
 

 

 

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �







 

�ÜŠÎáæö�Ö]�ífjÓ¹]�ífÃ��KíéÊ^ÏnÖ]æ�íè†ÓËÖ]� �

E<JhJ”<Kí‰‚Ï¹]<ðøe†ÒNOO<VÌi^â<KDONNRLL<Vê×}]�<HNQM< <

www.alkafeel.net 

library@alkafeel.net  

tahqiq@alkafeel.net  

  ودار مخطوطات. مركز إحياء التراث.  المقدسة. مكتبةالعتبة العباسية 
/ إعداد  مركز  Al Basrah In Arab Language Journalالبصرة في مجلّة لغة العرب = 

كـربالء، العـراق : مكتبـة ودار      -إحياء التراث التابع لدار مخطوطات العتبـة العباسـية المقدسـة.   
  .٢٠١٦مخطوطات العتبة العباسية المقدسة، 

  )4؛  We Select to you Series(سلسلة اخترنا لكم =  -.سم١٥ x ٢٢ صفحة ؛ ١٧٣
 نجليزية.اللغة اإلب ملخّصاًيضم  
كشافات. يضم  

 Al Basrah In Arab Language. الف. العنوان : ٢٠القرن ―تاريخ--البصرة (العراق). ١

Journal.ب. العنوان .  

DS79.9.B3 A8364 2016   

  مركز الفهرسة ونظم المعلومات

  Issn: 2412 - 4109الرقم الدولي: 

  .١٩٢٦ م:٢٠١٦رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق الوطنية في بغداد لسنة 

  .في مجلّة لغة العرب بصرةال الكتاب:
  .التابع لدار مخطوطات العتبة العباسية المقدسةإحياء التراث  إعداد: مركز

  سة.ة المقدالعتبة العباسي مكتبة ودار مخطوطاتالناشر: 
  ستاذ علي حبيب العيداني.��� المدقّق اللّغوي: الدكتور قاسم الوردي و

  .عامر هادي الكنانيد محماإلخراج الفني: 
  .العراق - دار الكفيل/ كربالء المقدسة  المطبعة:
  .األولى   الطبعة:

  .١٠٠٠ عدد النسخ:
  م.٢٠١٦/ ٨/ ٢٤الموافق  -هـ ١٤٣٧/ ذي القعدة/ ٢٠التاريخ: 



 

 

� �

Üè‚Ïi� �

L  
 �����  ��	 
  ������ 

 ����� ����� ����  ,������ ��	 ����� ,�� !� ��"  #$�% &% '(
 �)�*�� � ��+ �!,-�n ./ 012���(3 '�( �*����� ,�4�"� �!5�� #�6 '(� ,

78��� ��8 ��"9: 
فها هو القلم اليوم يعود بنـا إلـى أصـله، ويحـدثنا عـن أرضٍ       ،أما بعد

ع، ومنها تعلّم كيف يكتـب ومـا يكتـب، ومنهـا     فيها ولد وبها نشأ وترعر
أرضٌ  .للعلم إلى أرجاء المعمورة لينقل إليها أبجدية العلـوم  انطلق سفيراً

هـي مهـد الحضــارات وحضـارة األمــم والشـعوب، فيهــا عـرف اإلنســان      
أرض وبــالد مــا بــين النهــرين، وهــي  ،قــوانين الحكــم والعطــاء والمحبــة

  ر، وأور. وآشو ،أرض سومر، وأكدوالرافدين، 
منـذ القـدم،    -ظاهرها وباطنهـا  -العراق بلد حباه اهللا جلّ وعال بالنِعم 

 ���  -من جنوبه إلى شماله ومن شرقه إلى غربه -من أرضه  فال ترى بقعةً
لحضـارة وبقايـا مـن عمـارة     ن غيرهـا، فهنـا تـرى أثـراً    مزها وفيها ما يمي، 
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أرضـاً  تـرى  خـرى  �� وفـي   ،أو ولي ى لوصيأو مثو لنبي وهناك ترى قبراً
���� وطاب من  خصبة تطعمك ما لذّ خـرى تبهـرك بشـموخ النخـل     �� و ،��

ى أخـذ  ا تحويـه هـذه األرض مـن معـادن شـتّ     ممناهيك  ،وطيب ما حمل
لمي. ولنهريـه العظيمـين   بعضها أعلى النسـب علـى مسـتوى الخـزين العـا     

فهمـا   ،دمدجلة والفرات األثر الكبير في نشوء هذا البلد وتمصيره منذ الق
ي جميـع األجـزاء ليسـتمر فـي     ع فـي الجسـد فيغـذّ   ريان الذي يتفرـكالش

  ما أعظمها.و فيا لها من نعمة ،الحياة والنمو والتطور

ويتميفهو ؛العصور ز عراقنا الحبيب بموقعه الجغرافي المهم على مر- 
أقصـى جنوبـه بمدينتـه الفيحـاء     فـي   يطـلّ  -على سبيل المثال ال الحصـر 

 ،رة الحبيبة على ميـاه الخلـيج التـي ربطتـه بالعـالم الخـارجي بحريـاً       ـالبص
  التفصيل فيها ههنا. ة ليس محلّت له أهمية عظمى وفوائد جممفض

فـي  بسبب هذا الموقع المهم قد اكتسبت مدينة البصرة خصوصـية   و
كونها تعتبر المنفذ البحري الوحيد له، هذا غير مـا تمتـاز    ؛خارطة العراق

 ،ا تمتلكـه مـن تـراث علمـي    بمـ به هذه المدينة أصالً مـن أهميـة كبـرى    
،وأدبي واقتصادي   ـدن العـراق وأهممن أشهر م بحق هـا  عريق، فهي تُعد

ــ ــن الناحي ــم ة العلميــة، والصــناعي ــة، والزراعي ــة، والعمراني ة، ة، والجغرافي
رين، والبـاحثين،  ما تزال تلد لنـا العلمـاء، واألدبـاء، والمفكّـ    وة، والسكاني
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 والفضالء منذ العقـود األولـى مـن الهجـرة، وتجـود بخيراتهـا علـى كـلّ        
  .أيضاً بل خارج العراق ،أرجاء العراق


	ولمكانتها المذكورة قد �� وذكرتهـا الكتـب    ،فيهـا المصـنّفات   ��
عذب كالم عبر التاريخ، وخير مـا نستشـهد   ووصفتها األقالم بأ ،واألسفار

 gبـي طالـب  أبه في هذا الباب ما جاء في كالم أمير المؤمنين علي بـن  
  بشأن البصرة وأهلها، إذ يقول:

اهللا لـم يجعـل ألحـد مـن أمصـار       /;� يا أهل البصـرة،  « 
وقد جعـل فـيكم أفضـل     />� ة شرف وال كرم المسلمين خطَّ

ذلك، وزادكم من فضله بمنّه ما ليس لهم، أنتم أقـوم النـاس   
قبلةً، قبلتكم عن المقام حيث يقوم اإلمام بمكّة، وقارئكم اقرأ 
الناس، وزاهـدكم أزهـد النـاس، وعابـدكم أعبـد النـاس،       

قكم أكرم دم في تجارته، ومصّهوتاجركم أتجر الناس وأصدق
الناس صدقة، وغنيالناس بذالً و تواضعاً، وشـريفكم   كم أشد

فـاً  أحسن الناس خلقاً، وأنتم أكرم الناس جواراً، وأقلّهـم تكلّ 
ما ال يعنيه، وأحرصهم على الصالة في جماعـة، ثمـرتكم   ـل

ألموال، وصغاركم أكيس األوالد، أكثر الثمار، وأموالكم أكثر ا
غـدو  ر لكم الماء يكم أقنع النساء وأحسنهن تبعالً، سخّؤنساو
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عليكم ويروح صالحاً لمعاشكم، والبحر سبباً لكثرة أموالكم، 
فلو صبرتم و استقمتم لكانت شجرة طوبى لكم مقـيالً وظـالً   

رة ما الذي ابتدأتكم به من ـظليالً، ... وأقسم لكم يا أهل البص
كيال تسرعوا إلى الوثوب ما بعد لل وموعظةًاً تذكير />� التوبيخ 

 .)١(» في مثل الذي وثبتم...

ومنها ما ذكره ابن بطوطة في رحلته إلى مدينة البصـرة حيـث يقـول    
  في وصفها: 

رأيتُ عند قدومي  فنزلنا بها رباط مالك بن دينار، وكنتُ«
عليها على نحو ميلين منها بناء عالياً مثـل الحصـن، فسـألت    
عنه، فقيل لي: هو مسجد علي بن أبي طالب رضي اهللا عنـه،  

ة، وانفساح الساحة بحيث كان اتساع الخطّوكانت البصرة من 
هذا المسجد في وسطها، وبينه اآلن وبينها ميالن، وكذلك بينه 

  وبين السور األول المحيط بها نحو ذلك، فهو متوسط بينهما.

ومدينة البصرة إحدى أمهات العراق الشهيرة الـذكر فـي   
ذات البسـاتين   اآلفاق، الفسيحة األرجـاء، المونقـة األفنـاء،   

كثيرة، والفواكه األثيرة، توفر قسمها من النَّضَارة والخصـب  ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٢/ص ١)شرح نهج البالغة البن ميثم البحراني: ج١(
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لما كانت مجمع البحرين: األجاج والعذب، وليس في الـدنيا  
أكثر نخالً منها، فيباع التمر في سوقها بحسـاب أربعـة عشـر    
رطالً عراقية بدرهم، ودرهمهم ثلث النقرة ... وأهـل البصـرة   

ـ لهم مكارم أخـالق، وإينـاس للغريـب، وقيـا     ه، فـال  م بحقّ
ون الجمعة في مسـجد  يستوحش فيما بينهم غريب، وهم يصلّ

أمير المؤمنين علي رضي اهللا عنه الذي ذكرته، ثم يسـد فـال   
في الجمعة، وهذا المسجد من أحسـن المسـاجد،    />� يأتونه 

نفساح، مفروش بالحصباء الحمـراء التـي   وصحنه متناهي اال
 .)١(»يؤتى بها من وادي السباع

ــا ــن      وك ــر م ــدوين الكثي ــي ت ــارز ف ــدور الب ــرب ال ــة الع ــة لغ ن لمجل
هذه المدينة بأقالم خيـرة مـن الكُتّـاب، إذ     مة التي تخصّالمعلومات القي

سطّروا جهدهم وفكرهم وهمهم على الورق لكي تصـل لنـا المعلومـات    
ةالتاريخي، ةوالعمراني، ةوالجغرافي، اة بمنديل ة سائغة هنية مغطّواالجتماعي

مـنهم: بـاش أعيـان    نـذكر  قة واألمانة خوفاً عليها من السرقة والخيانة، الد
زاده أمين عالي البصري، وعبد الـرزاق الحسـني، والشـيخ علـي الشـرقي      

، ورزوق ١٩٣٣رة عــام ـالــذي مــارس القضــاء الشــرعي فــي مدينــة البصــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨١رحلة ابن بطوطة: )١(
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عيسى، ويعقوب نعـوم سـركيس، ويوسـف رزق اهللا غنيمـة، ولكـلّ مـن       
العلمي وطرحـه الرصـين فـي نقـل مـا هـو مفيـد للمجتمـع         هؤالء أسلوبه 

  حاضراً ومستقبالً.
ما نُشر إلى اآلن من التراث البصري القيم  �� وال يخفى على الباحثين أ

وعلـى المهتمـين بـه أن     ،والنفيس هو غيض من فـيض لكثرتـه وانتشـاره   
يشمروا عن سـواعد الجـد فـي نشـر هـذا التـراث مـن الكتـب والرسـائل          

ة وغيرهـا فـي أنحـاء العـالم     وطة الموجودة في المكتبات اإلسالميالمخط
كلّه، ويقوموا بعملية البحث والتحقيق فيما قدمه لنا األوائـل مـن السـلف    

ى العلوم، وهذا العمل يتطلب جهـوداً جهيـدة   الصالح مما نحتاجه في شتّ
  وينشر وتعم فائدته. ،رية أنيقةـمن أجل أن يطبع بصورة عص

أن {نسـأل اهللا هـذا المجـال،    لشحذ الهمم في نا هذا هو محاولةوكتاب
نكون قد أن ، وهذه المدينة الحبيبةالباحثين المهتمين بشأن القراء وينفع به 

  ري خاصّة والتراث العراقي عامة.  ـالتراث البص إحياءأسهمنا في 

��VØÛÃÖ]�l]çŞ}� �

ات ذات عنوانـات  فرزنا المادة المتعلّقة بهذه المدينة على شكل بطاق -١
  درجت بحسب موضوعاتها.��  مختلفة،



 ١١  .............................................................................................................  تقديم

 

قمنـا بتنضـيد المـادة المختـارة المفـرزة، ثـم قابلنـا النسـخة المنضّــدة          -٢
  بالنسخة األصلية للتأكّد من عدم وجود أي خطأ تنضيدي.

التزاماً منّا باألمانة العلمية حاولنا جاهـدين نقـل الـنصّ األصـلي كمـا       -٣
ما رأيناه خارجاً عن موضـوعنا فـي هـذا الكتـاب، علمـاً أنّنـا        ��� هو، 

التزمنا بنقل الكلمات اإلنكليزيـة، ووضـعناها فـي موضـعها األصـلي،      
  وكلّ الهوامش الموجودة من أصل المادة، ولم نضع أي هامش منّا. 

رتّبنـا موضـوعات هـذا الكتـاب علـى شـكل فصـول بحسـب وحــدة          -٤
منــه (البصــرة أســماؤها وأقضــيتها)،  الفصــل األول الموضــوع فكــان 

والفصل الثاني (أنهار البصرة )، والفصل الثالث (مقتطفات تاريخية)، 
   والفصل الرابع (األخبار الشهرية).

كلّ ما بين معقوفين في المتن والهامش هـو مـن المجلّـة أو الكاتـب      -٥
  سوى ما ميز بنجمة فهو منّا. 

بالقدر الممكـن علـى شـكل     قمنا بتدقيق النصوص لغوياً، مع الحفاظ -٦
مـا وجـدناه ضـرورياً فضـبطناه، كمـا قمنـا بضـبط األبيـات          ��� النصّ 

  الشعرية الموجودة عروضياً وشكلياً. 
أخرجنا النصّ النهائي فنّياً وفق مواصفات خاصّة تعارف عليهـا أهـل    -٧

  هذا الفن.
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ــاً      -٨ ــاً لألعــالم، وفهرس ــاب تضــمنت فهرس ــة للكت ــارس فنّي وضــعنا فه
  ن و...  تسهيالً للباحث والقارئ الكريم.لألماك

مـن سـاهم فـي إخـراج هـذا       أن نشـكر كـلّ   ��� وفي الختام ال يسـعنا  
بالـذكر األخ العزيـز جنـاب الشـيخ حسـين العيســاوي       اإلصـدار ونخـصّ  

مسؤول (قسم اإلصدارات والسالسل التراثية) في مركزنا، واألخ حسنين 
ترنا لكم) لـما بذاله من جهد تركي الكَريطي من العاملين في (سلسلة اخ

  مشكور في إصدار هذه السلسلة المباركة، فجزاهم اهللا خير الجزاء.
والحمــد هللا أوالً وآخــراً، والصّــالة والســالم علــى ســيدنا المصــطفى  

  .b وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ،nمحمد
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. قـال: أود أن أعـرف معنـى     پ. ب .  پوسألنا من واشـنطن صـديقنا   
كما يضـبطها   Bisrahكلمة (البصرة)، فإنّي أراك تضبطها باإلفرنجية هكذا 

معناها األرض الغليظـة التـي    �� العرب الفصحاء في كتبهم، ألنّهم يقولون: إ
   ة حجـارة رخـوة فيهـا    ، أو البصـر فيها حجارة تقلع وتقطـع حـوافر الـدواب

نّي لم أجد في رحلتي إليها حجـارة بيضـاء أو سـوداء فـي     بياض، والحال أ
 ��� البصــرة أو فــي قربهــا، وقــد ســمعت بعــض علمائهــا الحــاليين يقولــون:  

الفتح، وإنّمـا هـي بالضـم، إذ لـيس     األقدمين أخطأوا في تسميتها بالبصـرة ب
 ،معناها الحجارة البيضـاء، بـل (األرض الغمقـة أو الكثيـرة الميـاه الراكـدة)      

  كما هو األمر في عهدنا هذا وفي سابق العهد. فما قولكم؟
لم نجد في كتب اللغة العربيـة، واآلرميـة، والفارسـية، لفظـة البصــرة      

البصـرة بـالفتح (وهـو     �� نـدنا أ بالضم بالمعنى الذي أشرتم إليه، والذي ع
الضبط الصحيح الفصيح) هـي الطـين العلـك أو األرض الطيبـة الحمـراء      

  ). ٦٣٦: ١(معجم ياقوت 
رى بعد انحسار الماء في ديار العراق، وعليه يكون معنـى  وهي التي تُ

البصرة: األرض العلكة الطيبة الحمراء كالغريل التي انحسر عنها ماء شط 
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  وافق للحال أحسن موافقة.العرب، وهذا م
صــحيح الروايــة فــي  ��� دبــاء يقــول لــي: �� علــى أنّــي ســمعت أحــد ا

البصـرة هي البسـرة (بضم الباء فسكون السين) كمـا نقلهـا اإلنكليـز إلـى     
 ، وهي مشتقّة من البسر بالضم، وهو المـاء الطـريBusrah   لغتهم بقولهم 

وكـال األمـرين معـروف فـي     رطابـه،  لحديث العهد بالمطر، والتمر قبل إا
 ماءها كثير جم يجدده المد والجزر على الدوام، فهو طـري  �� البصرة، فإ

  وال سيما رطبها.  ،حديث العهد، وهي أيضاً معروفة بكثرة التمر وحسنه
قلنا: كلّ هذا ممكن لكن الرواية هـي بالصـاد ال بالسـين كمـا رواهـا      

نسـمع مـن ذكرهـا بالسـين،      دبـاء، ولـم  �� جميع المـؤرخين واللغـويين وا  
  فليختر القارئ بعد هذا ما يشاء.

]٤٣٥/ صشباط) العدد الثامن -١٩١٤[السنة الثالثة (
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ل، منهـا: (تَـردن)   لُـ للبصرة أسماء كثيرة في التاريخ، والذين يعرفونهـا قُ 
أو (تَردم) (بتاء مفتوحة، وراء مهملة مفتوحة، يليها دال غير منقوطة، وفـي  

 Teredonاآلخر نون)، وقد وردت في بعض اللغات بميم في اآلخر وهـي  
نّها مدينة مـن مـدن بابـل (أي    باليونانية، وقالوا عنها إ Têrêdonبالالتينية، و 

 Dionusiosمـن اليونـانيين    لكرخـي ذكرهـا ديونسـيوس الراشـد ا    ،العراق)

Periegetes de Charax  - خ فرغمـي المحتـد، كرخـي اإلقامـة    وهو مؤر - 
والمــراد بــالكرخ هنــا مدينــة قديمــة تقــوم علــى أنقاضــها اليــوم المحمــرة، 

وهـو مـن    Elicn Sophiste de Prenesteوذكرهـا أيضـاً اليـان السوفسـطي     
ه المدينـة فـي كتابـه الموسـوم     أبناء القرن الثالث بعـد المسـيح، وذكـر هـذ    

  ).١٧: ١٧و ١٤: ٥(بطبيعة الحيوانات) في موطنين أي في (
اب الالتــين بلينيــوس، والســلف منّــا عرفهــا باســم وذكرهــا مــن كتّــ

 Teredonأحد الغربيين قلب تـردون   ��� وهو قلب (تردم) كما  ،(تدمر)
، إذ من أسماء البالد ما هي عرضـة للقلـب   Diridotisبصورة دردوتس 
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واالبدال والتصحيف، ومثل هذا في لغتنا أكثر من أن يحصى، وكذلك 
  في أعالم الرجال.

ن ذكر (تردم) أو مقلوبها (تـدمر)  ولم نجد في كتب البلدان العربية م
أنّنا وجـدنا صـاحب تـاج العـروس يقـول فـي مـادة         ��� بمعنى (البصرة)، 

البصــرة بلــد معــروف، وكانــت تُســمى فــي القــديم (تــدمر)        «بصــر: 
و(المؤتفكة)؛ ألنّها ائتفكت بأهلها، أي انقلبت في أول الـدهر، قالـه ابـن    

 صَـ قرقول في المطالع، ويقال لهـا (البوقـال السـمعاني:   <بالتصـغير  )١(رة)ي ،
و (خ (ة اإلسالمقب) زانة العرب) اهـ .يقال للبصرة  

الخـتالف هوائهـا فـي النهـار الواحـد،       ،الرعناء)قلتُ: ومن أسمائها (
 وعقل األرعن يختلف بـاختالف ،  Capricieuseوهي مؤنّث األرعن أي 

  الحاالت والساعات.
و ،ة) بالتصغيربيرومن أسمائها (الخُ ����� ���()٢( وزان ج) ـار)، وكـان  ب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

البصَيرة بالتصغير في األصـل ناحيـة مـن البصـرة، كـان فيهـا قصـر وفيهـا مسـالح           )١(
للعجم، وكان يعرف بالخُريبة أيضـاً (وهـي بالتصـغير أيضـاً)، بينهـا وبـين دجلـة        

 طلق هذان االسمان على البصرة من بـاب تسـمية الكـل باسـم     أُ أربعة فراسخ، ثم
  في مادة البصرة. الجزء، وقد ذكر هذين اللفظين ياقوت في معجمه

�الكالء على الحقيقة محلّة من  )٢( البصرة قريبة من مرفأ السفن وفي جـواره،   ���
  ومنه أيضاً سوق الكالء وهو موضع بالبصرة، ثم سمي الكل باسم الجزء.
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كما ذكر ذلك ياقوت  ،اردشير) )١(اسمها عند الفرس األقدمين (وهشتاباذ
  يبة.رفي مادة خُ

=�!��� �5�> 
  ]٦١٠/ ص) العدد العاشر١٩٢٧[السنة الخامسة (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولـى لغـة فـي التاليـة علـى الطريقـة الفارسـية،        ُألمعنى وهشت كمعنى بهشـت وا  )١(
فيكون معنى وهشتاباذ اردشير: موطن فردوس الملك والبهشت الجنّة والفردوس 

اردشير، لما هناك من المياه المتدفّقة والطير المغردة واألشجار الباسـقة علـى مـا    
  هو معهود في كلّ بلد كثير المياه حار الهواء.
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) للهجـرة؛ وذلـك بـأمر عمـر     ١٤بنى البصرة عقبة بن غزوان في سنة (
قيم فيها كان المسجد بنـاه مـن قصـب، ثـم دار     �� بن الخطّاب، وأول بناء أ

اإلمارة ومكانها دون المسجد في الرحبة التي يقال لها رحبة بني هاشـم،  
ى الدام اوكانت تسممراء.�� هناء، وفيها الديوان والسجن وحم  

وكان أول بناء معاهدها من القصب، فكانوا إذا غـزوا نزعـوا القصـب    
 ��� وحزمــوه ووضــنوه حتّــى يعــودوا مــن الغــزو فيعيــدوا البنــاء، ويظهــر   

البصـرة لم تكن أول عمارة ظهرت ونهضت في تلـك األنحـاء، بـل إنّهـا     
تلك القصبة الفارسـية التـي سـقطت     ،بة)يرقامت على أنقاض (قصبة الخُ

ة التي كانت بصـرة في مكانها، وكان قريباً منها عمارة بلد األبلّونهضت ال
  مسالح للفرس.

ة عمــارة فارســية علــى نهرهــا المعــروف، وكانــت آهلــة قبــل  واألبلّــ
  البصـرة، وألجل مناعتها تأخّر فتحها عن البصرة.
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العرب لم يختاروا البصـرة مشتى لهم ألجل حسن هواءهـا   ��� ويظهر 
نوا يتذمرون من ذلـك كثيـراً، بـل كـان الـدافع علـى       وجيد مناخها؛ إذ كا

استيطانها غرضاً حربياً، وهو جعلها حاميـة للعـراق، وقطعـاً لظهـر الفـرس      
الذين كانوا مشـتبكين مـع العـرب فـي داخـل العـراق لكـي ال يسـتمدوا         

  بإخوانهم من أهالي خوزستان وما جاورها. 
ن سعة، وأول موهكذا بقيت البصـرة، ثم تدرجت وتقدمت خطى وا

قاس البصرة هو يزيد الرشك، قال: قسـت البصــرة فـي واليـة خالـد بـن       
دانقـاً،   ��� ، فوجدت طولها فرسخين وعرضـها فرسـخين   عبداهللا القسـري

  فهذه هي البصـرة القديمة ومكانها اليوم بلدة الزبير.
كيلـومتراً، ولـم يكـن     ١٤ولـى  �� أما البصـرة الحالية فهـي تبعـد عـن ا   

سيسها زمـن خـاصّ معـروف عنـد المـؤرخين، بـل يظهـر أنّهـا نشـأت          لتأ
  تدريجاً على أنقاض البصرة القديمة. 

  ة الذي يسمونه اليوم نهر العشّار. والبصرة الحالية قائمة على نهر األبلّ
ة) جانبان شـرقي وغربـي   في عجائب المخلوقات: (األبلّ قال القزويني

يعرف بشاطئ عثمان، وهو العـامر اآلن،  طوله أربعة فراسخ، أما الشـرقي ف
فيه مشهداً يعرف بمشـهد (العشّـار) مشــرف     ��� وأما الغربي فخراب غير 

  على دجلة، وهو موضع شريف قد اشتهر بين الناس، اهـ .
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بالعشّـار، وال صـحة    ةبدل اسم األبلّـ �� فيمكن أن يكون بهذه المناسبة 
ألخـذ   العشّـارين علـى صـدره،    نّه سـمي كـذلك؛ الجتمـاع   لما يقولون إ

  األعشار من السفن والمارة. 
جانـة الـذي حفـره أبـو     كانـت البصـرة القديمـة علـى نهـر اإل      وقد

البصرة كانت في سباخ من األرض تبعد عن المـاء   ��� موسى، ويظهر 
الماء كـان حولهـا بشـكل بطيحـة ولـم يكـن        ��� ثالثة فراسخ، ويظهر 

ن خوراً واسعاً فيما يلي اء كانت تكودجلة العور ��� نهراً، فقد ذكروا 
جانـة،  فـي الجاهليـة تسـمي هـذا الخـور باإل     البصرة، وكانـت العـرب   

ماء دجلة  �� �سالم بالجزاز، وقيل في موضع آخر وسمته العرب في اإل
ركـة  اك ويكـون مثـل الب  هنـ فيستنقع  ،كان ينتهي إلى فوهة (الجوبرة)
ر الذي جذبـه  سمي النه نقرة، ولذلكالواسعة، وكانت فيه اجاجين وأ

  جانة.منه أبو موسى نهر اإل
وكلّ تاريخ البصـرة حـوادث وفـتن ونهـب وانتـزاع، وأول وقائعهـا       

ــنة (   ــل س ــة الجم ــة واقع ــة٣٦الحربي ــة ") هجري ــر واقع ــز  ، وآخ اإلنكلي
هـــ) ومــا بــين هــذين التــاريخين فــتن وحــروب  ١٣٣٣واألتــراك ســنة (

وقالقل مستمرة لـم تسـترح منهـا حتّـى مـدة نصـف قـرن، فـأوقع فيهـا          
هـا  صاحب الزنج، وأوقع فيها القرامطة، وأوقع فيها الخوارج، وأوقـع في 
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ــابيو   ــا الوه ــع فيه ــوالي، وأوق ــوالة وا  الم ــا ال ــارع عليه ــراء، �� ن، وص م
هــا الملــوك مــن الفــرس والعــرب والــديلم والمغــول واألتــراك، وتنازع

وذلـك حـين قـدم     ؛هــ) ٩٥١ودخلت البصرة في طاعة العثمانيين سـنة ( 
العراق السلطان سليمان، وكانـت البصـرة تابعـة للفـرس، وكـان واليهـا       

من زعماء قبائل البصرة، فشـخص راشـد    ، وهو زعيم كبيريومئذ راشد
أنّـه لـم    ��� ان العثماني احتراماته وخضـوعه  إلى بغداد وقدم إلى السلط

في الظاهر، وكان يقصـد بعملـه هـذا االسـتئثار بالبصــرة       ��� يكن فعله 
ة عندما يتردد أمرها بين الفرس واألتراك، ولمـا أدرك العثمـانيون طويـ   

هــ) يقـود   ٩٥٣راشد شخص إلى البصرة إياس باشا والـي بغـداد سـنة (   
فـنظّ     اماً فدخلها ظـافر جيشاً له ،م واليـة البصـرة   اً، ووجـد راشـد قـد فـر

وضم إلى عملها واسطاً والجزائر، وهكذا بقيـت البصـرة تابعـة لبغـداد،     
وكان يرسل والي بغداد إليها عامالً مـن قبلـه يتسـلّم إدارتهـا، ويسـميه      

  البصريون (المتسلّم) إلى آخر أزمنة آل سعدون.
إدارة بغــداد، وفــي عهــد ناصــر باشــا انفصــلت إدارة البصــرة عــن 

وســميت باصــطالح اإلدارة التركيـــة (واليــة)، وقـــد تــابع الفـــرس     
مناجزاتهم على البصرة ودخلوها مـراراً، وآخرهـا المنـاجزة الكبـرى     
التي وقعت في القرن الثاني عشر بين المنتفق وبـين بـاقر خـان الزنـد،     
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أخي الشاه كريم خان الزند، المؤسـس للسـلطنة الزنديـة فـي إيـران،      
أبلـى المنتفـق فـي هـذه الحـرب بـالًء حسـناً، ودخـل بـاقر خـان           وقد 

البصرة، ولكن المنتفق بعد أن استرجعوا قـواهم كـروا علـى الجـيش     
  الفارسي وأخرجوه من البصرة.

وقد وقع في القرن الثالث عشر بعض معاركات بين المنتفق والفـرس  
  ولم يتيسر لهم دخول البصرة بعد ذلك. ،في ضواحي البصرة

صَوالبرة تصغير البصرة، وقد كانت محلّـة منفـردة واقعـة علـى     ي
صَشط العرب يوم كانت البصرة العتيقة زاهية، وهذه البرة صـارت  ي

وهذا قبل العمارة الفخمة التي قامت حـديثاً   ،اليوم البصرة الجديدة
  باسم العشّار. 

ة محـال   صَوعلى كلّ حال تكون هذه البيرة أو البصرة عبارة عن عـد
  معروفة منها: 

)برفـي أقصـى البصـرة مـن الجهـة الشـرقية فاصـلة بينهـا وبــين         هـة ي (
   (المناوي)، وجاء فـي القـاموس نهـر برأحـد أنهـار    ،هـة تصـغير إبـراهيم   ي

  البصرة ولعلّه هذا. 
)محلّة من المناوي (� ��البصرة، وقد كانت أوالً قلعـة علـى نهـر     �

تفصل البصرة عن شط العرب. المناوي  
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�ومن  ���   و (سـوق الغـزل) وي ،(استومة العب) عـرف اليـوم   البصرة
، و(أهـل الـدير)، و(الحـوز)، و(المكسـار)،     )١((بسوق الدجاج)، والسـيمر 

و(بنت الجبل)، و(الخندق)، و(المشراق)، و(محمد الجواد )، و(غصيبة)، 
  غيرها. وكثير

الجنوب والشـمال: فــ(ناحية الجنـوب) علـم للقـرى      وللبصرة ناحيتان 
التي ما بين البصرة والبحر الملح من الجانب الغربي، وهي مشـتملة علـى   

   ا يلـي البصـرة المنـاويل ممأنهار كثيرة وعلى كلّ نهر قرية، فالنهر األو ،
الخورة، فالسراجي ثم   فـأبو  ، فمهجران، فحمـدان، فيوسـفان، فـاليهودي ،

، فالنوفلي، فالزين، فالمطوعات، فالحنت، فالشـباني،  ياضيالخصيب، فالف
  فالكيعرة، وكثير غيرها مثل خريبط. 

وأما (ناحية الشمال) مما يلي البصرة مـن الجهـة الشـمالية فهـي علـم      
الشرش، والرباط، ونهر معقل (وهي التي يسميها اليـوم   :كثيرة مثل لنواحٍ

  ونهر عنتر، وكثير غيرها. ماركيل)، والهارثة، والدير، بعضهم خطأً
فـإلى البصـريين يرجـع فخـر      ،وقد اشتهرت البصرة بمذهبها النحـوي 

  هذا العلم والتأليف فيه، إذ فيه ضبطت شوارده ودونت قواعده.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا اللفظ هو لفظ أهل هذا العصر، وأما األقدمون فكانوا يقولون الصيمرة كمـا   )١(
  (ل. ع)ذكرها ياقوت. 
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ولمربد البصرة شهرة أدبية عاليـة لـم تقـل عـن بقيـة أسـواق العـرب،        
فــاخرون فيتناشــدون ويت ،دبــاء والعلمــاء والشــعراء�� وكــان يجتمــع فيــه ا
  بالقصائد والخطب.  

