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LOCAL EVENTS

بغداد / كرمي احلمداني
اكــــد الــــدكـتــــور بــــاتـع خلــيفــــة هالل الـكـبـيـــسـي اخلـبـيــــر
االقتـصــادي يف وزارة الـتخــطيـط والـتعــاون االمنـــائي، ان
الــتخــطـيــط االقـتــصـــــادي يعـتـبــــر مـن االركـــــان املهـمــــة
واالسـاسيـة لـعمليـة التـنميــة االقتصـاديـة واالجتمـاعيـة،
وتـتـبع الـــدول بـــاخـتالف مـــراحل تـطـــورهـــا االقـتـصـــادي
واالجتمـاعي واختالف نظمها االقتصـادية واالجتماعية
الــتخــطـيــط االقـتــصـــــادي كـــــأسلـــــوب إلدارة االقـتــصـــــاد
الـــوطـنـي، مـضـيفـــاً اذ جنـــد يف الـــدول الـــرأسـمـــالـيـــة ذات
الـنــظــــام اللـيـبــــرالـي احلــــر، اتـبــــاع اسلــــوب الــتخــطـيــط
االقتصادي ملعاجلة بعض املشكالت التي تواجهها، فعلى
سـبيل املثـال طبقـت الواليـات املتـحدة االمـريكـية اسـلوب
الـتخـطيـط االقتـصــادي للـنهــوض بــواقع "تـطــويــر وادي

تينسي".
واضـاف جوابـاً على سـؤال لـ )املدى( هل ميـكن االستفادة
مـن جتـــربـــة اخلــطــط الـتـنـمـــويـــة الــســــابقــــة يف العـــراق

لتدعيم مرتكزات وأسس االقتصاد العراقي؟
اما يف العـراق، فقد طبـق اسلوب التـخطيط االقـتصادي
مـنـــذ بـــدايـــة اخلـمــسـيـنـيـــات مـن خالل انــشـــاء مـجلــس
االعمـار الـذي تـولـى عـمليـة الـتخطـيط االقـتصـادي من
خالل النـهوض بـانشـاء املشـاريع االستثـماريـة الواردة يف
بـرامـج االعمــار ثم تـوالـت بعــد ذلك يف خـطـط الـتنـميـة
القـــــومــيـــــة 1970 - 1974 وخــطـــــة 1976 - 1980 و1980 -
1985 وخـطــة 1986 - 1990 الـتي لـم تقــر بـسـبب احلــرب

العراقية االيرانية.
واشــــار الكـبـيــسـي إلـــى ان الـنهـــوض بـــالقـطـــاعـني العـــام
واخلــاص يعـتبــر ضــرورة اســـاسيــة بـــالنــسبــة لـالقتـصــاد
العـــراقـي ويجـب الـتـــأكـيـــد علـــى اسلـــوب إدارة االقـتـصـــاد
الـوطـني عن طـريق تـوفيـر الظـروف املنـاسبـة للقطـاعني
للنهوض بـالواقع االقـتصادي واالجتـماعي، دون التـأكيد
علـــى قـطـــاع معـني واهـمـــال دور القـطـــاع اآلخـــر النهـمـــا
مكمـالن لبعضهـما، وان احـدهمـا يدعـم اآلخر ويعـزز من
دوره يف عمليـة التنمية االقتصاديـة واالجتماعية، مؤكداً
ان االقـتصـاد العـراقي ميـر حـاليـاً مبـرحلـة حتـول جـذري
مـن اسلـــوب املـــركـــزيـــة يف الـتخـطـيـط االقـتـصـــادي إلـــى
اسلـــوب آخــــر مغـــايـــر هــــو االنفـتــــاح علـــى آلـيـــة الــســـوق
واملنافسة، وفـسح اجملال واسعاً امام القطاع اخلاص لكي
يأخذ دوره الفعال يف عملية التنمية االقتصادية، مشيراً
إلــــى ان الــــدروس املـــســتفــــادة مـن جتــــربــــة الــتخــطـيــط
االقـتـصـــادي يف العــراق، والـنجــاحــات الـتـي حققـتهــا يف
مجــاالت الـتنـميــة االقتـصــاديــة خــاصــة خـطــة الـتنـميــة
االنفجـاريـة 1976 - 1980 الـتي حـاولـت نقل العـراق إلـى
مصـاف الـدول املتقـدمـة، وسـاهمت بـدور كبيـر يف تـدعيم
جوانب االقتصاد العـراقي وارساء اسس البنية االساسية
االرتـكــــازيــــة لالقـتــصــــاد، وتــطــــويــــر اخلــــدمــــات العــــامــــة
واالجتـماعـية، اال ان قـيام احلـرب العراقـية االيـرانيـة قد
قوض من حجم املنجـزات التي حققتها اخلطة املذكورة،
ان االستفـادة مـن مضـامـني اخلطـط التـنمـويـة، وكـذلك
االستفـادة من االنفتاح على االقـتصاد الدولي من خالل
اتبـاع آليـة السـوق احلـرة واملنـافسـة االقـتصـاديـة سـيعمل

