
بنظامها  للعراق  املعا�رصة  التاريخية  الأح��داث  نراجع  عندما 
تكرار  نرى ظاهرة  املواطن  ب�سالمة  املعنية  احلايل وخ�سو�سا 
العام  الأئمة  ج�رص  حادث  مثل  وامل�سائب  والكوارث  الفواجع 
قبلها  او  الريموك  م�ست�سفى  بحريق  املعنية  واخرها   ٢٠٠٥
نح�سل  مل  الذي  ال�سوؤال  ولعل   . الكرادة  يف  الإرهابية  العملية 
او احلكومة  العراقي  الق�ساء  ال�سنني من  اجابة عليه طوال هذه 
على  ال�سعب  قبل  من  املوؤمتنة  الت�رصيعية  حتى  )او  التنفيذية 
الدارية  ال�سباب  ، هي عن  الدولة  اجهزة  اداء  مراقبة ومتابعة 
يف هذا الهمال والتق�سري وطبيعة تبعات ال�سماح لهذه الكوارث 
الن�سانية )ولي�س الطبيعية( من التكرار بل زيادتها عدداً وحجمًا؟  
ومن ال�رصوري ان نذكر ان علم الدارة ُي�سخ�س ويوؤكد ان حدوث 
الكوارث دوما يكون ب�سبب تراكم الخطاء وهي متعددة الأطراف 
توؤكد  تراها  املنطلق  هذا  ومن  خمتلفة  م�سوؤولية  بدرجات  ولو 
كل  بناء  ت�ساميم  يف  وال�سالمة  الدام��ة  ا�ستح�سار  ب�رصورة 
امل�ساريع. لكي نفهم هذه الظاهرة من ال�رصوري ان نتعرف على 
�سيء ا�سمه )�سرتاجتية اإدارة املخاطر( التي  نفتقد ملعرفة الكثري 
واملنهجية  املنطقية  الدارة  اأطلق على طريقة  اإ�سم  عنها، وهي 
املخاطر  حتديد  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  يف  واملنظمة 
معاجلتها  اآليات  وايجاد  فعاًل(  وقعت  التي  )ولي�س  املحتملة 
بعد ت�سخي�سها وحتليلها وتقدير درجة خطورتها و�سبل احللول 
وال�رصاف.  وهي ممار�سة الإدارة ال�سليمة باإجراءات ت�ساعد يف 
وممكنة  ومنظمة  منطقية  طريقة  وهي  القرارات،  اتخاذ  تطوير 
اخل�سائر  وتتجنب  امل�ستقبلية  املحتملة  العمل  ظروف  لتحديد 
او تقلل من اآثرها ال�سلبية ان وقعت. وهناك تعريف اعم واب�سط 
تاأثري  بديلة يف حالة  لدارة املخاطر واملتعلق بتح�سري خطط 
احلوادث، املتوقعة وغري املتوقعة، تاأثريا عك�سيًا على راأ�س مال 
امل�رصف. هذا املنهج الداري عادًة ي�ساعد املدراء على الفادة 
ويعطيهم  اإدارتهم  وحت�سني  املتاحة  املحدودة  مواردهم  من 
�ساماًل  دلياًل  ويعطيهم  والتخطيط  ال�ست�رصاف  على  املقدرة 
عامليًا  بها  معرتف  مهارة  املخاطر  واإدارة  املحتمل.  للقادم 
مناهج  وهناك  املوؤ�س�سات  اإدارة  تنظم  يف  حقيقية  قيمة  وذات 

درا�سية ر�سمية متنح �سهادات عليا فيها. 
احلدث  ال�سا�سية يف حتديد خماطر  البعاد   حتديدها:  عموما 
تداعياته.  درجة  والثانية  الوقوع،  احتمالية  الوىل  اثنان،  هي 
قد  الذي  الأثر  ما  مثل  مهمة  امور  فهم  يف  اخلو�س  نرى  وهنا 
احلدث  ذلك  وعواقب  تكلفة  وما هي  احلدث؟  وقوع  على  يرتتب 
�سبيل  على  فهناك  واداري��ا؟.  واجتماعيًا  و�سيا�سيًا  اقت�ساديًا 
يهدد  التي  )الأ�سا�سية(  الكربى  باملخاطر  ي�سمى  ما  املثال 
حدوثها اهداف وغايات املوؤ�س�سة او  الدولة. وهنا نرى الدارات 
بها  للمعنيني  وت�رصح  املخاطر  ب��اإدارة  اخلا�سة  خطتها  توثق 
حتديد  مع  املقرتح  العالج  واأ�سباب  اخلطر  انتخاب  اأ�سباب 
مع  التقييم  اأو  الرقابة  واإج���راءات  املخ�س�سة  امل�سوؤوليات 

