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بــتــولي مـــنــصب الــصــدر األعــظم
وهـــــو أعـــــلى مـــــنـــــصب إداري في
الـدولـة بـعـد السـلـطـان. لم يـسـتطع
ؤامرات التي مدحت باشا حتـمل ا
حتاك ضده والـقرارات السلـطانية
رتش التي تعـفو عن السـراق وا

فـقـدم اسـتـقـالـته بـعد 75 يـوماً من
تــولــيه مـــنــصــبه (3). عـ مـدحت
بــاشــا والــيـا لــســوريــا من كــانـون
األول 1878 إلى آب 1880 وهـنـاك
ـشـاريع عـمـرانـيـة ومـحـاربـة قـام 
ــــوظـــــفــــ األتــــراك اســـــتــــغـالل ا
ـــنـــاصـــبــهـم وتـــرشــيـــد الـــنـــظــام

القضائي. 
تمت محاكمة مدحت باشا بأمر من
الــســلــطـان عــبــد احلـمــيــد الــثـاني
بـتــهـمـة الـظــلـوع في اغـتــيـال عـمه
السـلطـان عبـد العـزيز وحـكم عليه
بــاالعـــدام إال أن احلــكم خـــفف إلى
ؤبــــــــــد.  نفي مدحت السـجن ا
بـــاشـــا إلـى الـــطـــائف حـــيث وجـــد
مــخـنـوقـاً فـي ظـروف غـامــــــــــضـة

عام 1884.
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في 30 نيسان 1869 وصل مدحت
بـاشـا إلى بـغـداد حـيث تـمت قراءة
الفـرمان السلـطاني بالـلغة الـتركية
أمـام حـشـد من الـتـجـار والـوجـهـاء
ـوظـفـ والـقـضـاة ورجال وكـبـار ا
الـدين وضـبـاط الـشـرطـة واجليش.

جاء في الفرمان: 
فخم شير ا كرم وا (( الدستور ا
نظام الـعالم  مدبر أمـور اجلمهور
بـالـفـكـر الثـاقب مـتـمم مـهـام األنام
ــهــد بــنــيــان بــالــرأي الــصــائب 
الـــدولــة واإلقـــبــال مــشـــيــد أركــان
الــــســــعــــادة واإلجالل احملــــفـــوف
ـــلك األعــلى بــصـــنــوف عــواطف ا
ومـن أفـاخم وكالء دولــتي الـعــلـيـة
رئــيس شــورى الـــدولــة الــســابق 
ـوجه لعـهـدة استـيـهاله واقـتداره ا
رة نظارة إدارة أمور الفيلق هذه ا
الـسـادس الـهـمـايـوني مع انـضـمام
والية بغداد  واحلائز على الوسام
الـعثـمـاني من الرتـبـة األولى وكذا
الـوسـام اجملــيـدي الـهــمـايـوني من

الــرتـــبــة األولى وزيـــري وســمــيــر
درايـــتـي مـــدحت بــــاشـــا أدام الـــله
تــــعـــالـى إجالله.  لــــيـــعــــلم أنه إذا
جاءكم تـوقيـعي الرفـيع الهـمايوني
ـا ال حـاجـة فـلـيــكن مـعـلـومــاً أنه 
لإلطـناب فـي وصفه وبـيـانه هو أن
خـطـة بــغـداد اجلـسـيــمـة من أعـظم
ـالك الـقــطع الـتي تــتـألـف مـنـهــا 
دولــتـي الــعــلــيـــة احملــروســة ومن
مـقتـضـيات أرضـها ووضـعـها أنـها
صــاحلـة لـكل إعــمـار وتـرقي. وهـذا
ا كانت أعز اآلمال سلمات. و من ا
طالب لسـلطنتي الهـمايونية أن وا
حتصل على كافة أسباب العمران. 
وهــــذه اآلمــــال ال تـــــتم كــــمــــا هــــو
ــرغـوب فـيه إال أن يــقع االخـتـيـار ا
عـــلـى من هـــو عـــارف  قـــادر عـــلى
نه تـعـالى إلى حـيّز إيـصالـه ذلك 
العـمل  فـيكـون في رأس إدارة تلك
اخلــطــة وأنت حلـــد اآلن قــد قــمت
بـأمـور مهـمـة لـسـلـطـنـتي الـسـنـية.
فشوهـدت منك غيرة وفـطنة وإقدام

هلسنكي
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أي إنسـان منصف في الكونية الـبشرية  اليريد للحـرب ضد اليمن أن تستمر
صالح احليوية للمملكة العربية  وأي عاقـل عربي اليقبل أن تدمر أو تضرب ا
الـســعـوديـة  فـاحلل االمــثل والـوحـيــد لـكال الـشـعــبـ الـشـقـيــقـ الـسـعـودي
والـيـمـني هـو إيـقـاف احلـرب وحـسب عـلــمـنـا بـأن رجـاحـة الـعـقل في قـيـادة
مـلكة كـانت عبر زمن طـويل مركـز تهدئـة لالزمات العـربية  ومـعاجلاً حـكيماً ا

للمشاكل. 
ـاذا جفـا الـعـرب عن مـعـاجلة االزمـة الـيـمـنـية ـطـروح   ولـكن يبـقى الـسـؤال ا
بــالـطــرق احلـواريــة والــسـلــمـيــة  هل األمــر يـذكــرنــا بـحــالــة الـعــراق في عـام
1991عنـدما تخلى العـرب عن احللول و اللجـوء للحشود احلربـية االجنبية
التـي الزالت اثارها مدمرة  والعرب يحصدون نتائجها الفاضحة على العراق

