
تتبنى   ال�سلطة،  ج��دا  حم��دودة  دائ��رة  وت�ست�أثر 
القمع الذي توظفه توظفً� ال�ستدامة وجوده� يف 
�سلطة االآلة الع�سكرية وحتى اال�س�ليب الوح�سية 
ك�نت  ال��ت��ي  ال��ق��وى  تلك  وت�سفية  االف����واه  وك��م 
متح�لفة معه�،. بيد ان التج�رب الت�ريخية برهنت 
م�سدود  طريق  اىل  ي��وؤدي  اال�سلوب  هذا  ان  على 
التنمية  برامج  حتقيق  على  يعمل  وال  �سي��سي�، 
الظروف  حت�سني  ع��ل��ى  والي�����س���ع��د  وال��ت��ط��وي��ر 
املجتمع  ل�س�لح  ال���روات  وا�ستثم�ر  املعي�سية 
وي�سع املقدم�ت النهي�ر اي حكم، وين�ق�ض اي�س� 
الطموح�ت ب��ستئن�ف االن�س�ن العربي دورة يف 

البن�ء احل�س�ري على ا�س�ض جديدة

ان ا�ستئث�ر الزعم�ء والعوائل وم� تتحلق حوله� 
تعومي  اىل  ت��وؤدي  م�  ع���دة  ب�ل�سلطة،  نخب  من 
العملية ال�سي��سية واالجتم�عية بعمومه� واق�مة 
املن�خ  ه��ذا  ويتطلب  واجل��م��ود.  ال��رك��ود  م��ن���خ 
ال�ستمراريته خنق الط�ق�ت الفكرية واملبدعة يف 
املج�الت االقت�س�دية العلمية واالدبية واالن�س�نية 
قبل  االجتم�عية  املب�درة  وتخنق  عموم�.وت�سل 
تروح  التي  املنتفعة  البط�ن�ت  ت��زرع.وت��رز  ان 
لرت�سم  �سمريه�  حتى  وتخون  وتن�فق  تتحذلق 
االجتم�عية  للح�لة  واقعية  غري  جميلة  �سورة 
يف ذلك البلد، وتب�لغ يف اظه�ر الر�س� واالرتي�ح 
وتفقد  ال�سلطة.  �سقط�ت  كل  وترير  االجتم�عي 

بظل  املجتمع  يف  وال��ن������س��ط��ة  ال��ف���ع��ل��ة  ال��ق��وى 
االج����واء عزميته� وح��ي��وي��ة روح��ه���. وال  ه���ذه 
والتهمي�ض.  االحب�ط  �سعور  �سوى  ام�مه�  يظل 
ونزاهة  وعلم�  واب��داع���  مب�درة  االك��ر  وي�سقط 
مذبحة  على  �سح�ي�  البلد  اب��ن���ء  م��ن  واخال�س� 
بيد  ال�سلطة  تبقى  نعم  ب�ل�سلطة.  اال�ستئث�ر 
من  على  ب�لعط�ي�  ويغدقون  ي�ست�أثرونه�  الذين 
حتلق حولهم، ولكن يظل ه�ج�ض عدم اال�ستقرار 

يالحقهم.
ان الدول الواقعة حتت انظمة النخب واجلم�ع�ت 
خ�رجية  �سي��سي�ت  تتبنى  �ستظل  والبط�ن�ت 
او  مرحلي�  الوطنية،  امل�سلحة  منطلق  من  لي�ض 

