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مقّدمة املركز
ِحْيِم ْحَِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

      احلَْمُد هللِ ربِّ الَعاملنَي، والّصالُة والّسالُم عىل سّيِد اخلَلِق 
أمجعنَي، املصطفى الّصادِق األمني، وعىل آلِِه الّسادِة الّذادِة، واحلاُمِة 

الَقادِة، مناِر الّديِن وعصمِة املّتقنَي الطّيبنَي الطاهريَن، وبعد:
      يرّس مركز تراث البرصة أْن يضَع بني يَدي قّرائه ومتابعيه 
بعنوان  الّصغرية(  البرصة  )موسوعة  من  الثاين  إصداره  الكرام 
هبا  مّرْت  التي  املراحل  ليتناول  احلديثة(؛  البرصة  )تكوين 
تنّقلها من  ُثمَّ  تكوينها ومتصريها سنة )14هـ(،  مْن  بدًء  البرصة، 
نحو  عىل  احلالّية،  البرصة  ُثّم  املرشاق،  برصة  إىل  الّزبري،  برصة 
نًا معلوماٍت قّيمًة عْن أحواهلا العلمّية  اإلجياز والتلخيص، متضمِّ
واالجتامعّية والعمرانّية والّسياسّية يف مراحلها املختلفة. ونحن إْذ 
نقّدم للقّراء الكرام هذا اجلهَد نشدُّ عىل أيدي الباحثنَي والكّتاَب، 
رهم بأّن أبواَب املوسوعِة مفتوحٌة للّراغبنَي يف الكتابة فيها،  ونَذكِّ



وفق  عىل  صفحًة(  )اخلمسني  حدود  البحث  يتجاوَز  ال  أْن  عىل 
برنامج الورد الطباعّي، وأْن تكوَن ماّدته العلمّية خمتّصًة بالبرصة، 
وبمختلِف جوانبِها الكّلّية واجلزئّية، آملنَي أْن تكوَن هذه الّسبيل 
خدمًة ورْفدًا لرتاِث هذه املدينِة الزّخار، ووفاًء لعطائها املمتدِّ عىل 

األقطار. 
وآخُر دعوانا أِن احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي

                                                                      البصة الفيحاء
                                                                              مركز تراث البصة



املقّدمة
والّصالُة  أمجعنَي،  اخلالئِق  بارِئ  الَعاملنَي،  ربِّ  هللِ  احلمُد 
اخِلرَيِة  املهدّينَي  اهلُداِة  آلِِه  وعىل  األمنِي،  النبيِّ  عىل  والّسالُم 

املَهّذبنَِي...
وبعد:

ُعّدْت البرصُة منُذ تأسيسها عام )14#( مدينَة العطاِء واإلبداع 
علامء  فيها  وبرز  التجارّي،  دورها  عن  فضاًل  والعلم،  واألدب 
الفقه واألدب والفلسفة، وغريها، واستمّرْت يف عطائها يف هذه 

املجاالت يف تلك األزمان وحّتى الوقت احلارض. 
ُياول هذا البحث اإلجابة عن عّدة تساؤالٍت، منها: 

مْن  أكثر  أو  واحٍد،  مكاٍن  عىل  البرصة  وجود  اقترص  هل 
النسيج االجتامعّي فيها؟ وملاذا كان عطاُء  مكاٍن؟ وما هو شكُل 
أهلها وإبداعهم متمّيزًا؟ وملاذا اّتصفْت بالتسامح والكرم بني كّل 
طوائفها؟ وما تأثري النزاعات واحلروب عىل طبيعة النّاس فيها؟ 
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وهل انفردْت بطابٍع جتاريٍّ مميٍَّز خالف غريها ِمَن املدن؟ 
األوىل،  البرصة  إىل  اإلشارة  من  البدُّ  كان  البحث،  ولشمول 
البحث  لينصّب  تطّورها،  ومراحل  املختلفة،  أحواهلا  من  ومجلٍة 
م البحث عىل ثالثة  بعد ذلك عىل البرصة احلديثة، وعليه فقد ُقسِّ
البرصة  فهناك  املدينة،  فيه  ُوِجدْت  الذي  املكان  حسب  فصول، 
األوىل،  اإلسالمّية  املدينة  وهي  غزوان(،  بن  )عتبة  أّسسها  التي 
األّوُل  الفصُل  استوعَب  وقْد  األوىل(،  )البرصة  سّميتها:  وقْد 
ليس  الذي  اآلخر  املكان  تناول  الثاين  والفصُل  عنها.  احلديَث 
بعيدًا عن املكان األّول، وقْد انتقل إليه النّاس من البرصة األوىل، 
حمّلة  يف  الثانية(،  )البرصة  وسّميُته:  اجلديدة(،  )البرصة  وسّموه: 
املرشاق والباشا. والفصُل الثالُث يتناول املوقع األخري للمدينة، 
الذي تّم االنتقال إليه يف العقود األخرية من القرِن الّتاسع عرش، 
الثالثة(.  )البرصة  يُته:  العّشار، وسمَّ منطقة  الّسكن يف  بدأ  عندما 
وقد تّم هذا التقسيم نسبًة إىل انتقال مقّر احلكم إىل تلك األماكن 

الثالثة.
الثالثة  األماكن  هذه  بني  االنتقال  مّدة  إّن  القول  ويصحُّ 
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استغرقْت ثالثة عرش قرنًا، ومازالت مستمّرة.
وبالتأكيد أّن بحثًا كهذا ال يستطيع تغطية كّل ما حدث يف هذه 
وإعطاء  حدث،  ما  لكّل  الّشديد  باالختصار  إال  الثالثة،  املواقع 
صورة مفيدة للقارئ، كي ييَط بتأريخ البرصة الّشامل، بخطوطه 
العاّمة، وأنا عىل يقني بأّن القارئ سوف يعرف كيف سارْت احلياة 
الكاتب  دعا  ما  املصاعب،  أهُلها  حتّدى  وكيف  املدينة،  هذه  يف 
العظمى(، كام  )البرصة  ُيطِلَق عليها اسم  أْن  إىل  )سليامن فييض( 

أطلقه عليها سابقًا ياقوت احلموّي)1(.
أكانت  واملراجع، سواء  املصادر  البحث عىل عدٍد من  اعتمد 
املجاّلت  يف  واملقاالت  البحوث  وبعض  مطبوعة،  أم  خمطوطة 

العلمّية، وغريها.
فأرجو أْن أكوَن قْد وفِّقْت لكتابة هذا البحث؛ ليكوَن بانوراما 
بحوث  كتابة  عىل  والباحثني  الّكتاب  حلّث  البرصة،  عن  مرّكزة 
تفصيلّية عن كّل مفردٍة تناولتها باختصار، لتّتضح صورة البرصة 

الكاملة، وِمَن اهلل التوفيق.

)1( ُينظر: احلموّي، معجم البلدان: 340/2، ماّدة )برصة(.  









الب�صرُة الأوىل
بعد تثبيت أسس الّدولة اإلسالمّية يف العهد النبوّي يف داخل 
انطلق   ، حمّمد  األعظم  الرسول  عهد  يف  العربّية،  اجلزيرة 
العرب املسلموَن منها لنرش العقيدة اإلسالمّية يف بقاٍع ُأَخر، وقْد 
البداية  أماكن استيطان عسكرّية، فقاموا يف  بناء  احتاج األمر إىل 
املدن  أوائل  من  البرصة  وُعّدْت  والكوفة،  البرصة  مدينتي  ببناء 

اإلسالمّية التي ُبنيْت خارج اجلزيرة العربّية.
استمّرْت البرصة يف التأثري بمجرى التأريخ العريّب اإلسالمّي 
بعد  قرون  لعّدة  والفكرّية  واالقتصادّية  الّسياسّية  املجاالت  يف 
نظريهتا  عىل  يتفّوق  املجاالت  تلك  يف  تأثريها  وكان  تأسيسها، 

مدينة الكوفة)1(.
واختلفْت اآلراء يف معنى كلمة )البرصة(، إال إّن الرأي الذي 

)1( ُينظر: عبد الرزاق عّباس، نشأة مدن العراق وتطّورها، بغداد،1977م: 
ص 34.
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األرض،  لطبيعة  تفسرٍي  من  ُيستوَحى  ما  التسمية وبني  بني  يربط 
الّضاربة يف  الغليظة  أو )األرض  الّرخوة(،  يعني )األرض  الذي 

البياض(، هو األكثر قبوالً عند الباحثنَي املحدثنَي)1(.
غم ِمْن تأسيس البرصة يف عهد عمر بن اخلّطاب يف  وعىل الرُّ
عام )14#/635م(، عىل يد القائد )عتبة بن غزوان(، فإّنا مل ختُل 
ِمن جتّمعاٍت سّكانّيٍة حّلْت فيها – ألسباب جتارّية وعسكرّية- قبل 
تأسيسها، ومن أوىل تلك التجّمعات تأيت )األُُبّلة(، التي تقع عىل 
الشاطئ الغريّب لدجلة العوراء)شّط العرب(، واختلفْت اآلراء يف 
حتديد موقعها بالنسبة ملدينة البرصة احلالّية، إال إّن موقع بداية نر 
العّشار يف ضّفته الّشاملّية هو املكان األكثر ُرجحانًا بني املؤّرخنَي، 

وبخاّصة امُلحدثنَي منهم)2(. 

)1( ُينظر: شارل بالت، اجلاحظ يف البرصة وبغداد وسامراء، ترمجة: إبراهيم 
الكياليّن، دمشق، 1961م: ص26، وعبد اجلّبار ناجي، دراسات يف تاريخ 

املدن اإلسالمّية، البرصة، 1986م: ص130.
)2( للتفاصيل عن األُبّلة موقعًا وأمهّية يف التاريخ اإلسالمّي، ُينظر: أمل عبد 
احلسني الّسعدّي، األُُبّلة يف العرص اإلسالمّي، رسالة ماجستري غري منشورة، 

جامعة بغداد، 1976م: ص 72-61.
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وقْد كانت األُبّلة حمّط أنظار القوى الطامعة من فرس وإغريق؛ 
الرشق  بني  التجارة  لنقل  مركزًا  ُعّدْت  إْذ  املهّم؛  ملوقعها  وذلك 

والغرب آنذاك)1(. 
عًا سّكانّيًا  - جتمُّ اإلمام عيّل  اخلُريبة - شامل جامع  وتأيت 
آخر سبق تأسيس البرصة، وقْد شنّْت عليها بعض القبائل العربّية 
قدرهتا  وشّلوا  أضعفوها،  بحيث  البرصة،  بناء  قبل  غارات  عّدة 
لذا  ُتذكر؛  مقاومًة  فيها  مل جيْد  ومّلا قدمها عتبة بجيشه،  الّدفاعّية، 

ُأطِلَق عليها اخلُريبة )تصغري خربة()2(.

ِخطط الب�صرة 
بناء  موقع  غزوان  بن  عتبة  القائد  الختيار  أسباب  عّدة  هناك 
وقْد  األهّم.  مها  واإلدارّي  العسكرّي  الدافع  إّن  إال  البرصة، 
أعطْت االنتصارات التي أحرزهْتا اجليوش العربّية اإلسالمّية يف 
املرشق، وكذلك زيادة حجم سّكان البرصة أمّهّيًة هلا؛ إْذ أصبحْت 
1986م:  بغداد،  ومنطقتها،  البرصة  خطط  العيل،  أحد  صالح  ُينظر:   )1(

ص140-136. 
)2( ُينظر: ياقوت احلموّي، معجم البلدان: 430/1.



............................................... َتكِويُن البصِة احَلِديثِة 16

احلاجة ماّسة إلجياد خطط لبنائها)1(. وكانت خطط املدينة قبلّية، 
أّن ختطيطها  قبيلة يف حمّلة خاّصة هبا، ويبدو  أفراد كّل  تتوّزع  أي 
كان التجربة األوىل لتخطيط املدن يف العرص اإلسالمّي األّول)2(.

املدينة، وُعدَّ  تمَّ تشييده يف  أّول ما  ِمْن   وكان املسجد اجلامع 
ُيبنى  جامٍع  وثالَث  العربّية،  اجلزيرة  خارج  جامٍع  مسجٍد  أّوَل 
الذي كانت  املكان  أّنه  أمّهّية هذا اجلامع يف  يف اإلسالم، وتكمن 
أكرب  من  بعد  فيام  صار  ثّم  والعلمّية،  الفقهّية  احللقات  فيه  ُتعقد 
املعاهد اإلسالمّية التي يتمُّ فيها تدريس خمتلف العلوم)3(، وثاين 
الّشخوص العمرانّية املهّمة هي )دار اإلمارة(، وهي بمنزلة مقّر 
من  وتوابعها  املدينة  إدارة  يف  الوالة  واستمّر  واإلدارة،  احلكم 
هذا املكان، حّتى زمن احلّجاج بن يوسف الثقفّي )#95-75(، 

)1( ُينظر: صالح أحد العيل، التنظيامت االجتامعّية واالقتصادّية يف البرصة 
يف القرن األّول اهلجري، بغداد 1953م: ص73، 207.

)2( ُينظر: كاظم اجلنايب، ختطيط مدينة الكوفة، بغداد،1967م: ص 12-9. 
فتوح  البالذرّي،  ييى  بن  أحد  ُينظر:  اجلامع،  املسجد  عن  للتفاصيل   )3(

البلدان، القاهرة، 1932م: ص342-341.
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الذي قام هبدمها بعد بناء قرصه باحلزيز- وهو مكان يقع يف اجلهة 
)1(موقعه اليوم  د العيّل  الغربّية من البرصة، يف طرف املِْربد، وُيدِّ
قرب منطقة )خور الزبري(- وهكذا اخّتذ الوالة قصوَرهم بدالً من 

دار اإلمارة إلدارة احلكم.
اجلنوبّية  املنطقة  األّول  اإلسالمّي  العهد  يف  البرصة  وشملْت 
من العراق بني األحواز والبطائح شامالً، والياممة جنوبًا، وشامل 

اجلزيرة العربّية غربًا)2(.
يكن  مل  أّنه  ويبدو  بنائها،  قبل  جتارّيًا  نشاطًا  البرصة  شهدْت 
غرب  يقع  الذي  املِْربد،  سوق  إاّل  تأسيسها  بداية  يف  البرصة  يف 
األصل  يف  املربد  وكان  فيها.  الّرئيس  السوق  إّنه  أي  البرصة، 
مكانًا لبيع اإلبل والتمور، وأصبح فيام بعد ملتقًى أدبّيًا وجتارّيًا، 
عديدة  قصور  بناء  وتّم  املختلفة)3(،  والنزعات  لألفكار  ومنربًا 

)1( ُينظر: العيل، خطط البرصة: ص107.
)2( ُينظر: املصدر نفسه: ص102-81.

واإلسالم،  اجلاهلّية  يف  العرب  أسواق  األفغاين،  سعيد  ُينظر:   )3(
دمشق،1960م: ص117، 413-412.
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املِْربد، منها: قرص )زريب( موىل )عبد اهلل  يف اجلانب الرشقّي من 
ابن عامر(، وقرص )ضمرة بن املغرية(، وقصور طائفة من القادة 

والشخصّيات البارزة.
)اجلّبان(،  اسم  عليها  ُأطلق  مقربًة  اجلنويّب  اجلانب  اخّتاذ  وتّم 
برصّية.  شخصّيات  عّدة  فيها  ُدفنْت  التي  الرئيسة  املقربة  وهي 
بقيْت  التي  النظامّية  املدرسة  العّباسّيوَن  أنشأ  املِْربد  وبالقرب من 
حّتى عام )449#(، وهناك معامل أثرّية يف املِْربد وما جاوره ماتزال 

قائمة حّتى اآلن)1(.
ازدهار  بسبب  صاحبها  الذي  والتطّور  املدينة  لنموِّ  ونتيجة 
وبدأْت  اخلارجّية،  للهجامت  هدفًا  أصبحْت  االقتصادّية،  حياهتا 
ق هبا؛ لذا أصبحْت احلاجة ماّسة إلحاطتها بسور،  األخطار حتدِّ
االهتامم  لعدم  طوياًل؛  يُدم  مل  لكنّه   ،)#155( عام  يف  ذلك  وتّم 
بصيانته، وعندما استفحل خطر القرامطة، قام وايل البرصة )حمّمد 
ابن هشام( ببناء سور جديد حوهلا يف عام )286#(، إال إّن هذا 

)1( ُينظر: العيل، خطط البرصة: ص 117،115،113.
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الّسور  بناء  بأهلها، ولعّل  ليفتكوا  املدينة  مل يمنع من دخوهلم إىل 
يف  األسوار  بناء  حركة  واستمّرْت  املطلوب.  باملستوى  يكن  مل 
البرصة بسبب األخطار املتزايدة، فتمَّ بناء سوريِن آَخريِن، يف عام 

)516#(، ويف عام )#629()1(. 
ُأنِشئْت البرصة عىل طرف الّصحراء؛ لذا كانْت مشكلة توفري 
املياه للمدينة من أصعب املشاكل التي واجهْت الوالة فيام بعد، ما 
دعْت احلاجة املاّسة إىل حفر األنار، وتّم حفر أّول نر يف منطقة 
األُُبّلة، وملسافة  بنهر  ارتبط  بمنزلة خور  )اإلّجانة(، وهي  تسّمى 
النهر املحفور مع نر األُُبّلة ما يقرب  ثالثة فراسخ، فصار طول 

من األربعة فراسخ)2(.
املتزايدة  املدينة  حلاجة  األنار  بحفر  البرصة  والة  واستمّر 
للمياه، فتمَّ حفر نر )معقل(، الذي قام بحفره )معقل بن يسار( 
املياه  توافر  مْن  الّرغم  وعىل  األنار.  حفر  تواىل  ثّم  إليه،  فنُسب 

)1( ُينظر: العيل، خطط البرصة: ص135-134.
الثاين  القرن  ناية  إىل  البرصة  يف  األدبّية  احلياة  زكي،  كامل  أحد  ُينظر:   )2(

اهلجرّي، دمشق، 1961م: ص36.
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ألهاليها، إال إّن مشكلة أخرى قْد برزْت، أال وهي ملوحة املياه، 
التي بقيْت قائمة عّدة قرون)1(. 

الأحواُل القت�صادّيُة
غنائم  هو  البرصة  بناء  بداية  يف  للثروة  الرئيس  املصدر  كان 
التجارّية، ُيضاف  الوالة واألمراء يف األمور  التي وّظفها  احلرب 
إىل ذلك ما اقرتضه األمراء من املبالغ من بيت املال الستخدامها 
البرصة  يف  االقتصادّية  احلياة  ازدهرْت  وعندما  التجارة،   يف 
- خاّصة يف العرص العّبايّس- توافد عليها التّجار ورجال األعامل 

والعاّمل )األَُجراء(، ما أكسبها دورًا اقتصادّيًا متمّيزًا)2(. 
القطنّية اجلميلة،  املنسوجات  بإنتاجها من  البرصة  واشتهرْت 
األسواق  يف  وظهرْت  واحلريرّية،  الّصوفّية  املنسوجات  وكذلك 

البرصة  أنار  وللمزيد عن  البلدان: ص351،  فتوح  البالذرّي،  ُينظر:   )1(
يف العهد اإلسالمّي، ُينظر: حمّمد طارق الكاتب، شّط العرب وشّط البرصة 

والتاريخ، البرصة، 1971م: ص145-139.
)2( ُينظر: العيل، التنظيامت االجتامعّية واالقتصادّية: ص73، 193.
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املالبس اجلاهزة أيضًا)1(. 
صناعة  ومنها:  يدوّية،  صناعات  عّدة  قيام  البرصة  وشهدْت 
وبرع  العّبايّس،  العرص  يف  واسعًة  شهرًة  اكتسبْت  التي  اخلزف، 
البرصّيوَن يف صناعة الّزجاج واخِلفاف )األحذية( واحليل، ودعْت 
احلاجة يف بلٍد تكثر فيه األنار وُيطِّل عىل اخلليج إىل التخّصص يف 
فن، فضاًل عن صناعات ُأَخر حمّلّية  بناء القوارب واملراكب والسُّ
كصناعة احلرص، وأصبحْت البرصة مشهورة بالرباعة يف صناعة 
.)2(الفصاحُة يف الكوفة، والّصنعة يف البرصة :لع، حّتى قيل السِّ

ويف جمال التجارة اخلارجّية، شهدْت البرصة ازدهارًا كبريًا، وبخاّصة 
مع  جتارهتا  وانتعشْت  العريّب،  املغرب  بالد  ومع  اخلليج،  إمارات  مع 

األقاليم األَُخر، مثل: اهلند والّصني، واألقاليم املجاورة هلام)3(.

بغداد،  العراق،  حضارة  الزخرفّية،  الفنون  حيد،  العزيز  عبد  ُينظر:   )1(
1985م: 256-255/9.

 -279/5 العراق:  حضارة  الّصناعة،  الكبييس،  املجيد  عبد  حدان   )2(
.311

)3( ُينظر: العيل، التنظيامت االجتامعّية: ص228-207.
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الأحواُل العلمّيُة
خمتلفة  أجناس  دخول  من  الناتج  الّلغات  لتباين  ونتيجة 
النحوّية  الّدراسات  وجود  إىل  احلاجة  دعْت  أسباب،  لعّدة  إليها 
البداية لذلك هي عقد احللقات العلمّية  والرّصفّية فيها، وكانت 

يف كلٍّ من املسجد اجلامع وسوق املِْرَبد)1(. 
يف  البرصة  ملدينة  واضحًة  صورًة  الكّتاب  بعض  أعطى  وقْد 
القرن الثالث اهلجرّي، تُدّل عىل حركٍة علمّيٍة وثقافّيٍة متصاعدٍة. 
وكذلك شهدْت احلركة التعليمّية والفكرّية يف الدولة اإلسالمّية 
ازدهارًا يف خمتلف مرافقها، وانعكس  الرابع اهلجرّي  القرن  إّبان 
وتّم  واملفّكروَن،  العلامء  فيها  نبغ  فقْد  أيضًا،  البرصة  عىل  ذلك 

تأسيس سّت مدارس علمّية، أصبحْت مشهورة بعد ذلك)2(.    

)1( ُينظر: خدجية احلديثّي، الّلغة والنحو، حضارة العراق، بغداد، 1985م: 
.20/7

اهلجرّي:  الثاين  القرن  ناية  إىل  البرصة  يف  األدبّية  احلياة  زكي،  ُينظر:   )2(
العرص  يف  العراق  مدارس  والتعليم،  الرتبية  معروف،  عّواد  وبّشار  ص31، 

العّبايّس، حضارة العراق ، بغداد، 1985م: 120/8.
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والفكرّية  الّدينّية  قيمتها  هلا  شخصّيات  املدينة  سكنْت  وقْد 
البرصة  يف  استقّروا  الذين  ِمن  أّن  الباحثوَن  ويذكر  والعلمّية، 
تابعّيًا.  ومخسنَي  وواحدًا  صحابيًا،  وعرشيَن  ثامنيًة  الّصحابة  من 
وظهرْت فيها شخصّيات سياسّية وقضائّية نّفذْت الّسياسة األموّية 
يف والية البرصة، أمثال: زياد بن أبيه، والقاضيان إياس بن معاوية 
أمثال:  كبرية،  أدبّية  شخصّيات  فيها  وظهرْت  سور.  بن  وكعب 

الفراهيدّي، واحلريرّي، والفرزدق، واجلاحظ، وغريهم)1(.

الأحواُل ال�ّصيا�صّيُة
امتزجْت  وقْد  خمتلفة،  سياسّية  أحداثًا  البرصة  مدينة  شهدْت 
احلياة املدنّية فيها باجلوانب العسكرّية، بنحٍو أصبَح الفصل بينهام 
صعبًا، ويرى بعض الباحثنَي أّن التفسري الّصحيح لتاريخ البرصة 

العاصف امليلء بالّثورات ناتج عن هذه الثنائّية)2(. 

)1( للمزيد من التفاصيل، ُينظر: عبد احلسني املبارك وعبد اجلّبار ناجي، من 
مشاهري أعالم البرصة، البرصة، 1983م.

)2( ُينظر: عون الرشيف قاسم، شعراء البرصة يف العرص األموّي، بريوت، 
1972م: ص 18-14.
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وقعة  الّصاخبة،  الّسياسّية  األحداث  تلك  أوىل  من  وكان 
اجلمل، التي حدثْت يف عام )36#( بالقرب من املِْربد، بني جيش 

اإلماِم عيلٍّ ، وجيش عائشة وطلحة والزبري.
يف  أثر  الَقَبيل  االستقرار  وعدم  الّسياسّية  لالضطرابات  وكان 
كثرة تغيري وتبديل والة البرصة وقادهتا حّتى عام )45#(، إال إّن 
واالضطرابات؛  الفوىض  هلذه  ّحدًا  وضعْت  أبيه  بن  زياد  والية 
أوضاعها  عىل  والّسيطرة  البرصة  يف  القبائل  تنظيم  بإعادة  قام  إْذ 

باستخدام وسائل قمعّية قاسية)1(.
ويف بداية العرص العّبايّس، قامْت يف البرصة ثورة إبراهيم بن 
عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن عيّل بن أيب طالب  عىل سلطة 
أيب جعفر العّبايّس، يف عام )145#(، وفشلْت تلك الثورة نتيجة 
القسوة التي اّتبعْت ضّدها، وبعدها اندلعْت اضطرابات سياسّية 
وعادْت  انتهْت  ما  ورسعان   ،)#196( وعام   ،)#179( عام  يف 

)1( ُينظر: عبد احلميد ابن أيب احلديد، رشح نج البالغة، حتقيق، حمّمد أبو 
الفضل إبراهيم: 120/8، وخالد جاسم الركايّب، اجليش والرشطة، حضارة 

العراق، بغداد، 1985م: 223/6، 258. 



25البصُة األوىل .....................................................

