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فـيمـا يـتم نـقل وقـائع حـفالت تـوقيع
الـكـتب اجلـديــدة من قـبل مـؤلـفـيـهـا
وهي جتــربـــة ثــقــافــيــة حتــولت الى
عارض الـدولية تقالـيد راسخـة في ا

ماثلة. ا
ــعـرض بـحـضـور وتـمــيـز جـمـهـور ا
الفت لالنـظــار لـفـئـة الــشـبـاب حـيث
شـاركة االف تقـاطـر علـى االجنـحـة ا
ـــــواهب الـــــطــــلـــــبــــة واصـــــحــــاب ا
واالهــتـمـامــات الـثـقــافـيـة مــا يـفـسـر
تــعــطــشــاً لــديــهـم لــلــحــصــول عــلى
مـؤلــفـات مـفـيـدة او تـلــبـيـة نـزوعـهم

الثقافي والعلمي. 
ــعــرض حـافالت وقــد هـيــأت ادارة ا
ــواطـنــ تــنــطـلق صــغــيـرة لــنــقل ا
ـديـنـة وفي يـومـيـاً من نــقـاط وسط ا
مـداخل اجلـامـعـات والـكـلـيـات وهـو
اجراء يعكس اعتراف االدارة بوقوع
عـرض الـدائم (اكسـبـو) الذي يـقام ا
ـديــنـة عــلـيه هــذا الـنــشـاط خــارج ا
بــنــحــو عــشــرة كــيــلــو مــتـرات عــلى

مفترق طريق طازلوبة. 
ـســافـة هــيـأت ورغم ذلك فــان هــذه ا
ـعارض من فـضـاءً واسعـاً مـطـلـوبـاً 
شـاركة واسعة هذا الطـراز حتظى 
وبجـمـهور نـوعي كـبيـر. وقـال حسن
ـــعـــرض ان رحـــيم احـــمــــد مـــديـــر ا
(االدارة هــيــأت نــحـو  150حــافــلـة
لهـذا الغـرض وهي تعمـل على مدار
الـســاعـة من الـعـاشــرة صـبـاحـا الى

السابعة مساء). 
واكد مـشـاركة 180 دار نشـر كـبرى
تمثل 12 دولة. وفي تقديره فان هذا
احلــضـــور يــعــد جنــاحــاً بــاهــراً في

معرض يقام في السنة االولى.
صـريـة بثـمـان ـشـاركـة ا وتـشكل ا
شاركات ب الدول دار نشر اوسع ا
ستغرب ان التي ذكرها احمد لكن ا
ـــشـــاركــــة الـــســـوريـــة هي تـــكـــون ا
االضـعف وتـبـلغ ثالثـة دور نـشـر وال عرض يتوسطهم مدير العالقات واالعالم »UÐœ¡∫ عدد من ادباء بغداد زاروا ا

الشيء يـفصل بـيـننـا وبـينـكم  سـوى اجلسـر  انـتم محـمـيون بـالـسالح وما
اكـتـنزت ايـديـكم من مـال الـشـعب  ومـحـمـيون من اصـدقـائـئـكم والـسـفارات
لك احملـيطة بكـم  حتصي انفاسـكم  وتعرف كل مـاكان ومابـعد  ونحن ال
شـيـئـاً  ســوى االجـسـاد الــعـاريـة احملـمــيـة بـعـلم الــعـراق  وبـوحـدة االرادة
ووضـوح االهداف  واالصرار حـتى النـهايـة إلجناز مشـروعنـا الوطني  في
ـواطنـة  ودسـتـور الـوطـنـيـة  وحـكـومـة الكـفـاءات الـنـظـيـفـة الـبـناءة  عـراق ا
وشـبـاب وشــابـات يـعــرفـون صـيــاغـة الـقــرارات لـلـجــمـيع  ودولـة دســتـوريـة
ـؤسسـات ضـامنـة للـجـميع من زاخـو حـتى نهـايـات الفـاو  ودولـة حديـثة 
ــصــلــحــة كل ومـــصــانع شــغــالــة  ومــوارد في بــاطـن االرض وخــارجــــهــا 

