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د ان الساحة الثقافية العراقــــــــــــية قد شهدت عــــــامي 2018 أقول بثقة وبال تردّ
تـواضـعـة ظـهـور عـقلـيـة عـراقـيـة عـلـميـة نـقـديـة جـدلـية و  2019وبـحـدود مـتـابـعتـي ا
تـاريخيـة (وأؤكد على الـسمات اخلمـس السابقـة لهذه الـعقلـية) اسمـها الدكـتور "عبد
الرضا حـمد جاسم" الذي لم أتعـرف عليه شخصـيا حتى اليوم  وبـرغم ما قد يجده
الـبـعض من اخـتالفـات مـع طـروحـاته وهـو أمـر مـتـوقع في الـعـمل الـعـلـمي والـثـقـافي
وخـصوصـا في مجـال العـلـوم االجتـماعـية والـنفـسيـة التي  –وحـتى يومـنا هذا  –لم

نهجية والبحثية ومسلماتها الفكرية.  يتفق علماؤها على الكثير من أسسها ا
وح أسـتخدم صفـة "انبثاق" فألنني  –وقدر تـعلق األمر باهـتمامي الـعلمي - قرأتُ
يـزان " للـدكتـور عبد احلـلقـة األولى من سلـسلـة "الراحل الـدكتـور علي الـوردي في ا
الـرضــا حـمـد جــاسم في مـركــز الـنـور  22 –شـبـاط  2018بــصـورة مـبــاغـتـة وبال
مـقدمـات لـلـدكتـور عـبد الـرضـا في هـذا اجملال الـبـحـثي وكأنه  –بـالنـسـبة إلي  –قـد
انـبثق من الـفراغ. ثم سار األمـر صعوداً عـبر سلـسلة "مـا هكذا نـقدّم انتـحار شباب
العـراق" ووصوال إلى احللقة األولى من سلـسلة "اخملدرات في العراق  –مـناقشة مع
ـــثــقف  17 –آب  2019) بل وفي أ.د. قــاسـم حـســ صــالح ( – (1صــحــيـــفــة ا
السالسل الـسـيـاسيـة الـبـارعة عـن االحتالل األمـريـكي لـلخـلـيح ورسـائل إلى الـزميل
ضني الذي جون كيـري والصديق أوبـاما وغيرهـا  وجدتُ إن هذا اجلـهد الهـائل وا
نهجـية للتفـكير العلمي يبذله الدكـتور عبد الرضا حـمد جاسم في مناقـشة األسس ا
فاتيح األساسـية إلشادة األسس العراقـية العلمـية النقدية في العراق هو واحـد من ا
ـؤسف أن مـثل هذا ـؤسـسي. ومن ا اجلـدلـيـة التـاريـخـيـة للـبـحث الـعـلـمي الفـردي وا
اجلهد التـغييري اجلذري الـذي سوف يشمل أسس العـقلية والقـيم السلوكيـة العلمية
ـضي بال ردود أفعـال فكـرية نـقاشـية تتـناسب مـع أهميـته  وقد حـصل هذا أيـضا 
ثال ويحصل لألسف مع جـهود باحث ومـفكرين عراقـي آخرين منهم عـلى سبيل ا
ال احلـصر ومع االحـتفـاظ بـاأللقـاب : عبـد اجلـبار الـرفاعي و مـيـثم اجلنـابي وصالح
الـطـائي وعــلي الـربـيــعي وعالء الالمي ومــاجـد الـغـربــاوي وصـائب خـلــيل (واألخـيـر
قـالة قـصيـرة لكـنهـا "مفـتاحيـة" فكـريا ومـركزة ومـكثـفة أدعـو السادة احتفـنا اليـوم 
ـسـلـمـون حـقـاً بـاكـتـشـاف حـجـر الـقـراء لـقـراءتـهـا وعـنـوانـهـا : "هل فـشل الـعـلـمـاء ا
ثـــــــــــــقف -  17آب  .. 2019وغـيرهم الكثير وعذرا من الفالسفة?"  –صـحيفة ا

األساتذة األفاضل اآلخرين بسبب ضيق اجملال). 
قد يقـول قائل إننا نـعيش في مجتـمع (لقد أسمـعتَ لو ناديت حيـا) لكن هذا حال كل
فـكر جديـد وفي تواريخ كل اجملـتمعـات حيث مـواجهة الـفكر اجلـديد بـالتغـاضي وقلة
االهـتمـام خـصـوصا حـ يـسـتفـز هـذا الـفكـر اجلـديـد ويهـدّد الـبـنى القـائـمـة التي –
ولألسف  –اسـتراح لـها الـبـاحث واجلمـهـور في وسطـنـا الثـقـافي العـراقي عـلى حدّ

