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وتــشــيـر ـيــة الــثــانـيــة احلــرب الــعــا
ــصــادر الــتــاريــخــيــة ان في عــهـده ا
ـــدنـــيـــ نـــشـب صـــراع قـــوي بـــ ا
والـعسكـري فكان هـناك تيـار النفوذ
الــبـــريــطــاني وتــيـــار وطــني يــنــادي
لك غـازي! كـما انه يـقـوده ا بـالـتـحرر
سـانـد أنـقالب بـكـر صـدقـي وهـو يـعد
وهو اول انـقالب عسكـري في العراق
مـن ع رشـيـد عـالي الـكـيالني بـاشا
وكـان يـنادي ـلـكي رئـيـسـا لـلديـوان ا
ودعــا الى ضم بــالـــوحــدة الــعــربــيــة
الــــكــــويـت لــــلــــعــــــــــــراق " ومن اهم
اجنــازاته اسس اذاعـة خـاصـة به في
يــعـد بــرامج بــنــفـسه قــصــر الـزهــور
ويــحـرض الـشـعب الــعـربي لـلـوقـوف
الـى جـانب فــلــسـطــ ضــد االحـتالل
الــبـريـطــاني وتـعــاون مع الـشــــــــيخ
عـزالدين الـقسام ومـفتي الـقدس ام

احلسيني.
ـواقف والـدعوات الـيـست مـثل هذه ا
كـفيـلة بـأن تدبـر له مؤامـرة التـخلص
لك مـنه خـاصـة بـعـد اخـتـفـاء خـادم ا

غازي ومرافقه .
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ـتـواضع عـلى صور احـتـوى الـبيت ا
شـخصية وكنت اتمنى ان ارى بعض
الـصور للـملك غازي غيـر متداولة في
االسواق مثال صوره وهو يفتتح عام
االذاعــة الـعـراقـيـة او صـورته 1936
وهـو يفتتح مطار البصرة عام 1938
او افــتــتـاح ســدة الــكـوت 1939 كــان
بـودي ان ارى وثـائق مـهـمـة فـي عـهد
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ـأمـون لـلـتـرجـمـة والـنـشـر في شـهــدت دار ا
وزارة الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثـار نـدوتـ
حـواريـتـ احـداهـمـا عن اشـكـالـيـة اخـتـيار
ناسب عند الترجمة والثانية عن ـكافىء ا ا
الــشـــكل الــتــصــمــيــمـي ومــجــاالت إنــتــاجه

الوظيفي واإلبداعي. 
وحتــدثت الــبـاحــثــة سـوسن صــالح ســريـة
ــدرســة في اجلــامـعــة الــعــراقـيــة - كــلــيـة ا
ــوســـومــة الـــتــربـــيـــة في مــحـــاضـــرتــهـــا ا
ـتـرجم  ) بـ(الـعـوامل الـداخـلـة في قـرارات ا
ـكـافئ ــؤثـرة في اخــتـيــار ا عن  الــعـوامل ا
ـنـاسب لـلـتـرجـمة كـمـا تـنـاولت مـوضـوعة ا

األمانة في حتليل الترجمة .
واوضحت  الباحثة ان (هناك عوامل عديدة
ناسب ترجم للـمكافئ ا  تـؤثر في اختيـار ا
لـلمـفردة في الـلغـة التي يـترجـم إليـها مـنها
عـوامل لغـوية وسـياسـية وأخالقـية وديـنية
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ــلك غـازي وهـو الـذي الـغى الـتـداول ا
بــعـمـلـة الـروبـيــة الـهـنـديـة عـام 1934
واسـتـعـمـال الـنـقـــــــود الـعـراقـيـة بدال
عـنـهـا والـتـي صـدرت عام 1932 وهـو
من قــام بــتــأسـيـس مـصــلــــــــحــة نـقل

الركاب 1938. 
 الـبـيت والبـستـان  ال يتـجاوز 8 دو
كـان اهتـمامـاً من قبل كـان يـستـحق ا
االثـار وهـيـئـة الـسـيـــــــــاحـة عـلـمـا ان
ـكــان الـتـاريــخي (الـقــصـر) كـاد هــذا ا
يـضـيع ألنه اصبح لـفتـرة ما (مـدرسة)
و(مــركـزاً صـحي) و2009 كــان يـوجـد
اقـتراح ألسـثمـاًاره كمـدينـة العـاب!كان
ــكن االنـفـاق ألعــادة تـأهـيل هـــــــــذا
ــبــلغ ــكـــان وجــعل الــدخــول الـــيه  ا
رمـزي لـغرض تـمويل عـمـليـات تطـوير
ـرفق الــسـيــاحي والـتــاريـخي . هــذا ا
ـكان لـكن مع كل هـذه الــــــــنواقص فـا
جـــمـــيل ويـــســـتـــحق عـــنـــاء الـــســـفــر
كـمـا لـفـــــــــت نـظـرنـا في هـذا لــرؤيـته
ــلك ـــوقــــــــع الـــتــاريـــخي (قــصـــر ا ا
ـوقع االثـري(فـنـر) غــازي) وكـذلك في ا
ــوقـــــــعــ لم الــعــامــلــ في هــذين ا
يــطـالـبـوا بــأي اكـرامـيــة او بـخـشـيش
وهـذه تـعـبر عـن عزة الـنـفس  وكـانوا
لــطــفــاء ومـتــعــاونــ يـجــيــبــون عـلى
اســئـلـتــنـا من دون تـذمــر وهـذه مـيـزة
ـحــافـظـة لــلـعــامـلــ في الـســيـاحــة 
الــديـوانـيــة عـلى عـكــــــــس مـا كـــــــنـا
نــــعـــرفه عـن الـــعــــامـــلـــ فـي مـــجـــال
الـسـياحـة في الدول الـعــــــــربيـة التي