العراقي .
نـحن نستمد قوتـنا من تاريخنا الـعريق  لبناء وطن اجلمـيع   وانتم تبحثون
عن كل وسـائل القتل لكي تسـتمر شراهتكم فـي النهب وتخريب الوطن  فال
شيء يـجـمـعنـا  شـواهـدنـا واضـحـة في سـاحة الـتـحـريـر  اخـوة مـتالزمون
سـيـحي  التـركـماني مع مـتكـاتـفون  الـكـردي مع الـعربي  الـصـابئي مـع ا
االيـزيدي  يـجـمعـنـا العـراق الـواحد  ويـحمـي اجسـادنـا من عنـاقـيد احلـقد

العلم العراقي وسلمية مشروعنا اخلالصي .
ـتنـا  أو تـؤثـر فيـنـا حرارة ـكن أن نـهـون أو تضـعف عـز ال تـعتـقـدوا إنـنا 
الـصيف  أو برودة الشتاء القادم  فـكل مناخات بالدنا  هي طوع إرادتنا 
ؤمن بانتفاضتنا  بطانيات ووسائل دد من الوطني اخللص ا  وقـد جاء ا
تدفئة  وكل مستلزمات الصمود والثبات على استمرارية ثورتنا السلمية .
انـتم في جبهة السالح واخلطف والترهيب  فقـد مضى على افعالكم الدنيئة
 ايـاماً وايام ولم تـؤثر فـينا  بل ازددنـا حشـوداً بعد حـشود  من الـشباب
ضي والـشيوخ  الـشابـات واالمهـات  عمال وطالب  فالحـون وكسـبة  و
وسـنبقى في كل الساحات حتى حتقيق اهدافنا في احلرية والدولة الضامنة

لنا والوالدنا واالجيال من بعدنا .
(  (16عـاما مـضت من سلـطة النـهابـ  ماذا حـققـتم غيـر اخلراب  لـلمدن
والـشـوارع  والـعالقـات بـ االفـراد والـنـاس  (  (16عـامــا حتـطـمت فـيـهـا
الـدولة  وانـتعش فـيـها اجلـهلـة ومحـتـرفي الفـساد  فـالـرحيل لـكم أهون من
الي واجـهة سـوى قيود الـذل  الـصدام بـالشـعب  فالـشعب اليـخسـر في ا

الفقراء .
ثـمة خلل في تصوراتكم ورؤاكـم  للشعب العراقي  فـهو الشعب الذي دحر
االرهـاب بفـتـرة زمنـيـة ابهـرت الـعالـم كله  وهـو الـشعب الـذي تـتعـضـد قوته
وتـلتـحم إرادته شـيبـا وشـبـانا عـنـدما تـكـون للـتـضـحيـة مـعنى  ولـيس هـناك
اقـدس واروع من الـتـضـحيـة من أجل الـوطن  وهـو شـعـارنـا االبـدي ( نـريد

وطن ) .
التـخافـو تعالـوا الى ساحـة التـحريـر  وستـرون االمهـات العـراقيـات اللواتي
سـيل الدموع القاتل  ندس وقـذيفة  يـهلهلن لكل ضـربة رصاص أو تفـجير 
فبـتلك الهلهولة تـعطينا القوة االضافـية  وينخر اخلزي والعار لـسلطة طلقها

الشعب  واصبح التناقض ب الثوار وبينها هو العامل احلاسم . 
ـواجـهـة كي ثـوار الـسـاحـات في كل احملـافــظـات يـدركـون  بـانـكم تـريـدون ا
تنـفذون مخطط التصفية  لكننا نـؤكد لكم بان سلميتنا هو سالحنا االمضى
 وان مـشـروعـنــا الـوطـني في كــنس احلـرامـيـة واقــامـة الـدولـة الــوطـنـيـة هـو

