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 بسم هللا الرحمن الرحيم  

   الثاني العربيقافــي مؤتمـــر الِقمة الث  

تحديات الثقافة والمثقف                    تحت شعار               

 ي بعد جائحة كورونا  بومستقبل دورهما البنيوي والتربوي في العالم العر 

  المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في القاهرةو الدوليةالذهبية جائزة العنقاء السياحة  و وزارة الثقافة واآلثار و   :شركاء ال

بحوث دراسات والالكوردي للالمعهد   جامعة ابن رشد في هولنداو  مجلة نجوم في سدني و تجمع عقول و الشبكة العربية للتسامحو

 اليافي استر عالميةإلاو مجموعة سواقي المركز المغربي للتطوع والمواطنة وفي دنهاخ 

 

 ( دول عربية 5)إلى المحافظات و تنتقل الجلسات  سوبعدها  2021آيار  (  29 -27 ة )مدلل. العراق –فندق كورميك التركياالفتتاح   

 

 

 البيان الختامي والتوصيات 
 

  -ظة ميسان  في محاف  2021( ايار /  29  -27للفترة من )انعقد )مؤتمر القمة الثقافي العربي الثاني(         

من  ثقافية  مؤسسات   منظمات و  التنظيم واإلعداد  في اشتغاالتساهمت    ، حيثق فندق كورميك التركي العرا

جائزة  مؤسسة  جامعة ابن رشد في هولندا و ثار ووزارة الثقافة والسياحة وال )  منها  وخارجه؛  العراقداخل  

الدولية و  الذهبية  العربية لحقوق اإلالعنقاء  فلسطينو القاهرة  نسان في  المنظمة  للتسامح في  العربية    الشبكة 

العراق  وتجمع عقول   في كوردستانو في  الفلسطينية  و والمعهد    القنصلية  للبحوث  في الكوردي  الدراسات 

اإل سواقي  ومجموعة  والمواطنة  للتطوع  المغربي  المركز  و  سدني دنهاخ  في  وشه(عالمية  جلسا..  ت دت 

ومن    يةحقوقوعالمية  جهات إوزارات و، تمثل  فية ورسمية عراقية وعربية ثقاشخصيات    المؤتمر حضور

ر العربي د.  المفك )  كين المشار  من  كان  أعمال المؤتمر. وعلى وفق برامج  ناشطات ونشطاء المجتمع المدني

( شعبان  الحسين  ألقى  عبد  العربالذي  المثقفين  د.نوفل  و   ( كلمة  الثقافة أالشاعر  وزارة  وكيل  رغيف  بو 

الثقافةألقى    ذيالثار )والسياحة وال  لألو   (كلمة وزارة  العام  االتحاد  دباء الكاتب محمود جاسم عثمان عن 

العراق   في  )األ  \ والكتاب  الذهبي  هشام  نقل  ستاذ  شمه(الذي  نصير  الموسيقار  الحسن  أ لفنان  ا\  كلمة  بو 

( ألقى  صالح مهدي  نظ الذي  الفلسطيني  القنصل  رافع ستاذ  أل وا   \السيد محافظ ميسان  و (    ي حزورمكلمة 

النواب   مجلس  عضو  من  و   \نوشي  عدد  حضر  ال  دةاالسقد  بالمؤتمر  الل  رمزا  رسميين  المسؤولين  حتفاء 

والثقافي   تمثيلهم  هممنالعربي  مدير عام في وزارة    \مدير عام  في وزارة صحة     :على وفق مرجعيات 

ديب  األ    \ئد شرطة ميسان   اق  \مدير عام في وزارة النفط / مدير عام في وزارة التعليم العالي    \ التربية   

 .   ( مد رشيد )مؤسس المؤتمرمح

من   العديد  نوقشت  و القد  من  لموضوعات  انعقد  التي  المؤتمر  أالمحاور  دالالتها  على  جلها  الثقافية وفق 

في ظل تحديات جائحة كورونا التي  استثنائية    جاء بظروفانعقاد هذه الدورة    ن  لتوكيد على أالمعرفية مع ا

عطلتأ بل  العال  أغلب   عاقت  في  والفنية  الثقافية  مؤتمرنا  م  الفعاليات  في  تلك  وليس  تأثير  ساد  إذ  فقط 

الموضوعات   اتجاهات  على  ذلك  بضمن  لتعزيزالظروف  بهذا    بمحاولة  معرفيا  ثقافيا  مجتمعاتنا  وعي 

