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وبـــذلـك  تـــهـــد أحـــد آثـــار بـــغــداد
ة.  القد

كـــانت األبــواب تــغـــلق مــا بــ غــروب
الـشمس إلى طلوعهـا في اليوم التالي.
وكـانت تتولى حراستـها مفارز صغيرة
مـن اجلنـود . وكـانت تصـامـيم األبواب
ذات طــــراز مـــعـــمـــاري إسـالمي حـــيث
تـزدان بـالـنـقوش والـزخـارف احملـفورة

فـــــي

اآلجـر. ويكتب عليهـا عادة آيات قرآنية
وتـاريخ تشـييـدها. أمـا مصـراعا الـباب
ـســامـيـر ـزيـن بـا فــكـانـا مـن اخلـشب ا
احلـديـديـة الـكـبـيـرة مع مـزالج وأقـفـال

حتكم إغالقه. 
كـان الـبـاب عـبـارة عـن بـوابـة أي دائرة
تـضم غرفاً ومخـازن سالح ومؤناً وماء
ـــدافع وطــــعـــامــــاً وعـــتــــاداً وبــــارود ا
والـقنـابل  ومنـاماً لـلجـنود   ومـكاتب
إدارة الـبـاب. كـمـا تـوجد سـاللم توصل
ـــدخل بـــالـــطـــابق الـــعـــلـــوي ومن ثم ا

السطح. 
ة أنه كان هناك تـوضح اخلرائط القد
فـــنــاء وسط الـــبــرج   وحــول الـــفــنــاء
أواويـن وغــرف خــاصــة بـــالــبــرج ومــا
يــحــتـاجه اجلــنــود من مــنـام ومــخـازن
ؤن وغـيرها. وكان لـلسالح والعـتاد وا
في كـل برج منـها يوجـد ستة أو سـبعة

1- باب السلطان  أي السلطان طغرل
ؤدي إلى عظم شماالً وا بـيك أو باب ا
جـامع االمـام في األعـظـمـيـة. وكـان ب
الـباب وشـاطئ دجلة 12 بـرجاً. وقد 
تـهد بقية البـاب في العشرينيات من
الــقـرن الـعــشـرين. ومــنه دخل اجلـيش

البريطاني إلى بغداد عام 1917.
2- باب الطلسم أو باب احللبة 

سـمي بذلك لوجود حلبة للسباق هناك
قـبل انـشـاء السـور. كـما
سـمي بـالـطلـسم لـوجود
تــمــثــال لــرجل يــتــوسط
ثـعـبـانـ ضـخـمـ فـوق
الـــبــاب . وكــان الـــعــامــة
يـعـدون الـتـمثـال تـعـويذة
أو تــمــيــمــة أو طــلــســمـة
لـــبـــغـــداد حتـــمـــيــهـــا من
األعـداء. وهـو البـاب الذي
خـرج مـنـه الـسـلـطـان مراد
الــرابع عـام 1638 مـيالدي
ثـم أمـر بـبـنـاءه وغـلـقه إلى
األبد. وذكر أن سبب إغالقه
هـو أن الـسـلـطـان دخل مـنه
فــاحتــاً  فــأراد أن ال يــدخل
مــنه فــاحت غــيــره. وفي عـام
1917 قام خليل باشا قائد
الـقـوات العـثـمـانيـة بـتفـجـير
الـــبــاب عــنــد انـــســحــابه من
بـغداد  بـعد أن جـعله مـخزناً
لـلبارود كي ال يقع غـنيمة بيد
اجليش البريطاني. يذكر أحد
ـــــعـــــاصـــــرين بـــــأن صــــوت ا
ـا أثـار الـتـفـجـيـر هـز بـغـداد 
اخلــوف في نــفــوس الــســكـان

وترك حفرة في األرض.
3- الباب الشرقي ويقع في

اجلــهــة اجلــنــوبــيــة من بــغـداد
ـة وكـان بـيـنه وبـ نـهـر الـقــد
دجـــلـــة 26 بـــرجـــاً . وال تـــوجــد
مــعـلــومـات عـن سـبب تــسـمــيـته

بـالـبـاب الـشـرجي لـكـنه ظـهـر ألول مرة
فـي خارطة عام 1908 لـضابط عثماني
اســـمه (شـــرجي قـــبــو). في حـــ كــان
الـرحـالـة الـذين زاروا بـغـداد يـكـتـبـوب
األسـماء التركـية لألبواب مثل (قره لغ

قاروبغ قابي قرة أولة وغيرها.
 وكــــان يـــســـمى بــــاب كـــلـــواذا وبـــاب
الــبــصــلـيــة ألنه كــان يــؤدي إلى قــريـة
كـلواذا الـشهيـرة بزراعة الـبصل. وكان
مــبـنى واســعـاً  و اتـخــاذه كـنــيـسـة
لالحتالل البريطاني عام 1917 سميت
بـاسم كـنـيسـة سـانت جورج . وعـنـدما
ــســـز بــيل عــام 1926 أقــيم تـــوفــيت ا

قداس لها في هذه الكنيسة.  
ثـم قامت أمـانـة بـغـداد  في عـهـد أرشد
الـعـمـري  بـهـدم الـبـاب  في 12 مـايس
عام 1937 واسـتغرق الـهدم عدة أيام .

