
 
احل�سينية  والهيئات  واملواكب  ال�سعائر  ق�سم  رئي�ُس  اأعلن 
املقد�ستني  للعتبتني  التابع  الإ�سالمي  والعامل  العراق  يف 
اأّن  ال�سلمان،  نعمة  ريا�س  احلاج  والعبا�سية  احل�سينية 
عدد املواكب والهيئات احل�سينية امل�ساركة يف اإحياء اأيام 
عا�سوراء لهذه ال�سنة هو اكرث من )1500( األف وخم�سمائة 
، و�سمنهم مواكب عربية  موكب وهيئة ح�سينية كربالئية 
العام  لهذا  العا�سورائي  العزاء  مبو�سم  ا�سرتكت  واجنبية 

1439هـ .
)اللطم  العزاء  مواكب  بني  انق�سمت  "املواكب  واأ�ساف 
ما  ومنها  للزائرين  اخلدمات  لتقدمي  واأخرى  والزجنيل( 
حمافظة  من  وجميعها  واخلدمي(  )العزائي  الق�سمني  جمع 
باأهايل  تخت�س  حمرم  من  الأوىل  الع�رشة  لكون  كربالء؛ 
هذه املحافظة فقط ،كذلك كانت هناك م�ساركة ملواكب من 

البحرين ولبنان والكويت وايران والهند وباك�ستان ".
وبنّي ال�سلمان "ان هذا العدد هو فقط للمواكب امل�سجلة يف 
املقد�سة  كربالء  ملحافظة  الإدارية  احلدود  و�سمن  ق�سمنا 
بتقدمي  تقوم  م�سجلة  غري  املواكب  من  كبري  عدد  وهناك 
على  او  املحافظة  مركز  تخوم  على  للزائرين  اخلدمات 
الطرق املوؤدية اليها ف�سال عن ع�رشات املنازل التي فتحت 
واخيه  احل�سني  الإمام  زيارة  القا�سدين  للزائرين  اأبوابها 

ابي الف�سل العبا�س عليهما ال�سالم ".
يذكر ان ق�سم املواكب قام بتوثيق هذه املواكب ُم�سبقًا يف 
�سجالت ر�سمية وا�سدر لهم بطاقات تعريفية خا�سة كما مّت 
عقد جملٍة من الجتماعات التح�سريية التي �سبقت مو�سم 
اخلروج  اأجل  من  املواكب،  هذه  كفالء  مع  عا�سوراء  زيارة 
ومكانتها،  الزيارة  وقد�سية  يتالءم  ومبا  النتائج  باأف�سل 

والعمل على تذليل العقبات كافة
جا�سم  ن�سيف  كربالء  حمافظة  جمل�س  رئي�س  اأعلن  كما 
والنقل  واخلدمية  المنية  اخلطط  جناح  عن  اخلطابي 
اخلا�سة لزيارة العا�رش من حمرم املحرام ذكرى ا�ست�سهاد 
واأ�سار  ال�سالم.  عليهم  واأ�سحابه  بيته  واآل  احل�سني  الأمام 
"اجلورنال"  تلقت  العالمي  ملكتبه  بيان  يف  اخلطابي 
البلد  داخل  من  الزائرين  ماليني  م�ساركة  اىل  منه  ن�سخة 
ومن خارجه يف الزيارة" مقدما �سكره وامتنانه جلماهري 
خلدمة  كبريا  موكبا  بيوتهم  ا�سبحت  الذين  كربالء 
احل�سينية  والهيئات  املواكب  دور  الزائرين وكذلك ليخفى 
والمانتني العامتني للعتبتني احل�سينية والعبا�سية وكافة 
احلكومة  اع�ساء  وكافة  كربالء  حمافظ  واىل  منت�سبيها 
واخلدمية  المنية  الحتادية  الوزارات  وجميع  املحلية 
واخلدمية  المنية  املحافظة  دوائر  وكل  ومنت�سبيها 
اجلهود  كل  "عاليا  اخلطابي  وثمن  املحاور".  وم�سوؤويل 
املباركة  الزيارة  هذه  اجناح  اجل  من  تظافرت  التي 
ل�ستكمال  �ستبداأ  الن  من  "ال�ستعدادات  ان  على  "موؤكدا 
احل�سني  المام  اربعينية  لزيارة  واخلدمي  المني  اجلهد 

