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دراسة

شفيق فيراني :اإلسماعيليون مرآة لثراء اإلسالم
تمتعوا بمرونة تاريخية وقدرة على التأقلم وتطوير
تراثهم الثقافي واألدبي والتعليمي .في كتابه الجديد «صراع البقاء:
االسماعيليون في العصور الوسطى» (ترجمة سيف الدين القصير
ـ دار الساقي ـ ـ معهد الدراسات اإلسماعيلية)ّ ،
يقدم أستاذ الدراسات
اإلسالمية في «جامعة تورونتو» قراءة لذاكرة األقليات المسلمة التي
ّ
تعد جزءًا من حركية هذا الدين وغناه الروحي
ريتا فرج

الكوارث
والجروح
التاريخية
أحدثت
ً
تحوال
عقديًا
لدى هذه
الطائفة

شـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــود األخـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرة
ت ـن ــام ـي ــا م ـل ـح ــوظ ــا فـ ــي ال ـ ــدراس ـ ــات
اإلسماعيلية ،تمثلت في الترجمات
وامل ــؤلـ ـف ــات امل ـخ ـت ـصــة .وب ــرغ ــم هــذا
ال ـن ـشــاط الـثـقــافــي ،مــا زال ــت املكتبة
ال ـعــرب ـيــة تـفـتـقــر إل ــى بـبـلـيــوغــرافـيــا
وافـ ـي ــة خـ ـ ــارج اإلط ـ ـ ــار ال ـكــاس ـي ـكــي
الــذي يغلب عليه التأصيل املذهبي
لـلـفــرق وامل ـلــل والـنـحــل فــي اإلس ــام.
ُي ـع ـت ـب ــر ال ـ ـكـ ــاتـ ــب ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ع ـ ــارف
ت ــام ــر (1921ـ ـ ـ ـ ـ ـ  )1998م ــن ب ــن أب ــرز
الـ ـب ــاحـ ـث ــن الـ ـ ـع ـ ــرب ال ـ ــذي ـ ــن أرخ ـ ـ ــوا
ودرسـ ـ ـ ـ ــوا تـ ــاريـ ــخ اإلس ـم ــاع ـي ـل ـي ــن.
نشر كتبًا عدة من بينها «موسوعة
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ اإلسـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة» .أول ـ ـ ــت
األدب ـ ـيـ ــات االس ـت ـش ــراق ـي ــة اه ـت ـمــامــا
ُ
بتاريخ هذه الطائفة ،وتعد أبحاث
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــرق ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ف ــاديـ ـمـ ـي ــر
إي ـ ـفـ ــانـ ــوف ( )1970-1886أسـ ــاس
ال ــدراس ــات اإلسـمــاعـيـلـيــة الـحــديـثــة،
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا كـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــه « (Ismaili
tradition concerning the rise of the
 .)1942- Fatimidsإل ــى ذل ــك ،يشكل
«م ـع ـهــد الـ ــدراسـ ــات اإلسـمــاعـيـلـيــة»
ف ــي ل ـن ــدن مـعـلـمــا ث ـقــاف ـيــا ب ـ ــارزًا في
دراس ــة وحـفــظ اإلرث اإلسـمــاعـيـلــي،
الـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ــدي ـ ـنـ ــي والـ ـثـ ـق ــاف ــي،
وأص ــدر مجموعة مهمة مــن الكتب،
ال سيما تـلــك الـتــي نـشــرهــا فــرهــارد
دف ـت ــري ص ــاح ــب «اإلس ـمــاع ـي ـل ـيــون:
تاريخهم وعقائدهم».
ف ــي كـتــابــه ال ـجــديــد «صـ ــراع الـبـقــاء:
االسـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــون ف ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـصـ ــور
ال ــوسـ ـط ــى» (ت ــرج ـم ــة س ـي ــف ال ــدي ــن
ال ـق ـص ـي ــر ـ ـ ـ دار الـ ـس ــاق ــي ـ ـ ـ ـ ـ مـعـهــد
الـ ــدراسـ ــات اإلس ـمــاع ـي ـل ـيــة) ،ي ــدرس
أسـ ـت ــاذ ال ـ ــدراس ـ ــات اإلس ــامـ ـي ــة فــي
«جــامـعــة تــورون ـتــو» (ك ـن ــدا) شفيق

