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صـدرت في عـمـان الطـبـعـة الثـانـية
من يــومــيــات ســلـــيم الــنــجــار مع
الــشـاعـر الــعـراقي الــكـبـيــر حـمـيـد
سـعـيـد بـعــنـوان (سـنـ عـمـان مع
الشـاعـر حـميـد سـعيـد) وتـتـضمن
رؤى وانـطـبـاعـات واراء اسـتـقـاهـا
ـــــــؤلـف االردني مـن لـــــــقــــــــاءاته ا
قيم اليومية مع الـشاعر العراقي ا
في عمان منذ خريف  2003وحتى
اعداد صفحات الكتاب الصادر عن
االلــفـيــة لـلــنـشــر والـتــوزيع. وقـال
الــــنــــجــــار فـي الــــفــــصل االول من
الـكـتـاب (لم اكن قـد خـطـطت لـهـذه
الـصفـحـات حتـى ح وجـدت لدي
ما يصلح للكتابة ومن ثم خطر لي
ان اكــــــتب عـن حـــــوار انــــــســـــاني
وثـقـافي مع الـشاعـر حـمـيد سـعـيد

امــتـــد لــســنــوات وهــو قــد حل في
عـمـان عـاش ما يـشـبـه االعـتـكاف..
وهذا ما لم يعرف عنه من قبل فكل
الـذين عــرفـوه وفي جـمــيع مـراحل
حـــيـــاته يـــتــحـــدثـــون عن انـــســان
اجـتــمــاعي مــنــفــتح عــلى احلــيـاة
ومـحـاط بـاالصــدقـاء). والـكـتـاب ال
يــكــتــفي بــتــقــد حــمــيــد ســعــيـد
الـشاعر بـل يقدمـه ككاتـب صحفي
عبر سلسلة من مقاالته االسبوعية
الـتي دأب عـلى نـشـرهـا في جـريدة
الـــرأي االردنــيـــة بـــعــد اخـــتـــيــاره
ضياف االقامة في البلد العربي ا
وقــبل ان يــنــقــطع عــنـهــا الســبـاب
تخـص االوضاع العـامة لـلصـحافة
كن طبوعـة في ارجاء العالم. و ا
ـــــــــؤلـف بـــــــــانـه كـــــــــاتب وصـف ا
قـابلة استـقصـائي يعتـمد ادوات ا
ـراقـبـة ـراجـعـة وا ـتـابـعــة او ا وا

الـيـومـيـة الـتـفـصـيـلـيـة لـلـحـالـة او
الــشـخـصــيـة الـتـي تـولى الـكــتـابـة
عـنـهـا. فقـد رافق حـمـيد سـعـيد في
جتواله ب مناطق عمان وزياراته
لبـعض اصدقـائه ولقـاءاته بهم في
مقهى فوانـيس بشارع الكاردنز ثم
في زيارة لـه الى اجلزائـر وجوالته
االخـرى وسـجل انـطـبـاعـات دقـيـقة
عن ســـــلــــوك الــــشــــاعــــر مــــعــــززة
ـا بــشـهــادات ووثـائق بــعـضــهـا 
كـــتـــبه او اصــدره الـــشـــاعــر خالل
سـنـوات اقـامـته بـعـمـان. ويـعـترف
ـؤلف في كـلمـة موجـزة مـطبـوعة ا
عـــلى ظـــهــــر الـــغالف االخـــيـــر من
الـكتـاب بـالقـول (هـا انا اكـتب هذه
االنطباعات واخطط للتوسع فيها
ـا كـتب بـعـد ان جـمـعـت الـكـثـيـر 
ومـا اسمـتعت الـيه مـنه وما كـتبت
من مالحـظــات ومـا اجـابــني عـلـيه

