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عرفـة ومنذ بدء االنـفطار األول ارتبـطت بتأمالت وأفكـار اإلنسان القـبلية الشك أن ا
دركات ـيتافيـزيقية وبـهذا فهي ارتبـطت بطبيـعة ا وأسـئلته واسـتفهامـاته الوجودية وا
تغيرات الكونية. وراح العقل اإلنساني يجترح  أجوبته وهو ـوجودات وا لألشياء وا
ـوجـودات يـســعى لـلـمـعــرفـة ويـحـمل طــمـوحـاته في إمــكـانـيـة جتـاوز ارتــيـابه إزاء ا
والتحوالت الـسريعة في عالمٍ مـفتوح على األسئـلة الكبيـرة األسئلة القـلقة تلك التي
ـعرفـي في سر اخلـلق سـر الـكيـنـونة ـطـلق ا ال جتـد جـواباً بـحـكم انـفتـاحـهـا على ا
ـعـرفـة بــوصـفـهـا مـوضــوعـة مـفـتـوحـة أبــداً عـلى األسـئـلـة الـوجـوديـة وهـكـذا بــقـيت ا
واالستـفـهامـات وهي تـتأصل كـثـيراً وتـتـشعب وتـأخـذ مداهـا في الـبحث والـتداول.
وتـأتي هـنـا األهـمـيـة في أن يـجـد الـبـاحث مـسـوغـاتٍ جـديـدة لبـحـثه إزاء ذلـك اجلدل
الـعصي وفي مـوضوعـةٍ توزعتـها الرؤى واالجـتهـادات وتنوعت عـبر احلـقب واتسعت
أمـامــهـا االفـتـراقــات وهي بـطـبـيــعـتـهـا تــسـتـوعب كـثــيـراً آراء ومـواقف  ودراسـات
ومذاهب فالسـفـة وعلـمـاء ومفـكرون كـانـوا قد قـدموا اجـتـهاداتـهم ورؤاهم الـفكـرية
نهج ـوضوع وا والفلسـفية وفي إجـاباتٍ تبايـنت  وتعارضت كـثيراً وعلـى مستوى ا
عرفـة أوالً تلك التي ابتدأت من التأملي احلسي إلى صادر ا وإشكاالته في الـتنظير 
ـجمـوعهـا محـاوالتٍ فكـرية تـؤكد حـدود تنـاهيـها في مـثل هذا العـقلي واجملـرد وهي 
عرفة بالتفكر والتدبر واالعتقاد على مستوى فتوح والال مـتناهي. ارتبطت ا األفق ا
ـبرر ـان  واالعـتـقـاد ا الـفـرد اإلنـسـان واجلـماعـة. فـقـد عـرّفـهـا أفالطـون بـأنـهـا اإل
رهونة أبـداً بالفكـر وفعاليته في تـلك أسبابه ومبـرراته تلك ا عنى االعتـقاد الذي 
عرفة القدرة عـلى التجـزئة والتحـليل واإلضافـة والتركيب(1). وهكـذا إذا استوعـبت ا
مـفهـومـهـا وعبـر جـمـيع التـعـريـفات وهـي تكـاد تـنـفتح عـلى أسـئـلة احلـيـاة والـوجود
واألشـيــاء وذات اإلنـسـان والـزمن مـنـذ سـؤالــهـا األنـطـلـوجي الـوجـودي األول وهي
تتـمـفـصل بشـتى االسـتـفـهامـات وتـتجـه بقـوةٍ نـحو أنـسـنـة الوجـود وفـاعـليـته لـتـصبح
عـرفته كونه األنـطلـوجيا هي كل نـشاط اإلنسـان بل يصبـح كل إنسانٍ انـطولوجـيا 
عرفة بدأت على وفق مدركات النظر والتأمل اعلية الوجودية. وحيث أن ا جزءاً من الفـ
ـوجودات في العالم سـواءً أأدركتها احلواس أم لم ا يخص ا والسـؤال الوجودي و
ـعرفة. ولقـد جتلت لنا أن أبـحاثاً كبـرى في الفلسـفات احلديثة تدركها وتـلك مهمات ا
ـعرفـة أكثـر من تـركيـزهـا على نـظريـة الـوجود وتـناولت اهتـمت وركزت عـلى نـظريـة ا
عرفـة هو الذي يحدد فهمنا عرفة وقـدمتها على مفهوم الوجـود معللة ذلك بأن فهم ا ا

للعالم وللوجود.     
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أن بدايـة اجلدل بـوصفه مـعرفـةً ومفـهوماً نـشأت مع الـبزوغ األول لـلفـلسـفة الـيونـانية
يالدي مع الفيـلسوف زينون األيـلي كما تؤشـر لها مصادر ذلك في القرن اخلـامس ا
ـعـرفـة صـار اجلـدل مـنـهـجاً الـفـلـسـفـات األولى. هـكـذا إذا ومع مـغـايرات وحتـوالت ا
نقدياً مهنياً وتعليمياً لدى السفسطائي في ح فهمه أرسطو كونه طريقة استدالل
نطق االحـتمال في مفـهوم اجلدل األرسطي ثم قدماتٍ مـحتملـة سميت في ما بـعد 
ـفاهـيم لدى ـعقـول وعلـمـاً لتـصنـيف ا أصبح فـناً يـرتـفع بالـعـقل من احملسـوس إلى ا
أفالطون فيـما صيره سـقراط تفكـيراً الستـخالص احلقائق وهكـذا إذا أصبح أخيراً
باد فـي الفكـر. وراح يحمل وسـيلةً لـلتـدريب على التـفكـير وطريـقة الخـتبار صـدق ا
عرفة حديثاً مـفهوماً بـوصفه علةً راكـزةً في انتظام قـوان التطور فـي مناهج تعـليل ا
اديات وعلـوم االجتماع واالقتصاد والسياسة  والتاريخ. وبضوء معايير جدلية في ا
. نـعم اليق افـترقت الفـلسفات وتـباينت رؤى مـعرفية كـبيرة بشـأن االعتقـاد واليق