بال شك على رفد املسيرة االقتصادية وتطويرها.

خبير اقتصادي يف وزارة التخطيط:

التخطيط جيب ان يتناول الواقع
االقتصادي واالجتامعي  للنهوض بالعراق

يف انتظار  عودة احلياة
الى منطقة االهوار

الديوانية / اصوات العراق
طــالب مـثقفــون يف محـافـظـة
الديـوانيـة احلكـومة واجلـهات
اخملتصـة بحمـاية آثـار مديـنة
الـــديـــوانـيـــة، وايجـــاد احللـــول
املنــاسبـة ملـا وصفـوه بعـمليـات
التخريب التي تطول آثارها.

ـــــــــدوة ودعـــــــــا هـــــــــؤالء خـالل ن
موسعة نـظمها البـيت الثقايف
مبحـــافــظـــة الـــديـــوانـيـــة إلـــى
منـاقشة املكـانة الكبيـرة ملدينة
نفـر )نـيبـور( تــاريخيــا )40 كم
جنوب الـديوانية( صباح امس
األحـــد، الـــى تـنــظـيـم مـــؤمتـــر
مـــــــــــوسـع يــــــضــــم املـهــــتــــمــــني
بـــالـتــــاريخ واآلثــــار العـــراقـيـــة
ملنـاقـشـة واقـرار الــدور الكـبيـر

الذي حتتله مدينة نفر.
وقـــال الـــدكـتـــور كـــاظـم نـــويـــر
املـشــارك يف النــدوة )تــدريــسي
يف جــــامعـــة بــــابل( إن "هـنـــاك
سـرقــة منـظمــة تطـول املـواقع
اآلثــــاريـــــة العــــراقـيــــة ودون ان
تهـتـم بــــذلك اي مـن اجلهـــات
املــــســـــؤولـــــة يف الـــــوقــت الـــــذي
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مثقفو الديوانية يطالبون
بحامية آثار املحافظة

تــــطـــــــالـــب فـــيـه املـــنــــظـــمـــــــات
واجلـامعـات العــامليــة بحمـايـة
هـذه املـواقع الـتي تعـتبـر ثـروة

عاملية." 
ومــن جـــــانــبه، أعـــــرب الــــشــيخ
احـمــد اجلـنــابـي مـن جـمــاعــة
الفـــضالء الـتـــــابعــــة أليــــة اهلل
مـحــــمـــــــــد الــــيـعـقـــــــــوبــــي عــــن
اســتعــــداد اجلهــــات الــــديـنـيــــة
لالسهـام يف تــوعيـة املـواطـنني
بـاهميـة هذه الـثروة الـوطنـية،
وطـــــالــب احلـكـــــومـــــة بــتحــمل
مسؤوليتهـا وايقاف ما يحدث

من سرقات لالثار العراقية.
وحـمل املــشـــاركـــون يف الـنـــدوة
اجلهـات احلكـوميــة مسـؤوليـة
ــــــواقع اآلثــــــاريــــــة حــمــــــايــــــة امل
ـــــــى ـــــــوا عـل ـــــــة. وحـــث الـعـــــــراقـــي
االســـتفــــــادة مـــنهــــــا بـجعـلهــــــا

