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ــنـتــفِـضــة كــمـا تــوأمــهـا بــغـداد األشــد إنــتـفــاضـاً من بـيــروت ا
ـدن ذات حــضـور في ذاكــرة الـتـاريخ رتــيْن كل مـنــهـمــا  ــزنـَّ وا
الـتــلـيــد: طـرابــلس وصـيــدا وصـور وبــعـلــبك وكـربالء والــنـجف
ومـيسـان والبـصرة... من بـيـروت التي تـعيش بالد الـرافديْن في
وجـدان شعـبـهـا مـاضيـاً وحـاضـراً ودائمـاً أبـعث إلـيك بالـتـحـية
لـلتـعـبـير عن تـقـديـري كبـاحث وكـاتب ومـؤلف لـهذا اجلـهـد الذي
تــعــكــسه صــفــحــات كــتــابك اجلــديــد "شــواطئ الــذاكــرة" الـذي
أمـضـيتُ بعض الـوقت أقرأ فـي صفـحاته الـتي حـوَت القـليل من
الـــكــثــيــر الـــذي في ذاكــرتك حـــول وقــائع ورمــوز فـي الــفــضــاء
الـسيـاسي واإلعالمي الـعربي بـعضـهم بات في ذمـة الله تـارك

ما يستحق منا ككتَّاب اإلضاءة عليه.
ـراعــاتك لـبـعض ولـقـد فــعـلْتَ خـيــراً يـا أخ عـكــاب مع تـقــديـري 
اخلـفـايـا والـوقـائع تـأدبـاً مـنك جتـاه أصـحـابـهـا الـذين بـاتـوا في

. رحاب رب العا
لــقــد حــفــلَت صــفــحـات
كتاب "شواطئ الذاكرة"
بــالـــقـــلــيـل الــقـــلـــيل من
الكـثيـر الكـثيـر الذي في
ذاكــــــرة األخ عــــــكـــــاب.
وهــــؤالء الــــذين كــــانـــوا
رمــوز ذكــريـــاتك عــنــهم
وحـولـهم هم من صـنَّـاع
حــقـــبـــة عـــربـــيــة كـــانت
سماؤهم عمـوماً مشرقة
وأدى كل مـــــنـــــهم دوراً
أقـــــــــرب إلى الـــــــــواجب
الــوطــني. وقــصــدي من
ذلك أن فاضل اجلمالي
وطــارق عــزيــز ووصـفي
الـــتل والـــشــاه مـــحـــمــد
رضــا بــهــلــوي وأحــمــد
ـلك مـحـمـد اخلـامس نـاهيك بـصـدَّام حـسـ وعـبد سـوكـارنو وا
الكر قـاسم وأحمد حسن الـبكر وصالح عمـر العلي وعشرات
ـاركــسـيـة والـبـعـثــيـة نـاهـيك أيـضـاً الــقـيـادات الـفـلـســطـيـنـيـة وا
ـشـاكس من أحمـد سعـيد بـصانـعي اإلعالم الـعربي الـشرس وا
ــهم ــهــداوي... إن هـــؤالء الــذين هم في كـــتــابك ا إلـى فــاضل ا
صـدوره في زمن الـتـعـتـيم عـلى زمن مـضى يـسـتـحـقـون مـا هو
أكثـر من اإليجاز. وكونك عـايشتَ زمانـهم كحكام أو كـمسؤول
أو كـرمـوز في دواوين احلـكام واحلـكـومات فـإنـني أرى أن تـنقل
على الـورق ما هو مـختزَن في الذاكـرة العكـابية وبـحيث نقرأ لك
زيد من الكـثير الذي تعـرفه أو وقفتَ عليه بحُـكْم وظائف نوعية ا
ـا يــجـري في دواوين احلـكـام تـسـلــمـتَـهـا وكـنـتَ فـيـهـا قــريـبـاً 
واحلـكومـات وال يـشـار إلـيهـا لـدواع أدرجـوها فـي بنـد الـتـحر
وبـاتت اآلن من احلـالل الـتـطــرق إلـيــهـا وبــذلك نـخــدم احلـقــيـقـة
ونحفظ لكثيرين رحلوا رحـمة الله عليهم تراثهم. والبركة في مَن
يـضيء عــلـيـهم من خالل مــا في الـذاكـرات كـذاكــرتك وذاكـرتـنـا

