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ـداد ـكـتـوبــة بـقـلم قـدرته و  ــعـاني ا وكـان عـرشه عـلى مـاء ا
كن ان تتسع له بـحار االرض و لو نفدت حضرته  الـذي ال 
كـونـة لهـا حروف هي كلـهـا ما نـفدت كـلمـاته و ال حـروفهـا ا
ـثـابـة سـحب تـتـنـزل مـنهـا أفـهـام جتـلـيـاته عـلى أولـي االلـباب
الـذين يــتـفـكــرون بـقـلــوب أوانِي اجـســادهم لـتــرشف من مـعـ
الــســحب الــذي تـرى الــودق يــخــرج من خاللـه. ألـيـس تـتــراكم
ـؤلف لهـا حسب احلروف في الـكـتب ككـلمـات بـفضل تـزجيـة ا
الـسـيـاقــات فـتـرى سـحب حــروفـهـا تـخــرج ودقـا يـسـقي أواني
ـعاني من مطر عقـول القراء سَـقيا? ألـيس يختـلف مقدار ودق ا
الى بَرَدٍ يصيب بها مؤلفـها من شاء من القراء فتستفيد أرضه
الـعـقـلـيـة بـقـدر عـطـشـهـا و يـصـرف مـعـانـيهـا عـمـن يشـاء بـرفع
مـستوى االشـارات التي ال يـفقهـها اال أصـحابهـا? أليس عرش
مـلـكه يسع الـسـماوات و االرض فال يـخرج مـن سلـطانه شيء?
اء مكونا أساسيا من سائر مخلوقاته? أليس قد أليس يشكل ا
عاني تداعيا شديدا كما يخرج الودق هينا أو شديدا تتداعى ا
حـسب مشـيئـته و مراده? ألـم تُفـتَق ظلـمة األكـوان بنوره فـكذلك
تـفتق ظـلـمـة اجلهل بـنـور الـعلم? و مـن لم يجـعل له نـورا فـما له
من نور? ألـيس تـراكم اجلهـالة عـلى الـقلب كـتـراكم أمواج بـحر
في ظـلمـات جـهل بـعـضهـا فـوق بـعض حـتى اذا اخـرج يده لم
يـكـد يـراهـا فكالم الـضـال و مـدخـله ظـلمـة و مـخـرجه ظـلـمة ال
هداة فنور الرحمة ظاهر ومن لم يخرجه منها اال نور رحمته ا
يـجعل الـله له نورا بـطمس بـصيـرته عن رؤية جتـليـاته  فما له
ـكث في االرض و الذي ال من نـور. ألـيس الـذي يـنفع الـنـاس 
يـنـفع يـذهـب جـفـاء? ألـيس عــمل أهل الـضالل كـســراب بـقـيـعـة
يــحـســبه الـظــمـآن مـاء حــتى اذا جــاءه لم يـجــده شـيـئــا? ألـيس
يرتشف اولوا األلـباب من تدبرهم و تـفكرهم في سحب حروف
مـعانيه ودقـا يخرج من خالله فـيضيء سـنا برقه أرض سـيناء
القلوب بقدر العطش القلبي  حتى ال يذهب بالبصائر كما يكاد
سـنـا برقه يـخطف األبـصار? ألـيس يـشرب اهل االسـتغـفار من
مع ذكر الله الذي يتخلله االستغفار كما يَرِدُون ماء التوحيد
من خالل واحـة الذكـر الذي يـتخـلل الصالة فـيشـربون كؤوس
عاني من ذواتهم هم أنفسهم بـل و يغسلون ثيابهم و ذواتهم ا
هم أنفـسهـم قبل الـدخول في صـلـواتهم و أذكـارهم فـيكـونون
كزهرة الـلوتس التي اكتـشف العلمـاء مؤخرا أنهـا تغسل ذاتها
ـتوضـئة التي بنفـسهـا فكذلك االنـسان هـو تلك النـبتـة اآلدمية ا
ـاء الطـبيعي كـما تـغسل باطـنها تغسل ظـاهرهـا بنفـسهـا عبر ا
ـتـمثل في االسـتغـفار و الـذكـر فتـتجـلى في مرآة اء الـغيب ا

قلبه معاني التوحيد جلية كما قال الشاعر:
مني علي دارت كؤوسي ×××    من بعد موتي تراني حيا

