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آمنة عبد العزيز
ضمـن فعـــاليـــات أسبــوع املـــدى أفتـتح
أمس معـرض الكـتاب وصـور األطفال
واألعــمـــــال الــتــــشـكــيلــيــــــة لعـــــدد مــن
الفــنـــــانــني العـــــراقــيــني مــن مخــتـلف
املـدارس واألجيـال. كمـا أقـيم معـرض

عبد احلسني الغراوي
جالل حسن

تــــواصالً مـع فعـــالـيــــات مهـــرجـــان املـــدى يف
أســبــــــوعه الــثقـــــايف أقــيــمــت علـــــى هـــــامــــش
بـرنامجه طـاولة املـدى االقتصـادية بحـضور
أكــثـــــر مــن عــــشـــــريــن بـــــاحــثـــــاً اقــتـــصـــــاديـــــاً
مــتخــصــصـــاً وأكـــادميـيـــاً وتـــرأس الــطـــاولـــة

الزميل حسام الساموك.
ألقـيـت يف الـطـــاولـــة ثالثـــة بحـــوث تـنـــاولـت
محـــاورهـــا )الـــديـــون اخلـــارجـيـــة العـــراقـيـــة
املــشـكلـــة واحللـــول( للـبــاحـثـني الــدكـتــوريـن

افـتـتـــاح معـــارض لـلكـتـــاب والفـن الـتـــشكـييل وأزيـــاء فلـكلـــوريـــة ورســـوم أطفـــال

الـتـقلـيــــدي إضــــافــــة إلــــى قـــطع مـن
السجـاد احلريري اخلـالص، وأضاف:
أن املــــشـــــاركـــــة يف هــــــذا املعـــــرض هــي
للـتعـــريف بـطـــابع هــذه املـنـطقــة مـن
خـالل تلـك املــــشغـــــوالت واملقـتـنـيــــات
وقطع الفخـار استعملهـا السكـان هنا

قدمياً. 
وبـإشـراف مـن وزارة الثقـافـة يف إقلـيم
كـردستـان أقيـم أيضـاً بـيت من الـشعـر
ضم مختلف األزياء الكـردية وملناطق
مختلفـة من كـردستـان والعــالم متيـز
بـالـتطـريــز اليـدوي الــدقيق املـزركـش
وكـــــذلـك اللـبـــــاس الـكـــــردي ملـنـــطقـــــة
هــوليـر والــزي الكــردي لكــرمنـشـاه يف
إيــــران وزي مـنـــطقــــة الــــسلـيـمــــانـيــــة

وكذلك كركوك.

الــسلـطـــانـي. واخــتلفـت مـــوضـــوعـــات
األعـمــــال املعـــروضـــة مـــا بـني الـنحـت

واللوحات الزيتية واخلزف.
معرض للفلكلور الكردي

األزياء القـدمية واملنـسوجات الـيدوية
التـي متيــزت بهـــا منـطقــة كـــردستــان
كــــــان لهـــــا نـــصــيــب يف هــــــذا املعـــــرض
املـتـنــــوع.. الـــسـيــــد خــــالــص يــــونـــس
مـصطفــى مسـؤول هـذا املعـرض قـال:
هنـاك معـروضـات اخـتلفت يف قـدمهـا
بـني املـئــة عـــام أو أقل وهـي عـبــارة عـن
قــطع مـن الـنحـــاسـيـــات والــسـمـــاورات
القــدميــة وهـنــاك أيـضــاً مـنــســوجــات
صـنعـت يـــدويـــاً وكـــذلك اكــســســـوارات
وفـــضــيــــــات طغــــــى علـــيهــــــا الـــطــــــابع

الفــوتــوغـــرايف الفـنــانـــون سالم عه دو
وفــــــارس سعـــــدي وآزاد شـكـــــري حــيــث
اعـــتـــمـــــــــد سـالم عـه دو عـلـــــــــى إبـــــــــراز
تقـــاطــيع الــــوجه وانـفعــــاالته بـيـنـمـــا
اعـتـمـــد الفـنـــان فـــارس سعـــدي علـــى
الـطـبـيعـــة مـــوضـــوعـــاً ألعـمـــاله. أمـــا
الـفنــان آزاد شكــري فقــد وثق افـتتــاح
مـــطـــــار هـــــولــيــــــر بعـــــدد مــن الـــصـــــور

