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اصدر الكـاتب  غسان سـالم شعبـو مجمـوعة قصـصية جديـدة  حملت
عنوان (بـقايـا متـناثـرة ) حيث جاءت ب 82صفحـة من القـطع الصـغير
ـوصل ــديـنــة ا ونـشــرتــهـا دار نــون  لـلــطــبـاعــة والـنــشــر والـتــوزيع  
..واسـتهل  الـكـاتب شـعـبـو  مـجـموعـته الـقـصـصـيـة  بكـلـمـات الـشـاعر
عروف ذنون االطرقـجي  الذي كان يحرر الصفـحة الثقافية وصلي ا ا
ـوصلـية  حـيث اطرى االطـرقجي  عـلى االسلوب في جريـدة احلدباء  ا
ـتلك  من االدبي للـكـاتب غـسان سـالم شـعـبو  مـبـشرا بـوالدة  كـاتب 
التمـرس ما يـطرز بهـا  جمـله ومعانـيه .. بيـنما اهـدى شعـبو مجـموعته
القـصـصـيـة  الى من بـذلـوا  الغـالي والـنـفـيس وتـفانـوا حـتى الـشـهادة
والى السـاعـ  لـغد افـضل .. وتـضمـنت اجملـمـوعة  قـصـصا قـصـيرة
بـدات بـقصـة( صـوت من االعـمـاق )وتـلـتـهـا قـصـة ( الـقـمـر والـنـجـمة )
وكانت الـقصـة الثـالثـة بعـنوان ( حلـظة  الـوداع )والتي اهـداها الـكاتب
ـطران  بـولس فـرج رحو  امـا الـقصـة الرابـعـة  ضمن لروح الـشـهيـد ا
اجملـمــوعـة فــحـمـلـت عـنــوان (بـقـايــا مـتــنـاثــرة) وهي الـقــصـة  الــفـائـزة
ـوقع عـام  2009باسم ـسـابــقـة مـوقع عــنـكـاوا كــوم الـتي اجـراهــا ا
دورة( سـركـون بــولص) كـمــا ضـمن الـكــاتب مـجــمـوعـته قــصـة اخـرى
حـمــلت عـنــوان  (اجملـهــول )والـتي دونــهـا عــلى خـلــفـيــة احلـادث الـذي

استـهدف حـافالت نـقل طلـبة
احلـــمـــدانـــيــــة الى جـــامـــعـــة
وصل  مـهـديا نـصه  لروح ا
الـشــهــيــدين الــلــذين قــضــيـا
بــــاحلـــــادث وهـــــمـــــا كال من
رديف وسانـدي  فـيمـا جاءت
الــقـــصـــة االخــرى بـــعـــنــوان
(حـــلم الــــســـهـل االخـــضـــر)
وقصة (سـاعة الرهـبة ) التي
بـلــورهــا الــكـاتـب  من اجـواء
حادثـة كنـيسـة سيـدة النـجاة
تـشـرين الـتي  تـمت في  31 
االول  من عـــام  2010 امـــا
الـــقــــصـــة االخـــرى فــــكـــانت
بعنـوان (مطر ) وهي الـقصة
ــسـابـقـة الـتي الـفـائـزة  في ا

نظـمـها دار الـسكـريـة  للـقـصة الـقصـيـرة في مصـر  هـذا العـام  تـلتـها
قصة( الغريب ) وقصة(  فتاة القاعة)  وقصة (هديل احلمائم ) وقصة
(رسـالـة ام ) وقـصـة (عـلى اعـتـاب الـسـنـة ) وقـصـة ا(لـنـافـذة ) وقـصة
(الـغبـراء ) وقـصـة (الـصـورة الـتـذكاريـة ) وقـصـة (في الـقـلـعـة) وقـصة
(عـد يـا انـكـيـدو) .. نــصـوص االديب غـسـان سـالم شــعـبـو مـسـتـوحـاة
معـظمـها من احـداث حـياتـية  عـايشـها الـكـاتب واستـقى منـها سـطوره
التي دونهـا في اجملمـوعة القـصصيـة اجلديدة  والـتي تغـلب على اغلب
ــقــتــرنــة بـــهــواجس ابــطــال الــقــصص تــلك الــنــصـــوص الــواقــعــيــة  ا
وارهاصاتهم التي بثوها  في ما ونه الكاتب  الذي فيما يبدو انه انتقل
ـجـمـوعـته الـقـصـصـيـة نــحـو فـضـاء  الـكـتـابـة الـسـرديـة بـعـد ان رفـد
اضية بـاكثر من قصيدة  منها الساحة الشعرية عـلى مدى السنوات ا
قـصـيـدته الـسـريـانـيـة  الـتي حـمـلت عـنـوان بـهـنـام وسـارة  عـام 2009
اضافة للمجـموعة الشعـرية التي اصدرها  عام  2004 وكانت بعنوان
جمـوعة شـعرية ثـانية  اصـدرها عام ستـقبل  وتالهـا  على شرفـات ا
 2011 وكانت  بـعـنـوان وجـهك وشاح لـكـلـماتي
بـاالضــافـة لـســيـرة ابــداعـيــة حـافــلـة  لـلــكـاتب
ـلـتـقـيـات ضـمن مـشـاركـاته في االمــسـيـات وا
ــــا نـــشـــره مـن نـــصـــوص االدبـــيــــة اضـــافـــة 

