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رؤية قانونية لنظام الدائرة ـ املنطقة ـ االنتخابية الواحدة على وفق مـا قــرره قانون االنتخاب رقم 96
لسنــة  2004وما تـم االتفاق عليه مع األمم املتحدة

عبد الكريم صاحل الربيعي
طارق حرب
أن دراسة األعالم على اعتباره أداة ووسيلة من وسائل
تنص املادة ( )3من القسم الثالث من
السـياسة اخلـارجية مل تكـن موضع اهتمـام كبري لدى
قانون االنتخاب رقــــم  96لسنة 2004
علمـاء العالقـات الـدوليـة أال يف عقــد الثمـانـينيـات
الـــصــــــــــــــــــــــــــــادر يف
وخصـوصـ ًا يف العـامل العـربـي وتبــدو العالقــة بني 2004 /6 /15املــنــــشـــــور يف جـــــريـــــدة
األعالم والـسياسة اخلارجيـة عالقة متالزمة ووثيقة
لوقائع العراقية (اجلريدة الرمسية
ومـن غري املمكن فصل األعالم عن السيـاسة اخلارجية
لـلدولـة) بعـددها  3982بـأن مجيع
حيـث يعتـرب األعالم همـزة الــوصل بني الـسيـاسـة
العــراق سيكـون دائـرة انتخـابيـة
ألداخليه والسياسة اخلارجية.
واحـدة وبـالتـالي فـأن كل مـواطن
أن التـطــور الــواسع والـكبـري يف العـمل الــسيـــاسي
عـراقي بلغ سن الرشد ( )18سنة له
ومفاهيـمه يف نطاق االسـرة الدولـية جيعلنـا ملزمني
احلق يف انـتخــاب ( )275مــرشحــا
بـتـطــور العـمل اإلعالمـي اخلــارجـي ومبــا يـتالءم
لعـضــويــة اجلمـعيــة الــوطـنيــة
والتطورات اهلائلـة يف جمال العالقات الدولية وأسلوبها
االنـتقــالـيــة ألن املــادة ( )31مـن
وأدواتها ،ويف البدايـة جيب أن نسلط الضوء على معنى
الـدستـور االنتقـالي (قـانـون إدارة
ومفــاهيم وأدوات الـسيـاسـة اخلـارجيـة ونـستـطيع
الــدولــة العـــراقيــة لـلمــرحلــة
تعريـفها عـلى انهـا نشـاط حكـومي يف نطـاق االسرة
االنـتقـــاليــة) حــدد هــذا العــدد
الـدوليـة وان الـسيـاسـة اخلـارجيـة تـتميـز بثالثـة
لعـضويـة اجلمعـية الـوطنيـة تلك
مستـويات هـي وضع وصياغـة القرارات(سـواء أكانت
اسرتاتيجية أم تـكتيكية يف جمال أربعة حماور رئيسية
اجلمـعيــة الـيت تتــوىل الـسلـطــة
هـي األمن العسكري،والـدبلوماسيـة السياسيـة،والنمو
التـشــريعيــة يف  2005 /1 /31واليت
االقتصـادي واملكانـة الثقافـية واحلضـارية)واملـستوى
أوجب الـدستـور االنتقـالـي عليهـا
الثـاني هو صنع القرار السيـاسي والذي يشمل (البيئة
مهمـة كتـابـة الـدستــــــور الـدائم
الواقعيـة ،شبكة االتصـاالت،خنبة صنع القـرار،البيئة
ومن ثم عرضه لـالستفتاء الشعيب
ألـنفسيه لـصناع القـرار)واملسـتوى الثـالث هو عـملية
على ان يتم ذلك يف موعـــــد أبعده
تنفيذ السياسة اخلارجية ومعناه تنفيذ القرارات من 2006 /12 /31كـــمـــــــــا اشـــرتطـــت ذلــك
خـالل االجهزة املـتعددة واملـؤسسـات املختـصة بـذلك
املــــادة ( 161هـ) مـن الــــدسـتــــور
(كـرئيس الدولة ،ورئيس احلكـومة ،املسؤولني بوزارة
االنتقالي.
اخلارجية...اخل)وان عـملية تنفيذ السياسة اخلارجية
ان صدور قـانون االنـتخاب رقم 96
هي مـن أساسيـات مسـتوى النـشاط تـرتبط ارتبـاط ًا
لـسنة  2004جاء إنـفاذًا (تنفيذاً) إىل
وثيق ًا بـاملستـويات فـيما بيـنها فصـنع القرار جيب أن
احكـام املادة (/30ج /مـن الدسـتور
يكـون يف صميم وضـع وصياغـة السيـاسة اخلـارجية
االنـتقالـي ،إذ قررت تلك املـادة بأن
وأسلوب تـنفيذ الـسياسـة اخلارجيـة يكون نـابع ًا من
انتخاب اجلمعيـة الوطنيـة سيكون
طـبيعــة وخصــائص الـنظـام الـسيــاسي اخلــارجي
طبق ًا لقانون االنتخاب.
وطـبيعي هنـا يربز كـيف أن األعالم هو احـد عنـاصر
وهكذا اخـذ قانون االنتخاب بنظام
املوقف وان وضع وصيـاغة الـسياسـة اخلارجيـة ينبع
من ثالث عـمليـات غـايـة يف االهـميـة وهي حتـديـد
الــدائـــرة او املنـطقــة الــواسعــة
األهداف الـيت تسعـى الدولـة إىل حتقيقهـا يف النـطاق
لالنـتخـــاب حبيـث اعتـرب العــراق
اخلارجي وتنظيم االولـويات فيما خيص تلك األهداف
بامجعه دائرة انتخابية واحدة.
من حيـث عالقة اهلـدف باهلـدف األخر وبـناء واضح
حـيث تـطــرح امســاء املــرشـحني

