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الملخص:

المخافر هي مراكز للشرطة أو الجيش ،وظيفتها الحراسة والمحافظة على أمن الحدود.

وظهور المخافر حديث نسبياً ،إذ ارتبط ظهور بخفر السواحل .واستعماالت المخافر تكون في
المناطق الصحراوية والمدن والقرى وعلى الحدود وقرب سواحل البحار وضفاف االنهار.

لعبت المخافر دو اًر بار اًز في مختلف العصور التي مرت على العراق ،وقد َب َرَز دورها
بشكل جّلي في النصف األول من القرن العشرين ،وال َّسيما في ثالثينياته ،إذ مثلت مرتكزات فرض
سلطة وهيمنة ووجود الدولة في المدن والمناطق العشائرية التي اعتادت الثورة والتمرد ضد السلطة

المركزية؛ ألسباب تتعلق بسوء الخدمات وتردي الواقع الصحي.

الكلمات المفتاحية :مخفر ،مخافر ،تراث ،تراثية ،آثار ،المثنى ،مفتشية ،الغليظة ،العارضيات،

الصافي.

Heritage Outposts in Al-Muthanna Governorate
)(Alghuleidha, Alaarzyiat and Alsafi Posts as an Example
Mustafa Kadhim Sahal

Ali Obaid Shalgham

Abstract:
The police stations or military stations used for guarding, to maintain
border security. The emergence of the police station is relatively recent,
)*( مدير عام التحريات والتنقيبات في الهيأة العامة لآلثار والتراث  -و ازرة الثقافة.
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as it has been linked to the emergence of the coast guard, and the use of
the police station is in desert areas, cities, villages, borders, and near the
coasts of the seas and the banks of rivers.
The police station played a prominent role in the various eras that
passed in Iraq, and their role became evident in the first half of the
twentieth century, especially in the thirties of the aforementioned century
as they represented the foundations of the imposition of power, hegemony
and the presence of the state in the cities and tribal areas that used to
revolt and rebel against the central authority for various reasons related to
poor services and poor health conditions.
Keywords: Outposts, heritage, antiquities, Al-Muthana, broad, obstacles.
المقدمة:

أثبتــت الد ارســات األكاديميــة والمشــاريع البحثيــة ،أن تطــور المجتمعــات البشـرية َمـ َّـر بم ارحــل
عديــدة قبــل أن يكتســم مالمحــه الح ـرية المتكاملــة ،وقــد تميــزت كــل مرحلــه مــن م ارحــل التطــور

ـتجاب بهــا النــاس واألســلوب الـ ي تعامــل بــه مــع مختلــف
الزمنيــة تلـ عــن بيرهــا بالكي يــة التــي اسـ َ
التحديات والمؤثرات المحيطة.
ومـ َّـر اإلنســان من ـ بــدايات وج ـوده علــى وجــه األرض ب ــغوطات نفســية مفرطــة ،إذ كــان

فكره مشغوالً في إيجاد وسيلة لتأمين المأكل والمشـرب وتـأمين الحمايـة مـن األاطـار المحيطـة بـه،
وإن ذل الهاجس المخيف دفعه إلى اصـدار اسـتجابات متعـددة تمايـي التحـديات المختلفـة ،فعمـل
علــى زيــادة مســتويات تل ـ االســتجابات تبع ـاً لتصــاعد مســتويات التحــدي ،ولغــرض تــأمين الغ ـ اء
والحماي ــة ب ــدأ التفكي ــر ف ــي تش ــييد مس ــاكن ومحمي ــات مجتم ي ــة إن ص ــل التعبي ــر تف ــي بجمل ــه م ــن

األب ـراض الحيويــة ،كــدرء األاطــار وتنظــيت المجتمعــات ،اجتماعي ـاً واقتصــادياً وعســكرياً وسياســياً،

الملكي ـ ــة الخاص ـ ــة وحص ـ ــر متطلب ـ ــات الوج ـ ــود والتط ـ ــور وتثبي ـ ــت
ف ـ ـ ـالً ع ـ ــن المحافظ ـ ــة عل ـ ــى ّ
الحدود...إلخ.
لق ــد َع َرَف ــت األقـ ـوام المختلف ــة الت ــي عاي ــت ف ــي ب ــالد ال ارف ــدين ،م ــن الس ــومريين واألك ــديين
والبــابليين واآليــوريين وبيــرهت ،تشــييد القــالل والحصــون والمحميــات العســكرية كتعبيــر مــادي عــن
الرغبة البشرية في الحياة اآلمنة والمنظمة والمزدهرة وفرض السـيادة .ولـت تتغيـر الفكـرة والغايـة فـي

إنشاء القالل والحصون من العصور القديمة ،حتى النصف األول من القرن العشرين الميالدي.

وفي إطار بحثنا ه ا سنتناول األبنية التراثية في القرن العشرين في محافظة المثنى ،التي

دأبــت الابائــل العراعيــة علــى إقامــة قالعهــا الخاصــة فــي نزعــة اســتقاللية واضــحة وكتثبيــت لســلطان
قبلــي معــين أو حيــازة إقطاعيــات واســعة ناهيـ عــن لجــوء المحتلــين األجانــم إلــى تشــييد مثــل تلـ
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القــالل والمخــافر كثكنــات عســكرية متكاملــة ومحميــة مــن هجمــات الثـوار وكرمــز لفــرض ســلطتهت.
كما قامت الو ازرات العراعية المتعاعبة ببناء مجموعة مخافر؛ لفرض نفـوذ الحكومـة والحـد مـن نفـوذ

العش ــائر القاطن ــة ف ــي تلـ ـ المنطق ــة والس ــيطرة عل ــى تمرده ــا عل ــى أث ــر زي ــادة ال ـ ـرائم والتجني ــد
االجباري ،ف الً عن تردي األوضال االقتصادية والواقع الصحي والتعليمي).(1

اقت ت الحاجة تقسيت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثالثة محاور ،تناول المحـور األول منهـا

السماوة (تسمية وموقعاً وتاريخـاً ونسـيجاً اجتماعيـاً وتقسـيماً إداريـاًل ،والمحـور الثـاني تنـاول (مخفـر
الغليظــةل ،أمــا المحــور الثالــث فجــاء بعن ـوان (مخفــر العارضــيات ،مخفــر الصــافيل .لينتهــي مــتن
البحــث باســتنتاجات توضــل أهــت الخصــائم التــي اتســمت بهــا المخــافر موضــوعة الد ارســة .ف ــال

عن ذل فقد دعت البحث بملحق صور وأيكال توضل ما ورد في متنه من دالالت علمية.

