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يــســمـــونه (الــغالف الـــرابع) او (الــغالف االخـــيــر) وله في اغـــلب الــلــغــات
تـسميـات مختلـفة او متـقاربة تنـسجم مع موقـعه في الكتـاب وجتسد بعض
مـا يهدف الـيه من مضـام ودالالت وقد كـان ومايزال يـستخـدم في جميع
تـرجم منـها الـعام واخلـاص والذاتي ـؤلف وا الـكتب صـغيـرها وكـبيـرها ا
عـقد القـد واحلديث البـعيـد والقريب وحـتى الكتب ـوضوعي الـسهل وا وا
تـرجـمـة عنه وكـان ومـايـزال يـستـخـدم في جتـليـد الـكـتب ويـطبع ـؤلـفـة وا ا
اجملـلدون دون موقف او عـصيان او تمـرد ويخضع لـلمتغـيرات التي حتدث
ـصـمـمون ـؤلـفـون وا في الـطـبع والـتـنـضـيد والـتـصـمـيم والـتي يـقـتـرحهـا ا
ويـلبس ما ينسجون ويخيطون من اثـواب قد يكون بعضها جديدا والبعض
االخــر مـرقـعــا او عـائــدا الى الـقــد او مـنـســوجـا في خــيـاالت او اوهـام
واحالم ذات اشــكـال مـســتـحـدثــة وغـيــر مـسـتــحـدثـة. وقــد تـمـر الــكـتب في
مـحطـات دعائـية ويعـلن عنـها في وسـائل االعالم ولكن الـدعايـة تتـركز على
الـغالف االول الـذي يتـصدر الـكـتاب ويـكـون الواجـهة االمـامـية فـيـما يـهمل
الـغالف االخير او يـشار اليه بـسرعة رغم اهمـيته للـغالف االول الذي يكون
سـائــبـا وغـيـر مـتــمـاسك ونـاقـصــا دون ارتـبـاطه بـالــغالف االخـيـر ذلك من
ـعروفـة للـغالف االخيـر ان يجعل الـكتـاب متـماسـكا وان يـحفظه الـوظائف ا
من الـترهل والشـتات وان يسـهم بفعـالية في الـتعبـير عن اهـداف ومضام
ارس الـكتـاب ومـا يريـد حتقـيقه. ومن وظـائف الـغالف االخيـر للـكتـاب ان 
دوره في ابـراز خصوصـية الكـتاب وما يـضم من محتـويات وان يساهم في
طبوعات الـعربية الكـثير من االغلفة الـتعريف بالكـاتب والكتاب وقد قـدمت ا
علومـات عن الكتاب مـؤلفه في الغالف االخير الـدالة على ذلك حيث تـدرج ا
ـؤلـف ويـظـهـر من خالل مـا ينـشـر من مـعـلـومات في الـغالف االخـيـر عن ا
ـدروسة فـهـناك مـعـلومـات تـبدو اقـرب لالرجتـال منـهـا الى السـيـر الـذاتيـة ا
وكـأنها وضعت على عجل فهي ناقـصة وغير محتوية لـكل ما ينبغي معرفته
ـا احتواه الـكتاب نـفسه من معـلومات عن الـسيرة ـؤلف وانها مـكررة  عن ا
ـؤلف يـكـرر ـا نـصـادفـه في بـعض االصـدارات ان ا . و الـذاتـيــة لـلـمـؤلـفـ
ــقـدمـة وفـي الـغالف االخـيــر وهـنـاك من يــلـجـأ الى الـتــعـريف بــنـفـسه في ا
عـلومات عن الـصادر وغير تـضخيم نـفسه من خالل زرع الغالف االخـير 
الـصـادر من مـؤلـفـاتـه. ويـحـصل ان يـتـولى نـاشـر الـكـتـاب الـكـتـابـة عـنه في
الـغالف االخـيـر حـيث تـنـسب لـلـمـؤلف امـجـادا وبـطـوالت ال وجـود لـهـا في
الـواقـع او انـهـا في اطـوارهــا االولى. وتـلـجــأ اغـلب دور الـنـشــر الى كـتـابـة
ـعـني اهـمـية اسـتـثـنـائـيـة وقد كـلـمـات ذات طـابع عـمومـي العطـاء الـكـتـاب ا
ؤلف ويـلجأ مـؤلفون الى االسـتفادة من يـقترن ذلك بـنشر صـورة للكـتاب وا
الـغالف االخـير بـنشـر عـبارات وجـمل من كتـابـات النـقاد عن شـخـصيـاتهم
ومـؤلفاتهم وهـذا ما يحصل في االصـدارات الشعرية والـقصصيـة والنقدية
وغـالبا ما يتم ذلك باختيار رأي عدد قليل من النقاد وليس كل النقاد وتكثر
في االصـدارات الراهـنـة عمـليـات اختـيار بـعض الـسطـور من الكـتاب نـفسه
ونشرها في الغالف االخير ويتم ذلك دون تمحيص دقيق حملتويات الكتاب
فـالنـاشـر قد اجنـز كل مـا يتـعلق بـالـكتـاب ولم يبق غـيـر الغالف االخـير اذ
ا يـريد من العبـارات او يترك للـناشر مهـمة اختيار ؤلف مأله  يـطلب من ا
طبوعات العربية عبر عن هوية وخصئص الكتاب وقـد اتيحت في ا الـنص ا
تـقنيـة نشـر صورة الغالف االول في الـغالف االخيـر وتمارس هـذه التقـنية
في الـصحف الـيـوميـة ايضـا وهي تقـنيـة جـيدة وذات اسـتجـابة الحـتيـاجات
طـبوعات الـعربية تـعتمد في الـقار للتـعرف على الـكتاب ومؤلـفه ومازالت ا
بـعض االصدارات عـلى الـلوحـات الفـنيـة في الغالف االول واالخـير. ان من
الــضـروري االهـتــمـام بــالـغالف االخــيـر لــكل كـتــاب فـمن الــواضح ان هـذا
الـغالف لم يـأخـذ اسـتـحـقـاقه الـفـني والـثـقـافي فـالـكـتـابـات عـنه تـكـاد تـكون
ـؤلف يـعـده هامـشـيـا ويـتـذكـره بـعـد وصـول الـكتـاب الى مـعـدومـة كـمـا ان ا
مــراحـله الــنـهــائـيـة االمــر الـذي يــجـعل اخــتـيــاره عـمال
سـاحة اخملصصـة له في كل كتاباته مـرجتال تؤكده ا
فــضال عـن دوره في احلــفــاظ عــلى الــكــتــاب وجــعــله
رصـيـنـا مــتـمـاسـكـا من الـنـواحي الــفـنـيـة والـطـبـاعـيـة
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ـشـاريع ـشـروع الـبــحـثي من ا يُــعـدّ هـذا ا
الـبـحـثـيـة الـرائـدة الـتي طـال انـتـظـاره في
االوسـاط الــعـلـمـيـة ويـقـوم بـنـشـره مـركـز
األبــحــاث لــلــتـاريـخ والـفــنــون والــثــقــافـة
اإلسالمـيـة (إرسـيـكـا) بـاسـتـانـبـول الـتـابع
ـنظـمة الـتعـاون اإلسالمي ويُعـدّه األستاذ
الـدكـتـور فاضل بـيـات االسـتاذ في جـامـعة
بــغــداد وجـــامــعــة آل الــبــيت واجلــامــعــة
األردنـية سابقا والعامل ?حـاليا خبيرا في
ذكور. ويهدف إلى ترجمة الوثائق ركز ا ا
تعـلقة بتاريخ البالد الـعثمانيـة النادرة وا
الــعـربــيــة في الـعــهـد الــعــثـمــاني واجـراء
دراســـة عــنـــهــا ووضـــعــهـــا في مــتـــنــاول
ن يحـول عدم معرفتـهم باللغة الـباحث 
الـــعــثـــمــانـــيــة دون االســـتــفـــادة من هــذه
شروع في الـوثائق. وبوشر بالعمل بهذا ا
سـنـة 2010م وصـدر مـنـه حلـد اآلن سـبـعة
مــجــلــدات وكل مــجــلــد مــنه يــتــخــصص
ـراحل معـينة من الـتاريخ العـثماني او ?
إقـليم أو والية من الواليات الـتابعة للدولة
العثمانية ضمن حتديد زمني وعلى الوجه
شروع اآلتـي:اجمللدات الثالثـة األولى من ا
عــامــة تــتــعــلق ?بــالــبالد الــعــربــيــة كــكل
ويـــتــنــاول الــوثـــائق الــعــائـــدة إلى عــهــد
الـسلـطان سـليم األول والسـلطـان سلـيمان
القانوني أي اعتباراً من العالقات القائمة
ملوكية بـ الدولة العثمـانية والسلطـنة ا
ومـطلع العهد العثـماني في البالد العربية
ولـغايـة وفاة الـسلـطان سـليـمان الـقانوني
(1566م). ويـتعلق اجمللد الرابع باحلرم
الـشريـف في عـهد السـلطـان سلـيم الثاني
(1574 -1566م) الــذي تــولى احلـكم بــعـد
وفـاة والـده السـلـطـان سلـيـمان الـقـانوني.
ويــتـنـاول ?اجملــلـدان اخلـامس والـسـادس
الــواليــات الـــعــراقــيــة بــغــداد الــبــصــرة
ـوصـل في عــهـد شــهــرزول (شــهــرزور) وا
الـسلـطان سلـيم الثاني أيـضا. أما ?اجملـلد
شـروع والذي صدر الـسابع واألخـير مـن ا
في هـذا الشهر(حـزيران) فيحمل ?الـعنوان
الـفرعي "مـنطقـة اخللـيج في القرن الـعاشر
ـيالدي" وهذا الـهـجـري/ الـسـادس عـشـر ا
يــعــني ان هــذا اجملــلـد يــتــنــاول الــوثـائق
نطقة التي شهدت التنافس العائدة لهذه ا
الـعـثـمـاني الـبـرتغـالي وحـركـات الـعـشـائر
وردعــهــا من قــبل الــدولــة وســعي الــدولـة
الـعثـمانـية بـسط سيـطرتـها عـلى البـحرين
ــنــطــقـة الــشــرقــيـة بــعــد امــتـدادهــا إلى ا
لـلجزيرة الـعربية وتـأسيس والية االحساء
ـؤلف بـإعداد الـوثائق فـيـها. ?وقـد بـاشر ا
ــتــعـلــقــة بــاجملـلــدين الــثــامن والــتـاسع ا
ـغـرب ـنـطـقـة ا وسـيــكـونـان مـخـصـصــ 
الـعربي (اجلـزائر فـاس تونس وطـرابلس
الــغــرب) في الــقــرن الــعــاشــر الــهــجــري/
ــعـروف ان ــيالدي.  وا الــســادس عــشــر ا

