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مشاريعهـا التلكؤ لإلجابة عن
ــشـروع الـذي هـذا الــتـسـاؤل ا
يـطـمح لـتـأسـيس شـركـة قادرة
عـلى اإلجنـاز وحتــفـيـز اجلـهـد
الوطني من اجل زيادة اإلنتاج
وتـمـتـلك الـقـدرة االسـتـثـمـاريـة
الـكافيـة لتـنفـيذ مهـامهـا نقول
ـشـرع نـظـر الى هـذا األمر ان ا
بعـناية ويتـفق بأن ما خصص
كـرأس مـال تـشـغـيـلي لـلـشـركـة
متواضع ال يـتنـاسب ومهـامها
ــسـتــقـبــلــيـة وكــانت الــصـيغ ا
األخـرى من مـشــاريع الـقـانـون
الـثالثة تـقتـرح رأس مال يصل
ال إلى عشـرة أضـعـاف رأس ا
ذكور غير أن األوضاع التي ا
تـمـر بــهـا احلـكـومــة ال تـسـمح
ــال في الــوقت بــزيــادة رأس ا
الــتي تــعــاني مــوازنــة الــدولـة
الـعـراقيـة من عـجـز لهـذا الـعام
يــــنـــوى تـــغــــطـــيـــتـه من خالل
الـقـروض رغم الــتـعـديل الـذي
ـوازنة اجـريـنـاه علـى قـانـون ا
من ان تغـطـية الـعجـز يجب أن
تـتم عن طريق الوفـرة النفـطية
عن األسعار اخملـطط لها للنفط
ـكنة شرع ا اخلـام لقد عـالج ا

بقانونها اجلديد (غول) يبتلع
الــــوزارة ومــــجــــلس الــــوزراء
والــــدولـــة فــــهـــو بــــعــــيـــد عن
الـــــــصــــــواب إذ إنـــــــهــــــا –أي
الـشركـة- محـاطة من جـهاتـها
األربع بـوزارة الـنفط ووزارات
ـــهــــمـــة ومــــجـــلس الـــدولــــة ا
الـوزراء في تـسـيـيـر شـؤونـها
وإدارة الــثـروة الــنــفــطــيـة في
شــــقــــيــــهــــا االســــتــــخــــراجي
والـــتـــســـويــــقي. فال نـــرى أي
خـــشـــيـــة عـــلى إدارة الـــثــروة
الــنــفـطــيــة مـن جـراء تــشــريع
قــانــون الــنـــفط الــوطــنــيــة بل
الـــعـــكس من ذلك جنـــد رؤيــة
مــوضـوعــيــة مـتــوازنـة تــمـنح
الـشركة استـقالليتـها من جهة
وتــضـعــهـا في اجلــانب االخـر
في حالة تـنسـيقيـة مع أجهزة
الدولـة التـنفـيذيـة ذات الشأن.

 رأس مال الشركة
 قــد يـشـكـل الـبـعض عــلى قـلـة
ـالـيــة لـلــشـركـة وان ــكـنــة ا ا
الــصــنـــاعــة االســتـــخــراجــيــة
تــتــطـلـب قـدرات اســتــثـمــاريـة
عـالية وهـذا لم يوفره الـقانون
احلالي لها وبالتالي قد تشهد
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ــجـلس امــا عالقــة الـشــركــة 
ادة الوزراء كـما نصت عـليه ا
الـثانـيـة/أوال من القـانـون بأن
ـــجـــلس الـــشـــركــــة تـــرتـــبط 
ـــرجـــعـــيــة الـــوزراء ويــعـــد ا
األسـاس لـهـا. وبــالـتـالي جتـد
في اغـــلب مــواد الـــقــانــون أن
قـرارات الــشـركـة تــخـضع الى
مــصـــادقــة مـــجـــلس الــوزراء.
فالـتزامات الـشركـة وانظمـتها
وقــراراتـهــا وتــعـيــ مــجـلس
ادارتـهــا ومـالـيــتـهـا كل ذلك ال
ـوافــقـة يـقــعـد قــانــونـيــا إال 
مـجــلس الـوزراء ومــصـادقـته.
ويـعـيب الـبــعض من اخلـبـراء
علـى صيـغـة الـقـانـون اجلـديد
بـأنه مـكـبل وغيـر مـرن نتـيـجة
ــــجــــلس ســــعــــة ارتــــبــــاطه 
الـوزراء وان ارتـبـاط الـشـركـة
ــــجــــلس الــــوزراء يـــجب ان
يــكـــون مـــقـــنــنـــا في مـــواضع
مـحــددة ال بــهــذه الـشــمــولــيـة
ثـل كوابح والـسـعة ألن ذلـك 
ستـزيد من بيروقـراطية العمل

