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إنَّ أول خــطــوة اتـــخــذتــهــا بــداء
لـلنهـوض بالتـعليم هي الـتخلص
من اجلــراثـيـم . اجلـراثــيم!! وهل
للتعليمِ من جراثيم?! هذا ما تراهُ
الــعـــراق  ويـــبـــدو أنـــهـــا حــدَّدت
الــوصف الـــصــحــيح لـألســالــيب
الـــتي يـــجب عـــلى الـــتـــعــلـــيم أن
يـتــخـلَّص مـنـهــا وهي في نـظـره

ستةُ جراثيم هي كاآلتي:
واد 1- تكثيف ا

2- كثرة االختبارات والواجبات
3- إطالة أوقات الدوام
نزلية 4- الدراسة ا

5- الدروس اخلصوصية
عقدة. واد ا 6- وا

هــا أسـالـيب يــؤكـد  أنّـهـا هــذه كـلـُّ
جـراثيم قـادرة على هـدم أي نظام
تــعـلــيــمي يــتــكئ عــلـيــهــا ألنــهـا
ارسات غـير تربويـة من شأنها
إرهــاق األسـتـاذ والــتـلـمــيـذ مـعًـا
وإضـعـاف عـمـلـيـة الـتـعـلـيم كـكل.
دعـــونــا نــتـــحــدث عـــنــهــا قـــلــيالً
ونقارنها بالتعليم السائدِ عندنا.
اجلـرثــومــة األولى وهي تـكــثـيف
ـــــــــــــواد . وهـي إحـــــــــــــدى أهـم ا
اجلـــراثــيـم الـــتي يـــتـــصف بـــهــا

تـعلـيمـنا وفق قـاعدة التـعامل مع
الطـالب بالـكم وليس بـالكيف; كم
عـلـومات? كم يـتـلقى يـحـفظ من ا
? من احلصـص يوميـاً وأسبـوعياً
ـنـزلـية? كم يحـل من الواجـبـات ا
كم مـــرة يــخـــتـــبـــر? كم وكم وكم?
أصـــبـــحــنـــا -في مـــنــظـــومــتـــنــا
التـعـليـمـية- نـتعـامل مع الـطالب
وكـأنه خـزَّان مــعـلـومـات أو كـمـا
أسـمـاه باولـوفـريـري بـ "الـتـعـليم
تـعـلـم الـبنـكي" الـذي يـصـور ا
كأنـهم حسابـات بنكـية يتم إيداع
ـــعـــرفــة فـي أذهــانـــهم مـن قِــبل ا

األساتذة..
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لـهـذا جتـد الـطالـب يـعبُّ ويـخزَّن
ـعـلـومـات مـا اسـتـطاع إلـيهِ من ا
سـبيال..! حـتى إذا جـاء االختـبار
أفـــرغـــهــا فـي األوراق وخــرج من
القـاعة وهو ال يكـاد يتذكَّـر شيئاً
علومات! ألنه أفرغ ما حفظ من ا
لقد وصفت الـعراق هذا األسلوب
باجلرثـومة اخلطرة عـلى التعليم
ألنه يــتـعــامل مع الــطــالب وكـأنه
مــجــرَّد خـزَّان مــعــلـومــات ولـيس
كـكائنٍ مـفـكرٍ له عـقـلـيته الـنـاقدة
ـــتــســائــلــة وطــبــقــاً احملــلــلــة ا

صت ـفــهــومــهــا هـذا فــقــد تــخــلـَّ
العراق من أول اجلراثيم: تكثيف
ـــواد. تـــقـــول مـــديـــرة مـــدرســة ا
ـــكــــنك أن تــــتـــوقع الـــعــــراق ال 
استـيـعـاب العـقل إذا ظلَّ يـشـتغلُ
مــتــواصالً دون راحـة لــهــذا فـإنّ
احلـصص الـدراسـيـة في الـعـراق
مفـصولة بـاستراحـة لعب وترفيه
مـدتهـا ربع ساعـة يسـتريح فـيها
الـعـقـل ويـتـجــدد فـيـهــا الـنـشـاط

ويتنوع فيها التفكير.
اجلرثـومة الثـانية الـتي تخلصت
مـــــنــــهـــــا الــــعـــــراق  هي كـــــثــــرة
االخـتـبـارات واالمـتـحـانـات . لـقـد
فـعـلوا خـيراً في الـطـالب بإبـعاده
عـن شـــــــــبـحِ االخـــــــــتـــــــــبــــــــارات
ــرعب. جــاءني واالمــتــحــانـــات ا
ـنـصـرم بـعـد الـيوم إبـني الـعـام ا
األول من سنته الدراسية األخيرة
ـعلَّم قد وهو مـحبط نفـسياً ألنّ ا
انهـال علـيـهم بالـوعـيد والـتهـديد
والترعيب من االمتحانات التي ال

ينجو منها إال ذو حظٍّ عظيم...!
تـشـكل االختـبـارات واالمتـحـانات
في تـعـلـيـمـنـا عـاملَ خـوفٍ ورعب
للطالَّب بل وألسـرهم أيضاً ألنها
ستقبلي الذي ـصير ا مرتبطة با