افرتا�ساتها  ودرا�سة  املتبقية  باملخاطر  املتعلقة  الفرتا�سات 
وقراراتها املبنية على الأو�ساع التي تخ�سع للتغيري مثل تطور 
نذكر  ان  نن�سى  ل  ان  و���رصوري  العمل.  بيئة  وتغيري  الأعمال 
اهمية مراجعة �سيا�سات وقرارات اإدارة املخاطر دوريًا من اأجل 
الإجراءات  التخطيط ومدى فاعلية  افرتا�سات  حتديد مدى دقة 
والتدقيق  البيانات  تقييم  وطريقة  املخاطر  ملعاجلة  املتخذة 

واإجراءات املطابقة.
اإدارة  عليها  تقوم  التي  اخلطوات  اأه��م  ومن  املخاطر:   ادارة   
حتديد  ثم  وم��ن  للعمل  املطلوبة  البيئة  تهيئة  هي  املخاطر 
معاجلتها.   واأخ��ريا  تقييمها  ذلك  بعد  ومن  وحتليلها  املخاطر 
ولذلك  للتغيري  وقابلة  ن�سطة  تعترب  املخاطر  طبيعة  ان  علما 
للخطر  الرقابة  مبمار�سات  ت�ستمر  ان  ال�����رصوري  م��ن  ن��رى 
للقيادة.   فيها  اجلديد  واي�سال  والآخ��ر  احلني  بني  ومراجعتها 
درج��ات  تعيني  هي  املخاطر  ادارة  بديهيات  وم��ن  ادارت��ه��ا: 
ثم  غالبًا  اأكيد  درجة هي  اعلى  ولعل  اخلطر  لوقوع  الحتمالية 
واما  احل��دوث.  ن��ادرة  واأقلها  حمتمل  غري  ثم  ممكن  ثم  و�سيك 
الق�سوى  العواقب  هي  فاعالها  ودرجاتها  العواقب  بخ�سو�س 
يو�سع  ما  هناك  واأخ��رياً  ال�سعيفة  ثم  املعتدلة  ثم  الفائقة  ثم 
�سمن خانة ل يعتد به.  وهناك ت�سميات ودرجات اخرى مثل 
نوعية املخاطر حتدد باثار خمتلفة مثل عالية اخلطورة، معتدلة 

اخلطورة.  منخف�سة  معتدلة،  اىل  منخف�سة  معتدلة،  عالية،  اىل 
الأزمات،  واإدارة  املخاطر  اإدارة  بني  جوهري  فرق  هناك  طبعا 
ازماتها  اإدارة  يف  القيادات  ت�ساعد  ان  ممكن  املخاطر  ف��ادارة 
او  او باء  الف  الأزمة واأوجدت خطة  ت وا�ست�رصفت  لنها ح�رصرَّ
تتعامل  الأزم��ة  اإرادة  اخر  جانب  من  للمعاجلتها.  م�سبقًا  جيم 
ان  للمحتمل  تخطط   فهي  املخاطر  اإرادة  اما  حدث،  واقع  مع 
اإدارة املخاطر تكون ا�سهل واأ�رصع  حدث. �رصوري ان نذكر ان 
اأهمية  يف التعاطي اليجابي معها يف املجتمعات التي تعطي 
فهذه  وجمتمعها.  مواطنيها  ورعاية  والدامة  لل�سالمة  ق�سوى 
املخاطر  ا�ستك�ساف  بثقافة  متم�سكة  عموما  تكون  املجتمعات 
على  بنيت  والتي  لها  الدارية  امل�ستلزمات  وحت�سري  امُلحتملة 
كل  نرى  مثال  اليابان  ففي  متعاقبة.  واجيال  كثرية  مراحل 
بالزلزل  املتعلقة  املخاطر  اإدارة  يف  اولوية  يعطي  املجتمع 
ل  المريكي  املجتمع  نرى  اخر  الطبيعية، من جانب  والكوارث 
الأمني  الت�سيب  ب�ساأن  م�سوؤول  اكرب  مع  حتى  بالت�ساهل  يقبل 
وخ�سو�سا بعد احداث ١١ اأيلول ٢٠٠١. فادارة املخاطر حتتاج 
اىل تقنيات منهجية متعددة وا�ستعداد نف�سي واجتماعي ومهنية 
نفهم  ان  ���رصوري  وهنا  معها.  الإيجابي  التعاطي  يف  عالية 
املواطن  بني  الجتماعي  العقد  طبيعة  و�سوح  اي�سا  ون�سخ�س 
باإدارة  املعنية  ال�سوؤون  يف  واملواطن  املواطن  وبني  والدولة، 

