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اليوم العا�سر : ال�سبت  17 /3 /2023

اإدارة الح�سورالفعالية
الجهةالجل�سة

مه ريوان هه له بجه الترجمة من اللغة الكوردية اإلى اللغات الأخرى وعوائقها2:00
بالتعاون مع وزارة غريب اأحمديى

الثقافة في الإقليم

3:00
 زلزل �سهر �سباط- احتمالية حدوث

 الزلزل في اأربيل و�سدتها واآثارها
المدمرة

م.م �سوران ح�سن 
 عارف

م.م عبداهلل طلعت 
عثمان

اأ.د.علي محمود 
�سوردا�سي

بالتعاون مع وزارة 
جامعة �سالح الدين

حديث عن المو�سيقى الكردية4:00
اأ. محمد حمه باقي

اأ. اأنور قرداغي
بالتعاون مع وزارة اأ. اآزاد دارتا�ش

الثقافة في الإقليم

5:00
 تقلبات �سعر �سرف الدينارالعراقي
 مقابل الدولر الأمريكي وانعكا�سه

على القت�سادالوطني

اأ.م.د. اأيوب اأنور 
 �سماقه يي

 د.ئه مير �سليم محمد
م.م.هوؤذدار م�سطفى 

ر�سول

م.ح�سين اأحمد 
م�سطفى

بالتعاون مع جامعة 
�سالح الدين

حفل الختام6:00
فاتن اأحمد

ريا�ش عثمان
بالتعاون مع معهد غوته

اليوم العا�سر : الجمعة  17 /3 /2023
اإدارة الح�سورالفعالية

الجهةالجل�سة

قراءات �سعرية كوردية11:00

 اأ. �سمكو محمد 
 اأ. �سركوت ر�سول 
 اأ. ليلى بدرخان 

اأ. هيام عبد الرحمن

بالتعاون مع وزارة الثقافة في اأ. اآزاد ارتا�ش
الإقليم

ا�ستذكار الفنان جعفر ح�سن12:00
اأ. رانيا جعفر ح�سن
اأ. برهان الجزائري

اأ. ح�سن �ساكر عزيز
اأ.ح�سين ر�سيد

د. �سذى العامليممثل عن المدى�سروح ثقافية تبحث عن منقذ1:00

نادي المدى القراءةهيفي المالاأع�ساء نادي المدى للقراءةخفايا القراءة ودور الأندية الثقافية في الدعم والتنمية2:00

3:00
في �سباق التحديات ع�سر الكتاب الرقمي بدل من 

كتاب الأوف�سيت
اأ. وليد عبد الرحمن

اأ. م�سطفى مناف
بالتعاون مع �سركة كانون اأ.ح�سين ر�سيد

،ماكن الجزيرة

4:00
اأدب الأطفال وت�سكيل الوعي في ع�سر الو�سائط 

المرئية

اأ. معد فيا�ش
اأ. طالل ح�سين

اأ. �ستير جمعة
محمد فتاح

بالتعاون مع وزارة الثقافة في د. كيالن محمداآزاد برزنجيالنتاج الكردي .. التجاهية في الترجمة5:00
الإقليم

حفلة مو�سيقية6:00
فرقة JAAZZ الألمانية

فرقة ميرزو المو�سيقية / �سنجار
بالتعاون مع معهد غوته

جل�سة ال�سينما7:00

معلن" "غير 
اإخراج محمد غ�سبان

"البنف�سجة"
اإخراج باقر الربيعي

فكتوريا" اإلى  "العودة 
اإخراج جعفر مراد

د.كوثر جبارة

برعاية �سيادة الرئي�ش م�سعود بارزاني 

منهاج المعر�ش 

ت�صوير: محمود روؤوف

ت�صوير: محمود روؤوف

معر�ض اأربيل للكتاب ينهي يومه التا�ضع بح�ضور 
وا�ضع للأكاديميين والطلبة

 اأربيل/ المدى

اأنهى معر����ض اربيل للكتاب يومه التا�ش���ع بح�شور ملفت 
واقب���ال وا�شع وتنظيم مميز من قب���ل موؤ�ش�شة )املدى(، اذ 
متخ����ض ه���ذا اليوم عن فعالي���ات عدي���دة ومتنوعة لكتاب 
وادب���اء، ف�شال ع���ن ح�شور الطلبة الذين اب���دوا اهتمامهم 
له���ذه الفعالي���ات وم���ا عر�ض من كت���ب وا�ش���دارات داخل 

املعر�ض.
ب���داأ ي���وم اخلمي����ض 16 اآذار يف معر����ض اأربي���ل ال���دويل 
للكت���اب 15 يف يوم���ه التا�ش���ع وبفعاليت���ه االوىل، وكانت 
الفعالي���ة عب���ارة عن ق���راءات �شعري���ة كردي���ة، وبالتعاون 

وزارة الثقافة يف االإقليم ومب�شاركة كل من ال�شعراء:
)اأ. روزا جمي���د، اأ. بيكه �شى حمه ق���ادر، اأ. جنور نامق، اأ. 
هف���ال فن���دي، اأ. كوي�شتان �شاكر( اذ كان���ت الفعالية باإدارة 

�شمكو حممد.
ام���ا الفعالية الثانية فقد عقدت بعنوان "الرتبية والتعليم، 
التعاي����ض ال�شلم���ي يف كورد�شت���ان"، وكان���ت بالتع���اون 
م���ع جامع���ة �شالح الدي���ن، �شارك فيه���ا كل م���ن )اأ.اردوان 
م�شطف���ى ا�شماعي���ل، د.لقمان به���اء الدين اأحم���د، ا.جعفر 
�ش���رو( حيث كان���ت ادارة الندوة من قب���ل الدكتور رقيب 

�شعيد �شرف.
 اكمل املعر����ض بفعاليته الثالثة لتكون ه���ذه املرة بعنوان 
الفل�شف���ة والت�ش���وف يف االدب"، وبالتعاون مع  "اأبع���اد 

وزارة الثقاف���ة يف اإقلي���م كورد�شت���ان، وق���د �ش���ارك فيه���ا 
)ا.حممد حممد جودة( وادراها اأ.جنور نامق.

وحلقت الفعالي���ة الرابعة ب�شابقاتها بجانب امل�شرح، وهي 
افتت���اح معر�ض فني بعنوان "تركيب" وكان ذلك ال�شتذكار 

�شحايا حلبجة من خالل الكتورة غادة العاملي.
تليه���ا الفعالي���ة الرابع���ة كان���ت يف نف����ض ال�شاع���ة عل���ى 
امل�ش���رح حي���ث كانت الن���دوة بعنوان "جرمي���ة حلبجة يف 
ي���وم اال�شت���ذكار"، �شارك فيه���ا )ا.فرهاد ع���وين، د.حممد 

اح�شان(، وادارها  جنار نامق.
وتبعتها الفعالي���ة اخلام�شة من خالل ندوة بعنوان "اللغة 
والتوا�ش���ل نهج فل�شفي للدكتور يورن هرني�ض"، وجاءت 
هذا الن���دوة باللغ���ة االنكليزي���ة وترجمت للعربي���ة، وذلك 
بالتعاون مع معهد غوته االأملاين، وقد �شارك فيها )د.يورن 

هرني�ض( مع مرتجم على امل�شرح.
اما "امل���راأة العراقية بعد 2003 بني الت�شريعات القانونية 
والواقع"، فقد كان عنوان الفعالية ال�شاد�شة، و�شارك فيها 
)د.القا�ش���ي ه���ادي عزيز( وب���ادارة الدكت���ورة الهاي عبد 

احل�شني.
لتتبعها الفعالية ال�شابع���ة التي كانت من ن�شيب االقليات، 
وحق���وق  التن���وع  "حماي���ة  الن���دوة  عن���وان  كان  حي���ث 
االأقلي���ات"، و�شارك فيها كل من )اأ.ن���وزاد بول�ض احلكيم، 
اأ.بدر �شنجاري، فرهاد رفع���ت كاكائي(، بينما كانت اإدارة 

اجلل�شة بوا�شطة اأ.النا�شط اأحمد خلدون.