ـكنُ يـحـدد اجتـاه الــطـالب. هل 
أن نــتــصــوَّر أن مــصــيــرَ إنــسـانٍ
يــتــحــدَّدُ في غــالــبـــيــته بــحــسبِ
أوراق وحلـظات بسـيطـة جداً من
ـدرســة? كـيف كـانت حـيــاته في ا
حـالته حـينـها? مـريضـاً أو قلـقاً
أو خائفاً أو يـعاني من مشكالت
أُســريــة أو عــاطــفــيــة.. كل ذلك ال
ــؤشــر هــو "اإلجــابـة عن يــهم فــا

ظهرِ قلب"..!
ردود سياسة لم تقتنع الـعراق 
االخـــتــبــارات لــهــذا حــدَّدت دور
ـدرس الـعـراق في مـسـاعـدة كل ا
ـادة داخل الـصف طــالب لـفـهم ا
دون مـالحـــــــــقـــــــــة الــــــــــطـــــــــالب
باالمتحـانات الطويلـة والقصيرة
ــفـــاجــئــة أو مـــواسم الــرعب وا

النهائية.
ورأت هــذه الــدولــة الــنــابـغــة في
الـتــعـلـيم أنَّه إذا اطــمـأن الـطـالب
في يـوميـاته الـدراسيـة استـطاع
أن يـفــكــر ويـعــبـر ويــتـطــور. أمّـا
التـشديد والتـهديد بـاالختبارات
فـله عـواقب انـسحـابـيـة خـطـيرة
ـشـاعـر التـوتـر والـقلق ابتـداءً 
مـرورًا بـالـضــغـوطـات الـنــفـسـيـة
احلــــادة وصـــــولًـــــا فـي حــــاالت
فاصلة ب التعليم مؤسفة إلى ا
أو احلياة وكأنّ التعليم مناقض

للحياة.
إنَّ أعظم مـا تراه الـعراق في هذا
ـدرسة أكـبر الـصدد هـو أنّ دور ا
من أن حتكم على طالب من خالل
ورقة فـهي ترى أن التعـليم ليس

للتقييم.
اجلــرثــومـة الــثــالــثــة هي إطــالـة
سـاعــات الـدوام  وتـعــني إنـهـاك
الـطالب ذهـنـيا وإرهـاقه جسـديا
ا يـتـسـبب في ضعـف التـركـيز
لـديه خـاصـةً إذا ارتـبطـت إطـالةُ
ـعـلـومـات الـذي الـوقت بـحــشـو ا
لل يسـبب إهدار الـوقت وزيادةِ ا
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السليمانية

ـــعـــلم عـــلى نـــحـــوٍ لـــلـــطـــالـب وا
سواء..!

لـقــد رفــعت  شـعــار "تـدريس أقل
تعـلُّم أكثـر" وهـو ما يـعـني تقـليل
وقت التدريس مع تـعلُّمٍ أكثر ألنّ
الـعــراق تـرى أنّه ال تــوجـد عالقـة
بـــــ زيــــادة أوقـــــات الـــــدراســــة
والـــتــفــوق بل عــلى الــعــكس من
ذلك إذ لــــوحـظ أنّ الــــدول الــــتي
يــتــفـوق طالبــهـا كــانت تــقـلل من
ســاعـات دوامـهـا الـدراسي...! في
حـ الــدول الـتي أظـهــرت تـدنـًيـا
في مسـتـويات طـلـبتـهـا هي التي
كـانت تـعتـمـد علـى زيادة سـاعات

الدراسة.
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تـفوقة فـي تعلـيمها هذه الـدولة ا
تـرى أنّ الـفكـرة القـائلـة بأن تـقدُّم
الـطـالب تعـلـيـمـياً مـرتـبط بـزيادة
عـدد سـاعـات الـدراسـة هي مـجرد
خـــرافـــة..! لـــهـــذا طـــبــقـت فـــكــرة
الــتـقــلــيل في ســاعــات الــدراسـة
فـأصــبح الـطالب الـعــراقـيـ  هم
درسـة وخـلت األقـل مكـوثًـا فـي ا
الـــبـــيـــوت الـــعــراق مـن الــدروس
عـلـمون اخلـصـوصيـة وأصـبح ا
العـراق  يقـضون سـاعات تدريس
أقـل من الــبــلـــدان األخــرى صــار
الــطـالب الـعــراق هـو األقل قــلـقًـا
ــدرســـة الـــــعـــراقــــيــة كــمـــا أنَّ ا
يًّـا خالل سنوات قليلة تفوقت عا

. أيضًاً
اجلـرثـومـة الـرابـعة هـي الـدراسة
ـنــزلـيـة وحل الــواجـبـات وعـمل ا
األنـشـطـة في الـبـيت  حـيثُ تـرى
الـــعـــراق أنَّ لـــلـــطــــالب احلق في
االســتـمــتــاع بــوقــته خــارج وقت
ــدرســة وال يــجب االســتــحـواذ ا
عـــلـــيـه وأن له احلق فـي قـــضــاء
أوقاتٍ مع أسرته بدال من تمضيةِ
الـــــــوقت فـي حل الــــــواجــــــبــــــات
ـا يتـسـبب فـي عزل واألنـشـطـة 

