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يُـعــد الـوصف لــغـة تــؤسس لـوجــهـات نـظــر سـرديــة في اخلـطـاب
الروائي   ومن منطلق أنّ مـنجزنا الـكالمي يحفل بحـيز كبير من
الـوصف   إذ ال تـخــلـو األســمـاء واألفـعــال احملـكــيـة من شــحـنـة
وصفـية   فـيـصبـح لهـذه الـشخـصـيـة دور في تمـــيـز خـطاب عن

آخر .
لكن على الـرغم من أنّ عنصر ((الـوصف)) في األدب القصصي
  أصبح مـنـذ بـدايـة الـنـصف الـثاني مـن القـرن الـعـشـرين يـتـبوأ
مــكــانـة رفــيـعــة ال تــقل في األهـمــيــة عن مـكــان الــسـرد فــأن هـذا
العنصر  –أعني الوصف –ظل عهوداً طويلة عنصراً ثانوياً تابعاً
لـلـسـرد  وبـالـرغم من أنّ نـقـاد الـكالســيـكـيـة دعـوا إلى الـسـخـاء
واإلسـراف في الوصـف  إذ نظـروا إلـيه على انه عـنـصر تـزيـيني
أو زخــرفي في الــنص  إال أنّ هـــذه الــرؤيــة لم تـــدم طــويالً فــفي
الـنصف الـثاني من الـقرن الـعشـرين  الذي شـهد تـغيـراً حاسـماً
في الـعالقـة ب عـنـصري الـسـرد والوصف   فـقد تـقـدم عـنـصر
الوصف إلى مقـدمة الصورة   ولم يعـد ينازع الـسرد مـكانته بل
تبوأ والسيما في الرواية اجلديدة  مكانه ارفع من مكانة السرد

وكأنه بحيث بدا هذا العنصر الذي كان عنصراً مهيمناً   
أصبح تـابعـاً للوصف   ومن ثم صرنـا نسـمع مـصطـلحـاً جديداً
هــو مــصــطــلـح ((الــوصــاف)) إلى جــانب مــصــطــلح الــســارد أو
الـروائي   ومن األمــور الــتي البــد من اإلشــارة إلــيــهـا هـي رؤيـة
ــدارس الــنــقــديــة لـــطــبــيــعــة الــوصف  فــفي ((الــروايــة بــعـض ا
ـاذج وصـفيـة لـلقـلب ... في حب وفرح الـرومانـسـية مـثالً قدمت 
وحـزن ووصف لـلطـبـيعـة من انـهـار وأشجـار وطـيور ...الخ   أمّا
الـرواية الـواقـعـيـة فـقـد اتـكـأت عـلى وصف الـواقع ; لـلـكـشف عن
ضام النقدية التي تـريد أن تنقدها أو تغيرها   بينما الرواية ا
ـتلقي فـيها الـرمزية جتـلّت أوصافهـا بلـغة ايجـابية مـكثفـة دفعت ا

