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صـــفــحـــات. كــانت تـــتــألـف من ثالثــة
أعـمدة  عرض العـمود الواحد 8 سم.
وكـانت بـسـيطـة اإلخـراج بال صور أو
خط أو اســتــخـدام حــروف مــتـبــايــنـة

األشكال واألحجام (11).
فـي رحـلـته لــبـغـداد عـام 1874 يــذكـر
الــرحـالـة األمـيـركي ولـيم فـوك أنه زار
(مـطبعة احلـكومة) وكان مـتعجباً ألنه
(لـم يكن يـدور في خـلدي أن مـؤسـسة
مـثل هذه توجد في بـغداد. فقد وجدت
هـنا مطبعة ميكانـيكية تعمل بالبخار
وســــعــــتــــهـــا طــــبع 3500 ورقــــة في
الـساعة. وهناك مطابع أخرى وماكنة
لـلقص وأخـرى لصـنع احلروف. وكان
تـنـضيـد احلروف واألعـمـال البـسيـطة
يـقــوم بـهـا صـبـيـان من طالب مـدرسـة
الـــصــنــاعـــة. وكل شيء هــنـــا نــظــيف
مـوضوع في مـحله ويـظهر أنـها تدار
إدارة دقـيـقـة تـامة. وشـاهـدت أنـهم قد
أجنزوا طبع جريدة أسبوعية (زوراء)
 طـبع وجه مـنـهـا بـالـتـركـيـة والوجه
اآلخـر بـالـعـربـيـة. وبـجـانب طـبـع هذه
اجلــريـدة الـرسـمـيــة  الـتي يـظـهـر أن
وجــهــة نــظـرهــا الــســيـاســيــة لــيـست
قراطية) (12)  فإن (جـمهورية وال د
ـطـبـعــة تـطـبع كـل مـا حتـتـاجه هــذه ا
حــــــكـــــــومــــــة الــــــبـــــــاشــــــا من أوراق

ومطبوعات) (13). 
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اهـتـم مـدحت بـاشـا بـاسـتـتـبـاب األمن
ــدن والــقــرى . ولــذلك الــداخـــلي في ا
ســـعى إلى تـــنــظـــيم شـــؤون الــقــوات
األمـنية والـعسكـرية بشـكل ينقـلها من
وجب (قانون الـفوضى إلى النـظام. 
إدارة األلـوية) كـان الهـيكل الـتنـظيمي
لـلشرطة أو تسمى آنذاك بـ(الضبطية)
في مــركــز الــواليــة يــتــشـكـل من قــائـد
الــشـرطــة بـرتــبــة زعـيم) يــرأس ثالثـة

ألوية (يسمى فوج) .  
وجــد مـدحت بـاشــا أن أمـور الـشـرطـة
مـبـعثـرة وغـير مـنـظمـة  فـأمر بـإعادة
تــنــظــيم تــلك الــتــشــكــيالت . كــان في
بــغـــداد آنــذاك ثــمــانــيــة آالف شــرطي
يـــســمــون (بــاشي بـــوزوق) ويــنــطــقه
الـبغـداديون (باشـبوزغ) فتم إلـغاؤها
وتــأسـيس كـتــيـبــة خـيـالــة تـتـألف من
(2400)  فـــارس  وكـــردوس مـــشـــاة

يـــضم (4000) شــــرطي. كـــمـــا 

تـوزيـعهم عـلى عدة سـرايا في مـناطق
مـتعددة من بـغداد وتعـي ضبـاط لها
من مــخــتـلف الــرتب. كــمـا  تــنــظـيم
مـالبـس كـل صـــــــنـف إضــــــــافــــــــة إلى
أسـلـحـتـهم. كـان أولـئـك الـضـبـطـية أو
ـثــابــة شــرطـة الــعــصـر اجلــنــدرمــة 
احلـالي (14). كــمـا  إصـدار قـانـون

اخلـدمة الـعسـكريـة اإللزامـية حيث 
واطـن في مراسم تـطويع آالف من ا
خـاصـة جتـرى فـيـهـا القـرعـة نـقـلـتـها
صـحـيفـة الـزوراء. و تشـكـيل (دائرة
رديـف)  وأطـلق اسم (كــوكـلــيـة) عـلى
. وصــار اجلـنـود ـتــطـوعـ اجلــنـود ا
يـنـتـمـون جلـيش نـظـامي ويـسـتـلـمون

رواتب منتظمة . 
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ـــدرســة الـــعــلـــيــة عــام  تـــأســيس ا
1761 بـــأمـــر من والـي بــغـــداد عـــلي
بـــاشــا (1763-1761) وكـــانت تـــقع
عـــلى نـــهـــر دجـــلـــة. وقـــد كـــتب عـــلى
واجـهـتهـا أنـها جـاءت بـأمر من (والي
إيــالــة الـعــراق ومــديـر أمــورهــا عـلى
ـعـالي واحملـاسن علي اإلطـالق أبو ا
بـاشا والي بغداد عام 1176 هجرية)
(15). وفـي فـناء أرضـهـا دفـن الـعـديد
من الـعلماء. ويبـدو أنها كانت مدرسة
ديـنيـة تدرس فـيها الـعلـوم اإلسالمية.
وعــنــدمـا جــاء مــدحت بــاشـا ألــغــاهـا
وحــوّل الـبــنـايــة إلى مـدرســة عـلــمـيـة
حـديـثـة هي مـدرسـة الـصـنـائع. بـقـيت
ـة العـثمـانيـ عام الـبنـاية حـتى هز

