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كـان االدبــاء الـعــراقـيــون يـتــطـلــعـون مــنـذ ســنـوات او عــقـود الى
احتادهـم امل ان يـنظـر بعـ التـقديـر الى مؤلـفاتـهم من روايات
ودواوين شــعــر ونــتــاجــات قـصــصــيــة وكــتب نــقــديــة ونــصـوص
مـسرحيـة وان يقـوم بطـبعـها ونـشرهـا والعـمل على تـوزيعـها على
اوسع نطاق وكان االحتاد رغم تغيير الظروف السياسية وتغيير
ــتـلك االمــوال الالزمــة لـذلك وال يــجـد في الـهــيـئــات االداريـة ال 
الـسلـطات الـسـياسـية واصـحـاب رؤوس االموال ودور الـنشـر ما
ـؤلـفـات التـقـديـة والـنتـاجـات االبـداعـية يسـاعـده عـلى اسـتقـبـال ا
لالدباء العراقي وشمولهم بـالطبع والنشر والتوزيع في العراق
والبـلدان الـعربـية. وكـان ما يـحز في نـفوس االدبـاء العـراقي ان
بلدانا عـربية ال تمـتلك ثروات وامكـانات العراق وال تـمتلك تاريخه
الـثـقـافي ودوره في الـثـقـافـة الـعــربـيـة تـقـوم بـطـبع ونـشـر وتـوزيع
مـؤلـفـات ونـتـاجـات ادبائـهـا وكـتـابـها وتـتـولى احتـاداتـهـا االدبـية
همة. وفي الوقت الذي ومنظماتها الثقافية قسما كبيرا من هذه ا
كـان فـيه االحتاد الـعـام لالدبـاء والـكتـاب يـواصل عـجزه عن اداء
اضي ـا ينـسجم مع العـراق ومكـانته الثـقافـية في ا ـهمة  هذه ا
واحلـاضـر كــانت بـعـض فـروعه في احملــافـظــات تـقــوم بـاصـدار
مــجالت ونــشــرات ادبــيــة وتــقــوم بــاصــدار مــؤلــفــات ونــتــاجـات
اعــضـائــهــا من شــعـراء وكــتــاب قـصــة وروايــة ونـقــد ونــصـوص
ـعـزل عن االحتاد الـعام ـبـادرة ال تتم  مـسرحـيـة ومع ان هذه ا
لالدبـاء والــكـتـاب في الــعـراق وال تــنـفـذ بــعـيــدا عـنه او من اجل
ركزي اال انها االستحواذ على ادواره واحتالل موقـعه الثقافي ا
تـشــيــر الى قــصـور في االدوار وتــدفع االعــضــاء لـلــتــسـاؤل عن
ركزي وهل يـجوز ان يكـون الفرع افضل قارنـة ب الفـرعي وا ا
ـركز? وهـل يجـوز ان يـسـتـمر دورا واكـثـر نـشـاطا وفـاعـلـيـة من ا
ــنـوال? وفــضال عن ذلك فــقـد كــانت مـؤلــفـات احلـال عــلى هـذا ا
ونــتـــاجــات االدبــاء الــعــراقـــيــ مــوضع اســتـــغالل وابــتــزاز من
الـنـاشـرين الـعـراقـيـ والـعـرب وال جتـد من احتـاد االدبـاء دفـاعا
عنـها وتـقد برامـج وخطط لتـولي طبـعهـا ونشرهـا وتوزيـعها اذ
لكها لك االحتاد االمكانـات الالزمة لذلك وهو ال  يقتضي ان 

