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مطارحات سياسية وفكرية 
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بغداد

ـدير العـام لدائـرة الفنـون العـامة عـلي عويد في اجـتمـاعها بـرئاسـة وزير الثـقافـة والسيـاحة واآلثـار عبد استضـافت اللـجنة الـعلـيا جلائـزة اإلبداع ا
ادة اجلبس في مـسابقة جلنة اإلبداع قدمة من قبل دائرة الـفنون بإلغاء شـرط تقد األعمال النـحتية  األميـر احلمداني وناقشت اللـجنة الطلبـات ا
ـقامـة من قـبل الـوزارة.وشرح الـعـويد أسـبـاب الطـلب بـرفع هـذا الشـرط مـشيـرًا الى إن (فن الـنـحت يشـمل خـامـات مخـتـلفـة من الـبرونـز واحلـديد ا
واجلبس واخلـشب والسيـراميك لكن حتـديد العـمل الفني بـاجلبس فهـو قرار ال يتـماشى مع طبـيعة الـنحت فضـالً عن طلبـات الفنـان ورغبتـهم للـمشاركة
كن حتديده بنوع واحد كـون اللغة العربية حتـمل قيم جمالية عاليـة وبخطوط مختلفة بأعمـال نحتية بخامات مـختلفة). وأضاف عويد (إن اخلط الـعربي ال 

ال يسعنا الوقوف عند خط دون أخر)
على صعيد متصل مـددت اللجنة العليا جلـائزة اإلبداع مدة استالم أعمال النحت واخلط الى  15تشرين االول اجلاري وكذلك اعتـماد كل اخلطوط العربية
ادة اجلبس تمـاشياً مع طلبات سابقة بخط واحـد.يذكر إن عويد قـدم طلبا مسبـقا لوزير الثقـافة بإلغاء شرط تـقد األعمال النحـتية  ـسابقة وعدم حصـر ا في ا

صلحة الفن النحتي. الفنان ورغبتهم للمشاركة في خامات مختلفة للنحت وحصل على موافقة الوزير بخصوص إلغاء هذا الشرط 

رسالة بغداد
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قانون  ينـظم ذلك األمر.  بهدف رسم
صــورة قـريــبـة لــلـواقع لــلـمــعـارضـة
هـجر قـبل عام 2003 العـراقيـة في ا
ـا كنا نـعيشه رأيت أن أرسم صورة 
ــهــجــر وتـــنــاول نــشــاطــاتــنــا في ا
ومــراسالتــنـــا في شــتى الـــقــضــايــا

السياسية والثقافية والفكرية.
WOM “ WKŠd

 األمـــر الــذي يـــســلـط الــضـــوء عــلى
مرحـلة زمـنيـة بقيـت معتـمة لـغالـبية
الــعـــراقـــيــ الـــذين اعـــتـــادوا عــلى
ـطــيـة اعالمـيــة يـكـررهـا مــشـاهـدة 
ـعـارضة الـعـراقيـة. صورة خـصوم ا
مـشـوهة مـسـمـومة مـضـخمـة تـتـمثل
ـعـارض الـعـراقيـ قبل بأن (كل) ا
 2003 كانـوا الجئـ يعـيشـون على
ساعدات االجتماعية ويعملون في ا
ــطـاعم  وأنـهم غـسل األطــبـاق في ا
دن الـغربية متسكـعون في شوارع ا
يبحثون عن الرزق والطعام! إن هذه
الــصـورة الـنـمــطـيـة يــراد بـهـا سـلب
ـعـارضــة الـعـرقـيـة أيـة فـضـيـلـة أو ا
نـــضــال ضــد نــظــام صــدام وتــمــثل
اســـقــاطـــات اجـــتــمـــاعـــيـــة بــوصف
ــعــارضـــة بــأنــهم بال مــؤهالت وال ا
كفاءة وال معرفة وال خـبرة سياسية
بل أنهـم مجـرد هاربـ يـبحـثون عن
تأم مـعيـشتهم بـأية وسيـلة. وهذا
غـــيـــر صـــحـــيح عـــلى االطالق  أوالً
لــيس كل من هــاجــر وغــادر الــعـراق

