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الجهةالجل�سة

بالتعاون مع وزارة الثقافة في الإقليمغريب اأحمدمه ريوان هه له بجه يىالترجمة من اللغة الكوردية اإلى اللغات الأخرى وعوائقها2:00

زلزل �سهر �سباط- احتمالية حدوث الزلزل في اأربيل 3:00
و�سدتها واآثارها المدمرة

 م.م �سوران ح�سن عارف
م.م عبداهلل طلعت عثمان

اأ.د.علي محمود 
بالتعاون مع وزارة جامعة �سالح الدين�سوردا�سي

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

اأ. اأنور قرداغي
بالتعاون مع وزارة الثقافة في الإقليماأ. اآزاد دارتا�ش

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 
بالتعاون مع جامعة �سالح الدينم�سطفى

حفل الختام6:00
فاتن اأحمد

ريا�ش عثمان
بالتعاون مع معهد غوته

برعاية �سيادة الرئي�ش م�سعود بارزاني 

منهاج المعر�ش 

ت�صوير: محمود روؤوف

ت�صوير: محمود روؤوف

ت�صوير: محمود روؤوف

معر�ض �أربيل للكتاب في يومه �لعا�شر: فعاليات متنوعة و�إقبال كبير
 اأربيل/ المدى

�سه���د معر����ض اربيل للكت���اب يف يومه العا�س���ر ح�سورا 
كبريا للعائالت الكردية من داخل اقليم كرد�ستان، واي�سا 
اقبال العوائل العراقية م���ن بقية املحافظات املختلفة من 

العراق.
واأقيم���ت يف الي���وم العا�س���ر م���ن املعر����ض العدي���د م���ن 
الفعالي���ات واالن�سطة املتنوعة ح�سلت يف اماكن متعددة 

داخل املعر�ض وباحته اخلارجية.
وبداأ ه���ذا اليوم بفعاليته االوىل والت���ي كانت عبارة عن 
ق���راءات �سعرية كردي���ة، بالتعاون م���ع وزارة الثقافة يف 
االإقلي���م ومب�سارك���ة كل م���ن ال�سع���راء )اأ.�سمك���و حممد، 
اأ.�سرك���وت ر�سول، اأ.ليلى بدرخان، اأ.هيام عبد الرحمن( 

اذ كانت ادارة هذه الفعالية من قبل اآزاد درتا�ض. 
ام���ا الفعالية الثانية  فقد اقيمت بندوة عنوانها »ا�ستذكار 
الفن���ان جعف���ر ح�س���ن«، وقد �س���ارك فيها كل م���ن )اأ.رانيا 
جعفر ح�سن، ا.بره���ان اجلزائري، ا.ح�سن �ساكر عزيز(، 

وادارها ح�سني ر�سيد.  
الفعالي���ة الثالث���ة اي�سا قد بداأت بعن���وان »�سروح ثقافية 
تبح���ث عن منق���ذ«، و�سارك فيه���ا ممثل عن امل���دى، حيث 

ادارتها الدكتورة �سذى العاملي.
بينم���ا الفعالي���ة الرابع���ة  فق���د عق���دت م���ن خ���الل ن���دوة 
عنوانها »خفايا الق���راءة ودور االأندية الثقافية يف الدعم 

والتنمية«، و�سارك فيها )د.ب�سام مرعي، اأ.اأحالم بناوي( 
وبادارة هيفي املال.

تبعته���ا الفعالي���ة اخلام�س���ة بن���دوة عنوانه���ا »يف �سباق 
كت���اب  م���ن  ب���دال  الرقم���ي  الكت���اب  ع�س���ر  التحدي���ات، 
االأوف�سي���ت« وبالتعاون م���ع �سركة كان���ون، و�سارك فيها 
)اأ.ولي���د عبد الرحمن، اأ.م�سطف���ى مناف( وح�سني ر�سيد 

الإدارة الندوة.
اكم���ل اليوم بالفعالية ال�ساد�سة والتي كان عنوان ندوتها 
الو�سائ���ط  ع�س���ر  يف  الوع���ي  وت�سكي���ل  االأطف���ال  »اأدب 
املرئي���ة« لي�س���ارك فيه���ا )اأ.مع���د فيا�ض، اأ.ط���الل ح�سني، 

اأ.�ستري جمعة( بادراة حممد فتاح.
تلتها الفعالي���ة ال�سابعة بعنوان ندوة »النتاج الكوردي.. 
االجتاهي���ة يف الرتجم���ة«، اذ كانت بالتع���اون مع وزارة 

الثقافة يف االإقليم و�سارك فيها )اأ.اآزاد برزجني(. 
ام���ا الفعالي���ة الثامن���ة فكان���ت زاهي���ة م���ن خ���الل حفل���ة 
مو�سيقي���ة، وبالتعاون مع معهد غوت���ه االملاين، وفرقتي 
»فرق���ة JAAZZ االأملاني���ة، وفرقة م���ريزو املو�سيقية من 

�سنجار”.
تبعته���ا الفعالي���ة التا�سع���ة، وكان���ت عب���ارة ع���ن جل�س���ة 
�سينمائي���ة من خ���الل  عرو�ض كل من فل���م )“غري معلن” 
اخ���راج حممد غ�سبان، فل���م “البنف�سجي���ة” اخراج باقر 
الربيعي، فلم “العودة اإىل فكتوريا” اخراج جعفر مراد( 

لتدير هذه اجلل�سة الدكتورة كوثر جبارة.

 اأربيل / المدى

تظه���ر الكت���ب العربية املرتجم���ة من اللغ���ة العربية اإىل 
اللغ���ة الكردية، �سم���ن اأجنحة دور الن�س���ر الكردية، يف 
معر����ض اأربيل ال���دويل للكتاب، حيث تهت���م هذه الدور 

برتجمة االأدب العربي اإىل القارئ الكردي.
يق���ول مدي���ر مبيع���ات دار »تف�س���ري«، »�سنغ���ر ح�س���ن«: 
اإن »دور الن�س���ر الكردي���ة متهمة بالرتجمة م���ن العربية 
اإىل الكردي���ة، نعر����ض ع�س���رات االإ�س���دارات، مبختلف 
العناوي���ن، منه���ا الكت���ب العلمي���ة، ال�سريع���ة والعل���وم 
االإ�سالمي���ة، الفقه والتف�سري، الكت���ب التاريخية، اإ�سافة 

اإىل الروايات والق�س�ض الق�سرية«.
وي�س���رح »ح�سن« اآلي���ة اختيار الكت���ب،: »نحن ال نختار 
كّتابا عرب حمددين، بل نرتجم خمتلف االخت�سا�سات، 
نهت���م بالكت���ب امل�سه���ورة يف الع���امل العرب���ي، خا�س���ة 
اب���ن بطوط���ة، �سخ�سي���ة  اأمث���ال  العلم���اء املعروف���ني، 
م�سه���ورة، ُترجم���ت اإىل لغ���ات كث���رية، من امله���م اأي�سًا 

ترجمتها اإىل اللغة الكردية«.
وع���ن مبيعات الكتب املرتجمة من العربية اإىل الكردية، 
يق���ول »ح�س���ن«: »اإنه���ا م���ن اأك���ر الكت���ب مبيع���ًا خالل 
معر�ض اأربيل الدويل للكتاب، وحتظى باهتمام القارئ 

الكردي«.

وعن �سبب اهتم���ام دور الن�سر الكردية باالأدب العربي، 
يجي���ب »ح�سن«: »نعي�ض و�س���ط جمتمع عربي، جتمعنا 
الثقاف���ة امل�سرتك���ة والدي���ن اال�سالمي، االآن ب���داأت دور 
الن�س���ر الكردي���ة بالتخ�س����ض يف جم���ال الرتجم���ة من 
العربي���ة اإىل الكردي���ة، منه���ا يرتجم رواي���ات وق�س�سا 
ق�س���رية، منها خمت����ض بالق�سائد ال�سعري���ة، ومعظمها 

يرتجم الكتب الدينية«.
ويكمل »ح�سن«: »ن�ستهدف جيل ال�سباب الكردي، الذي 
ال يتقن اللغة العربية، والقارئ الكردي املهتم بالتاريخ، 
الكث���ري م���ن دور الن�سر الكردية ترجم���ت اأعمال حممود 

دروي�ض ونزار قباين، وغريهم من ال�سعراء العرب«.
ال�ساع���ر  اأعم���ال  اأي�س���ًا  تعر����ض  نو����ض«،  »غ���زل  دار 
ال�س���وري  وال�ساع���ر  دروي����ض،  حمم���ود  الفل�سطين���ي 
اأدوني����ض، مرتجم���ة م���ن العربي���ة اإىل الكردي���ة، تقول 
مدي���رة املبيع���ات »ه���ريو �سعي���د«: »ال�سب���اب الك���ردي 
مهت���م بهذه النوعية م���ن الكتب، لذلك نح���اول ترجتمها 

وعر�سها يف جناحنا«.
وت�سيف »�سعيد«: »االإ�سدارات العربية غنّية ومتنوعة، 
حتك���ي ع���ن احل�س���ارات القدمي���ة واحل���روب وتاريخ 

البلدان، لذلك من املهم ترجمتها اإىل الكردية«.
يرى »باون علي« مدير مبيعات دار »ئاوير«، اأن »العرب 
والك���رد يف الع���راق، يت�ساركون الثقاف���ة ذاتها، ولديهم 
الكثري من املو�سوعات امل�سرتكة، لذلك بداأت دور الن�سر 
الكردية بالرتجمة من العربية اإىل الكردية وبالعك�ض«.

وع���ن اأهم الكت���ب املرتجمة اإىل الكردي���ة، يقول »علي«: 
»ترجمن���ا رواي���ات متنوع���ة، منه���ا الغري���ب، ومو�س���ى 
ر�سول م�سر، وكتب كافكا وغريها، نتمنى اأن نبداأ قريبًا 

برتجمة االأعمال العربية االأ�سلية اإىل اللغة الكردية«.