قمنا بزيارتها!  
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وفـكـرية وتـشـمل عـوامل البـيـئة احلـضـارية
والــثـقـافـيــة واالجـتـمــاعـيـة وديـنــيـة وحـتى
ـــوضــة وكــذلك طـــابع الــعـــصــر وعــوامل ا
ـادية إلنتاج تـكنولـوجية متـمثلة بـالقاعدة ا
ـواد وتقنـيات التـصميم ذات الـشكل مـنها ا
تغـير نظرا لتطـويرها عبر الزمان الـتأثير ا

كان). وا
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وحـفـلـت احملـاضـرتـان الـلـتـان اقـيـمـتـا عـلى
ــرحــوم االعالمي طــارق الــعــبــيـدي قــاعــة ا
ـثمـرة وادارهـما ـداخالت ا بـالـنـقاشـات  وا
مـديـر قـسم الـتـرجـمـة الـتـحـريـريـة فـي الدار

سعد جواد عوض.
ـأمـون لــلـتـرجـمــة والـنـشـر في أقــامت دار ا
وزارة الـثقـافة والـسياحـة واآلثار مـحاضرة
عن مــصـادر الـشـكل الـتـصـمـيـمي ومـجـاالت
إنـتـاجه الـوظـيـفي واإلبداعي حـاضـر فـيـها

الدكتور  

ـصمم الـشـكل التـصمـيـمي كامـنـة في عقل ا
ــنــتــجــات إي في مـــكــنــونه وهي أشـــكــال 
ـــألـــوف في تـــصـــمـــيـــمــــيـــة خـــارجـــة عن ا
الــطـبـيــعـة) مـشــيـرا الى ان (إبــداع الـشـكل
ــتـنــوعـة ومــنـهـا يــعـتــمـد عــلى الـوظــائف ا

الرمزية والنفسية واالجتماعية). 
ـــعــطــيــات وتـــابع إن (الــشــكل يـــكــمن في ا
الـبـيـئـيـة والـقيم االجـتـمـاعـيـة وهـو يـلد من
خالل احلــدس الـعـقــلي الـداخـلي لــلـمـصـمم
ويـرسم انطالقـا من مشـاعر ذاتيـة) مضـيفا
كن ان ـسـبقـة لـلـمـصـمم  ان(الـتـصـورات ا
حتـيل تـلك األشـكـال إلى تـكويـنـات إبـداعـية

فينتج الشكل من العقل ). 
ـبـدعون في وأكـد فـؤاد (ضـرورة ان يـنـتج ا
كل زمـان أفـكـارا عـبـر أعـمـالـهم تـنـسـجم مع
مـتطـلبات الـعصر وحـيويته) مـنوها الى إن
(الــشـكل الـتــصـمـيــمي يـتــأثـر بـالــعـديـد من
احملـددات مـنهـا االقـتصـادية واالجـتـماعـية

وطـرائق اإلنتـاج واألعراف والـتقـاليـد وهو
واحلـــالـــة هــذه يـــعـــد انـــعــكـــاســـا لــلـــواقع
االجـتـماعي واالقـتـصادي والـعامـل الثـقافي

وما يحمله من تطورات ذهنية).
ورأى بــأن (الـتـصــمـيم هـوعــبـارة عن نـتـاج
فـكري بـ أفراد وجـماعـات يظـهر من خالل
اخلـبـرة الـطويـلـة من االحـتكـاك بـاجملـتمع)
مـوضحا ان (مصـادر الشكل منـها ما ينسب
ــراحل إلـى نــظــريــات تــقــوم عــلى دراســة ا
األولـيـة وتــعـتـمـد عـلى الـقـوى الـذهـنـيـة في
ذات الـتـصـمـيم آو خـارجه  لـيـولـد  الـشـكل
الـتصـميمي في خـمسة اجتـاهات باالعـتماد
عــلى الـوظـيـفــة بـخـيـال إبـداعـي الـظـرفـيـة
لـلعصـر الظروف االقتـصادية واالجتـماعية
الـسـائدة ويـشتق من مـبـاد خالـدة تسـمو
فـوق االعتبارات احلضارية والبيئية) الفتًا
ؤثرة الى ان (هـناك مجموعـة من العوامل ا
األخـرى مــنـهـا عـوامل خـارجـيـة وإنـسـانـيـة