 اأربيل/المدى

توا�ش����ل املوؤ�ش�ش����ات التعليمي����ة احلكومي����ة 
واالهلي����ة زياراته����ا ملعر�����ض اربي����ل للكت����اب 
وه����ذه امل����رة وفد جامع����ة تكري����ت الذي حط 
رحال����ه يف املعر�����ض، ال����ذي �ش����م ع����ددا م����ن 
اال�شات����ذة وطلب����ة اجلامع����ة يف ح�ش����ور هو 
لي�����ض االول له����م يف املحاف����ل الثقافي����ة واإىل 

معر�ض اربيل خ�شو�شًا.
رئي�����ض وف����د جامع����ة تكريت الدكت����ور ن�شال 
العزاوي يف حديثه اخلا�ض ل�)ملدى( او�شح 
ان �شب����ب زي����ارة الوف����د ملعر�����ض اربي����ل هو 
لالط����الع عل����ى املوؤلف����ات وامل�ش����ادر الكتبي����ة 
اجلدي����دة والت����ي يحتاجه����ا اغل����ب اال�شاتذة 
والطلب����ة اجلامعيني وخ�شو�ش����ًا الدرا�شات 
العليا والتي ت�شاعدهم ب�شكل كبر يف اإجناز 

بحوثهم الدرا�شية وطروحاتهم العلمية.
وا�ش����ار اإىل ان اجلامع����ة على زي����ارات دائمة 
لهكذا ن�شاطات ثقافي����ة ح�شارية وخ�شو�شا 
الت����ي تقيمها موؤ�ش�شة امل����دى �شواء يف بغداد 

او اأربيل.
وب����ني ان اإقام����ة معار�����ض الكت����ب مهم����ة جدًا 
للق����راء من اأج����ل التعرف على اآخ����ر انتاجات 
الكت����اب واملوؤلفني ودور الن�ش����ر ولكي يكون 
تب����ادل ثق����ايف وفك����ري ب����ني كاف����ة املكون����ات 
والباحث����ني  املوؤلف����ني  وب����ني  االجتماعي����ة 
واملكتب����ات الثقافي����ة وكذل����ك ان يك����ون هناك 
تب����ادل ثقافات مع ال����دول العربية واالجنبية 
التوا�ش����ل  وزي����ادة  املعر�����ض  يف  امل�شارك����ة 

معهم.
وعن راأي����ه يف تنظيم املعر�����ض اكد العزاوي 
انه ي����رى تط����ورا م�شتم����را يف كل ع����ام يقام 

في����ه املعر�����ض وان هذا االمر يزي����د من قيمته 
العربي����ة  ال����دول  انظ����ار  ام����ام  خ�شو�ش����ا 
والدولي����ة امل�شارك����ة وان موؤ�ش�ش����ة املدى قد 
اأبدع����ت بالتنظي����م م����ن خ����الل توف����ر جميع 

املتطلبات.
وا�ش����ار اإىل ان احل�شور كبر من قبل القراء 
عل����ى الرغم م����ن ان اليوم كان����ت االمطار فيه 
كثيف����ة جدا اال انها مل متنع م����ن هذا التواجد 
الغف����ر لل����زوار م����ن جمي����ع الفئ����ات العمرية 
م����ن ال�شغار والكبار وم����ن جميع املحافظات 
العراقي����ة وال����دول االخ����رى مم����ا ي����وؤدي اإىل 
جن����اح املحف����ل وه����ذا االم����ر يح�ش����ب الإدارة 

املعر�ض وكل من �شارك فيه.
�شاك����رًا يف الوق����ت ذاته موؤ�ش�ش����ة املدى على 
كل م����ا تقدمه من تنظيم ملعار�ض الكتب ودعم 

الثقافة يف العراق.

وفد كبير من جامعة تكريت يزور معر�ض اأربيل للكتاب 
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نظ���م معر����ض اأربيل ال���دويل �شم���ن فعاليات 
ن���دوة  )امل���دى(،  وباإ�ش���راف  ال�شاب���ع  يوم���ه 
حوارية بعنوان "الكتابة يف مواقع التوا�شل 
االجتماعي ب���ني ال�شتم والت�شهر" حتدث فيها 
كل م���ن االإعالم���ي عم���اد اخلفاج���ي واملدون���ة 

�شاهي حممد واالإعالمي واملدون زين اأنور.
وق���ال عم���اد اخلفاج���ي اإن���ه "الي���وم من�ش���ات 
ال�شو�شي���ال ميديا ا�شبحت الوجه احلقيقي ملا 
يدور ق���ي الواقع، وم�شاح���ة مفتوحة للجميع 
ومل يع���د كم���ا ال�شاب���ق يف و�ش���ف الفيل�شوف 
اآمربت���و ايك���و "كاأن جتل����ض يف حان���ة تق���ول 
مات�ش���اء ث���م تخر����ض"، وطبع���ا ه���ذه امل�شاحة 
املفتوح���ة بات���ت ت�شتفز اخرين مم���ن يريدون 
م���ن  �ش���ورة واح���دة وخطاب���ا واح���دا وك���م 
املثالي���ات، لك���ن ال فالي���وم بال�شو�شي���ال ميديا 
اكت�شفن���ا طاقات جدي���دة، ورمب���ا اكت�شفنا بها 
ا�شي���اء ت�ش���يء لن���ا لك���ن بالتاأكي���د هنالك طرق 
ت�شرتجع احلق ولن توؤثر على اإمياين او على 
فكرة اأن ال�شو�شيال ميديا عامل جديد وحق من 

احلقوق الطبيعية".
م���ن جهته���ا املدون���ة �شاه���ي حممد ت���رى باأن: 
ه���و عامل حر ب�شكل  ال�شو�شيال ميديا  "ع���امل 
غر طبيعي وا�شباب وج���ود الت�شهر وال�شتم 
واي�شا التنمر، ا�شباب تربوية ونف�شية اي�شا، 
اي ان هنال���ك ا�شخا�ض ال ي�شتطيعون التعبر 
يف احلي���اة العادي���ة عم���ا ي�شع���رون ب���ه جتاه 
املجتم���ع لذل���ك ت�شب���ح ال�شو�شي���ال ميديا هي 

املنفذ الوحيد للتعبر بالن�شبة لهم".
واأ�شاف���ت "ولك���ن اي �شخ����ض يذه���ب باجتاه 
التوا�ش���ل  مواق���ع  عل���ى  املحت���وى  �شناع���ة 

االجتماع���ي يج���ب ان يك���ون جاه���زا نف�شي���ا 
وعقلي���ا ملواجهة حال���ة التعليق���ات ال�شلبية او 

ال�شتائم او الت�شهر".
غي���اب  اأن���ور  زي���ن  االإعالم���ي  يع���ّزي  فيم���ا 
م�شداقي���ة اخلرب اىل ك���رة من�شات التوا�شل 
االجتماعي، وق���ال اإن "م�شداقية اخلرب اليوم 
ا�شبح���ت يف مه���ب الري���ح وذل���ك ب�شبب كرة 
من�ش���ات التوا�ش���ل االجتماع���ي و�شفحات���ه، 
نح���ن كاأ�شخا�ض نعمل يف جمال االعالم حاليا 
اي�ش���ا نواج���ه �شعوبة فال ن�شتطي���ع ان نعترب 
التق���دم التكنولوج���ي احلا�ش���ل مفي���دا ب�شكل 
دائ���م، فال�شو�شيال ميديا �ش���الح ذو حدين، اذا 
ا�شتخدم���ت للت�شهر والقذف فهي ت�شبح نقمة 
الي���وم يجب على املُتاب���ع وخ�شو�شا العاملني 
يف املج���ال االعالم���ي ان يكون���وا عل���ى اطالع 
باأُ�ش����ض وم�ش���ادر ه���ذه املواقع، م���دى �شحة 

املعلومات املن�شورة".
مل�شطل���ح  التعري���ف  ان  اخلفاج���ي  وب���ني 
القائم على  الهاب���ط" �شع���ب، الن  "املحت���وى 
فكرة تعري���ف هذا املحت���وى اخ�شعه ملنظومة 
خا�ش���ة ب���ه، م�شيف���ًا: "من الف�شيح���ة بعد ٢٠ 
�شن���ة م���ن التغير نع���ود مل���ادة قانوني���ة اأُقرت 
ع���ام ١٩٦٩ ، الع���امل تغ���ر، ق�شي���ة املحت���وى 
الهاب���ط وحتى نوع العقوب���ات ا�شبحت متثل 
اعت���داء على كرام���ة االن�شان بحمل���ة املحتوى 
الهاب���ط كاأمن���ا تعاق���ب االخرين النه���م ك�شفوا 
ع���ن حمتوى هابط متمثل بعالقاتهم بال�شابط 
الكب���ر وال�شيا�ش���ي الكب���ر اذن به���ذه احلملة 
كاأمنا حتمي ه���ذه ال�شخ�شيات بالق�شا�ض من 

اخرين".
وعلق���ت �شاهي حول ما تعر�ض له الالعب نور 
�ش���ربي من هج���وم ج���راء ن�شره ل�ش���ورة مع 

ابنته: "م�شكلتنا كعرب لال�شف نحب ال�شخ�ض 
الذي ي�شر مب���ا يتنا�شب مع مانري���ده، لب�شه، 
حياته، كما نريد وهنا ياأتي دورنا ك�شخ�شيات 
عامة ومدون���ني تواجدنا حتى نغر ونقلل من 
هذه الظواهر ولي�ض من اجل جمع املتابعات".