ـؤلف الدكتور فاضل بيات يختار معظم ?ا
وثــائــقه من "مــهـمــة دفــتـرلــري" أي دفــاتـر
ـهمـة هنـا ليـست صـفة لـلدفـاتر ـهـمة (وا ا
عروف همة). وا بل هـي مختصر لألمـور ا
ان هـــذه الــدفـــاتــر تُـــعــدّ مـن أهم ســجالت
األرشـــيف الـــعـــثـــمـــاني. ودوّنت فـي هــذه
الـدفــاتـر األحـكـام الـسـلـطـانـيـة أي األوامـر
الـصــادرة بـاسم الـسـلـطـان وهـذه األوامـر
هـي في االصل قــــرارات كـــان يـــتــــخـــذهـــا
الـديوان الهـمايوني بـاسم السـلطان. وكان
هــذا الـديــوان أرفع مـرجـع رسـمي لــلـدولـة
الــعـثــمـانـيــة ويـرأسه الــصـدر األعـظم أي
رئـيس الـوزراء ويـضم في عـضويـته كـبار
رجـال الــدولـة: الـوزراء وقـاضي الـعـسـكـر
ـالـية سـؤول عن الـشؤون ا والـدفـتـردار (ا
ــسـؤول عن فـي الـدولـة) والــنـيــشـاجني (ا
وضع الــطــغـراء أي خــتم الـســلـطــان عـلى
األوامـر الـسـلـطـانـية) وقـبـطـان دريـا (قـائد
األســــطــــول الــــبــــحــــري) وآغــــا (قــــائــــد)
االنـكشارية. وكانت القرارات التي يتخذها
الـديوان تُـعـرض على الـسلـطان الـعثـماني
لـلمصادقـة عليهـا ثم يتم تدوينـها في دفتر
ـهــمـة وتـرسل نـسـخــة مـنـهـا عـلى شـكل ا
رسـالـة بعـد تـوشيـحهـا بـطغـراء الـسلـطان
ؤلف ـعنـية. كـما اسـتعـان ا إلى اجلـهات ا
بـــوثــــائق مـــتـــحف طــــوب قـــابي ســـرايي
بـاستـانبـول والذي يـتمـيز بـاحتـفاظه أقدم
الــوثــائق الــعـثــمــانـيــة ودائــرة األرشـيف
الـــعــــثـــمـــانـي في اســـتـــانــــبـــول أيـــضـــا.
ــعــلــومــات الـواردة فـي الـوثــائق الــتي وا
اخــتــارهـا الــدكــتـور فــاضل بــيــات لم تـرد
مـعظمها في أي مصدر آخر ولم تنشر حلد
االن كما لم تترجم منها إلى اللغة العربية
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ـشروع ـنهج الـذي اعتـمـده في هذا ا أمـا ا
الـبحثي فهو انـه قام بإعادة كتـابة الوثيقة
الـعثمـانية باحلـروف الطبـاعية وترجـمتها
إلى الــلــغــة الــعــربــيـة إلـى جـانـب حتـلــيل
صطلحـات الواردة فيها. الـوثيقة وشـرح ا
كــمـا عـمل مــلـخـصـاً ?لــكل وثـيـقــة لـيـكـون
علومات الواردة في ـثابة عنوان لها. وا
هـذه الوثائق في غاية االهـمية وهي تسلّط
األضـواء عـلى مخـتـلف منـاحي احلـياة في
الـواليـات الـعـربيـة الـعـثمـانـيـة خالل فـترة
ا يجدر ذكره ان معظم صـدور الوثيقة. و
األحــكـام الــسـلـطــانـيــة صـدرت بــنـاء عـلى
ــســؤولــ في تــقــاريـــر أرســلــهــا كــبــار ا
الـواليــات كـالـوالي والـقـاضي والـدفـتـردار
وأمــراء الــســنــاجق والـزعــمــاء احملــلــيـ
ورؤســاء الــعــشــائــر فـضـالُ عن أشــخـاص
عـادي وكل تقـرير يتضـمن حالة تُـستجد
في الــواليـة ويـتـطـلب تـدخل مـركـز الـدولـة
(الـديوان الهمايوني بالدرجة األولى) للبتّ

