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سور مدٌنة الدٌوانٌة القدٌم
دراسة أثارٌة

نشأة المدينة
"لقد ورثت مدٌنة الدٌوانٌة الحالٌة بلدة كانت فً العهد العثمانً وماقبله عامرة أهلة بالسكان
هً مدٌنة الحسكة وقد نبه شأن هذه المدٌنة أي (الحسكة ) بعد ضعف وخمول مدٌنة
الرماحٌةالتً اندرست فً عام 0011م وكانت من أمهات المدن العراقٌة فً هذه المنطقة
ونقصد بذلك مدٌنة الرماحٌة والتً مازالت أثارها ماثلة فً منطقة تقع على بعد ( )01كم
من جنوب غرب مدٌنة الدٌوانٌة "( )0وٌذكر أحد المؤرخٌن "أن مدٌنة الحسكة من بٌن
بلدان الفرات االوسط التً تأسست بعد خراب الكوفة "( )2وقد سكتت أغلب المصادر عن
ذكر مدٌنة الحسكة عدا ماذكره هٌمسلً لونكرٌك فقال"أن الفرات ٌمر من العرجة والسماوة
ولملوم والحسكة .......الخ"( )0وٌذكر أحد مؤرخً هذه المدٌنة فٌقول مانصه"أن تارٌخ
تمصٌر هذه المدٌنة حٌث كانت موجودة قبل سنة 0011م "( )4وٌصف مدٌنة الحسكة الشٌخ
العمري فٌقول "الحسكة مدٌنة عامرة من اعمال بغداد "( )0وٌذكرها فً مواضع متعددة
العالُمة السوٌدي فٌقول مانصه" الحسكة مدٌنة مسورة وهً من احسن ضٌاع العراق وأنفع
القرى على االتفاق "( )6ومن المستحسن أن نشٌر الى أن السٌد أبراهٌم بن الحسن بن علً
خان الذي هاجر من الحجاز الى العراق كان ٌلقب (بالحسكً ) وقد جاء من بعده ولده السٌد
موسى بن ابراهٌم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0ـ مهرجان القادسٌة ـ (القادسٌة بٌن الماضً والحاضر)  0896ـ مجموعة مؤلفٌن ـ مطبعة الدٌوانً ـ بغداد  0896ـ ص40
2ـ الساعدي ـحمود ـ بحوث عن العراق وعشائره ـ مطبعة االندلس ـ النجف ـ 0881ـ ص041
0ـ لونكرٌك ـ هٌمسلً ـ أربعة قرون من تاربخ العراق الحدٌث ـ ترجمة جعفر الخٌاط ـ مكتبة الٌقضة العربٌة ـ بغداد 0890ص04
4ـ المٌالً ـ فٌصل ـ شذرات وسوانح عن السٌاح اللذٌن مروا بسنجق لواء الرماحٌة وبلداته الثالث لملوم الحسكة الدٌوانٌة ـ مطبعة المارد ـ
النجف  2119ـ ج 0ـ ص 00
0ـ العمري ـ ٌاسٌن ـ غاٌة المرام فً تارٌخ محاسن بغداد دار السالم ـ مطبعة دار البصري ـ بغداد ـ  0869ـ ص 0
 -6السوٌدي ـ عبد الرحمن ـ حدٌقة الزوراء فً سٌرة الوزراء ـ تحقٌق عماد عبد السالم ـ مطبعة المجمع العلمً العراقً ـ
2110 -ـص80ـ80
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()0

الحسكً وبنى مدٌنة لملوم التارٌخٌة فً الفترة من " 0401_0091

ونعتقد ان هذه الرواٌة تفٌد بأن تأسٌس مدٌنة الحسكة كان ٌسبق تأسٌس مدٌنة لملوم
التارٌخٌة بما الٌقل عن  01سنة فأن من المحتمل ان ٌكون بنائها تم
حوالً سنة 0001م وبهذا تكون مدٌنة الحسكة مصرت قبل االحتالل العثمانً ومما ٌؤكد
ذلك"الحسكة كانت ناحٌة من نواحً سنجق مدٌنة الرماحٌة "( )2ومما ٌؤكد ماذهبنا الٌه
فٌقول أحد المؤرخٌن "الحسكة بلدة الٌعلم تارٌخ تكوٌنها أول مرة حٌث رددت المصادر
أسمها منذ أوائل القرن الثانً عشر للهجرة الثامن عشر المٌالدي وقد أدرك والة بغداد
العثمانٌٌن أهمٌة موقعها فعٌنوا لها ضابطا وكان لها سورا مزود بالمدافع وقد كان لضابطها
مال ورجال "( )0والحدٌث عن " أستبدال أسم الدٌوانٌة بالحسكة ٌستوجب الحدٌث عن
القبائل والعشائر التً كانت تسكن المنطقة "( )4وأتماما للفائدة نرى أن سبب "تسمٌتها بـ
الدٌونٌة بدالً من أسم الحسكة ٌعود الى نتائج الخصومة والحروب التً وقعت بٌن عشٌرة
الخزاعل من جهة وعشٌرة االقرع وعفك وجلٌحة من جهة أخرى فقد كانت تثار هذه
الحروب ألتفه االسباب مما أضطر قبٌلة االقرع ألن تبنً لها قلعة على الجانب االٌسر من
نهر الٌوسفٌة المندرس مقابل قرٌة أبً الفضل "( " )0كما بنت الخزاعل قلعة على الجهة
الثانٌة من الفرات فً موقع الفرقة العسكرٌة االولى سابقا ً وكذلك داراً للضٌافة من االجر
والطٌن واطلق علٌها اسم (الدٌوانٌة ) ألن المضٌف الٌبنى من الطٌن واالجر وأنما ٌبنى من
()6
القصب "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــ المٌالً ـ فٌصل غازي ـالقول المعلوم فً تارٌخ حمزة لملوم ـ بحث شامل ومعمق فً تارٌخ مدٌنة الحمزة الشرقً ـ مخطوط تحت
الطبع
2ـ القهواتً ـ حسٌن محمد ـ تارٌخ العراق بٌن أالحتاللٌن العثمانً االول والثانً 0004ـ 0609دراسة فً أحواله السٌاسٌة
واالقتصادٌةـرسالة ماجستٌر ـ جامعة بغداد ـ 0800ـ ص028
3ـ البصري ـ عثمان بن سند ـ مطالع السعود ـ تحقٌق عماد عبد السالم ـ وسهٌلة عبد المجٌد ـ مطبعة دار الحكمة ـ الموصل 0886ـص09
4ـ مهرجان القادسٌة ـ القادسٌة بٌن الماضً والحاضر ـ  0896ـ ص40
0ـ االلوسً ـ ٌونس ـ لواء الدٌوانٌة ماضٌه وحاضره ـ بغداد ـ 0804ـ ج 0ـ ص00
6ـ العامري ـ أحمد ـ القاموس العشائري العراقً ـ مطبعة الرافدٌن ـ لبنان ـ بٌروت ـ 2118ـ ج0ـ ص040
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" لذلك نجد أن أصول بعض المدن فً العراق ترجع الى مبادرة أحد الشٌوخ المنتسبٌن
بتأسٌس قرٌة صغٌرة اوقلعة فً منطقة عشائرٌة وٌتبعه بعض أفراد العشائر بأالستقرار
حولها فتنمو حتى تصبح بلدة أومدٌنة وفٌما ٌلً عرض بعض االمثلة فقد أنشأت مدٌنة
الدٌوانٌة كدار ضٌافة لرؤساء الخزاعل فً مشٌخة حمد ال حمود " ()0فٌقال مثالً " دٌوانٌة
خزاعة ثم كثر أطالق أسم (الدٌوانٌة) مجرد عن االضافة بعد أن كانت تنسب الى خزاعة
وذلك لشٌوع أسمها وأشتهارها بٌن القبائل حتى محق أسمها أي (الحسكة) وصارت
التعرف االبأسمها الجدٌد الدٌوانٌة أما التارٌخ الصحٌح ألنشاء الدٌوانٌة هو سنة0061هـ
ـ 0040م "( )2ونظن أن هذا رأي الٌقترب من الحقٌقة.
وٌذكرالسٌد عبد الرزاق الحسنً" الدٌوانٌة فً االصل دار ضٌافة أنشأها رؤساء الخزاعل
لٌقٌم فٌها كاتبهم الذي ٌعهدون الٌه امور الجباٌة ثم صار الناس ٌنشؤون حولها الصرائف
فأالكواخ فالبٌوت و لم تزل العمارة فً تطور وتوسع وازدهار وفً سنة 0200هـ ـ0909م
فأصبحت مصراً ٌقطنه التجار والباعة والصناع والحاكة واصبحت نفوسها زهاء عشرٌن
الف نسمة"( )0غٌر أن احد الباحثٌن له رأي ٌخالف ذلك حٌث ٌقول فٌه "الٌمكن االعتماد
على السٌد عبد الرزاق الحسنً فً أن تلك الدار أنشئت فً ذلك العام وذلك ألن اسم
الدٌوانٌة ظهر قبل هذا التارٌخ حٌث ذكرها الرحالة االلمانً نٌبور فً رحلته سنة0060
"( )4وفً رحلة الدكتور المسٌو أوتر التً جرت سنة0040م زٌارته لمدٌنة الدٌوانٌة
ووصفه لها بأنها "مدٌنة كبٌرة وهً واحدة من اغنى بالد العرب فً السلع الغذائٌة ومقابلته
لحاكمها الضابط علً اغا الذي كان مقره فً الدٌوانٌة أدعى للتصدٌق من كل االقوال
()0
االخرى ألنه شاهد على العصر وجاء ذلك منه بدلٌل كتابً موثق الٌمكن نكرانه"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0ـ حسٌن ـ عبد الرزاق عباس ـ نشأة مدن العراق وتطورها ـ معهد البحوث والدراسات العربٌة ـ 0800ـص02
2ـ بابان ـجمال ـ أصول أسماء المدن والمواقع العراقٌة ـ مطبعة االجٌال ـ بغداد 0898ـج0ـ ص024ـ020
0ـ الحسنً ـ عبد الرزاق ـ العراق قدٌما ً وحدٌثا ً ـ مطبعة دار الكتب ـ بٌروت ـ لبنان ـ 0891ـ ص004
4ـ الشٌباوي ـ نعٌم عبد جودة ـ الدٌوانٌة فً ظل االحتالل البرٌطانً 0800ـ 0820ـ رسالة ماجستٌر ـ جامعة بغداد ـكلٌة ابن رشدـ ص
04
 5ـ المٌالً ـ فٌصل غازي ـ تارٌخ تأسٌس مدٌنة الدٌوانٌة الحالٌة ـ مباحث فراتٌة فً الجغرافٌة والتارٌخ واالثار ـ الجزء الثانً ـ تحت
الطبع ـ ص9
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وفً ظل هذا التباٌن فً االراء واالحادٌث ٌتبادر الى الذهن سؤال متى مصرت مدٌنة
الدٌوانٌة ومن هم عمارها وبناتها األوائل فعلى أكثر الظن أن تأسٌس مدٌنة الدٌوانٌة ٌرجع
الى منتصف العقد العاشر من القرن الحادي عشر أي 0180هـ 0684/م تقرٌبا ً وأننا نظن
أن مؤسس وبانً مدٌنة الدٌوانٌة الحالٌة ٌقع فً أحتمالٌن االول هو أحد سكنة مدٌنة الحسكة
المقابلة لها فً الضفة الشرقٌة من نهر ذٌاب لكونها كانت أٌلة للخراب فً ذلك الوقت
واالحتمال الثانً وهو االرجح ان مؤسسها وبانٌها هو سلمان بن عباس الخزاعً * زعٌم
قبٌلة الخزاعل للفترة من 0601م ـ  0024م ولٌس كما تزعم بعض المصادر بأن مؤسسها
هو حفٌده حمود ال حمد ال عباس شٌخ الخزاعل للفترة من 0061هـ ـ 0040م 0082 /هـ
ـ 0008م لعدم وجود سند ٌدعم هذا الرأي وارى من المستحسن هنا أن أشٌر الى أن
"سلمان بن عباس قد تحول من منزله القدٌم الكائن على مجرى فرات الرماحٌة الى بلدة
الحسكة"( )0هذا ماذكره المؤرخ والشٌخ الكبٌر المرحوم الساعدي .ولكننا نظن بأن تحول
سلمان كان الى بلدة الدٌوانٌة ولٌس الى بلدة الحسكة ألن الحسكة تسكنها غالبٌة عظمى من
قبٌلة االقرع الغرٌم الرئٌسً لقبٌلة الخزاعل وفً عام "0260هـ ـ 0901م خالل حكم والً
()2
بغداد عبد الكرٌم باشا (عبدي باشا)وخلفه محمد وجٌه باشا فً نفس العام "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*