سواء كما ذكر الدكتور عبد الرضا بدقة في مقالته األخيرة. 
ـواجهـة السـلبـية لألفـكار ـهمـة من تاريـخنـا الـثقـافي في العـراق على ا ومن األمثـلة ا
ـفكـر الراحل الـدكتـور علي الـوردي. فحـ بدأ الـدكتـور الوردي اجلـديدة هي حـالة ا
اته الفكرية الصادمة اشتعلت حساسية اجلمهور تأييدا ورفضا  إيجابا نشر طروحـ
وسـلبا  وبـصورة هـزّت أركان احليـاة الثـقافيـة العـراقية آنـذاك. فلـماذا تخـمد الروح
ـثقف العـراقي بشكل خاص في واطن العراقي بـشكل عام وا النقديـة العلـمية لـدى ا

همة?  أيامنا هذه وخصوصا جتاه هذه الطروحات التنويرية ا
تصاعدت احلـملة ضد الدكتور الـوردي لتصل ذروتها في "تكـفيره" ومحاولة االعتداء
فسدات ثالث : عليه. صار بعض خطباء اجلوامع في بغداد يعلنون يوم اجلمعة إن ا
ـيـسـر واخلـمـر وأفـكـار علـي الوردي. وقـد وصـلت هـذه احلـمـلـة الـذروة في "جـلـسة ا
درسة اخلـالصية وفقـة للشيـخ "جواد اخلالصي" شـيخ ا الـتكفـير" حسب الـتسميـة ا
ستها مباشرة أنا تفتحة الـتي  أطال الله في عمـره ووفقه خلدمة هذه األمة بعقـليته ا
والبـاحث الالمع األستاذ سالم الشماع حـ زرناه في شقته في دمشق عام 2011
لـلـحصـول عـلى معـلـومات مـهمـة عن الـكفـاح الـفكـري لـلعالمـة الـوردي بصـفته  –أي
اخلالـصي - شـاهـدا حـيـاً  وقت كـنّا  –األسـتـاذ سالم وأنـا - نـعـد إلصدار كـتـابـنا
ُـسـقـطـة: مـحـاولـة في حتـلـيل شـخـصـيـة الـدكـتـورعـلي ـهم "االزدواجـيـة ا ـشـتــرك ا ا
الـوردي" (صـدر في دمـشـق عن دار الـيـنابـيـع عام  2012وسـوف يـصـدر قـريبـا في
بغداد عن دار الـورشة) والذي كان محاولة جـريئة رأى فيها البعض  –كالعادة وكما
هـو مـتوقع  –انـتقـاصا من شـخـصيـة الـعلّـامة الـراحل الـوردي. حدّثـنـا الشـيخ جواد
رجع الـعالمة الـشيخ مـحمد اخلـالصي عن جـلسة الـتكـفير هـذه التي أمـر بهـا جدّه ا
درسـة اخلالصيـة في الكاظـمية وجدّ الـشيخ جواد  وجرت مهدي اخلـالصي شيخ ا
درسـة اخلـالـصـيـة وحـضـرهـا جـمهـور غـفـيـر بـيـنـهم عـضـو في مـجلس في سـاحـة ا
وجة ألسباب انـتخابية كما يقول الشيخ جواد النواب حاول تـأجيج الهجمة وركوب ا
اخلالـصي. كـتب لنـا الشـيخ جـواد بخط يـده ورقة عن هـذه اجللـسـة عنـوانهـا "جلـسة
الـتكـفير" نـشرتُ نـصّهـا في كتابـي (علي الوردي عـدو السالطـ ووعّاظـهم) الصادر
عن دار ضـفاف في بغداد عام  .2013قال الـشيخ اخلالصي في الـورقة إن اجللسة
بدأت بـعـد صالة العـشاء واسـتـمرت حـتى صالة الـفجـر وكان فـيـها الـوردي جالـسا
مـنـفرداً عـلى كـرسي أمام اجلـمـهور الـكـبيـر الثـائـر يرد عـلى أسـئلـتـهم بل اتهـامـاتهم
احلـاميـة بـكل هـدوء وشـجـاعـة ولم يـتـراجع عن أيّ من أفـكـاره علـى اإلطالق وانـتهت
اجلـلسـة دون اتفـاق ـ فرأى الـشيخ مـحمـد اخلالـصي أن الوردي سـوف يتم االعـتداء
ـفرده  ولـهذا "طـلب منّـا" والكالم لـلشـيخ جواد "أن عـليه إذا خـرج وذهب إلى بـيته 
. فـتم تـوصـيل ـتـحـمـسـ نـوصل الـوردي إلى بـيـته لـضـمـان سـالمـته" من الـدهـمـاء ا
الـوردي إلى مـنـزله حـيث انـتقل بـعـدهـا هو وعـائـلـته إلى مـنطـقـة الـنـواب لتالفي ردود