عرفـة وأن اليق ليست الذي راح يتنـكر له بعضهم بـتعليل أنه ال يقـ مع العلم أو ا
سوى مشـاعر نفسيـة تعتمل في مزاج اإلنـسان. وتصوراته احلسـية وفي وقتٍ متأخر
رفض هـيـوم االستـقـراء ألنه ال يقـبل الـتـبريـر الـعقـلي كـما عـدّ الـسبـبـية مـجـرد عادةً
ذهنية نـاجتة عن اقترانٍ مـا وليس لها حـقيقة انـطلوجيـة على مستـوى الواقع. كما لم
يتقبل فـيلسوف اجنليزي حـديث مثل بوبر× تلك النزوعات الـشكية في طروحات هيوم
ـعرفـة بـشأن وجـود الـعالم ويـسـتـهجن مـثل هـذه االفتـراضـات التـي سادت فـلـسفـة ا
ويعّـدها فـضائح كـبيرة وبـوبر يـؤكد لـلمـعرفة الـعلـميـة ويقـترب من طـروحات كانط في
ـعـرفـة احملدودة بـحـدود عـالم الـظـاهر وعـدم بـلـوغـها الـشئ في ذاتـه ويعـيـد يـقـينه ا
طابقة إذ عرفي على عالقة ا طابقة األفالطونية وحيث يؤمن بأن اخلطاب ا بنظرية ا
يجب أن يـطابق الـوقائع الـتي يخـتص بـها وبـبحـثهـا ليـكون خـطابـاً حقـيقـياً وبـوبر له
رؤية  شكيّـة أيضاً لكـنها بحـدود وجودها بوصـفها اختـباراً نقديـاً إلدراك محدوديات
عـرفي. أن ما ـعرفـة وجتويـدها وبـضوء ذلك تـميـز معـيار الـرؤية لـديه في اخلطـاب ا ا
عرفي لديـنا هو ذلك التباين في يضعنـا أمام تلك االفتراقات ويـثير مكامن الـفضول ا
عرفة واعـتماداتها الرؤيـوية ومديات اليقـ وصحة االعتقاد صادر ا أولويات الرؤيـة 
ـذهب العقـلي لديكارت في تـطبيـقاتها. لـقد دحض كانط  بـفلسفـته الترانـسندنـتالية ا
عـرفة الـتي تنـبثق عن ـذهب التـجريـبي احلسي لـدى لوك هـيوم عـادّاً أن ا كـما نـقد ا
االجتاه العقـلي ال تقوم على محتوياتٍ جتريبية حسية بل هي نتاجٍ منطقي استنباطي
كن وفي الوقت الذي عدّ الـعقليون العالم في عـصر التنوير منـظماً بحسب قوان و
نـطقي انـطالقاً من افـتراضاتٍ ومـقدماتٍ لـهم معـرفة العـالم عبـر العقل واالسـتدالل ا
ـعطـيات احلـسية وهـذا ما يـرفضه كـانط وهو يؤسس صـحيـحة من دون الـلجوء إلى ا
ـذهب الـعقـلي بـغيـة جتنب لتـركيـبٍ نظـري عبـر رؤيـة جتمع بـ الـتجـريـبي احلسي وا
ـعرفة الـنظريـة هي معـرفة ما يـكون بيـنما الشـكوك الـتجريـبية. كـما يؤكـد كانط  أن ا
ـعرفـة العـمـليـة بـأنهـا تصـور مـا يجب أن يـكـون كمـا جـاء في كتـابه نـقد الـعقل يـرى ا
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ـعرفـة كـمـا ويـحـيل بـعـضـهـا إلى بـعض مـهـمـا تـقـادمت األفـكار تـتـعاقـب الرؤى فـي ا
كـننـا توخي إعـادة فتح وابـتعـدت عن مظـانهـا األولى وهي تـتبـادل تلك اإلحـاالت وال 
مـيـدانٍ منـطـقي مـنغـلق عـلى ذاته إال بـواسـطة الـتـعـاقب وبالـفـعل كل اغـتـناءات الـفـكر

