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تتـداول الدراسـات النـقـدية احلـديثـة مـصطـلح " األدب النـسوي "
ـرأة األديبـة  وقـد بدا لـلعـيان أن هـناك ا تـكـتبه ا بوصـفه غطـاء 
ـصطـلح  إذ وجدن فـيه منـفذا إلضـفاء كاتـبات يـتحـمسن لـهذا ا
اخلصوصية على ما يـكت  كما وجدن فيه ظهـيرا لتعزيز مكانة
ـا يـفــيـد أنـهــا ال تـقل شــأنـا عن الـرجل  ـرأة االجـتــمـاعـيــة   ا
والسيمـا في مضمار الـكتابة االإبـداعية  وقد بـالغ بعضهنّ ( أو
بـعـضـهم ) في خـلـق حـدود وفـواصل  بـ أدب الـنـسـاء وبـ مـا
يـكتبه األدبـاء الرجـال  من أدب على مـختـلف أشكـاله وأجناسه .
إن مـصــطـلح " األدب الــنــسـوي " يــفـتــرض نـقــيـضه الــذكـوري 
ـوضوعـات االثـيرة في ـرأة كـانت من ا واحلقـيـقة أن مـوضـوعة ا
ـرأة أدب الــرجــال شــعــرا وســردا  وغـالــبــا مــا كــانت تــظــهــر ا
بـوصفـها حـبيـبة أو زوجـة أو غيـر ذلك من االدوار النـسائـية  إال
أنهـا  وبصريح الـعبارة  كـانت من الشخـصيات الـثانوية  وفي
قهور ثّل الوطن ا أحسن صورها كانت توضع في إطار رمزي 
ـغـتـصـبـة  كـمـا كتـب الروائي ـسـتلـب  أو الثـورة ا أو الـشـعب ا
فـؤاد الـتــكـرلي في روايـته الـرائـعـة ( الــرجع الـبـعـيـد) حـبث بـدت
"مـنـيـرة " فـيـهـا رمـز الـثـورة الـتي اغـتـصـبـهـا احلـرس القـومي أو
البـعثـيون في  . 1963وكـرّس القـاص محـمد سعـدون السـباهي
أيديولوجية السـلطة الذكورية في مجموعـته (طيور القيامة)  فقد
اسـتحضـر الرجل بوصـفه قامعـا ومتسـلطا ولـكن بثيـاب العاشق
ـعشـوق الـغارق فـعم بـأسـرار احلنـ واحلـرمان مـرة وبـثيـاب ا ا
ــرأة في كـتــابـات الـراحـل عـبـد بـالــلـيـمــون مـرة أخــرى . وبـدت ا
السـتار ناصر ذات قـيمة استـعمالـية  ولم تُفلح مـحاوالت الدفاع
عن وضعـهـا االجتـمـاعي في إخـفاء تـلك الـقيـمـة أو التـخـفيف من
ــرأة  –في األعم االغـــلب  –في االدب وقـــعـــهـــا  هــكـــذا بـــدت ا
(الــذكــوري)  ولم تــبــدُ عــلـى صــورتــهـا احلــيــة الــفــاعــلــة إال في
الــكـتــابــات الـتي انــســابت من أنــامل األديـبــات أنــفـســهنّ  فــقـد
دوح مساحة واسـعة للمرأة خصّصت الـروائية العراقـية عاليـة 
في روايـتـيـهـا ( الــولع ) و ( احملـبـوبـات )  وحـاولت جتـسـيـد مـا
حلقـهن من مظالم مـتواليـة طويلـة األمد  إذ امتـازت شخصـياتها
الـنـسـائـيـة بـالـقـوة والـكـبـريـاء والــتـعـالي عـلى األلم  ونـهـجت في
إظـهـار ألـفـتـهنّ فـيــمـا بـيـنـهنّ من جـانـب  وهـزئـهنّ بـالـرجـال من
جانب آخر وهو ردّ فعل طبيعي على غلبة العالم الذكوري وقيمه
تـسلّطة . في حـ أن الساردات لطـفية الدلـيمي في مجمـوعتها ا
رآة) وإرادة " سيـدات زحل " وابتسـام عبد الـله في (اآلخر في ا
ــرأة وهي تــواجه اجلــبــوري  في (أســرى) عــاجلن مـــوضــوعــة ا
رأة شراسة احلروب ووحشيتها  فـقد عكس نتاجهن مكابدات ا
إزاء الـفقـد  بـوصفـهـا أمّا وزوجـة وأخـتا وحـبـيبـة  فـهي حيـنـما
وجـدت نفسـها  تواجه تـلك الظـروف القاسـية كانت  شـاهدة على
فـقدان االبن والـزوج واألخ واحلـبيب  وكـما تـقول الـباحـثة أنـعام
عــبــد الـرزاق فـي أطــروحــتـهــا ( أدب احلــرب الــروائي الــعــراقي
ـرأة شـاهدة ـعـاصر ) عـن األديبـة الـعـراقيـة : كـانت ا الـنسـوي ا
عـلى محـاوالت مـحو الـذاكرة ومـحو الـتاريخ  وقـد أسهـمت بحق
في تدوين شـهاداتـها لألجيـال القادمـة . وأعود فأقـول :هل يكفي
ــرأة في اجملـتــمع جـاعــلـة مــنـهـا أن تـكــتب االديـبــة عن مـعــانـاة ا
الشـخصية الـرئيسة في أعـمالهـا  لكي نصف أدبهـا بانه نسوي
? ولو افـترضـنـا أن أديبـا جـعل شخـصـيات قـصصـه من النـساء
حتديـدا هل يصـنّف أدبه نسويـا ? وهل األدب النـسوي ما تـكتبه
رأة حتـديدا ? في احلقيـقة أن ما تخـبرنا به الـكتابة الـنقدية في ا
ـرأة. حسـنا يـبدو هذا الـصدد هـو أن االدب النـسـوي ما تـكتـبه ا
هــذا اجلـواب غــيـر كــاف  فـهـنــاك سـؤال يــضـغط عــلى الـذهن 
ـيـزات أسلـوبـيـة تتـمـيّز بـهـا الـكتـابـات الـتي تقع ومـفـاده أهنـاك 
ـكـنـنـا أن نـعـيد صـيـاغـة الـسـؤال على حتت االدب الـنـسوي ? و
الـنـحو اآلتي :  أيُـفـصِح مصـطـلح ( األدب النـسـوي) عن اإلجناز
النسوي من الناحـية الفنية واالسلوبـية ? هذا السؤال يضعنا في
عنى صطلح  ويرتّب على النـاقد مسؤوليات علمية   مواجهة ا
آخر أن الـتوصـيـفات الـنقـديـة يجب أن ال تُـلقى عـلى عـواهنـها أو
ـا أخالقية كـيفـما اتـفق فهي لـيست مـسؤولـية  نـقديـة حسب وإ
