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األدب والفكر العراقي.. بين انعكاس رؤية األدباء وتصوراتهم المستقبلية 
يخلق  كهذا  مو�ضوعا  اإن  نقول  البداية  من 
يف  ح�ضن  �ضيء  وهذا  الت�ضاوؤالت.  من  كثريا 
ق�ضطا  اأخذ  املو�ضوع  وهذا  والفكر.  االأدب 

وافرا من البحث مّمن �ضبقونا.
بالذات  هي  باملجتمع  االأدب  عالقة  اإن   
ملا  ووعيه  مبجتمعه  االأديب  عالقة  ت�ضمل 
يجري حوله وك�ضفه ما يخ�صُّ املجتمع وما 

يخفى على االآخرين. 
يعك�ص  اجلميلة  الفنون  من  فن  فاالأدب   
االجتماعية.  احلياة  مظاهر  من  مظهرا 
الكلمة  القيم  تلك  عن  التعبري  يف  و�ضيلته 
الب�ضيط  التعريف  هذا  املوحية،  املعربة 
عن  فني  تعبري  اإنه   " اآخر..  بتعريف  يلتقي 
ينقلها  اإن�ضانية  جتربة  اأو  اإن�ضاين  موقف 
االأديب ويبغي من ورائها املتعة والفائدة ".
واأثرها  الكلمة  دور  على  يوؤكد  فالتعريف   
�ضحر  من  فيها  ملا  ومكانتها  التعبري  يف 
الكلمة  وقوة موؤّثرة يف نف�ص املتلقي وهذه 
الطبع  ورقيق  احل�ص  مرهف  مبدع  وراءها 
الفنية  بري�ضته  ي�ضت�ضّف  احل�ضا�ضّية  �ضديد 

وبو�ضيلته اخلا�ضة..
واأكرث  املجتمعات  بناء  يف  دور  فللكلمة   
واالأزمات  الع�ضيبة  املواقف  يف  يظهر  ما 
اأديبا ميلك عقال واعيا  الكلمة  و�ضانع هذه 

مت�ضّلحا بالوعي واالإميان بالهدف..
 ولكن ن�ضاأل اأنف�ضنا عن طبيعة العالقة بني 
طبيعية  العالقة  فهل  وجمتمعه،  االأديب 
وهل  املجتمع؟  اأفراد  من  كغريه  وعادية 

عالقته عالقة توجيهية بّناءة؟
نظرا  قيادّية  توجيهية  عالقة  تكون  يف   
له  توؤهِّ واإمكانات  �ضفات  من  ميلكه  ملا 
اأن  منه  يطلب  ولذلك  امل�ضوؤولية  ل  على حتمُّ
وهو  جمتمعه  بق�ضايا  التحاما  اأكرث  يكون 
ميكن  �ضيء  فكل  موؤثرة،  و�ضيلة  ميلك  الذي 
اإال  �ضيء  يتغرّي  وال  الكلمة  اأثر  اإال  يزول  اأن 
عن طريق الكلمة؟ اأمل يقل التوراة " يف البدء 

كانت الكلمة "؟
املا�ضي  ربط  على  القدرة  ميلك  فاالأديب   
اخلري  لقيم  وتر�ضيخه  وك�ضفه  باحلا�رض 
اأهدافه.  االأدب ومن  اأ�ضا�ضية يف  اأمور  وهذه 
روح  عن  الغطاء  تك�ضف  عني  له  فاالأديب 
�ضخ�ضيتها  اأجزاء  بني  تربط  ويد  االأمة، 
اإىل  ت�ضعى  قدم  وله  تطورها،  ومراحل 
ر  بتوفُّ اإال  يتحقق  ال  وهذا  اأرحب.  م�ضتقبل 
لق�ضايا  واعني  م�ضوؤولني  نا�ضجني  اأدباء 
له  فاالأديب  مبعاجلتها،  وموؤمنني  اأمتهم 
زادا  منه  تتطلب  الر�ضالة  وهذه  ر�ضالة، 
ثقافيا وفكريا يغني جتربته ويعمق روؤيته 
االأديب  للمجتمع واالإن�ضان وال نفهم عالقة 