املخاطر.
  الواقع العراقي:

بواقعنا  مقارنًة  املتقدمة،  البلدان  يف  بو�سوح  نرى  هنا  مثال 
العراقي، قلة القتلى او امل�سابني يف احلوادث الكبرية، هذه لي�س 
ب�سدفة، بل لن حفظ قيمة الن�سان ودمه وماله وكرامته عندهم 
َبْع�س املال هنا  او بتوفري  اهم من عدم امل�س مبوقع امل�سوؤول 
او هناك او بالتخلي عن اداء واجبهم.  الدارة ال�سحيحة للدولة 
توؤدي عموما اىل حفظ كرامة الن�سان و�سالمته، ومن ال�رصوري 
وجود  هدف  بني  طردية  معادلة  هناك  ان  دوما  ن�ستح�رص  ان 
احلكومات، وهي لرعاية �سالمة وكرامة ورفاهية املجتمع، وبني 
�رصعيتها.  من جانب اخر �رصوري ان نعرف اي�سا دور وم�سوؤولية 
وترى  وقدر  ق�ساء  يراها  َنا  َبع�سُ اذ  الم��ور،  هذه  يف  املواطن 
ال�سالمة عنده ناق�سة وغري مدرك مل�ستلزمات جناحها  معايري 
مثل  العقائدية  املفاهيم  بع�س  على  فقط  يعول  املجتمع  فرتى 
ال�سعي لإيجاد م�ستلزمات  او اهلل كرمي، هاماًل  التوكل على اهلل، 
القوة مثل تفعيل اآلية اإدارة املخاطر.  مهارة والية اإدارة املخاطر 
ترت�سخ مع وجود خ�سال اجتماعية اخرى مثل حتمل امل�سوؤولية 
من  الكثري  منها  تتفرع  والتي  اجلماعية(  او  منها  )الفردية 
اليجابيات التي ت�ساعد املجتمع يف عبور ازماته باقل جمهود. 
بني  وخ�سو�سا  اخل�سلة،  ه��ذه  وج���ود  �سعف  او  افتقادنا 
امل�سوؤولني يف الدولة، جعل احتمالية تكرار امل�سائب او الكوارث 
عالية وذلك اأوًل لقدم البنى التحتية وذلك يعني احتمالية زيادة 
الكوارث وثانيا لننا مل ن�سخ�س من او ماذا كان �سبب الكارثة 
املعينة و�سبل معاجلتها، علما ان يف علم الدارة هناك نوعان 
من امل�سوؤولية الأوىل معنية بامل�سوؤولية املبا�رصة عن الكارثة، 
وجوهري  جدا  مهم  ولكنه  الثانوي  بالعنوان  متعلقة  والثانية 
للكارثة بالوقوع وخ�سو�سا  ال�سماح  اي�سًا وهي امل�سائلة على 
كبري  �سلبي  وقع  وذا  الحتمالية  عالية  الكوارث  هذه  كانت  اذا 

جدا. 
الكاتب يبحث عن  ان  قائل  يقول  قد  ال�سرتاتيجية:   التطبيقات   
الكمال ونحن نحتاج اىل تاأمني الأ�سا�س اول، هذا يكون �سحيح 
التي  الأ�س�س ال�سحيحة  اأعاله غري متعلق باأمهات  لو ما ذكرته 
من املفرو�س ان نطبقها. لأبني اأهمية  معرفة وتطبيق واللتزام 
وموؤ�س�ساتنا  دولتنا  يوميات  يف  املخاطر  اإدارة  با�سترتاجتية 
احلكومية والأهلية ف�ساأحتدث عن اربعة اأمثلة عن ادارة خماطر 

على م�ستوى ا�سرتاجتي.
كال�سلعة  النفط  وت�سدير  بيع  على  الكلي  العتماد  فلناأخذ  اأول 
لنا  ي�سخ�س  املخاطر  اإدارة  علم  بامتياز،  والرئي�سية  الوىل 
الزمن  مع  اأهميتها  وتقل  والطلب  للعر�س  قابلة  �سلعة  انها 
نتيجة ازدياد العتماد على الطاقة البديلة باأنواعها املختلفة، 
نبني  ومل  عليها  اعتمادنا  ازداد  كمجتمع  ترانا  اخر  جانب  من 
ما  يف  املخاطر  اإدارة  �سوؤال  ياأتي  وهنا  البديلة.  التحتية  البنى 
املوازنة  مثل  مهمة  مالية  ملفات  خماطر  لدارة  الليات  هي 
العامة، والتي فيها نحدد ال�سعر املتوقع او ال�سعر املتنباأ لربميل 
النفط )وهي متثل ٪٩٥ من اليرادات(، وعليه فاملوازنة �سوف 

