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سلـوك البشر وأسلوب حياتهم الـيومية يعكس ثقافـة اجملتمع الذي يعيشون فيه
إلى درجة عـالية. وقد تتـعداها بإلـصاق صفات وسمـات سلبية أو إيـجابية على
الـشـعـوب الـتي تـشـكل هـذا اجملـتـمع أو ذاك بـسـبب االخـتالف أو الـتـقـارب في
وقع اجلغرافي حقـائق كثيرة منها الدين والـعقيدة والعرق والذهنـية السائدة وا
وطبـيعة الوضع االقـتصادي وما سـواها. هناك مـجتمعـات ألفت تطبـيق القانون
ـاكنة من وهي تمـارس النـظام بأعـلى صوره وتفـاصيل يـومه تمامًـا كمـا تفعل ا
ـفردات دون تـقـاعس أو شـكوى أو امـتـعـاض ال لـسـبب بـاهت بل لـكـون هـذه ا
تمـثل خبـزًا يوميًـا ال يقلّ أهمـية عن الزاد احلـقيقي الـذي يتنـاولُه أفراد من هذه
رعية ومـنها احلفاظ تمـيزة بحفظ الـنظام العام وتـطبيق القـوان ا اجملتـمعات ا
على نـظافة الـبيئـة من ضمن سلـوكيات الـنظام الـيومي في احليـاة. وضمن هذه
كن احتساب اجملتمعات الغربـية التي تطورت وتقدمت وترفهت بفضل اخلانـة 
تطبـيقها للقوان وحفـظها للنظام العام وحـرصها على تهيئة بيـئة حياتية نظيفة
طلوبة مقابل احترامها للنظام تلـيق بالعيش اآلدمي الطبيعي وتتلقى اخلدمات ا
ّا ال العـام. تقابلُها مـجتمعات موغـلة في التخلّف ومصـرّة بالعودة إلى الوراء 
يسـمح لها بـتطوير الـذات. والسبب ألنهـا اعتادت عـيش أسلوب الغـابة واألزمنة
وغلة في اجلهل واجلاهلية وال يهمهـا ما يعنيه تطبيق النظام واحلفاظ الغـابرة ا
على بـيـئـة نظـيـفـة خـاليـة من الـتـشوهـات والـسـمـوم. ومن هذه الـشـعـوب أفراد
عـتـاد حتى لـو تـسنى لـهم الـعيش في ـون ذات الـسلـوك احلـياتي الـيـومي ا يد
بـيـئة مـتـطـورة في بـلدان الـغـرب. لكـنـهم يـظلـون حـفـاة عقـلـيًـا ومتـخـلـف ذهـنـيًا
ومـتــأخـرين عـن الـركب اجــتـمـاعــيًـا بــسـبب عــدم مـقـدرتــهم عـلـى االنـدمـاج في
اجملـتـمـعـات اجلـديـدة. عـنـدمـا خـلق الـله تـعـالى الـعـالم خـلـقه وفق نـظـام كـونيّ
محـكم وأعـطى للـفرد اخملـلـوق حريـة التـصرف والـعيـش وفق ما يـرتئـيه سواءً
نح البشر القـدرة على تقدير شكل باتـباع نظام سائد أو بـعيدًا عنه. وهذا مـا 
هذه احلـرية واحتـرامها ومدى تـطبيـقها في حـياتهم اليـومية. والـنظام كـما نعلم
ـدرسة ـنزل وا جمـيـعًا يـخص كلّ مفـاصل احليـاة. فـهنـاك سلـوك خاص في ا
والـعـمل وهـنـاك نـظـام لـلسـيـر والـبـنـاء والـتصـنـيع وهـنـاك نـظـام في الـشوارع
دن. تمامًا كما واألرصفـة ومقترباتها وكذا في األحياء السـكنية وفي القرى وا
هناك نظام للسلوك واألخالق ب البشر وفي تفاعلهم مع بعضهم البعض. لكنّ
الـبعـض وبسـبب غـيـاب الـوعي الـتـربـوي والـثـقـافي الـذي ضرب أطـنـابه في كلّ
ـدنـية مفـاصل احلـيـاة العـراقـيـة مصـرّون كـمـا يبـدو عـلى ضـرب كلّ أشـكال ا
ـتـعة والتـحـضّـر عـرض احلـائط والـبـقـاء في دارة الـفـوضى الـتي يـرون فـيـهـا ا
واللـذة ما طـاب لهم ذلك بـحيث أصبـحت ثقـافتُـهم اجملتـمعيـة واقع حال تـمامًا
لك الـعام. صحـيح أن مؤسسات كمـا هي حالة الـعشوائـيات واالستـيالء على ا
الـدولـة يــقع عـلى عـاتــقـهـا جـزء كــبـيـر من عــمـلـيــة تـنـظـيـم احلـيـاة اجملـتــمـعـيـة
وباخلـصـوص منـهـا ما يـتـعلّق بـالـعمـلـية الـتـربـوية الـتي تُـكمل مـا بـدأته األسرة
ـؤسـسات. فـالـتربـيـة تبـقى أسـاس ثقـافة والعـائـلة حلـ التـحـاق الطـفل بـهذه ا
الـشـعـوب وتـقدمـهـا ورقـيّـها وتـطـورهـا. والـدولة الـتي ال تـولي الـتـربيـة والـتـعـليم
ـواطن هي دولـة فـاشـلـة وسـتبـقى كـذلك ألنّ والـثـقـافـة مـا تـسـتـحـقه في حـيـاة ا
أساس تـطور الشعوب مرهون بهذه الـسمة أوالً وآخرًا. فما الفائدة من األموال
ومـن تـكـديـسهـا? ومـا فـائـدة مـن الثـروات وأحـجـامـهـا إنْ لم تُـسـخَّـر فـي خـدمة
واطن وتعمل عـلى تثقيـفه مجتمـعيًا وترصـينه ذهنيًـا وصقل سلوكه اإلنسـان وا
الــيـومي في الــبـيت والــشـارع ومـوقع الــعـمل? األمــوال والـثـروات تــزول وتـفـنى
وتخـتفي أمّا التـربية والعلـوم والثقافـة فإنها تبـقى شواهد على هـوية الشعوب
. لـكنّ غيـر الصـحيح أن تـتـنصّل األسـرة والعـائلـة والسيّـما واجملتـمـعات واأل
نزلية لقاة على عواتقهم. فالتربية ا سؤوليات األساسية ا اإلباء واألمهات عن ا
قهى تنـعكس سلبًا أو إيجابًا على السلوك اليومي للفرد في الشارع والعمل وا
طـعم. وما أيسـر للمـشاهد أن يـرى مختـلف أشكال الـسلوكـيات ب الـبشر. وا
ـهذَّب والـراقي الذي يُـعتـدُّ به فخـرًا وحسـدًا وغيرة. ؤدب والـرص وا ففـيهـا ا
ـنـفر حـدَّ االشـمئـزاز واإلدانـة واالستـنـكار. قـزّز وا وفيـهـا الهـابط والـنـاقص وا
!  هـكذا هي أخالق الـشعـوب وسلـوكياتـهُا. فـهويـاتُها وشتّـان ما بـ السـلوك
تبـقى معيارًا حلضارتهـا وثقافتها وجلزء كبـير من هذه األخالق التي تتسم بها
