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يف أمسية نظمتها رابطة األدباء ودار نارشي «اإللكرتونية»

الواقع االفرتايض تعبري حقييق عن سلطة الشعب ونبضه
محمد شعبان

أقامت رابطة األدباء أخريا أمسية بعنوان 
»النرش اإللكرتوني« ابتدأت بحلقة نقاشية تحت 
عنوان»املدونات: هل تكون السلطة الخامسة« 
شارك فيها كل من عبدالحميد املضاحكة  الصحايف 
بجريدة »الوطن« وهو صاحب مدّونة، والكاتب 
بجريدة »عالم اليوم« طارق املطريي صاحب مدونة 
»الطارق«، والكاتب يحيى طالب صاحب مدّونة 
وعضو اللجنة اإلعالمية يف رابطة األدباء يف الكويت، 

وأدار النقاش أسامة الشاهني.
قدم كل مشارك نبذة عن نفسه وبداياته يف عالم 
املدونات اإللكرتونية، وعرض طارق املطريي لتاريخ 
اإلنرتنت يف الكويت والذي بدأ عام 94،  ثم أعطى 
نبذة تاريخية عن تاريخ املدونات ونشأتها، حيث 
قال إن املدونات بدأت فعليا يف أمريكا إثر قضية بل 
كلنيتون الرئيس االمريكي األسبق املعروفة، لكنها 
بدأت فعليا بشكلها الحايل سنة 2003 مع احتالل 
أمريكا للعراق وأول مدونة كويتية كانت للزميل 
الزيدون سنة 2003 ايضا وبدأت يف الكويت كحركة 

سنة 2005.
 وتباينت ردود افعال املشاركني يف الحلقة 
النقاشية حول امكان تحول املدونات لسلطة 
خامسة ففي حني اعتربها املضاحكة امتدادا 
للسلطة الرابعة رأى املطريى أنها امتداد للسلطة 

األوىل وهي سلطة الشعب ونبضه.  
 وحول السبب الذي دفعه إىل الدخول يف عالم 
املدونات قال طالب إن العالم االفرتايض يتيح 
للكاتب االتصال بالجمهور مبارشة بخالف عالم 
النرش الورقي الذي يتطلب جمهورا أكاديميا 
متخصصا، األمر الذي يعني بنظره أن النرش 

الورقي بحكم طبيعته وتعقداته يحول دون 
االتصال املبارش بالجمهور.

وطالب املضاحكة بإيجاد كيان لهذه الفئة، 
أن  ، فالجميع يجب  أمرا مطلوبا وال��ذي يعد 
يعرفوا ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات 
وباعتقاده الحرية املطلقة يجب أن يكون هناك 

نوع من الوصاية األدبية عليها. 
وعلق عىل هذا السؤال ايضا املطريي قائال إنه 
ال يوجد رابطة للمدونني يف العالم العربي سوى 
رابطة واحدة أسست يف األردن شهر مارس املايض، 
وهي مرخصة من قبل الدولة والسبب لعدم وجود 
غريها برأيه أن حسب اإلحصائيات أكثر من 87 % 
من املدونني ال يكشفون عن هويتهم الشخصية 

وبالسعودية عدد املدونات يفوق عدد املدونني 
بكثري، و1 % فقط منهن يفصحن عن هوياتهن 
الحقيقية، وإلنشاء رابطة يجب اإلفصاح عن 
الهوية الحقيقية. وعند سؤاله عن ماهية استفادته 
من املدونة قال انها اضافت له الكثري فقد جعلته 

يعي ما يدور يف محيطه أكثر فأكثر. 
وعن نفس السؤال األول بخصوص إنشاء رابطة 
للمدونني علق الطالب عند إخضاع هذا العالم ألي 
نظام مؤسيس تحت أي شكل من أشكال القوانني 
لن يدون وسيجد له منفذا آخر للتعبري، ألن الذي 
يلجأ إىل هذا العالم االفرتايض هو إنسان يود أن 
يمارس حريته دون أي نوع من أنواع الوصاية او 
بالنهاية سيقوم بكرس القانون مهما كان شكله 

