يومية تواكب فعاليات ا�سبوع املدى الثقايف اخلام�س

أالقربون أ
والبعدون ..مع ًا

ويبقى
حلم العراق

انطباعات ،افكار  ،نيّات ..حملها لنا �ضيوف ا�سبوع املدى الثقايف اخلام�س.وفيما ي أ�تي بع�ضها

حممد خ�ضري
*ج��م��ع ملتقى (امل����دى) ال��ث��ق��ايف االقربني
واالب��ع��دي��ن ومنحهم فر�صة اللقاء النادر
واحلوار ال�صريح واملحبة الوطنية ال�ضرورية
م��ن اج��ل ال��ب��ق��اء وق��ت � ًا ا���ض��اف��ي� ًا على ار�ض
التوقعات آ
والمال.
حتية ل��ـ (امل����دى) و�صاحبها ف��خ��ري كرمي
وحتية ل�ضيافة كرد�ستان ال�سخية.

حممد خ�ضري

*لي�س �سه ًال أ�ن تقيم مهرجان ًا كهذا ولي�س
أ�ن ت��ق��اوم العنف الغرائبي امل��دج��ج بعقول
ال�شياطني بالكلمة النبيلة وباللوحة أ
والغنية
وامل�سرحية وكيف تنحت الكلمة وت�شحنها
للن�سان نف�سه
يف �سورة هذا اخل��راب لتعيد إ
وللوردة لونها وعطرها .نبارك لـ (املدى) هذا
اجلهد الثقايف اخلال�ص لوجه العراق .العراق
الذي ال نريده ان ميوت ولن ميوت.
ال�شاعر موفق حممد
« ا�سبوع امل��دى م�ضخة هائلة للثقافة يكاد
يكون امل�صدر الوحيد لهكذا جتمع منوع وقادر
على حتويل معنى املهرجانات �إىل طاقة دافعة
قادرة على ر�سم االجتاه ال�صحيح».

موفق حممد
�صادق ال�صائغ

*جن��اح ا�سبوع (امل���دى) متحقق حل��دّ آ
الن،
كونه قد حذف امل�سافة ما بني العراقيني يف
منفى ال��داخ��ل ومنفى اخل���ارج .غري ان هذا
اال�سبوع العظيم ي�شكو من املبالغة يف الكرم
الك ّمي والنوعي يف املدعوين ،وه��و ما أ�ربك
�إدارة أ
(ال�سبوع) يف �سعيها إلر�ضاء و�إراحة
اجلميع ال�سيما وهم جميع ًا من جنوم العراق
يف الثقافة أ
والدب والفن ويف جماالت الوعي
الن�ساين كافة.
إ
نرجو لهذا امللتقى الكبري املزيد من النجاح
وندعو للقائمني عليه بطول العمر وطول
ال�صرب من أ�جل العراق اجلديد.

كاظم احلجاج

أ
*ال���س��ب��وع ال��ث��ق��ايف ف��ر���ض جميله لتعرف
الفنانني واالدب���اء العراقيني على بع�ضهم
البع�ض آ
الخ��ر ...ميكن كادت تكون الفر�صة
الوحيدة جلميع النا�س ذوي االهتمام الفني
واالدبي يف هذا الزمن ال�صعب..
بالن�سبة يل كانت فر�صة عظيمة لعر�ض
���ص��وري واف�لام��ي �إىل جمموعة م��ن مثقفي

عبا�س اليا�سري

كاظم احلجاج
العراق الذين كنت أ�متنى ان اراهم واتعرف
عليهم�.شكر ًا �إىل م ؤ��س�سة (املدى) التي جمعت
العراق كله.

ميكن أ�ن يقدموا خدمة كبرية لل�شعب.

