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ا ال توجد في الـلغة العربية مفردات تصف بدقة ما عاشه العراقيون من معاناة ر
ومن كـوارث ومن عـمـلـيـات قـتل وفـقـدان بـسـبب احلـربـ الـكـبـريـ حرب اخلـلـيج
االولى والـثانيـة واذا كانت بـعض احلوادث الـكبـيرة تـفقد بـريقـها او قـوة االشعاع
وااليحـاء فيهـا نتيـجة مرور ازمـات عليهـا ونتيـجة التـغير في الـسياسـة واالقتصاد
ـا حمـلنا من عـنف ودمار وظالم والـعالقات فـان احلرب االولـى والثانـية تـبقـيان 
ـا هـو خفي ومـحدود سـتـجد ومن تـناول  كـرر وا تـوحيـان بـالكـثيـر والـكثـير مـن ا
ا انـشد بـاسمـاء وعنـاوين اخرى وتـداخل مع قضـايا وعـقد ودراسات ومـستـجد و
اجتماعيـة ونفسية واعالمية واقتصادية.. الخ فـقد تعرض الكثير من العراقي الى
عواصف من اسلـحة مختـلفة وقـاتلة ادت الى مصـرع اعداد كثـيرة من االشخاص
سـواء داخل جـبـهـات الـقـتـال او خـارج هـذه اجلـبـهـات اذ ان الـعـراق عـاش حـرب
كـبـري االولى امـتـدت لثـمـان سـنوات وامـتـدت نيـرانـها ومـخـاطـرها لـكل مـكان في
الـعـراق وخملتـلف الـتـضـاريس والـثـانـيـة اشتـعـلت في مـواجـهـة الـقـوى جلـيوش في
العالم واكثـرها تطورا في االسلحـة وتقنياتهـا. ولم تكن هناك مسافـة زمنية واسعة
ـا حدثت الـثانـية بـعد مـرور اشهـر قلـيلـة على انـتهـاء احلرب ب حـرب واخرى وا
االولى كـما ان احـتـياجـات احلـرب وامتـدادها الـى كل مكـان عن االرض الـعراقـية
ـقاتـلـ جعل كل الـعـراقيـ مـشمـولـ بالـدعوة اسـة والـشديـدة الى ا وحـاجتـهـا ا
قاتـل بحـيث استحـالت احلدود مع ايران شـبكات لـلقتـال واالنضمـام لصفـوف ا
ـعـدة لــلـتـشـظي والـتـوزع واحملــو والـتالشي. لـقـد كـان من من الـلـحــوم الـبـشـريـة ا
طـلوب لـتوثيق حـرب بهـذه السـعة الواسـعة من العـنف والدمـار والقتل ان تـتوفر ا
شبكـة واسعة من االعالمي واالدبـاء والعلمـاء تهتم برصـد وتوثيق ودراسة كل ما
تفـرزه احلرب من مـعطـيات ومن حـقائق ومن ظـواهر قـابلـة للـبحث والـتقـييم وقـابلة
الن تــدرس من مــخـتــلف االخــتـصــاصـات ولــكن الــذي حـدث ان مــئـات االالف من
ثـقفون القادرون االعالمي واالدباء والـعلماء جنـدوا للقتـال فيما لم يجـد اجلنود ا
على الـكتـابة عـبر الـذاكرة لـتوثـيق واستـذكار مـا عاشوا مـن ويالت العـنف والدمار
وكـان هـؤالء اجلـنود يـأمـلـون ان تظل الـذاكـرة حـافظـة لـكل ذلك ويـأملـون ان تـتـوفر
ناسبة لوضع كل ذلك في روايـة او نص مسرحي او مجمـوعة قصصية الفرصـة ا
او سـيرة ذاتـيـة او جـمـاعيـة ولـكن اغـلـبهم طـوته الـرمـال قـبل ان يـتحـرر من سـلـطة
اخلـوف والهـيـمنـة كـما وجـد اخـرون ان الـكتـابـة ليـست عـملـيـة تـفريغ لـلـذاكرة من
ا هي بحاجة الى تشجيع وطـبع ونشر وتوزيع والى مكانة ادبية مخزونهـا فقط وا
شروع. وقـد يجـد البعض تـؤهل لذلك والى ظـروف تسـاعد على اجنـاز مثل هـذا ا
ـة ومضى علـيها الزمن ولم شاريع قـد اصبحت قد ثقـف اجلنود ان هـذه ا من ا
ـنـجـز عن ـشـروع ا تـعـد صـاحلـة لـهـذه الـظـروف وقـد يـتم جتـاوز ذلك الى اتـهـام ا
احلـرب بانه مـكرر وليس فـيه ما يصـلح للـقراءة والبـحث. ان انهام بـعض الروايات
كتوبة عن احلرب بانها مكررة وانها نسخ من روايات اخرى يستند الى العراقية ا
كرسـة للـحرب في الـعراق ووجود مـشتـركات كـثيرة بـينـها االمر كثـرة الروايـات ا
الـذي يـجــعل هـذا االتـهــام عـامال لـلــثـبـات والـصــحـة ويـسـاعــد عـلى ذلك ان بـعض
الروايات لم تـكتب في ظروف تتيح فرص االطـالع على الروايات العراقـية والعربية
ــا كـتـبت في غـيــاب هـذه االعـمـال ومن خـالل االسـتـنـاد الى ذاكـرة واالجـنـبـيـة وا
واضع الـقـتـالـية وبـاالسـلـحة ودوي جـريـحـة منـهـكـة مـتعـبـة مـسـكونـة بـاخلـنـادق وا
عتاد ان يتعامل النقاد والكتاب مع نوع من رواية احلرب انفجاراتـها ثم ان من ا
ـيــدان الـروائي روايـة يــكـتــبـهــا ادبــاء مـعــروفـون واصــحـاب اصــدارات عـدة فـي ا
وجتـارب نـاضـجـة وروايـة كـتبـت حتت ضغـوط الـذاكـرة واحلـاحـهـا الن تصـب على
الـورق مــا حتـمل من مـخــزونـات هـائــلـة عن احلــرب. ولـكن الـروايــات الـتي كــتـبـهـا
اشخاص حتت ضغط الـذاكرة ومحتويـاتها روايات كثـيرة وعندما تـفتح الصفحات
ا جتد اشارات الى شهادات عليا االولى ال جتد مقدمـة وتنويها باعمال سابقة وا
واشـارات اصدارات عـلـميـة وال تـوجد اشـارات الصـدارات ادبيـة. بـدل ان يتـحدث
هـؤالء االشخـاص عن جتـاربهم االدبـية وعـن بدايـاتهم ومـواقـفهم والـقراءات االولى
لهم فـانهم يـدرجون فـي مسـتهل الـرواية مـراحلـهم الدراسـية واخـتصـاصاتـهم وما
قـدموا في ميـدان هذه االخـتصـاصات واغلـبهـا اختـصاصات عـلمـية. اي ان هؤالء
ليسـوا من االدباء في االصل ولكن امـتالء ذاكرتهم بوقـائع واحداث احلرب والنهم
لم يأخذوا من احلـرب غير ذكريـات عن هذه الوقائع واالحداث دفـعهم الى وضعها
ـتلـكـون ذاكرة فـي اطار حتـسب فـيه عـلى االعمـال الـروائيـة ان اغـلب الـعراقـيـ 
حتسب اغلب مـحتوياتـها على احلـرب وهم يطمـحون الى تأصـيل الذاكرة في عمل
روائي ولكنهـم ال يحققون ذلك بكل ما يطمعون ويذكرون حيث يتحقق ذلك على يد
فئـة قلـيلـة من هؤالء االشـخاص حـيث حتاط مـحاوالتـهم بالـشكـوك وتتـهم الروايات
بـالـتـكـرار ولكن ذلـك لم يشـمل جـمـيع مـا صـدر من روايات خـاصـة الـروايـات التي
كتبـها اشخاص غيـر معروف في الوسط الـثقافي االمر الذي
يـتـطـلب قـيام احتـاد االدبـاء بـتشـكـيل جلـنـة لقـراءات مـتـعددة
لـهـذه الـروايـات والـعـمل عـلى دراسـتـهـا وتـصـنـيـفـهـا وعـقد
نـدوات مع كتـابهـا للتـأكد من الـهويـة االدبيـة لهـذه الروايات
ومـا حتـتـاجـه من عـنـاصــر تـؤهـلــهـا لـلـوقــوف مع الـروايـات