وليس في االفق القريب حضور متدرج لهذه االمكانات.
 ولـكن االحتـاد رغم ذلك لم يـهـمل دوره الـثقـافي ومـا اعـتـاد عـليه
من تـقـالـيــد اذ بـادر الى طـبع ونــشـر وتـوزيع نـتــاجـات ومـؤلـفـات
اعضائه مـنذ تأسـيسه وكان يتـطلع الى معـاودة هذا الدور حيث
فاجأ الـوسط الثقـافي باصدار عـدد عن الكتـب من ضمنـها كتاب
لـلدكـتـور جناح كـبـة ومجـمـوعة شـعـرية لـياسـ طه حـافظ ورواية
لـبـهـنـام بـردى اضـافــة الى تـقـد بـعض مـا الــقى بـ مـؤتـمـراته
وندواته من محاضرات ومداخالت في كتب معينة واصدار مجلة
ا كانت االديب العـراقي في طبـعات انيـقة افـضل واكثر نـتاجـا 
ـتـحـقق اقل بـكـثـير من عـلـيه سـابـقـا وافـضل تـصمـيـمـا ومع ان ا
قارنـة مع احلال السابق طلـوب والذي ينبـغي حتقيقـه اال انه با ا
افـضل بـكـثـيـر االمـر الـذي يـقتـضـي الـثـنـاء علـى الـهـيـئـة االدارية
احلـالـيــة لالحتـاد خـاصــة وانـهـا لم حتــقق الـذي حــقـقـته نــتـيـجـة
امتيازات مادية. ان االحتاد الـعام لالدباء والكتاب في العراق اذ
يـفـرض هذه الـتـجـربـة ويصـدر عـددا من الـكتـب واجملالت فانه ال
ـا هي من الـتـجـارب الـتي تـرتـفع الى يـخـوض جتـربــة مـؤقـتـة وا
ـعـيب ان يـقـرن اسـم االحتـاد مع بـنـايـة مــسـتـوى الـواجب فـمـن ا
يصدر منها اي نتاج وال يصـدر منها اي عمل نقدي او قصصي

او شعري.
 وقـد عـرف االحتـاد في بـعض مـراحله قـيـامه بـاصـدارات مـؤقـتة
انـتـهت به الى الـصـمت ومـثل هــذه الـتـوجـهـات يـنـبـغي دراسـتـهـا
طلوب من االحتـاد ان يستمر في طبع ونشر وعدم جتاوزها اذ ا
ــطــبــوعـات مـن نـتــاجــات اعــضــائه وان يــقــود جتـربــته وتــوزيع ا
ـزيـد من ـزيـد من الـتـطـور والى ا اجلـديـدة في هــذا اجملـال الى ا
ـطبـوعات الصـادرة حديثـا من االحتاد لم تـنتظم طـبوعات. ان ا ا
في سالسل معـينـة ونأمل ان يدرج في اطـار سالسل معـينة وان
تـكــون هـذه الــسالسل مــخـتــلــفـة عن الــسالسل الــتي تـصــدرهـا
فيد ان ال تظل هذه اجلهات الثقـافية االخرى. ومن الضـروري وا
ـبادرة مـحدودة بـاالحتـاد العـام لالدباء والـكـتاب وان تـكون لـها ا
ـا ينبـغي ان حتفـز الفروع انعـكاسات ومـؤثرات عـلى فروعه وا
على استـحضار ما خـاضت من جتارب ومبـادرات بهذا االجتاه
ومــعـــاودتــهـــا بـــشــكل يـــســـاعــدهـــا عــلـى الــتـــقــدم
واالســتــمــرار. ان الــفــروع االدبــيــة بــحــاجــة الى
محفزات تـزيدها نشـاطا وفاعلـية وهي تتطلع الى
ركز االحتاد لـتحقـيق ذلك ولتـعزيز الـعالقة بـ ا

والفروع وب االحتاد وجميع اعضائه. 

 w œü« ÊUOJ « v ≈ gŠu « W UO{ s

لـــــهـــــا فــــقط    دون االطالع عـــــلى
تـفـاصـيـلـهــا وتـطـوراتـهـا الـعـلـمـيـة
ـيـزة والـفــنـيــة وعالوة عـلى هــذه ا
اقترن الفصل بالتطبيق العلمي في
الــعـراق من خـالل تـأسـيـس  شـركـة
الـصـنـاعــات االلـكـتـرونـيـة  ومـا تال
ذلك .لسـت بصـدد اسـتعـراض كـافة
فـقد فـصـول ومـواضـيع الـكـتاب    
يــسـتـلـزم ذلـك كـتـابـا آخــر ! لـكـنـني
أؤكــد عــلى ان  الـالزمــة  الــفــكــريــة
والـعاطـفـيـة الـتي تـسـم الكـتـاب من
ــعــرفــة أولـه الى أخــره هي : حب ا
وحب الـبـشـر  بـصـرف الـنـظـر عـلى
ليس ألـوان بشـرتـهم  وفي ظني    
ثـمـة مـا يــحـتـاجه اإلنـسـان عـمـومـا
والعراقي خصوصا إلى ما هو أهم
ــؤلف مـن هــذيـن . اشــد عـــلى يـــد ا

واحيي فكره وضميره . 

