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الممخص 
 إن من ابرز وأىم المدن التي أسست في العراق ألسباب أدارية وعسكرية ،مدينة واسط ،وىي كذلك من 

أولى المدن التي بنيت وأسست في العيد األموي لتكون مستقرًا لوالي العراق الحجاج، فمم يكن يأمن البصرة أو 
الكوفة أو اإلقامة فييما ، فبنى مدينة واسط حتى تكوَن مقرًا لحكمِو معسكرًا لجنده الشاميين ، بعد ان أنيكتُو حروب 
وثورات العراق عمى حكم األمويين ، ومن ىذا فقد بنيت واسط عمى ضفاف دجمة وقد أستغرق العمل فييا من سنة 

. ـه86 حتى سنة ـه78
 ويبدو أن عوامل تأسيسيا كانت سببًا أخر من أسباب شكميا المدور والذي يعد األول في بناء أول مدينة 

بعقود من الزمن ، ويبدو أن  (بغداد المدورة)في العصور اإلسالمية بيذا الشكل والتي سبقت مدينة المنصور 
الحجاج تأثر بما شاىدُه أو سمعُو عن مدن بالد فارس او الروم البيزنطينيين والتي أخذت شكل البناء المدور والذي 
يمثل الشكل األنسب لممدن العسكرية أو التي أنشأت لالغرض العسكرية بالدرجة األساس ، وىكذا وألجل أن تكون 

مدينة واسط محصنة ضد كل طارئ لم يغفل مؤسسيا وجود نير دجمة فجعل المدينة شطرين يقسميا دجمة 
ويزودىما بما تحتاجُو من مياه لمشرب والسقي وجعل شكميا المدور عمى شطرين يربط بينيما جسور لمتنقل والدفاع 

وقد أخذ بنظر االعتبار أمكانية فصل ىذه الجسور في حال سقطت احدى شطري المدينة فيبقى الشطر األخر 
. محميًا بالمياه وباألسوار 

رغم أنيا أنشأت كما قمنا ألسباب عسكرية وىو ما دفع . كما ان المدينة كانت غاية في الجمال والروعة 
مضافًا الى األسوار " . مدينة حسنة األقطار كثيرة البساتين واألشجار" ابن بطوطة الرحالة الشيير لذكرىا بأنيا 

سالمية  والخنادق والتحصينات التي بنيت حول المدينة ، ولم ينسى مؤسسيا أن يجعميا مدينة ذات نماذج معمارية وا 
. ومنارتيا المرتفعة نحو أحدى عشر مترًا ومسجدىا الكبير  (قصر الحجاج)متطورة يتوسطيا القصر 

لعبت واسط أدوارًا عدة كونيا جمعت بين الجوانب اإلدارية والسياسية والعسكرية ، وان ما دفعنا الختيار 
مدينة واسط ىو أىمية تمك المدينة ، فقد أوعز بعض الباحثين استقرار الحالة السياسية في العراق إلى بناء تمك 

المدينة ، ومن جية أخرى أن أسباب بناء مدينة واسط كان يختمف في مجممو عن أسباب بناء المدينتين األخريتين 
البصرة والكوفة ، وتمثل ذلك االختالف في طريقة بنائيا ، كونيا مدينة محصنة بالصور أو السورين كما يذكر 
بعض المؤرخين ، والخندق أو الخندقين كما ذكر البعض ، فالعرب لم يكن ييميم بناء مدن محصنة ألنيم كانوا 

عمى الدوام في حالة قتال وجياد ومياجمة ولعمنا ال نغالي إذ نقول ان بناء مدينة واسط في العراق كان بداية لمتفكير 
في بناء مدن محصنة يكون غرضيا إداريًا ويجمع إلى ذلك الحصانة والميزة العسكرية إلى جانب كونيا ضمن 

.  جوانب أخرى تطرق ليا ىذا البحث 
ولقد بقيت واسط حتى بعد وفاة مؤسسيا الحجاج تؤدي أغراضًا ميمة وبقيت حصانتيا حتى عشرات 