وحمــدد إلطـــار مفهــوم األمـن القــومـي مـن حـيـث
مقومـاته وعنـاصره ،أن حـركة اجملـتمع السـياسي يف
عالقاته اخلارجية حتـدد بالتاريخ والتجـربة فاملوقع
اجلغرايف ومصادر القـوه الذاتية البد وان حتدد اإلطار
الذي حيدد احلد األدنى ألهداف احلركة واحلد األقصى
لـتلك األهداف واحلد األدنـى هو الذي يعين الـضمانات
الالزمــة للحمـايـة الـذاتيـة وهـذا هـو مفهـوم األمن
القومي وجيـب على احلاكـم السياسـي أن ال يتخطاه أو
يتجـاوزه يف أية حلظه من حلـظات حركـته يف النطاق
اخلارجي وأال عـرض دولته للتهـديد واخلطـر وطبع ًا
هـذا املفهــوم يتغـري بتغـري الظــروف وتطـور العـامل
ألسلوب وعملية االتصال بني اجملتمعات السياسية وان
كل جمتـمع سيـاسي نــاضج ومتقـدم البـد ان يكـون
حتددت بـالنسبـة له جمموعـة من األهداف الـواضحة
تبعـد عن جمـرد الـدفـاع عـن الكيـان الـذاتي لـذلك
اجملـتمع والبـد أن تكـون أهـدافه واضحـة يف حتـركه
اخلــارجي من حـيث عالقـات تلك األهـداف بقـدراته
الذاتية والطاقة اليت ميلكها وهنا البد من أن ننظر إىل
انه مهما تـغريت احلكومات وتنوعت الـنظم السياسية
ورغم ذلك فمقومات وعناصر السياسة اخلارجية هي
واحــده وهنـا نـشـري إىل العالقــة الصـميـميه مــابني
السيـاسة اخلـارجيـة واألعالم حيـث أن األعالم يعترب
أداة من أدوات السياسة اخلارجية وان للعمل اإلعالمي
الــدولي قـواعـده وأسـس ممـارسـته وهي بـاألسـاس
ضرورة الـتخطيـط العلمي املـنظم لألعالم اخلـارجي
وضـرورة تلـوين األعالم اخلـارجي بـالعمل واألسـلوب
الـدبلـومـاسي وكـذلك فـأن األعالم اخلـارجي جيب أن
ينبع من لغـة املصاحل والبـد أن يبتعـد ابتعادًا شـاسع ًا
عن لـغة العـواطف واالنفعـاالت ،وان عالقة الـتداخل
املـستمرة بـني العمل السيـاسي والعمل اإلعالمي جيب
أن ختضع لعملية ختطيط أسـاسها التنظيم والتنسيق
بني الـسيـاسـة اخلـارجيـة والـسيـاسـة االعالميـة بل
وبـشكل خـاص فـأن خـبري األعالم اخلــارجي جيب أن
جيمع بني الثقـافة االعالمـية املتخـصصة مـن جانب
والثقـافـة الـسيـاسيـة من جـانب أخـر بـاالضـافـة إىل
الـتدريـب الدبـلومـاسي وان هـذا يقـودنا إىل لـقول أن
طبيـعة عمل رجل األعالم يف اجملـال اخلارجي (امللحق
الصحفي أو اإلعالمي)ليسـت وظيفة اإلقناع بـسياسة
حكـومته انه أكثـر من ذلك فهـو رسول دوله ومـنفذ
سياسة وان جناحه كمنفذ سياسة يتوقف على جناحه
كـرسول لـدولته وحضـارته وهو وسـيله اتصـال بني
مـفهومني من مفـاهيم احلركـة اخلارجيـة وهنا جيب
أن يتمـتع بإملام واستعداد وقـدرة وصالحية على فهم
وليـس فقط أبـعاد احلـركة الـسيـاسيـة اليت يعـيشـها
اجملـتمع الـذي هـو مـدعـو ألن يتحـرك يف نطـاقه بل
وقبل كل شيء أخـر جيب أن ميلك القدرة واحلـساسية
اليت تسمـح له بأن يكون مـرآة تعرب عن تلك التـقاليد
وتعكـس طبيعـة تلك احلـضارة وهـو بهـذا جيب أن ال
ينسـى دائمـ ًا بأنـه ينتمـي إىل الدولـة واحلضـارة اليت
ميثلهـا وان جناح رجل األعالم اخلـارجي يتـوقف على
مقدرته لفهم األبعـاد احلضارية لـلمجتمع الذي يعمل
فيه دون أن ينـسى امـتداده وجـوهره ووالءه لـدولته
وجيب أن نوضح بان األعالم اخلارجي هو خلق عالقة
املـنفعـة وإجيــاد أدوات االرتبـاط بــاملصـاحل واألعالم
اخلارجـي هو تـوثيق لـرابطـة أملصلحه كـما يـستـند
األعالم اخلـارجي إىل أدوات أخــرى خلفيـة مـسـانـدة
ومكملـة البد وان تتجـانس معه يف خنـدق واحد من
حـيث التنـسيق والتـكامل ونـستطـيع أن نوجـز هذه
األدوات وهي الـسيـاسـة الثقـافيـة وعـمليــة التبـادل
الثقايف والسياسـة السياحية وعملية االنفتاح وسياسة
املعونات االقتصـادية وتقديم اخلربات الفنية كل هذه
األدوات جيـب تـنفـيــذهــا مـن خالل الــسـيــاســات
االعالمـية،كـما جتـدر االشاره إىل أن األعالم اخلـارجي
حيتــاج إىل ختطـيط (ونـسـتطـيع أن نعــرف معنـى
التخطيـط بأبسط أنـواعه هو التحـكم يف احلركة)وان
الرسالة االعالمـية مبجرد انطالقها تستقل يف األعالم
اخلـارجـي عن شخـص مسـتقبلهــا حبيث يـصبح أمـر
ال ولكي
تـصحيحهـا أمـرا مـرهقـا إذا مل يكن مـستحـي ً
نتمكن من جتنب ذلك فمـن الضروري أن يوجد جهاز
يتـوىل عـمليــة التخـطيـط حبيـث يضـمن نـوعـا من
التنـسيـق والتنـاسق بني خمـتلف عنـاصـر الـرسـالـة
اإلعالمية من جانب وبني خمتلف األجهزة اإلعالمية
بالنسبـة لنفس الرسالـة من جانب أخر وبني خمتلف
أدوات تـنفيـذ الـسيـاسـة اخلـارجيـة حبـيث ال يكـون
األعالم يف واد والسياسة اخلـارجية يف واد آخر وكذلك
جيب أن يكـون هنـاك تـوافق إذا مل يـكن هنـاك عـدم
تعــارض بـني األعالم الــداخلـي واألعالم اخلـــارجي
خصوصـ ًا وان ألدبلوماسيه أملعـاصره هي ليست جمرد
نقل وجهــات نـظــر وإمنــا هـي تفــاعـل بني الــدول
واجملتمعات وهي عملية التقابل والعناق بني املفاهيم
املختلفـة للوجـود اإلنسـاني،تقودنـا هذه النـتيجة إىل
نتيجة أخرى تدور حول طبيعة ولغة االتصال الدولي
وهنــا تربز بــشكـل واضح أوجه الفــرق بـني األعالم
الـــــــــــــداخـلـــــي واألعـالم اخلـــــــــــــارجـــــي.
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لـالنتخاب مجيعهم يف كـل حمافظة
وقضاء وناحـية عراقيـة وللناخب
انــتخــــاب ( )275مـن جمـمــــوع
املرشحني ومل يأخذ بنظام الدائرة
او املـنطقـة االنتخـابيـة الـصغرية.
حـيث يـنتخـب النــاخبــون يف كل
ال عـددا من املرشحني
حمافـظة مث ً
يـســاوي عــدد املقــاعــد املقــررة
للـمحافـظة طـبق ًا لـعدد سكـانها يف
اجلـمعية الـوطنيـة وحبيث ختتلف
امسـاء املـرشـحني من حمـافظـة إىل
اخرى طـاملا ان الـرتشيح يتـم على
اسـاس احملافـظة إذ يـنتخب سـكان
ال مرشحني عن
حمافظة بغـداد مث ً
بغـــداد وال جيـــوز هلـم انـتخـــاب
املـرشحـني عن حمــافظـة اخـرى.
فــذلك من اخـتصـاص سكـان تلك
احملـافظة وهؤالء ايـض ًا ليس هلم إال
انـتخـــاب مـــرشحـني مـن هـــذه
احملافظـة دون مرشحي احملـافظات
االخرى.
إن اعـتمـاد الـدائــرة االنتخــابيـة
الواسعة يف قـانون االنتخاب اجلديد
جـاء بعـد مشـاورات واتفـاقـات مع
اجلهـــات ذات اخلـربة يف الـــدائـــرة
االنتخــابيـة يف االمـم املتحـدة .إذ
جنح هــذا الــشـكل مـن الــدائــرة
االنتخــابيـة يف الــدول اليت كــانت
تعيـش نظـامـ ًا مشـوليـ ًا وحـديثـة
العهـد بالـدميقراطـية وتعـاني من
ظروف متـاثل ظروف العراق .فقد
مت الركـون إىل هذه الـطريقـة بناء
علــى رأي األمم املـتحــدة يف دولــة
احتــاد جـنــوب افـــريقـيــا يف أول
انتخـابـاب داميقـراطيـة عـام 1994
واثبت جناحه.
إن نـظــام الــدائــرة االنـتخـــابيــة