االرمن ذلك ألنها كانت حتت حكم
أنــظــمــة وظــيــفــيــة تــؤدي أدواراً
مـطـلـوبـة بل حـاول الـغرب جـعل
الـنـموذج الـتركي الـعلـماني مـثاالً
لــلـمـنــطـقـة فـضـالً عن اسـتـخـدام
تركيا قـاعدة متقدمـة عسكرية في
الـــصـــراع الـــغــــربي الســـتـــمـــرار
ـتوسط ‘ الهـيـمنـة عـلى الشـرق ا
ولم يــــعـــــتــــرض الــــغـــــرب عــــلى
االنــقـالبــات الــتي كـــان يــقــودهــا
اجليش والتي كـانت تمنع عودة
تـركيـا لشخـصيـتهـا اإلسالمية أو

للتقارب مع محيطها اإلسالمي.
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االن حــال او مـوقـف الـغــرب وفي
ـقـدمــة االدارة االمـريـكـيـة جتـاه ا
نـظـامي الــدولـتـ ايـران وتـركـيـا
مـعـروفة لـلـعالم  ‘بـعض االحـيان
ان الــعــالم يــنــتــظــر اشــعــال نــار
ـيـة الــثـالـثه بـسـبب احلــرب الـعـا
الـتـنـاقض احلـاد الـذي يـظهـر في
مـواقف الـغرب جتـاه (اسـتقاللـية

. ( قرار الدولت
 ولـكن الــسـؤال : هل ان مــصـالح
ايران وتركيـا وفي ضوء التكوين
ـنـطـقـة (الـعـرقي و الــديـني) في ا
يــتــعـارض مع الــغــرب  وبـالــقـوة
الـتي تــسـتـوجب تــكـالب مـصـادر
الـقــرار  الــغـربي (جــمــيـعــا) ضـد
ارادتي الدولت ايران وتركيا ? 

تـشـغـيـل الـبـرنـامج خالل احلـرب
العراقية االيرانيه .

وفي زمن حـكم الـشـاه رغم وجود
نـــفس الـــفـــوارق احلـــالـــيـــة بــ
ـتـوترة في اجلـذور التـاريـخـيـة ا
كـثـير من انـعـطـافـاتـها فـي عالقة
ايــران مع مـــحـــيــطـــهــا الـــعــربي
واالسالمي (الــــدول الــــعــــربــــيـــة
وتــركـيــا) اال ان الحــكـومــات تـلك
الدول وال الـغـرب بـقيـادة امـريـكا
يتحدثون عن اي مشاكل او خطر
ــنــطــقـة  ‘بل ايــراني عــلى دول ا
الــعــكس ان الـــعالقــة بــ ايــران
ـــمـــلـــكــة الـــعـــربـــيــة الـــشــاه و ا
الـسعوديـة كانت فـي احسن حال
بل كـان يربط الـنظـام بـعالقات
قـوية تؤدي الى تـسهـيل الهـيمنه

نطقة بالقوة . االمريكية في ا
ـوقف أمــا فــيــمــا يـخـص نـفـس ا
ـصدر الـقـرار الـغربي الـعـدواني 
وللـقـيادة االمـريـكيـة جتـاه تركـيا
ـــعــلـــومــاتــيه ــصــدر ا فــنـــفس ا
يه تؤكد احلقائق التالية :  العا
منذ إنـهاء اخلالفة العـثمانية في
ـواقف الـتـركـيـة  1924لم تـتـهم ا
بـالـعـدوانيـة من قـبـل الغـرب رغم
اجـتياحـها لـقبرص ونـزاعها مع
الـيونـان واضـطهـادهـا لـلقـومـية
الكردية بشكل متعسف وماكانوا
يــفــتـــحــون ضـــدهــا مـــلف ابــادة
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نــبـدأ بـالــوضع االيـرانـي وحـجـة
مــــــصـــــــدر الــــــقـــــــرار في االدارة

االمريكية حملاربة ايران : 
ـــعـــلـــومــاتـــيـــة في ـــصـــادر ا  •ا
وسوعـة احلرة تؤكـد بأن البدء ا
ـــحــاولـــة تــنـــفــيـــذ الــبـــرنــامج
الـــــنــــــــووي االيـــــرانـي لم يـــــكن
ـبادرة من الـنظام الـذي تاسس
في طــــــــــــــهـــران بــعـــد ســقــوط
الـــــــــشـــــــــاه بـل  إطـالق هــــــــذا
الـبرنـامج في فـتـرة خـمسـيـنـيات
ـســاعـدة من الــقــرن الـعــشـريـن 
ــتــحــدة االمــريــكــيــة الـــواليــات ا
كجزء من بـرنامج "الذرة من أجل

السالم". 
ـتـحدة حـيث شـاركت الـواليـات ا
االمــــريـــــكــــيــــة  واحلـــــكــــومــــات
األوروبـية الـغـربيـة في البـرنامج
الــنــووي اإليـــراني إلى أن قــامت
الــــثـــورة اإليـــرانـــيـــة عـــام 1979
بـــعـــد وأطـــاحت بــــشـــاه إيـــران  
الـــثـــورة اإلسالمـــيـــة عـــام 1979
أمـراالمـام اخلمـينـي بحل أبـحاث
األســـلـــحــة الـــنـــوويــة الـــســـريــة
لــلـبـرنـامج  إذ كـان يــعـتـبـر هـذه
ــوجب األســـلـــحــة مـــحـــظـــورة 
األخالق والفـقه اإلسالمي. ولكنه
أعـاد السـماح بـإجراء بـحوث في
الـطـاقه النـوويـة  وسمح بـإعادة

