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Bridges as part of City Symbols
An analytical and descriptive study with case study in Basra, Iraq
(وردت في  64يشايخ  6107وقبمت لمشذخ في  10مارس )6107

Abstract
Various studies had covered a number of major areas and sectors (Mehalla) in Basrah describing
its major roads building methods and characteristics of traditional and contemporary buildings.
They also cover the rivers passing through the city and the canals where bridge from a strong link
between the parts. These rivers and canals formed a significant element in the city formation.
These studies did not cover the visual impact of these bridges nor have documented evidence
about their attributes and significance on the whole city especially. This study tries to through the
period 1870 – 1958 this study tries to fill this gap as it is main
purpose to consider these bridges an architectural links between the parts. It is culminated with
various findings about the impact of these bridges on Basrah and it is urban growth. In addition, it
studies major characteristics of these bridges since they represent a major visual urban and
architectural landmark this city.
Key words Basrah, Iteration systems, Traditional architecture
السلخص:

تشاولت العجيج مغ الجراسات والصخوحات مشاشق ومحالت مجيشة البرخة وشخقيا وخرائز ابشيتيا التاريخية مشيا والسعاصخة  ,كسا
تصخقت اخخى الى االنيخ والقشػات التي اكدبت مجيشة البرخة رونقيا وبحلظ اشمق عمييا تدسية فيشيدا الذخق لػجػد ىحه القشػات

اذ تذكل الجدػر عشج تػاججىا عشاصخ ربط بي غ ىحه السحالت والسشاشق والعػائق الصبيعية والحافات لتعسل كسدارات الستسخار

الصخق وبحلظ تذكل ىحه الجدػر اجداء ميسة في تكػيغ السجيشة برػرة عامة ومجيشة البرخة برػر خاصة .ولقمة الجراسات
الستخررة في دراسة وتحميل خرائز وبيان صفات ىحه العشاصخ وتأثيخاتيا عمى مجيشة البرخة لمفتخات مغ 0736 -0651

شكمت ىحه السذكمة البحثية ولغخض العسل عمى ايجاد الحل ليحه السذكمة .تع تحجيج اىجاف البحث والستسثمة بالتصخق الى بعس

جدػر مجيشة البرخة وبيان اىع خرائريا ومسيداتيا وابخز العػامل السؤثخة عمييا والتخكيد عمى الجدػر الػاقعة عمى نيخ العذار
باعتباره الذخيان الخئيدي اذ تػصل البحث الى خرائز ىحه الجدػر وصفاتيا كحلظ فان جدػر مجيشة البرخة اثخت عمى

الشديج الحزخي لمسجيشة وبالتالي ساىست بذكل او باخخ بتػسيعو .كسا تػصل البحث الى تػثيق بعس الجدػر السيسة التي
ازيمت لعجه اسباب وحجده مػقعيا وسساتيا لسا ليا مغ اىسية في التكػيغ البرخي ليحه السجيشة العخيقة.

الكمسات السفتاحية :العسارة الكدخية ،األنطسة التك اخرية ،العسارة التقميجية.
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مجيشررة البررخة وخاصررة الػاقعررة عمررى نيررخ العذررار لمفت رخة (-0651

السقدمة
 -1تصررخق البحررث علررى عشاصررخ الرررػرة الحىشيررة لمسجيشررة عسػمررا
والتخكي ر ررد عم ر ررى الجد ر ررػر كرح ر ررجى ى ر ررحه العشاص ر ررخ السيس ر ررة

خرػص ر ررا اذ س ر رريتع تعخي ر ررغ الجد ر ررػر ف ر رري المغ ر ررة وتعخيفي ر ررا
كسرصمح وبيان ترشيفيا واىع انػاعيرا ومسيردات ىرحه االنرػا

وصر رػال ال ررى الخ ررػض ف رري جد ررػر البرر رخة .تسثم ررت السذ رركمة

اهكككداف البحكككك  - :يي ررجف البح ررث ال ررى تػثي ررق وبي رران خر ررائز
وس ررسات جد ررػر مجيش ررة البر ر رخة لمفتر رخة الػاقع ررة م ررا بر رريغ (-0651

 )0733لس ر ررا يسثم ر ررو ى ر ررحا العشر ر ررخ م ر ررغ اىسي ر ررة عم ر ررى السد ر ررتػييغ
السعساري والحزخي .

البحثية بقمة الجارسرات والصخوحرات التري تصخقرت الرى جدرػر

 3- 2حكدود البحك نمشةقكة الدراسكة  - :تتسثرل الخقعرة الجغخافيرة

الفجررػة السعخفيررة بع ررجم وجررػد د ارسررة تحميم ررو وصررفية لجد ررػر

البرخة ,اذ يستاز نيخ العذار محرػر وشرخيان السجيشرة السيرع خرالل

لمسجيشررة) ليررحه الفترخة .حررجدت اىررجاف البحررث بج ارسررة ووص ر

مفي ررػم الجد ررػر لغػي ررا واص ررصالحيا وبي رران اب ررخز انػاع ررا وص ررفاتيا

مجيشر ررة البر ر رخة فر رري الفت ر رخة  0733-0651وبر ررحلظ شخرر ررت

لمبحررث فرري مشصقررة العذررار اذ تسثررل احررجى الشررػى االساسررية لسجيشررة

مجيشرة البررخة عمر ى نيررخ العذررار (باعتبرراره الذرخيان الخئيدرري

فتخة الجراسة لغاية الػقت الحاضخ ,بحلظ سيتع التصخق الى تػضيح

جد ررػر مجيش ررة البرر رخة والػاقع ررة عم ررى ني ررخ العذ ررار بر ررػر

خاصة اضافة الى بعس الجدرػر االخرخى التري يرتع التصرخق
الييا عمى سربيل الػصر

باعتبارىرا عشاصرخ ربرط بريغ اجرداء

السجيشة لبيان اىع خرائريا ومسيداتيا ومػاقعيا وصػال الرى
استشتاجات البحث الستسثمة بتأثيخ جدػر مجيشرة البررخة عمرى

تػس ررع الحز ررخي لمسجيشر ررة اض ررافة الر ررى امتالكي ررا خرر ررائز
شكمية وترسيسة مسيدة في ىحه الفتخة.

وصرػال الري بيرران جدرػر مجيشررة البررخة والتعررخف عمرى خرائررريا

وبيان سساتيا .

- 3عشاصر الرهرة الذهشية للسديشة:-تعتبررخ العشاص ررخ البرر رخية الت رري تتكررػن مشي ررا التر ررػرات الحىشي ررة
الذائعة في السجيشرة ,ىري السرادة الخرام االساسرية التري تذركل البي رة

العسخاني ررة الكمي ررة لمسجيش ررة ...عسػم ررا ف رران الر ررػرة الحىشي ررة لمسجيش ررة

تتخكر مغ تال

واندجام ووضػح كل مرغ قشرػات الحخكرة الخئيدرية

 - 2-الدراسات الدابقة - :تبيغ العجيج مغ الجارسات التي تصخقت

أو السدر ر ررارات ( ,)Pathsوحر ر ررجود االج ر ر رداء والػحر ر ررجات (,)Edges

االبشي ررة والقشر رػات الشيخي ررة وجػان ررر التخص رريط الحز ررخي والتر ررسيع

وااللتقرراء ( ,)Nodesواخي ر اخ السشرراشق أو االحيرراء البر رخية السسي ردة

الستػاججة عمييا وتأثيخاىا عمى الشديج الحزخي والسعساري كسا في

فقر ررط بر رراختالف الذر ررخز الر ررحي يذر رراىجىا ولكر ررغ أيزر ررا بر رراختالف

( )6101العمي ,ماركاريان )6102 ,اذ تصخق تعج ىرحه الجارسرات

لمحخكة يشقمو بيغ الػضائ

السختمفرة ,بيشسرا يسكرغ أن يجركرو السذراة

ام ر ر ررا د ارس ر ر ررات الخاص ر ر ررة تسثم ر ر ررت ف ر ر رري د ارس ر ر ررة (رج ر ر ررر )0762,

تبررخز اىسيررة د ارسررة الجدررػر كعشاصررخ مجركررة ضررسغ السجيشررة عمررى

ال ررى جػان ررر معساري ررة وحزر رخية بسجيش ررة البرر رخة وتسح ررػرت ح ررػل

والعالمر ر ررات السكانير ر ررة السسي ر ر ردة ( ,)Landmarksونقر ر ررط االنتقر ر ررال