جميعاً من الكثير عنهم وحولهم.
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صــدرت مـؤخــرا لــلــشـاعــر الــلــبــنـاني
مــحـمــد فــرحـات مــجــمــوعـة شــعــريـة
) عن دار بــعــنــوان (قـدم بــ حــافــتـ
مـوزايـيك لــلـدراسـات والـنــشـر ضـمت
 92قــصــيــدة في  140صــفــحــة من
ــتــوسـط وهي في أغــلـــبــهــا الــقـــطع ا
نـصوص مـتوسـطـة وقصـيـرة اعتـمدت
عــلى الــتــكــثــيف واإليــحــاء وتـوصــيل
الــفــكـــرة بــسالســة ومن دون إطــالــة;
غـلب عليـها الـشعـر العـمودي وركزت
ــــــــوضـــــــوعـي في عـــــــلـى اجلـــــــانـب ا
ـواطن طـروحـاتـهــا ومـا يـشــغل بـال ا
الـعـربي من حـاالت تـراجع وانـكـسـار
وأيــضــاً كــان لــلــغــزل والــوجــدانــيــات
نـصيب جيـد في هذه اجملمـوعة.وكانت
مـخطوط هذه اجملمـوعة كان قد حصل
منـذ شهرين تقـريباً على جـائزة سعيد
فـياض الشعرية العربية لعام ?2019

في لبنان.
ومن اجملموعة نقرأ :

أنا والَّليلُ قلبي واحلياة
وأشواقي دموعي الذكرياتُ
أنا نهرانِ من حزنِ اليتامى
جبيني النيلُ عيناي الفراتُ

ـؤلـفـة ويـوسـف ضـمـرة.وسـعت ا
في دراسـتــهــا لـلــربط بـ الــرمـز
وتشكـيل العناصـر الفنيـة للقصة
واإلمـكـانـيـات الـتي يـتـيـحـها ذلك
التعدد والتنوع في إثراء مساحة
الـتــأويل.واشــتـمل الــكـتــاب عـلى
خمسة فصول وعاينت من خالل
اإلطــار الــنــظـري مــفــهــوم الــرمـز
وعالقـــتـه بـــالـــقــــار والـــتـــأويل
واخلـــــــــطــــــــــاب األدبي ومــــــــــنه
الـقصـصي مـركزة عـلى الـرمز في

القصة األردنية القصيرة.
وكــان صــدر لـــلــكــاتــبــة قــبل ذلك
ـعـنـون (الواقع كـتـابـها الـنـقدي ا
ـــتــخـــيل في قـــصص ســـعــود وا
قـبـيالت.. دراسـة في ضـوء األدب
الـسـريـالي بتـوجـهـاتهـا اجلـريـئة

اجلديدة).

واصلة الدراسة اجلامعية الطالب 
عن بـــعــد أو إلنــتـــداب األســاتــذة و
الـبـاحـث و اخلـبـراء لـلـتدريس في
صلب تلك القاعات اإلفتراضية و
ـواقع الـتعـلـيمـيـة عن بعـد. كـما ا
تــتـطــلب عـمــلـيــة إسـتـخــدام تـلك
ـامــا كــامال و شـامال الــوســائل إ
بـأحـدث تـكـنـولـوجـيـات اإلتـصـال
ــعـــلـــومــات عـــلي الـــصــعـــيــد وا
ـا سـمـحت بالـنـتـيـجة ي , الـعا
لـلمـستـخدمـ بتـنمـية مهـاراتهم
ـهـنــيـة أو الـعـلـمـيـة. وقـدراتـهم ا
فـوفـقـا لـسـبـر آراء مـجـمـوعـة من
الطالب و األساتذة حـول التعليم
عن بعـد و التي تـناولتـها الـعديد
مـن الـــــدراســـــات و الـــــبـــــحــــوث
اجلامعية السابقة بينت كلها أنه
هـنـاك الـعـديـد من اإليـجـابـيـات و
الــســـلــبــيــات فـي ذلك الــنــوع من
الـتــعـلـيم عن بـعـد و كـذلك أبـرزت
مـدي درجــة إقــبــال الـطـالب عـلي
الــتــعـــلــيم عـن بــعــد و تـــصــاعــد
إســتـخــدام تــطــبـيــقــات الـدورات
التعلـيمية الضـخمة عن بعد مثل

 Moocsو  .Moodleبالـتـالي يجب
إتباع تـوصيات و مقـترحات خبراء
علومات تكنولوجيـات اإلتصال و ا

