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تــعـاد صــيـانــتـهــا وجتـهــز بـهــا قـوات
الشرطة (8). 

¡«dIH « —«œ

بـــهــدف تـــوفــيـــر الــرعـــايــة لـــلــفـــقــراء
وحـمـايتـهم من الـتـشرد  أنـشـأ مدحت
بـــاشــا مــأوى لـــلــفــقـــراء ســمي آنــذاك
بـ(الـتَنْبَلخانـة) حيث  إسكان الفقراء
فـيه. وقـد  بـنـاؤهـا مـن أحـجـار سور
بــغـداد. وبــعــد انـتــصـار االنــكـلــيـز في
ـــيـــة األولى ودخـــولــهم احلـــرب الـــعــا
بـغداد عام  1917 حتـولت البـناية إلى

 Æ©9) مرآب لتصليح السيارات
 Áe²M Ë vHA²  ¡UMÐ

فـي أيام مـدحـت بـاشـا كـان عـدد سـكان
بــغـداد يــبـلغ 150 ألـف نـسـمــة.وكـانت
تـضم أجـانب مـقـيـمـ فـيـهـا (أكـثر من
ألـفي أجـنـبي من اإليرانـيـ واإلنكـلـيز
) ال يــجـدون والــروس والــنــمــســاويــ
فـيها مكانـاً يتطببـون فيه ال مستشفى
وال طــبـيب وال صـيــدلـيـة. كــانت هـنـاك
قـطـعـة أرض عـبـارة عن حـديـقـة تـابـعة
لــوقف مـدرســة سـلـيــمـان بـاشــا. تـقـرر
إيـجارهـا وبنـاء أول مسـتشـفى سميت
مــســتــشـفى الــغــربــاء  ولـكـن واجـهت
مــشـكــلـة تـمــويل بـنــائـهــا. تـمت دعـوة
ـواطنـ لهـذا الهدف الـنبـيل فاخذوا ا
ـشروع يـتـسـابـقـون في التـبـرع لـهـذا ا

 Æ©10) احليوي
وقــام مـدحت بــاشـا ألول مـرة بــإنـشـاء
حديقة عامة سميت بـ (حديقة البلدية)
 افتتاحها لعامة الناس للتنزه فيها.
وكـانت تـسـمـى (بـستـان جنـيـب بـاشا)
أو (الــنــجــيـبــيــة)  ثم صــارت تــسـمى

 Æ©11) (اجمليدية)
وكــانـت احلــديــقــة تــســتــخــدم إلقــامــة
االحــتـفـاالت أو داراً لـلــضـيـافــة لـكـبـار
الـــضــيــوف. فــفي عــام 1870
أقـيم احتفال الستـقبال ناصر
الـدين شاه إيران في احلديقة
تـضمن استعراضاً عسكرياً 
وإلـقـاء قصـائـد شعـر من قبل
الـــشـــاعــر مـــحـــمـــد فــيـــضي
الـزهـاوي بـالـلـغـة الـفـارسـيـة

 Æ©12)
فـي عهد الوالي رجب باشا

حتــــــــــولـت
احلـــديـــقــة
إلـــــــــــــــــــــــى
مــسـتـشـفى
لـــلـــجــيش 
حــــــــــــــــــيـث
اســــتـــمـــرت

إلى بـدايـة القـرن العـشرين حـيث كانت
ــســتـشــفى الــعـســكـري ثم تــســمى بـا
ــــلـــكي ــــســـتــــشـــفى ا حتــــولت إلى (ا
ـملكة العراقية الـعسكري) بعد نشوء ا

Æ1921 (13) عام
وكـان الـرحـالة األمـريـكي ولـيم فـوك قد
ــسـتــشـفى عـام  1874فــوصـفـهـا زار ا
بـقــوله (وهي بـنـايـة واسـعـة ولـطـيـفـة,
وهـناك  التعارف بيني وب اجلراح
ــقــيم فـدار بي فـي الـردهــات  حـيث ا
يـلقى الـعنـاية مـائة وثـمانـون مريـضاً
كـلهم جنود وعلى درجـات مختلفة من
الـــنـــقــاهـــة. وقــد الحـــظت أن ســـقــوف
الـغـرف عالـيـة والتـهـوية فـيـها جـيدة
ـالبس نـــظـــيـــفـــة. وكــــانت جـــمـــيع وا
ـاثلـة ألي مـستـشفى الـتـرتيـبات فـيه 
أوربـي من نـــــوعـه. كـــــمـــــا شـــــاهـــــدت
الـصيدلـية واحلمـامات . ثم أخذت إلى
مـــكــتب الــرئـــيس قــدمت لـي الــقــهــوة
والـسـكـايـر والـشـربت . وكـان الـطـبيب
اجلــراح يـتـقن الـفـرنــسـيـة جـيـداً وقـد

يــعـــد مــدحت بــاشــا من أشــهــر الــوالة
الـعـثـمانـيـ الـذين حكـمـوا بـغداد رغم
أنـه لم يــســتــمــر ســوى ثالث ســنــوات
(1872-1869 م) لـكـنـها كـانت سـنوات
مـفعمة باإلجنازات واإلصالحات بشكل
غـيّر احليـاة الرتيـبة التي كـان اجملتمع