أنشطة احلياة يف البرصة إىل عهدها)1(.
ما  رسعان  إْذ  طوياًل؛  البرصة  عمَّ  الذي  الّسالم  ذلك  يُدْم  مل 
هجم صاحب الزنج )عيّل بن حمّمد( عليها عام )257#(، وقتل 
اضطّر  الذي  األمر  اجلامع،  املسجد  وأحرق  أهلها،  من  اآلالف 
املجاورة،  املناطق  إىل  للهجرة  وعلامئها  سّكانا  مْن  كبريًا  قساًم 

واستقّر قسٌم مْن سّكانا يف بغداد وواسط)2(.
أعقب تلك الفرتة هدوء نسبّي استمّر حّتى عام )311#(؛ إْذ 
ما  املِْربد،  وأحرقوا  اجلامع،  مسجدها  وهدموا  القرامطة،  دامهها 
هجامت  تتوّقف  ومل  تركها.  عىل  أهلها  من  أعداد  إجبار  إىل  أّدى 
 ،)#316( عام  يف  ثانية  مّرة  هامجوها  بل  البرصة،  عىل  القرامطة 
حني   ،)#388( عام  حّتى  املدينة  يف  وتأثريهم  تدّخلهم  واستمّر 

)1( ُينظر: أبو عمر، خليفة بن خّياط، تاريخ خليفة بن خّياط، حتقيق: أكرم 
العمرّي، بغداد،1977م: ص455،422، 467

)2( ُينظر: حمّمد بن جرير الطربّي، تاريخ الرسل وامللوك، القاهرة، 1939م: 
.566 ،255/8
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اشتبكْت القبائل العربّية املحيطة بالبرصة معهم)1(.
أصبحْت البرصة يف املّدة بني )326-593#( مرسحًا للرّصاع 
أحد،  اهلل  عبد  )أبو  هم:  أخوة،  لثالثة  لقٌب  وهو  الربيدّينَي،  بني 
ويعقوب، وأبو احلسني(، والربيدّي نسبة إىل والدهم، الذي كان 
متسّلاًم للربيد يف الدولة العّباسّية، وقْد بدؤوا حياهتم موّظفنَي يف 
اإلدارة والّسياسة، ثّم تقّلد )أبو عبد اهلل( منطقة األحواز، وخالل 
فرتة اضطراب األوضاع الّسياسّية يف بغداد، نجح يف مّد نفوذه إىل 
البرصة وواسط، وكان يف بعض األحيان ُيغرُي عىل بغداد ويسيطر 

عليها ملّدٍة قليلٍة.
البوهيّي  الّدولة  معّز  قام  البوهيّي،  احلكم  مّدة  وخالل 
إىل  للهرب  األخري  فاضطّر  الربيدّي،  بتجهيز حلٍة عسكرّيٍة ضّد 
نتيجة  وكانْت  العّبايس،  اجليش  وقادة  املنتفق  البحرين)2(بمعونة 

بغداد، 1927م:  البرصة،  تاريخ  ُينظر: عيل ظريف األعظمّي، خمترص   )1(
ص83.

عّباس  ترمجة:  الربيدّيني،  ماّدة  ج1،  اإلسالمّية،  املعارف  دائرة  ُينظر:   )2(
حممود وآخرين.
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 ،)#499( عام  املدينة  واحتالل  العّبايّس  اجليش  سيطرة  الرّصاع 
البرصة  صحراء  قبائل  لغزو  هدفًا  ذلك  بعد  املدينة  وأصبحْت 

واألحساء، مثل: قبائل بني عامر، وخفاجة، واملنتفق. 
عام  املغول  بيد  العّباسّية  الّدولة  سقوط  أثر  وعىل 
والفوىض،  لإلمهال  ُعرضة  املدينة  أصبحْت  )656#/1258م( 

شأنا شأن مدن العراق األَُخر)1(. 
فرض  حتاول  املنتفق  قبيلة  بدأْت  املضطربة،  املّدة  هذه  وبعد 
سيطرهتا عىل القبائل الواقعة شامل البرصة، ودخلْت يف رصاع مع 
الّدولة اجلالئرّية عام )796#( يف حماولٍة للّسيطرة عىل البرصة)2(. 
وخالل تلك األحداث اجتاحْت البرصة األوبئة واألمراض 
بأّنه  الذي ُوصف  ومنها طاعون سنة )1397م(،  والفيضانات، 

)1( حمّمد صالح القّزاز، احلياة الّسياسّية يف العراق يف عهد الّسيطرة املغولّية، 
النجف األرشف، 1970م: ص 328، 337.

وبالد  للعراق  التيمورّي  الغزو  تاريخ  حسني،  مهاوي  جاسم  ُينظر:   )2(
-148 ص  بغداد،1976م:  جامعة  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  الشام، 

.152
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كان عنيفًا عىل البرصّيني. ويف سنة)1436م( اجتاح املدينة فيضان 
أّنه كان يموت يف  ر  انتشار األمراض، وُقدِّ ملّدة يومني وليلة، مع 

كّل يوٍم ما يقُرب من )300( نسمة)1(.

)1( ُينظر: الطربّي، تاريخ األمم وامللوك: 31/3.







الب�صرُة الثانيُة

اجلديدِة  الب�صرِة  اإىل  القدميِة  الب�صرِة  من  النتقاُل 
)الثانية(

مل جتِر عملّية انتقال الّسّكان من املكان األّول لبنائها إىل مركز 
البرصة اجلديدة مّرة واحدًة. وُيورد الطربّي نّصًا يستدّل منه عىل 
ابتداًء من شاطئ  للمدينة  مْن مكاٍن يصُلح مركزًا  أكثر  أّن هناك 
دجلة العوراء )شّط العرب(، وحتديدًا يف األُُبّلة، ثّم االجتاه غربًا 
إىل املكان الذي أصبح املكان املطلوب لبنائها ألسباٍب اسرتاتيجّيٍة 
 وأّما أهل البرصة، فكان مقامهم عىل  وعسكرّيٍة، يقول النّص: 
فخنُسوا  وبدأوا،  استقّروا،  حّتى  مّرات  أرزوا  ثّم  دجلة،  شاطئ 
وه، ثّم فرسخًا، ثّم  فرسخًا، وجّروا معهم نرًا، ثّم فرسخًا، ثّم جرُّ
وه، ثّم أتوا احلجر، ثّم جّروه، واخُتّطْت عىل نحٍو من خطط  جرُّ
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 .)1(الكوفة
حدٍث  من  أكثر  اهلجرّي  األّول  القرن  خالل  هناك  وكان 
هلذه العملّية، فاألُُبّلة )ميناء عىل شّط العرب(، أقدم تأسيسًا من 
احلامية  بطرد  القائد عتبة بن غزوان  قام  البرصة اإلسالمّية؛ وقْد 
الفارسّية منها حينام حّررْت قّواته امليناء، واستمّرْت األُُبّلة متارس 
نشاطها حّتى القرن الثامن اهلجرّي، واختلف املؤّرخوَن والكّتاب 
يف حتديد موقها احلايل، واملوقع األكثر دّقًة أّن نر العّشار هو نر 
األُُبّلة، وأّن منطقة العّشار هي املكان املقرتح مليناء األُُبّلة)2(، التي 
كانت معسكرًا وميناًء للفرس قبل دخول القّوات اإلسالمّية إىل 
ال  التي  الكبرية  الّسفن  يستقبل  امليناء  هذا  وبقي  البرصة،  منطقة 
تستطيع الوصول إىل مركز املدينة يف العصور الاّلحقة. وعند زيارة 

)1( ُينظر: عّباس العّزاوّي، العراق بني احتاللني: 98/3.
1953م:  سومر،  جمّلة  العّشار،  ونرها  األُبّلة  جواد،  مصطفى  ُينظر:   )2(
البرصة  وشّط  العرب  شّط  الكاتب،  طارق  وحمّمد   ،166-162/1
العرص  يف  األُُبّلة  الّسعدّي،  احلسني  عبد  وأمل  البرصة،1971م،  والتاريخ، 
يف  ُأجيزْت  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة   ،)#257( سنة  حّتى  اإلسالمي 

كّلّية اآلداب، جامعة بغداد، 1976م، والعيل، خطط البرصة.
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)443#/1052م(  عام  يف  املدينة  إىل  خرسو(  )نارص  الّرّحالة 
ذكر أّنه شاهد األُُبّلة  بقصورها وأسواقها ومساجدها وأربطتها، 
وهي من اجلاَمل بحيث ال يمكن حّدها أو وصفها، وعند تطّرقه 
إىل مراكز االستيطان يف البرصة ذكر أسامء عرشيَن ناحيًة متتّد من 
جنوب البرصة وحّتى شامهلا، وأشار إىل وجود ثالثة عرش مشهدًا 
باسم أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالٍب  قْد زارها كلَّها)1(، وقْد 
واحلويزة  الرشير  وهي:  النواحي،  تلك  من  ثالث  أسامء  بقيْت 
الّرّحالة  عند  مّرة  ألّول  االسم  هبذا  ُذكر  الذي   - العرب  وشّط 
تناقٍص مستمّر،  نارص خرسو- حلّد اآلن. وبقي نشاط األُُبّلة يف 
يف  هلا  بطوطة  ابن  الّرّحالة  زيارة  وعند  للبرصة.  ميناًء  كونا  عدا 
قرية هبا آثار قصوٍر وغريها، داّلة  عام )1325م(، وصفها بأّنا 

 .)2(عىل عظمتها

القاهرة،  ُينظر: نارص خرسو علوي، سفرنامة، ترمجة: ييى اخلّشاب،   )1(
1993م: ص168-167.

)2( ُينظر: حمّمد بن عبد اهلل الّلوايت الطنجّي- املشهور بابن بّطوطة – حتفة 
النّظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار، حتقيق: عيل املنترص الكّتايّن،  
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العرص اإلسالمّي  بداية  منُذ  البرصة  مناطق جنوب  أصبحْت 
مراكز استيطان ريفّي، وما حركة الّزنج إاّل إحدى الشواهد عىل ذلك، 
 )فاملختارة( عاصمة الّزنج تقُع بالقرب من نر أيب اخلصيب، واملوّفقّية

العّبايّس  القائد  )طلحة(،  املوّفق  أنشأها  التي  املؤّقتة–  املدينة   -
استمّرْت  التي  الّزنج،  أماكن  من  قريبًة  كانت  الّزنج،  ملحاربة 

بالبقاء حّتى بعد القضاء عىل حركتهم)1(.
بالّرغم من عدم وفرة املعلومات لدينا عن االستيطان الريفّي 
بعد  أصبح  البرصة  ريف  أّن  استنتاج  فيمكن  احلقب،  تلك  يف 
احلروب العنيفة والّدامية التي قام هبا الّزنج والقرامطة ضّد مدينة 
إْذ بنوا قرى متناثرة بني  البرصة، مأوًى للكثري من الفاّريَن منها؛ 
ذلك  عىل  ونستدّل  العثاميّن،  العرص  حّتى  بقيْت  النّخيل،  بساتني 
من وجود أسامء للقرى منُذ القرن الرابع عرش امليالدّي، ختالف ما 

أدرجه البلدانّيوَن يف العرص اإلسالمّي.
الثانية،  البرصة  إىل  األوىل  البرصة  من  االنتقال  موضوع  ويف 

بريوت، 1975م: 207/1.
)1( ُينظر: عيل ظريف األعظمي، خمترص تاريخ البرصة: ص77.
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تتبادر إىل الّذهن عّدة أسئلة، ومنها: 
وهل  األوىل؟  مدينتهم  من  البصة  سّكان  انتقال  أسباب  ما 
احلجم  هو  وما  مكان؟  من  أكثر  أو  واحٍد  مكاٍن  إىل  االنتقال  تّم 

السّكاين لتلك اهلجرة؟ ويف أيٍّ حدوٍد زمنّيٍة متّت اهلجرة؟
إّن ما ُيلفُت النظر يف هذا األمر هو أّن مدينة البرصة تعّرضْت 
هلجامت وحروب عديدة، منُذ العرص العّبايّس وما بعده يف عصور 
من  البدوّية  الغزوات  واستمرار  العراق،  عىل  األجنبّية  الّسيطرة 
الغزوات  تلك  وكانت  واآلخر،  احلني  بني  البرصة  بادية  جهة 
والة  من  املسؤولنَي  وقدرة  جهود  مع  عكسّيًا  تناسبًا  تتناسب 
وقادة عسكرّيني فيها، فتقّل عند وجود والة أقوياء، وتزداد عند 
املدينة؛ لذا فقْد فّضلْت  األزمات وتويّل والة غري مؤّهلنَي حلامية 
الحتامل  الّدورّي،  اخلطر  هذا  عن  االبتعاد  السّكان  من  أعداد 

تعّرضهم ألعامل القتل والّسلب والنهب.
وقْد يكون من أسباب اهلجرة تعّرض املدينة إىل مياه الّسيول 
الرتابّية  والعواصف  الّرياح  وهبوب  الغرب،  من  اآلتية  اجلارفة 
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العاتية، التي قْد يتسّبب بعضها – عىل ّحد قول بعض املؤّرخنَي– 
يف قلع أبواب املنازل، ووصول األتربة إىل مستوى تلك األبواب 

أحيانًا)1(.
فضاًل عن ذلك، يمكن أْن نُعّد انتشار األمراض واألوبئة أحد 
أسباب اهلجرة، لكنّنا ال يمكن أْن نُعّدُه سببًا رئيسًا يف ذلك، عىل 
غم من كون العراق جتتاحه األوبئة يف حدود كّل عرش سنوات  الرُّ

-آنذاك– حسب تقدير العّزاوّي)2(. 
رئيسًا  سببًا  كانت  شّحتها  أو  املياه  قّلة  مسألة  أّن  املؤّكد  ومَن 
يف هجرة السّكان من املدينة األوىل، فمن املعلوم أّن نَري املعقل 
أوائل  البرصة  مدينة  يف  املياه  مصدَرا  كانا  التارخيّينِي  واألُُبّلة 
الّسدود،  تدمري  وأعامل  االقتصادّية،  األزمات  لكّن  إنشائها، 
التي تعّرضْت هلا من هجامت احلمالت األجنبّية، وإمهال الوالة 
بسبب  النهرين؛  من  مهّمة  أجزاء  اندثار  إىل  أّدْت  املياه،  ملجاري 

)1( ُينظر: عبد الواحد باش أعيان، حتفة النرصة يف أخبار البرصة، خمطوطة 
املكتبة العّباسّية يف البرصة، رقم أ3،ج3، ورقة )215(.

)2( ُينظر: العّزاوي، العراق بني احتاللني: 42/3.
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أّدى  الزمن، ما  الّطمي والغرين فيها بمرور  إمهال كرهيا وتراكم 
إىل مشاكل كبرية لسّكان املدينة، وأصبح موقع املدينة غري مناسٍب 
الّسياسّية،  عن  فضاًل  واالقتصادّية،  االجتامعّية  وظائفها  ألداء 

بنحٍو أّدى ذلك كّله إىل تغيري موقعها نحو الرّشق)1(.
الثانية  البرصة  يف  الّديموغرايّف  التشّكل  مرحلة  التزال 
موضوعًا من الّصعب حتديد بداياته، لكّن استقراء األحداث يدّل 
اجلامعات  بعض  جعلت  سابقًا،  ذكرناها  التي  األسباب  أّن  عىل 
نحو  غزوان(  بن  عتبة  )برصة  األوىل  البرصة  من  تّتجه  السّكانّية 
واألرض  املياه  موارد  نحو  وجهها  مًة  ُميمِّ واجلنوب،  الرّشق 
كنى واملعيشة  الزراعّية وغابات النخيل؛ إْذ اخّتذْت هلا أماكن للسُّ
عىل شكل قرى زراعّية يف جنوب البرصة بمحاذاة شّط العرب، 
وهناك إشارات عن قيام بعض عوائل آل راشد – حّكام البرصة 
وإنشاء  األرايض،  بعض  استصالح  يف  العثاميّن–  االحتالل  قبل 

)1( ُينظر: عامد عبد الّسالم رؤوف، احلياة االجتامعّية يف العراق إّبان عهد 
املامليك)1749-1831م(، أطروحة دكتوراه غري منشورة، أجيزت يف كّلّية 

اآلداب- جامعة القاهرة، 1976م: ص220.
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اجي ومهيجران  قرى زراعّية يف جنوب البرصة، وحتديدًا يف الرّسّ
يف بداية القرن الرابع عرش امليالدّي، ما يؤّكد ذلك)1(.

وجاء ذكر بعض األرُس، ومنها: أرسة الّرفاعي )آل النقيب(، 
جنوب  يف  األرسة  هلذه  ريفّيًا  منتجعًا  )الّسبيلّيات(  واخّتاذهم 
قبيلة  إىل  ينتسبوَن  الذين  الّدغامن-  ُأرسة  وسكنْت  البرصة، 
قشعم العربّية- قرية نر خوز، بالقرب من نر أيب اخلصيب عام 

)1470م()2(.
املكان  إىل  االنتقال  زمن  حتديد  الّصعوبة  مَن  أّن  ذكره  واملهّم 
الثاين بشكٍل دقيٍق؛ إْذ ال نجد اتفاقًا بني املؤّرخنَي والكّتاب عىل 
امليالدّي،  عرش  الرابع  القرن  بدايات  يف  جيعُلها  فبعضهم  ذلك، 
أمثال: األعظمّي، واحليدرّي، وحّددها احلمدايّن يف العقود األوىل 
النصوص  يف  املدّقق  إّن  إال  امليالدّي،  عرش  الّسادس  القرن  من 

بغداد  أحوال  بيان  يف  املجد  عنوان  احليدرّي،  فصيح  إبراهيم  ُينظر:   )1(
والبرصة ونجد، بغداد، )د.ت(: ص184.

ورقة  ج2،  التواريخ،  زبدة  خمطوطة  أعيان،  باش  الواحد  عبد  ُينظر:   )2(
)56(، و ج12، ورقة )42(.
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التارخيّية جيد أّن بداية تكوين املدينة كان يف العقود األوىل من القرن 
اخلامس عرش امليالدّي، وممّا يعّزز هذا الرأي ما ذكره العّزاوي عن 
ونقل  احلّلة،  املشعشعّي(عىل  فالح  بن  حمّمد  بن  )عيّل  استيالء 
األرشف  والنجف  املقّدسة  كربالء  يف  املشهديِن  وأموال  أمواهلا 
إىل البرصة يف عام)1453م()1(، وُيفهم من ذلك أّن البرصة كانت 
آنذاك ضمن ممتلكات املشعشعني، ورّبام مل تكن –حينذاك- أكثر 

من مدينة ناشئة.
هامجْت  فالح(  بن  جيوش)حمّمد  أّن  الباحثني  بعض  ويؤّكد 
املدينة،  احتالل  يف  األخرية  يف  ونجحْت  مّرات،  ثالث  البرصة 
وكان القائد العسكرّي جليوش املشعشعنَي )عيل بن حمّمد(، الذي 
قاتل ابن حاكم البرصة )األمري طلحة( قرب باب القلعة يف املدينة، 
الّسّكان،  عىل  احلصار  فرض  ثّم  النخيل،  بساتني  عند  والواقعة 
ونجح يف االستيالء عليها)2(، ويذكر بعض الكّتاب أسامء املناطق 

)1( ُينظر: العزاوي، تاريخ العراق بني احتاللني: 144/3.  
)2( ُينظر: عيل نعمة احللو، األحواز)عربستان يف أدوارها التارخيّية(، القسم 

األّول من اجلزء الثاين، بغداد، )د.ت(: ص62.
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من  ومها  واملرشاق،  الّرباط،  ومنها:  املعارك،  فيها  وقعت  التي 
يف  ُقتل  حمّمد(  بن  )عيّل  أّن  علمنا  وإذا  اجلديدة،  البرصة  حماّلت 
عام )1455م()1(، فيمكننا وضع هذا احلدث يف العقد الرابع من 
بدليل  الثانية،  البرصة  يف  تّم  وأّنه  امليالدّي،  عرش  اخلامس  القرن 
وجود القلعة التي حُتجم املصادر عن ذكرها يف البرصة القديمة، 
فضاًل عن ذكر بساتني النخيل، التي تكاد تكون نادرة يف البرصة 

األوىل.
بل   ، مجاعيٍّ بشكٍل  األوىل  البرصة  من  الّسّكان  هجرة  تكن  مل 
كانْت عىل شكل مجاعات صغرية، ورّبام كانت منُذ الغزو املغويّل 
للعراق عام )656#-1258م(- بشكٍل مؤّقٍت- إْذ ُأجرِب سّكان 
بعض الواليات، مثل: احلّلة، وواسط، عىل النزوح نحو جنوب 
من  وليس  الختبائهم،  أمكنة  األهوار  من  مّتخذيَن  العراق، 
أبعد مكاٍن يف جنوب  إىل  بالتوّجه  أّن قساًم منهم استمّر  املستبعد 
من  أمنًا  أكثر  ليكون  له؛  سكنًا  النخيل  غابات  مّتخذًا  البرصة، 

)1( ُينظر: عيل نعمة احللو، األحواز)عربستان يف أدوارها التارخيّية(، القسم 
األّول من اجلزء الثاين: ص72.
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معظم  إّن  القول  يمكن  األحداث  استقراء  ومن  األخطار.  تلك 
 املهاجريَن اجّتهوا نحو الرشق، ومنها ما ذكره ابن بّطوطة عن قرب

)طلحة بن عبيد اهلل(، الذي كان يف وسط املدينة، وقرب الزبري الذي 
كان خارج سور البرصة)1(.

قرب  أصبح  إْذ  الّسّكانّية؛  املنشآت  نطاق  تقّلص  ذلك  ويعني 
يف  االستيطان  قّلة  إىل  يعود  ذلك  وسبب  املدينة،  خارج  طلحة 

املدينة، أو رّبام هجرة الّسّكان إىل مكاٍن آخر. 
نقل مركز  الرائدة يف جمال  املنتفكّية  آل مغامس  وكانت أرسة 
البرصة، عندما اخّتذْت قرار االنتقال إىل البرصة اجلديدة )البرصة 
عبد  آل  أرسة  ومنها:  الكبرية،  األَُخُر  األرَُسُ  وتبعتها  الثانية(، 
الّسالم )أرسة بيت باش أعيان فيام بعد(، واألرسة الّرفاعّية )أرسة 
النقيب(، إىل املناطق القريبة من نر العّشار، وقبلهام قام الكثري من 

أتباعهام باالستقرار يف تلك املناطق)2(.

)1( ُينظر: رحلة ابن بّطوطة: ص208.
املكتبة  الكبري،  البرصة  تاريخ  خمطوطة  أعيان،  باش  القادر  عبد  ُينظر:   )2(

العّباسّية يف البرصة،  ج6، ورقة )27(.
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هجرة  تتضّمن  رواية  أعيان(  باش  )ياسني  الّشيخ  لنا  وُيورد 
دًا أوائل القرن  الثانية، حمدِّ – آل عبد الّسالم- إىل البرصة  عائلته 
اخلامس عرش امليالدّي زمنًا لتلك اهلجرة، وذكر أّنا استقّرْت يف 
جّدهم  عهد  يف  ذلك  وكان  )املرشاق(،  اسم  عليه  أطلقوا  مكان 

الّشيخ )ساري()1(.
بعينه،  واحٍد  مكاٍن  إىل  اجّتهْت  اهلجرة  بأّن  اجلزم  يمكن  وال 
كاملرشاق، أو القبلة، فاالنتقال تّم تدرجيّيًا إىل الرّشق، وليس إىل 
أقرب  وكان  )األهوار(،  املستنقعات  متلؤه  كانت  الذي  الّشامل 
مكان ملدينتهم األوىل ُيسّمى قرية) نر ذراع(، نسبة إىل نٍر صغرٍي 
د املصادر املتداولة مكان تلك القرية،   كان موجودًا آنذاك، ومل حتدِّ
ورّبام كانت موجودة عىل القرب من قرب طلحة، أويف أطراف نر 
العّشار آنذاك، ولعّل أهايل تلك القرية شّقوا نرًا لقريتهم من نر 

العّشار)2(.

)1( ُينظر: ياسني باش أعيان، خمطوطة بلوغ املرام يف مناقب آل عبد الّسالم، 
ورقة )5(.

)2( ُينظر: ييى بن إبراهيم البرصّي، متائم الّدرر يف مناقب الّسادات الغرر، 
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إليه  انتقل  أّول مكاٍن  أّن قرية )نر ذراع(  لكّن ذلك ال يعني 
جنب  إىل  جنبًا  ذراع  قرية  أهايل  املصادر  تذكر  إْذ  البرصة؛  أهايل 
املرشاق  الثانية يف  البرصة  إىل  املهاجريَن  البرصة  أهايل سّكان  مع 

واملحاّلت املجاورة هلا)1(.
ويصحُّ القول إّن قساًم من أهايل البرصة األوىل فّضل الّسكن 
لرّي  يكفي  الذي  ذراع(،  )نر  قرية  يف  مدينتهم  من  بالقرب 

مزروعاهتم وأمورهم احلياتّية األَُخر.
القرن  من  األوىل  العقود  يف  متّت  اهلجرة  إّن  القول  وخالصة 
اخّتذوا  املهاجريَن  وإّن  بسيٍط،  بشكٍل  امليالدّي  عرش  اخلامس 
ذراع،  قرية  منها  الرشقّي،  وجنوهبا  املدينة  رشق  يف  أماكن  عّدة 
مغامس يف حمّلة  آل  إمارة  ومقّر حكم  والقبلة،  املرشاق  وحماّلت 
البرصة،  جنوب  قرى  وبعض  بعد(،  فيام  الباشا  الّديوانّية)حمّلة 
يف  أسهمت  وقْد  والرّساجي،  خوز،  ونر  مهيجران،  ومنها: 
 تكوين هذه املناطق الّسكنّية أكثر من ُأرسٍة، منها ُأرسة آل مغامس

خمطوطة املكتبة العّباسّية، رقم )ب138(، ورقة )216(.
)1( ُينظر: متائم الّدرر، املصدر الّسابق: الورقة )216(.
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الّرفاعّية،  واألرُسة  الّسالم،  عبد  آل  وُأرسة  الطوال(،  راشد  )آل 
يف  أصبحت  بنحٍو   ، تدرجييٍّ بشكٍل  املدينة  لبناء  مّهدوا  الذين 

منتصف القرن الّسابع عرش امليالدّي مدينًة بارزًة.
وسط  صغرية  قلعة  الناشئة  للمدينة  األوىل  البدايات  كانْت 
اسم عليها  وأطلقوا  ببنائها،  مغامس  آل  أمراء  قام   البساتني، 

الثانية يف هذا  )الّديوانّية(، ورّبام كانت أرسة آل عبد الّسالم هي 
األمر، أو متزامنة معها)1(.