حـــــول طـــــرق إســــــتـــــخــــــدام تـــــلك
البرمجيات للقاعات اإلفتراضية مع
إعـتـمـاد مخـابـر الـبحث و الـتـجـديد
في تـلك الـوسـائل لـلـتـعـليم
عـن بـــعــــد حــــتي تــــضـــمن
جنــاحه و إســتــمــراريـته و
تـساهم في حتـقـيق أهدافه
بـــفـــائق الـــدقـــة و اجلــودة
العـالية. بـاإلضافة إلي ذلك
تــشــهــد شــبــكــة اإلنــتــرنت
إنـــتـــشـــارا مـــتـــصـــاعــدا و
مــــــــتـــــــزايـــــــدا مـن حـــــــيث
ـواقع اإلسـتــعـمــال لـتــلك ا
الـــتــعــلــيــمـــيــة عن بــعــد و
ـتناثرة واقع ا عروفـة با ا
خاصـة منـها الـشخـصية و
دونات لـبعض األفراد أو ا
ــؤســسـات الــتــعــلـيــمــيـة ا
اخلاصـة و التي تـهدف في
مــجــمـــلــهــا بــاألســاس إلي
تقد دروس خصوصية و
دعم للطالب في جميع دول
الـــــــعــــــــالم أو خـــــــدمـــــــات
إسـتــشــاريـة و مــســاعـدات

عـــلــمـــيــة مـــســـبــوقـــة الــدفع وفـــقــا
لتسعـيرات محددة سلـفا. لكن تبقي
أغلبها مجرد مواقع لبيع الوهم إما
لـلطالب أو لألسـاتذة بـحيث يـعتـبر
Scam اجلـانب األكـبر مـنـهـا مواقع
بــحـــيث تــفــتـــقــد لــلــمـــصــداقــيــة و
الشفافية و ال تـتوفر بها مواصفات
ــصـــداقـــيــة  Trustأو اإلجــراءات ا
احلـمـائـية  . SSLكـذلك تـوجـد علي
تلك الـشبكة الـعنكـبوتيـة العديد من
الـتـطـبيـقـات في مـجال الـتـعـليم عن
بـعـد اجلـامـعي  eLearningو التي
حتــظي بــإهـــتــمــام كــبـــيــر من قــبل
ؤسـسات اجلامـعية احلـكومية أو ا
اخلـــاصــة نــذكــر مـــنــهــا بــاألســاس
مـــوقع  Moocsو  .Moodleفـــتـــلك
واقع وقع تعميـمها مؤخرا بشكل ا
مــــلــــحــــوظ عــــلـي جــــمــــيع مــــواقع
ـيـة لــتـشـكل بـذلك اجلـامـعــات الـعـا
أكبـر قاعدة بـيانـات علمـية جامـعية
مخصصة لتقد الدورات الضخمة
للتعليم أو لـلتكوين عن بعد و التي
تــخــتم بـإســنـاد شــهــائـد جــامـعــيـة

معترفا بها محليا و دوليا.

 wLýUN « b½— ≠ ÊULŽ

تــســعى الــبــاحــثــة هــنــادي أحــمــد
سـعـادة في كـتابـهـا الـصادر حـديـثا
عـن (اآلن نـــــاشـــــرون ومـــــوزعــــون)
بعمّـان بعنوان (فـنية الرمز ودالالت
اخلطاب في الـقصة الـقصيرة) إلى
مـقـاربـة تـأويــلـيـة لـلـقـصـة األردنـيـة
الــقـصــيــرة.وتـكــمن أهــمـيــة دراسـة
ــثّل وسـيــلـة مــفـهــوم الـرمــز بـأنه 
حـداثـيـة في األدب عمـومـاً والـقـصة
القصيـرة خصوصاً وتـشكيل نزعة
أســلـوبــيـة فـي أربـعــيـنــيـات الــقـرن
ـــاضـي وحتـــديــــداً في الـــشــــعـــر ا
ـفـهـوم ـثّل ا ـعـاصــر و الـعـربي ا
بـــحــدّ ذاته مــســـاحــةً لــدى الــقــار
ــسـاحــة الـتي لــشـحــذ مـتــخـيــله بـا
ـؤلفة يـتيحـها الـرمز لـلتـأويل.لكن ا
في دراسـتـهـا ال تـتـوقف عـنـد الـرمز

بـوصفه وسـيلـة جـمالـية بل
ـؤلفـة مفـهوم الـرمز درست ا
في إطـار البـنـية الـتي تُـشكّل
اخلـــطــاب بـــقــراءة ضـــافــيــة
جتـمع فـيهـا عـنـاصر الـقـصة
جميعا الـتي تصوغ اخلطاب
ورســائــله ولم تــتـوقف عــنـد
ـــفـــهــوم فـي إطــاره دراســـة ا
النظري والتاريخي بل تذهب
إلى تطبيقات عملية من خالل
ـقـاربات حتـلـيل الـنـصـوص 
تــتـصل بـاخلــطـاب وفـضـاءات
تـأويله.وووفـقا لـوكـالة االنـباء
االردنـية بـترا اخـتارت سـعادة
في كـتابـهـا الـذي يقع في 298
صــفــحــة من الــقــطع الــكــبــيـر
ـكرّس مجـموعـة من الكـتاب ا