ف ـ ـيـ ــرانـ ــي تـ ـ ــاريـ ـ ــخ اإلسـ ـم ــاعـ ـيـ ـلـ ـي ــة،
اس ـت ـن ــادًا إل ــى اس ـت ـمــراريــة الـطــائـفــة
وح ـ ـفـ ــاظ ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى وج ـ ـ ــوده ـ ـ ــا ب ـعــد
األح ـ ـ ــداث امل ــرع ـب ــة الق ـت ـح ــام امل ـغــول
فــي الـقــرن الثالث عشر لقلب العالم
اإلسالمي ،بغية القضاء على الدولة
اإلسـمــاعـيـلـيــة الـصـغـيــرة املـتـمــركــزة
في «قلعة أملوت» والخالفة السنية.
يـ ـب ــن الـ ـك ــات ــب وال ـ ـبـ ــاحـ ــث ال ـك ـن ــدي
ك ـي ـف ـيــة ت ـم ـك ــن اإلس ـم ــاع ـي ـل ـي ــن مــن
تثبيت بقائهم مــع مــا أصــابـهــم من
اضطهاد كارثي دفعهم إلى حماية
تراثهم الروحي واالجتماعي ،علمًا
أن املكتبات اإلسماعيلية تعرضت
لـ ـت ــدمـ ـي ــر مـ ـمـ ـنـ ـه ــج ض ـ ـمـ ــن ف ـ ـتـ ــرات
مـتـبــاعــدة .ويـسـجــل للمغول إح ــراق
«مـكـتـبــة أمل ـ ــوت» ال ـت ــي ذاع صيتها
إبان الدولة اإلسماعيلية.
لـ ـ ــم يـ ـطـ ـل ــق اإلسـ ـم ــاعـ ـيـ ـلـ ـي ــون ع ـلــى
معتقدهم تسمية «اإلسـمــاعـيـلـيــة»،
ّ
بل إن هذا االسم أطلقه عليهم كتاب
الـفــرق األوائـ ــل ،ال سيما النوبختي
والـ ـ ـق ـ ـ ّـم ـ ــي .أشـ ـ ـ ـ ـ ــاروا إل ـ ـ ــى أن ـف ـس ـه ــم
ببساطة على أنهم «ديــن الحق» أو
«دعـ ــوة ال ـح ــق» .يـشـيــر ف ـيــرانــي إلــى
أن امل ــؤل ــف اإلس ـمــاع ـي ـلــي ف ــي ال ـقــرن
الخامس عشر بوإسحق قوهستاني
ّ
ي ـنــص ب ـكــل ب ـســاطــة ع ـلــى أن «أه ــل
ال ـح ــق ه ــم أهـ ــل الـ ــدعـ ــوة ،وحــاف ـظــت
هذه التسميات على شيوعها حتى
ع ـنــدمــا ان ـت ـش ــرت ف ــي ج ـن ــوب آسـيــا
ح ـي ــث صـ ـ ــارت ت ـع ــرف ه ـن ــاك بــاســم
«طريق الحق» (ساتبانث)».
عـ ـ ـم ـ ــل املـ ـ ـ ــؤلـ ـ ـ ــف عـ ـ ـل ـ ــى اس ـ ـت ـ ـق ـ ـصـ ــاء
ال ـ ـغ ـ ـمـ ــوض الـ ـ ـ ـ ــذي اع ـ ـ ـتـ ـ ــرى وجـ ـ ــود
اإلس ـمــاع ـي ـل ـيــن ب ـ ــدءًا م ــن الـ ـغ ــزوات
امل ـغ ــول ـي ــة واسـ ـتـ ـم ــرارًا ح ـت ــى مـطـلــع
ال ـثــورة الـصـفــويــة ،أي مــن منتصف
ال ـق ــرن ال ـث ــال ــث ع ـشــر وح ـت ــى نـهــايــة
القرن الخامس عشر .وغطى تحليل