املجتمع،  مب�ضاكل  انخراط  اأنها  مبجتمعه 
باحلب  مفعما  �ضادقا  اإح�ضا�ضا  نفهمها  بل 
جمتمعه،  تطّور  يف  والرغبة  والغرية 
تفاعلّية  عالقة  مبجتمعه  االأديب  فعالقة 
بالو�ضط  ويتاأثر  واأحداثه  باملجتمع  يتاأثر 
االجتماعي ويتفاعل معه مما يزيد انتماءه 

واإح�ضا�ضه.
االأدب؟  وظيفة  هي  ما  �ضوؤال:  اإلينا  وياأتي   
فاأّن  املجتمعات؟  حركة  يف  دوره  هو  وما 
وت�ضّوراتهم  االأدباء  لروؤية  انعكا�ص  االأدب 
القا�ص املبدع  امل�ضتقبلية، فاإليكم ما قاله 

يو�ضف اإدري�ص عن عالقته باملجتمع.
 " اأما نحن فاإننا ندعو من اأجل تدعيم هذا 
اإىل  اجتاهاته  وتو�ضيح  وتركيِزه  االأدب 
ذلك  �ضئتم،  ما  �ضّموه  االلتزام.  �ضبيل  �ضلوك 
املجتمع  من  ينبع  الذي  احلّي  االأدب  هو 
وذلك  له،  حية  �ضورة  فيكون  فيه  وي�ضب 
جميَعها  عواطفه  ي�ضهر  الذي  االأديب  هو 

اإىل  فينفذ  وحاجاتهم،  النا�ص  بوتقة  يف 
اأغوار م�ضكالتهم في�ضدق يف االإح�ضا�ص ويف 
التعبري عنها وامل�ضاركة يف اإيجاد حلول لها 

."
عن  معزوال  لي�ص  اأدب  ال�ضادق  فاالأدب   
جتربة  يعي�ضوا  اأن  االأدباء  فعلى  املجتمع، 
متوّخني  اأعمالهم  يف  ويعك�ضوها  ع�رضهم، 
ولالأديب  الفا�ضد.  ونفي  اجلديد  تر�ضيَخ 
وظيفٌة اجتماعية نحو ق�ضايا جمتمعه دون 
اأن تخرجه عن اإطار ومقومات العمل الفنية 
الأن ما يقوله لي�ص عاديا. ولو كان عاديا ملا 
متّيز االأديب عن باقي اأفراد ال�ضعب وال ميكن 
لالأدب اأن يوؤدي وظيفته بعيدا عن مقومات 
واأ�ضلوب  وروؤية  خيال  من  الفنية  االإبداع 
وير�ضمه  عنه،  يعرب  ملا  وت�ضور  منا�ضب 
بحريته بعيدا عن االإلزام. فهو م�ضوؤول اأمام 

التاريخ عن كل كلمة عرّب عنها.
كثريا:  علّي  يلحُّ  �ضوؤال  بايل  على  ويخطر   

وظيفة  لالأدب  وهل  قائد؟  اأم  ٌه  موجِّ االأدب 
من  هنالك  ما  اإىل  مبا�رضة؟  �ضيا�ضية 
ت�ضاوؤالت؟ واأجيب عن هذه االأ�ضئلة مبا متليه 
الت�رضيحات  بع�ص  على  معتمدا  قناعتي 
فقد  مقابالتهم،  يف  االأدباء  بها  اأدىل  التي 
فكان  تكتب؟  ملاذا  احلكيم  توفيق  �ُضئل 
جوابه: " الأن الفّنان ال بد ّاأن يكون له وجهة 
االأفكار.  ويف  النا�ص  ويف  احلياة  يف  نظر 
متفرج  اإنه  متفّرج.  جّمرد  لي�ص  الفنان 