الـواسعـة بـشكل يـزيـد علـى هـذا
املـفهــــوم الــــوارد يف االنــظـمــــة
االنتخــابيـة ممــا جيهـله النـظـام
الدستوري والـقانوني العراقي بدءًا
من تــاريخ صــدور اول تـشــريع
لالنتخاب مت العمل به يف العراق.
فكـان الـنظـام االنتخـابي العـراقي
اجلديد غري معروف يف هذه البالد.
إذ اخـذ قانـون االنتخـاب العثـماني
لـسنـة  1908الــذي طبق يف العـراق
بــاعـتـبــاره جــزءًا مـن الــدولــة
العثمـانيـة اللواء (احملـافظـة) وقد
حنا هـذا املنحـى نظـام االنتخـابات
العـراقـي لنـسـة  1922والـذي تـوىل
تقـسـيم العـراق إىل ( )13حمــافظـة
وقـانون انتخاب الـنواب لسنة .1924
أمـا قانـون االنتخـاب  11لسـنة 1946
فقـــد زاد مـن عـــدد الـــدوائـــر
االنـتخابيـة إذ جعل القضـاء وليس
احملـافظـة دائـرة انتخـابيـة وأزداد
عدد الدوائر االنـتخابية يف مرسوم
االنتخاب رقم  6لسنة  1952ذلك أنه
اجـاز ان يكـون يف القضـاء الـواحـد
اكثـر من دائـرة انتخـابيـة إذا زاد
عدد سكـان القضـاء على الـسبعني
ألف ناخـب .وشايعه يف ذلك قـانون
انتخـاب النـواب رقم  3لسـنة .1956
أمـا قانـون انتخـاب اعضـاء جملس
األمـة رقم  7لسـنة  1967فـقد رجع
إىل اعتبار احملـافظة وليـس القضاء
دائرة انـتخابيـة وقانـون االنتخاب
االخري مل يـ ّر النور ومل يـتم اجراء
انتخـابات .ومل يصـدر بعد ذلك أي
تشـريع انتخــابي حتـى عـام 1980
وقد قـسم الدوائر االنتخـابية على
اســاس وجــود اكـثــر مـن دائــرة
انتخابيـة يف احملافظات الكبرية حنو

بغداد والبصرة واملوصل .وقد ألغي
هذا القانـون بصدور قانون اجمللس
الوطين رقم  26لسنة  1995وهو وإن
جعل املبدأ أن احملافظة تعترب دائرة
انـتخـــابيــة فــأنه جـعل للهـيئــة
املشـرفـة علـى االنتخـاب حتـديـد
الدوائر االنتخابية.
مـن ذلك نالحظ ان نـظام الـدائرة
االنتخـابيـة الـواحـدة اليت تـشمل
مجيع العراق واليت جـاء بها قانون
االنـتخــاب رقـم  96لــسـنــة 2004
اجلــديـــد مل يعـــرفهــا الـنـظــام
الدستوري القـانوني العراقي أي ان
القـانـون اجلـديـد أخــذ مبفهـوم
الدائـرة االنتخابية الـواسعة بشكله
الكـبري ورفـض مفهــوم الــدائــرة
االنتخابية الصغرية الضيعة.
وإذ كـان لألخـذ بـنظـام الـدائـرة
االنتخابية الصغرية مزايا تتمثل يف
إتصـافه بالـبساطـة والسهولـة عند
إجـراء االنتـخابـات ومنهـا معـرفة
الـنــاخـب واملــرشـح حبكـم كــون
املنطقة صغـرية معروفة للناخبني
واملـرشحني مـعروفـة وحمددة وإن
املــرشح بعــد انـتخــابه سـيكــون
حـريصـ ًا علـى الـوفـاء مبتـطلبـات
املـنطقة االنتخابية وإن هذا النظام
ميكـن األقليـة من ان جتـد هلـا من
ميثلهـا ولكـن االنتخـاب علـى وفق
هـذا النظـام وجهـت إليه انتـقادات
عـديــدة .منهـا ان مـن سيفـوز يف
االنتخاب يف احـايني كثرية ال يعترب
ال حقـيقيـ ًا لـسكـان الـدائـرة
ممـث ً
الـصغـرية فلـو فــرضنـا ان دائـرة
انتخـابيـة هلـا مقعـد واحـد وكـان
عــدد املــرشـحني كـثريًا فـــان من
حيصل على نسبة  %10من األصوات

