
وقــبل ان يــخـرج الــرئـيـس من الـقــاعـة
اذكـــــر جـــــيــــدا انـه طــــلـب من رئـــــيس
الــتـشـريــفـات اوراق اعـتــمـاد الـســفـيـر
وكــتـب عــلــيــهــا بــخط يــده "ال يــصــلح
سـفـيـرا" بعـد ذلك الـلـقاء الـعـاصف بدا
السفير يزمجر غاضبا ويطلب اعتذارا
رســمــيــا فـورا  لــكن وزيــر اخلــارجــيـة
ورئـيس التشريفات تكلما معه واخذاه
الـى جــانب مـن الــقـــاعـــة حــيـث جــلس
اجلــمـيع وابــلـغــوه ان طـلـبـه االعـتـذار
ـسـتـشـار االيراني مـسـتـحـيل ويـقـول ا
حــكـيـمي في مـذكــراته (قـلت له بـأن مـا
يـطالب به هو ضـرب من اخليال ألنه ال
ــكن لــرئــيس الــدولـة أن يــعــتـذر ألي

ا ذلك السفراء). شخص 
دة  بـقي الـسفـير بـيراسـته في بغـداد 
اســبــوعــ وحــسب مــذكــرات الــوزيـر
صـبـحي عبـد احلـمـــــــيـد فـان السـفـير
بــيــراسـته لـم تـتــعــرض له الـســلــطـات
الــعــراقــيـــة رغم عــلــمــهــا بــاتــصــاالته
ـبناها ـتاخمة  بـالسفارة األمـريكية ا
الـــضـــخم لـــلـــقــصـــر اجلـــمـــهـــــــــوري
واجـتـماعه بـالعـديد من مـوظفي وكـالة
ـــركـــزيــة (C.I.A© داخل اخملـــابـــرات ا
الـسفـارة وذلك قبـل أن يعود إلـى بلده
بــسـيــارة رسـمــيـة عــبـر مــنـفـذ “قــصـر
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همة الـتي شهدتها من بـ احلوادث ا
ثـير في عـمـلي الصـحـفي ذلك اللـقـاء ا
بــ رئـيس اجلـمــهـوريـة عــبـد الـسالم
عـــارف والــســـفــيـــر االيــرانـي  مــهــدي
بـيـراسـته. كـان ذلك فـي نـيـسان 1964
ذهـبت الى القـصر اجلمـهوري الحضر
بـصفتي الـصحفـية امثل وكـالة االنباء
الـــعــراقـــيــة (واع) فـي مــراسم تـــقــد
اوراق اعـــتـــمـــاد الـــســـفــيـــر االيـــراني
الـدكتـور مهـدي بيـراسته الى الـرئيس
عـــبــد الــسالم عــارف. كـــان بــيــراســته
وزيـرا للـداخليـة في بالده قبل تعـيينه
سـفـيـرا اليـران في الـعـراق وعـرف عنه
انـه مقـرب من شـاه ايـران محـمـد رضا
بـهــلـوي. في الـقـاعـة الـتي تـقـدم فـيـهـا
اوراق اعــتـــمــاد الــســفــراء كــان وزيــر
اخلــارجـــيــة صــبــحي عـــبــد احلــمــيــد
ورئـــيس الـــتـــشـــريـــفـــات فـي رئـــاســة
اجلـمـهـوريـة إبـراهـيم الولـي. وقبل ان
اصـف مــاحــدث امــامـي اشــيــر الى ان
روايـات عـديـدة نـشـرت حـول مـا حـدث
ابـرزها روايات الـذين عاشوهـا ومنهم
وزيــر اخلـارجـيـة انـذاك صــبـحي عـبـد
احلـميد ورئيس التشريفات في رئاسة
اجلــــمـــهــــوريـــة ابــــراهـــيم الــــولي في
مـذكراته ومسـتشار الـسفارة االيـرانية
هـــــاشـم حـــــكـــــيــــــمي فـي مـــــذكـــــراته
الـشخصية لـكن اخرين نشروا روايات
 عـجيبـة عن الذي حدث مـنها مثال: أن
الـرئيس “عـبدالـسالم عارف ”قـد قذف

مـــنه إعــتـــذاراً عن تـــصــرفه الـــســابق
وصـــــراخـه غــــيـــــر الـالئق فـي أروقــــة
الـقصـر اجلمــــــــهوري فـقدم الـسفـير
ـسـؤولون االعـتـذار وفي حـيـنـه فهـم ا
الـعـراقـيـون ان  شـاهـنــــــــــشـاه إيران
قـد وبّـخه حيـــــــــال ذلك التـــــــصرف
الفـتـاً نـــــــــظـره (أن لـكل مـقـام مـقاالً)
وعـلى من يـتـولى مـنـصب الـسـفـير أن
يـــكــون “دبـــلــــــــــومــاســيــاً ”قـــبل أي

شيء.
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االعـتـماد لـكن الـسـفيـر اصـر على ذلك.
وبـعـد ان قدم اوراق اعـتـماده لـلـسفـير
اخـرج اوراقا من حقيبته الدبلوماسية
الـكبـيرة الـتي كان يحـملـها -عـلى غير
ــتــــبــعـة- وبــدا يـقــرا كـلــمـة الــعـادة ا
مـطولة خالفـا للبـروتوكول الى ان قال
في تـلك الـكـلـمـة العـبـارة الـتي كـهربت

اجلو. 
قـال الـسـفـيـر “أن جـاللـة الـشـاهـنـشاه
عظـم يرفع إليك مـحمـد رضا بـهلـوي ا
أسـمى آيات السالم يا فـخامة الرئيس
ويـــأمل مـــنـك احلـــرص عــلـى شـــيـــعــة