و�ضانع ملجتمعه يف وقت واحد ".
اإىل  بحاجة  النف�ص   " يقول:  قول  وهناك   
رخاء يف غذائها الفكري والعاطفي كحاجة 
حياته  يف  النعيم  من  �ضيء  اإىل  اجل�ضم 
هذه  يجلبون  والفنانون  واالأدباء  املادية، 
الغنية  الوجبة  هذه  ويقّدمون  احلقيقة، 

للمجتمع "
اأّولية،  وجبة  يقدِّمونها  نقول:  ونحن   
نحوها  االأنظار  ويلفتون  اإليها،  وير�ضدون 

حني اأهميتها دون اأن يلقِّنوها بالفم. مو�ضّ
االأديب  لوعي  لة  حم�ضّ االأدب  فوظيفة   
ر�ُضل  فاالأدباء  الكلمة.  بدور  واإمياِنه 
من  ميلكون  مبا  الب�رض  وهداة  املجتمع، 
قدرات ومواهب، فاالأدب لي�ص حزبا �ضيا�ضيا 
اأو حلفا. بل موؤ�رّضا لزرع  اأو قيادة ع�ضكرية 
قيم نتوّخاها، ون�ضعى لتحقيقها. فدوره دور 
الكاتب  فر�ضالة  تكوينّي حتري�ضّي،  تهذيبي 
عرب  ما  وهذا  احلقيقة،  عن  للنا�ص  الك�ضُف 

عنه الفيل�ضوف االأملاين )نيت�ضه(:
" فمن مل يكن يحيا لك�ضف احلقيقة كاملة   
لن  الدنيا  نعيم  من  له  طاب  ما  فلي�ضتمْع 
يكون ذلك كاتبا واإمنا هو اأّفاك مزِّور ال قْدَر 

له وال مقام له ".
 اإن هذا االإدالء ال�رضيح ُيبنّي وظيفة االأديب 
االأديب.  بتحّرر  اإال  ياأتي  ال  وهذا  ودوَره، 
لتحّرر  حتتاج  وتعريتها  وك�ضُفها  فاحلقيقة 
نفهم  وال  وقناعاِته  فكِره  من  �ضوى  االأديب 
ر�ضالته  عن  تخلٍّ  اإّنها  االأديب  ة  حياديَّ
باحلياة  الفنون  األ�ضق  فاالأدب  وجمتمعه. 
واالإمتاع،  االإبداع  على  واأقدُرها  االإن�ضانية 
بني  �ضيوعا  واأ�ضهُرها  االأذواق  اإىل  واأحّبها 
النا�ص، وهذا ما يحّدد م�ضوؤولية االأديب اأمام 
املجتمع  فئات  له من  املمنوحة  الثقة  هذه 
اأدب من دون هدف ور�ضالة،  املختلفة. فال 
م�ضوؤول  احلرُّ  فاالأديب  االأديب  اإليها  ي�ضبو 

