
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21.Issue 6159 Wednesday 3/10/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6159 االربعاء 23 من محرم  1440 هـ 3 من تشرين االول (اكتوبر) 2018م

w{U*« —«uſ√ d³ ¹ w dF  bNł

قراءة في كتاب تاريخ الدولة الفاطمية حملمد بحر العلوم

حصل الـفـيلم الـوثائـقي "لـسه عم يـسجل" الـذي يتـنـاول قصـة شـاب عـلى مدار  4أعوام حـافلـة بـالرعب أثـنـاء الصـراع السـوري عـلى جائـزتـ خالل مهـرجان
البندقية السـينمائي الدولي الذي إختتـم فعالياته.ويتناول الـفيلم قصة طالبـ يدرسان الفن وقد عصفت بـهما احلرب التي اجتاحت الـبالد بعد اندالع االنتفاضة
هرجان.ويحكي الفيـلم قصة الشاب الذين يدرسان الفنون السورية.وفاز الفيلم وهو من إخراج غياث أيـوب وسعيد البطل بجائزت في إطار "أسبـوع النقاد" با
عاناة التي سـلحة في بداية احلرب في  2011 وتأسيسهما إذاعـة محلية وأستوديـو تسجيل.وجسد الـفيلم ا عارضة ا بعد انتقالـهما من دمشق إلى دومة أحد مـعاقل ا
عاشها الشابان من أجل احلـفاظ على احلد األدنى من القدرة عـلى اإلبداع وسط حتديات القتـال واحلصار واجلوع.وقال اخملرجان لـوكالة فرانس برس إن "مع النقص
احلاد في التقارير التي تصدر من داخل سوريا كان البد من وجـود شهود على ما يحدث".وأضاف سعيد البطل: "لقـد قمنا بذلك لغياب وسائل إعالم فاعلة في سوريا"
سلحة عقل األخير للمعارضة ا ا نقلته الوكالة.ويأتي فوز الفيلم باجلائزت تزامنا مع استعدادت القوات احلكومية السورية للهجوم على محافظة إدلب التي تعد ا وفقا 
ـوقف في سوريا اآلن أخطـر من أي وقت مضى ألن القوات الـروسية أشد قـسوة من القوات احلـكومية التي في البالد وسط مخاوف من كـارثة إنسانـية.وقال البطل إن ا

تفتقر إلى التدريب اجليد مؤكدا أنهم "يعرفون إلى أين تتجده ضربتهم وكيف يسددونها بقوة".
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غرب وجناح واستيالئه على بالد ا
الـــفـــاطـــمـــيــــ عـــلى األدارســـة من
الـنـاحـيـتـ الـديـنـيـة والـسـيـاسـية.
وأيــضــاً تــنــاول اخلــارجــون عــلــيه
وعـالقـتـه مع صــقـلــيــة وعالقــته مع

. العباسي
فـيمـا تنـاول كذلك الـقرامـطة ونـشأة
حزبهم وشيـوعه وقرامطة البحرين
ومـا هو موقف أبـي سعيـد اجلنابي
مــؤسـس الــدولـــة الـــقــرمـــطـــيــة في
الـبــحــرين من اخلـلــيــفـة الــفــاطـمي
ـهـدي وخلـفاء ـسـتقـر عـبيـد الله ا ا
أبي سـعـيـد ومن بـيـنـهم أبـو طـاهـر

هدي. اجلنابي وموقفهم جتاه ا
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الـقـائم بأمـر الـله هـو ثاني اخلـلـفاء
نـهم الـبحث الـفـاطمـيـ الـذين ضـمـَّ
موضحاً كيف انه كان قائداً مغواراً
ال يــسـتــغـني عــنه ابـوه الــذي دفـعه
كـثيراً في مـعترك الوغـى ليصلي به
أعـــداءه ويـــدافع عـن حـــوزة مـــلـــكه
متحمالً مسؤولية تربية دولة والده
الـناشـئة ,وقـد أوضح الـباحث بـحر
العلوم رحمه الله ودون اسهاب في
ســـرد األحــداث الـــتي القــاهـــا والــد
الــقـــائم ثــانــــــــــيــة ,ان الــقــائم في
زمـــــان خالفـــــته القـى أنــــواع األذى

