
 
"ال�شجائر تقتل، ونحن كذلك"، هذا هو ال�شعار الذي رفعه 
ال�شجائر  اإحدى  مع  يتدفق  لدم  �شورة  ترافقه  "داع�ش" 
"داع�ش"  تنظيم  تف�شري  فبح�شب  زجاجية،  منف�شة  على 
خطيئة  ال�شجائر  تعترب  لل�رشيعة،  ال�شارم  الإرهابي 

ت�شتوجب املوت اأو اجللد لكل من يرفع راية الع�شيان.
اأحمد يا�رش  القب�ش على  التنظيم  القى  املرات  اأحدى  يف 
على  تقع  مدينة  وهي  تلكيف،  يف  ال�شجائر  وبحوزته 
"داع�ش"  اأحكمت  عندما  للمو�شل،  ال�شمالية  احلدود 
قب�شتها عام 2015، فبعد اأن وجدوا عبوة ال�شجائر يف 
قبو  يف  و�شعوه  ثم  بجلده  قاموا  التفتي�ش  اأثناء  جيبه 
اأحد ال�شجون مع 120 �شخ�ش اآخر، يقول يا�رش: "مل اأكن 
اأفكر يف اأي �شيء اآخر �شوى املوت، اإن مل يكن عن طريق 

الإعدام ف�شيكون عن طريق القنابل املتفجرة."
اأحد امليادين  اإىل  الـ11 مت نقله هو وزمالئه  يف يومهم 
حكم  ينفذوا  اأن  اأتوقع  "كنت  يا�رش:  يقول  الفجر،  وقت 
الإعدام الآن، واأن كل �شيء قد انتهى فبداأت اأدعو لعائلتي 
الراأ�ش،  يف  طلقة  على  احل�شول  من  بدل  لكن  ولنف�شي"، 
ح�شل يا�رش على ك�رش بيده اليمنى، وبينما هو وزمالئه 
مع�شوبي العينني، طلبت "داع�ش" منهم الرحيل والعودة 
اأول  "بعد رحيل داع�ش كان  اإىل منازلهم. ي�شيف يا�رش: 
�شيء قمت به هو التدخني، لي�ش من ال�شهل اأن تتخلى عن 

عادة �شيئة كنت متار�شها ملدة 32 عاما".
يناير،  معركة  يف  تلكيف  من  كبريا  جزًء  الدمار  اأ�شاب   
منها  تبقى  وما  بالأر�ش،  املنازل  من  الكثري  وت�شاوت 
كانت جدرانه مليئة بالثقوب وحماطه بالألغام، عندما 
عاد ال�شكان اإىل منازلهم مل يجدوا كهرباء اأو مياه لل�رشب 
اأو عمل، فقط م�شت�شفى واحدة �شاحلة للعمل، تبذل منظمة 
لتوفر  اجلهود  من  الكثري   )ACF( اجلوع"  �شد  "العمل 
للمدنيني الو�شائل الالزمة لإعادة بناء حياتهم ويت�شمن 
ورعاية  وغذاء  �شحي  و�رشف  لل�رشب  مياه  توفري  ذلك 
�شحية نف�شية لت�شاعدهم على جتاوز ال�شدمة التي عانوا 

منها يف الـ3 �شنوات املا�شية.
ن�شم  "كنا  الإغاثة:  ملوظفي  عاما-   -56 هدية  تقول 
اأولدها  هدية  فقدت  يوم"،  كل  واملوت  اخلوف  رائحة 
اإنقاذ رجال كان  نف�شه عندما حاول  قتل  اأحدهم  الثالث 
يحاول قتل نف�شه بالر�شا�ش، والآخرين كانو �رشطيني 
اأعوان  الرجال  "هوؤلء  هدية:  ت�شيف  داع�ش،  قتلتهم 
ال�شيطان ولي�شوا رجال القراآن، نحن نعلم اأولدنا الإ�شالم 

