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ـانطـالقة جديـدة في العـراق



تو�سيف �سحيح لل�رشاكة الأكاديـمية الأملانـية-العـراقـية. من ي�ستطيع هذا 
بـ�سـكل اأف�سـل من اأولـئـك الذيـن ميـلـوؤون هذه الـ�سـراكـة روحًا وحـيـوية؟ هذا 
الكـتـيب تقـدمه لكـم جمـمـوعة من ال�سيدات وال�سادة امل�سوؤولني عن الربامج، 

اأ�سخا�ص ي�سنعون هذه الربامج يوميًا، ويفتحون لها اآفاقًا جديدة. املحررون 
والكتاب كانـوا يف بغداد واأربيل ودهـوك، وكذلك يف برلني وبون ودورمتوند 
وفرايبـيـرغ واإرلنـغـن وليـبزيـغ، يف اأماكن عديدة تنـ�سط فيها هذه ال�رشاكة 

الأكـاديـمـية. يف كل مكان - يف العراق ويف اأملانـيـا - تعرفـوا اإىل النا�ص، 
و�سـاهـدوا كـيف يـبـذل هوؤلء اأقـ�سى ما بو�سعهـم، ويحـقـقون املعـجـزات، 

متجـاوزين كـافة ال�سـعاب من اأجـل دفع عجـلة هذا التـعاون نحـو مزيـد من 
النجاحات. كما �سادفوا اأي�سًا كثرياً من الأمنـيات املخـفية واملعـلنة، التي 

مازالت تنـتـظر حتقـيـقها. اإل اأن ال�سحفيني لم�سوا اأي�سًا �سعوبات واإخفاقات 
ل ميكن جتاهلها. تبقى ال�رشاكة الأكادميـية حتديـًا كـبيـراً، خا�سة مع بلـد 

يعي�ص مرحلة انـتقالية مهمة. من ال�سفحات التالية، التي يزيد تعدادها عن 
100 �سفحة، ميكنـكم ت�سكيل �سورة متنـوعة وا�سحة متعـددة اجلوانب عن 

الأهداف، وعن احلياة اليومية والآمال املتعلقة مب�ستقبل ال�رشاكة الأكادميية 
الأملانية-العراقية التي بداأت يف العام 2009. 

نتـمـنى لكم متـعـة الـقـراءة

الإفــتــتــاحــيــة                                                                                                                                                                                                                                                           2 – 3

الــنــا�شــر
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كــلــمــة �شــكــر
الـمــُــعـقـّــد:  الـمـ�سـروع  هـذا  ونـجـاح  تــنـفـيـذ  فـي  �سـاهـم  مـن  كـل  لـنـ�سـكـر  الـفـر�سـة  هـذه  ا�سـتــغـالل  نـود 

الـقـنـ�سـلـيـة  بـغـداد،  فـي  الألـمـانـية  الـ�سفـارة  بـرلـني،  فـي  التـحـاديـة  الألـمانـية  الـخارجـيـة  وزارة 
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فـي  الـعـراق  كـرد�سـتـان  اإقـلـيم  األـمانـيا، ممثــلـية  فـي  العـراقـيـة  �سـفارة اجلـمهـوريـة  العراقـية،  العايل 

DAAD فـي  الـعـراق، مركز مـعـلـومـات هـيـئـة  اإقـلـيم كـرد�سـتـان  الـعايل فـي  الـتعلـيم  األـمانـيا، وزارة 
وكـذلـك  واأربـيـل ودهـوك  بـغـداد  فـي جـامـعات  الـمـ�سوؤولــني  فـي عـمـان،  اليونـيـ�سكـو  مـكـتـب  اأربـيـل، 

اإرلنـغـن-نـورنـبـيـرغ،  وجـامـعـة  الـتـقـنـيـة  دورتـمـونـد  وجـامـعـة  الـتـقـنـيـة  بـرلـني  جـامـعـة  مـن  كـل  فـي 
ليـبزيـغ.  وجـامـعـة  الـتـقـنـيـة  فـرايـبـيـرغ  اأكـاديـمـي  بـيـرغ  واأكـاديـمـيـة 

يـُـنـ�سـَـر هـذا الـكـتــيـب بـالـلــغــات الــعـربــيــة والألـمــانــيــة والـكــرديــة. يــولــي كــل مــن الــنــا�ســر ودار الــنــ�ســر 
اهــتــمــامــًا بــلــغــة تــراعــي وتــحــتــرم الــرجــل والــمــراأة بــذات الــمــقــدار. ولــكــن فـي هــذا الــكــتــيــب ل 

يــوجــد دائــمــًا تــعــابــيــر مــنــا�ســبــة لــكــال الــجــنــ�ســني مــن جــهــة الــتــذكــيــر والــتــاأنــيــث، لأن الــتــو�ســيــف 
الــتــخــ�ســ�ســي والــتــمــيــيــز فـي هــذه الــحــال يــمــكــن اأن يــقــود اإلـى �ســعــوبــات فـي الــقــراءة. 

