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مـرت الـبـلدة بـفـتـرة عـصـيبـة لـكـنـها
تمكنت من اخلروج من محـنتها بعد

غول .  زوال هيمنة ا
فـمـا أن جـاء القـرن الـثـامن الـهـجري
حـــتى كـــانـت عـــامـــرة بـــســـكـــانـــهــا
وبزوارها القادم إليها من العراق
والبلدان االسالمية األخرى. يصفها
ستوفي (1239-1170 م ) في ابن ا
أوائل القرن الثامن الـهجري فيقول:
(إنّــهـا مـديــنـة صــغـيـرة يــبـلغ طـول
محـيـطهـا حوالي سـتّة آالف خـطوة

وإنّ سكّانها ستّة آالف نسمة).
-فـي أوائل الــقــرن الـــعــاشــر دخــلت
الكـاظمـيّة عـهدهـا اجلديـد من حيث
االســــــتــــــقالل اإلداري الــــــداخــــــلي
وأصبحت مدينة لها كيانها ودَورها

في الشؤون العامّة. 
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بعد عمارة معـز الدولة البويهي عام
336 هج/ 947 م  وعمـارة الـنـاصر
لـــديـن الـــله عـــام 614 هج/ 1217 م
الــتـي كــانت تــرمـــيم األضــرار الــتي
أصابتها نـتيجة الفـيضان تعرضت
الروضـة حلـريق كبـيـر عام 443 هج
/ 1051 م بــســبب فــتــنــة طــائــفــيــة
ـشهـد الـكـاظمي من انـتهت بـحـرق ا
قــبل اجلـنــود الـعــثـمـانــيـ في زمن
السلطـان مراد الرابع  جاءت إعادة
ـــظـــفــر أرسالن بــنـــاءهــا مـن قــبل ا
الـتـركي الـبـسـاسـيري (تـوفي 1060
م) . وكــــــان أحــــــد قـــــــادة اجلــــــيش
الــعـبـاسي لــكن اخلـلــيـفـة الــفـاطـمي
ـسـتـنــصـر بـالـله اسـتـمـاله وأرسل ا
ــظــفـــر عــلى إلــيه األمـــوال فــثـــار ا
اخلـليـفـة العـبـاسي  وأقام اخلـطـبة
دة عام (1058 ببغداد لـلمستـنصر 

م). 
-في عــــــام 490 هج/ 1096م  قـــــام
لك الـقمي بـإضافـة مجـموعة مجـد ا

مرافق للعتبة. 
وآخــر عـمـارة في الــعـهـد الــعـبـاسي
كانت عام 575 هج من قبـل النـاصر
لــــــدين الــــــله  ( 553 هج/ – 1158
622هج/ 1225 م) حـــــــــيث تـــــــــمت
إضافـة أبـنيـة وملـحـقات حـتى عدت
من العمارات الفخـمة. وكان الناصر
لــديـن الـــله أول خـــلــيـــفـــة عــبـــاسي
يــسـتــوزر رجالً عـلــويـاً هــو نـصــيـر
الــدين الــرازي. وفي عـهــد اضــمـحل
الـــصـــراع الـــطـــائـــفي والـــتـــعـــصب

ذهبي.   ا
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-في ســــنــــة 769 هـ /1367م  قـــام
الـسلـطان أُوَيـس اجلالئري بـتـعمـير
ــشــهــد وذلك لــتـصــدّعه مـن جـراء ا
تــتـابع الــفـيــضـانـات. فــبـنى قــبـتـ
ومـنــارتـ وأمـر بــوضع صـنـدوقـ
من الـرخام عـلى الـقـبريـن الشـريـف

ســمـيـت بـالــكـاظـمــيـة نــسـبــة لألمـام
الــثـامـن لـلــشـيــعـة االمــامـيــة مـوسى
الـــكــاظم (ع) (تـــوفي عــام 183 هج/
799 م ) ودفن فـيـهـا. وفي عـام 220
هج / 835 م تــوفي االمـام الــعــاشـر
مـحـمـد اجلـواد (ع) فـدفن إلى جـانب

جده. 
كـانت تـسـمى مـقـابـر قريـش التي 
اتخـاذها مـقبـرة بعـد تأسـيس وبناء
بغـداد عام 149 – 145 هج / -762
766 م. وسـمـيت أيــضـاً مـقـابـر بـني
هــاشم. وكــان جـعــفــر ابن اخلــلـيــفـة
نصور أول من دفن فـيها عام 150 ا
هج/767 م . وكـــــانـت فـي بــــــدايـــــة
ـوتى من انــشـائـهــا تـقــتـصـر عــلى ا
. ودفن قريش كالعلوي والعباسي
فيها أبو يـوسف القاضي األنصاري

عام 182 هج / 798 م . 
ويرى الـدكـتور مـصطـفى جواد أنـها
سلمون كانت مقبرة للـشهداء وهم ا
الـــــذين قـــــاتـــــلــــوا اخلـــــوارج قــــرب
الـــكـــاظـــمـــيـــة عـــام 37 هج / 657م

