
 
اربعة  عن  حما�رضة  لنا  كانت  بغدادية  تراثيات  �سل�سلة  يف 
يف  مبجموعهم  بقليل  ال�سنة  على  تزيد  مدة  حكموا  حكام 
بغداد حيث كانت املدة من عام ٨٧٣ هج اىل عام ٨٧٤ هج 
وهوؤالء احلكام هم االمري ح�سن علي بن جهان �ساه والوايل 
بري حممد الطوا�سي وح�سني علي بن زينل و�ساه من�سور بن 
على  فقط  يوما  و١٢  ل�سهرين  حكمه  مدة  كانت  الذي  زينل 
يف  ا�ستمر  الرتكمانية  قوينلي  قرة  حكم  فرتة  ان  من  الرغم 
بغداد ملدة ت�سل اىل ٦٠ �سنة من عام ٨١٤ اىل عام ٨٧٤ 
هم  القبيلة  الدولة  هذه  من  حكام  ثمانية  فيها  وحكم  هج 
باال�سافة اىل ماذكرناهم حممد بن قرة يو�سف وا�سبان بن 

قرة يو�سف وفوالذ بن ا�سبان وجهان �ساه 
الذين  الرحل  الرتكمان  قبائل  من  قبيلة  قيونلو  والقرة 
يقولون ان ن�سبهم ينتهي اىل البطل اال�سطوري عند الرتكمان 
اوا�سط تركيا ولكنهم غادروا هذا  اوغوز ومكانهم  وامل�سمى 
بن  ارغون  عهد  يف  وخا�سة  املغول  مع  ل�رضاعهم  املكان 
عام٦٨٣  بغداد  حكم  الذي  خان  هوالكو  حفيد  خان  اباقا 
هج وتوجهوا اىل اذربيجان ومناطق من ارمينيا وجورجيا 

و�رضق تركيا
والقرة قيونلو ا�سم علم لهذه القبيلة وقد متت ترجمتها خطاأ 
اىل اخلروف اال�سود وال�سحيح �سود الغنم او ا�سحاب الغنم 

ال�سوداء
االغنام  برتبية  ا�ستهروا  انهم  اال�سم  بهذا  ت�سميتهم  �سبب 
ال�سوداء لذلك اتخذوا ذلك عالمة متيز اعالمهم وراياتهم عن 
اي  قيونلو  اآق  دولة  عن  يقال  ذاته  واالمر  الرتكية  الع�سائر 
القبيلة ذات الغنم البي�ض والتي حكمت بغداد من عام ٨٧٤ 
اىل عام ٩١٤ هج حيث ت�سرتك اخلراف كبريق وعلم للدولتني 
لكن يف االوىل يكون اخلروف ا�سودا ويف الدولة الثانية يكون 

العلم بخروف ابي�ض
اال�ستقرار  وعدم  اخل�سونة  على  البداوة  حياة  عودتهم  وقد 
الذي حول رئا�سة  ا�ستهر فيهم پريام خواجة  اول من  وكان 
من  الرتكماين  القائد  هذا  وا�ستطاع  امارة  اىل  الع�سرية 
زمن  بغداد  دخلوا  حتى  و�سنجار  املو�سل  على  ال�سيطرة 

قائدهم حممد بن قرة يو�سف عام٨١٤ هج
ا�سواأ فرتات احلكم يف بغداد حتى بلغ  وتعترب فرتة حكمهم 
االنحطاط وال�سعف ب�سكل مل ت�ساهده بغداد ال بل يرتحم اهل 
بغداد على حكم هوالكو وذريته بحيث ال يوجد ما ي�ستحق 
الذكر من جوانب ميكن ت�سجيلها وهذا ينطبق على الدولتني 
تاريخ  يف  مرة  الأول  اذ  االبي�ض  واخلروف  اال�سود  اخلروف 
بغداد من بنائها تتوقف التدري�سات يف املدار�ض وتهمل دور 
العلم ويغادر بغداد اهل العلم والدليل يف ذلك ان هذه الفرتة 
يح�سل  ما  ي�سجلون  الذين  البغداديني  املوؤرخني  من  خلت 
كما كان �سابقا وا�ساب اهل بغداد الظلم والبط�ض والتع�سف 
عاثو  لبغداد  دخولهم  فاأول  والتدمري  والتخريب  والقتل 