يــتــم تــمــويــل نــفــقــات هــذا الــكــتــيــب مــن مـتخــ�ســ�ســات وزارة الــخــارجية الألــمــانــيــة التــحــاديــة 
.DAAD اإلــى هــيــئــة
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البـروفـيـ�شـورة الـدكـتـورة 
مـارغـريـت فـيـنـتـرمـانـتـل

رئــيــ�سـة الــهــيــئـة الألـمـانــيـة لـلــتــبـادل 
الأكــاديــمـي الـخــارجـي
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مــارتــيـن �شــبــيــ�شــت
مــ�ضــور �ضــحــفــي عــمــل فــي اأفــغــانــ�ضــتــان 

وبــاكــ�ضــتــان والــكــونــغــو ومــالــي وفــي مــنــاطــق 
الــبــلــقان، حــيث دّون بــالــكــامــيــرا الأحــداث فــي 

مــخــتــلــف مــنــاطــق الأزمــات فــي الــعــامل. زار 
الــعــراق لــلــمــرة الأولــى فــي 1991، وهــو يــزوره 

بــا�ضــتــمــرار مــنــذ ذلــك الــحــني. فــي مــطــلــع 
�ضــيــف 2013 �ضــافــر اإىل بــغــداد مــرة اأخــرى 

فــي مــهــمــة لــ�ضــالــحــنــا.

تــيــم فــيــغــنــر
قــبــل �ضــنــوات عــديدة �ضــافــر بــالــبــا�ص مــن 

بــغــداد اإىل مــديــنــتــه الأم، فــرانــكــفــورت. 
وفــي هــذه الــمــرة رافــق مــحــررنــا يــورغــن 

�ضــتــريــاك فــي مــنــاطــق اإقــلــيــم كــرد�ضــتــان 
الــعــراق، حــيــث عــاد مــن هــنــاك بــ�ضــور 

رائــعــة لــمــنــاطــق الــجــبــال الــكــرديــة. 
 Laif وهــو عــ�ضــو فــي وكــالــة الــتــ�ضــويــر

مــنــذ 1998. 

مــتــيــن يــلــمــاز
يــ�ضــف نــفــ�ضــه بــاأنــه يــتــاأرجــح بــني 

بــرلــني وا�ضــطــنــبــول، وهــو مــنــهــمــك 
دائــمــًا فــي اأمـور الــنـا�ص مـن ذوي الأ�ضـول 

الأجــنــبــيــة فــي األــمــانــيــا. فــي خــريــف 
2013 الــتــقــط مــتــيــن يــلــمــاز الــ�ضــور 

لــلــمــ�ضــتــفــيــديــن الــعــراقــيــيــن مــن 
مــنــح DAAD فــي بــرلــني خــالل 

حــفــل تــخــرجــهــم. 

الــمــ�شــورون

غــونــدا اأخــتــرهــولــد
تــعــرفــت خــالل كــتــابــة تــحــقــيــقــاتــهــا اإلــى 

الــفــاعــلــني الأ�ضــا�ضــيــني فــي مــ�ضــروعــات 
الــ�ضــراكــة الــجــامــعــيــة الــ�ضــت فــي األــمانــيــا، 

وتــاأثــرت بــالــجــهــد الــ�ضــخــ�ضــي الــجــبــار 
وبــالإ�ضــرار عــلى تــاأديــة الــعــمــل وتــحــقــيــق 

الــنــجــاح مــن قــبــل الــعــلــمــاء. تــعــيــ�ص غــونــدا 
اأخــتــرهــولــد فــي مــيــونــيــخ وتــعــمــل كــمــدربــة 

ومــ�ضــورة عــلــمــيــة. 

الــبـروفـيـ�شـور د. هــيـنـر فــورتـيـغ
يــطــرح فــي تــحــلــيــلــه الــتــ�ضــاوؤل حــول 

الــمــ�ضــتــقــبــل الــ�ضــيــا�ضــي والقــتــ�ضــادي 
 GIGA لــلــعــراق. نــائــب رئــيــ�ص مــعــهــد

الــ�ضــهــيــر فــي هــامــبــورغ، يــعــتــبــر واحــدًا 
مــن اأكــثــر الــخــبــراء الألــمــان مــعــرفــة 

ودرايــة بــاأمــور الــ�ضــرق الأو�ضــط والأدنــى 
من خــالل اإدارتــه لــمــعــهـد درا�ضـات 

 .)IMES( الـ�ضـرق الأو�ضــط

األــبــريــ�شــت مــيــتــ�شــغــر
بــحــث كــثــيــرًا وكــتــب مــقــاًل مــتــعــمــقــًا 

حـول خــلـفــيـات مــ�ضـيـرة عـالـم الـجـامـعات 
الــعــراقــي الــمــتــقــلــبــة والــمــتــغــيــرة. 
مــتــخــ�ضــ�ص فــي عــلــوم الــ�ضــرق من 
مــديــنــة هــامــبــورغ وهــو كــاتــب "دي 

تــ�ضــايــت"، "اإذاعــة �ضــمــال األــمــانــيــا"، 
"راديــو األــمــانــيــا" وزار الــعــراق 

عــدة مــرات. 

يــورغــن �شــتــريــاك
�ضــافــر من اأجــل هــذا الــكــتــيــب مــرتــيــن 
اإىل الــعــراق واأجــرى عــ�ضــرات الــلــقــاءات 

والــمــقــابــالت، حــيــث عــاد بــانــطــبــاعــات 
كـثـيـرة. يـعـيـ�ص يــورغـن �ضــتـريـاك بــني بـرلـني 

والــقــاهــرة. وبــ�ضــفــتــه مــرا�ضــل مــ�ضــتــقــل 
للــقــنــاة الــتــلــفــزيــونــيــة الألــمــانــيــة الأولــى 

ARD عــا�ضــر "الــربــيــع العــربي" عــن قــرب. 