واأللم.
أمــا مـا جــاء في هــذا الـبــحث حـول
ــنــصـور اخلــلــيـفــة الــثــالث وهــو ا
بنصر الله ومـشاركته لوالده القائم
في أكثـر حروبه عـلى الرغم من عدم
ا لـك واخلالفة  تمـتعـهما فـي لذة ا
القاه من اخلـارجي أبي يزيد وحتى
ســنــة  334هـ ,حــيث وفــاة الــقــائم
ــنــصــور من والــســبب الـــذي دفع ا
ـلك دون أن يـعـلن الـقـيـام بـشـؤون ا
نصور عن وفاة أبيه ,وكيف جعل ا
القـائـد اخلـارجي يـكـر عـلى عـقـبيه,
وعالقـته بـصـقلـيـة والـقـرامـطـة وقد
خـتم بحر الـعلـوم حديثه عن كل من
اخللفـاء الثالثة الذين  ذكرهم في
اجلــــزء األول بــــشــــرحٍ مـــوجــــز عن
صـفــاتــهم الــشــخــصـيــة وأخالقــهم

ومولدهم ونشأتهم.
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أمـا اجلـزء الـثـانـي من الـبـحث فـقـد
ـعز لـدين الـله رابع أهـتم بـدراسـة ا
اخللـفاء الـفاطـميـ بدءاً من مـولده
ونشـأته وتسنـمه لواليـة العـهد قبل
جتـاوزه الــعـقــد الـثــاني من الــعـمـر
وحــيـــاته الـــســـيــاســـيـــة واإلداريــة
والـديـنيـة والعـلمـيـة النـاجحـة التي
جـعلـته يدير دفـة احلكم بانـتظام ثم
ـغـرب وســيـطـرته عـلى حـكــمه في ا

مـــصــر وفـــتح الــشـــام وعالقــة
ـوجودة الـفـاطـمـي بـالـقـوى ا
ـــتــمـــثـــلــة بـــالــعـــبــاســـيــ وا

. والقرامطة واحلمداني
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لـقــد تــنــاول اجلــزء الـثــالث من
الــبـحـث في الــفـصـل األول مـنه
سـيـرة الـعــزيـز بـالـلـه الـفـاطـمي
مـــنـــذ والدته ونــشـــأته وتـــولــيه
لـلـعـهـد ووفـاته فـيـمـا تنـاول في
الــــفـــصـل الـــثــــاني ســــيـــاســــته
اخلـــارجـــيـــة جتــــاه هـــفـــتـــكـــ
فرج والقـرامطة والـبويـهيـ وا
بن دغفل الطـائي وبكجور وسعد
ـــــؤلف عن الــــدولــــة ,وحتــــدث ا
الـدعاية الـفاطميـة في بالد اليمن
ثم صـاغ تـساؤالً مـفاده: هل جنح
الفاطميون في اليمامة? ثم تطرق
الى احلــكم الــفـاطــمي بــأفــريـقــيـا

غرب.  وا
في الـــفــــصل الـــثــــالث من اجلـــزء
ــؤلف عن حــيـاة الــثــالث حتــدث ا
الـعــزيـز بـالـلـه الـفـاطـمـي وسـيـاسـته
الـداخـلـيــة وأنـظـمـة احلـكم ,وتـطـرق
الى طـرح تـسـاؤل مـفـاده : هل تـزوج
الـعـزيـز بــنـصـرانـيـة?? وقـد خصَّ في
االجابة عن هذا السؤال ان الروايات
الـنصـرانيـة تؤكـد زواجه بنـصرانـية
واجنـابها له عـددا من البنـ فيما ال
تــشــيــر الــكـتـب اإلسالمــيـة الـى هـذه

الناحية. 
ؤلف في هذا الفصل أيضاً وناقش ا
جانباً من حـياة احلاكم بأمر الله من
حـيث والدته ونـشـأته وصـفاتـه التي
أجــمــعت الـــروايــات عــلــيـــهــا حــيث

السخاء والكرم والعدل. 
لقد وضع لـنا السيد بـحر العلوم في
بـحـثه هذا اخلـطـوط الـعريـضـة التي
ـكـن االسـتــفــادة مـنــهــا في دراسـة
تـأريخ الــعـهـد الــفـاطـمـي الـذي غُـيَّب
ـــصــادر كــثـــيـــراً في الـــكــثـــيـــر من ا

العربية.
وحـــرص رحــــمه الــــله عـــلـى تـــدوين
األحـداث وعرضـها بـشكل مـوضوعي
ــاء يــــؤدي الى الــــغـــرض كــــامالً بــــنـَّ
ــــكــــتــــبــــة وشــــعــــوراً مــــنه في ان ا
اإلسالمية بـحاجة الى اصدار حديث
يشرح فيه أهـداف ورؤى تلك احلقبة
ــجـمــوعــة كـبــيـرة من مـســتـعــيــنـاً 
ـــــراجع الـــــعــــربـــــيــــة ـــــصــــادر وا ا
واالنـــكــلـــيــزيـــة الـــتي تــكـــبــد عـــنــاء
ترجـمتـها وحتقـيقـها وقتـذاك الكـثير
ـال والوقـت رغم قلـتها مـن اجلهد وا

