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 اسطنبول

مـهامه أو فـشلـه في قمع انـتفـاضة
أو غــــيـــره. وكــــان الـــوالي يــــقـــوم
بــتـــقــســيـم األراضي احلــكـــومــيــة
الـزراعيـة إلـى مـقـاطعـات ثـم يـقوم
بـــتـــأجـــيـــرهـــا في مـــزايـــدات بــ
اإلقـطــاعــيــ وشــيـوخ الــعــشــائـر

والتجار والوجهاء. 
ولـم يـكن ذلك األمـر مـقـتـصـراً عـلى
الوالي العـثماني بل يـقوم ضباطه
ـــثل ذلـك وخــاصـــة فـي مــنـــاطق
العراق األخـرى وخاصة الـزراعية
حــيث يــقــومــون بــتــأجــيـر األرض
وإجـــــبــــار الـــــفالحـــــ عـــــلى دفع
الضرائب وعادة ما يوكل ذلك إلى

جباة قساة (8). 
وكــــان الـــوالي يـــقــــوم بـــجـــبـــايـــة

ــا فــيــهـا الــواردات لــلــســلــطــان 
الـواردات احلـكــومـيــة والـضـرائب
والــرســوم  وعــائــدات الــعــتــبــات
سؤول عن جميع قدسة . وهـو ا ا
األعـمــال في احلـكــومـة ودوائــرهـا
والـشـرطــة فـكـان يـعــيش كـاألمـيـر
ستـقل من ح استالمـه منصبه ا

وحل مغادرته بغداد. 
وكـان الـسـلـطـان يـبـعث الـدفـتـردار
ــســؤول عـن احلــســابــات الــذي ا
يــرفـع تـقــاريــره إلـى  الــســلــطـان 
ــوقف ـــيــلـــون  لـــكــنـــهم كـــانــوا 
وسـلوك الـوالي ألن حـياتـهم بـيده
بل أن بـعـضهم كـانـوا يسـتـغيـثون
. كـما كـان هناك بـالسـلطـان أحيـاناً
الـقـاضي الـذي يـراقب أداء الـوالي
ـدة سـنة طـوال فـتـرة عمـله وهي 
واحدة فيعود ويرفع تقريره إلى

كبير القضاة (9). 
ـطـلق كـان الـوالـي هـو احلـاكـم ا
في الـــواليــة (الــعـــراق)  يــصف
الـرحــالـة األمــيـركي ولــيم بـيـري
William Perry Fog   فــــــوك
ــــنـــصب  (1909-1826)هـــذا ا
فــيــقــول : إن بــاشــا بــغــداد هـو
حاكم واليـة تبلغ ثالثـة أضعاف
واليـة نـيـويورك وتـشـتـمل على
سكان يبلغ عددهم

. وهـــو حـــاكم مـــطــلق ـــلــيـــونــ ا
مــســتــبــد ال يــخــضع إال لــســيــده
سلطان تركيا  وله القيادة جليش
دن كبيـر مستقـر في بغداد وفي ا
ا يسمى الكبيـرة األخرى التابـعة 

بـ( الباشوية). 
ويـــحـــده من الـــشــرق إيـــران ومن

اجلنوب اخلليج. 
وفـي غــــيــــر مــــرة وجــــد الــــرجـــال
الــطــامـــعــون الــذيـن تــبــوأوا هــذا
ــــنـــــصب أنــــهـم بــــعـــــيــــدون عن ا
الـقــســطـنــطـيــنــيـة (اســطـنــبـول) 
فـــاتــهـــمــوا بـــالـــعــمل عـــلى إعالن
أنفسهم حكامـاً مستقل كما وقع
من قــبل حملـمــد عـلي بــاشـا مــصـر
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كاآلتي (15):  
واليــة بـغـداد    - سـنـجق بـغـداد :
10 أقضية  14 ناحية و47 قرية 
- سـنجـق الديـوانـية : 3 أقضـية 

6 نواحي  صفر قرية 
سنـجق كربالء : 4 أقضية  6 -

نواحي  صفر قرية 
والية البصرة  - سنجق البصرة :

 1قضاء  9 نواحي ـ 111 قرية 
ـنتفك : 3 أقضية  16 - سنجق ا

ناحية  6 قرى 
سـنجق الـعـمارة : 3 أقضـية  -

5 نواحي  14 قرية 
- سنجق جند : قـضائ (القطيف

وقطر)  4 نواحي  66 قرية 
ـوصل : ـوصل  –ســجق ا واليـة ا
6 أقضية  7 نواحي   1138قرية

سنجق كركوك : 5 أقضية  8 -
نواحي  1157 قرية 

- سنجق السليمانية :  4أقضية 
7 نواحي  1036 قـريـة اجملـموع:
10 ســــنــــاجق   41قــــضــــاء  82

ناحية 
ـية األولـى كانت قـبل احلـرب الـعـا

والية بغداد تضم: 
1- مــتــصـرفــيـة بــغــداد ومـركــزهـا
بــغـــداد  وأقــضـــيــتــهـــا: بــغــداد 
الـــكـــاظـــمـــيـــة  طـــريـق خـــراســان
(بـعقـوبة)  خـانقـ  كوت اإلمارة
(الكوت)  منـدلي سامراء  بدرة 
العزيزية جزيرة الدليم  و عانة. 
2- متـصرفـية الديـوانية ومـركزها
الديوانية وأقضـيتها: الديوانية 

