
 
املرة  عن  كلمات  لنا  كانت  بغداد  تراثيات  �سل�سلة  يف 
النقود  �رضب  فيها  يتم  التي  تاريخ  يف  الوحيدة 
 ٤٥٠ عامي  ذلّك  وكان  بغداد  يف  امل�رضية  الفاطمية 
على  الب�سا�سريي  القائد  ا�ستوىل  عندما  هجرية  و٤٥١ 
ال�سلطة واحلكم يف بغداد يف تلك ال�سنتني زمن اخلليفة 
العبا�سي القائم بامر اهلل وكان الدينار الذي مت �سكه يف 

بغداد عام ٤٥٠ هج بال�سكل التايل:-
الكتابة على مركز وجه الدينار : ال اله اال اهلل وحده ال 
�رضيك له حممد ر�سول اهلل علي ويل اهلل واملكتوب على 
طوق الدينار حممد ر�سول اهلل ار�سله بالهدى ودين احلق 
ليظهره على الدين كله ولو كره امل�رضكون ومركز ظهر 
متيم  ابو  االمام  ووليه  اهلل  عبد  عليه  مكتوب  الدينار 
الدينار  ظهر  وطوق  املوؤمنني  امري  باهلل  امل�ستن�رض 
مكتوب عليه : ب�سم اهلل �رضب هذا الدينار مبدينة ال�سالم 
خم�سني  �سنة  واال�سح  خم�س  �سنة  رم�سان  �سهر  يف 
واربعمائة  ومت العثور على دينار فاطمي م�رضي اخر 
�رضب مبدينة ال�سالم عام ٤٥١ هج ون�سو�سه م�سابهة 
اذ  للدينار  الظهر  طوق  عدا  ال�سابق  الدينار  لن�سو�س 
مكتوب عليه : ب�سم اهلل �رضب هذا الدينار مبدينة ال�سالم 
يف حمرم عام واحد وخم�سني واربعمائه وهذه الدنانري 
التي مت �رضبها يف بغداد تختلف عن الدنانري العبا�سية 
يف  �رضبها  مت  التي  ال�سلجوقية  الدنانري  عن  وتختلف 
بغداد حيث كان الب�سا�سريي الذي ا�ستوىل على احلكم يف 
بغداد خالل عامي٤٥٠ و٤٥١ هج احد القواد حيث غزا 
ال�سالجقة بغداد عام ٤٤٧ هج اي قبل مدة ال تزيد على 
ثالثة �سنوات وا�ستمر احلكم ال�سلجوقي يف بغداد مائة 
عام حيث انتهى عام ٥٤٧ هج وكانت �سلطات اخلليفة 
العبا�سي يف تلك الفرتة �سكلية واحلكام احلقيقيون هم 
القادة ال�سالجقة ذلك ان الهجمة ال�سلجوقية على بغداد 
بداأت بعد غروب �سم�س احلكم البويهي يف بغداد والذي 
عام  بغداد  احلكم يف  البويهي  ابو ن�رض  تويل  ظهر مع 
٤٤٠ هج وحدوث الفنت والقالقل يف بغداد يف٤٤١ هج 
اهل  ان  حتى  واجلرحى  القتلى  من  كبري  عدد  و�سقوط 
بغداد مل ي�ساركوا يف احلج تلك ال�سنة وتكررت القالقل 
القبور واحرقت  التالية حيث مت نب�س بع�س  ال�سنة  يف 
بع�س امل�ساجد ومت احراق �رضيح االمامني الكاظمني 
وبقية اال�رضحة املجاورة وان ح�سل ال�سلح عام ٤٤٣ 
ال�سلجوقي  ال�سلطان  العام و�سل وفد من  هج ويف هذا 
طغرلبگ اىل اخلليفة حامال جوابا على ر�سالة اخلليفة 
عادت  والقالقل  الفنت  لكن  كبري  ب�سل  الوفد  اكرام  ومت 
اال�سواق  ونهبت  هج   ٤٤٤ عام  اخرى  مرة  بغداد  اىل 
القالقل  ا�سحاب  مقدمة  ويف  وال�سطار  العيارين  من 
الطقطقي والزيبق وزادت عام ٤٤٥ هج حيث مت حرق 
دار  نهبوا  حيث  ذلك  يف  االتراك  و�سارك  الكرخ  ا�سواق 