عليه ال�سالم". فيما اعلنت وزارة الداخلية عن جناح اخلطة 
فيما  حمرم،  من  الأوىل  الع�رشة  بالأيام  اخلا�سة  الأمنية 
اأ�ساد بت�سحيات منت�سبي الأجهزة الأمنية وتعاون الأمانة 
العامة للعتبتني احل�سينية والعبا�سية. وقال وزير الداخلية 
قا�سم العرجي يف بيان �سحايف اإطلعت عليه"اجلورنال"، 
الع�رشة  باليام  اخلا�سة  المنية  اخلطة  جناح  عن  "نعلن 
الوىل من حمرم احلرام والتي تكللت اليوم بعا�سوراء المام 
احل�سني عليه ال�سالم"، م�سيدا بـ"اأبنائه من ت�سكيالت وزارة 
ايثار  من  قدموه  وما  البالد  حمافظات  كافة  يف  الداخلية 
وت�سحية لي�ست بجديدة عليهم، واجلهود التي �ساندتهم من 
خمتلف القطعات المنية والع�سكرية". واثنى العرجي على 
"املواطنني وما اظهروه من ح�س امني ووطني عاٍل بحيث 

كانوا م�ساندين لعمل وزارة الداخلية عرب ابالغهم عن جميع 
احلالت امل�سبوهة"، مقدما "�سكره لالأمانة العامة للعتبتني 
احل�سينية والعبا�سية ول�سحاب املواكب احل�سينية وخطباء 
املنرب احل�سيني لقيامهم بادوارهم الوطنية واملتعاونة مع 

وزارة الداخلية كال ح�سب طبيعة عمله".
 وكانت العتبة احل�سينية اعلنت، الأحد، عن م�ساركة 4000 
عملية  لت�سهيل  حمرم  �سهر  من  العا�رش  زيارة  يف  متطوع 
تاأمني  الزائرين من مداخل حمافظة كربالء، موؤكداً  دخول 
املناطق املحيطة باملحافظة ملنع ت�سلل "الإرهابيني" اإىل 
اأحيوا،  املواطنني  من  اللف  مئات  اأن  اإىل  ي�سار  املدينة.  
اليوم الأحد، ذكرى ا�ست�سهاد الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( 

يف كربالء.

 
بغداد  من  عديدة  مناطق  يف  البنية  واجهات  وات�سحت 
جمال�س  وانت�رشت  والالفتات،  الرايات  ورفعت  بال�سواد، 
اأبو فهد  اإحياء لع�رشة حمرم ويوم عا�سوراء.  وقال  العزاء 
"نحيي  العامل  حي  منطقة  يف  ح�سيني  موكب  �ساحب 
13 يوما، ونن�سب اخليام  �سنويا ذكرى واقعة الطف ملدة 
ونقيم  العامة،  و�ساحاته  احلي  �سوارع  يف  وال�رشادق 
واخلطب  الدينية،  ال�سعار  فيها  تلقى  التي  املجال�س 
وامل�رشب  املاأكل  اعداد  عن  ف�سال  القراآن  فيها  ويتلى 
للزوار وامل�ساركني يف جمال�س العزاء". وقد ات�سعت خالل 
اقامة  وا�ساليب  طرق  وتنوعت  املا�سية  القليلة  ال�سنوات 
طقو�س ومرا�سم احياء ذكرى عا�سوراء، التي كانت ممنوعة 

