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تلك الكتب

‰«RÝ
مـرة سـألت الـصـديق الـكـاتـب عـبـد احملـسن عـبـاس الـوائـلي انت
تـنـشــر جـمـيع أو مــعـظم كـتـابــتك في صـحف ومـجـالت سـيـاسـيـة
ـعزل عن ولـكنك تـتجـنب الـكتـابة عن الـسيـاسة أو تـتعـامل معـها 
ـكن شـؤونــهــا ومـجــريـاتــهــا الـيــومـيــة وبــعـد ان تــكــون جتـربــة 
اذا االستـفـادة مـنهـا ومـحاولـة االبـتـعاد عن مـؤثـراتهـا الـسـلبـيـة 
ـعـظم مـشكـالت الواقع فكـان اجلـواب اني اعـد الـسـيـاسة سـبـبـا 
العربي وهي مشـكالت كثيرة ومـتراكمة وارى انـها غطت على ما
هو ايجابي وسـليم وقابل للـبناء والتطـور في هذا الواقع كما اني
اجد في الكتابة السياسة ما يدفع الى عدم الصدق واالحتماالت
الــوهـمــيــة والـكــاذبــة والـطــارئــة والــتـحــلــيالت الــذاتـيــة احلــقـائق
راحل الصاحلة لـلتقدم. وانني ارفض ان والتجارب واحملطـات وا
اكون تـابعـا لهذه الـتوجهـات التي تبـعدني عن عـموم النـاس وتقيم
احلواجز واالسـوار التي جتعل عالقـتي معهم مـفتوحـة على ماهو
عادل وجميل وسعيد وعلى ماهو خير وايجابي ومتطور وعلى ما
يـسـهل لـقـاء وحـوار نـفـسي مع نـفـوسـهم وثـقـافـتي مع ثـقـافـاتـهم
وكـوامن ذاتي مع كـوامن ذواتـهـم ونـكـون جـمـيـعـا مـنـفـتـحـ عـلى
احلب واخلير والـعدل والتـسامح في تراثنـا وفي نفوسـنا وهذا ما
اعمل على حتقيـقه في كتاباتي. ويعـزز ذلك انني لم اكن محسوبا
عــلى اي انـتــمــاء سـيــاسي ولم اســمح لـنــفــسي بـذلـك ولـيس في
تاريخي ما يشير الى ذاك عدا مـرحلة الشباب فكنت كلي ثورة..
اريـد ان ازج نـفـسي بـحـركـة سـيـاسـيـة وكـان هـذا في سـبـعـيـنـات
ـاضي حــيث كـانت القـيـمـة ألي شـاب مــالم يـكن مـنـتـمـيـا الـقـرن ا
حلـركـة سـيـاســيـة.. ولـكن بـالـرغم من ذلك فــقـد كـان الـكـاتب عـبـد
احملسن عباس الوائلي متميزا في عالقته بالسياسة ومختلفا في
ذلك عن كـتـاب الـعـمـود الـصــحـفي وهـذا الـتـمـيـز واالخـتالف من
سماته السياسـية الن السياسة محـور اساس في احلياة العربية
وسـبب كل مـشـكالت وقـضـايـا الـواقع الـعربي مـرتـبـطـة بـها. والن
ـوقف مـع الـكـاتب عـبد احملـسن عـبـاس الوائـلي مع الـسـياسـة 
وبـخصـوصـية مـعيـنة وهـو بذلك يـختـلف عن اغـلب الذين يـكتـبون
في الـسيـاسـة وخاصـة الذين يـكتـبون الـعـمود الـصحـفي. وعنـدما
رفض الوائـلي الكتـابة في الـسياسـة فأنه اليشـمل بذلك اي تفـكير
سـياسي جللب مـنفعـة معـينة فـهو يخـضع نفـسه للمـراقبة والـنقد
عــنــد كــتــابــة اي عــمــود لـــيــحــول بــيــنه وبــ الــوقــوع في االذالل
ـصـلحـة واالنتـهـازية الـوظيـفـية ويـأخذ من الـسـياسـة ما يـصلح وا
لـلتـجربـة واالتعـاظ والبـنـاء والتـقدم وقـد يأتي ذلك بـشكل مـعلن او
خـفي او بـشـكل مـشـكـلـة وســلـبـيـات الـواقع الـعـربي وعـلى خالف
معظم كتاب االعمـدة الصحفية فأن الـكاتب الصديق عبد احملسن
عباس الـوائلي لم يكتـب العمود النه صـحفي والن الصحـيفة التي
يعمـل بها طلـبت منه التـفرغ واالختصـاص في كتابـة العمود والن
مـوقـعه السـيـاسي في الصـحـيفـة الواجـهـة النـاطقـة بـأسمـها ذلك.
ا كتـب العمود واسـتجابـة لثقافـته واختيـاره والنه وجد فيه ما وا
يـعـبر عـن موهـبـته وعـن آرائه ومـواقـفه ولـقـد اصـبح الـكـاتب عـبد
احملـسن عـبـاس الـوائـلي من كـتـاب االعـمـدة الـصـحـفيـة وكـان من
فـترض ان تكـون ذات منحى سـياسي فـقد نشـرت في الصحف ا
ومجالت عراقية وعربـية اعمدة ذات موضوعـات مختلفة واذا كان
الغـالب على هـذه االعمـدة ان تكون سـياسـية وان تتـناول الـراهنة
وضوعات فان اعمدة عبد احملسن عباس الوائلي قد واالتي من ا
ـوضوعات دون االحـتكام بالـسياسة تناولت الـراهنة واالتي من ا
وقـد تتعـمد فـي تناول وابـراز اليـومي والعـراقي ولكن ضـمن اطار
ــسـتــقــبل ــاضـي مع احلــاضــر وا ــدى يــتــواصل فــيه ا بـعــيــد ا
ويتواصل فيه الـتاريخ مع الواقع اليـومي لعموم الـناس ويكون فيه
الـعـمل اجلـمـاعي وحب اخلـيـر والـعـدل ومـواجـهـة الـبـاطل والـظـلم