الــســطح بــني بــشـكل مــســ  بــحـبث
يــتــرك فــتـحــات لالســتــطالع والــرصـد

إضافة إلى الوظيفة الدفاعية. 
ران أو مخرجان متعامدان  لـلمبنى 
ــديــنـة  أحــدهــمــا يــؤدي إلـى خــارج ا
واآلخـر يؤدي إلى داخل بغـداد. يستند
دينة على قنطرة فيها مر الواصل با ا
ـيـاه في ــرور ا فــتـحـتــان تـســمـحـان 
اخلـــنــدق احملــيط بــالـــســور. وتــتــصل
الـقـنـطرة بـالـسـور احمليط بـبـغـداد. أما
ـمر اآلخر فينفـتح على الفناء اجملاور ا
لـــلــبـــاب  ومن يـــدخل الــقـــادمــون إلى

ديـنة. وقد  بـغداد  ومنه يـغادرون ا
بـنـاء امـتـداد للـمـمـر اخلـارجي  يـرتفع
عـن األرض قـرابــة مــتـرين مـع سـلم في

مر باألرض.  نهايته يصل ا
ـبـنى  ـمـر إلى بــوابـة داخل ا يــؤدي ا
يـــعــلـــو الــبـــوابــة قـــوس مــدبـب مــزين
بـزخارف جميلة مـنحوتة من الطابوق
ويــوجـد أسـدان مـتـقــابالن عـنـد قـاعـدة
ــمــر يــوجـد الــقــوس. وعــلى جــانـبي ا
صــــفـــــان من األواوين  ســـــتــــة في كل
ــكن اســتــخــدامــهــا لــلـتــوقف جــانب 
واالســـتــراحـــة. وعــلى ســـطح األيــوات
ـــشى يــؤدي إلى الــســلم إلى يــوجــد 
أعـلى البرج. كما توجـد فتحات ونهاية
راقب الرؤية عن قرب.  مسننة تمنح ا
مـر اخلارجي لـلباب وضع فـي مدخل ا
عـلى جانبيه تـمثاالن جلنـدي يرتديان
مالبـس حربية تعود للـعصر العباسي.
وعـــلى اجلـــدار اخلــارجـي لــلـــبــرج في
اجلــهـة الــشـرقـيــة تـوجــد كـتــابـة بـخط
الـنـسخ محـفورة في اآلجـر بقـيت منـها
الــــعـــبــــارة اآلتـــيـــة ( وال زالـت دعـــوته
الـهـادية لـلـدين قـواماً ولالسالم نـظـاماً
ولـــدولــته الــقـــاهــرة ســكــيـــنــة ولألمــة
عـصاماً ومنزلـته للسالم بإشراق أنوار

سعد). 
ـكن مـشـاهـدة قـبـة ومن أعــلى الـبـرج 
الـشـيخ عـمـر الـسـهـروردي اخملـروطـيـة
الـشكل وبقيـة أبنية احملـلة التي يفصل
طـريق محمد القاسم بـينها وب الباب

الوسطاني. 
دعوة لوزارة الثقافة والسياحة واآلثار
الـبـاب الـوسـطـاني أثـر شـامخ مـن أيام
بــغــداد عــنــدمــا كــانت قــبــلــة الــتــجــار
والـرحالـة والشعـراء والعلـماء واألدباء

والصناع. 
ـكـن أن يـكـون مـعـلـمـاً سـيـاحـيـاً من و
ـنـطـقـة احملـيـطـة به خالل االهـتـمـام بـا
وفـتح شـارع مـعـبـد يـوصل اليـه وفتح
ـرطبات وما أكـشاك لبـيع التذكارات وا

يحتاجه السياح. 
واالهـــتــــمـــام بـــايــــصـــال الـــكــــهـــربـــاء
لــلــمـصــابــيح الــتي كـانـت تـنــيــره لـيالً

فتمنحه عبقات التاريخ اخلالدة.

كــلـمــا مـررت بــطــريق مـحــمـد الــقـاسم
علـق أشاهد بناءً كـأنه قلعة الـسريع ا
مــهـجــورة بـقـيـت تـطـاول الــزمن. كـنت
أعـــرف أنه الـــبـــاب الــوســـطـــاني أحــد
أبـواب الرصـافة  اجلـانب الشرقي من
بــغـــداد. قــررت هــذا الــصــيف زيــارته
وبـعـد الـبـحث عن طـريـق الدخـول إلـيه
وجــدنـاه بـصـعـوبـة . اســتـقـبـلـنـا رجل
يـرتدي مالبس مدنـية عرف نـفسه بأنه
مــفـوض في الــشـرطـة يــقـوم بــحـراسـة
فوض دليـلنا يشرح لنا ـبنى. صار ا ا

 . بنى القد بعض مراحل تأهيل ا
أبواب بغداد 

دورة التي دينة ا ـعروف أن بغداد ا ا
ـنـصـور عـام 146 بـنــاهـا أبـو جـعـفـر ا
لـــلـــهـــجــرة (763 م) كـــانـت في جـــانب
الـــكــرخ  وبــالـــتــحــديـــد في مــنـــطــقــة
الـعـطـيـفـيـة والـشـاجلـيـة ومـا حـولـها .
وقـد انـدثرت تـمامـاً  وبـقيت خـرائبـها
حـتى نـهايـة القـرن الثـامن عشـر. وكان
فــيـهـا أربــعـة أبـواب هي: بــاب الـشـام
بـــاب الــبــصــرة بـــاب خــراســان بــاب