أماكن سياحية وثقافية. 
ـــــــواقـع ـــــــذكـــــــر أن مـعــــظـــم امل ي
اآلثـــاريـــة العـــراقـيـــة تعـــرضـت
العمـال سـرقــة منـظمــة اثنـاء
االنـفالت األمـنـي الـــــذي رافق

سقوط النظام السابق.
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الناصرية /حسني كرمي العامل 
القـت تـــــاكـيـــــدات كـبـــــار املـــســـــؤولـني
العـراقيـني وتصـريحـاتهم حـول حل
املليـشيـات تـرحـيبـا واسعــا من لـدن
الـــشــــارع العـــراقـي الـــذي اسـتـبـــشـــر
خــيـــــرا بـــــالــتـخلـــص مـــن جعـجعـــــة
الـسالح وسطــوة املظـاهـر املـسلحـة ،
لـكـن هــــذا الـتــــرحـيـب ســــرعــــان مــــا
اصطـدم بـتصـريحـات اخـرى تـشيـر
الى دمـج عناصـر تلك املليـشيات يف
قـــوات اجلـيـــش واالجهـــزة االمـنـيـــة
ممـــا عــــده الكـثـيـــرون حتــــايال علـــى
قـانـون حـل املليـشيـات واضفـاء نـوع
ـــــسـلـــيـح ـــــــى ت ـــــــة عـل ـــــشـــــــرعـــي مـــن ال

اجملموعات املسلحة.
)املـدى( تـوجهت ملـواطـني محـافظـة
ذي قــار لـتــسـتــطلع آراءهـم يف الـيــة
حل امللـيــشـيـــات وكـيفـيـــة الــتخلـص

من مظاهرها املسلحة.
احلـــاج كـــاظـم فـــرهـــود فجـــر عـضـــو
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مواطنو حمافظة ذي قار يعارضون دمج املليشيات يف القوات املسلحة
يف حـني عبـر املــواطن شـاكــر محمـد

دهام 54 عاما عن رايه قائال:
ـــــــــويـــــــــات يـجــــب ان يــكـــــــــون مــــن اول
احلكومـة القادمـة اتخاذ قـرار حازم
بحل جـميع املليشيـات دون استثناء
علــــى ان يــنفــــذ هـــــذا القـــــرار بقــــوة
وحتت سقـف زمني محـدد بـاعتبـاره
قرار الـشعب وذلـك من اجل حمـاية
القـانون ومركزية السلطة واالبتعاد
عن النفس الطـائفي الذي يجهض
وحـدة الـشعـب ويبـدد آمـاله اضـافـة

الى احلد من االعمال االرهابية.
وعـمـــومـــا انـــا مـع فكـــرة الــــدمج مع
الـقــــــوات املـــــسـلـحــــــة ولـكـــن ضـــمـــن
ضـــــوابـــط وشــــــروط وبعـــــد دراســـــة
معمقـة ال تخضع لتاثيـرات جانبية
مـن بعـض القــوى الــسيـــاسيــة الـتي
تــــرتـبــط ومتــــول مــن بعــض الــــدول
اخلـارجيـة  لتمـريـر سيـاستهـا حتت

غطاء الدين والوطنية. 
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مـسلحة كما ان االمر يتطلب اعداد
ـــــرامج الشـــــاعـــــة ثقـــــافـــــة احلـــــوار ب
والتـســامـح واحتــرام الــراي والــراي

اآلخر.
امــا احلــاج عـلي كــرمي االزيــرجــاوي
ــــــوب ــــــاء اجلـــن رئـــيـــــس رابــــطــــــة ابـــن
االنـسانيـة فقد دعـا الى نبـذ العنف