باملدينة نهبا وقتاًل وكانت لهم معارك مع تيمور لنك ذلك 
بغدادي  الف  مائة  قتل  الذي   ١٤٠١ �سنة  بغداد  دخل  الذي 
اجلندي  ويعاقب  بغداد  اهل  من  راأ�سني  بجلب  والزم جنوده 
فى حالة عدم جلبه راأ�سني حتى ان بع�ض املوؤرخني يقولون 

ان بغداد خلت من النا�ض
وبعد ا�ستقرار احلكم يف بغداد حلاملي علم اخلروف اال�سود 
عاما   ٢٢ بغداد  حكم  والذي  يو�سف  قرة  بن  حممد  وجل�ض 
ق�ساها باللهو وكذلك فرتة حكم اخيه ا�سبان بن قرة يو�سف 
١٢ عاما الذي مل يكتف بهزمية اخيه وامنا تبعه اىل املو�سل 

ليقتله وكان �سديد اجلور على البغداديني اما االمري فوالذ بن 
ملدة  بغداد  حما�رضة  ومتت  الفنت  كرثت  عهده  ففي  ا�سبان 
اخيه  بعد  بغداد  حكم  الذي  �ساه  جهان  واالمري  ا�سهر  �ستة 
ا�سبان على اثر احل�سار فكان �ساحب تعاظم وجربوت حتى 
انه قتل ابنه وكان مدمنا للخمرة ال يعرف حالال او حراما 
حاكم  احمق  كان  فقد  بغداد  حكم  فقد  علي  ح�سن  ابنه  اما 
عرفته بغداد حيث امر بق�ض اذناب اخليول ومنع الن�ساء من 
لب�ض ال�رضاويل واوجب على كل مقرون احلاجبني بحلق ما 
بينهما من ال�سعر ليكونا متفرقني ومل يقف عند قتل زوجة 

الطوا�سي  اما بري حممد  اهلها واقاربها  ابيه بل قتل جميع 
الذي حكم بغداد ا�سهرا قليلة ف�رضعان ما مر�ض ومات وحكم 
احلاكم  �سهر  كان  الذي  زينل  بن  علي  ح�سني  بعده  بغداد 
ا�سحاب  من  بغداد  حكام  واخر  القلب  رقيق  كان  ال�سابق 
قتل خلقا  غ�سوما جاهال  فلقد كان ظلوما  اال�سود  اخلروف 
ويف�سق  وليله ي�رضب  نهاره  كثريا من غري ذنب وبقي طول 
بالن�ساء ويف معركة ا�رضوه وحاكموه واعدموه وبعده بداأت 
اخلروف  دولة  وانتهت  االبي�ض  اخلروف  ا�سحاب  دولة 

اال�سود حيث بداأت فرتة �سوداء جديدة يف بغداد .

 
اأعلنت وزارة الهجرة العراقية، ارتفاع اأعداد النازحني 
يف البالد اإىل نحو مليون و75 األف نازح خالل 11 
تنظيم  من  العراقية  املدن  حترير  معارك  من  �سهراً 

"داع�ض" االإرهابي.
وقال وزير الهجرة واملهجرين العراقي، جا�سم حممد 
واحلويجة  نينوى  من  النازحني  اأعداد  اإن  اجلاف، 
اإن  ل  وف�سّ فرداً،   1074091 اإىل  و�سل  وال�رضقاط، 
التي ت�سم مدينة املو�سل  "نازحي حمافظة نينوى 
بلغ عددهم 1000852 فرداً، فيما بلغ عدد نازحي 
نازحي  عدد  وبلغ  فرداً،   43874 احلويجة  ق�ساء 