نطقة حتى االن ? وا
عادلة الـيمنيـة  هو بالضرورة لقـد اثبتت التـجارب بأن اللـجوء لالجنبـي في ا
ؤذي ب االخوة  ويجعل كل طرف يـوسع هوة الصراع  ويخلق االنكـماش ا
يـفتش عن الـبدائل لكي يـؤذي الطـرف االخر  وهذا مـايحـدث فعال في احلرب
ـدمرة التي مضى علـيها نحو الـ (5) سـنوات وادت الى تدميـر اليمن ومقتل ا

االالف من االطفال والنساء والشيوخ والشباب .
ونـحن والشعوب اجملّـربة إن االجنـبي اليهمه كـثيرا مـا يحدث في الـسعودية 
صـاحله ولـبـضـائعه وال قـتل االالف من الـيمـنـيـ  وكل مـايهـمه هـو الـتـرويج 

العسكرية . 
ـراقبـون يالحـظون بـان امـريكـا حتـشد دول اخلـلـيج خصـوصـا  والدول في ا
العالم ضد ايران وتمارس اقسى العقوبات االقتصادية ضد هذا البلد  لكنها
واقـف تؤكد تـمتنـع وتؤكـد على رفـضهـا االشتـباك عسـكريـا مع ايران  هـذه ا
نطـقة العربـية بحروب ال أحـد يعرف حدودها وال بـأن االمر يستهـدف ادخال ا
ـادية  أمـا امريـكا زمن وقـفهـا وال حجم خـسائـرهـا البـشريـة واالقتـصـادية وا
ـنـطـقـة وبـعض الـبـلـدان االخـرى يـبــقى دورهـا في تـصـديـر الـسالح وتــهـيـيج ا
ـزيـد من الـدمار وقـد يـكـون التـفـكك وهـو امـر وارد في احلروب الـعربـيـة الى ا

دمرة . ا
ـمنـهج هذا  وان اليـمن لـيست دولـة هامـشيـة  والتسـتحق عـملـيات الـتدمـير ا
فـكرة وقف احلرب التي طـرحها انصـار الله في اليمن واجلـلوس على كراسي
ـفاوضات  نعتقده حالً مـقبوال  في حرب استمرت ( 5) سـنوات ولم حتقق ا
مبـتغـاها سـوى التـدميـر  ومابقي بـعد الـشهـر االول من احلرب  هـو عمـليات
عسـكـريـة عـبـثيـة تـسـتـهـدف االنسـان دون أن جتـبـر الـيمـنـيـ احملـاربـ  على

الرضوخ لشروط رفضوها .
في الـيمن التي يسجل التاريخ عنها  عمرها اليقل عن عمر التاريخ العراقي 
هنـاك قـرية بـنـيت عـلى قمـة جـبل ابنـيـتهـا اعـلى من الـغيـوم وفـيهـا من الـزراعة
ماتـشتـهيـها االنـفس من الفـواكة واخلـضار  هـذه القـرية اسـتخـدمتـها بلـقيس
ملـكـة اليـمن كـمقـر سيـاحي ومـركز مـراقبـة ومـواجهـة لالعداء  مـثل بـلد كـهذا

يتوجب ان يتشرب به العرب لتنميته وتطويره ال الى تدميره.
ـاذا اجلـامـعـة الـعـربـيـة  تصـمت عـن حـرب اليـمن مـثل مايـثـيـر الـتـسـاؤل هـو 
صـمت ابو الهول  ودول العـالم االخرى تبحث عن مخـارج  هل هذه اجلامعة
حتـولت الى عنـوان علـى بنـاية دون فـعالـيـة تذكـر  أم إن الشـعب الـيمـني ليس

ا اخلسارة فقط .  مكتوباً في حسابات الربح وإ
والبـد من التأكـيد بـان االستـهانـة بالـرقم الصـعب وهو الـيمن  يعـني ذلك عدم

قراءة التاريخ اليمني .
لـتهبـة هكذا نطـقة ا نعـتقد إن الـقضيـة اليمـنيـة  اصبحت جـزءاً من قضايـا ا
ؤشـرات االولى لـلـمـشـروع االيراني يـريـدون أن تكـون  ولـكن كـمـا يـبدو مـن ا
ـتـحـدة في الـذي حـمـله الـرئـيس االيـرانـي حـسن روحـاني الجـتـمـاعـات اال ا
ـكنه أن يـكـون حال مـقبـوال لو رفـعـــــــــت االيـدي اخلـبيـثة دورتـها الـ ( 74) 
ــافـيـهـا الـعـراق وايـران عـنه  حـيث يـؤكــد ان كل دول اخلـلـيج الـعــــــــــربي 
مسـؤولة عن امـنهـا تربـطهـا اتفـاقــــــــيات بـعدم االعـتداء والـتدخل فـيمـا بيـنها
شـروع مـضـمـون دوليـا يـضـمن مصـاحلـهـا وحـقوق شـعـوبـها وأمن وتـؤسس 

ـمـكن أن يـكـون مـدار بـحث بـ الدول نـظـمـها  لـذا من ا
ـطـلـة عـلى اخلـلـيج الـعـربي وايـران لـلـخروج مـن هذه ا
االزمـات الــتي بــاتت عــنـوانــاً جتــاريــاً رابـحــاً لــلـدول

االخرى . 
تـبقى االنفراجات اجلديدة للحرب في اليمن هو احلل
ــنـطـقي حلـرب دامت (5) سـنــوات  انـقــذو الـشـعب ا

اليمني من الدمار واخلـــــــسائر البشرية.

