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أصـدر مـركـز سلـطـان بن زايـد كتـابـاً جـديداً يـحـمل عـنوان "زايـد.. ومـسـيرة
عاصرة البـناء القيمي.. القيم اجملـتمعية في دولة اإلمـارات: قران األصالة وا
" لــلـدكــتــور مـحــمــد فـاحت صــالح زغل الــبـاحـث في مـركــز زايــد لـلــدراسـات
والــبـحـوث مـديـر حتـريــر مـجـلـة اإلمـارات الــثـقـافـيـة. وتــنـفـرد هـذه الـدراسـة
نجـز القيـميّ واألخالقي واإلنسـاني للمـغفور له الـشيخ زايد بن باالحـتفاء بـا
سلـطان آل نهـيان من خالل الوقوف عـلى أثره الراسخ فـلسفـةً وفكراً وفعالً
تـمـحور حـول بـناء وقـوالً في صـياغـة الـنظـام الـقـيميّ لـلـمجـتـمع اإلمـاراتي ا
اإلنسـان بوصفه أساسَ احلضارة وكنزَ اإلمارات وثروتَها الباقية وقد عوّل
عـاصرة وفي حماية علـيه في بناء الدولـة احلديثة احملـصّنة بقـيم األصالة وا
ــادي حـيث قــال (اإلنــسـان هــو أسـاس أيــة عـمــلـيــة حـضــاريـة مــنـجــزهـا ا
واهـتـمامـنا بـاإلنـسان ضـروري ألنه محـور كل تـقدم حـقـيقي مـستـمـر. مهـما
أقـمـنا من مـبان ومـنـشآت ومـدارس ومسـتـشفـيات ومـهمـا مـددنا من جـسور
وأقمـنا من زينات فإن ذلك كلـه يظل كياناً ماديـاً ال روح فيه وغير قادر على
االستـمـرار.. إن روح كل ذلك اإلنسـان; اإلنسـان الـقادر بـفكـره الـقادر بـفنه
نـشآت والـتقدم بـها والـنمـو معـها). وجاء وإمكـانياته عـلى صيـانة كل هـذه ا
الـكـتـاب مـوزعـاً عـلى: مـدخل وتـسـعـة فـصـول وخـاتـمة.. عـرّف الـبـاحث في

ــفـهــوم الـقــيـمــة وبـيّن دور ــدخل  ا
ـثـلـة بـشـخص الـقدوة اجملـتـمـعـيـة 
الـقـائـد في بـنـاء الـنـظـام اجملـتـمـعي
وخصص الفصل األول للحديث عن
ـغـفـور لـه الـشـيخ زايــد وجتـلـيـات ا
فــكــره فـي بــنــاء اإلنــســان والــوطن
وأفــرد الـفــصـول الـســبـعــة الالحـقـة
لــلـحـديـث عن الـقـيـم اجملـتـمــعـيـة في
دولة اإلمارات مرتبة حسب األهمية;
فـفي الفـصل الـثاني حتـدث الـباحث
عن الـقـيمـة اجملـتـمـعـية األولى وهي
ـواطـنـة وحتـوّل االنـتـمـاء في قـيـمـة ا
اجملــتـــمع اإلمـــاراتي من الـــقـــبــيـــلــة
واألسرة إلى الوالء للوطن واالنتماء
إليـه وهي قيـمـة بـنـائـية مـثـلى بـالـغة
ـغفور األهـمية وقـد مثلـت في فكر ا