)9?�� @( ABC*�� 
  ]١٩٩/ صآذار) العدد الثالث -١٩٢٨[السنة السادسة (





 

 

� �
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Principales villes des Bataih 

D:::E* 
òäí†½a@ @

Madinah 

األسـفل بـين   ليست بمدينة وإنما هي قرية كبيرة على بـز الفـرات   
القرنة وسـوق الشـيوخ تكتنفهـا البطـائح، وفـي ظهرهـا باديـة العـراق         
وجدت قبل القرن الحادي عشـر، وهي حاضرة الجزائر سـابقاً، وفيهـا   

يزال بيت اإلمارة متوطناً على ربيعة البطائح والجزائر، وما مقر اإلمارة
زعامـة  إذ انتقلـت ال  ،إياها وضواحيها، ولكن شأنها اليوم شأن أمرائهـا 

وأصبحت القرنة حاضرة البطائح. ،)١(بيت خيون إلى البيت األسدي  
  وهم بنو منصور ويجاورهم بنو سعد. ،وقبائل المدينة من ربيعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وبيت خيون من آل جناح. (ل. ع) )١(
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فـي  *]١٠٠جعلناهـا فـي الفصـل الثالـث صـفحة      مر عليك طرف من ذكرها [
اسمها العلية، ترجمة آل افراسياب، وأنها كانت قلعة اسمها القرنة، ثم صار 

ثم اسـترجعت اسـمها القرنـة، نعـم نشـأت قريـة وصـارت مدينـة علـى بـز           
خـوان بعـد   رن بز دجلة ببز الفـرات ويلتقـي األ  وفي قريب منها يقت ،الفرات

وهـي قريـة    - يت القرنة ولم يكن لها أن كانا تفارقا من جبال أرمينية، فسم
مين علـى البصــرة   الهاج مؤسس معروف، فقد كانت قلعة تصد - أو مدينة

وحولها رهط من الجزائريين المتهيئين للدفاع، ثـم نشـأت    ،من جهة بغداد
قرية على مفـرق الطـريقين وال أعـرف زمـن تأسيسـها، وقـد ربلـت حتـى         
صارت مدينة صغيرة من مدن العراق، وقبيلتها بنو سعد من ربيعة البطـائح،  

الحادي عشر. الين قرية حقيرة في أواخر القرنوقد ذكرها بعض الرح  

D:::E* 
)9?�� @( ABC*�� 

  ]٥٣٥) العدد التاسع/ ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

  



 

 

� �
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Liwa de Basrah. 

Víò�çi� �

ه مـن الشـمال     لواء زراعيمشهور بكثرة النخيل وجودة التمور، يحـد
لواء العمارة، ومن الجنوب خليج فارس، من الشــرق بـالد إيـران، ومـن     

) نسـمة  ١٦٥ر٦٠٠الغرب الصحراء الشامية، وتقدر نفوس سـكّانه بنحـو (  
هواؤه رطب ثقيل، وماؤه عـذب؛ ألنّـه يتكـون مـن      ،جلّهم من المسلمين

دجلـة والفـرات، ومعظـم أراضـيه تُسـقى       :همـا  ،نهرين عـذبين عظيمـين  
القمـر وسـيالنية   والمد والجزر الناشئين مـن جاذبيـة الشـمس     �� سيحاً؛ أل

  الماء هما العامالن األساسيان في صعود الماء وهبوطه.
والمد هو الذي يروي أراضي هذا اللواء ويجعلها غابة كبيرة مـن  

فيسـقي   ،اعة مـرتين س ٢٤النخل، فالماء في شط العرب يعلو في كلّ 
األراضي الكثيرة بدون استعمال آالت السقي المختلفة فإذا أتم فعلـه  

  عاد إلى حيث أتى.
 �� ولقد كان هذا اللواء بـؤرة أمـراض فـي مـا مضـى مـن األعـوام؛ أل       
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تفـع الحـرارة أحيانـاً إلـى درجـة      الحمى تشـتد فيـه أشـهر الصـيف؛ إذ تر    

  فتخلق أنواع األمراض. ،مئوية٥١

اليوم فبوسائل التنظيف والتبريد خفّت وطأة تلـك األمـراض، بـل    أما 

اشتداد الحرارة فـي هـذا اللـواء مـن أقـوى       ��� على  .تكاد تكون معدومة

وتـروج التجـارة فيـه رواجـاً      .العوامل الفعالة فـي نمـو األثمـار ونضـاجها    

  عظيماً، فهو مفتاح باب التجارة العراقية، ومخزن من مخازنها المهمة.

Œ×Šß@õaìÜÛa@ @

وهـي عظيمـة لـم تكـن فـي أيـام        مركز لواء البصـرة مدينـة البصـرة،   

�وإنّما  الفرس ���	

أنفسهم، وقـد   العرب � �� 	�
قبـل الكوفـة بسـنة     ��

والبصرة في كـالم العـرب: األرض الغليظـة    ونصف على ما قال الشعبي ،

وقد أطلقوها علـى المدينـة  التي فيها حجارة صلبة تقطع حوافر الدواب ، 

) للهجرة بأمر مـن الخليفـة عمـر بـن     ١٥التي شيدها عتبة بن غزوان عام (

م لفـتح العـراق عـام    خالد بن الوليد لما تقـد  ��� الخطّاب وخالصة أمرها 

  ونزل في موضع يسمى (األبلة).  ،هـ) سار إليه والبحر١٢(

وكان بلداً عظيماً في زاوية الخلـيج الفارسـي يتّخـذه الفـرس مسـالح      

م المسـلمين   ا وصلت األلهم، فلمولّـى عتبـة بـن     خبار إلى عمر عـن تقـد
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وأمره أن يتّخذ فيها مصـراً للمسـلمين، فكـان أول    ،غزوان تلك األطراف
ما شيده عتبة في هذه البقعة مسجداً من قصـب مـع دار إمـارة، ثـم صـار      

حتّى إذا غزوا محـالً نزعـوا    ،المسلمون ينشئون المنازل من القصب أيضاً
 وحزمــوه حــاالً، فــإذا عــادوا مــن الغــزو ســالمين آمنــين أعــادواالقصــب 

  المنازل إلى ما كانت عليه.
ثم صارت البيوت تُشيد بعد ذلك بالحجارة الصلبة، فكثـرت العمـارة   

مت وصارت البصـرة من الحواضر المة التي قلّ أن تماثلها بلـدة  وتقدهم
هر طويالً حتّى قلـب  بحسن عمارتها وعظمة بنائها وبهائها، ولم يلبث الد

رى اليوم على بعد ثمانية أميال من مدينة فجعلها آكاماً تُ ،لها ظهر المجن
  ولى.�� البصـرة الحالية التي انتقلت إليها العمارة بعد خراب ا

ة عظيمة، ففيها التقـى أميـر   ولقد حدثت في هذه البقعة حوادث مهم
 بـن أبـي طالـب    المؤمنين علـيg   (رض) دة عائشـةوكانـت قـد    ،والسـي

  فعرفت تلك الوقعة بواقعة الجمل. ،خرجت لقتاله وهي على ظهر جمل
واســتباحوا المنكــرات حتّــى  ،وفيهــا أســرف الخــوارج فــي الفســاد

هزمهم األمويون شذر مـذر، وفيهـا وقعـت حـروب أبكـار وعـون بـين        
وكـان   ،هـ)٩٥١الفرس والعرب حتّى دخلت في قبضة آل عثمان عام (

غـرة المحـرم    ا أن احتلّتها الجيـوش البريطانيـة فـي   آخر أمرها في دهرن
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)، ثــم انتقلــت إلــى   ١٩١٤تشــرين الثــاني (  ٢٢ )١٣٣٣الحــرام ســنة ( 
وهي تعلو عن سـطح البحـر ثمـاني     ،الحكومة العراقية الحالية بعد ذلك

ميالً بالسكّة الحديدية التي أنشأتها  ٣٥٦أقدام، وتبعد عن جنوبي بغداد 
ام االحتاللالحكومة البريطانية أي.  

وفي هذه المدينة مبان     ات واسـعة،  جليلـة، وبيـوت عـامرة، وجـاد
 امـات منتظمـة،   وخانات كثيرة، ومساجد جميلة، وفنادق أنيقـة، وحم

ــدارس ومخــازن ت ــة، وم ــة مهم ــدة، وبســاتين ال   جاري ــب عدي وكتاتي
ستقصى، وغير ذلك من لوازم الحواضر الكبرى، تُحصى، وجنائن ال تُ

ساحل شط العرب األيمن بميل ونصف ميل في جهته وهي تبعد عن 
الغربية، وتقرب منها قصبة العشّار الجميلـة القاعـدة علـى ضـفّة شـط      

مـن  رغم الـ العرب اليمنى، والتي هي اليوم بمثابة سوق للبصـرة علـى   
جسامة البصرة، وكثرة جاداتها، وبيوتهـا، ومخازنهـا، ونقـاوة الهـواء،     

لسـير   ة والعشّار جادة مسـتقيمة معبـدة  وعذوبة الماء فيها، وبين البصر
  السيارات واألهلين. 

أميال من البصـرة مينـاء فخـم ترسـي عنـده البـواخر       ةوعلى بعد بضع
التجارية والحربية، ولهذا المينـاء رصـيف صـناعي بـديع، ويقـدر خشـبه       

  وسائر أدواته بنحو ثالثة ماليين ربية، وهو الوحيد من نوعه في العراق.
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  همة. ومن ثالثة أقضية م ،يتقوم لواء البصرة من مركزه
أما مركزه فمدينة البصرة التي تقدم البحث فيها، وأما أقضـيته فهـي ـ    

رنة، وهـا نحـن أوالً   قضاء الق ـ ٣قضاء شط العرب ـ   ـ ٢قضاء السيبة ـ   ـ ١
  نبحث عن كلّ منها بقدر اإلمكان.

M�I VíféŠÖ]�ð^–Î� �

، وبعـد أن  حدثتـه الحكومـة فـي اآلونـة األخيـرة     قضاء حـديث أ هذا 
ناحيـة، بـل    وال توجد فيـه أي  ،مور بين العراق وجارته إيران�� تحسنت ا

  هو يتقوم من مركزه فقط. 
ومركزه دار حكم مع مخفر للشـرطة واقعين في قرية السـيبة الواقعـة   

 ،لتابعة إليرانعلى ضفة شط العرب اليسرى في محلّ يقابل بلدة عبادان ا
  ميالً. ٣٥ويبعد عن جنوبي البصرة 

N�I h†ÃÖ]�¼��ð^–ÎV� �

ــاً،    ــديث أيض ــاء ح ــذا القض ــات    ���  ��� وه ــي التنظيم ــة ف ــه قديم توابع
���� اإلدارية، وهو يتقوم من أربـع  � ـة موهـي: الزبيـر، والهارثـة، وأبـو    هم ، 

  .الخصيب، وشط العرب، وتتبع كلّ هذه النواحي قرى عديدة بعضها كبير
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أما مركز القضاء ففي مدينة البصـرة نفسـها، والبصــرة أحسـن محـلّ     
 ،رأت الحكومة أن تتّخذه مركزاً لهذا القضاء الجسيم لتوسطه بين توابعه

والنواحي األربع المذكورة بعضها مهم وكبير وبعضـها غيـر مهـم، ونبـدأ     
  فنقول: ،اآلن بالبحث في كلّ منها

هـا قصـبة الزبيـر، وهـي قصـبة كبيـرة       مركز (بالتصـغير):  يـر بناحية الزُّ -١
جرداء واقعة على طف الجزيرة، يحيط بها سور أنشـأه األتـراك عـام    

م) لرد عادية الوهابيين؛ ألنّهـا أحسـن مكـان يمكـن     ١٨٠٢هـ ـ  ١٢١٧(
  . اتّخاذه حصناً للدفاع عن البصرة وما يجاورها

) نسمة معظمهم من النجديين، وفيهـا  ٢٢ر٠٠٠فيها من النفوس نحو (
يدلّ مشهده على أنّه  ،بير بن العوام مقاماً وسط صحن عظيمشهد الزّم

  تجدد غير مرة. 
وتقع هذه القصبة بجوار طلول البصـرة القديمة، وتبعد عن الجنوب 

 مـيالً، ولـيس فيهـا ميـاه جاريـة؛      ١٨ الغربي لمدينة البصــرة الحاليـة  
ولهذا يجمع سكّانها مياه األمطار في الحفر والخنادق حتّى إذا صار 

 ��� الصيف حفروا اآلبار الستسقاء ما يسد حاجتهم من المـاء، كمـا   
  . روى بمياه األمطار أيضاًمزارعها تُ

بير بكثرة فائقة، وجميع البيوت فيهـا مبنيـة   وينمو أجود البطيخ في الزّ
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ولـى فـي طريـق البصــرة     �� المرحلة اوالزبير تعد  فهي بيض. بالجصّ
  للكويت ونجد وما يجاورهما.

عيبة التـي اكتسـبت شـهرة عالميـة     وعلى بعد ميلين من الزبير قرية الشّ
حيث دارت فيها رحى الحرب بسرعة وفظاعـة،   ،في الحرب الكونية

  وقد اتّخذت اآلن مطاراً للقوة الجوية البريطانية في العراق.
ناحية جسيمة ذات أنهار، غزيـرة الميـاه، كثيـرة النخيـل،      :الهارثة ناحية -٢

تقع على ضفة شط العرب اليمنى، وفيها مسـاكن للـزراع ال بـأس بهـا،     
  .وعدد النفوس فيها ثالثة آالف، يشتغل بعضهم بنسج األعبئة الممتازة

ناحية جسيمة أيضـاً تختـرق أراضـيها الشاسـعة      :)الخصيب أبو( ناحية -٣
شعبة من شـط العـرب، وهـي غابـة مـن النخيـل       الجداول الكثيرة المت

  تمتد على شط العرب في ضفته اليمنى إلى مسافة بعيدة. 
ولما كان معظم البصريين أصحاب مقاطعات ونخيل فيها شيدوا لهـم  
قصوراً بديعة سامقة تطلّ على شط العرب، فتخيـل للنـاظر إليهـا أنّهـا     

اء، ولقـد كانـت قبـل    جنّة من جنان الدنيا، وحديقة من حـدائقها الغنّـ  
  فأصبحت اليوم ناحية. ،مدة وجيزة قضاء

) نسمة جلّهم من الزراع، وبالغرب منها قبـور لـبعض   ٧٨٠٠وفيها زهاء (
    الصحابة منهم عبدالرحمن بن عوف، والمقـداد بـن األسـود الكنـدي ،
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  وغيرهما. وحالتها المالية حسنة جداً، وأهلها مشهورون بالكرم.
مركزها التنّومة (بتشديد النون) وهي قرية حقيرة قائمـة   :العرب شط ناحيةـ ٤

  .على ضفة شط العرب اليسـرى في محلّ يقابل قصبة العشّار تماماً
��فيهــا بعــض الصـــرائف واألكــواخ التــي يســكنها  � ��
ــذين  �� ال

ولـى  �� يقومون بخدمة البساتين التابعة لها، وتُعد (التنّومـة) المرحلـة ا  
  .المحمرة وعبادان وما جاورهما في طريق البصرة إلى

OI VíÞ†ÏÖ]�ð^–Î� �

ولفظها اسم من االقتـران كالفرقـة    ،القرنة محلّ اقتران دجلة بالفرات
من االفتراق، وكان الرومانيون يسمون محلّ اقتـران الفـراتين فـي القـرن     
األول للميالد (دقبة أو دجبة) حيث كـان يلتقـي الفراتـان، وفـي أواسـط      

للميالد كان النهران يجتمعان عند مدينة (أفامية) وفـي عهـد   القرن الثاني 
  ياقوت كانا يجتمعان في (مطارة).

مطارة مـن قُـرى البصــرة علـى ضـفة دجلـة       «قال ياقوت في معجمه: 
  . »والفرات في ملتقاهما بين المذار والبصرة

دجلة كانت تلتقي هـي   ��� وذكر الحاج خليفة في كتابه (جهان نما): 
  المياه كانت تجزر هناك. �� موضع يسمى (الجوازر)؛ ألوالفرات في 
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محلّ اقتران دجلـة والفـرات تسـمى     ��� فالقارئ يرى مما تقدم ذكره 
 بأســماء مختلفــة كــان آخرهــا (القرنــة)، وقــد كانــت قلعــة قديمــة تصــد

هــذه القلعــة تهــدمت فــي أيــام آل   ��� الهــاجمين علــى البصــرة، واتّفــق  
ونُسـبت إليـه    ،سـرة �� بنائها علي باشا جد هـذه ا  فقام بتجديد ،آفراسياب

وي بسـاط آل آفراسـياب اسـترجعت    فلما طُـ  أياماً حيث سميت (العلية)،
ن يرشـدنا إلـى   القلعة اسمها القديم وهو القرنة، ولم يظهـر حتّـى اآلن مـ   

بعـض المـؤرخين    ���  ��� تاريخ بناء هذه القلعة أو الشـخص الـذي بناهـا    
 ،رنة كانت أول مركز للشيعة في العراق بعد واقعة الجملالق ��� يذكرون 

  ومما يؤيد هذا القول وجود قبر عمر بن زين العابدين فيها يؤمه الناس.
وهــي قصــبة جميلــة  ،والقرنــة اليــوم مركــز للقضــاء المســمى باســمها

) نسـمة، وحالتهـا   ٢٥٠٠المنظر تمتد على ساحلي دجلـة والفـرات فيهـا (   
وأسـواقها   ،ة، وسير العلم فيها مهمل، ومبانيهـا متوسـطة  االقتصادية منحطّ

  متناسبة مع أهميتها التجارية وطرز بنائها. 
[...]*  

مـيالً، ولكـون    ٤٦وتبعد هذه القصبة عن الشمال الغربي لمدينة البصرة 
دعاية الشيعة كانت محتدمة أيام عزّها وصـولتها حـدثت فـي هـذه البقعـة      

لوقوعهـا فـي وسـط البطـائح      والعباسـيين، ونظـراً  حرب هائلة بـين سـكّانها   
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  .)١(ة بحكم موقعها الجغرافي وما يحيط بها من أهوارتزال محمي كانت وما
ــة    ــى ضــفاف األنهــر الثالث ــد أراضــي هــذا القضــاء عل ــة :وتمت  ،دجل

وأكثر أراضيه أهوار تكثر فـي وسـطها هضـبات     ،وشط العرب ،والفرات
يزال أفراد  رتقي إلى عهد الفرس، وماة قديمة تتدلّ على وجود آثار أبني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

البطائح ـ ومفردها البطيحة ـ مجتمع سيب المياه، يقال تبطحت الميـاه إذا سـالت      )١(
واتّســعت فــي األرض، وفــي جنــوب العــراق اليــوم بطــائح كثيــرة؛ يرجــع ســبب 

ابـن فيـروز بثقـاً عظيمـاً بـالقرب مـن        دجلة انبثقت في أيام قيـاذ  �� وجودها إلى أ
�� كسكر، �غفل أمرها حتّى غلب ماؤها وأغرق القرى العامرة الكثيرة التي كانـت  

  بقربه وجواره، فتكونت بطائح خطيرة من واسط إلى ظهر البصرة.
ولما كانت أيام أنوشروان العادل زحم الماء بالمسنيات، فعادت تلـك األرضـون   

هــ) فـي دجلـة    ٧ما كانت أيام ابنه برويز ارتفـع المـاء عـام (   إلى حالها القديم، فل
جهـود الملـك علـى درء     والفرات ارتفاعاً عظيماً، وانبثقت بثـوق كبيـرة لـم تقـو    

خطرها، فظلّت هكذا حتّى جاء المسلمون فانشغلوا في الحروب، وكانت البثوق 
الثقفـي كبـرت   تتفجر وال يلتفت إليها أحد، فلما كانت أيام الحجاج بن يوسف 

البطائح واستفحل أمرها، فكتب إلى الوليد بن عبدالملك يرجوه المساعدة علـى  
سدها، ولكن الوليد استكثر المبالغ المطلوبة لهذا العمل، ففوض أمر سـدها إلـى   
مسلمة بن عبدالملك بعد أن أقطعه إياها، ولكن أمرها بقي مسـتفحالً حتّـى اآلن،   

ارتفع الماء فيهما لسبب ما عادت البطائح إلى حالتهـا  فإذا زاد دجلة والفرات أو 
  القديمة على أنّها سائرة اآلن نحو الجفاف. 

وقد كتب عراقي فاضل مقاالت ممتعة عن البطائح وتاريخها وتكونهـا ونشـوئها   
في أعداد مختلفة من مجلّة (لغة العرب) هذه، فليرجع إليها مـن أحـب االزديـاد    

  ي النفيس.من هذا الموضوع التاريخ
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 همـاً مـن الطابـاق لتبنـى بـه منـازل       العشائر هناك يستخرجون منها قـدراً م
  القصبات والقرى القريبة منها أو المجاورة لها.
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نــة بالتصــغير) وهــي ناحيــة جســيمة تشــمل يه(كج :دينَــةالم ناحيــة -١
وقسماً من ضـفّته اليســرى،    ،ضفة الفرات اليمنىأراضيها قسماً من 

 ��� وللحكومة في مركزها بناية فخمة مع مدرسة أميرية عامرة، كما 
لألهلــين فيــه قيصـــرية (قيســارية) بديعــة، ومقــاهي كثيــرة، وســوقاً  

ا سكّان الناحية ما يحتاجون مستقيمة، فيها عدة دكاكين يشتري منه
  من المأكل والملبس.  إليه
قرية مختلفة األسـماء   ٥١لسكّان فكلّهم زراع، وهم يقطنون نحو أما ا

  .)٢١ر٠٠٠والمساحات، ويبلغ عدد نفوسهم زهاء (
وأما مركز الناحية فقريـة مسـماة باسـمها، وهـي جسـيمة قائمـة علـى        

 ١٤ولـى  �� ضفة الفرات اليمنى بين القرنة وسوق الشيوخ، تبعـد عـن ا  
تكتنفهـا البطـائح المشـهورة فـي التـاريخ،      مـيالً،   ٦٨ميالً، وعن الثانية 

  فهي إذن جزيرة. ،وتحيط بها المياه من جميع جهاتها
أنّهـا   ��� وقد كانت هذه القرية حاضرة الجزائر في العصـور الخاويـة   
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  انحطّت بالتدريج انحطاط بقية المدن والقصبات المهمة في العراق.
ضـيها علـى سـاحل دجلـة     (بالتصغير أيضـاً) وتمتـد أرا  : يبوالس ناحيةـ ٢

  ة إليـران عـن طريـق    األيسر وساحل شط العرب األيسر، وهـي محـاد
وعلــى الــرغم مــن هــذه المجــاورة كــان أهلهــا الــذين    ،الحــويزة

) نسمة كلّهم ١٥ر٠٠٠(قرية ويبلغ عددهم زهاء  ٣٣يسكنون نحو 
قحاح يزاولون الزراعة التي هي معتمد عيشـهم، وال  من العرب األ
العربيـة لغـة يتفـاهمون بهـا. وللحكومـة بنايـة حقيـرة        يعرفون غير 

مرتفع يسمونه  اتّخذتها مركزاً للناحية، وهذه البناية واقعة فوق تلّ
الجبل في موضع يبعد عـن شـرقي القرنـة (مركـز القضـاء) أربعـة       

  أميال فقط.
تقع أراضـي هـذه الناحيـة علـى سـاحل الفـرات األيمـن        : افيناحية الشّـ ٣

األيمن، وهي ليست معمورة، إذ كلّ مـا فيهـا مـن    وساحل شط العرب 
مع آخر للشرطة واقعين علـى   ،العمران مركز الناحية يسكن فيه المدير

مـيالً، ويـربط    ١٥ويبعدان عـن جنـوب القرنـة     ،متن نهر الشافي األيمن
 ع من شط العرب جسـر حديـديمحكـم   بين جانبي نهر الشافي المتفر

وليست تحته عمد فيعتمد عليها،  ،) قدما٢٠٠ًإحكاماً عجيباً يبلغ طوله (
  بل هو معلّق تعليقاً.
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وقد أنشأته السلطات االحتاللية لعبور القطـار الـذي كـان ممتـداً بـين      
قريـة،   ٣٥البصـرة والعمارة، ويبلغ عـدد القـرى التابعـة لهـذه الناحيـة      

  ) نسمة.٣٠ر٠٠٠وفيها نحو (

l^¾çv×Ú� �

عدة قرى تراجع مركز القضاء فـي  ترتبط بقضاء القرنة ارتباطاً إدارياً 
   يـر) التـي فيهـا    زَمعامالتها اإلدارية والمالية، وأهم هـذه القـرى (قريـة الع

وعلى ما قيل وما يقال له فيها مزار فخم يحتوي على مـا   ،jمدفن عزير
يسكن فيها زوار اليهود في مواقيت الزيارات المسماة،  ،يناهز مائتي غرفة

مـن الشـمال    مـيالً  ٢٦ليمنـى فـي محـلّ يبعـد     وهي تقع على ضفة دجلة ا
  ).٤٠٠ونفوسها نحو ( ،بينها وبين قلعة صالح الغربي لقصبة القرنة

وقد كان قوام مرقد (عزيـر) إلـى أواخـر أيـام الحـرب العموميـة مـن        
 قال لها (كـويـزال   ام) باإلضـافة إلـى صـاحب القبـر، ومـا     عشيرة مسلمة ي

ي دجلـة بـالقرب مـن هـذا المرقـد،      داراً على ضـفت  ٧٥لهذه العشيرة نحو 
 ،ولكن اليهود أخـذوا سـدانة المرقـد مـن المسـلمين فـي أيـام االحـتالل        

  فبقيت السدانة بأيديهم حتّى هذه األيام.
)*��� G�H!����( ��"��� 

  ]٢٥١/ صنيسان) العدد الرابع -١٩٣٠[السنة الثامنة (
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Hydrogrphie de Basrah et de ses environs 

M�I �V‚éã³� �

ــهير    ���  ــرب) الش ــط الع ــمى (ش ــيم المس ـــرة الجس ــر البص ــد  نه   الممت
ــة)  ــاء (القرنـ ــن قضـ ــاء    )١(مـ ــر قضـ ــد ثغـ ــر عنـ ــي البحـ ــبه فـ ــى مصـ   إلـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالقرنـة بمعنـى    ومنه اسـمها، وربمـا سـميت   ، القرنة هي محلّ اقتران دجلة بالفرات )١(
الطرف الشاخص من كلّ شيء؛ لشخوص طرف الفراتين هناك، ولما كان محلّ 
اجتماع هذين النهرين قد تغير ويتغير على توالي األزمان تغير ويتغير أيضاً اسمه، 
فاألقدمون من الرومان واليونان سموه بأسـماء مختلفـة بـاختالف العصـور، ففـي      

دقبـة  (ذكروا أنّه كان يلتقي الفراتان عند محـلّ اسـمه   صدر القرن األول للميالد 
، وفـي أواسـط القـرن الثـاني للمسـيح ذكـر بطليمـوس        Digba )أو دجبة أو دغبة

صاحب المجسطي أنّهما يجتمعان عند مدينـة أفاميـة أو فاميـة كمـا فـي يـاقوت       
Apamea  .كان الفراتان يجتمعان في مطاردة وفي عهد ياقوت الحموي ،  
جم البلدان: مطاردة من قرى البصـرة علـى ضـفة دجلـة والفـرات فـي       قال في مع

  ملتقاهما بين المذار والبصرة. 
الميـاه   �� ؛ أل)أما الحاج خليفة فقد ذكر ملتقى النهرين في موضع اسمه (الجوازر

  . )جهان نامه(كانت تجزر هناك، ذُكر ذلك في كتاب 
)، وأما كتابتها ٢٢١ولى (ص�� ا والقرنة تُكتب بدون واو كما نبهنا عليه في السنة

← 
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ض المحـل الواسـع   وثمانية عشـر ميالً بحريـاً، وعـر  ، طوله مائة )١((الفاو) 
أما عمقه فمتفاوت، فعند وقوع الجزر التام يكـون غـور   منه ثالثمائة متر. 

العميق منه تسعة أمتار، وغير العميق منه ستّة أمتار، وهذا النهر يتكون من 
وهما (دجلـة) و (الفـرات)    ،النهرين اللذين ماؤهما من أعذب مياه الدنيا

ي قصبة القرنـة الواقعـة علـى بعـد     ان عن التعريف، فإنّهما يختلطان فالغني
ساعات تقريباً من شـمال قصـبة البصــرة بسـير السـفن البخاريـة، وبعـد        ٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

قُورنة بالواو الساكنة بين القاف المضمومة والراء الساكنة فمـن اصـطالح التـرك    
  الخاصّ بهم، وهو مخالف لُألصول العربية المقررة. (لغة العرب)

 )،البرهـام (وفي القرنة: شجرة قديمـة مـن جـنس السـمر مشـهورة عنـدهم باسـم        
دم أبــي البشــر، وبعضــهم يقــول إنّهــا مــن زمــن  ويــزعم أهلهــا أنّهــا مــن زمــن آ 

، وقد أشار ياقوت إلى وجود مثل هذه السمرة في تلك األرجاء بقوله: cالمسيح
فـي أرض ميسـان، والعامـة تقـول نهـر       gنهر سمرة: قرية فيها قبر العزيـر النبـي  «

سمرة (أي بكسر السين، وتشديد الميم المفتوحة، والصـحيح أنّهـا بفـتح السـين،     
  اهـ . (ل. ع) <وضم الميم المخفّفة

أنّها الفأو  ويلفظونها بفتح الفاء واأللف الساكنة، وفي اآلخر واو، واألصح -الفَاو  )١(
فـي اللغـة لـه عـدة معـان،       -ها واو فـي اآلخـر  بفاء مفتوحة بعدها همزة ساكنة يلي

والذي يوافق بجوار البصرة هو: الدارة من الرمال، والمضيق فـي الـوادي يفضـي    
إلى سعة ال مخرج ألعاله، وقيل: الموضع األملس، والفاو اليوم ناحية يقـيم فيهـا   
مدير، وأغلب سكّانها أعراب يأوون إلى صرائف، وفيها موظفون يعنون بشـؤون  
الممكــس، والبــواخر، والبريــد، واإلبــراق، والقلــس البحــري، وديــوان الصــحة، 

  ) نسمة أغلبها من الشيعة. (ل .ع)٥٠٠٠وسكّانها نحو (
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فيمر بوسط لواء البصـرة،  ،اختالطهما يتألّف منهما (شط العرب) الجسيم
 ،الذي هو أحد األنهر الدافعة في شـط العـرب   )١(ثم يتّحد بنهر (كارون)

ساعات من جنـوبي  ٦فيتابع سيره حتّى يصل قصبة الفاو الواقعة على بعد 
  البصرة، ومن ثم يصب في البحر الملح أي (خليج فارس).