قبولة في الواقع الثقافي.    اجليدة وا

لـقـد اصـبـح لـلـعـراقــيـ وجـود في
الكـثـيـر من بـلـدان الـعالـم واصبح
هم والضروري الـتعرف على من ا
مــــا يـــــصــــدر مـن احــــكـــــام بــــحق
العراقـي في هـذه البلـدان وكيـفية
التعـامل معـها ومن اجـل ذلك فقد
صدر عن مكـتبة الـقانون والـقضاء
ـتــنـبي كـتــاب بـعـنـوان في شـارع ا
(تــنــفــيــذ االحــكـــام االجــنــبــيــة في
الـعــراق دراســة في ضــوء تــنــفــيـذ
احكام احملاكم االجنبية رقم ((30
لسـنة ( (1928واتفـاقـية الـرياض
العربـية لـلتـعاون الـقضـائي تأليف
الـقـاضي حــسن فـؤاد مــنـعم وقـد
اقتضت طـبيعـة الدراسة تـقسيـمها
الى قـسـمـ ثـم تـخـصـيص االول
منـها لـبحث شـروط تنـفيـذ االحكام
االجـنــبــيــة في مــبــحــثـ االول عن
الشروط التي يتطلبـها قانون تنفيذ
ـبحث االحكـام االجـنبـية ويـدرس ا
الــثـــاني شــروط لـــتــنـــفــيـــذ حــسب
االتـفــاقـيــات امــا الـفــصل الــثـاني
فــيــتـم فــيه اســتـــعــراض اجــراءات
ترتبة عليها في التنفيذ واالحكام ا
الـعــراق وهـو يــتـألف من مــبـحــثـ
االول يتنـاول االجراءات الـقضـائية
الالزمة بـتـنـفـيـذ االحكـام االجـنـبـية
ـــبـــحث الــــثـــاني يـــدرس االثـــار وا
القـانـونـية عـلى االجـراءات ويـبحث
هـذه الـفـصـلـ مــقـدمـة طـويـلـة عن
مشـكالت تنـفيـذ االحـكام االجـنبـية
والعالقـات بـ الـدول كـمـا اخـتتم
الــكـــتــاب بـــعــدد من الـــتــوصـــيــات