وتفعيل دور القانون قائالً:
لقـد دعـونـا ومـازلنـا نـدعـو الـى بنـاء
دولـــة املـــؤســســـات وسـيـــادة الـنــظـــام
العــام وتفعـيل دور القــانــون وسـحب
الـــسالح مـن اجلـمــيع لـيـكــــون بـيــــد
الـــدولـــة كـمـــا نـــدعـــو اآلن الــــى حل
امللـيشيـات ودمجهـا يف دوائر الـدولة
وعـــدم الــسـمـــاح الي حـــزب او جهـــة
سياسية او ديـنية بتشكيل منظمات
مـسلحـة فـنحن يف الــوقت احلـاضـر
احــوج مـــا نكــون الــى بـسـط سلـطــة
ــــــدون ــــــى اجلـــمـــيـع ب ــــــون عـل الـقــــــان

استثناء.
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وقـوات اجليش الن املـرحلة الـراهنة
بـــرأيـي تـتــطلـب بـنـــاء جـيــش اكـثـــر
حـيــــاديـــــة ومهـنـيــــة لـنـنـــــأى به عـن
الـصــراعــات الــسـيــاسـيــة والــوالءات
احلـــزبيــة الـضـيقـــة كمــا ان املــرحلــة
الـــراهـنـــة تـتــطلـب الــتخلـص لـيــس
فقـــط مـــن امللــيــــشــيـــــات وامنـــــا مــن
ـــــــسـلـحـــــــــة جــــمــــيـع املـــــظـــــــــاهـــــــــر امل
واجملمـوعـات اخلـارجـة عن القـانـون
وذلـك مـن خـالل تقــــويـــــة االجهــــزة
ـــــر ـــــة وجـــمع االسـلحـــــة عــب االمــنــي
شـــرائهـــا مـن املـــواطـنـني وفـق سقف
زمـني معـني تعقبـه حمالت تفـتيـش
دقـيقـيــة مع فــرض عقــوبــات رادعــة
على كل مـن يحوز او يحـمل سالحاً
غيــر مــرخـص ، وبـــرأيي ان مـســألــة
ــــــات بـــــشـكـل جــــــذري حـل املـلــيـــــشــي
تــسـتـــدعـي تقـــويـــة وتعـــزيـــز قـــدرات
االجهـزة االمنيـة لتكـون قـادرة علـى
مــواجهــة أي مـليــشيــا او مـجمــوعــة
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الفــــوضــــى وعــــدم الـــسـيــطــــرة علــــى
اجلرميـة السـياسـية وتفـشي عملـية
االغـتيــال بني الفـرقـاء الـسيـاسـيني
كـمــــا يــــؤدي الــــى تفـكـيـك االجهــــزة
االمـنيــة وتفتـيت الـوحـدة الـوطـنيـة
فـيمـا بعـد واذا كـان البــد من ايجـاد
فـــرص عـمـل لعـنـــاصــــر امللـيــشـيـــات
فــــانـي ارى ان تــــوظـيـفهـم يف دوائــــر
الـــــدولـــــة اخلـــــدمــيـــــة واملـــــؤســــســـــات
الـصنـاعيـة والشـركـات واملعـامل  هـو
ـــــواصلـــــو ا بـــــذلـك احلل االمـــثل لــي
مـــسـيــــرتهـم الـنــضــــالـيــــة مــن خالل
مـشــاركـتهـم يف عمـليــة الـبنــاء الـتي
نحن احـوج ما نكون اليها يف الوقت

احلاضر.
ومن جـانـبه عبــر عبـاس احلـداد 55

عاما عن رايه قائال :
ـــــــات ـــــشـــي ـــــــا مـع فــكـــــــرة حـل املـلـــي ان
وجتريدها من اسلحتها لكني لست
مع دمجهـا ضـمن االجهـزة االمـنيـة
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واالجهــزة االمـنيـــة عن الـصــراعــات
االيـديـولـوجيـة وجعلهـا فـوق امليـول
واالجتـاهــات وذلك مـن خالل ابعـاد
عنـاصــر املليـشيــات عنهــا وزجهم يف
اعمــال مــدنيــة ومـشــاريـع صنــاعيــة
انـتـــاجـيـــة اذا كـــان البـــد مــن زجهـم
وتـاهيلهم  ليـساهمـوا بذلك بـاعادة
اعمـار املـدن العـراقيـة الـتي دمـرتهـا