عاصر جاءت نتيجة تعاقب يسترجع (3). الهندسي ا
واليـوم وحـيث يطـمح اإلنـسان لـلخـروج عـلى دائرة الـوصايـة الـتاريـخـية الـتي فرضت
عـلى الـعـقل يـعود لـيـؤكـد لذاته ولـدوره اإلنـسـاني وحيث تـبـدو احلـرية اإلنـسـانـية في
يـادين ويتـجلـى العـقل بسـيادته وهـيمـنته في تأكـيد دور اإلنـسـان احلر في مـختـلف ا
باد التنوير وقيمه (4). هكذا مختلـف جوانب الوجود االجتماعي والسياسي جتلياً 
إذن نـقول إنه لـيس من الغـرابة في شي أن يـعتـرف فالسفـة معـاصرون بـأن الفـلسـفة
الـغــربـيــة الـيــوم لـيــست سـوى ســلـســلـة مـن حـواشي أفالطــون نـعم أفـالطـون الـذي
. اجـتـرحت بـصـيـرته أربـعـة أسس لـلـمـعـرفـة هي احلس والـظن واالسـتـدالل والـيـق
وكان يرى أن احلس يختص بإدراك ظواهر األشياء واألمور النفسانية. وال يصلح أن
ـعرفـة احلـقيـقيـة ألنه يـنقل فـحسـب تعـليالت أفالطـون يـنقل لـنا يكـون سبـيالً إلى ا
تغيرة ستمر ويـؤكد أن الظن مرحلة للحـكم على احملسوسات ا الصيرورة والـتغير ا
ـا  استنـباطه من العـالقة القائـمة بيـنهمـا وبعّده مـرحلة أرقى من احلس اسـتناداً 
عـقـول وهي أرقى من ومرحـلـة االسـتـدالل وهي مـرحـلـة الـعـبـور من احملـسوس إلـى ا
الـظن وأخيـراً الـيقـ وهي مـرحلـة إدراك حـقـائق األشيـاء وهي طـبعـاً لـدى أفالطون
ادة ومـدركـاتٍ علـيا لـلـمثل. وهـكذا أيـضـاً نرى مـدى االستـفادة كلـيـاتٍ مجـردة عن ا
ـثل وقـد رفض عـلى غراز التـي حصل عـلـيـها أفالطـون من بـارمـنيـدس في نـظـرية ا
بارمـنيـدس تقـوالت الـسفـسطـائيـ بأن احلـواس هي مصـدر معـرفة حـقائق األشـياء
ودحض رؤيتهم في أن الـتغيير واحلركة هي الـطابع العام للوجـود.وهكذا يبدو تعاقب
ـنـهـجـية األفـكـار والرؤى فـي الـفـكـر العـلـمـي اجلـدلي في خـاصـيـته االسـتـقـرائـيـة وا
ـا يطـور تعـاقباتٍ اجلـدليـة تصـبح اسـتكـشافـية مـا أن نـفهم ضـرورة التـعاقب (5) و
فاهـيم داخل إمكانيـاتٍ واسعة لهـذا يبدو أن أفالطون قـد حاور كثيراً نظريـة بوضع ا
وراجـع طـروحــات بــارمـنــيـدس وهــو يــقـسـم الـوجــود إلى قــسـمــ الــوجـود الــعــقـلي
احلقيـقي والوجود احلسي غير احلقيـقي. األول يعرّف عن طريق العقل في ح عدّ
ـعـرفـة إلى أربع درجـات مـنح الـعـقل الـثـاني يـعـرف عـن طـريق احلـواس كـمـا قـسم ا
. نـعم هـكـذا إذن تـفحـص أفالطـون طـروحات اثـنـتـ ومـنح لـلـرأي ولإلعـتـقـاد اثـنـتـ
عـاصريـن له. تفـحص وأمعن في بارمـنـيدس وهـرقلـيـطس وغيـرهمـا من الـفالسفـة ا
طرقٍ كـثيـرة إلخضـاع احملـسوس لـلمـعقـول فهـو اعـتمـد رؤية بـارمنـيدس في الـوجود
العـقلي وأخـذ تغـيـرات هرقـليـطس ورياضـيـات الفـيثـاغوريـ وعـقيـدتهم في الـنفس
ـوقريـطس وعنـاصر ابـنادوقـليس وعـقل انكـساغوراس فـضالً على روى وأفـكار د
سقـراط خـاصة وأفالطـون يؤمن تـمـاماً بـأن الفـيـلسـوف هو وحـده من يـعرف حـقيـقة

برر.   عرفة بأنها االعتقاد الصحيح ا األشياء من خالل اجلدل وهو من عرّف ا
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ـعـرفـة الـفـطـريـة دار الـهـادي بـيروت 2007  1 - د مـحـمـد احلـسـيـني الـبهـشـتي ا

ص.42
ـسـاوي    ـهـتـمـ في فـلـسـفة  (1902 - 1994 ) فـيـلـسـوف اجنـلـيـزي  مـن أبرز ا

العلوم ومناهج البحث العلمي   
اء الـقومي.   2 -مـانويل كـانط نـقد الـعقل احملض تـرجمـة مـوسى وهبـة  مركـز اإل

بيروت  ص 52بال تاريخ
la valeur lnductive de la relativite, p.178- 3
ركز ستقبل. ا  4-محمد محفوظ اإلسالم والغرب وحوار ا
الـثــقـافي الــعـربي الـدار الــبـيــضـاء الـطــبـعـة األولى 1998 

ص33
تخيل والعقالنية دراسات في فلسفة  5-سعيـد بو خليط. ا

باشالر دار ومكتبة عدنان بغداد 2013 ص 126.