وضوع. واالقتراحات عن ا

ـمتـدة واخلـير او مـا نسـميه وا
خـــيــــرا هـــو مـــجــــرد هـــواجس
ونوايـا وتـصـرفـات فـرديـة لكن
اخلـيـر يـنـتـصـر في الـنـهـاية او
هـــكــــذا يـــبــــدو النــــنـــا نــــغـــلف
خسـاراتهـا بورق وطعم حلـكمة
الــفـوز ومـثـلـمــا يـقـال دائـمـا ان
الــتــشــابه بـــ الــشــخــصــيــات
واالحــــداث او االســـمــــاء غـــيـــر
مـقـصـود رغم انـني اجـد نـفسي
ايـضا مع الـشـخـصـيـات مـوزعا
هـنا او هـنـاك وكـذلك الـكـثـيرين
ن اعـــرف. والــروايــة تــتــألف
عـــدد فــــصـــول وهي تــــتـــنـــاول
الـعالقـة بــ اخلـيـر والـشـر من
هــذه الــشـــخــصــيـــات عــراقــيــة
يـهـوديـة وغـيـر يـهـوديـة مـعـبرة
بــذلك عن خــصـتــئص اجملــتـمع
العـراقي في فـتـرة الـسبـعـيـنات

وهي صادرة عن دار سطور. 

لالنـتـقـال لـتــنـاول جـرائم الـواليـات
ـنـا الـراهن ـلـحــة في عـا ـتـحـدة ا ا
حــيث ســتــتم الــعــودة إلى األجــزاء
األخرى (من  9إلى  (19بـعـد مـدة إن
شـاء الـله. تـضمن اجلـزء الـعـشرون

الفصول التالية: 
تحدة والتعذيب 1- الواليات ا

2- موجز تاريخ أمريكا احلديث في
ـــاذج من الـــتــعـــذيب الـــتـــعـــذيب 
األمـريــكي في إحــدى عــشــرة دولـة
ويـكـيـلـيـكس تـكـشف جـرائم أمـريـكا

في تعذيب العراقي 
3- مــاضي أمــريــكــا في الــتـعــذيب:
عمليات التعـذيب األمريكية البشعة

في الفلب وجنوب أفريقيا 
ـــركـــزيـــة 4- وكـــالـــة اخملـــابــــرات ا

والــتـعـذيب: فـضـائح جـديـدة تـلـطخ
تاريخ أمريكا  األسود

5- مواقع التعذيـب السوداء لوكالة
ركزية  اخملابرات ا

6- كيف أفسدت أمـريكا الطب وعلم
الــنـــفس من خالل إقـــحــام األطــبــاء
وعـلــمـاء الـنـفس في بـرامج تـعـذيب
ــعــتـقــلـ فـي غـوانــتــنـامــو وأبـو ا

غريب وأفغانستان 
7- تـــقـــريـــر جلـــنـــة اخملــابـــرات في
مجلس الشيوخ عن برامج التعذيب

ركزية لوكالة اخملابرات ا
8- تدنيس القـرآن الكر كشكل من
اشــكــال الــتــعــذيب الــتـي مــارســهـا
عـتقل اجلنود األمـريكيـون بحق ا
سلم في معتقل غوانتنامو ا

   

بــعــد سـقــوط الــنـظــام عـام 2003
حـصل التـفات للـيهـود العـراقي

حـيث صدرت دراسـات عـنهم وعن
حـضــورهم في اجملـتــمع الـعـراقي
وتـــعـــامـــلـــهم مـــعه كـــمـــا صــدرت
دراســات عن دورهم فـي الــثــقــافـة
الــعـراقــيـة وعن اســهـامــاتـهم في
االدب الــعــراقي وعن ابــرز ادبــاء
اليـهود فضال عن ذلك فـقد صدرت
روايات ابطالها من اليهود ومنها
روايـة بـعـنـوان (حـمـام الـيـهودي)
وروايـة بـعـنوان (ابـني الـيـهودي)
وهي من تأليف كـامل عبد الرحيم
ويقول كاتبها هذه ليست مذكرات
شــخـصـيـة وال سـيــرة عـائـلـيـة وال
حـتى تــاريخ مـرحـلــة عن عـذابـات
الـبالد وانـا اكـتب هـذه اخلـالصة
خـطـر في ذهـني ان جـمـيع ابـطـال
هـــذا الــــعـــمل هـم اخـــيـــار رغم ان
للنشر منظومته الراسخة والقارة