وقصائد في اجملالت والصحف العراقية ..
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ضـمن سلـسلـة كتب الـتراث صدرَ عن
دار الــشـؤون الـثـقـافـيــة الـعـامـة كـتـاب
بـعنوان (احلـضور التـركي في اللـهجة
الــعـراقـيـة) لــلـدكـتـور حــسن عـكـريش
جــاءَ في مــقـدمــتهُ (دراســة الــلـهــجـات
الــعـامـيــة احلـديــثـة ومــعـرفـتــهـا ورفع
شــأنـهــا أمـر في غـايــة األهـمــيـة وقـد
ستشرقون في معرفة اللهجات جنحَ ا
الــعـربــيـة احلــديـثــة وألـفــوا كـثــيـراً من
الـكـتب عنـهـا وعن قـواعـدهـا وصاروا
ــصــريـة يـعــرفــون الــلـغــة الــعــامـيــة ا
والــــعــــامــــيــــة فـي تــــونس واجلــــزائــــر
ومـراكش وطـرابـلس وتـسـمى لـهـجـات
ــؤلف الـلـهـجـة بالد الـغـرب) وعـرف ا
(بــأنــهـــا مــجــمــوعـــة من اخلــصــائص
الـلغـويـة يـتـحـدث بـهـا عـدد من اإلفراد
في بيـئـة جغـرافيـة معـينـة وتكـون هذه
سـتويات اخلـصائص على مـختـلف ا
الـــصــوتــيـــة والــصــرفـــيــة والــنـــحــويــة
والداللـية وتـميـزها عن بـقيـة اللـهجات
األخـرى في الـلـغـة الـواحـدة وان لـكل
شعـب لغـته التي يـتمـيز بـها عن غـيره
فالـلغة هي مرآة الثقافة والوسيلة التي
تسـتخدمها الشعوب للتعبير عن أدبها
وفـكرهـا والتالقح الـلـغوي بـ اللـغات
فـي الــــعــــالم فــــكــــيـف أذا كــــان هـــذا
الـتالقح مع لـغـة حـكـمت الـعـرب مـئات
هـمة ب السـن وتـعتـبر من الـلغـات ا
لــغــات الــعـــالم حــيث تــوغـــلت الــلــغــة
التـركـيـة في الـلـهـجـة الـعـراقـيـة وأثرت
فـيــهــا بـعــد الـلــغـة الــفــارسـيــة). ويـقع
الـكـتـاب في  272صـفـحـة من الـقـطع
الـصغير احـتوى على مقـدمة وأقسام
الـــلــهــجــة الــعــراقــيـــة ومــجــمــوعــة من
الـــكــلــمــات الـــتــركــيـــة مــوزعــة حــسب
احلـروف األبجدية وتشابه معانيها في

اللهجة العراقية مع خاتمة.

الـنفسـية التي اعـترت أبطـال الرواية
حــتى حتــقق هــدف الـبــطــلـة ورحــلـة
هـــاجــر وتـــصــمـــيــمـــهــا عـــلى احلب

والعيش لتكون امرأة احلياة.

معنى العالقـات االجتماعـية والسلوك
في الــعـادات والــتــقـالــيــد هـذا اثــنـاء
الـسلم ولـو طـبـقنـا ذلك اثـنـاء احلرب
الـضــروس الــتي عـاشــهـا الــعـراق مع
ايران الـتي أمتـدت الى حوالي ثـماني
سنـوات عجـاف" موضـوعات حـكايات
زيدان تـنشط ذاكـرتـنا نـحن الذين كـنا
في ذلك الـوقت في اخلــدمـة االلـزامـيـة
العـسكـرية وتـورطنـا لنـكون في وسط
الوحدات احلربية وفي جبهات القتال
وصـادفـتـنـا الـكـثـيـر من تـلك الـنـمـاذج
االنـسـانـيـة ومــا تـمـر به من مـفـارقـات

مضحكة ومبكية!
ـرحـلــة الـغـريـبـة ان الـتـصــدي لـتـلك ا
ـعـقـدة من حــيـاة الـشـعب الـعـراقي وا
واجع ليس سـهال فهـي ايضـا تقـلب ا
وهـنــاك من يـطــالب الـشـعـب الـعـراقي
وكذلك الشعب االيراني ان ينسى هذه
احلرب القـاسيـة في ظل وجود برامج
وفعاليات لدى مؤسسات البلدين تلح
عـلى رفع عـبــارة (لـكي ال نـنـسى) لـكن
اظن ان زيدان تكـلم في حكـاياته ليس
عـلى اجلانب احلـربي والـقـتـالي بـقدر
انـه ســـلط الــــضـــوء عـــلـى الـــعالقـــات
ـقــاتــلـ بــكــافـة االجــتــمـاعــيــة بــ ا
مـراتـبـهم الــعـسـكـريـة هـو حتـدث عن
ـقـاتلـ في (اخلـطوط حيـويـة حـياة ا
اخللفـية) جلبـهة القتـال!كانت في تلك
احلكـايـات أنعـكاسـات كـثيـرة على من
يـنــتـظـرنـا كـعــسـكـرين في حــكـايـاتـنـا
ـدنـيـة والعـائـلـيـة بـعـيـدا عن الـقـتال ا
واحلـــــــروب وهي مـــــــا يــــــحـــــــدث في
االجازات الـتي تـمنح شـهـريا او اكـثر