وهو عــ�ضــو فــي �ضــبكــة ال�ضحافة العالــمــيــة. 

كــاتــريــن فــيــبــر-كــلــوفــر
حــ�ضورهــا اجــتــمــاع الــمــ�ضــتــفــيــديــن من 

مــنــح هــيــئــة DAAD فــي خــريــف 2013 
كــمــرافــقــة �ضــحــفــيــة للــحــدث، لــم يــكــن 

الــمرة الأولــى الــتي تــقــوم فــيــهــا بــمــثــل هــذا 
الــنــ�ضــاط. فــفــي بــرلني تــعــرفــت اإىل عــلــمــاء 

عــراقــيــني �ضــبــاب كــانــوا يــمــ�ضــون فــتــرة 
اإقــامة فــي األــمــانــيــا، وكــانــوا يــرون فــي 

هــذه الإقــامــة فــر�ضــة �ضــخــ�ضــيــة هــائــلــة.  

الــكــتــاب

DAAD بـرامــج ورعــايــة
 DAAD كــل ما يــتــعــــلــق بــبــرامــج هــيــئــة

ون�ســاطــاتــهــا فــي الــرعــايــة والــمــ�ســاعــدة 

تــجــارب واآراء
كــيــف يــنــظــر اأ�ســحــاب الــ�ســيــا�ســة 

والــدبــلــومــا�ســيــة والــمــدراء 
الــعــلــمــيــون لــلــ�ســراكــة 

َــهــا  ويُرقــيــّمــونــ

عـنـدمـا تـ�شـبـح الـحــيـاة 
الـعــاديـة هـي اال�شـتــثــنــاء
مــا الــذي يــمــيــز الأو�ســاع فــي 

جــامــعــات بــغــداد

"لــقــد تـعـلــمـت اأكــثــر 
مـمـا كــنـت اأحــلــم بــه"

اآراء الأ�ســاتــذة والــمــ�ســتــفــيــديــن 
مــن الــمــنــح فــي بــغــداد

"لـيـ�س الـتــمــويـل هـنـا هــو 
الــعــقــبــة، واإنــمــا االإرادة 

الــ�شــيــا�شــيــة"
حــديــث مــع مــارتــني كــولــبــر،

 الــمــفــو�ص الــخــا�ص الــ�ســابــق 
لــلأمــم الــمــتــحــدة فــي الــعــراق

تــعــاون مـع تــطــلــع نــحــو 
الـمــ�شـتـقـبـل

كــيــف تــبــدو يــومــيــات الــتــعــاون 
الأكــاديــمــي مع جــامــعــتــي اأربــيــل 

ودهــوك

اأفــكــار ونــ�شــاطــات
�ســخــ�ســيــات واآراء مــن مــنــطــقــة

 اإقــلــيــم كــرد�ســتــان الــعــراق

تــوا�شــل الــنــا�س، 
بــنــاء الــمــعــرفــة

كــيــف تــبــدو الــمــمــار�سة الــعــمــلــية 
للــتــعــاون فــي جــامــعــات بــرلــني 

ودورتــمــونــد واإرلنــغــن-نــورنــبــيــرغ 
وفــرايــبــيــرغ وليــبــزيــغ

"يــجــب عــلــيــنــا الـتــفـكــيـر 
فـي اتـجــاه جــديـد"

الــدكــتــور هــيــلــمــوت بــلــومــبــاخ، مــديــر 
قــ�ســم بــرنــامــج الــجــنــوب فــي هــيــئــة 

DAAD يــتــحــدث عن مــ�ســتــقــبــل 

الــتــعــاون الألــمــاين-الــعــراقــي

الـمــو�شــوعــات 
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رحــلــة عــبــر اإقــلــيــم كــرد�ســتــان

 الــعــراق واإىل بــغــداد

عــقــد مــن الــزمــن 
عـلـى الـمــحــك

تــحــلــيــل لــلأو�ساع الـ�ســيــا�ســيــة 
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الـ�شـراكـة االأكـاديـمـية 
االألـمـانــيـة-
الـعــراقــيـة

مـ�ســيــرة مــن 2009 حــتــى 2013

االزدهــار، االنــهــيــار، 
انــبــعــاث االأمــل

تــاريــخ نــظــام الــجــامــعــات 
الــعــراقــي

قــ�شــ�س نــجــاح
مــاذا يــقــول اأ�ســحــاب الـمــنــح 

الــعــراقــيــون عـن فــرتة اإقــامــتــهــم 
وتــجــاربــهــم فــي األــمــانــيــا
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                                                                                           الـــعــراق 

اال�ســـم الــر�ســمــي                                 جــمــهــوريــة الــعــراق
الــعــا�ســمــة )الــ�ســكــان(              بــغــداد )6،0 مــلــيــون(

الــلــغــات الــر�ســمــيــة              الــعــربــيــة، الــكــرديــة
نــ�ســبــة الـمــتــعــلــمــني              78،2% ، ذكــور: 86،0% ، اإنــاث: %71،2 )2011(1

الـمــ�ســاحــة               435244 كــيــلـومــتـر مــربــع
عــدد الــ�ســكــان               32،6 مــلــيــون )2012(

مــوؤ�ســر الــنــمــو الـبــ�ســري             131 )مــن 186، عـام 2012(2
مـتـو�سـط الـنـاتـج الـمـحـلي االإجـمـالـي لـلــ�ســخــ�ص           6455 دولر اأمريكي 3