اأمام �ضمريه عّما يكتب ويقدِّم من اإبداع.
املجال�ص  يف  ترتّدد  التي  االأ�ضئلة  ومن   
االأدبية: ما دور االأدباء اأمام االأدباء ال�ضباب 
ويبحثون  وحرارة،  بعفوّية  ينطلقون  الذين 
عن مكان لهم؟ فاالأدباء ال�ضباب ال تختلُف 
االأ�ضا�ضي  ودورهم  اأهميتهم  حول  االآراء 
الدرب  ومتابعة  �ضبقهم  من  عبء  حلمل 
باحلفاظ  مت�ضّلحة  تفاوؤلية  واقعية  بروؤية 
دون  برتاثهم  متم�ضكني  واملثل،  القيم  على 
فعليهم  ومتطلباتهم.  معا�رضِتهم  تنا�ضي 
اأن يجّددوا ما �ضاء لهم التجديد، ولكن داخل 
اإطار االإتقان والقواعد والتجويد واملعقولية 
عن  بعيدين  االأوىل.  بالدرجة  النية  وح�ضن 
وهذه  واال�ضتهتار،  واالبتذال  اال�ضتخفاف 
االأمور ال تتّحق اإال بتعميق ال�ضلة والعالقة 
بني االأجيال وزرع االحرتام املتبادل، فعلى 
االأدباء اأن يفتحوا �ضدَرهم لتجارب ال�ضباب، 
تاأخذ  اأن  الن�رض  دور  وعلى  ويناق�ضوها، 
ُههم  وتوجِّ الن�رض،  على  ت�ضاعدهم  باأيديه، 
م�ضوؤولية  وهذه  وجودهم.  عن  وتبحث 
�رضورية لئال تكون هناك قطيعة ٌ، وعندها 

الطامة الكربى.
وعليهم  حقوق  لهم  ال�ضباب  فاالأدباء   
لنحافظ  اإليهم  نتوجه  اأن  ويجب  واجبات، 
بوحدتنا  مت�ّضك  عليهم  فاملحافظة  عليهم، 

واأ�ضالتنا.

بغداد_متابعة

السكاالفي ضيافة البيت الثقافي البابليالثقافة في دورة )الحفاظ على التراث العراقي(ثقافة األطفال تستعد لعرض مسرحي
ت�ضعد فرقة دار ثقافة االأطفال امل�رضحية يف وزارة الثقافة الإحياء الذكرى 
ال�ضابعة واالأربعني لتاأ�ضي�ضها بعر�ص م�رضحية )انه يل ولك اأي�ضا( وامل�رضحية 
تفاعلية وهي جزء من النمط الدرامي احلداثوي املوجهة لكل االأعمار. وقالت 
املخرجة الدكتورة فاتن اجلراح: "يفر�ص هذا النمط امل�رضحي تغيريا ب�ضيطا 
يف  وواعية  عالية  وتلقائية  االإخ��راج  يف  دقة  ت�ضتوجب  الدرامي  البناء  يف 
يف  امل�رضح  على  كثب  عن  اإطالعي  وبحكم  املمثل  اأداء  ويف  الوقت  نف�ص 
ت�ضيكو�ضلوفاكيا اأوليت اهتماما بنمط العمل". واأ�ضافت: "اإن فكرة امل�رضحية 
والتي تخاطب كل االأعمار تفيد باأن العراق لي�ص لفئة واحدة بل للكل ويجب 

علينا اأن نعي�ص به جميعنا بغ�ص النظر عن الدين واللون والطائفة".

مركز  نظمها  التي  الدورة  يف  واالآثار  وال�ضياحة  الثقافة  وزارة  �ضاركت 
اإحياء الرتاث العلمي العربي يف جامعة بغداد حتت عنوان )احلفاظ على 
الرتاث العراقي �رضورة وطنية(.  وافتتحت الدورة الدكتورة ر�ضا اإبراهيم 
عي�ضى، من مركز اإحياء الرتاث العلمي العربي، والتي رحبت بال�ضيوف 
دائرة  عام  مدير  واألقى  ال��دورة.  ماهية  عن  موجزا  وقدمت  امل�ضاركني 
الكتب والوثائق الدكتور عالء اأبو احل�ضن، حما�رضة اأكد فيها على اأهمية 
االآثار وقيمتها والدور امللقى على اجلميع من اجل املحافظة على االآثار 
من ال�رضقة. ويف نهاية الندوة مت فتح باب احلوار للم�ضاركني، حيث متت 

مناق�ضة ما مت التطرق اإليه يف املحا�رضة.

