
تقارير وتحقيقات

ت�سعى بغد�د �إىل �إعادة �إحياء �أحد �أبرز رموزها 
�لر�سيد،  �سارع  وهو  و�القت�سادّية،  �لثقافّية 
وي�سّم  عام،  مائة  من  �أكرث  منذ  تاأ�ّس�س  �لذي 
وخانات  وجو�مع  ثقافّية  وجمال�س  مكتبات 
ودور �سينما وم�سارح يع�سف بها �الإهمال منذ 

�سنني طويلة.
و�جهة  �ىل  �لتاريخي  �لر�سيد  �سارع  يعود 
�الحد�ث جمدد�، بعد �ن �بدى قيادي يف �ئتالف 
دولة �لقانون �عرت��سه على ��سم �ل�سارع �لذي 

ي�سري �ىل �خلليفة �لعبا�سي هارون �لر�سيد.
�سيا�سية و�قت�سادية  �أدو�ر�  �لذي لعب  �ل�سارع 
عقود،  منذ  �الإهمال  يعاين  مهمة،  و�سياحية 
�لذي  �لعلوي  ح�سن  و�لباحث  �ل�سحايف  وفق 
�همال  �ن    2019 �آذ�ر/مار�س   4 يف  يقول 
�سارع �لر�سيد كان مق�سود� منذ حقبة �لرئي�س 
تعّمد  �لذي  ح�سني  �سد�م  �ل�سابق  �لعر�قي 
تهمي�س �ل�سارع كونه رمز� من �حلقبة �مللكية.

تنادي  دعو�ت  فان  �ل�سعبي،  �مل�ستوى  على 
تنظيف  حمالت  ر�حت  فيما  �لر�سيد،  باعمار 
تلفت   2019 �آذ�ر/مار�س   14 يف  متو��سعة 

�النتباه �ىل �ل�سارع، كتلك �لتي قام بها طالب 
جامعيون.

 7 يف  �ملهدي،  عبد  عادل  �لوزر�ء  رئي�س  رفع 
عن  �ل�سري  حركة  قيود  �لثاين/يناير،  كانون 
�أقدم �سو�رع �لعا�سمة �لعر�قّية، �سارع �لر�سيد، 
يف  �فتتاحه  مّت  و�لذي  دجلة،  لنهر  �ملحاذي 
عام 1916 خالل �لعهد �لعثمايّن، قبيل �حلرب 
عملّيات  قيادة  �أعلنت  فيما  �الأوىل.  �لعاملّية 
�إكمال  �لثاين/يناير عن  20 كانون  بغد�د يف 
�فتتاح �ل�سارع �أمام �ملرور، بعد غلق د�م �أكرث 
2003 بعد �الجتياح  15 عامًا، منذ عام  من 

�الأمريكّي للعر�ق.
وتكمن �أهمّية �حلدث يف �أّن �لعر�قّيني ينظرون 
�حلديث  تاريخهم  على  ك�ساهد  �ل�سارع  �إىل 
و�زدهار بلدهم جتارّيًا وثقافّيًا على مدى قرن 
 ،1921 عام  �لعر�قّية يف  �لدولة  تاأ�سي�س  منذ 
�قت�سادّية  رئة  �إىل  �ل�سارع  "حتّول  حيث 
وفق  بغد�د"،  للعا�سمة  و�سياحّية  وثقافّية 
�لعام  �الحتاد  يف  �لثقافّية  �ل�سوؤون  �أمني 
�لفّو�ز  �لعر�ق علي ح�سن  و�لكّتاب يف  لالأدباء 

�إحياء  �إعادة  �إىل  "�حلاجة  �أي�سًا  �أّكد  �لذي 
�سناعة  هي  �ملدن  �سناعة  الأّن  �ل�سارع،  هذ� 
�مل�ستقبل، �الأمر �لذي يجعل �لعناية و�الهتمام 
من  �أهمّية  ذ�ت  فيها  �لتاريخّية  باحلو��رض 
��سرت�تيجّية  �سيا�سات  تبّني  على  �لعمل  خالل 
تقوم على �لتنظيم و�لتخطيط، وجتعل �الأمكنة 

جزء�ً من �لهوّية �لوطنّية".
�لر�سيد هو  "�سارع  �أّن  �لفّو�ز  ور�أى علي ح�سن 
و�ساهد  بغد�د،  يف  �لعالمات  �أبرز  من  و�حد 
�لع�رض  يف  �ملدينة  �سهدته  �لذي  �لتحّول  على 
�إذ كان يف �ملا�سي ف�ساء للعالمات  �حلديث، 
مثلما  �لعاملّية،  �ل�رضكات  �أرقى  من  �لتجارّية 
كان حا�سنًا لدور �ل�سينما و�مل�رضح و�ملجل�س 
ة بال�ساعات  �لثقايّف و�ملتاجر �لعاملّية �خلا�سّ