دور �لنـ�شـر �لـكـرديـة.. �هـتـمـام كـبـيــر 
بترجمة �لموؤلفات �لعربية

 اأربيل / المدى

اأج���رى اأم���ري الطائف���ة االيزيدية 
يف الع���راق ح���ازم بك زي���ارة اإىل 
معر����ض اربي���ل للكت���اب والتق���ى 
برئي����ض موؤ�س�س���ة امل���دى فخري 

كرمي.
حي���ث ا�س���ار اإىل دع���م وت�سجي���ع 
واك���د  الكت���ب  معار����ض  اإقام���ة 
اإع���ادة االهتم���ام  عل���ى �س���رورة 
م���رة اأخ���رى بالق���راءة واالطالع 
والثقاف���ة والعل���م، خا�س���ة بع���د 
عزوف الكث���ري من اجليل اجلديد 
عن الق���راءة واالن�سغ���ال مبواقع 

التوا�سل االجتماعي.
و�س���دد على اأهمي���ة احياء الثقافة 
جمي���ع  ب���ني  الثق���ايف  والتب���ادل 
العراق���ي  املجتم���ع  مكون���ات 
وت�سجيع النا�سرين واملوؤ�س�سات 
حرك���ة  تو�سي���ع  عل���ى  الثقافي���ة 

الن�سر والرتجمة.
واالدب���اء  الكّت���اب  ان  واو�س���ح 
اخلا�س���ة  والكت���ب  االيزيدي���ني 
االيزيدي���ة  والثقاف���ة  بالديان���ة 
كانت حا�س���رة يف معر�ض اربيل 

للكتاب.
كم���ا وجه �سكره الكب���ري ملوؤ�س�سة 
الرائ���ع  التنظي���م  عل���ى  امل���دى 
موا�سل���ة  اإىل  داعي���ًا  للمعر����ض 
يف  الثقافي���ة  املعار����ض  اإقام���ة 

امل�ستقبل.

�أمير �لطائفة �لإيزيدية يزور 
معر�ض �أربيل للكتاب
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 اأربيل/ المدى

ت�سهد اجنحة امل�ساركني يف معر�ض اأربيل 
ال���دويل للكت���اب عر�ض اإ�س���دارات حديثة 
لع���ام 2023 ملختل���ف العناوين ويف �ستى 
املجاالت، فيما طال���ب اأ�سحاب دور الن�سر 
بتفعيل القوانني واملراقبة حلماية احلقوق 
الفكرية واحلد من عمليات قر�سنة الكتب.

اإ�سادة بالتنظيم 
وق���ال بالل ها�سم البن���ا م�سوؤول جناح دار 
�سفاء م���ن االردن م�سيدا بالتنظيم ملعر�ض 
اربي���ل للكت���اب ان »االإقب���ال كان كبريا بيد 
ان الق���درة ال�سرائي���ة �سعيف���ة وه���ذا اأم���ر 
لي�ض يف العراق فق���ط واإمنا على م�ستوى 
دول الع���امل ب�سب���ب االأزم���ة االقت�سادية«، 
داره  اإ�س���دارات  »اأح���دث  ان  اىل  م�س���ريًا 
لعام ٢٠٢٣ هي: )ن�سوء املدن والدول يف 
امل�س���رق العربي القدمي(، )م���وارد املعرفة 
والثقافة يف االأندل����ض(، )اإدارة موؤ�س�سات 
ال�سياح���ي(،  )اال�ستثم���ار  املعلوم���ات(، 
)االردن تاريخ وح�س���ارة(، )بيئة اخلليج 

العربي(، )اقت�ساديات املعرفة والنمو(.
من جهته���ا ا�سادت عف���راء هدب���ا مدير دار 
دملون اجلدي���دة من �سوريا مب�ساركة اوىل 
يف معر�ض اربيل للكتاب بالتنظيم املمتاز 
للمعر�ض، الفتة اىل ان »االإقبال على الكتب 

الكردية اأكر من العربية«. 
وا�س���ارت يف الوقت ذاته اإىل ان »العوائق 
�سع���ف  ه���ي  الن�س���ر  دور  تواج���ه  الت���ي 
الكرتوني���ًا  الكت���ب  وقر�سن���ة  الت�سوي���ق 
وارتف���اع تكالي���ف الطباع���ة«، م�سيف���ة ان 
»اأح���دث اإ�سدارات دار دملون اجلديدة لعام 

٢٠٢٣ ه���ي: )�سالح الدي���ن(، )ترانيم يف 
�سيمفوني���ة احلياة يف ثالث���ة اأجزاء وهي 
اجلزيرة وري���اح التغيري وبالد الزيتون(، 
)�س���ارع خات���ون خ���امن(، )اخل���د لو�س���ادة 
�سي���وران(، )ل�ست حيوان���ًا(، )االأ�سرة يف 
احل�سارة ال�سرقية القدمية(، )دروي�ض من 

حبق(، )زلة ذكرى(.

هيمنة الكتاب الإلكتروني
بدوره، اأ�ساد ح�س���ني نعمة م�سوؤول جناح 
االحتاد الع���ام لالأدباء والكتاب يف العراق 
بالتنظي���م، مو�سح���ًا ان »التحدي���ات التي 

تواج���ه النا�سري���ن ه���ي ارتف���اع تكالي���ف 
الطباعة وهيمن���ة الكتاب االإلكرتوين على 
الورقي وتوجه اجليل احلايل اإىل االإعالم 

الرقمي«.
وب���ني نعم���ة ان: »اأحدث اإ�س���دارات احتاد 
االأدب���اء والكتاب يف العراق ه���ي: )اعمال 
م�سرحية جلواد اال�س���دي(، )جاء الفجر.. 
م�سرحي���ات اطف���ال(، )الو�س���م(، )ق�س�ض 
يو�سف يعق���وب(، )الهنود احلمر(، )�سغب 
احل���روف املائلة.. دكت���ور ميثم احلربي(، 
)اال�ستك�ساف االثري من وادي الفرات اإىل 

عمان(«.

م���ن جانبه، اأثنى حممد ه���ادي مدير جناح 
دار الرافدي���ن »ب�س���كل كب���ري عل���ى جمالية 
التنظي���م واالإقب���ال اجلي���د ملعر����ض اربيل 
للكت���اب«، م�سوغًا يف الوق���ت ذاته »تراجع 
معار����ض الكت���ب ب�سب���ب قل���ة الق���راء على 
خلفية انت�سار تزوي���ر الن�سخ االأ�سلية من 

الكتب وعدم االلتزام باحلقوق الفكرية«.
واو�س���ح ان »احللول له���ذا االمر تتوجب 
التدخ���ل م���ن قب���ل وزارة الثقاف���ة وو�سع 
قوان���ني حتمي احلق���وق الفكرية للموؤلفني 
»اأح���دث  ان  اىل  م�س���ريًا  الن�س���ر«،  ودور 
 ٢٠٢٣ لع���ام  الرافدي���ن  دار  اإ�س���دارات 

االله���ة(،  حطمته���ا  هي:)ح�س���ارات 
)دينامي���ات الهوي���ة(، )نظري���ة االأل���وان(، 
)ر�سائ���ل اإىل فلي����ض(، )�سلط���ة التف���اوؤل(، 
)غريزة الطري(، )الغرفة ٤٦(، )�سرفانت�ض 

..اأمري االأدب اال�سباين(«.

القدرة ال�سرائية للقارئ
يف ال�سياق ذاته، اأ�ساد عمار جا�سم م�سوؤول 
املمت���از  بالتنظي���م  الذهبي���ة  ال���دار  جن���اح 
ملوؤ�س�سة املدى ملعر�ض اربيل للكتاب، مطالبًا 
للموؤ�س�س���ات  العلمي���ة  ال�سف���رات  »بتفعي���ل 
التعليمي���ة ه���ذا الع���ام التي كان���ت �سببا يف 

جناحات املعار�ض ال�سابقة«.
وتاب���ع ان »اأح���دث اإ�س���دارات دار الذهبي���ة 
لع���ام ٢٠٢٣ ه���ي: )فن احل���رب(، )هيجل(، 
)اأك���ر رج���ال احلكم���ة �سق���راط(، )االبله(، 
)االآم���ال  اجلماه���ري(،  )�سيكولوجي���ة 

العظيمة(«.
اىل ذل���ك، يوؤكد علي دعيب����ض مندوب املركز 
العربي لالأبح���اث ان »تنظيم موؤ�س�سة املدى 
يف املعار����ض ه���و االأف�س���ل عل���ى م�ست���وى 
الع���راق وي�سك���ر القائم���ني عل���ى املعر�ض«، 
واو�سح يف الوق���ت ذاته ان االإقبال �سعيف 
مقارن���ة بال�سن���وات ال�سابق���ة او حت���ى يف 
الق���درة  وتراج���ع  االخ���ري  بغ���داد  معر����ض 

ال�سرائية للقارئ بن�سبة ٦٠٪ ».
وا�س���ار اإىل ان اأحدث اإ�س���دارات دار املركز 
ال�سيا�س���ات  ودرا�س���ة  لالأبح���اث  العرب���ي 
هي: )طربي���ا العربية(، )القد����ض.. التطهري 
)مفه���وم  املقاوم���ة(،  وا�سب���اب  العرق���ي 
املجتمع يف العل���وم االجتماعية(، )قامو�ض 
علم اجلم���ال(، )دلي���ل اأك�سف���ورد(، )مدر�سة 

فرانكفورت(.
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�سه���د معر�ض اأربي���ل الدويل للكت���اب، توقيع 
العام���ة«،  احلي���اة  اجتم���اع  عل���م  »يف  كت���اب 
واأقيمت جل�سة حواري���ة بخ�سو�سه، حتدثت 
فيه���ا موؤلفة الكت���اب، د.الهاي عب���د احل�سني، 

وحاورها الروائي العراقي، علي بدر.
ب���داأ عل���ي الب���در بالق���اء مقدمة ع���ن مو�سوع 
اجلل�س���ة ق���ال فيه���ا »م���ن اي���ن نب���داأ يف عل���م 
االجتم���اع واأي���ن ننته���ي؟، نب���داأ م���ن ق���راءة 
ال�سل���وك االجتماع���ي م���ن اجلوان���ب الثقافية 
اجلرمي���ة،  م���ن  ام  بالتجم���ع،  املرتبط���ة 
العلماني���ة،  الدي���ن،  الط���الق،  االنح���راف، 
اجلن����ض، االدب، ال�سيا�س���ة، ال�سكاني���ة، م���ن 
الرقاب���ة عل���ى االنرتني���ت، واأي���ن ننته���ي؟ مع 
ننته���ي  ام  والنقدي���ة؟،  التجريبي���ة  طرق���ه 

بفكره وحتليل���ه النقدي وحتليالت���ه املو�سعة 
وحتليالته لل�سخ�سية؟«.