فـيهـا وكل حكم يشـير في البـداية إلى هذا
الــتـقـريــر بـشـكل مــلـخّص ثم يـعــقـبه قـرار
الــســلــطــان بــشــأن مــا ورد في الــتــقــريـر.
ويــعــكس هــذا الـتــقــريــر واقع احلـال ?في
الـواليـة الـتي أُرسل مـنـها. وفـضال عن ذلك
ـــؤلف قُــرّاءه بـــأمــانــته ولـــكي يــطـــمــئن ا
الــعـلــمـيــة في الـتــرجـمــة وقـراءته وفــهـمه
الــوثـيـقـة بـالـشـكـل الـصـحـيح وضع صـور
الـوثائق االصلـية في قرص مـضغوط (سي
دي) أحلـقه بالكتاب. ?وإلـقاء نظرة خاطفة
كننا عـلى هذه الوثائق وكـيفية كـتابتهـا 
ـؤلف من صـعـوبـات في مـعـرفـة مـا القـاه ا
قـراءتـهـا وفـهـمـهـا وتـرجـمـتـهـا إلى الـلـغـة
الـعربية. وقـد أجاد الدكتـور بيات بكل ذلك
ـتـلك من ?خــبـرة وتـراكـمــات عـلـمـيـة ــا 
واسـعـة تمـتد إلى سـنـ طويـلة في مـجال
الـتـاريخ الـعثـمـاني بـشكل عـام وفي مـجال
الـوثـائق الـعثـمـانيـة بـشـكل خاص واألهم
ــصــطــلــحــات من هـــذا وذاك مــعــرفــته بــا
والـتعـابيـر العـثمـانيـة. وهنـا البد أن نـذكر
ــتــعـامــلــ مع الــوثـائق هــنــا أن بـعض ا
الـــعـــثـــمـــانــيـــة وعـــلى وجـه اخلـــصــوص
ـتـلـكون خـلـفـية في ـتـرجـمون الـذين ال  ا
ـصطلحات العثمانية والتاريخ العثماني ا
ــصـطـلــحـات الـواردة في يــتـصـوّرون أن ا
هـذه الـوثائق مـجرد كـلـمات عـادية ال غـير
فـيـتـعـاملـون مـعـهـا مثـل ما يـتـعـامـلون مع
الــكــلـمــات االعــتـيــاديــة ويـحــرّفــون بـذلك
مــدلــوالت الــنـص ويــقــعــون بــالــتــالي في
أخـطاء فـادحة يتـحمل نتـائجـها البـاحثون
الـذيـن يـعـتـمـدون عـلى تــرجـمـاتـهم فـعـلى
ثال نـذكر كلمـة "حترير" فالـتحرير سـبيل ا
مـستخدمة ?كـمصطلح في اللغـة العثمانية
عنى "?مـسح األراضي وإحصاء السكان
لـتقريـر الضرائب". ولـكن إذا اخذنا الـكلمة
ـعجمي أي "االسـتقالل" فـيكون ـدلولـها ا
ـا يـرد في الـوثـيـقة ـعـنى مـغـايـراً كـليـاً  ا
صطلح وكـذلك كلمـة "ذخيرة" وتقـابل في ا
الـــعـــثـــمـــاني "?احلـــبـــوب" مـن احلـــنـــطــة
صـطلح رتـزقـة" في ا والـشـعيـر وكلـمـة "ا
الـعثمـاني كل من يتلـقى معونـة مالية ?من
األوقــاف وكـــلــمــة "تـــركــة" اســتــعـــمــلــهــا
ـعـنى الـغالل أي احلـبوب الـعـثـمـانيـون 
األمـــر الــذي يـــكــشف لـــنــا مـــدى خــطــورة
ـترجـم غيـر الضـالع في االسـتعـانة با
ـعروف أن الـلـغـة والـتاريـخ العـثـمـاني. وا
ـتـخصـصـ في مـجال مـعـظم الـبـاحثـ ا
تـاريخ البالد الـعربيـة في العـهد العـثماني
ـترجم غـير ضالـع بهذه يـستعـينون 
ـصـطلـحـات فيـقـعون في اخـطـاء فاحـشة ا
تـؤثـر في قـيـمـة دراسـاتـهم. ولـهـذا يـنـبغي
عـلى الـبـاحـثـ ان يتـعـامـلـوا مع الـوثائق
الـعـثـمـانـيـة بـأنـفـسـهم دون االعـتـماد عـلى
ــتـرجـمـ وان يـحــاولـوا تـعـلم ?الــلـغـة ا
الـعثمانـية او يتركـوا البحث والدراسة في
هـذا اجملال. ومن هـنا أدعـو وزارة التـعليم
الــعـــالي والــبــحـث الــعــلــمـي تــخــصــيص
?زمـاالت دراسـيـة في اجلـامـعـات الـتـركـيـة
لـتعـلم اللـغة التـركيـة العـثمانـية والـتعامل
مع الـوثائق العثمانية او فتح مركز علمي
مـتخـصص في الـوثائق الـعثـمانـية لـلقـيام
بــتـــرجــمــة هــذه الــوثــائق بـــشــكل عــلــمي
ووضــعــهـا فـي مـتــنــاول الـبــاحــثـ وذلك
بـاالسـتـعانـة بـخـبراء في هـذا الـصدد وإال
تـعلق بـهـذا العـهد في سـيـبقى تـاريخـنـا ا
غـيـاهب اجملـهـول الن مـعـظم جـوانـب هذا
الــتـــاريخ مــا زال مــجــهــوالً ويـــكــتــنــفــهــا