مـن جــمـــيـع احلـــيــوانـــات. عـــرفت
هندس طارق صالح الربيعي في ا
مـلـتـقى  الـثالثـاء  الثـقـافي بـعـمان
متـعطشا األردن  إنسانا ودودا    
لـــشــــتى مـــواضـــيع احلـــيـــاة   ثم
عــــرفــــتـه من خـالل كــــتــــابــــيه  في
ضــيــافــة الـوحش /   2005و  من
بـاب الـبــيت إلى بـوابـة اجلـحـيم /
  2007الـــلـــذان يـــســـردان ســـيــرة
حـيـاته ولـكـنـهـمـا يـركـزان عـلى مـا
تــعــرض له    عــلـى امــتــداد ثالث
ســنـوات   2002 – 1999من ظــلم
زاح وتـعذيب في سجـون النـظام ا
في 2003   ال لـذنب اقـتـرفه سوى
إدالئـه بـــــرأيـه في اإلصـالح الـــــذي
يــــتـــطــــلـــبه الــــعـــمل فـي الـــدائـــرة

احلكومية التي كان يعمل بها ! 
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ثم عـرض عـليّ مـتـفـضال في أوائل
عــــام 2017   مـــــســـــودة كــــتـــــابه

احلالي  الكيان اآلدمي  .
لعل أول مالحـظة استـرعى الكتاب
انــتــبـاهي إلــيــهــا إن كـاتــبه يــبـدو
وكـأنه قد شـفي من اآلثار الـنفـسية
ـدمـرة الـتي عـانـاهـا عـلى امـتداد ا
ما يـزيد عن ألف يوم   بلـيالـيها 
 فـي ضـــيــــافـــة الــــوحش . فــــجـــاء
الـكيـان اآلدمي  علـميـاً صرفاً   اي

بــعــد رحــلــة شـــاقــة في مــحــاجــر
اخملــابــرات الــســابــقــة وتــعــرضه
نظم لفـصول قاسية مـن العذاب ا
   تدخلت العنـاية الربانية إلنقاذ
حـــــيــــاتـه لـــــيــــواصـل مـــــشــــواره
اإلنسـاني مـثقالَ بـهـموم إنـسانـية
كـــبــيــرة جـــلــهــا قــضـــايــا الــوطن
ــعـذب فـي مـعــتـقالت واإلنــسـان ا
الـنــظـام الـسـابق وفــسـاد الـنـظـام