1917

يــعــد مــدحت بــاشــا من أشــهــر الـوالة
الـعـثمـانيـ الذيـن حكـموا بـغداد رغم
أنـه لم يــسـتــمــر ســوى ثالث ســنـوات
(1872-1869 م) لـــــكــــنــــهـــــا كــــانت
ســــنـــــوات مــــفــــعـــــمــــة بــــاإلجنــــازات
واإلصـالحـات بـشـكل غــيّـر من احلـيـاة
الــرتـيـبـة الـتي كــان اجملـتـمع الـعـراقي

والبغدادي قد اعتاد عليها. 
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أكــمل مــدحت بــاشـا مــا بــدأ به ســلـفه
نـامق بـاشـا كـتشـيـيـد األبـنيـة الـعـامة
ـعــامل الــعـســكــريـة بــنـاء تــأســيس ا
مـسـتـشـفى ودار لـلـعـجـزة ودور أيـتـام
ومـــدارس ومــد خط الــتــرامــواي بــ
الـكرخ والكاظمية. كما قام بإصالحات
ـدنية العـسكرية ألول مرة في اإلدارة ا
فـي بــــغــــداد. فــــقــــد فــــرض اخلــــدمـــة
العسكرية وأسس اجملالس واإلدارات
البلدية وطبق نظام (الوالية) اجلديد
و حتــديـد صالحـيـات وواجـبـات كل
ـتـصـرف والـقـائـمـمـقـام من الــوالي وا
ومـدير النـاحية. وقـام بإنشـاء مدينتي

الــنـاصـريـة والــرمـادي. وفي عـهـده 
اإلسـتـيالء عـلى جنـد (في الـسـعـودية)
ويــســمى لــواء األحـســاء  وأقــضــيـته

القطيف وقطر (1).
كـما بدأ برصف الطرق بدالً من األتربة
صـيـفاً والـوحل شـتاءً ومـعـاناة سـكان
بـغــداد من ذلك. فـأمـر بـتـبـلـيط (شـارع
ـــأمـــون) الـــذي كـــان يـــســمـى ســوق ا
الــبـــلــنــجــيــة  ثـم صــار اســمه (عــكــد

الصخر) ألنه رصف باحلجارة (2).
ــهـــمــة هـــو تــوطـــيــنه ومن أعـــمــالـه ا
الــقــبــائل وإعــادة األراضـي الــزراعــيـة
الواسعة في العراق لإلستيطان. األمر
الــــــذي ســــــاهـم في تــــــعــــــزيــــــز األمن
واالســـتـــقـــرار بـــشــكـل عــام (3). وقـــد
حــــــدثـت في عــــــهــــــده عــــــدة ثــــــورات
وانــتــفـاضــات مــثل ثـورة بــغــداد ضـد
اخلــدمـة اإللـزامـيـة عـام 1869 وثـورة
الفرات األوسط تسمى واقعة الدغارة)
بــسـبب رفض األهـالي دفع الـضـرائب
ــوصـل وقــمــعــهـا وثــورة شــمــر في ا

بقسوة ( .(4
ـتفـشية حـارب مدحت بـاشا الـرشوة ا
في اإلدارات الـعـثمـانـية  فـبـدأ حمـلته
وظـف أمـثـال قائـممـقام بـعـزل كبـار ا
راوندوز ومدير ناحية عانة وقاضيها
وســاقــهـم إلى احملــكــمــة. وســافــر إلى
ـــتـــصــرف كـــربالء لـــلـــتـــحـــقــيـق مع ا
وموظفيه فقرر عزله من منصبه (5). 
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كـان في بـغداد جـسر وحـيـد مشـيد من
ثالثـ قـاربـاً مـصـفـوفـة مع بـعـضـها 
ـــربــوطــة مـع بــعــضـــهــا لــبـــعــضــاً وا
بـســلـسـلـة قـويـة تـمــنع انـفـصـالـهـا أو
اجنــــرافــــهــــا مع الــــتــــيـــار. ثـم جـــرى
تـغـطـيـتهـا بـاأللـواح اخلـشـبيـة لـيـعـبر
الـــنــاس والــدواب عــلـــيــهــا. كــمــا زود
ـارة في الـنهر. نع سـقوط ا بـحاجـز 
ــا لم تـكن هـنـاك مــرسـاة  يـتـعـرض و
اجلــســر إلى انــفـصــال أجــزائه أثــنـاء
ـفـاجئ  أو لدى الـفـيـضان الـشـديد وا
هــبـوب ريــاح عــاتـيــة. يـذكــر الـرحــالـة
الـفـرنسـي غويـلـيام أنـطـوان أوليـفـييه
G.A. Olivier (1756- 1814)
الــــذي زار بــــغــــداد عـــام  1791م أنه
شـهد حادثـة انفصال اجلـسر في شهر
آذار بـــســـبـب هـــبـــوب ريـــاح شـــديــدة
وفـيضان فجائي . األمر الذي أدى إلى
هـطول أمـطار قويـة في أعلى الـنهر ثم
أدت إلـى تــدفق مــيـــاه غــزيــرة. وعــنــد
انـقــطـاع اجلـسـر تـكـسـرت الـسالسل 
واجنـرفت الـقـوارب. كـمـا انـقـلب قارب
يــحــمل ركـابــاً من الــرجــال والـنــسـاء
جنـوا بعـد أن سبـحوا نـحو الـشاطئ 
ـرأة التي عـادت إلى النـهر ـا فـيهم ا
إلنـقـاذ طـفـلـهـا حتـى أمسـكت به وسط
األمــواج الـعـاتـيــة وسـحـبــته نـحـو بـر

