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ت�ش��ّق مدينة �ملو�شل يف �شمال �لعر�ق، طريقها �إىل 
�مل�شتقبل بعد طرد تنظيم "د�ع�ش" �الرهابي منها، 
باإع��ادة �إحي��اء �الأماك��ن �لتاريخّي��ة �لت��ي دّمرها 

�لتنظيم، و�أبرزها �ملنارة �حلدباء. 
بعد ما قام تنظيم د�ع�ش بتفجري منارة �حلدباء يف 
�ملو�ش��ل يف 21 حزير�ن/يوني��و 2017، كان من 
�ل�شع��ب ت�شور �إعادة بناءها م��ن جديد. لكّن �الأمر 
مل يع��د يبدو �شعب��ًا، بعدما تق��ّرر يف 23 ني�شان/
�أبريل 2018 �إعادة �إعمار �ملئذنة مبو�فقة حكومة 
�لع��ر�ق على متويل �إمار�ت��ّي و�إ�رش�ف منّظمة �الأمم 
"�ليون�شك��و"  و�لثقاف��ة  و�لعل��م  للرتبي��ة  �ملّتح��دة 
و�الّت��اد �الأوروّبّي، وفق م��ا �أعلنه حمافظ نينوى 
نوف��ل �شلط��ان �لعاك��وب �إىل و�شائ��ل �الإع��ام يف 
6 �أّيار/ماي��و 2018، ع��ن "�لب��دء باإعمار جامع 
�لن��وري ومن��ارة �حلدب��اء، يف منت�ش��ف حزير�ن/

يونيو 2018

وك�ش��ف �لنائب يف �لربمل��ان �لعر�قّي عن حمافظة 
نين��وى حمّمد ن��وري �لعب��د رّبه، ع��ن �أّن "�ملرحلة 
�ملقبلة بعد در��شة عرو�ش �إعادة �الإعمار، ومو�فقة 
�جله��ات �حلكومّية، ه��ي تهيئة �خلر�ئ��ط و�لر�شوم 
�لت�شميمّي��ة، م��ن قب��ل �جله��ات �لتي �ش��وف تقّدم 
عرو�شها"، موؤّكد�ً �أّن "عملّية �إعادة �الإعمار تتاج 
�إىل متوي��ل جّيد، �أكرث، وف��ق �لتخمينات، من �ملبلغ 
�ل��ذي ر�شدت��ه دول��ة �الإم��ار�ت �لعربّي��ة �ملّتح��دة 
�لبال��غ نحو �خلم�شني مليون دوالر، وجهود خدمّية 
هند�شّي��ة كب��رية، الأّن �ملنطق��ة م�شح��ت متامًا من 
�خلارطة، وتتاج �إىل خ��رب�ت �ليون�شكو لكي يعاد 

بناوؤها طبقًا لاأ�شل"
ويك�ش��ف �لعبد رّبه عن "ب��دء جهود عملّيات تطهري 
�مل�شج��د من �لعب��و�ت، و�إز�لة �الأنقا���ش، وعملّيات 
توثي��ق �الأ�رش�ر وجدولتها، وجم��ع �لقطع �الأ�شلّية 
�ملنه��ارة، وق��د �أحيط��ت �ملنطقة بحاج��ز حماية، 

ملن��ع فقد�ن موج��ود�ت �ملكان، و�لت��ي هي عبارة 
عن متبّقيات �ملئذنة و�مل�شجد"

تفا�شي��ل فّنّي��ة �أخ��رى يك�ش��ف عنه��ا  قائممق��ام 
�ملو�شل زهري �الأعرجي، �لذي �أ�شار �إىل �أّن "خمّطط 
�إع��ادة �لبن��اء و�ش��ع بع��د مباحث��ات و�جتماعات 
م��ع �ليون�شكو، مّت خالها �الّتف��اق على �لت�شاميم، 
وتخمينات �لكلف��ة، ودر��شات �جلدوى، لتنطلق بعد 
ذل��ك �خلط��و�ت �لعملّية �لت��ي �ش��وف ت�شتغرق نحو 
�أرب��ع �شنو�ت، وفق �لتقدير�ت �حلالّي��ة"، معترب�ً �أّن 
"ط��ول �لفرتة يع��ود �إىل �أّن �ملنطقة و��شعة، وذ�ت 
�أهّمّي��ة تاريخّي��ة، ويج��ب �أن يع��اد بناوؤه��ا وف��ق 
�ملعطي��ات �لتاريخّية �ملتو�فرة لكي تكون مطابقة 

