
بعده���ا القى رئي�س التحري���ر عبد الزهرة 
باحل�ض���ور  به���ا  رح���ب  كلم���ة  يف  زك���ي 
وا�ضار اىل الن�ضاط الثقايف اجلديد الذي 
ي�ضتاأن���ف يف مرك���ز ال�ضب���اح  للدرا�ضات 
ال�ضرتاتيجي���ة ومتاأمال ان يك���ون خ�ضبا 
م�ض���كالت  عل���ى  وقوف���ه  يف  وحيوي���ا 
وق�ضاي���ا ال�ضيا�ض���ة والثقاف���ة واالقت�ضاد 
وامل���ال واملجتمع يف بل���د يريد ان ينه�س 
ودول���ة تنا�ضل م���ن اج���ل ان تت�ضكل على 
مبادىء الدميقراطي���ة والعدالة واحلرية 
واال�ضتق���الل، واأ�ض���اف: ال�ضب���اح الت���ي 

مل���ك اجلمي���ع كموؤ�ض�ض���ة اعالمي���ة  ه���ي 
م�ضتقلة متول م���ن املال العام �ضتكون يف 
�ضل���ب اغرا�ضها واهدافه���ا وهي توفر ما 
ميكنها توفريه ل���كل النا�ضطني الوطنيني 
تخ�ض�ضاته���م  ،باأخت���الف  امل�ضتقل���ني 
واهتماماتهم وذلك من اجل �ضنع جمتمع 
م���دين فاع���ل ون�ضيط ه���و ق���وام ا�ضا�ضي 
لبن���اء الدول���ة الدميقراطي���ة وجمتمعه���ا 
احلر ..وياأتي هذا الن�ضاط الذي حتت�ضنه 
ال�ضباح بالت�ضيف والرعاية كبادرة اوىل 

يف هذا امل�ضعى .

ث���م  ق���راأ ال�ضاع���ر زعي���م الن�ض���ار البي���ان 
التاأ�ضي�ض���ي ال���ذي ج���اء في���ه : ه���و مركز 
عراقي فك���ري ادبي م�ضتقل وهو م�ضروع 
تنوي���ري حت���رري يه���دف اىل النهو����س 
للمجتم���ع  والفكري���ة  الثقافي���ة  بالبني���ة 
العراق���ي ،ويعت���ر الره���ان عل���ى تعزيز 
التن���وع الثق���ايف واحلوار ب���ني الثقافات 
رهان���ا ا�ضا�ضي���ا لعمله يف مي���دان الثقافة 
،الن التن���وع حتى يكون خالق���ا يجب ان 
ين�ضاأ على قاعدة القب���ول باالخر وثقافته 
واحلوار معه ،طريقا للمعرفة واالعجاب 

املتب���ادل ،ف���ال ميك���ن للتنوع الثق���ايف ان 
يحيا باالنكفاء على الذات او املواجهة.

وحتدث ال�ضاعر املغرتب زاهر اجليزاين 
الذي و�ضف الثقافة هي ا�ضا�س املجتمعات 
املتح�ضرة والتي تريد ان تنه�س بالثقافة 
من خ���الل العناية باملثقف ،وق���ال اود ان 
اق���رتح ثالث���ة اه���داف امتن���ى ان ت�ضاف 
اىل برنام���ج املركز وال���ذي نتمنى جمعيا 
له النج���اح يف ال�ضع���ي اىل الو�ضول اىل 
اهداف���ه ،واله���دف االول م���ن ذل���ك يج���ب 
ان ن�ضع���ى اىل وج���ود بن���د قان���وي تدعم 

مبوجبه الدول���ة املثقف املنت���ج ،والهدف 
الثاين ه���و ان ننهي القطيعة بني املثقفني 
الثال���ث ه���و ان ي�ضتم���ر ه���ذا  ،واله���دف 
املرك���ز يف ادام���ة احل���وار ماب���ني املثقف 
وال�ضيا�ض���ي ،مات���زال �ض���ورة املثقف يف 
ذه���ن ال�ضيا�ض���ي غائمة ومات���زال �ضورة 
ال�ضيا�ض���ي يف ذه���ن املثق���ف غائمة،اي�ضا 
يج���ب ان يفّعل احلوار ب���ني املثقف وبني 

احلكومة .   
ث���م حتدث ممث���ل رئي�س جلن���ة امل�ضاحلة 
الوطنية زهري اجللبي قائال: ان مو�ضوع 
احل���وار يج���ب ان نبني علي���ه حياتنا الن 
احلوار هو اال�ضا�س الذي ن�ضتطيع به ان 
نتفاهم جمعيا م���ن اجل بناء العراق ،منذ 
بداي���ة �ضق���وط النظ���ام عمل���ت يف وزارة 
الثقاف���ة وكن���ت امتن���ى ان تتبن���ى وزارة 
الثقافة �ضرتاتيجيات كثرية حتى ت�ضتطيع 
ان تبن���ي احلوار وكذلك ان توؤ�ض�س ثقافة 
املحبة وثقافة ال�ضالم وخا�ضة بعدما ظهر 
يف بالدن���ا االره���اب وظه���رت التي���ارات 
التكفريي���ة وكذلك التي���ارات امل�ضتوردة ا 