وحتمـلها على أكـتافها وفي ضـمائرها وعـقولها وأفـعالها أينـما حلّت وارحتلت.
فإنْ ارتـفعت األخالق وسـمت السلـوكيات ازدهت بـها هويـاتُ شعوبـها. أمّا إن
هبـطت مـسـتـوياتُـهـا وتالشت أخالقُـهـا حلدّ االنـحـطـاط واإلسفـاف زالت عـنـها
سمـة التمدّن والتحضّر وبقيت غارقة في سـبات عميق بانتظار صحوة متأخرة.
ـستـغرق في الـنوم ويبـدو أن مجـتمـعنـا الـعراقي قـد دخل في سبـاته الشـتوي ا
دنية والتحضّر من جديد. لستُ أجور عليه من باب النقمة حل بلوغ صحوة ا
والتـقليل من القيمة. فلـو كُتب له أن تكون له قيادة حكيـمة وحكومة قوية رشيدة
وإدارة نزيـهة مبنية عـلى العلمية وحـسن التدبير والتـخطيط لصار في اخلطوط
تـقدمـة في مسـار تطور الـشعـوب واأل ورقيـها ونهـضتـها. فـقد عـرفه العالم ا
شعـبًا متـجذرًا في احلضارة والـرقيّ وصاحب غيـرة في البناء واإلعـمار ومثاالً
في الـتـآزر والـتــعـايش والـكـرم والـتـكـافل وخـدمـة الـغـيـر. أمّـا الـغـيـمـة الـسـوداء
ـرّ بــهــا فـهي بــعـون الــله زائــلـة بــزوال األحـداث والــظـروف ــكـفــهـرّة الــتي  ا
والشـخوص الذين أحـالوا البالد والعـباد إلى هذه احلـالة من التخـلّف والفساد
ومن اإلربـاك وغياب الـنظام والـقانون. ربّـاط احلديث هنـاك مظاهـر أصبحت ال
ــؤسـسـات الـدولـة ـزيـد مـن االنـتـظـار واالضـطــراب والـصـبـر والبـدّ  تـتــحـمّل ا
نـظمـات النـاشطة والسيّـما الـتربـوية والـتوجـيهـية والـتثـقيـفية مـنهـا وبدعـم من ا
ريرة بادرة لوضع القانون والـنظام في واقع احلياة ا مجـتمعيًا من استعـادة ا
لـلــمـجـتــمع الـعــراقي. فـقـد خــرجت األمـور عن نــصـابـهــا كـثـيــرًا في الـشـوارع
تـمثـلة ـتنـقلـة ا واألرصفـة واألزقة واألحـياء الـسكـنـية بـعد أن غـزتهـا األسواق ا
بالبسطات والعربات التي اكتسحت هذه جميعًا ولم يعد للسابلة إالّ اللجوء إلى
الشـوارع الرتيـادها وسط زحـمة الـبضـاعة الـتي تفـترش األرض مـتجـاوزة على
حقـوق الـسـابلـة وحـقـوق أصحـاب احملـال الـتجـاريـة الـذين يـشكـون تـفـاقم هذه
نظر الظـاهرة. لقد أصـبحت هذه احلقـائق اليوميـة القائمـة كواقع حال تشـوه ا
العـام للـمنـاطق البـغداديـة التـراثيـة والسـكنـية الـتقـليـدية دون مـراعاة ألصـحاب
الـدور الــسـكـنـيـة وأصـحـاب احملالت الـتـجـاريــة الـتي كـسـدت جتـارتُـهم بـسـبب
مزاحـمـتـهم من قـبل أصـحـاب الـبـسـطات. كـمـا أنّ الـعـديـد من هـؤالء أصـبـحوا
يـشـكـون الكـسـاد في مـبـيعـاتـهم مـا حدا بـبـعـضهم في مـنـاطق عـديـدة لتـأجـير
األرصـفة أمام محالتـهم لتعـويض جزء من خسـارتهم. وقد راجت هـذه التجارة
ـزدحــمـة الـتي تـلـقى رواجًـا كـبـيـرًا في ـواقع ا ـنـاطق وا كـثــيـرًا والسـيّـمـا في ا
تاجرة بهذه الواجهات ب صاحب احملل التي العرض والطلب حيث حتصل ا
تقع أمـام مـحله مع صـاحب البـسطـة مـقابل مـبالغ مـاليـة كـبيـرة بحـيث أضحت
ـثابـة محالت جتـارية. األرصفـة هي األخـرى خاضـعة لـلبـازار تبـاع وتشـترى 
وهنـاك مَن يدّعي استـئجار األرصفـة والشوارع من أقسـام بلديات أمـانة بغداد
نطـقة واإلشراف على وضعها أو حتى مـن اجلهات األمنية التي تـتولى حماية ا
عـنية ومـنهـا على وجه اخلصـوص أمانة األمنـي واالستخـباري.  إنّ اجلهـات ا
بغـداد الـتي يـقع على عـاتـقـها احلـفـاظ عـلى رونق األحيـاء الـسـكنـيـة ونـظافـتـها
وبصـورة أخصّ عـلى جمـاليـة الشـوارع األساسـية في الـعاصـمة بـغداد عالوة
على اجلـهد األمني الـذي يتولى حفظ الـنظام أن تعي خـطورة تشويه الـعاصمة
ـدن الـعـراقـيـة في عـمـوم الـبالد. فـالـتـجـاوزات احلـاصـلـة عـلى أمالك بغـداد وا
الدولـة والشوارع الـرئيـسة ومقـترباتـها وفروعـها وما تـشكـله هذه مسـتقبالً من
مشـاكل ما يسـمّى بواقع حال سـواء في البناء الـعشوائي الـقائم من دون رقابة
ومحـاسبة شديدة أو بترك اخمللفات وتراكمها من دون بذل جهود للحفاظ على
البـيئة التي زحفت إليها يد التجارة وفـعل االستثمار العشوائي هي بحدّ ذاتها
مظـاهـر للـتـخلّـف والتـراجع في الـثقـافـة اجملـتمـعـية وفي الـذوق الـسـليم. فـهـوية
اجملـتـمـعـات وسـمـاتُـهـا تـبـقى شـهـادة لـواقع حـالـهـا ومـدى تـفـاعـلـها مـع جـهود
عنـية بتـطويـر البالد وتغـيير مالمح الـتخـلّف نحو ثـقافة تـرقى لتاريخ اجلهـات ا
سـؤولية الـعراق وحـضارته ومـكانـته ب األ والـشعـوب. وإنّ جزءًا من هـذه ا
ـعـنـيـة ــؤسـسـات ا يــقع أيـضًـا عـلى عـاتق اجلــهـات اإلعالمـيـة في الـوزارات وا
واطن من والـقنـوات الفضـائيـة في البالد من أجـل توعيـة ا
ـدني والبلدي بـتوفير مـواقع بديلة دون أن نـنسى اجلهد ا
ألصــحـاب هــذه الـبـســطـات وفق نــظـام مـقــبـول كــمـا هـو
ثـل هذه األنـشـطة مـعمـول به في دول مـتـقدمـة تـسـمح 
ـقـنّـنـة عـلى مـدار أيـام األسـبوع الـتـجـاريـة احملـدودة وا