عــد مـدحت بـاشــا من أشـهـر الـوالة
الـعـثـمـانـيـ الـذين حـكـمـوا بـغداد
رغم أنه لـم يــســـتـــمـــر ســوى ثالث
ســنـوات ( 1872-1869م) لــكــنــهـا
كـانت سـنـوات مفـعـمـة بـاإلجنازات
واإلصالحــــات بــــشــــكـل غــــيّــــر من
احلـياة الـرتيـبة الـتي كان اجملـتمع
الـــعــراقي والـــبــغــدادي قـــد اعــتــاد
عـلـيـهـا. وكـانت بـغـداد تـعـاني والة
قساة لـصوصاً يجمـعون الضرائب
ويرسلونها إلـى اسطنبول لترضى
عنـهم فتـركوا الـبالد بال عمران وال
خــــدمــــات إال مـــــا نــــدر. فــــلم يــــ
الــعــثــمـانــيــون في الــعـراق أبــنــيـة
وقــــصـــوراً وجـــســـوراً مــــثل الـــتي
ــدن بـــنـــوهـــا في اســـطـــنـــبـــول وا

التركية األخرى. 
ولد مدحت باشا في اسطنبول عام
 1822م  وكــــان والــــده قـــاضــــيـــاً
شــرعـيــاً هـو حـاجـي حـافظ أشـرف
أفندي. ونشأ في بلغاريا حيث كان
والـده قاضـياً في بـعض نـواحيـها.
وظـهـر الــذكـاء عـلى الــطـفل مـدحت
فحفظ القرآن الكر وتعلم اللغت
الـعربـية والـفـارسيـة باالضـافة إلى
لغته األصلية الـتركية. كما برع في

اخلط والكتابة . 
عــنــدمـا بــلغ مــدحت سن الــثــامــنـة
عـشـرة انـخـرط في ســلك الـوظـيـفـة
احلكومية كاتـباً بسيطاً  ثم انتقل
إلـى دمــشق وصــيــدا. ثم تــرقى في
الـوظــيـفــة عـنـدمــا صـار كــاتـبـاً في

مــــجــــلس الــــصـــدر األعــــظم ثم 
إرساله لـلتحـقيق في قضـية حدثت
بــ واليـــتي دمــشـق وحــلب. جنح
مـدحت فــيــهـا وحــاز عـلى إعــجـاب
. األمر الـذي جعـلهم ـوظفـ كـبار ا
يـــرشـــحــونـه لــوظـــائف أخـــرى في
ستـعمرات الـعثمـانية في أوربا  ا
في الـبلـقـان وبـروسه ودول أخرى
ثم قضى عشر سـنوات في البلقان.
وكــان يــبــدي هـمــة وكــفــاءة في كل
وظــيــفــة يــتــوالهــا. بــعــدهــا تــولى
مــنـــصب والي الــدانـــوب  فــكــانت
ــهـنـيـة والـنـزاهـة إدارته تـمـتـاز بـا
وذجية (1). حتى أصبحت والية 
في عام 1860 ع والـياً على بالد
الـصـرب وبـلـغـاريـا  فـقـام بـأعـمال
ـــدارس عـــمـــرانـــيـــة كـــالـــطـــرق وا
ستـشفيـات وإصالح نظام الري وا
والزراعة. وكانت هـذه األعمال غير
مألوفة في الواليات العثمانية (2).
ثم عــ والــيــاً عــلـى الــطــوفــة عـام
ـــــدة ثـالث ســــنـــــوات عــــاد  1864
بــعــدهــا إلى اســطــنــبــول لــيـشــغل
ـدة مـنـصب رئـيس شـورى الـدولـة 
عام واحد ثم نقل والياً على بغداد
عـام 1869 اثــر خالف بــيــنه وبـ

الصدر األعظم محمود ند باشا. 
تــرك مـــدحت بـــاشـــا بــغـــداد بـــعــد
تعيينه والياً على أدرنة لكنه قابل
السلطـان عبد العزيـز وأقنعه بعزل
محمود ند من مـنصبه ثم أقنعه
ـنــصب  فـصـدر أنه جـديـر بــهـذا ا
فـرمـان تــعـيـيــنه صـدراً أعـظم ألول

مرة عام 1872.
أثــنـاء وجــوده وعــمــله ثم زيــاراته
ــدن أوربــا احلــافــلــة بــاحلــضــارة
والتـقدم الـعلـمي واالقتـصادي مثل
فيينا وباريس ولندن  تأثر مدحت
ـــقـــراطي بـــاشـــا بـــالـــنـــظـــام الـــد
واحلـريــات واحلـقــوق الـتي تــمـتع
واطن. كمـا اطلع عـلى النظم بهـا ا
الـقـانـونـيـة والـقـضـائـيـة واإلداريـة
واالقـتـصاديـة والـثقـافـية األوربـية.
ـاسـونـيــة في الـشـرق وروجت لـه ا

العربي وسخرت دعايتها له. 
وصـــار مـــدحت بـــاشـــا يــدعـــو إلى
اني إقـامة الـدستـور والـنظـام البـر
ومـــقـــاومـــة االســـتـــبــداد . وحـــظي
بـتأيـيد الـدول العـظمى كـبريـطانـيا
الــتي جتـــد أن اســـتــقـــرار تــركـــيــا
وهـدوءهـا سيـعـوق مطـامع روسـيا

ومخططاتها فيها. 
اسـتـطـاع مـدحت بـاشـا أن يـحـصل
عـــلـى تــأيـــيـــد ودعم الـــرأي الـــعــام
والــســيـاســيــ الـســاخــطــ عـلى
البالط العثماني وتبذيره وفساده
حـتى اضطـر السـلطان إلـى تكلـيفه
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لــيس ســرا ان قــلــنـا .. ان هــنــاك من يــريــد مــسح والــغـاء  ذاكــرة الــبــطــولـة
الــعــراقـيــة..  ولـيـس سـرا ان قــلـنــا هــنـاك من يــنــزعج من ذكــر اسم اجلـيش