الآتية من خارج العراق .
وق���ال الكات���ب والباحث ح�ض���ني دروي�س 
الع���اديل :نح���ن كمجتم���ع م���ازال يعي�س 
لال�ض���ف  اخل���راب  وب���ني  الرم���اد  ماب���ني 

ال�ضدي���د ونحن حمتاج���ون اىل مثل هكذا 
موؤ�ض�ض���ات تاأ�ضي�ض���ة ،ات�ض���ور اك���ر م���ا 
نحتاج���ه يف بن���اء الدول���ة املدني���ة هناك 
ثالث���ة ا�ضرتاط���ات االول ماي�ضمى بالقيم 
ال�ضمان���ات  الث���اين  ،والعام���ل  املدني���ة 
املدني���ة وهي مهمة الدولة ،والبعد الثالث 
لقيام الدولة املدنية هي احلوا�ضن املدنية 
مثل املوؤ�ض�ضات املدني���ة واملجتمع املدين 
واملرك���ز املفرو����س ان يك���ون احلا�ض���ن 

املدين املنتج للدولة املدنية .
واكد اال�ضتاذ عبدالرحيم الرهيمي اهمية 
احلوار و�ضرب امثلة  على ذلك ،ان هناك 
بع����س الن�ضاء يرغنب بارت���داء احلجاب، 
ال�ضفوروه���ي  يف  يرغ���نب  واخري���ات 
،االن  تعرفونه���ا  انت���م  ا�ضكالي���ة  ت�ض���كل 
عندم���ا نتحاور يف مرك���ز احلوار هي من 
اجل انت���اج ثقافة معينة  توؤم���ن بالعراق 

اجلديد.
وا�ضار ال�ضاع���ر الفريد �ضمعان اىل اهمية 
هذا املركز وعلى اهمية هذه املراكز ولكن 
بقي���ت اجلامع���ة بعي���دة ع���ن ه���ذا الواقع  
الثق���ايف الذي الب���د من ا�ضرتاكه���ا ومنها 
املجم���ع العلم���ي العراقي ،ونح���ن ننتظر 
من هذا املركز اجلهد الثقايف الذي يحاول 

جاهدا على ذلك.

يف لقاء اأج���راه ال�ضيد عبد اجلبار العتابي 
األع���اب  يف  ال�ضابق���ة  الع���راق  بطل���ة  م���ع 
ال�ضاح���ة واملي���دان، حتّدثت في���ه الدكتورة 
اإمي���ان �ضبي���ح املقيم���ة االآن يف ال�ضوي���د، 
حديث���ًا م�ضهب���ًا ع���ن اأو�ض���اع الريا�ضة يف 
الع���راق، وحاج���ة البل���د اإىل توف���ري املكان 
املنا�ض���ب للتدري���ب واإىل �ضّح���ة املدرب���ني، 
العن�ضري���ن  بهذي���ن  االهتم���ام  وع���دم 
اللذي���ن يعطالن عملي���ة النم���و يف املرافق 
الريا�ضي���ة، وخ�ضو�ض���ًا يف جم���ال األعاب 

ال�ضاحة وامليدان.

وق���د قّدم له���ا ال�ضي���د العتابي تعريف���ًا هذا 
ن�ضه:

- اميان �ضبيح.. واحدة من ابرز العداءات 
العراقي���ات اللواتي حقق���ن اجنازات للعبة 
ال�ضاحة وامليدان، وتوا�ضلت مع الريا�ضة 
بع���د اعتزالها وح�ضل���ت عل���ى الدكتوراه، 
وخالل ال�ضن���وات الطويلة كان لها ح�ضور 
مميز يف تطوي���ر االأن�ضطة الن�ضوية ومنها 
�ضباق���ات الرك�س، كما كان���ت �ضمن املكتب 
التنفيذي للجنة االوملبية التي انتخبت عام 
2004   ولك���ن لظروفه���ا اخلا�ض���ة �ضافرت 
منذ عام مع عائلته���ا، ولكنها عادت موؤخرا 
لت�ضتن�ض���ق هواء بغداد وحت���اول ا�ضتعادة 
�ضيئا )�ضيء( من ن�ضاطاتها خلدمة احلركة 

الريا�ضية.

ويف املقال ت�ضخي�س لكثري من عوامل تاأخر 
هذا الفرع من الريا�ضة، واقرتاحات ل�ضيغ 
التعامل الإنعا�ضها وتطويرها، واأهمية دور 
االأه���ل يف تنمية الوع���ي الريا�ضي، ودور 

االأم خ�ضو�ضًا يف هذا املجال.