لتأويل هذه األوصاف)).
بنى الوصفي يثري لغة النص إنّ إضفاء سمات فنية دالليـة في ا
الـروائـي ويـجــعـلــهـا لــغـة أكــثـر حــيـويـة   من هــنـا تــوجه الـنــقـاد
والـدارسون نـحو الـوقوف عـلى جـزئيـات هذا الـعنـصر   السيـما
الـدارسـون الــغـربـيــون فـ(مـيـشـال بــوتـور) في كـتــابه (بـحـوث في
الروايـة اجلديدة) إذ يـولي الوصف اهتـماماً الفـتاً من خالل ربطه
ـا سـمـاه بـ(فـلـسـفـة األثـاث)   ولـعل مـا ذهب إلـيه (بـوتـور) هـو
ـكـاني فـهـذه اجلـزئـيات ذات الـتـوسع الـداللي بـجـزئـيـات احلـيـز ا
فـاهـيم أوسع من هـنـا يـقـول : (( إن لـكل غرض دالالت إيـحـائـيـة 
بـاشرة الـواضحة   ولكـننا حـ ننظـر إليه من النـاحية وظيـفته ا
الـفـنـية فـإن هـذا الـغـرض يتـعـدى وظـيـفته األولى  ويكـتب وظـيـفة
أخـرى غــيـر الـتي صــنع من أجـلـهـا))  من ثم يـربط (بـوتـور) ب
ـكـاني وسـمـات الـشـخـصـية مـسـرح األحداث السـيـمـا الـفـضـاء ا
فعنده ((األثاث في الرواية ال يلعب دوراً شعرياً اقتراحياً فحسب
ا   بل دوراً ايـجابيـاً الن هذه األشـياء مـرتبطـة بوجـودها أكـثر 
نـقـر ونـعـتـرف عـادة . وان وصف األثـاث واألغـراض هـو نـوع من
وصف األشـخـاص الـتي ال غـنى عـنه ...))  وعـلـيه فـإنّ (مـيـشال
بـوتـور) يـعـد الـوصف األثـاثي ثـيـمـة واعـيـة لـلـوقـوف عـلى ظـواهـر
الــشـخـصـيـة وبـواطـنـهـا وتـأريـخـهـا   ويـضـرب مـثالً بـأحـد كـبـار
الـروائيـ أال وهـو (بـلـزاك) يـقـول : (( فـعـنـدمـا يـصف لـنـا بـلزاك
أثـاث قاعـة ما فـهو يـصف تاريخ األسـرة الذي يـشغـله وإذا كانت
ـقاعـد موزعـة فـذلك يدل عـلى إنّ األسـرة قد سـاءت أحوالـها وال ا
ينـطـبق ذلك عـلى األسرة وحـدها   بل عـلى البـيـئة بـأجــــــــمعـها

.(...
أمّـا (أالن رون غـريـبـة) في كـتـابـه (نـحـو روايـة جـديـدة) فـقـد قـدم
مــقـالـة نـقـديـة حـول الـوصف حتت عـنـوان (الـزمـان والـوصف في
ـعـاصرة)   تـنـاول فـيـهـا بـعض اإلشـارات حول تـاريخ الـقـصـة ا
ـفـاهـيم الـواضـحة الـوصف في الـرواية   ومن ثمّ أعـطى بـعض ا
فمع واحملـدودة لـتـمـظهـر الـبـناء الـسـردي في الـنـسـيج الروائي   
اعـترافه بـأنّ الوصف لـيس اختـراعاً حـديثـاً بوصـفه ثيـمة سـردية
أخذت مـساحة فـي نصوص الـروائي الـسابـق (بلـزاك والرواية
ـوصـوفة البس ا ـكـانـيـة وا الفـرنـسـيـة) ; إذ طـفـحت اجلـزئيـات ا

بدقة وإسهاب شديدين.
فــضالً عـلى ذلك يــرى (االن) أنّ الـوصف في هـذا الــوقت يـهـدف
في مـعــظم األحـيـان إلى بـنـاء ديـكـور  والى حتـديـد إطـار احلـدث
وتصـوير الشـكل الفـيزيقي لألبـطال والـشخصـيات الرئـيسة( ×)
ا ومن جهة لم تكن هذه الـرؤية عنده مجـرد طرح فني جمالي وإ
ـتــوخـاة وهي احملــفـز لــهـذا الــتــأطـيــر الـواعي لــنـسق الــوظــيـفــة ا
وصوفة بهذه الطريقة الدقيقة الوصف ; ذلك الن ((ثقل األشياء ا
ـكن الرجوع إليه بعد ذلك بسهولة  اً مستقال مؤكالً  يشكل عا

عالم يؤكد بـفضل تشابهـه مع عالم الواقعة)) أضف الى ذلك إنّ 
(اآلن من الـدعـاة إلى روايـة جـديـدة جـاءت أطروحـة مـتـنـاسـقة مع
رؤية هـذا االجتاه   فـهـو يرى إنّ الـديـكور هـو عـبـارة عن صورة
لإلنــسـان   كل حــائط وكل قــطــعــة أثـاث فـي الـدار كــانت بــديالً
لـلـشـخـصـيـة الـتي تـسـكن هـذا الدار   غـنـيـة أو فـقـيـر قـاسـية أو
عظيمة   زد على ذلك دعا (اآلن) إلى مـراجعة سلـطة القار في
النص من خالل إسقاط الـصفات الوصفـية فهو يرى أنّ الوصف
بـالـنـســبـة لـلـمـتـلــقي إطـار عـلى الـرغم مـن إنّ لـهـذا اإلطـار مـعـنى

