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وكان يعرف بـاسم (البوزخانة)
. وهـــــو أول مــــعـــــمـل ثـــــلج في
بغداد .وقد أنشأ عام 1881 م .
ـعــمل يـقع عــلى شـاطئ وكــان ا
دجـــلـــة في مـــنـــطــقـــة شـــريـــعــة
ـقـابـلـة ـيـدان في الـفــسـحـة ا ا
ـكـتب الـصنـائع (بـيت احلـكـمة

احلالية). 
WOŽdA « WLJ;« —«œ

وتــقع في شــارع الـنــهـر (شـارع
ــســـتــنـــصــر ) مـــقــابـل جــامع ا
الــعـــدلــيــة عــلى شــاطئ دجــلــة.
ويـعـتـقـد أنـهـا بـنـيت في الـقـرن
احلـادي عــشـر. ثم قـامت عـادلـة
خـاتـون (ت 1768)  ابـنـة والي
بـــغـــداد أحــمـــد بـــاشــا (-1736

1748) بــبـــنــائــهــا مــجــدداً 
وإضــــافـت داراً لــــســــكــــنى
الــــــقـــــضــــــاة. و هـــــدم

الــبـــنــايـــة عــام 1934
وشـــيــدت مـــكــانـــهــا
وزارة الـــــــــــعـــــــــــدل
. وتـشـغـلـها سـابـقـاً
حـــالـــيــاً مـــديـــريــة
األحــــــــــــــــــــــــــــــــوال
الــشــخــصــيــة في

الرصافة. (7) 
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ويـسـمى أحـيـانـا
ب(السـقا خـانة)
ويقـصد بـالسـبيل
لغـلبة لـفظـة (أبناء
الــــــــســــــــبــــــــيل) أي
سافرين. هو مكان ا
ـــــــاء ألهل يــــــوفــــــر ا
ــســافـرين ـديــنــة وا ا
سواء لـلشـرب أو غيره
. وعــادة مـا يــتــكــون من
خــــزان لــــلــــمــــاء وحـــوض

ــيـاه اجلـاريـة  تــصب فـيه ا
وتـوجـد فــيه حـنـفــيـات لـتـزويـد
ـاء. وكـان الـدفـتـردار الـنـاس بـا
شـوكت بك أنــشـأ الـســقـايـة في
يدان  إلى الشرق من منطقـة ا
جـــامـع األحـــمـــديـــة في مـــدخل
شـارع الــرشــيـد. وكــانت تــأخـذ
مـيـاههـا من قـنـاة مرفـوعـة على
أعـمــدة وعـقــود  تــزود من مـاء
دجلة بواسطة دوالب (كرد) (8)
أو (دوالب) موجـود في شريـعة
ـيـدان . وتمـضي الـقنـاة تـنقل ا
ـاء بـانـحـدار مــحـسـوب حـتى ا
تـــصل الـــســـقــايـــة. كـــمـــا تــزود
ياه بطـريقهـا سقايـات أخرى 

الشـرب حتى تنـتهي بسـقايت
عــــنـــــد جــــامـع الــــشــــيـخ عــــمــــر
ــيـاه الــســهــروردي . وتــســقي ا
الـفــائـضـة بــسـتـانــاً هـنـاك. وقـد
انـدثـرت هـذه الـقــنـاة تـمـامـاً في

عهد مدحت باشا . 
كـــانت هـــنــاك ســـقــايـــات أخــرى
تدور بواسطة الـبغال أو غيرها
. وكـــانت تـــســــتـــخـــدم دوالـــيب
مسننـة عمودية وأفـقية  وبعدة
طـــــبــــقــــات وحـــــسب االرتــــفــــاع
ـاء وقـوته. إذ ـطـلـوب وشـدة ا ا
قد يراد تـشغيل نـافورة في أحد

األمكنة. ينقل الباحث عماد عبد
السالم

 أسـمـاء ومواقع 43 سـقـاية في
ـاء إلى بـغـداد. بـعـضـهـا يـنـقل ا
قــــصـــور وبــــســـاتــــ األثـــريـــاء
والــتــجــار والــوجــهــاء وأخـرى
ـراقد . ـاء لـلمـسـاجـد وا تـنـقل ا
وأغـــــلـب من يــــــقـــــوم بـــــبـــــنـــــاء
وسرين السـقايات الـعامـة من ا
الـذيـن يـهدفـون لـفـعل عـمـل الـبر

