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قراءة في كتاب خرافة الفتوحات العسكرية.. دين ودولة أم دين وحضارة?

ثـقف واالدباء وقع الـعالمة حس السـيد محمـد هادي الصدر في مـلتقى رضا عـلوان الثقافي بحضور االديب والـشاعر محمـد حس آل ياسـ وحشد من ا
اضي الـطبـعة االولـى لكـتابه اطـماع واوجـاع  وحتدث الـصدر في بـداية اجلـلسـة عن مـنطـقة الـكراده وذكـرياته اضـافة الى رحـلته مـاب بـغداد مسـاء السـبت ا
ومحافظة النجف بالتـواريخ  واحلوادث والشواهد واالسماء عندمـا كان اجليش االمريكي يحتل منـاطق حيوية من احملافظة وبالتـالي واجه مقاومة عنيفة من قبل
واطـنـ له اهمـيته التـيـار الصـدري في محـافـظة الـنجف ومـارافـقهـا من احـداث خطـرة  وحتدث عن مـطـبوعه اطـمـاع واوجاع وقـال ( ان احلديث عن اوجـاع الـوطن وا
االستثـنائيـة ذلك انه يعـكس شدة االهتـمام والـتفاعل مع كل مـايجـري في ربوع الوطن احلـبيب من سـلب او ايجاب ومن ازمـات ومشـكالت واحداث  وان احلديث عـنها
فارقـات ) وفتح الصدر  بـاب االسئلـة واالستفسـارت مع احلضور قبل ليس مجردا عن الـتطلع الى الـوضع االفضل الذي يسـدل فيه السـتار على مثـير من التـغرات وا
قـدمة والـسيـرة الذاتيـة وابواب وفـصول الـكتاب ومـحاوره الـتي ضمـنها كل تـوسط بدأهـا با توقيـع نسخ كـتابه اطـماع واوجاع الـذي يقع في 279 صفحـة من القـطع ا
ؤلفـات واجملالس التي يـعقدها في ـلونة التي ارشـفت اجللسـات وحفالت توقـيع االصدارات وا مانشر مـن مؤلفات ومـطبوعـات ومقاالت في الصـحف احملليـة مدعمة بـالصور ا

ثقف واالدباء واالعالمي الذين حضروا احلفل. لتقى الثقافي في الكاظمية  . وفي ختام اجللسة وقع الصدر كتابه ب حشد ا ا
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الـتــصــادم بــ الــعــوالم واحلــضـارات
الـقائـمـة على الـفكـرة التي تـوزعت على
  وان ضــمـن رؤيــة الـــفــتح الــتـــاريخ 
واســـتــعــراض لـــقــضــايـــا الــتـــخــطــيط
  بنـهج ايديلوجي العـسكري الـوهمي
عززة يسلط الضوء على االنتصارات ا
بـــاالدب اخلـــيـــالي مـــؤكـــدا عـــلى فـــتح
  واعـادة الـنـظـر الـوثـائق الـتـاريـخـيـة
فـــيـــهـــا فـي دراســـة نـــقـــديـــة تـــدعم فك
الـــــــغــــــمـــــــوض في الـــــــفــــــتـــــــوحــــــات
وخـرافاتـهـا.  فـمـا هي الـفكـرة الـقـوية
في اخــصـاب جـمـاعـة انــسـانـيـة مـا في

