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رغم تـعطش الشعـوب إلى السالم  لكن احلـرب جارية وهي حامـية الوطيس
ـتواضعـة عن احلرب هي أما أن تـكون عسـكرية أو اقـتصادية  مـعلومـاتنا ا
وعودة روسيا واحلـرب االقتصادية مشـتعلة بعد نـهضة الص االقتـصادية 
إلى وضـعـها الـطـبـيعـي بعـد انـهـيار االحتـاد الـسـوفـيتي وسـعـيـهـا إلى إعادة
مـجدها القد  لكـني هنا ال أقصد هات احلـرب بتاتا ال من قريب وال من
بـعيد. اآلن احلرب جتري عبر جنود مـجندين هم في بيوتهم سالحهم أجهزة
الـكومبيوتر وبرامـجها ومتصلـ بشبكة االنتـرنيت وكل منهم له هدفه احملدد
 عـدد مـنـهم عـبر مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي يـبث سـمـومه  وأخـر يـنـشر
ضـلل ويجعل منهم ضللة  وأكثرهـم سوءا من يجند السذج ا اإلشـاعات ا
ضـحية يزج بهم هنا وهـناك . احلرب اآلخرى واحلق يقال أننـا بعيدون عنها
كل الـبعد هي استـهداف دوائر الدولة واخـتراق انظمـتها ونحن غـير متأثرين
بـهذا األمر ألنـنا بـكل صراحـة دوائرنا احلـكومـية تـتبع الطـرق التـقلـيدية في
عملها وليس لها دخل بالطفرة التكنولوجية وما يطلق عليها حاليا " احلكومة
اليـ وعـطـلت مـصالح اإللـكـتـرونـية "  وهـذه احلـرب خـسـرت دوال كـثـيـرة ا
مـواطنيها . قـد ال أبالغ بأن عدد أفـراد عددهم أقل من أصابع اليـد بإمكانهم
أن يـوجهوا ضـربات عـنيـفة إلى دولة وشـعب بأكـمله  وأرجـو من اجلميع أن
ـوضـوع  وأجـهزة اخملـابـرات حول الـعـالم باتت ال يـخبـرني بـأنـني أضخم ا
تـشكل وحـدات حـمايـة االلـكتـرونـية لـصـد هـذه الهـجـمات الـعـنيـفـة أو لتـقـليل
ضـــررهـــا  ونــفس الـــوقت زادت حـــمالت الـــتـــوعــيـــة من مـــواقع الـــتــواصل
االجـتماعي وارشـادات لعـدم تقد مـعلومـاتك الشـخصيـة إلى أي أحد حتى

ال تستخدم ضدك أو ضد غيرك وأنت أخر من يعلم .

قــرأت لـه كــثـــيــرا قـــبل ان احــاوره
وهـذا االسلـوب اتخـذته مـسارا في
هنـية فمن حق القار ان حياتي ا
يعـرف عن الـذي احاوره مـعلـومات
خــــافـــيــــة عـــنـه وهي من خــــصـــال
الـصــحــفي احملــاور الـذي يــحــتـرم
.. لــقــد وجــدتً في ضــيـفي الـقــار
ـــعــــروف د. كــــاظم الـــصــــحــــفـي ا
ن يـخالفه قـدادي قلبـاً منـشرحا  ا
في الرأي مرنا معه إلى أقصى حد
وقــلــمه نــقي نــاصع الــبــيــاض في
قــولــة احلق شــهــرته الــصــحــفــيـة
مـعــروفـة لــكـنه بــقي عــلى تـواضع
مــلـمــوس بـ طالبه في اجلــامـعـة
وعـنــد اصــدقـائه فــلن يــدخل قــلـبه
الـغـرور والـتـعـالي فـالـغـرور يـؤدي
إلى تــدمــيــر الـذات وكــلــمــا صــغـر
الـعـقل زاد الــفـخـر بـالــنـفس وهـنـا
ـهـنـئته رء عُـرف  يـكـمن سـقـوط ا
العالـية وحبه وانـتماءه لـبلده بكل
احملن وخالل حوارنا مـعه استذكر
ـشـرق بـكـل مـتـاعـبه ـاضـي ا لـنـا ا

زدهر بكل عطاءه..  واحلاضر ا
tðQA½Ë tðœôË

ـقـدادي ولـد كـاظم شـنـون مـحـمـد ا
عـام  1949في بــغــداد مــتـزوج من
ـهــنــدسـة فــاطـمــة يــوسف ولـديه ا
ثالثــة أوالد أنـهي صــفه االبـتـدائي
ــســعـودي بــاجلــعـيــفـر ــدرسـة ا
ــتــوسـط في مــتـــوســطــة وصــفـه ا
الـعـطـيـفـيــة وبـعـدهـا االعـدادي في
ركـزيـة بجـانب رصـافة الـثانـويـة ا
بـغـداد مـتـفـوقـا ب زمـالئه لـيدخل
كـــلــيـــة اآلداب قـــسـم الـــصـــحـــافــة
وتــــخــــرج عــــام   1973-1974في
اجـستير العام 1977حصل على ا
من جـامعـة السـوربون عن رسـالته
ــوسـومـة (سـيــكـولـوجـيـا االعالن ا
السياحي) التي عززها بالدكتوراه
في العام  1979من نفس اجلامعة
ـوسـومـة (الـتـيـارات عن رســالـته ا
الـفـكــريـة في الـصــحـافـة الــعـربـيـة
ــــهـــاجـــرة الى بــــاريس/ الـــقـــرن ا
ـقـدادي قـد الـتـاسع عـشـر)  وكـان ا
شـغل ســكـرتــيـر حتـريــر صـحــيـفـة
(الـصــحـافـة) في الـعـام 1971.. ثم
رئيس حترير لها في العام 2006 
الــــتـي كــــانـت تــــصـــــدر عن قـــــسم
االعالم.. جــامـعــة بــغـداد.. حــالــيـا
) وهي رئـيس حتـرير مـجـلـة (مـع
فـصـلـيـة تـخــتص بـنـشـر الـبـحـوث
لـلـمـجـمـوعـة الـعـراقـيـة لـلـدراسـات
االســتـــراتــيـــجــيـــة مع نــخـــبــة من
االساتـذة اخملتصـ االستاذ واثق
الــهـاشـمي والـدكـتـور عـزيـز شـيـال
وحازم الشمري وياس البكري .