لاأ�شل ". 
 ويعود تاريخ م�شج��د �لنوري ومنارته �حلدباء �إىل 
�لقرن �لثاين ع�رش، �إذ يق��ول �أ�شتاذ �لتاريخ �حلديث 
�ملتمّر���ش يف جامع��ة �ملو�ش��ل �لدكت��ور �بر�هي��م 
�لع��اف  �إّن "نور �لدين �لزنكي �لذي حكم �ملو�شل 
�أمر ببنائه يف عام 1172 ميادّي"، كا�شفًا عن �أّن 
"هذه لي�شت �ملّرة �الأوىل �لتي يت�رشر فيها �مل�شجد 

فقد �أعيد �إعماره يف عام 1942
وي�شري �لع��اف �إىل �أّن "�ملنارة �حلدباء هي �ملعلم 
�لوحيد �لباقي من �ملبن��ى �الأ�شلّي للم�شجد، ونظر�ً 
�إىل قيمتها �لتاريخّية فقد طبع ر�شمها على �الأور�ق 

�لنقدّية �لعر�قّية"
يت�شّفح �لعاف �لوثائ��ق و�لر�شوم �لتي يف حوزته 
ع��ن �ملن��ارة، فيق��ول �إّن "رتفاعها يبل��غ 55 مرت�ً، 
فيم��ا تبلغ م�شاحة �مل�شجد ح��و�ىل �ل�شتة �آالف مرت 
مرّبع، وتتاأّلف من قاعدة عري�شة، جتّمل ر�شوم من 
�لزخرف��ة �الإ�شامّي��ة و�جهاتها �الأرب��ع، وقد بنيت 
م��ن مو�د �الآجر و�جل���شّ و�لرخام، وق��د كّلف بناء 

�جلامع يف حينه 60 �ألف دينار من �لذهب"
ويف ح��ني �عت��ربت ممّثل��ة منّظم��ة �ليون�شكو لدى 
�لع��ر�ق لوي��ز هاك�شت��اوزن يف 23 ني�شان/�أبري��ل 
�أّن "�إع��ادة بناء �ملئذن��ة، م�رشوع طموح،   2018
ف��اإّن  �ملو�ش��ل"،  لتحري��ر  عالي��ة  رمزّي��ة  يحم��ل 
رئي�ش��ة جلنة �لثقاف��ة �لنيابّية مي�ش��ون �لدملوجي، 
�ملنحدرة من �ملو�شل، ك�شفت ل�"�ملونيتور" عن �أّن 
"�مل�رشوع �جلديد �شوف ال يعنى باجلو�نب �ملادّية 
و�لبنائّي��ة للم���رشوع فح�ش��ب، ب��ل �ش��وف تر�ش 
�جله��ات �لعر�قّي��ة عل��ى �لرتكي��ز على �إب��ر�ز �الإرث 
�لثقايّف و�لفّن��ّي، و�إعادة �إحياء �لتفا�شيل �الأ�شلّية 
ب��كّل دّقة مث��ل �لزخ��ارف و�لنقو���ش و�لكتابات"، 
كا�شف��ة ع��ن �أّن "�لهيئ��ة �لوطنّية لاآث��ار و�لرت�ث، 
�إىل جانب خ��رب�ء عر�قّيني يف �ل��رت�ث، ومهند�شني 
معمارّيني من �ملو�شل نف�شها، �شوف ي�شاركون يف 

�مل�رشوع "
كم��ا بّين��ت �لدملوج��ي �أّن "�إحدى �الآلّي��ات �ملهّمة 
يف �إع��ادة �إحياء �لن�شخ �الأ�شلّية هي �ال�شتفادة من 
بقاي��ا �لقطع و�لركام �لتي خّلفها �لتفجري"، موؤّكدة 
�أّنها "ت��ّث �ل�شلطات �ملحّلّية هن��اك على �رشورة 
ع��دم �إت��اف �لبقايا �لتي تع��ود �إىل �الأث��ر �الأ�شلّي 

�أثناء �أعمال �لتنظيم و�إز�لة �لركام "