أيضـا  فالنـاقد ينـبغي علـيه أن يبرهـن على ما يـقول  وأن يُثري
ـا ال يدع مجاال لـلشك . إن مصطـلح " االدب النسوي" إجاباته 
يثيـر العديد من اإلشـكاالت كما أثـار التساؤالت الـتي ذكرت آنفا
صطلح دراسة وحتليال   وقد حاول بعض النقاد مقـاربة هذا ا
ا طـائل  ذلك أن التـأصيل كـما أن هـناك من حـاول تـأصيـله دو
يتـطلب محاضن نـوعية تخـتلف كمـا ونوعا عن تلك الـتي ينمو من
ــا يـشـيـر الى اسـتـنـبـاط خاللــهـا األدب الـذي يـكـتـبه الـرجـال  
خصـائص أسلـوبية وفنـية يتـسم بهـا االدب النسـوي .  وقد جهد
الناقـد سعـيد يـقطـ في دراسة له عن الـرواية الـنسـائيـة العـربية
نشـورة في مجلـة األقالم سنة  ? 1998أقول جهد في رصد وا
الـسمـات الـشكـلـيـة التي يـخـتص بـها االدب الـنـسـوي  وشخّص
تصل برواية األطروحة النسائية بعضها في قوله " يلحّ التنظير ا
على أن خـصائصـها الكبـرى حضور الـكتابة الـعفويـة واحلدسية
واالســتــعــمــال الــعــادي لـلــكــلــمــة "  إال أن هــذا احلــضــور الـذي
اسـتنبـطه من دراسته لروايـة الكـاتبة الـعربيـة رجاء عالم  –طريق
احلـرير  –يـتـراجع ويـكـاد يـنـعـدم لـيـتـحـول الى غـيـاب مـطـلق في
ا ي مثال  – روايـات نسـائـية أكـثـر نضـجا   –احالم مسـتغـا
ؤشـر الفني واألسلـوبي غير صـالح للتـطبيق على يعـني أن هذا ا
ــا يـكـتــبه الـرجــال يـتـسم جـمــيع الـنــتـاج الــنـسـوي  بل هــنـاك 
بـالـعــفـويـة واالسـتــعـمـال االعـتـيــادي لـلـكـلـمــة . مـجـمل الـقـول أن
مــصــطــلح " االدب الــنــســوي" في كــتــابــات الــنــقــاد يــشــيــر الى
ـيّــز أدبـا عن آخـر  فـمـا خــصـائص مـضـمـونــيـة فـقط وهـذا ال 
اصـطـلح عــلـيه بـاالدب الــنـسـوي ال يـخــلـو من سـيــولـة تـصب في
األدب اآلخــر فـهـو إذن  فـيـه حـاجـة الى دراسـة
علـميـة متـأنيـة جامـعة لـكي تُسـتنـبط  خصـائصه
ميـزة والتي يـنفـرد بها عن األسـلوبـية والفـنيـة ا
ــكن أن يــكـون األدب الــذكـوري  وعــنــد ذاك 
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ــهــمــة من االصــدارات اجلـــديــدة ا
لــســنـة  2018صــدر عن دار اشـور
بانيبال للكـتاب للنشر والتوزيع –
بـغداد كتـاب بعـنوان عمـليـة أحفاد
بــــابل- قــــصـــة ســــرقــــة اإلرشـــيف
الـيـهـودي الـعـراقي والـذي يـقع في
 107 صـــــــفــــــحــــــات مـن احلــــــجم
ويـضم تـرجـمـة لـلـكـتاب ـتـوسط  ا
ؤلف بـاللـغة االنـكـليـزية. يـوضح ا
ــقـدمــة بــإنه "حـاول تــســلـيط في ا
األضـــواء عــلـى عــمـــلـــيــة واســـعــة
مــــتــــعــــددة األطـــــراف هي كــــشف
األرشــــيف الــــيــــهــــودي الـــعــــراقي
واالســــتـــيـالء عـــلــــيه ونــــقــــله إلى
تحـدة تمهـيدا لتـرحيله الواليـات ا
إلى إســـرائـــيل فـــضال عن ســـرقــة
أجــزاء مـــنه في بـــغــداد مـــبــاشــرة
ونـقلـها إلى إسـرائـيل عبـر عواصم
ومـدن إقلـيمـيـة من خالل عصـابات
تـتـاجـر باآلثـار لم يـقـتـصـر عـمـلـها
عــلى األرشـيف الـيــهـودي بل شـمل
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ــؤلف في حــصــر بــحــثه ال يــبــدأ ا
بـــاالرشـــيـف فـــحـــسـب فـــفي هـــذا
ـؤامرة الـكـتاب يـكـشف لـنا حـجم ا
ـوساد اخلبـيـثـة الـتي خـطط لـهـا ا
االسرائيلي لتنظميم هجرة اليهود
الـعـراقـيـ الى اسـرائـيل من خالل
سلـوكيات مـشبـوهة ألنظـمة احلكم
في العراق التي كان والؤها للقوى
االســتـــعـــمــاريـــة في بـــريـــطــانـــيــا
وامريـكا!وهو كـتاب فيه الـكثير من
ــوضــوعـيــة عـنــدمـا يــسـتــعـرض ا
الــظـــروف الــتي عـــاش في ظـــلــهــا
الــيـــهـــود في الــعـــراق ابـــتــداء من
الفصل االول يهـود العراق- عرض
تــاريـــخي مــوجـــز مــنـــذ  مــوجــات
السبي الـذي تعرض له الـيهود من
اآلشوري والـبابليـ الكلدان الى
احلـكم الــسـاســاني واثـنــاء احلـكم
االسالمـي ثم في الـعـهـد الـعـبـاسي
والعهد العثماني  وفي عنوان مهم
لكي يتكلم عن اليـهود في  العهد ا
ــؤلف  1921- 1958 حـــيث اكــد ا
بإن عـدد اليـهود في الـعراق حسب
إحـصـاء سـنة  1947هو  118ألف
نسـمـة من مـجـمـوع سـكـان الـعراق
كمـا تكلم البالغ  4500000نسـمة
عن عـمـلـيــات الـفـرهـود عـام 1941
والــتي حــدثت بــعــد حـركــة رشــيـد
امــا الـــهــجـــرة الــيـــهــوديــة عـــالي 
فكانت ب عامي 1950- 1952اي
بـــــعــــــد عــــــامــــــ من تــــــأســــــيس
إســـــرائـــــيل!!وكـــــانـت بـــــجـــــهــــود
وساد االسرائيلي مخابراتية من ا