الفعل السلبية في احلي الذي كان يسكنه. 
W¹bI½  UŠËdÞ

ومن وجهة نـظري الشخصية أعتقد أن واحـدا من أهم األسباب التي جتعل الكثيرين
ـهـمـة هـو فـقدان أو يـتغـاضـون عن تـنـاول طـروحـات الـدكتـور عـبـد الـرضـا الـنـقديـة ا
ـواطن الـعراقي قـارئـاً وكاتـبـا بشـكل عـام. وأعتـقد أن ضعف "الـعـقل النـقـدي" لدى ا
السـبب الـرئـيسـي في ذلك هو عـدم تـربـية هـذا الـعـقل من خالل الـفلـسـفـة. في الدول
سـتـوى الـعالي الـعـربيـة الـتي زرتـها والـتي تـدرّس الـفلـسـفـة في مدارسـهـا الحـظت ا
واطن ـواطن هناك. انظر إلى ا للعقل الـنقدي والروح النـقاشية والثـراء اللغوي لدى ا
صري أو الـسوري العـادي ح يتـحدث من شاشـة التلفـاز في البرامج التونـسي وا
واطن العراقي الـعام ستجد حديث األخـير عمومياً الترفيـهية العامة وقـارنه بحديث ا
ئوية اجلـزافية ويشكو من فقر وغير مخـصص ومليء بالعبارات االطالقـية والنسب ا
ثال بتكرار مفردات الزمـة مثل "يعني .." وغيرها عشرات اخلزين اللـغوي الواضح 
ـرات. إنها دعـوة للـنظـر بجديـة إلى موضـوعة تـدريس الفلـسفـة في مدارسـنا. وقبل ا
أيام قـرأتُ عـدة مقـاالت باالنـكـليـزية عن ضـرورة تـدريس الفـلسـفـة لألطفـال وراجعت
ـوضوع وكـيف أن بعض الـبلـدان الغـربيـة تدرّس ـقاالت عن هـذا ا عـناوين عـشرات ا

دارس االبتدائية.  الفلسفة لتالميذ قسم من ا
إن عدم وجـود ردّ فـعل نـقـاشي واسع لطـروحـات الـدكتـور عـبـد الرضـا حـمـد جاسم
ؤسـسـاتـية ـظـاهـر العـقـلـيـة ا مـتوقع أيـضـا في حـالـنا الـراهن حـيث تـدهـور الـبنى وا
تعمد في واطن في تفاصيل احلـياة اليومية اخلانـقة وتدويخه ا واجلماهيـرية وغرق ا
ما هـو قشـري من األفـكار والـنزعـات والصَـرَعات وانـحسـار الدور الـطلـيعي لـلمـثقف
ـثابرة العزوم ته .. واحلـديث يطول  ولكـن االستمرار وا العراقي بل أكـاد أقول هز
من جـانب الـدكــتـور عـبـد الــرضـا في الـطــرق عـلى هـذه الـطــروحـات واإلصـرار عـلى
ـؤمـن بـدورهم الـقـيادي ـثـقفـ اخلُـلّص ا ـتـجـددة واحـتضـان ا إغـنـائهـا بـاألفـكار ا
الـتـنـويـري الـثـوري في مـجـتــمـعـاتـهم لـهـذه الـطـروحـات واألفــكـار الـتـغـيـيـريـة الـبـنّـاءة
ومناقشـتها بروح علمية هـادئة هو واحد من أهم العوامل في نشـرها وحتقيق التأثير

رجوّ منها.  ا
وما أتمنـاه مخلصاً هو أن تستمر هذه الطروحات وتتسع لتناول ظواهر فكرية أخرى
في حـياتـنا بـاإلضافـة إلى أفـكار الـراحل الـدكتـور علي الـوردي ومـوضوعـة االنتـحار
ا يراه د. عبد الرضا ابتعاداً عن أسس التفكير العلمي ومعضلـة اخملدرات كمظاهر 

نطق" الفلسفي).  (وفي رأيي أصال عن "ا
ؤكد أن رعايـة منظمات ثـقافية لـهذه الطروحات وعـقد الندوات حولـها ونشرها ومن ا

بطرق مختلفة إلشاعة تناولها من قبل اجلمهور هو عامل مهم آخر.
ــهـمــة هـذه بـعــيـدا عـن دائـرة الــتـجـر وأخـيــراً  أرجـو أن تــتـسع دائــرة الـنــقـاش ا
شروع نفسه واالحاالت القـانونية ألننا عن هذا الـطريق جنهض هذا ا
في خطوتـه األولى من خالل التكـميم الـسلـطوي الذي يـئد الـفكر
ويرهب األرواح وحـيث ال ينتعش الـفكر إال في ظل احلرّية ..
واحلــرّيـة في أبــسط وأدق تــعــريـفــاتــهـا هي "احلــيــاة بـدون
قـلق".ثم أخـتم بالـعـبارة اخلـالدة لإلمـام عـلي علـيه السالم

والتي ذكرها د. عبد الرضا أيضا في مقالته األخيرة:
"ال تستوحشوا طريق احلق لقلّة سالكيه" .