الكوفة. 
أمـا بغداد احلالية فقد بدأ ببناء جانب
الــرصـافـة عـام 157 لــلـهـجــرة أي بـعـد
دورة. عـشـر سـنـوات من بنـاء بـغـداد ا
وكـان سـبب بـنـائـهـا هـو جـعـلـهـا مـقراً
ـــنـــصـــور ـــهــــدي بن ا لـــولـي عـــهـــد ا
واجليش اخلراساني. وتقع في منطقة
هدي األعـظمـية  حيث  بـناء قصـر ا
وجـامع الـرصافـة الكـبيـر بجـانبه. كـما
 بــنـاء سـور جــديـد بـ عـامي -489
512 للهجرة حلماية القصر والدور

ــــشـــيــــدة واألســـواق وغــــيــــرهـــا في ا
الرصافة.
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بـوشر ببناء آخر سـور لبغداد في عهد
سـتظهر بالله (1094-1118 اخلـليفة ا
م) وذلـك عـــــــام 1095 م . وبــــــــســـــــبب
ضـــخـــامــة الـــعـــمل وارتــفـــاع الـــســور
واألبـراج واألبـواب فقـد استـمـر البـناء
ـســتــرشــد بــالـله حــتى عــهــد خالفــة ا
(1135-1118م) وبـقـي العـمـل بـالـسور

مــدافع. كــمــا كـانـت هـنــاك مــدافع فـوق
عظم. وكانت هناك بطرية مدافع بـاب ا
في ركـن السور ب البـاب الوسطاني
ـعـظم. وبـ تـلـك األبـراج الـضـخـمة وا
كـانت هناك أبراج صغيرة أخرى ويتم
الــدفـــاع عــنــهـــا بــاألســلــحـــة الــنــاريــة
اخلـفيفة. وكـانت هناك فتـحات صغيرة
فـي أعـلى الــسـور يــشـرف من
خـاللها اجلندي على ما حتته
 ويـــصـــوب سالحه ويـــطــلق

النار عبرها. 
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وهــو الـبــاب الـرابع لــبـغـداد
الـعباسية وبـينه وب النهر
24 برجاً  وسمي بباب

الــظـفـريــة لـقـربه مـن مـحـلـة
الــظـفـريـة الـتي أنـشـئت في
لـوكي اسمه أرض لـرجل 

بستان ظفر (قراح ظفر). 
وهــــو الــــبـــاب الــــوحــــيـــد
ـتبقي مـن أبواب بغداد . ا
تــــوجـــد صـــورة لــــلـــبـــاب
الـتقـطت عام 1917 تـظهر
احلـالة الـرثة للـباب حيث
يـبدو مـهدماً بـشكل كـبير
ــبــنــة  وال يـــظــهــر من ا

سوى البناء الوسطي.
فـي عـــــام 1936 قــــــامت
ــة دائـــرة اآلثــار الـــقــد
لــلــحــكــومــة الــعــراقــيـة
بــإجــراء أول عـمــلــيـات
الــتـرمـيم والــصـيـانـة 
وحـــولــته إلـى مــتــحف
لـألســلـحــة . وفـي عـام
 1979أجريت أعمال
تــرمـيـم وبـنــاء. وبـعـد
عــــــام 2003 أجــــــريت
آخــر عـمــلـيـة صــيـانـة

للباب. 
»U³ « n Ë

جتولت في الباب الذي يبدو على شكل
اســطـــواني من اخلــارج وذا ثــمــانــيــة
أظالع مـن الـداخل. وتـعـلـو الـبـنـاء قـبة
ـكن الــوصـول الـيه من خالل وســطـد 
بـنى مشيد من ساللـم ضيقة وعـالية. ا
الـطابـوق واجلص  واستخـدم أسلوب
الـعــقـود واألقـواس لـتـشـكـيل فـضـاءات

رات.  و
تــوجــد فــتــحــات ضــيــقــة في اجلــدران
بـــطــول مـــتــر وعــرض 10 ســـنــتـــمــتــر
تـسـتخـدم الطالق السـهـام ضد الـعدو 
ثـم اطالق الـنـار من الـبــنـادق الـتي بـدأ
اسـتـخـدامـهـا في مـنـذ الـقـرن الـسـادس
عـــشــر فـي اجلــيـش الــعـــثــمـــاني. وفي
الـــســـطح تـــوجــد فـــتـــحــات صـــغـــيــرة
تـستخدم لنفس الـغرض. كما أن سياج
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عـبد القـادر  ابن احلاج مصـطفى ابن يحيى
ال زكــــــر  ابن احلــــــاج يـــــونـس  ابن ابـن  ا
احلــاج زكــريــا الــتــاجــر ابن  احلــاج احــمـد
وعــبــر ســبـعــة فــصــول ضــخـمــة اســتــطـاع
ـؤرخ مـعن عـبـد الـقـادر ال زكـريـا تـسـجيل ا
كل مـا  حظيت به حياة  الـصحافي العراقي
ـعروف  يونس بحري حيث استهلها ا