وباحلدي���ث عم���ا اث���اره االإع���الن ع���ن بع����ض 
من�ش���ات  خ���الل  م���ن  الرم�شاني���ة  االعم���ال 
التوا�ش���ل من هجوم وبلبل���ة بني النا�ض، يرى 
اخلفاجي اأن "الهدف من وجود هيئة االت�شال 
لتنظي���م  ، ه���و   ٢٠٠٣ ع���ام  وان�شاوؤه���ا بع���د 
اجلان���ب االعالم���ي مب���ا يتنا�شب م���ع املعاير 
العاملي���ة ولي�ض مع معاي���ر ماقبل ٢٠٠٣، يف 
العامل كله موج���ودة املوؤ�ش�شات من هذا النوع 
الكراهي���ة ولي����ض رواي���ة  لتواج���ه خطاب���ات 
تاريخي���ة، ام���ا املوؤ�ش�ش���ة لدين���ا فق���د خ�شعت 

للمزاج ال�شعبي وال�شيا�شي".
وتاب���ع: "ا�شلوب املنع يليق مبائة �شنة �شابقة 
ام���ا ه���ذا الع���امل املفت���وح بالتاأكي���د ال مُيك���ن، 
ومثال عل���ى ذلك ما �شهدناه خ���الل انتفا�شات 
ت�شري���ن من ايقاف االنرتني���ت وايقاف مواقع 
معين���ة ب���ان الع���راق �شيغلق ولن يع���رف احد 
م���ا يح�ش���ل، واذا ب���ه الع���امل كله يع���رف، نعم 
م���ن املمك���ن االعرتا�ض عل���ى امل�شل�ش���ل الذي 
ا�شم���ه ك���ذا ولكن عل���يَّ ان اثبت مل���اذا اثر، هل 
هناك رواية تاريخي���ة ال تعجبني مثاًل، ممكن 
ان يك���ون ه���ذا امل�شل�ش���ل حم���ل نقا����ض لفرتة 
تاريخية لكن لي�ض من املمكن الغاء هذه الفرتة 

بدعوى ان فالن ت�شرر منها".
وتابع اأنور عما اذا ميكن ان تكون اللغة عائقا 
للنقا����ض بني القومي���ات والثقاف���ات املختلفة: 

اللغة االرامية  "ان���ا ك�شخ�ض كلداين احتدث 
عرب���ي  نعي����ض يف جمتم���ع  ولك���ن ولكونن���ا 
وك���ردي بكل �شهول���ة ا�شتطعنا تعل���م العربية 

والكردية".
وب���ني "الي���وم مهما كان���ت ثقافت���ي وقوميتي 
مل���زم ك�شخ�شية اعالمية واكتب على من�شات 
التوا�شل، ان او�شل الفكرة لذا يجب ان يكون 
اي�شالها بلغة مفهومة، حتى لو اردت اليوم ان 
اكون عن�شريا واكت���ب باللهجة الكلدانية، من 
�شيفه���م ما اريد اي�شال���ه وما اكتبه؟ لذا الهدف 
الي���وم لي�ض ان ابني قوميت���ي بقدر ما ان ابني 
م���ا اريد اي�شاله، وهذا ما اك���د عليه اخلفاجي 
ب���اأن: "احلاج���ة للتوا�ش���ل مع االخ���ر جتعلك 

تتعلم لغة اخرى وتكتب لغة اخرى".
واختتم���ت �شاه���ي ب���اأن و�ش���ع احلكوم���ة يف 
الوق���ت احل���ايل قوان���ني حلماي���ة النا����ض من 
الت�شهر وال�شت���م �شوف ي�شبب م�شاكل كثرة 
النن���ا يف جمتم���ع ال ميي���ز كث���را ال�ش���ح من 
اخلط���اأ ال يع���رف ماتعني حري���ة �شخ�شية، ال 
يعرف معنى امل�شاح���ة ال�شخ�شية اذا و�شعت 
هكذا قوان���ني ملعاقبة من يت�شبب بالت�شهر لنا 

�شيعود بال�شرر على الكثر من العوائل".
فيم���ا قال املدون واالإعالمي زين اإن "القوانني 
والد�شت���ور واالنظم���ة لها دور فع���ال جدا يف 
اآلي���ة التعامل واي�شا حري���ة التعبر" ، م�شرًا 
اىل "تفعي���ل قانون اجلرمي���ة االلكرتونية يف 

اقليم كورد�شتان".
م���ن جهته اختتم اخلفاجي قوله باأننا "نحتاج 
اىل ا�ش���الح ولك���ن ا�ش���الح �ش���كل القوان���ني 

احلديثة ولي�ض العودة اىل قوانني قدمية".

اأربيل / المدى

"االأحزاب احلاكمة هل حتمل هوية احلزب 
احلقيقي���ة" كان عن���وان اح���دى اجلل�ش���ات 
احلوارية التي اقامها معر�ض اأربيل الدويل 
للكت���اب، بيوم���ه الثامن، والتي �ش���ارك فيها 
اأ.غال���ب ال�شابندر، ود.عبد ال�شالم برواري، 
و د.جا�شم احللفي، وادارها عماد اخلفاجي.
ب���داأت اجلل�شة باإجابة غال���ب ال�شابندر على 
ال�ش���وؤال ال���ذي دار حول���ه عن���وان احللق���ة 
قائ���ال ان "االأح���زاب احلاكمة ال حتمل هوية 
االأح���زاب  كان���ت  ول���و  احل���زب احلقيقي���ة، 
احلاكم���ة حتم���ل الهوية احلقيقي���ة ملا و�شل 
العراق اىل ه���ذا احلال، اذ االأحزاب احلالية 
مل تنج���ح بتحقي���ق م���ا يطم���ح ل���ه الع���راق 
والعراقي���ون"، م�شيف���ا ان "ه���ذه االأحزاب 
ال متار����ض الدميقراطي���ة داخله���ا، ل���ذا جند 

قيادات تقليدية".
القي���ادات  غي���اب  اىل  ال�شابن���در  ويل���وح 
ال�شاب���ة والن�شط���ة، ب�شكل ن�شتطي���ع تلم�شه 
واالح�شا����ض به، وعدم وج���ود قيادة بديلة، 
اذ الكث���ر م���ن االأح���زاب الي���وم خائفة لعدم 
وج���ود البدائ���ل، الت���ي هي مب�شت���وى البلد 

والطموحات والتي حتمل فكرا متنورا.
ويج���د ان "اغل���ب االأح���زاب املتواجدة تكاد 
ان تكون احزاب���ا حما�ش�شاتية يف داخلها، 
فمث���ال حزب الدعوة هو يعت���رب حزبا �شيعيا 
ي�ش���م االفراد من ه���ذه الطائف���ة، واالأحزاب 
الكردي���ة تاأخ���ذ جانب���ا ع�شائري���ا، با�شتثناء 
احل���زب ال�شيوع���ي العراق���ي ال���ذي نوعا ما 

ينطوي على التنوع يف اأع�شائه".
ويبني ان "االأحزاب احلالية دائما ما جندها 
تاأتي باحللول اخلا�ش���ة يف ال�شاأن العراقي 
م���ن اخلارج، بدال من اجراء تفاعل داخلي"، 
م�ش���را اىل انه���ا "امن���ت مبفاهي���م �شاهمت 
يف جتزئة ودمار ب���ني املكونات عرب اعتماد 

مفهوم املحا�ش�شة".
املكون���ات والطائفي���ة  "ق�شي���ة  ان  ويتاب���ع 
فيم���ا بينها ب���داأت منذ حقبة �ش���دام ح�شني، 
من خالل االإره���اب املربمج، ثم جاء التغير 
وتربجم���ت م�شاأل���ة املكون���ات يف ن�شو����ض 

د�شتورية".
انتق���ل احلدي���ث اىل ال�شي���ف االخ���ر، عب���د 
ال�شالم برواري، ال���ذي بدوره عرف مفهوم 
احل���زب، انه "جمموعة م���ن العنا�شر الذين 
جتمعه���م عالق���ة تنظيمية معين���ة، يحملون 
اجتاه���ات مت�شابه���ة نحو ق�شي���ة او ق�شايا 

م�شرتكة، �شاعني من اجل التاأثر على �شناع 
القرار او ت�شريع قوانني مهمة بالن�شبة لهم، 

او الرغبة يف امل�شاركة بال�شلطة". 
ويرى ان من املهم التفريق بني احلزب وبني 
املجموع���ات التنظيمي���ة االأخ���رى، "اذ لي�ض 
كل م���ن يعم���ل يف ال�شيا�شة ه���و �شيا�شي او 
ي���درك ما يفع���ل فيها"، م�شرا خ���الل حديثه 
اىل اربع نق���اط ن�شتطيع من خاللها التميز: 
ا�شتمراري���ة  عل���ى  احلف���اظ  ه���ي،  "االأوىل 
والثاني���ة،  املوؤ�ش�ش���ني،  زوال  م���ع  البق���اء، 
م�شاهم���ة وق���درة احلزب يف جم���ع املطالب 
واالجتاه���ات املحلية وبلورته���ا يف برنامج 
وطني، وهذا يتطلب وج���ود تنظيم بامتداد 
الوط���ن والثالث���ة، قابلي���ة احل���زب بتجميع 
النا�ض حت���ت خيمتهم، ام���ا النقطة االأخرة 
ه���ي امل�شاركة يف العملي���ة ال�شيا�شية ومنها 

االنتخابات".