لن تكون م�ستقرة...يتبع

يف �سنوات 2006 و2007 اختفت مقهى اجلماهري يف 
منطقة الكرنتينه بباب املعظم ]وكانت املقهى الأكرث 
الت�سعينيات  منت�سف  منذ  الثقافية  احلياة  فاعلية يف 
وحتى 2006[، ب�سبب احداث العنف الطائفي وحتولت 
اىل �سالة بلياردو، ثم ب�سبب انغالق ال�سوق يف ال�ساعة 
ذلك  يف  ال�سارع  من  ال�سيارات  واختفاء  ظهراً  الثالثة 
الوقت اختفت املقاهي ال�سعبية يف �سوق باب املعظم، 
�سخبها  رغم  اإليها  يذهب  املثقفني  من  الكثري  وكان 
تفجري  بعد  ثم  الماكن.  ندرة  ب�سبب  مالئمتها،  وعدم 
اختفى  اجلمعة،  يوم  التجوال  حظر  اعالن  ثم  املتنبي 
املثقفني،  التحتية" ملجتمع  "البنية  اختفت  �سيء.  كل 
او  ال�سحف،  كافرتيات  يف  اللقاءات  ووا�سبحت  
من  الثقايف  البناء  القهاوي   او  اخلا�سة  الماكن  يف 
والأكرث  وقتًا،  وي�ستغرق  وعميق  بطيء  اأنه  طبيعته 
لفئة  ينت�رص  ول  حزبيًا،  لي�س  اأنه  دوره  يف  اإيجابية 
وال�سعارات،  النفعال  ياأخذه  ول  اأخرى،  ح�ساب  على 
اإنه م�رصوع بناء عقل وذات م�ستقلة قادرة على الروؤية 
الثقافية  واملقاهي  املكتبات  ان�ساء  ال�سباب.  و�سط 
ال�سينمائي،  العر�س  وقاعات  وامل�سارح  واملتاحف 
والتطرف  الرهاب  ملحاربة  الو�سائل  اأعظم  هي 
من  هناك  كان  واذا  والتع�سب.  والنغالق  والطائفية 
املدنية  والنخب  الدولة  وموؤ�س�سات  ال�سيا�سية  النخبة 
فعاًل  جاد  هو  من  وغريهم  اأعمال  ورجال  جتار  من 
يف م�ساعره الوطنية ويريد فعاًل امل�ساهمة يف البناء، 
فهذا ف�ساء مفتوح لعمل وطني ل غبار عليه، و�سيخّلد 
قلب  يف   تنب�س  الثقافة  اإن  فيه.  ي�ستثمر  من  ا�سم 
عروق املجتمع.فهي ت�سكل الهوية والعادات والتقاليد 
واإجتماعية   اقت�سادية  اأمناط  خالل  من  بها  اخلا�سة 
معناها.  تعك�س  التي  الرمزية  والبنى  وثقافية حمّددة 
يف اأوقات احلرب، كثرياً ما تكون هذه الهوية  الثقافية 