احلـراس ولـم نعـثـر عـلى
مـكـان يـسـتـخـدم كـمـطبخ!
الــــــســــــطح يــــــطل عــــــلى
الــبـســتـان ونـهــر الـفـرات
لــــكن ونــــحن نـــقـف عـــلى
الـسطح العالي كأن قدمنا
تــــــغــــــوص فـي الــــــطـــــ
وشـــــعــــرنـــــا بــــنـــــوع من

اخلوف ان نسقط منه!
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مــــــــــــــــــــــا
حــصـلـنـا
عــلـيه من
زيــــــــــارة
بـــــــــــــيـت
ـــــــــــلـك ا
غـــــــــازي
هــــــــــــــــو
استذكار
لك الـذي ولد  في مكة ودرس لـسيرة ا
فـي انـكــلــتــر ســنــتـ (1929 -1927)
لك وتـخرج في الـكلـية الـعسـكريـة  فا
ـــتــنـــوعـــة ورؤيــته ــواقـــفه ا غـــازي 
ـانــيـا وحـبه لــلـعالقـة مـع انـكـلــتـرا وا
ـارسـتـهـا مـثل لــبـعض لـلـهـوايــات و
الــصـيــد وسـيـاقــة الـســيـارات وركـوب
اخلـيل والطريقة التي توفى فيها كلها
لك غازي تـثيـر اجلدل لـغايـة اليـوم  ا
مـن مــوالــيــد 1912 فـي مــكــة  تــزوج
ــلك فــيــصل ورزق بــولـــد واحــد هــو ا
الـثـاني عام 1935 ولـم تسـتمـر حـياته
اكثر من  27 سـنة حيث توفى بحادثة
اصــطـدام سـيـارته بـعــمـود الـكـهـربـاء!
ســنـة  1939بــعــد ان تـوج مــلـكــا عـام
ـاذا  اعـتقـد بـأن ملك 1933  وال اعـلم 
لوك وانه قد غـازي يختلف عن بـاقي ا
تـعـرض الى حادثـة مـدبرة! هل بـسبب
بـعض مواقـفه الـسياسـية?  مـثال هو "
نـاهض الـنـفـوذ الـبـريـطـانـي واعـتـبره
عـقبـة لبـناء الـعراق وحـمله مـسؤولـية
نـهب ثروات الـبلـد النـفطـية واالثـارية
كـما ابـدى تقربـا مع حكـومة هتـلر قبل

وتــاريـخـيــة وجـغـرافـيــة وثـقـافــيـة وعـوامل
أخــرى) مـنـوهـةً إلى إن (الـعــوامل الـلـغـويـة
تـرجم الذي عـليه عـادة ما تـقع على عـاتق ا

ان يحدد الهدف). 
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ــــتــــرجم ان يــــأخــــذ وتــــابــــعـت إن (عــــلى ا
بـاحلـسـبان مـسـتوى الـتـلـقي وان يسـتـخدم
ـتلـقي ـتـوافـقـة مع ثـقـافـة ا ـصـطـلـحـات ا ا
والــبـلـد الـذي يـعـيـش فـيه) مـشـيـرة الى أن
(الـترجمة ينبغي اال تقتصر على نقل النص
من لــغــة ألخــرى نــقال مــيــكــانــيــكـيًــا). وفي
ي ســنـد مــحــاضــرة اخــرى حتــدث االكــاد
فـــؤاد عن مــصـــادر الــشـــكل الــتـــصــمـــيــمي

ومجاالت إنتاجه الوظيفي واإلبداعي.
واوضح الـباحث بـأن (هنـاك نظـريات ركزت
عـلى مبـدأ مصـادر الشـكل التـصمـيمي التي
تـقع فـي مـحيـطـه ومـسـتـمدة مـن الـطـبـيـعة
وهــنـاك نــظـريـات أخــرى تـرى بــأن مـصـادر

أربيل
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شـهدت مـديرية اتـصاالت ومـعلومـاتية
واسـط زيــادة فـي تــســـويق اخلـــطــوط
ــنــاطق الــهـــاتــفــيـــة الــضــوئــيـــة في ا
ـشمولة بخدمة الكابل الضوئي وهي ا
حـي الــزهـــراء واخلــاجـــيـــة وجــزء من
مـنــطـقـة الـكـفـاءات وحي الـرفـيع وحي
احلـــســ بــالــتــعـــاون مع شــركــة افق

ـــشـــغـــلــة الـــســـمـــاء وهي الـــشــركـــة ا
ــسـوقــة خلـدمـات الــشـبــكـة الــنـفـاذ وا
الـضـوئي حـيث بـلغ اجـمـالي اخلـطوط
ـواطـن الى 1641 خط ـبـاعـة الى ا ا
ضــــــــــوئـي مـن اصـل 5000 خـط وهـي
الـسـعـة الـكـلـية لـلـمـشـروع. وقـال بـيان
ــديــريــة تـــلــقــته (الــزمـــان) امس ان (ا
تـــواصل مــســـاعــيـــهــا  من اجـل نــشــر
ــشــروع بــشــكل اوسع خــدمــات هــذا ا
ـا يـلـبي حـاجـة وبـافــضل مـسـتـوى و
الكـات الفـنية ـواطن). واضاف ان (ا ا
اجنـــزت في مـــركـــز صـــيـــانـــة الــكـــابل
ـشاريع الـضـوئي بالـتـعاون مع قـسم ا
وهــمـا من تـشـكـيالت الــشـركـة الـعـامـة
ـعـلـومــاتـيـة اعـمـال مـد لالتــصـاالت وا
كـابل ضوئي عـلى امتداد قـناة اجليش
ــســافـة  18كــيــلـومــتـرا ابــتـداء من و
سـاحـة مـيـسـلون بـبـغـداد حـتى سـاحة
ــدائن ضــمن احلـمــلــة الـتي اجــراهـا ا
ـركز لصيانة الكابل الضوئي للمسار ا
اجلـنـوبي بـاجتاه الـكـوت بسـبب كـثرة
ا الـقـطوعـات احلاصـلة عـلى الكـابل 
ـشـروع ومـد يـسـبب خـسـارة بـكـفـاءة ا
مـــقــاطع جـــديــدة مـن الــكـــابل بــدال من