احللة السماوة والشامية. 
3- متـصـرفـيـة كربالء وأقـضـيـتـها
كـــربـالء  الـــهــــنــــديــــة  الـــنــــجف

والرزازة (16). 
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1- عــــــــــــبــــــــــــاس
الـــــــــــــــعـــــــــــــــزاوي
(مــوسـوعــة تـاريخ
الــــــــعــــــــراق بـــــــ

) / ج 7 احــتاللـ
 /ص 2 334-
عـبـاس الـعـزاوي /
ج 7/ ص 335
ــــــهـــــنـــــدس قـــــام ا
الــــــفـــــــرنــــــسي دي
لـيـبـسس بـشق قـناة
الـسويس في مـصر
عــــــــــــام 3 1869-
كــــــتـــــاب (رحــــــالـــــة
أوربيون في العراق)
/ ص 143 الـطـبـعة
األولـى  دار الوراق

لندن : 2007
4- كــتـــاب ( بـــغــداد
بـــــأقـالم رحـــــالــــة) /
رحـلة باكنغهام / ص
124  الـطـبـعة األولى
 دار الــوراق لـنـدن :

 2007
5 - كــتـــاب ( بـــغــداد
بـأقالم رحالة) / رحلة
باكنغهام / ص 125

6- مـحمـد مـكيـة ( بـغداد) / ص 230
دار الـوراق  الــطــبـعــة األولى  لــنـدن :

2005 
7- سـتيـفن لونـكـريك ( أربعـة قرون من
تـــــاريخ الــــعـــــراق احلــــديث) / ص 46

الطبعة الثانية بيروت :  1949
8- ستيفن لونكريك / ص 47
9- ستيفن لونكريك / ص 46

10- كـــتــاب (بــغــداد بــأقالم رحــالــة)/
رحلة وليم فوك / ص 153

11- جـيمس باكـنغـهام كـاتب وصحفي
إنــكــلــيــزي . جتــول في بــلــدان الــشـرق
) و ونـشر كـتبه مـثل (رحلـة في فلـسط

(رحالت ب القبائل العربية) . 
12- كـتــاب (بــغـداد بــأقالم رحــالـة )/

رحلة باكنغهام / ص 115
13- دلـيل اجلـمـهـوريـة الـعـراقـيـة لـعـام
 / 1960ص 93 إصـــــــــــــــــــدار وزارة

اإلرشاد.
14- كـلمة سنجق تركـية تعني العلم أو
الـلواء  ومـنهـا تمت تـسـميـة اللـواء على

الوحدة اإلدارية الكبرى. 
15- عـــبـــد الـــرزاق الـــهـاللي (مـــعـــجم
الـــــعـــــراق) (1953) ج 1/ ص -292

293
16- صالح عـبـد الرزاق (الـتـقسـيـمات

.( اإلدارية في بغداد منذ 70 عاماً

بغداد
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ـانـيـة يتـخـذ مـكانه الـقنـصـلـية األ
بــجـوار ضـفـة الـنـهـر (6). وهـنـاك
مــصـــادر تــشـــيــر إلى أن تـــعــيــ

ـاني جـاء عـام 1894 الـقـنـصل األ
بـعد حـادثة شـهـيرة في بـغداد. إذ
اني يـسكن بـغداد من كان شـاب أ
أسرة نبيـلة. وفي ذلك العام قامت
سيحية العراقية إحدى العوائل ا
بـــرفع دعـــوى عـــلى هـــذا الـــشــاب
بـــحــجــة أنه الط بـــغالم لــهــا كــان
تــــلــــمــــيـــــذا في مــــدرســــة اآلبــــاء

 . الكرملي
وقد انقسم اجملتمع البغدادي إلى
: فــريق وقف ضـد الـشـاب فـريـقـ
وفـــــريـق مـــــعه. وقـــــد اســـــتـــــاءت
ــــانـــيــــة من هـــذه احلــــكـــومــــة األ

الـقـضـيـة فـقـامت بـتـعـيـ الـشـاب
قنـصـالً لـها بـبـغـداد كي تـثـبت أن
ريــتـشـارز بــر من تــلك الـتــهـمـة.
انـيا في وكان بـذلك أول قنـصل أل

بغداد. 
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بـقيت بـغـداد حتكم من قـبل الوالة
الــعـثــمـانــيـ  وأغــلـبــهم لم يـكن
ســوى عــسـكــري يـفــكـر بــذهـنــيـة
قمعية  وكانت القسوة والشدة
ظهر السائد في إدارتهم هي ا
لـــلـــعــراق. ولم يـــكن الـــنــاس
يـذكــرون مـنــهم بـعــد عـزلـهم
سـوى مـوقف شـديد لـهم في
مواجهة ثورة أو إدارة أزمة
كــــاجملـــاعـــة أو الـــوبـــاء أو
الـــفـــيـــضـــان. وفي أحـــسن
األحــوال كـــانــوا يــتــركــون
أثـراً يـتــمـثل في بــنـاء قـبـة