العراقي والبغدادي قد اعتاد عليها. 
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بـــدأت احلــاجـــة إلنــشـــاء مــعـــهــد عــالٍ
لــتـدريـس الـعــلـوم احلــديــثـة وتــخـريج
طالب يـحـمـلون شـهـادة متـقـدمة إلدارة
مـختـلف األمور والـوظائف. قـام مدحت
ـدرسـة كـبـدايـة بـاشـا بـتـأسـيس هـذه ا
لــــلّـــحـــاق بـــاأل األخــــرى الـــتي أولت
اهــتــمـامــاً مــلـحــوظــاً بــنـظم الــتــعــلـيم
الـعـسـكري وعـلى مـستـويـات مـختـلـفة
دارس احلديـثة  االبتـدائية فـأنشـأت ا

أو الرشدية واالعدادية. 
يـروي الضابط محمـد رؤوف الشيخلي
ـدرسة الـرشدية الـذي كان أحـد طالب ا
الــعــســـكــريــة فــيــقــول: كــانت مــدرســة
عـسـكـريـة صـرفة  مـديـروهـا ومـأمورو

اإلدارة واالنـــضـــبـــاط فـــيـــهــا
ـعلمون. كلهم من وا
الــــــضـــــبـــــاط إال في
بـعض الـدروس مثل
الـــصـــرف والــنـــحــو
الـــعــربــيـــ وعــلــوم
الــــــديـن والــــــلــــــغـــــة
الــــــــفـــــــارســــــــيـــــــة 
والــــــفـــــــرنــــــســــــيــــــة
فــــمــــعـــلــــمـــوهــــا من
الـــــــــــعــــــــــلـــــــــــمــــــــــاء
ـــتــخــصــصــ من وا
( ــدنـيـ ُــلـكــيـ (ا ا
يــشـتـغــلـون بـالـراتب.
وأمـا الضباط فراتبهم
الـعـسكـري فـقط. وكان
ـتـقـدم يـشـتـرط في ا
لـلمـدرسة إجـادة اللـغة
W?Ý—b??*« .(1) الــتـركــيـة
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كـانت هـنـاك مـدرسة أو
مـا يسمى آنذاك (مكتب
قـــراءت خــانـــة)  فــقــام
ها مـدحت بـاشا بـتهـد
ـدرسة وبـنى مـكـانهـا (ا
ـلــكـيـة) عـام الــرشـديـة ا
1869  واســـــــتـــــــمــــــرت

الــدراسـة فـيـهـا ثالثــة عـقـود حـتى عـام
Æ1902

ـلكية بدايـة متواضعة بـدأت الرشدية ا
 وأســالـيـب بـســيـطــة. إذ أنـهــا تـدرّس
الـعربية بـاللغة التـركية من قبل مدرس
تـركي!! وهـكـذا بـالـنـسـبـة لـبـقـيـة فروع
ـؤرخ عـبـاس الـعزاوي الـعـلـوم. يـذكـر ا
ــدرسـة أنـه كـان أحــد خــــريـجي هــذه ا

 .  (2)
وعــنـدمــا تـولى نــامق بـاشــا الـصــغـيـر
واليــــــة بــــــغــــــداد (1905-1902© قــــــام
) . كـــانت ـــعـــلـــمــ بـــتـــأســـيس (دار ا
الـدراسة فـيه سنـت  واسـتمـرت الدار
بــالـــعــمل حــتـى إعالن الــدســتــور عــام

1908 (3). 
بـعـد إعالن الدسـتور أصـبحت احلـاجة
مــاســة إلى تــأســيـس مـكــتـب (مــدرسـة
درسة احلـقوق)  فاتخذت بـناية هذه ا
الـرشــديـة  و حتـويـلـهـا إلى مـدرسـة
احلــــقــــوق من عـــام 1908 حــــتـى عـــام
1924-1923 عــــنـــدمــــا انـــتـــقــــلت إلى
الـبـنـاية اجلـديـدة في عـقـد الدنـكـجـية 
ــتـحف ـأمــون (بــنـايــة ا وهــو شــارع ا
). كـانت الـدراسـة في الـبــغـدادي حـالـيـاً
مـدرسـة احلـقوق ثـالث سنـوات  وبـعد
قــدوم الـفـقـيه الـدســتـوري عـبـد الـرزاق
الــســنــهــوري إلى الــعــراق  وتــسـنــمه
مـنـصب عـمـادة  قـام بتـمـديـد الـدراسة
لــتـصـبح أربع سـنـوات  حـتى حتـولت
Æ1936 (4) إلـى (كـلــيــة احلـقــوق) عـام
ــتـزايـد عــلى دراسـة ونــظـراً لإلقــبـال ا
احلـقـوق وزيادة عـدد طالبـها  اتـخذت
أمون متحفاً الـبناية اجلديدة بشـارع ا
لـآلثار . جرى افتتاحـها رسمياً من قبل
حـــزيـــران ــــلك فـــيــــصل األول في 14  ا
ـلك بـتـعـيـ عـبـد الـقـادر  1926وقـام ا

الباجة جي مديراً للمتــحف (5). 
ـدرسة الـرشـديـة مهـمـلة بـقـيت بـنايـة ا
حـتى مطلع ثـالثينـيات القرن الـعشرين
ـهـا  وشـيـدت مـكـانـهـا حـيـث  تـهـد
بـناية وفق الطراز احلـديث لتكون مقراً
ــتـصــرفــيـة بــغـداد . اتــسـمت واجــهـة
الـبـنــايـة بـنـمط مـعـمـاري إنـكـلـيـزي من

