
ساحه التحرير 
الماضي والحاضر والمستقبل

المعمار االكاديمي موفق جواد الطائي



الموقع في العصر العباسي 
• •منطقه الزندورد والبصليه والسور  نهر بين والطريق الى كلواذا 



الموقع في العصر العثماني 
بوابه كلواذا 

وحديقه ابراهيم الرومي 
البوابه                            التابيه قبل وبعد التهديم 



التاسيس في الثالثينيات 
حديقه الملك غازي وشارع الخليفه  المتوكل على هللا



سينما غازي 
1956الركن االيمن من ساحة التحرير هدمت عام 



الموقع في  بدايه الخمسينيات 
تمثال عبد المحسن السعدون  الساحه يتوسطها تمثال  عبد المحسن السعدون 



م1957ساحة التحرير بعد فتح شارع الجمهوريه عاليه سابقا 



تموز 14الساحة قبل ثوره 



بعد التنفيذ في نفس العام مع المباني المجاوره

1958تموز 14ساحة التحرير أبنة ثوره 



1959أنا وساحة التحرير تموز 
• د أنا في وسط الصوره والى يساري الشهيد البطل حسين الربيعي استشهد في شباط االسو

1973وغسان الغبان استشهد تحت التعذيب  في 1963عام 



الموقع في الستينيات 
اكملت االعمال المدنية وثبت تمثال 

واحد والحقا باقي التماثيل 



الموقع مع منصه التحية



الموقع واالكتضاض ايام المناسبات الوطنية 



الموقع في االيام األعتيادية 



تموز الخالدة 14نصب  ثوره 
تصميم المعمار رفعة الجادرجي واالعمال المدنيه للمهندس احسان شيرزاد والتماثيل للفنان جواد سليم  



مقاربه بين ملحمتين فنيتين 
خالدتين  كورنيكا لبيكاسو 

تموز لجواد سليم 14ونصب 

• كانت هذه السكيجات االوليه قد فقدت في الطائره اعاد الفكره جواد سليم في 
ايطاليا ونفذ الماكيت من جديد مع مقاربه عناصر الفنيه  الملحمية  الخالده 

مثل كورنيكا 
نفذ النصب جواد سليم منهائوالء فقط 

وصادق ربيع والحرفين االيطالين 



أسائة الى النصب
بعد انقالب شباط االسود حاول احد قاده 

االنقالب قصف النصب أال ان سائق الدبابه 
توسل اليه و رفض طلبه تكررت األسائة عندما 
طلب من لورنا سليم انزال تمثال العامل الحامل 
لمطرقه لكونه يرمز الى الطبقه العامله الممثله 
لليسار  رفضت لورنا باصرار مما احرجها امام 

السلطات في حينة 



الجزء الخلفي من النصب 
ر الزال هناك محل جداريه  الفنان محمود صبري فارغ خلف النصب  الذي كان المفروض تنفذه من السيراميك وكان في حينها قد عمل لوحه الجزائ

1968لقد تاثرت بعمله وكانت لوحتي لتأبين الثائر الصديق  الشهيد خالد احمد زكي جيفارا العراق وبطل ثوره  االهوار عام ..المشهوره 



نصب األمومة 
للفنان خالد الرحال

ه قام بتنفيذه موقعيا وبوقت قياسي تم األسائه ل
بتغير اتجاهة والحقأ رفع من وسط الحديقه حيث 

يشكل نقطه ارتكازها ووضع تحت اقامةأجباريةفي 
ساحه مبنى اليراه احد



التصميم األساسي والمسطحات المائية 
يشمل تصميم رفعه الجادرجي للحديقه مسطح مائي يشكل نصف المساحه مع مرافق ومعرض للطيور 



عبد الكريم قاسم وعبد المجيد حسن امين العاصمة في معرض الطيور
تموز 14امين العاصمة عميد مهندس مدني عبد المجيد حسن خريج جامعه لندن ومن ثوار 

المنفذ لحديقه االمه و قد طور بغداد وجعلها خمس مرات حجمها السابق وببنى تحتيه متميزه 



تموز 14جداريه 
الفنان فايق حسن 

في نهايه حديقه االمه المطله على ساحه الطيران 



مقترح لم ينفذ لساحه التحرير 
في منتصف الستينيات كانت هناك مسابقه لتقاطع ساحة التحرير فاز بها 

المعمار دريد الياور ومكتب انكليزي لم ينفذ 



نفق ساحة التحرير
اضيف في نهايه  السبعينات نفق واسواق نفق التحرير  



مخطط وواقع ساحة 
التحرير االن 



سقف اسواق النفق 
يصلح احسن ساحه مشاهده للنصب بعد تامين سلم وتغطيتة الجزء المفتوح 



المقترح األول 
ة الربط البصري والفيزيائي بين الحديقه واسواق النفق مع تسقيف جزئي لسقف االسواق لجعله ساح
مثاليه لمشاهدة النصب مع تامين نباتات كمحجالت  تعمل كفاصل بين المشاهدين والشارع العام  



المقترح الثاني 
أظهار جزئي للمسطح المائي السابق المدفون ووضع تمثال لم ينفذ لجواد سليم مع 

ارجاع تمثال االمومه الى محله االصلي واستخدام المبنى الحالي الموجود فيه 
كمبنى قفص ومعرض طيور بشبكه حديديه تغطي االشجار وتكون الطيور بها حره 

بين االشجار و المشاهدين مع بركه ترتبط بالمسطح المائي الجديد 



المقترح الثالث
يتحول الركن االيمن من الضلع الشرقي 
للموقع المطل على ساحه الطيران الى 
مسرح مفتوح ببركه ترتبط بالمسطح 

المائي االساسي ويمكن ان يكون المسرح 

كبير او صغير حسب الطلب 



المقترح  الرابع 
يتحول الركن األيسر من الضلع الشرقي المطل على 
ساحة الطيران الى مقهى رئيسي بخيمه قد تكون 
كبيره او صغيره مع مجموعه خيم صغيره بين 

النخيل  



المقترح الخامس 
يتم تاكيد مسار سور بغداد العباسي باعاده بناء اجزاء منه على السياج 
الشمالي بنفس الشكل الذي عليه السور في القصر العباسي ويستعمل 
كنافوره حائطيه لترطيب جو الحديقه وباتجاه الريح السائده الشماليه 

.الغربيه 
تاكيد روي الحديقه المرتبط بجواد سليم يتنفيذ نصب السجين السياسي

.المجهول وجداريه الشجره القتيله 

الى شكل احاطه الكلري الحالية باعمده دائريه لتغير شكلها المربع الحاد 
دائري حيوي بايولوجي 