واإلحسان وأن تكون وقفاً
 جارياً خلدمة الناس. (10) 
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فـي عـــــــام 1895 وفـي عـــــــهـــــــد
الــــوالي حــــسن رفــــيـق بــــاشـــا
(1896-1891©  بدأ إنـشاء أول
ـاء في بغداد. مشـروع إلسالة ا
إذ  نصب مـضخة عـلى ضفة
ــيـدان  الـنــهـر قــرب شـريــعـة ا
ـصـنـوعة من ومـدت األنـابيب ا
) الـثـقـيل لـتـصل احلــديـد (آهـ
إلـى مـــــــحــــــــلـــــــتـي الـــــــفــــــــضل
واحلــيـدرخــانـة. وبــذلك أصـبح
ـاء ــديــنــة يــصــلـهـم ا ســكــان ا
بـسـهـولـة بـعيـداً عن الـسـقـائ

واحليوانات وغيرها. 
وخالل عـــشــريـن عــامـــاً تــوسع
ـشـروع لـيشـمل بـقـيـة محالت ا

بـــــغــــداد. فـــــفي عــــام  1920
نـصب مــضــخـات أخــرى لـضخ
ــصـبــغـة و ــاء في مـحــلــتي ا ا
الـسيـد سـلطـان عـلي في جانب
الرصافة ومحـلة خضر الياس
في جـانب الكـرخ. ولـتكن هـناك
مـحـطـات  تـصـفـيـة أو تـعـقـيم 

ـــاء مــــبـــاشـــرة من بـل تـــضخ ا
الــنـــهــر  وغــالـــبــاً مـــا تــرافــقه
األطيـان والشـوائب واألوساخ.
ـاء كان إضـافـة إلى أن ضـغط ا
قـــلــيـالً فــيـــصل ضـــعـــيـــفــاً إلى

البيوت. 
فـي عــــام 1924  تـــــشـــــكـــــيل
دينة بغداد) اء  (جلنة إسالة ا
الــتي بــدأت عــمــلــهــا  بــإنــشـاء
مـشـروع جديـد يـضـمن تصـفـية
ــاء وكــذلك حــجـم الــتــجــهــيـز ا
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الوالي عمر باشا

ـطلـوب للـمـحالت. في البـداية ا
 حــصــر مـــصــدر الــتـــجــهــيــز

بــنــقــطــة واحـدة إذ 
تــأســيس أول مــحــطــة
ـــــديــــنـــــة في خــــارج ا

منطقة الصرافية .
 عـــنــــدهــــا حتـــســــنت
ـاء  وازداد نـوعــيـة ا
ضـــــغــــطه من 15 إلى

37 قدماً. 
فــي عـــــــــــــــــــام 1927
اشـــتـــرت الـــلـــجـــنـــة
جــــهــــازاً صــــغــــيـــراً
ــاء في لــتــصــفــيــة ا
الكـرادة  وبتـوسيع
ذلك اجلـــــهــــاز عــــام
1932 تــــــمــــــكـــــــنت
الـلجـنـة من جتهـيز
مــنـــطــقـــة الــكــرادة

بأجمعها. (11) 
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في عام 1853  
إنـشاء الـكـرنتـيـنة
أي احملـــــــــــجــــــــــر
الصـحي في عهد
الوالي عمر باشا
 .(1857-1859)

جــــاء ذلك لــــتـــفــــادي انـــتــــشـــار
ــعـديــة كــالـكــولــيـرا األمــراض ا
والــطــاعــون الـــتي كــانت تــفــتك
بـــالـــعـــراق وحتـــصـــد عـــشــرات
األلــــــــوف مـن األنــــــــفـس فـي كل

وباء. 
وكـانت تـشـغل جـانبـاً من بـنـاية
ثـكــنـة عـســكـريـة تـســمى (ثـكـنـة
الـــســـواريـــة) أي اخلـــيـــالـــة أو

الفرسان. 
بـقـيـت الـثـكـنـة قــائـمـة  وفـيـهـا
تـأسس أول تــشـكــيل عـســكـري
لــلــجــيش الــعــراقي وهــو فــوج
اإلمام مـوسى الـكاظم (ع) سـنة