كـان مـنشـغالً بـالـشـأن الـسـياسي بل
كـانت هـنــاك فـئـة صـغـيـرة هي الـتي
تـقــود الـعــمل الـســيـاسي واالعالمي
فـي اخلـــــــارج. وأن كـــــــثــــــــيـــــــراً من
ـــهــــاجـــرين كـــانــــوا يـــؤيـــدونـــهـــا ا
ويتفـاعلون معـها ألنها تـمثل آمالهم
ـــفـــقـــودة الـــضـــائـــعـــة وأحالمـــهم ا
وطــمــوحــاتــهم الــتــائـهــة في خــضم
احلـيـاة اجلـديـدة. كـمـا أن مـجـمـوعة
من ســيـــاســيـي الــيـــوم لم يــكـــونــوا
عارضة العراقية خوفاً نشط في ا
الحقة. على أهلهم من السلطة أو ا
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 وعـنـدمـا عـادوا إلى الـعـراق صاروا
يـتــبــجــحــون بـبــطــوالت مــزيــفـة في
وســــــــائـل االعالم. وهــــــــذا مــــــــا زاد
الـصـورة غـبـشـاً وتـشـويـشاً.  بـغض
الـنـظـر عن اتـفـاقـنـا أو اختـالفنـا مع
عـارضـة لـكن الواقع الـشخـصـيـات ا
الــذي عـايــشـنـاه يــؤكـد أنــهم قـدمـوا
الكثير من أجل القـضية العراقية. إذ
كـــانـــوا يـــنـــظـــمـــون الـــتـــظـــاهـــرات
واالحــــــتــــــجــــــاجــــــات والــــــنـــــدوات
ؤتمـرات السـياسيـة والصحـفية. وا
كـمــا نـشـروا كـتـبــاً ومـقـاالت تـكـشف
الظـلم الـذي عانـاه الـشعب الـعراقي.
وكـانوا يـسـعون القـنـاع الرأي الـعام
نظـمات الـدولية بـحقـيقة الغـربي وا
نـظـام صـدام  من خالل نـشـر وثائق
وشهـادات حـية عن خـروقات حـقوق

االنـــســان  وحـــجم
ــعـــانــاة واجلــوع ا
والـقــمع واالعــتـقـال
والتهجير واساليب
الـــــــتــــــــعـــــــذيـب في
زنـــزانـــات الـــنـــظـــام
التي شـملت الـرجال
والــنـســاء واألطــفـال
وحتى الرضع منهم.
كـــــــمـــــــا ســـــــانـــــــدت
ـعــارضـة الـعــراقـيـة ا
كـل حــــــــــــــــــركـــــــــــــــــة
وانـتـفـاضــــــة حـدثت
قـــــــــبل  2003مـــــــــثل
انـــتــــــفـــاضـــة صـــفـــر
1397 هـ وانــتـفــاضـة
رجب  1399 هـ ولـعل
أبـرزهـا انـتـفـاضة آذار
  1991وما تـبعـها من
مقابر جماعية وتشريد
مــــــــــئــــــــــات اآلالف مـن
.  وهـــذه الــــعــــراقـــيــــ
ـذكـرات تؤرخ جلـانب ا
من تلك الـفتـرة الزمـنية
 وفـي هــــــــــولــــــــــنــــــــــدا

بـاخلـصـوص حــيث عـشـنـا أكـثـر من
عقدين من الزمن. وتتضمن نشاطات
ومراسالت موثقة بالوثائق والصور
ذكرات والرسائل.  إننـا نضع هذه ا
بــــ أيــــدي الــــقــــارئــــ وخــــاصــــة
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صــدر عن مــركــز دراســات الــوحـدة
الــعــربــيــة الــعـدد  487 من مــجــلـة
ـسـتـقـبل الـعـربـي اخلـاص بـشـهر ا
أيلول2019  . كتب افتتاحية العدد
ـعــنـونــة (عـبـثــيـة االســتـمـرار في ا
طريق أوسـلو) الكاتـب الفلسـطيني
نـافـذ أبـو حـسـنـة ويـتـضـمـن الـعدد
الـــــذي يـــــقـع في  168 صـــــفـــــحــــة
مـجــمــوعـة دراســات ومــواد سـاهم
فـيهـا نخـبـة من الكـتاب والـباحـث
الــعــرب وهي مــوزعــة عــلى أبـواب
ـــوقع مـــركــز دراســات عـــدة وفــقــا 

ـتـنبي كـان عـلي الذهـاب إلى مـكـتبـة دار سـطور اليـوم في ا
لــلـحــصــول عـلى روايــة "خــانـة الــشـواذي" وهــنــاك الـتــقـيت
بـالصـديق الروائي "خـضيـر فلـيح الزيـدي" وتبـادلنـا اإلهداء
انـا اهـديت له كـتــابي الـنـقـدي "قـراءات نــقـديـة في اخلـطـاب