ــنـاطق الـتي الـتي قــام بـتـفــجـيـر ا
يـقـيم فـيـهـا يـهـود الـعـراق لدفـعـهم
الى مـغـادرة الـعـراق  ولـعب هـليل
الذي تولى في حقبة الحقة منصب
وزيــــر الــــشـــــرطــــة في إســــرائــــيل
ومــــنـــصـب رئــــيس الــــكــــنـــيــــست
االسـرائــيـلي وقــد اسـنــدت له هـذه
ـــهـــمــة ألنـه من مـــوالـــيـــد شــارع ا
الـرشيـد ويجـيد الـتحـدث بالـلهـجة
ــوســاد الــعـــراقــيــة كـــمــا نـــسق ا
االســـــرائـــــيـــــلـي مع احلـــــكـــــومـــــة
الـبــريـطـانــيـة بـحـكم عـالقـاتـهـا من
بــعض الــســيــاســيــ الــعــراقــيـ
ألصـــدار قـــرارات تـــشـــجع هـــجــرة
مـــثل نـــزع اجلـــنــســـيــة الـــيـــهــود 
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ــؤلـف الى إعــادة احلــقـوق يــؤشـر ا
ـدنيـة للـيهـود في عهـد عبـد الكر ا
كـــمـــا  اطالق الـــســجـــنــاء قـــاسم 
اليهود وابعادهم إلى اسرائيل برغم
اعــــتـــــراض بـــــعض الـــــســــجـــــنــــاء
الـشـيـوعـيـ الـذين اكـدوا ان الـعرق
هــو وطـنـهم ! في عــهـد عـبـد الـسالم
عـــارف  إعــــادة إحـــيــــاء اســـقـــاط
اجلــنـســيـة وتــقــيـد حــريـة احلــقـوق
ــدنـيــة إلــغــاء اجلـوازات الــعــائـدة ا
لـــلـــيـــهـــود وعـــدم إصـــدار جــوازات
جــديـــدة لــهم بــعــد اســـتالم الــبــعث
الـسلـطـة عام  1968عاد االضـطـهاد
وعـادت الــقـيــود عـلى الــيـهــود وقـد
شنق  11يهـوديا عام  1969بتـهمة
ولم يبق التجسس لصالح إسرائيل 
في بــــغــــداد ســــوى  80شــــخــــصـــا
مــــــعــــــظــــــمـــــــهم مـن الــــــشــــــيــــــوخ
وبعد اندالع حرب اخلليج والعجائز
عام  1991رحل قسم من هذا  العدد
بينـما هرب آخـرون في األشهر التي
تــلت ســقـوط الــنــظـام الــعــراقي اثـر
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تابع والبـاحث في اجملتمع الذي ا
يــــعــــيش في إســــرائــــيـل ال بـــد إن
يالحـظ حـالة عـدم الـتـجـانـس الذي
ــشــهــد الــثـقــافي يــســيـطــر عــلى ا
واالجـــتـــمـــاعي بـــســـبب اخلـــلـــيط
ـتـعـدد لالجـنـاس والـذين هـجروا ا
او هــاجـــروا من كل بــقـــاع الــعــالم
لـــــــتــــــكـــــــوين كـــــــيـــــــان يــــــطـــــــلق
فــتــجــد في هــذا عــلــيــهــإســـرائــيل
اجملـتـمع الـذي تـغـيب عـنه الـوحدة
والنـسيج االجـتماعي الـواحد جتد
انـــاس من مـــخـــتـــلف الـــثـــقـــافــات
وتــرصــد والــعــادات والــتــقــالــيــد 
الـــــدراســــات ان في إســــرائــــيل إن
نـصف الـسكـان يـتكـلـمون  21لـغة!

