
القذافي هذا?!
وتـــعـــد الـــفـــســـقـــيـــة هـــذه أهم مـــعـــلم
هــــيـــــدرولــــيــــكـي في تــــاريـخ الــــعــــالم
وهي تـذكـرني بـجنـائن بـابل اإلسـالمي
اء يصعد إلى أعالي التي كان ا علقة ا
حـــــــــدائــــــــقـــــــــهــــــــا مـن غـــــــــيـــــــــر دفع
وجـديـر بـالـذكـر أن الـدولـة مـيــكـانـيـكي
الــعــراقــيـــة مــنــتــصف الــســبــعــيــنــات
ن خــــصـــصت ربـع مـــلــــيـــون ديــــنـــار 
هـندس يـسـتطـيع محـاكاة مـا ابـتكـره ا
قــبل ألـوف الــعــراقي الــبـابــلي الــقــد
اء إلى أعالي الذي كـان يدفع ا الـسن
يـوم لم ـعـلقـة لـسـقـيـهـا حـدائق بـابـل ا
تــــكن وســــائل الــــدفـع احلـــديــــثــــة قـــد
لـــكن أحـــدا مـــا اســـتـــطــاع اكـــتـــشـــفت
الـوصول إلى سر هـذا اإلعجاز الـعلمي
وظـلت قـيمـة اجلـائـزة تنـتـظر الـعـراقي

من غير جدوى وحتى اآلن!
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أكــــــــــــــاد ال أعــــــــــــــرف عـــــــــــــــلـى وجـه
ـاذااشــغف حـبـا بـتـونس?! الــتـحـديـد
وتـــــــــبــــــــــحـث عـن الـــــــــغــــــــــاطـس من
فالتـكاد يـسعـفك اجلواب.هل األسـباب
لـلمجـتمع احلضـاري الذي بنـاه البناة
مـن رجـــــــاالت االســـــــتــــــــقالل; األوائـل
احلــبــيب بــورقــيــبــة والــبــاهي األدغم

ومحمد مزالي والشاذلي القليبي? 
هل لـلسياسـة الواقعية الـرصينة التي
انـتهجها هذا البلد األنيق? وظل قادته
يـــــــــؤكــــــــــدون ضـــــــــرورة الـــــــــعــــــــــلم
لــتـظــهـر وتـوســعـوا فــيـهــمـا والــدرس
أجـيــال مـتـعـلـمـة بـنت الـبـلـد بـاحلـوار

وتقبل اآلخر وسعة الصدر.
هل للشابي وما قرأناه من أشعاره في
صـغرنـا وتعـاطفـنا مـعه بسـبب مرضه
ومــــغـــادرته احلـــيــــاة بـــاكـــرا? هل ألن
تــونس احملــطـة الــتي اوصــلــتـني إلى
يوم عـدت من لـيـبـيا في بـلـدي الـعـراق
وكـــانت مـــحــاصــرة وال صـــيف 1996
وبـلـدي ـدني يـســمح لـهـا بـالـطـيـران ا
فغادرنـا ليبيا كـان هو اآلخر محـاصرا
بــــــرا نــــــحــــــو تـــــــونس اخلــــــضــــــراء
واخـــتـــرقـــنـــاهـــا من اجلـــنـــوب حـــتى
فـي رحــلـة الــعــاصــمــة تــونس شــمــاال
جتــاوزت الــعــشــر ســاعــات? وركــبــنــا
الـطـائرة من مـطـار قرطـاج نـحو مـطار
ــلـكـة عــلـيـاء في عــمـان ومـنــهـانـحـو ا

العراق.وهل. وهل?!
حــتى إذا حـانت الــفـرصـة اهــتـبـلــتـهـا
الغـادرمطـار بغـداد الدولي عـلى طائرة
عــنــد اخلـــطــوط اجلــويـــة الــعــراقـــيــة
الـساعـة احلادية عـشرة من ليـلة األحد
وبـعد 28/ مـن تمـوز/ يولـيو/ 2019 
ســـفــر مــتـــواصل نــاف عـــلى اخلــمس
هبـطت بنـا الطـائرة في مـطار سـاعـات
واضـعـ قــرطـاج الـدولي فــجـر األحـد

هـذا الـبـلـد احلـضـاري اجلـمـيل البـتـاع
كـــتـــابـــ هـــمـــا:(بـــدايـــات) لـــلـــروائي
ــعــلـوف والــبــاحث الــلــبــنــاني أمــ ا
تـوسط وهو من احلـائـز على جـائـزة ا
مـــــــــنـــــــــشـــــــــورات دار الـــــــــفــــــــــارابي
والــثـاني ( ديـوان الــزنـادقـة) بــبـيـروت
جـــمـع وحتـــقـــيق الـــبـــاحث الـــعـــراقي
ـــغـــتـــرب جـــمـــال جـــمــعـــة وهـــو من ا
كــمــا كــنت أطــالع مــنــشـــورات اجلــمل
يــومــيـا صــحــيـفــة عــربـيــة تــصـدر في
كنـا نكتب في صـفحتـها الثـقافية لـندن
فــضال عن شـيــخـة صـحف قـبل 2003

تونس ( الصباح). 
وكـان يجب أن ازور مـنتـجع سـيدي بو
سـعيد الرائع الجدد ذكـرياتي عنه سنة
ــبــاني 1996يــغــلب الــبــيــاض عــلى ا
فضال عن ة واحلديثة الـتونسية القد
ويـفسـرها األبـواب والـشبـابيك الـزرق 
بـــعــضــهـم إن الــلــون األبـــيض عــاكس
كـمـا إن الـلـون األزرق ألشــعـة الـشـمس