مــعــدل الــوالدات              4،6 مــولــود لــكــل امــراأة )2011(4
الــهــرم الــ�ســكــانــي             0-14 �صــنــة: 40،5%، 15-64 �صــنــة: 56،3%، اأكــبــر مــن 64 �صنة: %3،2، )2011(5

االأديـــان               اإ�صــالم 97%، )�صــيــعــة 60-65%، �صــنــة 32-37%(، مــ�صــيــحــيــون وديــانــات اأخــرى %3
 عــالــم الــجــامــعــات              حــوالــي 516300 �صــاب و�صــابة يــدر�صــون فـي الـجــامــعــات الـعـراقـيـة فـي و�صــط الـعــراق. فـي عـام 2004

                كـان حــوالــي 84% مــن البــنــيــة الــتــحــتــيــة لــنــظــام الــجــامــعــات الــعــراقــيــة مــدمــرا بــالــكــامــل. 
                ويــوجــدالــيــوم 24 جــامــعــة حــكــومــيــة و42 جــامــعــة ومــعــهــد تــقــنــي حــكــومــي، اإ�صــافــة 

               اإلــى 25 مــعــهــد خــا�ص )كــولــيــدج(6

         اإقـلـيـم كـرد�سـتـان الـعـراق
اال�ســـم الــر�ســمــي              اإقـلـيـم كـرد�صـتـان الـعـراق

الــعــا�ســمــة )الــ�ســكــان(             اأربــيـل )1،5 مـلـيـون، تـقـديـر(
الــلــغــات الــر�ســمــيــة             الـكـرديـة بـ�صـكـل رئـيـ�صي، اإىل جـانـب التـركـمانـيـة والـعـربـيـة والأرمـنـيـة والآ�صـوريـة

نــ�ســبــة الـمــتــعــلــمــني             73،7%، من 15 حـتى 24 �صـنـة: ذكـور: 92،3%، اإنـاث: %81،6  )2012(1
الـمــ�ســاحــة              40643 كـيـلـومـتـر مـربـع

عــدد الــ�ســكــان              5،2 مـلـيـون )2012(
مــوؤ�ســر الــنــمــو الـبــ�ســري             131 )مـن 186، عـام 2012(2

مـتـو�سـط الـنـاتـج الـمـحـلي االإجـمـالـي لـلــ�ســخــ�ص           3773 دولر اأمـريـكـي 3
مــعــدل الــوالدات                                 3،1 مـولـود لـكـل امـراأة )2011(4

الــهــرم الــ�ســكــانــي              0-14 �صـنـة: 36%، 15-64 �صـنـة: 60%، اأكـبـر مـن 64�صـنـة: %4، )2011(5
االأديـــان               غـالـبـيـة اإ�صـالمـيـة )�صـنـة( اإ�صـافـة اإلـى كـثـيـر مـن الـمـ�صـيـحـيـة والـيـزيـديـة)اأقـلـيـات ديـنـيـة( 6

 عــالــم الــجــامــعــات              19 جـامـعـة حـكـومـيـة اأو خـا�صـة مـعـتـرف بـهـا حـكـومـيـًا تـ�صـم مـجـتـمـعـة 
               94700 طـالـبـًا، )48% اإنـاث(7

الــدرا�ســة فـي الــخــارج
  17133طــالــب عــراقي فـي الــخــارج 

OECD 10766 خـارج دول مـنــظــمـة الــتــعـاون والـتـنـمـيــة
اأكــثـر بــلـدان مـنـظــمــة OECD �ســعــبــيــة 

هـي بـريـطــانـيــا 
الـتـي يــدر�ص فــيـهـا 1715 طـالــب عــراقــي

الــبــحــث الــعــلــمــي
عــدد �لـبــاحــثــني لــكــل مــلــيــون مــو�طــن

426
مــجــمــل �الإنــفــاق �لــد�خــلــي عــلــى

 �لــبــحــث �لــعـلــمـي و�لــتـطــويــر

 %0,06
من �لــنــاتــج �لــقـومي �لــمــحــلــي )2011(

19
جـامـعـة 

حــكـومــيــة 
اأو خــا�صـة 
مـعــتـرف 

بــهـا 
حــكــومــيـًا 

فـي 
اإقــلــيـم 

كـرد�صـتـان -الـعـراق

�لـطـلـبـة �لـمـ�سـجـلـني فـي �لـجـامـعـات �لـعـر�قـيـة
�لــــجــــامــــعـــــات

489399
�لــــدر��ســــات �لــــعــــلــيــــا

26920
بــاالإ�ســافــة لــهــم فـي كــرد�ســتــان

94700
من �لــد�ر�ســني )48% �إنـــاث(

الــمــوؤ�ســرات االقــتــ�ســاديــة
الـنـاتـج الـقـومي الـمـحـلـي: 210،3 مـلـيـار دولر اأمـريـكـي )2012(

اأهـم الـمـ�سـتـوردات: الـمـواد الــغـذائـيـة، الـتـجـهـيـزات والـمـ�صـتـلـزمات الـطـبـيـة
اأهــم الـمــورديــن: تـركــيـا 27،8%، �صــوريــة 15،9%، الــ�صــني 12،6%، الــوليــات 

الـمــتــحــدة 5،2%، كــوريــا الــجــنــوبــيــة %4،8 )2012(
اأهــم الــ�ســادرات: الــنــفــط )84%(، الـمــواد الـخــام

