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جالل حسن
قـال حـسـان مــوازينـي أستـاذ جــامعي
يف قـــسـم الــنقــــد يف املـعهـــــد العــــالـي
للفـنـــون املـــوسـيقـيـــة واملــســـرحـيـــة يف
ــــــدى ــــــوع امل دمـــــشـق أن انـعـقــــــاد أســـب
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
ــــــابع يف ـــــوطــن. وت ـــــاء أســــس ال يف بــن
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 نقــــدم ابـتـــســــامــــة صغـيــــرة وســط

الظروف الصعبة.
وأضاف: علـينا أن نتحاور مع أنفسنا
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جالل حسن
وصف الـدكتـور كـاظم حـبيب إقـامـة أسبـوع
املــدى الـثقــايف ومــؤمتــر املـثقفـني يف إقلـيم
كــردستـان بـأنـه الضــوء يف النفـق الطـويل،
وقــــال: نحــن بحــــاجــــة مــــاســــة إلــــى تــــداول
وجهـات النظـر والرأي وإلـى عنـاق حقيقي
بــني الكـتـــاب واملـثـقفـني. وتــــابع يف حـــديـث
أجرته معه "املـدى الثقايف" أن عقد املؤمتر
يف هذا الـوقت يعتبـر من األمور اإليجـابية
يف حيــاتنــا الـثقــافيــة، مــشيــراً إلــى بــرامج
املؤمتر الـتي تسهم بشـكل موضوعي واضح
من أجل وضع احلـلول الـناجـعة بـالتفـاعل
بني اخلــارج والــداخل وبـــالتــالـي خلق جــو

علي االشتر
أعــــد الــــدكـتــــور حــــازم كـمــــال الــــديـن
ألسبـوع املــدى الثقـايف ورقـة حملـور فن
املـســرح، ورقــة تــدعــو املـســرحـيني إلــى
التفـكيـر بـاملـسـرح العـراقـي عبـر طـرح
األسـئلـــة )احلـــرجـــة(، ويــضع الفـنـــان
املسـرحي العـراقي يف )غـابـة األسئلـة(
الــتــي مــن شــــــأنهــــــا أن جتعـل الفــنـــــان
يتقــدم، ويتحـرر مـن قيـوده، أيـاً كــانت

القيود.
والفنـان العـراقي الـدكتـور حـازم كمـال
الــــديــن املقـيـم يف بـلجـيـكــــا ولــــد عــــام
1954، ويعمل حـاليـاً أستـاذاً محـاضـراً
يف جامعـة )كانن( و)انتـوربن(، وأستاذ
االرجتـــال احلـــركـي يف مـعهـــد مــســـرح
احلركـة البلجـيكي، كتب وأعـد وشارك
وأشــــرف علــــى العـــديـــد مـن الــبحـــوث
اجلـــامعـيـــة يف بلجـيكــا ومــسـتــشــار يف
وزارة الثـقافة لشؤون املـسرح حتى عام
.2003 عضــو املعهـد العـاملـي للمـسـرح
""I.T.T، كمـا إنه زائر محـاضر لـرينا
مـيــــرسكـيـــا  –مـــؤســســـة مــشـــاركـــة يف

عباس بيضون: أما أن نقرر الدخول إىل العرص
وإىل املستقبل بأي ثمن كان وأما أن ننتكس

وجه الشبه األكبر هو "األزمة"، وهي مرحلة
االنتقـال الـصعبـة؛ يف لـبنـان عــانت الـدولـة
بعـــد حـــرب أهلـيـــة دمـــرت إذا جـــاز الـتعـبـيـــر
املقــومــات األســاسيــة للــدولــة واجملتـمع ويف
العراق هـناك آمـال االنتقـال من االستـبداد
والـــــدكـتـــــاتـــــوريـــــة اللـتـني دمـــــرتـــــا اجملـتــمع
والثقافة آمال االنـتقال نحو دولة ومجتمع
جــــديــــديـن، مــــرحلــــة انــتقــــال جتــــري 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
الــتجـــربـــة إلـــى الــنهـــايـــة، إذ ال خـيـــار آخـــر
امـامنـا، فـأمـا أن نقـرر الـدخـول إلــى العصـر