وصعوبة احلصول عليها.
1- معلومات عن الكتاب 

عــنــوان الــكـــتــاب : تــاريخ الــدولــة
الفاطمية 

ـؤلف : الـعـالمـة الـدكـتـور الـسـيـد ا
محمد بحر العلوم

الطبعة : األولى 
سنة الطبع : 2018م

دار النشر : العلم للنشر
عدد األجزاء : ثالثة أجزاء

عـــدد صــفـــحــات كل جـــزء : اجلــزء
األول  296صفحة

اجلزء الثاني  316صفحة 
اجلزء الثالث  255صفحة

ـراجعة والـتحقـيق : أ .م .د حيدر ا
لـــفــتــة مـــال الــله من كـــلــيــة اآلداب

بجامعة الكوفة
ؤلف 2- معلومات عن ا

والدته : من مـواليـد مـدينـة الـنجف
األشرف في سنة  1927م

نـسـبه : يـنـتـهي نـسـبه الى الـسـيـد
ابـراهـيم بن اسـمـاعـيل بن ابـراهيم
ثـنى بن اإلمام الـغـمر بن احلـسن ا
احلسن بن علي بن أبي طالب

وفـاته : في السـابع من نيـسان عام
2015

ؤلف التاريخي:  تراث ا
طبوعة :  14كتاباً عدد الكتب ا
طبوعة :  18بحثاً عدد البحوث ا

عدد اآلثـار التحـقيـقية الـتاريـخية :
3 

ؤلف : 9 عدد اآلثار التي قدم لها ا
عـدد اآلثـار الـتـاريـخـيـة اخملـطـوطـة

للمؤلف : 4
عـدد آثـار الــسـيـد بـحـر الـعـلـوم في

حقل التراجم : 33

ـصــادر ونـدرتــهـا إال أن رغم قــلــة ا
العالمة الـدكتور السيـد محمد بحر
الـعـلـوم (رحــمه الـله تـعـالى) ومـنـذ
ـاضي كـان قـد أربـعــيـنـات الـقــرن ا
تمثل تمكن من خالل بـحثه هذا وا
بــثـالثـــة أجــزاء مـن الـــكــتـــابـــة عن
خـمـسـة خـلـفاء ,ثـالثـة ضمـنـهم في
ــهــدي  –الــقــائم - اجلــزء األول (ا
ـنصـور) فـيـما ضم اجلـزء الـثاني ا
عز) اخلليفة الرابع وصقر فاطم (ا
وخص اجلــزء الـــثــالـث اخلــلـــيــفــة
(الــعــزيـز بــالــله) خـامـس اخلـلــفـاء
الــفــاطــمــيـــ وجــانــبــاً من حــيــاة
غـير اخلـلـيـفـة (احلـاكم بـأمـر الله) ,
ان هنـاك جزء رابع لم ينجـز جلملة
من األسباب كان أهـمها ان العالمة
رحـمه الـله كـان قد كـتب بـحـثه هذا
ثم تغرب مرغمـاً في عهد الدكتاتور
صـدام الــذي حــكم عــلــيه بــاإلعـدام
غــيــابــيـاً حــيث ابــتــعـد عـن الـوطن
ألكثر من ثالثـة عقود ونصف تاركاً
أعــمـاله الــفـكــريـة في الــعـراق ومن
ضـمــنـهـا هــذا الـبـحث الــنـادر وقـد
شـاء الله ان يـسـتـأنف العـمل عـليه
بعد كل هذه السن ,ليتمكن رحمه
الـله مـن الـتـبحـر فـي تاريـخ الـدولة
الـفـاطــمـيـة ونـشـأتــهـا وكـيف أنـهـا
نافـست الدولة العبـاسية في بغداد
متعكزاً من خالل أعمالـها اجمليدة ,
ـوثـوقـ ـؤرخـ ا عـلى مـا نـقـله ا
أمــثـــال ابن خـــلـــدون وابن األثـــيــر
ـقريـزي وغـيـرهم موضـحـاً كيف وا
ان الــعــبــاســيــ تــســنــمــوا عـرش
ـا تـشـبث اخلـالفـة وتشـبـثـوا به أ
مـعـتمـدين شـتى األسـالـيب ومارين
بأدوار امتازت تارة بالقوة وأخرى
بـــالــضـــعف حــتـى أُطــلق عـــلــيـــهــا
ؤقت حـيـنـذاك بـعصـر االنـتـعـاش ا
وهـي الفـتـرة مـا ب (256-,(295 
ونــــســــبــــهم الــــذي أخــــتــــلف فــــيه
ــــؤرخــــون بــــســــبـب اخلــــلــــفــــاء ا
الـعـبـاسـيـ الـذين أعـيـتـهم احلـيل