اأهــم الـــمــ�ســتــورديــن: الــوليــات الــمــتــحــدة 21،4%، الــهــنــد %21،1، 
الــ�صــني 13،8%، كــوريــا الــجــنــوبــيــة 11،2%، كــنــدا 4،8%، اإيــطــالــيــا %4،5، 

اإ�صــبــانــيــا %4،3 )2012(

الـمـ�ســتــوردات مــن األــمــانــيــا: 1،6 مــلــيـار دولر اأمــريــكـي )2012(
الــ�ســادرات اإلــى األــمــانــيــا: 0،7 مــلــيــار دولر اأمــريــكــي )2012(

نـ�سـبـة الـعـمـالـة: 43،3% من الـقادريـن عـلى الـعـمـل )15 – 64 �صنة، 2010(



اإقــلــيــم كــرد�ســـتــان الــعــراق                        8 – 9انــطــبــاعــات                           الــعــراق

بـــــالد مــُـــتـــعـــَـّددة الــــوجــــوه
تـــ�ســـويـــر: تـــيـــم فـــيـــغـــنـــر ومـــارتـــيـــن �ســـبـــيـــ�ســـت

األــوان �ســاحــرة َو�ســط جــبــال كــرد�ســتــان – 
مــديــنــة دهــوك بــِــعـــََدد �ســكــانــهــا الــبــالــغ 
255000 نــ�ســمــة



مــ�ســهــد �ســمــاوي درامــي بــعــد 
عــا�ســفــة مــطــريــة

اإطــاللــة �ســاحــرة عــلــى الــهــ�ســاب الــمــَــكــ�ســّوة بــاألــوان الــخــُــ�ســرة الــنــّــ�ســِـرة تــحــت �ســمــ�س الــظــهــيــرة
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ُزرقــة الــ�ســمــاء تــغــطــي �ســال�ســل الــتــالل قــُــبــيــل دخــول الــعــتــمــة



عــالمـــات عــدم اال�ســتــقــرار – الــحــواجــز اال�ســمــنــتــيــة 
الــمــنــتــ�ســرة فـي بــغــداد

اال�ســتــرخــاء واال�ســتــمــتــاع بــِعــَــودة الــحــيــاة الـطـبــيـعـيـة – 
حــيــاة الــمــديــنــة فــي اأربــيــل
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مــازالــت الــجــراح بـِــحـاجــة لـلــ�ســفــاء – اإطــاللــة على بــغــداد، اإحــدى اأكــبــر مــدن الــ�ســرق االأو�ســط

اإحــدى اأقــدم الــمــدن الــمــاأهــولــة بــال انــقــطــاع 
فـي الــعــالــم – �ســاعــة الــزحــمــة فـي اأربــيــل



فـي �ســوارع بــغــداد، مــازالــت 
الــدكــاكــيــن مــقــفــلــة. بــعــد قــلــيــل 

تــَــعــُــج الــمــنــطــقــة بــالــحــيــاة

D
A

A
D

/I
kh

la
s 

A
b

b
is



انــطــبــاعــات                            الــعــراق

نــزهــة مــ�ســائــيــة عـلـى �ســفــاف دجــلــة – مــطــعــم لــبــنــانــي مــ�ســهــور فـي بــغــداد

روؤيــة مـ�ســتــقــبــلــيــة لـلــ�ســكــن والـمــعــيــ�ســة فـي اآمــال جــديــدة – بــتــفــاوؤل وطــمــوح تــنــطــلــق اأربــيــل نــحــو الــمــ�ســتــقــبــل
اأحـد مــراكــز الـتــ�سـوق فـي اأربــيــل
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عــالــم االألــعــاب فـي �ســوارع 
بــغــداد – حــيــاة االأطــفــال فـي 

الــعــا�ســمــة الــعــراقــيــة



مــن الــكــنــبــة الــحـمــراء اإلـى الــعــالــم االفــتــرا�ســي – رحــلــة ثــالثــيــة االأبــعــاد فـي اأربــيــل

انــطــبــاعــات                                                  21-20

اأ�ســيـل – عــيــد الـمـيـالد فـي حـرم جـامـعــة بـغــداد الـتـكنـولوجيـة 
تـقـلـيـدي – الـخـلـود لـلــراحــة فـي مـقــهــى الـ�ســيــ�ســة

�ســديــقــة لــالأ�ســرة – نــزهــة فـي اأحــد 
مــنــتــزهــات اأربــيــل

تــجــارب مــَريـرة فـي الـحــيــاة الـيــومــيـة – 
بــالــنــ�ســبــة لـ�ســكــان بــغــداد، جــزء مـن 

الـحــيــاة الـمــعــتــادة
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�أوردتها  كريات قدمية: �لأ�سباب �لتي 
�أجل �سن  �لرئي�ش بو�ش من  �إد�رة 

�حلرب، و�لعتد�ء على �سيادة �لعر�ق 
�لعام 2003  كانت تتلخ�ش يف 

بالق�ساء على نظام �سد�م ح�سني �لديكتاتوري، 
�لعر�قي  لل�سعب  و�لدميقر�طية  �حلرية  وتوفري 

�ملظلوم. �لغطر�سة �لتي جتلت يف ذلك �مل�رشوع 
كانت فيما بعد �أكرب مدعاة للقلق، مما �دعته 

بامتالك  �لعر�ق  �تهام  قبيل  �لإد�رة  ذ�ت 
�لإرهابي  وبالتخطيط  �ل�سامل،  �لدمار  �أ�سلحة 
�مل�سرتك بني �سد�م ح�سني و�أ�سامة بن لدن، 