حس سرمك حسن في إجناز جديد
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عن دار ضــــفـــاف لـــلـــطـــبـــاعـــة
والـــنـــشـــر في بـــغـــداد  صــدر
اجلزء  27من موسـوعة جرائم
ــتـحـدة األمــريـكـيـة الـواليـات ا
ترجـمة وإعداد الـباحث حس

سرمك حسن.
قــــال الــــبــــاحـث في مــــقــــدمــــة
اجلـــــــزء 27 ( 255صــفـــحــة)
بأنّه يـواصل في هذا اجلزء ما
بــــــدأه في اجلــــــزء الـــــســــــابق
(الـــســـادس والـــعـــشـــرون) من
كـــــشـف لألبــــــعـــــاد والـــــدوافع
احلـقــيــقــيــة لـتــدمــيــر الــتـراث
الــثـــقــافي الــعـــراقي (في شــقه
ـتـحف ُـكــمّل لـنـهب ا الـثـاني ا
الـــــعــــراقـي الــــذي عـــــاجله في
ــتـمــثل في اجلــزء الــســابق وا
ـكـتـبـات ودور الـوثائق حـرق ا
وغيرها) والـتي اعتبرها أغلب
اخملــتـــصــ والـــبــاحـــثــ في
ـة ضـد اإلنسـانـية الـعـالم جر
ــــا تــــمــــثــــله كــــنـــوز كــــلــــهـــا 
ومـخطـوطات الـعراق من تراث
ــــــــثل الــــــــنــــــــشــــــــأة األولى
ية وما تشكله للحضارات العا
ـتعـاقـبة مـنـجزات حـضـاراته ا
(خـــمس حـــضـــارات من ســـبع
حضارات مـركزية في التاريخ)
الـــتـي ضـــمّــــتـــهــــا مـــتــــاحـــفه
ومـكــتـبـاته ودور مــخـطـوطـاته

من تــــراث مــــشــــتــــرك لــــبــــني
اإلنسان في كل مكان. 

وقــــد اشـــتــــمل اجلــــــــــزء 27
على 25 فصالً هذه عـناوينها:
(24) ومـــــــــــاذا عـن كـــــــــــنــــــــــز
الـنـــــــــمرود:  26 كيـلـوغـراما
ـــــــــــــلـــــــــــــكـــــــــــــات مــن ذهـب ا
اآلشــوريـات (25) نــاشــونــال
جيوغرافي: ما هو مصير هذه
اآلثار الـرائـعـة? أين أصـبحت?
صـوّرتـهـا مصـورة الـقـنـــــــــاة
عــام 1989 !  (26)الــدكــتــور
ّ اغـتـيـاله دوني جـورج.. هل 
اذا ?  (27) لـقـاء مـهم مع ? و
د. دوني جــــورج فـي مــــجــــلـــة
مـــراجــــعـــة االســــتـــخــــبـــارات
ـتحف كان رقم 2 التنـفيـذية: ا
في قائـمة احلـمايـة األمريـكية
ووزارة الـنـفط في رقم  16 في
تلك القائمـة. القوات األمريكية
ذهبت مـبـاشرة حلـمـاية وزارة
ــتـحف- كـان الـنــفط وتـركـوا ا
اجلــيش األمــريــكي هــنـاك ولم
يــوقـف الــلـــصـــوص- لـــســبب
ســيـاسي لـم تـقم الــيــونـســكـو
ــــواقع األثـــريـــة بــــحـــمـــايـــة ا
العـراقـية- مـا حصل لـلمـتحف
ضـرب قـلب الـشـعب الـعـراقي-
اجملـلس األمـريــكي لـلـسـيـاسـة
الـثقـافـيـة يـريـد إرخـاء قـوان
اآلثار الـعراقـية لـتهـريب اآلثار

الـراحل الكـبيرين : الـشهيد
د. دوني جــورج الــذي تــوفي
بـنـوبــة قـلــبـيــة مـفـاجــئـة في
مطار تورنتو بعد كفاح هائل
ومـــريـــر من أجل أن يـــكــشف
لــلـعــالم حـقــيـقــة نـهـب كـنـوز
ـتــحف الـوطـنـي الـعـراقي.. ا
وحـــارس وادي الــرافـــدين د.
بــهـــنــام أبــو الــصــوف الــذي
تــوفي عـام  2012بـعـيـدا عن
ُــقـــدّس الــذي تـــراب وطــنـه ا
عــشـــقه وتـــعـــفّـــر به عـــقــوداً

طويلة).
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عن دار الشـؤون الثـقافيـة العـامة صـدرت حديثـا ضمن (سـلسلـة شعـر ) اجملموعـة الشـعريـة (حاصدتي صـلعـاء وآالمي غابة)
تنوعة التي تاخذنا الى الـتشوق في قراءته البسيطة ذات الطابع للشاعر باقر صـاحب.و تناول الكتاب مجموعة من القـصائد ا

عبر عن واقعه االجتماعي.  السهل وا
ومن تلك القصائد هي(تقو شخصيتي أمي ربيع يفكر راية بـيضاء تلك حياتي.. وغيرها) من القصائد.رسم الشاعر فيها صورة
شعرية متـنوعة منـها مايتـجلى عن هموم كـابتة في داخل الشـاعر ليتـرجم بكلمـاتها كل مافي سـرائره من أحاسيس مـنقولة الى صور
كبيرة من الواقع سواء كان طابعه مكاني او زماني. وهذا اإلرث جاء نتيجـة مكانة الشاعر وتولده وتاثيره في بيئته ليوصف لنا الواقع
ـتمـيز والـغـني بالـتراث واإلرث احلـضـاري العـريق.وجاء رسـوم ببالغـة الـشاعـر حيث كـانت والدته في اجلـنوب (الـسـماوة) ا الـدقـيق ا