في هـــذا الــــنـــوع األدبي وهم:
جــمــال أبــو حــمــدان وفــخــري
ــاوي قــعــوار ومـــحــمــود الــر
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منذ بداية التسـعينات بدأت تتشكل
مالمح الـثورة الرقـميـة التي طـبعت
سـمـات احلـداثـة و الـتـقـدم و الـرقي
احلــالـي خــاصـــة مــنـــهـــا إنــتـــشــار
إســتـــخــدام شــبــكــة اإلنــتــرنت بــ
مـخــتـلف دول الـعــالم و إعـتــمـادهـا
كـوسيـلة إتصـاالت مهـنيـة في شتي
ؤسسـات العامة أو اخلـاصة. كما ا
تطورت تلك الوسائل لتكنولوجيات
عـلومـات لتـشكل بذلك اإلتصـال و ا
ــا إفـتــراضـيـا مــتـكــامل األبـعـاد عـا
بـــحــــيث أصــــبــــحت اإلنــــتـــرنت أو
األنــــتــــرانــــات الــــقــــلـب الــــنــــابض
لإلقــــتـــــصــــاد الـــــرقــــمي جلـــــمــــيع
اإلقتصاديات الوطـنية لدول العالم.
فـتـلـك الـتكـنـولـوجـيـات حتـولت إلي
واقع مــلـمــوسـا و مــنـتــشـرا بــشـكل
رهــــيب و غـــــريب بــــ مــــخــــتــــلف
الـــشــرائح و الــفــئـــات الــعــمــريــة و
الـطـبـقات اإلجـتـماعـيـة. و لـعل أبرز
دلــــــيل عــــــلـي ذلـك هــــــو تــــــنــــــامي
إستخدامـات التطبيـقات علي متجر
 Google play Storeأو عــــــــــــــلـي
الــــــهـــــاتـف اجلــــــوال مـع تــــــطـــــور
الـبـرمـجـيـات احلـديـثـة عـلي شـبـكـة
ــســتــفــيـد اإلنــتــرنت بــحــيث كــان ا
ـتــغـيـرات األكـبــر من مـجــمل تـلـك ا
ـيـة و التـطـورات الـعلـمـيـة هو الـعـا
قطاع التـعليم و التـعليم العالي عن
ـا بــعـد. فـفي هـذا الـصـدد ظـهـرت 
يـــســـمـي بـــرمـــجــــيـــات الــــقـــاعـــات
اإلفـتـراضــيـة و الـتي هي مــشـابـهـة
عمـلـيـا لـتلك الـقـاعـات الـتقـلـيـدية و
الـكـالسـيـكـيـة و ذلك من أجل تـقـد

الـــــدروس الــــرقــــمــــيـــــة عن بــــعــــد,
احملاضرات و األشغال التطبيقية و
لـتـسـاهم في إسـتقـطـاب الـعـديد من
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ترتكز بؤرة اخلطاب السردي في رواية وطن بـتوقيت التيه للكاتبـة الدكتورة زهرة خدرج على جزيرة متـخيلة نسيها العالم مـنذ عقود تدعى "دير الصُّخور" كانت
ن آثر الـبقاء ـنظمـة مشبـوهة جـاءت من خارج البالد; إال أن شـاهداً علـى احلدث من أهلـها  قد تمت مـحاصـرتها وأبـادة أهلهـا بعد أن رفـضوا بـيع أراضيهم 
دوّن ما رآه في مخطوطة وكلّهُ أمل أن تصل إلى أيـدٍ نظيفة تستطـيع أن تُسهم في إعالء صوت أهلها األصـلي وتنقل ما مرُّوا به من معـاناة للعالم أجمع. بعد
هـتمـ يضم صـحفـي وخـبراء قـانون وتـاريخ وآثار بـدأوا بتتـبع تاريـخ األحداث في هذه ثالثة عـقود تـعود الـقضـية إلى الـظهـور وتكون مـثار اهـتمـام فريق كـبيـر من ا
مة علـيها يـحدوهم األمل أن يـتمكـنوا من إعـادة اجلزيرة إلى أهـلهـا ولكنـهم يواجَـهون بالـرفض وتمويه ـنظـَّ اجلزيرة وصـوالً إلى تدمـيرها وإبـادة أهلـها وحتى سـيطرة ا
احلقائق إذ أن اخملطوطة التي  الـعثور عليها في مـلفَّات الدَّاخلية بـجهود صَحافيةٍ مـغامرة تنتمي عائـلتها إلى جزيرة "دير الـصُّخور" ال يعتبرهـا القضاء دليل إثبات
نـظمة.. ومـع إصرار الفـريق علـى متابـعة الـقضـية وعـرضهـا على الـرأي العـام يتم اإليـقاع بـهم وفق خطـة مدروسة ويـدفع كل واحـد منهم أو دليل إدانـة ألشخـاص أو 
نـظمة!! »وطن بتوقـيت التيه «رواية كُتـبت وفق مقـصد غائي يـعيـد إلى األذهان كـواليس خسـارة أرض فلـسط الـعربـية أرض  شراء أراضـيها الثمن عـلى طريـقة ا
ـية ومنظمـاتها السّريـة تقول لهم أن األرض ستـعود ما دام هناك شـعب فلسطيـني حيّ واثق اخلطى ومغامر... وفي وتشريد أهلـها بالقوة هي مـحاكمة روائيـة للصهيـونية العا

