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لوحات نوال السعدون

اجتاهات مفتوحة عىل احلداثة والتغريب

غازي عانا
نحات وناقد تشكيلي سوري

ال ـضـي ــاف ــة (مت ــر ،تـني ،مـ ــاء) إال أنه ــا
بالنسبة للفنانة ،تبقى مناسبة مهمة
لتقـدمي ذاتهـا اإلبــداعيــة التـشكـيليـة
علــى جــدران مــرسـمهــا ،والــذي أعلـنه
منـتدى للثقـافة والفـنون ،يضـاف إلى
م ـ ــا ه ـ ــو م ـ ــوج ـ ــود يف ح ـ ــارات دمـ ــشق
الق ــدمي ــة مـن ح ــالـ ــة ثق ــافـي ــة ب ــدأت
تتكرس.
(يـســرني دعـوتـكم لـزيـارة مـرسـمي)..
هي دعـوة لـطيفـة تعكـس دعـة وطـيبـة
تلك املــرأة الفنـانـة ،إلـى املـرسم الـذي
تصل إلـيه عبـر حـوالـي عشـرين درجـة
صعـوداً ،املـطل بنـوافـذه الـواسعـة علـى
حـ ــارة الـ ــدروي ــش يف حــي القـيـمـ ــريـ ــة

بدمشق القدمية.
إنه م ــرسـم الفـن ــان ــة الع ــراقـي ــة ن ــوال
السعدون ،املـقيمة ما بني (كوبنهاغن ـ
دمـ ــشق) وهـي املــتخ ـ ــرج ـ ــة يف مـعه ـ ــد
الفـن ــون اجلـمـيلـ ــة ـ بغ ــداد  ،1975ويف
أك ـ ـ ــادمي ـي ـ ـ ــة الـف ـن ـ ـ ــون اجل ـم ـيـل ـ ـ ــة يف
بوخارست ـ رومانيا ـ 1980.
تقيم معـرضها الـدائم يف املكـان الذي
ترسـم فيه وتسكنه خالل تـرددها على
دم ـ ــشق ،أو اإلقـ ـ ــامـ ـ ــة ف ــيهـ ـ ــا ،إال أنـك
تـك ـت ـ ـشـف بع ـ ـ ــد قل ــيل مــن ط ـ ـ ــريقـ ـ ــة
اسـتقبالهـا لك واهتمـامها ـ الـذي كان
عفـ ــوي ـ ـاً وحـمـيـمـي ـ ـاً مـن تـلقـ ــائـيــته ـ
رغـبتهــا يف التعـرف بـشـكل جيـد علـى
احلـض ــور هـن ــا ،خالل فـت ــرة املع ــرض،
وبـالتــالي تعــريف الفنـانـني واملهتـمني
بــالـتــشكـيل عـمــومـ ـاً ،علــى مــرسـمهــا
املفـتوح للـزائريـن خالل وجودهـا فيه،
بتـأكيدها علـى تكرار الزيـارة ملزيد من
اللق ــاء واحل ــوار ،وإن حـملـت ال ــزي ــارة
األولـ ـ ـ ــى بـعـ ــض اجملـ ـ ـ ــامـلـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ــود،
وخصوصيـة وجولة متأنـية يستحقها
املعـرض مبا احتـوى املرسم يـومها من
أعـمـ ــال ،تـكــثف لـن ـ ــا بع ــض مف ـ ــاصل
جتربـة متأصلـة ،تنزف وجعـاً إنسـانياً
متجـذراً ،وهي متـتد عـلى مـسافـة ربع
ق ـ ــرن مــن ال ـي ـ ــوم ،أمـ ـض ـتـه الف ـن ـ ــان ـ ــة
(الـسعـدون) يف الـسفـر والتـرحـال بني
بلــدان عــديــدة ،وأســالـيـب واجتــاهــات
مفـتــوح ــة علــى مــزيــد مـن احلــداثــة
والتغريب.
هـي اخـتـ ــارت ملعـ ــرضه ــا الـب ــداي ــة مـن
الغـرافـيك ،حـيث علـقت علـى اجلـدار
امل ـ ــواجـه لل ـم ـ ــدخـل بح ـ ــدود ال ـ ـس ـت ـ ــة
أعمـال ،يـصعب علـى املتـابع جتـاوزهـا
بسهـولة ،ألهميـة االشتغال فيـها على
الـتفــاصـيل املـصــاغــة بـعنــايــة تقـنيــة،
وهـي هـن ــا كـمـ ــا يف أي مك ــان لــم تكـن
على حـساب املؤثـرات اجلمالـية والتي