*ا�سبوع (امل��دى) الثقايف ملتقى جمع عدد ًا
كبري ًا من االدب��اء والفنانني واملفكرين ،كان
لقاء اخوي ًا وثقافي ًا مع ًا ،ناق�ش فيه املجتمعون
ً
الظواهر الفكرية واالجتماعية والفنية و آ�مل
ان يكون لك�شوفاتهم ما يعمل على معاجلة تلك
الظواهر يف املجال الفكري .ان ا�سبوع ًا ثقافي ًا
كان يف حقيقته جهد ًا ا�ستثنائي ًا.
حتية خال�صة لـ (امل��دى) و�صاحبها اال�ستاذ
ف��خ��ري ك��رمي وك��رد���س��ت��ان ال��ت��ي �ضمت هذا
اجلمع الثقايف ب�ضيافتها الكرمية.

«املدى أ�خذتنا �إىل أ�بعد مدى وجعلتنا نتجاوز
ما موجود يف العراق ،ونحن ننظر لهذا أ
ال�سبوع
ب��واق��ع��ي��ة م��ن ن��اح��ي��ة االه��ت��م��ام باملثقفني
العراقيني ،ونتمنى من امل ؤ��س�سات أ
الخرى أ�ن
حتذو حذو املدى ب�إقامة أ��سابيع أ�خرى تعرب
عن وحدة ال�صف ونبذ كل اخلالفات لها�« ..إن
النطباعات ال ميكن و�صفها بالكلمات �سوى أ�ن
إ
تكون حا�ضر ًا هنا وت�شارك يف هذا املهرجان
اجلميل».

رينيه تايكلو
رئي�س منظمة حماية الرتاث خالل االزمات
واحلروب
قتيبة اجلنابي

حممود عبد الوهاب

«حتى آ
الن أ
ال�سبوع أ�ث��ار ده�شتي وخ�صو�ص ًا
للعدد الكبري امل�شارك والتنوع احلا�صل يف
االخت�صا�صات ..أ�عتقد أ�ن ه��ذه التجمعات
الثقافية جتعل امل�شاركني فيها أ�م��ام مهمة
جت�سري الهوة بني فئات ال�شعب وبهذه الطريقة

عبا�س اليا�سري
ع�ضو هيئة االمناء لهيئة االعالم
واالت�صاالت

*مهرجان (املدى) خطوة ر�صينة وواعدة يف
م�سار الثقافة العراقية والعربية املعا�صرة.
وهو ف�سحة لتالقح االفكار وال��ر ؤ�ى من اجل
حت��وي��ل ال�شائع املتهالك �إىل ف���ورة عارمة
وخالقة يف بناء عراق جديد فدرايل ومتعدد

زهري كاظم عبود

عريان ال�سيد خلف
وموحد و آ�من.

عريان ال�سيد خلف

*ان ه��ذا املهرجان حق ًا جتمع ثقايف حيث
التقى به خرية مثقفي العراق وان كان يدل
على �شيء ف أ�نه يجمع كل �شرائح الثقافة
العراقية أ
ال�صيلة لذا فان م ؤ��س�سة (املدى)
بالجالل والتقدير على القائمني
نقف لها إ
ب��ه��ذه ال��ت��ظ��اه��رة الثقافية العالية ونحن
فناين الب�صرة ن�شكر لكم هذه الدعوة ولكم
املوفقية.

خالد خ�ضري

*ا�سبوع (املدى) مل يكن فقط تظاهرة ثقافية
امنا هو جت�سيد للح�ضور والفاعلية الثقافية
حيث تتعر�ض ثقافة العراق وان�سان العراق
وح�ضارة العراق لتدمري بربري من قبل كل
القوى الغا�شمة الظالمية دولي ًا ..ان مزيد ًا
من االموال والرثوات يجب ان تنفق على هذه
التظاهرة التي يجب ان تتكرر.
القا�ص