وحـاول الـنـظـام في إسـرائـيل الذي
ــيـزات الــقـومــيـات يــقـلــد بـعض 
الــتـي انـحــدرت مــنــهــا اجلــالــيـات
فــأخـــذمن الـــيــهـــوديـــة في اوربـــا 
القوميـة الفرنسية أيـجابيتها ومن
ـانـيـة مـثـالـيـيتـهـا ومن الـقـومـيـة ا
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فـي الــفـــصل الـــثـــاني  يـــخــصص
لـــلــحـــديث عن حملــات مـن احلــيــاة
السياسـية واالقتصاديـة والثقافية
واالجـتـمــاعـيـة لـيــهـود الـعـراق في
كـان يـهود الـعراق الـقرن الـعـشرين
ـدن الـرئـيـسـيـة بـغداد يـسـكنـون ا
ــوصل ولـهم وجـود في ا الــبـصـرة
وحـــتى في مــدن عـــراقـــيـــة اخـــرى
الـنجف كـان هنـاك حي سمي  عـكد
الـــيـــهــود!فـي اجملـــال الــســـيـــاسي
برز"مـناحيـم صالح دانيـال" عضوا
في مــجــلـس األعــيــان وكــذلك ابــنه
عـــزرا ســــنـــة 1932وفـي مـــجــــلس
النواب خصص لـلطائفـة اليهودية
 4مــقـــاعــد وفـي ســنــة  1946زيــد
الــعـدد الى  6مـقــاعــد لـكن تــمــثـيل
الـيــهـود ألـغي بــعـد الـهــجـرة سـنـة
1950- 1951ومـــــثـل ســــــاســـــون
حـسقيل  الـطائـفة الـيهـودية وزيرا
لـلــمــالــيـة  1925 – 1920وتـرأس
ـالــيـة واالقـتـصـاديـة في جلـانـهـا ا
مجلس النواب   1925حتى وفاته
? 1932ويــرى الــبــاحث إن يــهــود
الـــــعــــراق مـــــارســـــوا الــــتـــــجــــارة
ــهن احلـرة كـالـطب وا والـصـيـرفـة
والــــــــصـــــــيـــــــدلـــــــة واحملـــــــامـــــــاة
وعــنـد تـأسـيس غـرفـة والـصـحـافـة
جتـــارة بـــغـــداد ســـنـــة  1926ألف
الــيـهــود أكـثــريـة أعــضـائــهـا وفي
مجال الصناعة كـان لليهود بصمة
ــــعــــامل واضــــحــــة في تــــمــــويل ا
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يتـحدث الكـاتب عن مساهـمة يهود
الـعراق في حـقول الـثقـافة واالداب
ويـذكر  أنور والفـنون والـصحـافة 
ومن شـــــاؤل من رواد الـــــقـــــصـــــة 
الشعراء مراد ميخائيل إضافة الى
أســمــاء مــهـــمــة اخــرى :"مــلــيــحــة
اسـحاق صـاحـبة الـصـالون االدبي
تـرجم نـسـيم يوسف وا في بـغـداد
داود الــذي تــرجـم الــقــرآن الــكــر
وألـف لـــيــلـــة ولـــيـــلـــة إلى الـــلـــغــة
ولـهم دور في تـأسيس االنـكـلـيـزيـة
ومن ـــطــابع وأصـــدار الــصـــحف ا
الـعراقـي الـيهـود الذين اشـتهروا
ــوســـيــقي الـــفــنـــانــة في اجملـــال ا
ســـلــيـــمــة مــراد واالخـــوان صــالح
ــشــهـورين وداود يــعـقــوب عــزرا ا
بــــأسم صــــالح الــــكــــويــــتي وداود
كــــمـــا قـــام الــــيـــهـــود الـــكــــويـــتي 
بـــتــــأســـيس اســــتـــوديــــو بـــغـــداد
الــســـيــنــمــائي ســنــة  1948وكـان
مـلــحق به اسـتــوديـو هــامـاز وهـو
مــخــتـــبــر لــتــظــهـــيــر األفالم الــتي
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يـتطـرق الـباحث الى تـأسـيس نواد
أجـــتـــمــاعـــيـــة من قـــبـل الــعـــائالت
مثل نادي خـضوري سنة اليهـودية
 1925ونـــــــادي الـــــــزوراءونـــــــادي
الــرافــديـنــونــادي الــرشــيـد واسس
عـــزرا مــنـــاحـــيم دانــيـــال مـــلــعـــبــا
لــلــمــدارس في مــحــلــة الــســعـدون
وكــانـت ديــنــيه دنــكــور أول مــلــكــة
جمال لبغداد عام  1947وأول بيت
طــابــوق بــني في بــغــداد هــو بــيت
شماس الذي هدم لبناء فندق بابل!
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ــزارات وهي ـــؤلف اهـم ا يـــذكــر ا
قـبــر عــزرا الــعـزيــر ويــقع نــاحــيـة
ويطـلق عـليـهـا ناحـيـة الغـديـر ب
وهـو يـعود الـقـرنـة وقـلـعة صـالـح 
إلـى الــــكــــاهـن الــــيــــهــــودي عــــزرا
كـــــذلك مـــــدفن الـــــنـــــبي الـــــكـــــاتب
حـزقـيااللـكـفل ويـقع جنـوبي احلـلة
وسـمـي بـالــكـفل ألنه كــفل الــيـهـود
ثم بــالــنـجــاة من أســر الــبـابــلــيـ
مـــدفن يـــوشع كـــوهـــ -الـــكـــاهن
االعـــظـم -يـــقع في جـــانـب الـــكــرخ
بـالـقـرب من مـدفـن الشـيـخ مـعروف
ومـدفن أسـحق الـغاووني الـكـرخي
هــــو اقــــدم كـــــنــــيس يــــهــــودي في
الــرصــافــة يـــقع في مــحـــلــة شــيخ
واخـــيـــرا مــــزار "نـــاحـــوم اســـحـق
األلـــقــوشي" ويــوجــد في مــنــطــقــة
ــوصل. ثم تــطــرق الــقــوش قــرب ا
قبـرة اليهودية  التي الكاتب الى ا