العالم كما هو
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ـذكرات الـسيـاسيـة لدى ءتـشكل ا
كــتــابــهـــا بــالــغــرب مــنــاســبــات
لـتــســويـة الــنـتــائج والــدفـاع عن
الـنـفس وتــأتي عـادة مـصـحـوبـة
بعـصـارة احلـكايـة عـلى تنـوعـها
دون اغفال الهدف وهو الوصول
الى أكبـر حجم وأضخم مـبيعات
يـــدعـم ثـــقـــةالـــكـــاتب بـــالـــقـــار

وبالعكس.
الذي خدم باراك ”بن رودس “
أوبـامـا مـسـتـشـارا لـشـؤون األمن
الــــقـــومـي األمـــيــــركي وكــــاتـــبـــا
لـلخـطابـات الرئـاسيـة من البـداية
إلى النـهاية اصـدر مؤخرا كـتابا
جـــديــدا يــظــهـــر الــرئــيس الــذي
خــدمـه  ذكــيًــا  ودودًا  جــذابًــا

ومبدئيًا.
WOJOÝö  WB

الـكـتـاب الـذي اتى حتـت عـنوان :
يأتي أقرب الى ”العالم كما هو”
قــصــة كالســيـــكــيــة قــادمــة عــبــر
ـثـالـية الزمن حـول الـرحـلة من ا
إلى الـــواقــعـــيــة مع الـــصــراحــة
والـوضـوح. إنه بـاخـتـصـار لـيس

كتاب سياسات ثقيل.
في ”العالم كما هو ”هناك الكثير
من احلكـايات لـكنهـا تضيء بدال
مـن أن تثـيـر الفـضـائح. إنه قـصة
عـن كيـفـية تـقـدم الـكاتب (رودس)
ـثـالـية إلى رؤيـة أكـثر مـن عالم ا

دقـة. يلـفت الـكـاتب فـي مذكـراته 
الى أن الـعـقـيـدة األسـاسـيـة الـتي
اتــبـــعــهــا (أوبــامــا) لـــلــســيــاســة
اخلـارجـيـة األمـريـكـيـة وكـان يـرى
ــنـــاســبــة فـي الــعــصــر بــانـــهــا ا
احلديث  هـي قاعـدة الـفـيـلـسوف
(أبقراط ) : أوًال  ال تضر  بحيث
اعـتـمـدأوبـامـا لـلوصـول الـى هذه
الـنـتـيـجـة الـواضـحـة والـعـامـيـة 
إعـادة صـيـاغـة مـفـهوم :”ال تـفعل

أشياء غبية “.
ووفق “رودس  ”فـقــد كـان ســلـفه
(أوبـامـا)  جــورج دبـلـيـو بـوش 
قـــــد ارتـــــكـب واحـــــدة من أســـــوأ
األخــــطـــاء فـي تـــاريخ الــــواليـــات
ـتـحــدة  حـ ذهب إلى احلـرب ا
في الـعـراق  بـيـنـمـا كـانت مـهـمـة
أوبـاما  الـتـي قادت إلـى مـنصـبه
هي تــــصــــحــــيح الــــعالقــــات مع
احلـلــفـاء الـذين لم يــوافـقـوا عـلى
احلــــرب  وأيــــضــــاً مـع الــــعــــالم
اإلسالمي  الــذي اعــتــبــر احلـرب
على العراق آخر عمل لإلمبريالية

الغربية. 
يذكر رودس في كتابه أن الرئيس
بـاراك أوبـاما يـكـره العـرب بـشكل
غــريب وكـــان دائــمـــاً يــردد أمــام
مستشاريه ان العرب ليس عندهم
مبدأ أو حضارة وأنهم متخلفون

وبدو.
ـــقـــابل كـــان يـــتــحـــدث عن وفي ا

ساعـديه بأن ال يذكروا أوبامـا 
ـــــــــلف أمــــــــامـه أي شـيء عن ا
الـــــســــوري وقـــــال بـــــاحلــــرف

همة. الواحد:  اجناز ا
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بغداد

ـذهب اخلارجي لـلملك تـوت عنخ آمـون سيـخضع لعـملـية ترمـيم تسـتغـرق نحو ثـمانـية أشـهر وذلك بعـد نقـله ألول مرة خارج صـري خالـد العـناني إن التـابوت ا قال وزيـر اآلثار ا
ـصري اجلديد القريب من أهرامات اجليزة حيث تحف ا لك الشاب في يوليو تـموز إلى مركز الترميم با ـلوك باألقصر.ونقلت وزارة اآلثار التابـوت من مقبرة ا مقبرته في وادي ا
أجـريت له تدعيـمات أوليـة.وقال العـناني قبل عـرض التابـوت لوسائل اإلعالم داخل كـبسولـة معقـمة إنه عنـدما اكتـشف عالم اآلثار هـوارد كارتر مـقبرة توت عـنخ آمون في نـوفمبر

لك داخل ثالثة توابيت. تشرين الثاني  1922كانت مومياء ا
صري بالتحرير منذ زمن تحـف ا ذهب وقد  نقل االثن إلى ا وأضاف أن الـتابوت الداخلي مصنوع من الذهب اخلالص ويزن  110كيلـوغرامات بينما التابـوت األوسط من اخلشب ا

