّب، وفيها تلتقي القوافل  إحدى املحطَّات التِّجاريَّ
ام، أو اهلند، ومناطق جنويب رشقّي آسيا، ما أدَّى إىل انتعاش  القادمة من بالد الشَّ
رًا تأثريًا مبارشًا عىل جتارة املدن الفارسيَّة الواقعة عىل اخلليج  جتارة البرصة، ومؤثِّ
يطرة عىل البرصة كي ال  السَّ ر  ل، الذي قرَّ اه عبَّاس األوَّ الشَّ العريّب، فأثار ذلك 

ز التِّجارُة فيها)22(. ترتكَّ
ة، وربطها لطرق  يَّة البرصة من النَّاحية التِّجاريَّ وإذا ما أخذنا بعني االعتبار أمهِّ
ة، ُندرك متامًا قيمة اجلري احلثيث للقوى الفارسيَّة يف  يَّ ة والربِّ املواصالت البحريَّ
ة  التِّجاريَّ يطرة عىل الطُّرق  فرض سيطرهتا عىل هذه املدينة، بصفِة أنَّ قضيَّة السَّ
ياسيَّة  السِّ العالقات  عىل  التَّأثري  وهلا  الّدوليَّة،  العالقات  يف  ة  املهمَّ القضايا  من 
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ة.  واالقتصاديَّ
ل؛ إْذ  اه عبَّاس األوَّ يَّة اسرتاتيجيَّة وإقليميَّة بالنِّسبة إىل الشَّ وكان للعراق أمهِّ
ط، وكذلك الطريق البحرّي  مثَّل املعرب املبارَش للفرس إىل شواطئ البحر املتوسِّ
اخلليج  لُيصبح  فُعامن،  األحساء  إىل  وصوالً  البرصة  َعرب  ات  القوَّ تسلكه  الذي 
ل أطامع سياسيَّة  اه عبَّاس األوَّ بحرية فارسيَّة من جوانبه كافَّة)23(. إذن، كان للشَّ
يف فرض سيطرته عىل مناطق اخلليج العريّب كافَّة، عن طريق فرض نفوذه عىل 

البرصة.
إْذ  الربتغايّل)24(؛  التواجد  هو  البرصة  َصوَب  الُفرس  ك  حترُّ أسباب  وِمن 
ة التي كان يمتلكها الربتغاليُّوَن، فضاًل عن نفوذهم  ساعدت اإلمكانات البحريَّ
الكشوف اجلغرافيَّة يف  اد حركة  ُيصبحوا من روَّ أْن  ، عىل  يايسِّ والعسكريِّ السِّ
ول  الدُّ معظم  قبل  كان  نفوَذهم  فإنَّ  لذلك،  عرش؛  ادس  والسَّ اخلامس  القرنني 
ملصالح  هتديدًا  يمثِّل  التَّواجد  هذا  وكان  العريّب)25(،  اخلليج  منطقة  يف  يَّة  األُوربِّ

ًا. الفرس يف اخلليج العريّب سياسيًَّا واقتصاديَّ
الذين كان  ل مع الربيطانيِّني -  اه عبَّاس األوَّ الشَّ ونتيجة هلذا األمر، تعاون 
قيَّة اإلنكليزيَّة)26( يف اخلليج العريب منذ  هلم دور يف تثبيت أركان رشكة اهلند الرشَّ
مصالح  مع  ة  اإلنكليزيَّ ة  التِّجاريَّ املصالح  التقاء  بسبب  وذلك   -)1600( عام 
الفرس ضدَّ الربتغاليِّني، ونتَج عن هذا التعاون َطرد الربتغاليِّني من هرمز عام 
التِّجارّي  نشاطهم  إليها  ونقلوا  البرصة،  نحو  هوا  توجَّ لذلك  )1622()27(؛ 
أصحاب  هم  وأصبحوا  فيها)28(،  ة  جتاريَّ وكالة  وأقاموا  للتبشري،  ومحاسهم 
ُأسطوالً  امتالكهم  بحكم  واألحساء  والقطيف  البرصة  جتارة  عىل  يطرة  السَّ
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اه إيقاف النَّشاط الربتغايّل َعرب  ًا، وهذا ما يفتقده الفرس، فقْد كان عىل الشَّ بحريَّ
التعامل معهم، يف املوانئ كافَّة، وبوجٍه خاصٍّ البرصة)29(.  حصار بريٍّ ُيوقف 
عبَّاس  اه  للشَّ األمر  د  متهَّ فقْد  بغداد،  يف  صوبايش  بكر  د  لتمرَّ ونتيجة  وهبذا، 
يطرة بمدِّ نفوذه  السَّ العراق، وكان عليه إكامل هذه  لفرض سيطرته عىل معظم 

عىل البرصة.
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الُث املبحُث الثَّ

فاليه( للِح�صار الة )ديالَّ حَّ م�صاهداُت الرَّ

ابع عرش، فقْد َكَتب عن  الة يف بداية القرن السَّ حَّ فاليه( من أوائل الرَّ ُيعدُّ )ديالَّ
حلة، تناول فيهام  سالة العارشة واحلادية عرش من الرِّ البرصة عّدة صفحات يف الرِّ

.)30( اع العثامينَّ الفاريسَّ ُأمورًا سياسيًَّة ختصُّ الرصِّ
بعد  اه  الشَّ أنَّ  إىل  فأشار  رحلته،  خالل  البرصة  يف  الوضع  فاليه(  )ديالَّ َذكر 
أن استوىل عىل هرمز)31( أرسل سفريًا إىل باشا البرصة - وكان آنذاك أفراسياب 
باشا)32(-، قائاًل له: »إنَّه ال ُيريد من البرصة شيئًا سوى أْن تسكَّ النّقود باسمه، 
عن  عوضًا  أجله  من  عب  الشَّ ُيصلِّ  وأْن  اجلوامع،  خطبة  يف  اسمه  ُيذكر  وأْن 
م  يتعمَّ أْن  طلب  وأخريًا  اسميًَّا،  به  يعرتف  أْن  أي:  العثاميّن«)33(،  لطان  السُّ ذكر 
أهل البرصة عىل طريقة الفرس، ولقاء ذلك يبقى أفراسياب حاكاًم مطلقًا عىل 
لطة  ل يف شؤونه، ويدافع عنه ضدَّ السُّ املدينة، يتوارثها أبناؤه من بعده، وال يتدخَّ
، وال يطلب منه شخصيًَّا رضيبًة ما، وال من  ٍل أجنبيٍّ العثامنيَّة، وضدَّ أيِّ تدخُّ
سالة  الرِّ اه عبَّاس من هذه  الشَّ أراد  ة)34( .  التامَّ ة  يَّ احلرِّ بل يرتك هلم  أبناء شعبه، 
ضمن  البرصة  لتصبَح  جانبه،  إىل  الوقوف  أجل  من  باشا  أفراسياب  ترغيب 