عنى اللوحة التي يحتويها. مطابق 
أمّـا (جـان ريــكـاردور) فـقـد خـصص مــقـاالً تـنـاول فـيــهـا قـضـايـا
الـوصف سـمـاهـا (قـضـايـا االحـتـراب الـنـصي اعـتـبـاراً من مـدام
قـالة هو تـقنيـة كتابة بوفاري)   لـعل من أهم ما تنـاوله في هذه ا
الرواية إذ عدّه نظـام احلكاية األساس في حتـضير الرواية ; ذلك
الن هـذا الـنـظـام يـقـوم عـلى الـتـعـرض حلـوادث وأحـداث من جـهة
وفق نظام من الوصف ...وهو يرى انه ال توجد حكاية بال وصف
وقـد نـوه (ريكـاردور) إلى فـاعـليـة الـوصف فـهو يـجـد أنّ الوصف
يقتضي انقطاع الصيرورة الزمنية ويعطل حركتها وهذا ما يؤكد
ا إن الوصف يوقف سير األحداث بعد أن يعلق الزمن قوله : ((
ـواً عمودياً)) إالّ أنـنا نلمح في بـعض نصوص (ريكاردو) ويثير 
ــســار الــســردي يــحـــمل بــعــداً داللــيــاً وسط  أنّ الــوصـف في ا
أحـداث الـنص وضـمن إطـار أحلـكي وبـهـذا يـكـون هـذا الـعـنـصـر
عـنـصـراً خالقـاً يـقـول : ((إنّ الـوصف مـدرج دائـمـاً فـي حـكـاية 
ونريد أن نكـتب كل وصف يبعث حكـاية بنفسه   حكاية واضحة

ضمن الوصف على وجه األجّمال)).
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ـــديــــر جـاء فـي كـتـاب " قــلــــم ا
ـؤلـفــــه بـهـــاء زكــــي الـعـــــام " 
مــحـــمـــــــد  أن وزارات الـــدولــة
الــــعـــراقـــيـــة فـي مالكـــهـــا  719
وكــيـــل وزارة وأكــثــر من 4500
مــــــديـــــر عــــــام في مــــــخـــــتــــــلف
االخــتـصـاصـات ومـنـهم طـبـعـاً "
وهــذه مــداخـلــة مـن عـنــدي " من
غــيـــر اخــتـــصـــاصــات شـــاغــلي
عـــــنـــــاويـن ودرجـــــات ألغــــراض
الراتب فقط " فضالً عن اآلف من
ـــــســـــتـــــشـــــارين واخلـــــبـــــراء ا
ـتقدمة في والدرجـات اخلاصة ا
الـســلم الـوظـيـفي بـادارة الـدولـة
لو كانت هـذه األعداد " اخلرافية
" عـــلى اقــــتـــدار حـــقـــاً في ادارة
مـفـاصل الــعـمـــل كل من مـوقـعه

واخـتـصــاصه وعـلى وفق اسس
ـا وصلت اليه مؤسسات علمية 
الــــــدولـــــة وزارات ودوائــــــر الى
ـا الــدرك األســفل في عــطــائــهــا 
يحقق ابسط أهـدافها وبرامجها
وألصبـحت الـدولـة العـراقـية من
أفــــضل دول الـــعــــالم فـي كـــافـــة
اجملـاالت  إال أن الـفــســـاد الـذي
عمّ وطـغى عـلى كل مـواقع األداء
ـســؤولــيــة هـو الــذي تــســيّـد وا
ــــــــــــــوقـف وبــــــــــــــات االصـالح ا
ـصـلـح خـارج خط الـشروع وا
ا حيث ال منـطلق الى األمام وا
" الى الـوراء در" وهـذا ما صـنفه
ــنـــظــمــة الــتـــقــريــر الـــســنـــوي 
الشـفافـيـة الدولـية حـول الفـساد
في الـــعـــالم لـــعــام  2015حـــيث

ـرتــبـة  161من احــتل الـعــراق ا
أصل  167دولـــة وهــــذا يـــعـــني
نحن قـد تخـطيـنا مـرحلة الـتآكل
باجتاه االنـهيار وبخـطى حثيثة
ومــا يـــســاعـــد عــلـى ذلك األزمــة
ـالـيـة اخلـانـقـة والـظـروف غـير ا
ـورد الـدولـة الـرئيس ـسـتقـرة  ا
واألوحــد وهـو الــنـفط كي يــلـبي
ـوازنة الـسنـوية الـعامة حـاجة ا
لـــلــدولــة ولــيـــجــعــلـــهــا تــعــاني
الي سـنة باسـتمـار من الـعجـز ا