توسط فيما صمم غالفه رائد مهدي. الكتاب بـ 136صفحة من القطع ا
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ضـمن سـلـسلـة دراسـات صدر عن
دار الـشــؤون الــثـقــافــيـة الــعــامـة
كــتـاب جـديــد بـعــنـوان (الـنــخـبـة
الـــعـــســكـــريـــة في الـــعــــــــــــراق
دراسة تاريخية) 1958 -1963
لـلـدكـتـور نــزار عـلـوان عـبـد الـله
ويــقع الـكـتـاب في  300صــفـحـة
من الـقـطع الــكـبـيــر ويـتـألف من
ثـالثـة فــصـول سـبــقـهــا تـمــهـيـد
تــنــاول دراســة نــظــريــة مــركـزة
ـفـهـوم النـخـبـة والـفرق بـيـنـها
وبـــ الــنــخـــبــة الـــعــســـكــريــة
الــسـيــاســيــة ومـدى تــأثــيــرهـا
الـسـيـاسي الفـاعل الـذي اصبح
الـــســـمــة الـــبـــارزة الغــلب دول
الـــعـــالم الـــثــالـث ومـــنــطـــلـــقــا
ـمــارسـة ادوار لــلـعــســكـريــ 
ســيـاســيـة مــخـتــلـفــة. وحـاول
ـؤلف عبـر فصـول الكـتاب ان ا
يـعــالج بـالـدراســة والـتــحـلـيل
دور ومـوقع الـنـخـبــة الـعـسـكـريـة
الـعـراقــيـة في مـؤســسـات الـدولـة
اخملــتـــلـــفـــة ومـــوقــعـــهـــا ايـــضــا
واســــهـــامـــهــــا في الــــصـــراعـــات
الـــــســــــيـــــاســـــــــــــــــيـــــة خـــــالل
االعـــوام  1963- 1958 وتـأثـيـر
ذلك كــــــله عــــــلى واقـع الـــــعـــــراق
الـــــســــــيـــــاسي واالقـــــتـــــصـــــادي
واالجـــتــــمـــاعـي حـــ اســــتـــولى
الـعــسـكـريـون الـعــراقـيـون لـلـمـرة
االولى عـلى قمـة الهـرم السـياسي
في السلطة. وتكمن اهمية الكتاب

وبــيـعـهــا من أجل الـربح.(28)
تصريح خـطيـر للـدكتور دوني
ـــــــوقـع صـــــــالـــــــون جــــــــورج 
ة األمـريـكي: عـصـابـات اجلـر
ـــنـــظـــمـــة هي الـــتي نـــهـــبت ا
ــتـــحف الــعـــراقي وأوصــلت ا
اآلثار إلـى األسواق األمريـكية
) الــدكــتــور دوني جــورج (29
يـــوقف بـــيـع أقـــراط مـــلـــكـــيــة
آشـورية من كـنوز الـنمرود في
ـــاذا مـــزاد أمــــريــــكي  (30) 
اغــتـالــوا حـفــيـد بــانـيــبـال في
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(31) هل اغتيل الدكتور دوني
جـــورج عـــلى خـــلـــفـــيـــة مـــلف
االرشــيف الـيــهـــودي?   (32)
ــــة ســـــرقـــــة األرشــــيف جـــــر
الـــيـــهـــودي الــعـــراقي   (33)
تــفـــاصــيل أخـــرى مــهـــمــة عن
ــــة ســـــرقـــــة األرشــــيف جـــــر
الـيـهـودي العـــــــــراقي  (34)
غــــــضـب عــــــراقي لــــــوصــــــول
مـخــطـوطـة الـتـوراة الـعـراقـيـة
الى "إســرائـيل"  (35) بـاحث:
أمريكا سـطت على مخطوطات
عـراقـيـة مـنـهــا لـفـائف ألسـفـار
الـــتــوراة. (36) الـــعـــراقـــيــون
الـشــرفــاء يـفــشــلـون مــحــاولـة
مـــاثــيـــو بــوغــدانـــوس ســرقــة
مــخــطـوطــات وطــنـهم   (37)

مـراجــعـات فــلـســفـيــة: تـدمــيـر
تـــراث الــــعــــراق تــــوراتي ألنه
يــكــشف ســطــو الــيــهــود عــلى
تـــراث بالد الـــرافـــدين لـــوضع
كـتـبـهـم "الـديـنـيـة"  (38) هـذه
ـقالـة للـتذكـير بـكنـوز العراق ا
العـظيم الـتي سـرقتـها أمـريكا:
في خــــــزائن اخملــــــطــــــوطـــــات
الـعـراقيـة: مـصـحف بـخط علي
بن ابي طــــالب يـــبــــحث له عن
مــــخــــبــــأ مـن صــــــــــــــــواريخ
كــروز!- سـورة اإلخـالص عـلى
حـبــة أرز وسـورة قــريش عـلى
حـبـة قمح! (39) رسالـة مـهـمة
الى انــــــظـــــارالـــــســـــادة وزراء
الــســيـاحــة واآلثــار والـثــقــافـة
ـدراء الــعــامّـ في الــهــيـأة وا
الــــعــــامـــة لــــآلثــــار والــــتـــراث
احملــــــــــــتــــــــــــرمــــــــــــ (فـي كـل
ــة األزمــــــــــــان)  (40) جـــر
نـشآت الـثقـافية نهب وحـرق ا
الــعــراقــيــة وتـــدمــيــر الــتــراث
الـــــثــــقـــــافي الـــــعــــراقي (41)
مسؤوليات القوات احملتلة عن
ــــواقع اآلثــــاريــــة حــــمــــايــــة ا
والــثـقـافــيـة حــسب إتـفــاقـيـات
جنـيف والهـاي الـدولـية (42)
تـمـهـيــد نـظـري: إحـرق مـاضي
أي بـلـد وسـتـحـرق مـسـتـقـبـله
تـدمـيـر الـتـراث الـثـقافي ) (43
الـعـراقـي- نـظــرة ومـعــلـومـات