الحزخي وركدت اغمبيا عمى االبشيرة او القشرػات السائيرة او االبشيرة

( .)Districtsجرجيخ بالرحكخ أن أدراك ىرحه العشاصرخ يختمر

لريذ

د ارسر ررة (مرر رربح( )0771,ماركاري ر رران( )6106 ,سر ررشاء ,واخ ر ررخون,

ضخوف السذراىجة ...فرالصخيق الدرخيع يجركرو سرائق الدريارة كسدرار

لمسذكمة العامة لمبحث كػنيا تصخقت ضسيشا الرى مػضرػ البحرث,

فرري الػقررت نفدررة كحررج برررخي قررػي(,لشج,0761 ,ص  )13وبررحلظ

(الب ررازي( )0767,الد ررامخائي )6101,فتشاول ررت مػض ررػ الجد ررػر
ضررسشيا ولررع تتصخقررت الررى تػثيقررا تػثيقيررا عمسيررا وفررق مررشيج مررشطع

وبي رران خرائر ررا السعساري ررة والحزر رخية مس ررا تصم ررر العس ررل عم ررى
الجد ر ررػر تػثيقي ر ررا وبي ر رران اىسيتي ر ررا وس ر ررساتيا السعساري ر ررة وتأثيخاتي ر ررا
الحزخية ولتحقيق السذركمة البحثيرة شرخح البحرث مشيجيرة لج ارسرتيا

وبيرران اىررع اىررجاف البحررث والستسثمررة فرري تػثيررق ىررحه الجدررػر بيرران
اىسيرة الجدررػر عمرى السدررتػى السعسرراري (كعشررخ ترررسيع) وعمررى

السدتػى كػنو السحػر الخابط بيغ السشاشق.

- 1- 2السذككككككبلة البح يككككككة - :بعر ر ررج نقر ر ررج الج ارسر ر ررات والصخوحر ر ررات
السعسارية العامة والخاصة بسجيشة البرخة وابشيتيا وجرػد نقرز فري

السعخفة اذ تسثمت السذكمة البحثية العامة لمبحث متسثل بعجم وجػد

د ارس ررة مختر ررة بجد ررػر مجيش ررة البرر رخة  ,ام ررا السذ رركمة الخاص ررة

تسحررػرت حررػل عررجم وجررػد د ارسررة متخررررة بتػثيررق الجدررػر فرري

2

)0733

الخغع مغ اختالف ادراكيا.

 1- 4الجدهر في اللغة- :
تذيخ مفخدة الجدخ في المغة العخبية الى ان جدخ (اَل ِجدخ) بكدخ

وج َدر َرخ عمررى كررحا أقر َرج َم
(الج ردررػر) الترري يعبررخ عمييرراَ ,
الجرريع وفتحيررا ر
الج ردػر السقجام (الخازي,دمحم,ص Bridge (n.) )011جدخ شيء
و َ
كالجد ررخ ش رركال أو وضيف ررة ((v

(البعمبكي,6112,ص)062

ريجد ررخ يق رريع جدر ر اخ عم ررى ني ررخ

Bridge (n.) structure of wood, iron, concert, etc.
providing a way across a river, road, railway, etc.
thing that provides a connection or contact two or
more things; cultural exchanges are away of
building bridge between nations. Bridge (v.) build
or form a bridge over(Oxford. 1989. P.139-140).
Bridge (n.) a thing that carries a road, railway,
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path, etc. over something(Webster . with out date.
).P.43
بررحلظ فرران مفررخدة الجدررخ فرري المغررة تذرريخ الررى السدررار او الييكررل
الحامررل لمصخيررق او كالىسررا او عشاصررخ الرخبط الترري تدررتخجم لم رخبط

بيغ الحافات او العػائق الصبيعية او الرشاعية او ألغرخاض اخرخى

لتدييل االترال.

 2- 4تعريف الجدهر كاصةالح- :
ﺍلجسًﺭ عشاصررخ تﺅﺩﻱ ًﻅيفتيا الستسثمررة باجتيرراز ﺍلعًﺍئﻕ تستم ررظ
مقػم ررات انذ ررائية ومعساري ررة ،اذ مسك ررغ ان تجس ررع م ررا بيﻥ ﺍلينﺩسة

ﺍألنشائية ًﺍلمعماﺭية .فيي ال تعتبخ مجخد عغ مغ عشاصرخ الشقرل
انسا ىي تداىع في خمق شعػر بيػية السجيشة او البمرجة او السشصقرة

انكهاع الجدكهر حدكب مهقكع الهيبكل االنذكائي (EGCE 406 ,
Bridge Design , II Bridge Types , Praveen
chompreda, Mahidol University , First Semester,
)2007.p
 4- 4تقدم الجدهر من حي االستخدام ن الحركة السرورية - :
 – 1جدرػر الصررخق الدرخيعة ( -2 .)Highway bridgeجدررػر
السذرراة والررجرجات اليػائيررة (

& bicycles

 -3 .)bridgeجد ررػر س رركظ حجيجي ررة (trains

Pedestrians
) -4 .جد ررػر

خصػط األنابيرر ( خصرػط أنابيرر بترخول – ميراه – صرخف صرحي

)  -5 .الجدر ررػر اخر ررخى كسثر ررال (

structure,

) Aqueduct….ETC.الذكل ()3( , )2

Airport

الترري تػجررج فييررا ..فالجدررػر تخررز كافررة افرخاد السجتسررع وال يقرررخ

اىسيتيررا فرري الجانررر االنذررائي او السعسرراري  ،غالبررا لررجى ترررسيع
الجد ررػر ي ررتع التخكي ررد عم ررى جػانبي ررا االنذ ررائية اكث ررخ م ررغ الجان ررر

الجسالي ليا فبعس الجدػر ترؤدي وضيفتيرا االساسرية الستسثمرة فري

عبػر العػائق ،لكغ في الػقت نفدو فيي لخبسا تكػن عائقرا بررخيا

يررؤثخ فرري السذ رريج الحزررخي لمسجيشررة والسشصق ررة برررػرة عام ررة ,اذ
فالجدررػر تعتبررخ عسررارة لكشيررا نررػ خرراص مررغ السشذ ر ت السعساريررة

ذوات وضيفو مسيدة (الخفراجي ,صربا ,واخرخون , 6100,ص.)663
كسا ان ىحه الجدػر تجخل ضسغ خديغ ذاكخة مجتسعية ما يسشحيرا

ىػية خاصة وخرػصية مسيدة عمى مدتػى العامة.
أنهاع الجدهر -:تقدع الجدػر حدر-:

 3- 4تقدم الجدهر حدب مهقع الةريك نالسكرور بالشدكبة الك
الهيبل االنذائي- :
 -0الصخيررق يقررع فررػق الييكررل االنذررائي ( )Deck typeمررغ اىررع
مسي ادترو ان ترػفيخ السشطررخ الجيرج ووجرػد مدرراحات مرغ الفرخال اسررفل

الجدخ.
 -6لصخيق يقع اسفل الييكل االنذرائي ( )Through typeوبرحلظ

الذبل ن 2جدر فشدق االمين للسذاة الذو يربط الفشدق بدكةهح
الككدكانين السجككاورة لشككهم السدككافرين فهقهككا سككشة  1973جدككر

السذاة في مشةقة البررة القديسة السردر ارشيف مبتبة الشاس.

ال يػجرج ىيكررل انذررائي تحررت الجدررخ لكررغ السشطررخ اكثررخ تقيررجا مررغ
الشػ االول.

-1

 type Half throughيجسررع برريغ الشررػعيغ ( EGCE

 )406.2007.P18الذكل (.)0
الذكبل ن 3بعك

انكهاع الجدكهر حدكب مكهاد البشكاء (EGCE

406 , Bridge Design , II Bridge Types ,
Praveen chompreda, Mahidol University , First

)Semester, 2007.p
 5- 4تقدم الجدهر من حي الذبل :
شكككبل ن 1جدكككر هشكككرو هادسكككهنن 1936جدكككر نهكككر تهن كككها
ن 1972جدر في اسبتلشدا ن0890

3

 1ر جدررػر مدررتقيسة ( .) DECK – Straight Bridge
2

ر جد ررػر مشحشيررة ( Bridge

Skew

–

.) DECK
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 3ر جدررػر مدررتقيسة نفقيررو ( THROUGH – Straight

http://www.google.ae/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A7%D

 4ر جدرػر مشحشيرة نفقيرو (. )THROUGH – Skew Bridge

 - 5مديشة البررة نذؤها - :الحالة التةبيقية للدراسة- :

.)Bridge
(

http://www.google.ae/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A7

)%D9

 6 - 4تقدم الجدهر من حي ترسيم الهيبل االنذائي- :
 - 1جدػر مقشصخ ( .)Arched Bridge
.)bridge

ونتيجة لحلظ ىاجخ اىل البرخة الى السػقع الحالي لمسجيشة وتسخكردوا فري

مشصقترري البر رخة والعذررار .وبررالخغع مررغ ان السدررجج فرري السجيشررة العخبيررة
االسررالمية ىررػ نقصررة الجررحب الترري تتررػز حػليررا االحيرراء الدرركشية بذرركل
الخئيدية التي كػنت الييكرل التخصيصري لشذرػء ونسرػ السجيشرة .....ويرحكخ

الباحثػن ان نذػء مجيشة البرخة كان مع شرق وحفرخ نيرخ العذرار ,حيرث
كرران مررػردا لمدررقي والتشقررل ومشررة تفخعررت انيررخ كثي رخة وشرربكات كثيفررة....