وكان يجب أن يكون ماء شطّ العرب عذباً فراتـاً لتجمعـه مـن ثالثـة     
ن ماءه أقلّ عذوبـة  ن الحال يا لألسف! بعكس ذلك، إذ إأنهر عذبة، ولك
األنهــر الثالثــة بكثيـر، وســبب ذلــك هـو أن نهــري دجلــة    مـن ميــاه تلـك  

 ،والفرات قبل أن يصل ماؤهما قصبة القرنة تنشأ منهما أهوار ومستنقعات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهر كارون (وال تقل قارون بالقاف كما يقوله بعض األتراك) هو نهر يـدفع فـي    )١(
) الـذي هـو نهـر إيالـة     شط العرب بعد أن يصب جانباً من مياهه في نهر (بهمشير

المحمرة اإليرانية، وماء نهر كارون مشهور بعذوبته وخفّته، وهو أطول مـن شـط   
  العرب، وعمقه كعمق نهري دجلة والفرات. (ل. ع)

وكان العرب يسمونه سابقاً بأسماء مختلفة، منها: نهر األهواز، ونهر تستر، وكـان  
للفرع الـذاهب إلـى    Eulacug )أوليوس(األقدمون من اليونان والرومان يسمون 

للشعبة الذاهبة إلـى الشــرق، ويجمعهمـا اسـم      Pasitigrisالغرب، وفاسيتكرس 
فاسيتكرس هو اسم نهر كارون نفسـه، وكـان ينشـأ مـن      ��� ، وقيل Ulai )اوالي(

المعروف اليوم باسـم (كرخـة)،    Choarpesأوليوس أو خواسب تجمع مياه نهر 
 �� المعروف اليوم باسم نهر دزفـول، وقيـل غيـر ذلـك؛ أل     Copratasونهر كبراتا 

آراء العلماء غير متّفقة تمام االتّفاق على تحقيق األسماء القديمة وتطبيقها علـى  
  األسماء الحديثة. (ل. ع)
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فيجري الماء فيها كئيباً حزيناً، وقد تغير طعمه واصفر لونه إلـى أن يصـل   
  فيتكون منه شط العرب المذكور. ،قصبة القرنة

ــ  ى البصــريين هــي وجــود (المــد  ومــن أجــلّ نِعــم اهللا تعــالى عل
فـإن مـاء (المـد) يزورهـا فـي كـلّ أربـع         ،والجزر) في شط العـرب 

بـدون اسـتعمال    - فيسقي النخيل واألراضي  ،وعشـرين ساعة مرتين
وبعد أن تأخذ تلـك البقـاع قسـطها     - آالت السقي أو نصب الكرود

بفضل تلك النعمة الجليلة يرجع الماء إلى من حيث أتـى،   من الري
ثم ن يعود بعد اثنتي عشـرة ساعة وأربع وعشـرين دقيقة (فسبحان م

  تحيرت في صنعه العقول).
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إن والية الـبصرة الفيحاء مشهورة بكثرة أنهارهـا المتفرعـة مـن شـط     
حتّى  )١(بحيث أنّه لم يتوفّق أحد لحصـر تلك األنهار ،العرب المار الذكر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنـوان  ( قال السيد إبراهيم فصـيح بـن صـبغة اهللا الحيـدري البغـدادي فـي كتابـه        )١(
) مـن نسـختنا الخطيـة:    ٣٠٩(ص )صــرة ونجـد  المجد في بيان أحوال بغـداد والب 

أنهار البصرة الموجودة في هذا العصر الكبار (كذا) المحصورة العـدد والصـغار   
التي ال يحصى عددها يجري فيها الماء من شط يقال له شط العرب وهو مجتمع 

  دجلة والفرات ... 
و مـن المـاء حالـة    العشّـار فانّـه يخلـ    ��� واألنهار الكبار ال تزال مملوءة من المـاء  

← 
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أنّـه فــي العــام الماضــي ســعى أحــد أشــراف البصـــرة األفاضــل   ���  ،اآلن
فبلغـت علـى ضـفتي شـط العـرب       ،فأحصاها على وجه الصحة والضـبط 

  اآلخر قديم جداً. همبعضبعة وثالثين نهراً، بعضها حديث وستمائة وأر
وقــد ورد ذكرهــا فــي كتــابي (معجــم البلــدان) ليــاقوت الحمــوي،  

وفي غيرهما من كتب التاريخ (كما سنشير ، و(فتوح البلدان) للبالذري
إليها)، وكلّ نهر من هذه األنهار يتشعب منه عدة جداول صغار تسـمى  

وحصـر هذه الجداول الصغار عسـر  ،)١(في اصطالح البصـريين (شاخة)
فدونك اآلن أسماء األنهر الكبار المتفرعة مـن شـط العـرب كمـا      ،جداً

  أحصاها الفاضل المومأ إليه.
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بلغ عدد أنهار الجهة الغربية من شط العرب المبتدئة من قضاء القرنة ي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 
الجزر، وأما الصغار فهي خاليـة أثنـاء الجـزر فـإذا حصـل المـد امـتألت الصـغار         
وازدادت الكبار التي تجري فيها السفن، وجميع األنهار الكبار خارجة مـن شـط   

  اهـ . »العرب، وبعض الصغار من الكبار
ذكورة ): أما األنهر والجـداول المتفرعـة مـن تلـك األنهـر المـ      ٣٢٠وقال في (ص

 )فــي ذلــك مبالغــة واضــحة ��� كــذا، ونظــن (فتبلـغ أكثــر مــن عشــرة آالف نهــر  
  والعشائر الساكنة في هذه المحال بين البساتين ال يحصى عددها. اهـ. (ل. ع)

  ).١١٢/ ٢راجع لغة العرب ( )١(
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  وهي: ،)٤٧٠إلى منتهى قضاء الفأو (
 ، اإلمام، الشـافي، شُـهيب  )٢(، الشيخ، العتيق، الجديد، الدير)١(نهر علي

(تصـغير  يلح وانة، الصُّـ بـردي، شـن   )أبـو ((بتشديد اليـاء تصـغير شـهاب)،    
ة (تصـغير  يـ ديحالمجلـس، الو  ،)٣(الصالح)، ناصر، شاهين، حسين، سـعيد 

واحدية)، الغميض، تاجر، الشرش، ود، (بتشديد الياء تصغير وحيـد) حي، 
 )أبـو ( ،دة (تصـغير سـمادة)  ي، سـم م التفّاح، أبو علية، الجراحـي، صـفاي  �� 

ــو زهــدي، الــزردات، الســيل، الســحاب،    رة يضَــالخُحليــب، الكــراي، أب
(تصغير خضـرة) عباس، الروف، الطويالت الكبيـر، الطـويالت الصـغير،    

م سدرة، أبو شحم، أبو لحم، أبو أمانات، أبو مكسـر، معبـر،  �� أبو صخية، 
  الراضـية،  ،)٤(لبيـة چأبـو الجبـابي، الـدوة، الشـيبازية، التـاملي، الحوسـة، ال      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أ. ع. )معاداة المعادات(تركنا لفظة نهر واكتفينا باسم المضاف إليه خوفاً من  )١(
  وقد اندرس اآلن، )،دير الدهدار(سمي بهذا االسم لدير كان على فوهته يقال له  )٢(

نهر الدير نهـر كبيـر بـين البصـرة ومطـارة، بينـه وبـين البصـرة نحـو          «قال ياقوت: 
عشرين فرسخاً؛ سمي بذلك لدير كان على فوهته يقال له دير الدهـدار، وهنـاك   

اهـ قلنا: ودهدار كلمـة   »احي البصـرةبليد حسن وبه يعمل أكثر الغضار الذي بنو
فارسية مركبـة مـن ده أي عشــرة ودار أي شـجرة، أي ذو عشـر أشـجار، ولعـلّ        

  نصارى الفرس لما بنوه رأوا في جواره عشر أشجار، فاتّخذوا اسمه منها. أ. ع.
  قال ياقوت: نهر سعيد: اسم نهر بالبصرة له ذكر في التواريخ. )٣(
النصـراني، ألنّهـا    لبـي ومعناهـا  چبالجيم المثلثة التحتية الفارسية مؤنّـث ال  لبيةچال )٤(

← 
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ــن عمــر    ــاطع، المشــان، اب ــواد، الق ــي، ع   ، الصــويل)٢(ســمرة، )١(ســيد عل
ــ   ــر، اللُّــ ــويل الكبيــ ــغير، الصــ ــغير ليثــــي)، والصــ ــزُّايثي (تصــ   ن، يولــ

ــة    ــاني)، الهارث ــي (الث ــن)، الجراح ــغير زي ــاب،  �� ، )٣((تص ــجد، خض م مس
  ، الصـــليبية،يم (تصـــغير مطمـــام)، المعيـــديمـــيطَالســـادة، م ،)٤(معاويــة 

نينـــة، العـــرفج، الســـحاب، راشـــد، المفـــاتي، الميـــري، الناحيـــة، الخز  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 
تعريب الصليبي، ثم توسع الترك في إطالق معناها حتّى لقّبوا بها كلّ من يتخلّق 

  بأخالق النصارى أو ينحو مناحيهم ولو كانوا مسلمين. 
تابـه عنـوان   ) مـن ك ٣١٨لبية السيد إبراهيم فصيح قال في (چوقد ذكر نهر ال

لبية الكبيرة هو من (األنهار) الكبـار حولـه بسـاتين    چالمجد المذكور: نهر ال
لبية الصغيرة هو من الكبار أيضاً وحوله بساتين كبيرة كثيرة. چكثيرة، ونهر ال

  (ل. ع)
ينسب إلى عبداهللا بن عمر بـن عبـدالعزيز األمـوي، حفـره لمـا قـدم عـامالً علـى          )١(

  وهو غلط. )نهر عمر(وأغلب العامة تسميه هـ)، ١٢٦العراق عام (
فـي أرض ميسـان،    jذكر نهر سمرة ياقوت قـال: قريـة فيهـا قبـر العزيـر النبـي       )٢(

  والعامة تقول نهر سمرة (أي بكسر السين وفتح الميم المشددة).
هي من المحال  ) قال: الهارثة٣١٩ذكر نهر الهارثة السيد إبراهيم فصيح في (ص )٣(

أنّـه   ��� الجسيمة ذات األنهار والبساتين الكثيرة، وهي من توابع أراضـي المنتفـق   
لما كان لبعض أهل البصرة فيها أمالك ذكرناها. ويتّصل بها الملك الـذي تحـت   
يد متصرف المنتفق، وهو ملك عظـيم جسـيم يشـتمل علـى بسـاتين ال تُحصـى،       

  )ومزارع ومحال ال تستقصى. (ل. ع
  ينسب إلى معاوية بن صعصعة بن معاوية. وصعصعة هذا هو عم األحنف الشهير. )٤(
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ــان ــة، ،)١(حمران ــري العطاري ــو )٤(، قرمــة علــي)٣(، قرمــة ماجــد)٢(العنب ، أب
  ،)٥(الصبور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأمـا إلحـاق األلـف    )رضـه (ينسب إلى حمران بن أبان مولى عثمان بـن عفّـان    )١(
والنون للداللة على معنى النسبة فهي لغة مستعملة عند البصـريين، وهـي خاصّـة    
باألعالم كما سترى ذلك في أسماء بعض األنهر كيوسفان وحمدان وقتيبان إلخ. 

  ).١٢٥: ١راجع لغة العرب (
بساتين كثيرة  الكبار، حوله )األنهار(ذكر السيد إبراهيم نهر العنبري، قال: هو من  )٢(

) .العنبري نسب إلى الحصين بن أبي البرع)لاهـ . وهو ي .  
) وذكر قرمة ماجد السيد ٣٦٥: ١راجع ما يريد العراقيون بالقرمة في لغة العرب ( )٣(

الكبـار، حولـه    )األنهـار () مـن كتابـه قـال: هـو مـن      ٣١٩إبراهيم فصيح فـي (ص 
  بساتين كثار. اهـ

هذا النهر هو أعرض األنهر المتفرعة من شط العرب، وفي آخره أي في أطراف  )٤(
، )رح(التي ينسب إليها اإلمـام الحريـري صـاحب المقامـات      )حرير(الهور بلدة 

وهي اآلن قد أندرست وعفت، ولم يبق منها غير بعـض طلـول باليـة، وقـد ذكـر      
هو من األنهار العظـام،   )عليقرمة (إبراهيم فصيح هذا النهر في كتابه، قال: ونهر 

  حوله بساتين جسام. اهـ
الصبور ضرب من السمك كثير الوجود في البصرة ونواحيها، ويكثر خاصّـة فـي    )٥(

أهلهـا   �� �فصل الربيع، وإذا وصـل إلـى بغـداد وهـو قليـل الوجـود هنـاك فـأظن         
تصغير سيف عندهم. وبعضهم يكتب الكلمـة بـالهمزة أي    )أبو سويف(يسمونه 

  صبور. والعرب األقدمون يعرفونه باسم األسبور.األ
قال الدميري: األسبور نوع من السمك يأتي بالبصرة ويبقى مقدار شهرين، وبعده 
ال توجد هناك واحدة من هـذا النـوع اهــ . وقـد جـاءت اللفظـة بلغـات مختلفـة         
← 
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  ،)١(فرنجياإلكوت 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 
وأفصحها  كاألشبور (بالشين المعجمة) والصبوغ أو الصبوغة، والسبور، والشبور،

فيكون معنى أبو الصبور: النهـر الـذي    Sparosاألسبور. وهي معربة من اليونانية 
  )ل. ع(يكثر فيه الصبور. 

تصـغيرها الكُويـت،    -كوت اإلفرنجي معناه: البيت المربع اإلفرنجـي، والكـوت    )١(
في لغة أهل العـراق ومـا دانـاه مـن ديـار العـرب        -ومنها اسم الكويت المشهورة

وبعض العجم والهند: البيت المربع المبني بهيئة القلعـة أو دونـه تحصـيناً، يتّخـذ     
طلـق عليـه   يملجأً عند الحاجة، وحوله بضعة بيوت راجعة إلـى البيـت األب. وال   

و بحراً أو بحيـرة  إذا كان قريباً من الماء مهما كان هذا الماء نهراً أ ��� هذا االسم 
أو مستنقعاً، ثم توسعوا فيه حتّى أطلقوه على كلّ قرية أو مدينة كان أول منشئها 

  هذا الكوت، أو بنيت قريباً من الماء. 
وربما أطلقوها على كـلّ أرض فيهـا زرع وخصـب وجـاورت المـاء، فأصـبحت       

لفظـة  عند فصـحاء العـرب، وهـي تضـاف إلـى عـدة أسـماء. وال        )الريف(بمنزلة 
قديمة االستعمال في هذه الربوع، وهي ترتقي إلى عهد الكلدانيين واآلشـوريين  

): وأتى ملك آشور يقـوم مـن بابـل    ٢٤: ١٧والبابليين. فقد جاء في سفر الملوك (
  وكوت وعوا وحماة وسفر واثيم ...  

ن ويقال في كوت: كوتا على الطريقة اآلرمية، وهم كثيراً ما يثلّثون التاء، فيقولـو 
كوثا أو كوثي، ومنها المدينة الشهيرة مدينة إبـراهيم (كـوثى ربـي) وهـي التـي      
تُعــرف اليــوم بتــل أو جبــل إبــراهيم، وتجمــع كــوت علــى أكــوات إذا نكّــرت، 
واألكوات كثيرة في العراق، منهـا: كـوت اإلمـارة، وكـوت ابـن نعمـة، وكـوت        

لجــوع، اشـا، وكـوت الخليفـة، وكـوت العصـيمي، وكـوت السـادة، وكـوت ا        پال
وكوت زهير، وكوت الشيخ، وكوت الكوام، وكوت غضبان، وكوت اإلفرنجي 

) قـال: هـو سـتّة أنهـر كبـار حـول       ٣١٨هذا، وقد ذكره إبـراهيم فصـيح فـي (ص   
← 
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الرميــي ــة  ل ــة، الخربوطلي ــي) الجبيل ــة،  )١(، (تصــغير رمل ، المطــابيق، المفتي
، )٦(، منـاوي الباشـا  )٥(، القـزارة، المقدسـية  )٤(، العشّـار )٣(، الخندق)٢(الرباط

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

  بساتين كثيرة، وهو من المحال الجسيمة. (ل. ع)
نسبةً إلى مدينة خربوط نسبة عامية تركية، والظـاهر أن فاتقـة هـذا النهـر كانـت       )١(

  ة من خربوط.امرأ
الفسحة الممتدة من نهر علي إلى نهـر ابـن عمـر هـي فـي داخـل قضـاء         �� �اعلم  )٢(

القرنة، ومن نهر سمرة إلى نهر ربـاط هـي مـن ناحيـة الهارثـة، وقـد ذكـر السـيد         
أما األنهر التي في جهة الشمال فمنها: >): ٣١٨إبراهيم فصيح الرباط، قال في (ص

ذي يتفرع حوله بساتين كثيرة، ونهر الرباط الصغير نهر الخندق وهو من الكبار ال
وهو من الكبار حوله بساتين كثيرة، ونهر الربـاط الكبيـر وهـو مـن الكبـار حولـه       

  .»بساتين كثيرة
  صاحب عنوان المجد نوه به. �� �مر ذكره في الحاشية السابقة، أي  )٣(
هــذا النهــر يشــق البصــرة طــوالً وعلــى حافتيــه القصــور، واألســواق، والفنــادق،    )٤(

): أول األنهار الكبار ابتداًء من البصرة، ٣٠٩والبساتين، قال في عنوان المجد (ص
نهر العشار الداخل إلى البصـرة وهو نهـر عظـيم تجـري فيـه المراكـب والسـفن،       

سيمة، ومحـل الحكومـة علـى    وحوله بساتين كبيرة وبيوت، وهو من المحال الج
ــوات)       ــاوي (أي القه ــوت والقه ــن البي ــر م ــيمر، وكثي ــوق الس ــذا س ــه، وك جانب

  والخانات، وتجري منه أنهار كثيرة.
نثـى  �� نسبةً إلى المقدس، والمقدسي من يزور القُدس الشريف من النصارى، وا )٥(

  صاحبته كانت نصرانية. �� مقدسية، فالظاهر أ
) : هو ٣١٠ي من باب التغليب، قال السيد إبراهيم فصيح في (صويقال فيه المناو )٦(

نهر عظيم حولـه بسـاتين كثيـرة وبيـوت عديـدة، وفيـه محـلّ العسـاكر البحريـة،          
  وتجري منه أنهار كثيرة.
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، المحرقـة، البراذعيــة،  )٣(، الشـيرازية )٢(ابـن كامـل، الخــورة  ، )١(الششـترية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األصل. نسبةً إلى ششتر، وهي تستر، وعليه يكون حافر هذا النهر امرأة تسترية )١(
إنّه هـو نهـر األبلـة     البصرة ال سيما في فصل الربيع، ويقالهذا النهر من أبدع متنزّهات  )٢(

القديم الشهير في التاريخ الذي كان يقال عنه إنّه إحدى متنزّهات الـدنيا األربـع، قـال    
ابن خلّكان في ترجمة أبي دلف العجلي: األبلّة بضم الهمـزة والبـاء الموحـدة والـالم     

دة قديمة على أربعة فراسخ من البصـرة،  المشددة المفتوحة وبعدها هاء ساكنة، هي بل
  .وهي اليوم من البصـرة، وهي من جنان الدنيا وإحدى المتنزّهات األربع

خرى هي شـعب بـوان، وغوطـة دمشـق، ونهـر بلـخ،       ��� قلنا: والمتنزّهات الثالث 
نهـر األبلّـة المـذكور هـو نهـر الجبيلـة        �� وقيل غير ذلـك. وذهـب بعضـهم إلـى أ    

نهر الخندق إلى نهر الخورة أرض داخلة فـي مركـز مدينـة     المتقدم ذكره، ومن
       د إبراهيم فصيح: من أنهـر البصـرة نهـران تابعـان لنهـر المنـاويالبصرة، قال السي
حولهما بساتين كثيـرة يقـال ألحـدهما خـورة واآلخـر مـويلح، حولهمـا بسـاتين         

  كثيرة تجري منهما أنهار عديدة.
أما سبب تسميته بالخورة فنظن أنّه مأخذ من معنى الخور، قال ياقوت في مادة نهـر  

دجلة العوراء وهي دجلة البصرة كانت خوراً، والخور: طريق للماء لم  �� إ>االجانة: 
يحفره أحد تجري إليه األمطار، ويتراجع ماؤها فيه عند المـد ويصـب فـي الجـزر.     

وتسـميه   )االجانة(واسع كان يسمى في الجاهلية  وكان يحده مما يلي البصرة خور
، وهو على مقدار ثالثة فراسخ من البصرة، ومنـه يبتـدئ   )خزز(العرب في اإلسالم 

النهر الذي يعرف اليوم بنهر االجانة، فلما أمر عمر أبا موسى بحفر نهـر ابتـدأ بحفـر    
، وكـان طـول نهـر    نهر االجانة، ففأره (أي حفره) ثالثة فراسخ حتّى بلغ بـه البصـرة  

كـالم   ـ .اهـ  »األبلّة أربعة فراسخ، ثم انضم منه شيء علـى قـدر فرسـخ مـن البصـرة     
  .نهر األبلّة والخورة هما واحد في األصل �� ياقوت. ولهذا نظن أ

  صاحبته من شيراز كما يدلّ عليه االسم. )٣(
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 فريق ،)٤(القس ،)٣(، السراجي)٢(، الشحامية، الشطانية)١(يم الزهد�� لبية، چال

، اللقطـة،  )٦(خـريبط، بـاب الهـوى    الشعشاعي، )٥(الصخر، كوت الضاحي

، )٨(، فجــة مصــلح، مهيجــران، الضــمائن، الباغشــة )٧(مركــب، عبــد اليــان

ــز، حمــدان   )٩(يوســفان ــاني، يوســفان الثالــث، الب ، )١٠(األول، يوســفان الث

المح١٢(، اليهوديتصغير المحلة)، كوت الصلحي، كوت الفداغ( )١١(لةي(،  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أرضه كثيرة نخل الزهدي أي اآلزاد أو الحر باللغة الفصحى. )١(
  أرض هذا النهر موازية لشط العرب. �� نسبةً إلى الشط نسبة أرمية أي أ )٢(
قال الحيدري: هو نهر عظيم، وهو أعظم المحال حولـه بسـاتين كثيـرة، وتجـري      )٣(

  منه أنهار عديدة.
  حافر هذا النهر هو أحد القسوس، كما يؤخذ من إضافته إليه. �� الظاهر أ )٤(
  ة إلى اإلعادة.قد مر بك معنى الكوت فال حاج )٥(
  ذكره الحيدري بين أسماء األنهار الصغار الواقعة في الدواسر. )٦(
  ينسب إلى عبيد اهللا بن أبي بكرة. )٧(
  الصغيرة. ه تصغير فارسي لباغ الفارسية، ومعناها البستانچلعلّها تصحيف الباغ )٨(
هـو مـن    منسوبةً إلى يوسف على الطريقة البصرية، وقد ذكـره الحيـدري فقـال:    )٩(

  أعظم األنهر والمحال حوله بساتين كثيرة وتأخذ منه أنهار كثيرة مياهها الغزيرة.
  ذكره الحيدري وقال عنه مثلما قال عن يوسفان بدون أن يغير عبارته. )١٠(
  ذكره الحيدري بين أنهر الدواسر الصغار. )١١(
 عظيمـة  قال السيد صاحب عنوان المجد: هـو تسـعة أنهـر كبـار حولهـا بسـاتين       )١٢(

كثيرة، وتجري منها أنهار كثيرة وهو من أعظـم األنهـار والمحـال، ومـن توابعـه      
  السبيليات، ولها نهر كبير حوله بساتين كثيرة.
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، )٢(مغيـرة  السـبيليات، الحلبـي، المعـدان، أبـو     ، البـداع، )١(الضفر، الحبابـة 
نـاء،  ، بعيبيص، الغبية، البان، الكتكي، أبو الح)٤(، إسماعيل، عائشة)٣(وزخُ

  .)٥(آل عيد، البريم، الجبالية
لزريقية، أبو بقيع، الوقف، باب ا، ابن خميس، )٦(الخصيب الوقف أبو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كثيرة. قال إبراهيم فصيح الحيدري: هو تسعة أنهر كبار حولها بساتين )١(
وقال عنه في  )،ينسب إلى المغيرة بن أبي العاص الثقفي، ويقال له أيضاً (مغيرنان )٢(

  عنوان المجد: هو نهر كبير حوله بساتين كثيرة، وتنشعب منه أنهار غزيرة.
قال عنه في عنوان المجد: بضم الخاء المعجمة، وسكون الواو بعدها زاء معجمة،  )٣(

هو سبعة أنهار كبار حولها بساتين نضيرة كثيرة، وتجري منها أنهار غزيرة، ومـن  
  توابعه نهر أبي مغيرة.

)٤( .نسب إلى عائشة بنت عبداهللا بن خلف الخزاعيي  
يتكرر كثيراً، وهي عدة أنهر بهذا االسـم، وكلّهـا راجعـة إلـى      )نهر الوقف(اسم  )٥(

  الوقف، وقد ذكرت في عنوان المجد عدة مرار أيضاً، وبعبارة واحدة أو تكاد.
لعباسي، وهذا ينسب إلى أبي خصيب مرزوق مولى أبي جعفر المنصور الخليفة ا )٦(

النهر يشق مركز ناحية أبي الخصيب، وعلى ضفّتيه قصور مزخرفة بديعـة وأبنيـة   
  فاخرة وأسواق عامرة. 

قال السيد إبراهيم فصيح: يتفرع من هذا النهـر خمسـة عشـر نهـراً كبيـراً، حولهـا       
بساتين عظيمة كثيرة. وهذا النهر أعظم األنهار والمحال وأعمرها وأرغبهـا. وفيـه   

اس كرام وبعض طلبة العلم وبعـض النقشـبندية، وفيـه عـدة جوامـع تُقـام فيهـا        ن�� 
الجمعة وتحضـرها الجماعـة أكثـر مـن سـائر محـالت الجنـوب. واألمـالك فيـه          
مرغوبة وقيمها أكثر من أثمان سائر األمالك، وسكّانه أهـل ثـروة ودولـة كبيـت     

نـد عـد بيـوت    الحاج عبدالواحد وهو من خيار البيـوت (علـى مـا سـبق بيـانهم ع     
← 
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جـين  يلَ، ب)٥(، بلجـان )٤(، الفياضـي )٣(ة، العامي)٢(، دهقان)١(زائد، أبو الفلوس
ة، قاووس، طيب، قليصية، دب اللقطة، الكوت، ابن ناهي، (تصغير بلجان)،

، الوقـف،  م مسـجد ��  ،)٦(كـوت الـزين   شمرتة، النوفلي،الوقف، ابن عبد، 
 الرئبال الكبير، الرئبال الصغير، الباشية، رشـتة، المسـرح، الهالليـة، البلـد،    

 ،)٧(العميريــة لبارقــة، أبــو رشــيد، أرض مصــر، غــانم، الحمــد،المعــاف، ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 
البصرة)، وأمالكهم مع كثرتها عديمة النظر في العراق، ولهم المراسلة إلى بـالد  
الهند وعندهم مراكب بحرية، وكان أبوهم الحاج عبدالواحـد مـن خيـار النـاس     

في أبي الخصيب عدة أشراف وسادة وطلبة علم وتجار  �� وكرمائهم. وبالجملة أ
ن خيار الناس. وكذا سـائر أهـل الجنـوب    وأهل أمالك من ذوي الخير وكلّهم م

  من األخيار وأهل ديانة وخير ومكارم أخالق اهـ كالمه.
نهر أبو فلوس هو نهر كبيـر حولـه   «): ٣١٣قال صاحب كتاب عنوان المجد (ص )١(

  .»بساتين كثيرة وتجري منه أنهار كثيرة وهو من ملحقات (أبو الخصيب)
  هو أحد الدهاقنة فيكون قديماً. حافره �� الظاهر من اسم هذا النهر أ )٢(
 ) قـال: نهـر العاميـة هـو نهـر كبيـر حولـه       ٣١٣ذكر العامية عنوان المجد فـي (ص  )٣(

  بساتين كثيرة، وتجري منه أنهر غزيرة.
): هو نهر كبير حوله بساتين كثيـرة، وتجـري   ٣١٣قال عنه في عنوان المجد (ص )٤(

  منه أنهار غزيرة.
  عبارته السابقة.أعاد في الكالم عنه  )٥(
األرض التي تمتد من نهر الشيرازية إلى نهر كوت الزين هـي داخلـة فـي ناحيـة      )٦(

  أبي الخصيب، والباقي منها داخل في قضاء الفاو.
)٧( .نسب إلى عبداهللا بن عمير الليثيي  
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 لــة (تصــغير نخلــة)، الخمــيس، يخَالنُّ ،تة (تصــغير ســبتة)يبالســ الحــوض،
وي (تصـغير عطـاء)، زبيـران، المكــري،    يــطَكـوت الحراميـة، ع   ،)١(سـهل 

، طـه،  بنـت المـنال، السـلطانية، شـنينة     سالم، ثابت، الخورة، الحد، جبارة،
، العنبريـة، الريضـة،   الخزوم ، الجالي، الحاتك، الحدة،)٢(السيبة، الشليشية

 م العنب، مطـر، المجالـدة، الخـرص، أبـو التفّـاح، شـبيب،      ��  فريق النصار،
، الوقـف، الفارسـي، الحنيـة، عبـد الزائـد، بريمـان،       أبو شهاب العمارين،

 ةيسـ يرالخربـة، الد  ضـة (تصـغير فضّـة)،   يضَفُ الزياد، الشُّبيكي (مصـغرة)، 
 ، الوقـف، ب (مصـغرة تصـحيف الـذؤيب)   يوالـد  ، الصلبوخية،(مصغرة)

بنت حمود.  ،حوز كارون ، تركي، بنت سعيد، الحدة، الصلخي،الهيتمي
 النغيمشـية،  ، الطويل، العواد، الصـباح، الضـفري،  )٣(كوت بندرة البدران،

المرابحي، المقامسية، الزلوخية، ابن زيد، مبارك، عربيد، كـوت عبـاس،   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ينسب إلى سهل بن عبداهللا التستري العالم الشهير، وفي قرب هذا النهر قبره. )١(
): هي من أنهار الدواسـر الصـغار. وكـذلك ذكـر األنهـار      ٣١٤قال الحيدري (ص )٢(

الثالثة التالية ونهر المجالدة والخرص وكوت الخليفة والمرابحـي وبـاب الهـواء    
  والشبيكي والدويب (أي الذؤيب) اآلتي ذكرها بعيد ذلك.

ه ) قـال: الدواسـر مـن المحـال الجسـيمة، وفيـ       ٣١٤ذكره في عنوان المجـد (ص  )٣(
بساتين كثيـرة ومـزارع الـرز، وأنهارهـا الكبـار التـي لهـا أكـوات ثالثـة أحـدها:           
الخست وهو نهر السيبة، الثاني: نهر كوت بندر. الثالث: نهر كوت الخليفة. هـذه  

  األنهار الكبار للدواسر.
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النافع، بنـدر، الوقـف،    وي، الشلخ،كوت حال ،)١(الكشيشية الزائر، سيرة،
المقطوفيـة، السـبيعية،   اآلغوات، البيد، النوفلية، السيدية، سالمين، شـراع،  

مطرود، طالبية، باب الهواء، كوت خليفة، جـوهر (األول)، الهرفيـة، ابـن    
السـحالية، عيسـى، جـوهر (الثـاني)، العطافيـة،       الحاجيـة، دسـمالية،   عيد،

 ، نعمة، أبو شورى، ابن حـاك، )٢(الخشنام داهللا،عب النوفان، الزوار، حمود،
، )٣(الحـويزاوي  رج، القطعـة، الخـ  سهران، حاجية، رحمة، مسلم، عاقول،

 أبــو بــردي، الخــان، ســلمان، حمــد، جاســم، حســين، ســوزلي، يــونس، 
أبـو   ، الكوت، الشيوخ، معتوق، أبو الشكر، عوض، العجم، نتـر، )٤(جعيدة

، الـروم،  )٥(البحارنـة  دالكريم، عبد ربـه، عب عقاب، الدورة، عبداهللا، دفار،
، أبـو هـاني، عيسـى،    )٦(فيـروز  الكوت، سـعد، نـوروز، المســرح،    الدور،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نسبة إلى الكشيش، وهو القسيس بلسان عوام المسلمين في العراق. )١(
): نِهران عشيرة الخشنام من أنهـر الدواسـر، وفـي    ٣١٥صقال في عنوان المجد ( )٢(

  حوالي جميع هذه األنهر بساتين كثيرة عظيمة.
سـب  الحويزاوي نسبة عامية إلى الحويزة في بالد العجم. وعامة فـي العـراق مـا نُ    )٣(

ألف وواو وياء فنقول: الحـالوي والبصـراوي فـي    إلى األعالم المختومة بالهاء و
  والبصرة.النسبة إلى الحلّة 

  لفظها الصحيح قعيدة واألعراب يلفظون القاف جيماً عراقية. )٤(
  البحارنة جمع البحراني نسبة إلى البحرين الجزيرة المشهورة في خليج فارس. )٥(
  ينسب إلى فيروز مولى ربيعة بن كلدة الثقفي. )٦(
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 علقـم،  ، غنـام، )٢(م الغـرب ��  ، السكباوي، حسـن الطـوال،  )١(دبيس صالح،
رــوــخُ ض (تصــغير رائــض)، مــيالد، الكــوت، اللشــيش، حمــود، يس مي

ين (تصـغير  عطُ ،درباس ، طه، يوسف، إسماعيل، صالح،(مصغر خميس)
 د، اليتـيم، علقم (الثاني)، عبد الدائم، سبتي، خنفر، خشـني، بـارو   طعين)،

سوسبتي (الثـاني)، سـوادي،    ، الكوت، القلعة، خلفان،لم (تصغير سالم)ي
ــو معــالق، الخــوارج،    الكنــدي، يســين، طهمــاز، ميمنيــة، عبــدالملك، أب

 ان،منـ  زيادي، كوت خضراوي، صبيح، مذخور، جوهري، ابن غضـبان، 
، جوعـان،  ، أبو مسجد، غلوم، أبو حلقة، جبر، سنيسلالعبيد (جمع العبد)

ري (تصــغير البصــرى)، يصَــالب الشــلخة، ســبهان، نــدة، الحــد، العشــاري، 
 ر (تصغير زعر)، عبد النبي،يعزُ ،)٣(الديلمي، المير عواجة، سلمان، كلبي،

 الجنـوبي، كبـرة، حـبش،    علي، زلوم، الجوز، باقر، خصيف، أبو عقـاب، 
يد منـور،  ضر، الدورفي، الشنانية، محمود، جالل، الزهيري، حويدر، عخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

قصار رجل  ينسب إلى دبيس (مصغرة) مولى زياد ابن أبيه، وقيل بل ينسب إلى )١(
�� كان اسمه دبيس، وكان يقصـر عليه الثياب �  ضيف إليه.

الغرب بالتحريك شجر مشهور في العراق، وسـمي ذلـك النهـر بـه لنبتـه هنـاك        )٢(
  عفواً.