ق�صي اخلفاجي

املحور االعالمي

ال�ضمانات الد�ستورية واملادية ل�صيانة حرية ال�صحافة واالعالم

اربيل  /املدى
اجلل�سة احلوارية املتخ�ص�صة يف جمال االعالم وحرية
ال�صحافة ومتطلبات �صيانة العمل االعالمي عقدت يوم
أ�م�س الثالثاء ،وترا�سها الدكتور فالح عبد اجلبار بح�ضور
ع��دد من ال�شخ�صيات ال�صحفية واالعالمية املعروفة
يف ال��ع��راق ،ج��رى النقا�ش ح��ول ع��دد من حم��اور أ�همها:
ال�ضمانات الد�ستورية واملادية ل�صيانة حرية ال�صحافة
واالعالم  ،واملعايري وال�ضوابط القانونية ال�شغال الق�ضاء
العراقي يف �ضوء التجارب الدميقراطية ،واملحور االخري
تركز حول تنظيم قانون العمل ال�صحفي يف كرد�ستان
العراق يف �ضوء الت�شريعات الدولية .
يف هذه اجلل�سة طرح مو�ضوع هيئة البث واالر�سال وال�سيما
جمل�س امناء هذه الهيئة  .حيث حتدث رئي�س امناء هيئة
البث واالر�سال عبد احلليم الرهيمي عن تاريخ تا�سي�س
الهيئة منذ عهد احلاكم امل��دين للعراق (برمير) وحتى
تعيني املجل�س أ
الخ�ير برئا�سة الرهيمي نف�سه  ،وقد
ا�شار اىل ان االعالم �شهد تدخالت حكومية مبا يخالف
وظيفة االع�لام ال��ذي يجب ان يتمتع باحليادية وغري
خا�ضع ل�ضغوط احلكومة  .اال ان ماح�صل هو ان احلكومات
املتعاقبة اخذت تتدخل يف �سيا�سة اعالم الهيئة.
ا�شار الكاتب واالعالمي حمزة احللفي �إىل ان وظيفة جمل�س
امناء هيئة البث واالر�سال لي�س من مهامها ت�سيري االعالم
او تكون م� ؤ
س�ولة عن كل ماينفذ �ضمن قنوات االعالم
التابعة ل�شبكة االعالم املرئية منها واملقروء ،م�شددا على
�ضرورة قيام جمل�س االمناء باي�ضاح مهامه املوكلة اليه
عرب م ؤ�متر مو�سع يبني فيه وظيفته وتخ�ص�صاته .
اما الكاتب واالعالمي زهري اجلزائري فا�شار اىل ان الكثري
من الثغرات التي رافقت عمل �شبكة االع�لام العراقية،
جاءت من ا�شكالية عدم الف�صل بني الدولة واحلكومة ،
مت�سائال هل الهيئة تابعة للدولة ام احلكومة ؟ مو�ضحا
ان امل�شاكل التي رافقت عمل الهيئة والتدخالت الوا�سعة
للحكومة متثلت با�شكال عديدة و�صل بع�ضها اىل حد
االنقالبات لتغيري رئي�س ير �صحيفة كما ح�صل يف جريدة

ال�صباح .
وي��رى اال�ستاذ فائق بطي ���ض��رورة التاكيد على ايجاد
قوانني رقابية ب�ش أ�ن العمل ال�صحفي متزامنة مع ا�صدار
قانون �شرف ينظم عمل االعالم وال�صحافة .
ويف املحور الثاين للطاولة جرى ح��وار حول ال�ضمانات
املادية والد�ستورية حلرية ال�صحافة .حتدث ال�صحفي
بهمات ح�سيب ق��ره داغ��ي عن الفرق بني ال�صحافة يف
الغرب وال�صحافة يف العامل العربي وال�سيما العراق ،
م�شريا اىل ان جتربة العراق وال�سيما يف اقليم كرد�ستان
متيز بال�ضعف يف االداء االعالمي نتجت عن تبعية العمل
ال�صحفي لالدارة احلزبية وال�سيا�سية.
بينما ر أ�ت الكاتبة وال�صحفية �سلوى زكو ان العراق مل
يتحول اىل الدميقراطية احلقيقية  ،ب�سبب عدم وجود
تقاليد وا�ضحة للعمل االعالمي  ،حيث التوجد �ضمانات
للعمل ال�صحفي من �سلطة احلكومة التي قد تتخذ قرارات