ا�سرتاتيجي�، النه� تنطلق دوم� من حر�سه� على 
البق�ء يف ال�سلطة. ولي�ض هن�ك �سبب لال�ستغراب 
ان تذهب هذه النخب لتقدمي م�س�وم�ت او حتى 
حينم�  وم�س�حله�،  بلده�  ح�س�ب  على  تن�زالت 
تقدمي  على  ق����درة  ام�مه�  التي  ال��ق��وى  ان  ت�سم 
احلكم  ك��را���س��ي  ت�سبح  حينم�  امل��ط��ل��وب  ال��دع��م 
ب��ه��ذه احل���ل��ة يف اخلي�نة  م��ه��ددة. والت��ت��وان��ى 
القومية او الدينية او يف اآخر احل�الت الطبقية. 
ال�سلطة هو ه�ج�سه� الرئي�ض واالخري، الذي  ان 
ب�لغ�يل  للت�سحية  م�ستعدة  ان��ه���  على  ت��ره��ن 
والنفوذ  ال�سلطة  اغ��راء  اأن  اجله.   من  والنفي�ض 
ع�دة م� يدفع بتلك االنظمة والنخب حتى خلي�نة 
التي  والتقليدية  واالخالقية  الروح�نية  القيم 
تخوين  اىل  تلج�أ  م���  ف��ع���دة  به�.  االمي����ن  تعلن 
الراهني  وتن�سر  االخ��رى،  والقراءات  التي�رات 
اخل��ض  القرار  �سنع  احتك�ره�  م�سروعية  على 
" �سك  مب�سري ال�سعب/ االمة. وتلوح ب�أن لديه� 
ذات  ا�سوات  ل�سرعنته  جتند  قد  بذلك،  غفران" 
بذلك.والته�ب  تعتقد  ان��ه���  او  اجتم�عي  ن��ف��وذ 
واالتف�ق�ت  التعهدات  من  التمل�ض  من  اخالقي� 
التي ك�نت عقدته� مع جن�ح اآخر، حزب او تي�ر او 
منظمة �سي��سية او اجتم�عية،من منطلق ان لكل 
ا�س��س�  تتعلق  امل�س�ألة  ان  دام  م�  مرحلة ظروفه�، 
ب�آلية البق�ء يف ال�سلطة. يجد منظرو هذا التوجه 
رمب�  او  �سرورة  ويعترونه  لدميومته  ا�س��س� 
هذا  ان  لكون  للمرحلة.ويعزوه  ت�ريخية  حتمية 
التطور  وم�ستوى  يتن��سب  االنظمة  من  النمط 
وان  للبلد.  واالقت�س�دي  وال�سي��سي  االجتم�عي 
هذا  يف  ب�لتحرك  االخ��رى  للقوى  املج�ل  ات�حة 
االنفالت.  الفو�سى  اىل  ي���وؤدي  ���س��وف  االط����ر 
وعملية التطور يجب ان تكون تدريجية، خطوة 
ف�أخرى، من اجل ان تكون �سلوكً� اجتم�عيً�. وان 
ب�العتب�ر  ي�أخذ  ان  ينبغي  ا�سالحي  حت��رك  اي 
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خم��ض  مب��رح��ل��ة  مت��ر  ال��ع��رب��ي��ة  املجتمع�ت  ان 
الزمن.  م��ن  عقود  م��دى  على  متوا�سلة  ع�سرية 
ان  بيد  االنظمة  خمتلف  العربية  ال��دول  وجربت 
وا�سعة  ب�سعبية  يحظ  مل  االنظمة  ه��ذه  م��ن  اأي���ً� 
يقتدى  ان  ميكن  الذي  النظ�م  يكون  الأن  تر�سحه 
به،وعلى االنظمة التي توؤمن ب�لتطور واال�سالح 
انه�  على  اليومي  ب�لعمل  ترهن  ان  التدريجي 
تطبيقه  على  وت�سهر  ال��رن���م��ج  ه��ذا  تنفذ  فعال 
عملية  ان  ب�لفعل  وجهوده�  عمله�  ثم�ر  ولتحدد 
التطوير ت�ستدعي من بني ق�س�ي� اخرى م�س�ركة 
خالل  من  فيه�،  وحيوية  فع�لة  م�س�ركة  املجتمع 
فتح الب�ب وا�سع� على ت�أ�سي�ض منظم�ت املجتمع 
واإت�حة  البديلة  ال�سي��سية  واحل��رك���ت  امل��دين 
جم�الته�  خمتلف  يف  املثقفة  لل�سرائح  امل��ج���ل 
لتقول راأيه�، يف ظل دولة ي�سعر اجلميع ب�فتخ�ر 

لالنتم�ء النه� نت�ج جم�عي.
العراق  يف  اجل����ري���ة  ال�����س��ي������س��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ان 
ال�سي��سية  اخل�رطة  يف  جديدة  اأ�س�سً�  و�سعت 
الق�نون  الوطنية واالقليمية، من اجل بن�ء دولة 
الالزمة  الدع�ئم  وخلق  املنتخبة،  واملوؤ�س�س�ت 
على  للوطن  واالنتم�ء  الوطنية  الق�سية  لتفوق 
ال�سي��سية  العملية  ان  االنتم�ءات.  من  عداه�  م� 
ب�النحراف  وتهدد  خطرة  حتدي�ت  اليوم  جت�به 
والقوانني  الد�ستور  ح��دده  ال��ذي  م�س�ره�  ع��ن 
ال�سي��سية  العملية  حتقيق  ان  ع��ن��ه.  املنبثقة 
القوى  م��ن  يتطلب  املن�سودة  اهدافه�  اجل���ري��ة 
والتخلي  ب�مل�سوؤولية  التحلي  الف�علة  ال�سي��سية 
والط�ئفية  احل��زب��ي��ة  ال�����س��ي��ق��ة  ال��ذه��ن��ي���ت  ع��ن 
لاللتزام  فوقه�  واالرتف�ع  واالق�ليمية  واملذهبية 
ب�لوطن العراقي الذي يقوم نظ�مه ال�سي��سي على 
املب�دئ الدميقراطية واحرتام حري�ت ، القومي�ت 
والطوائف املن�سهرة يف بوتقته.حينه� يتخل�ض 
والعمل  ب�ل�سلطة  اال�ستئث�ر  ظ�هرة  من  الوطن 