في حالـة الـعقـوبـة او الهـجوم الى ان
تتجاوز  الشهرين هذه االضاءات في
احلياة الـعسـكري ينـتهرهـا (اجلندي)
اجملاز  لـيحس بـنفـسه انه ال زال على
قيـد احلـيـاة  لقـد جـسد زيـدان بـشكل
جـمــيل هــذه االمـنــيــات واالحالم لـدى
ـكن ان تـكون ابـطال حـكـايـاته الـتي 
حـلــقـات درامــا نـاجـحــة لـو كــتب لـهـا
ســيـنــاريــو فــني مـحــكم وقــد تــأثـرت
كـثـيرا فـي حكـايـة "حـمـزة" الـذي تـنـبأ
ـــقـــتـــله في لـــيـــلــة زفـــافه! فـي هــذه
احلـكـايـة يـتـزوج حـمزه بـشـكل سـريع
ومـفـاجئ بـأجــازته الـدوريـة "ألن أهـله
أصبحوا عـلى قناعة تـامة بأن احلرب
ل تـتـوقف وهـذه الـقـنـاعة قـادتـهم إلى
أن يـــقــــومـــوا بـــتـــزويـــجـه عـــلى وجه
الـسـرعـة من أجل أن يـكـون له أمـتـداد
في هذه احلـياة" كـان حمـزة شخـصية
رح) وصاحب نكته محبوبة (يصنع ا
ويـبــدو انه قــد تـزوج من وابــتـســامــة
دون عقد رسـمي للـزواج فلم يسـتطيع

ان يقـدم الـعـقد لـلـحصـول عـلى اجازة
احــــــــــد زمـالئـه ومـن اجـل الــــــــــزواج 
ـشــاغـبـة يـســأله مـاذا سـتــقـول عـنك ا
زوجتك إذا اسـتـشهـدت?"ويـواجه مثل
هــــذا االحـــــتــــمـــــال بــــطـــــرح نــــكــــات
ولكن الطابع الكوميدي لهذه مضحكة
الـــشــخــصـــيــة تـــتــحــول الـى مــأســاة
تراجـيدية حـينـما تـسقط ثالث قذائف
هـاون وسط الـوحدة الـعـسـكـريـة "وقد
نــــهض اجلــــمـــيع مـن أمـــاكــــنـــهم إال
"حـــمـــزة" حـــيـث صـــاح عـــلـــيه زمالئه
حمـزة..حـمـزة..حمـزة إال أن حـمزة لم
يــرد عـلى نــداءات اصــدقـائـه.... حـيث
تـب أن احـدى الـقـذائف سـقـطت على
ـباشـر  لـتقـتـله في احلال) جمـسه بـا
هكذا يـنقل زيـدان كامـرته من الضحك
والـكـوميـديـا الى احلـزن الـعـمـيق!لـقد
اسـتــطـاع زيـدان اجلــمع بـ الـقــيـمـة
كن ان الفـكرية والـقيـمة الـفنـية وال 
ا جتعل تلك احلكايات اكثر بساطة 
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عن دار ظــمـأ لــلـطــبـاعــة والـنــشـر صـدر
الـــعـــمل الــروائـي اجلــديـــد لـــلــكـــاتـــبــة
الــســـوريــة أحالم بــرجس أبــو عــســاف
ــعـنــون(رحـيـل الـعــوسج) يـقع في 180 ا
ـرأة في صــفـحـة ويــدور حـول نــضـال ا
ســـبــيـل حتــررهـــا من عــادات مـــوروثــة
ودورهـا في الدفـاع عن الوطن من خالل
 فتات هما (خولة) التي أرادت حتقيق
هـدف فـيه كـثـيـر مـن الـغـرابـة بـالـنـسـبة
لـفـتـاة في الـدفـاع عن الوطـن إلى جانب
الـرجل متحدية تقـاليد وعادات اجملتمع
ــقــوالت الــتـي تــمــنع ومـــبــتــعــدة عـن ا
ـساواة بينها وب الرجل بينما كانت ا
لـدى صـديـقـتهـا (هـاجـر) رؤيـة مخـتـلـفة
لـلـسـيـر بـطـريق الـسالم خلـدمـة وطـنـها
لـتـتـرك بـذلك الـكـاتـبـة تـسـاؤالً حـول من
انــــتـــصـــر أكـــثــــر في رؤيـــاه. ورصـــدت
ـبتـغاها الـرواية رحـلة خـولة للـوصول 
والـصعـوبات الـتي اعترضـتهـا واحلالة
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صـدر حـديـثــا كـتـاب "مـحـاضـرات في
قانون العمل العراقي اجلديد رقم 37
لسـنة  "2015للـمـؤلف مـحمـد عـدنان
عــلي الـــزبــر الـــتــدريـــسي في كـــلــيــة
الـقـانـون _جـامــعـة الـتُــراث/ بـغـداد
الصـادر عن دار السـنهـوري / بغداد
وجــاء فـي مــقــدمــة الـــكــتــاب انه: في
أواخـــــر ســـــنــــة  2015ونـــــتــــيـــــجــــة
التظاهرات الشعبية في العراق التي
خرجت بـ الـفيـنـة واالخرى وحـزمة
االصالحات التي شرع رئيس مجلس
الوزراء حيـنها استـجابة لـضغوطات
راجع اجلمـاهيـر الـعراقـية ومـوقف ا
الدينية الـداعية لإلصالح بعدما الح
ــــالي لـــلــــدولـــة في االفق الـــعـــجـــز ا
وظـــــهــــرت عـالمـــــات اخلــــيـــــبـــــة من
اسـتيـعـاب االالف الـشـباب الـعـاطـل
عن الـعـمل وتـصـريح رئـيس مـجلس
الــوزراء في اكـثــر من مـنــاسـبــة عـلى
ضـــرورة تــفــعـــيل الــقـــطــاع اخلــاص
ودعـمه فكـان نـتـاج هذه الـتـظـاهرات
ــــواقف وتـــلـك الـــتــــصــــريــــحـــات وا
والضـغوطـات ان قام مـجلس الـنواب
الـــعــراقي بــتـــشــريع قــانـــون الــعــمل
اجلـديــد رقم  37لـســنـة  2015لـيــحل
مـحل سـابـقه الـقـانـون رقم  71لـسـنة
 1987وعدد من القرارات ذات الصلة
فـدخل الـقـانـون اجلـديـد حـيـز الـنـفـاذ
بعـد ثالثة اشـهر من تأريـخ نشره في
اجلـريــدة الـرسـمـيــة (الـوقـائع) عـلى
اعتباره نُـشر بتأريخ ?2015 / 11 / 9
ومـــا كــان من مـــؤلف الـــكــتــاب إال ان
يُسـارع في شرح أحكـام هذا الـقانون
حـــتى قــبـل ان يــدخل حـــيــز الـــنــفــاذ
وتدريس هـذه االحـكام الى طالبه في
إحدى كـلـيات الـقانـون الـعراقـية ظـنا
مـنه ان الــعـراق بـعـدمــا أُثـبت عـجـزه

