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علـى هـامـش مهـرجـان املـدى الثقـايف، أقـيم املعـرض التـشكـيلي
مبـشـاركــة 38 فنـانــاً حمـلت اللـوحـات تـوقـيع أسمــاء مهمــة من
الـفنانني العـراقيني حيـث تنوعت أعـمالهم بني الـرسم والنحت
واخلـزف. ضم املعـرض أكثـر من 54 عمالً لفـنانـني من مختلف

األجيال.
افتـتح املعـرض الـذي أقـيم يف قـاعـة بـارك سـلمــان مع معـرض
الـفنــان الــراحل مــؤيــد نـعمــة ومعــرض الـكتــاب الـشــامل الــذي

أقامته دار املدى.
الفنان شـداد عبد القهـار أحد املشـاركني يف املعرض حـدثنا عن
املعـــرض قــــائالً، أنهـــا جتـــربـــة رائعـــة لـنـــا للـمــشـــاركـــة يف هكـــذا
مهرجـان أما بخصـوص املعرض فـيبدو من وجهـة نظري أنه ال
يقل أهـمـيــة عـن املعــارض الـتـي أقـيـمـت يف القــاعــات اخلــاصــة
واملهــرجــانــات يف داخل وخــارج العــراق. أمتنــى أن يـسـتمــر هــذا

املهرجان لتمتد مساحاته تشمل دعواته فنانني عامليني.

يف إطار منهـاج اليوم الـرابع من أسبـوع املدى الـثقايف، أحيـا الفنان املـطرب سعـدون جابـر سهرة غنـائية جـميلة قـدم فيها
عدداً مـن أشهر أغـانيه التي طـرب لها اجلـمهور وتفـاعل معهـا، وخاصـة أغنيتـه الشهيـرة )يا طـيور الـطايـرة( التي حلـنها
الفنان كوكب حمزة وكتب كلماتها الشاعر زهير الدجيلي.. والتي حققت رواجاً وانتشاراً كبيرين بداية عقد السبعينيات.
وأطــرب جمهــور القـاعـة وأثــار حمـاسـته عنـدمــا غنـى )هــربجي( وهـي للمـلحن واملـطـرب الــراحل أحمـد اخلـليل.. حـيث

انسجم جمهور القاعة مع كلماتها وحلنها اجلميل الذي يؤكد عمق األواصر بني الكرد والعرب.

سعـدون جـابـر يف سهـرة غنـائيـة

 املدى / أربيل 
اطـلـق ســــــــراح الـقــــــــاص الـعــــــــراقـــي
محـــســن اخلفــــاجــي املعـتـقل مـنــــذ
أكثــر مـن ثالثـــة سنــوات يف معـتقل
بــــــوكــــــا الــتــــــابع لـلقــــــوات مـــتعــــــددة
اجلـنسـيات . واخلـفاجـي الذي يـعد
قــاصــا مـثــابــرا مـن ازمـنــة الــذاكــرة
العـراقيـة ظل مـركـونـا يف مـعتقالت
االحـتالل وقد نـظمت الجل اطالق
ــــــــد مـــن حـــمـالت ســــــــراحـه الـعــــــــدي
الـتــضــــامـن والـنـــــداءات يف العــــراق
وامـــاكـن اخـــرى مـن العـــالـم ومـنهـــا
ــــــــر مـــن ــــــــذي وقـعـه اكـــث ــــــــداء ال الـــن
خمـسمائة اديب ومفكـر عراقي عبر
رســـالــــة مفـتـــوحــــة علـــى صـفحـــات
جـريـدة املـدى كـانت مـوجهــة حينهـا

الـى الـسيــد رئيـس اجلمهـوريــة ورئيـس الــوزراء تطـالـب فيهـا بـأطالق سـراح
مثقف عراقي اليعرف بالضبط طبيعة تهمته.

