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 مجرد معابر، والعهد الملكي، وا حت ل البريطاںي،لم تكن جسور الفلوجة العائمة في فترات العهد العثماںي
ُ
 بل كاںت همزة وصل.كحال ںظيراتها التي ں ّصبت على ضفاف ںهري دجلة والفرات في العديد من مدن العراق
.حيوية تربط العراق بالعالم الخارجي في شرقي البحر المتوسط وما ورائه
ّ ومںذ
تميز دور الفلوجة ا قتصادي على خارطة الم حة التجارية الدولية في أواخر القرن الخامس عشر ومطلع
 فلقد حرص. احتلت جسورها العائمة أهمية قصوى من الںاحيتين التجارية والعسكرية،القرن السادس عشر
. لقرون طويلة، بںوعيها العسكري والتجاري الںظامي،العثماںيون على ںحو دائب على تںصيب مثل هذه الجسور

How to cite this article: Prof. Qasim K. Alassi Al-Jumaily, PhD and Ferdus Abdul Rahman Karim, PhD, (2020), “Fallujah Pontoon Bridge: A Study of
the Toll Tax Regulation 1921-1926” in The Second Annual International Conference on Human Sciences (AICHS) / Fallujah During the Ottoman & Page
Iraqi Monarchy Eras, KnE Social Sciences, pages 658–671. DOI 10.18502/kss.v4i8.7208

658

AICHS

لكن مع ںهاية القرن التاسع عشر ودورة القرن العشرين ،سعت السلطات العثماںية لتںظيم سياسات العبور
الضريبية لتلك الجسور .وقد طرأ تطور كبير على التںظيم الضريبي لرسم العبور اثںاء فترة العهد الملكي ،وهو
موضوع الدراسة المقترح لهذه الورقة البحثية.
تتحرى الورقة البحثية المقترحة في جزئها ا ول عرضا تاريخيا موجزا لنشأة الجسور العائمة في الفلوجة وتںظيم
رسوم العبور اثںاء العهد العثماںي .كما تتںاول الورقة البحثية في جزئها الثاںي دراسة مركزة للتںظيم الضريبي للعبور
اثںاء العهد الملكي  .١٩٢٦-١٩٢١يںاقش هذا الجزء شروط ا لتزام للجسر وأهلية الملتزم؛ والرسوم المفروضة على
العبور وتصںيفاتها؛ وأخيرا المشاكل ذات الصلة بتںظيم وشروط ا لتزام وتداعياتها على التحصيل الضريبي لرسم
العبور وجدواه ا قتصادية.
وبغية استكمال متطلبات البحث ،تعتمد الدراسة على حزمة متںوعة من وثائق ا رشيف العراقي للوزارات
ُ
والمؤسسات ذات الصلة بالجسور وادارتها .ولن تحرم الدراسة المعںية من الفرصة التي توفرها المصادر ا ولية
ُ
لرفدها بمعلومات تسهم الى حد معين في تطويرها وا حاطة بالعديد من اشكالياتها..
Keywords: Fallujah, Modern History, Pontoon bridges, Toll tax regulation.

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :الفلوجة ،تاريخ حديث ،جسور عائمة ،تںظيم ضريبي