العراق!!”
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انـــزعج الـــرئــيس جـــدا وقــال لـه عــلى
الـفـور بـلـهـجـة حـادة " قف عـنـد حـدك.
شـــيــعــة الـــعــراق عـــرب أقــحــاح وهم
مــواطــنــونــا وأهــلــنــا وأعــزاؤنــا وفي
قـلوبنا وليسـوا بحاجة لكائن من كان
لــيـصـبح وصـيـاً عــلـيـهم… وهـذا الـذي
تــفـوهت به أعـده  تـدخالً في شـؤونـنـا
الــداخــلــيــة ال نــقــبــله من أحــد… لــذلك
أرفض أوراق إعــتــمـادك فــإسـتــلـمــهـا
وأخــرج وبــلغ سالمي لــشـاهــنــشـاهك
. ليبعث إلينا سفيراً أكثر أدباً وأصوالً

قابلة.  إنتهت ا
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وأحــيـانــا تـضم مــنـزل الـوالـي وكـبـار
. وهي تـشـابه في وظـيـفـتـها ـوظـفـ ا
قــلـعــة (الـقــصـبــة) األنـدلــسـيــة والـتي
اسـتخـدمت في شـمال أفـريقـيا. وعادة
ـعـماري مـا يـسـتـخـدم فـيـهـا الـطـراز ا
احملـلي بـعـد إجـراء تـغـيـيـرات تـضـمن
اجلــانب الـدفــاعي بـاعــتـبــارهـا ثــكـنـة
عـسـكريـة يـستـوجب حـمايـتـها من كل

األخطار أو هجمات األعداء. 
ـواد االنـشـائـيـة ويـجــري اسـتـخـدام ا
ـتـوفـرة في الـبـيـئـة احملـيـطـة. فـتارة ا
تــبـنى بـاآلجـر وتـارة بــاحلـجـر . كـمـا
تــســتـخــدم اجلص أو الــنـورة كــمـواد
تـربط بـ أجـزاء اجلـدار. كـمـا يـجري
تــزيـيـنــهـا بــزيـنــة بـسـيــطـة تــتـنـاسب
والــصــرامـة الــعـســكــريـة عــدا بـعض
ــسـجــد. كـمـا ــنـازل أو ا ــكـاتب أو ا ا
تــتــضـمن الــقــشـلــة أبـراجــاً مــرتـفــعـة
ـسـتـمـر. وجتـهز لـلـمـراقـبـة والـرصد ا
أسـوارها أو جدرانها العالية بفتحات
ــكـن من خاللـــهــا تـــوجــيه ضـــيــقـــة 

 . هاجم السالح ضد ا
يــجــري اخــتــيــار الــقــشــلــة في مــوقع
طــبـيـعي اســتـراتـيــجي حـيث يــتـحـتم

تأم دفاعها في كل األحوال. لذلك 
اخـتـيار بـعض الـقـشالت على تالل أو
مــرتــفـــعــات . أمــا في بــغــداد فــكــانت
ـدينـة وعـلى جانب الـنـهر  تـتـوسط ا
حـيث تتوفـر لها عـدة منافـذ ومخارج.
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قـام العثمانيون بتـشييد قشلة لهم في
دن الـتي خضعـت لسلـطتهم . أغـلب ا
ـنـطـقـة إذ كـانت تـدار أمـور الـبـلـدة وا
كـلـهـا من خالل الـقشـلـة. ولـذلك تـركوا
الـــعــديــد من الــقـــشالت في عــدة مــدن

ودول نذكر منها: 
1- قـشـلة بـيـروت أو السـراي الـكبـير
وهــو صـرح أثـري عـثــمـاني  بـنـاؤه
عـــام 1840 م . وكــــان مـــقـــراً لـــلـــوالة
. وحتـــول اســـمه من الـــعـــثـــمـــانـــيـــ
(الـــقــشـــلــة) إلـى (ســراي الـــواليــة) ثم
أصــبح (الـســراي الـكــبـيــر). وفي عـام
1865 أمــر الــســلــطـان عــبــد الــعــزيـز
(1876-1861) بـــــــتــــــحـــــــويــــــلـه إلى
مــســتــشــفى فــعــرف بــاسـم (الــعــيـادة
الـعسـكرية). وبـعد االحتالل الـفرنسي
لـلبـنان حتول الـسراي إلى (محـكمة) 
ثـم حتـول إلى مـقـر احلــاكم الـفـرنـسي
ــفــوض الــســامي فــصــار اســمه أو ا
ـفـوضـيـة الـعـلـيـا). وعـنـد اسـتـقالل (ا
لـــبـــنـــان عــام 1943 حـــوّلـه الــرئـــيس
بـــشــارة اخلـــوري إلى مــركـــز رئــاســة
اجلـــمــهـــوريـــة لــفـــتــرة قـــصـــيــرة. ثم
اسـتعمله ريـاض الصلح مـقراً لرئاسة
الـوزراء . ويعـرف كذلك باسم (الـقصر
احلـــكــومي). وهــو عـــبــارة عن قــصــر
بـعـدة طوابق  مـصمـم لتـوفيـر أجواء
جــيـدة وتــلـبــيـة احــتـيـاجــات احلـاكم
وجـنوده وموظفـيه وضيوفه. إذ يضم
قــاعــات مـخــتـلــفــة األحـجــام خملــتـلف
ــــكــــاتب الــــوظــــائـف إضــــافــــة إلى ا
ــــطــــعم ــــطــــبخ وا والــــضــــيــــافـــة وا
واالسـطـبل وغـيـرهـا.  وهـو مـبـني من
احلـجـر مـثل بـقـية األبـنـيـة في لـبـنان.
وخالل ســنــوات احلــرب الــلــبــنــانــيـة
(1990-1975) أصـــــــيب الـــــــســــــراي
بـأضـرار كبـيرة نـتيـجـة القـذائف التي