وي�شرت�ش���ل يف حديثه ان "اغل���ب االأحزاب 
الي���وم تفتق���د اىل ث���الث او اأرب���ع نق���اط من 
ه���ذه املعاي���ر"، مبين���ا ان "م���ن يتخ���ذ م���ن 
الدميقراطي���ة مب���داأ ي�ش���ر به حزب���ه فيجب 
ان يك���ون اتخ���اذ القرار والتنظي���م الداخلي 
وطبيعة العالقة ب���ني امل�شتويات التنظيمية 
ذل���ك  وخ���الف  الدميقراطي���ة،  بالطريق���ة 
فاحلزب كاذب يف اتخاذ مفهوم الدميقراطية 

كمبداأ له، اذ �شتكون جمرد غطاء له".
وم���ن جهت���ه يذك���ر جا�ش���م احللف���ي، اح���د 
امل�شاركني يف حدي���ث اجلل�شة ان "الظاهرة 
احلزبية ت�شه���د عامليا تراجع���ا يف دورها"، 
م�ش���را اىل ان "هذه االأح���زاب عندما تعجز 
عن تلبية مطالب النا����ض ورفع احتياجاتهم 
اىل �شن���اع الق���رار، فان���ه �شتظه���ر ح���ركات 

اخرى تقوم بدور املدافعة واملطالبة".
اك���ر  ه���و  الع���راق  يف  االم���ر  ان  ويعت���رب 

تعقيدا ك���ون "احلياة احلزبي���ة قد تعر�شت 
اىل الت�ش���وه يف زمن النظ���ام الدكتاتوري، 
اذ كان يوج���د ح���زب واحد ينتم���ي له جميع 
اىل  يتعر����ض  ينتم���ي  ال  وم���ن  العراقي���ني 
النبذ واملط���اردة، وبعد التغير تعمقت هذه 
الظاه���رة وحتولت اىل اأح���زاب ال ت�شتطيع 
ان تعلن ا�شماءها، لذا التجاأت اىل االن�شمام 
اىل حتالف���ات، يالحظ ذل���ك يف االنتخابات، 
الت���ي ن���ادرا ما جن���د حزبا ين���زل اىل �شاحة 

االنتخابات وحده دون حتالف".
ويوؤكد ان اغل���ب االأحزاب ال متتلك روؤية او 
هوية له���ا، اذ الروؤية الوحي���دة التي ت�شعى 
اليه���ا، هي الو�ش���ول اىل ال�شلطة واالنتفاع 
منه���ا، وال يوج���د طم���وح وطن���ي غ���ر ذلك، 
اما م���ن جانب املهام والوظائ���ف وال�شروط 
احلزبي���ة، فهي بعيدة جدا عنه���ا وال تنطبق 

عليها.
وي�شي���ف ان "اغل���ب االنتم���اءات هي )تابع 
ومتبوع(، ته���دف للو�ش���ول اىل من�شب او 
احل�ش���ول على تعيني معني، وه���ذا ما �شوه 
احلي���اة احلزبي���ة يف الع���راق"، مبين���ا ان���ه 
رغ���م وجود كل ه���ذه ال�شلبي���ات وغرها اال 
ان���ه "ال ميكن ت�ش���ور احلي���اة الدميقراطية 
بدون وجود االأح���زاب، كونها تعترب من�شة 
دميقراطي���ة اعالمية وا�شعة للتثقيف، تدافع 
وتتبن���ى ق�شاي���ا"، معت���ربا ان "اأ�شع���ب ما 
يجده طلب���ة املاج�شت���ر والدكتوراه وحتى 
الباحث���ني، عندما يكلفون بالكتابة عن حزب 
معني، اذ ال يجدون وثائق او اأنظمة داخلية 

خا�شة باحلزب".
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 عالء المفرجي

تت�شاب���ق دور الن�شر على ن�شر كتب االدب الكال�شيكي، 
ولع���ل املدى م���ن الدور الت���ي اأ�شهمت ب�ش���كل كبر يف 
ن�شر عي���ون االدب الكال�شيكي، من خالل �شل�شلة نوبل 
الت���ي �شدرت عنها الكثر من هذا النوع من املوؤلفات.. 
مل���اذا االدب الكال�شيك���ي؟، وماه���و االدب الذي ي�شنف 
عل���ى اأنه كال�شيك���ي؟، يف هذا املج���ال يخو�ض االديب 
االإيط���ايل ايتال���و كالفين���و يف كتابه )ملاذا نق���راأ االدب 
الكال�شيكي(؟، وهو �شوؤال اأخذ �شكل عنوان لعمل اأدبي 
يرتج���م الأول مرة اإىل العربية الإيتالو كالفينو، وين�شر 
بع���د وفاته، جامع���ًا نحو خم�ش���ة وثالثني مق���ااًل متت 
كتابته���ا خ���الل ال�شبعيني���ات والثمانيني���ات، وظهرت 

متفرقة يف عدة �شحف.
الكت���اب �ش���م ب���ني دفتي���ه كم���ا تق���ول زوجت���ه )اإ�ش���رت 
مق���االت  "معظ���م  الق�ش���رة:  مقدمته���ا  يف  كالفين���و( 
وكتاب���ات كالفين���و عن ُكتاب���ه و�شعرائ���ه الكال�شيكيني 

الذين اأثروا حياته يف فرتات خمتلفة".
يتح���دث كالفين���و يف هذه املق���االت باأ�شالي���ب متنوعة 
عن موؤلف���ني خمتلفني ينتمون اإىل ع�شور خمتلفة: من 
هوم���ر اإىل زينوفون، ومن اأوفي���د اإىل غاليليو، مرورًا 
ب�روبن�شون ك���روزو، وفولتر، و�شتن���دال، وفلوبر، 
وديكنز، وكون���راد، وبورخي�ض. حماواًل تقدمي بع�ض 
املقرتح���ات يف توحي���د تعري���ف للكت���ب الكال�شيكي���ة، 
التي لن تكون �شاملة ومو�شعة ولكنه يرى فيها م�شارًا 
جي���دًا ميك���ن فيه اإع���ادة اكت�ش���اف هذه الكت���ب. ويقدم 
مقالة موجزة عن اإر�شادات���ه لهذه القراءة، يلخ�ض بها 
تعريف���ه "للكتاب الكال�شيكي" يف 14 جملة، ثم مي�شي 
اأن���ه الكت���اب ال���ذي  يف تو�شيعه���ا. م�ش���رًا اأواًل: اإىل 
ي�شتهدف "وا�شعي االط���الع" مثلما ينطبق اأي�شًا على 
فئ���ة ال�شب���اب البالغني، ال���ذي ي�شر اإلي���ه اأغلب النا�ض 
بعب���ارة: "اأن���ا اأعيد ق���راءة...". ولي�ض "اأن���ا اأقراأ" ... 
فالكتاب "الكال�شيكي" هو كتاب يتعمق بداخلك لدرجة 
اأنه ي�شبح جزءًا منك، وكلما قراأته، اكت�شفته اأكر ولن 
تتع���ب وال متل منه اأب���دًا. ويف كل مرة يتحدث الكتاب 

بطريقة اأخرى.
ثاني���ًا: الكال�شيكيات هي تلك الكت���ب التي ت�شكل ثروة 
ملن قراأه���ا واأحبها. لكنها ال تقل عن ذل���ك الأولئك الذين 
وفقهم احلظ لقراءتها لال�شتمتاع بها اأواًل. ففي املدر�شة 
نق���راأ يف كثر من االأحيان من منطلق االلتزام، وبعيدًا 
ع���ن الواجب، اأكر م���ن الرغبة احلقيقي���ة يف املعرفة. 
الق���راءة لي�ش���ت دائمًا نتيج���ة اختيار ح���ر وواع، لذلك 
ميك���ن القيام بها عل���ى عجل وبال مب���االة، لكن القراءة 
الكال�شيكي���ة هي ال���راء لكل من ال���ذات واالآخرين. اإن 
الكت���ب الكال�شيكية هي التي حت���ول "متاعب احلا�شر 
اإىل خلفي���ة �شوتي���ة، وال ميك���ن اال�شتف���ادة منها دون 
تل���ك اخللفية"، "فهي التي ت�شتمر يف عملها كمو�شيقى 

خلفية، مهما ا�شتدت نوازل الدهر".
وهكذا مي�شي �شاحب "م���دن ال مرئية" يف �شروحاته 
للكال�شيكي���ات، الت���ي تكت�ش���ف جديدًا فيه���ا كلما اأعدت 
قراءته���ا، ويف الوق���ت نف�ش���ه، فاإن قراءت���ك لها جتعلك 
ت�شع���ر باأنك قد قراأتها من قب���ل، فالكتاب الكال�شيكي ال 