الالحق .
ــريــرة كـتب عـن هـذه الــتــجـربــة ا
طــارق صــالح الــربــيــعي ســيــرته
الــذاتــيــة بــعـــنــوان  في ضــيــافــة
الوحش    ويـعـود الـيـوم ليـوثق
بـــحــوثـه و رؤاه اإلنــســـانـــيــة في
كـتاب جديـد صدر مؤخـراً بعنوان
    الـــكــــيـــان اآلدمي والــــســـلـــوك
االجـــتــمــاعـي  واقــتــبـس لــنــا في
صفحـته األولى مقولة للـفيلسوف
الـيـونـاني أفالطـون عـمـرهـا اكـثـر
من  2400سنة ومـا زالت  وكانها
تـؤشــر لـيـومـنــا احلـاضـر . يـقـول
افالطــون اإلنـــســان يــحـــتــاج إلى
تــعــلــيـم جــيــد وطــبـع جــيــد لــكي
يصبح األقدس واألكـثر تمدناَ ب
كل احلـــيــــوانـــات   ولــــكن إذا لم
يتـثـقف أو تـثـقف بـثقـافـة خـاطـئة
سيـكـون األكثـر وحشـية وهـمجـية
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ــة اجـتــمــاعـيــا كـمــا أوردهـا ــسـا ا
ؤلف بتفصيل بديع    يدلنا على ا
ان نـسـبـة ال  %80ابـعـد مـا تـكـون
عن واقــعـــنــا اجملــتـــمــعي الــراهن :
الصدق    االيجـابية   التـفاؤلية 
الــتـعــايش   االلـتــزام بـاحلــقـائق 
الشـعور بـاإلثم عـند ارتـكاب اخلـطأ
...الخ . وقــــــــد ورد في الــــــــفـــــــصل
ــعــنــون  أهــمـيــة الــفــرد في بــنـاء ا
عـلومات التي اجملتـمع  فيض من ا
تــدعم وجــهــة نــظــري هــذه . ولــقــد
ـعنـون  الـقرار وجدت في الـفـصل ا
الصائب وكيفـية اتخاذه  اتفاقا مع
مـــا ذهـــبت إلــيـه الــكـــاتب وبـــشــكل
ـثل االنكليزي خاص االستـشهاد با
 مــا نـــحن عــلــيـه هــو نــتــاج تــراكم
we are is the prod-   قــراراتــنــا
ucts of our decisions what
   وجــاء اســـتــعـــراض اخلــطــوات
األسـاسـيـة التـخـاذ الـقـرار الصـائب
لــيـــســـلط ضـــوءاً مــجـــهـــريـــاً عــلى
ستلزمات    التي تنفع اجلميع . ا
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ــعــنــون  الــكــيــان ولــعل الــفــصـل ا
اآلدمي هــو أكــثــر الــفــصــول إثــارة
لـلـتفـكيـر والـنقـاش فثـمـة محـاضرة
ألســتــاذ كــنــدي مــتــخــصص بــعــلم
االجـتماع والـسايكـو ركز فيـها على
عـــــقل اإلنـــــســــان وروحه الـــــلــــذين
ـــئــة من كـــيــانه  يــشـــكالن 90 بـــا
بـينـمـا يـقتـصـر تـكـوينه الـفـيـزيائي
عـلى الــنـســبـة الـبــاقـيــة .أمـا فـصل
أفــاق تـطـور تـقـنـيــة االلـكـتـرونـيـات
ــعــلــومـات عــلــمــيـة – فــانه غــني 
تـاريـخـيـة يـفـتـقـدهـا ماليـ الـبـشـر
الـذين تـقتـصـر عالقـاتهم بـاألجـهزة
االلكـترونـية من خالل اسـتخـدامهم

بال  شـخــصـنـهـة    الـلـهم اال في
مــواضـع نـــادرة  خــصـــوصـــاً في
عمل بعض اجلـوانب الـديـنـية    

فيها على تعزيز العلم بالدين .
ـواضـيع ويـبــدو لي ان اخـتـيـاره 
ـــتـــنــوعـــة قــائـم عــلى الــكـــتــاب ا
جتــــربـــــته الـــــشـــــخـــــصــــيـــــة في
اجملــتــمــعــات الـــتي عــاش فــيــهــا
العـراق أساسـا وانـكلـترا وكـندا 
ـــثــال مـــا كــان اي عـــلى ســـبــيل ا
لــيـتـنـاول  الـشـخـصـيـة الـعـدائـيـة
اجــتـــمـــاعــيـــاً ال ارتــفـــاع نــســـبــة
تّـسم بالـعدوانية االجـتماعية ا
في اجملـتـمع العـراقي على امـتداد
هذا ـاضـيـة     اخلـمـسـ سـنـة ا
االرتـــفــاع الـــنــاجـم عن وحــشـــيــة
آسي التي النظام الـدكتاتوري وا
خــلــفـتــهــا احلــروب والـعــقــوبـات
االقـتصـاديـة واخلسـائر الـثـقافـية
ثقف وسطوة األصيلة وهجـرة ا
أشـبـاه األمـيـ والـتـفـكك األسـري
....الخ .وعــلــيه فــإن الـقــول  كــمـا
ورد في الكـتاب بـأن الشـخصـيات
الــعـدائـيــة اجـتـمـاعــيـا تـشـكل 20
ـئة من مـجتـمـعنـا مقـولـة فيـها بـا
نـظـر . وفـي اعـتـقــادي إن شـهـادة
الــذيـن يــعـــيـــشـــون الــيـــوم داخل
الــعـراق  او يـزورونه بـ الـفـيـنـة
والــفـيــنــة  لن تـصــادق عــلى هـذه
النسبة    بل قد يجدون ان نسبة
ــــئــــة هي األقــــرب الى ال 80 بــــا
الــعـدواني االجـتــمـاعـيـة    ولـعل
ابـسط األدلـة عـلى ذلك هـو الـنـظر
 –مــجـــرد الــنــظـــر- الى ســلــوك "
النـخب " السيـاسية    حتى إمام
" كــامــيــرات " اإلعالمــيــ ! ثم ان
ـزايا الـشـخصـية اي اسـتعـراض 
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يـتـصـدر الـكـتاب مـقـدمـة حتت
عــنـــوان كــمـــال لــطـــيف ســالم
بـــاألســـود واألبــــيض يـــوضح
ـاذا اخـتـار هذا ـؤلـف  فـيـهـا ا
الـكـاتب حـيـث يـقـول "سـنـوات
مــرت وكــأنـهــا الــبــارحــة كـنت
التقي بالكاتب كمال لطيف في
أروقــة اإلذاعــة يــحــمل افــكـاراً
شـــــتى مـــــوزعــــة بـــــ اعــــداد
الــــــــــبــــــــــرامـج االذاعــــــــــيــــــــــة
والــتـلــفـزيــونـيــة ونــشـاطه في
الصـحافة وكـنت اسأل نفسي
تــرى مــتى يــكــتب هــذا الـرجل