و�ملالب�س و�الأجهزة �لكهربائّية".
بد�يته  من  �لر�سيد  �سارع  "حتويل  و�قرتح 
�إىل  �مليد�ن،  �ساحة  �إىل  نوؤ��س  �أبي  �سارع  عند 
معنّية  �رضكات  مع  و�لتعاقد  ثقافّية،  مدينة 
و�ال�ستثمار  �لرت�ثّي  بالعمر�ن  �سة  ومتخ�سّ
�إد�رة  تخ�سي�س  على  و�لعمل  �لثقايّف، 
�حلكومّي  �الإطار  عن  بعيد�ً  �سة،  متخ�سّ

وبريوقر�طّيته".
متّثل  �لتي  �لتاريخّية،  �ملعامل  �أبرز  ومن 
رموز�ً ثقافّية و�سيا�سّية و�قت�سادّية، �ملد�ر�س 
و�خلانات �لقدمية �ملهّددة بالزو�ل، و�ملكتبات 
مقّر�ً  كان  �لذي  �لق�سلة  ومبنى  �ملتنّبي،  مثل 
�لع�سكرّية  �لر�سيدّية  و�ملدر�سة  بغد�د،  حلّكام 
م�ساجد  �أقدم  �ل�سارع  وي�سّم  �ملدّلل.  وخان 
ميالدّيًا(   1819( �حليدرخانة  مثل  بغد�د، 
كما  ميالدّيًا(.   1759( و�الأحمدّية  و�ملر�دية 
��ستهر �ل�سارع مبقاهيه ذ�ت �ملا�سي �لطويل، 
مثل "ح�سن عجمى" و"�لزهاوى" و"�أّم كلثوم"، 
�لع�رضين،  �لقرن  بد�يات  يف  معظمها  و�فتتح 
و�لفّنانني  لالأدباء  ملتقى  كانت  وكّلها 
�الجتماعّية  و�ل�سخ�سّيات  و�ملطربني 
�سيا�سّية  �أحد�ثًا  �ل�سارع  �سهد  كما  و�ل�سيا�سّية. 
�أقامت  �إذ  �حلديث،  �لعر�ق  تاريخ  يف  مهّمة 
�لقّو�ت �لربيطانّية �لتي دخلت �لعر�ق قبل �أكرث 
�الأّول  �لع�سكرّي  ��ستعر��سها  عام،  مائة  من 
فيه خالل عام 1923. و�سهد �أي�سًا تظاهر�ت 
�إىل  �إ�سافة  تاريخّية،  �سيا�سّية  و�حتجاجات 
عبد  �ل�سابق  �لوزر�ء  رئي�س  �غتيال  حماولة 
�سّد�م  يّد  على   ،1959 عام  قا�سم، يف  �لكرمي 

ح�سني، �لذي �أ�سبح رئي�سًا للعر�ق يف ما بعد.
لي�س  �لو�قع  يف  �لر�سيد  �سارع  تطوير  م�رضوع 
بغد�د،  �أمانة  دعت   2014 عام  فمنذ  بجديد، 
جمال  يف  �سة  متخ�سّ عاملّية  �رضكة   12
�الإعمار لتاأهيله، فيما وعد �أمني بغد�د �ل�سابق 
 21 �سابر �لعي�ساوي عرب و�سائل �الإعالم، يف 
�سارع  باأن يكون   ،2011 �أّيار/مايو من عام 
�إحياء  �لثقايّف، من خالل  �لر�سيد، مركز بغد�د 
�إحدى  �لتعاقد مع  مّت  �أن  �الحتفاالت فيه، بعد 

 7 مببلغ  �ال�ست�سارّية  �الأجنبّية  �ل�رضكات 
ماليني دوالر لو�سع ت�ساميم �الأبنية �لرت�ثّية.

و�أّكد ع�سو جمل�س حمافظة بغد�د �سعد �ملطلبي  
تتكّلل  مل  �لر�سيد  �سارع  تطوير  "م�ساريع  �أّن 
و�ل�سيا�سّية  �الأمنّية  �لظروف  ب�سبب  بالنجاح، 