من اسئلتي وافكر بان اطرح عليه
اسـئـلــة كـثــيـرة شـفــاهـاً او كــتـابـة
السـتكـمـال انـطـبـاعـاتي عن حـمـيد
ـبـدع واالنـسان ـثـقف وا سـعـيـد ا
تـلك الــتي اتــيح لي ان اخـرج بــهـا
مـن عالقــة حــمــيـــمــة خالل ســنــ
(سـني) عـمـان). تـبـقى مـالحـظة ان
ــؤلف كــان بــحــاجــة الى تــدقــيق ا
مسـودات هـذه الـطـبـعـة جـيـدا قبل
صــدورهــا لـيــتــســنى له تــدارك مـا
فـاته في الـطـبـعـة االولى من هـفات
طــبــاعـيــة ولــغــويــة وهي لــيــست
يـسيـرة اذا مـا احصـيت في جـميع
الـصـفـحـات وذلك البـقـاء الـطـبـعـة
الـثانـية نـظيـفة سـليـمة مـنها. ومع
ذلك فـــان مـــتـــعــة قـــراءة الـــكـــتــاب
صـاغ بطـريقة سـردية ولـغة شبه ا
صــحـفــيـة ال تــضــــاهـيــهــا مـتــعـة

اخرى.  
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سـاعد في ركـز االستـاذ ا رئـيس ا
مــركــز ابــحــاث جــامــعــة جــيــهــان
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ـسـتـقـبـلـيـة عن مـركـز الـدراسـات ا
صـــدر حـــديــــثـــا الـــعـــدد االول من
اجملـــلـــد االول جملـــلـــة الـــدراســات
السـيـاسيـة واالمـنـية وهي مـجـلة
معـتمدة من وزارة الـتعلـيم العالي
والبحث الـعلمي باقـليم كردستان.
وقـد تــضـمن الــعــدد كـلــمـة لــوزيـر
التعليم في حـكومة االقليم يوسف
ـيـة كــوران بـعـنــوان مـجـلــة اكـاد
ــاذا? مـشــيـرا الى خـاصــة بـاالمن 
ضــــــرورة طــــــرح الـــــبــــــاحــــــثـــــ
ــــيـــــ في مــــجــــال االمن االكــــاد
والدفاع مشاكل ومخاوف اجملتمع
ية الكـردستـاني وفق اسس اكـاد
وواقـعـيـة بـحـتـة تـؤدي في نـهـايـة
ــطـاف الـى طـرح حــلـول عــلـمــيـة ا
ـشاكل االقـليم كـما تـضمن الـعدد
بحثا بـعنوان تأثيـر االستخبارات
فـي احلــــــرب ضـــــــد االرهــــــاب في
العراق للدكتور اوميد رفيق فتاح

بالسليمانية وتضمن العدد بحثا
اخر بـعنوان الـسياسـة االمنية في
الـدول الفـدرالـية

 –دراسة
مــقـارنــة وبـحث
ثـــالث بـــعـــنــوان
الــــقــــوات غــــيـــر
النظامية واثرها
فــــــــــــي االمـــــــــــن
اجملـــــتــــمــــعي –
اطـــــار نـــــظـــــري
لـلـدكــتـور رشـيـد
عــمــارة الــزيــدي
اســتــاذ الــعــلـوم
الــــســــيــــاســــيـــة
بـــــــجــــــامـــــــعــــــة
الــســلــيــمــانــيــة
وناقش اشكـالية
الــــقــــوات غــــيـــر
الـــنــظــامـــيــة في
تـــــأثــــيـــــراتــــهــــا
ـــتـــعــددة عـــلى ا

صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة كتاب للنـاقد فاضل ثامر بعنوان (الصوت االخر: اجلوهر احلواري للخطاب
االدبي) وهـو يتوزع عـلى مقـدمة وبابـ البـاب االول ضم عددا من الـفصول وهي حتـمل العـناوين التـاليـة: الصوت
ـتـعـددة االصـوات واشـكـالـية االخر فـي اخلطـاب الـقـصـصي والـروائي ومن روايـة الـصـوت الـواحـد الى الـرواية ا
روي لـه وطبيعته وموقعه في الـبنية السردية تاهة بنيـة البحث عن الغائب في القـصة العراقية وا التجريب القـصصي وا
ـ احلكائي الى ثنـائية القصة  –اخلطاب واحلب طريـقا للخالص ونـزار عباس: تمحـور التجربة الـقصصية ومن ثنائية ا
وذجا ومـستويات حول الـذات واخلطاب السـردي واشكاليـة العربي في الروايـة الفلـسطينـية عالم سحـر خليفـة الروائي ا
سـتويات الـداللية وضـوعي والسرد الـذاتي وضم الباب الـثاني فـصوال عدة حـملت العـناوين الـتاليـة: استنـطاق ا الـسرد ا
للنص الـشعري القصيـدة والنقد: سلـطة النص ام سلطـة القراءة? الشعر الـعربي احلديث بوصفه جـنسا ادبيا اشـكالية االيقاع
ب الـشـعر وقـصـيدة الـنثـر قـراءة في جتربـة رشـدي العـامل الـشعـريـة رهان الـشـاعر ورهـان الـشعـر: قراءة فـي جتربـة يوسف

الصائغ الشعرية قراءة في قصائد شابة.
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ـهـمة الـتي اصدرتـهـا دار الشـؤون الثـقـافيـة العـامة من الـكتب ا
كـتـاب فـي ثالثـة اجـزاء عــنـوانه (احلــضـارة االنــدلـســيـة بـاقالم
اسـبـانــيـة: جـهــود حـركــة االسـتـعــراب واالسـتـشــراق في نـشـر
التراث االندلسي) دراسـة وترجمة الدكـتور رضا هادي عباس
ا هو يضم ثالثة اجزاء كما انه والكتاب ليس كتابا واحـدا وا

يضم تسعة كتب هي:
1- هكذا عاشوا في االندلس: تأليف خسرس غربوس

2- اسبانيا االسالمية: تأليف دوكات تونسوت
: تأليف دانيتل كونيات 3- االندلس في عصر االموي

4- اليهود في االندلس: تأليف مارتا اوبيت
ملكة النصرية في غرناطة: تأليف خوان بابلو 5- ا

6- احلكم االسالمي في اسبانيا في العصور الوســــطى
ـيالدي: تـألـيف خـوسيـه لويس الـقـرن الـثـامن - الـثـاني عـشـر ا

مارتوت
7- احلياة اليومية في اسبانيا في العصور الوسطى –
سيحيون: تأليف فرناندو اندار سلمون واليهود وا ا

ؤلفه خوسيه 8- هكذا عاشوا في العصر الذهبي في اسبانيا 
كاندو

9- احلياة اليومية في اسبانيا خالل العصور: تأليف فرناندو
ترجمة- 10- البحوث والدراسات والقصائد الشعرية ا