عــلــيــة نــتــيــجــة الــصـراعــات في
نطـقة .  وان تمـسك الغرب بان ا
يــكــونـوا تــابــعـ لــهم ولــيــسـوا
شــركـــاء اليـــنـــتج ســـوى تــعـــمق
الـصراعـات وخـطـر هـذا سـيـكون
في امـــتـــداده الى عـــمـق الـــغــرب
همة في نـاطق االخرى ا واكثر ا
الــــعــــالم  والــــغــــرب (أمــــريــــكــــا
وحـــلـــفــــائـــهـــا وكــــذلك روســـيـــا
وحلفائها يـفهمون هذه احلقيقة)
و لــكن يـبــدو حـتى االن يــريـدون
الــلـعب عــلى تـنــاقـضــات الـشـرق
(الديـنيـة والـقومـيـة والصـراعات
ــذهـــبــيـــة وكــذلـك الــتـــنــوعــات ا
العرقية) لكي يبقون هم اصحاب
الــقــرار االخــيــر امــتـدادا لــنــفس
ــيـة نـتــائج نــهـايــة احلـرب الــعـا
اي تـقــسـيـمـات مــلـغـمـة الـثــانـيـة
ـشـاكل وقـود اشـعـالـهـا بـيـدهم
(سـايكـسبيـكو) واليـزال يحـلمون
اذا استـوجب كحل اخـير (حسب
رغــبــتــهم) تــعــمــيق الــصــراعـات
الـتـقـسـيـمـيـة (ان صح الـتـعـبـيـر)
وعـدم القـبول بـشركاء لـهم جذور
تــاريـــخـــيه وواقع جـــغـــرافي في
صـاحلهـم وان  الـتـأثيـر الـروحي
ـذهبي ايـضـا بـيـدهم (وطـبـعا وا

هم ايران وتركيا). 
تواضـعة هذه نـتيجـة لقـرائتنـا ا
كـتـبــنـا أكـثــرمن مـرة و مــنـذ بـدء
احلــديث عـن تــهــديـــدات الــغــرب
والكـيان الـعـبري (دائـمـا نتـمسك
ـسخ الغير بتـسميـتهم بالـكيان ا
شــــــــرعـي) بـــــــــضــــــــرب ايــــــــران
والتـهديدات الـغربيـة لتركـيا بعد
انــتـصــار االسالمــيــ (الــعــدالـة

والتنمية) كتبنا :
 أن حتـلـيالت  غــربي الـهـوى في
نـطـقة عـمـوما و تـوابع احلـكام ا
الـتابـع لـلغـرب في اخللـيج بان
الـغرب بـقـيـادة امـريكـا سـيـعادي
ايـــران حلــد اســقـــاط جتــربـــتــهم
وكذلك سيـحاصر تركيـا لتصغير
حـجـمـهـا او اعـادتـهـا الى مـاقـبل

اوردغان ...نابع من الوهم .
 ولــكـن ســيـــكــون نـــتــيـــجــة هــذا
ـطـاف (أذا الـصــراع في نـهـايــة ا
بـــقي احلـــكــــام الـــعـــرب  الحـــول
والقــوة لــهم) ويــتــمــســكــون بـان
صـــراعـــهم (كـــاسالم وعـــرب) مع
تـــــركــــيـــــا و ايــــران  ولـــــيس مع
ـــتــأصــلــة في عـــــــــــــــدوانــيــة ا
ــــوقــــف الـــــغــــربي الــــفــــكـــــر وا
وســـتــكـــون  تــقـــاسم الـــســلـــطــة
(كشركاء) في الشرق االوسط ب
الـغـرب وايــران وتـركـيـا  وعـكس
ذلـك ســيـكــون  فـي حــالــة واحـدة

وهي: 
 اذا افاق احلكـام العرب و عرفوا
حــقـــيــقـــة الــتـــوجه والـــتــصــرف
ــوقف ــوجــبه وهــو : اتــخــاذ ا
الشجـاع وبوعي حقيـقي للتفاهم
مع تــــركــــيــــا وايــــران الن حــــتى
ـــنــطــقــة الــســـيــاسي االمي في ا
يــعــرف ان اخلــطـــر عــلى ديــنــهم

ــــؤامـــرة بــــعــــيـــدا عـن عــــقــــدة ا
ونــظــريــات مـن إفــرازات (لــعــبــة
) بـل في ضــــوء قـــرائــــتــــنـــا اال
ــتــواضــعـة بــحــكم عــمــلــنـا في ا