ث���م ت���درج بالتعري���ف ع���ن عامل���ة االجتم���اع، 
در�س���ت  انه���ا  وذك���ر  عب���د احل�س���ني،  اله���اي 
ال�سو�سيولوجي���ا يف جامع���ة بغ���داد واكملت 
والي���ة  جامع���ة  يف  والدكت���وراه  املاج�ست���ري 
يوتا، ودر�ست التنظي���م االجتماعي وال�سكان 
واأ�س���درت العديد م���ن االأبح���اث والدرا�سات 
منه���ا »املالم���ح االجتماعي���ة يف اعم���ال ع���دد 
خمت���ار من فال�سف���ة العرب امل�سلم���ني« وكتاب 

»من االدب اىل العلم« وغريها الكثري.
وب���دوره طرح لها �س���وؤاال م�سمونه »هل هناك 
حمل ثقيل لعامل االجتم���اع يف العراق خا�سة 
بعد اإجنازات عل���ي الوردي واالخرين؟، وهل 
عل���م االجتم���اع يف الع���راق بخ���ري ويواك���ب 

التطور، ام هو جامد؟«.

جتي���ب عبد احل�سني ع���ن ذلك م�س���رية اىل ان 
»جمي���ع االأ�سئلة الت���ي طرح���ت، ا�ستطعت ان 
احت�س���ن اجابتها يف الكت���اب الذي مت توقيعه 

يف حمفل معر�ض العراق الدويل للكتاب«.
تتاب���ع االإجابة مو�سحة ان���ه »يوجد فرق بني 
علم االجتم���اع املهني وعلم االجتماع املوجود 
يف ه���ذا الكتاب والذي يعت���رب فرعا من فروع 
عل���م االجتم���اع، اذ ان عل���م اجتم���اع احلي���اة 
العام���ة يعترب اأحدث من علم االجتماع العادي 
ويتناول العدي���د من الق�سايا التي مت التطرق 

اليها«.
االجتم���اع  »عل���م  ان  احل�س���ني  عب���د  وجت���د 
التقلي���دي، املهن���ي او الر�سم���ي ال���ذي يدّر�ض 
ل���ه  الي���وم يف اجلامع���ات واملعاه���د، توج���ه 
العدي���د م���ن النق���د، من ناحي���ة الطريق���ة التي 
يدّر�ض بها«، وتعزو �سبب ذلك النقد اإىل »كونه 

يف الع���ادة يت���م الرتكيز عل���ى ق�ساي���ا معينة، 
كالنظ���ام االجتماع���ي، ال�سيا�س���ة، اال�ستقرار، 
التغ���ري، الف���رد، الدي���ن، العالق���ة ب���ني الف���رد 
واملجتم���ع، حي���ث ابتع���د االجتماعي���ون ع���ن 

الق�سايا التي تهم النا�ض وتوؤثر فيهم«.
ينتظ���ر  التقلي���دي  »االجتم���اع  ان  وت���رى 
بع����ض االأحيان �سن���وات ليتحدث ع���ن البنية 
يف  الدميقراط���ي  التح���ول  او  االجتماعي���ة، 
الع���راق، حيث العملية تاأخ���ذ وقتا حتى ت�سل 
اىل الوق���ت الذي تتحدث فيه«، ملّوحة اىل انه 
»يف عل���م اجتم���اع احلياة العام���ة تتم مالحقة 

التطورات ال�سريعة«.
ويتح���دث عل���م اجتم���اع احلي���اة حتدي���دا يف 
كتاب عاملة االجتم���اع، بح�سب ما ذكرت خالل 
اجلل�سة، ع���ن تظاهرات ت�سري���ن ومطالباتهم 
وم���ن ه���م؟ وم���اذا يري���دون؟ حيث تب���ني انها 

حر�س���ت عل���ى مالحق���ة كل ه���ذه التفا�سي���ل، 
وحت�س�سه���ا ب�سكل مبا�س���ر، با�ستخدام وعيها 

ومعلوماتها.
وت�سي���ف ان »م���ا ح���دث يف ه���ذه االنتفا�س���ة 
�سلط ال�س���وء على ف�س���ل املوؤ�س�سات احلاكمة 
م���ن �سيا�سي���ة وديني���ة وع�سائري���ة، اذ حاجج 
ه���وؤالء ال�سب���اب اجلميع عندم���ا خرجوا دون 
ا�ستثن���اء«، الفتة اىل ان االجتماعي اجليد هو 
الوحي���د ال���ذي ي�ستطي���ع ان يتاب���ع احا�سي�ض 

النا�ض وما يهمهم.
وت�ست���درك بالق���ول ان »الكت���اب جم���ع ق�سايا 
كثرية من هذا النوع، والتي تهم النا�ض وتوؤثر 
فيهم، منها قدمت مفهوما جديدا يتمحور حول 
العالقة بني الدولة واملجتمع، وكيف ت�ستخدم 
الدولة اأ�ساليب ملتوية مع املجتمع يف الوقت 

ذاته ي�ستمر االأخري بال�سغط باجتاهها«.
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لع����ل الكاتبة الروائية واملرتجمة لطفية الدليمي، هي 
م����ن اأكر الكتاب الذين )حتتكر( املدى ن�سر نتاجاتهم 
االإبداعية، اإنطالقا من القيمة االأدبية الكبرية للكاتبة 
الدليم����ي، وما قدمته على مدى خم�س����ة عقود للثقافة 

العراقية.
 ويف كتابه����ا »ع�سيان الو�ساي����ا... كاتبة جتوب يف 
اأقالي����م الكتاب����ة« ال تق����دم الروائي����ة، ك�سف����ًا ب�سريتها 
الذاتية بل ك�سفًا ب�سريتها االإبداعية، حتديدًا يف عامل 
الكتاب����ة الروائي����ة، واإن تناولت يف الف�سل االأول من 
الكت����اب طفولته����ا و�سباه����ا، لكن كان ذلك ق����در تعلق 
االأم����ر باختيارها عامل الكتاب����ة الذي اأثمر عن �سبعني 
موؤلفًا لها بني الرواية والق�سة، والرتجمة، والدرا�سة 

النقدية، اإ�سافة اإىل كتابة املقاالت الثقافية.
فه����ي بالكتابة جت����اوزت و�س����ع االأنث����ى املُق�ساة من 
والفك����ري يف جمتمعه����ا،  الثق����ايف  امل�سه����د  واجه����ة 
وثابرت طوياًل وعمل����ت يف اأق�سى الظروف، متخلية 
- بزه����د حقيق����ي وم����ن غ����ري اأ�س����ف - ع����ن الكثري من 
متطلب����ات احلياة والعالق����ات االجتماعي����ة لتحتل:- 
»املوق����ع ال����ذي اأردت����ه باإ�س����راري وجه����د ال�سن����وات 

الطوال«.
تق����ول: »مل يعلمني اأحد كيف اأكت����ب، اإمنا كنت اأكتب 
ح�س����ب، واأقط����ف الكلم����ات م����ن اله����واء، كم����ا اأقطف 
ثم����ار التني م����ن �سجرتن����ا العتيق����ة، اأتل����ذذ بالكلمات 
بدي����اًل للحل����وى التي مل اأحبه����ا، اأردده����ا يف ال�سمت 
خا�سع����ة اإزاءها ث����م اأرتلها بنربة خافت����ة كاأنها اللقية 
الثمين����ة، مل اأحل����م اأن اأك����ون كاتب����ة يف يفاعتي، كنت 
اأعي�����ض حالة ذه����ول باللغة والطبيع����ة والنخل ونهر 
دياىل والب�ساتني الغام�سة و�سجر الربتقال والغيم، 
واأمتن����ى اأن ين�ساين االآخرون يف مكان ما وحدي مع 

الكلمات.
تق����دم الدليمي يف الف�س����ل االأول املعنون »�سهادة عن 
املوؤث����رات االأدبي����ة واأّول الكت����ب« ملح����ة ع����ن �سنوات 
طفولته����ا، وما و�سعه القدر يف م�سريتها، واأ�سهم يف 

منو تلك املوهبة التي طرقت بها اآفاقًا جديدة.
»رائح����ة الكتب ال�سف����راء - الورق اله�����ّض والطباعة 
احلجرية، مزيٌج من روائح كانت تفور من نبع �سّري 
يف حج����رة معتمة ت�سّللُت اإليها ذات ظهرية �سيف اأنا 
ال�سبية ال�سغرية التي تت�سبب عرقًا وترتع�ض، وهي 
تعرب الغرفة اإىل ك�سوفها االأوىل لتمزق اأّول احلجب. 
اخلوف م����ن انك�س����اف ت�سّللي اإىل حج����رة املُحّرمات 
يرع�ض ي����دي النحيلتني وهما تقّلب����ان الكتب ال�سهّية 