 .1921
وفـيــمــا بـعــد شــغــلـتــهــا دوائـر
عــــســـكــــريـــة عــــدة مــــثل دائـــرة
الـتــجـنـيــد مـوسـيــقى اجلـيش
احلـوانـيت الـعـسـكـريـة. إضـافة
إلى دوائـر مـدنـيـة مـثـل مـديـرية
الـري العـامـة. وفي تسـعـينـيات
الــقــرن الــعــشــرين  هــدمــهـا 

وأنشأت أبنية أخرى. 
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ـسـتـخـدمة في تـأثـرت الـنـقـود ا
الــعــراق بــطــبـــيــعــة الــدولــة أو
الساللـة احلاكـمة أو بـالظروف
التي تعرض لها العراق للغزو
واالحـــــتالل األجـــــنـــــبي أو من
خـالل الـــعالقـــات الـــتـــجـــاريــة
واالقـــــتــــصـــــاديــــة مـع الــــدول
اجملــــاورة أو الـــبـــعــــيـــدة. في
الــقـــرن الــســادس عــشــر كــان
(الدينـار البغدادي) يـستخدم
عـلى نــطــاق واسع مـنــذ أيـام
السلطان سليمان القانوني 

ثم السلطـان سليم الثاني  إلى
السلطان مراد الثالث. 

كـمــا بـقـي يـسـتــخـدم فـي الـقـرن
السابع عـشر في عهد الـسلطان

3- الفارس تنكو مارتينوس ليكالما
Jonkheer Tinco نــــــايـــــهــــــولت
Martinus Lycklama Nije-
holt ولد عام 1837.
درس فــــي
هــــولــــنــــدا
وسـويسرا
وهــــــــــــــــوى
الـسـفـر في
شـــــــــبـــــــــابه
فـــــرحل إلى
ـــــــانـــــــيـــــــا أ
وإيــــطـــالــــيـــا
وشـــــــمـــــــالي
أفـــــريـــــقـــــيــــا

ومالطا . 
ودرس الــلـغـة
الــعـــربــيــة في
بـاريس ثم قام
بـــــرحـــــلــــة إلى
روســـــــــــــيـــــــــــــا
والـــــقــــفــــقــــاس
وإيـــــــــــــــــــــــــــــران
والـــــــــــــعــــــــــــراق
وســــــــــــــوريــــــــــــــا
وفــــــلــــــســــــطـــــ

وتركيا. 
اسـتغرقت رحلته
ثالث سـنوات نـشر بـعدهـا كتـاباً في
أربعة أجزاء بالفرنسية عام 1874.

4- كــــنـــاب (رحــــالــــة أوربـــيــــون في
العراق) / ص 187-186- الـطبعة
الثانية  دار الوراق لندن:  2007
5- محمود شكري اآللوسي (أخبار
بــغــداد ومــا جــاورهــا من الــبالد) /
ص -125

127 الــــطـــبــــعــــة األولى بــــيـــروت :
 2008

6- كـتاب ( بغـداد بأقالم رحالة ) /
رحلة وليم فوك / ص 175 

7- عـماد عـبد الـسالم / هامش في
كـتـاب ( أخبـار بـغـداد)  لـآللوسي /

ص 367
8- (الـــكــرد) بـــكــســـر الــكـــاف هــو
ـاء من دوالب مـثـبـتـة فيـه دالء تنـقل ا
اء في الـنـهر إلى األعـلى ثم تـصب ا
ــاء وسـقي ســاقــيـة لــرفع مـســتـوى ا
ــنــاطق الــعــالــيــة. ومن لــفــظــة كـرد ا
اشـتـقت لـفـظـة (الـكـرّادة) وهي جـمع
ـسؤول عن (كـرّاد) وهـو الـشـخص ا

الدوالب. 
( ومـنه جـاءت مـنـطـقـتي (كـرادة مـر
في جـــــانـب الـــــكـــــرخ  و(الـــــكــــرادة
الـــشـــرقــيـــة) فـي جـــانب الـــرصـــافــة

ببغداد. 
9- عـماد عـبد الـسالم / هامش في
كـتـاب ( أخبـار بـغـداد)  لـآللوسي /
ص 128- وهـــذه الـــطــريـــقـــة كــانت