�لتفا�شي��ل �لت��ي تر�ش �لدملوجي عل��ى �أن تكون 
مو�كبة مل���رشوع �ملئذنة �جلدي��دة �ملوعودة، يّعرب 
�الإ�شامّي��ة و�خلب��ري يف  �الآث��ار  عنه��ا  �لع��امل يف 
منّظم��ة �ليون�شكو �لذي ي�شك��ن يف �ملو�شل �لدكتور 
�أحم��د قا�شم �جلمعة بقوله ل�"�ملونيتور" �إّنه "مهما 
بلغ �حلر�ش عل��ى توظيف كّل �لتفا�شي��ل �الأ�شلّية 
يف �مل���رشوع �جلدي��د، �إاّل �أّنه لن يك��ون بقيمة �الأثر 

�الأ�شلّي نف�شه �لذي ن�شفه تنظيم "د�ع�ش"

�أحد �أ�شباب �الختاف �ملتوّقع بني �الأ�شلّي و�ملقّلد 
�ملنتظر يو�شحه �جلمعة، فيقول: "�ملئذنة و�مل�شجد 
متّي��ز� بتفا�شيل فّنّي��ة دقيقة، مثل �أعم��دة �مل�شّلى 
�لرخامّية �ملتمّي��زة، و�لتيجان �ملكّعبة، و�الأ�رشطة 
�لكث��رية و�لتي ت�ش��ّم مفرد�ت ماأخ��وذة من �الآيات 
�لقر�آنية، وكذلك حمر�ب �مل�شجد �جلامع و�مل�شغول 
بزخارف �الأر�بي�شك �لعربّية و�ملنّفذة على �لرخام"
�ل�ش��اة  "حم��ر�ب  �أّن  كم��ا يك�ش��ف �جلمع��ة ع��ن 
�ل�شيف��ّي �مل�شن��وع م��ن �لرخ��ام نق��ل �إىل متحف 

بغد�د، وال يز�ل حمفوظًا هناك". 
ف�ش��ًا ع��ن ذل��ك، ف��اإّن �جلمع��ة �ل��ذي ر�ف��ق وف��د 
�ليون�شك��و يف جولت��ه �إىل �مل��كان، متهيد�ً النطاق 
�مل���رشوع، ميتل��ك �لكثري م��ن �ملعلوم��ات �ملوّثقة 
ح��ول �ملئذنة و�مل�شج��د فيقول "�أحتف��ظ بالوثائق 
�لتي تتوي على خر�ئط تخطيط �جلامع وعنا�رشه 

�ملعمارّية و قيا�شاته و�أماكنه �الأ�شلّية". 

ي�شي��ف �جلمع��ة: "�ن�شغل��ت مل��ّدة ع��ام كام��ل يف 
��شتط��اع مي��د�يّن للمئذن��ة و�جلام��ع، قب��ل دخول 
"د�ع���ش" �إىل �ملو�ش��ل، يف ع��ام 2014، ووّثقت 
تفا�شي��ل �لهيكل، ووحد�ته �لبنائّي��ة �خلزفّية �لتي 
تتوي عل��ى �أكرث من 500 تخطيط هند�شّي ور�شم 

فّنّي "
ويف ح��ني يك�شف �جلمع��ة عن �أّن "للجام��ع �أهّمّية 
معنوّي��ة و�جتماعّي��ة ودينّي��ة كب��رية، �إذ كان على 
م��ّر �الأزمان، �مل��كان �لذي تعقد في��ه �الجتماعات 
و�لر�شمّي��ة  �لدينّي��ة  �ملنا�شب��ات  يف  و�للق��اء�ت 
�لعاّمة"، ف��اإّن هذه �لقيمة �العتبارّية توجب �إعادة 
�لبن��اء بطريق��ة تافظ على روح �مل��كان و�أهّمّيته 
�لدينّية و�لتاريخّية الأهايل �ملو�شل �لذين ي�شعرون 
�لي��وم بال�شع��ادة الأّنهم تّررو� م��ن "د�ع�ش"، و�إن 
ع��ودة �ملئذنة منت�شبة يف �شم��اء �ملدينة، �شتكون 

جت�شيد�ً لقدرتهم على ��شتعادة �حلياة من جديد . 