يف اجلل�سة ال�شعرية

تنويعات ا�ساليب وف�ضاء جتارب

يف اجلل�سة ال�شعرية التي اقيمت �صباح الثالثاء القى
ع��دد من ال�شعراء جمموعة من ق�صائدهم ..كانت
القاعة قد ازدح��م��ت ووق��ف الكثري من احل�ضور يف
ح�ضرة ال�شعر ي�ستمعون �إىل �صور �شعرية خمتزلة
كانت هي ال�صفة الغالبة على الق�صائد.
قدم اجلل�سة الروائي علي بدر بلغته اجلميلة التي
ت�ضمنت الكثري من االلتفاتات الذكية والطريفة
وه��و ي��ق��دم ال�شعراء للجمهور.كان اول ال�شعراء
�شاعر كرد�ستان الكبري �شريكو بي كه �سه وقد قر أ�
عدد ًا من ق�صائده املعربة عن الده�شة باحلياة وعن
روح الطبيعة ومت��رد ال�شاعر وحبه لوطنه ومتتعه
بال�ضوء واللون.و أ�ن�شد ال�شاعر كاظم احلجاج عدد ًا
من ق�صائده الق�صرية التي �سماها بـ «الوم�ضة» معرب ًة
عن اليومي الذي التقطه احلجاج لي�ضعه حي ًا يف اطار
�شعري خا�ص اتقن ال�شاعر لعبته ال�ضاجة.
ث��م القى ال�شاعر موفق حممد ج���زء ًا م��ن مطولته
ال�شعرية عن حملة «باب الطاق» احللية التي حتت�ضن

نهر الفرات حيث تعاي�ش االم النهر وتهدهده على
فخذها ليعي�ش معها ومع احالم الطفولة و آ�المها.
وكان ال�شاعر عدنان ال�صائغ الذي اجرتح جزء ًا من
جتربته ال�شعرية النابعة من الوطن قادر ًا على اي�صال
روح التجربة اخلا�صة �إىل اجلمهور حيث عاي�ش منايف
الغربة وهو يعي�ش الوطن وحيداً.
خامتة اجلل�سة كانت م�سك ًا جت�سد يف ق�صائد ال�شاعرة
الكرد�ستانية َكجال أ�حمد التي عربت عن فتنة ال�شعر
ب�إح�سا�سها أ
النثوي الواثق من القدرة على احتواء
الطبيعة.
وق��د ق���ر أ�ت (ك��ج��ال) ق�صائدها باللغتني العربية
والكردية وكانت هي وق�صائدها �صور ًة �شعرية جميلة
أ�متعت اجلمهور و�شدته �إليها.
وبذلك كانت هذه اجلل�سة ال�شعرية �صورة �صادقة
لل�شعر وهو يقاوم االره��اب وامل��وت باحلب والده�شة
واالميان باحلياة مع تنوع دراما ال�شعراء وترانيمهم
ال�شجية.

باغالق اي قناة او اي �صحيفة من دون �ضمانات ،ف�ضال عن
ان ال�صحفي ال يتمتع ب�ضمانات من �صاحب ال�صحيفة او
القناة ،ي�ضاف اىل ذلك �ضعف الدعم الذي ي�شكل عائقا
كبريا امام العمل االعالمي احلر واملحايد ،و�شددت زكو
على �ضرورة ا�صدار قانون ينظم العمل االعالمي وال�صحفي
ليحمي العاملني فيه .
يف املحور الثالث من الطاولة قدم نقيب �صحفيي كرد�ستان
فرهاد عوين �سردا عر�ض ًا عن تا�سي�س ال�صحافة الكردية
وم�سريتها و�صوال اىل اال�ستقرار ال��ذي �شهده االقليم،
حيث ات�سع العمل االعالمي و�سمح الكرث من  500م ؤ��س�سة
اعالمية م��ن ق��ن��وات و�صحف بالعمل مبوجب اجازات
ر�سمية وتراخي�ص حمددة ،وعرج عوين على قانون العمل
ال�صحفي ال�صادر عن اقليم كرد�ستان كا�شفا النقاب عن
وجود جلنة مو�سعة مكونة من نقابة ال�صحفيني واال�ساتذة
اجلامعيني واع�ضاء يف الربملان الكردي ال�صدار قانون