مجال الصحافة واالعالم .
نـــقــــول انه الخالف فـي الـــنـــظـــر
والـســتـراتـيـجـيـة الـبـعـيـدة (ومن
خالل الـــتــــعـــمق في اخلـــطـــوات
ـنـطـقة – الـراهـنـة لـلـصـراع في ا
طـبـعــا الـشـرق االوسط االن) بـ
مصـالح القوى السـاعية للـهيمنة
في الـــعـــالم  –ودائـــمـــا الـــشـــرق
ـقـدمـة (دول الـغرب االوسط في ا
+ روسـيــا احلــالـيــة الــتي تــشـبه
طـــمـــوحـــاتـــهـــا قـــيـــاصـــرة قـــبل
اكتوبر1917) وب ايران وتركيا
بـقــايـا االرث الـتــاريـخي واحلـكم
ــــنــــطــــقــــة بل اجلــــغــــرافـي في ا
احلــــقـــيــــقــــة في الـــصــــراع بـــ

اجلــهـتــ الـشــرقـيــتـ (ايـران +
تركيا) والغرب  هو : 

- يــقـتـصـر في تـقــسـيم الـسـلـطـة
فيها والطرف االيراني والتركي
المـانـع لـديـهم بـالـتــقـسـيم  ولـكن
الفارق يـكمن في طريقـة التقسيم
ـــــغــــرور  ‘حـــــيث ان الـــــغـــــرب ا
ــتالحــقــة مــنـذ بــاالنــتــصــارات ا
ية الثانية في نهاية احلرب العـا
اكـثـر من مــجـال الـسـيـطـرة لـيس
ـنطـقة  بل في الـعالم طوال على ا
وعرضا  يريـد في فرض الهـيمنة
يـــعــني بـــالــنــســبـــة لالخــرين أن
يــكـونـوا مــسـتـعــدين لـقـبـول دور
الــتـوابع ويـقــتـنـعــون بـان يـكـون
فـــوائـــدهم كـــنــتـــيـــجــة  ‘فـــوائــد
سـتـحـقـة لـلـتابع  ‘ولـكن ايران ا
ـنطـلـقـت في الـتـمسك وتـركيـا ا
بـــارث الـــتــاريـخ والـــفـــرضـــيــات
اجلـغرافيـة مضـيفـ على الواقع
موضـوع االنـتمـاء الـديني بـكـافة
مـظـاهـره الـروحـيـة والـتـاريـخـيـة
ـوقف وافـرازاتـهـا في ان يـكـون ا
مـــــخــــتـــــارين  هـــــذه الــــثـــــوابت
كــاســتـراتــيــبــجــيــة راســخــة في
فروض وقـف ا نـهجهـم ومادام ا
ـيــة الــثـانــيـة بــعــد احلـرب الــعــا
اصـبح امـرا واقـعا البـد ان يـكون
تـــقـــســـيم الـــســـيـــطـــرة بــعـــد كل
ـــمــتــدة مـــنــذ ذلك ــتـــغــيــرات ا ا
الــــــتـــــاريـخ الى االن وســــــقـــــوط
االجتـــاه االخـــر في الـــنـــظـــر الى
الـــعــالم فـي تــقـــســيم الـــســلـــطــة
(الشيوعـي فى السوفيت) اعادوا
تمثل في فرض تقييم وجودهم ا
قوتهم بـالتاريخ واجلـغرافيا وأن
ـقابـلة (الـغرب والـقيـصر الـقوة ا
كن ان يد الروسي اجلديد) ال
ــنـطـقـة اذا مـواقع اقــدامـهم في ا
تــمــســـكــوا بـــاالهــمـــال االيــراني
والـتــركي في وجـودهم الــواقـعي
وهــذا كــمــا تــطـــمح االرادتــيــ  
يـــعــنـي انـــهم (ايـــران وتـــركـــيــا)
يريـدون تـقاسم (الـسـلطـة مـعهم)
كـشركـاء واصحـاب القـرار وليس
تـوابع في اي مـكـسب يـحـصـلون
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ـة التي سـادت في الفـترة االخـيرة ب ؤ حزنت حـزناً كبـيراً لألجـواء ا
ـسـبوق والـذي نـرفضه بعض احملـامـ وبـعض القـضـاة االمـر غيـر ا
ـا تــعـكس هـذه االجــواء من اضـرار تــصـيب طـبــيـعـة شـكالً واســاسـاً 
ـبـاشر الـعالقـة بـ احملـاماة والـقـضـاء تـكـون من نـتـائـجـهـا الـتـأثـيـر ا
ـتـبادل بـ جـناحـي العـدالـة والود : االحتـرام ا بتـعـطـيل مبـدأين اثـنـ
تـبـادل بـيـنهـمـا الـتي كـرستـهـمـا الـنصـوص واالعـراف وتـقـاليـد مـهـنة ا
احملاماة وكـذلك النـظم القضـائيـة وتراث وقواعـد العمـل القضـائي. لقد
اكدت قوان تـنظيم مـهنة احملامـاة في لبنـان وباقي الدول العـربية على
ان تـكــون عالقـة احملــامي بـالــقـضــاء وبـالــعـكس قــائـمــة عـلى الــتـعـاون
باعتبـاره جزءاً من اسرة الـقضاء ولنـقيب احملامـ دور رئيسي وبارز
في اي شكـاوى اداريـة وقضـائـية تـتـعـلق ب احملـامـ والقـضـاة. ففي