طارد للحشرات!
الـــشـيء اجلـــديـــر بـــالـــذكـــر واإلشــادة
وكل مـــا في هــذه الــرحــلــة والــتـــنــويه
ان تـــصــادف ســفــري مع جـــديــر بــذلك
وفـــــاة الـــــرئـــــيـس الـــــبـــــاجي قـــــائـــــد
ومن ثم تـشــيـيـعه من قـصـر الــسـبـسي
فـلم أجد الـرئـاسـة الـذي أرانـيه الـدلـيل

حارساً وال ظال حلارس!
وظـننت قطعا لـلشوارع وحزنا وحدادا
فـي التـلفـاز واإلذاعـة لكن أسـعدني أن
ـتحضـر قد جتاوز هـذا البلـد العربي ا
فـهــا هي اإلذاعـة مــثل هــذه الـطــقــوس
الـوطـنــيـة الـتـونـسـيـة تـقـدم بـرامـجـهـا
كــــــذلـك اإلذاعــــــات االعـــــــتــــــيـــــــاديـــــــة
واحلــيـاة جتــري بـشــكل جـد اخلــاصـة

طبيعي.
ــــــنـي أني لـم ازر جــــــامع لــــــكـن مـــــا ا
مع أنه كان حـاضرا الـزيـتونـة الشـهيـر
في ذهـني لـكن أُنْـسِـيـتُه ومـا انـسـانيه

إال الشيطان! 
هــذا جــعــلــني اتــفـاءل بــزيــارة ثــالــثـة
تــكـــون عــلى راس لـــتــونس الـــرائــعـــة
اولـيـاتهـا زيارة جـامع الزيـتونـة.. فهل

يسعفنا الدهر بذلك? قد!
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الـقريب من مقبرة سيدي مزاري; مكان
ـتـحـف هذا ـديـنـة وا الـدفن لـسـكـان ا
قرالـصيفي للرئيس كـان في السابق ا
وظـل ماكثا بـورقيـبة بنـاه سنة 1963
فــــيه بـــعــــد مـــغــــادرته احلـــكـم ســـنـــة
1987وحــتى وفــاتـه.شــاهـدنــا بــعض

متعلقاته حيث البساطة.
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وإذ تـرحل نحو تـونس فمن الضروري
التي زيـارة مدينة القيـروان التاريخية
وكانت ثاني قـرأنا عنها الكثـير الكثير
ـسلمون عام 50 مـدينة بنـاها العرب ا
اثنـاء عمـليـات الفتح ـباركـة لـلهـجرة ا
بــــعــــد مــــديــــنــــة الــــعــــربـي اإلسالمي
والمـــنـــدوحــة مـن زيــارة الـــفـــســطـــاط
مـســجـدهـا اجلـامع الـذي بـنـاه الـقـائـد
حـيث الريازة اإلسالمية عـقبة بن نافع
ـتـاثـرة - كـمـا أظن- بـريازة ا الـرائـعـة

األندلس.
مــديـنــة الـقــيـروان الــتي تـقع جــنـوبي
الـعاصمـة التونـسية بـنحو 160 كـيلو
ـعـروفــة تـاريـخـيــا بـعـاصـمـة وا مــتـرا
كـمـا زرتُ (فـسـقـيـة األغـالـبة) األغـالـبـة
وهي مـعلم تاريخي بنـاه األغالبة (بنو
األغـلب) لغرض تزويد مدينة القيروان
اء حيث تعـتمد هذه الفـسقية على بـا
وهي مـيـاه األمـطـار الـتي تـصب فـيـهـا
ا يعرف في ليبيا ب(الركادة) قـريبة 
ونـظرا إذ أن احلـاجـة سـبب االختـراع
ائيـة في البلـد الشاسع ـوارد ا لـقلة ا
حــيث تــعــتــمــد عـلى األركــان لــيــبـيــا
األمــطـار واالبـار فـضـال عن مـحـطـات
فـان الـلـيـبـيـ حتـلــيـة مـيـاه الـبـحــر
بـل تذهب ـيـاه األمـطار اليـفـرطـون 
الـى ( الركادة) التي تـشبه السرداب
نازل يربـطون سطـوح ا في الـعراق
بـأنابـيب نحـو ( الركـادة) هذا األمر
يـعيد للـذهن مشروع النـهر العظيم
الـــــذي صــــرف الـــــقــــذافـي عــــلـــــيه
ــيـــاه من ـــلـــيـــارات كي يـــنــقـل ا ا
أقـصى اجلنـوب اللـيبي نـحو مدن
الـبـلد حـيث تـوجد بـحـيرات يـقول
اخلــبــراء إنـهــا آيـلــة إلى نــضـوب