الثقافية يف  اجلوانب  يتم جتاهل  ما  فعادًة  يف خطر. 
اإمكانيات هذه الهوية من  النزاعات، ول يتم ا�ستغالل 
تختزلها  التي  الإيجابية  اأوالقوة  ال�سلم  حتقيق  حيث 
يف  الإن�سانية  احلالة  تفاقم  اإن  التنمية.  نحو  للدفع 
فورية  معاجلة  يتطلب  احتياجاتها  وتنوع  العراق 
لبع�س الق�سايا مثل املواد الغذائية، والبنية التحتية، 
ومع  اأنه،  غري   . البطالة  ظاهرة  ال�سحية  والرعاية 
تاأهيل  واإعادة  الثقايف  الرتاث  فاإن احلفاظ على  ذلك، 
لتحقيق  اأ�سا�سية  عنا�رص  هي  الثقافية  املوؤ�س�سات 
امل�ساحلة الوطنية والتنمية الجتماعية والقت�سادية 
يف  العراق  يون�سكو  مكتب  اأن�سطة  ترتكز  والثقافية  
جمال الثقافة على احلفاظ على الرتاث الثقايف واإعادة 
تاأهيل املوؤ�س�سات الثقافية. وقد مت اإيالء الهتمام اأوًل 
اإىل تقدمي امل�ساعدة الطارئة يف حماية املواقع الأثرية 
مثل  الرئي�سية  الثقافية  املوؤ�س�سات  تاأهيل  واإعادة 
التوثيق.  ومراكز  الوطنية  واملكتبة  الوطني  املتحف 
اإعادة  م�ساريع  اإىل  وبالإ�سافة  اليون�سكو،  تعمل  كما 
التاأهيل وحماية الإرث الثقايف، مع احلكومة العراقية 
القدرات  وبناء  الالزم  الفني  الدعم  توفري  اأجل  من 
الرتاث  على  احلفاظ  جمال  يف  املعنية  الوزارات  يف 
دولية،  حكومية  منظمة  وب�سفتها  واإدارته.  الثقايف 
تقوم اليون�سكو بتي�سري التن�سيق الدويل من اأجل تطبيق 
الرتاث  حماية  جمال  يف  عليها  املتعارف  املعايري 
الطائفي  العنف  احداث  ب�سبب  �سنوات  يف  الثقايف. 
ال�سوق  انغالق  ب�سبب  ثم  بلياردو،  �سالة  اىل  وحتولت 
يف ال�ساعة الثالثة ظهراً واختفاء ال�سيارات من ال�سارع 
يف ذلك الوقت اختفت املقاهي ال�سعبية يف �سوق باب 
رغم  اإليها  يذهب  املثقفني  من  الكثري  وكان  املعظم، 
�سخبها وعدم مالئمتها، ب�سبب ندرة الماكن. ثم بعد 
اجلمعة،  يوم  التجوال  حظر  اعالن  ثم  املتنبي  تفجري 
ملجتمع  التحتية"  "البنية  اختفت  �سيء.  كل  اختفى 
املثقفني، و�سارت اللقاءات يف كافرتيات ال�سحف، او 

يف الماكن اخلا�سة.

اأنا  نقطع  اأن  مثاًل  املعتاد  من  كان  الوقات  تلك  يف 
�ساحة  وحتى  املعظم  باب  من  امل�سافة  فلك  ون�سيف 
83 �سرياً، جنل�س على الر�سفة حني نتعب او يف ظل 
بناية، نتغدى يف مطعم ما، ون�رصب ال�ساي عند جنرب 
يف الطريق، ثم نكمل ال�سري، ون�ستمر يف اأحاديثنا، التي 
ي�ساركنا فيها اأحيانًا الراحل حممد احلمراين حني يزور 

بغداد.
يف  جديدة  مكتبة  افتتاح  عن  �سوراً  �ساهدت  اليوم 
مكتبة  يفتتح  عدنان  يا�رص  والنا�رص  والكتبي  كركوك، 
ومقهى ثقايف يف واحد من اهم ال�سوارع التجارية يف 

بغداد.
و�سارع  الب�رصة  يف  الفراهيدي  مثل  ثقافية  �سوارع 
هذه  انت�سار  اىل  ت�سري  والتوقعات  النجف،  يف  دعبل 

الماكن اأكرث فاأكرث.
اأن  هي  عنها،  كتبت  طاملا  التي  ال�سا�سية  فكرتي 
الثقافة حتتاج اىل بنية حتتية حتى تنتع�س. ل يتعلق 
مبا  وامنا  لأنف�سهم،  املثقفون  يريده  مبا  املو�سوع 
يريده املثقفون من ف�ساءات واأدوات كي يقدموا خدمة 

للمجتمع.
البناء الثقايف من طبيعته اأنه بطيء وعميق وي�ستغرق 
ول  حزبيًا،  لي�س  اأنه  دوره  يف  اإيجابية  والأكرث  وقتًا، 
النفعال  ياأخذه  ول  اأخرى،  ح�ساب  على  لفئة  ينت�رص 
وال�سعارات، اإنه م�رصوع بناء عقل وذات م�ستقلة قادرة 

على الروؤية و�سط ال�سباب.
واملتاحف  الثقافية  واملقاهي  املكتبات  ان�ساء 
اأعظم  هي  ال�سينمائي،  العر�س  وقاعات  وامل�سارح 
والطائفية  والتطرف  الرهاب  ملحاربة  الو�سائل 
النخبة  من  هناك  كان  واذا  والتع�سب.  والنغالق 
ال�سيا�سية وموؤ�س�سات الدولة والنخب املدنية من جتار 
اأعمال وغريهم من هو جاد فعاًل يف م�ساعره  ورجال 
البناء، فهذا ف�ساء  امل�ساهمة يف  فعاًل  ويريد  الوطنية 
من  ا�سم  و�سيخّلد  عليه،  غبار  ل  وطني  لعمل  مفتوح 

ي�ستثمر فيه.