�ضّيف البيت الثقايف البابلي التابع اإىل دائرة العالقات الثقافية العامة اإحدى 
ت�ضكيالت وزارة الثقافة وال�ضياحة واالآثار، �ضعراء املنتدى االأدبي واالإبداعي 

التابع اإىل اإحتاد اأدباء وكتاب بابل لقراءة ق�ضائد �ضعرية منوعة.
االأم�ضية ال�ضعرية بداأت بعزف منفرد على اآلة الكمان للفنان ح�ضني ال�ضلطاين 
تالها قراءات �ضعرية لل�ضعراء هالل ال�ضيخ وعمار ال�ضلف وال�ضاعر عالء ح�ضني 
عازف  للفنان  وكان  �ضامي.  حممد  ال�ضاب  وال�ضاعر  كاظم  زينب  وال�ضاعرة 
من  ال�ضعرية  لالأم�ضية  جمالية  اإعطاء  يف  كبري  دور  ال�ضلطاين  ح�ضني  الكمان 
خالل عزفُه ال�ضيق على اآلة الكمان الذي رافق املقطوعات والن�ضو�ص ال�ضعرية 

التي قراأها ال�ضعراء �ضمن اأم�ضية املنتدى االأدبي االإبداعي .

"ال�ضكاال" للكاتبة نور عبد املجيد وهي رواية اجتماعية  �ضدرت رواية 
  .. باملخاطر  حمفوفة  طويلة  برحلة  ا�ضبه  رومان�ضي  بطابع  ان�ضانية 
"ُي�رض" الفتاة امل�رضية الرو�ضية التي ال يقا�ص عمرها بعدد ال�ضنني وامنا 
مبا حتملته من اأمل وما كابدته من عناء منذ فقدانها حلنان االم مروراً 

باإهمال االب وق�ضوة العم .
  تنقلنا نور مع بطلتها "ُي�رض" اىل اكرث املوا�ضيع اثارة للجدل يف الوقت 
احلايل بهروبها غري ال�رضعي على منت احد املراكب اىل �ضواطئ ايطاليا 
لتواجه املجهول. خالل رحلتها نحو الال�ضئ تلتقي "ي�رض" بفار�ضها على 

منت هذا القارب ال�ضغري .

اصداراتشعراءوزارةدار

قراءة في كتاب

) الفيل االزرق ( وهي وراية الغمو�ص واالثارة ، 
اأحمد مراد  مت تاأليفها من قبل الكاتب امل�رضي 
، ومت ن�رضها الأول مرة يف عام 2012 من قبل 
دار ال�رضوق ، ح�ضلت الرواية على جائزة البوكر 
العربية لعام 2014 ، كما اأنها ح�ضلت على اأعلى 
مت  وقد   ، �ضدورها  بداية  منذ  للمبيعات  ن�ضبة 
حتويلها اإىل فيلم �ضينمائي يحمل نف�ص العنوان 

يف عام 2014 .
اأحداثها  تدور  خيالية  فانتازية  الرواية  لهذه 
يحيى   ” يدعى  العقلية  لالأمرا�ص  دكتور  حول 
كان   ، العبا�ضية  م�ضت�ضفى  يف  يعمل  كان   ”
وفاة  اإىل  اأدى  حلادث  وتعر�ص  للخمر  مدمنا 
خم�ص  ملدة  العامل  عن  فانعزل   ، وابنته  زوجته 
اأخرى  العمل عاد مرة  انقطاع عن  �ضنوات وبعد 
يتفاجاأ  اأنه  اإال  امل�ضت�ضفى  نف�ص  يف  للعمل 
وهو   ” �رضيف   ” يدعى  قدمي  �ضديق  بوجود 
نزيل بامل�ضت�ضفى كان له ما�ضي اأراد اأن ين�ضاه 
فتنقلب   ، يحيى  رحمة  حتت  وقع  اأنه  اإال  طويال 
حياة يحيى و�ضديقه راأ�ضا على عقب حيث يبداأ 
يحيى بالتنقيب والبحث عن حقيقة �ضديقه عرب 
الغريب  بالعامل  مليئة  مثرية  ا�ضتك�ضافية  رحلة 
النف�ضية  اخلبايا  الكاتب  بها  ليظهر  واخليايل 