فدفنوا هناك. 
قـبرة وأخذ الـناس يـسكـنون حـول ا
تــقـربـاً لـالمـامـ عــلـيـهــمـا الـسالم 
وصــارت تــتــتــسـع تـدريــجــيــاً حــتى
أصــــبــــحـت قــــريــــة خــــارج بــــغــــداد
تــفـصــــــلــهـا عـنــهـا أراضي ومـزارع

 . وبســــات
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وزين احلـرم بــالـطـابــوق الـكـاشـاني
الـذي كــتـبت عــلـيه ســور من الـقـرآن

. الكر
-في ســـنـــة 914 هـ / 1508 م ومــا
بعدها قام الشاه إسماعيل الصفوي
ـشـهد بـعـد دخـوله بـغـداد بـعـمـارة ا
قدّس وجتديده وتوسيع الروضة ا
وإكــسـاء األروقــة بــالـرخــام وصـنع
صـندوقـ خـشبـيـ يوضـعـان على

 . رقدين الشريف ا
وقــــام بــــتــــزيـــــ احلــــرم وأطــــرافه
اخلارجـيـة بالـطابـوق القـاشاني ذي
اآليــــات الـــقـــرآنــــيـــة والـــكــــتـــابـــات
آذن التاريخية كـما أمر بأن تكون ا
. وأمـر أربـعــاً بـعـد أن كـانت اثــنـتـ
بــتــشــيـيــد اجلــامع الـصــفــوي وهـو
مسجد كبير في اجلهة الشمالية من
احلــرم مـتّــصلٍ به يــعـرف الــيـوم بـ
(جــامع اجلــوادين) هــذا فــضالً عن
ـشهـد من فرش تقـد ما يـحـتاجه ا
وقـنـاديل وتـعـيـ اخلـدّام واحلـفّـاظ
ـؤذّن وهـكـذا  تـشيـيـد هـيكل وا
احلــــرم وروضـــــته وأروقـــــته وهــــو

الهيكل القائم الى يومنا هذا. 
- في ســنـة 941 هـ / 1534 م دخل
سليمـان القانوني بغـداد فاحتاً بعد
ان أزال حــكم الــصــفـويــ فــأصـدر
أمـــراً بـــإكـــمـــال بــــعض الـــنـــواقص
الــــصـــغـــيـــرة الــــتي لم يـــكــــمـــلـــهـــا

الصفويون. 
- فـي ســـــنــــة  978هـ / 1570 م 
ــنــارة الــواقــعــة في شــمــال بــنــاء ا
ـطـهـر بـعد أن كـانت شـرقيّ احلـرم ا
ــنــائـر األربــعـة الــكـبــرى قـد أسس ا

 . بُنيت أيام الصفوي
-في سـنـة 1032 هـ / 1622 م فتح
الشاه عباس الكبـير الصفوي بغداد
شـهد الـكاظـمي وأمر ثانـيـةً وزار ا
بإعـادة وتـشيـيد مـا خرّبـته احلروب
والف وما سبّبته من إهمال وأمر
بــنــصب ضــريح ضــخم مـن الــفـوالذ
يوضع على الصندوق ليقيهما من
غوائل الـنهب والسـلب أثنـاء معارك
الـفـوضى أو هــجـوم الـعـشـائـر عـلى
البلـدة ونتيـجة لتـأزّم العالقات ب
إيران وتركيا تـأخّر وصول الضريح

حتّى سنة 1115 هج / 1703 م . 
- في سـنـة 1045 هـ / 1635 م قام
الــشـاه صــفي بن عـبــاس الـصــفـوي
بــــإجــــراء بـــــعض اإلصـالحــــات في
ــنــائــر ــشــهــد كــإحــكــام قــواعــد ا ا

الكبيرة. 
-في سـنة 914 هـ/ 1508 م سـيـطر
الصفويون على العراق وزار الشاه
إسماعـيل الصفـوي الكاظـمية وأمر
بــتــشــكــيل إدارة خــاصّــة بــالــبــلــدة
ومــحــكـمــة شـرعــيّـة يــرأسـهــا قـاضٍ
وأمـر يــحــمل لــقب (شــيخ اإلسالم)  
ـشهـد الـكـاظمي تـشـيـيداً بـتـشيـيـد ا

رائـعاً فـخـمـاً وعـيّن الـرواتب خلدّام
سؤول عنه.  شهد وا ا

-في عـــام 1231 هج/ 1815 م قـــام
الـسلـطـان فـتح علـي شاه الـقـاجاري
بـإعـمـار الـروضـة  وكـسى اجلـدران
ــرايــا الـصــغــيــرة وهـو فن بــقــطع ا
دقــــيق. ونــــقش بــــاطن الــــقــــبــــتـــ
يـنـاء وماء بـالنـقـوش اجلـميـلـة وبـا