والسنة.
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صدر ألسـتاذة القانون الدولي حلـقوق االنسان منى ياقـو كتاب بعنـوان (احلماية القانـونية لألقليات- دراسـة تطبيقيـة عن واقع االقليات في العراق).
ويـقع الكتاب في ثالثة فصـول اولها يتولى تعـريف االقليات وانواعـها ومعايير تـمييزها والثـاني يتحدث عن فسـيفساء االقليـات في العراق وتتناول
الـكاتبة فيه ابـرز االقليات الديـنية واالثنيـة في العراق فضالً عن االقلـيات ذات الطبيـعة اخلاصة. اما الـفصل الثالث فتـركز الكاتبـة على األقليات في
اطار دستـور جمهورية العراق والـتشريعات النافذة من خالل تـفصيل ابرز حقوقهم. وفي مـعرض حديثها عن الكـتاب تقول ياقو إن "اهمـية قضية االقليات

تأتي من منطلق كونها في الغالب مصدراً لتهديد وحدة واستقرار البلدان التي تعيش فيها". 
وترى ياقو أن "مـحاولة القـضاء على االقلـيات هي محاولـة فاشلة ولن تـنتج عنـها اال مزيداً من الـتوتر الذي يـصل إلى مستوى احلـرب". وجتد أن "اعتراف
دستـور أو قوان اي دولـة باالقلـيات الـتي حتيا فـيها تـعد اخلطـوة االولى لتكـريس مبدأ احلـماية أو الـتهـميش وهذا مـا يتضح جـلياً لـدى التمـعن في احكام
شاكل التي تعاني وضوع االقليات رغم تعدد ا طلوب  ادة (2/ ثانياً) من دستور جمهورية العراق". وذهبت ياقو إلى ان "الفقه العربـي عموماً لم يول االهتمام ا ا