العراقية،  الطالب والطالبات امل�ست�سافني يف كافة اجلامعات  نحن 
ننا�سد ال�سيد رئي�س الوزراء املحرتم الدكتور حيدر العبادي املحرتم، 
التعليم  وزارة  قانون  لأن  الثالثة،  لل�سنة  ا�ست�سافتنا  فرتة  بتمديد 
يف  النظر  �سيادتكم  من  نرجو  فقط،  ل�سنتني  بال�ست�سافة  ي�سمح 
الو�سع  يزال  ما  حمافظتنا  ان  وخ�سو�سا  ابوية،  نظرة  مو�سوعنا 

المني فيها غري م�ستقر

رئي�س  �سيادة  من  نرجو  الحتادية،  بال�رصطة  منت�سبون  نحن 
الوزراء العبادي املحرتم باأن يوجه امل�سوؤولني ملتابعة ق�سيتنا، 
ا�سدره  الذي  بالعفو  بلغنا  فقد  العوة،  ا�سحاب  نحن  �سيما  ول 
الوزير ال�سابق حممد الغبان وو�سعت جلان تن�سيق بني املنت�سب 

واللجنة للنظر اىل امل�ستم�سكات املطلوبة، من قبل املنت�سب 
العودة  على  امل�رصفة  باللجان  لالت�سال  وارقام  مدة  واعطائه 
مكاملات  �سياق  وو�سع  واملف�سولني،  الهاربني  املنت�سبني  من 

ور�سائل للذين ترد ا�سمائهم بالعودة 
من الذين وافقت عليهم اللجنة ح�سب ال�سياق وال�سوابط املتفق 
عليها من قبل الوزير اىل اللجنة، وكان املو�سوع �سل�سال وجميال 
ولي�س به اي معوقات من قبل اللجان او املنت�سبني، حتى حني 
عليه  واملوافقة  الوزراء  ملجل�س  الوزير  ال�سيد  ا�ستقالة  تقدمي 
العودة،  او  بالرجوع  الجراءات  كل  توقفت  ذلك  بعد  قبلكم،  من 
اللجان  وكذلك  الر�سائل،  باإر�سال  املخت�سة  اللجان  والغيت 
ول  العودة،  منت�سبني  ومعامالت  بفايالت  للتدقيق  املتابعة 
نعرف ال�سبب ملاذا وما هو، فرنجو من اجلهات امل�سوؤولة متابعة 

مو�سوعنا الذي توقف فجاأة وبدون ذكر اي �سبب

ولد يف عام 1939 يف العراق. تخرج من كلية الطب / جامعة 
باجلراحة  الخت�سا�س  �سهادة  على  ح�سل   .1963 بغداد 
اأبرز  بريطانيا.  يف   /  1972 �سنة  يف  التجميلية   - التقوميية 
املبتورة  الأط��راف  اإع��ادة  هو  الطب  به يف جمال  ما تخ�س�س 
منذ بداية ثمانينيات القرن الع�رصين. ذاع �سيته بعد اأن اجرى 
�سنة  يف  ح��ادة،  باآلة  مقطوعة،  يداً  فيها  اأع��اد  جراحية  عملية 
بغداد.  يف  حاليًا(   - )الوا�سطي  الطوارئ  م�ست�سفى  يف   1983
اأثناء  وت�سّوهات  حروق  من  املت�رصرين  مبعاجلة  �ساهم  كذلك 

احلرب العراقية الإيرانية منذ �سنة 1980 ثم كذلك اأثناء وبعد
ب�سري  ع��الء  خا�س   2004 �سنة  حتى  الثانية  اخلليج  ح��رب   
جتربته الفنية الأوىل بر�سم اللوحات النطباعية يف خم�سينيات 
نهاية  يف  تدريجيًا  الفّني  الأ�سلوب  تغرّي  ثم  الع�رصين  القرن 
ال�ستينيات لُيعانق ال�رصيالية )فوق الواقعية(. اللوحات الزيتية 
ي�ستخدم الفنان عالء ب�سري، يف الغالب، القما�س والألوان الزيتية 
األوان  ما ي�ستعمل  )Oil Painting(، ونادراً  للر�سم،  كاأدوات 
الأكلريلك. تتميز ر�سومه ال�رصيالية بالف�ساء الوا�سع والتدّرجات 
الزمانية(  اأو  املكانية  وامل�سافات  بالعمق  )لالإيحاء  اللونية 
وت�سليط ال�سوء على ا�سكال غري واقعية اأو خيالية متواجدة مع 
اج�سام واقعية. قد تتداخل، بان�سجام مو�سوعي، بع�س الرموز 
املادية ال�سغرية بطريقة طارئة مع التكوينات الرئي�سية الغري 
متقاطعة  م�ستقيمة  كخطوط  ل��وين،  تباين  مع  ولكن  حقيقية 
معظم  اّن  اللوحة.  يف  املحوري  ال�سكل  مع  تتجاور  متوازية  اأو 
�سطوح  تتكّون من  ب�سري،  لوحات عالء  ال�رصيالية، يف  ال�سكال 
اأو ن�سيج ناعم امللم�س وقد يتم حتديد خا�سية الرتكيب  مل�ساء 
املادي لبع�س اجزاء التكوين الالواقعي با�ستخدام الوان معينة 
اإىل ج�سم �سلب م�سقول  املرنة  البنية  بذلك  تتحّول  ان  فيمكن 