لـبـنـان تـعــلـمـنـا من كـبـارنــا ان في مـراجـعـتـهم هـي الـطـريق الـصـحـيح
رجوة حتت سـقف العدالـة واالحترام والود في للوصـول الى النتائـج ا
ـغــرب مــثالً عــلى احملـامي واجـب اسـتــشـارة مـثل هــذه االمــور وفي ا
الــنــقــيـب وفي االردن عــلــيه اخـــذ اذن خــطي من الــنـــقــيب بــشــأن اي
مخـاصـمـة او شـكوى وفي مـصـر عـلى احملـامي الـذي يرى ان الـهـيـئة
الـتي يـباشـر عـمـله امـامـهـا مـست كـرامـته او كـرامـة احملـامـاة ان يرفع
ـكن ان يكـون قد االمر لـلنـقيـب الذي ال بـد ان يبـادر حلل اي اشـكال 
حصل هكذا تراكمت ورست القواعد ومعها تراث العالقة ب القضاء
واحملـامــاة. وفي تـاريخ الــعالقـة هــذه كـان نــقـبـاء احملــامـ في الــعـالم
ـعـاجلة احلـكـيمـة التـي تؤمن وتـخـفظ الكـرامات يقـومـون بدورهم في ا
وتؤكد على القواعـد والثوابت ويتم ذلك بعيـداً عن الضجيج والصراخ
ـقبـولـة بـالـتعـاون مع الـهـيـئات واالنفـعـال والـتـدابـير واالجـراءات غـيـر ا
. وقف كما نـقابات احملام القضائـية التي لم تكن لـتتأخر في حـسم ا
رافعات ذكـرات وا فيـد جداً ان نؤكـد ايضاً هـنا بأن الـلوائح وا ومن ا
ـرتــكـزة عــلى االسـتــعـانـة الـتي يــقـوم بــهـا احملــامي امـام الــقـضــاء وا
بالـنصـوص القـانونيـة واالجتـهادات الـقضـائيـة والفـقه مع االشارة الى
تـطبـيـقـهـا او عـدمه في قـضيـة مـا فـإنـهـا وال شك تـبنـي ثقـافـة قـانـونـية
متبادلـة ب القـاضي واحملامي تسـاعد وتؤثـر تأثيراً مـباشراً وايـجابياً
في دقة االحكام والقرارات وحسن سير العدالة في مضامينها. ونؤكد
ـتـعلـقة بـالـتبـليـغات ايضـاً وايضـاً ان الـتدابـير واالجـراءات الـعمالنـية ا
ومـواعـيـد اجلـلـسـات والـدقـة فـي انـعـقـادهـا وااللـتـزام في وضع جـدول
الدعـاوى والـتقـيـد بأصـول احملاكـمـات واحلضـور الـدائم للـقـضاة الى
قصور الـعدل وعـدم اقتصـارها عـلى يوم واحـد في االسبوع وذلك الى
رافعـة عن بُعـد وفي حال مـخالفـة يعـرقل سير ح تطـبيق الـتبـادل وا
العدالة. ونـؤكد بكل الـوضوح بان القـضاء واحملامـاة هما جنـاحا طائر
واحد وان القضـاة واحملام يـؤلفون عائـلة واحدة وهـذا صحيح جد
صحيح ولـكن اذا كان احـد اجلنـاح مهـيضـاً كيف يـتهيـأ للـطائر ان
يطير? واذا نشأ سوء التفاهم في العـائلة الواحدة كيف يستقيم العيش
العائلي الـهانئ? ويقـال بانه "قلمـا يشارك احملـامون القضـاة التحسس
ـصـاعب واالزمـات الضـمـيريـة واالخـطـار التي يـلـقونـهـا في الـعمل." با
قابل من ذا الذي يستطيع ان يقول ان القضاة  –جميعاً – ولكن في ا
يــشــاركـون احملــامــ مــتــاعــبــهم في ظــروفــهم الــعــاديــة وال نـقــول في
ضـرائهـم!!! انه يـؤسفـني ان اقـول ان بـعض الـقـضـاة قـلـمـا يـشـاركون
احملـامـ مــصـاعــبـهم واالزمـات الــضـمـيــريـة الـتـي يـجـتــازونـهـا بل ان
بعضهم  –واشدد على كلمـة بعضهم ابـرازاً لالستثناء  –ال يفعل. انه
ال يصـح في فـهمي  –مثالً  –ان يكـون احملـامي وحـده هـو الـذي يدفع
ـنجاة ضريبـة التـأخر في حضـور اجللـسات في حـ يبقى الـقاضي 
ـــؤاخــــذة اذا تـــأخـــر في عــــقـــدهـــا بال ســـبـب. واني اتـــصـــور – من ا
وتتصـورون معي  –اي الم يحـز في نفس احملـامي اذا اغفل الـقاضي
طـروحـة او لم يـجب عـلى كل مـطلب او لم الرد عـلى جـمـيع االسـبـاب ا
ـا يـنص علـيه قانـوني اصول الئمـة في حـكمه اعـماالً  يبـ االسبـاب ا
ـدنية واجلزائـية. واتصور  –وتتصورون معي  –اي عنت احملاكمات ا
ـرافعته الـشفهـية ضيـقاً غير يلقـاه احملامي اذا ضاق الـقاضي ذرعاً 

مبرر فقاطعه بالسؤال التقليدي: واالن ما هي مطالبك يا استاذ??
من اجل كل ذلك ومــنــعــاً من اســتــعـمــال هــذه احلــاالت الــشــاذة الـتي