ومن اين تأتي األفكار"
ويتناول الـكتاب عناوين شتى
كـــــمـــــال لــــطـــــيـف الــــســـــيــــرة
القصصيـة وتفرعات العناوين
ـــهـــا األخـــرى اخلــــمـــرة وعـــا
الـــــكـــــاتب وقـــــصـــــصـه عـــــالم
ــكـــان والــفــضــاء ــة  ا اجلـــر
اجلــــــــــــــنــس واحلـب هــــــــــــــذه
الــتــفـــاصــيل يــســتـــقــيــهــا من
مجـموعته القصـصية "الرحيل
عــــلى جــــواد ادهم  –وصــــمت
ـــؤلف في ـــكــان.ويـــنـــتـــقل ا ا
كـــتـــابـه الى حتـــلــــيل قـــصص

اجملـمـوعـة األخـرى "خـيـمة من
رمــال" الــكـائـن الـذي مــســخـته
احلــــــــروب ويــــــــركــــــــز عــــــــلى
الـعنـوانات ومحـموالتهـا مركز
عـــلى قــصص مــنـــهــا الــلــيــلــة
األخــيــرة غــربــة قــفص احــدب
أبواب موصدة عيون االحراج
ويـحـتـوي الـكـتـاب عـلى حـوار
مـــفـــصـل يــتـــنـــاول مـــخـــتـــلف
اجلـوانب احليـاتيـة سواء تلك
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تـنشد لـشعريـة الشعب بـ (بالغ
اسكت) وشعرية سطور احلياء
وجـاء الـفــصل الـثـالـث بـعـنـوان
فـوبيـا الـوعي اجلـمـعي ويـحمل
الـعـنــاوين الـتـالــيـة: الـقــصـيـدة
الــشـعــبـيـة من الــفـانــتـازيـة الى
الــــســـــوريـــــالـــــيــــة هـــــســـــيس
ـــريــر لــقـــصــائــد االضـــطــراب ا
ـــســــاء تـــنـــاصــــات الـــغـــنـــاء ا
صـفى ويحمل الـفصل الرابع ا
هـذا الـعـنــوان: شـدو الـكـائـنـات
احلمـيمة له عنـاوين فرعية هي:
ارخـــنـــة الـــغـــيـــاب واالغـــتــراب
ـــفــردات االســـطـــوريـــ زجل ا
احلميمة ويخـترع قبلة لشعبه

وعتمة ايقاع النور االزلي.
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صدرت الطبعة االولى من كتاب
بعـنـوان (عـصمـة الـلـغة لـلـشـعر
الــشـعــبي الــفـصــيح: االجنـاز -
الــتـأصــيل) لــلـنــاقـد اســمــاعـيل
ابـراهــيم عــبـد وهــو دراسـة عن
الــشـاعــر ســلــمـان داود مــحــمـد
ويـــتــألف الــكــتـــاب من مــقــدمــة
واربعة فصـول ويتناول الفصل
االول شـــعــريـــة لــغـــة الــتــداول
قــراءة االنـــســاق لـــلــســونـــيــتــة
الــشــعـبــيــة يــوتــوبــيــا مــدونـة
احللة منحوتات الهجاء وجاء
الـفـصل الـثـاني بـعـنـوان ثـقـافـة
الـصــورة الـشـعــريـة الــشـعــبـيـة
ويـــــــدرس امــــــــراة اوروك وهي