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
تاريخيا اقترن تںصيب الجسور العائمة على ںهر الفرات في الفلوجة بمدى ازدهار خط التجارة الدولية المار عبر
الںهر .فقد كان هذا الخط يبدأ من المںاطق السورية المطلة على ساحل البحر المتوسط ،ثم يتوقف في الفلوجة
ليتحول إلى خط بري محطته الرئيسة العاصمة العراقية بغداد ،حيث يمضي من هںاك باتجاهات مختلفةُ .ويعزى
هذا ا زدهار ،في الواقع ،إلى الثورة الصںاعية في أوربا ،وحاجة ا قطار ا وربية ل سواق لتصريف مںتجاتها،
والحصول على المواد الخام ،والهيمںة على الممرات ا ستراتيجية.
ففي عهد الملكة البريطاںية اليزابيث ا ولى ) (١٦٠٣-١٥٣٣توافد العديد من التجار ا ںكليز في رح ت تجارية
إلى ب د الشرق ليسلكوا الطريق الںهري للفرات بدأ من سواحل البحر المتوسط في سوريا واںتهاء بالفلوجة ).(١
ومع إںه كان هںاك اعتقاد سائد لدى بعض المؤرخين في أن تطور الدور التجاري للفلوجة في العصر الحديث يعود
للقرن السادس عشرّ ،
لكن ںصا في كتاب صادر في لںدن في عام  ١٨٥٧يوضح بج ء إن الفلوجة لها دور واسع
ومميز على الخارطة التجارية الدولية مںذ القرن الخامس عشر ،اي حتى قبل أن يصبح العراق تحت السيادة
العثماںية .فخ ل هذا القرن كان على ما يبدو تقليدا أن يحمل التجار بضائعهم إلى بيره جك ) (٢في حلب آںذاك،
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ا ن في تركيا ،لكي يؤجروا وسائط ںقل ںهري تأخذهم إلى أسفل الفرات .وفي تلك ا ثںاء كان التجار يبقون في
ْ
بيره جك لغاية أن يتجمع لديهم اسطول صغير من المراكب ثم يشرعوا بعد ذلك برحلة ںهرية إلى الفلوجة ).(٣
ومںذ مطلع القرن السادس عشر فصاعدا تدفق التجار والبضائع على الفلوجة التي كاںت يومذاك مجرد قرية
صغيرة .وفي هذا الصدد حظ أحد المستكشفين البريطاںيين اثںاء تواجده في بيره جك في الںصف ا ول من
ُ
القرن التاسع عشرّ ،إن هںاك العشرات من ّ
العبارات والقوارب وكذلك القوافل التي ق ّدر جمالها بںحو خمسة
ا ف قد تكدست في هذه المديںة باںتظار مغادرتها الى مںاطق الفرات ا على ومن ثم الفلوجة ) .(٤لذا غرابة إن
ُ ّ
المطرد لحركة التجارة العالمية
وصفت الفلوجة في عام  ١٨١٨بأںها "ميںاء بغداد الحالي" ) .(٥ولقد ترتب على الںمو
ّ
المارة بالفلوجة ،ان ظهرت الحاجة الماسة لتںصيب جسور تربط ضفتيها على الفرات .وفي الواقع إن الجسور
ُ
التي ّ
ںصبتها الدولة العثماںية على ا ںهار الكبيرة في المدن العراقيةُ ،ع ّدت دائما جسور قوارب عائمة تستخدم
ل غراض العسكرية والتجارية معا.
ّ
أما عن آلية تصميم وتںصيب الجسور العائمة في المدن العراقية في العهد العثماںي ،ومںها جسر الفلوجة ،فإںها
ُ
ُ
ُ
كاںت تتماثل تقريبا في الخطوط العامة .شيدت الجسور من قوارب تثبت الواحدة إلى جںب ا خرى ،ثم ترصف
عليها ألواح خشب مطلية بالقار ،ثم يجري تأمين الواحد مںها ل خر بواسطة مواد رابطة .ويتم ا مساك بعموم الجسر
ً
ُ
موقعيا من خ ل كاب ت متيںة تربط بشكل راسخ بضفتي الںهر ،فيما يتم وضع المرآسي للجسر عںد مجرى الںهر.
عموما ،فإن أغلب الجسور الںظامية العائمة قد ُصممت بطريقة يںفتح من خ لها مقطعها ا وسط ،الذي يضم
ّ
بعضا من القوارب ،ليسمح بمرور المراكب البخارية وبعض المراكب المحلية الكبيرة والصغيرة .وعمليا فإن كل
ُ
الجسور العائمة التي ں ّصبت على ںهري دجلة والفرات اثںاء العهد العثماںي في مدن عراقية عدة بيںها الفلوجة ،قد
اعتمدت آلية التصميم والتںصيب آںفة الذكر ).(٦
ّ
وقد لوحظ إن أغلب هذه الجسور التي تعود إلى المرحلة العثماںية كاںت تںاسب فقط الںقل على ظهور
ّ
الحيواںات وليس العج ت المدولبة ) .(٧على أي حال ،فإںه بحسب دراسة استخباراتية أعدتها هيئة ا ركان
ّ
العامة في الهںد في عام  ١٩١٥عن الطرق في ب د شبه الجزيرة العربية ،فإن جسر الفلوجة العائم ،القائم على موقع
من الںهر بعرض  ١٢٠ياردة ،كان يتكون من  ١٧قاربا ،فيما وضعت اثںين أو ث ثة قوارب جاںبا كاحتياط لحا ت
الطوارئ ).(٨
وبخ ف الجسور الحديدية وا سمںتية الحديثة التي من مواصفاتها المميزة المتاںة والقوة ومقاومة عوامل
ً
ّ
ُ
الطبيعة لفترة طويلة ،فإن جسور القوارب العائمة التي ں ّصبت على ںهر الفرات في الفلوجة كاںت تتطلب أحياںا
ً
ّ
اص حا متواص وأحياںا أخرى استبدا تاما ،ن الفيضاںات السںوية كاںت تحطم أجز ًاء مںها أو تجرفها كليا.
ولذلك ںحن ليس لديںا ،في الواقع ،تاريخ واحد ثابت لتأسيس الجسور العائمة ،بل لديںا تواريخ متںوعة لجسور
متعددة .فعلى سبيل المثال
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 .(٩) ١٦٢٦وفي عام  ،١٧٨٦اثںاء العهد المملوكي ،كان هںالك عمليات عسكرية ضد مںاوئين للسلطة .وقد اتخذت
تلك العمليات الفلوجة قاعدة عسكرية لها .وقد تطلب ا مر اقامة جسر عںد الفلوجة لعبور القطعات العسكرية
إلى الضفة ا خرى للفرات ) .(١٠وفي رحلته التي قام بها في عام  ،١٨٢٢أشار )

بن السيد أحمد الحسيںي(

المعروف بـ)المنشئ البغدادي( إلى وجود جسر قوارب في الفلوجة في العام المذكور ) .(١١وفي قاموس جغرافي
بريطاںي صادر عام  ١٨٥٦ترد اشارة إلى قلعة الفلوجة ،العائدة لباشوية بغداد والواقعة على الفرات ،ويتم العبور
ّ
إليها بجسر قوارب ) .(١٢وخ فا لما هو متداول اليوم في مواقع التواصل ا جتماعي بأن آخر جسر قوارب في
ُ
ّ
ّ
الفلوجة في العهد العثماںي قد انشأ في عام  ،١٨٨٥فإن هںالك معلومة تاريخية موثقة تبين بأن انشاء هذا الجسر
ّ
قد بدأ في عام  ١٣٠٣هجرية ،وأن العمل به اكتمل في السںة ذاتها ،وتحديدا بتأريخ  ٢٧جمادى ا خرة ١٣٠٣
)الموافق  ١ںيسان .(١٣) (١٨٨٦
وعلى غرار ا جور والرسوم التي كاںت ُتجبى عن استخدام الجسور العائمة ّ
والعبارات التي توزعت جغرافيا في
ُ
الممتلكات الخاضعة للحكم العثماںي ،كاںت هںاك أيضا أجور تستوفى عن عبور ا شخاص والحيواںات ووسائط
الںقل والبضائع من خ ل جسر الفلوجة الذي ربط المديںة بالضفة ا خرى للفرات ،أو استخدام ّ
العبارات والقوارب
للوصول إلى ضفتي الںهر .فعلى سبيل المثال ،دفع رحالة بريطاںي في ربيع عام  ١٨٩٠مبلغ مجيدي عثماںي واحد

)(١٤

وںصف مجيدي عثماںي آخر كبخشيش ،عن عبور التختروان ) (١٥الذي يقله ،وث ثة من المساعدين ،وستة بغال،
وحمار واحد ،من ضفة الفرات المقابلة للفلوجة إلى الضفة ا خرى ).(١٦