األمان.
كـان مدحت بـاشا يحـمل فكـراً منفـتحاً
ويــبــحث عن ســبل الــتــقـدم لــيــخـرج

ــقـيـمـ (أهـل الـبالد) أم من األجـانب ا
في الــعــراق لــكن احلـكــومــة الـتــركــيـة
اســـتـــاءت من صـــرفه األمـــوال بــدالً أن
ــا يـــبـــعث بـــهـــا إلـى األســـتـــانـــة ور
أصـابــهـا الـفـزع من ازديـاد مـحـبـته في
قــلــوب األهــالي فــصــدر األمــر بـعــزله
وأبـعـد مـشـيـعـاً بـأحـزان رعـايـاه لعـزله
وتـمـنيـاتهم الـطيـبـة له. وقد كـان فقـيراً
حــتى أنـه اقـتــرض أجــور ســفــره عــنـد
مـغادرته بغداد. وهذه احلقيقة األخيرة
دلــيل قــاطع عــلى عــفـتـه واسـتــقــامـته)

 .(20)
ــاضــيــة أجــريت ــائــة الــعــام ا خـالل ا
الـعديـد من أعمـال الصيـانة عـلى مبنى
مـكـتب الـصـنـائع. فـفي عام 1893 قـام
ـشير رجب بترميم األقسام العليا من ا
ـياه. طـبـعة بـعـد أن غمـرتـها ا مـبـنى ا
وفـي عــــام 1899 قـــــام نــــامق بــــاشــــا
ـبنى بعـد تعـرضه للـتصدع. بـصيـانة ا
بـنى للحرق وفي عام 1917 تـعرض ا
 فـقـام االنكـليـز بإعـمـاره  مغـيرين في
عـمارته وحولوه إلى مـرآب للسيارات.
وفـي عام  1926جــرت عـمـلــيـة إعـمـار
سـريـعـة وتـأثـيثـه ليـكـون قـصـراً لـسكن
ــلك فــيــصل األول وأســرته  بــعـد أن ا
اقـتــحـمت مـيـاه الـفـيـضـان عـام 1926
لك قـصر شعشوع الذي كان يقيم فيه ا

وعائلته (21). 
لـك فيـصل واعـتالء األمـير بـعـد وفـاة ا
غـازي العرش عام 1933 بـقي فيه عدة
أشـــهــر حلـــ إكــمـــال قــصـــر الــزهــور
لك ـسكن اخلاص به. بعد أن غادره ا ا
ــبـنـى إلى مـقــر جملـلس غــازي حتـول ا
الــنـواب واألعــيـان  فـتـم إجـراء بـعض
الـتعديالت اجلـزئية وأضـيفت له قاعة
االجـتمـاعات الـكبـرى للـنواب. واسـتمر
احلــال كـمــا هـو حـتى ســقـوط الــنـظـام
ــلـكي في 14 تــمـوز 1958  فــتـحـول ا
إلى احملــكــمــة الـعــســـــــكــريـة الــعــلــيـا
اخلـاصـة  أو مـا عـرفت بـاسم (مـحـكـمة
ــــهــــداوي) . فـي عـــام 1963 حتــــول ا
ــــبـــنى إلـى مـــتـــحـف حـــربي لـــوزارة ا
ـقتـنيـات ملوك الـدفاع احـتفـظت فيه 
الــعـراق وأثـاث مـنـازلــهم ومـا سـلم من
أيـــدي الــــلـــصـــوص. وفي عـــام 1972
ـــبـــنى إلى تـــصـــدعـــات في تـــعـــرض ا
جــدران الـغــرف والـقـاعــات فـتم إغالق
ــتــحف احلـربي ونــقــلت مـحــتــويـاته ا
(21). فـي عـام 1977 تـــقــرر حتــويــله

إلى قــصـر الـثــقـافـة والــفـنـون الـذي 
افتتاحه عام 1980 بعد القيام بأعمال
الــصـــيــانــة والــتــرمــيـم  حــيث أزيــلت
هدمة احمليطة به. اخلـرائب والبيوت ا
ـــبــــنى و اســــتــــرجـــاع فــــضــــاءات ا
الـداخـلـيـة بـتـخـلـيـصـهـا من اإلضـافـات
الـكثيرة الناجتة من تعدد االستعماالت
وعن مـعاجلـات إنشـائيـة مخـتلـفة. كـما
 مـــعــاجلــة الـــفــضــاءات الـــداخــلــيــة
بــتـصـمــيـمـهــا وجتـهـيــزهـا وتـأثــيـثـهـا
بــتــوجه مــعــاصـر يــوفــر كل اخلــدمـات
الـتـقـنـيـة والـفـنـيـة الـضـروريـة. وأحلق
بنى جناح مالصق له ضمن اجلدار بـا
احملـيط لـلـبـنـايـة لـيـسـتـوعب اخلـدمات
ـطـبخ مـكـائن الـتـكـيـيف الـعـصـريـة (ا

محوالت الكهرباء ...) (23). 
بـنى للـنهب بـعـد عام 2003 تـعـرض ا
واحلـرق و تـرمـيمـه وتأهـيـله بـشكل
جــــذري وإعــــادة زخـــــارفه ونــــقــــوشه
ـــؤســـســــة (بـــيت وحتــــول إلى مـــقــــر 
احلـكمة) وهي دائرة تعنـى بنشر الفكر

والثقافة. 
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1- عـبـاس الـعـزاوي (مـوسـوعـة تاريخ
) / ج 7/ ص الـــعـــراق بـــ احــتـاللــ
 195 الـطـبـعـة األولى  الدار الـعـربـية