خا�ص ينظم العمل ال�صحفي واالعالمي .وقر أ� عوين ن�ص
القرار الذي ت�ضمن م�شروع قانون تنظيم العمل االعالمي
وال�صحفي .
وم��ن ج��ان��ب آ�خ���ر و�ضمن امل��ح��ور ال��راب��ع للطاولة اثار
ال�صحفي الكاتب حمزة احللفي م� أس�لة ا�ستباحة الف�ضاء
العراقي وظاهرة االجازات املمنوحة لعدد من الف�ضائيات
بامر من �سلطة االئتالف وبا�سعار زهيدة جدا  ،مبينا ان
عمل هيئة االت�صاالت واالع�لام هي آ
الن معطلة فيما
تتلق بقانون املحا�سبة الذي يحدد اجلهة االعالمية التي
تخرق ميثاق العمل االعالمي  ،وخا�صة يف جمال التحري�ض
على الطائفية والفنت بانواعها ف�ضال عن عدم وجود جهة
ا�ستئناف قانونية ،كذلك فقدان العراق للمعايري التي
حتدد ا�ستثمار الف�ضاء العراقي كما يف بقية الدول التي
حتدد ماديا ا�ستثمار ال�ترددات التي تكون �ضمن ف�ضاء
التابع حلدو الدولة.

من النموذج الواحد إ�ىل آ�فاق التعددية

كاظم الوا�سطي
على طاولة املحور ال�سيا�سي والفكري
قدم الدكتور حيدر �سعيد ورقة بعنوان
«ث��راء التعددية و�شقا ؤ�ها» حيث طرح
وجود مفارقة يف حمل الد�ستور العراقي
لعامي � 2005 - 1925صفة (الدائم) يف
ظل االحتالل ،و أ�ن االحتالل نف�سه هو
الذي أ�ت��اح امكانية امل�صادقة ال�شعبية
على ذلك .ولكن يف احلالتني كان الد�ستور
ف�ضاء لل�صراع ب�ين م��ك��ون��ات املجتمع
العراقي بد ًال من ان يكون عقد ًا �سيا�سي ًا
بني اجلماعات العراقية لتنظيم العالقة
بينها.ويفرت�ض الباحث وجود منظورين
رئي�سني كتب من خاللهما الد�ستور االخري
االول هو ت�صفية احل�ساب مع املا�ضي
والثاين منظور ا�سالمي يعرب عن ارادة
هيمنة تفر�ضها القيادات التي كتبت
الد�ستور الذي ال يت�ضمن فيتو متباد ًال
بل منح االغلبية ممار�سة ال�سلطة بدون
قيود .وعرب الباحث حيدر �سعيد بان
ج���زء ًا م��ن احل��ل يكمن يف اخل���روج من
النظام الربملاين �إىل النظام الرئا�سي
ب�سبب ا�شكاليات الو�ضع احلايل.ويتطرق
اال�ستاذ حممد عطوان يف ورقته املعنونة
«ا�شكالية العنف يف النظام ال�سيا�سي
ال��ع��رب��ي» �إىل ه��ذه اال�شكالية وي�شري
�إىل غياب ال��ر ؤ�ي��ة لفك االلتبا�س بني
ال�سلطة املواطنية وانح�سارها ك�آلية
تعمل وفق �سياقات �سلطانية ،ويرى ب أ�ن
القوى ال�سيا�سية املوجودة يف ال�سلطة

