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في الـــثــامن مـن شــهـــر كــانــون اول
..2018وصلتُ الـعـاصمـة اللـبـنانـية

بيروت 
حلـضــور مـعــرض الــكـتــاب الـدولي

بدورته .62
ـعرض حـصلتُ على وعلى هامش ا

كتاب
  »تـونس والــعــرفـان ..وقــائع حـفل
تـكــر ومـســيـرة فــكـريــة وثـقــافـيـة

رائدة....«
الكتاب صدر عن جهات ثالث :
قراطية.. عهد العربي للد ×ا

×منتدى اجلاحظ..
×اجلامعة اخلضراء..
من هو احملتفى به ?

هـــــو الــــدكــــتــــور عـــــبــــداحلــــســــ
شـعـبـان..دكـتـوراه فـلسـفـة ( مـرشح
عـلـوم ) في الــعـلـوم الـقــانـونـيـة من
ـــــــــيــــــــــة الــــــــــعــــــــــلـــــــــوم اكــــــــــاد
الـتشـيـكـوسلـوفـاكـية بـراغ  مـعـهد
ي ومـفكر  الدولة والـقانـون .أكاد

باحث
في قـضـايـا االنـسـانـيـات واحلـقـوق
واالديان والـفـكر الـسيـاسي. اسـتاذ
في الــقـانــون الــدولي وفي فــلـســفـة

الالعنف.
له نـــحـــو  60كـــتــــابـــاً في الــــفـــكـــر

والقانون والسياسة
والنقد والثقافة.

الــشـــاعــرات الـــســريـــالـــيــات في
. في  25أيـــلــول عــام األرجــنــتـ
أقـدمت عــلى االنـتـحـار في 1972
مستشفى بوينس ايرس عن عمر
يـناهـز الـسادسـة والـثالث عـاماً

بعد إن أصيبت باكتئاب حاد.

ن آثـر اجلمع عـلى الطرح  الكـبار  
وفضل

راكـمة على الـقطـيعـة  ودعا لـلبحث ا
شـترك ال الـتركـيز علـى اخملتلف عن ا

ومن هنا
يـصح الــقـول بــانه من بـنــاة اجلـسـور

ب الروافد
دارس الفكرية..... « والتيارات وا

... وقائع حفل التكر
وعــلـى الــصـــفــحــة  13من الــكـــتــاب 
وحتـت عــــــــنـــــــوان : وقــــــــائـع حــــــــفل
..ادرجت الـكلـمات التـي القيت التـكر
في حــفل الــتــكــر  او الــتي ارســلت
للمشاركة فيه لتعذر وصول اصحابها

 وقام

الـنــاشـر بـتــثـبـيــتـهــا حـسب احلـروف
االبجدية..

سـاعـمـد الى االنـتــقـاء كـنـمـاذج  فـهي
تشترك بسمة

االشادة بالدكتور شعبان..
في كلمـته  قال الـدكتور جـورج جبور
 بــروفـســور في الــعــلــوم الـســيــاسـة
ومـحـاضـر لـلـدراســات الـعـلـيـا بـكـلـتي
احلـــقــوق واالداب بـــجــامـــعـــة دمــشق

وحلب   »عبداحلس شعبان
اسم مشـرف في سـوريا.لـدى مثـقـفيـها

على تنوع
آرائـــــهم. ولــــدى قـــــيــــادي دولـــــتــــهــــا
ومــــــســــــؤولــــــيــــــهـــــا عـن الــــــشـــــؤون

الثقافية.....«

ــغـــرب  قــال الــدكـــتــور جــمــال ومن ا
بــنــدحــمــان  االســـتــاذ اجلــامــعي في
ـــغـــربـــيـــة ان الـــدكـــتـــور ـــمـــلــــكـــة ا ا
ــثل الــفــكـر عــبــداحلــسـ شــعــبــان 

ركب واالفق االنساني . ا
عطر الكتب

ومن الــكــويت  قــال الــدكــتــور حــامــد
حـمود الـعـجالن  »تـعـرفت عـلـيه أكـثر

من خالل كتبه
والــتـي تــزيــد عــلـى خــمــســـ كــتــابــاً

ومنشوراً . فمن
خالل كــــتــــبه نــــتــــعــــرف الى رهــــافـــة
احساسه وثقافته وجتربته السياسية