الفوتوغرافية.
معرض للفن التشكيلي

شـــــــارك يف هــــــــذا املعـــــــرض عـــــــدد مــن
الفـنــــانـني الـتـــشـكــيلـيــني العــــراقـيـني
مـنهـم فهـمـي القـيـسـي، كــامل حـسـن،
سالم عـمـــر، شـنـيـــار عـبـــد اهلل، ســـالـم
الــدبــاغ، شــداد عـبـــد القهــار، وخــالــد

الفــواكـه واصنـع دميـــة جمـيلـــة( وهي
من أفكـاري وتنفـيذي وكـتاب آخـر عن
مـــســــرحـيــــة لـألطفــــال )الــصــــرصــــور
والــنحلـــة والـنـملـــة( والـــذي صـــدر يف

تونس.
معرض للفوتوغراف

مصورون صغار
أمـــــــا الفــنـــــــان علــي طــــــالــب فـكــــــانــت
مـشــاركـته يف هــذا املعــرض مـن خالل
الــطفــولــة بـكل مــا حتـمله مـن بــراءة
وجـمــال بــرغـم العفــويــة والـبــســاطــة
وهـي سـمـــة الــطفـــولــــة إال أن الفـنـــان
علي طالب أعطى بعداً جمالياً لتلك

املالمح والوجوه.
ومــن كـــــردســتـــــان شــــــارك يف املعـــــرض

خلف املـشــرف علــى املعـرض: شــاركت
يف املعــرض إضــافــة إلــى إصــدارات دار
)املــدى( أكثـر مـن 15 دار للنـشــر منهـا
وزارة الــثقـــــافـــــة الـــســـــوريـــــة، اجمللـــس
األعلــى للـثقــافــة املـصــريــة، الـيقـظــة،
األهــــــــالـــي، األهـلـــيــــــــة، ربـــيـع الــكـــتـــب
لألطفـــال، وغـيـــرهـــا مـن دور الـنــشـــر،
عـــرضت مـختـلف الكـتب يف الـثقــافــة
والفـنـــون وقـصــص األطفـــال والـنقـــد

واملذكرات ويف كل مجاالت املعرفة.
معارض للكاريكاتير

ثالثـة فنـانني مـن كردسـتان تـقاسـموا
رســـم إثـــنـــــــــان وعــــــشـــــــــريـــن لـــــــــوحـــــــــة
كــاريكــاتيـريــة هم صـالح محمــد علي
وبـوتـان نـالــوي وعلي درويـش جـسـدوا
مــن خـاللهــــــا عــــــدداً مــن الـــظــــــواهــــــر
االجـتمـــاعيــة بــأسلــوب ســاخــر وأقـيم
أيضـاً معـرض لـرسـوم الفنـان الـراحل
مـــؤيــــد نعـمـــة ضـمـت مجـمـــوعـــة مـن
أعمــاله الـتي نـشــرتهــا جــريــدة املــدى
خالل ســنــــــوات عــمـله فـــيهــــــا والــتــي
تــوجت مــسيــرة الــراحل الفـنيــة الـتي
امتـدت ألكثـر من ثالثـة عقـود. كـانت
مــوضــوعـــات أغلـبهــا تــديـن األعـمــال

اإلرهابية.
وشــــــارك الفــنــــــان علــي املــنـــــدالوي يف
معـــرض ضـم عـــدد مـن أعـمـــاله الـتـي
قـــــــال عــنـهـــــــا: إنـهـــــــا منـــــــاذج ملـــــــراحـل
مختلفة ألعمالي اخلـاصة باألطفال
والتـي رسمـتهــا مـــا بني األعــوام 76 -
90، من ضـمن العـروض كتـاب )إصنع

للفلكلور الكردي.
معرض الكتاب

يف هـذا املعرض الذي يحـوي أكثر من
250 ألف نــسخــة تــشـتـمل علــى أكـثــر
مـن 5000 عنـوان مـن أهم اإلصـدارات
خالل الـــسـنــــوات األخـيــــرة عـن هــــذا
املعـرض حــدثنـا الــسيـد بــاسم نـاصـر