واّتسعْت  تدرجيّية،  بصورة  وانتشارًا  عددًا  املحاّلت  ازدادْت 
املدينة إىل حدٍّ أصبح هلا سوٌر ييط هبا، وفيه أربعة أبواب، هي: 
باب املرشاق، وباب البحري، وباب الّسيفي، وباب اجلبل، فاألّول 
يقابل جهة اجلنوب، والثاين مقابل األّول ويّتجه نحو الّشامل، ومن 
املستغرب أْن ُيسّمى هبذا االسم؛ إْذ إّنه ال ُيطِلُّ عىل بحٍر، ورّبام ُقِصَد 
 منه األهوار، والثالث رّبام ُأطلق نسبًة إىل مكان تكديس احلبوب 

حّتى  البرصة  يف  ُيستخدم  املصطلح  هذا  واستمّر  يف(،  )السِّ

و )71(،  الّدرر: ورقة )38(،  متائم  البرصّي،  إبراهيم  بن  ُينظر: ييى   )1(
وياسني باش أعيان، بلوغ املرام، مصدر سابق: ورقة )4( و )6(.
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النصف األّول من القرن العرشين، ويّتجه نحو الرّشق مقابل شّط 
ي كذلك؛  العرب، والباب األخري يّتجه نحو جهة الرّب، ورّبام ُسمِّ

ألّنه يقابل جهة جبل سنام الواقع غرب البرصة)1(.
دون  من  بالذات  املكان  هذا  اختري  ملاذا  سائٌل،  يسأل  وقْد 

األماكن األَُخر يف البرصة للّسكن؟ 
األماكن  إىل  قياسًا  ارتفاعًا  أكثر  جيُدُه  املكان  هبذا  املتمّعن  إّن 
وسٍط  مكاٍن  يف  تقع  األَُخر  واملحاّلت  املرشاق  حمّلة  وإّن  األَُخر، 
من  قريبًة  جعلها  ما  العرب،  شّط  وبني  األوىل  املدينة  بني  تقريبًا 
األوىل، حّتى إّن اإلنسان ُيمكن أْن يصَل إليها عىل قدميه، وكذلك 

فن التجارّية. كانت قريبًة مْن شّط العرب، الذي ترسو فيه السُّ

واجلزائر،  البرصة  بتاريخ  اجلواهر  العراق،  بن  حمّمد  بن  نعامن  ُينظر:   )1(
حتقيق: حمّمد حيد اهلل، باكستان،1973م: ص72.
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الأحواُل ال�ّصيا�صّيُة 
شهدْت البرصُة رصاعًا عىل الّسلطة يف حدود منتصف القرن 
اخلامس عرش امليالدّي، فقْد سيطر عليها املشعشعّيون بقيادة )عيّل 
مغامس(،  بن  حاكمها)طلحة  ابُن  وُقتل  فالح(،  بن  حمّمد  ابن 
وحاكمها)ييى بن حمّمد( يف معارك عنيفة، وحكمهم حّتى عام 

)1499م( يف البرصة واجلزائر، فضاًل عن األحواز)1(.
يف عام )1508م( استطاع الّصفوّيوَن احتالل بغداد، ودخلْت 
حّتى  وبقيْت  الّصفوّية،  الّسيطرة  نطاق  يف  األخرى  هي  البرصة 
العثامنّينَي عليهم يف معركة )جالديران( عام )1514م(.  انتصار 
عن  ونتج  املشعشعنَي،  بقّوة  قوّية  تكن  مل  الّصفوّية  اهليمنة  لكّن 
إمارة  بروز  واإلقليمّية،  املحّلّية  القوى  ورصاع  األحداث  تطّور 
يف  مغامس(  بن  )حمّمد  عهد  يف  ونجاحها  املنتفكّية  مغامس  آل 
الّسيطرة عىل البرصة بعد انتزاعها من املشعشعّينَي يف العرشينّيات 

األّول  االحتاللني  بني  العراق  القهوايت،  حسني  حمّمد  حسني  ُينظر:   )1(
والثاين )1534-1914م(، رسالة ماجستري غري منشورة، أجيزْت يف كّلّية 

اآلداب، جامعة بغداد،1975م: ص 35، 36.



47البصُة الثانيُة ....................................................

عقود  لعّدة  حكمه  واستمّر  امليالدّي،  عرش  الّسادس  القرن  من 
بمساعدة أخيه )راشد()1(. 

ومن املفيد ذكُره أّن آل مغامس ينحدروَن يف نسبهم من قبيلة 
املنتفق التي سبق هلا أْن حكمْت البرصة عّدة مّرات، وأّن حكمهم 

كان ُحكاًم عربّيًا، خُيالُطُه والٌء شكيلٌّ للفرس)2(.
إىل  تتطّرق  ملْ  املحّلّية  املصادر  فإّن  العمرانّية،  الناحية  من  أّما 
البرصة يف العقود الثالثة األوىل من القرن الّسادس عرش، ولعّل 
الزمن يكشف لنا مصادر جديدة ملعرفة ذلك، وقْد ذكر لنا بعض 
بسوٍر  حماطة  صغرية  بلدة  بأّنا  هلا،  جّدًا  موجزًا  وصفًا  الّرّحالة 
م ترمياًم متقنًا، وكانت ضاحيتها املطّلة عىل شّط  من الطني مل ُيرمَّ
فيها سوى عدد قليل  العّشار احلايل- ليس  العرب- وهي موقع 
من البيوت، وكان فيها سور يضمُّ داخله عرشة آالف دار، أغلبها 

)1( ُينظر: طارق نافع احلمداين، إمارة آل مغامس العربّية يف البرصة، املجّلة 
العربّية للعلوم اإلنسانّية، الكويت1987م، العدد)27(، ص 9.

النّارصّي،  خّلويص  للعربّية  ترمجه  املنتفق،  تاريخ  فائق،  سليامن  ُينظر:   )2(
بغداد، )د.ت(: ص12.
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أكواخ من القصب، يعيُش فيها أصحاهبا عيشًة واهيًة، لكّن عددًا 
النهر، وأبعد بمسافة ميلني عن  من األبنية الفاخرة كانت تواجه 

شّط العرب)1(.
املدينة  ُوصفْت  إْذ  احلال؛  واقع  مع  القول  هذا  ينسجم   وال 
والعمران،  واحليوّية  بالنشاط  الّسابقة-  الفقرات  يف  ُذِكر  –كام 

ويبقى ما ذكر هنا جمّرد رؤية لسائٍح عابٍر.
جنوب  يف  متفّرقة  زراعّية  قرًى  هناك  فإّن  ذلك،  عن  فضاًل 
البرصة، تقطنها جماميع من الّسّكان متارس نشاطًا زراعّيًا وجتارّيًا 
واألهوار،  )اجلبايش(  اجلزائر  مناطق  يف  احلال  وكذلك  معّينًا، 

وكالمها كان رضورّيًا إلدامة احلياة يف املدينة.
واجلدير بالذكر، أّن ظهور إمارة آل مغامس تزامن مع ظهور 
الربتغالّينَي بوصفهم قّوًة بحرّيًة يف اخلليج، ويبدو أّن سياسة األمري 
الّلياقة  أسلوب  واستعامله  الربتغالّينَي،  مع  مغامس(  بن  )راشد 
الدبلوماسّية يف تعامله معهم، أبعدْت خطرهم عن البرصة، فلْم 

بغداد،1971م:  املظلمة،  العصور  يف  العراق  اخلّياط،  جعفر  ُينظر:   )1( 
ص232.
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ياولوا التعّرض لوضعها؛ كونا مركزًا مفتوحًا لتوزيع منتجات 
الرشق األدنى؛ إْذ نقرأ صورة ذلك يف نّص رسالة القائد الربتغايّل 
وقْد  1514م(،  عام  أيلول   22( يف  املؤّرخة  )البوكريك(  الّشهري 
والفاريّس،  والرتكّي  العريّب  العامل  أّن  جّيدًا  يعلم  إّنه    فيها  جاء 
عىل  خطٍر  أيَّ  ذلك  يف  يرى  ال  وأّنه  البرصة،  من  بالتوابل  يتزّود 
النفوذ  عن  خارجة  املناطق  تلك  دامْت  ما  الربتغال،  مصالح 
العثاميّن، ومادامْت الكّمّيات املحّصل عليها ال تسمح قّط بمنافسة 

.)1(الربتغال بأروّبة
التجارّية، لكونا  البرصة  أمّهّية  ُتشري إىل مدى  إّن داللة ذلك 
مركزًا لتوزيع التوابل والّسلع األَُخر املجلوبة من اهلند والّصني إىل 
األسواق اإلقليمّية املحيطة بالبرصة، ومدينٌة هذا شأنا ال يمكن 

أْن تكون ذات تأثرٍي حمدوٍد.
وفضاًل عاّم تّقدم، فإّن )راشد بن مغامس( حاول إنشاء ُأسطول 

)1( ُينظر: أحد أبو رشب، مسامهة الوثائق الربتغالّية يف كتابة الغزو الربتغايّل 
الوثيقة  جمّلة  العريب،  واخلليج  األحر  والبحر  العريب  املغرب  لسواحل 

البحرينّية، العدد )10(، 1987م: ص175.
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خاّص بإمارته، وأفادْت رسالة حاكم هرمز التي أرسلها إىل امللك 
الربتغايّل عام )1528م( أّن )راشدًا( حاول إنشاء ُأسطول خاصٍّ 
به، وحّذر من خطورة هذا العمل عىل النفوذ الربتغايّل، وطالب 

برضورة خضوع البرصة اقتصادّيًا وعسكرّيًا جلزيرة هرمز)1(.
وهنا البّد من اإلشارة إىل أّن بداية التدّخل الربتغايّل يف البرصة 
الربتغالّية  الّسفن  البرصة  أهايل  إْذ شاَهَد  حدث عام )1529م(؛ 
بعد  )راشد(-  الّشيخ  طلب  عىل  بناًء  العرب،  شّط  تدخل  وهي 
أْن وعدهم ببعض التسهيالت املالحّية واإلغراءات االقتصادّية- 
يف  قامْت  عربّية  )إمارة  علّيان  آل  من  خصومه  ضّد  ملساعدته 
اجلزائر، وهي تنحدر من قبيلة شّمر الطائّية، تزّعمْت عشائر بني 

سعيد وبني مالك، واخّتذْت من امّلدينة مقّرًا هلا()2(. 
الذاتّية  املصلحة  أساس  عىل  مبنّيًا  التحالف  هذا  كان  وقْد 
الّشيخ )راشد( والربتغالّينَي، وليس حتالفًا اسرتاتيجّيًا،  لكلٍّ من 

)1( ُينظر: أحد أبو رشب، مسامهة الوثائق الربتغالّية: ص161.
)2( ُينظر: املصدر نفسه: ص56.
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والربتغالّيون يبحثوَن عن كسٍب جديٍد يف املنطقة)1(.
العثامنّينَي  بغداد من قبل  الوقوف عند احتالل  والبّد هنا من 
بقيادة الّسلطان )سليامن القانويّن( عام )1535م(، وعىل أثر ذلك 
بعثْت املناطق العراقّية بالّرسل إىل الّسلطان تبايعه باسمها، وُتعلن 
اخلضوع له، وكان مْن ضمنهم الّشيخ )راشد(، الذي قّدم والءه 
للّسلطان عندما بعث ولده )مانع(، ومعه مفاتيح البرصة، دلياًل 

 .)2( عىل تقديم الوالء بشكٍل رسميٍّ
إيالة  مركز  عىل  البرصة  حصلْت  فقْد  أمٍر،  من  يكن  ومهام 
)والية(، وُأعيد تثبيت الّشيخ )راشد بن مغامس( حاكاًم عليها)3(.

القادر  عبد  ترمجة:  العريب،  اخلليج  أرنولد.ت،  ويلسون،  ُينظر:   )1(
 AL-Hamadani ،Tarik ،H.Nafi،The و  ص219،  )د.ت(:  اليوسف، 
 political Administrative and  Economic history of basra Province
 1534/1638 .in published Ph.D.Thesis ،University of Manchester
1980 p. 40.

)2( ُينظر: البدلييس، رشفنامة، بغداد، 1957م: 196/2.
اخلليج  يف  والربتغالّيوَن  العثامنّيوَن  األتراك  أوزبران،  صالح  ُينظر:   )3(
1979م:  بغداد،  ناجي،  اجلّبار  عبد  ترمجة:  العريب)1524-1581م(، 

ص29.
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بن  )مانع  احلكم  إىل  جاء  )حمّمد(،  وأخيه  )راشد(  وفاة  بعد 
راشد(، الذي مل يكم إاّل أشهرًا قليلة؛ ألّن جملس أعيان البرصة 
اخّتذ قرارًا بأْن يتنازل الّشيخ )مانع( البن عّمه )ييى بن فضل(، 
ويبدو أّن الّشيخ )مانع( كان متساهاًل مع العثامنّينَي، وإّن الّشيخ 
)ييى( حني توّليه احلكم اخّتذ موقفًا متشّددًا ضّد الّسلطة العثامنّية 
إىل  أجداده  إمارة  يسّلم  أْن  قوله-  حسب  يشأ–  وملْ  بغداد،  يف 
اخلطابة  عن  وأجدادي  أيب  اسم  أرفع  ال  أيامنًا  ُأقسم  العثامنّينَي: 

.)1(ّكة، وما قضاه اهلل فهو كائن والسِّ
آل  إمارة  سلطة  بتحجيم  العثاميّن  الّسلطان  رغبة  إىل  ونتيجة 
مغامس، فقْد قّرر إناء حكمها، إاّل إّن الّشيخ )ييى( اّتبع سياسة 
)عامر(  السّيد  مع  فتحالف  العثامنّينَي،  ضّد  املحّلّية  القوى  مجع 
أحد أمراء املشعشعنَي، ورّحَب باملوقف اإلجيايّب ألهايل اجلزائر، 
املتمّثل بمساندة )عبد احلسني آل علّيان( جليش آل مغامس، إاّل 
إّن هذا اجلمع مل يستطع الوقوف بوجه القّوات العثامنّية الكبرية؛ إْذ 

)1( ُينظر: ييى بن إبراهيم البرصّي، متائم الّدرر: ورقة )81(.
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انسحبْت من ساحة املعركة، واختفْت يف أعامق اجلزائر، وكذلك 
إثر  وعىل  البرصة،  بادية  داخل  إىل  مغامس  آل  قّوات  انسحبْت 
ذلك دخلْت القّوات العثامنّية بقيادة )إياس باشا( إىل مركز مدينة 
البرصة يف)15 كانون األّول 1546م(، وبعد استتباب األمن يف 
حمّمد  )بالل  تعيني  وتّم  بغداد،  إىل  باشا(  )إياس  رجع  البرصة، 

باشا( ليكون أّول باشا عثاميّن عىل البرصة)1(.

التق�صيماُت الإدارّيُة
إّن تقسيامت البرصة الثانية يف عهد إمارة آل مغامس استمّرْت 
خالل العقود الاّلحقة، وامتّد بعضها حّتى بعد الّسيطرة العثامنّية 
عليها، وملْ تأخذ البرصة صفتها احلقيقّية كإيالة )والية( عثامنّية إاّل 
نواٍح،  وثالث  ألوية  ثامنية  إىل  مْت  ُقسِّ حينام  )1552م(،  عام  يف 
وصدر  وغّراف،  ورشش،  الوالية(،  )مركز  البرصة  لواء  هي: 
الّسويب، وزكّية، وحمرزي، وقّبان، وقطيف، ونواحي العّشار هي 
ناحية الّشامل )يعني هبا شامل مركز الوالية حّتى الّدير(، وناحية 

العريب:  اخلليج  يف  والربتغالّيوَن  العثامنّيوَن  األتراك  أوزبران،  ُينظر:   )1(
.25-23 :AL-Hamadani ob.cit، p ،ص32، واحلمدايّن
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خلق )مل يّتضح مكاُنا()1(. 
ومل ختضع اجلزائر التابعة إلمارة آل علّيان هلذا التقسيم.

عام يف  البرصة  لواء  عىل  آخر  إدارّيًا  تقسياًم  العثامنّيون   أجرى 
تضمُّ  أصبحْت  بحيث  )1572م(،  عام  يف  وأيضًا  )1555م(، 

ثامنية عرش لواًء)2(. 
شامل  مناطق  يف  األلوية  زيادة  التقسيامت  هذه  عىل  وُيالحظ 
البرصة، يف حني مل يرد أيُّ يشٍء بصدد التقسيم اإلدارّي جلنوب 

البرصة، عدا ذكر لواء أيب اخلصيب)3(. 
لقّلة  اإليالة؛  ملركز  تابعة  البرصة  جنوب  منطقة  بقيْت  ورّبام 
أشبه  لكونا  العثامنّية،  الّسيطرة  بداية  فيها  الزراعّي  االستثامر 

)1( ُينظر: عيل شاكر عيل، التنظيامت اإلدارّية يف إيالة البرصة خالل النصف 
الثاين من القرن الّسادس عرش، جمّلة دراسات اخلليج واجلزيرة العربّية، العدد 

)35(، 1983م: ص129.
العهد  اإلدارّي واالقتصادّي يف  العراق  تاريخ  مراد،  ُينظر: خليل عيل   )2(
العثاميّن)1750، 1638م(، رسالة ماجستري غري منشورة، ُأجيزْت يف كّلّية 

اآلداب، جامعة بغداد، 1975م: ص56.
)3( ُينظر: املصدر نفسه: ص85.
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باملستنقعات.
فرتات  مع  انتعش  البرصة  والية  يف  العمرايّن  التوّسع  إّن 
أفراسياب  إمارة  عهد  يف  وخاّصة  النسبّي،  الّسيايّس  االستقرار 
نمّوًا  البرصة يف عهدها  التي شهدْت والية  )1596-1668م(، 
ملْ  األَُخر،  العمران  وشؤون  واألسوار  القالع  بناء  يف  وتسابقًا 
فيها، وكانت  العثامنّينَي  الاّلحقة من حكم  احِلقب  تشهدها حّتى 

حّصة مركز الوالية كبرية يف ذلك)1(.

املن�صاآُت احلكومّيُة 
الّسكنّية  املراكز  لتأسيس  األوىل  البدايات  أّن  ذكرنا -سابقًا- 
الثانية( كانْت يف تأسيس املحاّلت، ومنها: املرشاق،  يف )البرصة 
وكذلك حمّلة الّديوانّية، التي ُعّدْت مركزًا حلكم إمارة آل مغامس، 
نر  من  الرّشقّية  اجلنوبّية  الّضّفة  عىل  موقعها  املؤّرخوَن  د  وحدَّ
العرب  شّط  ضّفة  من  مرتات  كيلو  بسّتة  ر  يقدَّ بعد  عىل  العّشار، 
)1( ُينظر: عبد الّلطيف نارص احلميدان، خمطوطة عيل بن عبد اهلل املوسوّي، 
العدد)29  املغربّية،  التارخيّية  املجّلة  تارخيّي،  كمصدر  ّيتها  وأمهِّ حمتواها 

و30(، 1983م: ص187.



............................................... َتكِويُن البصِة احَلِديثِة 56

الغربّية)1(.
خاّصًا  مقّرًا  لوالهتم  أنشؤوا  البرصة  العثامنّينَي  احتالل  وعند 
ي )الرّساي( يف مكاٍن يبعد عن مقّر حكم آل مغامس حدود  ُسمِّ
كيلو مرتًا إىل جهة الّشامل، واشتهر فيام بعد باسم )حوش الباشا(؛ 

نظرًا إىل كونه املقّر الّرسمّي للوالة العثامنّينَي يف البرصة)2(. 
زاروا  الذين  الّرّحالة األجانب  انتباه  البناء  وقْد اسرتعى هذا 

مركز املدينة يف تلك املّدة.
من  املوقع  هبذا  كثريًا  اهتّمْت  أفراسياب  آل  أرسة  أّن  ويبدو 
وأوجدوا  بقربه،  قصور  عّدة  بناء  فتّم  والعمران،  املظهر  ناحية 
ساحًة كبريًة مقابله، ُوضَع فيها اثنا عرش مدفعًا، وُييط هبا حرٌس 
من الفرسان من َحََلة البنادق، وكان هناك بالقرب من الرّساي دار 

لسّك النقود)3(.

)1( ُينظر: ياسني باش أعيان، بلوغ املرام، مصدر سابق، ورقة )9(.
)2( ُينظر: عبد القادر باش أعيان، تاريخ البرصة الكبري، مصدر سابق، ج6، 

ورقة )72(.
وتعليق:  ترمجة  )1664-1665م(،  تيفينو  دي  جان  رحالت  ُينظر:   )3(
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ُبنيْت  منشأة حكومّية  الكمرك(، وهو  )بيت  وهناك -أيضًا- 
شّط  مع  العّشار  نر  التقاء  نقطة  يف  يقُع  كبرٍي،  برٍج  شكل  عىل 
العرب، وبالتحديد يف اجلهة الّشاملّية من نر العّشار يف حمّلة املقام، 
وكان يتّوىل فرض الرّضائب واستيفاءها عىل البضائع الداخلة إىل 
مركز الوالية عن طريق نر العّشار، قبل تفريغها يف حمّلة املنكسار 

)املنكرس( جنوب حمّلة حوش الباشا)1(.
وكانت هناك منشآت عسكرّية، منها )املنّاوي(، التي ُوصفْت 

بأّنا القاعدة البحرّية العثامنّية الثانية هلم بعد قاعدة الّسويس. 
الّسفن  لرسّو  ميناًء  أصبحْت  املنّاوي  أّن  بالّذكر  اجلدير  ومن 
احلربّية منُذ عهد )راشد بن مغامس(، وأصبحْت قاعدة يف عهد 
وابنه  باشا(  )عيل  عهد  يف  فيها  البناء  استمّر  إْذ  أفراسياب؛  آل 
ابنه  بعده  من  وأنشأ  هناك،  قلعًة  األّول  بنى  فقد  باشا(،  )حسني 
للمتعة  مكانًا  وكان  فخٌم،  قرٌص  منها  )1656م(،  عام  أبنية  عّدة 

أنيس عبد اخلالق حممود، بريوت، 2013م: ص144.
)1( ُينظر: رحالت جان دي تيفينو: ص145.
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واالستجامم)1(.
واجلدير بالذكر-أيضًا- أّن هذه املنشآت التي شّيدها )حسني 
)املنّاوي(،  ُسّميت  بعد،  فيام  سكنّيٍة  ملحّلٍة  نواًة  أصبحْت  باشا( 
البرصة  الثامن عرش ضمن حماّلت  القرن  الّرّحالة يف  وقْد ذكرها 

الّسكنّية.
طابعًا  اخّتذْت  منشآت  فهناك  ُذكر،  ما  عىل  املنشآت  تقترص  مل 
حربّيًا، مثل القالع التي ُبنيت يف مناطق خمتلفة من البرصة، فالُقرنة 
جلباية  ومركزًا  صغريًة،  قلعًة  عرش  الّسابع  القرن  بداية  يف  كانت 
الّسادس  القرن  منذ  هبا  مّروا  الذين  الّرّحالة  وصفها  الرّضائب، 
باشا(  )عيل  عهد  يف  اجلزائر  منطقة  احتواء  تّم  وحينام  عرش، 
يمكن  بل  الّسابق،  من  أكرب  دوٌر  للُقرنة  أصبح  عام)1633م(، 
يت  وُسمِّ الوالية،  عموم  يف  قيادّيًا  مركزًا  أصبحْت  إّنا  القول 
بزيادة  وحظيْت  أفراسياب(،  باشا  )عيل  إىل  نسبة  بـ)العلّية( 
عمرانا  اّتسع  إْذ  باشا(؛  )حسني  عهد  يف  القالع  وبناء  العمران 

العريب:  اخلليج  يف  والربتغالّيون  العثامنّيون  األتراك  أوزبران،  ُينظر:   )1(
ص25، وتيفينو، املصدر الّسابق: ص145.
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رْت بسّتة  وحتصينها، واختار للّدفاع عنها جمموعًة من القّوات، ُقدِّ
آالف مقاتل)1(.

ميناُء ال�صّراجّي
الّسادس  القرن  منذ  الرئيس  البرصة  ميناء  الرّساجي  كانت 
فن من اهلند واخلليج  عرش، وحّتى القرن التاسع عرش؛ إْذ ترد السُّ
وتقوم  املختلفة،  الّسلع  من  امليناء  هذا  يف  حولتها  لُتفرغ  العريّب 
برشاء الّسلع والتمور واخليول لشحنها إىل تلك الّدول، وتتحّول 
للبيع  أماكن  إىل  –أحيانًا-  امليناء  هذا  وساحات  أرصفة  بعض 
باحلركة  يعّج  باشا(  )حسني  عهد  يف  امليناء  وأصبح  والرّشاء، 
والنشاط، حّتى إّن عاّمل امليناء كانوا يقوموَن بتفريغ حولة مائتي 

سفينة يف خالل شهر)2(.