احلروب العبثية.
ــــــاض العـــضـــــاض ـــــراي ري ووافـقه ال
عــضـــو جـمعـيـــة ابـنـــاء الـنـــاصـــريـــة

املستقلة قائالً:
ــــــات وسـحــب ــــــا مـع حـل املـلــيـــــشــي ان
االسلحة من اجلميع ومنع تداولها
يف الـــســــر والـعلـن لـكـنـي ضـــــد دمج
املـليــشيــات يف القــوات املــسلحــة الن
ذلك يـضـفي الـشـــرعيــة علــى سالح
املليـشيـات ومينحهـا احلق يف حمله
علنا حتـت غطاء انتسابها لالجهزة
االمـنيـة ممــا يتـسـبب ذلك بـاشـاعـة
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سكـرتـاريـة اجمللـس العــراقي للـسلم
والـتـضـــامـن فـــرع  ذي قـــار عـبـــر عـن
رايه بحل املـليــشيــات وآليــة دمجهــا

يف القوات املسلحة قائال :
تعـــد بــــادرة حل امللـيــشـيـــات خـطـــوة
مهمـة علـى طــريق استـتبــاب االمن
وتعزيـز هيبـة القانـون لكن التفـكير
بـــدمجهــا بــاملــؤســســـات العــسكــريــة
واالجهـزة االمـنيـة بــاعتقــادي خطـا
فـــادح سـيقـــود الـبلـــد الـــى الهـــاويـــة
ويجـعل من االجهزة االمـنية سـاحة
لـصــراع االيــديــولـــوجيــات وتـصـفيــة
احلسـابـات الـسيـاسيـة بني الفـرقـاء
الــسـيـــاسـيــني وذلك الن كـثـيـــراً مـن
عـنـــاصــــر تلـك امللـيــشـيـــات سـتـنـقل
والءاتهـا لـسـاحــة االجهـزة االمـنيـة
وتـتخـنــدق فـيهــا حلـســاب احــزابهــا
ولـيـــس حلـــســـاب املــصـلحـــة الـعلـيـــا

للبلد.
وعليـه يجب ابعـاد القـوات املـسلحـة

بغداد / بشير االعرجي
)هــــذا الــتـكــــســي أعــيــــش مــنه
كـــأنــســـان ويقـتلـنـي كفـنـــان(..
عبـارة كـسـرت حـاجـز الـصـمت
بـيـنـي وبـني ســــائق االجــــرة يف
رحلــة بــإحـــدى منــاطق بغــداد
وعــــرفــت مــنهــــا ان اجلــــالــــس
خـلف املقــود يعـمل اآلن بـغيــر
مهنته وان حكـايته مـع الرسم
قد تـتردد علـى لسـان اكثـر من
ـــــــرتـه الــــظـــــــروف ـــــــان اجـــب فـــن
االقـتصـاديـة علـى ان ال يـأخـذ

دوره كفنان.
مـــــــــا دفـع رائـــــــــد / 39 ســــنـــــــــة
ــــا لفـتــــاة يف لـلحــــديـث، رؤيـتـن
ــــــى مـقــتــبـل الـعــمــــــر تـقـف عـل
شــــرفــــة مـنــــزلهــــا يف مـنــطقــــة
اجلادريـة ماسـكة عـدة االلوان
وغيـر آبهـة ملن يـستـرق الـنظـر
ـــــــدو ان هـــمـهـــــــا الـــيـهـــــــا.. ويـــب
الــوحيـد هـو الــرسم، اثـار هـذا
املــنـــظـــــر قــــــريحـــــة الــــســــــائق
للحـــديـث كـــاشفـــاً عـن حـــالـــة
مــــواجهــــة الــــرســــام للــظــــروف
ـــــريــــشـــته أو ـــــة ب االقــتـــصـــــادي
هجرها ملهن اخرى، يقول )كم
ـــــبــــــــــــــدعـــــني ســحــقـــــت مـــــن امل
مـــواهـبهـم مــصـــاعـب احلـيـــاة،
ـــــا مـــنهــم، ولــم يــــسـعفــنــي وان
احلــظ بـــان اكـــون مـن عــــائلـــة
ميـسـورة كــالفتـاة الـتي تــرسم
هناك، ورمبـا يكون هذا )ديدن
الفـنــــان( ويــضــيف )قــــد أجــــد
ــــــــرســـم بـــني احلـــني وقـــتــــــــاً لـل
ـــــي ان واآلخـــــــــــــــر، وصـــــــــــــــدقـــــن
ــــــدأت ــــــان ب مــــــوهــبــتــيــي كـفــن
تضمحل ونـظرتي إلى اللوحة
شــــــــــوشــــتـهــــــــــا اوضــــــــــاعــــنــــــــــا
ـــــى ـــــة، انـــظـــــر إل االقــتـــصـــــادي
زمالئـي يف شــــارع الــــرســــامـني

