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املثقف وال�سيا�سي
جاء يف اخلرب الذي ورد يف احللقة النقا�شية
اخلا�صة ب��االه��وار ا���ش��ارات �إىل أ�همية ان
يتعاون املثقف وال�سيا�سي لتح�سني الو�ضع يف
العراق .ولعلنا جند يف هذه الدعوة زاوية
للنظر ،لي�ست جديدة حق ًا� ،إال انها جادة،
يف طرح ق�ضية عالقة املثقف بال�سيا�سة ،او
عالقته بال�سلطة ،او عالقته بالدولة.
يف ظروف العراق تطرح هذه امل� أس�لة على نحو
ملح  ،لكنها حتتاج �إىل تو�ضيحات ا�ضافية،
ف�ض ًال عن انها حتمل يف ثناياها ،ا�شكاالت
احلالة ال�سيا�سية الراهنة ،والعنف امل�ست�شري
يف ال�شارع ،واالرهاب الذي جتاوز احلدود.
ودع��ون��ا ن��دق��ق او ًال ،فاملثقفون ه��م اليوم
ال�ضحية رقم واح��د لالرهاب والعنف ،وهم
بهذا املعنى ،يف طليعة النا�س الذين يطالبون
ال�سلطة ،وباحلاح �شديد ،بحمايتهم واحلفاظ
على حياتهم ،ف�ض ًال ع��ن ال��دف��اع ع��ن حياة
املواطنني جميع ًا.
ال نعني باملثقفني جماعات اجنازات حمددة،
وال جماعات االدباء والفنانني ،وح�سب ،بل
ه ؤ�الء جميع ًا مع جمموعة كبرية من التقنيني
واملتعلمني واملتنورين واملهنيني الذين كانوا
قد ا�سهموا يف بناء الدولة العراقية .ومن
هذا التحديد ،الوا�سع ج��داً ،وال��ذي نف�ضله،
ن�ستطيع ان ن�ستنتج ال�سبب احلقيقي للحقد
ال��دف�ين ال���ذي يكنه االره��اب��ي��ون �ضد هذه
اجل��م��اع��ات ،ال��ذي��ن اذا و�ضعناهم يف اطار
م�شروع بناء الدولة اجلديد ،ف�سنجد انهم
ي�شكلون لبنته اال�سا�س ،بعد ان ا�سهموا يف
بناء الدولة ال�سابقة التي انهارت بعد �سقوط
النظام ال�سابق.
ان م��ا ي��ج��ري ال��ي��وم م��ن ع��ن��ف م��وج��ه �ضد
ج��م��اع��ات املثقفني وامل��ت��ن��وري��ن والتقنيني
واملهنيني يقربهم مو�ضوعي ًا  -من كل �سيا�سة
ترف�ض العنف وتبا�شر بناء الدولة على ا�س�س
دميقراطية .بل ان عملية بناء الدولة ،وهي
مهمة عاجلة ،حتتاج �إىل هذه اجلماعات اكرث
من ذي قبل ،وهو ما يجب ان يفهمه ال�سيا�سيون
قبل غريهم.
نعم ..من املهم ان يتعاون املثقف وال�سيا�سي يف
املرحلة الراهنة .لكن اذا امعنا النظر جيد ًا
فان كتلة املثقفني العامة هم اليوم مو�ضوعي ًا
حت��ت رحمة اي ن��زاع �سيا�سي غ�ير م� ؤ
س�ول
يق�ضي على ما تبقى من حياتنا الوطنية،
وعلى نحو خا�ص ،على ما تبقى ،او مما با�شرنا
به ،يف بناء الدولة الوطنية اجلديدة .كما
انهم ،من جهة اخرى ،حتت املطرقة املبا�شرة
لالرهاب والعنف.
ان الهدف اال�سا�سي ال��ذي يجب ان ال يكون
مو�ضع جت��اذب غري مبدئي بني ال�سيا�سيني
واملثقفني ه��و بناء ال��دول��ة الدميقراطية.
فهنا م��رب��ط احل��ي��اة الوطنية ،هنا مرجع
حداثوي من الطراز االول ،وهنا تكمن عملية
بناء من نوع خا�ص ت ؤ��شر �إىل االبنية كلها،
وا�شكاالتها هي التي تقرر أ�ية �سيا�سة خا�صة
ب ��إع��ادة التقييم وتطوير ال�برام��ج واعادة
ت�شكيل عالقات من النوع اجلديد بني النظام
ال�سيا�سي واملثقفني.
دائم ًا هناك و�سط ثقايف �سيا�سي ي�شد اجلميع
ويجمعهم مع ًا ..ولعلّ الدولة ،طبيعتها على
وجه التحديد ،ت�شكل مقيا�س ًا ،او جمموعة
م��ن املحكات وال��ت��ج��ارب التي جتمع املثقف
وال�سيا�سي يف حياة وطنية موحدة.
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اربيل  /املدى