wHJ¹ bŠ«Ë Ê«uMŽ

»öI½≈ s  Èu √ qF

انــتــظـم مــؤلف كــتــــاب " عــنــــــوان
صـــــحــــفي يـــــكــــفي " الـــــصــــحــــفي
واإلعالمي طـــالب ســــــعـــدون حــال
تخـرجه عام 1974من جامـعة بـغداد
ــتـاعب " ومن ذلك في ركب مــهـنـة ا
احلــ كـان " لـلـعـنـوان الـصـحـفي "
أكـثـر تــأثـيـراً عـلـى أي عـنـوان آخـر
لـيـشـغلـه ويعـمل فـيه لـكـونه األقرب
الــيه تــاركــاً الــتــعـيــ بــوظــيــفـة  "
مـدرس " وفق شهـادة البـكلـوريوس
- لغـة الـعربـية وفي  مـسقط رأســه
ومـــحل ســـكـــنــاه نـــاحـــيـــة كــمـــيت
ــحـــافـــظــة مـــيــســـــان بـــ أهــله
وأصحابه فكـانت الصدفة هي التي
قـادته لـلـسـيـرقـدمـاً في هـذا االجتاه
عـــلى وفق مـــقــدمـــة كــتـــابه والــذي
يـتـناول فـيه الـصـحفـي والصـحـافة
وفـنـونـهـا عـمــومـاً ولـيس الـعـنـوان
ــوضـوعه أن يـكـون الــذي يـخـتـاره 
خــبـــراً أو حتــقــيــقــاً أو مــقــاالً ومــا

تفرضه السلطة الرابعة ( الصحافة
) من أعـبــاء ومـتاعب ومـسؤولـيات
عـــلى من يـــحــمـل إســمـــهــا  وهــذا
العـنــوان " صحـفــي " ومشـروعيته
يـســـتـمدهـا من الـقـار لـيـجعل من
حاملــه جـديراً باالحتـرام جلســامة
مســؤوليـته وعظم مهـمتــه وهيبــة
قــلـــمــه ورهـــبــتــه مـن احلــق الــتي
يخطهــا ليـفرض نفســه وبجـــدارة
حـتى عـلى الـقــادة والـزعـمـــاء عـبـر
الـتــاريخ بـوضـعــه في حـســـابـهم 
ـارســون ويـحـتـســـبـون له  وهم 
مســؤوليـاتهم  كونه رقيـباً أميناً 
ناصحــاً مخلصــاً  ومُحرِّضـاً على
تصحيح اخلطــأ ومراعاة احلقــوق
والــواجــبـــات وســــلــطــة مـعــنــويـة
تســتمد قـوتها من ( الرأي العــام )
وقــدرتـــهــا الــفــائــقــــة عــلى كــشــف
االخــطـــاء واالنــحـــراف والــفـســـاد
واخللل في تنـفيــذ الـبرامج بشــكلٍ

يـــســـــتـــجـــيب حلـــاجـــــة الـــــوطــن
ــــواطــن  وهــنـا تــبــرز أمــامــنـا وا
أقــــوال لــــزعــــمـــاء عــــظــــام كــــانـــوا
يـحـسـبـون لـلــصـحـفي والـصـحـافـة
حــسـابـاً كــبـيــراً مـنــهم زعـيـم كـوبـا
ـأثور" ال فـيديل كـاسـترو في قـوله ا
أخاف من بوابة اجلحيم إذا فتحت
بــوجـهي ولـكن أرتــعـــد من صـريـــر
قـــلم مــحـــــرر صــحــفـــي " وبــنــفس
ـــضـــمـــــون مـــا قـــاله نـــابـــلـــيــون ا
بـــونــــابـــرت " إنـــني أرهب صـــريـــر
ــــــــدافـــع " وفي األقـــالم مـن دوي ا
قول آخر له " أخـشــى ثالث جرائــد
ــائــة ألــف أكـــثــــر من خـــشــــيــتـي 
حــــربـــة " ونـــرى من هـــذا كــيف أن
ــكــن أن الــعـنــــوان " صــحــفــي " 
يطيــح بالرئيــس وأن فعلــه أقــوى
من أي انــقالب عــنــــدمــا يــســــتــنـد
بـالـطــــرح عـلى مـعـلــومـات دقـيـقـــة
مــعــــززة بــالــــوثـائـــق خــالـيــــة من
الـــغـــــرض الـــشـــــخـــصي وهــــــدفه
صلحــة الـعامــة وفي ظل أنظمــة ا
ـــقــراطـيــة وحـريـــة تـؤمــن بــالـــد