او نوعه وبساطته هو برأيه ان املدونات هي قوة 
ضاغطة فعالة مثلما يحصل اآلن بشأن قضية 
حسن الفضالة وما حصل سابقا بمسألة الدوائر 
الخمس، لذا يرى أن مكانها واسع يمتد إىل السلطة 

الترشيعية وحتى أنها تراقب السلطات كلها. 
الثاني من األمسية فتحدث فيه  اما الجزء 
املحامي بإدارة الفتوى والترشيع فيصل اليحيى 
والذي قدم ورقة عن »النرش اإللكرتوني والقانون«، 
مبيناً أن الصورة الذهنية لدى األفراد عن القانون 
مقرونة بالقيد والتكبيل، مشرياً إىل أن القانون يجب 
أن يكون هو السبيل إلطالق الحرية واملحافظة 
عىل حقوق الغري، وعلل ذلك بقوله« إن سبب هذا 
التصور ينبع من االزدواجية وعدم إيمان القائمني 
عىل تطبيق القانون بالحرية، يتوّجس الناس خيفة 
من تطبيق القانون بسبب التعّسف يف تطبيقه 
من قبل بعض الفئات، أحياناً يعتقد البعض أن 
القانون وسيلة يستخدمها املتنفذون يف حماية 
مصالحهم، ألنهم يعتقدون أن هاماتهم أعىل من 

هامة القانون«.
وأضاف: »حرية الرأي هي الحرية األم بالنسبة 
لسائر الحريات الذهنية واألصل والقاعدة يف كل 
تنظيم ديموقراطي، لذا تكون الحكومات خاضعة 
للرأي العام وليس العكس، حرية التعبري هي 
السبيل لتوفري مناخ مناسب للحوار والتنافس يف 
مجال طرح األفكار«. وعن القواعد القانونية التي 
تحكم النرش اإللكرتوني أوضح أنه يف الكويت لم 
يصدر أي قوانني تحكم الجرائم املتعلقة بالنرش 

اإللكرتوني أو جرائم اإلنرتنت.
يف نهاية األمسية قامت رئيسة تحرير دار 
نارشي النرش اإللكرتوني املنظمة لألمسية حياة 

الياقوت، بتكريم املشاركني يف هذه األمسية.

لجنة تحكيم جائزة ابن خلدون 
«سنغور للرتجمة» تجتمع غداً

«إبداعات لونية» معرض للفنانة 
اإلماراتية سمر الشاميس

تكريم ألماين لـ «ساقية الصاوي» يبدأ بدقيقة حداد

العثور عىل أدوات صوانية تعود
إىل 200 ألف عام قبل الميالد 

تقديرا لدورها الثقايف والفني .. أقامت السفارة 
األملانية يف القاهرة حفال لتكريم »ساقية الصاوي« 
الثقافية، ملا تقوم به من دور بارز من تقديم املواهب 

الشابة ومد جسور التعاون بني مختلف الحضارات.
وأعرب سفري األملانيا برند 
أربل عن سعادته بالدور الذي 
تؤديه »ساقية الصاوي« 
منذ ظهرها اىل النور بحي 
م  عوا أ ستة  قبل  لك  لزما ا
محمد  س  ملهند ا يد  عىل 
عبد املنعم الصاوي لتغدو 
املرصيني  ملبدعني  ا ملتقى 
واألجانب وساحة للكشف 

عىل املواهب.
وتوج أربل املهندس عبد 

املنعم الصاوي وسام الجمهورية األملانية االتحادية 
خالل الحفل الذي حرضه الدكتور عىل مصيلحي وزير 
التضامن االجتماعي وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون 

الدويل، إلسهاماته يف دعم أوارص العالقة الثقافية بني 
مرص وأملانيا. ولم يخف الصاوي فخره الشديد بهذا 
التكريم، مبديا عميق شكره للثقافة األملانية التي منحته 

هذا الوسام وشكره الخاص للسفري األملاني.
وأك��د أن ه��ذا التكريم 
لية  و مسؤ من  عف  يضا
ل  لبذ  » وي لصا ا قية  سا «
مزيد من الجهد يف الفرتة 
القادمة من أجل مواصلة 
رحلة اإلبداع وإقامة أنشطة 
وفعاليات ثقافية وفنية تمد 
جسور الحوار والتعارف بني 

مختلف بلدان العالم.
قد  لية  الحتفا ا نت  وكا
دقيقة  لوقوف  با نطلقت  ا
حداداً عىل روح الدكتورة مروة الرشبيني والتي عرفت 
ب� »شهيدة الحجاب«، والتي لقت حتفها عىل يد متطرف 

أملاني.