ووهــنت قــواهـم في ســبــيل احلط
من مقـام الفـاطمـي لـئال يتالشى
عـرشهم بـسبب ظـهـور الفـاطمـي
في مــصـر ,ولـكــنــهم ضـعــفـوا عن
الــتـــنــكـــيل بـــدعــوتـــهم الن دعــوة
الـــفــــاطــــمـــيــــ قــــد أثـــرت عــــلى
سـيـطـرتـهم أشـد الــتـأثـيـر كـونـهم
مــثـلـوا الـقــوة الـفـتـيــة الـطـمـوحـة
اآلخذة في الـنمـاء والـتي تريـد مد
نــفــوذهــا وســـيــطــرتـــهــا بــدالً من
ـنـهـكـة. لـقد اخلالفـة الـعـبـاسـيـة ا
تخم استند رحمه الله في بحثه ا
بـالـروايــات والـهــوامش الـدقــيـقـة
والتـي تعـزز بدورهـا أهـميـته لدى
اخملـتصـ في الـتـاريخ اإلسالمي
كــونه يـــتــنـــاول مــرحـــلــة مـــهــمــة
وحسـاسة قلَّ عدد الباحـث فيها,
مــســتــنــدا الى مــصــادر مــوثــوقـة
ـهـتمـ في لـتـكـون مـرجـعـاً لـكل ا

هذا اجملال.
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تــنـــاول اجلــزء األول من الـــبــحث
إمـــام اإلســمـــاعــيـــلــيـــة ومــؤسس
هدي الدولة الـفاطمية عـبيد الله ا
وقـيامه بـأعمال الـرياسة الـروحية
وهــيــمــنــته عــلـى شــؤون الــدعـوة
وطــرق نـشـرهـا وسـيـرهـا في بالد
ـــغــرب وكــيف فــارس والـــيــمن وا
انــهــا تــكــلـــلت بــالــنــصــر وبــدأت
بــاالنــتــشــار والــظــهــور وامــتــداد
القوى الـفاطمية عـلى مصر وقيام
احلـمالت الـثالثـة شـديـدة الـوطـأة
عــلى مــصـر لــيـبــلغ مــنـهــا مـأربه,
وكــيـف كــان لـهــذه احلــمـالت أثـراً
كــبـيـراً في نــشـر الـتــشـيع في تـلك
الـــــبـالد طـــــوال حــــــكم الــــــدولـــــة
اإلخـشـيـدية ( 358 – 322ه) على
شروع الرغم من انه جدَّ في هذا ا