العراقي  ومآثره الوطنية  .
رتزق ..!  قبل مدة .. صرح احد االمعات   واصفا اجليش العراقي با

تحن ذاكرة العراقي وغضبهم .. ظنا منه  ان هذا النكرة  .. كان يريد ان 
الـضــمــيــر الـعــراقي قــد مــات .. وان احلس الــوطــني قــد ولى وفـات   و ان
اجلـيش العـراقي    انتهـى الى  مجمـوعات من الـفراريـة  وكيـانات (الدمج)

ؤسسة العسكرية  .  الوصولية .. ومن الذين ابتليت بهم ا
الـيوم .. نـحن امـام امـتـحان اخـر من مـسح الـسـجل الـوطني  لـرجـال آمـنوا
ـانـا .. امـام امـتحـان  كـان الـرد الـشـعبي له بـهـذا الوطن .. وزادهـم الله  ا
صـاعقا  و لم يتاخر طويال   النه اراد االنتقاص من قامة عسكرية باسقة 
و من قـائد عـسـكري بـارع .. وانسـان عـراقي رائع .. هو الـفـريق الركن عـبد
الـوهاب السـاعدي   خريـج الكلـية  الـعسكـرية  مصـنع الرجـال واالبطال ..
مدرسـة حتترم  تاريخـها وسمعتـها وكيانهـا .. انها مدرسة عـمر علي  وعبد
الـكـر قـاسم  ونــاجي طـالب  وَعَـبَــد اجلـبـار شـنـشـل   وسـلـيم األمـامي 

وعدنان خير الله  وبارق احلاج حنطة .
اذا هذه احلماسة لنصرة عبد الوهاب الساعدي  ..  لقائد يسـال البعض .. 
ـعـارك  وأصعـبـهـا ...حـتى ذاع صـيـته مـيـداني  يـتـقـدم جـنـوده في اخـطـر ا

داخل البالد وخارجها ?
ـيـســاني الـقـادم من ارض الـعــمـارة .. بـطـيـبـتــهـا وصـفـائـهـا و هــذا  الـفـتى ا
عـفويـتـها  وأصـالـتـها  .. هـذا احملـارب الذي أعـاد مع رفـاقه أصـول العـقـيدة
القـتالية .. فنونها    وتألقها  وريادتها  .. هذا اجلندي الذي أعاد االحترام

الى جيش انتسب اليه  روحا وعقيدة و بطولة.
جــيــشــنــا .. وبــعـد دفــاعه الــبــطــولي الــطــويل   اريــد له  وفي ظل األحــتالل
واإلذالل  .. ان يـبــقى جـيــشـا بال  عــقـيــدة  وبال تـدريب  بال  كــرامـة  وبال
تـنـسـيب .. أرادوه  ان يـكـون  مـهـزومـا مـقـهـورا .. لـكي تـهـزم مـعه كل الـقـيم
الـوطنـيـة والنـضـالـية  .. أرادوه ان يـكـون  ( سوقـا )  لـلوطـن .. لكـنه انـتفض
ضـد االرهاب  واحملـن   وظل  سُوَرا وحـصنـا  لـلوطن  عـاد الى اجلـميع ..

ولكي يحتمي به اجلميع .
هــؤالء الــذين .. أرادوا اذالل   وإهــانـة  الــسـاعــدي .. يــرسـمــون لــنـا وطــنـا
جـذوره مـعــلـقـة في الـهــواء  من دون ذاكـرة    من دون  تـاريخ   ومن دون
ـرتـزقـة .. والـلـصـوص عـقـيـدة  يـريـدونه  عـلى شـاكـلــتـهم   اليـضم سـوى ا

واخلونة .
 صـاروا ال يــتـحـمـلـون سـمــو الـوطـنـيـة ورفـعــتـهـا  ويـفـسـرون الــوطـنـيـة غـيـر
تفـسيراتهـا  وكانها سـلعة في السـوق  خاضعة لـلعرض والطـلب  للضياع

والنسب  .
انـهم يتـضايـقـون .. من كل من يـنادي بـالوطـنـية ويـتـحمس لـهـا ..  يرقـصون

ويفرحون لهزائمها وغيابها  .
ن تــراهم يــلـهــثـون   ويــبــحـثــون عن بــديل لـوطــنــيـة اجلــيش الــعـراقي  .. 
يـحمـلـون السالح رغـمـا عن ارادة الدولـة .. من عـصـابات  ومـافـيات وقـطاع

طرق  وجتار مخدرات .
سـيظل الـعراق .. وطن الـشرفـاء ..ارض   وسمـاء  وهواء   وخـبز  وماء 

وكرامة و وفاء .
وسـيظـل جيـشـنا  يـدافع عن وجـودنـا  و عن هويـتـنا

الـوطـنـية .. جـيش نـعـقـد عـلـيه  امـالـنـا    وعـزتـنا 
وكـرامتنـا  ال يرتبط بـاية جهـة اجنبـية    يدافع عن
وطن االجــــداد ..  يــــدافع عـن  ارض احلــــضـــارات

واالمجاد.. عن ارض العراق العظيم ..& دمتم 

أمـــــــــــــــا
األبنـية ذات
الــــــــــطــــــــــراز
ـــــعـــــمــــاري ا
اجلـــــمــــيل أو

ـزيـنـة بالـنـقـوش وفنـون الـعـمارة ا
فــهي قــلـيــلــة جـداً وتــقـتــصــر عـلى