القائد  و�سل  هج   ٤٤٧ ويف  بعام  ذلك  بعد  الروم 
بغداد  يف  البويهي  الدور  وانتهى  بغداد  اىل  ال�سلجوقي 
وبداأ الدور ال�سلجوقي وخطب له على املنابر ومت القب�س 
القادة  احد  الب�سا�سريي  وكان  البويهي  احلاكم  على 
املعارك  ويقود  نفوذا  االكرث  وكان  بغداد  دخل  الذي 
�سد العبا�سيني حتى تعطل ج�رض باب الطاق يف بغداد 
ب�سبب هذه املعارك وا�ستوىل على ال�سلطة ب�سكل كامل 
يف بغداد عام ٤٥٠ هج وطرد اخلليفة العبا�سي القائم 
بامر اهلل من بغداد على الرغم من انه تزوج من ابنة اخ 
اعرتاف  من  الرغم  وعلى  طغرلبك  ال�سلجوقي  ال�سلطان 

ا�سم  و�سع  انه  بدليل  العبا�سي  بال�سلطان  الب�سا�سريي 
يف  ب�رضبها  اأمر  التي  الفاطمية  الدنانري  على  اخلليفة 
بغداد ولكن حكم الب�سا�سريي يف بغداد مل ي�ستمر �سوى 
فرتة اقل من عامني حيث مت قتله عام ٤٥١ هج على يد 
اعوان اخلليفة القائم باهلل من ع�سكر طغرلبك ال�سلجوقي 
وكان دخوله اىل بغداد اول مرة بناء على دعوة اخلليفة 
ب�سبب �سعف احلاكم البويهي لبغداد وعجزه عن القيام 
�رضب  الذي  الب�سا�سريي  احلارث  وابو  الدولة  مب�سالح 
االتراك  القادة  احد  كان  بغداد  يف  الفاطمية  النقود 
ولب�س رداء ال�سالجقة لكنه عام ٤٥٠ هج وبينما كان 

الفر�سة  انتهز  فار�س  يف  حروبه  يف  من�سغال  طغرلبك 
على الرغم من انه كان يف خدمة اخلليفة منذ ال�سيطرة 
البويهية على بغداد ودخل بغداد ومعه دبي�س بن علي 
بن مزيد اال�سدي امري مدينة احللة جنوب بغداد واأ�رضوا 
اخلليفة وطردوه اىل مدينة عنه وا�سبحت بغداد بقب�سة 
الب�سا�سريي فخطب للخليفة امل�ستن�رض الفاطمي وار�سل 
بغداد  اىل  فعاد  طغرلبك  اىل  بر�سالة  العبا�سي  اخلليفة 
بغداد  جنوب  ال�سالجقة  قاتل  ولكنه  الهرب  وحاول 
تخل�ست  وبذلك  بغداد  اىل  راأ�سه  وحملوا  قتلوه  لكنهم 

اخلالفة العبا�سية من الب�سا�سريي .

 
 ٢٣/١٠/٢٠١٧ يف  اأنه  حرب  طارق  القانوين  قال 
مت�سمنة  العراقية  الوقائع  الر�سمية  اجلريدة  �سدرت 
املادة  يف  قرر  والذي  اجلديد  االجانب  اقامة  قانون 
)٥٢( اإلغاء قانون اقامة االجانب ال�سابق رقم )١١٨( 
املوؤبد  ال�سجن  عقوبة  يقرر  كان  والذي   ١٩٧٨ ل�سنة 
لالجنبي  املنقولة  وغري  املنقولة  االموال  وم�سادرة 
ان  حني  يف  العراق  يف  امل�رضوعة  غري  اقامته  عند 
قرر  والذي   ٢٠١٧ ل�سنة   )٧٦( رقم  اجلديد  القانون 
حتولت  وهكذا  اجلرمية  لهذه  املالية  الغرامة  عقوبة 
عقوبة  من  القانونية  غري  االجنبي  اقامة  عقوبة 
عقوبة  اىل  وامل�سادرة  املوؤبد  ال�سجن  هي  �سديدة 
خم�سة  على  تزيد  ال  التي  الغرامة  هي  تافهة  خفيفة 
يتم  الذين  االرهابيني  فان  وبالتايل  دينار  ماليني 
�سواء  اجلرمية  تنفيذ  قبل  العراق  يف  عليهم  القب�س 