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺠﺴﺮ ﻲﻓ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻤﻠﻜﻲ ١٩٢٦-١٩٢١
بلغ التںظيم ا داري والضريبي للجسر العائم في الفلوجة ذروة تطوره أثںاء فترة العهد الملكي .فمںذ عام  ١٩٢١تولت
وزارة الداخلية ومتصرفية لواء الدليم وبلدية الفلوجة مسؤولية الجسر وا شراف عليه .وأول متطلب لذلك التںظيم
كان التحديد القاںوںي هلية الملتزم وشروط التزام الجسر .فبموجب وثيقة المزايدة للجسر التي اصدرتها بلدية
ّ
الفلوجة ،فإن المزايدة قد تحددت في المدة بين  ٢٠تشرين الثاںي و ٥كاںون ا ول  .١٩٢١ولكي يكون الملتزم مؤه
ْ
ْ
لرسو المزايدة عليه ،كان يتطلب فيه بعض المواصفات ،وأبرزها أن يكون من اصحاب الثروة وا م ك ،وأن يقدم
ّ
كفي له يضمںه بمبلغ  ٥ا ف روبيةُ .ويفهم من فقرات وثيقة ا لتزام إن ا ماںة والوفاء با لتزامات كاںت أحد أبرز
ْ
المؤه ت المطلوبة في الملتزم .فمث  ،كان عليه أن يدفع اقساط بدل ا لتزام إلى بلدية الفلوجة بشكل مںتظم،
ْ
ُ
ّ
وأن ُيؤخر الدفع ،ولو ليوم واحد ،وإ تستوفى مںه غرامة .كما بينت شروط المزايدة بأںه لن ُيسمح للملتزم ،إ
إذا قبلت الحكومة بأعذاره ،بتقليل بدل ا لتزام.
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ْ
ّ
ںصت شروط المزايدة أيضا على أن تكون إدارة الملتزم للجسر غاية في الكفاءة والس مة والمسؤولية .لذا كان
ْ
لزاما عليه تعيين اشخاص مؤهلين دارة شؤون الجسر وحراسته .كما كان على الملتزم أن يعين ،بعد مصادقة
ْ
ْ
بلدية الفلوجة ،سبعة اشخاص ممن لديهم خبرة في إدارة الجسر ،وأن يدفع لهم الرواتب .كذلك توجب عليه أن
ْ
يعين حراسا لحراسة الجسر ليل ںهار .وترتب أيضا على الملتزم أن يعين اشخاصا لصياںة الجسر ومعالجة أي
ّ
)الجساريات( ،فيما يجب أن يتوفر لدى أحدهم المام
ںقص أو أضرار أو قطع في س سل الدعامات أو القوارب
ْ
تام بتفكيك الجسر وربطه .كما وعلى الملتزم أن ُيقدم تقريرا للبلدية إذا ما اںخفض مستوى الںهر أو زاد بالطريقة
ّ
ُ
التي قد تلحق الضرر بالقوارب .وكان مطلوبا من الملتزم أيضا ا ب غ عن أي مركب بخاري أو شختور يصطدم
بالجسر ،وأن يحول ،ولو حتى من قبيل المصادفة ،دون عبور سيارتين في ٍآن واحد من ضفتي الفرات .وإذا ما
ْ
تطلب الجسر التصليح ،فعلى الملتزم أن يصرف من بدل إلتزامه لغاية مائة روبيةّ .أما ما يزيد عن هذا المبلغ فيتم
ّ
صرفه من بلدية الفلوجةّ .أما فيما يتعلق برسوم العبور ،فقد ّ
ںصت شروط ا لتزام على إن رسوما يتوجب استيفائها
ّ
ْ ُ
عن " كل شيء يمر من فوق الجسر" .فض عن أن رسوما يجب أن تستحصل من المراكب والشخاتير ) (١٧التي
يتم قطع الجسر من أجل مرورها ).(١٨
وفي ملحق لوثيقة المزايدة ،عرضت بلدية الفلوجة جدولين تںظيميين لبدل الرسوم التي ينبغي استيفائها عن
عبور الجسر العائم في المديںة .وجميع هذه الرسوم قد تطلب استيفائها بالعم ت الهںدية المستخدمة في العراق
آںذاك ،وهي :الروبـية )كاںت تعادل  ١٦عاںة( ،والعاںة )تعادل  ١٢پـاي( ،والپـاي هو من أجزاء العاںة )ُ .(١٩وي حظ
ّ
على الجدول إن الرسوم توزعت على أربعة تصںيفات فئوية رئيسة) :الفئة ا ولى( -اشتملت على الحيواںات
المخصصة للںقل ،كالجمال والبغال والخيول والحمير .وهذه بدورها ُصںفت ثاںويا إلى حيواںات ّ
محملة وغير
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
المحمل  ٦پـايات ،فإن بقية
المحمل مںها مبلغ عاںة واحدة وعلى غير
محملة .وباستثںاء الحمير التي فرض على
ُ
ّ
ّ
المحمل) .الفئة الثاںية(
المحمل مںها ،وعاںة واحدة عن غير
الحيواںات قد فرض عليها رسما قدره عاںتين عن
حيواںات الحقل ،كا غںام وا بقار والجاموس .فباستثںاء ا غںام التي تقرر أن ُيجبى رسما قدره  ٦پـايات عن كلْ
ّ
ّ
المحمل مںها ،وعاںة واحدة عن غير
رأس مںها ،فإن ا بقار والجاموس توجب أن ُيجبى رسما قدره عاںتين عن
ّ
المحمل) .الفئة الثالثة(  -اشتملت على وسائط الںقل المدولبة وغير المدولبة ،وتحديدا العربات والتخترواںات
والسيارات .فبموجب الجدول ،تقرر ْأن ُيستوفى رسما قدره روبية واحدة وعاںة واحدة عن كل عربة ّ
محملة ،و١٠
ْ
ّ
المحملة .فيما توجب استيفاء رسم قدره  ١٠عاںات عن كل تختروانّ .أما السيارة فتقرر :أن ُيستوفى
عاںات عن غير
مںها روبية واحدة) .الفئة الرابعة( -وسائط الںقل الںهري ،وتشتمل على المراكب الكبيرة والمتوسطة والصغيرة
والشخاتير الكبيرة والصغيرة .فطبقا للجدول ،فقد تقرر استحصال رسم قدره روبية واحدة وأربع عاںات عن كل
مركب كبير ،و ١٥عاںة عن كل مركب متوسط ،و ١٠عاںات عن كل مركب صغيرّ .أما الشخاتيرُ ،فيستحصل عن
الكبير مںها مبلغ  ١٠عاںات وعن الصغير خمس عاںات ).(٢٠
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ْ
لقد كان من المتوقع أن يجلب جسر الفلوجة العائم عوائد كبيرة من رسوم العبور تحقق مںفعة قصوى للملتزم
بعدما اصدرت دائرة ا شغال العامة في بغداد أمرا قضى بمںع المرور من معبر سن ّ
الذبان في الحباںية للذهاب
ْ
إلى الرمادي ،وأن تستخدم كل وسائط الںقل التي تقل مسافرين وجهتهم الرمادي جسر الفلوجة حصريا ).(٢١
وبسبب تصاعد أهمية الجسر والفائدة المرجوة من رسوم العبور ،ارتفع مبلغ الضمان أو البدل الںقدي لتزام
الجسر ،لغاية أواخر شهر تشرين الثاںي  ،١٩٢١إلى إثنتي عشر ألف روبية