ــشـروع وجــفــاف.تـرى مــا الـذي حل 

مايـجري هـو ازدحـام العالقـة بـ السـيـاسة والـفسـاد  ومـثل ذلك  ليس
كن أن قـدور أحد وال فـريق عـمل شكل سـابـقا أو  تـشكـيـله الحقـا 
ــأمن من خـطـرهـمــا أو يـحـد من أثـرهـا يـفـصل تـلـك الـعالقـة  أو يـكـون 
اخلطيـر على حـاضر ومـستقـبل الدولـة واجملتـمع  وما دامت تـلك العالقة
تـنـمو وتـتـطـور في مـخـتـلف مـؤسـسـات الـدولـة  وبـاخلـصـوص مـنـها تـلك
االكــثــر ربــحــيــة  مـثـل الــنــفط  واالتــاوات عــلى شــركــات االســتــثــمـار 
ـشتريات من حيث النوعية وقلة قاوالت  وإدارات التدوير للعديد من ا وا
ـواد ـنــافـذ احلــدوديـة  واالجتــار بـا الـكــفـاءة  والـســيـطــرة والـتالعـب بـا
الفـاسـدة  والـتحـكم عـبـر أدوات منـظـورة وبـعضـهـا غـير مـنـظـور  لكـنـها
ؤسـسات اخملـتلـفة . تتـحرك بـدنامـيكـية بـ محـطات االفـادة للـوزارات وا
ـقـدور اجلـهـات الـعـلـيـا في الـدولـة  نـحن االن في مـأزق مـزدوج  لـيس 
الفـصل بـ الـسـياسـيـ والـفـاسديـن  وال بأمـكـانـها تـشـخـيص اجلـهات
والشخصيات التي تقود تلك العالقة  أو تلك التي تستنزف أموال البالد
 ولــهــا الـدور االســاس فـي حـالــة االفــقــار الــتي تــعــيــشــهــا الــعـديــد من
ـكنه حـاذاتـهـا  أو خارجـهـا   مجـتـمـعاتـنـا  وال أحـد في السـلـطـة أو 
تـأشــيــر الـفــاســدين بــاالسم أو بـاالشــاره  ألن ذلك يــحــتـاج الى بــطــولـة
ـطلوب  والتضـحيـة  ولم يبرز حـتى االن من تلك الـصفـات . إذن ماهو ا
ـتلك االجابـة واحللـول  ماجاء في سؤال وجيه ومـوضوعي  واكـثر من 
ان الـعراقي  في احلوار مع حديث السـيد محـمد احللـبوسي رئيس الـبر
قناة ( الشرقية ) مـؤخراً  واحللبوسي كان واضـحا ودقيق التشخيص 
ثله في رأس اعلى سلطة تشـريعية  مسؤولة عن حقوق الناس ا  وهو 
وعن ضـمان كـيـان الـدولـة من الـتـيـبس  قـد أكد إن أهم قـضـيـة ومـشـكـلة
واجـهة الـفساد تواجه الـعراق وشعـبه هو الـفسـاد  ومن يدعي إنه قـادر 
وحتى التقـليل من اثاره فـهو واهم . مؤكـداً ايضاً إن الفـساد هو مـنظومة
مرتبـطة بجـهات كبـيرة ومهـمة  ويـخشى اجلمـيع مواجهـتها  مـشيرا في
حديـثه  عـنـدمـا يـكـون للـفـسـاد قـوة ومخـزون يـخـتـبيء في مـواقع الـدولة
بالـتـأكـيـد يصـعب اخلالص مـنه  بـالـطـريقـة الـتي يـتم الـتـعامـل فيـهـا عـبر
ـكافـحة الـفـساد أو جلـان  انشـاؤها مـؤخرا  مـستـدركا جلان مـشكـلة 
واجـهـة  ولكن في حـقـيقـة األمر هذا اليـعـني هنـاك قـصور حـكومـي في ا
الفسـاد منظومـة قوية ولـها ارتبـاطات قويـة ايضاً . وطالـب احللبوسي من
ـرجـعـيـات الـدينـيـة الـسـنـية ـرجعـيـات الـديـنـيـة في النـجف االشـرف  وا ا
ـكافحة سيـحية ومن االقـليات االخـرى  الى اصدار مشـروع جهادي  وا
ـاثل للجهـاد الكفائي ضـد داعش واالرهاب  والفساد الفساد أشبه أو 
اليقـل خطـورة من حـيث احلـضـور والتـأثـيـر والتـخـريب لـلـمجـتـمع والـدولة

العراقية عن االرهاب بكل مسمياته . 
لقـد تـب بـشـكل اكيـد  عـندمـا يـستـغل الـفاسـد اصـوات النـاس  ويـلتف
ركز واحملافظات  هذا يعني قراطية) على مواقع الدولة في ا باسم (الد
إن هـذا الـشـخص أو تـلـك اجملـمـوعـات هي مـهـيـئــة بـاالسـاس االسـتـهـتـار
باصوات الناس  وهي مستعدة سلفا لـتيبيس الدولة وتخريب الضمائر 
ـكن أن يـؤشر وإال مـاذا يـعنـي كل هـذه الـسـنوات ولـم يـتحـقـق أي عمـل 
ـستـويات الـصحـية والـبنـيـوية والـطاقـوية والـتربـوية فعـليـة االجناز عـلى ا
ـسـؤول االول في ــتـابع  عـنــدمـا يـســمع من ا واالقـتـصــاديـة . يـنـدهش ا
دعـومـة من قوى شرطـة الـبصـرة  وهـو يؤكـد ظـهـور العـشـائر الـنـفطـيـة ا
سياسية تتاجر وتـتحكم ببعض انابيب واحملطـات النفطية  هذا االعتراف
ـا اليدع مـجاال لـلشك  الـى أي مسـتوى وصل الـعراق  الرسـمي يبـ 
كن لـلشـعب أن يطمـئن بان الـسنوات الـقادمـة ستبـقى الدولـة لها وكيف 
سـلـطة الـقـرار  الـعـراق اليـسـتـحق ابـداً أن يـكـون حتت رحـمـة احلـوشـية

نفلتة .  والبلطجية وازالم العشائر ا
سـتقـبل . مادام من ـكن أن يطـمئن عـلى ا الأحد 
ـلك بـعض االزالم وبـعـض الـسالح أن يـتـصـرف
ـال الـعام  ويـضع الـناس بـ اخلائف بالـدولة وا
نـطوي  وهـذه بالـتـأكيـد ليـست شيـمة تـردد وا وا