نخل�س من جممل اللقاء اإىل تخلف الوعي 
الريا�ضي يف العائلة العراقية، وهو تخلف 
ميتد اإىل املوؤ�ض�ضات الرتبوية التي ال تعي 

اأهمية الريا�ضة.
اإذن، فامل�ضاأل���ة م�ضاأل���ة وعي به���ذا الن�ضاط 
االجتماع���ي ال���ذي ينه����س به���ذا الن�ض���اط 
ويطوره ليحت�ضن طاقات �ضبابنا، وُي�ضهم 
يف نه�ض���ة املجتمع؛  فه���و )وعي باملحنة(، 

يقودنا اإىل )حمنة الوعي( يف �ضوؤوننا.

تق���ول الدكت���ورة اإمي���ان �ضبي���ح، يف هذه 
املقابل���ة: )در�س الريا�ضة اأه���م من درو�س 
الفيزي���اء والكيمياء، فم���ا فائدة ان يتخرج 
طبي���ب او مهند����س وه���و مري����س، در����س 
الريا�ض���ة ه���و �ضح���ة املجتم���ع، االأطب���اء 
واملهند�ض���ون مر�ضى وهم ال يعلمون ان مل 

ميار�ضوا الريا�ضة(.

وهذا در����س يف )حمنة الوعي( الذي يقود 
اإىل اأن )در����س الريا�ض���ة اأه���م م���ن درو�س 

الفيزياء والكيمياء(.
حمن���ة  يف  الوع���ي  اأن  هن���ا  والوا�ض���ح 

ي�ضتع�ض���ي معه���ا الوق���وف عل���ى حقائ���ق 
احلي���اة، اإذ كي���ف يج���وز لنا اأن نزع���م اأن ) 
در����س الريا�ضة اأه���م من درو����س الفيزياء 

والكيمياء(، اأين الوعي يف هذه النقطة؟
واأي���ن ه���ي ح�ضيل���ة اجل�ض���م م���ن ح�ضيلة 
الفك���ر الذي يغ���رّي معامل احلي���اة، وينه�س 
باالإن�ضان اإىل مراقي ما ُينتجه االإن�ضان من 
اإبداعات يف خمتلف وجوه املعرفة الهادفة 

اإىل تطور الب�ضرية.

حمنة الوع���ي الريا�ضي التي حتدثت عنها 
الدكت���ورة اإميان �ضبي���ح، واقع ال �ضك فيه، 
ولكن اأي���ن )وعي( هذا الواقع يف ما تقوله 
م���ن كون  در����س الريا�ضة اأه���م من درو�س 

الفيزياء والكيمياء.

اأبه���ذا املنطق �ضنبني قيم العقل واحلقيقة، 
ونوؤ�ض�س لروؤية عقالني���ة ملا يحيط بنا من 

التبا�ضات الوعي؟!

املقول���ة  تل���ك  اإىل  بن���ا  تع���ود  والدكت���ورة 
اجل�ض���م  يف  ال�ضلي���م  )العق���ل  البائ�ض���ة 
ال�ضليم(، ح���ني تقول )فما فائدة ان يتخرج 
طبي���ب او مهند����س وه���و مري����س، در����س 
الريا�ض���ة ه���و �ضح���ة املجتم���ع، االأطب���اء 
واملهند�ض���ون مر�ضى وهم ال يعلمون ان مل 

ميار�ضوا الريا�ضة(.

والواقع والتاريخ يعطينا مناذج حية على 
بوؤ�س هذه املقولة م���ن خالل ما ي�ضعفنا به 
يف واق���ع احلي���اة. فماذا نق���ول يف املعّري 
واجلواه���ري  الل���ه  عب���د  اجلب���ار  وعب���د 
وفي�ض���ل ال�ضام���ر وج���الل احلنف���ي وب���در 
�ضاك���ر ال�ضي���اب  ومه���دي عي�ض���ى ال�ضق���ر 
وحمم���ود احلبوب���ي و�ضال���ح اجلعف���ري 
وعل���ي ال�ضرق���ي وعل���ي ال�ض���وك ورفع���ت 
االأج�ض���ام  ذوي  م���ن  وكله���م  الچادرچ���ي، 
ال�ضام���رة والعق���ول الباهرة الت���ي تن�ضف 
مقول���ة )العقل ال�ضليم يف اجل�ضم ال�ضليم(، 
وتدعون���ا اإىل و�ضعه���ا مو�ض���ع املراجعة، 

وعدم اإ�ضاعتها بني فتياننا و�ضبابنا.

وهنا يح�ض���رين، واأنا اجلاهل مب�ضتويات 
الريا�ض���ة، �ضوؤال ع���ن الو�ض���ع االأكادميي 
�ضباب���ًا  ورمب���ا  الدكت���ورة،  مين���ح  ال���ذي 
اآخري���ن، ه���ذه الدرجة االأكادميي���ة، ورمبا 
و�ضعها يف م�ضاف العل���م االأكادميي الذي 
ال تعرتف ب���ه؛ اأهو يف رك����س مئة مرت اأو 
مئت���ني، اأو اأك���ر، بحي���ث يحق له���ا اإطالق 
ت�ضريحاته���ا الداعي���ة اإىل التقليل من �ضاأن 
العلم، والتوكي���د على )ما فائدة ان يتخرج 
طبي���ب او مهند����س وه���و مري����س، در����س 
الريا�ض���ة ه���و �ضح���ة املجتم���ع، االأطب���اء 
واملهند�ض���ون مر�ضى وهم ال يعلمون ان مل 

ميار�ضوا الريا�ضة(.