بعد أخرى.
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 لقد توقع صندوق النقد الدولي
أن يحـصل في الـعـراق إنـكـماش
ـــئـــة اقـــتــــصـــادي بـــواقع 5 بــــا
وتدهـور الـنمـو في الـقـطاع غـير
النفطي  وانخفاض ثقة مجتمع
األعــمــال  وتــعـــطــيل الــتــجــارة
ـــوازنـــة وزيـــادة الــــعـــجـــز في ا
مــشــيــراً أي الــصــنــدوق الـى مـا
حــصل ويـحـصل في اقــتـصـادنـا
الى اجلهل اقـتصادياً وسـياسياً
والـــذي جــاء نـــتــيـــجــة قـــيــادات
ـتـعـاقـبة احلـكـومـات الـعـراقيـة ا
وان اســتــمـرت عــلى هــذا احلـال
فـانـهـا حـتـمـا سـتـتـجه بـالـعـراق
الى هـاوية الـكـارثـة االقتـصـادية

واالجتـماعيـة وقد تصـل بالعراق
الى اعالن إفالســـه لــســوء إدارة
مـــوارد اخلـــزيـــنــــة والـــتـــبـــذيـــر
والــفــســــاد وســــوء الــتــخــطــيط
واالرجتـالـية في اتـخاذ الـقرارات
وبـعـدم الـتـحــســـب لـلـمـتـغـيـرات
ـية والتي بدأت االقتصـادية العا
تـظـهـر في العـالم  واذا مـا أردنا
ــنّي الـــنــفس بــتــجــاوز ذلك أن 
لنـحو أفضـل فهذا يتـطلب خروج
الـعراق من وصايـة اسعـار النفط
ــيـة وهــذا يــأتي مع مـا إذا الـعــا
ــوارد تــوافــرت إدارة رشــــــيــدة 
الـــبـالد األخـــرى  ولـــكـن نـــعـــود
لــنــقـــول إن اســتــمـــرار الــفــســاد
ــــــالـي يــــــحــــــول دون االداري وا
حتـقــيق ذلك والـصــعـوبــة أيـضـاً
بــــاتت عـــلى خـــطـــ مـــهـــلـــكـــ
واجــــــهـــــهــــــا الــــــعـــــراق وال زال
يـــواجــهــهــا فـي خــوضه احلــرب
ـزدوجــة الــفــســــاد واإلرهـاب  ا
لـقـد تـضـمـن الـكـتـاب الـذي صـدر
عن دار أمــجـد لـلـنـشـر والـتـوزيع
فـي صــــفـــــحــــاته ال   407عـــــلى
مقدمة وأربعة أبواب ذات فصول
متعددة كـان الباب األول قد حمل
ـديـر والـقـائـد وجـهان عـنـوان  ا
لـعمـلـة مخـتلـفـة وباربـعة فـصول

وتـــــنـــــاول الـــــبـــــاب
الـثـانـي مـوضـوعـة 
كـــيف تـــكــون قـــائــداً
ـنظـمتك  وبـخمـسة
فــصـول  أمــا الــبـاب
الثـالث فقـد جاء على
 كـــــيف تــــغّـــــيــــر من
ــارسـات مــنـظــمـتك
لــتــحـقــيق الــنــجـاح 
وبـــخــمـــســـة فـــصــول

أيضاً .
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 وقـــــد خـص الـــــبـــــاب
الـــــــرابـع واألخـــــــيـــــــر
الـــقـــدرات الـــقـــيـــاديـــة
األربـــــع  مــــــن خـــــالل
رجــوعه الى الــتـحــلـيل
ـــــــــــاط احلــــــــــــديـث أل

الـشــخـصـيــة الـتي تــمـثل بـواقع
األمـر العـناصر األربـعة  الـطاقة
الــــهـــوائــــيــــة وتـــرمــــز الى روح
ــبـادرة أي الــقــدرات الـعــقـلــيـة ا
وقـوة اخليـال والرؤية الـباطـنية
ـــاء ويـــرمـــز الى ـــرونـــة  وا وا
االستـمراريـة والـتكـييف وتـعني
ــــشـــاركـــة واالنـــدمـــاج قـــدرات ا
لكات الشـعورية والعاطفية  وا
والـطــاقــة الــنـاريــة  فــتــرمـز الى