غالبا على التوجهات االخرى.
واذا كانت االعمـدة ذات حتليالت ونـتائج مخـتلفـة ب كاتب واخر
بـ عـمـود واخـر لـدى الـكاتـب الواحـد فـأن عـبـد احملـسن الـوائلي
يـحـرص عـلى ان يـجـعل اعــمـدة ذات صـيـاغـة حـواريـة بـعـيـدة عن
تـقاطعة في حقيقتهـا يتمدد العمود الصحفي لفقة ا االختالفات ا
داخل الصـفحة مـحتـويا مواضـيع متعـددة ويكون الـتطويل وغـطيا
عـلى رداءة الـتــحـلـيل ويــكـون صـوت الـكــاتب واحـد من االصـوات
والـنقـد منـطلق كل االصـوات ومـحور االسـاس لهـا غيـر في بعض

االعمدة ان يكون محور ومنطلق كل االصوات.
هـيمن دون ان يؤدي في اغلب االعـمدة يـكون صوت الـكاتب هـو ا
ذلك الى الـغاء االصـوات االخـرى الن الـكاتب يـعـطي ذاته وصوته
قوة التعـبير عن احلقيـقة والفضيـلة واالستمرار في مـقارعة الظلم
والدكتاتورية وقمع احلريات من خالل االحتكام للدين أو الضمير
ـنــحـهـا قــوة احلـضـور فـالــوائـلي اليــفـرق بـ الــواقع وجتـاربه و
والـفـعـالـيــة في الـسـيـاق وفي عالقـتــهـا مع الـعـنـاصـر واخـرى مع