وظفي وا
ن والـــــزوار
يـــــــتـــــــرددون
عـلى الـكـاظمـية

بــــــشــــــكـل يــــــومي
قــادمــ من بــغـداد أو

دن األخرى.  ا
ولـم تكـن وسـائل الـنـقل مـتـوفـرة آنذاك
ــراكب ســوى ركــوب احلــيــوانـات أو ا
الــنــهــريــة. لــذلك كــانـت هــنــاك حــاجـة
لـتـأسيس وسـيـلة نـقل فعـالـة وسريـعة
وأمــيـنـة لـنـقل الــنـاس والـبـضـائع بـ

بغداد والكاظمية. 
أراد مــدحت بــاشــا تــخــفــيف مــعــانـاة
الـنـاس في الـتـنـقل إضـافـة إلى نـهجه
ــديـنــة. فـقــام بـتــأسـيس في حتــديث ا
شــركـة تـرامــواي  وبـاع أسـهــمـهـا في
الـسـوق للـحـصول عـلى تـمويل إلنـشاء
الـسـكة احلـديـدية والـعـربات واخلـيول
واحملــــطـــات  ودفـع أجـــور الــــســـواق
ونــفــقــات إطــعــام اخلــيــول وصــيــانــة
الـعـربات وغـيرهـا. لقـيت الفـكرة إقـباالً
ــا يــتــوقع لــهــا مـن أربـاح وحــمــاســة 
طائلة فأقبل الناس على شراء األسهم
(سـعر الـسهم  250قـرشـاً) حتى بـلغت

Æ©18) ًخالل أيام  784سهما
و جـمع مليون ونـصف مليون قرش
فـي حـ كـانت كـلــفـة اإلنـشـاء 18 ألف
لــيـرة أي مـا يــسـاوي قـيــمـة ألف سـهم

فــــقط مـن مـــجــــمـــوع 6 آالف ســــهم 
بـيعهـا. بلغت أربـاح الشركة %18 إلى
ـــال.  تـــوزيع %20 مـن أصل رأس ا
األربــاح عــلـى حــمــلــة األســهم. بــقــيت
الــشـركـة مــسـتــمـرة في عــمـلـهــا قـرابـة
سـبـعـ عامـاً حـتى  تـصـفيـتـهـا عام

1941 (19). 
كــان طــول الـســكــة احلـديــديــة سـبــعـة
كـيـلـومـتـرات  وقدمت خـدمـات جـلـيـلة
لـسـكان الـعاصـمة وضـيـوفهـا. كمـا بدأ
الـنـاس يـعتـادون عـلى الـنظم احلـديـثة
ومـعالم احلضارة العصرية. فكما أنها
وفـرت لـلنـاس سفـراً مـريحـاً وسريـعاً 
كـانت مشـروعاً مـربحـاً  ولم تنـفق فيه

احلكومة ليرة واحدة. 
 Ê«“Ë_« rOEMð

بــهــدف تـــنــظــيم األعــمــال الــتــجــاريــة
وخـــــاصـــــة فـي األســـــواق ومـــــخــــازن
احلـــبــوب لـــتــوازي حــركـــة الــتـــعــامل
ي واسـتخـدام نظـام عشـري  أمر الـعا
مـدحت باشـا بتوحـيد وتـنظيم األوزان
حــيث أصــبــحت احلـقــة تــسـاوي 400
درهم. وأن كل  10حـقـات تـسـاوي مـنـاً
واحـداً  وكل 10 أمـنـان تـسـاوي وزنـة
واحـــــدة  وكل 10 وزنـــــات تـــــســــاوي

. تغاراً
 لم يـتـفاعل الـناس مـع النـظام اجلـديد
لـالوزان  لـــكن صـــدور الــــقـــانـــون من
الـدولـة الــعـثـمـانـيـة وطـبـاعـته بـالـلـغـة
الـــعــــربـــيـــة  و تـــخــــيـــيـــر الـــنـــاس
السـتـخـدامه خـالل فـترة سـنـتـ حـتى
ـــنـع بـــعـــدهـــا عـــام 1290 هـ حــــيث 

ة.  استخدام األوزان القد
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مـن أهم الدوائر اخلـدمية الـتي أنشئت
في العهد العثماني (دار البلدية) . فقد
 إنــشــاء أول بــلـديــة في بــغــداد عـام
1868 فـي عـهـد الـوالي تـقـــــــي الـدين
بـــاشـــا (1869-1867). وعـــنـــد تـــولي
مــدحت بـاشـا عـام 1869 صـدر قـانـون
الـبـلـديـات الـعـثـمـاني  فـقـام بـتـشـيـيـد

بناية خاصة لدائرة بلدية بغداد. 
فـي عـام 1870 قــام بــتـعــيـ ابــراهـيم
الـدفتـري أول رئيس للـبلديـة في بغداد
 الــذي بـقي فـي مـنــصـبه حــتى وفـاته
عام 1876. وبـسبب التوسع العمراني
والـنـمـو السـكـاني واحلاجـة إلى مـزيد
من اخلـدمات  إنشاء بلديات فرعية .
ففي عام 1878 أنـشئت بلدية الرصافة
 وبلدية ثالثة في الكرخ  ,وع رئيس
لـكل منـهما. ثم قـسمت بـلدية الـرصافة
: األولى تـــبــدأ من بــاب إلـى بــلــديـــتــ
ـــعــظـم إلى جـــامع مــرجـــان. وحــدود ا
الـثــانـيـة من جـامع مـرجـان إلى الـبـاب