سلمان بن عباس بن محمد بن مهنا بن علً وهو ثانً رئٌس قوي لقبٌلة الخزاعل عثر على اسمه مدون فً التارٌخ فً سنة 0012هـ ـ

 0680م ولمزٌد من التفاصٌل عن هذه الشخصٌة ٌنظر (الساعدي ـحمود ـ دراسات عن عشائر العراق (الخزاعل)ـ مطبعة االداب ـ النجف
االشرف 0804م ـ ص02و) 00
0ـ الساعدي ـ المصدر نفسه ـ  0804ـ ص00
2ـ الورد ـ باقر أمٌن ـ بغداد خلفأوها والتها ملوكها رؤسائها منذ تأسٌسها عام 040هـ ()062م الى عام 0414هـ ـ ()0894م ـ دار
التربٌة للطباعة ـ بغداد  0894ـ ص208
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" أرتحل اهل الجانب الغربً (ساكنً مدٌنة الدٌوانٌة ) الى الجانب الشرقً (الحسكة سابقا
)التً زالت من الوجود فً هذا التارٌخ"( )0وذلك تم " بعد أن هجم كرٌدي ال ذرب رئٌس
خزاعة على قالع الحكومة العثمانٌة الواقعة فً الجانب الغربً وأستولى علٌها وأخذ
المدافع واالطواب والمعدات الحربٌة منها وسلب االهلٌن وذكر انه لم ٌبقى بعد هذا التارٌخ
فً الجانب الغربً احد ألن غارات الخزاعل وال شبل دامت على الجانب الغربً وبقً
()2
اهل الجانب الشرقً قابعٌن داخل سورهم حتى سنة 0204هـ ـ 0900م "
ونعتقد انه لما كان أسم (الحسكة) قد محق ونسخ بأسم (الدٌوانٌة) وصارت المدٌنة سواء
ماكان منها شرقً الفرات وهو (الحسكة) أو ما كان غربً الفرات وهو(الدٌوانٌة) التعرف
اال بأسمها الجدٌد وهً( الدٌوانٌة) فقد كان سكان الجانب الشرقً القابعٌن بسورهم ٌسمون
السور بـ (سور الدٌوانٌة) كتحصٌل حاصل او ألنهم كانوا ٌسكنون مدٌنة الدٌوانٌة الواقعة
فً الجانب الغربً من النهر وعند نزوحهم منها الى الجانب الشرقً كما بٌنا ذلك قبل قلٌل
فأنهم اعطوا اسم مدٌنتهم السابقة (الدٌوانٌة) للسور او هكذا كما ٌبدو من سٌر االحداث ..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0ـ مهرجان القادسٌة الخامس فً  22اٌلول  0890ـ محافظة القادسٌة بٌن الماضً والحاضر ـ مجموعة من الباحثٌن ـ مطبعة الدٌوانً
 0890ص66
2ـ مهرجان القادسٌة ـ المصدر نفسه ـ ص66