مقابلة / علي املالكي

الـشـاعـر اجملـدد عبـاس بـيضـون كـان أحـد
ضـيوف أسبـوع املدى الثقـايف، وقد أجـرينا
معه هذه املـقابلة السريعـة بصدد املهرجان
الـثقــايف الــذي تـنـظـمه مــؤســســة )املــدى( ،
الـذي اعتبـره استنـهاضـاً للثقـافة الـعراقـية
وقـال أنا سعـيد أن أجـد نفسـي أمام عـشرات

املثقفني العراقيني.
وفـيمـا يـتعلق بــالتـشــابه بني جتـربـة لـبنـان
وجتــــربـــــة العــــراق ومـــســتقــبل الــتجــــربــــة
العراقية قال األستاذ بيضون "أظن أن
هــذيـن الـبلــديـن هـمــا حــاضــرتــان
أســاسيتـان يف العـالم العـربي،

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،
وأنــــا سعـيـــد أن أجــــد نفــسـي أمـــام عــشـــرات
املـثقفـني العــراقـيني وأن أجــري حــواراً علــى
األرض مـعهــم، اجلـــــدوى مــن كل الـلقـــــاءات
البـحث عن املـشتـركـات بـني الكتـاب واألدبـاء

الشباب.

وإلـــــى املــــســتقــبل بـــــأي ثــمــن كـــــان وأمـــــا أن
نـنـتكــس، ويف نـظـــري أن العــوملـــة الكـــاسحــة
واجلـــارفـــة ال تـــرحـم أحـــداً، 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 العـــربيــة قــال:
"إن املثقفني العـراقيني عـاشوا عـزلة خـانقة
وطـويلـة عن املـثقفني الـعرب، أنـا من الـذين
كــانــوا يـجهلــون أسـمــاء كـثـيــرة مــوجــودة يف
الــــداخل العـــراقـي وتـطـــورات كـثـيـــرة حلقـت
بهـذه الثقـافة التـي عاشت أيـام حصـارها يف
تلمـس القليل القليل الـذي ينفذ إلـيها من

حسان موازيني: أثبت املهرجان أن العراق يملك
أصواتاً حرة وقوية

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

الوقت وحاجة املثقف إليه.

واآلخــــر مــن أجل اخلــــروج بــصــيغــــة
تفــــاهـم جتـــســــد أهـــــداف املهــــرجــــان
ونقــول حضـرنــا هنــا ليـس من قـبيل
املـبــــالغـــة بـل مبعـــرفـتـنــــا وثقـــافـتـنـــا

وإجنازاتنا.
ورداً عن سـؤال ميكن أن يكون املثقف
سـيــــاسـيـــــاً معـلالً ذلـك بعــــدم فـــصل
العــالـم عن الــسيــاســة ألنهــا ثقــافــة
واملـثقف بــوعيه ميـكنه الـوقـوف أمـام
الظــالم ويـخنقـه بخيـوط حـريـريـة.
وعــن معـــانـــاة األديـب الــســـوري قـــال
موازيني أن املثقف الـسوري جزء من
احلــــالـــــة العــــربـيــــة يف تـكــــويـنـــــاتهــــا
الــشـــوفـيـنـيـــة، وأشـــار إلـــى ان املــثقف
الــســوري يــسـتـطـيع أن يقـــول كلـمـته
بـــــأســـــالـيــب مخـتـلفـــــة. ويعــتقـــــد أن
اللقــاءات الـتي جتــري علــى هــامـش
املـــؤمتـــر تكـــون ذات فـــائـــدة كـبـيـــرة يف
بلـــورة األفكــار والــصيـغ النــافعـــة من
أجل الـوصـول إلــى جني الفـائـدة من

من أوراق االسبوع..املرسح يف غابة األسئلة

الـعمـليـة املـســرحيـة، ويـثيــر إشكــاليـة
احليـرة املـستمـرة لفنـان املسـرح الـذي
هـاجـر أو هجّـر، فـالـوضع مـا زال قلقـاً
ال يــــســــــاعــــــد يف أن ميـــــــارس الفــنــــــان

حريته.