بتداوله� وفق اآلية ق�نونية و�سرعية �سف�فة.
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يف  الطائفي  اخل��ط��اب  ���س��ي��ادة   )3(
ت�سويه  يف  و�سلطته  العامة  احلياة 

العمل الأكادميي

�سّنه�  متَّ  ال��ت��ي  وال��ل��وائ��ح  ال��ق��وان��ني  اأغ��ل��ب  اإنَّ 
�سلطة  ظ���روف  يف  ذل��ك  ك���ن  العراقية  للج�معة 
�سي��سية قمعية حكمت لع�سرات ال�سنني. وا�ستمّر 
منذ  العراقية  اجل�معة  يف  القوانني  بتلك  العمل 
ب�سبب  الدرام�تيكية  التغريات  من  �ست  �سنوات 
من االن�سغ�ل بهجمة تعر�ست له� تلك اجل�معة يف 
عقله� العلمي عندم� متَّ �سّن حملة طويلة عري�سة 
ت�سمنت مط�ردة �سر�سة ط�ولت االأ�ست�ذ العراقي 
يف اأمنه وحي�ته وموارد عي�سه وتعمدت و�سعه 
االختط�ف  وع��م��ل��ي���ت  ال��ت��ه��دي��دات  حم��رق��ة  يف 
اأبعد  ذهبت  ب��ل  بهذا  تكتِف  مل  التي  واالب��ت��زاز 
من  مئ�ت  اغتي�ل  عر  ب�سعة  دموية  بت�سفي�ت 

خرية ممثلي العقل العلمي العراقي..
ملئ�ت  اأخ��رى  جديدة  تهجري  موجة  جرت  وهكذا 
االأك�دميية وت�سفية  البحثية  الكوادر  من  واآالف 
ين�فح  وبقي  مبوؤ�س�سته  ت�سبث  ممن  مهم  ق�سم 
اإىل  املرة  اإدارة اجل�معة هذه  ت�سليم  عنه�.. ومّت 
ل�سي��سة  مم�لئة  اأو  علمي�  �سعيفة  اإم���  عن��سر 
ط�ئفية �س�رت �س�ئدة يف امل�سهد العراقي اجلديد 
بتوجيه  له�  عالقة  ال  م�  والنفعية  الهزال  من  اأو 
يف  املهم  رحله�،  األقت  حيث  اإىل  العلمي  البحث 
خال�سة االأمر عند هوؤالء ]البع�ض ال اأكر وال اأقل[ 
م� يحظون به من مق�بل مم� يب�ع وي�سرتى م�لي� 
اأ�سك�ل الف�س�د  اأم�من� من  م�دي� وال غري... فظهر 
وخن�دقه  ال��ط���ئ��ف��ي  التمظهر  الأ���س��ك���ل  امل��راف��ق 

املتع�ر�سة �سكال املتحدة جوهرا.
من  نتوقع  اأن  اإال  االأج���واء؛ ال ميكنن�  ه��ذه  ويف 
بعلم�ء  جهال  )العلمية(  االأق�س�م  من  عدد  اإدارات 
العراق احلقيقيني ومببدعيه من الكّت�ب واالأدب�ء: 
ومن  امل�سرحيني  الق�س��سني،  ال��رواة،  ال�سعراء، 
جممل فنون االإبداع والعط�ء املعريف ال�س�طع... 
كم� �سن�سهد جهال ب�آلي�ت املنطق العقلي وال�سواب 
اأو  علمية  ر�س�لة  ق�سية  مع�جلة  يف  والر�س�نة 
اأك�دميي واإقرار خطط تنفيذهم�.. مبق�بل  بحث 
معرفة ب�أمر واحد، هو اأمر تعطيل كل م� ي�سم منه 
رائحة  العلمي،  الق�سم  يف  القرار  �سلطة  �س�حب 
ذريعة  اأو  اآخ��ر  ط�ئفي  خلندق  بخلفية  اال�ستب�ه 
وزورا  زعم�  ي�سمونه�  طق�سية  اإ�سك�لية  مت�ض 

وبهت�ن� الدين والدين منه� ومنهم براء.. 
ا�ستقاللية اجل�معة  اأن ك�ن �سبب م�س�درة  وبعد 
يف  ب�ل�سك  يرتبط  �سي��سي�  العلمية  وحري�ته� 
وحلكمه  للط�غية  يتعر�ض  اأن  يحتمل  اأم��ر  اأّي 
جديدا  مر�سي�  �سك�  جن�به  �سرن�  وطروح�ته، 
م�سى،  مب���  اآل��ي���ت��ه  وج��وه��ر  نتيجته  يف  �سبيه� 
فيم� اختالفه وجديده يكمن يف لون ردائه وهو 
فظهر  الط�ئفية،  وخلفيته  ال�سي��سي  الدين  لون 
التخويف وعقدة الرعب من احتم�ل عودة م��ض 