ارتكاب اجلرمية  لعدم متكنهم من  او  حلداثة دخولهم 
ان  بعد  التافهة  العقوبة  بهذه  �سيعاقبون  االرهابية 
كانت املحاكم حتكم عليهم بعقوبات احلب�س وال�سجن 
وال نعلم ملاذا توىل الربملان تخفيف العقوبة او ملاذا 
مل يالحظ الربملان هذا التخفيف وال نعلم عل ان هذا 
كانوا  واع�ساوؤه  الربملان  فيه  كان  الكبري  التخفيف 
العقوبة  ان  بالتخفيف بحيث كانوا عاملني  متعمدين 
خففوا  ذلك  ومع  وامل�سادرة  املوؤبد  ال�سجن  ال�سابقة 
وخطاأً  اهماال  كان  ذلك  ان  ام  الغرامة  اىل  العقوبة 
امرا  ارتكب  الربملان  ان  االحوال  جميع  يف  ولكن 
خطريا بتخفيف العقوبة بهذا ال�سكل ذلك ان التخفيف 
رحمة غري مقبولة لالجانب الذين ال يلتزمون بقانون 
لهم  تتحدالفر�سة  مل  ارهابيني  اكانوا  �سواء  االقامة 
ام  ارادتهم  عن  خارجة  ال�سباب  جرائمهم  الرتكاب 
اخرى  ال�سباب  م�رضوعة  غري  ب�سفة  اقاموا  اجانب 
عقوبة  تخفيف  الربملان  توىل  حيث  اآخرها  تعلم  وال 

عندما  �سنوات  ع�رضة  اىل  االعدام  عقوبة  من  ال�رضقة 
بالغاء   ٢٠١٧ ل�سنة   )٦٢( القانون  ا�سهر  قبل  ا�سدر 
ال�رضقة  انواع  لبع�س  االعدام  يقرر  كان  الذي  القرار 
الربملان  خفف  وهكذا  م�سددة  بظروف  ترتكب  التي 
االجنبي  اقامة  عقوبة  يخفف  واالن  ال�رضقة  عقوبة 
بعد  االجانب  امام  البالد  فتح  ذلك  على  يرتتب  حيث 
ان مت امام ال�رضاق وان كنا نوؤمن بان العقوبة لي�ست 
الو�سائل  احدى  لكنها  اجلرمية  على  للق�ساء  الو�سيلة 
املهمة وال نعلم هل ان اهل حقوق االن�سان ومنظماته 
ال�رضاق  حقوق  من  باعتباره  فيها  �ساركت  ام  بعيدة 
وحقوق االجانب اما املواطن الذي يتم �رضقته والبالد 
من  فهي  م�رضوع  غري  ب�سكل  االجنبي  يدن�سها  التي 
النهاية مع الربملان احلايل  حقوق االن�سان وال نعلم 
يتعلق  االمر  ان  ام  الت�رضيعات  هذه  مثل  ت�رضيع  يف 
بالتظاهرات التي مل ت�ساأل يوما عن الت�رضيعات التي 

تكون اكرث خطرا مما يتم التظاهر عليه .