ال�رضقاط 29365 فرداً".
 واأكد الوزير العراقي، خالل االجتماع الدوري للجنة 
ال�ستقبال  الكامل  وزارته  ا�ستعداد  للنازحني،  العليا 
"عنه" و"راوه"  اأق�سية  النازحني من  واإغاثة واإيواء 
و"اأي�رض  "احلويجة"  ق�ساء  عن  ف�ساًل  و"القائم"، 
االأنبار  غرب  التحرير  عمليات  خالل  ال�رضقاط" 

وق�ساء احلويجة وال�ساحل االأي�رض لق�ساء ال�رضقاط.

عملية  انطالق  العراقية  الدفاع  وزارة  واأعلنت   
مبحافظة  "عنه"،  مدينة  لتحرير  وا�سعة  ع�سكرية 

االأنبار غرب البالد من تنظيم الدولة )داع�ض(.
 وقال النا�سط املدين حممد املهداوي )28 �سنة(، وهو 
يعمل يف منظمة منتدى ال�سباب من اأجل ال�سالم، لقد 
نزوح  بداية  منذ  النازحني  اإغاثة  جمال  يف  عملنا 
املايل  الدعم  اأن  2014، غري  عام  منت�سف  العوائل 
يقل يومًا بعد اآخر بالرغم من ا�ستمرار عمليات نزوح 
العائالت، خا�سة من مناطق غرب العراق و�سمالها، 

والتي تقع حتت �سيطرة داع�ض. 
الإيواء  املايل  للدعم  امللحة  "احلاجة   ، واأو�سح 
ال  الذين  مناطقهم  اإىل  والعائدين  اجلدد،  النازحني 
خالل  منازلهم  ت�رضرت  الذين  اأو  ماأوى،  يجدون 
النازحني اجلدد قدموا من مدن  اأكرث  فرتة نزوحهم. 
غرب االأنبار ورواه وعنه والقائم، و�ساحل ال�رضقاط، 
داع�ض،  من  مدنهم  لتحرير  الق�سف  عمليات  نتيجة 
ال�سابقني من حمافظات دياىل  النازحني  ف�ساًل عن 

و�سالح الدين واملو�سل وحزام بغداد".
 وقال اإن "هوؤالء بحاجة اإىل اإغاثة عاجلة الأن ال اأحد 

لتحرير  االأمنية  القوات  �ست�ستغرقها  التي  املدة  يعلم 
اإىل  العودة  فيه  ميكنهم  الذي  الوقت  وال  املدن،  تلك 
قبل  العودة  ميكنهم  ال  تقدير  اأقل  على  مناطقهم. 
روتني  ب�سبب  وذلك  مدنهم،  حتررت  اإن  اأ�سهر  �ستة 
الوقت  من  الكثري  ي�ستغرق  الذي  االأمنية  االإجراءات 

مثلما ح�سل مع نازحني �سابقني".
واملحلية  الدولية  املنظمات  املهداوي،  ودعا   
الإغاثة  اجلهود  تكثيف  اإىل  االإغاثية  والهيئات 
املحنة،  جتاوز  من  ومتكينهم  والعائدين  النازحني 
التي  النزوح  موجة  خالل  فقدوه  عما  وتعوي�سهم 

اجتاحت البالد.
اأوقات  يف  ذروتها  بلغت  النازحني  اأعداد  وكانت   
توزعوا  نازح  4.3 ماليني  اإىل  �سابقة، حتى و�سلت 
وتقدر  عديدة،  مدن  يف  وخميمات  اإيواء  مراكز  على 
العراق  يف  الالجئني  ل�سوؤون  ال�سامية  املفو�سية 
من  اأمريكي  دوالر  مليون  لـ126  املا�سة  حاجتها 
التي  ال�سعيفة  العوائل  الحتياجات  اال�ستجابة  اأجل 
اإىل  والعائدين  النزاع  مناطق  من  بالفرار  الذت 