له الشـيخ زايد رهان وجود ألن حتقيقهـا لم يكن باألمر الهيّن وألن االندماج
واالنـتـمـاء أمـران اخـتـياريـان ال يـحـدثـان قـسـراً وإذا حـدثـا قـسـراً فـاخلراب
احلتمي هـو النتيجة ومن هـنا كان سعيه لـتجذير فكرة االنتـماء للوطن ألنها
الـضـامن الـوحـيـد السـتـمـرار دولــة اإلمـارات ونـهـضـتـهـا.. وتـمـحـور الـفـصل
ـغـفـور له أنهـا الـسـبيـل الوحـيـد إلحداث الـثـالث حـول قيـمـة الـعلم; إذ أدرك ا
رجـوة. وفي الفصل الـرابع فصّل الباحـث القول في قيـمة التوازن النـهضة ا
ـعـاصــرة ألن تـغـلـيب قـيم األصـالـة واالنـغالق عـلى الـذات بـ األصـالـة وا
ــوت وألن االنـســيـاق وراء مــظـاهـر وقــمع ريـاح الــتـغــيـيــر يـعـنـي اجلـمـود وا
عاصـرة وحدها يشكل تهديداً للهوية القـومية ومرتكزاتها الوطنية من تراث ا
وثقـافة ومـوروث شعـبي ولغـة.. وتمـحور الـفصل اخلـامس حول قـيمـة رئيـسة
هي قيـمة التسامح التي جتلت في أبـهى صورها في اجملتمع اإلماراتي الذي
ضرب مـثالً في الـتعـايش السـلـمي واالنفـتاح عـلى اآلخـر. وخصص الـفصل
الـسـادس للـحـديث عن قيـمـتـ رئيـسـت مـتـعالـقـتـ وال سبـيل إلى الـفصل
ـؤسس  لـلـدولـة وهــمـا: قـيـمـة الـتــكـافل االجـتـمـاعي ذات بــيـنـهـمـا في نــهج ا
اجلذور الـدينيـة والقبـليـة وبدت واضحـة من خالل نظام الـرعايـة االجتمـاعية
في اإلمــارات وقـيـمــة الـعـمـل اخلـيـري اإلنــسـاني وجتــلت من خالل نـوازعه
ــنـكـوبــ في الـعـالم مـن ضـحـايــا احلـروب واجملـاعـات اإلنـسـانــيـة في دعم ا
والـكــوارث الـطـبــيـعـيــة. أمـا الــفـصل الـســابع فـتــمـحـور حــول قـيـمــة احـتـرام
ؤسـسات وهي مرتكزة في البنـاء القيمي اجملتمـعي على قيم احلرية ونظام ا
الـشـورى الـلـذين أسـسـا لـعالقـة بـ الـشـعب ومـؤسـسـات الـدولـة تـقـوم عـلى
االحـتـرام وااللـتـزام. وانـفـرد الـفـصل الـثـامن بـالـقـيـمـة األخـيرة وهـي احـترام
الـبيـئـة ولهـذه الـقيـمة أهـمـيتـهـا اخلاصـة في اإلمارات ألن الـبـيئـة اجلـغرافـية
كـانت واحـدة من جمـلـة موانع بـنـاء الدولـة وكـان التـحـول البـيئـي مظـهراً من
مظـاهر البـناء احلضـاري الباهـر الذي غيّـر وجه احلياة فـيها. وأفـرد الباحث
الـفـصل التـاسع وعـنوانه "ثـمـرة النـظـام القـيـمي: القـوة الـناعـمـة اإلماراتـية"
لتفـصيل الـقول في القـوة الناعـمة التي تـعدّ سـمة رئيـسة ميـزت جتربة الـبناء
ارسة الـنظام اإلماراتـية وقد جتـلت متـرافقة مع الـقوة الـصلدة من خـالل 
ستـوي االجتماعي والسـياسي وذلك اعتماداً على القـيمي اإلماراتي على ا

مفهوم القوة الناعمة كما عرفه عالم االجتماع جوزيف ناي.

صــدرت عـن مــكــتب زاكي مــجــمــوعــة
شــعـــريــة بـــعــنــوان (وطـــني اي.. هــذا
اجلـــنـــوب) لـــلــشـــاعـــر حـــامــد حـــسن
الـياسـري وقـد سبـقـتهـا في الـصدور
الـعديـد من اجملـموعـات الـشعـريـة لكن
هـذه اجملـمـوعة تـتـمـيـز عن غـيـرهـا من
اجملـــمـــوعـــات الـــســـابـــقــة بـــان اغـــلب
قصـائدها كـتبت في الـسبعـينات وهذه
ن يــريـد الــكـتــابـة عن مـســألــة مـهــمـة 
جتـربة الشاعـر حامد حـسن الياسري
ن يـــريــد ان يــتــعـــرف عــلى مــراحل و
جتـــــربــــــته خــــــاصـــــة وان ســــــنـــــوات
السـبعينات مهـمة في الشعر العراقي
وهـي مـــهــــمـــة لــــدى الـــيــــاســـري ومن
عــنـاصـر اهـمــيـتـهـا ان اغــلب قـصـائـد
مجـموعة قصائد سياسية لكنها تتنوع
فـي االطــار الــســيــاسـي ومن عــنــاوين
هـذه القـصـائـد الدم اخلـالـد كل رفيق
فـيـنا يـحـمل كف االخـر الـوقـوف على
هــامـش احملـكــمــة االولـى االحــتــجـاج
عـلى ضـفــاف اجلـداول وفـاو الـزمـان
ـدور الـزحف والــتـسـويــة اسـطـورة ا
فــدائـيــة تــمـوز والــذكــريـات الــدخـول
العـربي للمـحطة االخـيرة العـبور على
ـة ثورة احلـجـارة ثورة اجلـراح القـد
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درسة في شارع النهر باب االغا ا
الـعـالئـيـة جــامع ومـحـلــة احلـيـدر
خـانـة ويـضـم الـقـسم الـرابع عـددا
من اعالم الــتـصـوف ومـنــهـا مـرقـد
مـعــروف الـكــرخي ومـرقـد اجلــنـيـد
البـغـدادي ومـرقد احلالج والـقـصر
الــــعـــبــــاسي يـالحظ عــــلى هـــؤالء
االعالم انــهم من عــصـور مــتــعـددة
ولــكـــنـــهم يـــعـــدون من الـــعـــلـــمــاء
واصـــحــاب مــؤلــفـــات ولــكــنــهم اذ
تـــطـــلق اســـمـــائـــهم عـــلى مـــحالت
بغداديـة فان ذلك يشـير الى قداسة
واهـمــيـة الـعــلم في جـمــيع مـراحل
ـراحل مــسـيــرة بــغـداد وخــاصــة ا
الــتي يــحــكم فــيــهــا اهــالي بــغـداد
دورة مـدينة مدينـتهم الـعظيـمة وا

السالم.