ه���ذا اال�ضتخف���اف بقيم���ة العل���م ال يوح���ي 
باح���رتام درج���ة )الدكت���وراه الريا�ضي���ة( 
التي ح�ضل���ت عليها )الدكتورة!(، والتي ال 
نعلم على اأي م�ضت���وًى ح�ضلت عليها، وما 
هي املقايي�س التي قام���ت عليها، وما الذي 
يجعلها تتحدث بتع���ال واأ�ضتاذية ال نعرف 
لها اأية قيمة يف جمموع املعارف الثقافية.

الريا�ضة فّن واأخالق وقيم اأدبية وتوا�ضع 
يذكرنا ب���� )الروح الريا�ضي���ة( التي درجنا 
عل���ى تعلمها،  ونحن ن���دري اأن هذه الروح 
راحت منذ ك���وارث املالعب وال�ضغب الذي 
اأّدى اإىل حرم���ان بع�ضه���ا م���ن املباري���ات، 
وجاءتن���ا باالإع���الم الريا�ض���ي ال���ذي اأن�ضاأ 
لنف�ض���ه قامو�ض���ًا ال �ضبي���ه ل���ه يف العجرفة  
واملباهاة وال�ضتائم والعدوان واال�ضتعداء 
وتاأجي���ج امل�ضاع���ر الغا�ضبة، وب���ث الفرقة 
ب���ني الفرق وجماهريها، ب���ل بني ال�ضعوب 
واأبنائه���ا، كما ح�ضل ب���ني م�ضر واجلزائر 

وو�ضل اإىل حد القتل يف مباراة توغو.

كان االأوىل ب���� )الدكت���ورة( اإمي���ان �ضبيح، 
وه���ي يف ل���ّب بل���د االألع���اب ال�ضويدية، اأن 
تتحّلى باآداب هذه الدولة، ومبا يحتاج اإليه 
وطنها )العراق( من خرتها الريا�ضية دون 
ا�ضتخف���اف بالكف���اءات العلمي���ة والفكرية 
الت���ي نحت���اج اإليها كحاجتن���ا اإىل جيل ذي 

�ضحة وكفاءة بدنية وفنية، وعقلية.
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تبق���ى  املراأة املبدعة  م�ضوؤولة اإىل حد كبري عن تعزيز عملية 
غيابه���ا اأو تغييبه���ا ع���ن االأفق الع���ام للفعل الثق���ايف، عندما 
ت�ضهم اأع���داد من الن�ضاء يف تكري�س املكان���ة الثانوية للمراأة 
يف جمتمعاتن���ا بقب���ول االأدوار التكميلي���ة واملرات���ب الدني���ا 
بحك���م اخلوف من املناف�ض���ة مع الرجال وخ�ضي���ة الف�ضل يف 
االأداء، بينما ت�ض���ر اأعداد اأخرى من الن�ضاء الطموحات على 
خو����س جمازف���ة الفع���ل الثق���ايف واإجادته يف حت���د حقيقي 
للمعوقات واخلوف ونظرة املجتم���ع امللتب�ضة اإىل املراأة يف 
امل�ضهد الثقايف، هذا امل�ضهد الذي يتوفر على طرز ال منظورة 
م���ن ال�ضل���وك العنف���ي اإزاء املبدع���ات اجل���ادات اللوات���ي قد 
يعر�ض���ن �ضخ�ضيات زمالئهن الختب���ار املواقف باإجراءاتهن 
الفكري���ة وا�ضتغاله���ن املتجاوز ملاأل���وف جمتمعاتهن، ويبقى 
�ض���اأن �ضعف الفع���ل الثقايف للم���راأة اأو ندرته اأم���را مرهونا 
باالأو�ض���اع ال�ضيا�ضي���ة واالجتماعي���ة واالقت�ضادية ال�ضائدة 
وثقاف���ة املجتمع القام���ع و�ضعود االأ�ضولي���ة وهيمنتها على 
�ضرائح وا�ضعة من املجتمعات التي جرى جتهيل اأجيال منها 
وتدجينه���ا يف النظم الديكتاتورية ف�ُضهل ا�ضتيعابها من قبل 

احلركات ال�ضلفية واالأ�ضولية.