وجرأته على نقد
الــذات بــنــقــده لاليــديــولــوجـيــا الــتي

تشرب بها منذ
صغره... «

و قــال االســتــاذ حـــجــاج نــائل  وهــو
مدير البرنامج العـربي لنشطاء حقوق

االنسان في مصر :
 »واذا كان لي شـرف نيل صـداقة هذه
الـــشــــخـــصـــيـــة الـــفــــذة في عـــشـــرات
ــنـــاســبـــات واالحــداث وحـــتى عــلى ا

ستوى االنساني  فقد ا
وجــدتُه بــحق  احلــقـوقـي االول الـذي

يستحق التكر ..«
ديرة وقالت السـيدة رنـدا سنيـورة  ا

العامة
ــــرأة لالرشــــاد الــــقـــانــــوني ــــركــــز ا
واالجــتــمـاعـي فـلــســطــ -- الــقـدس

احملتلة 
 »لقد جمع شـعبان في عمـله النضالي

ب الفكر
مارسة  فكان مفكراً جريئاً  امتاز وا
بـالـشـجـاعـة في طـرح افـكـاره والـدفـاع

عنها....«
ومن اجلـزائـر قـال عـالم االجـتـمـاع في

جامعة
اجلزائر الدكتور الزبير عروس :

 »حاول شعـبان دون تكلـف او افتئات

عـلى عــصـره  ان يـجــعل من انــتـمـائه
ــــكـــتــــسب  من الــــثـــقــــافي االصل وا
تعددة اجلذور......« ية ا معارفه العا

العراقيون..
ـثقـفـون الـعراقـيـون بـدلوهم  وادلى ا

وهم :
االسـتــاذ حـمــيـد الــيـاســري..الـدكــتـور
عـيـني..االسـتـاذ زيد هـنـدس خـالـد ا ا
احلـــــــــلي..االســـــــــتــــــــــاذ شـــــــــبـــــــــيب
الـكي..الـدكـتـور شيـرزاد احـمـد ام ا

النجار..
الـدكـتور احـمـد عـبـداجملـيـد...الـدكـتور
صــائـب الــكــيـالني...االســتـــاذ ضــيــاء
الـــــــســــــــعــــــــدي..االســــــــتــــــــاذ لــــــــيث
احلـــمــداني..الـــدكـــتــور عـــامـــر حــسن
فـــيـــاض... الـــدكــتـــور عـــبـــداحلـــمـــيــد
الـــصــــائح..االســـتــــاذ عـــبـــدالــــرحـــمن
مجيدالربيعي..الدكتور علي كاظم

الـــــرفــــــيـــــعي..الـــــدكـــــتـــــور عـــــمـــــران
القيسي..االستاذ نصير شمة..االستاذ

وثاب شاكر..
تقييم...

الشهـادات بحق الـدكتـور عبـداحلس
شعبان

كــثــيــرة..ال نــســتــطــيع االحــاطــة بــهـا
.. جميعاً

لكننا انتقينا عينات منها..
هذه الشهادات يـجمعهـا قاسم مشترك
 وهـو االقــرار بـالــسـمــات االيـجــابـيـة

العديدة للمفكر
الـــــعـــــراقـي االنــــســـــانـي الـــــدكـــــتــــور

عبداحلس شعبان.
وهو ما يـجعلـنا - كعـراقي - نـفتخر
ونـعتـز ونـقـيم عـالـياً  عـطـاء الـدكـتور

عبداحلس شعبان..
حتية لتونس اخلضراء  وهي تفصح

عن عرفانها..
ـــــديــــــد لــــــلـــــمــــــفــــــكـــــر الـــــعــــــمــــــر ا
الــــيــــســـــاري..الــــصــــديق الــــدكــــتــــور

عبداحلس شعبان..
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ـوجة الـثقـافية صـدر عن مؤسـسة ا
غرب العربي للنشر والـتوزيع في ا
أحــد أهم وأجــمل تــرجــمــات شــعــر
أمــريــكـا الالتــيــنـيــة إلى الــعـربــيـة
ترجم  حـس نهابة في للشـاعر وا
تـرجـمة   مـن االسبـانـيـة ألحد وأهم
األصــوات الــشــعــريــة "ألــيــخــانـدرا
بـيـثـارنـيك". شـجـرة ديـانـا أكـثـر من