عــلــــــــــــــــــى طــــــــــــــــــاولــــــــــــــــــة املــــــــــــــــــدى االقـــــــتــــــــــصــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــة

ندوة موسعة حول الديون اخلارجية العراقية 
املشكلة واحللول

وخـلـــــص إلـــــــــى الـقـــــــــول: أمـــــــــا مـــــــــا يـــتـعـلـق
بالتعـويضات فـإنها تـشكل العامل اخلـارجية
الثاني الذي له تأثير خطير وحاسم يف آفاق
تنـميـــة االقتـصــاد العـــراقي، وأكـــد اليــاســري
علــــى ارتـبــــاط مـــســــألــــة تقــــدمي حجـم هــــذه
الـتعــويـضــات بجــوانـب سيــاسيــة وعــسكــريــة،
وكان الهدف من أغلبها تشديد احلصار على
الـنظـام احلـاكم يف العـراق وتـضيـيق احلصـار
عليه اقتـصاديـاً، فاسـتقبلت جلنـة التعـويض
الـتـــــابعـــــة جمللـــس األمـن الــــدولـي ســيالً مـن
طلـبــــات الــتعــــويــض مـن حـكــــومــــات وأفــــراد
جتـاوزت مبـلغ 300 مليـار دوالر مبـينـاً أن من
املــنــتـــظـــــر أن يـــصـل مجــمـــــوع املــبــــــالغ الــتــي
ستحــسم لـصــالح هـؤالء )شـركـات  –دوالً –
أفـراداً( بحـدود 100 مليـار دوالر مبـا فيهـا مـا

مت فعالً وهو 17 مليار دوالر.
ويف بـــــاب املــنـــــاقــــشـــــة تـــطــــــرق العـــــديـــــد مــن
الـبــاحـثـني االقـتـصــاديـني واألكــادميـيـني إلــى
جـملـــة مـن املالحـظـــات والـتـــوجـيهـــات الـتـي
أظهـــــرت حجـم الـعجــــز االقـتــصــــادي الــــذي
يعـانـي من العـراق بـسـبب املـديــونيـة الكـبيـرة
الـتي تـثقـل االقتـصــاد العــراقـي بعــد التــركــة

الثقيلة التي خلفها النظام السابق.

التبعية إلى اخلارج وتفاقمت مشكلة الديون
اخلارجية. موضحاً: أن هذه املشكلة ارتبطت
بـــاحلـــرب العـــراقـيـــة  –اإليـــرانـيـــة، حـيـث مت
خالل املــــدة مـن 1980 إلــــى 1982 اسـتـنــــزاف
االحـتيــاطـي من الـعمـالت األجنـبيــة بـسـبب
تـعـــــــــاظـــم االنـفـــــــــاق الـعـــــــســكـــــــــري، وزيـــــــــادة
االسـتيــرادات الغـــذائيــة ومعـــدالت التـضـخم
العـــــاملــيـــــة إضـــــافـــــة إلـــــى تـــــوقف الــصـــــادرات
النفـطيـة من احلقـول اجلنـوبيـة، وتنـاقـصت

تدفقات املالية النفطية.
وتطرق الدكتور حسن الياسري يف بحثه إلى
املــــديــــونـيــــة اخلــــارجـيــــة لـلعــــراق مــن خالل
تقـــدميه إحـصــائـيــة حـــول معـــدل العــائــدات
النفطية التي بلغت 8 مليارات دوالر سنوياً.

وأكــــد: أن العـــراق ميـتـلك قـــاعـــدة إنـتـــاجـيـــة
تتـصف بـالـتنــوع النـسـبي ال سـيمــا من حـيث

اإلنتاج الزراعي واملوارد البشرية.
وبلغ الـنـــاجت احمللـي اإلجـمـــالـي إلـــى )39.5(
ملــيـــــار دوالر حــيــث احــتـل العـــــراق املـــــرتــبـــــة
الثـــانيــة يف العــالـم العــربـي بعــد الــسعــوديــة
بحجم اإلنـتاج االقتصادي وقدرت املوجودات
اخلــارجـيـــة للـبـنك املــركـــزي يف نهــايــة 1979

حوالي 36 مليار دوالر ما عدا الذهب.