ممتلكاته دون حاجٍة إىل احلرب.
سفريه  وأمر  فض،  بالرَّ ل  األوَّ عبَّاس  اه  الشَّ رشوط  باشا  أفراسياب  قابل 
ًا  رسَّ اتِّصاله  من  خوفًا  ر؛  تأخُّ دون  منطقته  من  واخلروج  حاالً،  املدينة  بمغادرة 
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ببعض أكابر املدينة، الذين قْد تكون هلم ميول إىل الفرس، فيتأثَّرون به، ويؤثِّرون 
ل  لطان، ويفضِّ د أنَّه ِمن أتباع السُّ ه حاساًم، وأكَّ عب، لقْد كان ردُّ بدورهم يف الشَّ

اه)36(. املوت هكذا، وهو مستعدٌّ للحرب)35( إذا ما أرادها الشَّ
فاليه عدم اهتامم أفراسياب باشا هبذه الرشوط بـ:  وعلَّل ديالَّ

غري  اه  الشَّ وعود  لقاء  إليها  وصل  التي  فيعة  الرَّ باملنزلة  املغامرة  ُيِرد  مل   -1
األكيدة.

ات  م قوَّ ة يف حال تقدُّ 2- ثقته بالربتغاليِّنَي)37( يف تقديم املساعدات العسكريَّ
الباشا  معرفة  مدى  د  يؤكِّ وهذا  العرب)38(.  شطِّ  أو  البحر  خالل  من  الفرس 
ة التي مل متتلك القدرة عىل مواجهة األُسطول الربتغايّل  فويَّ بقدرات القّوات الصَّ

املتواجد يف البرصة.
فاليه- أْن  اه أنَّ هذه الطُّرق مل جُتِد نفعًا، أمر خان شرياز- كام ذكر ديالَّ ملا رأى الشَّ
م جيش اخلان، ومل أعلم أكان  ة، فتقدَّ ز محلة عىل البرصة، ويستويل عليها بالقوَّ جيهِّ
اده، وسار يف طريق تسرت، وانحدر إىل  اخلان نفسه عىل قيادته أم أناب عنه أحد قوَّ
ق  احلويزة)39(، ودخل والية البرصة يف األرايض الواقعة عىل شطِّ العرب إىل الرشَّ
من جمراه - أي: جهة فارس-، حدث كلُّ ذلك قبل وصويل إىل البرصة أي: يف 
هناية عام )1623()40(، ومطلع العام التَّايل؛ ولكنَّه مل ُيارص البرصة نفسها كام 
قيل لنا ونحن يف غوا)41(، ومل يقرتب منها، بل اكتفى بمحارصة قلعة عىل احلدود 
البرصة  ض  تتعرَّ وبسقوطها  الفرس،  بيد  تسقط  أْن  وكادْت  قبان)42(،  ُتدعى 
أهايل  من  كبريًا  عددًا  وقتلوا  بقساوة،  يقاتلون  الفرس  وكان  د،  املؤكَّ للّسقوط 
املثبَّتة  الربتغاليِّنَي  مدافع  أمطرهتم  فقْد  األمر،  آخر  يف  انسحبوا  لكنَّهم  البرصة، 
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فن بوابل من النِّريان، فأحلقوا هبم أرضارًا جسيمة، فانكرس القزلباش)43(،  يف السُّ
ْت طوياًل، فأهنكت قواهم، فوّلوا عن املدينة)44(. ة احلصار-كذلَك- امتدَّ وإنَّ مدَّ
م ُيالحظ أنَّ سبب انسحاب اجليش الّصفوّي يرجع إىل االستعدادات  وممَّا تقدَّ
ة  فويَّ الصَّ ات  القوَّ التي حالت دون سيطرة  باشا،  أفراسياب  ها  أعدَّ التي  ة  القويَّ
يف  دورًا  البرصة  ألهايل  الربتغاليُّون  مها  قدَّ التي  للمساعدات  وإنَّ  عليها)45(، 
اجليش  ة  قوَّ أهنكْت  التي  الطويلة  احلصار  ة  مدَّ عن  فضاًل  اجليش،  هذا  إيقاف 

فوّي، ما أدَّى إىل انسحاهبم من البرصة، وانتهاء احلصار املفروض عليها. الصَّ
احلكومة  موافقة  عىل  احلصول  أفراسياب  باشا  عّل  البرصة  حاكم  حاول 
بقطع  الفرس  قيام  أنَّ  إالَّ  الفرس،  اته حلاميتها من  لقوَّ عم  الدَّ تقديم  العثامنيَّة يف 
عم اخلارجيِّ إليها، وكان عّل  عوبة وصول الدَّ الطُّرق عىل املدينة جعل من الصُّ
اته يتوقَّعون تعّرض املدينة عام )1625( هلجوٍم من قبل الفرس؛  أفراسياب وقوَّ
غم من  اه البرصة، وعىل الرُّ ات الفارسيَّة من احلويزة باجتِّ ك القوَّ م ُأبلُغوا بتحرُّ ألهنَّ
ات عّل باشا، إالَّ إنَّ الربتغاليِّنَي أعاروه مخس سفٍن مسلَّحة بعد أْن دفع  قلَّة قوَّ

هلم أجرها)46(.
اه  فوّي، إالَّ إنَّ الشَّ ل الذي فرضه اجليش الصَّ وهبذا كانت هناية احلصار األوَّ
فاليه(،  ل عاود احلصار ثانيًة، وذلك يف عام )1625(، كام ذكره )ديالَّ عبَّاس األوَّ
لوا  وا عىل املدينة، وتوغَّ ة وصويل إىل البرصة، كرُّ نة التَّالية، أي: يف مدَّ بقوله: يف السَّ
يف أراضيها، وكان الوايل اجلديد عّل باشا خارج املدينة وسط عساكره للقتال، 
ا يف داخل املدينة، فقْد عمَّ اخلوُف؛ ألنَّ عساكر  تدعمه ثالث سفن برتغاليَّة، أمَّ

ًة وعددًا، أكثر بكثرٍي من جيش البرصة)47(. الفرس كانت عظيمة عدَّ
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)دون كونسالفو دي  يِّد  بالسَّ فاليه(  )ديالَّ التقى  آذار  من  ادس عرش  السَّ ويف 
أحد  األخري  وُيعدُّ  البرصة،  يف  العاملة  الربتغاليَّة  ات  للقوَّ العاّم  القائد  سلفريا( 
فاليه( معلوماته، وقْد روى أنَّ الفرس ياولون  املصادر التي استقى منها )ديالَّ
ورق)48(، الذي يقع قرب احلويزة،  نقل سبع قطع مدفعيَّة من أحد موانئهم إىل الدَّ
لذا  القتال،  جمرى  ستغريِّ  ة  مهمَّ قضيَّة  وهذه  البرصة،  رضب  يف  الستخدامها 
القطع  تلك  إرسال سفينتني)49(مع مركٍب خفيٍف رسيٍع يف حماولة خلطف  ر  قرَّ
الوضع  عىل  املحافظة  هو  اخلطوة  هذه  من  الربتغاليِّنَي  غاية  املدفعيَّة)50(.كانت 
البرصة  أنَّ  بصفة  فيها،  مصاحلهم  عىل  املحافظة  َثمَّ  ومن  البرصة،  يف  يايّس  السِّ