تخفف من وطـأة احلزن املتـدفق على
شــكل س ـي ـ ــوالت مــن احل ـب ـ ــر األس ـ ــود،
وك ــأنه يـت ـسـلل خل ـســة مـن اخللف ،أو
مـن عمق املشهـد مع األلوان اخملـتلفة
الـتــي تفـ ــاجـئـك أحـيـ ــان ـ ـاً ب ــظهـ ــورات
بــديعــة علــى نــدرته ــا ،ولكـن دائم ـاً يف
املكــان والــزمــان املـنــاسـبـني ،محــدثــة
بعــض الـت ـضـ ــادات مـ ــا بـني انـ ــسجـ ــام
األسـ ـ ــود واألب ـي ــض م ــن جهـ ـ ــة ،وبــني
إطالالت اللــون ،معلنـاً شكالً آخـر من
احلــزن أو األلـم ،والــذي يـصـلك عـبــر
مـؤثــرات جمــاليـة خـاصـة ،وبـطــريقـة
غير مباشرة غالباً.
هـ ــذا اإلحـ ـسـ ــاس الـ ــذي يـ ــرافقـك مع
معـظم اللـوحـات يف هـذا املعـرض ،هـو
دليل علـى حالـة الصـدق التي ضـاقت
بـه ـ ـ ــا روح الـفـ ـن ـ ـ ــان ـ ـ ــة ،فـف ـ ـ ــاض ــت مـع
مـ ـشـ ــاعـ ــره ـ ــا علـ ــى مـ ــا احـت ـ ــوت تلـك
املشاهد من حلظـات عفوية وتلقائية،
ظهــرت بــوضــوح يف أدائهــا الــذي جــاء
علـى شكل وشـوشـات بصـريــة ،ال تلبث
أن تتحول بعـد قليل إلى دهـشة تدوم،
وال تـقـ ـت ـ ـصـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ــذه عـلـ ـ ـ ــى أعـ ـمـ ـ ـ ــال
(الغــرافـيك) فقـط ،بل تــشمـل جمـيع
الـتقـنـي ــات املـت ــاح ــة يف ه ــذا املع ــرض،
رغـم اخـتالف املعــاجل ــة واألسلــوب ،أو
ال ـصـيـ ــاغـ ــة الـتـي تـ ــذكــيه ـ ــا الغـ ــربـ ــة،
وتـغنـيهــا الـفنــانــة بــالـسفــر واإلطالع،
وهي غـالبـاً تتـأرجح مـا بـني التجـريـد
ب ـ ــأشـكـ ـ ــاله م ــن جه ـ ــة ،وبــني مت ـ ــاهــي
ال ـ ـ ــواقع ـيـ ـ ــة يف مـ ـ ـس ـتـ ـ ــوي ـ ـ ــات الع ــمل
اخملـتلفة ،فـلو دققنـا النظـر ـ بتنـويس
العيـنني ،لـشـاهـدنـا كـثيــراً من الـشكل
يف قل ــيل مــن الـ ـ ــوقــت ،وهـ ـ ــذا اجلـ ـ ــزء
اخملـتـ ــزل مـن ال ـ ــواقع ،دلـيـل معـ ــرفـ ــة
وثقـافــة بصـريـة تـسـتنـد الــى األصيل
م ــن امل ـ ـ ــوروث ،مـع ذاك ـ ـ ــرة مـ ـت ـ ـ ــوق ـ ـ ــدة
ومـنفـتح ــة يف آن معـ ـاً علــى فـضــاءات
واسع ـ ــة مــن ال ــتج ـ ــريــب واحل ـ ــداث ـ ــة،

بإشـكالـية مـا يعنيـه هذا املـصطلح يف
الزمان واملكان.
إن لوحـات الفنـانة نـوال السعـدون قد
ال تزيـدنا إال غربة ،كلمـا دققنا النظر
فـيها أكـثر ،أو رغبـة إذا كررنـا املشـاهدة
مـرة ثـانيـة ،أعمــال فيهـا حنـني وأنني،
وزحمــة الـعنــاصــر يف بعـض األم ــاكن،
يقابلهـا صمت وسكون فيما تبقى من
امل ــشه ــد أحـي ــانـ ـاً كـثـيـ ــرة ،يفــصح عـن
ذلك ،التـواشج وسكون فيما تبقى من
امل ــشه ــد أحـي ــانـ ـاً كـثـيـ ــرة ،يفــصح عـن

ذلك ،التـواشج أو الـتضـاد مـن تصـادم
األلوان ،أو حتى تقابلـها على السطح
نفــسه والـتي غ ــالب ـاً مــا تـفيـض علــى
الكـادر بعـد الـشـكل ،فتـزيــده ضبــابيـة
وإيه ــامـ ـاً ،مح ــدث ــة بـ ــذلك م ــا ي ـشـبه
الضجيج ،الـذي نسمعه بعيوننا ،على
شـكل فــوضــى جـمـيلــة متـأل املكــان ،أو
عل ـ ــى شــكل فـ ــسح ـ ــات مــن الف ـ ــرج ـ ــة
البصرية املمتعة.
تـ ــرى هل تـ ــرشـق الفـنـ ــانـ ــة ألـ ــوانهـ ــا..
هكــذا؟ ..أم أنك تـعتقــد ذلك للــوهلـة