يف ب�سي�ض نور يت�سلل من كّوة و�سط ال�سقف«.
كان����ت ه����ذه خطوته����ا االأوىل عن����د عتب����ة ه����ذا العامل 
ال�سح����ري ال����ذي �سيقودها اإىل اكت�س����اف كينونته... 
باليوتوبي����ا والعدال����ة  اأبوه����ا مارك�سي����ًا حامل����ًا  كان 
وعوده����ا  �سحرته����م  الت����ي  بالنظري����ة  موهوم����ًا 
الفردو�سي����ة، ه����و و�سحب����ه كان����وا يتداول����ون كتب����ًا 
وجم����الت و�سحفًا تعّذر علّيها - وه����ي ابنة التا�سعة 
- اأن تع����ي م�سامينه����ا، وكان����وا يتعم����دون اإغواءها 
بقراءته����ا وم����ا كانت حتفل به����ا اآنئذ، تقّلبه����ا بعجالة 
وتهجره����ا اإىل اأحالمه����ا وق�س�سه����ا الطفولي����ة التي 

كانت تكتبها وتر�سم وقائعها يف ال�سفحة املقابلة:
م  »واأنا ال�سبية مهدورة الروح بني االإحلاد الذي ُو�سِ
ب����ه االأب يف اأو�س����اط املتدين����ني، وب����ني لي����ايل الذكر 
واملدائح النبوية ومتجيد الّر�ُسل و�سيحات الوجد: 
حي.. حي.. حي، كنت اأتبدد ما بني الرف�ض والقبول 
ل����كال االأمري����ن، واأبحث ع����ن منج����ى يف الركون ملالذ 

اأجهل بلوغه«.
اأم����ا يف ف�س����ل »اأنا من �سالل����ة مائية«، فتق����ول: »على 
غري ما درج النا�����ض يف اأن�سابهم اأح�ّسني اأنت�سب اإىل 
�سالل����ة مائي����ة: �ساللة اأولئ����ك ال�سومري����ني الهابطني 
اإىل دلت����ا النهري����ن م����ن فردو�����ض مفق����ود، ق����د اأك����ون 
كاهن����ة من كاهن����ات القمر، اأن����ا �سليلتهم الت����ي �سّلت 
يف متاه����ات التاري����خ، قد اأكون اإح����دى الناجيات من 
حق����ب الطوفان����ات العظم����ى، اأنق����ذين )اأتراحا�س�ض( 
- ن����وح ال�سوم����ري - يف فلك����ه املحبوك م����ن الق�سب 
واملطل����ي بالقار، واأتى بي من زمن اإىل زمن، وجدين 
وحيدة عند معب����د اأور يف برهة انهيار دويالت املدن 
ال�سومري����ة، وانت�سلن����ي م����ن جلج الغم����ر املائي واأنا 
اأحم����ل متائم����ي وتعاوي����ذي املتمثل����ة بالنب����ع الفّوار 
والقمر والربق، واألقى بي يف وح�سة الزمن املعا�سر 

وحيدة اأي�سًا كما وجدين هناك«.

م�ؤلفات لطفية 
الدليمي

معر�ض �أربيل للكتاب.. �إ�شد�ر�ت حديثة تزين �أجنحة �لم�شاركين 
ال���رق���م���ي وال�����ت�����ح�����ول  ال����ك����ت����اب  ق���ر����س���ن���ة  ت�������س���ك���و  ال���ن�������س���ر  دور   
ل���ل���م���ع���ار����ش  ال���ع���ل���م���ي���ة  ال�����������س�����ف�����رات  ت���ف���ع���ي���ل  اإل����������ى  دع�����������وات   

لهاي عبد�لح�شين توقع كتابها »في علم �جتماع �لحياة �لعامة«
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�سم���ن  للكت���اب  ال���دويل  اأربي���ل  معر����ض  نظ���م 
ن�ساط���ات يومه الثام���ن، ندوة حواري���ة بعنوان 
»حماية التنوع وحقوق االأقليات«، �سارك فيها كل 
م���ن الباحث اأ.نوزاد بول����ض احلكيم واحلقوقي 
اأ.ب���در �سنج���اري واالكادمي���ي والنا�س���ط املدين 

فرهاد رفعت كاكائي.
وق���ال احلكي���م اإن���ه »نح���ن اإىل االن يف الع���راق 
واإقليم كرد�ستان لي�س���ت لدينا اأية قوانني حتمي 
ه���ذا التن���وع الثقايف املوجود يف الع���راق �سواء 
كان قومي���ًا، لغوي���ًا، ثقافي���ًا، فهن���اك متيي���ز ب���ني 

خمتلف املكونات العراقية اال�سلية«.
واكمَل: »با�ستثناء اإ�سدار اإقليم كرد�ستان قانون 
)حماية املكونات الدينية والقومية( وهو قانون 
يتن���اول حماي���ة املكون���ات املق�سم���ة اىل ديني���ة 
وقومي���ة، الديني���ة ت�سم���ل ٨ اأدي���ان م�سجل���ة يف 
اقليم كورد�ستان والقومية متثل اأربع اإىل خم�ض 
قومي���ات موج���ودة يف اإقلي���م كورد�ست���ان«، هذا 
القان���ون كان ب���ادرة جيدة وجدي���دة يف االقليم، 
مت ا�سداره والوق���وف عليه حيث منحت لوزارة 
االوق���اف وال�س���وؤون الدينية العم���ل بتنفيذ هذا 
القرار وكانت هذه الب���ادرة االوىل من نوعها يف 

العراق واقليم كرد�ستان«.
اإقلي���م  يف  »امل�سيحي���ني  ب���اأن  احلكي���م  وتاب���ع 
كورد�ست���ان يتمتع���ون بحق���وق ديني���ة وقومي���ة 
اي�س���ًا، واجلان���ب القوم���ي اي�سًا يتمتع���ون باأن 
لديه���م مديري���ات للثقاف���ة ال�سرياني���ة والتعلي���م 
ال�سري���اين ومديري���ة االوق���اف امل�سيحي���ة، هذه 
املديري���ات تعمل من اأجل تنفيذ ه���ذه ال�سيا�سات 
يف حقوق االأقلي���ات، اإ�سافة اإىل حماوالتنا نحن  
كموؤ�س�سات عراقية باأن يكون هناك قانون خا�ض 
حلماي���ة التنوع، اإذ بع���د العديد من اال�سطهادات 
والتهمي����ض واملج���ازر و االإب���ادة اجلماعية التي 

�سارت بحق االقلي���ات وخ�سو�سًا ما بعد داع�ض 
وا�سته���داف التنظيم���ات االرهابي���ة للعدي���د م���ن 
املكون���ات اال�سلية منه���م امل�سيحي���ون يف بغداد 
يف  الكاكائي���ني  واي�س���ًا  والب�س���رة،  واملو�س���ل 
كرك���وك وكذل���ك االيزيدي���ني، ادى اإىل اأن تك���ون 
هن���اك مطالب���ات بحماي���ة التن���وع ولي����ض فق���ط 
لالأقلي���ات ب���ل للنا�سط���ني املدني���ني الذي���ن عملوا 
م���ع املنظم���ات الدولي���ة واملحلي���ة حلماي���ة ه���ذا 
الن�سيج الوطني العراقي يف تفعيل هذه الربامج 

التثقيفية والتوعوية حول ق�سية التنوع«. 
واأ�س���اف: باالإ�سارة اإىل التنوع ف���اإن التنوع بداأ 
يف االمم املتحدة بقرار اممي ولي�ض قرارا حمليا 
امن���ا االمم املتحدة اعلنت يوم ٥/٢١ من كل عام 

با�سم اليوم العاملي للتنوع الثقايف.
واأك���د وج���وب العمل على ق�سي���ة التنوع من قبل 
احلكومتني العراقية وحكوم���ة اإقليم كورد�ستان 
وخ�سو�سًا بعد الزي���ارة الربانية املقد�سة للحرب 
االعظم قدا�سة البابا فرن�سي�ض واإعالنه الت�سامح 
والتعاي�ض مابني خمتلف القوميات والديانات«.

وزارة  دور  ع���ن  حديث���ه  يف  احلكي���م  وت�س���اءل 
الثقافة: »اين دور وزارة الثقافة التي مل متنح اية 
ميزانيات حتى ي�ستفيد منها الفنانون واملثقفون 
والو�سط الثق���ايف؟«، م�س���ريًا اإىل »نف�ض املعاناة 
يف وزارة الثقافة يف اإقليم كورد�ستان، اذن كيف 
ننه����ض بالواقع الثقايف؟ لذا جتب اال�ستفادة من 
�سيا�سات التنمية امل�ستدامة واملوازنة يف القطاع 
الثقايف والفن���ي الأن الثقافة والفنون خري تعبري 
ع���ن وجود حرية لكل املكون���ات وجميع الهويات 

العراقية«.
اإن  م���ن جانب���ه احلقوق���ي ب���در �سنج���اري ق���ال 
»م�سطلح االقلي���ات ظهر بالت���وازي مع م�سطلح 
الدميوقراطي���ة، الدميوقراطي���ة تعن���ي االغلبي���ة 
واملعاك����ض ل���ه هو االقلي���ات، اي ظه���ور مكونات 
اأُخ���رى ال متثل االغلبية هذا اإن كان على م�ستوى 

اجلماعة، ولكن م�سكل���ة االقليات، باأن كل ان�سان 
لدي���ه حري���ة بالتفكري كف���رد ولك���ن اذا ان�سم اإىل 
جمموع���ة �سيك���ون �سمن جمموع���ة كبرية وهذه 
املجموع���ة �ستمث���ل االقلي���ة وهنا تاأت���ي امل�سكلة،  
كي���ف �ستمث���ل االقلي���ة نف�سه���ا يف ظ���ل وج���ود 