االقتصـادية وكان ميكـن للعراق أن يكون اآلن
أحد املراكز الصناعية والتجارية املتقدمة يف
الـشرق األوسـط والعالم وتـساءل: مـاذا حدث
اآلن ومـا هي الـتحديـات التي واجهـت العراق
خالل هـــذه املـــرحلـــة الـطـــويلـــة مـن تــــاريخه
احلــــديـث لــتجـعلـه بلـــــداً يعــــانـي مــن فجــــوة
تخـلف تــنــمـــــوي، تــتـــــسع عـــــامــــــاً بعـــــد عـــــام
وانخفاض حاد يف مستويات املعيشة وانتشار
الـفقر. وحتول من بلد ميتلك فوائض مالية
بلغت عـام 1979 أكثـر من 40 مليـار دوالر إلى
بلـد يــرزح حتت وطـأة ديـون خــارجيــة ثقـيلـة
ويتـطلع إلــى الــدول املــانحــة لـلمـســاهمــة يف
إعـادة إعمـاره. مـشيـراً إلـى أن حتليـالً معمقـاً
ملسيـرة التنـمية االقـتصاديـة يف العراق خالل
املــدة املــاضـيــة بـني أن هــذا الـبلــد عــانــى مـن
اختـالالت إنتــاجيــة عمـيقــة أصــابـت هيــاكله
األساسـية خالل العقـود املاضيـة وكان سـببها
ضـعـف الـــنــــظــــــــام االقـــتــــصــــــــادي بــــــــابـعــــــــاده
االقـتصـاديـة واالجـتمــاعيـة واإلداريـة وتــأثيـر
العــــوامل اخلـــارجـيـــة وحتـــديــــاتهــــا وتعـــاقـب
أمنـــاط تـنـمـــويــــة مخـتـلفـــة أدت إلـــى نـتــــائج
مخـيـبــــة لآلمـــال. وقـــد تـــدهـــورت إنـتـــاجـيـــة
القـطـاعـات الـسـلعيـة األســاسيــة واشتـد حـد

علــى الـتفــاعل املـنـتـج مع معـطـيــات الـتقــدم
الـعلمي والتـكنولـوجي وقد وفـر توفـر النفط
اخلـام منـو األســواق العــامليــة منـذ عـام 1931
مـــروراً بـــاتفـــاقـيـــة عـــام 1952 بــني احلكـــومـــة
العـراقية وشركـات النفط وجناح دول األوبك
ومنهـا العـراق عـام 1972 ومـا بعـده يف تـأمـيم
شـركــات النفـط وتصـحيح أسعـاره يف الـسـوق
العــامليــة وبــدايــة ظهــور الـصنــاعــة الـنفـطيــة
الــوطنيـة  –بعـد صـدور قـانـون 80 عـام 1968
وتــأسيـس شـركــة النـفط الـوطـنيـة عـام 1964
مبـينـاً: أن هـذا الـوضع عـزز تــراكمـاً حقـيقيـاً
للثــروة والشـرط الضـروري لعـمليـة التـنميـة

)إبـراهـيم مـوسـى الـورد( و)حـسـن اليـاسـري(
و)املـديــونيـة اخلــارجيـة وسـبل معــاجلتهـا يف
إطـار الترتـيبات املـسانـدة والطـارئة لـصندوق
النقـد الــدولي( للــدكتـور بـاتع خـليفـة هالل
الكبيسي واألستاذ فالح حسن علوان، وبحث
)جــــدولــــة الــــديــــون ودورهــــا يف إعــــادة إعـمــــار
العــراق( للـــدكتـــور عبــد الــرحـمن جنـم عبــد

املشهداني.
وتـنــاول الــدكـتــور حــسـن الـيــاســـري يف بحـثه
املـوسوم )الديـون اخلارجيـة العراقيـة املشكلة
واحللــــول( قــــائـالً: إن العــــراق ميــتلـك أرضــــاً
خــصبـــة وميــاهـــاً متــدفقــة وثــروات معـــدنيــة
هـائلـة وعقـوالً وأيـدي عـاملـة مـؤهلـة وقـادرة