وجــاءت مــواد الــصــفــحــة الــثــانــيـة
متنوعة فنقرأ عمودا بعنوان (بغداد
روح تنبض بالثقافة وتعبق برائحة
الــكـتـب) كـتــبــته رئـيــســة الـتــحــريـر
إشــراق عـــبــد الــعـــادل وحــوارا مع
ــتــرجم غــســان حــمــدان الــكــاتب وا
وتغطية إلحتفاء الدار بصدور كتاب
ــاط الـــنـــصــوص) (الـــتــرجـــمـــة وأ
ـتـرجم عـبــد الـلـطـيف لـلـصـحـفـي وا
ــوسـوي بـاالضـافــة الى خـبـر اخـر ا
ـأمــون بـاحلــلـقـة عـن مـشـاركــة دار ا
ـوسـومـة (التـمـاهي في الـنـقـاشـيـة ا

الترجمة) .
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 وفي الصفحـة الثالثـة نطالع عرضاً
لكتاب التمـثيل السردي في النقوش
األشــوريـــة ومــوضـــوعـــا جــاء حتت
عـنــوان(سـارتـر وسـيـمـون .. مـيـثـاق

فـلــســفــة وأدب وغــرام) من تــرجــمـة
عصام ثـاير باالضافـة الى تقرير عن
ـانـيا أهم خـمس جـوائـز أدبيـة في أ
تــــــرجــــــمــــــة وإعــــــداد زيــــــنـب عالء
سـامي.ونـقـرأ في الـصفـحـة الـرابـعة
حــوارا مع الـنـحــات الـفـرنـسي (أالن
شـــوازيــنـــيه) الـــذي يــقـــول فــيه  ان
أعــمـــالـه رســـائل مـــهـــدئـــة نـــاطـــقــة
باجلمـال تولى ترجـمته محـمد كاظم
مــجـيــد بـاالضــافـة الى اســتـعـراض
سيرة ومنجز فنانة تشكيلية روسية
وخبايا لـوحاتها من تـرجمة سوزان

غالب.
وضمت الصفحة اخلامسة مواضيع
الح حـمــلت عــنــاوين (مــســرحــيـة ا
وخصـوصيـة العـرض في برودواي)
تـــرجــمـــة ســنـــدس مـــحــمـــد نــوشي
و(كـارول بـرنـيت ..مـلـكـة الـكـومـيـديا

جنمـة غـولدن غـلوب  2019 ترجـمة
هـاجـر لـؤي و(احلـكايـات الـشـعـبـية
ـتـحـركـة) الـروسـيـة مـصـدر األفالم ا
من تــرجــمــة هــدى عــلي الــتــمـيــمي
و(األرباح تـتـساقط كـقطع الـدوميـنو
ـسـرح األمـريـكي) تـرجـمة رسل في ا
سامي ومـتابعـة لعرض اوبـرا الناي
الـسـحـري فـي فـيـيـنـا تـرجـمـة صـفاء
مؤيـد. ونقـرأ في الصفـحة الـسادسة
تـــــقـــــريـــــرا عـن تـــــراجع مـــــعـــــدالت
االسـتــهالك الــثــقـافـي في اسـبــانــيـا
فـضال عن مـواد اخـرى كـمـا تـنـاولت
الصفحتان السابعة  والثامنة وهما
بـالــلـغــة االنـكــلـيـزيــة خـبــرا عن فـلم
الرحـلة الـذي حائـز جائـزة األوسكار
وقــراءة فـي روايــة جـــديـــدة حملــسن
الـرملي فـضال عن اخـبار ونـشـاطات

ثقافية اخرى.
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(مقـاالت بغـدادية في اخلـطط واالثار)
ـعـن حـمـدان عـلي وهـو صـادر كـتـاب 
ـكــتــبــة الــعــصــريــة في بــغـداد عـن ا
ـــقـــدمـــة (هــذا ـــؤلف فـي ا ويـــقـــول ا
الـكتـاب هـو مجـمـوعـة مقـاالت نـشرت
في صحف ومجالت وغـايتهـا تسليط
الـضـوء عـلى مـعـالم تـراثـيـة بـغـدادية
لـتـعـريف ابـناء هـذا اجلـيل في الـزمن
الصـعب باهمـية بـغداد وغـنى اثارها
وكـان اجلهل سـبـبارئـيـسيـا في تـهدم
وزوال بـعـضـهـا وتـرك الـبعـض االخر