ــــالي بــــســــبب حــــربه ضــــد داعش ا
ـا ال واسـتــشـراء الـفــسـاد سـيــتـجه 
يُثيـر الشك الى القـطاع اخلاص آلنه
ـكـن الـتـعـويل االمل الـوحــيـد الـذي 
عــلـيه فـي حل االزمـة والــســيـر قــدمـا
بـهـذا الـبـلـد نـحـو تـطـويـر ادواته في
الــــتــــعــــامل مـع الــــقــــطــــاع اخلـــاص
والــعـــامــلــ فــيه الســتــيــعــاب آالف
الـعـاطلـ عن الـعـمل والـدفع بـعـجـلة
االستثمار الى االمام من خالل توفير
الئـمـة لالسـتثـمـار الـوطني الـبيـئـة ا
واالجنبي من جانب ومن جانب اخر
توفـير الضـمان الـكافي للـعامل لـيجد
لـنـفـسه االسـتـقـرار في الـعـمل وبـذلك
يـغـنـيه عن الـبحـث عن الـتوظـيف في
ـا سـيجـده في القـطاع دوائر الـدولة 
اخلــــاص من مـــيـــزة مـــالـــيـــة أفـــضل
ـــوجب قــانــون وحـــقــوق مُــصـــانــة 
العمل فضال عن الضـمان االجتماعي
ـة اذا ما الذي يـوفر له احلـياة الـكر
اصابـته احـدى اخملـاطر االجـتـماعـية

التي تستوجب الضمان عنها.
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ذكور أهم ؤلف في كـتابه ا وتناول ا
ـعــنـيـة بــقـانـون ــبـاد واالحـكــام ا ا
الـعـمل الـعـراقي رقم  37لـسـنة 2015
عـتـمدة ـفـردات ا مـراعيـا في كـتابه ا
ـوجـبه لـلـمـنـهـج الـدراسـيـة لـيـمـكن 
تــدريــسه في اجلــامـعــات الــعـراقــيـة
بأسلـوب يُراعى فـيه سهولـة التعـبير
والـتـأكـيـد عـلى اجلـانب الـعمـلي مـنه
إلضفاء الطـابع الواقعي الـذي يتمتع
به قــانـون الــعــمل ولـيــتـأكــد لـلــقـار
الكـر أهميـة هذا الـقانـون والوقائع
التي يحكمـها والشريحـة االجتماعية
الــتي يـوفــر لـهــا احلــمـايــة ولم يـكن
ـؤلف تـألـيـف هـذا الـكـتــاب بـحـسب ا