كتاب خرافة الفتوحات االسالمية?
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تــتــأرجح الــعـنــاوين فـي الـكــتــاب كــمـا
تـــــــــــتـــــــــــأرجــح الـــــــــــشـــــــــــروحـــــــــــات
ـهـيـمـنة عـلى الـتـاريـخـيـة  والـدوافع ا
الفتـوحات والتـوسع االسالمي السريع
مع االبـــقــاء عــلى جــوهــر الــفــتــوحــات
ـــزيـــد من الــبـالد الــتي والــبـــحث عن ا
ـعتقد  السقاط يجب ان ينتـشر فيها ا
فـكـرة الـبـحث  عن مـنـاطق خـصـبـة او
ــا يـؤكــد عـلى نـوافــذ اقـتــصــاديـة.  
اتساع الطموحـات في الفتح العسكري
ـؤدي الى انـتــشـار االسالم بـالـتـوازن ا
مـع الــفـــتـــوحـــات االولى وقـــوتــهـــا في
ـناطق البعيدة  حتقيق الوصول الى ا
وفـهم  الـنسـيج التـاريـخي للـفتـوحات
ومــــــصـــــداقـــــيــــــتـــــهـــــا بـــــعــــــيـــــدا عن
اخلــــــرافــــــات  وعـن الــــــتــــــعــــــقــــــيـــــد
الفـكـري.  لفـهم الـبـعد االجـتـماعي في
الـــــتـــــوسـع االسالمـي  بـــــعـــــيـــــدا عن
ـعـنى ــبـالـغـات العـطـاء الــفـتـوحـات ا ا
احلقـيقي لـها بعـد ان استقـر العرب في
سلم   و التعايش بـ ا اسبانـيا
سيـحي والـيهود . فهل من شك ان وا
اقـلـية يـهـوديـة تـمكـنت من الـبـقـاء على
قيـد احليـاة ب حضـارت همـا الشرق
ــسـيـحي ام ان كل االسـالمي والـغـرب ا
ذلك هــو اســطــورة تــاريــخــيــة حتــتـاج
لـلبـحث والـتدقـيق?  ان األكثـر شيـوعا
في الـتـاريخ هو انـنا نـستـطلع  مـعالم
احلضـارات وفـتوحـاتـها الـعـسكـرية او

تتفاوت احلضارة ب الفكر والعقائد
من وجهة نظر استشراقية جديدة في
كـتـاب خـرافـة الـفـتـوحـات الـعـسـكـرية
دين ودولـة ام دين وحـضارة لـلـمؤلف
اســـمــاعـــيل االمـــ الـــصــادر عن دار
ريـــاض الــريـس لــلــنـــشــر والـــتــوزيع
ضـمن اشــكـالـيــة احلـروب واالنـحالل
والـــتـــشـــكل احلـــضـــاري والــثـــقـــافي
ـتجـانس الى حد بعـيد لـكنـها ظلت ا
كــمـا كـانت دائــمـا خـصـبــة لـلـثـورات
واالضـــطــرابــات . بــافــكــار نـــظــمــهــا
ـنــاقـشــة الـقـارىء اسـمــاعـيل االمــ 
بكـتـاب لـيس بـاجلديـد  فـمن مـصادر
الــتــاريـخ الــتــقـــلــيـــدي في اســطــورة
الــفــتـوحــات هــوامش هي عــبـارة عن
مــفـاتـيح لــقـراءات اكـثــر تـوسـعـا  من
الفـتـوحـات التـي ذكرهـا قـبل الـدخول
في الـنقـد الـعـام الـذي افتـتـحه بـرؤية
ــــــــؤرخــــــــ جــــــــمــــــــعـــــــــهــــــــا مـن ا
.  بـهدف وضع الـفكر في الـتقـليـدي
نطـاق البحث والـتمحـيص والتساؤل
عن الــكــثــيــر من الــرصــد الــتــاريــخي
ـنطق نـوعـا مـا  والذي البـعـيـد عن ا
يجعـلنا نعـيد فكرة الـبحث او تسليط
الــنـقـد الـتـاريـخي عــلى الـكـثـيـر  من
ــغـــالـــطــات الـــتي انـــتــجت قـــانــون ا
بــريــسـتــد ودراسـته لــتـأريخ شــعـوب
  وهو بهذا يحاول الهالل اخلصيب
تــبـسـيط الـفـكـرة قــبل الـدخـول الـيـهـا