اخلطير إال أنه لم يفلح.
كـما تـطـرق أيـضاً الى تـركـيزه في
ـغرب ومع احلـكم وسـياسـته مع ا
األدارســــــة وخـــــــوضـه احلــــــروب
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يـقول يوسف الـزبيدي وهـو من االدباء الـشباب ويـعمل في االحتاد الـعام لالدباء
والـكتاب في العراق: لـقد بكيت عـند تهيئـة الفتة نعي االحتـاد لرزاق ابراهيم يوم
ـزيد من الـدموع اجلـمعـة في الـسابع من شـهر ايـلـول ووجدت نـفـسي منـدفعـا 
وانـا اشهد عددا من االدباء يـقفون امام الالفـتة معبـرين بالدموع وكـلمات الرثاء
ـواقع عن حـزنــهم الـشـديــد لـوفــاة رزاق ابـراهـيم حــسن وكـانت الــصـفــحـات وا
االلـكتـرونـية تـعـلن عن اصدقـاء من االدبـاء والكـتـاب قد مـزجـوا الدمـوع بـكلـمات
وعـبارات الرثاء فيما راح البعض االخـر يقدم خواطر ومقاالت عن عالقته برزاق
ابـراهـيم حـسن وذكـرياتـه معه وعـن بعض مـا قـدمه من مـؤلـفـات ونـتـاجات وعن
تــأثــيــره في الــوسط الــثــقـافي الــعــراقي وعن الــفــراغ الــذي يــحـدثـه فـقــدانه في
هـذاالـوسط وكـان رزاق ابـراهـيم حـسـن مـشـغـوال مع اغـلب افـراد عـائـلـته بـوفـاة
ناسبة وتقاليده وفـاحتة عمه وابي زوجته الشيخ احلاج محسن معيـلو ولم تكن ا
تـسمح باالستماع لالذاعة او مشاهدة التلفاز ولم تسمح الظروف باالطالع على
الـصـحف ولم يــكن خـبـر الــوفـاة مـعـمــمـا عـلى جــمـيع الـصـحـف وانـا نـشـر في
ـا غاب عن بـعـضـها ولـذلك فـان هـذا اخلـبـر لم يـكن قـد طـرق امـام اجلـمـيع وا
ـعــزل عن رزاق وعـن احلـقــائق الى الـبــعض فــيــمــا ادى االطالع عــلى اخلــبــر 
انـغـمـار بـعض االصـدقــاء وبـعض افـراد الـعـائـلـة فـي نـوبـات من الـبـكـاء. ويـقـول
الـبعض من هـؤالء: لقد صـدمنـا عنـد اكتـشاف احلقـيقـة ولم تكن الـصدمـة عابرة
سؤولة عنوية والنفسية واننا نحمل اجلهة ا ا هي من الصدمات ا وبـسيطة وا
وت عن بث اخلـبر مـا حدث لـنا مـن حزن وارتـباك اذ تـوجد مـسافـة طويـلة بـ ا
واحلياة وليس من اجلائز ان نتعامل مع االحياء بطقوس معدة لالموات وان نعد
وت في مجتمعنا ال لـهم موتا افتراضيا يسبق موتهم احلقيقي بسنوات ثم ان ا
ـا تمـارس عـنـد حدوثه طـقـوس جـماعـيـة وتـقام له يـحدث لـلـمـيت الفـرد فـقط وا
مـجـالس فـاحتـة وايـام من الـعزاء الـنـسـوي ويـقـام له قـبـر مـعـلـوم بـعـد ان يوارى
الـتراب ويفترض ان يحصل االديب والصحفي عـلى مثل هذه الطقوس والتقاليد
ــوت اكـثــر دقـة مـن عالقـة االنــسـان ـزيــد من االهـتــمــام وان تـكــون عالقـتـه بـا
االعـتيادي ولكن خـبر وفاة رزاق ابراهيم حـسن لم تبثه اسرتـه بل ان العائلة لم
ا بعد يـوم من النشر في بـعض الصحف والقنوات تـطلع عليه فور نـشره وا
وكـان رزاق اثناء النـشر يحـضر فاحتة عـمه محسن مـعيلو ولم يـكن مرتبـطا عند
الـنشر باية جهة اعالمـية وادبية فمن اين جاء خبـر الوفاة وما الذي قام باعداده
رئية? والى احتاد العام لالدباء والكتاب? قروءة وا وارساله الى وسائل النشر ا

هناك عدد من االحتماالت عن اخلبر واعداده ونشره ومنها:
ـرض الـشلل الـرعاشي وهـو مـنقـطع عن النـشر 1- ان رزاق ابـراهيم مـصاب 
مـنــذ اشـهــر ويـحــتـمـل ان يـدفع ذلك الـى الـوفــاة فـقــد عـرف عن رزاق حــضـور
رض. متواصل في الكتابة والنشر وانقطاعه عن ذلك يرجع الى وفاته بسبب ا
2- حـدوث التـبـاس بـ وفاة والـد زوجـة رزاق وب رزاق نـفـسه في الصـفـحات
ـواقع والـصـفـحـات الـتي حتـمل اسـمـاء ـواقع االلـكـتـرونـيـة اذ حتـمل بــعض ا وا
اشـخـاص من اقـربـاء رزاق نـعـيـا لـلـعم مـحـسن مـعـيـلو دون حتـديـد دقـته السـمه
ـقصود بـالنعـي رزاق ويقتـرن بالسـرعة وعدم ومـكانته حـيث يدفع ذلك الى ان ا
الـدقة ومحاولة السبق في ايصال اخلبر الى وسائل النشر ومثل هذا التصرف

علومة باسرع وقت. قد ينجم عن حرص على ايصال ا
وتـون في االمـاكن العـامـة كالـشوارع 3- ويـقع ضـمن اطار ذلك االدبـاء الـذين 
ستشفـيات اذ ال تتوفر في اغلب هـذه االماكن شعب اعالمية تتابع والـفنادق وا
اخلـبر فور وقوعه وتنـقله بدقة الى وسائل الـنشر فيحـدث من جراء ذلك التباس
ويـحصل ان يـكون اخلـبر كاذبـا او ياتي خالف احلـقيـقة او يـكون سـابقا الوانه