وتقلل من كفاءة الشركة. 
لـذلك فـان من يـظن ان الـشـركة

الصنـاعة النـفطيـة كافة وكان
الـبعض من القـيادات النـفطية
يـتـبـنـى هـذا الـرأي وصـرحت
عـــنه حـــ اســـتـــضـــافـــتـــهــا
بحسبان أن الصناعة النفطية
وحـدة مـتكـامـلـة ومن الـصعب
شرع يرى ان جتزئـتها لـكن ا
حتـديـد مهـمـة النـفط الـوطنـية
بـــالــــقـــطــــاع االســـتــــخـــراجي
والــتــســويــقي مــهــمـة حتــظى
باألولوية ولـيست مهمة شاقة
وحتتـاج الى جهود كـبيرة في
ــــعـــطــــيـــات الــــراهـــنـــة ظل ا
وستكون الشـركة مثقلة اذا ما
تـــعـــددت مـــهــامـــهـــا بل ذهب
ــــشـــرع الـى االجتـــاه االخـــر ا
وهـو دعـم الـتــوجه احلــكـومي
بتشكيل شركة الغاز الوطنية
وهـنـاك تـوجـه آخـر لـتـأسـيس
ـصافي الـوطـنـية أي شـركـة ا
إن هنـاك توجهاً إلعـادة هيكلة
وزارة النفط بحيث يصار الى
تفرغهـا لرسم السياسات دون
الـــــدخـــــول فـي الـــــقـــــضـــــايــــا

التنفيذية. 
امـا مـا يتـعـلق بـاجلـمـلـة التي
وردت بـاجلانب التـحويلي في
االهداف فهي متعلقة بالفرص
االسـتــثـمــاريـة خــارج الـعـراق
فــهــنـــاك عــروض من مــصــافٍ
ـيـة أو آسيـويـة لـلمـشـاركة عا
مقابل تـزويدهـا بالـنفط اخلام
وهــذا مـعــمـول به في مــنـاطق
اخـــرى. ولم يـــغــلق الـــقــانــون
الــــبـــاب امــــام مــــســـتــــجـــدات
مــســتـقــبــلــيـة الســتــحـداث أو
إحلــــاق شـــــركـــــات أخــــرى إذ
ـادة السابـعة/ رابعا أشارت ا
جملـلس اإلدارة اسـتـحـداث أي
تشكيل آخر وفقا للقانون وله
احلــاق أي تـشــكـيل بـالــشـركـة
بــنـــاء عــلـى اقــتـــراح اجملــلس
ــــوافـــــقـــــة وزارة الــــنـــــفط و

ومجلس الوزراء. 
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اثــــــار بـــــعض اخلــــــبـــــراء في
مـنـاقـشـتـهم لـلـقـانـون اجلـديـد
الــــــرأي الــــــقـــــائـل :(كــــــان من
األفـضل التـوجه نـحو تـشـكيل
شـركـة الـطـاقـة الـوطـنـيـة وان
ـــــــؤسـف انه  تــــــــفـــــــويت ا
الــــفــــرصــــة لـــــلــــتــــعـــــامل مع
ـسـتــقـبـلـيـة فـقـد الــتـحـديـات ا
اكــتـفـى الـقــانـون بــالـصــنـاعـة
الـنـفـطـيـة بـعـيـدا عن قـطـاعات
ـتـجــددة وان قـطـاع الــطـاقــة ا
الـطـاقة تـطـور جـديـا ولم يـبق
اعــتـــمــاده عـــلى وقـــود واحــد
وشـــركـــات الـــنــفـط اصــبـــحت
ــهـــام وتـــوســعت مــتـــعـــددة ا
لــتــتـحــمل مــســؤولـيــة انــتـاج
الـكهربـاء واخذت تسـتثمر في
سـتدامـة فضال عن الطـاقات ا
الـطـاقة الـنـووية وتـتـعامل مع
الـــــتــــبـــــعـــــات الـــــبــــيـــــئـــــيــــة