كبـاحث عن حـقيـقـة تاريـخـية يـصعب
  مــا لم يـضع عــبـور جـبل ايـجــادهـا
طـــــارق حتـت مـــــســــــمى اســــــطـــــورة
واخلــــرافـــة ونــــقـــيــــضـــهــــا ومـــا الى
ذلـك  من مــوضـــوعــات تـــســويـــقــيــة
لـقــضـايـا تــاريـخــيـة تــغـزو بــبـنــائـهـا
  كـنتاج الفـكري السـياسات احلـالية
نـتعامل مـعه بيـق تاريـخي بينـما ما
زال يـحــتــاج الى الــبــحث والــتــدقـيق
ـعـنى ــغـالــطـات عـنـه او  وانــتـزاع ا
اخر اعادة التدقـيق والتنظيم . ليصل
الى حـقــيـقـة الــفـتـوحــات الـعـســكـريـة
ـا يــجـعل ولــيس الى خــرافـتــهــا.  
الـــقــارىء يــتــســاءل هـل الــفــتــوحــات
العسكريـة زائفة ام هي اساطير يجب

ان نعيدها الى احلقيقة االولى ?. 
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ــؤلـف اســمـــاعـــيل االمــ يـــعـــاكس ا
اخلـرافـات الـتـاريـخـيـة ويـضـعهـا في
ـنـطق. لـيـغــربـلـهـا ويـتـركـهـا قـوالب ا
مـفـتـوحـة الـيـقـ لـلـقـارىء مـعـتـبـرهم
ضـحـيـة اخلـرافـات . فـاالدب اخلـيـالي
والالهوت واجـواء الف ليـلة ولـيلة لم
ـعـاصـرون صـورة ــؤرخـون ا تـمـنح ا
واضــحـة السـتــخـدامـهــا في االبـحـاث
اني الـتاريـخـيـة الـتي رفض فـيـهـا اال
فيلـيكس داهن ان يكـتب سطرا واحدا
ــوضـــوع  ومــا اقــصــاء حــول هــذا ا
االخـــطـــاء الـــفـــاضـــحـــة اال الـــطـــريق

االســتـداللـي لـتــنــظــيف ابــحـاثــهم من
ا هو ة  تنـاقضات النـصوص القـد
مختلف عن ثقافات االديان مشيرا الى
مــفـهــوم الـغــزو الــفـكــرة اخملــتـلف في
ـــــــؤكــــــدة عـــــــلى تـــــــفــــــســـــــيــــــراتـه ا
مـنـافـسـة  تـاريـخـيـة تـهـدف الى نـفي
مفـهوم الـغزو وضعف امـكانيـاته بحد
ذاته  بـــغض الـــنـــظــر عـن طــبـــيـــعــة
الـصعـوبات  التي تـسهم فـي حتقيق
ـفـرط فـي بـسط الـسـيـطـرة الــتـمـثـيل ا