فـي الـــتــــاسع مـن تـــمــــوز عـــام 2008
عـــنـــدمـــا كـــنت عـــضـــواً في مـــجـــلس
مـحافظة بغداد زرت إلى مبنى القشلة
. كـانت مفاجأة أن أشـاهد هذا التراث
الـبـغـدادي نـهـبـا لالهـمـال والـنـفـايـات
حـــتى كـــادت تـــســقـط بــعـض أجــزائه
الــتـاريــخـيــة. كـانت أدغــال الـنــبـاتـات
واألشـــجــار بــعــضـــهــا يــابـــســة تــمأل
ــشــهـد واألنــقــاض وبــقـايــا أعــمـال ا
إنــشـائـيـة ســابـقـة تــتـكـدس في أركـان

كان.  ا
نـظرت للساعة وبرجـها العالي فكأنها
تـستنجد بي وتقول: أيها السيد الذي
جتــشم عــنــاء زيــارتـي وجـاء يــتــطــلع
ـــا أعـــانــيـه وتــتـــأسف عـــلى بـــأسى 
تـراثـنـا الـبـغـدادي األصـيل جـئت إلي
ـسـؤولـ اآلخـرين لم يـأتـوا رغـم أن ا
إلـي أو الـسالم عـلـي. لـقـد تــوقـفت عن
الـعمل منذ سنـ تعطلت عقاربي عن
مــنح الــنـاس الــتـوقــيت كــمـا تــكـدس
الـتـراب عـلى أجـراسي فـصـمتت  ولم
يـعـد يسـمعـني أحد. هل سـتأتي يـوما
لــتـنـفض الـغـبــار عـني? وتـزيل أثـواب
االهـمـال عن بـرجي الـذي يـحـتـضـنني
? مـــنـــذ أكـــثــــر من قـــرن من الـــســـنـــ

سأنتظرك يوما .. هو حلمي. 
كـانت البناية مغلقة ال يعرف أحد عن
الــكــارثــة الــتي تــتــراكم داخـل أسـوار
الــقـشـلـة. وكـنت أحتــسـر عـلى إهـمـال
ـبـنى الــتـراثي في قــلب بـغـداد. هــذا ا
وصـار أمـلي أن أعـيـد إلـيه احلـياة في

يوم ما.
كـانت القشلة مقراً للحكومة في العهد
مـلكـة العراقـية. ففـيها الـعثـماني ثم ا
كـان يقرأ الفـرمان السلـطاني وبيانات
لك فيصل الـوالي . و فيها تـتويج ا
األول في 23 آب 1921 فـي حفل كبير
حــــضـــره دبــــلــــومـــاســــيــــون أجـــانب
ومـوظفون وعسكريون بريطانيون من
بـــيـــنـــهـم بـــرسي كـــوكس واجلـــنـــرال
ــســز بــيل وســيــاســيـون هــالــدين وا
وشـــخــصــيـــات ســيـــاســيــة وديـــنــيــة

ووجهاء عراقيون. 
في 24 حــزيــران 2011 قــمـت بــزيـارة
أخـــرى ألرى هل امـــتـــدت إلـــيـــهـــا يــد
تـنـفض الـغبـار عـنهـا لـكنـني فـوجئت
ـشهد السائد زرية هي ا بـأن احلالة ا
 وإذا لم نـسـرع النقـاذه فإنه سـينـهار
ويـندثر  عـندها سـنفقـد أثراً تاريـخيا
يـــشـــكل مـــرحـــلـــة من تـــاريـخ بـــغــداد
الــعــريق. خــاطــبـت وزارة الــســيــاحـة
واآلثــار وطـلــبت أعـمـار الــقـشــلـة لـكن

الوزارة لم ترد على كتابي. 
قـررت إدراج تـأهـيل الـقشـلـة في خـطة
محافظة بغداد لسنة 2012  وعرضت
األمـــر عـــلى الـــوزيـــر الــدكـــتـــور لــواء
شـروع الذي تموله سـميسم فـرحب با
احملــافـظـة. وبـالــفـعل بـاشــرنـا الـعـمل
بــإشــراف دائـرة صــيـانــة اآلثــار الـتي

هندس ظافر التميمي.  يرأسها ا
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إن كـلمـة قشـلة تـركيـة األصل من كـلمة
ـشــتى) ــعــنى أشــتـى أو (ا قــشالغ 
وصـارت تـطـلق عـلى مـنـام اجلـنود أو
ـأوى . وتسمى بـاحلصن أو الـقلعة. ا
ـثـابة ثـكـنة عـسـكريـة  تـضاف فـهي 
إلـى مــــكــــاتب وإدارات احلــــكــــومــــة 
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بغداد

وابـالً من الـشــتــائم عـلى “شــاهـنــشـاه
إيـران ”وسـفـيره اجلـديـد نازعـاً حذاءه
وضــاربــاً إيــاه وراكــضــاً خــلــفه حــتى
أخــرجه من الـقــصـر اجلـمــهـوري قـبل

طرده من العراق.
‰u uðËd³K   UH U

ـعقـولة غـير مـثل هـذه الروايـات غيـر ا
صــحــيــحـة وحــسب مــا شــاهــدته ومـا
ســـمـــعـــتـه في ذلك الـــيـــوم فـــقـــد وقف
الـسـفيـر امـام رئيس اجلـمـهوريـة وهو
يـبـحث في اوراق حقـيبـة كـان يحـملـها
فـالحظ الـرئــيس ذلك وقــال ســاخـرا :-
“يــبـدو أن الــســيـد الــسـفــيـر قــد نـسي
شــيـئــاً لم يـجــلـبه ”وعــنـدهــا إسـتـدرك
ــوقف فــأســـرع بــإخــراج بـــيــراســتـه ا
أوراق إعـتـماده الـتي يـجب أن يـقدمـها
بــيــديه قــبل أي شيء آخــر حـتى وجه
الــرئـيس كالمه إلـى رئـيس تـشــريـفـات
الـرئـاسة بـقوله:- “كـان يجب أن يُـلَقـَّن
الــســـيــد الــســفــيـــر بــعــضــاً من أسس
الـبروتوكول الضرورية .”كـان بصحبة
الــســفــيــر عــدد من اعــضــاء الــســفـارة
ـســتــشــار هـاشم االيــرانــيــة ابـرزهـم ا
حكيمي الذي كان يشغل منصب القائم
بـــاالعــمـــال اإليـــراني اكــثـــر من ســـنــة
ـلحق العـسكري الـعقيـد معصومي وا