ً
األف ـك ــار وامل ـع ـت ـقــدات م ـج ــاال واسـعــا
اس ـت ـمــده م ــن م ـص ــادر ت ــوزع ــت على
أل ـف ـي ــة مـ ــن تـ ــاريـ ــخ اإلس ـمــاع ـي ـل ـيــن
ب ـه ــدف شـ ــرح وإل ـ ـقـ ــاء الـ ـض ــوء عـلــى
م ـب ــادئ وم ـع ـت ـقــدات بـعـيـنـهــا عـبــرت
عنها أعمال هذه الحقبة األدبية.
تــاريـخـيــا ،لــم يرتبط ح ــراك الطائفة
اإلسـمــاعـيـلـيــة وب ـق ــاؤه ــا بــاملـقــاومــة
امل ـت ـق ــدة ف ـح ـس ــب ،ب ــل ش ـك ـلــت ث ــاث
جــوانــب دينية وفـكــريــة سـنـدًا لبقاء
ل ـ ـهـ ــا :الـ ـتـ ـقـ ـي ــة ،وال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة ،وال ـب ـع ــد
املتعلق بعقيدة الخالص أو النجاة
لإلمامة.
يـ ـكـ ـش ــف ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ع ـ ــن تـ ــاحـ ــم بــن
استمرارية البقاء والروحية الدينية
ل ـل ـطــائ ـفــة اإلس ـم ــاع ـي ـل ـي ــة .واع ـت ـم ــد
املــؤلــف عـلــى مجموعة مــن املـصــادر
لفهم الـفـتــرة ال ـس ــوداء الـتــي م ـ ّـر بها
اإلسماعيليون منذ سقوط قالعهم
ظهور أئمتهم في أنجودان،
وحتى ّ
وق ـ ــد ت ـس ــن ــت ل ـل ـج ـم ــاع ــة امل ـت ـن ــاث ــرة
اسـ ـتـ ـع ــادة امل ــرك ــزي ــة ال ــروحـ ـي ــة مــن
خاللهم.
إن الـ ـ ــروايـ ـ ــة األول ـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي أع ـق ـبــت
س ـ ـقـ ــوط امل ـ ــرك ـ ــز اإلسـ ـم ــاعـ ـيـ ـل ــي فــي
أمل ـ ـ ــوت م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،ج ـ ـ ــاءت مـ ــن عـطــا
م ـلــك ال ـجــوي ـنــي ف ــي ك ـتــابــه «ت ــاري ــخ
فاتح العالم» .كــان الجويني شاهد
ع ـ ـيـ ــان ومـ ــوظـ ـفـ ــا عـ ـن ــد امل ـ ـ ـغـ ـ ــول ،مــا
جعله العـبــا أســاسـيــا فــي األح ــداث،