منها االقليات في دول الشرق".

رسالة بغداد
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ـديــنـة او  في زيـاراتـي لـهــذه ا
تـلك ( داخـل الـعراق او خـارجه
) احـرص عــلى تـفـعـيل عالقـات
ـة  والــتـأســيس لـعالقـات قـد
جـديدة. والـعـاصـمـة اللـبـنـانـية
ـدن. بـيـروت في مـقــدمـة هـذه ا
واعـــــتــــز ان عـالقــــات جـــــيــــدة
تــربـطـني  بــرمـوز ثـقــافـيـة  من
لــبــنـــان الــشــقــيـق.   والــكــاتب
عروف الـسياسي والـصحـفي ا
فـــــؤاد مـــــطـــــر  ضــــــمن هـــــذه
الــــرمــــوز.ولـــــلــــتــــعـــــريف به 
بـاختـصـار   اقول :من مـوالـيد
(الـع )  احـدى بلـدات منـطقة
بعـلبك  يوم .1937 -- 4-- 28
بدا العمل الصحفي عام 1962
 ?مــتــابـعــاً في الــوقت نــفـسه 
دراسـتـه بـدبــلــوم الـصــحــافـة 
الـــتـي تـــوجـــهـــا بــــدبـــلـــوم في
الـــصــحــافــة.   امــضى تــســعــا
وعــشــرين ســنــة في صــحــيــفـة
الــــنـــهـــار  كــــبـــرى الــــصـــحف
الـلـبنـانيـة  مـتدرجـاً من مـحرر
الى رئــــيس قـــسـم الى مـــراسل
الى كـــبـــيـــر مــحـــرريـن.   حــ
تــعــرفتُ الــيـه وتــعــود عالقــتي
بـالـكـاتب فـؤاد مـطـر الى مـطلع
اضي .يومها ثمانينات القرن ا
كنتُ مـديراً عاماً للـدار الوطنية
لـلـتـوزيع واالعالن  وهـي الدار
ـسؤولة عن توزيع احلكـومية ا
ـطـبـوعــات ( الـعـراقـيـة كــافـة  ا
وغيـر العـراقـية ) داخل الـعراق
.   وضــمـن هــذا االخــتــصــاص
حظـيت مؤلـفـات الصـديق فؤاد
بــاهــتــمــام الــدار عــامــة  وانــا
شـــخـــصــــيـــاً. وفي إطـــار هـــذه
االهـتمـامات  التـقيـنا في الدار

الوطنية ببغداد وخارجها.
   وحـــ اصـــدر  الـــصـــحـــفي

فـؤاد مطـر  في النـصف الثاني
ـاضي من ثـمــانـيـنــات الـقـرن ا
مـــجــلـــة الــتــضـــامن  وهــو في
بـــــاريـس مــــهـــــاجـــــراً  عـــــهــــد
لــلــصـحــفي الـعــراقي الــصـديق
احـمـد عـبـداجملـيـد ادارة مـكـتب

اجمللة في بغداد.
WKÐUI  ¡«dł«

  وفي مــــكــــتـــبـي حـــيـث اعـــمل
مـــديــراً العالم امـــانــة بـــغــداد 
زارني الـــصــــديق احــــمـــد عـــام
 1989والـغرض اجـراء مـقـابـلة
لنشرها مع وكيل  امانة بـغداد 
في مــجـلــة الــتـضــامن. عـرضتُ
الـطــلب عـلـى وكـيل االمــانـة في
هنـدس الصديق عبد حيـنها  ا
وهو االن احلس الـشيخ علي 
في رحــاب االخــرة  رحـمـه الـله
وافـق وطــــلب االســــئــــلـــة
فـــــاعـــــددتـــــهــــــا  وقـــــمتُ
بـاالجـابـة عـلـيـهـا. عـرضتُ
فـوافق عـلى كل ذلك عـلـيه 
االســـئــلــة واالجـــوبــة  مع
ابـتـسـامـة خفـيـفـة.  نـشرت
ــقــابـلــة  عـام الــتــضـامن ا
1989  عـــلـى مـــا اتــــذكـــر 
وحتت عـــنــوان : فـــلــســـفــة
ــــعــــمـــاري االبــــراج لـــدى ا