ومترجم. 
وحــسب مــذكــرات حــكــيـمـي فـانـه قـبل
ـقـابـلـة ابـلغ الـسـفـيـر انه ال يـجوز ان ا
يــحـمل حـقـيـبــة في حـفل تـقـد اوراق
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شيرين ”احلدودي.
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وبـعد 7 اشـهـر تقـريبـا ووساطـة تركـية
باكستانية وسفيريهما في بغداد وافق
الـعــراق عـلى عـودة الـسـفـيـر بـيـراسـته
الى بــغـداد شــريـطــة أن يـتـصــرف بـكل
أدب بـصـفـته “ســفـيـرا". عـاد بـيـراسـته
الـى بـغـداد أواخـر عـام (1964) لــيـقـدم
أوراق إعـــتـــمــــاده ثـــانـــيـــة لـــلـــرئـــيس
“عـبدالـسالم عارف ”الـذي بـدوره طلب

حتى عام  1975حـيث استلمته وكالة
ــتــاحـف الــتــابـــعــة لــوزارة اآلثـــار وا

التربية. 
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وتـسـمى (قـشلـة بـيادة سي) أي ثـكـنة
ــصــادر ــشـــاة . تــشــيـــر ا اجلـــنــود ا
الــتــاريـــخــيــة إلى أن بــنــاء الــقــشــلــة
احلـالـية يـعود لـعام 1851 م فـي عهد
الـوالي نـامق باشـا . وأنهـا لم تكـتمل
في عـهده فجاء مدحت باشا وأكملها
( Æ©1 وهــنـا يــطـرح ســؤال: أين كـانت
الـثكنة العـسكرية ومقـر احلكومة قبل
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إن مـــحــلــة الــقـــلــعــة تـــقع في  الــركن
الـشـمـالي الـغربي من بـغـداد مـجاورة
لـنـهـر دجـلة (2). وكـانت هـنـاك بـيوت
ــا ومــوقــوفــات خــارج الــقــلــعــة. ور
نـسـبت بـعض العـائالت مـثل (القـلـعة
لـي) إليها (3). إن مـحلـة القلـعة كانت
تـقع فـي مـوقع وزارة الـدفـاع احلـالـية
ـعظم. وهـناك جامع في مـنطـقة باب ا
آخـــر ضــــمن احملـــلـــة يــــدعى (جـــامع
ـرادية) نسبـة إلى الوالي مراد باشا ا
(1570-1569). وكـان يـحـيـط الـقـلـعة
سـور ذو أبـراج نصف أسـطوانـية من
ثـالث جــهـــات والـــنـــهـــر من اجلـــهــة

الغربية.  
ـتعاقبـة لبغداد في وتـشير اخلرائط ا
الـعهد العثماني إلى وجود القلعة في
اجلـهـة الشـمـالـية بـجـانب نهـر دجـلة.
وكـــان ســورهـــا اخلــارجـي هــو ســور
ــمــتــد شــمــاالً ولــهــا ســور بــغـــداد ا

دينة .  داخلي بينها وب ا
وفـي حـوادث ســنـة 1831 م يــرد ذكـر
(الـسـراي) كـمـقر لـلـحـكـومة . فـعـنـدما
عـــزم الــوالي عــلي رضـــا بــاشــا عــلى
ــمـالــيك في مــذبــحـة الــقــضـاء عــلى ا
تـشـابه ما فـعـله محـمـد علي بـاشا في
مـالـيك (إلى اجـتـماع مـصـر. إذ دعـا ا
في ديـوان الـبـاشـا بـحـجـة االسـتـمـاع
لــقـراءة الـفــرمـان الــذي وصل مـؤخـراً
من اسـطنبول. وكان الـسراي حينذاك
قــــد امــــتـألت ســــطــــوحه وشــــرفــــاته

 Æ©4) ( سلح وأروقته باجلنود ا
يـقع السراي شمال القشلة وكان مقراً

للوالي. 
ــرجح أن الـعــثـمـانــيـ اتـخـذوا من ا
مـوقع الـقـشـلـة احلـالي مـكـانـاً إلنـشاء
قـلعـة أو قشـلة سـابقـة. وبفـعل عوامل
االســـتـــعـــمـــال واالنـــدثـــار واحلــروب
واألحــوال اجلـويـة يــتـعـرض الــبـنـاء
إلـى االنـدراس واالنــهـيــار تـدريــجـيـاً
حــتى يـأتي مـن يـهـدم الــبـنــاء الـقـد

ويـشـيد بـناء جـديداً يـدوم عدة عـقود.
كـما توجد مصادر تـتحدث عن انهيار
بـــعض األبــنــيـــة في مــوقع الـــقــشــلــة
بـسبب اجنـراف أسسـها بـسبـب مياه
نـهـر دجـلـة. يـذكر الـبـاحث عـمـاد عـبد
الــسالم أنه ( كــانت تــشــغل مــكــانــهـا
ــمـــالـــيك . وبـــعــد احلـــالي قـــصـــور ا
انـقـراض حكـمـهم عام  1831 حتـولت

تـلك القـصور إلى ثـكنـات عسـكرية. ثم
ــة   تــهــد تــلك الــقــصــور الــقــد
وشــيـد فـي أرضـهــا ثـكــنــة كـبــيـرة من