مركز مهمٌّ ملصاحلهم بعد خروجهم من هرمز. 
الباشا  بينَي  من  املقرَّ ى )ديلالفليه( خربًا من اخلواجا )نجم(، وهو أحد  تلقَّ
ُيعدُّ ثالثني ألف مقاتل  الفرس  أنَّ جيش  »أخربين  أنَّه:  إذ ذكر  أفراسياب؛  عّل 
إنَّ خان شرياز وحده مع  إْذ  قوله؛  لكنِّي أشكُّ يف  يرأسهم سبعة خانات«)51(، 
جيشه كاف هلذه احلرب، وِمن املحتمل أْن يلتحق به أخوه اخلان )داود(؛ لقربه 
ك خانات املناطق  ا أْن تتحرَّ منه، وكذلك خان لوجستان، فهو يف تلك النَّواحي، أمَّ
بب وراء  النَّائية ملحاربة البرصة، فهذا أمٌر مستبعٌد، وال رضورة له)52(. ولعلَّ السَّ
العدد هائل وكبري لغزو مدينة كالبرصة، ولعلَّ  أنَّ هذا  فاليه( هو  شكوك )ديالَّ
رواية اخلواجا )نجم( يف ذكر تعداد اجليش لغزو العراق بأكمله، وليس البرصة 

فقط.
سري  عرقلة  إىل  أدَّى  ما  فيضان،  إىل  ضْت  تعرَّ البرصة  أنَّ  فاليه(  )ديالَّ وذكر 
م  تقدُّ دون  اآلن  يول  املياه  فيضان  »إنَّ  بقوله:  البرصة،  نحو  الفارسيَّة  ات  القوَّ
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الفرس إىل البرصة، فالنَّهر عريض، وقْد أغرق أرايض شاسعة، واخلنادق مليئة 
ة للبرصة«)53( . باملياه، وهذه كلُّها مصدر قوَّ

فاليه(  م الفرس جتاه البرصة؛ إْذ َذكر )ديالَّ إالَّ إنَّ هذا الفيضان مل ُيْل دون تقدُّ
وإحكام  البرصة،  إىل  للوصول  اذها  اختِّ الفرس  يستطيع  عديدًة  طرقًا  هناك  أنَّ 
»ولكن  بقوله:  بغداد،  أم  احللَّة)54(،  طريق  عن  كانت  سواٌء  عليها،  يطرة  السَّ
الكربى، ولن جُتدي  ة  الطامَّ فعندئٍذ تكوُن  بعد ثالثة أشهر،  املاء  ينحرس  عندما 
فن الربتغاليَّة نفعًا إذا حاول الفرس عبور النَّهر بجرس مؤقَّت يقيمونه شامل  السُّ
البرصة، أو من جهة احللَّة، التي هي يف قبضتهم اآلن، أو من بغداد)55( نفسها، 
إىل  ية  املؤدِّ الطُّرق  وإنَّ  الربتغاليِّنَي،  مدافع  بعيدة عن مدى  كلُّها  املواضع  فهذه 
أم  عاجاًل  الفرس،  أيدي  يف  قوط  السُّ من  تنجَو  لن  ا  أهنَّ وأعتقد  كثرية،  البرصة 
عىل  إليها  فيسري  بغداد،  يف  املوجود  باجليش  االستعانة  هؤالء  وبإمكان  آجاًل، 
ة،  ة الغربيَّة من النَّهر، حيث تقوم املدينة، فتلك اجلهة وإْن كانت صحراويَّ فَّ الضِّ
لكن بإمكان اجليش بقليل من املؤن أْن يقطعها بفرتٍة قصريٍة، وهذه احلملة ليست 
عسرية عىل اجليش الفاريّس، بينام ال تستطيع البرصة طلب النَّجدة؛ نظرًا لبعدها، 

ولكون بغداد يف قبضة الفرس«)56( .
من  النَّجاة  يف  البرصة  أهايل  ُتساعد  واحدة  طريقة  عن  فاليه(  )ديالَّ ث  وحتدَّ
هذا احلصار، وهو طلب املساعدة من إمارة آل أيب ريشة)57(، التي كانت بزعامة 

األمري )مدلج أبو ريشة()58(.
»بأنَّ جيشًا  م جيش عثامينٍّ كبرٍي صوب بغداد، بقوله:  فاليه( تقدُّ وذكر )ديالَّ
املوصل  فاستعاد  فارس،  وبالد  بغداد  اه  باجتِّ امل  الشَّ من  ك  حترَّ ارًا  جرَّ تركيًَّا 
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ق هذا اخلرب، مع يقيني أنَّ هذا األمر ال بدَّ أْن يدث،  وكركوك، لكنِّي مل أصدِّ
يع واسرتجاع املوصل  حف الرسَّ لكنَّه سابٌق ألوانه؛ إْذ ليَس من املمكن هذا الزَّ
عة«)59( . واعتقَد )ديالَّفاليه( أنَّ سبب إشاعة هذا اخلرب هو  وكركوك هبذه الرسُّ
من أجل رفع وتقوية معنويات أهايل البرصة املحارَصون، من أجل االستمرار 

يف مقاومة احلصار.
وقام احلاكم )عّل أفراسياب( باستعدادات كبرية من أجل محاية املدينة من 
خالل إعالن الباشا يف )13( آذار التجنيد العاّم يف البرصة، وقد استجاب هلذا 
ات املتحاربة)60(؛ إْذ  عني ملساعدة القوَّ ان البرصة، وأرسلوا املتطوِّ النِّداء كلُّ سكَّ
أْن  بيٍت  كلِّ  عىل  كان  البرصة  يف  العاّم  التَّجنيد  ُأعلن  »عندما  فاليه(:  )ديالَّ ذَكر 