 .الصراع الوجودي لإلنسان
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السفير العراقي في  ):ما ورد من  هامنمن الكلمات وبرقيات التهنئة    ا  وبعد حفل االفتتاح الذي تضمن عدد    

الفنان علي ميرزا    \ ياد البرغوثي رئيس الشبكة العربية للتسامح )فلسطين(  إالدكتور    \   قطر عمر البرزنجي 

البرقي   )قطر( من  الفنان  تم    ،اتوغيرها  من  وردت  تهنئة  لطفي  العربي  قراءة  األستاذ  بوشناق  التونسي 

 كالتي: المستديرة   انعقدت في اليوم التالي جلسات الطاولة

 

   ولى    العاشرة صباحا  الجلسة األ

    

 ديب محمد رشيد           مقرر الجلسة : الشاعر كاظم غيالن لسة : األرئيس الج

 

   عقيبات والحوارات كانت للمساهمات اآلتي:ت ات والالمحاضر
 

 )المثقف وحرية التفكير ( في موضوعتحدث المثقفين العرب  بعد كلمته نيابة عن \الدكتور عبد الحسين شعبان   -1

 )ثقافة الحوار..بين صوغ الفرد وحركية المجتمعات (  ث فيتحدالثقافة   وكيل وزارة \ بو رغيف  أالدكتور نوفل  -2

 (ثناء الجائحةفي أ)التحديات التي رافقت التعليم  تحدث في  وزارة التربيةعن   \مجبل  شنون ستاذ رياض األ -3

 طة(قف والسلبين المثدباء والكتاب في العراق )طبيعة الصراع عن اتحاد األ\ستاذ الكاتب محمود جاسم عثمان األ -4

 ( ) حقوق الطفل العراقي في ظل الظروف الراهنة  تحدث عنبداع عن البيت العراقي لإل\ستاذ هشام الذهبي األ -5

 مستشار رئيس الوزراء للسياسة المالية ) قلم الرصاص : مفتاح العقل وشفرته( \مظهر محمد صالح   الدكتور -6

 ( بر بين ثقافة التظاهر وثقافة االستبدادكتوأ\  تشرين  ) وثبةعن  حدثت مع عقولجعن ت\قاسم حسين صالح   الدكتور -7

 

 

       الجلسة الثانية : الخامسة عصرا  

 

 ستاذ هشام الذهبي  رئيس الجلسة  : الكاتب محمود جاسم عثمان       مقرر الجلسة : األ

 

 للمساهمات اآلتي:  المحاضرات والتعقيبات والحوارات كانت
 

 عن وزارة التعليم العالي   \يد كلية التربية  م ع \ي  الدراج هاشم داخل الدكتور  -1

 مدير عام صحة ميسان عن وزارة الصحة  \  علي العالق  الدكتور  -2

 عن وزارة النفط   \ة نفط ميسان رك مدير ش \حمود  المهندس علي جاسم  -3

 عن وزارة الداخلية  \العميد خضر عبد جاسم قائد شرطة ميسان   -4

 سالمي لي اإلالمصرف الدو مدير  \المهندسة سها الكفائي  -5

 حقوق االنسان   \البياتي خلود لطفي الناشطة  -6

 ب  المحامي طارق حر -7

 

 

 التوصيات  

لمشاركون والمشاركات والتداخالت والحوارات التي جرت حولها  وفي ضوء مجمل المحاور وما تفضل به ا

 : وي خرج المؤتمر بالتوصيات اآلتيةبخطاب ثقافي بني
 

مفتوحوفعالياتالمؤتمر  مال  عأاستمرار  تنظيميا    -1 بصيغ  عامين  ة،ه  مدى  تتوزع  على  المحافظات ..  من  عدد  في 

التي    ملاوالعبخاصة في  المثقفين العرب  و  كبر حجم نوعي من المثقفاتأالعراقية والدول العربية لضمان مشاركة  

 .منعت من جمعهم بظروف الجائحة
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أتوكيد   -2 بأسماء  الثقافية  المؤتمرات  دورات  تسمية  االهتمامنهج  لثقافة  تمكينا  فكرية  ثقافية  اإلبداع    عالم  بقامات 

جرى   باستدعاءاته،  الرمزي  النهج  هذا  وبإطار  الفكري  بالثقافي  الثانية  الدورة  هذه  المفكر اتسمية  )دورة  سم 