أسـبوع املـدى الثـقايف بـكل مشـاركيه يـتمنـى للخـفاجـي عودة مـوفقـة لفـضاء
احلرية والكتابة يف ظل مسيرة االبداع العراقي اجلديد . 
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سعد محمد رحيم
يعـــــد محـــــور "وجهــــا الــتخـلف والــتقــــدم يف
ــــــــاة ــــــــرأة ودورهــــــــا يف احلـــي ــــــــوقـف مـــن امل امل
السـياسيـة واالجتمـاعية والـثقافيـة" واحداً
من احملـاور األســاسيـة الـتي نـوقـشـت خالل
"أسبـوع املدى الـثقايف الـرابع" حيث تـرأست
اجللـســة اخلــاصــة بـه والتـي عقـــدت صبــاح
الثالثـاء 25 نـيسـان علـى قـاعـة السـينمـا يف
فـنـــدق الــشـيـــراتـــون بـــأربـيـل الفـنـــانـــة  مـي

شوقي.
كـــــانــت الـــــدراســـــة األولـــــى الــتــي قـــــدمــت يف
اجللـسـة بـعنـوان "املـرأة يف الـشعــر العــربي"
للــدكتــور محمـد حـسني األعــرجي وقـد بـدأ
البـاحث بالـدخول يف بـعض تشعبـات النحو
العــربي وكـيف جتـري مـن خاللهــا عمـليـات
الـتـمـيـيــز ضــد املــرأة حـيـث يعلــى مـن شــأن
الــــرجل مــن خالل اســتخــــدام كلـمــــات مــثل
"ســـــالــم وعـــــاقل" يف املـــــواضع الــتــي تخــص
الــرجل. وجــاء البــاحث بــأمثلــة من الـشعـر
القــــدمي واحلــــديـث، مــــركـــــزاً علـــــى شعــــراء
ــــــــر ــــــــري وجــــــــري بـعـــيـــنـهـــم مـــنـهـــم "الـــبـحـــت
واجلــواهــري ونــزار قـبــانـي" مـشـيــراً إلــى أن
معــايـنــة املــرأة مـن زاويـــة الغــزل يف الــشعــر
العـــربـي قـــد ســـاهـمـت يف تـــرسـيخ الـنــظـــرة
الــدونيـة إلـى املــرأة حتـى بــاتت تـعتقــد، هي
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الــتخـلف والــتقــــدم يف املـــــوقف مـن املــــرأة

أن تـتحــرر مـن كل الـقيــود" لـلبــاحث أشــرف
عـبـــد القـــادر وهـــو كـــاتـب مـصـــري مقـيـم يف
بـاريس. اسـتهل البـاحـث دراسته بـالقـول أن
احــد أسبــاب تـخلف مجـتمـعنــا العــربي هــو
النـظــرة الـــدونيــة لـلمــرأة  –مــؤكـــداً أن من
يكــره املــرأة يكــره احليــاة، ذلك أن الـشعــوب
كلـمـــا ازدادت بـــداوة احـتقـــرت املـــرأة وكلـمـــا
ازدادت حتـضــراً احتــرمـتهــا. ووجـه البــاحث
سهـام نقـده إلــى املتـأسلـمني الــذين عـطلـوا
نــصف طــــاقــــة اجملـتــمع بـتــــأويـلهـم الـــسـيـئ
للـنــصـــــوص فهـم يــــريــــدون، حـــســب وجهــــة
نظـرهم، حـجب عقل املـرأة وجعلهـا قـاصـرة
أبـــديـــة ألنهـــا نـــواة اجملـتـمع وجـعلهـــا لعـبـــة

يساعدهم يف السيطرة على اجملتمع.
أمـا الدراسة األخيرة فكـانت للكاتب ناهض
اخليـاط وعنوانهـا )وجها املـوقف من املرأة(
حيث أكد أن تغيير املـوقف من املرأة يرتبط
بــتغــيــيـــــر اجملــتــمع عــمـــــومـــــاً. وكــيـف يجــب
تفعـيل دور املرأة وإغنـاء جتربتهـا وتصحيح
املــــــوقف املــتـخلـف للــــــرجل مــن املـــــرأة ودور
املـثـقف يف ذلـك. كــــذلـك تـــصحــيح املـــــوقف

املتخلف للمرأة من نفسها.
ثــم أعـقــبــت قـــــــراءة الـــــــدراســـــــات اخلــمـــــس
نقـــاشـــات وأسـئلـــة ومـــداخالت شـــارك فـيهـــا

احلاضرون.