هذا النهر حفره الخليفة أبو جعفر المنصور العباسي، ثم وهبه البنـه جعفـر فكـان     )٣(
 )نهـر الميـر  (واآلن يسـمى   )نهـر األميـر  (ثـم سـمي    )،أميـر المـؤمنين  (يسمى نهر 

  بحذف األلف على لغة قديمة عندهم.
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أحمــد، موســى، البــواري، شــناوة، عبــد  ،يــك (تصــغير بــراك)رب حــوت،
، شجر، الحوز، شافي، غـالم، معـرك،   )١(الدواسر الخضر، حبش (الثاني)،

العشماوي، صبح، معروف، سعيد شينوى، الشـيوخ،   عبدالحسين، الدائم،
ــاهر،  ــنان ط ــمل   ش ــف، ش ــوب، خل ــيف، يعق ــبر، خص ــاش ــد،، ح  ج راش

ش (تصغير جحش)، إبراهيم، بكاي، يحج، )٣(أبو حلفة ، صفر،)٢(غضبان
 ب (تصـغير غضـب)،  يضَـ غُ صفر (الثـاني)،  ،)٤(عبداليان كريم، دوشمان ،

 ســلمان، أبــو الــزيط، البــدوي، ،)٥(دراوشــه جبــران، إســحاق، التنــاكيس،
 يح (تصـغير صـبح)، الغـزال،   بصُـ  ألول)، عبـد النبـي (الثـاني)،   عبدالنبي (ا

   .لبحر وهو (خليج فارس)هنا يبتدئ اومن 
  (له تلو)

]٥٧/ صآب) العدد الثاني -١٩١٣[السنة الثالثة (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ذكره في عنوان المجد أيضاً ذكراً مجمالً. )١(
  لعلّه حفر في شهر صفر. )٢(
  الحلفة هي الحلفاء، وهو نبت شهير. )٣(
  منسوب إلى عبيد اهللا بن أبي بكرة، وقد تقدم ذكره. )٤(
والزيطة عند العراقيين هو الطائر المعروف عند فصـحاء  الزيط شبه جمع الزيطة.  )٥(

  العرب بالذعرة، وسمي النهر به لكثرة وجوده هناك.
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Hydrogrophic de Basrah et de ses enuirons (suite) 
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يبلغ عدد أنهر الجهة الشرقية من شط العرب المبتدئـة مـن قضـاء    
يالـة (المحمـرة) اإليرانيـة    إلـى نهايـة الحـدود العثمانيـة عنـد إ     القرنة 

  وهي: ،)١٦٤(
رعـة (تصـغير   يزَم نة، بنـي منصـور، النهيـرات، الشـافي،    نهر رأس القر

بـاش   الدبرة، الشيخ،، مرعى، صعب، السواعية، الحد، الكوازي، مزرعة)
ك (تصــغير الســلك)، الســيل، (أبــو مــرادب)، (أبــو يلَالســ ان، الســلك،أعيــ

ــدات،  الســويب.  ،، الجعفــريالعباســي الحصــن)، راشــد، ســلمان، الرعي
هويلُـ  (تصغير هادي)، الصبيح، الشيب، لقمان، بريهـة،  ديوط (تصـغير  ي

 الصغير، قيـر، الكوسـر،   لوط)، النجر، ياقوت، المجانين الكبير، المجانين
أبـو  ( بير، السبول الصغير، المطالع، السـويب الصـغير،  الروط، السبول الك

صَبأبو شُ()، ري) (تصغير بصرييوكـوت   (أبو دفلة)، ع) (تصغير شايع)،ي
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، )١(المصـطفاغيات  (أبـو غـرب)،  الديرة،  الخان، الجبلي، النشوة، شهاب،
 ، الهورة، باب قليع، العبيدية، حوطة رباط،)٢(قتيبان عنبر، سالم، الزريفي،

، )٣(الريان )، حوطة زامل، تل كارة، الخمس،أبو الكالب( حوطة عباس،
 الجبارات، الصينخ، كباسي الصغير، كباسـي الكبيـر، الكاوليـة، الجديـد،    

نَالهيالسـباع، الرملـة، زعبـر،   ��  ر الهندية)، الثامرية، الفيروزية،ة (تصغيدي م 
د، السـي  )،أبـو الهـدل  ( ، الجحيوي، فضيلة، المكريـة، الغبـي،  )أبو زورى(

سـة (تصـغير   يوخُ مسجد، الحوز، الخضر، الكـوت، البلـد،   م��  المجموعة،
زعيـر،   سن، كوت السادة، الجرندي، المعاف،خيسة)، بربادة، البيكية، ح

كـوت   الحويزاوي، قردالن، معدل، القشلة، التنومة، السلطان، أبو التنانير،
، كوت السـيد، سـيحة، ابـن ناصـر، شـملة،       )٤(ميتان اشا، كوت الجوع،الب

المعاف، (أبو وشيعة)، المكري، كوت ابن نعمة، الخربة، سودان، أصفر، 
مر)، كـوت زعيـر، الـذهب، (أبـو بـردي)، ريـح مالـك،        أبو عا( المجمل،

كـوت   مر (تصغير األحمر)، الصبخة، مير علـي، يح���  عويسان، الخافور،
 ير جـرف)، كـوت سـوادي، النجاريـة،    ف (تصـغ يـ رالج الشيخ، الحبابـة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من نهر رأس القرنة إلى نهر المصطفاغيات هي من داخل قضاء القرنة. )١(
)٢( نسب إلى قتيبة بن مسلم.ي  
  هذا النهر هو من األنهر القديمة. )٣(
  بن أبي العاص الثقفي. ��! ��إلى أصل اسمه (أميتان) نسبة  )٤(
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بكــار، دحيمــي الكبيــر، دحيمــي الصــغير، كــوت الســني، كــوت الســيد  
ــاني)، فجــة العــرب،  ــيص،    (الث ــدعيجي، بعيب ــور، جاســم، ال ــة، الب الطالبي

 الشرقي، الجوهرية، كوت الخراب، السيد، المكـري، الفحـول، الـوهبي،   
، حسكان، كوت عبداهللا، شـعيب، بـاب الهـواء، عميـرة، تينـة،      م الصبور�� 

  ، ومن هنا تبتدئ حدود إيران،)١(الخرنوبية مصطفى، ميمن، ابن برغوث،
مــن عــادة  �� هــذا وليعــذرنا القــراء مــن تكــرر اســم بعــض األنهــر أل  

ولذا يوجد كثير من األنهر  ،ن حفرهالبصـريين أن ينسبوا اسم النهر إلى م
لـى  كما أنّي أرجو من القراء األفاضـل أن ينبهـوني ع   ،واحدمسماة باسم 

  ولهم مزيد الشكر. ،ا نسيته أو غلطت فيهم

IJ��� K�( �43 LM�H ;�"(3 N�O 
  ]١٢٨/ صأيلول) العدد الثالث -١٩١٣[السنة الثالثة (

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ع) من نهر عنبر إلى نهر الخرنوبية أرض هي داخل ناحية (شط العرب). (ل. )١(





 

 

� �
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 ��� وال نظـن   ،في وصف أنهـار البصـرة   أجاد حضرة الكاتب النحرير
وإتماماً للفائدة ننقل هنـا مـا كتبـه     ،أحداً سبقه إلى ذكرها كلّها كما فعل

د إبراهيم فصيح الحيدريوهو كتاب خطّـي  صاحب عنوان المجد السي ،
ودونك ما كُتب عن األنهر التي في  ،لم يطبع إلى اآلن، وعندنا منه نسخة

  قال: ،الجهة الشـرقية
ما األنهر التي في جهة شرق شط العرب فهي ثالثـة وسـبعون نهـراً    وأ

  عظاماً كباراً، وهي: 
: وهو من المحال الجسـيمة فيـه عـدة أنهـار، وفيـه بسـاتين       نهر كتيبان -١

   عظيمة كثيرة جداً.
: وهو من األنهار التي يتفرع منها جداول كثيرة حولها نهر أبي كالب -٢

   بساتين جليلة عديدة.
: وهو مـن األنهـار الكبـار التـي يتفـرع منهـا جعـافر كثيـرة         نهر الشلة - ٣

حولها بساتين غنّاء ونهران كبيران (لجزيرة الصقر التي تسمى أيضاً 
عشــر نهـراً    تشعب النهران المـذكوران إلـى اثنـي   وي ،جزيرة العين)
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  . حولها جنان كثيرة
وهو نهران كبيران يتفـرع منهمـا أنهـار حولهمـا بسـاتين       :نهر الخراب -٤

  والنهر الدائر على المقاطعات الجسيمة أعني: عديدة،
   .الحوطة -٧و .الكباسي الصغير -٦و .الكباسي الكبير -٥
وكلّ من هـذه المحـال يشـتمل علـى أنهـار كثيـرة وبسـاتين         الريان: -٨و

  عظيمة عديدة. 
: وهو عبارة عن نهرين كبيرين يتفرع منهما أنهـار حولهـا   نهر حسن -٩و

  بساتين كثيرة. 
  : وهو ثالثة أنهار كبار حولها بساتين كثيرة. نهر كوت السادة -١٠و
  وهو أربعة أنهار كبار حولها بساتين كثار.  كردالن: -١١و
  وهي عبارة عن نهرين كبيرين حولهما بساتين جليلة ظليلة.   تنومة: - ١٢و
  : وهو عبارة عن أربعة أنهر جسام يكتنفها بساتين عظام.  كوت الجوع - ١٣و
  حوله بساتين كثيرة.  ،وهو من الكبار نهر كوت الباشا: -١٤و
  .  : وهو ثالثة أنهار كبار يحف بها بساتين كثيرةكوت ابن نعمة - ١٥و
  اء.  : وهو عبارة عن أربعة أنهر كبار تطوف بها جنان غنّ)١(كوت زهير - ١٦و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

كوت زهير  �� ذكر لي صاحب جريدة الرياض سليمان أفندي الدخيل النجدي أ )١(
← 
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  . كوت الكوام -١٧و
  خمسة أنهار كبار حولها بساتين جليلة الشان. :الموحية -١٨و
  . كوت غضبان -١٩و
  . كوت الشيخ -٢٠و
  : تسعة أنهر كبار، حولها بساتين كثيرة جليلة. الحبابة -٢١و
  . وهو عشرة أنهار كبار ،نهر جاسم -٢٢و
حوله بساتين  ،وهو من الكبار التي يتفرع منها أنهار ،نهر الدعيجي -٢٣و

  وافرة العدد والمقدار. 
  وهو من الكبار حوله رياض وغيطان.  ،نهر البور -٢٤و
حولهـا بسـاتين وخمائـل     ،اثنـا عشــر نهـراً كبـاراً     :جزيرة البـوارين  -٢٥و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

شريفة عريقة النسب كثيرة الفروع،  #"�� مضاف إلى آل الزهير الشهيرة وهي 
وأصلهم من حريملة من نجد، وقد  ،في الزبير وفي البصرة ���%$إذ يوجد منها 

 ل نزولهم بعد مسقط رأسهم الزبير، ثمنفاهم منها ابن السعود الوهابي، فكان أو
البصـرة وهم اليوم أصحاب نفوذ عظيم في هـذه المدينـة، ولهـم فيهـا أمـالك      

لزهيريـة نسـبة   كثيرة واسعة، وكذلك في الزبير وفي هذه البليدة محلّة اسـمها ا 
إلى آل زهير، وكبير هذا البيت في هذا اليوم هو الحاج إبراهيم الزهيري، وقد 

  الزبير طلبوه أميراً عليهم فأبى. (ل. ع) كان أهل
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  أكثر مما في غيرها. )١(هذا والعمارة في جهة الجنوب ،حسناء
  :فمنها ،وأما األنهر التي في جهة الشمال

وهو من الكبار التي يتشعب منها جداول حولها بسـاتين   الخندق:نهر  -١
ا. كثيرة ري  

  : وهو من الكبار حوله بساتين كثار. نهر الرباط الصغير -٢و
  : وهو من الكبار تحف به الجنان والخمائل. نهر الرباط الكبير -٣و
وهـو مـن الكبـار تطـوف بـه مـن كـلّ جانـب          لبيـة الكبيـرة:  چنهر ال -٤و

  ا. الري نيتالبسا
 الكبـار، تحـيط بـه النخيـل واألشـجار     : وهو من لبية الصغيرةچنهر ال -٥و

  إحاطة السوار بالمعصم. 
: وهو ستّة أنهر كبار، حولها بساتين كثـار، وهـو مـن    كوت الفرنكي -٦و

  المحال الجسيمة المساحة والمقدار. 
  تحف به بساتين كثيرة.  ،وهو من الكبار :نهر قرمة علي -٧و
  وهو من الكبار حوله بساتين ذات أشجار قنواء.   هر قرمة ماجد:ن - ٨و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجنوب في عرف أهل البصرة هو عبارة عن المحـال السـبعة، وهـي: السـراجي،      )١(
  خصيب.ومهيجران، ويوسفان، وحمدان، واليهودي، ونهر خوز، وأبو ال
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  الباسقة الكثار.  وهو من الكبار تكتنفه األشجار :نهر العنبري -٩و
: وهي مـن المحـال الجسـيمة، ذات األنهـار الغزيـرة المـاء،       الهارثة -١٠و

  الكثيرة األشجار الفنواء. 
ض أهـل  أنّـه لمـا كـان فيهـا لـبع      ���  وهي من توابع أراضـي المنتفـق،  

لك الذي تحت يد متصــرف  ويتّصل بها الم البصـرة أمالك ذكرناها هنا،
حصـى ومـزارع   لك عظيم جسيم يشتمل على بسـاتين ال تُ وهو م ،المنتفق

  ...ستقصـىومحال ال تُ
وأما األنهر والجداول المتفرعة من تلك األنهر المذكورة فتبلـغ أكثـر   

وفـي   كنة في تلك المواطن بين البسـاتين والعشائر السا من عشـرة آالف.
حصى عددها.حواليها ال ي  

lŠÈÛa@Á‘@ŠöaŒu@ @

 وأما الجزائر التي في شط العرب المشتملة على البساتين ومزارع الرزّ
  فمنها:

  وفيها أشجار أدواح ومزارع. المحمودية: -١
  وبساتين واسعة. وفيها مزارع للرزّ :)١(م الخصاصيف��  -٢و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخصاصـيف جمــع الخصَـافَة (وزان شــدادة) وهـي الخَصَــفَة (وزان قَصَـبة) فــي      )١(
← 
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  .: وفيها بساتين ومزارع الرزّم الجبابي��  -٣و
  : وفيها مزارع وغيره.)١(م الرصاص��  -٤و
  .  واسعة وفيها بساتين عديدة ومزارع رزّ ،: وهي كبيرة جداًالزيادية - ٥و
  قليلة. ومزارع رزّ ،: وفيها رياض فيحاءالفداغية -٦و
  كثيرة. ومزارع رزّ ،: وفيها بساتين كبيرةجزيرة العين -٧و
  ومزارع رز جليلة. ،: وفيها بساتين كثيرةالصالحية -٨و
  قوراء. ومزارع رزّ ،: وفيها رياض فيحاءالعقيراوية أو العجيراوية - ٩و
  : وفيها مزارع رز وحنطة.الطويلة -١٠و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

العربية الفصحى، ويراد بها الجلة تعمل من الخوص يذخر فيها التمر، وأظن أنّها 
ف، ومن أسـماء الخصـفة   سميت بذلك لكثرة ما يحمل منها من التمر في الخصا

 )بـالفتح (وهي بمعنى الحلّة باللغـة الفصـحى، والحلّـة     )،كرمانة(ة عندهم الحالن
البصــريين يخصّـونها بالخصـفة، ويجمعونهـا      �� أ ��� الزنبيل الكبير من القصـب،  

�%�أيضاً على  ���. ومن أسمائها عندهم أيضاً القوصرة. قال اللغويون: القوصرة 
دام فيهـا تمـر   بتشديد الراء وتخفّف، وعاء للتمر يؤخذ من قصب تُسـمى بهـا مـا    

  )ل. ع(فهي زنبيل.  ��� و
سبب تسميتها بهذا االسم هو وجود تمر رزين فيها يعرف عند الفصحاء  ���  أظن )١(

بالصرفان، وقد قالوا عنه: هو الرصاص األسـود وضـرب مـن التمـر رزيـن أحمـر       
  (ل. ع). )عن ابن البيطار(علك صلب يختاره أطباء العراق على غيره 
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  .)١(: وفيها مزارع حنطة وبعض الصيفياتالقليصاوية -١١و
  .وفيها بساتين عظيمة ومزارع رزّ ،: وهي عظيمةجزيرة المحلّة - ١٢و

  وجميع هذه الجزائر واقعة في شط البصرة. 
ولما أفلس جابر المراد شـيخ آل محيسـن مـن عشـيرة كعـب حـاول       

وهـي الجزيـرة التـي هـي مـن       ،التصرف في جزيرة المحلة تصرفاً جـائراً 
وهـي مقاطعـة    ،هـا ألنّها واقعة في البصــرة وفـي قرب   أمالك الدولة العلية؛

وغفـل عنهــا   ،جسـيمة تغــلّ فـي الســنة غلّـة تبلــغ قريبـاً مــن ألـف كــيس     
  المتصرفون في البصرة.

إلى هنا كالم صاحب عنوان المجد في بيان أحـوال بغـداد والبصــرة    
  ومن زادنا في هذا البحث مادة، زدناه شكراً واهللا الموفّق.  ونجد،

=�!��� �5�> 
  ]١٢٩/ صأيلول) العدد الثالث -١٩١٣[السنة الثالثة (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ت التي تزرع في الصيف كالبامياء والباذنجان والقرع وما شـابهها. هي الخضراوا )١(
  (ل: ع)





 

 

� �
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  )لغة العربسيدي الفاضل صاحب (
  سالم واحترام: 

فأخـذنا   ،أما بعد فقد جمعني وبعض األصحاب باألمس مجلس أدب
نتجاذب أطراف الكـالم حتّـى أفضـى بنـا الحـديث إلـى ذكـر مجلّـتكم         

لقـد   :فانبرى أحد الحضور قائالً ،العراقي خاصّةوخدماتها الجليلة للقطر 
) من (عنوان المجد في بيان أحوال بغـداد  ٢٢٠قرأت ما ورد في صفحة (

د إبراهيم فصيح بن صبغة اهللا الحيدريالمدرج في  والبصـرة ونجد) للسي
أما األنهر والجـداول المتفرعـة   «وهو:  ،)٥٩: ٣الحاشية من (لغة العرب) (

والعشـائر   ،المذكورة فتبلـغ أكثـر مـن عشــرة آالف نهـر      من تلك األنهر
    وقـد   . اهــ  ،»حصــى عـددها  الساكنة في هـذه المحـال بـين البسـاتين ال ي

  في ذلك العدد مبالغة جسيمة. ��� صرح 
البصــرة  في بعض الدواوين على عدد أنهر  قد وقفتُ هذا ولما كنتُ

المبالغـة فـي قـول    وجـد مسـحة مـن    ، أقـول: ال ت ان عزّهابفي إ هاوجداول
أنحاء البصـرة من عهد العباسيين ومـا بعـده    �� السيد إبراهيم المذكور؛ أل
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لوف، وأغلـب  �� ال بل با ،تعد بالمئات كانت مملوءة من جداول وسواقٍ
 ياالصـطخر  �� �، حتّـى  مؤرخي دقائق الحقائق شكّوا فـي صـحة عـددها   

ف نهر في عهد بالل ئة وعشـرون ألاعندما طرق مسامعه أنّه كان يوجد م
م) ارتاب في صحة هذا العدد، وعده من ٧٣٦هـ ـ  ١١٨بن أبي بردة سنة (

أن يـذهب بنفســه إلــى البصـــرة  إلــى حتّــى اضـطر أخيــراً   ،قبيـل األوهــام 
ليتحقّق ما سمعه، وذلك فـي القـرن الرابـع للهجـرة، وهـاك مـا كتبـه بعـد         

  الفحص والتدقيق:
 حتّـى رأيـتُ   ،األنهار فـي أيـام بـالل   كر من هذه نكر ما ذُ��  قد كنتُ«

في مقدار رمية سهم عدداً من األنهـار   فربما رأيتُ ،كثيراً من تلك البقاع
نسب إلى صـاحبه  صغاراً تجري في كلّها زوارق صغار، ولكلّ نهر اسم ي

الذي احتفره أو إلى الناحية التي يصب فيها، فجوزت أن يكون ذلك في 
  ).٨٠(االصطخري:  »طول هذه المسافة وعرضها

ابـن حوقـل فـي عـرض كالمـه عـن البصـرة         نفسـه  هـذا القـول   وقـال 
ولها (أي البصرة) نخيل متّصلة من عبدسي إلى عبادان نيفاً «إياه:  كودون

وهـو فـي نهـر     ��� ال يكون اإلنسان منها بمكان  ،وخمسين فرسخاً متّصلة
  )١٥٩ . (ابن حوقل:»ونخيل أو يكون بحيث يراها

أنهـر البصـرة كانـت     ��� تقـدم يظهـر بـأجلى وضـوح     فمن وصف مـا  
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  د إبراهيم بن صـبغة اهللا الحيـدريأضعاف ما ذكره السي  وفـي  البغـدادي ،
  هذا القدر كفاية لما أردنا بيانه والسالم. 

P�"( G�H	 
  ] ٤٣٢/ صالعدد الثامن شباط) -١٩١٤[السنة الثالثة (
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ن لهم ميل إلى الوقوف على ولذّة لم ،للتاريخ نفع ال يجهله الكثيرون
غايات التاريخ أخبار م لتها ن سلف، وأهماالنتفاع من التجارب التي سج

األيام المطوية على صحائفها الخالدة، ويقضـي الواجب على المؤرخ أن 
بـة الوقـائع مميـزاً منهـا الغـث مـن       تَينتقي أصـدق الروايـات ممـا دونـه كَ    

هــؤالء المــدونين يختلفــون فــي أذواقهــم   ��� الســمين، وال مشــاحة فــي 
يطر علـى قلمـه فيملـي عليـه مـا تهـواه       ومشاربهم وآرائهم، فمنهم من يس
ومنهم م ،وهـو  ن يكتب مـا يوحيـه إليـه ضـميره     نفسه غير مكترث للحق

قـد تـروى مليـاً فـي األمـر،       ��� ر شـيئاً  على غير هدى، ومنهم من ال يسطُ
  وتبصّر فيه، وسبر غوره، فيتوخّى الواقع غير هياب وال وجل.

ضـيف  �� أن  فرأيـتُ  ،عشر قليلـة مصادر تاريخ العراق للقرن الثامن  ��� 
ي الربـع  إليها تعريب صفحة جاءت تنبئنا عن حالة البصـرة في إحدى سنِ

حينمــا اســتولى عليهــا ثــويني العبــداهللا   ،األخيــر مــن ذلــك القــرن الغــابر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1( Voyage en retour de ľlande par terre… par Thomas Huwelle M.D. 

traduit de ľAnglais par Thèophile Mandras, Paris an V (1727) P. 23-24. 
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تاركاً للمؤرخ المنصف  ،(بالتصغير والتأنيث) )١(حة)يرالمعروف بـ(أبي قُ
وهـو مـا    ،مؤيداً رأي هـذا ومزيفـاً فكـر ذاك    ،أن يتحرى أصدق المآخذ

.يطلبه التاريخ الحق  
م علـى التعريـب البـد لـي مـن إبـداء كلمـات وجيـزة         قـد �� وقبل أن 

للتعريف بزعيم المنتفق الشيخ ثويني العبداهللا المحمد المـانع، ومحمـد   
هذا هو أبو سعدون الذي تُعرف به اليـوم الحمولـة السـعدونية الشـهيرة     

ان آباؤها يسمون بـ (آل شبيب) قبل عصـر سعدون ونبوغه، وما التي ك
أحد الجدود األعلين ذوي الشرف البـاذخ والسـؤدد العزيـز،     ��� شبيب 

فثويني إذن هو من آل شـبيب وهـو ابـن أخـي سـعدون، وقـد ابتـدأت        
م) علـى أثـر قتـل الخزاعـل     ١٧٧٩ - هـ١١٩٣ولى سنة (�� زعامته للمرة ا
، وليست تسمية آل شبيب بغريبة عنّا، )٢(عمه سعدونابن  اً(خزاعة) ثامر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـي الغـراف أرض اسـمها     هي ابنته وأصلها قُريحا تصغير قرحـاء، وفـي المنتفـق    )١(
مأخوذ  )قريحة(اسم  �� اسمها تل قرحة (تل قرحا) والبد من أ ��)'&و )،األقرح(

من المعنى الفصيح، ويظهر أنّهم أرادوا بقرحا بيضاء أو مـا ضـاهى هـذا المعنـى.     
  الكاتب

كتاب دوحة الوزراء التركية وهو فـي تـاريخ العـراق، ومؤلّفـه رسـول أفنـدي        )٢(
 )العـرب (يعقوب الماهوني األصل، وتجد ترجمته في جريـدة   �(�� حاوي ابن 

)، وكانـت وفاتـه   ١٩١٧يلـول سـنة (  أ ٣المؤرخ في  ٢٨البغدادية في عددها الـ 
  م).١٨٢٦ - هـ١٢٤٢سنة (
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طلق على أقرباء آل سعدون وهي تُ ،بل هي معروفة في عهدنا هذا أيضاً
  الذين يمتّون إليهم بشبيب.

وبعد هذا التمهيد أعود إلى صاحب الرحلة وهو مـن مـوظفي شـركة    
هــ) أي  ١٢٠٣ -م١٧٨٨الهند الشرقية، وكان في البصرة فـي شـباط سـنة(   

  الواقعة ببضعة أشهر فقط، وقد قال ما تعريبه: بعد
»تـزال   عليـه قـبالً، لكنّهـا مـا     تجارة البصرة زاهية كمـا كانـت   لم تبق

التــاجر فيهــا، وأمــا  جــاري األهــم فــي هــذه األصــقاع فيثــرىالمخــزن الت
  .»سر تركية وأرمنية�� وسكّانها عرب، وقد توطّنتها  ،)١(حاكمها فهو تركي

ـ الشيخ العربـي القـدير ـ قـد اسـتولى علـى هـذه        وكان الشيخ ثويني  «
ففاجـأ حاميتهـا    ،الصـائبة  ه) بتـدابير ـهـ ١٢٠٢ -م١٧٨٧الحاضرة في سـنة ( 

واحتلّ المدينة بدون مقاومة، واألمر الذي يجب توجيه النظر إليه أنّه لـم  
ولــم يتجــاوز أحــد علــى مــال  ،ب إذ ذاك أحــد مــن ســكّانها بإهانــةصَــي

من سكّانها غرامة حربية، وبعـد أن اسـتولت   ألحدهم، ولم يطلب الشيخ 
جيوش الشيخ بنصف ساعة عادت شؤون الناس تجري بانتظام ال تشـوبه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

م) ١٧٨٦ -هــ ١٢٠١( كان متسلّمها إبراهيم أفندي (دوحة الوزراء في وقـائع سـنة   )١(
البـن  وفي مختصر مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داود: إبراهيم بك واألصـل  

سند، منه نسخة مخطوطة في خزانة كتب جامع مرجـان، والمختصــر ألمـين بـن     
  هـ).١٣٠٤حسن الحلواني طبع في بومبي سنة (
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  .)١(»فكأنه لم يقع هناك حادث يفوق العادة ،ما يخلّ به

الشعوب الممعنة في المدنية والعلـم لتغـبط هـذه الحالـة الداعيـة       ��� «
ب مـن مـيلهم إلـى السـلب     إلى الشرف، وهي ترينا أنّه مع ما عليه األعـرا 

لهم أنظمة ودساتير تبعـث بهـم إلـى حـب السـالم، رائـدها        �*��  ،والنهب
  .»وهو روح النظام العسكري ،الطاعة القصوى لرئيسهم

ن قـلّ مـ   ،ذو إقـدام علـى العمـل    ،شجاع باسـل  ،أما الشيخ فهو كهل«
 مـور، وتوقّـد ذهنـه،   �� يفوقه، وهو عزيز لدى وطنييه لحسن تبصّـره فـي ا 

وجنوحه إلـى جانـب الحـق، والعتدالـه الـذي يتمشّـى عليـه فـي شـؤون          
  .»إمارته، ولقد جعلته هذه الصفات محترماً عند الناس كافّة

 - )٢(باشا بغـداد  ��� دام حكم الشيخ في البصرة ثالثة أشهر، ثم علم «
كـان قـد قـدم لمحاربتـه بجـيش       - وهو متبوع الشيخ في تأدية الضريبة 

فجمـع الشـيخ قـواه واتّجـه بهـا إلـى شـواطئ         ،نديقوامه ستّة آالف ج
الفرات ليقابـل عـدوه، فـالتقى الجيشـان هنـاك علـى بعـد مـن البصـرة،          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن البصـرة  جاء ذكر الواقعة في دوحة الوزراء، وجاء في رسالة تجارية مرسـلة مـ   )١(
 -م١٧٨٧(ثويني) استولى على البصرة في آيار سـنة (  �� معاصرة لهذه الحوادث أ

  هـ)، ثم قدم والي بغداد فاسترجعها منه في آب من تلك السنة.١٢٠٢
  ).١٠١: ٤سليمان باشا (دوحة الوزراء)، وتاريخ جودت ( )٢(
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النتيجة الحاسمة بـادئ   واشتبك القتال واستمر بين الفريقين، ولم تنجلِ
الشـيخ البـائس    ب دء، بل باتت أخيراً بجانب األتراك، وانفلّ العرب ففـر

وقد نجوا مـن ملحمـة النهـار، ثـم خطـب الشـيخ ود        ،يتبعه بعض ذويه
ا صـدر ع الباشا مستميالً إينـه، ولكـن الباشـا    اه، وطلب إليه المعذرة عم

  .)١(»رفض طلبه وأقام مقامه شيخاً غيره
أجل أزال حكم ثويني من البصـرة، ولكنّه بقي يرأس عشيرة كبيـرة  «

ها بـه، وال يبعـد أن   تبذل نفسها لخدمته خدمة نصوحاً لحبهـا إيـاه وشـغف   
  اهـ . »يصبح عدو الباشا األزرق إن لم يعده الباشا إلى منصبه

مر الرحالة بالعراق قافالً من الهند ووجهته لندن، فوصل إليهـا وألقـى   
عصا الترحال فيها، ثم نشر رحلته وفي مطاويها كلمته األخيرة عن الشيخ 

اضطر والي بغداد سليمان  ثويني، ثم جاءت الوقائع مصداقاً لما ارتآه، إذ
باشا وهو في أحرج المواقف إلى إعادة الشيخ ثويني إلـى منصـبه للمـرة    

ع الشيخ على مسندالثالثة ليستعين به على محاربة الوهابيالحكم  )٢(، فترب
ــداً اســمه طُ     ــدو، لكــن عب ــاع بالع ــى أنحــاء نجــد لإليق ــورحــل إل ع٣(سي( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هو حمود الثامر السعدون (دوحة الوزراء). )١(
  ).٥٠٧: ٢لمجلّة (وصفته في هذه ا )٢(
  الطعس: التل من الرمل، ولعلّها تصحيف الدعص الفصيحة. )٣(
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اغتاله هناك فـي موضـع اسـمه     - وهو من عبيد جبور بني خالد - (بالتصغير)
فـي اليـوم الرابـع مـن المحـرم       - وهو ماء فـي ديـرة بنـي خالـد     -  )١(الشباك

م)، وقُتل القاتل في ساعته، وهو ينتمي إلى الوهابيين، ١٧٩٧ - هـ١٢١٢سنة(
فيقولون: (باع بيعـة   ،وقد جرت قضيته مذ ذاك مثاالً يضرب به عند المنتفق

يريدون بها أنّه صمم على األمر وال يرجع عنه، ولو يعقبه الموت  ،عيس)ط
  قبر ثويني معروف في تلك األنحاء. ��� الزؤام، ويقال 

وهنا أختم حاشيتي التي جـاءت كـذيل لمـا أردت تعريبـه مـن ذكـر       
  عهد تباعد وبقي تاريخه في تضاعيف الكتب واألسفار.

Q ���R ��$�8ST" 
]٥١٠/ صآذار) العدد التاسع -١٩٢٧[السنة الرابعة (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، ودوحة الوزراء، ومختصر مطالع السـعود،  ٧٥: ١عنوان المجد في تاريخ نجد ( )١(
ويسمي بعضهم (الشباك) كأنّها جمع (الشبكة) ويلفظونهـا بإسـكان الشـين وبـاء     

الفارسية المثلثة، وفي اآلخر هاء، وذكـر  مبهمة الحركة، وكان ينطق بها كالجيم 
معجم البلدان لياقوت عدة مياه بهـذا االسـم ونسـبها، والشـبكة اآلبـار المتقاربـة.       