العمود الصحفي.
والـوائـلي إذ يـستـخـدم احلـوار والـسـرد والـنـزعـة الـقـصـصيـة في
اعمـدته الصحـفية فـانه اليجعل مـن هذا العـناصر طـريقا لـلخيال
ـشـاعـر هـيـمـنة واليـتـخـذ من اخلـيـال وسيـلـة العـطـاء الـعـواطف وا
مطلـقة رومنسيـة على السيـاق واليجعل من ذلك دافعـا للتشوق او
حـجـة لـلـتشـوق بل اليـخـرج احلـوار والـسرد والـنـزوع الـعـقلي عن
الواقع والتاريخ والتراث وانطالقا من ذلك فأن الوائلي يتميز عن
ا هو ملموس وقابل للحضور كتاب االعمدة الصحفية. انه يهتم 
مثل الـواقع والتراث والـتاريخ كمـا انه في اغلب اعمـدته اليفرض
ـا يــريـد ان حتــضـر من خالل هـذه الــعـنــاصـر عــلى الــنص.. وا
ـا تــمـتـلك مـن ثـقـافـة ومـن قـيم ومن ارادة جـمــاعـيـة في الـذات 
ـكونـات والـعنـاصـر وجودا حـيا الـذات الـعربـيـة جاعـلة مـن هذا ا
ــارس دور الــفــاعل فـي الــواقع الــعــربي مـــســتــمــرا وقــابـال الن 

الراهن.
ــقـارنـة بـ اعــمـدة الـوائـلي واالعـمــدة االخـرى اعـتـبـار ـكن بـا و
الـعالقــة مع الـواقع والــتـاريخ والــتـراث من ســمـات الـوائــلي انـهـا
عالقـة ذات انفتـاح واسع على امـكانـات االنسان الـعربي الـثقـافية
والفـنيـة وانفـتاح واسع عـلى امكـانته في الـبناء
والـتغـيـير والـتـقدم كـما انـهـا وجدت من خالل
ـا يـكـتـبه االخـرون من مـقـاالت قـراءة واسـعـة 
ــقــارنــة ومن اعــمـــدة صــحــفــيــة ومـن خالل ا

معها.
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أطــلق صــنــدوق الـنــقــد الــعـربي
سـلـسـلــة بـحـثـيـة دوريـة جـديـدة
بـــعــنـــوان "مــوجــز ســـيــاســات"
تــســتــهــدف دعم عــمــلــيــة صــنع
الــقــرار في الــدول الــعــربـيــة من
خالل تـوفـيـر إصــدارات بـحـثـيـة
مـوجزة تـتطـرق ألبرز األولـويات
ــوضـــوعـــات ذات االهــتـــمــام وا
بــالــنــســبــة لــلــبــلــدان األعــضـاء
مـصـحـوبــةً بـتـوصـيـات لـصـنـاع
السياسـات.  تطرق العدد الرابع
من هذه الـسلـسـلة إلى مـوضوع
"أمن الــفــضــاء الــســيـبــراني في
ـصــرفي" حـيث أشـار الــقـطـاع ا
إلى أن الــفــرص الـتي تــخــلـقــهـا

ـعلـومات واالتـصاالت تقـنيـات ا
تمـثل حتدياً خـاصاً للـمؤسسات
ـصـرفيـة فـمع اسـتـمـرارها في ا
االبـتكار في إيـجاد وتـقد طرق
جـديـدة لــلـوصـول إلـى الـعـمالء
ؤسسـات تتعرض في فإن تـلك ا
الــوقت نــفـسـه خملـاطــر جــديـدة.
حـــيث أن االســـتــخـــدام الـــضــار
ـعلـومـات واالتـصاالت لـتـقنـيـة ا
ـــكـن أن يـــؤدي إلى تــــعـــطـــيل
ــالــيــة الــضــروريــة اخلــدمــات ا
ـــالــيـــة الـــوطــنـــيــة لألنـــظـــمــة ا
والـــدولــــيــــة وتــــقــــويض األمن
والــثــقـة وتــعـريـض االسـتــقـرار
ــالي لــلــخـطــر. إن الــهــجــمـات ا
الــســيــبــرانــيــة تــشـكـل تــهــديـدًا

ــالي بـــأكــمــله وهي لــلـــنــظــام ا
حـــقــيـــقــة تـــؤكــدهـــا الــتـــقــاريــر
الــصــادرة في هــذا الــشـأن عــلى
ــســتــوى الـــدولي واإلقــلــيــمي ا
واحملـــلي.  فــقـــد بــلــغـت نــســبــة
الـــــعـــــمالء الـــــذين عـــــانـــــوا من
الهجـمات السيـبرانية خالل عام
ائة بنسبة  2016نحو  65با