 
اول  عن  لنا حما�رشة  كانت  بغداد  تراث  �سل�سلة   يف 
املعمل  وهو  بغداد  يف  احلديثة  لل�سناعات  معمل 
فتاح  عائلة  املعروفة  البغدادية  العائلة  اأ�س�سته  الذي 
نوري  ويعترب  بغداد  يف  الكاظمية  منطقة  يف  پا�سا 
ل�سنوات  بغداد  يف  الن�سيج  �سناعة  ملك  با�سا  فتاح 
بحيث متكنت هذه العائلة من ا�ستثمار مبلغ ١٢ الف 
وخم�سمائة دينار �سنة ١٩٢٦ اىل مبلغ يقارب الثالثة 
فتاح  نوري  وكان  اخلم�سينات  نهاية  دينار  ماليني 
وخا�سة  الفرتة  هذه  طيلة  املعمل  لهذا  مديرا  با�سا 
الوحيد  املجهز  يكون  ان  احلكومة  مع  ابرم  عندما 
العائلة  وهذه  ال�سوفية  باملالب�س  وال�رشطة  للجي�س 
باجلي�س  خدم  الذي  با�سا  فتاح  الوالد  من  املكونة 
فرق  لحدى  وقائدا  فريق  رتبة  اىل  وو�سل  العثماين 
من�سب  اىل  و�سل  �سليمان  واخوه  العثماين  احلي�س 
لالكادميية  وقائدا  الدفاع  لوزير  امليداين  امل�ساعد 
الع�سكرية وحتى نوري فتاح با�سا نف�سه �سابطا يف 
 ١٩١٦ �سنة  اىل   ١٩١٢ �سنة  من  العثماين  اجلي�س 
واحلكومة  للملك  التوجهات  من  العائلة  وا�ستفادت 
ال�سترياد  من  بدل  الوطنية  ال�سناعات  ت�سجيع  يف 
من اخلارج حتى ان امللك في�سل الول الذي كان بال 
دار �سكن يقول انه يف�سل روؤية بناء م�سنع على روؤية 
مبلغ  فتاح  نوري  اقرا�س  مت  حيث  ملكي  ق�رش  بناء 
اكرث من احدى ع�رش الف دينار وا�سهم نوري يف �رشكة 
الثانية  الوطنية  ال�سناعة  وهي  العراقية  ال�سمنت 
با�سا  فتاح  م�رشوع  وا�ستمر  با�سا  فتاح  م�سانع  بعد 
كم�سنع وحيد يف بغداد لنتاج املن�سوجات حتى �سنة 

حيث ا�س�ست الدولة �رشكة املن�سوجات ال�سوفية وكان 
معمل  لن�ساء  و�رشكاوؤه  يعقوب  مريزا  عزيز  بادر  قد 
للغزل والن�سيج يف منطقة الكرادة �سنة ١٩٢٣ باأموال 
املانية ولكن ل يعترب �سناعة وطنية لن راأ�سماله مل 
يكن وطنيا خال�سا ويف عام ١٩٢٦ اقدم نوري فتاح 
حديث  وطني  معمل  اول  تاأ�سي�س  على  ووالده  با�سا 
دخل يف تاريخ ال�سناعة يف بغداد والعراق وهو معمل 
فتاح با�سا للغزل والن�سيج الذي يبداأ ان �سالح ابراهيم 
�سهر فتاح با�سا كان يعمل مديرا ملعمل ن�سيج اجلي�س 
وقد  بغداد  العبخانة يف ر�سافة  العثماين يف منطقة 
�سدرت اليه الوامر عند ان�سحاب اجلي�س العثماين من 
بغداد �سنة ١٩١٧ بتفكيك املعمل وتدمريه غري انه مل 
يدمر املكائن وبعد ا�ستقرار الو�ساع يف بغداد توجه 
اىل نوري فتاح واقنعه بتاأ�سي�س م�رشوع وطني للغزل 
والن�سيج ولن فتاح با�سا عمل مديرا ملعمل العبخانة 
�سابقا ومت اختيار منطقة الكاظمية يف بغداد موقعا 
اليدوي  الن�سيج  معامل  اغلب  لتواجد  الوطني  للمعمل 
بال�سناعة  ال�سابقة  اخلربة  ذات  العاملة  واليدي 
توىل  حيث   ١٩٢٦ �سنة  املعمل  انتاج  وبداأ  ال�سوفية 
واملالية  والتجارية  الدارية  العمال  فتاح  نوري 
وتوىل �سالح ابراهيم الدارة الفنية ويف بدايته كان 
اليدوية  للم�ساغل  ويجهزها  ال�سويف  الغزل  ينتج 
املعدات  ا�ستكمال  مت  عامال   ٦٥ العاملني  عدد  وبلغ 
للمعمل حيث احتوى على ٤٠ نول م�ستوردا  الالزمة 
وجهاز  ح�سان   ٧٥ بخاري  وحمرك  برلندز  من 
الفنيون  وباإ�رشاف   ١٩٢٩ عام  ويف  الكهرباء  لتوليد 
البولنديون واكرث من ٣٠٠ عامال باإجرة من ٥٠ فل�سا 
اىل ٢٥٠ فل�سا وبالالعتماد على ال�سباط املتقاعدين 