في اشارة بليغـة الى حياة القلوب ال تتـأتى اال بقوتها الغيبي و
ؤمـن فتفـلح نبتتهم سقـيا مطر التـوحيد الذي تـزهر به أفئدة ا
فـي جـنــان الـدنــيـا لــتــرجع ألصـلــهـا احلــدائــقي فـتــجـاور ورود
الـصـحـابـة الـكـرام غـذا في احلـيـاة األخـرى كـمـا ترافـق زهور

االنبياء في فردوس النعيم.
ذاقا عاني حلو ا تراني غائب عن كل أين   ×××   كأس ا
وال يـحصـل ما سـبق عـند اخملـتـصـ اال بالـتـخلـى عن النـعـل
ـقـدس طوى في اشـارة الى الـتـخلي عنـد احلـضور فـي الواد ا
ـا هو دنيوي ام اخروي الن القلب عن التعلقـات القلبية سواء 
ـعـنى احلقـيـقي لـلعـبـادة فهي مـنـشغل بـعـبادة مـحـبـوبه و هو ا
عـنـد اهـل الـتـحـقــيق اعـلى درجـات احملــبـة فـاذا حتـقــقت مـنـهـا
سارعـت الى االمتـثـال الوامر احملـبوب كـتـابع لـتحـققـهـا و ليس
ـسـلـمــ "قل ان كـنـتم حتـبـون الـله الـعـكس كـمـا يــفـهم اغـلب ا
ان بوجدان حالوة فاتبعون يحببكم الله" آنذاك فقط يكمل اال
ـقـصـود االعـظم من الـوجـود "وما ـعـنـويـة الـتي هي ا احلـيـاة ا
خــلــقـت اجلن و االنس اال لــيــعــبــدون" قــال ابن
عـبــاس اال لــيـعــرفـون و أقــول مــتـواضــعـا "اال
ليـحبون" لـدرجة "االمتـثال بدون مـنازعة قـلبية
لـكل االوامر بـوضعـها في سـياقـاتهـا مع فهم

قاصد منها". ا
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ـــعـــاجلــة يـــعـــد كـــتــاب(تـــكـــنـــيك ا
الـصحـفيـة) لـلمـؤلف سـيف حــديـد
مـن الـدراسـات الــفـريــدة في تـنـاول
مـــضــمــونـه مــعــاجلـــة واجتــاهــات
الـصـحـافـة احلـزبيـة الـعـراقـية ازاء
الــقـــضـــايــا الـــوطـــنــيـــة اذ تــؤدّي
الصحافة بـصورة عامة دوراً مهمّاً
في الــتــأثــيــر بــحــيــاة الــنــاس وال
سيـما الصـحافة احلـزبيّة الـتي لها
تــأثــيــر عــلى جــمــهــورهــا اخلـاص
وتـســعى الى اسـتــقـطـاب جــمـهـور
اوسع نـــتــــيـــجـــة الـــتـــنـــافس بـــ
االحـزاب في ظل االنـفـتـاح احلـزبيّ
الـذي شـهـده الـعـراق بـعـد  9- 4 -
 2003 إذ وجــــدت الــــكــــثــــيــــر من
األحـزاب مــتـنـفّــسـاً لـهــا عن طـريق
إصـــــــدار صـــحف تـــكـــون صــادرة

عنها ولسان حال لها.
والـذي اقيـم مؤخـرا حـفل لتـوقـيعه
في مـلــتـقـى رضـا عـلــوان الـثــقـافي
ــيـ بــحـضــور نـخــبــة من االكـاد
.وتتضح أهميّة الكتاب واالعالمي
ومــوضــوعه بــصــورة مــعــمـقــة في
طريـقة التـحليل الـعلمي التـجاهات
الصحافة احلزبيّة ومساراتها إزاء
الـقـضـايـا الـوطــنـيّـة والـتي تـعـطي
وصــفــاً مـــوضــوعــيــاًعن طـــبــيــعــة
ـعاجلـة الصـحـفيّـة واألفكـار التي ا
قال تنـاولتهـا باخلبـر والتقـرير وا
والتحقـيق الصحفي وبقـية الفنون
ــهــتــمـ من ــكن ا ـا  األخــرى 
توظـيفها فـي تقو أداء الـصحافة