�ضمن فعاليات ا�سبوع (امل���دى) الثقايف اخلام�س يف
اربيل ،ت�ستمر اليوم االربعاء النقا�شات حول املحور
الثقايف واالدبي ،والتي ناق�شت ام�س عدد ًا من الق�ضايا
املطروحة على ال�ساحتني العراقية والعربية ،ف�ض ًال
عن مناق�شة وتقدمي البحوث والدرا�سات يف املحاور
االقت�صادية والفنية.
ففي املحور االع�لام��ي ،ج��رى النقا�ش ح��ول ع��دد من
املحاور أ�همها :ال�ضمانات الد�ستورية واملادية ل�صيانة
ح��ري��ة ال�صحافة واالع�ل�ام  ،وامل��ع��اي�ير وال�ضوابط
القانونية ال�شغال الق�ضاء العراقي يف �ضوء التجارب
الدميقراطية ،واملحور االخري تركز على تنظيم قانون
العمل ال�صحفي يف كرد�ستان العراق يف �ضوء الت�شريعات
الدولية.
ويف املحور الثاين للطاولة جرى حوار حول ال�ضمانات
املادية والد�ستورية حلرية ال�صحافة .حتدث ال�صحفي
بهمات ح�سيب قره داغي عن الفرق بني ال�صحافة يف
الغرب وال�صحافة يف العامل العربي وال�سيما العراق
 ،م�شريا اىل ان جت��رب��ة ال��ع��راق وال�سيما يف اقليم
كرد�ستان متيز بال�ضعف يف االداء االعالمي نتجت عن
تبعية العمل ال�صحفي لالدارة احلزبية وال�سيا�سية.
وعلى طاولة املحور ال�سيا�سي والفكري قدم الدكتور
حيدر �سعيد ورقة بعنوان «ثراء التعددية و�شقا ؤ�ها»،
فيما تطرق اال�ستاذ حممد عطوان يف ورقته املعنونة
«ا�شكالية العنف يف النظام ال�سيا�سي العربي» �إىل
هذه اال�شكالية م�شري ًا �إىل غياب الر ؤ�ية لفك االلتبا�س
بني ال�سلطة املواطنية وانح�سارها ك�آلية تعمل وفق
�سياقات �سلطانية.ويف املحور الفني ناق�ش عدد كبري
من امل�سرحيني والت�شكيليني ونقاد ال�سينما الواقع الفني
يف العراق ثالثة حماور (الت�شكيل ،امل�سرح ،ال�سينما)
ففي املحور الت�شكيلي حتدث الفنان في�صل لعيبي يف
ورقة عمل عن جتربته خالل اربعني عاما من الر�سم.
فيما طرح الناقد عبا�س جاور يف املحور ذاته ق�ضية
الوظيفة املتحفية للفن العراقي احلديث.
وق��دم الناقد خالد خ�ضري ال�صاحلي م��ن حمافظة
الب�صرة بحثا حتدث فيه عن ت أ��سي�سات حركة الفن
الت�شكيلي العراقي احلديث.
واختتم امل��ح��ور الت�شكيلي الفنان في�صل لعيبي يف
احلديث عن الفنان الت�شكيلي حممود �صربي.