للب�رض وغرائبها .
على  رئي�ضي  ب�ضكل  تعتمد  باأنها  الرواية  تتميز 
بطريقة  ال�رضيع  والت�ضويق  االإثارة  عن�رض 
يعي�ص  جتعله  مما  لها  القارئ  انتباه  ت�ضد 
الكاتب  متيز  كما   ، اأبطالها  اأحد  وكاأنك  الق�ضة 
يعاين  التي  الع�رضية  للق�ضايا  ال�ضوء  بت�ضليط 
والكحول  املخدرات  اإدمان  من  املجتمع  منها 
للهروب  املحرمة  والعالقات  وال�ضحر  وال�ضعوذة 
هذه  اأ�ضبحت  والتي  املوؤمل  احلياة  واقع  من 
النا�ص  بني  مقبولة  جمتمعاتنا  يف  املحرمات 

رغم اأنها حمرمة ومرفو�ضة .
تعر�ضت الرواية للكثري من النقد مابني اإيجابي 
و�ضلبي ، اإال اأن معظم من قراأها �ضواء من القراء 
اأو النقاد اأجمع على اأن اأ�ضلوب الكاتب يف الرواية 
مت  ال�ضبب  ولهذا  ال�ضينمائية  الرواية  اإىل  اأقرب 
اختيارها لتتحول اإىل عمل �ضينمائي . ولعل من 
العراقي  الناقد  الرواية  الذين و�ضفوا  النقاد  اأهم 
الدكتور عبداهلل ابراهيم وهو كان ع�ضو يف جلنة 
التحكيم جلائزة البوكر للرواية العربية حيث قال 
عن اأ�ضلوب الرواية باأنها " البالغة اجلديدة " الأن 
الرواية  يف  ال�رضدية  احلبكة  على  اعتمد  الكاتب 

وال يعتمد على لغة الت�ضبيه واجلزالة اللفظية .

اقتباس 

انا الذي كنُت م�ضممًا على احلياة، ولو 
حتى يف مكاٍن ال يت�ضُع اإال ملوطئ قدمي، 

ماذا حدث يل،؟!
دو�ضتويف�ضكي

أحب خياناتك لي
اأحب خياناتك يل،

فهي توؤكد اأنك حي،
عاجز عن الكذب وارتداء 

االأقنعة. 
توجعني االأقنعة اأكرث 
من وجعي باخليانة  
اأحبك الأنك متناق�ص.

الأنك اأكرث من رجل 
واحد.

الأنك االأمزجة كلها
داخل حلظة تاأجج. 

اأحب اإيذاءك الربيء يل 
واأنيابك التي

ال تعرف خبث 
ا�ضي  م�ضّ

الدماء 
اأحب طعناتك الأنها

مل تاأِت مرة من اخللف، 
ومع �ضاعر مبدع مثلك

اأنام ملء جفوين عن 
�ضوارد جنونك،

فاأنت ال تزال طفاًل نقيًا،
يف بالد الب�ضي 

القفازات البي�ص
على اأظافرها اخلناجر 

اأحبك الأنك تت�ضلل هاربًا 
من جمدك.