راجع ـصـادر وا مـجـموعـة بـاحـث فـضال عن مالحـق وثبت بـا
العربية

وهـذه الكـتب يتم عـرض فـصولـها ومـبـاحثـها في اجلـزئ االول
والثاني من الكتـاب اما اجلزء الثالث الذي سـيصدر الحقا فانه
يقدم عددا من الكتب االسبانية والبحوث والدراسات عن تاريخ
االنــدلس وحـضـارته مع تـمـهـيــد عن جـهـود حـركـة االسـتـعـراب
ـيــز الـدكــتـور رضـا واالسـتـشــراق في الـتــراث االنـدلــسي). و
هـادي عبـاس بـ االسـتعـراب واالسـتشـراق فـاالول يعـني تـعلم
الـلغـة الـعربـيـة واالندمـاج في اجملـتمع الـعـربي الذي كـان يـتسم
بالتعلم والنزوع الثـقافي وكان تأثير اللغـة العربية كبيرا اذ كان
ؤلف الدكتور رضا تـرجم وا يقترن بالـتحفيز وكان كـما يقول ا
عـلومات عن هـذه اجلهود هادي عـباس حيث يـقدم الـكثيـر من ا
وضوع نفسه. وقد ومقترنة باسماء ومصطلحات مستمدة من ا
تـرجم رضـا هـادي عبـاس يـبالغ ؤلـف وا يـتـصور الـبـعض ان ا
في اهـميـة البـنـاء احلضـاري والثـقافي الـعـربي االندلـسي ولكن
ــتـرجـمـة فـهي رغم انـتـسـابـهـا هـذه الـتـصـور تـدحـضه الـكـتب ا
لـلـعصـر احلـديث وانـطالقهـا من الـواقع االدبي الـراهن اال انـها
تـكــشف عن حـنــ قـوي لـلــحـيــاة الـعـربــيـة في االنــدلس ويـبـدو
بـعـضـها وكـأنـهـا قصـائـد حـن واشـتـيـاق الى العـصـر الـذهبي
السـبانـيـا عصـر الـعرب الـذين ابدعـوا انـدلس جديـدة وجـعلـوها
امـثلـة خـالدة لـلحـضارة االنـسـانيـة. ويسـتـعرض الـدكتـور رضا
ترجـمة حيث تـشير هذه هادي عبـاس فصول ومـباحث الكـتب ا
ـوضوع والباحث باحث الى حمـيميـة العالقة ب ا الفصـول وا
وهمـا يطـمحـان الى مزيـد من احلياة لـالثار العـربيـة االندلـسية.
ـتـرجمـة (مـجمـوعة الـبـحوث والـدراسات والـقـصائـد الـشعـرية ا
ـراجع الـعربـية). ـصادر وا بـاحثـ فضـال عن مالحق وثبت بـا
وفي اجلزء الثـالث من هذا الـكتاب الـذي سيصـدر الحقا سوف
ـتــرجـمـة لـبــحـوث ودراسـات عن تـاريخ تـقـدم عـدد من الــكـتب ا
ـؤلــفـات وحـضــارة االنـدلس. واغــلب هــذه الـكــتب لم تــكن من ا
ــا هي من االصـدارات احلـديـثـة اذ ـة وا واخملـطــوطـات الـقـد
ـــتــرجم رضـــا هــادي عـــبــاس الـى ســنــوات ــؤلف وا يـــشــيـــر ا
صـدورهـا وهي اقرب الى الـقـرن احلـادي والـعشـرين مـنـها الى
القرون البعيـدة. ومع ان عناوين هذه الكتب تـدل على محاولتها
االنطالق من صـميم احلـياة الـعربيـة اليـوميـة في االندلس وعلى
ـؤلف ال يـترك احلـاضر مـعالم وخـصائـص هذه احلـياة اال ان ا
ـا يـقـدم دراسـة عن جهـود االسـتـعراب اضي وا مـعـزوال عن ا
واالستـشراق في نـشر التـراث االندلـسي. ان كتـاب (احلضارة
االنــدلــســـيــة بــاقالم اســبــانــيــة جــهــود حــركــة االســتــعــراب –
ا االستشراق في نشر التراث االندلسي) ليس كتابا عاديا وا
هو موسوعة كبيـرة عن العرب في االندلس وهي اذ تهتم بابراز
الـبـصـمــات الـعـربـيــة في الـلـغــة وفي احلـيـاة في اســبـانـيـا وفي
ا تريد بذلك ابراز االشياء القابلة للحياة في التراث العمران ا
االنـدلسي وهي كـثـيرة في هـذا الـتراث والـكـتاب بـهـذا االهتـمام
ـعـزل عن يــخـتـلـف عن الـكـتـب الـتي تـنــاولت االدب االسـبــاني 
عزل عن االدب العربي. االدب والثقافة واحليـاة في االندلس و
ـترجـمـة في هذا ـؤلفـات ا ان الـبـاحثـ االسـبان الـذين كـتبـوا ا
ـا يـشـيرون الى االنـدلس الـعـربـيـة على الـكـتـاب الى الـعربـيـة ا
ـوذج لـلحـيـاة والثـقـافة وذلك مـا تـدل علـيه معـظم عـناوين انـها 
ـؤلــفـات: احلـيـاة الــيـومـيـة في اســبـانـيـا الــوسـطى هـكـذا هـذه ا
عـاشـوا في الـعــصـر الـذهـبي فـي اسـبـانـيـا وهــكـذا عـاشـوا في
االندلس.. الخ والكتاب على اساس ذلك يعزز من اهمية ومكانة
احلـضارة الـعـربيـة في االنـدلس كـما يـؤكد اسـتـمراريـة الـعالقة
ثـقفـ االسبـان وان الهـجوم الـوثيـقة بـ التـراث االندلـسي وا
عـلى الـعـرب في االنـدلس لم يـقـد الى اطـفـاء دورهـم احلـضاري
اديـة واثاره في نفوس ه ا عا ا بقي هـذا الدور شاخصـا  وا
وذاكــرة االسـبـان. والـكـتـاب اضـافـة الـى ذلك يـسـد الـكـثـيـر من
صادر االخرى وخاصة ما يتعلق بنظرة النقص احلاصل في ا
علومات االسبان الراهنة للحضارة الـعربية في االندلس فهذه ا
تـرجـمة صـادر الـعربـيـة ا لم تـطـرح في اي مصـدر سـابق من ا
عن االسبانيـة وهي تتوفر في هذا الـكتاب كما يـقيم هذا الكتاب
عالقــة بـ االســتـعــراب واالســتـشــراق عـنــد االســبـان ويــقـدم
ـصـادر االخرى. مـعلـومـات مـهمـة عن ذلك ولم يـتـوفر ذلك في ا
ان كتـاب (احلضارة االنـدلسـية باقالم اسـبانـية) كتـاب حتتاجه
كـتبـة العـراقية والـعربـية خـاصة وان هذه احلـضارة اسـتمرت ا
اكــثـر من ثـمـانـيــة قـرون وكـان من الـطــبـيـعي ان تـؤصل وجتـذر
وجـــودهـــا فـي الـــعـــقل االســـبـــاني وهي الـــثـــقـــافـــة
االسـبـانيـة وهـذا مـا يـؤكده الـكـتـاب مـعززا ذلك
بــالـكـثــيـر من االدلــة والـشـواهــد احلـيـة واالثـر
ـتــواصل لالثـار الــعـربـيـة الــقـوي والـعــمـيق وا