)(٢٢

على أية حال ،رست مزايدة التزام جسر الفلوجة العائم في كاںون ا ول  ،١٩٢١على المدعو داود بن سليمان
الشايع ،من أهالي هيت ،مقابل مبلغ قدره ) ١٢١٠٠اثںا عشر الف ومائة روبية( .وبمقتضى كفالة مسجلة ومصدقة
ْ
عںد كاتب عدل بتاريخ  ٩كاںون ا ول  ،١٩٢١تعهد الشايع أن يسلم وبدون تأخير عائدات رسوم جسر الفلوجة لعام
 ١٩٢١والمقدرة بـ  ١٢١٠٠روبية إلى بلدية الفلوجة على شكل أقساط موزعة على إثںي عشر شهرا .كما تعهد الشايع
با يفاء بكل الواجبات التي ّ
ںصت عليها شروط المزايدة ،ومن بيںها تحمله الشرط الجزائي في حال تعرض الجسر
وملحقاته للضرر ،أو إذا تأخر في تسديد أقساط العوائد عن رسوم الجسر .ولدعم تعهده بصورة قاںوںية ،وضع الشايع
ںصف ملكه من بستان كان عائدا له في مںطقة ّ
الـگباںية ) (٢٣في هيت ،والذي قيمته  ٨٠٠٠روبية ،كضمان لتامين
هذه الكفالة ).(٢٤
مثلت حصة ا يرادات العائدة من رسوم العبور للجسر مصدرا مهما لتمويل ميزاںية بلدية الفلوجة السںوية
والشهرية .ويوضح الجدول التالي النسب المئوية يرادات الجسر في ا يراد الكلي السںوي لبلدية الفلوجة.
ا يراد الكلي السںوي لرسم عبور الجسر )بالروبية الهںدية( في ميزاںية بلدية الفلوجة ل عوام من ١٩٢٦-١٩٢١
ﺳﻨﺔ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ

اﻻﯾﺮاد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ

اﯾﺮاد رﺳﻢ اﻟﻌﺒﻮر

ﻧﺴﺒﺔ رﺳﻢ اﻟﻌﺒﻮر

1922 1921
-

15170

7660

% 50

1924 1923
-

15043

5266

% 35

1926 1925
-

35807

2149

%6

)(٢٥

ّ
ويظهر الجدول إن السںوات من  ١٩٢١الى  ١٩٢٤شهدت ازدهارا كبيرا في ايرادات رسوم العبور لجسر الفلوجة.
ّ
لكن هذا ا زدهار قد تراجع حقا جراء تںامي مصادر تمويل جديدة لبلدية الفلوجة ،فض عن أن الجسر كمنشأة
خدمية واقتصادية تدر ارباحا ،قد تعرضت ادارته لمشاكل كبيرة وصياںته لتقصيرات دائمة.
ّأما حصة ا يرادات الشهرية لرسم عبور الجسر في ميزاںية بلدية الفلوجة الشهرية فهي كما موضحة في الجدول
التالي شهر مںتخبة من سنتي  ١٩٢٠و.١٩٢٤
ا يراد الكلي شهر مںتخبة لرسم العبور)بالروبية الهںدية( في ميزاںية بلدية الفلوجة
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اﻟﺸﮭﺮ واﻟﺴﻨﺔ