االقوى.
نـحن نكـتب الـتـاريخ  وانتم حتـصـون امـوالكم الـتي نـهـبتـمـوها  والـعـقارات
الـتي زورتمـوهـا  نحن نـصـوغ احليـاة اجلـديدة من جـدائل بـناتـنـا واخواتـنا
ظلمة عن طرق إذائنا رابطات معنا وانتم تبـحثون في الزوايا ا وزوجـاتنا وا
 اخـطفـوا واقـتلـو ماشـئـتم  ولكن لـتـعلـموا  بـأن احلـساب ات  ومـا اقسى
حـسـاب الـشعـب في حلـظة الـزمن الـقـادم   تـيـقـنـوا ذلك  ومـايـفـصل بـيـنـنا

وبـينكم هـو اجلسـر  وجلسور الـعراق تاريخ كـتب بالدم ..
واخـيــرا ولـيس اخــراً التـتــوهـمــوا بـقــوتـكم  فــقـبــلـكم
ابـاطرة قد سقطـوا  والكونيـة البشرية تـشهد بأن الله
والـشــعب وحـدهم الــبـاقــون  إذن تـذكـروا جــيـدا بـان

مايفصل بيننا وبينكم هو اجلسر وحده ..

الــنــاشـر (حــدوث نــقـلــة نــوعــيـة في
الـــتــهـــيـــئـــة واالســـتـــعـــدادات خالل
عرض قد الدورات الالحقة). وكـان ا
افــتــتح رســمـيــا يــوم اخلــمـيس 14
تــشــرين الـثــاني اجلــاري ويــسـتــمـر
عـشـرة ايـام وسط حـضـور لـلـقـنوات
ووســـائـل االعالم وجـــلـــهـــا كـــرديــة
بـهــدف تـغـطــيـة وقـائـعـه. كـمـا أمـنت
ـــعـــرض مـــنـــصـــات خـــاصــة ادارة ا
ــقـابالت الـتــلـفـزيــونـيـة مع الجـراء ا
ـيــ الــذين تـتم ــثــقـفــ واالكــاد ا
ـعرض اسـتضـافـتـهم عـلى هـامش ا
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بـدات الـسـلـيـمـانـيـة خـطوة وصـفت
تأخرة على طريق صناعة الكتاب با
الــــكــــردي وذلك بــــانـــطـالق الـــدورة

عرضها الدولي للكتاب. االولى 
ـــعــرض حـــضــورا الفـــتــاً  وشـــهــد ا
جلـــمـــهـــور من مـــخـــتـــلف االعـــمـــار
واالهـتـمامـات  سـجل نـحـو عـشرة
االف شخـص منه في الـيـوم الـثاني
ـــــعــــرض حــــيث زارت (الـــــزمــــان) ا
وجتولت في اجـنحـته قبل ان تـلتقي
اي مسـؤول في االدارة. وبرغم سـعة
ـساحـة الـتي حتـتـلهـا اجـنـحة دور ا
كتـبات وشركـات التوزيع النشـر وا
سجلة لم يكتمل اال ان كمية الكتب ا

عرضها تماماً. 
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ولوحظ وجـود اجـنحـة فـارغة اال من
صناديق لم تتح للناشرين تصفيفها
عــلـى االرفق الســبــاب لــوجــســتــيــة
بيـنـها تـأخـر وصول الـصـناديق الى
مـدينـة الـسلـيـمـانيـة نـتيـجـة ظروف
الـتـظـاهــرات في مـيـنـاء ام قـصـر او
تـلـكؤ حـصـول الـنـاشـرين عـلى سـمة
ــا الى الــدخــول الـى كــردســتــان ر
بــغـــداد تـــمـــهــيـــدا لـــلـــحــضـــور الى

السليمانية. 
ـــــعــــوقـــــات لم تـــــزعج لــــكـن هــــذه ا
شارك وال تشكل اي مانع حقيقي ا
طبوعات التي توزعت امام عرض ا
ب كـتب ورقيـة او مدمـجة ومجالت
للـكـبار والـضـغار والـلوحـات الـفنـية

ست واالشغـال اليـدويـة التـراثيـة. و
(الـزمان) في جـولـتـها ارتـيـاحـاً لدى
الـــنـــاشــرين جلـــهـــة احلــفـــاوة الــتي
ـقـدمة حـظـيوا بـهـا او الـتسـهـيالت ا

