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عباس بيضون :أما أن نقرر الدخول إىل العرص
وإىل املستقبل بأي ثمن كان وأما أن ننتكس
مقابلة  /علي املالكي
الـشـاعـر اجملـدد عبـاس بـيضـون كـان أحـد
ضـيوف أسبـوع املدى الثقـايف ،وقد أجـرينا
معه هذه املـقابلة السريعـة بصدد املهرجان
الـثقــايف الــذي تـنـظـمه مــؤس ـســة (املــدى) ،
الـذي اعتبـره استنـهاضـاً للثقـافة الـعراقـية
وقـال أنا سعـيد أن أجـد نفسـي أمام عـشرات
املثقفني العراقيني.
وفـيمـا يـتعلق بــالتـشــابه بني جتـربـة لـبنـان
وجتـ ــرب ـ ــة العـ ــراق ومـ ـســتقــبل الــتجـ ــربـ ــة
العراقية قال األستاذ بيضون "أظن أن
هــذيـن الـبلــديـن هـمــا حــاضــرتــان
أســاسيتـان يف العـالم العـربي،

حسان موازيني :أثبت املهرجان أن العراق يملك
أصواتاً حرة وقوية
جالل حسن
قـال حـسـان مــوازينـي أستـاذ جــامعي
يف قـ ـسـم الــنقـ ــد يف املـعه ـ ــد العـ ــالـي
للفـن ــون امل ــوسـيقـي ــة وامل ـس ــرحـي ــة يف
دم ـ ـ ـشـق أن انـعـق ـ ـ ــاد أس ــب ـ ـ ــوع امل ـ ـ ــدى
الثقايف يف كـردستان يعـني أن العراق
بدأ يستعيد عافيته .وأضاف :عندما
تبنـى ثقافـة سليمـة مقرونـة مبفهوم
الـوطـنيـة واملـواطنــة الصـاحلـة فـإنهـا
ستنـشئ أجيــاالً تسـاهم بـشكل فعـال
يف بــنـ ـ ــاء أسـ ــس الـ ـ ــوطــن .وت ـ ـ ــابع يف
حديث أجرته معه "املدى الثقايف" إن
هـذا املهرجـان يثبت أن العـراق ميلك
أصـواتـاً حـرة وقـويـة تقـول نـحن هنـا،
مـؤكداً أن العـراق ميلك ارثـاً تاريخـياً
هائالً من احلضـارة وقال يكفينـا هنا
أن نقـ ــدم ابـتـ ـسـ ــامـ ــة صغـيـ ــرة وســط
الظروف الصعبة.
وأضاف :علـينا أن نتحاور مع أنفسنا

واآلخـ ــر مــن أجل اخلـ ــروج ب ـصــيغـ ــة
تفـ ــاهـم جتـ ـسـ ــد أه ـ ــداف املهـ ــرجـ ــان
ونقــول حضـرنــا هنــا ليـس من قـبيل
املـبـ ــالغ ــة بـل مبع ــرفـتـنـ ــا وثق ــافـتـن ــا
وإجنازاتنا.
ورداً عن سـؤال ميكن أن يكون املثقف
سـيـ ــاسـيـ ـ ـاً معـلالً ذلـك بعـ ــدم ف ــصل
العــالـم عن الــسيــاســة ألنهــا ثقــافــة
واملـثقف بــوعيه ميـكنه الـوقـوف أمـام
الظــالم ويـخنقـه بخيـوط حـريـريـة.
وعــن مع ــان ــاة األديـب ال ـس ــوري ق ــال
موازيني أن املثقف الـسوري جزء من
احلـ ــال ـ ــة العـ ــربـيـ ــة يف تـكـ ــويـن ـ ــاتهـ ــا
ال ـش ــوفـيـنـي ــة ،وأش ــار إل ــى ان املــثقف
ال ـســوري ي ـسـتـطـيع أن يق ــول كلـمـته
ب ـ ــأس ـ ــالـيــب مخـتـلف ـ ــة .ويعــتق ـ ــد أن
اللقــاءات الـتي جتــري علــى هــامـش
امل ــؤمت ــر تك ــون ذات ف ــائ ــدة كـبـي ــرة يف
بل ــورة األفكــار والــصيـغ النــافع ــة من
أجل الـوصـول إلــى جني الفـائـدة من

حسان موازيني

هــذه املــؤمتــرات املـهمــة والـتي تــشكل
عالمـة مهمـة يف عاملـنا الـعربـي .وأكد
علـى أهـميـة مـؤمتـر املـثقفني يف هـذا
الوقت وحاجة املثقف إليه.