 - 3جدػر متحخكة (.)bridge bascule
 - 4جدػر معمقة (.)suspension bridge
 - 5جدػر دوارة (.)swing bridge

وىشالررظ خسدررة انيررخ اساسررية اض ررافة الررى نيررخ العذررار وىرري الدر رخاجي

والخشررجق والخب رراط والجبيم ررة ,اذ ش رركمت ى ررحه االني ررخ مػان ررع شبيعي ررة تقد ررع
السجيشة مسا اعصاىا شابعيا الخاص (غدان,2011,ص .)41-40بحلظ

al-( )bailey

.)p68.1984.khatib
 - 7جد ررػر اخ ررخى كسث ررال (Cable-

نذاه مجيشة البرخة الحالية بعج خخاب البرخة القجيسة عمى ايجي السغػل.

شربة شرعاعي اال ان انيرار مجيشرة البررخة ىري التري شركمت نقصرة الجرحب

 - 2جدرػر عائسرة  ,جدررخ مقرام عمررى زوارق ( pontoon

 - 6جد ر ر ر ررػر البد ر ر ر رريصة (bridge

.9

Beam/Girder,

 )stayedالذكل (.)4

ب ررخزت الز ررخورة لج ارس ررة العشاص ررخ الخابص ررة ب رريغ السش رراشق الت رري تقد ررسيا

االنيار والقشػات والتي تتسثل بجدػر مجيشة البرخة.
1

 1- 5جدهر البررة - :
تختخق مجيشو البرخة انيخ رئيديو ذات تفخعات عجيجة مشيا نيخ العذار
وأنيخ أخخى ,اغمبيا متفخعة مغ شط العخب ,اثرخ وجرػد الدرػر فري الفترخة
العثسانيرة عمرى عررجم وجرػد الحاجررة الرى ربررط ضرفاف االنيررخ بعزريا مررع

بعس ,اذ ان الدػر يحيط بسخكد السجيشة .وتتزرسغ حرجود السجيشرة نيرخ
العذار يسثرل حرجا شرساليا ,امرا مرغ الشاحيرة الذرخقية فتػجرج مشراشق عجيرجة

مشيا البررخة والدريسخ ,امرا مرا يتبقرى مرغ السجيشرة فيرػ عبرارة عرغ بدراتيغ
لمشخيل لع تكغ مبشية كسا في مشصقة العذار الذكل (.)5

الذككبل ن 4ان كهاع الجدككهر حدككب ترككسيم الهيبككل االنذككائي السرككدر
ن Al-khatib,ahmad sh. A new dictionary of scientific
& technical terms . English- Arabic. Printed in

) Lebanon. Sixth edition.1984.p68االخكر جدكر التشهمكي فكي

مديشة البررة السقام عل زوارق.
 7- 4اهسية الجدهر - :

الذبل ن 5جدر خذبي ذو فتحي مالحية في البررة 1916السركدر

نhttp://www.gerty.ncl.ac.uk/photo_details.ph=6360

احدى القشهات في البررة التي تربط بذط العرب والسعقكهد فهقهكا جدكر

خذبي نبعدسة اوبشهايم  1893نالسردر والية البررة في السركدر \
آدمهف ,ال دشدر ,واليكة البركرة فكي مااكيها وحااكرها ,ترجسكة هاشكم

الجد ر ررػر ى ر رري وس ر رريمة الس ر ررتس اخرية الص ر ررخق عب ر ررخ السج ر رراري السائي ر ررة أو
التقاشعررات حيررث يررتع تررػفيخ مسررخ واضررح لمسخكبررات مررع اخترررار السررجة
الالزمر ررة لمعبر ررػر فر رري التقاشعر ررات السددحسر ررة  ،ولتحجير ررج الحاجر ررة لػجر ررػد
الجدررػر يررتع عج رخاء د ارسررة تفررريمية حدررر اعتبررارات عجيررجة ومختمفررة.

4

1ال تمثل الجسور المذكورة في البحث جميع جسور مدينة البصرة وال
أهمها ولكن تمثل ما تمكن الباحث من الحصول عليها من المصادر
المختلفة أذ تجدر االشارة الى صعوبة الحصول على معلومات دقيقة
ووافية على جسور مدينة البصرة نظرا لقلة المصادر والمراجع
المتوفرة وقد ما لفترة الزمنية للبحث المتمثلة بالسنوات ()0736-0651
والتركيز على الجسور التي تخص مركز المدينة.

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/ejer/vol24/iss2/5
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الت ريتككي ,مةبعككة جامعككة البر كرة .,الةبع كة االول ك لذككركة دار الككهراق
للشذر السحدودة ,التهزيع الفرات بيروت لبشان .2009,السالح .

شيجت الفتخة العثسانية الستأخخة تصػ ار عسخانيا عمى مدتػى مجيشة البرخة
تسث ررل بشق ررل بع ررس الػض ررائ

السيس ررة كس ررا ف رري مر ررمحة الكس ررارك وادارة

السخسررى وثكشررات العدرركخية كسررا فرري الصررػب خانررو اذ اصرربحت العذررار

مخكر اد ثانػيررا ميسرا فرري مجيشررة البررخة وبررحلظ ضيررخت مشراشق اخررخى مشيررا
مشصقررة مقررام عمرري (جررامع السقررام) وانذرراه جدررخ يرخبط برريغ الزررفتيغ كرران

يعررخف بجدررخ العذررار (أو جدررخ السقررام)  ,اذ احتررػى ىررحا الجدررخ عمررى
فتحرة مالحيرة تدريل مرخور الدرفغ مررغ خاللرو ,وصرال الرى مخكرد السجيشررة
مرغ خرالل نيررخ العذرار ,امررا بقيرة الجدرػر فقررج انذراءه مررغ جرحو الشخيررل

وعمى انيخ فخعية يتع التشقل مغ خالل االبالم (بخكات,1984,ص)683

الذكل (.)6

الذبل ن 7الجدر السجاور لداعة سكهرين علك نهكر العذكار الةريك

السكككككككككككككككككككؤدو الككككككككككككككككككك سكككككككككككككككككككهق السغكككككككككككككككككككايز السركككككككككككككككككككدر

نhttp://www.alwasattoday.com//12792.html
نhttp://www.alqabas.com.kw/node/261483

الذكككبل ن 6جدكككر مكككن جكككذوع الشخيكككل فكككي نهايكككة نهكككر العذكككار سكككشة

شيجت فتخة االحتالل البخيصراني تغيرخات عجيرجة فري مجرال السػاصرالت
تبعرا لصبيعررة االعسررال العدرركخية والسجنيرة وت اديررج حخكررة العسرخان ادى ىررحا

\ \ 1915احكككككككد الجدكككككككهر قيكككككككد االنذكككككككاء فكككككككي البركككككككرة 1917

الررى ايجرراد شررخق نقررل ججيررجة تسثمررت فرري ادخررال الدرريارات وعخبررات الشقررل

لقج كان نيخ العذار قيج اىتسامات الحكػمة السحمية لػالية البرخة ,حتى

تسررخ مررغ داخررل مشصقررة العذررار ادت ىررحه العػامررل الررى ضيررػر الجدررػر

نhttp://www.ebay.co.uk/itm/IRAQ-BASRA

الكبيرخة اضررافة الررى ادخررال خصررػط سرركظ الحجيررج (القصررارات) الترري كانررت

اني ررا ل ررع نر رال جي ررجا عش ررجما وج ررجت م ررغ الز ررخورة ف ررتح (ج ررادة الخش رراديو)

ا لثابتر ر ر ر ر ر ررة عمر ر ر ر ر ر ررى نير ر ر ر ر ر ررخ العذر ر ر ر ر ر ررار وصر ر ر ر ر ر رريانة الجدر ر ر ر ر ر ررػر القجيسر ر ر ر ر ر ررة

