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عجزت الدولة عن القيام بذلك

ط���ب���ي���ب ع�����راق�����ي ي���ج���م���ع ك����ن����وز ال�����ع�����راق ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة
يف الأردن
فقد العراق خالل العقود األربعة الماضية ،الكثير من كنوزه التشكيلية التي توزعت في الشتات والمنافي البعيدة ،ولم تستطع
المؤسسات الحكومية النجاح في محاولة جمعها وعرضها داخل أو خارج البالد ،حيث كانت تلك المحاوالت خجولة وغير جادة،
لكن طبيبا عراقيا يهتم بالفن التشكيلي ومن خالل مجموعة طبية يمتلكها ،نجح في المهمة وافتتح مجموعة فنية في
العاصمة األردنية عمان ،وتضم المجموعة مئات اللوحات وقطعا منحوتة وبعض أعمال خزفية نادرة قام برسمها وتنفيذها من
ً
وقبلة لكل من يبحث عن تأريخ العراق التشكيلي نظر ًا
قبل كبار الفنانين التشكيليين العراقيين ،وقد صارت تلك المجموعة مزار ًا
لندرة األعمال الموجودة هناك ،واألرشفة المتقنة التي نفذها فريق العمل.
عمان – عدنان الف�ضلي
وجاء يف البيان التأسييس للمجموعة وعىل لسان
مؤسسها ما نصه "ضمن اهتماماتي الشخصية
املبكرة ،وبوعيي للف�ن وأهميته الجمالية ،لفتت
انتباه�ي مبكرا ً روائ�ع الفنانين العراقيني ،من
الذين نمّوا ثقافتي الفنية املبكرة بإنجازاتهم من
خالل أعمالهم اإلبداعية املبكرة يف مجال الرس�م
والنحت والخ�زف ،هذه البدايات ع�ززت ايماني
ووعي�ي وش�غفي بالفن ،وخصوصا ً فن الرس�م
بش�كل مبك�ر وب�دأت متابعة ه�ذا الف�ن كونه
ارقى لغ�ة يف الحياة ،وبصفتي متذوقا ً ثم جامعا ً
وحامي�ا ً ومطورا ً لهذه الفنون ،أنه ش�غف مبكر
ومحبة ومسؤولية تاريخية وسعة معرفة ووعي
مس�تمر للفك�ر الجمايل ،وخلال مراحل حياتي
ق�رأت العديد م�ن الكتب التي تبح�ث عن ماهية
الف�ن وأهميت�ه ومفاهيم�ه وأهداف�ه وكيفي�ة
التعام�ل مع األعمال الفني�ة التي عززت ثقافتي
الفنية والجمالية ،وأضافت يل ثرا ًء معرفيا ً مهما ً
يف الحي�اة ،ويف مرحل�ة أخرى ب�دأت أدرك بوعي
أهمي�ة إنش�اء مجموع�ة فني�ة وطنية واس�عة
م�ن الف�ن العراق�ي ،للمحافظة عىل ه�ذا اإلرث
الحض�اري وكل البل�دان يف العالم تعت�ز بفنونها
بإنش�اء املتاحف الفنية واملجموع�ات الخاصة،
وه�ذا م�ا حفزني بإنش�اء هذا املشروع الفني،
ورشعنا يف البدء باملثابرة الجادة والحوار املستمر
لتأس�يس نواة جاءت عرب ه�ذا املجموعة إلقامة
متح�ف ،وه�و الطم�وح والهدف األس�مى لضم
وحماية فنوننا التشكيلية الحديثة واملعارصة".
ويقول الطبيب العراقي ورج�ل األعمال الدكتور
حس�نني اإلبراهيمي رئيس املجموعة التي تحمل
اس�مه هو ومجموعة  AGMESTإن " مجموعة
اإلبراهيمي ه�ي مجموعة فني�ة عراقية خاصة
مقرها يف عمان وبغداد وباريس ،وهي مكرس�ة
لجم�ع وتوثيق األعم�ال الفنية العراقية بش�كل
صحي�ح  ،وتعمل باس�تمرار على الحصول عىل
األعمال الفنية الحديثة او املعارصة".
ويؤك�د اإلبراهيم�ي " مبدؤن�ا األس�اس ه�و
املس�اهمة يف تطوي�ر الفك�ر الفن�ي والجم�ايل
للمش�هد التش�كييل يف املنطق�ة ،من خلال بناء
مجموع�ة فنية ب�ارزة ،وج�زء من ه�ذا الهدف
ينطوي عىل تطوير فضاء الحوار النقدي الهادف
يف التحليل والتقييم والتقويم وكتابة تأريخ الفن
العراق�ي املع�ارص بطريقة علمي�ة وموضوعية
واإلرتقاء بالفكر الجمايل لهذا املشهد ".
ويضي�ف اإلبراهيم�ي " لدينا فري�ق عمل مكوّن
م�ن موظفني عراقيني وأردنيني مقيمني يف بغداد