وجه الشبه األكبر هو "األزمة" ،وهي مرحلة
االنتقـال الـصعبـة؛ يف لـبنـان عــانت الـدولـة
بع ــد ح ــرب أهلـي ــة دم ــرت إذا ج ــاز الـتعـبـي ــر
املقــومــات األســاسيــة للــدولــة واجملتـمع ويف
العراق هـناك آمـال االنتقـال من االستـبداد
وال ـ ــدكـت ـ ــات ـ ــوري ـ ــة اللـتـني دم ـ ــرت ـ ــا اجملـتــمع
والثقافة آمال االنـتقال نحو دولة ومجتمع
جـ ــديـ ــديـن ،مـ ــرحلـ ــة انــتقـ ــال جتـ ــري حتـت
ضغـوط شديـدة وممانـعة كبيـرة من الداخل
واخلارج ويف بيئة عربية متردية ومحاصرة.
هنـاك مخاطـر كبيـرة وتهديـدات كبيـرة لكن
األمــر يـسـتحق بــطبـيعــة احلــال أن تخــاض
الــتج ــرب ــة إل ــى الــنه ــاي ــة ،إذ ال خـي ــار آخ ــر
امـامنـا ،فـأمـا أن نقـرر الـدخـول إلــى العصـر

احمليـط العـربـي؛ التجـربــة العــراقيــة اليـوم
كمـا هـي اللبنـانيـة جتعل الثقـافـة العـراقيـة
يف سوء تفـاهم جديـد مع الثقـافة العـربية،
مــا تـسـميـه أنت تــواصـالً اسمـيه أنــا تفــاعالً
علــى أحــد مــا يف بلــد مــا عــربي مــا أن يبــدأ
مـغامـرة نقـدية وجـريئـة وال نسـتطيـع بدون
هذه البداية أي شيء.
أمـا عـن أسبـوع املــدى الثقـايف فقـال :واضح
أن املهـرجـان اسـتنهــاض للثقـافـة العـراقيـة،
وأنـ ــا سعـي ــد أن أجـ ــد نف ـسـي أم ــام ع ـش ــرات
املـثقفـني العــراقـيني وأن أجــري حــواراً علــى
األرض مـعهــم ،اجل ـ ــدوى مــن كل الـلق ـ ــاءات
البـحث عن املـشتـركـات بـني الكتـاب واألدبـاء
الشباب.

وإل ـ ــى امل ـ ـســتقــبل ب ـ ــأي ث ـمــن ك ـ ــان وأم ـ ــا أن
نـنـتكــس ،ويف نـظ ــري أن العــومل ــة الك ــاسحــة
واجل ــارف ــة ال ت ــرحـم أح ــداً ،واألرجح أن مـن
يـتخلــون عن فــرصتـهم يـتخلــون إلــى مــدى
طــويل ويحـكمــون علــى أنفـسهـم بهــامــشيــة
وثانوية شبه ابديتني".
وعـن رغبـة املثـقفني العـراقيـني يف التـواصل
مع زمالئـهم يف بـقيــة الـبالد الع ــربيــة قــال:
"إن املثقفني العـراقيني عـاشوا عـزلة خـانقة
وطـويلـة عن املـثقفني الـعرب ،أنـا من الـذين
كــانــوا يـجهلــون أسـمــاء كـثـيــرة مــوجــودة يف
الـ ــداخل الع ــراقـي وتـط ــورات كـثـي ــرة حلقـت
بهـذه الثقـافة التـي عاشت أيـام حصـارها يف
تلمـس القليل القليل الـذي ينفذ إلـيها من