البابلي.
مع صــــورة لــــلـــمــــهــــنـــدس
. الـــصـــديـق عـــبـــداحلـــســـ
وكـــانت امـــانـــة بـــغـــداد قـــد
انــــشـــات واحــــداَ من ثـالثـــة
جـــبــال عــلى تــخــوم مــديــنــة

سابقة. احللة. وفازت با
××××××××××

    تــلك كـانت بــعض بـدايـات
تـــــــعـــــــارفـي  وعـالقـــــــتـي مع
الـــشــخـــصــيـــة الـــلــبـــنــانـــيــة
الـعروبيـة الناصـرية التوجه 

( الكردي اخملذول ) .اما الكتاب
ـــقـــبل فـــعـــنـــوانه : ( انـــيـــاب ا
اخلــلــيــفـة وانــامـل اجلــنـرال ).
وقـــــــدم لي الــــــصـــــــديق فــــــؤاد
مـحـتـويـات الـكـتـاب.  وهي االن
ضـــمن  ارشـــيـــفي الـــصـــحــفي.
ودعـته وافــتـرقـنــا. وحـ عـدتُ
الى بـغــداد  نـشـرت لي جـريـدة
الــزمــان مـــقــاال حــول الـــكــتــاب
قبل.كان ذلك يوم2019/1/24 ا
اي الـكـتـابـة ولم يـكـن مـثل ذلك 
عـن كـــتــــاب لم يـــصــــدر بـــعـــد 
مـألــوفــاً.لـكــني وجلــتُهُ الهـمــيـة
ــوضــوعــات الــتي يــعــاجلــهـا ا
الـــكــتــاب من جــهــة  وتــقــديــرا
لالستاذ فؤاد مطر واالعتزاز به
من جـــهــة ثـــانـــيــة  واعـــتــزازا
بالناشر ( الدار الـعربية للعلوم
نـــاشــرون لـــبــنــان ) مـن جــــهــة

ثالثة.
وكـــان مــا كــتـــبــتُهُ تـــبــشـــيــريــاً
.وبقينا بانتظار صدور الكتاب.
 الـكتـاب عـلى الطـاولـة  الكـتاب
امــــامي االن عــــلـى الــــطــــاولــــة
. .ولــزامــاً عـلـي عـرضه لــلــقـار
اتماماً للفائدة اوالً  وكجزء من
الشـكر واالمتنـان للصديق فؤاد
ومن اهـداه لي. مــؤلف الـكـتــاب
وبـــوضـــوح تـــام  اقـــول انـــني
اتـــعــــامل مع مـــايــــصـــلـــني من
الــــكــــتــــاب  اهــــداءاً  بــــكــــــل

اهتمام . 
واقول دون تـردد  ان من يهدي
كــــــتــــــابــــــا  يــــــســــــتــــــحـق كل
الــشــكـــرواالمــتــنـــان. ويــصــبح
االلــتـزام مــطــلــوبـاً اكــثــر حـ

ؤلف اعالمياً. يكون ا
تـــلك  كـــانـت الـــبـــدايـــات الـــتي
تــــفـــضـي الى وجــــوب عـــرضي

للكتاب.وهو ما افعله االن..
—œU³¹ bO:« b³Ž 

لكن الـصديق االعالمي الـدكتور
ي احـمـد عــبـداجملــيـد  االكـاد
الـــعــــراقي  ورئــــيس حتــــريـــر
جريـدة الـزمان ..طـبـعة بـغداد 
كـتب عـرضـاً وافيـاً لـلـكـــــتاب 
نــشــر في جــريـدة الــزمــان يـوم
2019/5/21 حتــــــــــــــــــــــــــــــت

عنوان :
( انـــيــاب اخلـــلـــيـــفــة وانـــامل
اجلــنـرال لـفــؤاد مـطـر مــشـهـد
استـعـادي حلقـبتي الـناصـرية

والساداتية )

.واشـعـر ان الكـاتب احـمـد عـبد
ـا وددتُ اجملـيـد قـال الـكـثـيـر 
ـــا يــوضـح فــهـــمـــنــا قـــوله  
ـــــنــــهج ومــــرامي ــــشــــتــــرك  ا
الـــصــديـق فـــؤاد مــطـــر  عـــبــر
مـؤلـفـاته العـديـدة. وهـذا الـفهم
ـــشـــتــــرك يـــدعـــوني ان ادلـــو ا
بــدلـوي ايـضـاً . وقـبل الـدخـول
ارى ان الـكاتب في التـفـاصـيل 
فـؤاد مـطر  قـد اعـتـمد اسـلـوباً
يـــجـــمع بــ ( قـــال الــراوي ) 
والـتحـليل والـربط ب الـوقائع
والــــتـــــحـــــلــــيـل  وارفــــاق ذلك
بـــالــوثــائق والـــصــور. وهــكــذا
ــا هـو يــصـبح الــكـتــاب  وكـا
روايـــة ســـيــاســـيـــة ابــطـــالـــهــا
حقـيـقـيـون  بعـضـهم عـلى قـيد
احلـــيــاة  وآخــرون بـــاتــوا في
ذمــــة الـــلـه  بـــعــــدمـــا تــــركـــوا
ـصـري بــصـمـات في الـتـاريخ ا
عاصر  بحـقبتيه : الناصرية ا
والـــســـاداتـــيـــة الـــتـي شـــهــدت
انـــقــــضـــاضـــاً  عـــلى الـــتـــركـــة
واقـف واجراءات الـنـاصـريـة 
وعـقـوبـات بـعـضـهـا عـلى ورثـة
عــبـدالـنــاصـر وبـعــضـهـا االخـر
عـــــــلـى مــــــهـــــــابـــــــة االحتــــــــاد