الذهب وأنواع األصباغ اجلميلة. 
-في عــام 1255 هج/ قـــام الـــوزيـــر
معتمد الدولة مـنوجهر خان بإكساء
إيــوان الـروضــة من جــهـة اجلــنـوب
بــــالــــذهب اخلــــالص وزيـن صـــدره
بـأسـمـاء االئـمـة االثـنـا عـشـر عـليـهم
الـــسالم. ثم قـــام بـــبـــنـــاء الـــصـــفـــة
ـراد) ثم الــشــرقــيـة (طــارمــة بــاب ا
بــعـدهـا أقــيـمت الــصـفـة اجلــنـوبـيـة

(طارمة باب القبلة). 
-في عــــــام 1282 هج / 1839 م 
ا إكساء االيـوان الشرقي بـالذهب 
بــقي من الــذهب بــعــد تــذهــيب قــبـة
اإلمام العـسكري علـيهما السالم
في سـامراء  بـأمـر من نـاصـر الدين
شــاه الـــقــاجـــاري. كـــمــا  تـــرمــيم
ــــرايـــا والــــنـــقـــوش الـــســــقـــوف وا
وجودة داخل الروضة. و تزي ا
جـدران الرواق اخلـارجـية بـالـكاشي

القاشاني. 
-في عــام 1278 هج / 1861 م قـام
اعتماد الدولـة فرهاد ميرزا ابن فتح
عـلي شـاه بـبـنـاء الـصـحن الـكاظـمي
وجتـديـد عـمــارته. إذ  قـلع الـبـنـاء
السـابق  و شراء الـدور اجملاورة
بــــثــــمـن بــــاهض  وأضــــيـــــفت إلى
الــصـــحن  فــزادت مــســاحــته طــوالً
ــرمـر الــفــاخـر. وعــرضــاً وفـرشه بــا
وقــــام بــــإنــــشـــاء أواويـن بــــديــــعـــة
وحجـرات جـميـلة فـوقانـية وأرضـية

حول الصحن . 
كــا قــام بــتــنــظــيم الــســراديب حتت
وتى من ستـخدمة لدفن ا الصحن ا

كبار العلماء والوجهاء. 
-في عـــام 1299 هج/ 1881 م قـــام
آذن  فرهاد ميرزا بتجديد تذهيب ا
ووكـل احلـــــــاج عــــــبـــــــد الـــــــهــــــادي
ــهــمــة. و األســـتــرابــادي بــهـــذه ا

الــــتـــــذهــــيـب في عــــام 1301 هج /
1883م . 

أمـــا الـــشـــبـــاك الـــذي فـــوق الـــقـــبــر
الشريف فيعـود الشباك السابق إلى
احلـاجـة سـلطـانـة بـيـكم بـنت مـشـير
ــلك الــشــيــرازي عــلى يــد الــتــاجـر ا
ـــــيــــرزا كــــاظم الــــطـــــبــــاطــــبــــائي ا

األصفهاني. 
وبذلت لـصنـاعته 250 ألف مثـقال .
وقـام بـصـيــاغـته ثالثـة من الـصـاغـة
هم الـــســيــد مــحـــسن هــاشم آل أبي
الورد الـكاظمي والـسيـد محـمد علي
ــيـرزا مـحـمـد الـصــائغ الـكـاظـمي وا
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في حرب الثمانيـنات حينما كـنتُ أرافق الصحافة األجنـبية إلى مساحات
ـمتدة من الـشمـال إلى أقصى اجلـنوب لـتسـجيل مالحـظاتهم عن الوطن ا
تلك احلرب الطاحنـة ب جارين وشعبـ تربطهما وشـائج كثيرة وكالهما

يعتنقان اإلسالم اجلميل . 
ـسافـات البـعيـدة ويكـتب أشياء كان احـد الصحـفيـ يرسل نـظراتهِ إلى ا

دون أن ينظر إلى الورقة . 
حــــاولت أن أحتـــــــــدث إلــــيه لــــكــــنه تــــوســـــــل إلـي أن اتــــركه في تــــلك

اللحـــــــــظة ألنه يعمل عن طريق النظر. 
ظـلت تـلك احلـادثـة تصـول وجتـول في ذاكـرتي وأتـسـاءل مع ذاتي : كـيف

يكتب دون أن ينظر إلى الورقة ? 
وماذا يكتب? 

سـاحات الـشاسـعة ال تعـني لي شيء . لم أجد شـيئاً بالنـسبـة لي كانت ا
– تلول - أو تالل متـرامية األطـراف ومن بعيد  – يستـحق الكتـابة.. مجرد  
تنفذ نحو الفضاء سحابات دخـان متفرقة وأصوات مدافع مكتومة تصدر
ــتـنــازعــان وجــثث قــلــيــلــة مــلــقــاة عـلـى جـانــبـي الـطــريق عن الــطــرفــان ا

ومستنقعات مياه راكدة تزكم األنفس . 
بـعــد عـدة رحالت مع الــصـحــفـيــ األجـانـب عـرفت وأدركت أهــمـيــة تـلك
ـية وكـيف يكـتبـون عنـها وكـأنهم شـاهد بـالنـسبـة ألصحـاب األقالم الـعا ا
يرسمون لوحات فنية- بغض النظر عن ايجابية أو سلبية تلك الكتابات . 
اليـوم وبـعـد أكـثـر من ثالثـ عامـا مـرت كـلـمح الـبصـر تـزور تـلك الـصور
ـرهــقــة وأنــا أقف عـنــد بــاب الــدار السـتــقل ســيــارة أجـرة إلى ذاكـرتـي ا