tðUH R  
ــــقـــدادي الـفّ الـــدكــــتـــور كــــاظم ا
مـجــمـوعــة قـيـمــة من الـكــتب اذكـر
منـها: (البـحث عن حريـة التعـبير/
طـــبـع في بـــاريس 1984ـ تـــصـــدع
الـسـلطـة الـرابـعة / فـي طبـعـت /
ـقـراطـيـة بـغـداد وعـمـان2011 ـ د
الـفـرجــة / مـقــاالت في الـصــحـافـة
الــســاخــرة) فـيــمــا اجنــز (نــظــريـة
لوية" في العام  2008 كأسلوب "ا
جـديـد في حتـريـر االخـبـار بدال من
درسة تـبعـة في ا نظـرية "الـهرم" ا

tð«—«b صرية) ≈ ا
 أصــــدر صـــحــــيــــفــــة (الــــكـــاروك)
قدم الــسـاخـرة فـي الـعـام  ..2007 
الـكــثـيـر من االعـمـال حلـسـاب عـدد
من الـقـنـوات الـتـلـفـازيـة واالذاعـية
اذكـــر مـــنـــهـــا: (بـــرنـــامج صـــاحب
االمـــتــيــاز 2009) حلـــســاب قــنــاة
الــبـغــداديــة وبــرنــامج (الــرازونـة)
حلــســاب اذاعـة دي مــوزي.. فـيــمـا
أنــتـج نــشــيــد الــتــحــريــر (دعــوني
امـشي) من كلـمـاته واحلـان الفـنان
بدع ابراهيم الـسيد.. وهو يعمل ا
اآلن عـــــلى اجنـــــاز كــــتــــاب (جــــدل
االتصـال) الـذي يبـحث في التـطور
ـذهل فـي عـالم االتـصـال (حـدوده ا
وإمــكــانــيـــاته)  وبــعــد نــقــاش عن
الـصـحـافـة وايـام زمـان أحـبـبت ان

يكون سؤالي األول له.
ـنـا ـسـتـقـلـة في عـا { هل الـصــحـافـة ا

احلالي لها وجود?
ـكن الــتــحـدث عـن صـحــافـة  _ال 
مستقلة بـالوقت احلاضر. ال سيما
مع وجــود ســـطــوة مـــال وانــعــدام
وجــود جـــدوى اقــتــصـــاديــة لــذلك
عـــلـــيـــنـــا الـــتـــحـــدث واالهـــتـــمـــام
ـوضـوعـيـة في الـصـحـافـة وهي بـا
الـــتـي تـــســـرق الـــقـــار بـــ هــذا

وضوع وذاك . ا
{ احلركة االعالمية اليوم كيف تراها?
 _االعالم هـو نتـاج يـومي مسـتـمر
ولــيس حـــركــة وكل يـــوم يــجب ان
يـكــون أفــضل من االخــر بــإضــافـة
جـديـد لــلـصـحــافـة كــكل... كـمـا في
احلــديث الـــشــريف ((مـن اســتــوى
يـوماه فـهو مـغـبون)) وهـذا طبـقته
في صحيفة الكاروك يجب االبتكار

وترك التكرار.
{ حدثنا عن الكاروك?

 _الـكاروك هي صـحيـفة اسـبوعـية
ســاخــرة اصــدرتـــهــا من حــســابي
اخلــاص وكــانت جـريــئــة في طـرح

وضوعات . ا

وذهـبت لـلـمـعــايـشـة مـدة اسـبـوعـ
حـتى ال يــقـولـون تـكــتب بـالــوطـنـيـة
وانت بــعـيــد عــنـهــا... والـكــثــيـر من
الــزمالء اســتــغـربــوا لــعــودتي بــعـد
14عــامـا.. لــكن انـا انــسـان حـذر وال
اريد ان اكون ضعيفاً امام موقف او

 . امام شخص مع
{ بـعد عودتك من بـاريس الى يومـنا هذا

لم تذهب?
_احلـمــد لـله تـوفـرت لي فـرصـة قـبل
خـمس ســنـوات ..وفــرهـا لي ســفـيـر
فــــرنــــسي حــــضــــر ودعــــانــــا نــــحن
اخلــريــجــ واخـذتـه في جــولـة الى
ــتـنــبي ومــقـهى الــشـابــنـدر شـارع ا
وارسل بــعــدهــا لي دعــوة ...مــكــثت
اسبـوعـ ومن فرحـتي لم ارتاح في
الــفــنـــدق فــقـط وضــعت حـــقــيـــبــتي
وخـــرجت مــــســـرعــــاً الى جــــامـــعـــة
الــسـوربـون والى االمـاكـن اجلـمـيـلـة
اســــال فـــيــــهــــا عــــلى مـن اعـــرفــــهم
ووجــــدتــــهـم تـــقــــلــــصــــوا بــــســــبب
الــعــنــصــريــة واتــذكـر حــتـى جـورج
ـصـري الـكـبـيـر بـهـجـوري الـرسـام ا
كن ان الذي قال لي قـبل عودتي ال 
اترك فرنسـا قد رحل منـها هو ايضا
وكان صديق مقرب ب هاني شكري
وامير حـجازي ولكن ارقى واحد من
صـري محـمود ام الـعالم وهذا ا
امــ ســجــنـه عــبــد الــنــاصــر ســبع
ـكن ان يـتــكـلم بـسـوء ســنـوات وال 
ـيز عن عـبـد النـاصـر ولـديه كتـاب 
االنـســان مــوقف وانــا تـعــلــمت مـنه
وكــان كــاتــبـاً يــســاريــاً  واكــتـشــفت
بـعــدهـا ان  14ســنـة كــنـهـا  14يـوم

سبحان الله .
ــــســــتــــشــــرق اجلــــزائـــري { رأيـك في ا

الفرنسي جاك بيرك?
ـيـة ((كـولج _فــيـمـا بـعـد وفـي اكـاد
دفـرنس)) الـتي تـكـون في حـي كـبـير
قرب جامعة السوربون  تعرفت على
(جــاك بــيــرك) لــكن كــنت مــا ازلت ال
احتـدث الـفـرنـسـيـة بطـالقة حـيث لم
ــضي عــلى وجــودي ســوى ســتــة
شـهــور ولــكن تــعــادل اربع ســنـوات
دراسـة فـي قـسم الــلـغــة الـفــرنـســيـة
وذلك يـعـود بـتـواجـدك بـنـفس الـبـلد
ـهم سـألـني عن لـغـتي وانـا كنت ...ا
امدح باللغة الفرنسية جدا ...بعدها
قـال لي (ال) لـغـتـكم اجمل بـكـثـيـر انا
انـدهــشت من كالمه لــغـتــنـا صــعـبـة
...ســالــته كـيـف ?? قـال(( انــا اجـلس
االن عــلى مـكــتب بــالـلــغـة الــعـربــيـة
تــقــولـون مــكــتب وهــذا يــشـتـق مـنه
كتـاب كاتب مـكتـبة كتب بـينـما نحن
ـتـلك اشـتـقـاقـات لـلـغة غـيـر ذلـك ال 
وعبقـرية اللغـة ان فيها اشـتقاقات))
من يومها احببـتها واصبحت انتبه
لــلــغــة الــعــربــيـة كــثــيــرا ومن خالل
جتـربـتي ان الـلـغـة الـعـظـيـمـة نـنـتج
أدباً عـظيمـاً وهذا مـا نراه في لغـتنا
الــعـربــيـة كــونــهـا عــظـيــمـة انــتـجت
ــتـنــبي وكـذلك الــلـغــة الـفــرنـســيـة ا
انـتــجت فـولـتـيـر وجـان جـاك روسـو
واالنـكلـيزيـة شكـسـبيـر وعلى سـبيل
ـثـال الـلـغـة الـتـركـيـة لم نـنـتج أدب ا

