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ـعـتاد فـي كتـابـات حـسن الـعـاني الصـحـفـيـة جاء خـروجـاً عن ا
وسوم دفـتر صـغير عـلى طاولة  –وجوه وحكـايات لـيقدم كتـابه ا
لـنــا وجــهـاً آخــر له لم نــتـعــامل مــعه من قــبل حـيـث غـابتْ أهمُّ
خاصيـت تمـيزان اسلوب الـكاتب انفـرد بهمـا او كاد عن كتّاب
االعمدة في الـعراق واريد بـهما غـياب النقـد الساخـر من ناحية
والـذي كـان سـوطـاً من نـار جَـلَـدَ به ظهـور االنـظـمـة مـنـذ سـنوات
بعيدة... واخليال احلكـائي او احلكاية اخلياليـة التي يقوم عليها
الـعرض من نـاحـيـة اخرى... وهـذا امـر غريب  –الن كتـابه الذي
بــ ايـديـنــا والـصـادر عن دار شــهـريـار في  224صـفــحـة هـو
طبوعات العراقية مجموعة مقاالت  75مقالة منشورة في شتـى ا
للمـدة ما ب  -2018-1993حيث يـفتـرض ان تخـضع بالـضرورة
الى احـكـام الـنـقـد الـسـاخــر + حـكـايـة اخلـيـال اال انـهـا خـرقت
العـادة ولم تكن كـذلك مكـتفـية بـاحلفـاظ على بعـض اخلصائص
االسـلـوبـيـة االخرى الـتي سـنـحـاول االشـارة اليـهـا الحـقـاً.. ح
ـستـجد او الـطار عـلى قلم الـكاتـب اكتشـفتُ بأن تأمـلت هذا ا
ـقـاالت التـي نشـرها قـاالت الـتي اختـارهـا من ب االف ا هـذه ا
ــقــدمــة  –لــهـا عــبــر مــســيــرته  –كــمــا أشـــار هــو الى ذلك في ا
خـصـوصـيـة مــعـيـنـة تـوجب االبــتـعـاد عن الـنـقــد الـسـاخـر بـوجه
خــاص وعـن حــكــايـــات اخلــيــال قــدر االمـــكــان وتــتـــمــثل هــذه
قاالت قاطـبة تعتمد على احداث ووقائع اخلصوصية في كون ا
ابـطالـها او شخـوصهـا موجـودون ومعـظمـهم من الـنخـبة سواء
كانـوا ادبـاء ومثـقفـ واعالميـ أم وزراء ورؤساء جـمهـوريات
ومن ثم فنحن ازاء حكايات واقعية ال يجد اخليال فيها مكاناً له
ـقـطع الـثـاني لـعـنـوان الـكـتـاب وجـوه وهـذا يـنـسـجم تـمـامـاً مع ا
وحــكـايــات الــذي كـان االكــثــر اقـتــرابــاً من مــحـتــويــات الـكــتـاب
دخل الـعنـوان الفـنطـازي دفتـر صغـير على ومضـمونه مـقارنـة 
طاولة الذي  –برغم جماليته  –يحمل اكثر من رمز ويحتمل اكثر
من تفسير...  ثـمة خاصية اسـلوبية لم تفارق أعـمدة العاني منذ
اضي ثم االقتراب تهيأ لي االطالع عليها في ثـمانينات القرن ا
ـطـاف مريـداً من مـريديـها منـها بـعد  2003 الى ان انـتهى بي ا
زحة ولهذا حملتْ عناوينُ مقاالته وهي سيادة روح الدعابة أو ا
ـعــنى عـلى غـرار حـكـايـات ضـاحـكـة  –نواعم – او زوايـاه هـذا ا
ضــربــة جـزاء  –دغــدغــات - .. مــا يـضــحك وهــذا الــتــعـدد في
مسميات الـعناوين قد يثـير تساؤالً بشأن اسـباب عدم استقراره
عند واحد منـها... واعتقد ان
الــــعــــانـي كــــان يــــنــــشــــر في
مــطـبـوعــ او ثالثـة واحــيـانـاً
اربعـة في وقت واحد ومن ثم
فان ضـوابط العـمل الصـحفي
هي الـــــــتي قـــــــادت الى هــــــذا
التعدد... ولكن هذه الدعابة او
ـــزحــــة مـع حـــضــــورهــــا في ا
الـدفــتـر الـصـغــيـر اال انـهـا من
نوع جديد الن مـقاالت الكاتب
الـــتي تـــقع خـــارج مـــجـــمـــوعــة
الـكــتـاب كـانت تـطــرح نـفـسـهـا
بصيـغة توأمـة ب الدعـابة وب
ـا يــصح ان نـطـلق الـســخـريـة 
عـــلـــيـه مـــصـــطـــلح الـــســـخـــريـــة
الضـاحـكة في حـ لم اعـثر في
ــطــبــوع الــدفــتــر اال عــلى هــذا ا
ـزحـة مع غيـاب الـسـخـرية الن ا
الكتاب كما سبقت االشارة ال ينتمي  –كما في الكتابات االخرى
 –الى النقد الذي يستع بالسخرية الضاحكة وسيلة من