ويف حمور امل�سرح حتدثت الفنانة �شذى �سامل عن امل�سرح
وثقافة الع�صر وقالت �:سجلت احلركة الفنية يف املائة
عام املمتدة من نهاية القرن التا�سع ع�شر تطورا متعددا
ومتنوعا ومتوافقا مع التحوالت والثورات االجتماعية
وال�سيا�سية والفكرية  ،وا�ضافت :لقد جاءت الظاهرة
امل�سرحية لت ؤ�كد على ق��درة االن�سان يف التحديث
والتجديد والتجاوز ليثبت هذا االن�سان الفنان بان
امل�سرح جمال م�ضيئ وحقل قابل للتجارب املتنوعة.
وق��دم امل�سرحي الكردي �صباح هرمز ق��راءة �سريعة
يف امل�ســــــــــــــــــرح الكردي تناول فيها درا�سة وتوثيق
امل�سرح الكردي و أ�ر�شفته ،حتـــــــتديد تاريخ ن�ش أ�ته.

يف حمور ال�سينما طرح النــــــــــــــــــــاقد ال�سينمائي
احمد ثامر جهاد م��ن حمافظة ذي ق��ار العديد من
النقاط للنهو�ض بواقع ال�سينما العراقية منها� :إعادة
النظر ب�شكل تف�صيلي بامل ؤ��س�سة ال�سينمائية الر�سمية
وطبيعة هيكليتها ،و�ضع ت�شريعات قانونية جديدة
من �شانها دع��م البنية التحتية لل�سينما العراقية
وحمايتها من االنقرا�ض ،ف�ضال عن القيام بخطوات
عملية ال�سرتداد �صاالت ال�سينما من �شاغليها و�إعادة
ت أ�هيلها وفتح جمال اال�ستـــــــــثمار يف هذا املجال ،وو�ضع
�صيــــــــاغة منفتحة لهوية ال�سينـــــــــما العراقية و�إطار
ان�شغاالتها الراهنة وامل�ستقبلية بعيدا عن التقــــــــييد

تتوا�صل فعاليات ا�سبوع (املدى) الثقايف يف مدينة اربيل
و�سط اجواء من الود واالرتياح ،وقد خ�ص�ص اال�سبوع
يف ثالث ايامه حم��ور ًا ملناق�شة «التجربة الثقافية
العربية» اذ القى امل�شاركون ال�ضوء على واقع الثقافة
العربية ،وحتدثوا عن همومه وا�شكاالته ،واال�سئلة
التي يطرحها ه��ذا ال��واق��ع و آ�ف���اق ال�شهد ال�سيا�سي
العربي.املداخلة االوىل ج��اءت من املفكر التقدمي
اللبناين كرمي مروة التي ا�شار فيها �إىل عدم ح�صول
االنعكا�س املرجو من تراكم الثقافة املتنوعة امل�سارات
والر ؤ�ى .قال :الكم الهائل للثقافة مل ي�سهم يف احداث
تغيري ما كنت اطمح اليه من موقعي ال�شخ�صي .لقد كنت
ا�ضطر �إىل البدء من جديد دائم ًا.
ال�شاعر والناقد ال�سينمائي ال�سوري بندر عبد احل�سني
حتدث عن تراجع م�ساحات احلرية يف احلياة الثقافية
العربية ،واتخذ ال�سينما كنموذج لت أ�كيد رايه اذ قال
ان ال�سينما امل�صرية  -على �سبيل املثال  -كانت مزدهرة
يف االربعينيات واخلم�سينيات وال�ستينيات على عك�س ما
نراه اليوم من تراجع لهذه ال�سينما التي ا�صبحت (�سينما
مقاوالت مبتذلة) ،وا�ضاف عبد احلميد ان امل ؤ��س�سات