عظيم كونها لغة خليط .
جــاء ســؤال في خــاطــري بــعــد هــذا
احلـديث الــطــويل والـشــيق (وجــهـة

نظر) .
قدادي? { كيف ترى نفسك د. كاظم ا
_رجل يحب بلده جدا ... ارى نفسي
صــاحب رســالــة يــجب ان وصــلــهــا
ومتمسك بها وال يهمني شيء مادي
مـطــلـقــا.. واتـذكــر قـول لـ مــانـديال..
ـنـاضل ثـمن يـقـول ((عـنـدمـا يــريـد ا
مـــقـــابـل نـــضـــاله ســــيـــتـــحـــول الى
مرتزق)) لذلك ال اريد العمل في قناة
واكـــون مــنـــفــذ ألوامـــرهـــا... مــؤمن
بأفكاري ومسؤول عنها. وأفتخر ان

طلبتي يتعلمون مني .
{ بيـتك أيام الـطفـولة والـشبـاب كان يطل

على نهر دجلة.. فماذا علمتك?
_السباحة واجلرأة.

ــرأة بـعــيــدة عن كــتـابــاتك لــكن مـاذا { ا
تعني للمقدادي?

_أوكـــســـجـــ احلــيـــاة ...وكـــمـــيــاء
احلـــيـــاة بـــالـــوقـت ذاته.. انـــهـــا في

تفاعل مستمر.
{ عـرفنا أنك اخـترت زوجـة عراقـية كيف

وكنت تعيش في حينها في باريس?
_أمــيل لـلــمـرأة الــعــراقـيــة وعـنــدمـا
قـــررت الــزواج اخــتــرت زوجــتي من
بغداد وتزوجـنا سنة  1985سافرنا
الى فرنسا وكانت تتحدث الفرنسية
وهذا مـا شـدني اليـها أكـثر. في اول
لقاء بـيننا حتـدثنا بالـلغة الفـرنسية
واتذكر بعد زواجي كتـبت الصحفية
والـزمــيــلـة انــعـام كــجه جي عــمـودا
قـــــالت فـــــيـه الـــــشـــــاب الـــــذي أحب
الــعـــزوبــيـــة اخــيــرا وقـع في قــفص

الزوجية..
قدادي? { السعادة كيف تدخل لعـالم ا
_ان اعــمل كل يـوم شـيء جـديـد.. ان

أقدم كل يوم عمل ويضاف لي .
{ هل احلرية تسبب مشاكل للصحفي?
_الـسلـطة ضـد مـبدا احلـرية ودائـما
غـــاشـــمـــة وفي كل الـــعـــالم ... عـــلى
الـصـحـفـي ان يـنتـزعـهـا انـتـزاعـا بل
هو الذي يرسمها لنفسه وكم عانيت
مـا عـانـيت من هـذه احلـريـة ...واخر
مـــشــكــلـــة لي كــانـت ســتــنـــهي عــلى
مـــســـتــــقـــبـــلي وحـــيـــاتي ....االعالم
الــغــربي اعالم ســيـاسـي ونـحن االن
نـشاهـد مـا يحـدث في فـرنسـا وكيف
الـرئـيـس الـفــرنـسي ( مــاكـرون) بـدأ
يــحـافظ عــلى كــرســيه ويــقــول عـلى
اصــحــاب الـــســتــر الــصــفــراء انــهم
مندس ..وعـندما تقـرا موضوعا ما
ـوضوعـية مـنشـور ترى انه يـحمل ا
واحلـيـاديـة ولـكن االعالمي الـذكي ال
ـا بـ الـسـطـور لو ـكن ان يـغـفـل 
ــضــمـون يــكــتـشف انه ال تــبـحــر بـا
يوجـد اخالقيات الـعمل االعالمي بل
هـنـاك ابـتــزاز وانـتـقــاص من حـريـة

الــصـــحــافـــة ولـــهــذا كـــتب كـــتــابي
((تصـدع السـلطـة الرابـعة)) والـيوم
وكـمـا قـال ((رامـوني)) خـبـر االعالم
الـفرنـسي نحن بـصدد ان تـكون لـنا
ســـلـــطــــة خـــامـــســــة انـــتـــجــــتـــهـــا
التكنولوجيا احلديثة وهي صحافة
ــــواطن والــــتي ســــوف تـــتــــطـــور ا
وتـتـجـدد بـاسـتمـرار وتـكـون سـلـطة
بال قيـود وتمويـلهـا ذاتي ال تخضع

الك . لبنود ا
{ التـفاؤل والشتـائم ماذا يعني لـلدكتور

قدادي? كاظم ا
_ال امـيل لـهـذا الـتـصـنـيف مـطـلـقا..
أمن بــالـلــحـظــة في حـيــنـهــا والـتي

تخلق تفاءل او عكس ذلك .
{ هل وصلت الى قمة النجاح في مجال

الصحافة?
_ال يوجد قمـة للصحـافة لكن اشعر
بــقــمــة الـســعــادة وانــا اقــوم بـنــقل

رسالة اعالمية بشكل متميز.
ن يـــســــمع من ـــقــــدادي  { د. كـــاظـم ا

االصوات الغنائية اليوم?
_نزاريات لـكاظم السـاهر ...وبعض

االغاني الفرنسية .
 { الصحفي بحاجة الى طاقة يومية
حـتى يواصل عـمله بـجد من اين يـكتسب

قدادي طاقته? ا
_الثقـافة البـصرية تمـنحنـا الطاقة.
وانـا واحلــمـد الــله مــنـذ ان فــتـحت
عـيـوني عـلى الدنـيـا وامـامي فـضاء
بصري جميل نهـر دجلة والبسات
..وهـنــاك فـرق بـ ان تـسـتـيـقظ كل
صبـاح وتـذهب لعـملك وتـرى امامك
زهـور ونحل يـتنـقل بيـنهـا لتمـنحك
طـاقــة ايـجـابـيـة  وان تـرى نـفـايـات
امانة بغداد والذباب عليها لتمنحك
طـاقــة سـلــبـيــة ... بـغـداد اصــبـحت
تـمـنح طـاقة سـلـبـية بـسـبب الـزحام
والواجز الكونكريتية وووو..عندما
تسافر تـكتسب طاقة مـعاكسة حتى
باريس لو سـافرت لـ عـمان  تركـيا  
الــتـي تــمـــنح اجلــمـــال ... لــذلك اي
مـوظف عـندمـا يـذهب لـعمـله يـحمل
طـاقة سـلبـية وحـتى نحن االسـاتذة
نـنظـر للـطلـبـة ونحن مـحمـل بـتلك
الـطاقـة وهذه مـسـألة خـطيـرة يجب

النظر اليها .
{ الكتب التي دائما تقرأها?