االندلسية في اجملتمع االسباني.    
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عن دار ضفاف للطباعة والنشر في
بــــغـــداد  صـــدرت هــــذا األســـبـــوع
األجـــــــــــــــــزاء  21و  22و  23مـن
تـحدة مـوسوعـة جرائم الـواليـات ا
األمـريـكيـة الـتي يتـرجـمهـا الـباحث
الــدكـتــور حـسـ ســرمك حـسن عن
مــــصـــــادر ووثـــــائق أمـــــريــــكـــــيــــة

وبريطانية. 
اســـتــهل الـــبــاحـث اجلــزء احلــادي
والــعـشــرين بـتــحـيــة لـلــصـحــفـيـ
ـواطـنـ األمــريـكـيـ والـكـتــاب وا
الشـرفاء الـذن كشـفوا هـذه اجلرائم
وفي مـــــقـــــدمـــــتــــهـم الـــــصــــحـــــفي
االســتــقـصــائي الــشـهــيــر سـيــمـور
هـيـرش الــذي كـشف فـضــيـحـة ابـو
ــاسـاويـة وكــان قـبـلــهـا قـد غـريب ا
كـشف مـجـزرة مـاي الي في فـيـتـنام
وغـيرهـا الكـثـير  وكـذلك الصـحفي
االســـتـــقـــصـــائـي الـــشـــهـــيـــر واين
مــادســون الــذي ال تــكــفي عــشــرات
الصفحات لإلحاطة بجهده اخلارق
الـذي كــشف فــيه جــرائم وفــضـائح
مـــســــؤولي اإلدارة األمــــريـــكــــيـــة 
واجلنرال تاغوبـا الذي أُقيل بسبب
تـقـريـره الـشـهــيـر عن الـتـعـذيب في
أبو غريب  وكـذلك مجموعـة كبيرة