  (الكاتب وجميع الحواشي السابقة له)



 

 

� �

†ñ]ˆ¢]� �

Al - Djazatr (En Iriq) 

ظواهر ظهرت في جهـة الفـرات بعـد أن قـلّ التـبطّح وانحســر المـاء        
فكـان   الصـيادين والمـزارعين،  اهر جمـاع مـن   السائب. فاحتلّ تلك الظـو 

الزراع يبنون أكواخهم وخصاصـهم علـى سـيف تلـك األرض الناشـفة،      
وكان الصيادون يبنون بيوتاً من القصب علـى وجـه المـاء كأنّهـا جـآجئ      
وأكنّة، ثم ما زالت الظـواهر تتّسـع والنـاس يحملونهـا مـن جهـة الفـرات        

يوخ إلــى شـ حتّـى صـارت كأنّهــا سـدة واحـدة تمتــد مـن حبـال ســوق ال      
عراسها وزهرة عمرانها، ولم تحافظ على هذا البصـرة، وكان ذلك زمن أ

فقـد خربـت وغرقـت بكثيـر مـن       الحال، بل كانت بـين هبـوط وارتفـاع،   
وأول زهوهـا   ،القالقل والفتن، وزهت مطمئنّة في فصل الدعـة والركـود  

كان في القرن التاسع للهجرة وآخـر دور مـن أدوار عمرانهـا فـي القـرن      
إذ في أواخره وجد الرجـل الكبيـر ناصـر باشـا آل سـعدون       ؛الث عشرالث

وسـعى فـي    ،صاحب (الناصرية) الذي حمل الفـرات مـن جهـة الجزائـر    
وهكـذا   ،فكانـت لـه فـي عمـران الجزائـر مسـعاة كبيـرة        ،تجفيـف الميـاه  
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كثرت القرى المجاورة في تلك النواحي ومـاج فيهـا السـكّان وخـددت     
ونهضـت   ،يهـا الزراعـة وربيـت فيهـا دودة القـز     فتحسـنت ف  ،فيها األنهـار 

  .وشتل (وغرس) كلّ أنواع األرز ،باسقات النخل
ولـم تـزل تسـمى بأسـماء األنهـار التـي تمـر بهـا أو          ،أما قُراها فكثيرة

ثــم  ،وقــد كانــت عاصــمة هــذه الجزائــر (واســط) القبائــل التــي تقطنهــا،
  ثم (المدينَة) وهي مدينة بني منصور. ،ثم (الحويزة) ،(البصـرة)

فقـد أخرجـت هاتـان     وأشهر قراها القديمة: (الصباغية)، (ونهر صالح)،
سـر (عـائالت)   �� وفي النجـف اليـوم    ،من أهل العلم واألدب القريتان كثيراً

بقية القرى وهـي: قريـة بنـي حميـد، ونهـر      وإليك  ،علم كبيرة ترجع إليهما
نهـر، وديـار بنـي     ٣٠٠: إنّـه يشـتمل علـى    وقيـل  ،وهو أكبر مواضـعها عنتر، 

ــة،       ــبع، والباطن ــر الس ــالع، ونه ــة، والق ــد، والفتح ــي محم ــار بن ــد، ودي أس
 واإلسـكندرية، والبلتـان، وكـوت معمـر، والكبـان (القبـان)،       والمنصورية،

ولون البـثج، وعبـادة، وبنـو مشــرق، وبنـو حطـيط، وآل       والبثق ـ أو كما يق  
 يخ راضــي، وشـط بنــي أســد، وبنــو منصــور، حسـيني ، والغريــق، وآل الشــ 

والشــرش، وآل ســعدون، والســويب (بالتصــغير)، والهارثــة، وقرمــة علــي، 
 والنشــوة، ونهــر عمــر، وكتيبــان، ومزيرعــة، والروطــة، والباغجــة، والعبيــد،

فكان العشّار وهو  ،وكانت الجزائر تتّصل بالبصرة منيين، وآل أحول.والمو
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وكانت تتّصل من جهـة   ،م قرية من قرى الجزائرة القديبلّقرية على نهر األ
  وشط سحاب وهو آخر قراها. ،الغرب بالحويزة
 منصـور، وآل سـعد،   تي نعرف منها هي: بنو أسـد، وبنـو  أما قبائلها فال

ف (بتشـديد ا وبنو مشر   طَـ لـراء المفتوحـة) ، وبنـو حوآل  ط (بالتصـغير)، ي
ــر ــك،     مع ــو مال ــحابة)، وبن ــادة (كس ــورة)، وعب ــراء المكس ــديد ال ق (بتش

  وآل غريق. وي (بالتصغير)،يلَوآل خُ والصيامرة، والمواجد،
وربمــا اختلطــت ورجــع  ،هــذه هــي القبائــل المســتقلّة باالســم هنــاك

وأهـم هـذه القبائـل: ربيعـة وهـم ربيعـة        ،بعضهم إلـى بعـض فـي النسـب    
ناك بنـو أسـد. وكـانوا يطلقـون علـى النابـه       البطائح، وأهم أفخاذ ربيعة ه

منهم لفظة أمير وأقدم أمير هناك سمعنا بذكره هو األمير هجير بن محمد 
  الزعيم ألهل الجزائر في القرن العاشر.

أما في عهدنا فبيت اإلمارة هـو فـي عاصـمة الجزائـر وهـي المدينـة،       
ثـم   ،ابرمدينة بني منصور، وقد كان األمير زمن االحـتالل حمـود بـن جـ    

ولقـب اإلمـارة    ،واليوم ليس لهذا األمير زعامة وال نفوذ .حسك من بعده
  لقاب شرف موروثة.عليه مثل لقب النقابة في العراق أ

وكانت الزعامة الحقيقية قد انتقلت إلى بيت الشيخ شيخ الجزائر وهو 
زان مكوك) زعيم بني أسـد خاصّـة وشـيخ الجزائـر     (وِ �� + )� بيت الشيخ 
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وولـده الشـيخ حسـن ونجلـه الشـيخ سـالم        )� +��فقد كان للشيخ  ،عامة
مواقف كبيرة ومظاهرات عظيمة في أواخر القـرن الثالـث عشـر وأوائـل     

مـراء  �� وبرهنت الحـوادث علـى أنّهـم     ،وقد مكّنتهم مواقفهم ،الرابع عشر
  مور هناك.�� وبيدهم أزمة ا ،الجزيرة الحقيقيون

وهو فـي طليعـة رجـال العـراق الـذين       ،والماثل اليوم هو الشيخ سالم
  اشتغلوا بالنهضة السياسية لديارنا.

ولم يوافقها  ،اختلفت الحكومة العراقية والشيخ سالم ١٣٤٣وفي سنة 
وانجـر األمـر إلـى     ،فتبدل موقـف الشـيخ سـالم    ،على بعض نقاط سياسية

م فـي الموصـل   وهـو اليـو   ،قبض الحكومة على الشيخ سـالم ومحاكمتـه  
فال إمارة  ؛وبهذا الحادث انحلّت مشيخة الجزائر سجنه هناك. يقضي مدة

وبعثـت إليـه    ،بل أسست الحكومة قضاء الحمـار  ،هناك اليوم وال مشيخة
وأقامـت فـي مكانهـا عـدة      ،وفكّكت المشيخة ،قائم مقام وموظفي إدارة

  ختارين يراجعون الحكومة في مواد معينة.
جزيـرة مبثوثـة    ٣٦٠لجزائـر بلغـت   ا �� �اآلثار التاريخية وجاء في بعض 

في طول البطائح وعرضها بعضها يسمى جزائر شط العرب وبعضها يسـمى  
  جزائر خوزستان وقد يلغى التخصيص ويطلق عليها اسم الجزائر فقط.

ولكـن لمـا دخلـت     ،وقد كانت الجزائـر تابعـة لحكومـة خوزسـتان    
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بعض زعمـاء  ن أخذ أالبصرة في مملكة العثمانيين كان من جراء ذلك 
وكان الغرض  ،ويتوددون إليهم بالطاعة ،القبائل يميلون إلى العثمانيين

فكـانوا يتقربـون إلـى     ،من ذلك ضعضعة النفـوذ والسـلطة فـي بالدهـم    
أيـاس باشـا أحـد والة     ��� وقـد ذكـر    .خرى�� الفرس تارةً وإلى األتراك 

وضـم إليهـا    ،ورتّـب فيهـا عـامالً    ،بغداد في القرن العاشر حضر البصرة
ولكن كثيراً ما تثور ثائرة الجزائر فيتمرد الزعماء على  ،واسطاً والجزائر
  .ويعتمدون على أنفسهم ،رجال الحكومة

^ãe]†}æ�†ñ]ˆ¢]�p�]çu� �

خطر شأن الجزائر وانبعث إلى عالم الذكر والشهرة في القرن التاسـع  
فكثـرت   وأنحائـه، للهجرة زمن الضعف وعدم استقرار الملك في العراق 

مارات وحمس النزاع عليها ولما كانت الحـرب سـجاالً بـين األتـراك     اإل
ملوك بغداد الفاتحين وبـين الصـفويين ملـوك خوزسـتان كانـت البصـرة       

وكان الفـوز لمـن رسـخت قدمـه هنـاك،       ،والجزائر ميداناً لتلك الحروب
هــذا وقــد كانــت والة التــرك تمنّــي األعــراب الــذين هــم فــي الجزائــر   

البون الشاسـع وبعـد الشـقّة بيـنهم وبـين       �� والتمرد بزعامتهم أل لالنتقاض
وأنّهـم يصـبحون    ان يحدثهم باالنفصـال واالسـتقالل،  مراجعهم العالية ك

مة برأسها. كلّ ذلك جعل الجزائر عرضـة للجنـود والفـتن ومواقـد لنـار      �� 
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وقـد   .وفي األكثر كانت تخرج منهـا شـرارة الثـورة    ،الثورات والحوادث
حراجهـا وغاباتهـا مـن أمـتن القـالع وأمنـع       مياههـا وأ  ��� على ذلك عان أ

 قوعها بين واسط والبصرة والحويزة ديار الحوادثولو ،المتاريس للثوار
  وكانت هي الميدان. ،كانت ترافقها في الخير والضير

في القرن التاسع ابتدأت ثورة محمد بـن فـالح المتمهـدي المشعشـع     
مارة مفصّـالً فـي   مارتهم، وسنذكر هذه اإلس إومؤس جد موالي الحويزة

فهب لمواقعتـه أميـر    ،وكان مظهر ثورته في الجزائر ،مراء البطائح�� فصل 
 ،البالد. وكانت اإلمـارة حـين ذاك لعبـادة فواقعـه محمـد واسـتظهر عليـه       

  وكانت مواقعة دموية هائلة.
وفي القرن العاشر حمل المولى مبارك بن عبدالمطّلب بن حيـدر بـن   

فنـاجز أهلهـا واجتـاح     ،محسن بن محمد المتمهدي وتغلّب على الجزائر
  بالدهم بعد معارك شديدة.

ونهد إليهـا   ،ثارت الجزائر واتّصل اللهب فعم الهياج ١٠٥٥وفي سنة 
بـن معتـوق   وبـذلك امتدحـه شـهاب الـدين      ،المولى علي خـان وأطفأهـا  

  الحويزي من قصيدة:
/ <������ �O�8 �U  V�!��8WC��  XYZ��[ ���4    �\	�����]4 �����1*4  V2�4 V	 ������^_� �����1  
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منصور بن عبـدالمطّلب فبـادر   وثارت الجزائر في عهد المولى السيد 
  إليها وقمع الفتنة فيها وبذلك نوه ابن معتوق من قصيدة:

 V$�� I������q8 �������(� �	������Z ;3 ./    Xr!�����sR 	������5s�� L�!�����t #������"%  
 �o �!��8Wc� Pb��u�� v Y��o3�)��4!    wM�������� �xO &2W���������O ��������1( ��!o  

وكانت الثورات متتابعة في الجزائر على عهد الموالي، فكانت تراض 
وكانت تتنازع الجزائـر فـي القـرن الحـادي      .خرى بالسياسة�� بالقوة وتارةً 

 ،عشر حكومـات أربـع: وهـي حكومـة القبـان (بتشـديد البـاء الموحـدة)        
  وحكومة البصرة. ،وحكومة الحويزة ،وحكومة الدورق (وزان فوفل)

وكانت هذه المناطق األربع ميدان نـزاع بـين الـروم (أي العثمـانيين     
في بغداد والصفويين فـي شـيراز، وكانـت حكومـة     على لغة األعراب) 

شيراز تؤثّر على حكومة الحويزة وحكومة الـدورق، وكانـت حكومـة    
وحكومة القبـان وفـي عهـد واليـة آل     بغداد تؤثّر على حكومة البصرة 

وآخر حاكم مستقل  ،فراسياب التحقت حكومة القبان بالبصرة فتبعتهاأ
ضت الجزائر غير مرة على انتف . وقدبكتاش آغا :كان فيها رجل يقال له
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كمـا هـو فـي عـرف حكومـة       )١(والة البصرة من األتراك أو المتسلمين

 ،وكـان الـذي يضـطر القـوم إلـى التمـرد ثقـل وطـأة األتـراك          ،األتراك

وقد حـارب الجزائريـون    ،واللوثة التي هي خلق من أخالقهم ،وعنّفهم

ة في القرن العاشر وفي أوسط القرن الحادي عشر مراراً الجنود العثماني

وآخر حرب يذكرها النـاس هنـاك هـي الحـرب الشـعواء فـي        ،عديدة

وقـد كثـر الهـول     ،علـى عهـد السـلطان عبدالحميـد     )٢(أوائل هذا القرن

وأحرقـت فيهـا (المدينـة) عاصـمة الجزائـر       ،واالبتالء في هذه الحـرب 

����سن ابن الشيخ وكان الناهض بالجزائريين الشيخ ح األسدي شيخ  ��

خمدت تلك الثورة على يـد القائـد محمـد    	� و ،الجزائر وأميرها المتبوع

قـاطن   )٣(ن بــ(الجيجاني) فاضل باشا الداغستاني المعروف عند العـراقيي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتسلّم فـي عـرف ذلـك العهـد هـو مـن يقـوم مقـام المتصـرف الـذي اتّخـذ بعـده،              )١(
والمتصرف هو حاكم اللواء المعروف يومئذ بالمتصرفية، وهو في مقامه ولوائه يمثّـل  

بأمر شـاهاني وقـد نيطـت بـه شـؤون اإلدارة ومصـالح الماليـة         ��
 وال يتعين  ،)الوالي(
مور الشرطة والحسبة، وينفّذ األحكـام المدنيـة والجنائيـة، وقبـل ذلـك كـان الـذي        أُ و

  والمسلم (كالهما وزان محدث) (ل. ع) )المحصل(يقوم بهذه الوظائف األخيرة 
  (ل. ع) م.١٨٩٥كانت في سنة  )٢(
ن (وزان سـبب) أو  چچبجيمين فارسيتين مثلّثتي النقط)، وأحسن منها ان (چيچال )٣(

ان (بجيمين فارسيتين وألفين بعدهما) قبيلة من قبائل داغستان في كوه قاف چاچ
ــدنا إ لفظــة جاجــان تصــحيف جوجــان جمــع جــوج أي    �
 (أي قفقاســية). وعن

← 
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 ولكن اإلصالح الـذي نهـض بـه    ،وبيته معدود من أعاظم بيوتها ،بغداد
  ولم يكن حسماً حقيقياً.  ،كان يشبه تغطية المرجل الفائر

)9?�� @( 
  ]٥٢٦/ صآذار) العدد التاسع -١٩٢٧[السنة الرابعة (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

يأجوج، وقد عرف العرب أجدادنا كل هذه القبائـل المختلفـة فـي تلـك الـديار      
باسم قوم يأجوج ومأجوج، وهم أصحاب شجاعة وفراسة وشـهامة قلّمـا يشـاهد    

  مثلها في سائر األقوام الجبلية. (ل. ع)
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La Petite dynastie d´ Afrosiab. 

أن يفتحوا البصـرة مرة ثانية، م) اضطر العثمانيون ١٦٦٧هـ ١٠٧٨في سنة (
ياس باشا والي بغداد، ولكـن البصــريين   كان دخولهم األول إليها على يد إو

ــراك وأ  ــل األت ــى عام ــوذ حســين باشــا آل   انتقضــوا عل ــك بنف خرجــوه؛ وذل
فراسياب، فكر عليهم األتـراك وفتحـوا البصــرة، وانهـزم حسـين باشـا بعـد        آ

في هـذه الحـرب أوالً بيـد مرتضــى      حروب شديدة، وكانت القيادة التركية
باشا والي بغداد، فتغلّـب مرتضـى باشـا وانهـزم حسـين باشـا إلـى األطـراف،         
ولكن أهل البصرة انتقضوا على مرتضى باشا فانكفأ هارباً من البصـرة، وعـاد  
حسين باشا إليها، ثم كانت القيادة التركية بيد إبراهيم باشا والي بغداد أيضـاً،  

وأبلت الجزائر بالًء حسناً في هذه الواقعة، وانحسم األمر صـلحاً   فاشتد الهول
بين إبراهيم باشا وحسين باشا، ثم قصده األتراك بوزيره وصهره يحيـى آغـا،   
وفي هذه الثالثة انتهت والية آل آفراسياب، وانهـزم حسـين باشـا إلـى الهنـد      

نتيجـة   أهلهـا مـن  ، وفر وخربت الجزائر خراباً عاماً ،وتسلّم البصرة يحيى آغا
  وتفرقوا في نواحي خوزستان. ،هذه الحرب إلى بالد الحويزة
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وهذه المواقعة األخيرة دامـت أربعـة أشـهر، وكانـت حملـة العثمـانيين       
من أهـالي الصـباغية:    اماً، قال السيد نعمة اهللا الجزائريوجيشهم له ،شديدة

لعـة (قلعـة الحصـار)    فكانوا يرمون الق إلينا جيش السلطان محمد الرابعدنا «
  . »كلّ يوم ألف مدفع، وكانت األرض ترجف من تحت أقدامنا

ة) نسـبة إلـى علـي    وهذه القلعة التي ذكرها السيد نعمة اهللا هي (العليـ 
باشا آل آفراسياب، وقد كانت قـبالً قلعـة صـغيرة عنـد ملتقـى الرافـدين       

رنـة البلـد   وهذا هـو مبـدأ الق   ،وحولها رهط الجزائريين )١(رنة)سمى (القتُ
اًالمعروف اليوم، ولكن علي رفت بالعليد بناءها فعوزاد حسـين   ،ةباشا جد

خـرى  �� كلّ واحدة منها محيطة با ،باشا في تشييدها وصيرها ثالث قالع
جوانبهـا الشـط، وبالجانـب     ةوبينهما فرجة صالحة للمقاتلة، ويحيط بثالث

بسـاط آل آفراسـياب اسـترجعت     يوِا طُـ الرابع خندق وعليه سدود، ولم
ل (القرنة).اسمها األو  

Vh^é‰]†Êa�Ùa�í¶†i� �

إلى موضع في شمالي  ، نسبةًيعرف بالديري )٢(كان أبوهم آفراسياب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرافدين يقترنان عندها، وكتابة بعضهم لها بصورة قورنة على  �� سميت القرنة أل )١(
  لطريقة التركية غلط شنيع. (ل. ع)ا

آفراسياب كان ابن الوزير حسين باشا والي البصرة، وآفراسياب ولد فـي الـدير،    )٢(
← 
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عرف بالديـزعم بسـطاء    )١(ير، وفي ذلـك الموضـع كانـت منـارة    البصرة ي
في  الحويزيالعقول أنّها من بنايات الجن، وذكر عبد علي بن رحمة اهللا 

أهـل الـدير    ��� و ،آفراسياب من بقايا آل سـلجوق  ��� كتابه (قطر الغمام) 
آفراسـياب كـان    ��� سرة (العائلة) �� أخوال آفراسياب، ومنشأ إمارة هذه ا

فانتقض أهل البصـرة علـى علـي باشـا      ،اب الجند في البصرةكاتباً من كتّ
ــد عطــاء الرومــي (أي التركــي)، فعجــز هــذا عــن إ الحــاكم  أرزاق الجن

في  ،)٢(فباع البصـرة من آفراسياب بثمانية أكياس رومية ،المحافظين عليه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 
في الحاشية) هذه الحاشـية   ٦٠: ٣والدير هنا هو دير الدهدار (راجع هذه المجلّة 

  وما بعدها للمجلّة.
، وكانـت فـي السـابق منـزالً ومـاًء      المنارة التي يشير إليها الكاتب هي المنجشانية )١(

لمن يخرج من البصرة قاصداً مكّة، وكانت حـداً بـين العـرب والعجـم فـي أول      
عهدها بالبناء، وكانت بظاهر البصرة قبل أن تخط هذه الحاضرة، وبها طربال مثل 

)، ينسب إلى منجش مولى قيس بـن  ٥٢٠: ٤طربال العذيب، راجع هذه المجلّة (
ن خالد وبه سميت المنجشانية، وكانـت فـي الجاهليـة مسـلّحة     مسعود بن قيس ب

لقيس بن مسعود، قال أبو عمرو بن العالء: كان قيس بـن مسـعود الشـيباني علـى     
الطف من قبل كسرى، فهو اتّخذ المنجشانية على ستّة أميال من البصرة، وجرت 

  على يد عضروط له يقال له: منجشان، فنُسبت إليه. 
  الرأي هو األرجح (راجع معجم البلدان لياقوت). هذا �� وعندنا أ

)٢(           ى الكـيس الرومـيويسـم ،وكـيس مصـري الكيس علـى نـوعين: كـيس رومـي
بالكيس الديواني أيضـاً، وكـان مبلـغ كـلّ واحـد مـن هـذين الكيسـين يختلـف          
← 
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عملــة تركيــة كانــت رائجــة فــي ديــة وهــي محم -) ٣٠٠٠كــلّ كــيس (
وتــرك البصـــرة آلفراســياب وخــرج مشــترطاً عليــه أن ال يقطــع  -العــراق

ه ذلك الروميإلى اآلستانة. )١(الخطبة من اسم السلطان، وتوج  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 
الغالب كان مبلغ الكيس الرومـي   �� أ ��� باختالف سعر القرش والبالد واألزمان، 

رش، أما المحمدية فكانت نقوداً منسوبة إلـى محمـد الثـاني سـلطان آل     ) ق٥٠٠(
م)، وكانـت قيمتهـا نحـو نصـف     ١٤٥١عثمان الذي اعتلـى أريكـة الملـك سـنة (    

ون كلّ إحـدى  دي مسقط يعفرانك ذهب، ومع الوقت انحطّت أيضاً، وكان أهال
يف ثنيان عشرة محمدية ونصف بسعر ريال، وقد ذكر لنا صديقنا الحاج عبداللط

) محمدية ونصفاً، ٤٦٢٤) بلغت األلف ربية (١٩١٨في شهر حزيران من سنة ( �� أ
أربعة آالف وستمائة وأربعاً وعشـرين محمديـة ونصـفاً، والمسـقطيون يقسـمون      

(بياء خفيفـة فـي    ، ويجمعون الغازي على غوازي)غازيا(المحمدية إلى عشرين 
اآلخر)، وقد يتّسعون في معنى كلمة الغازي فيطلقونها على الـدراهم مهمـا كـان    

وسـعر  نوعها على حد ما يستعمل العراقيون بهـذا المعنـى كلمـة فلـس وفلـوس،      
) ونصـفاً  ٤٦٢٤الربية يختلف باختالف سعر الفضة، فإذا كان األلـف منهـا يبلـغ (   

) ٤٩٠٠) ما يسـاوي ( ١٩١٩لف منها في سنة () بلغ األ١٩١٨في حزيران من سنة (
المحمدية كانت في زمـن آفراسـياب    �� أي نحو آنتين ونصف تقريباً، والظاهر أ

اشترى هذا الرجل البصرة وما فيهـا بـاثني عشــر     خمسين سنتيماً ذهباً، فيكون قد
  ألف فرانك ذهباً ال غير على أعظم تقدير، فتأمل.

بالد الروم، وكان العرب أجدادنا يريـدون بـبالد الـروم     المراد بالرومي من احتل )١(
في القرون المتوسطة البالد التي نسميها اليوم األناضـول أو بـر األناضـول، وإنّمـا     
سميت مضافة إلى الروم؛ ألنّها كانت بيد هؤالء األقوام حينما نزعهـا آل عثمـان   

ال سـيما فـي الحجـاز    من أيديهم، وبقي اسم الروم على األتراك في بالد العـرب  
← 
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وتوسع في بسط نفوذه في  ،م في البصرة آفراسياب وأحبته الناسفحك
 ،ومنع الجوائز التي كانت تتقاضـاها مـوالي الحـويزة مـن البصــرة      ،الجزائر

وكـان   م على الجانب الشرقي من شط العرب،ومنع الجراية التي كانت له
  م) واستمرت سبع سنين.١٥٦٦ - هـ١٠٠٥ابتداء حكومته سنة (
عامـاً، وقـد    ٤٥واسـتمرت حكومتـه    ،باشا ه ابنه عليثم حكم من بعد

تحـت فـي أيامـه كـلّ     كثرت في أيامه العوارف والرفاهية، وكان مظفّراً فُ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 
  ونجد إلى هذا العهد.

األندلسيين المسـلمين   ��� األندلس من أبناء الغرب  -,%��� ونقل دوزي عن أحد 
كانوا يسمون بنات النصارى روميـات، حينمـا كـانوا يأخـذونهن فـي الحـرب       
أسيرات فيتّخذونهن وصائف ويلزمونهن باإلسالم، وكانت أسماؤهن تختلـف  

مات العربيات، وكان يطلق على كلّ واحدة مـنهن أسـيرومية   عن أعالم المسل
بمعنى أسيرة، كما أنّهم كانوا يسمون الرجل من أسرى النصارى رومياً، ونقل 

الرومية كانت تمزج لـه   �� وقع على أ«أيضاً عن أحد كَتَبة العرب ما هذا نصّه: 
الماء في القرع الضيقة األفواه بدم الحيض، وهو لم يعلم من ابتداء مرضه إلى 
ذلك اليوم، فضرب الرومية ضرباً وجيعـاً، وكسـر القـرع التـي كـان يبـرد فيهـا        

  اهـ .< الماء
رؤبـة اتّخـذه فـي شـعره ليـدلّ بـه علـى         �� ومن غريب ما ورد في معنى الرومي أ

ل، فقد قال: تحدي الرومي من يك بيك، ويك بالفارسـية الواحـد،   الفارسي األص
لكن لما لم يستقم له الوزن أن يقول تحدي الفارسي قال تحدي الرومـي، وهـو   
من الغرابة بمكان قصي، وهـذا مـن غريـب تصـرف الشـعراء فـي مبـاني الكلـم،         

  عاملهم اهللا بالحسنى. (ل. ع)
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الجزائر بعد أن عجـز عنهـا جنـد السـلطان، وقصـده جـيش الشـاه عبـاس         
د فــي مقاومتــه حتّــى فشــل الجــيش    ،الصــفويفثبــت فــي وجهــه وتشــد
١٠٣٦ونكص راجعاً، وذلك سنة ( الفارسي.(  

ودامـت مـدة حكمـه     ،ثم حكم من بعده حسين باشـا آل آفراسـياب  
 ،سنة، ثم ختمت بزوال إمارة آل آفراسياب، وكان حسين باشا فاضال٢١ً

وكذلك في عهد أبيه، وكـان يميـل إلـى     ،راجت في عهده سوق األدب
ن آل آفراسـياب  وكـا  ،وبذلك اصطنع الـبالد ودانـت لـه الجزائـر     ،التشيع

إقطـاعيتهم امتيـازات    يحسبون أنّهـم ملـوك مسـتقلّون، وكانـت لهـم فـي      
روح االسـتقالل الحقيقـي كـان ظـاهراً، ولكـن لـم يكـن         �� �كبيرة حتّى 

مقضييه سعيه ووجـد  لإفأراد حسين باشا المجاهرة به، وسعى  ،اًاً به رسمي
غلـب مـرتين    ،فحـارب األتـراك ثالثـاً    ،عانة من الجزائـريين استحساناً وإ

فهـرب إلـى الـدورق، ثـم      ،وغُلب في الثالثة التي انتهت بخراب الجزائـر 
  إلى شيراز، ثم إلى الهند، وانكفأ هناك حتّى مات.

باشا آل آفراسياب في ديـوان ابـن معتـوق الـذي      وقد جاء ذكر لعلي
  امتدحه في قصيدته التي مطلعها:

 �Y�����a  �0"���y(  V����C�  V���� ��z�O ��� �̂ ��{|   
  �Y�,	Mx}  �~ v V� ���q�� �' ���������  �� �̂ ��{|  
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بلدة على شاطئ دجلـة البصـرة العظمـى، فـي زاويـة الخلـيج       «األبلة: 
البصـرة   �� الذي يدخل إلـى مدينـة البصـرة، وهـي أقـدم مـن البصـرة، أل       

ام عمر بن الخطـاب (رض)، وكانـت األبلّـ   ممدينـة   صّرت في أي ة حينئـذ
  . (ياقوت)»كسرى وقائدفيها مسالح من قبل 

واالسم قديم كان معروفاً في المائة الرابعة قبل المسـيح، وقـد ذكـره    
وقــد ذكــر عــن هــذه ،  Apologosالــة بصــورة أبلجــس الرح )١(نيــارخس

 Orteliusالمدينة أنّها مستودع بياعات خليج فارس، وقد وهم ارتليـوس  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائد أسـطول اإلسـكندر الكبيـر، وكـان      نيارخس: بحار اقريطشي شهير كان )١(
يطوي أيامه في المائة الرابعة ق. م . واشتهر برحلته التي طالت خمسة أشهر 
ملبياً طلب سيده اإلسكندر، وقد سافر من فوهة نهر هيد سبس (نهر جيلم في 
الهند) إلى الفرات، سائراً على ساحل جود روسية ( مكران الحالية) وقرمانيا 

دية)، وهذه هي الرحلة األولى التي قام بهـا أسـطول إغريقـي    وفارسة (فرسي
وكلّ ما نقل عن نيارخس من األنبـاء فـي ذيالـك     ق. م).٣٢٦في بحر الهند (

العصر موافق كلّ الموافقة لما جاء في كتب سلفنا ولمـا دونـه أبنـاء الغـرب     
   األقدمون.
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  ذا العهد.في ظنّه أنّها (تردن أو تردم أو تدمر) أي البصرة في ه
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ح للوافـد عمـارة   الجزيرة وفي ظهـر البصــرة الحاليـة، يلـو     على طف
ذلك هو البلد الـذي فيـه (مشـهد     ،قامت عليه مأذنة ضخمة، وأبراج سور

دة فيها مساكن وأسواق، وعماراتها من الجـصّ  يلَوهو ب ،الزبير بن العوام)
ة السـماء، جافّـة الهـواء،    طيبـة المنـاخ، نقيـ    لـى بسـاطتها  وهـي ع  ،واآلجر

  كغيرها من البالد العربية.
على مدينة البصـرة، وهـي علـى     وموقعها الهندسي كموقع برج مطلّ

دة يـ لَتلك المدينة المغمـورة بسـعفات النخـل الكثيـف، تراهـا ب      قربها من
ض جدت في ضواحيها بعمن الغرس، وربما و جرداء معراة في قفر خالٍ

دة يـ لَهذا العراء أكسـب تلـك الب   ��� نعم  أثالت تكثر في المهابط العربية.
 فروقاً محسوسة بين مناخها ومناخ البصـرة، فبينما يكون السـائح مغموسـاً  

ل التـي  في طبقات كثيفة من هواء البصرة المضغوط عليه بسـعفات النخـ  
ـ وقد تلد بوخامة ووبالة مـن البخـار المتصـاعد      عقدت عليها رواقاً كثيفاً

من البطائح والمناقع المكتنفة به من الوجـه البحـري القريـب منـه ـ تـرى       
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افـة  الزاهق الذي يفر من البصرة إلى برية الزبير كـروح تخلّصـت مـن كث   
الجسد وفاضت سابحة في الفضاء النقي حيث التربة رملية ذهبية، وحيث 
النسيم طلـق خفّـاق يتمـوج بعذوبـة، وحيـث النـور الوهـاج الـذي يـبهج          
القلب. نعم ال تكاد تولّي وجهك شطر بليدة الزبير فاراً من مدينة البصـرة  

  تشعر بأنّك قد تخلّصت من المرض إلى العافية.و �� �
الوافـد إلـى قصـبة الزبيـر جـواد فسـيحة تتخلّلهـا رحـب          أجل يشاهد

واسعة، والمساكن في الغالب ذات طبقة واحدة، وترى الجـواد متحـدرة   
تشبه وادياً ركبت علـى حافتيـه المسـاكن البـيض التـي طُليـت بـالجصّ،        

خ يأوي إليها كواصاص وأوبعدد هذه العمارة كانت خ��. والزوار  �(��
لـواث  نهم تجنّبـاً للنـاس وابتعـاداً عـن أ    الذين فضلّوا الهجـرة علـى مـواط   

  المدنية زهداً وعزلة.
يكثـرون فـي    نة الـذي ولئك المجاورين من العبيد النوبي�� وقد كان أكثر 

الجزيرة ومرابضها، وعلى أثر الحوادث الوهابية التي حصلت في نجد فـي  
غضون القرن الثالث عشر تغيـر موقـف مشـهد الزبيـر تغيـراً فجائيـاً، وذلـك        

ــينألمــرين ملهمــا  :همتخلــد إلــى  كثيــراً مــن البيــوت النجديــة التــي ��� أو
ابتعـدت فيـه عـن     ،هـا جعلت مشهد الزبيـر مهجـراً ل   السكينة وتحب العافية
ومـن ذلـك الحـين     ،فشيدوا فيه المسـاكن والبيـوت   ،قالقل نجد وحوادثها
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الحكومـة العثمانيـة حسـبت     ��� نهضت فيه العمارة الفخمـة، واألمـر الثـاني    
فأخـذت تحتـاط الحيطـة لنفسـها،      ،حساب زحـف الوهـابيين إلـى البصـرة    

قـت البلـدة   فطو ،مشهد الزبير كحصن للـدفاع عنهـا فـي ظهرهـا     ��� ورأت 
قطاعـات  امالً لها وأقطعته (تنومة) إحدى إوجعلت في البلدة ع ،بسور متين

البصـرة، ولكن لم يكن لذلك العامل أقـلّ نفـوذ، بـل كانـت إدارتهـا علـى       
وهي نظام بسيط وإدارة عربية تجري بالعـادات أكثـر مـن     ،قواعد المشيخة

البلـدان العراقيـة فـي    بلدة الزبير منحازة عـن   ��� كما وأن تجري بالقوانين، 
لـم   ،، كذلك هي منحازة في أخالقهـا وإدارتهـا وعاداتهـا   موقعها الجغرافي

ثها المتلووبقيـت محافظـة علـى مزاياهـا الفاضـلة       ،ة الجديـدة بأدناسـها  دني
نة بـين البصـرة الحاليـة    فكأنّك عندما تقطع تلك المسافة الهي ،وبزّتها العربية

تجد نفسك قد طفـرت طفـرة رجعـت     ،القديمةوبين بلدة الزبير أو البصرة 
بها إلى الوراء في التاريخ وإلى ما وراء قرون عديدة، فهـذه القصـبة قصـبة    

وكـان (السـلف) العربـي مـائالً بجميـع أطـواره        ،ون)(سلفية) وأهلها (سلفي
م)، وقـد انـدك   ١٨٠٢هـ) أي (١٢١٧وتاريخ تشييد السور يتّصل بعام ( ،فيها

  اليوم أكثره.

a@†è’ß�iŒÛ@ @

هو بعيد األمد في الظهـور، وقـد ذكـره الرحالـة ابـن بطوطـة، وكثيـر        
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هـذه   ��� غيره، واليوم ترى كتابة رقشت على صخرة في ذلك المشـهد، و 

دت بأمر السلطان سليم العثماني. البناية قد جد  

ومشهد الزبير عبارة عن حائط في رحبة من األرض ال يالصقها شيء 

لحائط متفـاوت، فمـن جهـة الجنـوب     من عمارة األهلين. وارتفاع ذلك ا

الث عشـرة ذراعـاً، ومـن جهـة الغـرب      والشمال مـن الحـرم والسـرحة ثـ    

لرحبــة والشــرق تســع أذرع، ولحــائط الجــامع أربعــة أبــواب: مــن جهــة ل

  ومن الشرق بابان. ،الجنوب والشمال بابان

يشاهد الداخل إلى الجامع بهواً واسعاً، وفي زاوية ذلـك البهـو ممـا    

قـودة علـى ضـريح الزبيـر بارتفـاع      قبلة شماالً قبة بيضـاء مع يلي جهة ال

متراً، وعلى الضريح مصطبة بارتفاع مترين يحيط بها شـباك خشـبي   ١٥

مستطيل بارتفاع ثالثة أمتار، هذا هو مشهد الزبير وهو عبارة عن حجرة 

الحـرم فينشـئ سـت     غير، وعمارة الجامع حـرم وسـرحة، أمـا   بسيطة ال 

متــراً، ٢٣سـتّة صــفوف مسـتطيلة طــول كـلّ صــف    ن أي يكــو ،أسـواق 

لكـلّ   ،سـوارٍ  ٦مـن الطابـاق ومجموعهـا     ،ويتخلّل تلك الصفوف سوارٍ

ــدة   ــفوف واح ــك الص ــن تل ــف م ــواري    ،ص ــك الس ــى تل ــودة عل ومعق

  .اسطوانات من الطاباق والجصّ

 ،متــراً ٣٠أمــا الســرحة فهــي عبــارة عــن صــفّين طــول كــلّ صــف 



 ١١٣  ................................................................  فات تاريخيةالفصل الثالث/ مقتط

 

معقود عليها سقف خشبي، وفي هذا الجامع مأذنة  معتمدة على سوارٍ
متراً تقريباً، وهناك بئـر لالسـتقاء    ٢٢مشيدة بالطاباق والجصّ بارتفاع 

أرض الجامع كانت منخفضة بمقـدار   ��� متراً، ويظهر  ٢٢منها عمقها 
  خمس زلف.