واحلارض،  املقيم  وهلنة  املسافر  زاد  الكعبّي،  علوان  بن  اهلل  فتح  ُينظر:   )1(
املوسوّي،  اهلل  عبد  بن  عيّل  خمطوطة  واحلميدان،  ص39،  1958م:  بغداد، 

ّيتها كمصدر تارخيّي: ص188. حمتواها وأمهِّ
القرنني  العريب خالل  اخلليج  الربتغالّيوَن يف  الّرّحالة  احلمداين،  نقاًل عن: طارق   )2(
الّسادس عرش والّسابع عرش، جمّلة الوثيقة، البحرين، العدد )15(، 1989م: ص173.
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يومّيًا،  فن  السُّ من  تفريغه  يتّم  ما  إىل  الرقم  هذا  حتويل  وعند 
أّن أكرب حولة  ما عرفنا  يومّيًا، وإذا  فإّنه يكون بحدود سبعة سفٍن 
للّسفينة الواحدة -آنذاك- هي مائة ومخسوَن طنًّا، فمعنى ذلك أّن 
عاّمل امليناء يقومون بإنزال ما يقّدر بـ )900( طنٍّ من البضائع يومّيًا.

القالُع الع�صكرّيُة
عهد  يف  بناؤها  تّم  التي  دفاعّية،  صفة  هلا  التي  املنشآت  ومن 
)عيل باشا أفراسياب( قلعة )كردالن(، التي تقع يف اجلهة الرشقّية 
من شّط العرب، مقابل نر العّشار، وقْد نوه هبا املؤّرخوَن بكونا 
الستيفاء  مركزًا  كانْت  ورّبام  اجلهة،  تلك  يف  املهّمة  القالع  أحد 
الرّضائب من أهايل القرى التابعة لشّط العرب، ويبدو أّن النشاط 
االستيطايّن تزايد فيها؛ إْذ أصبحْت قرية كبرية يف عام )1668م(، 
األرُس  لبعض  استجامٍم  ومكاَن  متنّزهًا  بعد  فيام  أصبحْت  ولعّلها 

البرصّية)1(.

)1( ُينظر: ييى بن ماّل خليل البرصّي، الّشاهد اجليل يف مناقب الّشيخ عيل، 
خمطوطة املكتبة العّباسية يف البرصة، ورقة )104(.
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ومن القالع املهّمة األَُخر، قالع املَدْينَة والفتحّية واملنصورّية، 
الّسياق نفسه ينبغي إعطاء  وغريها من قالع منطقة اجلزائر. ويف 
احلدود  أقىص  يف  توجد  لكونا  خاّصة؛  أمّهّية  )الزكّية(  قلعة 
النهرّية  املالحة  عىل  ُيرشف  مكاٍن  ويف  البرصة،  لوالية  الشاملّية 

اآلتية من بغداد َعرب نر دجلة)1(. 
ومن اجلدير باملالحظة أّن الوالة يف عهد إمارة آل أفراسياب 
سمحوا ببناء بعض املقّرات اخلاّصة بالرّشكات األجنبّية التجارّية، 
يف  هلا  ُمقيمّيًة  الربيطانّية  الرّشقّية  اهلند  رشكة  إنشاء  ذلك  ومْن 
الّسفن،  لتصليح  معمل  إنشاء  وكذلك  )1635م(،  عام  البرصة 

ورّبام مل تفتح املقيمّية أبواهبا فعلّيًا إال يف عام )1643م()2(.
مل تقترْص املنشآت احلكومّية عىل ما تّم ذكره، بل إّن عملّيات 
البناء تزايدْت، وعىل األخّص يف زمن حكم )عيل باشا أفراسياب(؛ 
إْذ قام ببناء عّدة بيوت عىل الّضّفة اجلنوبّية من نر العّشار، ورشق 
ضيافة  دور  بمنزلة  الّدور  تلك  وأصبحْت  الباشا،  حوش  حمّلة 

)1( ُينظر: ييى البرصّي، الّشاهد اجليل، ورقة )195(.
)2( ُينظر: لوريمر، دليل اخلليج، القسم التارخيّي: 1167/4.
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للشخصّيات واألمراء الذين يلتجئوَن إىل هذه اإلمارة من املناطق 
من  هبا  يلوذ  وَمْن  العائلة  ألقارب  ُدورًا  لتكون  وكذلك  األَُخر، 

أتباعها)1(. 

املوؤ�ّص�صاُت الّدينّيُة

جامُع الكّواز

نوا هلم - كلٌّ عىل حدة- مكانًا بسيطًا  الشّك أّن املهاجريَن كوَّ
الّصالة  أّن  املحتمل  ومن  للّصالة،  النّخل  وجذوع  القصب  من 

كانت ُتقام -أيضًا- يف ديوان قلعة آل مغامس. 
إّن املعلومات عن بداية تأسيس جامع كبري يف البرصة قليلة، 
الّشيخ  دور  عن  البرصّي(  )ييى  الّشيخ  ذكره  ما  عىل  وتقترص 
الثانية(  )البرصة  يف  جامٍع  مسجٍد  بناء  يف  الكّواز(  أمني  )حمّمد 

بمساعدة الّشيخ )ساري آل عبد الّسالم()2(.
الفرضّية،  املرضّية يف رشح  الّسرية  ُينظر: عبد عيل بن نارص احلويزّي،   )1(
بغداد،  األفراسيابّية،  اإلمارة  تاريخ  باسم  اخلال،  حمّمد  األستاذ  نرشها 

1961م: ص36.
)2( ُينظر: ييى البرصّي، املصدر الّسابق، ورقة )245(.



63البصُة الثانيُة ....................................................

ولعّل بناء هذا اجلامع كان بمنزلة رّدة فعٍل عىل ما قام به وايل 
اجلمعة،  صالة  فيه  ُتقام  جامٍع  بناء  من  رحة(  بن  )مّهنا  البرصة 
واستطاع الّشيخ الكّواز - بام له ِمن مكانة دينّية؛ كونه يمّثل رئاسة 
أْن  قبل  اجلامع وإكامله  ببناء  البدء  )الّشاذلّية(-  الّصوفّية  الطريقة 
الّسالم  عبد  آل  أرسُة  واستنفرْت  جامعه،  )مهنّا(  الوايل  ُيكمَل 
أتباَعها وفاّلحيها ليتمَّ بناء اجلامع من الطني غري املفخور يف ثالثة 
أّيام، ويعّلل )عبد القادر باش أعيان( رسعة البناء، بكثرة األيدي 
من  إال  الزخرفة،  من  ه  وخلوِّ البناء،  بساطة  عن  فضاًل  العاملة، 
جداٍر ُييُط باجلامع، وآخر يفصل بينه وبني احلرم، واضطّر الوايل 

)مهنّا( إىل جماراة الّشيخ الكّواز والّصالة يف جامعه)1(. 
ومن اجلدير بالذكر أّن الوايل )مهنّا بن رحة( أكمل بناء جامعه فيام 
بعد. ومن املحتمل أّن )جامع العرب( الواقع يف حمّلة القبلة احلالّية، هو 
نفسه موقع جامع الوايل )مهنّا(. ويبدو أّن بناء جامع الكّواز كان بجهود 
الّشيخ )حمّمد أمني الكّواز( نفسه؛ إْذ أرشف وشارك يف البناء بمساعدة 

)1( ُينظر: عبد القادر باش أعيان، تاريخ البرصة الكبري، ج26، ورقة )3(.
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آل عبد الّسالم وعوائل برصّية ُأَخر؛ لذا فإّن تسمية اجلامع اقرتنْت به 
رئيسًا  – مركزًا  إنشائه  – بعد  اجلامع  هذا  وأصبح  مبارشة،  البناء  بعد 
للطريقة الّصوفّية )الّشاذلّية( يف كّل والية البرصة، ونقطة جتّمع لقافلة 
احلّج من البرصة، التي جتمع حّجاج بالد فارس وما يليها من بلدان)1(. 

املن�صاآُت القت�صادّيُة
 ُوِجدْت األسواق يف )البرصة الثانية( منُذ انتقال آل مغامس 
إليها، حلاجتهم هلا يف التعامل االقتصادّي يف منطقة جنوب العراق 
إىل  امتّدْت  االقتصادّية  عالقتهم  إّن  بل  العريّب،  اخلليج  ومناطق 
هرمز وشبه القاّرة اهلندّية)2(، ومل تبنيِّ املصادر التارخيّية طبيعة تلك 
األسواق ومواقعها. وعند استيالء العثامنّينَي عىل البرصة، واخّتاذ 
الرّساي مقّرًا حلكمهم، أصبح موقع الّسوق إىل الرّشق من ذلك 
املكان. وُيعدُّ سوق املدينة الّرئيس القريب من مقّر احلكم، املكاَن 
اجلامَع ملنتجات املناطق املجاورة؛ إْذ جُترى فيه عملّيات التبادل، 

)1( ُينظر: ييى بن ماّل خليل البرصّي، الّشاهد اجليل، ورقة )47(.
)2( ُينظر: طارق احلمداين، إمارة آل مغامس: ص11.
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أّما عن طريق البيع أو الرّشاء، أو عن طريق املقايضة)1(، واجلدير 
باملالحظة أّن املواّد والبضائع املحّلّية التي يقوُم أصحاهبا بجلبِها 
اجلزائر  منتجات  أو  )أيب اخلصيب(،  البرصة  إّما من جنوب  هي 
وما جاورها، أو ما يأيت به البدو من بادية البرصة، وتتكّون غالبّية 
ومنتجاهتا،  احليوانات  ومن  الزراعّية،  املنتجات  من  املواّد  تلك 
ويتمُّ عرض تلك الّسلع وبيعها ورشاؤها يف سوقنِي مهّمنِي، مها: 

سوق الرّساي، وسوق املرشاق.
من  اإلسالمّية  العربّية  األسواق  طبيعة  املرشاق  سوق  اقتفى 
حيث تقسيم الّسوق عىل أقساٍم متخّصصة، فهناك سوق للبّزازيَن، 
واملواّد  اجلاهزة  األطعمة  لبيع  وقسم  اجلاهزة،  املالبس  لبيع  وآخر 
الغذائّية، وقسم للعّطاريَن، وقسم للخّفافنَي وباعة الكتب وأوراق 
يف  كانت  رّبام  الّسوق،  يف  أماكن  وهناك  األَُخر.  لع  والسِّ الكتابة 
ناية احلوانيت، أو يف املناطق املكشوفة بني تلك احلوانيت، اخّتذها 
لع من شخٍص ما وبيعها يف املكان نفسه)2(.  البعض مكانًا لرشاء السِّ

)1( ُينظر: رؤوف، احلياة االجتامعّية يف العراق: ص56.
ُينظر: عيل عبد القادر، مناقب الكواوزة، خمطوطة يف املكتبة العّباسّية،   )2(
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املراكُز اخلدمّية )اخلانات، واحلّمامات( 

1- اخلاناُت 

داخل  يف  اخلانات  البرصة  ومنها  التجارّية،  املدن  َعرفْت 
تفصيل  املثال  سبيل  عىل  ويرد  التجارّية.  طرقها  وعىل  مراكزها، 
مشتمٌل  بأّنه  الباشا(،  حوش  )حمّلة  يف  البرصة  يف  اخلان  بناء  عن 
عىل مخس ُحَجٍر، وإيواننِي، وأربِع غرف، وَدَرٍج، وكنيفنِي )مرافق 
ودهليز)1(.  مسّقف،  وحوش  ومطبخ،  وسّقخانة،  صّحّية(، 
وُيمكن إىل حدٍّ ما تعميم وصف هذا اخلان عىل ما كان عليه، أو 

قريبًا منه يف القرننِي الّسادس عرش والّسابع عرش.
املدينة،  يف  األسواق  من  القريبة  اخلانات  هذه  وُتستعمل 
فن التي تصل  لع إليها، إما من السُّ بوصفها مراكز جتارّية جُتلب السِّ
اجّي، وهي حتمل البضائع التجارّية القادمة من اخلليج،  ميناء الرّسّ
القوافل  حولة  إنزال  مكان  حيث  املرشاق،  سوق  ناية  مْن  أو 

رقم)أ 3(، ورقة )15و83(. 
ورقة   ،)1( رقم  سجل  البرصة،  يف  الرشعّية  املحكمة  سجاّلت  ُينظر:   )1(

)45(، سجل رقم)23(، ورقة )100(.
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التجارّية القادمة من حلب، التي هيرُع إىل رشائها التّجار، بقصد 
بيعها داخل املدينة، أو نقلها إىل امليناء؛ إْذ يشرتهيا أصحاب الّسفن 
الّسابقة  االستعامالت  عن  فضاًل  هناك)1(.  التّجار  من  الّراسية 
مكانًا  كانت  اخلانات  تلك  يف  الُغرف)احلَُجر(  فإّن  للخانات، 
الفنادق  وظيفة  فتؤّدي  مبيتهم،  أو  الوافديَن  التّجار  السرتاحة 
اليوم. أّما الّساحُة الداخلّية لتلك اخلانات )حوش(، فيكون عادة 

مكانًا لطرح البضائع من أجل املشاهدة والبيع لتجارة املفرد)2(. 

2- احلّمامات

من  النّاس  وقصدها  البرصة،  يف  العاّمة  احلاّممات  انترشْت 
ألُِفوا  قْد  يكونوا  مل  أّنم  خصوصًا  لالستحامم،  الطبقات  خمتلف 
مل  إْذ  الرّضورّية؛  لألمور  إاّل  منازهلم،  يف  االستحامم  –حينذاك- 

 Chronicle of the Carmalites in Persia and the People ُينظر:    )1(
mission of the  xvill and  xvill the centuries ، vol . 2 ، PP، 83، 88

وطارق اجلنايّب، العامرة العراقّية، حضارة العراق، بغداد، 1985م: 35/11.

ّيتها  املوسوّي، حمتواها وأمهِّ اهلل  ُينظر: احلميدان، خمطوطة عيل بن عبد   )2(
كمصدر تارخيّي : ص188.
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توجد احلاّممات اخلاّصة إاّل يف قصور احلّكام واألمراء وأصحاب 
الثراء يف املدن، وملْ تذكر املصادر عدد احلاّممات يف املدينة، إاّل إّن 
استقراء الوضع آنذاك يشري إىل وجود أكثر من ّحاٍم يف املحاّلت 
ّحاٍم  وجود  من  ختُلو  ال  كبريٍة  قريٍة  أو  حمّلٍة  كّل  إّن  أو  الكبرية، 

فيها)1(. 
وصف أحُد الّرّحالة ّحامات البرصة يف عام )1604م( بالقول 
ومرية،  جّدًا  نظيفة  وهي  ّحامات،  عّدة  املدينة  يف  توجد  بأّنه 
وقاعدهتا أْن ُتفتح للّرجال حّتى الظهر، وللنّساء من الظهر حّتى 
املغرب، وإذا خالف أحُدهم ذلك بقصد اإلساءة فإّنه ُيعاقب بأشّد 
للمسافريَن)2(.  جّيدة  خدمات  احلاّممات  هذه  م  وتقدِّ العقوبات، 
إدامة احلياة، وخاّصة ماء الرّشب يف  أّن للامء قيمًة كربى يف  وبام 

الطريق  َعرب  حلب  إىل  البرصة  من  رحلة  تيخريا،  رحلة  ُينظر:   )1(
بريوت،  حممود،  اخلالق  عبد  أنيس  د.  ترمجة:  الربي)1604-1605م(، 

2013م: ص40.
 ،)100( ورقة   ،)23( رقم  سجل  الرشعّية،  املحكمة  سجاّلت  ُينظر:   )2(

سجل رقم )1(، ورقة )23(.
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فصل الّصيف الّشديد احلرارة، فقْد انترشت األسبلة )مجع سبيل( 
أماكن  ويف  جمّانًا،  البارد  املاء  لتقديم  واخلانات،  البيوت  خارج 
باملاء  مُتأل  )حباب(  الفّخار  من  كبرية  جرار  ُوِضعْت  إْذ  مناسبة؛ 
لياًل، وُيوضع عليها غطاء من اخلشب، وفوقه ماعون لرشب املاء 

ذ ِمن أصداف البحر، أو من النّحاس)1(. اختُّ

اأعداُد ال�ّصّكاِن
البرصة،  الّسّكان يف  الباحث صعوباٌت يف معرفة أعداد  جُتابه 
أّول  بإجراء  العثامنّية  الّدولة  قامْت  العثاميّن،  االحتالل  بداية  ويف 
ألوية  ثامنية  عن  أسفر  وقْد  )1552م(،  عام  يف  هلا  إدارّي  تقسيم 
ألعداد  تقدير  أو  رقٍم  أّي  ذكر  بدون  نواٍح،  وثالث  )سناجق( 
فيه  البرصة  مْت  ُقسِّ آخر عام )1575م(  تقسيم  سّكانا، وجرى 
ألعداد  التقديرات  وأوىل  نواٍح،  وستِّ  لواًء  وعرشيَن  سبعٍة  إىل 

  Barkan ، O.L"Research on the ottoman Fiscal surveyes،in :1( ُينظر(
 the studies of the Economic history of the Middle East،from the

 rise of Islam to the present day-Edited by:M.A.cook(London،1970)

P ،171
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الذي  بارخان(،  لطفي  )عيل  الرتكّي  املؤّرخ  هبا  جاء  الّسّكان 
استقاها من الّسجاّلت الّرسمّية ما بني )1570-1590م(، وأّكد 
أّن اإلحصاء يشمل الّسّكان املستقّريَن يف البيوت، نقتطع منها ما 

خيصُّ والية البرصة، حسب اجلدول اآليت)1(:

الوالية
املسلموَن

اليهوداملسيحّيوَن
املجموع

البدواملستقّروَن

19661--134646197البرصة

من  بكثرٍي  أكثر  وحدها  البرصة  مركز  يف  الّسّكان  أعداد  إّن 
تيخريا(  الّرّحالة)  لنا  ُيورد  إذ  ُيورده )بارخان(؛  الذي  الّرقم  هذا 
تقديرًا ثانيًا ألعداد الّسّكان يف مركز الوالية عام )1604م(، قّدر 
فيه عدد بيوهتا بحدود )عرشة آالف( بيت، تضّمها أسوار املدينة 
يف  نسمة  ألف  مخسنَي  حدود  تبلغ  الّسّكان  أعداد  إّن  أي  آنذاك، 
إذا ما اعتمدنا مخسة أشخاٍص لكلِّ  الّسابع عرش)2(،  القرن  بداية 

)1( ُينظر: رحلة تيخريا: ص108.
)2( ُينظر: الكعبّي، زاد املسافر: ص24.
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استعامله  االجتامعّي  التاريخ  باحثو  اعتاد  املعامل  وهذا   ( بيت، 
الّسّكان  أعداد  تتزايد  أْن  املستبعد  من  وليس  آنذاك(،  بيت  لكّل 
بمروِر  واالسرتاتيجّية  التجارّية  أمّهّيتها  لربوز  نتيجة  املدينة،  يف 

الّزمن.

حماّلُت الب�صرِة
تشّذ  وملْ  العراقّية،  للمدينة  األساس  الوحدة  )املحّلة(  ُعّدْت 
مدينة البرصة عن ذلك، فقْد تكّونْت املدينة من عدٍد من املحاّلت، 
وتفاوتْت حسب حجمها وقابلّيتها عىل االتساع. احتوْت كلُّ حمّلة 
عىل شارٍع رئيس أو أكثر، وعدٍد كبرٍي من األزّقة الّصغرية امللتوية 
املّتصلة هبا، وقسٌم من هذه األزّقة مغلق يف نايته، وُتسّمى هذه 
الّدور  مداخل  وتّتجه  )الّدربونة(،  أو  بالعقود  -أحيانًا-  األزّقة 
املحّلة  بداية  ويف  نفسه.  الرئيس  الشارع  إىل  أو  العقود  هذه  إىل 
بوابٌة ُتغلق لياًل. وُيوجد يف كّل حمّلٍة كبريٍة مسجٌد وّحاٌم ومقهًى 
)قهوة(، جيلس فيها أصحاب املحّلة العاطلنَي عن العمل،  خاصٌّ
أو مكان لعقد الّصفقات التجارّية، أو االنتظار لصالة اجلمعة، كام 
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توجد يف كّل حمّلة عّدة سّقايات )سبيل خانة()1(. 
ُتنسب املحّلة إما إىل اجلامعة التي سكنتها، وهبذا تصبح املحّلة 
ذات صفات مدنّية وقبلّية يف الوقت نفسه)2( كمحّلة أهل الّدير، 
كانْت  إْذ  العّباس؛  حمّلة  مثل:  كشجرة،  داّلة  نقطة  إىل  ُتنسب  أو 
تسّمى )حمّلة توثة العّباس(، أو ُتسّمى نسبة إىل احِلرفة التي تشتهر 
يف، وميدان العبيد، وغريها، أو إىل  هبا، مثل: حمّلة الغزل، والسِّ
أو  دادة،  وحسن  جواد،  حمّمد  حمّلة  مثل:  فيها،  مشهوٍر  شخٍص 
ُتسّمى نسبًة إىل جهٍة معّينٍة، مثل: حمّلة املرشاق، والقبلة. ويمكن 
ترتيب املحاّلت زمنّيًا يف البرصة ابتداًء مْن بناء آل مغامس قلعة 
يت )حمّلة الّديوانّية(، وانقسمْت فيام  وحوهلا مقّر احلكم هلم، ُسمِّ
بعد  يت  ُسمِّ )القبلة، واحلدادة(، واألخرية  بعد عىل حمّلتنِي، مها: 
ذلك)باحلّكاكة( يف عام)1756م(. وتزامن نشوء حمّلة املرشاق مع 
حمّلة الّديوانّية، وانقسمْت املرشاق فيام بعد عىل سبعة حماّلت، هي: 
املجموعة، واملقيربة )تصغري مقربة(، وبستان قصب، والفّحامة، 

)1( ُينظر: رؤوف، احلياة االجتامعّية يف العراق إّبان عهد املامليك: ص67.
)2( ُينظر: عبد الواحد باش أعيان، زبدة التواريخ، ج1، ورقة )133(.



73البصُة الثانيُة ....................................................

والبند، وحسن دادة، ومرجان)1(. 
وليس من املستبعد أْن تكوَن حاجة املدينة التجارّية قْد دعْت 
يف( بصفتها  إىل إنشاء حمّلة تلّبي هذه احلاجة، فنشأْت )حمّلة السِّ
حمّلة  عّد  يمكن  كذلك  املرشاق،  حمّلة  من  الّشامل  إىل  أخرى  حمّلة 
)املناخ( يف ناية حمّلة املرشاق من جهة الغرب حمّلة جتارّية موسمّية، 
يستقبل أهلها التجارة اآلتية من حلب واجلزيرة العربّية، وهيتّموَن 

بتلبية حاجاهتم)2(. 
وتزايد نمّو تلك املحاّلت تدرجيّيًا، وأنشئْت حماّلت جديدة، 
قرية  )حمّلة  باسم  أحيانًا  ُتذكر  التي  )الّساعي(،  حمّلة  مثل: 
الّساعي(؛ وذلك لكونا قرية زراعّية من جهة، وقريبة من مركز 
الوالية من جهة أخرى، ويمكن حتديد موقعها يف اجلهة الّشاملّية 
من نر العّشار)إىل الغرب من ديوان حمافظة البرصة احلايل(، التي 
اسُمها  واقرتَن  للبرصة،  العثاميّن  االحتالل  قبل  موجودة  كانت 
أحيانًا بالّشيخ )جبارة الرّيان(، أحد مريدي )حمّمد أمني الكّواز(، 

)1( ُينظر: ييى بن ماّل خليل البرصّي، الّشاهد اجليل، ورقة )123(.
)2( ُينظر: ييى البرصّي، متائم الّدرر، ورقة )107(.
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الوقت  حّتى  الوجود  يف  واستمّرْت  وفاته)1(،  بعد  واّتسعْت 
احلارض. 

العنارص  من  خليط  من  الّسّكايّن  بتكوينها  املحاّلت  تأّلفْت 
أتى  اآلخر  والبعض  األوىل،  البرصة  من  بعضها  جاء  البرشّية، 
من شامل البرصة، من منطقة الّدير يف عهد اإلمارة األفراسيابّية، 
كونم  الوالية،  مركز  يف  اإلمارة  هلذه  الّضاربة  القّوة  ليكونوا 
وُأنِشئْت  منهم،  تزّوج  )أفراسياب(  ألّن  اإلمارة؛  حّكام  أقارب 

حمّلة باسمهم، وهي حمّلة )الّسيمر()2(. 

اأ�صواُر الب�صرِة
يف  اإلسالمّية  املدن  ختطيط  يف  دفاعّيٌة  وظيفٌة  لألسوار  كان 
ذلك،  عن  العثاميّن  العهد  يف  البرصة  تشذَّ  وملْ  املختلفة،  عهودها 
وَدَعْت  بسور،  ُأِحْيطتا  صغريٍة  وحمّلٍة  قلعٍة  بشكل  بناؤها  تّم  فقْد 
القرن  بداية  يف  حمّلٍة  مْن  أكثر  ليضّم  الّسور  هذا  مّد  إىل  احلاجة 

)1( ُينظر: الكعبّي، زاد املسافر: ص16.

)2( ُينظر: الكعبّي، زاد املسافر: ص16.
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يف، ويمكن متابعة  ح أّنه وصل إىل حمّلة السِّ الّسادس عرش، وُيرجَّ
ترسيم خّط هذا الّسور ابتداًء من غرب حمّلة الّديوانّية واملرشاق، 
بحيث يمتّد بمحاذاة نر العّشار من جهته اجلنوبّية إىل ناية حمّلة 
يف، ومن جهة الغرب يمتدُّ نحو اجلنوب، ثّم الرشق بمحاذاة  السِّ
نر اخلورة، إىل أْن يصَل إىل جنوب حمّلة ميدان العبيد، وقْد يمتدُّ 

يف)1(.  شامالً ليلتقي مع امتداد الّسور األّول بعد ناية حمّلة السِّ
عىل  للمدينة  أسوار  بناء  تّم  أفراسياب(  باشا  )عيّل  عهد  ويف 
شكِل مستطيٍل غري منتظم؛ بسبب حماذاة األسوار مع نري اخلورة 
اخلورة  لنهر  الّشاملّية  فة  الضِّ يف  األّول  الّسور  يكون  إْذ  واخلندق؛ 
جنوب حمّلة املرشاق، ويستمّر رشقًا إىل أْن يصَل مقابل حمّلة )توثة 
ور الثاين يبتدئ من ناية الّسكن،  العّباس( )العّباسّية حالّيًا(، والسُّ
أْن  إىل  يّتجه رشقًا  ثّم  اخلندق،  نظران جنوب نر  حمّلة  أي: غرب 
يصَل إىل ناية حمّلة الّساعي، وقْد تّم بناء سوٍر يربط نايتي الّسورين 
من دون حتصينات؛ رّبام لقرهبا من القاعدة العسكرّية يف املنّاوي)2(.