ــعـــروف أن عــدد الــوثــائق الـــغــمــوض. وا
ـوجودة ?فـي دائرة األرشـيف الـعـثـمانـيـة ا
الـعــثـمـاني في اسـتـانـبـول وحـدهـا حـوالي
الي من مـائة وخمـس ملـيون وثيـقة وا
هــذه الـوثـائق مــتـعـلــقـة بـتــاريخ الـواليـات
الـعربـيـة ومنـها الـواليات الـعراقـية. ويـبدو
ان مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة
اإلسالمــيـة (إرسـيـكـا) بـاســتـانـبـول الـتـابع
ـنظمـة التعاون اإلسالمي قـد استغل وقوع
مـركـزه في اسـتـانـبـول فـقـام بـالـتصـدي له
بـــعــد ان رأى مــا تـــعــاني مـــنه الــدراســات
الـعــربـيـة في الـعـهـد الــعـثـمـاني من نـقص
فــذهب إلى الـعـمل عــلى تـيـســيـر اسـتـفـادة
الـبـاحثـ من الـوثائـق العـثـمانـيـة فبـاشر
ـتمـثل بتـرجمـة الوثائق بـإجناز مـشروعه ا
الـعـثمـانـية ونـشرهـا لـوضعـهـا في متـناول
. واســـتـــعــان في هـــذا اجملــال الـــبــاحـــثــ
ي الـعراقي فاضـل بيات الـذي يُعد بـاالكاد
تـخصـصـ في العـالم في هذا من اشـهـر ا
اجملــال. ويـبـدو ان الــدكـتـور فـاضل رأى ان
ترجمة الوثائق غير كافية لفهم ما تتضمنه
صطلحات من مـعلومات وذلك ألن بعـض ا
ـسائل الـواردة في هذه الـوثائق بـحاجة وا
إلى الـشرح والتفسير فذهب -كما يذكر في
مقدمة الكتاب- إلى اجراء دراسة مختصرة
ومـركزة حول ما ورد في الـوثيقة اال انه لم
يـتعـمق فيهـا لكيـال يكون ذلك عـلى حساب
الــعـمـل االسـاسي وهــو وضع اكـبــر كـمــيـة
. علومات فـي متناول الباحث ـكنة من ا
ــعــلــومـات ــا يــجــدر ذكــره أن مـعــظم ا و
الــواردة في هـذه اجملـلــدات الـسـبــعـة الـتي
أجنـزهـا بـجدارة الـدكـتور فـاضل بـيات هي
مـعـلـومـات بـكـر وفـريـدة من نـوعـها ?وهي
تــسـلّط االضــواء عـلى اجلــوانب اخملـتــلـفـة
لـلــواليـات الـعـربـيـة في الــعـهـد الـعـثـمـاني.
وفـيـمـا يـتعـلق بـاجملـلـد االخيـر من الـكـتاب
فـكمـا اسلفـنا فانه يـتعـلق باخللـيج العربي
في الـقرن العـاشر الهـجري/ السـادس عشر
ـيالدي. وقـدّم الـدكـتـور فـاضل وثائـقه في ا
تــســعــة فــصــول وهي: الــشــؤون الــعــامـة
الــشـؤون اإلداريـة الــشـؤون االقـتــصـاديـة
الــشـؤون الــقـضــائـيــة األوقـاف والــشـؤون
الــديـنـيـة الـشــؤون الـعـسـكــريـة واألمـنـيـة
الـصـراع العـثمـاني-البـرتـغالي في اخلـليج
الــعـربي الــزعـامــات احملـلــيـة والــعـشــائـر
وإمـارات الـبـحـرين ودورقسـتـان ومـحرزي.
(وجـديــر بـالـذكـر ان دورقـسـتـان هي احـدى
االمـارات احمللـية التي كـانت قائمـة في ثغر
اخلـليج الـعربي وعـلى احلدود العـثمـانية-
الـــصــفــويـــة امــا مـــحــرزي فــهـي عــبــادان