األولى يف األقل؟..
بـالـطـبع لـو فــرضنــا ذلك جـدالً ،فـإن
هذا االعـتقاد لـن يقلل من أهمـية أي
عـمل ب ــاخـتـالف تقـنـيـته ،ألن تـ ــوضع
األلوان بـتلك الطـريقـة املفـترضـة لن
يكــون هكـذا سـاذجـاً أو عـشــوائي ـاً ،من
تقـنـيـته ــا وال ــزمـن ال ــذي يفــصل بـني
تلك الطبـقات من اللـون فوق بعـضها
بــالـتت ــالي ،إال أن حــرارة الـتعـبي ــر من
تـ ــأثـيـ ــرهـ ــا هـن ـ ــاك علـ ــى الـ ـس ــطح يف
خلفية العـمل ،ما يبرر عـبثيتها ،وهي
تـظهــر ب ــاللـمــس ،كـتــأثـيــر اجلــدار يف
مغـارة مهجـورة ،من وعـورة تضـاريسه،
مـحتــوي ـاً الـتكــوين بــرحــابــة وحيــويــة
هــذه الــدرجــة مـن (األوك ــر) ـ األصفــر
املدخن التي تصبغ آخر فضاء استقر
يف اخللفية.
فـضــاء مـن األصفــر هـنــاك ،احـتـضـن
جمـيع امللــونــات التــاليــة بتــأثيــراتهــا
اخملـتلفة ،مـوفقاً ومـعدالً فيـما بيـنها،
لـيحقـق التــوازن املـطلــوب أمــام حــرج
ال ـتـك ـ ــوي ــن القـلق ل ـ ــرش ـ ــاقـ ـ ــة الع ــمل
ونهوضه يف حلظة ال تتكرر.
رمبا تلك واحـدة من حلظات الـتعبير
النـاشئة أثناء االشـتغال على األلوان،
وال ـ ـتـ ــي ال ت ـ ـتـح ـ ـمـل اإلعـ ـ ـ ـ ــادة ،م ـ ـثـل
األحـب ــار واألك ــرلــيك وغـي ــرهـ ــا ،عل ــى
خالف تقـنيـة الـتصـويـر الـزيـتي الـتي
ت ـ ـســتغ ـ ــرق زم ـنـ ـ ـاً ،ح ـيــث تغ ـيــب تلـك
اللحظات ،إال ما ندر تقريباً.
نــوال الــسعــدون ..حتـمل يف جعـبـتهــا
ألوانهـا ،مثلمـا يحمل القـدر الفنـانة،
ليحط بهـا هنا تارة وهـناك أخرى ،ما
عـدا العـراق( ..الوطـن) الذي تـنسجه
ألـوانهـا عـشقـاً معتقـاً ،تعيـشه مـرة يف
دمشق القـدمية ،ومرات حلـماً يعشش
وجع ـاً يف حـنــاي ــا القلـب ،ي ـسـيل علــى
أب ـي ــض الق ـم ـ ــاش أو ال ـ ــورق ،مــثل ـم ـ ــا
هـن ـ ــاك عل ـ ــى ضف ـ ــاف العـمـ ــر ،حـيـث

تنــشئ الــذاك ــرة ،وتت ــدفق علــى الــروح
عل ـ ــى شــكل ان ـ ــدف ـ ــاع ـ ــات مــن الل ـ ــون،
لتفصح عن رغبة ذلك األبيض ،أن ال
يـبقــى هكــذا مــوحـشـ ـاً ،حيـث تتــشكل
اللـ ــوحـ ــة ،الـتـي تـ ـشــبه ،وال تـ ـشــبه إال
الغ ــرب ــة يف ال ــوطـن بـتـن ــوع أطـيـ ــافه،
وهــوائه ،وبخـصــوصيــة الثقـافـة الـتي
متي ــز مبــدعـيه عل ــى امتــداد ع ــواصم
العــالـم ،الـثقــاف ــة مبعـنــاهــا األشـمل،
تـلك املعــارف الـتي يـتلقــاهــا اإلنـســان
منـذ بـدايـة وعـيه ،وتتـرسخ بــالالوعي
ع ـبـ ـ ــر مج ـم ـ ــوع احل ـ ــواس يف ذاكـ ـ ــرته
البصرية.
نـوال السعـدون التي تـستمـد من تلك
الـ ــذاكـ ــرة ق ـ ــدرته ـ ــا علـ ــى االسـتـمـ ــرار
وال ـت ـ ــواصـل مع اآلخ ـ ــريــن مــن خالل
لـوحـاتهـا الـتي تـؤكـد يف كل مـرة ،إنهـا
كلمــا ابتعــدت عن الــوطن ،بــاتت أشـد
التصاقاً به ،وأكثـر قدرة على التفاعل
بحـميـميــة مـع جمــاليــات خـصــائـصه
وتفردها.

بطاقة شخصية

ن ــوال ال ــسع ــدون ـ ع ـض ــو احت ــاد
الفنانني العـاملي ،أقامت ثمـانية
معارض فردية بني عامي (1978
ـ  )2005يف كل مـن (بــوخــارسـت ـ
اليمن ـ كوبنهاغن ـ دمشق).
ـ أول مـشـاركـة رسـميـة لهـا كــانت
مـع جـ ـ ـمـع ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـف ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ــني
الـتــشكـيلـيـني العــراقـيـني بغــداد
1975.
ـ شـاركت يف العديـد من املعارض
املـهمــة والتـظــاهــرات الفـنيــة يف
العالم.
ـ لهـ ـ ــا أك ـثـ ـ ــر مــن م ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة يف
بـ ـيـ ـن ـ ـ ـ ــاالت ولـق ـ ـ ـ ــاءات دولـ ـي ـ ـ ـ ــة.