الثقافية ال تقوم بدورها على نحو منا�سب ،فهي ت�ضع
�شروط ًا وقيود ًا امام االب��داع ،وخ�صو�ص ًا ال�سينمائي،
تنعك�س �سلب ًا على جودة الفيلم ،وا�شاد يف ختام كلمته
باملبادرات واجلهود الفردية التي تغني خارج ال�سرب،
وتقدم جتارب �سينمائية وم�سرحية وروائية ت�ستحق
التقدير.ومل يبتعد املخرج امل�صري جمدي احمد علي
عما قاله عبد احلميد فهو بدوره انتقد واقع ال�سينما
امل�صرية ،وو���ص��ف االف�ل�ام امل�صرية التي ظهرت يف
ال�سنوات االخرية بانها (افالم املقاوالت) التي ت�صنع
بغر�ض تزجية الوقت ،ال بهدف �إثارة اال�سئلة ،وكذلك
اعرتف املخرج امل�صري بان البدايات ال�سينمائية يف
م�صر كانت م�شجعة وقوية م�شيد ًا بالتجربة الناجحة
لالقت�صادي امل�صري طلعت حرب الذي لعب دور ًا بارز ًا
يف النهو�ض ب�صناعة �سينمائية م�صرية ناجحة.
الناقد الت�شكيلي اللبناين ا�ستعر�ض هموم الكتاب
العربي ،وذك��ر ارقام ًا مرعبة حول واق��ع القراءة يف
العامل العربي فهناك  70مليون أ�م��ي ،كما ان ن�سبة
ال��ق��راءة يف العامل العربي ال تتجاوز ( )1.1باملئة
من ن�سبتها يف العامل عموم ًا رغم ان عدد �سكان العامل

العربي قيا�س ًا �إىل �سكان العامل عموم ًا جتاوز ( )5يف
املئة.وا�شاد بزون بتجربة دار (امل��دى) التي اتاحت
الكتاب املجاين ملاليني القراء من خالل م�شروع (كتاب
مع جريدة) ،كما ا�شاد ب�سل�سلة عامل املعرفة الكويتية
التي ت�صدر �شهري ًا كتاب ًا قيم ًا وتطبع منه ( )50الف
ن�سخة تباع الن�سخة الواحدة ب�سعر زهيد ال يتجاوز
الدوالر الواحد معترب ًا ان الهدف اال�سا�س لهذه امل�شاريع
وغريها يتمثل يف تو�سيع دائرة القراءة لكي ينتع�ش
الكتاب الذي يغفو على الرفوف وقلما تعانقه العيون.
بعد انتهاء احللقة النقا�شية فتح ب��اب النقا�ش مع
احل�ضور تناولت د .فهمية �شرف الدين الكاتبة اللبنانية
املعروفة دور املثقفني العرب بالوقوف مع �صدام ح�سني
وقد حاولوا آ
الن تربير ذلك بطرق خمتلفة ..م ؤ�كدة
آ
ان الكثري م��ن املثقفني ال��ع��رب الن م��ع دكتاتوريات
اخ��رى ..ثم تطرقت �إىل م� أس�لة البيئة امل�ساندة يف
مراحل ال�ستينيات وال�سبعينيات كيف كانت م�ساندة
ل�شروط االنتاج الثقايف عن طريق انتاج املعرفة.
وطرح عدد من املفكرين منهم اال�ستاذ هاين فح�ص بع�ض
التعقيبات واختتم اال�ستاذ فا�ضل ثامر بخرب مقتل

هيئة التحرير

التجربة الثقافية العربية :اال�سئلة وا آلفاق

جائزة اجلواهري
للفنانة ناهدة الرماح

اعلن ال�سيد فخري ك��رمي رئي�س م ؤ��س�سة املدى
لالعالم والثقافة والفنون م�ساء ام�س عن منح
ج��ائ��زة اجل��واه��ري الثقافية ال��ك�برى ه��ذا العام
للفنانة الكبرية ناهدة الرماح ومقدارها خم�سون
ال��ف دوالر عن جممل ن�شاطها الفني وم�سريتها
الالمعة.

وي��ذك��ر ان ال��ف��ن��ان��ة ال��رم��اح م��ن رواد احلركة
امل�سرحية وال�سينمائية يف العراق وقد عانت من
ع�سف ال�سلطة ال�سابقة وق�ضت اجمل �سنوات
عمرها يف املنايف.
وق��د قوبل ه��ذا القرار بعا�صفة من الت�صفيق يف
حفل امل�ساء وباعجاب كافة املثقفني.