وخـ ّـصــص ال ـجــزء الـثــالــث مــن كتابه
ل ـت ــاري ــخ اإلس ـمــاع ـي ـل ـيــن ب ـع ــد ه ــذه
الفترة املظلمة .يفند الكتاب الفكرة
الـ ـش ــائـ ـع ــة عـ ـن ــد امل ـ ــؤرخ ـ ــن الـ ـف ــرس
واملــؤل ـفــن الـغــربـيــن مـمــن اعـتـقــدوا
أن اإلسماعيليني قد بــادوا وهلكوا
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة مـ ـ ــذابـ ـ ــح املـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــول ،ب ـس ـبــب
الـتـضـلـيــل ال ـتــاري ـخــي الـ ــذي مــارســه
ال ـجــوي ـنــي رجـ ــل بـ ــاط ه ــوالك ــو ،إذ
اسـتـقــى انـتـقــائـيــا م ــن كـتــب وجــدهــا
لـكـتــابــة ك ـتــابــه ال ـخ ــاص ق ـبــل إي ــداع
م ـصــادره وبـقـيــة مـحـتــويــات املكتبة
أللسنة اللهب ،كما يشير املؤلف.
أدت ال ـف ـتــوحــات ال ـش ــرس ــة لـلـمـغــول
إل ــى ك ـب ــوة ال ـج ـمــاعــة اإلسـمــاعـيـلـيــة
واع ـتــزال ـهــا بــالـصـمــت .واسـتـطــاعــت
عـ ـب ــر األزم ـ ـ ـنـ ـ ــة الـ ـط ــويـ ـل ــة ت ـك ــري ــس
نـ ـش ــاطـ ـه ــا امل ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ،فـ ـل ــم ت ـضــع
ال ـ ـكـ ــوارث ال ـت ــي ت ـع ــرض ــت ل ـه ــا ح ـدًا
لـحـيــويـتـهــا ح ـتــى ف ــي م ــراك ــز ال ـقــوة
اإلس ـم ــاع ـي ـل ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة .وي ـبــرهــن
األدب اإلسماعيلي في نواحي جنوب
ق ــزوي ــن ع ـلــى اس ـت ـم ــراري ــة الـطــائـفــة
وأن ـش ـط ـت ـه ــا ال ــدي ـن ـي ــة والـ ــدعـ ــويـ ــة،
ّ
واأله ــم أن هــذه املـصــادر التاريخية
«العرضية» ـ كما يصنفها فيراني
ـ ـ كشفت عن االرتـبــاطــات املتواصلة
مع أملوت.
أح ـ ـ ـ ــدث ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــوارث والـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــروح
ً
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة تـ ـ ـح ـ ــوال عـ ـق ــدي ــا ل ــدى
ال ـ ـطـ ــائ ـ ـفـ ــة اإلس ـ ـمـ ــاع ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،تـ ـب ــدى
ف ــي ال ـل ـج ــوء إل ــى ال ـك ـت ـمــان .ل ــم تكن
استراتيجية البقاء هذه نتاج الغزو
املغولي فقط .دفــع القلق فــي فترات
ســابـقــة اإلسـمــاعـيـلـيــن إل ــى تطوير
مـمــارســة الـتـقـيــة وات ـخــاذهــا طريقة
فطرية للحفاظ على ذات الجماعة.
برزت تجليات التقية في ممارسات
ديـنـيــة أخ ــرى ،بحيث اتـخــذ مفهوم
الستر ،أي ستر اإلمام ،بعدًا اضافيًا
ال سيما بعد فترة أملوت.
أدت األح ـ ــداث ال ــدرام ـي ــة إل ــى تخلي
الكثيرين من اإلسماعيليني الفرس
ع ــن مــذهـبـهــم خــوفــا ع ـلــى حـيــاتـهــم،
وبـ ـعـ ـضـ ـه ــم بـ ـق ــي عـ ـل ــى م ـع ـت ـق ــدات ــه
اإلي ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة وت ـ ـظـ ــاهـ ــر ب ــال ـت ـس ـن ــن،
وبينت بــراهــن أخــرى على تبنيهم
ل ـغ ـط ــاء ال ـش ـي ـع ـيــة االثـ ـن ــي ع ـشــريــة،
إل ــى جــانــب ات ـخــاذ الـصــوفـيــة غطاء
لتفادي اضطهاد السلطات كما أكد
املستشرق الفرنسي هنري كوربان