ـتضررة وتهدف  احلملة الى حتس ا
ـــــــــشـــــــــاريـع الـــــــــتــــــــــراسل عـــــــــمـل ا
الـــــوطــــــني).ووصـل وزيـــــر اإلعـــــمـــــار
واألسـكان بـنك ريـكاني الى محـافظة
ديــالى  وكــان فـي اسـتــقــبــاله مــحــافظ
ديـالى مـثـنى الـتمـيـمي ومـسـؤول في

احملافظة . 
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وقــال مــديــر اعالم ادارة ديــالـى يــاسـر
بـدر لـ (الزمان)امس إن  (وزير االسكان
واالعــمــار بـنــكـ ريــكــاني زار مـديــنـة
بـعـقـوبـة  مـركـز مـحـافـظـة ديـالى وعـقد
لقاءات موسعة مع محافظ ديالى مثنى
ـرتبـطة الـتـميـمي ومسـؤولي الـدوائر ا
بـالـوزارة لالطالع على حتـديات الـعمل
وســـبل جتــاوزهــا). وأضــاف بــدر  أن
(الــوزيــر وافق عــلـى احــيــاء ســلــســلـة
مـشاريع ستراتيجية في ديالى ابرزها
اجملـــمــعـــات الـــســكـــنــيـــة في مـــنــاطق
اخلـــالص والــغــالـــبــيــة والـــكــاطــون  
بــاإلضــافــة الى مــشــاريع اخــرى تــقـدر

قيمتها بأكثر من  100مليار دينار). 
وأشـــار بــــدر   الى أن  (الـــوزيـــر قـــرر
تـشـكـيل جلـنـة تـنـسـيـقـيـة بـ الـوزارة

وحـــــكـــــومـــــة ديـــــالـى من اجـل حل كل
الــعــراقــيل والــعــمل عــلى دفـع عــجــلـة
الـبناء واالعـمار لألمام).واجنزت ادارة
مـدرسـة االوزارعي االبتـدائـية الـواقـعة
ـحـافـظـة ديـالى في قــضـاء بـعـقـوبـة  
الكـات حــمـلـتـهـا الـتـطــوعـيـة وبـدعم ا
ـزدوجة ـدارس ا الـتـعـليـمـية إلدارات ا

معها وتبرعات اولياء االمور .  
وقـال مـديـر اعالم تـربـيـة ديـالـى سـنان
الــربــيــعي لــ (الــزمـان)امس ان  (ادارة
مــدرســة االوزاعي االبـتــدائـيــة اجنـزت
بـناء ثالث صـفوف دراسـية جـديدة من
اجل اسـتـيـعـاب االعـداد الـكـــــثـيرة من
الــتالمـــــــيــذ ومـعــاجلـــــــة مـشـــــــكــلـة
الــــــزخم احلـــــاصـل في الــــــصـــــفـــــوف

الدراسية).  
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واضـاف الـربـيـعي ان (احلـمـلـة  كانت
مــتــمــيـزة والــتي تــدل عــلى شــعـورهم
ـهـنتـهم ـسـؤولـيـة وحـبـهم  الـعـالي بـا
وألبـــنـــاء احملـــافــظـــة مـــؤكـــدا ان هــذا
االجنـاز يضاف الى سـلسلة االجنازات
الكـات الـتـربـويـة في الـتـي حـقـقـتـهـا ا
احملـافظة ضـمن حملـة مدرستـنا بيـتنا

وتـفعـيل مبـدأ الشراكـة اجملتـمعـية ب
ــؤســســة الــتــربــويــة واولــيــاء امـور ا

التالميذ والطلبة) . 
ومـن جـانب آخــر اعــلـنـت مـديــر دائـرة
هجـرين في محافظة ديالى الـهجرة وا