6

تاريخ ظهور االسوار في العمارة العراقية :
"البد ان نشٌر بأن المدٌنة الواحدة فً بداٌة نشوء العمارة فً وادي الرافدٌن القدٌم كانت
محاطة بأسوار وجدران تتخللها بوابات تكون لتقوٌة هذه الجدران بواسطة االبراج
المعروفة  .كما نعرف شٌوع االخذ بالمبدء العماري الذي ٌتمٌز بالطابع الدفاعً العسكري
وطابع المركزٌة فً السلطة على مجموعة معٌنة من االفراد وبضمنها المكان"(" )0أن
مفهوم سور المدٌنة فً وادي الرافدٌن ٌتوضح من اعتباره كتلة دفاعٌة ضد تحرشات المدن
االخرى وخاصة بدوافع أقتصادٌة بالدرجة االولى هذا أضافة الى ان السور ٌعطً مفهوم
المركزٌة و تفصل بوابات المدن الخارجٌة بٌن عالم المدٌنة الخارجً وبٌن عالم المدٌنة
الداخلً "( )2وعلى ماٌبدو ان "أقدم سور فً العالم ظهر فً مدٌنة أرٌحا بفلسطٌن وهو
سور ضخم حجري كان ٌحٌط بالموقع أجمعه وتم تشٌد هذا السور فً االلف الثامن قبل
المٌالد "(" )0وكشف التنقٌب عن سور فً موقع (تل الصوان )وان هذا السور شٌد فً
()4
منتصف االلف السادس قبل المٌالد وٌعتبر اقدم نظام دفاعً من نوعه فً بالد الرافدٌن"
"وٌعتبر السور المحٌط بمدٌنة الوركاء من اضخم االسوار فً السهل الرسوبً مع بداٌة
االلف الثالث قبل المٌالد ٌبلغ محٌطه زهاء ()8كم "( " )0أما االسوار التً كانت تحٌط
بمدٌنة بابل التً عززها الملك نبوخذ نصر الثانً تؤلف نظاما دفاعٌا الٌمكن التعوٌض عنه
()6
"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0ـ كاسان ـ مدام الٌنا ـ مفهوم الزمان والمكان فً وادي الرافدٌن القدٌم ـ ترجمة ولٌد الجادر ـ مجلة سومر  0800ـ المجلد  00ـ ص04
2ـ الجادر ـولٌد ـ المدٌنة والبناء فً وادي الرافدٌن ـ مجلة كلٌة االداب ـ جامعة بغداد ـ ملحق العدد  20ـ  0809ـ ص00
0ـ غربٌة ـ عز الدٌن ـ فلسطٌن تارٌخها وحضارتها ـ منشورات أتحاد المؤرخٌن العرب ـ بغداد  0890ـ ص04ـ 02
4ـ اوتس ـ دٌفٌد وجوان ـ نشوء الحضارة ـ ترجمة لطفً الخوري ـ دار الشؤون الثقافٌة ـ بغداد  0899ـ ص004
0ـ الدراجً ـ سعدي أبراهٌم ـ عمارة القالع وتخطٌطها فً شمالً العراق ـ رسالة ماجستر ـ كلٌة االداب ـ جامعة بغداد ـ  0890ـ
ص028
 6ـ كونتٌنو ـ جورج ـ الحٌاة الٌومٌة فً بالد بابل واشورـ ترجمة سلٌم طه التكرٌتً وبرهان عبد التكرٌتً ـ دار الحرٌة للطباعة ـ بغداد
0808ـ ص00
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وقد سورت مدن كثٌرة بالعراق القدٌم ومنها "مدٌنة الحضر التً سورت بأسوار كبٌرة أي
سور خارجً فضال عن السور الترابً وكذلك احٌطت المدٌنة بسور داخلً محكم "( )0أما
فً عصر الدولة االسالمٌة فقد نالت االسوار نصٌبها االكبر من االهتمام والحظوة فقد"
أعتبر ا لدٌن االسالمً بناء االسوار والحصون واالبراج والقالع من الوسائل التً تساعد
على حفظ النفس والمال والعرض وهً من مقاصد االسالم ومن هنا صنفها الفقهاء تصنٌفا ً
ٌضعها فً عداد البناء الواجب والسٌما أذا كانت الحاجة ملحة ألستخدامها فً الدفاع عن
حرمات المسلمٌن ووقفت علٌها االحباس لترمٌمها وتقوٌتها "( )2وهذا نجده واضح جدا فً
عمارة المدن العربٌة االسالمٌة فنالحظ اول خطوة بهذا االتجاه هً "بناء سور مدٌنة
الموصل وكان ٌحٌط بالمدٌنة فً سنة 60هـ ـ 694م "( )0وقد ذكر بحشل بأن "مدٌنة واسط
سورت بسورٌن فً زمن الحجاج بن ٌوسف الثقفً سنة 90هـ "( )4أما فً العصر العباسً
وفً سنة  040هـ " جعل الخلٌفة ابو جعفر المنصور لمدٌنة بغداد ثالثة اسوار وهم السور
االول والسور الثانً (السور االعظم) والسور الثالث "( )0أما فً العصرالعثمانً (عصر
بحثنا )فقد كانت المدن محاطة بأسوار محصنة ومحكمة حٌث ٌقول احد المؤرخٌن " كانت
مدن العراق فً العصر العثمانً كغٌرها من مدن الشرق محاطة بأسوار تحمٌها من
()6
الغزوات المتكررة وتطٌل فترة صمودها فً أثناء الحصارات والحروب"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0ـ القٌسً ـ منى عبد الكرٌم ـ أسوار المدن والقالع فً بادٌة الجزٌرة فً عصر ماقبل االسالم ـ دراسة عمارٌة ـ رسالة ماجستٌر ـ كلٌة
االداب ـ جامعة بغداد ـ 2119ـ ص02ـ00
2ـ عثمان ـ محمد عبد الستار ـ تحصٌن المدٌنة االسالمٌة ـ عالم المعرفة ـ الكوٌت ـ  0899ـ ص000
0ـ الصائغ ـ سلٌمان ـ تارٌخ الموصل ـ المطبعة السلفٌة ـ مصر ـ 0820ـ ط0ـ ص40
4ـ بحشل ـ أسلم بن سهل ـ تارٌخ واسط ـ تحقٌق كوركٌس عواد ـ مطبعة المعارف بغداد  0860ـص40
0ـ علً ـ فاروق محمد ـ االستحكامات الدفاعٌة فً تخطٌط المدن والعمارة العربٌة االسالمٌة فً العراق حتى نهاٌة العصر العباسً ـ
أطروحة دكتوراه ـ جامعة بغداد ـ 2116ـ ص00
6ـ روؤف ـ عماد عبد السالم ـ المدٌنة فً القرون المتأخرة ـ موسوعة المدٌنة والحٌاة المدنٌة ـ ج 0ـ بغداد  0899ـ ص44
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"أهتم العثمانٌون منذ أول عهدهم بالبالد فً القرن السادس عشر بتعزٌز تحصٌنات مدن
العراق وأسوارها فكانت مدٌنة بغداد من المدن المسورة "()0وقد شملت حركة التسوٌر مدنا
عراقٌة أخرى كانت قد تعرضت لهجمات االٌرانٌٌن وغٌرهم "فبنً سور لمدٌنة مندلً
وعمر سور مدٌنة الحلة وجدد سور ماردٌن وقد استحدث سور لمدٌنة الزبٌر الواقعة جنوب
البصرة على حافة البادٌة "()2كما سورت العدٌد من المدن فً تلك الحقبة "مثل مدٌنة