ث�ل�اث���ة م����ع����ار�����ض ..و����س���ب���ع���ون فنان ًا

�صالح عبا�س

تالق الفنانون الت�شكيليون العراقيون ،يف
فعاليات ا�سبوع امل��دى الثقايف ،امل��ق��ام ،يف
حمافظة اربيل .ففي هذا املعر�ض ،ي�شارك
العديد من الفنانني املقيمني داخل العراق،
من اق�صى �شماله اىل اق�صى جنوبه ،اىل
جانب معر�ض الفنان العراقي املغرتب،
في�صل لعيبي ،ال���ذي ا�ستطاع ان يحفر
ا�سمه ،يف ذاك��رة الفن الت�شكيلي العراقي
املعا�صر ،فكما ه��و م��ع��روف ع��ن الفنان،
ميله ال�شديد اىل فكرة الت أ��صيل يف الفن،
واكت�ساب الهوية.
لقد طالعنا الفنان في�صل ب�سل�سلة رائعة
من لوحاته الزيتية التي ر�سم فيها وجوها
وح��رك��ات ل�لادب��اء والفنانني العراقيني،
امثال :اجلواهري ،والر�صايف ،والزهاوي،
واحل�����ص�يري ،وج���واد �سليم وف��ائ��ق ح�سن
و�سواهم من رموزنا الثقافية.
ك��م��ا ع��ر���ض جم��م��وع��ة م���ن الر�سومات

ال��ت��خ��ط��ي��ط��ي��ة امل��ف�����ص��ح��ة ع���ن متكنه
يف جم����االت ال��ر���س��وم الكاريكاتورية،
والواقعية ،فم�شاركة هذا الفنان ،ا�ضفت
اح�سا�سا جديداً ،ومعنى آ�خ��ر لقيم الفن
عندنا.
أ�ن معر�ض الفن العراقي املعا�صر ،بكل ما
ينطوي عليه من ا�ساليب ،ميثل اخلال�صة
احلقيقية جل��ه��ود ال��ف��ن��ان�ين ،وال�صورة
امل�شرقة ،التي متيزه عن بقية الفنون يف
البلدان املجاورة .ففي جمال الر�سم �شارك
كل من الفنانني :نوري الراوي ،ح�سام عبد
املح�سن ،حمد �شاوي ،فاخر حممد ،عا�صم
عبد االمري ،علي عبد اجلليل ،كرمي �سيفو،
حيدر علي ،جعفر حممد ،احمد ن�صيف،
ف�لاح العاين ،ه��ادي ماهود ،حممد قا�سم
الزبيدي� ،ستار دروي�ش� ،شداد عبد القهار،
ح�سن عبد ع��ل��وان ،فهمي القي�سي� ،ستار
لقمان ،مهدي اال�سدي ،م ؤ�يد حم�سن ،و�سماء
االغا ،ماهود احمد ،حممد الكناين ،حممد

أ
اليدلوجي.
ويف املحور االقت�صادي نوق�ش قانون النفط والغاز
املطروح على جمل�س النواب ،وق ّيم الدكتور عبد اجلبار
احللفي القانون قائ ًال« :ت�ضمن القانون ديباجة موفقة
ن�صت على ان النفط والغاز هو ملك لل�شعب ،و�إن جمل�س
النواب �ستكون له االولوية يف املناق�شة وامل�صادقة على
القوانــــــــني اخلا�صة ،وتابع :لكننا نعتقد ان هناك
جوانب �سلبية بحاجه اىل تعديالت جوهرية ل�ضمان
ملكية ال�شعب لرثوته ال�سرتاتيجية ولكي ال تكون
لل�شركات االجنبية اليد الطوىل يف الت�صرف بهذه
الرثوة وا�ستنزافها».

احلمداين� ،ضياء اخلزاعي ،اميان ال�شوك،
ع�شتار جميل حمودي ،نادية حممد يا�س،
زينب عبد الكرمي� ،سعد الق�صاب ،ح�سن
ابراهيم ،حيان عبد اجلبار ،قا�سم ال�سبتي،
ر�شيد علي� ،سلمان علي ،م��روان �شكري،
���س�يروان �شاكر ،علي دروي�����ش ،هيوا عبد
اهلل ،زري��ا عدنان ،ب�شدار ن��وري� ،سرب�ست
عمر ،وهبي ر�سول ،نامق علي ،د .حممد
عارف ،و�سردار كي�ستبتي.ويف جمال النحت
�شارك كل من الفنانني :طه وهيب ،نا�صر
ال�سامرائي ،علي ر�سن ،عبد الكرمي خليل،
ر�ضا فرحان ،جنم القي�سي ،عامر خليل،
عالء احلمداين  ،خالد عزت ،منذر علي،
هادي عبا�س ،علوان العلواين ،واياد حامد.
اما يف جمال اخلزف :فقد �شارك الفنانون:
ماهر ال�سامرائي ،اكرم ناجي ،قا�سم نايف،
زيد لقمان ،وتركي ح�سني.
ان هذا املعر�ض الكبري ،يعطي االنطباع،
بان زرع الثقافة والفنون يف العراق ،ينمو