من أوراق االسبوع..املرسح يف غابة األسئلة
علي االشتر
أعـ ــد الـ ــدكـتـ ــور حـ ــازم كـمـ ــال الـ ــديـن
ألسبـوع املــدى الثقـايف ورقـة حملـور فن
املـســرح ،ورقــة تــدعــو املـســرحـيني إلــى
التفـكيـر بـاملـسـرح العـراقـي عبـر طـرح
األسـئل ــة (احل ــرج ــة) ،ويــضع الفـن ــان
املسـرحي العـراقي يف (غـابـة األسئلـة)
ال ـتــي مــن شـ ـ ــأنهـ ـ ــا أن جتعـل الف ـن ـ ــان
يتقــدم ،ويتحـرر مـن قيـوده ،أيـاً كــانت
القيود.
والفنـان العـراقي الـدكتـور حـازم كمـال
الـ ــديــن املقـيـم يف بـلجـيـكـ ــا ولـ ــد عـ ــام
 ،1954ويعمل حـاليـاً أستـاذاً محـاضـراً
يف جامعـة (كانن) و(انتـوربن) ،وأستاذ
االرجت ــال احل ــركـي يف مـعه ــد م ـس ــرح
احلركـة البلجـيكي ،كتب وأعـد وشارك
وأشـ ــرف علـ ــى الع ــدي ــد مـن الــبح ــوث
اجل ــامعـي ــة يف بلجـيكــا وم ـسـت ـشــار يف
وزارة الثـقافة لشؤون املـسرح حتى عام
 2003.عضــو املعهـد العـاملـي للمـسـرح
"" ،I.T.Tكمـا إنه زائر محـاضر لـرينا
مـيـ ــرسكـي ــا –م ــؤس ـس ــة م ـش ــارك ــة يف

م ـس ــرح الـيـن ــابـيع –ج ــروت ــدم ــسكـي،
ومهـتم مبـس ــرح البــوت ــو اليــاب ــاني ويف
ثقـ ــافـ ــات االسـتـ ـشـ ــراق واالســتغـ ــراب
املسرحي.
متهـد ورقة الدكتور حازم كمال الدين،
لـت ــداول ح ــر جملـم ــوع ــة مـن األسـئل ــة
الـضــروريــة يف إعــادة إنتــاج ثقــافــة فن
املسـرح يف العراق بـعد سقـوط النـظام
الـشمـولي ،ويف مقـدمـة الـورقـة يبـاشـر
كـمال الـدين اجلـدل مع زميله الفـنان
امل ـس ــرحـي (هـل تعـتق ــد أن امل ـس ــرحـي
الق ـ ــادم مــن ث ـن ـ ــاي ـ ــا ك ـ ــاب ـ ــوس ص ـ ــدام
مـوصـوم بـاخليـانـة ،واملـســرحي القـادم
من كـابــوس املنفــى مالك؟ ..هل خـان
م ـس ــرحـي ال ــداخـل نف ــسه أم ح ــافــظ
عل ـ ــى نفـ ــسه؟) لـيـنــتهـي إل ـ ــى القـ ــول
(املـ ـسـ ــرحــي العـ ــراقـي يف املــنفـ ــى كـ ــان
يناضل باألظافر).
ثـم رسم صورة ملسرحي املـنفى متذكراً
بعـض األسمــاء يف التــأليف واإلخـراج
املـسـرحـيني ،وعـرض وجهــة نظــره عن
املـســرح ب ــالنــسبــة للفـضــاء املـس ــرحي
ورؤيــة املـس ــرح .والتـي يلخـصهــا قــوله
"االلـ ـتـ ـبـ ـ ـ ــاس والـ ـتـ ـنـ ـ ـ ــوع يف الـعـ ـ ـ ــرض

الدكتور حازم كمال الدين

املســرحي ،ويف احليـاة بـشكل عـام همـا
شع ــاري" ،ولـيــس ثـم ــة سلـطـ ــة حتكـم
املـسـرح ،بــالنـسبــة للفنـان حــازم كمـال
ال ــديـن ،واألهـم ب ــالـن ـسـب ــة له الــسعـي
لـبـن ــاء عالق ــة الـتف ــاعل بـني عـن ــاص ــر

الـعمـليـة املـســرحيـة ،ويـثيــر إشكــاليـة
احليـرة املـستمـرة لفنـان املسـرح الـذي
هـاجـر أو هجّـر ،فـالـوضع مـا زال قلقـاً
ال ي ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــد يف أن مي ـ ـ ــارس الف ـنـ ـ ــان
حريته.