احلالية). 
وكل هـذه الوثـائق اخملتـارة لهـذا اجمللد من
ـنـطـقـة اخلـلـيج الـعـربي الـكـتـاب تـتـعـلق 
وبـضـمـنـهـا مـنطـقـة الـبـصـرة اال ان مـعظم
تـعـلقـة بـوالية الـبـصرة في عـهد الـوثـائق ا
الــسـلــطـان ســلـيم الــثـاني (1574-1566م)
ـتعـلـق سـبق ان قـدّمـها ضـمن اجملـلـدين ا
بـالـواليـات العـراقـية أي اجملـلـدان اخلامس
والــسـادس. واالطالع عـلى مـا ورد في هـذه
الــوثـائق يــكـفي لــكي نـعــرف مـدى جـهــلـنـا
لـتـاريـخــنـا في الـعـهـد الـعـثـمـاني وظـلـمـنـا
وذج واسـتهـانـتنـا لهـذا التـاريخ. ملـحق: 
لــتــرجــمـة حــكم ســلــطــاني ورد في اجملــلـد
ؤلف عليه الـسابع من الكـتاب مع تعلـيق ا
وقــــد وُجّـه عــــلى شــــــــــــــكل رســــالــــة إلى
بـكـلـربـكي الـبـصـرة أي امـيـر االمـراء (والي

البصرة)
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قـيام الـسفن الـبرتـغالـية بـاالعتداء
سـلمـ في اخللـيج العربي عـلى ا
وانــقـطــاع الـسـفن عـن الـقـدوم إلى
مـــيـــنـــاءي االحــســـاء والـــبـــصــرة
الـية واإلبـالغ عن حتقـيق الوفـرة ا
فـي الــــبـــصــــرة بــــفــــضـل جــــهـــود

البكلربكي علي باشا
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أرسـلتَ رسـالـة تـبـلّـغ فـيـهـا أن عدداً
ـالعـ مـن نـوع مـن سـفـن الـفــرنك ا
قـدرغـة قد نـشطت في الـبحـر وقامت
ـسـلمـ ثم قـصدت بـاالعـتـداء على ا
الــبـحــرين قـبل عــودتـهــا إلى هـرمـز.
وعــلى مـدى أربــعـة أشــهـر انـقــطـعت
الـسفن عن مـرافئ االحساء والـبصرة
فـلم يـتم تـشـغـيـلـهـا وترتب عـلى ذلك
يري. ووصلت ال ا ضـرر كبير على ا
رسـائل من قبـودان البرتـغاليـ ناشد

فـيها تشغيل سفن التجار كما في السابق
إال أنـك أرسلت إليه تطـالبه بضرورة اعادة
ـسلـم الـتي اغتـصبـوها جـميـع أموال ا
ولــكن لم يــرد مــا يـتــعــلق بــذلك حلـد اآلن.
وكـان قد اعـتيـد في السـابق إرسال خـزينة
إلى تـلك الديار لتغطيـة النفقات ولكن بعد
وصـول بكلربكي بغداد علي دام اقباله إلى
تــلـك اجلــهــة وبــفــضـل جــهــوده وكــفــاءته
ــوارد تــغِــطي الــنــفــقــات و أصــبــحـت ا
اإلبـالغ عن إيـــــداع خـمـسـة وأربـعـ يوك
آقجة في اخلزينة فضالً عن مبالغ الرواتب
والـنفقـات. وأمرت:عنـد وصوله تكون انت
ايــضــا عــلى الــبــصــيــرة في هــذا الــصـدد
وبـالـشـكل الالزم وتـبـذل قـصـارى جـهودك
ـيـري من فـي جـمع وحتـصـيل مـا يـخص ا
الــغالل واحلــبـوب والــنـقــود وغـيــرهـا من
ذكـورة. وتكـون مجداً ـوارد في الواليـة ا ا
ـشار إليـه دام اقباله وسـاعيـا مثـلمـا كان ا
يــســعى ويــولي االهــتــمــام وتــعــمل عــلى
ـوارد الـنفـقـات وتـبـذل قـصارى تـغـطـيـة ا
جـهودك في توفـير األمن واألمان في البالد
والـواليـة وحتـقـيق الـرفاهـيـة واالطـمـئـنان
ـسـألة لـلـرعايـا والـبـرايا. وفـيـما يـتـعلق 
ـوجب ما تقـتضـيه الظروف هـرمز تـعمل 
نـاسب وتتـوخى احلذر من وعـلى الـوجه ا
صــــدور وضـع مـــخــــالـف لــــشــــرف وعـــزة

سلطنتي األبدية
سُــلّم إلـى اجلــاوش أحـمــد في  7شــعــبـان
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يــتـضـمن هـذا احلــكم مـسـألـتــ مـهـمـتـ
تـتـعــلـقـان بـالـنـاحـيـة االقـتـصـاديـة رغم أن
ـــســــألـــة األولى تـــتـــجــــاوز الـــنـــاحـــيـــة ا
االقـتصـادية إلى النـاحية األمـنية وتـتعلق
بـالنشـاط العدائي للـبرتغالـي في اخلليج
الـعـربي والـذين يـسـمـيـهم احلـكم بـالـفرنك
ومـفادها أن عـدداً من سفنـهم حتركت نحو
ـسـلـم الـبـحـرين مـتـجاوزة عـلى سـفن ا

ا ويـبـدو أنـهم أغـلـقـوا اخلـلـيج الـعـربي 
أدى إلـى انـقــطـاع الــسـفن عن الــقـدوم إلى
مــوانئ االحـسـاء والــبـصـرة وتــرتب عـلـيه
وانـئ. ويسـتدل الـضـرر على مـوارد هـذه ا
ـا ورد في احلكم أن تـأزم الوضع األمني
فـي اخللـيج الـعربي لـم يؤثـر عـلى اجلانب
الــعـثــمــاني فـحــسب بل أثــر في الـنــشـاط
االقــتــصـادي لــلــبـرتــغــالـيــ في اخلــلـيج
الـــعــربـي أيــضـــاً ولــهـــذا أرسل قـــبــودان