الفنان  1978، بداأ  اأول مايو عام  غالب جواد ممثل عراقي من مواليد 
م�سواره مع الفن يف م�سل�سل عامل ال�ست وهيبة للكاتب الدرامي �سباح 
عطوان، واأمام الفنانة فوزية عارف وكرمي عواد، ج�سد دور ابن املحلة 
�سارك  م�سريته.  يف  مهمة  انعطاف  نقطة  وقدرة  موهبة  فاأظهر  العاق، 
غالب جواد يف العديد من م�سل�سالت لعل اأبرزها عامل ال�ست وهيبة ثم 
جت�سيد  اإىل  بعدها  لينتقل  اجلنوب،  وطائر  الذئب  ووكر  خاتون  �سارة 
للمخرج  جميلة  فيلم  اإىل  باالإ�سافة  هذا  ال�سيخ،  باب  م�سل�سل  يف  دور 
الفيلم  على  الزغبي وهو باللهجة االأردنية، وقد ح�سل  االأردين في�سل 
اأكرث من جائزة بعد اأن ٌعر�س يف اأملانيا واإ�سبانيا. يحر�س غالب جواد 
على الظهور بعمل واحد فقط طوال العام، اإال اأنه يف العام احلايل ظهر 
ما  بالد  يف  امل�ساهدين  عند  متميزاً  ح�سوراً  حققا  كبريين  عملني  يف 
الف�سائية وحمل  العراقية  �سا�سة قناة  االأول عر�س على  النهرين،  بني 
عنوان باب ال�سيخ، اأما العمل الثاين فقد عر�س على �سا�سة قناة الر�سيد 
الف�سائية وكان عنوانه بنت املعيدي . اأكد غالب ان م�ساركته يف عملني 
يف العام الواحد تعود اإىل وجود تباعد كبري جداً ما بني ال�سخ�سيتني، 
ف�ساًل عن اأن عر�سهما مت يف قناتني خمتلفتني . واأو�سح اأن �سخ�سية 
العقيد �ساهني كانت قا�سية جداً و�رضيرة، اإال اأن اجلمهور تعاطف معها 
اأدوار ال�رض يجذب اجلمهور قائالاإن �سخ�سية  لكون املمثل الذي يج�سد 
العقيد �ساهني يف م�سل�سل باب ال�سيخ الذي كتبه با�سل ال�سبيب واأخرجه 
املخرج االأردين اأمين نا�رض الدين هي �سخ�سية �رضيرة جداً وانتقامية 
اأكرث مما يتوقعه النا�س . لذلك فاإن هذه ال�سخ�سية غرقت يف ال�رض حتى 
كانت ت�سعر باالختناق، وعليه فاإن ربطة العنق التي كنت اأرتديها اأثناء 
تاأديتي هذه ال�سخ�سية كانت مفتوحة وال تعود اإىل و�سعها الطبيعي اإال 
يف حالة مقابلة امل�سوؤولني الكبار . وتابع ، اأنا عندما عدت اإىل الدراما 
العراقية يف العام 2006 �ساركت يف م�سل�سل واحد ويف العام املا�سي 
احلايل  العام  ويف  اجلنوب  وطائر  الذئب  وكر  هما  عملني  يف  �ساركت 
لكن  ال�سيخ،  باب  م�سل�سل  يف  بامل�ساركة  فقط  اأكتفي  اأن  يفرت�س  كان 
اجلهة املنتجة لهذا امل�سل�سل عر�ست علي امل�ساركة يف عمل اآخر لها هو 
بنت املعيدي من تاأليف عادل كاظم واإخراج املخرج العربي ب�سام �سعد، 
لذلك عندما اأطلعت على الن�س وجدت اأن ال�سخ�سية امل�سندة يل مغايرة 
اإنها �سخ�سية منك�رضة  اإذ  متامًا عن �سخ�سيتي يف م�سل�سل باب ال�سيخ 
غريبة  معادلة  فيها  وجدت  حيث  با�سا،  �سخ�سية  اأنها  رغم  ومهزومة 
بنت  من  كبرياً  عبئًا  يتحمل  لكنه  حادة  ونظرة  منت�سب  هو  اإذ  عجيبة 
املعيدي نف�سها، وعليه كانت موافقتي على امل�ساركة يف هذا امل�سل�سل، 
الأنه كما ذكرت يبتعد بعد ال�سماء عن االأر�س عن �سخ�سيتي يف م�سل�سل 
بل  الواحد،  العام  يف  عملني  يف  امل�ساركة  اأحبذ  ال  فاأنا   . ال�سيخ  باب 

اأف�سل امل�ساركة يف عمل واحد فقط طوال العام.