الموصل تعيد إحياء منارتها الحدباء التي نسفها "داعش" بالديناميت
 الجورنال – متابعة 

غرافيتي "السياسات الثقافية": االنتخابات على جدران بغداد  مرحبا بكم بمدينة السالم ...  بغداد  

"الصرائف في بغداد": عشوائيات حول النهر

من  منعها  مت  مر�هقة،  حممد  زينب  كانت  ح��ني 
ت�شكن  �ل��ذي  �حل��ي  يف  حتى  �لليل،  خ��ال  �خل��روج 
للغاية  خ��ط��رة  ب��غ��د�د  �لعا�شمة  ك��ان��ت  لقد  ف��ي��ه. 
�لع�شو�ئية  �لنار  �طاق  وعمليات  �لتفجري�ت  ب�شبب 

و�الختطافات.
�ىل  م�رشعة  مدر�شتها  من  �ىل  تعود  زينب  كانت 
يف  �لتايل.  �ليوم  �شباح  حتى  فيه  وتبقى  �لبيت، 
كان  �لزمان،  من  عقد  قبل  �جلامعي  �لتخرج  يوم 
يف  للتخرج  حفًا  ��شتهدف  �نتحاريًا  تفجري�ً  هناك 
��شدقاء زينب،  �لليل، ر�ح �شحيته  وقت متاأخر من 

لتحتفل ب�شمت يف منزلها. 
موظف  كان  �ملا�شي،  �آذ�ر  �شهر  من  �الربعاء  ليلة 
30 عامًا  �لعمر  �لبالغ من  و�لنقل  �ل�شفريات  �رشكة 
حتى  ببغد�د  �ل��ر�ق��ي  “بيانو”  مطعم  يف  يت�شكع 
�قاربه، وهم يتناولون  �لليل مع  �شاعة متاأخرة من 
مياد  لعيد  �حتفال  �إث��ر  و�لتحلية  و�لكعك  �لع�شاء 
حتى  م�شاًء،  �لعا�رشة  �ل�شاعة  كانت  �الق��ارب.  �حد 
�بن �شقيقته �لبالغ من �لعمر �شبع �شنو�ت �ن�شم �ىل 

�حلفل �ل�شغري.
�و  عملت  لقد  �الآن،  خمتلف  “�المر  حممد  يقول 
�ح�شن  �لو�شع  ��شبح  �الآن  �ملدر�شة،  �ىل  ذهبت 
و�ح�شن، وهناك �لعديد من �ماكن �لرتفيه و�ملطاعم 
فاملقاهي  �ل�شاعة،  مد�ر  على  تعمل  �لتي  �لعائلية 
�لعودة  وميكن  �لليل  من  متاأخرة  ل�شاعات  مفتوحة 
"مرحبًا  فجر�ً”.  �لر�بعة  �ل�شاعة  بعد  �ملنزل  �ىل 
�طلقها  عبارة  بغد�د"  و�ل�شام  �مل��رح  مبدينة  بكم 
ت�شم  مدينة  يف  ب��االأم��ن  �شعورهم  �إث��ر  بغد�ديون 
تواًل  �شهدت  تر�ها  ن�شمة  مايني   8 من  يقرب  ما 
�لتي  �ل�شنو�ت �مليتة  مثري�ً يف �حلالة �ملز�جية منذ 
عامًا   15 من  تاها  وم��ا  �المريكي  �لغزو  �عقبت 
تنظيم  �شد  �الخ��رية  و�حل��رب  و�لعنف  �لفو�شى  من 
د�ع�ش.  لي�ش فقط �أن �ملطاعم و�ملقاهي ممتلئة حتى 
�شاعات �ل�شباح �الأوىل. ف�شو�رع �ملناطق �لتجارية 

و�الطفال  �ل�شاخبة  و�ملو�شيقى  بال�شيار�ت  مليئة 
�مل�شهد�ين،  منت�رش  يقول  �لعابهم.  يف  م�شغولون 
 29 �لبالغ من �لعمر  �لفقمة  �لتنفيدي ملطعم  �ملدير 
عامًا “يوجد �ملزيد من �لن�شاط ليًا”. ومنذ �ن �علن 
د�ع�ش  على  �لن�رش  �لعبادي  حيدر  �ل��وزر�ء  رئي�ش 
يف �يلول �ملا�شي، قّدر �مل�شهد�ين �ن �لعمل ليًا قد 

�رتفع بن�شبة ٪25 معترب�ً ذلك حدثًا مهمًا.
�مل�شهد�ين  يتحدث  خماطر”،  وجود  يعني  ال  “وهذ� 
�شيما  و�لتفجري�ت  �لقنابل  جتنب  عن  م�شتدركًا، 
�لعام  �الرهابيون  ��شتهدفه  يديره  �لذي  �ملكان  �ن 
عن  ��شفر  �ملا�شي  �لعام  مفخخة  ب�شيارة  �ملا�شي 
مقتل 17 �شخ�شًا. ويتحدث خرب�ء �أمنيون عن تر�جع 