اخلتام شكراً دكتورة زَهْرَة خُدْرُج الرسالة وصلت. 
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تــذكــرني?)  عن اســتــشــهــاد األمــام
احلــــــســـــ (ع) تـــــرجـــــمـــــهـــــا إلى
االنـكـلـيـزية الـدكـتـور قـاسم االسدي
وفي الــقــصــة الــقــصــيـرة قــوام عن
ـوروث الـعراقي الـشـعبي كـتـبتـها ا
ـتـرجـمـة ندى بـالـلغـة االنـكـلـيـزيـة ا
مـــهــدي شـــكـــر ونـــقـــرا في أخـــبــار
الـثـقـافـة (الوزيـر احلـمـداني يـبحث
مـع بــــــــعـــــــثـــــــة االحتــــــــاد األوربي
االســتـــشـــاريـــة في الـــعـــراق ســـبل
حـمـاية الـتـراث العـراقي )و(مـبادرة
ــأمــون في ســاحــة تــطــلــقــهــا دار ا
الــتــحــريــر الــثــقــافــة لــلــجــمــيع) و
مــوضـوع عـن إصـدار كــتـاب (حـرب
) لــعـدة مــؤلـفــ دولـيـ ـهــرجـ ا
ـتــرجـمـة نــقـلـتـه إلى االنـكــلـيـزيــة ا

شهداني. سناء ا
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ــأمــون لــلــتــرجــمــة صــدر عن دار ا
والــنــشـــر الــعــدد الــرابع  2019من
مجـلـة كلـكـامش بـاللـغـة االنـكلـيـزية
وتـضـمن الـعـدد عـدة أبـواب أهـمـها
ــقـــال االفــتـــتــاحـي الــذي تـــنــاول ا
موضـوع النـهوض بـاإلرث الثـقافي
ــتــغـيــرة بــقـلم مــديـر في األزمــنـة ا
ــــشـــهـــداني الــــتـــحـــريــــر ســـنـــاء ا
ومـوضـوع بـعنـوان (اآلثـار مـشروع
الـعـراق )يـتـحـدث عن تـدريب إلدارة
الــتـــراث الـــعــراقـي يــشـــرف عـــلــيه
تحف الـبريطـاني ردا على الدمار ا
واقع ـروع الذي أحلـقه داعش بـا ا
الــتـــراثـــيــة فـي الــعـــراق وســـوريــا
وموضـوع آخر عن السـيرة الـذاتية

لـلـفـنـان حـقي الـشـبـلي ورحـلـته مع
ـنــعم ــســرح بــقــلم عــبــد ا الــفن وا
اجلـــادرنـــقــلـــته الـى االنــكـــلـــيـــزيــة
ـتـرجـمـة دالل مـصـطـفى وفي بـاب ا
الــفــنــون نـقــرا مــقــال نــقــدي بــقــلم
كـارول عـن التـشـكـيـلـيـة الـعـراقـية
الـبـارزة سـعـاد الـعـطـار ودورها في
اعـتمـاد الـتقـاليـد والـتراث الـعراقي
كـمصـدر من الفن الـتصـويري ونـقد
تـشـكــيـلي عن (حــريـة الـلــون) بـقـلم
ـتـرجمـة الـتـشـكـيـلـيـة نـدى مـهدي ا
شــكـر تــنـاولت فــيه حتـلــيال نـقــديـا
لـعـمل الـفـنـانـة الـتـشـكـيـلـيـة يـسرى
الــعــبـــادي وفــقــا لـــصــفــحــة وزارة
الـــثــقــافــة في (فـــيــســبــوك). وجنــد
موضوع آخـر بعنـوان (كربة ارض)
عـن أعــــمــــال الــــفـــــنــــان الــــعــــراقي