الـبـرتـغـاليـ أي قـائـد الـقوة الـبـحـرية
الــبــرتــغــالــيــة رســالـة إلـى بــكـلــربــكي
الـبصرة ناشد فيهـا العمل على تشغيل
الـسـفن الـتـجـاريـة في اخلـلـيج الـعربي
مـثـلمـا كان يـتم تشـغـيلـها في الـسابق
إال أن الـبـكـلـربـكي اشـتـرط عـلـيه إعادة
. سلم األمـوال التي اغتصبـوها من ا
وعـلى الـرغم مـن أن احلـكم لم يـذكـر ما
يـتـعلق بـكيـفيـة اغتـصاب هـذه األموال
كننا القول بأن سفنهم أغارت إال أنه 
ـتوجّـهة ـسلـم ا عـلى سـفن التـجار ا
إلـى االحساء والـبصرة واسـتولت على
ا أدى إلى ـوجودة فـيهـا  الـبـضائع ا
ـســلـمـ مـن اخلـلـيج انــقـطـاع ســفن ا
الـعـربي خـشـيـة من اإلغـارة عـلـيـها من
قـبل القوات الـبحرية الـبرتغـالية. وقام
بــكـلـربـكي الـبـصــرة بـإحـاطـة الـديـوان
الــهـمـايـوني عـلــمـاً بـكل ذلك وذلك قـبل
ورود رد اجلـــانب الـــبـــرتـــغـــالي عـــلى
شــرطه وخـوّلـه الـديــوان الـهـمــايـوني
الــعــمل عــلـى مــا تـقــتــضــيـه الــظـروف
ــصـالح وتــوخي احلــذر من تــعــرض ا
الــعـثــمـانــيـة في اخلــلـيج الــعـربي إلى
ـســألــة الــثـانــيــة الـتي األضــرار.أمــا ا
تـوقف عندهـا احلكم فتتـعلق بالـناحية
ا ورد ـالـيـة لواليـة الـبـصرة وطـبـقـاً  ا
ـوارد كــانت ال تــغـطي فــيه فــإن هــذه ا
نــفــقــات الــواليــة فـتــضــطــر اخلــزيــنـة
الية ـركزية الى تـلبية االحـتياجـات ا ا
لــلــواليــة ويُــســمي احلــكـم اإلرســالــيـة
ـاليـة باخلـزينة. واسـتمـر إرسال هذه ا
اخلــزيـنــة من مـركــز الـدولــة إلى واليـة
الـبــصـرة حـتى واليـة عـلي بـاشـا الـذي
تــمـــكن بــفــضل جـــهــوده وكــفــاءته من
ـالــيـة لـلـواليـة حـتى حتــقـيق الـوفـرة ا
أصـبـحت مـواردها تـغـطي نـفقـاتـها بل
وتــــزيــــد وجنح فـي إيــــداع خــــمــــســـة
وأربـع يـوك آقجـة في اخلزيـنة فضالً
عن مـرتبات منتسبي الوالية ونفقاتها.
والــيــوك هــنـا يُــقــصــد مــنه مــائـة ألف
فيكون مبلغ اإليداع أربعمائة وخمس
ألف آقـجـة. وطلب الـديوان الـهمـايوني
من الــبــكـلــربــكي أن يـحــذو حــذو عـلى
الـية للوالية بـاشا في حتقيـق الوفرة ا
ــوارد لـتـغــطـيـة والــعـمل عــلى زيـادة ا
الـنـفـقـات كـمـا طـلب مـنه تـوفـيـر األمن
واألمـان في الـوالية وحتـقيق الـرفاهـية

واالطمئنان لألهالي.
s Š rO¼«dÐ« ‚«“—

بغداد

»U²  w  WO− HM³ « ‚u  dŽUA

ـنعـقد في ي ا ي خالل االجـتمـاع الـثاني واألربـع لـلـجنـة التـراث العـا ـملـكة الـعربـيـة السـعوديـة ومـدينـة قلـهات الـتـاريخـية في سـلـطنـة عمـان إلى قـائمـة التـراث الـعا انـضمت واحـة األحسـاء في ا
ي التابعة عروضة عليها حاليا. وتعقد جلنة التراث العا مليش أوينغا في كينيا إلى القائمة ذاتها ليكون بذلك ثالث موقع تختاره اللجنة يوم اجلمعة من ب الترشيحات ا البحرين.كما انضم موقع تيـ
ـواقع الثالثة اجملموعة األولى ـتحدة للتربـية والعلم والثـقافة (يونسكـو) اجتماعهـا الثاني واألربع في الـبحرين في الفترة من  24حزيران وحـتى الرابع من يوليو تـموز.وتشكل هذه ا نظمة األ ا
ي.وتعد واحة األحـساء الواقعة في الـتي وافقت عليـها اللجـنة التي ستنـظر حتى األول من يولـيو تموز مـا تبقى من قائمـة معروضة عـليها تضم  30موقعا جـديدا مرشحـا لدخول قائمـة التراث العـا
ي بعد مدائن صالح التي دخلتها في  2008وحي الطريف بالدرعية في  2010ووجدة التاريخية في  2014ومواقع الرسوم الصخرية في ملـكة خامس موقع سعودي ينضم إلى قائمة التـراث العا شرق ا
نطـقة جبل حائل في 2015 . وتضم واحـة األحساء حدائق وقـنوات ري وعيون مـياه عذبة وبـحيرة األصفـر ومباني تاريـخية.ونقـلت وكالة األنبـاء السعوديـة عن خالد الـفريدة مدير س  موقـعي جبة والشـو
ي فانتقالها من احمللية إلى قد األحساء بالشكل الذي يليق بأهميتها كموقع تراث عا الهيئة العامة للـسياحة والتراث الوطني في األحساء قوله (هذا احلدث الوطني يستلزم من اجلميع مضاعفة اجلهود لتـ
ـة وبها آثار مهمة وشـواهد بعضها ال يزال بـاقيا إلى اليوم من أهمها نطقة الشرقـية بسلطنة عـمان فهي إحدى العواصم القد ية مرحلة غايـة في األهمية).أما مدينـة قلهات التي تقع بوالية صـور في ا العـا
ي بـعد قـلعة بـهال ومدافن بـات األثريـة ومواقع أرض الـلبان .وذكـرت وكالـة األنباء الـعمـانيـة أن مديـنة قلـهات الـتاريـخية هي خـامس موقع عـماني يـدرج بقـائمـة التراث الـعا اجلـامع الكـبير وضـريح بيـبي مر
ي ”يضـيف رصيدا مهما للسلطنة).“وأضاف (هذا واألفالج العمانية.ونقـلت الوكالة عن حسن بن محمد بن علي اللـواتي مستشار وزير الثقافة الـعماني قوله (إن إدراج مدينة قلهات التـاريخية في قائمة التراث العا
نشآت يالدي وقالت اليونسكو إنه أوسع ا ي).وعن موقع تيمليش أوينـغا األثري في كينيا فهو منطقة صخرية بنيت في الـغالب في القرن اخلامس عشر ا ستوى العا اإلجناز يؤكد على مكانة الـتراث العماني على ا

الصخرية التقليدية القائمة حتى يومنا هذا وأفضلها حاال.