السماوة كانت من المدن المحاطة بسور كبٌر "()0كما زودت "مدٌنة كربالء بسور عظٌم
بنً بمادة الرهص "( )4وكان أٌضا "لمدٌنة الكوت سور ٌحٌط بها مبنً من مادة اللبن
والطٌن "( )0وعلى أكثر الظن أن الخطط العسكرٌة التً وضعها السالطٌن العثمانٌٌن
المتمثلة ببناءا السوار والقالع والحصون والثكنات العسكرٌة حول المدن العراقٌة ناتج من
تدهور االوضاع المتوترة فً العراق وذلك من خالل سٌطرة االٌرانٌٌن على بعض المدن
العراقٌة هذا من جهة وتمرد بعض القبائل العراقٌة على والة الدولة العثمانٌة لذلك "تكشف
أعمال السالطٌن العثمانٌٌن االوائل فً العراق عن ان نظرتهم الى المدٌنة العراقٌة تقوم
على اساس أنها لٌست أالحصنا ً أو قلعة مهمتها حفظ االراضً التابعة للسلطان " ()6البد من
االشارة بأن " االسوار بمفهومها العام واحدة من أسالٌب وأنماط التحصٌنات الدائمٌة
للمستوطنات على اختالف سعتها وأهمٌتها والسور بمعناه الوظٌفً والعماري عبارة عن
حاجز أصطناعً محكم البناء ٌشٌد حول المراكز السكنٌة أو أي مكان أخر ٌخشى علٌه
وٌراد حماٌته والحفاظ علٌه والسور بناء ٌرتفع عن مستوى سطح االرض المستوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0ـ جلبً ـ أولٌا ـ سٌاحتنامة سً (بغداد الجنة العامرة ) ـ ترجمة وتعلٌق محمد جمٌل الروزبٌانً ـ مطبعة المجمع العلمً العراقً ـ 0889
ـ ص401
2ـ رؤوف ـ عماد عبد السالم ـ المدٌنة العراقٌة ـ موسوعة حضارة العراق ـ ج 01ـ دار الحرٌة للطباعة ـ بغداد  0890ـ ص040
0ـ دهٌرب ـ عدنان سمٌر ـ السماوة بٌن أحتاللٌن ـ الطبعة االولى ـ  2118ـ ص8
4ـ رحلة ابو طالب خان الى العراق واوربا (0088م ـ 0204هـ )ـ ترجمة مصطفى جواد ـ مطبعة االٌمان ـ بغداد  0869ـ ص090
0ـ البكري ـ عادل ـ تارٌخ الكوت ـ مطبعة العانً ـ بغداد  0860ـ ص82
6ـ رؤوف ـ عماد عبد السالم ـ الحٌاة االجتماعٌة فً العراق أبان عهد الممالٌك (0001ـ  )0900م ـ رسالة دكتوراه غٌر منشورة ـ كلٌة
االداب جامعة القاهرة ـ  0806ـ ص06
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ٌتناسب أرتفاعه وحجمه وأمتداداته مع ارتفاعات مستوٌات ابنٌة المدٌنة وحجمها بحٌث
ظهرت االسوار كأحدى المعالم المهمة بالمدٌنة"( )0وأنطالقا ً من االهمٌة الكبرى لألمن الذي
ٌتوفر بتحصٌن المدٌنة االسالمٌة فقد " أعتبر السور من المعاٌٌر الحضارٌة التً تمٌز
المدن "( )2ونظن من خالل بناء هذا العدد من االسوار التً كانت تحٌط بالمدن العراقٌة
القدٌمة والمدن االسالمٌة والمدن العراقٌة فً العصر العثمانً فأننا نالحظ بأن السور كان
من العناصر العمارٌة المهمة جداً فً نشأة المدن وتحصٌنها حٌث نستطٌع ان نقول بأن
االسوار التً كانت تحٌط بالمدن فً العصر العثمانً ماهو االتقلٌد عماري كان موجود فً
المدن العراقٌة القدٌمة واالسالمٌة .
وهذا نجده واضح جدا فً العصر العثمانً حٌث ٌقول احد المؤرخٌن " اما فً العهد
العثمانً فقد بقٌت االسوار موضع أهتمام الوالة "( )0وجسدت حركة التسوٌر فً " سور
مدٌنة الموصل فً العهد العثمانً حٌث ٌبلغ طول السور زهاء 01كم وارتفاع  01متر
()4
وبثخن ٌبلغ 0متر"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0ـ المٌالً ـ رجوان فٌصل ـ القالع فً وسط وجنوب فً العراق عمارتها وتخطٌطها خالل فترة االحتالل العثمانً ـ رسالة ماجستٌر غٌر
منشورة ـ جامعة بغداد ـ كلٌة االداب ـ  2118ـ ص040
2ـ عثمان ـ محمد عبد الستار ـ المصدر السابق 0899ـ ص002
0ـ المٌالً ـ المصدر السابق ـ 2118ـ ص049
4ـ رؤوف ـ عماد عبد السالم ـ الموصل فً العهد العثمانً ـ مطبعة االداب ـ النجف  0801ـ ص401
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مراحل ترميم وتجديد السور:
ترتبط مراحل تجدٌد وترمٌم السور بالواقع السٌاسً فً مدٌنة الدٌوانٌة والمناطق المجاورة
لها وهذا الواقع ٌتمثل بعالقة الحكومة العثمانٌة مع القبائل والعشائر الموجودة فً المنطقة
هذا من جهة ومع ظهور وتنامً الحركة الوهابٌة وشن غاراتها على المدن العراقٌة من
جهة أخرى ....
أقدم أشارة جائت مفصحة عن أمر هذا السورهً "فً عهد الوالً العثمانً مصطفى باشا
دال طبان فً سنة( 0000ـ 0004هـ ـــ 0688ـ 0012م )"* حٌث قام هذا الوالً من أجل
أضعاف قوة الشٌخ سلمان بن عباس الخزاعً "أصدر عفواً عن القبائل ومنحهم االمان
وأمنهم على عٌالهم وأموالهم بهدف اضعاف قوة الشٌخ المذكور من أجل تعزٌز سلطة
الحكومة أمر بترمٌم سور الحسكة وأمر ان ٌحافظ على السور من تعدٌات القبائل علٌه
"( )0وحسب مانظن ان هذه المرحلة من الترمٌم والتجدٌد هً اول مرحلة مرت على سور
الحسكة كما ان الوالً المذكور زود السور بهذه المرحلة من الترمٌم بـ " أربع قطع من
مدافع الهاون المسماة خمٌرة وبالمٌز وأعد كل ماٌقتضً من أالت وأدوات وهٌأ اللوازم من
صغٌرة وكبٌرة لهذا الغرض وأعطى االوامر لمن ٌهمه "( )2وٌظن أنها مرحلة جٌدة من
التجدٌد والترمٌم فقد ٌكون السور بهذا الوقت أضٌفت له عناصر عمارٌة مثل االبراج
والشرفات والدعامات التً تسند السور من الداخل .أما بالنسبة لمرحلة التجدٌد الثانٌة فهً
()0
تكون ضمن مدة حكم "الوالً حسن باشا سنة 0000هـ 0010م "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*