غري مرغوب فيه...
به�  ي��ت��ح��ك��م  اأن ج���م��ع��ة  ال���ي���وم  ن�����س��م��ع  وب��ت��ن��� 
اأو  للط�ئفة �ض  )�سخو�ض( ممن يدعون االنتم�ء 
للط�ئفة  االنتم�ء  يزعمون  متحكمني  تتبع  اأخرى 
متع�ر�س�  ي���راه  م���  اإق����رار  يحظر  وك��اله��م���  ���ض 
وتلبي  منه�  يعت��ض  ال��ت��ي  ال��زع���م���ت  واأه����واء 
ح�ج�ت عي�سه على ح�س�ب املهنية ومب�دئ احرتام 
وعلى  اجل���م��ع��ة  وا�ستقاللية  االإن�����س���ن  ح��ق��وق 

ح�س�ب �سواب قوانينه� و�سحة لوائحه�...
واالأنكى يف هذا االأمر، اأن تكون اإدانة  هذا الفعل 
اجل�معية،  احل��ري���ت  على  يعتدي  ال��ذي  القبيح 
يف  مق�سود  بع�سه�  ط�ئفية  بخلفية   مت�سحة 

حم�ولة لتعزيز �سرعية وجود اخلط�ب الط�ئفي 
الق�ئم على التب�كي وفل�سفة املظلومية وا�ستدرار 
عواطف ب�الإيه�م والت�سليل وبع�سه� يطفو ب�سبب 
من الت�سّوه الذي تفر�سه �سي�دة هذا اخلط�ب يف 

احلي�ة الع�مة وتف��سيله�..
وا�ستقاللية  العلمية  احلري�ت  ق�سية  مع�جلة  اإنَّ 
بوابة  م��ن  ي��وم���  ت���أت��ي  اأن  مي��ك��ن  ال  اجل���م��ع��ة 
�سيدعو  ذل��ك  الأن  ب�أ�سك�لهم..  اجل��دد  الط�ئفيني 
التخندق  وتعزيز  نف�سه  الط�ئفي  املنتج  ملراكمة 
على  ب�سهولة  وميكنن�  اأ�س��سه..  على  واالنق�س�م 
اإىل  ب�إ�س�رتن�  ال��ع��ودة  احل�سر  ال  امل��ث���ل  �سبيل 
خلطة  العراقية  اجل���م��ع��ة  تلك  رف�����ض  جم��ري���ت 
اإبداع  م�دته� يف  اخت�رت  التي  الدكتوراه  ط�لبة 

ال�س�عر ح�سب ال�سيخ جعفر...
التي  االإدان��ة  �سواب  على  التوكيد  ينبغي  وهن� 
ال��ع��راق��ي��ني يف  ال��ك��ت���ب واالأدب������ء  اأعلنه� احت����د 
جوهر خط�ب االإدانة تلك واأهدافه النبيلة وعلى 
كيم� يتخذوا  املبدعني ومنظم�تهم  �سواب دعوة 
ليكون  ب�خل�سو�ض..  ووا�سح�  ح��سم�  ق��رارا 
ونزاهته  الثق�فة  خط�ب  ا�ستقاللية  لتوكيد  اأداة 
الط�ئفية  اأمرا�ض  عن  بعيدا  مع�جلته  و�سواب 

والت�سيي�ض الرخي�ض واالنته�زية..
الثق�فة  خ��ط���ب  ومل��ج��م��ل  ل��ن���  ينبغي  اأن����ه  ع��ل��ى 
ينجّروا  اأال  العراقيني  واالأك���دمي��ي��ني  واملثقفني 
اإىل رديء اخلط�ب ال�سي��سي وتخندق�ته الفئوية 
اخلط�ب  اآل��ي���ت  ا�ستخدام  ذل��ك  وم��ن  الط�ئفية 
ال�سي��سي يف مع�جلة ق�سية اأك�دميية حم�سة اأو 

التع�طي مع متظهرات الط�ئفي وقيمه..
ال�سي��سة.  يف  غريه�  االأك���دمي��ي  العمل  ف�آلي�ت 
وم�س�ألة اإقرار مو�سوع لبحث اأك�دميي مب�ستوى 
ال���دك���ت���وراه ت��ت��ط��ل��ب اأم�����ورا اإج���رائ���ي���ة حم���ددة 
اأو  خ��رق  ع��ن  نتحدث  عندم�  ون��ح��ن  ب��ق���ن��ون.. 
اعتداء يتعر�ض له ب�حث اأو اآخر فو�س�ئلن� لوقف 
االآلي�ت  ترف�ض  اأك���دمي��ي��ة  ت��ك��ون  اأن  يجب  ذل��ك 

الغريبة على م� هو ج�معي اأك�دميي...
�سد  �ض  ]الط�ئفي[  مع  متخندق  يتحدث  اأن  اأم��� 
ف�الأمر  العك�ض  اأو  �ض  ]الط�ئفي[  م��ع   متخندق 
�سّي�ن واختالف مك�ن التخندق ال يلغي ت�س�ويهم� 
وامل�سّي�ض  جهة  من  الط�ئفي  املوقف؛  جوهر  يف 