تقع في أطراف بغداد الشرقية.
كـان يـهـدف الـبـاحث من الـفـصـلـ
االول والـــثــانـي هــو ان الــطـــائــفــة
الـيـهـوديـة  في الـعـراق قـد مارست
ـؤامـرات ـدنـيـة لـو ال ا حـقـوقـهــا ا
الــتـي اســتــهــدفـت تــلك الـــطــائــفــة
واجـــبـــرتـــهـــا عــلـى الـــهــجـــرة الى

إسرائيل.
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حـيـنـمـا دخـلت الـقـوات االمـريـكـيـة
ســــارعت حلــــمــــايــــة الـى بــــغــــداد
ـؤسسـات التي تـمثل مـصلـحتـها ا
فــركــزت جـــنــودهــا االقــتـــصــاديـــة
حلـمـايـة وزارة النـفط وهـكـذا باقي
ـنشـآت التـابعـة لهـذه الوزارة في ا
واذا هـي ســـــمـــــحت كل الـــــعـــــراق
ــكن بــتـــخــريب بــاقي الــبــلــد فال 
اغـفـال مــشـاركـتـهــا في اسـتـهـداف
ـتـحف الـوطـنـي وتـخـريـبه! لـذلك ا
يرى الـباحث فـوزي في كتـابه "بإن
أحــد أهـــداف االحــتالل األمـــريــكي
لــلــعــراق عــام  2003هــو تــدمــيــر
رورث احلضاري والثـقافي للبلد ا
وتـــــشــــويه هـــــويــــة أبــــنــــاء وادي
الــرافــدين" ويــرى الــكـاتـب ان هـذه
ـــهــمـــة ال تــنـــجح  اال إذا "ضــمت ا
الـقـوات االمـريــكـيـة والـبـريـطـانـيـة
احملـتلة لـلعـراق الكثـير من الـيهود
األمـريـكـيـ والـبـريـطـانـيـ الـذين
لــهم اهــتــمــام بــالـبــحث عـن اآلثـار
والـتـراث الـيـهـودي في الـعـراق من
أجل نـــقــله إلى إســـرائــيل" وتــبــرز

اهـــمـــيــة اإلرشـــيف
الــيـهــودي الـعـراقي
ألثـــــــــــــــبـــــــــــــــات ان
االســـرائــــيـــلـــ هم
صـــــنــــاع حــــضــــارة

العراق !
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يـســتـشــهـد الــبـاحث
ـقـولـة اخملـتـصـيـ
االمريـكان في حتـديد
مـحــتـويـات االرشـيف
الــيـــهــودي الـــعــراقي
وبـالذات تـصريـحات
الـــيـــهـــودي الــعـــراقي
أدون شكـر الـذي غادر
الــــعــــراق عــــام 1971
وعــثــر عـــلى شــهــادته
ــــــدرســـــيـــــة ضــــــمن ا
ــــــــعـــــــروضــــــــات في ا

واشنـطن :" يحتـوي األرشيف على
عـشــرات اآلالف من الــوثــائق ومـا
يـقـرب من  2700كــتـاب  عـرض
ـعرض"  24قـطـعـة منـهـا فـقط في ا
عـلـومـات الـتي كشف كمـا تـشـيـر ا
ـعـرض الـذي حـمـل عـنوان عـنـها ا
االكــتــشـاف واالســتــرداد: احلــفـاظ
عــلى الــتــراث الــيــهــودي الـعــراقي
والــذي اقــيم عـام  2013في مــركـز
األرشـــــيف الــــوطـــــني االمـــــريــــكي
ـــقــدس مع تــضـــمــنـت "الــكـــتــاب ا
تـفاسـيـر إلى عام  1568بـاإلضـافة
إلـى الـــتــــلــــمـــود الــــبــــابـــلي1793
الـتـوارة من سـفـر الـتـكـوين كـتـاب