ين�شب حمتواه.
يقول كالفين���و: "ينطبق هذا على كل من الكال�شيكيات 
القدمي���ة واحلديث���ة، واإذا ق���راأُت االأودي�ش���ة لهوم���ر، 
فل���ن اأن�شى غاية جمي���ع مغام���رات يولي�شي�ض على مر 
الق���رون". ومن ثم ف���اإن قراءت���ه للكال�شيكيات يف هذا 
الكت���اب متنحن���ا الف�ش���ول يف اأن نقتف���ي اأث���ر كتاباته 
فيما تناوله منها، حيث ي�شبغ عليها روحًا معا�شرة... 
فف���ي حديث ع���ن كت���اب غاليل���و )الك���ون كت���اب( يرى 
كالفين���و "تاأكي���ده على وج���ود اأبجدية ممي���زة تخ�ض 
هذا الكت���اب"، و"�شخ�شيات تكتبه". وملزيد من الدقة، 
ميك���ن اأن نقول: "الراب���ط املجازي احلقيق���ي ال يكمن 

بني الكون والكتاب، بل بني الكون واالأبجدية".
ويذك���ر كالفين���و يف كتاب���ه ال�شبب ال���ذي جعله يع�شق 
كتابات بورخي�ض: "الحظ���ت يف كتاباته وجود االأدب 
باعتباره عامل���ًا ُي�شيده ويحميه املثق���ف، وهذه الفكرة 
تخال���ف تيار ع���امل االأدب الرئي�ض يف ه���ذا القرن الذي 
ي�ش���ر يف اجتاه معاك����ض". بينما يك���ون �شبب �شغفه 
ال�شيا�ش���ي، ومناه�شت���ه  اأدب���ه وتوجه���ه  بهمنغ���واي 
ال�شديدة للفا�شية، بداًل من معار�شتها بثقافة بحتة، اإنه 
"رمز معاداة الفا�شية عامليًا". مثلما كان يرى يف كتاب 
با�شرتن���اك )دكتور جيفاك���و( االأكر متثي���اًل )لالحتاد 

ال�شوفياتي(.

�سوؤال كالفينو عن 
الكتب الكال�سيكية

من�ضات ال�ضو�ضيال ميديا.. الجدوى والفاعلية والتاأثير

هل تحمل الأحزاب الحاكمة هوية الحزب الحقيقية؟

للواقع ان��ع��ك��ا���س��ا  اأ���س��ب��ح��ت  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  م��ن�����س��ات  ال��خ��ف��اج��ي:  ع��م��اد   

ع���ال���م���ي���ًا ت�����ت�����راج�����ع  ال����ح����زب����ي����ة  ال�����ظ�����اه�����رة  ال����ح����ل����ف����ي:  ج����ا�����س����م   

ح����دي����ن ذو  �������س������الح  م�����ي�����دي�����ا  ال���������س����و�����س����ي����ال  اأن���������������ور:  زي���������ن   

داخله��ا ف��ي  محا�س�ساتي��ة  اأح��زاب  ه��ي  ال�سلط��ة  اأح��زاب  ال�سابن��در:  غال��ب   
 عبدال�س��الم ب��راوري: اغل��ب الأح��زاب العراقي��ة تدع��ي المنه��ج الديمقراط��ي



http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

 اأربيل/ المدى

عزا مندوبون وم�ساركون في معر�ش 
اربيل للكتاب ا�سباب �سعف القدرة 

ال�سرائية للكتب الى تحديات عديدة، 
ولكنهم ا�سادوا بدور )المدى( لروعة 

التنظيم الذي جعل من القبال ممتازا 
ح�سب قولهم، بينما اعطى العديد منهم 
الحلول لمعرقالت نجاح معار�ش الكتب 
ب�سكل عام من خالل خبراتهم الوا�سعة 

في هذا الجانب.

م�ساركة اأولى
عبدالرحم���ن القي�ش���ي، م�ش���وؤول جن���اح الن���ور 
يف  ل���ه  اوىل  م�شارك���ة  يف  االردن  م���ن  املب���ني 
معر����ض اربي���ل للكت���اب، اأ�ش���ار اإىل "التنظي���م 
الرائ���ع واالإقبال اجليد، ولك���ن القدرة ال�شرائية 

�شعيفة".
وا�ش���اف ان "ابرز التحديات الت���ي تواجه دور 
الن�ش���ر ه���ي ف���رق ا�شع���ار العمالت مم���ا ي�شبب 

ارتفاع اأ�شعار الكتب على القارئ".
اأح���دث اإ�ش���دارات دار النور املب���ني هي )عا�شق 
الكت���ب، احمد خري بك، ك�ش���ف املعنى، الكافية 
يف �شرح ال�شافية، اإي�شاح االي�شاح يف البالغة، 
ال���كايف يف املعتم���د، املعلق���ات ال�شب���ع، ر�شائ���ل 

االإمام النجار(.

ا�ستغناء
�شعي���د عبد ال���رزاق، مدير مبيع���ات دار النه�شة 
العربي���ة من م�ش���ر يف امل�شاركة اخلام�شة له يف 
معر����ض اربيل للكت���اب، حيث ا�ش���اد "بالتنظيم 
الرائع، واالإقبال الكبر، ولكن القدرة ال�شرائية 

�شعيفة".
ي�شر عبد ال���رزاق اىل ان "ابرز التحديات التي 
تواج���ه دور الن�ش���ر ه���ي االإقب���ال عل���ى الكت���اب 
االإلكرتوين، واال�شتغناء عل���ى الكتاب الورقي، 

وانه من ال�شعب التغلب عليها". 
اأح���دث اإ�ش���دارات دار النه�ش���ة العربي���ة لع���ام 
للتطبيق���ات  القان���وين  )التنظي���م  ه���ي   ٢٠٢٣
الذكية، جرمية االبتزاز االإلكرتوين، امل�شوؤولية 
املدنية عن ا�شرار الروبوت، �شوابط ا�شتخدام 
االح���كام  الن���اري،  لل�ش���الح  ال�شرط���ة  رج���ال 
املو�شوعي���ة يف جرمي���ة ال�شرق���ة ال�شيرباني���ة، 

التغرات املناخية والتنمية امل�شتدامة يف �شوء 
القانون ال���دويل، الوجيز يف احلماية اجلنائية 

من جرائم تقنية املعلومات(.

اأ�سباب اقت�سادية
احم���د لطيف، مدي���ر مكتبة القان���ون املقارن يف 
م�شارك���ة اوىل له مبعر�ض اربي���ل للكتاب، ا�شاد 
ب�"التنظي���م املمتاز للمعر����ض، واالإقبال الكبر، 
لك���ن الت�شوي���ق �شعيف ج���دًا، ويع���ود الأ�شباب 
اقت�شادي���ة، وان اب���رز التحدي���ات الت���ي تواجه 

دور الن�شر هي الكتب االلكرتونية".
اأح���دث اإ�ش���دارات دار مكتب���ة القان���ون املق���ارن 
لع���ام ٢٠٢٣ ه���ي )جرمي���ة التهري���ب الكمرك���ي 
النظ���ام  مكافحته���ا،  يف  احلديث���ة  والو�شائ���ل 
القان���وين للتعليم العايل يف العراق، املو�شوعة 

الت�شريعية الرتبوية، مبادئ قانونية م�شتوحاة 
م���ن ق���رارات جمل�ض الدول���ة، �شرح قان���ون بيع 
اأم���وال الدول���ة، التنم���ر االإلك���رتوين  واإيج���ار 
الدع���وى  يف  العملي���ة  االإج���راءات  املدر�ش���ي، 

املدنية(.
ام���ا غ�شان ح�ش���ني، م�ش���وؤول جن���اح دار غيداء 
م���ن االردن، فق���د �ش���ارك لطي���ف راأي���ه با�شادته 

باملعر�ض وتنظيمه املمتاز.
اأح���دث اإ�ش���دارات دار غي���داء لع���ام ٢٠٢٣ هي 
الفل�شف���ي،  التجدي���د  )العق���ل واللغ���ة و�شي���اع 
اجلواهري �شاعر الوطن والفقراء، اال�شت�شراق 
اجلدي���د، ادب احم���د �شوقي و�شكي���ب ار�شالن، 
العالق���ات  االقت�ش���ادي والع�شك���ري يف  البع���د 

االردنية – االمريكية(.