طابق واحد عام (5) (1851).
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بـدأ بناء القـشلة عام  1851م في عهد
الـــوالي نــامق بــاشــا (1851-1852).
باني في إذ قـام بتـشييـد العديـد من ا
بــغـداد. فـقـد أعـاد بــنـاء الـسـراي بـعـد
اخلــــراب الـــذي حلـــقـه  إضـــافـــة إلى
بـنـائه الـقـشـلـة. وكـانت بـنـايـة بـطابق

واحد. 
صادر إلى أن جزءاً من تـشير بعض ا
مـبـنى الـقـشـلـة وهـو اجلـزء الـذي كـان
بــجـانب الـنـهــر قـد تـعـرض لــلـسـقـوط
ــبــنى من طــابق واالجنــراف. وكـــان ا
واحــــد لـــكن  االســــتـــعـــاضــــة عـــنه
بــإضــافـة طــابق آخــر من قــبل مـدحت

باشا 6). 
 أكــمل الــوالي مــدحت بــاشـا (-1869
1872) الـبناء من أنـقاض سور بغداد
مـن اجلـهـة الــشـرقـيــة حـيث  هـدمه
واســتــخـدم آجــر الــســور في تـعــمــيـر
الـــســراي . كــمـــا بــنى بـــرجــاً عـــالــيــاً

وسطها (7).
يــتــضح من ذلك بــأن أبـنــيــة الـقــشــلـة
تـمثل أكـثر من بنـاء وأكثر من وظـيفة.
فـهنـاك (السـراي) الذي مـا يكـون عادة
مــكـتب الـوالي الـعـثــمـاني ومـسـكـنه 
. وعـنـدمـا ـوظـفـ ومـقـر احلـكـومـة وا
ـبــعـوث األمــيــركي ولـيم زار بــغــداد ا
فوك عام 1874 فـي عهد الوالي رديف
بـاشا (1875-1873) ذكـر أن ( الوالي
ــا جـعل لـم يـعـد يــسـكـن الـسـراي وإ
ســكـنه في قــصـر أنــيق يـبــعـد مــيـلـ
شــمـال الـسـراي. وذكـر أن الـسـراي لم
ـا ذا موقع بديع على يـكن فخماً  وإ
شــــاطئ دجـــلــــة حـــيـث يـــرســـو زورق
الـباشا أمامه. أمـا القشلـة فهي مكونة
مـن بـــنــــاء ضــــخم يـالصق الــــســـراي

ويستوعب عدة آالف من اجلنود )).
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وهي بـنـاية مـسـتطـيلـة الـشكل بـثالثة
أضالع  مــفــتــوحــة بــاجتــاه الــنــهــر.
صادر أنها كانت ذات وتـشير بعض ا
شــكل مــســتــطــيل مــثـل بـقــيــة الــقالع
والـثـكـنـات الـعـثـمـانـيـة لـكن حـدث أن
سـقط الـضـلـع الـغربـي اجملـاور لـلـنـهر
بـسبـب الفـيضان (8) فـأصـبح فنـاؤها
مــكـشـوفــاً عـلى الــنـهـر مــبـاشـرة. و
تـعويض ذلك ببناء طابق علوي وبرج
عـالٍ وساعة كبـيرة. ويرجح أن سقوط
الــضـلع الـنـهـري كــان في الـفـتـرة بـ
إكــمـال بــنـائــهـا (أي بــعـد 185©  وب
Æ1869 إضافة الطابق العلوي عام

تـمـتـد عـلى مـسـاحـة واسـعـة وبـأبـعاد
 50 * 250 مـتـرا. وتتـوسطـها سـاحة
داخـلية غرست فيهـا أشجار ونباتات
حــتى تــصـل إلى ضــفــة الــنـهــر حــيث
ـسنـاة. وهي مـبنـية بـاآلجر تـتـصل با
(الــطــابــوق) واجلص. يـقـع مـدخــلــهـا

عبد السالم عارف 

سـقطت عـليه واحلـرائق التـي اندلعت
فــيه وأتـت عـلـى مـعــظم أجــزائه. وفي
عــام 1990 بـــدأ تــأهــيل الــســراي في
عـمـليـة ضخـمـة انتـهت عام 1998 مع
احملـــافــــظـــة عـــلى طـــابــــعه الـــتـــراثي
الـــعــثـــمـــاني. وعــلـــقت عـــلى مـــدخــله
الـشـمـالي لـوحـة جـاء فـيـهـا (لـو دامت
ـا وصلـت إليك). وقـد وضعت لـغـيرك 
مـن قــبل رئـــيس الـــوزراء الــلـــبـــنــاني
الــراحل رفــيق احلــريــري عـنــدمــا بـدأ
إعادة إعمار بيروت بدءاً بالسراي.  
2- قــشــلــة صــعــدة في الــيـمـن  وهـو
حـــصن تــاريـــخي يـــقع وسط مـــديــنــة

صعدة. 
3- قــشـلــة كـويــســنـجق قــرب أربـيل 
ويـــعـــود تـــاريـخ بـــنـــائـــهـــا إلى أيـــام
ـمـالـيك. وتـشـيـر مـصـادر أخـرى إلى ا
أنــهـا بــنـيـت في عـهــد مـدحت بــاشـا .
وتــبـلغ مــسـاحــتـهـا 2500 مــتـر مـربع
تـتـوسطـها حـديقـة. ويحـيط بهـا سور
مـربع يتـضمن في أركانـها أربع أبراج

دفاعية . 
ـقر ثـابة ا 4- قـلـعة كـركوك وكـانت 
الــعـســكـري لــلـقــوات الـعـثــمـانــيـة في
مـديـنة كـركـوك. ويرجع تـاريخ بـنائـها
إلـى عـام 1863 م . تــقـع الـقــشــلــة في
وسط مـدينة كـركوك  ومبـنية على تل
ارتــــــفـــــاعه 18 مــــــتـــــراً عـن األراضي
احملـيــطـة بـهـا. وتـبـلغ مـسـاحـتـهـا 24
ألـف مــــتــــر مـــربـع. وكــــانت تــــســــمى
(عـزيـزيـة قـيـشـلة سـي) . وكانـت تضم
73 غـرفـة بـاإلضافـة إلى تـسع قـاعات
كـــبـــيــرة وســـبـــعــة أمـــاكن خـــاصــة .
ويــتــوسـطــهـا فــنـاء واسـع في وسـطه
حــوض شـيـد عـلــيه جـامع عـام 1912

بتبرعات األهالي. 
5- قشلة يافا في فلسط . 