للموسوعات  بيروت:  2004
2- عباس العزاوي / ج  / 7ص 209
3- سـتـيفن لـونـكريك (أربـعـة قرون من
تـــاريخ الـــعـــراق احلــديث) / ص 286

الطبعة الثانية بيروت: 1949
4- عـلي الوردي (حملـات اجتمـاعية من
تــاريخ الـعـراق) / ج  / 2ص  255دار
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انت حـنـان روحي يـاحـنان فـان روحك مـتأللـئـة في الـسمـاء كـأسـطورة
دائـمة من اسـاطـير الـكون كـمصـبـاح الينـطفئ مـخـصص لي منـيرا لي
ـعاني الـصـادقة لـلـحب.. في البـداية تـرددت في كـتابـة هـذه السـطور ا
ـا رحمة أو شـفقة ولكـني فجأة وجـدت نفسي مـجبـرا على الكـتابة دو
لـكون ـسكـ واحلـبر احلـزين والـورقة الـرقـيقـة الـذين ال عـلى الـقلم ا
ـشـتــعـلـة خــوفـا عـلى مــنـعي واليـســتـطـيــعـون ان يـحــتـمـلــوا كـلـمــاتي ا
رحـلـة الـشـاقـة بـدأت كـلـماتي مـشـاعـرهم من االحـتـراق.. وبـعـد هـذه ا
تنـطفئ عـلى الواقع الـورقي تاركـة معـها آثـار احلروف الـغائـبة واالزقة
سكينة مازالت تبكي نقرضة والتماثيل الغابرة.. وفتاتي ا والتواريخ ا

وترتقب اللقاء بعشيقها القمر..
 لقـد ملت من االنـتظار.. ثم غـابت الشـمس تاركـة خلفـها لـوحة عظـيمة
ـحـوهـا التـاريخ حـيث تـختـلط الـوان الـسمـاء بـانـعكـاسـات الـشمس ال
.. ستـار اللـيل البـني يبـدأ في النزول الـذهبيـة فتـعطي االلـهام لـلماليـ
ـسكـيـنـة جتلس بـطـيـئا عـلى شـاشـة اللـيل ثم يـسـرع فـجأة.. وفـتـاتي ا

منتظرة على صخرة عمرها الف عام ودموعها تنتفض..
ـثل ومسـحت فـتاتي ـنتـظـر بالـبزوغ وكـأنه   وبـعـد قلـيل يـبدأ الـقمـر ا
الـتي فرحـت فجـأة ثم ضـحكت وهي تـسـتخـدم كـفهـا االيـسر وذراعـها
ـسح الـدموع الـغـزيرة الـتي سـالت ومازالت تـسـيل الن دموع االيـسر 
الـفـرح اخـتـلـطت بـدمـوع احلـزن.. وبـعـد فـتـرة اكـتـمـلت احلـركـة وخرج
الـقــمـر وجـمـد فـي مـكـانه كــتـمـثــال عـجـيب.. وبــدأت فـتـاتي تــتـحـسس
رآة تابـعة للقرن الـثامن عشر وبدأت التجاعـيد في وجهها وامـسكت 
تـتــأمل شـعـرهــا الـذي ذبل من اشــتـعـال الــشـيب بــعـد ان كـان ذهــبـيـا

يتحدى القمر.. انها الشيخوخة.
ال ياعزيزتي فانك تبق بنظري حنانا ذات الوجه البشوش واالبتسامة

الثلجية التي لم ار مثلها ابتسامة.. 
ان ابتـسامتك ابـتسامـة الكون كـله فأنت انت كـما أنت في نظـري وكما
قال الشاعر احـمد شوقي "لم تزل ليـلى وانا اقول حنان بـعيني طفلة..

لم تزد عن امسي اال اصبعا". 
ـر يوم بكل حلـظاته وثوانـيه ودقائـقه وساعاته اال وانت مـائلة ثقي لم 

امام عيني.. انت اين يا حنان.. وهل نلتقي..? 
واقول متى افترقنا? 

ـهـم انـني لم فــأنت مــعي في يــقـظــتي ونــومي.. ا
انــســاك فـانت احلــيـاة ومــا اطـيـب احلـيــاة مـعك
فــبـدونك ال حـيـاة.. ثــقي بـالـله ان احلــيـاة بـلـيـدة
مـيــتـة ال حــراك فـيــهــا بـدونك فــنـاي بــانـتــظـارك

وسأبقى بانتظارك?.

اضي: "هل أصبحتْ..?" لقد وضعتُ سؤالي اخلطيـر هذا في صيغة ا
ـسـتـقــبل : "هل سـتـصـبحُ..?".. ألن ــضـارع ا ولـم اضـعه في صـيـغـة ا

الفأس نزل في الرأس كما تقول احلكمة الشعبية الباهرة. 
فمـنذ أكثـر من ثالثة أشـهر أُصبت  –ومعي مـجمـوعة من قـرّاء الزمان
ـعــروفـ من األصـدقــاء - بـالــذهـول واخلــيـبــة وأنـا أرى الــفـاســدين ا
الـسـاسـة الــعـراقـيـ ووكـالئـهم وأبـواقـهـم من مـدنـيـ ومــعـمّـمـ وهم
ـقـاالت ويـصــدرون األعـمـدة عــلى صـفـحــات هـذه اجلـريـدة يـدبّـجــون ا

شرف عليها.  عرفة ا النظيفة الشريفة ليلوّثوها 
ـعذّب مـنذ سنـة صدورها األولى في الزمـان هي صحيـفة العـراقي ا
عـمّـان ولـيـست صـحـيـفـة الـسـاسـة الـفـاسـدين الـذين صـاروا بـ لـيـلـة
وضحـاهـا "كـتّـاباً" يـنـافـسـون كـتّاب اجلـريـدة الـشـرفاء ويـحـتـلـون أبرز