ـــــــدن او الــــــــبالد الــــــــتي  عـــــــلـى ا
ـا جن بقوة اخلـيال الذي  ر فتـحها
يــأخـذنــا الــيه اســمـاعــيل االمـ وفق
االمـكانـيات التـاريخـية االسـطورية او
 وبـتـداعيـات رؤية الفـانتـازمـاغرافـية
خـاصة في الـنـقد الـعام  خصـوصا أن
كتـاب االخـبار كـانـوا يجـهـلون أهـمـية
األفــكـار في مــجــرى األحـداث فــهل من
فائدة فعال فـي تعريفنـا بخرافة الغزو
فـي صـيـغــتـهــا الـنــهـائـيــة كـمــا يـقـول
اســـمـــاعـــيل االمـــ في كـــتـــابه?  هل
نعـيش في تاريخ مـرصع باالسـاطير ?
سؤال قد يغزو فكر القارىء وهو يقرأ
ـــؤلـف اســـمــــاعـــيـل االمـــ كــــتــــاب ا
اخلاضع للبـحث عن البطل احلضاري
ــــــــــفـــــــــقــــــــــود الـــــــــذي يــــــــــؤمـن به ا
ــلــتــحي االتي من   وهــو ا االســبــان
الـشـرق مع اخـتالفـات في مـا ذكـره كل
صادر التي   وكل من ا ؤرخ من ا
تــنـــتــقــد فــكـــرة الــغــزو والـــبــحث عن
النصوص االصيلة الضائعه من ايدي
سـتـشـرقـ والبـاحـثـ عن االصول ا
  ان ـشبعة بـالرمزيات التـاريخية وا
بــتــحــلــيل ســوســيــولــوجي تــاريــخي
لـالحتالل والـعنـاصـر التـدمـيريـة التي
رافقـته . فهـل يريـد القـول ان فـينـيقـيا
الــتي قــامت اســســهــا عــلى الــتــجـارة
عتـقدات وااليديولوجيات تاهت ب ا
االخــــرى . وهل عــــانى االســــبــــان من
الـــــــعـــــــنـف اخلــــــيـــــــالـي والـــــــرؤيــــــة
اجليـوسياسـية السطـورة لم يتم ازالة
االقنعة عنها تاريخيا الضفاء اخلرافة
عــلى الـــفــتــوحـــات وتــوضـــيح فــكــرة

الـثـقـافـية.  امـا الـغـزو الـفـكـرة  فـهو
االكــثــر اهـــتــمــامــا في كـــتــاب خــرافــة
الــفـتـوحــات الـعـسـكــريـة  وصـراعـات
افكار الـقوى التي تقضي عـلى بعضها
الـبــعض اال ان ثـمـرة حــركـات االفـكـار
القـوى هي التي تسـيطرة عـلى حركات
قاطعة الشعوب وتغيير عاداتها وما ا
االســبــانـيــة احلـديــثــة في االنـدلس اال
اجلـــزء الـــغـــربي من االمـــبـــراطـــوريـــة
االسـالمـيـة اال مـوضـوع االزمـة احلـادة
التي اثارت جدلـيات كبرى في التاريخ
لــلـصـعـوبـات الـتـي اخـتـصـرهـا االمـ
ـفـردة.  ليـتـوسع بـالـبحث عن بهـذه ا
  ولــكن صـــلــة غــرنــاطــة بــاالنـــاجــيل
مـايــتـبــادر الى الـذهن ونــحن نـقـرأ من
صـفـحــات كـتـاب اسـمـاعـيل االمـ هـو
الـيست جـذور الـثـقـافة االوربـيـة تـعود
الى هذه احلـقبـة من اجلمـال االنساني
ـسـلـمـة في في ايـبـيـريـا او اسـبـانـيـا ا
عصر ذهـبي جعلهـا جوهرة اوروبا او
ــؤثــرة  او الــفــكـرة الــفــكــرة الــنــبع ا
القوى الـتي عكست الـسالم والتعايش
بـعد  ان وفرت الـتـوفـيـقيـة االريـوسـية
الئـم النــــتــــشــــار الــــدعــــوة ــــنــــاخ ا ا
االسالمـية ومـا الغـنـيـمـة الـفـكـرة التي
انـتــزعت اال الـسـبب االكـبــر في تـولـيـد
الـعـلم والـتـفـوق الـذي حـدث في تـطور
الـــفـــكــر فـي ايـــبــيـــريـــا ووالدة عـــصــر
ـســلـمــ بــالـفــكـر الــنــهـضــة ومــرور ا
والـــعــلـم والــتـــســامـح في تــلـك الــبالد
.  حـقيـقة ان كـتاب خـرافة الـفتـوحات
العسكرية دين ودولة ام دين وحضارة
تــمت حـــيــاكــته من خـالل الــعــديــد من
ــراجع الــتــاريـخــيــة الـتـي تـخــتــصـر ا
مـرحلة مـهمة من تـاريخ يجب ان نـعيد
صــيــاغـتـه.  لـنــســتـرجـع الـكــثــيـر من
ــنــطــقـيــة عن الــفــتــوحـات احلــقــائق ا
الـفكـرية  ولـيست الـعسـكريـة فقط  اذ
ؤلـف اسمـاعـيل االمـ  فيه يضـعـنـا ا
امـام حــضـارتــنـا وجــهــا لـوجه بــغـنى
وضوعات بحثي يؤدي الى انـعكاس ا
االخـرى الـتي تـؤدي الى نـقـد اخلـرافـة
 ووضعها في التاريخية وتصـحيحها
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وكــان آبــرو مــســتـاء مـن أن فـنــزويال لم
تـكن فـيـهـا إال أوركـسـتـرا واحـدة بـيـنـما
حــــقــــقـت دول أخــــرى مــــثل الــــبــــرازيل
ـكسـيك تقـدما مـوسيـقيا واألرجنـت وا