ستوصف القريب نسبيا من البيت.  ا
سائق سيارة األجـرة يكبـرني بخمس سنـوات  ينفث دخـان سيكارته إلى
داخل فضـاء الـعـجلـة الـداخـلي وهو يـردد - " كـنـا نخـتـنق أحـيانـا بـسبب
الجئ ـتصاعـد من اهوار الـقصب والبـردي ونحن نـختبئ في ا الدخان ا

دفعي الرهيب " . احملصنة خوفا من القصف ا
عارك ضراوة في تلك السنوات العجاف وكيف  جرنا احلديث إلى اشد ا
– األرملـة الزالت تـبكي مـنـذ عام 1986 حتى هـذه الـلحـظة  – – بنـته    – أن  
على فـقدان زوجـهـا الذي كـانت تعـشـقه  كان قـد اختـفى في مـعارك نـهر
ـيـكـانـيك وعن جـاسم.. وحـدثـته عن صـديـقي الـعــزيـز إبـراهـيم مـهـنـدس ا
شقـيـقي الصـغـير عـامـر وعن ابن عمـي كر الـذين تالشـوا مع الريح في

عارك الشرسة .  تلك ا
اذا مات كل هؤالء الشباب والرجال.  اذا بدأت تــــلك احلرب و النعرف 

حقا أن احلكايات تأتي من خارج الدار ?
عدت إلى البيت بعد فحص الدم وأغمضتُ عيناي وأنا استعيد كل حكاية

أو كلمة رددهـا سائق السـيارة وراحت أفكـاري تسافر
إلى ذكرياتي مع صديقي إبراهيم وشقيقي الصغير
عـامــر وابن عـمي كــر وكـيف تــمـزقت أجــسـادهم
هناك وراحت عيناي تسـبحان في بحيرة من دموع
ــا كــانـت هــنــاك حــــــــيــاة عــلى هــذه لن جتف طــا
األرض . احلكـايـات تـتـوارد إلى مخــــــــــيـلـتـنا من

أمام الدار حقا .
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عندما قام صدام حس بفعلتـه بغزو الكويت تعرض الدينار العراقي إلى
هزة عـنـيـفـة وانـهـار إلى القـاع حـتى وصل إلى ثالثـة االالف ديـنـار لـفـترة
قصيرة عنـد بداية احلصـار االقتصادي الـذي فرض عليه دولـيا  وبعدها
عاد مـتـرنح يـوم يـرتـفع ويوم يـنـخـفض لـكـنه لم يـعد كـمـا في سـابق عـهده

فالكل يذكر أن الدينار العراقي كان يساوي ثالثة دوالرات .
في حـالة انـهـيـار الـعـملـة يـلـجئ الـكل إلى الـعـمالت األجـنبـيـة الـقـويـة على
رأسهـا بـكل تأكـيد " الـدوالر األمـريكي " مـتـنازل بـهـا عن عمـلـته احمللـية 
وتبقى الـعمـلة احمللـية مـتاحة لإلسـتخـدام كوسيـلة دفع لألمـور البسـيطة 

الية فتتم بالعملة االجنبية . عامالت ا أما بقية ا
تـاريخ الــنـقـد ال يــذكـر قـصص مــشـجــعـة عن عـمالت تــعـرضت لالنــهـيـار
أذكر أنا منها قصة العملة التركية التي كانت وعادت من جديد إال نادرا 
ملـيـونـية فـقـامت احلـكومـة عـلى مـدار أكثـر من عـشـرين سنـة بـنـفخ الروح
فيـهـا وقـامت بإلـغـاء األصـفار فـيـها  ومع هـذا كـلـنا عـلـمـنا في الـسـنوات
ـاضـيـة حـتـى هـذه اجلـهـود اجلـبــارة "لم تـؤتي أكـلـهــا" وخـسـرت الـلـيـرة ا

التركية الكثير من قيمتها . 
وحَّدة (اليورو) احلل بكل بساطـة هو أن نلجئ لـلقوي العـملة األوروبيـة ا
فنجدهـا مستـخدمة كـعملـة رسمية في أغـلب دول االحتاد األوروبي وليس
جـمـيـعـهـا كـمـا أنـهـا عـمــلـة رسـمـيـة لـدول حتـلم بـاالنـضـمـام إلى االحتـاد
كـ(أندورا ) و(كوسوفـو) و(اجلبل األسود) وهـناك دول تدرس فـعلياً اآلن
إلغاء عمـلتها واسـتخدام (الـيورو) كعمـلة رسميـة لها تـمهيداً لـدخولها في
ـسـتــقـبل في االحتــاد األوروبي كـ(جـورجــيـا) و(أرمـيــنـيـا) و(أوكــرانـيـا) ا

و(روسيا البيضاء).
أما الدوالر األميركي فهو عملة رسمية لدولت في أميركا الالتينية وهما
(األكوادور) و(السلـفادور) فلـقد مرت هـاتان الدولتـان بأزمات اقـتصادية

طاحنـة وقررتا بعـدها اللـجوء إلى التـعامل مع الدوالر
ـــا جــلب لــهــمــا اســـتــثــمــارات التــعــد األمــيــركي 
والحتـصى.ولـقـد قـررت دول مـنــظـمـة شـرق الـبـحـر
الكاريبي اعتماد عمـلتها اخلاصة وهذه الدول هي
ـياً كـمسـاحة وسـكان أيـضاً وعـملـتها األصغـر عا

تسمى (دوالر شرق كاريبي).