_أحـب كـل كـــــــــتـب االعـالم وهـــــــــذا
اختصـاصي.. حتى لو تـنظرين الى
مكـتـبـتي اخلـاصـة بـالـبـيت اغـلـبـها

كتب اعالم  
{ كم مؤلف لديكم?

_عـشـرة مــؤلـفــات.. لـكن اهــمـهـا ...
الــبـــحث عن حـــريـــة االعالم ... هــو
مـختـزل لـرسالـة الـدكتـوراه... كـتاب
ــــصـــريــــ الـــذين يـــتــــحـــدث عن ا
هــاجــروا الـى بــاريس في ظل حــكم
اخلـــديـــوي اســمـــاعـــيل الـــذي كــان
يـضــطــهـد هـم ومن الـقــرن الــتـاسع
عـشـر وأصـدروا صـحـفاً فـي باريس
ومــنـهـا (ابـو نـظـارة) (أبـو صـفـارة)
لـيـعـقـوب صـنـوع.. األديب الـسـاخـر
الذي تأثرت به وهو مصري يهودي
ــثل الــتــيــار الـوطــنـي ضـد وكــان 
اخلــــديـــوي اســـمـــاعـــيل والـــعـــروة
الـوثـقـى جلـمـال عــبـد من الــصـحف
الـــتي درســتـــهــا ...الــكـــتــاب االخــر
تـصـدع الـســلـطـة الــرابـعـة ... الـذي
كـــــان في مــــجــــال االعـالم بــــشــــكـل

خاص. 
ـثـل خـير { مـتـى يـسـتخـدم الـصـحـفي ا

الكالم ما قل ودل?
_في الــعــنــاوين.. نــحــتــاج له عــلى

ثال  سبيل ا
رشح  علوة ا

احلبل الدبلوماسي 
اخضرار الوجوه .

{ نـــســـمع عن الـــزمـن اجلـــمـــيل وجـــيل
الطيب واليوم ماذا?

_في احلقيقة احلياة ثنائيات لو لم
ــــا شـــعـــرنـــا يـــكن هــــنـــاك مـــرض 
بـالــصــحـة ولــو لم تــكن هــنـاك دول
ـا شـعـرنـا بـالـدول اجلـيدة قـمـعـيـة 
ولم تــكن هــنــاك عــمــالــة لـم نــشــعـر
بقـيمـة الوطنـية.. ومن الـذين تأثرت
بـهم جــعـفــر ابـو الـتــمن شـخــصـيـة
وطــنـيــة عــراقـيــة ال يـوجــد مــثـله ال
نــوري الــســعــيــد مــثـلـه وال يــاسـ
الــهــاشــمي وال جــعـفــر الــعــســكـري

وطني وطني خالص .
{ الـــســـؤال األخـــيـــر الــذي نـــخـــتـــتم به
ــمـتـع مع ضــيــفــنـا الــراقي د. حــوارنــا ا

قدادي نقول له . كاظم ا
 مــاذا تـــعــلــمت مـن احلــيــاة ومن االعالم

بشكل خاص?
_احلـيـاة تـعـلـمت مـنـهـا الـنـظـر الى
ــوجـودة فــيـهــا والـتي الـطــبـيــعـة ا
تـكـون مـرتــبـطـة مع االنــسـان حـيث
حـبــة اجلـوز تــشــبه دمـاغ االنــسـان
حــبــة الـفــاصــولــيـا تــشــبه الـكــلــيـة
االنــسـان وقــطـعـة من اجلــزر تـشـبه

حدقة الع نحن منها واليها .
واالعالم بــطــاقـــة مــرور الى عــوالم
ــــكن فـي يــــوم واحـــد ان شــــتى و
الـتقي شـحاذا فـي أطراف الـليل في
الــنـهـار واحـاور مـسـؤوال كـبـيـرا او
أراني في جتـمع شـعـبي كـبـيـر.. من
هــذه الـزاويـة يــقـدم لي االعالم هـذه
ـكن ان ـســاحــة الـكــبـيــرة الــتي  ا
احتـرك فــيـهــا مـهــنـيــا وإنـســانـيـا..
وبالـتالي فانـا يوميـا اكتسب ثـقافة
ومعرفة متباينة بأشكالها الواقعية
والــعــمـلــيــة.. اضــافــة الى حتــسـ
ـهارات من خالل الـقـراءة الواعـية ا
واالخــتالط واالطالع والــســفــر لـكن
ــعـــرفي يــعــتــمــد عــلى هــذا الــزاد ا
شــخــصــيــة االعـالمي.. فــهــنــاك من
يـــــســـــعى الـى تــــطـــــويـــــر نــــفـــــسه
واجتهـاداته. وهناك من يـتعامل مع
االعالم وكأنه وظيـفة يومـية.. وهذا
االخـــيــر ال يـــقـــدم االعالم لـه ســوى
ـــهـــني دون االبـــتـــكــار االجـــتـــرار ا

عرفي. ا
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بغداد

نـصـة الـتي تـنـطـق باحلـق وتـنـشر الـتـعـالم ـنـبـر هـو ا ال يـخـتـلف اثـنـان ان ا
نابر واخطرها كونها الشعيرة االلـهية لبني البشر  ومنبر اجلمعة من اهم ا
االم والـتي تـتــمـيـز بـانــهـا جـامـعــة ومـوجـهــة في نـفس الـوقـت  وقـد اهـتـمت
نـبـر كثـيراً  ومن قـبلـة اشار الـقران بـصورة الـروايات عن الـنبي ( ص ) بـا
صـريحة الى هـذا االمر وخصص لـها سـورة كاملـة اسماهـا بسورة اجلـمعة
ـقـدس الشـروط الالزم تـوفـرهـا في امـام اجلـمـعة من حـيث وضع الـشـارع ا
ــولــد ونــقــاء الــســريــرة وغــيــرهـا مـن شـروط الــعــدالــة والــنــزاهــة وطـهــارة ا
ـوثوقـة واهتـمت الروايـات  كثـيراً بـهذه صـادر ا ومـواصفـات موجـودة في ا
ـهمـة  واولت لهـا اهتـمامـاً بالـغاً كـونهـا صالة تتـضمن خـطبـت الـشعـيرة ا
(ارشـادية - سياسـية ) واالثنتـان تتعلقـان باصالح اجملتمـع وحماية وصون
ا يحقق التكامل حـقوقه  وتوحيد الراي العام جتاه السلـبيات واصالحها 
ـا يـؤدي الـى وضع احلـكـومـة في فـيه  الى جــانب نـقـد االداء احلــكـومي و
مـسارها الصحـيح . لم يكن منبـر اجلمعة يـوماً لتقـديس الشخوص  بل هو
هم مـنبـراً خـصص لـتوجـيه الـناس ونـقـد الـسلـبـيات في اجملـتـمع  لـذا من ا
عروفـة والتي لـلخـطيب ان يـكون مـلتـزماً بـادبيات اخلـطابـة ومنـطق اخلطـب ا
ـنـطق يـتـمـيـز فـيـهـا اخلـطـيب بـالـدقـة والـتـزام الـضـوابط من نـاحـيـة الـلـغـة وا
وادبـيات احلديث كـونهـا شعيـرة حتل محل صالة الـظهر  لـذلك ينـبغي على
االمـام ان يكون ورعاً تقـياً يتحـلى بحسن اللـغة وااللتزام بـضوابط وسياقات
صل الهدوء وااللتزام اخلـطبة وعدم اخلروج عن النص  كما ينـبغي على ا
بـسياقات وضوابط الـصالة وعدم رفع الصوت واالستـماع الى اخلطبة دون
ـقاطـعة  كـما عـلى خـطيب اجلـمعـة ان يـولي همـومَ مجـتـمعه وقـضايـا أمتِه ا