مناطق املو�سل االآمنة.
الت�صميم  للفنون. در�س  اآل تاجر م�صور عراقي وموؤرخ  على 
يف  ر�صاما  وعمل  بغداد،  بجامعة  اجلميلة  الفنون  كلية  يف 
املجالت وال�صحف العراقية. ركزت اأبحاث اآل تاجر الأكادميية 
الب�صرية  واملوتيفات  القدمية،  الأ�صاطري  ت�صوير  طرق  على 
واحليوانية يف الفن واملعمار ال�صعبي العراقي. وحتى اليوم، 
يف  اأعماله.  يف  واملوتيفات  الأ�صاطري  هذه  من  عنا�صر  تظهر 
�صل�صلته، التي حتمل عنوان “بابل” )2015(، يلحم اآل تاجر 
�صخ�صيات  مع  العراق  يف  اليومية  املدينة  حياة  من  م�صاهد 
ومو�صوعات رمزية. ويك�صف الفنان تاأثره بامل�صاهد التعبريية 
“جيم�س  البلجيكي  امل�صور  اأعمال  يف  تظهر  التي  للمدينة 
الع�صر  اإىل  ترجع  التي  امل�صرية  الفيوم  ووجوه  اإن�صور”، 

الروماين، واحل�س املو�صيقي يف اأعمال “مارك �صاجال”.
“بابل”،  الأحدث  �صل�صلته  عن  روؤيا  مع  تاجر  اآل  يتحدث  هنا 
اأعماله.  على  والذاكرة  والتاريخ  الأ�صطورة  تاأثري  عن  وكذا 
العراقي  الواقع  تنقل  التي  ر�صوماته  اىل  ا�صافة  علي  متيز 
ال�صعبية  املناطق  اىل  بري�صته  ينتقل  وهو  بال�صالة  املتميز 
ذاكرة  يف  �صيبقى  الذي  والواقع  اجلميلة  بالذكريات  املتخمة 
املميزات  تلك  اىل  ا�صافة  نعم   ، عنه  ابتعدوا  مهما  العراقيني 
التي ميتازها فانه ميتاز بال�صرب اجلميل بل والرتوي والهدوء 
يف ان تخرج ر�صوماته على اكمل �صورة كما تقول عنه الفنانة 
معار�س  اخر  كتبت عن  التي  مرعي  منى  الت�صكيلية  املجتهدة 
تاجر  ال  علي  الت�صكيلي  الفنان  اقام   ( قائلة  تاجر  اآل  الفنان  
معر�صه بعد طول انتظار من جميع املتلقني �صواء من املقربني 

من ا�صدقائه الفنانني او من املتلقي العادي ..
فمن احد طباع الفنان علي اآل تاجر هي ال�صرب والرتوي فرمبا 
يعمل بلوحة واحدة ملدة طويلة حتى يقتنع باخراجها بال�صكل 
النهائي وتكون جاهزة براأيه لعني املتلقني حيث يتنقل الفنان 
فيها يف عبق املا�صي العراقي اجلميل وبع�س الذكريات التي 
بجدائل  جميلة  امراأة  .فهنا  العراق  لبلده  الفنان  فيها  يحتفظ 
من  والنابع  ال�صيل  العراقي  احلناء  لون  تعك�س  برونزية 
ا�صالة هذا الفنان وهنا رائحة لطني عراقي يجر الفنان نحو 
طفولة اكرث من رائعة عا�صها يف بلده العراق وهنا طفل ينظر 
بعني عراقي كبري..وهنا بورتريت لفنان عراقي بابداع �صاحر 
يف  او  باللوحة  �صواء  بالتفا�صيل  جدا  دقيق  فهو  وخمتلف 