منسيا حتت الظروف).
œ«bGÐ r UF

 ويـضم الـكــتـاب اربـعـة اقـسـام قـسم
عـالم بغـداد العـباسـية ويضـم معالم
بغـداد العـباسـية واسـباب اخـتيـارها
وابـواب بـغـداد وسـور بـغـداد وطـوب
ابــــو خــــزامــــة وســــوق الــــغـــزل
والـــشـــورجــة وحـــمـــام الــبـــاشــا
والـقــسم الــثـاني يــضم عـددا من
راقد ومنـها: الطبري االعالم وا
احـمد بن حـنـبل والـسيـدة زبـيدة
ـرتـضى والـشــريـفـ الــرضي وا
والـشـيخ اسـحـاق ومـرقـد الـشـيخ
البهـلول والشـيخ محمـد السكران
ومــرقـد لـقــمـان احلــكـيم والــسـيـد
ادريس وقـبـر بــهـاء الـدين ومـرقـد
مــوسى ديـانــة الـشــيخ في بــغـداد
ومــرقـد ســلــمـان احملــمــدي وحـمل
الـــقــسم الـــثــالث عـــنــوان مــحالت
ومــراقـد ويــضم االسـمــاء الـتــالـيـة
جـامـع سـيـد سـلــطـان عـلـي وقـنـبـر
عــلي وكـــرادة مــر ومــدرســة ابي
اخلـــطــــيب الـــســــروردي وتـــكــــيـــة
الـــبــدوي امـــام طه جـــامع االزبك
ابو سيف بـناية احملـكمة الـشرعية
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عن دار ضفاف للطباعة والنشر في
بغداد  صدر كتاب "أمريكا: النشأة
ـســار- من مـسـتــعـمــرة جـيـمس وا
تـاون الـصـغـيـرة إلى امـبـراطـوريـة"
من ترجمة وإعداد الـباحث الدكتور
حـسـ سـرمك حـسن. يـقـع الـكـتاب
في جـزءين مــجـمـوع صــفـحـاتــهـمـا
 562صــفـحـة (يــتـكـوّن اجلـزء األول
من  265صفـحة واجلـزء الثاني من

 297صفحة). 
افـتــتح الـكــاتب اجلـزء األول بــقـول
للمؤرخ األمريكـي نعوم تشومسكي
من كـتـابه "الـغـزو مـسـتـمر- "1999

يقول فيه:
(لـقـد استـيـقظـت ذكريـاتي اخلـاصة
قــبل أسـابـيع من انــكـشـاف مـجـزرة
"مـاي الي" عـام  ? 1969وذلك أثـنـاء
تـــصــفّــحي ألحــد نـــصــوص كــتــاب
الــــصف الـــرابـع اإلبـــتــــدائي الـــذي
يـــتــحــدث عن اســتـــعــمــاريي "نــبــو
إنغلـند". كان الـكتاب مُـقرّراً دراسياً
ـــعــروفــة في ضـــواحي بــوســـطن ا
بـجـودة مـدارسـهـا . ويـقـرأ األطـفال
ـــذبـــحـــة ســـرداً مــــعـــقـــول الـــدقـــة 
تـدحـهـا الـكاتب "الـبـيـكـوت" التـي 
كثيراً). لكن ما هو هذا النص الذي
ـفكـر "تشـومسـكي" والذي أثار ألم ا
يُــــدرّس لـــطــــلـــبــــة الـــصـف الـــرابع

تحدة? اإلبتدائي في الواليات ا
الـنص يـتـحدث عـن تطـهـيـر منـطـقة
نـــيــويـــورك من حـــثـــالــة الـــســـكــان

األصلي ويقول: 
"لــقـد أتــوا أفـعــاالً الــيق بـالــرومـان
عــنــدمــا قـــتــلــوا كل ذلك الــعــدد من

الــنـــاس الــنـــائــمـــ حــيث انـــتُــزع
األطـــفــــال الـــرُّضع مـن عـــلى أثـــداء
أمـهـاتـهم ومُـزّقـوا إربـاً أمـام ذويـهم
ورُمـــيـت أشالؤهم فـي الـــنــــار وفي
الـنـهر  أمـا الـرّضع اآلخـرون الذين
كــانـــوا مـــربـــوطـــ إلى مـــهـــودهم
اخلـشـبيـة الـصـغـيـرة فـلـقـد قُـطـعوا
بـــالــســـيـــوف وطُـــعــنـــوا وذُبـــحــوا
بــوحـــشــيـــة حتــرّك قـــلب احلـــجــر.
وعـنــدمــا رُمي بـعــضـهـم في الـنــهـر
أحـيــاء وحـاول آبــاؤهم وأمـهــاتـهم
إنــقـــاذهم لم يَــســمـح لــهم اجلــنــود
بـالعـودة إلى اليـابسـة وجعـلوا كالً