أكثر من  50باحثا وإعالميا و 36جامعة ومؤسسة عربية وأجنبية
يف مؤمتر صحافة اإلنرتنت يف الوطن العريب
الشارقة ـ شاكر نوري

أنهـى املشاركون يف مؤمتر "صحافة اإلنترنت يف
ال ــوطـن الع ــربـي :الـ ــواقع والـتح ــدي ــات" ال ــذي
نـظـمــته كلـي ــة االتـص ــال يف ج ــامع ــة ال ـش ــارق ــة
مـؤخــرا أعمــالهم بـدعـوة املـؤسـســات اإلعالميـة
والـثقافيـة يف الوطن العـربي لدمـج تكنولـوجيا
اإلنتـرنـت يف العمل الـصحفي واسـتثمـار شبكـة
املعلــومــات الع ــامليــة يف نـشــر الـثقــافــة الع ــربيــة
والـوصول إلـى اآلخر بـصورة عقالنـية ومتـوازنة
للمجـتمع العـربي الـذي يعـيش حتـوالت مهمـة
يف اجمل ـ ـ ــاالت الـ ـ ـس ـي ـ ـ ــاس ـي ـ ـ ــة واالق ـت ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة
واالجـتمــاعيــة والثقــافيــة .كمـا أكـد املـشـاركـون
الـذيـن ميثلــون أكثــر من  36جــامعـة ومـؤسـسـة
إعـالميــة ع ــربيــة وع ــامليــة علــى أهـميــة تـطــويــر
منــاهـج التــدريـب والتــأهـيل اإلعالمـي لتــأخــذ
بـاالعتـبار الـواقع التكنـولوجـي اجلديـد لشبـكة
اإلنتـرنت ومـا يـتضـمنه من تـطبيقـات إعالميـة
متزايدة يف بيئة الشبكة العنكبوتية يف العالم.
وأكــد لنـا الــدكتــور محمـد عـايـش عـميــد كليـة
االتـصــال يف جــامعــة الـشــارقــة  ،والــذي أشــرف
على إعـداد هذا املـؤمتر مع فـريق عمل جـامعي
رصـني  ،عل ــى " إن عقــد هــذا املــؤمتــر جــاء يف
ضــوء التحــوالت التقـنيـة املـثيـرة التـي تعيـشهـا
الصحـافة علـى مستـوى العالم العـربي والعالم
واآلثـار االجـتمــاعيــة والثقــافيــة واالقتـصـاديـة
املـصاحبـة لها والـتي تشكل هـاجسـا كبيـرا ليس
لـلع ـ ــاملـني يف ه ـ ــذا الق ـط ـ ــاع ،بل لـكل ش ـ ــرائح
اجملـتـمع ،أفــرادا وجـمــاعــات .فـنحـن نعــرف أن
الصحـافـة الـتقليـديـة الـتي انـطلقت قـبل أكثـر
من  400عام قد بدأت تواجه مشكالت جدية يف
عصـر اإلنتـرنـت بسـبب تنـامي وســائل االتصـال
املـستنـدة الى الـشبكـة املعـلومـاتيـة التـي متتلك
القـ ــدرة عل ــى ال ــوصـ ــول للجـم ــاهـي ــر بـ ــأشك ــال
مـتنـوعــة من الـرســائل اإلعالميــة التـي لم تعـد

حسب اهلل يحيى
م ــاـ كـنـت راغـب ـ ــا يف ال ـ ــرد عل ـ ــى م ــا كـتـب يف (امل ــدى)
الغـراء بتـاريخ  ،2005/12/29غيـر ان مـا اضطـرني
لل ـ ــرد عل ـ ــى ك ـ ــاتــب مق ــال "ه ـ ــذا واقع ال ــدوري ــات
الثقافية خالل العام "....هو نشرها بتوقيع (املدى
الـثق ـ ــايف) يف ج ـ ــري ـ ــدة تق ـ ــدمـي ـ ــة اكـن له ــا ع ـظـيـم
الـتق ـ ــدي ـ ــر واالحـت ـ ــرام ول ـ ــرئـيــس حت ــري ــره ــا واف ــر
االمـتن ـ ــان واالعتــزاز ملــا تقــدمه (املــدى) اجلــريــدة
وامل ـ ــؤس ـ ــس ـ ــة مــن جه ـ ــود خالق ـ ــة يف ن ــش ـ ــر الفـك ــر
التقدمي واالبداع املتجدد والثقافة الرصينة..
وحـتى ال اكـون انفعالـيا والمجـردا من املـوضوعـية
فأنني اضع احلقائق االتية:
-1مجلـة (الـسيـنمـا واملـسـرح) صـدرت بـشكل دوري
عن مجلـة (االذاعة والـتلفزيـون) وكالهمـا برئـاسة

محـصــورة يف الـنـص ــوص ،بل تـضـمـنـت الـصــور
والف ـيـ ـ ــديـ ـ ــو والـ ـصـ ـ ــوت"  .وأضـ ـ ــاف " ك ـمـ ـ ــا أن
اجلمهـور يف هذه احلـالة االتـصالـية املـستـجدة
لـم يعــد جـمهــورا خــامال مـتلـقيــا للــرســالــة بل
أصــبح جــمه ــورا مـب ــادرا مــتف ــاعـال مع م ـص ــدر
الـرسـالــة التـي لم تعــد مقيـدة بعـوامل الـزمـان
واملكـان التي تخـضع لها الـصحافـة التقليـدية"
.