وترية �لتفجري�ت يف �لعا�شمة بغد�د. 
�لو�شع  يقارنون  بغد�ديون  حمليون  �شكان  ويقول 
�حلايل بال�شابق “�ي �شخ�ش ز�ر بغد�د عام 2006، 
ذروة �حلرب �الهلية �لطائفية، ومع ظهور د�ع�ش يف 
عام 2014، �شي�شاب بالفزع من تغري �لروح وعودة 
�أن  بالذكر،  �جلدير  �ل�شابق”.    �ألقها  �ىل  بغد�د  ليل 
�الأ�رش �لبغد�دية �شارت ت�شهر حتى وقت متاأخر من 
�لليل يف �ملطاعم �لتي فتحت بع�ش منها �ملاركات 
�لعاملية، ف�شًا عن كرثة �فتتاح مر�كز �لت�شوق �لتي 
تزد�د يف كل مكان. وم ت�شن �لو�شع �المني يقول 
�أ�شحاب �ملطاعم �نهم ي�شطرون لغلق مطاعمهم يف 
�شاعات متاأخرة من �ل�شباح �لباكر، ويرجع ذلك يف 
�لغالب �ىل �شعور �ملوظفني باالمان عند عودتهم �ىل 

منازلهم. 
�شياء عادل يبلغ من �لعمر 34 عامًا، م�شوؤول فريق 
مطاعم  �شل�شلة  وه��ي  �لريف”  “�شاج  مطعم  يف 
عر�قية ر�قية يقول “يف �ل�شاعة �لتا�شعة م�شاًء، يبد�أ 
�مر خمتلف متامًا عما كان  �لنا�ش باحل�شور وهذ� 
عليه يف �ل�شابق، لذلك �نا �ذهب ملنزيل يف �ل�شاعة 
بع�ش  على  �لعبادي  ويح�شل  �شباحًا”.   �لر�بعة 
�لف�شل يف جعل �ملدينة �كرث قابلية للعي�ش، فبد�أت 
و�ألقًا  ن��ور�ً  �ملدينة  �إ�شعال  يف  حقًا  �لليلية  �حلياة 
د�م  جت��و�ل  حظر  يف  تعي�ش  �ملدينة  كانت  �ن  بعد 

�ندلعت �حلرب �شد د�ع�ش، بد�أ  ثاث �شنو�ت. وحني 
�لعبادي باإلغاء �حلظر �لليلي ورفع �لكتل �ال�شمنتية 
�لتي يجري نقلها �ىل �حلدود �ل�شورية الن�شاء جد�ر 

عازل البعاد م�شلحي د�ع�ش. 
نقاط  ع��دد  بتقلي�ش  �م��رت  ق��د  �ل�شلطات  وك��ان��ت 
�لذي كان �شارخًا  �لع�شو�ئي  �لتفتي�ش ومنع �ملرور 
يف �لعا�شمة وي�شتخدمه بع�ش عنا�رش �المن جمرد 
بو�بات  لت�رشيع  �حلكومة  و�شعت  �شخ�شية.  لنزوة 
�ىل  �لو�شول  �شهولة  �تاح  مما  �ملدينة،  �ىل  �لدخول 
�حلياة �لليلية للعا�شمة.  ويقول �شعيد عادل “�شابقا، 
�ين  �نت و�ىل  �ين  �ل�رشطة توقفك وت�شاأل من  كانت 

�نت ذ�هب، �ليوم مل يعد هذ� �حلال موجود�ً”. 
�ن  ي��ود  �ن��ه  م���ر�ر�ً،  �لعبادي  �ل���وزر�ء  رئي�ش  وق��ال 
�شديدة  �خل�رش�ء”  “�ملنطقة  باإ�شم  ُتعرف  ما  يفتح 
موؤ�ش�شات  الحت�شانها  ن��ظ��ر�ً  �الأم��ن��ي  �لتح�شني 
�المم  ومكتب  �الجنبية  و�ل�شفار�ت  �لعر�قية  �لدولة 
جياد،  �شاجد  �لدولية.   �ملنظمات  ومقار  �ملتحدة 
�ملحلل مبركز �لبيان للدر��شات و�لتخطيط و�ملتابعة 
�شاح  نزع  يف  �لعبادي  طموح  من  جزء  �شيء  “كل 
�ملحتمل  من  �ل�شيا�شية  و�الع��ت��ب��ار�ت  �ملدينة”.  
يف  �ئتافًا  �لعبادي  يقود  �ذ  كبري�ً،  دور�ً  تلعب  �ن 
�النتخابات �لعامة 12 �يار وقد ي�شاعد على ت�شني 
�لطائفية  لتجاوز  قاعدته  بغد�د وتو�شيع  �حلياة يف 
وك�شب �ل�شباب �لذين يطالبون بتح�شني منط �حلياة.  
و�أ�شاف جياد “هناك فر�ش لكبار �ل�شن ولي�ش فقط 
لل�شباب”.  ويحب �لعر�قيون �حلياة �لليلة ال�شيما يف 
لذلك يحاولون ق�شاء وقتهم خارج   ، �شهر رم�شان 
عن  �لتجو�ل  حظر  رفع  �لعبادي  �ن  �شيما  �ملنزل 