ا". ونعلمهم الكرامة واحلرية اأي�شً
كان   ، بتلكيف  للعمل  ال�شالح  الوحيد  ال�شحة  مركز  يف 
الأطباء يفرزون اللقاحات الفا�شدة واملعدات ويحاولون 
اإ�شالح الأماكن املت�رشرة من ال�شواريخ، تعمل موؤ�ش�شة 
الآبار  امل�شت�شفى وحفر  "العمل �شد اجلوع" على جتديد 

اآلف  اإىل  النظيفة  املياه  لت�شل  امل�شخات  وتركيب 
معاحلة  حمطة  من  �شابًقا  تاأتي  كانت  والتي  النا�ش، 

املياه يف املو�شل والتي تعر�شت للق�شف.
تقول اآنيتا �شارنا –مدير املنظمة يف العراق- اإن املدنيني 
يعانون من  اأثناء احلرب  بالبقاء يف منازمل  اأمروا  الذي 
نق�ش �شديد يف الغذاء والوقود، بع�ش املواطنني اأ�شيبوا 
ب�شوء التغذية خا�شة غرب املو�شل، ت�شيف �شارنا: "كنا 
كل  كانت  حيث  القدمية  املدينة  يف  �شديد  لقتال  ن�شتعد 
طرق المدادات مقطوعة بالفعل، كان متوقعا اأن ُي�شاب 
املواطنني بنوع من �شوء التغذية، وكلما طالت العمليات 

فالحتياجات  التغذية،  �شوء  خطر  ازداد  كلما  الع�شكرية 
نادرة  كان  وعالج  و�شحة  ومياه  طعام  من  الأ�شا�شية 
للمنظمة بعقد  التابعة  النف�شية  الفرق  اأكرث واأكرث". تقوم 
جل�شات ال�شحة النف�شية للمواطنني امل�شابني بال�شدمة 
ارتكبتها  التي  والفظائع  والق�شف  احلرب  �شهدوا  ممن 
على  حتتوى  التي  القرى  بع�ش  هناك  زال  ما  "داع�ش"، 
امل�شلحون  التي زرعها  املتفجرة  الألغام غري  الكثري من 
تقول  م�شتمرا،  اخلوف  زال  ما  لذا  اأعدائهم،  تقدم  لإبطاء 
الإ�شابات  من  العديد  راأينا  املو�شل  �رشق  "يف  �شارنا: 
الناجتة عن ا�ش�شدام النا�ش ب�شيء ما والذي ينفجر فيهم 

مبجرد مل�شه".
يون�ش  الدكتور  يعتقد  الأمل،  يزهر  احلطام  لكن من بني 
اأثناء  تلكيف  يف  مقيما  كان  –والذي  اخلفاجي  حممود 
�شياغة  ي�شتطيعون  العراقيني  اأن  داع�ش-  �شيطرة 
باأنني  اأ�شدق  اأن  "اأريد  حممود:  ي�شيف  جديد،  م�شتقبل 
اأ�شتطيع اأن اأرى مدينتي مزدهرة مرة اأخرى ويعي�ش فيها 
اأ�شدقائي من ال�شيعة وال�شنة وامل�شيحيني يف وئام كما 
لن  العراقيني  اأن  البع�ش  يعتقد  داع�ش،  قبل و�شول  كنا 
اأحلم  زلت  ما  لكنني  احلرب،  �شوى  م�شتقبل  لهم  يكون 

واأثق باأننا �شوف نحقق احللم �شويا".