سانا، أنهت البعثة اآلثرية السورية السويرسية 
املشرتكة أعمالها ملوسم هذا العام، يف موقع الكوم برئ 
الهمل يف بادية تدمر، وقال املهندس وليد أسعد مدير آثار 
تدمر، إن البعثة عثرت عىل العديد من املكتشفات اآلثرية، 
التي تعود إىل عصور ما قبل التاريخ، حيث تم الكشف عن 
سويات تحتوى أدوات صوانية مشغولة بعناية وإتقان، 
وذات أشكال مميزة تدل عىل قدرة اإلنسان يف استخدام 
الصوان لخدماته يف العرص االنتقايل، الذي يعود من 100 

إىل 200 ألف عام قبل امليالد، وأشار مدير اآلثار إىل أنه 
تم الكشف خالل مواسم سابقة عن عظام حيوانات، 
منها الفك السفيل لسبع، وعظام لنعامة ووحيد القرن 
والحمار الوحيش والغزال، وأوضح أن أبرز ما اكتشفته 
البعثة خالل أعمالها يف املوقع عظام الجمل العمالق، 
الذي يعادل حجمه ضعف حجم الجمل الحايل، ما يدل 
عىل وجوده يف املنطقة، وليس وافداً إليها، كما كان 

شائعاً من قبل.

مقر  يف  الثنني  ا ا  غ��د يُعقد 
املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
والعلوم »االلكسو« يف تونس 
اجتماع لجنة التحكيم الخاصة 
بجائزة »ابن خلدون سنغور« 
الختيار أفضل نص، ويشارك يف 
االجتماع اىل جانب أعضاء لجنة 
التحكيم وهم ستة من الباحثني 
واملفكرين الذين يتقنون اللغتني 
العربية والفرنسية نصفهم يمثل 
»االكسو« والنصف اآلخر يمثل 
املنظمة الدولية للفرنكوفونية 
ن  ليما بو عيل  محمد  لسيد  ا
م  لعا ا االمني  ر  تونس مستشا
لهذه املنظمة وجوليان كيالنجا 
للغة  ا قسم  رئيس  موسندي 
لرشيكة  ا ت  للغا وا لفرنسية  ا
بنفس املنظمة بصفته منسقا 
ملرشوع الجائزة. ومن املقرر أن 
يتسلم الفائز بهذه الجائزة يف 
دورتها الحالية جائزته خالل 
حفل يقام يوم 24 سبتمرب القادم 

يف معهد العالم العربي يف باريس 
تحت إرشاف »االلكسو« املنظمة 

الدولية للفرنكوفونية.    
بن  »ا ئزة  أن جا ىل  إ ر  ويشا
خلدون سنغور« التي أنشأتها قبل 
عامني املنظمة العربية للرتبية 

والثقافة والعلوم واملنظمة الدولية 
للفرنكوفونية ضمن سعيهما اىل 
للغوي  وا لثقايف  ا لتنوع  ا دعم 
ل  د لتبا ا ل  شكا ا كل  وتشجيع 
الثقايف واالدبي بني الوطن العربي 
والفضاء الفرنكوفوني هدفها 
مكافأة املرتجمني واملرتجمات من 
اللغة الفرنسية اىل العربية ومن 
اللغة العربية اىل الفرنسية عىل 
الجهود التي يبذلونها للتعريف 
بالدراسات والبحوث يف مجال 
العلوم االنسانية يف الفضاءين 
العربي والفرنكوفوني لالثراء 
بية  لعر ا فتني  للثقا ل  د ملتبا ا
والفرنسية، وهي تسند سنويا 
بالتداول من العربية اىل الفرنسية 
ومن الفرنسية اىل العربية. وقد 
فاز بنسختها األوىل العام املايض 
السيد واسطي يوسف   2008
لرتجمته كتاب املفكر املغربي 
محمد عابد الجابري بعنوان »نقد 

العقل السيايس يف اإلسالم«.