الدميوقراطية؟«.
وتاب���ع: »اإذا عّرجن���ا اإىل الد�ست���ور العراقي عام 
٢٠٠٥ يف امل���ادة ١٤ جن���د اأن العراقي���ني كاف���ة 
مت�ساوين اأمام القانون وال يوجد فرق بني عراقي 
واخر، هذه املواد موجودة بالد�ستور ولكن كيف 
تفّعل على ار�ض الواقع؟ هذا ما نبحث عنه، كيف 
نفع���ل حماية االقليات على ار����ض الواقع؟، نحن 

امام مكون���ات للمجتمع العراق���ي حتتاج وبخط 
وا�س���ح حلق���وق مُتار�ض على قدر م���ن امل�ساواة، 
واأي تعطي���ل او عرقل���ة له���ذه احلق���وق ي�سم���ى 
بالتمييز العن�سري الن التمييز العن�سري ح�سب 
مفاهي���م القان���ون ال���دويل ه���و عرقل���ة وتعطي���ل 
مفاهي���م حق���وق االن�س���ان واحلري���ات اال�سا�سية 

ملمار�ستها. 
واأ�س���اف �سنج���اري:  »دورن���ا الي���وم كن�سط���اء 
حقوقي���ني اأن نن�س���ر مفهوما جدي���دا وهو مفهوم 
التقبلي���ة اأي تقبل ه���ذه املكونات وه���ذا ال�سريك 
يف الوطن كما هو، الننا حاليا نواجه تنمرا على 
االقلي���ات اي اإن���ك قد ت�سطدم بج���دار باأن تخ�سر 

وظيفت���ك عل���ى �سبي���ل املثال الن���ك تنتم���ي لعرق 
مع���ني، بالت���ايل نح���ن بحاج���ة اىل ن�س���ر مفهوم 
معاي�سة االقليات وان ُيوفر لهم ماُيوفر لالآخرين 

و هذا حق د�ستوري كفله الد�ستور«. 
و�س���دد �سنجار عل���ى احلاجة اإىل: »�س���ن قوانني 
رادع���ة لكل من يعتدي عل���ى اي مكون او ذا عرق 

خمتلف لكي نعي�ض ب�سالم يف هذا الوطن«.
اأم���ا االأكادمي���ي والنا�س���ط رفع���ت كاكائ���ي فف���ي 
راأيه: »ال يوج���د اأي بريق اأمل وكل مانراه اليوم 
لي����ض اإال جمام���الت وجمامالت، كمك���ون كاكائي 
مل يذك���رين اي د�ستور عراقي كاع���رتاف ال�سيما 
ونح���ن ا�سحاب ه���ذه االر�ض من���ذ االف ال�سنني 

كذلك ناأتي اإىل االيزيديني او امل�سيحيني اعرتفوا 
به���م قانونا او د�ستورا ولكن م���اذا جنوا من هذا 
االع���رتاف �س���وى اخلراب؟، ف���اإذا م���ا نظرنا اإىل 
املنظوم���ة ال�سيا�سية يف الع���راق لي�ض هناك امل 

لالأقليات، لي�ض هناك �سيء ا�سمه املكونات«.
وتاب���َع: عندم���ا نرجع اىل التاري���خ قليال جند اأن 
ن�سبة العرب يف العراق كانوا االقلية واليوم هم 
االغلبي���ة ونحن االقلية، كذل���ك عندما نتحدث عن 
اور او باب���ل فهذا لي�ض ت���راث االكرية بل تراث 
االقلي���ة، واذا ذهب���ت االقلية من ه���ذا البلد فلي�ض 
من احل���ق االدعاء باأن ه���ذا تاريخ���ك، انه تاريخ 
املك���ون الذي يعي�ض يف هذا البلد واذا هاجر هذا 

املكون انت تفقد ذلك التاريخ.
واأكد كاكائي »اذا مل يعرتف العراق ودول اجلوار 
بحق الكوردي ل���ن ينعم ال�سرق االو�سط باالمان 
اب���دا الن مفتاح االمان هو ح���ق االقلية الكوردية 
املتواجدة يف هذه البلدان، فعندما ننظر للتاريخ 
فمن���ذ عه���د امللكية وه���م يحاربون االك���راد بينما 
نح���ن الي���وم يف عا�سم���ة كورد�ستان نق���وم بهذا 
احل���وار، ف���ال ت�ستطي���ع ان تنهي �سعب���ا بطريقة 

ع�سكرية او تهمي�ض �سيا�سي او ما اىل ذلك«. 
وبني اأنه »اذا م���ا تبنت احلكومة العراقية حماية 
االقليات ت�سريعًا و�سيا�سيًا وتنفيذيًا ولي�ض فقط 
امنيًا، رمبا يكون هن���اك بريق امل وعراق جديد 
يع���ود اىل اأجماده ال�سابقة، ولك���ن اإذا مل يقوموا 
بهذه اخلط���وة فالتاريخ �سي�سبح وا�سحا والكل 
�س���وف يهُجر اإىل املهجر و�ستك���ون هناك حروب 
داخلي���ة وقتل وم���ا اىل ذل���ك و�سي�سب���ح العراق 
وكاأنه افغان�ستان الثانية او ماهو ا�سواأ من ذلك«. 
واختت���م احلكي���م حديث���ه بتاأكي���د احلاج���ة اإىل: 
»قانون حلماية التنوع ياأتي من الربملان العراقي 
الثقاف���ة،  املعني���ة،  ال���وزارات  قب���ل  م���ن  وينف���ذ 
الع���دل، العم���ل، والداخلية للحف���اظ على التنوع 

واجلندرية يف املجتمع العراقي« .
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تن����اول معر�����ض اأربيل الدويل للكت����اب، بيومه 
الثامن واقع املراأة العراقية، من خالل ت�سمني 
برناجم����ه ندوة بعن����وان »امل����راأة العراقية بعد 
2003 بني الت�سريع����ات القانونية والوقائع«، 
�س����ارك باحلديث فيها القا�سي د.هادي العزيز، 
و�ساهمت مبحاورة ال�سي����ف، عاملة االجتماع، 

د.الهاي عبد احل�سني.
ب����داأت املي�س����رة اله����اي عب����د العزي����ز اجلل�سة 
بتعريف احل�سور ع����ن القا�سي هادي العزيز، 
وذكرت انه »عمل يف املحاماة الأكر من عقدين 
قب����ل ان ي�سب����ح قا�سي����ا، وه����و ع�س����و جلن����ة 
اخلرباء يف وزارة �سوؤون املراأة �سابقا وع�سو 
الفريق العربي املكلف م����ن قبل االأمم املتحدة، 
وع�سو جلن����ة الق�سايا امل�سكلة ملجل�ض الق�ساء 
االعلى اخلا�سة بو�سع قانون العقوبات )ولقد 
مت اجن����از امل�سروع(، وه����و اأي�سا حما�سر يف 
املعه����د الق�سائي �سابق����ا، وع�سو جمل�ض اإدارة 
يف  ع�س����و  اجلدي����دة  الثقاف����ة  جمل����ة  حتري����ر 

جمل�ض ال�سلم والت�سامن يف العراق«. 
وتتاب����ع »�س����ارك القا�س����ي بدورت����ني يف كتابة 
تقاري����ر الظ����ل ملنظم����ات املجتم����ع امل����دين يف 
جلنة �سيداو، ول����ه موؤلفات خا�سة باملراأة منها 
»�سي����داو وامل����راأة يف الت�سريع����ات العراقي����ة«، 
و«ق����راءة وجي����زة يف فق����ه امل����راأة«، و«قان����ون 
االأحوال ال�سخ�سية مبنا�سبة مرور �ستني عاما 

على ت�سريعه«. 
واقرتح القا�س����ي هادي العزي����ز، قبل الدخول 

يف حمور عنوان اجلل�سة، املرور بالت�سريعات 
الت����ي تخ�ض املراأة قبل ع����ام 2003، ومن هذه 
القوان����ني ه����و قان����ون االأح����وال ال�سخ�سي����ة، 
ال����ذي ق����ال ان اه����م املب����ادئ التي ج����اء بها هذا 
القان����ون هي الن�ض، وال ميكن العمل باي ن�ض 
مهم����ا علت مرتبته �س����وى  الن�ض القانوين يف 
مفهوم����ه وفح����واه،  ويف ح����ال غي����اب الن�����ض 
ي�س����اغ اىل مبادئ ال�سريع����ة االإ�سالمية  االكر 

مالءمة لن�سو�ض هذا القانون.
االأح����وال  قان����ون  ع����ن  احلدي����ث  ويتاب����ع 
ال�سخ�سي����ة، مو�سحا ان »امل�ساألة التي جاء بها 
القانون هي تعريف عقد الزواج، والذي غايته 
بح�س����ب القانون، ان�ساء حي����اة م�سرتكة، وهو 

به����ذا التعريف قد األغى كل عق����ود الزواج التي 
ج����اء بها امل�سلمون، فبح�س����ب تعريفهم انه عقد 
ا�ستمت����اع واملهر يعترب ثمنا له����ذا اال�ستمتاع«، 
وا�سف����ا ان »امل�س����رع العراق����ي كان اك����ر نب����ال 
وعفة مقارنة بتعريف امل�سلمني لعقد الزواج«.