املدى الثقايف
حــظي افـتتــاح أسبــوع املــدى الـثقــايف الــرابع ونـشــاطــاته الـثقــافيــة والفـنيــة
املـتـنــوعــة، بــأصــداء واسعــة، وتغـطـيــة إعالمـيــة يف وســـائل اإلعالم املــرئـيــة
واملــسـمــوعــة واملكـتــوبــة، حتــدثـت عـن أهـمـيــة انعقــاد هــذا األسـبــوع وكـثــافــة
احلـضور فيه، إضـافة إلـى أهميـة النشـاطات الـثقافيـة التي تضـمنها بـرنامج
األسـبوع. فـتحت عنـوان )600 شخص عـربي وعـراقي يف أربيل الـكردسـتانـية:
تطبيع بني مـشروع العراق اجلـديد والثـقافة العـربية( كـتب الشاعـر والكاتب
يـوسف بـزي يف جـريـدة املــستقـبل اللـبنــانيــة أن أسبـوع املــدى الثقـايف الـرابع
اختـار كردستان العراق )ليس فقـط ألنه املكان األكثر أمناً يف العراق، بل ألن
القـائمني عـلى املهـرجان أرادوا تـوجيه أكـثر مـن رسالـة وأكثـر من معنـى، فهم
يسعون إلـى "تطبيع" بني احللم الكردي العراقي والثقافة العربية، وإلى فك
العزلـة التي يشعـر بها مثقفـو الداخل العـراقي أزاء الثقافـة العربيـة، وأيضاً
إلـى إعادة الـروابط والصـالت بني املثقف العـراقي املغـترب واحلـياة الـثقافـية
العراقية(. وأشـار إلى اإلصرار علـى الطابع املـبهج والترفيهي ملـنهاج األسبوع

حيث الفعالية الفنية اخملتلفة.
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أسبوع املدى الثقايف الرابع

حيظى بتغطية واسعة يف وسائل اإلعالم العربية
أما محـمد أبي سـمرا فقـد كتب وحتت عـنوان )مهـرجان املـدى الثقـايف حللم
األكراد الثـاني يف أربيل ليكون كتـاب عرب رسالً للفيدرالـية يف العراق( مقاالً
يف جـريدة الـنهار جـاء فيه: "يحـلم أكراد الـعراق اليـوم حلمهم الثـاني الكـبير
يف أن يكــون إقلـيمـهم املـوحـد، قـاعـدة مـسـتقــرة وآمنــة لـ)النـضــال( يف سبـيل
إقــامــة الــدولــة العــراقيــة الـفيــدراليــة املــرجتــاة يف املــستـقبـل( ثم أشــار إلــى
مـراسـيم افـتتــاح املهـرجـان الـذي تـشـرف بـحضـور الــسيـد مـسعــود البــارزاني
رئيـس إقلـيم كــردستـان العــراق وكلمــة األستـاذ فخـري كــرمي رئيـس مـؤسـسـة
)املدى( الراعـية لهذا األسبوع التي قال فيهـا إننا لم نتسلل اليوم يف الزوارق
إلــى كــردستــان، بـل هبــطنــا ســاملني يف مـطــار أربـيل الــدولـي بعــدمــا أصبـحت

الفيدرالية كواقع معاش(.
وقامـت وكالـة األنبـاء الكـويتـية )كـونا( بـتغطـية مـوسعـة لفعـاليـات املهـرجان

ونشاطاته الثقافية.
وشهـد األسبــوع أيضـاً وجـود عـدد كبـيبـر مـن احملطــات الفضـائيـة الـتي تقـوم
بـنقل رســائل يــوميـة عـن األسبـوع ومـنهــا قنـاة احلـرة والـسـومـريـة واحلـريـة

وكردسات.

