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صدر حديثا كتاب جديد للدكتور
مــــحـــمــــد اخلـــرســــان بـــعــــنـــوان
(احملاسبـة الضريـبية والـتحاسب
الــضـريـبـي في الـعــراق) يـقع في
أكـثـر من  660صـفــحـة يــتـنـاول
ــــفـــردات ــــفــــصل  بــــالـــشــــرح ا
احملـــاســــبـــة الــــضـــريـــبــــيـــة وفق
التشريعات الضريبية النافذة في
العراق مع امـثلة مـحلولـة واسئلة
في نـهــايـة كل فـصـل مع تـمـارين
وحاالت تطـبيقـية. وتضـمن جميع

أنواع الضرائب:
-ضـريبـة الـدخل وضريـبـة أرباح

بيع العقار
-ضـــــريــــــبــــــة االســـــتــــــقــــــطـــــاع

باشـــــــــر ا
ــــال -الــــضـــــرائب عـــــلى رأس ا
(الــــــعــــــقــــــار  الــــــعــــــرصـــــات 

التــــــركات)
ـــبـــاشــرة ( -الــضـــرائب غـــيـــر ا

ضافة) بيعات  القيمة ا ا
-اعتماد أساليب التقدير احلديثة

ومنها التقدير الذاتي
-مـــلــحـق مــعـه كــافـــة الـــقـــوانــ
واالنظمة والتعليمات الضريبية
-تـــضـــمن دراســـة الـــعالقـــة بــ
الــفـــكــر احملـــاســبـي والــتـــشــريع

الضريبي بشكل موسع.
-يــصـلح لــلـتــدريس واالسـتــفـادة
مـــــنه فـي الــــدراســـــات األولـــــيــــة

والعليا.

احمليطة بأصحابها.
أمــا (اإلفـطــار األخـيــر ) فـتــتـنـاول
انـتــشـار الـفـسـاد بـجـمـيع أنـواعه
الـــســيــاسي والـــديــني واألخالقي
واالجــتـمــاعي في مــجـتــمع قـروي
صـر خالل شهـر رمضـان حيث
يغوص شعبان في أبعاد اجملتمع
دينة أو صري ببـيئتيه سـواء ا ا
الـقـرية مـازجًـا بـ الشـخـصـيات
الـــرئـــيــســـيــة والـــثـــانــويـــة الــتي
تـتــصـارع مــعًـا فـي مـنــاخ يـغــلـفه
الـفـسـاد بـأنـواعه مُـعـريًـا عـورات
اجملـــتـــمـع الـــذي تـــشـــابـــكت فـــيه
السيـاسة بالديـن بشكل فج حتى
اتُـنـهــكت الـقـيم وانـتـزعت مـعـاني
الــــشـــــرف لــــدى رجـل دين ولــــدى
ـــلك (الــــرجل الـــكـــبــــيـــر) الـــذي 
اخلــيــوط بــ أصــابـعـه فــيــحـرك

ويخطط ويقود في اخلفاء.

ـذبحة الـسنـوات التـاليـة مبـاشرة 
الـقــلــعـة حــ قــضى مـحــمــد عـلي
ــمـالك وانـفـرد بـحـكم بـاشـا عـلى ا
مـصـر وشـرع فـي الـتـجـهـز حلـمـلـة
عـسـكـريــة حملـاربـة الـوهـابـيـ في

شبه اجلزيرة العربية.
وبيـنـمـا يـلـهث احلـاكم وراء حـلمه
بـاجملــد الــعـســكــري والـفــتــوحـات
ــال واسـتــمـالـة ويـنـشــغل بـكــنـز ا
قــنـاصل الـدول الــغـربـيـة لــلـحـفـاظ
عــلى مــنـصــبه يـنــسـحق الــسـواد
ـصــريـ حتت وطـأة األعــظم من ا
ــــاديــــة الـــــضــــرائـب واألعــــبـــــاء ا
فروضة لتحقيق أحالم حاكمهم. ا
ـغـرم بـالـسـلـطة ومـا بـ احلـاكم ا
غلوب على أمره يعيش والشعب ا
في مـــــصــــــر أجـــــانـب جـــــاءوا من
أصــــــقــــــاع األرض من كـل جــــــنس
وعرق فمنهم من حـمل اخلير للبلد
وشـــعـــبه ومـــنـــهم مـن اســـتـــنــزف
مــوارده وتـــمــلك األرض واحــتــكــر

الـســلع وتــاجـر حــتى في
البشر.