قبرة منذ  97عاما. كانه في ا وبقى التابوت الثالث اخلارجي 
صري تـحف ا قـام با وأشـار إلى أن التابـوت الثالث اخلـارجي كان في حالـة سيئـة لعدم خـضوعه ألي نوع من الـترميم مـنذ اكتـشافه وهو مـا استدعى نـقله إلى مركـز الترمـيم احلديث ا
وجودة في ذهـبة الـتي سقـطت الشـروخ ا الـكبيـر.وقال الـعناني ”نتـوقع ثمـانيـة أشهـر من العـمل على األقل حـتى ننـقذ التـابوت خـاصة قـاعدته طـبقـات اجلص التي سـقطت الطـبقـات ا

صري الكبير مع التابوت اآلخرين وباقي مجموعة توت عنخ آمون التي تزيد على خمسة آالف قطعة.“ تحف ا التابوت.وأضاف ”بعد االنتهاء من الترميم سيكون التابوت معدا للعرض في ا
صري بـالتحريـر الذي شـــيد قبل تحف ا ة مع اإلبقاء عـلى ا ـصرية القـد ـكتشفـة للحضارة ا صـري الكبيـر نهاية عام  2020والذي سيضم أكـبر وأهم القطع ا تحف ا وتتـوقع مصر افتـتاح ا

نحو  116عاما.

رسالة القاهرة
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عن مـؤسـسـة شـمس لـلـنـشـر
واإلعـالم بــالــقـــاهــرة  صــدر
كتاب (األهازيج الـشعبية في
اخلـليـج واجلزيـرة العـربية )
لـلـبـاحث والـشـاعـر اإلمـاراتي

عبد احلكيم الزبيدي. 
ويـــقع في  140صــفـــحـــة من
ــتـوسط  ويــتــنـاول الــقــطع ا
بـــالــــشـــرح والـــتـــفــــصـــيل فن
األهـازيج الشـعبيـة في منـطقة
اخلــلـيـج واجلـزيــرة الـعــربـيـة
فـقـد عـرف الــعـرب في مـنـطـقـة
اخلـلــيج واجلــزيـرة الــعـربــيـة
األهــازيج  مـثـلــهم مـثل بــقـيـة

شعوب األرض.
 وقــــــد تــــــنــــــوعـت األهــــــازيج
الـــشـــعــبـــيــة ومـــثَّـــلت جـــمــيع
احلــــاالت اإلنـــســــانــــيـــة بــــكل

تـنوعاتـها وتقلـباتها فـقد عبَّر
اإلنــــــــســـــــان فـي اخلــــــــلــــــــيج
واجلـزيرة العـربية عن مـشاعر
احلب والـــــفـــــرح والـــــغـــــضب
واحلــــــــزن  والـــــــســــــــعــــــــادة
والـشــكــوى  بـاألهــازيج الـتي
يــــنـــــظــــمــــهــــا ويـــــرددهــــا في
ـنـاسـبـات اخملـتـلـفـة  وظـلت ا
تــتـنــاقـلــهـا األجــيـال بــعـد ذلك
وتـضـيف إلـيــهـا من جتـاربـهـا
وخبرتها ما يغذيها ويدعمها.
ـؤلف الــكــــــــتـاب وقــد قـسَّـم ا
إلى تــــمـــهــــيــــد وفـــصــــلــــــــ

وخاتمة
. خــصَّص الــتـــمــهــيــد لــشــرح
مـــصـــطـــلح األهـــازيج  وبـــيَّن
أصــــلــــهـــا الــــلــــغــــوي  كــــمـــا
اســتـعــرض تــاريخ األهــزوجـة
فـي الـــــــــتـــــــــراث الـــــــــعـــــــــربي

ومـســمـيــاتـهــا اخملـتـلــفـة  مع
الــتــمــثــيـل خملــتــلف األشــكــال
الـشعـريـة الـتي عـرفـهـا الـعرب
ـكـن أن تـنــدرج حتت والــتـي 
مــا يُــعــرف الــيــوم بــاألهــازيج

الشعبية.
وفي الـــــفــــصـل األول تــــنــــاول
ــــاط الــــشــــعـــــريــــة الــــتي األ
اُســـــتـــــخــــدمـت في األهـــــازيج
الـشـعـبــيـة ومـثَّل لــهـا بـبـعض

النماذج.
 وفي الــفــصل الــثــاني تــنـاول
أنـــواع األهــازيج الـــشـــعــبـــيــة
وقــــسَّـــمــــهــــا إلى قــــســــمـــ :
األهازيج البحرية  واألهازيج
البرية  ثم شرح كل نوع ومثَّل
له بــــبــــعض الــــنــــمــــاذج... ثم
خلصَّ في اخلـاتمـة أهم نتائج