من اآلباء واألبناء يغرقون"
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ـتـرجم كـتـابه الـضـخـم هذا أهـدى ا
ؤرخ تشومسكي: إلى ا

ـــؤرخ األمــــريـــكي ـــفــــكــــر وا إلى ا
ـــنـــصف "نـــعـــوم شـــومــســـكي" .. ا
تـقــديـراً لــتـصــدّيه وفـضــحه الـدائم
لـــلـــقـــهـــر األمـــريـــكي االمـــبـــريـــالي
لـــــلــــــشـــــعــــــوب ورفـــــضـه اإلبـــــادة
الــصــهــيــونــيــة لــشـعـب فــلــســطـ

قهور.    ا
ـتــرجم مـقـدمـة كـتـابه وقـد افـتـتح ا

بالقول:
في البدء  –ومع كل جزء من أجزاء
ـوسـوعة  –ال بُدّ من أن نـقدّم هذه ا
الــتــحــيـــة والــتــقــديــر لــلــبــاحــثــ
األمـــريـــكـــيـــ والــــبـــريـــطـــانـــيـــ
الُـمُـنـصـفـ الــذين تـصـدّوا لـكـشف
جـــرائم دولـــهم الـــوحـــشـــيــة بـــحق
اإلنـســانـيــة بال تـردّد. وهــنـا  وفي
مـجــال مـراجـعــة ودراسـة وحتــلـيل
ـتـحـدة األمريـكـية نـشـأة الـواليات ا
مـنذ رحـلة كـريـستـوفر كـولومـبوس

األولى إلـى الـــعـــالـم اجلـــديـــد ومـــا
ـــســـتــــعـــمـــرين تالهـــا مـن نـــزول ا
اإلجنــــلـــيــــز عـــلـى أرض أمـــريــــكـــا
الـشـمـالـيـة حـتى الـيـوم  ومالحـقـة
ـــوّهــــا وحتــــوّلـــهــــا إلى مــــســــار 
ــيــة امــبـريــالــيـة امـبــراطــوريــة عـا
الـــطـــابع تــقـــوم عـــلى أســـاس قــتل
الـشعـوب واستـنزاف ثـرواتهـا (ب
 40-20مـلـيون ضـحـيـة في عمـلـيات
ـــا يــــتــــسق مع االحــــتـالل فـــقـط) 
نــشـأتـهـا الـدمـويـة عن طـريق إبـادة
السكان األصلي (ب  80إلى 100
مــــلـــيـــون ضـــحـــيــــة من الـــســـكّـــان
األصــلـيـ "الـهـنـود احلـمـر" حـسب
بـعض الــدراسـات الـتي صـدرت في
الـسـنوات األخـيـرة). فكل مـا نـقدمه
هـنــا هـو تـرجــمـة لــكـتب ودراسـات
ومـقـاالت مُــوثّـقـة ودقـيــقـة  عـرضـاً
وإحـــصــاءً  لـــكـــتّـــاب أمــريـــكـــيــ
ن انحازوا للـحقيقة وبريطانـي 
مــهـــمـــا كــانـت صــادمـــة وجـــارحــة
للصورة الذاتية لبلدانهم. فلهم منّا

آيات التقدير واالمتنان.
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وقـــد تــكـــوّن اجلــزآن من  21فــصال
وثالثة مالحق على الوجه التالي: 
1- مَـنْ هم الـســكّـان األصـلــيـون في

 ? األمريكت
2- من هو كريـستوفر كـولومبوس?
ومــا هي اجلــرائـم الــتي اقــتــرفــهــا

بحق اإلنسانية? 
3- كـــــولـــــومــــــبس وبـــــدء اإلبـــــادة

البشرية في العالم اجلديد
4- 9 أســبــاب لــكــون كــريــســتــوفـر
كـولـومـبوس كـان قـاتال  وطـاغـية 

ووغداً

5- أفــعــال الإنــســانــيــة ووحــشــيــة
أخـــرى ارتـــكـــبـــهـــا كـــريـــســـتـــوفـــر

كولومبوس
6- جـرائم كريـسـتوفـر كـولومـبوس

من خالل يومياته
7- األســــــطــــــورة الــــــســــــوداء" عن
الـسلـوك الـوحـشي لإلسبـان لـيست

خرافة
اذا يُـحتـفل بيـوم كولـومبوس?  -8
ومـا هـو سرّ االنـحـيـاز األمـريكي له

برغم وحشيته?
9- مـــقــدّمـــات الــغــزو اإلجنـــلــيــزي
ألمـريـكـا الــشـمـالـيــة- وضع الـعـالم
اجلديـد- الوضع األوروبي وصراع

القوى االستعمارية الرئيسية
10- بدء الـغزو اإلجنـليـزي وإبادته
البشـرية للـهنود وانـتزاع أراضيهم

في أمريكا الشمالية
: حــضــارة 11- صــراع حــضــارتــ
ـة وحـضـارة أوروبـية هـنـديـة مُـسـا
وحـشــيــة قــامت عــلى أســاس قـطع