وأبهى صفحاتها.
من اخملزي أن تطل علينا وجوه الفاسدين الذين خرّبوا البالد وأفقروا
الـعـبــاد; عـلى صـفـحــات جـريـدتـنــا الـبـاسـلــة. أي وقـاحـة هـذه?! وجـوهُ
بـابـتسـامـات متـشـفـيّة  إذْ عـلى أيّ شىء يـبتـسـمـون غيـر جنـاحهم في
إكمال مهمة "محـو العراق"? وجوه بخدود متورّدة وبـدالت أجنبية أنيقة

من حلم ودم العراقي اجلوعى الفقراء. 
خـذ اجلريـدة واعـرض صورة أيّ واحـد مـنهـم على أيّ صـبّي ثـائر من
قدّسة أهالي مدينة الـصدر أو احلرّية أو الشـعلة في ساحة التـحرير ا
واسـأله عن صـاحب الـصورة وسـوف يـعـرض لك فسـاد هـذا "الـكاتب"
ليـارات التي نـهبهـا والقـصور والعـمارات الـتي اشادها من دم بعـدد ا
الفقراء والضياع الضخمة التي تتنعم بها عائلته وأوالده في العواصم
األجنبية التي يفرّ إليها طلبا للراحة واألمان في األزمات تاركاً الشعب

هانة.  يأكل احلصى ويتقلب على جمر الذل والعوز وا
فاسـدون يـعـرفـهم صـبـيـة الـعراق احلـفـاة بل ويـبـصـقـون عـلـيهـم وعلى
حلـاهم  فـكـيف ال يـعـرفـهم رئـيس حتـريـر جـريـدة الـزمان الـذي أسّس
بحـق مدرسة صـحفـية عـراقيـة مهـمة هـا هي تتـهاوى حتت ظالل أقالم

الفاسدين العفنة. 
سـؤولـيات فـخـانـوا األمانـة وضـيّعـوا ثـروات األمّة لـقـد تسـلّـمـوا أرفع ا
وأسـاءوا لــلــنـزاهــة وسـكــتــو عن احلق. وهـا هـم يـبــرون أقالمــهم عـلى
صـفـحــات الـزمـان لــيـعـلّـمــوا أيـتـام الـعــراق الـبـكــاء ويـصـدروا اخلـطط
والتقارير الكفيلة بإنقاذ العراق كما يزعمون بعد أن مألوا قلب العراق

العظيم قيحاً.  
لم يـتــركـوا شـيــئـا في الــعـراق إال وأفـســدوه بـروائح نـفــوسـهم الـنــتـنـة
اجلـائـعة واحلـاقـدة على شـعـبهم : شـعب الـعراق بـفـعل العـار اخملـتزن
حـدّ اإلصـرار عـلى إبـادته. وهـا هي مـخـالبـهم تـمـتـد لـتـدنّس أهم مـنـبر

صحفي لشرفاء العراق وهو جريدة الزمان. 
لم يبقوا شيئاً سوى الصحافة والغريب أنّ من يساعدهم في ذلك اآلن
ـثــقـفـة وســلـطـتــهـا الــرابـعـة الــتي صـارت مــطـيّـة هم طــلـيــعـة الـعــراق ا

للسياسي الفاسدين وحاملة حلقائبهم وماسحة ألحذيتهم. 
ة ح لم وقف على شـريحة مـثقفـة هُزمت شرّ هـز ليس غـريباً هـذا ا
تُـصـدر بيـاناً تـسـتنــــــــكـر فيه احـتالل وطــــنهـا. شـريحـة هُـزمت حتى
عـربـيـاً حـ أشعل بـائع خـضــــــروات ثـورات الـوطن الـعربـي في ح
ــثـقـفــو مـنــشـغـلــ في إكـمـال قــصـائـدهـم احلـداثـويــة ونـقـودهم كـان ا

التفكيكية.   
هل سـتـسـتطـيـع جـريـدة الزمـان الـتـوقّف عـن نـشـر مـقاالت الـفـاسـدين

والعودة إلى براءتها األولى السامية? 
اجلواب علمياً وفق معطيات علم النفس هو : كال. 

ـعـرفي" الـنفـسـيـة األمـريـكـية واألنـكى من ذلـك ووفق نـظريـة "الـتـنـافـر ا
سؤولـون عنها إلى الدفاع عن الفـاسدبن الذين جعلتهم سوف يندفع ا
ـوازنات الـسـياسـيـة واالجتـمـاعيـة وسوف "كـتّـاباً" من أجل الـتـكتـيك وا

يقولون لنا: 
"إخـوان هـؤالء أيــضـا مــواطـنـون عــراقـيــون ولـهم صـوت.. ومـن حـقـهم
قـراطية.. بعدين التعبـير عن آرائهم .. ناقشـوهم يا إخوان.. إي مو د
إلى اآلن مـا ثـبـتت الـتـهـمـة عـلـيـهم.. هـذا ظـلم.. أين الـقـضـاء الـعـادل..