حياته اخلا�صة 

من دولة "قرة قوينلي".. أربعة حكام حكموا بغداد ألشهر فقط
بغداد ـ طارق حرب

بغداد ـ متابعة

بعد التغيري ال�صيا�صي الذي حدث يف العراق عام 2003م حت�صن 
الفرد  اأق�صد  وهنا  ـ  ما  نوعًا  ـ  العراقي  للفرد  القت�صادي  الو�صع 
اخلا�س  القطاع  من  الك�صبة  اأو  املوظفني  �صغار  من  العراقي 
بدرجة  اأخرى  فئة  فهم  وامل�صوؤولني  كباراملوظفني  من  والباقي 
وايفاداتهم  و�صفراتهم  اأمتيازاتهم  ولهم  الباقني  من  اأعلى  خا�صة 

اخلا�صة ،والكالم هنا ليخ�صهم ل من قريب ول من بعيد .
اأن الله حباها واأنعم   اهم ما تتمع به هذه البقعة من الر�س هو 
قبل  من  ا�صتغاللها  مت  ،حيث  وفرية  ومياه  خ�صبة  باأر�س  عليها 
لتنه�س  ا�صتغالل  اف�صل  فيها  ال�صياحة  على  والقائمني  حكومتها 
املاء  العامل حيث جتد  ال�صياحية يف  الوجهات  وت�صبح من اجمل 
�صائح  كل  ت�صر  التي  التوليفة  وهي  احل�صن  والوجه  واخل�صراء 
للمباين  العمران  جمال  عن  ،ف�صاًل  وال�صتجمام  للراحة  وطالب 
التي يغلب عليها طابع احلداثة والتنا�صق ا�صوة بالدول املتقدمة 
،مل اجد هناك رمز تاأريخي م�صيد منذ األف اأو حتى مئات ال�صنني 
ليكون قبلة �صياحية او ما �صابه ،حتى معابد كهف )باتو (ومتثال 
)اله الهندو�س ال�صخم( والدرجات ال272 درجة املوؤدية للمعبد ، 
مل ت�صيد منذ زمن بعيد حيث يعود تاأريخ ت�صيددها ح�صب )كوكل( 
ماهي  على  ا�صبحت  ثم  بالبداية  خ�صب  وكانت  1920م  عام  اىل 
عليه الن ،اي عمرها )97( عام فقط ،اما الربجان التواأمان ) برجا 
العامل ،عند  اأعلى برجان يف  بيرتونا�س( واللذان ت�صدرا كونهما 
النتهاء من ت�صييدهما عام 1998م ،اىل ان جتاوزهما برج خليفة 
العهد ولميثالن  ،فهماحديثا  ت�صيده عام 2010 يف دبي  الذي مت 
اهمية  من  اقلل  ان  اريد  ل  هنا  واأنا   ، ما�صية  ح�صارة  اأو  تاأريخ 
هذه املعامل ابدًا، اأو من اأهمية مالزيا كدولة مهمة حت�صب مب�صاف 
الخال�س  على  ال�صوء  اأ�صلط  اأن  اريد  وامنا   ، النامية  الدول 
التي من خاللها  املواطنة  البالد وروح  العمل وحب  والتفاين يف 
ت�صنع املعجزات وتزدهر الوطان ،العراق بلد متتد ح�صارته اىل 
الف ال�صنيني قبل امليالد ،وعلى رغم ما تعر�صت له هذا احل�صارة 
املعامل  من  الكثري  هناك  انه  ،ال  اثارها وحتفها  لبع�س  تدمري  من 
التي ل تزال مهملة مثل مدينة بابل الآثرية والتي لو ا�صتغلت على 
،وكذلك  الجانب  لل�صواح  جذب  منطقة  ل�صبحت  �صحيح  وجه 
متتاز  التي  الهوار  منطقة  عن  ،ف�صاًل  قار  ذي  حمافظة  يف  اأور 
اخل�صرة  فيها  الجانب  ال�صواح  ت�صتهوي  خالبة  وطبيعة  ببيئة 
 ، املهاجرة  الطيور  من  والكثري  وال�صماك  املائية  وامل�صطحات 
اليون�صكو  منظمة  حمميات  من  حممية  ا�صبحت  قليلة  فرتة  قبل 
العاملية ، كذلك املزارات الدينية التي مل ت�صتغل ب�صكل �صليم ، اأما 
الب�صرة فهي لوحدها من املمكن اأن تكون منطقة جذب �صياحي على 
م�صتوى وا�صع ملا تتمع به من موقع جغرايف مهم يطل على اخلليج 
الكثري  لها  املدينة ا�صاف  العرب و�صط  ،كذلك وجود �صط  العربي 
الن،ا�صافة  حلد  �صياحيًا  لنهو�صها  ي�صتغل  مل  الذي  اجلمال  من 
اليها ل يكفيها كتاب �صخم ،يف  لكثري من المور التي لو تطرقنا 
العراق بجميع حمافظاته جتد هناك �صيء من املمكن ان ي�صتثمر 
ومراقبني  رابعة  ك�صلطة  بدورنا  ،نحن  مهم  �صياحي  موقع  ليكون 
للم�صهد العراقي بجميع تفا�صيله، ناأمل اأن تكون ال�صنوات القادمة 
اأكرث توجهًا لالنفتاح على قطاع ال�صياحة كونه م�صدرمهم للدخل 
العراقية  ال�صياحة والثار  ، ورمبا تكون وزارة  العراقي  القومي 