للهيدروكاربونات). 
إنـنـا مقـتنـعـون بأن الـتنـبؤات
ــســتـقــبــلـيــة الســتـخــدامـات ا
تـجـددة في العـقدين الـطاقـة ا
الــقـــادمـــ ســتـــزداد بـــســبب
ــصــادر تـــداعــيــات الـــبــيــئـــة 
الطاقة االحـفورية وان للعراق

رؤيـــــته الــــوطــــنــــيـــــة في ذلك
ــنـاخ وطـرحــهــا في مـؤتــمـر ا
ضي في بـباريس. والبـد من ا
هـــــذا االجتــــاه خـــــاصـــــة في
تـــــقــــلـــــيص دور الـــــنـــــفط في
ي.  وان االقــــتـــــصــــاد الــــعــــا
ـيـة احلـديـثـة الـدراسـات الــعـا
للـطـاقـة تؤكـد تـوجه كـثـير من
تجددة الدول نـحو الطاقـات ا
والبديلة والغاز الطبيعي وقد
حــددت الــكــثــــــــيــر من الـدول

عام 2040.
لــــقـــد تــــنـــاول الــــقــــانـــون في
موجبات تـشريعه أن من مهام
الـــشــركـــة تــطـــويــر مــخـــتــلف
قـطـاعات الـطـاقـة اخملتـلـفة في
ادة 8 / الـعراق وأشـار فـي ا
خامسا  فـي باب مهام مجلس
ادارة الـــشــــركـــة الى دوره في
اقــتــراح ســـيــاســات الـــطــاقــة
البـديـلة وبـرامجـها إلى وزارة
الـنـفط ومـجلـس الوزراء وفي
ادة نـفـسـهـا / تـاسـعـا أشار ا
الـى وضع ضـــوابـط حـــمـــايـــة
الـبيئـة من خالل تطويـر قطاع
مـصـادر الـطـاقـة الـبديـلـة وفي
ادة نفسها /عاشرا أكد على ا
وضع خطط لـتشـجيع الـقطاع
اخلـاص الـعـراقـي في تـطـويـر
قطـاعات الطاقـة اخملتلفة وفي
ـتــعـلـقـة ـادة نــفـسـهـا /11 ا ا
ـهـام اجملـلس وضع ضوابط
لالسـتفـادة من شركات الـطاقة
غــيــر الــعــراقــيــة. وفي جــانب
مــجــال الـطــاقــة الــذريــة فــقـد
اجنـزت جلـنـة الـنـفط والـطـاقة
نهـاية عام 2016 قانـون هيئة
الـطـاقـة الـذريـة الـعـراقـيـة و
نــشــر قــانـونــهــا في اجلــريـدة
الـرســمـيـة فـي كـانـون الــثـاني
 2017وبذلت اللجنة جهدا
في تــثــبــيت اســتــقاللــيــتــهــا
ويتوقع أن يـتم تفـعيل الهـيئة
فـي الـــقـــريب الــــعـــاجل.  وفي
تجددة هناك مجال الطـاقات ا
عـــمـل الســــتـــكــــمــــال قــــانـــون
االســـتـــثـــمـــار فـي الـــطـــاقـــات
ــتـــجـــددة. لـــذا فـــالـــقـــانــون ا
اجلـــديــــد عــــلى الــــرغم من أن
عـنــوانه يـحـمل الــنـفط ولـيس
الطاقة ولـكنه أشار في العديد
من فـــــــقـــــــراتـه إلـى ضــــــرورة
اهــتـــمـــام الــنـــفط الـــوطــنـــيــة
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ــــشـــــرع نـــــظــــر الـى وحــــدة ا
الثـروات الطبيـعية في العراق
اســتــثــمــارا وتــســويــقــا وان
الــشــركـــة تــمــارس دورهــا في
جميع االراضي الـعراقية وفي
مـياهها اإلقـليميـة وفي جرفها
ـــادة الـــقـــاري كـــمـــا ورد في ا
ـشرع ثـانـيـا/2 ولم يـنـطـلق ا
من االزمـة الراهـنة بـ اإلقليم
باحثات ركز إذ مـا زالت ا وا
جــاريـة لـلــتـوصل الى صــيـغـة
مـن الـصـيغ الــضـامـنــة لـعـودة
االمــور الى مــجــاريـهــا ضــمن
السياق الـدستوري ويفترض
شرع بأن تنظيم العالقة ب ا
ركز واإلقليم يحددها مقترح ا
قــــــانــــــونـي آخــــــر (اجملـــــــلس