وعم�ان ،ونمتل�ك موقع�ا ً إلكرتوني�ا ً يس�اهم يف
تطوي�ر فعاليات نرش وأرش�فة الفنون العراقية
املع�ارصة ،ضمن مهم�ة وبرنام�ج طويل األمد،
بالت�وازي م�ع محاول�ة املس�اهمة يف الحف�اظ
على التراث الفني لعم�وم التخصص�ات الفنية
التشكيلية الحديثة واملعارصة ،والسعي اىل إنشاء
متحف مميز يهدف اىل الحفاظ عىل هذا املوروث
الحض�اري وبناء نظام أرش�يف معلوماتي مهم
لتوثي�ق كل م�ا يتعلق بالف�ن العراق�ي املعارص
تاريخيا ً ونقديا ً وبرصيا ً ".
ويؤكد مؤس�س املجموعة " اضافة لكل ما تقدم
وم�ا تضم�ن املوقع أسس�نا ل�كل فن�ان عراقي
أرش�يفه الخ�اص إلنجازات�ه الفني�ة اإلبداعي�ة
وسيرته الذاتي�ة والكت�ب والبح�وث ومقاط�ع
الفيدي�و واملق�االت الخاص�ة ب�ه ،وه�ذا مع�زز
بديمومة العمل باألرشفة املستمرة بكل ما يصلنا
م�ن معلومات اضافي�ة تعزز القيم�ة التأريخية
للتوثي�ق ل�كل فن�ان ،ومؤك�د س�يكون متاح�ا ً
من�ذ اآلن للفنانين ومتذوق�ي الف�ن والباحثين
واإلعالميني وطلبة الفنون بمختلف مستوياتهم
الدراس�ية لإلفادة من ه�ذه املعلومات  ،ونخطط
خلال املرحل�ة املقبل�ة بنرشه�ا وتوزيعها عىل
املتاحف الفنية وجامعي األعمال الفنية واملعاهد
واألكاديميات لتدريس الفنون ولكل جهة رسمية
او خاصة تهتم بالشأن الثقايف والفني العراقي".
وع�ن آلي�ة اختي�ار األعم�ال يق�ول اإلبراهيمي
"نعتق�د ان ه�ذا العم�ل يحت�اج اىل الكثير م�ن
املس�اهمات والدعم من املجتم�ع الفني والثقايف
العراق�ي ،بما يتلاءم مع غرض ه�ذه املجموعة
بالتنمي�ة واالرتق�اء بالذائق�ة الفني�ة والوع�ي
الجمايل إلبداعات الفن العراقي الحديث واملعارص،
وبمس�ؤولية تأريخية وموضوعي�ة وحياد ،ومن
دون مي�ول أو تفضيل أو انحياز لفنانني معينني
او لنقاد عىل حساب آخرين  ..وضمن هذا املعنى
والتوجه ترحب املجموعة بأية مساهمة إيجابية
وثقافية وفني�ة إلثراء محتواه�ا والعمل لتعزيز
وتحقي�ق اهدافه�ا ومقاصدها ،وم�ا زالت هذه
املجموعة يف طور النمو والتنمية لتحقيق الهدف

املنش�ود بإقامة متح�ف كبري للفن�ون العراقية
الحديث�ة واملع�ارصة ،وله�ذا املشروع الثق�ايف
هيئة استش�ارية م�ن ذوي االختصاص والخربة
وله�م حضور فاع�ل و داعم يف املج�االت الفنية
واألكاديمي�ة والفكرية ،ولهم دورهم اإليجابي يف
املشهد الثقايف والفني داخل وخارج العراق خالل
العقود املاضية".
وعن عرض تل�ك األعمال يؤك�د اإلبراهيمي أن "
ه�ذه املجموعة هي مرشوع حضاري غري ربحي
أو تج�اري ،ومجم�ل جهدها إحترايف وأكاديمي
وطوع�ي لتحقيق نجاح هذا املشروع وتطويره
وتعزي�ز مكانته ووجوده باملش�هد الثقايف الفني
العراقي والعربي".
وع�ن كيفية اختيار األعم�ال يتحدث اإلبراهيمي
بالقول إن " اختياراتنا يف االقتناء هي فعل ونتاج
حكمنا الخ�اص ،والتي تعرب عن خربتنا بما كان
متاح�ا ً أمامنا من أعم�ال فنية ،وقب�ل كل يشء
نعتم�د أصال�ة ومصداقية هذه األعم�ال ووثائق
تاريخي�ة تتعل�ق بتاري�خ الحرك�ة التش�كيلية
العراقي ،واملؤكد هي ليس�ت نهاية عملنا ،وانما
هو قابل لإلضافة ،ويستمر تحقيق هذا الطموح
م�ن خلال الجه�ود املشتركة للمهتمين الذين
يش�اركونا يف الرؤية والهدف نفس�هما ،وس�يتم
اإلعلان ع�ن أي�ة مس�اهمة نوعي�ة إيجابية يف
نم�و وتطوير ه�ذه املجموعة ،ونأم�ل من خالل
ه�ذه املبادرة أن نش�جع مجتمع رج�ال األعمال
والرشكات العراقية عىل اتباع خطوتنا ونموذجنا
املتواضع ،والبدء يف دعم مجتمع الثقافة والفنون
يف العراق ،كما نأمل أن يكون لكل رشكة أو رجل
أعمال يف القطاع الخاص دور يف تطوير وتشجيع
وإث�راء العراقيين باإلب�داع وتقدي�م اإلنج�ازات
الفني�ة الحديثة واملعارصة بما يتلاءم والتاريخ
الفني الكبري للعراق والعراقيني".
وعن السعي املستقبيل يؤكد اإلبراهيمي" تسعى
املجموعة اىل إقامة رشاكات مع مؤسس�ات فنية
وثقافي�ة عاملية لتحقيق أه�داف هذه املجموعة،
إضافة لذلك نس�عى ان تكون هذه املجموعة من
املراج�ع املهمة والبارزة لكل الفنون التش�كيلية