مـن خالل الــــفــــصل
االول

الـــــــــــــذي
عـــــــــــــنـي
بـــــقـــــراءة
مـــعـــمـــقـــة
فـي حــــيـــاة
بـــــــــحــــــــري
مــتـنـاوال من
خـاللـــــــــهــــــــا
ريـــادته كــاول
عـراقي وعربي
يــجــول الــعـالم
ســــــيـــــرا عـــــلى
االقــــــدام  لـــــذلك
عـــــــرف مـن خالل
كـم الــــــــــــقـــــــــــابـه
بـالسـائح العراقي
 مـضيفا بانه سمع
اول مـــرة بـــســـيـــرة
هــــــــذا الــــــــســــــــائح
الـــعـــراقي  وهـــو في
الــــــــصف اخلــــــــامس

االبـــتـــدائي من خالل تـــوارد حـــكــايـــاته في
ـديــنــة كـونه يــنــحـدر مـن مـديــنـة مــقــاهي ا
ــوصل وكــان اسم يــونس بــحــري  كــثــيـر ا
ـقـاهي  حـيث اقـتـرن الـتــردد بـ احـاديث ا
ـغامرة واجملـازفة  في احيان اسم بـحري با

حــظــيت شــخـصــيــة الـصــحــافي  الــعـراقي
الـــراحل يــونس بــحـــري  بــهــاالت واســعــة
نـتـيـجـة مـا قـدمه مـن جـهـود طـيـلـة سـنوات
ا اكـد رغبـة كـثيـرين بـتوثـيق تلك حـيـاته 
احملـطات التي عاشها  رغبة منهم في ابراز
مـا قدمه  يونس بحري في فترة مازومة من
الـصـراعـات السـيـاسـية  الـتي كـانت تـسود
ـهم الـذي  سـلكه الـعـالم انـذاك  واالرتـقـاء ا
فـي ســــــبـــــيـل  ابــــــراز صـــــوت االعـالم  في
حـاضـرة كـانت التـسمع االصـوتـهـا فـحسب
ومـن تــلك اجلـــهــود مــا  عـــنــيت بـــاضــاءته
جـريـدة الـزمان قـبل فـترة لـيـست بـالطـويـلة
من اصــداء لـتـجـربـة سـيــنـمـائي عـراقي في
تــوثــيق مـحــطــات الـنــاشط يــونس بــحـري
خالل عــمل فــني ســيــنــمـائي  مــشــيــرا بـان
بـحري شخـصية دراميـة  يتوجب تخـليدها
مـن خالل عـمل فــني  تــطـلع عــلـيه االجــيـال
ــتـــعــاقــبــة .. وفي هــذا اخلــصــوص بــذل ا
ـعروف مـعن عـبد الـقادر ـوصلي ا ـؤرخ ا ا
ال وكـــريــا جـــهــدا كـــبــيـــرا في ابـــراز  تــلك
احملــطـــات وضــمــهــا في كــتــاب  اقــرب الى
ـــوســـوعـــة عــــنـــونه  بـ (يـــونس بـــحـــري ا
اســطــورة لن تــتـكــرر) جــاء  في نــحـو 600
صـفـحة من الـقطع الـكبـيـر جمع من خاللـها
ال زكــريـا كل شـاردة وواردة من حـيـاة هـذا
الصحافي  معبرا في الوقت نفسه عن مدى
اجلـهـد الذي بـذله في اتمـام عـمله الـذي بدا
فـيه  مـنـذ عام  1994حـتى تـوفـرت الفـرصة
الكــمـــاله  وابــصــاره الــنــور في عــام 2017
حـيث قـام ال زكريـا  بجـمع تفـاصيل  حـياة
هــذه الـشــخـصــيـة  وهــام شـوقــا في كـشف
خـفـايـا  بـحـري  الـسـيـكـولـوجـيـة  واالدبـية
واجلـسمـانية  وتـعقب تـاريخ حياته في كل
مـــاله وعـــلــيـه  وابــتـــدا  ال زكــريـــا كـــتــابه
ـغـفـور له  احلـاج بــاالهـداء  لـروح والـده  ا