جتـاوزت االربعـة او اخلـمـسة
هـذه الــتـعـديالت جــاءت بـفـعل
ــمــارســة والـتــطــبــيق وهـذا ا
ـــســتـــفــيــد شـيء واقــعي; إن ا
األول من تــــــشـــــريـع قـــــانـــــون
الشـركـة هو وزارة الـنـفط التي
اعـلـنت عـشـية الـتـصـويت على
الـقـانـون تـرحـيـبـهـا ودعـوتـهـا
الــســادة الــنــواب لــلــمــشــاركـة
الــفــاعـلــة في اجلــلــســة وبــعـد
الـتـصـويـت وجّه الـسـيـد وزيـر
النـفط شـكره وامـتنـانه جمللس
الـنواب عـلى تمـريـره القـانون
عــــلــــمــــا ان الـــوزارة لــــديــــهـــا
مالحــظــات عــلى جــمــلــة امـور
فـيه لــكـنـهـا واثـقـة ان تـشـريع
القـانون بصـيغـته احلالـية هو
خطوة إيـجابـية بعـد محاوالت
اســتــمـرت أكــثـر من ١٤ عــامـا
وان الـــطــريـق بــعـــد تـــأســيس
الشـركـة سيـكـون اكـثر سـهـولة
لــتــعــديل بــعض الــبــنــود فـيه
لــذلك ال نـــعــتــقــد بــأن تــشــريع
الـقـانـون في اخلـامس من آذار
أضـــــاع الـــــطـــــريـق  بل فـــــتح
الـطـريق امـام تـطـويـر الـقـطـاع
وجعله على السكة الصحيحة
واوجـــد األمل لـــلــــتـــطـــلـــعـــات
بإمكـانيـة العـراق إلعادة الدور
لـلـنـفط الـوطـنـيـة بـعـد ان كـان
ـــبـــادر لــهـــا قـــبل غـــيـــره في ا
الــســتـــيــنــات انـه  قــادر عــلى
اعـــادة عــقـــارب الـــســـاعــة الى
ـربعات الـصحيـحة لالنطالق ا
مـجـددا نــحـو نـهـضــة الـقـطـاع
الــنــفـــطي. إن مــا نــلـــمــسه من
هـتم تـفاعل لدى اخلـبراء وا
ـــثـل حـــرصــــا أكــــيـــدا عــــلى
اسـتــغالل الــثــروة الــنـفــطــيـة
الحــظــات وقــطــعـــا ســتــجــد ا
همة التي وردت وسترد على ا
الـقـانـون األذان الصـاغـيـة لدى
ـشـرعـ الــقـطـاع الـنــفـطي وا

وســتــشــكـل حــافــزا لـــلــمــضي
مـستـقـبال للـتـعديل ان تـشريع
قـانـون الـنـفط الـوطـنـيـة إجناز
وطـني بامتيـاز وعلينـا تعزيزه
وحــمـايــته. واصــبح الــقــانـون
نـافذا من تأريخ نـشره يوم 16
نيـسـان وامـام احلـكومـة مـهـلة
حـددهـا القـانـون بـسـتـة أشـهر
حتى  16تشرين األول من هذا
الـــعــام اذن الــكـــرة الــيــوم في
مـلــعب احلــكــومــة السـتــكــمـال
مـسـتـلـزمات الـتـأسـيس وامام
احلكـومة اختيـار قيادات كفؤة
ونــــزيـــــهــــة إلدارة الـــــشــــركــــة
واالسـتـعـانـة بـكـوادر قـانـونـية
ـيـة لوضع وببـيـوت خـبـرة عـا
الــنــظــام الـداخــلـي واألنــظــمـة
طـلوبـة إلجناح والـتعـليـمـات ا
ـشـروع ـشـروع ان حـمـايـة ا ا
حــاجـــة ومـــطـــلب أســـاســـيــان
إلبـعـاده عن نـظـام احملـاصـصة
احلـزبــيـة لـضــمـان اســتـمـراره
ـوه الـسـلـيم. خالصـة االمر و
ــتــلك الــعــراق الــيــوم اطــارا
قانـونيا لـلقـطاع االسـتخراجي
والتـسـويقـي ويعـتـمد الـنـجاح