اخلضــوع وإقصـاء شـخصـيته ووجـوده. وقـد
سـاق البـاحث عـدداً مـن اإلحصـائيـات الـتي
تـؤكـد ممـارسـة العـنف السيمـا ضـد املـرأة يف
اجملتـمعــات املـتخلفــة واملـتقــدمــة علــى حــد

سواء. 
تــكلــم الــبـــــاحــث عــن العــنف األنـــــوي حــيــث
يكـون األنا ضـد اآلخر عـن طريق اسـتخدام
الـيــــد او اللــســــان. والعــنف اجلــمعـي الـــذي
يـتخـــذ شـكالً عـــرقـيـــاً أو طــــائفـيــــاً والعـنف
الـــرسـمـي الـــذي متــــارسه الـــسلــطـــات حـيـث
تـكــــون املــــرأة أضـعف احلـلقــــات الـتـي ميـكـن

استغاللها.
وأشـــار الـبـــاحـث إلـــى أن هـنـــاك أنـــواعـــاً مـن
العنف )مادي، معنوي، نفسي، جنسي( كما
ان هنــاك أمنــاطــاً مـنه )أســري واجـتمـــاعي
وسيـاسي(. وعزا الباحـث أسباب العنف إلى
قـصـــور النـظــرة القـيمــة والـتخلف الـثقــايف
والـتـــوظـيف الــسـيـئ للـــسلـطـــات ودميـــومـــة
وسيـادة الثقـافـة الـذكـوريـة وحـراسـة الـرجل
لهـا، واالستـبداد الـسيـاسي وضعـف املرأة يف
الـدفــاع عن حقـوقهـا، والـسـبب االقـتصـادي
وعـدم الشعـور باألمـان وضعف الـقدرة عـلى
إنــــشـــــاء عــــــوائل وكـــــره الـــــزواج كــمـــــؤســــســـــة

إنسانية.
كـانت الـدراسـة الـرابعــة بعنـوان "علـى املـرأة

نفسها، بأنها موضوع جنسي ال غير.
كمـا أوضح وجهــة نظـره بنـزار قبـاني الـذي
عده أكبر عدو للمرأة ألنه يتصورها نقيض

وجوده، وذبيحة يجب تقطيعها.
وشــاركت الـصحــافيـة لـينـا مـظلـوم بـدراسـة
عنـوانهـا "احلجـاب املــادي واملعنـوي". ومنـذ
الـبــدء اسـتــذكـــرت نقــاشـــاتهـــا مع الــشــاعــر
الـراحل نـزار قبـاني الـذي اعـتبـرته مـدافعـاً
عـن مـــائــــة ملـيـــون امـــرأة عـــربـيـــة، لـتـــؤكـــد
اخـتـالف وجهـــة نــظـــرهـــا عــن وجهـــة نــظـــر

الباحث الذي سبقها.
وأن هنـاك عوامل اجتماعـية القت بظاللها
علـــــى القــضـيــــة تـــــاريخـيــــاً، مــنهـــــا العـــــامل
الـطـبقـي حـيـث احلجــاب يـصـبح نــوعــاً مـن

الستر على الفقر.
وحتـدثت البـاحثـة عن احلجـاب املعـنوي، إذ
خــــضعــت مــــســـــألــــــة احلجـــــاب إلـــــى أهـــــواء
وتفـسيرات شخصية افقـدت املرأة كثيراً من