اهـتماماً واضحاً وحتتلّ هذه الهـموم والقضايا موقعاً في
نـفـسه فـيــشـعـر بـأهـمـيَّـة اإلســهـامِ في حـركـةِ اجملـتـمعِ
والـتـجـاوبِ مـعه بـالـدعـوةِ إلى احلق وتـدعـيم كـل خـير
والـتــحــذيــرِ من كل شــر والـتــنــفــيـر مــنه  وكــثــيـر من
اخلـطبـاء يوفَّـقون في كـسب قـلوب الـسامـع والـتأثـير
في مـشـاعـرهم; فـيـكـون ذلك سـببَ صالحـهم وتـوبـتهم

ورجوعهم إلى ربهم.

بغداد

تـــشــــجـــعــــني دومــــا عـــلى عــــمـــلي
واسـتاذي زكي اجلـابـر واحمـد عـبد
الـســتــار اجلـواري واســتــاذي عـلي

الوردي .
{ تــربـطك عالقــة بـاألسـتــاذ عـلي الـوري

كالصداقة?
ـعــجــبــ به.. رغم _انـا مـن اشــد ا
أنى كــنـت ادرس اعالمــاً لــكن اذهب
حلـــضــــور مـــحــــاضــــراته في عــــلم
االجـتـمـاع.. ومن رجـعت من فـرنـسا
من االشيـاء اجلمـيلـة التي اتـذكرها
ذهــبت كي ارى امـــر يــعــيــني الــذي
تــأخــر أكــثــر من ســنــة ألني ذهــبت
لــلـدراســة عــلى نــفـقــتي اخلــاصـة..
يـومـهـا رأيت االسـتـاذ عـلى الـوردي
وكـان مــنـزعــجـاً جـدا ســلـمت عــلـيه
ـقـابـلـة وكيل وعـرفـني وقـال جاءت 
الـوزيــر بـعــد اخــذ مـوعــد وإذا بـهم
ـــوعـــد مــعك.. يـــقـــولــون ال وجـــود 
واخــذته مـعي واوصــلـته الـى بـيـته
ومن يـومـهـا اصـبـحت اخـذ طـلـبـتي
الى الـــوردي واشــيـــد به ألني رأيت
ـــؤرخ الــــدولـــة حتـــاربـه وايـــضـــا ا
الـكـبـيـر عبـد الـرزاق احلـسـني بـيته
قـريب من بـيتي فـي الكـرادة بـعد أن
انـتـقـلت لـلـسـكن هـنـاك كنـت اخذهم
الــيـه مــنــهم عــبــد الــهــادي مــهــودر
ـــثل عـــلم وجـــدت انـــهـم بـــحـــاجـــة 

الوردي وعلم احلسني .
{ كيف كان سفرك لفرنسا?

ـــركــز _كـــنت دائـــمـــا احــضـــر في ا
الــثـقـافـي الـفـرنـسـي وانـا طـالب في
الـكـلـيـة وايـضا لي صـديـقـة تـعـلمت
مــنــهــا بــعض الــكــلــمــات كــانت في
الـــقــسم الـــفــرنـــسي وانـــا في قــسم
االعالم .... سـنـة الـتـخـرج فـتح بـدل
ــبـلغ  100ديــنـار الــدراســة وكــان ا
وكـنت من عـائـلـة مـيـسـورة واحلـمد
الــله .. لــكن خـــشــيت من ابي الــذي
كـــان يــريـــد ان أكــون ضـــابـــطــا في
ـــــبـــــلغ اجلـــــيش ولـم اخـــــذ مـــــنه ا
واســـتــــدنــــته مـن صــــديق عــــمـــري
وجـــاري في الـــعـــطـــيـــفـــيـــة وســـام
جـــرجـــيس دفـــعـــته كـــبـــدل نـــقـــدي
ألعـقــائي من اخلـدمـة الـعـسـكـريـة...
وســـافــرت بـــنـــفـس الــســـنـــة الـــتي
تخـرجت فيـها  1974وكانت فـرصة
وقـتـهــا ... من خالل مـعـلـومـاتي من
ــركــز الـثــقــافي الــفــرنـسـي عـرفت ا
الـكـثـيـر من امــور الـدراسـة والـلـغـة
واحلــــيـــــاة في فـــــرنــــســـــا ودرست
ــدة 6 ـــاجــســتــيـــر والــدكــتــوراه  ا

سنوات .
{ دراسـتك في فرنـسـا منـحـتك التـحدث

باللغة الفرنسية بطالقة ليس كذلك?
_نــعم.. والـى يـومــنــا هــذا ال اخـرج
من الـــبــــيت دون ان اســـمع نـــشـــرة
االخـبـار الفـرنـسـية .... وكـمـا ذكرت
كـنت اذهب لـلـمـعـهـد الـفـرنسـي قبل
الــســفــر ودراســتي كــلــهــا بــالــلــغـة
الـفـرنـسـيـة وحـتى مـنـاقـشـة رسـالـة
الـدكـتـوراه بــالـفـرنـســيـة حـيث كـان
رئــيس الــلــجــنــة فــرنــسي من أصل
جـزائـري  الـدكـتـور (مـحـمـد أركـون)
ومن الـعراق كـان جلـيل الـعطـية في
وقـتـهــا كـان طــالـبـاً في الــسـوربـون
ايضـا.. سامي مـهدي كـان من مصر
ايـضا غـالي شـكري وأمـيـر اسكـندر