�لعا�شمة.
�لعبايجي   ���رشوق  �لعر�قي  �لربملان  ع�شو  وتقول 
مبجرد �ن ي�شعر �لعر�قيون باالمان، فانهم يخرجون 
ويذهبون �ىل مر�كز �لت�شوق ويذهبون �ىل �ملطاعم، 
فخال �ل�شنو�ت �ملا�شية �لتي كانت �الأ�شو�أ مل يجر�أ 
�لعا�شمة  يف  تنتهي  و�حل��ي��اة  �خل��روج  على  �ح��د� 

�ل�شاعة �ل�شاد�شة ع�رش�ً .

عنو�ن  ت��ت  ج��اء  �ل���ذي  �لغر�فيتي  ����رشوع 
"�إعان موقف  �إىل  ي�شعى  مر�شحكم"،  "�نتخبو� 
عام �إز�ء ما يو�جهه �لنا�ش منذ عقد ون�شف على 
�ل�شعيد �ل�شيا�شي و�الجتماعي"، وت�شّمن ع�رشة 
�أعمال يف �لكرخ و�لر�شافة، بفكرة ومبادرة من 
حممد  �مل�شّمم  وتنفيذ  �ل�رش�ي،  ح�شام  �ل�شاعر 
�لفّنانني  من  تنفيذ جمموعة  ومن  ز�ير  ريا�ش 

�لت�شكيليني، وبدعم من "�ملورد �لثقايف".
ت�شتخدم  �أنها  من  �أهميتها  �ملبادرة  تكت�شب 
طائفية  �شعار�ت  حملت  طاملا  �لتي  �جل��در�ن 
للقول  م��ك��ان��ًا  لتكون  وع�����ش��ائ��ري��ة،  وث��اأري��ة 
�ل�شيا�شي �ملدين �لذي يتناول �مل�شلحة �لعامة، 
�أعمال  ت�شمنتها  �لتي  �لعبار�ت  تعر�ش  حيث 
�لغر�فيتي ق�شايا حمددة، يتد�خل فيها �لثقايف 
ب�شيطة  ف��ج��اءت  و�الج��ت��م��اع��ي،  بال�شيا�شي 
�لدين  و��شتغال  �لف�شاد،  عن  مبا�رشة  بكلمات 
ك�رشيكة  �مل���ر�أة  وموقع  بال�شيا�شة،  وخلطه 
و�لهوية  �ل�شاح،  و�نت�شار  �لعامة،  �حلياة  يف 

�لوطنية، و�الهتمام بالثقافة و�لفنون.
�أحياء  يف  �لنا�ش  وخاطبت  �الأعمال  توجهت 
جانب  يف  �النتخابات  �نطاق  قبيل  خمتلفة، 
يو�جه  �ل��ت��ايل؛  �لنحو  على  وت��وّزع��ت  �ل��ك��رخ، 
�لهال  م�شت�شفى  قبل  �ملن�شور  حي  يدخل  من 
مل  �ل��ذي  مر�شحكم  "�نتخبو�  ع��ب��ارة  �الأح��م��ر 
عدن  �شاحة  ويف  �لبلد"،  يف  بالدين  يتاجر 
غر�فيتي  �حلرّية  حّي  �إىل  �مل��وؤدي  �ملدخل  من 

�لبلد"،  ي�رشق  مل  �ل��ذي  مر�شحكم  "�نتخبو� 
�لذي  مر�شحكم  "�نتخبو�  �للقاء  �شاحة  وقبيل 
�أما غر�فيتي  �لبلد"،  �ل�شاح يف  �نت�شار  يرف�ش 
�لبلد"  تق�شيم  �لذي كان �شد  "�تخبو� مر�شحكم 
و"�تتخبو�  �ل�شيدية،  �ألعاب  مدينة  مقابل  فهي 
مر�شحكم �لذي حارب �لف�شاد يف �لبلد" يف حي 