في جامع أو غيرها. 
يالحـظ أن الـعــراق بــقي في
دور خمـول وحتجـر وانزواء
ــسـرح الـدولي واحلـدث عن ا
الـتـاريـخي طـوال تـلك الـفـترة.
وبـقـي الـعــراق يــعـامل مـن قـبل
احلكومة الـعثمانـية على أنه بلد
مـــنــزوي لـــيس مــؤثـــرا ســوى مــا

يـجمـع منه  من
ضـــــــــــرائـب أو
يــسـاق أبــنـاؤه
كــــجــــنــــود في
احلـــــــــــــــــــروب
الــعــثــمــانــيــة.
وكــان الــعـراق
يعد بلداً نائياً
ال يـــرغب فــيه
الـــــــــــــــوالة إال
ـــــرتــــشــــون ا
والــطـامــعـون
فـي جــــــــــــنـي
ضــــــــرائــــــــبه
نــــــــــــظــــــــــــراً
النــــــــتــــــــاجه
الــــــــــــزراعـي

الهائل. 
كــــــــــــــــــــانـت
احلـــكــــومـــة
احملـــــلـــــيـــــة
حـــــكـــــومـــــة
مـــطـــلـــقـــة 
يـــتــــصـــرف
فـــــــيـــــــهــــــا
الـــــــــــــوالـي
حـــســـبـــمـــا

يـشـاء. فــلم تـعــد الـرحـمـة
مـوجـودة لـدى مـوظـفي احلـكـومـة
والـشـرطـة. وكــان الـوالي مـسـوقـاً
بدافع نـفـقـاته الـبـاهـضـة لـديوانه
إلى الـضــغط عـلـى الـشـعـب عـامـة
بـطـريقـة جـائرة (7). وكان تـعـي
ن ــســـاومــات  الـــوالي يــخـــضع 
يـــدفع أكـــثـــر من الـــواردات الـــتي
يـجــمـعـهــا من الـسـكــان احملـلـيـ
. وهي رشـوة واضـحـة الـعـراقـيـ
ــرشح يــدفع مــبــالـغ كــبــيـرة ألن ا
لـــكــبــار مــوظــفي الــصــدر األعــظم
ومـكتب الـسلـطان نـفسه. كـما كان
يــجـــري جتــديـــد تــعــيـــ الــوالي
سنـوياً بشـكل تقلـيدي إال إذا كان
هـناك مـنـافسـون يدفـعون أكـثر أو
يـجــري عــزل الــوالي إلخـفــاقه في
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مع بدايـة موسم كل دورة إنتخابية للمجلس الوطني او مجالس احملافظات ينقسم
الـشـارع العـراقي بـ معـارض لـها ويـثـقف عـلى مقـاطـعة تـلك االنـتخـابـات ويحث
الـنـاخبـ الـعـزوف حـتى عن حتـديث بـيانـاتـهم بـحـجة ان مـا بـني عـلى بـاطل فـهو
ـشــاركـة في االنــتـخـابـات هــو مـسـاهــمـة في تـرســيخ احملـتل وادواته بـاطل وان ا
هـا شرعـا وليـته يسـعف النـاس بالـدليل وبعـضهم يـذهب ألبعـد من ذلك في حتـر

من الكتاب والسنة !!
ارسة دوره في االدالء بصوته في وبـ من يرى عكس ذلك ويحث الناخب على 
ـمـثلـي الـشـعب في اجملـلـسـ بـعـيـدا عن احلـزبـيـة واحملـاصـصة اخـتـيـار األكـفـأ 
الطائـفيـة عله يـتمكن الـعراق من الـلحاق بـركب األ لكـنه يعجـز أيضـا عن اقناع

الناخب وسوق الدليل له برجاحة رأيه..
ـتواضع نـاصـحا ـتـبايـنـة ادلي هـنا بـرأيي ا ومع احـتـرامي الـشديـد لـهذه اآلراء ا
ا قـد ال يـسـتسـيـغه الـبعض وانـا مـعذر له لـكنـه نابع مـن واقع خاضـته قـبـلـنا ور
الكـثير من الشعوب التي عانت ويالت االحتالل واحلروب والتطاحن الداخلي بعد
ان فرض احملتل عليها حكومات عميلة استمرت عقوداً  وهذا ديدن احملتل فهو ال

كنة. يخرج اال بعد ان يثبت اركانه بذيول ألطول مدة 
فـالـهـند عـانت طـويال بـعـد اسـتـقاللـهـا من االحـتالل الـبـريـطـاني حـتى تـعافـت منه
يـة الثـانية انيـا دمرت عن بـكرة ابـيها بـعد خـروجها مـكسـورة من احلرب الـعا وأ
ثم بـعـد عـقـود نـهـضت واحتـدت بـشـطـريـهـا وأصـبـحت الـيـوم من الـدول الـعـظـمى

ؤثرة .  ا
وتركيـا كبلت بعهود ومواثيق مجحفة صارمة بعد انهيار اخلالفة العثمانية واليوم
وبـعــد قـرن من الـزمـان تـتــعـافى تـمـامـا من آثـاره وفـيـتـنـام والـيـابـان والـعـديـد من