ــطـلــوب ولــذلك اقــتــصــر عــلى رسم وســائــله لــبــلــوغ الــهــدف ا
االبتـسامة الـتي غالـباً ما تـكون عريـضة عـلى الشفـاه حتى وهو
ثـال حكاية جـرت احداثهـا مع صدام حس يروي على سـبيل ا
كن االشارة او فؤاد معصوم او السفيـر البريطاني.. ومن هنا 
رحة هي احدى خصائص زحة او الدعابـة ا باطمئنـان الى ان ا
الـكـاتب االسـلوبـيـة الـتي لم تـغبْ عنـه ابداً وهي احـدى عـنـاصر
التشويق في مقاالته.. ح اعدتُ قراءة الـكتاب للمرة الثانية من
ـتــعـة الحـظت بــأن الـنـقــد لم يـتــراجع ويـنـســحب عن قـلم بـاب ا
الكـاتب كما تـوهمتُ غـير إنه أخذ مـنحى جـديداً فقـد تخلى عن
سخـريته وكـوميديـته السـوداء استجـابة للـعوامل اجلـديدة حيث
احلدث الواقعي وحضور الشخصـية احلقيقية ولكن اصبح من
مكن التـعرف عليه أقـصد النقد سـراً عبر قراءة اخملـفي مثلما ا
رة برداء احلزن الـشفيف بديالً عن اكتسى النـقد اجلديد هـذه ا
السخريـة العلنـيّة.. إنه حاضر من دون االعالن عن نـفسه يقول
لك بعينيه وليـس بيده او لسانه انني مـوجود هنا... ويكفي دليالً
على ذلك الوقوف وقفة متمعنة عند مقاالت احلجاج وابن عباس
 –ص 201ذكريات كهربائية- ص 189بوش شيوعي  –ص 51أين

ــوشى بـاحلـزن الـطـاهـر  –ص 87وغــيـرهـا واعــتـقـد ان الــنـقـد ا
الــشـفـيف اعـلن حــضـوره ابـتـداء من االهـداء الـى عـمـار وامـيـمـة
ومـخلـد حـيث لم اترك لـهم قـطعـة ارض عـلى ضـفاف دجـلة وال
نطـقة اخلضراء وال ملـياراً في مصرف اجنبي وال قصراً في ا
ارثاً يـفاخـرون به.. ال بد من االعـتذار الن كل مـا خرجوا به من
والــدهم هـــو وجع الــكــتــابـــة!! عــلى ان اهم عــنـــاصــر الــكــاتب
االسـلـوبـيـة- وهي وجـهـة نـظـر شـخـصـية  –من دون الـتـقلـيل من
اهـمــيـة الــعـنــاصـر االخــرى تـكــمن في لـغــة الـعــرض الـســلـسـة
الــبـســيـطــة الــواضـحــة الـقــريـبــة من ذائــقـة الــقـراء عــلى تــبـاين
ـكن ان أقول عـنـها بـقـناعـة إنـها مـشـاربهم وثـقـافاتـهم والـتي 
ـمـتـنع... و... عـذراً لـلـسـيد ـا يـعـرف بـالـسهل ا الـوجه األنـصع 
الـعــاني اذا لم اعــطه مــا يــسـتــحق من الــثــنـاء واالعــجــاب وهـو

يستحق الكثير...