)1( ُينظر: الكعبّي، زاد املسافر: ص16.
)2( ُينظر: الكعبّي، زاد املسافر: ص24،23.
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إْذ  دائبة؛  حركة  باشا(  )حسني  عهد  يف  األسوار  بناء  وشهد 
زاد يف قّوة األسوار الّسابقة، وِمْن َثّم مّدها باجتاه الرشق، بحيث 
وصل الّسور األّول قريبًا من شّط العرب، ولزيادة التحصني يف 
املنّاوي فقْد ُأحيطْت بسورين، وَأكمَل امتداد الّسور الثاين بحيث 
أوصَله إىل نقطٍة تقع إىل الّشامل من حمّلة املقام، ثّم ينعطف الّسور 

باجتاه اجلنوب إىل ضفاف نر شّط العرب)1(.
ويف عام )1765م( تّم حفر قناة يف جهة الغرب ُتكمل مسرية 

 .)2( النهرين، بحيث ُأحيطْت املدينة باملياه بشكٍل تامٍّ
 واجلدير بالذكر أّن تلك األسوار كانْت هلا أبواب، ويف البداية كان 
الثامن  القرن  الزبري، ويف  بّوابة بغداد، وبّوابة  بّوابتان، مها:  لألسوار 
باط،  د الّرّحالة )نيبور( مخس بّوابات لألسوار، هي: باب الرِّ عرش حدَّ

اجّي)3(.  وباب الزبري، وباب بغداد، وباب املجموعة، وباب الرّسّ

)1( ُينظر: عبد الواحد باش أعيان، زبدة التواريخ، ج12، ورقة )60(.
العربّية وإىل بالد أخرى  نيبور، رحلة إىل شبه اجلزيرة  ُينظر: كارستن    )2(

جماورة  هلا، ترمجة: عبري املنذر، بريوت، 2007م: ص183.
الّسابع  القرن  يف  العراق  إىل  بكنغهام  رحلة  بكنغهام،  جيمس  ُينظر:   )3(
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امل�صاكُن والبيوُت
متّيزْت املحاّلت البرصّية يف مركز الوالية بالتصاق مساكنها، 
املسكن  وامتاز  الّضّيقة،  واألزّقة  الطرق  غري  يفصُلها  ما  يبَق  وملْ 
يف البرصة بجملِة أموٍر، وأّوُل هذه األمور عدُم االهتامم باملظهر 
مغلقًة  املساكن  تلك  جعلت  التارخيّية  الظروف  ولعّل  اخلارجّي، 
من اخلارج ومفتوحًة من الّداخل؛ لكي توفِّر احلامية لساكنيها من 
غارات العدّو آنذاك، وهذه النّاحية رّكز عليها الكثري من الّرّحالة 
تلك  شبَّه  بعضهم  إّن  حّتى   ، سلبيٍّ بشكٍل  البرصة  زاروا  الذين 
املساكن من اخلارج بالّسجون؛ بسبب عدم نفاذ النّور من الّشارع؛ 
هذه  إّن  إال  يرون)1(.  ما  حسب  اجلاملّية  املظاهر  إىل  والفتقارها 
اخلارج ومفتوحة  مغلقة من  أي: كونا  للّسكن،  املعامرّية  الّصفة 
ن ساكنيها  مناخّيٍة متكِّ بظروٍف  يتمّيز  املسكن  الّداخل، جتعل  من 
من العيش والعمل بحّرّية. وعند الباب الّرئيس يظهر الفّن العريّب 

عرش، ترمجة: سليم طه التكريتّي، بغداد، 1969م: ص261.
عربّية،  آفاق  البرصة،  حمافظة  يف  الرتاثّية  العامرة  العطّية،  زهري  ُينظر:   )1(

بغداد، العدد )3(، 1979م: ص97.
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األصيل؛ إْذ نجد أبواب البيوت مصنوعًة من اخلشب الّسميك، 
رأس  شكل  أو  يٍد،  قبضِة  شكل  عىل  إّما  ُتصنع  مطرقة  فيه  تثّبُت 
حيواٍن، أو غريها، ُتصنَع من الربونز، وقْد يكون لبيوت األثرياء 
أكثر من باٍب، األّول باٌب رئيٌس، والثاين يكون يف أحد جوانب 
البيت ملرور احليوانات واملواّد التي جُتلب يف العربات التي جتّرها 
احليوانات، وُيالحظ استخدام اخلّط واألشكال اهلندسّية والنباتّية 

عىل تلك األبواب)1(. 
ال  حّتى  منكرسًا  بكونِِه  البيت  إىل  )املجاز(  املدخل  ويّتصف 
ُيعطي  وبذلك  )احلوش(،  داخل  عىل  بالتطّفل  للغريب  يسمح 
هبا  تعتزُّ  والُعزلة  اخلصوصّية  من  درجًة  داخله  يف  األرسة  ألفراد 
صحٍن  عىل  املسكن  انكفاُء  هو  اآلخر  واألمر  العربّية.  العائلة 
التصاميم  أكثر  مْن  أّنه  املبدأ  هذا  أثبت  وقْد  )احلوش(،  داخيلٍّ 
حاجات  لسّد  عالية  إمكانات  له  ُتصبِح  إْذ  مّطاطّية؛  الّسكنّية 

واستعامالت خمتلفة)2(.

)1( ُينظر: خالص األشعب، املدينة العربّية، بغداد،1982م: ص34.
)2( ُينظر: املصدر نفسه: ص37.
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سميكًة؛  عادة  تكون  املساكن  تلك  جدران  أّن  امُلالحظ  وِمَن 
للتخفيف مْن وطأة اجلّو احلاّر أو البارد. ويف داخل تلك اجلدران 
داخل غرف الّسكن تّم بناء )مالقف( اهلواء )بادكري(، مثل منافذ 
الّشامل  الّرطب من مصدره يف  اهلواء  البيوت، تستقبُل  املواقد يف 

داب)1(. الغريّب، وتوّجهه بعد ذلك إىل ُغرف املسكن أو إىل الرسِّ
فصل  يف  العشاء  لتناول  مكانًا  املساكن  سطوح  واسُتخدمْت 
الّصيف، وتفصل تلك الّسطوح مع مساكن اجلريان حواجز عالية 

ُتسّمى)حمّجر()2(. 
البرصة،  يف  املساكن  ألسامء  خمتلفٌة  اصطالحاٌت  وترُد 
فـ)املنزُل(، أكرب وحدة للّسكن يف املحاّلت، فهو أكرب من البيت، 
بيت  عىل  يشتمل  و)احلوش(،  وملحقاهتام،  بيتني  يشمل  وقْد 

وإيوان، و)البيت(، أصغر وحدة للّسكن)3(.

)1( ُينظر: ييى بن ماّل خليل البرصّي، الّشاهد اجليل، ورقة )57(.
)2( ُينظر: سجاّلت املحكمة الرشعّية يف البرصة، سجل رقم 1، ورقة )52(.

ُينظر: حيدر كّمونة، اخلصوصّية الرتاثّية لتصميم املسكن العريب، جمّلة   )3(
الرتاث واحلضارة، العدد )6، 7(، بغداد، )1984- 1985م(: ص119.
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من  مبنّية  تكون  ما  عادة  املساكن  هذه  أّن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
طابٍق واحٍد أو من طابقني، وبمساحات ال تزيد يف املعّدل عن مائة 
مرت، وقْد تصُل يف مساكن األرَُس الثرّية إىل ما بنَي مائٍة ومخسنَي إىل 
مائتي مرٍت مرّبٍع، وتكوُن املساحُة املبنّيُة ما بني )80-100%( من 
جمموع مساحة القطعة الّسكنّية، وإّن هناك مساكن كثرية ال تزيد 
مساحة املرّبع الواحد منها عىل مخسنَي مرتًا مرّبعًا، وهذا ما ُيشري إىل 
براعة املهندس املعامرّي الذي حّقق ضمن مساحات قليلة مرافق 

كافية لسكن عائلة متوّسطة عدد أفرادها سبعة أشخاٍص)1(.
وصِف  من  البرصة  يف  الرشعّية  املحكمة  سجاّلت  ختلو  وال 
البيت  بذكر حديقة يف وسط  إْذ وصفته  البيت )احلوش(؛  وسط 
تكاد تكوُن مزروعًة باحلمضّيات، ورّبام ُتزرع بالورد، ويف وسط 
البيت بِركة ماء مستطيلة أو مرّبعة أو مضّلعة، ما ُيضِفي عىل البيت 

مَجَاالً وهَبَْجًة)2(.
تكاد  للبيوت  الّسابقة  املعامرّية  والطبيعة  املحاّلت  تقسيَم  إّن 

)1( ُينظر: سجل املحكمة الرشعّية رقم )1(، ورقة )52(.
)2( ُينظر: ييى بن ماّل خليل البرصّي، الشاهد اجليل، ورقة )130(.
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تكوُن حمصورة يف مركز الوالية، وال يعني ذلك خلّو أطراف مركز 
)الطابوق  الّلبن  أو  الّطني  من  مبنّية  غري  ُأخر  حماّلٍت  مْن  املدينة 
الوقت  يف  زراعّية  وقرى  حماّلت  فهناك  الّشمس(،  يف  املجّفف 
نفسه داخل مركز الوالية وبالقرب من أسوارها كانت توجد فيها 
بيوت مبنّية من القصب وجذوع النخيل، فمحّلة الّساعي، وحمّلة 

بلد الّسياس، وحمّلة الّرباط، أمثلة عىل ذلك)1(.

ال�صتيطاُن الّريفيُّ يف جنوِب الب�صرِة و�صرِق �صطِّ العرب 
ضواحي  شمل  بل  البرصة،  مركز  عىل  االستيطان  يقترص  مل 
املدينة وأطرافها، وكانت املنطقة التي تبدأ من نر اخلُورة، ثمَّ تّتجه 
جنوبًا، والتي تسّمى )اجلنوب(، كانت موجودة منذ عهود الّدولة 
اإلسالمّية، وفيها قرى زراعّية، وظهرْت يف هذه املنطقة جتّمعات 
وحدان،  ويوسفان،  ومهيجران،  اجّي،  الرّسّ منها:  سّكانّية، 

واليهودّي، ونر خوز، وأبو اخلصيب)2(.

)1( ُينظر: احليدري، عنوان املجد: ص 176.
)2( ُينظر: عيل عبد القادر، مناقب الكواوزة، ورقة )57(.
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القروّية،  األرُس  أعضاء  قبل  من  املساكن  بناء  عملّية  تتّم 
ُتبنى  الغالب  املايّل، ويف  البناء حسب وضع األرسة  ماّدة  وتكون 
املساكن من الّطني )الّطوف(، وتسّقف بجذوع النخيل والبواري 
والقصب، ثّم ُيوَضع الطني عليها. أّما األرَس الفقرية، فتكتفي ببناء 
بيوهتا من القصب )الرّصائف(، ثّم ُيوَضع عليها الّطني لُيكِسَبها 

قّوًة، ويمي األرسة من التقّلبات اجلوّية)1(.
التارخيّية إىل وجوٍد سّكاينٍّ يف جنوب  أشارْت بعض املصادر 
البرصة قبل العهِد العثاميّن، عىل شكِل قرًى صغريٍة منترشٍة حّتى 
استوطنْت  األرَس  بعض  وإّن  احلايل،  اخلصيب  أيب  نر  جنوب 
بعض القرى يف جنوب البرصة بمّدة تقارب القرن قبل االحتالل 
يرجع  التي  الّدغامن  ُأرسة  هاجرْت  فمثاًل:  للبرصة،  العثاميّن 
خوز(  )نر  وسكنْت  اخلصيب،  أيب  إىل  )قشعم(  قبيلة  إىل  نسبها 
والرّساجّي،  مهيجران،  مثل  قرًى  وإّن  عام)1470م()2(،  منُذ 

ورقة  ج12،  التواريخ،  زبدة  خمطوطة  أعيان،  باش  الواحد  عبد  ُينظر:   )1(
.)42(

)2( ُينظر: املصدر نفسه، ج16، ورقة )80(.
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استوطنْتها بعض األرَُس مْن آل راشد - وهم حّكام البرصة قبل 
العقود  من  ذلك  إىل  اإلشارات  بعض  العثاميّن– وترد  االحتالل 

األوىل للقرن الّسادس عرش)1(.
عرش،  الثامن  القرن  يف  ُأَخر  قرًى  هناك  ذلك،  عن  فضاًل 
أصبحْت مراكَز جتارّية يف جنوب البرصة لنقل التمور إىل مناطق 
نر  ومنها:  املجاورة،  الفارسّية  الّساحلّية  واملدن  العريّب  اخلليج 
شّط  شاطئ  عىل  لوجودها  وذلك  وجيكور؛  والعامّية،  خوز، 

العرب)2(.
عرش  الّسادس  القرن  يف  العثامنّية  الّدولة  سجاّلُت  ُتورد 
وأّن  )سنجقًا(،  لواًء  ُيعّد  اخلصيب  أبا  أّن  بالرّضائب  اخلاّصة 
وعىل  الّسّكان  الرّضائب عىل  ُفرضْت  إْذ  متزايدًا؛  استيطانًا  هناك 
واملجزرة،  املصبغة،  عىل  رضائب  فهناك  االقتصادّية،  نشاطاهتم 

)1( ُينظر: ييى البرصّي، متائم الّدرر، ورقة )34(.
)2( ُينظر: عيل شاكر عيل، التنظيامت املالّية يف البرصة خالل النصف الثاين 
من القرن الّسادس عرش، جمّلة املؤّرخ العريّب، العدد)77(، 1986م: ص85.
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وعىل األرايض اخلاّصة باملراعي، وغريها)1(.
ازداد عدُد القرى يف عهد اإلمارة األفراسيابّية جنوب البرصة، 
وتعيني  وسياسّية،  إدارّية  مؤّسسة  إجياد  إىل  احلاجة  َدَعْت  بحيث 
املنصب،  الفريّس( يف هذا  األمري )حممود  اسم  يرد  إْذ  هلا؛  رئيٍس 
ويف املّدة نفسها ُوجدْت مراكز استيطانّية جديدة عىل شكِل قرًى 

كبريٍة، منها: أّم النعاج، والنّوفيّل، والّشباين)2(.
ويف اجلانب الرّشقّي من شّط العرب - التابع لوالية البرصة– 
االستيطان  أّن  نجد  عرش،  الّسادس  القرن  من  األوىل  العقود  يف 
الرابع  القرن  منُذ  كانت  التي  )عّبادان(،  خرض  جزيرة  من  ابتدأ 
عرش امليالدّي قريًة كبريًة، فيها زاوية للمتصّوفة وأماكن للعبادة، 

وبقيْت يف القرنني التاليني حتمل الّصفة نفسها)3(.
وبعَد هذه اجلزيرة شامالً ال نجُد يف ذلك القرن إال أرايَض بورًا، 

)1( ُينظر: ييى بن ماّل خليل البرصّي، الّشاهد اجليل، ورقة )153(.
)2( ُينظر: ييى البرصّي، مصدر سابق، ورقة )200(.

)3( ُينظر: الكعبّي، زاد املسافر: ص18، وييى البرصّي، متائم الّدرر، ورقة 
.)141(
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أو مساحات للّرعي متتّد حّتى نر حسن، وكان النشاط الزراعّي 
بعده جّيدًا؛ إْذ كان فيه مراكز استيطانّية البأس هبا، أمثال: جزيرة 
االستيطان  يقترص  ومل  والكبايّس،  اجلزيرة(،  اآلن  العني)تسّمى 
يف رشق شّط العرب عىل القرى التي ُذكرْت سابقًا، بل ُوجدْت 
فيها  ُبنيْت  التي  وكردالن،  والدورق،  القّبان،  مثل:  ُأَخر،  أماكَن 

عْت الزراعة فيها)1(. قلعٌة عسكرّيٌة، وُشجِّ

ال�صتيطاُن يف اأهواِر الب�صرِة
كانْت األهوار يف زمن الّدولة اإلسالمّية ُتسّمى بـ)البطائح(، 
البرصة،  إىل  والعامرة  الكوت  جنوب  بني  متتدُّ  حدوُدها  وكانْت 
اجلزائر  منطقة  إىل  نفوذها  مّدْت  املشعشعّية  اإلمارة  ظهور  وعند 
والبرصة يف القرن الرابع عرش امليالدّي. وُيشري تتابع األحداث إىل 
أّن هناك إمارًة سابقًة عىل جميء املشعشعنَي كانت حتكُم يف اجلزائر، 
هي إمارة آل علّيان، وهي إمارة عربّية ُوجدْت يف منطقة اجلزائر، 

والثاين:  األّول  االحتاللني  بني  العراق  القهوايت،  حمّمد  حسني  ُينظر:   )1(
ص383.
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ترجع ُأصوهلا إىل قبيلة )شّمر( الطائّية، واخّتذت من املدينة مركزًا 
نتيجة  عنها  ُكتَِب  ما  لفقدان  وذلك  الكثري؛  عنها  ُيعرف  ال  هلا، 

حروهبا املستمّرة مع أعدائها)1(.
التي  األجنبّية  القوى  عن  االستقالل  إىل  تطمُح  وكانت 

سيطرْت عىل العراق آنذاك. 
يّتضح من استقراء األوضاع اإلدارّية لوالية البرصة يف القرن 
أّن  اإلدارّية،  األفراسيابّية  اإلمارة  وتقسيامت  عرش،  الّسادس 
من  استيطانًا  أكثر  املّدة  تلك  يف  كانْت  وحاّفاهتا  اجلزائر  مناطق 
الزراعّية واحليوانّية،  الثروات  جنوب البرصة، ومتلك الكثري من 
ما جعلها مصدرًا لتلك املنتجات إىل مركز الوالية وبعض مناطق 
اخلليج، وال تتوافر إحصاءات – ولو تقديرّية- عْن أعداد الّسّكان 
االستيطان  يكوَن  أْن  املستبعد  من  وليس  آنذاك،  املنطقة  تلك  يف 
العسكرّية  احلمالت  أعداد  مْن  ذلك  ويّتضح  نسبّيًا،  كبريًا  فيها 

)1( ُينظر: جون باتيست تافرنييه، العراق يف القرن الّسابع عرش، ترمجة: بشري 
ص51  واحلمدايّن:  ص35،  1944م:  بغداد،  عّواد،  وكوركيس  فرنسيس 

باإلنكليزّية.
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زْت لقمعهم)1(. العثامنّية الكبرية التي ُجهِّ
يف  وتوجد  اجلنوب،  قرى  يف  توجد  ال  أخرى  سمٌة  وهناك 
كّل  قلعة يف  البرصة، وهي وجود  قرى شامل  الّسكنّية يف  املراكز 
أسامء  من  مأخوذة  تسمياٌت  القالع  أغلب  عىل  وُيطلق  قرية، 
أشخاص، أو أماكن، أو حّتى أسامء عشائر، وأهّم الِقالع كانت 

يف)الُقرنة، واملَدْينَة، والزكّية(. 
مكٍس  دار  لتكون  قوّية  قلعة  الُقرنة  يف  العثامنّيوَن  بنى  وقْد 
لع املتنّوعة إىل مركز البرصة،  )كامرك( عىل الّسفن التي حتمُل السِّ
قلعٍة  بمنزلِة  أصبحْت  بحيث  انكشارّيٌة  قّواٌت  فيها  ووضعْت 
عسكرّيٍة يف شامل البرصة، ويمكن عّدها اخلّط األّول للّدفاع عن 

مركز البرصة)2(.
تنّوعْت طبيعة الّسكن يف هذه املنطقة ما بني القالع التي ُعّدْت 
مقّراِت سكٍن يف وقت األزمات لرؤساء القبائل، بينام يتّم الّسكن 

)1( ُينظر: الكعبّي، زاد املسافر: ص39.
بغداد،  انثروبولوجّية،  دراسة  اجلبايش،  سليم،  مصطفى  شاكر  ُينظر:   )2(

1970م: ص184.
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مضيٌف  وهناك  القصب،  من  بيوٍت  يف  االعتيادّية  األوقات  يف 
إْذ يؤّدي دورًا مهاّمً يف حياة  كبرٌي لكّل عشريٍة مبنيٌّ من القصب؛ 
الّسياسّية،  لالجتامعات  ومكانًا  اجتامعّيًا،  مركزًا  كونه  املجتمع؛ 

وحمكمَة عدٍل للعشرية)1(. 

الأُ�َصر البارزُة يف الب�صرِة 
املتنّفذة  األرُس  من  )الثانية(  اجلديدة  املدينة  جمتمُع  َن  تكوَّ
من  وكذلك  األوىل،  البرصة  يف  موجودة  كانت  التي  والغنّية، 
عن  فضاًل  املجاورة،  العربّية  املناطق  ِمَن  إليها  املهاجرة  األرُس 
املدينة  التي جذبْتها إىل  القبلّية  املجاميع  هجرة اجلامعات وبعض 

عوامُل التطّور االقتصادّي واالستقرار النّسبّي)2(. 

االقتصادّية  العالقات  الّرحيم،  عبد  الّرحن  عبد  الّرحيم  عبد  ُينظر:   )1(
العثامين)1517-1798م(،  العهد  إّبان  العربّية  الواليات  بني  واالجتامعّية 

املجّلة التارخيّية املغربّية عدد )29-30(، 1983م: ص417-413.
األّول،  العثامين  العهد  خالل  البرصة  اجلابرّي،  هليل  حمّمد  ُينظر:   )2(
دراسة سياسّية )1534-1638م(، موسوعة البرصة احلضارّية، املوسوعة 

التارخيّية، 1989م: ص198.



89البصُة الثانيُة ....................................................

1- اأُ�صرة اآل مغام�س

إّن أّوَل األرَُس التي بذلْت اجلهود الكبرية لبناء املدينة، لكونا 
فرع  إىل  تنتمي  التي  مغامس(،  )آل  أرسة  هي  احلاكمة،  األرُسة 
وملْ  مّكة،  رشفاء  إىل  نسبها  يف  وترجع  املنتفق،  من  شبيب(  )آل 
البرصة عام  العثامنّيني  باحتالل  والعسكرّي  الّسيايّس  ينته دورها 
إال  متكْث  مل  أّنا  إاّل  نجد،  إىل  انتقلْت  أّنا  فصحيٌح  )1546م(، 
هلا  واخّتذْت  البرصة،  بادية  إىل  رجعْت  وبعدها  قليلة،  زمنّية  مّدة 
مقّرًا جديدًا يف غرب البرصة يف منطقة كويبدة )جويبدة(، وبقيْت 

مُتارس نوعًا من التأثري عىل األحداث يف البرصة)1(.
مركز  الّسيطرة عىل  أفراسياب( حاولْت  باشا  ويف عهد )عيل 
مسعاها  إّن  إال  اجلزائر-  منطقة  بإخضاع  انشغاله  –أثناء  البرصة 

هذا ملْ يكلَّل بالنجاح)2(.
ويبدو أّن تعاونًا وانسجامًا قْد تمَّ ما بني شيوخ آل مغامس يف 

)1( ُينظر: احلويزّي، الّسرية املرضّية يف رشح الفرضّية: ص17، 20.
دراسة  البرصة،  تاريخ  يف  ُأرجوزة  الشهايب،  حزة  بن  ياسني  ُينظر:   )2(

وحتقيق: فاخر جابر مطر، البرصة، 1990م: ص71.
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عهد الّشيخ)حود بن مانع(، و)عيل باشا( سنة )1629م()1(. 
 بعد عودة احلكم املبارش للدولة العثامنّية إىل البرصة، إثر سقوط 
نُعْد نسمع نشاطًا ألرسة  اإلمارة األفراسيابّية عام )1668م(، مل 
الّشيخ )حمّمد بن  آل مغامس إال يف عام )1676م(، عندما ورد 
راشد( شيخًا للمنتفق، واستمّرْت قائمة شيوخ املنتفق حّتى بداية 
القرن العرشين، إال إّن األحداث التي صنعها أولئك الّشيوخ ملْ 
تكْن يف مركز مدينة البرصة، أو يف قلعة )كويبدة( غرب البرصة، 
بل إّن مركز القرار لتلك األحداث بدأ يأيت من اجلزائر )اجلوازر(، 
وما ُييُط هبا)2(، عندما شّكل أولئك الّشيوخ احّتادًا قبلّيًا، ضّم يف 
بداية تكوينه قبيلة )بني مالك(، التي كانْت برئاسة )آل خصيفة(، 
ومنازهلم يف أرايض الّشامّية، و)بني األجود-األجاويد-(، الذيَن 

إىل  نقله  خلفا،  كلشن  مرتىض،  زادة  نظمي  عند:  ذلك  تفاصيل  ُتنظر   )1(
العربّية، موسى كاظم نورس، النجف األرشف، 1971م: ص 398-308.

)2( ُينظر: حمّمد بن خليفة النبهاين، الّتحفة النبهانّية يف تاريخ اجلزيرة العربّية، 
البرصة:  45/10.
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يرتّأسهم )آل وثال(، ومنازهلم عىل شّط الغّراف )احلي()1(. 