صحف ومجالت وقنوات فضائية
تشارك وقد ناقش املشاركون من األكادمييني

واملمـارسني املهـنيني يف صـحافـة اإلنتـرنت أكـثر
من  45بـحثا وورقـة عمل تنـاولت محـاور تتعلق
مبفهـوم ونـشـأة ومــستقـبل صحـافــة اإلنتــرنت،
والـتعليم والتـأهيل اإلعالمي يف حقل صحـافة
اإلن ـت ـ ــرن ــت ،وأخالق ـي ـ ــات وق ـ ــوان ــني صح ـ ــاف ـ ــة
اإلنـت ــرنـت ،واقـتـص ــاديـ ــات وتقـنـيـ ــات صح ــاف ــة
اإلنـتـ ــرنـت ،إضـ ــاف ـ ــة لعـ ــرض حـ ــاالت عــملـيـ ــة
تـطبيقية لـصحافة اإلنـترنت قدمهـا صحفيون
يـعملـون يف املــواقع اإلخبـاريــة لقنـاة اجلـزيـرة،
وهـيـئــة اإلذاعــة الـبــريـطــانـيــة ،وشـبكــة CNN
وصحـيفـة "الـنهــار اللـبنــانيــة" ومجلــة "البـيئـة
اآلن" املـص ــري ــة ،ومجل ــة "ال ــزرق ــاء الع ــراقـي ــة"،
إضـافـة إلـى عـرض جتـربـة شـركـة Knowledg
geviewيف مجـال تطـويـر نـظم إدارة األخبـار
على الشبكة .وقد تخللت العروض التقدميية
للـمـ ـشـ ــاركــني نقـ ــاشـ ــات مـثـيـ ــرة تـ ــركـ ــزت علـ ــى
مـستقبل الـصحافـة التقلـيديـة الورقـية يف ظل
ت ـن ـ ــامــي قـ ـط ـ ــاع الـ ــصح ـ ــاف ـ ــة اإللـك ـت ـ ــرون ـي ـ ــة،
والــتحـ ــديـ ــات الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة والـتـكـنـ ــولـ ــوجـيـ ــة
واالقـت ـص ــادي ــة الـتـي ت ــؤث ــر يف م ـسـي ــرة ت ـط ــور
صح ــاف ــة اإلنـت ــرنـت يف ال ــوطـن الع ــربـي .وق ــد
أجمع املشـاركون على أنه ال ميـكن احلديث عن
صحـافة إنـترنـت ناضـجة يف الـوطن العـربي يف
الــوقـت احلــاضــر ألسـبــاب كـثـيــرة أهـمهــا عــدم
تـبلــور الــذهـنـيــة الـثقــافـي ــة واملهـنـيــة املـنــاسـبــة
السـتـيعــاب هــذا الـنـمـط الــصحفـي امل ـسـتجــد،
وكل مـا ميـكن احلـديـث عنه يف هـذا الـشـأن هـو
محـاوالت ومبادرات لـولوج هـذا اجملال اجلـديد
من خالل االستفادة من القـدرات الكبيرة التي

حق الرد..
حتـريـر االستـاذ :زهيـر الـدجيـلي ،وهمـا مجلتـان
رسـميتـان لـوزارة الثقـافـة واالعالم ،وكـنت محـررا
فـيهـمــا ..ولـم تـصــدرا عـن اي ـ ــة جه ـ ــة أهلـيــة كـمــا
يدعي الكاتب.
-2حت ـ ــولــت مجل ـ ــة (االذاع ـ ــة والــتلف ــزي ــون) ال ــى
مجلــة (فنـون) بـرئـاسـة حتـريــر االستــاذ محمـد
اجلــزائــري وصــدرت عن وزارة الـثقــافــة واالعالم،
وكنت محررا فيها كذلك.
-3مجلـة (االقالم) صـدرت عن وزارة االرشـاد اوال
بـرئاسـة حتريـر االستـاذ :خالـد الشـواف ومن ثم
االستاذ الراحل عبد احلميد العلوجي.
-4بـصــدق وأمــانــة ..لـم تكـن هـنــاك مـض ــايقــات
واقـصــاء لــرؤســاء الـتحــريــر إال ألسـبــاب تـتـعلق
بالكفاءة..
-5أمـا بشـأن اصدار مجـلة (الفـردوس) النـسائـية

تـتـيـحهـ ــا شـبـكـ ــة اإلنـتـ ــرنــت للـمـ ـســتخـ ــدمـني
وأصحـ ـ ــاب املـ ـ ــؤس ـ ـسـ ـ ــات اإلعالم ـيـ ـ ــة .والح ــظ
امل ـش ــارك ــون أن حتقـيق ح ــال ــة ذهـنـي ــة تـتع ــامل
بـشكل حـريف وعـميق مع هـذه التـقنيـة يتـطلب
بلورة فهـم متطور خلصـائص هذه التقـنية وما
ميكـن أن تقــدمه لـلمـجتـمع أفــرادا وجمــاعــات،
وكيفيـة متيزها عـن وسائل االتصال الـتقليدية
أحادية االجتاه.