واطنة على الطائفية إنتصار ا
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ـات عن ثــمـة انــطــبـاعــات وتــقــو
جتــربـــة حــكم الــيـــســار جلــنــوبي
الـــيـــمن أو قـــبل إعـــادة تـــوحـــيـــد
شـطـري الـيـمن عام 1990م دونت
في غـيــر مــرجع أ كــان لـبــاحــثـ
عرب أو فـاعـلـ مـحلـيـ شـاركوا
احلـكم واشــتـركـوا فـي صـراعـاته
فـتـرة احلـزب االشــتـراكي الـيـمـني
واجلبهة القومية من قبل. ال يخلو
أي انطباع وتـقو من موضوعية
وجتــرد ال سـيــمــا وأن مــجـمــلــهـا
تـتـركـز حـول أفـاعـيل الـسـلـطـة في
األنــفس واألوطــان وتــرد أســبـاب
كل صـــراع إلى تــنـــازع ســلـــطــوي
ضـره لـلمـجـتـمع يـفـوق نفـعه إلى
احلــد الــذي بــسـبــبـه تـســكـن آثـار
ــدن الـتي تــسـكن ــدمـر ا الــنـزاع ا
الـذاكرة والـوجدان. "مـدن نسـكنـها
ومــدن تــسـكــنــنــا" لألســتــاذ سـالم
صالح محمد عـضو مجلس رئاسة
اجلمهورية اليمنية األسبق كتاب
( 714صـــــفـــــحـــــة هـــــو ســـــادس
مـــــؤلـــــفـــــاته) يـــــدرج ضـــــمن أدب
الــــرحالت تــــضـــمــــنت ســــطـــوره
الـتعـليـقات والذكـريات عن رحالت
سيـاسيـة وسـياحـيـة معـاً بدءاً من
مـــســـقط الـــرأس في (ذي غــان) أو
ضيـان بيـافع حتى مسـكن النفس
"دبي" جــــال بـــنــــا داخـل الـــيــــمن
واألقطار الشقيـقة والصديقة. مدن
تـركـت أثـراً فــيه وتـرك هــو ورفـاق
درب الـنضـال والـسلـطة والـصراع

أثــراً فـيـهـا أو شـاهــد مـا فـيـهـا من
آثارٍ فعلها اآلخرون سلباً وإيجاباً
سـلـماً وحـرباً سـياسـةً واقتـصاداً
سياحـةً ومقامـاً. سالم صالح وزير
خـارجـيــة اجلـنـوب الـيـمـني مـطـلع
الــثـمـانـيـنــيـات شـهـد وشـارك أهم
حتـــوالت اجلــــنـــوب الـــيـــمـــني من
النضال حتى تكسُر النصال أثناء
نـشــوء دولـة وطــنـيـة بــإمـكــانـيـات
ضـعيـفة ال تـلبي حـاجات مـواطن
ال تـشــبـعـهم اإليــديـولـوجـيـات وإن
فـرضت بـوسائـل كل "سلـطـة وحكم
ثــوري تــقـــدمي" احــتــرام الــنــظــام
والقانـون مبتدئـ األخذ بتجارب
الدول التقـدمية ثم مقتـنع بقبول
عـون الـدول غــيـر الـتــقـدمــيـة الـتي
كـانت مـدنـهـا بـ مـا يـزيـد عن 90
ــنـيـة مـديــنـة مــنـهـا  26مـديــنـة 
والــبـــقـــيـــة مــوزعـــة بـــ عــواصم
الــقــرارات الــدولــيـــة واإلفــريــقــيــة
ـدن والـعــربـيـة ومـلـحـقـاتـهـا من ا
الرئيسية وأزارنـا بقلمه تاريخها
وأغـنى كـتـابه بـانـطـبـاعـاته عـنـها
ولقـاءاته فـيـها مـسـتطـرداً إلى نـقد
الـتجـربة الـسيـاسيـة حلكم الـيسار
في اجلنوب ثم حتليل األوضاع أو
عـــرض الـــتـــطـــورات بـــعـــد وحــدة

اجلنوب مع الشمال اليمني.
‰«b²Ž« hOBÐ

ال ريب في أن بـــصــــيص اعـــتـــدال
تـخــلـل ايـام الــرئــيس ســالم ربــيع
" بدأ معها التقارب مع علي "سا

والــسـاسـة بـاسـتــطـراد تـغـشـاه
حالوة الشـعر وعذوبـة اخلواطر
فـــأغــنـت الــكـــتــاب الـــصــادر عن
"وكــالــة الـــصــحــافــة الـــعــربــيــة
نــاشـرون.. الــقـاهــرة" مع دعـوة
مــخـلـصــة إلى أن نـسـتــفـيـد قـدر
سـتطـاع من كل توجـه إيجابي ا
جتـــاه الــــيـــمـن.. الـــيــــمن الـــذي
يــســـكــنــنـــا ولم يــعــد يـــســكــنه
االســتــقــرار ويـرغـب كل ســكـان
ــدن مع ســالم صـــالح مــحــمــد ا
ويـرجـون الـله "عـودة االسـتـقرار
إلى ربوع أوطاننـا" وأن تنتصر
الـروح الوطـنـيـة عـلى الطـائـفـية