ديـنة التي تشـبه مدننا خلف مئـات صفحات الـتاريخ اندثرت حـكاية ا
نوع االن حيـث السـلطـة القاسـية والـسوق الـذي ال محـرم فيـه وال 
حــيث الـــوالي- الــرئـــيس يــكـــثــر من اخلـــطــابــات وتـــشــارك بــطـــانــته
ا يرضي ال نـهبـا ب شـيوخ دين يـفتـون  العـصابـات و حيث بـيت ا
ة ـعـلـم حـائـر بـخـبـز عـيالـه واخلـنـاجـر والـسـيـوف واجلـر االمراء وا
ـديـنـة مـثـلـمـا في حـاضـرنـا الـيـوم يـسـود الـكـذب مـرجـلـة هـنـاك في ا
ويـنـحـسـر الـصـدق يـجـمع الـلــيل كل الـطـبـقـات جـوار حـانـة - مـلـهى
تـرقـص فـيه ســيـدة سـحــرت اجلـمــيع بـجــرأتـهــا وخالعـتــهـا االغــنـيـاء
يـشـربـون الـعرق مـن حذائـهـا و يـرمـون علـيـهـا نـقود الـنـهب والـشـيوخ
يـحـكـون عن فـسـادهـا في كل خـطـبـة- لـكن بـحـذر ودون ان يـسـمـونـها
صراحـة والعـربنچـية ينـقولـون السكـارى عند الـفجر لـبيـوتهم والقـتلة
يـرصـدون الطـريق الغـتيـال من قـبضـوا ثـمن دمه والعـسـكر والـشـرطة
دينة الـتي تشبه مدينتا لهم نصيب من االتاوات وفي يـوم مر رجل با
وتــتــبع احــوال الــنــاس فــقــرر بــعــد دراســة ان يــخــتــطف الــراقــصـة
فأصـطدمت الطـبقات بـاحلدث واسـتنكـرت هذا االختـفاء واستـسلمت
لـلـمقـادير وبـدأت الـطبـقات تـصـحو و تـعود لـلـحيـاة شيء من الـعافـية
وتوجه الـناس لـطلب احلـقوق فـأرتعب الـوالي- الرئـيس و سـأل مدير

امنه: لم تغير الناس وتبدلت مطالبهم?
فقال: سيدي لقد جرى اختطاف الراقصة.

ن قـــال الـــوالي- الــــرئـــيس: الف قــــطـــعـــة ذهب 
خــطــفــهـــا فــذهب الــرجل والــتـــقى في الــقــصــر
بالـوالي ودله على مـكان الـراقصـة فأمـر الوالي
ـلهى ـصلح واعـادة الـراقصـة للـحـانة- ا بـقتل ا

وقال: االن عادت احلياة وعاد النظام!.
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االسرائيلي قد نصب لنا كم محكم
بعـد ان انسحب واوهـمنـا بانه هرب
وتـرك اسلـحـته واعـتـدتهُ غـنيـمـة لـنا
واشـتغل الـرشـاش حـصداً بـاجلـنود
وانسحبنا وبعد ان كان عددنا يفوق
الـ 2000 عــــــــدنـــــــا اقـل من 200 اي
خــســرنــا%80 من قــوتـــنــا هــذا في
مـنـطقـة واحـدة فـقط وبـعد تـراجـعـنا
بـــــأقل مـن اســـــبـــــوع اتـى اجلـــــيش

العراقي .
- اجلـــــــــيـش الـــــــــعـــــــــراقـي قـــــــــوي
ومـــــنــــظــــمـــــواشــــتـــــغل الـــــطــــحش
(الــضــرب)ويــومــيــاً يــروح يــطــحش
ويـرجع يـجـلب مـعه فـقط اكـياس من
أذان اجلنـود االسرائـيلـي (اسـلوب
مـتـبع ألرعـاب االسرائـيـلـيـ مـأخوذ
من حــرب عــام  48من قــبل الــقــوات
العـسـكريـة الـعراقـية بـقـيادة الـزعيم

) ويـاسـيـدي الـعـراقـيـ عـبـد الـكــر
عـمـلـوا الـكـثـيـر ونـحن بـهـذه الـفـترة
بـركــنـا (اسـتـقــريـنـا او تـمــوضـعـنـا)
بخنادقنا ومـاحتركنا وصار اجليش
الـعراقي يـقـاتل فـقط ودحم هلـدحـمة

(هجم واقتحم) .
{ هل قــاوم اجلــيش االســرائـيــلي ? وهل

كان نداً قوياً ?
- نعـم قاومـوا كـثيـراً والـطيـران كان
يحصدنا حصد ونحن في مواقعنا

واجليش العراقي ?
-  اجلــــيش الــــعــــراقي يــــضل داحم
(هاجم) اليـسأل ال عن طـيران وال عن
شي يــتـقـدم وال يــهـتم ابــداً .. جـيش
ـة(يـقصـد جـيش قـتالي حـربجي يـاز

متمرس على احلرب) .
{ هل اعــطى اجلـيـش الـعــراقي خـســائـر

كثيرة ?