زيــــادة قــــدرهــــا حــــوالي  29في
ــائـة مــقـارنـة بــالـعــام الـسـابق ا
وذلك وفـقاً لـلـتـقريـر الـصادر عن
الــبــنك الــدولي في هــذا الــشـأن.
نــــتــــيــــجــــة لـــذلـك واعــــتــــرافـــاً
بــالـــتـــهـــديــدات الـــنـــاجــمـــة عن
اخملــاطـر الــســيــبـرانــيــة ومـدى
أهــمــيـة تــعــزيــز قــدرة األجــهـزة
ـــصـــرفــيـــة عـــلى حتـــمـل هــذه ا
اخملـاطــر والـتـحـوط مــنـهـا فـقـد
اتخذت الـسلـطات الـرقابـية على
مــــســـتــــوى الــــعــــالم خــــطـــوات
تـنظـيـميـة وإشـرافيـة تـهدف إلى
جتـــــنـب أثـــــر تــــــلك اخملــــــاطـــــر
ـصارف. في الـسيـبـرانيـة عـلى ا
ـــصــارف هـــذا الــصـــدد قـــامت ا
ـــركــزيـــة الـــعــربـــيــة بـــإصــدار ا
ـصرفية الـتعلـيمات والتـعاميم ا
الــتي حتث فــيـهــا الــبـنــوك عـلى
ــواجـهــة تـلك تـعــزيـز قــدراتــهـا 
الـهـجـمـات اإللـكـتـرونيـة. أوضح
الـــــعــــــدد الـــــرابـع من مــــــوجـــــز
سـيـاسـات الـصـادر عن صـنـدوق
الـنــقـد الــعـربي أن مــعـظم اآلراء
تــخــتـلف حــول كــيـفــيـة تــنــظـيم
مـخــاطـر اإلنــتـرنت حــيث أشـار
أحـد هذه اآلراء إلى أن الـطبـيعة
تـطورة لـلمـخاطـر السـيبـرانية ا
لـيــست قـابـلــة لـلــتـنـظــيم بـشـكل
محدد كمـا أن القضايا اخلاصة
كن مـعـاجلـتـها من بـاإلنـترنـت 
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صـــدر كــتـــاب "األســـتــاذ أحـــمــد
ــــؤلـــفـــات مـــحــــمـــد نـــعــــمـــان ا
اخملــتـارة.. جـمع وإعــداد لـطـفي
فـؤاد نـعمـان" عن ريـاض الريس
لـــلــــكـــتب والـــنـــشـــر بـــبـــيـــروت
بـالـتـعـاون مع مـنـتـدى الـنـعـمان

الثقافي للشباب.
يــحـــتــوي الــكــتـــاب مــجــمــوعــة
ــنــاضل الــتــنــويـري مــؤلــفـات ا
ـــفـــكـــر الــــســـيـــاسي وزعـــيم وا
األحـرار اليمـني األسـتاذ احمد
مــــحــــمــــد نــــعــــمـــان (1909م -
1996م) عضو مجلس رئاسة

الـيمـن ورئيس الـوزراء األسبق;
وهي الـصــادرة من ثالثــيـنــيـات
حـــتـى ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن

الــعـــشـــرين. وأعـــيـــد طــبـــعـــهــا
بـالـتـزامن مع الـذكـرى الـعـاشـرة
بــعـــد مــئـــويـــة مــيالد األســـتــاذ

النعمان.
ــؤلــفـات من وقــد شــكــلت تــلك ا
"األنة األولـى" و"مطالـب الشعب"
و"كــيـف نــفــهم قـــضــيــة الــيــمن"
ومـــشــروعه الــتــنــويــري "كــلــيــة
بـلـقــيس قـلـعـة تـقـدمـيـة" و"لـهـذا
استقلنا" و"لنعتمد على أنفسنا"
ـــعــــارضـــة أولـى أبـــجــــديــــات ا
الوطـنـيـة الـيمـنـيـة حلـكم األئـمة
واالسـتـعـمـار في شـطـري الـيمن
.. وكذلك تـصـحيح مـسار سابـقـاً
اجلـمـهوريـة من خالل مـا صاغه
األستاذ النـعمان -منفردا أو مع
رفـاقه األحـرار- من بـرامج عـمل