وصف مؤمتر املثقفني بأنه الضوء يف النفق الطويل

د .كـــاظـم حـبـيـب :نـمـتـلك احلـــريــــة وعلـيـنــــا فهـم اســتخــــدامهـــا
جالل حسن
وصف ا لـدك تـور كـاظم حـبيب إ قـا مـة أس بـوع
ا ملــدى ا لـث قــايف و مــؤ متــر ا ملـثق فـني يف إق لـيم
كــردس تـان بـأ نـه ال ضــوء يف الن فـق ال طـويل،
و قـ ــال :ن حــن ب حـ ــا جـ ــة مـ ــا سـ ــة إ لـ ــى تـ ــداول
وج هـات الن ظـر والرأي وإ لـى ع نـاق حقيقي
بــني ال كـت ــاب وا ملـثـق فـني .و تـ ــابع يف ح ــد يـث
أجرته معه "ا ملـدى الثقايف" أن عقد املؤمتر
يف هذا ا لـوقت يعت بـر من األمور اإلي جـابية
يف ح يــات نــا ا لـث قــاف يــة ،مــش يــر ا ً إ لــى بــرامج
املؤمتر ا لـتي تسهم ب شـكل موضوعي واضح
من أجل وضع ا حلـلول ا لـنا جـعة بـالت فـاعل
بني ا خلــارج وا لــداخل و ب ــال تــا لـي خلق جــو
د .كاظم حبيب

إي جـا بـي لت طـو يـر الف كـر واإل بـداع والتالقح
بني ا لـث قــا فــات ،م عـت بــر ا ً جنــاح ا ملــؤ مت ــر من
خالل تـ ــأ سـي ــس مـ ـشـ ــروع إ نـ ـش ـ ــاء اجمل ل ــس
األع لــى ل لـث قــا فــة وال فـن ــون واآلداب كج هــة
منظمة وراعية للنشاطات الثقافية.
وعن اإلش كـال يـة بني ا لـسل طـة واملثقف عـبر
تــأس يـس ا لـدو لـة ال عــراق يـة قــال ح بـيب :إن
العال قـة سـي ئـة جـد ا ً ،ألن ا لــسل طـة ال تـر يـد
أن تـف هـم ا ملـثـقف ،وا ملـثـقف عـ ــا جـ ــز عـن أن
ي فـهم ا لــس لـطــة ألن هــا تــس لــط ي ــة وق مـع يــة.
وأ ضـ ــاف :إن ا ملــث قـف ال عـ ــرا قـي يـ ـسـتـ ــو عـب
ا ل ــوا قـع ألنه ش خـصـي ــة م ـســتق ل ــة و متـتـلك
رؤا هـ ــا وأف ك ــار هـ ــا ألنه سـي ــا سـي ب ـطـبـي عـته
ا لـت كــو يـن يــة وآمل أن ي ــأتي يــوم ل كـي ي لـعب
دوره احل قــي قــي يف ال عــم لـيـ ــة ا لـ ـسـيـ ــا سـيـ ــة

والثقافية واالجتماعية واالقتصادية.
ن حـن منـتـلك ا حل ــر يـ ــة ول كـن ال ن ـسـت ـطـيع
ا سـت خــدام ه ــا بفعل ا لـع مـل يــات اإل ج ــرام يــة
التي قت لـت مئات الشخصيات من املثقفني
والعلماء والكتاب واألد بـاء وبالتالي هناك
قــوى ظالم يـة حتـاول أن تـزرع ال فـو ضـى يف
جسد احلرية.
ولم يكن ا لـشأن ا لـسيا سـي غائ بـا ً يف اللقاء
فت طـرق حبيب إلى مقالة نشرت له حديث ا ً
بـع نــوان (ش خـصـي ت ــان) اس تـطــاع أن ي فـســر
رؤاه يف الت حـليالت وا لـتح يـزات ا لـطــائف يـة
را فـض ـا ً كل ا حملــا صـصــات ا لـتـي مـن شــأن هــا
عــرق لــة ا لــواقع ا لــس يــاسي و قــال :ال تــو جــد
ح ل ــول سـ ــري ع ــة أو ع ـصـ ــا س ح ــر ي ــة مـل قـيـ ـا ً
بــالالئ مـة ع لـى ا ملـثقف ا لـس لـبي ا لــذي ت نـام