في كل األوطان.
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بغداد

يقول االديب العـراقي حس سرمك حسن في الغالف االخير من كتابه (أفعى جلجامش وعـشبة احلطاب اجلديدة) الذي يضم  دراسات نقدية في منجز
لحمـة ومعاجلـة معانيـها الكـامنة  وفق رؤى مخـتلفة بل بـدع على أحيـاء ا ثابـر من قبل ا جـواد احلطاب (الشـعري والنثـري) : (ما سر هـذا االصرار ا
ومـحاولـة استـكشـاف معـان جديـدة لرحـلة بـطلـها ? بـعد اكـثر من  4  آالف عـام يطـلع علـينـا الشـاعر جـواد احلطـاب ليـشغـلنـا محـاولة× خـلق (رحلـة ثانـية
جللـجامش). الرحـلة األولى لـلبـطل السـومري مع صـديقه انكـيدو من أجل قـتل (خمـبابـا) الوحش األسطـوري فتـكون رحـلة (لـلقتل) مـهمـا كانت دوافـعها
ؤلّهة لكن احلـطّاب في (رحلته الثانـية) يأخذنا معه ال لـكي يبحث عن (عشبة اخللـود) التي ما تلبث ان تسـرقها األفعى منه بقدر ومهما كانت اغطـيتها التبـريرية ا
شـابـهة او مـا يـبحث عن أهـله الـفـقراء والـشـاعر هـنـا يـثيـر عـبر إشـارات واضـحة وأخـرى مـغـلقـة وثـالثـة مـحرّفـة تـداعـيات وإرتـبـاطات تـسـتـدعي -باإليـحـاء او ا
كن اال ـعاصـر ال  سـتتـرة. جواد احلـطّاب "ظـاهرة فـذّة" في الشـعر الـعراقي ا قابـلة الـظاهـرة او ا ـرجعـي عبـر ا ـناقـضة- مـرتكـزات ذلك اخملزون األسـطوري ا ا
ـيون عـن منـجزه الـثر).والـكتاب الوقـوف عنـدها  وتـأمّلـها ودراسـتهـا بعمق –شعـرا ونثـرا- وهذا الـكتـاب قراءة تـضاف الى قـراءات اخرى كـتبـها الـنقـاد واألكاد
الصـادر عن دار نينوى للدراسـات والنشر والتوزيع يقع في  194 صفحـة و يتضمن خمـسة فصول األول (عشبـة جلجامش .. وأفعى احلـطّاب اجلديدة) والفصل
وت واخللود) ويضم تـأمالت حتليلية في (يـوميات فندق ابن الهـيثم ) اما الفصل الثـالث فعنوانه (نرسيس احلـطّاب) ويتضمن حتلـيل لقصيدة (زهرة الثاني عنوانه (فـندق ا
عـنون ( دمـاء علـى القـباب الـذهبـيـة) حتلـيل لقـصـيدة (اسـتغـاثة االعـزل) في رثـاء الشـهيـدة اطوار نـرسيس) من مـجمـوعـة (شتـاء عاطل)  1997 –وتـضـمن الفـصل الرابـع ا

وفي الفصل اخلامس(سرمك يحاور احلطاب). بهجت

رسالة بغداد
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ــســيـرة  –الــســيــرة فـي هــذه ا
ــؤلف فـي إبــراز عـــبــد جـــهـــدَ ا
اجملــيــد الــطـــيب الــرافــعي من
حيث تـشكيلُهُ الـفكري والتزامُهُ
الـعـقـيــدي وسـلـوكه الـنـضـالي
مُتـوقفاً عـند الـعالقة الـتفاعـلية
اخلـالّقـة بـ الـعـوامل الـذاتـيـة
ـــوضــوعـــيــة في والـــعــوامل ا
بــلــورة شــخــصــيـتِـهِ مُــتــعـددة
اجلـــوانـب. هـــو كـــتـــاب يُـــبـــرز
شــخــصــيــة الــرافــعي مــثــلّــثـة
األبـعادِ واألُطُر: طبـيباً لـلفقراء
رأى إلى الـطبّ رسـالـةً ال مـهـنـة
يُـــعـــتـــاش مـــنـــهــا ومُـــنـــاضالً
شــجــاعـاً حــمل لــواء الــعــروبـة
خـفّـاقـاً ومـضى به حـتى الـرمق
األخــيـر ومـنــتـصــراً لـلـقــضـيـة

الــعــربــيــة األم فــانــحـفــرت في
وجـدانه إلى أن أغـمض عيـنيه
وارحتل عن هــذه الــدُنــيــا. قـدم
ـؤلف عـبـد اجمليـد الـطيب لـنا ا
الـــــرافـــــعـي كـــــإبـنٍ حملـــــيـــــطِهِ
ـــتـــسم عَـــبْــرَ الـــطــرابـــلـــسي ا
ديـد بـإسالمٍ مـنـفتح تـاريـخه ا
وعــروبــة حــضــاريــة وكــنــتـاج
ـرحلة تاريخـية حفلت بـالكثير
ــــفــــصــــلــــيـــة مـن احملــــطــــات ا
واألحــداث شــديــدة اخلــطــورة
عـــلى مــدى الــقـــرن الــعــشــرين
ا نُعانيه راهناً والتي أسّست 
كعـرب من أزمات تُطلّ بـرأسها
بــ حـ وآخــر. كــمـا يُــقـدمُ د.
الـرافعي كـمنـاضل بعـثي إلتزم
عــقـيـدة "الــبـعث" في مــسـيـرته
الـنـضـالـيـة طـوال سـتـ عـامـاً