ابـتـهـال الدايـني  لــ ( الـزمان) انه (
شـمـول 750 عـائـلـة نـازحـة الـى قـضاء
سجل لدى دائرة هجرة بعقوبة من ا
سـاعدات االنـسـانيـة الواردة ديـالى بـا
ـهـجرين اضـافة مـن وزارة الهـجرة وا
الـى شـمـول 500 عــائـله نـازحه عـائـدة
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ـدارس ي بــشــأن االطــفــال في أحــدى ا  االنــتـهــاء من بــحث طــبي أكــاد
ـعـلـومـات من شـرائط مـصـورة عـبـر كـامـيرات األمـريـكـيـة  ولـقـد ثـبـتت كل ا
مـراقبة بالصوت والصورة وجهت على األطفال في صفوفهم  وهكذا انتهى
الـبحث بـزمن قيـاسي وبتـكالـيف بخـسة ال قـيمـة لهـا بتـاتا وعوجلـت  مشـكلة

عويصة . 
وجودة في كثير من الدول كلفـة وا يا لـلحسرة هذه التـقنية البسيـطة وغير ا
مـنذ أكثر من ثالثة عـقود على أقل تقـدير  ما يزال الـكثيرون عنـدنا ب غير
مـعـتـرف بـهـا وغـيـر عالـم بـهـا وكـأنهـم يـعـيشـون فـي كـوكب أخـر غـيـر الـكرة

األرضية. 
مـا أكـثـر احلـوادث الـتي  الـكـشف عــنـهـا عـبـر كـامـيـرات مـراقـبـة صـغـيـرة
ـبـنـى أو هـذا الــــــــبــيت  حـوادث  الــقـبــــــــض عـلى مـوجــودة في ذاك ا
مـرتــكــبــيـهــا بــوقت قــصـــــــــيــرة ومن دون أي جــهــد  حـتـى أن أغـلــــــــب
سـيارات الشرطة باتت اآلن تـضعها بل أن افراد الشـرطة أنفســـــــــهم بات
بـاإلمكـان الصـاق كـاميـرا صـغــــــــيـر في منـتـصف مالبسـهم لـتســــــــجيل
أدق الــــــــتفاصيل واألحـداث  فتقنـية الكامـيرات ذات الدقة الـعـــــــالية في
تـطــور مــذهل حــتى أنـهــا بــاتــــــــت تـكــشف الــوجــــــــــــوه في الـــــــــظالم
احلـالك إلنـهـا مـزودة بـإنـارة ضـــــــــوئـيـة خافـتـة تـكـــــــــشف مالمح الـوجه

على مدى بعيد . 
أن األمن اآلن ال يـعتـمد عـلى الـقوة الـضاربـة واألسلـحة فـقط هذه األمـر كان
فـي الــســـابق أمـــر صـــحــيـح ال نــقـــاش وال خالف عـــلـــيه  أمـــا اآلن فـــعــلى
ـة ــتــطـــــــــــورة وســرعــة الـكــشف عــلى اجلـــــــــــر الــتــكــــــــــنـولــوجــيـا ا
والـــــفاعل  لهذا جند دول كثيرة ال يـتجرأ أحد على  فعل أي فعل إجرامي
ــثـال ألنه سـوف يـتم إصــطـيـاده  وأيـضــــــــــا مع كـالـسـرقــة عـلى سـبـيل ا
ة بـأن ينــــــــكر رتـكـــــــــب اجلـر ـراقـــــــبـة ال مجـال  وجـود الكـاميـرات ا
ال في فـعلـته وكـذلك لن يكـلف اجلـهـــــــــات األمـنـية تـكــــــــالـيف الـوقت وا
الـتحـقيق ورفع الـبصمـــــــــات وغيـرها الـكثـير ألن الـفعل اإلجرامـي مسجل

وهذا يكفي.
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يـبـدو لي مشـروع (بـالعـطـلة) ال يـحقق
ـنـشـود مـنه سـيـاحـيـا اال اذا الـهـدف ا
تــــعـــاونـت وزارة الـــثــــقـــافــــة واالثـــار
وهــيــئــات الـســيــاحــة مـعــهم فـي فـتح
ـراكـز ــنـاطـق االثـريــة وا ــتـاحف وا ا
الــتــاريـخــيــة ايــام الـعــطل وال ســيــمـا
اجلـمـعة والـسبـت كذلك بـودنا الى ان
نـــلــفت نـــظــر الــقـــائــمـــ عــلى االثــار
ـهـتـمـ بـشـكل رسـمـي لـلـمـحـافـظة وا
راكز السياحية على التراث وتطوير ا
بأن عملهم ال يقتصر على وضع (الفته
ــــكــــان االثـــري او عــــنــــوان) لــــهــــذا ا
وتـــنـــســـيب بـــعـض رجـــال الـــشـــرطــة
لـلمحافظة عـليه من العبث او السرقة!
بل يـتـعدى ذلك الى االهـتمـام وتطـوير
ـــرفق االثــري والـــســيــاحي لـــيــكــون ا
مــؤهـال ألداء دوره الـتــاريــخـي وجـذب
الـسياح والزائرين من العراق والعرب
ـالـية قـلـة الـتـخصـيـصـات ا واالجـانب
ـثل هـذه االمـور الـتي يعـدهـا الـبعض
من الـتـرفـيه والـلـهـو يـجب ان يـتـوقف
وازنات ابـواب لالنفاق على وتـرصد ا
هـذه االماكن التي تمـثل تاريخ الشعب
وجـزء مـهم من حـضـارتنـا وكـذلك تـعد
ـــــكن ان تــــدر مـن الــــثــــروات الـــــتي 