ـسـاجـد. ولـعل أغـلـبـهـا  بــعض ا
إعـمـاره من قبل الـوجـهاء والـتـجار

والعلماء.
ــدحت بـاشـا 3≠ وصـف الـسـلــطـان 
بـأوصـاف عالـيـة تشـيـر إلى قدراته
الشـخصـية وعـلمه وخـبرته . وهذا
واضح من خالل األوصاف الواردة
في ديـبـاجـة الـفـرمـان. كـمـا أشـارت
إلى األوسـمــة الـتي حــصل عـلــيـهـا
(الــوســام الـعــثــمــاني) و (الــوسـام
اجملــيــدي)  إضــافــة إلى مــنــصــبه

كرئيس سابق جمللس الشورى . 
4≠ يـشــتـمل الـفــرمـان عــلى وصـايـا
ينصح بها السلطان مثل رعاية كل
الناس  تطبيق الـقانون والشريعة
دن مع اإلسالمـيـة تـألـيف سـكـان ا
العـشائر تـنميـة الزراعة والـتجارة
 اصـالح وضـع اجلــــــــــيـش وإدارة
الــضـبــاط واجلــنـود إقــرار الــعـدل
ومـعـاقـبـة الـذين يـنـتـهـكـون حـقوق
ــوظــفـ من اآلخــرين  مــتـابــعــة ا
حــــيـث الــــنــــزاهــــة وعــــدم اجلــــور
وااللـتـزام بـاألنـظـمـة والـتـعـلـيـمـات

ركزية وغيرها .  ا
5≠ مـراقـبـة رعـايـا الـدولـة اإليـرانـية
ـقـدسـة أو ســواء زوار الـعـتـبـات ا
قيم في العراق. وأن التجار أو ا
تــكــون الـعالقــة مــعــهـا عــلى مــبـدأ
ـــثل ـــقــــابـــلـــة بـــا ـــســـاواة أو ا ا
ـوقـعـة مع ـعـاهـدات ا وااللـتـزام بـا
إيـران. وهـذه التـعلـيـمات تـعـبر عن
قــلق وشــكــوك تــســاور الــســلــطـان

العثماني من النفوذ اإليراني .  
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بـعــد قـراءة الــفــرمـان ألــقى مـدحت
بــاشـا خــطـابـه بـالــتـركــيـة تــضـمن
برنامج عـمله الذي حث فـيه الناس
ـثـابـرة فـي الـزراعة عـلى الـعـمل وا
والـصــنـاعـة والــتـجـارة . كــمـا ذكّـر
ـوظـفـ بـأنـهم مـكـلـفـون بـخـدمـة ا
ـــــواطـــــنـــــ والـــــعـــــمـل من أجل ا
سالمـتهم وسـعـادتهم. وتـطرق إلى
أهـــمــيـــة إقــرار الـــعــدل وإنـــصــاف
ـسـلـم الـنـاس دون تـمـيـيـز بـ ا
. ويعود ذلك إلى ما ـسلمـ وغير ا
تـعلـمه من أوربا والـثقـافة الـغربـية
ــقــراطــيــة. لـكــنه الم والــنــظم الــد
الـنــاس عــلى اخلـراب الــســائـد في
الـعـراق ألنــهم قـصّـروا في عــمـلـهم
ولم يـسـلـكوا سـلـوك األ الـراقـية
ولم يـوجه لـومه لـلوالة الـتـرك قـبله
الذين حـكموا بـغداد منـذ قرن أي
مــنــذ عـام 1638 م بل اعــتــذر لـهم
ومـدحــهم. كـمــا لم يـنــتـقـد الــنـظـام
الـــعـــثــمـــانـي الــذي اهـــتـم بــجـــمع
الـــضـــرائب وتـــرك إعـــمــار الـــبالد.
وطـالـبــهم بـالـطـاعــة واالنـقـيـاد كي

تسير أمور البالد بانتظام.
جـــاء في خــــطـــابه الــــذي تـــضـــمن
أفـكــاره وفـلــسـفــته وبـرنــامـجه في
احلـــــكـم واإلدارة:  ((قـــــد عـــــلـم من
يـعـرف الـتـركيـة حـكم هـذا الـفـرمان
العـالي الـسلـطاني  ومن لم يـعرف
وجب عــلــيـه أن يــعــرف من غــيــره
وأن جل مقـاصد سـلطـاننـا أن ينال
األهـلـون الـرفـاه والـسـعـادة في ظل
العدل والرأفة سواء كانوا مسلم

أو غـيـر مـسـلـمـ  ذكـوراً وإنـاثـاً 
أفــرادا وجـــمــاعــات  وأن يـــنــالــوا
احلـــد الالئـق من اســـتـــكـــمـــال ذلك
واحملـافـظـة عـلـيه  وأن أول واجب

ودرايـة وأظهـرت خـدمات
جــلـيــلـة وكل هــذه بـعـثت
إلى أنـك ســـتـــكـــون عـــنـــد
حــــسن ظن ســــلــــطــــنــــتي
الـشـاهانـيـة فـتؤدي واجب
ـهـمـة بـتـمـامـهـا وتـظـهر ا

قدرة الكاملة إليفائها.  ا
األمر الـذي دعاني أن أصدر
إرادتي الــســنــيـة فـي الــيـوم
الـثـاني من ذي الـقـعـدة لـسـنة
1285 هـ فــأعــهــد بــهــذا األمــر
للـياقـتك في إدارة الواليـة ملـكيًا