رسالة باريس
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عن مــطــبــعــة هــاوار فـي دهـوك
صـــدرت لــــلـــكــــاتـــبـــة نــــســـرين
الــيــوســفـي  روايــة بــعــنــوان (
مـشــاعــر فـوق الــبـنــفــسـجــيـة )
ئت وعـشرين صفحة  وهي
من نــــوع األدب الــــســــيــــاسي 
ربـــطت فـــيـــهـــا الـــكـــاتـــبـــة أهم
حـــقـــبـــتــــ في تـــاريخ الـــظـــلم
اجلـمــعي الـواقـع عـلى الــشـعب

الكردستاني.
وفي الـنــيـة اقـامـة حــفل تـوقـيع
الــروايـة في قـاعـة بـارك ئـازادي
بـــعــد انــتـــهــاء شــهـــر رمــضــان

بارك. ا
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صـدر عن شـركة الـعـارف لالعـمال
وبــرعــايــة ودعم مــؤســســة بــحــر
الـعــلـوم اخلـيـريـة (مــركـز الـنـجف
لـــلـــثـــقـــافـــة والـــبـــحـــوث) كـــتــاب
بـعـنـوان(الـعالمـة  الـسـيـد مـحـمـد
بـحـر الـعـلـوم شـهـادات من لـبـنان
في الذكرى الثانية لرحيله) تقد
رئـيس مـجـلس الـنـواب الـلـبنـاني
نـبــيه بـري واعــداد قـاسم قــصـيـر
. يـــقع في 336 واحـــمـــد يـــاســــ

صفحة من القطع الكبير.
ه لــلــكــتـاب وقــال بــري في تــقــد
ـا في الـعـام 1991م (ذات مـرة ر
اثناء الغزو االول للعراق وانعقاد
ـعــارضـة الـعــراقـيـة في مــؤتـمـر ا
(البـريـسـتـول) في بـيـروت تـسنى
لـي ان التـقي شـخـصيـات عـراقـية
مـعارضـة هـبطت عـلى بـيروت من
مختلف الدنيا من ابرزها سماحة

الـعالمـة (الـعـلم) الـنـجـفي الـسـيد
مـحـمـد بـحـر الـعـلـوم.هـو لم  يـكن
مـــجــــرد رجل ديـن او مـــعــــمم  او
عـــابــــر ســـبـــيل  ,كـــان نـــاضـــجـــا
تلئـا باخلبرة واحلياة واالمل و
وقـــد اكـــتــنـــز عـــلــومـه الــديـــنـــيــة
والـدنـيـويــة عـلى يـد كـبـار عـلـمـاء
الــنـجـف الـذين كــانــوا من الــبـيت
وكـذلك يـحيـطـون بعـائـلته احـاطة

السور بالعصم.
جد االسرة (الـسيد محـمد معدي)
تـنــقل من كـربالء الى الـنـجف الى
مـكـة  ,تــعـلم عــلى ايـدي االفـاضل
كبار العلمـاء والفلسفة االسالمية
وعــلم الــطالب وشــهــد له الــكــبـار
بـأنه (بــحـر الــعــلـوم).تــقـلــد زمـام
ــطـلــقــة في الــعـراق ــرجـعــيــة ا ا
ــســاجــد .واعـــاد اعــمــار بــعض ا
ــراقــد الــشــريـــفــة وعــرفت انه وا
قـارع احلـجـة بـاحلـجـة في حواره
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مع يــهــود الــعــراق.اعــتـرف انــني
ـســمى هـو كـنت اعــتـقــد ان ذلك ا
اسم عــائــلــته حــتى تــعـرفـت الـيه
وقــــررت الـــســــبــــاحــــة في بــــحـــر
عــلـمه.مـذ ذلك احلـ وانـا احـاول
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بغداد

ــلـــتـــقـــطـــة هي من تـــصـــويــري ا
وليست من االنترنت او الصحف
ــواقع وقـد الــتـقــطت بـهــاتـفي وا
احملـمـول وعـلـى الـرابط وهـذا مـا
جــــاء عــــلـى لــــســــان كــــاتــــبــــهــــا
والـذكريـات صدرت في بـغداد عن

دار الكتاب العلمية. 
وقد طرحت مـسلسـلة في عناوين
فـرعــيـة وبـشـكـل سـردي ال يـحـول
دون هــيــمـــنــة الــشـــكل الــواقــعي

عليها. 

ذكـريات عـن رحلـة الى الـغرب في
ـطـاطـيـة بـعـنـوان ـوت ا قـوارب ا
(غـــرق غـــيـــر مـــؤكــد) ومـع انـــهــا
واقــعـيـة وذات بـنـاء روائي اال ان
كـاتـبـهـا لم يـعـدهـا روايـة اذ جـاء
في صـفـحـاتـهـا االولى كل اسـماء
ـدن والـشـوارع الـشــخـصـيــات وا
تـرجم والفنادق واخمليمات وا
هي اســـمــاء حـــقــيـــقــيـــة وامــاكن
مـوجــودة في الـواقع ولـيـست من
وحي اخلــــــيــــــال وكل الــــــصـــــور
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ــعـروف كـان الــروائي الــعـراقي ا
طه حامد الشـبيب قد اجنز رواية
ـهـاجرين في طـويلـة عن مـأساة ا
ـــطــطـــيــة من بـــلــدان الـــقــوارب ا
الــــشــــرق االوسط الى اوربــــا عن
طــريق تـركــيـا  –بــحـر ايــجـة ولم
تــكن واقــعــيــة في كل فــصــولــهـا
ــا هي روايـة مــتــخـيــلـة وفي وا
هـذه الـسـنــة صـدرت لـكـاتب غـيـر
مــعــروف اســمه حــســ الــبــنــدر
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احلـــصــــول عـــلـى كل مــــؤلـــفــــاته
ورســـائـــلـه وشــروحـــاتـه وديــوان
شعره وكتـبه).ويضيف بري (كان
ســمـــاحــته يــحــاول جـــمع كــلــمــة
ذاهب العراق من كل الطوائف وا
واالعــراق واجلـهــات والــفــئـات ..
كن كـان يـؤكد ان بالد الـنـهـرين 
ان تـــــعـــــود الى ذاتـــــهـــــا مـــــوئال
لــلـــحــضــارة اذ اجــتـــمــعت ايــدي

.( العراقي
ويضم الكتاب اربعة فصول االول
يضم شهادات,اما الفـصل الثاني
فـعـنـوانه (قـالـوا في الـسـيـد بـحـر
الـعـلـوم خالل تــأبـيـنه في لـبـنـان)
وضم الــــفــــصل الــــثـــالـث وثـــائق
ونــــصــــوص وتــــنــــاول الــــفــــصل
الـرابع(حملـة عن نـشاطـات الـسـيد
بـحر الـعـلـوم في لـبـنـان) واخـتتم
الكتاب بصور عن زياراته للبنان

في السنوات االخيرة.