احلـزبـيّـة. حـيـث تكـمـن أهـمـيّـة هذا
ـكن أنْ يقـدّمه في الـكـتـاب في مـا 
حل مـشـكلـة أو إضـافة عـلـميـة فإنَّ
ؤلف ز ا الـسبب الـرئـيس الذي حـفـَّ
ــــوضـــوع فـي الـــولــــوج في هـــذا ا
واخـتـيـاره مـوضـوعـاً لـلـكـتـاب هـو
إذ شهد العراق اإلحساس بأهميته
منـذ حـزيران  2014 أحداثـاً مهـمَّة
لت بـالـتـحـديـات األمـنـيـة ومـا تـمـثـَّ
ـــبــــته مـن هـــجــــرة داخــــلــــيـــة ســـبـَّ
للمواطـن والتفجـيرات اإلرهابية
التي استهدفتهم فضالً عن قضايا
الـفسـاد وسوء اخلـدمات والـبطـالة
والـــهـــجـــرة وعــــدم تـــوافـــر فـــرص
التعـي للـخريجـ من اجلامعات
والقضايـا االقتصادية والـسياسيَّة
األخــرى ومــا شـهــدته الــعــاصــمـة
بـــغـــداد وبـــقـــيــة احملـــافـــظـــات من

تظاهرات تطالب بـ(اإلصالح).
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واشـار الـبــاحث في مـقـدمــة كـتـابه
الى (ان الصحف احلزبية العراقية
بــــــعــــــد  9- 4 - 2003 حـــــــاولت
توضيح استراتيجـيتها ومواقفها
ــدى الـــذي تــولـــيه في في ضـــوء ا
تــغـــطــيــة الـــقــضــايـــا الــبــارزة في
اجملتـمع العـراقي; فكـانت القـضايا
األمنـية من أبرز الـقضـايا الوطـنيّة
ــزت عـــلـــيـــهـــا الـــصـــحف الـــتي ركـَّ
العـراقيّة بـصورة عامّـة والصحف
احلـزبـيّـة بصـورة خـاصّـة; الرتـباط
ـتلـكـاتهم األمن بـحـياة الـنـاس و
وحـظــيت هـذه الـقــضـيّـة بــاهـتـمـام

اإلعـالمـــــــــيــــــــ وقـــــــــادة الــــــــرأي
والـــبــاحــثـــ فــضالً عـن قــضــايــا
رئـيـســة أخـرى سـيـاســيّـة كـانت أم
اقتصـادية أم اجتـماعية أم ثـقافية.
لــذا جــاء هــذا الـكــتــاب لــيــركـز في
دراسـته عــلى اتــجـاهــات صـحــافـة
األحـزاب إزاء الــقـضـايــا الـوطــنـيّـة
وتكنيك اسـلوب معاجلـتها واتّخذ
الــبــاحث صــحــفـتــمــثّل اتــجــاهـات
مـتـنـوّعـة لألحـزاب الـتي تـصـدرها
مـحـطة لـلـتحـلـيل).ويتـكـوّن الكـتاب
مـن أربـعـة فـصـول يــحـمل الـفـصل
األوَّل عـــنــوان : "مـــدخل مـــنـــهــجي
ومفـاهيـمي"  بيـنمـا يحـمل الفصل
الـثـانيـعـنـوان : "صحـافـة األحزاب:
فهوم والنشأة والعالقة" ويحمل ا
الـفــصل الـثـالــثـعـنـوان: "الــقـضـايـا
ـعـاجلة الـوطـنـيّة في الـصـحـافة...ا
واالتـــــجـــــاهـــــات" أمّـــــا الـــــفـــــصل
الــرابــعــفـــحــمل عــنـــوان: "تــكــنــيك
ـعـاجلــة واجتـاهـاتــهـا". وحتـاول ا
الـــدراســة في هــذا الـــكــتــاب بــيــان
مثـلة للـصحافة مواقف الصـحف ا
احلـزبيـة في العـراق إزاء الـقضـايا
الوطـنيـة وتصـنيف أبـرز القـضايا
الوطنية التي ركَّزت عليها وحتديد
اتــجـاهــاتــهــا.وقـدأفــرزت الــدراسـة
التـحـلـيـلـية جـمـلـة من الـنـتائج من
بـيـنـهـا تـصـدُّر الـقـضـايـا الـوطـنـيـة
اآلتــــيـــة: (احلـــرب عــــلى اإلرهـــاب
قضايا الفساد اإلصالح السياسي
ـــالـــيـــة) واالقـــتـــصـــادي األزمــــة ا
ــــراتـب األولى فـي اتـــــجـــــاهــــات ا