ــؤلف في وهـــنــا يــبـــرع ا
رسـم صــــورة نـــــابـــــضــــة
ـــا ألحـــيـــاء مـــصـــر قـــد
الـراقي مـنـهـا والـشـعـبي
ويـتــطـرق إلى ســاكـنــيـهـا
ومستوياتـهم االجتماعية
وعــاداتـــهم وتــقــالــيــدهم
حـتى نــهـر الـنـيـل يـتـغـزل
فـيـه عـنـدمــا كـان بــكـرا لم

يتلوث بعد.
ومن بــ سـيل حــكــايـات

فـاضت بـهــا (دار الـعـشـاق) تـطـفـو
عــلـى الــســـطح حـــكـــايـــة الـــرســام
الـفـرنـسي شـارل ذلك الـرجل الذي
جــاء إلـى مــصــر وفي قــلــبه عــشق
لـــلـــبـــلـــد وأهـــلـه وتالقت مـــبـــاد
احلــضـارة الــغــربــيــة بــداخــله مع
صري للحرية والكرامة. تطلع ا
وتنـشـأ عالقـة وطـيـدة بـ الـرسام

ــاذج مـتــنــوعــة من الــفـرنــسـي و
ـصـريـ مـنـهم احلـداد والـنـجار ا
وبــائع الـطـيــور فـيـعـلـمــهم الـلـغـة
الـفـرنسـية والـرسم ويـفتح مـدرسة
لــــلــــمــــكـــفــــوفــــ فـي وسط احلي

الشعبي الذي اختار السكن به.
ويـبــارك هــذه الــعالقــة ويـدعــمــهـا
الـشــيخ عـمــر مـكــرم الـشــخـصــيـة

ــواقــفــهــا ــعــروفــة تــاريــخــيــا  ا
ـا اسـتـعـان بـها الـوطـنيـة الـتي ر
ـؤلف في سـيـاق األحداث لـلـداللة ا
ـــصـــريــ عـــلـى سالمـــة فـــطـــرة ا

وانحيازهم نحو اخلير.
ــــؤلف الــــهــــالـــة ويـــســــتــــخــــدم ا
الـتــاريــخـيــة احملــاط بـهــا الــشـيخ
اجلــلـيل لــيـضع عــلى لـســانه قـرب
نــهــايــة األحــداث خالصــة مـا أراد

قوله من وراء عمله األدبي.
يـــقــول الـــشــيخ مـــحــدثـــا الــرســام
صريون يا بني شعب الفرنسي ”ا
ودة طـيب يـسـتـقـبـلـون الـغـربـاء 
واحـــتـــرام إذا جــاءوا لـــيُـــعـــمــروا
ويبنوا.. لكن كل من حكم مصر في
القرون األخيـرة كانوا من األجانب
الذين دخـلـوا طامـعـ لـيسـيـطروا
وينـهبوا ويـنعمـوا بخيـراتها وقد
تـركــوا الــشــعب غـارقــا في الــفــقـر

رض. واجلهل وا
”ولـو كــان هـؤالء األجـانـب دخـلـوا
مـصـر عشـاقا لـهـا وألهلـها حـا

بـتـحــقـيق الــعـدل وتــطـويـر الــبـلـد
وتـعـليم أبـنـائه من أجل أن تـصبح
مـــصــر دارا ضـــخــمـــة لــلـــعــشــاق
لوضعهم الناس فوق رؤوسهم.“
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صــدرت عن مـؤســسـة (بــابـلــكـيـوب)
األمــريــكــيــة لــلـنــشــر  الــتــرجــمــتـان
اإلنـكــلـيــزيـة واإلســبـانــيـة لــروايـتي
(سجن العـقرب ) و( اإلفطـار األخير)
ــصــري هــشــام شــعــبــان  لألديب ا
والـصـادرتــان بـالـلــغـة الـعــربـيـة عن
مــؤســسـة شــمـس لــلـنــشــر واإلعالم