السوفيتي.
»U²J «  U¹u²×  

اشتـمل الكتاب عـلى احملتويات
التالية :

× هذا الكتاب.
×حـــــــول الـــــــتــــــقـــــــد وتـــــــلك

االنطباعات.
×تمهيد.

× االنـقــضـاض االول..واشـتـمل
على ما يلي :

  •تلك الليلة النرهقة.
•قبل بنغازي وبعده.

•علي صبري يروي قصته.
•اجليش في الصراع.

 •رئـــيس اخملـــابـــرات يـــكـــشف
اوراقه.

 •التحليالت.
 •مـأسـاة عـلي صـبـري وسـامي

شرف.
×االنـقـضـاض الـثـاني.واشـتـمل

على :
باغت ودور القذافي. •القرار ا
 •احلـرب النفـسية بـ موسكو

والقاهرة.
ــنـطق ــفــقــود وا •الــتـعــايش ا

السوفياتي.
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من فــصـــولــهـــا مع الـــقــضـــيــة

الفلسطينية).
من جـــهـــته رأى الـــبـــاحث في
الـقــضــايـا الــشـيــشــانـيــة أمـ
ه شمس الـدين داسي في تقد
لـلـروايـة (ان الـوجه الـتـاريـخي
لــلــروايـة األدبــيـة الــتــاريـخــيـة
كتبة األدب مادة قيمـة تضيف 
ي األردنـي والـــعــــربي والــــعـــا
حـيث أنــهـا تـدور حــول هـجـرة
الشيـشان من بالدهم في شمال
الــقـــوقــاز إلى أراضـي الــدولــة
الـعثـمـانيـة آنـذاك وانتـهاء في
إمــارة شــرق األردن في أواخــر
الـقــرن الـتـاسع عــشـر وتـصف
ــهـــاجــرين الــهــجـــرة وحــال ا
قـبلـها وفي أثـنـائهـا وبعـدها
ـــــــآسـي واألهـــــــوال الـــــــتي وا
عـــاشــوهـــا بـــأســـلـــوب شـــيق

عاني).  وجذاب عميق ا
ريرة وب (انه رغم األحـداث ا

•احلـــســــاســــيـــات ومــــوقف
الفريق اول صادق.

 •عــنـــدمــا نــسـف الــســادات
ــــلـك حــــســـــ الى زيـــــارة ا

موسكو.
ـصــريـون  •الــشــيـوعــيــون ا

والسادات.
•االضــــطـــرار في الـــعالقـــات

وفي القرارات.
.  •احلرب على جبهت

ـــصـــريــون •مـــاذا يــطـــلـب ا
وماذا يفعل السادات.

 •شهادات الـعارف االقرب
ا فعله السادات.

× االنـــــــــــــــقـــــــــــــــضــــــــــــــاض
الـثـالث..الـعـبـور االسـطـوري
ـنــاحـيم لـلــقـنــاةوالـصــاعق 

وموشي..واحتوى :
•احلـــــــــــــــرب والــــــــــــــــسـالح
السوفيتي ودور اخملابرات
ــشــيــر احــمـد في مــنــظـور ا

اسماعيل.
•انـــامل اجلـــنـــرال تــبـــلـــسم

جراح انياب اخلليفة.
وضم الـكـتـاب خـمس عـشـرة
وثـيـقـة  مـنـهـا نـصـمـعـاهدة
كـــامـب ديـــفــــيـــد بــــ انـــور

السادات ومنحيم بيغن.
تـــوزعت احملـــتـــويـــات عـــلى
 608 من الــقـــطع الــكـــبــيــر.
واقـــتــــرنت بـــصـــــتــــور ذات

عالقة باحملتويات.
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النريـد ان تكـون كتـابتـنا عن
الـكـتـاب  بـديالً عن اقـتـنـائه
ــلي وقــراءته.وال نــريــد ان 

راياً.
لكنـنا نعرف بالـكتاب وندعو

لقراءته.
وكـــتــقـــيـــيم عـــام نـــقــول :ان
الـكاتب الـسـيـاسي اللـبـناني
الكـبـير الـصحـفي فؤاد مـطر
قدم عـرضاً مـيـدانيـاً الحداث
بــالــغـــة اخلــطــورة عــصــفت
ــنـــطـــقـــة. وكــان ـــصـــر وا
راصــــــداًلـــــتــــــلـك االحـــــداث.
استـخـدم اسلـوب الـسرد من
غــيــر تــكــلف  مع حتــلــيل ال
لي قنـاعة  بل يقدم رواية