تكنولوجيا االنترنيت واحلرية يف
الوطن العربي

ومع تـزايــد انتـشـار شـبكــة اإلنتــرنت يف الــوطن
العــربي ،تـوقع املـشـاركـون يف املـؤمتــر أن تتـوسع
النقـاشـات حـول دور الصحـافـة اإللكتـرونيـة يف
اجملـتمع العــربي ،وبخـاصـة أن أجيـاال مـتنـوعـة
مـن ال ـشـبـ ــاب الع ــربـي ب ــاتــت تعـتـب ــر ال ـشــبك ــة
العنـكبــوتيـة أحـد أهـم مصـادرهــا املعلـومــاتيـة،
وأهم مـنافـذ تفـاعالتهـا االجتـماعـية ومـواردها
العلميـة والتعليـمية .وقـد رأى بعض املـشاركني
أن الـعالقـ ـ ــة بــني الـ ــصحـ ـ ــافـ ـ ــة اإللـك ـتـ ـ ــرون ـيـ ـ ــة
والصحافـة الورقية هـي عالقة جدليـة مستندة
الى التنـافس من أجل البقاء ألي منهما ،فيما
رأى عــدد كـبي ــر من املـشــاركـني أن هن ــاك حيــزا
كبيـرا يف الفضـاء اإلعالمي العـربي السـتيعـاب
كال الـنـم ـطـني مـن الــصحـ ــافـ ــة ،ألن كل واحـ ــد
مـنهـم ــا يكـمل اآلخ ــر .وهـن ــاك قـضـي ــة أخ ــرى
أثــارهــا امل ـشــاركــون وتـتـعلق مب ـسـتــوى احلــريــة
املـتـ ــاحـ ــة ل ـصـحفـيـي اإلنـتـ ــرنـت يف أداء دورهـم
حيث رأى الـكثيـر مـن املشـاركـني أن تكنـولـوجيـا
اإلنـت ــرنـت ت ــوف ــر ه ــامـ ـش ــا أكـب ــر مـن احل ــري ــة
للــصحفـيـني للـتعـبـي ــر عـن آرائهـم خ ــارج إط ــار
املنـافذ الـرسمـية الـتي يعملـون فيهـا من خالل
مـ ــا يـ ـسـمـ ــى "بـ ــاملـ ــدونـ ــات" Bloggersوالـتـي
ظهـرت كـتجــسيــد لبـحث الـصحفـيني واألفـراد
العاديني عن مسـاحات حرة للتعبير عن آرائهم
ومـ ــواقفهـم دون اخلـض ــوع ل ـسـي ــوف ال ــرق ــاب ــة
املــسلـط ــة عل ــى رؤوسهـم .غـيــر أن هــذا الــرأي
ق ـ ــوبل ب ـ ــوجه ـ ــة ن ـظ ـ ــر أخ ـ ــرى تق ـ ــول إن عل ـ ــى
امل ـش ــاركـني يف "امل ــدونـ ــات" اإللكـت ــرونـيـ ــة عل ــى

الـشبكـة أن يبـدوا قــدرا كبيـرا مـن املسـؤوليـة يف
الـتعاطي مع القضـايا االجتمـاعية والسـياسية
وأن ال ينـجرفـوا نحـو اإلثارة وأسـاليـب التعبـير
الصـفر الـتي تخلـو من الـقيم واملعـاييـر املهنـية
واألخالقية الرزينة.

هل ستصبح صحافة االنترنيت نسخة
من الصحافة الورقية ؟

تفرعت جلسات املؤمتـر على سبعة محاور وهي
 :التعلـيم والتـدريب اإلعالمي والـواقع املهني ،
الـتـ ــأثـيـ ــر واجلــمه ـ ــور واملقـ ــروئـي ـ ــة  ،تقـنـيـ ــات
وبــرمجيـات صحـافــة اإلنتـرنـيت  ،اقـتصـاديـات
صحـافــة اإلنتـرنـيت  ،القـوانـني واألخالقيـات ،
جتارب خليجـية وعربـية يف صحافـة اإلنترنيت
 ،صحـافـة االنتـرنـيت  :املفهـوم  ،الـتطـور وآفـاق
املـسـتقـبل  .حتــدثـت فـيه نخـبــة مـن االســاتــذة
اجلـامعيـني واالختصـاصيني جـاءوا مـن جميع
أنحـ ــاء الع ــالـم  .وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى الـب ــاحـثـني
واجلـ ــامعـيـني الع ــرب واإلم ــاراتـيـني امل ـش ــاركـني
أمـث ــال د .محـم ــد ع ــايــش ود .محـم ــد قـي ــراط
وع ـب ـ ـ ــد اهلل بــن خ ـم ـي ـ ــس الـك ـن ـ ـ ــدي وع ـب ـ ـ ــاس
م ـصــطف ــى ص ــادق ود .شـ ــريف دروي ــش اللـب ــان
وعلـي عـ ــواض ،وغـيـ ــرهـم ممـ ــا ال يـ ــسع املـكـ ــان
ل ــذك ــرهـم  ،ك ــان حـض ــور الـب ــاحـثـني األج ــانـب
كـثــيف ـ ــا  :علـي أبـ ــو سـ ــالـم  ،مـ ــدرس االت ـصـ ــال
املعاصـر  ،كليـة االتصـال واملعلـوماتـية  ،جـامعة
كـوينزالنـد املركـزية  ،الـذي قدم بـحثا بـعنوان "
تعلـيم الـصحفـيني يف عــالم معــولم  :الـوصـول
وتعليم وسـائل اإلعالم املعـوملة الـذي يتـركز يف
مج ــال ت ـط ــوي ــر بـ ــرامج خ ــاص ــة ب ــالــصح ــاف ــة
االلكتـرونية  .والـبروفيـسور سـتيف كالين  ،من
جامعـة جورج ميـسون ـ الـواليات املتحـدة الذي
قـدم ورقـة بعنـوان " دمقـرطـة اإلعالم يف القـرن
الـ  21ودور اجلـامعة يف غـرف الصف " ونـاقشت
امله ــارات الـتـي يـتـمــتع به ــا أس ــات ــذة اإلعالم يف
تــزويــد طالبـهم بــالــرؤى واألسـس الـصح ــافيــة
واملهـارات الفنيـة التي ستحـدد معالم مـستقبل
الـصحــاف ــة يف القــرن الـ  . 21واألسـت ــاذ ديفـيــد
ويفـر  ،من جـامعـة إنـديـانـا ـ الـواليــات املتحـدة
الذي قدم ورقة بعنوان " الصحافة االلكترونية
ووسـ ـ ــائـل اإلعالم اجلـ ـ ــديـ ـ ــدة ودورهـ ـ ــا يف دعــم