ة.  مستخدمة منذ العصور القد
فـفي اسطـنبـول تـوجد أعـمدة وعـقود
ــاء في بـــعــدة طــوابق كــانـت تــنــقل ا
الــعـهــد الــبـيــزنـطي من عــ مـاء إلى

أحد القصور. 
وفي مـصـر مـا زالت قـنـاة مـاء قـلـعـة
صالح الـدين  الــتي بــنـاهــا مـحــمـد
ـاء من النيل إلى عـلي باشا  لـنقل ا
الــقـــلــعـــة الـــتي تـــقع عــلـى هــضـــبــة.
ويـسمـى مجـرى الـقنـاة بـاسم (سور

العيون) . 
10- عــمــاد عــبــد الــسالم / تــاريخ
ـة في مـشـاريع مـيــاه الـشـرب الـقـد
ـــورد  الــعــدد : بـــغــداد / مــجـــلــة ا

الرابع / ص 196 السنة  1979
مـلـكـة: الدلـيل الـرسمي 11- دلـيل ا

للعراق لسنة  / 1936ص  279
12- عـــبــاس الـــعــزاوي (مـــوســوعــة
) / ج 4 تـاريخ العراق بـ احتالل
 /ص  323 الـطــبـعـة األولى  الـدار
الــعــربــيــة لــلــمــوســوعــات بــيــروت :

2004 
ة 13- الـفلـورين عمـلة هـولنـدية قـد
بــــعــــد  إلـــــغــــاؤهـــــا عــــام  2002 
اسـتــخــدام الـيــورو في دول االحتـاد
األوربي. وقـيمـة الـفلـورين أو اخلُـلدة

. تساوي نصف يورو تقريباً
14- عـــبــاس الـــعــزاوي (مـــوســوعــة
) / ج تــاريخ الــعــراق بـ احــتـاللـ
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القاهرة
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ـتـفرجـ تـسـهل لـلمـتـفـرجـ على حـرب الـيـمن إعالن فـرمان سـهـولة احلـرب عـلى ا
وإصـدار قـرار وتـعــمـيم تـوجــيه بـوقف احلـرب فــوراً (...) لـكـأن مـجــرد كـلـمـة من أي
متفرجٍ لبيب أو متفرجة لبيبة واجبة التنفيذ الفوري باعتبارها القول الفصل في األمر

وينتظرها مفجرو احلرب.
ـتفرجـون الكرام أن اقتـصاد احلرب وسيـاسته وثقـافته ومرئيـاته وتقديرات يتناسى ا
كل مفجري احلـرب العبثـية في اليمن والـتي تبدو ضروريـة لهم مهمـا أضرت بغيرهم
هـي مـعــطــيـات اتــخــاذ قـرار احلــرب الــصـعب وكــذلك قــرار وقف احلــرب أو الـسالم
األصعب. مِن وراء احلـرب أثرى مَن أثرى داخل اليـمن وخارجه.. وسط دوائر القرار
ومعسكـراته لكن االكتفاء لم يـظهر بعد وهـو ما يفوق اإلحسـاس بعناء اآلخرين والتي
تـفرجـون الـطيـبون.. وألن ال إحـساس بـعـناء اآلخـرين وتضـررهم يـستـمر يتـأثر لـهـا ا
اإلضرار بـهم من حـيث يـشـعـرون وال يـشـعرون. ولـلـمـتـضـررين حق في صـمتـهم عن
مـعـانــاتـهم إذ صــمت اآلذان وعـمــيت الـبــصـائـر واألبــصـار وغــفت الـضــمـائـر وتــبـلـد
عاناة اإلنسانية!يضاف إلى ذلك أن دى ا فاخرة-  تاجرة -وا اإلحساس إال حال ا
عـدم حـسن تـقـديـر األطـراف جمـيـعـا لـلـمـوقف الـيـمـني من الـبـدايـة -وإن كـانوا أدرى
ـصاحلـهم- قـاد إلى الـتوغل في مـعـارك -أرفق مـا توصف به- عـبـثيـة وخـاسرة ال
رابح فيها أو مـنتصر ال سيما والسوء وحده ما يجـري تثبيته على كل اجلبهات تبعاً
ـــوقف حــد احـــتـــراق اجلــمـــيع داخــلـــيــاً الســتـــخــدام ذات األدوات الـــتي أضـــرمت ا
وخارجـيـاً.جردة سـريعـة ألطـراف الصـراع اليـمـني: اليـمـننـة منـذ بـدأ وما حل به من
حتوالت ونتأ عـنه من نتوءات فاجأتنا مـفاجآته وقلبت كيـاننا تقلبـاته ال تبشر بأن ثمة
عـقالً سيـاسياً بـحسٍ إنسـاني يسـعى إلى تخـفيف مـعاناة الـناس واالسـتجـابة ألوامر