من موقع رصد قريب.
  كــتـاب يــضــيف لـلــمــكـتــبـة

العربية السياسية.
انه كتاب يقرأ..
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ـرفـهة ـحـ حـتى وضعت نـقـطة اخلـتـام (هـنا الـقـلوب ا و
وت). في كل نص تفرض العبارة نفسها وتختبئ بروائح ا
في جـعـبـتهـا خـيـاالت من احلقـائق فـيـصـور حقـيـبـة مثـقـلة
ـؤجـلة.. ـأسـاة أو عـقـدا قـد انـفـرط من زخم األمـنـيـات ا بـا
بـعض الذكريـات من هنا وهـناك تدحـرجت مع ذرات احلبر
لـتستـقر على ورق (أنـ الكمـان) ذلك الكمـان اخلفي الذي
ـوسيـقى.تشـابك العـقد ال يـستـشـعر حلـنه إال  العـابقـون با
فـيما بـينها قـد خلف موضـوعا واحدا لست أمـهات تفاوتت
جتـاربـهن وتـقـافز إبـداعـهن لـيـجـوب أغلب الـفـنـون األدبـية
أخـرجن بـذلك نـصـوصـا مـحـكـمـة عمـيـقـة الـفـكـرة وواقـعـية

الهوية تعترف صادقة بأن من ذرفها أنثى.
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ــثـــقف فـي كــربـالء صــدرت عـن دار ا
مـجـمـوعـة نـصـوص جملـمـوعـة كـاتـبات
ملكة العـربية السعودية من الـعراق وا
تـــنـــوعـت بـــ اخلـــاطـــرة واخلـــاطــرة
الـقصصية والـقصيدة النـثرية بعنوان
( أنـ الكمان). حيث يعد هذا العمل
وحتـت إشراف الـكـاتبـة الـشابـة شاه
زنـان العتابي نتاجا لتقارب أفكارهن
زقن وظـروفهن منـذ عام من الزمن 
الـصـمت ويـتـداويـن بـالـكـلـمـة; يـكـت

غالف الكتاب
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عن دار أكـيـول التـركـيـة للـنـشر
والـــتـــوزيع وبـــالـــتـــعـــاون مع
مبـادرة راوينا األردنـية صدرت
لـلـكـاتـبـة مـيـمـونـة الـشـيـشـاني
روايــة بــعـــنــوان (دمــعــة ذئب)
والـتـي قـالت عــنـهــا انـهـا( أول
روايــــة تـــتـــحــــدث عن هـــجـــرة
الــشـيـشــان إلى األردن خـاصـة
وبالد الـــشــام بـــشــكـل عــام في
أوائل الـــقـــرن الـــعـــشـــرين من
خـالل قــصـــة حـب مــلـــحـــمـــيــة
ثالثـــيـــة األبـــعـــاد بــ األرض
والشيشان واحلرية).وأضافت
(ان الـروايـة تـتـحـدث من خالل
ذاكـرة مهاجـر معمـر يعيش في
مـــديـــنــة الـــزرقـــاء وتـــتــأرجح
أحداثها ب الفرح واأللم وب
ــاضي واحلــاضـر لــيـتــعـرف ا
الــقــار عـلـى بالد الـشــيــشـان
وعــــاداتــــهـم وتــــقــــالـــــيــــدهم
األســــاطـــــيـــــر واحلـــــكـــــايــــات
الشعبية واألمثال إضافة إلى
األبـطـال الـذين قـضـوا نـحـبـهم
وهــم يــــــــــــــــدافـــــــــــــــــعــــــــــــــــون
عنـهـا).وأوضحت وفـقـا لوكـالة
االنــــبـــاء االردنـــيــــة(بـــتـــرا)(ان
الــــروايــــة الـــتـي اســــتـــغــــرقت
كـــتـــابــتـــهـــا خـــمس ســـنــوات
واعــتــمــدت عــلـى الــكــثــيــر من
ـوثـقـة ــصـادر الـتـاريـخــيـة ا ا
تــنــتــقل بــالــقــار إلى أمــكــنــة
مــخــتـلــفــة من الـشــيــشـان إلى
تــركــيــا إلى بــلــدان أخــرى من
بالد الـــشـــام كـــمـــا تـــتـــقـــاطع
الــروايـة وتـتــعـاطف في فـصل

الـــتي مــرت بـــهــا الــشـــيــشــان
تاريـخيا إال أن أهلـها صمدوا
وحتــمـلــوا وصــبـروا وبــنـوا
جـــمـــهـــوريـــتــــهم من جـــديـــد
وحـــصـــلـــوا عـــلى حـــكم ذاتي
واسـع ســاهم جــمـيـع افـراده
في تـطـويـره وازدهـاره حـتى
غــدت عـــاصــمــة جـــمــهــوريــة
الـشـيـشـان أحـدى أجـمل مدن

القوقاز).
و الـشـيـشـاني عـضـو رابـطـة
الكتاب األردني وصدر لها
عــــــــــــــدد مـن اإلصـــــــــــــدارات
ــــتـــــخـــــصـــــصـــــة في أدب ا
األطفال كما أعدت عددا من
الــبــرامج اإلذاعــيــة وفــازت
بــــعــــدد من اجلــــوائـــز و
ـهـا من قـبل مـؤسـسة تـكـر
ـبدعـ الـعـرب في مـصر ا
ومن اجمللس الدولي للعالم