الـتف ــاهـم الع ــربـي األمـ ــريكـي " الـتـي ن ــاق ـشـت
وضعـية تعلـيم الصحـافة واإلعالم يف الـواليات
املـتحــدة يف إطــار اجلــدل الــدائــر حــول حــالـته
الــراهنــة  .كمــا قــدمت نــورا بــول  ،من جــامعــة
مـينـسـوتـا ـ الـواليــات املتحـدة  ،ومـديــرة معهـد
دراس ـ ــات ال ـ ــوس ـ ــائـل اإلعالم ـي ـ ــة يف اجل ـ ــامع ـ ــة
املـ ــذكـ ــورة  ،قـ ــدمـت ورقـ ــة بعـنـ ــوان " امل ـضـمـ ــون
االخبـاري االلـكتــروني  :مـن األخبــار القـدميـة
على شـاشة الكـومبيوتـر إلى األشكـال اجلديدة
من روايـة الـقصـة "  .وأكــدت يف دراستهــا علـى
الـســؤال التــالي  :إلــى أي مــدى ميـكن حتــديــد
املف ــاهـيـم املــتعـلق ــة ب ــال ــرواي ــة الــتفـ ــاعلـي ــة أو
الـتغطيـة ذات الوسـائط املتـعددة للقـصة بـدقة
؟
على أية حـال شهد املؤمتـر تنوع األفكار واآلراء
ورأى الـ ـبـع ـ ــض أن الـ ـ ـصـح ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة الـع ـ ـ ـ ــرب ــي ـ ـ ـ ــة

املجلة الثقافية ..ومصداقية الكتابة
عن دار الكتب والوثائق فاتفق مع السيد الكاتب
وقـد كتـبت مقـاال بهــذا الشــأن نشـر يف (الـصبـاح
اجلديد) قبل شهرين.
-6ويف حــديثه عـن مجلـة (املـأمــون) التـي اعمل
مـستـشــارا للتحـريــر فيهـا وانهـا تــشبه (االقالم)
فأنا أشك يف قراءته العديدين الصادرين منها..
فه ـ ــوي ـ ــة (امل ـ ــأم ـ ــون) تخـتـلف كلـي ــا عـن (االقالم)
وســواهــا مـن اجملالت ،فهـي ال تـنـشــر القـصـص
والقصائد كمـا يزعم الكاتب وهي تعنى بجوانب
معـرفيـة عـامـة /متـرجمـة ومـؤلفــة ،فيهـا علـوم
وسـيــاســة واقـتـص ـ ــاد ..وثقــافــة مـتعــددة االفــاق
ك ـ ـ ــذلـك ..االم ـ ــر ال ـ ــذي يـجعـله ـ ــا تخ ـتـلف عــن
(االقالم) متاما.
-7واذا انـتقـلنـا الــى (دجلـة) الـتي اتـولـى رئـاسـة
حتريـرها ..فـأنني لن ادافع عن ( )20عـددا صدر

منهـا بــوصفهــا كمـا يـدعـي الكــاتب (عـدميـة اللـون
والـطعم والـرائحـة) ،فـهي مجلـة جـامعـة لكل مـادة
ثقـافيــة خفيفـة ،أقـرب الـى التـحقيقــات منهـا الـى
اجمللة املتخصصة بلون او مجموعة الوان" ولكنني
اضع هذه االعداد امـام أي زميل صحفي واي قارئ
جاد ،ليتبني احلقائق االتية:
انه ـ ــا ليـسـت مجلــة خفـيفــة وال عــابــرة وال تـعنــىبــالتحـقيقـات اصال ،وامنـا تعـتمـد املقـالـة املـكثقـة،
وتـنفـتح عل ـ ــى جمـيع االف ـ ــاق الفكــريــة والـثق ــافيــة
واملـعرفية واالبداعـية ..فهل يعد هذا ظـاهرة سلبية
حتـسب ضـد اجمللـة ،وهل وجـود مجلـة عـامـة جـادة
مسألة مرفوضة؟
ان (الهـالل) و(الع ـ ــربــي) و(اجملل ـ ــة الــثق ــافـي ــة) و(الـرافـد) ومعـظم اجملالت العـربيـة ،مجالت عـامـة،
غير متخصصة ..فهل هذا عيب فيها؟

نعـم هـن ـ ــاك مجالت مـتخـصـصــة ..الــى جــانـب
وجود مجالت عامة.
لـ(دجل ـ ــة) ه ـ ــوي ـ ــة واضح ـ ــة ،تعـتـم ــد ال ــرص ــان ــةشــة الـتـي
واجلــدي ـ ــة ،وتخلــو مـن الكـتــاب ـ ــات اله ـ ّ
يكـتـبه ـ ــا ع ـ ــادة اصح ـ ــاب (الـثق ـ ــاف ــة) الكــس ــول ــة
واملـواقف الـسيـاسيـة والفكـريـة التـي لم تـستقـر
عل ـ ــى م ـ ــرف ـ ــأ ولـم يـكــن له ــا أب ـ ــدا :طعـم ول ــون
ورائحة.
للمرة االولـى يف الصحـافة العـراقية والعـربية،وهذا ليس ادعاءً -تعـتمد دجلة يف كل عدد على
هـيئـة حتـريـر جـديــدة ،مبعنـى ان ُك ّتـابـ ًا يكـتبـون
فـيهــا ،به ـ ــدف احتــواء كل عــدد علــى مـجمــوعــة
جــدي ـ ــدة من الـكتــاب ،وعــدم الــركــون الــى مالك
كــس ـ ــول يكــرر كـتــابــاتـه ..وتك ــون اجملل ــة ملــزمــة
بنشره.