الروائي" .
وفي الــكـتـاب نــقـد لـروايــته ( فـالــيـوم عـشــرة) وهـو اهـداني
دعـو صـدام حسـ فـرحان) ثم وصـلني روايـته اجلديـدة (ا
ــفـكـر االقـتـصــادي "رأسـمـالـيـة الـيـوم اهــداء من الـكـاتب وا
الـلـيـبـرالـيـة اجلـدبـدة (الـنـيـولـيـبـرالـيـة)" وبـذلك امـامي الـيـوم
روايـتـ وكـتاب وكـعـادتي احـاول ان اتعـرف بـشـكل سريع
ــقــدمــة او عــلى كـل اصــدار احــصل عـــلــيه وذلك بـــقــراءة ا
الـفصـل االول من الروايـة لـتكـوين انـطبـاع اولي عن الـعمل
واحاول ان اتوقـع ما يحـدث للـشخصـيات وتـطور االحداث
ثم اركن الـرواية حـتى يـح مـوعد دراسـتـها بـشكل نـقدي.

وهذه االنطباعات االولية:-
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الـروائي خــضـيـر فــلـيح الـزيــدي يـجـيــد الـكـتــابـة عن مـرارة
ــلك خـزين من االزمـات الـســيـاســيـة واالجــتـمــاعـيــة وهـو 
ـعـانـاة التي الـصـرخـات الـصريـحـة الـتي تـعـبر عن مـقـدار ا
تــواجه اإلنــسـان الــذي يـعــيش في الـعــراق "بـغــداد مـديــنـة
أسـتقـراطـية جـميـلـة وناعـمـة لكـنـها وافـقت عـلى الزواج في
الــظالم من رجل ريــفـي غـلــيظ الــطــبــاع وعــنــيف الــســلـوك
مـغنطة" ص8 الرواية دن ا فـأجنبت لنـا طراز خاصـا من ا
ـوقف وتتـطور إلى عقـدة وقد ال تـنتهي إلى حل عنده تـبدأ 
 ومن مـــوقـف مـــحـــرج واقـــعي بـــخص تـــشـــابـه االســـمــاء
للـسارد-الـروائي-حتدث لـه في سيـطرة امـنية لـيكـون اسمه
الثالثي يـتطـابق مع اسم احـد االرهابـ وكان عـليه بـسبب
ــطب الـذي يــضـيف اسـم جـده( عــريـان) عــلى اسـمه هـذا ا

شبوه. الثالثي ا
ـبـتـلـ بـتـشـابه  وعـنـد مـراجـعـته لـلـمـحـكـمـة يـلـتـقي بـاحـد ا
ـدعـو (صـدام حسـ فـرحـان) وجـاء يـبحث األسمـاء وهـو ا
عن االب الشرعي جلده فرحان في اوراق احملكمة منذ قرن
من الـزمـان يـبـحث عن جــــــــــــده الـشـرعي لـيـتـخـلص من
آفــــة اخلــــوف وهــــول االســـــــــــم ورعــــبه"ص15 الــــروايــــة
سـتتـنـاول قصـة هذا الـرجل" إذن لـنتـابع مـا حدث لـصاحب

االسم"
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الـروائـي" عـبـد اخلــالق الـركــابي"صـانع لــلـسـرد الــتـاريـخي
روايــته تـمــثل اجلـدل الــتـاريــخي واسـتــخـدامه فـي الـروايـة
ـلك سـيـطـرة تامـة عـلى الـتاريخ يحس الـقـار ان الـسارد 
والشـخصـيات واألحداث ويـتمـكن من اسقـاطهـا على الزمن
ـسك الـلحـظـة ويـحولـهـا إلى زمن مـتحـرك نـحو احلاضـر 
" هـكـذا عـاد ـسـتـقـبل ـاضي مـرورا بـاحلـاضـر لـتـضـيء ا ا
ـاضي لـيـقـتـحم عـلي بـطـريقـة تـراجـيـديـة حـاضـرا قاحال ا
كنت احلم ومنذ إحالتي إلى التـقاعد بتكريسه للقراءة بعد
" ان اخـتـيـار عـمـر أفــنـيـته في الــرسم
الــــروائي عـــبـــد
اخلــــــــــــــــــــــــالــق
الــركـابي ضـمن
خـمسـة روائـي
ـيـ لــكـتـابـة عــا
الـتــاريخ بــشـكل
روائي. لـم يـــــكن
ذلـك من فـــــــــراغ
فــهــو افــضل َمن
يستـفيد من وعيه
بـــجــدل الـــتـــاريخ
االجـــــــتـــــــمـــــــاعي
والـــــــســـــــيـــــــاسي
ليـضـعه في الـقالـب الفـني" الـرواية"انـه مبـدع أدب الـفاعـلـية
الـتاريخـية" ال مفر لـلمتـلقي من جتمـيع عبارة وردت في هذه
الــرســالـة مـع عــبـارة ذكــرت فـي تـلـك وصــوال إلى صــيــاغـة