ن يُــســمـون كــاشــفي الــفــضـائح
 whistleblowerفي الواليات

ـتـحـدة والـذين تـصـدوا بـشـجـاعة ا
لـلــمـمــارسـات الــوحـشــيـة لإلدارات
األمـريـكـيـة وكــشـفـوهـا وانـتـصـروا
ـسحـوق . وقـد حتمل لـلضـحايا ا
الـكـثـيـرون مـنــهم عـقـوبـات شـديـدة
وفــقـــدوا وظـــائــفـــهم بـل سُــجـــنــوا
وتـــعــــرض بـــعـــضـــهـم لالغـــتـــيـــال
والتصفيـات  وكذلك االبطال الذين
ســـرّبــــوا وثـــائق ســــريـــة شـــديـــدة
ـوازين الـدعـائـية اخلـطـورة قـلبت ا
ضـللـة وانتـصرت لـلحق ولـكرامة ا
ـســحــوقـ في اخــوتـهـم الـبــشــر ا
الـعــراق وأفـغـانــسـتـان وغــيـرهـمـا.
فتحـية لهـؤالء الشجعـان الرافض
ـؤمنـ بحق االنـسان في للـظلم وا

احلرية والكرامة (ص  9و  .(10
تــضــمـن مــحــتــوى اجلــزء احلــادي
والـعـشـرين تـسـعـة فـصـول تـتـعـلق
بــجـرائـم الـتــعــذيب األمـريــكــيـة في
مــعــتــقل بــاغــرام في أفــغــانــســتـان
ومـعـتـقـل غـوانتـنـامـو فـي الـواليات
ــتــحـدة ومــعــتــقل أبي غــريب في ا

العراق. 
أمـــا اجلــزء الـــثـــانـي والـــعـــشــرون

فــيــشــتــمل عــلى أحــد عــشـر فــصال
تـــتـــنــاول جـــرائم حـــرب الـــواليــات
ـكــسـيك ــتـحــدة األمـريــكـيــة في ا ا
ــيــة والــفــلــبــ وفي احلــرب الــعــا
الثانية (القصف الذري لهيروشيما
ونــاغـازاكي- حـرق طــوكـيـو- حـرق
مــــديــــنـــتـي درســـدن وهــــامــــبـــورغ

ان- - إبـادة االسـرى األ ـانـيتـ األ
جـرائـم االغـتـصـاب).. ومـذابح مـاي
الي وسيدي إكسبريس في فيتنام..
ـــة اســـتـــخـــدام األســـلـــحــة وجـــر
الكيـمياويـة (العامل الـبرتقالي) في

فيتنام.. وغيرها. 
فـي حــ تـــضـــمـن اجلــزء الـــثـــالث

والــعـــشـــرون ثـالثــة عـــشـــر فـــصال
ـذابح األمـريـكـيـة في اسـتـعـرضت ا
أفـــغــــانـــســــتـــان (مـــذابـح جـــاجني
وقـنـدهـر وقـنـدز وشـيـنـوار وقـصف
مستشفى أطباء بال حدود في قندز
وعــزيـز أبـاد ونــاراجن وحـفل زفـاف
هـاسـكـا) حـيث يــتم قـتل الـعـشـرات

دنـي أطـفاال ونـساءً حتت من ا
غــطـاء اخلــسـائــر اجلــانـبــيـة أو
ـــقــــصـــودة" األخـــطــــاء "غـــيــــر ا
للـعـمـلـيـات الـعـسـكـريـة وجرائم
فريق القـتل األمريكي في مـنطقة
مـايـوانـد في أفـغــانـسـتـان حـيث
ــواطـــنـــ األفـــغــان يـــتـم قــتـل ا
ــدنــيــ والـتــمــثـيـل بـجــثــثـهم ا
واالحــــتــــفــــاظ بـــجــــمــــاجـــمــــهم
وأصــابــعــهـم كــتــذكــار. وجــرائم
صف الـطــائـرات األمــريـكــيـة بال
ــؤرخ طـــيــار الـــتـي وصـــفـــهـــا ا
ـــــفــــكــــر األمــــريـــــكي نــــعــــوم وا
تـشـومـسـكـي بـالـقـول: "إن حـمـلة
الــطـائــرات دون طـيــار هي أكـبـر
حـملـة إرهابـيـة في العـالم" حيث
قتلت  84عضواً من الـقاعدة من
ـدني أصل  3779ضحـية من ا
!! كمـا تسـتعـرض جرائم احلرب
األمــريـــكــيــة في حـــرب اخلــلــيج
ومذبـحة اجلنـود العراقـي على
ـــوت الــســـريع وكـــذبــة طـــريق ا
"الـــقــصف اجلـــراحي" وتـــدمــيــر
ـــدن الـــعـــراقـــيـــة حتت غـــطــاء ا
الــقـصف اجلـوي لـتـحـريـرهـا من