املســرحي، ويف احليـاة بـشكل عـام همـا
شعـــاري"، ولـيــس ثـمـــة سلـطــــة حتكـم
املـسـرح، بــالنـسبــة للفنـان حــازم كمـال
الـــديـن، واألهـم بـــالـنــسـبـــة له الــسعـي
لـبـنـــاء عالقـــة الـتفـــاعل بـني عـنـــاصـــر

مــســـرح الـيـنـــابـيع  –جـــروتـــدمـــسكـي،
ومهـتم مبـســـرح البــوتـــو اليــابـــاني ويف
ثقــــافــــات االسـتـــشــــراق واالســتغــــراب

املسرحي.
متهـد ورقة الدكتور حازم كمال الدين،
لـتـــداول حـــر جملـمـــوعـــة مـن األسـئلـــة
الـضــروريــة يف إعــادة إنتــاج ثقــافــة فن
املسـرح يف العراق بـعد سقـوط النـظام
الـشمـولي، ويف مقـدمـة الـورقـة يبـاشـر
كـمال الـدين اجلـدل مع زميله الفـنان
املــســـرحـي )هـل تعـتقـــد أن املــســـرحـي
القـــــادم مــن ثــنـــــايـــــا كـــــابـــــوس صـــــدام
مـوصـوم بـاخليـانـة، واملـســرحي القـادم
من كـابــوس املنفــى مالك؟.. هل خـان
مــســـرحـي الـــداخـل نفـــسه أم حـــافــظ
علـــــى نفــــسه؟( لـيـنــتهـي إلـــــى القــــول
)املـــســــرحــي العــــراقـي يف املــنفــــى كــــان

يناضل باألظافر(.
ثـم رسم صورة ملسرحي املـنفى متذكراً
بعـض األسمــاء يف التــأليف واإلخـراج
املـسـرحـيني، وعـرض وجهــة نظــره عن
املـســرح بـــالنــسبــة للفـضــاء املـســـرحي
ورؤيــة املـســـرح. والتـي يلخـصهــا قــوله
"االلـــتـــبــــــــاس والـــتـــنــــــــوع يف الـعــــــــرض

وصف مؤمتر املثقفني بأنه الضوء يف النفق الطويل
د. كـــاظـم حـبـيـب: نـمـتـلك احلـــريــــة وعلـيـنــــا فهـم اســتخــــدامهـــا

يف رأس أفكـــار مـــريــضــــة، لكـنه شــــدد علـــى
املـثقف الفعـال الــذي ميتلك روح املـواطنـة
الـــصـــــاحلـــــة والـــــذي يـلعـــب دوراً مهــمـــــا يف

احلياة العامة.
وتساءل ملاذا ال يكون املثقف سياسياً؟

وخـلص إلـى القـول: علـى املـثقف العــراقي
أن ميـتلك رأيـاً مـسـتقالً بغـض النـظــر عن
احلــزب الــذي يـنتـمي إلـيه أو اجلهــة الـتي
يــنــتــمــي إلـــيهـــــــا بعــيــــــداً عــن الـــتحــيــــــزات
الطـائفية واحلـزبية والقـومية وهـذا األمر
ليـس صعبـاً ألن املـثقف احلـقيقـي منـصف
مـع نـفــــــسـه وشـعـــبـه وقـــــضـــيـــتـه وعـلـــيـه أن
ميـتـلك اســتقاللـيــــة فكـــريـــة ومـــوضـــوعـيـــة
ذاتيـة خصـوصاً املـثقف املهني الـذي يعرف

كيف يتعامل مع األمور بروح صادقة.