ـ ـ

بحــثـــــاً عــن ســبل عــملــيــــــة للــنجـــــاة

سينامئيون عراقيون
يقرتحون ورقة  لدعم السينام العراقية

ملتطلـبات عـمل األفالم الروائـية والـوثائقـية
القـصيرة، وارتـأوا أن يكون مـن مهام اللـجنة
املقتـرحـة تقـريـر للـمشـاريع الـواجـب دعمهـا
ضـمن هـذا املقتـرح، علـى أن يتـبنـى اجملـلس
األعلــى للثقـافـة )يف حـال تـشكـيله( تغـطيـة
نــسبــة مـن نفقـــات ميـــزانيــة الـفيـلم املــزمع
إنـتـــاجه، فـيـمـــا يقـــوم اخملـــرج الــسـيـنـمـــائـي
بـتحصـيل بقيـة نفقـات ميـزانيـة الفـيلم من

جهة أخرى داعمة.
كــذلك يف حــال قبـول هــذا املقتـرح، سـيصـار
إلـى وضع صـياغـة نهـائيـة آلليـات عمـل هذه
الـلـجـــنـــــــــة وطـــــــــرائـق دعـــمـهـــــــــا ملـــــــشـــــــــاريـع

السينمائيني املستقلني.
وللخــروج بـنتــائـج عمـليـــة أكثــر دقـــة اقتــرح
الــسيـنمــائيــون تــأجـيل الـبحـث يف تفــاصـيل
الـصيـاغـة النهـائيـة لعمـل اللجنـة إلـى وقت
آخـر يتحقق فـيه اجتمـاع شـمل السـينمـائي

العراقي والذي نأمل يف أن يكون قريباً.

وبث الدماء يف جـسدها من جـديد، فكان أن
اجتـمعت على هـامش فعـاليات أسبـوع املدى
الثقـايف نخبـة مـن السـينمـائـيني العــراقيني

املدعوين لهذا املهرجان وهم:
)اخملــرجــون: قتـيبــة اجلنــابي، وقــاسـم عبــد
ولـيـث عـبــــد األمـيــــر واملــصــــور زيــــاد تــــركـي
والـنــاقــدان فــراس الــشــاروط وأحـمــد ثــامــر
جهـاد( وبـحمـاس الفـت ورغبـة جـادة نـاقـش
الــــســيــنــمــــــائــيــــــون ســـبل تـفعـــيل احلــــــركــــــة
السينمائية العراقية عبر حتديد مقترحات
مناسـبة لدعـم عمل السينـمائيني علـى أكثر
من صـعيـــد، إغنــاء ملـقتــرح مـشــروع اجمللـس
األعـلـــــــى لـلــثـقـــــــافـــــــة، ويف الـغــــضـــــــون رســم
الـسينمائيون أوجهاً أولى لورقتهم املقترحة

والتي تضمنت بداية:
دعـوة السينمائيني العراقيني لتشكيل جلنة
فنية تعنى بصياغة وحتديد متطلبات عمل
الــسـيـنـمـــائـيـني العـــراقـيـني ودعـم إنـتـــاجهـم

أحمد ثامر جهاد
فراس الشاروط

أكثر من سـواها، أثارت فكـرة تشكيل اجمللس
األعلـى لـلثقـافــة، وهي مـشــروع للـمنـاقـشـة،
هــمــــــوم وآمــــــال عــــــدد كــبــيــــــر مــن املــثـقفــني
الـعـــــــــراقـــيـــني مبـخـــتـلـف تـخـــــصـــــصـــــــــاتـهـــم
وإبــــداعــــاتهـم، سـيـمــــا وهـم يـــسعــــون الـيــــوم
لـتحـــريك مـيــاه الـثقــافـــة العــراقـيــة وإعــادة
االعـتبار إلبـداعها وتنـوعها يف حلظـة حتول
دميقراطي يقتضـي من اجلميع البحث عن
آليـات صـميمـة وسبل فـاعلــة تضع الـنشـاط
الثقـايف مـوضعه املنـاسـب وتفعل انعكـاسـاته
املـــؤثـــرة ضـمـن إطـــار بـنـــاء مجـتـمع عـــراقـي

معافى.
من هنـا لم يتـأخر الـسينمـائيـون العراقـيون
يف االســتجــــابــــة لــصـيــــاغـــــة مقـتــــرحـــــاتهـم
اخلـاصـة بتـفعيل حـركـة الـسيـنمـا العـراقيـة

زهير كاظم عبود
من أجل أن نـرتقي بكل جـوانب الثقـافة العـراقية
بعــد أن تخلـصت مـن سطـوة الــدكتـاتــور وهيـمنـة
الـطغيان واخلوف، نـرى أن الثقافة القـانونية من
بني أهم تلك اجلوانب التي ينبغي االرتقاء بها.