وسالم وطــــنـي ومــــقــــتــــرحـــات
دسـتـوريــة في ظل اجلـمــهـوريـة
الــيـمـنــيـة أثـنــاء حـروب الـثـورة
والـسـالم. الــكـتــاب -الــواقع في

 496 صفحة من القطع
ــتــوسط من إصــدارات ريـاض ا
الـريس للكـتب والنـشر- قدمه د.
قـالح رئيس مـركز عبـدالعـزيـز ا
الــدراسـات والــبـحــوث الـيــمـني
ـؤلـفـات اخملـتارة واصـفـاً هـذه ا
التي تُـقدَّم في "تسـلسل تاريخي
أم بـأنها جـذر الفكـر النضالي
الــوطـــني.. بل وتـــضــرب جــذور
مـــــأســــــاة الـــــوطن الــــــيـــــمـــــني
ـعـاصـرة; وتــسـتـوعب هـمـومه ا
ويـتقـدم في بـعض مفـرداته على
السائد في واقـعنا الراهن". هذا

وعـرض جـامـع الـكـتــاب ومـعـده
لطفي فـؤاد أحمـد محـمد نـعمان
رئيس منـتدى الـنعـمان الـثقافي
لـــلــشـــبــاب "بـــانــورامـــا ســيــرة"
األستـاذ النـعـمان الـصانع األول
لـقـضـيـة األحرار الـيـمـنـيـ من
خالل هذه اخملـتارات; كـما شرح
بدراسة شـاملة "ظروف اإلصدار
ـؤلـفات -في واالنـتـشار" لـهـذه ا
ا تعـبر عـنه من أفكار وقـتهـا- 
ونــهج تــغــيــيـــر ســلــمي اتــبــعه
الـنعمـان األب من بواكيـر حياته
عبـر الـتعـليم وتـنويـر احلاكـم
واحملـــكــــومــــ بـــواجــــبــــاتـــهم
وحقوقهم.. والدعوة إلى السالم
واالعـتمـاد عـلى الـنـفس لـسالمة

البناء الوطني.
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عن دار الرسا لـلـطبـاعـة والنـشر
في بـغـداد صدر لـلـكـاتب حـمدي
الـعـطـار كتـاب بـعـنـوان (قراءات
نــقـــديــة في اخلــطــاب الــروائي)
يقع في  316صفـحـة من الـقـطع
ـــتــــوسـط قــــدم له الــــدكــــتـــور ا
عـبــدالـكــر بـورقـيــبـة. تــضـمن
قــراءة نــقــديــة الكــثــر مـن روايـة
ومجاميع قـصصية وعن الكتاب
يــقـــول الــعـــطــار(هــذا الـــكــتــاب
الـــنــــقـــدي عن مــــجـــمــــوعـــة من
الـــروايـــات وبـــعـض اجملـــامـــيع
الـــقــصـــصـــيــة ســـجــلـت فــيـــهــا
انــطـبــاعـاتـي الـتي تــتـركــز عـلى
ــضــمــون وتــفــكــيك الــنص او ا
اخلــــــطــــــاب الـــــــروائي وكــــــان
اهــتـمــامي الــثـقــافي في الــسـرد
دفـعني للـكتابة عـن هذه االعمال
 وعلى الـرغم من اهـميـتهـا وما
تـتصف فـيه من جـمالـيـة ومتـعة
وفـــائــدة فــانــنـي لم اســتــطع ان
اكــتـب عن كــثــيــر من الــروايــات
والـــنـــصـــوص الــتـي بــحـــوزتي
بـسـبب الــوقت ومـا نــعـيـشه من
فــوضـى تــرتــيب االولــيــات ومــا
يــأخـذه مــني الـعــمل الـصــحـفي
والــسـفـر وكــتـابـة ادب الـرحالت