�خل�رش�ء.
جند  بغد�د،  من  �لر�شافة  جانب  �إىل  بالن�شبة 
"�نتخبو�  عبارة  �لربيعي  �شارع  تقاطع  على 
يف  �رشيكته  �مل��ر�أة  باأن  يوؤمن  �لذي  مر�شحكم 
حّي  �إىل  �مل���وؤدي  �جل�رش  وت��ت  �لبلد"،  بناء 
ي�شع  �لذي  مر�شحكم  "�نتخبو�  �جلديدة  بغد�د 
نف�شه يف خدمة �لوطن و�ملو�طن"، �أما غر�فيتي 
للهوية  �العتبار  يعيد  �لذي  مر�شحكم  "�أنتخبو� 
نو��ش  �أب��و  �شارع  يف  فهو  �لبلد"  يف  �لوطنية 
�لوزيرية  و�شهرز�د، ويف  �شهريار  مقابل متثال 
�لذي  مر�شحكم  "�نتخبو�  �لك�شافة  ملعب  بجو�ر 
"�نتخبو�  �أما  �لبلد"،  يرتقي بالثقافة و�لفن يف 
فر�شمت  �لبلد"  لغري  يعمل  مل  �ل��ذي  مر�شحكم 
جهة  من  �لغدير  حّي  �إىل  �مل��وؤدي  �جل�رش  تت 

�لكر�دة.
يف  �لثقافية"  �ل�شيا�شات  "جمموعة  �أن  ُيذكر 
عام  �نطلق  م�شتقل  ثقايف  جتمع  هي  �لعر�ق، 
"�إد�رة  موؤمتر  �نطاقته  مع  و�أق��ام   ،2015
نّظم  ث��م  وم��ن  �لطو�رئ"  زم��ن  يف  �لثقافة 
ورموزها  �لثقافة  جعل  �ىل  تهدف  فعاليات 
من  للنا�ش  �ليومية  �لذ�كرة  يف  وحية  حا�رشة 

�شعر�ء ون�شاء ر�ئد�ت يف تاريخ �لعر�ق.

ظهور  �إىل  �أّدت  �لتي  �الأ�شباب  �لد�ر�شون  يعزو 
ت�شكيل  �إىل  بغد�د  �لع�شو�ئية حول حميط  �الأبنية 
�لقرن  ع�رشينيات  مطلع  يف  �لعر�قي  �جلي�ش 
�أبناء  على  �الإجباري  �لتجنيد  وفر�ش  �ملا�شي، 
عو�ئلهم  �إح�شار  �إىل  ��شطرو�  �لذين  �الأري��اف 
يف  �لعقار  �أث��م��ان  فيه  ترتفع  ب���د�أت  وق��ت  يف 
ب��د�أت  �م��ت��اك��ه��ا.  ي�شتطيعو�  ومل  �لعا�شمة، 
�جلنوبية  �ملحافظات  تاأتي من  �لهجرة  موجات 
حيث  خ��ا���ش،  ب�شكل  و�لنا�رشية،  كالعمارة 
و�جتماعية  �قت�شادية  �أح��و�اًل  فاحوها  عا�ش 
�شيئة ب�شبب تغّول �الإقطاع قيا�شًا بال�شمال، وال 
�لنزوح  ظاهرة  لبدء  حمّدد  بتاريخ  �جلزم  ميكن 
�أن  �إىل  ت�شري  �مل�شادر  معظم  لكن  �جلماعي، 
�لبد�يات كانت مع �نتهاء �حلرب �لعاملية �الأوىل 
نهاية  بالتز�يد يف  و�أخذت   ،)1918  -  1914(
�لعر�قي  �لباحث  يعود  بعدها.  وما  �لثاثنييات 
يف  "�ل�رش�ئف  كتابه  يف  كاظم  عطية  حيدر 
�لتاريخ  يف  در��شة   :)1962  –  1932( بغد�د 
�ل�شوؤون  "د�ر  عن  حديثًا  �ل�شادر  �الجتماعي"، 
لبغد�د  ُو�شع  �أّول ت�شميم  �إىل  �لعامة"،  �لثقافية 
1920، قّدمه �ملعماري �لربيطاين  �حلديثة عام 

