
ندوة: العراق.. ظهور بغداد وسقوط داعش

 

 ٢٥ يناير، ٢٠١٧

الفني التجسيد بين تدمج والتي التاريخ) (أمام الجديدة فعاليته في الثقافي برنامجه والدولية العربية العالقات منتدى استكمل
مع أرجائه في المشاركون يدور قائم فني متحف أو لمعرض زيارة خالل من شوهد، ما تعكس ثقافية ندوة تليها المتناولة للقضية
األعمال تختزلها وقصص وتداعيات أسباب إلى األمامية الصورة متجاوزين عرضه يتم ما تاريخ يعرفون مختصين

المعروضة.

وحتى بغداد سقوط من العراق قضية تناول والذي يناير، من والعشرين الرابع الموافق القادم الثالثاء مساءً السابعة البرنامج بدأ
مجسمات يعرض والذي ،10 مبنى كتارا في المقام "فتات" عبيدي محمود الفنان معرض ابتداءًا الجمهور زار داعش، ظهور
الدكتور األكاديميان قدمها ندوة الزيارة هذه تلت والعمران، اإلنسان في فني جمال من دمرته وما العراق في الحرب آثار تشكل
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احتالل قبل العراقية الصحف في الكتابات من الكثير له وكان بغداد، جامعة اإلعالم كلية في اإلعالم مادة أستاذ مكي لقاء
العربي المركز في باحثا يعمل عراقي، وكاتب باحث وهو سعيد حيدر الدكتور رافقه الجزيرة، بقناة سياسي محلل وهو العراق،
الجامعة من الدكتوراه شهادة على حاصل عربية"، "سياسات مجلة تحرير رئيس وهو السياسات، ودراسة لألبحاث

المستنصرية في بغداد عام 2001.

الفنان اكتفى مختلفة لدالالت رمزية الصورة تلك كانت حسين، لصدام البرونز من تمثال سقط ،2003 إبريل من التاسع في
أن إال الناس، فرح بغداد، قلب في أمريكية دبابة برافعة الواقع في السقوط هذا كان تأويل، معرضهدون في بتجسيدها عبيدي

السقوط تاله لف التمثال بالعلم األمريكي في رسالة قد يكون مفادها أن أي مقاومة لالحتالل ستنال نفس المصير.

الحلم هذا أن إال ذلك، يحقق بما الكثيفة والبشرية الضخمة، المادية إمكاناته وتوظف واالستقرار، باألمن ينعم ببلد العراقيون حلم
القانون دولة أقاموا الجدد قادته وال الديمقراطية إلى فيه إيصالهم من األمريكيون فيه يتمكن لم كابوسًا أصبح بل يتحقق لم
الدولة تنظيم اسمها في إال شيء في الدولة تشبه ال أخرى لتظهر الدولة غياب في المشهد يكتمل الكابوس هذا وسط و المنشودة،
أدى الذي األمر داعش، دولة به تقوم مما أنفسهم لينقذوا دولتهم، بناء ترك إلى بالعراقيين حدا الذي األمر (داعش)، اإلسالمية

إلى دمار وعسكرة للشباب ومعارك أضرت بالمجتمع العراقي.

االحتالل، من واألقليات واألحزاب األطراف مواقف السياسية، وآثاره بغداد سقوط منها: عدة محاور المتحدثين من كل ناقش
كيف أثر هذا االحتالل على العراق، الدولة بعد الغزو، أسباب ظهور داعش في العراق، أثر داعش على العراق.
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