لتشكيلية  ا نة  لفنا ا مت  قا أ  
اإلماراتية سمر الشاميس، معرضاً 
ن  ا بعنو  ، لتشكيلية ا تها  حا للو
2009" يف القاعة  "إبداعات لونية 
الزجاجية يف وزارة السياحة، برعاية 
وحضور وزير السياحة إييل ماروني، 
سفري اإلمارات العربية املتحدة يف 
لبنان رحمة الزعابي، النائب شانت 
جنجنيان، إضافة إىل عدد من الفنانني 
والرسامني وأقارب الفنانة اإلماراتية. 
السفري الزعابي القى كلمة قال فيها، 
"يرسني كثرياً أن أحظى يف بريوت 
العزيزة عىل قلب كل عربي، وأترشف 
ح  فتتا با لية  لفعا ا ه  هذ بحضور 
معرض الفن التشكييل "إبداعات 
لونية 2009" للفنانة اإلمارتية سمر 
الشاميس، التي تركت بصمات فنية 
متميزة يف مشاركة محلية وعربية 
ه  هذ تكون  ن  أ تمنى  وأ  ، ولية ود
املشاركة تتويجاً مميزاً عىل طريقة 
لتشكيلية  ا لفنية  ا لحركة  ا ء  ث��را إ
 ، لعربية وا تية  را إلما وا نية  للبنا ا
ونتمنى للفنانة سمر الشاميس كل 
التوفيق والنجاح".ويف الختام ألقى 
الوزير ماروني كلمة رحب فيها ب� 
"إقامة املعرض التشكييل يف وطننا 
الحبيب لبنان"، وقال، "أردنا منذ 
فرتة أن يكون لبنان ساحة، ساحة 
للجمال، لإلبداع، للعطاء، للفن، كل 
العرب يريدون لبنان مساحة جمالية 
وإبداعية، مساحة فرح، قراه قرى 
مهرجانات، ومدنه مدن أفراح وسهر 

وليايل مالح، هكذا نريد الوطن، الذي 
عانى كثرياً، نريد الوطن الذي ما زلنا 
نضمد جراحه، نريد لبنان الذي هو 
ملتقى كل العرب، وملتقى كل الناس، 
ألنه مزيج لحضارات الرشق والغرب، 
وهو رسالة يف العيش املشرتك ورسالة 
يف الوصل ما بني الرشق والغرب، من 

لبنان خرج مبدعون وشعراء، ومن 
ن  نو فنا ن  عو مبد خرجح  ن  لبنا
للعالم لوحات  أعطوا  ورسامون 
جمالية كما نريد لوزاة السياحة أن 
تكون صوت لبنان وجمال لبنان، 
ثم قص رشيط االفتتاح، وجال مع 

الحضور عىل أقسام املعرض.

انطالق ندوة حول آليات 
الرقابة وحرية التعبري 

اليوم بمكتبة االسكندرية
)د ب ا(: أعلن مدير مكتبة االسكندرية اسماعيل رساج الدين ان 
املكتبة بالتعاون مع املركز القومي للرتجمة تنظم ندوة »آليات الرقابة 
وحرية التعبري يف العالم العربي« االحد ويشارك فيها مثقفون ونارشون 
وفنانون عرب عىل مدار يومني. ويديل غالبية املشاركني العرب يف 
الندوة من املثقفني والفنانني والنارشين الذين تعرضت ابداعاتهم او 

منشوراتهم للرقابة بشهاداتهم ورسد تجاربهم مع الرقابة.
ويفتتح الندوة مدير املكتبة اسماعيل رساج الدين ورئيس املركز 