املكتسبات التي حصلت عليها. 
أمــــــا اإلعالمــي والـكـــــاتــب )حــــســني درويــــش
العــادلي( فقـدم دراســة بعنـوان الـعنف ضـد
املـرأة / األسبــاب والنتـائج(. مـشيـرا الـى ان
العـنـف  فعل إنــســـانـي يـتــسـم بـــالعـــدوانـيـــة
يــــوجه ضــــد اآلخــــر ويـنــطـلق مــن الفــــرد أو
اجلمـاعـة، أو من الـدولـة حلمل اآلخـر علـى

أطالق رساح القاص
العراقي حمسن اخلفاجي

عالء حسني 
بــاحثــون متخـصصــون يف التـراث الـشعـبي حتـدثـوا
عـن أسـبـــوع املـــدى الـثقـــايف بـــوصـفه مـبـــادرة فـــاقـت
الـتوقعات يف نشاطاتها الكـثيرة واعتبروه دفعة قوية

حلركة الثقافة العراقية.
يف مقــابلــة أجــرتهــا املــدى مع عـــدد منـهم ذكــروا إن
املـؤمتر يعد مبادرة عراقية جـديدة لطروحات فكرية
حرة وتعزيـز أساسيـات الوحدة الـوطنية ومـد جسور
التــآخـي واحملبـــة بني املـثقفـني العــرب والعــراقـيني.
وأضـافوا أن مـا قامـت به املدى يـستحق كل االعـتزاز
والتقـدير بجـمع هذا الـعدد الهـائل من املبـدعني يف
كردسـتان، ومتنـوا أن يتكرر تـقليد انـعقاده سنـوياً يف

كل أنحاء العراق.
البــاحث رفعـت عبـد الـرزاق قـال: إن مهـرجـان املـدى
الـذي نحيـا أيامه يف كـردستان فـاق كل التـوقعات يف
أعمـاله ونـشـاطــاته الكـثيـرة وهـذا يـذكـرنـا بـاملــواسم
األدبـيـــة الـتـي ذاعـت أخـبـــارهـــا يف تـــراثـنـــا الـــزاخـــر

باحثون يف الرتاث الشعبي :
املــــؤمتــــر مـبــــادرة لــطــــروحــــات حــــرة

وقــال البــاحـث عبــد اجلبــار الـســامــرائـي: إن أسبــوع
املدى يعـزز اساسيات الـوحدة الوطنيـة ومد اجلسور
بني املثقفني العراقيني والعرب، وأضاف: أنه ظاهرة
حـضـــاريـــة متـثـل وجه العـــراق اجلـــديـــد بـكل ألـــوانه

وأطيافه املتنوعة.
وعن إيجـابيـات املؤمتـر حتدث الـسامـرائي قـائالً أنه
يـــوثق الــصالت مع املـثقفـني العـــرب علــى مــسـتــوى
خــارطــة الـتالقـح الفكــري واإلنـســانـي وإن اللقــاءات
واحلـــوارات الـتـي تـتـم علـــى هـــامــش املـــؤمتـــر تـــأتـي