قد يـفوز يف االنتخـابات يف حني ان
 %90من االصـوات ال تـؤيــده كمـا ان
هذا النظام يـساعد على التدخل يف
االنتخـاب والتـأثري يف نتـائجه وأنه
يسـاعد على (الـرشوة) االنتخـابية
أي شراء األصـوات وظهور التأثريات
الدينيـة أو القومية أو الـطائفية أو
العشـائريـة مما تـعاني مـنه الدول
حـديثة العهـد بالـدميقراطيـة كما
إنه يـــؤدي إىل تفـضـيل مـصـــاحل
املنطقـة علـى املصـاحل العـامة .وال
يؤدي إىل بروز الكفاءات العالية كما
انه يتعـارض مع املبـدأ االنتخـابي
املــشهـــور أن النـــائب ميـثل األمــة
والـــشعـب وال ميــثل مـنــطقــته
فقط.أما الدائرة االنتخابية الثانية
وهي الـدائرة االنـتخابـية الـواسعة
ففي األخـذ بهـا يـؤدي إىل حتـاشي
مجيـع االنتقـادات الـسـابقـة فهـو
يؤدي إىل بروز نواب ميثلون الشعب
واألمة حق ًا وحقيقة ويكون التأثري
يف االنـتخــاب حمـــدودًا إن مل يكـن
معـدومـ ًا بــسبـب سعـة الـدائـرة
االنـتخــابـيــة الـيت تــسـتعـصـي
بطبيعتـها على اخلضـوع للتأثريات
الدينيـة أو القومية أو الـطائفية أو
العـشـائـريـة كمـا يـؤدي إىل بـروز
القيـادات التمثيليـة الوطنيـة على
صعيد البـالد ككل وسينصرف عن
املصاحل الـضعيقة ويـؤدي إىل زيادة
اهتـمام الناخب باالنتخاب طاملا انه
سـيـنــتخـب عـــــدد كـبـري مـن
املـرشحني.ولكنين الذي أراه ان هذا
الـنـظــام سـيـمـنح املـــرشحـني يف
العــاصمـة امـتيــازًا واقعيــ ًا علـى
غريهـم من مــرشحي احملــافظـات
بسـبب زيادة الـكثافـة السكـانية يف

العــاصمـة ووجــود أكثـر وســائل
االعالم وانهـم معروفـون أكثـر من
سـواهم وأسباب اخـرى كثرية ولكن
ذلك ال خيل بـشــرعيــة االنتخـاب
وقـانونيته لطـاملا انها أمور ال دخل
للمرشح فيها أو يف توجيهها.
ختـام ًا نقـول ان بالد النهـرين هي
بالد أول جملـس تشـريعي وبـرملان
سياسي أنعقد قبل أكثر من مخسة
آالف سـنــة كـمـــا أورد ذلك عــامل
التاريخ العـراقي القديـم صموئيل
نـــوح كـــرايـم يف كـتـــابه (ألـــواح
سـومـر).وأن االنتخـابـات لغـة من
خنب وانـتخب إذ اختـار واصطفـى
وخنبــة القــوم خيــارهـم .يقــال:
انـتخبت أفـضلهم نُخـبة وانـتخبت
خنـبتهم.وإن املـادة( )21من االعالن
العـاملي حلقـوق االنسـان  1948يقرر
ان إدارة الـشعب هي مـصدر سلـطة
احلكـومة وهـذه اإلرادة يعرب عنـها
بانتخابات نزيهة ودورية.وإن املادة
( )20من الـدستـور االنتقـالي نـصت
علــى( :لكل عـراقـي تتـوفــر فيه
الشروط املنصـوص عليها يف قانون
االنــتخــــاب ان يــــرشـح نفــــسه
لالنتخـابات ويدلي بصـوته بسرية
يف انـتخابات حـرة مفتوحـة عادلة
تنـافسـية دوريـة كمـا ان املادة ()1
مـن القـسـم الثــالـث من قــانــون
االحـزاب رقم  96لسنـة  2004قالت:
يتم انتخاب اعضاء اجمللس الوطين
(اجلـمعيـة الــوطنيـة) عن طـريق
االقـرتاع املـبــــاشــــر والـــشــــامل
والسري.فللعراق وللعراق االنتخاب
وبعــدًا وسحقـــ ًا لكل تــأثـري علــى
االنتخـاب طــائفيـ ًا أم مـذهـبيـ ًا أم
عــشــائــريــ ًا أم أي تــأثـري آخــر.