مـن دون انـــــقــــــطـــــاع فــــــكـــــان
ـوذجاً يُحـتذى. هذا الـكتاب أ
إلى تــسـلــيــطه الـضــوء عـلى د.
الـــرافــعي مــنـــاضالً شــعـــبــيــاً
قــيـاديــاً وصــوتـاً مــدوّيـاً حتت
ــــان وخـــــارجه قــــبـــــة الـــــبـــــر
ومـستـكمالً مـسيـرته النـضالـية
في الـعــراق وحـامالً الـقــضـيـة
الــلـبـنـانـيــة وقـضـايـا األمـة إلى
بـالد الــعـالـم يُــخـصـص حــيـزاً
لـلـجـانب االجـتـمـاعي واخلُـلُقي
ــديــنــة" والـــيــومي لـ"حــكـــيم ا
مُبرزاً شخصيته عبر جوانبها
ــا يـجـعـل الـبـعـد ــتـعـدّدة و ا
الــســيـــاسي لــديه فـي عــمــلــيــة
تـفـاعـلـيـة مع اجلـانب األخالقي

واإلنساني. 
ـؤلف في هـذا الــكـتـاب تــبـنّى ا

غالف الكتاب

دول اجلــــوار وقـــادهـــا بـــبـــراعـــة
مــــحـــمــــد صــــالـح مـــطــــيـع وزيـــر
ـــواكـــبــة اخلــارجـــيـــة األســـبق 
ـيالدهـا من ومـشـاركـة تـنـظـيـمـيـة 
قـبـل سـالـم صــالح بــحـكـم مـوقــعه
الـتـنــظـيـمي ســكـرتـيــراً لـلـعالقـات
ــطــيع في اخلــارجــيــة ثم خــلـفــاً 
اخلـارجـيـة أثـنـاء عـهـد الـرئـيـسـ
عـبدالفـتاح إسمـاعيل وعـلي ناصر
مـحـمـد الــذي واصل االعـتـدال هـو
اآلخـر بــطـريــقـته قــبل أن تـتــفـرق
بــالـرفــاق ســبـل احلـيــاة إلـى مـدن
(وحياة) أخـرى نتيجـة الصراعات
داخل الـــيـــمن حـــتى أســـفـــرت عن
حتوالت غير مـحمودة.احملمود في
كــتــاب األســتـاذ ســالم صــالح أنه
أعطى كل مدينة حقها من الوصف
ومـــا تــتــسـم به من مــزايـــا كــأثــر
ثقافي وتنـويري وثوري وسياسي
مــثل الــقــاهــرة ودمـشـق وبــيـروت
وبـغــداد وســجل إعــجـابــاً وثــنـاءً
عـــلى تــــطـــور اإلمـــارات بـــقـــيـــادة
فــرســانــهــا وإجالالً لــلــســعــوديـة
ـــقــــدســـات اإلسالمـــيـــة مـــوطن ا
دن الـيمن كلها: من عدن وهياماً 
ستغلة حتى صعدة واجلزر غير ا
ـــهــدرة ســيــاســيــاً ســيــاحــيــاً وا
ومواطن الـثورات فيـها مع وداعة
ـتـسـمـ بـعـناد أهـالي احلـديـدة ا
وصالبـة ومــا حتـقق لـلــمـهـرة من
خـيـر بـفـعل الـتـواصل مع سـلـطـنة
ــــدن ثـم مــــضى عـــــمــــان. وصف ا
يـنـصف الـشـخصـيـات الـتـاريـخـية
ودورهــا الـريــادي لـتــأمـ نــصـرة
الـثـورة مـسـتـشـهداً –عـلى سـبـيل
ثال- بحكمة "فيصل عبداللطيف ا
الــشـــعــبـي" في طــريـــقــة احـــتــواء
حــضـرمــوت لـصــالح الـثــورة عـبـر
"الـيــوافع: أبـنـاء يـافـع" ثم تـقـديـر
مـنـجـزات الــوحـدة داخل اجلـنـوب
خالل "عـهـد الـرئيس عـلي عـبـدالله