إرهابيي داعش.. وغيرها.
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صدر عن دار الكتب خـان للنشر في
الـقـاهـرة كـتـاب لـلـبـاحث الـسـويدي
هانس فـورهاغن بعـنوان (فلـسط
والـــشـــرق االوسـط بـــ الــــكـــتـــاب
ــــقــــدس وعــــلم االثــــار) وهــــو في ا
ــقـدس االصل بــعـنــوان (الــكـتــاب ا
. وقـــد نــقـــله الى وعـــلــمـــاء االثــار)
العربيـة سمير طاهـر. ويعد الكتاب
ـنـطـقة من دراسـة عـمـيـقة لـتـاريخ ا
مـنـظـور مخـتـلـف ويـتسـم بـحـداثة
ـعـلـومـات الـتي يـتـضـمـنـهـا ودقـة ا
معـاجلته على وفـق البحث الـعلمي
الـتـاريـخي. وقـالت كـاتـبـة مـصـريـة
بــشـأنه (ان الــكـتــاب دراســة قـيــمـة
تــعــتـمــد اوال عــلى نــتــائج الــبـحث
بـاشر وثـانيا انـها جاءت العـلمي ا
ـؤلف نـتـيـجـة خالصــة اسـتـعـانـة ا
بـعـلـوم عـديدة مـنـهـا االركـيـولوجي
واالنــثـــربــولــوجي واجلـــيــولــوجي
فــضال عن عـلم الـتــشـريح والـعـلـوم
الـــطـــبـــيــــة االخـــرى). امـــا احملـــور
الـرئـيس للـكـتاب فـهـو التـضـاد ب
ــعـرفــة وبــ حــكــايـات ــان وا اال

ــقـدس ومــكــتــشــفـات الــكــتــاب ا
لكي عهد ا علماء االثار. وكـان ا
لـالديــــان فـي االردن قـــــد اصــــدر
ــسـيــحــيــة الـعــربــيـة حـديــثــا (ا
ـشرقـية في االقـليم) مـتضـمنا وا
مـحتـوى مائـدة مـستـديرة عـقدت
فـي عـــــــمــــــــان فـي االول من اذار

2017. 
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االمن االجـتــمـاعي خملــتـلف الـدول
بـــغض الـــنـــظــر عـن تــقـــدمـــهــا او
تـخـلــفـهـا. وتـضــمن الـعــدد بـحـثـا
بــالـلـغـة الـكـرديــة بـعـنـوان (حـركـة
كــــردســــتـــان الــــســــيــــاســــيــــة في
االستراتيجية السياسية وعالقات
الــدولـة االيــرانـيـة 1975 – 1968
وحلل الـعالقات مع ايـران ودورها
في احلـــركـــة الـــكـــرديـــة بـــقـــيــادة
ــرحـــوم مــصـــطــفى الـــبــارزاني. ا
واخيرا تضمن العـدد بحثا باللغة
االنــكــلــيــزيــة بــعــنـوان الــكــرد في
ــشـــكــلــة ومــحــاوالت الــعــراق  –ا
احلـــلـــول ويــقـــدم الـــبــاحـث رؤيــة
شاكل الناجمة عن تاريخية لتلك ا
الـــوضع الـــقـــائم والـــتــمـــثـــيل في
مـؤسـسـات صـنـاعـة الـقرار وادارة
االقـلــيم وغـيــرهـا. تـقـع اجملـلـة في
 134صفحة من القطع الكبير