با�ستمرار ،لتبيان منطق التحدي االبداعي،
املواكب للفنون املتقدمة يف العامل ،على
الرغم من االح��داث الهائلة ،واملفارقات
املرعبة ،وفداحة اخل�سائر ،فالفن هنا،
ميثل نزوع ًا ان�ساني ًا وجمالي ًا يعد ام�ضى
من كل آ�الت الدمار و�سبل املوت .كما ي ؤ�كد
متانة الروابط بني الفنانني القائمة على
حب الثقافة الوطنية ،مبن أ�ى عن العرقية
والطائفية والعن�صرية والقومية ،فالفن
�سام بذاته ،ومهذب لذاته.
واىل جانب معر�ض الفن الت�شكيلي العراقي
املعا�صر ،هناك معر�ض ا�ستعادي للفنان
الرائد ن��وري ال���راوي ،ال��ذي �ضم �سل�سلة
من لوحاته الزيتية والورقية املنجزة
يف مراحل خمتلفة متتد الك�ثر من �ستني
عام ًا .وبني اروقة فندق ال�شرياتون ،دارت
مناق�شات حول الفن الت�شكيلي العراقي
املعا�صر ،تاريخ ًا ،وابداع ًا ،ومت ا�ستعرا�ض
مو�ضوع االعمال الفنية امل�سروقة وم�شروع

العمل م��ن اج��ل اجن���از املتحف الوطني
للفن احل��دي��ث ،ال���ذي طالته ي��د االثم،
والل�صو�صية والتخريب .وق��د �شارك يف
هذه املحاور كل من الباحثني :عبا�س جاور
وخ��ال��د خ�ضري �سلطان ،ون���وري الراوي،
وعفيفة لعيبي ،وفي�صل لعيبي.
ان موا�ضيع ا���ص��دار املطبوعات الفنية
اخل��ا���ص��ة ب��ال��ف��ن الت�شكيلي والعمارة،
وموا�ضيع ربط ال�صلة بني فناين الداخل
واخلارج وم�شروع تنظيم املعار�ض الوطنية
داخل وخارج القطر ،وت أ�هيل متحف الغد،
كلها موا�ضيع ت�ستحق اال���ش��ارة والبحث
واال�ستق�صاء ،اثريت من خالل احلوارات
ال�صريحة واحلري�صة.
ل��ق��د مت ت�لاق��ي ال��ف��ن��ان�ين ع��ل��ى االبداع،
بنظرة مل ؤ�ها احل��ب واحل��ي��ادي��ة ،لر ؤ�ية
الفن احلقيقي ،املتما�س مع احلداثات يف
العامل ،اقول :انه ثراء املعنى الذي ي�ساعد
على ر ؤ�ية االمل امل�ستقبلي الطموح.

كرمي مروة
ابو ايوب امل�صري وا�ستقبل احل�ضور العرب هذا اخلرب
بالت�صفيق.

منهاج يوم غد

اخلمي�س 2007/5/2

الفرتة ال�صباحية (9:30
–  )2:00ظهر ًا قاعات فندق
ال�شرياتون
الطاوالت امل�ستديرة:
� 11:00 – 9:00صباحا
ناهدة الرماح (عودة االمل)
فلم االر�ض اليباب – اخراج
قتيبة اجلنابي
م�شاهد وذكريات
املحور ال�سيا�سي والفكري
(متابعة النقا�ش)
الفرتة امل�سائية
( )9:00 – 5:30م�ساء ًا
الفعاليات الفنية:
م�سرحية حلم يف بغداد (5:30
– )6:30
ام�سية غنائية للفنان ح�سني
نعمة ()9:00-7:00