صـــالح". مع ثـــنــاء عـــلى رجـــاحــة
الـعـقل احلـضـرمي الـرافض كـل ما
من شــأنه خـلق الــعـنف وتــفـضـيل
الـفـكـرة والـكـلـمـة عـلى الـرصـاصـة
والقنبلـة.ال تفوت على زائر وقار
ا أبدته مدن سالم صالح تـقديره 
دولـــــــة الــــــكــــــويـت من مــــــرونــــــة
دبلـوماسـيـة وانفـتـاح ومسـاعدات
تنـمويـة بغـرض االحتواء في وقت
مـبـكر نـعـمت عـدن بـنصـيب مـنـها
أثـناء انعـزال النـظام الـيساري عن
جـواره اخلليـجي والعـربي نتـيجة
فـتوحة إيـديولـوجيـته وجبـهاتـه ا
شـــرقـــاً وشـــمـــاالً. ذاك االنـــفـــتــاح
الكويتي على جـنوب اليمن أشعر
سـالم صالـح وغيـره من اليـمنـي

بــامــتــنــانٍ كــان زاداً لــدى حــديــثه
–وهو عضـو مجلس رئاسـة لليمن
وحد- مع الـرئيس صدام حس ا
بعد غزو الكويت ووجوب اخلروج

ا يترتب عليه من تداعيات. منه 
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بـسط سـالم صـالح صـورةً ضـافـية
لشـكل التـعاطي الـدولي مع اليمن
وموضعه جـدول أولويات عواصم
الـقـرار الـدولي حـال انـصـراف تلك
العـواصم إلى شـؤونـها الـداخـلـية
ومـصاحلـها األسـاسيـة.. فمـوسكو
التي أولت جـنوبي اليمن اهـتماماً
بـالـغاً في الـتـغـذيـة األيديـولـوجـية
فـقط من أعـلى مسـتـويـات الـقـيادة
لــئال تــنـضم عــدن إلى تــيـار بــكـ
يـوم انـقـسام الـشـيـوعـية بـيـنـهـما
تـــعـــهـــد فـي ظل فـــوضـــاهـــا آخـــر
ثمـانينيـات القرن العشـرين -طبقاً
لف إلى لـشـهادة سـالم صـالح- بـا
ـركـزية ال يـد "مـسـئـول بـالـلـجـنـة ا
يـعرف أين مـوقع الـيمن"! هـذا قبل
أن يــنــهــار االحتــاد الــســوفــيــاتي
تـمــامــاً.. وبــعــد انـهــيــاره تــشــهـد
مـوسـكـو "روسـيـا االحتـاديـة" بـعـد

وســــاطــــة مـــنــــهـــا
تستعيد بها سالف
مــجـــدهـــا تـــوقــيع
األســـتـــاذين ســـالم
صــــالح ومــــحــــمـــد
ســـالـم بـــاســــنـــدوة
اتـــفــاق وقف إطالق
الــنـار الــذي تــوقف
بـــشـــكل آخـــر جـــعل
واشــنـــطن (قــاســيــة
الـقـلب) بــعـد عـامـ
من انـــتــــهـــاء حـــرب
الـــــــوحـــــــدة ودحــــــر
االنــــفـــصـــال 1994م
–كما يروي ساكن
ــدن- تــنــصــرف عن ا
آثــــــــــار احلـــــــــرب وال
تعدها ضمن أولويات
الــعالقـــات مع الــيــمن
بـــــعـــــكس قـــــضـــــايــــا
اإلرهــــاب والـــتـــطـــرف
الـذي أولــته واشــنـطن
جل اهتمـامها وأخذت
تـــوطــد عـالقــاتـــهــا مع
ــــنــــطــــقـــة عــــلى دول ا
أســاسـهــا.عــلى أسـاس

ــــعـــرفـــة واإلدراك تــــتـــأسس من ا
ـــكن بـــنــاء مـــرئـــيــات واقـــعـــيــة 
التـوقعـات عليـها من خالل زيارات
أداها الـوزيـر سـالم صـالح عـنـدما
رد عــلى أحــد نــظـرائـه إزاء إحـدى
ــنـطـقــة مـطـلع مـسـائـل اشـتـعـال ا
الـثـمــانـيـنـيـات فـصح تـوقع وزيـر
ــا خــارجــيــة الـــيــمن اجلــنــوبي 
حلِــظَه عــلى غـرور الــلــحـظــة الـتي
عاشها بعــــــــض نظرائه العرب.
ثـمة مـواقف اتـسمت بـالطـرافة مع
زعــمـــاء عــرب وأفــارقـــة وأجــانب
ومالحـــظــات دقــيـــقــة وشــهــادات
أمـــيــنــة عـن مــدى تــهـــذيب بــعض
ـلـوك والــشـيـوخ وجـرأة الـوزراء ا