جـديدة  (44) نهب
وحــــرق مـــــكــــتــــبــــة
الــعــراق الــوطــنــيـة
ســـلـب وحـــرق )(45
ـكـتــبـات الـعـراقـيـة ا
بــشــهـادة الــصــحـفي
الـبـريـطـاني الـشـهـير
"روبـــــرت فــــيـــــسك" 

اخلــــــــبــــــــيـــــــر ) (46
الـفـنـزويــلي فـرنـانـدو
بـــايــز: غـــزو الـــعــراق
أكـبــر كــارثـة ثــقـافــيـة
مــــــنــــــذ عــــــام -1258
مــنـــعــتـه أمــريـــكــا من
دخـول أراضــيـهـا ومن
الــعـــودة إلـى الـــعــراق
لـكـشــفه خـفـايـا تـدمـيـر
الـــــتــــراث الـــــثـــــقــــافي

الـــعــــراقي   (47) شــــهـــادات
نشآت شهود عيـان عن حرق ا
الــــثــــقـــــافــــيـــــة الــــعـــــراقــــيــــة
ونـــــــهــــــبـــــــــــــــــــهــــــا   (48)
مــعــلـومــات شــهــود عــيـان عن
ركـزية حرق مـكتـبة األوقـاف ا
ــركــزيــة لــوزارة ــكــتـــبــة ا / ا
األوقـاف والـشـؤون الــديـنـيـة/
نـهـب بــيت احلــكــمـة واجملــمع
الـعـلـمي الــعـراقي  وقـد أهـدى
الـــــبــــــاحـث هـــــذا اجلــــــزء من
موسوعته على الشكل التالي:
(هــــــذا اجلــــــزء مُــــــهــــــدى إلى

غالف الكتاب

لــــيس فـي اهــــمــــيــــة وجــــديـــة
مــــوضــــوعه حــــسب بل حــــجم
ــــنــــشـــورة الــــوثــــائق غــــيـــر ا
ـلـفات والـوثـائق احملـفـوظـة وا
والـتقـاريـر الدبـلـوماسـيـة التي
ــؤلف واغــنت اســتـــخــدمــهــا ا
الــدراسـة. واســتــعــانت ايــضـا
ــــقـــابـالت الـــشــــخـــصــــيـــة بـــا
والصحف العـراقية التي غطت
يول مدة البحث بهدف كشف ا
واالجتـاهـات الـعـامـة الـسـائـدة
انذاك لـلصراع الـسياسي الذي
اكــــتـــنـف الـــعــــراق فــــضال عن
مـتـابـعــتـهـا الـيـومـيـة لـلـوقـائع
ونـــشـــرهــا البـــرز الـــتـــطــورات
السياسيـة التي مر بها العراق

خالل تلك السنوات. 

غالف الكتاب
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عـن مــــركــــز الــــهــــدى لــــلــــدراســـات
احلوزوية صدر للدكتور صالح عبد
الــرزاق كـتــاب بــعــنـوان (الــســيـد

الـسـيـسـتا
نــي ودوره
السـياسي
فــــــــــــــــــــــــي
الــــعـــراق).
وذلــــــــــــــــــك
ضــــــــــــــــمـن
ســـلــــســـلـــة
اصــــدارات
ــــــــركــــــــز. ا
ؤلف وقال ا
في مــقـــدمــة
الــــــكــــــتـــــاب
(كان لـلسـيد
السـيسـتاني

دوره
الــــــقــــــيـــــادي

ــــؤثـــر في االزمــــات والـــقــــضـــايـــا ا
ــصــيــريـة الــتي واجــهــهــا الــنــظـام ا
الـسـيــاسي اجلـديـد. وكـان بــحـنـكـته
يـوجه ويـنــصح ويـسـدد ويــقـتـرح مـا
ـشاكل الـتي ال يـبدو يعـالج به تـلك ا
لهـا حل في االفـق او تدخل فـي نفق
ــا وجـــد نــصــائـــحه الــتي مــغـــلق و
تــضــمــنــتــهــا خـطـب جــمـعــة كــربالء
قدسـة ال جتد لـها سـمعا في اذان ا
تـنع عن تناول سؤولـ اعلن انه  ا