لــــــكــــــنـي حــــــاولت
انـــتـــقـــاء االعـــمــال
الــــــتي جتــــــذبـــــني
شــخـــصــيــا واقــوم
بــقــراءتــهــا مــرتـ
لـلكتـابة عـنها فـيما
يــــعـــرف بـــالـــنـــقـــد
الـــــثـــــقــــافـي وهــــو
بــالـتـاكـيـد يـخـنـلف

عن النقد االدبي).
ومـن عـــــــــنـــــــــاوين
الـكتاب : (عـلي بدر
في الـــــــكــــــاذبــــــون
يـحـصـلـون على كل
شـيء) و (ريــــــــاض
ــــــــارس رمـــــــــزي 
هواية الضرب على
اخلــاصــرة) و(عالء
هـاني سارد يـجسد
العـجـز الـسـياسي)
و(مــحـمــد ســبـاهي
يـــــــكــــــــتب روايـــــــة
جتــــعــــلك تــــفــــكــــر
كــــثـــيـــرا)و (فـــوزي

الــــهـــنـــداوي يـــكـــتب روايـــة عن
الغجر)و(محمد سعدون سباهي
تـــوثــــيق احـــداث عــــلى هـــامش

التاريخ).

كــمـا صــدر لـلـعــطـار كــتـاب اخـر
ويــــــقع ضــــــمـن ادب الــــــرحالت
وعـنـوانه (مـدن عـربـيـة.. بـنـظرة
عــراقـــيــة)عن دار امـل اجلــديــدة

وشــمل الـدول الـتــالـيـة
(ســـلــــطـــنــــة عـــمـــان –
الـــســودان  –مـــصــر –
لـــــبـــــنــــان  –ســـــوريــــا
واالردن) ويقع في 273
صـــفـــحـــة مـن الـــقـــطع
الــــكــــبـــــيــــر ويــــضم 9

فصول.
ويـــقـــول الـــعـــطـــار في
غالف الــــــــــكـــــــــتـــــــــاب
االخـيـر(لــقـد اكــتـشـفت
في ســفــري الى الــدول
العـربيـة هنـاك مفـاهيم
واراء خـاطـئــة تـتـشـكل
عنـد الـكـثيـر من الـقراء
حول مـضامـ ثـقافـية
واجتماعية تمارس في
هــذا الـبــلــدالــعـربي او
ذاك وال يـــــــــــــكــــــــــــفـي
الشحـص ان يسافر او
يــأتي مــتـــحــدثــا عــمــا
شـاهـده في تـلك الـدول
مـن دون تـــــــــــوثــــــــــيـق
وتأكـيـد. واكثـر الـناس
ال يـقولـون كل احلـقـيـقة ان لم
يـحاولـوا قـول احلـقيـقـة التي
يرغـبون بـقولـها ولـيست كـما

هي في الواقع).
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صندوق النقد العربي ينشر موجز سياسات

فكر العربي الدكتور عبد احلس ي وا  يستضيف مهرجان "ثويزا" للثقافة بطنجة األكاد
شــعـبــان لـيــلــقي مـحــاضـرة بــعــنـوان (عــودة مـاركـس) وذلك في يـوم  25 تـمــوز اجلـاري
بـدع ثـقفـ وا ـهرجـان ينـتظم مـنذ  15 عامـاً بشـكل دوري ويعـدّ ملـتقى لـلمـفكـرين وا وا
غـاربـة والـشمـال أفـريـقيـ واألجـانب وقـد استـضـاف عـدداً من الـشخـصـيـات الفـكـريـة العـربـية ا
الـبـارزة مـثل مـحمـد أركـون وصـادق جالل الـعظم ونـوال الـسـعـداوي والطـيب تـيـزيـني وصـنع الله
ابــراهـــيم وأحـــمــد عـــصـــيــد وعـــلي طــلـــعت حـــرب وحــسـن أوريــد وألـــفــة يـــوسف وعـــبــد الـــقــادر
ـعرفـة وقـادت عمـليـات تنـوير مـجتـمعي الـشاوي وغـيرهم من األسـماء الـتي بـصمت عـالم الفـكر وا

مشهود لها.