التعري����ف  ه����ذا  »م����ن  ان����ه  القا�س����ي  ويج����د 
)القان����وين( يت�س����ح ان عق����د ال����زواج ر�سائي 
بالغ����ني  �سخ�س����ني  ب����ني  يك����ون  ان  ويج����ب 
ورا�سدي����ن«، م�س����ريا اىل ان »القانون العراقي 
بح�سب امل�سرع ال����زم بت�سجيل عقد الزواج يف 

املحكمة ثم دائرة االأحوال املدنية«.
ينتقل القا�سي هادي العزيز للحديث عن واقع 
امل����راأة يف الت�سريع����ات العراقي����ة بع����د 2003، 

ويلف����ت اىل ان امل����راأة كانت تاأم����ل ان يكون لها 
»احرتام يف ال�سلط����ة الت�سريعية وان تتما�سى 
م����ع الت�سريع����ات الدولي����ة حلق����وق االن�سان«، 
ب�«ال�سحيح����ة  العراقي����ة  الت�سريع����ات  وا�سف����ا 

جدا«.
وم����ن منظ����وره ي����رى ان القوان����ني ال�سحيحة 
ه����ي »امل����ادة 49 م����ن الد�ستور والت����ي تتحدث 
ع����ن كوت����ا الن�س����اء يف االنتخاب����ات، وامل����ادة 
18 الت����ي ت�سمن ح����ق االم يف من����ح اجلن�سية 
الأوالدها، واأي�سا وجود يف قانون العمل ن�ض 
مغم����ور، م�سمونه حظر هذا القانون التحر�ض 
اجلن�س����ي، ام����ا الت�سري����ع االأخري ه����و اخلا�ض 
بالناجي����ات االإيزيدي����ات، وعلي����ه الكث����ري م����ن 
االإ�سكالي����ات والت�ساوؤالت، حي����ث هناك العديد 
من احلاالت مل جتد لها حلوال يف هذا القانون، 

وبقيت معلقة«. 
ويتاب����ع »لدينا م�سكل����ة م�ستع�سي����ة بالد�ستور 
تتمثل يف املادة 41، والتي تقول ان العراقيني 
اأحرار يف احوالهم ال�سخ�سية، ا�ستغلت بع�ض 
اجله����ات ال�سيا�سية ه����ذه امل����ادة«، الفتا اىل ان 
»امل�سرع العراقي ي�سمح باإ�سدار قانون اأحوال 

�سخ�سية لكل مذهب«.
وا�سرت�س����ل القا�سي هادي العزي����ز حديثه عن 
القوان����ني العراقي����ة وحتليله����ا ب�س����كل مف�سٍل 
وواٍف، حتدي����دا تل����ك الت����ي تخ�����ض وترتب����ط 
بواق����ع املراأة العراقية والتي توؤثر على دورها 
االجتماعي وال�سيا�سي، ثم مت فتح باب احلوار 
مع اجلمهور لطرح االأ�سئلة القانونية وبدوره 

اأجاب القا�سي عن تلك االأ�سئلة ب�سكٍل �ساٍف.

�لقا�شي هادي عزيز: بع�ض �لت�شريعات توؤثر 
في دورها �لجتماعي و�ل�شيا�شي
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والفن���ون  والثقاف���ة  لالإع���الم  امل���دى  موؤ�س�س���ة  اقام���ت 
بالتع���اون مع وزارة الثقاف���ة يف اإقليم كرد�ستان العراق 
ندوة حتت عنوان »اأبعاد الفل�سفة والت�سوف يف االدب« 
تط���رق فيها م�ساعد بروف�سور الدكتور حممد جودة اىل 

ابعاد الت�سوف والفل�سفة يف االدب. 
واأ�س���ار الدكت���ور ج���ودة يف بداي���ة حديث���ه اىل ان كلمة 
فل�سف���ة تاأتي من م�سدر اغريق���ي وتعني )حب احلكمة( 
وانها  واحدة من اأهم جماالت الفكر االإن�ساين يف تطلعه 
للو�س���ول اإىل معن���ى احلي���اة ودرا�س���ة طبيع���ة الواقع 
والوجود، ودرا�سة ما ميك���ن معرفته وال�سلوك ال�سوي 
م���ن ال�سل���وك اخلاط���ئ وق���ال »عل���ى الرغم من ه���ذا فان 
تعري���ف الفل�سفة امر �سعب النها عرف���ت ب�سكل خمتلف 
يف كل مرحل���ة م���ن مراحل الفل�سف���ة. واالهم من كل هذا 
ف���ان الفل�سفة تعلمنا تطوير العق���ل والرجوع اىل العقل 

والتفكري يف كل االأمور«.
اأ�س���اف ج���ودة قائ���ال  وع���ن دور الت�س���وف يف االدب 
»بالن�سبة للت�سوف او العرفان فهناك الكثري من املفاهيم 
حول���ه لك���ن باخت�س���ار ن�ستطي���ع الق���ول بان���ه تروي�ض 
وتاأدي���ب الروح والنف�ض. بالن�سب���ة ال�سل كلمة ت�سوف 
هن���اك راأي ي���رى بان���ه م�ست���ق من كلم���ة ال�سف���اوة لكن 
البع����ض االخر يرى بان���ه م�ستق من كلم���ة ال�سوف الن 
معظ���م املت�سوفني كانوا يرت���دون مالب�ض م�سنوعة من 

ال�سوف«.
ويف حديثه عن جوانب الت�سوف ذكر جودة »الت�سوف 
يف االأ�سا����ض هو معرفة النف�ض ومعرف���ة اخلالق. الدين 
بالطب���ع يبداأ من معرفة اخلالق لك���ن الت�سوف ينبع من 
معرف���ة النف�ض وهذا يجعل االن�س���ان يف الثقل او املركز 

يعني معرفة االن�سان نف�سه اأوال وبعدها معرفة الله«.

ع���ن دور االدب وابع���اده يف الت�س���وف والفل�سف���ة ق���ال 
»االدب كم���ا هو معروف لغة اخلي���ال واحل�ض واال�سارة 
وه���و لغة خا�سة لديه �سلة م���ن التجارب اجلميلة. واذا 
ما اردت ان اجم���ع االدب والفل�سفة والت�سوف يف مثال 
م���ا ا�ستطي���ع ان اأجم���ع الثالثة يف كوب �س���اي. فال�ساي 
هو الفل�سفة وال�سكر ه���و االدب و�ساربه هو املت�سوف. 
االن�س���ان دائما بحاج���ة اىل االدب والفل�سفة والت�سوف 
يف احلي���اة لك���ن لالأ�س���ف جمتمعن���ا لي�ست لدي���ه معرفة 
بالفل�سفة بل يخ�ساها ولهذا ال�سبب معظمهم ال ي�سرتون 
كت���ب الفل�سف���ة علما نح���ن باأم�ض احلاج���ة اىل الف�سلفة. 
ا�ستطي���ع ان ا�سبه جمتمع���ا خاليا م���ن الفل�سفة باملقربة 

الن الفل�سفة هي داينمو احلياة«.

محمد جودة: �لإن�شان د�ئمًا بحاجة �إلى �لأدب 
و�لفل�شفة و�لت�شوف في �لحياة
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ال�����رع�����اة

 د. عمار اليا�سري

احلدي���ث ع���ن الكتاب، حديث ع���ن غب�ض املعرف���ة االأوىل 
حي���ث ذل���ك امل���كان الغرائبي القاب���ع يف رك���ن ق�سي من 
مدر�ستنا الغاب���رة، وما اأن فككت قيود يدي حتى �سممت 
رائح���ة الكت���ب العتيق���ة فيه���ا،  رائح���ة ال ت�سب���ه رائحة 
االأرا�س���ي الرخ���وة الرطب���ة الت���ي �س���اورت جم�سات���ي، 
ب���ل مثل���ت االأمكن���ة املاألوف���ة،  وها اأن���ذا اأق���ف قبالة هذا 
الع���امل الغري���ب بيدين ال تعرف���ان م�سك الكت���ب وتقليب 
كانت���ا  تائهت���ان،  ي���دان مرتع�ست���ان وعين���ان  اأوراقه���ا، 
ال�سب���ب يف الف�س���ل االأول لتج�س���ري العالق���ة بيني وبني 
املكتب���ة املدر�سية، فم���ن اأين لفتى يخ���اف ظله وال ميتلك 
ح�س���ور اأبن���اء العوائ���ل املي�س���ورة الق���درة يف معاودة 
املكتبة واحلديث م���ع �سادنها مدر�ض اللغة العربية حتى 
ا�ستع���ري م���ا اأري���ده؟، بل معرفة م���ا ا�ستع���ريه على وفق 
توجهات���ي؟، هكذا مرقت اأيام ال�سب���ا، ويف يوم من اأيام 
اأفولها �ساألني اأح���د اأ�سدقائي املهم�سني ب�سبب عوقه عن 
راأي يل يف روايات �ستاندال واجاثا كري�ستي وفلوبري، 
يا رب���اه الفتى ال���ذي عاث���ت بذاكرته املنخوب���ة حكايات 
اجل���ن وال�سعايل وزوجات امل�سايخ م���اذا �سيقول؟،  لكن 
ولي���د املهم�ض ركن يف حقيبتي جمموع���ة من الروايات، 
ف���كان ه���و ملهم���ي االأول يف درا�ست���ي االإعدادي���ة، ومع 
تق���ادم االأي���ام تعرفت على ع���وامل الكتب بع���د قبول اأحد 
اخوت���ي يف ق�س���م اللغة العربي���ة، ولكن التح���ول االأكرب 
كان م���ع بداي���ة دخ���ويل للجامع���ة واأية جامع���ة، جامعة 
بغ���داد اأكادميي���ة الفن���ون اجلميلة، كانت ذل���ك يف مطلع 
ت�سعيني���ات الق���رن املن�سرم،  فوج���دت نف�سي يف مرجل 
مي���ور بالقراءات الفل�سفي���ة واملتبني���ات الفكرية، عوامل 
بدت اأكر غرابة من مكتبة املدر�سة املهملة لكنها جرفتني 
يف بحره���ا الهائج، و�سط ركام الكتب ودهاليز الفل�سفة، 
م�س���ك بي���دي معلم���ي الفيل�س���وف الدكت���ور ثام���ر مهدي 
نا�سحا وموجها؛ يا �سغ���ريي الفل�سفة قليلها يوؤدي اإىل 
االإحلاد وكثريها ي���وؤدي اإىل اجلنون وهنا بداأت مرحلة 
التنظي���م العلمية، ففي درو�ض علم النف�ض الفني انغمرت 
يف كتب علم النف�ض ويف درو�ض نظرية الدراما انغمرت 
يف امل�س���رح العاملي وتنظريات���ه ويف درو�ض ال�سيناريو 
انغم���رت يف الرواي���ة والق�سة واحلال ذات���ه يف درو�ض 

النقد وعلم اجلمال والفل�سفة وغريها.
اأن يك���ون ل���ك معل���م ملهم ه���ذا يعن���ي �س���ريورة الوعي 
املع���ريف عموما والنقدي خ�سو�س���ا فمع طروحات ثامر 
مه���دي وجعفر عل���ي وابو طال���ب حممد �سعي���د واأ�سماء 
اأخ���رى وم���ع احلي���اة االأدبي���ة والفني���ة يف االحت���ادات 
والنقاب���ات الثقافي���ة اأ�سحى الكتاب الزم���ة احلياة التي 
ع�ستها، لي�ض هذا فح�سب بل حترر الفتى بعد بلوغه �سن 
االأربع���ني وب���داأ ينمو ويزه���ر حتى ب���ان اأ�سمه املرجتف 
عل���ى اأغلف���ة الكتب وما زال���ت �سورة ي���دّي املكلبتني يف 

�سبوتي ترافقني دوما.