أحداث ال بد من أن تمر حتت قلم روائي محترف" ص22
3- كتاب رأسمالية الليبر الية اجلديدة (النيوليبرالية)

حـاول الكـاتب "فؤاد قـاسم األمـير "ان يـقدم دراسـة رصيـنة
كن ان حتتوي عـلى منـاهج البحث الثـبات ان الـراسمالـية 
تـنـتــهي من الـتـاريخ كــمـا حـدث مع االشـتــراكـيـة وتـقـويض
الـرأسـمـاليـة ال يـأتي من خـصومـهـا التـقـلـيديـ الـشيـوعـي
واالشتراكي بل يأتي من شخـصيات برجوازية ورأسمالية
ـقراطـي وحتى جـزء من احلزب اجلـمهوري فـي احلزب الد
الــيـمـنـي هـذا مـا جــعل تـرامب يــعـبــر عن مـخــاوفه من تـلك
تـحـدة نحن قـلـقون من الدعـوات لـيقـول "هـنا في الـوالبـات ا
الدعـوات اجلديدة لتبني االشـتراكية في بلـدنا. لقد تأسست
أميركا على احلريـة واالستقالل وليس على إكراه وسيطرة
وهيـمنـة الدولـة. نحن نـولد أحـرارا وسنـبقى
أحــرارا. الــلــيــلــة جنـــدد عــزمــنــا عــلى أن
امـريــكـا لن تـكـون أبـدا بــلـدا اشـتـراكـيـا"

ص11.
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في الـفـتـرة الـتي سـبـقت  2003 كان
الشـعب العراقي بـعمـومه بعيـداً عما
يـجـري في اخلــارج. ويـعـود ذلك إلى
تـغيـيب ومـنع نشـر أيـة نشـاطات عن
هجـر تتنـاول النظام العراقـي في ا
وســيــاســاته. كــمــا أن وســائل اعالم
النـظام كـانت تنـشر مـقاالت وأخـباراً
تسيء للمـعارضة العراقـية وتصفهم
رتزقـة واخلونة وغيرها بالعمالء وا
فردات الـتي اعتاد اعالم صدام من ا
عـــــلى اســـــتــــخـــــدامــــهـــــا في وصف
مــعــارضــيه. من جــانب آخــر لم يــكن
ـلـكـون وسـائل اتـصال الـعـراقـيـون 
بـاخلــارج فـالـتـلـفــزيـون فـيه قـنـاتـان
كالهــمـا لـلــنـظــام  وكـذلك االذاعـات,
ولم يــكن مـســمـوح بــامـتـالك أجـهـزة
ستااليت واستقبال بث فضائي  وال
فيـديو  وال أجـهـزة هاتف نـقال . كل
ذلك ســاهم في رسم صــورة ســلـبــيـة

عن معارضي النظام الصدامي خالل
الثمانينيات والتسعينيات من القرن
الــعــشــرين.  وبــعــد سـقــوط الــنــظـام
وعــودة الــكــثــيــر مـن الــســيــاســيــ
والــــكـــوادر االعـالمـــيــــة من اخلـــارج
ـسـؤولـية وصـاروا يـديـرون مـواقع ا
حــتى بــدأت حــمـلــة شــعــواء ضـدهم
تـــبـــنــــاهـــا رجـــال ديـن واعالمـــيـــون
وبــعـثــيـون ومــتـضـررون مـن سـقـوط
النظام  ومـنافسون وجـدوا أنفسهم
ـلــكـون تـأثـيـراً جــمـاهـيـريـا مـثل ال 
عارضة القادم من اخلارج. قادة ا
وقـد سـمـحت حـريـة الـبث والـتـعـبـير
والـتـظـاهر والـصـحـافـة لـهـؤالء بشن
حـــمالت مـــســـتـــمـــرة ضـــد اخلــارج.
ووصـل األمـــر الى الـــدســـتـــور الــذي
ـنـاصب تـضــمن مـادة تــمـنع تــولي ا
ن يحمل السيادية واألمنية الرفيعة 
ــــا األمـــر جــــنـــســــيـــة أخــــرى. وطـــا
دســتــوري فـيــجب تــنـفــيــذه وصـدور