بالقاهرة.
تـعــاون شــعـبــان في تــرجـمــة روايـة
ــتـــرجــمــة (ســـجن الــعـــقــرب ) مـع ا
اجلزائـرية نزيـهة مـراد  التي قالت:
(أنا من عشـاق الروايات السـياسية
ومــوضــوع روايـــة ســجن الـــعــقــرب
ـوضــوعـات الــتي ولـدت واحــد من ا
لـــدي رغــبـــة شـــديــدة في تـــرجـــمــته
لإلنـكــلـيــزيـة وإتــاحـته امــام ماليـ
الـقــراء كي يـعـلم الـنـاس عـمـا يـدور
داخل سجن العقـرب شديد احلراسة
في مــــصـــر).أمـــا روايــــة ( اإلفـــطـــار

األخـيــر ) فـقــام بـتــرجـمــتـهـا
ـصـري وسـام علي ـترجم ا ا
الــــذي أعــــرب عن ســــعــــادته
بــتـرجـمـة روايـة اجــتـمـاعـيـة
مــصــريـة لــلــغــة اإلســبــانــيـة
وإتــــاحــــتــــهــــا أمـــام مـاليـــ
ـتـحـدث بـاإلسـبـانـيـة حول ا

العالم.
وتـــســتــعــرض روايــة (ســجن
الــعــقـرب) حــكــايـات من داخل
سجن العقرب شديد احلراسة
ـــعـــتـــقـــلــون ومـــا يــعـــانـــيـه ا
السـياسيـون  وتسـجل احلالة
الـنــفـســيــة لـعــدد من الـشــبـاب
صـري في السـنوات األخـيرة ا
نـتــيـجــة األحـداث والــتـقــلـبـات
ـــتــــعـــاقـــبـــة الـــســـيــــاســـيـــة ا
وتسـتعـرض من خالل التـحليل
الـنــفــسي شــخــصــيــات (سـجن
ادية العقـرب) أكثر من الـبيئـة ا
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عـن قــــريب ســــيــــصــــدر لـــلــــكــــاتب
عبـدالهـادي البـابي كتـاب (قصصي
وثائقي) جديـد حتت عنوان (أحفاد
األنـــونـــاكي) يـــوثـق فــيـه بـــطــوالت
ومالحم احلـشـد الـشـعـبي الـعـراقي
من خالل مـــعــارك الــتــحــريــر الــتي
خــــاضـــهــــا ضــــد تـــنــــظــــيم داعش
اإلرهـــابـي ..ويـــتـــضـــمن أكـــثـــر من
( (100قــــصــــة ومــــوقف بــــطــــولي
وإنــســـاني ومـــلــحــمـي عن مــواقف
وقـــــــصـص ومـالحـم وبـــــــطـــــــوالت
(احلـشــد الــشــعـبـي ) خالل احلـرب
الــوطـنــيـة الـكــبـرى الــتي خــاضـهـا
الشـعب العراقي ضـد أبشع إحتالل
همـجي ووحشي تـعرض لـه العراق
ــتــمــثل بــالــغـزو عــبــر الــتــاريخ وا
الــــداعش الـــــبــــربــــري عــــام 2014
وأحتالله نصف مساحة العراق..!
وقــد قـام الـكـاتب بـصـيـاغـة قـصص
الكتاب صياغة أدبية رفيعة مراعياً

(أصل القـصة الـواقعي) لـكل موقف
بطولي دون زيادة أوإجتهاد وجعل
بــعـضــهـا وكـأنــهـا تــبـدو كــقـصص
ــا حتــتــويه من تــاريخ وثــائــقــيـــة 
وصـور وأسـمـاء خـاصـة بـأبـطـالـهـا
ورجـالهـا ..و تقـسّـيم الكـتاب إلى
ثالثـة أجزاء  : الـقصـص البـطولـية
ـــواقف اإلنــســانــيـــة لــلــحــشــد ..وا
..وماقـالـوا في احلشـد الشـعبي من
مفـكرين وعلـماء وزعـماء سيـاسي