( )1978_1903الذي أوضح االرتباط
اإلسماعيلي – الصوفي فــي أعقاب
الغزو املغولي.
وبعيدًا مــن اإلسماعيليني فــي بالد
فــارس خــال الفترة املــدروســة ،بدت
حـ ــالـ ــة اإلس ـم ــاع ـي ـل ـي ــن الـ ـس ــوري ــن
م ـخ ـت ـل ـف ــة .يـ ــاحـ ــظ امل ـ ــؤل ـ ــف «أنـ ـه ــم
ل ــم يـ ـم ــارس ــوا ال ـت ـق ـيــة ب ــال ـق ــدر ذات ــه
م ــن الـتـنـبــه وال ـت ـي ـقــظ ،ب ــل إن بعض
املــراقـبــن العرضيني كــابــن بطوطة،
أح ــد أبـ ــرز رح ــال ــة ال ـعــالــم ف ــي الـقــرن
ال ــراب ــع ع ـش ــر ،ك ــان ــوا ق ــادري ــن عـلــى
تـمـيـيــزهــم بـسـهــولــة كإسماعيليني.
وثـ ـم ــة أس ـ ـبـ ــاب عـ ـ ــدة م ـم ـك ـنــة ل ـه ــذه
ّ
ال ـحــالــة ( )...تـمــكــن اإلسـمــاعـيـلـيــون
السوريون من تفادي الخراب الذي
أحدثه املغول ،إذ ربما نجوا بفضل
انسحاب هوالكو سنة  658ه ـ ـ 1260
م عند سماعه بــوفــاة الـخــام األعظم
مــونـغـكــه .ثــم ق ــام الـسـلـطــان بيبرس
بمد سلطة املماليك في كامل املنطقة،
محبطًا بــذلــك الــزحــف املـغــولــي ()...
وخالفًا للمغول ،لم يحاول املماليك
إب ـ ـ ـ ــادة أف ـ ـ ـ ــراد الـ ـجـ ـم ــاع ــة ،بـ ــل إن ـه ــم
استغلوا خدمات الفدائيني لتحقيق
أهدافهم ضد أعدائهم».
ل ـ ـيـ ــس الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب ت ـ ــدويـ ـ ـن ـ ــا ل ـع ـق ــائ ــد
اإلسماعيلية ،لكنه يعرف القارئ إلى
بعض املعتقدات اإليمانية للجماعة
خـصــوصــا حــن يـشـيــر إل ــى املـفـهــوم
اإلسـ ـم ــاعـ ـيـ ـل ــي ل ـ ــإم ـ ــام املـ ـسـ ـت ــودع
واإلمـ ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـسـ ـتـ ـق ــر وإل ـ ـ ـ ــى املـ ــراتـ ــب
السبعة لـحــدود الــديــن (املستحيب،
املـ ـ ـ ــأذون األص ـ ـغـ ــر ،املـ ـ ـ ــأذون األك ـب ــر،
الـ ــداعـ ــي ،ال ـح ـجــة األصـ ـغ ــر ،الـحـجــة
األكبر :الباب األقدس ،اإلمام).
تـ ـمـ ـت ــع االس ـ ـمـ ــاع ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــون بـ ـم ــرون ــة
تـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة وق ـ ـ ـ ـ ــدرة ع ـ ـلـ ــى ال ـت ــأق ـل ــم
ساعدتهم على االسـتـمــرار والبقاء
وتـطــويــر تــراثـهــم الــديـنــي والثقافي
واألدب ـ ـ ـ ــي وال ـت ـع ـل ـي ـم ــي .ي ـت ــوزع ــون
اليوم على  25بلدًا من بينها الصني
وجنوب آسيا وشرق أفريقيا وكندا
حيث يصل عددهم إلى نحو  70ألفًا.
يـتـنــاول الـكـتــاب فـتــرة مفصلية من
تاريخ الطائفة اإلسماعيلية .يشكل
ّ
مقدمة لقراءة ذاكرة األقليات املسلمة
خــارج علم الـبــدع ()hérésiographie
عـبــر الـنـظــر إلـيـهــا ك ـجــزء أص ـيــل من
ح ــرك ـي ــة اإلسـ ـ ـ ــام وث ـ ــرائ ـ ــه ال ــدي ـن ــي
والروحي.

لمحات

وسيم الشرقي

عبود سعيد

جيريمي سكاهيل

سليم نصار

عمل جماعي

بلقيس شرارة

ض ـم ــن إطـ ـ ــار الـ ـ ـ ــدورة ال ـث ــال ـث ــة مــن
«مـحـتــرف نـجــوى بــركــات» (2014
ـ ـ ـ  ،)2015أن ـج ــز وس ـي ــم ال ـشــرقــي
روايته «الحاجب» (الساقي) .تتبع
الرواية قصة الرجل الجزائري طيب
الـ ــذي اع ـت ـقــل لـتـخـلـفــه ع ــن الـخــدمــة
ُ
العسكرية ،ونقل إثر ذلك إلى الشام
لاللتحاق بجيش الشرق الفرنسي.
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ب ـل ــده ال ـج ــزائ ــر ال ـت ــي ال
يعرف عنها شيئًا إال مــن رسائل
أخ ـ ـيـ ــه ،تـ ـب ــدأ األح ـ ـ ـ ــداث واألزمـ ـ ـ ــات
بــال ـتــراكــم مــع طـيــب وعــائ ـل ـتــه ،بــدءًا
بـعــودة ابـنــه مــن الـسـعــوديــة وطــاق
ابنته وغيرهما.

يحمل الكتاب اســم مؤلفه السوري
عـبــود سعيد« .عـبــود سعيد» الــذي
صــدر أخـيـرًا عــن «هاشيت أنـطــوان
ـ ـ ـ ن ــوف ــل» ،يـتـضـمــن م ـج ـمــوعــة من
الـ ـنـ ـص ــوص ال ـ ـتـ ــي ال ت ـن ـت ـم ــي إل ــى
ت ـص ـن ـيــف أدب ـ ــي مـ ـح ــدد .ن ـصــوص
م ـ ـن ـ ـت ـ ـقـ ــاة م ـ ـ ــن ص ـ ـف ـ ـحـ ــة ال ـ ـكـ ــاتـ ــب
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـحـ ـظ ــى بـ ـنـ ـج ــومـ ـي ــة ع ــال ـي ــة
عـ ـل ــى ف ــايـ ـسـ ـب ــوك .لـ ـك ــن ت ــوح ــده ــا
ال ـل ـم ـحــات ال ـش ـع ــري ــة ،وال ـس ــردي ــات
القصصية ،فيما ترزح بني الفجاجة
والحساسية ،بني العبثية والسخرية
ل ـت ـص ـب ــح الـ ـكـ ـت ــاب ــة ع ـ ـنـ ــده مـ ــرادفـ ــا
للشغب.