او خارجها ه��ي ال��ق��ادرة على ف��ك هذا
االل��ت��ب��ا���س واي��ج��اد احل��ل��ول املنا�سبة
مل�شكلة ف�شل ال��ف��رق��اء ال�سيا�سيني يف
احل���وار و�إدام����ة االخ��ت�لاف��ات .ويعرج
اال�ستاذ زهدي الداودي يف بحثه املعنون
«مفهوم اال�صالح ال�سيا�سي ومتطلباته:
كرد�ستان العراق منوذج ًا» �إىل أ�ن ال�شعب
ال��ك��ردي ه��و م��ن اع���رق �شعوب ال�شرق
االو�سط و�إن لهذا ال�شعب دوره املميز
وا�سهامه يف ح�ضارة وادي الرافدين
ومنذ االلف الثالث قبل امليالد .وا�شار
�إىل ان بقاء ه��ذا ال�شعب على اطراف
االم�براط��وري��ات وهوام�شها وك��ان قوة
قتالية يف ال�صراعات منذ ازمان بعيدة.
ويطالب بعودة هذه االمة �إىل وعيها وان
تبني جمتمعها وفق ا�س�س دميقراطية،
وعرب ا�صالح جديد لتلك اال�س�س .ويدعو
ال��ب��اح��ث �إىل اه��م��ي��ة دم���ج االدارتني
يف االقليم دجم � ًا فعلي ًا يحقق التطور
وال���ص�لاح.ويف ورقته املعنونة «موقف
إ
ال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي اال���س�لام��ي يف ظاهرة
تغييب اال���ص�لاح ال�سيا�سي وعالقتها
باالرهاب» يعترب اال�ستاذ عقيل حممد
ان حترر العراق من اال�ستبداد هو اوىل
اخلطوات يف اال�صالح ال�سيا�سي.
ويعترب التجربة االنتخابية يف العراق
فريدة نوعها يف املنطقة بغ�ض النظر
عن بع�ض ال�سلبيات التي ينبغي عدم
الرتكيز عليها وجتاهل االيجابيات يف
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هذه التجربة .وا�شار الباحث �إىل أ�نه
لوال ايجابيات هذه التجربة ملا امكننا
حتقيق لقائنا ه��ذا» اما املفكر العربي
�شاكر النابل�سي فقد حت��دث يف ورقته
املعنونة «�ضعف التيار الدميقراطي يف
العامل العربي» عن زعم البع�ض بعدم
امكانية حتقيق الدميقراطية الننا
حم�صنون �ضدها وهناك جينات لدينا
���ض��د ال��دمي��ق��راط��ي��ة .وي�����ش�ير املفكر
النابل�سي �إىل ال��ع��دي��د م��ن اال�سباب
التي ت�ضعف الدميقراطية يف العامل
العربي ،دينية ،ثقافية ،فكرية ،علمية،
�سيا�سية ،وح��ت��ى ا�سباب جغرافية -
وي ؤ�كد على ان اال�سباب االجتماعية
ل��ع��دم انت�شار الدميقراطية ه��و عدم
اح�ترام قيمة االن�سان العربي وغياب
التعليم ،وال�صراعات الطائفية والقبلية
واخ��ت��ف��اء الطبقة ال��و���س��ط��ى وغياب
ال�سيا�سة من فكر العامة .ويف اجلانب
ال�سيا�سي ف���ان �ضعف الدميقراطية
ي�سببه مت�سك بع�ض أ
النظمة بالقر آ�ن
كد�ستور ولكنها ال تطبق اح��ك��ام هذا
ال��د���س��ت��ور .وه��ن��اك اي�����ض� ًا �ضعف قوى
املعار�ضة وغياب براجمها ال�سيا�سية
الفاعلة.
وه��ن��اك م��داخ�لات اهتمت مبو�ضوعة
ال��ت��ج��رب��ة ال��ع��راق��ي��ة وا�شكالياتها
وم�شاركات كثرية من قبل احلا�ضرين
انتهت باملالحظات آ
والراء املختلفة.