الرؤوس  
12 - إعـالن االســـــــــــــتــــــــــــقـالل عـن
ــــســــيــــرة بــــريــــطـــــانــــيــــا وبــــدء ا
االمبراطـورية األمريكـية: كان اآلباء
ـــؤسّــســـون جـــمـــيـــعــاً مـن جتّــار ا

العبيد!
13- بــــــســـــــرقــــــة قـــــــارة - بــــــدأت

إمبراطورية
همة 14- بسرقة قارة - انتهت ا

15- احلــــرب األهـــلـــيــــة ومـــنـــاورة
لـيـنكـولن (الـرئـيس السـادس عـشر)
حول حتـرير العـبيد (لم يـتم حترير
أيّ عــبــد)- احلـــفــاظ عــلى االحتــاد
لـبنـاء االمبـراطوريـة- شراء آالسـكا

من روسيا
ياً 16- اإلمبراطورية تنطلق عا

17- الـــــتـــــجـــــربـــــة
األمــــــــريــــــــكــــــــيـــــــة
االمـــــبـــــراطـــــوريــــة
ــصـــالح خــضـــعـت 
الشركات- السياسة
ــــال- في خـــــدمــــة ا
الــعالقـــات الــعـــامــة
تـــديــــر األزمــــات من

خالل "الصور" 
18- اجلـــلــوس عــلى
قـمة الـعـالم: الـوثائق
األمـريــكــيـة الــســرّيـة
تدعو إلى التخلّي عن
حـــــقـــــوق اإلنـــــســـــان
ــــقـــــراطـــــيــــة والـــــد
وعـســكــرة االقــتــصـاد
واســتـــخــدام الـــعــنف
ــــيــــاً- اخلــــطــــوة عــــا
األولى بـــعــد انـــهـــيــار
االحتاد السوفيتي هي
غــزو بـنــمـا عـام -1989
غــزو بـــنــمــا تـــســخــ

لغزو العراق.
19- الــــتـــــطــــابـق بــــ أمـــــريــــكــــا
و"إسرائيل" وبـ امريكـا والنازية-

عنى اإلسرائيلي ألمريكا ا
20- مـــا هي أوجـه الــتـــشـــابـه بــ
مـجــزرة ديـر يــاسـ ضــد الـســكـان
ـذابح األصـلــيــ في فــلـســطــ وا
األمـريـكـيـة ضـد الـسـكـان األصـلـي

في أمريكا
ــاذا الـلــوبي الـصـهــيـوني في  -21

أمريكا وليس في غيرها ?
oŠö  

×مــلــحق1 : حــتى الــويــكــيــبــيــديــا
متحيّزة ضد مـذابح الهنود- إغفال
 21مجـزرة ضد الهـنود- قـتل اثن

من البيض مجزرة!
×مـلـحق 2 : حملــة تـاريـخــيـة عن
ســلخ فـروة الـرأس فـي أمـريـكـا-
ستعمرون اإلجنليز سلخ حوّل ا
فــروة الـــرأس إلى عـــمل جتــاري

وعروض مسرحية 
ـــــثل ×مـــــلـــــحق 3  : أشـــــهـــــر 
مــــســــرحي يــــســـلـخ فـــروة رأس
مــواطن هــنــدي ويــعــرضــهــا في
مــسـرحــيـة "تــاجـحــة" اسـتــمـرت

لسنوات عديدة
الـكــتـاب مـتــوفّـر في مـكــتـبـة دار
ــعـظم  –خـلف ضــفـاف  –بــاب ا

كلية الهندسة

ÆÆ»uM'« «c¼ Í« wMÞË
WKŠd  bOF² ð bzUB

 UMOF³ «ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

تـضــمن الــعــدد اجلـديــد من جــريـدة
تـرجم العـراقي الشـهريـة الصادرة ا
ـأمـون لـلــتـرجـمــة والـنـشـر عـن دار ا
مواد ومتابعات ثقافية متنوعة . في
فــفي الــصـفــحــة االولى نــقــرأ مــقـاال
افــتــتــاحــيــا بــقــلم مــديــر عــام الـدار
ـشـرف العـام عـلى اجلـريـدة ساطع ا
راجي عـبـيـد حـمل عـنـوان (الـعـلوم..
عــــربــــيـــا) فــــضالً عـن اهم اخــــبـــار
الــــوزارة ونــــشـــاطــــاتــــهـــا وبــــعض
الـفــعـالــيـات الـثــقـافــيـة مـثـل تـوقـيع
ديـوانــ شـعــريــ لـلــشـاعــر فـوزي
االتــروشي (قـبل رحــيـله) بــاإلضـافـة
الى متـابعة سـريعـة جللسـة حوارية
تــنــاولت كـــتــاب (مــخــتــصــر تــاريخ
األديان بنسـخته العربـية) وخبر عن
ـانـيا. قـامـوس جـديـد لالجـئـ في أ