)2(
لطاملا اعت���ذرت عن ح�ضور ندوات وملتقي���ات ثقافية ب�ضبب 
م���ن �ضيغة الدعوة التي تكر�س �ضلوكا   ذكوريا بامتياز حني  
يدع���وك منظ���م احل���دث ب�ضفت���ك  البيولوجية كون���ك امراأة 
ولي�س ذاتا م�ضتقلة لها دورها وفاعليتها  الثقافية  ومنجزها 

امل�ضهود ،فيقول  الداعي بثقة  مطلقة:
- ندع���وك اأ�ضت���اذة ليك���ون للن�ض���اء ح�ضوره���ن يف املحف���ل 

الفالين..
ويعقب مبا هو اأ�ضد اإنكارا لدورك الثقايف:

-نحر����س على تخفيف جرعة الذكورة يف امللتقى  وناأمل ان 
تلبي الدعوة اأنت واالأخوات االأخريات اإ�ضرار تام على اإلغاء 
ذاتك الفاعلة بتح�ضيد جمع من )االإناث( الالئي يفرت�س فيهن 
الداع���ي – القبول والرتحي���ب –  ولالأ�ضف ترت�ضي البع�س 
من الن�ضاء االأمر، لغياب الوعي  بذواتهن امل�ضتقلة، ويتقبلن 
االنتقا����س م���ن قيمته���ن االإن�ضاني���ة  ليتحول���ن اىل ملحقات 
ومكمالت  يلطفن االأجواء باأنوثتهن وال ي�ضاركن باعتبارهن  

عنا�ضر اأ�ضا�ضية  لها مكانتها يف املنجز الثقايف.
 ه���ذا ال�ضل���وك اإزاء املراأة املنتجة للثقاف���ة ال يقت�ضر على بلد 
عربي دون �ضواه، بل يكاد يكون  معمما يف كثري من  املحافل  
الثقافي���ة التي ال ت�ض���رتط  الر�ضانة واأهمي���ة املنجز بقدر ما 
تع���ول عل���ى  )ح�ض���ور ع���دد معق���ول اأو كاف م���ن ال�ضيدات( 
رغب���ة يف )تلطيف االأجواء الذكوري���ة( والتخفيف من كثافة 
احل�ض���ور الرج���ايل من الكت���اب واملثقفني  العت���اة  وجتميل 
اأف���ق احلدث واملنا�ضبة، ب�ضرف النظ���ر عن منجز هذه املراأة 
اأو تل���ك  ودون االعت���داد مبا �ضتقدمه من مداخ���الت اأو اأفكار 
او م���ا ت�ضارك به من اإبداع اأو مواقف فكرية اإال فيما ندر  من 

االأحداث واملنا�ضبات.

)3(
ويتحمل عدد من الن�ضاء الالئي يرت�ضني تكري�س ح�ضورهن 
التزيين���ي -امل�ضوؤولي���ة بهذا الق���در اأو ذاك عن تف�ضي ظاهرة 
احل�ضور ال�ضطحي والتجميل���ي يف املحافل الثقافية والذي 
يتح���ول  يف حاالت كثرية اىل هدف بحد ذاته  مثلما  تو�ضع  
باق���ات  الزه���ور عل���ى املن�ضات او تعل���ق البو�ض���رتات على 
اجل���دران او ت�ض���اء الريات يف القاع���ات، ت�ضييء كامل يف 
التعام���ل من باب االأنوثة وحدها ال من جهة اأن�ضنة احل�ضور 

وتاأكيد املنجز واالعتداد بالفكر والتحاور بني االأنداد.
نعل���م اأن ح�ض���ور املراأة يف  بع�س املجتمع���ات العربية  يكاد 
يك���ون �ضئيال او  معدوما يف �ضياق احلياة اليومية  وفعالية  
ال�ض���رط احلياتي امللزم لل�ضراكة االإن�ضانية،  فياأتي  اإ�ضراكها  
–ولي����س م�ضاركته���ا احليوية يف الفعل الثق���ايف -  فوقيا  
ليكم���ل  النظرة الت�ضطيحي���ة  الأدوار الن�ض���اء  يف جمتمعات 
تعتره���ن  -�ضيئ���ا - جت���ري اال�ضتعانة به موؤقت���ا ولي�س يف 
�ضي���اق موقف �ضرتاتيج���ي من مو�ضوع���ة ال�ضراكة  وتقا�ضم 
امل�ضوؤولي���ات  يف االأف���ق الثق���ايف واالإبداع���ي، وه���و موقف 
يخت���زل امل���راأة  املبدعة  اىل ح�ض���ور  م�ضاع���د  يتيح للرجال 

حتمل وطاأة  الذكورية املفرطة يف احلدث الثقايف.
وقد اأدى ه���ذا  التعامل  مع )االأنثوي( على ح�ضاب امل�ضمون 
والقيمة  اىل  تكري�س جنومية اأ�ضماء  ال متلك منجزا ذا قيمة 
من جه���ة وترويج اأعمال ه�ضة لهذا ال�ضب���ب او ذاك، وتعميم 

النظرة الت�ضطيحية  على عموم الن�ضاء  املنتجات للثقافة.
ويخ�ض���ع ه���ذا ال�ضرب م���ن ال�ضلوك اىل  �ضبكة م���ن العادات 

والقي���م والتقالي���د االجتماعي���ة  التي 
تتك���ون منه���ا ثقاف���ة  جمتم���ع ما  

اإ�ضاف���ة  اإىل االزدواجي���ة  التي 
يتعام���ل به���ا كثري م���ن املثقفني 
�ضغ���وط  ب���ني  املرتنح���ني 
ال���ذي  االجتماع���ي  الواق���ع 
يطبق���ون اأعرافه عل���ى �ضلوكهم 
اأحاديثه���م  االجتماعي،وب���ني 
ع���ن  املعلن���ة  وت�ضريحاته���م  
احلداثة واحلرية وقبول  االآخر.