على تطبيق القانون.
{عضو جلنة النفط والطاقة
النيابية

ـاليـة لـلشـركـة من خالل فتح ا
نوافذ متعددة منها:

ادة اخلامسة جاء في ا -1
من الـقـانـون/ ثـانــيـا لـلـشـركـة
زيادة رأس مال الشركة حسب
احلــاجــة بــعــد تــقــد دراســة

اجلدوى االقتصادية.
ـــــــــــــــادة جــــــــــــــــاء فـي ا -2
اخلــامــســة/ رابــعــا لــلــشــركـة
احلـق في االقـــــتــــراض من أي
جــــهـــة في الــــداخل واخلـــارج

لتمويل استثماراتها.
ادة  11من جاء في ا -3
الـقـانـون سـتـضـاف نسـبـة من
الــربح لـلــشــركـة يــتم االتــفـاق
عليها عند حسابات الكلف.  
ادة  /12أوال جاء في ا -4
تـــخـــصـص لـــهـــا نـــســـبـــة من
األربـاح الــســنــويـة لــتــحــقـيق

مصاحلها وأهدافها.
ـنافذ اذا  استـثمارها هذه ا
ـكن ان تـشـكل بـشـكل سـلــيم 
رافــــدا النــــطالقــــة الــــشــــركــــة
ومـة عمـلهـا واستـقرارها ود
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ـادة 3 من الــقــانـون اشــارت ا
عـلى االسـتثـمـار في الصـنـاعة
التحـويليـة (أي تصفيـة النفط
اخلـام ومـعاجلـة الـغـاز) او ما
ـية يـسـمى في الـصنـاعـة العـا
 down streamفيسأل
الـبــعض هل الـقـانــون لـقـطـاع
االســتــخـراج ام الــتــحــويل ام
لــكـــلـــيــهـــمــا واذا كـــان كــذلك
فـــــيـــــجـب ادخـــــال شـــــركـــــات
صافي وشـركات الغاز جزءا ا

من مكونات الشركة? 
صــحـيح أن مــعـظم الــشـركـات
الـوطـنـيـة في الـدول الـنـفـطـيـة
عـــادة مـــا تــــضم فـــعــــالـــيـــات