كيف يعيشون ويرسمون(.
شــارع )اســود( أو كـمــا يــسـمــى
شـارع الرسـامني ويقـع يف احد
ازقـــة منـطقـــة الكــرادة يحــوي
عـــدة مـــراسـم ومعـــارض لـبـيع
اللــوحــات بــانــواعهــا، لم يـتلق
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يف غرفة واحدة.. عوائل تعيش بني االلوان

الرسامون يف العراق حبيسو وضعهم االقتصادي
مـا دار حينهـا وهو مـا اقوم به،
هــذا علــى املــستــوى العــام امــا
اخلــــــاص فقـــبل مـــــدة حـــــدث
انـفـجــــــــــــار يف الـــكــــــــــــرادة وقـع
ضحيته العديد من املواطنني
ـــــا ـــــان مـــن زمالئــن بــيـــنهــم اثــن
الـرسـامـني همـا ممـدوح كـرمي
وسـرمـد غـازي وتـرك فـراقهمـا
أملـاً يف نفـسي، االنفجـار حـدث
داخل دمـاغي وتـرك اثـره علـى
الرسم والـذي هو وجـودي ملدة
طــــويلــــة، بعـــد هـــذا احلـــارثـــة
ـــــة الفــــرشــــاة كــــرهــت مــــداعــب
ــــــــوان فـهــــــــذه ــــــــة االل ومـغــــــــازل
االحداث الـسيئـة تتـرك املاً يف
داخـلي يـنعكــس بهجــر مــؤقت

للرسم".
ــــنـفـع الـلـف والــــــــــــدوران ــــم ي ل
ــــــرســــــام )ح( لـلــتـهــــــرب مــن لـل
ســــؤالـي املـبــــاشــــر: هل تــــرسـم
ألنك رسـام ام لـلعمل كـمصـدر
رزق، ليقول بعـد تكرار السؤال
علـيه "الــرســام حـبيــس وضعه
االقتـصادي، وال ضيـر من بيع
لـوحــاتي بـاسعــار منخـفضـة..
سعــر اللـوحـة يـختـصـر نـظـرة
ـــــــرســـم، ومـــــــا دام اجملـــتـــمـع لـل
غــالبيـتهم ال يقــدرون ثمن مـا
نــرسم فــاجملتـمع بحـاجـة إلـى
تغييـر وألجيب علـى سؤالك(،
ويضـيف "حلمنـا كرسـامني ان
يـكون لنـا سكن خـاص ومرسم
ـــــــوان والفــــــرش ـــــــالألل ملــيء ب
لـنــــرســم دون أي ضغــط علــــى
مـتحسـسات اعـصابـنا، الـعراق
فــيه فـنــــانــــون لـكــن يخــــذلهـم
الـــــــــــــــوضــع االقـــــتــــــــصـــــــــــــــادي