قر�سنة المعرفة
رامي خليف���ة، مدير دار �شرك���ة احلديثة للكتاب 
يف م�شارك���ة دائم���ة مبعر����ض اربي���ل للكت���اب، 
اك���د ان "االإقب���ال كب���ر، ولك���ن غي���اب ال�شراء، 
واالهتم���ام باللغ���ة الكردية اكر م���ن العربية"، 
قب���ل موؤ�ش�ش���ة  م���ن  وا�ش���اد بالتنظي���م املمت���از 

)املدى(. 
كما ا�شاف خليفة ان "ابرز التحديات هو ارتفاع 
اإيج���ار االجنحة يف معار����ض الكتب، و�شرورة 
االقت�شادي���ة،  االأزم���ة  م���ع  تزامن���ا  تخفي�شه���ا 

باالإ�شافة اإىل قر�شنة الكتب والتزوير".
اأح���دث اإ�ش���دارات دار احلديث���ة للكت���اب لع���ام 
ال���ذكاء  بوا�شط���ة  )التقا�ش���ي  ه���ي   ٢٠٢٣
اال�شطناع���ي، الواقعي���ة يف القان���ون، قا�ش���ي 
التحقي���ق، التحقيق اجلزائ���ي اللبناين، ا�شباب 

النق�ض امام حمكمة التمييز الع�شكرية، مفاعيل 
االأحكام اجلزائي���ة االأجنبية، ا�شتخ���دام مواقع 

التوا�شل االجتماعي بني االباحة والتجرمي(.
ايل���ي �شف���ر، م�ش���وؤول دار ها�شي���ت انط���وان 
م���ن لبن���ان يف م�شارك���ة دائمة مبعر����ض اربيل 
للكت���اب، اك���د ان "تنظي���م املعر����ض ال ميك���ن ان 
كب���ر  االإقب���ال  وان  روعت���ه،  ب�شب���ب  يو�ش���ف 
لك���ن الق���درة ال�شرائي���ة للق���ارئ تراجع���ت ع���ن 
ال�شابق". واأ�شاف ان "اال�شباب تعود للظروف 
والتغ���ر  كورون���ا،  وتداعي���ات  االقت�شادي���ة، 
االقت�شادي يف العامل، وبالتايل اثر على ارتفاع 

اأ�شعار الكتب".
واو�ش���ح ان���ه بالرغم م���ن الغ���الء املعي�شي فهو 
يود امل�شاركة مبعار�ض الكت���ب م�شتقباًل، ف�شال 
ع���ن ارتفاع تكاليف الطباعة بهدف ن�شر الثقافة، 

ويوؤكد انه �شي�شاه���م يف اإجناحها بالتعاون مع 
ادارة املعار����ض، وعم���ل تخفي����ض عل���ى الكتب 

بقدر امل�شتطاع".
اأح���دث اإ�ش���دارات دار ها�شي���ت انط���وان لع���ام 
٢٠٢٣ هي )اإ�شدارات احالم م�شتغامني، ترتر 
ل�"الكاتب ن���زار عبدال�شتار"، اتيال اخر الع�شاق 
للكات���ب �شردار عبدالل���ه، حياة الكات���ب ال�شرية 
للكات���ب غي���وم مي�ش���و، تدم���ر الع���امل العرب���ي 
للكات���ب �شام���ي كليب، وج���وه م�ش���ر احلديثة، 
ا�شماعي���ل با�شا خديوي، خي���ط البندول، حائط 

خام�ض(.
حكم���ت قب���اين، مدي���ر الت�شوي���ق يف دار �شعاع 
م���ن �شوري���ا يف م�شاركة دائم���ة مبعر�ض اربيل 
للكت���اب، ا�ش���اد بالتنظي���م واخلدم���ات املقدم���ة 
للمعر����ض، وان االإقب���ال جي���د، ولك���ن ال�ش���راء 

�شعيف رغم التخفي�ض لن�شبة ٥٠٪. 
وتاب���ع "ان اه���م التحدي���ات الت���ي تواج���ه دور 
الن�شر، هي �شعف الت�شوي���ق، وقر�شنة الكتب، 
وارتف���اع تكاليف امل�شارك���ة يف املعار�ض، وعدم 
وج���ود �شبكة توزيع قوي���ة للنا�شرين يف جميع 
البل���دان، وان النا�شر يج���ب اأن يركز على انتاج 
الكت���اب باإتق���ان واحرتافي���ة، وان يك���ون هناك 
�ش���ركات توزيع قادرة على رفع القدرة ال�شرائية 

للكتب".
 ٢٠٢٣ لع���ام  �شع���اع  دار  اإ�ش���دارات  اأح���دث 
ه���ي )تعلم واح���رتف، دلي���ل الربجم���ة مبهارة، 
االم���ن ال�شيرباين، م�شاريع متقدم���ة با�شتعمال 
احل�شا�ش���ات، ت�شمي���م النظ���م الكهرو�شوئي���ة، 
حما�شب���ة ال�شرف االجنبي يف الفكر اال�شالمي، 

اخرتاعات و اكت�شافات للمهند�ض ال�شغر(.

�سوق الورق والطباعة
احم���د احللب���ي، مدير املعار����ض اخلارجية لدار 
احلافظ من �شوري���ا يف م�شاركة دائمة مبعر�ض 
اربي���ل للكتاب، ا�شاد ب�"التنظي���م الرائع من قبل 
موؤ�ش�شة امل���دى، وان احل�شور يف بداية افتتاح 
لكن���ه �شع���ف يف االأي���ام  املعر����ض كان جي���دا، 
االخ���رى، وان الق���درة ال�شرائي���ة كان���ت بن�شبة 

جيدة". 
وا�ش���ار اإىل ان "الظ���روف االقت�شادية اأ�شبحت 
حتدي���ا كب���را يواج���ه دور الن�ش���ر، وان ارتفاع 
�شعر ال���ورق والطباع���ة ادى اإىل ارتفاع اأ�شعار 
الكت���ب". واو�ش���ح ان���ه "يجب ان يك���ون هناك 
ت�شوي���ق ودعاية جيدة للمعر����ض لغر�ض زيادة 

املبيعات". 
اأحدث اإ�ش���دارات دار احلافظ لع���ام ٢٠٢٣ هي 
)�شل�شل���ة فكر مع���ي، حلق بخيالك لتك���ون عاملًا، 
عجائب اخلدع الب�شرية، دنيا الفيزياء، ا�شرتي 

احلبيبة، �شلوكي خارج البيت(.
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نا�ضرون في معر�ض اأربيل للكتاب يتحدثون عن اأبرز اإ�ضداراتهم لعام ٢٠٢٣

 اأربيل/ المدى

اأقام معر�ش اأربيل الدولي للكتاب �سمن 
فعالياته في اليوم الثالث )٩ اآذار ٢٠٢٣( 
وبتنظيم موؤ�س�سة المدى، ندوة حوارية 
مع الكاديمي والروائي التون�سي �سكري 
مبخوت بعنوان "اأثر الفكر الديني في 
الرواية العربية" والعالقة بينهما، و 

بح�سور عدد من الكاديميين والقراء.

�شك���ري  والروائ���ي  االدب���ي  الناق���د  وو�ش���ف 
مبخ���وت العالق���ة ب���ني الدي���ن والرواي���ة ب���اأن 
اأ�شل���ه رواي���ة"  "كالهم���ا روايت���ان الن الدي���ن 
واكم���ل: "لكن بينهم���ا تنافر وه���ذا التنافر قائم 
عل���ى اأن الرواي���ة تق���وم على الت�ش���اوؤل يف حني 
اأن الفك���ر الديني يبحث ع���ن االإجابات، فمن هنا 
نح���ن اأمام روايت���ني، رواي���ة تت�ش���اءل واأُخرى 

تبحث عن اليقني".

واأكد مبخوت: "لي����ض للفكر الديني اأي دور يف 
تاأخ���ر الرواي���ة واإن وجد فهو يع���ود اإىل الب�شر 
الذين �شنع���وا االأدب" م�شيفًا "ب���ل اأن القدرات 
ال�شردي���ة والروائي���ة للُكت���اب هي الت���ي ت�شنع 

�شيئا مفارقًا للدين وخمالفا له" .
وق���ال مبخ���وت: "نح���ن ام���ام قطب���ني كبرين: 
الدي���ن والف���ن الروائ���ي وكل ه���ذا �شم���ن اطار 
او�ش���ع وه���و الثقاف���ة فكي���ف تتعام���ل مكونات 

ثقاف���ة م���ا وتتفاع���ل فيم���ا بينه���ا وتنت���ج �شيئا؟ 
ه���ذه امور غر حم�شورة مث���ل الدماغ الب�شري 
فكي���ف تتخاطب النيورون���ات يف ادمغتنا مثاًل؟ 
اإذن لي����ض املطل���وب ان ت�شتغ���ل الرواي���ة عل���ى 

الن����ض الدين���ي ولك���ن املطلوب م���ن الرواية ان 
تعال���ج ا�شئلة ع�شرها، ا�شئل���ة الب�شر متزقاتهم، 
اوجعاهم،خيباته���م، افراحهم..ال���خ.. وهذا هو 
�شب���ب ع���دم ا�شتف���ادة الروائي���ني والُكت���اب من 
الن�شو����ض  املتوف���رة يف  الق�ش�شي���ة  الُبني���ات 