حما�رشة  لنا  كانت  البغدادي  الرتاث  �شل�شلة  يف   
زمن  بغداد  يف  ا�شتخدامها  مت  التي  النقود  عن 
وان  بغدادية  نقود  ونقول  العثمانية  الدولة  �شيطرة 
يف  بها  للتعامل  العثمانية  الدولة  ت�شدرها  كانت 
بغداد فبعد ان كانت يف زمن الدولة العبا�شية نقود 
بغدادية  نقودا  ا�شحت  وتعاماًل  ا�شدارا  بغدادية 
ال�شلطان  احتالل  منذ  ا�شدارا  عثمانية  تعامال 
حتى   ١٥٣٤ �شنة  بغداد  القانوين  �شليمان  العثماين 
ويبداأ   ١٩١٧ �شنة  بغداد  من  العثمانيني  ان�شحاب 
 ١٥٦٥ �شنة  بغداد  يف  العثمانية  النقود  ا�شتخدام 
لول  بغداد  يف  العثمانية  النقود  �رشب  مت  حيث 
مرة زمن ال�شلطان �شليم الثاين و�رشبت هذه النقود 
�شنة ١٥٧٥ زمن ال�شلطان مراد الثالث و�رشبت �شنة 
ويف  الثالث  حممد  العثماين  ال�شلطان  زمن   ١٥٩٤
قلعة  يف  النقود  ل�رشب  دار  ن�شب  مت   ١٦٢٥ �شنة 
بغداد  �شاهية  �رشب  ومت  حنيفة  ابي  العظم  المام 
 ١٧٣٠ �شنة  ويف  العثمانية  النقود  من  نوع  وهي 

البي�ش  امل�شماة)  العثمانية  النقود  بغداد  يف  ظهرت 
العثمانية  الدراهم  �رشبت   ١٧٧٣ �شنة  ويف  لوغ( 
ايام ال�شلطان عبد احلميد خان با�شم ) اأونلق( والذي 
ي�شاوي ع�رشة بارات بوزن مثقال وقرياطني وبا�شم) 
�شنة  ويف  بارات  خم�شة  ي�شاوي  الذي  لوغ(  بي�ش 
ويف  بغداد  يف  القر�ش  العثماين  النقد  ظهر   ١٨١٩
يف  النحا�شية  العثمانية  النقود  �رشبت   ١٨٢١ �شنة 
يف  العثمانية  النقود  �رشبت    ١٨٣١ و�شنة  بغداد 
الذي ق�شى على  الثاين  ال�شلطان حممود  ايام  بغداد 
العثماين  النقد  ظهر   ١٨٣٣ �شنة  ويف  بغداد  مماليك 
اجلديد  ) بي�ش لوغ جديد چرخي( ويف �شنة ١٩١٣  
ظهرت يف بغداد اآخر نوعمن النقود العقمانية وهي 
نوع  من  والنقود  اللرية  وربع  اللرية  ون�شف  اللرية 
٢٥ قر�شا و٢٠ قر�شا وخم�شة قرو�ش وقر�شان وقر�ش 
احلكم  فرتة  يف  امل�شتعملة  النقود  فان  وهكذا  واحد 
العثماين لبغداد كانت من الذهب ثم تدهورت اىل ان 
و�شلت احلد الدنى يف احلرب العاملية الوىل وقبل 
من  النقود  تكونت  حيث   ١٩١٧ �شنة  بغداد  تركهم 
نوع ال�شاهية ال�شليمانية وهي من الذهب والقچة او 

للدرهم  البغدادي  ت�شمية  و�شاعت  العثماين  مات�شمى 
والقچى عمله ف�شيع ووزنها خم�شة قراريط وثالث 
الزمن  تقدم  مع  ووزنا  حجما  تناق�شت  التي  حبات 
الالري(    ( ا�شتعمال  �شاع  ع�رش  ال�شاد�ش  القرن  ويف 
املدين  ا�شمها  النقود  من  نوع  ذلك  بعد  و�رشبت 
وكذلك الربعة قرو�ش وي�شمى ابو الربعة واملجيدي 
املتليك(   ( وبعدها  املجيد  عبد  ال�شلطان  اىل  ن�شبة 
وعلى  متليك(  ول  قرن)  ن�شف  قبل  للمفل�ش  ويقال 
الرغم من انت�شار ظاهرة تزييف النقود  فاأن دار �شك 
بالغ�ش  مقارنة  ن�شبة  القل  كانت  بغداد  يف  النقود 
املوجود يف دور ال�شك الخرى ومن  النقود البغدادية 
امل�شتخدمة زمن اول فتح بغداد يظهر فيها ا�شم فاحت 
بغداد ال�شلطان �شليمان القانوين لذلك جند على وجه 
النقد مايلي )�شلطان �شليمان �شاه بن �شليمان خان 
َب بغداد �شنة ٩٢٦ وكان على ظهر  ِ عز ن�رشه- �رشُ
النقد عبارات ) �شارب الن�رش �شاحب العز والن�رش 
يف الرب والبحر( اما الدرهم فكان يكتب على وجهه 
الدينا  ظهر  وعلى  و�شلطانه(  ملكه  اهلل  خلد  )�رشب 