والغزل  القم�سة  املعمل  انتج  فتاح  نوري  زمالء  من 
 ٤٥٠ بني  البطانية  قيمة  تراوحت  وقد  والبطانيات 
اي بحدود ثالثة دولرات كحد  فل�سا  اىل ٧٥٠  فل�سا 
البطانيات  هذه  يف�سلون  بغداد  اهل  وكان  اعلى 
املنتجات  ت�سدير  الجنبية حتى مت  البطانيات  على 
وحاز  العربي  واخلليج  و�سوريا  وم�رش  ايران  اىل 
القت�ساد  رجل  ان  حتى  �سهرته  وبلغت  جوائز  على 
امل�رشي طلعت حرب توىل زيارته �سنة ١٩٣٦ حتى 
ان دليل اململكة الر�سمي ل�سنة ١٩٣٦ اعتربه امنوذج 
ال�سعبي  الت�سجيع  هنالك  وكان  الوطنية  ال�سناعة 
ل�رشاء  العام  والراأي  ال�سحافة  وترحيب  واحلكومي 
منتجاته وكان امللك في�سل الول يدعمه وقرر جمل�س 
الوزراء �سنة ١٩٢٧ بالعفاء من ال�رشائب ملنتجاته 
 )  ١٤( رقم  ال�سناعة  ت�سجيع  بقانون  �سموله  ومت 
كالعفاء  الكثرية  المتيازات  حيث   ١٩٢٩ ل�سنة 
معه  املالية  وزارة  وتعاقدت  الكمركيه  الر�سوم  من 
الوزراء  فائدة مبوافقة جمل�س  بدون  قر�سا  ومنحته 
ال�سامي الربيطاين وا�سهم يف  بعد اعرتا�س املندوب 
حلج  جتارة  �رشكة  بتاأ�سي�س  وطني  حملج  تاأ�سي�س 
راأ�سمالها  يف  فتاح  نوري  وا�سهم  العراقية  القطان 
يف  فتاح  نوري  و�ساهم  الدارة  جمل�س  وع�سوية 
�رشكة  يف  وامل�ساهمني  الهلية  الدخان  �رشكة 
و�رشكة  النباتية  الزيوت  ا�ستخراج  و�رشكة  ال�سمنت 
التجارية ال�سناعية التي ت�ستورد ال�سيارات واملكائن 
وكان نوري فتاح مديرها املفو�س و�ساهم يف البنك 
التجاري العراقي وتوىل رئا�سة جمل�س ادارته وتوىل 
رئا�سة احتاد ال�سناعات العرقي للمكانة التي يحظى 

بها نوري فتاح پا�سا 

�ساعر عراقي ولد يف بغداد، وانتقلت عائلته من بعد ولدته 
اإىل حمافظة مي�سان جنوب العراق حيث عا�س طفولته هناك، 
اأم املعارك، و�ساعر القاد�سية، و�ساعر القرنني،  وُلقب ب�ساعر 

والنهر الثالث، واأمري ال�سعراء العرب، واملتنبي الأخري.
عام  حاليا(  الرتبية  )كلية  العالية  املعلمني  دار  من  تخرج 
الثانوية  املدار�س  يف  العربية  للغة  مدر�سًا  وعمل  1952م، 
يف  و�سارك  اأولد،  وثالثة  ابنة  وله  طبيبة،  زوجته  وكانت 
يوم  �سباح  وتويف  العراقي.  ال�سعري  املربد  جل�سات  معظم 
8 ت�رشين الثاين/نوفمرب 2015 عن عمر ناهز 85 عاما يف 

باري�س.
معهد  يف  للعميد  ومعاونًا  العربية،  اللغة  ملادة  مدر�سًا  عمل 

الفنون اجلميلة يف بغداد.
والتعليم  الرتبية  وزارة  من  خدماته  نقلت   1970 عام  ويف 
لتحرير  �سكرترياً  فيها  فعمل  والإعالم،  الثقافة  وزارة  اإىل 
مديراً  ثم  املجلة.  يف  للتحرير  رئي�سًا  وبعدها  الأقالم،  جملة 
للمركز الفولكلوري العراقي، ثم اأ�سبح مديراً ملعهد الدرا�سات 
عام  مديراً  ثم  العرب،  الوثائقيني  ملعهد  فعميداً  النغمية، 
ثقافة  لدار  العام  املدير  كان  ثم  العراقية،  الوطنية  املكتبة 