وال نخوة وال وطنية العراقي عبر الزمن .
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اجلــــانب الــــغــــربي قـــرب
ضـــفـــة الـــنـــهـــر ويــقـــابل
ـدخل الـرئـيـس لـلـقـشـلة. ا
وقــــــــد بـــــــنـي من اآلجـــــــر
واجلـص . يـــبــلـغ ارتـــفــاع
الــبــرج 23 مــتــراً. ويــقــوم
عــلى قــاعـدة مــربـعــة طـول
ضــــلـــعـــهــــا من األســـفل 4
أمـتار ثم يـضيـق تدريـجياً
عـلى شـكل هـرم لـيصل إلى
2,80 مـــــتـــــراً في األعـــــلى.
يــــتـــخــــلل جــــدران الـــبـــرج
فتحات صغيرة تؤلف شكالً
مـعـيـنـيـاً تـسـتـخـدم إلضاءة

الـبـرج من الـداخل. يـتـم الصـعـود إلى
الـبرج من خالل سلم حلزوني يحتوي
عـــلى 73 درجـــة. وهـــو مــصـــنــوع من

اخلشب. 
لم يــتــغـيــر الــبـرج ســوى قــمـتـه الـتي
جـددت بـعد أن سـقطت في ثالثـينـيات
الـقرن العشرين . تـمت إعادة بناء قمة
ـظلة اخلشـبية التي الـبرج  وأزيلت ا
ـــكن كـــانت حتــيـط بــالـــقــمــة (1).  و
ـظــلـة الـتي تــعـلـو بـرج مالحــظـة أن ا
ســاعــة احلــضــرة الــقــادريــة مــا تـزال
بـاقـية حلـد اآلن. علـماً بـأن البـرج بني
عام 1898 وعلى غرار برج القشلة . 
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في أعـلى الـبـرج يوجـد حـوض كبـير 
يـبــدو من اخلـارج كـانـتـفـاخ في جـسم
الــبـرج يـضم مـكــائن الـسـاعـة. وفـوق
الــسـاعــة تـوجــد حــجـرة مــسـتــطـيــلـة
بــاجتـاه األعـلى نـصب فـيـهـا اجلـرس.
وعـلى جوانبـها األربع توجـد شبابيك
ــــر عــــبــــرهـــا صــــوت اجلــــرس إلى
اخلــارج. يـبــلغ ارتــفـاع اجلــرس مـتـراً
واحـداً وقـطره  3أمـتار. وهـو منـفصل
عن الـساعة. أثناء زيارتـنا للساعة من
الــداخـل شـاهــدنــا عــلـى تــاج اجلـرس

كتابة باالنكليزية  نصها :
Gillett & Johnston Croydon 
 England 1927وهــو اسم الــشــركـة
ـصنعة ومـكانها في انـكلترا وتاريخ ا

صنع اجلرس . 
وقـد وجـدنـا كـتـابة فـي وسط  اجلرس

.M . A . Z . 1927 :نصها
كـما وجدنا كتابـة أخرى ترمز للتاريخ
ـا يشير إلى سـنة تأسيس : 1848 ر
الــشــركــة أي أنــهـا تــعــمل مـــــنــذ عـام

.(2) . 1848
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في احلـــســبــان فــرق الـــســاعــتــ بــ
تـوقـيت الـبـلـدين.ليـاخـذنـا الـدلـيل وهو
عـراقي نـحو مـدينـة سوسـة السـياحـية
الــســاحـلــيـة اجلــمــيـلــة الـتـي تـقع في
أواسـط الــســاحـل الــشــرقـي وجــنــوبي
مــديـنـة تـونس الــعـاصـمـة بــنـحـو مـئـة
وأربــعـ كــيـلــومـتـرا لــنــنــزل في احـد
ـطلـة على البـحر األبيض ـنتـجعات ا ا
ناظر ـتوسط حيث الهواء العليل وا ا
الـطــبـيـعـيـة اخلالبـة والـهـدوء الـشـامل
وكل وســائل الــراحــة.الــطـعــام الــلــذيـذ
ـســبح الـفـاره حتت أشـعـة الـشـمس وا

الساطعة.
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فـي الــــيــــوم الــــتــــالي زرنــــا مــــديــــنــــة
وتـقع فـي الشـمـال الـشـرقي احلـمـامـات
مـن تــــونس وعــــلـى ســــاحل الــــبــــحــــر
ـتوسط وإلى جنوبي العاصمة بنحو ا
.ثمـة من يرجع الـتسـمية ٦٥ كـيلـو متـراً
ويـعزوها ديـنة إلى كـثرة احلـمام فـي ا
آخــــــــــــرون إلـى احلـــــــــــــمــــــــــــامــــــــــــات
والـتـي مـا زالت شــاخـصـة الــرومـانــيـة
حــــتـى اآلن فــــضال عـن مــــواقع اآلثــــار
كما زرنا مدينة ( نابل) التي الـرومانية
تــقع أيـضـاً جـنـوبي الــعـاصـمـة تـونس

بنحو 60 كيلو مترا.
نـستير) وكـان البد من زيارة مـدينة ( ا
الــتي تــبــعـد نــحــو مــئــتي كـيــلــو مــتـر
الـتي كـنـت مـعـجـبا جـنـوبي الـعـاصـمـة
بـاذاعـتـهـا يـوم كـنت في لـيـبـيـا مـدرسا
حــيث لــلــغــة الــعــربــيــة وعـلــوم الــدين
بـــاإلمـــكــان الـــتــقـــاط بث هـــذه اإلذاعــة
فضال عن بث اإلذاعة ـمتعـة الـثقـافية ا
الـوطـنـية الـتـونسـيـة وهـذا هو إسـمـها
حيث زرنا والتي تمـثل الدولة الـرسمي
مــــتــــحف الــــرئـــيـس األســـبـق الـــراحل
»*ÃËœe*« ‚“Qاحلـــبــيب بـــورقــيــبــة ( 2000-1903)
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اآلخـــر ثــبت عــلــيه حــرف ( S)  الــذي
يـشير إلى جـهة اجلنوب South. وقد
 وضـع أســهم اجتــاه الــريــاح بــعـد
دخـول اجلـيش اإلنـكـليـزي بـغـداد عام
1917. كــــــمـــــا وضـع رمـــــز الــــــتـــــاج
الــبــريــطـانـي . و وضع مـجــسم من