التمهيد:

َّ
عدت العشائر موضول اقامت القالل والمخافر تهديدا لنفوذها والتعدي علـى حرمـة القبيلـة،

هدر للمال العام .فبدالً من ذل  ،يمكن االهتمام بالمشاريع التـي تخـدم النـاس
كما أنها وجدت فيها اً
وتخفــف عـنهت .وقــد َعـ َّـد ر ســاء العشــائر إن الم ــي فــي بنــاء المخــافر ســابق ألوانــه ،و الفعــل فقــد
توقـ ـ ـ ــف العمـ ـ ـ ــل فيهـ ـ ـ ــا بعـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ــقو و ازرة ياسـ ـ ـ ــين الهايـ ـ ـ ــمي (/17آذار/29 – 1935/تش ـ ـ ـ ـرين

األول1936/مل ،إال ان و ازرة حكمـ ـ ــت سـ ـ ــليمان (/29تش ـ ـ ـرين األول/16 – 1936/آب1937/مل
والتي أعقبت انقالب بكر صدقي في (/29تشرين األول1936/مل حاولت الم ي في تنفي اطـة

بنـاء المخـافر .فع َّـدت العشـائر تلـ الخطـوة تحـدياً لفـرض سياسـة الحكومـة االنقالبيـة ،فكانـت سـبباً

من األسباب في انتفاضة العشائر ورفع السالح بوجه الحكومة.

المخ ــافر الت ــي ق ــررت الحكوم ــة تشـ ـييدها س ــبعة م ارك ــز للشـ ـرطة ف ــي من ــاطق عش ــائرية ف ــي

محاولة فرض النظام واألمن في حدود ق اء السماوة .أبلـم تلـ المخـافر محـاذ لخـط سـكة حديـد
بغداد – البصرة ،وهي (مخفر الصـافي ،مخفـر الغليظـة ،مخفـر العارضـيات ،مخفـر دبـيس ،مخفـر

الحجامة ،مخفر الخافورة ،مخفر الزريجي ـ ـةل .وإن بنـاء المحميـات والمخـافر هـ ه بـدأ سـنة 1935م
واستمر العمل فيها حتى عام 1937م.

ومـن الجــدير بالمالحظـة أن مدينــة السـماوة اتخـ ت يـكالً دائريـاً ،فأصـبحت أيــبه مـا تكــون

بحصــن دفــاعي ،و حســم تحليــل المصــادر الجغراريــة والتاريخيــة فــأن تل ـ الظــاهرة تتــيل للمدينــة

سهولة الدفال عنها ،ب مان إدارة عسكرية موحدة من المركز على جميع االطراف و التساوي).(2

قمنا بتوثيق المخافر الشااصة والماثلة لل يان ،إال أنه من المؤسف أن ابلم تل المخافر

أصــابها التخريــم؛ نتيجــة رفــع األب ـواب والنواف ـ الســتخدامها فــي المق ـرات الحز يــة فــي عهــد النظــام
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الس ــيما الط ــابوق م ــن قب ــل األه ــالي أثن ــاء أح ــداث ع ــام
الس ــابق .ناهيـ ـ ع ــن سـ ـرقة مـ ـواد بنائه ــا ،و َّ
1991م وفي بزو عام  2003وما بعده.

أولً :السماوة (التسمية ،الموقع ،الطار التاريخي ،النسيج الجتماعي ،التقسيم اإلداري):
.1التسمية:

السماوة كلمة بمعان متعددة وردت في مؤلفات البلدانيين العرب .في كر ياقوت الحموي إنها

ماء بالبادية ،وكانت أم النعمان(،) 3
ُسميت (سماوةل؛ ألنها أرض مستوية ال حجر بها ،والسماوة ٌ
ُسميت بها فكان أسمها ماء فسمتها العرب ماء السماء ،و ادية السماوة بين الكوفة والشام قفرى
أظنها مسماة بها( .) 4أما البكري في كر أن السماوة بفتل أوله مفازة بين الكوفة والشام وقيل بين
الموصل والشام وقال أبو حاتت األصمعي وبيره ،السماوة قليلة العرض طويلة(. ) 5

هناك ااتالف بين بادية السماوة والسماوة الحالية من حيث الموقع ،إذ أن بادية السماوة تقع

وعرفت حالياً بالشامية أو بادية الشام ،والسماوة المجردة هي مكان يوجد ريه
بين الكوفة والشام ُ
ماء يقع في الجنوب من الموقع السابق(.) 6
.2الموقع:

تقع السماوة فلكياً عند دائرة عرض (31,7ل يماالً مع اط طول (44,58ل يرقاً) ،(7في

منطقة السهل الرسو ي التي تُعد من أبنى مناطق العراق في اإلنتاج الزراعي .وتُعد من المدن
المهمة لوقوعها في منتصف الطريق بين بغداد والبصرة على مشارف البادية)  .( 8إذ تبعد ما
يقارب من ( 50ميالًل جنوب مدينة الديوانية من ناحية الشرق و( 70ميالًل من الشمال الغر ي

لمدينة الناصرية ،و( 172ميالًل جنوب بغداد ( 184ميالًل تقريباً يمال مدينة البصرة) .(9وتمتعت