نظن بأن تارٌخ بناء السور أقدم من هذا التارٌخ ألن تمصٌر مدٌنة الحسكة كان أقدم من هذا بكثٌر وخصوصا أذا ما عرفنا بأن مدٌنة

الحسكة فً أول أمرها كانت حصنا ً عسكرٌا ًوالبد لهذا الحصن من سور ٌحمٌه فقد تكون هنا بداٌة أنشاء السور ولٌس فً عهد الوالً
مصطفى دال طبان لمزٌد من التفاصٌل عن هذا الوالً ٌنظر (الورد ـ باقر ـ المصدر السابق  0894ـ ص) 202
0ـ الرٌشاوي ـ متعب خلف ـ أمارة الخزاعل فً العراق ـ دار الضٌاء للطباعة ـ التجف االشرف ـ ط 0ـ  2118ـ ص06
2ـ العزاوي ـ عباس ـ تارٌخ العراق بٌن احتاللٌن ـ شركة التجارة للطباعة المحدودة ـ بغداد  0800ـ ج 0ـ ص046
0ـ علً ـ علً شاكر ـ العراق فً العهد العثمانً 0609ـ 0001م دراسة فً احواله السٌاسٌة ـ مطبعة الشعب ـ ط0ـ 0894ـ ص018
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" فقد جرد حملة عسكرٌة كبٌرة على الشٌخ سلمان بن عباس الخزاعً الذي أتخذ من
الحسكة مقراً له بعد أن طرد الموظفٌن االتراك منها وبدأ ٌهاجم القوافل التجارٌة ولما
وصلت أخبار حملة الوزٌر حسن باشا العسكرٌة الى الحسكة أنسحبت خزاعة من الحسكة
وتحصنوا فً السماوة "( )0حٌث امر الوزٌر حسن باشا فً نفس السنة أي سنة 0000هـ ـ
0010م " بنقل االطواب (المدافع) الى سور الحسكة ألجل حماٌته وأٌضا ً أمر هذا الوزٌر
بترمٌمه ومن أن ٌحافظ علٌه خشٌة هجوم سلمان الخزاعً وصولته " ( )2لقد قام هذا
الوزٌر بتجدٌد وترمٌم السور وتزوٌده بالمدافع وهذا الترمٌم جاء بعد ان عبث الشٌخ سلمان
بجدران السور وجعل فٌه ثغرات وربما قام الشٌخ المذكور بنقل مواد بنائٌة من السور الى
أبنٌة أخرى تعود له فقد جاء هذا التجدٌد لسد الثغرات الموجودة فً السور وبناء االجزاء
المتصدعة منه وأضافة أرتفاعات أخرى للسور لكً ٌصبح أكثر مناعة ومما الشك فٌه ان
الوزٌر قام بعمل أماكن مخصصة فً السور لوضع المدفع علٌه كالحجرات التً تعلو
االبراج وتفتح فٌها فتحات لرمً قنابل المدافع منها والنعلم مادة البناء التً أستخدمت فً
ترمٌم السور فً هذه المرحلة ولكننا نظن بأنها كانت من االجر والطٌن ..
أما بالنسبة للمرحلة الثالثة من التجدٌد فقد ورد " أن الوالً سلٌمان باشا أبو لٌلة المملوكً
بلغ الحسكة والدٌوانٌة ونصب خٌامه على نهر الفرات "( )0توجه الوالً الى الحسكة فً
سنة 0000هـ ـ 0008م " وأمن طرقاتها وحصنها من جمٌع جهاتها "( )4وهذا مأكده السٌد
حمود الساعدي عندما ٌ قول مانصه " سلٌمان باشا ابولٌلة أجرى بعض االصالحات فً
()0
الحسكة لٌصلح منها بعض شؤونها وعندما دخل الدٌوانٌة حصنها من جمٌع جهاتها "
وعلى ماٌبدو ان هذه المرحلة من التجدٌد والترمٌم كانت كبٌرة حٌث اضٌفت لهذا السور
بعض االبراج الكبٌرة وعددها ربما اثنٌن فقط اضافة الى ذلك فقد ٌكون السور رمم وحصنً
من جمٌع جهاته فً هذه المرحلة ولكننا النعلم على وجه الخصوص كٌفٌة شكل هذا الترمٌم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0ـ الرٌشاوي ـ متعب ـ المصدر السابق ـ 2118ـ ص90
2ـ الساعدي ـ حمود ـ الدٌوانٌة أو الحسكة قدٌما ً وحاكمها علً أغا ـ مجلة الرسالة ـ السنة االولى ـ العدد 2ـ أب  0869ـ ص26
0ـ الكركوكلً ـ رسول حاوي ـ دوحة الوزراء ـ ترجمة موسى كاظم نورس ـ مطبعة أمٌر قم ـ ط 0ـ ص004
4ـ السوٌدي ـ عبد الرحمن ـ المصدر السابق ـ  2110ـ ص429
0ـ الساعدي ـ حمود ـ المصدر السابق ـ  0881ـ ص046
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وهذه المرحلة من الترمٌم قد تتطابق مع ماذكره المرحوم وداي العطٌة حٌنما قال "كان
الجانب الشرقً محاط بسور ٌلتقً طرفاه بنهر الفرات وكان النهر حاجزا طبٌعٌا ً ٌصد
غارات خزاعة على البلدة فً ذلك الوقت وكان للسور فً هذا الوقت برجان (مفتوالن)
أحدهما فً الجهة الشرقٌة وثانٌهما فً الجهة الغربٌة "( )0وقد ٌكون حال السور فً هذه
الفترة هو نفس مرحلة ترمٌم وتجدٌد الوالً سلٌمان ابو لٌلة  ...أما بالنسبة للمرحلة الرابعة
من الترمٌم فهً على ماٌبدو فً زمن الوالً سلٌمان باشا الكبٌر " على الرغم من القسوة
ال تً اتبعها سلٌمان باشا الكبٌر فً قمع ثورات عشائر الخزاعل والتبدٌالت التً أجرها فً
زعامتها أال أن ذلك لم ٌمنع هذه العشائر من الخروج على سلطته فً العراق فً السنوات(
0080ـ 0080ـ 0080ـ0910م) وقد كانت أستجابة هذا الوالً لهذا التحدي سرٌعة
وقاسٌة أذا أمر بالمدفعٌة بالمسٌر لضرب الخزاعل بقوة "( )2وٌوصف هذا الوالً بأنه "
ٌحب العمارة العسكرٌة والحربٌة حٌث بنى العدٌد من القالع والحصون والقناطر وعمر
الكثٌر من أسوار المدن العراقٌة وكان كثٌراً ماٌؤكد على الباب العالً فً أسطنبول على
ترمٌم القالع واالسوار "( )0وهذا مأكده الكثٌر من المؤلفٌن على حب هذا الوالً للعمارة
الحربٌة حٌث ٌقولون بهذا الخصوص مانصه" فقد استطاع بعض الوالة العثمانٌٌن مثل
سلٌمان باشا الكبٌر القٌام بجملة من االعمال واالصالحات العمرانٌة فقد عمر سور بغداد
وبنى قالعا فً كوت االمارة ومخازن للغالل فً انحاء بدرة وجصان ورمم سور مندلً
كما رمم سور البصرة وكذلك سور الحلة واحدث سورا لماردٌن "( )4واالمر نفسه واضح
جداً عندما ٌقول أحد الباحثٌن الكبار بأن سلٌمان باشا الكبٌر " هو الذي بنى سور مدٌنة
النجف سنة 0210هـ ـ 0099م "( )0فكٌف النظن بأن الوالً سلٌمان باشا الكبٌر هو احد
مجددي ومرممً سور مدٌنة الدٌوانٌة ونحن على علم بأنه شن عدة حمالت عسكرٌة على
الخزاعل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0ـ العطٌة ـ وداي ـ تارٌخ الدٌوانٌة قدٌما ً وحدٌثأ ـ مطبعة شرٌعت ـ أٌران ـ منشورات المكتبة الحٌدرٌة ـ النجف ـ ص 04ـ 00
2ـ االنصاري ـ تنٌن صادق ـ العراق فً عهد الوالً سلٌمان باشا الكبٌر 0091ـ 0912م ـ دراسة سٌاسٌة ـ رسالة ماجستٌر ـ جامعة
البصرة ـ  0889ـ ص40
0ـ المٌالً ـ رجوان ـ المصدر السابق ـ 2118ـ ص01ـ 00
4ـ نورس ـ عالء موسى ـ حكم الممالٌك فً العراق  0001ـ 0900م ـ دار الحرٌة للطباعة ـ بغداد  0800ـ ص000ـ 009
0ـ الحكٌم ـ حسن عٌسى ـ أسوار مدٌنة النجف االشرف ـ مجلة سومر ـ الجزء االول والثانً ـ المجلد الثامن والثالثون ـ 0892ـ ص200
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المستوطنٌن فً انحاء هذه المدٌنة واتخاذها قاعدة لضرب القوات الحكومٌة التً بدأت من
سنة 0080الى  0912م وهً سنة أنتهاء حكمه فً العراق هذا من جانب ومن جانب اخر
هو ترمٌم سور مدٌنة الحلة ومدٌنة النجف القرٌبتٌن من مدٌنة الدٌوانٌة من قبل هذا الوالً
 ...وظننا هذا ٌأتً متطابق جداً مع ما جاء به صاحب كتاب اوراق من ذاكرة مدٌنة
الدٌوانٌة عندما ٌقول " فً عام 0912م برزت مدٌنة الدٌوانٌة كبلدة ذات سور ٌمتد من
ضفتً الفرات " * وعلى ماٌبدو ان سور الدٌوانٌة فً هذا التارٌخ شمله تجدٌد الوالً
المذكور كما هو الحال فً تجدٌده لسور الحلة والنجف والبصرة و بغداد فً نفس الفترة
تقرٌبا ً..
والمرحلة الخامسة من تجدٌد وترمٌم سور الدٌوانٌة جائت تحدٌداً فً سنة 0901م ـ 0260
هـ عندما أرتحل أهل مدٌنة الدٌوانٌة من الجانب الغربً الى الجانب الشرقً بعد أن " هجم
كرٌدي ال ذرب رئٌس خزاعة على قالع الحكومة العثمانٌة الواقعة فً جانبها الغربً
وأستولى علٌها وأخذ االطواب والمدافع والمعدات الحربٌة وسلب االهلٌٌن وذكر انه لم ٌبق
بعد هذا التارٌخ فً الجانب الغربً أحد ألن غارات الخزاعل وال شبل دامت على الجانب
()0
الغربً وبقً أهل الجانب الشرقً قابعٌن داخل سورهم حتى سنة 0900مـ 0204هـ "
وٌذكر بهذا الصدد احد الباحثٌن فٌقول مانصه " كانت مدٌنة الدٌوانٌة بسورها فً الجانب
الشرقً تتحصن من هجمات خزاعة وال شبل " ( )2وٌشٌر السٌد زهٌر كاظم عبود الى هذا
فٌقول " نزح جمٌع سكان الدٌوانٌة الغربٌٌن الى الجانب الشرقً تاركٌن دورهم القدٌمة
فسورو البلدة لتحمٌهم من غارات القبائل وشرورها وأتخذوا من أبناء عشٌرة االكرع
()0
حراسا وأوكلوا لهم حراسة البلدة الولٌدة ودورها وأسواقها وخاناتها لقاء أجر معلوم "
ٌتضح من هذا النص أي عبارة (البلدة الولٌدة ) بأن السكان النازحٌن من الجانب الغربً
الى الجانب الشرقً قاموا بعدة إصالحات داخل المدٌنة ومن أبرزها هو ترمٌم وتجدٌد
السور وذلك لحاجتهم الماسة الٌه وتشٌر أحدى المصادر المطلعة على تارٌخ مدٌنة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*

على أكثر الظن بأن السور فً هذا التارٌخ ظهر بحلته الجدٌدة مما أدى الى ان تبرز المدٌنة بسورها المرمم والمجدد بشكل مختلف عن

