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 اإلب�ا���ي ��اف� على ال��
	ل الع�اقيم��ف 

  علي إب�اهـ�� ال�ل��ي

22-2-2022  

ب�أت ع�� ال�-��ر ح��+* اإلب&ا'��ي، ال&%$ة الام"ة في ج�ع أع�ال ف��ة ر��عة ال�����، وتارب  �1990ع� عام 
ت:9+ل�ة ناضة، �ع�ما أخA ی�فاعل مع معارض ومه&جانات الف* ال�:9+لي ال�ي تقام في �غ�اد، وق� شعه على ذل/ 

 :Eة م* الف�ان+* الع&اق++* ال�ه�+* وم�ه$Fة ال�:�ار نGفي ب�ا H"م"��، ال Eد. عالء �:+&، د. بالس ،HالM علي
  وأخ&ون.

و\ع� االح�الل األم&9Yي ل$غ�اد، هPه �:9ل ع�+V م�U& ت"E�T ال��"ف ال��Mي للف* ال"�یR/ م&-P الف��ن في شارع 
 E]G ان- ^Aًا.. الفآح�فا، ال]Gع األج�ال الف��ة، ف[ًال ع* أع�ال عال��ة أ��  األع�ال ال�:9+ل�ة ال�ه�ة ل

ال بّ� م* س&عة إنقاذ ما ت$قى م* ث&وت�ا الف��ة، فbانe ه�ای�ه م* ج�ع األع�ال الف��ة قdل االح�الل، ت�"�ل إلى فbان 
  إح�اس ل�:&وع و�Mي -d+& وحاسE وس&Yع، وم"اولة إعادة �عi م* ذاك&ت�ا الف��ة ال���Mة.

م��عة اإلب&ا'��ي) وهي م��عة أMلV عل�ه ( �اس�ههAه مق�مة ع* ب�اGة تأس�l م:&وع م�"ف لل�:9+ل الع&اقي 
) وهي م��عة م* -�انات PSH COلالس��wار وال����ة ( AGMESTخاصة ت�ع�ها وت:&ف عل+ها م��عة 

م��قلة مه��هE تY�T& ال&عاGة ال{"�ة في الع&اق، وال�ي تع�ل في مال ال��ر�Y وخ�مات ما �ع� ال�dع لل�ع�ات 
  30ه��سة ال���:��ات في الع&اق م�A ح�الي عاماوال���bل�ج�ا ال�dTة وال��زYع ال�وائي و 

  ع�ال ف��ةأ 
�9ال�ر�Yس HM وج&احة/  1962والH+dT الع&اقي ورجل األع�ال، ه� (ح��+* اإلب&ا'��ي)، م* م�ال+� ال${&ة عام 

وهي م��عة ف��ة ع&ا��ة خاصة  AGMESTرئ�l ال���عة ال�ي ت"�ل أس�ه ه� وم��عة  1986جامعة ال${&ة 
مق&ها في ع�ان و\غ�اد و\ارlY، م9&سة ل�ع وت�ث+V األع�ال الف��ة الع&ا��ة �:9ل ص"�ح، وتع�ل �اس��&ار على 

أن أMلع على م��ع��ه في �غ�اد وع�ان،  االع�Pازال"{�ل على األع�ال الف��ة ال"�یwة أو ال�عاص&ة، وق� -ان لي 
  ح هAا ال�:&وع وال"فا� عل�ه.وال��هج ال��AF في إنا

م�dأنا األساس ه� ال��اه�ة في تY�T& الفb& الف�ي وال�الي لل�:ه� ال�:9+لي “فbان لي معه ال"�یR ال�الي، قائًال: 
في ال��Tقة، م* خالل ب�اء م��عة ف��ة �ارزة، وجPء م* هAا اله�ف ی�T̂� على تY�T& ف[اء ال"�ار ال�ق�^ 

�الفb&  واالرتقاء+�E وال�ق�EY و-�ا�ة تأرYخ الف* الع&اقي ال�عاص& �Y&Tقة عل��ة وم�ض���ة الهادف في ال�"ل+ل وال�ق
  ”.ال�الي لهAا ال�:ه�

ال:F{�ة ال�$9&ة، و\�ع+ي للف*  اه��اماتيض�* “وجاء في ال�dان ال�أس��ي لل���عة وعلى ل�ان م�س�ها ما ن{ه 
 eال�ة، لف���ان+* الع&اق++*، م* الAی* نّ��ا ثقاف�ي الف��ة ال�$9&ة �إنازاتهE م* خالل م$9&ًا روائع الف ان�$اهيوأه�+�ه ال

أع�الهE اإلب�ا��ة ال�$9&ة في مال ال&سE وال�"e والPFف، هAه ال�dاGات عPزت ا�Gاني ووع+ي وشغفي �الف*، 
Aا الف* -�نه ارقى لغة في ال"�اة، و\{ف�ي م�A9ل م$9& و\�أت م�ا�عة ه:� Eجامعًا وحام�ًا وخ{�صًا ف* ال&س Eوقًا ث

وم�Tرًا لهAه الف��ن، أنه شغف م$9& وم"$ة وم��ول�ة تار�FYة وسعة مع&فة ووعي م���& للفb& ال�الي، وخالل 
م&احل ح�اتي ق&أت الع�ی� م* الH�b ال�ي ت$"R ع* ما'�ة الف* وأه�+�ه ومفا'��ه وأه�افه و-���ة ال�عامل مع األع�ال 

لف��ة وال�ال�ة، وأضافe لي ث&اًء مع&��ًا مه�ًا في ال"�اة، وفي م&حلة أخ&� ب�أت أدرك الف��ة ال�ي عPزت ثقاف�ي ا



ب�عي أه��ة إن:اء م��عة ف��ة و��Mة واسعة م* الف* الع&اقي، لل�"افUة على هAا اإلرث ال"[ا̂ر و-ل الdل�ان في 
حفPني �إن:اء هAا ال�:&وع الف�ي، وش&ع�ا العالE تع�P �ف��نها �إن:اء ال��احف الف��ة وال���عات الFاصة، وهAا ما 

في ال�dء �ال�wاب&ة الادة وال"�ار ال����& ل�أس�l ن�اة جاءت عd& هAا ال���عة إلقامة م�"ف، وه� ال��Tح واله�ف 
  ”.ل[E وح�اGة ف��ن�ا ال�:9+ل�ة ال"�یwة وال�عاص&ة

++* م���+* في �غ�اد وع�ان، ون��ل/ م�قعًا ل�ی�ا ف&VY ع�ل م9ّ�ن م* م��ف+* ع&اق++* وأردن“وY[�� اإلب&ا'��ي 
إل�b&ون�ًا �GاهE في تY�T& فعال�ات ن:& وأرشفة الف��ن الع&ا��ة ال�عاص&ة، ض�* مه�ة و\&نامج Y�Mل األم�، �ال��ا̂ز 
مع م"اولة ال��اه�ة في ال"فا� على ال�&اث الف�ي لع��م ال�F{{ات الف��ة ال�:9+ل�ة ال"�یwة وال�عاص&ة، وال�عي 

ى إن:اء م�"ف م�+P یه�ف إلى ال"فا� على هAا ال��روث ال"[ا̂ر و\�اء نUام أرش�� معل�ماتي مهE ل��ث+V -ل إل
  ”.ما ی�علV �الف* الع&اقي ال�عاص& تار�FYًا ونق�Gًا و\{&Yاً 

 إضافة لbل ما تق�م وما ت[�* ال��قع، أس��ا لbل ف�ان ع&اقي أرش�فه الFاص إلنازاته“و�Y-� م�سl ال���عة: 
الف��ة اإلب�ا��ة وس+&ته الAات�ة والH�b وال$"�ث ومقاMع الف+�ی� وال�قاالت الFاصة �ه، وهAا معPز ب���Gمة الع�ل 