وعرفت بع و ة هوائها ،على الربت من ملوحة مائها،
بأهمية تجارية بين مدن الفرات األوسطُ ،
بسبم مياه األهوار ومبازل الرز التي تنساب في مجرى النهر .وتُعزى نشأة المدن العراعية في
العهد العثماني إلى دوافع عديدة منها ،رغبة الحكومة في تأكيد سيطرتها على العشائر والعمل

على توطينها وتشجيعها على االستقرار في مكان محدد ومنها ما كان إجبارياً إذ تبدأ بقلعة
حكومية في منطقة عشائرية ،ثت ينزح بعض األفراد من المناطق القريبة ليستقروا حولها فتتوسع

إلى بلدة(.) 10

اإلطار التاريخي:

تُعد أرض محافظة المثنى من المناطق التي سكنها اإلنسان من أقدم العصور
التاريخية)  ،( 11ال بل إنه قطنها من العصور الحجرية ،إذ ُعثر على آثار استيطان تعود إلى
عصور ما قبل التاريخ ،في منطقة "وادي القصير" على بعد 2كت جنوب برب قلعة القصير في

بادية السماوة الجنو ية).( 12
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أما زمن تكوين السماوة الحالية و حسم ورود اسمها في الحوادث التي وقعت في العراق

إلى ما بعد سنة 1494م ،كانت بداية تكوينها كما هو مدون في السجالت العثمانية قلعة صغيرة
أو قرية بسيطة يرابط فيها جماعة من الجنود االتراك المتطوعين ،ثت بدأ العمران يتزايد حولها بعد

عام  1700م .ومن ذل التاريخ بدأت السماوة في النمو واالتسال ألسباب كثيرة منها ،نقل الدوائر

الحكومية إليها واتخاذها مرك اًز لنقل زوار العتبات المقدسة ( .) 13ف الً عن تغيير نهر الفرات
مجراه ،فصار يمر من نقطة محاذية للمدينة) .(14وقد يكلت تل الظاهرة (تغير مجاري األنهارل
تحدياً كبي اًر لسكان البالد قديماً وحديثاً ،لكنها تعطي في الوجه اآلار انطباعاً ايجابياً ُيشير إلى
ديمومة الحياة واستم اررية العمران على الربت من ديناميكية البيئة المحيطة.

النسيج الجتماعي:

إن طبيعة تركيبة النسيج االجتماعي في السماوة هي امتداد للتركيبة العشائرية التي كانت

تمتهن الزراعة وفرض األتاوى بوصفه مظه اًر من مظاهر السيادة العشائرية على األراضي التي
تقطنها ،وذل ناتج عن اعتقادها بأن األراضي التي تقطنها هي مل توارثته عن األجداد واستولت

عليه بقوة السالح .ومما تجدر اإليارة إليه أن قوة النظام العشائري وزيادة تمس الفرد به يتعالى
عندما ُيفتقد االمن وت عف سلطة الدولة ،فما يكون من افراد العشيرة إال طاعة ييخ العشيرة
ومشايخها ،فيهت تنا أمور العشيرة العامة ،كإعالن الحرب أو الصلل ،فالشيخ مسؤول أمام

الحكومة في ضمان األمن في مناطق نفوذ عشيرته).( 15

تكونت في السماوة تجمعات عشائرية من عدد من الابائل الرئيسية المقتطعة أصالً من لواء

الديوانية ال ي ي ت عشائر عديدة)  .( 16وأبرز عشائر السماوة( :بنو حجيت ،بنو زريج ،بنو

عارض ،الخزاعل ،السادةل .ومن الجدير بال كر أن تل الابائل تتكون من مجموعة عشائر).( 17

ف الً عن وجود مجموعة بيوتات وأسر أهمها :اإلماميون وأسرة آل عبيد وأسرة الزعيريين ،ف الً
عن أسرتي آل بو ركيبة وآل بريم ،إذ أن تل

وسياسية واقتصادية ناهي

األسر انتقلت إلى السماوة ألسباب اجتماعية

عن وجود فئات أارى تمثلت في األقلية

اليهودية

والتب يات

اإليرانية).( 18

التقسيم اإلداري:
تأتي المثنى بالمرتبة الثانية بعد محافظة االنبار من حيث المساحة .سابقاً كانت

اء تابعاً إلى لواء الديوانية ثت أستقلت في ( /26حزيران1969 /مل و موجم تطبيق
السماوة ق ً
قانون المحافظات في ( /1تشرين األول1969 /مل ،أصبحت محافظة تعرف ب ـ أست "المثنى"

نسب ًة إلى أست القائد االسالمي (المثنى بن حارثة الشيبانيل .والمثنى بحسم التقسيت اإلداري،
ت ت مجموعة وحدات إدارية ،منها ق اء السماوة وتلحق بها ناحية السوير ،وق اء الرميثة
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وتلحق بها نواحي الهالل والنجمي والمجد ،وق اء الخ ر وتلحق به ناحية الدراجي ،وق اء

السلمان وتلحق به ناحية بصية ،وق اء الوركاء وتلحق به ناحية الكرامة).( 19
ثانياً :مخفر

)(20

الغليظة:

الموقع وتاريخ اإلنشاء:

أستتتمد المر تتر أستتمال متتد انهتتة جدرانتتال و تترامت ا

)21

( .فهــو يقــع يــرق ق ــاء

الرميثة) ،( 22على بعد (22كـتل ضـمن الحـدود اإلداريـة لق ـاء الوركـاء) ،(23مقاطعـة  76/الغليظـة

(منطقة آل جريم أحدى عشائر آل بو جياشلُ .ييد على أرض عالية تعود في األصل إلى قلعة
الغليظـة ،إذ يشـرف المخفــر علـى نفــوذ (آل جريـمل و (الظـوالتل وقســت مـن (بنــي زريـجل و (آل بــو

حسانل بعيداً عن ســكة القطار ،وقد بدأ العمل به عام 1935م وأنتهـى العمـل منـه عـام 1937م،
وفــي عــام 2010م تــت توثيقــه وأُعلــن عــن تراثيتــه فــي جريــدة الوقــائع الحكوميــة بالعــدد  4189فــي

.2011/5/16

نمط البناء والمواد المستخدمة:

جـاء بنــاء المخفــر وفــق الــنمط األولــي االنكليــزي والــنمط المــؤثر الع ارقــي ،وقــد أُســتخدمت فــي

بنائه مواد عديدة ،أهمها اآلجر والجم واالسمنت والروافد الحديديية (الشيلمانل و عـض الصـفائل

المعدنية والرمل والحصـى الممـزوج مـع الخرسـانة الكونكريتيـة المسـتخدمة فـي بعـض أجـزاء المبنـى

التراثي.