لهم.
ــعـرض  واكــد نــاشــر لــبــنــاني ان (ا
يوحي بالنـجاح منـذ الوهلة االولى)
فيمـا سوغ ناشـر سوري الصـعوبات
بـالـقـول (انـهـا طـبـيـعـيـة بـاعـتـبار ان
ـــــعــــرض مـــــازال فـي دورته االولى ا
ويـحـتاج الـقـائـمـون عـليه الـى بعض
اخلـبـرات االداريـة والـفـنـية) وتـوقع

الكتب الـدينيـة والتراثـية وقد رصد
االقبال عليها بشكل واسع.

ولم يقـتصـر ضـعف بعض اخلـدمات
عــــلى االدارة حــــسب بل تــــتــــحـــمل
االجـنحـة جـانـباً مـنـهـا الى درجة ان
بـعضـهـا لم يـكلـف نفـسه عـنـاء جلب
اكيـاس جلمع الـكتب الـتي يشـتريـها
اجلـــمـــهـــور لـــقـــاء ثـــمـن بـــاهظ في
الـغــالب. لـكن االنـطــبـاع الـعـام الـذي
عرض يقام في يخرج به الزائـر ان ا
مـنـاسـبــة مـهـمـة ويـتـزامن مع ذكـرى
تأسـيس مديـنة الـسلـيمـانيـة على يد
الــوالـي ابــراهــيم بــابــان قــبل نــحــو
هد لنشاط ثقافي 250 عاما كما 
ـثــقـفـ وتالحق فــكـري فـعــال بـ ا
االكراد والـعرب وغـيرهم حـيث تقام
عـــلـى هـــامــــشه ســـلــــســـلــــة نـــدوات
ومــحــاضــرات وعــروض وحــوارات
وقد رأينـا ضمن هذا الـبرنامج ثالث
ـقـرر ان يلـقيـها في محـاضرات من ا
الـيوم الـثـالث والرابـع النـقـاد فاضل
ثـامـر وعلي حـسن الـفـواز والـدكـتور

علي احلداد.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6511 Wednesday 20/11/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6511  االربعاء 22 من ربيع االول 1441 هـ 20 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2019م

 UDI

ــنـظــمـة اذاعـة ـعــرض وشـركــة اطـلس االصــيل ا {  وضــعت ادارة ا
شاركة. مركزية برسم كل الدور ا

عرض مجلـة باللغت العربـية والكردية باسم (مجلة {  صدرت عن ا
شاركة ـراكز ا اطلس االصيل) تـضمنت دليالً خاصـاُ بدور النشر وا
في الـدورة االولى وحـكمـاً واقواالُ تـعرف بـاهـميـة الكـتاب في احلـياة
ورغم تـوزيـعـها بـ مـفـكـرين وادبـاء كـبار ثـيـودور ادورنـو وشـيـشرون
وديبـارو وفـسنت سـتـاريت وفرانـكـل ورزفـلت وكـونفـوشـيوس اال ان
هـذه االقـوال خـلت من اعـظم مـا قـيل في الـديـوان الـعـربي (.... وخـير
تـنبي.. نأمل من رئيس حترير جليس في الزمـان كتاب) البي الطيب ا
اجمللة مروان حمه خورشيد تضمـ العدد الثاني هذا البيت الشعري

كثير البالغة.