ـا هــو االثـراء الــعــلـمي فــحــسب وا
الــتــأكــيــد عــلى ان الــقــطــاع اخلـاص
ـعول علـيه إليجاد اصبح اليـوم هو ا
احلــلـــول الــبــديـــلــة فـي اســتـــيــعــاب
ـعــطـلـ عـن الـعـمل وذلك الـشــبـاب ا
بـقـوله :" مـهـمـا كـانت الـدولـة تـتـمـتع
ــكن ان ـــالــيــة فـــهي ال  بـــالــوفــرة ا
تستوعب كل الـطاقات العـاملة كما ال
ـــكـن لـــهــــا ان تـــخــــصص مــــعـــظم
مــواردهـا لــتـكـون مــوارد تـشــغـيــلـيـة
لـــرواتب ومـــخـــصــــصـــات وتُـــتـــخم
وظـف الذين دوائرهـا احلكومـية بـا
يــصح الــقـول عــنــهم بــانـهـم بـاب من
قنـعة الذين تـتحمل ابواب البـطالـة ا
الــدولــة وزر بـطــالــتــهم من مــواردهـا
العتـبـارات كثـيـرا منـها انـتـخابـية أو
تهـدئـة الشـارع كـلمـا يطـفح كـيله في
ــــكـن االســــتـــفــــادة مـن هـــذه حـــ 
يادين االخرى الطاقات في مختلف ا
والقطاعات االخرى اخلاصة التي اذا
مــا تـــوســـعت الســـيـــمـــا الـــشـــركــات
ــزيـد من الـعــمـلـة االجــنـبـيــة تـعـني ا
االجــنــبــيـــة  وتــنــشــيـط االقــتــصــاد
الــوطــني نــاهــيك عن االســتــفـادة من
الـتجـارب اخملـتـلفـة الـتي تـتمـتع بـها
الـشـركـات الـوطـنـيـة واالجـنـبـية عـلى
اخــتالف اخـتــصــاصـاتــهـا ومــيـادين
عــمـلــهــا ونـكــون في ذات الــوقت قـد
وفــرنـا أالف الــفـرص لــلــعـاطــلـ عن
الـعـمل وقد طـورنـا من كـفـئـاتـهم بدال
مـن جـــلــــوســـهـم في دوائــــر الـــدولـــة
لــيـتــقــاضـوا الــرواتب عن بــطـالــتـهم
ـــقـــنـــعـــة!.". وبــــعـــدمـــا تـــكـــلم دور ا
الئمة االستـثمار فـي توفيـر البـيئـة ا
ـــؤلف: ان تـــشـــجــيع لـــلـــعــمـل ذكــر ا
الــقــطــاع اخلــاص وتــوفـيــر الــبــيــئـة
ناسبـة لالستثمـار وحده غير كافي ا
مــالم يُــفـعل قــانــون الـعــمل الــعـراقي
عـنية بـحقوق واالتفاقـيات الدولـية ا
العـامل والضـمـانات االسـاسيـة التي
ـا فـيهـا انه ال يـجوز نـصت علـيـها 
تـــشـــغــيـل من هم دون سن اخلـــامس
عشر سنة واالجازات وأوقات العمل

وحـمــايـة أُجــور الـعـامل وضــمـانـات
العامـل القانـونية فـي فرض العـقوبة
االنــضــبــاطــيــة حــتى ال يــكــون حتت
ســطـوة صــاحب الـعــمل مــتى وكـيف
يــشـاء في فــرضـهــا واالسـتــقـرار في
العمل حتى ال يكون العامل مهدد في
طـرده مــتى مـا شــاء صـاحب الــعـمل
التي أكـد على جمـيعـها قانـون العمل
الـعراقـي النـافـذ فـضال عن الـقـوان
االخــرى الــتي لــهــا صــلــة بــالــقــطـاع
اخلــاص كــقــانـون الــتــعــلــيم الــعـالي
االهلي رقم  25لـسـنة  ?2016وتـعود
مــسـؤولـيــة مـتـابـعــة تـطـبــيق احـكـام
ـعنـية بـضمـانات وحـقوق القـوان ا
العامـل في القـطاع اخلاص كل من
وزارة الـعـمل والشـؤون االجـتـمـاعـية
بالدرجة االولى فـيما يتعـلق بتطبيق
أحكام قانـون العمل ووزارة الـتعليم
العالي والـبحث الـعلمي فـيما يـتعلق
بــالــكــلـــيــات واجلــامــعـــات االهــلــيــة
وتــطـبــيق قـانــون الـكــلـيــات االهـلــيـة
ذكور والقـوان ذات العالقة فضال ا
ـرتـبـطة عن الـقـرارات والتـعـلـيـمات ا
بــهــذا الــقــطــاع ووزارة ومــديــريــات
ـدارس الــتــربـيــة فــيــمــا يــتــعــلـق بــا
االهلـية لـيـقع على عـاتق جمـيع هذه
الــــــــوزارات وكـل مـن مــــــــنــــــــطـــــــــلق
اخـتــصـاصـهــا فـضال عن غــيـرهـا من
اجلهات الواجب الرقابي للتأسيس
لـــدولـــة حتــتـــرم االنـــســان وتـــصــون
حـــقـــوقه والـــعـــمل عـــلى االفـــعــال ال
بــردود االفـعــال. ومن خالل الــرجـوع
الى قــانـون الــعـمل الــنـافــذ مـوضـوع
دراســـتـــنــا وانـــطالقـــاً من االســـبــاب
ـوجبـة لـتشـريع أحـكامه جنـدهـا قد ا
نـصت عـلى: (تــأكـيـداً لـلـمـبـاد الـتي
نص عـلـيـهــا الـدسـتـور من ان الـعـمل
ـا يـضـمن لـهم حق لـكل الـعـراقـيـ 
ـة وان الـدولة تـسعى الى حيـاة كر
توفـير اوسع الضـمانـات االجتمـاعية
وايــجــاد قـانــون يــنـظم الــعالقــة بـ
العـمـال وأصحـاب الـعمل وفق اسس
اقــتــصـــاديــة وان الــدولــة تــكــفل حق