اشكالية االختيار يف اخلطاب االسالمي
مهدي النجار

ان اخلطـاب االسالمي ينـتعش يف
القرن الـواحد والعـشرين وحيقق
حضـوراً فعــاالً كلمـا ختلـص من
وضعه كعالـةٍ على اجتهاد اسالفه
وكــــذلـك حيقـق معــــاصـــــرته
وحـداثته كلمـا استعـان باألدوات
املعـرفيـة احلـديثـة وهي يف هـذا
اجملـال أدوات الـتحلـيل والفحـص
وهـذا ال حيــدث إذا مل تتـوفـر يف
آليـته احلد األدنـى من العقالنـية
وهــي حتكـيــم العـقل والــثقـــة
بــأحكـــامه ،العقـالنيــة أبــداً ال
تـتـنــاقــض مع أي معـطــى مـن
معـطيـات ثـوابـته بل بــالعكـس
فـــامتــداح الـعقل والــدعــوة إىل
حتكـيــمه شـيء أصــيل يف حـقل
الـثوابت االسالمـية وليـس هناك
مـن سبيـل لذلـك إال السـبيل اليت
يأمـر بها القـرآن( :إدع إىل سبيل
ربك باحلكمـة واملوعظـة احلسنة
وجــادهلـم بــالـيت هـي أحــسـن)
السـبيل القـرآنـي ينبـذُ بال ريب
اشـكاليات العـنف والقهر واألكراه،
سـواء العنف بالـرصاص ام االكراه
باخلطـاب ،ويشرع ابوابـاً مضيئة
وخالقـة أمام اشـكالـيات احلـرية

زهري داود الشيخ
التعليم العالي

ان للتـعليم العـالي ،خـاصة اجلـامعي،
دوراً بـــالغ الـتـمـيـيــز واألهـمـيــة يف
مـنظـومـة الـتعلـيم ويف مـنظـومـة
اكتـسـاب املعـرفـة بـوجه عـام ،إال ان
تردي نوعية التعليم العالي يف البلدان
العــربيــة ومنهـا العـراق أصـبح من
معـامل الـتخلف مبعـايـري العصـر وقـد
يـتحــول الـتعلـيـم العــالـي يف حــال
استمـرار الرتدي إىل احـد آليـات إدامة
ختلف هــذه البلـدان يف عــامل القـرن
الـوحد والعشـرين .إن نوعيـة التعليم
العـالـي يعتمـد بـاالسـاس علـى تـوفـر
العـــدد الكــايف والـكفــؤ مـن محلــة
الـشهــادات العـليــا يف اجلــامعــات .إن
مصدر محلة الشهـادات العليا الرئيس
يف العـراق ومنـذ بدايـة التـسعينـيات
كانت اجلامعات العـراقية حيث بداية
احلصار نـدرت احلاالت اليت يتـم فيها
اإليفـاد إىل اخلـارج ألغـراض الـدراسـة
العليا.
وتشري االحصاءات جلامعة بغداد وهي
األقــدم يف العــراق و حتــوي  24كـليــة
ومخـسـة معـاهـد عـاليـة إىل ان عـدد
املقـبــولـني مـن الـطلـبــة ألغــراض
الدراسـة العليا كـان يف ازدياد مـستمر
منذ عام .1995
العام الدراسي عدد املقبولني
1610
1995-94
2313
1999-98
2536
2002-2001
4007
2003-2002
ال جـامعـات
وتــأتي بعـد ذلك تـسلـس ً
املستنصرية واملوصل والبصرة بأعداد
املقبـولني فيـها .أمـا باقـي اجلامـعات
احلديـثة الـتكويـن فاعـداد املقبـولني
فيها من طلـبة الدراسـات العليا واطئ
باملقارنة.
وقـد يبـدو للـوهلـة األوىل ان االعـداد
االعاله عــالـيــة ،إال ان دراســـة واقع
التعلـيم العـالـي سيـؤكـد بـأنهـا دون
املــستــوى املـطلــوب بكـثري .وتــشري
احصاءات االمـم املتحدة (اليـونسكو)
إىل ان عدد امللتحـقني بالتعلـيم العالي
يف البلدان العربية عام  1995هو ضعف

واالخـتيار ،ألن منـاذج اخلطـابات
املعلـنة واملخبوءة لتيارات االسالم
التـأصيلي واالحيائـي مبا تنطوي
عليـه من تهـديـدات وأكـراهـات
للبـشـر افـســدت الكثـري من روح
االسالم وجـــــوهـــــره ،الـــــروح
التـساحمية وجـوهره االختياري،
فبسبب متاهيها يف يوتوبيا سوداء
مـذمـومـة وبـسـبب انـسـدادهـا
املعريف نشطت يف استدعاء املاضي
بكـل جوارحهـا لتـمويه احلـاضر
وغـلق املسـتقبل ،اسـتدعـت آيات
الــسـيف واجلهــاد ،آيـــات القـتل
والتكفري ،اجـتثتهـا من مـنابـتها
التـارخيية وظروفهـا االجتماعية
لتـطرحهـا اآلن بطقـس روحاني
ميوه الـشباب ويغـويهم يف الرواح
إىل اجلنــة ،حفــرت خـطــابــات
االحيـاء والتـاصيل هـوة عمـيقة
بيـنهــا وبـني املعــاصـــرة وذلك
بتـشــديــدهــا علــى تـــأسيـس
جمتمعـات فقهية خاضعة ألحكام
الـشــريعــة والـفقه كــون هــذه
االحكــــام ال تقــبل الــتغـيـري أو
التـعديل وجيب تـطبيقهـا بأكمل
وجـه وأمتـه لـــــــذا ألـغــت مــن
خطـابـاتهـا احلب واملـودة وألغت

دور السلطات املـدنية واستبعدت
التعددية الدينية والسياسية من
مـنــطلق االعـتقــاد بــأن قـيــام
حكـومـة دينيـة بــوسعه حتقيق
جنة ارضـية علـى منط حكـومة
طالبان (افغانستان)؟! من جانب
آخر فاخلـطاب األكراهي لـلثقافة
األحيـائيـة ،كمـا هـو خطـاب بن
الدن مثالً ،يعـارض بشكـل قاطع
الثقـافــة الغــربيـة احلــداثيـة
(كالـفلسفـة ،والقيم االخالقـية،
واحلقــوقيــة ،واجلمــاليــة) ،بل
واحلضـارة الغــربيـة املعـاصـرة
أحيـانــاً (العلــوم التجـريـبيـة،
والتقـنيـة ،ومنـط احليــاة) ألنه
يـراها مجـيعاً غـري منسجـمة مع
االسالم احملدد تقريباً يف الشريعة
والفقه ،يفصح حممـد أركون عن
رأيه بهذا الصـدد قائالً( :ال مكان
حتت الـشمـس ملن ال يعـرف كيف
يتأقلم ويقـدم شيئاً ما النـسانية
االنـسان ،وبـالتـالي فال مـستقبل
للـخطـابـات االصــوليـة امللـيئـة
باالتهـامات والغيظ واحلـقد على
العـامل احلــديث وأعـتبـاره أصل
الـشـر والبـالء) (قضـايـا يف نقـد
العقل الديين).