إصدارات عربية
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تـنـطـلق قـريــبـا في اربـيل مـجـلـة
جديـدة بـعنـوان (صـدى التـنوع)
وقال صاحب امتيازها االعالمي
نـــوزاد بــولص احلـــكــيـم رئــيس
مـــؤســســـة ســورايــا لـــلــثـــقــافــة
ـــــــوجـب األمــــــر واالعالم انـه (
االداري  921 الصـادر يوم 8/ 5
ادة  3من قانون رقم  2019 /وا
 35اخلــاص بـالـعـمـل الـصـحـفي
في كوردستان  تـسجيل مجلة
(صـــدى الـــتـــنـــوع ) في نـــقـــابــة
صحـفيي كردستـان  وهي مجلة

شـهـريـة ثـقـافـيـة عـامـة سـتـصدر
باللغة العربية وتوزع في جميع

احملافظات العراقية .
صـدى الـتـنـوع مـجـلـة مـخـتـصـة
بأهمية قـيم التسامح والتعايش
ـشـتـرك بـ مـخـتـلف الـسـلـمي ا
كونات العراقـية وتهتم بثقافة ا
الـتـنــوع ونـشـر وتـرســيخ الـقـيم
ــــقــــراطــــيــــة والــــعــــدالــــة الــــد
األجتماعية في اجملتمع العراقي
ـتـنـوع وهي من أجل الـطـفـولة ا
والـــشــبـــيـــبــة واحلـــيـــاة احلــرة
ـــة بـــعــيـــدا عن األفـــكــار الــكـــر

الـظالمـيـة واإلرهابـيـة ومـحـاربة
ـــتــــطـــرف وخــــطـــاب الــــفـــكــــر ا
الكراهية ب مختلف األديان) .
وتـهــدف اجملــلـة الى (نــشــر قـيم
الــتـســامح والــتـعــايش والــسـلم
اجملـتـمــعي لـبـنــاء وطن يـسـوده
األمـن واألســــتــــقـــــرار والــــسالم
وبــــنـــاء األنــــســـان بـــعــــيـــدا عن
ــقـيــتـة الــطــائـفــيـة والــذهـبــيـة ا
وتعـزيز وضمان حـقوق األنسان
وفـق قـــوانـــ حتـــتـــرم حـــقـــوق
األخـرين) .امـا ابواب ومـواضيع
اجملـــلـــة فــتـــتـــضـــمن مـــوضــوع
الغالف لـقاء مع فـنان عراقي من
ــكـونــات الـعـراقــيـة أومن أحـد ا
احـــــدى الـــــدول الـــــعـــــربـــــيـــــة..
ويـخـصص  4 – 3صـفـحـات من
اجملــــــــلــــــــة فـي الــــــــداخل وآراء
وأفــــكـــار(بــــرؤيــــة مــــعــــاصـــرة)
وبــاخلـصـوص الـتـي تـركـز عـلى
الــتــعــايش الــســلــمي والــتــنـوع
الـثـقافي والـفـكـري للـمـجتـمـعات
الـعراقـيـة.وكلـمـة العـدد (لـرئيس

التحرير أوصاحب االمتياز)

ومــلف حــول الــتـاريـخ الـعــراقي
القد على مر العصور.

ومـلف الـتـنـوع (ويـخـتص بـأحد
ــكـونــات الـعــراقـيــة االصـيــلـة) ا
والـتي سـكنت الـعراق وسـاهمت

في بناء الوطن.
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ومـلف الـسيـاحة (يـسلط الـضوء
ـرافـق الـسـيــاحـيـة فــيـهـا عــلى ا
اخملتـلفة) مثل الـسياحة الـدينية
ـة أوالــســيــاحـة أواآلثــار الــقــد
ـــواقع الـــبـــيـــئـــيـــة خملــــتـــلف ا
األثـــريــة.. وحتـــقــيــقـــا ثــقـــافــيــا
(أوريـــبـــورتــــاج خـــاص بـــاألرث
الــــثــــقـــافـي الــــعـــراقـي الــــقـــد
ـعـاصـر) وبـاخلـصـوص تـلك أوا
الثقافات الـتي تؤكد على توطيد
أواصـر الــتالحم الـوطــني ونـبـذ
الـنــعـرات الـطــائـفــيـة والـديــنـيـة
والــقـــومــيـــة مــابـــ الــشـــعــوب
ــتــنــوعــة . فــضال عن حتــقــيق ا
صـحــفي حــول أهم الــنـشــاطـات
ـهرجـانات الـثقـافـية والـفـنيـة وا
ـتــنـوعــة وبـاالخص تــلك الـتي ا