تــأســيس الــنــقــابـات
ـهـنـيـة واالحتـادات ا
واالنـــضــمــام الـــيــهــا
ولـــكــون الـــعــراق قــد
صــادق عـلى الــعــديـد
من اتـفـاقــيـات الـعـمل
الــعــربـيــة والــدولــيـة
وإليــــــجـــــاد قــــــانـــــون
يـــنــســـجم مع احـــكــام
هـــــذه االتــــفـــــاقــــيــــات
وإلدخـــــــال مـــــــبـــــــاد
واحـــكـــام جـــديـــدة في
ـضي هـذا الـقــانـون و
مدة طويلة على سريان
قــانــون الــعــمل رقم 71
لــــســــنــــة  1987وكـــون
أغـــــــلـب أحـــــــكــــــــامه ال
تـــنـــســـجـم وطـــبـــيـــعـــة
ـرحـلـة الـراهـنة فـضال ا
عن تعارضهـا مع الكثير
مـن مـــعــــايـــيـــر الــــعـــمل
الــدولــيــة الــتي صــادقت

عــلـيـهــا حـكـومــة جـمـهــوريـة الـعـراق
والـعــمل عـلى تــوسـيع ثـقــافـة الـعـمل
وأخـالقــيــاته ولــضـــمــان االنــســجــام
والـتـكـامل بـ احلـقـوق والـواجـبـات
كـقاعـدة لالنـطالق نـحـو عمل الالئق
وإليــجـاد غــطـاء قــانــوني لـلــعـامــلـ
بــعـقــود في دوائــر الـدولــة والـقــطـاع
الــعــام وجــعل خــدمــتــهم مــضــمــونـة
ألغراض منـحهم احلقـوق التقـاعدية
ـباد االسـاسيـة لـلعـمال والحتـرام ا
ـــواثــــيق الــــتي نــــصت عــــلــــيــــهــــا ا
ـتمثلة باحلرية عاهدات الدولية ا وا
الــنــقــابــيـة وحــمــايــة حق الــتــنــظـيم
ــفـاوضــات اجلــمــاعــيـة الــنــقــابي وا
والـقـضاء عـلى جـمـيع أشـكـال الـعمل
ساواة اجلبـري وتشغـيل االطفـال وا
في االجـر واحلـد االدنى لـسن الـعـمل
هنة ومنع التمييـز في االستخدام وا
ــهــني من اجـل تـنــظــيم والــتــدريب ا
ــهــنـي مــا قــبل عــمــلـــيــة الــتـــدريب ا
الــتـشــغـيل واعــادة الـتــدريب واالخـذ

بدأ االتفاقات اجلماعية لتحديد
حــــقـــــوق وواجــــبــــات الـــــعــــمــــال
واصــحــاب الـعــمل فــيــمـا يــتــعـلق
ـهـني ولـتـنـظـيم عمل بـالـتدريب ا
ـــرأة الــعــامــلـــة وعــمل االحــداث ا
وعـــــمـل االجــــــانب فـي الــــــعـــــراق
وحتـــديــد اوقـــات الــعـــمل واجــور
الـــعــمــال واجـــازاتــهم وتـــوحــيــد
احـكـام الـعـمل الـنـقابـي مع احـكام
ـــا اخــذت به وقـــواعــد الـــعــمل و
الـتــشـريـعــات احلـديـثــة والـلـجـوء
الــتـفــاوض والـتــحــكـيم واحلــلـول
الـــســـلـــمـــيـــة قــــبل الـــلـــجـــوء الى
االضــراب الــســـلــمي الــذي أجــازه
الـــقــانـــون وحتــديـــد كــيــفـــيــة حل
ــنـازعــات اجلـمــاعـيــة والـفــرديـة ا
التي تـنشـأ ب منـظمـة عمـالية أو
اكـثــر واصـحـاب الـعــمل وتـشـكـيل
مــــحـــكــــمــــة الـــعــــمل فـي جـــمــــيع
احملافظات وحتديد اختصاصاتها
والــطــعن بــأحــكـامــهــا شــرع هـذا