)9?�� @( 
]٢٧٥/ صالعدد الرابعنيسان)  -١٩٢٨[السنة السادسة (





 

 

�

 
 
 

ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@ @

òíŠè’Ûa@‰bj�þa@ @
 





 

 

� �

h†ÃÖ]�¼��»�]�×ÓÞc� �

ركّزت إنكلترا ثالثـة أعـالم فـي كـلّ مـن القـريتين اآلتيتـين، وهمـا:         
  القصبة والمنوحي، وكلتاهما داخل شط العرب. (عن الزهور) 

  ]٣٣/ صالعدد األولتموز)  -١٩١١[السنة األولى (

ì†’fÖ]�»�h]†Ş•]� �

مـور أقلقـت راحـة أهلهـا،     �� وقع في أوائل أيلول فـي البصــرة بعـض    
ملخّصها: أنّه هجم نحو عشـرين من األشقياء علـى السـوق نهـاراً، فنهبـوا     
بعض األموال، وقتلوا أحد التجار، وجرحوا آخر اسمه موشى كباى، بعد 

مناوشـة بـين هـؤالء اللصـوص      أن أخذوا منه خمسين ليرة، وقـد وقعـت  
اثنـان مـن الجنـد     ،وجند الدولة، فانجلت الواقعة عـن قتـل أربعـة رجـال    

واثنان من العماريط، وقُبض على خمسة من هؤالء األنذال مقلقي راحـة  
العموم، والتحقيق جارٍ فـي تتـبعهم واالقتصـاص مـنهم، والضــرب علـى       

  أيديهم، واستئصال شأفتهم.
  ]١٩٧/ صتشرين الثاني) العدد الخامس -١٩١١[السنة األولى (
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ì†’fÖ]�»�Ðè†u� �

محــل  -لنــار اســتعرت فــي المحــلّ األلمــاني ا ��� نمــى إلــى الريــاض 
الواقـع علـى    Robert Woenc Kars et Cieروبرت فـان كـاوز وشـركائه    

والجلـود   ،والعفص ،فكانت المحترقات شيئاً من الصوف -سيف البصرة
ألف ليرة عثمانية، وقد التهمت أيضـاً منـزل الحيـدر آباديـة      ١٤بما قدره 

  الراكب نهر العشّار، والخسائر مجهولة.
  ] ٤٩٥/ صالعدد الثاني عشر آيار) -١٩١٢[السنة األولى (

ñŠ–jÛa@ìqìÈjß@ @

  هذه هي أسماء مبعوثي البصرة:
م بـك الكحالـة   ـ نعي٣ـ ابن عمه زيد بك ٢ـ السيد طالب بك النقيب ١

  ـ عبدالرزّاق أفندي النعمة.٥ـ الحاج عيسى أفندي اإلمام ٤
  ] ٢١٥/ صتشـرين الثاني) العدد الخامس -١٩١٢[السنة الثانية (

ñŠ–jÛa@ïÛaë@Ýî×ë@ @

ورد األمر بتعيين قائد الفيلق في حاضرتنا حضرة علي  رضا باشا الركـابي 
  كتب اهللا له السالمة.   ٢ت ٢٧وكيالً لوالية البصرة، وقد سار إليها صباح 

  ]٢٦٤/ صكانون األول) العدد السادس -١٩١٢[السنة الثانية (
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òîãbÔÜjÛa@lŠzÜÛ@ñŠ–jÛa@òãbÇg@ @

ألف  ٣٦عانة في البصرة وبعض البالد العربية في بحر فارس بلغت اإل
  ليرة، ولعلّها تزيد بعد قليل. 

  ]٣٦٣/ صشباط) العدد الثامن -١٩١٣الثانية ([السنة 

ñŠ–jÛa@¿@laŒyþa@Þbjy@âČŠ–m@ @

اتّفق أشراف البصـرة وزعماؤها وأعيانهـا علـى أن يتركـوا األحـزاب     
السياسية علـى اخـتالف أنواعهـا، وأن ال ينتمـوا إلـى حـزب أو جماعـة،        

  وتعاهدوا على أن يكونوا يداً واحدة عاملة في حفظ الوطن وسالمته. 
  ]٤٢٢/ صآذار) العدد التاسع -١٩١٣لسنة الثانية ([ا

æbÔÜjÛa@lŠ§@´íŠ–jÛa@òãbÇg@ @

بلغت إعانة البصـريين إلى هذا الشهر أربعين ألف ليرة بهمـة عطوفـة   
  السيد طالب بك النقيب، واألمل أنّها تزاد فتبلغ الخمسين ألفاً! 

  ]٤٧٤/ صنيسان) العدد العاشر -١٩١٣[السنة الثانية (

@òjÛbİß�ý•⁄bi@´íŠ–jÛa@ @

آذار اجتمـع أشــراف البصـــرة وأعيانهـا فــي دار الســيد    ٦نهـار الخمــيس  
طالــب بــك النقيــب، وبعــد المــذاكرة فــي أمــر اإلصــالح وتشــخيص الــداء   
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ستانة على النتيجة، فألمع البصــريون  والدواء، قد رأى الجميع على إطالع اآل
عليهــا مــا يزيــد علــى  إلــى الصــدارة العظمــى ونظــارة الداخليــة إلماعــةً وقّــع

ثالثمائـة رجـل مـن أعيـان البلـدة، وأشـرافها، وتجارهـا، ورؤسـاء عشــائرها،         
  وقدموا صورة منها بمنزلة عريضة إلى مقام الوالية منتظرين اإلصالح.

  ]٤٧٥/ صنيسان) العدد العاشر -١٩١٣[السنة الثانية (

ñŠ–jÛa@¿@åßþa@Ýjy@laŠİ™a@ @

ى ما كانت تفعله في سابق العهـد،  أخذت عصابات األشقياء بالعود إل
�ولم تـزل الهجمـات تتـوالى علـى الـدور و      ��، وقـد وقعـت عـدة    �(/

ف لها كـلّ عاقـل ال سـيما فـي هـذا      س��  ،حوادث فيها وفي أبي الخصيب
  العصـر وفي مثل هذه المدينة. 

  ]٤٧٦/ صنيسان) العدد العاشر -١٩١٣[السنة الثانية (

ñŠ–jÛa@¿@ÉîÄÏ@ÝnÓ@ @

األشـقياء رصاصـاً علـى فريـد بـك آمـر موقـع البصــرة          أطلق بعض
ف الناصرية وبديع نوري بك الجابريـا   فمات ا ،متصرل حـاالً، وأمألو

بعد بضع ساعات ولم يعرف الجناة، وكانت وفاتهما نهـار   الثاني فتوفّي
  حزيران. ٢٠الجمعة 

  ]٥٦/ صتموز) العدد األول -١٩١٣[السنة الثالثة (
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ñŠ–jÛa@ïÛaë@ÞŒÇ@ @

في نحو األسبوع الثالث من شهر تموز عزل عالء الدين بك الدروبي 
  نيطت األشغال باآلمر عزّت بك.�� و ،والي والية البصـرة عن منصبه

  ]١٥٦/ صأيلول) العدد الثالث -١٩١٣[السنة الثالثة (

ñŠ–jÛa@ñëŠq@�–ß@òã‹‰@paì�c@µg@ @

منهـا   شـمالية والية البصـرة في الجهـة ال دقيقة من مقر  ٤٠على مسافة 
 ى (الصبخاية) يقطنها خليط من عشائر الغـراف، يبلـغ عـددهم   محلّة تسم

ونشاط وعمل دائم؛  وكلّهم أصحاب جد ،نحو األلفين من ذكور وإناث
ألنّه حالما يسفر الصباح عن وجهه الصبيح ينتشرون في المدينة للتحميل 

ن يـأتي المسـاء   وبعضهم للبيع والشراء إلى أ ،والبناء والخدمة في البيوت
  ) بيت أكثرها صرائف.٧٠٠فيعودون إلى محلّتهم، وفيها نحو (

أما معدل كسبهم اليومي فيقدر بربيـة واحـدة لكـلّ واحـد (أي نحـو      
) ربية على األقل، ٢,٠٠٠فيكون ربح الجميع في اليوم الواحد ( ،فرنكين)

منـه  ولئـك الحـراص ال يصـرفون    ��  �� وهذا المبلغ ال يصـرف بل يذخر أل
إذ يعيشون من فضالت البيوت ومن الطعام التافـه كالسـمك    ،فلساً واحداً

  اليابس الزهيد الثمن وغيره.
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        حـامالت علـى رؤوسـهن تـراهن وإذا عادت نسـاؤهم إلـى منـازلهن
حطباً للوقود التقطنه في طريقهن من هنا وهناك، وعلى هذا الوجه يكون 

  ف ليرة عثمانية.) أل٥٠ية أو (پ) ألف ر٧٢٠دخلهم السنوي (
خرى للتكسب والجمع، وذلـك إذا أثـرى أحـدهم ذهـب     �� ولهم طرق 

ناسـب حالـه، ومـن الغريـب     ، وعـاش عيشـة ت  اف مسقط رأسـه إلى الغر ��� 
�سكّان (الصبخاية) التي أصبحت من أكبر  البصرة، وفيها كثيـر مـن    ���

  ة مطلقاً.البيوت المبنية بالطين ليسوا مكلّفين بشيء من التكاليف األميري
أشغال البصرة وتجارتها وسائر أعمالها متوقّفة عليهم، ولو أنّهـم   ��� نعم 

انقطعوا عن األعمال يوماً واحداً لتوقّفت رحاها، لكن على كلّ حال يجب 
أن تكون المصلحة متبادلة المنافع بين الطرفين ليكون التـوازن علـى وجـه    

٦٣د وهو الموفق. (عن الدستور بتصرف قليل العد سوي(  
  ]١٥٧/ صأيلول) العدد الثالث -١٩١٣[السنة الثالثة (

kÛb�@†Čî�Ûa@bía†ç@ @

لقاء الفساد بين مرجفون كثيرون في بغداد غايتهم إ في هذه األيام
روا منه القلوب وأشاعوه من أخبار هـدايا  قوم وقوم، ومن جملة ما نفّ

السيد المذكور  ��� السيد طالب من آل النقيب في البصـرة، وقد قالوا 
) ليـرة عثمانيـة وعشـر    ٨٠٠أرسل مع المالزم الوطني محمود أفندي (
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ساعات من ذهب ليهديها إلى بعض رجال بغداد استمالة لقلوبهم إلى 
  السيد البصري. 

ــن هــذه الســاعات      ــيهم بســاعة م ــم عل ــذين أنع ــة ال وكــان مــن جمل
ـ   ،عبدالرحمن باشا الحيدريـا سد الفاضـل    ولمعـن حقيقـة   ئل هـذا السـي

الساعة ال يقبلها أحـد خـدمي    ��� و ،هذا يعد إهانة لمقامي ��� قال:  ،األمر
إذا كان وراءها مثل هذه الغاية الذميمة، فكيف بـي وأنـا مـن بيـت علـم      

ولـي األمـر أن يطلعـوني    �� عريق في الشـرف والسؤدد، ولهذا أطلب إلـى  
اعة مثـل هـذه   مـه نتيجـة إشـ   علّ�� قـيم عليـه الـدعوى و   �� على اسم المخبر 

  األراجيف، فلم يسمع بعد ذلك للخبر المذكور ما يقلق الخواطر.
  ]٢٧٢/ صتشرين الثاني) العدد الخامس -١٩١٣[السنة الثالثة (

òíŠ–jÛa@�ý•⁄@òîÈº@wßbãŠi@ @

   د طالـب بـك الرافعـيمـن آل   في البصـرة جمعية إصالح رأسها السي
جـري عليهـا   ) الخطـة التـي ي  ٦٨٥النقيب، وقد نشـر الدستور فـي عـدده (  

  تتوخّاه هذه اللجنة. للبلوغ إلى المقصد الذي
أن يكون وطننا العزيـز ملكـاً   «ولى: �� ، ومادتها ا٢٨وقد بلغت موادها 

  . »عثمانياً خالصاً تحت راية الهالل
خـرى  �� هـذه الجمعيـة هـي فـرع لجمعيـة       ��� ويقال في موطن آخر 
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أكبر منها، كما لها فروع في ديار مختلفة وكلّها ترمي إلـى اإلصـالح،   
وال نعلم إذا كانت تثبت ثباتاً راسخاً في مطاليبها أو ترجع عن قصـدها  

  بعد أيام قليلة.
  ]٢٧٣/ صتشرين الثاني) العدد الخامس -١٩١٣[السنة الثالثة (

Š–jÛa@õb−c@¿@kèäÛañ@ @

ــقي [...]    ــم الش ــول هج ــهر أيل ــر ش ــو أواخ ــي نح ــراب   *ف ــى األع عل
م البطوط)، ونهب منهم طائفة مـن الجـواميس   �� المعروفين بالمعدان في (

وقبــل أن يهـرب بالغنيمــة بــادره األعـراب بــإطالق البنــادق،    ،(الجمـس) 
فتركها وفر هارباً بعد أن قتل أربعاً مـن تلـك الماشـية، وبعـد ذلـك هجـم       

  ونهب تسعة حيوانات (دبش) من أهالي حمدان. على السدة
  ]٢٧٨/ صتشرين الثاني) العدد الخامس -١٩١٣[السنة الثالثة (

ñŠ–jÛa@¿@ŠànÛa@òaÜË@ @

في المائـة،   ٣٠يزيد النوع المعروف (بالسائر) عن العام الماضي بنحو 
ينقص بقدر هذا المبلغ أو أكثـر، وبِ  ولكن الحالوي  بقيمـة   يـع الحـالوي

ليرة، وكـلّ   ١٨١ ، والزهدي٢٠٠، والسائر ٣١٠ ، والخضـراويشامياً ٤٦٠
  شامياً ونصف عبارة عن ليرة عثمانية. ١٥

  ]٢٧٨ص تشرين الثاني) العدد الخامس/ -١٩١٣[السنة الثالثة (
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ñŠ–jÛa@õbäîß@ @

) سـفينة  ٢٥٠( :حصاؤه) ما هذا إ١٩١٢ـ   ١٩١١ها في سنة (دخل ميناء
) ١٨٠كان يقابلها في العـام الماضـي (  اً، ) طن٣١٩,٢٣٤ّتجارية محمولها (

) ١٨٢اً، وكانـت السـفن اإلنكليزيـة العلـم (    ) طنّـ ٢٦١,٠٣٥سفينة شحنها (
  اً.) طن٢٢٩,٩٧٨ّ) سفينة شحنها (١٦٥بإزاء ( ،اً) طن٢٧٤,٤٤٤ّمحمولها (

  ]٢٧٨/ صتشرين الثاني) العدد الخامس -١٩١٣[السنة الثالثة (

ñŠ–jÛa@�Ø¾@Éí‰@ @

) ألفـاً  ٣٥٠الكمرك) السنوية فـي البصــرة مـن (   يبلغ دخل الممكس (
  ) ألف ليرة عثمانية.٤٠٠إلى (

  ]٣٣٢/ صتشرين الثاني) العدد السادس -١٩١٣[السنة الثالثة (

ñŠ–jÛa@†öaŠu@ @

كثيراً ما تحاملـت جرائـد البصـرة علـى الحكومـة الحاضـرة وافتـرت        
ظـارة  عليها بمـا ال يخطـر ببـال، وانتهـى إلينـا أن قـد ورد نبـأ برقـي مـن ن         

جميع الجرائد الموجودة هنـاك،  الداخلية إلى والية البصـرة مفاده إقفال 
  بمنح امتياز فتح أي جريدة كانت. (عن الزهور)  والضن

  ]٣٣٦/ صتشرين الثاني) العدد السادس -١٩١٣[السنة الثالثة (
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�iŒÛa@¿@đ…bã@ @

حسـن  افتتح بعض أهالي بلدة الزبير نادياً اتحادياً رئيسـه األول عبدالم 
  باشا الزهير. 

  ]٣٨٨/ صكانون الثاني) العدد السابع -١٩١٤[السنة الثالثة (

†í†¦a@�iŒÛa@�ßc@ @

   ــري ــك المش ــد ب ــر محم ــر الزبي ــازل أمي ــر    تن ــي الزبي ــارة ف ــن اإلم ع
  .لعبدالمحسن باشا الزهير المتقدم ذكره

  ]٣٨٨/ صكانون الثاني) العدد السابع -١٩١٤[السنة الثالثة (

@¿@ÝnÓë@kèãkî–¨a@ïic@ @

نكلتـرة  على سفينة شـراعية لرعايـا دولـة إ    ٢ت ٢٥هجم لصوص في 
كانت راسية بالقرب من ممكس أبي الخصـيب، وقتلـوا ربانهـا وجرحـوا     

وفــروا إلــى كــوت  ،وأخــذوا مــا وجــدوه فيهـا مــن النقــود  ،أحـد نونيتهــا 
  العضيمي وانضموا إلى أتباعه هناك. 

للقــبض علــيهم فــأبوا  فأرســلت علــيهم الحكومــة طائفــة مــن الجنــد 
االنقياد، بل قابلوا العساكر بإطالق الرصاص، وبعد أن ضيق هؤالء عليهم 

فيعـود هـؤالء    ،الخناق فروا الى البرية، ريثمـا يعـود العسـكر إلـى موطنـه     
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  العصاة إلى منكراتهم المألوفة منذ سنين.
  ]٣٩٠/ صكانون الثاني) العدد السابع -١٩١٤[السنة الثالثة (

�@†Čî�ÛakîÔäÛa@Ùi@kÛb@ @

الحكومة عرضـت علـى السـيد طالـب      ��� نشرت جرائد مصر والشام 
 ،فرفض وأبى الذهاب إلى اآلستانة ،بك النقيب منصباً في مجلس األعيان

  كما أنّه استعفى من النيابة في مجلس المبعوثين. 
  ]٤٤٣/ صشباط) العدد الثامن -١٩١٤[السنة الثالثة (

�iŒÛa@�ßc@ @

أمير الزبير إلى كرسي إمارتـه بعـد أن تنـازل     المشريعاد محمد بك 
  عنه لعبدالمحسن باشا القرطاس.

  ]٤٤٨/ صشباط) العدد الثامن -١٩١٤[السنة الثالثة (

gë@kîÔäÛa@Ùi@kÛb�Þìİ�ÿÛ@émbãbÇ@ @

تبرع السيد طالب بك بسبعمائة ليرة إعانة ألسطول الدولة، فدفع منهـا  
لــذين ذهبــا إلــى كلّيــة اآلســتانة ) عــن نجليــه ال٢٠٠) عــن نفســه و(٥٠٠(

وجمــع ألفــي ليــرة مــن  ،الفرنســية، وهمــا نجــم الــدين بــك وتوفيــق بــك
  البصـريين خدمة للدولة وإعانة ألسطولها.

  ]٤٤٨/ صشباط) العدد الثامن -١٩١٤[السنة الثالثة (
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þa@òãbÇgñŠ–jÛa@¿@Þìİ�@ @

  ) ليرة عثمانية بسعي السيد طالب بك النقيب.  ٥٠٠٠عانة (بلغت هذه اإل
  ]٥٠٤/ صآذار) العدد التاسع -١٩١٤[السنة الثالثة (

kîÔäÛa@Ùi@kÛb�@†Čî�Ûa@‰ì’äß@ @

علـن مـع كمـال الفخـر     �� «: 2��01 نشر المومأ إليه منشوراً هذا حرفه على 
تشــريك فقنــا) فــي أمــر تّاإلــى عمــوم أهــالي الواليــة والملحقــات بأنّنــا قــد (

ا روحــاً واحــدة وجســداً واحــداً (كــذا)؛ ألجــل إعــالء شــأن المســاعي كأننــ
رت صداقتنا (رسمياً) ولم يبق(خالف) بيننـا   وشوكة حكومتنا السنية التي قد

وبين الحكومة السنية بأي صورة كانت، وقد زال ما كـان مـن سـوء التفـاهم     
ة دولتنـا األبديــة،  وصـرنا كلّنــا كتلـة واحــدة نعمـل علـى ســعاد     ،زواالً قطعيـاً 

  ونسعى في محافظة وحدتنا العثمانية بكلّ قوانا حتّى ال يبقى منّا فرد واحد.  
  ). ١٣٣٢ربيع األول سنة ( ٧وللبيان حررت الكيفية وأعلن ذلك في 

  الختم: نقيب زاده السيد طالب.
> �s��s�� �*���E���� − ����� M���� =;��"R� A���D 

@ïÛaë@b‘bi@ÕöbÏ@æbàîÜ�ñŠ–jÛa@ @

  وأخذ يعمل بوظيفته. ،آذار ٢وصل إليها في 
  ]٥٦٠/ صنيسان) العدد العاشر -١٩١٤[السنة الثالثة (
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åí‰bîİÛa@�îjÛ@´íŠ–jÛa@òãbÇg@ @

) ٥٠٠بلغت إعانة البصريين لبيتي الفقيدين الشهيدين فتحي وصادق (
  دفع خمسها السيد طالب بك النقيب. ،ليرة عثمانية

  ]٦١٥/ صآيار) العدد الحادي عشر -١٩١٤[السنة الثالثة (

‰b’ÈÛa@Šèã@Þì�@ @

  ) متر. ٦٠٠٠فبلغ ( ،قيس طول نهر العشّار في البصـرة
  ]٦١٦/ صآيار) العدد الحادي عشر -١٩١٤[السنة الثالثة (

māa‰c@òîãb½þa@ò×Š’ÜÛ@ @

ابتاع أحد تجار البصرة قطعة أرض بجوار المحطة األلمانية التـي فـي   
تلــك األرض ابتيعــت  ��� ألــف ليـرة، ويقــال   ١١كـوت اإلفرنجــي بمبلــغ  

  لحساب شركة سكة حديد بغداد األلمانية.
  ]٦١٦/ صآيار) العدد الحادي عشر -١٩١٤[السنة الثالثة (

�bj–Ûa@�b�@ƒî’Ûa@�ßþa@ @

  ان، ولعلّ هناك غاية خفية. نزل بعشائره على سفو
  ]٦٧٠/ صحزيران) العدد الثاني عشر -١٩١٤[السنة الثالثة (
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ñŠ–jÛa@¿@ŒîÜØã⁄a@ @

وفـي قمتـه    ،وضعت إنكلترة في البصرة سفينة كبيـرة فيهـا دقـل عـالٍ    
قنديل ينار ليالً إلضاءة مدخل البصـرة الخطر على البـواخر القادمـة مـن    

  أسفل الخليج الفارسي.
  ]٦٧١/ صحزيران) العدد الثاني عشر -١٩١٤الثالثة ([السنة 

æaìÐ�ë@�iŒÛa@´i@…aŠ¦a@ @

كثر الدـاً مـن نبـات ذلـك       بى بين الزبير وسفوان، وقد رعـى شـيئاً جم
  فأقلق خواطر البادية. ،الصقع

  ]٦٧١/ صحزيران) العدد الثاني عشر -١٩١٤[السنة الثالثة (

æýj’Ûa@ @

وهي موضع على مسـافة سـاعتين    نزلت عشيرة الشبالن على كويبدة،
  من الزبير.

  ]٦٧٢/ صحزيران) العدد الثاني عشر -١٩١٤[السنة الثالثة (

ČïÜÇ@òßŠÓ@ @

ابتاع حمد السعدون من عبدالمحسن الزهيـر ربـع مقتنياتـه مـن قرمـة      
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بسبعة آالف ليرة عثمانية.  علي  
  ]٥٦/ صتموز) العدد األول -١٩١٤[السنة الرابعة (قبل الحرب)، (

òîËa†ÐÛa@ @

واشـــترى حضـــرة الشـــيخ مبـــارك الصـــباح جميـــع أمـــالك زوجـــة 
عبدالوهاب القرطاس التي في أرض الفداغية من ضواحي البصـرة بمبلغ 

  أحد عشـر ألف ليرة. 
  ]٥٦/ صتموز) العدد األول -١٩١٤[السنة الرابعة (قبل الحرب)، (

�iŒÛa@µg@õb½a@òÛb�g@ @

ع الماء من شط العرب إلى بلدة الزبير.ني عبداللطيف باشا المنديل بجر  
  ]١٠٨/ صآب) العدد الثاني -١٩٢٦[السنة الرابعة (

ñŠ–jÛa@¿@òîz–Ûa@òÛb§a@ @

بلــغ عــدد الوصــفات التــي وصــفها أطبــاء البصــرة فــي شــهري آيــار   
  ) كان ثلثاها للمصابين بالبرداء (المالريا).١٠,٥٠٠وحزيران (

وز مـا وزنـه ألـف ليـرة، دع     تمـ  ٢٠وبلغ مقدار الكينة التي استعملت إلى 
  عنك علب (االيزينوفيلس) التي بلغ مجموعها ألفين. (عن األوقات العراقية)

  ]١١٥/ صآب) العدد الثاني -١٩٢٦[السنة الرابعة (
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æaŠíŒy@òíbèã@¿@ñŠ–jÛa@òîÏŠ–nß@¿@ @

• تركيـب  برع في البصـرة، وشُـ   كمل مغسل مستشفى مود التذكاري
  أنابيب المياه فيه.

  في اللواء. إصالحات مختلفة في عدة طرق ومباننجزت ��  •
 ،غرفة في الصرح الجديد في الكبائش (الجبـايش)  ١٢تم تسقيف  •

  والعمل سائر سيراً حسناً.
  واألعمال تجري بنشاط لتسوية طريق الشطرة. •

  ]١٨١/ صأيلول) العدد الثالث -١٩٢٦[السنة الرابعة (

ñŠ–jÛa@¿@ÕíŠy@ @

فالتهمت  ،حدى القهوات في محلّة الخندقفي موقد إ شبت النار ليالً
فأحرقـت   ،النيران القهوة، ثم اندلعت ألسنتها إلى الحوانيت المجاورة لها

  ثالثة منها، وفي اآلخر تمكّن رجال اإلطفاء من إخماد أنفاسها. 
  ]٢٤٤/ صتشرين األول) العدد الرابع -١٩٢٦[السنة الرابعة (

õa‰ì‘bÇ@¿@òíŒÈnÛa@áî�aŠß@ @

!�تهد الكبير حضرة أصدر المج ��3��    ـد حسـين القزوينـيمحم  النـائيني 
  في هذه السنة فتاوى وجهها إلى أهالي البصرة وما واالها، دونك خالصتها:
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جواز خروج مواكب العزاء في أيام عاشوراء ونحوهـا إلـى الشـوارع     -١
مع وجوب تنزيه هذا الشعار من الغناء واتّخاذ آالت اللهو، واجتنـاب  

  والتزاحم.التدافع 
جواز اللطم باأليدي على الخـدود والصـدور، والضــرب بالسالسـل      -٢

  يسير. �4 على األكتاف إلى حد اإلحمرار واالسوداد، بل إلى خروج د
ادة عنـد  جواز اتّخـاذ التشـبيهات والتمثـيالت التـي جـرت عليهـا العـ        -٣

قامتهــا العــزاء والبكــاء منــذ قـــرون،     الشــيعة اإلماميــة فــي حــين إ    
  أثناء التمثيل.في ء الرجال لباس النساء ) لمدة من الزمن وجواز(إرتدا

جواز اتخاذ الـدمام (وهـو ضـرب مـن الطبـل الكبيـر) فـي المواكـب          -٤
  إن لم يقصد منه اللهو والسرور. ،المذكورة في إقامة العزاء

  ]٣٠٤/ صتشرين الثاني) العدد الخامس -١٩٢٦[السنة الرابعة (

ñŠ–jÛaë@Ý•ì½a@¿@ñ‰b£@bnÏŠË@ @

الواحـدة فـي الموصـل     ،نشئت غرفتا تجـارة بعـد غرفـة تجـارة بغـداد     �� 
  والثانية في البصرة، وذلك في شهر تشرين األول اقتداًء بما فعلته العاصمة. 