التصوف  1815ووثائق اخرى.
WOLÝd « W¹«Ëd «

يـسـرد مـديـر دار الـكـتب والـوثـائق
الـعـراقـيـة سـعـد اسـكـنـدر لـلـمـؤلف
روايــــــة الـــــســــــرقـــــة بــــــقـــــوله: إن
األمــــريـــكـــيـــ لم يــــعـــثـــروا عـــلى
األرشيف اليـهودي كمـا يدعون بل
أن أحــــد كــــبــــار ضــــبــــاط جــــهـــاز
تـقرب اخملـابرات الـعـراقي السـابق
ــعـــارضـــة بـــعــد من أحـــد رجـــال ا
عـودتـهـم إلى الـعــراق وأخـبـره أنه
كان مـسـؤوال عن أرشيف مـهم جدا
ويــريـد يــعــود الى الــنــبي مــوسـى
كــشــفه لــلــقــــــــــــوات االمــريــكــيــة
بــشـرط احلــصــول عـلـى ضـمــانـات
أمـنـية...ويـتـابع الكالم بـالـقول: أن
ضــابــطــا يــهــوديــا كـان يــعــمل في
مــكــتب دونــالـد رامــســفـيــلــد وزيـر
طــــلـب نــــقل الــــدفــــاع االمــــريـــــكي
األرشـــيف إلى أمـــريـــكـــا وكــان في
حـالـة يـرثى لـها وكـثـيـر من مواده
ياه اآلسـنة"اما الرواية مغمـورة با
الـثانـية بـقلم الـكاتب لـورين ماركو
ي نــشــرت  صـــيــحــفـــة الــواشــطن
بــوسـت فــتـــذكـــر انه " بـــنـــاء عــلى
مــعـلـومـات سـريـة قـام  16جـنـديـا
أمـريكـيا بـإقتـحام الـطابق الـسفلي
من مـقـر مـخـابـرات نـظـام الـرئـيس
الـسـابـق صـدام حـســ في بـغـداد
في  6آيـــار   2003الـــذي غـــمـــرته
حـيث  الـعثـور عـلى كـمـية ـيـاه ا

مـــــن
وكــتب الـصالة لـفــائف الـتــوارة

ات العبرية" والتقو
ـؤلف ومـنـذ ذلـك احلـ يـقــول ا
"جـرى تـســمـيـة هــذه اجملـمـوعـة
الـكبـيرة من الـوثائق بـاألرشيف
الـيـهـودي الـعـراقي الـذي خـضع
لـــعـــمـــلـــيـــات مـــعـــقـــدة من أجل
احلــــفـــاظ عـــلــــيه حتت إشـــراف
مـــركـــز األرشـــيـف الـــوطـــني في
واشــنــطن وهــو مــركــز أبــحــاث

ومتحف في واشنطن"
وفي عناوين مثيرة يتطرق فيها
ـــــــــــــؤلـف عـن الـــــــــــــتــــــــــــوارة ا
الــعــراقــيــة..رحــلــة الــعــودة إلى
إســـرائـــيـل ومـــواقف األطـــراف
ــعــنـيــة بــاالرشـيف الــيــهـودي ا
وحــــاضـــر األرشـــيف الــــعـــراقي
الــــــــيـــــــــهــــــــودي الـــــــــعـــــــــراقي
اجلـالـيـة الـيـهـودية ومـسـتـقـبـله
تـــــمــــنـع اعـــــادة االرشـــــيف الى
العراق ليصل الى االستنتاجات

والتوصيات نذكر اهمها:-
×إن نــــقل مـــــحــــتـــــويــــات هــــذا
ـتـحدة االرشـيف إلى الـواليات ا
األمــريـكــيــة بــحــجـة الــصــيــانـة
والــتـرمــيم عــمــلــيـة تــســتــهـدف
تــهـريــبه الـى اسـرائــيل أو مــنع

عودته الى العراق.
اما اهم الـتوصيـات فهي تـفعيل
االتـفـاقيـات الـدولـيـة والـثـنـائـية
ـتـحدة بـ الـعـراق والواليـات ا
لــــلــــحـــفــــاظ عــــلى مــــوجـــودات
األرشـــــيف وإعـــــــــادتـــــهـــــا الى

العراق.
ــيـة ــتــاحـف الــعــا و مــراقــبـة ا
نع ومزادات بيع اآلثار الدولية 
تسـرب محـتويـات هذا االرشيف
ــتــاجــرة فـــيــهــا.يــعــد هــذا أو ا
هـمـة لكل ـصـادر ا الـكـتاب من ا
ــهـــتــمــ بــاالثـــار الــعــراقــيــة ا
واحملــــــــافــــــــظــــــــة عــــــــلى االرث
احلــضـــاري كـــمــا هـــو يـــعــطي
ـعنيـة في عدم حـافزا لـلجـهات ا
نـسـيــان هـذا االرشـيـف والـعـمل

اجلاد ألعادته الى العراق.