على قدر امل�صوؤولية حتى جتعل من العراق قبلة �صياحية للعامل .

مبدعون
من العراق إحصائية : مليون و75 ألف نازح خالل 11 شهرًا في العراق

علي آل تاجر 

متى يكون العراق قبلة 

العالم سياحيًا ..؟؟

مصطفى غازي فيصل

أقالم حرة

ر�سد مواطنون يف حميط املنطقة عددا من اوكار 
الذئاب �سمن حفر لي�ست بعيدة عن بيوت منطقة 
ب�سكل  الذهاب  طالبها  يخ�سى  التي  املويلحات 
عنهم  تبعد  التي  املدار�ض  يف  الدوام  اىل  منفرد 
نحو 3 كم، خ�سية تعر�سهم لالفرتا�ض، مايدفعهم 
اىل الذهاب والعودة على �سكل جمموعات. وعن 
املنطقة  بان  املنطقة،  اهايل  احد  يقول  ذلك 
نحو  تبعد  واحدة  واقرب  مدر�سة،  اي  اىل  تفتقر 
زاد من م�سقة وخطورة دوام  الذي  االمر  3 كم، 
الطالب، كما ان االهايل منعوا بناتهم من الدوام 

يف املدر�سة حفاظًا عليهن.
كنق�ض  اخلدمات  اىل  اي�سا  تفتقر  املنطقة   
الربجمة  انتظام  وعدم  الكهرباء  حموالت 
ان  كما  وغريها،  معبدة  طرق  وجود  وعدم 
الدعم  غياب  جانب  اىل  زراعية  املنطقة  طبيعة 
احلكومي عن املزارعني والذي كان يقدم �سابقًا 
الزراعية  كاملعدات  الفالحية  اجلمعيات  من 
والبذور وغريها، كما ان االآفات الزراعية اأ�رّضت 
يف  تدريجيًا  باالندثار  اأخذت  التي  باملزارع 

املنطقة وبقية مزارع خور الزبري ب�سكل عام.
اأو�سح طالب خليل احل�سونة مدير  يف املقابل، 
رقعة  �سمن  املنطقة  تقع  التي  �سفوان  ناحية 
لي�ست  الذئاب  هجوم  م�ساكل  اإن  م�سوؤوليتها، 
كاالأعوام ال�سابقة عندما كانت ت�سجل قرب جبل 
�سنام واملقالع القدمية وال�سق الكويتي باعتباره 
مهجوراً وبعيداً عن املواطنني، مبينا ان م�ساريع 
فتح الطرق مت تنفيذها بالقرب من تلك االمكان، 
اىل  اأدى  ما  املزارع  بني  تال�سق  هناك  وبات 

تراجع تلك احلاالت.

"المويلحات" في البصرة تنهشها 
الذئاب وتنقصها الخدمات

المواطن و المسؤول
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