االنته�زية  و�سي��س�تهم  الط�ئفية  زعم�ء  ل�س�لح 
بل  ح�سب   عمله�  واآلي�ت  للج�معة  لي�ض  املع�دية 

لالإن�س�ن وحقوقه ك�فة...
والبحث  العلمي  وال��در���ض  العمل  اإط����ر  ويف   
اأو هفوات للفرد  اأخط�ء  اأن تقع  االأك�دميي ميكن 
الذي  لكليهم� االأمر  اأو  للم�سرف عليه  اأو  الب�حث 
احت�طت له اجل�معة )يف جتربته� ع�ملي�( بلج�ن 
تقومي مو�سعة منع� ملثل هذي احل�ل اأو الحتم�الت 

الف�س�د اأو النق�ض واملثلبة...
وم� قد يرر مثل هذه الثغرات اأو يكون �سبب� فيه� 
كن�ّ� للتو قد �سجلن�ه ب�الإ�س�رة اإىل هزال املوؤ�س�سة 
وقوانينه�  لوائحه�  جهة  من  بخ��سة  اجل�معية 
د  وتقعِّ االأخ��ط���ء  تلك  تبيح  مب��ف��درات  املخرتقة 
للخبري )الفكري القمعي( مم� جرى الت�أ�سي�ض له 
ا�ستب�حة اجل�معة يف ظل نظ�م  طوال عقود من 

�سي��سي دكت�توري..
 فيم� جرت يف ال�سنوات ال�ست االأخرية عملي�ت 
ت�سفية وف�سل واإق�لة واإح�لة على التق�عد ومنع 
اإع�دة توظيف الكوادر الر�سينة اخلبرية وغريه� 
من اأ�س�ليب م� �سلََّم مق�ليد االإدارة لعن��سر �سعيفة 
و  ]التطهري[  حملة  بعد  اأك���دمي��ي���  علمي�  هزيلة 

]التعقيم[ اجلديدة.. 
ويف هذي االأجواء جرى اخرتاق اجل�معة لي�ض 
اأك�دميية  خ�رجية  �سي�ق�ت  وفق  على  ب�لتوظيف 
مو�سع  يف  حتديدا  مو�سوعية  وال  علمية  وغري 
والعم�دات  العلمية  االأق�س�م  م�سوؤولي�ت  توزيع 
ومن  العلمية...  واالإ�سراف�ت  اللج�ن  ورئ��س�ت 
للحلقة  ن��ع��ود  اأن  ه��ن���،  وب�لنتيجة  الطبيعي 
املري�سة ذاته� يف م�سكل من يقرر ت�سجيل البحث 
فيم�  �سمن�  عنه  اأجبن�  مم�  هذا  يف  �سروطه  وم� 

�سبق من قراءتن� هذه. 
ال�سغوط  اإىل  االإ���س���رة  تنبغي  اآخ��ر  ج�نب  م��ن 
التي حتيط ببع�ض الب�حثني وعدد ممن تبقى من 
االأك�دميي،  العلمي  ب�لروح  امللتزمني  االأ�س�تذة 
اآخر  لترير  تدفع  اأن  ميكنه�  التي  ال�سغوط  تلك 
اللوائح واالإج��راءات يف ظل  اإ�سك�لية تردي  يف 
الفئة من االأ�س�تذة مب� ال ميكنهم يف  اإك��راه هذه 
وم�  به  يوؤمنون  م�  مي��رروا  اأن  االأح���وال  جميع 
يريدون حم�يته والدف�ع عنه.. وقد يكون اأ�ست�ذ 

حتت  يقع  ولكنه  ب��ه  وي��وؤم��ن  ه��ذا  يريد  اآخ��ر  اأو 
اأو وقيعة  ظروف اال�سطرار تلك، فري�سة منزلق 
اأو خطة رخي�سة ت�سعه يف مو�سع املتهم يف حني 
النظ�م  بل  الفرد  االأ�ست�ذ  لي�ض  احلقيقي  املتهم 
العلمية  وبلج�نه�  ب�جل�معة  يتحكم  ال��ذي  الع�م 

وفل�سفة عمله� واآلي�ته..
و�س�د  ظهر  ال��ذي  التخندق  ح�ل  فيه،  نحن  ومم� 
ال��ع���م��ة و���س��دد اخل��ن���ق على جميع  يف احل��ي���ة 
موؤ�س�س�ت الدولة واملجتمع واخرتقه� ك�فة ومن 
ذلكم اإمرا�ض اجل�معة وتوجيهه� ق�سرا وكره� يف 
التوجه )الط�ئفي( الذي نح�ه... وهن� ال ميكنن� 
املتحكمني  من  اأف���راد  ب�سعة  عن  نتحدث  اأن  اإال 
ب�خلط�ب  ت�أثرهم  �سوء  يف  يعملون  ب�مل�سهد، 
مهنتهم  خط�ب  ميليه  م�  �سوء  يف  ال  ال�سي��سي 