6- قـشـلـة ديريك فـي سوريـا. وتـسمى
قـــشــــلـــة رغم أنــــهـــا بـــنـــيـت من قـــبل
االحـــتالل الــفــرنــسـي لــســوريــا. وقــد
أنـــشــئت عــلـى تل مــرتــفـع يــطل عــلى
ثابة ديـريك من جهة الشرق. وكانت 
ثــكـنــة عـســكـريـة لــلـجــيش الـفــرنـسي
ـنـخـرطـ في صـفـوفه. والـسـوريـ ا
شـهــدت الـقـشـلـة الـعـديـد من األحـداث
الـعسكرية حـيث تعرضت إلى متخلف
الـهـجـمات والـغـارات من قـبل خـصوم
اجلــيش الــفــرنـسي كــاألكــراد. وتـضم

 . مقبرة للقتلى الفرنسي
7- قـشلة حائل  وهي قصر عمره 75
ـلك عـبد عـامـاً عـنـدما قـام بـتـشيـيـده ا
الـعزيـز عام 1940 م عـلى مـساحة 20
ألـف مــتــر مــربع  بــطــول 142 مــتــراً
وعـــرضه 141 مـــتـــراً وارتـــفــاعه 10
مــتـر. وبـاعـتـبــار أنه صـمم عـلى غـرار
الـقالع العسكرية العـثمانية فقد سمي
. يضم القصر 83 غرفة بـالقشلة أيضاً
فـي الطـابق األرضي   و59 غـرفـة في
الـــطـــابـق األول. وفي أركـــانه تـــوجـــد
أربـــعـــة أبـــراج . كـــمـــا يـــضـم بـــابــ
كـبيـرين. وكان الـغرض مـن البـناء هو

أن يـــــــكــــــون
ســــــــكـــــــنـــــــاً
حلــــــامـــــيـــــة
عــــســـكـــريـــة
تــشـرف عـلى
اســـتــتـــبــاب
األمــــــن فـــــي

ــنـطـقـة.  ا
اســتــخــدامه
مــن قـــــــــــــبـل
دة اجلـيـش 
 15عـامـاً أي
حـــــتـى عــــام
1955 ثــــــــــم
اسـتـخدم من
قـبل الـشرطة
الــســعــوديــة
ـدة عـشـرين
عـــــــامــــــاً أي
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لبنان

هاشم حكيمي ابراهيم الولي صبحي عبد احلميد

شاه ايران السفير بيراسته

الـرئــيس في وسط ضـلـعـهـا الـشـرقي.
ولــهـا مــدخل آخـر يــربـطــهـا بــالـزقـاق
الـذي يـقع بـيـنـها وبـ بـنـايـة احملاكم
ـركــز الـثـقــافي الـبـغـدادي ـة (ا الــقـد

 .( حالياً
تـتـألف الـقـشـلـة من طـابـقـ   بـناء
األول عـنـد تـشـييـدهـا في عـهـد الوالي
نــامق بـاشــا وأضـاف الــوالي مـدحت
كن بـاشا الطـابق اآلخر فيمـا بعد. و
ـعمـاري في واجـهة مالحـظـة الفـارق ا
الـــطــابـــقــ . إذ  تــدعـــيم اجلــدران
الـــداخــلـــيــة الــطـــابق األول بـــأعــمــدة
نــصف أســطــوانــيــة مــبــنــيــة بــاآلجـر
ومــوزعـة عــلى مـسـافــات مـتــسـاويـة .
ويـــبــدو شـــكــلـــهــا إلى شـــكل األبــراج
وأســوار الــقالع حـيـث تـبــدو قــمـتــهـا
مـسـنـنـة. أمـا األبـراج اخلـارجـيـة فهي
مـوزعة أيضـاً على مسـافات متـساوية
وتـرتفع هذه األبـراج إلى طابق واحد.
تتشكل القشلة من قاعات طويلة كانت
ـنـام اجلـنـود . إضـافة إلى تـسـتـخـدم 
قـاعـات وغرف أخـرى لـلضـباط وإدارة
الــثــكـنــة ومــســتـلــزمــاتــهـا اخلــدمــيـة
ومـخـازن الـطـعام واألعـتـدة ومـشاجب
الـسـالح وحـمـامـات. وتـنـفـتح واجـهـة
ـبنى من خالل رواق طـويل مسقف  ا
وتـتـصل بـالبـاحـة الداخـلـية مـبـاشرة.
أمـــا الــرواق الـــفــوقـــاني فــهـــو أشــبه
بـشرفة مسـقفة طويلـة تتخلـلها أعمدة
 وســيـاج الـشـرفـة يــطل عـلى الـبـاحـة
الـداخـلـيـة. وتـبـدو شـبـابـيك الـقـاعـات
ـتـاز مـبـنى وأبـوابــهـا عـلى الـرواق. 
الــقــشــلــة بـخــلــوه من أيــة زخــرفـة أو
مـقرنـصات عـربيـة أو نقـوش إسالمية
ـــا يـــســـتــخـــدم عـــادة في األبـــنـــيــة
الـعـثـمـانـيـة في أسطـنـبـول كـالـقـصور
ـسـاجـد وحتى مـحـطات الـقـطارات وا