فـيـصل االول ..  امـا في الـفـصل الـثالث من
الـكتـاب فيشـير من خالل الـكاتب الى  شرح
فـي احـدى مـؤلــفـات يــونس بـحــري  والـتي
عـنـونهـا  سبـعـة  اشهـر  في سـجون بـغداد
بـــاالضــافــة الى تـــوثــيق  بــعض مـــا كــتــبه
صـحافـيو الـعراق ولـبنـان واخللـيج ومصر
وفـلسط  بـحق يونس بحري وهم كال من
صـادق االزدي وسلـمان الصـفواني ومـحمد
عـلي كـر وشـاكـر اسـماعـيل وزهـيـر احـمد
الـقـيسي وجـورج جـرداق واسكـنـدر رياشي
ومــحـمــد جـابـر االنــصـاري والــدكـتـور زكي
مــبـارك ونــاصـر الــدين الـنــشـا شـيــبي  امـا
الـــفـــصـل الـــرابع فـــيـــذكـــر خـالله الـــكـــاتب
االحـتفاء بيونس بـحري  بعد رحلته االولى
واصلة  حول العالم وما قاله بحقه اعالم ا
 بــشـان رحــلـته وهم كـال من  عـبــد الـرحـمن
افــنــدي صــالح وتــوفــيـق افــنـدي
الــدبــاغ وبـشــيـر افــنـدي
ـا قاله الـصـقـال اضافـة 
كـال من نــــاجـي شــــوكت
وخــيـريـة قـاســمـيـة  امـا
فـي الــــفــــصل اخلــــامس
ــؤرخ فـــيــشــيـــر خالله ا
مــــــعـن ال زكـــــريــــــا  الى
ـقـتل حــقـائق مـقـتــرنـة 
ضـيـاء يـونس فـضال عن
ظـــــروف انــــقـالب بــــكــــر
صــــدقـي  ويــــتــــمــــحـــور
الــــفـــصل حـــول وصـــول
بـــــحــــــري  الى بـــــرلـــــ
ـقـتل واســرار مـقـتـرنـة 
الـــقــنــصـل الــبــريـــطــاني
وصل مـونك في مـدينـة ا
امـا في الـفـصل الـسادس
فـيحفل بالكـثير عن حياة
بــــــحــــــري من خـالل مـــــا
يــذكــره ويــوثـقـه مـعن ال
ـقاالت زكـريـا  ويـقـتـرن 
واخـــــــبــــــار عـن يــــــونس
بـحري في كـال من جريدة
ـيـثاق الـعـقـاب وجريـدة ا
اضـــافــة لـــســيـــاحــته في
اجلـــــزيــــرة الــــعـــــربــــيــــة
ومـحاولته عبور الربع اخلالي  كما
يــورد  حـضـور بــحـري  كـونه شــاهـدا عـلى
زواج االمــيــر االسـمــاعــيـلي عــلي اغــا خـان
ــصـــريــة ورد الـــبــحـــري عــلـى الــصـــحف ا

ـغــرضـة ضـد الـعـراق كـمـا يـورد ال زكـريـا ا
نــشـاطــات مـكــثـفــة  في  اجملـالــ الـثــقـافي
ـعـروفـة يـونس والـسـيـاسي لـلـشـخـصـيـة  ا
بـحـريـكـمـا يـتـوقف عن حـد هـذا الـفـصل في
تـاريخ االذاعة الالسلكـية في العراق اما في
الــفـصل االخـيـر مـن الـكـتـاب  فــيـتـحـدث من
خاللـه الكاتب  حول مـحاكمات رجـال العهد
ـلكـي في العـراق امام احملـكمـة العـسكـرية ا
ـعـروفـة بـاسم مـحـكـمة الـعـلـيـا اخلـاصـة وا
قـابـلـة يـونس بـحري مع ـهـداوي اضـافـة  ا
وصل في  19شباط من حسن العمري في ا
ؤرخ معن ال زكريا من عام . .1979يرسخ ا
خالل كـتـابـه  ازاء شـخـصيـة يـونـس بـحري
ـحـطات بـكـونه مـصـدر مـهم لـكـل ما حـفـل 
ـعروفة التي لم يـقتصر حـياة  الشـخصية ا
حــضــورهــا وبــصــمــتــهــا عــلى واقع وطــنه
الــعـراق فـحــسب  بل ازدانت  ســني حـيـاته
عن شـخـصيـات متـعددة ومـتـبايـنة  تـنوعت
بـــ الـــصـــحـــافي  واالمـــام  والـــســـيـــاسي
ا عززت حضورها في جانب من وغيرها  
جوانب التاريخ العراقي وفي فترة  حتددت
بـالـكـثـيـر من الـعـواصف والـريـاح  الـتي مر
عـلى البـلد  اضـافة للـمنـاخ العـام الذي كنت
تـمـر به االوضاع الـسيـاسيـة  خصـوصا مع
ـانـيــا  وقـائـدهـا في تــلك احلـقـبـة ســطـوة ا
ادولف هـتـلر  لـذلك اليـكتـفي الـسيـنـمائـيون
بـتوجهـهم لتوثـيق تلك الـسيرة وجتـسيدها
بــفـيــلم سـيــنـمـائـي فـحـسـب  بل شـخــصـيـة
ــؤرخ مـعن ال يــونس بــحــري ومـا اثــاره  ا
زكــريـا جــديـر بــان  يـتــلـقـفـه كـتــاب الـدرامـا
سلسل  سيـكون على درجة كبير وحتـويله 
ة من االهــمـيـة  نــظـرا الن الـشــخـوص الـتي
نـالت حـظـوتـهـا من الـتجـسـيـد لم تـكن اكـبر
شـــانــا مـن حــيـــاة بـــحــري ومـــا حــقـــقه من
ـا اقتـرن بـنظـرة الشـخصـية تـنـاقضـات  طا
ا سـيكون امام الـعراقيـة ازاء االحداث  ور
الـفضائية الشرقية  دور كبير في اتمام مثل
تـلك الدراما  الـتي ينتـظرها الـعراقيون رغم
مـا امتلكوه من معـلومات مقتضـبة اتاحتها
واقع ووفرتهـا بعض الصحف لكن بـعض ا
امـام مـا قـدمه ال زكـريا من كم كـبـيـر وهائل
ـوسوعي  فـسـتـكون ضـخه في مـ كـتـابه ا
مـسـالـة حتويل  هـذا الـكـتاب الـى سيـنـاريو
مـسـالـة وقت  الاكـثـر ومن ثم تـنفـيـذهـا عـبر
مـسلسل تلفـزيوني  سيكون له صدى واسع
ــا ســـتــجـــد لــهـــا الــصــدى  وهي دعـــوة ر

االوسع عبر قوادم االيام ..

حـتى عـهد اخلـليـفـة النـاصر لـدين الله
( 1225-1180م) . وبــــذلك اســـتـــغـــرق
بـناء الـسور  134عـاماً تـخلـلتـه فترات
تـوقف ألسـبـاب مـعـيـنـة. وكـان لـلـسـور
أكــــثــــر من مــــائــــة بـــرجــــاً  ولم يــــكن
مـسـتقـيـما  بل فـيه بـروزات في بعض
األمـاكن. ويقدر طوله في القرن التاسع
عـشر بحوالي عشر كيلومترات (9692

 .( متراً
وفـي الـسـور نــفـسه من الــداخل عـقـود
كــثـيــرة ذات طـبــقـتــ إحـداهــمـا فـوق
األخــرى وعـــلــيه مــدافع هــاون حلــفظ
اخلـــنـــدق بـــسـالح نـــاري. وفي الـــركن
الـغربي من بـغداد توجـد قلعـة صغيرة
عـظم تسـمى (إيج قلـعة)  قـرب بـاب ا

أي القلعة الداخلة. 
ظل هـذا الـسور قـائـماً بـحـدود ثمـانـية
قــرون حـتى مــنـتــصف الـقــرن الـتـاسع
عــشــر. وفـي عـام 1869 عــنــدمــا تــولى
مـدحت بـاشا واليـة بغـداد. كان الـسور
ـعـروف عـريــضـاً  مـبـنـيـاً من اآلجـر (ا
بــالــفـرشـي) الـذي قــاوم عــوامل الـزمن
ـنـاخ  لـكـنه لم يـصمـد أمـام مـعاول وا
مـدحت باشـا الذي أمـر بتـهد الـسور
واسـتخدام آجره لبناء الطابق العلوي
في مـبنى القشلة والسراي. لقد اعتدى
عـلى تـراث تاريـخي عمـره ألف عام بال
مـبـاالة. وهـذا موقف ال يـفـسر من رجل
مـثـقف ومـتنـور  ويـفتـرض أنه يـعرف
قــيـمــة اآلثـار ومــا تـركــتـهــا احلـضـارة
اإلسـالمـيــة. لــكـن يــبـدو أنـه كــان غــيـر
ا أصابه عـابئ بالتاريخ الـعربي  ور
تـهور ففـعل ذلك. فجاءت فـؤوس عماله
لــتـهــدم أجـزاء من الــسـور الــذي حـمى

دينة لقرون طويلة.  ا
ـتد من ثالث جـهات هي كـان اجلـسر 
الـــشــمــال والــشـــرق واجلــنــوب. وأمــا
اجلـانب الغربي فـكان نهـر دجلة. وكان
ــلــوء مـاء يــحــيط بــالــســور حــنــدق 
ـــديــنـــة عــنــد لـــتــعـــزيــز الــدفـــاع عن ا
تـعـرضـهـا لـعـدو. ثم شـيـد جـسـر يربط
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اضي بأخراج بعد القرار اجملحف الذي اتخذ في ثـمانينيات القرن ا
ي وبـعد ثالثـة عقود من اجلـهود التى (بابل) من الئـحة التـراث العا
بذلـها الـعراق فى هـذا االجتاه   عـادت بابل من جـديد الـى مكـانها
الطبيعي ب حضارات العالم وتراثه االنساني بعد ان  استبعادها
ي هـددة باخلـطر حـيث اعلـنت جلنـة التـراث العا ـواقع ا عن قائـمة ا
نـظمـة (اليونـسكـو) رسميـا  ادراج مديـنة بابل الـتاريـخية عـلى الئحة

ي. التراث العا
ـهم الكـبير في مـجال الـثقافـة والتراث  ـنجز ا ونحن نـحتـفل بهذا ا
نــشـعــر بـالــفـخــر والـســعـادة النــنـا ورغـم كل الـظــروف احملـيــطـة بــنـا
لك نبوخذ استطعـنا ان نحقق هذا الـنجاح  لنعـيد لالجيال حكـاية ا

علقة وعشتار.  نصر واجلنائن ا
نجز ونحن نعيد لذاكرة االجيال بالرغم من شعورنا بالسعادة بهذا ا
هذا االرث احلضاري الـكبير بـاعتباره حـقا مكتسـبا للعـراق علينا ان
نـجز خاصة وان التنـسينا الـبهجـة مسؤوليـتنا ووجـاباتنا جتـاه هذا ا
نظـمة الدوليـة (اليونسـكو) قد الزمت الـعراق ببعض الـشروط ومنها ا
تـلك الـشروط الـتي فـشل الـعراق في  تـوفـيرهـا في ثـمانـيـنيـات الـقرن
اضي والتي بسببها اخرجت بابل من الالئحة حيث اعتبرت منظمة ا
عالم (اليـونسـكو) ان هنـاك تالعب من خالل االضافـة وتغـير بـعض ا
لـلمديـنة  بـينمـا اعتـبره الـعرق في ذلك الـوقت هو مجـرد عمـليـة ترميم

وقع ومافيه. من جل احملافظة على اصل ا
اليـوم نعيش حـالة من الـفرح  مع خلـيط من اخلشـية ان لم اقل خوف
ـتلك زمـام االمر وقـلق الننـا في العـراق اعتـدنا ان نـرى الـبعض من 
(مـنفـعال ) وغـير (مـتـفاعال ) اي نـعـيش مع احلـدث وبعـدهـا نتـجاوزه
تـرتبه على ذلك وهناك مـثال ليس ببعـيد عندما ومهما كـانت النتائج ا

احـتـفــلـنـا وكــتـبـنــا وووووووووووووو عن (اهـوار الـعــراق) بـعـد ان 
التصويت عليها باعتبارها موقعا طبيعيا ومعلما تراثيا وثقافيا

حـيث  وضـع بـرنـامج عـمل من قـبل اخملـتـصـ يـقـابـله  تـخـصـيص
مـالي الاتـذكره  ورغـم ذلك لم يحـصل شيء  وبـقي احلـال كـمـا هو
السيـما  وان الـهجرة قـد زدادت معدالتـها من االهـور باجتـاه للمـدينة
ياه في االهـوار نتيجـة االمطار في هذا بالرغم من ارتـفاع مناسـيب ا
ـيـز ب ـوسم والـزائـر لالهـور اطـلع عـلى احلـقـيـقـة واسـتـطـاع ان  ا
االمـنــيــات واالحالم الــتي كــتـبـت والـوعــود الــتي رددهــا الـبــعض من

ؤلم. (السادة ) وب واقع االهوار ا
لذا نـستـطيع القـول ان جناحنـا اليـوم في (اليونـسكـو) ليس هو نـهاية
ـنـظمـة قـد امـهلت الـعـراق حـتى عام (2020)٠ ـطـاف خاصـة وان ا ا
وهـذا  يـعـني اننـا في الـعـراق بحـاجـة الى قـوانـ وتشـريـعـات حتمي
ـديـنة وحتـفظ عـليـهـا من التـجـوزات كل التـجـوزت وخصـة تـلك التي ا
حتـمل الـصـبــغـة احلـكـومـيـة اوشــبه احلـكـومـيـة وكــذلك االمـر يـحـتـاج
دنـية ديـنـة وا لـتـخصـيـصات مـاليـة (بـيد امـيـنة) تـعـيد احلـياة لـبـابل ا
وتعـود عشار احلب واجلـمال بـابل حمورابي وقـوانيـنه بابل القـصائد

واألغاني وملحمة كلكامش 
ـنجز البد ان اشيـر لدور وزير الثقـافة الدكتور وانا احتدث عن هذا ا
ـثمـر وكـذلك رئيـس الفـريق الـوطني عـبـد االميـر احلـمداني ونـشـاطه ا

لف بابل االستاذ رعد عالوي وباقي اعضاء الفريق 
ـسرح بـقي سؤال وهـو هل نـرى من جـديد وقـد اضـاءت مدرجـات ا
ـلونه وصوت فاضل عـود يردد (ياجلـمالك سومري البابـلي باالنوار ا

ــمــنــوعت لــتــعـود ) بــعــيـدا عـن كل احملــظــورات وا
عشـتـار من جديـد ملـكـة احلب واجلمـال والفـتنه
في عراق جـديد اليـعرف سـوى احلب والسالم
واالمـان  لـتـحــقـيق الـعـجــيـبـة (الـســابـعـة) عـلى

علقة . ارض اجلنائن ا
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وفي اغـلـبـهـا االخـر بـالـظـرف والـفـكاهـة  ثم
ــؤرخ مـعـن ال زكـريــا في مــحـور يــتــوسع ا
اخــر من مــحــاور الــفــصـل االول لــيــتــحـدث
بــتـوسع عن كـيـفـيــة مـغـادرة يـونس بـحـري
بــغـداد مــتـجـهــا الى بـرلــ  مـوردا في هـذا
الـسـيـاق اراء  لـصـحـافـيـ واصـدقـاء فـيـما
عرفوه عن بحري  كما  حتدث ال زكريا  عن
 الـزوجـات الـتي اقـتـرن بـهـا  يـونس بـحري
والــتي بــلغ عــددهـا  نــحـو  100زوجــة ومن
مــخـتـلف اجلـنــسـيـات  ذاكـرا اســمـائـهم في
ســـيــاق جـــدول خــاص.. وعـــنــد هـــذا احلــد
يـنـتــهي الـفـصل االول لـيـله الـفـصل الـثـاني
الـــذي مـن خالله  يــــتـــحـــدث ال زكـــريـــا عن
الـــنــخب الــتـي حتــدثت عن يـــونس بــحــري
ـؤلـفـاته  كـمـا يـورد في سـيـاق هذا اضـافـة 
الفصل معلومات  تخص شرحا وجيزا  عن
اغــتـيـال  الــفـريق بـكــر صـدقي  سـنـة 1937

بــاالضــافــة حلـقــائق اخــرى تــكــشف اسـرار
انــقالب صــدقي عـام  1936ومـن ثم مـقـاالت
الل زكــريـا  عـن مـوضــوعـة اغــتـيــال صـدقي
لك بـاالضـافـة للـقـصـة  الكـامـلـة لتـمـثـالي  ا