االأك�دميية هن�..
طبع� ب�سبب من �سعف الروح االأك�دميي وهزال 
ل��دى م��ن بقي م��ن الكوادر  م��� ت��راك��م يف اإط����ره 
بخ��سة  االإط��الق(  ال  العموم  وجه  )على  الع�ملة 
يف  امل�����س��وؤول��ي��ة  ت�����س��ل��ق��ت  ال��ت��ي  االإدارات  يف 
اأو  ت�سفيتهم  عملية  ج��رت  الذين  العلم�ء  غي�ب 

اإق�س�ئهم...
يف مثل هذه االأجواء، يخ�سى اأن نتهم اأن��س� اأبري�ء 
ويف  هذا  ب�ته�من�  ندفعهم  اأن  ذلك  بعد  ويخ�سى 
�سوء مثل هذا ال�سغط جلهة التخندق )الط�ئفي( 
وهم لي�سوا من املوؤمنني بتلك التخندق�ت واأعود 
جمددا للتذكري ب�لدكتور حممد �س�بر منوذج�...

نحن  عنه،  معً�  نبحث  ال��ذي  احل��ل  مو�سوع  اأم��� 
االأك�دمييني املدافعني عن حرمة اجل�معة العراقية 
لالئحة  اجل�معة  والء  يف  فيكمن  وا�ستقالليته�، 
وفق  وعلى  ت�مة  حرية  ظ��ل  يف  تو�سع  ج��دي��دة 
الر�سني  االأك�دميي  وال��روح  املو�سوعية  اأ�س�ض 
ومبراقبة اآلي�ت العمل يف �سوء اللوائح اجلديدة 
القوانني وقراءته�  اإع�دة و�سع  بن�ء على  املنق�ة 
وهو  وتف��سيله  العمل  اأرك�����ن  و���س��م��ول  ب��دق��ة 
االأمر الذي دعون� اإليه منذ �سنوات بعيدة وك�نت 
وم�زالت قوى غري اأك�دميية تع�ر�ض اإع�دة تنقية 
اللوائح والقوانني اجل�معية وتتم�سك ب�مل��سوي 
ب��خ������س��ة م��ن��ه ت��ل��ك ال��ف��ق��رات ال��ت��ي ت�����س��م��ح له� 
مبوا�سلة التدخل والتحكم ب�جل�معة وجتيريه� 

مل�س�لح اخلط�ب ال�سي��سي اخل��ض بهذه ال�سلطة 
اأو تلك...

)4( بع�ض تطلعات وحلول وم�سوؤولية 
التغيري

اإنه من غري املقبول  ومن غري املعقول اأْن ت�ستمر 
تلك اللوائح والقوانني من زمن اال�ستالب والق�سر 
واالإكراه، زمن التخلف ومع�داة العلم واأهله، تلك 
خ�سعت  التي  التوازن�ت  ظروف  يف  �ُسنَّت  التي 
ل�سطوة دكت�تورية الدولة واحلّك�م الذين ع�دة م� 

ك�نوا من جهالء القوم. 
ال�س�ئب  ال�سحي  من  وال  ال�سحيح  من  ولي�ض 
اأْن نتع�مل على وفق منطق م� �سنَّه اأزالم الظلمة 
اأو  وطني  روح  اح��رتام  الفت�ت  حتت  والت�سليل 
قومي ]مزيف[  اأو قد�سية روح ديني اأو اعتق�دي 
اليوم مت�ح الأك�دمييين� لكي  ع�ة[. فكل �سيء  ]مدَّ
ة لتغيريه بكن�ض  يراجعوه وُيعِملوا عقولهم النريِّ

�سالالت امل��سي املهزوم..
الع�يل  التعليم  موؤ�س�سة  على  وج��ب  هن�  وم��ن 
علمية  وم��ع���ه��د  بحثية  م��راك��ز  م��ن  ال��ع��راق��ي��ة 
اأجوائه�  تنظيف  مبهمة  تنه�ض  اأْن  وج�مع�ت 
مب�  واالأك�دميية  االإداري��ة  لوائحه�  وكت�بة  مت�م� 
م�س�لح  يف  وي�سّب  واأهله  العلم  م�سرية  يخدم 
اآف�ق  ويفتح  الوطني  العراقي  الروح  بن�ء  اإع�دة 
اأو�سع  ع��ل��ى  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع���يل  التعليم 
وبال  ت�سويه  وبال  ت�سييق  بال  بواب�ته  م�س�ريع 
نور  اكت�س�ب  وحلرية  البحث  حلرية  م�س�درة 
العب�د و�سحتهم  نق�هة  البالد وقبله�  لبن�ء  العلم 