الـبرونـز فوق مـرتكـز الرمح الـعمودي
تـطيه القائد ـثل اجلمل الذي كان 
اإلنـكليزي جلمن الذي جاب الصحراء
الـعراقـية. و نزع الـتاج واجلمل من
لكي بـرج القشلة بعد سقوط النظام ا

عام  (4) . 1958
ــثـبت عــلى اجلـرس أي إن الــتـاريخ ا
عـام 1927 قـد يـؤكـد روايـة وردت في

ـــصـــادر تــشـــيـــر إلى أنه  بـــعض ا
تــغـيــيـر الــســـــــاعــة عـام 1927 بــعـد
ــــلك فــــيـــصل األول (-1921 زيــــارة ا
1933)  (5) إلـى بــريـــطــانـــيـــا حــيث
ـلك جـورج اخلـامس (-1910 أهـداه ا
1936)  الـسـاعـة احلـالـيـة مع إضـافة
األرقـام األجـنـبـية إلـيـهـا في اجلـهـت

اجلـنـوبـيـة والـشـرقـية (6) . كـان عـمـر
ـــا الـــســـاعـــة آنـــذاك 58 عـــامـــاً  ور
تــعـرضت إلى مـشــاكل في أدائـهـا  أو
ـتــربـة إلى تــسـبــبت أجـواء الــعـراق ا
تــعــطــيل بــعض أجــزائــهــا  فــارتـؤي
ـا تــغــيـيــرهـا بــأخــرى جـديــدة. أو ر
ألنـــهـــا جــــاءت كـــهـــديـــة من مـــلك
بــريــطــانـــيــا ولم يــكن أفــضل من
ـة بـأخرى تـغـيـيـر الـسـاعـة الـقـد
حـديـثـة. كـانت الـسـاعـة تـتـعرض
ـشـاكل في عمـلهـا بسـبب الغـبار
واألمـــــطـــــار الــــتـي تــــدخـل بــــ
ـا يـؤدي إلى توقـفـها أجـزائـها 
حلــ إجـــراء عــمــلــيــة صــيــانــة
وتــنــظــيف الــغــبـار وتــزيــيــتــهـا
سـؤول عنها بـاستمـرار. وكان ا
وعن صـيـانتـهـا هو الـسـيد عـبد
الـلـطيف أحـمد الـساعـاتي الذي
عـــايش هـــذه الـــســاعـــة قـــرابــة
نـــصف قـــرن حـــتى تـــوفي عــام

.1978 (7)
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خـالل عمـرها الـطويل تـعرضت
الـــقـــشــــلـــة إلى عـــدة تـــغـــيـــيـــرات
وإضـافات وعمليـات هدم أجزاء وبناء
أجــنـحـة أخـرى. في الـثـالثـيـنـيـات من
ــاضـي ســقـــطت قـــمـــة بــرج الـــقـــرن ا
الـســاعـة  فـأعـيـد بـنـاؤه ولـكن بـشـكل
يـــخـــتـــلـف عن األصـــلي . وتـــعـــرضت
الـــقــشــلـــة لــفـــيــضــان  1954 وســـقط
ـطل مـبـاشـرة على الـضـلع الـقـصـيـر ا
النهر فتم إعادته باستخدام الشيلمان
والــعـقــادة بـالــطـابــوق. وكـانت وزارة
الـعــدلـيـة قـد بـنت مـقـراً لـهـا في وسط
الــســاحــة الــوســطــيــة عــنــد تــشــكــيل
احلـكومـة العراقـية. وبنـيت غرف على
ضـفة الـنهر  وغـرفة مـقياس مـنسوب
الـنـهر الـتابع لـوزارة الـري. كمـا شغل
صــنـــدوق تــقــاعــد شـــهــداء الــشــرطــة
مـجمـوعة من الـغرف اجملـاورة لبرج
الـساعـة.  بعـد ذلك  اتخـاذ ساحة
الـقـشـلـة كـموقف لـلـسـيـارات. بـدأنا
الـعمل بصيانة البرج في 18 أيلول
2012 وذلك باشراف دائرة صيانة
اآلثـار في وزارة السيـاحة (سابقاً)
 و اجنـاز تأهيل مـبنى الـقشلة

هلسنكي
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بغداد

أرتـأى مدحت باشـا بناء بـرج يتضمن
ســاعـة كــبـيــرة. وهـو مــعـلم مــعـمـاري
يـــدخل الــعـــراق ألول مــرة. فـــالــطــراز
ـعمـاري العراقي يـعرف أبـنية عـالية ا
ـنـائـر والـقـبـاب واألسـوار الـعـالـية كـا
ــقـدســة. أثـار خــاصـة في الــعـتــبـات ا
ـعـمـاريـ الـبــرج والـسـاعـة إعـجـاب ا
الـعـراقـيـ فـأقامـوا أبـراجـاً وسـاعات
بـعـده في أبـنيـة أخـرى. فقـد  إنـشاء
بـرج وسـاعة في اجلـهة اجلـنوبـية في
الـعتـبة الكـاظميـة الشريـفة عام 1882
م  وبـرج وسـاعة احلـضـرة الكـيالنـية