ثلـة بقوة اإلرادة الـسيطـرة 
ومــشـاعـر احلـمــاسـة وسـرعـة
اخلــاطـرة والــبـديــهـيــة  كـمـا
تـسـجـد قوة الـتـراب الى روح
الضمير الـفاعلة لدى اإلنسان
أي فـي قـدراتـه الــتـنــظــيــمــيـة
والـتخـطيطـية واألمـانة  هذه
أذا مــا اجــتــمـعت بــالــقــيـادي
فـانـهـا سـتـقـوده الى الـنـجـاح

حتماً.                 
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ذي قار

عن مـنشـورات ضـفاف في بـيـروت صـدر اجمللّـد الـرابع من األعمـال الـشـعريّـة الـكامـلـة لـلشـاعـر أديب كمـال الـدين وهـو يحـتـوي على
ا جاء فيه: مجاميعه الشعريّة الصوفية احلروفية: (مواقف األلف) (احلرف والغراب) (إشارات األلف) و يقع في  360صفحة.و

رّة الوحيدة التي أفقتُ فيها ا
من النومِ سعيداً
كانَ الوقتُ عيداً.

وكانَ حذاءُ الطفولةِ األحمر قربَ مخدّتي
يحرسُ سعادتي!

و سبق لكمال الدين أن أصدر  19مجموعة باللغت العربيّة واإلنكليزيّة منذ مجموعته األولى: تفاصيل  1976وقد تناولها نقدياً  11كتاباً ودرستها
ـاجـستـيـر كمـا تُـرجمت أعـمـاله إلى الـفرنـسـية واإليـطـاليـة واألوردية عشـرة جـامعـات عـراقيـة وتـونسـيـة وإيرانـيـة وجزائـريـة لنـيل شـهادة الـدكـتوراه وا
والفارسية واإلنكليـزية واإلسبانية. وصدر اجمللّـد األول من هذه األعمال عن الدار ذاتها عام  2014فيما صدر الثاني عام   2016والثالث مطلع هذا

العام.

رسالة استراليا
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صـدر عن دار الـشؤون الـثـقـافـية
الـعامة الـعدد االول لـسنة 2018
السنة التاسعة واالربعون من –
مـجـلــة (الـتـراث الــشـعـبي) وهـو
عـدد حافل بـالدراسـات واالبواب
االخرى فقـد استهل بدراسة عن
(ارشــــفـــة الــــتــــراث الــــشـــعــــبي
ومتـحققـها) للدكـتور علي حداد
ودراســـة عن (فـــضــاء الـــرحالت
ــتـحــرك) بـقـلـم الـدكـتــور قـيس ا
كـاظم اجلنـابي ولـلـدكتـور جـليل
ابـراهـيم الـعــطـيـة نـشـر حتـقـيق
لكـتاب (االمثال واالسـتشهادات)
لـلــثــعــالـبي ونــشــرت في الــعـدد
دراسـة عن (اســاطـيـر الـتـوابـيت
ــة في الـثـقـافـة الـشـعـبـيـة الـقـد
صـرية لـلـدكتـورة رضوى زكي ا

ولـلدكـتـور مـحمـود احلـاج قاسم
مــــحــــمــــد نـــــشــــرت دراســــة عن
الروائح وعالقتها باالمراض في
الـطب الـعـربي والـطب احلـديث
كـــمـــا اســــهم الـــبــــاحث مـــزاحم
اجلزائـري بـدراسة عن (عـنـاصر
البنـية السرديـة ب سياق وب
ــوال) وعن (بـــغــداد كـــمــا افـق ا
رآها الرحالة االجانب منذ القرن
الــســادس عــشــر وحــتى مــطــلع
الـقرن الـعـشـرين) نشـر مـوضوع
للبـاحث فخـري حمـيد الـقصاب
كمـا نشـر حتقـيق للـباحث جـبار
عبد الله اجلويبراوي عن رسالة
تــتــنــاول الــتــراث الــشــعــبي في
قـــضــاء عــلـي الــغــربـي ولــكــاظم
راجي ونـاس نــشـرت دراسـة عن
حـــوض نـــهـــر الــــغـــراف وكـــتب