  ]٣٧٤كانون األول) العدد السادس/ -١٩٢٦[السنة الرابعة (

ñŠ–jÛa@¿@òÛŒÛ‹@ @

شعر البصريون في نحو الساعة السادسة مـن مسـاء االثنـي عشــر مـن      
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ة مـن  هنيهـ  ��� ) بزلزلة خفيفة لم تدم ١٩٢٧تشرين الثاني من هذه السنة (

  حدث أضراراً. ولم تُ ،الزمن

  ]٤٦٠/ ص) العدد الثامن١٩٢٧[السنة الخامسة (

ß@òšî�a@Þaë‹ñŠ�–jÛa@å@ @

الهيضة زالت من  ��� أذاعت لجنة التجارة البريطانية منشوراً قالت فيه: 

لها أثر. ميناء البصرة ولم يبق  

  ]٥١٠) العدد الثامن/١٩٢٧[السنة الخامسة (

…b–nÓüa@ @

مجلّــة شــهرية اقتصــادية مصــورة تبحــث بالتجــارة (كــذا) والصــناعة 

بـدل   ،ول: بـديع شـوكت  من. المدير المسؤص بقطع الثّ ٥٢والزراعة في 

بعـت بالمطبعـة   طُ ،روبيـات فـي كـلّ مكـان    ١٠االشتراك عن سنة كاملـة  

  ار، (كذا) بصرة (كذا).الوطنية عشّ

 ��� هذه المجلّة تصدر في البصرة بعربية خاصّـة بهـا وعبـارات ال يعرفهـا     

فـتح مغلقهـا فـي الحاشـية لكـي ال يحـرم       وتحتاج إلى أن ي ،بعض البصـريين

فنحثّ الناس على مطالعتها. يس من ذلك الثغر العربي القديم،ل نفوائدها م  

  ]٢٩٩/ صنيسان) العدد الرابع -١٩٢٨[السنة السادسة (
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@ñŠçbÄßب
ّ
@ñŠ–jÛa@¿@Ñî�Ûa@ò�‰†ß@طال @

وقع سوء تفاهم بين مدير المدرسة جاسم أفندي شوقي وبين المدرس 
عبدالواحد أفندي، فرأى مدير المعارف لمنطقة البصـرة مـن المناسـب أن    

خرى حسماً لكلّ نزاع، فلما لم يحضر �� إلى مدرسة  ستاذ المذكور�� ينقل ا
نيسان وعلم الطلبة من مدير المعارف أنّه  ٧عبدالواحد أفندي في صفّه في 

وسمعوا منه أنّهم مخيـرون بـين البقـاء والخـروج،      ،ال يعود إليهم ليدرسهم
، ثم الصف الرابـع، ثـم خمسـة    ٧٣خرج تالميذ الصف الخامس وعددهم 

ــف ا  ــن الص ــالطرق    م ــاهرة ب ــاموا بمظ ــروجهم ق ــد خ ــاني، وعن ــث والث لثال
  الحرية. عراقي وهم (يهوسون) صارخين: لتحيوبأيديهم العلم ال

نيسان اجتمـع الطلبـة فـي المحـل      ٨وفي اليوم التالي وهو نهار األحد 
وســاروا فــي الطــرق  ،الــذي اتّفقــوا علــى تعيينــه وقــاموا بمظــاهرة ثانيــة  

ويلقـون المحفوظـات بحماسـة ال مزيـد      ،يدسون) وينشدون األناشـ (يهو
و قوا.عليها، ثمعدوا بإصالح ذات البين فتفر  

  ]٣١٩/ صنيسان) العدد الرابع -١٩٢٨[السنة السادسة (

ñŠ–jÛa@¿@òîÛb–Ðãüa@ò×Š§a@¿@òî±‰bm@ñˆjã@ @

لما رجع السر برسي كوكس المعتمد السـامي البريطـاني السـابق فـي     
وكـان قـد حضــر     ،)١٩٢١إلى مقامه في سـنة (  العراق من مؤتمر القاهرة
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وممثّالن للعراق جعفر باشا العسكري  ،المؤتمر المستر جرجل (تشرشل)
ــأ   ،والســـر ساســون حســقيل  ــر المعتمــد جماعــة مــن البصـــريين ب  �� أخب

الحكومـة البريطانيـة تنــوي تأسـيس مملكــة عراقيـة علــى رأسـها جاللــة      
ــ  ة بعــض البصــريين محبــي ق هــذه الفكــررالملــك فيصــل األول، فلــم تَ

ممــن يهمهــم جمــع المــال وحــب النعــيم والتلــذّذ بالرئاســة    ،االنفصــال
 ،فـذهب اثنـان مـنهم إلـى الســر برسـي       ،وتفضيلها على القومية الصـادقة 

ويودون أن  ،وأشعراه بأنّهما وجماعة من البصـريين يخالفون هذه الفكرة
صـولجان البريطـاني   فتبقـى فـي ظـلّ ال    ،تنفصل البصـرة عن جسم العراق

دون أن تتّصل بغيرها، فلم يسـتقبح المعتمـد    من متمتّعة بنفسها ووحدتها
السامي هذه الخطّة، لكن البصـريين الصميم أثاروا العواصف في وجـوه  

  فعميت أبصارهم وولّت األدبار أحالمهم السيئة. ،المخالفين
  ]٣٤٧/ صنيسان) العدد الرابع -١٩٢٩[السنة السابعة (

aìÔÛaČîİÛa@l‰ñŠ–jÛa@¿@ñ‰b@ @

نشاء قاعـدة  سمياً النبأ الذي نقله رويتر عن إكذّبت حكومتنا تكذيباً ر
ارة اإلنكليزيـة، وممـا جـاء فـي     بحرية بريطانية في البصرة للقوارب الطيـ 

(نـوفمبر)   ٢الحكومة البريطانية أعربـت فـي شـهر ت    ��� البالغ المذكور 
) إلـى  ١٩٢٩ارة فـي سـنة (  طيـ نفاذ أربعة قوارب ) عن رغبتها في إ١٩٢٨(
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لفوائــدها لمقاصــد شــتّى فــي الحــاالت الجويــة   خلــيج البصـــرة اختبــاراً
المرتبكة في خليج فارس، على أن تكون البصـرة مركـزاً لهـا إلـى أجـل      

شهراً أو إلى سنتين،  ١٨مسمى، وذلك خالل مدة االختبار التي تمتد إلى 
  وكلّ ذلك برضا الدولة العراقية.

ونزلـت   ،مارت١٣من هذه القوارب إلى بغداد في  الثةوقد وصلت ث
في الهنيدي.  في دجلة أمام المستشفى العسكري  

ارات من لنـدن إلـى مرسـيلية إلـى مالطـة إلـى       وكان مسير هذه الطي
 ١٣سـكندرية، ثـم طـارت صـباح األربعـاء      ) إلى اإلأبو قير(نابولي إلى 

سـيرها فـوق    مارت من هـذا الثغـر متّجهـة شـطر حلـب واسـتمرت فـي       
فمــرت فوقهــا عنــد  ،فاتّجهــت إلــى عاصــمتنا ،الفــرات حتّــى الفلوجــة

سـكندرية إلـى حاضـرتنا    ، وطالت رحلتها مـن اإل ١٥والدقيقة  ٣الساعة
ميالً) سبع ساعات ونصفاً، ثم طـارت فـي السـاعة     ٧٥٠(والمسافة زهاء 

  مارت إلى مقرها في البصرة. ١٤من صباح  ةالعاشر
  ]٣٤٩/ صنيسان) العدد الرابع -١٩٢٩[السنة السابعة (

kîÔäÛa@kÛb�@†Čî�Ûa@ñbÏë@ @

نعت برقية من البصرة السيد طالب باشا النقيب ذاكرةً أنه توفي منـيخ  
(بڤارية)، وكان قد سافر اليها قبل مدة وجيزة لمعالجة كبده فتوفّي هناك 
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  على أثر بضعها، رحمه اهللا.
  ]٥٩١صتموز) العدد السابع/  -١٩٢٩[السنة السابعة (

Éãb–Ûa@b‘bi@†»c@ñbÏë 
آيار أحـد كبـار أعيانهـا وسـراتها أحمـد       ٢٢نُعي إلينا من البصرة في 

ما ى فيهـا أرفـع المناصـب والسـي    باشا الصانع عن عمر يناهز الثمانين، تولّ
في متصرفية البصرة، وهـو والـد النجلـين الجليلـين عبـد اهللا بـك الصـانع        

ــواء بغــداد حــاالً، ومحمــد بــك  ســائلين المــولى أن  ،الصــانع متصــرف ل
يلهمهما الصبر هما وجميع مد الفقيد برحمته ومغفرته.ن يلوذ بهما ويتغم  

  ]٤٧٩حزيران) العدد السادس/ ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

òîãbİíŠi@òíìu@ñ†ÇbÓ@ñŠ–jÛa@ @

ــام لجــيش     ــر الع ــة بتوســيع المق ــوم الســلطات العســكرية البريطاني تق
من ضواحي البصـرة على البريطانية في (نهر معقلارات االحتالل والطي (

وذلك توطئة التّخاذ البصـرة قاعدة جوية بريطانية بدالً مـن   شط العرب؛
الغــرض مــن هــذه األعمــال أن تكــون المطــارات   ��� والمفهــوم  ،بغــداد

البريطانية في العراق والساحل العربي من خليج فارس متقاربة بعضها من 
الصـغيرة فـي    بعد أن تتخلّى بريطانية عـن الجـزر  بعض كلّ التقارب هذا 
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  يران تطالب بتلك الجزر منذ زمن مديد.خليج فارس في منفعة إيران. وإ
  ]٨٠٠/ صالعدد العاشر تشرين األول) -١٩٣٠[السنة الثامنة (

ñŠ–jÛa@µg@…ìÈm@˜ì–ÜÛa@köb–Ç@ @

    كان للصوص البصرة شهرة بعيدة في عهد آل عثمان، ومـا كنّـا نظـن
  الك العهد يعود في مثل هذه األيام. ذي ��� 

كـانون   ٢٤فقد قرأنا في جريدة (األوقات العراقية) أنّه حدث في ليلة 
األول األخير في الساعة التاسـعة العربيـة تلصّـص غريـب، كـان الـزورق       
البخاري زورق الحاج مهدي الحاج عباس قادماً من العمارة إلى البصرة، 

هجـم عليـه    -قرية قريبة مـن قرمـة علـي    -وعند وصوله إلى (الماجدية) 
   فـي بلـم (زورق) لهـم،    جين باألسـلحة  لصوص عددهم اثنـا عشــر مـدج

  ما كان لركّابه. ودراهمه وكلّ صاحب الزورق البخاريونهبوا أمتعة 
ار ولئـك الـذع  �� من الشهر المذكور هجمت عصـابة مـن    ٢٦وفي ليلة 

وعلى دار (يوسف بن مفتاح) في قرية الكباسي ،   نهبوا ما فيهـا مـن حلـي 
  ومصوغات (مخشالت). 

وقد أفضت التحقيقات في هاتين الحـادثتين إلـى القـبض علـى عـدة      
رجال، ولما عرضوا على صاحب الدار عـرفهم صـاحب الـزورق الحـاج     
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التـي هجمـت علـى     نفسـها  العصـابة  العصـابة هـي  هـذه   ��� عباس، وظهر 
   *[...]، السوابقار من أصحاب هؤالء الذع ��� الزورق، و

  يزال التحقيق يجري مجراه لسوق المتّهمين إلى القضاء. وما
  ]١٥٩/ صشباط) العدد الثاني -١٩٣١[السنة التاسعة (

ñŠ–jÛa@õbäîß@ñ‰a…⁄@ñ†í†¦a@òíbäjÛa@�bnnÏa@ @

آذار (مارس) بحلّة بديعة هي حلّة  ٧برز نهر معقل (في البصـرة) في 
فحضـر حفلة افتتاح بناية إدارة مينائها جاللة ملكنـا المعظّـم ومعـه     ،العيد

اب والشيوخ، وكان يوماً مشهوداً أبقى ذكرى حسـنة  الوزراء وبعض النو
ن حضر الحفلة.في جميع م  

  ]٣٢٠/ صنيسان) العدد الرابع -١٩٣١[السنة التاسعة (

ñŠ–jÛa@¿@òîöaˆÌÛa@…aì½a@‰bÈ�c@ @

حسب سعرها بسعار المواد الغذائية الضـرورية قائمة أ ننشـر فيما يأتي
في سوق البصرة: اليومي  

  آنة  ربية 
=��h���� � �$��> 0*� 0� � �� 
=��h���� �$��> !$O 0� � � 



 ١٤١  ....................................................................  الفصل الرابع/ األخبار الشهرية

 

��h���� ������� � � 
	�"% � �� 

�"��[�} � � 
��9�O � � 
i�O � � 
�a�qO � � 
�a�a � � 
U�  � � 

�� �u"O � � 

  ]٣٩٩/ صآيار) العدد الخامس -١٩٣١[السنة التاسعة (

ñŠ–jÛa@åß@ñ‰…b–Ûa@lìj§a@ @

مقـادير الحبـوب والبقـول التـي      ��� حصـاءات الرسـمية   يؤخذ مـن اإل 
هايـة تمـوز سـنة    شحنت من البصرة إلى الخارج ابتـداًء مـن نيسـان إلـى ن    

  ي:) كانت كما يأت١٩٣١(

@�È’Ûa@ @

ــ ــى المملكــة المتحــدة شُ اً بمليــون ) طنّــ٥٩ر٦١٥( حن مــن الشــعير إل
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اً بألفي ربية، وإلـى بلجكـة   ) طن٥٩ّ) ألف ربية، وإلى بالد العرب (٨٢٥و(
) ألـف  ٣٤اً بــ( ) طن١٠٦٧ّ) ألف ربية، وإلى ألمانية (١٩٩بـ( اً) طن٧٨٥,٣٠ّ(

  ) ألف ربية.٩٨ان بـ(وطنّ ،)٣٠٠,٣ربية، وإلى هولندة (

@òİä§a@ @

) ألف ٤٣٧اً بـ() طن١٠ّر١٦٨حن من الحنطة إلى المملكة المتحدة (شُ
  ) ألف ربية.١٠٠اً بـ() طن١ّر٩٧١ربية، وإلى بالد العرب (

@‹‰þa@ @

) ألف ربية، وإلـى  ١٤اً بـ() طن١٦٨ّحن من األرز إلى بالد العرب (شُ
) ٢٨اً بــ( ) طن٥٥٩ّ) ألف ربية، وإلى هولندة (٧٢اً بـ() طن١ّر٤٤٦ألمانية (

  ألف ربية.

@òİä§a@ÕîÓ…@ @

  ) ألف ربية.٥١اً بـ(طنّ) ٦٣٧(حن من دقيق الحنطة إلى بالد العرب شُ

@å�†Ûa@ @

بيـة،  ) آالف ر٨اً بـ() طن٢٥٤ّلمتحدة (حن من الدخن إلى المملكة اشُ
اً ) طنّـ ٩٦٦) آالف ربيـة، وإلـى ألمانيـة (   ٤ان بــ( ) وطنّـ ١٠٠وإلى بلجكة (

  اً بألف ربية.) طن٢٥ّ) ألف ربية، وإلى هولندة (٣٧بـ(
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šîi@ñ‰‡@õb@ @

) ٢٠) أطنـان بــ(  ٣٠٥حن من الذرة البيضاء إلى المملكـة المتحـدة (  شُ
  ) ألف ربية.٢٨٤اً بـ() طن٤,٣٦٩ّألف ربية، وإلى ألمانية (

@”b½a@ @

وإلى بالد  ) ألف ربية،٣٢) أطنان بـ(٤٠٨هند (حن من الماش إلى الشُ
  اً بألف ربية.) طن١٢ّالعرب (

@õýÓbjÛa@ @

إلى الهند أربعة أطنان بقيمتها االعتيادية، وإلى بالد  حن من الباقالءشُ
اً بـألفي ربيـة، وإلـى    ) طنّـ ٣٧اً بألف ربيـة، وإلـى ألمانيـة (   ) طن٥٢ّالعرب (
  اً بثالثة آالف ربية.) طن٥١ّهولندة (

@õaŠÐ•@ñ‰‡@ @

ان بأربعـة  ) وطنّـ ١٠٠حن من الذرة الصفراء إلى المملكة المتحدة (شُ
  آالف ربية.

�ÙçÏfÖ]� �

من البقول إلى الهنـد خمسـة أطنـان بقيمتهـا االعتياديـة، وإلـى       حن شُ
  ان.بالد العرب طنّ

  ]٧١٨/ صأيلول) العدد التاسع -١٩٣١[السنة التاسعة (
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ñŠ–jÛa@¿@òšî�a@ @

فارتاعـت   ،آب (اوغسـطس)  ٨فـي   ظهرت الهيضة في البصـرة فجأةً
  فجدت الحكومة بردعها أشد ردع. ،لها القلوب

  يات الرسمي أول ظهورها:فَصابات والوودونك جدول اإل
  الوفيات  اإلصابات  التاريخ
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رى من هذا الجدول وي ��� فَالتناقص في الوأي  ،آب ١٥ات بدأ منذ ي
  بعد أن بذلت الحكومة كلّ سعيها لتطعيم مصل هذا الداء الفتّاك. 

م من األهالي مـا يزيـد علـى سـتين ألفـاً،      عوفي مدة أسبوع ال أكثر طُ
اً لهجمـات هـذا      مـن  ظهر ما بذلت الحكومـة وهو رقم يـة العاليـة ردالهم

  ه.يلإتزال تسعى  ر لحكومتنا على ما سعت وما، فالشكالعدو الهائل الفتك

 ]٧١٩/ صأيلول) العدد التاسع -١٩٣١[السنة التاسعة (

 





 

 

�

@ @

@ @
òîäÐÛa@÷‰bèÐÛa@ @

ÝøÂù]�Œ†ãÊ� �

á]‚×fÖ]æ�àÒ^Úù]�Œ†ãÊ� �

l^içéfÖ]�Œ†ãÊ�Ý]çÎù]æ�Ñ†ËÖ]æ� �

�Œ†ãÊgjÓÖ]��lø�]æ�ì…çÒ„¹]� �

l^èçj�]�Œ†ãÊ� �





 

 

� �

ÝøÂù]�Œ†ãÊ 

ÌÖù]�Í†u� �

  .١٠٣، ١٠٠آفراسياب الديري: 
  .٨٥إبراهيم أفندي: 

  .٩٩إبراهيم باشا: 
  .٧١إبراهيم الزهيري، الحاج: 

إبراهيم فصيح بن صبغة اهللا الحيدري 
، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٠البغــدادي، الســيد: 

٧٩، ٧٧، ٦٩، ٦١، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦.  
  .١١١ابن بطوطة: 
  .٧٨ابن حوقل: 

  .٥٧ابن خلكان: 
  .٧١ابن السعود الوهابي: 

ــن قرقــول صــاحب   ــن قرقــول= (اب اب
  .١٨ كتاب المطالع):

  .٦٣أبو جعفر المنصور، الخليفة: 
  .١٠١أبو عمرو بن العالء: 

  .٥٧، ٢٣أبو موسى: 
  .١٣٨أحمد باشا الصانع: 

  .١٠٧أرتليوس: 
  .١٠٧األسكندر الكبير: 

  .٧٨األصطخري: 
  .١٧إليان السوفسطي، كاتب يوناني:  

  .٦٦أمية بن أبو العاص الثقفي: 
  .٦٧أمين عالي البصري: 

، ١٠١، ٤٠رى: أنشروان العادل= كسـ 
١٠٧.  

  .٩٩، ٩٣، ٢٤إياس باشا: 

ð^fÖ]�Í†u� �

  .٢٥، ٢٤باقر خان الزند: 
  .١٣٤بديع شوكت: 

  .١٢٠بديع نوري بك الجابري: 
  .١٣٦، ١٣٥برسي كوكس، السر: 



 ة لغة العربالبصرة في مجلّ  ........................................................................  ١٥٠

 

  .٤٠بروبز= (بروبز بن أنشروان): 
  .٤٧بطليموس: 

  .٩٥بكتاش آغا: 
  .٧٨بالل بن أبو برادة: 

  .١٧بلينيوس، كاتب التيني: 

Í†u�ð^jÖ]� �

  .١٣٦تشرشل، المستر: 
توفيق بـك= (توفيـق بـن طالـب بـك      

  .١٢٧النقيب): 

ð^nÖ]�Í†u� �

ثــويني العبــداهللا أبــو قريحــة، الشــيخ: 
٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٣.  

Üé¢]�Í†u� �

  .٧٥جابر المراد، الشيخ: 
  .١٣٥جاسم أفندي شوقي: 
  .١٣٦جعفر باشا العسكري: 

ð^£]�Í†u� �

  .٤٠الحجاج بن يوسف الثقفي: 
  .٥٤ي، اإلمام: الحرير

حســن بــن خيــون االســدي، الشــيخ:  
٩٦، ٩٢.  

، ١٠٠، ٩٩حسين باشا آل آفراسياب: 
١٠٤.  

  .٥٤الحصين بن أبو البر العنبري: 
  .١٣٠حمد السعدون: 
  .٥٤حمران بن أبان: 
  .٩١حمود بن جابر: 

  .٨٧حمود الثامر السعدون: 

ð^¤]�Í†u� �

  .٢٢خالد بن عبداهللا القسري: 
  .٣٢خالد بن الوليد: 
  .٤٧، ٣٨خليفة، الحاج: 
  .٩٢، ٩١خيون، الشيخ: 

Ù]‚Ö]�Í†u� �

  .٥٤الدميري: 
  .١٧ديونسيوس الكرخي: 

ð]†Ö]�Í†u� �

  .١٠٣رؤبة: 



 ١٥١  ........................................................................  الفهارس الفنية/ فهرس األعالم

 

راشد= (راشد أحد زعمـاء البصـرة):   
٢٤.  

  .٧٩رزوق عيسى: 
رســول أفنــدي حــاوي ابــن يعقــوب  

  .٨٤الماهوني: 
  .١٣٦رويتر: 

ë]ˆÖ]�Í†u� �

  .١١٨زيد بك: 
°ŠÖ]�Í†u� �

  .١٣٦حسقيل، السر: ساسون 
سـالم بـن حسـن بـن الشــيخ     (سـالم=  

  .٩٢خيون)، الشيخ: 
  .١١٢سليم العثماني، السلطان: 

  .٧٠سليمان أفندي الدخيل النجدي: 
  .٢٤سليمان، السلطان: 

  .٨٧، ٨٦سليمان باشا: 
  .١٨السمعاني: 

  .٦١سهل بن عبداهللا التستري: 
°�Ö]�Í†u� �

  .٣٢الشعبي: 

الحـويزي:  شهاب الدين بـن معتـوق   
٩٥، ٩٤.  

�^’Ö]�Í†u� �

  .١٢٩صادق= (صادق الطيار): 

ð^ŞÖ]�Í†u� �

طالــب بــك النقيــب الرافعــي، الســيد: 
١٢٧، ١٢٧، ١٢٣، ١٢٢، ١١٩، ١١٨ ،
١٣٧، ١٢٩، ١٢٨.  

  .٨٧طعيس (من عبيد جبور): 

°ÃÖ]�Í†u� �

  .٣٣عائشة، السيدة: 
ــف    ــن خلـ ــداهللا بـ ــت عبـ ــة بنـ عائشـ

  .٥٩الخزاعي: 
  .١٠٤عباس الصفوي، الشاه: 
  .٩٦عبدالحميد، السلطان: 

  .١٢٣عبدالرحمن باشا الحيدري: 
  .٣٧عبدالرحمن بن عوف: 

  .١١٨عبدالرزاق أفندي النعمة: 
  .٤٣عبدالرزاق الحسني، السيد: 
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عبــد علــي بــن رحمــة اهللا الحــويزي: 
١٠١.  

  .١٣١عبد اللطيف باشا المنديل: 
  .١٠٢عبد اللطيف ثنيان، الحاج: 

  .١٣٨عبد اهللا بك الصانع: 
ــز     ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ــد اهللا ب عب

  .٥٣األموي: 
  .٦٠عبد اهللا بن عمير الليثي: 

، ١٢٦عبــد المحســن باشــا الزهيـــر:    
١٣٠، ١٢٧.  

  .٦٠عبد الواحد، الحاج: 
  .١٣٥عبد الواحد أفندي: 

  .١٣١عبد الوهاب القرطاس: 
  .٦٤، ٥٨عبيداهللا بن أبو بكرة: 

  .٣٣، ٣٢عتبة بن غزوان: 
  .١٢١عزّت بك: 

  .٢١غزوان: عقبة بن 
  .١٢١عالء الدين بك الدروبي: 

، ١٠٠، ٣٩علي باشـا آل آفراسـياب:   
١٠٤، ١٠٣، ١٠١.  

  .١١٨علي رضا باشا الركابي: 
، ١٠٥، ٩٧، ٣٠، ٢٧علـــي الشـــرقي:  

١١٣.  
، ٣٢، ٢١عمر بن الخطـاب، الخليفـة:   

١٠٧.  
  .١١٨عيسى أفندي اإلمام، الحاج: 

ð^ËÖ]�Í†u� �

  .١٢٩فتحي= (فتحي الطيار): 
  .١٢٠ك: فريد ب

  .١٣٦فيصل االول: 
Í^ÏÖ]�Í†u� �

  .٦٦قتيبة بن مسلم: 
  .٤٠قياذ بن فيروز: 

  .١٠١قيس بن مسعود الشيباني: 
Üé¹]�Í†u� �

  .١٣١مبارك الصباح: 
مبارك بـن عبـد المطلـب بـن محمـد      

  .٩٤المهتدي: 
  .٨٤محمد أبو سعدون: 

  .١٠٢محمد الثاني: 
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محمــد حســين القزوينــي النــائيني،    
�!   .١٣٢، ٢٢ويني: = القز����3

  .١٠٠محمد الرابع، السلطان: 
  .١٣٨محمد بك الصانع: 

  .٩٦محمد فاضل باشا الداغستاني: 
محمد بن فالح المتمهدي المشعشع: 

٩٤.  
  .١٢٧، ١٢٦محمد بك المشري: 

  .١٢٢محمود أفندي: 
  .٩٩مرتضى باشا: 

  .٥٩مرزوق أبو خصيب: 
  .٤٠مسلمة بن عبد الملك: 

  .٥٣بن معاوية: معاوية بن صعصعة 
  .٥٩المغيرة بن أبو العاص الثقفي:  

  .٣٧المقداد بن األسود الكندي: 
  .١٠١منجش: 

  .٩٥منصور بن عبد المطلب، السيد: 
  .١٣٩مهدي الحاج عباس، الحاج: 

  .١١٧موشى كباى: 

áçßÖ]�Í†u� �

  .٨٩، ٢٤ناصر باشا آل سعدون: 
نجــم الــدين بــك= (نجــم الــدين بــن 

  .١٢٧طالب بك النقيب): 
  .١٠٠نعمة اهللا الجزائري، السيد: 

  .١١٨نعيم بك الكحالة: 
نيــــارخس= (نيــــارخس الرحالــــة   

  .١٠٧االقريطشي): 
ð^�]�Í†u� �

  .٩١هجير بن محمد، األمير: 
æ]çÖ]�Í†u� �

  .٤٠الوليد بن عبد الملك: 
ð^éÖ]�Í†u� �

ــوي:   ــاقوت الحم ، ٣٨، ٢٦، ١٩ ،١٨ي
١٠٧، ٥٧، ٥٣، ٥٢، ٤٨، ٤٧.  

  .٩٩يحيى آغا: 
  .٢٢الرشك: يزيد 

  . ٨٨يعقوب نعوم سركَيس: 
  .١٠٨يوسف رزق اهللا غنيمة: 





 

 

� �

á]‚×fÖ]æ�àÒ^Úù]�Œ†ãÊ� �

ÌÖù]�Í†u� �

  .١٢٧، ١٢٠، ١٠٢اآلستانة: 
  .١٠٧، ٣٢، ٢١بلة: أ

ــيب:   ــو الخصــ ، ٦٠، ٥٩، ٣٧، ٣٥أبــ
١٢٦، ١٢٠.  

  .١٣٧أبو قير: 
  .١٣٧، ٩٠األسكندرية: 

  .٤٧، ٣٨أفامية: 
  .١٤٣، ١٤٢ألمانية:  

  .١٢٤أم البطوط: 
  .١٠٢األناضول: 
  .١٠٣األندلس: 

  .١٣٠، ١٢٦، ١١٧إنكلترا: 
  .١٣٩، ٦٧، ٤٢، ٣٥، ٣١، ٢٥إيران: 

ð^fÖ]�Í†u� �

  .٥٥بابل: 

  .٩٠الباطنة: 
  .٩٠الباغجة: 

  .٩٠البثق: 
  .٦٢البحرين: 
  .١٣٨بريطانية: 
  .٢٥البريهة: 

، ٢٢، ٢١، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥البصــــرة: 
٣٣، ٣٢، ٣٠، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣ ،
٤٣، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤ ،
٥٧، ٥٦، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٧ ،
٨٥، ٨٣، ٧٨، ٧٧، ٧٥، ٧١، ٦٩، ٦٢ ،
٩٩، ٩٤، ٩٣، ٩٠، ٨٩، ٨٧، ٨٦ ،

١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١ ،
١٢١، ١١٩، ١١٨، ١١٧، ١١١، ١١٠ ،
١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٥، ١٢٣، ١٢٢ ،
١٣٧، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢ ،
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١٤٤، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨.  
  .٤١، ٤٠، ٣٩، ٢٩البطائح: 

، ٩٥، ٩٣، ٥٤، ٣٤، ٣٠، ٢٤بغـــــداد:  
١٣٨، ١٣٧، ١٣٣، ١٢٢، ٩٧.  

  .١٠٢بالد الروم: 
  .٩٠البلتان: 
  .١٤٢بلجكة: 

  .٨٥بومبي:  

ð^jÖ]�Í†u� �

  .١١١، ٣٨التنومة: 

Üé¢]�Í†u� �

  .١٣٢الجبايش: 
  . ٧٤جزيرة أم الجبابي: 

  .٧٣جزيرة أم الخصاصيف: 
  .٧٤جزيرة أم الرصاص: 

  .٧٤جزيرة الزيادية: 
  .٧٤جزيرة الصالحية: 

  .٧٤الطويلة: جزيرة 
  .٧٤جزيرة العقيراوية: 

  .٧٤جزيرة العين: 
  .١٣١، ٧٤جزيرة الفداغية: 

  .٧٥جزيرة القليصاوية: 
  .٧٥جزيرة المحلّة: 

  .٧٣جزيرة المحمودية: 
  .٣٨الجوازر: 

ð^£]�Í†u� �

  .١٠٢الحجاز: 
  .٥٤حرير: 
  .١٣٧حلب: 
  .٦٢الحلة: 

  .٩٩، ٩٤، ٩١، ٩٠، ٤٢الحويزة: 

ð^¤]�Í†u� �

  .٥٦خربوط: 
  .٨٥خزانة كتب جامع مرجان: 

  .٩٩، ٩٣، ٩٢خوزستان: 
Ù]‚Ö]�Í†u� �

  .١١٩دار السيد طالب بك النقيب: 
  .١٣٩دار يوسف بن مفتاح: 
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  .٥٨الدواسر: 
  .١٠٤الدورق: 

  .٩٠ديار بني أسد: 
  .٩٠ديار بني محمد: 

  .١٠٠الدير: 
  .١٠١، ٥٢دير دهدار: 

ð]†Ö]�Í†u� �

  .٢١رحبة بني هاشم: 
  .٩٠الروطة: 

�Í†uë]ˆÖ]� �

، ١١٠، ٧١، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٢٢الزبيــــر: 
١٣١، ١٣٠، ١٢٧، ١٢٦، ١١١.  

  .٧١الزهيرية: 

°ŠÖ]�Í†u 

  .١٣٠، ١٢٩سفوان: 
  .١٤٠سوق البصرة: 
  .٨٩، ٤١، ٢٩سوق الشيوخ: 
  .١٨سوق الكالء: 

  .٩٠، ٤٢السويب: 

  .٣٥السيبة: 

°�Ö]�Í†u� �

  .١٢٧الشام: 
  .٣١الشامية: 
  .٩٠الشرس: 

  .٩٠شط بني أسد: 
  .٦٧، ٣٨، ٣٥العرب: شط 

  .١٣٢الشطرة: 
  .٥٧شعب بوان: 

  .٣٧الشعيبة: 
  .١٠٤، ٩٥، ٥٧شيراز: 

�^’Ö]�Í†u 

  .١٠٠، ٩٠الصباغية: 
  .١٢٢، ١٢١الصبخاية: 

ð^ŞÖ]�Í†u� �

  .١٠١الطف: 

°ÃÖ]�Í†u� �

  .٧٨، ٣٨، ٣٥عبادان: 
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  .٩٠عبادة: 
  .٧٨عبدسي: 

  .٩٠العبيد: 
ــراق:  ، ٣٢، ٣٠، ٢٤، ٢٢، ١٧، ١٥العــ

٥٥، ٥٣، ٤٢، ٤٠، ٣٩ ،٣٧، ٣٥، ٣٤ ،
١٠٢، ٩٣، ٩١، ٨٧، ٦٣، ٦٢، ٦٠ ،

١٣٨، ١٣٦، ١٣٥.  
  .٤٣العزير: 
  .١٣٤، ٩٠، ٣٨، ٣٤العشار: 

  .١٣٩، ٤٣، ٣١العمارة: 

°ÇÖ]�Í†u� �

  .١٢٢، ٨٤الغراف: 
  .٩٠الغريق: 

  .٥٧غوطة دمشق: 

ð^ËÖ]�Í†u� �

  .١٠٧فارسة: 
  .٦٠، ٥١، ٤٩، ٤٨الفاو: 

  .٩٠الفتحة: 
  .١٣٧الفلوجة: 

�Í†uÍ^ÏÖ]� �

  .١٣٥القاهرة: 
  . ٨٨قبر ثويني: 

  .٣٩قبر عمر بن زين العابدين: 
  .١٠٧قرمانيا: 

  .١٣٩، ١٣٠، ٩٠قرمة علي: 
ــة:  ، ٤٢، ٤١، ٣٩، ٣٨، ٣٠، ٢٩القرنـــ

٦٥، ٥٦، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٣ ،
١٠٠، ٦٦.  