املعرفية الروحية.. 
عهد  ب��ق���ي���  م��ن  بع�س�  اأنَّ  ذل���ك جن��د  اأج���ل  وم���ن 
املح�فظة والتقليد ممن يخ�سون كل تغيري وممن 
امل��سوية  ومواثيق  بعهود  التم�سك  يف  ي��رون 
املندثرة �سحة لهم وممن يرف�سون كل جديد وكل 
راأي علمي م�سيب؛ جند هوؤالء م� زالوا مي�سكون 
بخيوط القرار يف بع�ض مف��سل التعليم الع�يل 
ال�سالليني  املعرقلني  ه��وؤالء  مثل  مع  لن�  ولي�ض 
وجن����دل  ن��ح���ور  ول��ك��ن��ن���  من�ق�سة  ال��ظ��الم��ي��ني 
والر�س�د واحلكمة  العقل  اأهل  فيم� بني  ونن�ق�ض 
امل�سرقة  العلمية  املعرفية  البدائل  اإىل  ن�سل  لكي 

اإليه  تو�سلت  م�  اأح��دث  على  تقوم  التي  امل�سّرفة 
اإدارية  وت�سكيالت  ولوائح  قوانني  من  الب�سرية 
وم�ستوى  تتن��سب  حمدثة  تعليمية  واأ�س�ليب 
ال��ت��ي ح��دث��ت يف ع�ملن�  ال��ع������س��ف��ة  ال��ت��ط��ورات 

املع��سر..  
االأك�دميي  العمل  حت�سني  عند  نقف  ال  وب��ه��ذا 
احلري�ت  ت�س�در  التي  ال�س�فرة  التدخالت  من 
وتفر�ض قيم اخلط�ب ال�سي��سي املر�سي كم� يف 
ح�ل رف�ض خطة بحث علمي لذرائع غري اأك�دميية 
نتجه  واإمن�  ال�سي��سي،  الفكري  املوقف  من منط 
ل�سّن اللوائح والقوانني التحديثية املنتظرة التي 
تتج�وز لوائح التعليم التقليدي واأمن�طه لتدخل 
اجل�معة العراقية يف ع�مل ع��سف التغيريات يف 

اآلي�ت بحثه وعمله  وم�ستهدف�ته...
مبهم�ته  العراقي  واالأك�دميي  االأ�ست�ذ  نه�ض  لقد 
يف افتت�ح م�سروع�ت مراكز البحث واالأك�دميي�ت 
واجل�مع�ت االأهلية التي ت�ستخدم طريقة التعليم 
ُبعد  عن  التعليم  االأل��ك��رتوين،  والتعليم  املفتوح 
بتوظيف اآلي�ت التعليم احلديثة فيم� بقين� ن�سمع 
ب�سلطة لوائح التعليم التقليدي بو�س�ئله التقليدية 
وت�سّوهت  وجت���م���دت  ت��ك��ل�����س��ت  ال��ت��ي  ال��ث���ب��ت��ة 
تلك  م�سري  �سيكون  فم�ذا  م��سوية..  ب�سي��س�ت 
بقرار  والت�سفية  احلظر  غري  لي�ض  املوؤ�س�س�ت؟ 
بنظم  له�  عالقة  ال  ل��وائ��ح  م��ن  �سرعيته  ي�ستمد 
التعليم احلديثة! وهو م� جرى على �سبيل املث�ل 
يف موقف وزارة التعليم الع�يل والبحث العلمي 
م�سروع�ت  مه�جمة  يف  ان�سغلت  ي��وم  العراقية 
التحديث والعمل االأك�دميي املتطور ويف اإ�سدار 
اأن تدر�ض  قرارات احلرم�ن واملنع واالإلغ�ء بدل 
الع�سر  وم��ت��غ��ريات  ت��ت��الءم  ق��وان��ني  م�سروع�ت 

والتطورات التي جرت ع�ملي�...
وم� ُينتظر اأْن يح�سل هو ف�سح املج�ل لتغيري تلك 
الت�سوه�ت  مع�جلة  يتيح  مب�  التقليدية  اللوائح 
وتطويره�  حتديثه�  يتيح  وم�  اللوائح  تلك  يف 
االأو�سع  االإف���دة  فر�ض  فتح  عن  ف�سال  وتقوميه� 
التعليم  منه�  �سواء  التعليم احلديثة  اأ�س�ليب  من 
اإىل  ي��وؤدي  مب�  االأل��ك��رتوين  التعليم  اأم  املفتوح 
اأف�سل نت�ئج املردود من تلك االأ�س�ليب املتطورة 
احلديثة ومب� يخرجن� من عنق التخلف وقوانينه 
وال�سه�دة  العلم  اأع���داء  م��ن  اأن������ض  �سّنه�  ال��ت��ي 
ال�س�مي  ومنطقه  العقل  نور  اأع��داء  من  العلمية، 

النبيل..
ا�ستقاللية  وع��ل��ى  احل��ري���ت  على  احل�سول  اإن 
اأ�سح�ب  من  منحة  ي�أتي  اأن  ُينتظر  ال  اجل�معة 
االإداري  وللقرار  للحكومة  ال�سي��سية  االإرادة 
العلمي  الع�يل والبحث  التعليم  اخل��ض بوزارة 
املجرّية للحكومة وخط�به� ال�سي��سي.. ولكن ذلك 
الدف�ع عن هذه احلري�ت وب�إ�سرار  ي�أتي بجراأة 
ه��ي���أة ال��ت��دري�����ض م��ن االأ���س���ت��ذة وال��ع��ل��م���ء على 
االأك�دميية  واللوائح  القوانني  م�سروع�ت  اإقرار 
به� مع توظيف كل موقف  التي تقدموا  ال�سليمة 
توجه  يف  امل�سداقية  وميتلك  �سحيح  �سحي 
واالأق�س�م  اجل�مع�ت  واإدارات  التعليم  وزارة 

العلمية.. 
قوى  ح�سد  فيه  ��ل  ُي��وؤمَّ ت�أ�سي�س�  ي�سكل  ذل��ك  وك��ل 
العراق  خ��دم��ة  يف  ال�����س���دق��ة  العلمية  التغيري 
والأرق�ه  التعليم  اأ�س�ليب  الأف�سل  املتجهة  اجلديد 
ت�س�فر  م��ع  ط��وي��ال  ننتظر  ل��ن  ن��ق��ول  يجعلن�  م��� 
م�سوؤولة  حم�دث�ت  يف  والدخول  اجلميع  جهود 
اجلديدة  التعليم  متغريات  ا�ستثم�ر  اأ�سك�ل  عن 
�س�ملة  مراجعة  يف  �سبب�  لتكون  واآلي�ته  ونظمه 
للوائحن� مب� يتيح اإزالة روا�سب م��سي االأنظمة 
كر�ست  التي  ولوائحه�  الغ��سمة  اال�ستبدادية 
وطروح�ته  ال��ط���غ��ي��ة  ال��ف��رد  وخ��دم��ة  ال��ت��خ��ل��ف 
واليوم خدمة لكل ظالمي ومتخلف من تر�سب�ت 

االأم�ض واأمرا�سه..
وزير  اإىل  موجهة  اأخ���رى  ج��دي��دة  ر���س���ل��ة  ه��ذه 
واملراكز  ال���وزارة  اإدارات  واإىل  الع�يل  التعليم 
نداء  اأي�س�  ت�سكل  وه��ي  واجل���م��ع���ت  البحثية 
التغيري  اأجل عقد موؤمتر  اأك�دمييين� من  ملجموع 
يف التعليم الع�يل العراقي لنكون مب�ستوى يليق 
بق�م�ت العلوم والبحوث االأك�دميية الر�سينة يف 
ب�لعمل  بل  ب���الأم���ين  لي�ض  خمتلف  جديد  ع��راق 
اجل�د املث�بر.. ولدين� نحن العراقيني كل الط�ق�ت 

الك�فية للنهو�ض مب�سروع التحديث..
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اجل��ري��دة ن��ظ��ر  وج��ه��ة  م���ع  ب��ال�����س��رورة  لت��ت��ف��ق  وق���د   ، ك��ت��اب��ه��ا  ن��ظ��ر  وج���ه���ات  ع���ن  ت��ع��ر  ال�����س��ف��ح��ة  يف  ال������واردة  الآراء 

اأ.د. تي�سري عبد اجلبار الآلو�سي

د. فالح احلمراين

�جلامع��ة �لعر�قي��ة  ب��ني جهود �لتحدي��ث وما�ض��وية �للو�ئ��ح و�لقو�نني

 اأ�ست�ذ االأدب امل�سرحي
رئي�ض ج�معة ابن ر�سد يف هولندا

مو�سكو

�ال�ض��تئ�ث��������ار بال�ض���ل�ط����ة ك��"م�ض���ك�ل�����ة" ع�رب��ي���������ة

تقف عوامل كثرية داخلية وخارجية اأمام اإحداث نقلة اإ�سالح 
وتطوير يف املجتمعات العربية، بيد ان ا�ستثار الزعماء والنخب 

بال�سلطة يف معظم الدول العربية هو العائق اجلدي امام تطوير 
البلدان العربية وحتى حتقيق التقارب والتكامل بينها، وين�سف 

امل�ساريع الوطنية والعربية امل�سرتكة. ان الكثري من النظمة 
العربية التي تتداول ال�سلطة بطرق غري �سرعية او جاءت عن 

طريق النقالبات وك�سبت �سرعيتها بالوعود والتحالفات مع احزاب 
البلد، تتخلى عن مبداأ امل�ساركة الوا�سعة ملختلف الطبقات وال�سرائح 

الجتماعية والحزاب والتيارات ال�سيا�سية حال �سعورها برت�سيخ 
مواقعها وا�ستمالة موؤ�س�سات القوة واحتكارها.