شكل المخفر وقياساته الرئيسة:

المبنى ذو يكل مر ع تقريباً (الشـكل1 :ل ،يتكـون مـن طـابق واحـد مبنـي بـاآلجر واالسـمنت

والجــم ومعقــود بالروافــد الحديديــة (الشــيلمانل ،واألُس ــس يعلوهــا صــم كــونكريتي عليــه ص ــفائل
معدنية ،أما الواجهات الخارجية فمدروزة باالسمنت ،أما سقف المبنـى فمـن النـول المسـتوي ،معقـود
بالروافد الحديدية (الشيلمانل .ت من المخفر برجين للمراعبة والدفال مر عين الشكل ،إذ يبلغ طول

كل ضلع منها (5مل وارتفاعها (10مل وهي مقسمة إلى طابقين بواقع (5مل لكل طابق.

يبل ــغ أبع ــاد كـ ــل ض ــلع م ــن اضـ ــالل المخف ــر (20مل ،وارتفاع ــه (7مل ،أم ــا ارتف ــال سـ ــقف

الوحــدات البنائيــة فــي الطــابق األرضــي فيتــراوح بــين (5-4مل ،بينمــا يبلــغ طــول األس ـوار (20مل
وارتفاعها (6,50مل وسمكها (60ستل.

وصف المبنى:

يقع المدال في منتصف واجهة المبنى الشمالية ،إذ تبرز الواجهة قليالً نحو األمام .وعلـى

جانبي البوابة تقسيمات أفاية هندسية ،بسـمة جماليـةُ ،عملـت بـاآلجر وهـي تُماثـل طريقـة الـداالت
والطلعات العمارة العراعيـة القديمـة .ويحتـوي المـدال علـى بـاب كبي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة مـن الحــديد (النـول الثقيـلل
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بمصراعين ،ارتفاعها وعرضها (3,10م × 3مل علـى التـوالي ،ويعلـوه محجـر حديـدي يحتـوي علـى

ق ــبان حديديـة دائريــة الشــكل مثبتــه بشــكل طــولي (الشــكل2 :ل ،ويوجــد أعلــى المــدال ســارية علــت
صــغيرة مــن الخشــم دائريــة الشــكل (الصــورة1 :ل ،ومــن الــداال توجــد مظلــة مــن الكونكريــت فــوق

الباب طولها (5مل وعرضها تقريباً (2مل ،توفر الظل لحرس بوابة المخفر.

أما داال المبنى في الجهة الغر ية و القرب من المدال توجد بقايا سلت من اآلجر ومؤطر

بالحدي ــد ي ــؤدي إل ــى س ــطل المبن ــى ،ونج ــد أن المخف ــر يحت ــوي عل ــى س ــلمين آاـ ـرين داا ــل أبـ ـراج

المخفر.

تتوســط البنــاء ســاحة مكشــوفة تطــل عليهـا الحجــر والم ارفــق الخدميــة األاــرى تبلــغ مســاحتها

تقريباً (15م × 10مل ،ويوجد في الساحة الوسطية بئر مر ع الشكل مبني باآلجر والجم ومسيع

بالقار ،وهو مطمـور حاليـاً (الصـورة2 :ل ،وسـبم وجـود البئـر ألن المخفـر يقـع بعيـداً عـن مصـادر
المياه .كما ويحتوي المخفر على (9ل حجر موزعة على الجهتين الشرعية والغر ية ،إذ يقع الجناح
اإلداري في الجهة الشرعية والوحدات الخدمية في الجهة الغر ية.

تبلــغ عــدد الحجــر فــي الجهــة الشــرعية (4ل حجــر ،وفــي الجهــة الغر يــة (5ل حجــر ،ويفصــل

بــين تل ـ الحج ــر جــدران ص ــغيرة تتــألف م ــن صــف واحــد م ــن اآلجــرُ .رص ــفت أرضــيات الحج ــر

باآلجر ،أما النواف واألبواب فتعلوها جسور كونكريتية ،مع العلت أن النواف تفتل إلى الداال.

أما ال لع الخلفي من المبنى فتعلوه سايفة تمتد إلى األمام ترتكز على أعمده آجرية مر عة

الشــكل قاعــدتها مــن الكونكريــت ،و محاذاتــه توجــد قطــع كونكريتيــه بي ــوية الشــكل عــددها (10ل
تستخدم كمعالف للخيل ،وتوجد حلقات حديدية دائرية الشـكل مثبتـه فـي الواجهـة االماميـة للمعـالف

تستخدم لر ط الخيل (الصورة3 :ل.