االســـر واوصـــولـــهـــا ومـــنـــاطق
اســــــتـــــقـــــرارهـــــا فـي بـــــغـــــداد
ــعــلــومــات عن هــذه االسـر ال وا
تـقدم في الـكـتـاب بشـكل وثـائقي
ــا تــقـدم عــلى شــكل مــوجــز وا
دراسات وسوف يـتم بعد اكمال
موسوعة تاريخ االسر البغدادية
اصــدار كــتـب ومــوســوعــات عن
اخلــلـــفــاء والــوزراء والـــقــضــاة
واجملالس البغدادية وغير ذلك.
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تــــــخــــــلص
هـــــــــــــــــــــذه
ــــقــــاربـــة ا
لـــظــــاهـــرة
االقــتـبـاس
فـي هــــــــذه
النصوص
الـروائــيـة
إلـــــــــــــــــــى
الــتــأكــيــد
عـــــــلى أن
ــــــبــــــدع ا

أستطـاع التأصيل لـألسلوب الفني
الـذي يـتــسـاوق وعـمـق الـداللـة في
ـروي  وخـلق األريـحـية جتـسـيد ا
ـــتـــلـــقي  حـــ يـــدرك هــذا لــدى ا
األخير أنه ينبغي فهم العمل دائما
بــوصــفه رســالــة إلى جــانب كــونه
مــوضـوعــا جـمــالـيــا ومـا األدب إال
عـنـاصر تـتـضـافـر لـتـخـلق اجلـمال
ومـا الـلــغـة إال الـظـاهـرة الـشـكـلـيـة
الوحيـدة التي تتيح لـنا أن نتعرف
عـلى األدب الـذي اليـتـحـقق إال بـهـا
وفــيــهــا  ويــأتي االقــتــبــاس  هــنــا
بوصـفه تنـاصا ديـنيـا ليـساهم في
ــقـــولــة فـــكــريــا تـــعــضـــيــد هـــذه ا

وجماليا وروحيا .
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الـكــاتـبــة اجلـزائــريـة د. شُــمـيــسَـة
غَـربي تـصـدر كـتابـا  نـقـديـا  " مدن
احلـــكــايـــة  في أبــعـــاد الــتـــجــربــة
الـروائـيــة " عن دار كـنــوز لإلنـتـاج
والــنـــشــر والـــتـــوزيع  بــاجلـــزائــر
يـــحــــتــــوي عـــلى   118صـــفــــحـــة
تـنـاولت فـيهـا ثالث اعـمـال روائـية
للكاتب عباس خلف وهي رواية  -
 من اعـترافات ذاكـرة البـيدق  التي
صــدرت عن دار فــضـاءآت / عــمـان
ومـديـنــة الـزعــفـران  من اصـدارات
الشـؤون الـثقـافيـة العـامة / بـغداد
وكور بـابل الـتي سـوف تـصدر عن
دار الــبــدوي / تـــونس   ..عــاجلت
الــكــاتــبــة عــدة مــواضــيع في هــذا
ــكــان الــكـــتــاب مــنــهــا جتــلــيــات ا
ــديــنــة   داللـة األمــكــنـة وســيـرة ا
كـان وجمالـياته وأبعاده هنـدسة ا
الـفـنيـة  الـفـضاء الـزمـني   أزمـنة
الــروايـة  الـزمن الــنـفـسي  الـزمن
الـــــداخــــلي والــــزمـن اخلــــارجي  
أســــطـــــورة األحـــــداث  األزمـــــنــــة
الــتــذكـريــة  الــشــواهــد وجتـســيم
احلـــــــدث  الـــــــذاكــــــرة واحلـــــــلم 
االقـتــبـاسـات ومـدلـولــهـا  الـلـغـوي
عـرفي وفـيـهـا تـقـول الـبـاحـثة : وا
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حـيث بـلغ عـدد ـهـنـيـة الـفـكـريــة وا
صـفــحـاته  240 صــفـحــة.الــفـصل
األول: التـربـية الـرقمـيـة في تعـزيز
الــــدور االتـــــصـــــالي:وركـــــز عـــــلى
الـتـعـريف بـاألعالم الـرقـمـي ونـبذة
عن الـــثـــورة الـــرقــمـــيـــة والـــثــورة
الـرقـمــيـة والـبــيـئـات الــتـعـلــيـمـيـة
وخــــــــــصــــــــــائـص وأدوات اإلعالم
الــرقـمي. بــيــنـمــا تـضــمن الــفـصل
الـثــاني : الـتـأثـيـر الــسـيـكـولـوجي
واالجــتـمــاعي لــوسـائل االتــصـال:
وتــوغل في عــمق مــوضــوع عالقـة
الــتـــأثــيــر االجـــتــمــاعـي بــوســائل
االتـــــــصــــــال. وجـــــــاء الـــــــفـــــــصل
الثـالث:احملـتـوى الرقـمي اإلعالمي
ومـســتـقــبل اخلــصـوصــيــة: حـيث
ناقش طبيعة التعامل مع احملتوى
اإلعـالمي واحملـــــتــــــوى الـــــرقـــــمي
الـعـربي. وتــضـمن الــفـصل الـرابع
اإلعـالم الـــــــرقـــــــمي مـــــــوضـــــــوع 
ومـــخــاطـــره الــتــقـــنــيـــة في حــرب