ـقتـرحات ـؤلف جمـلة من ا وضع ا
من بـيـنـهـا ضــرورة أنْ ال تـقـتـصـر
الـصّـحف احلـزبـيـة الـعـراقـيـة عـلى
قضايا وطنـية محدَّدة; بل يجب أنْ
تـشـمل الـقـضــايـا كـلّـهـا وبـالـدّرجـة
ــا أنّـهـا نـفــسـهــا من االهـتــمـام طـا
ــواطن والــبــلـد. إذ تــمسّ حـاجــة ا
لـــوحـظ أنّ الـــصّــــحف احلــــزبــــيـــة
ــزت عـــلى مــــوضـــوع الـــدراســـة ركـَّ
قـضــايـا دون أخـرى وعـلى وفـــــــق
ارتباط هذه القضـــايا بسياستها.
 ومن الـتـوصـيـات االخـرى ضرورة
أنْ يــــرافق اجلــــانب اخلــــبــــري في
عرض القضــــــــايا الوطنية عرض
وشـــرح وتفسير هذه القضايا ألنَّ
وظـــيــــفـــة الـــصّـــحــــــافـــة الـــشّـــرح
والتفــــــــسير وتنوير الرأي العام.

كما دعا الباحث ضمن توصياته
الى (أنْ يــكــون هـنــاك تـوازن في
اتجاهات الـصّحف احلزبية إزاء
الـقضـايا الـوطنـية ال أنْ يـقتـصر
ا يلبّي حاجة احلزب اجتاهها 
الـذي تنـتمي إلـيه الصّـحيـفة في

الدعاية السياسية). 
كما تضـمنت التوصـيات (اهمية
أنْ حتــظى الـقــضـايــا الــوطـنــيـة
بـالـقـدر نـفسه من االهـتـمـام عـند
نــشـرهـا في صـفــحـات الـصّـحف
صادر احلزبية وايضـا تنويع ا
الـتـي تـعـتــمـد عـلــيـهــا الـصّـحف
احلــزبــيـــة في اســتــقــاء األنــبــاء
اخلاصّة بـالقضـايا الوطـنية ب
مـــصــــادر داخـــلــــيـــة ومــــصـــادر

خارجية).
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ال جــدال في أن الــلــغــة تــعــد أهم
إخـتـراعــات اإلنـسـان عــامـة بـهـا
تـمـيـز عن احلـيـوان وبـهـا سجل
ــعـــرفــة ووثق ونـــقل وتــبـــادل ا
وتـفــاهم وأثــار الــوجــدان حــبـا
وتـغـزل وتـغـنى ومـدح ورثى حد
أن بــكى وأبــكـى بل أن تــوحــيـد
الـــله يـــؤمـن بـــأن كل شيء كـــان
بـكــلــمــة اخلــالق حــ قـال: كن
فـكـان. وتـعـددت لـغـات اإلنـسـان
ـعـنـية الـتي وثـقـتـهـا اجلـهـات ا
فـوصل عددهـا إلى نـحو 7000
لغـة. وصـنفت هـذه اللـغات إلى
يـة بـحسب شـيوعـها لـغات عـا
إنتـصارا أو قـدرة في اإلبتـكار

وأخـرى مـحـلــيـة مـحــدودة وثـالـثـة
خصوصية حتددت بأفرادها وصار
بقاؤها مرتهنـا ببقاء أتباعها الذين
ـهـددة يـتــحـدثـون بـهـا وهـذه هي ا
بـخـطـر اإلنـقـراض. وألهـمـيـة الـلـغـة
عـامـة كونـهـا إرثا إنـسـانيـا مـتمـيز
وأن وجودهـا دلـيل وجود إنـساني
ــــتـــازا صــــار اإلهـــتــــمـــام بــــهـــا 
ــؤسـسـات وتـوجـهـت الـكـثــيـر من ا
واجلـامـعـات لـدراسـة وتـوثـيق هـذه
الـلـغـات واحملـافـظـة عـلى تـدويـنـها.
وقـامت مـنـظـمـة الـيـونـسـكـو بأدوار
مهـمـة في هذا اخلـصوص وأنـشأت
ـهـددة بـاإلنـقراض أطـلس الـلـغات ا
لــيــتم تــدوين جــمــيع الــلــغــات فــيه