اﻻﯾﺮاد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ

اﯾﺮاد رﺳﻢ اﻟﻌﺒﻮر

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ 1920

2272

441

%19.4

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ 1924

14735

5266

% 35.7

اذار 1924

14140

5266

% 37.2

ّ
وفي هذا الصدد ،لوحظ إن ايراد رسم العبور لشهر كاںون الثاںي  ١٩٢٠قد إحتل المرتبة ا ولى بين الواردات
ا خرى لميزاںية بلدية الفلوجة .وجاء بعده في المرتبة إيراد ايجارات  ١٥مح  ،ثم عوائد البصواںية للمح ت
)حراسة المح ت( .وأحتلت ايرادات رسم العبور المرتبة ا ولى أيضا في ميزاںية بلدية الفلوجة لشهر اذار ،١٩٢٤
تلتها واردات رسوم البصواںية ،ثم واردات رسوم ا سكله )ا رضية( ).(٢٧
ُ
أسهمت الرسوم الضريبية التي كاںت تجبى في الفلوجة ںظير عبور الجسر العائم فيها إلى حد كبير في تغطية
ںفقات البلدية في مجا ت مختلفة .فبمثل هذه الواردات وغيرها غطت البلدية رواتب ومخصصات الموظفين
والمستخدمين ،ورواتب الحراس ،وإشغال البلدية العامة ،وتںظيم الطرق ،ومصاريف الشؤون الصحية والتطهير،
ّ
والمعوزين ،وكذلك مصاريف الدفن للفقراء ).(٢٨
وإعاںة المحتاجين
ُ
لم يجر التحصيل الضريبي لرسم العبور دوما بشكل مںتظم كما خطط له .فقد تركت العديد من التقصيرات
وا خفاقات ذات الصلة بصياںة الجسر وشروط ا لتزام تداعياتها السلبية على إدارة الجسر وجدواه ا قتصادية.
ّ
ّ
فعلى سبيل المثال لوحظ إن هںاك شكاوى من أن جسر الفلوجة العائم كان متهالكا ويتطلب صياںة تامة لتامين
انسيابية اںتقال المسافرين والبضائع ووسائط الںقل والدواب والقوافل عبر ضفتي الفرات .ففي رسالة بعثت بها
ّ
متصرفية لواء الدليم إلى وزارة الداخلية بتاريخ  ١٧اذار  ،١٩٢٣بينت المتصرفية إن جسر الفلوجة العائم قد
ّ
تعرضت بعض اجزائه إلى ضرر كبير جراء العبور المتزايد للسيارات إلى الرمادي أو سوريا .وبينت الرسالة إن
مدير بلدية الفلوجة طالب بصرف مبلغ  ٢٠٠٠روبية لشراء ا خشاب ال زمة لتصليح الجسر "الذي أصبح المرور
عليه خطيرا " بسبب تلف معظم اخشابه .وامل متصرف لواء الدليم ا سراع بصرف المبلغ المذكور من ودائع
بلدية الفلوجة ) ،(٢٩ولم ُيلمس من رد وزارة الداخلية على رسالة متصرفية الدليم أية استجابة سريعة أو مبادرة
مسؤولة لمعالجة وضع الجسر الطارئ هذا .ففي جواب سكرتير وزارة الداخلية على كتاب متصرفية الدليم المذكور
ْ
أع ه ،اشارت السكرتارية الى اںها لم تجد في ميزاںية بلدية الفلوجة اي اعتماد عمال الجسر ،وإںه ينبغي اجراء
ْ
ّ
كشف على الجسر من قبل مهںدس مختص ،وإن ما يحتاجه التصليح من مبالغ يجب أن ُيدرج في ميزاںية عام
ّ
 .(٣٠) ١٩٢٤-١٩٢٣على أية حال ،فإن وضعا للجسر بهذا الشكل المتداعي كان من شأںه التأثير على حركة المرور
أو  ،والتحصيل الضريبي للعبور ثاںيا ،وعلى إسهام ايرادات الجسر في ميزاںية بلدية الفلوجة ثالثا.
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ولم يكن وضع الملتزمين للجسر بأفضل حال مںه .فلقد عاںى ملتزمو الجسر وكادر ادارته والعاملين فيه من
اشكاليات عدة ںاجمة عن بعض الشروط القاسية ل لتزام ،وعدم الجدوى ا قتصادية الكبيرة للجسر بسبب ںقص
الصياںة وكلفتها العالية .وفي هذا المجال لديںا اںموذجا بارزا لملتزم الحق به ا لتزام خسائر مادية جسيمة .فداود
بن سليمان الشايع الهيتي الذي سبقت ا شارة إليه ،كاںت ورطته مع التزام جسر الفلوجة العائم باهظة الثمن
ّ
وعلى ںحو مأساوي .ومن يطلع على استعداد الشايع الحماسي لعقد التزام الجسر وضماںه في عام  ١٩٢١يأسى كثيرا
ّ
للمصير المؤسف الذي آلت إليه آماله في جںي أرباح طائلة من عوائد رسوم العبور .ففيما يبدو أن الشايع جابه
في مںتصف مدة ا لتزام مشاكل عدة على صلة بوضع الجسر حالت دون تسديده ا قساط في وقتها المحدد.
ْ
وقد سارع مجلس بلدية الفلوجة إلى فسخ عقد التزامه ،لكن بعد أن تدخلت وزارة الداخلية في ا مر أعطت
ُ
بلدية الفلوجة بعض الرسوم التي تستوفى من العبور إلى الملتزم حتى يتمكن من دفع ا قساط ) .(٣١ومع ذلك
ّ
فإن مشكلة الشايع مع إلتزام الجسر بقيت قائمة ،إذ لم يستطع سداد ا قساط السںوية لمبلغ ا لتزام ،لذلك تمت
تصفية الديون التي بذمته من خ ل بيع ںصف ملكيته في البستان الذي ضمن به التزامه لبلدية الفلوجة .ففي
هذا الصدد تظهر لديںا في مدد تالية استمرت لغاية عام  ١٩٢٦اشارات عن تصفيات م ك الشايع في هيت عن
الديون المترتبة عليه .فعلى سبيل المثال ،كان هںاك في شهر الميزاںية للعام  ،١٩٢٥-١٩٢٤مبلغا قدره  ١٩٠٠روبية
هي من بدل ام كه في هيت عن ںقضه لتزام الجسر لعام  .(٣٢) ١٩٢٢كما ورد في بيان الواردات لبلدية الفلوجة
لشهر شباط  ١٩٢٤مبلغا قدره  ١٦٠٠روبية عن ديون بذمة الشايع مقيدة باسم بلدية الفلوجة ) .(٣٣واخر اشارة عن
ّ
ديون الشايع وردت في بيان عن الواردات لدائرة بلدية الفلوجة عن شهر الميزاںية للعام  ،١٩٢٦-١٩٢٥اوضحت إن
هںاك مبلغا قدره  ٢٧روبية هي من الديون التي بذمة ملتزم جسر الفلوجة العائم لعام .(٣٤) ١٩٢٢
ّ
ويبدو إن مشاكل الجسر القديم المزمںة وںقص صياںته دفعت ببلدية الفلوجة إلى بيعه واستبداله بآخر جديد
ُ
ں ّصب في عام ُ .١٩٢٤ويستدل على ذلك من خ ل اشارة وردت في رسالة موجهة من إدارة متصرفية الدليم إلى
وزير الداخلية بتاريخ  ٥تموز  ،١٩٢٤تبين ان قسم محاسبة الرمادي استلم مبلغا قدره  ٦٠٠٠روبية عن بقية قيمة
الجسر العائد لبلدية الفلوجة ) .(٣٥ويتضح من بيان للواردات الشهرية لبلدية الفلوجة عن شهر الميزاںية للعام
ّ
ّ
 ،١٩٢٦-١٩٢٥إن الجسر القديم قد تم بيعه إلى دائرة ا شغال .إذ ورد في البيان إن هںاك مبلغا قدره  ٢٢٢روبية
عن دين بذمة هذه الدائرة عن شرائها الجسر ).(٣٦
ومع ذلك بقيت مشاكل الجسر قائمة تلحق ضررا بمصالح الملتزمين .فعلى غرار الشايع ںجد ملتزما اخر غدا
ضحية التزامه للجسر مع بلدية الفلوجة .ففي عريضة مقدمة الى وزارة الداخلية التمس ملتزم رسوم جسر الفلوجة
العائم حوكي بن سلمان ،تخفيض مبلغ بدل ا لتزام المعقود مع بلدية الفلوجة ،وذلك ل ضرار المادية التي الحقها
به ا لتزام

)(٣٧
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اﻟﻤﻮاد وﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ:
يجب ان تحتوي على تفاصيل طريقة اجراء البحث والتحاليل ا قتصادية والمراجع المستخدمة التاريخية.

اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت
اجما  ،إن جسر الفلوجة العائم الذي ورثته حكومة العراق الملكية من العهد العثماںي كان أحد أبرز الجسور
التي ّ
ںصبتها السلطات العثماںية على ضفتي الفرات ودجلة .لقد قدم عدد من هكذا ںمط من الجسور خدمات
ّ
ُجلى على امتداد قرون في مجال ربط ضفتي الفرات في الفلوجة ببعضها ،ع وة على ربط العراق بب د الشام
ّ
وتركيا العثماںية وما ورائهما .وفيما يبدو ،إن آخر جسر عائم للفلوجة كان يفتقر في فترة ما قبل العهد الملكي إلى
ّ
تںظيم ضريبي محكم لرسوم العبور .لذلك دشن جسر الفلوجة أثںاء هذا العهد أول ںمط رسمي مقںن ومبرمج
ّ
ومجدول للتںظيم الضريبي لتلك الرسوم.
وبغض الںظر عن كل العيوب والتقصيرات المرتبطة با داء ا داري والصياںة لجسر الفلوجة العائم ،فقد أسهم
الجسر في تعزيز متواصل لميزاںية بلدية الفلوجة ولغاية عام  ،١٩٣٢وهي سںة إںهاء خدمات الجسر العائم وافتتاح
الجسر الحديدي .وكما ّ
تبين لںا من خ ل عرض بعض البياںات الرسمية الشهرية والسںوية عن ميزاںية بلدية
الفلوجة ،فان ارقاما ونسب ذات صلة بعوائد رسوم الجسر قد احتلت مںزلة جديرة با عتبار في الميزاںية .وينبغي
ّ
ْ
أيضا أن ںأخذ في الحسبان إن ا شراف المںتظم على إدارة الجسر ورسوم العبور من خ ل التشاور والمراس ت
ّ
المشتركة بين وزارة الداخلية ومتصرفية لواء الدليم وبلدية الفلوجة قد مكن الجسر من رفع مستوى ادائه الخدمي
واطالة عمره ا فتراضي.

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
)اوﻻ( -اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺸﻮرة
"دار الكتب الوطںية" )د.ك.و( ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة،
وثيقة رقم ،٨٠/٢١٧ :كاںون الثاںي ١٩٢٠؛ وثيقة رقم ،٤٤/١١٦ :تشرين الثاںي ١٩٢١؛ وثيقة رقم ٩ ،٤٤/١١٨ :كاںون ا ول
١٩٢١؛ وثيقة رقم ٧ ،٤٤/١١٧ :مايس ١٩٢٢؛ وثيقة رقم ١٣ ،٤٢/١١٤ :مايس ١٩٢٢؛ وثيقة رقم ،٧٥/١٨٨ :ميزاںية بلدية
الفلوجة للعام ١٩٢٢-١٩٢١؛ وثيقة رقم ٢٠ ،١٨/٦٨ :اذار ١٩٢٣؛ وثيقة رقم ،٤٤/١٥٣ :كاںون الثاںي ١٩٢٤؛ وثيقة رقم:
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 ،٤٣/١٤٨اذار ١٩٢٤؛ وثيقة رقم ،١٤٦/١٥١ :شهر الميزاںية للعام ١٩٢٥-١٩٢٤؛ وثيقة رقم ،٢٣/١٧٥ :شهر الميزاںية
للعام ١٩٢٥-١٩٢٤؛ وثيقة رقم ٥ ،٣٩/١٣٢ :تموز ١٩٢٤؛ وثيقة رقم ،٥/١٢ :شهر الميزاںية للعام ١٩٢٦-١٩٢٥؛ "د.ك.و"،
ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ١٥٢٧ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ٢٢ ،٢٠/٦٣ :اذار
.١٩٢٥

)ﺛﺎﻧﻴﺎ( -اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺼﺤﻒ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
) -(١الحسيںي،

بن السيد احمد ،رحلة المنشئ البغدادي ،ںقلها عن الفارسية عباس العزاوي المحامي ،شركة

التجارة والطباعة المحدودة ،بغداد.١٩٤٨ ،
) -(٢الخطيب ،مصطفى عبد الكريم الخطيب ،معجم المصطلحات وا لقاب التاريخية ،مؤسسة الرسالة،
بيروت.١٩٩٦ ،
)" -(٣العراق" )صحيفة( ،بغداد ،العددان  ٤٥٨و  ٢٣ ،٤٦٤تشرين الثاںي و ٣٠تشرين الثاںي ١٩٢١ ،على التوالي.
) -(٤العزاوي ،عباس ،تأريخ العراق بين احت لين ،المجلد الثامن ،١٩١٧-١٨٧٢ :طبعة جديدة ،منشورات مكتبة
الحضارات ،بيروت.٢٠٠٩ ،
) -(٥العزاوي ،عباس ،تاريخ الںقود العراقية من سںة  ١٢٥٨الى  ،١٩١٧شركة التجارة والطباعة ،بغداد.١٩٥٨ ،
) -(٦الكركوكلي ،رسول ،دوحة الوزراء في تأريخ وقائع بغداد الزوراء ،ںقله عن التركية موسى كاظم ںورس ،دار
الكاتب العربي ،بيروت.١٩٦٤ ،

)ﺛﺎﻟﺜﺎ( -اﻟﻜﺘﺐ واﻻﺻﺪارات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﺟﻢ واﻻﺑﺤﺎث ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت
اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ:
(1)- ``A Complete Pronouncing Gazetteer or Geographical Dictionary of the World'',
Edited by J. Thomas M.D and T. Baldwin, J. B. Lippincott & Co., Philadelphia, 1856.
(2)- Andrew, W. P., Memoir on the Euphrates Valley Route to India, London: Wm. H.
Allen & Co., 1957.
(3)- Cameron, Verney Lovett, Our Future Highway to India, Macmillan and Co., London,1880.
(4)- Cowper, H. Swainson, Through Turkish Arabia, W. H. Allen & Co., London, 1894.
(5)- ``Handbook of Mesopotamia'', Vol. 1: General, 2nd Edition, Prepared on Behalf
of the Admiralty and War Office, London, 1918.

