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 الندوة السنوية

 المشترك المثقف ومسألة التعايش

 الحوار العربي/ الكوردي عراقيًا()

 
 2019أواخر نيسان  - جامعة كويه

 

 

شاعتو النقديو إن التأسيس لمحوار العممي  ، يعّد من أولى الميام بين األفراد والجماعات وا 
وانطالقًا من قناعتنا الراسخة والمشتركة بأن قيم  .العممية والعممية لممؤسسات األكاديمية

من دون الشروع في التأسيس ليذا زرعيا وتكريسيا ال يمكن  ،التعايش والتعددية والتسامح
عن االختالف، القائم عمى االعتراف صمي وصواًل إلى انتاج خطاب مغاير النمط من الحوار التوا

  داد عمى الشروع معًا في العمل بيذا االتجاه.المتبادل والمساواة، اتفقت جامعتا كويو وبغ

لتعددية والتنوع القومي والثقافي عن اريخيًا، خصبًا وغنيًا، أنموذجًا تايعّد المجتمع العراقي 
لتحديات  وقد تعّرض ىذا التنوع الثقافي خالل حقب االستبداد في الشرق األوسط. عقائديوال

في المجتمع  ريخيأالت ىوّية االختالفكادت أن تقّوض من  ،ومخاطر سياسيةمصيرية 
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سة لميوية والتعددية في العراق، التي واجيت ريخية المؤسّ أالقضايا التولعل إحدى أىم العراقي. 
ريخ أطبعت تكانت القضية الكوردية، التي تجارب قاسية  خالل قرن من تأسيس الدولة العراقية

  .العراق المعاصر بطابع سياسي تراجيدي خاص
الل تمك المحطات المصيرية أصوات عراقية، انحازت بحزم وشجاعة إلى جانب خ تعالت

  عسفو.تاالستبداد و  بطشإنساني في مواجية  -الضحية من موقع معرفي وأخالقي
مثقفون، مفكرون، أدباء وشعراء، فنانون، قادة ضمير، جميعيم عراقيون آمنوا بعمق 

خالص بقيم التعايش والتعددية، ووجدوا إن معنى الحياة اإلنسانية وقيمتيا تكمنان في التنوع  وا 
غير الحكمة أو العدل القبول بطمس ىوّية اآلخر/ المختمف أو وفي ضمانو وحمايتو، ومن 

في السجون والمنافي.  إنكاره. وألجل ىذا اليدف السام والنبيل دفعوا ضريبة باىظة من حياتيم
في العدالة والحرية والمساواة، دون  فقد اختار ىؤالء االنحياز إلى قضايا اإلنسان وحقو

يد لمحّد من ىذه العبثية وسيادة السبيل الوح إن بعمقىذه، مدركين االكتراث بعواقب المواقف 
  قيم العقل والتنوير يمضي عبر الحوار واالنفتاح عمى اآلخر.

القومي كان في طميعة ىؤالء المستنيرين العراقيين العرب الرّواد، الذين نحتوا في الوجدان و 
( الذي قضى ٣٣١١/٣٣٣١) ىادي العمويالمفكر الراحل الكبير  راسخاً لمشعب الكوردي أثرًا 

 .٨١٣١. واألكاديمي والمثقف المرموق فالح عبدالجبار، الذي رحل عنا سنة حياتو في المنفى
جامعتا بغداد وكويو أن يختص المنتدى األول التأسيسي في  تفقد قرر لتضحياتيما  وفاءاً و 

حيائيا، وتيدى نتاجات  ليما،  والعممية العممية اونشاطاتي الندوة الفكريةاالحتفاء بذكراىما وا 
في آن وقد التزمت مجمتا جامعة بغداد وكويو لآلداب والعموم اإلنسانية بنشرىا في عدد خاص 

  معًا.
في سبيل والعممية، مميمة  النظريةين الكبيرين، من الناحية تعّد تجربة ىذين المثقفو 