العقـادة باسـتخدام اآلجـر والجــم والروافـد الحديديـة (الشــيلمانل
ُعمـل سـقف المبنـى بطريقــة ُ
بطريقتين .األولى منها تُنف عقادتها بوضع اآلجر بشكل عمودي بين الروافد الحديدية ،أما الثانية
وهنـاك طريقـة أاـرى ُنفـ ت فـي
فتكون عن طريق وضع اآلجـر بشـكل أفقـي بـين الروافـد الحديديـةُ .
تس ــايف الجن ــاحين الغر ــي والجن ــو ي م ــن المخف ــر (األس ــطبلل ،إذ اس ــتخدمت قط ــع ص ــغيرة م ــن

الصــفائل الحديديــة تكــبس مــع بع ــها بوســاطة مســامير كبيـرة لتكــون مســقفاً بــالحجت المطلــوب)،(24

ف الً عن وجود بعض الجسور الكونكريتية التـي اسـتعملت كروافـد لسـقوف الوحـدات البنائيـة التـي
تُمثل الجناح اإلداري.
العقادة فيتكون سقفها من الخارج من طبقتـين ،األولـى
أما الوحدات البنائية المسقفة بطريقة ُ
تعلوه ــا طبق ــة م ــن الج ــم والطبق ــة العلوي ــة الثاني ــة تك ــون م ــن الط ــين المخم ــر الموض ــول بطريق ــة

التخمير أو كما تُعرف عند البعض بـ (اللطاشل.
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ضــت المخفــر بــرجين مــر عين للمراعبـة والــدفال أحــدهما يقــع فــي الــركن الشــمالي الغر ــي مــن

الواجهة األمامية للمبنى واآلار في الركن الجنو ي الشـرقي مـن الجـزء الخلفـي للمخفـر (الشـكل3 :

– الصــورة4 :ل .ويتكــون كــل بــرج مــن طــابقين تفصــل بينهمــا ُعقــادة .ويحتــوي كــل بــرج علــى ســلت
حديــد يوصــل إلــى الطــابق العلــوي عــن طريــق فتحــة مر عــة ،كمــا وزود كــل بــرج بم ازبــل) ،( 25بلــغ
عــددها (25ل مــزبالً ،توزعــت علــى أضــالل البــرج الخارجيــة الثالثــة (الشــكل – 4 :الصــورة5 :ل،
أمــا ال ــلع ال اربــع فخــال مــن الم ازبــل ،ألنــه يطــل علــى المخفــر مــن الــداال .والجــدير بال ـ كر أن

الم ازبــل ُقســمت إلــى نــوعين .األولــى أفايــة كبي ـرة وعــددها (3ل فــي كــل بــرج ،تكــون أبعادهــا مــن

الــداال(98ســت × 56ســتل ومــن الخــارج ت ــيق لتصــبل عياســاتها (90ســت × 50ســتل ،أمــا النــول

الثــاني فهــي عموديــة صــغيرة عــددها (22ل فــي كــل بــرج ،تكــون أبعادهــا مــن الــداال (55ســت ×
35ستل ومن الخارج (40ست × 20ستل.

أمــا الجــزء الســفلي مــن البــرج ريحتــوي مصــاطم كونكريتيــة مســتطيلة الشــكل ،مــن الممكــن

استخدامها للجلوس وتناول الطعام ،ووضع األبراض الخاصة بحرس المخفر والمراعبة عن طريق
المزابل األفاية الكبيرة التي تكون بمستوى المصطبة (الصورة6 :ل.

كما يعلو المبنى ستاره (تيغةل بارتفال (1مل ،وضع أسفلها صفائل من المعدن للتخلم من

الرطو ة ،موزل عليها مزابل صغيرة للرمي بواقع (3ل مزابل في السور الشمالي و (7ل مزابل في
الجزء الجنو ي ،و (6ل مزابل في الجهـة الشـرعية ومثلهـا فـي الجهـة الغر يـة لسـور المخفـر ،و ـ ل

يص ــبل ع ــدد م ازب ــل المخف ــر (72ل م ــزبالً ،منه ــا (66ل م ــزبالً عموديـ ـاً ص ــغي اًر ب ــنفس الاياس ــات

الم كور آنفاً ،و (6ل مزابل أفاية كبيرة باياسات موحدة.

ظل المخفر قيد االستخدام حتى عام 1975م ،ليترك حينهـا ،ومـن الجـدير بالـ كر أن هنـاك

روايـات محليــة يرويهـا األهــالي تُشـير إلــى وجــود أفـال كبيــرة واطيـرة دااــل المبنـى ،تُعــرف بأفــاعي
(آل جريمل و(الغليظةل ،وال يجر أحد الداول إليه في الليل.
أما نواف وأبواب وروابط العقادة الحديدية للمخفر التراثي ،فقد تت رفعها سابقا من قبل حزب

البعث المنحل لإلفادة منها في بناء الش بة الحز ية في مدينة الوركاء.

و عد أحداث عام 2003م ،طالت المخفر تجاوزات من قبل األهالي بتهديت أجزاء منه ونقـل

الطــابوق لبنــاء وتــرميت بيــوتهت ،ف ـالً عــن س ـرقة المســقف المعــدني للجنــاحين الغر ــي والجنــو ي
(االســطبلل ،واســتمرت سلســلة التجــاوزات علــى المبنــى عنــدما اقتحمــوه قـوات االحــتالل بالمــدرعات

عام 2005م ،وال زالت أضرار تل المرحلة باينة على المدال الرئيس للبناء(الصورة7 :ل.
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ثالثاً( :مخفر العارضيات ،مخفر الصافي):

.1مخفر العارضيات:

الموقع وتاريخ اإلنشاء:

يقع برب ق اء الرميثة بمسافة  5كت ،وعلى وجه التحديد على الطريـق الـرابط بـين الرميثـة

والحمزة الشرقي ،بموضع محاذ لسكة حديد بغداد – بصرة من الجانم األيسر ،ويشرف على نفوذ
عشــيرة بن ــي ع ــارض .ب ــدأ العم ــل ب ــه عــام 1935م وأنته ــى العم ــل من ــه ع ــام 1937م ،وف ــي ع ــام

2010م تت توثيقه وأُعلن عن تراثيته في جريدة الوقائع الحكومية بالعدد  4354في .2015/3/2
نمط البناء والمواد المستخدمة:

بني المخفر وفق الـنمط األولـي اإلنكليـزي والـنمط المـؤثر الع ارقـي ،وأبـرز مـواد بنائـه اآلجـر

والجــم واالســمنت والرمــل والحصــى الممــزوج مــع الكونكريــت و عــض الصــفائل المعدنيــة والروافــد
الحديدية (الشيلمانل.