  .٩٠قرية بني حميد: 
  .١١٧القصبة: 

  .٩٢قضاء الحمار: 
  .٩٠القالع: 

  .٩٠، ٤٣ح: قلعة صالح= نهر صال

Í^ÓÖ]�Í†u� �

  .١٣٩الكباسي: 
  .٩٠الكبان: 
  .٩٠كتيبان: 
  .١٧الكرخ: 
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  .٤٠كسكر: 

  .١٨الكالء: 

  .١٢٩كوت اإلفرنج: 

  .١٢٦كوت العضيمي: 

  .٩٠كوت معمر: 

  .٣٢ الكوفة:

  .١٣٠كويبدة:  

  .٣٧الكويت: 

ÝøÖ]�Í†u� �

  .١٣٧، ٨٧لندن: 

Üé¹]�Í†u� �

  .١٣٩الماجدية: 

  .١٣٧مالطة: 

  .١٣٢محلة الخندق: 

  .٦٥، ٤٩، ٣٨المحمرة: 

: gقبــر العزيــر النبــي -مـدفن عزيــر 

٥٣، ٤٨، ٤٣.  

  .٩٦، ٩١، ٩٠، ٤١المدينة: 

  .٤٧، ٣٨المذار: 

  .١٣٧مرسيلية: 

  .٩٠مزيرعة: 

  .١٣٢: مستشفى مود

ــن العــوام:   ــر ب ، ١٠٩، ٣٦مشــهد الزبي

١١٢، ١١١، ١١٠.  

  .١٢٧مصر: 

  .٥٢، ٤٧، ٣٨مطارة= مطاردة: 

  .١٣٤المطبعة الوطنية: 

  .١٠١مكة: 

  .١٠٧مكران: 

  .١٤٣، ١٤٢، ١٤١المملكة المتحدة: 

  .٢٥المناوي: 

  .٢٥، ٢٤المنتفق: 

  .١٠١المنجشانية: 

  .٩٠المنصورية: 

  .١١٧المنوحي: 

  .١٣٧منيخ: 

  .١٣٣، ٩٢موصل: ال

  .٩٠المومنيين: 
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  .٥٣، ٤٨ميسان: 
  .١٣٤ميناء البصرة: 

áçßÖ]�Í†u� �

  .١٣٧نابولي: 
  .٤٢الشافي: ناحية 

  .١٢٠، ٨٩الناصرية: 
  .١١٠، ١٠٣، ٨٧، ٧١، ٣٧نجد: 

  .٩٠، ٣٠، ٢٧النجف: 
  .٩٠النشوة: 

  .٩٠نهر السبع: 
  .٩٠نهر عمران: 

  .٩٠نهر عنتر: 

ð^�]�Í†u� �

  .٩٠، ٥٦، ٣٧، ٣٥الهارثة: 
ــد:  ، ١٠٧، ١٠٤، ٩٩، ٨٧، ٦٠، ٥٥الهن

١٤٣.  
  .١٣٧الهنيدي: 
  .١٤٣، ١٤٢هولندة: 

æ]çÖ]�Í†u 

  .٩٤، ٩٣، ٩٠، ٢٤واسط: 
  .١٥واشنطن: 

ð^éÖ]�Í†u� �

  .١٧اليونان: 

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �



 

 

� �

�Ñ†ËÖ]æ�l^içéfÖ]�Œ†ãÊÝ]çÎù]æ�

ÌÖ÷]�Í†u� �

  .٥٥اآلشوريون: 
ــياب:  ، ١٠٠، ٩٩، ٩٥، ٣٩آل آفراســ

١٠٤، ١٠١.  
  .٢٩آل جناح: 

  .٩١آل خُليوي: 
  .٧١آل الزهير: 

ــعدونية :   ــعدون = الس ، ٨٤، ٢٤آل س
٨٥.  

  .١٠١آل سلجوق: 
  .٨٤آل شبيب: 
  .١٣٩، ١٠٢، ١٠١، ٣٣آل عثمان: 
  .٩١آل غريق: 

  .٧٥محيسن:  آل
  .٩١آل معرق: 

، ٣٦، ٢٤، ٢٣األتــراك= العثمــانيون:   

٩٩، ٩٦، ٩٥، ٩٣، ٨٧، ٥٣، ٤٩ ،
١٠٤، ١٠٢، ١٠٠.  

  .٣٣األمويون: 
  .٢٣، ١٦اإلنكليز: 

  .١٢٤أهل حمدان: 
  .١٠١أهل الدير: 

  .٧١هل الزبير: أ
  .١٠٢أهل مسقط: 

  .٢٢أهالي خوزستان: 

ð^fÖ]�Í†u� �

  .٥٥البابليون: 
ــل   ــريون= أه ــرة: البص ، ٢٦، ٢٤البص

٧٣، ٧٢، ٦٧، ٥٤، ٥٣، ٥١، ٥٠، ٣٧ ،
١٢٧، ١٢٠، ١١٩، ١٠١، ٩٩، ٧٤ ،

١٣٦، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٢٩.  
  .٩١بنو أسد: 
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  .٩١بنو حطيط: 
  . ٨٨بنو خالد: 
  .٩١، ٣٠، ٢٩بنو سعد: 
  .٩١بنو مالك: 

  .٩١بنو مشرف: 
  .٩١، ٩٠، ٢٩بنو منصور: 

  .٢٩بيت خيون:  
ð^¤]�Í†u� �

  .٨٤الخزاعل: 
  .٣٣، ٢٣الخوارج: 

Ù]‚Ö]�Í†u� �

  .٢٤الديلم:  
ð]†Ö]�Í†u� �

  .٩١، ٣٠، ٢٩ربيعة: 
  .٤٩، ٤٧، ٣٨الرومانيون: 

°�Ö]�Í†u� �

  .١٣٣، ٤٨، ٣٩الشيعة: 
�^’Ö]�Í†u� �

  .٩١الصيامرة: 

°ÃÖ]�Í†u� �

  .٩١عبادة: 
  .٣٩العباسيون: 

، ١٨العجــم= الفــرس= الصــفويون:   
٦٢، ٥٥، ٣٣، ٣٢، ٢٥، ٢٤، ٢٢، ١٩ ،
١٠١، ٩٥، ٩٣.  

، ٥٥، ٥٤العراقيـــون= أهـــل العـــراق: 
١٠٢، ٦٤.  

ــرب:  ، ٣٣، ٣٢، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ١٥العــ
١٠١، ٩٧، ٨٧، ٨٥، ٥٧، ٤٩، ٤٢ ،

١٠٢.  
 .١٣٠عشيرة الشبالن: 

  .٧٥عشيرة كعب: 
Í^ÏÖ]�Í†u� �

  .٢٣القرامطة: 
Í^ÓÖ]�Í†u� �

  .٥٥الكلدانيون: 
  .٤٣الكوام: 

Üé¹]�Í†u� �

، ٤٣، ٤٠، ٣٣، ٣٢، ٣١المســـــلمون:  
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٦٢.  
  .١٢٤ المعدان:
  .٢٤المغول: 

  .٩١المواجد: 

áçßÖ]�Í†u� �

  .٣٦النجديون: 
  .٥٦، ٥٣النصارى: 

  .٥٩النقشبندية: 

æ]çÖ]�Í†u� �

  .١١١، ٨٨، ٣٦، ٢٤الوهابيون: 

ð^éÖ]�Í†u� �

  .٤٣اليهود: 
  .٤٩، ٤٧اليونانيون: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

 

� �

�gjÓÖ]�Œ†ãÊ�lø�]æì…çÒ„¹]� �

ð^jÖ]�Í†u� �

  .١٨تاج العروس: 
  . ٨٦تاريخ جودت: 

Üé¢]�Í†u� �

  .١٣٩، ١٣١جريدة األوقات العراقية: 
  . ٨٤جريدة العرب البغدادية: 

  .٤٧، ٣٨جهان نما: 

Ù]‚Ö]�Í†u� �

، ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤دوحـــة الـــوزراء:  
٨٨.  

  .١٠٤ديوان بن معتوق: 

°ŠÖ]�Í†u� �

  .٥٥سفر الملوك: 

ð^ŞÖ]�Í†u� �

  .١٧طبيعة الحيوانات: 

°ÃÖ]�Í†u� �

عنوان المجد في بيـان أحـوال بغـداد    
ــد:  ــرة ونجـ ، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٦والبصـ

٨٨ ،٧٧، ٧٥، ٦٤ .  

ð^ËÖ]�Í†u� �

  .٥١فتوح البلدان: 

Í^ÏÖ]�Í†u� �

  .١٠١قطر الغمام: 

Üé¹]�Í†u� �

  .١٢٣، ١٢٢مجلّة الدستور: 
  .١١٨مجلّة الرياض: 
  .١٢٥، ١١٧مجلّة الزهور: 

ــة العــرب=   ــة لغ ، ٤٠، ١٩ل. ع:  مجلّ
٧١، ٦٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥١، ٤٨ ،
١٠٣، ١٠٠، ٩٧، ٩٦، ٧٧، ٧٥، ٧٤.  
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الحلـواني:  المختصر ألمين بن حسن 
٨٥ .  

مختصر مطالع السـعود بطيـب أخبـار    
  . ٨٨، ٨٥الوالي داود: 

، ٨٨، ٥١، ٤٧، ١٥معجــــم البلــــدان: 
١٠١.  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

� �

l^èçj�]�Œ†ãÊ� �

  ٥  ................................................................................................................  تقديم

  ١٠  .................................................................................................  العمل خطوات

Ø’ËÖ]�Ùæù]� �

ì†’fÖ]�^âõ^�_�^ãjé–Î_æ� �

  ١٥  ...........................................................................................  البصرة لفضة معنى
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  ٢١  .............................................................................................................  البصرة

  ٢٩  .................................................................................  الحالية البطائح مدن أشهر

  ٢٩  ...........................................................................................................   المدينة

  ٣٠  ...............................................................................................................  القرنة

  ٣١  ......................................................................................................  البصرة لواء

  ٣١  ..............................................................................................................  توطئة
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  ٤٣  ........................................................................................................ملحوظات

Ø’ËÖ]�êÞ^nÖ]� �

…^ãÞ_�ì†’fÖ]� �

  ٤٧  ................................................................................................  وأنهارها البصرة

  ٤٧  ..............................................................................................................  تمهيد
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Ø’ËÖ]�oÖ^nÖ]� �

l^ËŞjÏÚ�íé−…^i� �
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  ٨٩  ............................................................................................................  الجزائر
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  ٩٩  ............................................................................................................  الجزائر
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Ø’ËÖ]�Äe]†Ö]� �

…^f}ù]�íè†ã�Ö]� �
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  ١٢٠  ......................................................................  البصرة في مناأل حبل اضطراب

  ١٢٠  ......................................................................................  البصرة في فضيع قتل

  ١٢١  ...........................................................................................  البصرة والي عزل
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  ١٢٢  ...........................................................................................  طالب السيد هدايا
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  ١٢٤  .......................................................................................  البصرة في التمر غلّة

  ١٢٥  ...................................................................................................  البصرة ميناء

  ١٢٥  ........................................................................................  البصرة ممكس ريع

  ١٢٥  .................................................................................................  البصرة جرائد

١٢٦  ...................................................................................................  الزبير في ناد  

  ١٢٦  ..........................................................................................  الجديد الزبير أمير

  ١٢٦  ...........................................................................  الخصيب أبي في وقتل نهب

  ١٢٧  ...................................................................................  النقيب بك طالب السيد

  ١٢٧  ......................................................................................................  الزبير أمير

  ١٢٧  ..................................................................  لألسطول وإعانته النقيب بك طالب



 ١٧١  .............................................................  الفنية/ فهرس المحتوياتالفهارس 

 

  ١٢٨  ...............................................................................  البصرة في سطولاإل إعانة

  ١٢٨  ........................................................................  النقيب بك طالب السيد منشور

  ١٢٨  .........................................................................  البصرة والي باشا فائق سليمان

  ١٢٩  .........................................................................  الطيارين لبيتي البصريين إعانة

  ١٢٩  ..............................................................................................  العشار نهر طول
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  ١٢٩  ...............................................................................  الصباح سالم الشيخ األمير

  ١٣٠  .........................................................................................  البصرة في اإلنكليز
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  ١٣٠  ..........................................................................................................  الشبالن

  ١٣٠  .......................................................................................................  علي قرمة

  ١٣٠  .........................................................................................................  الفداغية

  ١٣١  ......................................................................................  الزبير لىإ الماء سالةإ

  ١٣١  ...............................................................................  البصرة في الصحية الحالة

  ١٣٢  ..............................................................  حزيران نهاية في البصرة متصرفية في

  ١٣٢  ............................................................................................  البصرة في حريق

  ١٣٢  .............................................................................عاشوراء في التعزية مراسيم
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  ١٣٣  ....................................................................  والبصرة الموصل في تجارة غرفتا

  ١٣٣  .............................................................................................  البصرة في زلزلة

  ١٣٤  ..................................................................................  البصرة من الهيضة زوال

  ١٣٤  ........................................................................................................  االقتصاد

  ١٣٥  ........................................................  البصرة في السيف مدرسة ب��B  مظاهرة

  ١٣٥  .................................................  البصرة في االنفصالية الحركة في تاريخية نبذة

  ١٣٦  .............................................................................  البصرة في الطّيارة القوارب

  ١٣٧  ..................................................................................النقيب طالب السيد وفاة

  ١٣٨  ....................................................................................  الصانع باشا حمدأ وفاة

  ١٣٨  ............................................................................  بريطانية جوية قاعدة البصرة

  ١٣٩  .................................................................  البصرة لىإ تعود اللصوص عصائب

  ١٤٠  .........................................................  البصرة ميناء إلدارة الجديدة البناية افتتاح

  ١٤٠  ......................................................................  البصرة في الغذائية المواد أسعار

  ١٤١  ...........................................................................  البصرة من الصادرة الحبوب

  ١٤١  ............................................................................................................  الشعير

  ١٤٢  ...........................................................................................................  الحنطة

  ١٤٢  .............................................................................................................  األرز
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  ١٤٢  ...................................................................................................  الحنطة دقيق

  ١٤٢  ...........................................................................................................  الدخن

  ١٤٣  ......................................................................................................  بيضاء ذرة

  ١٤٣  ...........................................................................................................  الماش

  ١٤٣  ...........................................................................................................  الباقالء

  ١٤٣  .....................................................................................................  صفراء ذرة

  ١٤٣  ............................................................................................................  البقول

  ١٤٤  ..........................................................................................  البصرة في الهيضة

íéßËÖ]�Œ…^ãËÖ]� �

  ١٤٩  ................................................................................................  فهرس األعالم
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  ١٦٧  ..........................................................................................  فهرس المحتويات
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  .gالعباس )١(

تـــأليف: الســـيد عبـــد الـــرزاق 

  هـ).١٣٩١(تالموسوي المقرم 

  تحقيق: الشيخ محمد الحسون.

المجالس الحسينية (الطبعـة   )٢(

  األولى والثانية)

تأليف: الشـيخ محمـد الحسـين    

آل كاشــــــــــف الغطــــــــــاء 

  هـ).١٣٧٣(ت

  تحقيق: أحمدعلي مجيد الحلّي.

راجعه ووضـع فهارسـه: وحـدة    

  التحقيق.

انتخب من  سند الخصام في ما )٣(

  .مسند اإلمام أحمد بن حنبل

الحجـــة الشـــيخ شـــير تـــأليف: 

بن صفر علـي الهمـداني   محمد 

  هـ).١٣٩٠(ت

  أحمد علي مجيد الحلّي. تحقيق:

راجعه ووضـع فهارسـه: وحـدة    

  التحقيق.

معــارج األفهــام إلــى علــم  )٤(

  الكالم.

ــأليف: ــدين   ت ــال ال ــيخ جم الش

علــــي الجبعــــي  بــــنأحمــــد 

  ).٩الكفعمي (ق

ــق: ــوض   تحقيـ ــدالحليم عـ عبـ

  الحلّي.

  مراجعة: وحدة التحقيق.

)٥(   ــي ــالق النبـ ــارم أخـ مكـ

  .bواألئمة

ــام قطــب     ــأليف: الشــيخ اإلم ت

  هـ). ٥٧٣الدين الراوندي (ت 



 د حسين الموسويتحقيق: السي

  البروجردي.

  مراجعة: وحدة التحقيق.

منار الهدى في إثبات النص  )٦(

ــي    ــة االثنـ ــى األئمـ علـ

  عشرالنُجبا.

تأليف: الشيخ علي بـن عبـد اهللا   

  هـ). ١٣١٩البحراني (ت 

ــوض     ــيم ع ــد الحل ــق: عب تحقي

  ي.الحلّ

  التحقيق.  مراجعة: وحدة 

األربعــون حــديثاً. (الطبعــة  )٧(

  األولى والثانية)

ــادق   ــد ص د محمــي ــار: الس اختي

ــان   ــا الخرس ــد رض د محمالســي

  (معاصر).

  تحقيق: وحدة التحقيق.

فهــرس مخطوطــات العتبــة  )٨(

ــة.(الجزء   ــية المقدس العباس

  األول والثاني)

حســن إعــداد وفهرســة: الســيد 

  الموسوي البروجردي.

الصـــولة العلويـــة علـــى  )٩(

  القصيدة البغدادية.

تأليف: السيد محمد صادق آل 

  هـ). ١٣٩٩بحر العلوم (ت 

  التحقيق.تحقيق: وحدة 

ديوان السيد سـليمان بـن    )١٠(

  ي.داود الحلّ

دراســــة وتحقيــــق: د. مضــــر 

  ي.سليمان الحسيني الحلّ

  التحقيق.مراجعة: وحدة 

كشف األستار عـن وجـه    )١١(

  .fالغائب عن األبصار

تأليف: العالّمة الميرزا المحدث 

ــوري ال  ــين النـ ـــطبرســحسـ ي ــ

  هـ). ١٣٢٠(ت

ــد    ــي مجيـ ــد علـ ــق: أحمـ تحقيـ

  ي.الحلّ

راجعه وضبطه ووضع فهارسه: 

  وحدة التحقيق.

نهج البالغة (المختـار مـن    )١٢(

  ).gكالم أمير المؤمنين

ــي    ــريف الرضــ ــع: الشــ جمــ



  هـ)٤٠٦(ت

  الميالني.تحقيق: السيد هاشم 

  التحقيق.وحدة مراجعة: 

  .اللطف بأرض الطف مجالي )١٣(

نظم: الشـيخ محمـد بـن طـاهر     

  هـ). ١٣٧٠السماوي (ت 

شــــرح: عــــالء عبــــد النبــــي 

  الزبيدي.

راجعه وضبطه ووضع فهارسه: 

  التحقيق.وحدة 

في آداب المجـاورة  رسالة  )١٤(

  ).b(مجاورة مشاهد األئمة

�����مـــن أمـــالي:  الشـــيخ  �����

  هـ).١٣٢٠حسين النوري (ت 

ــة:    ــى العربي ــا إل ــا ونقله حرره

ــين آل   ــد الحسـ ــيخ محمـ الشـ

  هـ).١٣٧٣كاشف الغطاء (ت

تحقيـق: محمــد محمــد حســن  

  الوكيل.

  التحقيق.مراجعة: وحدة 

ــاعر    )١٥( ــيدة الش ــرح قص ش

(محمد المجـذوب) علـى   

  قبر معاوية.

الناظم: الشاعر األسـتاذ محمـد   

  المجذوب.

زة السالمي (أبو شرح: الشيخ حم

  العرب).

راجعه وضبطه ووضع فهارسه: 

  وحدة التأليف والدراسات.

دليل األطـاريح والرسـائل    )١٦(

الجامعيــة. (الجــزء األول  

  والثاني)

إعـــــداد: وحـــــدة المكتبـــــة 

  اإللكترونية.

الدرر البهيـة فـي تـراجم     )١٧(

  علماء اإلمامية.  

تــأليف: الســيد محمــد صــادق 

  هـ). ١٣٩٩آل بحر العلوم (ت 

  التحقيق.  تحقيق: وحدة 

جواب مسألة في شأن آيـة   )١٨(

  التبليغ.  

تــــأليف: الشــــيخ أســــد اهللا    

  هـ).١٣٢٨الخالصي الكاظمي (

ــدي     ــيد مه ــثم الس ــق: مي تحقي



  .الخطيب

  مراجعة: وحدة التحقيق.

ما نزل من القرآن في علي  )١٩(

  .  gابن أبي طالب

ــي الفضــائل أحمــد    ــأليف: أب ت

بــن د بــن المظفّــر  بــن محمــ 

ــار  ــرازي المختــ ــي الــ الحنفــ

  هـ).٦٣١(ت

تقــديم: الســيد محمــد مهــدي 

الســــيد حســــن الموســــوي   

  الخرسان.

تحقيق وتعليق: السـيد حسـنين   

  الموسوي المقرم.

  مراجعة: وحدة التحقيق.

درر المطالـــب وغُــــرر   )٢٠(

المناقب في فضـائل علـي   

  .gابن أبي طالب

د ولي بن نعمة اهللا تأليف: السي

  الحسيني الرضوي.

د حسـين  محمـ  تحقيق: الشـيخ 

  النوري.

  مراجعة: وحدة التحقيق.

  تصنيف مكتبة الكونغرس. )٢١(

ــيا،   ــاريخ آس ــد األول: ت المجل

  أفريقيا، استراليا، نيوزلندا.

المجلد الثاني: الفلسفة العامـة،  

المنطق، الفلسفة التأمليـة، علـم   

ــم     ــال، عل ــم الجم ــنفس، عل ال

  األخالق.

ــث:  العلــــوم    ــد الثالــ المجلــ

  الملحقة بالتاريخ.

  مة: وحدة الترجمة.ترج

 سماته وسيرته. gالعباس )٢٢(

ــأليف:  ����ت ــد  ����� د محمالســي

ــائري   ــي الحـــ ــا الجاللـــ رضـــ

  .(معاصر)

ــأليف    ــدة التــ ــدار: وحــ إصــ

  والدراسات.

من روائع ما قيل في نهـج   )٢٣(

  البالغة.

ــريم    إ ــة كـ ــي لفتـ ــداد: علـ عـ

  العيساوي.

ــأليف   إ ــدة التــ ــدار: وحــ صــ

  والدراسات.



 دليــل الكتــب اإلنكليزيــة. )٢٤(

  (الجزء األول والثاني)

إعـــــداد: وحـــــدة المكتبـــــة 

  اإللكترونية.

ـ   )٢٥( ن موجز أعالم النـاس مم

ــل   ــي الفض ــد أب ــوى عن ث

  .gالعباس

ــي ــأليف: السـ ــدين تـ ــور الـ د نـ

  الموسوي.

ــأليف   إ ــدة التــ ــدار: وحــ صــ

  والدراسات.

  تراجم مشاهير علماء الهند. )٢٦(

تأليف: السيد علي نقي النقوي 

  هـ).١٤٠٨(ت

  التراث.تحقيق: مركز إحياء 

كنـــز المطالـــب وبحـــر  )٢٧(

المناقب في فضـائل علـي   

 .gبن أبي طالب

ـيد ولـي بـن نعمـة اهللا      تأليف: الس

ـنة   الحسيني الرضوي (كان حياً س

  هـ).٩٨١

ــين   ــيد حســـ ــق: الســـ تحقيـــ

  الموسوي.

  مراجعة: مركز إحياء التراث.

  فن التأليف )٢٨(

ــأليف: الســيد محمــ   د رضــا ت

  الجاللي.

ــأليف    ــدة التــ ــدار: وحــ إصــ

  والدراسات.

وشائح السـراء فـي شـأن     )٢٩(

  سامراء.

نظم: الشـيخ محمـد بـن طـاهر     

  هـ).١٣٧٠السماوي (ت 

شرحه وضبطه ووضع فهارسه: 

  مركز إحياء التراث.

ذكر األسباب الصادة عـن   )٣٠(

إدراك الصــواب. (سلســلة 

  )١تراثيات/ 

ــي ــأليف: أب الفــتح الكراجكــي  ت

  هـ).٤٤٩(ت

ــوض    ــيم ع ــد الحل ــق: عب تحقي

  ي.الحلّ

  مركز إحياء التراث. مراجعة:

فهرس مخطوطـات مكتبـة    )٣١(



. (الجزء Hاإلمام الخوئي

 األول)

إعــداد وفهرســة: أحمــد علـــي    

  مجيد الحلّي.

إصـــــدار: مركـــــز تصـــــوير 

  المخطوطات وفهرستها.

غة العـرب.  كربالء في مجلّة ل )٣٢(

  ).١(سلسلة اخترنا لكم/ 

  .إعداد: مركز إحياء التراث

ــام   )٣٣( ــوق لإلم ــالة الحق رس

واإلعــــالن  gالســـجاد 

 العالمي لحقوق اإلنسان.

ــاخر   ــي ف ــدكتور عل ــأليف: ال ت

  الجزائري.

راجعه وضبطه ووضع فهارسه: 

  وحدة التأليف والدراسات.

لّـف عـن أبـي    �� معجم مـا   )٣٤(

 . (باللغـة gالفضل العباس

  �العربية)

إعـــــداد: وحـــــدة التـــــأليف 

  .والدراسات

فـي   gأبو الفضل العباس )٣٥(

   .الشعر العربي

   (الجزء األول).

   ).الثاني(الجزء 

بــه: وحــدة التــأليف جمعــه ورتّ

  .  والدراسات

 لقمان الحكيم ووصاياه. )٣٦(

ـ تأليف: السيآل د رضـا د محم 

  بحر العلوم. 

ــأليف   ــدة التــ ــة: وحــ مراجعــ

  والدراسات.

صدى الفـؤاد إلـى حمـى     )٣٧(

  .cالكاظم والجواد

د بـن طـاهر   نظم: الشـيخ محمـ  

  هـ).١٣٧٠السماوي (ت

شرحه وضبطه ووضع فهارسه: 

  مركز إحياء التراث.

المختصر في أخبار مشاهير  )٣٨(

ــي   ــة االثن ــة واألئم الطالبي

 عشر.

د صفي الدين ابـن  تأليف: السي

  .هـ)٧٢٠الطقطقي (ت حدود 



د عالء الموسوي.تحقيق: السي  

 مراجعة: مركز إحياء التراث.

������  موســـوعة  )٥٩ - ٣٩( ��	
�

   .Hاالُوردبادي

ــي    ــد عل ــيخ محم ــأليف: الش ت

  هـ).١٣٨٠(تاالُوردبادي 

جمع وتحقيق: سـبط المؤلّـف   

ــيد ــدد   السـ ــدي آل المجـ مهـ

  الشيرازي.

ــاء     ــز إحي ــة: مرك ــر ومتابع بنظ

    .التراث

 بغداد في مجلّة لغة العرب )٦٠(

   .القسم األول

    القسم الثاني.

  القسم الثالث.

  القسم الرابع.  

 ) ٢(سلسلة اخترنا لكم/ 

�إعداد: مركز إحياء التراث. �

وصل إلينـا مـن كتـاب     ما )٦١(

ــة العلــم (فــي ضــمن  مدين

    .سلسلة التراث المفقود)

 محمـد  جعفر لشيخ أبيتأليف: ا

 بابويـه  بـن  الحسـين  بـن  علي بن

ــ ــيخ  القمــ ــروف بالشــ ي المعــ

  هـ).٣٨١الصدوق (ت

: الشـيخ  وتحقيق جمع وتقديم

  ي.عبد الحليم عوض الحلّ

�مراجعة: مركز إحياء التراث. �

)٦٢( الجعفري.سند أبي هاشم م 

داود بـــــن القاســـــم تـــــأليف: 

 .هـ)٢٦١الجعفري (ت

الشيخ  ه وعلق عليه:قه وحقجمع

  .(الجيالوي)رسول الدجيلي

راجعه ووضع فهارسـه: مركـز   

�إحياء التراث. �

الشـيخ محمـد   اإلمام تعليقة  )٦٣(

ــف   ــين آل كاشــ الحســ

علــــى أدب  wالغطــــاء

 .الكاتب

  .يتحقيق: الدكتور منذر الحلّ

�التراث.مراجعة: مركز إحياء  �



ــى   )٦٤( ــازات إل ــرب المج أق

  مشايخ اإلجازات.

�����للســـيد   علـــي نقـــي  �����

  هـ).١٤٠٨النقوي (ت

أعــده ووضــع فهارســه: مركــز 

  إحياء التراث .

مـة  �
	��� آللئ النيسان (ديوان  )٦٥(

الحجة السيد محمد علي خير 

ــدين الموســوي الحــائري  ال

 هـ).١٣٩٤(ت

 ضبطه: عدة من األدباء.

ــأليف  ــدة التـ ــة: وحـ  مراجعـ

  والدراسات.

ــة   )٦٦( ــة لغ ــي مجلّ النجــف ف

 العرب.

  ).٣(سلسلة اخترنا لكم/

  إعداد: مركز إحياء التراث.

ــة )٦٧( ــة  تعليقـ ــى خاتمـ علـ

  .المستدرك

الكـاظمي   د حسن الصـدر لسيل

  ).هـ١٣٥٤(ت

ــق: الشــيخ ضــياء   جمــع وتحقي

  .الكربالئيعالء هادي 

�.مركز إحياء التراثمراجعة:  �

نور األبرار المبين من حكم  )٦٨(

ــر  أخ  ــول أميـــ الرســـ

  .gالمؤمنين

ــ ــدين   لمحمـ ــاث الـ ــن غيـ د بـ

  هـ). ١١الشيرازي الطبيب (ق 

  . مركز إحياء التراث تحقيق: 

ــة   )٦٩( ــة لغ ــي مجلّ البصــرة ف

 .العرب

  ).٤(سلسلة اخترنا لكم/

  (الكتاب الذي بين يديك)

  إعداد: مركز إحياء التراث.
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إجازات الرواية واالجتهاد  )٧٠(

�� ��	�
 النقوي. 

ــوي   ل ــي النقـ ــي نقـ ــيد علـ لسـ

  هـ).١٤٠٨(ت

  تحقيق: مركز إحياء التراث.

د السـي  فاترسالة في مصنّ )٧١(

  .حسن الصدر

الكــاظمي  د حســن الصــدرلســيل

  .)هـ١٣٥٤(ت

  تحقيق: حسين هليب الشيباني.

  مراجعة: مركز إحياء التراث.

على ذخيرة المعـاد   تعليقة )٧٢(

.للسبزواري  

ــولىل ــ لم ــاقر دمحم ــد ب  الوحي

هـ).١٢٠٥(ت  البهبهاني  

 .مركز إحياء التراث تحقيق:

  وفيات األعالم. )٧٣(

لعالّمة السـيد محمـد صـادق    ل 

  هـ).١٣٩٩آل بحر العلوم (ت

  تحقيق: مركز إحياء التراث.

)٧٤(  د هدية الرازي إلى المجـد

  الشيرازي.

������ ���
ا بـــزرك الشـــيخ آقـــ 

  هـ).١٣٨٩الطهراني (ت

  تحقيق: مركز إحياء التراث.

مقاالت في حق أبي الفضل  )٧٥(

  (القسم األول). gالعباس

: وحـــــدة التـــــأليف إعـــــداد

  والدراسات.

كتاب الحج لمعاويـة بـن    )٧٦(

هــو  −����� ����عمــار 

   -من الكتب المفقودة 

الشــيخ محمــد  :جمــع وإعــداد

  عيسى آل مكباس  

  مراجعة: مركز إحياء التراث.



اإلمام الثاني الحسـن ابـن    )٧٧(

أمير المؤمنين علي بن أبـي  

  .bطالب

للسي    د عبـد الـرزاق الموسـوي

 هـ).١٣٩١المقرم (ت

  .تحقيق: مركز إحياء التراث 

عنوان الـشرف في وشـي   )٧٨(

تاريخ  رجوزة في�� ( النجف

  .)مدينة النجف األشرف

لشـيخ محمـد بـن طـاهر     نظم: ا

هـ)١٣٧٠(ت السماوي.  

ووضــــع  اوضـــبطه  اشـــرحه  

 .مركز إحياء التراث :افهارسه











available in the Islamic libraries and the other libraries in 

all over the world. And they have to do the process of 

search and verification of the good ancestors' works of 

what we need in various sciences. This work requires 

exceptional efforts in order to be published in modern 

and attractive way. 

Our book is a new attempt to serve the heritage of 

Basrah city; we invoke Almighty Allah to make it useful 

to the writers and searchers who are interested in 

Basrah affairs, and to be participated in serving the Basri 

heritage particularly and Iraqi heritage generally. The 

book is arranged into four chapters: Al Basrah names of 

regions and districts, Al Basrah rivers, historical 

selections and monthly news. 

Praise be to Allah first and last, and peace be upon 

our chosen master Mohammad and his kind and pure 

progeny.  

 



 

 

Abstract  

In The Name of Allah, the Most gracious, the Most 

Merciful  

Whole Iraq is abundant in various kinds of 

benefactions by the grace of Allah since ancient time. It 

is well known with its fertile land, and rich in natural 

resources which are found in the most of its cities. For 

that reasons Iraq was the dawn of civilizations through 

the ages. There are two great rivers run from north to 

south consider being the nerve of the life of our country. 

One of the most important cities in Iraq is Basrah which 

is rich in orchards and farms. It regards the most famous 

and ancient city in agriculture, trade, industry, 

construction, geographical position and human 

resources. It is still originating scholars, literates, 

intellectuals and researchers since the first decades of 

the hegira. It produces fruits, vegetables and dates.  

Nowadays it is a great centre of exporting oil. Thus it 

reaches a high level in progress and construction. 

It is appeared evident before the searchers that 

what is published from the invaluable Basri heritage is 

insufficient. So those who are interested in Basri 

heritage have to do their best to publish their heritage 

such as books, handwritten theses, etc., which are 
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