ان اخلـطـاب االسـالمي العـقالني
يعـتمــد علــى اسالم احلـريـة أو
االسالم اللـيربالـي كمــا يــسمـيه
رضـوان السيـد (استاذ الـدراسات
االسالمية يف اجلـامعة اللبـنانية)
هـو اسالم العالقة الـطبيعـية مع
العامل ،اسالم املسؤولية واملشاركة
والتـــأثري والـتفــاعل ،والـعيـش
املشرتك ،وبناء املستقبل املشرتك،
هذا اخلـطاب قـادر على اسـتعادة
االسالم ممن خـطفوه وخيـطفوه
بــاسـتمــرار ويـشــوهــوه ،وذلك
بعــودته املـسـتمـرة واجلــدليـة
الشكــاليـاتـه االصليـة وخـاصـة
اشكاليـة االختبار اليت تقوم على
مفهوم جوهري رئيسي واحد ،أال
وهـو فكـرة (ال اكـراه يف الـدين)،
فـالفرد واختيـاراته وحقوقه هو
حجــر الــزاويـــة يف اشكــالـيــة
االخـتيـار ،بــالضـد الــواضح من
اشكـاليـة األكـراه الـيت تعتمـدهـا
االحيائيات والسلفيات ،فاخلطاب
االسالمــي العـقالنــي إذ يعـتـرب
العـقل هـــو مـنـــاط الـتـكلـيف
واملـســـؤوليــة ،والـعقل يـعين يف
نهـايـة املطـاف حـريـة االختيـار
وحتمل مسـؤولياتهـا( :ال أكراه يف

الـدين قـد تبـني الرشـد من الغي
فـمن يكفـر بـالطـاغـوت ويـؤمن
بــاهلل فقـد اسـتمـسك بــالعـروة
الوثقـى ال انفصـام هلا واهلل مسيع
عليم) البقرة 256/يعقب د.تركي
احلـمد شارحـاً املعنى ،بـأن اخليار
هنــا عقـالني ،وهــو يـسـتلــزم
احلريـة ،فمن اختـار الرشـد فقد
فـاز بـالنعـيم ،ومـن اختـار الغي
فهــو إىل اجلحيـم ،ولكـن كل ذلك
خـاضع الختيار الفرد ال ان يكون
ذلك مفروضـاً عليه .علـى اساس
تـلك اآليـــة الكــرميــة تـتعـمق
اشكــاليـة االخـتيـار االنـســاني
ويتــوسع تـوضـيحهـا صـراحـة
ومبـاشـرة يف أكثـر من نـص غري
منسوخ باعتبار االختيار حق من
حقوق الفـرد يف هذه الـدنيا ،ويف
ضــوئه يقـوم احلـسـاب يف الـدار
اآلخـرة ،ويـضيف تـركي احلمـد:
(وإال فــإنه ال مـعنـــى للحـســاب
والثـواب والعقـاب حـيث ينـتفي
حق االختيار)
يقول اهلل يف كتابه( :ولو شاء ربك
آلمـن من يف األرض كلهـم مجيعـاً
أفـانت تكره النـاس حتى يـكونوا
مـــؤمـنـني) يـــونــس( 99/غـري

جماالت االستفادة من محلة الشهادات

ما كـان عليه عـام  .1985وهذا وال شك
يــشـري إىل زيــادة كـبـرية ولكـن هــذه
الزيادة مـا زالت دون معدل الزيادة يف
الــدول الـنــامـيــة .أضـف إىل ذلك أن
املعـدل العاملي النتـشار التعلـيم العالي
هـو توفري جـامعة واحـدة لكل مليون
شخـص من سكــان البلـد .ويف العـراق
هنـالك ست عشرة جامعة.؟ ومن بني
هـذه اجلـامعـات هنـاك مخـس أو ست
جــامعــات شـبه كــاملـــة من حـيث
التخصـصات وهي قادرة عـلى انتاج ال
بـأس به من محلــة الشهـادات العليـا.
هـذه اجلامعات ذاتها قـد تكون قاصرة
(من حيث تـوفري (الكادر) التـدريسي
واملخـتربات املـتخـصـصــة) .يف بعـض
االختصاصات العلمية والتكنولوجية.
فجـامعة بغـداد قد تكـون مكتـفية يف
التخصـصات االنـسانـية وقـادرة على
انتـاج جيـد يف هـذا اجملـال من محلـة
الـشهــادات العـليــا ..إال انهـا مــازالت
حبـاجـة مـاسـة لبعـض التخـصصـات
التكنولوجية.
امـا بــاقي اجلـامعـات وعلــى االخص
اجلامعـات احلديثـة التكـوين فلـيست
بـأحـسن حــال من جـامعـة بغـداد.
والـكثري منهـا غري متكـامل من حيث
عدد الكليات.
وإذا أضفنـا إىل هذا بأننا مازلنا حباجة
السـتحداث  9جـامعات أخـرى لغرض
الوصول إىل املعدل العاملي جند أن نظام
الـدراسات العليـا حاليـاً يف العراق غري
قادر علـى سد حـاجة الـبلد .يف نـشر
التعلـيم العـالي .لـذلك فـان املطلـوب
حـالياً هـو التوسع يف القـبول ألغراض
الدراسات العليا.
إن اجلانب اآلخر لنشـر التعليم العالي
يف العـراق هـو جــانب نــوعيـة هـذا
التعليم.
ان التعلـيم العالـي يف البلدان العـربية
حـديـث العهــد من نــاحيـة وتـوسع
بسرعة ،كحال البلدان النامية مجيعاً،
من نـاحية أخـرى .وكثريًا مـا يثار أن
التـوسـع السـريع يف التعـليم ،خـاصـة
العالـي ،ينطـوي حتمـ ًا على قـدر من
مبـادلـة النـوعيـة بـالكـم .مبعنـى ان
التوسع الـسريع يف التعليـم العالي كان