ال�سطح، ذي بريق معدين، بعد اإ�سافة الواٍن فاحتة بعنايٍة فنية.
و ُي�سري الكاتب ح�سب اهلل يحيي اإىل اإحدى اخلوا�س الفنية التي 
تتمّيز بها لوحات الفنان ب�سري وهي خا�سية اإلقاء ال�سوء على 
اإيل لوحات معر�س د.  "اأول ما يلفت النظر  �سخ�سيات اللوحة؛ 
عالء ب�سري كيفية تعامل الفنان مع ال�سوء، ذلك اأنك حت�س بقعة 
ال�سوء ملاعة، موؤ�رصة، منطلقة بالتمام من م�سدرها ال�سوئي، 
 - خيالك  يف  اإل   - النبع   - احلقيقي  ال�سوء  جتد  ل  اأن��ك  غري 
فالفنان عالء ب�سري يجعلك حت�س بال�سوء متاما. لكنه ل ي�سيء 
املكان عرب هذا ال�سوء، اإنه م�سدر يحدده بالنافذة، وامل�سباح، 
اأن �سخ�سياته  اإل  والأفق.. ويجعلك علي متا�س مع هذا العامل.. 
ت�سيء هي الأخرى. اإنها م�سدر اآخر لل�سوء، اإنها وعي الإن�سان 
يغيب.  ل  ب�رصي  لعامل  اخلالقة  ال�سمة  اإنها  م�سيئة،  حياة  يف 

والب�رص يف لوحات عالء ب�سري من�سغلة بنف�سها.."
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إستراتيجية إدارة المخاطر في العراق
لقمان عبد الرحيم الفيلي  