تفرجات اللبيبات. تفرج اللبيب وا ونواهي وتوجيهات ا
ـتفـرجـ فاعـل بـحيث ال تـخلط احلـسابـات بدالل فـئة بات مـطلـوباً عـقول سـياسـية 

ـشتـركـة لـلـيـمن وأبنـائه مع ـصـالح ا وإذالل أمـة بل تـراعي ا
أشــقـــائه وأصـــدقـــائه دون جتـــاوز خلـــصــوصـــيـــة الــيـــمن

تمثلة في: واحتياجاته األساسية ا
 تعايش التنوع الوطني.. إن تعايشوا.

ووحدة اليمن.. إذا صانها أبناء اليمن قبل أشقائه.
ستـفيدون واكـتفوا والسالم.. إذا اقـتنعـوا به حقاً وتـعب ا

ا كسبوه من احلرب... وخسره الشعب اليمني. 
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كربالء 

اليوجد احـد من العراقي يحب (كونداليزا رايـز) وزيرة خارجية أمريكا السوداء في
نبطح االسـود.. فهذه األفعى السـوداء  شاءت ان ترسم الوجه األسود عهد اوبـاما ا
 واللون األسـود  والشكل األسود  للـبيت األبيض  ثم نقلت سـوادها وسوداويتها 
وخـبـثـها الـى العـراق  كـونـرايس هـنـا تعـبـر عن (كـونـدالـيزا رايـز) اإلدارة األمـريـكـية
الـسـوداء  الـتي تـســبـبت في تـدمـيـر الـعــراق  أرضـا وشـعـبـا  ومـقـدرات  وثـروات
ـبـغوضـة (بـالـذبـابة ـرأة ا نـعـني من ان اسـمي هـذه ا وحـجـرا  ومـدرا  ومـا الـذي 
السوداء) .. أقول متهكما : قلَّ الذباب في العراق مابعد 2003 فاحتجنا الى الذبابة
السوداء كي تـسود بطنيـنها في بالد الرافـدين .. الذبابة السـوداء أعلنت عن مشروع
خـطــيـر في الـعـراق.. أال وهـو الـفـوضى اخلالقــة  أي الـفـوضى الـهـدامـة  فـأنت من
ـكـنك ان تــزور احلـقـائق  خالل الــفـوضى  بـإمــكـانك ان تـقــضي عـلى كـل شيء  
ـكنك ان وتـروج لبـضـاعة الـفـاشلـ  والـلصـوص والـسراق  ومـن خالل الفـوضى 
تصـنع اكبـر إمـبراطـوريـة آمنـة للـصـوص  ألنك ستـصبـح في مواجـهة كـارثـة مقـلوب

تهم ..  القيم  فيصبح اللص هو الشريف  والبريء هو ا
ـنـبـطح األسـود اوبـامـا  فـتـركتْ أثـرهـا الـذبـابـة الـسـوداء حـكـمت الـعـراق في عـهــد ا

الـصادم فـي نفـوس الـعراقـيـ  وتركـت لذعـاتـها الـقـذرة على
بشرة مـعظم العراقي .. كانت الذباية السوداء تتعشى مع
الــبق  وتــتــغــدى مع الــعــقــارب  وتــفــطــر مع األفــاعي ..
وعـنــدمـا ذهب عـهــد الـذبـابـة الــسـوداء (كـونــدالـيـزا رايـز)
فــوجــئــنــا بــجــبل اســود من الــذبــاب طــمــر أفق الــعـراق 
وحجب مـرأى الشمس  فأي ذبابة تـــلك التي دبـــت على

ارض الرافدين ..!
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-1-
باد في مصطلـحاتنا اليـوم نستخـدم لفظة ( االزدواجـية) للتعـبير عن التـقاطع ب ا

صالح وب مقتضيات العقل والعاطفة .. وا
-2-

واالزدواجية داء عضال عاشته الكثير من اال والشعوب منذ أقدم العصور ..
كن ان يقال : و

زمنة التي لم نشهدها يوماً وهي خالية منه ... انّ االزدواجية من أمراض البشرية ا
ذاهب واالديان . تستوى ذي ذلك البقاع والبلدان واتباع مختلف ا

-3-
اذا نسمي خذالن الناس لالنبياء واألوصياء ومقاومتهم بضراوة وشراسة ?