ال بد وأن يضر بالنوعية.
وهنـا جيب الـتسـائل عن املـدى الـذي
توصل إليه التطور يف النوعية.
ولألسف ال تـتوفـر احصـاءات عاملـية
كـاملـة حـول مـؤشـرات التـدهـور يف
نــوعيـة الـتعلـيم العـالـي يف البلـدان
العربية.
فـإذا اخـذنـا نـسبـة الـطلبـة إىل عـدد
اعضـاء هيئـة التدريـس كمؤشـر جند
بأن املعدل يف الدول العربية هو ما بني
 18ـ  19طـــالبـــا خالل الفـرتة من
( )1995 -1980ويف جــــــــــــامـعــــــــــــة
بغداد  20طـالبا وهـو معدل أعـلى مما
هـو عليه يف املنـاطق املتقـدمة واألقل
تقدماً.
والشك يف ان اخـتالل الـتـــوازن بـني
أعضـاء هيئـة التـدريس لـلطلبـة هو
أحـد مـشــاكل التـوسع الـسـريعـة يف
التعليم الـعالي دون تـوفري اإلمكـانات
الالزمـة بـضمـان يف النـوعيـة .وهـذه
نقطة مهمة حيث عادة ما يلقى اللوم
يف تردي النـوعية علـى (االنفجار) يف
االلتحاق بـالتعليم العـالي .دون زيادة
مواكبة يف اإلمكانات.
ونـرى ان التــوسع الكبـري يف االلتحـاق
بالتعليم العالي مع تصور االمكانات ال
يكفي وحـده لتفـسري تـردي نـوعيـة
التعليم الـعالي .فقـد تدخـلت عوامل
كـثرية ،سيـاسيـة يف األســاس ،إلفسـاد
مـؤسـسـات الـتعلـيم العــالي وكــانت
النتيجـة يف النهاية وبـاالً على التعليم
العالـي وختريـباً ملـساهـمته يف تنمـية
اجملتمـعات الـعربـية .ولـعل السـمتني
الغـالبتـني خبرجيي الـتعليم الـعالي يف
البلدان العـربية هما تـدني التحصيل
املعــريف وضعف القـدرات الـتحلـيليـة
واالبتكارية واطراد التدهور فيهما.
وهلـاتني السمـتني مضاعفـات خطرة،
أو ًال علـى مـؤسـســات التعلـيم العـالي
ذاتهـا حيث تسـتمد هيئـات التدريس
بهــا من خــرجيـيهــا ،وثــانيــاً علــى
منظـومة الـتعليـم ككل حيـث تنتج
مـؤسـســات التعلـيم العـالي مـدرسي
املراحل التعليمـية قبل العالية وثاني ًا
على منظـومة البحث والتـطوير اليت
تـستـقي العـامـلني بهــا من خــرجيي

التعلـيم العــالي ،خـاصـة اجلـامعـات
ورابـعاً علـى حركـة اكتـساب املعـرفة
وتــوظـيفهــا يف جمــاالت االنتــاج ويف
اجملـتمع كله .وبـاختصـار فـان تـردي
نوعيـة التعليم العـالي يعين تكـريس ًا
للتخلف.
ويف العــــراق وعلـــى اخلــصـــوص يف
الــسنـــوات اخلمـس عـشـــرة األخرية
اصـيبت نـوعيـة التـعليم العـالي برتد
مضـاعف اضافـة إىل ظروف احلـصار
التــام والـشــامل الــذي أدى إىل عــزل
التعليم العالي يف العراق عن كل ما هو
جـديد يف العلـوم والتكنـولوجيـا فقد
ارتـبط التعليم باحلوافـز املادية ربط ًا
وثيقاً.
فقـد كـان املـستـوى املعـيشـي العضـاء
اهلـيئــات التـدريـسيـة علـى خمـتلف
مستويـاتهم واطئاً جـدا طوال العقود
املاضيـة ولذلك فكان االجتـاه العام هو
االعـتـمـــاد علــى أي مـصــدر آخــر
للمعيـشة .ضمن احملاضـرات االضافية
إىل ســاعــات االشــراف وعــدد طـلبــة
الدراسات العلـيا واىل التدريس املسائي
إضافـة إىل اعمال حـرة خارجيـة كلها
ممـارسـات استخـدمهـا عضــو هيئـة
التدريس يف اجلـامعة لتـحسني ظرفه
املعيشي وهـذا بالتـأكيد انعكـس سلب ًا
علـى مـستـوى احملـاضـرة ومـستـوى
االشـراف يف الدراسات العليـا وبالنهاية
مستوى اخلـريج احلاصل على الشهادة
الـعليا .وقـد وصل احلاصل بـأن يكون
الـسعـي وراء لقمـة العـيش بـالنـسبـة
لعضـو هيئة التدريس هو هدفه األول
واألخري ممـــا انهك قــواه وحــط من
قـــدراته علــى الــدراســة وحتـــديث
مسـتواه العلمـي ..وحتى خالل فرتات
العطل الصيفية كان التدريسي يسعى
بني ممـارسات املعـايشـة يف مؤسـسات
ودوائـر الـدولـة األخـرى وبني الـدوام
الصيفي الذي ميكنه من احلصول على
راتب إضايف.
واآلن :ما احللول املقرتحة؟
لقد شهـدت السـنوات اخلمـسة عـشرة
املاضيـة زيادة يف نـشر التعلـيم العالي
وزيــادة يف اعــداد محلــة الــشهــادات
العليا.