توفى. او تكون احلقائق مختلفة حول مكان حدوثه واسم ا
4- كـما يحدث ان ينشر اخلبر في وسائل اعالمـية مهمة ولكنه ليس دقيقا ولم
وت اذ تدعي كل جهة انها اعتمدت فيه على اجلهة االخرى وانها غير يـقترن با
مـسؤولة عن عـدم دقته ونشـره كما حـدث مع خبر رزاق ابـراهيم حسن اذ ادعى
االحتـاد الـعـام لالدبـاء والـكـتـاب في الـعـراق انه حـصل عـلى اخلـبـر مـن االحتاد
الـعـام لالدبـاء والكـتـاب فـرع الـنجف ولـم يصـدر اي تـصـريح عن احتـاد الـنجف
بـشأن اخلبر وكيفية احلصول عليه علما ان اخملتلف بشأن وفاته وعدمها يسكن
بـغداد منذ اكثر من خمسة عقود وانـه ينتمي لالحتاد العام لالدباء والكتاب في
الـعراق ولم يتـصل احتاد الـنجف بعـائلة رزاق ابـراهيم حـسن ولم يناقش مـعها

وضوع وما يتصل به من تشييع ودفن وفاحتة واحتياجات اخرى. هذا ا
ارسه االحتـاد العـام لالدباء والـكـتاب في الـعراق تـقلـيد ومع ان الـتقـليـد الـذي 
يـحمـد علـيه اذ يـبادر عـند وفـاة احـد االدباء الى تـهـيئـة الفتـة كـبيـرة حتمل اسم
الـفـقـيـد وصـفـته االدبـيـة ومـكـان اقـامـته وفـقـدانه وحتـمل تـعـزيـة مـوجـهـة الهـالي
علومات التي قد تقترن بها ندوة بشأن ابداع ونتاجات الـفقيد ومع اهمية هذه ا
ـعـلـومـات نـاقـصـة وغـيـر مـسـتـوفـية الـفـقـيـد واقـامـة مـجـلس فـاحتـة اال ان هـذه ا
ا بـعض االدباء تـوف وا لـلمـطلـوب حتقـيقه اذ انـها ال تـشمل جـميع االدبـاء ا
وت بـعض االدبـاء وال يـحصـلـوا علـى الفتـة ونـدوة واي نوع من الـتـعازي وقـد 
ويـحـصـل ان يـعـلن حــادث الـفـقــدان في الـصــحف وال يـذكـر من االحتــاد الـعـام
ـوت عدد مـن االدباء فـي اوقات لالدبـاء والـكـتـاب في الـعـراق كـمـا يـحـصل ان 

متقاربة او متزامنة وال يحصل على اي درس واستذكار.
ان من غـير الالئق ان يعـلن موت اديب وان يظـهر انه حي وانه ما يـزال على قيد
احلـياة كما انه من غير الالئق ان يعلن عن وفيات ادباء من خالل اسمائه فقط
ودون الــتــعــرف عـلى اســبــاب هــذه الـوفــيــات ومـا صــدر لــهم من مــؤلــفـات ومن
دراسـات ونصـوص وذلك مـا يحـدث في االحتـاد العـام لالدبـاء والكـتـاب. وليس
ـناسب ان ـساحـة ولكن من ا ـناسب ان يـعـلن كل ذلك في الفتـة محـدودة ا من ا
يـظـهـر االحتـاد الـعام لـالدباء والـكـتـاب انه يـتـابع وضع كل اديب عـلى حـدة وانه

على معرفة بحياة ونتاجات كل اديب وذلك من خالل ما يلي:
رضى وكبار السن ومتابعة 1- تـشكيل جلنة في االحتاد مهمتها زيارة االدباء ا

االدباء في اسفارهم وما يتاح لها من مشاركات خارج العراق وداخله.
ـؤلــفــاته ومــا كـتب 2- عـنــد وفــاة اي اديب تــقـوم الــصــحف واجملالت بــعــرض 
ـتـوف واصـدر من نـصـوص لـكي يـتـاح لـهـا نـشـر اخـبـار وتـقـاريـر من االدبـاء ا

وتزويد الصحف واجملالت بتقارير سنوية عن هؤالء االدباء.
. توف 3- اقامة معارض سنوية مكرسة لنتاجات واصدارات االدباء ا