�لتي مّر بها �لعر�ق يف �ل�سنو�ت �ملا�سية".
مهّمة  من  �لتطوير  "م�رضوع  �أّن  عن  وك�سف 
�أمانة بغد�د ال حكومة �لعا�سمة، وهي عازمة 
�أحد  جتاوز  بعد  �ل�سارع،  �إعمار  �إعادة  على 
و�الأبنية  �لعقار�ت  �أّن  وهي  �مل�سكالت،  �أبرز 
�إىل  ولي�س  مو�طنني،  �إىل  تعود  بغالبّيتها 
�إعادة  حول  معهم،  �لتعاقد  ويجب  �حلكومة، 
�خلارجّي،  مظهرها  �سّيما  ال  �الأبنية  �إعمار 
يف  و�لتجارة  �لعمل  حركة  تنظيم  عن  ف�ساًل 
وال  ببيئته  ت�رّض  �لتي  �ملهن  و�إبعاد  �ل�سارع، 
حيث  و�لثقافّية،  �لرت�ثّية  طبيعته  مع  تن�سجم 

يتطّلب ذلك �إجر�ء�ت قانونّية، قبل �أّي �إجر�ء".
وك�سف �ملتحّدث با�سم �أمانة بغد�د حكيم عبد 
�لزهرة عن "وجود خّطة �ساملة و�سعتها جلنة 
�لذي  �خلر�ب  الإ�سالح  �ال�سرت�تيجّي  �لتخطيط 

�لعر�ق  حروب  بدء  منذ  �ل�سارع  �إهمال  خّلفه 
�أّن  �إىل  يف ثمانينّيات �لقرن �ملا�سي"، م�سري�ً 
"�خلّطة و�سعت يف عام 2007 الإعادة �إعمار 
�لبنى �لتحتّية وجتديد �الأبنية بطريقة ع�رضّية 
و�لرموز  �لتاريخّية  �لعنا�رض  على  حتافظ 
��ستثمارّية  مكاتب  باإ�رض�ف  فيها  �لرت�ثّية 
�خلّطة  من  �أجنز  ولقد  �ملعمارّية.  �لهند�سة  يف 
ترميم  ت�سمل  وهي  �ملئة،  يف  �لـ20  حو�ىل 
وحمّدد�ت  �سو�بط  خالل  من  �الأبنية  و�جهات 
ون�سخ  �لرت�ثّي  �ل�سارع  هذ�  حتاكي  ت�سميمّية 

�لو�جهات �ملوجودة �لرت�ثّية".
�أ�سباب  "�أحد  �أّن  �لزهرة  عبد  حكيم  و�أو�سح 
تاأّخر �مل�رضوع، �لظروف �الأمنّية �ل�سعبة �لتي 
مّرت فيها بغد�د، �إذ �أّن �إغالق �ل�سو�رع من قبل 
�أعمال �لبناء و�لرتميم  �جلهات �الأمنّية يعرقل 

�سة لذلك". وي�سّعب دخول �الآلّيات �ملخ�سّ
�سارع  تطوير  ح�سم  �إىل  �الندفاع  يتز�من 
و�ل�سياحة  �لثقافة  وز�رة  �إطالق  مع  �لر�سيد، 
من  �لثاين/يناير  كانون   17 يف  و�الآثار، 
�لرت�ث  حلماية  �لوطنّية  �حلملة   ،2019 عام 

كّل  توثيق  تت�سّمن  �لتي  بغد�د،  يف  �لعمر�يّن 
�الأبينة �لرت�ثّية وحتديث بياناتها كاّفة.

و�ملتحّدث  �لثقافة  وز�رة  �إعالم  مدير  وك�سف 
"�سمول  عن  �لعبيدي  عمر�ن  با�سمها  �لر�سمّي 
يف  �لعمر�يّن  �لرت�ث  حماية  بحملة  �ل�سارع 
وهيئة  بغد�د  �أمانة  مع  بالتن�سيق  بغد�د، 
�الآثار، حيث تعمل فرق فنّية من خرب�ء �الآثار 
حالة  در��سة  على  �ملعمارّيني  و�ملهند�سني 
�الأبنية و�ملرفقات و�ملعامل �لرت�ثّية و�لثقافّية، 
وي�سمل ذلك �ملناطق �ملرتبطة ب�سارع �لر�سيد 

�أي�سًا".
بغد�د، �لتي حتّملت �أعباء �حلرب �لطائفّية وما 
ر�فقها من �أعمال تفجري باملفّخخات ل�سنو�ت 
بالكتل  �ل�سو�رع  غلق  يف  ت�سّببت  طويلة 
�لفر�سة  جتد  رمّبا  �خلر�سانّية،  و�جلدر�ن 
من  "د�ع�س"  تنظيم  طرد  بعد  �ليوم  �سانحة 
�لبالد و��ستتباب �لو�سع �الأمنّي، الإعادة �إحياء 
ومعاملها  و�لتجارّية  �القت�سادّية  مر�كزها 
�لثقافّية، لتتبّو�أ من جديد مركزها بني عو��سم 

�لدول �لعربّية.
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