�لقوة  �ل�رشعية و�ملربر ل�ستخد�م  �إ�سفاء  بغية 
و�ل�سالح. بهذ� وقع م�رشوع بناء �لدميقر�طية 

منذ �لبد�ية �سحية �ل�سكوك، يف �أن يكون جمرد 
�أمر �رجتايل �رشيع، بعد �أن ت�سلب �لطرفان ومل 

�إيجاد �ملخرج �لالئق. هذه �لعقبة  يعد بالإمكان 
�نطلقت يف ني�سان/�أبريل  �لتي  �لتجربة  ر�فقت 

2003 منذ �لبد�ية. 
�ملتوقع على  �ل�رشيع  �لع�سكري  �لن�رش 

حتقيق  �سوء  على  خا�سة   - ح�سني  �سد�م 
يف  م�سابهة  �أحو�ل  يف  �سابقة  �نت�سار�ت 

غريناد� وبنما - �أدى �إىل منح خطة �حلكومة 
�لأمريكية مزيد� من �لقوة يف �لعمل على نقل 
�ل�سيا�سيني  �إىل جمموعة من  �ل�سلطة ب�رشعة 

�أن  �إل  �ملهجر.  يف  �ملعروفني  �لعر�قيني 
و�لبعيدة  �ملنق�سمة،  �خلارجية  �ملعار�سة 
�أثبتت عدم قدرتها على تنفيذ  عن قو�عدها 

هذه �خلطة: وهكذ� باتت �لفو�سى و�لإرباك 
�سيد �ملوقف، و�أ�سبحت �لوليات �ملتحدة يف 

�لع�سكري على  �لن�رش  مو�جهة خطر تبديد هذ� 
"�سلطة  �إطار  �ل�سيا�سي. و�سمن  �لو�قع  ب�ساط 

�لوليات  تولت   )CPA( �ملوؤقتة"  �لئتالف 
�لعر�ق.  يف  �ملبا�رش  و�حلكم  �لقيادة  �ملتحدة 
�لآن بد�أ يتو�سح فقد�ن �خلطة �لعملية �ملدرو�سة 

لبناء �لدميوقر�طية، ومل تتجاوز �لإجر�ء�ت يف 
�ل�سلطة  �لعمل على نقل  �لو�قع حدود �سيناريو 

�ملهجر  �سيا�سيي  من  جمموعة  �إىل  ومنحها 
ويف  �لأمريكية.  �ملتحدة  للوليات  �ملو�لني 

�لئتالف  �سلطة  عمدت  و�لياأ�ش  �حلاجة  قمة 
�إىل  �إر�دتها -  و�إن مل يكن مبح�ش  �ملوؤقتة - 
�لعتيقة و��سرتجاع تاريخ �حلقبة  �لدفاتر  فتح 

�حلاكم  بريطانيا  كانت  عندما  �لربيطانية 
�لفعلي يف �لعر�ق بني 1920 و1958، مما �أدى 
�إىل بروز �لإدر�ك و�لتخوف �لعر�قي من عودة 

�لبالد.  �لأجنبية على  �ل�سيطرة 

خــاطــئــة كــثــيــرة  تــقــديــرات 
و�لأكرب  �رشر�  �لأكرث  �لأ�سلوب  جتلى 

من حيث �لنتائج �لكارثية يف �تباع �لأ�سلوب 
�لربيطاين �لقائم على �سيا�سة �لتق�سيم و�لتجزئة 
�لتق�سيم  تعتمد  و�لتي  َت�ُسد"،  "َفّرق  مبد�أ  وفق 
�لبالد. وكاأن ع�رش�ت  �لعرقي و�لطائفي يف 

�أن�سار  �أي نتيجة، �حتل  �ل�سنني قد مرت بال 
CPA كافة �ملر�كز �حلكومية و�لإد�رية  �سلطة 

�أ�سا�ش طائفي عرقي متبعني  ووزعوها على 
و�لأعر�ق.  للطو�ئف  �لن�سبي  �لتمثيل  مبد�أ 

�لهدف �ملق�سود على �ملدى �لق�سري، و�ملتمثل 
�لطائفية و�لعرقية �سد  �إثارة �ملجموعات  يف 
عليها  �ل�سيطرة  �سمان  بغية  �لبع�ش،  بع�سها 
و��ستخد�مها، مل ينجح - على عك�ش �حلال يف 

ظل �لحتالل �لربيطاين - �لعرب �ل�سنة )حو�يل 
�لإنكليز، كانو�  �لذين ف�سلهم ودعمهم   )%20
�أما  حديثا،  �ملنهار  �لبعث  نظام  ينا�رشون 

�ل�سكاين  بالثقل  يتمتعون  �لذين  �ل�سيعة  �لعرب 
�لكبري )حو�يل 60%(، فاإنهم مل يكونو� معتمدين 

على �لدعم �لأمريكي، و�لأكر�د بدورهم )حو�يل 
20%( �أبدو� �سيئا من �لتعاون و�لولء، �إل �أنه مل 
يكن بالإمكان �إعادة �حلياة �إىل �لدولة �لعر�قية 

فقط.  عليهم  بالعتماد  �لقومية 

عام  ب�سكل  �ل�سيا�سي  للم�سهد  بالن�سبة 
�أن  و�مل�سهد �حلزبي ب�سكل خا�ش، ميكن �لقول 
�ملجموعات �لعلمانية وبالتايل ذ�ت �لتوجهات 
�لعمل  وفر�ش  �إمكانات  لها  ُتَتح  مل  �لقومية 