كبيرا.
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أعلنت فنزويال احلداد ثالثة أيام على
وفــاة الـفــنـان والــنـاشط االجــتـمـاعي
خـوزيه آبـرو وعـمره  78عـامـا قضى
أغـلــبـهـا في مـسـاعـدة أطـفـال األحـيـاء
الــفــقــيــرة في بالده ومــنــحــهـم فـرص

ة. النجاح وحتقيق حياة كر
فـقد أسس آبـرو برنامـج السيـستـيما
الـــذي يــــقـــدم دروســـا مـــجـــانـــيـــة في
وسيقى ألطفـال األحياء الفقيرة في ا

جميع مناطق فنزويال.
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وتأسست برامج على غراره في بلدان
أخــرى. وبـدأ آبـرو بــرنـامــجه في عـام
 1978ومن بــــــ تالمــــــيـــــذه قــــــائـــــد
األوركـســتــرا الــفــنـزويــلي الــشــهــيـر
غوستافو دودامـيل الذي يعمل حاليا

في لوس أجنليس.
وولد آبرو في مديـنة فاليرا عام 1939
من عــائـلــة مـوســيـقــيـة فــجـده أسس
أوركسـتـرا في إيـطالـيـا وجـدته كانت

شــغـوفـة بــاألوركـسـتــرا. وكـانت والـدة
آبـرو تــعـزف عــلى الـبـيــانـو كــمـا كـان

والده عازفا على الغيتار.
ـــوســيـــقى في بـــدايــة حـــيــاته درس ا
ولــكـنه انــتــقل إلى كــاراكــاس لــدراسـة

االقتصاد من أجـل احلصول على عمل
يعيش منه وعائلته.

وعمل خبـيرا اقتصاديـا لدى احلكومة
ان كـما كـان نـائبـا احـتيـاطـيا في الـبـر

عام .1960

وقـال إن "فـكـرة الـبـرنامـج كـانت تـهدف
إلى إنـــشــاء أوركـــســـتــرا أصـــيـــلــة في

فنزويال".
وأطــلق بـرنـامج الـسـيــسـتـيـمـا في عـام
 1975في مرآب وجمع له  11موسيقيا.
وقال عن اجملموعة األولى أن أعضاءها
كـانوا "مـتحـمسـ للـعمل لـدرجة أنني
كنت متيقنا أن النجاح سيتحقق معهم
حــتــمــا".  وتــوسع الــبــرنــامج بــعــدهـا
ــنــتـــســبـــون إلى نــحــو 300 لــيـــصل ا
مـجــمـوعـة عـبـر الـبالد. وتـأثـرت بـلـدان
أخــرى بـــالـــبــرنـــامج مـــثل إســـبــانـــيــا