البحث .
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صـدر حـديـثــا لـلـشـاعـر والـنـاقـد
الـعــراقي عِـذاب الــركـابـي كـتـاب
نقـدي جـديد بـعنـوان (الـكتـابة –
احلُـلم.. حُـلم الكـتابـة/ قراءة في
عـاصر) عن اإلبـداع اخلـليـجي ا
دار سـعـاد الـصـبـاح لـلـنـشـر في
الكـويت  تـنـاولُ فيه  نـخـبة من
ـبــدعـ اخلـلـيــجـيـ شـعـراء ا
وكـتـاب قـصة وروايـة.وكـتب في
ـبـدعون مـقـدمة الـكـتـاب(هؤالء ا
ون.. عـشاق حـرية  –وطـنهم حـا
األمــــثل وهــــو بــــجــــغــــرافــــيــــا
الـــــــفــــــــردوس وحـــــــدهُ الـــــــذي
يــسـتــجــيـرون بـهِ حـ يــقــسـو
الــــــزمنُ أوْ يُــــــراوغُ .. حــــــريــــــة
احلـــريــة الجتـــبّــر والطـــغــيــان
مــعــبـــود من نــوعٍ آخــرَ الــلــغــة
ــة سـكــنـهم الــدافيء عـبـر احلـا
طـقوسـها وكـيمـيائـها تـستـنطقُ

وجودهم وتفـاصيل حياتهم
وتــفــيضُ بــســحـر أســرارهم
فـيـنـتـقـلـون بـهـا من الـواقـعي
ـكــتـوب إلى اخلــيــالي ومن ا
إلى الـبصـري.. والكـلمـاتُ تلدُ

الكلمات).

غالف الكتاب غالف الكتاب

إيران بود ظاهـر وبإعجاب شديد
بحضارتها. 

يـــؤكـــد "بـن رودس" أن الـــرئـــيس
أوبــامــا بــدأ يــتــواصل مـع إيـران
مـنـذ  2010لـلـتــوصل إلى اتـفـاق
بــشــأن طــمــوحـــاتــهــا الــنــوويــة.
فعـرضت إيران عـلى إدارة أوباما
دة التوقف عن األنشطة النووية 
عــــشـــرة ســــنــــوات مـــقــــابل رفع
العقوبـات عنها وإطالق يدها في
الـشــرق الـعـربي كــله... و هـذا مـا

حصل في النهاية. 
ويــــــؤكـــــد "بـن رودس"أن إيـــــران
ومــنـــذ رفع الــعـــقــوبــات عـــنــهــا
حـصــلت عـلى مـداخــيل تـزيـد عن
اربعمـائة مليـار دوالر ذهب منها
مـا يــزيـد عـلى مــائـة مـلـيـار دوالر
لدعم تمددهـا في سوريا والعراق
واليـمن و لـبـنان وأفـريـقـيا ودول
ـغـرب. ومن الالفت جـداً الـفـقرة ا
الـتي تـناول فـيـها "بن رودس" في
هــذا الــكــتــاب انــتــخــابــات ســنـة
 في العراق. يشير رودس 2013
إلى أن أيـــاد عالوي فــاز فـي تــلك
االنـــتـــخـــابــــات. وهـــذا مـــا أزعج
اإليــرانــيـــ كــثـــيــراً لـــذلك هــدد
ــفــاوضـات اإليــرانــيـون بــوقـف ا
الــــســـريـــة إذا مــــا صـــار عالوي
رئـــيـــســاً لـــلـــوزراء فـي الـــعــراق
وطـلبـت من أوبـامـا بـكل صـراحة
ووضـــــوح أن يــــــســـــهـل ويـــــدعم

ــــالــــكي إلى احلــــكم... وصــــول ا
وهـذا مـا كــان. يـقـول "بن رودس"
ــالــكـي هــو من أعــطى األمــر إن ا
بفـتح السـجون لكي يـهرب عمالء
ايران من تـنظيم "الـقاعدة" الذين
أســنـــدت لـــهم مـــهــمـــة تـــأســيس

"داعش". 
ــالـكي هـو من أمـر اجلـيش وأن ا
وصل عـمداً وترك بـالهروب مـن ا
الـعــتــاد الـعــسـكــري الـذي تــزيـد
قــيــمــته عــلـى عــشــــــرين مــلــيــار

دوالر. 
gŽ«œ p¹d%

ــالـكي ويــضــيف في كــتــابه ان ا
الذي تـقصّـد إبقـاء مـبلغ سـتمـائة
مـــلـــيـــون دوالر فـي فـــرع الـــبـــنك
ــــوصل وبــــهـــذا ــــركــــزي في ا ا
سـاهم في إدخال سـتمـائة عـنصر
ــــــوصـــــــــل في مـن داعش الـى ا
ا يـلزمهم عام   2014 وزودهم 
من أمـــوال وعـــتــــاد لـــكي يـــبـــدأ
مـسلسـل داعش وإيران وتـتحرك
األمـور وفق مــا يــشــتـهــيه حــكـام

طهران .
يـؤكـد "بن رودس" أن أوبـامـا كـان
على علم بأن إيران هي من يحرك
"داعش" وكـان يـغض الـطرف عن
ذلك ألنـه كـــان يـــريــــد أن يـــخـــتم
ــنع إيــران من عــهــده بــاتـــفــاق 
احلصول على سالح نووي. وفي
ســبـــيل هـــذا الـــهـــدف كــان عـــلى