مصادر دخل للدولة !
‰UL¼ô« w  WL

حـينما كانت جولتنـا السياحية تشمل
ايــضـا بـعـد اثـار مـديــنـة نـفـر في عـفك
لك غازي) كـانت وجهتنا نحو (قصر ا
في مـنـطقـة الـدغارة ال نـعـلم ايـة كلـفة
سـوف تتحملها هيئة السياحة واالثار
اذا وضـــعت اشــارات داللــة في بــعض
ـــؤديــة لـالمــاكن االثـــريــة الـــشــوارع ا
والــتــراثــيــة الـيـس افـضـل من الــتـعب
الــذي يـصـيـب الـزائـر حــتى يـصل الى
مــقـصــده فـضال عن االحــراجـات الـتي
تــواجـهـنــا ونـحن نــسـأل الـســيـطـرات
الـعسـكريـة والشـرطة عن تـلك االماكن
حـتى يتحـول سؤالنـا الى حتقيق (من
انـــــتـم ومن ايـن قـــــادمـــــون وبـــــوجه
عابس هوياتكم ماذا واين تعملون?)
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ــكن ان نـطــلق تـســمـيــة عـلى هـذا ال 
ـكان يكون هـدفها التـضليل فحـينما ا
يــسـمع احـدنـا بــكـلـمـة (قـصــر) لـلـمـلك
غــازي سـوف يـتـخــيل له ان يـرى فـعال
ثل هذا بـناء فخـماً وعظيـماً ومهيـباً 
االسم  –كــمــا كــنــا نــرى مــثال قــصـور
الـشاه في ايران او قصـور ملوك مصر

فـي القـاهـرة- او قـصـور الـسالط في
ـجــرد ان فـتـح لـنـا اســطـنــبـول  لــكن 
ــتــواضع ــســؤول الــبــيت ا ــوظـف ا ا
لـلـمـلك غـازي حـتـى اصـابـنـا االحـباط 
لـيس فقط كونه بيتاً بـسيطاً متواضعاً
لك ـكن ان يـطـلق عـلـيه (بـيت ا وكـان 
غـــازي االثـــري) ولـــيـس قـــصـــرا لـــدقــة
الـتــوصـيف وهـنـاك اشـكـالـيـة في هـذا
البناء التراثي وليس االثري كما يطلق
عـلـيه ! الـبيت اشـيـر الـيه قد بـني سـنة
ـلك فـيـصل 1924-1925 اي فـي زمن ا

االول ولـيس في زمن
ـــــاذا ــــــلك غـــــازي ا
اطـــلق عـــلــيه قـــصــر
ـــلك غـــازي اذا كــان ا
حــقــاً تــاريـخ الــبــنـاء
كـــان من قــبل فــيــصل
االول وهــو ايـضـا قـد
البسات شـيده! لكن ا
الـتـاريخـية تـكشف ان
الــعـشـائــر في الـفـرات
االوسـط والـــــــــتـي هي
مـن قــــــامـت بــــــثــــــورة
الــعــشـريـن (الـســمـاوة
كـانت تابعة للديوانية)
لـم تــــكن راضـــــيــــة عن
ــلك فــيـصل ســيــاســة ا
االول وحـيـنـمـا اصـبح
غـازي ملكـا على العراق

سنة  1933اتخذ موقفا سلبيا من هذه
لك الـعشائر لذلك من اجل استرضاء ا
غـازي قامت قبـائل (االكرع الشـيبانات)
بـبنـاء هذا البـيت وسط البـستان او ان
ـلك الــبـيت كـان مـوجـودا واهـدي الى ا
ــلـك غــازي ألفـــتــتــاح ودعي ا غـــازي ! 
ــلك غــازي بـجــمـال الــقـصــر فــأعـجب ا
الـبستان احمليطة بالقصر وجريان نهر
الـفـرات فـقـبل الـهـديـة وقـرر ان يـقـضي

فيه 3 ايام بالشهر!
pK*« dB  n Ë

ناطق مـنطقة صدر الدغارة من اجمل ا
فـي الديـوانيـة وكذلك الـعراق وهي من
دون الــقـصــر تـســتـحق الــزيـارة ألنــهـا
مـنـتجع طـبيـعي تـتوفـر فيه كل اسـباب
الـراحـة واالسـتـجـمـام والـعـوائل تزور
ـنـطـقـة للـتـرفـيه ونـأمل مـنـها ان هـذه ا
حتـــافظ عــلى نــظــافـــته وال تــسيء الى
وجود كما على االشـجار واالخضرار ا
ـرفق تـعيـ اكـثر من فالح ادارة هـذا ا
لـالعـــتـــنـــاء بـــاالشـــجـــار أذ لـــوحظ ان
احلشيش اجلميل اصبح (دغل)   امام