شكل المخفر وقياساته الرئيسة:

المخفر مر ـع الشـكلُ ،يشـابه تصـميمه كثيـ اًر تصـميت مخفـر الغليظـة (الشـكل5 :ل .إذ يتـألف
من طابق واحد مبني باآلجر واالسمنت والجم والحديـد ،واألُسـس يعلوهـا صـم كـونكريتي وعليـه
صفائل معدنية ،وسـطل المبنـى مسـطل ومعقـود بالروافـد الحديديـة (الشـيلمانل واآلجـرُ .دعـت البنـاء
ببرجين للمراعبة والدفال ،كل مهما مر ع الشكل ،إذ يبلغ طـول كـل ضـلع منهمـا (5مل أمـا االرتفـال

(10مل ،والبرج مقست على طابقين بواقع (5مل لكل طابق.
وصف المبنى:

ُيماثل المخفر بمساحته تقريباُ ،مساحة مخفر الصافي ،كما ويشابه المخفر في طريقة بنائه
ووحداته البنائية ،مخفر الغليظـة أي ـاً ،مـن حيـث عـدد األبـراج ويـكلها وأنـوال الم ازبـل وعياسـاتها،
وكما نوهنا أن ذل التشابه عائد إلى أن تل المخافر قد ُبنيت في نفس السنة.
المبنـى فـي الوقـت الحاضـر بحالـة سـيئة ،فهـو ينـدرج ضـمن الفئـة (جل فـي اسـتمارة المبـاني

التراثية المعلن عن تراثيتهـا ،إذ سـقطت أجـزاء منـه بفعـل تـأثير العوامـل الطبي يـة؛ و خاصـة الـركن
ورفعـت أبوابـه ويـبابيكه فـي عهــد
الغر ـي ومؤارتـه التـي تحتـوي علـى المعـالف (الصــورة8 :ل .كمـا ُ
نظام حزب البعث .ناهيـ عـن تعرضـه إلـى قصـف جـوي أثنـاء حـرب عـام 2003م ،لوجـود نقطـة
عســكرية بــالقرب منــه (الصــورة9 :ل .ف ـالً عــن أاـ الطــابوق مــن قبــل إحــدى العوائــل الفقيـرة التــي

تســكن جـواره ،لــت يتبــق مــن المخفــر ســوى البــرج الشتتمال منتتال والجت ء الشتترق متتد البنتتاء وبقايتتا
المعالف.
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.2مخفر الصافي

الموقع وتاريخ اإلنشاء:

أحد أبرز المخافر التراثية وأهمها ضمن الحدود اإلدارية لمحافظة المثنى ،إذ يقع فـي ناحيـة

الـدراجي ،التابعـة لق ـاء الخ ـر

)26

( ،فـي القطعـة المرقمـة (4633ل مقاطعـة  /38آل عبيـد ،فــي

قرية الصافي على الجانم األيمن لنهر الفرات ال ي يشكل مانعاً طبي ياً وعنص اًر دفاعياً مهماً له.
ويش ــرف عل ــى نف ــوذ عش ـ ـ ــائر (المش ــاعلةل و (الجـ ـوابرل و (آل فرط ــوسل و (آل ع ــبسل .وق ــد ب ــدأ

العمل به عام 1935م وأنتهى العمل منـه عـام 1937م ،فـي عـام 2010م ،تـت توثيقـه وأُعلـن عـن
تراثيته في جريدة الوقائع العراعية الحكومية بالعدد  4189في .2011/5/16
نمط البناء والمواد المستخدمة:

تــت بنــاء المخفــر وفــق الــنمط األولــي اإلنكليــزي والــنمط المــؤثر الع ارقــي ،ه ـ ا المخفــر يــأنه

كب ــاقي المخ ــافر الت ــي ُبني ــت ف ــي تلـ ـ المرحل ــة ،فق ــد اُس ــتخدمت ف ــي بنائ ــه مـ ـواد مختلف ــة ،ك ــاآلجر
واالســمنت والجــم والرمــل والحصــى الممــزوج مــع الخرســانة الكونكريتيــة الموضــوعة فــي بعــض

أج ـزاء المبنــى ،ف ـالً عــن مــادة النــورة فــي بعــض الحجــر والخشــم والصــفائل المعدنيــة والروافــد

الحديدية (الشيلمانل.

شكل المخفر وقياساته الرئيسة:

المبنى مر ع الشكل (الشكل6 :ل ،يتكون من طـابق واحـد مبنـي بـاآلجر واالسـمنت والجـم

والخشم والحديد ،واألُسس يعلوها صم كونكريتي وعليه صفائل معدنيةُ .درزت واجهاته الخارجية
بــالجم واالســمنت ،أمــا ســقفه ،فمســطل ُعقــد بالروافــد الحديديــة (الشــيلمانل .يحتــوي المخفــر علــى
برجين م لعين للمراعبة والدفال (الصورة10 :ل ،يقع أحـدهما فـي الـركن الشـمالي الغر ـي ،واآلاـر

في الركن الجنو ي الشرقي.

يبلــغ أبعــاد كــل ضــلع مــن اضــالل المخفــر (16مل ،وارتفاعــه (10مل لجهــات المخفــر مــن

الشرق والغـرب والجنـوب ،أمـا مـن الشـمال وهـي الجهـة التـي يقـع فيهـا المـدال فـأن ارتفاعهـا تقريبـاً

(11مل في أعلـى أجـزاءه البنائيـة ،أمـا ارتفـال سـقف الوحـدات البنائيـة فـي الطـابق األرضـي فيتـراوح
بين (5-4مل.