ُيرسَل رجاًل مسلَّحًا إىل معسكر الباشا ملعاضدته يف احلرب ضدَّ الفرس«)61(.
لنرصة  طوعيَّة  مبادرات  خالل  من  املدينة  ألهايل  البطويّل  املوقف  د  وجتسَّ
بوجه  ووقوفهم  البرصة  ألهايل  الوطنّي  عور  الشُّ فاليه(  )ديالَّ وذكر  الباشا، 
الم  يخ عبد السَّ احلصار، بقوله: »يف 19 آذار قام رجل من أكابر البرصة اسمه الشَّ
هوا  أفراد ُأرسته وأصدقائه وأتباعه، وتوجَّ العبَّايّس)62(، فجمع حوله عددًا من 
ابئة يملون البنادق وخمتلف  إىل اجلبهة لنجدة الباشا، وانطلق معه مائتني من الصَّ
واستعدادهم  القزلباش  ة  بقوَّ يقاَرنون  ال  مجيعًا  هؤالء  لكنَّ  األسلحة،  أنواع 
القتايّل«)63(. عىل كلِّ حاٍل، متحورت إسهامات أهايل مدينة البرصة يف مواجهة 
ع واالشرتاك يف ميادين القتال، وهذا يمثِّل مدى رغبة  احلصار من خالل التطوُّ

ر واالستقالل. األهايل يف التحرُّ
تكن  ومل  البرصة،  من  الفارسيَّة  ات  القوَّ انسحبْت  فقد  أمٍر،  من  يكن  ومهام 
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فاليه( نفسه، الذي  يع معروفة حّتى من قبل )ديالَّ أسباب ذلك االنسحاب الرسَّ
ا أنَّ موقع هرمز كان يف  كان وسط احلدث، وقْد أرجع ذلك ألحِد أمرين: »فإمَّ
خطر، أم أنَّ أحداثًا جسامًا كانت عىل وشك الوقوع من طرف العثامنيِّني، أو ِمن 

شوا هبؤالء«)64( . جهة املغول؛ ألنَّ الفرس سبق أْن حترَّ
زال  أْن  بعد  املعركة،  أرض  من  ة  البرصيَّ ات  القوَّ انسحبت  النتيجة  وهبذه 
)65(عن املدينة، وُعملْت احتفاالت مهيبة، وعلْت أصوات دويِّ  اخلطر الفاريسُّ
فاليه(، قائاًل: »ويف 7 نيسان عاد الباشا إىل البرصة مع  املدافع، كام وصفه )ديالَّ
جيشه بعد أْن زال خطر احلرب بانسحاب الفرس، ودخل املدينة وقت الفجر 

باحتفاٍل مهيٍب، وعال أصوات دويِّ املدافع«)66(.
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اخلامتة 

عام )1625-1624(  البرصة  ملدينة  الفاريسِّ  للحصار  دراستنا  خالل  من 
من  مجلٍة  إىل  ل  التوصُّ تمَّ  فاليه(،  )ديالَّ اإليطايّل  الة  حَّ الرَّ مشاهدات  َوفق 

االستنتاجات: 
فاليه(، الذي زار مدينة البرصة، يف كتاباته معلومات  الة )ديالَّ حَّ 1- ذكر الرَّ
ة واالجتامعيَّة، وتلك املعلومات  ياسيَّة واالقتصاديَّ ة عن خمتلف اجلوانب السِّ مهمَّ
ة وجيَّدة لتبيان املعامل التارخييَّة لتلك املدينة خالل الّتاريخ احلديث؛  ة مهمَّ ُتعدُّ مادَّ

كونه شاهد عيان عىل معظم األحداث التي كتب عنها.
قبل  من  البرصة  مدينة  تواجه  كانت  التي  التَّحديات  كتاباُتُه  أوضحْت   -2
ل من  اه عبَّاس األوَّ رة من قبل الشَّ حّكام بالد فارس، واملتمثِّلة بمحاوالهتم املتكرِّ
أجل فرض سيطرته عليها، وأوضح دور أهايل مدينة البرصة من هذا احلصار، 

ومدى استجابتهم ملواجهته.
التي  األحداث  ينقل  كان  فاليه(  )ديالَّ الة  حَّ الرَّ أنَّ  -أيضًا-  وُيالحظ   -3
يِّد )دون  خصيَّات، أمثال: اخلواجا )نجم(، والسَّ جتري يف البرصة من بعض الشَّ
اِت الربتغاليَّة العاملة يف البرصة، إاّل إنَّه  كونسالفو دي سلفريا( القائد العامُّ للقوَّ
مل يكن فقط يذكر تلك األحداث التي تصل إليه، بل قام -أيضًا- بالتعليق عليها 
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وهذا  املعلومات،  من  غريه  عن  واملوثوق  حيح  الصَّ إبراز  أجل  من  وحتليلها؛ 
ة كتاباته؛ ألنَّه كان حريصًا عىل نقل جمريات األحداث  ح لنا مدى قيمة ودقَّ يوضِّ

يف مدينة البرصة. 
يَّة القوى املوجودة يف هذه املدينة، التي كان هلا موقف مساند  4- أوضح أمهِّ
ي من أجل املحافظة عىل مصاحلها  ألهايل مدينة البرصة يف مواجهة هذا التحدِّ
يف املدينة، ومتثَّلْت تلك القوى بالوجود الربتغايّل يف املدينة؛ إْذ استعان هبم )عّل 

ة للمدينة.  باشا أفراسياب( يف تأمني احلدود البحريَّ
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الهوام�ُص

1- ستيفن مهسل لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث: ص347-337.
جمّلة  العراق،  إىل  أصحاهبا  هبا  قام  التي  حالت  الرِّ عن  بيبلوغرافيا  اد،  عوَّ كوركيس   -2

املورد، املجّلد )18(، العدد )4(: ص245-217. 
انطوت  وما  العراق،  إىل  راوولف  ليوهنارت  الّشيخ حسني، رحلة  عّل  د  3- عادل حممَّ

عليه من نبات وشجر، جمّلة املورد، املجلد )18(، العدد )4(: ص97.
4- للتفاصيل حول املوضوع، ُينظر: حيدر جاسم الرويعّي، نشاطات اآلباء الكرمليِّنَي 
 ،)8( جمّلد  اإلنسانّية،  للعلوم  القادسّية  جمّلة  األُوىل،  العامليَّة  احلرب  حّتى  العراق  يف 

العددان)1-2(: ص128-108.
جمّلة  العثاميّن،  العهد  يف  األجانب  الة  حَّ الرَّ كتابات  يف  أربيل  هاشم،  سوادي  هشام   -5

الرتبية والعلم، جملَّد )15(، العدد )3(: ص90.
نة الثالثة عرشة، العراق، آيار  فاليه يف العراق، جمّلة آفاق عربيَّة، السَّ 6- يوسف حبي، ديالَّ

1988: ص145.
حلة، ُينظر: ليوهنارت راوولف، رحلة املرشق إىل العراق وسوريا  7- للتفاصيل حول الرِّ
وفلسطني سنة 1573، ترمجة: سليم طه التكريتّي، منشورات وزارة الثَّقافة والفنون، بغداد، 

.1978
8- عادل حمّمد عّل الّشيخ حسني، املصدر الّسابق: ص97.