2- اأ�صرُة اآل اأفرا�صياب

العثاميّن  الوايل  وحمارصة  البرصة،  يف  األمن  اضطراب  بعد 
الثائرة،  العشائر  قبل  من  احلكومّي  الرّساي  يف  احلكم  مقّر  يف 
وهو  غريٍب،  بعمٍل  القيام  إىل  باشا(  العثاميّن)عيل  الوايل  اضطّر 
بثامنية أكياس  الوايل إىل شخص ُيسّمى )أفراسياب(  بيع منصب 
رومّية )الكيس الواحد ُيساوي ثالثة آالف لرية حمّمدّية(، عىل أْن 
للجند  كاتبًا  )أفراسياب(  الّسلطان. وكان  باسم  اخلُطبة  يقطَع  ال 
العثاميّن يف البرصة، وقْد تزّوج امرأًة عربّيًة من منطقة )الّدير( يف 

شامل البرصة)2(. 
عّدُه  فالبعض  )أفراسياب(،  أصل  تِبيان  يف  األقوال  اختلفْت 
، والبعض اآلخر عّدُه عربّيًا من بغداد،  تركّيًا مْن أصٍل سلجوقيٍّ
وأّنه  وسّكانا،  باملنطقة  ارتبط  الّرجل  فإّن  أمٍر  مْن  يكْن  ومهام 

)1( ُينظر: أحد بن عبد اهلل الغرايب، عيون أخبار الّزمان من سالف العصور 
واألزمان،  دار املخطوطات يف بغداد، رقم 9311م، ورقة )134(.

)2( ُينظر: العّزاوي، تاريخ العراق: 139/4.
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هو)أمري  عربّيًا  لقبًا  لنفسه  اخّتذ  بل  عثامنّيًا،  لقبًا  لنفسه  يّتخْذ  ملْ 
البرصة(، وكذلك َفَعَل أبناؤه)1(.

وجودها  تثبيت  يف  أفراسياب(  )آل  أرسة  سياسُة  نجحْت 
عامًا  وسبعنَي  اثنني  مّدة  البرصة  يف  حاكمًة  أرسًة  بوصفها 
الوالية،  مناطق  عىل  سيطرهُتا  وامتّدْت  )1596-1668م(، 
وعىل األخّص اجلزائر، التي عجز العثامنّيوَن عن فرض سيطرهتم 
واستمرارها  األرسة  هذه  نجاح  سبب  تفسري  ويمكن  عليها)2(. 
وتنشيطها  احلكيمة،  سياستها  إىل  قرون  سبعة  عىل  تزيُد  ملّدٍة 
صّد  من  ومتّكنها  الزراعّية،  األرايض  واستثامر  التجارّية،  احلركة 
أفراسياب  آل  َوّفَق  فقْد  ذلك  عن  فضاًل  اخلارجّية،  االعتداءات 
فعىل  آخر،  ضّد  ملذهٍب  يتحّيزوا  فلْم  اإلسالمّية،  املذاهب  بني 
سبيل املثال، كان )عيل باشا( يستقبل بالرّتحاب شخصّيات أمثال 
املفتي )حمّمد بن أحد احلليل(، وهو حنفيُّ املذهب، والّشيخ )طه 
عبد الّسالم(، وهو شافعيُّ املذهب، ويقبل ما يطرحونه من آراء، 

)1( ُينظر: احلويزّي، الّسرية املرضّية: ص33.
)2( ُينظر: ييى بن ماّل خليل البرصّي، الّشاهد اجليل، ورقة )149(.
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ويستقبل  اإلمارة،  عىل  اخلارجنَي  بعض  يف  وساطتهم  ويقبل  بل 
الّشيخ)عبد اهلل احليّل(، من علامء املذهب الشيعّي، وقْد جاء من 
وأصبح  كثريًا،  به  ورّحَب  املقّدسة،  كربالء  يف  املقّدسة  العتبات 

أحَد مستشاريه املقّربنَي)1(. 

3- اأُ�صرة اآل عبد ال�ّصالم )بيت با�س اأعيان(

)عبد  الّشيخ  جّدها  إىل  نسبًة  األرسة  هذه  تسميُة  جاءْت 
والده وُأرستِِه  مَع  انتقَل  وقْد  الّشيخ ساري(،  ابن  الكبري  الّسالم 
مَن البرصِة األوىل إىل البرصِة الثانية، واستقّروا يف حمّلة املرشاق، 
الدينّية،  العلوم  دراسة  إىل  األرُسة  رجال  كبار  انرصَف  وقْد 
القانويّن(  )سليامن  الّسلطان  أصدر  الّدينّية،  ملنزلتِهم  وتقديرًا 
فرمانًا )مرسومًا سلطانّيًا( خلع فيه عىل الّشيخ )عبد القادر( لقب 
الّشيخ  تويّل  بعد  أكثر  الّلقب  هذا  تعّزز  وقْد  املشايخ()2(،  )شيخ 
)عبد الّسالم بن عبد القادر( رئاسة )الطريقة الّشاذلّية الّصوفّية(، 

)1( ُينظر: العّزاوي، تاريخ العراق: 82/5.
)2( ُينظر: الكعبّي، زاد املسافر: ص31.
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واستمّر هذا الّلقب ُيطلق عىل األرسة من الناحية الرسمّية حّتى 
بدايات القرن الثامن عرش، حني تمَّ استبداله بلقب )باش أعيان(، 
الكواوزة(،   ( بـ  أيضًا  األرسة  أفراد  ب  ُلقِّ كام  األعيان،  كبري  أي: 
وذلك؛ ألّن الّشيخ )عبد القادر( كان أحد مريدي الّشيخ )حمّمد 

أمني الكّواز(، شيخ الطريق الّشاذلّية)1(. 
ينتهي نسب هذه األرُسة – كام ورد يف مصادرها – إىل احلاكم 
العّبايّس املستيضء باهلل )ت556#( عن طريق ابنه األمري هاشم، 
ولكّن لقب العّبايّس ملْ يظهْر مضافًا إىل أسامء شخصّيات األرُسة 
البرصة  إىل  انتقاهلم  عند  وال  األوىل،  البرصِة  يف  كانوا  عندما 
–آنذاك- ال  الّسياسّية  الظروف  أّن  رأوا  قْد  أنّم  الثانية)2(، ورّبام 
كانا  والكواوزة(  الّسالم  عبد  لقَبي)آل  وأّن  ذلك،  مع  تتامشى 
أكثر أمّهّية يف املجتمع –حينذاك-، وقْد بقيْت هذه األرسة حتظى 

له  املغفور  والوطن  األّمة  فقيد  ذكرى  البرصّي،  كاظم  حّسون  ُينظر:   )1(
صالح باش أعيان، بريوت، 1949م: ص10.

أحد  السّيد  مناقب  يف  املنّضد  الّدّر  سليامن،  عيل  زادة  يوسف  ُينظر:   )2(
ووالده املمّجد، القاهرة، 1906م: ص 10.  
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بمكانة كبرية يف املجتمع البرصّي حّتى منتصف القرن العرشيَن. 

4- الأُ�صرُة الّرفاعّيُة

تنتسُب هذه األرسة إىل السّيد )أحد بن عيّل الرفاعّي(، الذي 
 .) يرجُع نسبه إىل اإلمام )عيّل بن أيب طالٍب

ولد السّيد )أحد( يف قرية )أّم عبيدة(، وكان عمره عند وفاة 
والده سبع سنني، واشتهَر منُذ صغره بالعبادة والزهد، وبعد أْن 
الّصوفّية)1(،  الّطريقة  برئاسة  إليه  ُعهد  عمره  مْن  اخلمسنَي  بلغ 
وكان قْد سكن البطائح يف قرية )أم عبيدة(، ويف حقيقة األمر أّن 
( مل ُيعِقب، وإّنام العِقب ألخوته وأوالدهم الذين  )أحد الرفاعيَّ
ابنتيه  أوالُد  توارث  وقْد  وفاطمة(،  )زينب  ابنتيه  من  تزّوجوا 
، منُذ القرن  املشَيخة يف جنوب العراق، ويف البرصة بشكٍل خاصٍّ
احلادي عرش امليالدّي. وقْد اكتسبْت األرسة احرتامًا كبريًا من قبل 
الّسّكان بمرور الزمان؛ نتيجة لرتّأسها نقابة األرشاف يف البرصة 

)1( ُينظر: عامد عبد الّسالم رؤوف، التنظيامت االجتامعّية، حضارة العراق: 
.140/10
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طول العهد العثاميّن)1(. 
املجاورة  القبلة  حمّلة  مْن  قريبًا  األرسة  هذه  سكن  مكان  كان 
ملحّلة الّديوانّية، أّما سكنهم الّريفّي، فقْد كان قرية )الّسبيلّيات( يف 
قضاء أيب اخلصيب، الذي كان –أيضًا- مقربًة لشخصّيات األرسة 

منُذ القرن احلادي عرش امليالدّي.
الّسياسّية  األحداث  يف  واضحًا  دورًا  األرسة  هذه  أّدْت  وقْد 
واالقتصادّية واالجتامعّية يف البرصة، حّتى قبل احتالل العثامنّينَي 
هلا؛ لذا فإّن العثامنّينَي قّدروا أمّهّية األرسة الّدينّية، وصادقوا عىل 

تثبيتها يف رئاسة نقابِة األرشاِف.

5- الأ�صرُة الّردينّيُة

 ، السّجاد  احلُسني  بن  عيّل  اإلمام  إىل  األرسة  هذه  تنتسب 
وقْد جاءْت تسمية األرسة نسبة إىل بلدة )ُردين( يف املدينة املنورة، 
إىل  انتقلْت  ثّم  األحساء،  يف  )رسدد(  وادي  يف  األرسُة  سكنْت 
البرصة، واخّتذْت من قرية الّشبايّن، يف جنوب أيب اخلصيب مركزًا 

)1( ُينظر: ييى البرصّي، متائم الّدرر، ورقة )61(.
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يف  الّردينّي(  )إبراهيم  الّشيخ  –آنذاك-  األرسة  زعيم  وكان  هلا، 
العقد الثالث من القرن الّسادس عرش امليالدّي)1(. 

اّتسعْت دائرة العالقات االجتامعّية هلذه األرسة إثر زواج أحد 
متصّوفة  أحد  الكازرويّن(،  اهلل  )حبيب  الّشيخ  ابنة  من  أفراِدها 
والّدينّية  االجتامعّية  ِصالهتا  من  هذا  ع  ووسَّ املعروفني،  البرصة 
يف البرصة، ورعى الّسالطني العثامنّيوَن هذه األرسة ذات االجتاه 
لبعض  كان  ورّبام  الرّضائب)2(.  من  أمالِكها  إعفاُء  فتّم  الّصويّف، 
شخصّيات األرسة ظروفها التي ُتشابه ما قام به بعض شخصّيات 
هاجر  إْذ  العراق؛  خارج  والّسكن  االنتقال  يف  الرفاعّية  األرسة 
هناك،  وتويّف  عام )1686م(  إىل مرص  الّردينّي(  )إبراهيم  السّيد 
وهاجر السّيد)حمّمد الّردينّي( إىل اهلند وتويّف فيها عام )1716م(، 

ومنها عاد أوالده إىل العراق مّرة أخرى)3(. 

)1( ُينظر: ييى البرصّي، متائم الّدرر، ورقة )61(.
)1705م(  عام  صفر،   )12( يف  الثالث  أحد  الّسلطان  أصدره  فرمان   )2(

بإعفاء أمالك األرسة من الرّضائب. 
)3( ُينظر: أحد نور األنصارّي، النرصة يف أخبار البرصة، حتقيق: يوسف عّز 
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الطوائُف الجتماعّيُة والقت�صادّيُة

اجتامعّية  رشائح  أو  طوائف  عّدة  هناك  إّن  القوُل  يصحُّ 
واقتصادّية يف البرصة -آنذاك- تأيت يف مقّدمتها الّسلطة احلاكمة، 
التي كانت قبل االحتالل العثاميّن بيد أرسة آل مغامس من املنتفق، 
)1546م(،  عام  البرصة  العثاميّن  اجليش  دخول  بعد  زالْت  التي 
بمجيء  عام)1596م(  حّتى  املبارَش  العثاميّن  احلكم  واستمّر 
أرسة آل أفراسياب، واستمرارها باحلكم ِشْبه املستقل حّتى عام 

)1668م(، أّما أهمُّ الطبقات االجتامعّية واالقتصادّية، فهي:

اأ- جمل�ُس اأعياِن الب�صرِة

وكان  للبرصة،  العثاميّن  االحتالل  قبل  املجلس  هذا  ُوِجَد 
من  املجلس  هذا  وتكّوَن  البرصة،  ألمري  استشارّية  هيئة  يمثِّل 
آل  مثل:  الكبرية،  األرَُس  رؤساء  من  البارزة  الثرّية  الشخصّيات 
قبل  من  املنتخُبوَن  دينّية، وغريهم،  والرُّ والّرفاعّية،  الّسالم،  عبد 
الّسّكان كام قيل، وملْ ُيعرف كيف تمَّ انتخاهبم، وكّل ما يف األمر 

الّدين، بغداد، 1969م: ص54. 
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مل  أم  انُتخبوا  سواء  كذلك،  وَن  ُيَعدُّ األعيان  هؤالء  ساللة  صار 
ُينتخُبوا)1(.

العثاميّن  العايل  الباب  تكريم  عىل  األعيان  هؤالء  حصل 
مْن  فكان  وممّثليه،  املجتمع  وجهاء  كونم  الوزراء(؛  )رئاسة 
هم التدّخل بخصوص تقدير مبالغ الرّضائب ونَِسب توزيِعها  حقِّ
وأساليب جبايتِها، وبذلك مارُسوا يف هذا املجلس دور الوسيط 

بني الّسّكاِن وسلطة الوالية)2(. 

ب- ماّلكو الأر�س

ُعّدْت أرايض البرصة بعد الفتِح اإلسالمّي عام)14#( أرايَض 
عرشّية )أي أْن ُيدفع عنها عرش احلاصل(، وبقيْت عىل هذا املنوال 
تّم تطبيق نظام  العثاميّن  العهد  العثامنّيني عليها، ويف  حّتى سيطرة 
اإلقطاعّية  التسميات  وجود  ُيْلَغ  وملْ  االلتزام(،  )نظام  الّساليانة 

والغرب،  اإلسالمّي  املجتمع  بوون،  وهارولد  جب،  هاملتون  ُينظر:   )1(
ترمجة: أحد عبد الّرحيم مصطفى، القاهرة،1971م: ص 86.

)2( ُينظر: عيل، التنظيامت اإلدارّية: ص129. 
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األَُخر)1(.
إّن ما ُيلفت النظر يف ملكّية األرض أّن األرَُس الكبرية يف البرصة 
كانت مُتارس أدوارًا مزدوجة، فهي من جانٍب من أعيان البرصة، 
ومْن جانٍب آخر ترتّأس الطرق الّصوفّية يف الوالية، واستطاعْت 
أكرب  َن  تكوِّ أْن  واالجتامعّية  الّدينّية  ملراكزها  نتيجة  األرُس  تلك 

املاّلكنَي، نسبة إىل باقي األرُس يف البرصة.
الكبرية، ومنها: ُأرسة  العثامنّية بمساعدة األرُس  الّدولة  قامْت 
بعض  مْن  وإعفائها  الّسابقة،  أمالكها  تثبيت  يف  الّسالم،  عبد  آل 
بحكم  أوقاف  عّدة  الّرفاعّية  لأُلرسة  وكان  أوكلِّها،  الرّضائب 
يف  الّرفاعّية  الطريقة  ورئاسة  األوقاف،  نقابة  رئاسة  يف  موقعها 

الوالية)2(. 

)1( ُينظر: عامد أحد اجلواهرّي، تاريخ مشكلة األرض يف العراق )1914- 
1932م(، بغداد، 1978م: ص21.

ورقة  ج10،  التواريخ،  زبدة  أعيان،  باش  الواحد  عبد  الّشيخ  ُينظر:   )2(
.)156(
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ج- الّتّجاُر

األرس  أفراد  من  كانوا  البرصة  جّتار  معظم  إّن  القول  يصحُّ 
معامالهتا  طريق  عن  كبريٍة  ثرواٍت  عىل  حصلوا  وقْد  الكبرية، 
االحتالل  قبل  املدينة  يف  حضور  الطائفة  هلذه  وكاَن  التجارّية، 
البرصة وبغداد من  قائاًم بني  التجارّي  النشاط  العثاميّن هلا، وكان 
وشهدْت  ُأخرى،  جهٍة  من  واهلند  وإيران  البرصة  وبني  جهٍة، 
مرورًا  وبغداد،  البرصة  بني  واضحًا  نشاطًا  الداخلّية  التجارة 
اهلندّية  لع  والسِّ الّتمور  بنقل  وذلك  واجلنوبّية،  الوسطى  باملدن 
إليها)1(، وأصبح هلذه الطائفة وجودًا يف بغداد؛ إْذ بَلَغ عدُد التّجار 
والنواخذة واملاّلحنَي يف العقد الثاين من القرن الّسابع عرش حدود 

سّتني رجاًل)2(.
واسٍع  بنشاٍط  البرصّيوَن  التُّّجار  قام  اإلقليمّي،  الّصعيد  عىل 
وأعامٍل جتارّيٍة واسعٍة يف مناطق اجلوار، مع مناطق اخلليج العريّب 

)1( ُينظر: أوزبران، األتراك العثامنّيون والربتغالّيون: ص62. 
)2( ُينظر: ييى البرصّي، متائم الّدرر، ورقة )92(. 
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ومع  هرمز،  يف  الربتغالّينَي  مع  تاجروا  وكذلك  فارس،  وبالد 
طريق  َعرب  واهلندّية  العربّية  لع  السِّ بنقل  وقاموا  وبّرًا،  بحرًا  اهلند 
)برصة – حلب( الّتجارّي إىل بالد الشام، فضاًل عن قيام طائفة 
أصحاب  عىل  لبيعها  والبضائع  لع  السِّ بنقل  الّصغار  التّجار  من 

احلوانيت داخل ألوية البرصة)1(. 
فقْد  منظَّاًم،  -إمجاالً-  البرصة  يف  التجارّي  النشاط  كان 
العّشار،  نر  بداية  يف  للمكوس)الكمرك(  خاّصة  دائرة  ُوِجَدْت 
مركز  إىل  الّداخلة  عة  املتنوِّ لع  السِّ عىل  الرّضائب  باستيفاء  تقوم 
يستوفوَن  اجي  الرّسّ ميناء  يف  موّظفنَي  وجود  عن   ً فضال  املدينة، 
ال  بنسبة  اخلارج  من  املستوردة  والبضائع  لع  السِّ عىل  الرّضائب 
تزيد عن )4%(، وكان هناك سجلٌّ خاصٌّ ألمور التجارة واملال 
كان  األمر  هذا  أّن  ويبدو  القايض،  عليه  ُيرشف  والرّضائب، 

موجودًا حّتى قبل احتالل العثامنّينَي للبرصة)2(. 

)1( ُينظر: ييى البرصّي، متائم الّدرر، ورقة )147(. 
)2( ُينظر: املصدر نفسه، ورقة )94(. 
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د- الفاّلحوَن

سواء  املاضية،  األزمنة  يف  العراق  سّكان  أكثر  الّريف  يضّم 
وكانْت  الّرعي،  أم  الزراعة  مهنة  ُيامرسوَن  الّسّكان  هؤالء  أكان 
الّدولة العثامنّية قْد قامْت بمسٍح شامٍل لكّل األرايض، وأوجدْت 
إىل  املراعي  حتويل  حتريم  ومنها:  الزراعّية،  لألرض  خاّصًة  ُنُظاَمً 
أراٍض زراعّيٍة، والعكس صحيح، إاّل إّن احلياة الّريفّية ملْ تنتعش 
يف عهدهم؛ لكثرة الرّضائب عىل الفاّلحنَي، ولكْن شهدْت حياُة 
انتعاشًا  األفراسيابّية  اإلمارة  مّدَة حكم  العراق  القرية يف جنوب 

ملحوظًا)1(. 
العثاميّن  العهد  بداية  يف  البرصة  يف  الزراعّي  اإلنتاج  تأّثر 
العثامنّية  القّوات  وقيام  األمن،  وفقدان  الّسياسّية  باالضطرابات 
شامل  يف  الثائرة  القبائل  جُتاه  املحروقة  األرض  سياسة  بتطبيق 
)لصوص  أو  البدو  بغارات  الزراعّي  اإلنتاج  وتأّثر  البرصة، 
املاشية(، عىل أرايض غرب شّط العرب يف أيب اخلصيب، ومنها: 

)1( ُينظر: ييى البرصّي، متائم الّدرر، ورقة )104، 211(.
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أّم النعاج، أو بالكوارث الطبيعّية، وقّلة منسوب املياه أحيانًا)1(. 
من  الرّضائب  جباية  يف  امللتوية  امللتزمنَي  ألساليب  وكان 
أولئك  يكن  مل  إْذ  املعاشّية؛  حياهتم  يف  الّسّيىء  أثرها  الفاّلحني 
يلتزموَن بالنسب الّرسمّية للرّضائب، بل ابتدعوا رضائب ُأخر، أو 
استمّروا يف جباية الرّضائب عىل حيوانات أصاهبا الَوباء باجلملة، 
ينوي  التي  الزراعّية،  للحبوب  املسؤولنَي  بعض  مصادرة  أو 
الفاّلحوَن بيعها يف سوق املدينة؛ لكي يّتخذونا علفًا خليوهلم)2(. 

الأُ�َصُر والقبائُل
سْت مدينة البرصة الثانية عىل نمطٍّ حرضيٍّ يستلهم النُّظم  أسِّ
املدنّية يف البرصة األوىل. وإّن األرُس الكبرية يف املدينة ملْ تّتخذ من 
مركزها وقّوهتا االقتصادّية ما جيعل منها قّوًة عشائرّية، بل بقيْت 
املدينة  يف  أتباعها  وبقي  ُأرسًا،  بوصفها  االجتامعّي،  الرتتيب  يف 

وييى   ،98/1 والغرب:  اإلسالمّي  املجتمع  وبوون،  جب،  ُينظر:   )1(
البرصّي، متائم الّدرر، ورقة )129(. 

)2( ُينظر: ييى البرصّي، املصدر الّسابق، ورقة )114(.
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أسامء  تّتخذ  بل  بصلٍة،  العشائر  إىل  متتُّ  ال  ألقاب  عليهم  ُتطلق 
الّسكنّية يف  شخصّيات أو أماكن أو مهن، وملْ تظهر يف املحاّلت 

مركز املدينة أّية أسامء قبلّية أو عشائرّية.
إّن أّوَل ما يستوقف الباحث هو اختفاُء هذا التنظيم االجتامعّي 
يف  وكذلك  الرشقّية،  اجلهة  إىل  العرب  شّط  عبور  عند  األرسّي 
املناطق التي تقع شامل البرصة؛ إْذ يربز النظام القبيّل بجميع ُأطِرِه 

وتشكيالته.
األخرية  قامْت  العثامنّية،  الّسيطرة  حتت  البرصة  دخول  وبعد 
واجهْت  ولكنّها  والقبائل،  واألرياف  املدن  عىل  سيادهتا  ببسط 
مقاومًة عنيفًة من قبل عشائر اجلنوب، وخاّصة ثورات آل علّيان 
الّدولة  والثورات  االنتفاضات  تلك  جعلْت  ورّبام  اجلزائر.  يف 
واسعة،  سلطات  الكبرية  العشائر  شيوخ  بمنح  تقوم  العثامنّية 
بل  األلوية،  حّكام  سلطات  تعادل  املؤّرخنَي  بعُض  جيعلها 

وسلطات الوايل أحيانًا)1(. 

القاهرة،  احلديث،  العراق  تاريخ  نّوار،  سليامن  العزيز  عبد  ُينظر:   )1(
1968م: ص147. 
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مركز  خارج  املّدة  تلك  يف  مشهورة  قبائل  أسامء  ُذِكرْت  وقْد 
قبيلة  البرصة،  والية  استوطنْت  التي  القبائل  أقدم  ومْن  املدينة، 
عبادة )تنتمي إىل بني عقيل، وهي من القبائل العدنانّية(، وقبيلة 
األفراسيابّية.  اإلمارة  نارصْت  التي  كعب،  بني  وقبيلة  خفاجة، 
أصبحْت  التي  علّيان(،  هي)آل  البرصة  شامل  يف  القبائل  وأكرب 
ببسالة، وهناك عشائر كبرية، منها:  العثامنّينَي  قاتلْت  إمارة كبرية 
بنو أسد، وبنو الم، وبنو حطيط، وبنو ليث، وبنو كثري، وعشائر 
أّنا املعدان(، ومتيم )يف  ُأَخر، منها: سعد، واملعادي)التي ُيرّجح 
العثامنّية  الّسجاّلت  يف  صغرية  عشائر  وُذِكرْت  البرصة(،  رشق 
باسم طائفة أو مجاعة، مثل: بنو مالك، ومري منصور)بنو منصور(، 
آل  ومجاعة  غّزة،  آل  ومجاعة  الّسواعد،  ومجاعة  العطب،  ومجاعة 
حسني،  آل  وطائفة  نجم،  البو  وطائفة  بني كعب(،  )أتباع  نّصار 
من  الّسيابجة  طائفة  بقايا  ولعّلها  الّسيابجة،  منها:  ُأَخر،  وأسامء 

العهد اإلسالمّي)1(. 