اأنا والكتاب

 اأربيل / المدى

ي�ستمر زّوار معر�ش اأربيل الدولي للكتاب، 
بزيارة اأجنحة المعر�ش، و�سراء الكتب 

والق�س�ش المتنوعة، التي تعر�سها دور الن�سر 
الم�ساركة.

وخ����الل ا�ستطالع ل�)املدى(، ع����ن راأي الزّوار باملعر�ض 
ه����ذا الع����ام، اجتم����ع معظمه����م عل����ى ج����ودة التنظي����م، 
و�سهول����ة الو�س����ول اإىل دور الن�س����ر، وُح�س����ن التعامل 

معهم.
ويقول ال�ساب »م�سطفى عمر« اإن »تعامل اأ�سحاب دور 
الن�سر لطيف، يعطون����ك الكتاب الذي تبحث عنه، اإن مل 
يك����ن متوف����رًا، يدلونك عل����ى دور الن�سر االأخ����رى التي 
تبيع����ه، كما ي�سرح����ون للزائر عن الكت����ب، هذا ما مل�سته 

من خالل زيارتي ملعر�ض اأربيل الدويل«.
وي����رى ال�ساب، »حممود �سيف الدين«، اأن »اأكر ما لفت 
نظره ه����و ُح�سن التنظي����م، وترقيم االأجنح����ة، وخدمة 

اال�ستعالم����ات، الت����ي ت����دل الزائ����ر عل����ى اأي دار ن�س����ر 
يريدها، هذا دليل على جناح املعر�ض«.

اأم����ا ال�ساب »عب����د الرحمن جناد«، فاأك����ر ما لفت نظره، 
كمية ونوعية الكتب املعرو�سة، يقول »املعر�ض ي�سجع 
جيل ال�سب����اب على القراءة، يعطيهم االأمل باأن م�ستقبل 
الق����راءة م����ازال بخ����ري، كم����ا اأن دور الن�س����ر الكردي����ة، 
له����ا ح�سور بارز، وه����ي مهمة، لن�سر الثقاف����ة الكردية، 

وعر�ض الكتاب الكردي من خالل املعر�ض«.
وت����زور »ليلى ح�س����ني«، معر�ض اأربيل ال����دويل للكتاب 
كل ع����ام، تقول: »كنا بانتظار عودت����ه، بعد انقطاع عدة 
�سن����وات ب�سب����ب فايرو�����ض كورون����ا، اأرى اأن التنظي����م 

اأف�سل من ال�سنوات ال�سابقة، والكتب اأكر تنوعًا«.
اأما  »دلدار عبد الواحد«، فريى اأن »املعر�ض مهم ل�سراء 
الدرا�س����ات والبحوث العلمي����ة، خا�سة لطلبة اجلامعة، 
كما يعك�����ض املعر�ض الوجه احل�ساري والثقايف ملدينة 
اأربي����ل، وي�ساهم يف اإظهار �س����ورة ح�سارية عن اإقليم 
كرد�ست����ان، حي����ث جمع����ت عا�سمت����ه ه����ذه الفعالي����ات 

الثقافية املختلطة واملن�سجمة مع بع�سها«. 
»معر�����ض  اأن  اله����ادي«  عب����د  »م����روة  ال�ساب����ة  وت����رى 
بداي����ة  النواح����ي،  كل  م����ن  متكام����ل  ال����دويل،  اأربي����ل 
العربي����ة  املو�سيق����ى  اإىل  االأجنح����ة،  تنظي����م  م����ن 
احل����ي،  والع����زف  الثقافي����ة،  واحل����وارات  والكردي����ة، 

اللغ����ات«.  مبختل����ف  الكت����ب  يف  التن����ّوع  واأخ����ريًا 
»م����روة«،  راأي  حم����زة«  »اإي����الف  ال�ساب����ة  وتواف����ق 
ولغاته����ا  الكت����ب  مو�سوع����ات  يف  »التن����ّوع  تق����ول: 
م����ن  مرتجم����ا  كتاب����ا  ا�سرتي����ت  الع����ام،  ه����ذا  ُملف����ت 
الك����رد،  للق����ّراء  فر�س����ة  ه����ذه  الكردي����ة،  اإىل  العربي����ة 
اللذي����ن يري����دون التع����ّرف عل����ى الثقاف����ة العربي����ة ، اأن 

ي�س����رتوا الكت����ب املرتجمة م����ن العربي����ة اىل الكردية«. 
اأي�سًا »�سيم����اء اأبو بكر« ا�سرتت كتاب����ا باللغة العربية، 
تق����ول: »اأري����د اأن اأح�ّس����ن لغت����ي العربي����ة، اإنه����ا فر�سة 
ل�س����راء الكت����ب، اجللو�����ض يف املقاه����ي الثقافي����ة، لقاء 
االأ�سدق����اء، معر�ض اأربيل الدويل للكتاب، يوفر اأجواء 

ثقافية ممتعة«.

زو�ر معر�ض �أربيل للكتاب: تنوع �لكتب وتنظيم 
�لمعر�ض ملفت للنظر 
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 اأربيل – المدى 

اق���ام معر����ض اأربي���ل ال���دويل للكت���اب، يف يومه 
التا�سع ندوة حتت عنوان »ا�ستذكار الفنان جعفر 
ح�سن«، �سارك احلديث فيها، اأ.رانيا جعفر ح�سن، 
اأ.بره���ان اجلزائري، اأ.ح�سن �ساك���ر عزيز، وادار 

اجلل�سة ح�سني ر�سيد.
ب���داأت اجلل�س���ة بتق���دمي كلم���ة م���ن قب���ل مي�س���ر 
اجلل�س���ة، ح�سني ر�سيد، ذك���ر خاللها انه »يف هذه 
اجلل�س���ة الت���ي يتم فيه���ا ا�ست���ذكار الفن���ان جعفر 
ح�س���ن، حتم���ا �ستكون م���ن اجلل�س���ات التي ترتك 
اثرا يف الذاك���رة، وحترك امل�ساع���ر واالحا�سي�ض 
يف فق���دان ه���ذه القامة ال�سجاع���ة واملنا�سلة التي 
وقفت بوجه الدكتاتورية والنظام ال�سابق، الأجل 

حتقيق اآمال ال�سعب العراقي”.
ويذك���ر ر�سي���د ان “الراح���ل جعف���ر ح�س���ن، كان 
حري�س���ا عل���ى امل�سارك���ة يف اخ���ر دورة ملعر����ض 
اأربي���ل ال���دويل للكتاب، قب���ل 3 �سن���وات، حر�سا 
جعله يح�سر ب�سكل يومي على مدار جميع االأيام، 
واإذا ما مل ي�ستطع احل�س���ور �سباحا فانه يح�سر 
م�س���اء، ويالحظ اثر وجوده مبا يرتك من انطباع 
يف احاديث���ه م���ع ال�سب���اب اإ�ساف���ة اىل مداخالته 

الغنية خالل اجلل�سات والندوات املقامة”.
وعندم���ا طلب من �سهرزاد ان تقدم نبذة خمت�سرة 
ع���ن الراح���ل جعف���ر ح�سن، قال���ت بغ�س���ة انه “ال 
ميك���ن ان يلخ����ض جعفر ح�سن يف نب���ذه واحدة، 
فاحلدي���ث عنه يط���ول اإذا م���ا بداأنا ب���ه”، م�سرية 
اىل انها جتمعها عالق���ة به ملدى اأكر من 47 عاما 

وعا�ست معه اأياما بع�سها حلو وبع�سها مر. 
وتتاب���ع حديثه���ا ع���ن الفن���ان الراحل، ذاك���رة انه 
“ب���داأ م�سريت���ه بوق���ت مبكر يف جانبيه���ا الفني 
وال�سيا�س���ي، فاالأخ���ري ب���داأ رحلته فيه من���ذ عامه 
ال����15 ام���ا االأول فب���داأ بع���زف الناي من���ذ ان كان 

بعمر ال�5 �سنوات«.
وتوؤك���د ان الراح���ل كان موؤمنا بالفك���ر االن�ساين 
العظي���م مم���ا جعل���ه ي�سّخر فن���ه ب���كل اعماله، من 
�سمنه���ا االأغ���اين الت���ي كان يقدمه���ا وينقله���ا اىل 
فيه���ا،  م�س���اركا  كان  الت���ي  العاملي���ة  املهرجان���ات 

وبدورها تعتربه رائدا لالأغنية ال�سيا�سية، معربة 
عن فخرها بو�سفه الرائد.