الطفال، ثم م�ست�ساراً لوزير الثقافة والإعالم.
ال�سابئية  الديانة  الواحد  عبد  الرزاق  عبد  ال�ساعر  يعتنق 
املقد�س  الكتاب  العربية  اللغة  اإىل  اأعد  الذي  وهو  املندائية 
الرابع  العدد  يف  وكتب  ربا.  كنز  املندائي  ال�سابئي  للدين 
منمجلة �رشوح ال�سورية بحثًا مطوًل عن هذه الديانة اإذ �رشح 
هذه  اأ�سا�سيات  تعترب  التي  الالهوتية  واجلواهر  اأ�سولها  فيِه 
الديانة، وتاريخها. كما �رشح يف البحث العقائد التي ي�ستند 
عليها هذا الدين : كالعقيدة يف اهلل، والعقيدة يف الروحانيات 
والعقيدة يف النبوة واأخرياً العقيدة يف املوت واحلياة الأخرى 
للطائفة  التعارف  نادي  موؤ�س�سي  اأحد  وهو  والنار.  واجلنة 

املنادئية يف بداية ال�سبعينيات.
العراقية  والإعالم  الثقافة  وزارة  يف  مرموقة  منا�سب  �سغل 
الفنون  اأقالم ومعاون عميد معهد  وكان رئي�س حترير جملة 
اجلميلة واملدير العام للمكتبة الوطنية العراقية واملدير العام 
لدار ثقافة الطفال و عميد معهد الدرا�سات النغمية وم�ست�سار 
وزير الثقافة والإعالم. ولقد كتب عنه موؤخرا الباحث �سباح 

جنم عبد اهلل ر�سالة ماج�ستري يف مدينة عمان.

أكثر من 1500 موكب من مختلف الجنسيات شارك في زيارة عاشوراء
بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ طارق حرب

احلدث  وهي  عا�شوراء،  اأيام  هذه  اأن  مبنا�شبة 
الدرامي املركزي يف العقيدة والعاطفة ال�شيعية.

املعلومات  اأجمع  كنت  ما  اأثناء  �شنوات،  من  اأتذكر 
كان  بغداد"  يف  "فرانك�شتاين  بروايتي  اخلا�شة 
مع  �شلوم  �شعد  الباحث  ال�شديق  رفقة  لقاء  عندي 

رجال دين يف كني�شة الآباء الدومنيكان ببغداد.
اأبونا  هو  �شاب،  دين  املوجودين رجل  بني  من  كان   
ثقافته  و�شعة  بذكائه  اعجابي  اأثار  ججي.  اأمري 
درجة  نال  قد  كان  اأنه  يل  ك�شف  ثم  �شّنه،  �شغر  رغم 
املاج�شتري يف فرن�شا موؤخرًا، بدرجة المتياز، وطلب 
اىل  العودة  وعدم  فرن�شا  يف  البقاء  اأ�شاتذته  منه 
اأ�شر على  لكنه  فيه من ظروف معروفة.  العراق مبا 
العودة والعمل على خدمة اأع�شاء كني�شته يف بغداد.
بني  ما  مقارنة  فهي  مثريًا،  ر�شالته  مو�شوع  كان   
امل�شيحية" وال�شيدة  "يف  العذراء  ال�شيدة  �شخ�شية 

الزهراء "يف العقيدة ال�شيعية".
امل�شيحية  بني  ما  املقارنات  تلك  حوارنا  من  اأتذكر   .
مقارنة  له  ذكرت  ثم  التعبري.  جاز  اإن  و"ال�شيعية" 
ولدة  كانت  عا�شوراء  واقعة  اأن  اأعتقد  فاأنا  معينة؛ 
جذرية  ولدة  ولكنها  ال�شالمية،  للعقيدة  جديدة 
جرى  مبا  اأ�شبه  والأمر  جديد.  دين  ولدة  ت�شبه 

للم�شيحية مع اليهودية.
واجتماعيًا  �شيا�شيًا  قائمًا،  كيانًا  كانت  اليهودية 
اخفق  الكيان،  هذا  على  امل�شيح  وخروج  وعقائديًا، 

واجه�ض يف مهده، ومت قتل الداعي.
احل�شني  مع  ح�شل  الذي  امل�شار  متامًا  ي�شبه  هذا   
وعقائديًا  واجتماعيًا  �شيا�شيًا  القائم  ال�شالم  وكيان 

يف حلظته.
 �شارت مملكة امل�شيح التي دعا لقامتها يف ال�شماء، 
و�شارت مملكة احل�شني يف �شماء جتريدية؛ الأخالق 
على  ماديًا  كيانًا  ولي�شت  النبيلة،  والأهداف  والقيم 

الأر�ض.
قوة  اأو  قوتهم  �شعريون.  اأبطال  امل�شيح واحل�شني   .