4- انـشاء مـكتـبة ضـمن مـكتـبة االحتـاد العـام لالدبـاء والكـتاب خـاصة بـاالدباء
توف بحيث تسهل على الباحث والنقاد الكتابة عن مؤلفاتهم ونصوصهم. ا

ـتـوف من اخـبـار ومواد مـنـشورة في 5- مـتابـعـة ما يـخص االدبـاء العـراقـي ا
الـصحف واجملالت الـعربـية واالجنـبيـة وحفـظهـا في ارشيف خـاص واستـنساخ
اجلـيـد منـهـا وتـوزيـعه في مـنـاسـبـات مـعـيـنـة عـلى االدبـاء والـنـقـاد والـصـحـفـي

الثقافي
ــاجــسـتــيــر واطــروحـات ـوتى لــرســائل ا 6- حث الـدارســ لــدراســة االدبــاء ا

الدكتوراه واقامة الندوات في اجلامعات والكليات.
ـؤتمـرات الثـقافـية هـرجـانات وا ـتـوفي اللقـائهـا في ا 7- تـقد نـبذ ثـقافـية عن ا
كن اقامة توفـرة كما  كن تنفيـذها حسب االماكن ا قترحات وغيـرها  وهـذه ا
وتى من خاللها. نشاطات معينة تهدف الى تنفيذها واستذكار ودراسة االدباء ا
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ـركـز إكـسـبـو من تـشـريـن الـثـاني 
الــشــارقــة. وقــال أحــمــد الــعــامــري
رئـيـس هـيـئـة الـشـارقـة لـلـكـتـاب في
بــيـان الــسـبت (حتــمل ســيـرة وزيـر
الـــثـــقـــافـــة اجلــــزائـــري عـــز الـــدين
ميـهوبي جهـودا وعالمات واضحة
تـــركت أثـــرهــا عـــلى اإلعالم واألدب
العـربي إضافة إلى مـجمل ما قدمه
من خدمة للـغة الضاد فهو صاحب
رسـالة معرفـية أصيلـة تشهد عـليها
مـؤلفاته وعـمله الدؤوب طـوال أكثر
من أربعـة عقـود قدم فيـها لـلمكـتبة
ـؤلـفـات األدبـية الـعـربيـة عـشـرات ا
والفـكريـة وتنـقل خاللهـا ب إدارة
ـؤسـسـات اإلعالمـيـة والـثـقـافـية). ا
وكـــانـت إدارة مـــعـــرض الـــشـــارقـــة
لــلـــكــتـــاب أعــلـــنت في وقـت ســابق
اخـــتـــيــار الـــيـــابـــان ضــيـف شــرف
نـتـظر إقـامـة مؤتـمر الـدورة. ومن ا
صحـفي لـلكـشف عن بـاقي تفـاصيل
ـعــرض الـذي بـات يــصـنف ضـمن ا
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وكـان  مـعـرض الـقـاهرة الـدولى فى
دورته   49 قــد شــهــد  اقــبــاال وفى
ظـل تـفــاقم االزمــة االقـتــصــاديـة فى
مـــصــر وتـــاثـــيـــرهـــا عـــلى الـــقــدرة
الـشـرائــيـة لـلـمـواطــنـ  خـصـصت
ـعرض للـمرة االولى مـخيما هـيئة ا
لـلكـتب اخملفضـة تتـضمن اصدارات
الــنــشــر االقـلــيــمـى الدبـاء االقــالــيم
بـاسعـار تـتـراوح من خمـسـ قرش

وجنيه واحد 

وكالـعـادة شهـد موقع سـور االزبكـية
ــعــرض اقـبــاال كــبــيــرا عن بــاقى بــا
االقـســام نــظــرا النــخــفــاض اســعـار
الـكتب واحـتـوائه عـلى عـدد من كتب
الـتـراث القـيـمـة واسـتـحـوذت الـكتب
الـديــنــيــة عـلـى الـنــســبـة االعــلى من
واطن شـتروات وفى ظل اقبـال ا ا
عــلى شــراء الــكــتب الــديــنـيــة فــلــقـد
خــصص االزهــر جــنـاحــا خــاصـا به
حـيث قرر احـمد الـطيب شـيخ االزهر
االحـــتـــفــاء بـــشـــيخ االزهـــر االســبق
مـــصـــطـــفى عـــبـــد الـــرازق لـــيـــكـــون
شــخـصـيـة اجلـنـاح بـاعـتـبـاره بـاعث
الــفــلــســفــة االسالمــيــة فـى الــعــصـر