نتاجاتيما وكتاباتيما  وليذا الغرض ستعدّ  ،التأسيس لحوار عممي بين القوميتين الكبيرتين
مصدرًا رئيسًا لمحاور المقاء ومشكالتو النظرية، سواء بالبحث والتحميل فييا مباشرة، أو عبر 

عند الحديث عن الحوار وأسسو. فضاًل عما سبق تعّد  اإلحالة إلييا بصورة غير مباشرة
وضرورة المساواة بين  ،التعايش بين الكورد والعربمسألة إزاء  وتجاربيما العمميةمواقفيما 

مكثفًا عن التزام المثقف ودفاعو عن قضيتي الحرية تعبيرًا  القوميتين في المكانة والدور
المثقف ومسألة التعايش: الحوار ) لمندوةوالمساواة، ومن ىنا كان اختيار العنوان الرئيس 

  .(العربي الكوردي عراقياً 

 
 

 :دهاافاأل - 
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إلى إحياء ذكرى مثقفين عراقيين كبيرين التزما بقضايا العدالة والمساواة بين  الندوةتطمع ت -
 بيما، عبر القراءة والبحث في نتاجاتيم العممية ومواقفيم ومناقشتيا.الشعوب واالحتفاء 

تأكيد دور المثقفين والثقافة في التأسيس لمتعايش المشترك القائم عمى إلى  الندوةيدف ت -
 اة.التعددية والمساو 

خمق أوسع فضاء تواصمي، حّر ومفتوح، بين األكاديميين والمثقفين الكورد  الندوةنشد ت -
وترسيخ جسور الحوار والتفاعل والعرب سواء في العراق وكردستان أم في العالم العربي، 

 بينيم.
 بصورة عممية إلى تأسيس منبر أكاديمي مرجعي لمحوار العربي الكوردي. الندوة سعىت -
إلى التأسيس المعرفي لمفاىيم الحوار العربي/ الكوردي ومقدماتو عبر إنتاج  الندوة يدفت -

 ريخيين.أتستنبط من الواقع والسياق التمنظومة مفاىيم 
البرىان عمى  إلى الندوةسعى ت ،انطالقًا من القناعة الراسخة لدينا بأننا محكومون بالتعايش -

سبياًل وحيدًا لمتواصل والتفاعل بين الشعوب واألفراد. وعمى أن الحوار حاجة  ضرورة الحوار
 نظرية/ معرفية وعممية/ إنسانية.

أن الحوار قوامو االختالف بين األنداد المتكافئين في المكانة والدور، في  الندوة عمىؤكد ت -
الرؤى والمصالح، ىو حوار المختمفين في  فالحوار الحقوق والواجبات، أفرادًا وجماعات.

 المعادلين والمشتركين في الجدارة اإلنسانية واألخالقية.
إلى إشراك أكبر عدد ممكن من المثقفين العرب واألكاديميين من العالم العربي  الندوة تطمح -

لى انخراطيم في المساىمة لتكريس أسس التفاىم  في الحوار العربي/ الكوردي عراقيًا، وا 
 شعوب المنطقة. المعرفي والتعايش بين

إلى تحقيق أوسع نطاق لمتواصل بين المثقفين الكورد واألكاديميين مع أقرانيم  الندوةتطمع ت -
 العرب من العالم العربي.

 

 المحاور: -
 المثقف واالنحياز لمسألة العدالة. -
 المثقف ومسألة االستبداد. -
 المثقف وحرية اآلخر. -
 (العموي وفالح عبدالجبارقراءات في مواقف وكتابات ىادي )
نسانياً  -  . المقدمات واألسس.ضرورة الحوار، معرفيًا وا 
 ىل نحن محكومون بالتعايش؟ -
 الحوار ألجل التعايش. -
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 التعايش والمساواة. -
 االعتراف المتبادل. -
 االختالف والمساواة. -
 الوحدة والتنوع. -
 الكوردي /ريخية لمحوار العربيأالمقدمات الت -
 ريخ المشترك، الجغرافية، المقدمات الموضوعية.أالت -
 ريخ.أريخ عربي أم كوردي؟ االختالف واالتفاق في قراءة التأت -
 العربي/ الكوردي مشترك؟ التفاصل والتواصل. ىل المصير -
 اإلقرار بالندية في المكانة والدور، الحقوق والواجبات. -
 رك.تالمش المقدمات السياسية والحقوقية لمتعايش -
 التفاعل الثقافي واالجتماعي. -
 كورديًا، الكوردي عربيًا، تبادل األدوار والمواقع والمواقف. العربي -
 ريخي والسياسي، لمحوار العربي/ الكوردي.أالسياق العراقي، الت -
 