وعـسـكـريـاً. فـإذا وصـلت إلى مـركز
مـــنـــصــبـك قـــمت بـــأمـــور الـــواليــة
الــعـــســـكـــريـــة  وزاولت مـــصـــالح
األهـــالي والــســـكــان طــبـق قــواعــد
الـشـرع والـقـانون بـرويّـة وعـنـاية 
وأن تـتـخـذ التـدابـيـر واألمـور التي
من شـأنـهـا أن تـزيـد فـي الـعـمران 
وتـوفر الـثـروة آناً فـآنـاً بال هوادة.
وأن يـراعى الرفـاه والـراحة واألمن
جلميع األهالي من سـكان وعشائر
وأن تـوسع دائرة الـزراعـة واحلرث
ا يـجب من والـتـجـارة. وتـتوسـل 
ذلك كـــله  وأن تـــعـــرض مــا يـــجب
عـرضـه لـدولـتي الـعـلـيـة من األمـور
الـــتي يــلــزم االســتـــئــذان بــهــا إلى
أعـتـاب دولـتي الـعــلـيـة  وتـسـتـمـر
عـلى إكـمال حـسن وانـتـظام وإدارة
األمـــراء والــــضـــبـــاط والــــنـــفـــرات
ـوجــودين في الــفـيــلق الــسـادس ا
الــهــمــايــوني  وتــمــنـع الــتــعـدي 
وتـراعي حـسن األلـفة بـ الـعـربان
والــعــشــائـــر بــعــضــهم مع بــعض
واألهــــــالـي داخـل الــــــواليـــــة  وأن
يــــشـــتــــغـــلـــوا فـي أمـــر زراعــــتـــهم
وحــراثـتـهم ومــنع جتـاوز الـواحـد
عـــلى اآلخـــر مـــنــهـم في احلـــقــوق
ودفع الـتـجـاسـر فـيـمـا يخـل باألمن
والـراحــة وإجـراء اجلـزاء الـشـرعي
والـــقـــانـــوني بـــتـــمــــامه بـــحق من
يـتـجـاسـر بــاحلـركـة خالف الـشـرع
ــوظــفـون والــنــظــام. وأن يــراعي ا
كــافـة في اجملــالس واحملـاكم داخل
الـواليـة جـادة الـعـفـة واالسـتـقـامـة.
وأن ال يــــزيــــغــــوا في كل حــــال عن
وضـوعة. وأن يـحصروا األنظـمة ا
األوقـــــات واألفـــــكـــــار في ذلك. وأن
يــبــادر لإلهــتــمـام بــجــارتــنــا دولـة
إيـران الـبـهيـة. وأن يالحظ فـي تلك
األحـــــوال الـــــرائح والـــــغـــــادي من
قيم منهم ومن يتعاطى أفرادها وا
الــتــجـارة أو يــتــردد لــلــزيـارة وفق
تمناة ـساواة والصداقـة ا قاعدة ا
اجلـــاريــة بـــ الـــدولـــتـــ حـــسب
رعيـة ب الطرف وطبق العهود ا

أمري.
 وبـــذلك أعـــلن مــنـــصـــبك  وصــدر
أمــري اجلــلــيل الــقــدر من ديــواني
الـهمـايـوني إيذانـاً بذلـك وتفـهيـماً.

فـلـيـكن ذلك مــعـلـومـاً لـدى رويّـتك 
ـأمـول مـن حـمـيّـتك أن ـنـتــظـر ا وا
ــسـرودة أعاله ــهـمـات ا تـقــوم بـا
ـــعــدودة وتـــعــمـل بـــاألســـاســـات ا
ـتعـيـنة. وأن تـبـذل جلّ الهـمّة في ا

نصب.  إيفاء وظائف هذا ا
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قراءة في الفرمان 
يـتـضـمن األمر الـسـلـطانـي بتـعـي
مدحت بـاشا واليـاً على بـغداد عدة

أمور: 
1- إقرار السلطان بأن والية بغداد
ــنـــاطق (أي الـــعــراق) مـن أعــظـم ا
اخلاضـعة للـدولة العـثمانيـة بقوله
(خـطـة بـغـداد اجلـسـيـمـة من أعـظم
ـالك الـقــطع الـتي تــتـألـف مـنـهــا 

دولتي العلية احملروسة). 
2- أن بـغـداد تــمـتـلك كـل مـقـومـات
اإلعــــمـــــار والــــتــــقـــــدم كــــاألراضي
الــزراعــيــة ومـيــاه الــرافــدين (ومن
مـقتـضـيات أرضـها ووضـعـها أنـها
صــاحلــة لـكل إعــمــار وتـرقي). وأن
رغـبـة الـسـلـطــان تـقـتـضي بـإعـمـار
بــغــداد وتــوفــيــر كل الــســبل لــذلك
ـــا كـــانت أعـــز اآلمـــال الــــهـــدف (و
طالب لسـلطنتي الهـمايونية أن وا
حتـــــصل عـــــلـى كـــــافـــــة أســـــبــــاب
الـــــعـــــمــــــران). لألسـف لم يـــــتـــــرك
الــعــثــمــانــيــون أبــنــيــة فــخــمــة أو
مــسـاجـد رائـعـة مـثل مـا تـركـوا في
ــدن اســـطــنـــبـــول وغـــيـــرهــا مـن ا
الـتـركـيـة. وأغـلب مـا تـركـوه أبـنـيـة
بــسـيــطــة أو ذات وظــائف مـعــيــنـة

كالسراي أو مراكز الشرطة أو 
سـتـشفـيات ـراكز احلـدوديـة أو ا ا
أو الـقنـاطر أو الـدوائر احلـكومـية.