عام  1898م . وفي القرن العشرين 
إنــشـاء سـاعــة جـامع أبـو حــنـيـفـة في
األعــــظـــمــــيـــة عـــام 1930  ثـم بـــرجي
وسـاعتي محـطة السـكك احلديدية في

عالوي احللة عام 1955.
بـدأ الـعمل فـي البـرج عام  1869وهـو
نــفس الــعــام الــذي وصل فــيه مــدحت
بـاشا بـغداد. و بنـاؤه من آجر سور
بــغـداد الـذي هــدم لـهــذا الـغـرض. ولم
جنــد تـفــسـيــراً حلـاجــة مـدحت بــاشـا
آلجـر الـسور خـاصة وأن كـميـة اآلجر
ـسـتـخـدمة في الـبـرج قـلـيلـة نـسـبـياً ا
قـياساً بحجم وطول السور الذي يبلغ
أكـثـر من عـشر كـيـلومـتـرات. وهل كان
الـسـور خـربـاً آنذاك بـحـيث اسـتـسهل
الــوالي أخـذ قـسـم مـنه لـبــنـاء الـبـرج?
وهل  بـــنــاء بـــقــيـــة األبــنــيـــة الــتي
شـيـدها مـدحت باشـا من آجر الـسور?
وهـل ســبـــقه أحــد مـن الــوالة إلى ذلك
الـــفــعل? وهـل أن من جــاء بـــعــده قــام
ـهندس بـنفس الـشيء?  ال نعلم اسم ا
الـذي صمم البرج وأشـرف على بنائه
هـل كــلف مـــدحت بـــاشــا  مـــهــنـــدســاً
أجـنـبـياً كـمـا فـعل في تأسـيس مـديـنة
ـعـاصـرة  أم غـيـره? إذ ال الـنـاصـريـة ا
ـصـادر من الـذي تـرك لـنـا هـذا تـذكـر ا
ـــاذا اخــتـــارهــا ــعـــمــاري  و األثـــر ا
بجانب النهر? وليس في مكان آخر? 
بـالـتـأكيـد  بـنـاء البـرج وفق خـارطة
وقــيـاسـات مــعـلـومــة وتـصـور واضح
عــمـا سـيـتم تـشــيـيـده. فـكل شيء كـان
مـحـسوبـاً بدقـة قبل الـشروع بـالبـناء.
إذ  تــشـيـيــد غـرفــة الـسـاعــة وغـرفـة
اجلـرس بناءً على معلومات وقياسات
ـهـنـدس بـحـيث تـكـون كـان يــعـرفـهـا ا
مــنـــاســبــة وتــتــسـع حلــجم الــســاعــة
وجــرسـهــا الـتي أوصى بــجـلــبـهـا من
انــكــلــتــرا مـنــذ فــتــرة. تــوسط الــبـرج

بـعد أربعة أيام توجهنا نحو العاصمة
ونــزلـــنــا في فـــنــدق الـــرائــعـــة تــونـس
(افـريقيـا) الشاهق بـطوابقه التي زادت
ـطل على معلم وا عـلى العشـرين طابقا
مـهم وجـمـيل مـن مـعـالم الـعـاصـمة; إال
حـيث وهــو شـارع احلــبـيـب بـورقــيـبــة
يـطل عـلـينـا من بـدايـته عالم االجـتـماع
الــعــربي الــتـونــسي عــبــد الـرحــمن بن
خـلـدون وتكـون نـهايـة الشـارع بـتمـثال
ويطل بـورقـيبـة معـتلـيا صـهوة جـواده
الــذي عـــلى الـــشــارع اجلـــمــيل األنـــيق
مـبـنى يـذكـرني بـالـشـوارع الـبـاريـسـيـة
ـسرح فضال عن مـبنى ا قـصـر البـلديـة

البلدي.
مــثل الـقــهـاوي الــقـهــاوي الــتـونــسـيــة
الــبـاريــسـيــة- كـذلك- تــأخـذ حــيـزا من
ويــعــزوهـا الــشــارع ومـفــتــوحــة عـلــيه
بــعض الــدارســ إلـى انــفــتــاح الــفـرد
وتــوقـه لـــعــقـــد صـــداقــات الـــفـــرنــسـي
عــلـى عــكس وتـــعـــارف
ــقــاهي ا
الـلـندنـية
ـنـزويـة ا
خـــــــــــلـف
زجـــــــــــاج
الـــنـــوافــذ

عتمة. ا
التـــكـــتـــمل
الـرحـلـة إال
بـشـراء ولو
كـــــــــتـــــــــاب
لـــــلــــذكــــرى
فـــــــــــــــــــزرت
(مــــكــــتــــبــــة
الــكـتـاب) في
شـــــــــــــــــــــارع
زد ا بـورقيبة
انــة بــالــكــتب
اجلـــــــــديــــــــدة
ــــــهــــــمــــــة وا
واضـــعـــ في
احلــــــســـــبـــــان
احلــــــــــــريــــــــــــة
الـــواســـعـــة في