-  ال لم يـعط شـهــداء كـثـيـرين النـهم
جـــيش مــنــظم ومــقـــتــحم يــاســيــدي
مـــابـــيــخـــاف جـــيش حـــربــجـي لــكن
اجلــيش الــســوري قــدم الــكــثـيــر من

الشهداء .
ا لم يـعـطي اجلـيش العـراقي خـسـائر  }
كـــثــيـــرة..هل النه مـــتـــمــرس او لـم يــواجه

مقاومة مستمرة ?
- اجلــــيـش الــــعـــــراقـي مــــتـــــمــــرس
ومنضـبط ومابـيخاف دخل بـدباباته
من العـراق ومبـاشـرة دخل للـمعـركة
مـــا ارتـــاحــــوا وال بـــركـــو عــــنـــا (لم
يــجـلــسـوا مــعـنـا او فـي مـواضــعـنـا
العـــادة الــتـــنــظـــيم والـــراحــة) طالع
قـواتـه دخـلت لـلــحـرب مــبـاشـرة ولم
تــنــتــظـر اكــتــمــال وحـداتــهــا وصـار
اجلـــــــيـش الـــــــعـــــــراقـي اخلط االول
وبــتـــمــاس مع الــعـــدو ونــحن اخلط

الـثـاني وهم يـتـقـدمـون ونـحن نـاخذ
مـواضع ونـعـمل سـواتـر وال نـتـحرك
ا تـقدم االسرائلي امامهم ابداً . - 
نحـونا بـدأ الضرب يـأتي من اخللف
احـنـا تـوقعـنـا في تـعـزيـزات سـورية
جايه حتمي دمـشق وما خطر بـبالنا
ـعـركة ان في قـوات عـراقـيـة دخـلت ا
اال عـندمـا دحـمت الـقـوات (هـاجمت)
باندفاع جنوني وكانهم جاي بدهم
يــخــلــصــو تــار بــايت (يــاخــذوا ثــار
ـا شفـنا هـيك عرفـنا ان هذة ) و قد
الـقـوات عـراقـيـة سـاعـتـهـا عـرفـنا ان
الـكـفـة سـتــمـيل لـلـعـرب وفـعالً خالل
ساعـات دفـعوا الـقوات االسـرائـيلـية
لالنــســحــاب من مــواقــعــهم بــعـد ان

خسروا الكثير .
{ كم بقي اجليش العراقي في قاطعكم ?
- بـــــقـي شــــهـــــر واحـــــد ووصل الى
مناطق مـهمة جـداً بحسب مـاسمعت
وصلوا مـنطـقة سعـسع (القـريبة من

حدود فلسط واجلوالن) .
{ هل تــعـرف بــان لـوال اجلـيـش الـعـراقي

لسقطت دمشق بيد االسرائيلي ?
-  اي نــــعم الن اجلــــيش الــــســـوري
انــسـحب من عــنـد الـقــنـيــطـرة ونـبع
الفوار ومن هذين احملورين اخترقت
الـقـوات االسـرائـيلـيـة اجلـبـهـة كـلـها
وبسـبب خيـانة اللـواء حالوة دخلت
الـقـوات االسرائـيـلـيـة وهـو من سهل
لـهم االخـتــراق ووصـلـوا الى دمـشق
ولـــــهـــــون دحم جـــــيـش الـــــرافـــــدين
واشتغل الطحش ودئهم أتلة مرتبي
(وقتـلـهم شر قـتلـة) انـا شفت اشـياء
كـثــيـرة بـاحلــرب شـو بـدي احــكـيـلك

الحكيلك .
{ مــاهي مـــســاو اجلــيـش الــعــراقي او

نقاط ظعفه ?
-  اجلــيش الــعــراقي مــاعـنــده شيء
غيـر جيـد انـا الي شفـتو هـيك جيش
مابيخاف وبيدحم على العدو جيش
ــة الـله وكــيــلك جـيش حــربـجي يــاز

مرتب وزلم قبضايات (فتوات) .