اســتــعــداد لــدفع
أي ثــمن... وهــذا
مـا حصل فـــــــي

عام 2015. 
ويــــتـــــحــــدث "بن
رودس" في كـتابه
عـن الــــــضــــــربــــــة
الـــــكـــــيـــــمـــــاويــــة
للغوطة في 2013
مــــشـــــيــــرا إلى أن
أوبــامـا اســتــعـمل
"اخلـط األحــــــمــــــر"
لـيس لــكي يــحـمي
الـــــســــــوريـــــ من
بـــــطش الـــــنــــظــــام
وحــلــفــائه بل لــكي
تــكـون ورقــة ضـغط
عــــــــــــلــى إيـــــــــــران
يـسـتخـدمـها عـنـدما
تـهــدد إيــران بـوقف
فاوضـات السرية. ا
وعـــــنــــدمـــــا حــــصل
الـهـجـوم الـكـيـمـاوي
عـلى الـغـوطة في آب
وهدد أوباما 2013
بضرب قوات النظام
أرسلت له إيران على
الــفــور رسـالــة تــهـدد

فاوضات. فيها باالنـسحاب من ا
يـؤكد "بن رودس" أنه بـعد تـوقيع
االتـفـاق الـنـووي مع إيـران أوعز

إصدارات عربية
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صـــدر هــذا الـــكـــتــاب قـــبل فـــتــرة
ـيـة قــصـيـرة من دار الــنـشـر الــعـا
الــشـهـيــرة (سـبــريـنـجــر نـيــتـشـر)
بـاالحتـاد مع (جـامـعـة جـوتـة) لو
ــؤلف ســتــكـتــشف تالحظ اسـم ا
ـؤلف اسـمه شـيـئـا غـريـبـا جـداً! ا
(الكاتب "بيتا") وهذا ليس إنسانا
مثـلنـا بل هو بـرنـامج كومـبيـوتر
له هدف واحـد فقط وهو تـلخيص
األبـحـاث العـلـمـيـة في عـدد مـحدد
من الـكـلــمـات لـكل مـنـهـا ثم جـمع
أهم عــدد من تــلك األبــحــاث مــعـا
ووضعها في كـتاب.ما تراه أمامك
هــو أول كـتــاب في تـاريــخـنــا يـتم

كـــتـــابـــته تـــلـــقــائـــيـــا بـــواســـطــة
خـوارزمـيـات الذكـاء االصـطـناعي
وقد  تـطوير هـذه اخلوارزميات
في مــشـــروع واعــد لـــلــســـانــيــات
احلــاسـوبــيــة من جــامـعــة جــوتـة
بـقــيـادة كــريـسـتــان تـشــيـاركـوس
بـــاالحتـــاد مـع قـــاعـــدة بـــيـــانـــات
ـهولة. الـفكرة سـبرينـجر نيـتشر ا
لـيست مـجرد (قص ولـزق) كلـمات
وجــمل لــكن هــذه اخلــوارزمــيـات
ـعـلـومـات األسـاسيـة في تـنـتـقي ا
الـــبـــحث (اجلـــمل والـــكـــلـــمـــات)
بـحـسب مـوقـعـهـا فـيه عـبر أدوات
التحـليل اخلاصة بـاخلوارزميات
وتــرتــبـهــا في صــورة صــحــيــحـة

نحـويـا وتـربط بيـنـهـا في صورة
ذات داللـــة وتـــنـــشـئ مـــقـــدمـــات
وجــــداول ومــــصـــادر ذات روابط
خـارجـيــة تـلـقــائـيًـا. يــلـخص هـذا
الـــكـــتــاب أكـــثــر من  150مــقـــالــة
بــحـثــيــة نـشــرت في الــفــتـــرة من
ويقدم نظرة  2018إلى  2016
عـــامــــة ومـــوجـــزة عـن األبـــحـــاث
احلـــديــثــة فـي مــوضـــوع مــحــدد.
ـتخـصصون يـتوقع الـباحـثون وا
أن هــــذا الـــنـــوع من الـــكـــتب هـــو
مقـدمة لتـدخل الذكاء االصـطناعي
في عالم الكتابة بحدود طبعا ألن
اآللـة قـدراتــهـا مــحـدودة لـلــغـايـة
ألنها في النهاية ال تفهم ما ترتّب

لـــكـــنه ســــيـــكـــون مـــفـــيـــدا جـــدا
لــلـبــاحــثـ حــيث يــوفـر فــرصـة
أفـــــــــــضـل لـالطـالع عــــــــــلـى أهـم
اإلجنازات وأحدثها في اجملاالت
الـتي يــعــمـلــون بــهـا عـن طـريق
خـوارزمــيـات تــخـتــصـر عـلــيـهم