 ≤∞±∏ ÂUF  w³FA « À«d² « s  ‰Ë_« œbF «
الـبـاحث الـدكـتـور شـفـيق مـهدي
عـن الـشــاعــر الـشــعــبي مــرهـون
الــصــفــار اعــقـبـه تــعـقــيب لــزين
احـمد الـبـرزجني عن مـقـال نـشر
في عــدد ســابق من الــتـراث
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بغداد

رويات الـشعـبية الـشعـبي عن (ا
الــطـــريــفــة) وفي بــاب من تــراث
الـشعوب نـشرت امثـال نيجـيرية
ومــقــابــلـهــا الــفـرنــسي تــرجــمـة
جـودت غــالي وفي بــاب مـكــتـبـة
الـتـراث الـشـعـبي قـدم مـصـطـفى
مــحـــمــد عـــلي عـــرضـــا لــكـــتــاب
(الـقـضــاء الـعـرفي عــنـد الـعـرب)
وهـو من تأليف الـباحث والـناقد
باسم عـبد احلميـد حمودي وقد
اخــتــتم الــعــدد بــتــقــد الـقــسم
اخلـــامـس من فـــهـــارس مـــجـــلــة
التراث الشعبي للسنوات 1983
وهو من اعداد الباحث 2013 –
ـعـروف قـاسم خــضـيـر عـبـاس ا
الـذي قـضى عـقـودا عـدة مـحـررا
وسكرتيرا ورئيس حترير جمللة

التراث الشعبي.

الــسـيــادة الــعـراقــيــة الـســيـادة
الـعراقـيـة خصـخـصة الـشـركات
االمـنية الـعسكـرية نشـوء شركة

بالك ووتر.
 الـسـيـادة وحـصـانـة االمـريـكـان
فـي الـعــراق. وانــطالقــا من هـذه
الـعــنــاوين فــان مــؤلف الــكــتـاب
يــتــنـاول اجلــوانب الـســيـاســيـة
والتاريخية والـقانونية للسيادة
في اطار الـعصر الراهن مـتابعا
ومحلال مـجرياتهـا وتأثيرها في
اجلـوانب االخـرى وفـيـمـا تدرس
الـسـيـادة عـلى الـصـعـيـد الـدولي
ؤلف يـحـرص عـلى تـناول فـان ا
الــســيـادة في مــخــتــلف االطـوار
مـتـوقـفــا عـنـد مـفــهـوم الـسـيـادة
وتــعــرضــهــا لـلــعــدوان وتــأثــيـر

ة فيها.  العو
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فـيـمـا تــقـتـصـر الـكـتـابـات عن
ـهــمـة عــلى بـعض االحــداث ا
قاالت واخلـواطر االنية فان ا
الـدكـتـور حـكـمت شـبـر يـتـجه
الى اوسع مـن ذلك بـــكــــثـــيـــر
فـيـخصص كـتابـا او عددا من
الــكــتـب عن احــداث مــعــيــنـة
خـاصـة االحـداث ذات الـصـلـة
بـالعـراق وسـيـادته وحـاضره
ومـستـقـبله ولـلسـيـادة اهمـية
خـــاصــــة لـــلـــعــــراق في هـــذه
ـراحل الـظـروف وقــبل ذلك 
ولـــكـــنـــنـــا ال نـــتـــعـــرف عـــلى
الـــســــيـــادة بــــكل ابــــعـــادهـــا
وخـصائصـها وعنـاصرها في
الـكـتـابـات الـصـحـفـيـة وجند
كـل ذلك في كـــتــاب الـــدكــتــور
حــــكــــمـت شــــبــــر (الــــعــــراق
نتهكة الثروة السيادة ا
ـفـقود) نـهـوبة االمن ا ا
الــصــادر عن دار الــزمـان
لــــلـــطـــبــــاعـــة والــــنـــشـــر
والتوزيع ويتوزع الكتاب
عــــلـى عــــشــــرة فــــصــــول
ومقدمة وخـاتمة ويتناول
الــــفـــــصل االول حتــــويــــر
مـعـنى الـسـيـادة والـفـصل
ة الثـاني الـسـيادة والـعـو
والـفصل الـثـالث الـسـيادة
وحـقـوق االنــسـان وحتـمل
الفصـول االخرى العناوين
الـتـالـيــة: الـسـيـادة ونـظـام
احلـكم الـشمـولي االنتـهاك
الــتــركي لــسـيــادة الــعـراق
شــركـة بالك ووتـر تــخـتـرق

