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   ١األكادمييون يف العراق
  املعريف اإلبداع ومعوقات

  
  العرداوي عليوي خالد. د

  
 العلمية الدرجة إىل الوصول اجل من الدراسي للتحصيل حياته أوقف الذي اإلنسان ذلك هو اتمع يف األكادميي

 لرزقه ومصدر له كعنوان لمالع حقل فاختار ،املعرفية بنتاجاته اإلنسانية املعرفة وتطوير العلمي للبحث تؤهله اليت
 اختالف على احلياة مبباهج واالستمتاع الراحة إىل غريه ركن الذي الوقت ففي ،واهتمامه لنشاطه ومنطلق
 يتصفحه كتاب أو يكتبه مقال أو ببحث أما غارق هو إذ ،الراحة هلذه طعما يعرف ال األكادميي أن جتد ،أنواعها
 يلقي الدرس قاعات يف أو جتاربه جيري خمترب يف جالس أو اجلديدة صادرامل عن حبثا املكتبات بني يتجول وأما

  .. وجريانه ،وأقاربه ،وأوالده ،أهله مع يقضيه أن يتمىن كان مما الكثري وقته من ويضيع.. حماضراته
 يويرتق معرفيا ويتقدم علميا ينهض أن ما لبلد كان غريه، وإذا حياة عن ختتلف قطعا وهي األكادميي حياة هذه

 اتمع من الفئة ذه االعتناء بات األكادمييون، حىت هم أبناءه من السبيل هذا يف يقوده من فأجدر ،حضاريا
 تنمية برامج مع وانسياقا ،إليهم الدول حاجة من انطالقا ،اإلصالح وبرامج التنمية خطط من لكثري حمركا هاجسا
 اكتشفت أن بعد البشرية املوارد ميدان يف االستثمار هي االستثمار مشاريع أفضل أن جتد اليت البشرية املوارد
  .هلا املشغل اإلنسان ومل واآللة البناء تطوير على تركز اليت االستثمارية املشاريع خطل
 باجتاه تقودنا كما ،لألكادمييني اخلاصة واحلياة ،اخلطري والدور ،املهم املركز عن مهما تصورا تعطينا املقدمة هذه إن

 وحتملوا له حيام وقفوا واجب األكادمييني عند فأنه ،صدفة الناس بعض عند كان إذا املعريف اإلبداع أن حقيقة
 اخلالق اإلبداعي بدورها القيام يف الفئة هذه لنجاح ولكن ،عليهم اتمع ألقاها كربى ومسؤولية سبيله يف الكثري
 االستبداد ومنع ،أمامهم الفكرية احلرية آفاق فتح قبيل من باهلم وتشغل تؤرقهم اليت العقبات تذليل من بد ال

 اإلدارية واملؤسسات السلطوية واألنظمة السياسية القوى بعض متارسه الذي اجلسدي وأحيانا واإلداري الفكري
  .جانب من هذا وحيام كرامتهم على التجاوز أو خاصة قوالب يف أفكارهم تعليب أو أدجلتهم اجل من

                                   
  . وردنا عرب بريد املوقع   ١
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 أو منها املقروءة كانت سواء اختصاصام يف الكافية املعلومات على حصوهلم تيسري من بد ال آخر جانب ومن 
 مكتبات على تنطوي أكادميية مؤسسات من الالزمة واملعيشية العلمية التحتية البنية وتوفري ،املكتوبة أو املسموعة
 معمارية رؤية ذات هندسية ولبعق مشيدة ترفيه وأماكن وخمتربات قاعات من حديثة وإنشاءات ،ومتنوعة متطورة
 تقود كفوءة وإدارات ،واملتعلم العامل تساعد دقيقة بيئة من حتتاجه وما احلديثة التعليم وسائل تفهم متقدمة

 حيتاجه عما فضال ،االرتقاء وحمفزات اإلبداع عوامل فيها فتفجر ،خصوصيتها تعي وهي األكادميية املؤسسات
 وتوفري األسرة وتكوين وامللبس واملسكن كاملأكل األساسية احلاجات هواجس من لعقوهلم حترير من األكادمييون

  .املعرفة وتطوير العلم وحتصيل للدرس تام تفرغ يف فيكونوا.. املناسبة النقل وسائل
 هذه لكن ،اتمع يف مث ومن األكادمييني عند اإلبداع مسرية لتنطلق توفرها الواجب الشروط باختصار هي هذه 

 من البلد هذا ميتلكه مما الرغم على ،اليوم العراق يف احلل على استعصت جندها وضرورا بساطتها لىع الشروط
 الكفاءات واستقطاب البشرية املوارد تنمية فحواها براقة شعارات من فيه القرار صناع يرفعه وما ،طائلة ثروات
 الغالبية أن جند والعهود الوعود من سنوات يةمثان فبعد ،التعليم برامج واستصالح اجلامعات وتقدم الفكر وحترير
 الذي الوقت يف ،للسكن دار شراء على قدرم لعدم أباءهم مع أو باإلجيار يسكنون األكادمييني من العظمى
 بقية مع مساوام حبجة ،عليها الدار هذه لتشييد سكنية قطعة على احلصول يف حقهم من دولتهم حرمتهم
 والوزراء السياسيني والسجناء للشهداء ذلك يف األولوية وتقدمي ،عليهم ممتيزه وعدم الدولة موظفي