واألسواق.
بـعـد جالء القـوات العـثمـانيـة ودخول
الـقوات الـبريـطانـية بـغداد عام 1917
 اتـــخــاذ الــقـــشــلــة مـــكــانـــاً لــســكن
الـضـبـاط البـريـطـانيـ وأسـرهم. كـما
اسـتـخـدم بيت الـوالي مـسـكنـاً خـاصاً
لــلـمــنــدوب الـســامي الـبــريــطـاني ثم
اســـتـــخـــدم ســـجــنـــاً لـــلـــمـــعـــارضــ
. في عهـد الدولة الـعراقية الـسياسـي
لك فـيصل األول احلـديثـة  تتـويج ا
بـــــتـــــاريخ  23آب 1921 فـي حــــدائق
الـقشلـة وأمام برج السـاعة. ثم شغلت
ـبـنى عـدة مـؤسـسـات حـكـومـية هـذا ا
مـثل مجلس الـوزراء وزارة الداخلية
وزارة الـــتــربـــيــة وزارة اخلـــارجــيــة
وزارة الـعـدل ودائرة الـبريـد ثم أخلي
ـبنى في ثـمانـينات الـقرن الـعشرين. ا
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الثقافية بغداد: 1997.

انيا وهوبعمر السابعة االن  لكنه االرهاب لم يختر محمد منفاه في ا
والفوضى والالقانون التي جلبتها اميركا باحتالل العراق وما افرزته
من طائـفية بـغيضـة تاجر بـها من ركب مـوجة السـياسة بـعد االحتالل
الذي جعل مـنه يتيمـا وهو ما زال في شـهره االول في بطن امه  فلم
يكـتب له ان يرى ابـاه الذي هـو االخر لم يـعرف انه ترك نـطفـة ستـكبر
نـفى ومخاطر البحر وهو ليكون طفال عراقيـا يعاني وجع الغربة في ا
لم يتجاوز بعد الثـالثة او الرابعة من عمره .. لم يـختر محمد اليتم وال
ـمـيـز يقـول بـلـغة طـفـولـية الـغـربـة وما زال بـرغم صـغـر سـنه  وذكائه ا
ـانيـا النـهـا سمـحت لي ان اعـيش فـيـها بـريـئـة احب العـراق واشـكـر ا
وادرس بــرغم انــهــا لم تــمــنــحــني الى االن اقــامــة اســوة بــاخــرين لم
تـاعب ومخـاطر وظـروف انسـانيـة صعـبة كـالتي عـانيـتها.. يـتعـرضوا 
ـسؤول القول له اني لم ويضيف كـنت اتمنى ان يـسمح لي ان اقابل ا
ـانيـا ولكـني  عرفت من والـدتي حجم ما اكن مخـيرا في اجمليء الى ا
كـان يتـهـددنا من مـخـاطروسـمـعت منـهـا انكم مــــــــالذنـا االمن لـكني
ومنذ خـمس سنوات اعــــــــيش مع امي بقلق دائم بـسبب عدم مـنحنا
االقـامـة .. ويـتسـاءل هل تـنـصفـنـا مـيـركل وجتعـلـنـا نعـيش بـعـضاً من

فرحة العيد ?! 
محمد مثل اي طفل اخر يحلم بـأب يصطحبه بالعيد لشراء مالبس او
العب وكثيرا مـا يسأل عن ابيه ان يصطحـبه الى احلدائق العامـة وا
غير ان االرهاب وأد احالمه عنـدما وضعوا عبـوة في سيارة أبيه وهو
ض عــلى زواجه غـيــر شـهــر واحـد .. لم يـزل في شــهـر الــعــسل لم 
وتعرضت والدته في العراق لضغوط كبيرة اضطرتها الختيار الطريق
الـصـعب وهـو الـهـجـرة من خالل الــبـحـر بـصـحـبـة شـقـيـقـهـا الـذي لم
يـفـارقـهـمـا .. قـصــة مـحـمـد بـكل مـا حتـمـل من وجع لـيـست الـوحـيـدة
فـبـحسـب احصـاءات مـنـظمـات حـقوق انـسـان دولـية فـان هـنـالك ثالثة
مالي واربعمـائة الف مهجـر موزع على 64 دولة .. كمـا ان هنالك
مـئـات الـعـوائل الـتي غرقـت ولم تصـل الى الـبر في مـشـاهـد مـأسـاوية
تـتـحـمل مـسـؤولـيـتـها االدارة االمـيـركـيـة الـتي احـتـلـت العـراق وتـركـته
يعيش فوضى وانفالتـاً امنياً وفساداً ودماراً مـا زلنا نعاني اثاره الى
الـيـوم .. انـهـا حـالـة الــضـرورة الـتي تـدفع الـبــعض الخـتـيـار الـهـجـرة

كخالص من واقعها البائس . 
اعـتـقـد ان ذكـريــات الـطـفـولـة تـبــقى عـالـقـة لـذا فــفي كل عـيـد فـطـر او
ـهـجـر وهم اضـحـى اتـخـيل مـحـمـد كـمـا غـيـره من الـيـتـامى في دول ا
ن  يتـمـتع بحـالـة استـقرار نـسـبي و حصل عـلى االقـامة مـنهم حـتى 
ـرون بـحـاالت حنـان وشـوق الى امـاكن عـاشوا فـيـهـا ومن الـصعب
عـلـوماتـيـة ومواقع عـلـيهم ان يـنـسوهـا ..ومـهمـا يـبلغ مـسـتوى تـطـور ا
ا التواصل االجتمـاعي فانها التعـوض ساعة لقاء عـائلي حميمي.. ر
ا في مجتمـعاتنا العربيـة ايضا الكثير نكون قد فقدنـا في العراق ور
هجر وال من عاداتنـا في االعياد  لكـنها وكمـا االحظ تبقى قويـة في ا
ـا لــتــعـويض بــعض مــا فـقــدوه  حــيث  حتـرص اعـرف الــســبب  ر
الـعوائل الـعراقـية  والـعربـية عـلى التـزاور فيـما بـينـها وتـبادل التـهاني
الذي غادره معظمنا واستعضنـا عنه ببطاقات تهنئة من خالل الهاتف
الـنـقـال ! لكـنه يـبـقى في غـير االحـوال يـبقـى كمـا يـقـول الشـاعـر (باي