الدينية".
وتاب���ع مبخ���وت "�شتظ���ل للدي���ن مكان���ة ولك���ن 
بق���راءة اأُخ���رى غ���ر الق���راءة ال�شائ���دة الي���وم 
وه���ذا ينبني عل���ى خروجنا من الدائ���رة املغلقة 
دائ���رة اال�شتب���داد ال�شرق���ي والفك���ري والديني 
املتك���رر واملتعاد، ودخولن���ا اإىل مرحلة احلداثة 
تفج���ر  ه���ي  معانيه���ا  اب�ش���ط  يف  واحلداث���ة 
لالبني���ة واغ���راق االن�ش���ان يف اال�شئل���ة ولي�ض 
يف اليقيني���ات من هن���ا اإذن ما الذي ينا�شب هذه 
املرحل���ة الت���ي تعي�شه���ا الب�شرية مرحل���ة مابعد 
الفك���ر الدين���ي؟ هي مرحل���ة اال�شئل���ة والرواية 
اأَقدر على التفاعل مع االأ�شئلة، متابعًا: فالرواية 
ا�شبح���ت متثل خط���را على الفك���ر الديني لي�ض 
خط���رًا على الدين بل على الفك���ر الديني ال�شائد 
النه���ا تطرح اال�شئلة التي ال ي�شتطيعون طرحها 

او االجابة عليها".
وم���ن منظوره يرى �شك���ري اأن املثقف احلقيقي 
اال�شتقاللي���ة  جان���ب  اأ�شا�شي���ان،  جانب���ان  في���ه 
الفكري���ة حت���ى ل���و كان منتمي���ا اإىل ع�ش���رة اأو 
قبيلة يحتاج اإىل اأن يكون م�شتقال حتى ميار�ض 
وظيفت���ه كمثق���ف، وثاني���ًا الوظيف���ة النقدية فال 

يك���ون جال�ش���ًا ويخت���ار �شاأنق���د ه���ذا وذاك، بل 
كلما وج���د �شيئ���ا مناق�ش���ا للكرام���ة االن�شانية، 
للحرية للمواطنة، للمفاهيم التي حتقق لنا فعال 
انتماءن���ا واإن�شانيتن���ا عنده���ا ينبغ���ي اأن يتكلم 

مهما كان موقعه من الن�شيج االجتماعي.
ووا�شل مبخوت حديثه حول فكرة التمييز بني 
ال���راوي واملوؤلف وهل جتوز هذه مثل املمار�شة 
الروائي���ة النقدي���ة، "ان���ا ا�شن���ع رواًة ولكن يف 
احلقيقة اأُ�شرب كالمي يف كالمهم واحيانا ا�شعر 
اأنني،  انا من يكتب ويتكلم ولي�ض الراوي، هناك 
عند الكتابة اأحياز ولي�ض حيزا واحدا لاللتبا�ض 
مت���ى نطلق احلرية لل���راوي ومت���ى نكون نحن 
ح���ني نكت���ب؟ يف النق���د االدب���ي �شرف����ض ه���ذا 
الكالم، وتظهر هذه احلالة وا�شحة عند التعليق 

فيتداخل �شوت الراوي مع �شوت الكاتب".
واأ�ش���اف: "االن الكاتب لي����ض جمرد من يالعب 
العرائ����ض، واإمن���ا ه���و روؤي���ة، اختي���ار، وعي، 
موقف ايديولوجي وهذا املوقف االيديولوجي 
ه���و الذي يجع���ل �شخ�شا ما ينتق���ل اىل الرواية 

وال يذهب ليتعلم كيف ي�شبح داعية". 
واختتم مبخوت حديثه باأن "االأ�شا�ض يف االدب 
هي لعب���ة املحاورة الت���ي تتي���ح اأن نتاحور عن 
بع���د، اأن يتحاور الكات���ب مع جمتمعه فيعرب عن 
ذل���ك ن�ش���ًا واأن يتح���اور القارئ ع���رب الن�ض مع 
الكاتب ليكت�شف �شورت���ه كقارئ فالكتابة تردك 

اإىل ذاتك لكي تكت�شفها".

اأثر الفكر الديني في الرواية العربية
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ال�����رع�����اة

 عبا�ش لطيف

ي�ش���كل الكت���اب ايقون���ة او م�شاحة مث���رة ومذهل���ة للكاتب 
ال���ذي ع�ش���ق الكت���اب وا�شبح ج���زءا منه يبح���ث عنه يف كل 
ماك���ن ويحمله معه دوما ومن يقع او ين�شاق مع هذه النزعة 
املعرفي���ة وال�شايكولوجي���ة يتح���ول اىل حال���ة م���ن االدمان 
والتعم���ق واعتق���د ان ع�ش���ق الكت���اب ال يخل���و م���ن حالة قد 
تقرتب م���ن اعرا�ض الهو�ض او املر����ض لكنه املر�ض الوحيد 
الذي ينتج ال�شح���ة العقلية ويكون مرتك���زا بجعل االن�شان 
يف حال���ة من الزه���و والكينونة العميقة، الن���ه بب�شاطة يجد 
االجاب���ة عل���ى كل ما يخط���ر يف الذهن م���ن ا�شئل���ة الوجود 
واحلي���اة والواق���ع والتاري���خ واجلم���ال، ويج���د االن�ش���ان 
يف خ�ش���م عملي���ة الق���راءة ان���ه ا�شب���ح يف مرحل���ة الوع���ي 
واال�شتن���ارة والتحليق ومع الزمن وك���رة معا�شرة الكتاب 
تق���وده ال�ش���رورة املعرفي���ة اىل كائ���ن ا�شتثنائ���ي يعي����ض 
احلياة مرتني.. االوىل كما يعي�شها االخرون والثانية يكتب 

عنها مبا ال ي�شتطيع االخرون.
واعتق���د ان الكتاب يجعل االن�شان ي�ش���ل اىل نوع من املتعة 
او اال�شراق بلغة املت�شوفة النه �شيجد نف�شه وقد قب�ض على 
)املعنى( الذي يفتق���ده غره.. الولع بالكتب يبداأ مبكرا مثل 
اي���ة لعنة جميلة ومنتجة وان���ا �شخ�شيا وقعت يف ا�شر هذه 
النزع���ة وب���داأت عالقتي االزلية فق���راأت اوال رواي���ة الكاتب 
اال�شب���اين �شرفانت����ض )دون كي�شوت( ث���م انطلقت اىل عامل 
جنيب حمفوظ بعد ان �شحرتني رواية )زقاق املدق( فقررت 

قراءة كل اعماله تقريبا.
ث���م اكت�شفت د�شتوف�شك���ي ويلزاك وحنا مين���ا وعبد الرحمن 
مني���ف وغائب طعمة فرمان وفوؤاد التك���ريل اىل جانب كتاب 
امل�ش���رح �شك�شب���ر واونيل اوج���ني واب�ش���ن وت�شيكوف يف 
الرواي���ة �شتيفان زفايج واميل زوال و�شحرتني رواية )ذهب 
مع الريح( ملارغريت ميت�شل وعدت اليها اكر من مرة.. ومع 
تط���ور الوع���ي وتراكم الت���وق املعريف اجته���ت اىل الف�شلفة 
والنق���د وق���راءة كت���ب التاري���خ وال���رتاث العرب���ي وال�شعر 
العرب���ي وال�شع���ر املرتجم مث���ل كافايف و�شان ج���ون بر�ض 

ولوركا.. بو�شكني.
وجاءت مرحل���ة الق���راءة املو�شوعية لالط���الع وه�شم الفكر 
ال�شيا�شي وقراءة الفل�شفة املارك�شية والوجودية والظاهرية 

والبنيوية بحكم حاجتي اىل هذه املعطيات يف كتابة النقد.
والين اح���اول ق���راءة التاري���خ �شردي���ا اجته���ت اىل التعمق 
ب���ه وكانت روايت���ي )�شارع الزعي���م( ورماد املمال���ك و�شرف 
االح���زاب ه���ي ا�شتثم���ار املعط���ى التاريخ���ي لي����ض ب�شيغ���ة 
االر�شف���ة ب���ل ال�شياغ���ة التاأويلي���ة اي التاري���خ يف الرواي���ة 

ولي�ض الرواية التاريخية.
ورغ���م التطور التقن���ي وثورة االت�ش���االت واملرحلة الرقمية 
لكني ال اجد غر الكتاب م�شبعا للمعرفة وملجاأ للبحث عن كل 
�شيء.. انه ال�شفرة ال�شرية واملعرفة التي ال تزول هناك حالة 
طق�شي���ة �شايكولوجي���ة مع الكت���اب كاأنك حتت�ش���ن مع�شوقة 

متوهجة.. ع�شق ال يعرف امللل.. 