إال ان هذه الزيادة صـاحبها الكثري من
تــردي النــوعيـة فـاملقـرتح هنـا هـو
الرتكيـز علـى النـوعيـة دون الـكميـة
لفرتة عدة سنوات مقبلة وعلى الوجه
التالي:
1ـ فيـما يتـعلق بالـدراسة األوليـة نرى
مـن الضـروري تقـليل االسـتيعـاب يف
مـؤسـســات التعلـيم العــالي القـائمـة
وبـــوجه خـــاص يف فــــروع العلـــوم
االنسانية واالجتماعية.
2ـ وفـيمــا يـتعلق بــأعـضــاء هـيئــات
التدريس:
أ .ضـرورة الـعنـايــة بعـضـو هـيئـة
التـدريـس مـن خالل جعل مـرتـبه
الـشهـري جمـزيـاً مـن دون اللجـوء إىل
احملاضرات اإلضافية وغريها.
ب .ضـرورة العنـاية بـاعضـاء هيـئات
الـتـــدريــس اجلـــدد ـ أي خـــرجيـي
اجلامعـات احملليـة للفرتة مـنذ بـداية
الـتسعـينيـات وذلك من خالل افـساح
اجملـــال هلـم للـمــشـــاركـــة يف دورات
ومـؤمترات وتفـرغ علمي يف جـامعات
رصينة لفرتات زمنية مالئمة.
ج .تشجيـع ذوي الكفاءات املـوجودين
يف بلدان العامل على العـودة واملساهمة
يف إعادة بناء التعليم العالي من خالل
قدراتهم املكتسبة يف هذه البلدان.
د .سن قـانون تقـاعدي مـالئم يشجع
ذوي الكفـاءات الذيـن خدمـوا لفرتات
طـويلـة علـى القـبول بـالتـقاعـد هذا
سيفـسح جماال لـدعم الـتعليم العـالي
بـالكفاءة اجلـديدة وخاصـة ما ذكر يف
(ج) أعاله.
 .3وضع مـستـوى نـوعيـة مـستهـدف
ملــؤسســات التعلـيم العـالي اجلـديـدة
وتـطبيقه بـصرامـة حبيث ال تـضاف
مـؤسسـات جديـدة إال وتسـاعد عـلى
حتـسني جـوهـري يف املـستـوى العـام
للنـوعيـة ،خاصـة من خالل تنـافس
مــؤسسـات التعلـيم العـالي اجلـديـدة
والقدمية وإقـامة نظم اعتـماد جدية
بـرامج الـتعلـيم العــالي وتـطبـيقهـا
بـصرامـة لضمـان النـوعيـة يف مجيع
مؤسسات التعليم العالي.

مجال البحث والتطوير

وهـو اجملال اآلخـر الذي ميكـن اإلفادة

منسـوخة) موطن األثراة يف اآلية
الكـرميـة التـزاحـم بني حـرص
صــاحب الـدعــوة علــى سيـادة
االميـان ونـشـره يف حيـاة النـاس
وبني إرسـاء مبـدأ االختيـار على
صعيـد االميـان يف سيـاق الـسنـة
اإلهلية وإن ذلك احلرص يصطدم
بقـضية االختيـار إال اننا نالحظ
أن االحنـياز اإلهلـي جاء إىل جـانب
االختيار وتأكيده ،ويدعم القرآن
الكـــريـم هـــذا املـبـــدأ ،أي حق
االخـتيـار اإلنـســاني يف مـواضع
عديدة منهـا قوله (قل كل يعمل
على شاكلته فربكم اعلم مبن هو
أهـــــدى سـبــيالً) االســـــراء84/
(شـاكلته :مـذهبه الـذي يشـاكل
حاله) بـهكذا تـأصيالت ميكن ان
يؤصل اخلطاب اإلسالمي املعاصر
لـنفسه وبـذا يسـتطيع ان يـتآلف
ويـتحـــاور مع العــامل احلــديـث
ويتـجاوز ذلك اخلـطاب االصـولي
املتـشــدد الــذي ال يـــؤمن بـغري
الشعـار التـبسـيطي (االسـالم هو
احلل) وبـــرغـم ان لــــديه احلق
واحلقـيقـــة وليــس فقـط علــى
العـامل أن يؤمن به بل ان يـنصاع
إلــــيـه شــــــــــــاء أم أبــــــــــــى!

فيه مـن العلمـاء واملفكــرين من ذوي
الـكفاءات ..ففي كل مـؤسسات الـدولة
االنتاجيـة مبا فيهـا اجلامعـات هنالك
احلاجـة للبحـث والدراسـة والتـوصل
إىل افــضـل احللــــول حنــــو زيــــادة
االنتـاجيـة ،حتسني نـوعيـة املنـتوج،
تبـسـيط وســائل االنتـاج إضـافـة إىل
التخطيط املستقبلي.
وتعتمد دراسة واقع البحث والتطوير
علـى مدخالته وخمرجاته واملدخالن
الـرئيـسان هلـذه العمليـة همـا البـشر
واملـال .فيـعتمـد يف دراسـة املـدخالت
علــى اعــداد وخـصــائـص العــامـلني
بـالبحث والـتطويـر وعلى كم وبـنية
االنفــاق علــى الـبحـث والتـطــويــر.
ويعتـمد يف قيـاس املخرجـات بالنـشر
يف الدوريات احملكمـة دونياً وبتسجيل
براءات االخرتاع عاملياً.
ومن ناحية اعـداد العاملني يف البحث
والـتـطـــويـــر وحـيـث ال تـتـــوفـــر
االحصـاءات الــدقيقــة إال انه ممـكن
القول بتـوفر نصيـب مقبول منهم يف
مؤسسـات الدولـة ..إال ان هذه الـوفرة
الـنسبيـة يف الطاقـة البشـرية يقـابلها
تقـتري بــالغ يف اإلنفـاق علـى الـبحث
والتطوير.
أما فـيما يتعلق بـاملخرجات فـان نشر
البحـوث العـراقيـة عـامليـاً كـان شبه
متـوقف خالل اخلمـس عشـرة سنـة
املاضي نتـيجة احلصـار واالنعزال عن
اجملـتمع الـدولـي .وهكـذا كــان وضع
تسجيل براءات االخرتاع.
امـا على النـطاق احمللي فقـد ازدهرت
عـملية النشـر (جامعة بغـداد وحدها
تـصــدر  33جملــة علـميـة حمـكمـة)
وتسجيـل براءات االخرتاع (من خالل
جهـاز التقييس والسيـطرة النوعية)،
فقـد كان شـأن النشـر واالخرتاع شأن
مجـيع الفعــاليـات العلـميـة األخـرى
مـرهـونـة بـالـدافع املـادي فـالبـاحث
أصبح يـركـز علـى الـكم وليـس علـى
النـوع .حيث أن زيـادة النـشر هـدفه
األول الـرتقيــة العلـميــة أو الـظفــر
مبـردودات قـانـون رعـايـة العلمـاء أو
قـانـون رعـايـة املالكـات العلـميـة أو
التعضيد.