الشؤون السياسية). 
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 من خـلف كثـبـان الـرمـال وقوافل
اجلـمـال ومراعي الـصحـراء يأتي
الــــكــــاتب الــــكــــويــــتي ســــعــــود
الـســنـعــوسي بـروايــته اجلـديـدة
(نـاقــة صـاحلــة) الـتي اســتـخـرج
شـخصيـاتها وأحـداثها من ثـنايا
الـقـصـائـد ومـرويـات األجـداد عن
قـــصــة حـب عــذبـــة دارت مـــطــلع
القرن العـشرين في شبه اجلزيرة
العربية.تبدأ األحداث عند أسوار
الكـويت في ربيع عام  1941ح
يـفد الـشـيـخ محـمـد بـن عبـد الـله
الــشــاوي لــلــمــديــنــة مع قــافـلــته
ــســكــا ويــجـــلس في الــســـوق 
بـــربـــابـــته ويــــنـــشـــد قـــصـــيـــدة
لــلــشــاعــر دخــيل بن “اخلَــلــوج”
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بـــعـــد صـــدور ســـتـــة أعـــداد من
جــريــدة "تـــكــتك" الــعـــراقــيــة في
الــــرابـع من تـــــشــــريـن الــــثـــــاني
ــاضي خــرج مـســاء اخلــمـيس ا
ــاضي الـعــدد األول من جــريـدة ا
( 17تـشرين) الـلـبـنانـيـة وتـصدّر
غـالفــهــا عــنـــوان "أنــا الــشــعب ال
ــــســـتـــحـــيل".وبـــحـــسب أعـــرف ا
الـقـائـمـ عـلى الـصـحـيـفـتـ فإن
احملـتـجـ في الـبـلـدين أرادوا أن
تـكـون لـسـاحـات الـتـظـاهـر مـنـابـر
تغطي األحداث ومسـاحة للتعبير
عن اآلراء واألفــكــار حــول أســبـاب
ـتــظـاهـرين. الـتــظـاهـر ومــطـالب ا
ويـقول الـعامـلون في الصـحيـفت
إنــهم يــعــتــمـدون عــلـى الـتــمــويل

.فـالـنـسـخـة ـتـطـوعـ الـذاتي من ا
الـعـراقـيـة "تُـرسل الـكـتـرونـيـاً الى
ـــتـــظـــاهـــريـن في اجلـــنـــوب كي ا
يـطبعـونهـا على نفـقتهم ويـتطوّع
ـطــابع بــطـبــعـهـا بــعض مـالــكي ا
مجاناً".في افـتتاحية ( 17تشرين)
الـيـوم كــتب بـشـيـر أبــو زيـد هـنـا
نوثّق ونـطـرح ال نـحاضـر سـميّت
الـصـحـيفـة في لـبـنـان نسـبـة لـيوم
ـظاهرات في  17تشرين انطالق ا
األول. يــقـول كــاتب االفــتـتــاحــيـة
بــشــيــر أبـو زيــد فـي  تـصــريح إن
الفـكرة ناقـشها أصـدقاء في ساحة
االعـتـصـام في بـيـروت بـعـد أربـعة
أيــام عــلى بــدء االنــتــفــاضـة لــكن
تسـارعة واالنشغال في األحداث ا
الـــشــارع أجَّـل صـــدورهـــا.مـــســاء

اخلـــمــــيس تــــنـــاول نــــاشـــطـــون
ومؤيـدون للتـظاهرات صورهم مع
الـصـحـيـفـة اجلـديـدة عـلى وسـائل
الـتـواصل االجتـمـاعي ووصفـوها
ب"صـحيـفة الـثورة".يـصرّ أبـو زيد
عـلى عدم تـقد اجلـريدة اجلـديدة
بــوصـــفـــهـــا "لـــســـان الـــثــورة" أو
ـتحدثـة باسـمها حـيث يعتـبرها ا
"زقـــاقــا صـــغــيـــرا في مــســـاحــات

الثورة الكبيرة". 
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ويـــــؤكـــــد عـــــلـى أن الـــــهـــــدف من
إصدارها هو توثيق ما يجري من
أحــــــــداث وجتـــــــارب وإجنـــــــازات
وأخـطـاء أيـضـاً.إلى جـانب الـسـرد
ألهمّ مجريات االنتـفاضة في لبنان
منـذ بدايتـها واخلطـوات التي قام

ـتـظــاهـرون تـضــمّن الـعـدد بـهــا ا
األول مـــــقـــــاالت عن الـــــهـــــويّـــــات
الــطــائـفــيــة وعن وضع اإلعالم في
ظلّ مـا يـجـري.كـمـا تضـمّن رسـائل
لكتّاب من سوريا ومصر.يقول أبو
ـشـاركــة الـعــربـيــة الـتي زيـد عـن ا
اقـــتــصـــرت في الــعـــدد األول عــلى
مصر وسوريـا "إنّها لالستفادة من
جتــربـة األصـدقـاء الــذين عـايـشـوا
االنــتـفـاضــات في الـعــالم الـعـربي
وكي ال نكرر األخطاء التي حصلت
هـنـاك".في الـعراق خـرجت مـبادرة
إصـدار (تكـتك) بعـد قطع احلـكومة
اإلنـــتــرنت فـي األســبــوع األول من
ـنع شــهـر أكــتـوبــر في مــحـاولــة 
تـظاهرين من تـنظيم التـجمعات. ا
غالف الــعـــدد األول حــمـل عــنــوان