طــــاولــــة (املــــدى) االقـتــصــــاديــــة بـــــأربعــــة حمــــاور
حسام الساموك

سجل احملور االقتصادي
حضوراً فعاالً يف اسبوع
(املدى) الثقايف جتسيداً
لالهمية التي اولتها
مؤسسة (املدى) لالعالم
والثقافة والفنون للشأن
االقتصادي يف برامجها
املستقبلية.
وللتعرف على طبيعة
احملور االقتصادي الذي
سيتم تناوله عبر (طاولة
املدى املستديرة) التقينا
مع االستاذ حسام
الساموك مسؤول الطاولة
الذي حتدث بالقول:

لقـد مت سحب تقـليد (طـاولة املـدى املستـديرة)
التي تهتم باجلانب االقتصادي حصراً ،واخذت
تنعقـد شهـريـاً بـحضـور حـشــد من االكـادميـيني
واملعنيني بـشتى شؤون برامج الـتنمية والبرامج
االقـتـصــاديــة ،لـتـت ــوزع يف اربع فعــالـيــات تـتــوزع
عل ـ ــى االس ـب ـ ــوع ال ــثق ـ ــايف ل ــتغـ ـط ــي اربعـ ـ ـاً مــن
ال ـظـ ــواهـ ــر االقـت ـصـ ــاديـ ــة الـفعـ ــالـ ــة يف حـيـ ــاة
العـ ـ ــراق ـي ــني .تخـ ـصـ ـصــت الـ ـطـ ـ ــاولـ ـ ــة االولـ ـ ــى
مبـوضـوعـة ظـاهـرة غـسيل االمـوال الـتي طـرأت
كحالة كبيرة اخلطورة على االقتصاد العراقي.
واض ــاف :تتـضـمن الـطــاولــة االولــى ورقــة عـمل
يقـدمهـا اخلـبيــر املصـريف االستـاذ عبـد العـزيـز
ح ـس ــون امل ــدي ــر الـتـنفـي ــذي ل ــرابـط ــة املـص ــارف
العــراقيـة اخلـاصــة ليـؤشـر مـهمـات املـؤسـسـات
املـص ــرفـي ــة يف م ــواجه ــة حت ــدي ب ــرامج غ ـسـيل
االمـوال يعقبه الدكتـور بالسم جميل خلف من
م ــرك ــز بح ــوث ال ـس ــوق وحـم ــاي ــة امل ـسـتهـلك يف
جــامعــة بغـداد بـورقــة عمـل عن ظـاهـرة غـسـيل
االمـوال وتــداعيـاتهـا اخلـطيـرة علـى االقـتصـاد
الـعراقـي فيمـا يشـارك االستـاذ طه عبـد السالم
احمـد املـديـر التـنفيـذي لـسـوق العـراق لالوراق
امل ــاليــة مبــداخل ــة عن وســائل مــواجهــة وســائل
غـ ـســيل االم ــوال عـب ــر ت ــداوالت سـ ــوق االسهـم،
ف ـ ـضـالً عــن م ـ ـ ــداخـل ـتــني اخ ـ ـ ــريــني لـلـخ ـب ـي ـ ـ ــر
االقتـصــادي عبــد البــاقي رضـا والــدكتــور ستـار
جبار البياتي.
ام ــا الـط ــاول ــة الـث ــانـي ــة الـتـي اجتهـت ملع ــاجل ــة
اشكـالية االصالح واالقتصـادي يف العراق يقول
عنها االستاذ الساموك:
ان ورقــة العـمل االولــى سـتكــون للــدكـتــور عـبــد
اجل ـب ـ ـ ــار احلـلـفــي رئ ـي ـ ــس قـ ـ ـســم ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات
االقتـصـاديـة يف مـركـز دراســات اخللـيج العــربي