رسالة بيروت
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شــعــريــة : غــارات اجلــنـون " و"
زنابق سوداء " و "سماء جاحدة
" ثـم ديـــــوانه الـــــرابـع " لـــــــيس
إال..." في الـــهـــايـــكـــو. لإلشـــارة
فـــالــشــاعــر مــصــطــفى قــلــوشي
يـشـتـغل اسـتـاذا لـلـغـة الـعـربـيـة
حــاصل عــلى اإلجــازة في األدب
العربي ...عـضو باحتاد
ــغــرب وعــضـو كــتـاب ا
مــؤسس لـنـادي هــايـكـو
مـــــــــوروكــــــــو /نـــــــــائب

الرئيس.
الـى ذلك صـــــــدر عن دار
تـمــوز في دمـشـق كـتـاب
جـديـد للـباحث والـكاتب
لطـيف عبـد سالم وسمه
بـ: (مــــــرافئ فـي ذاكـــــرة
يــــحــــيى الــــســــمـــاوي).
الـــكـــتـــاب الــذي قـــدم له
الـنـاقـد الـدكـتـور حـس
سـرمك حـسن وصـممت
صممة غالفه األديبة وا
األســـــــــتــــــــاذة رفـــــــــيف
الـــفــارس يـــقع في 320
صــفـحــة ويـضـم أربـعـة

عشر فصالً.
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الشاعر مصـطفى قلوشي يصدر
ديــوانـه الـــشــعـــري اخلـــامس “
بـــقـــلـــيل من احلظ...." وهـــو من
ــبــدعــ مــنــشــورات جــامــعــة ا
ــغــاربــة وقــد ســبق لــلــشــاعــر ا
غـربي اصدار أربع مجـموعات ا
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صـدرت ضـمـن مـنـشـورات االحتاد
العـام لالدباء والكـتاب في العراق
مــجــمــوعــة  قــصــصــيــة لــلــقـاص
واالديب كمـال لطـيف سالم وتضم
مجـمـوعة من الـقـصص القـصـيرة
والـقـصـيـرة جـدا ومن عـنـاويـنـها:
رائـحـة احلـريـر وجهـان في وجه
زوجـة وحـلم عـ واحـدة الـباب
حذاء وكـان كمـال لطـيف سالم قد
اصـــــــدر عــــــددا مـن الـــــــروايــــــات
والــقـصص الـقــصـيــرة ويـعـد من
مصـادر االغنيـة العراقـية اذ صدر
ــــؤلــــفـــات فـي هـــذا له عــــدد من ا
اجملـــال وبــــعــــضـــهــــا مـــكــــرســـة
لـشخصـية معـينة والـبعض االخر
مـكـرس لدراسـة ظـاهـرات مـعـيـنة,

قام العراقي وقراؤه.  ومنها ا
الـى ذلك صـــدر حـــديــثـــاً عن (اآلن
نــاشــرون ومــوزعـــون) في عــمّــان
ـــرأة وتــطــويـــر الــســرد كـــتــاب (ا
الــعـربي: الــنـســائـيــة الـنــسـويـة