لتعود مت�ضواًل على 
اأبواب ال�ضوق

اأحبك الأنني اأت�ضلق معك

املدارات لكواكب 
اخلرافة

والده�ضة.
اأحبك الأنك حني 

نتوا�ضل،
اأ�ضري قادرة على فهم 

احلوار بني النوار�ص 
والبحر

رجل مثلك،
ال تقدر على احتوائه 

ع�رضات الن�ضاء،
فكيف اأكونهن كلهن 

مرة واحدة يا حبيبي؟

غادة السمان

ثقافة 

العراق عضو دائم في اللجنة الفنية للسياحة العربية

عقدت اللجنة الفنية لل�ضياحة العربية اجتماعها 
القاهرة  يف  العربية  اجلامعة  مقر  يف  الدوري 

وبح�ضور ممثلي الدول العربية.
ور�ضح العراق ممثله الدائم للجنة املذكورة مدير 
الثقافة  وزارة  يف  ال�ضياحية  املرافق  دائرة  عام 
�ضدخان  حم�ضن  املهند�ص  واالآثار  وال�ضياحة 
املتعلقة  االأمور  جلميع  فعاال  ع�ضوا  ليكون 

بال�ضياحة ب�ضكل عام.
من  املهمة  االأمور  من  عدد  اللجنة  وناق�ضت   
ذوي  من  ممثليها  العربية  الدول  تر�ضيح  بينها 
االأخ�ضا�ص واخلربة يف جميع جماالت ال�ضياحة، 
ب�ضفة مراقب على املنظمات واالحتادات العربية 

العاملة يف جمال ال�ضياحة.
ال�ضياحية  املرافق  دائرة  عام  مدير  وقال    
به  خ�ص  حديث  يف  �ضدخان  حم�ضن  املهند�ص 
اإن  ال�ضياحة،  هيئة  يف  واالإعالم  العالقات  ق�ضم 
هو  العربية  لل�ضياحة  الفنية  اللجنة  عمل  طبيعة 
عر�ضها  املطلوب  املو�ضوعات  جميع  درا�ضة 
ومكتبه  لل�ضياحة  العربي  الوزاري  املجل�ص  على 
التنفيذي، الإبداء الراأي والتو�ضية ب�ضاأنها، الفتا 
اإىل متابعة ما مت ب�ضاأن تنفيذ القرارات ال�ضادرة 

عن الدورات ال�ضابقة.
تناق�ص  اللجنة  اإن  �ضدخان،  واأ�ضاف   
العربية  الدول  من  املقرتحة  املو�ضوعات 
مبينا يف  العالقة،  ذات  واالحتادات  واملنظمات 
االأع�ضاء  الدول  خرباء  اإىل  االأمر  تتطلب  حالة 
لالإ�رضاف على اإعدادها ورفع التو�ضيات ب�ضاأنها.

اإىل  ال�ضياحية،  املرافق  دائرة  عام  مدير  واأ�ضار   

و�ضع اآليات تنفيذ للعر�ص على املجل�ص الوزاري 
منوها  التنفيذي،  ومكتبه  لل�ضياحة  العربي 
مبذكرات  م�ضفوعة  املو�ضوعات  تكون  اأن  على 
املو�ضوعات  وخلفية  الأبعاد  �ضارحة  تف�ضريية 

ومقرتح الدول اأو اجلهة ذات ال�ضلة. 
وبني �ضدخان يف حالة قبول املقرتح البد من 
قبولها  مت  التي  بامل�ضاريع  كامل  ملف  تقدمي 
اإ�ضافة  عدمه،  من  التنفيذ  بجدول  م�ضحوبة 
التنفيذ.  ومعوقات  منها  املتوقعة  الفوائد  اإىل 
وحتديد اأولويات التنفيذ ح�ضب االأهمية واحلاجة 
الدول  احتياجات  ودرا�ضة  التنفيذ  واإمكانية 
املطروحة  وامل�ضاريع  للمو�ضوعات  االأع�ضاء 
ومردودها  امل�ضاريع  لتلك  احلاجة  حدود  يف 
اال�ضرتاتيجية  ويعزز  يخدم  ومبا  االقت�ضادي 
التقديرية  التكلفة  حتديد  مع  لل�ضياحة،  العربية 