مجاخل االنيخ الفخعية ,تدييال لسج الجادة السحكػرة ,وعجم قصع الساء عغ

(ألغرخاض عدرركخية فقررط فرري برراد) االمرخ) اذ كانررت ترخبط مجيشررة البررخة

السحاذية لزفة الشيخ الجشػبية ,وان تشذى اثشى عذخ جد اخ وقشصخة عمى

(بخكررات,1984,ص.) 683عسررل انذرراء الدرركظ الحجيجيررة سررشو 1916

االنيررخ الفخعيررة الترري تػصررل نيررخ العذررار بشيررخ الخررػرة ,وشرريجت اكترراف

بالسشراشق السحيصررة بيررا ,اذ انذرراءه الدرركظ الحجيجيررة فرري مشصقررة السعقررل

الجدػر بالرػر التي تدسح بسخور الردوارق وحسػالتيرا مرغ تمرظ السشافرح,

وتر رختبط بأرص ررفة السيش رراء (حس ررجان,1989,ص .)37ولع ررل اب ررخز شخي ررق

الستفخعة عمرى الشيرخ (رجرر ,1985 ,2ص .)115-114اقريع فيسرا بعرج

(الديادي,2012,ص .)718كحلظ عسمت الدرمصات السحتمرة عمرى تعديرد

بريغ حري العذرار ومجيشرة البررخة ,الرحي شرسل الجدرػر الحجيثرة والقجيسررة,

مشصقررة العذررار عررغ شخيررق ربصيررا بثالثررة جدررػر خذرربية ,يقابررل الجدررخ

السؤسدررات والبشررػك والسحررال التجاريررة (نررري ,1970,ص )57الذرركل

سػريغ (جدخ سرػق السغرايد) امرا الجدرخ الثالرث فكران يفررل بريغ فشرجق

وقج بقيت بعس الجدػر والقشاشخ في مػقيا عمى الخغع ن انجثار االنيخ

فررػق نيررخ العذررار الررحي يختررخق شررار الدرراحل ( الذررار الررحي يرررل مررا

وقررج بمر ر ع ررجدىا اكثررخ م ررغ عذر رخيغ جدر ر اخ وعمررى ج ررانبي الشي ررخ ,اقيس ررت
(.)8( , )7

انجر ر ررد بر ر رريغ عر ر ررامي ( )1917-1916ىر ر ررػ شخير ر ررق البر ر ر رخة -السعقر ر ررل

العالقة بيغ الجدء القرجيع (مقرام عمري) والجردء الحرجيث (مشراوي باشرا) مرغ

االول مقام عمي ,والجدخ الثراني يقابرل سراعة بشاىرا مرػاشغ ارمشري اسرسة
ذي ش رخفات خذرربية كبي رخة ومبشررى الد رخاي الحكررػمي (السحافطررة القجيسررة
حالي ر ر ر ر ر ر ررا) وير ر ر ر ر ر ر ررؤدي ى ر ر ر ر ر ر ررحا الجدر ر ر ر ر ر ر ررخ ال ر ر ر ر ر ر ررى سر ر ر ر ر ر ر رراحة ام البر ر ر ر ر ر ر ررخوم

2

(الدمصان,2001,ص.)29-28

 2تؤك ررج السر ررادر ان ني ررخ الخش ررجق احت ررػى عم ررى جد ررػر عجي ررجة مشي ررا

(جدخ فيخي) وجدخ الصيخ بالقخب مغ مخازن التمغخاف الػاقع في شرار

ديشار شسال ساحة ام البخوم ,اشمق عمية اسرع (جدرخ نيكدرػن) مرغ قبرل
سررمصات االح ررتالل .ام ررا جدررخ الر ررب فيػص ررل محمررة البرر رخة القجيس ررة
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عجلت اسساء بعس الجدػر واعصيت اسرساء عخبيرة بسػجرر قرخار محمري
وسيتع ذكخ بعس الجدػر الخئيدية في مجيشة البرخة .في ادناه :
 - 1جدر بايت - :يقع بجانر مترخفية لػاء البرخة (السحافطرة القجيسرة
سر ر ر ر ر ررابقا) بسشصقر ر ر ر ر ررة العذر ر ر ر ر ررار ,عر ر ر ر ر ررخف كر ر ر ر ر ررحلظ بجدر ر ر ر ر ررخ ام البر ر ر ر ر ررخوم

(البازي,1989,ص .)1989ليحا السػقع اىسية كبيخة في ربط جانبي نيخ

العذ ر ر ر ر ررار اذ ير ر ر ر ر رخبط مشصقت ر ر ر ر رري العدير ر ر ر ر ردة وأم الب ر ر ر ر ررخوم ف ر ر ر ر رري العذ ر ر ر ر ررار

(بخكات,1984,ص .) 685

 - 2جدككككككر العذككككككار - :اشمر ر ررق ىر ر ررحه التدر ر ررسية فر ر رري الفت ر ر رخة العثسانير ر ررة
(بخكررات,1984,ص  .) 686وىررػ جرردء مررغ الجدررػر الترري ترخبط ضررفتي
نير ررخ العذر ررار ي ر رخبط بر رريغ شر ررار الدر رراحل و سر ررػق اليشر ررػد (الدر ررامخائي,

,2010ص )48ويعخف بجدخ الريادلة (سسي جدخ سػق اليشرػد نطر اخ

الذكككككككككككككككبل ن 8جدكككككككككككككككهر البركككككككككككككككرة القديسكككككككككككككككة السركككككككككككككككدر

لػقػع ر ر ر ر ر ر ر ر ررو ف ر ر ر ر ر ر ر ر رري م ر ر ر ر ر ر ر ر ررجخل ى ر ر ر ر ر ر ر ر ررحا الد ر ر ر ر ر ر ر ر ررػق

تشػعت الجدػر التي انذاءه في ىحه الفتخة فسشيا جدػر لمسذاة (الدابمة)

سررشة  1898واعيررج تججيررجه بعررج ىجمررة سررشة  1916واشمقررت عميررة تدررسية

القػات البخيصانية في ذلظ الػقت فقج عسجت الى تدرسية الجدرػر بأسرساء

(1932البازي,1989,ص )169الذكل ( 10ب -أ).

نhttp://postcards.delcampe.co3835,var,CPA-IRAQ
واخررخى لػسررائل الشقررل والدررابمة معررا ,وفررق الدياسررة الترري كانررت تتخررحىا

قررادة الجررير البخيصرراني مشيررا جدررخ (نيكدررغ) و (بايررت) و (وايتمرري) الترري

( )http://basra.gov.iq/vb/showthread.php?t=6523بشر ر ر ر ر ر رري
جد ر ر ر ر ررخ وايتمر ر ر ر ر رري ,س ر ر ر ر ررسي كر ر ر ر ر ررحلظ بجد ر ر ر ر ررخ االمير ر ر ر ر ررخ غ ر ر ر ر ررازي سر ر ر ر ر ررشة

تقع عمى نيخ العذار .وتػجج جدػر اخخى عمى ىحا الشيخ مشيا جدخ

بغررجاد (بجدررخ الغخبرران) ,وك ران كررل مررغ الجد رخيغ (ليررظ ونيكدررغ) يقعرران
عمررى نيررخ العذررار اذا شرريج جدررخ نيكدررغ مقابررل محصررة تػليررج الكيخبرراء

والس رراء س ررابقا (ب رراور ى ررػس) ام ررا جد ررخ لي ررظ خر ررز لعب ررػر القص ررارات
والعخبررات الزررخسة الترري بررجورىا تشقررل الس رػاششيغ الحس رػالت وص رػال الررى

مشصقة مشاوي باشا وتخبط كحلظ بالعسارة والقخنة مغ خالل جدخ اعج في
مشصقة كخمة عمي اذ كانت تددحع خصرػط ىرحه الدركة فري مػسرع االعيراد

وسباقات الخيل ,ويػجرج عمرى نيرخ الخشرجق جدرخان احرجىسا تسرت تدرسية

باسررع جدررخ (ليررظ) امررا االخررخ سررسي باسررع جدررخ (فيررخي) الررحي خرررز
لألعسررال العدرركخية ,الجدررخ الررحي يقررع عمررى نيررخ الخررػرة عررخف بجدررخ

الذككبل ن  - 10أ جدككر وايتلككي فككي العذككار  -البر كرة سككشة 1920
السرككككككككككككككككككككدرنhttp://www.ebay.com/itm/iraq-BASRA

نhttp://www.ebay.co.uk/bhp/iraq-postcard

مػد (بخكات,1984,ص  ) 684 -683الذكل (.)9

الذبل ن - 10ب جدر وايتلي في العذار  -البركرة  1920السركدر
الذككبل ن 9الجدككر السجككاور لقرككر الذككيي خزعككل فككي مشةقككة البر كرة

ن http://www.photograph.asp?imageid=2279307

القديسة السركدر نhttp://www.corbisimages.com/stock-

 - 3جدكر السعر كرة - :يقرع الجدرخ عمررى ضرفتي نيرخ العذررار فري محمررة

/photo/rights-managed/NW004712

3

السعر رخة اذ قررام بتذررييجه الحرراج حسررػد السررالك سررشة 1910وتررع تجيررجه

 1917س ررشة واس ررتخجم لألغر رخاض العد رركخية اذ ك رران ير رخبط ش ررخف ني ررخ
بالتحدرريشية وق ررج اعي ررج بش ررا ه عررام  .1955وىشال ررظ جد ررخ ص رربخة الع ررخب

الػاقع في البرخة القجيسة وقج سرستو سرمصات االحرتالل البخيصراني (جدرخ

رايجز).