..
و(األنــونــاكـي) ...وتــعــني بــالــلــغــة
الــسـومــريــة (اخلـمــســون مـحــاربـاً
الـــذين هـــبـــطــوا من الـــســـمــاء إلى
األرض) وكـــــمـــــا في األســـــاطـــــيــــر
ــة : هم كـائـنـات الـسـومــريـة الـقـد
غــيـر بــشــريــة جـاؤوا من الــفــضـاء
وبـــالــــتـــحـــديــــد من كـــوكـب إســـمه
(نـيـبـيـرو) أعتـقـد الـسـومـريـون إنه
ريخ وزحل.. موجـود بـ كوكـبي ا

وقــد هـبــطت هــذه الــكـائــنــات عـلى
األرض قبل  445ألف سنـة وجالوا
بـــ شــــواطئ اخلـــلــــيج الــــعـــربي
وسهـول وادي الرافـدين في منـطقة
دلـتا نـهري دجـلة والـفرات..وقـاموا
بـتـحـريـر الـبــشـر من ظـلم وإحـتالل
ــتـــوحـــشـــ الــذين الـــعـــمــالـــقـــة ا
أضــطـهـدوا سـكــان األرض لـفـتـرات

طويلة من الزمن ..!
ويــخـبــرنــا الـســومــريـون من خالل
ــنــحــوتـات األلــواح الــطــيــنـيــة  وا
والرقم احملفـوظة أن كل مـاتوصلوا
إلـــيه بـــعـــد ذلك من تـــقـــدم عـــلـــمي
وحـــرفي وفـــنـي وصــنـع الــعـــجـــلــة
والسـفن والكتـابة ووضع الـقوان
والــكـــثــيــر من االكــتــشــافــات الــتي
ـعــرفـة طـورت الــبـشــريـة إن هــذه ا
الـكبـيرة قـد نُقـلت إليـهم من األقوام
الــفــضــائــيــة (األنــونــاكي) أو كــمــا
يــسـمــونـهم (احملــاربــون احلـكــمـاء

الذين نزلوا من السماء) ..!!
األنـــونــاكي هـــبــطــوا مـن الــســمــاء
وأنـقــذوا أجـدادنـا األوائل وحـرروا
أرضـنـا من إحـتالل الـعـمـالـقـة بـعـد
يــأس طـويل .. وأحـفــادهم  احلـشـد
الـشـعـبي زحفـوا من سـهـول سـومر
وبابل ودلتـا النهـرين بإجتاه وسط
وشـمــال وغــرب الـعــراق  فـأوقــفـوا
زحـف وحــــــوش داعـش اإلرهــــــابي

وحــرروا أرض الــعـــراق الــطــاهــرة
وأعـادوا له أعـتـباره وسـيـادته بـعد
أن زاغت األبـصـار يـومـذاك وبـلـغت

القلوب احلناجر ..!!
وقـد بــدأ الـبــابي بـجــمع ومـتــابـعـة
وتـرتــيب هـذا الــعـمل الــكـبـيــر مـنـذ
ثالث سـنوات وحـتى اليـوم بجـهده
الــــفــــردي اخلــــاص - رغم وضــــعه
الـــصــحي الـــصــعب  –ويـــقــول أنه
ســيـقــوم  بــإجنـازه  وطــبــعه حـتى
الــنـهـايـة دون مــسـاعـدة أو دعم من
ـمـثـلـيـات ـراكـز وا أحــد حـتى من ا
عنية بـأدب وتراث وثقافة احلشد ا
الـشـعـبي الـذين مع األسف وجـدهم
غـيــر جـاديـن والصـادقــ بـتــوثـيق
وتــدوين وكـتـابـة مـاسـطـره احلـشـد
الــــشــــعــــبي من بــــطــــوالت ومالحم
عظيمة هو ميراث بطولي وأخالقي
ــكن لـنـا أن جلـمــيع الـعـراقــيـ ال
نتـجـاهـله بـهـذه الـصـورة الـبـائـسة
ــقـابل فــنـحن الجنــد من هـذه ..وبـا
ــراكـــز الــتي تــمــتــلك اإلمــكــانــات ا
اليـة والقدرات الفـنية والطـباعية ا
الـهائـلـة النرى مـنهـا سـوى جتيـيراً
ســــيـــاســــيـــاً لــــقـــضــــيـــة احلــــشـــد
وإســتــخــدامه كــدعــايــات إلغــراض
إنـتـخـابـيـة أو مالـيـة أو (عـاطـفـية )
بـــــعـــــيـــــدة كل الـــــبـــــعـــــد عن تـــــلك
الـــتــضــحــيــات وعـن هــذا الــعــطــاء