احببت ان اذكرهم للتاريخ.
{ هـل كل بــــقــــائـك في فــــرنــــســــا كــــان

للدراسة?
_ال.. انا ذهبت على نفقتي اخلاصة
كمـا ذكرت ولم أكن مـضطراً لـلعودة
السريعـة.. لذلك عملت لـقاءات منها
مع (جاك شيراك) وعالقته بالرئيس
الـعـراقي (صـدام ) خـدمـتنـي وكانت
لي عالقـة طيبـة بالـسفـارة العـراقية
هــــنـــاك وكــــنت اذهـب لـــلــــســــفـــارة
ــنــاســبــات الــوطــنــيــة والــتــقي بــا
ــهـمــة واطــلب بــالــشــخــصــيــات وا
ــيــز مع مــواعــيــد ومــنــهــا حـوار 
عـدنـان خـيـر الـلـه ونـشـر في مـجـلـة
(كل الـــعــرب) ومـن الــشـــخــصـــيــات
الفرنسية الـكبيرة.. روجيه غارودي
او (رجـاء جــارودي) بـالـعـربـيـة ألنه
كــان قــد اســلم فـي عـام  1982جـاك
ــمــثــلــة بــيــرك  كــاتــريـن ديــنــوف ا
ـشـهـورة اركـون شـاعر الـفـرنـسـية ا
فــرنـسـا ومـحــمـد أركـون  وازتـانـور
الـذي تـوفي قبـل مدة قـصـيـرة وكان
يـتـحـدث الــعـربـيـة قــلـيال ..وكـنت ال
افــضل الـلـقـاءات مـع الـفـنـانـ رغم
ــفــكــرين الــشــهــرة اكــبــر بل احب ا

واصحاب قضايا .
{ تميل للسياسي أكثر?

_ال انا اميل للثقافة بشكل عام ومن
واجب الـصـحفـي اجليـد ان يـنـتقل
بـ الـعـام واخلـاص وهـنـا اقـول
ثقف خاص اي التحدث بلـغة ا
وحتــاور مـــعــهـم حتــمل رســـالــة

أعمق .
{ متى رجعت للبلد?

_في أواخـــر عــام  1987 وعــودتي
كــان من أجل اثــبـات مــوقف ال اريـد
ان ارجـع الى بـــلــــدي خالل احلـــرب
االيـــرانـــيــة الـــعــراقـــيـــة.. لــكن زرت
الـعـراق قــبـلــهـا فـي سـنـة 1982
وتـــــركت فـــــرنـــــســــا
وجـــــمـــــالـــــهــــا

{ هل مازالت تصدر?
_ال فقط استمرت سنة واحدة .

اذا الكاروك?  }
_فـــيـه حـــركــــة الــــنـــقــــاء والـــوالدة

اجلديدة. .
{ كــيف جـــاءت فــكــرة اصــدار جــريــدة

بوضع متقلب في العراق?
_بـعـد سـنـة  2003 ظـهـرت صـحف
حتـاكي الـصـحافـة الـسـاخـرة.. مثل
جـريدة حـبزبـوز كان لـطالـبة عـندنا
تازة اسمـها عـشتار وهي طـالبـة 
ضـمـون لـلصـحـيـفة لـكن الـشـكل وا
كان اشبه بتقليـد لصحيفة حبزبوز
الـــتـي اســـســـهـــا الـــعـــمالق نـــوري
ثــابت...وانـصح بـعـدم الــتـقـلـيـد بل
االضـافـة عـلى الـنـتـاجـات الـسـابـقة
هـــذا مـــا اتـــبــعـــتـه في صـــحـــيـــفــة
الـــكـــاروك. والــتـي عـــنــوانـه وحــده

كلفني من التفكير مدة  3 أشهر.
{ ثـــقــــافـــة في الــــصـــحـف الـــســــابـــقـــة

واحلاضرة ترى فيها جتدداً مستمراً?
_ثـقـافـتـنـا مع األسـف تـعـتـمـد عـلى
الـتـكـرار. اسـتـذكـر لـكم مـوقـفـاً ألول
مـــرة اقــوله بـــعــد انــتـــهــاء احلــرب
اإليـرانيـة العـراقـية سـنة .... 1988
كان هـناك اجـتمـاع من اجل تـطوير
الصحافة في العراق بحضور وزير
االعـالم لــــطــــيف نــــصــــيف جــــاسم
طبعي وبدعوة من الباحث حميد ا
وعــلــمــاء كــبــار مــثل عــلى الــوردي
وكــنت جــالــسـاً بــجــانـبـه حـيــنــهـا.
حتـدثـت فـيه وكـنت عـلى مـا اعـتـقـد
خـــامس مـــتـــحـــدث قـــلت ال تـــوجــد
صـحــافــة حـتى نــطـورهــا لم نــبـني
صحـافة حـتى نطـورها ...قـال وزير

االعالم يومها كيف?!
قـلت.. الصـحافـة تـكون مع الـتقـرير
مع اخلـبر أو الـعمـود ونحن نـفتـقر
لــرؤســاء حتــريــر مــخــتــصــ ومع
احترامي للمـوجودين سامي مهدي
شاعر وحمـيد سعيـد واخونا هاني
وهيب كاتب سـياسي أذا الـصحافة
يـــجـب ان تـــتـــطـــور مع اشـــخـــاص
صــحــفــيــ عــاشــوا مع اخلــبــر او
يـكون كـمـراسل حـربي وهـذا أفضل
مــا يـكـون. ولـكن فـي وقـتـهـا انـزعج
مــني وحـــولــهــا الى قــضــيــة وقــال
هؤالء رموز البلد لكن استاذي على
الـوردي طــبــطب عــلى كــتــفي وقـال
(عــفــرم) احــســنت وهــذا أســعــدني

يومها.
{ تميل للكتابة الساخرة?