واسكتلندا وأسست برامج شبيهة.
ومن بـ أهـداف الــبـرنـامج األسـاسـيـة
هــو مـكــافـحــة الـفــقـر مـن خالل تـعــلـيم
ـوسيقى مـجانـيا لألطفـال في األحياء ا

الفقيرة.
يـسـتفـيـد األطـفـال منـذ سن الـثـالـثة من
وسـيقى دروس مـسـائيـة مجـانيـة في ا

بالتركيز على األوركسترا.
وقـال آبـرو في تــصـريح سـابق لـوكـالـة

األنبـاء الـفرنـسـية "نـحن نـأخذ األطـفال
ــة" ونـــبــعــدهم عن اخملــدرات واجلــر
مـــضـــيـــفـــا أن "وجــــود طـــفل في درس
موسيقى يعني أنه ال يقبع في مكان ما
يــــدخن اخملـــدرات وهـــذا في حـــد ذاته

اجناز كبير".
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واستفاد البـرنامج من دعم كبير وفرته
له حــكـومــة الـرئــيس الــسـابق هــوغـو
تـشــافـيـز وكـان من بــ أبـرز الـبـرامج

االجتماعية في فنزويال.
قـال آبرو في تـصريح لـبي بي سي عام
 2009إنـه حـاول أن يـكـون حـيـاديا إزاء

االستقطاب السياسي في البالد.
وأضاف أنه ما كان يهـمه هو السياسة
االجـتمـاعـيـة التي تـنـتهـجـها احلـكـومة
جتاه "الشباب في الشرائح ذات الدخل
الـضعـيف" وانتـقال البـرنامج إلى دول
أخــرى. وقــال الـــرئــيـس الــفــنـــزويــلي
نــيــكــوالس مــادورو "إن الــبالد كــلــهــا
ايسـترو آبرو". وكتب متـأثرة برحـيل ا

وزيــر الــتــربــيــة إلـيــاس خــواو في
حــسـابه عــلى مـوقـع تـويـتــر: "شـكـرا
لـلـمـايـستـرو خـوزيه أنـطـونـيـو آبرو
عــــلى مــــا تــــركـه من إرث لألطــــفــــال

والشباب في فنزويال".
وأصـدر وزيــر خـارجــيـة كــولـومــبـيـا
بـيانـا جـاء فيه أن "آبـرو درب مالي
األطــــفـــال فـي فـــنــــزويال وأمــــريـــكـــا

الالتينية والعالم".
وكـان الــســيـر ســيـمــون راتل مــديـر
اوركـستـرا بـرل من أبـرز الداعـم

لبرنامج السيستيما ومؤسسه.
وقــــال راتل في  2010إن "مـــا فــــعـــله
آبرو وبرنامج السيـستيما هو إعادة
ـــئـــات ـــوســـيـــقى  األمل مـن خالل ا
اآلالف مـن األطـــفــــال الــــذين كــــانـــوا
ســـيــقــعــون بـــ مــخــالب اخملــدرات
والــــــعـــــــنف". وحــــــصـل بــــــرنــــــامج
السيستيـما على العديد من اجلوائز
ـلكية ية ا لعل أهـمها جائـزة األكاد

السويدية وجائزة اليونيسكو.

غالف الكتاب
اطـــار االدب اخلـــيــالـي . حــيـث حــدثت
العديـد من التحوالت والـتغيرات  في
ــؤرخـ الى زمن اجــبــر الـعــديــد من ا
اعتماد اخلرافة لغزو التاريخ باسلوب
مـختـلف وهـذا النـقيض الـذي يتـحدث
به االمـــ في كـــتـــابه  ال يـــخــلـــو من
افــــتـــراض رغم مـــنـــهـــجـــيـــة الـــبـــحث
الــتـاريـخي الــذي اعـتـمــده في الـكـتـاب
كــمــســار فــكــري تــصــحـيــحـي لـتــاريخ
حـــرص عــلى تـــنــقـــيــتـه من  شــوائب
اخلرافات مـركزاً على مسـألة االسياب