حلة، ُينظر: كلوديوس جيمس ريج، رحلة ريج يف العراق، ترمجة:  9- للتفاصيل حول الرِّ
ين نوري، ج2، بريوت، 2003. هباء الدِّ

اد، مقتطفات من رحلة ثيفنو  حلة، ُينظر: بطرس حدَّ 10- للمزيد من املعلومات حول الرِّ
نة الثَّانية، العدد)8(: ص291-287. ابع عرش، جملَّة بني النَّهرين، السَّ إىل العراق يف القرن السَّ
الة  حَّ الرَّ أهداف  الرويعّي،  جاسم  حيدر  ُينظر:  حالت،  الرِّ دوافع  عىل  لالطِّالع   -11
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هاهتم إىل العراق، جملَّة القادسيَّة للعلوم اإلنسانّية، جمّلد)15(، العدد، )2(:  يِّني وتوجُّ األُوربِّ
ص159-137.

فاليه: ولد بيرتو ديلال فاليه يف نيسان )1576( من ُأرسة رومانيَّة عريقة، شغف  12- ديالَّ
تبادله  مل  لكنَّها  بداية حياته،  فتاة يف  أحبَّ  املختلفة،  العلوم  اكتساب  أظفاره عىل  نعومة  منذ 
ر اهلرب من جمتمعه، واالبتعاد  ْت كيانه، وجرحْت كرامته، فقرَّ املشاعر، فُأصيب بخيبة أمل هزَّ
الً،  ق لالطِّالع وتسجيل املعلومات، فوصل استانبول أوَّ حيل إىل الرشَّ ر الرَّ عن وطنه؛ إذ قرَّ
شخصًا  التقى  وهناك  حلب،  إىل  ارحتل  ثمَّ  املقدس،  بيت  إىل  وبعدها  مرص،  إىل  غادرها  ثمَّ 
هاب إىل بغداد، فوصلها عام )1616(، وخالل  ر الذَّ ٍة فاتنة اجلامل، فقرَّ ثه عن فتاٍة بغداديَّ حدَّ
جويريدة(،  جان  حبيب  بنت  )معاين  واسمها  املسيحيَّة،  الفتاة  تلك  ج  تزوَّ بغداد  يف  تواجده 
ر  وسافرْت معه إىل إيران، لكنَّ حظَّه العاثر أدَّى إىل وفاهتا بعد إصابتها بمرض املالريا، فقرَّ
ْت رحلة عودته أربع سنوات وهو يمل  محلها معه، ودفنها يف روما؛ إْذ قام بتحنيطها، واستمرَّ
حلة  جنازة زوجته معه، إىل أْن وصل إىل بالده، ودفنها بمقربة أجداده، وكان خالل تلك الرِّ
ة مؤلَّفات، منها: احلفلة  الطويلة ُيعطي وصفًا دقيقًا ومسهبًا عن املناطق التي مرَّ هبا، وألَّف عدَّ
اه عبَّاس الفاريّس، رحلة إىل  ّت معاين، معلومات عن بالد جورجيا، أحوال الشَّ التأبينيَّة للسِّ
إىل  فاليه  ديالَّ فاليه، رحلة  ديالَّ ُينظر:  تويفِّ يف عام )1652(،  املؤلَّفات،  ق، وغريها من  الرشَّ

اد: ص10-7.  ابع عرش، ترمجة وحتقيق: بطرس حدَّ العراق مطلع القرن السَّ
13- ديالَّفاليه، املصدر الّسابق: ص8.

لطة بعد أبيه الّشاه حمّمد  ب بالكبري، تسلَّم السُّ ل: شاه إيران امللقَّ 14- الّشاه عّباس األوَّ
ار والعصاة داخل مملكته، نقل  ة وقمع الثوَّ خدابندة عام )1588(، ُعني بالتنظيامت العسكريَّ
عاصمته من قزوين إىل أصفهان، استوىل عىل بغداد عام )1622(، وعىل احلّلة عام )1623(، 
-1587( الكبري  عّباس  الّشاه  مجعة،  حمّمد  بديع  ُينظر:  للتفاصيل،   ،)1629( عام  وتويفِّ 

1629(: ص29. 
15- طارق نافع احلمدايّن، املصدر الّسابق: ص23.

-1516( اجلليل  احلكم  وقيام  العثامنيَّة  يطرة  السَّ بني  املوصل  مراد،  عّل  خليل   -16
ة، املجلَّد )4(: ص17. 1726(، موسوعة املوصل احلضاريَّ

يَّة  كلِّ جملَّة   ،)1608-1603( بغداد  يف  الطويل  آل  ثورة  ساجت،  د  حممَّ إبراهيم   -17
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اإلسالميَّة اجلامعة، املجلَّد )2(، العدد )41(: ص536-511.
18- للتفاصيل حول حركة بكر صوبايش، ُينظر: عل شاكر عل، تاريخ العراق يف العهد 

العثامين )1638-1750(: ص32-29.
د  حممَّ بزعامة  تركستان  يف  األمر  عىل  استولْت  قد  كانت  تركيَّة  قبيلة  األوزبك:   -19
س بفنِّ القتال يف احلروب التي نشبت بني ُأمراء املغول يف تلك البالد، ويف  شيبايّن، الذي مترَّ
عام )1494( قضْت هذه القبيلة عىل بقايا التيموريِّنَي يف خراسان وهراة، لُتصبح بذلك متامخة 
بروكلامن،  ُينظر: كارل  متواصاًل،  قيَّة هتديدًا  الرشَّ د حدودها  هُتدِّ الفارسيَّة، وأخذْت  ولة  للدَّ

عوب اإلسالميَّة: 124/2.  تاريخ الشُّ
جيش  ومها:  خصيَّة،  الشَّ رؤيته  َوفق  جديدين،  جيشني  ل  األوَّ عبَّاس  اه  الشَّ بنى   -20
الكرخيِّنَي  أبناء  ويضمُّ  املسلمنَي،  غري  من  ة  فويَّ الصَّ ولة  الدَّ رعايا  من  ن  وتكوَّ القورجيِّنَي، 
ألوامر  خاضع  جيش  وهو  اه،  الشَّ خزينة  من  رواتبهم  ويتقاضون  كس،  والرشَّ واألرمن 
الّثاين  اه وحراسة قصوره؛ اجليش  فاع عن الشَّ الدِّ ة  اه مبارشة، وُأوكلت هلذا اجليش مهمَّ الشَّ
عب املختلفة،  اه املخلصني الذين ينتسبون إىل طوائف الشَّ ل من رعايا الشَّ اهسون، وتشكَّ الشَّ
اه عبَّاس، والتَّفاين يف خدمته، وتنفيذ  الّشء الوحيد الذي يربط بينهم هو االلتفاف حول الشَّ
فاع عن أرض إيران ضدَّ أعدائها، وقْد ُأطلق عىل هذا اجليش اسم )شاهسون(،  أوامره، والدِّ
العثامنيَّة  العالقات  تاريخ  صبَّاغ،  إسامعيل  عبَّاس  ُينظر:  اه،  الشَّ محاة  أو  امللك،  محاة  أي: 