 . نينساإو( اعتزازا وتقديرا لما قدمه من منجز ثقافي العربي د.عبد الحسين شعبان

)الحالي(    فعاليات مؤتمر القمة الثقافي العربيستكمال  ال  المؤملة  ثمان بالتحضيراتتكليف الكاتب محمود جاسم ع -3

 شرف  في النجف األ تلك التي ستجري

 ربيل  أفي  )الحالي( فعاليات المؤتمرستكمال بالتحضيرات ال تكليف الدكتور قاسم حسين صالح -4

لمؤتمر  فعاليات استكمال  لثقافية العربية الديب محمد رشيد بالتنسيق مع بعض المثقفين العرب والجهات اتكليف األ -5

الكاتب   \ستاذ محمد العصفور في المملكة المغربية  ) األ  هذه الكوكبة كل من:  منفي بلدان أخرى غير العراق: و

 .. (حمد بالحمر في االمارات العربية المتحدةأ

  األولىتوصيات الدورة تنفيذ الستكمال العمل الجاد والمستمر  -6

ن  شأوالتنسيق مع وزارة الثقافة ب   حصرا ..    خص موضوعة المثقفبما ياك مسرحية الممثل الواحد  اشترب  التوصية -7

 ه صدارإلالمؤتمر  تبشؤون دوراكتاب ثقافي دعم 

 

استكمال الفعاليات وإن باستقاللية  التحدي به وفي إيجاد صيغ  في عقداني  العربي الث  ي الثقافالقمة  مؤتمر  إدارة  نجاح  إن  

التي تجسد  مة اإلنجاز  و ي الثقافة نساء ورجاال بمنظمنتج من المحافظات والبلدان األخرى إنما تؤكد تمسك  المشهد في عدد  

بمنظومت  سواء  الثقافة  مسار  بفضل  ركني  وتنمو  تتقدم  التي  المعرفية  منظومها  أم  السامية  القيمية  المبدعات ها  جديد 

  التنوير عبر طاقة  حقوق والحريات وتمكين فلسفة األنسنة  والمبدعين المتسق مع حركة العصر ومنطق الحداثة واحترام ال

 وأثره في التغيير.. 

المناسبة،  نتوجه   دبهذه  جغرافيا  بامتداد  ومثقفينا  مثقفاتنا  لكل  البالتحية  وأدوار  اإلنساني  وجودنا  وتنوعات  تفتح ولنا 

الحرا وسط  الوالتنوير  مبادئ  من  ويحمل  حمل  بما  العربي  الثقافي  واإلخاءك  والتعايش  تسامح  بين   والمساواة  السلمي 

  ..مستويات الممارسة الحياتيةنهج دمقرطة الحياة ومنح الثقافة وخطابها النوعي مكانها ومكانتها بكل و الشعوب

 

 الموقعون 

 
 بيروت جامعة التسامح والالعنف  في   \المثقفين العرب  \     الدكتور عبد الحسين شعبان     .01

 واالثار  وكيل وزير الثقافة والسياحة \          بو رغيف  أنوفل  لدكتور ا  .02

 دباء والكتاب في العراق  اتحاد األ \     جاسم عثمان    الكاتب محمود  .03

 التعليم العالي  عن جامعة ميسان وزارة\ ية  ب عميد كلية التر \     .د. هاشم داخل الدراجي       أ  .04

 بداع  بغدادراقي لإلمؤسس البيت الع \      الباحث النفسي هشام الذهبي   .05

 الشاعر كاظم غيالن    .06

 الجمعية العراقية للتسامح والالعنف  \                الناشط  حيدر شعبان   .07

 ر الكاتب سعد حيد  .08
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 جامعة ابن رشد في هولندا   \     لوسي اآلعبدالجبار .د. تيسير أ  .10

 مؤسسة البصري هولندا \ لدكتور حميد البصريفنان الشعب ا  .11

 ودية السع \                 ل فريد آكاتبة عالية ال  .12

 مملكة البحرين    \ركة زري العالمية لالستشاراتلشالتنفيذي  يسئرال \             زهراء باقر  ة  ستشارياال  .13

 تجمع عقول   \                 .د. قاسم حسين صالح أ  .14

 ية اللغات  السابقلعميد ك \      حد محمد            أ.د. عبدالوا  .15

 تاب في العراقرئيس رابطة نقاد المسرح /عضو المجلس المركزي التحاد االدباء والك  \. عقيل مهدي يوسف   أ.د  .16

 مثقف التنويري حرير مجلة المدير ت \          معتز عناد غزوان الدكتور   .17
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