سـتحـيل ليـس عراقـياً" وتـضمّن "ا
الئــحــة من عــشــر نــقــاط تــلــخّص
مــــــــــطــــــــــالـب احملــــــــــتــــــــــجـــــــــ
.و"تــكــتك" هي مــبـادرة الــعــراقـيــ
صـحافيـة قام بهـا ستة صـحافي
مـن بـيــنــهم أحــمـد عــبــد احلــسـ
وأحـــمـــد الـــشـــيخ مـــاجـــد لـــنـــقل
سـتـجدات الـسـياسـيـة واألمنـية. ا
ومن األهـداف التي أعـلنـها نـاشرو
الــصـحــيـفــة الـعـراقــيـة الــتـصـدي
لـلـشائـعـات وتـرجـمة مـا يـنـشر في
ــيـة عـن أحـداث الــصــحــافــة الــعــا
الــعــراق.واســتــوحى الــنــاشــطـون
الــعــراقــيـون اسـم الـصــحــيــفـة من
ال"تـوك تـوك" وهـو وسـيـلـة النـقل
الـتي أصـبــحت صـورتـهــا أيـقـونـة

االحتجاجات في العراق.

أســمـــر مـــثــيـــرا في أذهــان رواد
السوق والقراء معا أسئلة عديدة
عن الـقصيدة وصـاحبهـا.تكتسب
القـصـيدة اسـمـها ”اخلَـلوج “من
مـصـطـلح يـطـلـقه أهـل الـصـحراء
عـلى النـاقة التي فـقدت صغـيرها
ســواء نـــفق أو ذُبح فـــتــظل مــدة
حتـن إلــيه ويــخـــاجلــهــا احلــزن
حــيث يــكــون لــهــا صــوت عــويل
ونـحيب يـثيـر األسى وتعود إلى

كان الذي فقدته فيه. ا
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أمـا عن نــاظم الـقـصـيــدة فـيـقـول
الـــراوي إنه شــــاب يـــافع هـــجـــر
قـبـيــلـته وغـيــر اسـمه عـام 1901
لـيـبـدأ حـيـاة جـديـدة في الـكـويت
بعـدما تزوجت محـبوبته صاحلة

من ابن عمها صالح. 
والــــروايـــــة الــــصــــادرة في 173
صـفـحـة من الـقـطع الـصـغـيـر عن
(الـــدار الـــعـــربـــيـــة لـــلـــعـــلـــوم -
نـاشــرون) رغم صــغــر حــجــمــهـا
يصعب اختـزالها في قصة احلب
احلــزيــنــة بــ دخــيـل وصــاحلـة
حــــتى وإن تـــمـــيــــزت بـــعـــذوبـــة
تفـاصـيـلهـا ورقـة مـشاعـرهـا فـقد
ـــــؤلف شق دروب اســـــتــــطــــاع ا
لعوالم بعـيدة في عمق الصحراء
تصور طـبيعة احليـاة القبلية في
شـبه اجلــزيــرة الـعــربـيــة مــطـلع
الـقــرن الــعـشــرين وقــوة الـشــعـر
وتأثـيره آنـذاك والعالقـة الفـريدة
ب أهـل الصحـراء واإلبل وكذلك
ـرأة الـبـدوية قـبـل نـحو عـقـلـيـة ا

عام.مـعان وتـساؤالت أخرى 100
ا توارت خلف سطور الرواية ر
عن الــــهـــويــــة ومـــعـــنـى الـــوطن
وجـدوى احلــفـاظ عــلى الــعـادات
ــــة لـــكن والــــتـــقــــالـــيــــد الــــقـــد
الـسـنــعـوسي آثـر أن تــظل قـصـة
احلـب الـرومـانــسـيــة هي احملـور
الــرئـيــسي لألحـداث.ومـن أبـيـات
قصـيدة اخللوج (غـيمتك شَحت..
ومـــالح كـل مـــوج/أعــــطش ويـــا
كــويت بــيـــرك مــاحلــة/ ومــنــزلك
قلبي وأنا لوال اخللوج/ ما أترك
ديـــاري لــديـــرة صـــاحلـــة).  ومع
الــوصــول إلى الــنــهــايــة يــحــمل
ـؤلف مفـاجأة للـقار قـد تدفعه ا
إلعـادة قـراءة العـمل من جـديد أو
على األقل االشـتباك مع مـحركات
الـبــحث عــلى اإلنــتــرنت من أجل
الــتــحــقق والــفــهم إذ يــتـضح أن
الـروايــة لــهــا نـصــيب كــبــيـر من
الــواقـع وأن الــشــاعـــر دخــيل بن
أســــمــــر والــــفـــــارس صــــالح بن
مــهـــروس وزوجــته صـــاحلــة هم
أشـخـاص حقـيـقـيـون ورد ذكرهم
في مــرويــات الــعــجــائـز وبــعض
الـــقــصـــائـــد واألعــمـــال األدبـــيــة
بالكويت لكن مع إضافة شيء من

اخليال إلى حياتهم . 
واخـتـيرت روايـة (نـاقـة صـاحلة)
في نـوفمبـر تشرين الـثاني ضمن
الــقــائــمــة الــطـــــــويــلــة جلــائـزة
الـشـيخ زايـد للـكـتـاب في دورتـها
ــؤلف الـــرابــعــة عــشـــرة بــفــرع ا

الشاب.

ناقة صاحلة.. رواية كويتية

غالف الرواية

غالف الكتاب