شهدناها في االيام االخيرة ندعو الى:
اوًال: الـعــمل عــلى تـدريـس وتـثــقـيـف احملـامــ الـزامــيــاً خـاصــة الـذين
انتـسبـوا حديـثاً لـلنـقابـة وصوالً الـى من مضى عـلى انتـسابـهم للـمهـنة
عشرون سـنة الـعمل عـلى تدريس قانـون تنـظيم مـهنة احملـاماة والـنظام
هنـة ومناقب احملام الذي وضعته جلنة ا فيه نظام آداب ا الداخلي 
رحوم الـنقيب ون عـيد بنـاء لطـلب ا برئاسـة نقيب احملـام الـسابق ر
ميشال ليـان وموافقة مجـلس نقابة احملـام في بيروت برئـاسة النقيب
ون شديد وهذا التدريس والتثقيف ال بـد ان يرافقه تطبيقات عملية ر
شاكل وحوادث ومخالفات يطرحـها احملامون اثناء ذلك حاصلة معهم

ارستهم للمهنة. من خالل 
ا يحصل ثانياً: تدريس وتثقيف القضاة مع تمارين عـملية مكثفة وفقاً 
ـتـخـرجـ ايـضـاً لـدورات في مـعـهـد الـدروس الـقـضـائـيـة وخـضـوع ا
سنـويـة وفق رزنـامـة توضـع لهـذه الـغـاية لـلـتـأكـيد الـدائم عـلى الـقـواعد
االساسية الخالقيات القضاء وكذلك على الدليل الى واجبات القضاء
واخالقيـاته الـتي اوعز مـعـالي الدكـتـور بهـيج طـبارة الـى جلنـة شـكلـها
لـوضـع هـذه الــقـواعــد والــدلـيل كــذلك من الــرؤســاء فـيــلـيـب خـيــر الـله
وطـانـيـوس اخلـوري وغـالب غـا وطــارق زيـادة والـتي وضـعت بـشـكل
ـباد لـكل ذلك وهي االسـتقـالل والتـجـرد والنـزاهة حاسم وجـازم ا
وموجب الـتحـفظ والشـجـاعة االدبـية والـتواضع والـصدق والـشرف
واالهليـة والنشـاط وقد تـبنت هيـئات التـفتيـش القضـائي العربـية بدون

اي تعديل هذه القواعد والدليل.
ثالثاً: وقف اصدار البيانات من نقـابتي احملام في لبنان ومن مجلس
نشود وال يحل اشكاالً كما القضاء االعلى النه ذلك ال يفي بالغرض ا
قـاالت التي تصـدر باخلصـوص من اي جهة كانت وكذلك وقف سيل ا

للسبب ذاته.
رابعاً: وضع اجندة للنـقاش الدائم ب مجلس الـقضاء االعلى ونقابتي
احملـامـ يـنـظـر بـهــا شـهـريـاً حملـاسـبـة كـل مـا يـسيء الى الـعالقـة بـ

احملام والقضاة وحل القضايا العالقة.
: تطـبـيق مـبدأ الـثـواب والعـقـاب على احملـامـ والقـضـاة بدون خامـسـاً

تضخيم او تشهير.
ـوذجـيــاً نـؤمن من بـذلك كــله نـسـتــطـيع ان نــبـني مــحـامـيــاً وقـاضـيــاً 
خاللـهــمـا اســتـقاللــيـة الـقــضـاء وحــسن سـيــر الـعــدالـة وسـيــادة حـكم

القانون.
{  األم العام السابق الحتاد احملام العرب

الطـالب اجـتـماعـيًـا وعاطـفـياً عن
أجـــواء األســرة ولــهــذا عــواقــبه
النفسية والعاطفية على الطالب.
ــــنحَ كلَّ لــــذلك فــــإنّـه ال بــــد أن 
جـانـب من جـوانـب احلـيــاة حـقَّهُ
من االهـتـمام والـرعايـة والـعنـاية
حتى يـنـشـأ الطـالب مـتـوازناً في

شخصيته.
اجلرثومة اخلامسة هي الدروس
اخلــــصــــوصـــيــــة  إذ أنّ وجـــود
الـدروس اخلـصـوصـيـة لـهـا عـدَّة
تـفـسـيــرات مـخـتـلــفـة أو مـتـحـدة
وهي إمَّا ألن الطالب ال ينال حقَّهُ
في الفصل الـدراسي بسبب كثرة
ـــعـــلـــومــات الـــطالبِ أو عـــمق ا
وتــــفــــاوت الـــذكــــاءات أو ألنَّه ال
ــعـلم يــركــزُ االنـتــبـاهَ فـي شـرحِ ا
اتــــــــــكــــــــــاءً عــــــــــلـى الــــــــــدروس
ــعــلم ال اخلـــصــوصــيــة أو ألنّ ا
ــتـوقـع إليــصـال يــبــذل اجلــهــدَ ا
ـعــلــومـة حــتى يـتــرك مـســاحـة ا
لالســـتـــفـــادة الـــشـــخـــصــيـــة من
الــدروس اخلــصــوصــيــة..! لــهـذا
تـتـضـاعـف أوقـات الـدراسـة عـلى
الطـالب فيصـبح كل يومه دروساً
ــــدرســــة في دروس يــــأتـي من ا
مرهقـا ثم ينضمُّ لقـافلةِ الدروس
اخلـصـوصيـة وهذا مـا يـسبب له
اإلرهـــاق اجلــســـدي والــذهــني..!
بـيـد أنَّ السـبب يـعود في نـهـايته