الــوحـدة الـعـربـيـة االلـكـتـروني.فـفي
ـــــــأزق دراســــــــــات نـــــــقــــــــرأ:(في ا
ـأزق اإلسـرائـيـلي) الـفـلـسـطـيـني وا
(االغـتـراب الـسـيـاسي جلـمـيل هالل
لـــــدى الــــشــــبــــاب األردني: دراســــة
مــــيـــــدانــــيــــة) لـــــعــــبــــد الـــــرحــــمن
(االنـتـخـابـات في دول ما الـبـارودي
بــــعـــد الـــصـــراع الـــعـــرقي: دراســـة
حتــلـــيـــلــيـــة) لـــولـــيــد حـــسن رجب
(نــــــظــــــام اإلرث اإلسـالمي: قــــــاسـم
تــأصــيل نــظــري ألدلــة احلــداثــيــ
) حلـــــا وحــــــجـج احملــــــافــــــظــــــ
(عـوائـق مبـدأ االسـتقاللـية الـبقـالي

ـمـارسـة القـضـائيـة لـلـمحـكـمة في ا
اجلنائية الدولية) حملمد الراجي. 

w½b  lL²−

ـغرب الـعربي وتنـاول ملف الـعدد(ا
والـقــضــيــة الــفـلــســطــيـنــيــة) عــبـر
الــبـحــوث الــتـالــيــة :(دور اجملــتـمع
ــــغــــربي فـي الـــدفــــاع عن ــــدني ا ا
الــقـضــيـة الــفـلـســطـيــنـيــة وعالقـته
ــغــربــيـة – ــشـتــركــة ا بــالــذاكــرة ا
الـفلـسطيـنيـة) لعـبد احلـفيظ ولـعلو
ـساهـمة الـتـونسـية  – اللـيبـية و(ا
فـي الـنـضـال الـفــلـسـطـيـني 1948-
1973) لعلي عبد اللطيف الالفي

( وريتاني و(فلسط في وجدان ا
الخلــلـــيل الـــنــحــوي. وفـي مــقــاالت
وآراء نـقــرأ (احلــراك الــشــعــبي في
اجلزائر: قياداته وجـبـــــهته?) لنور
الــديـن حــاروش.  وفي بــاب (كــــتب
ــال في وقـــــراءات) هـــنـــاك ):رأس ا
الـقرن احلـادي والعـشـرين لتـوماس
بـيـكـيتـي: مقـدمـة) مـراجعـة: عـثـمان
(الــفـكــر والـسـيــاسـة في عــثـمـانــيـة
الــــعــــالم الــــعــــربي: الــــســــيــــاقـــات
الـسيـاسيـة واإلشـكالـيات من الـقرن
الـتـاسع عـشـر حـتى الـقـرن احلـادي
مـراجـعـة: والـعــشـرين) جلـورج قـرم

رضي الـســمـاك. إضـافـة إلى عـرض
كــتب عــربــيــة وأجــنـبــيــة وتــقــاريـر
بـحـثـيـة مـخـتارة والـكـتب الـعـربـية
هـي: تـنـاقـضـات الــقـانـون الـدولي :
مـدخل حتلـيـلي; مسـتـقبل إسـرائيل
فـي ظل الــتــســويــة الـــســلــمــيــة مع
الـــعـــرب:  حل عــــربي لـــلـــمـــســـألـــة
الـيـهوديـة; أزمـة ميـاه سـد النـهـضة
اإلثـيــوبي واألصـابع اإلسـرائـيـلـيـة;
روســيـا األوراســيـة كـقــوة عـظـمى :
جــــــيـــــوبـــــولـــــيـــــتــــــيك الـــــصـــــراع
وديـبـلــومـاسـيــة الـنــفط والـغـاز في

الشرق األوسط.
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بغداد

الــبـاحـثــ مـنــهم الـذين يــتـوقـون
للحصـول على صورة حقـيقية عن
ــعــارضــة الـعــراقــيـة بــعــيـداً عن ا
ـــزايــدة  ويــبــقى الـــتــضــخــيم وا

احلكم للشــــعب وللتاريخ. 

غالف الكتاب