WŽuM²*« œ«u*UÐ q UŠ b¹bł œbŽ w «dF « rłd²*«

هرجان يعقد قبل مهرجانها الثقافي الثالث. وقالت بطاقة دعوة تلقتها (الزمان) امس ان (ا تطلق مدينة هيت التابعة حملافظة االنبار يوم اخلميس ا
هـذا الـعـام حتت شعـار (بـالـثقـافـة والفـن نبـني االنـسان ونـعـمـر الوطن) واضـافت ان (حـشـدا كبـيـرا من ادبـاء ومثـقـفي وعـلمـاء الـعـراق سيـحـضر

هرجان الذي يقام للمدة من  28 ولغاية  30 اذار اجلاري).  ا
دعوين تـنطلق ي طه جزاع (ان الـلجنـة هيأت حـافالت لنقل ادبـاء ومثـقفي بغـداد ا وقـال عضو الـلجنـة التحـضيريـة للمـهرجـان الكاتب الـصحفي واالكـاد
االولى في الـساعة السابـعة من صباح اخلمـيس من مقر االحتاد العـام لالدباء والكتاب بـساحة االندلس فيـما تنطلق الـثانية بالـتوقيت ذاته من امام جامع
ـهرجـان  توفـير سـكن منـاسب لهم ابن بـنـية في عالوي احلـلة) . واضـاف (ان السـادة الذين يـرغبـون بـاحلضـور الى هيت يـوم االربعـاء عشـية افـتتـاح ا

وضيافة تليق بهم واهال ومرحبا بهم متى يشرفوننا).
ـدينة النـواعير وتقع في اعالي الـفرات وتشتـهر ببساتـ الفاكهة والـتمور وبعـ القير التي تـنبع طبيـعيا من منطـقة قريبـة منها فضال عن قـلعتها  وتعرف هيث 

ة احمليطة بها). وبيوتها القد

رسالة الرمادي
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عروف وجـز بدأ به الكـاتب ا هذا ا
"عالء الالمي " مــنـذ فــجــر الــتـاريخ
حـتى الـفتح الـعـربي االسالمي كـما
وهي دراسـة اشــار الـكـاتـب في ذلك
ـعلـومات اسـتفـاضت بالـكثـير من ا
واحملـددات الـتـأريخـيـة لـلجـغـرافـية
نطقة فلسط وما قبلها البشرية 
ــنـاطق اضــافــة لــدقـة مــســمــيــات ا
وتفرعـاتها وارتبـاطاتها الـتاريخية

وقـد ربــطــهــا الى احــداث و وقـائع
وحـــراكــات مــوثــقـــة صــنــعت هــذه
احملــــددات واالســــمــــاء من مــــواقع
وكـــشف واحـــداث وشــــخـــصـــيـــات
الـكــاتب "عالء الالمـي" الـكــثــيـر من
اخملـفي الـغـائـر والـغـابـر في الـزمن
االلـفي الـقـبل الـتـاريخ وقـبل نـشوء
ـعـلـومـات تنم عن فـلـسـطـ هذه ا
ادريـات عمـيقـة ومعـلومـات للـكاتب

راح يـؤكدهـا التـاريخ الهمـيتـها في
بلـورة حقـيقة الـوجود الـفلسـطيني
وكــــذبــــة الـــوجــــود االســــرائـــيــــلي
والــيـهـودي في ارض فــلـسـطـ في
مـؤكـد ان حـاضـر الـوجـود ـنـطـقـة ا
الــيــهـــودي هــو وجــود صــهــيــوني
لـلـيـهـود األشـكــنـازيـة وهم الـيـهـود
اجلـاؤوا من أوروبـا الـشـرقـيـة أمـا
الــيــهـــود الــســـفــارد فــهـم يــهــود
إسـبــانـيـا والـبــرتـغـال فـي الـقـرنـ
اخلـــــــامس عــــــشــــــر والــــــســــــادس
لـــيـــدرس الـــكـــاتب ويـــؤكـــد عـــشـــر
اســتــقــرارهم  في مــنــطــقــة حـوض
وامـــا يـــهـــود ـــتـــوسط  الـــبـــحـــر ا
زراحـيون فـهم اليهـود الشـرقيون ا
ـعـنى احلـرفـي أو يـهـود الـشـرق بــا
األوسط. وقــد قــشـــر الــكــاتب "عالء