ويبقى احللم العراقي قائم ًا يف �صدور العراقيني،
بل وحتقق حلم نهاية الدكتاتورية وايقاد �شموع
الدميقراطية ،و�صار حجم احللم من�سجم ًا مع
حجم االمل املتجذر يف النفو�س التي �شبعت من
ال�ضيم والظلم واحلزن.
وي��ج��يء اال���س��ب��وع اخلام�س الثقايف ل��ـ (املدى)
لي�ضيف لهذا التوقد واحللم الذي �سيبقى ازلي ًا
م��ا بقي ال��ع��راق ،واع���ادة الثقة ب��ارواح��ن��ا على
الثبات واال�ستمرار يف ت أ��سي�س ك��ل م��ا خربته
الدكتاتورية ،وكل ما هدمته من قيم وحتى كل
ما نخرته الطائفية واالره��اب ،من اجل �إعاقة
ت أ��سي�س معامل العراق اجلديد.
يجيء ا�سبوع (امل���دى) اخلام�س وه��ذا التجمع
الثقايف يعرب عن املناعة الثقافية التي ت�صد كل
بوادر االنهيارات ،وم�ضادات تقاوم كل االمرا�ض
�سعي ًا �إىل جمتمع دميقراطي �سليم.
واذ نتذكر اجل��واه��ري ،فامنا ن�ستعيد م��ع هذا
التذكر حقبة تاريخية م��ن الن�ضال العراقي
ميكن اختزالها بهذا ال��رم��ز ،ولكن ان تتوجه
(امل���دى) الن تعمل على ا�ستعادة م��ع��امل الفن
أ
ال�صيل ال��ذي جت�سده لوحات في�صل لعيبي او
ال�صور الفوتوغرافية للفنان قتيبة اجلنابي،
او االما�سي التي يحييها ف�� ؤ�اد �سامل او ح�سني
نعمة او يا�س خ�ضر م��ع ك��ل م��ا مت تقدميه من
م�سرحيات هادفة ت�شكل رافد ًا ي�صاحب الطاوالت
امل�ستديرة واملحاور املتعددة التي ت�سعى اليها ايام
(املدى) الثقافية من اجل ا�ستعادة الواقع الثقايف
العراقي وما خربته الدكتاتورية يف روح الثقافة
العراقية.
ث��م��ة ه��اج�����س مل ي���زل ي�شغل ب���ال ال��ع��دي��د من
احلري�صني على م�ستقبل الثقافة العراقية ،ماذا
مت ا�ستماره من اي��ام (امل���دى) ال�سابقة؟ وماذا
حقق هذا املهرجان؟ وهل ا�ستوعب هموم املثقف
العراقي يف ال�شتات؟ ه��ل ان جم��رد جمع هذه
النخب من املثقفني العرب والعراقيني هو املهم
وحتقيق توا�صلهم ولقاءاتهم هو ما يطمح اليه
امل ؤ�متر؟ ام ان حلم ًا آ�خر تريده الثقافة العراقية،
وت�سعى اليه م ؤ��س�سة (املدى)؟
ال�لاف��ت للنظر ان فكرة (امل���دى) ت أ��س�ست قبل
�سقوط الدكتاتورية ،وا�ستمرت حتى بعد قيام
ال��ع��راق اجل��دي��د ،م��ع مهمة ج��دي��دة ووطنية
مطلوبة تقوم بها (امل���دى) يف ا�ستمرارها دعم
واحياء ه��ذه االي��ام الثقافية املنتجة من اجل
ا�ست�شراف امل�ستقبل الذي يحقق احالمنا.
ان تعيد الثقة للمثقف بلزوم ا�ستمرار العطاء
وا�سهامه اال�سا�س يف التغيري ،وان تعيد املبدع �إىل
مكانته التي حاول النظام البائد �شطبها والغاءها،
وان تعيد الثقة بقدرة الثقافة العراقية على
االرتقاء �إىل امل�ستوى الثقايف الذي كانت عليه،
حتى ميكن اال�ستناد وال�صعود �إىل مراحل اكرث
عطاءاً ،مل نزل متم�سكني بتحقيقها.
امل�شاركة الفعالة من مبدعني جعلت هذه االيام
عر�س ًا ثفافي ًا مهم ًا يف احلياة العراقية ،وت�شري
ال�صور التي عر�ضها الفنانان مقداد عبد الر�ضا