أهميتها من جتاذب األفكار واحتكاكها بالبعض.
وعن إشـكالـية تـوثيق الـتراث الـشعبي بـالثـقافـة أكد
الـسـامــرائي علـى ضــرورة التـوثـيق الفــولكلـوري ألن
الـثقــافــة تتـسـع لكل املــديــات واجملــاالت التــاريـخيــة
واالجتـماعية واالقتصـادية والسياسـة ومنها التراث
الــشعـبـي واتخـــذ مـثـــاالً يف ذلك حـني يقـــوم مـــؤلف
مسرحي بـتأليف عمل درامي يـتناول مرحلـة معينة
من تــاريخ العـراق فــإنه يـحتـاج إلــى عنـصــر التـراث
الـشعبـي من أزيــاء وحلي ومفــردات متـداولـة آنـذاك
مما يـضفي أجواء واقعيـة على العمل. وقـال: يوجد
هنـــاك من يـــزعم بــأن أي عـمل ثقـــايف او فنـي يلـغي
املــوروث الـشـعبـي معـتقــداً بــأن هـــذا التــوجه يــشكل
ثلـمـــة يف أي عــمل ثقـــايف أو فـنـي. وأضـــاف: ضـــرورة
تـوثـيق التـراث الـشعبـي ليكـون يف مـتنــاول املثـقفني
والـــدارسـني، فــضالً عـن أن الـتـــوثــيق يحـــافــظ علـــى
مالمح الشخصية الوطنية ومييزها بهوية الوطن.
أمـــا الـبـــاحـث رفعـت مـــرهـــون الــصفـــار فقـــال: يعـــد
املـؤمتـر مبـادرة متـميــزة للثقـافـة العـراقيـة تـستحق
الـتقــديـــر واالعتــزاز بجـمع هــذا العـــدد الكـبيـــر من
املبدعني العرب واألجانب ومبدعي كردستان. وأشاد
بـجهـــــــود القــــــائــمـــني علـــــــى املهــــــرجــــــان والـلجــــــان
التحضيـرية الـتي ذللت الكثـير من املعـوقات خـدمة
للضيـوف. وعن مـشاركـته يف املهرجـان قال الـصفار.
قـدمت ورقـة عمل متثـل مرحـلة حـضاريـة الستـذكار
وثــــائقـي ملـــا كـــانــت علـيـه بغـــداد مـن تــــألق مـــزدهـــر
باحلضارة والفنـون واآلداب كي تتعرف أجيالنا على

ما كانت عليه بغداد احلبيبة.

باإلبداع.
وأضـــاف عبــد الـــرزاق: إنه يعــد دفعــة قــويــة حلــركــة
الـثقـــافـــة العـــراقـيـــة الـتـي شهـــدت انحــســـاراً بــسـبـب
الظروف املاضية مشيراً إلى أن املؤمتر حقق أهدافه
وأصبح ركيزة أساسية لثورة ثقافية تلعب دوراً فعاالً
يف دفـع عمـليـــة احليــاة، وأبـــدى عبــد الــرزاق تفــاؤله
مبــسـتقـبل الـبلــد مـتــطلعــاً إلـــى أن تكــون دار املــدى

مالذاً أمناً لثقافة جديدة ترسي أسس احلرية.
ورأى أن الـــتقــــــاء األدبــــــاء العــــــرب والعــــــراقــيـــني مع
أشقـائـهم أدبــاء وفنــاني كــردستـان حـري بــالتـوثـيق

والتسجيل.
وعن مشاركته يف املهرجان قال: قدمت بحثاً بعنوان
"رواد الكتابـة يف التراث الشعبـي يف العراق" والدعوة

إلى جمع آثارهم وإحيائها.
وأكــــد علــــى أن تكــــون فعـــالـيــــات املهـــرجـــان مــــوثقـــة
بــوســائـل التــوثـيق احلــديثــة وإصــدار كتــاب بــوقــائع

اجللسات واملواضيع.

شـارك عــدد من البــاحثني االقـتصـاديني
يف طـاولة مستديرة ملـناقشة بحوث حول
)االصالح االقــتـــصــــــادي يف العـــــراق( يف
اليوم الرابع من اسبـوع )مهرجان( املدى
الـثقــايف  ومتـت مـنــاقــشـــة ثالثـــة بحــوث
تـــركـــزت حــــول االصالح االقـتـصـــادي يف
العـراق. وادار الباحث االقتـصادي حسام
الساموك اجللـسة النقاشيـة، وقد اقترح
الـــدكـتـــور كـــاظـم حـبـيـب، تـنــــويع ادارات
اجللــســـات االقـتــصـــاديـــة لـبـث نـــوع مـن
احلـيـــويـــة والـــروح الـــدميقـــراطـيـــة، وقـــد
وافق اجلـميع علـى هـذا فـانـيطـت مهمـة