قاسم ابـو احليـالة ال زال اسـمه معـروفا عـنـد الكـثيـرين من ابنـاء محـلتـنا
ـة.. على الـرغم من مرور نحـو اربعـ سنة عـلى رحيـله.. قاسم ابو القد
ـاذا اطـلق عـلـيه هـذا الــلـقب شـخص بـسـيط من اهـالي احلـيـالـة ال ادري 
مـحــلـة فـضــوة عـرب كــان يـعــمل جنـارا في االســاس هـاد الــطـبع دمث
ـا ال شـأن له بـاحـد وعـمـوما كـان يـتـمـتع بـقـدر من االحـترام اخلـلق مسـا
الوافر في عـيون النـاس. مع ان كثـيرا من الغـموض كـان يلف شخـصيته
الكتومـة.. متوسط القـامة ضخم اجلثـة يرتدي عويـنات سميـكة جدا.. بيد
ا شـوهد احـيانا وهـو يتـمتم مع نـفسه انه كان دائـما مـبتـسم الوجه ولـر
بـبـعض الـكــلـمـات ويـقــال بـانه كـان مـدمن خــمـر لـكن ذلك لـم يـظـهـر عـلى
تصرفـه قط ويقال ان امـه وزوجته كانـتا تـعانـيان كـثيـرا من شربه لـلمدام
بيـد ان هذه احلـقيـقة ظـلت محـصورة بـ افراد اسـرته ويقـال ان احدهم
وشى الى النـظام الـسـابق على انه يـثرثـر ضـده الوشـاية ادخـلته سـجون
النظام فترة غير قصـيرة.. ويقال ايضا بانه بقي سـجينا فترة طويلة دون
ان يـعـرف اهـله عـنه شـيـئـا عن مـكـان سـجـنه او سـبب سـجـنه او الـتـهـمة
ـواقع االمـنيـة للـسـؤال عنه اال انـها ا راجـعـوا بعض ا وجـهة الـيه ولـر ا
انكرت وجوده في معتقالتـهم.. الى ان  تبييض السجون.. عام 1979
فخرج مع اخلـارج وكـانوا الوفـا مؤلـفة ادخـلوا السـجن او حكم عـليهم
باالعدام من جـراء وشاية او تـقرير حـزبي ال يسـتند الى ايـة ثوابت اطلق
سراح ابي احليالة منتصف ليلة صيفية شديدة احلرارة وعندما عاد الى
محلـته تاه عـليه موقع سـكنه فـبقي في الـشارع حتى مـطلع الـفجر عـندما
انـتـشرت فـي الـسمـاء اشـعـة الـشـمس فـاسـتـطـاع تـمـيـيـز داره بـ بـيوت
(العـكـد) الـذي يـسكـنه وذلك لـشـدة وقـسوة الـضـربـات التـي تلـقـاهـا على
رأسه في الـسـجن وعــنـدمـا طـرق الــبـاب بـقـوة نـزل ابــنه من سـطح الـدار
حـيث كـان ينـام مع اهـله عـلى عـادة اهل بـغـداد صـيـفـا لـيـفـتح بـاب الدار
وليفاجأ بعودة ابيه مـلتحيا وقد فقد من جـراء التعذيب والترويع اكثر من
نصف وزنه.. كانت ثمـة مفاجأة لرعـد واهله كونهم كـانوا قد فقدوا االمل
رارة وهـو يحتـضن ولده في عودته والـلقـاء به مرة اخـرى.. فبـكي االب 
بعـد طـول غيـاب وبـكي االبن بحـرقـة وهو يـلـتقي ابـاه بـعد كل تـلك الـغيـبة
الطـويـلة فـأطلق الـعـنان لـصـوته ليـصـرخ باعـلى طـبقـاته: بابـا عـيوني وين
اذا هيجي ضعـفان? لكن (ابو احليالة) هدأ من روع دة و كنت كل هذه ا
ولده وقـال بهـمس: كلـشي ماكـو ابني كـلشي مـاكو كـنت مسـافر). ويـبدو
انه كـان قـد اجبـر من قـبل اجلـهـة الـتي سـجـنـته عـلى تـوقـيع تـعـهـد بـعدم
الـبـوح بــاي شيء عن سـبـب اعـتـقــاله او مـدة اعــتـقـالـه او مـكـان اعــتـقـاله
وبعكسه سوف يعاد الى السجن مرة اخرى بتهمة تسريب اسرار الدولة
دة كان يقول بابـتسامة عريـضة لكل من يسأله عن سـبب غيابه كل تلك ا
فيجيبه بابتسامة عريضة: ماكو شي ماكو شي اني كنت مسافر ولم يزد
البـتـة اي حـرف جـديد عـلى الـكـلـمـات الست اعاله فـي حديـثه مع كل من
الـتـقـاه من االقـارب او االبـاعـد وكـأنه قــد سـجـلـهـا عـلى الـة تـسـجـيل ولم
تمض سوى فتـرة قصيرة عـلى خروجه من السجن حـتى وهن منه العظم
واشتعل رأسه شيبا وتقوس ظهره واخـذ منه الضعف كل مأخذ ليتسبب
شي في انخـفـاض درجـات العـافـيـة في جسـده حـتى فـقد الـقـدرة عـلى ا
ـرض اجملـهـول فـوقع طـريح الـفـراش وظل حـبـيس الـبـيت وهـو يـصـارع ا
ـا نـتيـجـة جلرعـة سامـة اعـطيت له الذي اشـاع الـبعض في حـيـنه بانه ر
ـا ارتـاح (ابـو حـيـالـة) وهـو في غـيـاهب الـسـجن بــصـورة من الـصـور ر

االنسـان الـبـريء حلـالـة مرضـه التي انـقـذته بـالـتـأكـيد من
كثرة االسـئلة عن سـبب غيابه.. عـلى االقل تدهورت
صحـته سـريعـا واخـيرا وفي صـبـيحـة احـد االيام
تـعــالى الـصــراخ والـعــويل في بــيت ابي احلـيــالـة
وعنـدما هـرع اجليـران لـلتـحري عن االمـر وجدوا
تـابـوتــا في بـاب الـدار وهــكـذا رحل ابــو احلـيـالـة

واخذ سر سجنه معه.   