جي. �إم. ويل�شون، �لذي ر�فق جي�ش باده و�شغل 
عر�قية  حكومة  �أول  يف  لاأ�شغال  مدير  من�شب 
ل  عام 1921، وبد�أ تنفيذه بعد نحو عامني.  يف�شّ
خا�شعًا  ك��ان  �ل��ذي  �لعمر�ين  �لتطّور  �لكتاب 
�لثاثينيات  يف  �آخر  وتو�ّشع  حديثة،  ملخّططات 
نهر  مب��ح��اذ�ة  و�جل��ن��وب  �ل�شمال  باجتاه  ك��ان 
خطط  على  مبنيًا  يكن  مل  ذل��ك  �أن  غري  دجلة، 
�أقرب �إىل �لع�شو�ئيات. ويلفت  هند�شية �إمنا كان 
�أق��دم��و�  �ملهاجرين  "�لفاحني  �أن  �إىل  عطية 
تختلف  مل  �لتي  بغد�د  يف  �رش�ئفهم  بناء  على 
طريقة  يف  خا�شة  �ل��ري��ف،  يف  مثياتها  ع��ن 
�لثاثني  تتجاوز  مل  �لتي  وم�شاحتها  بنائها 
من  خلّوها  مع  �الأح��و�ل،  �أف�شل  يف  مربعًا  مرت�ً 
ماب�شهم،  ي�شّم  �شندوقًا  عد�  ما  تقريبًا  �الأثاث 
حتى  �رشير  على  �ل�رش�ئف  تتوي  ما  ون��ادر�ً 
و�إن كان من �شعف �لنخيل للمنام".  �شّميت هذه 
�الأبنية بال�رش�ئف الأنها كانت ت�شّيد من �رشيفة 
�لكتاب،  �لبو�ري و�لق�شب، بح�شب  م�شنوعة من 
�لقريبة  �ملنطقة  من  و��شعة  م�شاحات  وغّطت 
يف  �لبتاوين  حتى  و�متدت  �لنه�شة  �شاحة  من 
كليًا  م�شيدة  تكون  ما  وغالبًا  �ل�رشقي،  �لباب 
�لق�شب  من  �مل�شنوعة  �حل�رش�ن  من  جزيئًا  �أو 
من  د�ئ���رة  ن�شف  �شكل  على  مقّو�ش  و�شقفها 

�جلدر�ن  وتغطى  �لنهايات،  عد�  ما  م�شاند  دون 
�حل�رشية مبادة �لطني �أثناء �ل�شتاء، وميكن نقل 
�لغالب  �آخر، وت�شمل يف  �إىل  �ل�رشيفة من مكان 
جمموعة  "�أّول  �أن  �لباحث  ح  يو�شّ و�حدة  غرفة 
بغد�د،  �رشق  قطار  حمطة  من  بالقرب  �رش�ئف 
ومبرور �الأيام �زد�دت �ل�رش�ئف يف تلك �ملنطقة 
كان  حيث  �خلندق،  مبحلة  ت�شمى  �أ�شبحت  �لتي 
�ملحظوظ من �شكان تلك �ملنطقة من وجد فر�شة 
معامل  ومنها  �لقريبة،  �ملعامل  �أح��د  يف  عمل 
�الأطروحة  ميّثل  �لذي  �لكتاب،  يتكّون  �ل�شكائر 
من  �ملاج�شتري،  درجة  لنيل  عطية  و�شعها  �لتي 
يتناول  �الأول  وخامتة؛  ف�شول  و�أربعة  مقدمة 
و�ملوقف  ب��غ��د�د  �ل�����رش�ئ��ف يف  �أح��ي��اء  ت��ك��ّون 
وقفت  �لتي  و�الأ�شباب  و�لظروف  منها،  �لر�شمي 
�إىل بغد�د مركز�ً على ظلم  ور�ء هجرة �لفاحني 
�لثاين  ي�شتعر�ش  بينما  للفاحني،  �الإقطاعيني 
بغد�د  يف  �ل�رش�ئف  �شكان  من  �ل�شعبي  �ملوقف 
وظروف  �أ�شباب  على  فيقف  �لثالث  �لف�شل  �أما 
ومو�قفها   1958 يوليو  متوز/   14 ثورة  تفجر 
�الجتماعية، وذهب  �لطبقات  �ملبكرة من بع�ش 
منها  �لعلنية  �الأح��ز�ب  موقف  �إي��ر�د  �إىل  �لر�بع 
من�شورة  غري  وثائق  على  باالعتماد  و�ل�رشية، 

مثل �أر�شيف وز�رة �لد�خلية �لعر�قية،
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