)�شليمان بن �شليم يف الرب والبحر( .
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صحف أجنبية: بين الحطام يزهر األمل في الموصل 
وكاالت ـ متابعة 

بغداد ـ طارق حرب

خالل  العراق  بو�صول  تفا�ؤال  املحللني  اأكرث  يتوقع  مل 
االنهيار  بعد  املرحلة،  هذه  اىل  بالطويلة  لي�صت  فرتة 
البع�ض  ي�صفها  اإذ  عام 2014،  االمني �االقت�صادي يف 
باجليدة، برغم ال�صوء الذي يكتنفها �يحيط بها من كل 

جانب.
التفجريات  �صاحب  لقب  يحمل  من  هو  االن،  العراق 
املراكز  اأحد  ح�صب  العامل،  م�صتوى  على  دموية  االأكرث 
من  كونه  اإىل  اللقب  هذا  ي�صاف  االمريكية،  البحثية 
اأكرث الد�ل ف�صادا، �عا�صمته االأ�صوء من حيث ال�صكن، 
�القائمة تطول لت�صل “اجتماعيا” االأكرث بعدد االأرامل 

�املطلقات.
امل�صاكل التي يعاين منها البلد، لي�صت ع�صية على احلل، 
فيما لو توفرت عقلية القائد الذي ميلك امل�صر�ع اجلامع، 
�يوؤمن مببادئ بناء الوطن، حتى �اإن خ�صر البع�ض من 
اأ�  له  عملوا  من  �صيجازي  فالوطن  االنتخابي،  ر�صيده 

عملوا عليه، اإيجابا ��صلبا.
تكون  اأن  يجب  فاالنتخابات  الد�لة،  بناء  اأردنا  لو 
مبوعدها املحدد، �اأي تغيري يف ذلك املوعود هو تهديد 
تعاين  �التي  البلد،  يف  الدميقراطية  للعملية  حقيقي 
اأعمار  نن�صى  كما ال  اعوجاجا كبريا يف م�صارها،  اأ�صال 
بذلوا  الذي  ال�صهداء  اأهايل  �دعم  املحررة،  املناطق 
املحررين،  هوؤالء  مناطق  �اإعمار  ال�صتعادتها،  دماءهم 
ميزانيات  من  ت�صتفد  ف�صادا �ك�صادا، �مل  عانت  اأن  بعد 
ال على خدمة  م�صوؤ�ليها  ملذات  على  انفجارية، �صرفت 

مواطنيها.
تنتهي  �ال  �طنيا  تبداأ  اأن  يجب  القادم،  القائد  عقلية 
ح�صر  يتطلب  هيبتها،  �فر�ض  الد�لة  فبناء  �طنيا،  اإال 
اجلميع،  فوق  القانون  �تفعيل  الد�لة،  بيد  ال�صالح 
�صماء  لتغطي  تظهر  اأن  يجب  الوطنية  الهوية  ان  كما 
اأخرى،  هويات  حتت  االمرين  عانت  اأن  بعد  الوطن، 
قومية �طائفية �اأثنية، مل يجني منها كل اأبناء ال�صعب 
اإال الف�صاد ��صلب االر�ض �العر�ض. بناء الد�لة يتطلب 
تناأى  �اأن  اجلميع،  مع  متوازنة  خارجية  عالقات  بناء 
احلكومة بنف�صها عن كل ال�صراعات، لتجعل البلد ج�صرا 
للتوا�صل ال اأر�صا للتخا�صم �التنازع االإقليمي �الد�يل.
لينجح  �يعمل  يفكر  قائد  اىل  بحاجة  اجلامع  امل�صر�ع 
�طنيا، حتى لو خ�صر طائفيا، فملفات ال�صحة �التعليم 
حملها  على  يقوى  ال  االجتماعية،  �العدالة  �اخلدمات 
القادمة  �املرحلة  لهوؤالء،  �الد  �العراق  الوطنيون،  اإال 
بتحدياتها القا�صية، �صتنحني فقط امام من ميتلك نا�صية 