6

العذرار مررع الدرخاي وقررج اسررتخجمو االىرالي بعررج انتفرراء الحاجررة العدرركخية

 3عشفد محهح انمعصشج تانرحسٍنٍح فً انثالثٍناخ نسثح انى مرصشف
نٌاء انثصشج.

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/ejer/vol24/iss2/5
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مش ررو (بخك ررات,1984,ص .)687ام ررا ف رري س ررشة  1924فق ررج ت ررع تيجيس ررو

وبشائية مغ مادة الحجيج بعج ان تبخ احج ابشاء مشصقة التحدريشية بتذرييجه,
وبقي الى الدتيشات حتى ىجم (البازي,1989,ص.)169

 - 4جدر الخشدق - :يقع عمى نيخ الخشجق ويخبط بيغ محمة مقام عمي
و محمة الخشجق (الدرامخائي,2010,ص .)48شريج بالخذرر سرشة 1895
وسخعان ما تع تيجيسو وتذيجه مغ ججيج باسرتخجام الحجيرج سرشة  1915اذ

اسر ر ر ر ر ر ر ر ررتغل لألغ ر ر ر ر ر ر ر ر ر اخض العدر ر ر ر ر ر ر ر رركخية فر ر ر ر ر ر ر ر رري الفت ر ر ر ر ر ر ر ر رخة البخيصر ر ر ر ر ر ر ر رراني

(البازي,1989,ص.)970

 - 5جدر ليك - ::يرخبط ىرحا الجدرخ كرال مرغ العذرار و محمرة الصػيدرو
(مشصق ررة الد رراعي) (الدر رامخائي,2010,ص )48بش ررى ف رري فتر رخة االح ررتالل

البخيصاني مغ ماده الحجيج اشتيخ ادى العامة بتدرسية الجدرخ االحسرخ اذ

ت ر ر ر ر ر ر ر ر ررع تججي ر ر ر ر ر ر ر ر ررجه وش ر ر ر ر ر ر ر ر ررالءه ب ر ر ر ر ر ر ر ر ررالمػن االحس ر ر ر ر ر ر ر ر ررخ س ر ر ر ر ر ر ر ر ررشة 1932

الذبل ن 12جدر لي :الحديدو نالجدر االحسر السردر الباح
 - 8جدر الدراجي - :حيث بشي سشة ( 1898البازي,1989,ص)170
وق ر ر ر ر ر ررج س ر ر ر ر ر رراىع السالك ر ر ر ر ر ررػن ف ر ر ر ر ر رري تذ ر ر ر ر ر ررييجه عل ر ر ر ر ر ررى جان ر ر ر ر ر ررر البمجي ر ر ر ر ر ررة

ن. http://basra.gov.iq/vb/showthread.php?t=6523

- 9جدككر يبككت السشككديل - :انذرراء عمررى نيررخ العذررار ,يعررج ىررحا الجدررخ

(البرازي,1989,ص .)970كرران سررابقا يحترػي عمررى سرركة حجيرج ,امررا فرري

خاصة بسجخل دار الديج عبج المصي

 - 6جدر الغربان نجدر بغداد  - :شيج سشة  1895وىػ مجخل محمة
الشطخان (البازي,1989,ص )170ربِشي الجدخ عمى جشػبي نيخ العذار،
َ
سسي بجدخ الغخبان ،ندبة على نػ مرغ القرػارب البررخية ،كانرت ترجعى
َّ
(الغ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رخاب) ،لكر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررغ اسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررسو الخسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررسي ،كر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رران جدر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررخ

(البازي,1989,ص )170الذكل (.)13

الػقت الحاضخ فقج استخجم مغ قبل الديارات فقط .

يػصل الى محمو الدري

السشجيل 4الحي شيجه سرشة 1928

وقرج اجخيرت عسميرة الرريانة عميرة لعرجت مرخات

بغجاد()http://basra.gov.iq/vb/showthread.php?t=6523

وقير ر ر ر ررل ان التدر ر ر ر ررسية جر ر ر ر رراءت مر ر ر ر ررغ كث ر ر ر ر رخة الغخبر ر ر ر رران فر ر ر ر رري السشصقر ر ر ر ررة
(الدامخائي,2010,ص .)76اما الدامخائي فيحكخ انو افترتح عرام 1885
وال ررحي ير رخبط محم ررة الباش ررا بسحم ررة نطر رخان بسح رراذاة بي ررت السح ررامي "ول رريع

مايكررل" ومتػسررصة غررازي ومب رخة حامررج بررظ الشقيررر ثررع يتجررو شررساال ال ررى
"معسل الشقير لمسدراميخ" فسجرسرة الخجراء العرالي فالجدرخ الحجيرجي حترى

محصة الحسػالت (الدامخائي,2010,ص )76الذكل (.)11

الذبل ن 11جدر بغداد نجدر الغربان في الهقت الحاار في محلة
الشظران نالسردر الباح
 - 7جدر الخهرة :يقع عمى نيخ الخػرة انذاء سشة  1899قخب القمعرة
البحخية اذ تع في سشة  1916تيجيسو واعادة انذاءه بسرادة الحجيرج وسرسي

بجد ررخ م ررػد (الب ررازي,1989,ص )170الذ رركل( .)12جد ررخ الخ ررػرة ى ررػ

جد ررخ حجي ررجي – ك ررػنكخيتي ذو فتح ررة مالحي ررة تف ررتح افقي ررا وى رري اح ررجى
الجدرػر التري انذراءت مررغ قبرل مشصقرة االشرغال الجشػبيررة لرػاء البررخة

الذبل ن 13جدر بيت السشديل يبين قهة عالقة السدخل بالجدر للبيت
السردر نالسجسعي ,لي رشيد حسيد ,اثر اختالف السبان علك التشظكيم

الفزككائي دراسككة تحليلكككي مقارنككة للبيكككت التقليككدو فكككي العككراق ,رسكككالة
ماجدككككككتير ,قدككككككم الهشدسككككككة السعساريككككككة ,الجامعككككككة الت شهلهجيككككككة,

بغداد.2001,نالباح

 - 10جدر فلدةين - :يقرع ىرحا الجدرخ عمرى نيرخ العذرار مقابرل دائرخة
االشفرراء ومدتذررفى الدررعجي بشرري سررشة ,1953وانذرراء فيسررا بعررج اسررتجارة

(اميغ لصفي,ص.)1955-1954 ,124

4

ذحٌل داس انسٍذ عثذ انهطٍف انمنذٌم ًىٌ احذ شخصٍاخ مذٌنح
انثصشج انى داس االدتاء ًانكراب فً انٌلد انحاضش.
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باإلضافة الى حجيقة صغيخه لغرخض تشطريع حخكرة الدريارات سرشة 1957

(البر ررازي,1989,ص .)170وتعر ررخف فر رري الػقر ررت الحاضر ررخ باسر ررع (فمكر ررة
الدعجي او ساحة عبج الكخيع قاسع لػجػد تسثال الردعيع عبرج الكرخيع قاسرع

فييا).

 - 11جدكر السقككام - :يقررع عمرى نيررخ العذرار امررام جرامع السقررام اذ بشرري
مغ الخذر ثع بعج االحتالل البخيصاني استبجل الخذر بسادة الحجيج سشة

 1916وبيي ة ىشجسية رائعة اذ احترػى عمرى فتحرة مالحيرة لعبرػر الدرفغ

مررغ خالليررا وتررع تيجيسررو سررشة ( 1965البررازي,1989,ص )170الذرركل

(– 14أ-ب-ج) .ممحق رقع (.)2

الذككبلن- 4ج جدككر السقككام والفتحككة السالحيككة  ,مككدخل جدككر السقككام
ويالحككب بككائعهن متجهلككهن ننرككيف  ,مشيككر ,البر كرة  ,مجلككة العربككي,
نذككككككر و ازرة االرشككككككاد و االنبككككككاء ال هيككككككت ,العككككككدد  ,140تسككككككهز ,

.1970ص 61ن. www.footagefame/Iraq
 - 11جدهر خاصي - :

 1- 11جدر الجسعية األمريبية الخيرية بالبررة :يقع ىحا الجدخ عمرى
نيررخ العذررار مقابررل مقررخ الجسعيررة يػصررل محمررة الدرراعي بسحمررة البخييررو

(بخكات,1984,ص .) 688

 2- 11جدر اندريا :يػصل ىحا الجدخ دار الديج انجريا بسشصقة الدي

ويقع الجدخ عمى نيرخ العذرار مرػازي لجدرخ الغخبران (جدرخ بغرجاد) مرغ
الذخق (البازي,1989,ص )170الذكل (.)15

الذبل ن- 14أ جامع السقام والدهق السدقف والجدر سشة 1941
السردر ناالرشيف الخاص بالسرهر هانهب .