فــي «ح ــروب ق ــذرة ـ ـ مـيــدان املعركة:
الـعــالــم» (شــركــة املطبوعات للتوزيع
والنشر) ،يعيدنا جيريمي سكاهيل
إل ــى  ،2011للكشف عــن أي ـ ٍـاد تدير
العمليات فــي أكـثــر مــن مئة بلد في
العالم .يبرهن الصحافي األميركي أن
بالده تزيد اشتعال وانتشار اإلرهاب
عبر سياساتها وحروبها .بأسلوب
صحافي تحقيقي ،يــؤرخ سكاهيل
ويكشف خبايا الـ «سي .آي .إيه» في
الصومال ،والقتل االستهدافي الذي
تنفذه الطائرات األميركية في اليمن
وأفـغــانـسـتــان ...وغـيــرهــا مــن أعمال
العنف.

ب ـعــد «ع ـن ــد امل ـن ـع ـطــف» ،و«غ ــرب ــاء»،
و«رص ـ ــاص ـ ــة الـ ــرح ـ ـمـ ــة» ،و«وسـ ـ ــام
عـلــى ال ــوج ــه» ،ص ــدر ك ـتــاب «خ ــارج
املـ ــوضـ ــوع» (دار ال ـج ــدي ــد) لسليم
ن ـ ـ ـصـ ـ ــار .ي ـ ـح ـ ـتـ ــوي ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ع ـلــى
مجموعة من املقاالت التي اختارها
الصحافي مــن تجربته فــي الكتابة
السياسية في صحيفتي «النهار»
ال ـب ـيــروت ـيــة ،و«ال ـح ـي ــاة» الـسـعــوديــة.
وي ــروي املــؤلــف مــن خاللها أسفارًا
ولقاءات زاخرة مع شخصيات مثل
برتراند راس ــل ،ونيلسون مانديال
وريتشارد نيكسون ،وغيرهم ممن
أسهموا في كتابة التاريخ املعاصر.

يحتوي «بـتــرول الـشــرق املتوسط ـ
األبـعــاد الجيوسياسية» (مؤسسة
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة) ،عـلــى
مجموعة من الدراسات عن البترول
فــي شــرق البحر األبـيــض املتوسط
قدمها عدد من الباحثني في قضايا
الطاقة فــي الـبــاد العربية واإلقليم،
وح ــرره ــا االخ ـت ـصــاصــي ال ـعــراقــي
وليد خدوري .وتعود هذه الدراسات
إلـ ـ ــى نـ ـ ـ ــدوة م ـت ـخ ـص ـصــة ع ـقــدت ـهــا
امل ــؤس ـس ــة ف ــي بـ ـي ــروت ف ــي كــانــون
األول (ديسمبر) عــام  ،2014حول
موضوعات االكتشافات البترولية،
وأسئلتها في العالم العربي.

ع ــام  ،2008كتبت بلقيس ش ــرارة
سـيــرة ذات ـيــة قـصـيــرة مشتركة مع
زوج ـه ــا رف ـعــة ال ـج ــادرج ــي بـعـنــوان
«جدار بني ظلمتني» (الساقي) ،حول
تجربته فــي االعـتـقــال وانعكاسها
عليها .أمــا فــي «هـكــذا م ـ ّـرت األي ــام»
الــذي صــدر أخـيـرًا عــن «دار املــدى»،
فـتـكـتــب األدي ـب ــة وال ـكــات ـبــة الـعــراقـيــة
مذكراتها الشخصية .هنا تتوقف
على تفاصيل ومحطات مهمة من
حـيــاتـهــا ،مـنــذ والدت ـهــا فــي النجف،
م ــرورًا بــزواجـهــا برفعة الجادرجي
وتفاصيل سنواتهما التي قضياها
معًا.