اجلذرية للتـأريخ احلافل باالساطير
الـغـنـيـة بـالثـقـافـات اخملـتـلـفـة . فهل
فعال االكاذيب الـكبرى ال ينـتجها اال
? وبــ كل مـا تــقـدم في عـقـل رصـ
كــتــاب اســمــاعـيـل االمـ اســأل هل
ــكن حتــديــد الــبــعــد االجــتـمــاعي
والـسـيـاسي لـلـفـتـوحـات كـامـلـة ب
ـاضـي والـتـاريخ احلـديث? بل اين ا
الـتـسـامح والـتـعـدديـة الـثـقـافيـة في
الـتاريـخ اليـست في حقـية تـاريخـية

مهمة ال تتصف باخلرافة ? 

خوزيه ابرو مع
طفل من بالده
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إقباال كبيرا من جـميع الفئات العمرية

من العاصمة وخارجها.
ونـــظــــمت وزارة الــــثـــقــــافـــة واإلعالم
مـعـرض الـريـاض الـدولي لـلـكـتـاب في
الـــفـــتـــرة من  14إلى  24مـــارس آذار
حتـت شــعـــار (الــكـــتــاب.. مـــســتـــقــبل
الــــتـــحــــول). وحـــلت دولــــة اإلمـــارات
عرض ـتحدة ضيف شرف ا العربية ا

هذا العام.
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ـوقع الـرسمي لـوزارة الـثـقـافة ونـقل ا
ـــــــغــــــلـــــــوث قــــــوله إن واإلعـالم عن ا
(مـاراثـون الــتـرجـمــة) الـذي أقـيم ألول
ـعرض شـهـد إقـباال مـرة هـذا العـام بـا

يزة. كبيرا ومشاركات 
وقــــال ”حــــقق  364 مـــــشـــــاركــــا في
ماراثـون التـرجمة ’وسـام التـميز ‘من
أصل  984 مــــشـــاركــــا جنــــحـــوا في
ترجمة  293 مقـاال تمت ترجمـته للغة
اإلجنليـزية على تقييم جلـنة التحكيم
و 49  مــقــاال  تــرجـمــته إلى الــلــغـة
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قــالت إدارة مــعـرض تــونس الـدولي
للـكتاب إن الدورة الرابـعة والثالث
ـقـبل الـتي تـنــطـلق شـهــر نـيـســان ا
ـرأة الـتـونـسـيـة فـيـما سـتـحـتـفي بـا
حتل جـــمــهـــوريــة اجلــزائـــر ضــيف

شرف الدورة.
ي شــكــري وقـــال الــكــاتب واألكـــاد
عـرض في مـؤتـمر ـبـخوت مـديـر ا ا
صـــحـــفي يـــوم الـــســبـت إن احملــور
األســـاسي لــهـــذه الــدورة وحتــديــدا
ـرأة لــبــرنــامــجــهــا الــثـقــافـي هــو ا
الــتــونــســيــة وعــنــوان احملــور هـو

(نساء بالدي.. نساء ونصف).
وأضــــاف ”هـي حتــــيـــــة لــــلـــــمــــرأة
الـتــونـسـيـة الـتي تــواصل نـضـالـهـا
لـلـمـسـاواة التـامـة وأيـضـا الـتاريخ

يتحرك بفضلها.“
تــقــام الــدورة الــرابــعــة والــثالثــون
لـلـمـعـرض فـي الـفـتـرة من الـسـادس
إلى اخلامس عشـر من أبريل نيسان

ـعارض بـالكـرم حتت شـعار بـقصـر ا
“. ”نقرأ لنعيش مرت

ـعرض  775نـشرا من ويـشـارك في ا
 32دولة عـربـية وأجـنبـيـة من بيـنهم
عرض  126نشـرا تونـسيـا. ويكـرم ا
هــذا الــعــام مــجـمــوعــة مـن الــكــتـاب
ـفكريـن واألدباء التـونسيـ منهم وا
الفيلسوف يوسف الصديق والشاعر
حــــســــ الــــواد واألديب مــــحــــمـــود
ـسـرحـية طـرشـونـة واسم اخملـرجـة ا
فـكر الراحـلـة رجاء بن عـمـار واسم ا