قام حلصرها …. الشعوب والدول التي ال يتسع ا
وبالـتـأكيد فإن هـنالك عامالً مشتـركاً يجمع بـ تلك الشعوب كـيف لها ان تعافت

من احملتل وآثاره ونهضت من كبوتها وبنت اركان دولها ??
احملتل سـادتي األفاضل هـدفه الرئيـسي بعد ان تـضع احلرب اوزارهـا هو كيـفية
احملافـظة على مصاحله ويحـاول دوما ان يسن قوان ويفـرض دساتير تضمن له
ومـة تواجده ويضغط بـإجتاه اختيار أحـزاب وقيادات ينفـذ من خاللها ويحول د
سك بجميع مفاصل دون االقتراب من مصاحله لكـنه في نفس الوقت يعجز عن ا
واطن ومن خالل هذه الدولة الـتشـريعـية والتـنفـيذية والـقضـائية وهـنا يـأتي دور ا
النوافـذ بالبدء بالتغـيير حتى وان كان بطيئـا لكنه ال يقنط وال يهجر وهذا بالضبط

ما سلكته تلك الشعوب حتى تخلصت تماما من االحتالل وذيوله.
لف العراقي فنقول : لنعود الى ا

إن من أسـبـاب إســتـمـرار الـوجـوه الـكــاحلـة مع كل دورة انـتــخـابـيـة هـو : عـزوف
ـتاحـة لـلتـغـييـر عـلى ضعـفـها الـناس عـن االنتـخـابات والـتي هي احـدى النـوافـذ ا
ولألسف الـشـديــد فـإن الـكـثـيــر من الـنـاس يـتــوقـعـون انه وبـعــزوفـهم عن حتـديث
انـية ومـجـالس احملافـظات فـإنهم بـيانـاتهم االنـتـخابـية ومـقاطـعة االنـتـخابـات البـر
وبعمـلهم هذا سـيسـقطون الـعملـية الـسياسـية برمـتهـا وسيهـرول الساسـة هارب

خارج البالد من هول فعلهم وهذا ما لم ولن يحدث ابدا !!
ـقـاطعـة غـير لـكـنه على الـعـكس تـمامـا ومن خالل اربع دورات انـتـخابـيـة وبـفعل ا
ـدروسة وبـتـوجـيه من ال يفـقه في الـسـياسـة وال في الـشرع شـيـئا ـبـررة وغيـر ا ا

يتسلق ويتربع بسببهم في كل مرة اولئك اجلهلة و الفاسدون !!
ـنـظـور لـيـفـهم الـنـاخب الـعـراقي أن أمـريـكــا وحـلـفـاءهـا ال يـسـمـحـوا في الـوقت ا
بـسـقـوط الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة في الـعـراق وال الـتـعـديل في فـقـرات الـدسـتـور الن

اهدافهم لم تنته بعد!!
ولـلعـلم فـإن هامش الـتغـييـر في القـيـادات العـليـا والتـكتـالت والكـتل الكـبيـرة التي
ـر ضئيل جـدا وسط التجـاذبات في السـاحة العـراقية فـنفس الوجوه رسمـها بر
باقـية وكـل ما في االمـر هو تـغيـيـر في مواقع الـسلـطة اال اذا حـدث مـالم يكن في
ـصـالح بـ الدول احلـسـبـان من تغـيـيـر وتـخلـخل في مـوازين الـقـوى وتـضارب ا

الكبرى .
ولـكي تـضـمن امريـكـا مـصـاحلهـا في الـعـراق فـهي تـتعـامل مع الـرؤوس الـكـبـيرة
حـصـرا غـيـر آبـهـة بـبـاقي الـرؤوس وال بـاقي مـفاصـل الـدولة  فـهي ال تـتـدخل في
ـرافـق الــدولــة واخلـدمــات ومــجــالس ـثــلـي الــشــعب وال شــأن لــهــا  اخــتــيــار 
واطن  فما يـعانيه الشعب العراقي من احملافـظات والعمل البلدي ومـعـــــــــيشة ا
ليشيات فوضى مـتأت أوال من اإلرهاب والعنف والفساد الـذي تغذيه األحزاب وا
ومـتـهـا وهي تـسـتـمد شـرعـيـتـهـا من تدويـر أعـضـائـهـا من الـعمالء وهـو سـبب د
ان ومجالس احملافظات أي من اخللل في واخلونـة والفاسدين حتــــــــت قبة البر
ـواطن عن فك الـشـــــــــــفـرة والـتــغـيـيـر الـيـة االنـتــخـابـات وذلك نــابع عن عـجــز ا
وافضل مـا يتمناه سـاسة العراق الـيوم هو العزوف اجلــــــــــماهيري في كل مرة
ــلــمـوس انـه يـصب فـي مـصــالــهم الن قــانـون عن االنــتــخــابـات الن ذلـك اثـبت بــا
ـشـهـد وان االنـتـخـابـات يـصب في مـصـلـحـتـهم لـتـبـقى نـفس الـوجـوه مـتـصـدرة ا
ـقـاطــــــــــعـة كـما جـربـتمـوها سـادتي سـابقـا لم حتـسن بتـــــــــــاتـا من الوضع ا
األمـنـي او االقـتــصــادي واخلــدمي ولم تــأت بــاألكـــــــــــفــأ واالصـلـح ولم تــسـقط
الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة بل عـلـى الـعـكس تـمـامـا دورت نـفس الـوجــــــــــوه الـكـاحلـة
وجـعـلت من الـفـاسـدين واالحـزاب الـفاسـدة هي من تـتـحـكم في مـصـيـر االغـلـبـية