الشرقي (20). 
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نتفق تعاني من مشاكل كـانت منطقة ا
ونـــزاعــات بـــ األمــراء  إضـــافــة إلى
الــقــســوة الــتي تــمــارس ضــد الــنــاس
والــفالحـ ومـضــاعـفـة رســوم إيـجـار
األراضـي الزراعية. األمر الذي دعا إلى
هــجــرة أعـــداد كــبــيــرة من الــعــشــائــر
ومـــغـــادرة الـــعــراق  إلـى إيــران وهي
ـيهم تـتـحـ الـفـرص لالنـتـقـام من ظـا
(21). فـــكــر مـــدحت بــاشـــا بــتـــحــويل
شـيوخ العـشائر إلى مـوظف رسـمي
لــلـسـيـطـرة عـلى تــصـرفـاتـهم وضـمـان
وقـوفـهم إلى جانب الـدولة الـعثـمانـية.
وقــــد وقـع اخــــتــــيــــاره عــــلى نــــاصــــر
ــوذجــاً لــذلك الــســـعــدون لــيــجــعـــله 
األســــــلــــــوب اجلــــــديـــــد. أرسـل عــــــلى
الـسـعـدون يدعـوه لـزيـارته في بـغداد 
ـشيخة إلى وشـرح له فكرته بـتحويل ا

متصرفية ووالية. 
وأظـهر له فـوائد ومحـاسن بناء مـدينة
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دراسة معـمقة أشرف عـليهـا عباقـرة في مختـلف اجملاالت لتـبشر بـإنتهاء
ا حدث للفحم عصر النفط والغـاز مشابهة ما سـوف يحدث بحذافيـره 
حيث كانت سلعة مهمة وذات سعر مرتفع ومطلوبة إلستمرار احلياة وب
بل شـاركت دول عـشـيـة و ضـحـاهــا اخـتـفت وبـات ال أحـد يـســتـخـدمـهـا 
ـضـاره التي ال تـعد وال العـالم بتـوقـيع اتفـاقـيات لـعدم إسـتـخراج الـفحم 
كن أن ننكرها حتصى . هذه التحذيرات كانت موجودة في السابق وال 
ـسـتجـدات التي حـدثت اسـهمت في وبالـتحـديـد منـذ الـتسـعيـنـات  لكن ا
حدوث تـغـيـرات مـذهلـة لم تـكن مـتـوقعـة بـالـنسـبـة لـنا . هـوس احلـكـومات
ومعـها الـشعـوب بالـطاقـة النـظيـفة ورخص ثـمنـها والـتطـور في صنـاعتـها
سوف يـجعل الـنفط والـغاز سـلـعة كـاسدة غـير مـرغوب بـها  فـمن سوف
لء سـيارته بالوقود بينما األلواح الشمسية يدفع ثمن للمشتقات النفطية 
وجودة عـلى سطح بيـته كفيـلة  بشـحن سيارته الـكهربـائية . دول كـثيرة ا
بـاتت مـستـعـدة لـتـلـقي صـدمـة النـفط والـغـاز كـدولـة األمـارات الـتي تـعمل
حكومـتها عـلى تنـويع مصادر الـدخل والدخـول بكل اجملاالت  لـهذا جند
ميزانياتـهم ينخفض فيـها االعتماد علـى بيع النفط سنـة بعد سنة . الوقت
بكل تأكيد ليس في صاحلنـا ولهذا علينا العـمل بجد للواقع اجلديد الذي
سوف يـفـرض نفـسه  واوبك الـتي نـهرول لـهـا لكي تـنـصحـنـا وتسـاعـدنا

ـشـاكـلـنـا كتـحـديـد سـعـر بـرمـيل الـنـفط وحـصص
ـصـدرة هي نـفسـهـا مـهددة بـالـزوال . قد الدول ا
جند من يـشـتـري الـنفـط والغـاز لـكن بـثـمن بخس
ونحن كـشعـوب مثل الـعائـلة عـندنـا التـزامات لـها
أول ولـيس لـهـا أخـر  فــكـيف سـوف تـعـيش هـذه

العائلة ودخلها أنخفض إلى الربع ..!

جـــديـــدة
تـــــتـــــمـــــتع
بــــالــــعــــمــــران
احلــضـاري والـتـقـدم
الــعـصــري. اقـتــنع الـســعـدون بــعـد أن
وجـد أنه ليس بإمكانه مقاومة التغيير
الــقـــادم ال مــحــالــة وأبـــدى مــوافــقــته
ـــشـــيــــخـــة وقـــبـــوله لـــلـــتــــنـــازل عن ا

تصرفية (22).  ا
ـــركـــز كــــانت ســـوق الــــشـــيـــوخ هـي ا
ــنـتـفق  وكـانت الــتـجـاري الـهـام في ا
هـي مـركــز الــلـواء لــكن مــدحت بــاشـا
دينة ارتأى اختيار موقع آخر ليكون ا
احلــديـثـة. فـوقع االخـتــيـار عـلى مـكـان
شمال سوق الشيوخ على بعد 25 كم 

على نهر الفرات.
ـــهــنــدس أرسـل مــدحت بـــاشــا عـــلى ا
الـبلـجيكي (جـولس تلـلي) وكلفه بـبناء
حـاضـرة الـنـاصـريـة. وقـد سـميـت على
اسم نـاصر الـسعـدون الذي  تـعيـينه

أول متصرف لها. 
إن الـنـاصـريـة هي أول مـديـنـة عـراقـية
تــشـــيــد عــلى طــراز مـــعــمــاري حــديث
وبـأسـلوب الـتخـطيط احلـديث للـمدن .
إذ روعـي في تـصــمـيــمــهـا أن حتــتـوي
عــلى شــوارع عــريــضــة مــســتــقــيــمــة
تـتقـاطع مع بعـضها بـأسلـوب هندسي
ـهـنـدس تـشـكيل جـمـيل. كـمـا اجـتنب ا
ـدن أزقـة ضـيـقـة وحـارات مـثل بـقـيـة ا