دير العام قلم ا
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بــعــد ابـــحــاز في عــوالم
الطفل والـطفولة جتاوز
الـربع قرن واصـدار عدة
مـجـامـيع شــعـريـة مـنـهـا
مـــجــمــوعــتـه الــشــعــريــة
الـســعي والــنـجــاح الـتي
صـــدرت ســنــة  2013في
ضــمن االحـتـفــال بـبـغـداد
عاصمـة الثـقافـة العـربية
وفي ضـــمن الـــســـلـــســـلــة
ـكـتـبـة الـطـفل الـشـعـريــة 
كــذلك مـجـمــوعـته االخـرى
الـتي حملت عـنوان الـبلبل
الــســاحــر الــصــادرة ســنـة
وكـتب مــقــدمـة لــهـا 2013
اســتــاذي الــدكــتــور احــمـد
مـطلـوب االستـاذ اجلامعي
ورئـــيس اجملـــمع الــعـــلــمي
الـعـراقي فـضال عن مـقـدمة

ثـانـيـة حـبـرها االسـتـاذ الـدكـتور
عــبـد الـرحـمن مـطـلك اجلـبـوري
فـضال عن قـصـائـد اخـرى اخذت
مـكـانهـا االثـيـر في ذاكـرة الـطفل
العراقي والسيما طلبة الدراسة
االبــــتــــدائــــيــــة مـن خالل كــــتب
الــــــقـــــراءة فـي مـــــنــــــاهج وزارة

التربية. 
صــدر فـي بــغــداد ديــوان جــديــد
لـشاعر الـطفــــــــــولة جعـفر علي
جاسم سنة  1439هـ -  2018م
وسـمه بـ (شعر الـطفـولة) قدم له
االسـتاذ الـدكـتور احـمـد مطـلوب
ـقـدمـتـ االولى بـحث عـنوانه
شــــعــــــــــــــر الــــطـــــفل – 1429
والـقـاه الـدكـتـور مـطـلوب 2008
في مـؤتمر مـجمع اللـغة العـربية
الــسـادس الــذي عـقــد في دمـشق
 مــن شــــــــــــــــــــــوال/ 26 - 24
من تــــــــشـــــــرين /7 -5 - 1428

الثاني/  2007 وكان مـوضوعه
ــعــاصـر لــغــة الــطـفل والــواقع ا
ونشـر في مجـلة اجملـمع العـلمي
الـعــراقي اجلـزء الــثـانـي اجملـلـد
اخلـامس واخلــمــسـون الــصـادر
في سـنة  2008 – 1429 فضال
عن مــقــدمـــة ثــانـــيــة لــلـــدكــتــور
مــطـلـوب عــنـوانـهـا جــعـفـر عـلي
جـاسم. شاعر الـطفولـة واحتوى
الـديوان هذا شـعر الطفـولة على
اكــــثـــــر من ســــتـــــ قــــصــــيــــدة
ومــقــطـــوعــة شــعـــريــة خــاصــة

بعوالم الطفل.
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ان اهـتـمـام الـشـاعـر جـعـفـر علي
جـاسم بــعـوالم الــطـفل ال يــعـني
عــدم كـتــابــته في الــوان الـشــعـر
االخـــرى اخلـــاصــــة بـــالــــكـــبـــار
ـــرأة والســـيـــمـــا فـي الـــغـــزل وا
واحلب والـــرثــاء. وقـــد احــتــوى

ديـــوان شــعـــر الـــطــفـــولـــة عــلى
ـا كـتب عن فن جـعـفـر شـذرات 
عـلـي جـاسم الــشــعــري واهم مـا
قــيل في شــعـره كــتـبــهــا الـنــقـاد
والــبــاحــثــون الـــدكــتــور احــمــد
مــطـــلــوب واالســتـــاذ اجلــامــعي
الــراحل الــدكــتــور عــبــد االمــيــر
مــحـــمـــد امــ الـــورد والــنـــاقــد
شكـيب كـاظم واالسـتاذ الـدكـتور
عـبــد الـرحــمن مـطــلك اجلـبـوري
واستـاذنا الـراحل الـدكتـور علي
جــواد الـطــاهـر  –رحــمه الــله –
واالسـتـاذ الـدكــتـور مـحـمـد عـبـد
الـــله اجلــــادر  - رحـــمـه الـــله –
والراحل الكبير االستاذ الدكتور
نــعـــمـــة رحـــيم كـــر الـــعــزاوي
ـرحوم االسـتاذ الـدكتور داود وا
سـلوم واالستـاذ الدكـتور هاشم
– طـه شالش  –رحـــــــمـه الــــــــله 
واالستـاذة الـدكتـورة عـهود عـبد