واالستقرار السكني..(.
قــــد تـكــــون احالم الــــرســــامـني
ـــــرفــــضهــم ـــــاً ل وواقـعهــم ســبــب
تــصــــويــــر غــــرفــــة املــــرسـم.. أو
مـكــــان معـيـــشــتهــم مع افــــراد
العــــائلـــة حـيـث األلـــوان قـــرب
ــــــــاق االكـل، ولــكـــن هــــــــذا اطـــب
الـــواقع لـبعـض مــا وجـــدته يف
شارع )اسود( املليء باأللوان.
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فبـالتـأكيــد وضعنـا سيـتغيـر(،
ــــــــوضـع ويــــضـــيـف )لـألسـف ال
ــــان االقــتـــصـــــادي يقـــــود الفــن
للعـمل التجـاري لتـوفيـر رأس
ــــــوفــــــر ــــــادة الــتــي ت ــــــال أو امل امل
ــــاة وكــــذلـك الــتــــزامــــات احلــي
تهـيـئــــة مـــســتلــــزمــــات الــــرسـم
ولكـن هــــذا ال يهـمــش ان لـكل
ـــــــذاتـــي ـــــــا عـــمـلـه ال رســـــــام مـــن
ــــا احلــــالــي اخلــــاص، يف وقــتــن
ـــــــاك تـقـــــســـيـــم لـلـجـهـــــــود هـــن
ـــــة لـكــن ـــــذاتــي ـــــة وال الـــتجـــــاري
االسـتـمــرار يف هــذا الـتقــسـيـم
ــــى فخ االنــــزالق ســيقــــودنــــا إل
ــــدون إرادة ــــة ب نحــــو الــتجــــاري
وهـــذا مـــا نـــسعــــى للــسـيــطـــرة
عليه(. وعن ابداعه كفنان هل
تغير يف ظل الـظروف احلالية
يقـول )حـصلنـا علــى مكــاسب
ــــــادة ــــــة متــثـلــت يف زي ــــــوي مـعــن
احلــــريــــة وتــــوفـيــــر فــضــــاءات
للفـنــان بــدون حــدود أو قـيــود
ايـديـولــوجيــة تفـرض احلـالـة
اجلــويـــة علــى سـمــاء الــرســام
الــــذي هــــو اآلن حتــت اجملهــــر
ـــــى العــــاملــيــــة دون وانفــتـح عل
رقيب، امـا القيمـة املاديـة فقد
ــــــــأمـل مـــن اصـحــــــــاب ــــــــا ن كـــن
املؤسسات الثقـافية احلكومية
ان يـوفروا االجـوار الصحـيحة
ومنح الفرص بـالتسـاوي لكنا
وجدنـا التحـايل ووجـود نفس
االشخــــاص لقـيــــادة احلــــركــــة

الفنية(.
ــــوحـــــاته وعــن مــــوضــــوعــــات ل
ومـدى تـأثـرهـا مبـا يجـري من
وضع مـــربك قــال: "لـيــس مـن
ـــــاك املفــتـــــرض ان يـكـــــون هــن
تــســـارع يف اصـــدار ردود الـفعل
لالوضاع وترك بصـماتها على
اللـوحة، فـمثالً بيكـاسو عـاشر
احلــرب العـــامليـــة الثـــانيـــة ولم
يــرسم عـنهــا شـيئــاً ولكـن بعــد
انتهـائهــا رسم مـادار يف خلـده
ايـــام احلــــرب أي انه اراد تـــرك
فتــرة نــضج فكــري واستـيعــاب
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عــــدم بـيـعهــــا وبخـــس ثـمــنهــــا
ــــــــشـخـــــص حلــــني بــــيـعـهـــــــــــا ل
يـــســتحـقهــــا ويقــــدر قـيـمــتهــــا
ــــــاالتفــــــاق مع وهـــــذا االمـــــر ب
الــــرســــام رغـم االحـتـيــــاجــــات