اجلـيش الـعـراقـي لـيس بـحـاجـة الى
ذكــر مـأثــرة "فــفي كل نــائـبـه له ذكـرُ"
ولكـني اعـيد نـشر مـقالـة كتـبتـها في
عيد تـأسيـسه قبل اربع سـنوات وقد
اســـــعــــدنـي احلظ ان ارى مـــــنــــاطق
عمليات اجليش العراقي في زيارتي
للـشـام ورأيت كم كان االسـرائـيلـيون
قـريـبون مـن احتـالل دمشـق "ال ابالغ
ان قلت امتار كانت تـفصلهم ال اكثر"
لــوال عـنــايـة الــله وتــدخل الـنــشـامى
ألســبــاحــوا دمـشق كــمــا فــعــلـوا مع
بـيــروت "والى الـيــوم يـذكــر الـشـوام
مأثر جـيشـنا وبطـوالته ويذكرون ان
اسـرائــيل حـتى يـومــنـا هـذا حتـسب
لـلعـراقـيـ الف حـسـاب مع مـا نحن

وت وما نخاف" فيه لكنا نخوف ا
في عــيـد تـأســيس اجلـيـش الـعـراقي
الـــــبــــــاسـل لم اكــــــتـب شيء النــــــني
احـــســـست بـــأني لن اضـــيف لـــهــذه
ـنــاسـبـة شيء مــهم ومـضت االيـام ا
واسعدني احلظ وانـا في غربتي عن
وطـــنـي ان الـــتــــقي بــــكـــهـل ســـوري
اجلـــنــــســـيــــة ابــــعـــدتـه احلـــرب عن
بـــلــدهــســـعــدت بهِ النــنـي عــرفت من
خالل حديثي مـعه بانه قد شارك في
حــــرب عــــام 1973 وشــــهـــــد اغــــلب
معـاركهـا الكـبيـرة التي كـان للـجيش
الـعـراقي فـيـهـا قـصب الـسـبق والـيد
العـليا وقـد سألـته وسجـلت شهادته

للجيش الـعراقي البـاسل (بعضاً من
كلـمـاته ساكـتبـها بـلـهجـته السـورية

اجلميلة) العم ابو ربيع االشقر :
{ اين رأيـت اجلـــيش الـــعـــراقي لـــلـــمـــرة

االولى ?
ـنطقة -  اجليش العراقي دخل من ا
التي كـنا نـعسـكر فـيهـا واسمـها (تل
احلَـارة) انــا كـنت اخــدم في اجلـيش
الـسـوري مـنـذ سـنـتـ وقـد حـضـرت
ـهـمـة في حـرب عـام ـعــارك ا اغـلب ا

1973 وعايشت احداثها .
{ كــيف كـــان وضع اجلــيش الــســوري ?
وهل كان يـسـتطـيع ان يقـاوم االسـرائلـي

لوحده?
-  والـــله يـــا اخي اول مـــا دحـــمـــنــا
(هجـمـنا) انـدفـعنـا لغـايـة ان وصلـنا
طبرية ولغاية طبرية لم جند مقاومة
طاول (ابداً) فقط الـراجمة من خـلفنا
تقصف لتمهـد األرض امامنا وصلنا
طبرية ليالً واستقرينا فيها ووجدنا
دشم الـــدبــابـــات (مــواضع دفـــاعــيــة
لـــلــدبــابــات) عــلى حـــالــهــا وبــكــامل
اسـحلـتـها وعـتـادها فـقـلنـا لـلضـباط
اســمــحـوا لــنــا نـفــجــرهـا فــقــالـوا ال
اتـركـوهـا حـتـى نـسـتـفـيـد مـنـهـا ولم
طــلع الـصــبـاح أفــقـنـا عــلى اصـوات
زخــــات مـن رصــــاص الــــرشــــاشـــات
تـصــدرمن اجلـامع الـقــريب لـنـا ومن
ــأذنــة حتــديــداً فــقــد كــان اجلــيش ا
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-في عـام 334 هج/ 945 م ســيــطـر
البويهـيون بزعامة مـعز الدولة على
الــســـلــطـــة في بـــغـــداد . وبــادر إلى
ـرقــد الـكــاظـمي وتـشــيـيـده إعــمـار ا
ألول مـــــرة  ووضع جـــــمـــــاعـــــة من
اجلــنـود حلـمــايـته وحـمــايـة الـوزار

القادم اليه. 
-لـم تــصــمــد تــلـك الــعــمــارة طــويالً
بـــوجه الـــزمن حـــيث تـــعـــرضت إلى
كوارث طبيعـية وأهمها الـفيضانات
ــــتــــكــــررة فـي األعـــوام 367 هج  ا
466. 554 هــج  569 هــج 614
هج  646 هج 654 هـج حــــــــــــيـث
تـصدعت جـدرانـها وانـهـدمت أجزاء
منها. وفي أعقاب فيضان سنة 614
هج/ 1217م قـام اخلـلـيـفـة الـنـاصـر
لدين الله (1225-1158 م ) بتعمير
ياه وشـيد سوراً جديداً ما دمرته ا

للروضة الكاظمية. 
-في عـــــام 647 هج/ 1249 م أمــــر
سـتعصم ( 1213-1258 اخللـيفـة ا
ـشهد الكـاظمي. وأثنار م ) بعمارة ا
ة فـيها العـمل وجد البـناة جـرة قد
ألف درهم بـعـضـهـا يـونـاني واآلخـر
ضــــرب في بـــغــــداد وواسط. فـــأمـــر
اخلـلـيـفـة بـانـفـاقـهـا عـلى الـعـمـارة 