ديوان . 
ولـدت الـشـاعـرة "فـلـورا الـيـخـاندرا 
بـــيـــثـــرنــيـك" في بـــويـــنس ايـــريس
عـاصمـة األرجـنـت في  29نـيـسان
عـــــام  1936من أبــــوين روســــيـــ
مـــهـــاجـــرين. بـــدأت الـــكـــتـــابـــة في
الـعـشريـنـات من عـمرهـا ثم انـتـقلت
الى بـاريس حـيث أكـمـلت دراسـتـها
في جامـعة الـسوربـون. تُعـد واحدة
مـن األصــــوات الــــفــــاعـــــلــــة جلــــيل
الـــســـتــــيـــنـــيــــات وواحـــدة من أهم
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عن شـركة االنس لـلـطبـاعـة والنـشر
ي والـبـاحث عـادل صـدرت لالكــاد
تقي عبـد البلداوي دراسـة تاريخية
بـــعـــنـــوان (أوراق شـــفـــيـــقـــة عـــلي
اخلطـيب أول باحـثة اجـتمـاعية في
الـعـراق) تـقع في  208صـفـحـة من

القطع الكبير.
ويقـول البلداوي فـي مقدمـة الكتاب
اتــصل بي هــاتــفــيــا األخ ذات مــرة
الـعــزيـز والـزمــيل الـكـر الــدكـتـور
احــمـد عــبــداجملــيـد رئــيس حتــريـر
جــريــدة(الــزمــان) طــبــعــة الــعــراق
وطــــلب مــــنـي االطالع عــــلى اوراق
بـاحدى الـنـسـاء العـراقـيات خـاصـة
عـــمـــلـت في احملـــاكم ـــتـــمـــيـــزات ا
الـشخـصيـة خالل العـقد األخـير من
ــلـكي.وبــعـد اطالعي عـلى الـعـهـد ا
اوراق اخلـــطــــيـب وجـــدت فــــيــــهـــا

اال انه من تعة  معلومات قيمة و
ؤسف حـقا ان هـذه االوراق كانت ا
ـاجعل اغلب متـناثرة هنـا وهناك
عـلومات الـواردة فيـها تفـتقر الى ا
والى وحدة الدقة التاريخية احيانا
االمر الذي وضـوع احيـانا اخـرى ا
يـحـتــاج الى جـهــد كـبـيــر من حـيث
عـلومـات وتعـزيزهـا بأدلة تـنظـيم ا
وشـواهـد تـاريـخـيـة حـتى تـكـتـسب
ـصـداقـيـة.عـلـى اية ـوضـوعـيـة وا ا
حــــال وافــــقت عــــلى دراســــة هــــذه
االوراق دراســـة تـــاريـــخــيـــة وفـــقــا
نهج التاريخي السليم). لضوابط ا
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وللتـعرف على عـائلة اخلـطيب نقرأ
في مقدمـة الكتاب (انهـا تنتمي الى
عائـلة عريـقة في سـمعتـها الوطـنية
حـيـث شـارك والـدهـا في تـظـاهـرات
واســهــام اخــيــهـا ثــورة الــعـشــرين
مـحــمـد جـواد اخلــطـيب فـي خـدمـة

الـــــعــــــراق والـــــعــــــرب عـــــلـى حـــــد
ثلي حزب عنـدما كان احـد  سواء
االحــــرار فـي جلــــنــــة الـــــدفــــاع عن
او عنـدمـا اصبـح نائـبا و فـلـسطـ
وزيـرا في الـعـقد االخـيـر من الـعـهد
فـضال عن اسهام اخـتها امل لكي ا
اخلطـيب في تأسـيس اهم مـؤسسة
عــلـمــيــة في الــعـراق االوهي كــلــيـة
الــــطب الــــتــــابــــعــــة لـــلــــجــــامــــعـــة
ـســتــنـصــريــة.امــا شـفــيــقــة عـلي ا
اخلطـيب صاحبـة هذه الـوراق فقد
ــثـــابــة الــدافـع االكــبــر في كـــانت 
زيـادة حـمـاسي وانـدفـاعي بـدراسـة
اوراقـــــهـــــا دراســـــة تـــــاريـــــخـــــيــــة
كـونها كانت مثـاال للموظفة رصينة
تفانية في عملها لتزمـة ا ثالية ا ا
ـسـؤولـ الــذين عـمـلت بـشـهــادة ا
واالهم من ذلك انــهــا قــدمت مــعــهم
بـحـوثا اجـتـماعـيـة رصيـنـة مازالت
افـكـارهـا تـصـلـحح حلل الـعـديد من