احلديث  بحسب وصفه .
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كـمــا شــمل اجلــنــاح نــدوات فــكــريـة
و يـشـارك مـجلس وانـشـطة ثـقـافـيـة 
ـــســـلــمـــ بـــركن خــاص حـــكـــمــاء ا
يـــتــضـــمن ابـــرز مــؤلـــفــات اعـــضــاء
نـتظـر ان يـتم تنـظيم اجمللـس ومن ا
نــــدوات حــــول االحلــــاد –الــــطــــفل-
ـواطنه مـكافحـة التـطرف فضال عن ا
ــسـلــمــ فـى الــبــلـدان نــدوات عـن ا
االخـرى وكـتــبـا بـالـلـغــات االجـنـبـيـة
بـــحــوالـى اثــنـــتي عـــشـــرة لـــغــة عن
ـســلـمــ ويـعــد اخـتــيـار االسالم وا
اجلــزائـر كــضـيـف شـرف لــلـمــعـرض
عرض هذا العام حيث ابرز احداث ا
يـتم عرض روايـات جزائـريه بتـوقيع
دور نــشــر مــصــريــة . وعــدعــزالــدين
يهوبى وزيـر الثقافه اجلزائرى فى ا
تـصـريـحـات لـ( الـزمـان) ان (اخـتـيار

اجلـزائـر كـضـيف شـرف هـذا الـعام
ــا لـلـجـزائـر وجتـسـيـدا يـعـد تـكـر
لـلــعالقـات الـتـاريـخـيـة بـ شـعـبى
مـصر واجلـزائر ومنـاسبة لـتعريف
ـصـري بـاالدب اجلـزائرى الـقار ا
ويــشــارك االديب اجلـزائــرى حـسن
ـعـرض بـروايـة احـمـد شـكــاط فى ا
ذاكـره عـالـقه والـتى سـتـتـحول الى
درامــا ســوريــة وكــذلـك روايــة عـ
الــغـــراب الـــصـــادرة عن دار امـــنــة

للنشر والتوزيع).
فيـما اكد االديب اجلـزائرى صهيب
الكـبير انه ( يشارك بـرواية مشاعر
معطلة قيد االنعاش والتى ستكون
ية كـما تشـارك االديبة طريقـة للعـا

اجلزائرية نورة طاع الله والتى 
ها فى صالـون غازى الثقافى تكـر
ـــعــرض عن واالدبى قــبـل بــدايــة ا
موسـوعاتها االدبيه الـتى تعد اكبر
مـوسـوعه ادبـيه فـى الـعـالم بـعـد 5
اعــمــال وفـى تــصــريــحــات خــاصه
اكـدت نـورا طـاع الـله انـهـا تـشـارك
فى مـــعـــرض هـــذا الــعـــام بـــروايــة
عــبـــادة اجلـــســـد الــصـــادر عن دار
كلـيوبـاترا لـلنـشر والتـوزيع والتى
فـازت فى مـسابـقـة الـطبـاعـة حسب
ــركـز االول عــربـيـا وعن الــطـلب بـا
ـعرض هـذا العـام يتـميز تـقيـيمـها 
بــكــثـــرة اصــداراته حـــيث يــشــارك
بــعض االدبــاء بـاربــعـة او خــمـسـة
اصدارات كـما ان هناك عـددا كبيرا
من االدبـــــاء الــــشـــــبـــــان يـــــشــــارك

باصدارات جديدة) .
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اخــتــار مـعــرض الــشــارقــة الـدولي
للكتاب وزير الثقافة اجلزائري عز
الــدين مـيــهـوبي شــخـصــيـة الــعـام
الــثـــقــافـــيــة في دورتـه الــســـابــعــة
والـثالث الـتي تنطـلق نهايـة شهر
تشرين األول اجلـاري. وقالت هيئة
نظمة للمعرض الشارقة للكتاب ا
إن اخـتـيـار مـيـهـوبي (جـاء تـقـديرا
جلـــهـــوده فـي احلـــراك الـــثــــقـــافي

واإلعـالمي الــــــعــــــربي إذ شــــــغل
منـاصب عـدة منـهـا رئيس حتـرير
صــحــيــفــة الــشــعب ومــديــر عــام
ـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لـإلذاعــة ا
ـكــتـبـة اجلـزائــريـة ومـديــر عـام ا
الوطنيـة اجلزائرية وكذلك رئيس
اجملــلس األعــلى لــلــغــة الــعــربــيـة
باجلزائر). وتـقام الدورة السابعة
ـعرض في الـفترة والـثالثون من ا
من  31 تـشرين األول إلى الـعاشر
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