فويِّني: ص265. لم بني العثامنيِّني والصَّ -اإليرانيَّة احلرب والسِّ
اه  الشَّ عهد  يف  اخلارجيَّة  وعالقاهتا  ة  فويَّ الصَّ ولة  الدَّ أوضاع  األرقط،  احلميد  عبد   -21
االجتامعيَّة  العلوم  يَّة  كلِّ منشورة،  غري  ماجستري  رسالة   ،)1629-1588( ل  األوَّ عبَّاس 

واإلنسانيَّة، جامعة محة خلض )الوادي(، 2015: ص104-56. 
ابع عرش  السَّ القرن  فاليه يف  ديالَّ اإليطايّل  البرصة يف رحلة  نافع احلمدانـّي،  22- طارق 

امليالدّي، جملَّة دراسات تارخييَّة، العدد )10(: ص23، ص27.
ابق: ص73. 23- عبَّاس إسامعيل صّباغ، املصدر السَّ

ادس  ل من القرن السَّ ة األوىل أثناء النِّصف األوَّ 24- لقْد َعرف األوربِّيوَن البرصة للمرَّ
البرصة األمري راشد بن مغامس  الربتغاليُّون بمساعدة حاكم  قام  عرش، ففي عام )1529( 
التِّجارة  بتعطيل  هلم  احلاكم  وعد  مقابل  )الُقرنة(،  البرصة  أهوار  يف  عليَّان  آل  شيخ  ضّد 
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البرصة،  بزيارة  فينة حربيَّة  برتغايلٌّ مؤلَّف من)19(  كيَّة، ويف عام )1550( قام ُأسطول  الرتُّ
بعد قيامه بطرد األتراك من مدينة القطيف، والقيام ببناء حصن ومركز جتاريٍّ فيها، وبذلك 
دها، السيَّام بعد احتالل العثامنيِّني هلا عام  لوا إىل خطر مبارش هيدِّ أصبحوا جريانًا للبرصة، وحتوَّ
)1546(، ُينظر: ج.ج. لوريمر، دليل اخلليج، القسم التارخيّي: 16/1؛ ألكسندر آداموف، 

والية البرصة يف ماضيها وحارضها، ترمجة: هاشم صالح التكريتّي: ص15.
ة  املهمَّ املصادر  إحدى  اأُلوربِّينَي  الة  حَّ الرَّ كتابات  اخليقاين،  شاكر  صربي  حيدر   -25
العدد )63(:  البرصة، جمّلد)2(،  آداب  )نامذج خمتارة(، جمّلة  البرصة  مدينة  تاريخ  تدوين  يف 

ص772.
ست يف إنكلرتا بموجب املرسوم الذي أصدرْته  ة: ُأسِّ قيَّة اإلنكليزيَّ 26- رشكة اهلند الرشَّ
ل عام 1600(، الذي منحْت بموجبه احلقَّ لعدد من  امللكة إليزابيث األُوىل يف )31 كانون األوَّ
ق، وال سيَّام مع اهلند وجنوب رشق آسيا واخلليج  ار باملتاجرة مع بعض املناطق يف الرشَّ التجَّ
الثَّامن  القرن  منذ  اهلند  يف  اإلمربياليَّة  املصالح  خلدمة  االً  فعَّ دورًا  كة  الرشَّ ومارست  العريّب، 
ني أيضًا، للتفاصيل، ُينظر: حيدر  عرش، وكان هلا دور كبري يف توسيع النفوذ الربيطايّن يف الصِّ

ابق: ص804-803. صربي شاكر اخليقاين، املصدر السَّ
الّسابق: ص 220- ُينظر: عبد احلميد األرقط، املصدر  27- للتَّفاصيل عن املوضوع، 

.228
يف  البرصة  مع  الفرنسيَّة  العالقات  تاريخ  من  صفحات  اوي،  العزَّ اهلل  عبد  د  حممَّ  -28

العرص احلديث، جملَّة آداب البرصة، املجلَّد )2(، العدد )2(: ص568.
29- عبَّاس إسامعيل صبَّاغ، املصدر الّسابق: ص 161.

فيليب  فاليه واألب  وديالَّ تيخريا  البرصة يف رحالت  املصطفى،  عبيد  عّل  30- حسني 
ل، العدد )1(: ص245. الكرمل، جمّلة تراث البرصة، املجّلد األوَّ

كل يبلغ طوهلا بني )7/24( كيلو مرت، إىل )8( كليو مرت،  ة الشَّ 31- هرمز: جزيرة دائريَّ
وتقع بني املدخل الذي يفصل خليج عامن واخلليج العريّب، وكانت هرمز دولة غنيَّة تسيطر عىل 
البحرين ومجيع اجلُزر الواقعة يف مضيق هرمز، وكانت هلا جتارة واسعة مع اخلارج، وقْد بلغت 
ْت  رجة من االزدهار منذ بداية العقد الثَّالث من القرن الرابع اهلجرّي، واستمرَّ هرمز هذه الدَّ
يف ذلك حتَّى الغزو الربتغايّل. كانت حتكم هرمز ُأرسة عربيَّة منذ هناية القرن العارش امليالدّي، 
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األمري سيف  درهم كوب(، وكان حاكم هرمز  د  ُيدعى )حممَّ سها يف األصل شيخ عريبٌّ  أسَّ
د درهم كوب(، للتفاصيل، ُينظر: جون غوردن لوريمر، دليل  ين، وهو من ساللة )حممَّ الدِّ
بديوان حاكم قطر: ص 938؛  الرتمجة  ترمجة: مكتب  اجلغرايّف، ج2،  القسم  العريّب  اخلليج 

سليم طه التكريتّي، املقاومة العربيَّة يف اخلليج العريّب: ص 49-46. 
نسبه  فقْد  الكعبّي،  ا  أمَّ فرديون،  بن  نورين  بن  ترك  بن  أفراسياب  هو  أفراسياب:   -32
إىل آل سلجوق، وإنَّ أهل الّديري أخواله، وهلذا ُعرف بـ)أفراسياب الّديرّي(؛ إْذ قام يف عام 
)1596( برشاء مدينة البرصة من الوايل العثاميّن )عّل باشا( بمبلغ قدره )1000( قرش عىل أْن 
د الثَّالث )1566- 1603( من اخلطبة، واستطاع أْن جينِّد  لطان العثاميّن حممَّ ال يقطع اسم السُّ
س ساللة أخذْت ُتعرف بـ )آل أفراسياب(،  عددًا كافيًا من اجلند، ويضبط شؤون البالد، فيؤسِّ
ُينظر:  للتفاصيل،  1668م(،   -1596( عامًا  وثامنني  اثنني  زهاء  البرصة  حتكم  أْن  هلا  تسنَّى 
يايّس يف البرصة )1596-1668(، جملَّة  حمسن عدنان صالح، إمارة أفراسياب ودورها السِّ
صمود  القهوايّت،  د  حممَّ حسني  ص749-769؛   :)34( العدد  اجلامعة،  اإلسالميَّة  يَّة  الكلِّ