وبـقسـم عـربي وانكـليـزي وقسم
ثـــالث كـــردي مــعـــزز بـــتــرجـــمــات

باللغات الثالث.  
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روايـة "عـالقـات خــطــرة" هي قــصـة
خديعة. ومصادفة
منشورات اجلمل

بيير كوديرلوس دو الكلو
عالقات خطرة
ترجمة: لينا بدر

تـعنـي كلـمـة خـديـعـة أيـضـاً تـنـظيم
األحــداث في كــتـاب خــيــالي ضــمن
ـــؤثّـــرة مـــجــــمـــوعــــة من احلـــيـل ا
ـوجّـهـة. تدلّ الـكـلمـة دائـمـاً على وا
أن هناك شخصاً مـا يجعل شخصاً
آخـر يـصــدّق شـيـئـاً غــيـر صـحـيح
وكل خيـعة هي مـجموعـة منسـجمة

ان باخلديعة من األكاذيب واإل
ـان بـأنـنـا هـو قــبل كل شيء اإل
نـستـطيع الـتأثـير في الـناس من
خالل عواطـفهم الـتي هي نـقطة
ـا يـسـتوجب مـعـرفة ضـعـفهم 

البشر.
تقع الرواية في  497ص
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ـوسوي والدكـتور ماجد صـدر للتدريـسي في كـلية الـتربيـة األساسيـة بجامـعة ميـسان الدكـتور محـمد عرب ا
صدام سالم الساعدي كتاب حمل عنوان (اجلغرافية السياسية ب النظرية والتطبيق اجليو عسكري) .

واحـتوى الـكتاب عـلى بابـ اختص األول بـاجلغرافـية الـسيـاسية وتـكون من سـبعـة فصـول فيمـا تنـاول الباب
الثاني اجلغرافية العسكرية وتألف من خمسة فصول.

ية وتطرق  الـكتـاب إلى مبـاد اجلغـرافيـة السـياسـية ونـظريـات القوى والـتطـورات السـياسـية اإلقـليـميـة والعـا
نطقة. والتغيرات اجليوستراتيجية في منطقة الشرق األوسط فضال عن مسرح العمليات العسكرية في ا
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ــسـرح) الــصـادر عن ــنـعــطف الـســردي في ا يـلــقي كـتــاب (ا
غـربي ـؤلفـيه ا ركـز الدولي لـدراسات الـفرجـة في طنـجة   ا
خـالـد أم وحـسن يـوسـفي الـضوء عـلى عـودة فـنـون احلكي
ـعاصـرة واجتـراح بعض األسـئلة ـسرحـية ا مـارسات ا في ا

تعلقة بفنون الفرجة في بعدها الكوني. ا
ــؤلـــفـــان في مـــقــدمـــة الــكـــتـــاب (إن احلــاجـــة بــرزت يــقـــول ا
السـتـحـضـار تـقـالـيـد احلـكي الـعـربـيـة الـعـتـيـقـة في مـسـرحـنـا
الـعـربي من مقـامـة وغـيرهـا بـهدف ابـتـكار أشـكـال مسـرحـية
ـسـرحي ـسـرح احملـكـي فـأصـبح ا جــديـدة ضـمن مـنـظــومـة ا
ـاضي يـستـشرف رحـابة الـعربي ابـتداء من مـنـتصف الـقرن ا
ة والـسـرود الشـفويـة منـها تـون الـسرديـة القـد الـسفـر في ا
بخـاصة.وقـد أدى هذا األفق إلـى إنتـاج هجـنة مـسرحـية جراء
تـنـاسج ثـقـافـات فـرجـويـة مـتـنـوعـة.وإذ يـعـود الـسـرد بقـوة إلى
ــونــولــوج األسـبــقــيــة عـلى ـعــاصــر حــيث يــأخـذ ا ــســرح ا ا

الديالوج فإنه يزلزل وهم الدراما).

غالف اليوميات

غالف الكتابغالف اجمللة

وسوعة االجزاء االخيرة من ا