الراحل محمد الطالبي.
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ـعـرض مـجـمـوعـة كـمـا يـسـتـضـيف ا
كــبــيــرة مـن الــكــتــاب الــعــرب مــنــهم
ـدهون الـروائي الفـلـسطـينـي ربعي ا
والروائي اجلزائـري واسيني األعرج
والـنـاقـد الـعـراقي عـبـد الـله إبـراهـيم

صرية فاطمة نعوت. والكاتبة ا
وعـن اخـتـيـار اجلــزائـر ضـيف شـرف
ــبــخـوت ــعـرض هــذا الــعــام قـال ا ا

”هــذا أمـــر بــديـــهي ألن الـــعالقــة مع
اجلــزائـــر هي عالقـــة وجــود ثـــقــافي
ـتــد عـبـر الـتـاريـخ وبـالـتـالي هـذه

الدعوة ال حتتاج ألي تبرير.“
ـــعـــرض إعالن وتـــوزيع ويــــشـــهـــد ا
خــمس جــوائــز في فــروع مــخــتــلــفـة
لألدب هي جـــائـــزة فــاطـــمـــة احلــداد
للـدراسات الفلـسفية وجـائزة الطاهر
احلداد للدراسات اإلنسانية واألدبية
وجـــائــزة بـــشـــيــر خـــريف لــلـــروايــة
وجـائزة علي الـدوعاجي لألقـصوصة
وجـائزة الـصادق مـازيغ في التـرجمة
إلى الــعــربــيــة. و اســتــقــبل مــعـرض
الــريــاض الــدولي لــلــكـتــاب في دورة
 2018 الـتي أســدل الـسـتـار عــلـيـهـا
ـــاضي  911635 زائـــرا الـــســـبـت ا
ــثل أكـثــر من ضـعف عـدد وهـو مـا 

الزائرين في الدورة السابقة.
وقـال مدير مـركز التـواصل احلكومي
ـتحدث الـرسمي للـمعرض عـبد الله ا
ـعرض شـهد هـذا العام غـلوث إن ا ا

ـعـرض الـفــرنـسـيـة .“وشــاركت في ا
 520 دار نــشـــر مــحـــلــيــة وعـــربــيــة
وأجــنــبــيـة من  27دولــة إضـافــة إلى
عـــــدد من الـــــوزارات والـــــهــــيـــــئــــات

احلكومية السعودية.
عرض 80 وبجانب بيع الكتب نظم ا
فـعـاليـة ثـقـافيـة تـنوعت بـ الـندوات
الــفـــكــريــة واألمـــســيــات الـــشــعــريــة

واللقاءات احلوارية وورش عمل.
ـــغــــلـــوث إن عــــدد حـــضـــور وقـــال ا
الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة بــلغ 2733
ـتـحـدثـ طـيـلـة أيام ”تـفـاعـلـوا مع ا
الـفــعـالـيـات الــثـقـافـيـة .“وأضـاف أن
أكـثر من  18329طـفال استـفادوا من

 23فعالية أقامها جناح الطفل.
ويعد معرض الرياض الدولي للكتاب
مع معـرض جدة الدولي للـكتاب الذي
يـقـام في ديـسـمـبـر كـانـون األول أبـرز
ـملـكة حـدث ثـقـافيـ سـنويـ في ا
وانــضم إلـيــهـمــا هـذا الـعــام مـعـرض

جانب من معرض الرياض الدولي للكتابالقصيم للكتاب في دورته األولى.

عرض الرياض في 2018 911 ألف زائر 