غيـــبة .. ا
لـذا نـصـيـحـتي كـمـتـابع لـلــشـأن الـعـراقي : االسـراع في حتـديث الـبـيـانـات وعـدم
مـقـاطـعـة أي نـوع من االنـتـخـابـات وعـلى األبـواب انـتـخـابـات مـجـالس احملـافـظات
فواجـبكم الـوطني هـو الزحف واخـــــــــتيـار من ترونه مـناسـبا إبـراء لذمـتكم امام
ـان في الـتـغـيـير فـذلك هـو بـصـيص االمل الـذي تركـه لكم الـله وذلك اضـعف اإل
احملـتل فال تـردموه بـجـهل فـيطـبق عـلــــــــيكم الـنـفق وتـلبـثـوا فيـه قانـطـ الى يوم

يبعثون…

كـانت في بـغـداد عــدة قـنـصـلـيـات
تتـولى شؤون رعايـاها واإلشراف
عـلى مــصـالـح بالدهـا في بــغـداد.
وكـــانت تــراقـب حتــركـــات رعــايــا
دولــهـا الــقـادمــ لـزيــارة الـعـراق
سـواء كــانــوا جتـاراً أم رحــالـة أم
مـنـقـبي آثــار أم غـيـر ذلك. وكـانت
عـالقـة الــدولـة الــعـثــمـانــيـة بــتـلك
الدول تـنعـكس على عالقـة الوالية
مثلي تلك الدول ودبلوماسييها
فـي بـــغــــداد. ولم تـــكـن كل الـــدول
مـهتـمـة بإقـامة عالقـة دبلـوماسـية
ــثـلـيـة لــهـا في بـغـداد . أو فـتح 
فـالـعـراق كـان مـجـردة مـسـتـعـمرة
عــثـمـانــيـة مـعــزولـة ومـتــخـلـفـة ال
يـوجد مـا يـجذب فـيـها سـوى آثار
ـة أو الـتـسابق احلـضـارات الـقد

الستكشاف النفط. 
ـــقـــيـم األجـــنـــبـي يـــســـمى كــــان ا
Resident (رزيــــنـت) وأصــــلــــهـــا
قيم بـ باالنـكليـزية  كـما يسـمى ا
(بــالــيــوز) وهي لــفــظــة أجــنــبــيـة
 Baylosأو بــالــيـوس Balios أو
بـالـيوز Balioz وهي مـشـتـقة من

لفظة Balio اإليطالية (1).
كـانت الـبـعثـات الـدبـلومـاسـية في
بغداد هما الـقنصليتـان الفرنسية
واالنـكلـيـزية . وكـانت كل واحدة
تهـتم بشـكل خاص بـشركـاتها
ونـشـاطـاتـهـا وأسـواقـها  أو
ـــرات آمـــنـــة في تـــوفــــيـــر 
لـتـجارتـهـا الـدوليـة وخـاصة
في اخلـلــيج. كــان اإلنـكــلـيـز
تـازون باجلديـة والعمـلية
 ولــذلك حــقــقــوا جنــاحـات
واضــحــة فـي الــعــراق. أمــا
الـفـرنـسـيـون  فـقـد اهـتـمـوا
ـــــراسم ــــــظـــــاهــــــر وا بـــــا
واالحـــــــتــــــرام الــــــرســــــمي
واألبـهـة. كـمـا أنـهـم فـشـلوا
في إنـشــاء الـطـريـق الـبـري
بـ بـغـداد ودمـشق بـسبب
عـرقـلــة اإلنـكـلـيــز لـلـمـشـروع
عــلى الــرغم من جنــاحـهم في
ر بحري دولي هو فتح أكبر 

قناة السويس (2). 
وكـانت الـقنـصـليـات األجـنبـية في
بــــــغــــــداد تــــــبـــــــني عـالقــــــات مع
اجملـمـوعـات الــسـكـانـيـة وخـاصـة
ـــســــلـــمــــ كـــالــــيـــهـــود غـــيــــر ا
ـسيـحـي إضـافـة إلى التـجار وا
والـوجـهاء وشـيـوخ الـقبـائل. كـما
كـــــانـت تـــــتـــــدخل فـي الـــــشــــؤون
الـــــداخـــــلـــــيــــــة أو الـــــنـــــزاعـــــات
والـصراعـات. تأسـست القـنصـلية
الفرنسية عام  1742م في بغداد.
ومـنـذ ذلك الـتـاريـخ بدأ الـقـنـاصل