االحتـادي لــســيـاســات الــنـفط
والـــغـــاز) وان الـــشـــركـــة هي
الـذراع الـتـنـفــيـذي لـلـسـيـاسـة
الــــتي تــــرســــمــــهــــا الــــدولـــة
وبالتـالي انحـصرت الـشركات
ــمـــلــوكـــة االســتـــخــراجـــيــة ا
سـاندة والـتسـويقـية حتت وا
مظلة الشركة وحيث ان إقليم
ـــتــلك شــركــة كــردســتــان لم 
اســتـخــراجــيـة كــمــا في بـاقي
ـنــتـجــة وأبـقى احملـافــظـات ا
الــقـــانــون الـــبــاب مـــفــتـــوحــا
إلمـكانـية إحلاق أو اسـتحداث
أي شــركـة الحـقـا كـمـا ورد في
ادة سـابعـا/ثالـثا  صالحـية ا
اســـــتـــــحـــــداث او احلــــاق أي
تـشـكـيل وفـقـا لـلـقـانـون وكـما
جملـلس الـوزراء وبـاقتـراح من
وزارة الـــــــنـــــــفـط احلـــــــاق اي
تـشـكــيل لـلـشـركــة وبـنـاء عـلى
اقـــتــراح اجملـــلس. لـــذلك جــاء
تــمـــثــيل اإلقــلـــيم في اجملــلس
ــعــطــيــات بــنــاء عـــلى هــذه ا
ادة شـرع في ا وكـذلك راعى ا
8/ثالثا/5 لرئيس الشركة
دعوة اعضـاء جلنة الطاقة في
اقــلـــيم كـــردســتـــان حلـــضــور
اجـــتـــمـــاعـــات اجملـــلـس. وقــد
اشـتـرك في الـلـجــنـة الـفـرعـيـة
كـلفة بتشـريع القانون ثالثة ا
نــــــــواب مـن الـــــــــتــــــــحـــــــــالف
الكردستاني وقد ابدى رئيس
ـــقــراطي كـــتــلــة احلـــزب الــد
الــكــردســتــاني الــنــيــابـيــة في
أثــنـــاء جـــلـــســـة الـــتــصـــويت
اعـــتــــراضه عــــلى الــــقــــانـــون
بــوصـفه مــخــالـفــا لــلـدســتـور
ـــادة 112/ب إذ إن حـــسـب ا
لـــلــــمـــحـــافــــظـــات واألقــــالـــيم
واحلـــكــومـــة االحتـــاديــة رسم
الـســيـاسـات وطــالب الـنـواب
بــــعــــدم الـــتــــصــــويت عــــلـــيه
واعــتـــراضـه جــاء مـــشـــابـــهــا
العــتــراضــات بــعض أعــضــاء
مــجــلس مــحــافــظــة الــبــصـرة
ومـيـسـان حـيث اخـتـلـط االمر
في مهـام وصالحيـات الشـركة
وان رسم الـســيـاســات لـيـست
من مــهـامــهـا فــالـشــركـة ذراع
تـنـفـيـذي لـلـسـيـاسـة الـنـفـطـية
ـشــاكل لــلــدولــة.  إن مــعـظـم ا
ـركــز واإلقـلـيم الـعـالــقـة بـ ا
تكـمن منـاقـشتـها ومـعـاجلتـها
فـي مــقـــتــرح الـــقــانـــون الــذي
تــــقــــدمـت به جلــــنــــة الــــنــــفط
والــطــاقـة الــنــيـابــيــة كـمــا مـر
ســـابــقـــا وان شـــركــة الـــنــفط
ــظــلــة الـــوطــنــيــة ســتـــكــون ا
األســـــاســــــيـــــة لــــــلـــــقــــــطـــــاع
االســـتــــخــــراجي والــــنــــافـــذة
لتـسويق النـفط اخلام والغاز.
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ال احــــد يـــدعـي ان الـــقــــانـــون
اجلـــــــديــــــد ال يـــــــخــــــلـــــــو من
مالحظات فلدى كل واحد منا
مالحظـات واجـتـهادات ورؤى
لـيـست مـتطـابـقة بـالـضرورة 
ـطـاف بل ولــيس ذلك نـهـايـة ا
ـــهم مـــنـــهــا ـــكن األخـــذ بـــا
لــتــعــديل الـقــانــون الحــقـا ان
قـانـون الـنـفط الــوطـنـيـة لـعـام
 1967خضع لتعديالت عديدة

ــديـنــة" الـتي هــكـذا حتــوّلت "ا
ـاً بـاسم " أزيال" أو عُـرفت قــد
أرزيال"  أو "أصــيال" لـتــسـتــقـر
عـلى اسم " أصيـلة"  إلى صرح
حضاري جاذب وواعد. وكانت
قـد تــأسـست قـبل مــا يـزيـد عن
ألفي عـام  من الـزمان وشـهدت
ألـوانـاً مـخـتـلـفـة من الـهـجرات
والــــسـالالت واألديــــان حــــيث
اسـتـعـادت مـجـدهـا الـتـاريـخي
واالســـتــراتــيــجي والــتــجــاري
وسمها الثقافي مجددة ذلك 
بفضل أحـد أبرز رمـوز الثـقافة
والـدبـلـومـاسـيـة واإلدارة الذي
كـان إلصـراره الـدور األكبـر في
أن تـنــتـقـل أصـيــلـة من "قــريـة"
ــا مــنــسـيّــة إلى مــعــزولــة ور
حــاضـرة مــدنـيـة يُــشـار إلــيـهـا

بالبنان.
حـ عــاد  مــحـمــد بن عــيـسى
ـغرب بـعـد انـتـهـاء عـمله إلى ا

الوطن العربي الكبير ومشرقه
توسط واحمليط ومن ضفتي ا
األطلسي وعلى امتداد أوروبا
والــعـالم كــلّه وكــأنــهـا تــدعـو
اجلــمــيع إلى ولــيــمــة شــهــيّـة
لـلفـكر والـفن واألدب والـثقـافة