الشـريف الذي ليس
لـه مــــــثــــــيل فـي كل

العالم ..!!
ويـتـمـنى الـبـابي أن
نحنه الله الصحة
والـقــوة عـلى إجنـاز
هذا الـعمل الـذي هو
كـمـا يـقـول أقل شيء
يـــــــقــــــــدمه إلولــــــــئك
الــــعــــظــــمــــاء الــــذين
أستـرخـصوا دمـائهم
وشبـابهم وسـعادتهم
ووجـودهم من أجـلـنا
وأجل بـــقــاء الـــعــراق
حــيـاً زاخـراً بــاحلـيـاة
..فـــكــانـــوا بــحق هم (
غــيـث الــســمــاء) الـذي
نزل علينا في وقتٍ عّز
فــيه الـنـاصــر وقّل فـيه
ـعـ ونـحن كـنـا أول ا
أيـام أجــتـيـاح داعـشـنـا
ألراضـيـنـا ومـدنـنـا كـنـا

نــســمع صـراخ نــســائـنــا وبــنـاتــنـا
ـغـتــصـبـات في سـنـجــار وتـلـعـفـر ا
واحلــمــدانــيــة ونـســمع أســتــغــاثـة
شــبــابــنــا وأســرانــا في ســبــايــكــر
واحلـقالنـية وهم يـقـتلـون بـاجلمـلة
وتـرمى جـثــثـهم في دجـلــة ويـطـمـر
بــعــضـــهــا في  الــصــحــارى ونــحن

النـسـتـطيـع أن نفـعل لـهم  شـيـئاً
لــضــعــفــنـــا وهــوانــنــا يــومــذاك
..ولـكن الـله أنـعم عـلـيـنـا بـنـعـمة
(احلــشـد الــشــعــبي) فــكــان عـلى
يدهم ربـيع نصـر العـراق الكـبير
الـذي اليــنــكـره إالّ جــاحـد حــاقـد

على العراق وأهله !!
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مـحـور العـدد فهـو (شـعرنـة الـعالم)
وضم مقاالت عدة منها:(النقد الدال
ـــدلـــول الـــشـــعـــري) في حـــضـــرة ا
لـــلــــدكـــتــــور ســـلــــمـــان مــــقـــصـــود
و(اسـتــنـطــاق الـنـصــوص) جلـاسم
حـسـ اخلـالـدي و (قـصـيـدة الـنـثر
..مـكـامن اجلـمـال وتـعـدد الـدالالت )

المــاني الــفــاضل و
(قراءة حرة
نـبرية في ا
والـــــهـــــمس
ــــــتـــــــأمل) ا
جلــــــــمـــــــــيل
الـشــبـيـبي و
(قـــــصـــــيـــــدة
الــــــنــــــثــــــر ..
مـــحـــاولــة في
انسـنة اللـعبة
الشعـرية)لعلي
حسن الفواز.
 ومــــــــــــــــــــــــــــــن
ـواضيـع التي ا
ضــمــهـا الــعـدد:
(الـــــــــشـــــــــعـــــــــر
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عـن دار الـشـؤون الـثـقـافـيـة صـدرت
مـؤخــرا مـجالت عـدة مــنـهــا الـعـدد
الـنصف الـسنـوي الثـاني من مجـلة
(الـتــراث الــشـعــبي) ضم مــواضـيع
عـدة مــنـهــا (الـطب الــتـقـلــيـدي بـ
الــــشـــفـــاء والــــبـــركـــة) و(الــــغـــنـــاء
العراقي:ب شفـافية احلب وقسوة
الــهـجـران) و(اشـتـات من مـوروثـنـا
الـشعـبي) و(اثر احلـياة الـسيـاسية
واالجتماعية فـي مدينة العمارة في
شعـر مظـفر النـواب).ويتـناول حقل
(من اعالم الـتـراث الشـعـبي) سـيرة
الـبــاحث مـزاحم اجلـزائـري وهـنـاك
حــكـــايــة بـــغــداديـــة يــرويـــهــا االب
انستاس مـاري الكرملي وفي حقل
من تـراث الشـعوب هـناك وقـفة (مع
الــــشــــعب الــــيــــابــــاني في عــــاداته