تـضـاهـيهـا سـوى الـبـغـداديـة التي ال
تــــتـــجـــاوز اربـــعـــة دور فـــقط. وقـــال
صــــاحب دار نـــشـــر ســـوريـــة (انـــنـــا
فــضــلـــنــا جتــربــة االوضــاع او جس
الــنــبض). واضــاف ضــاحــكــا (انــنــا
جتـار وال نــغـامــر ولـهــذا لم حتـضـر
دور الـنشـر الـسوريـة بـالـكثـافـة التي
وجدتـها مـثال في مـعرضي بـغداد او
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ــشــاركــة الــكــرديــة هي ــكن عــد ا و
ــعـــرض وبــرز نـــشــاط االوسع فـي ا
الــتــرجــمــة من الــعــربــيــة والــلــغــات
االخـرى الى الـكــرديـة مـلـحـوظـاً جـداً
حـيث تــصـطف االف الـعــنـاوين عـلى
ارفف اجـنـحــة الـدور الـكـرديـة فـضال
ــؤلـــفــ االكــراد عـن مــطــبـــوعــات ا
وتميز بينها جناح شركة آرا لالعالم
الــتي عــرضت اخــر اصــداراتــهــا من
عـرفة. خـتـلف نواحـي ا العـنـاوين 
وبـالـنسـبـة لـلـشـؤون التي تـتـنـاولـها
ــعــروضــة في جــمـيع ــطــبــوعـات ا ا
االجــنـحــة فـان الــغــالب عـلــيـهــا هـو
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لم تـعـد احلاجـة الى اجـراء إصالحـات جـذرية سـيـاسـيـة واقتـصـاديـة وحتى
كافحة الفساد مطلبا اجراء تـعديالت دستورية وكذلك القيام بحملة حقـيقية 
تـظاهـرين فحـسب  بل حتول ذلـك الى هدف لـلجمـيع وحديث لـلمـحتـج وا
ـتـضـررون مـنه الـنـاس في كل مــكـان هـذا اإلجـمــاع الـذي ال يـجـرؤ حـتـى ا
ـخـالـفتـه وفـر زخمـا هـائـال للـمـضـي قدمـا فـي عـملـيـة اإلصالح الـتـجـاهـر 
ـنشودة ومن هنا ينبغي ان يلتفت اجلميع ال سيما احملتجون واحملتشدون ا
حـالـيـا في الـشـوارع والـسـاحـات الذيـن كـان لهـم فضـل إطالق هـذا احلراك
ـفــاصل احلـيـويــة الـتي حتــتـاج الى اإلصالح ـبــارك  الى الـتـركــيـز عــلى ا ا
والـتغيـير وعدم االنـشغـال وتضيـيع الوقت بالـتفـاصيل التي لـيس من ورائها
طائـل.  شيـئا فـشيئـا تتـبلـور خارطـة طريـق يتـحتم مـتابـعتـها بـدقة ومـواصلة
الـعمل على أسـاسها نـستـطيع القـول ان االجتاه اصبح واضـحا نحـو البدء
ـكن تـغـيـيـر الـواقع والـقـيـام بـعـمـلـية ـفـصـلـيـة الـتي ال  بـإصالح الـقـوانـ ا
إصالح حـقيقيـة وتغييـرات جذرية دون اجـراء تعديل جذري وأسـاسي فيها

في مقدمة هذه القوان اثنان:
االول : قـانون االنتـخابات الـذي يعـد البنـاء التـحتي الذي تـشيّـد عليه األبـنية
ــانـيـة الــفـوقــيـة من األحـزاب الــسـيــاسـيـة وأوزانــهـا الــشـعـبــيـة ومن ثـم الـبـر
ومـايـتـرتب عـلى ذلك من اسـتـحـقـاقات سـيـاسـيـة وغـيـر سـيـاسـيـة. ويـبدو ان
أالحـزاب لـديــنـا اكــتـسـبـت خـبـرة فـي هـذا اجملـال اكــثـر من اي مــجـال آخـر
ـا يـضـمن مـصـاحلـهـا في مـختـلف ـوضـوع  وصـارت تـتـقن عـملـيـة ادارة ا
األحـوال وذلك يتم بطـرق قانونيـة ولكن بصـياغات مـختلـفة ال يشـخصها اال
ـتمرسون في هذا اجملـال ومن هنا تشـتد حاجة احملتـج الى مفاوض و ا
ـكنهم ترجيح صيـاغة من هذه الصياغـات لضمان حصول خـبراء قانوني 
ـتظاهرون ـكن أن يتحـول ذلك  الى مطلب يـصر عليه ا تـغيير او إصالح و
ساومـة عليه فنـحن اآلن شئنا ام أبيـنا حتولت السـاحات لدينا ويـرفضون ا
ان الثاني الذي واحلـشود في مختلف محافظات احلـراك  الى ما يشبه البر
قـد يكـون أصدق تـمثـيال لـصوت األمـة من األول أي مجـلس النـواب احلالي
ا كان هنـاك محتـجون ومتـظاهرون سـلميـون يعتـصمون علـى مقربة من وطـا
ان احلـالي تمـرير ـان وتكـاد اصـواتهم تـسمع داخـله  ال يـستـطيع الـبـر الـبر
قـوانـ بدون االسـتـمـاع الـيهم واألخـذ بـنـظـر االعـتبـار مـا يـقـدمونه من رؤى
وافـكار فكونوا أيها الشـباب على بينة من ذلك وال تنشـغلوا بصغائر األمور
كن ان وتـتركـوا عظـائمـها فـتذهب تـضحـياتـكم العـزيزة والـغالـية دون ثـمن 