بـحسب تـصنـيـفات خـاصة. والـيوم
تـــأتي مــبــادرة رائـــعــة وقـــيّــمــة من
ـتـحدة إلعـتـمـاد عام مـنـظمـة األ ا
 2019عـاما دولـيـا للـغـات الشـعوب
األصـلـية الـتي مـكنـتـها قـدراتـها من
إبتكار لغـتها اخلاصة في زمن لكن
ـــكــنـــهــا من الـــعــصـــر الـــراهن لم 
احملـافــظـة عــلـيـهــا ألسـبــاب عـديـدة
ــة أو اإلنـحـسـار أو تـتـعـلـق بـالـعـو
غـلـبـة الـلـغـات األخـرى. وتـأتي هـذه
ــبـــادرة الــتي أوكــلـت مــهــمــتــهــا ا
نظمـة اليونسكـو من أجل التنبيه
لـــلــحـــفـــاظ عـــلى لـــغــات الـــســـكــان
األصــــلـــيــــ في بـــلــــدان وجـــودهم
والـعمـل على رعـايتـهـا وتنـشـيطـها.
وفي ضــوء هــذه الــدعــوة فـإن األ
ـنـظـمـات ـتـحـدة أوصت الـدول وا ا
يـة بـضرورة دعم واجلـهات األكـاد
السكان األصلي في احملافظة على
لـغـاتهم وتـشـجـيع النـشـاطـات التي
ـومــتـهـا وتـعـلـيـمـهـا من شـأنـهـا د

لـــلــنشء اجلـــديــد وتـــوثــيـق كل مــا
يتعلق بها وبتراثها.

وفي البلدان العربية هنالك عدد من
لـــغــات الــشـــعــوب األصــلـــيــة الــتي
بـعـضهـا مـعـرض خلطـر اإلنـقراض.
ومـــا يــــؤسف له حــــقـــا أنه لـم يـــتم
ـوضـوعـهـا واإلهـتـمـام بـها الـتـنـبه 
عــلى الـــرغم من اإلهــتـــمــام الــدولي

وضوع.    تزايد بهذا ا ا
÷«dI½ô« dDš

ندائية وهي لغة الصابئة واللغة ا
ندائـي في العراق تـعد من أكثر ا
عـرّضة خلـطر اإلنـقراض الـلغـات ا
ـتـحـدثـ فيـهـا ال يـتـجاوز ذلك أن ا
عـــددهـم الـــيــوم  100فـــرد كـــمــا أن
حتدثها داخل األسرة قد توقف منذ
. ومــا حـافظ عـلى عــشـرات الــسـنـ
بـقـائـهـا أنـهـا مـازالت تـسـتـخـدم في
طــقــوسـهـم الـديــنــيـة وتــنــسخ بــهـا
كتبهم الـدينية. واإلهتـمام بها ليس
ـــنــــدائــــيـــ أنــــفـــســــهم من أجـل ا

وحـسب بل ألنـهــا لـغـة الــعـراقـيـ
األوائـل وبــعض إرثـــهم وقـــد ظــلت
حتـفظ الصـيغ القـواعـدية وأسـاليب
بـنـاء ولــفظ وإشـتــقـاقـات الــكـلـمـات
الـــتي مـــا تـــزال مـــيـــزة الـــعـــامـــيــة
العـراقيـة حلد الـيوم وسـتبـقى. كان
تـسـجـيـلـهـا فـي أطـلس الـيـونـسـكـو
ــهــددة بــاإلنــقــراض عــام لــلــغــات ا
 2006 بـســعي شـخـصي مـنـا كـمـا
قــمــنــا بــالــكـــثــيــر من الــنــشــاطــات
مسـاهمـة في احلفـاظ عليـها تـمثلت
بـوضع أول كتـاب تعـليـمي منـهجي
لها ثم وضع قرص تعـليمي للنطق
والـتلـفظ وإصـدار قامـوس مـندائي
عــربي وبــالــعــكس وقــامــوس آخـر
مندائي إنكليـزي وبالعكس وعملنا
على تصـميم أكثـر من حرف طباعي
لــغــرض تــســهــيل عــمــلــيــة الــطــبع
بـاســتـخــدام الـكـومــبـيــوتـر وكـذلك
ـنـدائي بـأعـمـال فـنـية إبـراز اخلط ا
مــشــابــهـــة ألعــمــال اخلط الــعــربي

ــــقـــاالت وكــــتـــابــــة الــــعـــديــــد من ا
بــخـصــوصـهــا ومــطـالــبـة اجلــهـات
الـدولـيـة والـعـراقيـة لإلهـتـمـام بـها.
كما تابعت مـثل منقب اآلثار مئات
ــفـردات الــتي مـازالت شــائـعـة في ا
الـلـسـان الـعـراقي وثـبـّتُ عـائـديـتـها
ــنــدائـــيــة كــفـــرع نــقي من لــلــغـــة ا
اآلرامــيــة الــشــرقــيــة وعــمــلت عــلى
إصــــدار كل ذلك بــــهــــذا الــــكــــتــــاب
ـندائـية ـفردات ا ـوسوم "مـعجم ا ا