اأنا والكتاب

 اأربيل / المدى

زارت الطالب���ات االأوائل يف ثانوي���ة "قو�شتبه"، معر�ض 
اأربي���ل ال���دويل للكت���اب، جتول���ن برفق���ة اأ�شاتذته���ن يف 
اأجنح���ة املعر����ض، وا�شرتين عددا من الكت���ب والق�ش�ض 

امل�شّورة.
وقال���ت مدّر�ش���ة االأحي���اء، يف ثانوي���ة "قو�شتب���ه"، "رنا 
طالب" اإن "هذه الزيارة ه���ي مفاجاأة من اإدارة الثانوية، 
للطالبات املتفوق���ات يف الف�شل الدرا�شي الن�شفي، اأردنا 
تكرميه���ن، فقررنا التح�ش���ر لرحلة علمي���ة، وجدنا اأنها 

اأجمل هدية لهن".
واأكمل���ت "طالب": "جمعنا 16 طالبة متفوقة، من ثانوية 
قو�شتب���ه، جئنا بهن يف ه���ذه الرحلة العلمية، جتولن يف 
اأق�ش���ام املعر����ض، وا�شرتي���ن العدي���د من الكت���ب، خا�شة 
املتعلق���ة بنظافة البيئ���ة والرتبية، اإ�شاف���ة اإىل الق�ش�ض 

اخليالية".
وعن اأهمية زيارة الطالبات ملعر�ض اأربيل الدويل للكتاب، 
قالت "طالب": "الزيارة بالغة االأهمية، الأننا ن�شجع دائمًا 
الطالب���ات عل���ى القراءة واالط���الع، وع���دم االعتماد على 
كتب املنهج، بل ق���راءة الكتب العلمية واخليالية لتو�شيع 

مداركهم، واكت�شاب معلومات عامة عن احلياة".
وع���ن اأهمي���ة معر����ض الكت���اب، قال���ت "طال���ب": "ه���ذه 

النوعي���ة من املعار����ض، مهمة خا�شة للطلب���ة والتالميذ، 
الأنه���ا ت�شم دور ن�ش���ر متنوعة، بلغ���ات خمتلفة، من دول 
متع���ددة، والب���د للطال���ب م���ن اأن يبقى عل���ى توا�شل مع 
الكت���اب والعل���م واملعرفة، اإنها فر�شة ل���كل طالب وطالبة 
لي�ش���رتوا الكت���ب، ويتعّرف���وا عل���ى دور الن�ش���ر العربية 

والكردية".
اأي�ش���ًا ثانوية "ج���وار جرا" للبن���ات، فاج���اأت الطالبات 
املتفوق���ات، برحل���ة علمي���ة اإىل معر����ض اأربي���ل الدويل 
للكت���اب، تق���ول مدّر�ش���ة احلا�ش���وب، "ميام���ة فا�ش���ل": 
38 طالبة متفوق���ة، ليتعرفن عل���ى االإ�شدارات  "جمعن���ا 

اجلديدة، ودور الن�شر يف الوطن العربي".
وع���ن اأهمية املعر����ض: اأو�شحت "فا�ش���ل" اأنه "معر�ض 
دويل، ي�شت�شي���ف دور ن�ش���ر م���ن خمتلف بل���دان الوطن 
العرب���ي، تعر�ض كتبا وق�ش�ش���ا باإ�ش���دارات حديثة، ما 
ي�ش���كل فر�ش���ة له���ن، للتعّرف عل���ى الكّت���اب والنا�شرين، 

مبختلف اآرائهم ومعتقداتهم، واأفكارهم املختلفة".
وت���رى "فا�ش���ل" اأن "توج���ه الطالب���ات ي���زداد للقراءة، 
يبحث���ن ع���ن الكت���ب التاريخي���ة والفل�شفي���ة والفكري���ة، 
ولي����ض فق���ط الرواي���ات"، تق���ول:  "اأي�ش���ًا اأق���دم له���ن 
الن�شيح���ة، اأ�شجعهن على قراءة الكت���ب القانونية، التي 
يتعرف���ون م���ن خالله���ا على حقوقه���ن كفتي���ات و�شيدات 

واأّمهات يف امل�شتقبل".

مدار�ض اأربيل تنظم لطلبتها زيارات لمعر�ض اأربيل 
الدولي للكتاب: ن�ضجع طلبتنا على القراءة

 اأربيل / المدى

اقام���ت موؤ�ش�ش���ة امل���دى لالإع���الم والثقاف���ة والفن���ون 
معر����ض  يف  الدي���ن  �ش���الح  جامع���ة  م���ع  بالتع���اون 
اأربي���ل ال���دويل للكتاب ن���دوة حت���ت عن���وان "الروؤية 
امل�شتقبلية جلامع���ة �شالح الدي���ن" مب�شاركة الدكتور 
كام���ران يون����ض حمم���د ام���ني رئي����ض جامع���ة �شالح 
الدي���ن والدكتور م�شطفى �شاب���ر العطار نائب رئي�ض 

اجلامعة.
 وقدم الدكتور كامران يون�ض حممد امني رئي�ض جامعة 
�ش���الح الدي���ن يف حديثه �شك���ره ملوؤ�ش�شة م���دى لالإعالم 
والثقافة والفنون ال�شراك اجلامعة يف الندوات الثقافية 
التي تقام على ار�ض معر�ض اأربيل الدويل وقال "افتخر 
بت���ويل من�شب رئي����ض جامعة �شالح من���ذ اكر من عام 
واتقدم بجزيل ال�شكر لرئي�ض احلكومة ورئا�شة االإقليم. 
ت�شل���م هذه الوظيفة م�شوؤولية بالطبع الن جامعة �شالح 
الدي���ن الت���ي تاأ�ش�ش���ت ع���ام 1968 مبدين���ة ال�شليمانية 
والت���ي مت نقله���ا اىل اأربيل من قبل النظ���ام ال�شابق عام 

1981 ه���ي مبثابة اجلامعة االم. منذ تويل هذا املن�شب 
قم���ت بتفقد كافة الكليات واملديريات الجل الوقوف على 
اأو�شاعها واحتياجاته���ا من خمتربات وقاعات الدرا�شة 
وكاف���ة اق�شامها.  ومن���ذ تويل هذا املن�ش���ب يوجد معي 

فريق �شاب متطوع يعملون بدون اأي كلل وال ملل".
 م���ن جهته تطرق الدكتور م�شطف���ى �شابر العطار نائب 
رئي�ض اجلامعة اىل مو�شوع م�شروع التعليم العايل يف 
اإقليم كرد�شتان ال���ذي اأعلن من قبل وزير التعليم العايل 
وقال "م�شروع التعليم العايل احد ميزات وزارة التعليم 
الع���ايل الن االأمر الذي مييزنا ع���ن القطاعات للوزارات 
ه���و  ا�شتم���رار الدرا�ش���ة ومعظ���م الط���الب لديه���م رغبة 
يف اكم���ال الدرا�شة العلي���ا. هذه الفر�ش���ة التي  منحنتا 
من قب���ل ال���وزارة واجلامع���ة �شنعلن عن ع���دد كبر من 
الكرا�ش���ي لكنني ال ا�شتطيع االإعالن ع���ن عددها النها مل 
تثب���ت بعد. لدين���ا 16 كلي���ة احداها كلي���ة البيطرة التي 
ا�شتحدث���ت موؤخرا لذا ال ت�شمله���ا الدرا�شات العليا لدينا 
ح���وايل 83 ق�شما نحو 78 منها فتح���ت اأبوابها للتعليم 

العايل".

وع���ن �شوؤال يتعلق بن�شاط���ات اجلامعة الجل تاأ�شي�ض 
البني���ة التحية لها اأ�شار الدكتور  كامران يون�ض حممد 
ام���ني رئي�ض جامع���ة �شالح الدي���ن اىل ان احلرب �شد 
منظم���ة داع����ض االإرهابي���ة ت�شبب���ت بتوق���ف ع���دد من 
امل�شاريع وقال "كم���ا تعلمون فانه مت تخ�شي�ض قطعة 
ار����ض مب�شاح���ة ال���ف و30 دومن على طري���ق كركوك 
ومت انهاء خطة بنائها منذ عام 2015 لكن احلرب �شد 
داع����ض ت�شببت بتاأخ���ر هذا امل�ش���روع. جامعة �شالح 
الدين تفتخ���ر اكر بكوادره���ا التدري�شي���ة وموظفيها 
اكر م���ن جمالية بنائها فعلى �شبيل املثال هناك 2 الف 
و 500 مدر����ض م���ن اأ�شح���اب ال�شه���ادات العليا الذين 
يلق���ون املحا�شرات فيها من كاف���ة االخت�شا�شات. منذ 
بداية ت���ويل املن�ش���ب كان ل���دى املدر�شي���ني والطالب 
واملوظفني رغب���ة بان�شاء حرم جامعي والتقيت مرتني 
م���ع رئي����ض احلكوم���ة وتطرقن���ا اىل املو�ش���وع وبكل 
�ش���رور وافق على هذا الطلب و�شيت���م باذن الله و�شع 
حج���ر االأ�شا�ض للحرم اجلامع���ي جلامعة �شالح الدين 

خالل هذا العام".

رئا�ضة جامعة �ضلح الدين تتحدث عن الروؤية 
الم�ضتقبلية للجامعة
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