نقش ألسد على بوابة البرج

الكاتب امام البوابة

على ذمة قلم

ـائية يعـدُ حوضي دجـلة والـفرات شـريان احليـاة للـعراق ومـواردها ا
ـنـزلـيـة مـهـمـة لـتـولـيـد الـطـاقـة الـكـهـرومـائـيـة والـري واالسـتـخـدامـات ا
وحتسـ البـيئـة واحلفـاظ على الـتنـوع اإلحيـائي ليس لـلعـراق فحسب
بل جلـمـيع دول احلوضـ وهي تـركـيا سـوريـا العـراق وإيـران.. ما
يقرب من 90 من تصاريف نـهر الفرات و46 من تصاريف نـهر دجلة
ـــاذج ومـــحـــاكــاة تــنـــبـع من األراضي الـــتـــركـــيــة. وإســـتـــنـــاداً إلى 
ـستقـبليـة سيكـون لها نـاخية ا سيـناريوهـات مختـلفة فـان التغـيرات ا
ــطـري االثــر الـبــالغ فـي زيـادة درجــات احلــرارة وتــذبــذب الـهــطــول ا
وإنـخفاض الـغطـاء الثـلجي وبـالتـالي تقـليل تـصاريف األنـهار في دول

حوضي نهر جلة والفرات. 
1- درجة احلـرارة: تشيـر جميع عـمليـات محاكاة الـسينـاريوهات إلى
زيـادة درجـات احلـرارة الـسـطـحـية عـبـر حـوضي نـهـر دجـلـة والـفرات

بأكمله. 
ومن احملـتـمل أن تؤثـر الـزيـادة في درجـة احلرارة في مـواسم الـشـتاء
بـشـكل كـبـيـر عـلى الـدورة الـهـيـدرولـوجيـة اإلقـلـيـمـيـة من خالل تـقـلـيل

الغطاء الثلجي وتغيير موسمية اجلريان السطحي.
توقع أن تنخفـض معدالت هطول األمطار طريـة: من ا 2- الهطوالت ا
ـرتـفـعـات واألجـزاء الـشـمـالـيـة من احلـوض إضـافـة الـى األجزاء في ا
اجلـنـوبيـة الـتغـيـرات في هـطول األمـطـار في مـعظم عـمـليـات احملـاكاة
ـرتفـعات بـنهـاية تـشيـر الى توقع االنـخفـاض في هـطول األمـطار في ا
كافئ اء ا توقع أن ينخفض معدل ا القرن احلالي بحدود 33  ومن ا

رتفعات بنسبة 55  الى 87. في الثلج في ا
3- التـصاريف النـهرية: من احملـتمل أن تشـهد منـاطق تركيـا تأثيرات
ـنـاخ مـقـارنـة بـأراضي الـدول األخرى مبـاشـرة أكـثـر سـلـبـيـة لـتغـيـر ا
ــتــوقع أن يــنــخـفض مــعــدل اجلــريـان . حــيث من ا ضــمن احلــوضـ
الـسطـحي الـسـنوي بـنـسـبة 57 - 26 في تـركـيا بـحـلـول نهـايـة الـقرن

احلالي. 
ـتـوقع أن تشـعر ـنطـقـة فمن ا يـاه تـقع في هذه ا وألن مـعظم مـنـابع ا
ائي الـكبـير ونـقصان جمـيع البـلدان األخـرى في احلوض بـاإلجهـاد ا
التـصاريف الـنهريـة بشكـل كبيـر خالل القـرن احلادي والعـشرين. قد
ا يكـون هناك زيـادة كبـيرة في هطـول األمطـار في بعض السـنوات 
قد يـساعـد على تـعويض الـعجـز للـسنـوات اجلافـة وبالتـالي احلد من
صافي التغيير خالل بعض الدورات السنوية. ومع ذلك تبقى اخملاطر
ـا يـسبب في تـوتر اإلجـتـماعـية عـالـية والـقـدرة التـكيـفـية مـنخـفـضة 
ـائيـة في ـوارد ا الـعالقـات الـدولـيـة وبـروز الـنـزاعـات احملـتـمـلـة عـلى ا

ستقبل.  ا
ـيـاه" كـعمـل وقائـي وطريق وعـلـيه نـرى ضـرورة تـعـزيـز "دبلـومـاسـيـة ا
تـشاطـئة في ـستـدامة والـسالم الـدائم ب الـدول ا لـتحـقيق الـتـنمـية ا
حوضي دجـلة والفـرات  عن طريق الـوساطة بـاإلستـعانة بـطرف ثالث
كن للدول والتفاوض  إلن القانون الدولي  يوفـر األُطُر العامة التي 
وجبها  ولكن تعقيدات وخصائص موضوع تشاطئة أن تتصرف  ا
ـزيـد عـلى ـشـتـركـة تـعـني أن هـنـاك حـاجـة إلى فـعل ا ـيـاه الدولـيـة ا ا
ستـوى الوطني وأبـراز اجلوانب الرئـيسية فـي الدبلومـاسية الـوقائية ا
لـلـمــيـاه والـتي تـتـطــلب الـبـدء في "بـنــاء الـثـقـة والـقــدرات بـ مـخـتـلف
اجلهـات الفـاعلة الـرئيـسيـة  وتطويـر رؤية مـشتركـة حول الـتعاون من

أجل تعزيز التكامل اإلقليمي لتسوية اخلالفات  فيما بينهم.