في العامية العراقية".
W−NK « WLÝ

فـمن من الــعـراقــيـ ال يــقـول "أكـو
مـــاكــو"? بل إن هـــاتــ الــكـــلــمــتــ

صــارتـا ســمـة الــلـهــجـة الــعـراقــيـة.
والـثابت قـاموسـيـا أن مرجـعيـتهـما
نـدائـية لـغة الـعراقـي من الـلغـة ا
الــــقـــدمــــاء الـــتـي ظل الــــصـــابــــئـــة
ـنـدائـيـون مـحافـظـ عـلـيـها وإلى ا
الـيوم. وهـكـذا حيـنمـا نـقرأ ونـعرف
معاني ألـفاظ مثل (?ـا أبـو خريان

ية تتصدى للقضايا الوطنية  دراسة أكاد

الـــصـــحف احلـــزبــيـــة الـــعـــراقـــيــة
مـــوضــوع الـــبـــحث الرتــبـــاط هــذه
الــقـضــايـا بــاحلـيــاة االجـتــمـاعــيـة
والـسـيـاسيـة لـلمـواطن وأمـنه. كـما
بيـنت نتـائج الدراسـةغلـبة اجلانب
اخلــبــري عـلى جــانب إبــداء الـرأي
في اتـجــاهـات الــصّـحف احلــزبـيـة
العراقية إزاء القـضايا الوطنية; إذ
كـانت األنـواع الـصـحفـيـة اخلـبـرية
تمثّلة باخلبر والتقرير والصورة ا
الـصـحفـية أكـثـر نسـبـة من األنواع
ُـــعــبـــرة عن الــرأي الــصـــحــفـــيــة ا
ــقـال ــتــمــثّــلــة بــالــتـحــقــيـق وا وا
الـــصّـــحـــفي. ومـن بـــ الـــنـــتـــائج
الــتـــيـــخــلـــصت لـــهــا الـــدراســة ان
الـــصـــحف احلـــزبــيـــة الـــعـــراقـــيــة
اعـــتــمــدت عـــلى أربــعـــة أنــواع من
ــعـاجلـات الــصـحـفــيـة لـلــقـضـايـا ا
الـــوطـــنـــيـــة تـــصـــدّرت مـــعـــاجلــة
ــعــلــومــات هــذه األنــواع تــلــيــهـا ا
مـعاجلـة اإلثارة.كمـا بيـنت النـتائج
ايـــضــــا ان الـــصــــحف احلــــزبـــيـــة
جـهـت نـحـو الــدّعـايـة الـعــراقـيــة اتـَّ
السياسية لـلحزب الذي تصدر منه
الـــصّـــحــــيـــفــــة لـــزيــــادة رصـــيـــده
ـــعـــاجلــة االنـــتــخـــابي. كـــمـــا ان ا
الـصّحـفـيـة لـلـقضـايـا الـوطـنـية في
الـصّـحف احلزبـيـة الـعراقـيـة كانت
مـحدَّدة أو جـزئية بـسبـب تركـيزها

على قضايا معيّنة دون أخرى.
 UłU²M²Ý«Ë ZzU²½

وبناءً عـلى النتائج واالسـتنتاجات
الـــتي تــوصّـــلت إلــيـــهــا الــدراســة
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في خـتـام عام  2018صـدر من مـجـلة
باليت عدد جـديد بالعدد  45حمل في
ـــواضــيع صـــفــحــاتـه الــكــثـــيــر من ا
الهادفـة ولم تتحدد بـالثقافـة والفنون
فـقط بل طـرحت مواضـيع تـهم الـشأن
الـعـراقـي قـاطـبـة.من مـواضـيع الـعـدد
ــهـمـة عـنـوان احــتـفى بـنـاديـة مـراد ا
التي نالت جائزة نوبل للسالم وبهذا
تـكــون أول امـرأة عـراقـيـة حتـمل هـذا
اللقب وخير من مثل قضية تراجيدية
ـكون االيـزيدي وقصص عن معـاناة ا
النـساء اخملـتطفـات بعـدما اسـتباحت