العراقية والشرقية عموماً. 
فـي عــــــــام 1869 م وضـع احلــــــــجــــــــر
األسـاس حيث بـدأ ببـناء دار احلـكومة

في الناصرية  وهو بناء فخم آنذاك.
ـبلغ (4250)  لـيـرة تـبـرع الـسـعـدون 
ديـنـة . ثم تـبرع ذهـبـيـة ألكمـال بـنـاء ا
ـبـلغ (1000) لـيـرة إلنـشـاء جـسر من
الـــقــوارب اخلــشــبـــيــة يــربـط جــانــبي
ــديــنــة. وقــام نــعــوم ســركـيـس أمـ ا
صـــنــدوق الــســعـــدون بــبــنــاء أول دار
ســــكن ثـم بــــنى أســــواقــــاً وخــــانـــات
ومــقــاهي. وسـرعــان مــا قـلــده الــنـاس
فــبــنـوا دوراً ســكــنــيـة ودكــاكــ حـتى
ــديــنـة (23). كــمــا  بــنـاء اتــســعت ا
مـســجـد جـديـد .  تـشـكـيل الـوحـدات

نتفق كاآلتي:  اإلدارية للواء ا
1- الــــنــــاصـــريــــة  مــــركـــز الــــلـــواء 

ومتصرفها ناصر باشا السعدون . 
2≠ قـضاء الشطـرة  وقائممـقامها فالح

بك السعدون ابن ناصر السعدون. 
3≠ سوق الشيوخ 

4- قضاء اجلبيلية 
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1- مــحـمـد رؤوف الـشــيـخـلي (مـراحل
ظلمـة وما بعدها) احلـياة في الفتـرة ا
/ ج  1/ ص 35 مـــطــبــعـــة الــبــصــرة:

1972
2- عـبـاس الـعـزاوي (مـوسـوعـة تاريخ
) / ج  7/ ص الـــعــراق بــ احــتاللــ
240 الـطـبعـة األولى  الدار االسالمـية

للموسوعات بيروت:  2004
ـدرسة الـرشدية 3- سـالم اآللوسي / ا
ــلـكـيـة / مـجــلـة بـغـداد  الـعـدد : 60 ا
الصادر في 11/30/ 2012 / ص 24
ـــؤرخ ســـالم اآللـــوسي أن 4- يـــذكـــر ا
الـسياسي العراقي عـبد الرحمن البزاز
كــــان آخــــر مـن تــــخــــرج من مــــدرســــة

احلقوق / ص  24
5- سالم اآللوسي /  ص  24

6- عباس العزاوي / ج  7/ ص 257
7- عباس العزاوي / ج 7/ ص 258
8- عباس العزاوي / ج 7/ ص 258
9- عـبد احلـميـد عبـادة ( العـقد الالمع
ـسـاجـد واجلـوامع) / بـآثـار بـغـداد وا
ص 205 الطبعة األولى بغداد 2004
10- عــــبــــاس الــــعـــزاوي / ج 7/ ص

231-232
11- عــــبــــاس الــــعـــزاوي / ج 7/ ص

298
12- عــــبــــاس الــــعـــزاوي / ج 7/ ص

281
13- عــــبــــاس الــــعـــزاوي / ج 7/ ص

281
14- كــتــاب (بـغــداد بــأقالم رحــالـة) /
رحــلــةولــيم فـوك / ص 169 الــطــبــعـة

األولى دار الوراق لندن: 2007
15- شـركـة بـيت لـنـج شركـة لـلـمـالحة
فـي نـهـري دجــلـة والــفـرات . تــأسـست
عـام 1834 عـندمـا  تسـييـر باخـرت
إنـكـليـزيتـ (دجـلة والـفرات) خلـدمات
الـقنـصليـة البريـطانـية في بغـداد. بعد
تـعـرض إحـدى الـبـاخـرتـ إلى الـغـرق
قـــرب قــريـــة عــانـــة تــخـــلى الـــضــابط
االنـكـلـيـزي فـرانس جـيـسـني عن إدارة
الـشـركـة فـتلـى أحد مـسـاعـديه (هـنري
لــنج) إدارة الـشـركــة ثم تـوالهـا أخـوه
سـتـيـفن لـنج. اسـتـمـرت بـالـعـمل حـتى
الـعـشـريـنـيـات من الـقـرن الـعــــــــشرين
حــــــيـث تــــــراجــــــعـت بــــــعــــــد دخــــــول

القــــــــطارات. 
فـي عــام 1924  افـــتــتـــاح مـــكــتـــبــة
مـكنزي في البنايـة. وال يزال مبنى مقر
إدارة الـــشـــــــــركــة قـــائـــمـــاً في شــارع

الرشيد. 
16- عباس العزاوي / ج 7/ ص 69
 -17عـــــبــــاس الــــعــــزاوي / ج 7/ ص

219-220
 -18عباس العزاوي / ج 7/ ص 277
19 -عباس العزاوي / ج 7/ ص 278
20- صالح عـبد الـرزاق /(التـقسـيمات
/( االداريـة في بغـداد منذ سـبعـ عاماً