وليحا الجدخ أىسية لسشصقة العذار مغ الشاحية البرخية أذ أن مػقعة

يسثل مفرال ميسا في خرائز مجيشة البرخة  /العذار مغ جػانر
رمدية وبرخية (يخبط عبخ ساحة اسج بابل بذار الػششي مغ جية

وبذار الكشائذ ومشصقة السقام مغ جية اخخى) وتقع عشجه شخيعة
االبالم العذارية السذيػرة.

الذبل ن 15جدر يربط مدخل بيت الهالي بذارع الديف في الهقت
الحاار\ واالخرى سشة 1960, 1916السردر\ الباح

ن\. http://www.gerty?album_id=27&start=10
 3- 11جدر فشدق عراق باالس :5يقع ىحا الجدخ عمى نيخ العذار اذ
يػص ررل ال ررى فش ررجق العر رخاق بر رراالس يتػس ررط الجد ررخ جدر رخان ىس ررا جدر ررخ

(ياميغ) الخابط بيغ محمة الربخو الرغيخة بسحمرة الدري

وجدرخ صرالح

بظ العبج الػاحرج الػاصرل بريغ ضرفتي نيرخ العذرار اذ احرج جػانبرو ضرفو

الذككككبل ن-14ب جدككككر السقككككام بعككككد انذككككاء مككككن مككككادة
الخرسانة السردر ننريف  ,مشير ,البررة  ,مجلة العربي,
نذر وزارة االرشاد و االنباء ال هيكت ,العكدد  ,040تسكهز ,

.0970ص58-57

نير ر ر ر ر ررخ العذر ر ر ر ر ررار واالخر ر ر ر ر ررخى رصر ر ر ر ر رري

(بخكات,1984,ص .) 688

داره السصر ر ر ر ر ررل عمر ر ر ر ر ررى الشير ر ر ر ر ررخ

 4- 11جدر االرمن ( :شمعة السديح) يقع الجدخ عمى نيخ العذار اذا

يقاب ر ر ر ررل كسر ر ر ر ررر االرمر ر ر ر ررغ( 6محم ر ر ر ررة االرمر ر ر ر ررغ) انذر ر ر ر رراءه سر ر ر ر ررشة 1928

 5انعشاق تاالس ٌ 8عذ من احدذ فندادق انثصدشج مدن انذسالدح االًندى انردً
كاند ذحرٌي عهى حذٌمح ضمنيا.
 6انشاء كمة االسمن اً محهدح االسمدن ةدنح  0703تعدذ ذييٍدش االسمدن
ًذعشف ىزه انمنطمدح تمحهدح االسمدن الغ ا هدة ةدكانيا مدن انميداالشٌن
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(البررازي,1989,ص . )170صررسع وشرريج ىررحا الجدررخ مررغ قبررل السيشررجس

 2 - 5اطالق التدسيات العربية عل الجدهر  -:دعرت متررخفيو لرػاء

البمررجي اذ يدررسح بسررخور الدررفغ مررغ تحتررو (بخكررات,1984 ,ص.) 688

البر رخة بكتابيررا الس رخقع  10697فرري  21ايمررػل  1929البمجيررة لتعخي ررر

محمة االرمغ.

عمررى ىررحا االجر رخاء بجمدررتو  171فرري  17ايم ررػل سررشو  1929واشمق ررت

عخف بيغ العامة بجدخ القشرل لػجرػد مبشرى القشررمية االيخانيرة 7مقابرل

 5- 11جدر نيبدن - :يقع ىحا الجدخ عمى نيخ العذار ويخبط محصة

باورىػس  8انذاء ىحا الجدخ مغ الحجيرج وتسرت تدرسية جدرخ براورىػس,
اعيررج تخميسررو وبررات صررالحا لعبررػر الدرريا ارت عميررة (بخكررات,1984,ص

 ) 685احتػى الجدخ عمى سكة حجيجة كانت تسخ عميو قصرارات محصرة
القذررمة ,اذ ىررجم سررشة  1961وانذرراء بسررادة الصررابػق واشمررق عميررو جدررخ

الشػر (الدامخائي,2010,ص.)48
 6- 11جدككر فيككرو - :يقررع ىررحا الجدررخ عمررى نيررخ الخشررجق الررحي كرران
مخرز لألشغال العدكخية يخبط ضفة نيخ الخشجق بسقام عمري ويرؤدي

الى القذمة العدكخية (بخكات,1984,ص .) 684

 7- 11جدككر يككامين - :الجدررخ الخذرربي الررحي كرران ي رخبط سررػق اليشررػد

بد ر ر ر ر ر ررػق حش ر ر ر ر ر ررا الذ ر ر ر ر ر رري فق ر ر ر ر ر ررج بش ر ر ر ر ر رراه يي ر ر ر ر ر ررػدي ي ر ر ر ر ر ررجعى (ي ر ر ر ر ر رراميغ)

(.)http://www.alwasattoday.com/ar/news/792.html

 - 12جدر ههل  :سرسي عمرى اسرع مررسسة الدريج ىرػل ,اذ كران يرخبط
ايرخان (السحسرخة) بررالعخاق ويسررخ مررغ خررالل جديرده الدرشجباد 9وصرػال الررى
السشصقة السقابمة لسصار البررخة سرشة  1941وانذراء الجدرخ مرغ الخذرر

شػلررة  ,1150خرررز الجدررخ لدرركظ الحجيررج وكررحلظ لمحخكررة السخوريررة,
وكر رران يحتر ررػي عمر ررى فتحر ررو مالحي ر ررة تدر رريل مر ررخور الدر ررفغ مر ررغ خالل ر ررو

(العس ررخ ,1989,ص .)453دم ى ررحا الجد ررخ وانذ رراء محم ررة جد ررخ اخ ررخ
عررخف بجدررخ خالررج الررحي احتررػى عمررى فحتررو مالحيررة ايزررا ويعتبررخ احررج
الجدػر السيسة في مجيشة البرخة الذكل (.)16

االسساء السصمقة عمى الجدرػر واسرتبجليا بأسرساء عخبيرة وقرج ترع السػفقرة

التدسيات التالية -:
-

جدخ ليظ سسي بجدخ الخشجق .

-

جدخ باريت سسي بجدخ ام البخوم .

-

جدررخ وايتمرري سررسي بجدررخ االميررخ غررازي  ,بسػجررر ق رخار السجمررذ
 297جمدرتو  31فري تذرخيغ اول سرشو ( 1932بخكرات,ص) 687
ممحق رقع ( )1يبيغ بعس الجدػر في مجيشة البرخة.

االستشتاجات-:
 -1تذريخ الجدررػر فري المغررة الرى السدررار او الييكرل الحامررل لمصخيررق او
كالىسررا او عشاصررخ ال رخبط الترري تدررتخجم لمرخبط برريغ الحافررات او العػائررق

الصبيعية او الرشاعية او ألغخاض اخخى لتدييل االترال.
 -2مر ررغ خر ررالل ترر ررشي

الجدر ررػر اتزر ررح ان الجدر ررػر ترر ررش

حدر ررر

عػامرل مختمفررة مشيررا مرػاد بشائيررا وىيكميررا االنذررائي الػضيفررة الترري تؤدييررا

قصارت) ....ال مغ تقدريسات متعرجد الرى انيرا
ا
(جدػر مذاة ,سيارات ,
في الشياية تذتخك في انيا تعسل الى ربط االجداء مع بعزيا البعس.

 -3الجدػر والجالالت البرخية -:شكمت الجدػر عشاصخ برخية ميسو
في بشية الشديج الحزخي البرخي باإلضافة الى كػنيا شكمت نقاط دالة

عمررى السدررارات الترري كانررت تبش رى عمييررا .م رغ اىررع سررسات مجيشررة البر رخة

بر رخيا وجغخافيررا وىرري كث رخة االنيررار وتقاشعاتي را مررا اعصررى ىررحه السجيشررة
حالرة مررغ الخرػصررية حررجد نسػىررا واسررالير ارتبرراط اجداءىررا مررا قرراد الررى

حاجو تػثيق الجدرػر لرخبط االجرداء وايجراد شرخق نقرل تالئرع اىسيرة مخكرد
البرخة الحزخي (البرخة القجيسة والعذار).