الصحــافة وبقــانون يحميــها .
إن إصـــــدار الـــصــــحـــفـي الـــرائـــــد
طـالــب ســـعـدون لـكـتـابه الـذي بـ
يدينا والـذي ضــمّ طي صفحاته ال
(  ( 216مـجـمـوعـــة مـقـاالت بـلـغت (
 (32مــقــاالً أولــهــا " الــعــنــــوان أول
اتـصــال بـالــقـار " واألخــيـر كـان "
عــــنـــــوان واحـــــد يــــكـــفــي " الـــذي

اخـتـاره لـيـكـون عنـونـاً لـكـتـابه هذا
قاالت سبق وأن كتبها وأن جميع ا
ونشـرت في صحيـفة الزمـان الغراء
في عـموده ( نـبض الـقـلـــم ) والتي
ـؤلف بـأنــهـا كـانت يـقــــول عـنـهــا ا
مالحـظـات من الـتجـربـة أو مـا علق
في ذهــــنـــه من قــــراءات ولــــقـــاءات
وحـــواالت  وهـي لـيـســت بـغـائـبـة
ـــهــنـــة واالخــتـــصــــاص عن ذوي ا
ومـفـيـــدة بـشــكل خـاص لـلـشــــباب
ارسوا مســــتقبل الـغد من الـذين 
ن يســـتـهـويهم ـهـنة حـالـيـاً أو  ا
العـمل واالنخراط فـيها مســـتقبالً .
ــا يــــؤكــــد عــلى أهــمــيــــة هــذا و
الـتنـاول بهـــكـذا كتـــاب يقـــول عنه
الدكـتـــور أحمـــد عبـــد اجمليـــد في
مــقـــــدمـــة الــكـــتـــــاب الــتـي كــانــت
بــقــلــمـــه الــثــاقب وهــو الــصـحــفي
ي الـتـدريـسي في الالمــع واألكـاد
الــصــحــافـــة واالعالم " أن الــكــتــب
ـمـــارســة الـصـحفـيــة الـتي تـقرن ا
ـي هي قــلــيــلــــة بــالــــدرس األكــاد
جــــداً وإن وجـــدت فـهي غـالـبــاً مـا
حتـــرص عــــلى اثـــبـــــات قـــــواعـــــد
ي عـــلى حــســــاب الـــدرس األكــاد
ـــا ــهـنـــي الــــذي لـواله  اجلــهـــد ا
عظــم مـؤلفــي الكتــب التي أمكــن 
تـتـنـــاول الـفــنـــون الـصـحـفـيـــة أن
يــتـــوصـــلــــوا الـى رؤاهــم بــشــــأن
مثـــالية الـطــرق واألســـاليب التــي
ـــادة يــتــم اتــبــــاعــهــــا إلظــهــــار ا

الــــصــــحــــفــــيــــــة
بأبـهــى صـــورها
ـــــهــــــا وتـــــقــــــد
لـلــقــــراء بـهــــدف
اســـــــتـــــقـــــطـــــاب
ميـــولهــم وتغـيير
اجتــاهــــاتــهــم أو
حتــيــيـــــدهــا عـلى
األقــل  ويــضـيــف
الدكـتورأحـمد عـبد
اجملـــيــــــد  " لـــقـــــد
رأيـت فـي كـــــتـــــاب
زمــــيــــلــــنـــا طــــالـب
ســـــــعــــــــــدون مــــــا
يــجـعـلــني سـعـيـــداً
بـــــــــــوجــــــــــــود ذلـك
ــعــهــــود احلــرص ا
مـــــنــه ومـن ســــــواه
عـــــلى دوام بـــــقــــــاء
ـهـنـــة الـصـحـفـيــة ا
تــتـمـتــع بــالـكـمـــال 
وبـقــــاء صـفـحـــاتـهـا
ـــلك مـــشــــرقـــة  ال 

الطـارئون قــدرة عـلى تلــويـثهــا أو
الـــتــّــوهم بـــإمــكــانــيـــــة أقــالمــهــم
الضـعيـفــة  كـتــابـة جمـــلة واحــدة
فــيــهــــا وإن مــا يــســــعــدني أكــثـــر
بــوصـــفــي صــحــفـــيــــاً أن الــزمــيل
طـالــب قــدم في كـتـابه هذا جتـــربة
صـحفـيــة خـلّاقـــة واختـــار من ب
ــــاذج مــفــيــــدة أو مــحـــطــاتــهــــا 

درســـاً تـفــاعـلـيــاً ( أقـصـــد قـادر
على العصف الذهني ) لألجيــال
التي تــرى في مهـنــة الصحــافة
مــــــســـــــؤولـــــيـــــــة أخــالقـــــيـــــــة
واجــتـــمـــــاعـــيـــــة تـــرتـــقــي الى
مــســــتــوى رســــالــة انــســــانــيـة
كــبــــرى تـــعــيـــــد مــجـــــد كــبــــار
االصــالحـــــــيـــــــيـن عـــــــلـى مــــــــرّ
الــــعــــصــــــور واألزمـــــان " .      
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ــلك عــلى الـرغم من صالحــيـات ا
من ان دوره قــــــد حـــــدد بــــــكـــــونه