الـقـضايـا االجتـمـاعيـة الـتي يلـتهب
بها اجملتمع العراقي).وعن سيرتها
الـذاتـيـة نـقـرأ في الـكـتـاب :انـها من
مـــوالـــيـــد بـــغـــداد  ?1930دخـــلت
ثم مــدرســة الــنــهــضــة االبــتــدائـيــة
لـكة عـاليـة وتخرجت دخلـت كليـة ا
مـنـهـا عـام  1953بـدرجــة امـتـيـاز
حـــــيث حـــــصـــــلت عـــــلى شـــــهــــادة
الـــــبــــكــــالــــوريـــــوس في اخلــــدمــــة
االجــتــمـاعــيــة وكــانت اول بــاحــثـة
اجتـماعـية في الـعراق حتـصل على
هذه الـشـهادة.ثم واصـلت دراستـها
لـلـدبـلـوم الـعـالي في مـصـر. ويـضم
الكـتاب سيـرة اخلطـيب الوظيـفية 
وهنـاك (قصـة اعتـقال ابـنتـها سراء
عـام  (1976و(ذكــريــات شـــفــيــقــة
اخلـطيب عن احـداث ورجـال العـهد
ـــــــــلـــــــــكـي ورجـــــــــال عـــــــــهـــــــــود ا
اجلمهورية).كما ضم مالحق كثيرة

وصور جتسد مسيرتها العملية.
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عن دار الـــرافـــدين في الـــعـــاصـــمــة
الــلـبـنـانـيـة بـيـروت صـدر لالعالمي
والـشاعـر حسـام الـسراي كـتاب من
ه بـعـنـوان (تلـويـحة اعـداده وتـقد
الحالم نـاجــيـة)وهــو انـطــولـوجــيـا
اجلــمـاعــة الــتــأســيــســيــة مــا بــعـد
 2003يـتــوقف فـيـهــا عـنــد :أحـمـد
زاهــر حـــســام الــســراي الــعــزاوي 
صــــفـــاء صــــادق مــــجــــبـل مــــوسى

عــمـر عــلـي مــحــمــود خــضــر خــلف
مــؤيــد اخلــفــاجي ومــيــثم اجلــفــال
احلــربي ويــقـع الــكــتــاب في 139

توسط . صفحة من القطع ا
وعن كـتــابه يــقـول الــســراي (يـضم
الــكـــتــاب تــســعــة اقــســام كل قــسم
مـخـصص لـشـاعـر يـطـرح اوال رؤاه
عن الــشــعــر ومــا مــعــنى ان يــكــون
االنـــســـان شــــاعـــرا في بــــلـــد مـــثل
العراق ثم يتـبعها بقصـائد منتقاة

له.هذا الـكتاب هـو وثيقة تـخلو من
التصنع والفذلكـات نتركها للتاريخ
قــبـل ان تــضــيع احلــقـــائق ويــعــتم
وهج مـواقع الـتـواصل ومـا فيه من
افــــتـــعــــال وادعــــاء عـــلـى الـــشــــغل
الــتــأســيــسي في مــرحــلــة مــا بــعـد
 ?2003اعـــــني االســـــمـــــاء الـــــتي
ــشـهــد بــقـصــائــدهـا تــقــدمت الى ا
ـعـبـر عنـه في اكـثر من وتـطـلـعـهـا ا
شــكل من الــذين حــلــقــوا مـن فـوق

ـعالم راحل وا خرائب كل هـذه ا
الـكـارثـيـة والـدخـان الـذي كـلـمـا
تصاعد كلمـا كانت هناك قصيدة
لـيس جــديـدة او فــكــرة شـعــريــة
ــا جملــرد تــســجـــيل مــوقف وا
اسـتـبــاق لـلـحـظــة الـفـنـاء الـذي
يـعني ضـرورة االجنـاز وان علت