 -4الجدػر والتػسع الحزرخي -:شركمت جدرػر مجيشرة البررخة عشاصرخ
لم رخبط برريغ اج رداء السجيشررة مسررا ادى الررى تػسررع الحزررخي لمسجيشررة عم ررى
ج ررانبي الحر رػاجد الصبيعي ررة (االني ررخ) الت رري تعتب ررخ م ررغ العػام ررل السح ررجدة

لتػسع السجيشة حيث ضيخت العجيج مغ السجسعات الحزخية عمرى امترجاد

الصخيررق الررحي يخبصررو الجدررخ ,وكرران لتصررػر وسررائل الشقررل (اذ كانررت فرري
الذككبل ن 16جدككر هككهل ذو الفتحككة السالحيككة الككذو حككل محلككي جدككر
خالد السردر ارشيف االستاذ عامر خزعل .

االسمن انزٌن ةشعاغ ما امرزالٌا ضمن انميرمع ًاصثحٌا احذ مكٌناذو
انفعانح.
 7ذددت ذيددذٌت انمنصددهٍح االٌشانٍددح فددً فرددشج انخمسددٍناخ ًتاذددد عثدداسه عددن
حذٌمح تسٍطح.
 8عشفد دائشج انكيشتداء فدً انثصدشج تاةدت تداًسىٌس انردً اةسدد فدً
فرشج االحرالل انثشٌطانً ًال ذزال مٌالٌد فً انٌلد انحاضش ار ذحٌند
انى ةكن نهعٌائم.
 9عشفد كزنك الزٌشج انسنذتاد تيزٌشج انفحت نسدثو اندى انردال انفحدت فدً
انفرشج انعثمانٍح تعذ رنك اصثحد مرنزىاخ عائهٍح ًمناطك ذشفٍيٍو.

9

العرخ العثساني محجدة عمى الشقل البحخي والشقل البخي بػاسصة عخبات

( الخبل والدابمة) وبعج التصػر الحاصل في مجال الشقل ودخػل الدريارات

والقصرارات ومرا تحتاجررو ىرحه الػسررائل الرى شرخق ومدررارات انذراءه بعررس
الجدرػر ولرحلظ وجرجت بعرس الجدررػر مثرل الجدرخ االحسرخ وانذراءه مررغ

ماده الحجيج لغخض عبػر القصارات باإلضافة الى ان ىحه الجدػر تستاز

بانيا اعرخض واكثرخ تحسرال مرغ الجدرػر القجيسرة ادى الرى تػسريع السجيشرة

ونسػىررا ادى كررحلظ نتجررو االىتسررام بررالصخق ومدررارات القصررارات والػس رائل
الستص ررػرة ند رريبا عل ررى انحد ررار الشق ررل الشي ررخي وذل ررظ لمد ررشػات الت رري تم ررت
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عررام 1916مررا اسرريع الررى ضيررػر انسرراط مررغ الجدررػر الثابتررة الترري كانررت

في وضيفتيا الخئيدية في ايرال البيػت السحكػرة الى الذار وذلظ يذيخ

 -5ترأثيخات خارجيرة :عردزت قرػات االحرتالل العالقرة بريغ اجرداء السجيشرة

 -9تسيدت بعس جدرػر البررخة بػجرػد مشحرجرات (لترػفيخ مدرافة كافيرة

وخاصررة فرري مشصقررة العذررار عررغ شخيررق انذرراء عررجد مررغ الجدررػر عبررخ

وسائل ا لعبػر الديارات عمييا) عشج اشخافيا او في بعس االحيان بػجػد

تقػيررة العالق ررة ب رريغ السشرراشق السختمف ررة وضي ررػر مدررتقخات ججي ررجة .ك ررحلظ

 -10ضي ررخت بع ررس انر رػا التر رراميع لمجد ررػر الستحخك ررة (

bridge

البشائي ر ررة لي ر ررحه الجد ر ررػر بس ر ررادة الحجي ر ررج اذ ان اغم ر ررر ىر ر رحه الجد ر ررػر ق ر ررج

الى الجدػر االعتيادية اذ كانت اغمر الجدػر مدتػية الطيخ.

تبشى عمى انيار وقشػات مجيشة البرخة.

االنيخ السختمفة (الخباط ,الخشجق ,العذار ,والخرػرة  )...مسرا سراعج عمرى
عسمررت ىررحه الق رػات عمررى تررخميع وتججيررج بعررس الجدررػر واسررتبجال السررادة

اسررتخجمت ألغ رخاض عدرركخية وعشررج انتفرراء ق رػات االحررتالل الحاجررة الييررا

تحػلرت الرى جدرػر تدررتخجم مرغ قبرل االىرالي فرري السجيشرة .كرحلظ انذرراءه

جدخ خذربيا يرخبط ضرفتي شرط العرخب عرخف بعرج ذلرظ (بجدرخ الدرشجباد)
ا

يرخبط كررل مررغ مشصقررة السعقررل ومصررار البررخة القررجيع والزررفة الذرخقية ثررع
اي رخان برررػرة مباش رخة مررخو ار بجدي رخة الدررشجباد (الترري اصرربحت فرري وقررت

الحررق مشصقررة سررياحية وتخفيررو نتيجررة ارتباشيررا بيررحا الجدررخ) اسرريع ىررحا
الجدخ بخبط مجيشة البرخة باألقاليع السجاورة (ايخان).

كانت لقػات االحتالل البخيصانية اثخ كبيخ في تغيخ الخرائز البشائية

لمجدػر بردخاليا مػاد بشائية ججيجة (الحجيج) اذ نالحظ ان اغمر الجدػر
اسررتبجلت بعررج تيررجيسيا بسررادة الحجيررج بعررج عررام  1916-1915مسررا ادى

الررى تغيررخ قررػة تحسررل الجدررػر وعررجد السدررانج باإلضررافة الررى اشالررة عسررخ

السشذأ.

 -7الجدػر والييكرل االنذرائي -:اعتسرجت اغمرر الجدرػر الخذربية عمرى
الذكل السثمث في تجعيع الييكل الحامل لمجدػر (الجعائع) وذلظ لإلسشاد

ومقاوم ررة الق ررػى االفقي ررة السد ررمصة عم ررى الجد ررػر افاض ررة ال ررى االحس ررال

الى ارتباط ىحه الجدػر وعالقتيا بالسكانة االجتساعية لداكغ الجار.

الداللع الرتفا مشدػبيا عغ مدتػى سصح االرض.

 )basculeوذلررظ لتدررسح وضيفتيررا لعبررػر الرردوارق مررغ اسررفميا باإلضررافة

 -11باإلضر ررافة الر ررى وضر ررائ

السختمفة ساىع في ايجاد تبادلية بيغ ىحه السشاشق سػاء كان ىحا التبرادل

تجرراري او ع ررادات وتقالي ررج اجتساعي ررة نتيجررة التس ررازج وس رريػلة الػص ررػل,

كحلظ ساىع الى انتقال بعس الدكان مغ مشاشقيع الى السشاشق االخرخى
وسخعان ما تحػلت اليجخة الجاخمية السػقتة الى ىجخة دائسيو.

 -12سرراعجت الجدررػر عمررى احيرراء السشرراشق الترري كانررت تقررام عمييررا أذ
اصرربحت مكانررا يمتجررا الررو بعررس اصررحاب السيررغ البدرريصة (الباعررة ,او

الررريادون ,او اصررحاب الس اخكررر البدرريصة "الرربمع العذرراري") بررحلظ كرران
الجدررخ وضررائ

براألخز نيرخ العذرار مرع بيران اسرسائيا القجيسرة والحجيثرة كسرا مبريغ فرري
ممحق رقع (.)3

السرادر:
-1

Semester, 2007.
-2

حجيجي ررة ث ررع جد ررػر خخس ررانية لدي ررادة مقاوم ررة ى ررحه السر رػاد لػس ررائل الشق ررل

Printed in Lebanon. Sixth edition.1984.

-3

برررػرة عامررة مسررا جعررل اغمبيررا رم ر اد مررغ رمررػز السجيشررة عمررى الررخغع مررغ

ازالتيا.