إخوان صَبُر.. صَبُر"
وبـهذا يـزيّن جـحــــفل الـسلـطـة الرابـعة طـريـــــق الـشيـطان بـصـــــورة
ــسـتـعــــــان في حـمـايــة جـريـدة أمـكــر من الـشـيـــــطـان نـفــسه. والـله ا

(الزمان).
{ احملـرر: (الــزمـان) مـنــبـــــر حــر لـعـرض
افـــكـــار جـــمـــــــــيع الـــعــــراقـــيـــ وهي ال
حتــــجب رأياً بـذريعـة تهـــمـة أو تقــصي
قــلــمـاً بــجــريــرة إخــتالف في الــقــنــاعـات

اً يا أخ سرمك. السياسية . ال تكن ظا

5- علي الوردي / ج  / 2ص 252
Guil- 6- غـيــلـيـوم أنـطـوان أولـيـفـيه
laume Antoine Olivier
 (1814-1756)طــبــيب فــرنــسي قـام
بــرحالت عـلـمـيـة تـاريــخـيـة اسـتـغـرقت
ست سـنـوات زار فيـها آسـيـا الصـغرى
وإيـران ومـصـر وقبـرص. حـاليـا يـوجد
جـمـيع ما جـمعه مـن حشـرات ونبـاتات
ـتحف الـوطني للـتاريخ الطـبيعي في ا

في باريس.
7- كـتاب (بغـداد بأقالم رحالـة)/ رحلة
أولــيـفـيـيه / ص 74 الــطـبـعـة األولى 

دار الوراق لندن:  2007
8- كـتـاب (بـغـداد بـأقالم رحـالة) / ص

175
9- علي الوردي / ج  / 1ص 256

10- عــــبـــاس الـــعـــزاوي / ج 7 / ص
199

ــتـحف الــعـراقي 11- تــضم مــكـتــبـة ا
ثـالثــة مــجـــلــدات من جـــريــدة الــزوراء
كـتبـة الشـرقيـة لآلباء أهـديت لهـا من ا
ــرسـلــ الــكـرمــلـيــ في بـغــداد عـام ا
1918 تـــــضـم األعــــداد (248-126)و
(521-426) و (608-522) عـــــــــــــلـى
ــركــزيــة ــكـــتــبــة ا الــتـــوالي. وتــضم ا
جلــامـعــة بـغــداد مـجــلـداً واحــداً يـضم

األعداد (56-152). 
كـما كـانت أعداد مـن اجلريـدة موجودة
ــؤرخ عــبــاس الــعــزاوي في مــكــتــبــة ا
ومـكتـبة باش اعـيان بـالبصـرة ومكـتبة
هـــاشـم اآللـــوسي مـــفــــتش الـــتـــربـــيـــة
الـــســابـق ومــكـــتــبـــة مــحـــمــد أســـعــد
الــعـيــنــتـبــاوي بـحــلب (األعـداد 146و
1450 120و1516  2187 و

 .(2194
إضـافـة إلى مجـمـوعة الـبـاحث يعـقوب
ســركــيـس الــتي أهــداهــا إلى جــامــعــة
احلـــكـــمــة وهـي أعــداد ســـنـــة واحــدة.
ـــصــدر (مــدونــة بـــشــار احلــادي) في ا
http:// االنــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــرنــت
bashaaralhadi.blogspot.com

/2010/12/1875.html
12- يـــقــصــد الــكــاتـب أنــهــا ال حتــمل
وجـهة نظـر أحزاب سيـاسية كـاحلزب

قراطي.  األمريكي اجلمهوري والد
13- بـغداد بـأقالم رحالة / رحـلة وليم

فوك / ص 174
14- عــــبـــاس الــــعـــزاوي / ج  / 7ص

206-207
15- عـبد احلمـيد عبـادة (العقد الالمع
ـسـاجـد واجلـوامع) / بــآثـار بـغـداد وا
ص 142 أنـوار دجـلة الـطبـعة األولى

بغداد: 2004
16- عبد احلميد عبادة /  ص 143
17- عــــبـــاس الــــعـــزاوي / ج  / 7ص

208-209
بنى عام  1928مقراً 18-  اتـخاذ ا
لك فـيصل األول. ثم زيـد فيـها لـسـكن ا
بعض القاعات  واتخذت محالً جمللس
األمـة فـمـحـكـمـة عـسـكـريـة خـاصـة هي
ـهداوي) ثم مـتحـفاً حـربياً (مـحكـمة ا
ثم  جتـديدها لـتصبح قـصراً للـثقافة
والــفــنــون. وفي عـام  1995أصــبــحت
مــقـراً لـبــيت احلـكـمــة  وهي مـؤسـسـة
مــعـنــيـة بــالــثـقــافـة والــفـكــر والـنــشـر.
ــصـدر (مـحـمــود شـكـري اآللـوسي / (ا
أخـبار بغداد وما جـاورها من البلدان/
هـامش ص  / 336حتــقـيق وتـعـلـيق :

عماد عبد السالم)
19- كــتــاب (بــغــداد بــأقالم رحــالـة) /
رحــــلـــة ولـــيم فـــوك / ص 171-172.
أرفق الـرحالـة صورة لـلطـفل وهو فوق

البرميل.
20- كــتــاب (بــغــداد بــأقالم رحــالـة) /

رحلة وليم فوك / ص 172
21- سـبق أن نشرنـا حتقيـقاً عن فصر
شـــعــشـــوع  (جـــريــدة الـــزمــان في 27

حزيران 2019). 
22- نوار سامي (اإلحياء في العمارة)