سابقه وذلك ألن السور أقدم من تجدٌد وترمٌم هذا التارٌخ أي 0912م ولمزٌد من التفاصٌل عن هذا التجدٌد ٌنظر ( عبود ـ زهٌر كاظم ـ
أوراق من ذاكرة مدٌنة الدٌوانٌة ـ دار الضٌاء للطباعة ـ النجف االشرف ـ  2119ـ ص) 029
0ـ مهرجان القادسٌة ـ المصدر السابق ـ 0890ـ ص66
2ـ غركان ـ رحمن ـ فً الدٌوانٌة الماء ٌلد أالمكنة ـ مجلة الدٌوانٌة ـ العدد  4ـ  2102ـ ص22ـ 20
0ـ عبود ـ المصدر السابق ـ  2119ـ ص029
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الدٌوانٌة بهذا الخصوص فقالت مانصه " عندما أنتقل أهالً الدٌوانٌة من الجانب الغربً
الى الجانب الشرقً منه عام ()0901م جدد سور الجانب الشرقً عندما كانت الحسكة
قائمة قبل أندثارها " ( )0من خالل هذه االشارة واالشارات التً سبقتها ٌتبٌن بأن سور
مدٌنة الدٌوانٌة قد تعرض الى مرحلة أصالح وتجدٌد مهمة جداً من قبل االهالً عند
نزوحهم الى الجانب الشرقً والبد أن ٌكون البناء فً هذا السور من االجر والجص
وتحضٌر كل مستلزمات التحصٌن الكافٌة مثل تجدٌد االبراج وهٌكل الجدران من الداخل
والخارج ومع تقدم فن عمارة التحصٌن بهذا التارٌخ فقد أضٌف لهذا السور عدد من االبراج
الدفاعٌة ومن المحتمل قد تكون دائرٌة الشكل وهذا الشكل الشائع فً عمارة االبراج فً
العصر العثمانً وتدعمها الفتحات الشاقولٌة (المزاغل ) وكذلك أحكام بوابة السور ومدخله
بالتحصٌنات الالزمة لذلك ....
المرحلة السادسة واالخٌرة من مراحل التجدٌد فتعتبر من أكبر وأوسع مراحل التجدٌد التً
مرت على سور الدٌوانٌة وقد تمت هذه المرحلة من الترمٌم فً عام 0800م أي عند سقوط
مدٌنة بغداد بٌد القوات البرٌطانٌة وقد تضاربت االراء فً شأن هذا التجدٌد والترمٌم فأن
بعض المصادر تذكر بأن القوات البرٌطانٌة حٌن دخلت الى الدٌوانٌة قامت بأجراء هذا
التجدٌد وبهذا الصدد ٌذكر احد المؤرخٌن مانصه " الشك بأن االنكلٌز عند أستعمارهم
الدٌوانٌة قد أعادوا ماتهدم من سور المدٌنة وذلك لٌكون رادعا ً لقبائل الدٌوانٌة بعد أن ذاقوا
منهم االمرٌن أبان ثورة العشرٌن "( )2ومما ٌؤكد هذا الرأي أحد المؤرخٌن فٌقول مانصه
"أصدر الحاكم السٌاسً (دٌلً) أمره فً أن ٌنزل الخٌال عن ظهر جواده قبل أن ٌبلغ سور
مدٌنة الدٌوانٌة بـ ( )211متر فٌدخل المدٌنة وهو ٌقود فرسه بٌده "( )0ومن هذٌن النصٌن
نفهم بأن القوات البرٌطانٌة وعلى رأسهم الطاغٌة (دٌلً) كانوا ٌولون السور أهتمام خاص
وٌعتبر لدٌهم نقطة خروج ودخول  .أما الرأي االخر فٌذكر بأن أهالً مدٌنة الدٌوانٌة قاموا
بترمٌم سور مدٌنتهم حٌث تتحدث المصادر بأسهاب عن هذا الترمٌم فٌقول أحد الكتاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0ـ الزٌادي ـ محمد صالح ـ قراءة أولٌة فً الحسكة نشأتها وعالقتها بالسلطات العثمانٌة 0010ـ 0921م ـ مجلة القادسٌة للعلوم االنسانٌة ـ
المجلد 00ـ العدد0ـ 2لسنة 2119ـ ص029
2ـ القطان ـ عبد الكرٌم ـ مذكرات من جنوب العراق من الطفولة الى المنفى ـ دار الساقً ـ بٌروت ـط 0ـ  2110ـ ص000
 0ـ مذكرات السٌد محمد علً كمال الدٌن ـ من رجال ثورة العشرٌن العراقٌة ـ تقدٌم وتحقٌق كامل سلمان الجبوري ـ مطبعة دار الثقافة ـ
بغداد  0890ـ ص001ـ 000
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" أما أهالً الدٌوانٌة لم ٌقفوا مكتوفً االٌدي أمام حالة عدم االستقرار التً حلت بمدٌنتهم
فتولى شباب البلدة الحفاظ على االمن والنظام فأستولوا على السالح والمعدات الحربٌة
وقسموها فٌما بٌنهم وجددوا بناء المتهدم من السور وأقاموا علٌه ستة أبراج وكان ٌقودهم
الرئٌس العام فً البلدة محمد ال حاج محٌسن بن كور علً "( )0وبهذه المرحلة من تجدٌد
السور ٌذكر الدكتور علً الوردي مانصه "أما أهالً الدٌوانٌة فقد أسرعوا فجددو بناء
االجزاء المتداعٌة من سور البلدة أستعداداً للطوارئ وأقاموا علٌه ستة (مفاتٌل) أي
أبراج"( )2وٌطنب مفتً مدٌنة الدٌوانٌة السٌد الواعظ بهذا الشأن فٌقول مانصه "قام أهالً
الدٌوانٌة بترمٌم سور مدٌنة الدٌوانٌة من جوانب المدٌنة االربعة وبنو علٌة ستة قالع واحدة
منها غربً الدٌوانٌة فً الثكنة العسكرٌة وأودعوا حفظها للجند الموجود هناك"( )0اما
بالنسبة للقالع و االبراج االخرى المقامة على السور فأن البرج الثانً ٌقع "بالركن المقابل
لطرٌق ابً الفضل وهذا أمام ٌزعمون الشٌعة أنه من ابناء موسى بن جعفر الكاظم الذي
ٌبعد عن الدٌوانٌة مٌل واحد من جهة الغرب الشمالً "( " )4أما بالنسبة للبرج الثالث فٌتخلل
السور من جهة باب الدغارة وٌقع شمال البلدة والبرج الرابع ٌقع فً الموقع المقابل لبلدة
الفوار والخامس فً باب الفوار وكالهما فً شرقً البلدة "( )0والبرج السادس الذي ٌدعم
السور فٌكون "عند النهر من جهة الشرق وأودعو حفضها لهم وللضابطٌة فكان ٌحرسه لٌال
()6
عشرة أشخاص من االهالً وعشرة من الضابطٌة "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0ـ الدوري ـ أسامة عبد الرحمن ـ الدٌوانٌة فً سنوات االحتالل البرٌطانً فً 0800ـ  0821ـ مجلة القادسٌة ـ مجلة علمٌة تصدرها
جامعة القادسٌة ـ مجلد  2ـ العدد  4ـ  2112ـ ص218
2ـ الوردي ـ علً ـ لمحات أجتماعٌة من تارٌخ العراق الحدٌث ـ مطبعة الشعب ـ بغداد  0804ـ ج 4ـ 008
0ـ الواعظ ـ مصطفى نور الدٌن ـ الروض االزهر فً تراجم أل جعفر 0091ـ 0069هـ 0066 /ـ 0849م ـ مطبعة أالتحاد ـ الموصل
 0849ـ ص400
4ـ الواعظ ـ المصدر نفسه ـ ص400
0ـ العطٌة ـ المصدر السابق ـ ص040
6ـ الواعظ ـ المصدر السابق ـ 0849ـ ص400
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ومن خالل هذا التجدٌد والترمٌم لسور الدٌوانٌة تبٌن أنها تجدٌدة كبٌرة حٌث أضٌف للسور
( ) 6ابراج كبٌرة حتى أن بعض المؤرخٌن ٌطلقون علٌها قالع وذلك لكبر حجمها وأرتفاع
جدرانها وسمكها وكذلك وزعت هذه االبراج على كافة جوانب السور وسمٌت البعض منها
بأسماء مدن أخرى فً نفس أتجاه هذه المدن مثل مدٌنة الدغارة والفوار هذه داللة على كبر
هذٌن المدٌنتٌن
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وصف السور:
كان لمدٌنة الدٌوانٌة فً العهد العثمانً كما أسلفنا سور ٌحٌط بالجانب الشرقً فقط من
جمٌع جهاته حٌث ٌبلغ طول السور الكلً حوالً ( )2كم تتوزع بالشكل التالً ٌبلغ طول
الضلع الشمالً  401متر أما بالنسبة للضلع الجنوبً ٌبلغ طوله حوالً  041متر أما
الضلع الشرقً وهو الضلع الكبٌر والرئٌسً من أضالع السور الثالثة ألنه ٌربط الضلع
الشمالً بالجنوبً حٌث ٌبلغ طوله حوالً 0190متر وهذا الضلع من جهة شارع علوة
االسماك القدٌمة .
أما بالنسبة الى جهة النهر فهً من غٌر سور حٌث ٌعتبر النهر بمثابة عائق طبٌعً ٌحمً
سكان المدٌنة من االعتداءات الخارجٌة وٌبلغ طول هذا الجانب  0116متر والبد من
االشارة بأن السور بكل اضالعه "بنً بمادة االجر والطٌن "( )0ومادة الطٌن هً المادة
الرابطة بٌن صفوف وطبقات االجر ومع مرور الوقت وتكرار مراحل الترمٌم أستبدلت
مادة الطٌن بمادة الجص فأصبح السور مبنً من مادة االجر والجص ٌنظر(الشكل ـ )0
وٌبلغ أرتفاع السور تقرٌبا ً ( )0حٌث نظن بأن سور مدٌنة الدٌوانٌة لم ٌكن من االسوار
المرتفعة والعالٌة *وٌبلغ سمك السور تقرٌبا ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0ـ مهرجان القادسٌة ـ المصدر السابق ـ  0896ـ ص40

*

النملك قٌاسات دقٌقة عن أرتفاعات هذا السور ألنه مندثر تماما ً فً الوقت الحاضر هذا من جانب ومن جانب أخر الكثٌر من المختصٌن