دجلــة متكنـت من احتـواء الـكثيـر مـن الكتـابـاتاملغـيـبــة مـن قـبل ،وقــدمـت الكـثـيــر مـن االعـمــال
الـتـي لـم جت ـ ــد سـبـيـله ـ ــا للـنــش ـ ــر مـن قـبل ،كـم ــا
متـك ـنــت مــن احــت ـ ــض ـ ــان الـكــت ـ ــاب مــن ال ـ ــداخل
واخلارج.
اصدرت (دجلة) ملفات خاصة بـ:ثقافـة العنف ،ثقـافة االخـتالف ،ثقافـة االرهاب،
االسالم السـياسـي ،وسواهـا من امللفـات واحملاور،
كمـا قدمت الـشخصيات الـوطنية االثيـرة أمثال:
ابراهيم كبـة ،الشهيـد الصدر ،جـواد علي ،شمران
الياسري ،محمد سعيد الصكار وسواهم.
لم يغـب أي عدد صـادر من (دجـلة) عـن احلدثال ـ ـ ـســي ـ ــاســي ال ـ ــراهــن ،ب ـ ــدء ًا مــن الـغالف ال ـ ــذي
يختلف متاما عن سـائر اغلفة اجملالت الصادرة،
الى املواد الداخلية.

االلكـت ــرونـي ــة بغ ــالـبـيـته ــا ن ــسخ عـن الــصحف
واجملالت ال ــورقيــة الـتقـليــديــة ألنهــا نـشــأت يف
رحـم الـصحــافــة الــورقـيــة وبــالـتــالـي أصـبحـت
ن ــسخـ ــا مــنهـ ــا  .ومـ ــا زالـت هـ ــذه الــتجـ ــربـ ــة يف
بداياتها يف العـالم العربي لكنها تتيح بال شك
الف ـ ــرص ـ ــة لل ــصح ـ ــافـيـني والــتقـنـيـني تـن ـ ــويع
املضمون واخلدمات .
ويف نـهاية املطـاف  ،ميكن القول أن هـذا املؤمتر
مبـا تـضمنـه من اخملتـصني واخلبـراء يف مجـال
اإلعالم سيفتح آفاقا جـديدة يف عالم صحافة
االنـترنيـت التي تشهـد تطورا مـذهال يف العالم
 ،وال ميـكن للعـالم العـربي أن يـتخلف عن هـذا
ال ــركب ال ــدولي الــذي يـسعــى إلــى وضع شـبكــة
املعلـومـات يف مـتنــاول اجلمـيع بعـد أن حــرمت
م ـنـه شـع ـ ـ ــوب ك ـث ـي ـ ـ ــرة ن ـت ـيـج ـ ـ ــة ألوض ـ ـ ــاعـه ـ ـ ــا
االقتصادية واالجتماعية والسياسية .

وبثقة عـالية ..أضع أعـداد (دجلة) امـام أي انسان
منصـف ليتبـني ان كانـت هذه اجمللـة "بال لون وال
طع ـ ــم وال رائح ـ ــة" او ان مق ـ ــاالته ـ ــا اق ـ ــرب ال ـ ــى
التحقيقات ..كما يشير الكاتب..
ومع ادراكنـا ان التحقيقات لـون صحفي قائم ،اال
ان (دجل ـ ــة) ال تعـتـم ـ ــده يف مــنهج عــمله ــا ..ولكـن
يبدو ان الكاتب ال يفرق بني التحقيق واملقال.
ان احل ـ ــديـث عـن تف ـ ــاصـيل م ــا ورد حتـت ت ــوقـيع
(امل ـ ــدى الــثق ـ ــايف) ميـكـن ان ي ـ ــأخ ـ ــذ الـكـثـي ــر مـن
االبع ـ ــاد ،لـكـنـن ـ ــا ن ــدرك جـي ــدا ،ونــثق ب ــأخالص
(املدى) اجلـريدة واملـؤسسـة ،وقسمـها الثقـايف بأن
ورد ال يـعبــر عـن سيــاسـتهــا ومــوقفهــا ابــداً ..ذلك
اننا ال نتنـاقض مع السيـاسة الثقـافية التقـدمية
لـ(املدى) ،ونحترم االختالف معها يف هذه املسألة
او تلـك ولـكـنـن ـ ــا ال نــتق ـ ــاطع مـعه ــا ..ومـن ه ــذا
حـسن
املـنطلـق جاء هـذا الرد ..شـاكريـن لـ(املدى) ُ
اســتقـب ـ ــاله ـ ــا لل ـ ــرأي اآلخ ـ ــر ،وامـتـن ـ ــانـن ــا ال ــواف ــر
الحترامها ونشـرها ما اوردناه ،آملني ان نتعاون ملا
فيه اخلير لبلدنا وثقافتنا الوطنية التقدمية.