وصف المبنى:

يتوســط واجهــة المبنــى الشــمالية مــدال ارتفاعــه ( 3,20مل وعرضــه ( 3مل ،ويبــرز لالمــام

قلــيالً ،لي ــفي ســمة جماليــة وفخامــة للمبنــى (الصــورة11 :لُ .ســدت فتحــت المــدال ببــاب حديــدي
ذي مص ـراعين ،عيــاس كــل منهمــا ( 1,20مل تقريب ـاً ،ويحتــوي البــاب فــي جهتــه اليمنــى علــى فتحــة
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صــغيرة مســتطيلة الشــكل وظيفتهــا المراعبــة ،وفتحــة أاــرى فــي الجهــة اليســرى للبــاب مر عــة الشــكل

لداول يخم واحد دون اللجوء الى فتل مصرال الباب على أكمله.

ُزود بــاب المخفــر مــزود بســكة أو م ـزالج ،لتســهيل حركتــه عنــد فتحــه وبلقــه .وضــعت أعلــى
الباب مجموعة أعمدة حديدية ،تمنحه سمة جمالية وتؤدي وظيفة الدعت في الوقت نفسه.
يل ــي م ــدال المخف ــر مج ــاز مس ــتايت ،بط ــول (4مل تقريبـ ـاً و ع ــرض (3مل وارتف ــال (4,5مل.

سقف المجاز بالروافد الحديدية واآلجر والجـم ،ليوصـل بـدوره إلـى سـاحة وسـطية مر عـة الشـكل،

أبعادهــا (6م × 6مل وأرضــيتها ترابيــة وال تحتــوي علــى آثــار بئــر ،وذل ـ لقــرب المخفــر مــن نهــر

الفرات.

وفــي الســاحة الوســطية للمخفــر يوجــد ســلت واحــد يقــع فــي الزاويــة الرابطــة بــين الجنــاحين

الغر ــي والجنــو ي ،الســلت صــغير ويتــألف مــن مقطــع واحــد ومســتايت ويقــع فــي (15ل درجــة مــؤطره
بأحزمة حديدية (الصورة12 :ل ،وظيفتها زيادة قوة درجات السلت.

ُيحــيط بالفنــاء الوســطي حجرتــان مــن الجهــة الغر يــة ،ومثلهمــا مــن الجهــة الشــرعية ،الحجـرة
األولى من الجهة الغر ية مستطيلة الشكل أبعادها (6م × 4مل ،أما الحجرة الثانية فأبعادها (5م ×

4مل ،أما الحجرتان في الجانم الشرقي فأبعادهما على التوالي (7م × 5مل و (5م × 4مل وجميـع

تل ـ الحجــر تحتــوي نواف ـ مطلــة علــى الصــحن لغــرض إداــال اله ـواء وال ــوء إلــى دااــل الحجــر

(الشكل7 :ل.

أما الجناح الجنو ي من المبنى فقد ُاصم لإلسطبل ،إذ يحتوي علـى مـدالين تتوسـطهما
ناف ة أبعادها (1,50م ×1,50مل .سعة المدال الرئيس (1,90مل وارتفاعه (3,10مل .أمـا المـدال

الث ــاني فس ــعته (1,40مل وارتفاع ــه (3,10مل (الش ــكل8 :ل .ع ــرض االس ــطبل مايق ــارب م ــن (5مل

ويحتوي على (10ل معالف كونكريتية بي وية الشكل (الشكل9 :ل ،وتحتـوي علـى حلقـات حديديـة

لـ ــر ط الخيـ ــول بهـ ــا (الصـ ــورة13 :ل .ويحتـ ــوي االسـ ــطبل علـ ــى حج ـ ـرتين مختلفتـ ــين فـ ــي ابعادهمـ ــا
وارتفاعهم ــا؛ بس ــبم م ــرور الس ــلت م ــن ف ــوق أح ــدهما ،وتس ــتخدم تلـ ـ الحجرت ــان لخ ــزن األع ــالف
واألدوات الخاصة بالقائمين على األسطبل.

يحتوي على برجين م لعين للمراعبة والدفال يقع أحدهما في الركن الشمالي الغر ي واآلار

في الركن الجنو ي الشرقي ،إذ يبلغ ارتفال كل برج (9,10مل تقريباً ويتكون البرج الواحد من سبعة
أضالل متباينة في الاياسات ،ويقست كل برج إلى طابقين.

المبنــى مــزود بم ازبــل ُعملــت بطريقــة الصــم الكــونكريتي الجــاهز ،وهــي علــى يــكلين،
عمودي وأفقي .إذ يحتوي المخفر( )26مزبالً عمودياً كونكريتياً يتكون من قطعتين متساويين ،وتلـ

الم ازبــل موزعــة علــى األس ـوار واألب ـراج (الصــورة14 :ل ،و واقــع امســة م ازبــل فــي كــل جهــة مــن
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جهات السور الجنو ية والشرعية والغر ية على التوالي (الصورة15 :ل ،أما في الجهة الشمالية التي

يقع فيها مدال المخفر ،ريحتوي سورها على مـزبلين فـي أعلـى الجهـة اليمنـى ،أمـا الجهـة اليسـرى

من السـور الشـمالي فـال نعلـت عـدد الم ازبـل التـي فيهـا ،بسـبم تسـاقط الجـزء العلـوي منهـا (الصـورة:

16ل .ومـن الجـدير ذكـره أن عياسـات الم ازبـل العموديــة جـاءت وفـق اآلتــي :الايـاس الكلـي للمزبــل

من الخارج (20ست ×40سـتل أمـا عياسـات المزبـل الفعليـة فهـي (25سـت × 15سـتل .مـع العلـت أن
برجــي المخفــر يحتويــان علــى ســتة م ازبــل لكــل منهمــا أي مجمــول الم ازبــل (12ل مــزبالً عمودي ـاً

موزعــة عل ــى ثالث ــة أضــالل م ــن أض ــالل الب ــرج الســبعة ،أم ــا عياس ــات الم ازبــل م ــن ال ــداال فه ــي
متساوية إذ تبلغ (60ست ×40ستل.