ادارة اجللسة بالدكتور ضياء املكوطر. 
ثم قــرأت البحــوث الثالثــة وهي )اصالح
االقتصـاد العراقي( للدكتـور عبد اجلبار
عـبــــود احللفـي رئـيــس قــسـم الـــدراســـات
االقـتــصـــاديـــة مبـــركـــز دراســــات اخللــيج
الـعـــــــــــــربـــــي، و)ســـــيـــــــــــــاســـــــــــــات االصـالح
االقــــتــــــصـــــــــــادي يف الـعـــــــــــراق: الـــــــــــواقـع
والتـحديـات( للـدكتـور ستـار جبـار خليل
البـياتي من قـسم الدراسـات االقتصـادية
والـدكتـور عبـد الـرحمن جنـم املشهـداني
رئيـس قــسم الــدراســـات االقتـصــاديــة، و
)اصالح قـــطــــــاع املــــــالــيـــــــة العــــــامــــــة يف
االقتصاد العراقي(  –دراسة استشرافية
لـــدعم مــوازنــة الــدولــة( للـــدكتـــور عمــار

محمد علي. 

بحوث الطاولة االقتصادية تناولت:
االصالح االقتصادي يف العراق

وعلق االسـتـــاذ الـــدكـتـــور عـصـــام عـــزيـــز
شـريف )خبيـر اقتصـادي( حول املـوضوع
فقــدم افكـارا حـظـيت بـانـتبـاه االسـاتـذة
املـشاركني ملا انطـوت عليه من تخريجات
ومقاربـات علمية الدراك حـقيقة الوضع
االقــــتـــــصــــــــــادي الـعـلــــمــــي. ثــــم شــــــــــارك
الباحـثون االقتـصاديـون بتداول مـا جاء
يف الــبحـــــوث الــثالثـــــة مــن مقـتـــــرحـــــات
وتـــوصـيـــات حـــول االصالح االقـتـصـــادي
واتسمت املداخالت والتعليقات بطابعها
اجلــدي وحـــرص اصحـــابهـــا علــى اعــادة
بـنـــاء االقـتــصــــاد العـــراقـي مبـــا يــضـمـن
حمـايته وتقـويته من الـتحوالت الكـبيرة
يف االقـتــصــــاد العـــاملـي، والــتحـــذيـــر مـن
مطبات السياسات االقتصادية اخلاطئة
الـتـي قــــد تـــسهـم يف تــــدمـيــــر وتخــــريـب
االقـتصـاد العـراقي. واكـدوا علـى ضـرورة
حتـقيق الـرفــاهيـة االقـتصـاديـة للــشعب
العـراقي واحلفـاظ علـى املال الـعام، كـما
اقـترح الدكتـور ضياء املكوطـر تشكيل ما
اسمـاه بالـبرملـان االقتصـادي من اجل ان
تكـــون القــرارات االقـتـصــاديــة اكـثــر دقــة
وعلــمــيــــــة وملـــصـلحـــــــة العـــــــراق وشعـــبه،
منتـقدا اقصـاء املتخصـصني باالقـتصاد
من صنـاعة القرار االقتـصادي. وستقدم
)املـدى االقـتصـادي( عـرضــًا وافيـًا ملـا دار

يف الطاولة. 

اليوم ..بدر خان ومحيدة والتهامي يف مواجهة اجلمهور
يف حوار مفتوح يلتقي ضيوف اسبوع
)املـدى الثـقايف( الـرابع السـينمـائيني
املـــصـــــريــني اخملــــــرج علــي بـــــدر خـــــان
واملـمـثـل محـمــــود حـمـيــــدة، واخملــــرج

فؤاد التهامي مساء هذا اليوم. 
يـــدور احلـــوار حـــول )واقع الــسـيـنـمـــا
املصـريــة(.. وسيـديـر اجللـسـة احملـرر
الــــســيــنــمـــــائــي يف جـــــريـــــدة )املـــــدى(

الزميل عالء املفرجي. 

عـــــــــراقـــيـــــــــون وعـــــــــرب يـــــــــدرســـــــــون:


