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نيـلز بور (1885-1962) هو عالم
اركي مـعروف لـطلـبة فـيزيـاوي د
الـــعـــلم (صـــورته مـــوجـــودة عـــلى
ـاركـيـة فـئـة الـعـمـلـة الـورقـيـة الـد

500 كرونر).  
هـــــــو أوّل مـن وضـع أسـس فــــــــهم
الـتـركـيـب الـذري لـلـمـادة ومـبادىء
في النـظرية الـكميـة  وحصل  لهذا
اإلجنــــاز عـــلـى جـــائـــزة نــــوبل في
الـفيـزيـاء  عام 1922.  عنـدمـا كان
بــور طـالــبـاً ســأله يــومـاً أســتـاذه
أثـناء الـدرس السـؤال التـالي: ( لو
اُعـطــيتَ جــهـاز  بـارومــتـر فــكـيف
ــكـــنك اإلســتـــعــانــة به لـــقــيــاس

إرتفاع بناية شاهقة?). 
والــبـارومـتــر  بـالــطـبع هــو جـهـاز
قياس الضغط اجلوي الذي نعيش
ّـا هــو مـألــوف أنّ قـيــمـة فـيـه.  و
هذا الضغط تتناقص كلّما إرتفعنا
عن مـسـتـوى سـطح األرض بـسبب
نــقــصــان  كــثــافــة الــهــواء.  وكــان
بــإمــكــانـه أن يــقــيس الــضــغط في
أعلى الـبنايـة ويستـخرج اجلواب.
 ولــكنّ نـيــلـز بــور لم يــنـطق بــهـذا
ـعـروف لـكـنّه ـألـوف وا اجلـواب ا
أورد ثـــمـــان إجــابـــات مــنـــهــا ربط
البارومتر بحبل ويأخذه الى أعلى
الـبنايـة ثم يتـرك البـارومتـر يتدلّى
الى األرض فيكون طول احلبل هو
ـــكن أن إرتـــفـــاع الـــبــنـــايـــة أو : 
نـسـتـخـدم الــبـارومـتـر كـبـنـدول أو
نـضـعه في الـشـمس ونـقـيـس طول
ظـــلّه وطــــوله ولـــديــــنـــا طـــول ظل
البنايـة فنطبّق معادلـة النسبة ب
اإلرتـفـاعــ تـسـاوي الـنــسـبـة بـ
. وإســـتـــرسل في طـــولـيّ الــظـــلّـــ

ــكن أن أعــطي اإلجــابــة لــيــقــول 
الــبــارومــتــر  كــهــديــة الى حــارس
الــبــنــايــة وأســأله عن إرتــفــاعــهــا
ويحصل على اإلجابة . لم يقتنع أ
وفي اآلخـر طلب أسـتـاذه إستـقدام
مـقيّـم ثانٍ إلتـخاذ الـقـرار  بطـبيـعة
اإلجــابــات فـــكــان  رأيه أن جــمــيع

اإلجابات صحيحة. 
قدّمـة العلـمية أردتُ عرض بهـذه ا
ـوضــوع فـي الـعــنــوان أعاله مع ا
الـــفــــارق فـي الــــبـــيــــئــــة والــــزمن
والــتــدريـسـي والـطــالب. إذن مــثل
ـقاربـات وغيـرها تـبحث عن هذه ا
بارومتر  أو مقـياس دقيق ومعيار
 كــفـــوء إلعــلــومـــات ومــتـــغــيّــرات
التعليم اجلامعي األهلي في العرا
ـقــيـاس مــوجـود? ق فـهل   هــذا ا
وأين هـو? وإذا كـان مـوجـوداً فـهل
كن إستخدامه  بفـاعلية ومهنية
حـقيـقـيـةبـتـجـرّد ومـوثـوقـيّة? ومن
يــســتـخــدمه; اجلــهــات الـرســمــيـة
ــعــنـــيّــة أم اجلــهـــة أو اجلــهــات ا
الكة للجامعات والعاملون فيها? ا
ـــكن جـــدولـــة الـــنــتـــائج وكـــيف 
ووضع اإلستنـتااجات كي تـتفاعل
اإليجـابيّات فـي األهداف التـربوية
ــعــرفــة? وهل وتـــوســيع حــقـــول ا
ـكن بـنـاء آلـيـة إلدخـال  أكـثر من

سيرة?  مقياس  في هذه ا
إنّ التـعـلـيم هـو  مـنـظـومـة الـتزوّد
بــالـــعـــلم  بـــكلّ فــروعـه الــصـــرفــة
واإلنـسانـيـة والطـبيّـة والهـندسـيّة
وغـيـرهـا.  امـا نــقل ومـنـاقـلـة هـذه
علـومات فيـتم وفق آليّات وطرق ا
نـهجـة في عدد سـنوات تـدريس 
دراسة جـامعيـة وأحمال تـدريسية

ومـتـطلّـبـات تخـريج الـطلـبـة ومنح
الـشـهــادة اجلـامـعــيـة سـواء كـانت
أولـــيّــــة  أم عـــلـــيــــا.  وكـــذلك فـــإن
الــتـخــطـيط فـي  تـطــويـر اجملــتـمع
ـزدهر سـتد وا وتـرفيه  عـيـشه ا
وتوفـير مـستـلزمـات الرخاء له هي
مــعـطــيــات جـوهــريــة حتـدّد أسس
قـبول وطـبيـعة وأعـداد الطـلبـة ا
في اجلامعات والكـلّيات احلكوميّة
واألهــلــيّـــة  ومــنــاهج تـــدريــســهــا
ومـواصـفات مالكـاتـها الـتـدريسـية

العاملة.  
ومن هـنـا جــاءت مـقـايــيس حـاجـة
اجملـتـمع وتـقـدّم الـدول وإزدهـارها
ـتــخــصــصـ في بــنــسب أعــداد ا
تـــقـــد اخلـــدمــات اجملـــتـــمـــعـــيــة
هنية وإحترافيّة عالية. اخملتلفة 
 فأفضل خدمات طـبية تقاس بعدد
واطن لكل طبيب معالج واحد. ا
 وكــذلك فــإنّ أحــد مــعــايــيــر تــقـدم
ـهنـدس الـبلـدان هو نـسبـة عدد ا
الـعـامـلـ بـشـكل فـعـلي ومـؤثر في
الـتكنـولوجـيا والـصناعـة الوطـنية
الى عــدد الـســكّـان لــلـبــلـد وهــكـذا.
وهنـا البّد أن نـؤشّر جتـربة الـسيد
ـتـمـيّـزة في بـناء مـهـاتيـر مـحـمّـد ا
ـالـيـزي قـبل أكـثـر  من اإلقـتـصـاد ا
ثالثـة عــقـود حـيـث جـعل مـالــيـزيـا
واحــدة من الــنــمـور اإلقــتــصــاديـة
الـــســبـــعــة في دول جـــنــوب شــرق

آسيا. 
 لقد كانت اخلطوات األولى للسيد
مــهـاتــيـر مــحـمّــد هي بـنــاء قـاعـدة
عـلـمـية وتـكـنولـوجـيّة رصـيـنة أوّالً
تـسـتـند عـلـيهـا كلّ خـطوات الـبـناء
الالحـــقــــة وكـــان يــــؤمن بــــأنّه عن

طــريق هــذه الـــقــاعــدة الــعــلــمــيــة
سـيـدرك الـشـعب أهـمـيـة وحـراجـة
الـنــهـوض بــاإلقـتـصــاد ويـدرك كلّ
متخصص دوره في عمـلية البناء.
وبـــتــطــويــر الــقــاعـــدة الــعــلــمــيــة
والتـكنولـوجية إسـتطاعت مـالزيا
أن تـنـهي الـكـثيـر من عـقـود الـعمل
مع الـشــركـات األجـنــبـيـة وتــوفـيـر
العملة األجنبيـة وتسخيرها لبناء
وتــطــويـــر مــشــاريع أخــرى بــزمن
قـــيــاسـي مــتـــســارع. كـلّ ذلك جــاء
بفعل مـؤسّسات الـتربية والـتعليم
وفق مـعايـير مـثـلى تعـطي ثمـارها
بعوامل تأثير متزايدة وانحرافات
ـسارات مـعـيـارية مـتـنـاقصـة عن ا
. وفي ـيّـاً ـعـتـمـدة عـا الـقـيـاسـيـة ا
هـــذا اإلطـــار تـــتـــحـــدّد مـــقـــوّمــات
ومـعـاييـر منـح الرتب الـتسـلـسلـية
لـلـجــامـعـات والـكــلـيّـات في ساللم
الــــتـــمـــيّــــز واإلجنـــاز احلـــقــــيـــقي
واحلـصــول عــلى لـقـب مـتــقـدّم في
نافسـة العلميـة  وجودة التعليم ا
ومـستـوى اخلرّيـج في  حتـس
هني التخصصي أطوار التفكيـر ا
الــشـخـصي لـهـم ثم تـوكـيـد دورهم
الـــــواضـح في تــــــرفـــــيـه  الـــــواقع

اخلدمي.  
ـنـشـورة ومن بـ اإلحـصـائـيّـات ا
ـــنـــاهج عن جـــودة الـــتـــعـــلـــيم وا
ومستوى التـدريسي ودورها في
إرتــــقـــاء مــــســـتـــوى الــــتـــفــــكـــيـــر
واإلســتــيـعــاب ومــسـتــوى الــذكـاء
ـعــيـشـة في وتـأصــيـرهـا ورخــاء ا
أفـضل عـشر دول  بـدءاً من عـاشراً

هي:
(سـويـســرا- الـسـويـد -إيــطـالـيـا-
ــانــيــا - الــنــمــسـا - هـولــنــدا - أ
سـنـغـافورة - تـايـوان - الـيـابان -

كوريا اجلنوبية )
لقـد قيل وكُتـب الكثـير عن التـعليم
اجلـامــعي األهــلي في الــعــراق مـا
بـعـد عـام 2003 وفي  مــسـتـويـات
متعددة ومن قبل مـختصّ  أكفّاء
مـخـلـص  ولـكن كـتـابة مـايُـضاف
ـا سلف ـحي بعـضاً  سوف لن 
ألنّـه كــمـــا كــنـــا نــردّد  دومـــاً  بــأنَّ
ن يـحـتـاجـهـا والبـدّ أن ـعـلـومـة  ا
تـلــقى من تــعـنـيـه وتـؤثـر وتــتـأثـر
عـنده وربّـمـا ترضـيه أو التـرضيه.
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وعليه نقـول  هل  أشّرت  اجلهات
العـاملة والـتي يهمّـها فعالً تـطوير
ا قرأه هذا القطّاع من مالحظات 
ــعـــنـــيّـــون  في  إدارة  وســـمـــعـه ا
ومــسـيــرة الـتــعـلــيم األهــلي ? ومـا
ــقـال ــكن أن يــعــطي هــذا ا هي? 
تــوصـيــفــاً ووصـفــة مـقــنّـنــة حـادةً
وجـادّةً   أو  يلـخّص جـدوالً ناعـماً
ـقــاربــات ولــو بــعـوامل وشــفــافــاً 
مــتـــبـــاعـــدة  مــســـتـــخـــلــصـــة  من
مـحـتـويات بـعض فـصـول التـعـليم
ـمتـدة عـبر األهـلي بـتـخصـصـاته ا
الـــعــلــوم اإلنـــســانـــيــة والــطـــبــيــة
والـهـندسـيـة. والهـدف هو بـالـطبع
حتـقـيق ألـفـةٍ شـفّـافـة بـ هـطوات

اإلرتقاء به. 
إنّ الـــــعــــامل األســــاسـي الــــواجب
إعـتبـاره في إسـتحـداث وإستـمرار
الـتعـليـم في اجلامـعات  والـكلـيّات
األهـــلــيّـــة  هــو  وضـــوح األهــداف
تحـققة عـمليّـاً وليس على الورق ا
ـنــتج وهـو اخلــرّيج وإرضـاء فـي ا
ـسـتـفـيدة مـنه وهـي حقل اجلـهـة ا
الـعـمل وتطـويـر نـوعيـة أدائـها به.
ـتـخـصـصـ فـاجلـامـعـات بـنـظـر ا
هي مـؤســسـات مـنـتـجــة لـعـنـاصـر
تــطــويــر اجملـــتــمــعـــات عن طــريق
مـهـامّـهـا الـفـعـلـيـة الـواسـعـة ألنّـها
بـوّابــة الـدخـول الـى عـالم مــتـطـور
ومطور  وهي أدوات حجر الزاوية
في  بـنـاء وتنـامي إفـتصـاد  مـترفّه
ــــســــاهم مـــــتــــ  وهي أيــــضـــــاً ا
احلـــيــوي في إنــشـــاء مــؤســســات
رضى صـحـيّـة كـفـوءة ومـعـاجلـة ا
والـــنــهـــوض بــاجلـــانب الـــصــحّي
وأسـتدامـة بيـئة نـظيـفة واجلـامعة
مـســؤولـة عن تــدريب وتـعــلـيم  األ
جيال اجملتمعـية القادمة باإلضافة
ــــاط جــــديــــدة من الى إنــــتـــــاج أ
ـــفــــكّـــرين ـــعــــرفـــة وتــــخـــريـج ا ا
وأصــحــاب مــايــســـمّى بــالــعــقــول
الـنــاطــقـة.  ومـن أولـويّــات أهـداف
اجلـــامـــعــات هـــو تــعـــلــيـم طــلـــبــة
الدراسات األوّلية وجعلهم يدركون
ؤثـرات والـعوامل بـإقـرار ماهـيّـة ا
الـداخـلة  فـي حركـة اجملـتـمع الذي
يـعيـشون به بـغيـة تطـوّره.  عديدة
ــقــابل ــكن بـــا ــقــاربـــات و هـي ا
إعــتــمـاد فــاعــلــيــة اإلحــصــائــيـات

ـال الـعام حتت مـسـمـيـات االمـتـيازات ا
الـواقيـة واحلمـايات الـقبـليـة التي أدت
إلى تـــفــــكك اجملــــتــــمـــعــــات وتـــبــــاعـــد
االرتبـاطـات بـ مكـونـات وطبـقـات تلك

الشعوب والدول. 
وبتـحـول اخلـدمـة الوطـنـيـة إلى ارتزاق
أو احـــتـــراف لم يـــعـــد هـــنـــاك رابط أو
ــال الــذي أصـبح الــطـرف جــامع غــيـر ا
الــثــانـي في مــعــادلــة الــعــمل الــوطــني
ــتـكـالـبـ عـلى ت طـبـقـة من ا وبــذلك 
ـراكـز القـيـاديـة في الـنظـم السـيـاسـية ا
الـبـديـلـة وأصـبـحت مـؤسـسـات الـدولة
ناصب وسلطـاته بازار أو سوق لـبيع ا
كـما يـحـدث في العـراق وأقرانه من دول
ـقراطـيات الـعـرجاء حـيث حتولت الـد
الـســلـطــات الـتـشــريـعــيـة والـتــنـفــيـذيـة
والـــقـــضـــائــــيـــة إلى مــــصـــادر لإلثـــراء
والصـفقات التـجارية واالسـتحواذ على
ـال العـام حتت مسمـيات عـديدة اقـلها ا
االمــتـــيــازات وأبـــشــعـــهــا بـــيع وشــراء
نـاصب بينمـا نرى في معـظم البلدان ا
ـتـحـضـرة مـنح االمـتـيـازات والـتـكـر ا
تـميزين لـلفـنانـ واألدباء والعـلمـاء وا
في إبداعـاتهم ومـواهبهم حـيث يتدافع
اجلــــــمــــــيـع من أجـل تــــــوفـــــــيــــــر أرقى
ــسـتـويــات والـفــرص لـلــنـاجــحـ في ا
أعـمالـهم ودفـعهم إلى األمـام في الوقت

في كل دول العالم وجتاربهـا السياسية
ـواطن هـنـاك خـدمــة عـامـة يـقــوم بـهـا ا
لدفع ضـريبة مواطـنته وانتـمائه لدولته
ووطـنه وإزاء تلك اخلـدمة يـتقـاضى ما
يــــســـد مــــصـــاريــــفه بــــاحلـــد األدنى أو
ــتــوسط واقــصــد بــاخلــدمــة الــعــامــة ا
حتـديـدا اجلنـدية حـيث أنـها تـمثل ارفع
أنواع اخلـدمة الوطنـية العامـة ونتذكر
جـمـيـعـا مـقدار مـرتـبـاتـها وامـتـيـازاتـها
وهي بالتالي رمزية ال تتعدى مصاريف
جـيب ألنـهـا في األصل ضـريـبـة وطـنـيـة
ســـواء كــانت تـــطـــوعــيـــة أو إلــزامـــيــة
وبــالـــتــالي فـــهي تـــقــدم في أي وقت أو
ســاعـة اعـلي مــسـتـويــات اخلـدمـة وهي
ــــــوت عـن الــــــوطن الــــــدفـــــــاع حــــــتى ا

ومصاحله العليا. 
بـــعــد إســقــاط نــظــام حــزب الــبــعث في
العـراق وبـعض أنظـمـة احلزب والـقـائد
األوحــد في مـــا ســمي بــبــلــدان الــربــيع
ـــفــــاهـــيم الـــعـــربـي تـــعـــرضـت هـــذه ا
ــصــطـلــحــات إلـى تــغــيــيــرات حـادة وا
أفـقـدتـهـا مـعـانـيـهـا األصـلـيـة وحتـولت
مـؤســسـات اخلــدمـة الــوطـنـيــة إمـا إلى
ميليـشيات مناطقيـة أو حزبية أو دينية
أو مذهـبـيـة وتالشى أي مـفـهـوم جامع
لـلـمواطـنـة وخـدمـاتهـا الـرفـيـعة أو إلى
قيـادات ال يجـمـعهـا إال الـتكـسب ونهش

وتـقــمــصـهـم لـشــخــصـيــات الــوطـنــيـ
ـصلـح بل إن أغـلبهم ـناضـل وا وا
فـبـرك له قـصـة نـضـالـيـة علـى أيام حـكم
حـزب الــبـعث مُــدعـيـاً بــأنه ــحــد أبـطـال
عـارضة وتبـ بعد ذلك ـنه قـاومة وا ا
مفـصول ألسباب أخالقـية تتـعلق بذمته
في االخـــتـالس أو خــيـــانـــة األمـــانــة أو
الـهروب من اخلدمـة اإللزامـية أو الـقيام
بــالـــعــمــال الـــدنــيــئــة وقــصص هــؤالء
يعرفها العراقـيون جيداً. وحينما تسأل
ـاذا كل هذه ـحـد الـقـائمـ عـلى احلـكم 
ـوظفـ بـاخلـدمـة الـعـامة? االمـتـيـازات 
يـتـك اجلواب بكل تفـاهة وصفاقة بأنها
حتـــمي صـــاحـــبـــهــا مـن االنـــحــراف أو
االخـتـراق من األجـنــبي حـيث يـجب أن
يــتـمــتع بـرفــاهـيــة ال مـثــيل لـهــا لـكي ال
يــخــون وطــنه ويــصــبح جــاســوســاً أو

عميالً لدولة أجنبية. 
أي مـــنـــطق أو مـــبـــدأ وطــنـي هــذا وأي
أخـالق تـلك الــتي تـدفع الــقـائــمـ عـلى
ـال والـتـشـريع بـالربـط ب الـسـلـطـة وا
الـوطنيـة واالنتمـاء والشرف الـشخصي
ــال وامــتــيــازاته لــلــنــواب والـوزراء وا
? بــالـلـه عـلــيــكم أيـة ــسـؤولــ وكــبــار ا
وطـنيـة هذه الـتي تشـترى بـاالمتـيازات
وأي شرف تصـونه األموال? هُزلت ورب

األكوان واألديان!  
ـقـارنة وعلى هـذه األسس اخملـجـلة وبـا
ـبدأ لن تـبـقى عالقة طـاهرة حتت ذات ا
وال شرف مُصان وال غيرة ألنها وضمن
هـــذا الــــســـيـــاق ســـيــــتم حـــمــــايـــتـــهـــا
بــاالمــتــيــازات ابـــتــداءً بــالــزوجــة والـم
واألخـت وهكـذا دوالـيـك في عـرف فـاسد
وســلـوك مــنــحـرف لــتـبــريــر واحـدة من
أخـزى الـســرقـات والـلــصـوصــيـة بـاسم
سـؤول والنائـب من االنحراف حـمايـة ا

واجلاسوسية. 
ولـــكي نـــســـتـــطـــيع أن جنـــعل األهـــالي
ـان وأعـضـائه واحلـكـومـة حتـتـرم الــبـر
ـسـؤولــ وتـرتـعب ووزرائــهـا وكـبــار ا
مــنـــهم وحتــقــد عـــلــيــهم بـــســبب لــيس
امتـيازاتهم غيـر العادلة وحـماياتهم من
ـيليـشيات عـلينا عـصابات الـعشائر وا
أن نـعـمل من اجل رفع االمـتـيـازات لـكي
ــا ذلك يُـــصــان الـــشـــرف والــوطـن دو
سـؤول الـكبـار سلـعة ستـبقى طـبقـة ا
تُـباع وتُـشتـرى حالـها حـال أي بضـاعة
! عـلــيـنـا أن يـتم تــداولـهــا في الـدكــاكـ
نـــذهب إلى تـــشـــريع قـــوانــ حـــديـــثــة
للخـدمة الوطنـية تلغي كـافة االمتيازات
ـسـتـويـات مـعـتـمـدة احلـالــيـة وفي كل ا
دنية أو على تشريعات قانون اخلدمة ا
ـا يـتـوافق مع وضع الـبالد تـعـديالته 
وجتارب الشعوب األخرى واعتبار تلك
الــوظــائف خــدمـــة عــامــة حــالــهــا حــال
اجلـــنـــديــة وبـــرواتب تـــقع ضــمـن ســلم
الــــــرواتـب ودرجــــــات الــــــوظــــــائـف مع
ـوظف التي كانت سائدة مخصصات ا
مثل بدل السكن واإليفاد وبشكل معقول
ال يستـفز األهالي ووضعـهم واستبدال
احلـمـايـات بأفـراد من الـشـرطـة احملـلـية
وبــعــدد مــعــقــول يـــتم حتــديــده حــسب
احلـاجـة احلـقـيـقـيـة مع مـراعاة الـوضع

األمني سلبا وإيجابا.
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ــال وأطــمـــاعــهم وتــنـــافــســـهم احملــمــوم عـــلى الــنـــفــوذ وا
ــصــالح واســتــعـــدادهم لــتـــوظــيف كل شـيء في ســبــيـل ا
اخلاصة واألنـانية الـضيقـة وهكـذا  مقايـضة تضـحيات
الناس وأحالمهم بالتغيير والرخاء بالصراع على السلطة
 واالستماتـة للظفر بـها وهكذا تـصاحلت مع أسوأ ما في
األنـظـمـة الـسـابــقـة دون أن تـرتـقي إلى بــعض حـسـنـاتـهـا
ومــزايـــاهـــا. لــقـــد عـــمل "احلـــكــام اجلـــدد" عـــلى تـــشــريع
انات أحـياناً مضف صفة "الشرعية" امتيازاتهم عبر البر
عـلـيـهـا وحـصــلـوا عـلى تـعـويـضـات مــجـزيـة " لـنـضـالـهم"
ـال الـعــام فـعـاثت بــالـبالد فـسـاداً وامـتـدت أيـديــهم إلى ا
حتى إن دوالً مـثل العـراق وليـبـيا هي الـيوم األكـثر فـساداً
كن أن تـكفي شـعوب في العـالم في ح أن مـيزانـيـاتهـا 
ـقراطـية" ال تلـيق بـشعـوبنا غـرب. أتكـون " الد شـرق وا ا
ولو أننا لم نقاربها بعد فتلك فقط بعض آلياتها ليس إلّا ?
ثل تـلك النـتائج وكم كانت فـرحة الـقوى اخملـلوعـة كـبيـرة 
ــقــراطــيـة فــقــد ظـلّـت  تـســوّق فــرضــيــة عــدم صالح الــد
لـشعـوبـنـا لـتـبـريـر سـيـاسيـة االسـتـبـداد والـقـمع الـسـابـقة
لــكـن ثــمـــة جــانب مـــوضـــوعي ال بــدّ مـن اإلقــرار به 
ـا هــو أفــضل ويــبـرّر فـالــثــورات والــتـغــيــيــرات لم تــأتِ 
عارضون السابقون وحاكمو اليوم أنهم اصطدموا بإرث ا
نـجزات وخصوصاً ما واجهوه ثقيل أعاقهم عن حتقيق ا
من إرهــاب الـقــاعــدة وداعش لــكن ذلك مــجـرد تــبــريـرات
للـفشل الـذريع  الـذي ال يريـدون االعـتراف به  مـدّع أنه
لوال وجـودهم لـكـان الـوضع أسـوأ بـكثـيـر وهل ثـمـة أسوأ
الي واإلداري وتـفشي من  أنظـمة احملـاصصـة والفسـاد ا
عـيـشيـة واالقـتصـادية العـنف واإلرهـاب وسوء األوضـاع ا
وتدهـور اخلدمات الـتعـليـميـة والصـحيـة واستـفحـال األمية
والــــبــــطــــالــــة. لـــكـن هل الــــدكــــتــــاتــــوريــــات أفــــضل من "
قراطيات" أم ثـمة فارق كبيـر فاألولى كانت مفروضة الد
على الشعوب أما حـكام اليوم فهم من اخـتيارها أو هكذا
ــشـاركـة يـتـبــجـحــون عـلى الــرغم من الـعــزوف وتـراجع ا
وانعدام الثقة بـغض النظر عن نتـائج انتخابات جتري في
ــلـغــومــة وقــوانـ االنــتــخــابـات " ظلّ بــعض الــدسـاتــيــر ا
بـرمـجة" والـنتـائج الـتي تكـاد تـكون مـعـروفة سـلـفاً بـفعل ا
فضوحة  وهي مداورة ب بضعة مئات عمليات التزوير ا
من السـياسـي وكـأن احليـاة أصبـحت حكـراً علـيهم وإن
شعوبهم أصيبت بالعقم. الـعيش الكر هو ما حتتاج إليه
الـشعـوب الـعـربـيـة وعـدم حتـقق ذلك دفع أوسـاطـاً شـعـبـية
تعـبر عـن جزعـها وتـبـرّمهـا لـدرجة الـيأس مـن القـدرة على
التغـيير بـامتداحهـا نظام بن عـلي وصدام حسـ وحسني
ال عمر مبارك ومـعمر الـقذافي وعلي عـبد الله  صـالح وا

الذين كان التخلص منهم أقرب إلى احللم.
{ باحث ومفكر عربي

ـومة تـفاعل وعوامـل تأثـيرها ود
ــدخالت واخملـرجـات وحتـلـيـلـهـا ا
بـــــشــــكل دوري حــــتـى نــــتــــجــــنّب
تقويض أهداف العمليّة التعليميّة
في بـيـئتـها وحـقول عـمـلهـا وكذلك
جتـــنّب مــقـــايـــضــة مـــوضــوعـــيــة
تــتـشـابك فــيـهــا عـنـاوين مــتـعـددة
. سـطـحـية كـانت أم عـميـقـة نسـبـيّاً
وهـنا البـدّ أن تسـود الـبيـئة األلـفة
ــودّة وإدراك األهــداف وآلــيّــات وا
حتــــقـــيــــقـــهــــا كلّ حـــسـب وصـــفه
الــوظـيــفي وصـالحـيّــزته فـي هـذه
ؤسسات وكـما ينّفـذ باجلامعات ا
والــكـــلــيّــات احلـــكــومــيـــة. وبــعــد
إســــتـــــعــــراض هـــــذا الــــعـــــدد من
ــعـايـيـر والـعـوامل ـتـغـيّـرات وا ا
ـقـاربات فـإنّه يـسـتـوجب تـقـريب ا
ـنتج ـنهـجيـة وجودة ا ـعنـية بـا ا
ي واإلضافـة الـنوعـية  في األكـاد
جوانب خدمية مجتـمعية مختلفة.
درجة في ؤشّـرات ا  ربّما تـكون ا
أدنـاه عوامالً مـسـاعدةً إلسـتيـعاب
بــــعض خــــطــــوات الــــتــــحــــســــ
والـتــرصـ في مـســيـرة الـتــعـلـيم
اجلــــامـــعـي األهـــلـي أو تـــشــــديـــد
فـاعــلـيّـتــهـا وفق خـطـوات عــلـمـيّـة

مهنيّة مدبّبة:
1- وضع شــــرط وجـــود نــــســــبـــة
خـــضــراء من مـــســاحـــة أي مــوقع
تـابع الى الـكـلّـة عـنـد اإلسـتـحـداث
لـتـوفــيـر بـيــئـة مـنــاخـيـة نــظـيـفـة.
فـاجلامـعات والـكلـيّات في الـبلدان
ـتـقــدّمـة نـراهـا تــضع مـسـاحـات ا
خـضـراء(طـبـقـات من الـثـيّـا) حـتى

فوق سطوح البنايات. 
2-   وجــوب مـراجـعـة فـصـلـيّـة أو
سنويّة آلليّـات العمل في الكليّة إو
اجلـامـعـة األهـلــيـة من أجل تـقـد
شيء  مـــتــطــوّر جـــديــد واحــد في
األقل سـواء بـنـسـبـة مـسـمـوحـبـها
ــنـاهج الـتــدريـسـيـة في مـفـردات ا
ــواكـــبــة الـــتــطــوّر واخملــتـــبــرات 
ــتـسـارع في الــعـلـوم ـتــنـامي وا ا

والتكنولوجيا. 
3- تـعـيـ مـتـخـصّـص  ومـتـمرّس
وضوع بـحوث العـمليات كفـوء  
لـــتـــحـــديـــد وتـــصــويـب خـــطــوات
ـؤسـسة الـتـغـييـر والـتـطويـر في ا
ـسـار الــتـعــلـيـمــيـة وفق طــريـقــة ا

ـشاريع. ـسـتـخـدمـة في ا احلـرج ا
كــذلك ضــرورة شــيــوع الــتــثـقــيف
الــــعـــام بـــواضــــيع عـــلـم الـــنـــفس

التربوي والصناعي.
4- إجـراء حتــديث ألجـهـزة قـيـاس
ومـــعـــدّات اخملــتـــبـــرات وضــرورة
وجـــود ورشــة( ولـــو بـــســـيـــطــة )
ألـوفـة ألنّهـا تنـشر بـتـسهـيالتهـا ا
ـعـرفــة الـعـلـمـيـة الـتـكـنـولـوجـيـة ا
وتعمّـقها بالـنسبة لإلخـتصاصات
الـهـنـدسـيــة. وهـنـا يـجب الـتـأكـيـد
عــــلـى أن يــــكــــون مـــــنــــشــــأ هــــذه
األجـهـزة(أو بـعـضـهـا) من شـركات
رصـــيـــنـــة مــعـــروفـــة لـــكلّ جـــهــاز

. ومألوفة لدى اخملتصّ
5- إخــتـــيــار  أصــحــاب  اخلــبــرة
لـلــتــدريس بــدءاً بـألــقــاب عـلــمــيـة
ّن لهـم باع  وسـنوات مـتقـدّمـة و
عــديــدة في اخلـــدمــة اجلــامـــعــيــة
إلخــتــصــاصـات أقــســام كل كــلــيّـة
ــكن أن يـــكــونـــوا في نــفس ســـو
الـوقت مـدرّبـ لـعـنـاصـر  تـدريس
شـابـة لـتـحـقـيق تـواصل األجـيـال.
وهــنــا نـذكــر بــأنّ الــتـعــلــيم بـدون
ــعـــلّم يــعــني صــقل شــخـــصــيــة ا
هـاتـما الشيء مـطلـقاً كـما يـقـول ا

غاندي.
6- وجــــوب وضــــوح مــــعــــايــــيــــر
الــتـنــافس بـ الــكـلــيّـات األهــلـيـة
وحتـــديـث اآللــيّـــات فـي تــقـــلـــيص
ـــراسالت واإلســتـــمــارات بـــهــذا ا
اخلصوص وقيام اجلـهة الرسميّة
ـراجعـة مايـردها فوراً سـؤولة  ا
وإتــخــاذ اإلجــراء الــذي من شــأنه
نــــقل احلـــــالــــة الى األفـــــضل  عن
طـــريـق اإلســتـــعـــانـــة بـــبـــخـــبــراء
ــيــ وبـــاحــثــ عــلــمــيــ أكــاد
متخصص مـتطوّع للعمل دون

مقابل.
7- مــســيـرة الــتــعــلـيم األهــلي في
مـرمى الـتـحلـيل والـنـقـد والوصف
ـطلوب ـتابـعة مـنذ سـنوات. وا وا
دومــاً تــشــخـــيص عــوامل ونــسب
ـنـعـكـسة في الـتغـيـيـر اإليـجـابي ا
اجملـــتــمـع وتــعـــمــيـــقــهـــا وإبــعــاد
ـؤديـة الى عـكس ذلك. ـســارات ا ا
فأين وكم هي هذه النـسب بالشكل

? التصاعدي على مر السن
ـكن حتـديـد أهـلّـيـة وبـعـرفـة ذلك 

ـؤسـسـةالـتـعـلـيـمـيّـة ونـتـائـجـهـا ا
العمليّة اخلدميّة.

8- الــسـمـاح ألسـاتـذة اخلـبـرة من
ـتـقــاعـدين بـالـسـن الـقـانـوني أو ا
ــقــيــمــ في داخل غــيــر ذلك من ا
الــعــراق وخــارجه لإلشــراف عــلى
طـــلـــبـــة الـــدراســـات الـــعــلـــيـــا في
اجلـامـعـات احلـكـوميّـة  مـثـلـما في
األهـليّـة  علـى حدّ سـواء وببـحوث
تـطبـيـقـية حـقـيـقـية تـعـكس حـاجة
ــثل ــلــحّـة  اجملــتــمع الــعــراقي ا
مـاكـان مـعـمـوالً به قـبل عام 2003
ضمن آلية التنسيق والتعاون ب

اجلامعة ومؤسسات الدولة. 
 9- تـــعــمـــيـق وتــوســـيـع  الــفـــهم
العملي والـترويج لهدف احلصول
عــلى خــبـرات مــعـرفــيّــة وتـقــانـات
فعّالـة أثناء سنـ الدراسة أضافة
الى الــشــهــادة اجلـامــعــيــة. وهـذه
تـأتـي عن طـريق الـتـأثـر اإليـجـابي
بــخــبــرات وشـخــصــيــة األســاتـذة
ولـــيس مـــنـــاهج الـــتــدريـس فــقط.
فالـكـليّـات جـمـيعـهـا تمـنح شـهادة
جــامـــعــيــة أولـــيّــة ولــكـن مــعــرفــة
ـــتــخـــرّجـــ لــيس بـــالـــضــرورة ا

نفسها.
10- ضـرورة أن تــكــون الــبــحـوث
قدّمة للترقيات العلمية نشورة ا ا
في اجلامعات والكليّات األهليّة قد
أجنـزت في خطّـة علـميـة للـجامـعة
أو الكـلـيَـة األهـلـيّة نـفـسـهـا وليس
أســـمــاء تــضــاف الـى مــنــشــورات
عـلمـية بـحوثـها مـنجـزة في أماكن
أخرى لـتـجنّب اجملـامالت وعوامل
مـــؤثّــرة أخـــرى. وهـــذا ســـيـــطــوّر
مـختـبر الـبحث الـعلـمي في الكـليّة
وتوسيع وتوط إجنازها العلمي
ــنـــاطــقــيــة في خـــدمــة الــبـــيــئــة ا
احملـيـطـة  وكذلك  لـتـحـقيق مـرتـبة
نافسات العلمية متقدّمة في ا

∫ÂU²)« —uDÝ

..يــقـال أنّ والـدة اإلسـكـنـدر  كـانت
تـــدعـــو  له بـــأن يـــكـــون له حـــظّـــاً
يسـتخـدم به أصـحاب الـعقول..وال
يــكـــون له عـــقالً  يـــســـتــخـــدمه به

أصحاب احلظوظ..!! 
ويقول ألبرت  آينشتاين :

(..حتــتــاج الى الـبــراعــة لـتــتــكـلّم
وحتتاج إلى الذكاء لتصغي.. )
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يقولون إن "الـشيطان يكـمن في التفـاصيل" وهذه األخيرة
معقدة ومتشابكة فح أطـيح بالدكتاتوريات بفعل العامل
اخلارجي: أفغـانستـان والعـراق وتداخالت دوليـة وإقليـمية
دني بعـد هبّة شـعبـية: لـيبـيا والـيمن أو احلـراك الشعـبي ا
ـفـتـوح : ـأسـاوي ا ـلـف ا الـلّـاعـنـفـي : تـونس ومـصـر أو ا
ســوريــا قــيل إن الــطــريق ســيــكــون مــفــتــوحــاً لالنــتــقــال
ـقـراطي حـتى أن هـنـاك من بـالغ حـ اعـتـبـر مـجـرد الـد
اإلطـاحــة بــاألنـظــمــة الـســابــقـة يــعــني الــتـوجه فــوراً نــحـو
ـقراطـية وهـنـاك من بشّـرنا بـتـفاؤل مـفرط أن الـرخاء الد
والـكـرامــة اإلنـســانـيـة واحــتـرام احلـقــوق سـتـكــون أولـويـة
أساسية لألنظمة اجلديدة. لكن الـتغيير الذي طال انتظاره
 جــلب مــعـه فــوضى وعــنف وإرهـــاب وزاد من مــنــســوب
وجة التعـصّب والتـطرّف والـغلـو والسيّـما حـ ارتفـعت ا
ـسـتـويـات حـتى بـلـغت مـنـصّات اإلسالمـويـة إلى أقـصى ا
احلـكم لـدرجــة أن مـصـطـلح "الــربـيع الـعـربـي" أخـذ يـثـيـر
ردود فـعـل حـادة جتــعــله في دائــرة الـشـك و" الـشــبــهـة"
تنـفّذة وفي غـمرة مثل باإلشارة إلى دور الـقوى الـدوليـة ا
هذا الـتشـاؤم احملـبط ال يتـذكـر البـعض تضـحـيات شـعوب
هذه الـبلـدان وتطـلّعـاتـها لـلتـغيـير.  لـقـد حمل الـتغـييـر معه
صـراعـات ديـنـيـة وطـائـفـيــة ومـذهـبـيـة وجـهـويـة وسـيـاسـيـة
وحـزبـيــة وقـبــلـيـة وأيــقظ نـعــرات كـانت نـائــمـة وزاد األمـر
خطورة انتـشار السالح واستـخدامه لدرجة تـفشّى العنف
الي واإلداري واستـفـحل اإلرهـاب واسـتشـرى الـفـسـاد ا
والسـيّـمـا في ظلّ تــعـو مـرجـعـيـة الــدولـة أو تـفـتّت بـعض
مـقــوّمـاتـهــا. كـانت شــعـوب الــعـديـد مـن الـبـلــدان الـعــربـيـة
عاشية واإلسالمية تأمل حتس أوضاعهـا االقتصادية وا
بعـد اإلطاحـة باألنـظمـة التـي بدت مـثل كابـوس مطـبق على
صدورهـا ولـكن حـ رحـلت تـلك األنظـمـة لم يـرحل مـعـها
االســتالب والــقــهــر وزاد أحــيــانــاً بــفــعل ضــعف الــدولــة
وانتـعـاش قـوى اإلرهاب وحـ هـوت الـدكتـاتـوريـات هوت
مـعــهـا  أحـيــانـاً "الــوحـدة الــوطـنـيــة" حـتى وإن كــانت هـذه
ـواطـنـة الـفـاعـلة "مـفـروضـة" أو شـكالنـيـة في ظلّ غـيـاب ا
لكنها كانت صمام أمان للناس في تعايشهم بوطنهم ومع
ــقــراطــيـة" حـلّ الــتــشـتـت واالنــقــسـام مــا ســمّي بـ " الــد
والـعـودة إلى مــرحـلـة مــا قـبل الـدولــة األمـر الـذي أصـاب
الشعوب بخـيبة أمل مريـرة ألن الربيع الذي كـانت تنتظره
بـفـارغ الــصـبـر صـار بــالـنـســبـة لـهـا وحلــيـاتـهــا "خـريـفـاً
قـاســيـاً" مــصـحــوبـاً بــالـعــواصف والــزوابع الـتي ســبّـبت
انـكـسـارات وانـثـالمـات وانـدهـامـات مـريــعـة. ولـعلّ األكـثـر
مـفـارقــة كـانت مــواقف الـنــخب الـسـيــاسـيـة الــتي صـدّعت
بـاد والقيم رؤوس الناس عـلى مدى عقـود من الزمـان با
 فإذا بالثورات ال تطـيح بالدكتاتـوريات فحسب بل تُعرّي
مـعــارضــاتـهــا أيــضـاً (حــكـام الــيــوم) وتـكــشف عــوراتـهم

الــذي يـتـنـافس في بـلـدانـنـا الـكـثـيـر من
ــتـــمــيــزين أجل إربــاك الـــنــاجــحـــ وا
ومــحــاولــة كــبح جــمــاحــهم وتــقــدمــهم

وإفشالهم. 
وفي االنتخابات االخيرة التي جرت في
رشـح 12 مـايو 2018م سألت أحـد ا
لــعــضــويـة مــجــلس الــنــواب عن دوافع
ـاً ومــتــعــجــبـاً من تــرشـيــحه فــرد مــتــأ
ســؤالي قــائال بــعــد أن ســرد لي حــالـة
البالد وكـيف ال يرشح نفـسه وهو أمام
هـذا الكم الـهائل من الـفساد وبـالتـأكيد
ــنــقــذ واخملـلـص وــنه كــان يــعـني ـــنه ا
ســيــفــعل كــذا ويـــســتــدعي الــفــاســدين
ــان عـلـى غـرار ويــحــاســبــهم في الــبــر
االســتـدعــاءات الــتي حــصــلت لــلـوزراء
ـــســؤولــ في الـــدورات الــســابــقــة وا
والــتي أنــتـجـت أجـيــاال من احلـيــتـان ال

مثيل لها في العالم.
وبـعــد الـتي والــلـتــان اعـتــرف األخ بـأن
وضـعه تـعبـان وبـأن آخـر مـلـجـأ له هو
ـان لـتـحـسـ أحـواله بـامـتـيـازات الــبـر
حــرامــيــة الــوطــنــيــة ومـتــســلــقي ســلم
قـراطية العرجـاء.  هذه االمتيازات الد
الـتي جتـاوزت مـثــيالتـهـا في كل بـلـدان
ـعاشي لـتلك سـتوى ا العـالم قيـاسا بـا
البـلدان بل أصـبـحت هدفـاً لـكل مُتـاجر
ومُـغـامر لـلـحـصـول على كـنـز عـلي بـابا
ولـصـوصه الـثالثمـائـة ومـلـحـقاتـهم من
وزراء الـغفـلة وتُـجار الـصفـقات الـقذرة
حــتى أصـــبح الــبــلـــد واحــداً من أفــشل
البلـدان وأفسدها في الـعالم وأصبحت
ــا فـيـهـا الــعـاصـمـة بــقـايـا مـدن مـدنه 
كــانت ذات يــوم حــواضــر تــرتع فــيــهـا
الـيـوم عـصـابـات وميـلـيـشـيـات ونـكرات
اعـــتــلـت مــنـــصــات احلـــكم واإلدارة في
أبـشـع حـقب الــتـاريخ الــتي تـمــر فـيــهـا
الـشــعــوب. تـلك االمــتــيـازات والــسـحت
احلــرام أو مـغــارة عــلي بــابــا (مــجـلس
الـنواب واحلـكـومة والـرئاسـات الثالث)
الـــتي أصــــبـــحت بــــيـــد مـــجــــامـــيع من
ـــتــاجـــرين وأصـــحــاب الـــلــصـــوص وا
الــقـــومــســيـــونــات الــســـيــاســيـــة بــعــد
اســـتــحــواذهـــا عــلى كـــلــمـــة الــســر في
دخولها والهيمنة على معظم مفاصلها
ــرء ال يــفـرق بــ أولـئك حـتـى لـيــكـاد ا
الذين يحملـون على أكتافهم أعباء وطن
جــريح وبــ طـوفــان الـفــاســدين الـذين
زايـداتهم جتـاوزوا أصحـاب القـضيـة 