إلى النظام التعليمي الشائع.
هـنــاك أيـضًــا جـرثــومـة ســادسـة
عقدة التي ال ينتفع واد ا وهي ا
منـهـا الـطالـب ألنّهـا ال تـنـفعه في
واقعه أو في ميوله واجتاهاته .
هــذه جــراثــيم تــخــلــصـت مــنــهـا
الـــعــراق فــتـــصــدَّرت الـــعــالم في
قـائمـة أفضل األنـظمة الـتعـليـمية
ــرمـوقـة ـراكـز ا وحــازَ طالبـهــا ا

يا. عا

ي { باحث أكاد

Issue 6392 Wdnesday 3/7/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6392 االربعاء 30 من شوال 1440 هـ 3 من تموز (يوليو) 2019م

‰uK(«Ë q UA*« 5Ð ‚«dF « w  rOKF² « œÒbNð d¼«uþ

وارضـــــهم وثـــــرواتـــــهم وحـــــتى
انــســانــيــتــهم  هــو اوال : وجــود
ــسخ الــعــدواني الـذي الــكــيــان ا
اوجـده الـغـرب وثـانـيـا انه وبـكل
نـطقة قـاييس ان اكثـرية اهل ا ا
 يـــرون ان اجملـــال اليــجـــاد لـــغــة
الـتـفاهـم مع ايران وتـركـيا اوسع
لتكـوين جبهة لـلتحدي بوجه من
ـنطـقة يـريـد ان يذل جـمـيع اهل ا
فقط الجـل ضمـان االمـان لـلـكـيان
يــــعـــتــــرف  الـــعــــالم  انـه كـــيـــان
عــــدوانـي غــــيــــر شــــرعـي ولــــكن
ــشــكــله عــنـدمــا نــراجع تــاريخ ا
احلكام بعد سايـكسبيكو نرى ان
ــنــطــقــة نــاجت اكــثــريــة حــكـــام ا
صناعة الهيمـنة الغربية وليسوا
حكـام بناء ارادة وطـنية مـستندة
ــــؤســـــســــات الـى اسس دولـــــة ا
ـمـتـد تـاريـخـيـا كـمـا هـنـاك هـذا ا
االســاس في مــســيـرة احلــكم في
تركـيا وايران رغم تـغييـر احلكام
في اكـثر انـعطـافات  الـتي حدثت
اثـنـاء الـتـغـيرات واحلـروب لـذلك
نرى حكام العـرب  يسبحون ضد
الــتـيـار ويــقـيـمـون عـالقـاتـهم من
مـنــظـور الــغـرب بــقـيــادة مـصـدر
الـقـرار االمريـكي مع من يـربـطهم
ستلزمات نطقة باكثر من ا في ا
الـتي تـساعـد على الـتفـاهم مهـما
ـــــشـــــاكـل في وجــــــدت بـــــعـض ا
ــســار ــصــلــحـــة او حــتى في ا ا
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ــهم من لم نــؤشـــر الى الــقــطب ا
اقطـاب العالم (جـمهوريـة الص
الشعبـية العضو الدائم وذو حق
الفـيتو في مـجلس االمن الدولي)
عـند احلـديث عن صراع الـهيـمنة
نـطـقـة ذلك الن عمـلـيـا ليس في ا
في تـــاريخ عالقـــات هــذه الـــقــوة
النمـوذجية في العالم  يـظهرانها
تــوجه الى الــعــالـم خــارج حـدود
الصـ هدفـا مثل اقطـاب  الغرب
ــقــدمــة وبــقــيــادة (ودائــمــا في ا
االدارة االمـريكـية) هـيمـنة الـنهب
و فـــــرض االرادة عــــلى االخــــرين
وكذلك روسيا الشـيوعية وبعدها
روســيـا الـبـوتـيـنـيـة الـتي تـظـهـر
انـهـا مــتـمــسـكـة بــاحـيـاء االرادة
الــقـــيـــصــريـه في اخـــتــيـــار هــذا
الــــطـــــــريق فـي تــــوجــــهــــاتــــهـــا
ـشــتـعـلـة ــنـاطق ا اخلــارجـيـة وا
باالزمات امـا الص رغم ان احد
االهــداف االمـريـكــيـة هـو الــتـأمـر
الــــدائـم جلــــر مــــصــــدر الــــقــــرار
الصـيني الى هذه الـساحة بـكافة
باد الـطرق ولـكنهـا متـمسـكه 
الــعالقـات عــلى اسـاس اقــتـصـاد
مبـني عـلى مـصالح مـشـتـركة مع

االخرين .
{ مـــخــتــصــر اخملـــتــار / يــقــول
ــدنـــيــون ادواردو غـــالــيـــانـــو : ا
يخـافون العـسكر الـعسكـر يخاف
نــقص الــسالح  الــسـالح يــخـاف

نقص احلروب..