يرقى الى مستواها ال سمح الله.  
فـوضية الـعليـا لالنتخـابات او اي هيـئة تتـولى ادارة العمـلية ثـانيا : قـانون ا
االنـتخابـية واإلشراف عـليهـا بغض النـظر عن اسمـها وعدد أعـضائهـا وغير
ذلك و هـذه هي األخـرى عــلى جـانب كـبــيـر من األهـمـيـة إلجنــاز اي عـمـلـيـة
انـتخابية ذات مـعنى ومصداقـية ال قيمة ألي انـتخابات غـير موثوقة وال وزن
ألي اقـتراع شعبي مالم يكن بـأيدٍ امينة وغيـر منحازة; لذا علـيكم ان تفتحوا
عـيونـكم جيـدا كي ال نسـلم اصوات الـشعب وهي اثـمن ما تـملـكه اي أمة إال
ـنـاقـشة في بـأيـدٍ امـيـنة وكـفـوءة. ومن حـسن احلظ ان الـقـانـونـ اآلن قـيـد ا
ـان ( اي مـجـلس الـنواب ) ـان االول او قل في الـغرفـة االولى من الـبـر الـبـر
وأنـتم الغرفـة الثانـية التي سـتكون اكثـر فاعلـية وتأثـيرا وهي ساحـاتكم التي

تصدح بصوت الشعب وتتحسس آالمه أكثر من غيرها. 
بــعــد إصـالح هــذين الــقــانــونـ نــكــون قــد هــيــأنــا األدوات الالزمــة إلطالق
انـتخابات اصـدق تعبـيرا عن إرادة الشـعب ولكن البد من تـوفر حكـومة قوية
لـديها قـوة مهـابة وارادة صـادقة في اجـراء انتـخابات نـزيهـة ال مجـال لترك
ـلــيـشــيـات والــعـصــابـات الــطـامــحـة بـغــطـاء ســيـاسي األمــور سـائــبـة بــيـد ا
ـمـارسـاتـهـا أضـافـة الى مـا لـدى الكـثـيـر مـنـهم من مـال سـيـاسي وفـيـر من
كن أن يُسخر كله لشراء الذ وكسب أصوات الفقراء احملتاج الـفساد 
للـقمة العـيش وال مجال للتـهاون امام عمـليات التزويـر  والتهديد والـتحشيد
خـارج إطار الـقـانـون التي زخـرت بـهـا االنتـخـابـات السـابـقـة فجـاءت بـنـتائج

عرجاء ال يطمئن لها احد وما نعيشه اليوم هو احدى نتائجها. 
ان اقـالة احلـكومـة كحـلقـة اخيـرة في هذه الـسـلسـلة سـتكـون شيـئا البـد منه
إلعـادة االعتبار الى االنتخابات وكل مظاهر الـدولة لقد تدهورت هيبة الدولة
وانـهارت معـها هيـبة القـانون ولم يعـد بإمكـان احلكومـة احلاليـة استعـادتها

فالبـد من تشكيل حكومة جديدة يكون اكبر همها اجراء
انــتــخــابــات ســلــيـمــة واعــادة االعــتــبــار الى الــقــانـون
ومـؤســسـات الـدولــة خالل فـتــرة زمـنــيـة مـحــددة غـيـر

طويلة.
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