بر  جا جمة  للرت لقومي  ا
لجلسة  ا يتبع  و . ر عصفو
لجلسة  ا عقد  حية  الفتتا ا
االوىل بعنوان »شهادات حول 
املنع واملصادرة« ويديرها 
فيها  ث  يتحد و ر  عصفو
الشاعر اللبناني عبده وازن 
حول تجربته يف منع روايته 
»حديقة الحواس« يف لبنان 
وحيدر حيدر حول تجربته يف 
ازمة رواية »وليمة العشاب 

البحر« يف مرص.
واىل جانبهم يعرض الفنان 
اللبناني املغني واملوسيقار 
بتني  تجر خليفة  سيل  مر
تعرض لهما يف منع ابداعاته 
االوىل »بني مجنون ليىل« التي 
منعتها حكومة البحرين اثر 

اعرتاضات التيارات الدينية و »انا يوسف يا ابي« التي منعتها الحكومة 
اللبنانية تحت ضغط التيارات الدينية كذلك.

ويضم الربنامج ايضا جلسات تحت عنوان شهادات من املصادرة اىل 
املحاكمة« ويديرها الروائي االردني الياس فركوح و يشارك فيها من 
مرص الشاعر حلمي سالم وتحدث عن االزمة التي تسببت بها قصيدته 
»رشفة ليىل مراد« والروائية الكويتيه ليىل العثمان متحدثة عن تجربة 
»املحاكمة« والشاعر االردني موىس حوامدة عن تجربة محاكمته بسبب 

ديوان »شجري اعىل«.
وتدور ندوات اليوم لفعاليات الندوة جلسات بعنوان »الرقابة عىل 
النرش يف العالم العربي« يديرها الشاعر اللبناني عبده وزان من لبنان 
ويتحدث فيه الروائي االردني الياس فركوح والنارش والشاعر العراقي 

املقيم يف املانيا خالد املعايل والنارش السوري مجد حيدر.
وندوة »قضايا املصادرة بني القانون واالعالم« ويديرها الشاعر 
املرصي حلمي سالم املحامي املرصي نجاد الربعي والسوري فيصل 

رتش ونائب رئيس تحرير مجلة »املصور« املرصية حلمي النمنم.
وتختتم اعمال الندوة جلسة مفتوحة بعنوان »رؤى وشهادات« 
ويتحث بها ليىل العثمان والروائي املرصي ادوارد الخراد وفنان 
الكاريكاتور االردني عماد حجاج واستاذة االدب العربي يف الجامعة 

االمريكية بالقاهرة سامية محرز.

سبل الوقاية المدنية من الحرب النووية يف كتاب جديد لمفرح العزني
قام استاذ مادة اسلحة الدمار الشامل والوقاية منها 
بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم االمنية مفرح سعود العنزي 
بطرح كتابه الجديد الذي يحمل عنوان )الوقاية املدنية من 
الحرب النووية والكيميائية والجرثومية(. وقال العنزي يف 
ترصيح لوكالة االنباء الكويتية )كونا( »ان العلماء يف العديد من 
التخصصات العلمية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل وضعوا 
البرشية بأكملها عىل فوهة بركان خامد قد ينفجر يف أي لحظة«. 

واضاف العنزي ان العالم العربي لم يخطط ويجري التدبريات 
االحتياطية للوقاية من اسلحة الدمار الشامل يف حال استخدامها 

سواء خالل حرب اقليمية او عاملية او هجوم ارهابي.
وبني ان الكتاب الذي نرشه تحتوي فصوله الثمانية عىل االنواع 
الثالثة لهذه االسلحة كل عىل حدة وعن كيفية الوقاية منها من 
خالل السبل والوسائل املمكنة واملتاحة للفرد من اجل البقاء عىل 
قيد الحياة يف ظل وجودها الخطر. واضاف العنزي انه تطرق 

اىل كيفية االستعدادات عىل مستوى الدولة واعداد ملجأ يف املنزل 
او العمل كما تطرق اىل االخطاء الشائعة يف مجال الوقاية من 
االسلحة النووية والكيميائية والجرثومية كما قدم ملحقا خاصا 

عن االسعافات االولية. 
يذكر ان هذا الكتاب هو الثاني الذي يطرحه املؤلف حيث 
كان عنوان كتابه االول الذي طرح عام 1999 )التهديد النووي 

يف االرهاب املستقبيل(.