الـتـ ــابع جلـ ــامعـ ــة الـب ـصـ ــرة وسـتـكـ ــون بعـنـ ــوان
(اصالح االق ـت ـص ـ ــاد الع ـ ــراقــي) يـعق ـبـه كل مــن
الـدكتــورين ستـار جبــار البيــاتي وعبـد الــرحمن
جنـم املشهـداني يف مـركز دراسـة وبحوث الـوطن
العـ ــربـي يف اجل ـ ــامعـ ــة املـ ـسـتـن ـصـ ــريـ ــة بــبحـث
م ـ ـش ـت ـ ــرك حتــت ع ـن ـ ــوان (س ـي ـ ــاسـ ـ ــات االصالح
االقتصـادي يف العراق :الـواقع والتحديـات) اما
املـداخلــة الثــالثـة فقـد اجنـزهـا الــدكتــور عمـاد
مـح ـم ـ ـ ــد عـلــي ال ـت ـ ـ ــدريـ ـ ـســي يف كـل ـي ـ ـ ــة االدارة
واالقتصاد بجامعة بغداد فـيما يشارك الدكتور
ض ـي ـ ــاء آل مـك ـ ــوط ـ ــر االس ـت ـ ــاذ يف كل ـي ـ ــة االدارة
واالقتـصــاد بــاجلــامعــة املـسـتنـصــريــة واخلـبيــر
االقـت ـص ــادي جـعف ــر ي ــاسـني ب ــالـتـعقـيـب عل ــى
البحوث.
واشار السامـوك الى ان الطاولة الثالثة اتخذت
م ـ ــوض ـ ــوع ـ ــة االق ـت ـص ـ ــاد الع ـ ــراقــي وحت ـ ــدي ـ ــات
املــستـقبـل عنــوان ـاً لهــا وسـيك ــون اول البــاحـثني
اخلـبـيــر االقـتـص ــادي املغـتــرب الــدكـتــور كــاظـم
حبيـب وقد اتـخذت ورقـة العـمل التي تـقدم بـها
حتـت عـنـ ــوان (سـيـنـ ــاريـ ــو حـ ــول سـتـ ــراتــيجـيـ ــة
التـطــوي ــر التـنم ــوي يف االقتـص ــاد واجملتـمع يف
الع ــراق) يـعقــبه ال ــدكـت ــور ب ــاتـع خلــيفـ ــة هالل
اخل ـب ـيـ ـ ــر االق ـتـ ـصـ ـ ــادي يف وزارة ال ــتخـ ـط ـي ــط
والتعـاون االمنـائـي ببـحثه املـوســوم (االقتـصـاد
العراقي وحتديات املستقـبل) يليه الدكتور ثائر
مح ـم ـ ــود رش ـي ـ ــد ال ـت ـ ــدريـ ـســي يف كل ـي ـ ــة االدارة
واالقتـصــاد بجــامعــة بغــداد ببـحث ثـالـث حتت
عنــوان (حتــديــات االمـن الغــذائـي يف العــراق يف
ظل سـياسـة االغراق وعـضويـة منظـمة الـتجارة
الدولية).
بعـدها تطـرق الى البـحث الرابع الـذي تقدم به
الــدكتــور ربيع خـلف التـدريـسـي يف كليـة االدارة
واالقـتـص ــاد بج ــامع ــة بغ ــداد بعـن ــوان (ظ ــاه ــرة
الغــش الـصـنــاعـي والـتجــاري يف اط ــار الف ـســاد
الوظيفي وانعكاساتها على السوق العراقية).