/ ص 118 دار الشؤون الثقافية 
23- نوار سامي / ص118

بـغداد من حالة التخلف وبقائها حتت
رحـمة األنواء اجلـوية كالـفيضـان. فقد
ذكـــر الــرحــالـــة األمــيــركـي ولــيم فــوك
(1909 -1926) أنـه أثــــنـــاء زيــــارته
ــتـرجم لــبـغــداد عـام  1874عــلم من ا
(سـتـانـو) أن (مـدحت بـاشـا كـان يـفـكر
بـبناء جسر معلق عبر دجلة في بغداد
آنـذاك ألنهم مضطرون في كل سنة أن
دة يـفككوا اجلسر العائم إلى قسم 
شـهـرين أو ثـالثـة خـشـيـة أن يـأخـذها
اء السريع. وقـد أدهشته عندما تـيار ا
أخـبرته بـأن أكثـر األماكن جـسوراً هي
أمـريـكـا. وأن فيـهـا أطـول جسـر مـعلق
في الــعـالم. فــرجـاني مــلـحــاً أني عـنـد
رجــوعي إلى أمــيــركــا أجـعل حــكــومـة
الــــبــــاشـــا عــــلى اتــــصـــال مـع إحـــدى
ـعـروفـة. وهـو الـشـركـات الـهـنـدسـيـة ا
شــعـور طـيب جتـاه بالدنـا. والشك في
أن صـنع ذلك من قـبلـهم فـيه كشف عن

مقدرة أميركا وعلمها (8).
…b¹d'«Ë WF³D*«

مـن أهم مظاهـر احلضـارة التي دخلت
بـــغـــداد في عـــهـــد مــدحـت بــاشـــا هي
طبعة قبل ـطبعة. إذ  طلب شراء ا ا
اســـتالمه احلــكم فـي بــغــداد من قــبل
سـلفه نامـق باشا. وكـان داود باشا قد
أصـدر جـريدة (جـورنـال عراق)  وهي
أول جـريدة عراقية وعربية. إذ صدرت
فـي الـــســنـــة األولـى من حـــكم الـــوالي
داود بــاشــا عــام 1816 بــغــداد. وقــد
جـاءت بـعد قـرن (1605) مـن صدور
أول صــحــيــفــة أســبــوعــيــة عــرفــتــهــا

Rela- "البشرية وهي "ريالسيون
tion aller Fürnemmen
und gedenckwürdigen
  Historienفـي ســتـــراســبــورج
انيا.  وبذلك فصحيفة (جورنال بأ
عـراق) سبقت أول صحيـفة مصرية
ـصــريـة) بــاثـني عــشـر (الــوقـائـع ا
عـــامـــا  حــــيث لم تـــصـــدر إال عـــام
1828 عندما أمر بتأسيسها محمد

علي باشا.
إن (جــــورنــــال عـــراق) أي (جــــريـــدة
الــعــراق) هي أحـد اجنــازات الـوالي
ملوكي داود باشا (1767-1831) ا
وقــد سـبـقت  (جــريـدة الـزوراء) الـتي
صـدرت عام 1869 ويـؤرخ خطـأ أنها

أول جريدة عراقية.
 كـــانت (جـــورنـــال عـــراق) تـــطـــبع في
مـطـبــعـة حـجـريـة بـالـلـغـتـ الـعـربـيـة
والـتـركيـة حـالهـا حـال جريـدة الزوراء
فـيـمـا بـعـد وتـوزع عـلى قـواد اجليش
ديـنـة كـما ـوظفـ وأعـيـان ا وكـبـار ا
تـعلق نسخ منها على جدران السراي.
وكـانت حتـتـوي عـلـى وقائـع الـعـشـائر
وأخــبـار الــدولــة الـعــثـمــانـيــة وأوامـر
الــــــــوالـي واإلصـالحــــــــات الـــــــــواجب

إجراؤها وما أشبه (9).
ـطـبـعـة  وكـان الـغـرض من  جـلب ا
جـلبـها هـو طبـاعة األعـمال احلـكومـية
كـالـسالـنـامـة (وهي مطـبـوعة تـتـضمن
األوامـر والـتوجـيهـات وأسـعار الـسلع
واألجــــور  إضـــافــــة إلى احلـــوادث) 
ـؤلـفـات.  نصب وكـذلك الـقـوان وا
ـطـبعـة في جـنـاح من مـدرسة مـكـائن ا
الـصـنـائع.  أمـر مدحت بـاشـا بـإصدار
أول جـــريـــدة في الــعـــراق ســـمــيت بـ(
زوراء ) الـتـي صـدر الـعـدد األول مـنـها
في 5 ربـيع األول 1286 هـ (1869م)
(10). لـقـد أراد مـدحت بـاشـا أن تدون
وتـؤرخ فيها أعـماله وخطبـه وليقرأها
ــوظــفــون . وقــد أصـبــحت الــنــاس وا
أفــضل مـرجع يـوثق فــتـرة عـهـده ومن
جـاء بعده من الوالة. صدرت بـاللغت
الـتــركـيـة والـعـربـيـة إلطالع اجلـمـهـور
ــوظـفـ األتــراك عـلى مـا الــعـراقي وا

تنشره.
صـــدرت صــحـــيــفــة (زوراء) بـــاحلــجم
ــتـوسط (43 في 28 سـم) وبـثـمـاني ا
صــــفـــحـــات  ثـم تـــقـــلــــصت إلى أربع

الصفحة األولى من جريدة الزوراء

فصيل من قوات اجليش

ستنصرية درسة ا شاطئ دجلة في جانب الرصافة قرب ا

فــــــتــــــحــــــولت إلـى مــــــعـــــمـل إلصالح
ــيــكــانــيــكــيــة الــســيــارات واألدوات ا