وحكاياته وامثاله الشعبية).
×كـمـا صـدر الـعـدد الـنـصف سـنوي
من مجـلة (افاق عـربية) الـتي تعنى
باالبداع اجلديد وفيه عنون رئيس
حتــريــرهـــا ســلــمـــان داود مــحــمــد
االفتتاحية بـ (القصيدة اجلمة).اما

والرأسمالية) لـباقر صاحب وهناك
(قـصاصـات أرق) حلـس الـكامل و
(الــــصـــيـــد فـي الـــفـــراغ ) لــــعـــمـــار
تـواري والسـافر – ـسعـودي و (ا ا
ــــنــــظـــور االيــــديــــولــــوجـــيــــا في ا

النثروبولوجي)حملمد شهيد.
×امــا الــعــدد الـــنــصف ســنــوي من

(الـثـقـافـة االجـنــبـيـة) والـتي تـعـنى
بشؤون الـثقافة والفـنون في العالم
فـقـد تضـمن افـتتـاحـية بـقـلم رئيس
حتـــريـــرهـــا حتـــســـ رزاق عـــزيــز
بعـنـوان (الـسـيـنمـا والـثـقـافـة) اما
ملف العدد فـمحوره(سينـما ما بعد
احلداثـة) وفي قسم دراسـات هناك

)

االفق الـظـاهـراتي والـنص االدبي )
وهناك حوار سرح والسياسة) و(ا
مـتــرجم عـنــوانه(جـيــمس فـيــنـتـون
وفن الشعر)وفي مـحور فنون هناك
ثالثة مـواضيع مـترجمـة هي(نوافذ
كــــبــــيــــرة فــــتــــحــــتــــهــــا الــــدرامــــا
(الـــــســــريـــــالــــيــــة االمـــــريــــكـــــيــــة)

ا

((مـنــسـيــون من قـبل.. حلـديــثـة)
مـشاهـير من بـعـد) وهنـاك مواد
اخرى مـترجمـة ضمن (متـابعات
وعـــــــروض) و (نــــــصــــــوص) و(

ية حديثة). اصدارات عا
ـــورد ) ×امـــا مــــلف الـــعـــدد لـ (ا
وهي مجلة تراثية نصف سنوية
مـحكـمة فـمحـوره (دراسات في
الـفـلـسفـة االسالمـيـة) كـما ضم
الـــعــدد دراســـات عـــدة مــنـــهــا
(الــــتــــقــــارب الــــلــــغــــوي بـــ
مــدرسـتـي الـنــحــو لـلــقــرائـ
) و (المــــيـــة والــــســـامــــريــــ
الشـنفرى في رثـاء تأبط شرا
يزان النـقدي) و (الفكر في ا
الــســيـاسـي الـتــربــوي عــنـد
) و ( االمــامـ الــعـســكـريـ
ستشرق واالثاري دور ا
في احلــــفـــاظ عـــلى هـــويـــة
مراقد ائمتنا االطهارعليهم
الـسالم  وجــمـالــيـتــهـا ) و
ـــــوصـل في مـــــذكـــــرات (ا

الرحالة االجانب).
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بــ خـــطـــ مــتـــوازيـــ يــســـيــر
أحـدهـمـا فـوق أعـلى قـمم الـسـلـطة
بــيــنــمــا يــجــتــاز اآلخــر احلــواري
واألزقــة خــلف قــصص الــبــســطـاء
صري عدمـ يكسي الـكاتب ا وا
نــاصـــر عـــراق شـــخــوص روايـــته
اجلديـدة (دار العشـاق) حلما ودما
لـيــنــطـقــوا بـالــكــثـيــر عن زمن ظن
البـعض أنه باح بـكل ما فيه.. زمن

محمد علي باشا.
والرواية الصادرة في  256صفحة
ـــتـــوسـط عن الـــدار من الــــقـــطـع ا
ـصريـة الـلبـنـانـية بـالـقـاهرة هي ا
األحــــدث في ســــلــــســـلــــة روايـــات
صري الذي الصحفي واإلعالمي ا
تـخـرج في كـليـة الـفـنـون اجلـمـيـلة
وفــاز بـــجـــائــزة كـــتـــارا لــلـــروايــة
الـــعـــربـــيـــة عـــام  2016عن روايـــة