أمــا الم ازبــل األفايــة فأنهــا تتواجــد فــي البــرجين بواقــع (8ل م ازبــل فــي كــل بــرج موزعــة علــى

أر عــة أضــالل مــن أضــالل البــرج الســبعة ،أي بمجمــول (16ل مــزبالً أفايـاً فــي البــرجين ،معمولــة
مــن الصــم بواقــع قطعــة واحــدة ال قطعتــين كمــا فــي الم ازبــل العموديــة ،ومــن الجــدير بال ـ كر أن
عياسات المزابل األفاية جاءت وفق اآلتي :الاياس الكلي للمزبل من الخارج (2,10م × 35ستل،

وعياســاته الفعليــة مــن الخــارج (1,90م × 35ســتل ،بينمــا جــاء الايــاس الكلــي للمزبــل مــن ال ـداال

(2,15م × 95ســتل أمــا عياســاته الفعليــة مــن الــداال (10ســت × 80ســتل ،ومــا يميــز تل ـ الم ازبــل

األفاية أنها تُغلق ببوابات حديدية صغيرة مثبتة من األعلى (الصورة17 :ل.
يحتـ ــوي البـ ــرج علـ ــى مصـ ــاطم عملـ ــت مـ ــن الكونكريـ ــت ملتصـ ــقة بجـ ــدران البـ ــرج الدااليـ ــة

(الصورة18 :ل ،ذات يكل نصف دائري تتجه نحو الداال ،وتلـ المصـاطم اسـتخدمت للجلـوس
والمراعبة من فتحات المزابل أو لتناول الطعام ووضع المؤن وأبراض الجنود.

ومــن الجــدير بالمالحظــة أن مــدال المخفــر وجميــع مــداال الحجــر والنواف ـ تعلوهــا عقــود

كونكريتيــة أبلبهــا مســتايمة الشــكل مــا عــدا م ازبــل األب ـراج التــي تعلوهــا مــن الــداال عقــود نصــف
دائرية من اآلجـر الموضـول بطريقـة مائلـة ،كمـا أن سـقف المبنـى مسـطل ومعقـود بـاآلجر والجـم

ونفـ ـ ّ بطريق ــة الح ــل والش ــد ،ونج ــد أن حال ــة البن ــاء جي ــدة ج ــداً ،ول ــت تح ــدث ري ــه
والرواف ــد الحديدي ــة ُ
عمليات تخريم أو نهم للسقوف ،و وابة المدال والنواف الخارجية ال تزال موجودة حتى اآلن.
الستنتاجات:

 .1امتل اإلنسان نزعة ذاتية استقاللية عن طريق إقامة مستوطنات محاطة بأسوار وتحصينات
دفاعية ،ت من حمايته من األاطار المحدقة به.

 .2دأبت الابائل العراعية على إقامة قالعها الخاصة في نزعة استقاللية واضحة ،وكتثبيت
لسلطانها القبلي أو لحيازة إقطاعيات واسعة ،ناهي
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مثل تل القالل والمخافر كثكنات عسكرية متكاملة ومحمية من هجمات الثوار وكرمز لفرض

سلطتهت.

 .3قامت الو ازرات العراعية المتعاعبة ببناء مجموعة مخافر وذل لفرض نفوذ الحكومة والحد من
نفوذ العشائر القاطنة في تل

المنطقة والسيطرة على تمرداتها إثر زيادة ال رائم والتجنيد

االجباري ،ف الً عن تردي األوضال االقتصادية والواقع الصحي والتعليمي.

 .4يهد عام 1935م صدور أوامر ببناء سبعة مخافر هي( :مخفر دبيس ،مخفر الحجامة،

مخفر الخافورة ،مخفر الزريجيـ ـة ،ف الً عن مخافر الصافي والغليظة والعارضياتل للسيطرة
على انتفاضات وثورات العشائر وما كانت تثيره من قلق وإر اك للحكومة المركزية في بغداد،

ونجد أن العمل في بناء تل المخافر أستمر حتى عام 1937م.

 .5جاء تخطيط المخافر متأث اًر بالشكل ال ي كان سائداً في العمارة القديمة واالسالمية.
عنصر تخطيطياً جميالً وسمة
 .6احتوت المخافر على أبراج حماية ُنف ت بشكل وتري لتمنحها
اً

دفاعية كبيرة ،ف الً عن سمة الفخامة والتي تجسدت أي اً في بوابات الداول من االل
ال خامة ووجود بعض التقسيمات الهندسية على يكل داالت وطلعات لت في هيبة وفخامة

للمخفر.

 .7ضمت االسوار واألبراج مزابل استخدمت للمراعبة والرماية و نوعين عمودي صغير وأفقي
كبير.

 .8استخدمت مواد أولية متشابهة في البناء ،كاآلجر والجم واالسمنت والشيلمان ،كونها مواد
متوافرة ورايصة ،سهلة في استخدامها.

 .9اعتماد عناصر عمارية مهمة في بناء تل

المخافر ،كالعقادة والعقد المستايت والمزراب

والمجازات المستايمة ،كما في مخفر الصافي والمجازات المبايرة كما في مخفري الغليظة

والعارضيات.

 .10ضمت جميع المخافر فناء وسطي ،كما أحتوى مخفر العارضيات والغليظة على بئر في

بئر وذل لقر ه من ضفاف نهر الفرات
الساحة الوسطية ،ماعدا مخفر الصافي ال ي لت يحتو اً
لتنتفي الحاجة للبئر.

 .11تشابه مخفري الغليظة والعارضيات من حيث التخطيط وأسلوب العمارة بخالف مخفر
الصافي ال ي أنفرد بتخطيطه وأسلوب عمارته المختلف.
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