الالمي" كـثـيـرا وحـسـب مـا الحـظـنا
علـومة وزمـنهـا البـعيد من دقـيق ا
ولــتـشـابـكـهـا راح "الالمي" وبـجـهـد
واضح يـزيل الـكـثـيــر من اشـكـالـيـة
الـفــهم لـهـا الـتـي اشـتـغـلت عــلـيـهـا
ــيـة ـنــظــمـة الــصـهــيــونـيــة الــعـا ا
وكــــونت خــــطــــابــــهــــا في حــــقــــهم
التـاريخي بـوجود دولـتهم الـلقـيطة
على ارض شعب اخر. ومن قراءتنا
لـــلــكـــتـــاب ارى كــونـــيـــته كـــمــرجع
للـدرارس واالخـرين البـاحث عن
فض االشــكــاالت الــتي صــعــبــتــهــا
الــــدوائـــــر الــــنــــشــــطـــــة لــــيــــهــــود
كـمـا اكد الـكـاتب وهو الـصـهيـونـية
عارض عروف بثقافته ونشاطه ا ا
ــــغــــيب لالنــــســـان لـــكـل احلـــراك ا
والالغي حلــقـوقه والــذي تــصــنـعه

وتـنـفذه وتـقـوده دوائـر التـلـمود
الـذ صــيـرته مـرجـع خلـطـابــتـهـا
الفكريـة والسياسيـة. ان الكتابة
ـــــؤلـف الـــــواسع في عـن هــــذا ا
مـوجـزه يـعد ذو اهـمـيـة والـعالم
ـسـروقـة ازاء مــوازنـة الـعـدالـة ا
وم كل البلـدان الغنـية في العالم
وبـــعـــد ان اوقـــعـــتـــهـــا االمــوال
اليهـودية حتت هيـمتهـا لتحرف
وتـــخــــرج لــــتـــعــــارض وضـــوح
احلـقـيـقـة وتـعـارضـهـا وامـامـهـا
ؤلم لشعب فلسط ذو شهد ا ا
الـعـالقـة الـتـاريـخـيـة والـثـقـافـية
بــهـــذه االرض الـــتـي مـــيـــزتـــهــا
الــــوالدات بــــعـــوامـل الــــعــــطـــاء
والــغــني اجلـغــرافي الــنـشط في

نح واجلمال والثورة. ا
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عن مــكـتـبــة (كل شيء) في حــيـفـا
بــفـــلــســطـــ صــدرت  لــلـــشــاعــر
والـروائي جــمـال سـلــسع (رئـيس
نتدى الثقافي اإلبداعي في بيت ا
حلم) رواية بـعنـوان(عاصفـة تقرأ
الضـبـاب) تضم  الـسـيرة الـذاتـية

ؤلف ال.
ـعـتـقل إلى ـهـد إلـى ا روايـة من ا
احلـــريــــة ووقـــفـــات عــــنـــد أبـــرز
مـــحــطـــاته األدبـــيـــة وإصــداراته
وفــيـــهــا ايــضـــا ســيــرة الـــشــعب

الـفـلسـطيـني وعذابـاته وتضـامنه
وتــكـافـلـه وانـتـصــاراته وإن كـان

الروائي
 قــــد خـصّ الــــقــــدس وبــــيت حلم
وبـيت ســاحــور بــاهـتــمــامه فـإن
اجلـغـرافــيـا الـفـلـسـطــيـنـيـة كـلـهـا
ـعــالم وتــلــهـمه كـانت واضــحــة ا
ــزيـــد من اإلبــداع أحـــداثــهـــا بـــا
بـاإلضافة إلى تـخليـده للكـثير من
نـاضـلة الـشخـصـيـات القـيـاديـة ا
االعتبارية وتلك التي صعدت من
رحم األرض وقـاعدتـهـا الشـعبـية

مـع الـــتــركـــيـــز عـــلـى دور األدبــاء
والـفـنـانــ واإلعالمـيـ عـدا عن
دور أســـــرتـه (األب واجلــــد واألم
واجلــدة والــبـنــات واألبــنـاء) في
الـــنـــضـــال بــــبـــعـــديـه الـــوطـــني
والـــصــحـي الــتــطـــوّعي من خالل
إســـعــــاف ومـــعـــاجلــــة اجلـــرحى
ـرضى وتـقـد الـعالج مـجـانا وا
حملـــتـــاجـــيـه في أصـــعب ظـــروف
احلـــرب واحلــصــار لــقــد جتــاوز
سـلـسع بـحـنـكـته الـفـنـيـة الـرواية
التسجيليـة والتاريخية وقدّم لنا

روايـة فنـيـة بـجمـالـيـات متـقـدمة
ـــونــولـــوجــات كــان فـــيــهـــا من ا
والــتـداعـيــات الـتي أحــالت نـصّه
إلى روايـة سيـكولـوجيـة نقـلت ما
فــيـهــا من تــأثــر لــلــتــأثــيـر عــلى
قـــارئــــهـــا الــــذي اكـــتــــوى بـــنـــار
االحـتالل عن بـُـعـد كل ذلك بـلـغـة
شـعـريـة حـماسـيـة عـالـيـة االيـقاع
ومـُـــشـــكـــلـــة وبـــأســلـــوب ســـهل
تـنع.وسبق لـسلـسلع ان اصدر
 15ديـــوانـــا شـــعـــريــا و 9كـــتب

نقدية.
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