لطفية الدليمي

�ملر�أة و حتدي
�لـفـعـل �لـثـقـافـي

قناديل

حممد �سعيد ال�سكار

mohammed_saggar@yahoo.fr

حممود النمر

بطلتنا �إميان �ضبيح و�لوعي �لريا�ضي

وافق���ت �ضركة )غوغل( على تقدمي قائمة بكتب 
���اب �ضينيون وج���رى ا�ضتن�ضاخها يف  اأّلفها كتَّ
ال�ضن���وات االأخ���رية بال�ضكاَنر، كم���ا ذكر مدير 
وال�ضرك���ة التنفيذي���ون موؤخ���رًا، يف حماول���ة 
وا�ضحة ال�ضرت�ض���اء الكتَّاب الذين يقولون اإن 
اأعماله���م قد ج���رى حتويلها رقمي���ًا من دون ان 

يوؤخذ اإذن منهم يف ذلك. 
ففي ر�ضالة ُبعثت اإىل احتاد ي�ضم 8،000 كاتب 

�ضيني، اعتذرت غوغل اأي�ضًا على اأي �ضوء فهم 
ميكن اأن يك���ون قد اأغ�ضب املوؤلفني وقالت اإنها 
�ضتعمل عل���ى التقدم باتفاقي���ة تتعلق بتحويل 
الكتب رقميًا عند اأوائل ال�ضيف القادم. " واإننا 
نوافق ب�ضكٍل حمدد على اأننا مل نقم بعمٍل كاٍف 
الإجراء ات�ض���ال بالكّتاب ال�ضيني���ني"، كما قال 
اأيريك هارمت���ان، الذي يدير الق�ض���م االآ�ضيوي 
����� البا�ضفيكي من كتب غوغ���ل، يف ر�ضالته اإىل 
���اب ال�ضني، الذي ن�ض���ر الر�ضالة على  احت���اد كتَّ

موقعه ب�ضبكة االنرتنيت.
وجمموع���ة  غوغ���ل  ب���ني  الت�ض���ادم  ويعك����س 
الكّتاب ال�ضينيني نزاع���ًا مماثاًل رافق م�ضروع 
بحوث الكتب   بال�ضركة، وهو حماولة طموحة 

وجع���ل  رقمي���ًا  مع���روف  كت���اب  كل  لتحوي���ل 
املحتويات قابلة للبحث فوريًا على ال�ضبكة. 

املتح���دة،  الوالي���ات  م���ن  كّت���اب  اأر�ض���ل  وق���د 
وفرن�ض���ا، واأملاني���ا ملفات �ض���كاو تلتم�س وقف 
ال�ضرك���ة عن حتوي���ل املوؤلفات رقمي���ًا من دون 
اإذٍن وا�ضح من اأ�ضحاب حقوق الن�ضر، وطالب 
بع����س االأط���راف بتعوي����س مايل ع���ن الكتب 

املنقولة اإىل ال�ضبكة.
ويف ال�ضه���ر املا�ض���ي اأ�ضبح مي���ان ميان، وهو 
روائ���ي يف �ضنغه���اي، الكات���ب ال�ضيني االأول 
ال���ذي يقا�ض���ي غوغ���ل عل���ى انته���اك حق���وق 
الن�ض���ر، وق���د ح���ث القا�ض���ي كال الطرفني على 
ت�ضوية الق�ضية. وت�ض���ر غوغل على اأنها تّتبع 

قان���ون حق���وق الن�ض���ر االأمريك���ي وتق���ول اإن 
الكت���ب الرقمية حُتذف بناًء عل���ى طلب املوؤلف 
اأو النا�ض���ر. كم���ا اأنه���ا ترف����س التاأكي���دات باأن 
ال�ضركة جعل���ت بع�س الكت���ب ال�ضينية متاحًة 

على االإنرتنيت بتماميتها.
"فف���ي ال�ضني كم���ا يف اأي مكاٍن اآخر، اإذا كان 
الكت���اب في���ه حق���وق ن�ض���ر، فاإنن���ا ال نعر����س 
اأك���ر من نت���ٍف قليلة م���ن الن�س م���ن دون اإذٍن 
وا�ض���ح م���ن �ضاح���ب احلق���وق "، كم���ا ج���اء 
يف ر�ضال���ة اإميي���ل  لكورتني هوه���ن، املتحدث 
الر�ضمي با�ض���م غوغل، اإ�ضاف���ًة اإىل هذا، لدينا 
�ضيا�ضة طويلة االأمد الحرتام رغبات  املوؤلفني، 
املوؤلف���ون اأو النا�ض���رون الذي���ن يرغب���ون يف 