بعمارة العصر العثمانً ٌقولون " مع أستخدام اسلحة متطورة فً العصر العثمانً أخذت مالمح العمارة الحربٌة تتواءم وهذا التطور
الجدٌد فً التسلٌح عكس ماكان علٌه الحال فً العصور السابقة فاصبحت أرتفاعات أالسوار واالبراج اقل بكثٌر بعد أن أصبح فً استطاعة
أالت الحرب الحدٌثة هدم الحصون واالسوار المرتفعة مهما بلغت من االرتفاع والضخامة ومع بداٌة القرن 01هـ 06 /م أنتشرت
المدفعٌة وأتقن فنها فً فرنسا وتركٌا ولهذا أثر كبٌر على التحصٌنات التً جرت العادة لحماٌة المدن بها فلم تعد االسوار العالٌة قادرة
على تحمل ضربات المدفعٌة وكان البد من تقوٌة هذه الجدران بمٌل كثٌف من الرمال وأمعانا فً حماٌة االسوار خفضت أرتفاعاتها
لحجبها قدر االمكان عن متناول العدو ومدفغٌته لمزٌد من التفاصٌل عن التطور الذي حصل على االسوار فً العصر العثمانً ٌنظر (
عثمان ـ محمد عبد الستار ـ المصدر السابق ـ  0899ـ ص044ـ ) 040
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( )2متر * وٌنقل لنا أحد الباحثٌن فٌقول مانصه "ٌمتد سور الدٌوانٌة من شمال البلدة فً
موضع هو الٌوم مدٌرٌة التربٌة فً المحافظة لٌمتد شرقا ً فً نصف دائرة تتوسطها بوابة
فً وسطه فً الجانب الشرقً هً باب الدغارة فً موضع هو أالن أخر سوق التجار
الكبٌر ومن ملك ٌعود أالن الى ورثة الحاج صالل فاضل الموح ثم ٌنعطف نحو الجنوب
الشرقً لٌنتهً عند النهر فً موضع مستشفى الدٌوانٌة الجمهوري القدٌم "( )0وعلى أكثر
الظن أن السور ٌمتد من بٌت سٌد عباس الزاملً القرٌب من مدٌرٌة التربٌة الحالٌة وٌأخذ
طوالً الى منطقة السوق أي بأتجاه قصر الحرٌة الٌوم ثم ٌنعطف على شكل نصف دائرة
الى شارع علوة االسماك القدٌمة وٌستمر السور بأالمتداد حتى ٌصل الى نقطة هً الٌوم
فتحة سوق التجار من جهة شارع علوة االسماك وبهذا المكان ٌقع مدخل السور الوحٌد وهو
مدخل محصن أنظر (مجسم ـ )0وهذا ماوصفه شاهد عٌان فقال مانصه " كان على جانبً
بوابة السور غرفتان كبٌرتان البد أنهما كانتا مخصصتٌن للحراسة "( )2ومن المحتمل بأن
هذا المدخل كان معمول وفق نظام البوابات والمداخل المزور َة(المنكسرة) **
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*

لقد كانت االسوار فً العهد العثمانً تقوى بمٌل كثٌف من الرمال ومن ثم تغلف هذه االسوار بمادة االجر المهندم وٌطلى بطبقة من

الجص ثم توضع بداخله أنواع من االجر الغٌر مهندم الذي ٌسمى (الرهص) هً الصخور المتراصة بعضها البعض لكً ٌكون السور
سمٌك وٌتحمل ضربات المدافع وهذا ما شاهدته بأم عٌنً بالمقطع المتبقً حالٌا ً من سور مدٌنة النجف ولربما ٌكون سور الدٌوانٌة نفس
القٌاسات واالبعاد وخصوصا أذا ماعرفنا بأنهم من نفس العصر
0ـ عبود ـ المصدر السابق ـ  2119ـ ص000ـ 029
2ـ القطان ـ عبد الكرٌم ـ المصدر السابق ـ  2110ـ ص002

**

ذكر شاهد عٌان بأن هذا المدخل هو الجزء االخٌر الذي بقى عامراً من أجزاء السور حتى سنة  0840ووصفه بأنه كان كالجبل لعلو

بنائه وضخامته وكمٌة مواد البناء الذي وضعت فٌه من االجر والجص والطٌن وأن الباب الذي كان ٌغلق هذا المدخل فانه معمول من مادة
الخشب السمٌك ومغطى بصفائح من الحدٌد تثبت بواسطة مسامٌر كبٌرة الحجم ذات رؤوس دائرٌة الشكل أخذت هذه المعلومات من السٌد
محً السٌد عصفور من موالٌد الدٌوانٌة فً عام  0820وذلك فً لقاء معه فً بٌته المصادف . 2102/0/20
وأن هذا النوع من المداخل المزور ِة ٌجعل المهاجم على المدٌنة ٌنحرف كلٌا بزاوٌة قائمة مماٌعطً فرصة كبٌرة للمدافعٌن من توجٌة
ضربات قوٌة للمهاجمٌن علما ً أنها ظاهرة عمارٌة موجودة بالعراق القدٌم واالسالمً وأٌضا ً موجودة فً عمائر العصر العثمانً كما هو
الحال فً مدخل قلعة ذرب فً قضاء غماس ٌنظر (الشٌخ ـ علً ـ قلعة الخزاعل ـ مجلة كلٌة االداب ـ جامعة القادسٌة ـ المجلد 00ـ العدد0
ـ  2119ـص)08
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وٌستمر السور بأالمتداد ضمن حدود شارع علوة االسماك (شارع المواكب الٌوم) الى أن
ٌصل السور الى تقاطع شارع التاٌرات الٌوم ثم ٌنعطف بأالمتداد الى أن ٌصل الى منطقة
الكرفت الٌوم ومن ثم ٌواصل أمتداده الى ان ٌصل الى النهر فً نقطة هً الٌوم بالقرب من
مدٌرٌة كهرباء الدٌوانٌة وجسر االبطال الخمسة .
أضافة الى ذلك فأن هذا السور كان مدعم بأبراج عددها ستة االول منها ٌقع فً الثكنة
العسكرٌة من جهة النهر أنظر (مجسم ـ  )2والبرج الثانً ٌقع فً ركن السور المقابل لمرقد
أبو الفضل وٌقع شمال غربً المدٌنة وتحدٌداً قرب قصر الحرٌة الٌوم ومن مكان هذا البرج
كانت أرض فضاء وفارغة حٌث ٌقول أحد الباحثٌن بهذا الصدد مانصه " كانت بجوار
السور الشمالً للمدٌنة ساحة وفضاء ٌختاره الناس فً المدٌنة لألحتفال بالعٌد "( )0وكذلك
ٌصف هذا الجانب من السور السٌد القطان فٌقول مانصه " كان الفضاء الممتد مابعد سور
المدٌنة ومزار ابو الفضل متنفسا ً ألهل المدٌنة (مجسم ـ  )2( " )0أما البرج الثالث على باب
الدغارة والبرج الرابع على الجهة المقابلة للفوار والخامس على باب الفوار وكالهما شرقً
البلدة والسادس عند جهة الجنوب الشرقً للبلدة وٌكون مكانه الٌوم على حافة النهر قرب
مدٌرٌة الكهرباء وجسر االبطال الخمسة * أما عن شكل هذه االبراج التً تدعم السور
فنظن بأنها كانت دائرٌة الشكل مقارنتا ً مع االبراج الموجودة على العمائر واالسوار التً
تعو د الى العصر العثمانً حٌث ٌقول أحد أالثارٌٌن المختصٌن مانصه " أن أسوار المدن
العراقٌة التً بنٌت فً العهد العثمانً كانت مزودة بأالبراج الدائرٌة الشكل كما هو الحال
فً أبراج سور مدٌنة البصرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0ـ التمٌمً ـ صادق ـ أول الزمان مذكرات صبً من مدٌنة عراقٌة ـ مطبعة المعتز ـ عمان ـ ط 0ـ  2101ـ ص06
2ـ القطان ـ المصدر السابق ـ  2110ـ ص041

*

نظن بأن هذا البرج هو أكثر االبراج حصانة و أرتفاع فً البناء من بقٌة االبراج ألنه ٌقع بالجهة المقابلة لتواجد وسكن قبٌلة الخزاعل فً