والثقافية واالجتماعية واالقتصادية.
نحـن منـتـلك احلـــريــــة ولكـن ال نــسـتــطـيع
اسـتخــدامهـــا بفعل الـعمـليــات اإلجـــراميــة
التي قتلـت مئات الشخصيات من املثقفني
والعلماء والكتاب واألدبـاء وبالتالي هناك
قــوى ظالميـة حتـاول أن تـزرع الفـوضـى يف

جسد احلرية.
ولم يكن الـشأن الـسياسـي غائبـاً يف اللقاء
فتطـرق حبيب إلى مقالة نشرت له حديثاً
بـعنــوان )شخـصـيتـــان( استـطــاع أن يفـســر
رؤاه يف التحـليالت والـتحيـزات الـطــائفيـة
رافـضــاً كل احملــاصـصــات الـتـي مـن شــأنهــا
عــرقلــة الــواقع الــسيــاسي وقــال: ال تــوجــد
حلـــول ســــريعـــة أو عــصــــا سحـــريـــة مـلقـيـــاً
بــالالئمـة علـى املـثقف الـسلـبي الــذي تنـام

إيجـابـي لتطـويـر الفكـر واإلبـداع والتالقح
بني الـثقــافــات، معـتبــراً جنــاح املــؤمتـــر من
خالل تــــأسـيـــس مـــشــــروع إنـــشـــــاء اجمللـــس
األعلــى للـثقــافــة والفـنـــون واآلداب كجهــة

منظمة وراعية للنشاطات الثقافية.
وعن اإلشكـاليـة بني الـسلطـة واملثقف عـبر
تــأسيـس الـدولـة العــراقيـة قــال حبـيب: إن
العالقـة سـيئـة جـداً، ألن الــسلطـة ال تـريـد
أن تـفهـم املـثـقف، واملـثـقف عــــاجــــز عـن أن
يفـهم الــسلـطــة ألنهــا تــسلــطيـــة وقمـعيــة.
وأضــــاف: إن املــثقـف العــــراقـي يـــسـتــــوعـب
الـــواقـع ألنه شخـصـيـــة مــســتقلـــة ومتـتـلك
رؤاهــــا وأفكـــارهــــا ألنه سـيـــاسـي بــطـبـيعـته
الـتكــويـنيــة وآمل أن يـــأتي يــوم لكـي يلـعب
دوره احلقــيقــي يف العــملـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة

طــــاولــــة )املــــدى( االقـتــصــــاديــــة بـــــأربعــــة حمــــاور
مـضـيفــاً ان الـطــاولــة الــرابعــة اجتهـت ملنــاقـشــة
اشكـاليـة املـديـونيـة او مـا يعـرف بـديـون الـنظـام
السـابـق حيث شـارك يف اجنـاز الـبحث االول كل
من الـــدكتــور ابــراهـيم مــوســى الــورد والـــدكتــور
حــسـن الـيـــاســـري وكالهـمـــا تـــدريــسـي يف كلـيـــة
االدارة واالقـتــصــــاد بجــــامعــــة بغـــداد بـــالــبحـث
املـوسـوم )الـديـون اخلـارجيـة العـراقيـة: املـشكلـة
واحللــول( وكــان الـبحـث الثــانـي للـــدكتـــور عبــد
الـــرحـمـن جنـم عـبـــد املـــشهـــدانـي رئـيــس قــسـم
الـدراسات االقتصـادية يف مركـز بحوث ودراسات
الـوطن العـربي بـاجلامـعة املـستنـصريـة بعـنوان
)جـــــدولـــــة الـــــديـــــون ودورهـــــا يف اعـــــادة اعــمـــــار

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 االقـتـصـــاد بجـــامعـــة بغــداد والــدكـتــور
ضـيـــاء آل مكــوطــر الـتــدريــسـي يف كلـيــة االدارة
واالقتـصـاد بـاجلــامعـة املـسـتنـصـريـة والــدكتـور
عــبـــــد الـكـــــرمي ابـــــوهـــــان عــمــيــــــد كلــيـــــة االدارة

واالقتصاد يف جامعة القادسية.
واخـتتم حـديثه بـالقـول: لقـد اتيح للـمشـاركني
يف الطاوالت االقتـصادية مجال املـناقشة يف كل
مفـــــــردات اجللـــــســـــــات وعلــــــى كـل اوراق العـــمل
واملــداخالت الـتي تـضـمنـتهـــا. كمـــا سيـتم نـشــر
الـــبحــــــوث الــتـــي تقــــــدم يف الـــطــــــاوالت ضــمــن
الــصفحــة االقـتـصــاديـــة خالل ايـــام املهــرجــان،
فـيـمـــــا نــتهـيـــــأ لـتــضـمـيــنهـــــا مع تـعقـيـبـــــاتهـــــا
ومـنــــاقـــشـــــاتهــــا ضـمـن مـــشــــروع )كـتــــاب املــــدى
االقـتصـادي( الـذي يجـري الـعمل علـى اصـداره

شهرياً خالل االسابيع القادمة.