(األزبكية).
تـــدور أحــداث (دار الـــعـــشــاق) في
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ـصريـة الـقـاهرة الـكـتاب عن دار الـسـكريـة لـلنـشـر والـتوزيع صـدر في الـعـاصمـة ا
عـنون (حب شـديد الـلهـجة)  ويضم الثامن لـلشـاعرة الـفلـسطيـنيـة عدالـة جرادات ا
نصـوصا شعـرية وخـواطر نثـرية  جتـمع ب الـرومانسـية والـوطنـية وحتاكي احلب
رأة وقضايـا اجملتمع والناس بـكلمات حتمل من والوطن واألرض والـطبيعة وهـموم ا
نفـحات األنثى مـا تقـطر به نـصوصـها من سمـات احلب والعـشق والغـزل واجلمـال وبدعائم
ـعاني وتوظـيفها فـي خدمة النـغمات واألحلـان العذبة الصور الـشعريـة الفاتنـة في ارتسام ا
سـتخـدمة في بـوحها الـشعـري.. وباعـتمـاد لغة فـردات والتعـابيـر ا الـتي تبـعث من جمـاليـة ا
شفيـفة ورشيقة وصور مبتكرة جديـدة باذخة يسمع القارىء من خاللها  صوت األنوثة في
عـنى وتنجح في بـنى وا عمق نـصها فـهي ترى وحتـلم وتتـأمل وتكـتب بسالسـة وانسيـابيـة في ا
مـنـاجـاة الـروح ومــحـاذاة األعـمـاق في الـتــحـدث عن قـضـيـة شــعـبـهـا الـوطــنـيـة الـتـحــرريـة الـقـضـيـة

الفلسطينية.
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ـعـنـون ــ لـلـطـبــاعـة و الـنــشـر صـدر لـلــكـاتب داود سـلـمــان الـشـويـلـي كـتـابه اجلـديــد ا عن دار ا
ـقـدمـة  حـمل (اجلـنـــس في الـروايـة الـعـراقـيـة )  ويـضم ثـمـانـيـة فـصـول فـضال عـلى االهـداء وا
الـفـصل االول عـنـوان (قـضـيـة اجلـنس عـنـد عـبـد الـرحـمن مـجـيـد الربـيـعي ) امـا الـفـصل الـثـاني
ــرأة أمـام الــرجل) و( الـعـالقـات اجلــنـســيـة في اجملــتـمع فــمـحــوره(صــعـود الــنـسغ  –و ضـعف ا

االقطاعي ).
وتناول  الفصل الثالث  اجلنس في روايات حازم مراد . ( أزمة في التفكير و أزمة في التعبير ).
وتوقف الفصل الرابع عـند ( ناطق خلوصي واجلـنس في رواية ما بعد  ? (2003وعنوان  الفصل
ـرأة).وتـنـاول  الـفـصل الـسادس (جـنس اخلـامس هـو(بـذور الـنـار) .. (بـ أحـسـاسـات الـرجل وا