الــتــشــكــيــلي عـــلــيــوي نــقــلــته إلى
ـتــرجـمـة لــيـلى مـراد االنـكــلـيــزيـة ا
سـرحـان ونـتـابع مـوضـوع بـعـنوان
ــرأة مــصــدر لـلــحــيــاة) تـغــطــيـة (ا
ي الـذي أقيم لـلمـعرض الـفني الـعا
في مـديـنـة هـلـسـنـكـي والـذي شارك
فـيه عــدد من الـفـنــانـ الـعــراقـيـ
ـغتـربـ .وتنـاول الـعدد مـوضوع ا
تـاريـخي بـعـنـوان (الـكـرمـلـيـون في
الـــعــراق ) بـــقــلـم كــر الـــفــرج عن
تـاريخ الكـرمليـ في الـعراق نقـلته
ـــتــرجــمــة دالل إلى االنــكــلـــيــزيــة ا
مـصـطـفى. وحتـدث الـعدد كـذلك عن
تاحـف بتحقـيق مفصل بـقلم علي ا
ــتـحف إبــراهـيم الــدلــيـمـي مـديــر ا
العراقي الوطني للفن احلديث وعن
الـدمـار الـذي حل عـلى مـتحـف الفن

احلـــديـث بـــعــد  2003نـــقـــلـــته الى
ـتــرجـمـة لــيـلى مـراد االنـكــلـيــزيـة ا
وعـــــنـــــوان آخـــــر ضــــــمه الـــــعـــــدد
(فـلـكـلـورالــعـرس الـبـغـدادي ) وهـو
حتـــقـــيـق عن تـــفـــاصــــيل الـــعـــرس
الــبــغـدادي الــتـقــلــيـدي نــقــلـته إلى
ــتـرجــمـة مــر عـبـد االنــكـلــيـزيـة ا
اجلـــبــار ونــطــالع مـــقــال (الــســدرة
ـقـدســة) كـتـبـته بـالـلـغـة الـشـجـرة ا
ــتـرجــمـة نــوال عـلي االنــكـلــيـزيـة ا
جـــراغ عـن مـــكــــانه الــــنـــخــــلـــة في
ـــوروث الـــعـــربـي اإلسالمي. وفي ا
وسـيـقـى نـقرا(جـقـمـاقـجي مـجـال ا
أول محل للتسجيل الفني ) حتقيق
ــان الــبـســتــاني نــقـله إلى بــقـلم إ
ترجم مـرتضى صادق االنكـليزيـة ا
وفي باب الشعر نـطالع قصيدة(هل
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عن دار الـرافــدين في لــبــنـان  –بـيـروت  –احلـمـرا . صــدر كـتــاب (سـجـ
الشعـبة اخلـامسة ) الـطبـعة الـرابعه . للـكاتب مـحمد الـسعـدي  الذي يروي

توسط .  على صفحاته 376 صفحة من القطع ا
ـتع رغم أوراق عن سـيــرته الـذاتــيـة والـســيـاسـيــة تـروى بــأسـلـوب شــيق و
اجلـراح والدم الـتي تـغـطي  تـلك االوراق . كـتـاب وثـائـقي يـعـتـمـد أظـافة الى
عـتمـدة عن أهم تـفاصـيل تلك الـتجـربـة  أيضـاً أعتـمد الـكاتب في الوثـائق ا
ـواربة في مـواكبة أسلوبـه الذاكرة في روايـة االحداث بـعيـداً عن اجملامـلة وا
تـطـورات احلـدث في حـقـبـة تـاريـخـيـة مـهـمـة من تـاريخ الـعـراق الـسـيـاسي .

ـنــاضل شـيـوعي جــابه به جالديه في أحـلك الـكـتـاب .. ســـــــــــــيـرة ذاتـيـة 
الظروف التي مر بها العراق حتت سطوة جالد قاســــــي . ليمرر عبــــــــــر
( خرم األبـرة ) مـنـشــــــــــوراً حزبـيـاً أو بـيانـاً سـيـاسـياً أو لـقـاءاً بـرفيــــــق
ـنـاضــلـ  مـتــنــقــــــــالً عـبــر الـسـهـول قـطـعت بـه الـسـبل في زمـن قل به ا
واجلـبال والـشـوارع والـسـيـطـرات ومـحـطـات وزنـازين وأقـبـيـة ومحـاكـــــــــم

ودول .  
باديء الشيوعية  الكتاب .. رحلة مناضل الذي أصر على التمسك بخيوط ا
ـسـاومـات واخملـاطر لـبـيـقى ـغـريـات وا ـعـطـيـات وا والـوطن مـعـاً  رغم كل ا

الطريق أمامه نيراً وواضحاً وصادقاً .