الرمزية ال�شعرية يف اإخفاق امل�شروع على الأر�ض.
مل�شاريع  م�شّغلة  طاقة  اىل  حتّول  الذي  الخفاق  هذا 
ما  يوم  يف  تكون  لن  ولكنها  عديدة،  لحقة  اأر�شية 
مطابقة ب�شكل تام مل�شروع البطل ال�شعري. لأن متام 
الأمر على الر�ض ي�شلب كل الطاقة ال�شعرية ويدخل 

الأمر يف البتذال.
.

مبدعون
من العراق تأريخ معمل فتاح باشا.. أول معمل للصناعات الحديثة في بغداد

عبد الرزاق عبد الواحد 

ذكرى عاشوراء 

بقلم / أحمد سعداوي

أقالم حرة

بب�سماتها  القت   والجتماعية  ال�سيا�سية  عوا�سف   
على الن�سب اأي�سا يف �سكل مل�سقات دينية و�سيا�سية 
نواب  ووجد  احل�ساري،  املعلم  �سدر  على  جثمت 
اإعالنيا  لوحا  جداريته  يف  واأحزاب  و�سيا�سيون 
ل�ستعرا�س �سورهم و�سعاراتهم، وقبل ذلك ويف زمن 
و�سعارات  القائد  �سورة  كانت  ح�سني،  �سدام  نظام 
ان  كما  اأركانه.   بع�س  عن  ال�سم�س  حتجب  البعث 
 ،2003 منذ  منه  مقربة  على  وقعت  التي  النفجارات 
يف  اهتزازات  من  اأحدثته  "ملا  نالت،  ما  منه  نالت 
قواعده"، وفق املهند�س املعماري حممد املو�سى الذي 
قال لـ"نقا�س" اإن "اخل�سية على املوقع تاأتي بالدرجة 

الأوىل من تاأثريات التقادم".
1959 بت�سميم الفنان   الن�سب الذي مت ت�سييده عام 
عملية  ي�سهد  مل  اإيطالية،  �رشكة  وتنفيذ  �سليم  جواد 
هي  يحدث  ما  وكل  احلني  ذلك  منذ  �ساملة  �سيانة 
غري  عمال  اأيدي  على  جتري  روتينية  ترميم  عمليات 
مهنيني.  يقول مو�سى انه ب�سبب املركبات التي تنبعث 
الفحم  من  �سوداء  نقطًا  ت�ستقّر  العوادم  غازات  منها 
اأكواما  الرتابية  العوا�سف  ترتك  فيما  واجهته،  على 
املعنية  اجلهات  تتحرك  ان  دون  من  عليه  الغبار  من 
"ميكنك  وي�سيف:  ودوري".   مُمنهج  ب�سكل  لإدامته 
مراقبة عمليات الغ�سيل له بتقنية متخّلفة وغري علمية، 
الذي  المر  الإطفاء،  �سيارات  من  املياه  خراطيم  عرب 
يوؤدي اىل تعرية م�رشة بالن�سب، تعّجل يف اندثاره".   
الزهرة  اأمانة بغداد حكيم عبد  اإعالم  وبالتحدث مدير 
مع  بالتعاون  فنية  جلنة  �سّكلت  "الأمانة  اأن  قال 
موؤ�س�سة مكية وت�سم جمموعة من اخلرباء واملهند�سني 
احلرية ومعامل  اإدامة ن�سب  لغر�س  اإيطالية  و�رشكات 
الآن  تعكف  "الأمانة  اأن  ويوؤكد  بغداد".  يف  اأخرى 
ومعاجلة  الن�سب  ل�سيانة  الكايف  التمويل  توفري  على 
الكونكريتية  القطع  ذلك  ي�سمل  و�سوف  فيه،  الأ�رشار 
اىل  اإ�سافة  عاما  خم�سني  من  اكرث  منذ  �ُسّيدت  التي 
جم�سماته املعلقة على جدرانه". ومهما اختلفت الآراء 
يف تقييم حالة الن�سب، ومهما طال احلديث واأ�سبح ذا 
�سجون، فان امُلّتفق عليه بني نا�سطني ونواب وفنيني، 
ب�ساحة  يرتبط  وطنيا  رمزا  بات  احلرية  ن�سب  ان 
التحرير، وبالباب ال�رشقي يف بغداد، وان هناك حاجة 

لتعزيز رمزيته كونه حمفال �سيا�سيا.

من ينصف نصب الحرية؟ 

المواطن و المسؤول
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