Hadi Saleh Mahdi, doktor nauk humanistycznych,
magister pedagogiki i psychologii, nauczyciel języka
arabskiego i tłumacz, dyplomowany pilot wycieczek,
założyciel i prezes Stowarzyszenia Współpracy z
Narodami Bliskiego Wschodu, członek
Stowarzyszenia Irackich Demokratów
zamieszkałych w Polsce z siedzibą w Krakowie.
W 1967 roku ukończył licencjat z języka
arabskiego na Uniwersytecie w Bagdadzie i w latach 1968-1978 nauczał
tego języka w stolicy Iraku. W roku 1983 zdobył tytuł magistra pedagogiki i
psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pisząc
pracę magisterską pt „Oświata islamska w Iraku w okresie AL-ABBASI”
pod kierunkiem dr. Ryszarda Kuchy w Zakładzie Historii Wychowania
UMCS. W latach 1980-1989 brał udział w organizowaniu imprez
kulturalno-integracyjnych jako przewodniczący Komitetu Studentów
Zagranicznych przy Zrzeszeniu Studentów Polskich w Lublinie. Od 1986 do
1987 roku prowadził dla studentów kursy nauczania języka arabskiego,
współpracował też przy realizacji planów badań naukowych w Zakładzie
Historii Wychowania. W roku 1989 został doktorem nauk humanistycznych
pisząc pracę pt „Przemiany szkolnictwa w Iraku od 1859 roku, od rządów
Midhat Pasza do upadku monarchii w 1958 roku” pod kierunkiem
prof. Karola Poznańskiego. W latach 1998-2000 wykładał pedagogikę
i psychologię na Uniwersytecie Beniwalid w Libii. Od 2004 do 2008 roku
był tłumaczem języka arabskiego w Polskim Kontyngencie Wojskowym
w Iraku. W roku 2013 utworzył Stowarzyszenie Współpracy z Narodami
Bliskiego Wschodu, którego celem jest działalność społeczno-kulturalna
w dziedzinie szerzenia wiedzy o narodach Bilskiego Wschodu, udział w
kulturalnym życiu Rzeczpospolitej Polskiej poprzez działania dla rozwoju
współpracy i upowszechniania wiedzy w tym zakresie, kształtowanie
w społeczeństwie postaw sprzyjających zrozumieniu i tolerancji wobec
kultur narodów Bliskiego Wschodu oraz inspirowanie i inicjowanie zadań
organizacyjnych w tych dziedzinach.

Dom Kultury
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
40 lat

Stowarzyszenia Współpracy
z Narodami Bliskiego Wschodu
Spotkanie z cyklu „Czym żyje świat?”

dr Hadi Saleh Mahdi

Polacy na Bliskim Wschodzie

Bliski Wschód (arab.  ;الشرق الوسطhebr.  ;המזרח התיכוןper. خاورمیانه, Xâvar-e
Miyâne; przestarzałe Lewant) – region geograficzny leżący na styku Azji, Europy i Afryki.
Geografia
Obejmuje on głównie państwa położone w południowo-zachodniej Azji.
Najczęściej do krajów Bliskiego Wschodu zalicza się: Arabię Saudyjską, Bahrajn, Cypr,
Egipt, Irak, Iran, Izrael z Palestyną, Jemen, Jordanię, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Syrię,
Turcję i Zjednoczone Emiraty Arabskie. W sumie zajmują one powierzchnię ok. 9,7 mln
km² z liczbą ludności wynoszącą 450 mln mieszkańców (2012).
Historia
Bliski Wschód jest regionem gdzie prawdopodobnie zaszły procesy przejścia z
paleolitu do neolitu. Region ten (Żyzny Półksiężyc) jest również kolebką wielkich
cywilizacji starożytnych (Mezopotamia, starożytny Egipt) oraz trzech wielkich religii
abrahamowych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Przez prawie trzydzieści wieków było
to centrum starożytnego świata.
Uwarunkowania polityczne
Współcześnie pod względem kulturowym zdecydowaną większość stanowi
ludność arabskojęzyczna wyznająca islam (oprócz Arabów wyznają go również Turcy oraz
ludy irańskie).
Region ten był i nadal jest niestabilny pod względem politycznym, by wymienić
tylko konflikt izraelsko-arabski i związane z nim wojny izraelsko-arabskie, wojnę irackoirańską czy wojnę w Zatoce Perskiej.
Spójność geopolityczna
Spójność geopolityczna regionu Bliskiego Wschodu jest związana z szeregiem
czynników, które identyfikują ten obszar jako całość. Do czynników spajających region
należą:
• przewaga ludności arabskiej na obszarze,
• większość sunnicka,
• dominacja języków semickich,
• wspólna tradycja, kultura i historia,
• działalność Ligi Państw Arabskich.
Gospodarka
Bliski Wschód jest bardzo ważnym regionem gospodarczym, gdzie koncentruje się
znaczna część światowego wydobycia ropy naftowej. Ponadto krzyżują się tu ważne
międzynarodowe linie komunikacji lotniczej i morskiej (Kanał Sueski).
Określenia Bliski, Środkowy i Daleki Wschód to typowy przykład nazwy
etnocentrycznej, a w tym wypadku europocentrycznej, czyli z punktu widzenia
Europejczyków. Nazwa „Bliski Wschód” oznacza południowo-zachodnią Azję i północnowschodnią Afrykę. Obecnie w języku angielskim nazwa Near East jest wypierana przez
Middle East (Środkowy Wschód).
Badaniem starożytnych i nowożytnych, żywych i wymarłych kultur Bliskiego
Wschodu zajmują się odpowiednie działy orientalistyki.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bliski_Wschód
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Spotkanie odbędzie się
we wtorek 18 listopada 2014 r. o godz. 18.00
w Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29
e-mail: dom.kultury@spoldzielnialsm.pl
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