اذا تسـمّي التآمر عـلى رموز الصالح واالصالح في اجملتمع عـبر مراحل التاريخ و
كلها ?

-4-
ومـا قـاله الــفـرزدق لالمـام احلـســ (عـلـيه الـسـالم) يـوم الـتـقـاه وهــو في طـريـقه الى

العراق صحيح الغبار عليه .
قال الفرزدق لالمام احلس (ع) ح سأله عن الناس :

قلوبهم معك 
وسيوفهم عليك .

-5-
الشك ان الـقـلوب كـانت مع احلـسـ ألنَّ النـاس لم تَـلْقَ مِنْ طـغـاة بني أمـيّـة االّ الذل

والهوان فلماذا تكون معهم ضد احلس ?
واحلـسـ الـعـظــيم هـو مـهـوى الـقــلـوب واالفـئـدة ورافع رايــة الـدين واحلق والـكـرامـة

ظلوم . واحلرية والدفاع عن ا
انّ دليل حـبهم لـلـحسـ (ع) هو رسـائـلهم وكـتبـهم الـتي أرسلـوها يـطـالبـونه بالـقدوم

اليهم النقاذهم من براثن االستبداد والطغيان األموي .
رّه أنَّ بـعضَ كـبـارِ مَنْ كـتبَ إلـيهِ يـطالـبُه بـالـقـدوم خـرج على رأس ـفـارقـة ا غـيـر أنَّ ا

آالف من احملارب له يوم عاشوراء .
-6-

محاربـة احلس تعـني محاربة الـرسول (ص) ومحاربـة الرسول (ص) تعـني محاربة
الله تعالى .

وهـذا يـعني اخلـروج من ربـقـة االسالم فـاالزدواجـية هـنـا هي انـقالب عـلى االعـقاب
وانسالخ من صحة االنتساب:

-7-
وفي حــيـاتـنـا الـيـومــيـة شـواهـد عـديــدة عـلى االزدواجـيـة ذلك أنَّ كـثــيـراً من الـبـاكـ
عركة يوم تفـجع على احلس (عليه السالم) يرصدونه يقف للصالة في ساحة ا ا
الطف ويقف أمـامه بعض االبطال من أصحابه يتلقون السهام عنه بأبدانهم ونحورهم

.
حتى قال احدهم له بعد أن اثخنته اجلراح :

أوفيتُ يا أبا عبد الله ?  
فقال :

نعم أنت أمامي في اجلنَّة
فجوع لنفسه أنْ يترك الصالة متهاوناً بها  كيف يسمح هذا الباكي ا

 مع أنَّ الصالة عمود الدين ?
انْ قبلتُ قُبل ما سواها وإنْ رُدّت ردّ ما سواها 

ثم ان تارك الصالة يواجه نصا قرأنيا صريحاً بانه مِنْ أهلِ النار 
قال تعالى 

صل }  { ما سلككم في سقر قالوا لم نك من ا
وهكـذا هي باقي الفرائض والس ومكـارم االخالق البُدَّ ان تكون بارزة في مسارات

احلسيني جميعا .
-8-

لقد ضحّـى االمام احلس (ع) بنفسه وأهله والصفـوة الطيبة من أصحابه لصيانة
ـعذبـة واشاعـة قيم الـتمسك قـدسات وانـقاذ االنـسانـية ا الـرسالة واحلـفاظ عـلى ا