هذا امل�صر�ع.

مبدعون
من العراق

النقود البغدادية في العهد العثماني.. بغدادية تعامال عثمانية إصدارًا

صباح عطوان 

مشروع العراق الجامع 

بقلم / باقر العراقي

أقالم حرة

مبظهر  للظهور  ال�شعي  او  اجلمال،  عن  البحث  ي�شكل   
متزوجات  كن  �شواء  الن�شاء  من  للكثري  هاج�شا  جميل 
قبل  بازواجهن  الحتفاظ  يحاولن  فاملتزوجات  ل،  ام 
يف  حمدودة  والال  املت�شابكة  العالقات  يد  تتخطفهم  ان 
بوك"  "الفي�ش  واخطرها  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 
الفاق واحلدود، فيما  الذي يتيح توا�شال عامليا يتحدى 
يحاولن غري املتزوجات حت�شني مظهرن على امل الزواج 
التجميل  عمليات  وجتاوزت  احلالل،  ابن  العثورعلى  بعد 
�شعر  وازالة  و�شبغه،  ال�شعر  كتن�شيق  البدائية  مراحلها 
الوجه، ور�شم وتعديل احلاجبني، والعناية بالظافر، بعد 
فالعمليات  بنف�شه،  حتقيقها  طالبها  بامكان  ا�شبح  ان 

اليوم تنطلق اإىل اعماق اجل�شد وتنفذ حتت 
جلده.

"لدي  م�رشوعها:  حتقيق  مراحل  وا�شفة  �شالم  ام  وتقول 
عدد كبري من ال�شديقات اللواتي يعملن يف مراكز جتميل 
م�شهورة وممتازة، وقد تكر�شت عالقتي بهن لنني ات�شوق 
ا�شك  ول  التجميل،  وم�شتح�رشات  لوازم  الكثريمن  منهن 
التجميل  عمليات  بع�ش  تعليمي  عن  �شيمتنعن  انهن  يف 

الب�شيطة".
التي  التجميل  مواد  تتفح�ش  وعيناها  �شالم  ام  وتوؤكد 
ا�شطفت على رفوف انيقة يف احدى غرف منزلها: "بع�ش 
اعتقد  التجميل، ول  �شديقاتي متخ�ش�شات يف جراحات 
احداهن،  رف�شته  ما  واذا  �شريف�ش،  بالتعلم  طلبي  ان 
فهناك من �شتوافق عليه، كل ما يف المر اين �شادخل دورة 

يف هذا املجال و�شاجتازها بنجاح".
مبواد  اخلا�شة  املبيعات  م�شوؤولة  توؤكد  جانبها  ومن 
التجميل هيام مزهر حممود اأن: "غياب القوانني الرادعة 
بعمليات  املندوبني  �شمري  وانعدام  املعنية  اجلهات  من 
انت�شارعمليات  تف�شي  وراء  الرئي�شان  ال�شببان  هما  البيع 
ملثل  ا�شال  موؤهلة  غري  تكون  التي  املنازل  داخل  احلقن 
تنتقل  ان  فيمكن  ب�شيطة  كانت  وان  عمليات،  هكذا 
مناطق  يف  احلقن  ا�شتخدام  عند  والفريو�شات  البكترييا 

الوجه وبالتايل �شتوؤدي اىل كوارث ليحمد  عقباها".

باتت تشكل أرقًا.. من يوقف 
فساد عمليات التجميل؟
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