�لقادرين  �لأقوياء  �لعر�قيني  و�أن  و�لنت�سار، 
�أحز�ب  �نتظمو� يف  قد  �لبناء  �لر�غبني يف  �أو 

وعرقية.  وطائفية  دينية  �أ�س�ش  على  قائمة 
�لنتيجة �حلتمية لهذ� �لتطور كانت زيادة تفاقم 

�لأو�ساع �ل�سيا�سية، وبات �أي هجوم �أو �نتقاد 
�أو معار�سة ملوقف �أو ر�أي ما، يتم تف�سريه 

من حيث �ملبد�أ على �أنه هجوم على �لطائفة 

�أو �لعرق. �لغتيالت و�لهجمات  �أو �ملعتقد 
�أ�س�ش طائفية وعرقية  �لقائمة على  �لدموية 

�زد�دت ب�سكل كبري، وو�سلت يف �لعام 2006 
�إىل حدود �حلرب �لأهلية، حيث �أح�ست �لأمم 
�ملتحدة خالل �لعام �لو�حد 34000 �سحية 

لل�سد�مات �لدموية. نال هذ� �لتطور دعما 
وحتفيز� من قبل �سبكة �لقاعدة �لإرهابية، �لتي 

قررت بعد �نهيار حكم �سد�م ح�سني حتويل 
"�حل�ساب �ملفتوح"  �إىل حلبة لت�سوية  �لعر�ق 

مع �لغرب. �إرهاب يف مو�جهة �لنظام "�لدمية 
�لعميل"، بينما كان على قوة �لحتالل �حليلولة 

دون خروج هذ� �لنظام من �للعبة.

طــرق مــفــتــرق  اأمــام  بــلــد 
كان �خلطاأ �لفادح للقاعدة هو حماولتها 
�إقامة نظامها �لإ�سالمي �خلا�ش �ملتو�فق مع 
يف  وح�سية  �لطرق  �أق�سى  با�ستخد�م  روؤيتها 

مناطق عملياتها، �لأمر �لذي �أدى �إىل �إفقادها 
�إىل �نح�سار  �لأر�سية و�لتاأييد، وقاد بالتايل 

خماطر �حلرب �لأهلية. على هذه �خللفية بد�أت 
�لتوحيد  �لإيجابية مل�رشوع تعزيز  �لآثار  �أي�سا 
و�حلو�ر �لذي بد�أ خجول بطيئا يف 2003. ففي 

�آذ�ر/مار�ش 2004 برز تبني �لد�ستور �ملوؤقت 
�لأمان"  "�سل�سلة  عنا�رش  من  عن�رش  كاأول 

�لتايل  �لعام  ي�سهد  ومل  �لدولة.  بناء  لإعادة 
�إقر�ر �لد�ستور �لد�ئم وح�سب، و�إمنا مت تنظيم 

�نتخابات برملانية مرتني يف طول �لبالد 

�لرغم  على  حتى  كبرية،  جناحات  وعر�سها: 
غالبية  باأن  تقول  �لتي  �ل�سورة  تو�سح  من 

�لنتخابية  �أ�سو�تهم  باتو� مينحون  �لعر�قيني 
�أ�س�ش طائفية دينية عرقية، ولي�ش على  على 

�ل�سيعية  �لغالبية  �ل�سيا�سي.  �مل�سمون  �أ�سا�ش 
�ختارت رئي�ش �لوزر�ء: نوري �ملالكي. 

مل  �لتي  و�لنتخابات  �لن�سبي  �لهدوء 
ت�سهد ن�سبيا عنفا كبري� يف 2009 )�لنتخابات 
�ملحلية( ويف 2010 )�نتخاب �لربملان( �أعادت 

�لنهاية  �أن ترجح يف  �لآمال يف  �إىل  �حلياة 
�نتخابات 2010  �لدميقر�طية.  �لتطور�ت  كفة 
�لربملانية �لتي �نتهت عمليا بنتيجة "�لتعادل" 
دون منت�رش و��سح، فر�ست �تفاقا حول تقا�سم 
و�لدينية  �لعرقية  �أهم �ملجموعات  �ل�سلطة بني 
و�لطائفية، رغم كونه �تفاقا �سعبا. يف مناخ 

�لقر�ر�ت  تاأجيل  مت  �ملتبادلة  �ل�سكوك  من 
م�سري  )مثل  �لهامة  و�ل�سيا�سية  �لقت�سادية 

مدينة كركوك( �أو تخفيف �آثارها قدر �لإمكان، 
بعد تعرث حتديدها و�إيجاد حل لها )توزيع 

�لنفطية(.  �لعائد�ت 
�سحيح �أن نار �حلرب �لأهلية خمدت ومل 
ت�ستعل من جديد، �إل �أن توقعات �زدياد �أعمال 

�لقو�ت �لأمريكية يف نهاية  �لعنف بعد �ن�سحاب 
2011 كانت تتاأكد يوما بعد يوم. �ملجموعات 

�لقاعدة،  �لإرهابية �ملقربة من تنظيم 
تقوي�ش  حتاول  كانت  �ل�سنة  من  وغالبيتها 

�لغالبية  ت�سيطر عليها  باتت  �لتي  �لدولة  �أ�س�ش 

اإلــى اأيــــن يــــ�ســــيـــر الــــعــراق؟ هــل 
تــتــمــتــع الــديــمــقـراطــيــة بــالــقــدرة 