وعلي طالب �إىل ج��زء م��ن اال���ش��ارة الوا�ضحة
للحياة العراقية التي ي��راد لها ان تتزامن مع
الع�صر اجلديد والعراق اجلديد ،وحتدي ًا لكل ما
ميكن ان ي�سعى اليه االره��اب يف خ��راب الثقافة
العراقية ورموزها كما ح�صل يف �شارع املتنبي.
لذا لي�ست فقط املحا�ضرات النظرية ما تتطلبه
ايام (املدى) ،فاننا نتطلع �إىل اقرتاحات عملية،
ودرا���س��ات تنبع م��ن ال��واق��ع ،وا�ستنها�ض الهمم
الطفاء احلرائق والت�صدي للطائفية وال�شوفينية،
واني�سعىاجلميعدونتخ�صي�صمت�ضامننيلت أ��سي�س
جدران املواجهة ال�صلبة التي تعيد للعراق ت أ�لقه
الثقايف وقدراته على خلق االبداع االن�ساين الذي
طاملا كان يتميز به من خالل الطيف املتنوع.
لذا علينا ان ال نفكر فقط بهذا التجمع الذي وفر
لنا فر�صة اللقاء املمتع ،وال يف ف�سحة الفكر الذي
يتيح لنا اال�ستماع للر أ�ي آ
الخر ،املطلوب ان ن�ستمع
لبع�ضنا البع�ض للتعرف على ما تعانيه الثقافة
العراقية حق ًا من حتجيم وخراب ،حتى ميكن ان
ن�سعى �إىل ترميم اخلراب وت أ��سي�س ثقافة �صحية
بعيدة عن الطائفية وال�شوفينية واملحا�ص�صة من
خالل هذا اللقاء الثقايف املهم ،ومن خالل املحاور
والطاوالت امل�ستديرة والبحوث اجل��ادة واملهمة
للباحثني والكتاب ،وبالتايل من خالل النتائج التي
تتو�صل اليها جلان املحاور والتو�صيات املقدمة من
قبل امل ؤ�مترين.
نعم ،نحن بحاجة ما�سة لنعطي معامل عملنا
لاليام القادمة ،وان ن�سعى جميع ًا لهذا العمل من
اجل ثقافة تعددية يت�سع لها �صدر العراق وتليق
باملثقف العراقي.
وكلنا ثقة بان (املدى) التي تفر�ش روحها ال تريد
ايام ًا �سياحية ،امنا ت�شرتك فع ًال يف ان متنحنا
الفر�صة الثبات قدرة املثقف على تو�سيع دائرة
املواجهة التي يتطلبها الظرف الراهن والوقوف
يف �صف ال�شعب من اجل ان ن�ستعيد وهج االيام
العراقية وزهوها وان تكون الثقافة واالبداع
احلتمية التي ت�ستظل بها.
ون��ع��ود لنذكر ب��ان اختيار اجل��واه��ري م��ن قبل
(امل��دى) ا�ستحقاق وتقدير لهذا الرمز العراقي
الكبري ،كجزء من جممل عملية تعدد �سبل النهو�ض
بهذه الثقافة التي تخل�صت من براثن الدكتاتورية،
واملهم ان يكون اللقاء انعكا�س ًا حقيقي ًا ملا يحلم به
املثقف العراقي ويطمح �إليه املواطن العراقي
الذي مل يزل ينتظر فعل املثقف.
وال ي�ستطيع املثقف ال��ع��راق��ي فقط ان يطفئ
احلرائق!!
وال ي�ستطيع املثقف ال��ع��راق��ي فقط ان يرمم
اخلراب!!
امن���ا ي�ستطيع ب��ك��ل ث��ق��ة ان ي��ت��ح��دى االرهاب
والطائفية وينت�صر عليها ألنه ي�ستند �إىل قاعدة
متينة وعري�ضة م��ع ب��ق��اء احل��ل��م ال��ع��راق��ي يف
�صدور العراقيني م�ستمر ًا ان يكون لهم وطن حتت
ال�شم�س �ضاحك كما متوجات دجلة ،رقراق كماء
الفرات وان ن�ستعيد للعراق احلياة الدميقراطية
التي طاملا حلم بها املثقف العراقي مهما تنوعت
اطيافه.