الفرنسيون يقيمون في بغداد. 
إمـا إنشاء الـقنـصلـية البـريطـانية
فــقــد جــاء بــعــد نـصـف قـرن عــلى
وجـود الـفـرنـسـيـ في بـغـداد. إذ
 تأسيـسها عام 1797 م . وكان
لـهـا قـنصـلـيـة أخرى في الـبـصرة.
كـانـت الـقــنـصــلـيــة الــبـريــطـانــيـة
العامـة في بغداد تـقع على شاطئ
دجلة . يصفـها الرحالة جون أشر
John Usser عـنـدمـا دخـلـهـا عـام
1864 بـقـوله (كانت بـنـاية كـبـيرة
ــرافق. وكــان كـــثــيــرة الــغـــرف وا
الـبـعض من أجنـحـتهـا مـطالً على
دجـلـة ومـؤثـثاً بـأثـاث فـخم جـميل
على الطـراز الفارسي الذي يـتميز

ــرايـا. بــوجـود الــكــثـيــر من ا
ـلك وكـانت الـبـنــايـة تـعـود 
أودة في الـــهــنـــد. وكــانت
تتولى حمايـة القنصلية
مــــــفـــــرزة مـن جـــــنـــــود
الـــســـبــــاه الـــتـــابـــعـــ
لــلـــجــيش الـــهــنــدي في

بـومــبي يـبـلغ عـددهم 60
حـارسـاً أمـا خـدمـهـا فـقـد
كان مـعظـمهم من الـهنود
ــقـيم كــذلك. وكـان ا

البـريـطـاني آنـذاك هـو الـكـولـونيل
Colonel Kem- كـيــمـبل
ball). وكـانت الـقـنـصـلـية
اإلنــكـــلــيـــزيــة في بـــغــداد
تـمـتـلك امـتيـازات وشـبـكة

عالقات . 
كـــمــا كـــان حتت تـــصــرف
الـقــنـصل بــاخـرة اســمـهـا
كـومـيت   Come  تـرسـو
أمـام الـقـنـصـلـيـة في نـهـر

دجلة. 
يصف الـرحالـة االنكـليزي
بـاكـنـغـهام مـنـزل الـقـنصل
البريـطاني الذي زاره عام
 1816م فــيــقـول (تــتــألف
قـيم العـام من جـملة دار ا
من الـــغــرف  وهي أكـــبــر
مسـاكن بغـداد وأحسـنها.
وتـــتـــكــون مـن ســاحـــتــ

كبيرت حتيط بها غرف وقاعات 
وسطوح يـنامون فـوقها وعدد من
الـــســراديب التـــقــاء حـــر الــصــيف
الــشــديـد خـالل الـنــهــار . وهــنـالك
أيـضــاً اصــطـبالت جــيـدة واســعـة
ومـــطـــابخ ومـــكــــاتب). ويـــضـــيف

ــــســـــتــــر ريج (ويــــلـــــحق بـــــدار ا
(الـــقــــنـــصل) جــــراح إنـــكــــلـــيـــزي
وســكـرتــيـر إيــطــالي وجـمــاعـة من
ــــتــــرجـــــمــــ واالنــــكـــــشــــاريــــة ا
والـــــــســــــــائــــــــســـــــ كـل يـــــــؤدي
واجــبه.وهــؤالء أخـالط من الــتــرك
) والـــعــرب والــكـــرج (جـــورجــيـــ
واإليـرانـيـ والـهـنـود . وكل شيء
ــنــدوب الــســامي يــوحي في دار ا
باالحترام وينطق بالعظمة ويبعث
في نفـوس السـكان شعـور الهـيبة.
ـســتـر ريـج يـعــتـبــر أقـوى وكــان ا
رجل في بغداد بعد الـباشا (سعيد
بــــــــاشــــــــا 1816-1813). وكــــــــان
الـــبــعض يــرى أن الــبــاشــا يــأخــذ
ـشــورته دون اجملـلس). أحـيـانــاً 
ويــصف بـاكــنــغــهـام الــقــنـصــلــيـة
الـــفـــرنــســـيـــة فـــيــقـــول (تـــتـــكــون
الـقنـصلـية الـفرنـسيـة من القـنصل
Vigoroux سـيو فـيكورو العـام ا
وهــــــو رجـل ذكي  دمـث األخالق 
ومــتـــرجم شــاب من حـــلب وبــيت
بـــســـيـط وبـــعض اخلـــدم. وكـــانت
سـيحـية حتت الـرعاية الـكنـيسـة ا
الفـرنسيـة ويشغـلها األب الـكرملي
Padre Vincen- فـنسـيـنزا
 zaوزمـــيـــلـه كـــامـــيـــلـــلـــو
Camillo De ديـجـيـسو
 Jesuالذي غادر مؤخراً
إلى أوربا. وكانت هذه
الكنيسة تضم مختلف
ـسـيـحـيـة الـعـنـاصـر ا
مـن روم وســــــــــريــــــــــان

وكلدان) (5). 
وخـالل الــربع األخــيــر من
القـرن التاسع عـشر بادرت
دول أخــــــرى بـــــفــــــتح
قـنـصــلـيــات لـهـا
في بـغـداد مثل
ــــــــانــــــــيـــــــا أ
وروســــــيـــــا
وإيـــــــــــران.
فــــفي عـــام

1893
كـــــــــــــــان
مــــبــــنى

ـدينـة افيـون التي ة من نـادي النـجف الريـاضي ..  كنت في تـركيـا بدعـوة كـر
تـبـعد عن انـقـرة اربع سـاعات بـالـسيـارة .. وطـوال الـطريق الـذي قـطعـنـاه برا لم
لل .. ليس جلـمال الطبيـعة فحسب بل لـتطويعهـا من قبل عقل االنسان نشعـر با
وارادة احلكـومات وحكـمة اجملتـمع .. اكثر من خـمس مئة كم ذهـابا وإيابا لم أر
ـزين بـانواع جـمـال الـطبـيـعـية شـرطيـاً او مـسـلـحاً  يـقف عـلى جـانبـي الطـريق ا
وفنـون ابداع االنـسان .. الشـوارع كانـها حتـفة مرسـومة عـلى األرض مخـطوطة
بالـقلم .. كل عشرة كم جتـد محطـة بانزين .. حتمل بـ طياتهـا كل معاني راحة
سـافر .. حيث تضم بـ مساحتهـا الواسعة اخلـضراء كل مستـلزمات الراحة ا
مطـعم وأسواق وقهاوي وأماكن للصالة .. ودورة مياه صـحية بغاية الفن التقني
والـنظـافـة واالسـتـخـدام اجملـاني بـشكل نـخـجل حـيـنـمـا نـتذكـر طـرقـنـا واحـوالـنا

واالوساخ التي حتيط بنا من كل جانب ومكان ..
دينة .. التي بـاراة هناك مع فريق ا في مدينـة اسبارتا الصغيرة اجلـميلة دعينا 
سافـات الطويـلة لم جند تبـعد مائـتي كم عن مقر اقـامتنـا في افيون .. كل هـذه ا
ســيـطـرة ولـم نـر مـســلـحـاً او مــوظـفـاً عــلى الـطــريق .. كـله ازهــار وحـدائق عـلى
اجلانـب محمي بـقواطع حديـدية اجمل وال مـتر واحد منـها معـوج او مكسور ..
ـرور الـواضحـة الـتي تعـبـر عن نـفسـهـا وتـرشد االنـسـان على مـعـزز باشـارات ا
ـرتب وفـقـا طـريق اخلـيــر بـيـسـر .. بـعـدهـا دخـلــنـا مـلـعـبـهـا الـصـغــيـر اجلـمـيل ا
المـكـانـات مـاديـة بسـيـطـة لـكن بـعـطـاء ومـردود كـبـيـر  لم يـقـتـصـر عـلى اجلـانب
لفات اجتماعية ثقـافية فضال عن كونه صرح انتمائي البناء الرياضـي بل تعداه 

نطقة وما يحيط بها .. ا
ـاذا الـعـراق يـعـيش عـصـر تــسـاءل بـعـضـنـا عـنـد عـودتـنـا عـلـى مـ الـطـائـرة .. 
ـاذا كل جـيـرانـنا ـدن ونـهب اخلـيـرات ..  ـؤسـسـات وخـراب ا االنـحـدار وهـدم ا
اذا تاخرنا عن افضل منـا ?... بنية حتتـية وقانوناً ونظـاماً وتعاطيـاً مجتمعـياً .. 
اذا?.. أسئـلة حـبلى تـدور بفلك ـاذا و كل من كانـوا يتمـنون ان يـكونـوا مثلـنا?.. 
راس العراقـي وتـنكا ضـمائـرهم .. الم يقولـوا اننـا تخلـصنـا من الدكتـاتورية ..
الم يقـولوا ان نظام الفساد وتبديد الـثروة ولى بال رجعة .. الم يعلنوا ان العراق

قراطي حريص على ثرواته.. اين نحن من كل هذا وذاك ..  اجلديد د
زاج والم الـغيرة عـلى البلد ... فيمـا كنا نـتساءل ونحـترق حد ارتـفاع هسـتريا ا
مع طـفح الـشـوق الـيه بـرغم مـا فـيه ..  نـزلـنـا من الـطـائـرة فـي مـطـار الـعـاصـمة
احلـبيـبـة بغـداد بـيسـر وسهـولـة مع تأخـر بـسيط النـتـظار احلـقائـب .. ثم خرجـنا
بشكـل اعتيادي .. وحملتنا الباصات مجانا الى  ساحة ابن فرناس بخطوة تعد
شـكلة بـدات حيـنما تـقاطـر عليـنا سواق طار .. لـكن ا متقـدمة وحتـسب الدارة ا
ت بصلة وال يعبر عن أداء مؤسساتي التـكسيات بشكل مخجل (عشوائي ) ال 
وال يقـبل عذر فيه  .. فكل سـائق يحاول جرك الى سـيارته .. بصـورة مخجلة ..

ـسـاكـ الذين ال نـعـتـقـد ان سـبـبهـا سـواق الـتـكـسـيـات ا
ذلـة أحيانا تعـبة وا رمتـهم الظروف الى هـذه العيـشة ا
.. فهم عـراقـيون يـسـتحـقـون العـيش بـكرامـة .. نـتوجه
ـسـؤولـة بـضـرورة تـنـظـيم الـعـمل خـدمة الـى اجلهـات ا
ـــســاكــ .... ولـــيس جلــيــوب لـــلــمــواطـن والــســواق ا
ن ابـتلت فـيهم االنتـهـازين ولصـوص العـراق اجلديـد 

مؤسساتنا بكل مكان ..

بغداد- ضفاف دجلة حيث القنصلية البريطانية سنة 1909

يـصف الرحـالة اإلنـكلـيزي جـيمس
James Silk Buck- بـاكــنــغــهـام
ingham ( 1786-1855) (11)
الـذي زار بــغــداد في تــمـوز 1816
مـــجـــلس الـــوالي ســـعـــيـــد بـــاشــا
(1816-1813©  فـيقـول: كان هـناك
مـجـلس يـساعـد الـباشـا في اتـخاذ
بـعض الــقـرارات. يـتــألف اجملـلس
من عـدد من كبـار ضبـاط احلكـومة
وعدد من رؤساء دوائـر احلكومة .
ويـجـتـمع اجملـلس أيـام اجلـمع في
الـديـوان الـكـبــيـر (مـكـتب الـبـاشـا)
للتـداول ومناقشـة القضايـا الهامة
. ويــؤخــذ رأيــهم في األمــور الــتي
يـتـرتب علـيـها نـتـائج خـطيـرة. أما
مـجرى األعمـال االعتـياديـة فيـسير
نـــائب  Æ©12) دون تــــدخل اجملـــلس
الـــبــاشـــا وهـــو ســـادن احلـــضــرة
الـكـيالنـية (مـن ساللة الـشـيخ عـبد

القادر الكيالني). 
 Í—«œù« rO I² «

تـطـورت التـقـسـيـمـات اإلداريـة في
العـراق بحـسب التـطور الـتأريخي
والسياسي والـدولة احلاكمة. ففي
عـــام 1534 م احــــتل الـــســـلـــطـــان
سـلــيـمـان الــقـانـوني الــعـراق بـعـد
تغلبه على اجلـيش الصفوي فقام
الــســلـطــان بـتــقـســيم الــعـراق إلى
تصرفية) وأفرد (17) سنجقاً (كـا
ســتــة سـنــاجق لــقــيــادات اجلـيش
الــعـثـمـاني وهي احلـلـة وزنك آبـاد
واجلـزائــر والـرمــاحـيـة وجــنـغـوال

وقرداغ.
 وأصـبـحت بـغـداد واليـة تـتـبـعـهـا
مـــقـــاطـــعـــات بـــغـــداد والـــبـــصــرة
ـوصل ويـحـكــمـهـا والٍ يـعـيـنه وا
الـسـلــطـان الـعــثـمـاني. وفي أوائل
الــقــرن الــثــامن عــشــر انــفــصــلت

ـــوصل عن بـــغـــداد مـــقـــاطـــعــــة ا
وخـضــعت مــدة من الــزمن لــواليـة
ديـــار بــكــر. وانـــفــصـــلت بـــعــدهــا
مـقـاطـعــة شـهـرزور وكـان مـركـزهـا
كـــركـــوك. وقــد اســـتـــقـــلـت كـــلـــتــا
ـقـاطــعـتـ فـتــرة ثم أعـيـدتـا إلى ا

حكم بغداد فيما بعد (13). 
وعـنـدمــا تـولى الـوالي الــعـثـمـاني
مـدحت بـاشـا واليــة الـعـراق كـانت
تـــتـــألف مـن مـــقـــاطــعـــتـي بـــغــداد
والــــــبــــــصــــــرة وتـــــنــــــقــــــسـم إلى
ـتــصـرفـيـات إلى مـتـصــرفـيـات وا
أقـضــيـة واألقــضـيــة إلى نـواحي.
سؤولـون التنفيذيون هم ويكون ا
ــتــصـرف والــقـائــمـمــقـام ومــديـر ا

الناحية كل حسب اختصاصه. 
قــســمت واليــة بـغــداد إلى ســبــعـة
ســــنــــاجق وهي:  1- بــــغــــداد 2-
احلـلـة 3- كربالء 4- الـعـمـارة 5-
ـنـتـفك (الـنـاصـريـة) 6- الـبـصرة ا
7- جند (في السعودية احلالية). 
وكانت البصرة مركز سنجق (14)
و(جنـد) مـركـز قـضـاء ثم أصـبـحت

سنجقاً مركزها األحساء.
في عام 1880  تـقــسـيم الـعـراق
إلـى ثالث واليـــــــات هي بـــــــغــــــداد

وصل.  والبصرة وا
وتتـبع كل والية مـجموعـة سناجق

السراي العثماني- بغداد 1914
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الوالي قدري باشا

الرحالة االمريكي وليم فوك
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الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد  6456 الثالثاء  18 من محرم  1441 هـ 17 من ايلول (سبتمبر) 2019 م

يدان وجامع االحمدية مطلع القرن  العشرين ساحة ا