ال نخفي مـا نشعـر به من نقص كـبير يف مـستوى
الثقافة القانونيـة العراقية، ومهمة رجل القانون
واملـثقف العـراقي بـشكل عــام مهمــة تضـامـنيـة يف
رسم أبعــاد الصـيغ التـي تنـشـر هــذه الثقـافــة بني
النـاس.أنت جتـد أن املـثقف العـراقـي مهمــا بلغت
درجة ثقـافته ال يعيـر الثقافـة القانـونية بـشكلها
العـــام أي اهـتـمـــام ألسـبـــاب عـــديــــدة، ولهـــذا ال
يــستـطـيع هـذا املـثقف يف أغـلب األحــوال معـرفـة
طرق حتصيل احلقوق أو طرق الطعن التمييزي
أو الفـــرق بـني الـتـمـيـيـــز واالسـتـئـنــــاف وحقـــوق
اإلنـسـان بــشكل عـام، مع أن هـذه األمـور عـامـة ال
تخـص رجل القـانـون وحـده، ولـسـد هــذا النـقص
يف اجلــانـب القـضــائـي مـثـالً يلجــأ العــديــد مـن
املثـقفني إلـى كــاتب العـرائـض علــى سبـيل املثـال

الذي يفترض به ثقافة قانونية متواضعة.
كـمــا دأبـت الــسلـطــات الـتـي تعــاقـبـت علــى حكـم
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عــن الـــثقـــــــافــــــــة القـــــــانـــــــونــيـــــــة
عموماً.

الكـاتـب املسـرحـي والفنـان واملـثقف عمـومـاً مـعني
بـاالهتمـام جديـاً بهذا اجلـانب وهي مهمـة ليست
بــالــسهلــة ولكـنهــا لـيــسـت بــاملــسـتحـيلــة بعــد أن
انزاحـت عن املثقف العراقي قيـود وخطوط كانت
تـضعهـا الـسلطـات القـمعيـة خـشيـة علـى وضعهـا
غير املشروع من ثقافة قانونية يحاجج بها الفرد
عدم مـشروعيـتها ويفـضح خروقـاتها وانـتهاكـاتها

القوانني والدستور أيضاً.
وأمـام الزمن العـراقي اجلديـد ينبغي أن ال نـنبهر
أمـام ضوء احلـرية والـدميقـراطيـة التـي ستتـوفر
للـمثقـفني يف العـراق، وقــد تكــرست قـيم وأعـراف
وتقـاليــد تتنـاقـض مع الثقـافـة القـانـونيـة ومتنع
حتـى القـانـون أحيـانـاً من تــوسيع دائـرة معــرفته
الثقـافيـة بـشكل عـام، ممـا يـوجب أن تكـون هنـاك
إلـى جــانب الـوقفــة النقـديـة مـراجعـة جــادة لكل

جوانب وأسس الثقافة القانونية.
نحن معـنيون جميعاً بأن نـساهم يف دعم الثقافة
القـانونـية وإرسـاء قواعـد إنسـانيـة سليمـة خالـية
من عقــد حقبـة الـزمـن الصـدامـي البغـيض، وأن
تكون هـذه القواعد نبـراساً يشع بـالتزامن مع كل
جـوانـب الثقـافـة العـراقيـة الـتي سـتنـتصـر حـتمـاً

لقضية اإلنسان.
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العــراق علــى تعـميق هــذا الفـصل أو لـتبـاعــد بني
املثقف والثقافة القانونية.

نحن بحاجة الـيوم إلى وعي وثقافة قـانونية تبدأ
مـن طلبـة املــدارس االبتــدائيــة تنـسجـم وتتــزامن
مع ثقــافــة حقــوق اإلنــســان، إضــافــة إلــى وضع
اخلـطــط التــربــويــة والـثقــافيــة الـتي تـســاهم يف
إرساء قـواعد لثقـافة قـانونيـة يتمكن مـن خاللها
العـــراق يف األقـل إيجـــاد مـــواطـئ قـــدم لــثقـــافـــة
قــانــونيــة شعـبيــة بني جــوانب الـثقــافــة العــراقيــة
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زهــيـــــــر كـــــــاظــم عــبـــــــود