مـضـيف ـاً ان الـطــاولــة الــرابعــة اجتهـت ملنــاقـشــة
اشكـاليـة املـديـونيـة او مـا يعـرف بـديـون الـنظـام
السـابـق حيث شـارك يف اجنـاز الـبحث االول كل
من ال ــدكتــور ابــراهـيم مــوســى الــورد وال ــدكتــور
ح ـسـن الـي ــاس ــري وكالهـم ــا ت ــدري ـسـي يف كلـي ــة
االدارة واالقـت ـصـ ــاد بجـ ــامعـ ــة بغ ــداد ب ــالــبحـث
املـوسـوم (الـديـون اخلـارجيـة العـراقيـة :املـشكلـة
واحللــول) وكــان الـبحـث الثــانـي لل ــدكت ــور عبــد
ال ــرحـمـن جنـم عـب ــد امل ــشه ــدانـي رئـيــس ق ـسـم
الـدراسات االقتصـادية يف مركـز بحوث ودراسات
الـوطن العـربي بـاجلامـعة املـستنـصريـة بعـنوان
(ج ـ ــدول ـ ــة ال ـ ــدي ـ ــون ودوره ـ ــا يف اع ـ ــادة اع ـم ـ ــار
العراق).
امـا البحث الثالـث فقد اتخذ عـنوان (املديـونية
اخلـارجيـة وسبل معـاجلتـها يف اطـار التـربيـبات
املساندة الطارئة لـصندوق النقد الدولي شارك
بـاجنــازه االستـاذ فــالح حــسن علـوان والــدكتـور
بـاتـع خليفـة هالل مـن وزارة التخـطيـط ،وتهيـأ
لـلتعقـيب علـى بحـوث اجللـسـة الـرابعــة كل من
الدكـتور اسـامة عـبد اجملـيد الـتدريـسي يف كلـية
االدارة و االقـتـص ــاد بج ــامع ــة بغــداد والــدكـتــور
ضـي ــاء آل مكــوطــر الـتــدري ـسـي يف كلـيــة االدارة
واالقتـصـاد بـاجلــامعـة املـسـتنـصـريـة والــدكتـور
ع ـب ـ ــد الـك ـ ــرمي اب ـ ــوه ـ ــان ع ـم ـيـ ـ ــد كل ـي ـ ــة االدارة
واالقتصاد يف جامعة القادسية.
واخـتتم حـديثه بـالقـول :لقـد اتيح للـمشـاركني
يف الطاوالت االقتـصادية مجال املـناقشة يف كل
مف ـ ـ ــردات اجللـ ـ ـس ـ ـ ــات وعلـ ـ ــى كـل اوراق الع ــمل
واملــداخالت الـتي تـضـمنـته ــا .كم ــا سيـتم نـشــر
ال ــبحـ ـ ــوث ال ـت ــي تقـ ـ ــدم يف الـ ـطـ ـ ــاوالت ض ـمــن
الــصفحــة االقـتـصــادي ــة خالل اي ــام املهــرجــان،
فـيـم ـ ــا نــتهـي ـ ــأ لـت ـضـمـيــنه ـ ــا مع تـعقـيـب ـ ــاته ـ ــا
ومـنـ ــاقـ ـش ـ ــاتهـ ــا ضـمـن مـ ـشـ ــروع (كـتـ ــاب املـ ــدى
االقـتصـادي) الـذي يجـري الـعمل علـى اصـداره
شهرياً خالل االسابيع القادمة.

يف رأس أف ك ــار م ــر ي ـضـ ــة ،ل كـنه شـ ــدد ع ل ــى
ا ملـثقف الف عـال ا لــذي ميتلك روح ا ملـواط نـة
ا لـ ـص ـ ــا حل ـ ــة وا ل ـ ــذي يـل ع ــب دور ا ً م ه ـم ـ ــا يف
احلياة العامة.
وتساءل ملاذا ال يكون املثقف سياسي ا ً؟
و خـلص إ لـى ال قـول :ع لـى ا ملـثقف ال عــراقي
أن ميـتلك رأ يـا ً مـسـتق ال ً ب غـض ال نـظــر عن
ا حلــزب ا لــذي يـن تـمي إ لـيه أو اجل هــة ا لـتي
ي ـن ـت ـمــي إ ل ــي ه ـ ـ ــا ب ع ـيـ ـ ــد ا ً عــن ا ل ــت ح ـيـ ـ ــزات
ال طـائفية وا حلـزبية وال قـومية و هـذا األمر
ل يـس صع بـا ً ألن ا ملـثقف ا حلـقي قـي م نـصف
مـع نـف ـ ـ ـسـه و شـعـ ـبـه و قـ ـ ـضـ ـيـ ـتـه و عـلـ ـيـه أن
ميـتـلك ا ســتقال لـيـ ــة ف ك ــر ي ــة و م ــو ض ــو عـي ــة
ذات يـة خ صـوص ا ً ا ملـثقف املهني ا لـذي يعرف
كيف يتعامل مع األمور بروح صادقة.