عـصابـات داعش الـبالد.فـيمـا تـناولت
افتتاحية رئـيس حترير اجمللة  ناصر
عبدالله الـربيعي مـوضوع حيوي نال
الــكــثــيــر مـن تــســلــيط الــضــوء ألجل
االهــتـمـام به وســمه بـاحـتــضـار جـنـة
عـــدن  اســهـب فــيـــهــا احلـــديث عـــمــا
تــــعـــرضـت له اهــــوارنـــا من جــــفـــاف
وانـدثـار أدى لضـيـاع مـسحـة اجلـمال
من أرض الرافـدين. وألن اجمللـة تعنى
بـالثـقافـة والفـن فإن الـعدد ضم أيـضا
مـواضـيع وثقـت النـشـاط الفـني مـنـها
ـشـترك في بـيروت لـلـفنـانة ـعرض ا ا
لــيــلى كــبــة والــفــوتــغــرافي احــســان
أمــا الــنــاقـد اجلــيـزانـي بـ نــهــرين 
مــاجــد الــســـامــرائي تــنــاول الــفــنــان

الراحل جنيب يونس في أفق آخر .
كـمــا افـرد الــعــدد مـســاحـات واســعـة
عارض جمـعية الفـنان التشـكيلي
الـعـراقـيـ في حـكايـا الـطـ لـلـخزف
والـطـبـيعـة الـعـراقـية ومـعـاً دائـماً في
الــسـلـيـمـانــيـة  اضـافـة الى مـعـارض
الفنان حـسن ابراهيم وشارك رشيد
وديــنــا الـــقــيــسي قـــراءة في اعــمــال
ــغــتــرب احــسـان الــفــنـان الــعــراقي ا
اخلــطـيب.وكــذلك مــتــابـعــة لــلـنــشـاط
العـربي والدولي عـبر تـسلـيط الضوء
على مـعرض الفـنانة االمـارتية فـاطمة
لــوتــاه والــفــنــان الــســوري ابــراهــيم
ــتـحف الــرقـمي احلــسـون  واطالق ا
لـلـفن .. و مـواضـيع واخـبـار مـتـنـوعة

أخرى ..

ـفـردات الـتي  دلـلــول..) ومـئـات ا
تـثبـيت طريـقـة ورودها في الـعامـية
نـدائية الـعراقـية ومن ثم لـفظـها بـا
ومعناها العربي واإلنكليزي وشرح
عائديتهـا وكيفية ورودها أصال في
اإلســتـــخــدام مع األمــثـــلــة وبــشــكل
ـي. كــمـــا تــمـت اإلشــارة إلى أكــاد
ة األمثال واألشعـار واألغاني القد
ـفـردات الــتي ورد فـيـهــا ذكـر هـذه ا
تعزيزا وتشويقا. يأتي هذا الكتاب
الــــذي تـــبـــنت إصـــداره مـــؤســـســـة
مـــســارات لــلـــتــنـــمــيــة الـــثــقـــافــيــة
واإلعالمـية ودار الـرافديـن للـطبـاعة
والــنــشــر لــيــقــدم عــرضــا لــلــغــات
ـنــدائــيـة عــلى وجه الــعـراقــيــ وا
اخلــصـوص وتــأصـيل نــحـو 1250
مـفــردة لــيـكــون أول إصــدار عـربي
عـــــراقي مـــــتـــــوافق مـع قــــرار األ
ـتحـدة ومـستـجـيب لدعـوتـها أمال ا
بــأن يـتــحـقق إهـتــمـام وجتـاوب من

سؤولة.    لدن اجلهات ا
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عن مـــؤســـســـة ثـــائـــر الـــعـــصـــامي
لـلـطـبـاعة والـنـشـر والـتـوزيـع صدر
لـــلــكـــاتب عــلـي الــعـــكــيـــدي كــتــاب
بـعــنــوانــعــبـدالــكــر قــاسم لــهــفـة
شتاق.. لبناء العراق يقع في237 ا
صـفـحـة مـن القـطـع الـكبـيـر ويـضم
 28مقالة نشرها الكاتب في صحف
عــراقــيــة بــ عـامي  2003و2016
هدي كما يذكر الدكتور صالح عبدا
اجلـبـوري في مـقـدمـة الـكـتـاب قائال
ورغم الـبـعـد الـزمـني بـ اول مـقال
نـشـر عـام  2003واخـر مــقـال نـشـر
ــــــــــقــــــــــاالت عــــــــــام  2016اال ان ا
ضمونها الواحد وتأكيدها الدور
الــريـــادي والـــقــيـــادي الــفـــذ لـــتــلك
الشـخصيـة العـسكريـة التي اجادت