للم�ضاريع املطروحة اإذا تطلب االأمر ذلك.
 وبخ�ضو�ص االتفاقيات ومذكرات التفاهم ، اأكد 
التي  االتفاقيات  جميع  مراجعة  اإىل  �ضدخان 
ال�ضياحة  جمال  يف  والتكامل  بالتعاون  تتعلق 
واالأقاليم  والدول  العربية  الدول  جامعة  بني 

االأخرى.
لل�ضياحة  الفنية  اللجنة  يف  العراق  ع�ضو  ولفت   
العربية، اإىل اإبداء روؤية اللجنة فيما يطرح عليها 
من املواقف العربية يف املحافل واالجتماعات 
الدولية واالإقليمية ذات العالقة بال�ضياحة، مبينا 
عن  القرارات  اإ�ضدار  على  حري�ضة  اللجنة  اإن 
دوراته  يف  لل�ضياحة  العربي  الوزاري  املجل�ص 
تنفيذه  ما مت  ومناق�ضة  ومعرفة  وبيان  ال�ضابقة 
بالطرق  وكيفية معاجلتها  املعوقات  مع حتديد 

ال�ضليمة.
ي�ضري  اجتماعاتها  اللجنة  عقد  اإلية  وعن   

االأقل  اجتماعني على  تعقد  اللجنة  اإن  �ضدخان، 
يف ال�ضنة مع عقد اجتماعات ا�ضتثنائية اإذا تطلب 
العربية  الدول  ممثلي  عقد  اإىل  الفتا  ذلك،  االأمر 
التو�ضيات  الإ�ضدار  اجتماع  الع�ضوية  دائمي 

باأغلب الدول.
املجل�ص  رئا�ضة  اإن  اأكد  املجل�ص  رئا�ضة  وب�ضاأن 
العربية  الدول  ممثلي  بني  دورية   تكون 
ذوى  من  ويف�ضل  االجتماع،  يف  امل�ضاركني 
مقر  يف  تعقد  اللجنة  اإن  م�ضريا   ، االخت�ضا�ص 
مل  ما  العربية  الدول  جلامعة  العامة  االأمانة 

تتطلب الدول ا�ضت�ضافة االجتماع.
 ونبه ع�ضو العراق الدائم اإن العراق اأبدى بع�ص 
املالحظات فيما يخ�ص برئا�ضة اللجنة وت�ضكيل 

اللجنة وحتديد اآلية عملها.
ال�ضياحي  املجال  يف  العربي  التعاون  اإن  يذكر 
بني  الثنائية  ال�ضياحية  االتفاقيات  بانت�ضار 
عدد كبري من الدول العربية حتولت بعد ذلك اإىل 
تعاون متعدد االأطراف داخل اإطار جامعة الدول 
 40 من  اأكرث  العربية  الدول  وعقدت  العربية، 
ال�ضياحة  وت�ضجيع  لدعم  بيئية  �ضياحية  اتفاقية 
جمموعة  االتفاقيات  هذه  و�ضاحب  العربية، 
للتجديد  تعر�ضت  كما  ومالحق  بروتوكوالت 
االتفاقيات  من  عدد  اأكرب  وكان  والتطوير، 
 11 عقدت  التي  م�رض  ن�ضيب  من  ال�ضياحية 
اتفاقية ثنائية مع دول عربية خمتلفة، وتتمثل 
اخلربات  تبادل  يف  االتفاقيات  تلك  اأحكام  اأهم 
والتدريب  واالإح�ضاءات  واملعلومات  ال�ضياحية 
القوانني  توحيد  اإىل  باالإ�ضافة  والتاأهيل، 
م�ضرتكة  اأ�ض�ص  وو�ضع  ال�ضياحية،  والت�رضيعات 
على  واحلفاظ  ال�ضياحية  واملن�ضاآت  للخدمات 
ال�ضياح.  تنقل  اإجراءات  وتب�ضيط  والرتاث،  البيئة 

بغداد_متابعة