اخلاصة(.
للـــرســـامـني عـــالـم خـــاص قـــد
يكون مـتناقضـاً بعض الشيء،
ــــــرفــــضــــــون فـهــم مــن جـهــــــة ي
ــــــصـحـفــــي وان احلــــــــــــديــــث ال
حتــدثـــوا فبـــأسمــاء مـسـتعــارة
كنوع من النرجسية ومن جهة
اخـــرى يـبــيعـــون مـــا اعـتـبـــروه
نتاج إحساسهم اخلاص ورمبا
عــزلـتهـم يف صــومعــة املــراسـم
ــــة ـــــاسعـــــار بخــــســـــة مقــــارن وب
بـثـمـنهـــا خــــارج العـــراق، رمبـــا
يكـون االستنـتاج قـاسيـاً بعض
الـشـيء لكـنهــا احلقـيقـة الـتي
يرفـض البعض االعـتراف بـها
أو اخـتالق األعــذار املـنــطقـيــة
من وجهــة نظـرهم، والـدخـول
ــــاقـــض صعــب لـكــن ــــى الــتــن إل
الـــرســـام )أ. ف( اقحـمـنـــا فـيه
بالقـول )ال يتأثر الرسام ببيع
لـوحــاته حتـى لـو كـانـت بثـمن
بخــــس ألن املقــــايــيــــس غــيــــر
مـــســتقــــرة، واذا مــــا اســتقــــرت
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فكــرة اللـوحـة، إن فـعلنــا ذلك
فـسـتفقــد اللــوحــات قـيمـتهــا
اإلبـــداعيــة املــؤثــرة وأذكــر ذات
مرة جاءت إمرأة إلى معرضي
وشــاهــدت لــوحــة لــطفل بــاكٍ
ووقفت امامها طويالً لتنهمر
دموعها تأثراً بواقعية اللوحة

وعلى الفور اشترتها(.
معـرض ابــو محمـود ال يفـرق
ـــــاقـــي املعـــــارض، حــــــاله عــن ب
فجـميعهـا تخلـو من الـزبـائن
ومحـبـي الـــرسـم االمـــر الـــذي
يلقـي بظالله علـى الرسـامني
ـــــــى واصـحـــــــاب املـعـــــــارض عـل
الـسواء، يقول الـسيد احمد /
صــــــاحــب مـعــــــرض يف نـفــــس
الشـارع )مشكلتنا ليست بقلة
إقبـال هـواة اقـتنـاء اللـوحـات،
بل نـوعهم فـالغـالـبيـة حيـنمـا
يــدخلــون معــرضي ويـســألــون
ــــوحــــات عــن سعــــر إحــــدى الل
اخبـــرهم مـثالً بــانهــا تـســاوي
ـــــــــدأوا خـــمــــــســـني دوالراً لـــيـــب
ــــارة ــــرديــــد عــب ــــالـــضحـك وت ب
)شــــــدعــــــوة( كــــــأنـهــــــا سـلـعــــــة
ـــــة مــــســتـــــوردة وال ـــــائــي كهـــــرب
يعلمـون مـدى اجلهـد املبـذول
خللـقهـــــا( ويـــضـــيف )أفــــضل
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نفـس شهرة شـارع املتنبـي كون
االضـــواء احمللـيـــة بعـيــدة عـنه
وعلـــى الـنقـيـض مـنهـــا خـــارج
العراق، فالوسط الفني هناك
يعــرفه كـمعـلم فـني وإبـــداعي،
املـراسـم أو مخــابئ الـرســامني
مغـلقــــة علــــى اصحــــابهـــا امـــا
ــــى املعــــارض فـــمفــتــــوحـــــة عل
مـصــارعهــا مـــرحبــة بــاي زائــر

حتى وإن لم يشتر.
بـتكــاسل نهـض ابــو محمـود /
ــــــوحــــــات صــــــاحــب مـعــــــرض ل
شـــارحـــاً لـي اسعــــار اللـــوحـــات
املعـروضـة، إحـداهـا بقـيمـة 15
الف دينـار وتسـمى الـشنـاشيل
وأخـــــــرى بـحـــــــدود 1500 دوالر
وتــأخــذ مـســاحــة كـبيــرة علــى
جــــــدار املـعــــــرض وبـــني لـــي ان
اسعــار اللــوحــات تعـتمــد علــى
اسم الـرسام، يقول ابـو محمد
)منـذ مدة عـام ونصف تقـريباً
اصــاب عـملـنــا الــركــود بـسـبـب
ــــوضع االمـنـي وهــــذا االمــــر ال
إنعكـس علـى جهـد الـرســامني
الـــذيـن نـتعـــامـل معهـم(، وعـن
آليــة بيع اللـوحـات للـرسـامني
يف معـرضه يـستـدرك بـالقـول
)ال نعــــرض علـيهـم الـــرسـم أو
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