مستشارا للملك).
 ويتألف الكتـاب من سبعة فصول
وخــاتـــمــة واهــتـم الــفــصل االول
بـــــنــــشــــأة الـــــوجــــود الـــــرســــمي
الــبــريـطــاني في الــعـراق.وتــنـاول
الـــفـــصل الـــثـــانـي الــتـــشـــكـــيالت
الية للدار االدارية والتنظيمية وا
مـــبـــتــدئـــا بـــتــحـــديـــد مــوقـــعـــهــا
وتــوســيــعــهــا ثم انــتــقــالــهــا الى
بنايتها اجلديدة في الكرخ.وكرس
ـتـابـعـة واجـبـات الـفـصل الـثـالث 
ومهـام الدار ووسائـلها في تـعزيز
سـلطـتهـا . اما الـفصل الـرابع فقد
تـــنـــاول اثـــر الـــدار في تـــشـــكـــيل
مـــــؤســــســــات احلــــكـم الــــوطــــني

بـــالـــكــيـــفــيـــة واالخـــراج الــلـــتــ
اعــتـمـدتــهـمـا الـدارلــكي حتـكم في
اخلـــــفـــــاء  بــــــعـــــد ان كـــــانـت في
الــعــلن.واهــتـم الــفــصل اخلــامس
ـؤسـسـات بـدراسـة عالقــة الـدار 
احلـكم الـوطـنـي والرأي الـعـام في
الـــــــــعــــــــــراق. وفـي الــــــــــفــــــــــصل
الـســـــــــــــــــــــــادس تــمت دراسـة
دور الـــــــدار فـي الـــــــقـــــــضـــــــايــــــا
االقتـصـاديـة واالجـتمـاعـيـة.وتابع
الـــفـــصل الـــســـابع دور الـــدار في
ــــرتــــكــــزات االســــاســــيـــة وضع ا
لـلــســيــاســة اخلـارجــيــة لــلــعـراق
وعالقـــاتـه بــاالقـــطـــار الـــعـــربـــيــة
واالجـــنــبــيــة ودورهــا في دخــول
الـــعــراق الــعـــصــبـــة وحتــرره من

االنتداب. 

ـؤلف في الـقـطع الـكـبـيـر.واشـار ا
قدمة ( ان موضوع دار االعتماد ا
الـبـريـطـانـيـة او مـا يـعـرف بـشـكل
ـندوب السامي غيـر رسمي بدار ا
الــبــريــطـــاني من الــدراســات ذات
االهـمــيــة الـكــبـيــرة وال سـيــمـا ان
الدراسـات التي تـناولت السـياسة
الـــبــريـــطــانـــيـــة في الــعـــراق قــد
ـؤسـسـة جتـاهـلـت طـبـيـعـة هـذه ا
ودورهـا وتــشـكـيالتـهــا الـتي تـعـد
بـحــكم نـصـوص الئــحـة االنـتـداب
ـــــعــــــاهــــــدات الـــــعــــــراقــــــيـــــة وا
السـلطـة الـبريـطانـية الـبريـطانـيـة
الـعـلـيـا في الـعـراق الـتي تـتـحـكم
بـاجتـاهـات االدارة علـى الرغم من
وجود مؤسسات للحكم الوطني 
ـعـتـمد اعـلى فـكـانت صالحـيـات ا
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صــــــــدر لــــــــلــــــــكــــــــاتب
ي الـــعـــراقي واالكـــاد
ياسـ طه ظاهـر كتاب
بـعـنوان (دار االعـتـماد
الـبـريـطــانـيـة وتـكـوين
احلــــكم الــــوطــــني في
الـــــــــعـــــــــراق - 1920
 (1922وهـــو دراســـة
تــاريـخـيــة سـيــاسـيـة
ويــقع الـكـتـاب الـذي
راجـــعــــتـه لــــغــــويـــا
ــيـــة عــهــود االكـــاد
عـــــــبـــــــدالـــــــواحــــــد
عــبـدالـصـاحب  في
 435صــــفــــحـــة من