ـــــؤلـف انه ويــــــقـــــول ا
بـالــرغم من ذلك فـهـنـاك
فــــــــــرصــــــــــة فـي وسـط
ـــعـــانـــاة الــضـــخـــمــة ا
العـادة تـأهـيل اجملـتـمع
بـشــكل شـامل من خالل
تـــشــخـــيـص احملــددات
ــعـــيــقـــة جــمـــيــعـــهــا ا
ــهــا وابــرازهـا وتــقــو
بـعد الـتـحلـيل. وتـهدف
الــدراســة الـى تـســلــيط
الـضــوء عـلى مـحـددات
واقع اجملتمع العراقي
عـلى مخـتـلف االصـعدة
واعادة تـأهيل اجملـتمع
مـــا بــعـــد الــنـــزاع. امــا
اشكـاليـة الدراسـة التي
تــقع في  344صــفــحــة
مـن الـــقـــطـع الـــكـــبـــيـــر
فـتنـطـلق من مـدى قدرة
وقــابــلــيــة احلــكــومـات
الـعـراقــيـة عـلى تــنـفـيـذ
سياسات ناجعة علمية
مـدروسة العـادة تـأهيل
اجملـتـمـع مـا بـعـد الـنـزاع لـتــحـقـيق االسـتـقـرار
الـداخــلي. ويـتــألف الـكـتــاب من مـقــدمـة وثالثـة
فـصـول فـضال عن اخلـاتـمة واالسـتـنـتـاجات في
اجلـوانب الــسـيـاسـيـة واالمـنــيـة واالجـتـمـاعـيـة
ـؤلـف مـقــتــرحـات او والـثــقــافـيــة حــيث قــدم ا
اولـويـات العـادة تـأهـيل اجملـتـمع الـعـراقي بـعـد
مرحـلة الـنزاع والسيـما بـعد دحر تـنظيم داعش
الـذي صـادف ان العـراق احـيـا االحتـفـال به يوم
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ضـمـن سـلـسـلـة دراسـات
سـيـاســيـة اصـدر مــعـهـد
العلم للدراسات العليا
في الـنجـف كتـاب جـديد
بعنوان (سـياسات اعادة
تأهيل مجتـمعات ما بعد
الــنـزاع وانــعــكـاســاتــهـا
عــــــــلـى االســـــــتـــــــقـــــــرار
الـســيـاسي في الـعـراق)
ــؤلـــفه مــحــمـــد مــحــيي
محمد اجلنابي. والكتاب
فـي االصـل رســـــــــــالــــــــــة
مـاجــسـتــيــر في الـعــلـوم
الـــســيــاســيـــة تــتــضــمن
دراســــة مــــيــــدانـــيــــة في
ـــــنـــــاطـق احملـــــررة في ا
الـعـراق بـعـد عام .2014
وتـكــمن اهـمـيـة الـدراسـة
في طـبـيـعـتـهـا الـواقـعـية
ـا تـعـرض الـيه بـالـنـظـر 
الــــعــــراق مـن نــــزاعـــات
والسيما بعد العاشر من

حزيران  2014واحـتالل التـنـظيـمـات االرهابـية
دن وقرى عديدة دمـرت البنى التحتـية الفوقية
كــالـتـشــريـعــات واالنـظـمــة والـقــوانـ واالطـار
االكـبر لـهـا هـو مـؤسـسـات الـدولـة الـتي حـكمت
عمل الـبنى التـحتيـة. ونتيـجة لذلك اصـبح اكثر
ـئـة من ضحـايـا حـروب الـيوم هم من من  90بـا
ـتـأثرة بـالـنـزاع. وقد دنـيـ في اجملـتـمعـات ا ا
تــرافق ذلك مع ازمــة غـيــر مـســبــوقـة في حــركـة
. السـكان نـتيـجة الـتهـجـير الـقسـري للـمواطـن