Page 667

DOI 10.18502/kss.v4i8.7208

AICHS

(6)- Longrigg, Stephen Hemsley, Four Centuries of Modern Iraq, Clarendon Press,
Oxford, 1925.
(7)- Lorimer, J.G., Gazetteer of the Persian Gulf: Oman and Central Arabia, Vol. 2:
Geographical and Statistical, Superintendent Government Printing, Calcutta, 1908.
̇
̇
(8)- ``Redhouse Yeni Türkçe-Ingilizce
Sözlük'', 6 Baski, Sait Matbaasi, Istanbul,
1983.
(9)- Rennel, James, On the Expedition of Cyrus, in ``The British Review and London
Critical Journal'', Vol. XI, Baldwin, Cradock, and Joy, London, 1818.
(10)- ``Routes of Arabia'', By General Staff, India, Government Press, Simla, 1915.

:ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ
-W. P. Andrew, Memoir on the Euphrates Valley Route to India, London: Wm. H. (١)
Allen & Co., 1957, P. 17

 كاںت. وهي حاليا ضمن ممتلكات الدولة التركية، ميںاء ومديںة تجارية كاںت تابعة اداريا لو ية حلب العثماںية:( بيره جك٢)
 معروفة جدا للتجار البريطاںيين الذين في العادة يشترون مںها القوارب، خ ل عهد الملكة البريطاںية اليزابيث ا ولى،بيره جك
 وكان هدف أغلب التجار من الرحلة الوصول إلى الفلوجة.بأسعار مرتفعة لتأخذهم وبضائعهم مع تيار الںهر إلى جںوبي الفرات
 كاںت الرحلة بين بيره جك والفلوجة. حيث البصرة ومںها إلى الهںد، لكن البعض مںهم مضوا إلى أبعد من ذلك.ومںها برا إلى بغداد
 وحال. استخدم التجار في رح تهم تلك قوارب مخرت بهم باتجاه واحد مع مجرى الںهر. يوما في أفضل ا حوال١٦ تستغرق ںحو
ُ
 ںه كان من العسير جدا على ربابںة، خ فا سعارها ا صلية في بيره جك، كاںت تلك القوارب تباع بأسعار زهيدة،وصولها الفلوجة
Verney Lovett Cameron, Our Future : اںظر.القوارب الصعود بها مرة أخرى إلى أعالي الفرات ضد مجرى الںهر
Highway to India, Macmillan and Co., London, 1880, PP. 48-49
Andrew, Op.Cit., P. 28 (٣)
Cameron, Op.Cit., PP. 50-51 (٤)
James Rennel, On the Expedition of Cyrus, in ``The British Review and London (٥)
Critical Journal'', Vol. XI, Baldwin, Cradock, and Joy, London, 1818, P.120
J.G. Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf: Oman and Central Arabia, Vol. 2: Geo- (٦)
graphical and Statistical, Superintendent Government Printing, Calcutta, 1908, P. 828.
``Handbook of Mesopotamia'', Vol. 1: General, 2nd Edition, Prepared on Behalf of (٧)
the Admiralty and War Office, London, 1918, P. 270
``Routes of Arabia'', By General Staff, India, Government Press, Simla, 1915, P. 595 (٨)
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)Stephen Hemsley Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, Clarendon Press, (٩
Oxford, 1925, P. 61.

) (١٠رسول الكركوكلي ،دوحة الوزراء في تأريخ وقائع بغداد الزوراء ،ںقله عن التركية موسى كاظم ںورس ،دار الكاتب العربي،
بيروت ،١٩٦٤ ،ص .١٨٥
)(١١

بن السيد احمد الحسيںي ،رحلة المنشئ البغدادي ،ںقلها عن الفارسية عباس العزاوي المحامي ،شركة التجارة والطباعة

المحدودة ،بغداد ،١٩٤٨ ،ص ٩٨
)``A Complete Pronouncing Gazetteer or Geographical Dictionary of the World'', (١٢
Edited by J. Thomas M.D and T. Baldwin, J. B. Lippincott & Co., Philadelphia, 1856, P. 668

) (١٣عباس العزاوي ،تأريخ العراق بين احت لين ،المجلد الثامن ،١٩١٧-١٨٧٢ :طبعة جديدة ،منشورات مكتبة الحضارات ،بيروت،
 ،٢٠٠٩ص ٩٦
) (١٤المجيدي :عملة تعود لعهد السطان عبد المجيد ا ول ) .(١٨٦١-١٨٢٣وكان المجيدي الفضي يعادل  ٢٠قرشا .يںظر:
``Redhouse Yeni Türkçe-İngilizce Sözlük'', 6 Baski, Sait Matbaasi, İstanbul, 1983 ,P. 743.

) (١٥تخت روان أو التختروان :كلمة تركية عثماںية مكوںة من مقطعين تخت :وتعںي عرش أو كرسي العرش أو السيادة ،وروان:
ّ
وتعںي المتحرك أو المتںقل .وبهذا فإن التخت روان يعںي العرش المتحرك أو المتںقل .والتختروان هو عبارة عن صںدوق مستطيل
ذو أربعة أذرع يتم حمله بواسطة الرجال إذا كان التںقل لمسافة قصيرة .أما إذا كان التںقل لمسافة بعيدة فيجري ربط اذرع التختروان
إلى فرسين أو بغلين أو جملين .وكان المسؤول عن حركة التختروان السلطاںي العثماںي يسمى "تخت رواںجى"ّ .أما المسؤول الرئيس
ُ
عن التخت رواںجية في الب ط العثماںي فيسمى "تخت رواںجى باشى" .أںظر``Redhouse Yeni Türkçe-İngilizce :
 ;Sözlük'', Op.Cit., PP. 956, 1084-1085مصطفى عبد الكريم الخطيب ،معجم المصطلحات وا لقاب التاريخية،
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،١٩٩٦ ،ص .١٠٢
)H. Swainson Cowper, Through Turkish Arabia, W. H. Allen & Co., London, 1894, P. (١٦
232.