الجهة المقابلة له حٌث توجد هناك منشأت الخزاعل العمارٌة منها القلعة والدٌوانٌة ( المضٌف) وأستٌطان الخزاعل فً تلك الفترة هو
(مكان الفرفة العسكرٌة االولى الٌوم) مما ٌعطً هذا البرج أهمٌة خاصة هً مراقبة تحركات الخصم والدفاع عن المدٌنة من تلك الجهة
فً حالة تعرضها للهجوم من قبل االعداء
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وكذلك سور مدٌنة الموصل الذي كان مزود بأبراج دائرٌة الشكل "( )0ومما الشك فٌه بأن
هذه االبراج الموجودة فً سور مدٌنة الدٌوانٌة كانت مزودة بأستحكامات دفاعٌة كالمزاغل
التً ٌرمى منها بالبنادق وعلى ماٌبدو أنها كانت على شكل حناٌا عرٌضة وكبٌرة ذات
عقود مدببة من الداخل وتكون ضٌقة من الخارج لكً تجعل المدافعٌن ٌصٌبون الهدف
بسهولة كبٌرة وهذا العنصر العماري (المزغل) كان موجوداً فً عمارة العراق القدٌم
واالسالمً لذلك فالغرابة أن نجده منفذ على أبراج سور مدٌنة الدٌوانٌة وعلى أكثر الظن
أن أبراج سور مدٌنة الدٌوانٌة كانت تحتوي على فتحات كبٌرة الحجم تستعمل لمد رقبة
المدافع علما ً بأن سور الدٌوانٌة كان " مزود بالمدافع التركٌة الصنع التً جلبها من
أسطنبول الوزٌر مصطفى باشا "( )2أضافة الى ذلك فأن هذه االبراج لها وظٌفة أنشائٌة
أخرى هً دعم البناء وتقوٌة جدرانه كما ان لها وظٌفة جمالٌة فً البناء كما النعلم هل أن
هذه االبراج كانت من طابق واحد او من طابقٌن والبد لهذا السور واالبراج كانتا مزودتان
بالشرفات (عرائس السماء )التً بدورها تعطً السور واالبراج صفة جمالٌة وعسكرٌة
ودفاعٌة وكذلك البد من االشارة الى الدعامات التً كانت تدعم السور واالبراج حٌث ٌظهر
ذلك واضحا ً فً سور الدٌوانٌة انظر (الشكل ـ  )0مماٌعطً السور قوة ومنعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0ـ الدراجً ـ سعدي ـ تحصٌنات مدٌنة النجف دراسة عمارٌة ألسوارها ـ العمارة العربٌة قبل االسالم وأثرها بعد االسالم ـ مركز أحٌاء
التراث العلمً العربً ـ بغداد ـ  0881ـص000
2ـ العزاوي ـ عباس ـ المصدر السابق ـ  0800ـ ج0ـ ص046
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المنشأت العمارية داخل سور المدينة:
ٌضم سور المدٌنة بٌن أضالعه الثالثة والرابع النهر الكثٌر من أالزقة الضٌقة والدور
ال صغٌرة والمحالت مثل محلة السراي ومحلة الجدٌدة ومحلة السوق وبهذا الصدد ٌذكر
الحاج وداي العطٌة مانصه " كان فً الجانب الشرقً أربعمائة دار " ( )0وعلى ماٌبدو أنها
مقسمة منها دور الطائفة المسلمة والطائفة الٌهودٌة والطائفة المسٌحٌة " أما جوامع المدٌنة
فهً أربعة أالول ٌقع فً محلة السوق أنشأته الحكومة العثمانٌة والثانً جامع السوق بناه
الحاج حسن بن جابر الجناحً أحد تجار المدٌنة سنة 0900م وقد جدده اهل البلدة والثالث
جامع السٌد محمد بن السٌد علً فؤاد الحسنً وموقعه فً محلة الجدٌدة الواقع على شارع
النهر وقد بنً فً سنة0909م والجامع الرابع جامع الحاج حمادي أرولً الواقع فً محلة
السوق قام ببنائه الحاج حمادي " ( )2اما الحمامات فتوجد فٌها ثالث أالول منها الحمام
الواقع فً محلة السراي والثانً فً محلة السوق وقد أندرسا ولم ٌبقى لهما أثر الٌوم
والثالث الٌزال موجوداً وعامراً الى حداً ما * أما المدارس التً تقع داخل حدود السور فهً
()0
واحدة تسمى " المدرسة الرشدٌة التً بنٌت من قبل الحكومة العثمانٌة فً سنة 0988م "
وكان التعلٌم بهذه المدرسة باللغة العثمانٌة ومكانها الٌوم على النهر وتحدٌداً فً موقع
كازٌنو الراٌة الٌوم وبقٌت الدٌوانٌة من غٌر مدارس عربٌة حتى سنة 0818م حٌث ظهر
أهالً الدٌوانٌة ٌطالبون السلطات العثمانٌة ٌرٌدون فتح مدارس باللغة العربٌة وهذا مأكدته
جرٌدة الرقٌب فً عددها الرابع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0ـ العطٌة ـ وداي ـ المصدر السابق ـ ص00
2ـ العطٌة ـ وداي ـ المصدر نفسه ـ ص06

*

ٌقال أن هذا الحمام بنً من قبل بٌت ألبو عبدهللا أحد بٌوت الدٌوانٌة القدٌمة والحمام ما الزال موجوداً وهو مبنً وفق الطراز العثمانً

الجمٌل فً بناء الحمامات العثمانٌة ومادة بنائه االجر والجص والحمام الٌوم ٌقع فً المنطقة المحصورة مابٌن سوق التجار الحالً وشارع
المصورٌن .
 0ـ النجار ـ جمٌل موسى ـ التعلٌم فً العراق فً العهد العثمانً االخٌر 0968ـ 0819م ـ مطبعة دار الشؤون الثقافٌة العامة ـ بغداد
2110ـص044

22

البد من االشارة الى بناء ٌقع داخل حدود سور الدٌوانٌة وهو ( التوراة) الٌهودٌة وقد بنٌت
التوراة التً هً معبد لعبادة الدٌانة الٌهودٌة فً الدٌوانٌة بالقرب من بوابة السور (مقدمة
سوق مستو) وهً الٌوم فً مكان مكتبة أستاذ شاكر والمحالت المحٌطة بها وٌبلغ مساحة
البناء الكنسٌت (التوراة) حوالً 401متر ولهذا البناء باب من الخشب مرصع بمسامٌر
كبٌ رة وله مفتاح كبٌر وٌوجد فً داخل هذا البناء حوض ماء ٌوضع علٌه شموع كبٌرة وفً
داخل هذا البناء العدٌد من االٌوانات حٌث تعد هذه البناٌة جمٌلة عمارٌا ً مبنٌة مع ماٌنسجم
مع الشعائر الٌهودٌة وقد هدمت هذه البناٌة فً زمن قرٌب أي بعد تهجٌر الطائفة الٌهودٌة
من العراق بشكل جماعً فً زمن وتحدٌداً على عبد هللا الخفاجً مدٌر بلدٌة الدٌوانٌة .
كما ٌوجد عدد من الخانات داخل حدود السور مثل خان (علٌه) وخان (شدهان)وخان(فشلة)
ومن أكبر هذه الخانات هو خان (هداوي أغا )* وبنً هذا الخان على الطراز العثمانً فً
بناء الخانات وقد شغل هذا الخان من قبل العساكر العثمانٌة قبٌل دخول البرٌطانٌٌن الى
الدٌوانٌة ومكانه الٌوم فً مصرف الرشٌد فً فتحة سوق التجار الحالً من جهة النهر .
وفً نهاٌة االمر هدم هذا السوروذلك عندما " أمر الحاكم السٌاسً دٌلً بهدمه عام 0809م
لتوسع الرقعة الجغرافٌة للمدٌنة "( )0وقد أكملت " عملٌة أزالت السور بشكل نهائً فً عام
0804م"( )2بأستثناء البوابة والمدخل فأنها كانت قوٌة جداً فقد صارعت الزمن وعوامل
التعرٌة والمناخ لمدة أطول و أكثر من بقٌت أجزاء السور االخرى لربما قد تصل لسنة
0849
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*

هداوي أغا من تجار مدٌنة الدٌوانٌة القدٌمة ومن سكانها أالوائل وربما ٌنتسب هذا الرجل لألصول العثمانٌة (التركٌة) التً دخلت مدٌنة

الدٌوانٌة منذ وقت مبكر وقد كان ٌعمل كعضو مؤسس فً دائرة البلدٌة فً الدٌوانٌة عام  0900م ولمزٌد من التفاصٌل (نصار ـ عبد
العظٌم ـ بلدٌات العراق فً العهد العثمانً 0004ـ  0809ـ مطبعة شرٌعت ـ اٌران ـ  2110ـ ص.)220
0ـ الكعبً ـ غالب ـ من معالم الدٌوانٌة التراثٌة ـ جرٌدة صدى الدٌوانٌة ـ العدد80ـ لسنة 2118ـ ص0
2ـ الكعبً ـ غالب ـ الجسور القدٌمة فً ذاكرة مدٌنة الدٌوانٌة ـ جرٌدة الدٌوانٌة الٌوم ـ العددالتاسع ـ فً  2110 /0/20ـ ص4

23

الخالصة:
(سور مدينة الديوانية القديم  /دراسة أثارية )
للمدن مكانة مهمة فً نشوء الحضارة االنسانٌة وتعد مدٌنة الحسكة (الدٌوانٌة) واحدة من
هذه المدن التً تبوأت مكانة مهمة من بٌن مدن الفرات االوسط وحواضره وقد حاولنا قدر
االمكان أن نضع تارٌخ تمصٌر لهذه المدٌنة غٌر ان تارٌخ المدٌنة غٌر مؤكدولٌس هناك
من المصادر أو الوثائق ماٌؤكد ذلك أذ سكتت أغلب المصادر بهذا الشأن وقد نكون أقتربنا
بشكل كبٌر من تارٌخ تمصٌر هذه المدٌنة من خالل البحث والتدقٌق بالمصادر وهذا بدوره
ٌقربنا من تارٌخ بناء السور الذي تغطً تارٌخ بنائه الكثٌر من الشوائب التارٌخٌة وحاولنا
أٌضا ً جاهدٌن بأن نسجل أقرب تارٌخ لبناء السور ومن خالل هذا البحث والتقصً
نستلخص بان هذا السور الٌوجد له ذكر فً كتابات السواح والرحالة اللذٌن مرو على
المدٌنة ألنه ال ٌوجد لهذا السور تمثٌل من جهة النهر وبأعتبار النهر الطرٌق الوحٌد الذي
ٌأتً به السواح الى مدٌنة الدٌوانٌة وكذلك حاول البحث الوصول الى أولى محاوالت
الترمٌم والتجدٌد التً مرت على السور وقد توصلنا الى خالصة بأن هذا السور لم تجر
علٌه زٌادات بالمساحة والحجم من حٌث الطول والعرض وأنما أجرٌت علٌه فقط
الترمٌمات والتجدٌدات فً أرتفاعاته وسمكه وعدد االبراج التً كانت تقل فً وقت ما
وتزداد فً وقت أخر
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