ـيـل لـلـنـكـتة _مـنـذ الـصغـر وانـا ا
بالـبـيت والشـارع وانا اخـر اخوتي
الـســتـة كــنت دائـمــا صـاحب نــكـته
اصــدقـائي يــنـتـظــروني حـتى اقـول
.. وعلى فـكرة هذا لهم شـيئـاً لطـيفـاً
الـنـوع مـن أصـعب انــواع الـكــتـابـة
وذلك يـــعــود لــســـبب رئــيـــسي هــو
وجــود قــضــيــة مــهـمــة نــخــفف من
وطأتـها بشـكل هزلي ساخـر وتبقى
في الـــذهن واتـــذكــر بـــعض مــنـــهــا
االن.. قــلت في احـدى الـفــضـائـيـات
نـحن كـنـا نـنـتـظـر دولـة مـؤسـسـات
وإذا بـهـا دولـة مـسـدسـات. وأخـرى
نـصـور وفلـشـها ان بـغـداد بنـاهـا ا
العيساوي دائما ابحث على الكلمة
ـؤثــرة الـتـي ال تـنــسى ...كــمـا في ا
الـعـنـوان الـذي يـلـخص زمن وجـهد
( ـرشـحـ طــويل كـعـنـوان (عــلـوة ا
ـرشح لنـفسه وتـقد وهو عـرض ا
الـهـدايــا وقـبل ســنـة او أكـثــر كـانـا
بــانــتـظــار وزيــر الــتـعــلــيم الــعـالي
الــســـيــد عـــلي االديب في جـــامــعــة
ؤتمر بغداد كلية االعالم حلضور ا
االعالمـي.. وانـتـظـرنــاه ولم يـحـظـر
ــؤتــمــر يــبــدا ســاعــة عــشــرة وا
وحتى صـارت ساعة  12ظهرا
حضر الكلب من اجل تفتيش
الــقـاعـة وفـرحـنـا قـلـنـا جـاء
الوزير وبقيـنا في االنتظار
حــتى الـــســاعـــة الــواحــدة
والطالب شعروا باستياء..
الــطـلــبــة لـديــهم صــحـيــفـة
يــصـدرونـهـا أحــبـوا كـتـابـة
مـــوضـــوع عن هـــذا الـــيـــوم
وقـــلـت لـــهم انــــا اعـــطـــيـــكم
عنوانا متمـيزا (حضر الكلب
وغــاب الـوزيـر) ودائــمـا اضع
العنوان واكتب العمود في كل

كتاباتي .
{ كــيف تــرى الـــشــبــاب الــصــحــفي

الـيـوم وحــضـرتك كــنت اسـتـاذاً
في جــامــعــة بــغــداد كــلــيــة

االعالم?
_مـــع االســـف
هـنـاك من

يـتـصـور االعالم بـانه شـهـرة ومـال
والشهرة أكثر شيء يتصوره وانه
سـوف يـلــتـقي بــنـجــوم الـعـالم ....
الصـحافـة هي نقـل رسالـة والدفاع
عن حـقوق الـنـاس والدفـاع بـشرف
وأمـــانـــة وجــرأة.. وذلـك يـــتــطـــلب
وجـود ثـقـافـة ولـكن ال ارى هـذا في
طـلبـة الـيـوم يجب عـلى الـطالب ان
ــرات في جــمـيع يـكــتب عــشـرات ا
انـواع الصـحف وايـضـا الـعمل في
اإلذاعة والتلـفزيون والظـهور فيها
حتى يكتسب لـقباً اعالمياً بجدارة

هارات . اي ان يتقن جميع ا
{ لـكن اليـوم نـشاهـد االعالمي مـتـنقالً

ب الفضائيات?
_ال يــــوجــــد انـــــتــــمــــاء مع االسف
البـعض يتـنقل من قـناة الى اخرى
ــــال األكــــثــــر او مـن اجل كــــسـب ا
الـشـهـرة دون االهــتـمـام بــصـنـاعـة
اسم له.. ومــثـلــمـا يــوجـد حــديـثـو
النعمـة اليوم هنـاك حديثو االعالم
ونـظريـة كـونفـيـشيـوس في اساس
فــــكــــرة االنـــــتــــمــــاء لــــلــــعــــمل في
ـؤســسـات واخلـوف عـلـيـهـا مـثل ا
اخلوف على بيوتـنا وسابقا اتذكر
انـا واســتـاذ زيـد احلـلي واالسـتـاذ
احـمــد عـبــد اجملــيـد واالســتـاذ طه
اجلــزاع كـنــا نــعــمل فـي الـصــحف
وكل مـا يــهـمــنــا االخالص لـلــعـمل

فقط.
ــكن تــعــمــيم احلــالــة لــيس { لــكن ال 

كذلك?
ــكن ان نــنــفي وجــود طــلــبـة _ال 
جـيــدين.. كـ نــبـيل جــاسم.. احــمـد
الـــعـــذارى.. كـــثـــر في احلـــقـــيـــقـــة
ويـظـهـرون في الفـضـائـيـات.. نحن
قد ننجـح مهنيا ولـكن عدم االلتزام
ـا مـادية ... يـرجع ألمـور اخـرى ر
ولكن اي مـرفق اعالمي تذهب اليه
ـمـولـون له عــلـيك مـعـرفــة من هم ا
حــتى حتــمي نــفــسك عــلى ســبــيل
ـثال انـت صحـفي جـيـد وصاحب ا
الــــعــــمل غــــيــــر ذلك وكــــثــــيــــر من
ــال الـــفـــضـــائـــيـــات يـــحـــركـــهـــا ا
ـهـني.. دائـمـا الــسـيـاسي ولـيـس ا
نحن بحاجة لـلموضوعية .... وانا
كـنت أظــهـر عــلى احلــرة بـالــعـراق
واول من ظــهــر فـــيــهــا وهي قــنــاة
امـريـكـيـة ولـكن اسـتـخـدم مـنـبـرهم
لصالح بـلدي وهذه القـناعات التي

اكتسبتها من خالل عملي.
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ـعلـومات ـفعـم با { بعـد هـذا احلديث ا
قـدادي عن الـبـدايات. سـألت د. كـاظم ا

كيف كانت?
ـدرسـة وانـا في االول _مـنـذ ايـام ا
ـتوسط كـانت هوايـتي الـتصـوير ا
وما زالت أتذكر نوع الكاميرا التي
كـنت اســتـخــدمـهــا (كـيف) بــعـدهـا
اكـــتـــشـــفت ان كــــيـــيف عـــاصـــمـــة
اوكــرانــيــا.. واتــذكــر الــعــطــيــفــيـة
وجـسر احلـديـد (الصـرافـية) ونـهر
دجـلـة والـبـسـاتــ اجلـمـيـلـة كـنت
اســـــتــــغـل الــــوقـت كل الـــــوقت في
الـتـصـويـر أو الـسـبـاحـة في الـنـهر
احـتــفظ بــبــعض الـصــور لــشـروق
الــشــمس ولــغـروبــهــا عــلى جــسـر

الصرافية .
وذات مـرة كنت في بـسـتان لـلـحاج
طـعــمه ووجـدت نـخـلـة لـهـا رأسـان
وكان صديقي يدعى سيروأن فتاح
وكــــان كــــردي األصل وأنــــا احــــبه
كــثـيــراً لــذلك ذهــبـت الـيـه واخـذت
مــــعي الــــصــــورة وقــــلت لـه (هـــذه
االخـوة الـعـربـيـة الـكـرديـة) وكتـبت
ـعــنى مـرفق مع ــوضـوع بــهـذا ا ا
الـــصـــورة واخـــذته بـــنـــفـــسي الى
جـريـدة الـتـأخي ..كـنت اتـرقب يوم
ـوضـوع واتـابع فـعال نـشـر نـشـر ا
في اجلـريــدة ويــومـهــا كـان فــرحـاً
كبيراً   الصـورة والتعليق واسمي
ــدرسـة ــوقف جـدا  بـا اســعـدني ا
كـنت اعمل نـشـرة مدرسـيـة أسمـها
(األنـوار) وكـنـت اهـتم بــهـا كــثـيـرا
..في اإلعــــداديـــة كـــنـت اتـــقن هـــذا
العمل بشـكل جيد جدا وفـي الكلية
كـنـت اعـمــلـهـا كــصـحــيـفــة وكـانت
االســــاتـــذة حــــمــــيـــدة ســــمــــيـــسم