وذجاً). احملارم في القصة .. عالقة اإلبن بأمه إ
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صدر أحـدث كتاب يسلط الضـوء على دهاليز الـعمل اإلعالمي لتنظيم داعش
واستـراتيجيـاته االتصاليـة حامال عنوان (رايـات السواد) للكـاتب السعودي
ـؤلف مـجـمـوعـة من اجلـوانب غـير ـنـيف عن دار تـشـكـيل. يـتـنـاول ا أمـجـد ا
التـقـلـيـديـة لـتـداعيـات مـوجـة الـعـنف واإلرهـاب الـتي يـكتـوي بـنـيـرانـهـا الـعالم
العـربي وبخاصة من تنظيم داعش وتركـيزه على اجلوانب اإلعالمية والثورة
ـنـيف في واحـدة من أخـطر عـوامل قـوة تـنـظيم داعش االتـصـالـيـة. وينـبش ا
الـتي سـعى لـتـوظيـفـهـا في تواصـله مع اجملـتـمـعـات األوروبيـة وهي اعـتـماده
نظومة اإلعالميـة التقليدية على استـراتيجيات اتصالـية متطورة يواجه بـها ا
ـؤسسـات اإلعالمية التي تـعاني من عـدم وجود وعيٍ كافٍ لـدى الكـثير من ا
التي سـاهمت في تـقد صـورة بطـوليـة عن اإلرهابـي وإن كان ذلـك بشكل
ا غـير مـباشـر حـتى إن حاولت الـتحـذير مـنهم لـكـنهـا باءت بـالفـشل نتـيجـة 
يـنـقصـها مـن احتـرافيـة في األداء فـضالً عن اعتـمـادها عـلى استـراتـيجـيات
ـنـيف إلى أن األدوات التي يـعـتمـد عـليـها تـقـليـدية جتـاوزهـا الزمن. ويـشـير ا
ـسـتـهـدفة التـنـظـيم تـتـنـوع في استـراتـيـجـيـاته االتـصالـيـة بـحـسب الـفئـات ا
ؤلف حول ؤشـرات التي يوردهـا ا ـتبعـة. ومن ا ولغـاتها والـتوقيـت والطرق ا
مـســاعي تـنـظــيم داعش لـلــخـروج من دائــرة الـتـفــكـيـر الــتـقـلــيـدي بـأســالـيـبه
ـؤلف أنه في مـقـدمـة عـوامل قـوة واسـتـراتـيـجـيـاته ومـنـاهج تـفـكـيـره. ويـرى ا
الــتـنــظــيم اإلرهــابي األخـطــر في الــقــرن الـعــشــرين داعش اســتــراتـيــجــيـاته
االتـصـاليـة عـبر خـطـاب إعالمي دينـامـيكي يـسـعى طول الـوقت لـلفت األنـظار
وتوظـيف كافة السبل لـذلك الهدف إذ حتمل الرسـالة اإلعالمية التي يـتبناها
التـنظيم إيـحاءات مـتحركـة باسـتخدام أحـدث التـقنيـات التي حتـاكي تطورات

ــيــة وهــو مــا الــســيــنــمــا الـــعــا
ـــؤلف مـن خالله إلى يــخـــلص ا
ة داعش من عـدم احتمـاليـة هز
خالل االستراتيجيات العسكرية
ـؤلف أيـضـاً وحـدهـا. ويـرصـد ا
ــريـبـة بـ أبـعـاد تـلـك الـعالقـة ا
داعـش وطـــــــــهــــــــــران مـن خالل
مــــوقف األخـــــيــــرة من أعــــمــــال
ؤلف الـتنظيم اإلرهـابي. ويفتح ا
الـبـاب على مـصـراعـيه لـضرورة
الـــــبـــــحث فـي اجلـــــوانب غـــــيــــر
الـتقـليـدية لإلرهـاب مع ضرورة
مـــــواجـــــهـــــتـــــهـــــا بـــــأســـــالـــــيب
واسـتراتـيجـيـات ومنـاهج تـفكـير
غــيـر تـقــلـيـديـة من قــبل اجملـتـمع

ستوياته كافة.

ــؤسـسـة الــعـربــيـة لـلــدراسـات والـنــشـر  روايـة »في حــضـرة صـدرت عن ا
إبراهـيم للـكـاتب عامـر طهـبوب  وهي األولـى للـمؤلف.  تـدور أحداث الـرواية
توسـط ب األردن واخللـيل إذ يروي الـواقـعة في  352صـفحة مـن القطـع ا
شـخصيـة الرواية هارون  حـكاية
اخلـلــيل لـعــدد من أصــدقـائه في
مـزرعة في لـيلـة يحـتـجزهم الـثلج
ــضـون لـيــلـتــهم هـنـاك . فــيـهـا 
تــسـتــلـهم الـروايــة حـكــايـة طـالب
الـذي يـنــشـأ فـي خـضم الــتـغـول
ـــــكــــان اإلســـــرائـــــيـــــلي عـــــلـى ا
واإلنـسـان الـفـلـسـطيـنـي وتـرصد
الـــــروايــــــة حـــــركــــــة اإلنـــــســـــان
الــفـلـسـطــيـني في اخلـلــيل وتـتـبع
ـــــكـــــان كـل ذلك حـــــركـــــتـه مـع ا
الـتـاريخ الذي تـهـتم الـروايـة بأن
ال يـنـسى أمـام كل احملـاوالت في

هذا الشأن. 
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