WO½UD¹d³ « œUL²Žù« —«œ sŽ WO ¹—Uð WÝ«—œ

رأة إلى احلـياة من جـديد وسلـطت عليه ـدينة صـور ووثائق ومـقابالت أعادت شـاعر ا مع حـلول الذكـرى العـشرين لرحـيل الشاعـر السـوري نزار قبـاني في لندن ظـهرت في ا
الـضـوء من خالل أعـمـاله الـتي تُرجـمت إلى لـغـات أجـنـبيـة عـدة.  وُلـد قـباني في  21مـارس  1923في دمـشق وتخـرج في كـلـيـة احلقـوق قـبل أن يـلـتحق في  1945بـالـسلك
الـدبلوماسي الذي اعتزله في  1966 لـلتفرغ للشعر وتُوفي في  30 نيسان 1998بالعـاصمة البريطانية لنـدن.  وتزامنا مع ذكرى رحيله خصصت مجـلة اجلديد الثقافية التي
طربـ العرب أمـثال عبداحلـليم حافظ وأم كلـثوم وفيـروز وفايزة أحمـد. وحمل غالف اجمللة تـصدر في لنـدن عددها لشـهر ايار  للـشاعر السـوري الذي تغـنى بأشعاره كـبار ا
تمرد..  20 عاما عـلى غياب نزار قباني. وضم العدد دراسات نقديـة ومقاالت أدبية وصورا فوتوجرافية وشهادات صورة كبـيرة لقباني وهو يلوح مودعا بينـما جاء العنوان  الشاعر ا
صريـة فاطمة نـاعوت والتونسي صالح شاركـ في العدد ا لشعراء وكتـاب عاصروا قبـاني وتتلمذوا عـلى يديه إضافة إلى مـقابلة نادرة مـع ابنته الراحلـة هدباء. ومن ب الـشعراء ا
قابـلة مع االبـنة الكـبرى -قبل غربي عـبدالـقادر اجلمـوسي والعـراقي باسم فرات واإليـرانيـة مر حيـدري والعمـانيـة فاطمـة الشـيدي والفـلسطـينـية أسمـاء الغـول. وفي ا بن عيـاد وا
رحـيلـها هي أيـضا في  2009 تتـحدث هـدباء عن تـفاصـيل احليـاة اخلاصـة لألب كمـا تبـني صورة غـير مـسبـوقة عن الـشاعـر من داخل بيـته. كـما تـفرد اجملـلة مـلحـقا خـاصا بـعنوان
الشاعر في العالم يـستعرض حضور قباني في اللغات األجنبية منها اإلجنليزية والفرنسية واإليطالية والتركية والفارسية. وفي سلسلة من الصور التي تظهر للمرة األولى نشرت اجلديد جولة
ـصور للعـدد مجمـوعة باألبيض لف ا نـاسبة حـوار أجراه معه الـشاعر الـسوري نوري اجلـراح رئيس حتريـر اجمللة عام  .1997كمـا شمل ا مصورة مع قـباني قبل شـهور قلـيلة من رحـيله 

طربة اللبنانية صباح. صري محمد عبدالوهاب وا وسيقي ا واألسود تستعرض مراحل مختلفة من حياة قباني جتمعه بالشاعر السوري أدونيس والشاعرة الكويتية سعاد الصباح وا

رسالة لندن
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بغداد

بـعنـوان (بصـمـات عبـدالله الالمي)
يقول فيـها(بصمـات عبدالله الالمي
رجـال مدنـيون وعـسكـريون ووزراء
وكــــتـــاب ونــــســــاء لــــهن فـي االثـــر
العـراقي اثار جمـيلة ادبـية وعلـمية
ووطـنــيـة . انــهـا تــعـاريف مــوجـزة
لـــشــخـــصــيـــات يــحـــاول ابــو انس
عبدالله ان يذكر العراقي بها على
مــر الــدهــوروان يــشــيع في اجلــيل
اجلـــــديـــــد الــــقـــــادم روح الـــــوفــــاء
والـتــبـجــيل لـهــوالء) وتـقــد اخـر
ـي طه جــــزاع بــــعــــنــــوان لالكــــاد
(الـالمي يـقـلـب صـفـحــات الـرجـال..
بقـلب وطـني سلـيم)  الذي جـاء فيه
(لـعل الــتـنـقــيب والـبــحث في سـيـر
الــرجــال من اصــعب مــيــادين عــلم
فـلسـفـة التـاريخ الـذي وضع اسسه
ـنهـجـيـة ابن خلـدون مـؤسس علم ا
ي االجتماع) وتـقد ثالث لالكاد
احمد عبداجمليد حتت عنوان( جهد
مــوسـوعي وطـني) قــال في مـطـلـعه
(سيـكون زمـيلـنا الصـحفي عـبدالله
وسوعي العراقي الالمي اخر ا

امد الله بعمـره.وبصدور هذااجلزء
مـن مـــــــوســـــــوعــــــتـه عـن رجــــــاالت
سيـترك بـصـمة فـي مسـيرة الـعـراق
هـذا اجلهـد التألـيفـي الذي يـحتاج
عـــادة الى احـــاطــة تـــامــة وثـــقــافــة
ــا قـد يــكـتب عن وصــبـر.فــكـثــيـر 
الشخصيات في حـياتهم ال يتطابق
ـاتـهم. اما مع مـا يـورد عنـهم في 
كيف يـتسـنى  الى الـقار اكـتشاف
ذلك  فمن خالل اجلـهد الـذي يبذله
ــــؤلف فـي مـــتــــابــــعــــة الـــوقــــائع ا
ومــطــابــقــة احلــوادث والـتــاكــد من
الـــتـــواريخ والـــشـــواهـــد).           
امـا اسـتـهـالل الـكـتـاب فــبـقـلم عـلي
االزهـري الـذي قـال فـيه (قـطـفـنا من
بستان اجلزء االول واجلزء الثاني
من بصمات عراقية للكاتب عبدالله
الالمي فاكهة شهية ال يزال طعمها
اء يـنـسـاب في الـنـفس انـسـيـاب ا
الرقراق من اعـالي الفردوس وهذا
هو شأن الكتاب الذي ينفض غبار
ـاضي ويـزيح الــسـنـ عن وجـه ا
ســتــائــر الـعــتــمــة لــتـدخـل شـمس