أمــا جـسم الــسـاعـة نــفـسه فــقـد نـقش
عـليه اسم الشركة :  . Croydonوهي
شـركة انـكلـيزيـة متخـصصـة بصـناعة
Tower Clocks الـسـاعـات الـبـرجـية
ومـا زالت مستمرة بـالعمل على إنتاج

وتصميم وتصليح ساعات األبراج.
عـنـد عمـليـة الـتشـغيل تـتـصل السـاعة

بــاجلــرس عـبــر جــســر صـغــيــر . تـتم
عـمـلـية نـصب الـسـاعة بـواسـطة ذراع
كـبـيـر يـشـبه (هـنـدر الـسـيـارات) حيث
دة عشرة أيام تـكفي لتشغيل الساعة 
ـدة سـبـعـة أيـام. لـلـسـاعة  واجلـرس 
أربــعـة أوجه  فــالـوجــهـان اجلــنـوبي
ــقـابـل لـلـنــهـر) كــان عـلى والــغـربي (ا
الـــتــــوقـــيت الـــغـــروبـي أو الـــعـــربي 
وتـستـخدم فيـهمـا األرقام العـربية ( 1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2). أمـــــا
الـــــوجــــهــــان اآلخـــــران الــــشـــــمــــالي
والـشرقي فكانت عقاربـهما تشير إلى
الـــــتـــــوقـــــيت الـــــغـــــربي أو الـــــزوالي
I II) ويـسـتخـدمان األرقـام الـرومانـية
.(III IV V VI VII IX X XI XII

(3) 
يـعـتـلـي برج
الـــــســـــاعـــــة
ســـــــــــــــــــــهــم
حـــــــــديــــــــدي
بــــــــــشــــــــــكـل
عـــــــمــــــودي 
يـــــرتـــــبـط في
مـــــنــــتــــصــــفه
بـسهم حديدي
بــــشـــكل أفـــقي
مـتـحرك بـحيث
يـتـوجه بـاجتاه
الرياح . وحتت
ـتحرك الـسهم ا
يـوجد سهم آخر
ثُــــبت فـي طـــرفه
حــرف (N) الــذي
يـــــــشــــــــيـــــــر إلى
North الــشــمــال
اواوين القشلةوفـي الــــــــطــــــــرف

في مسجد عقبة بن نافع في مدينة القيروان

برج القشلة بعد التأهيل

القشلة قبل تأهيلها واعمارها

بـتـاريخ  15تـشـرين الـثـاني 2012.
تـأهيل احلـدائق حيث رفـعت األنقاض
خـارج بناية القشلة ثم إزالة األشجار
يـتة  وتنـظيف احلدائق والـنبـاتات ا
مـن األعــــشــــاب والــــدغـل وتــــشــــذيب
األشــجـار الـبـاقـيــة. كـمـا  اسـتـبـدال
ادة الرمل الـتربة السـابقة للـحدائق 
الــنـهـري (الــزمـيج) الـصــالح لـلـزراعـة
وتـــســويـــته. كــمـــا  نــصب شـــبــكــة
مـنظـومة سقـي حتت احلدائق كي يتم
ســقي الـعـشب والـنــبـاتـات واألشـجـار
بواسطة رشاشات مثبتة في األرض. 

WŽU « ÃdÐ qO¼Qð

 نـصب هيـكل حديدي وألـواح تمكن
الــعــمــال والــفــنـيــ مـن الـعــمل عــلى
جـدران البرج لكن عندما زاد االرتفاع
 اسـتعنا بـرافعة تستـخدم في صيانة
الـشـبـكـة الـكهـربـائـيـة. تـمت أوالً إزالة
الـطـبـقـة االسـمنـتـيـة من قـاعـدة الـبرج
والـتي تعـود لصـيانـة بدائـية سـابقة .
إن اسـتــخـدام اإلسـمـنت كـان مـخـالـفـاً
ألســـالــيـب الــصـــيــانـــة بـــاعــتـــبــار أن
اإلســمــنت مــادة حــديــثــة ال يــتــجــاوز
عـــمــرهـــا مــائـــة عـــام . و تــنـــظــيف
الــقـاعــدة جــيـداً من األتــربـة الــعـالــقـة
فـيـها. و جـلب آجـر (طابـوق فرشي)
من كـربالء مشابه للمسـتعمل في بقية
أجـــزاء الـــبــرج. و بـــنـــاء الــقـــاعــدة
ـربعة بشكل فني بالطابوق واجلص ا
. و تـنـظـيف واجـهات الـبـرج وإزالة
األتـربـة وآثـار التـلـوث بسـبب الـدخان
وغـــيــره  حـــيث تـــمت إزالــة األتـــربــة
والــتـكـلـســات من األسـفل إلى األعـلى
ومـن اجلــــهــــات األربـع. وتــــمت درازة

الــقــاعــدة بــاجلص والــنــورة. كــمـا 
ــوجــودة في ـرمــر ا تــنــظــيف قــطـع ا

القسم العلوي من بدن البرج. 
ـوجـودة  وتـمـت صـيـانـة الـشـبـابـيك ا
فـي الـقـسم الـعـلـوي من جـسم الـبـرج
وكــان عـــددهــا أربــعــة شــبــابــيك  كل
واحـد بفردتـ مصنـوعة من اخلشب.
و تــــرمـــيـــمــــهـــا وإكــــمـــال األجـــزاء
الـناقـصة منـها ثم تـنظيـفهـا وطالئها

ادة (اإلسبرتو دملوك).