الـواحــد الــعــكــيــلي واالســتـاذ
الـدكـتـور فـلـيح كـر الـركـابي.
مـشـيـرا الى ان الشـاعـر جـعـفر
عــلي جـاسم الــذي كــان يـنــثـر
فــيـضه الــشـعــري الـطــفـلي في
مـجـالت الـطـفل الـعـراقـيـة مـثل
ـــزمــار فــضال عن مـــجــلــتي وا
الـصـفـحـات اخلــاصـة بـالـطـفل
فـي الــصـــحـــافـــة الـــعـــراقـــيــة
والسـيــمـا جــريـدة الـتــآخي قـد
اصــــدر قــــبل هــــذه اجملـــامــــيع
الشـعـريـة الـثالث ديوانه االول
الذي حـمل عـنـوان صـور صدر
عن دار ثقـافة االطـفال الـتابـعة
لــوزارة الــثــقــافــة ســنـة 2009
كــذلك مــجــمــوعــتـه الــشــعــريـة
سـماة سلـمت يا امي صدرت ا
عن مـــؤســــســـة الـــشــــهـــيـــدين
الصـدرين الـعامـة دار صـديقي

لالطفال سنة 2012.    

تواصل السنة الثامنة واألربع من الصدور ا
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قاربـات التطـبيقيـة لتكـون معاجلـاته مساهـمة علـمية جادة في اإلسالمي وا
حل مـعـضالت أسـاسـيـة ظـلت عـقـودا طـويـلـة مـدار بـحث عـمـيق ومـطـول بـ
فقهاء الـشريعة وفـقهاء القـانون الدستـوري وعلماء الـنظم السيـاسية. وتوقف
ـؤمن عـنـد ( الـتـقـنـ الـدسـتـوري الــوضـعي لـلـفـقه الـسـيـاسي اإلسالمي) ا
ومايـتخلل هـذه العـملـية من تـعارضات عـقديـة وفقـهيـة وفكريـة عمـيقـة ترتبط
لـزم واإللهي والوضعي ومـاينتج عنها لزِم وغير ا قدس والالمقـدس وا با
من فصام. وتـتجـاوز االشكالـيات الـتي طرحهـا الكـتاب موضـوع الصـياغات
ادي لـلـدستـور ومـجمل القـانـونيـة لـلمـواد الـدستـوريـة واجلانـب الشـكـلي وا
مـشــكالت الــتـقــنـ لــتـصل الى مــقــوالت تـأســيـســيـة كــالـفــقه الـدســتـوري
اإلسالمي والقـانـون الدسـتوري اإلسـالمي وتقـعيـد أحـكام الـفـقه السـياسي
اإلسالمي من جـهــة وأســــــلـمـة الــقـواعـد الـدسـتــوريـة الـوضـعــيـة من جـهـة

أخرى.
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ـشـرق الـعـربي ودار روافـد في بـيـروت لـلـبـاحث صـدر عن مـركـز دراسـات ا
ؤمن كـتاب (الـفـقه والدسـتور العـراقي علـي ا
التقن الدستوري الوضعي للفقه –
السـيـاسي االسالمي) ويـقع الـكـتاب في 416
صـــفــــحــــة. وهـــو بــــاألســــاس أطـــروحــــته في
الدكتوراه في القانـون الدستوري وقد عرض
فـيـه رؤى تـأصــيــلــيـة مــهــمـة اســتــحــضـر من
ــوروث اإلسـالمي كــمـــا اســتـــعــار خاللــهـــا ا
مـعـايــيـر الــتـقـنــيـ احلـديـث وقـواعـد الــقـانـون
الدسـتوري الـوضـعي وتقـنـياته. وجـمع فـيه ب
وضـوع القانـون الدستوري قاربـات النظـرية  ا