ينا او يسارا). نيران حرائق 
وســـبق هــــذا الـــكــــتـــاب صـــدور
مجموعة شعرية للسراي عن دار
الــرافـدين ايــضــا بــعــنـوان (حي
الـسـمـاوات الـسـبع) تـقع في 51
توسط. كتب صفحة من القطع ا
عنها الشاعر فاضل العزاوي في
الـــــغالف االخـــــيــــر لــــلـــــكــــتــــاب
قائال(كثيـرون هم الشعراء الذين
كتبوا قصـائد عن نيويورك مثل
والـت ويـتـمـان وغــارسـيـا لـوركـا
والنـغسـتون هـيوز ومـيروسالف
وهـو ما فـعله هولـوب وأدونيس
الـشـاعـر حـسـام االـسـراي ايـضـا
ـدينـة نيـويورك التي بعـد زيارة 
ال تكاد تـنتمي الى امريـكا.ولكنه
لـــــيــــتـــــجــــنـب الــــوقـــــوع في فخ
االنــطـبــاعـيـة الــسـيــاحـيــة جـعل
دينـة قصـيدة عن قصـيدته عـن ا
نـفسـه قبل كل شـي.لنـتـذوق معه
ــتـــداعي طـــعم مـــرارة الـــعــالـم ا
ونـشـاركه الـقـد الـذي جـاء مـنه
دهـــــــشــــــــتـه ازاء عــــــــالـم آخـــــــر
مـختـلف"حي الـسمـاوات الـسبع"
نـشــيـد شـعــري طـويل ومــتـدفق
بـنبـرة رثـائـيـة شـخـصـيـة غـنـية
صـرخة في لـيل ضد بايـحاءاتـها

تاريخ كامل من األوهام).
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نـــــود االشـــــارة الـى ان مـــــا ذكـــــرنــــاه
مختـصر ومـركز جداً من سـيرة حـافلة

تنوع. بالعطاء ا
تونس..و..عرفانها..

الكتاب الذي ب ايدينا  من اصدار »
دار الفارابي  «اللبنـانية..ومن اعداد :

عهد العربي ا
قـراطيـة. وغطى  366صفـحة من للـد

القطع الكبير.
صـــدرت طـــبــــعـــتهُ االولـى في أيـــلـــول

2018...
مشروع احلضارة

ه لـلــكـتـاب  يـقـول الـكـاتب وفي تـقـد
والصحفي

التونسي  خالد شوكات :
 »هــذا الــكــتـــاب  هــو ديــوان عــرفــان
بــاجلــمــيل  تــقــدمه تــونس لــلــمــفــكـر

العربي العراقي الكبير
الـدكتـور عـبـداحلـسـ شـعـبـان  الذي
قــدم لــلــمــشــروع احلـضــاري الــعــربي

عاصر ما يزيد ا
عن نــصف قــرن من الــعـطــاء الــفــكـري

واحلقوقي
والسياسي واالنساني. ....«

ومضى يقول :
 »تعـتـبـر رحلـة الـدكـتور عـبـداحلـس

مع شعبان 
ـعـاصـر  رحـلـة احـد الـفـكـر الـعــربي ا

فكرين ا
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ـفـكـر عـبـد اجلـبار الـرفـاعـي من الـنـخب الـفـكـريـة الـقـليـلـة الـتي يـعـد ا
إهتـمت بـعـلوم االديـان وفـلـسفـتـهـا ومعـارفـها  وقدمت قـراءات تـتسم
ـنـهـجيـة دقـيـقة ومـقـنـعـة للـكـثـير من ـوضـوعـيـة والتـحـلـيل الـعلـمي  با
رتبط بوجدان الناس وذواتهم عرفي ا تصلة بهذا احلـقل ا الظواهر ا

وارواحهم .
ـوسوم : ـهم ا قـيل اشـهر قـلـيـلـة صـدرت الـطـبـعة الـثـالـثـة من كـتـابـة ا
الديني والـظمـأ االنطولـوجي ليـسد فراغـاً معـرفياً وفـكريـاً واضحاً في
ــثل هـذه االطــروحـات  ولـيــروي ظـمـأ ـكــتــبـة الــعـربــيــة االسالمـيــة  ا
عـرفية بـعيـداً عن الكتـب التجـارية الـتي تسطّح اجلمهـور لالستـزادة ا

وعي الناس وتشيع التجهيل والتعصب وتضيق االفق الفكري.
ي انـنا قـد ابتـعدنا اعترف اوالً ومـعي العـديد من الـباحـث واالكـاد
عن قــصـــد او بــدونه عن فـــلــســفــة
الـدين وبـعــده الـفـكــري واالنـسـاني
الــــواسع وانــــشــــغــــلــــنــــا بــــالــــدين
الـــــســـــيـــــاسـي او الـــــشـــــعـــــبي او
الـطــقــوسي  فــجــاء هــذا الــكــتـاب
لـــيـــعـــيـــدنــــا الى جـــادة الـــصـــواب