الــصــبــاح نــاشــرة ألــقــهــا عــلى كل
ويـالـها مـفـصل من مـفاصـل احليـاة
من حـــيـــاة ضــمـت في حـــنـــايـــاهــا
شـخـصـيات تـركت اثـرا في صـفـحة

السن ال تمحوه الرياح).
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عن شـركة االنس لـلـطبـاعـة والنـشر
صـــدر اجلـــزء الــــثـــالث مـن كـــتـــاب
ؤلـفه الصـحفي (بـصمات عـراقيـة) 
عـــــبــــدالــــلـه الالمي ويـــــقع في 466
صـفــحـة من الــقـطع الــكـبــيـرويـضم
تـوثـيـقـا لـشـخـصيـات عـراقـيـة . من
الــعــنــاوين الــتي ضــمــهــا الــكــتـاب
(البـروفسـور ادريس هادي صالح..
وزيــــــــــــــــر مــــــــــــــــبــــــــــــــــدع فــي كـل
(نـــاجي الـــســـاعـــاتي .. الـــوزارات)
رحـالــة الــتـجــارة واالدب والــعـشق
ـيـعــة عـبــاس عـمـارة.. ) واجلـمــال)
( طه شـاعــرة الـغــزل واالنــسـانــيـة)
ســالم.. الـهــزيع االخـيــر من مـسـرح
(عـبـدالــوهـاب الــبـيـاتي .. احلـيــاة)
(عــــزيـــز واحلــــداثـــة الــــشـــعــــريـــة)
ابــراهـــيم..كــفــاءة وطــنــيــة تــعــشق
عـتقل في (عقـيل مهـدي.. ا يـدان) ا

سارح). موقف ا
ــقــاالت تـقــد من قــبل واســتــبق ا
االعالمـي الــرائـــد حــسـن الــعـــلــوي
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عن دار الـشـؤون الـثـقـافـيـة الـعـامـة
صـدرت لـلـشـاعـر حـسن عـبد راضي
ضـمـن سـلــســلــة شــعــر مــجــمــوعـة
شعريـة بعنوان (كـتاب الظالل) تقع
في   128صـــــفــــــحـــــة من الــــــقـــــطع
ـــــتــــوسـط وجــــاء فـي مــــقـــــدمــــة ا
اجملـمــوعـة الـشـعــريـة (كـلــمـا كـانت
احلـــيــاة أكـــثـــر يـــســراً وبـــســـاطــة
واستقراراً ازدهر الـشعر فهو سلم
بــــــســــــيـط وواضح كــــــالــــــشــــــمس
يـستـسـيغه الـنـاس ويتـعـاطونه فال
يـــتــرك فـي حــيـــاتــهم ســـوى اآلثــار
الطـيبة ويـسمح للـحياة أن تـتجدد
ولــلــقـــمح أن يــنـــمــو ولــلـــخــبــز أن
يــنـضج أمــا احلـرب فــهي مـشـروع
غامض ومعقد لـذلك يتراجع الشعر
فـي زمن احلــرب وكـــلــمـــا تــعـــقــدت
احلـــيــاة وتـــشـــابــكـت خــيـــوطـــهــا
انسحب الشعر إلى الهامش وحلت
محله الـرواية.والشك إن الشـعر هو
مجس األلم واحلب واحلزن والفرح
والـفــزع وجـدل الــعــالم ومـفــارقـاته
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عن دار ضـفــاف (الـشــارقـة/بــغـداد)
لــلــطــبــاعــة والــنــشــر صــدر اجلــزء
الـــعــشـــرون من مـــوســوعـــة جــرائم
ـتـحـدة األمـريـكـيـة الـتي الـواليـات ا
يتـرجمهـا ويعدهـا الباحث الـدكتور
حسـ سرمك حسن. وعـبر األجزاء
الــتــســعــة الــتي صــدرت حــتى اآلن
تـعـرّف الــقـارىء عـلى طـبــيـعـة هـذه
ــتـــرجــمــة من أحــدث ـــوســوعــة ا ا
ـصـادر األمـريـكــيـة والـبـريـطـانـيـة ا
لكـتاب أمريـكان وبـريطانـي أحرار
مـــنـــصــفـــ يـــرفـــضــون ســـيـــاســة

حـــكــــومـــاتــــهم اجلــــائـــرة. وقـــد 
الـتـحــوّل إلصـدار اجلـزء الــعـشـرين
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الوجـودية وهو شـريك الفلـسفة
والـــعـــلم والـــديـن في مـــنـــحـــنـــا
ساحة الـصغيرة ألقـابله للفهم ا
ــوت من وجــودنــا احملــفــوف بــا

واإلخطار).