 وجـاء الــكـتــاب في سـتــة فـصـول
ركزت عـلى طبيـعة اإلعالم الرقمي
ــــجــــريــــات احلــــيـــاة وعالقــــته 

الـــعـــقــول: تـــنـــاول فــيـه تــقـــنـــيــة
الفوتوشوب في تزوير الصورة و
بـــرنـــامـج الـــتـــحـــلـــيـل الـــنـــقـــدي
لـلنصوص الـرقميـة . وفي الفصل
اخلامس جـاء التـعـريف بالـتربـية
اإلعـالمـيـة وعالقــتـهــا بـالـوظــيـفـة
التـربوية:ومن مـوضوعاته دراسة
الــعالقـــة الــســبــبــيــة بــ اإلعالم
والــــتـــعــــلـــيم وعـالقـــتـه بـــاإلعالم
االلـــكـــتـــروني . وكــــذلك تـــعـــريف
األعالم التـربـوي ووظـيـفة األعالم
التـربوي جتـاه األطـفال والـتعـليم
االلــــكـــتـــروني واالنــــفـــتـــاح عـــلى
التـقنيـة احلديثة. وتـضمن عنوان
الفصل السادس: الـتربية الرقمية
فـي مـواجـهـة اإلشـاعـة والـدعـايـة:
وجــاء فــيه مـــاهــيــة اإلشــاعــة في
مجتـمع األميـة الرقـميـة واإلشاعة
في الـــعــصــر الــرقــمي فــضال عن
مــوقـع غـوغـل ومــا يـتــضــمــنه من
صــور في الـــتــحــقـق من الــصــور
الـرقـمـيـة. ويـعـد الـكـتـاب مـحـاولة
ـؤلف لــسـد جــديـدة نــوعـيــة من ا
ـــكــتـــبــة الـــنـــقص احلـــاصل في ا
الــعـربـيــة عن أسـاسـيــات وثـقـافـة
االعـالم الــرقــمي الـــذي يــحــتــاجه
خــبـــراء وطــلـــبــة االعـالم وكــذلك

هتم بهذا اجملال. جميع ا
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عـارف ببـيروت  2017 كـتاب جـديد لـلدكـتور ÆÆÊU صـدر عن مـنتـدى ا e « ≠ Ëd?OÐ 
فاضل محمد البدراني أستاذ الفنون الصحفية والرقمية في كلية اإلعالم باجلامعة
حتت عـنـوان اإلعالم الـرقـمي في عـصـر التـدفق اإلخـبـاري ويـعـد الـكـتاب الـعـراقـيـة
مـحاولـة جادة لتـسليـط الضوء عـلى أبرز تعـريفـات وسمات اإلعالم الـرقمي واألفاق
اجلـديـدة التـي ينـمـو فيـهـا احملتـوى اإلعالمي في ظل تـطـور تقـنـيات اإلعالم بـآلـيات

عمول بها في اإلعالم التقليدي . متميزة ومتقدمة على اآلليات ا
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بغداد