يـقـوم بـهـا الـشـبـاب في مـخـتلف
احملـافـظــات الـعـراقــيـة. وأبـواب
مــتـــنــوعــة وتـــشــمل /الـــصــحــة
واجلــــمــــال / االزيــــاء / عــــلـــوم
وتكنـولوجيا / فضـاء / التغذية
الــصــحــيــة /ســـيــنــمــا / فــنــون
تــــشـــــكـــــيــــلـــــيــــة ومـــــعــــارض/
مـــســـرح/اخـــبـــار الـــفـــنـــانــ /
الـنتـاجـات الـثقـافـيـة واصدارات
ــــؤلــــفـــة الــــكــــتب احلــــديــــثـــة(ا
ـــتـــرجـــمـــة).وأخـــبـــار أخــرى وا
مـايـجري فـي العـالم مـن حوادث
طـبـيعـيـة ومـتابـعـات دوليـة عـبر
االنـــتـــرنـــيت. ومـــلف الـــتــكـــامل
االقــتـصــادي / ويـســلط الـضـوء
عــلى أحـد احملـاور االقــتـصـاديـة
التجـارية والصناعـية والزراعية
والــبــنــوك فـي مــجــال الــتــكــامل

نطقة . اإلقليمي في ا
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وحـوار الــتــنـوع ( ويــكــون عـلى
شــــــكـل لــــــقــــــاء صــــــحــــــفـي مع
شخصيات عـراقية ونخب مثقفة
وأدبــــاء ومـــــفــــكـــــرين) لـــــطــــرح

مـــــوضــــوع حـــــيـــــوي يــــهـــــتم
بــــاجلـــوانب االيـــجــــابـــيـــة من
العالقات االجتـماعية وترسيخ
مــفـاهــيم الــتـنــوع والـتــعـايش
عـوقات الـسـلمي وتـشخـيص ا
ـــنـــاســـبـــة وطـــرح احلـــلــــول ا
أزاءهــا. ومن عـادات وتــقـالــيـد
الــــشـــعــــوب(في كل عــــدد يـــتم
تــــســـلـــيط الــــضـــوء عـــلى أهم
العادات والتقاليد التي تخص

نطقة واألصيلة). شعوب ا
أماكن وجغرافيا (مدن ومواقع

) أثارية وسياحية.
وزوايا ثـابتة..أوعـمود ثابت /
ويـــخـــصص عـــدة صـــفـــحـــات
شـــــهــــريـــــة آلحـــــد الــــكـــــتــــاب
وضـوع ساخن أوالـصحـفيـ 
أوحــدث مــعـ عــلى الــســاحـة
السـيـاسيـة العـراقـية..والـطرح
يـــكــون بــأســـلــوب وطــني دون

االنحياز جلهة معينة..
وصـفحـات تسـليـة وتتـضمن /
كـلـمـات مـتـقـاطـعـة / وأبراج /

وكاريكاتير..

مـنهجـاً علميـاً حتليلـياً صارماً
إلى منـهج تـاريخي ديـنامـيكي
ـملّ والـلـغـة مُــتـجـنـبـاً الـسّـرد ا
اخلشبية ومـتكئاً على عشرات
ـصــادر والــوثـائق ـراجـع وا ا
إلى شهـادات حيّـة لشـخصـيات
عـايـشـت د. الـرافـعـي وقـد كـان
لبعضها أدوار أدّتها من مواقع
مؤثرة كمـا كان ملحق مُسهب
يــتــكــامـل مع الــنص األســاسي

للكتاب ويزيده ثراءً. 
هـذا الــكـتــاب إذْ يُــقـاربُ  عــبـد
اجملـيد الـطيّب الـرافعي "حـكيم
ــديــنــة" و"رفـــيق الــشــعب في ا
مـعاركه" فـهو يـستـعرض بحق
واحـداً من أبــرز الـشـخــصـيـات
الــطـرابــلــســيــة/ الـلــبــنــانــيـة/
العـربـيـة الـتي ادت دوراً رائداً

في تـاريخ لبـنـان وحتـديداً في
الـــنـــصـف الـــثـــاني من الـــقـــرن

العشرين. 
وبــهــذا يــبـقـى د. الـرافــعي ذلك
الــنـــمــوذج الـــقــدوة بـل حــالــة
حـــركـــيــة جتـــاوزيـــة تـــتــرسّم
خُطاها أجيال تنهدُ إلى وحدة
األمــة قـــضـــيـــتــهـــا اإلنـــســان
رسالـتُهـا العـروبة "احلـضارية"
ووجــــهـــــتـــــهـــــا فــــلـــــســـــطــــ

اجلريحة! 

غالف الكتاب

اجازة اصدار مجلة
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