النـاقدة الدكـتورة خـولة الفاللي عن
تـقـاطـعـات احلــكي الـسـنـدبـادي في
الـروايـة واعقـبـتهـا قـراءة في رواية
لــعــبـد الــكــر حــسن مــراد وقـراءة
اخـرى بـعنـوان (قـصيـدة بـحر ازرق
قــمـر ابـيض) حملــمـد سـعـد ودراسـة
بـــعــنــوان (قـــمــر ابـــيض في ذاكــرة
الـبـحـر) بـقـلم الـدكـتـور عـلي مـتـعب
جــــاسـم وفي الــــكــــتــــاب مــــقــــاالت

ودراسات اخرى هي:
ـــتـــخـــيل الـــســردي فـي روايــة 1- ا
(بـحـر ازرق قـمـر ابـيض) لـلـدكـتـور

سعد مطر عبود
شكالت االجتماعية. مركزيتها 2- ا
واثــرهــا في وعي الــرواي الــرحـال)

بقلم نوال هادي حسن.
3- من الـــســيــمــيــاء الــســرديــة الى
سـيـمـيـاء الـعــواطف بـقـلم الـدكـتـور

سامان جليل ابراهيم.
4- مـيـلودرامـا رحـلة الـبـيئـات بـقلم

اسماعيل ابراهيم عبد.
5- هيـمنـة البعـد الثـقافي في رواية
(بـــحــر ازرق قـــمــر ابـــيض) حلــسن

البحار: بقلم شيماء نزار عايش .
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صــدر عن دار ومـكـتــبـة كـر في
تنبي  –بغداد بالتعاون شارع ا
مع مـــكــتـــبــة ودار اوراق كـــتــاب
بــعـنـوان (من فـضــاء الـبـحـر الى
شــجـــون الــكــتـــابــة: قــراءات في
روايـة: بـحـر ارزق وقـمـر ابيض)
تــقـد وحتـريـر الـدكـتـور فـاضل
التمـيمي وضم الـكتاب دراسات
عـن الـروايـة شـارك فـيـهـا الـنـاقـد
جــــاسم عــــاصي في دراســــة عن
ادب الـرحالت والـقـاصـة ايـنـاس
الـبـدران بدراسـة عـنوانـهـا (ح

يــتــنــبــأ الــبــحــار بــعــالم يــولــد)
وفـاضل ثـامـر بـدراسـة عـنـوانـها
ـثلث السردي (جتاذب اطراف ا
والــدكــتــورة زكـيــة بــنت مــحــمـد
العـتيـبي عن (حـداثويـة الصورة
عند حـسن البحار) وعـبد العزيز
الزم عن (احلــــكي الــــســــردي في
رحــلــة بــحــر ازرق قـمــر ابــيض)
والــدكـــتـــور فــاضـل الــتـــمـــيــمي
بـدراســة عـنـوانــهـا (حــ تـكـون
الــرحـلــة سـردا روائــيـا) وئـاوات
حــسن امـ بــدراســة عـنــوانــهـا
ـتعة في ابـداع صديقي (رحلة 
حــــسن الــــبــــحــــار) وشــــارك في
الكتابة عن الـرواية ظاهر حبيب
عن الـــروايــة في فــضـــاء الــنــقــد
والـدكـتــورة تـيـمـاء الــعـلـوي عن
(الـسـرد الـروائي في بـحـر ازرق
ي عن قـمـر ابـيض) وعـيـال الظـا
الــســـيــر الـــذاتــيـــة في الـــروايــة
وصـالح داود عن شــــــذرات رؤى
فــيــهــا وعــلــوان الــســلــمــان عن
(عـوالم الــكـشف واالكـتـشـاف في
الــــروايـــة وعــــقــــيـل هــــاشم عن
(غواية الـنص ولعبة اسـتكشاف
الــــذات فـي الــــروايـــة) وكــــتــــبت

والـتوزيع صـدر كتـاب جديـد للـناقد
علوان الـسلمـان بعنوان (اسـتنطاق
الـــــــــــنـص الـــــــــــواســــــــــطـي / رؤى
وتــطــبــيق).يــضم عــددا كــبــيــرا من
الـدراسـات والـبـحـوث الـتي كـتـبـهـا
الـنــاقــد عن شــعــراء وادبـاء واسط.
امـاغالف الـكـتـاب فـهـو من تـصـميم

عال إسماعيل.
يـقـول الـسـلـمــان في مـقـدمـة كـتـابه
(ألم يلـملم لـيفرد بـعضـا من أفكاره
ــتــنـــاثــرة بــ طــيــات وتـــأمالته ا
الـــصــحـف كي تــتـــعــانـق األفــكــار
وحتــتـضـنــهـا دفـتــا كـتـاب يــلـفـهـا
بـــدفء اخلـــلـــود  بــهـــذه األفـــكــار
ـتلقي آمال ان تالقي دخلت وعي ا
هـذه األفــكـار قــبـوال ال زهــوا بـهـا
مـعـتـبـرا صلـتـي بـاحلـيـاة مـاتزال
كـمـا أردتهـا فـالكـاتب اليـطمح اال
الرضــاء ذاتـه الن الــذات جــزء من

حركة الكون..).
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عن مـــنـــشـــورات إحتـــاد االدبــاء
والـكـتـاب في واسط  بـالـتـعـاون
مع دار الكـوثر لـلطبـاعة والـنشر

مجلد سابع من مشروع بحثي لفاضل بيات

غرق غير مؤكد
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