ا�ضتثن���اء كتبه���م ميك���ن اأن يفعلوا ذل���ك يف اأي 
وق���ت". وق���ال ال�ضيد هوه���ن اإن اأك���ر من 50 
نا�ضرًا �ضيني���ًا كان قد وافق عل���ى ال�ضماح باأن 
يت�ضم���ن برنام���ج النق���ل الرقمي ل���دى ال�ضركة 

60،000 كتاب. 
اأما زان���غ هونغب���و، ال�ضكرتري الع���ام جلمعية 
حق���وق ن�ضر االأعمال املكتوبة يف ال�ضني، التي 
تدير االأم���ور املتعلقة بحقوق الن�ضر ال�ضينية، 

فقد رّحب بالر�ضالة واالعتذار.
وق���ال: "اإنه���ا النتيج���ة الت���ي كان ينتظرها كل 
اأ�ضح���اب حق���وق الن�ض���ر ال�ضيني���ني، ونح���ن 
له���ذه  ل���دى غوغ���ل  اأعم���ق  نتطل���ع نحوتفه���ٍم 

الق�ضية". 

ترجمة: عادل العامل

غوغـل وحقـوق �لن�ضـر علـى �لإنتـرنـيـت

دوريـــــــــــــــات

�ض���در الع���ددان العا�ض���ر واحل���ادي ع�ض���ر م���ن جملة 
كلكام����س الناطقة باللغة االإنكليزية ع���ن دار املاأمون 
للرتجم���ة والن�ض���ر يف وزارة الثقاف���ة وه���ي جمل���ة 
ف�ضلي���ة تعن���ى بالثقاف���ة العراقي���ة يراأ����س حتريرها 
ومدي���رة  اإ�ضماعي���ل  احل�ض���ن  اأب���و  ع���الء  الدكت���ور 

حتريرها ال�ضيدة �ضناء حممود امل�ضهداين.
تن���اول الع���دد العا�ض���ر مقابل���ة م���ع وزي���ر الثقاف���ة 
حت���دث فيه���ا ع���ن االآف���اق امل�ضتقبلي���ة للثقاف���ة يف 
الع���راق، وموا�ضي���ع ثقافي���ة عراقي���ة يف خمتل���ف 
جم���االت الثقاف���ة ملقي���ًا ال�ض���وء عل���ى نب���ذة م���ن 
تاري���خ مدين���ة الب�ض���رة الت���ي اخت���ريت عا�ضم���ة 
للثقاف���ة العراقي���ة لع���ام 2009 مبق���ال افتتاح���ي 
حت���ت عنوان )الب�ض���رة والثقافة( حتدث فيه عن 
نوابغ االأدب وال�ضع���ر يف الب�ضرة عر الع�ضور 
وعم���ا امتازت به كذلك من ت���راث �ضعبي جميل، 
فه���ي بحق مفخ���رة للعراقي���ني باعتباره���ا اأحد 
املنابع الرئي�ضة للثقاف���ة، وت�ضمن العدد اأي�ضًا 
موا�ضي���ع اأخ���رى منها )تاري���خ الب�ضرة( بقلم 

حامد هادي �ضالح.
ويف نب���ذة ع���ن املو�ض���وع تطرق املق���ال اىل 
اإملامة تاريخية عن املدينة واملوقع ال�ضيا�ضي 
لها ب���ني امل���دن والو�ض���ع العم���راين وتاأثري 
ال�ضع���ر واللغ���ة واالأدب فيه���ا، وكت���ب خالد 
الت�ضكيل���ي  الف���ن  ع���ن  ال�ضاحل���ي  خ�ض���ري 
واأب���رز الفنان���ني الت�ضكيلي���ني يف الب�ضرة، 
فيم���ا كتب حميد عب���د املجيد م���ال الله عن 

تاري���خ ن�ضوء امل�ضرح يف الب�ضرة ون�ضاطات امل�ضرح 
يف ال�ضتينيات وال�ضبعينيات والثمانينيات.

واحت���وت �ضفحات العدد كذلك ثالثة ق�ض�س ق�ضرية 
للقا����س حمم���ود عب���د الوه���اب وق�ضي���دة بعن���وان 
)رجال م���ن نخيل( لل�ضاعر كاظم الالي���ذ، هذا اإ�ضافة 
اىل اأب���واب املجل���ة الثابتة التي ت�ضمن���ت مقابلة مع 
الفن���ان الت�ضكيلي الرائد نوري ال���راوي حتدث فيها 
ع���ن م�ضريته يف الف���ن الت�ضكيل���ي، ويف باب مقاالت 
ن�ض���ر مق���ال بعن���وان )كلكام����س يف �ض���وء التحليل 
اخلطابي( بقل���م غريب ا�ضكندر، واآخر بعنوان )ملاذا 
يح���دث يف لغتنا فقط؟( بقل���م الدكتور  عبا�س لطفي، 
اإذ يتناول املقال األفاظًا وتعابري جديدة وليدة مرحلة 
من الزمن وجرى تتداولها بني النا�س حتى اأ�ضبحت 
�ضم���ن الكالم يف لغتنا، كم���ا �ضم العدد ق�ضة ق�ضرية 
اإ�ضماعي���ل  ملحم���د  الظ���الم(  يف  )حج���ارة  بعن���وان 
وم�ضرحية بعن���وان )جتليات يف ملكوت املو�ضيقى( 
وه���ي م�ضرحية �ضامت���ة ل�ضباح االنب���اري وق�ضيدة 