  .. والنواب واملستشارين
 قطعة يف حقهم على العراقيني اغلب حيصل مل قليلة قلة باستثناء ألنه ،واهية احلجة هذه أن جند الذي الوقت يف

 ،غريه من أعلى اجلامعي األستاذ راتب بأن يرد احلكومي اإلمهال هذا على االعتراض وعند ،عليها يسكنون ارض
 اغلب لدى و وامللبس باملأكل املرتبطة األساسية للحاجات إال يكفي يكاد ال الراتب هذا أن جند الذي الوقت يف

  .. الفئة هذه أفراد
 يف أبواا أغلقت سلطات مع حيله وأعيتهم ،العراق أكادميي اتعب الذي األسري اهلاجس هذا من انتقلنا وإذا

 اإلبداع روح تثوير على قادرة غري اجلامعات من كثري إدارات أن جتد فيها يعيشون اليت العمل بيئة إىل وجوههم
 تتطلبه وما احلديثة اإلدارة منط تعرف ال لكوا ،الروح هذه وطمس وتشويه قتل يف سبب تكون تكاد بل ،فيها
 الدول يف ألنه ،العتيقة وقيمها الدكتاتورية مبنطق يتحرك زال ال منها وكثري ،ومعنوية مادية حتفيزية شروط من
 من التحرر من بد ال بل ،الدميقراطية لبناء الدكتاتور من التحرر يكفي ال كالعراق الطغياين احلكم من حتررت اليت

 يف اآلن حلد حتقق قد جنده ال ما وهذا وسلوكيات وقواعد قيم من تنطوي ما بكل – أيضا – الدكتاتورية
 الوالءات حتكمه املؤسسة هذه قيادات بعض اختيار أن جند كما ،األكادميية املؤسسة ومنها مجيعا مؤسساتنا
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 مبدى منصبه يف وبقاءه ،مصريه يربط بعضها جعل مما والرتاهة واالستقاللية الكفاءة من بدال احلزبية السياسية
 يقودها اليت املؤسسة داخل وسلوكه أدائه مستوى على ينعكس ذلك بات حىت وامالءاا الوالءات ذا التزامه

 اليت مؤسساا داخل اإلداري التدوير يف بدورها تقم مل العراقية التعليم وزارة أن جند تقدم عما فضال ،وخارجها
 اجلامعات رؤساء مستوى على سواء هذا يومنا وحىت النظام سقوط منذ هي كما اإلدارية قياداا من كثري زال ال
  .جهة من هذا داخلها الواحد النمطي والسلوك اجلمود من نوع خلق مما ،قساماأل أو العمادات أو
 دورات خالل من والتدريسية اإلدارية كوادرها مبستوى ترتقي أن السنوات هذه طول حتاول مل أخرى جهة ومن 

 إليها املنتمني جهود تصب أن حتاول مل الدورات هذه مثل وجدت وإذا ،العراق وخارج داخل مناسبة تطويرية
  .تكن مل كأن القليلة الدورات هذه باتت حبيث منهم القصوى االستفادة تكفل خاصة بربامج

 أنشئت اجله من الذي للغرض الالزمة الشروط من لكثري األخرى هي فتفتقر اجلامعية للبنايات التحتية البنية أما 
 الرؤية توزيع حيث من احلديث عليمالت حاجات تدرك متقدمة معمارية رؤية إىل تفتقر تصاميمها من كثري إذ

 عامل الدرس قاعات من الكثري فبات ،والشباك الباب وحجم ،اجلدار ولون ،والطالب األستاذ ومكان ،البصرية
 لتطوير املشجعة الترفيه عناصر إىل جامعاتنا تفتقر كما ،وتشويق تركيز عامل ال فيها اجلالسني النتباه تشتيت
 لألنشطة مناسبة أماكن أو حقيقية ترفيهية أندية منها كثري يف توجد ال إذ ،اإلبداعي والتحرك االجتماعي التواصل
 يف طفيفا تغريا ملسنا لقد نعم ،اإلمهال من وتعاين النقص من تشكو مكتباتنا زالت ال كما ،وغريها الرياضية
 معظم يعيشه مؤمل قعوا هكذا وإزاء ،كثريا الطموح مستوى ودون جدا حمدود لكنه ،٢٠٠٣ عام منذ جامعاتنا

 املعوقات هذه وأزالت ،اخلالق انطالقهم وتأسر تكبلهم املعريف اإلبداع معوقات أن جند ،العراقيني األكادمييني
 السيما وقادرة صادقة كفاءات خالل من تدار ومناسبة حقيقية عمل برامج ووضع كثرية جهود تضافر إىل حتتاج
 جديدة ملرحلة وتؤسس ،البلد هذا يف العايل التعليم تنقذ أن نناشدها ةجديد إدارة حتت اليوم التعليم وزارة أن
 التقدم طريق على وضعه اجل من أبنائه مجيع لعمل وحيتاج كثريا عاىن بلد يف املعريف اإلبداع ذخائر تثور
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