⁄U³B « v OŽ 
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بدع ( علي السباعي )  وقد ترجمها إلى اللغة اليابانية قام مـنتدى الشرق األوسط في العاصمة اليابانية طوكيو بترجمة قصص مختارة من قصص القاص العراقي ا
نـتـدى ( أتسـومو أوكـادا ) في بيـان تـلقـته (الزمـان) أمس أن ( مـنتـدى الشـرق األوسط يـعكف حـاليـاً على سـتعـرب الـيابـاني ( أتسـومو أوكـادا )  حـيث قال رئـيس ا ا
عروف علي السـباعي إلى اللغة اليـابانية  ) مضيفـاً إن ( منتدى الشرق األوسط باشـر بترجمة سيـرة القاص علي السباعي مشـروع ترجمة قصص القاص الـعراقي ا
ـائـزة في جتـربـة الـسـباعـي الثـرة واحلـافـلـة بـاإلبـداعات إلى الـلـغـة الـيـابانـيـة  وتـرجم قـصـصـا مـثل عـرس في مـقبـرة  وشـهـرزاد : قـدري   والـعـديـد من الـنصـوص ا
عاناة بدع العربي  وإيصال رسالة إنسانية عميقة  ية  وهدف منتدى الشرق األوسط في مثل هكذا نشاطات هو تعـريف القار الياباني با واإلجنازات احملـلية والعربية والعا
النـاس في البلـدان العـربية  وتـعريف الـقار اليـاباني بـاللغـة العـربية ومـا أنتـجت وتنتج من نـصوص إبـداعية فـريدة خلـلق وعي مغايـر وجديـد )  هذا باإلضـافة إلى نـشر تلك

نتدى ونشرها في موقع خاص به على اإلنترنت حتت أسم ( منتدى الشرق األوسط ) .  ترجمة في اجمللة اخلاصة با القصص ا
ـنتدى الشهـرية ونشاطاته) ـنتدى بلغ إلى اآلن 40مسـتعرباً  باإلضـافة إلى بعض األعضاء الـفخري من العـراقي الذين يشـاركون في جلسات ا وأوضح أن (عـدد أعضاء ا
ـواضيع في الـبلـدان العربـية كـافة .  لـذا ندعـو أصدقـاءنا الـعرب عـمومـاً والعـراقي ـنتـدى يتـمتع بـعالقات وثـيقـة مع العـراق منـذ تأسـيسه  بـرغم أننـا نطـرح وندرس ا مضـيفاً إن ( ا
خصـوصاً إلى أن يتعرفوا إلينا كجار ثامن في الدربونة الواحدة ويتعاونوا مـعنا بروح اجليرة واألخوة. يذكر إن منتدى الشرق األوسط في طوكيو كان قد تأسس في عام  2002 قبيل

احلرب على العراق  .

رسالة طوكيو
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عـن دار الـــفـــارابـي في بـــيـــروت
ــفــكـر صـدر كــتــاب جــديــد عن ا
ي الــــعـــراقي " عــــبـــد واألكــــاد
احلــســ شـــعــبــان" بــعــنــوان "
تـونس والـعـرفـان" احـتوى عـلى
ه في تـونس وقـائـع حـفل تـكــر
والــكـــلــمــات الــتي ألـــقــيت فــيه
ورسـائل الـتــحـيــة الـتي وصـلت
قراطية عهـد العربي للـد إلى ا

ومــنــتــدى اجلــاحظ واجلــامــعـة
اخلـضـراء وهـي اجلـهـات الـتي
أشــرفت ونـظّـمت حــفل الـتـكـر

في  25أيـلــول/سـبـتـمـبـر 2016.
ـقـدمـة وتــضـمّن الـكــتـاب بـعــد ا
التي كتبها معالي الدكتور خالد
ـعـهـد الـعـربي شــوكـات رئـيس ا
قـراطيـة كلـمات  40مفـكراً للـد
وبــاحــثــاً ومـــثــقــفــاً عــربــيــاً من
الـعــديــد من األقـطــار الــعـربــيـة
وإلى باقات تهنئة من
عدد من الشخصيات
إضـــافــة إلـى كـــلـــمــة
احملــــتـــفـى به. كــــمـــا
شـمل الكتـاب توثـيقاً
ا كتـبه وقاله بعض
رموز الثقافة واألدب
والـــــفـن والـــــفـــــكـــــر
واإلعالم والـسيـاسة
والــــقــــانــــون بــــحق
شـعــبــان. وجـاء في
كــــلــــمــــة الــــشــــكــــر
والـــتـــقـــديــر بـــاسم
جلـنـة االحـتـفال: إن
هـــــــــدف ذلـك هــــــــو
إعـــطــاء الــرجل مــا
يستـحقه من تقدير
... مع ثـــقـــتـــنــا إن
ــقــتــطــفــات هــذه ا

واألقــوال ال تـفي شــعـبــان حـقه
لــكــنــهــا تـــعــطي صــورة أولــيــة
ـوسـوعـيـته وامـتـداد نـشـاطـاته
إلى حــقـول مــتـنــوعـة وتــعـكس
ــــتـــســــامـــحـــة شــــخـــصـــيــــته ا
ـتــصـاحلــة إلنـسـان انــشـغل وا
بـالفـكـر والثـقـافة وكـرّس حـياته
كـلّـهـا لـلـدفـاع عن قـيم إنـسـانـيـة
آمن بهـا...! والكتـاب من عنوانه
حــسب د. خــالــد شــوكــات " هـو
ديـوان عـرفـان بـاجلــمـيل تـقـدمه
تونس لـلمـفـكر الـعربي الـعراقي
الـكـبـيـر الـدكـتـور عـبـد احلـسـ
الـذي قـدم للـمـشـروع احلـضاري
ــعـاصــر مـا يــزيـد عن الــعـربي ا
نـصف قـرن من الـعـطـاء الـفـكري
واحلـــــقــــــوقي والــــــســـــيــــــاسي
واإلنـــــســــاني وســـــاهم وحــــده
بجـهود ذاتـيـة غالـباً  في إغـناء
ـكـتبـة الـعـربيـة بـأكثـر من مـئة ا
مؤلف في صـنوف الـفكر واألدب
والـبـحث اخملـتـلـفـة..." وأضـاف:
إن " عرفـان تونس" اجلـديدة هو
عــرفـان ألحـد أصــحـاب مـشـاريع
"احلـضـارة" فـلـيس كل من كـتب
أو خــــطب أو حــــاضــــر يـــحــــمل
مـشـروعــاً نـاهـيـك عن أن يـكـون
مــشــروع حــضــارة يــقــدّمه رجل
ألمـته.. الـكـتـاب يـضم في دفـتـيه