لل��ث+V لbل ف�ان، وم�-� س��9ن م�احًا  ال�ار�FYة�األرشفة ال����&ة �9ل ما G{ل�ا م* معل�مات اضا��ة تعPز ال���ة 
*+wوقي الف* وال$احAاآلن للف�ان+* وم� Aه  م�Aال�راس�ة لإلفادة م* ه EاتهYلف م����F�� ل$ة الف��نMواإلعالم++* و

ال�عل�مات، ون�TF خالل ال�&حلة ال�قdلة ب�:&ها وت�زYعها على ال��احف الف��ة وجامعي األع�ال الف��ة وال�عاه� 
  .”واألكاد��Gات ل��رlY الف��ن ولbل جهة رس��ة او خاصة ته�E �ال:أن الwقافي والف�ي الع&اقي

نع�ق� ان هAا الع�ل G"�اج إلى الwb+& م* ال��اه�ات وال�عE م* ال���ع “األع�ال Gق�ل اإلب&ا'��ي:  اخ��اروع* آل�ة 
الف�ي والwقافي الع&اقي، ��ا ی�الئE مع غ&ض هAه ال���عة �ال����ة واالرتقاء �الAائقة الف��ة وال�عي ال�الي إلب�اعات 

لف�ان+*  ان"�ازوم�ض���ة وح�ادGة، وم* دون م+�ل أو تف[+ل أو  تار�FYة\���ول�ة الف* الع&اقي ال"�یR وال�عاص&، و 
اب�ة وثقا��ة وف��ة Gعة �أ^ م�اه�ة إ��مع+�+* أو ل�قاد على ح�اب آخ&Y*.. وض�* هAا ال�ع�ى وال��جه ت&حH ال�

  إلث&اء م"��اها والع�ل ل�عPYP وت"ق+V أه�افها ومقاص�ها.
  ه�ف م�:�د

ال���عة في �Mر ال��� وال����ة ل�"ق+V اله�ف ال��:�د �إقامة م�"ف -d+& للف��ن الع&ا��ة ال"�یwة  وال زالe هAه 
وال�عاص&ة، ولهAا ال�:&وع الwقافي ه+�ة اس�:ارYة م* ذ̂و االخ�{اص والdF&ة ولهE ح[�ر فاعل وداعE في 

ابي في ال�:ه�Gاإل Eدوره Eة، ولهY&bة والف��Gاالت الف��ة واألكادالwقافي والف�ي داخل وخارج الع&اق خالل العق�د  ال�
  ”.ال�اض�ة

، وم�ل “وع* ع&ض تل/ األع�ال ی�-� اإلب&ا'��ي أن:  هAه ال���عة هي م:&وع ح[ا̂ر غ+& ر\"ي أو تا̂ر
وأكاد�Gي و�Mعي ل�"ق+V ناح هAا ال�:&وع وتY�T&ه وتعPYP م9ان�ه ووج�ده �ال�:ه� الwقافي الف�ي  اح�&افيجه�ها 

في االق��اء هي فعل ون�اج  اخ��ارات�ا“األع�ال ی�"�ث اإلب&ا'��ي �الق�ل أن:  اخ��ار-���ة  *والع&\ي". وعع&اقي ال
نع��� أصالة وم{�ا��ة  ءشيح��9ا الFاص، وال�ي تعd& ع* خd&ت�ا ��ا -ان م�احًا أمام�ا م* أع�ال ف��ة، وقdل -ل 

هAه األع�ال ووثائV تار�FYة ت�علV ب�ارYخ ال"&-ة ال�:9+ل�ة الع&اقي، وال��-� هي ل��e نهاGة ع�ل�ا، وان�ا ه� قابل 
���Yة واله�ف،  &لإلضافة. وYال&ؤ lار-�نا في نف:G *یAه�د ال�:�&-ة لل�ه��+* الت"ق+V هAا ال��Tح م* خالل ال

اب�ة في ن�� وتY�T& هAه ال���عة، ونأمل م* خالل هAه ال�$ادرة أن وس+�E اإلعالن ع* أGة مGاه�ة ن���ة إ�



ن:ع م��ع رجال األع�ال وال:&-ات الع&ا��ة على إت$اع خ�Tت�ا ون��ذج�ا ال���اضع، وال�dء في دعE م��ع الwقافة 
ص دورًا في تY�T& وت:�ع و�ث&اء والف��ن في الع&اق، -�ا نأمل أن �9Gن لbل ش&-ة أو رجل أع�ال في القTاع الFا

  ”.الع&اق++* �اإلب�اع وتق�EG اإلنازات الف��ة ال"�یwة وال�عاص&ة ��ا ی�الءم وال�ارYخ الف�ي الdb+& للع&اق والع&اق++*
ت�عى ال���عة إلى إقامة ش&اكات مع م�س�ات ف��ة وثقا��ة “وع* االه�اف ال�&س�مة في ال���قdل ی�-� اإلب&ا'��ي: 

ل�"ق+V أه�اف هAه ال���عة، إضافة لAل/ ن�عى ان ت�bن هAه ال���عة م* ال�&اجع ال�ه�ة وال$ارزة لbل  عال��ة
، وأG[ًا إMالق ال��"ف   اإلل�b&ونيالف��ن ال�:9+ل�ة الع&ا��ة، م* خالل إقامة ال��"ف -�9ان ووج�د ماد^ ح[ا̂ر

ف��ة لل�ع&�Y بهAا ال�:ه� في ال�احة الع&\�ة وال�ول�ة، وال ال�ار�FYةواألرش�� اإلل�b&وني الE]G ^A -افة ال�عل�مات 
وال�ول�ة واألكاد��Gات الف��ة واألف&اد وال��س�ات، ��ا  اإلقل���ةمع تعPYP العالقة ال�ه��ة مع -افة ال��احف وال�عارض 

  ”.GعPز خ�مة أه�اف هAا ال�:&وع
م�9$ة واسعة ت[E -ل الH�b الف��ة وال$"�ث ن�عى إلى تأس�l  أG[اً وم�ازYًا لهAا اله� “وY[�� اإلب&ا'��ي: 

م�A ب�اGة الق&ن  ال�ار�FYةوال�قاالت وال��:�رات وال��+الت ال����ة وال�&ئ�ة ل�ارYخ الف* الع&اقي ���Fلف ف�&اته 
V+ا ال�:&وع �:9ل تف{+لي ودقAل ما تق�م �أرشفة ه- E]G ون�ًا مه�ًا&�bول"� االن، -�ا أس��ا م�قعًا ال *Y&:الع.”  

  تأه+ل اع�ال
 االخ��ارم* أهE أول�Yات�ا في هAه ال���عة ه� تأص+ل ودقة “وع* تأص+ل األع�ال الف��ة Gق�ل اإلب&ا'��ي: 

وم{�ا��ة األع�ال الف��ة ال�ي ت[�ها ال���عة م* خالل ل�ة م�F{{ة م* الdF&اء �اع��اد م�دات الف"  لل�أك� 
قي ولعل أب&ز هAه ال�"�دات هي ال�أك� م* الف�ان م$اش&ة إذا -ان على للف�ان ال�:9+لي الع&ا وعائ�ت�هم* أصل الع�ل 

ی�ثV -ل ع�ل ف�ي �:هادة  نالف�ي. وأألسل�\ه  ةال�راسات ال�قارنة أو ال��$�� واع��ادق+� ال"�اة عd& شهادة الف�ان 
  معل�مات م{�قة م* ل�ة الdF&اء ال��F{{+*. واس��ارة
م{ادر م�ث�قة �ال:&اء وح�H األول�Yات ال�ع���ة: (الف�ان أو عائلة الف�ان أو ورث�ه أو أ^ م{�ر ثقة مع  واع��اد

ال��ث+V لAل/). وت�bن األول�Yة أG[ا لألع�ال ال��:�رة في -�اب أول ملة أو -�+H أو ف�ل�ر أو أ^ م�dTع م�ثV أو 
  ”.ص�رة الع�ل مع الف�ان
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