 -8الجدػر ووضائفيا الخمدية والشفعية -:باإلضرافة الرى وضيفرة الجدرػر
كعشاصخ تداعج عمى استسخار السدار والخبط يغ االجداء فان ليا وضيفة

ثانػيررة اذ ارتبصررت اغمررر الجدررػر السبشيررة فرري البر رخة بأسررساء قائررجة او
مشاصررر فرري الجولررة او سررسيت بأسررساء السشرراشق الترري كانررت تتػاجررج فييررا

ىحه الجدػر ومشيا الجدخ الخابط بسجاخل البيػت مشيع بيت عبج المصي

New Concise Webster's Dictionary, Modern
Publishing A Derision of Unisys tens, Inc New

الحجيثرة (الدرريارات والقصررارات)  .اعصرت الجدررػر بتررراميسيسا السختمفررة

وخاصو الجدػر ذات الفتحة السالحية جسالية لمسذيج الحزخي ولمسجيشة

Al-khatib,ahmad sh. A new dictionary of
scientific & technical terms .English- Arabic.

مجيشررة البر رخة السيشرراء ومخرردن لس رػاد البشرراء وجررػد االي رادي العاممررة ,اذ
تبايشرت السرػاد االنذرائية مررا سراعج عمرى ابررجال الجدرػر الخذربية بجدررػر

EGCE 406 , Bridge Design , II Bridge Types ,
Praveen chompreda, Mahidol University , First

اليشجسية .مغ ناحية السػاد البشائية افخزت الجراسة ان جدػر البرخة في
االنذررائي ويعرردى ذلررظ الررى تررػفخ ىررحه السررادة فرري مجيشررة البر رخة باعتبررار

فرري احي رراء فعاليررات متعررجدة كسررا ف رري جدررخ السقررام ف رري

البر رخة وجدررخ سرراعة سررػريغ .تررع تػقيررع الجدررػر عمررى مخصررط السجيشررة

العسػديرة الترري تتحسميررا الرجعائع لكررػن الذرركل السثمرث مررغ اقررػى االشرركال

مخاحميا االولى فقج اعتسجت عمى مادة الخذر في بشاءىا وتجعيع الييكل

الجد ر ررػر السختمفر ررة فر ررأن ربر ررط السش ر رراشق

York, printed in the U.S.A. with out date.

-4

Oxford Advanced learners Dictionary, Fourth
editor :A.P.Cowie Oxford.

 - 5البررازي ,حامررج" ,حسلككة اعسككار مديشككة البر كرة" ,البر رخة فرري الت رخاث
الذررعبي ,دار الذررؤون الثقافيررة ,و ازرة الثقافررة و االعررالم ,الجسيػريررة
العخاقية ,العجد الفرمي الثالث ,صي

.1989

 - 6رجر ,بخكات ,بلدية البررة  ,1981 - 1869م ,ط  1مشذػرات
دراسات الخميج العخبي ,البرخة.1984 ,

السشجيل وبيت الػالي العثساني مذكمة عشاصخ لتعخيغ السجاخل باإلضافة
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 - 7البعمبكي ,مشيخ ,السهرد قامػس انكميدي-عخبي دار العمع لمسالييغ,
.2004

 -20نر رري

 ,مشي ررخ ,البركككرة  ,مجم ررة العخب رري ,نذ ررخ و ازرة االرش رراد و

االنباء الكػيت ,العجد  ,140تسػز .1970,
-1914

 -21ماركاريرران ,ارمرريغ" ,مفهككهم التهثيكك لعسككارة االجانككب فككي مديشكككة

 - 8حسجان ,حسيج احسج ,البررة في الحرب العالسية االول

 , 1918مػسػعة البرخة الحزارية ,السػسػعة التاريخية ,مصبعة

البركككرة دراسككككة تحليليككككة لككككدورها علكككك العسككككارة السحمي ررة" رس ررالة

التعميع العالي ,جامعة البرخة .1989,
 - 9العمرري,د .خميررل اب رخاىيع ,ماركاريرران ,ارمرريغ ,مفهكككهم التهثيككك فكككي
العسارة"" دراسة تهثيقية تحليلية لعسارة االجانب في مديشكة البركرة"

بحث مشذػر في مجمة اليشجسة والتكشػلػجيا العجد .2014
 -10د.سرشاء ,سراشع ,االسرجي ,اسررعج ,سربأ ,م.عبرج

 ,دور القشكهات

السائيي في تشسية السدن مهرفهلهجيا –مديشة البركرة حالكة دراسكية
بحث مشذػر في مجمة اليشجسة والتكشػلػجيا العجد  6سشة .2014

 -11الخفاجي ,صبا جبرار نعسرة ,ازىرار شرارق احسرج ,الحلكهل السشذكية

ماجد ر ر ررتيخ غي ر ر ررخ مشذ ر ر ررػرة ,قد ر ر ررع اليشجس ر ر ررة السعس ر ر رراري الجامع ر ر ررة

التكشػلػجية -بغجاد.2012

 -22ام رريغ لصف رري ,دليككككل البركككرة  ,الصبع ررة االول ررى ,مصبع ررة الخب ررخ –
البرخة .1955 -1954
 -23مرربح ,زكرري كرراضع ,انهككار مديشككة البر كرة واثرهككا عل ك السبهنككات
الحزكككرية والسعساريكككة للسديشكككة  ,رسررالة ماجدررتيخ غيررخ مشذررػرة ,
كمية اليشجسة ,الجامعة التكشمػجية . 1990 ,

)http://www.google.ae/url?sa= %D8%A7%D9( -24

وجساليكككات الجدكككهر السعاصكككرة ,مجم ررة اليشجس ررة -جامع ررة بغ ررجاد,

(http://www.google.ae/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A -25

 -12الخازي ,دمحم ,مختار الركحاح ,الشاشرخ دار الكتراب العخبري ,بيرخوت

(http://www.alwasattoday.com/ar/news/12792.ht -26

العجد ,6كانػن االول ,السجمج .2011 , 17
لبشان.1981 ,

7%D9).

ml).

 -13رجر ,بخكات ,نهر العذار  -اصل نذكهء مديشكة البركرة ولكي حك

بككذمتها ,الخمرريج العخبرري مجمررة عمسيررة فرررمية تعشررى بذررؤون الخمرريج
العخبي والجديخة العخبية ترجر عرغ مخكرد دارسرات الخمريج العخبري

جامعة البرخة – الجسيػرية العخاقية السجمج الدابع عذخ العجد -3

 4سشة .1985

 -14الديادي ,دمحم صالح ,االوااع االقترادية واالجتساعية في البررة
مكككن خكككالل الرحالكككة الهشكككدو سي.ام.نرسكككتجي ,1917- 1916
مجمة ادأب البرخة -العجد( )63مج( )2لدشة .2012

 -15الد ررامخائي ,احد رران وفي ررق ,لهحككككات مككككن البرككككرة عبيككككر التهابككككل
والسهانئ البعيدة ,مصبعة جامعة البرخة.2010 ,
 -16الدرمصان ,اسررامة حسيررج مجيررج ,السشةقككة التجاريككة السركزيككة لسديشككة
البررة ,رسرالة ماجدرتيخ فري جغخافيرة السرجن ,كميرة التخبيرة ,جامعرة
البرخة ,سشة .2001
 -15 -17العس ررخ ,جي رراد ص ررالح ,البركككرة بكككين الحكككربين العككككالسيتين,
 ,1939- 1918مػسػعة البرخة الحزارية – السحػر التاريخي,
مصبعة التعميع العالي جامعة البرخة ,سشة .1989

 -18غدرران ,جاسررع دمحم ,اث كر تحككدي الترككاميم االساسككية فككي تح كهالت

الشديج الحزرو لسديشة البررة  ,مجمة اليشجسرة والتشسيرة -السجمرج
الخامذ عذخ -العجد الخابع -كانػن االول.2001-

 -19ك رريفغ ,لي ررشج ,الركككهرة الذهشيكككة للسديشكككة ,تخجس ررة ال ررجكتػر محد ررغ
صالح الجيغ يػس .1983 ,
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ملج رقم ن1

ﺟﺴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻒ

ﺟﺴﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻈﺮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻌﺸﺎﺭ

ﺟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺫﻭ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻱ 9191

ﺟﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻌﺸﺎﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﻣﻘﻬﻰ ﺣﻨﺶ

ﺟﺴﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﺍﻥ ﻭﻓﺘﺎﺓ ﺑﺰﻱ ﻋﺮﺑﻲ

ﺟﺴﺮ ﻫﻮﻝ

ﺟﺴﺮ ﺧﺸﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﺨﺼﻴﺐ 9191

ﺟﺴﺮ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ

ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺟﺴﻮﺭ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
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2ملح رقم ن

جدر السجاور لستررفة لهاء البررة مخةط مع مشظر وفي االسفل مخةط مع مشظر لجدر السقام
Max lock, the new Basrah, survey and planning report for Basrah, printed in great Britain, London , 1956.p
30
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