وأن تـراعى التـجـارة والزراعـة كـما
يقتضـيه العصر فـترتكز على أصل
صــحــيح وأن نـــفع األمــة من هــذه
وهي الـطــريق هــو فـائــدة لـلــدولـة 
فــــائــــدة لألمــــة. فال فــــرق في هـــذا
االتـــــصـــــال والـــــتالزم.. وهـــــذا من
قطوع سلّمة في العالم وا األمور ا

بها. 
ــا يــؤدي إلى الــتــنـظــيم وكــلــهــا 

والغنى.  
هذا وليعلم كل موظف أنه لم يعمل
ــا يـعــمل فـي حـدود لــنــفـسـه  وإ
وظـيــفـته لــلـقـيــام بـخـدمــة األهـلـ
وسالمـتـهم وسـعـادتـهم  ولـيـعاون
ـوظـفـ فـهم في حـاجـة األهــلـون ا
ـــهــمـــة الــتي إلى تــســـهــيـل هــذه ا
ـشاق يـقومـون بهـا  ولـيتـحمـلوا ا
في هـذا الـســبـيل فـيــمـا لم يـدركـوا
ــا يــعــود لــلــكل نــتـــائــجه وهــو 
باخلير.  واحلاصل أن كل ما يعمل
ال يـــقــصـــد مــنه إال راحـــة األهــلــ
وســــعــــادتــــهم وسـالمــــتــــهم فــــمن
واجـبهم االنـقيـاد والـطاعـة التـامة.
ـا ونـسـأل الـله تـعـالى أن يـوفـقـنـا 
يـرضي الــسـلــطـان من اخلــدمـات 
وأن نـؤديـهـا بنـجـاح وأن يـنجـيـنا
من اخلطأ جميعاً ... آم )) (8). 
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في بـدايـة حـيـاته تـزوج مـدحت من
زوجــته األولى نـعـيــمـة وعـمـره 25
عـامــاً  ورزق مـنــهـا بـبــنت واحـدة
تـزوجت في سـن مـبــكـرة. وعــنـدمـا
قدم إلـى بغـداد كان عـمره 43 عاماً
 وبـقــيت رغــبــته في ولـد يــخــلـفه.
وصـار الـعديـد من أقـاربه ومـعارفه
يــوصـونه بـالــزواج من ثـانـيـة. ولم
تكن زوجته نعيمة تمانع وتقول له
بـأنـهـا جتـاوزت األربـعـ ولم يـعـد
بإمكـانها االجنـاب. أسعده مـوقفها
وأخــذ يــبــحث عن فــتــاة من أســرة

ستوى.  ة النسب وا كر
في مـأدبـة دعــاه إلـيـهــا آل الـنـقـيب
شـاهــد فـتــاة جـمـيــلـة تـخــتـلف عن
الــســكـان احملــلــيـ فــســأل عـنــهـا
فـقـالوا له إنـهـا شركـسـية واسـمـها
شـهـربـان كـانت تــقـوم بـخـدمـتـهم 
ثابـة ابنتهم. بـعد أيام عقد وهي 
مـــدحت بـــاشــا قــرانـه عــلــيـــهــا ثم
حـملت مـنه ورزق بـولد سـمـاه علي
حـــيـــدر وبـــنـــتــ هـــمـــا وســـيـــمــة
ومـــســــرورة. وعـــنــــدمـــا نــــفي إلى
الطائف وقبل موته كتب لها رسالة
يــوصــيــهـا بــولــده ودراســته. كــمـا
أوصى أن ال يقـام على قـبره شـاهد
مذهب.  وقد قـام الرسام االنـكليزي
ويـــلــيـــام كالرك وونــتـــنــر (-1857
1930©  بــرسـم لــوحــة لـــشــهــربــان

سماها سيدة بغداد. 
WOýU(«

1- سـتـيـفن لـونـكـريك (أربـعـة قـرون من
تــــاريخ الـــعــــراق احلـــديث) / ص 284

بيروت : 1949  الطبعة الثانية 
2- عـلي الوردي  ( حملات اجتماعية من
تاريخ العراق احلديث)/ ج  / 2ص 82
دار الكتاب االسالمي  بغداد: 2005 

3- علي الوردي / ج 2/ ص 84
4- عــبــاس الـعــزاوي (مـوســوعــة تـاريخ
) / ج 7/ الــــــعــــــراق بـــــ احــــــتـاللـــــ
ص189-187 الــطــبـــعــة األولى الــدار

العربية للموسوعات بيروت: 2004 
5- هــو الـوالي رقم (65) في تــســلـسل

 . الوالة العثماني
اسـمه محـمد رشـيد بـاشا وتـولى احلكم
ــدة أربع ســنــوات (1856-1852م) 
ذكــر أنه اهـــتم بــشـق األنــهــر لـــتــوســيع
الــرقــعـــة الــزراعــيـــة. كــمـــا أنه اشــتــرى
بــاخــرتـ (بــغــداد) و (الـبــصــرة) لــنـقل

 . دينت البضائع والركاب ب ا
6- تـوفي مـحــمـد رشـيـد بــاشـا في يـوم
ـوافق األربـعاء 22 ذي احلـجة  1273ا

 1856م .
7- نــامق بــاشــا هــو الــوالي رقم (69)
لـلــعــهـد الــعـثــمــاني الـثــاني . وقــد تـولى

للفترة  1867-1861م .
8- عباس العزاوي / ج 7/ ص -189
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ـهـمـة ـوظـفـ أن يـخـدمـوا هـذه ا ا
ويقوموا بها خير قيام. 