الــقــصــر وضــعت 3 مــدافـع (الــطـوب)
نـتذكر سريـعا هوسات ثـورة العشرين
"الـطـوب احـسن لـو مـكـواري"كـمـا عـند
ن مــدخل الــقـصــر وعـلـى اجلـانب اال
لك تـوجد حديـقة فيـها ثالثة تـماثيل ا
ـــلك ــــلك غــــازي وا فــــيــــصل االول وا
هـــذا فــيـــمـــا يــخص فـــيــصـل لــثـــاني 
الــبـسـتـان الــذي يـحـتـضـن الـبـيت امـا
الـبـيت الذي يـسمـى قصـرا فمـا هو اال
غــرفـتــان  وصــالـة صــغـيــرة الـصــالـة

فـيـهـا صـور لـلـملـوك وسـاريـة لـعـلـم
ـلكية ـثالن العلم الـعراقي في عهد ا
وكـــــذلـك مــــوقـــــد حـــــطـب مع بـــــعض
االوسـمـة الـتي مـنـحت لـلـمـلـوك غـرفة
الــضــيـــوف فــيــهــا بــعض الــفــرفــوري
الــصــحــون والــقـواري عــلــيــهــا صـور
اذج من ـلـوك الـثالثـة كـمـا تـوجـد  ا
لكية وراديو قد العمالت الورقية وا
وبــعض الـطـوابع وهــنـاك غـرفـة كـتب
عـلـيـهـا غـرفـة الـنـوم لـكـنـهـا فـارغـة من
دون اثــاث وتـــوجــد في هــذه الــغــرفــة
حـمام ومـرافق صحـية! عنـدما خـرجنا
الـى احلوش كـان في واجـهـتـنـا خمس
ابــواب مـقــفـلـة ومــهـمــلـة ومــتـروكـة ال
ســالت حتـــتـــوي اال عــلـى الــســـكـــراب
ـــســـؤول عن الـــبــيـت رد قــائـال هــذه ا
الــغـرف واحـدة كـانت كــراجـاً لـسـيـارة
ــلك والـبــاب اخلـارجي خـلـف الـبـيت ا
لــهـذه الـغـرف والـبــاب االخـر اسـطـبل
ـلك وهـو يهـوى الـفـروسـية حلـصـان ا

وركوب اخليل! 
امـــــا االبــــواب االخـــــرى فــــهـي غــــرف

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

Issue 6300 Monday 18/3/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد  6300 االثن 10 من رجب  1440 هـ 18 من اذار (مارس) 2019م

qOÐ—√ “Ë—u½ vKŽ Íœ—

Íœ«bI*« rþU

اسطنبول

الــفــوضى الــتي نــعـيــشــهــا هـذه األيــام في مــخــتــلف اجملــاالت الـســيــاســيـة
واالقـتصـادية واالجـتمـاعيـة واإلعالميـة والتي وصـلت حتى الى الـدين او ما
ـكن وصفـها بـالفـوضى الديـنيـة التـي تولـد منـها الـتطـرف وما نـتج عنه من
أفـكار هـدامة بـدأت باقـوال ثم تـبعـتهـا تصـرفـات وافعـال أوصلت أصـحابـها
الى حـد االجرام واإلرهـاب سواء بالـعمل بـشكل مـباشر ام غـير مـباشر مع
األحـزاب السياسية والتنظـيمات التي أحدثت في بالدنا من اخلراب والدمار
الـذي فــاق تـأثـيــره حـجم اخلــراب والـدمــارالـذي قــام به اعـداؤنــا عـلى مـدى

التاريخ حتتاج الى نشر الثقافة وخاصة ثقافة التقاضي.
كن عـدها الـبوابة وتـمثل الـفوضى اإلعالمـية أحـد ابرز هـذه االزمات الـتي 
ـدخل الذي تتسلل من خالله بوادر واوليات كل االزمات والكوارث التي او ا
تـعيشها مجـتمعاتنا والـتي بدال من ان تكون قد استـفادت من مزايا ومنافع
وسـائل التواصل االجتماعي وبرامج االتصـال والفضائيات التي وصل عدد
الـقنوات الـفضائـية العـربيـة منهـا مثالً الى ما يـزيد على 1200 قـناة والتي
يكروبـات تتكاثر وتـركز حول أي فكرة او يـتزايد عددها وأصـبح بعضها كـا
ا يحولها الى طرف يعظم ويضخم الذات ويقلل وينتقص من ولها  مـنهج 
ا يؤدي الى اثارة اخلالفات والـنعرات الطائـفية والقومـية والدينية اآلخـر و
وخـلق الـفـ التي تـشـكل وقـودا لـلـمـعارك واحلـروب الـتي ال يـعـرف احـد ما

ستنتهي اليه في مجتمعاتنا الهشة والضعيفة.
ؤسسـات في دولنا ان احلـلول التـقليـدية الـتي تطرحـها احلكـومات وبـعض ا
والـتي تتـمثـل بإصـدار تشـريعـات حتـد او تقـيد وسـائل االتـصال والـتواصل
االجـتماعي بل وقد تصل الى حد قطعها وحجـبها ومنع الوصول اليها عند
حـدوث االزمات والـتظـاهرات مـثال حيث تـعتـقد الـسلـطات احلـاكمـة ان هذه
الـوسـائل أصــبـحت عـامل رئـيــسي في طـريق تـألـيـب وحتـشـيـد الـشـارع او
عـارض هـو حل غيـر صحيـح ومدخل غـير ناجح تـوحيـد وجمع أصـوات ا
ختلف زيـد من الناس  وجودة بقـدر ما يؤدي الى توجه ا ـشكالت ا حلل ا
أعـمارهم وخلفـياتهم الثـقافية واالجـتماعـية الى وسائل التـواصل االجتماعي
الـتي أصــبـحـت (شـئــنـا أم ابــيـنــا) الـرفــيق الــدائم لـكـل شـخص في ســرعـة
وصـولهـا والتصـاقهـا مع النـاس في كل مكـان يتـواجدون فيـه بل واصبحت
وظف والعمال وحتى الـكسبة البسطاء الذي عـائقا امام اعمال الكثيـر من ا
ـهم احلـقـيقي غـابـوا في عـالم الـتـواصل االفتـراضي هـربـا وابـتـعـادا عن عـا