الع���راق �س���ائر اىل مفرتق ط���رق اما ان ي�س���تقر بلدا مثاليا يتمت���ع ابنا�ؤه 
التجرب���ة  اىل  يتح���ول  اأ�  �ا�س���تقرارا،  ��س���عادة  رفاه���ا  برث�ات���ه.. 
ال�س���ومالية.. ي�س���يع �س���عبه يف ال�س���تات؛ هرب���ا م���ن �س���عري االح���رتاق 
الداخلي باأ�سكاله كافة.. الع�سكرية �ال�سيا�سية �الف�ساد، التي تلتقي كلها 
عند مف�سل تناحر االرادات ال�ساحقة، غري املبالية مب�سلحة الوطن، نظري 
امل�س���الح ال�سخ�س���ية �الفئوية.�الأن الفق���ه يقي�س الغائب على ال�س���اهد؛ 
ف���اأن مف���رتق الطرق، �سن�س���له بحكم ما يحدث االن م���ن مهازل يف جمل�س 
الن���واب، من ا�س���تجوابات �سيا�س���ية، ال تنطلق م���ن ال�س���الح العام الأجل 
املواطن الفقري، اإمنا هي �س���راع قائم على مبداأ "�سيلني �ا�سيلك".فوزير 
الدف���اع خال���د العبيدي، الذي مل تتق���رر بعد اإقالته م���ن تثبيته، مل يجد من 
يدافع عنه الأنه يعتمد على �طنيته العراقية، �لي�س على انتمائه الفئوي.. 
�س���يعيا ام �س���نيا ام عربيا ام كرديا؛ لذا ال توجد كتلة ا� م�س���لحة حتميه؛ 
فق���د �عده متنف���ذ�ن �... خذلوه.الرجل ال نعرف من �س���ريته �س���وى انه 
ع�س���كري حمرتف قاد اجلي�س بجدارة �حرر مدنا كنا يائ�سني من عودتها 
به���ذه الب�س���الة.�االآن ت���د�ر رحى اال�س���تجواب املقل���ق ب�س���اأن االقالة ا� 
التثبي���ت حول �زير املالية هو�س���يار زيباري، الذي لن ي�س���تطع م�س���عود 
البارزاين انقاذه ب�س���بب �س���عف موق���ف بارزاين؛ لوجود خ�س���ومة غري 
قابلة للعودة مع كتلتي تغي���ري �االحتاد الوطني الكورديتني.. البارزاين 
مل يع���د مقب���وال �س���يعيا على االط���اق؛ ب�س���بب مواقفه املجانية امل�س���اندة 
لاأت���راك.. اع���داء ال�س���عب الك���وردي على م���ر التاري���خ، �العرب.. �س���نة 
��سيعة، جتده رجا قوميا معاديا للعرب، �كذلك الرتكمان. امل�سيبة التي 
تعمق جرح االحداث، هي ان �راء هذه اال�س���تجوابات، �س���خ�س �س���يعي 
متخ���ف.. هو الرجل القوي لدى ال�س���يعة... لكن م���ن يعيد تركيب املعادلة 
يتو�س���ل اىل معرفته ب�س���هولة.فالغر�س احلقيقي من اال�س���تجوابات هو 
ا�س���تهداف �س���خ�س �من�س���ب رئي�س الوزراء د. حيدر العب���ادي، املدعوم 
غربي���ا.. م���ن اأمريكيا بالتحديد؛ ل���ذا هو موجود م���ن د�ن اأن تدعمه كتلة 
�سيا�س���ية كب���رية، فمعظ���م �الء "د�لة القان���ون" ميي���ل اىل قائدها نوري 
املالك���ي ال���ذي ح�س���ل ٧٠٠ الف �س���وت لوح���ده، �ان كان���ت االنتخابات 
ال تخل���و م���ن تز�ير، لكن���ه يف كل االح���وال حقق ما ال يقل ع���ن ٥٠٠ الف 
�س���وت، اما العبادي فلم يحقق ن�ساب ربع كر�سي.لذا يعد اعتماد العبادي 
على اأمريكا تاأ�سي�س���ا فوق رمال �س���افية، كمن يبني ق�سورا.. ي�سيدها يف 
اله���واء؛ الأن امريكا معر�ف���ة بخذالن حلفائها.. �منهم نتذكر �س���اه ايران 
�ماركو�س الفلبيني �بات�س���تا الكوبي ��س���دام �غريهم كثري، تطول بهم 
القائمة.. معلنني �م�س���ترتين. �العبادي لي�س اأثريا لدى اأمريكا اأكرث من 
ال�س���اه ا� �س���دام، بكل ما قدم���اه لها من خدمات تاريخي���ة، جعلت املنطقة 
حتت ت�س���رفها اىل يوم القيام���ة، لكنها ترباأت منهما.. متن�س���لة لعهودها 
بب�س���اطة! باملقاب���ل املالكي مازال الرج���ل القوي الذي ي���رى العراقيون.. 
خا�س���ة ال�س���يعة منهم.. اأما يتجدد فيه، �لي�س على ال�س���احة اأقوى منه، 
برغ���م االخط���اء التي �قعت اثن���اء �اليتيه االثنتني، �ه���ي اأخطاء تتوزع 
امل�سوؤ�لية عنها، بني املالكي �سخ�سيا �حزب الدعوة.. ب�سمنه العبادي.. 
ل���كٍل ن�س���يب من اال�س���هام بتلك االخط���اء. املالك���ي مدع���وم ايرانيا، �من 
االح���زاب العقائدية ال�س���يعية يف املنطق���ة، كحزب الله �امل �املوؤ�س�س���ة 
الع�س���كرية �الديني���ة �املر�س���د االعلى يف ايران؛ ل���ذا ال اعتقد ان رجوعه 
لل�س���لطة ممكن يف الوقت احلا�س���ر، لكن جتربتي معه.. التي تتوزع بني 
�سداقة �عدا�ة، ثم �سداقة، جتعلني متاأكدا بانه لن يغفر للعبادي �فريقه 
�س���حب الب�س���اط من حتته، باالتفاق مع مرجعية النج���ف �بقية املكونات 

لت�سكيل حكومة �سعيفة ال حتل �ال تربط.
ان املالكي ب�سخ�سه القر�ي لن ين�سى �لن يغفر �ان غدا لناظره قريب...

مبدعون من

الطالب المستضافون: 
نرجو تجديد استضافتنا 

مفصولون وهاربون من الشرطة: ابلغنا 
بقرار العفو والغي بعد استقالة الوزير 

المواطن والمسؤولإختفاء البنية التحتية الثقافية من الشوارع العراقية

عالء بشير
اعداد ــ  ساجدة خضر

االستجوابات ثمنها 
رأس العبادي

القاضي منير حداد

أقالم حرة

السفير العراقي السابق في واشنطن