السنين وتطورت من مدينة إدارية إلى مدينة ضمت بطياتيا عوامل أخرى كالتجارة والزراعة ولم تضمحل أو ينتيي 
. دورىا ، وىو ما يدلل عمى أىمية موقعيا ودقة وصحة االختيار



 

اما . لقد اقتضت الدراسة تقسيميا الى ثالثة محاور المحور األول يتضمن الموقع والنشأة لمدينة واسط 
المحور الثاني فقد سمطنا الضوء عمى تخطيط المدينة وخططيا وابرز واىم وسائل الدفاع والتحصينات فييا ، اما 

المحور الثالث فقد ركز عمى عامل اختيار المدينة وأىميتيا وبقائيا فترة طويمة من الزمن وصمودىا بوجو العباسين 
 .بعد نياية الخالفة األموية 
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Abstract: 

The most prominent and important cities, which was established in 

Iraq and military administrative reasons, the city of Wasit, and also of the 

first cities established in the Covenant, which was built to be stable 

Umayyad Governor Iraq Al-Hajjaj bin Yousuf al-Thaqafi , it was not safe 

for Basra or Kufah or stay in the city of Wasit, constructing to be based in 

Camp rule Syrian soldiers, after been exhausted by the [wars, revolutions 

Iraq the Umayyad rule, and this has been built on the banks of the Tigris 

Wasit took action in the year 78 Hijri year 86 Hijri. 

The factors of its founding was another cause of the form 

nonrevolving credit, which is the first in the building of the first city in the 

Middle Ages Islamic this figure, which preceded the city of al-Mansour 

(Baghdad) contracts for recycled from time, it appears that the pilgrims 

were influenced by what he saw, or heard of the cities of Persia or Roman, 

which took the form of construction nonrevolving credit, which is the most 

appropriate form of cities or military, which established primarily military 

purposes, thus, in order for the city of Wasit immune against every 

emergency has not forgotten its founder of Tigris River, making the city 

divided into two halves Tigris convocation, including needs of drinking 

water and irrigation and recycling form bridges linking them to unite to 

navigate and defense and it has been taken into consideration the possibility 

of these bridges will fell in one of the two parts of the city still part other 

part protected water and the walls , and that the city was very in beauty and 

glamour. Despite the fact that it has established, as we have said military 

reasons which charged Ibn Battuta backpacker precept famous as "City of 

many good country orchards and trees" . Plus to fences, trenches and 

fortifications were built around the city, did not forget its founder that 

makes it a city of modern and Islamic architectural models in its midst the 

palace and great mosque . 

Wasit led many roles being collected between administrative, 

political and military aspects, and that is why we have to choose the city of 

Wasit is the importance of that city, has instructed some researchers 

stabilization of the political situation in Iraq to rebuild the city, and on the 

other hand, the reasons for the building of the city of Wasit, it was different 

as a whole for the reasons for the construction of the two cities behead 

Basra, Kufa, and represents the difference in the way it was built, being 



 

fortified city in pictures or surround as some historians, and Trench or 

trenches, as some have suggested, the Arabs are not interested in building 

fortified cities because they were always in the case of fighting and jihad 

and attacking perhaps we do not exaggerate when we say that the building 

of the city of Wasit in Iraq was the beginning of the reflection on the 

construction of fortified cities be administrative purpose combines To that 

immunity to military advantage by being among other aspects addressed in 

this research. 

Wasit remained even after the death of its founder the pilgrims 

perform important purposes remained its immunity even tens of years and 

have developed from city to city management included other occupations, 

such as trade and agriculture did not diminish or end its role, which 

demonstrates the importance of its accuracy and health choice. 

The study is divided into three axs of the first site includes emerging 

city of Wasit .The second axis, we have consistently highlighted the light 

on the planning of the city, plans and highlighted the most important means 

of defense fortifications, the third axis, focused on the selection of the city 

worker, relevance and survival for a long period of time and generally 

steadfastness Abbasids after the end of the Umayyad Caliphate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