البرصة َعرب التَّاريخ، جملَّة اخلليج العريّب، العدد )1(: ص243.
الطني  ابع، ويعدُّ من السَّ ة هو الّسلطان مراد الرَّ لطان العثامين خالل هذه املدَّ 33- كان السُّ
من  ن  ومتكَّ واالنحالل،  عف  الضَّ من  بمرحلة  مترُّ  ولة  والدَّ احلكم  توىلَّ  األقوياء،  العثامنيِّنَي 
تصفية األُمراء املستقلِّني يف لبنان وسوريا، ونجح يف اسرتداد بغداد عام )1638( من أيدي 
ام عبد الوهاب اجلايب:  الفرس، ُينظر: يوسف آصاف، تاريخ سالطني آل عثامن، حتقيق: بسَّ

ص104-98.
فاليه، املصدر الّسابق: ص124؛ حسني عّل عبيد املصطفى، املصدر الّسابق:  34- ديالَّ

ص256.
35- وما إْن أعلن رفضه هذا، حّتى جلأ اىل مجلة من التدابري، فنظَّم احلالة املعاشيَّة للمدينة، 
اس،  واحلرَّ املرافقني  ورتَّب  األمالك،  ضبط  كام  إعالتهم،  حجم  له  ليتسنَّى  األهلني  ل  وسجَّ
االحتكار؛  مكافحة  عىل  جاهدًا  وعمل  الرّتع،  وحفر  الزراعّي،  العمل  عىل  النَّاس  وأجرب 
وذلك للحفاظ عىل أحوال النَّاس من النَّاحية الّسيكولوجيَّة، ثمَّ إنَّه -بحكم عالقاته اجليِّدة 
ابق:  ُينظر: عبَّاس إسامعيل صّباغ، املصدر السَّ ن مدينته من جهة البحر،  مع الربتغاليِّني- أمَّ

ص161.
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ابق: ص125. 36- ديالَّفاليه، املصدر السَّ
37- يعود تاريخ التواجد الربتغالـّي يف اخلليج العربـّي إىل عام )1507(، عندما قامت 
ن من ستَّة عرش سفينة بقيادة )الفونسو دي البوكريك( بمهامجة هرمز  ة برتغاليَّة تتكوَّ محلة بحريَّ
يطرة عليها؛ كوهنا ُتعدُّ أقوى تنظيم سيايسٍّ واقتصاديٍّ عرفته املنطقة، فضاًل عن موقعها  والسَّ
لتاريخ  دراسة  العريّب  اخلليج  زكرّيا،  مجال  العريّب.  للخليج  منفذًا  بوصفها  االسرتاتيجّي 

ع األوريبِّ األّول )1507-1840(: ص52. اإلمارات العربيَّة يف عرص التوسُّ
38- ديالَّفاليه، املصدر الّسابق: ص125.

39- احُلويزة: وهي تصغري احلوزة، وأصلها مصدر )حاز(، بمعنى احليازة، أو التملُّك، 
اللَّفظ داللة عىل متلُّك األرض دون سواها، وُيشريون هبا إىل  العرب يستعملون هذا  وكان 
ها دون منازع، وخضع هذا اإلقليم إىل دولة  َ حدودها، فاستحقَّ ذها فرد وبنيَّ األرض التي اختَّ
املشعشعني العربيَّة )إمارة احلُويزة(، التي استمرَّ حكمها زهاء ثالثامئة عام )1724-1454(، 
عبيد  عليوي  حاشوش  أمحد  ُينظر:  اإلقليم،  هذا  إىل  نفوذهم  مدَّ  كعب  بنو  استطاع  عندما 
ياسيَّة  امّي، سوق الّشيوخ مركز إمارة املنتفك )1761-1869( دراسة يف أوضاعها السِّ احلجَّ

ة، رسالة ماجستري غري منشورة: ص9. واالقتصاديَّ
40- ذكر األستاذ الّدكتور طارق نافع احلمدانـّي: »يبدو أنَّ خطأ وقع يف هذا التَّاريخ، إْذ 
فاليه تذكر عام )1624(، وليس عام )1623( كام ورد يف  إنَّ النُّسخة األصليَّة يف رحلة ديالَّ
اد«، ُينظر: طارق نافع احلمدانـّي، املصدر الّسابق: ص28. النُّسخة املرتمجة لألب بطرس حدَّ

41- غوا: هي إحدى مدن اهلند، للتفاصيل، ُينظر: 
https: //ar.wikipedia.org/wiki

42- قبان: وهي جزيرة صغرية عند مصبِّ شطِّ العرب باخلليج العربـّي، وهي التَّابعة 
اف األلقاب معجم ألقاب األرُس الكويتيَّة:  للبرصة. ُينظر: عبد العزيز بن مساعد الياسني، كشَّ

ص185-184.
لباس  وهو  احلمراء(،  ؤوس  الرُّ أو  ؤوس،  الرُّ )مُحر  بـ  ُيعرف  ما  أو  القزلباش:   -43
ة،  فوّي، وعبارة عن قلنسوة محراء اللَّون، ذات اثنتي عرش شقَّ عسكرّي امتاز به اجليش الصَّ
فوّي، للتفاصيل، ُينظر: كامل مصطفى  ة االثني عرش، صارْت شعارًا للجيش الصَّ نًا باألئمَّ تيمُّ

ة ورواسبها يف العراق: ص15. فويَّ الّشيبّي، الطريقة الصَّ
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ابق: ص125؛ حسني املصطفى، املصدر الّسابق: ص256. 44- ديالَّفاليه، املصدر السَّ
ابق: ص29. 45- طارق نافع احلمدايّن، املصدر السَّ

ابق: ص132.  46- ستيفن هيمسل لونكريك، املصدر السَّ
ابق: ص125-126؛ حسني املصطفى، الّسابق: ص257. 47- ديالَّفاليه، املصدر السَّ

بني كعب يف  ُأمراء  ى رسق، وهي مركز  الفالحيَّة، وأيضًا تسمَّ ى  ورق: وتسمَّ الدَّ  -48
مّي،  الالَّ كريم  محن  الرَّ عبد  ُينظر:  اجلراحّي،  هنر  عىل  تقع  رة،  املحمَّ مدينة  بناء  قبل  األحواز 