تــعــلــمــون أن اخلـــلــقــة الــبــشــريــة
مــتــفــاوتــة فال تــتــشــابه وكــذلــكم
األفـكار والـطبائـع متـبايـنة. ولذا ال
يـتيـسر إدارتـها بـرأي كل شخص 
ــا ومـــا يـــوحـــيه إلـــيه فـــكـــره وإ
يــتــحــتم أن يــكــون له مــركـز إدارة.
يــــنــــظــــر فـي وســــائل احلــــاجــــات
والــثــروة واألمن بــالـنــظــر لــلــحـال
ـــكـــان ومـــا ـــوقـع وا والــــزمـــان وا
تــوجــبه تـلـك األحـوال من حــاجـات
وضــرورات فـتـتـفــرغ له قـاعـدة من
ـركـز مـطـردة يـجـري عـلـيـها هـذا ا
ومـعـلومـات مكـمـلة. وبـذلك يـتيـسر
احلــصــول عــلــيـهــا فــتــقــسم بــهـذا
الــــوجه وأن كـل مــــا تــــشـــــذ عــــنه
ـركـز وتـمشي اإلدارة وال تـراعي ا
اثله  فال قتضى ما ينبغي أن 
يــتـيــســر لـهــا الـتــرقي وال يــحـصل
االنـتـبــاه وتـتـأخـر تــلك اجلـمـاعـة.
ـــثل لـــذلك بـــوســائط ويـــصح أن 
ــائـــيـــة كــانـت في حـــالــة الــنـــقـل ا
بــســيــطــة حــتى اخــتـرعـت الـســفن
ذوات الـــــشــــراع. ثم تــــقـــــدمت إلى
الـــوســائـل الــبـــخــاريـــة ... وهــكــذا
ومــــثـــــلـــــهــــا وســـــائط اخملـــــابــــرة
(االتصـاالت). فـمن لم ينل حـظاً من
الـــــتــــقــــدم في اإلدارة  ولـم يــــسع
ـكن لـلــحـصـول عـلى أقـصى حـد 
مـن الـرقي بــقي في مــكــانه وحـرم
من نـعـمـة الـرقي والـثـروة  وصار
ـعــيـشـة غــيـر مـا يـتــبع في طـرق ا
يالئـم زمـــانـه ويـــكــــون قـــد رضي
بـالــدون وأصـر عـلى جـمـوده  أو
قـبل أن يــرجح مـا هـو األدنى عـلى
الذي هو خـير. األراضي هنـا تقبل
كل نــوع من الــعــمــارة. واألهــلــون
الئـــقــون لــكل تــعــلـــيم وفــطــرتــهم
مـعـلـومـة  واستـعـدادهم مـشـهود
فــيـســتـطــيـعــون أكــثـر من غــيـرهم
الـتـقـدم لـيـنـالـوا حـظـاً من الـثروة
واحلــــــــضـــــــارة لـــــــكـن اخلـــــــراب
ـسـتــولي  وعـدم الـنــشـاط نـاجم ا
. فـلم يسـلـكوا من تـقـصـير األهـلـ
ــا تــرك كل مــا ســلــكــته األ وإ
امــر وشـــأنه . وصـــارت األمــة ال
. . وإال ــــا أخــــذت به األ تــــأبه 
ــــاضـــيـــة فـــحـــضــــارة الـــقــــطـــر ا
ـة ال تـزال آثـارها وصـنـاعـته القـد
مــشـهــودة ... وال مــنــجــاة من هـذه
الــورطــة إال بــاالنـقــيــاد لــلـمــتــبـوع
األعـــظم ومن قـــدمه مـن أصـــحــاب
ـــنــاصـب بــأن أطـــاعــوا ويـــســلّم ا

ا أرادوا.  إليهم 
وهو قـد حافظ عـلى حقـوق األهل
عــمـــومـــاً وراعـى اســتـــراحـــتـــهم
والعدل فيما بينهم  وأرسل الوالة
لـهذا الـغرض فال يـتـطلب أكـثر من
التـسـلـيم لـهم واالنـقـيـاد بـالـطـاعة
لـيـتـمـكـنـوا من الـسـعـي واحلـصول

بتغى.  على ا
همة  جاء والة كثـيرون  قاموا بـا
وبـذلـوا جـهـوداً  وعـمـلـوا عـلى مـا
تـمــكـنــوا عـلـيـه خـصـوصــاً رشـيـد
بــاشـا (الــكـوزلــكـلي) (Æ©5 فـإنه بـدأ
بــالــعــمــارة  ومــشى في طــريــقــهـا
الــصـــحــيح وخـــلف الـــكــثـــيــر من
اآلثـار... ولـكـن قـرب أجـله لم يـهيء

 Æ©6) له آماله
ثم إن حضرة نامق بـاشا سلك هذا
الـطريق واسـتمـر فـيه فحـصل على
نــتــائج حــســنـة (Æ©7 وهــكــذا نـحن
سـائرون في هـذا الـطريق سـاعون
لسالمة األهـل وسعـادة أحوالهم.
ونـــــأمل أن نـــــصـل إلى الـــــغـــــايــــة
ــطـلــوبـة فــنــرى اآلثـار الــنـافــعـة ا

ساعي في أقرب مدة .  وثمار ا
وال أمل لـــنـــا إال تـــكـــثـــيــر الـــغـــنى

والعمارة والتوسل بأسبابهما. 
ولـيــعـلم أن الــغـنى هــنـا ال يـراد به
جــــمـع الــــنـــقــــود ووضــــعــــهــــا في
الـصنـاديق أو اخلزانـات وحـبسـها
طـلـوبة هي ا الـنـقـود ا هـنـاك وإ
أن تـتـداول بـ الـنـاس وأن يـراعى

فيها وجائب العصر وحاالته. 

شهربان العراقية
زوجة مدحت
باشا
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