اسماعيل رساج

غالف الكتاب

الجابري

إشادة خليجية بدور اإلمارات يف حفظ الرتاث الثقايف غري المادي
أشادت وفود دول مجلس التعاون الخليجي املشاركة يف 
االجتماع شبه اإلقليمي الذي نظمته وزارة الثقافة والشباب 
وتنمية املجتمع بالتعاون مع منظمة اليونسكو مكتب 
الدوحة للحفاظ عىل الرتاث الثقايف غري املادي والتعريف 
بالكنوز البرشية الحية باالهتمام والجهود التي تقوم بها 
دولة اإلمارات يف جرد وتصنيف وتوثيق الرتاث الثقايف املادي 
وغري املادي. جاء ذلك أثناء زيارة أعضاء هذه الوفود ملدينة 
الشارقة القديمة وتفقد سوق العرصة وبيت املوروث الشعبي 

وجولتهم عىل املعالم السياحية يف مدينة دبي.

واستمعت الوفود الخليجية إىل النبذة املخترصة عن 
املنطقة الرتاثية التي قدمها عبدالعزيز مسلم مدير إدارة 
الرتاث بدائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة رئيس لجنة جرد 
الرتاث التي شكلتها وزارة الثقافة مؤخرا، والذي أكد عىل 
اهتمام اإلمارة بحماية الرتاث باعتباره أحد أهم العنارص 
التي تربط الحارض واملستقبل بمايض البالد وتكرس فكرة 
األصالة والروح العربية لدى األجيال الحالية. واشار إىل أن 
الصورة التي يمكن الوقوف عليها اليوم يقف خلفها جهد 

ضخم ودراسات معمقة لم تغفل أدق التفاصيل.

وأضاف أن فكرة الحفاظ عىل الرتاث وحمايته لم تتوقف 
حتى اآلن، مشيدا باملرشوع الذي تتبناه وزارة الثقافة 
والشباب وتنمية املجتمع بتوجيهات من عبدالرحمن بن 
محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع لجرد 

كامل الرتاث اإلمارتي غري املادي.
وقال بالل البدور املدير التنفيذي لشؤون الثقافة والفنون 
بالوزارة رئيس وفد االمارات باالجتماع إن تنظيم مثل هذه 
الجوالت يف املنطقة الرتاثية يمثل بيانا عمليا عىل االهتمام 
بالرتاث بشقيه املادي وغري املادي، مشريا إىل االهتمام الكبري 

الذي توليه اإلمارات للحفاظ عىل الرتاث سواء عىل املستوى 
االتحادي وهو ما تقوم به وزارة الثقافة والشباب وتنمية 
املجتمع بدعم ومتابعة من عبدالرحمن محمد العويس وزير 
الثقافة والشباب وتنمية املجتمع أو من خالل الدوائر املحلية 
بكل إمارة، مؤكدا أن الشارقة كانت سباقة لهذا العمل منذ 
فرتات بعيدة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم 

الشارقة.
كما أكدت مالدا جبور ممثل مكتب اليونسكو بالدوحة أن 

الشارقة من أهم املناطق التي اهتمت بالرتاث املادي وغري 
املادي منذ قرتة طويلة، وكانت سباقة إلقامة املرشوعات 
الضخمة للحفاظ عىل تراثها الضخم وتوثيقه وتقديمه 
لألجيال املقبلة، مثنية عىل دور إدارة الرتاث يف هذا االتجاه.

بينما أشاد مسلم بن احمد الكثريي من الوفد العماني 
باإلمكانات الهائلة التي أولتها الشارقة لكافة الفنون الرتاثية 
مؤكدا أنه حرض أكثر من مرة إىل املنطقة الرتاثية لحضور 
املهرجانات التي تنظمها الشارقة سنويا وملس اهتماما كبريا 

من ادراة الرتاث بهذه املنطقة.

من أعمال الشاميس
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