اإلســــالمي وغيرها.
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تـسـتعـد جي كي روليـنغ مؤلـفة
سـلــسـلــة روايـات هــاري بـوتـر
إلصـدار أربـعـة كـتب جـديـدة من
الـسـلـسلـة الـشـهيـرة في نـسـخة
إلــكـتـرونــيـة مـتــيـحـة الــفـرصـة
لـلقـراء من أجل "الـغوص بـشكل
أعــــمق فـي الــــتــــاريـخ الــــثــــري

للسحر".
ـــقـــرر أن يـــنـــشــر مـــوقع ومن ا
بوتـرمور التـابع للمؤلـفة الكتب
األربــعـــة وهي لــيـــست أعــمــاال
سرديـة ومـكرسـة لكـل تفـاصيل

"عالم السحر".
ويتـناول كل كـتاب مجـموعة من
الدروس الـتي يتم تدريـسها في
مــدرسـة "هــوغــوارتس" لــفــنـون

السحر.
واســــتـــوحت

ؤلفة الفكرة من معرض أقامته ا
ـكـتـبـة الــبـريـطـانـيـة عن هـاري ا
بوتر.وسـتحمل السلـسلة عنوان
"هاري بوتر: رحـلة عبر..." وهو
مـــســـتــوحى مـن كــتـــاب صــوتي
بــعـــنــوان "هــاري بــوتــر: تــاريخ
الــســـحــر" وهـــو نــفـس عــنــوان
ـكــتـبـة ـعــرض الـذي أقــامـتـه ا ا

البريطانية في عام 2017.
ـوقع وجــاء في بـيـان مــنـشـور 
ـؤلـفـة "اسـتـعـدوا لـلـغـوص في ا

التاريخ احلافل للسحر".
"بــاإلضـافــة السـتــعـراض أصـول
الـسـحـر عـبـر الـتـاريخ والـفـنـون
الـشــعــبـيــة سـتــتـضــمن الــكـتب
اإللـــــكــــتــــرونـــــيــــة مـالحــــظــــات
وصـــفـــحـــات من مـــخـــطـــوطــات
ورسـوما جذابـة شوهدت سـابقا
في مـعـرض (هاري بـوتـر: تاريخ

السحر)".
ويستعرض أول كتاب واللذان
ســـيــنـــشـــران في  27يـــونـــيــو/
حــزيــران "الــدفــاع في مــواجــهـة
فــــنــــون الــــظـالم" و"اجلــــرعــــات

السحرية وطب األعشاب".
أمـا الــكـتـابــان الـثــالث والـرابع
الــلـذان ســوف يــنـشــران الحــقـا
فـسـوف يـسـتــعـرضـان "الـعـرافـة
وعـلم الفـلك" و"رعايـة اخمللـوقات

السحرية".
وسوف تكون الكتب متاحة على
نــحـو مــبـدئي بـأربـع لـغـات هي
انية اإلجنليزية والـفرنسية واأل

واإليطالية. غالف الكتاب

غالف الرواية 
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بغداد

فـــؤاد مـــطــر. وانـــقــطـــعـــنــا عن
بـعـضــنـا.وفي الـقـاهـرة حـيـنـاً 
وبــيـــروت حـــيــنـــاً اخـــر  كــنت
احضر مـعارض الكتب . وكانت
مـؤلـفــات الـصــديق فـؤاد ضـمن
مقتنـياتي.   وفي الشهر االخير
ـــاضي  كـــنت في مـن الـــعـــام ا
بيـروت ضمن مـجمـوعة ثـقافـية
عـــراقـــيـــة كـــبـــيـــرة  حلـــضــور
مــــــــــــعـــــــــــــرض بــــــــــــيــــــــــــروت
لـــلـــكـــتـــاب.وكــــعـــادتي  كـــانت
االسبـقية في اهتـماماتي تذهب
باجتـاه لقـاء رموز لـبنـانية  او
عـراقية مـقيمـة في بيروت. وفي
طلـيـعـتـهم الدكـتـور خـيـر الدين
حسيب  والدكتور عبداحلس
شعـبـان.ومن الـلـبـنـانـيـ  كان
قدمة. الصديق فؤاد مطر في ا
كــان ( ابـــو غــســـان )  مــبــادراً
وشفـافاً ح قصـدني  صباحاً
 للفندق الذي اقيم فيه. التقينا
وحتــــاورنــــا..اســـــتــــمــــعتُ له 
واســـتــــمع لي.وخـالل احلـــديث
سـألـت االسـتـاذ فـؤاد  عـمـا اذا
كان بصدد تـاليف كتاب جديد 
يضاف الى الـ  33مؤلفاً  حتى
االن  بـ منـتـصف الـستـيـنات
ـكتـبة وعام . 2017حـيث رفـد ا
الــعــربـيــة خالله بــكـتــاب ( هـذا
نـصـيبي من احلـياة ). ثم كـتاب