الـتــــابع جلــــامعــــة الـبــصــــرة وسـتـكــــون بعـنــــوان
)اصالح االقــتــصـــــاد العـــــراقــي( يـعقــبـه كل مــن
الـدكتــورين ستـار جبــار البيــاتي وعبـد الــرحمن
جنـم املشهـداني يف مـركز دراسـة وبحوث الـوطن
العــــربـي يف اجلـــــامعــــة املـــسـتـنــصــــريــــة بــبحـث
مــــشــتـــــرك حتــت عــنـــــوان )ســيـــــاســــــات االصالح
االقتصـادي يف العراق: الـواقع والتحديـات( اما
املـداخلــة الثــالثـة فقـد اجنـزهـا الــدكتــور عمـاد
مـحــمـــــــد عـلــي الــتـــــــدريـــــســي يف كـلــيـــــــة االدارة
واالقتصاد بجامعة بغداد فـيما يشارك الدكتور
ضــيـــــاء آل مـكـــــوطـــــر االســتـــــاذ يف كلــيـــــة االدارة
واالقتـصــاد بــاجلــامعــة املـسـتنـصــريــة واخلـبيــر
االقـتــصـــادي جـعفـــر يـــاسـني بـــالـتـعقـيـب علـــى

البحوث.
واشار السامـوك الى ان الطاولة الثالثة اتخذت
مـــــوضـــــوعـــــة االقــتــصـــــاد العـــــراقــي وحتـــــديـــــات
املــستـقبـل عنــوانــاً لهــا وسـيكـــون اول البــاحـثني
اخلـبـيــر االقـتـصـــادي املغـتــرب الــدكـتــور كــاظـم
حبيـب وقد اتـخذت ورقـة العـمل التي تـقدم بـها
حتـت عـنــــوان )سـيـنــــاريــــو حــــول سـتــــراتــيجـيــــة
التـطــويـــر التـنمـــوي يف االقتـصـــاد واجملتـمع يف
العـــراق( يـعقــبه الـــدكـتـــور بـــاتـع خلــيفــــة هالل
اخلــبــيــــــر االقــتـــصــــــادي يف وزارة الـــتخـــطــيـــط
والتعـاون االمنـائـي ببـحثه املـوســوم )االقتـصـاد
العراقي وحتديات املستقـبل( يليه الدكتور ثائر
محــمـــــود رشــيـــــد الــتـــــدريـــســي يف كلــيـــــة 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
واالقـتـصـــاد بجـــامعـــة بغـــداد بعـنـــوان )ظـــاهـــرة
الغــش الـصـنــاعـي والـتجــاري يف اطـــار الفــســاد

الوظيفي وانعكاساتها على السوق العراقية(.

حسام الساموك

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، لـتـتـــوزع يف اربع فعــالـيــات تـتــوزع
علـــــى االســبـــــوع الـــثقـــــايف لـــتغـــطـــي اربعـــــاً مــن
الــظــــواهــــر االقـتــصــــاديــــة الـفعــــالــــة يف حـيــــاة
العــــــراقــيـــني. تخـــصـــصــت الـــطــــــاولــــــة االولــــــى
مبـوضـوعـة ظـاهـرة غـسيل االمـوال الـتي طـرأت
كحالة كبيرة اخلطورة على االقتصاد العراقي.
واضـــاف: تتـضـمن الـطــاولــة االولــى ورقــة عـمل
يقـدمهـا اخلـبيــر املصـريف االستـاذ عبـد العـزيـز
حــســـون املـــديـــر الـتـنفـيـــذي لـــرابـطـــة املـصـــارف
العــراقيـة اخلـاصــة ليـؤشـر مـهمـات املـؤسـسـات
املـصـــرفـيـــة يف مـــواجهـــة حتـــدي بـــرامج غــسـيل
االمـوال يعقبه الدكتـور بالسم جميل خلف من
مـــركـــز بحـــوث الــســـوق وحـمـــايـــة املــسـتهـلك 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
املـــاليــة مبــداخلـــة عن وســائل مــواجهــة وســائل
غـــســيل االمـــوال عـبـــر تـــداوالت ســــوق االسهـم،
فــــضـالً عــن مـــــــداخـلــتــني اخـــــــريــني لـلـخــبــيـــــــر
االقتـصــادي عبــد البــاقي رضـا والــدكتــور ستـار