وواقعهم السيئ الصعب.
االعالم في وقـتـنــا احلـاضـر أصـبح يـتــسم بـصـفـة عـدم االلــتـزام بـالـقـوانـ
واألعـراف والـتـقالـيـد الـتي حتـكم الـكـثـيـر من اجملـتـمـعـات كـمـا ان الـقـوان
ـوجودة لم تـعد تـواكب سـرعة وانـتشـار وتأثـيـر هذه الـوسائل  لـذلك كانت ا
هـذه الـوسـائـل أكـبـر تـأثــيـرا واقـوى واسـرع من وســائل اإلعالم الـتـقــلـيـديـة
احلـكومـيـة في تـناولـهـا لالخبـار والـوقائع والـتي تـقع أحـيانـا في فخ الـكذب

والـتضليل وعدم نقل احلقائق والوقائع اال حسب أهواء
واجــنــدات الــذيـن يــنــشــرون االخــبـــار عــلى وســائل

التواصل االجتماعي.
دعي العام { القاضي نائب ا

رائع  مـا كتـبت  يا صـديقي د. يـاس خضـير الـبــــيـاتي كان سـردا جمـــيال
راقـــيا.

ـديـنــة عـراقـيـة يــدخـلـهـا لـكـنه ...اعالن ســيـاحي ( ادبي) مـجــاني بـامـتــيـاز 
الـعراقي بكفـالة كردي ويحـقق معه على حـدودها .. وقد وقع معي شـخصيا
هـذا  االمر .. في يوم نويت ان اشـتري لي شقة فـيها كي اهرب  من صخب

بغداد ومخاطر العيش فيها .
اربـيل ..مدينة عراقية باالسم .. يدخلـها  اليهود واالوربيون من دون تاشيرة

في ح هي عصية على العراقي ..!?
و نـسيت يـا صديقي ..ان اربـيل هي ايضـا حتت حكم  االسـايش واخملبرين
ـنتشـرين ب النـاس.. وان حاكمـها دكتـاتور يورث ولـده.. وان كل العادات ا
االقـطاعية والـقبلـية راسخـة في تقاليـدها  .. واحتـقار النـساء الالتي ولسبب

الظلم والقهر االجتماعي احرقن انفسهن احتجاجا .
هل تريد اكثر ... ??

كيف اجمل من بغداد/ عاصمة الدولة العباسية. ? 
ـــوالت والـشوارع الـنظـيفـة  العـريضة  هي هل بــــنايـات اربيل الـشاهقـة وا

قياس ? ا
ـيـزان الـعـمران ـدن الحتـسب  لـو كـان كـذلك .. لـكـانت الـشـارقـة  اجـمل  ا
الـسريع فـقط .. بل بتـلك احلـواضر والـشواهـد التـاريخـية واحلـضاريـة التي
تترسخ في جنباتها .. وعبق التاريخ واالدب والشعر والثقافة  وغيرها .. ..
نشور في الزمان عن اربيل.. هذا ردي على صديقنا د ياس .. وموضوعه ا
ديـنة ولـيسـت السـياسـية .هي رسـالة مـغتـرب يتـذكر انـا أحتدث عن اربـيل ا

بغداد من خالل اربيل .
فيها رمز خفي ..

واربـيل أصـبحت اجـمل من بـغداد .عـلـينـا االعـتراف
بذلك ..

امـا روح بغداد فهي االزهى واالجمل تضاهيها في
الروح مدن أخرى .

سـاعدات في نـاحـية الـسـد العـظـيم بـا
االغاثية). 

سـاعـدات التي وبـيـنت الـداينـي ان (ا
 تـوزيعها تـضمنت سلـة غذائية عدد
ـيـدانـية2  مـشـيـرة الى ان   كـوادرها ا
مستمرة بشمول كافة العوائل النازحة
ــســـــجــلــ ضـمـن دائـرة الــعــائــدة وا
هـــجـــرة ومـــهـــجـــرين ديـــالـى حـــصــرآ
ـــســـاعـــدات االنــســـانـــيـــة من اجل بـــا
الـتخـفيف من مـعانـاتهـم نتـيجـة لطول

فترة النزوح ).

أمون ترجم ووالدة الشكل التصميمي عقدتا في دار ا d»— ∫ محاضرتان عن قرارات ا

حوش القصر

مثنى التميمي

امام تماثيل ملوك العراق