الى االخالل بــالـعــدالــة االنـتــخـابــيـة
ــال الـســيــاسي قــد يـؤدي وذلك الن ا
الـى فــقــدان االنــتــخــابــات نــزاهــتــهـا
وعـدالــتـهــا الـتي وجــدت من اجــلـهـا.
ـــال الـــســيـــاسي ـــؤلف ان (ا واكـــد ا
والـعدالة االنـتخـابيـة والعالقـة بيـنها
ـواضــيع جـدال في يــعـدان من اكــثـر ا
قـراطيات العـريقة منـها وحديثة الد
الــعــهــد بــهــا والشـك فــان الــتــجــربــة
وذجـا لفـساد هذه العـراقيـة تصـلح 
قـراطية نـظرا لتـبعية العـمليـة الد
جل االحزاب السياسـية واعتمادها
ال السياسي اخلارجي ليس على ا
حـــسب بل عـــلى مـــصـــادر تـــمــويل
داخلية غير مـشروعة مصادرها في
بـــــــعـض االحــــــــيـــــــان االبـــــــتـــــــزاز
ــال الــعــام). واالســتـــحــواذ عــلـى ا
ــؤلف ان (الــتــحــديـات ويــعــتـرف ا
ال الـسـياسي هي الـتي يـفرضـهـا ا
ـشـروع الـفــسـاد والـتــمـويل غـيــر ا
واالنـــفــاق غــيـــر الــقـــانــوني). وقــد
تـــنـــاول فـي الـــفــــصل الـــثــــالث من
الـكتـاب الـذي يقع في  290صفـحة
ـفــهـوم من الــقـطـع الـكــبـيــر هــذا ا
وتـأثـيـره عـلى الـعـدالة االنـتـخـابـية
ا في الــعـراق مـنـذ عـام  ?2005و
يــصح عــده دراسـة تــطــبـيــقــيـة في
ضــــوء االسـس الــــتـــــشــــريـــــعــــيــــة
ـال ــؤسـســاتــيـة الــتي تــراقب ا وا
الـسـياسي. وقـد تـطرق الـكـتاب الى
ـشاكل اخلاصـة في العراق بعض ا
وقـارنهـا بالـتجـارب الدولـية بـهدف

اقتراح بعض احللول.   

االحـــزاب وآلــــيـــات انــــفـــاق االمـــوال
ـعـايـير والـقـوان واخـضـاعـها الى ا
واالجــراءات واالنـظــمـة الـتـي تـضـبط
مـصـادر الـتـمـويل وحـمالتـهـا او حتد
من سـقف انـفاق االحـزاب الـسيـاسـية
ؤلف من فـرضية اطه. وانـطلق ا وا
مـفادهـا ان العـملـية االنـتخـابيـة التي
تـشــتـرك فــيـهـا االحــزاب الـسـيــاسـيـة
يـنـبــغي ان تـراع فـيـهــا عـدم تـوظـيف
ال الـسيـاسي بالـشكل الـذي يفضي ا
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ضمن سلسلـة دراسات سياسية التي
يـصدرهـا مـعـهـد الـعـلـمـ لـلـدراسات
العليـا في النجف صدر حـديثا كتاب
ال الـسياسي جديـد بعنـوان (تأثـير ا
في الـعـدالــة االنـتـخـابــيـة في الـعـراق
صطفى حس عبد منذ عام  (2005
الــــســـتـــار. وهـــو فـي االصل رســـالـــة
مـــاجــســـتـــيــر اجنـــزت حتت اشــراف
الدكتور طه حـميد العنـبكي. ويتناول

ارسات الكتـاب احدى اعقـد 
العملية السياسية في العراق
ــــال هي االعـــــتــــمــــاد عـــــلى ا
الـســيـاسي في كـسب اصـوات
الـنـاخبـ وحـرف اجتـاهـاتهم
واحلــصـول عـلى مــقـاعـد غـيـر
مـســتـحــقـة لـتــحـقـيق الــنـفـوذ
ـــشـــهــد والـــهـــيــمـــنـــة عـــلى ا
الـسيـاسي. ومن هـنا يـكـتسب
مــوضــوع الــكــتــاب اهــمــيــته
ال السياسي ا يؤديه ا نظرا 
وطــريـقـة انــفـاقه من دور مـهم
وشـبه حــاسم في الـتـأثـيـر في
اخلـيارات ومـجريـات العـملـية
االنــتـخــابـيــة. وتــأتي اهـمــيـة
مـخــرجــات الــدراســة من عـدة
ـؤلف يعمل عوامل بيـنها ان ا
ــفــوضــيــة في احــد مــكــاتب ا
ـستـقلـة لالنتـخابات الـعلـيا ا
ــــعــــطــــيـــات ولــــعــــله وظـف ا
ـيــدانـيــة لـعــمـله في حتــلـيل ا
ـؤشـرات الــنـظـريـة. عــدد من ا
ؤلف الى ضبط تمويل ودعا ا
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غالف الكتاب