العراقية ،من خالل إقامة املتحف ككيان ووجود
مادي حضاري ،وأيضا ً إطالق املتحف االلكرتوني
واألرشيف اإللكرتوني الذي يضم كافة املعلومات
التأريخية والفنية للتعريف بهذا املشهد يف الساحة
العربية والدولية ،م�ع تعزيز العالقة املهنية مع
كاف�ة املتاح�ف واملع�ارض األقليمي�ة والدولية
واألكاديمي�ات الفنية واألفراد واملؤسس�ات ،بما
يعزز خدمة أهداف هذا املرشوع".
ويضيف اإلبراهيم�ي " وموازيا ً لهذا الجهد ايضا ً
نس�عى اىل تأس�يس مكتب�ة واس�عة تض�م كل
الكت�ب الفنية والبح�وث واملقاالت واملنش�ورات
والتس�جيالت الس�معية واملرئي�ة لتاري�خ الفن
العراق�ي بمختلف فرتات�ه التأريخية من�ذ بداية
القرن العرشي�ن ولحد االن ،كما اسس�نا موقعا ً
ً
الكرتوني�ا مهما ً يضم كل ما تقدم بأرش�فة هذا
املرشوع بشكل تفصييل ودقيق".
وعن تأصيل األعمال الفنية يقول اإلبراهيمي"من
أه�م أولوياتنا يف هذه املجموعة هو تأصيل ودقة
االختي�ار ومصداقية األعمال الفنية التي تضمها
املجموعة من خالل لجنة متخصصة من الخرباء
باعتماد محددات الفحص للتأكد من أصل العمل
وعائديته للفنان التش�كييل العراق�ي ،ولعل أبرز
هذه املحددات هي التأكد من الفنان مبارشة ،اذا
كان عىل قيد الحياة عرب ش�هادة الفنان واعتماد
الدراسات املقارنة أو التتبعية ألسلوبه الفني.

وان يوث�ق كل عم�ل فن�ي بش�هادة واس�تمارة
معلومات مصدقة من لجنة الخرباء املتخصصني.
واعتم�اد مص�ادر موثوق�ة بالشراء وحس�ب
األولوي�ات املعتم�دة  :الفنان أو عائل�ة الفنان أو
ورثته أو أي مصدر ثقة مع التوثيق لذلك.
وتكون األولوية ايضا لألعمال املنش�ورة يف كتاب
أول مجلة أو كتيب أو فولدر أو أي مطبوع موثق
أو صورة العمل مع الفنان".
يذكر أن مجموعة االبراهيمي للفنون التشكيلية
العراقية هي مجموع�ة خاصة تدعمها وترشف
عليها مجموعة  AGMESTلالس�تثمار والتنمية
( )PSH COوه�ي مجموع�ة م�ن الشركات
واملكات�ب العلمي�ة العراقي�ة واالردني�ة والت�ي
تعم�ل يف مجال التوري�د وخدمات م�ا بعد البيع
للمع�دات والتكنولوجيا الطبية والتوزيع الدوائي
وهندس�ة املستش�فيات يف الع�راق من�ذ ح�وايل
 30عام�ا ً  ،ومؤس�س مجموع�ة االبراهيم�ي
ه�و الطبي�ب العراقي ورج�ل االعم�ال الدكتور
حس�نني االبراهيمي ،ه�و ومجموعة AGMEST
وهي كيانات مس�تقلة مهمته�م تطوير الرعاية
الصحية يف العراق .