اجلهد والوقت. 
ـشــروع إلـى تــوفــيـر ويــهــدف ا
مــنــصــة عــلــمــيــة لــلــمــنــاقــشــة
الـــــواســــــعـــــة مـع مـــــجــــــتـــــمع
ــــيــــ والـــبــــاحــــثـــ األكــــاد
ـــتـــخـــصـــصــ واخلــبـــراء وا
ـــهـــتــــمـــ حـــول الـــفـــرص وا
والــــتـــــحـــــديــــات والـــــقـــــيــــود
ستقبلية لهذه التكنولوجيا. غالف الكتابا
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ـعـرفة  –كـنـوز صدر عن دار ا
كــتــاب جــديــد بــعــنــوان (نــظــام
ادارة اجلـودة  –االيــزو مـدخل
لتحس اداء اجلامعات) تأليف
كل من صــبـــيح كــرم الــكــنــاني
ومــهـــدي صــالح الـــســامــرائي.
ويــتــحــدث عن خــصــائص هــذا
الـنظـام واهـدافه وايجـابـياته في
حتـفـيـز اجلـامـعـات عـلى تـطـوير

ادائها.  
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عن مــطــبـعــة الــســيـمــاء بــبــغـداد
صــدرلــلــكــاتـب الــقــانــوني طــارق
حــــرب  اجلــــزء االول من كــــتــــاب
(بغداد فـي تراثها مـن البــــــــــناء
الى   1958ويــضم مـقــاالت سـبق
وان نشرهـا حرب في صحف عدة
ويــقع الـكــتـاب في  891 صــفـحـة

من القـــــطع الكبير .
قـدمة(انه  وعنه يـقول حـرب في ا
ــثل وجـيــز الــوجــيـز في كــتــاب 
الـتـراث الـبــغـدادي اعـتـزل الـوجه
السياسي والعسكري والتاريخي
الصـرف وتمـسك بالـوجه التراثي
فــقط وكـانت عــنـاويــنه عـلـى غـيـر

ــا يـتالءم واحملـتـويـات ـعـتـاد  ا
وحـــسب الـــكــتـــاب فــضـــيـــلــة انه
اوضح ما كان خافيا وابتعد عمن
يرى تراث بـغداد في نهايـة العهد
ــلـكي فــقـد الـعــثــمـاني والــعـهــد ا
احـتوى الـكـتاب عـلى تراث بـغداد
منذ بنـائها بداية الـعهد العباسي
ــلـكي حــتى نـهــايـة الــعـهـــــــــــد ا
ســـــنــــة  1958مـــــرورا بـــــعـــــهــــد
هـوالكــوخـان والـدولــة اجلالئـريـة
ودولـــتي الــقـــره قـــيــونـــلــو واالق
قـــيـــونـــلـــو واخلـــروفـــان االســـود
واالبيض واحلكم الـصفوي االول
والـثاني واحلـكم الـعثـماني االول
والــــــثــــــاني وفـــــــــــــتــــــرة االدارة

االنــكــلــيــزيــة لــبــغـــــداد والــعــهـد
لكي. ا

ومـن الـــعـــنـــاوين الـــتي ضـــمـــهـــا
الـكـتـاب:(شـيء عن احـوال بـغـداد
فـي عـشــريـنــات الـقــرن الـعــشـرين
نـــــحـــــو مـــــا يـــــصـــــفـــــهـــــا احـــــد
(الــعــهـــد الــعــبــاسي الــبـــغــدادين
فاكهات),ضباط اجليش بروائع ا
بــــــــــبـــــــــــغــــــــــداد فـي فـــــــــــتــــــــــرة
التـاسيس(شـرطة بغـداد في عهد
احلـــكم االنـــكــلـــيــزي)امــ بــاشـا
وصـلي الوحـيد  الذي اجلـليـلي ا
حــكم بـــغــداد ســنــة   1775اغــان
بــغـداديـة تـراثـيـة لــلـفـنـان عـبـاس

جميل.
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صدرت حـديثا روايـة اخليال الـعلمي

بــعــنــاون (ثـقب مــاريــانـا
االسود) للـكاتب الـعُماني
حـيــدر بن عـلي الــكـشـري
عـن (اآلن نـــــــــــاشــــــــــرون
ومــــوزعــــون) بــــعــــمّـــان.
وتــــنــــدرج أحــــداث هـــذه
الروايـة الـتي تقع في 18
فــــــــصـال ضـــــــــمن األدب
الـــــعـــــلــــمـي اخلــــيـــــالي
وتــعـكس رغــبـة اإلنــسـان
في حلم الطيران وتصف

تـوقه الخــتـراق بـاطن األرض وكـشف
أسـرارهـا. وتـتـجه الـروايـة لـتـصـوير
رحـلــة اإلنـسـان رمـزيـاً في
أعــمــاق نـفــسه في حــقــبـة
ــة الــتي غــيــرت كل الــعــو
ـفـاهــيم والـقـيم ويـسـرد ا
بــطـل الــروايـــة طـــفـــولــته
وانفصـال والديه وتعرض
والــدته لــلــحـريـق وجنـاته
مــــــنـه وإصــــــراره عـــــــلى
مـواجـهـة احليـاة مـتـحـدياً
كل الــظـروف قــبل أن يـتم

غالف الكتاباختياره خلوض الرحلة.

غالف الكتاب