)1( ُينظر: احلويزّي، املصدر الّسابق: ص19، واحلميدان، خمطوطة عيل بن 
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الطوائُف الّدينّيُة

1-امل�صلموَن

بمنزلة  اإلسالمّي  العهد  يف  تأسيسها  منُذ  البرصة  أصبحْت 
واألجناِس  الطوائِف  لكّل  مفتوحًا  ميناًء  لكونا  أممّية؛  مدينة 
التسامح  سياسة  الطوائف  تلك  بني  وسادْت  كاّفة.  واألدياِن 
والتعاون طول ذلك العهد، وعند تأسيس البرصة الثانية، سارْت 
املدينة  يف  عليه  كان  ما  ُيشابه  نمٍط  عىل  فيها  االجتامعّية  احلياة 
يف  الكربى  الغالبّية  لوا  شكَّ املسلمنَي  أّن  الواضِح  ومَن  األوىل، 

املدينة، فضاًل عن طائفتي الّصابئة والنصارى.
َن املجتمع يف البرصة الثانية إّما من انتقال عوائل من البرصة  تكوَّ
القديمة، أو مجاعات عشائرّية هاجرْت تباعًا من اجلزيرة العربّية، 
واجلامعات  العوائل  تلك  وكانْت  العراق،  وسط  من  نزحْت  أو 
املذاهب  تباينْت  وإْن  مجيعًا،  اإلسالمّي  بالّديِن  تدين  العشائرّية 

ّيتها كمصدر تارخيّي: ص177، وسجاّلت  عبد اهلل املوسوّي، حمتواها وأمهِّ
رقم  وسجل   ،477-439 ورقة   ،)1256( رقم  سجل  العثامنّية:  الّدولة 

)1254(، ورقة )93(، وسجل رقم )1255(، ورقة)7-5(.
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الّصوفّية  والطوائف  املركز  فسّكان  إليها،  تنتمي  التي  اإلسالمّية 
إىل  ينتموَن  كانوا  دينّية،  والرُّ والّرفاعّية،  الّشاذلّية،  وهي:  فيه، 
الّشيعّي االثني  املذهِب  أتباُع  الّشافعّي، وهناك -أيضًا-  املذهب 
عرشّي، وكان أغلب سّكان اجلزائر، وما ييط هبا من سّكان شامل 
العرب،  الرّشقّية مْن شّط  الّضّفة  البرصة، وجزء كبري من سّكان 

من أتباع املذهب الّشيعّي االثني عرشّي)1(. 
غم من أّن املذهَب الّرسميَّ الذي طّبقْته الّدولة العثامنّية  وبالرُّ
يف والياهتا اإلسالمّية مجيعًا هو املذهب احلنفّي، فإّن هذا ال يعني 

إجبار الطوائف االجتامعّية عىل نبِذ مذاهبها األَُخر)2(. 
فهناَك يف البرصة مضافًا إىل املذهب احلنفّي، الذي كان مقترصًا 

ّيتها  املوسوّي، حمتواها وأمهِّ اهلل  بن عبد  ُينظر: احلميدان، خمطوطة عيل   )1(
االجتامعّية،  الطبقات  العراق،  بطاطو،  وحنّا  ص184،  تارخيّي:  كمصدر 
عفيف  ترمجة:  اجلمهورّية،  قيام  حّتى  العثاميّن  العهد  من  الثورّية  احلركات 

الرّزاز، الكتاب األّول، بريوت،1990م: ص61. 
)2( ُينظر: وجيه كوثراين، الّسلطة واملجتمع والعمل الّسياسـّي، من تاريخ 

الواليات العثامنّية، بالد الّشام، بريوت، 1988م: ص68. 
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عىل الّدوائر واملؤّسسات الّرسمّية العثامنّية، مذاهب ُأَخر، ومنها: 
الّشيعّي  واملذهب  البرصة،  بادية  يف  واملالكّي  الّشافعّي  املذهب 
البرصة، وكذلك يف  العرب وشامل  االثني عرشي يف رشق شّط 

جنوب البرصة بني الفاّلحنَي.
البرصة  يف  سائدًا  كان  الّدينّي  التسامح  أّن  نجْد  ذلك  ومع 
القضاء  بشكٍل كبرٍي، فمثاًل: أسندْت اإلمارة األفراسيابّية وظيفة 
عْن  فضاًل  املذهب،  شيعيُّ  وهو  الكعبّي(،  اهلل  )فتح  الّشيخ  إىل 

اعتامدها عىل شخصّيات من خمتلف املذاهب اإلسالمّية)1(. 

2-الن�صارى

إْذ  العثامنّية؛  الّدولة  يف  جّيدًا  وضعًا  الطائفة  هذه  اكتسبْت 
الّسلطان  ِقبل  مْن  هبا  معرتف  )مللّية(  حقوق  عىل  حصلْت 
العثاميّن، أو من قبل الوالة يف البرصة، وعىل األخّص من قبل أرسة 
)أفراسياب(. وكانْت أّول إشارة إىل وجود النصارى يف البرصة يف 

)1( ُينظر: الكعبّي، زاد املسافر: ص3. 
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بداية القرن الّسابع عرش، حينام ذكر الّرّحالة )تيخريا( وجود بيٍت 
صغرٍي عىل شكل صومعٍة عىل ضّفة نر العّشار اجلنوبّية يف غرب 

املدينة، وإّن املسلمنَي يقّدسوَن السّيد املسيح، وُيسّمونه )روح 
اهلل()1(.

يف  الكاثوليك  للنّصارى  ظهور  أّول  أّن  عىل  املصادر  جُتِمع 
هلم  كان  التي  احلفاة(،  )الكرملّيوَن  لفرقة  كان  الثانية،  البرصة 
باسم  للنّصارى  كنيسة  بتأسيس  وقاُموا  تبشريّية،  إرسالّية  فيها 
عام  آذار  يف  وافُتتحْت  الّسيمر،  حمّلة  يف  مريم(  العذراء  )كنيسة 

)1624م()2(.
هبان  هبان الكرملّينَي مع الرُّ ومن الاّلفت للنظر تزامن ظهور الرُّ
الربتغالّينَي من مجاعة األوغسطينّينَي، أو قْد يكوُن ظهوُرهم أسبق 
بعّدة سنوات عىل جميء الكرملّينَي، ما جعلهام يدخالِن يف منافسٍة 

شديدٍة للتبشري)3(. 

)1( ُينظر: رحلة تيخريا: ص 41. 
)2( ُينظر: رحلة تافرنييه، مصدر سابق: ص100.

)3( ُينظر: املصدر نفسه.
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الشّك أّن اهلدف الّرئيس من إنشاء كنيسة اآلباء الكرملّينَي هو 
القيام بحملٍة تبشريّيٍة واسعٍة بني طائفة الّصابئة املنترشيَن يف والية 
البرصة، وكذلك بني املسلمنَي إىل حدٍّ ما، وملْ تذكر املصادر أعداد 
النّصارى آنذاك بشكٍل واضٍح، وال أماكن استقرارهم يف البرصة 
الّسيمر،  يف  ُبنيْت  الكرملّينَي  كنيسة  أّن  إىل  إشاراٍت  عدا  الثانية، 
بعض  وُتبالغ  منها،  قريبًة  األوغسطينّينَي  كنيسة  كانْت  ورّبام 
وتقّدرها  )1610م(،  عام  املدينة  يف  النّصارى  أعداد  يف  املصادر 
 )15,000( إىل  يصُل  عددهم  أّن  يعني  وهذا  بيت،  آالف  بثالثة 
شخص، وهو رقٌم كبرٌي، خصوصًا أّن النّشاط التبشريّي مل يستقّر 
يف البرصة إاّل يف سنة )1625م()1(، ومن ناحيٍة أخرى فإّن كنيسة 
مسلمنَي  من  البلدة  جّتار  الجتامع  مكانًا  أصبحْت  الكرملّينَي 
االجتامعّي  والتقارب  الّلقاء  أماكِن  أحد  إىل  وحتّولْت  ونصارى، 

يف البلدة. 

)1( ُينظر: رحلة تافرنييه، امللحق رقم )23(.
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ابئُة املندائّيوَن 3- ال�صّ

سكن الّصابئة يف منطقة جنوب العراق منُذ العهود اإلسالمّية، 
ومنطقة  العراق  من  اجلنوبّية  األنار  مناطق  يف  استيطاُنم  وكان 
بعض  حّددْت  وقْد  امليالدّي،  عرش  الرابع  القرن  منُذ  عربستان، 
املصادر التارخيّية أماكن سكنهم يف بداية القرن الّسادس عرش يف 
مناطق احلُويزة واجلزائر والزكّية، ومناطق متعّددة من رشق شّط 
مركز  ويف  فارس،  بالد  رشق  جنوب  مْن  مناطق  وعّدة  العرب، 

والية البرصة، وحّتى يف جنوب البرصة)1(. 
اختلف الكّتاب والّرّحالة يف حتديد عددهم، فالبعُض قّدرهم 
أّن  )تافرنييه(  الّرّحالة  ذكر  بينام  نسمة،  ألف   )20-10( بحدود 
بالد  مناطق  يف  عوائلهم  جممل  أّن  له  أّكد  الّصابئة  شيوخ  أحد 
فارس ووالية البرصة يقارب )25( ألف نسمة، وتبقى تقديرات 

 Chronicle of the Carmalites in Persia and the People  )1(
mission of the xvill and  xvill the centuries ، vol . 2 ، PP، 320، 330.
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اآلباء الكرملّينَي قريبة من الواقع)1(.
ومجاعة  الكرملّينَي  اآلباء  قيام  بالذكر  اجلدير  ومَن 
نصارى،  إىل  الّصابئة  لوا  يوِّ لكي  كبريٍة  بجهوٍد  األوغسطينّينَي 
وكاَن الّشائع عندهم أّن الّصابئة هم من النّصارى القدامى أتباع 
القّديس )يوحنّا املعمدان-النبّي ييى -(، نتيجة لتشابه بعض 
طقوسهم الّدينّية مع الطقوس النرّصانّية، وعىل األخصِّ يف قضايا 
التعميد، لكّن اآلباء النّصارى الذين زاروا البرصة فطنُوا إىل أّنم 

ليُسوا نصارى)2(. 
وُيعتقُد أّن تلبية الّصابئة إلحلاح اآلباء النّصارى بالّدخول يف 
كنيستهم ليس إال حلامية أنفسهم من الذيَن يريدوَن هبم رّشًا، أو 
للحصول عىل منافع ماّدّية. وإّن ديانة الّصابئة – كام الحظ ذلك 
اآلباء الكرملّينَي- ديانة غريبة اختلطْت فيها اليهودّية والفارسّية 

)1( ُينظر: رحلة تافرنييه: ص 41.
بطرس  األب  ترمجة:  الرشقّية،  الّرحلة  الكرميل،  فيليب  األب  ُينظر:   )2(

حّداد، جمّلة املورد، العدد)4(، 1989م: ص 157.
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القديمة مع البابلّية، وهلْم لغُتُهم اخلاّصة هبم، وهي قريبة الّشبه من 
اللُّغتنِي اآلرامّية والرّسيانّية، واشتغل الّصابئة يف البرصة بصناعة 
القوارب املحّلية )املشحوف(، وبرُعوا يف صناعة التطعيم عىل آنية 

الفّضة، وصناعة الّذهب)1(. 

)1( ُينظر: رحلة فنشنسو إىل العراق يف القرن الّسابع عرش، ترمجة وتعليق: 
ص84،   1976م،  العدد)3(،  بغداد،  املورد،  جمّلة  حّداد،  بطرس  األب 
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الب�صرُة الثالثُة
العّشار، وحتديدًا إىل  الّسكن إىل  البداية األوىل النتقال  كانت 
؟  حمّلة مقام عيّل )وكانت ُتسّمى هبذا االسم دون معرفة َمْن هو عيلٌّ
إال إّن املعنّينَي هبذا الشأن، بّينوا أّنه خطوة لإلمام عيّل بِن موسى 
قّبٌة، وأصبح مكانًا  املقام  ُبنيْت عىل هذا  قْد  (. وكانْت  الّرضا 
امليالدّي،  عرش  الّسادس  القرن  منُذ  الّرّحالة  ذكره  وقْد  للّصالة، 
وُيوجد بالقرِب منُه إىل جهة الرّشق مكاٌن الستيفاء الرّضائب منُذ 
زمن الّدولة اإلسالمّية، ويف زمن الّدولة العثامنّية بقي ُيامرس تلك 
الّسكن  إىل  وعوائلهم  املوّظفوَن  اضطّر  وبالتأكيد  أيضًا.  املهّمة 
العسكرّية واألمنّية  قّوة احلامية  نفِسِه، فضاًل عن سكن  املكاِن  يف 

بالقرِب منهم لتنفيِذ املطالب اإلدارّية.
ُييط هبا إىل جهة اجلنوب  ما  أو  املنطقة  أّن هذه  املعلوم  ومَن 
مكاٌن الستصالح األرايض يف عهد الّدولة العّباسّية، وقْد ُجِلَب 
العديد من الّرقيق )الّزنج(، وتمَّ تشغيُلهم يف استصالح األرايض 
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وكسح الّسباخ؛ ولذا أصبحْت منطقًة سكنّيًة ألولئك الّرقيق مَع 
كربى  بثورٍة  قاُموا  عليهم،  وقع  الذي  للّظلم  ونتيجة  عوائلهم، 
ضّد الّدولة العّباسّية يف سنة )255#(، استمّرْت أربعَة عرش عامًا، 
باهلل  املوّفق  بقيادة  اجليوش  إرسال  إىل  العّباسّية  الّدولة  اضطّر  ما 
العّبايّس لقمعها، واضطّر األخري إىل بناء مدينة عسكرّية قريبة من 
ثورة  القضاء عىل  وبعد  )امُلوّفقّية(،  يْت  ُسمِّ لقتاهلم،  الّزنج  مدينة 
الّزنج وحرق مدينتهم، وانسحاب القّوات العّباسّية، ملْ نُعْد نسمع 

بتلك املدينة)1(. 
البرصة  إىل  األوىل  البرصة  من  التدرجيّي  الّسّكان  انتقال  عند 
والقبلة،  الباشا(،  )حمّلة  الّديوانّية  وحمّلة  املرشاق،  يف  الثانية 
بعض  يف  البرصة  جنوب  يف  بالّسكن  منهم  قسٌم  قام  يمر،  والسِّ
األوىل  املناطق  تلك  وُعّدْت  بزراعتها،  وقاُموا  النخيل،  مناطق 
للّسكن يف البرصة الثالثة – كام مّر ذكره يف مبحث البرصة الثانية-.

يف سنة )1870م( أصدر وايل بغداد )مدحت باشا( )1869- 

)1( للمزيد من التفاصيل ُينظر: فيصل الّسامر، ثورة الزنج، بغداد، 1971م.
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1872م( – وكانت البرصة تابعة لبغداد– أمرًا بنقل مقّر احلكومة 
إىل  العّشار  لنهر  الّشاملّية  الّضّفة  يف  الباشا(  )حمّلة  من  )القوناق( 
البنك  بناية  )قرب  املدفعّية،  أي:  )الطوبخانة(،  بـ  ُيعرف  مكان 
املركزّي احلايل(، مقابل مسجد )مقام عيل(، وتمَّ االنتقال إليه يف 
الّدوائر األُخر، وهو  عام)1875م(، وقْد ضّم مقّر الوايل ومجيع 
عبارة عن بناية واسعة تتأّلف مْن طابقنِي مبنّية مَن الّلبن )الطابوق 
يف  سوى  هبا  املحيطة  األبنية  عن  تتمّيز  وال  بالّشمس(،  املجّفف 
شّجع  ذاهتا،  الّسنة  ويف  الّثكنة،  ُيشبه  الذي  وشكِلها  ضخامتِها 
)مدحت باشا( بكلِّ الوسائل بناء الّدور يف ضاحية املقام، وتأجري 
الرّشكات  استجابْت  وقْد  األمد،  طويلة  ملّدٍة  األمريّية  األرايض 
مستودعات  هلا  وشّيدْت  ملشاريعه،  البرصة  يف  العاملة  األجنبّية 
داخلّيًا  حوضًا  وبنْت  العرب،  شّط  عىل  ُتطِلُّ  وأرصفة  مجيلة، 
إال  فيه،  ُسّو  للرُّ الكبري  الغاطس  ذات  للبواخر  )املعقل(  يف  عليه 
يكْن هذا اإلجراء مستحسنًا مْن بعض  ينُجز يف عهده، وملْ  إّنه مل 
اق، وحّتى من القراصنة يف شّط  الّسّكان؛ نتيجة التخّوف مَن الرّسّ
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العرب؛ لذا توّقف الّسكن يف )مقام عيل( يف عهد الوايل الذي خلفه 
)رديف باشا(، وعندما رجعْت البرصة والية يف عام )1875م(، 
وأصبح )نارص باشا الّسعدون( واليًا عليها، توّقف الّسكن فيها، 
وليس هذا فحسب، بل أمر بإعادة مقّر احلكومة إىل مكانِِه الّسابق 
دًا يمنُع فيه الّسكن خارج حدود  يف حمّلة الباشا، وأصدر أمرًا مشدَّ
الّربع  مَن  يقرب  ما  املقام  ضاحية  عىل  يمِض  وملْ  الثانية.  البرصة 
قرن حّتى تزايد عدُد سّكانا تدرجيّيًا، ونمْت لتصبح املكاَن األّوَل 
من  األّول  العقد  ناية  يف  سّكانا  تعداد  ووصل  الثالثة،  للبرصة 
فيها  وُبنيْت  نسمة،  ألف  عرشة  مخس  حدود  إىل  العرشيَن  القرن 
مبارٍش،  بشكٍل  بامليناء  نشاطها  يرتبُط  التي  واملؤّسسات  األماكن 
ر مريزا )حسن خان( العدد بحدود عرشيَن ألف نسمة)1(.  بينام قدَّ

)1( ُينظر: ألكسندر أداموف، والية البرصة يف ماضيها وحارضها، ترمجة: 
خان،  حسن  ومريزا   ،41/1 1989م:  البرصة،  التكريتّي،  صالح  هاشم 
البرصة،1980م:  مغيل،  أبو  وصفي  حمّمد  ترمجة:  البرصة،  والية   تاريخ 

ص 77.
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العمراُن يف الع�ّصار
استمّر البناء يف املقام يف بداية القرن العرشيَن، وحتديدًا يف ناية 
العقد األّول منه، ومنه الرّتسانة البحرّية، وورشة تصليح حمّركات 
امليناء،  إدارة  وكذلك  هبا،  امللحقة  واألسلحة  واملدافع  الّسفن، 
حّي، ومكتب القبودان )قيادة  ودائرة الكامرك، ودائرة احلجر الصِّ
رشكات  ومكاتب  احلجم،  الّصغري  العثاميّن(  احلريّب  األسطول 
وكتيبة  املشاة،  جلنود  ثكنات  وأربع  واألجنبّية،  العثامنّية  املاِلحة 

واحدة من جنود البحرّية)1(. 
ويف عام )1915م(، كانت العّشار حتتوي عىل مدرسة واحدة 
اإليرايّن،  واملرصف  العثاميّن،  املرصف  هي:  ومصارف،  ابتدائّية، 
وثالثة  والربق،  الربيد  ودائرة  اإلنكليزّي،  الرشقّي  واملرصف 
جسور بني ضّفَتي، نر العّشار، األّول: جرس أّم الربوم، والثاين: 
اجلرس العتيق )جرس املغايز( قرب املرصف العثاميّن، والثالث: هو 

)1( ُينظر: أداموف، والية البرصة يف ماضيها وحارضها، املورد نفسه. 
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اجلرس احلديث مقابل )مقام عيل(، الذي ُأنِشئ عام)1922م()1(.
بالقرب من مقّر احلكومة، وُتعدُّ مجيع  بّطارّية مدفعّية  وهناك 
العّشار، ويف  الّضّفة اجلنوبّية من نر  الواقعة عىل  البيوت واملباين 
البنايات  ومعظم  املقام،  يف  للبناء  امتدادًا  باشا(،  )منّاوي  منطقة 
مستأجرة  أو  اإلنكليزّية،  التجارّية  للرشكات  ملكًا  إّما  هناك 
اإلنكليز  ُيسّميها  منطقة  يف  كانْت  الرّشكات  وتلك  ِقَبِلها،  مْن 
وتوجد  الفرنجّي(،  النّاس)كوت  وُيسّميها  )املعقل(،  )ماركيل( 
تعود  وورشٌة   ، جافٌّ حوٌض  وفيها  الربيطانّية،  القنصلّية  فيها 
مْن  الرّشقّية  الّضّفة  ويف  لنج(،  )بيت  اإلنكليزّية  املاِلحة  لرشكة 
املستشفى  بناية  وحيدة هي  بناية  ُتوجد  املقام  مقابل  العرب  شّط 
العسكرّي البحرّي، الذي يتأّلف مْن طابقني، وقْد تّم بناء بعض 

البيوت يف شامله - يف قرية كردالن- لظروفه املناخّية اجلّيدة)2(. 
إّنه  حّتى  عام)1922م(،  يف  تقّدمًا  أكثر  العّشار  أصبح  وقْد 
بصورٍة  ومنّظاًم  كبريًا  سوقه  وكان  )الثانية(،  البرصة  عىل  تفّوق 

)1( ُينظر: النبهاين، الّتحفة النبهانّية: ص108.
)2( ُينظر: أداموف، والية البرصة: ص42- 43. 



123البصُة الثالثُة .....................................................

وتّم  وفندق،  مطاعم،  عّدة  وبه  الرواج،  غاية  يف  وِسَلُعه  كبريٍة، 
هذا  عىل  وُبنيت  )1922م(،  عام  بالقري  الّساحل  طريق  تعبيد 

الطريق ّعدة بيوت متفّرقة عىل الّطراز احلديث. 
ويف عام )1923م( افُتتح خّط الّسكك احلديد من البرصة إىل 
بغداد، وُدفنت األرض يف ممّر اخلّط، وُوضع سدٌّ عريض املساحة 
من  الّسّكة  ليحفظ  طراد(،  له)خر  يقال  موضٍع  عند  الرتاب  من 
املياه. وقْد ُمّد فرع من الّسّكة يف املعقل إىل منطقة كوت احلّجاج، 
القطار خيرج  منها، وعند وصول  املنتجات  التمور وبعض  لنقل 

النّاس ملشاهدته)1(.
واستمّر البناء يف العّشار تباعًا، ففي عام)1922م( بدأ العمل 
وتّم  احلالّية(،  املركزّية  العّشار)اإلعدادّية  وسط  يف  ثانوّية  ببناء 
افتتاحها عام )1925م(، وتبعها بعد ذلك بناء املترّصفّية بالقرب 
تّم  الذي  املعقل،  ناية  يف  املديّن  املطار  وإنشاء  الربوم(،  )أّم  من 

)1( ُينظر: النبهاين، املصدر الّسابق: ص11، 107، 347.
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افتتاحه يف آذار)1938م()1(. 
إىل  يقعان  الكالم عن أيب اخلصيب والفاو، كونام  والبّد من 
بداية  )قضاء(  إدارّية  وحدة  كان  فاألّول  )العّشار(،  من  اجلنوب 
مدافع،  عّدة  فيها  وقلعة  عسكرّية  مفرزة  وفيه  العرشيَن،  القرن 
أكثر  من  وكان  مثلها،  ولإلنكليز  للحكومة،  تلغراف  ومكتب 
مناطق املدينة زرعًا، وأهُلها من أغنى أهل البرصة، وفيه عرشوَن 
وأخرى  ُرشدّية  ومدرسة  دّكاٍن،  مائتا  فيهام  وسوقان،  مسجدًا، 
مباٍن حسنة،  وفيها  للتلغراف،  للبلدّية، ومكتب  وإدارة  ابتدائّية، 

وعدد سكانا يقُرب من الّسّتة آالف شخص)2(.
قريٌة  ومركُزها  الفاو،  تقُع  اخلصيب  أيب  من  اجلنوب  وإىل 
صغريٌة من أكواخ القصب، وفيها املحّطة األخرية خلّط التلغراف 
الرّبّي املمتّد من اسطنبول إىل بغداد والبرصة، وفيها نقطة البداية 
إىل  املمتّد إىل)بو شهر(، ومنها  البحرّي  الربيطايّن  التلغراف  خلّط 

ص236،  بغداد،1941م:  البرصة،  الغزايل،  حسن  املجيد  عبد  ُينظر:   )1(
 .238

)2( ُينظر: املصدر الّسابق. 
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)كراجي(، وفيها -أيضًا- مفرزة عسكرّية وقلعة مع عّدة مدافع، 
وليس يف الفاو بيوٌت من الطابوق، ومجيع سّكانا فاّلحوَن، وعدُد 
سّكانا ما بني ألفني وثالثة آالف شخص، أغلُبُهم مَن العشائر)1(. 

اخلدماُت البلدّيُة
البرصة،  بلدّية  تأسيس  تّم  باشا(  )مدحت  الوايل  عهد  يف 
وقامْت يف سنة)1876م( بتطهري نر العّشار؛ كونه املورد الرئيس 
ملياه الرّشب وإرواء البساتني، وطريق املواصالت من العّشار إىل 
مركز الوالية يف البرصة الثانية، ودعْت األهايل إىل مجع الترّبعات 
أخرى،  مّرًة  التطهري  )1892م(عاودْت  عام  ويف  نفقاته.  لتغطية 
نر  ومنها:  األنار،  بعض  عىل  وجسور  قناطر  بإنشاء  وقامْت 
الفريّس،  حّي  يف  جسور  وثالثة  والّرباط،  والّدويد،  اجي،  الرّسّ
واستحداث جرسين يف املنطقة املعروفة بـ)درب الّطويل( )طريق 
للمشاة من أيب اخلصيب إىل حمّلة منّاوي باشا(، والقيام ببناء مائة 

)1( ُينظر: مريزا حسن خان، تاريخ والية البرصة: ص71.
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حانوت لتشكيل سوق املقام)1(.
من  جمموعة  بإصالح  البلدّية  قامْت  )1886م(،  عام  ويف 
القناطر وبنائها من اآلجر، منها: قنطرة اخلندق، والعّشار، وجرس 
اجي، ونر حدان، وإعادة  الغربان، وقامْت ببناء جسور نر الرّسّ
سنة  ويف  اخلشب،  من  والكّزارة،  وبرهية،  اخلورة،  جرس  بناء 

)1901م(، أنشأْت جرسًا حديدّيًا عىل نر العّشار)2(. 
العّشار  بلدّية  تّم تشكيل  العّشار،  العمران يف  لتوّسع  ونتيجة 
واجهها  التي  املصاعب  من  الّرغم  وعىل  )1905م(،  عام  يف 
بلدية  األوىل عىل  البلدّية  أنفقْته  ما  بسبب  الّزهري(؛  )عبداملحسن 
يف  جاهدًا  وعمل  بأعبائها،  ينهَض  أْن  استطاع  إّنه  إال  العّشار، 
األزبال  ورفع  التنظيف  ُأمور  يف  البلدّية  اخلدمات  مستوى  رفع 
ل  باستعامل العربات بدالً من نقلها عىل ظهور احليوانات، ما سهَّ

بغداد،  العثامين،  العهد  يف  العراق  بلدّيات  نّصار،  العظيم  عبد  ُينظر:   )1(
2006م: ص231-230.