 ضوابط المشاركة وشروطها: -
منبر عممي أو أكاديمي أن يكون البحث المقدم جديدًا، لم يسبق نشره أو تقديمو في أّي  -

 آخر.
 أن يكون البحث ذي صمة مباشرة بأحد الموضوعات أو محاور الممتقى. -
أن يتسم البحث بالرصانة العممية لجية التناول والطرح والمعالجة، وكذلك لجية الشكل  -

 والبناء.
التوثيق  أن يعّد البحث محكومًا بالقواعد المنيجية لمبحث العممي وتقاليده المعيودة لجية -

عداد المصادر والمراجع العممية  .والتيميش وا 

 ( كممة، دون اليوامش والتعميقات.4000أال يقّل البحث المقّدم عن ) -
 ( كممة.200يصّدر الباحث بحثو بممخص موجز عن البحث في حدود ) -
موعد ( كممة مرفقًا بسيرتو العممية في 1500أن يقّدم الباحث ممخصًا عن بحثو في حدود) -

 .2019أقصاه نياية شير آذار
المجنة العممية غير ممزمة برد األبحاث المرفوضة، وستعمن عن أسماء وعناوين األبحاث  -

 .2019المقبولة منتصف آذار 
 

 :لغاتال -
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عمى مدار يومين 2019في األسبوع األخير من شير نيسان اونشاطاتي الندوةتعقد أعمال 
العربية والكوردية في  تعتمد المغتانكويو/ إقميم كوردستان. و ونصف في مدرجات جامعة 

 المحاضرات والنقاشات.
 

 الجهات المنظمة: -
وتتقاسمان  المقاءتشترك جامعة بغداد وجامعة كويو في اإلعداد والتحضير وتنفيذ ىذا 

لتنقل لجية السفر وا نفقاتيم نحّمال توت المشاركين أعباءه معًا. كذلك تتكفالن بدعوة الضيوف
 واإلقامة المريحة في إقميم كوردستان.

 
 
 

 :والعلمية اللجنة التحضيرية -
/ جامعة لمشؤون العمميةبغداد جامعة عبدالمطيف، مساعد رئيس فاضل د. أسامة أ.م. -

  .بغداد
  جامعة كويو. /لشكري، مساعد رئيس الجامعة لمشؤون العمميةاحيدر  د.أ.م. -
  جامعة كويو./ الكوردي لؤلبحاثد. ىوشيار زكي، رئيس المركز أ.م. -
  جامعة بغداد. /كمية اآلداب/ د. محمود عبدالواحد القيسي، معاون العميد لمشؤون العمميةأ. -
  جامعة كويو. /د. ىاوشين صميوه، رئيس قسم المغة الكورديةأ.م. -
  جامعة الكوفة. /د. حسن ناظم عبد، أستاذ كرسي اليونسكو لحوار األديانأ. -
 . منسقًا() جامعة بغداد/ ، عميد كمية اآلدابالجابريصالح فميفل عايد د. أ. -
 . منسقًا() جامعة كويو /د. سربست نبي، أستاذ الفمسفة السياسيةأ.م. -
 

 التواصل:المراسالت و -

 بالندوةالبريد اإللكتروني الخاص 
iafakd.2019@koyauniversity.org 

 األرقام التاليةاالتصال مباشرة عمى 
009647733742669 
009647702667287 

 