يف أسبوع املدى الثقايف
ثقــــــافـــــــة املجــتـــمع املــــــدين
متابعة  /علي املالكي
شــمل تـن ــوع ا حمل ــاور واأل ن ـش ـط ــة ا لــث ق ــا فـي ــة أل سـب ــوع ا مل ــدى
ا لــث قـ ــايف ،م حـ ــور ا ً هـ ــا م ـ ـا ً مــن م حـ ــاور ا لــث قـ ــا فـ ــة ال عـ ــرا قـيـ ــة
ا جلـ ــد يـ ــدة ذ لـك ه ـ ــو ث قـ ــا فـ ــة ا جملـتــمع ا ملـ ــد نـي ،و قـ ــد أ عـ ــدت
األس تـاذة ذ كـرى سـرسم ،ور قـة ث قـاف يـة عن (ا لـش بـاب و جتـر بـة
املنظمات غير احلكومية).
و تــض مـنت ا لــور قــة م قــد مــة مــو جــزة عـن م نــظ م ــات اجمل تـمع
ا ملـدني يف ال عـراق ،ومتيز ا لـتجر بـة يف إقل يـم كوردس تـان ،وقد
ا عـتـبــرت ا لـبــا حـثــة تــزا يــد عــدد ا ملـنـظـمــات مــؤ ش ــر ت قــدم يف
اجملتمع.
واست عـر ضـت يف ورقت هـا جتـر بـة إ حــدى امل نـظ مـات ا لـش بــاب يـة
(أقرأ فقط) ال تـي تأسست عام  2003و بـدأت بحمالت توعية
يف ث قـا فــة ح قـوق اإل نـسـان ،و قــامت بــال عـد يــد من األ نـشـطـة
والف عــال يــات امل يــدان يــة .والح ظـت ال بــاح ثـة ذ كـرى ســرسم أن
ال عــد يــد مـن ا ملـنـظـم ــات ي عــا نـي مـن ن قـص ا خلـب ــرة الالز مــة
لـلق يـام مب هـام هـا ع لــى الن حــو األم ثـل .ثم ش خـصت ال عـد يـد
من امل عـو قـات ال تـي تقف ح جـر ع ثـرة بـوجه عـمل امل نـظ مـات،
و مــن ب ـيــن ه ـ ــا ت ـ ــردي ا لـ ـ ــوضع األ م ـنــي وأ ثـ ـ ــره ع ل ـ ــى األ ف ـ ــراد
العاملني يف املنظمات الدولية.
واق تـرحت ا لـور قـة تـأ سـيس مـر كـز أ كـادميي يف جـام عـة ب غـداد
على سبيل املثال لتدريب أعضاء منظمات اجملتمع املدني.
ويف تـص ــريح ل لـبــا حـثــة قــا لـت ( :نــر يــد أن ن ــوصل لآل خــر يـن
أه مـية ودور املنظمات ألن هناك عـدد من املسؤولني يبدءون
بالن قـد والتجريح ملن ظـمات اجملتمع املدني ،إ ضـافة للتنبيه
إلى ضـرورة خلق قـيادات شـبا بـية تـأخذ عـلى عـات قـها قـيادة
مس يـرة املنظ مـات غير ا حلـكوم يـة ،وباإلم كـان مالح ظـة عدم
رضا أغلب املنظمات عن مسودة قانون املنظمات.
أ متـنى أن حتـظى ا لـورقة بـاهت مـام املع نـيني ب ثـقا فـة اجملتمع
ا ملـدني ،وش كـر نـا وت قـد يـر نـا ملـؤس سـة (ا ملـدى) الث قـاف يـة ألن هـا
منحتنا الفرصة للتحدث لآلخرين)!