بكل أجناسها.
WOLM² « Z U½dÐ

وبـــالــتـــدرّج والــتـــراكم انــدغم
ــوسم الـــثــقــافي لـــلــمــديــنــة ا
فتـوحة ليـتفـاعل مع برنامج ا
الـتـنـميـة لـهـا ولـعـمـوم البالد
حـيث  تأسيس بـنية حتـتية
وإنـشاء مرافق عـمرانيـة تكون
قــادرة عــلى اســـتــيــعــاب هــذا
دينة حلّتها التطوّر لترتدي ا
ا فـيهـا من رمزية وسـميـة  ا
ثقافية ومدنية وكأنها معرض
مــفــتـــوح في الــهـــواء الــطــلق
يـــزورهـــا عـــشـــرات اآلالف من

ثقف والسيّاح كل عام. ا

لم تــكن مـديــنـة أصــيـلـة  ذات
الـطـراز األنـدلـسي  قـبل أربـعة
عقـود من الـزمـان وبـالـتـحـديد
في الـعـام  1978سـوى إحـدى
ـــغـــرب الــســـاحــلـــيــة "مــدن" ا
ـسـاحـة احملـدودة الـسـكـان وا
الـتي  تسـتـلقي بـطـريقـة أقرب
إلى الـــعـــزلــــة  عـــلى شـــواطئ
احملـيط األطلسي لـكنهـا بفعل
عــمل مـــثــابــر وإصـــرار أكــيــد
وإرادة واعـيـة وعـقل مسـتـنـير
أخذت تـزهر مثل شـجرة اللوز
حـ يالمـسهـا هـواء مـنعش 
لــدرجــة أن أصــيـــلــة تــنــتــظــر
موسـمهـا الثـقافـي بفـرح غامر
مثـلما تنتـظر األرض العطشى
ـــطـــر في مـــوسم الـــصـــيف ا
ـمـتـزجـة ـديــنـة ا فـتـزهـو به ا
بـــألـــوان الـــبـــحــر والـــشـــمس
الذهـبية حـيث تكـون مسـتعدة
السـتـقـبــال زوارهـا من مـغـرب

الــفـيــروز انـطــبع عــلـيه أو أنه
انـطــبع عـلى الــفـيـروز لــيـأخـذ
لــونه وكـــمــا يــقــول الــشــاعــر

اجلواهري في غزله ببراغ :
" أعـــــــلى احلـــــــسـن ازدهــــــاءً
وقــعت/ أم عـــلـــيــهـــا احلــسن

زهواً وقعا?" 
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 ولـعلّ أول مـا يـلـفت انـتـبـاهك
ــديــنــة مــتّــشــحــة أن مــنــازل ا
بالبياض ومـلفّحة بالزرقة هي
أيـضـاً وذلك في إطـار تـنـاسق
جميل  يضـاف إليه جداريتها
ـــزيّـــنــــة بـــرســـوم فــــنـــانـــ ا
تشـكيليـ من مدارس وأجيال
مــخــتــلــفــة وحــ تـســيــر في
دروبـها الـضـيقـة وفي األحـياء
ـــة تـــشـــاهـــد األســوار الـــقـــد
العـاليـة احملـاطة بـها وفي كل
ذلـك ثـمـة أمــر يـدعـوك لــلـتـأمل
ـديـنـة  والـهواء وهو نـظـافـة ا
الـعـذب حـتى في أيـام الـصيف
احلـارة  عــلـمـاً بــأن مـنــاخـهـا
معتدل ومطـير باستثناء فصل
الــصــيف حــيـث يــكــون جــافــاً
نـســبــيـاً. أمــا الــبــيـئــة فــغـدت
ــســؤولـ مــصــدر اهــتــمــام ا
والـناس عـلى حدّ سـواء حيث
تــــتـــمـــيّـــز الــــبـــيـــوت واألزقـــة
بـواجــهـات جـمــيـلـة مــغـروسـة
بالـنبـاتات والـورود وحترص
ديـنة " ومهندس فكرة بلدية "ا

مـــوسـم أصـــيــــلــــة الــــثـــقــــافي
رئـــيـــســـهـــا عـــلى أن تـــرتـــدي