وت�سي���ف ان الراح���ل “�ساه���م بتحوي���ل االغنية 
ال�سيا�سي���ة م���ن ايقاعه���ا احلزين اىل ايق���اع فرح 
يجع���ل النا�ض فرحني مبا تق���دم من اأفكار ومبادئ 
توؤث���ر فيه���م وترتب���ط بحياتهم«، م�س���رية اىل انه 
“ا�ستخ���دم ال�سه���ل املمتن���ع وه���و اول �سخ����ض 

ا�ستخدم هذا االأ�سلوب عامليا”.
انتق���ل احلديث بعده���ا اىل ا.بره���ان اجلزائري، 
ال���ذي يق���ول انه “الف���رتة الت���ي ظهر فيه���ا جعفر 
ح�سن ك�سخ�سية ثورية، وانطلقت اأوىل خطواته 
يف مدينة خانقني، ثم �ساه���م العديد من االأ�ساتذة 
ببل���ورة امكانيات���ه و�سقله���ا، اذ علم���وه الع���زف 
وبقي���ة االأ�سياء املرتبطة بالفن، ث���م انطلق بعدها 
بخطوات ذاتية نحو النجاح، اذ ان النجاح يخلق 

جناحا اخر”.
ويب���ني ان اخلطوات الت���ي كان ي�سريه���ا الراحل 
جعف���ر ح�س���ن، خط���وات مت�سل�سل���ة وه���ي نت���اج 
ح���ركات وطنية الت���ي امتدت يف الع���راق واثرت 

على جميع املدن العراقية.
ويعت���رب ان ا�ستخ���دام االغني���ة ال�سيا�سي���ة ميثل 
حمورا جمي���ال لبداية ظه���ور االغني���ة ال�سيا�سية 
يف الع���راق، كونه���ا امتلك���ت التح���دي واالإ�سرار 

واملعار�سة.
وب���دوره يق���ول اأ.ح�س���ن �ساك���ر عزي���ز، ان���ه كان 
ي�سم���ع اأغ���اين جعفر ح�سن مع بقي���ة اقرانه، وهم 
يف مرحل���ة املراهق���ة، وبح�سب���ه فانه���م وجدوها 
طورا غنائيا خمتلفا ميلك �سمات اإن�سانية عظيمة، 
حيث مثال تناول العمال يف العديد من اغانيه مثل 
»م�ساهرين« و«عمي يابو اجلاكوك«، وغنى اأي�سا 

للطفل واملراأة. 
ويج���د ان جترب���ة الراح���ل جعف���ر ح�س���ن، متتلك 
ال���دور  يف  تتمث���ل  ج���دا  كب���رية  خ�سو�سي���ة 
الت�سامن���ي واالمم���ي ع���رب االأغاين الت���ي القاها، 
حي���ث غنى يف العديد م���ن املوؤمترات منها موؤمتر 
احت���اد ال�سبيبة الدميقراط���ي يف مو�سكو ولبنان 
وموؤمت���ر يف بريوت مبنا�سب���ة الذكرى اخلم�سني 

لتاأ�سي�ض احل���زب ال�سيوعي اللبناين
ه���ذه املحافل حر����ض على ان يلق���ي اأغانيه وغنى 

اأي�سا اغاين فيها حتية لل�سعب اللبناين”. 
وع���ن جتربة ممي���زة اأخ���رى يذكر ان���ه �ساهم يف 
تاأ�سي�ض فرقة احتاد ال�سبيبة الدميقراطي اليمني 
يف ع���دن، واختار العازفني وبقي���ة الطاقم بنف�سه 
وعمل عل���ى تدريبهم، وقدمت ه���ذه الفرقة الكثري 
م���ن االأغاين الت���ي ال يزال ال�سع���ب اليمني يتغنى 

بها وال يزالون ينقلوها يف املحافل العاملية.

في معر�ض �لكتاب.. ��شتذكار �لفنان جعفر ح�شن
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يف اط���ار ن�ساط���ات معر����ض اأربي���ل ال���دويل 
للكتاب اقامت موؤ�س�سة املدى لالإعالم والثقافة 
والفن���ون بالتع���اون مع جامعة �س���الح الدين 
يف املعر����ض ن���دوة حت���ت عن���وان  "الرتبي���ة 
والتعليم، التعاي����ض ال�سلمي يف كورد�ستان" 
بالتع���اون مع جامعة �سالح الدين ومب�ساركة 
االأ�سات���ذة يف جامع���ة �س���الح الدي���ن كل م���ن 
اردوان م�سطفى اإ�سماعيل ولقمان بهاء الدين 
اأحمد وجعفر بريو احمد مت الرتكيز فيها على 

حقوق مكونات اإقليم كرد�ستان.
وانطلق���ت الن���دوة بحدي���ث الدكت���ور لقم���ان 
االن�س���ان  و�سل���وك  ع���ادات  اىل  بهاءالدي���ن 
وتاأث���ريه عل���ى املجتمع وقال "الع���ادات تن�ساأ 
ل���دى االن�سان من احلي���اة اليومي���ة فالعادات 
ه���ي اأم���ور تتكرر ل���دى االن�س���ان دون ارادته 
عل���ى  متع���ود  البع����ض  ف���رى  تفك���ريه  او 
اال�ستيق���اظ مبك���را وال�سياق���ة وام���ور كثرية 
اأ�سبحت عادات هناك درا�سة تقول بان 43 % 
من حي���اة االن�س���ان اليومية نابع م���ن عاداته 
و�سلوك���ه. حت���ى ان وجود البع����ض هنا نابع 

من العادات".
وعن عنا�سر العادات وتكوينه قال ان "هناك 
3 عنا�س���ر لتكوي���ن الع���ادات اأوله���ا احلاف���ز 
وال�سل���وك واملكاف���اأة على �سبيل املث���ال تعود 
�سخ�ض عند ا�ستيقاظه من النوم على تفح�ض 
هاتف���ه النق���ال وه���ذا يعن���ي ان ا�ستيقاظه من 
النوم هو دافع لتفح�ض هاتفه النقال. او قيام 
�سخ�ض ما با�سع���ال �سيجارة بعد االنتهاء من 
وجب���ة الطع���ام يعت���رب حافزا وه���ذا االمر مع 

مرور الزمن يتحول اىل عادة".
ويف حديث���ه ع���ن املو�س���وع اأ�س���اف بالق���ول 
لكن  وع���ادات جي���دة  �سيئ���ة  ع���ادات  "هن���اك 
ال�س���وؤال ال���ذي يط���رح نف�س���ه هن���ا مل���اذا يت���م 
التعود على العادات ال�سيئة اكر من العادات 
اجلي���دة؟ الن مكاف���اأة الع���ادات ال�سيئة ا�سرع 

م���ن اجليدة. عل���ى �سبي���ل املثال التع���ود على 
احللوي���ات على الرغ���م من ا�سراره���ا ف�سبب 
االف���راط باحللويات ه���و ان مكافاأتها �سريعة 
لك���ن  ب�سرع���ة.  بطعم���ه  يتل���ذذ  االن�س���ان  الن 
مكافاأة �سيط���رة االن�سان على نف�سه واالبتعاد 
ع���ن احللويات الج���ل املحافظة عل���ى �سالمته 

بحاجة اىل وقت اأطول".
من جهته تط���رق اردوان م�سطف���ى اإ�سماعيل 
رئي����ض ق�س���م ال�سريعة االإ�سالمي���ة يف جامعة 
�س���الح الدي���ن اىل دور الرتبي���ة والدي���ن يف 
التعاي����ض ال�سلمي وق���ال "كما هو وا�سح فان 
الرتبي���ة ب���دءا م���ن الرو�س���ة اىل اجلامع���ات 
ه���ي مرك���ز اعداد الف���رد ال�سليم ال���ذي يحرتم 
االن�س���ان وحقوقه. لك���ن اإ�ساف���ة اىل الرتبية 
للمجتم���ع دور مه���م اخ���ر يف اع���داد االأجيال. 
اذا م���ا مت اعداد جيل يح���رتم حقوق االن�سان 
والتعاي����ض ال�سلم���ي فاالم���ر �سينعك����ض على 
املجتمع. كما هو وا�سح ف���ان اإقليم كرد�ستان 
والعراق متعدد االأديان والقوميات واملذاهب 
ويف ح���ال عدم اعداد جي���ل مت�سامح ويحرتم 
التعاي�ض ال�سلمي وقب���ول االخر يف املدار�ض 
واجلامع���ات ف���ان املجتمع �سيقب���ل على عنٍف 

المتن���اٍه وعل���ى عك����ض ذلك ف���ان تقب���ل االخر 
وال�س���الم والتعاي�ض ال�سلم���ي يجنب املجتمع 

العنف واحلروب".
م���ن جانبه تط���رق جعفر بريو احم���د االأ�ستاذ 
يف ق�س���م ال�سريع���ة االإ�سالمي���ة اىل التعاي�ض 
ال�سلم���ي يف الع���امل وق���ال "حديثن���ا عن دور 
يف  ال�س���الم  ار�س���اء  يف  والتعلي���م  الرتبي���ة 
املجتم���ع وقبل التط���رق اىل املو�سوع اود ان 
ا�س���ري اىل مو�سوع اخر وه���و وجود م�سكلة 
ودول  املتح���دة  االأمم  الع���امل،  يف  التعاي����ض 
الع���امل الك���ربى ورج���ال العقل يعمل���ون على 
م�سكلة التعاي����ض ال�سلمي. البلدان االإ�سالمية 
اأ�سبحت مركزا للحديث عن التعاي�ض ال�سلمي 
وه���ذا االمر يث���ري ال�سبه���ات والت�ساوؤالت عن 
�سب���ب الرتكي���ز عل���ى التعاي����ض ال�سلم���ي يف 
البل���دان االإ�سالمي���ة اك���ر م���ن غريه���ا. كانت 
ال���دول االإ�سالمي���ة تع���اين م���ن ه���ذه امل�سكلة 
لك���ن على ار����ض الواقع ال توج���د يف البلدان 
االإ�سالمي���ة م�س���اكل م���ن ه���ذا القبي���ل. يج���ب 
علين���ا اظهار جم���ال التعاي����ض ال�سلمي النهاء 
هذه االتهام���ات واإظه���ار ال�س���ورة احلقيقية 

للمجتمع".
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