موسوعة األدب العريّب يف األحواز خالل حكم إماريَت املشعشيِّني والكعبِّيني: ص26-25.
فاليه: »يف احلادي والثَّالثني من آذار عادْت إىل البرصة سفينتان برتغاليَّتان  49- وذكر ديالَّ
كان القائد العاّم قْد أرسلهام خلطف املدافع الفارسيَّة كام ذكرت أعاله، لقْد عاد الربتغاليُّون 
مسامع  بلغ  الغاية  هلذه  فينتني  السَّ خروج  خرب  ألنَّ  للمدافع؛  أثرًا  جيدوا  مل  إذ  ُحنني؛  ي  بخفَّ
فن املذكورة وضعت اليد عىل ثالثة قوارب  كوا املدافع عن امليناء، لكنَّ السُّ الفرس، فلم يرِّ
م  أن ُأخذ رهينًة، فقدَّ لة بالبضائع، وفيها رجل غنيٌّ من ذوي الشَّ فارسيَّة وَأرسهتا، وكانت حممَّ
للحال فدية خلالصه ألف ريال أبو طاقة، لكنَّهم رفضوا، وقتلوا مجيع األرسى، ما أفظع هذه 
فاليه،  األعامل! لقد اعتاد الربتغاليُّون عىل أفعاٍل كهذه، وقْد فعلوا يف اهلند أفظع منها«، ديالَّ

ابق: ص129-128. املصدر السَّ
50- املصدر نفسه: ص126.

العثامنيَّة  والوظائف  األلقاب  بركان،  مصطفى  ُينظر:  حاكم،  أو  أمري  تعني  خان:   -51
ر األلقاب والوظائف منذ الفتح العثاميّن ملرص حّتى إلغاء اخلالفة العثامنيَّة من  دراسة يف تطوُّ

خالل اآلثار والوثائق واملخطوطات )1517-1924(: ص21.
ابق: ص126. 52- ديالَّفاليه، املصدر السَّ

53- املصدر نفسه.
مساحتها  وتبلغ  )100كم2(،  مسافة  عنها  وتبعد  بغداد،  جنوب  تقع  مدينة  احللَّة   -54
ة  ليل اإلداري للجمهوريَّ )167كم2(، وهي تتبع حمافظة بابل. مؤيَّد سعيد بسيم وآخرون، الدَّ

العراقيَّة: 90/1.
يف  صوبايش  بكر  قيام  أثر  عىل  الفاريسِّ  لالحتالل   )1624( عام  بغداد  ضت  تعرَّ  -55

اوي، تاريخ العراق بني احتاللني: 225-211/4. بغداد، للتفاصيل، ُينظر: عبَّاس العزَّ
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ابق: ص127-126. 56- ديالَّفاليه، املصدر السَّ
شاماًل،  قَّة  والرَّ جنوبًا،  الفلُّوجة  بني  ما  الفرات  أعايل  يف  نشأت  ريشة:  أيب  إمارة   -57
جملَّة  ريشة،  أيب  آل  إمارة  ساجت،  د  حممَّ إبراهيم  ُينظر:  للتفاصيل،  غربًا،  حلب  ونواحي 

ة، املجلَّد )15(، العدد)2(: ص233-200. بويَّ القادسيَّة يف اآلداب والعلوم الرتَّ
ابق: ص128. 58- ديالَّفاليه، املصدر السَّ

59- املصدر نفسه.
رة يف  املتكرِّ الفارسيَّة  للهجامت  البرصة ومقاومتها  نافع احلمدانـّي، صمود  60- طارق 

خ العربـّي، العدد )25(: ص129-128. ابع عرش، جمّلة املؤرِّ العقد الثالث من القرن السَّ
ابق:  السَّ املصدر  احلمدانـّي،  نافع  طارق  ص128؛  ابق:  السَّ املصدر  فاليه،  »ديالَّ  -61

.132-131
يخ  الم الكبري ابن الشَّ ى عبد السَّ الم العبَّايّس: عميد األرسة العبَّاسيَّة، ويسمَّ 62- عبد السَّ
هد والتقوى، ُينظر:  يمر، اشتهر بالزُّ ساري، جاء مع أبيه إىل البرصة اجلديدة يف املرشاق والسِّ

ابق: ص271. حسني عّل عبيد املصطفى، املصدر السَّ
ابق: ص128. 63- ديالَّفاليه، املصدر السَّ

ابق:  السَّ املصدر  فاليه،  ديالَّ ص30؛  ابق:  السَّ املصدر  احلمدانـّي،  نافع  طارق   -64
ص128.

ابع عرش أيضًا حلصاٍر فاريسٍّ ثالث، وقع  ضت البرصة يف عرشينيَّات القرن السَّ 65- تعرَّ
ى بوقعة  ه احلويزّي بذكرى نزول اخلان عىل البرصة، وهو املسمَّ عام )1628(، وهو الذي سامَّ
البرصة عام )1628( عن أسباب احلصارات  اعية حلصار  الدَّ باط، وال ختتلف األسباب  الرِّ
اه عبَّاس. طارق  ابقة؛ إذ إنَّه جاء نتيجة لعدم انصياع عّل باشا أفراسياب يف اخلضوع للشَّ السَّ

ابق: ص31. نافع احلمدانـّي، املصدر السَّ
ابق:  السَّ املصدر  احلمدانـّي،  نافع  طارق  ص129؛  ابق:  السَّ املصدر  فاليه،  ديالَّ  -66

ابق: ص257. ص30؛ حسني عّل املصطفى، املصدر السَّ
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امل�صادُر واملراجُع 

-القرآُن الكريُم.

ًل: الكتب  اأوَّ
ة،  اه عبَّاس الكبري )1587-1629(، بريوت، املطبعة العرصيَّ د مجعة، الشَّ 1- بديع حممَّ

1980م. 
مجة  2- ج.ج. لوريمر، دليل اخلليج العريّب القسم اجلغرايّف، ج1، ج 2، ترمجة: مكتب الرتَّ

بديوان حاكم قطر، الدوحة، 1981.
ـّي  ع األُوربِّ ا، اخلليج العريّب دراسة لتاريخ اإلمارات العربيَّة يف عرص التوسُّ 3- مجال زكريَّ

ل )1507-1840(، القاهرة، 1985م. األوَّ
-1516( اجلليّل  احلكم  وقيام  العثامنيَّة  يطرة  السَّ بني  املوصل  مراد،  عّل  خليل   -4

ة، املجلَّد )4(، املوصل، 1992م. 1726(، موسوعة املوصل احلضاريَّ
ابع عرش، ترمجة وحتقيق: بطرس  فاليه إىل العراق مطلع القرن السَّ فاليه، رحلة ديالَّ 5- ديالَّ

ار العربيَّة للموسوعات، بريوت، 2006م.  اد، الدَّ حدَّ
جعفر  ترمجة:  احلديث،  العراق  تاريخ  من  قرون  أربعة  لونكريك،  مهسل  ستيفن   -6

اخليَّاط، ط3، بغداد، 1962م.
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