جبار البياتي.
امـــا الـطـــاولـــة الـثـــانـيـــة الـتـي اجتهـت ملعـــاجلـــة
اشكـالية االصالح واالقتصـادي يف العراق يقول

عنها االستاذ الساموك:
ان ورقــة العـمل االولــى سـتكــون للــدكـتــور عـبــد
اجلــبـــــــار احلـلـفــي رئــيـــــس قـــــســم الـــــــدراســـــــات
االقتـصـاديـة يف مـركـز دراســات اخللـيج العــربي

متابعة / علي املالكي
شــمل تـنـــوع احملـــاور واألنــشــطـــة الــثقـــافـيـــة ألسـبـــوع املـــدى
ً هــــامــــاً مــن محــــاور الــثقــــافــــة العــــراقـيــــة الــثقــــايف، محــــورا
اجلــــديــــدة ذلـك هـــــو ثقــــافــــة اجملـتــمع املــــدنـي، وقــــد أعــــدت
األستـاذة ذكـرى سـرسم، ورقـة ثقـافيـة عن )الـشبـاب وجتـربـة

املنظمات غير احلكومية(.
وتــضمـنت الــورقــة مقــدمــة مــوجــزة عـن منــظمـــات اجملتـمع
املـدني يف العـراق، ومتيز الـتجربـة يف إقليـم كوردستـان، وقد
اعـتـبــرت الـبــاحـثــة تــزايــد عــدد املـنـظـمــات مــؤشـــر تقــدم يف

اجملتمع.
واستعـرضـت يف ورقتهـا جتـربـة إحــدى املنـظمـات الـشبــابيـة
)أقرأ فقط( التـي تأسست عام 2003 وبـدأت بحمالت توعية
يف ثقـافــة حقـوق اإلنـسـان، وقــامت بــالعـديــد من األنـشـطـة
والفعــاليــات امليــدانيــة. والحظـت البــاحثـة ذكـرى ســرسم أن
العــديــد مـن املـنـظـمـــات يعــانـي مـن نقـص اخلـبـــرة الالزمــة
لـلقيـام مبهـامهـا علــى النحــو األمثـل. ثم شخـصت العـديـد
من املعـوقـات التـي تقف حجـر عثـرة بـوجه عـمل املنـظمـات،
ومــن بــيــنهـــــا تـــــردي الــــــوضع األمــنــي وأثــــــره علـــــى األفـــــراد

العاملني يف املنظمات الدولية.
واقتـرحت الـورقـة تـأسـيس مـركـز أكـادميي يف جـامعـة بغـداد
على سبيل املثال لتدريب أعضاء منظمات اجملتمع املدني.
ويف تـصـــريح للـبــاحـثــة قــالـت: )نــريــد أن نـــوصل لآلخــريـن
أهمـية ودور املنظمات ألن هناك عـدد من املسؤولني يبدءون
بالنقـد والتجريح ملنظـمات اجملتمع املدني، إضـافة للتنبيه
إلى ضـرورة خلق قـيادات شـبابـية تـأخذ عـلى عـاتقـها قـيادة
مسيـرة املنظمـات غير احلـكوميـة، وباإلمكـان مالحظـة عدم

رضا أغلب املنظمات عن مسودة قانون املنظمات. 
أمتـنى أن حتـظى الـورقة بـاهتمـام املعنـيني بثـقافـة اجملتمع
املـدني، وشكـرنـا وتقـديـرنـا ملـؤسسـة )املـدى( الثقـافيـة ألنهـا

منحتنا الفرصة للتحدث لآلخرين(!

يف أسبوع املدى الثقايف
ثقــــــافـــــــة املجــتـــمع املــــــدين

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:

د. كاظم حبيب
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