بغداد،  )1869-1981م(،  البرصة  بلدّية  بركات،  رجب  ُينظر:   )2(
1984م: ص52. 
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عملّية التنظيف)1(.
سوق  أصبح  حّتى  عيّل(  )مقام  يف  التجارّية  احلركة  توّسعْت 
املقام يشتمل عىل أكثر من )400( حانوت ُيباع فيها خمتلف الّسلع 
واحلاجات املنزلّية واملعيشّية، وُأقيم جرس عىل نر العّشار مقابل 

الّسوق، وُسّمي )جرس املقام(. 
واجلدير بالذكر، أّن حمّلة اخلندق التي تقع شامل نر اخلندق، 
بدأ العمراُن يزداُد فيها من سنٍة إىل أخرى، بحيث بدأْت تنافس 

ّيتها بالنسبة للبرصة)2(.  حمّلة املقام يف أمهِّ
بني  طريق  بإقامة  بك(  نظيف  )سليامن  البرصة  وايل  اهتّم 
البلدّية  رئيس  من  اقرتاح  عىل  بناًء  )الثانية(،  والبرصة  العّشار 
)عبد املحسن الّزهري( يف عام) 1908م(، وقْد أرشف عىل عملّية 
)جاّدة  ي  وُسمِّ الطريق،  هبا  يمرُّ  التي  األرايض  واستمالك  تقدير 
البلدّية  وقامْت  )1910م(،  عام  يف  افتتحْت  التي  الّرشادّية(، 
بالفوانيس )أداة لإلنارة تستخدم  الطريق  بإنارة اجلزء األّول من 

)1( ُينظر: رجب بركات، بلدّية البرصة )1869-1981م(: ص52.
)2( ُينظر: أداموف، والية البرصة: ص 39 ، 42. 
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النفط هلذا الغرض(، ثّم اسُتعيض عنها بمصابيح زيتّية)لوكس( 
أهداها )أحد باشا الّزهري( إىل البلدّية)1(. 

وكان انتقال النّاس بني البرصة )الثانية( والعّشار يتّم إما عن 
طريق الّزوارق)األبالم(، أو عن طريق احليوانات. 

سْت رشكة)حمّمد سعيد( لنقل النّاس  ويف عام)1906م(، ُأسِّ
ذلك  الّرّحالة  بعض  ويصُف  احليوانات)2(،  جتّرها  عربات  يف 
)1916م(  عام  يف  اسُمه  وُأبِدل  الرّتصيف،  رِديُء  بأّنه  الطريق 
من )جاّدة الّرشادّية( إىل )طريق الّساحل(، وكان النقل يتمُّ وسَط 
العرب  شّط  يف  األبالم  من  كبريٌة  جمموعٌة  وهناك  شديٍد،  زحاٍم 

ونر العّشار تقّدر بألفي قارٍب)3(.
ويصُف الّرّحالة )كرستيجي( منطقة العّشار بأّن النهر يقسمها 
)الرتكي(،  ُيسّميه  ما  أو  املقام،  حيُّ  وهو  الّشاميل،  جزأين،  عىل 

)1(  ُينظر: رجب بركات، بلدّية البرصة: ص236.
)2( ُينظر: املصدر نفسه: ص98. 

إليها، ترمجة:  البرصة والعودة  ُينظر: كرستيجي، رحلة من بومباي إىل   )3(
منذر اخلور، البحرين، 1989م: ص161، 166.
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املكاتب  فيه  وتوجد  األوريّب(،  التجارّي  )احلّي  أو  واجلنويّب، 
عة، وِمن بينها مصلحة الربيد واهلاتف  واملؤّسسات التجارّية املتنوِّ
الربيطانّية، واملكاتب العسكرّية، ووكاالت البواخر، وفرع للبنك 
الرّشقّي اهلندّي، وخمفر للرّشطة، وتوجد يف هذا اجلانب - وعىل 

مسافٍة قليلٍة إىل الغرب- املتاجُر األوربّيُة الكبريُة )1(.

تطّوُر الّنقِل والعمراِن يف الب�صرِة
ثّم  تأسيسها يف عام )#14(،  منُذ  البرصة مركزًا جتارّيًا  كانْت 
ً للّدولة العّباسّية لنقل الّسلع من اهلند وإليها،  أصبحْت ميناًء مهامَّ
وأصبحْت ماّدة للقصص واألمثال، حّتى إّن الّسندباد وحكاياته 
كانْت بداياهتا من ميناِء البرصِة، واستمّر نشاطه يف العهد العثاميّن 
وازداد  املنّاوي،  يف  فِن  للسُّ قاعدًة  كاَن  إْذ  التجارّية؛  الناحية  مَن 

ّيًة يف عهد الّسيطرة الربيطانّية. أمهِّ
أقام العثامنّيوَن دائرة ترسانة البرصة يف العّشار عام )1889م(، 
فن الّصغرية، وكان لرشكة )اهلند  يف منطقة )الّداكري( إلصالح السُّ

)1( ُينظر: كرستيجي، رحلة من بومباي إىل البرصة: ص165. 
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ذلك  بعد  قّررْت  األخرية  إّن  إال  فيها،  قسٌم  الربيطانّية(  الرشقّية 
بناء ترسانة أكرب يف املعقل )مقّر قيادة القّوة البحرّية العراقّية(، أو 

)كوت اإلفرنجّي(، كام كانت ُتسّمى آنذاك)1(.
يف تسعينّيات القرن الّتاسع عرش أصبحْت هناك حركة جتارّية 
واسعة يف امليناء، وازداد الّسكن يف منطقة)مقام عيّل(، وُبنيْت عّدة 
الكّزارة،  حمّلة  وأمّهها:  واخلندق،  املقام  حمّلة  عن  فضاًل  حماّلت، 
وكوت  وبرهية،  والعّباسّية،  والّساعي،  والفريّس،  واملنّاوي، 
مزركشة  شناشيل  شكل  عىل  قصور  ببناء  التّجار  وقام  احلّجاج، 

عىل طول الّضّفة اجلنوبّية من نر العّشار)2(.
ميناء  بافتتاح خطوط مالحّية مع  األوربّية  الرّشكات  وقامْت 
البرصة، ومنها: أملانيا، التي افتتحْت خّطًا بني البرصة وهامبورغ 
إيصال سلعها  لندن يف  للتخّلص من وساطة  يف عام )1906م( 
إىل العراق، وُتشري إحصاءات امليناء إىل أّن ثلث إنتاج التمور يف 

)1( ُينظر: رجب بركات، بلدّية البرصة: ص91.
)2( ُينظر: مريزا حسن خان، تاريخ والية البرصة: ص64، وحسني حمّمد 

القهوايت، العراق بني االحتاللني األّول والثاين: ص50.
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البرصة ُينقل بواسطة البواخر إىل أورّبة وأمريكا، وثلَثه اآلخر ُينقل 
إىل موانئ اهلند واخلليج العريّب والبحر األحر، وثلَثه األخري يبقى 
لالستهالك املحيّل، وكانْت أّول باخرة َنقلْت التمر إىل أمريكا يف 

عام )1896م()1(.
التابعة  للمالحة  احلميدّية  الرّشكة  يف عام )1907م( نشطْت 
للدولة العثامنّية بامتالك سبع بواخر وبعض الّرافعات، وامتالك 
حوض جافٍّ للّسفن عىل نر اخلندق يف البرصة )قرب الّداكري(، 
عن  فضاًل  امليناء،  يف  بنشاٍط  جتارّية  رشكة   )28( حدود  وقامْت 
أمثال:  البرصة،  يف  الغنّية  لأُلرس  التابعة  املحّلّية  التجارّية  املراكز 
البدر،  وبيت  النقيب،  وبيت  أعيان،  باش  وبيت  الّزهري،  بيت 

وبيت املنديل، وبيت الّشبيبّي، وغريهم)2(.

)1( ُينظر: أداموف، والية البرصة: 218/2. 
 ،268 ص  والثاين:  األّول  االحتاللني  بني  العراق  القهوايت،  ُينظر:   )2(

 .290
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الأحواُل الجتماعّيُة والّدينّيُة
مع  املسلمنَي،  العرب  من  أغلبه  يف  البرصّي  املجتمع  يتكّوُن 
وجود أقّلّية مسيحّية، وأقّل منها من طائفة الّصابئة. ويف العّشار- 
كون  املختلفة؛  األجناس  اختلطْت  العرشيَن-  القرن  بداية  يف 
اآلسيوّية،  لألعراق  متحّركًا  متحفًا  يمّثل  بحرّيًا  ميناًء  العّشار 
واليهودّي،  الرتكّي،  العنرص  العرب-  عن  -فضاًل  يضمُّ  وكونه 
واألرمنّي، والّزنجّي، والفاريّس، والبلوش، والّسورّيني، واهلنود، 
واألكراد، وغريهم، إال إّن العريّب -الذي يشّكل األكثرّية- يتمّيُز 
، عىل حدِّ  بكونه شخصًا حّساسًا ونافَذ البصرية، لكنّه غري عميلٍّ

قول الّرّحالة كرستيجي)1(. 
الغريب،  يرتموَن  أفراده  بأّن  البرصيُّ  املجتمُع  وُيوصف 
فعندما  الّريف،  يف  وخاّصة  للّضيوف،  منازهلم  ويفتحوَن 
بمنتهى االحرتام،  الطعاَم اخلاصَّ  له  يقّدموَن  الّضيف  يستقبلوَن 
سواء أكانوا يعرفوَنه أم ال، ويصنعوَن القهوَة اخلاّصَة لكّل ضيٍف 

)1( ُينظر: كرستيجي، رحلة من بومباي إىل البرصة والعودة إليها: ص170.
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يدخل املضيف، ويف كلِّ قريٍة يوجد مضيف الستقبال الضيوف. 
وطعامهم غالبًا ما يكون من اخلبز والتمر والّلبن الّرائب. وعندما 
مْن  القروّيوَن  وُيكثُِر  والّلحم.  الّرز  بمجيئه  يأكلوَن  ضيف  يأيت 
إقامة املآتم احلُسينّية، ويرتموَن علامَء الّدين والّسادة العلوّينَي)1(. 
العثامنّية  لنا )ألكسندر( إحصائّية استقاها من النرشة  وُيعطي 
د عدد  اخلاّصة بوالية البرصة لعام )1898-1899م(، التي حتدِّ
سّكان لواء البرصة بـ )180.580(، وأّن أعداد املذاهب يف والية 

البرصة كاآليت)2(:
الّشيعة        )662.850(  نسمة
السنّة          )261.845(  نسمة
األرمن           )1500(       نسمة
الكاثوليك     )1300(       نسمة
اليهود            )5000(       نسمة
الّصابئة            )300(        نسمة

)1( ُينظر: مريزا حسن خان، تاريخ والية البرصة: ص55. 
)2( ُينظر: أداموف، والية البرصة: ص129.
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الفاو  املَدْينَة إىل  النخيل من  وإّن أغلب فاّلحي حزام بساتني 
من الّشيعة، وأصبحْت الفريّس القريبة من مركز البرصة )الثانية( 
مهاجري  من  كثري  استقّر  وقْد  عرشّية،  االثني  للّشيخّية  مركزًا 
الّريف الّشيعّي يف العّشار، وقاُموا ببناء مساجدهم فيها، وزاحهم 

اهلنود والفرس والتّجار األوربّيون)1(.
بن  عيّل  اإلمام  مقام  عن  فضاًل  العّشار،  يف  املساجد  وأهّم 
جلبي  )قاسم  بناه  الذي  اخلضريّي(،  )جامع    الّرضا  موسى 
احلاج ومسجد  أفندي(،  )كاظم  وجامع  وأخوته،   اخلضريّي( 

الذي  احلاوي،  البحارنة، ومسجد  املاّلك(، ومسجد  باشا  )حود 
بناه احلاج )حمسن احلاوي( يف حمّلة أم الّدجاج، ويف داخل الَقشلة 

مسجٌد بنته )زهرة بنت حمّمد آغا ( زوجة )حود باشا املاّلك()2(.
مسيحّيٍة،  لطائفٍة  واحدٍة  وكلُّ  كنائس،  ثالث  املدينة  حتتوي 
األوىل: تعود لطائفة الكرملّينَي، والثانية: تعود للرّسيان الِكلدان، 

سعد  ترمجة:  اخلليجّية،  اجلمهورية  وحلم  البرصة  فرس،  ريدر  ُينظر:   )1(
الغانمي، بغداد، 2008م. 

)2( ُينظر: النبهاين، الّتحفة النبهانّية: ص 108. 
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لألرمن،  والثالثة:  )1908م(،  عام  يف  وُأّسسْت  أوسعها،  وهي 
بمدارسها  األمريكّية  اإلرسالّية  وهناك  الرتميم،  إىل  حتتاج  وهي 
وعياداهتا وورشها ومساكنها، وهي مدرسة )الّرجاء الّصالح( يف 

العّشار)1(.

الأحواُل ال�ّصيا�صّيُة
بعد  كبريًة  سياسّيًة  حركًة  والثالثة(  )الثانية  البرصة  شهدْت 
إعالن الّدستور العثاميّن عام )1908م(، وحّتى عام )1914م(، 
االحتادّينَي  إّن  إال  فيها،  والرتّقي  االحّتاد  جلمعّية  فرع  افتتاح  وتّم 
السّيد  يفوز  انتخابات )1908م(، حّتى ال  الّضغوط يف  مارسوا 
)طالب النقيب( و)أحد باشا الّزهري(، وعىل أثر ذلك بدأ تعاون 
)مبارك  والّشيخ  الّزهري(،  باشا  و)أحد  النقيب(،  )طالب  بني 
الّصباح( شيخ عربستان، وتّم عقد مؤمتر يف قرص الّشيخ )خزعل( 
يف الفيلّية يف آذار)1909م(؛ للتعاون بينهم، ولتدارس األوضاع 

البرصة:  والغزايل،  ص41،  البرصة:  والية  أداموف،  ُينظر:   )1( 
ص1- 148.
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جتاه سياسة االحتادّيني)1(.
احلّر  للحزب  فرع  بافتتاح  وضوحًا  الّسيايّس  النشاط  ازداد 
املعتدل يف البرصة يف ترشين األّول )1909م(، لتحقيق الاّلمركزّية 
يف احلكم، برئاسة السّيد )طالب النقيب(، للوقوف بوجه الّسياسة 
االحتادّية، وحني أّلف املعارضوَن للّسياسة االحتادّية حزب احلّرّية 
انتخابات  ويف  إليه.  احلّر  احلزُب  انضّم  البرصة،  يف  واالئتالف 
)1912م( فاز مرّشحو حزب احلّرّية واالئتالف بمقاعد الربملان 
العثاميّن، إاّل إّن االحتادّينَي قاموا بحّل احلزب، ولكّن السّيد) طالبًا 
الكثري  إليها  انضّم  التي  البرصّية،  اإلصالح  جلنة  أّسس  النقيب( 

ّكان)2(. من السُّ
البرصة سوءًا بعد ختطيط احلكومة  الّسيايّس يف  الوضع  ازداد 
النقيب( والتخّلص منه، بوصفه  العثامنّية الغتيال السّيد )طالب 
بعزل  ذلك  أجل  من  وقامْت  ضّدها،  الّسياسّية  للمعارضة  قائدًا 

الربيطاين  االحتالل  البرصة يف عهد  التميمّي،  حدان  أحد  حيد  ُينظر:   )1(
)1914- 1921م(، بغداد، 1979م: ص32، 34. 

)2( ُينظر: املصدر نفسه: ص37.
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إّن  إاّل  بتصفيته،  أوامر  أعطْته  جديد  واٍل  وتعيني  الّسابق  الوايل 
السّيد )طالبًا النقيب( عرف بام ُيدبَّر له، فاستبَق األحداث، وقبل 
نزول الوايل املعنيَّ )فريد بك( من الباخرة عند مغيب الّشمس يف 
باملِرصاد،  له  )19حزيران 1913م(، كانت هناك مجاعة متخّفية 
أحد  وُجِرَح  أثرها،  عىل  ُقتِل  الّرصاص،  من  بوابل  وأمطروه 

مرافقيه)1(.
الناطقة  الّدستور  جريدة  نرشْت  )1913م(  آب  شهر  ويف 
بلسان مجعّية اإلصالح البرصّية بيانًا يؤّكد رضورة تطبيق اإلدارة 
إىل  اضطّرهم  ما  االحتادّينَي،  بسياسة  والتنديد  الاّلمركزّية، 
بمراقبة  الربيطايّن  القنصل  وقام  النقيب(،  )طالب  السّيد  مهادنة 

األحداث، ونقل كّل يشء حلكومته)2(.
أخبار  بإشاعة  الّسعدون(  )عجيمي  قام  )1912م(  عام  ويف 
)طالبًا  السّيد  وّحل  الحتالهلا،  البرصة  إىل  سيتوّجه  أّنه  ُمفادها 
الّسعدون(،  باشا  )سعدون  والده  وفاة  مسؤولّية  النقيب( 

)1( ُينظر: حيد أحد حدان، البرصة يف عهد االحتالل الربيطاين: ص38.
)2( ُينظر: املصدر نفسه: ص39.
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السّيد)طالب  فاستدعى  املدينة،  يف  االستعدادات  ذْت  اختُّ وقْد 
لبُّوا   الذيَن  اخلصيب(،  بساتني)أيب  فاّلحي  مْن  مؤّيديه  النقيب( 
وُيطلقوَن  )هيتفون(،  وهم  املدينة  ودخلوا  كبرية،  بأعداد  دعوَتُه 
الّزبري،  إليهم األوامر بمرافقته إىل  ثّم صدرْت  النارّية،  العيارات 
وُأغلقْت  والقلُق،  اخلوُف  املدينة  وساد  ملحاربة)عجيمي(، 
األسواق ومكاتب البنوك، وهربْت العوائل املسيحّية إىل العّشار، 
وجلأ البعض من النّاس إىل قنصليتي روسيا وأمريكا الواقعتني عىل 
الطريق املؤّدي إىل العّشار؛ إْذ استضاف القنصل األمريكّي أربعنَي 

شخصًا منهم)1(.
العثامنّية  الّدولة  ودخول  األوىل،  العاملّية  احلرب  قيام  عند 
احلرب يف جانب أملانيا، قّررْت بريطانيا احتالل العراق، وكانْت 
البداية هي احتالل الفاو يف )1914/11/6م(، ثّم اجّتهْت شامالً 
عّبادان  يف  العثامنّية  النرّيان  عىل  رّدْت  طريقها  ويف  العّشار،  نحو 
الّصغرية  الّزوارق  بعض  وعىل  )اسبيكل(،  الّسفينة  بواسطة 

البرصة)1908- يف  القبلّية  األوضاع  الّسعدون،  حود  خالد  ُينظر:   )1(
1918م(، بريوت، )د.ت(: ص212.
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التابعة هلا، وبعدها خاضْت القّوات الربيطانّية ثالث معارك ضّد 
القّوات العثامنّية يف )الّسنّية، وسيحان، وكوت الّزين(، وواصلْت 
زحفها إىل أيب اخلصيب، ثّم العّشار، ما أّدى بالقّوات العثامنّية إىل 
اق  للرّسّ وسمحْت  )1914/11/20م(،  يف  منها  االنسحاب 
بمهامجة دار احلكومة والكمرك واإلدارة النهرّية، ونب ما فيها، 

ويف هذا التاريخ أعلَن الربيطانّيوَن احتالَل البرصة)1(.
بالتطّور  والعمرانّية  واإلدارّية  الّسياسّية  األوضاع  استمّرْت 
واالّتساع عامًا بعد عاٍم، فعىل سبيل املثال تّم افتتاح مطار البرصة 
الّدويّل يف )25 آذار 1938م(، من قبل امللك )غازي(، وعدد من 
املطارات الكبرية يف املنطقة)2(، واستتّب األمُن يف البرصة، وازداد 

عدد املحاّلت الّسكنّية.

)1( ُينظر: التميمّي، البرصة يف عهد االحتالل الربيطاين:  ص15- 19.
التوابل،  عبري  البرصة،  من  لوحات  الّسامرائّي،  وفيق  إحسان  ُينظر:   )2(

واملوانئ البعيدة، البرصة 2009م: ص145.





ُ





اخلامتُة
سْت البرصُة عام )14#(، عندما أصبحْت مقّرًا للجيوش   أسِّ
جعلها  إىل  احلاجة  دعْت  مّدٍة  وبعد  الرّشق،  جبهة  يف  اإلسالمّية 
مدينة للّسكن، فتّم ختطيطها عىل وفق الرؤية اإلسالمّية، من بناء 

املسجد اجلامع ومقّر احلكم واإلدارة، وبناء األسواق، وغريها.
البقاء ألكثر من سبعة قرون، وتعّرضْت  املدينة يف   استمّرْت 
احلياة  فيها  وازدهرْت  جتاوزهتا،  إّنا  إاّل  شّتى،  وحمٍن  ملصاعَب 
االجتامعّية واالقتصادّية، فقامْت فيها الّصناعات اليدوّية املتنّوعة، 
وخارجّيًا،  داخلّيًا  لع  والسِّ البضائع  لنقل  الّسفن  فيها  وُصنعْت 
وَظَهَر  متمّيزة،  نحوّية  مدرسة  فيها  ظهرْت  الّلغوّي  املجال  ويف 
اخلارجّية من غزوات وحالت  األخطار  إّن  إاّل  كبار،  ُأدباء  فيها 

عسكرّية، جعلْتها تضعف تدرجيّيًا يف هذا املكان.
القرن  بداية  مع  إليها  االنتقال  بدأ  التي  الثانية  البرصة  ويف 
ومنها  الطبيعة،  فرضتها  أسباب  نتيجة  امليالدّي،  عرش  اخلامس 



144............................................... َتكِويُن البصِة احَلِديثِة

عدم  ثّم  ومْن  البرشّية،  للحاجة  كفايتها  وعدم  املياه،  مشكلة 
ن  بالتكوُّ املدينة  بدأْت  الزراعّي،  اإلنتاج  لقضايا  املكان  صالحّية 
عىل شكل حماّلٍت، ومنها: حمّلة احلكم آلل مغامس من املنتفك، 
أرسة  أمثال:  والغنّية،  املتنّفذة  األرُس  حماّلت  ثّم  الّديوانّية،  وحمّلة 
الّرفاعّية،  واألرسة  الحقًا(،  أعيان  باش  )بيت  الّسالم  عبد  آل 
املحاّلت عند توّسع  تزايدْت  ثمَّ  بداية االستيطان،  والّردينّية، يف 

املدينة.
والنتيجة املهّمة لنوعّية هذا االستيطان هو أّن مركز املدينة كان 
مكانًا لسكن األرُس والعوائل، وملْ يكن فيه عشائر أو قبائل، بينام 
العشائر  استيطان  مركز  كان  العرب،  شّط  ورشق  البرصة  شامل 
العربّية، وامُلالحظ يف املركز أّن أغلبّية النّاس مَن املسلمنَي، إال إّن 
الاّلفت للنظر وجود الفرق الّصوفّية يف البرصة، وأمّهها الّشاذلّية، 

حّتى قيل إّن البرصة شاذلّية اهلوى يف القرن الّسادس عرش.
أّن  الّسياسّية،  الناحية  من  –أيضًا-  للنظر  امللفت  واألمر   
اإلمارة  عهد  يف  عامًا،   )72( ملّدة  مستقّلة  شبه  أصبحْت  البرصة 
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عام  من  احلكم،  يف  عربّية  سياسة  اخّتذْت  التي  األفراسيابّية، 
)1596م(، إىل عام)1668م(.

أو  للّسكن  الثاين يكفي  املكان  يُعْد  التاسع عرش مل  القرن  ويف 
فن ازدادْت، وهي  للنشاط التجارّي، وإّن البضائع التي تنقلها السُّ
دعْت  ثّم  ومْن  آنذاك،  فن  السُّ حوالت  لتفريغ  عاّمل  إىل  بحاجة 
احلاجة إىل انتقال سكن العاّمل إىل مكاٍن قريٍب مْن شّط العرب، 
والبنوك  والقصور  املساكن  فُبنيْت  البداية،  هو  العّشار  فكان 
واملقّرات التجارّية فيه، وضمَّ ميناء البرصة نسيجًا برشّيًا متنّوعًا، 
واإليرايّن  والّسورّي  واألوريّب  اهلندّي  جانب  إىل  العريّب  فتجْد 

واخلليجّي، وحّتى املرصّي.
الّسياسة  مُتارس  العرشيَن  القرن  بداية  يف  البرصة  وبدأْت 
التي كانت بالضدِّ من الدولة العثامنّية، فقامْت بتأليف األحزاب 
الّسلطة  وا  حتدَّ سياسّيوَن  قادٌة  فيها  وبرز  الّسياسّية،  واجلمعّيات 

العثامنّية، أمثال السّيد طالب النقيب.
 إال إّن الوضع الّدويّل ملْ يكْن إاّل استعامرّيًا، فعند قيام احلرب 
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العاملّية األوىل، قّررْت احلكومة الربيطانّية احتالل العراق، وجعله 
واحتّلْت  البرصة،  الربيطانّية  القّواُت  دخلْت  وهكذا  هلا،  تابعًا 

العّشار يف )1914/11/20م(، وملْ ينَتِه إاّل يف عام )1958م(.
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