حال عدت ياعيد)! 
اخـيــرأ عــيــد اضــحى مــبـارك وســعــيــد جلــمـيع
العراقي وخاصة محـمد وكل االيتام وتمنياتي
لـلــجـمــيع بـاخلــيــر والـســعـادة وعــسى ان جتـد
السيدة ميركل من يترجم مقالنا البسيط فتمنح

الفرحة حملمد عسى ولعل .
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مـرت امس االول ست سـنـوات عــلى رحـيـله ولم يــزل فـلك الـدين عـنـدي
شخصيا مثال الكاتب اخمللص لقلمه و القلم الكر لفكره.

اسمه و ديانته ووجـوده شكلـوا له شخصيـة ان شبهـناها بالـبحر فلن
ـكن ان تبـحـر فـيه لـكن اكـتشـاف حـدوده و عـمقه نبـالغ فـفـلك الـدين 

ليس باليسير.
ـدة قـصـيرة قـد اكـون واحدا مـن القـلـة الـتي عـمـلت مـعه بـشـكل مـبـاشـر 
مقـارنـة بسـنـوات عمـله الـطويـلـة لكـنـني اعـتقـد انـني تفـهـمت جوانب من
شـخـصـيـته كـاتـبـا و انـسـانــا يـخـتـزن كـمـا و نـوعـا هـائـلـ من االفـكـار
واالعمـال ضاق بـوسعهـا زمانه و قـسم من مـجتـمعه فـكان ان استـسلم
للـزمان فـعدا عـليه الـزمن بقـسوته فـمات وحتـول جلسـد يواريه الـتراب

وتلك سنة الله بالبشر فال خلود اال له و للعمل و الفكر.
فلك الدين من طبقـة السادة ضمن ديـنه وهو مع ذلك ينظـر بزاوية عينه

ليكتشف من ذا الذي يناديه بكلمة سيد..
وهو ان تـماشى مع اعـراف مجـتمـعـيه الكـردي و الديـني الكـاكايى فـهو
يل للجوانب االنسـانية في التعامل مع اجلميع ايا كانت ايضا ال يترك ا
اعراقهم و عـقائدهـم حاضرا لالسـتماع حـاضرا لالسـتيعـاب حاضرا

للرد.
اكتب ذكـريـات قـصيـرة عـنه شـاهـدتهـا ايـام عـملي حتت رئـاسـته حتـرير
جريدة التـاخي حيث فتح ابوابـها للـجميع خبـرا مقابلـة مقاال صورة

رأيا فال مجال في مجال فلك لغلق اجملال...
اذا جلس يفحص االخـبار عمـلت عينـاه كجهاز مـسح اليكـتروني وتكاد
صـدر ان رابه خبـر" هذا تسـمع حروف كـلمـاته التي تـطالب الـتأكـد من ا

مصدرك محل ثقة?".
وان جـلس لـيـكـتب انـقـطع عن مـحـيـطه واخـذ يـصـنع دوائـر وهـمـيـة فـوق

الورق و سبابته و ابهامه يفتالن شعر حاجب عينه اليسرى...
خالل عـمــله في الـتــاخي بـبــغـداد كــان يـؤدي دوره بـنــشـاط الــصـحـفي
الـشـاب الـذي يـسـعى لــتـثـبـيت مـكـانه وعـقــلـيـة الـسـيـاسي ذي االشـعـاع

الصوفي وهو مع ذلك كثير التبسم لطيف الضحكة حاضر البديهة.
تـحدة والـذي بدأ بـتفـجيـر راح فيه كلـفني يـوما بـحضـور مؤتـمـر اال ا
وعـد قبله مع الى جانب العـشرات سيـرجيـو دي ميلـلو وكنت مـرتبـطا 
ـقر اال ا حتـركت  ـوعـدان و احد الـسـياسـيـ العـراقـيـ و تداخل ا
تحدة كان التفجير قد وقع ولم اكن ادري و ال فلك الدين يدري بأنني ا
ا رجعت لتـبليغه باحلـدث بعد ان تمكنت واعـيد و  جنوت بفعل تداخل ا
ـتقع الـلون خشـية وقال: انت من تصويـر جانب من الـتفجـير وجدته 

بخير? وكانت كلمات حرص االخ االكبر تمأل الصدق صدقا...
كـان يـقـطع الـطـريق بـ اربـيـل و بـغـداد بـسـيـارته رفـقـة سـائق و حـارس
ا واحد اما ازاد او سيامند وكـانا قريب اكثر من كـونهما حارس و
اهــتــز االمن عــلى الــطــريق ذات يـــوم ضــحك فــلك الــدين من حتــذيــرات
اخلطف و اخـرج من حـقيـبته 200 دوالر وقال لـسيـامـند اذا اعـترضـونا

ئتي دوالر وقل لهم مع السالمة... اعطهم هذه ا
فلك.. 

كتب للسياسة
كتب للطفل
للمرأة

كنب للعلوم
كان و ما بعدهما. للزمان وا

لكننه ببساطة قسوة الزمان رحل
وت رحل. وبتعقيدات اضطراب االنسان امام ا
التـقـيـته اخر مـرة في مـؤتـمر احلـزب قـبـيل وفاته
وكـان غـاية فـي الـلـطف ال تـفـارقه االبـتـسـامة و ال
يـتــكـاسـل عن رد و تـواعــدنـا لــلــقـاء قــطـعه خــبـر

رحيله.
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