شـــهــــادات اعـــتـــراف وتـــقـــديـــر
واعـتـزاز وتـوقـيـر للـدكـتـور عـبد
احلــســ شــعـبــان وهــو مــثـال
يــــحـــــتـــــذى به فـي االعـــــتــــراف
بـــاجلــمــيـل لــلــمـــفــكـــرين الــذين
ـثــلـون عالقـات اهـتـداء لألمـة
كل أمـــة  تــبــغي ســلــوك طــريق
احلـضارة وتـأثـيث ركن في بيت
اإلنسانية . جدير بالذكر إن هذا
الكـتـاب هو الـثـالث الذي يـصدر
عن د. عـبــد احلـســ شـعــبـان 
فـقـد صـدر عـنه كـتـاب بـعـنـوان "
عــبــد احلــســ شــعــبــان: احلق
واحلــــرف واإلنـــســــان" بُـــعــــيـــد
ه كـأبـرز مـنـاضل حلـقـوق تـكـر
اإلنــســـان في الـــعــالم الـــعــربي
الــــعـــام  2003وهــــو مـن إعـــداد
ـركـز الـعـربي لـنـشـطـاء حـقوق ا
اإلنــســـان - الــقــاهـــرة ومــديــره
احملــامي حــجّـاج نــايل  وصـدر
عـنه كـتـاب آخـر  بـعـنـوان " عـبد
احلــســـ شــعــبـــان - الــصــوت
والـــــصــــدى " من إعـــــداد كــــاظم
ـــوســـوي الـــعــام 2010. يـــقع ا
كــتــاب "تـــونس والــعـــرفــان" في
 365صـفـحـة من الـقـطع الـكـبـير
وصــــورة الــــغـالف من أعــــمــــال
الفنانة رندا بيروتي وصدر عن
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 صـــدرت  الــثالثـــيــة الـــروائــيــة
لـالديب حـــــمــــــيـــــد احلـــــريـــــزي
((مـحـطـات)) بـاجـزائـهـا الـثالثـة
((الــعــربــانه وكــفـاح والــبــيـاض
الدامي)) عن دار الفؤاد للطباعة
والـنـشـر والـتـوزيع وهي مـنـتج
ادبي جـمع  للوثيـقة  التـاريخية
واخملــيــال الـســردي ومــحــاولـة
ــتــابـــعــة تـــطــور الـــوعي  لــدى
االنــــســـان الــــعــــراقي وادبــــنـــة
االحــــداث الــــهـــامــــة في تــــاريخ
الــشـعـب الـعــراقي  مـنــذ الـعــهـد
ـــــــلـــــــكـي حلـــــــ  ســـــــقـــــــوط ا
الديـكـتاتـورية عـلى يـد االحتالل
االمريـكي  شـغل تاريخ الـيـسار
الـعــراقي  وحتــوالتـه  ومـواقــفه
اخملـتــلـفــة  وخـصــوصـا احلـزب
الشيـوعي الـعراقي  حـيزا مـهما
من الــــثالثــــيـــة ... نــــتــــمـــنى ان
اليـــــفــــــســــــد اخــــــتـالف الـــــرأي
والـتــصــور الــود بــ الــثالثــيـة
ـتـلقـي الكـر  فـقـد يـتفق مع وا
احلـــدث  وتـــاويالته  ومـــا ذهب
الـيه الـراوي وقد اليـتـفق ... كان
لالهـوار واهـلـهـا وانتـفـاضـاتـها
حيـز جيد في الـرواية  مزيج من
الــواقع  واخملــيــال الــســردي ...
ذكــــرت  الـــعـــديـــد من االســـمـــاء

احلـقـيـقـيـة وهـنـاك اسمـاء  من
ابتداع الروائي  ولكنها ليست
بــعـيـدة عن الــواقع  ايـضـا  ...
نـــعم الـــروايــة مـــنـــحــازة  الى
قــضـيــة االنــسـان والـى الـفــكـر
ـاركـسي  بـقـدر فهم الثـوري  ا
واسـتـيـعـاب الــكـاتب  لـلـنـجف
واهلهـا ورموزهـا ومنـاضلـيها
ــديـنـة والــريف  مـسـاحـة في ا
جـــيــــدة من احــــداث الـــروايـــة
وحـــيــاة بــطــلــهــا ((مــظــلــوم))
نـتمـنى ان تـلـقى قبـول الـقار
الــكـر مـع الـود مــتـوفـرة االن
ـكتـبات الـنجـفية في عدد من ا
فـي  شـارع احلــويش  ومــنــهـا
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