من التأريخ.. التعامل بالدنانير الفاطمية المصرية في عامي ٤٥٠ و٤٥١ هج في بغداد
بغداد ـ طارق حرب

بغداد ـ خاص 

عام  يف  ال�صاروخي  الق�صف  خلفه  ما  هذا   ، فقط  الركام 
كقطاع  واخلدمية  الع�صكرية  املن�صاآت  م�صتهدفا   ٢٠٠٣
اخذ  ذلك  اثر  وعلى  البحوث  مراكز  وبع�ض  الكهرباء 
وا�صدقائهم  اقاربهم  �صوب  الوقتية  بالهجرة  املواطنني 
وان  الع�صكرية  للمن�صاآت  جارة  تكن  مل  وقرى  مناطق  يف 
تنقطع  والتي  الفقرية  الكهربائية  اال�صالك  لبع�ض  احتوت 
مبجرد مرور عا�صفة ترابية او هطول امطار غزيرة جتعل 
امل�صتفيد يق�صي ايام احلر ال�صديد يف ف�صل ال�صيف وفقدان 
توهج املدفاأة الكهربائية يف ف�صل ال�صتاء فكان هذا و�صعهم 
نتيجة بط�ض عقلي م�صتبد ل�صخ�ض واحد ورعونة من عرب 
املحيطات وابان ذلك كان )�صيف( طالب يف املرحلة االخرية 
الذي  االمتحانات  موعد  ينتظر  االعدادية  الدرا�صة  من 
ا�صبح حينها يف �صقني فاأما كابو�ض ياأتي يف طريق �صياعه 
والتطور  التغيري  يرافق  كبري  حلم  واما  احلرب  الأو�صاع 
القادم وبني هذه وتلك حتققت االمتحانات النهائية لي�صرع 
بر�صم احالمه مرتقبا نتائج قد ترفع من �صاأنه ويف احدى 
من  توزع  كانت  التي  النتائج  توزيع  مبوعد  �صمع  االيام 
العا�صمة بغداد اىل باقي املحافظات كونه ي�صكن يف احدى 
املحافظات اجلنوبية فخرج من داره �صوب املديرية العامة 
للرتبية ال�صتالم النتيجة ولظروفه ال�صعبة قرر ان يق�صي 
م�صواره �صريا على االأقدام وهو ي�صمع برامج راديو �صوا 
االكرث  الراديو  هو  كان  حيث  ت�صادفه  التي  املحال  يف 
متابعة يف ذلك الوقت لتنوع ومواكبة براجمه ملا يدور يف 
عن  يتحدث  املذيع  �صمع  خطواته  يخطوا  وبينما  ال�صاحة 
البلد  التكنولوجيا اىل  قرب بناء ناطحات �صحاب ودخول 
الهند�صة ليكون  لتاأتي يف خميلته نتيجة تو�صله اىل كلية 
قرب  عن  املذيع  حتدث  اآخر  خرب  ويف  العمل  كادر  �صمن 
توزيع م�صتحقات النفط على كل فرد ليعي�ض املواطن مرتفا 
�صيف  جتاوز  ثم  و�صيارة  بيت  امتالك  فكرة  �صيف  لرتاود 
هذه املحال مع مغادرته الثري الراديو وعرب اجل�صر القريب 
الراديو  �صوت  فيه  عال  مطعم  لي�صادفه  املديرية  مبنى  من 
العراق  ان  املذيع  قال  حيث  العمال  �صراخ  ا�صوات  على 
ما  وتاأهيل  ثقافية  �صروح  ببناء  الغائبة  ثقافته  �صي�صتعيد 
روؤية  �صيف  ليتمنى  ق�صرا  املهجرين  املثقفني  وعودة  تبقى 
مهرجان ثقايف او �صينمائي �صنوي على االأقل يف حمافظته 
بعيدا عن ال�صعر ال�صعبي الذي ا�صبح ال يعرف العراقيون 
غريه يف هذه االيام ثم و�صل اىل بوابة املبنى حيث جتمع 
ويف  النتائج  اعالن  حلني  اي�صا  بالنقا�ض  فرافقهم  زمالئه 
عام ٢٠١٧ اخربنا احدهم ان �صيف يعمل موظف اداري يف 
وزارة ال�صباب والريا�صة بعد ان ح�صل على بكالوريو�ض 
يف علوم الكيمياء وي�صكن يف �صقة موؤجرة وال يوجد لديه 
�صوى �صوؤال واحد ال يفارقه وهو ما ا�صم املذيع الذي ذاع 

الن�صرة يف يوم ا�صتالم نتائج االعدادية ومن كان يعدها .