ويصحح خارطة قراءاتنا.
ـــعــرفـــيــة من ال تــمـــكــنّـي ادواتي ا
تقـد نقـد علـمي للـمؤلف الـرفاعي
الـقـيم لــذلك سـاكـتــفي بـعـرض أهم
فـكر القـضايـا التي عـاجلـها هـذا ا
ذي الـشـخـصـيــة الـراقـيـة والـطـراز
الــرفــيع من الــســلــوك احلــضــاري

واالنساني الرائع .
ارى ان الـــــرفــــــاعـي قـــــد جنـح في
تـقـد اجـابــات مـقـنـعــة لـتـسـاؤالت
مقـلقـة تخـص العالقـة ب االنـسان
وديـــنه وفـــكك اشـــكـــالـــيـــة الـــفـــقــر
الوجودي الـتي يعدهـا حقيقـة يتفق

تصوفه والعرفاء .  عليها الكثير من الفالسفة وا
بعد إضـاح مصطـلح الظمـأ االنطولـوجي الذي يتـمثل بالـظمأ لـلمقدس
او احلنـ لـلـوجـود وظمـأ الـكـيـنونـة الـبـشريـة بـوصف وجـود االنـسان
وجوداً محتاجـاً الى ما يثريه  وهو كائن متعـطش على الدوام الى ما
يرتـوي به  يـعـرض الـكـاتب نـصـوصه وشـروحـاته ومـعـاجلـاته لـلـظـمأ

االنطولوجي للمقدس من مداخل متعددة.
يـتـكـون الـكـتـاب من سـبـعـة أجـزاء تـتـفـرع الى مـوضـوعـات وعـنـوانـات
ؤلف عـرفيـة التي تـصدى لـها ا ـسألـة ا فرعـية تغـطي جمـيع نواحي ا

وهي :-
1- نسيان الذات 
2- نسيان اإلنسان

3- علي شريعتي: ترحيل الدين من االنطولوجيا الى االيديولوجيا.
4- التجربة الدينية والظمأ االنطولوجي للمقدس.

5- اي دولة بال حياة روحية وقيم اخالقية ? 
6- ال خالص إال باخلالص من ادجلة الدين. 

7- حتديد التفكير الديني.
ـا نشـر حول كمـا تضـمنت هـذه الطـبعـة من الكـتاب مـقاالت مـنتـقاة 
ـؤلـف مع الـعـلم ان اكـثـر من خـمـس الـكـتـاب مع بـعض مـنـاقـشات ا
مـقــالـة قــد نـشـرت تــعـرف بــهـذا الــكـتــاب مـنـذ

صدوره وتناولت افكاره بالتحليل النقد .
أخــيـــراً أقــول أنه كـــتــاب يـــســتــحـق الــقــراءة

والتأمل.
وكاتب يستحق ان نرفع له القبعة .
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ـــشـــاكل الـــعــمـــريـــة ومـن هــذه ا
تخـصصـة بالـوفيات الـسكـانيـة ا
والـوالدات والــهــجــرة الـداخــلــيـة
شـاكل احلضـرية واخلـارجيـة وا
تـعـلقـة بـتلـوث البـيـئة ومـشاكل ا
دينة واالحـياء العشوائية مركز ا

ومشاكل الفقر وسواها.
ؤلف وفقا لوكالة (بترا) وتناول ا
(في الـــــفـــــصـل االول مـــــفـــــهـــــوم
ـعـاصرة شـكالت االجـتمـاعـية ا ا
والــعـالقــة بـــ اجلـــدلـــيـــة وبــ
التغير مقدمـا معها حلوال نظرية
واخـتص الفـصل الثـاني بتـرجمة
ــعــاصـرة ــشـكالت ا ا
الى بـحـوث مـيـدانـيـة
وفي الــفـــصل الــثــالث
ـــشــاكل مـــســبـــبـــات ا
ـصــنــفـة ــعــاصــرة ا ا
الـى مـــــدى بــــــعــــــيـــــد
ومــــتــــوسـط وقــــريب
واقــــتــــصــــر الـــفــــصل
ــشــاكل الــرابع عــلى ا
ـــــعــــــاصـــــرة الــــــتي ا
افــــرزتـــــهــــا االحــــداث
الـــكــونـــيـــة والـــفــصل
شاكل اخلامس عـلى ا
الـــــتـي احـــــدثـــــتـــــهــــا
ـتــوســطـة االســبــاب ا
ـــدى وأمــا الـــفــصل ا
الــســادس فـاشــار إلى
ــعــاصـرة ــشـكالت ا ا
ــؤثــرات ـــتــاثــرة بــا ا