القانون).
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ليس من الـسـهولـة نقـل الواقع بـشكل
ألن بـــســــيط ونـــاجـح الى عـــمـل فـــني
ــعـاجلـة الـبــسـاطـة قــد تـكـون فــيـهـا ا
بـاشرة وتـفقـد بذلك خـاصية الـعمق ا
طروحة في للموضـوعات الواقعـية ا
كتاب صـدر من دار امل اجلديـدة سنة
 2018بـــعــــنـــوان (كـــومـــيـــديـــا وسط
ـأساة)  –يـومـيـات عـسـكـري عـراقي ا
ـؤلف "زيـدان ثـمــانـيــني- يـقــدم لـنــا ا
ويفصح عن متـنع الربيـعي" السـهل ا
هـدفه من هـذا لـكـتـاب قـائال "إن هـنـاك
الـكثـيـر من األهـداف والـغـايـات رغبت
ــتـلــقي من خالل في إيــصـالــهــا الى ا
جــمـع تــلك احلـــكــايــات الـى االجــيــال
شروع يهدف لذلك كان هذا ا اجلديدة
الى تـــوثــيق بـــعض االحـــداث لــكي ال
تـنـدثــر تـمـامـا عن الـذاكــرة اجلـمـعـيـة
للشعب العـراقي الذي عانى كثيرا من

ويالت احلرب"
WDO Ð  UOB ý

نــــحـن نــــطــــلـع عــــلى  40حــــكـــــايــــة
لشخصيات بسيطة اضطرت ان تكون
في مواجـهـة مشـاكل عـسكـريـة معـقدة
فارقة فيها طابع الفكاهة وسخرية وا
الـلــحـظـيــة  وكـومـيـديــا سـوداء اطـلق
عـــلــيـــهـــا الــكـــاتب (كـــومــيـــديــا وسط
ـأساة)في الـتـمـهيـد شـخص الـكاتب ا
والــــروائي "حــــسـن حـــافـظ" االبــــعـــاد
االجـــتـــمـــاعـــيــة لـــهـــذه (الـــنـــصــوص
ا فتوحة) ويشـخص جهد الكاتب  ا
يـلي "يـقال عن عـلم الـسـيـسـيـولوجي
وضوعات التي أنه علم يتحـدث عن ا
يـعاجلـهـا عـلم االجـتمـاع لـيـشـير الى
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ناسـبة فوزه في هنأت جـمعيـة الفـنان الـتشكـيلـي العـراقي الـتشـكيلي الـنحات هـيثم حـسن 
قـدس) التي نـظمتـها جلـنة االرشاد اجلائزة االولى عن مـسابـقة نـصب (شهداء فـتوى الـدفاع ا
ـقـدسـة في الـنـجف االشرف ـقـدسات الـتـابـعـة لـلـعـتـبة الـعـلـويـة ا والـتـعبـئـة لـلـدفـاع عن عـراق ا
ـشـاركة واسـعـة شـمـلت جـمـيع احملـافـظـات الـعـراقيـة وبـاقي الـدول اجملـاورة . وسـيـتم تـنـفـيـذ الـعمل .
بأرتفاع اثنى عشر متر في ساحة االنصار وسط مدينة النجف االشرف . يشار الى ان الفنان النحات
ـســابـقـة نـصب شــهـداء الـكـرادة الـتـي نـضـمـتـهــا جـمـعـيـة هـيـثم حــسن كـان قـد فـاز بــاجلـائـزة االولى 
سـابقـة الفـنان شـرف الـعام عـلى ا التشـكيـليـ العـراقيـ في العام  2016وكان رئـيس اجلمـعيـة  وا
قاسم سبتي قد اعلن في االول من تشرين اول  2016ان اللجنة التحكيمية  قررت وبعد اطالعها على

سابقة نصب شهداء الكرادة عن فوز النحات هيثم حسن باجلائزة االولى . االعمال النحتية 
œ«uł ezU
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ـرأة الـعـراقـيـة لم تـقـتـصـر إبـداعـات ا
على حـقول الـشعـر والروايـة والقـصة
والفـنون بل امـتـدت إلى حقل مـعرفي

شـائك كان حـكـراً عـلى الـرجـال لـقرون
طويلة ونقصـد به حقل الفلسفة. وإذا
كـان الفـالسفـة يـصـنـفـون في شـريـحة

والــســلــطــة "دراســات في الــفــلــســفــة
النـسويـة السـيـاسيـة" الصـادر حديـثاً
عن دار قــنـــاديل لــلــنـــشــر في بــغــداد.
يـتــألف الـكـتــاب من مـقــدمـة وتـمــهـيـد
وأربعة فـصول وخـاتمـة يغـطي جميع
جــوانب الــقـضــيــة مــوضــوع الــبـحث
والــدراسـة. تــنــاول تــمــهـيــد الــكــتـاب
سيـاسـة االختالف اجلـنـسي في ح
اخــتـص الــفــصل األول بـــالــفــلـــســفــة
والـنـسـويــة أمـا الـفـصل الــثـاني فـقـد
تطرق إلى احلركة النسوية وأجيالها
وخـصـصت الـبـاحــثـة الـفـصل الـثـالث
رأة في للـنسـوية الـلـيبـراليـة ونديـة ا