ُ
) (١٧الشختور هو قارب مسطح القاع يبحر مع مجرى الںهر فقط .وقد استخدم على ںطاق واسع في العهد العثماںي وما بعده بين
بيره جك والفلوجة .وكاںت صںاعته قبل الحرب العالمية ا ولى تجري في ا غلب في بيره جك .لكن مںذ عام  ١٩١٤ازدهرت صںاعة
الشخاتير في أماكن عدة على الفرات ،مثل جرابلس ودير الزور وعاںه وهيت ،ستخدامها في دعم الخطوط العثماںية ل تصا ت.
وعادة ما كان العاںيون يتولون قيادة الشخاتير المحملة بالبضائع والذاهبة إلى أسفل الںهر ،ثم يتولون سحبها فارغة على طريق العودة.
وكاںت رحلة الشخاتير بين بيره جك والفلوجة تستغرق بين ںحو  ١٢يوما او  ٥٠يوما ،واحياںا اكثر .اںظر``Handbook of :
Mesopotamia'', Op.Cit., Vol. 1, P. 292.

) (١٨اںظر الفقرات من  ١الى  ١٦في الورقة الخاصة بالمزايدة في" :دار الكتب الوطںية" )سنرمز لها حقا د.ك.و( ،ملفات وزارة
الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،٤٤/١١٦ :موضوع الوثيقة :مزايدة جسر الفلوجة ،تاريخ
الوثيقة :تشرين الثاںي ١٩٢١
) (١٩عباس العزاوي ،تاريخ الںقود العراقية من سںة  ١٢٥٨الى  ،١٩١٧شركة التجارة والطباعة ،بغداد ،١٩٥٨ ،ص .١٨٠
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)" (٢٠د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،٤٤/١١٧ :موضوع
الوثيقة :بدل الرسم )صورة طبق ا صل( ،تاريخ الوثيقة ٧ :مايس .١٩٢٢
)" (٢١العراق" )صحيفة( ،بغداد ،العدد  ٢٣ ،٤٥٨تشرين الثاںي .١٩٢١
)" (٢٢العراق" ،العدد  ٣٠ ،٤٦٤تشرين الثاںي.١٩٢١ ،
)ّ (٢٣
الـگباںية :مںطقة بساتين موازية لںهر الفرات في هيت ،حيث كاںت تمتد لعدة كيلومترات ثم تحول قسم كبير مںها حقا الى
بيوت .وقد امتازت بوجود الںواعير القديمة التي زالت اط لها قائمة لحد ا ن.
)" (٢٤د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،٤٤/١١٨ :موضوع
الوثيقة :صورة السںد المسجل عںد كاتب العدل ،تاريخ الوثيقة ٩ :كاںون ا ول ١٩٢١؛ "د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف:
 ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،٤٢/١١٤ :موضوع الوثيقة :مراسلة بين متصرفية لواء الدليم ووزارة الداخلية
بتاريخ  ١٣مايس .١٩٢٢
) (٢٥بياںات الجدول اع ه مستمدة من" :د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية
الفلوجة ،وثيقة رقم ،٧٥/١٨٨ :موضوع الوثيقة :ميزاںية بلدية الفلوجة للعام ١٩٢٢-١٩٢١؛ وثيقة رقم ،١٤٦/١٥١ :موضوع الوثيقة :بيان
الواردات عن شهر الميزاںية لعام ١٩٢٥-١٩٢٤؛ وثيقة رقم ،٥/١٢ :بيان الواردات عن شهر الميزاںية للعام .١٩٢٦-١٩٢٥
) (٢٦بياںات الجدول اع ه مستمدة من" :د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية
الفلوجة ،وثيقة رقم ،٨٠/٢١٧ :موضوع الوثيقة :ا يراد العائد لبلدية الفلوجة عن شهر كاںون الثاںي ١٩٢٠؛ وثيقة رقم ،٤٤/١٥٣ :موضوع
الوثيقة :واردات بلدية الفلوجة عن شهر كاںون الثاںي ١٩٢٤؛ وثيقة رقم ،٤٣/١٤٨ :موضوع الوثيقة :الواردات الشهرية لبلدية الفلوجة
عن شهر اذار .١٩٢٤
) (٢٧ا سكله :كلمة تركية تعںي مرفأ او مكان يحط فيه الںاس أو البضائع من سفيںة أو قارب .اںظر``Redhouse Yeni :
Türkçe-İngilizce Sözlük'', Op.Cit., P. 550

)" (٢٨د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،٧٥/١٨٨ :موضوع
الوثيقة :ميزاںية بلدية الفلوجة للعام ١٩٢٢-١٩٢١
)" (٢٩د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،١٨/٦٨ :موضوع
الوثيقة :رسالة متصرفية لواء الدليم الى وزارة الداخلية رقم ،١٢٦٦ :المؤرخة في  ٢٠اذار ١٩٢٣
)" (٣٠د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،١٨/٦٨ :موضوع
الوثيقة :جواب وزارة الداخلية المؤرخ في  ٢٢مارت  ١٩٢٣على كتاب متصرفية الدليم بخصوص تصليح جسر الفلوجة
)" (٣١د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،٤٢/١١٤ :موضوع
الوثيقة :مراسلة بين متصرفية لواء الدليم ووزارة الداخلية بتاريخ  ١٣مايس ١٩٢٢
)" (٣٢د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،٢٣/١٧٥ :موضوع
الوثيقة :بيان مصاريف دائرة بلدية الفلوجة عن شهر الميزاںية للعام .١٩٢٥-١٩٢٤
)" (٣٣د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم :ب  ،موضوع الوثيقة:
بياںات الواردات لبلدية الفلوجة عن شهر شباط .١٩٢٤
Page 670

DOI 10.18502/kss.v4i8.7208

AICHS

)" (٣٤د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،١٢ /٥ :موضوع
الوثيقة :بيان الواردات لبلدية الفلوجة عن شهر الميزاںية للعام .١٩٢٦-١٩٢٥
)" (٣٥د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،٣٩/١٣٢ :موضوع
الوثيقة :رسالة من ادارة متصرفية الدليم الى وزير الداخلية برقم  ،١٢٧٦٩مؤرخة في  ٥تموز  ،١٩٢٤عن توضيح صحة ا رقام العائدة
لحسابات بلدية الفلوجة.
)" (٣٦د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،٥/١٢ :بيان الواردات
لبلدية الفلوجة عن شهر الميزاںية للعام ١٩٢٦-١٩٢٥
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