ثـابة سـرد تاريخي كـانت  وافادت
لـوقـائع مـيـدانـيـة حدثـت على ارض
الــعــراق نـــهــايــة الـــعــقــد اخلــادس
يالدي من وبداية الـعقد الـسادس ا
اضي.فـيمـا يقـول العـكيدي القـرن ا
في مـقـدمـته اخذت بـالـكـتابـة بـشكل
عــام وعن مالبـسـات حــيـاة الـزعـيم
السـياسـية ودوره الـكبـير في وضع
سات دولة مـدنية ترعى مـواطنيها
بالدرجـة االولى بشكـل خاص فكان
احـدهـمـا في لي في كـل عام مـقـالـ
ذكــــرى ثـــورة  14تــــمـــوز  1958م
واالخـــر فـي ذكـــرى اســــتـــشــــهـــاده
فـأصــبح عـنـدي ثالثـون مـادة وهي
مـادة علـمـيـة فـكـرية مـسـتـنـبـطة من
احلــراك الــســيــاسي واالجــتــمــاعي
ـعـاصـر لـلـجـمـهـوريـة العـراقـيـةثم ا

اشـفـعـتـهــا بـتـمـهـيـد مـطـول يـحـكي
قــصــة الــعــراق كــدولــة مــنــذ الــقـدم
وصـوال الى مــرحــلـة الــزعــيم قـاسم
ـــمــــتــــدة من  1958وحــــتـى عـــام ا

 .1963
ـــقـــاالت الــتي ومن بـــ عـــنــاوين ا
ضمها الكتـاب والتي سبقتها قراءة
ســريـــعــة في الــتــاريـخ الــســيــاسي
لـلـعـراق حـتى نـهـايـة حـكم  الـفـريق
الــركن عــبــدالــكــر قــاسم :اجــوبـة
مــتــأخــرة الســئــلـة فـي الــوجـدان –
ايـــــــــام قـــــــــراءة فـي حـب صـــــــــادق
حركة الـضبـاط احلرار كيف الزعـيم
اذا  الـقضـاء على ? نـشأت ومـتى
رئيس الـوزراء العـراقي عبـد الكر
عبدالكر قاسم قاسم عام 1963م?

شرفة.  والنهاية ا

                

غالف الكتاب غالف اجمللة

 ÊU e « ≠œ«bGÐ

عن دار الرســا لـلــطـبــاعــة والـنــشـر
والــتــوزيع صــدر لــوزيــر الــثــقــافـة
والــسـيـاحـة واالثـار االسـبق فـريـاد
روانـدزي كــتـاب بــعـنــوان (أسـئــلـة
الـــــزمن الـــــصــــعب) يـــــقع في 206
تـوسط.ويضم صفـحـة من القـطع ا
زاويــة كـان يــنـشــرهـا روانـدزي في
صـحــيـفــة االحتــاد لالعـوام مــابـ

. 1998-1994 

وعن الـــزاويــــة كـــتـب الـــصــــحـــفي
مـصـطــفى صـالح كـر فـي مـقـدمـة
الــكــتــاب (حــ صــدرت صــحــيــفـة
االحتاد بالـلغة العـربية في اربيل 
اطلع قـراؤها علـى زاوية اسبـوعية
مـتـمـيزة بـعـنـوان (سؤال) يـحـررها
ابن بـلـدي.لـقـد حـازت هـذه الـزاوية
على اعجـاب القراء بشـكل ملحوظ
ــا زاد في كـثــرة قـرائــهـا فـضال و
عن طـراوة كـلمـاتـها هـو مـجهـولـية

كاتبها حيث كان القراء يتهامسون
فــيـمــا بـيــنـهم يــاتـرى من هــو هـذا
ـسـمى بـابن بـلـدي? ان الـشــخص ا
مـــحـــتــــوى الـــزاويـــة كـــان دســـمـــا
ومقـروءا عدا سالسـة كتـابتـها ان
كــاتــبـــهــا عــرف عـــنه بــأنـه يــكــتب
بــشــفــافــيــة وعــذوبــة عـدا انـه كـان
يصـيب في كل سـؤال هدفـا معـينا)
ـــقــدمـــة(وقــد كــنت ويـــضــيف في ا
اعــرف بــحــكم صــداقــتي وعالقــتي

بـالـكـاتب فـريـاد روانـدزي انه هـو
الـذي يــحــرر زاويــة ســؤال بـاسم

ابن بلدي).
ومـن عـــنـــــــاوين الـــزاويــــة الـــتي
ضــــــمــــــهــــــا الــــــكــــــتــــــاب:(يــــــوم
(الفرق (االشياء الصغير) احملبة)
(بلعوم (ماركة مـسجلة)  25سنة)
(صـوت يرن احلـلـرب الداخـلـبيـة)
(الــله يــكـون في وآخــر ال يــسـمع)

عوننا).