قدادي كاظم ا

بغداد
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يـكــثـر احلــديث في الــبـرامـج احلـواريــة عن مـفــاســد احملـاصــصـة واخــطـاء
الـتأسـيس الدسـتورية واهـميـة حصـر السالح بـيد الـدولة وسـيادة الـقانون
عـلى اجلـمـيع واغـلب الـقـنـوات الـفـضـائـيـة ومن يـظـهـر فـيـهـا من األصـدقـاء
كـمــحـلــلـ ســيـاســيـ هـم مـســؤولـيــون عن اعالم او قــيـاديــون في أحـزاب
ـكن بنـاء دولة قويـة وينـطبق عـلى مالكي مـتصديـة للـسلـطة السـؤال كيف 

صوجلان احلكم قول الشاعر ((فيك اخلصام وانت اخلصم واحلكم ??))
عـهد اعداد الـقادة وتنمـية القدرات طـرح الدكتور درب  في دورة تـدريب ا
شـكـلـة  في اسـتـكـشاف ـوذجـا متـجـددا لـتـحـديـد ا فـرانسـيس فـوكـويـامـا 
ـنـهجـيـة الـتي أسـبـاب حـدوثـهـا وتـكـرارهـا من خالل فـهم مـبـاشـر لـسـيـاق ا
ن يسـبب بها  حتـصل والعمل عـلى  تضـييق النـطاق الـزماني واجلغـرافي 
ومن ثم الـعـمل عـلى تولـيـد األفـكار لـتـطـوير احلـلـول من خالل تـولـيف األدلة
ـنـشود  حـتى تـكـون خطـوات الـتنـفـيذ وتـقيـيم اجلـدوى من نظـريـة الـتغـيـير ا
تأثـرين سلبا او إيجابيا في صلحة ا واقـعية حتلل ما يطلق علـيه أصحاب ا
ـاديـة والـبـشـريـة خالل خـطـوات الـتـنـفـيذ ـوارد ا ـنـفـذة وحتـديـد ا احلـلـول ا

توقعة. لتقييم  دوري للنتائج ا
ـعـضـلة في عـراق الـيـوم  فان مـجـمـوعة ـشـكـلة / ا اذا بـدأت في  حتـديد ا
ـاضـيـة  لــلـعـهـد عـلى الـواتـســاب  طـلـبت اطالق تــسـمـيــة  عـلى الـسـنــوات ا
الـعراقي اجلـديد  مـا بعد   2003 فـكانت ابـرز عبارة اطـلقت عـليهـا  بكـونها
ا يـعكس اهـتمام الـنخب الـثقافـية العـراقية "سـنوات مفـاسد احملاصـصة" 
ـكن عـدهم بـحـق اهم مـورد بـشـري شـبـابي في إعـادة بـنـاء الـعـراق الـذين 
كـدولة  قوية لكن هذا التحديـد للمشكلة بحـاجة الى برهان عملي في تطوير
كن احلـلول  لعل ابرزها إعادة القول "ان اليد الواحدة ال تصفق"  فكيف 
ــا نــوقــشت في غــرف احملــادثــات عـلـى وسـائل  تــطــويــر احلــلــول الـتـي طـا
الـتواصل االجـتـماعي مـطـلوب الـيوم  اطالق هـاشـتاك دائم  # عـراق واحد

- دولة  قوية # .
ـكن جتميع احللول في وعاء وطن واحد إلعادة بناء دولة قوية وفق عقد  و
ـتساوية في احلقوق واطـنة الصاحلة ا اجـتماعي دستوري قـائم على مبدأ ا
ان االحتادي  والـواجبات وأحزاب وطنية عابرة للطـائفية والعرقية في البر
فـاسد احملاصصـة ال اعتقد بان أي ـصلحة  لـكن حينما نـحلل  أصحاب ا
كن ان يـتـنازل عن امـتـيازات احملـاصـصة حـزب متـصـدي اليـوم لـلسـلـطـة 
ا بـأجنـداتهم احلـزبية او ويـنطـلق الى فضـاء دولة قـوية  ألسـباب تـتعـلق ر
لـضـغـوط إقـلـيـمـيـة ودولـيـة  لـذلك يـكـون احلل الـتـنـفـيـذي األول الـعـمل عـلى
ـدني االشمل  ـان شعـبي ينـطلـق من بوتـقة هـذا التـحالف ا تـشكـيل اول بر
نـشود في بناء دولة دني ألهداف التـغيير ا كن ان ينمـو التحشيـد ا هـكذا 
واطن القـانون ويعتـز بهذا االحترام  مـقابل  دولة قوية قـوية  يحترم فـيها ا
بـاستـطاعـتـها ان تـوفـر له ضمن هـذا العـقـد  االجتـمـاعي الدسـتوري  االمن
ـنصـوص عليـها في واألمـان في مفـهوم شـامل يبـدأ في حقـوقه األساسـية ا
الـدستـور الـعراقي  والـتي  وقـعت حتت اقدام  مـفـاسد احملـاصـصة  فـكان
كن حدوث مثل  هذا واطنة الصـاحلة اول  ضحاياها .هل   مـفهوم هوية ا
متنع في بالغة ـشروع في عراق اليوم  اجلواب نعم  لكـنه مثل السهل ا ا
الـلغـة الـعـربيـة   حتـتـاج الى نـيات وطـنـيـة حقـيـقـيـة تتـرجم كالم الـرافـض
ـشروع ـفـاسد احملـاصـصـة الى مـشروع مـلـمـوس وان ال يـتعـارض هـذا ا
مع مـ وروح الدستور العراقي كعقد اجـتماعي مطلوب من جميع أصحاب
ــتـصــدين لـلــسـلـطــة بـعــنـوان احملــاصـصـة ومن ــصـلــحـة في الــدولـة من ا ا
دني في الـرافضـ لـها عـلى  حـد سواء  عـلى ان يـتعـامل هـذا التـحـالف ا
حتـشيـده مع بـرامح عـمل  ذكـية تـضع أهـدافـها لـصـوب اإلجنـاز واستـثـمار

ــنــشــود من خالل الــتــفــكــيـر اخملــرجــات في الــتــغــيــيــر ا
اإليـجـابي بـاحلــلـول ولـيس فـقط في صـخب االحـاديث
كن ان يـسمق فـاسد وهكـذا  الـرافضـة لنـتاج هـذه ا
نـخيل عراقي وارف الظالل على # عراق واحد  - دولة

 قوية # .   
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