بعنوان )األت مملكتي( لعادل العامل.
اأما العدد احل���ادي ع�ضر فقد ا�ضته���ل مبقال افتتاحي 
بقل���م رئي����س التحرير حت���ت عنوان )حق���وق امللكية 
الفكرية، ملاذا؟( حتدث املقال عن تفعيل حقوق امللكية 

الفكرية ل�ضمان حقوق املبدعني واملوؤلفني.
يف ه���ذا الع���دد �ضلط ال�ض���وء على تاري���خ احل�ضارة 
الرافديني���ة يف موا�ضي���ع عدة مهمة منه���ا )اكت�ضاف 
حدي���د  ح�ضي���ب  للدكت���ور  بنيب���ال(  اآ�ض���ور  مكتب���ة 
و)البدايات االأوىل حل�ضارة وادي الرافدين( للكاتب 

االإنكلي���زي نيكوال�س بو�ضت كي���ت و)كلكام�س اأقدم 
ق�ضة يف العامل( للكاتب االأملاين �ضتيفن ميت�ضل، هذا 
ف�ض���اًل عن اأب���واب املجل���ة الثابت���ة، اإذ ت�ضمنت مقااًل 
بعن���وان )التحدي االأكر للرواية العراقية هو اإنتاج 
اعم���ال قابل���ة للقراءة( بقل���م اأحمد �ضع���داوي حتدث 
املق���ال ع���ن اأمري���ن: االأول يتعل���ق باالآف���اق املقرتحة 
للرواي���ة واآف���اق الإمكان���ات عراقي���ة جدي���دة، واالأمر 
الث���اين يتعلق بتجرب���ة الكاتب العراق���ي مع احلرية 
بكونه���ا اآفق���ًا يتح���رك يف اإط���اره ونح���وه يف زم���ن 
فق���دت فيه احلرية، واحلرية )الحقًا( ب�ضفتها جتربة 
جماعي���ة عامة �ضملت املجتمع باأ�ض���ره بعد اأن اأزيلت 

الكوابح التي كانت متنع عن النا�س.
ون�ض���رت اإ�ضافة اىل ذلك ق�ضيدت���ني لل�ضاعر املغرتب 
غري���ب ا�ضكندر وق�ض���ة ق�ضرية للقا�س عب���د ال�ضتار 
وال�ضط���ار(  )الل�ضو����س  عن���وان  حت���ت  اإبراهي���م 

وم�ضرحية )جذور( مل�ضرة حميد.
ويف �ض���وء �ضخ�ضي���ات مق���ال بعن���وان )ملح���ة م���ن 
حيات���ي( للقا�ضة والروائي���ة مي�ضلون هادي تتحدث 
فيه���ا عن �ضرية حياتها، و�ضمن زاوية فولكلور مقال 
حتت عنوان )حرف و�ضناعات �ضعبية اختفت( بقلم 

كمال لطيف �ضامل.
ويف زاوي���ة حوارات )حوار م���ع الفيل�ضوف ال�ضاعر 
ح�ضام االآلو�ضي( وه���و من بني اأهم االأ�ضماء الفكرية 
التي اأغنت الثقافة والفك���ر الفل�ضفي، اأجرى احلوار 
ابت�ض���ام يو�ض���ف وحيدر �ضلط���ان، كما تن���اول العدد 

ال�ضرية الذاتية للفنان الت�ضكيلي اإبراهيم �ضامل.

تاأريخ �لب�ضرة وح�ضارة و�دي �لر�فدين فـي جديد كلكام�ش

)ال�سباح( تطلق مركز احلوار الثقايف

تنوير00 �إد�مة �ل�ضلة بني �لعالم و�ملجتمع �ملدين 

يف احتفالية كبرية مت 
االعالن عن  تاأ�سي�س مركزا 

للحوار الثقايف )تنوير ( يف 
جريدة ال�سباح ،وافتتح 
احلفل على  قاعة مركز 

الدرا�سات ال�سرتاتيجية ،يوم 
ال�سبت وقدم اجلل�سة ال�ساعر 
كرمي �سغيدل قائال :نحن يف 

جريدة ال�سباح ن�سعى اىل 
ان نتخطى م�ساحة اجلريدة 

لكي نكون موؤ�س�سة اعالمية 
منفتحة على بقية موؤ�س�سات 

الدولة ومنظمات املجتمع 
املدين الدامة ال�سلة مابني 

االعالم واملجتمع ومابني 
االعالم وال�سيا�سي واملثقف 

ثم رحب باحل�سور من 
املثقفني واالعالميني.