ـتـعلـقة خالل الـلوائح احلـالـية ا
بـكل مـن اخملـاطــر الـتــشـغــيـلــيـة
والـتـقنـيـات. هـذا ويشـيـر الرأي
اآلخـر إلى أن هناك حـاجة مـلحة
إلى وجـــود هـــيـــكل تـــنـــظـــيـــمي
لـلـتـعـامل مع الـطـبـيـعـة الـفـريدة
لـلــمـخــاطـر اإللـكــتـرونــيـة وذلك
تزايدة بالنـظر إلى التهـديدات ا
ــكـثف الـنــاجتــة عن الــتــحــول ا
نـــحــــو قـــطـــاع مـــالي رقـــمي في
اآلونـــة األخــيـــرة.  إن الـــتـــطــور
احلادث في اخملاطر الـسيبرانية
ــالـيـة عـلى ـؤسـسـات ا يـحــفـز ا
ـكـثف نـحو ـسـتـمـر وا الـبـحث ا
اتخـاذ إجـراءات وقائـيـة من تلك
اخملـاطـر من خالل لـوائح جتـعل
تــلك اإلجــراءات أكــثــر وضــوحـاً
أمــــــام مـــــجــــــالس إدارات تــــــلك
ــؤسـســات األمــر الــذي يـؤدي ا
إلـى خـــلـق حـــافــــز أكــــبـــر عــــلى
االســتـثـمـار بــشـكل مـســتـمـر في
حتـــســـ األمن الــــســـيـــبـــراني.
إضــافــة إلـى أن إدراج اخملــاطــر
الــســيــبــرانــيــة ضــمن اخملــاطــر
الـية الـتـشغـيلـيـة للـمؤسـسـات ا
يــعــتـــبــر غـــيــر كـــافي حــيث أن
صارف عايير الـرقابية على ا ا
تــــتـــطـــلـب أهـــمــــيـــة تــــضـــمـــ
االسـتـراتـيــجـيـات والـسـيـاسـات
ــصـارف جـزء اخلـاصـة بــتـلك ا
خــــــــاص بــــــــإدارة اخملــــــــاطـــــــر
الــــســـيــــبـــرانــــيـــة والـــتـي يـــتم
مــراجـعــتـهــا بــانـتــظــام من قـبل
مجـالس إدارات تـلك الـبـنوك مع
زيـــــــــادة حـــــــــجـم اخملـــــــــاطـــــــــر
الــســيــبـرانــيــة. في هــذا اإلطـار
تـعلقة وجـز اجلوانب ا تـناول ا
بــأمن الــفـضــاء اإللــكـتــروني في
إطار اخملاطر التشـغيلية للبنوك

ركزية العربية ا
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ـــغــربي األنـــوثـــة) لــلـــبـــاحث ا
ؤلف مـحـمد مـعـتصم.ويـقـول ا
عن كتـابه(لـقد اهـتـمت الكـتـابة
النـسائـية بـالـقضـايا الـنسـوية
ذاتـها لـكن مع تـغلـيب اجلانب
األدبـي واجلــــمــــالـي والــــفــــنّي
لـــلــســـرد وبـــالـــتـــالي طـــرحت
الــقـضــايـا بــصــور مـخــتـلــفـة)
مــشـيـرا إلى (ان من خـصـائص
الـــســــرد الـــنـــســــوي الـــعـــربي
ـتــقـنـة احلـيــاكـة أو احلــبـكــة ا
وبــنـاء الــشـخــصـيـة والــتـدفق
الــــــــلـــــــغـــــــوي أو الــــــــلـــــــغـــــــة
ؤلف إلى الشعريـة).ويخلص ا
(أن مسـيـرة الكـتـابة الـنـسائـية
لم تكن سـهلـة بل كانت تواجه

عراقيل عدة).
ومــعــتــصم هــو عــضــو احتــاد
ـغــرب ولـه مــؤلــفـات كــتــاب ا
مــنــهــا الــشـــخــصــيــة والــقــول
واحلـكي والرؤيـة الـفجـائعـية

رأة والسرد وغيرها. وا
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اصــدر الــروائي والــقــاص عــبــد
الـــزهــرة عـــلي روايـــة بــعـــنــوان
(مصل اجلمال. اوالد كلب) وهي
مـــوزعــة عـــلى فــصــول كـــثــيــرة
مــجــســدة فـي ارقــام وكــان عــبـد
الـزهـرة عـلي قـد اصدر عـددا من
الـروايـات والـقـصص الـقـصـيـرة
ومن عـنـاويـنـهـا ريـاح الـسـمـوم
اوراق سـيـدة الـشـجـر الـدهـانـة
وفــــازت قــــصـــصـه في عــــدد من
ـسـابـقـات ومـنــــــــهـا مـسـابـقة ا
مــجـــلـــة الـــعـــربي الـــكـــويـــتـــيــة
ومــســـابـــقــة كـــركــوك لـــلــقـــصــة
الــقــصــيــرة ومــســابــقــة ســافـرة
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