فبيعت على الناس والتجار. 
انــــتــــهى الـــعــــصـــر
الــعـــبــاسي وكــانت
الــكـــاظــمــيــة بــلــدة
عــامــرة بــالــبــيـوت
واحملـــــــــــــــــــــــــــالت
واألســــــــــــــــــــــــواق
واحلمـامـات ولـها
ســــور وأبــــواب .
وكــــان لـــلـــبـــلـــدة
نـقــبـاء حملـالتـهـا
غـــــيـــــر نـــــقـــــيب
الطـالبـي مـنهم
الشريف الرضي
(1015-969 م

 .(
-في عــــام 656
هــــج/ 1258 م
تـــــــــعـــــــــرضت
الـكـاظـمـيـة مع
بــــــغــــــداد إلى
الــــــــــــغـــــــــــزو
غولي حيث ا
قـامـوا بـحرق
ــــــشــــــهــــــد ا
الـــــشــــريف 
وتــــعــــرضت
ــــــديــــــنـــــة ا
لــلــتــخــريب
واالتـــــــالف
والـــــــقــــــتل
واتــــــــــالف
مـكـتـبـاتـها
وتـــــهـــــد

أســواقـهــا وعــمـارتــهـا.
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الشيرازي النجفي . 
وأمــا الـنــجــار الـذي صــنع الـشــبـاك
اخلـشـبي فــكـان احلـاج مـحـمـد عـلي
ـذكور النـجـار. و نصب الـشـباك ا
في 6 جــمـــادى األولى عــام 1324
هج / 1906 م   في زمن الــكـلــيـدار
الــشــيخ عــبــد احلــمــيــد بن الــشــيخ

طالب.  
-في نـحـو سـنـة 1302 هـ/ 1884 م
شير هدايت باشا قائد الفيلق أمر ا
الـــعــســكــري الــتـــركيّ الــســادس في
بغداد بـعمل جسـر من اخلشب عائم
على نهـر دجلة يـربط ب الكـاظمية
واألعــــظــــمـــيــــة وبــــذلك ارتــــبــــطت
الــكــاظــمـيــة بــاجلــانب الـشــرقي من
بــغـداد أيــضـاً. وفي ســنـة 1318 ه/
ّ وضـع حــــجــــر األســـاس 1900 م 

لبناء سراي الكاظمية.
ـدينة واقـف السيـاسية  -من أبرز ا
الــكــاظــمـيــة مــوقـفــهــا خالل احلـرب
ــــيـــــة األولى مـن االحــــتالل الــــعـــــا
الـبـريـطـاني لـلـعـراق فـقـد اسـتـنـجد
وجـوه الــبـصـرة في 20 ذي احلـجّـة
وافق 28 تشرين سنة 1332 هـ / ا
الـثاني  1914م بـعلـمـاء الـكاظـمـية
فأصدر العلمـاء أمراً بوجوب الدفاع
ــقــدّس عــلى كلّ مــســلم وفـي يـوم ا
الثالثاء 12 محـرّم سنة 1333 هـ /
ـوافق 29 تــشــرين الــثـاني 1914 ا
خرج السيّد مـهدي احليدري قاصداً
ساحة احلرب وبصحبته جماعة من
اجملاهدين وخرجت البـلدة بأسرها
لــتـشــيــيع مـوكـب اجلـهــاد الـزاحف
وكانت البلدة تستقبل وفود العلماء
ـعـركـة من الـنجف الـزاحـف نـحـو ا
ـنتهى الترحاب وكربالء وغيرهما 
والــتـــكــر وتـــودّعـــهم إلى ســـاحــة

ثل ذلك.  القتال 
احــتلّ اجلـيـش الـبــريـطــاني مـديــنـة
الــكــاظــمــيــة في الــســابع عــشــر من
جــــمــــادى األُولـى ســــنـــة 1335هـ /
ـــــوافق 11 آذار 1917 فـــــطُـــــويت ا
صفحة احتالل عثـماني طويل لتبدأ
صــفـحــة احــتالل آخـر ولـم تـنــقـطع
الـــكــــاظـــمــــيـــة بـــعــــد االحـــــــــــتالل
البريـطاني الغـاشم عن العمل اجلادّ
في محـاربة احملتـلّ بـكل ّما أُوتيت
من طـــــاقـــــات وقــــــــــــــوى مـــــاديـــــة
ومعنوية ويدلّ على ذلك ما جاء في
ـس بـــيل: (الــــكـــاظـــمـــيـــة رســـائل ا
ــانــهــا بــالــوحـدة ــتــطــرّفـة فـي إ ا
ــتـشـدّدة فـي مـنـاوأة اإلسالمــيّـة وا

االنكلية). 
وكــتب فـيــلـيب آيـرالنــد الـبــريـطـاني
ــعــادي يــقــول: (و كـــان الــشــعـــور ا
لـبــريـطـانـيـا في الــكـاظـمـيـة شـعـوراً
قـوياً جـدّاً فقـد هـدّد العـلـماء جـميع
من يــصــوّت لالحــتالل الــبــريــطـاني

ُروق عن الدين). با