مبدعون
من العراق في خطوة جديدة.. من السجن المؤبد إلى الغرامة المالية لإلقامة غير الشرعية 

غالب جواد

ما اسم المذيع

بسام القزويني 

أقالم حرة

اياما  القا�سم،  حممد  ال�رضيع  املرور  خط  طريق  يعي�س   
�سعبة بعد مبا�رضة اجلهات ذات العالقة عمليات �سيانته 
كثافة  خلق  ما  اجلديد،  الدرا�سي  العام  بدء  مع  وادامته 
الرغم  على  وجم�رضاته،  تقاطعاته  يف  عالية  مروريه 
البديلة وتواجد  وال�سوارع  الطرق  �سل�سلة من  افتتاح  من 
رجال املرور بهدف تنظيم حركة ال�سري واملركبات، وهي 
اخلطوة التي عزتها امانة بغداد اىل وجود حتركات يف 

امل�ساند والركائز، مما ينذر باحتمالية انهيار اجل�سور.
تك�سي  �سائق  عاما(   44 حمادي  )جا�سم  املواطن 
امل�ستن�رضية  اجلامعة  يف  الطلبة  لنقل  خط  و�ساحب 
حتدث لـ "ال�سباح"، بعد ان ر�سمت مالمح احلرية والتعب 
غالبية  ي�سلكه  الذي  الطريق  هذا  ان  قائال:  وجهه  على 
معاناة  من  �سي�ساعف  �سباحا،  الر�سافة  جانب  �سكان 
املواطنني امللتزمني باوقات دوام كالكليات واملوظفني 
الذين ميرون من هناك، مطالبا بان تكون فرتات �سيانة 
وتاهيل الطرق خالل ايام العطل يف الكليات واملدار�س 
بدء  مع  تزامنا  املركبات  من  احلا�سل  الزخم  لتخفيف 
ان  واو�سح  واملدار�س.  الكليات  يف  الدرا�سي  العام 
طلنب  يوميا  اي�سالهن  بعملية  يقوم  اللواتي  الطالبات 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  ان يكون موعد مروره عليهن يف  منه 
يف  احلا�سل  للزخم  نتيجة  ال�سابعة  من  بدال  والربع 
ان  الكليات  ا�ساتذة  تقدير  عدم  عن  ف�سال  املنطقة، 
وال�سائق  الطالب  ارادة  عن  خارج  احلا�سل  التاأخري 
واال�ستاذ نف�سه. املوظف يف جامعة بغداد )احمد �ساكر( 
ف�ساأل خالل حديثه، ملاذا مل تبا�رض مالكات امانة بغداد 
ايام  يف  ال�رضيعة  للطرق  واالدامة  ال�سيانة  باعمال 
العطل او خالل العطلة الربيعية للطلبة ؟؟، منا�سدا امانة 
بغداد باهمية ان تنهي معاناة الطلبة خالل اق�رض فرتة 
ممكنة واال�رضاع باالعمال اخلدمية نتيجة للكثافة التي 
يف  الدولة  وزارات  غالبية  ان  ال�سيما  الطريق  ي�سهدها 
جانب الر�سافة وطريق حممد القا�سم يعد �رضيانا مهمًا 
�سكنة  من  كبري  عدد  ي�سلكه  العا�سمة،  من  اجلانب  لهذا 
مناطق الر�سافة كونه يربط مناطق عديدة ببع�سها وال 
ميكن اال�ستغناء عنه على الرغم من  الطرق البديلة التي 

افتتحت او هياأتها اجلهات املخت�سة

متى تنتهي االختناقات 
المرورية في الرصافة ؟

المواطن و المسؤول
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