بأهداب الدين واحلق والعدل في السلوك االنساني .
فاحلسيني اخمللص هو الرجل الثابت على نهج احلس (ع)
طلقة لله وللرسول (ص) ولكن ذلك ال نهج اإلباء والطاعة ا
يـعـني الـعـصـمـة فـقـد يـخـطـأ وقـد يـزيغ ولـكـنه سـرعـان ما
يـتـوب وله من احلـر بن يـزيـد الـريـاحي أوضح مـثـال عـلى
امــكــانــيــة الــتــحــول الـى حـــــــمل الــوســام اخلــالــد بــعــد

جعجعات ...
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مــحـمــد الـثــالث  ثم الــسـلــطـان
مـراد . كــمــا اسـتــخــدم (الـدرهم

الـــــبـــــغــــدادي) و
(الفلس البغدادي) . (12© 

أما العملة العـثمانية وأشهرها
(الـشـاهيـة السـلـيمـانـية) فـكانت
من الذهب  واآلقجـة العثـمانية
أو الدرهم العـثمانـي والفلوس
العـثمانـية والهشـتي وهو ثُمُن
اآلقـــجـــة. وقــد اســـتــخـــدمت في

 . بغداد أيضاً
كما استخدمت العملة اإليرانية
مـــنـــهـــا (الــديـــنـــار الـــعــبـــاسي)
الــــذهــــبـي  و(الــــعـــــبــــاســــيــــة)
اإليــرانـيـة من فـضـة و(الـفـلس)
الــعــبــاسي مـن الــنــحــاس. كــمـا
اسـتخـدمت الـعـمـلـة الـهـولـنـدية

(الفلورين). (13© 
من الـواضح أن تعـرض الـعراق
لـلـنـفـوذ الـعـثـمـاني أو اإليـراني
فــرض اســـتــخــدام عـــمــلـــة تــلك
الـــدولــة. وكـــان الـــســـلـــطــان أو
الـشـاه يـضرب الـنـقـود بـاسمه 
ويفرض استعمالها في البالد. 
وقــد بـقي اســتــعـمــال الــعـمالت
اإليــرانــيــة واألوربــيــة ألســبـاب
جتـارية وخـاصـة في الصـفـقات
التجارية مع شركات وجتار من

تلك الدول.
 وكــانت الـدولــة الــعـثــمـانــيـة ال
مـركزيـة في قضـية سك الـعمـلة.
إذ كـان لـديـهـا أكـثر من 40 داراً
لـسك الـنـقـود مـوزعـة في أنـحاء
االمــــبــــراطـــــوريــــة والــــبــــلــــدان
ـفـتوحـة. وكـانت تـسك عمالت ا
كل مـنـطـقـة تـخـتـلف عن عـمالت
ـنـاطق األخـرى في تـنـظـيـمـهـا ا
ونـــقــوشــهــا. وكـــانت الــعــمالت
األجـنـبـيـة مـتـداولـة مع الـعـمـلـة

العثمانية. 
وكــــانـت هــــنـــــاك دار الــــضــــرب
وتـــــســـــمى (ســـــكـــــة خـــــانـــــة) 
ومـوقــعـهــا داخل الــقـلــعـة عـادة
لتوفير احلماية واإلشراف على
عـمـلــيـة ضـرب الـنــقـود ووزنـهـا
وشــكــلـهــا وعــددهــا. وفي عــهـد

ماليك ا
 انــتـقـلت دار الــضـرب إلى قـرب
خـان مـرجــان في سـوق الــسـكـة

خانة ثم اندثرت. (1) 
g «uN «

1- كـتـاب (بـغـداد بـأقالم رحـالـة) /
رحـلة بـاكـنغـهام / ص 145 -105
الطبعة األولى  دار اجليل  بيروت 
2- هـناك مـبالـغة في تـصويـر بغداد
بـأنها ال تتحدث العربية. إضافة إلى
الـتركية كـانت لغة احلكـومة والدوائر
الــرســـمــيـــة لــكن الـــنــاس الـــعــاديــ
يــتــحــدثـــون الــعــربــيــة فـي مــنــازلــهم
ومـســاجــدهم وأســواقــهم ونــواديـهم
واجـتماعـاتهم. وجـود كلمـات أجنـبية
أمــــر طـــبــــيـــعـي بـــســــبب االنـــفــــتـــاح
واالحتكاك مع الشعوب األخرى.  
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بـغداد صورة جلسر الكطعة في عام 1912 حـيث  نرى األعالم العثمـانية على اجلسر
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