االختالف اجلنسي والسلطة 
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كــبــار الـــسن الــذين خـــبــروا احلــيــاة
واســتـــوعــبـــوا جتــاربــهـم فــأن هــذه
القـاعدة قـد كسرت مـن الشبـاب الذين
قبلوا التحدي العلمي وخاضوا غمار
هذا احلقل العلمي بنجاح ليثبتوا أن
الـشبـاب وال سـيـمـا النـسـاء الـشـابات
ـتـلــكن الـقـدرة والــثـقـافــة والـكـفـاءة
الــتـي تــؤهــلـــهن لــلـــنــجـــاح. فــهــاهي
ية الشابـة الست سهاد حميد األكاد
ذيــــاب احلـــــاصــــلــــة عـــــلى شــــهــــادة
ـاجـستـيـر في الـفـلـسـفـة من جـامـعة ا
نجزها العلمي بغداد تفاجئ القراء 
األول كـــتــــاب االخــــتالف اجلــــنـــسي

اجملــتـــمع الــســـيــاسي فـي حــ كــان
الـفــصل الـرابـع خـطــاب الـفــيـلــسـوفـة
ـاركــسـيـة إلى ـرأة الــسـيـاسـي من ا ا
الوجـدانيـة الـصوفـية. يـتـميـز الكـتاب
بـــالـــتـــحـــلـــيل الـــعـــلـــمـي والـــتـــنــاول
ـوضوعي والـقـدرة عـلى االسـتـنـتاج ا
ـصادر والـنـقـد واسـتـخـدام عـشـرات ا
ــراجع الـعــلــمـيــة األجــنـبــيــة وقـد وا
خرجت الباحـثة بجـملة نتـائج مفيدة.
أما لغـة الكـتاب وأسلـوب البـاحثة في
الـكــتـابــة فـيــمـكن الــقـول انـه أسـلـوب
تـابعة مشـوق يجـذب القـار ويشـده 

القراءة من خالل لغة أنيقة وراقية. 
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عن مؤسـسة شمس للـنشر واإلعالم بالقـاهرة صدرت رواية ( رضـاب )  لألديب
ـقـيم في الـسـويـد. تقع في  200صـفـحة من الـعـراقي بـشـير عـبـد الـواحـد يوسف ا
ـدة الـتـالـيـة لـلـحرب الـعـراقـيـة / اإليـرانـيـة في أوائل ـتـوسط  وتـتـنـاول ا الـقـطع ا

الـثمانيـنيات  وصـوال الى مرحلة
احلـــصــار لـــلــشـــعب الـــعــراقي 
وجلـــوء كــثـــيــر مـــنــهـم لــلـــهــجــرة
ـأساوي  والـهروب مـن الوضع ا
وذلـك من خـالل مــــراحل حــــيــــاة
الــفـتــاة (رضــاب) الـتي يــصـفــهـا
ـؤلف بـأنـهـا (لــيس لـهـا مـثـيل  ا
جـــمــال  أنـــوثــة  حـــيــاء  طــول
كأنـها نخلة باسقـة  حيوية كأنها
مــهــرة عــربــيــة أصــيــلــة  عــيــون
ــعـــبــود  فم يـــنــطف ســبـــحــان ا
....  لـــو أدركـــهـــا مــايـــكل عـــسالً
أجنـلـو لـعـمل لــهـا تـمـثـاالً وقـال :
هـذه أفـروديت احلـقـيـقـيـة.رضـاب
مـالك بــســـيط طـــيـب مــتـــواضع 

مشكلتها أنها تثق باآلخرين).
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ـوت) لـلـكـاتب ـسـرحـيـة (بـراد ا صـدرت عن دار ابن الـنـفـيس فـي عـمـان اجملـمـوعـة ا
سرحي الـكربالئي علي العـبادي. وقال العـبادي لـ (الزمان) امس ان (هذه والفـنان ا
ر به البلد ريـر الذي  سرحية جـاءت صرخة احتجاجـية بوجه الواقع ا النـصوص ا
باالضافـة الى تداعـيات الظـروف التي تـلته ما بـعد (الـتغيـير) مـوضحا ان (اجملـموعة
ــوتى وحــذائي ــســرحــيــة تــضــمــنت  7نــصــوص هي (قيء وعــزف نــخــلــة وبــراد ا ا
واحلقـائب السود باالضـافة الى حيـنما تعـزف الالءات وانا لست مـجنونا) مـبينا ان
سـرحيـة قدمت في الكـثيـر من البلـدان العربـية مـنها سـلطنـة عمان (هذه النـصوص ا
ـغرب واجلـزائر وكـان اخرهـا مسـرحية انـيا وا والكويـت واالردن وليبـيا وبـلجـيكـا وا
احلقـائب السود قد قدمت في مهرجان محمد عبد العزيز العقربي في تونس من قبل
ـوتى قد سـرح الوطـني اللـيبـي). واضاف الـعبـادي ان (نص مسـرحيـة براد ا فرقـة ا
ي الرابع في هـرجان حبيب الـله العا سـابقة الثـقافية  ركز االول في ا حصل عـلى ا
ركز االول في مسابقة الشباب محافـظة ذي قار فيما حصلت مسرحيـة (قيء) على ا
الـتي اقـامـهـا احتـاد االدبـاء الـدولي في حـ حـصـلت مـسـرحـيـة حـذائي عـلى جـائزة

افضل نص ثالث في مهرجان مسرح الشارع في كركوك). 
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