الــتي تـتــعـلـق بـحــيـاة الــكـاتب
واألسـبـاب الـتي جعـلـته بـنـحو
بـــقـــصـــصـــة مـــنــحـى وجــودي
وعــبــتـي وتـضــمــنـت األســئــلـة
رحــــلــــة الـــكــــاتب وعــــمــــله في
الـصـحـافـة واالذاعـة والـظروف
الـقـاسـيـة الـتي أحـاطت حـيـاته
واقف خالل سنوات احلرب وا
الـــــتي حـــــددت بـــــعـض مالمح
ا حواه من قصصه والـكتاب 
مــادة أحـاطـت بـحــيـاة الــكـاتب
كــــمـــال لــــطـــيـف ورحـــلــــته مع
ــخـتـلف الـكـتــابـة والــتـألـيف 
ـوضـوعـات خـاصـة اهـتـمـامه ا
وسيـقة والغناء التي ضمت با
ــقــام الــعــراقي مــؤلــفــاته عن ا
وغنـاء الريف ومـغنـيات بـغداد
وكــــتـــاب عـن نـــاظـم الـــغــــزالي
سـفيـرا لالغنـيـة العـراقيـة. هذا
اضــافه الى اهـتـمـامه بـالـتـراث
الـــشــعـــبي وبـــاألخـص كــتـــابه

صور بغدادية
الــكــتــاب مــؤثــر واضح لــقــدرة
الــــكــــاتـب عــــلـى االســــتــــقــــراء
والـتـحـلـيل الـدقـيق خملـتـلف ما
تــنــاولـتـه قـصص كــاتب كــمـال

لطيف سالم.
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يـعــمل الــنــاشــر صــبــاح صـادق
جـــعــــفـــر االنـــبـــاري وهـــو احـــد
ـتـنـبي – الـنـاشــرين في شـارع ا
بــغــداد عــلـى اصــدار مــوســوعـة
بـغــداد الـتــاريــخـيــة وقـد بــدأهـا
بـــــاجلـــــزء االول تــــاريـخ االســــر
البغـدادية تأليف جـميل ابراهيم
حــبـيب وهـو يــتـألف من عـشـرة
اجـــزاء ويــتــنـــاول خــروج هــذه
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صدرت اجملـموعة الـقصصـية الرابـعة للـقاص ظافـر اجلبيري »رجـفة الـعناوين «من
توسـط عن دار االنتشـار العربي في بـيروت والـنادي األدبي بأبـها وحتوي القـطع ا
اجملـموعة  35نصـا ب قصة قـصيرة وقصة قـصيرة جدا ومن نـصوصها: الوردة
األولى عـصـفـور الـنـسـيـان تـايـتـانـيك اسـتـقـالـة رحـلتْ غـرام نـداء الـفـراشـة في
لف انـتظـار عـبدالـله حافـية الـقدمـ صَفـر األحـياء الـطريق إلى عـاكسـة غيـوم ا
ـذرى األخـيـر رقـابـة شـتــاء بـيـاض بـوصـلـة األلم وكـيف ال لـيـالي الـسـيـد جــيم ا

أحبها?.
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الـعراقي ويتـناول الفـصل الثاني
اثـــبـــات الــنـــسب بـــفـــحص الــدم
وحــــجـــيـــته ومــــوقف الـــقـــضـــاء
الـعراقي ويـدرس الـفـصل الـثالث
اثبـات الـنسب ونـفسـه بالـبصـمة
الـوراثـية وحـجـيتـهـا في االثـبات
ومـوقف الـقـضاء الـعـراقي مـنـها
ويخـتتم الـكـتاب بـالفـصل الرابع
ـتــرتـبــة عـلى وعــنـوانه (االثــار ا
اثــــبـــات الــــنـــسـب او نـــفــــيه في
الـشــريـعــة االسالمـيـة والــقـانـون
الــــعـــراقـي ومـــوقـف الـــقــــوانـــ

قارنة والتطبيقات القضائية). ا
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صدر لـلقاضي عبـد الرزاق مجبل
اجلبـوري والقاضي عـواد حس
ياسـ العـبيدي فـي بغـداد كتاب
بـعنـوان (اثـبات الـنـسب او نـفيه
بـالوسـائل الـتـقلـيـديـة والعـلـمـية
احلـديثـة في الشـريعـة االسالمية
والــــقـــانــــون الــــعـــراقي  –داســـة
مــقــارنـــة) ويــتـــألف من مـــقــدمــة
واربـعـة فـصـول يـتـنـاول الـفـصل
االول مـــاهـــيـــة الـــنــسـب واالدلــة
الـتقـليـديـة الثبـات الـنسب ونـفيه
في الشريعـة االسالمية والقانون
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