دى).  البعيدة ا
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عن دار الشـروق للـنشـر والتوزيع
في العاصمة االردنية عمان كتاب
بـعـنـوان (مــشـكالت مـعـاصـرة في
علم االجـتـمـاع) للـمـؤلف الـعراقي
معن خليل العمر.ويتطرق الكتاب
إلى اولويـات واهـتـمامـات عـلـماء
االجـتـمـاع في الـبـحث والـتـقـصي
ــــشــــكالت ورصــــد ومالحــــظــــة ا
االجـتـمـاعــيـة الـتي يـعــاني مـنـهـا
افــــراد اجملـــتــــمع والــــتي تــــهـــدد
مـعــايـيــر ضـوابـطــهم الـوضــعـيـة
ــــراحل والـــــعــــرقــــيــــة حــــسـب ا
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عن دار كيـوان للـطبـاعة والـنشـر والتـوزيع صدرت مـؤخرا لـلكـاتب السـوري كنـان العـنداري
توسط. روايته األولى (أنت إنسان) تقع في  261 صفحة من احلجم ا

وتتنـاول الروايـة (قصـة بطلـها الـشاب ايفـو الذي لم يـكن يعـرف نفسـه إال عندمـا بحث عـنها
فوجـد أن قيـمة اإلنـسان عظـيمـة وان احليـاة جمـيلـة بكل تـفاصـيلـها وعـليـنا أن نـتصالـح مع أنفـسنا
ونتقـبلـها لبـث األمل وإعطاء الـدافع نحـو فهم الـذات واحلياة بـبسـاطة بعـيدا عن تـعقيـداتهـا واحلافز
ـا يـعـطـيه الـقـدرة عـلى الـتـحـكم بـقـرارته لـكل شـخص لـلـعـيش وفـقـا لـلـقـوانـ الـتي حتــكم الـنـفس 
وغرائزه).وتبحث رواية (أنت إنسان) في مكنونات الـنفس وحتكي تفاصيل احلياة وعالقات أناسها
وشخوصها ومشاعرهم حسب ما يب العنداري لـوكالة سانا الفتا إلى (أنها قد تكون حكايته التي
كتب تـفاصـيلـها عـلى شكل خـواطر لـتـصبح فـيمـا بعـد رواية تالمس بـتفـاصيـلهـا حيـاة شريـحة واسـعة من

الشباب الذين عاصروا سنوات احلرب بعد األمن واالستقرار اللذين كانت تنعم بهما بلدنا).
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صدر للـكاتب عـادل العـرداوي اجلزء الثـاني من كتـاب(الله بـاخليـر وقفات
على شـاطئ االدب والـتراث الـشـعـبي) ويقع في  219 صفـحـة من الـقطع
توسط.وعـنه  يقول الـعراداوي(في اواخر  2015 صدر اجلزء االول من ا
كتابي هـذا واحتـوى داخل صفـحاته موضـوعات شـتى عن االدب والتراث
وضـوعات العامة .وبعد ثالث سنوات وجدت أثورات الشعبية وكذلك ا وا
ان احلق اجلـزء االول ذاك بـاجلزء الـثـاني من (الله بـاخلـير) نـاسب  من ا
واقف الـطريفة ـوضوعات واحلـكايات واالشـعار وا جمـوعة اخرى من ا
التي رصدناها وسجلناها ونشرنا قسما منها في الصحف العراقية التي

كنا ومازلنا ننشر فيها).
ـواضـيـع الـتي ضـمـهـا الـكـتــاب:(مـفـردات شـعـريـة يـرددهـا ومن عـنـاوين ا
(سـألــوني عن الـسـدارة (كــاظم بـهـيــة يـحـرث في االرض الــبـكـر) الـنـاس)
(الـسـماوي (سـمـكة عـشـقت عـصـفورا..هل سـمـعـتم بهـذا?) والفـيـصـليـة?)
(كــامل مــســعــود احلــسـنــاوي..هل يــحــذر من الــقـبــر ..لــكــنه احــتــضــنه)

تتذكرونه?).
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