ص  36
21- عباس العزاوي / ج 7/ ص 273
22- عــلي الـوردي (حملـات اجـتـمـاعـيـة
مـن تـاريـخ الــعـراق احلــديث) / ج  2/
ص 264 دار الـكتاب االسالمي بغداد:

2005
23- علي الوردي / ج 7/ ص 265

حـــيث الــشـــكل والـــديــكــورات. بـــقــيت
الــبــنــايــة قــائــمــة فــيـهــا حــتى مــطــلع
الـستـينيـات حيث اتـخذت مقـراً لدائرة
الــنــفــوس الــعـامــة (مــديــريــة األحـوال
الشخصية)  بعد أن انتقلت متصرفية
بـغداد إلى إحدى بنايـات السراي (مقر
ــلـكي). وزارة الــداخــلـيــة في الــعـهــد ا
بـقـيت الـبنـايـة قـائمـة حـتى عام 2003

 . حيث تعرضت للحرق والتهد
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وتـســمى بـالـقـشـلـة الـبـحـريـة  وكـانت
بـجـانب جامع الـقمـريـة في الكـرخ على
شـاطئ دجلة. وقد أنشأها مدحت باشا
الحــــة الـــبــــحــــريـــة لــــتـــديــــر أمــــور ا
الـعـسكـريـة. إذ كانت تـسـتخـدم الـسفن
ــعــدات الــبــخــاريــة لــنــقل اجلــنــود وا
ـؤن واألسـلـحـة واألعـتـدة واخلـيول وا
دن والقصـبات العراقية وغـيرها إلى ا
إلمــــداد الــــثــــكــــنــــات الــــعــــســــكــــريـــة
ومـــعـــســــكـــراتـــهـــا ودوائـــرهـــا. كـــمـــا
تـستخـدمها في حـالة وجود مـعركة أو
ــتــمـردين حــمــلـة تــأديــبـيــة لــبـعض ا

لـتصل من هناك إلى أقرب نقطة
طلوب. وسبق أن ـوقع ا لـلمعركة أو ا
 اســتـخــدام الـســفن من قــبل مـدحت
بــــاشــــا عـــنــــدمــــا  غـــزو األحــــســـاء
واحــتاللــهـا. كــمـا أن الــســلـطــان مـراد
الــرابع اسـتــخـدم الـســفن لـنــقل قـواته
الـعسكـرية إلى منـطقة شـمال بغداد ثم
جــعـلــهـا مــعـســكـراً له أثــنـاء حــصـاره
بــغـداد حــتى دخــلـهــا مــحـتــلـة. وتــعـد
الـسفن أفضل وأسـرع وأرخص وسيلة
نـقل آنـذاك. وكانت أغـلب جتارة بـغداد
مـع اجلـنـوب حـتى الـبـصـرة  وشـمـاالً
ـوصل تـتم من خالل اسـتـخدام حـتى ا
الــســفن الــشــراعــيـة. وال تــزال أرخص

وسائل النقل خاصة ب القارات. 
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اثـر الـنـهـضـة احلـضـاريـة الـتـدريـجـيـة
الــتي بـدأهــا الـوالة الــعـثــمـانــيـون في
بغداد وقيامهم باستيراد سفن بخارية
وآالت زراعية  بدأت احلاجة لتأسيس
ـكـائن. ورشــة لـصـيـانــة هـذه اآلالت وا
وكــان الــوالي األســبق مــحــمــد رشــيـد
بـاشـا الـكوزلـكي قـد أمـر بشـراء مـكائن
(تــورنـة) وآالت تــثـقــيب وصـقل تــعـمل
بـــــالــــــبـــــخـــــار. وأسـس مـــــا عـــــرف بـ
(احلـــدادخــانـــة) أو دار احلــدادة الــتي

أنشئت في الكرخ (6). 
وفـي عـهــد نــامق بــاشــا  شـراء آالت
أخــرى مـن أوربــا لــتــوفــيــر إمــكــانــيــة
ـراكب البخـارية العـاملة ب تـصليح ا
بــغــداد والــبــصــرة. وفي عــهـد مــدحت
باشا أمر بإجراء صيانة كاملة ألجهزة
وآالت الـــورشـــة (احلـــداد خـــانــة) وأن
يـجـعـلهـا صـاحلة السـتـقـبال وتـصـليح
ـكـائن الـبـخـاريـة الـعـامـلة في اإلدارة ا

النهرية (7).
مـن جـانب آخــر أخــذت الـورشــة تــقـدم
خـدماتها لـلقطاع الـعسكري. إذ صارت
سماة ة ا تـقوم بصيانة البنادق القد
(جـاقــمـا قـلي قـوال تـفـنك) وتـعـيـد لـهـا
احلــــيـــاة بــــحــــيث تــــكـــون قــــابــــــــلـــة
لالسـتخـدام من جديد . فـالبـنادق التي
يـتـركـهـا اجليش ويـسـتـبـدلهـا بـبـنادق
ـة حــديـثـة (شــيـشــخـان) كـانت الــقـد