 .(16)
lzUMB « WÝ—b

أراد مـــدحت بـــاشـــا إنــشـــاء مـــدرســة
ـهن التي لـتعـليم الـشبـاب البـغدادي ا
تـكفل احترافـهم وجتعلهـم عماالً مهرة
ــؤســســات  وتــســـد حــاجــة بــعض ا
ـعـامل ـطـبــعـة أو ا لــفـنـيـ كـعــمـال ا
ــطـاحن ومـكـائن الــغـزل والـنـسـيج وا
الـتي جلبهـا لبغداد. وتـوفر لهم فرص
عـمل تعيلهم وأسرهم بدالً من البطالة
أو األعـمال البسيطة. قام مدحت باشا
بـجمع تبرعات من الـتجار واحملسن
من بــغــداد والـبــصـرة ومــدن عـراقــيـة
أخــرى وكــان طالبــهــا وعـددهم 144
طــالـبـاً من الــفـقـراء واأليــتـام الـذين ال
مـــعــــيل لـــهم أو ال يـــتــــمـــكن أحـــد من
تـربيتهم .  كان الطالب يتعلمون فيها
احلـدادة والـنـسـيج وصنـاعـة األحـذية
وغــــيـــــرهــــا من احلــــرف.  إنــــشــــاء
الــــصــــفــــوف في مــــخــــيـم أوالً حلـــ
ـدرسـة االنــتـهــاء من بـنــاء ا
ــدرســة ( .(17اســـتــمــرت ا
ة الدولة بـعملـها حتى هـز
الـعـثـمـانـيـة عام 1917 من
قــبل الـقـوات الــبـريـطــانـيـة

 .(18)
يــذكــر الـرحــالـة األمــيـركي
ولـــــيم فــــوك أنـه في عــــام
1874 زار ( مــــــــدرســــــــة
الـصناعـة لألوالد واأليتام
ـــديـــر بــوجـــهه  وكـــان ا
الـــــبــــشــــوش وحلـــــيــــته
الــبــيــضــاء  يــظـهــر أنه
أصـــلـح شـــخص لـــهـــذه
الــــــوظــــــيــــــفــــــة . وقـــــد
اســتــقــبـلــنــا بــتــرحـيب
مــــفــــرط ودار بــــنــــا في
ـــدرســة حـــيث داخـل ا
وجــدنــا  80غـالمـاً من
العاشرة إلى اخلامسة
عــــــشـــــرة يــــــرتـــــدون
مـالبس رماديـة أنيـقة.
وكــانت تــبـدو عــلــيـهم
عالمــات الــذكــاء والــنـبــاهــة بــحـيث
يـفتـخـر بهم وطـنهم. وكـان قسم مـنهم
يــــعـــمــــلـــون عــــلى مــــنـــاسج يــــدويـــة
فيخرجون نسيجاً من احلرير والقطن
 وآخـرون يخيـطون ثيـاباً بيـنما كان
اثـني عشر منهم  يـنضدون حروفاً في
طـبعـة). وقد أروني بـنايـة مجـاورة (ا
قـــســمــاً مـن مــصــنـــوعــاتـــهم وكــانت
بــالــطــبع مــصــنــوعــات حــســنــة جــداً
بـــاعــتـــبــار أن صــنّـــاعــهـــا ال يــزالــون
صــغــاراً. وفـي أحــد الــصــفــوف  كـان
الــتالمـيــذ يـأخــذون درسـاً فـي مـبـاد
الـهندسة من معلم كـان من قبل تلميذاً
ــــعــــلم ــــدرســــة. وكـــان ا فـي نـــفـس ا
يـستـخدم الـسبـورة في رسم األشكال.
وشـاهدنـا غرفة الـطعام وأمـاكن النوم
ا عـيادة) ـستـشـفى (ر .  وشـاهـدنا ا
حيث كانت األردية النظيفة البيضاء 
. وكانت زيارتنا لـكننا لم نشاهـد نزيالً
غـيـر متـوقعـة . وقـد أبصـرنا كل شيء
وهـو يسير في مجراه االعتيادي. وقد
ــديــر : كـــيف يــســـتــطــيع أن ســـألت ا
ـدرسة? يـجـعل الـنظـام مـسـيطـراً في ا
أجـاب بـأنه مـن الـنادر أن يـضـطـر إلى
إيـــقــاع عـــقــوبـــة الـــضــرب بـــأحــد من
األوالد. ولـكن (األوالد البـد أن يـكـونوا
أوالداً) فـي كل مـــــكــــان في الـــــعــــالم 
وأخــذني إلـى غــرفــة  حـيـث أبــصـرت
صــبــيـاً صــغـيــراً واسع الــعــيـنــ قـد
عـوقب خملالفته النظام بأن أوقف على

برميل في وسط الغرفة) (19). 
يعلق وليم فوك بعد زيارته فيقول (إن
ـــؤســـســـة هـــذه ا

اخلـــــــيـــــــريــــــة 
تـــأســيـــســهــا من
قـــــــــبل مـــــــــدحت
بـــــاشـــــا ســـــلف
احلــاكم احلـالي
وبــغـداد مــديـنـة
لـــــذلـك احلـــــاكم
ـثـقف الــذكي ا
بــــــــجــــــــمــــــــيع
ــــؤســــســــات ا
الــــــنـــــافــــــعـــــة
ـــــــشــــــاريع وا
الــعــامــة الـتي
ـــــــــــــــكـن أن
تـفـتخـر بـها).
وبـــــــعـــــــد أن
يــــــــــــعـــــــــــدد
إجنـــــــــــازات
مـــــــــــــــدحـت
بـاشـا يـقول
(كـــــــــــــــــــــان
مـــحــبـــوبــاً
جـداً سـواء
مـــــــــــــــــــــــن
الـوطـنـيـ السقي بالقرب اسالة بغداد