ثوبها األخضر.
ــديــنــة أســمــاء وقــد خــلّـــدت ا
زوارهــا ومــريــديــهــا من كــبــار
ــثـــقـــفــ ومـــنــهـم الــشـــاعــر ا
الـــعـــراقـي بـــلـــنــــد احلـــيـــدري
والــروائي الــســوداني الــطـيب
صـــالح وتــشــكــايــا أوتــامــسي
الـشـاعر الـكـونـغولي والـشـاعر
الـفـلـسـطـينـي مـحمـود درويش
ـغـربي مـحـمـد عـابـد ـفـكـر ا وا
ـغــربي اجلــابــري والــشــاعــر ا
وابن أصيلة أحمد عبد السالم
الــبـــقــالـي والــشـــاعــر واألديب

ــتـحــدة قـرّر أن في الــواليـات ا
يـخـدم مـديـنـته ومـسـقط رأسه
فـــفـــكّـــر بــإنـــعـــاش الـــعـــمــران
بـالثـقـافـة والثـقـافـة بالـعـمران
وهـكـذا انـعقـد ربـاط وثـيق ب
ـديـنـة االثـنـ فـكـلّــمـا كـانت ا
تتطوّر عمرانياً كانت مكانتها
الـثـقــافـيـة واحلــضـاريـة تـزداد
أهـمـيـة حـتى غـدت أحـد مـعالم
ـهــمــة وهي مــلــتـقى ــغــرب ا ا
سـنـوي لـلحـوار وتـبـادل الرأي
واالسـتئـنـاس بوجـهـات النـظر
لنـشر ثـقافـة السالم والـلّاعنف
وبــــحث وحتــــلــــيـل قــــضــــايـــا
الـتــعـصّب والــتـطـرّف والــغـلـو
واإلرهــاب وفي الــوقت نــفـسه
التفـكير فـي البدائل: الـتسامح
واإلقـرار بـالـتـنـوّع والـتـعـدديـة
واالعــــتـــراف بــــاآلخــــر وحــــقه
باالخـتالف وإحياء قـيم العدل
واجلـــــمــــال واخلــــيـــــر عــــبــــر
التواصل والـتفاعل واالجتماع
اإلنـــســـاني الســـيّـــمــا بـــالـــفن
واألدب والـفـكـر والـثـقـافـة بـكل
فروعـها وأغصـانهـا وتلك هي

رسالة أصيلة "األصيلة".
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دينة" وأنت ح تتوغّل في  "ا
قـادم من مـديـنة طـنـجـة التي ال
تـبـعد عـن أصيـلـة أكـثر من 40
كــيــلــومــتـراً يــواجــهك الــبــحـر
ــمـــيّــزة وكـــأن لــون بـــزرقــتـه ا

ـغـربي محـمـد عزيـز حلـبابي ا
وغيرهم.

مـنــذ أربـعـة عــقـود من الـزمـان
بــدأت مــكــانــة أصــيــلــة تـزداد
أهمية بالترافق مع مهرجانها
ـفتوح أو موسمـها الـثقافي ا
حــيث يــحـجّ إلــيــهـــا ســنــويــاً
ــثـقـفــ الـكـبـار عـشـرات من ا
ويـحرص مـئـات من  الفـنـان
واألدبـــــاء الـــــشـــــبــــــاب عـــــلى
زيارتها. وفي هذا العام يطفئ
مــوسم أصــيـلــة الـســنـوي 40
شــمـعــة  من عـمـره وهــو عـمـر
الـنـضج حـيث يعـد أحـد أكـثر
ـهــرجـانـات  الـثـقـافـيـة وأهم ا

ـعمّـرة إذا أخذنـا بـاحلسـبان ا
ـــربــد" (الــعــراق) "مــهــرجــان ا
ملكة و"مهرجان اجلنادرية" (ا
الـــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديـــة)
" و"مــــهـــــرجــــان الــــبــــابــــطــــ
(الـــكــويت) وهــو مــثل كل عــام
مــنـــاســـبــة حـــيــويـــة تـــنــبض
بـــاحلــيـــاة وخـــصـــوصــاً  في
ديــنـامـكـيـتـهــا  الـثـقـافـيـة أدبـاً
ومــوســيــقى وغــنــاءً وفــنــونـاً:
رســمـاً ونــحــتـاً ومــســرحـاً في
أجواء مشبعة باحلرّية وثقافة

السالم والتنوّع والتعددّية. 

{ باحث ومفكر عربي