ناعورة بغداد (الكرود) 1841 ومنها جاءت تسمية منطقة الكرادة في بغداد

زورق في نهر
دجلة

دهــشت كــثـيــراً عــنـدمــا أخــبـرنـي بـأنه
تـــركي  درس وتــثــقـف في األســتــانــة)
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أثـنـاء تـولي مـدحت بـاشـا الـسـلـطة في
بـغداد  افتتاح قناة السويس في 16
تـشرين الـثاني 1869 فـتحـولت خطوط
الــتـجــارة الـبــحـريــة الـدولــيـة من رأس
الـرجاء الصالح في جنـوب أفريقيا إلى
سافة قـناة السـويس التي اختصـرت ا
بـ أوربـا والـشـرق. وكان اإلنـكـلـيـز قد
حـصـلوا عـلى امتـياز تـسـييـر باخـرت
في نـهر الفرات من احلكومـة العثمانية
عــام  . 1834وقـــد بــاشــرت بــاخلــدمــة
الـفعلـية عام 1842 بـعد موافـقة الوالي
عـلي رضا باشا الـذي منح موافقته في
فـرمـان إلى السـفيـر اإلنـكلـيزي (الـلورد
بـــونــســويـــني) . وســرعـــان مــا حتــول
االمـتياز إلى شركة لينج (15© لـلبواخر
الحــة فـي نــهـــري دجــلــة الســـتــغـالل ا

Æ©16) والفرات
بـدأت حكومة بـغداد بالتفـكير جدياً في
دخــول سـوق الــتـجــارة الـدولـيــة ونـقل
الـــبــــضـــائع واحلـــبـــوب وكــــذلك نـــقل
احلـجاج. فأوصت بشراء مركب (سمته
بــابل بــقـوة 350 حــصـانــاً وحـمــولـته
ـنـام 280 راكــبـاً)  1700طـن ويـتـسـع 
حـيث دفعت مبلغاً قيمته  33500ليرة.
وقــــام خـــبـــراء األســــطـــول الــــبـــحـــري
الـبريـطاني بـاختـباره قـبل تدشـينه في

اخلدمة. 
كــمــا  شـراء مــركب ســمي بـ (مـدحت
بـاشـا) من الـنـوع الـذي كـان يـسـيـر في
نــهـر الــدانـوب بـأوربــا. وقـد اســتـخـدم
لـلـقيـام برحالت بـ الـقرنـة والبـصرة
والــكـويت وبــنـدر بــوشـهــر (اإليـراني).
إضــافـة إلى سـفـيـنــة (بـابل)  تـعـزيـز
الــبـواخــر الـعــثـمــانـيــة بـثالثــة مـراكب

سميت (نينوى) و (جند) و (آشور). 
كـانت هذه السفن تقوم برحالت بحرية
بــــ الــــعـــراق وكـل من اســــطـــنــــبـــول
وانـكلتـرا. وتسيـر في مواعيـد منتـظمة
ســفـرة كل ثالثــة أشـهـر. وكــانت تـعـمل
بــالـفــحم  وتـتــوقف في عـدن ومــسـقط

وبــوشــهــر حــيث
تــتـزود بـالــفـحم. األمـر الــذي اسـتـدعى
إنـشـاء مـراكـز ومـخـازن لـلفـحم فـي تلك
ـوانـئ. كمـا  تـأسـيـس شـركة إلدارة ا
عـــمــلــيـــات الــنـــقل والــشـــحن وخــدمــة
الــركـاب سـمـيت (الـعــمـان الـعـثـمـاني)
الــتي حـقـقت أربــاحـاً بـلــغت ألف لـيـرة

شهرياً (17).
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يـعد الترامواي  وسيـلة نقل حديثة في
الـقـرن التـاسع عشـر. ويـتألف من سـكة
حـديـديـة تـسيـر عـلـيـها عـربـات جتـرها
اخلــيــول . وأصل كــلــمــة تـرامــواي من

لفظة Tram way اإلنكليزية. 
تـضم مدينـة الكاظـمية مـرقدي اإلمام

مــوسى الـكـاظم ومــحـمـد اجلـواد (ع) .
وقـــد صـــارت حـــاضــرة تـــضم احملالت
الـسـكنـيـة واألسواق والـفـنادق وغـيره.
كـما أصبحت مركزاً جتارياً وصناعياً 
إضـافـة إلى اسـتـقبـالـهـا ماليـ الزوار
ناسبات الدينية. سـنوياً وخاصة في ا
وكـان الكثير الـتجار والعمـال والكسبة
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ان بـعض أحـكامه تضـمن قـانون تـعـديل قـانون الـتـقاعـد الـذي شرع الـبـر
ـادة الـعـاشـرة الـتي تـضـمـنت الـغـاء الـنـصـوص الـقـانـونـيـة الـتي تـسـمح ا
باجلمع ب الـرواتب وأول الذين يجمـعون ب أكثر مـن راتب الرفحاويون
ان لم يـوافق عـلى مـشروع احلـكومـة ورفض مـقـترحـهـا بألـغاء ولكن الـبـر
ان قـرر ابقاء حق آشـخاص معـين مبدأ اجلـمع ب الرواتب أي ان الـبر
في تقـاضي رواتب متـعددة مـنهم رفـحاء الـذين يجـمعون بـ ثالثة رواتب
تقـاعـدية هي 400 الف + 400الف +400 الف ويسـاوي مـلـيون ومـائـتا
الف دينار ويضاف الى ذلك رفع احلد االدنى لـلراتب التقاعدي من 400

ان أمس الف الى 500 ألف الذي قرره البر
وبذلك يـكـون الـراتب الـشـهري لـلـرفـحاوي 500الف + 500الف + 500
ـليون الـراتب الشـهري للـرفحـاوي يضاف الف ويساوي مـليـون ونصف ا
ـان اسـتمـراره فـاذا كان مـوظـفاً بـالـدولة اليه مـبـدأ اجلمـع الذي قـرر الـبر
وهو له افضليه واوليه في التعي بحكم قانون السجناء السياسي الذي
يطـبق عـلى رفحـاء كـأن يكـون مـليـونـاً وبذلك يـكـون راتبه مـلـيونـ ونصف
ليون دينار هذا فـقط للزوج فاذا كان متزوجاً ولـه ثالثة أطفال مشمول ا
ـلـيون ديـنـار فـمـجـموع بـرفحـاء يـكـون لـكل واحـد مـنهـم ملـيـونـاً ونـصف ا
لـيـون لألب وسـتـة مـالي  لـزوجـته رواتـبـهم سـتـكـون مـلـيونـان ونـصـف ا
واوالده الـثالثـة فـيـكـون راتب الـعـائـلـة هـذه ثـمـانـيـة ماليـ ديـنـار ونـصف
ليون دينار اما قول البعض بأن القانون اجلديد لتعديل التقاعد لم يذكر ا
رفحاء صحيح لكن القانون اجلديد زاد من احلد االدنى للراتب التقاعدي
ـصطـلح يـشمـلهم النـهم يـتقـاضون احلـد االدنى لـلراتب الـتقـاعدي وهذا ا
لـثالثـة رواتب وذلك ال يـحـتـاج الـى ذكـر رفـحـاء صـراحـة النـهم مـذكـورون
ضمـنـاً اذ ان الراتب االدنى يـشـملـهم وهـذا ما حـصل بـعـد صدور قـانون
التـقـاعد رقم 9 لسـنة 2014 فلم يـذكرهـم هذا الـقانـون أيـضاً ولـكنه زاد
احلـد االدنى لـلــراتب الـتـقــاعـدي فـتـرتب عــلـيه زيـادة رواتــبـهم كـون احلـد
االدنى شــمــلـهـم وأحتـدى كـل قـول يــخــالف رأيي الــذي يــقــول ان قــانـون

الـتـقـاعـد اجلـديـد لم يـشـمـلـهم فـهـو ال يـعـلم ان زيـادة
احلـد االدنى في الـقـانـون أمس تـتـرتب عـلـيه زيـادة
احلد االدنى الـذي يـتـقـاضاه الـرفـحـاويون ومن لم
يقتنع فعليه االستفـسار من دائرة التقاعد بسوءال
بسيط كم هو راتب الـرفحاوي سابـقاً وكم سيكون

بعد صدور القانون .
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ـولـد الي نـاهب مال الـله وعـبـادة وما يـلـتـزم بالـتـسـعيـرة لـو يجي 1-ابو ا

احلمزة ومن تطفة الوطنية ربع ساعة يالة يشغل ودكاتة ناقصة ..
ستشفى احلكومي ويستقبلك باالحضان بالعيادة 2-طبيب وجهة يلطم با

الشخصية ومتفق ويا ابو الصيدلية وابو اخملتبر على نسبة .. 
درسة ويذب حلم باخلصوصي .. 3- مدرس كلشي ميفهم با

4-موظف مرتشي ويدور هدايا ..
5- مقاول وخلفـة وعامل يشربت بـالشغل وخصوصـاً اذا شغل للدولة او

حتى شغل بيت وابو البيت ميعرف ... 
6- فيتر يقفص على ابو السيارة ويقشمرة ويطلع روحة ..

7- خلفة بناء او سيـراميك او بياض يخلـيك تنتظرة الصـبح ويغلق تلفونة
وهو الزم شغل بيت ثاني واالعذار جاهزة .. 

8- ابـو مـطـعم او فـــــرن اجلـريــذيـة يـلـعـ بـنـعـمــة الـله ومـا يـحـافظ عـلى
النظافة ..

9- معتمد دائرة الي ما يوصل البريد اال يقطك .. 
ـشـــــي رون سـايـد ومــسـتــهـتـر بــالـشـارع وأرواح 10- سـايق ســيـارة 

الناس ..
راقب بعيد عنة ..  11- عامل بلدية ما ينظف ما طول ا
12- السايق الي يطبك سايد ثاني ويضايق الشارع .. 

13- البقال وابو احملل الي محتل الرصيف ..
البـــس الي يـحلف ويـتـــكـفر هـذا القـميص تـركي وهو مـتأكد 14- ابو ا

منة صيني ..
15- ابو الكيا الي كروتة بربع ومن تصير ازمة ياخذ الف  ..

16- ابو البيت الي محتل الرصيف وباني بي تواليت للخطار ..
17- مـصــلح الــغـســاالت او الــشـاشــات او الــسـبــالت او الــثالجـات الي

يشربت بالشغل وما يشد حاجة اصلية ويقطك لو تطير ..
18- الـشــرطي أو اجلـنــدي الي مـا يــفـتـش عـدل ومــســـــتــهـزىء بـارواح

الناس ..
19- الطالب الي يغش باالمتحان ..

20- ابو الـبـرج ( االنـترنـيت ) الي سـعـة البـرج مـالـته مثال 150مشـترك
وهو محمل عليه 300 مشترك 

ومن تخابره النت من شركة بطيء 
قبل ان تنتقد األحزاب السياسية احلاكمة الفاسدة ..

 قيم نفسك فلن تكون مصلحا ما لم تكن صاحلاً ..
ثل ..  ومثل ميكول ابو ا

ادهدر اجلدر ولگة قبغة .. 
هاي حالنا وية احلكومات الي حتكمنا .. 

ؤمن علي بن ابي طالب يكول  وامير ا
 (كيفما تكونوا يولى عليكم )

سكة عربات الترامواي ب كرخ بغداد والكاظمية

مدحت باشا

وازي لسوق السراي سوق اخلفافيش اجملاور وا

محلة بغدادية