عــلـى اال�ســــتـــمـرار، اأم اأن الـــبـــنــى 
الــديــكــتــاتــورية �ســوف تــكــون لــهــا 
الــغــلــبــة و�ســتــبــقـى هـي الـ�ســائــدة 

فـي الــمــ�ســتـــقـــبـــل؟ الـبــروفــيــ�ســور 
هــيــنــر فــورتــيــغ، الــعــارف بــالــ�ســاأن 
الــعــراقـي، ونــائــب مــديــر "الـمـعـهــد 

االألــمــانــي لــلـــدرا�ســـات الـــدولـــيــة 
واالإقـــلـــيـــمـــيـــة" )GIGA( يــعـــتـــبـر 

اأن كــال االأمـــريــن مــمــكــن. 

الــعــراق مــن 2003 حــتــى 2013

عـــقـــد مــن الـــزمــن 
عـــلـــى الــمـــحـــك

الــنـ�ص:الـبـروفـيـ�ســور الـدكــتــور هــيــنـر فــورتــيــغ

يــ�ســم الــبــرلـمــان الــعــراقــي 325 نــائــبــًانــوري الـمــالــكـي رئــيــ�س وزراء الــعــراق مــنــذ 2006

بــلــغــت نــ�ســبـة الـمــ�سـاركـة فـي االنــتـخـابـات 
الـبــرلـمــانــيـة 2010 حــوالــي %62
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�ل�سيعية: �لعتد�ء�ت �لإرهابية باتت تتم ب�سكل 
با�ستمر�ر.  منتظم ومتكرر 

�ل�سيا�سية  و�لتحديات  �مل�سكالت  رغم 
�لد�خلية و�خلارجية �لكبرية حافظت �حلكومة 
�لعر�قية على قدرتها وقوتها و��ستقر�رها. وكاد 
رئي�ش �لوزر�ء �ملالكي يقرتب من حتقيق رقم 

قيا�سي يف �ملن�سب من خالل ثمان �سنو�ت 
�أم�ساها حتى �لآن.

وميكن �لإ�سارة �إىل ثالثة عو�مل �أ�سا�سية 
يف هذ� �خل�سو�ش: 

من �لناحية �لأوىل يتبع �ملالكي منذ فرتة 
رئا�سته �لأوىل يف 2005 �سيا�سة تركيز �سارمة 
لأجهزة �لدولة على �سخ�سيته. بغ�ش �لنظر عن 
�لدميقر�طية،  �للعبة  و�أ�س�ش  �لتطبيقات  تعلم 

فاإن �لنتخابات مل تقدر حتى �لآن على حتويل 
و�لأفكار  �ملبادئ  و�أ�ساليبه عن  طرق �حلكم 

�ل�سمولية. ومبا �أن جمموعة كبرية من �لعاملني 
�أو غري مبا�رش  ب�سكل مبا�رش  ترتبط  ماز�لت 

بالدولة، فاإن �سلطة �لدولة و�لنظام هي �لتي 
تخلق وتفر�ش �لولء على �مل�ستوى �ل�سيا�سي 

ي�سكل دور  بينما ل  و�لأمني.  و�لقت�سادي 
�ملعار�سة حاليا �أو يف �مل�ستقبل �ملنظور �سكال 
من �أ�سكال �لعمل �ل�سيا�سي �لفعال، و�إمنا تبقى 
با�ستمر�ر "خطر� على �حلياة". �إن �لأثر �ملحدود 

جد� للربيع �لعربي على �لعر�ق، وعلى �لرغم 
من كل هذه �خللفيات، يعود ب�سكل �أ�سا�سي �إىل 
تطلع �ل�سعب �لعر�قي �إىل �ل�ستقر�ر �لذي يت�سوق 

�ل�سنني من �حلروب،  �إليه منذ زمن. ع�رش�ت 
وما بعد �حلروب، قادت �إىل ت�سوق كبري نحو 

�لأمان و�ل�ستقر�ر ومنحهما �أولوية على �أمور 
�أخرى كالدميقر�طية و�حلرية. وهكذ� يبقى من 
�ل�سلطة يف  �نتقال  �إذ� كان  غري �لو��سح، فيما 
2003 �سوف يقود بالفعل �إىل �لدميقر�طية، �أم 
�أنه �سوف يقود �إىل �إعادة جتربة �أو متديد �لبنى 

�ل�سيا�سة.  �ل�سمولية يف 

جــيــد اقــتــ�صــادي  تــطــور 
�ملالكي  ��ستفاد  �لثانية  �لناحية  من 

حقيقة �أن �لقت�ساد �لعر�قي قد بد�أ منذ 2011 
 )BSP( نه�سة جديدة. �لناجت �لقومي �لإجمايل

حقق منو� مبعدل 9%، �أ�سعار �لنفط �ملرتفعة 
�ل�سادر�ت  يف  �مل�ستمرة  و�لزيادة  �مل�ستقرة 

حققت للبالد زيادة كبرية يف �لدخل. يف 2012 
تقرر رفع حجم �لإنفاق مبقد�ر 9 مليار دولر 
�أمريكي، وقد متت زيادة متويل �مليز�نية يف 

2013 كما مت �إلغاء تر�سيد ��ستهالك �ملو�د 
�لغذ�ئية. 

بعد  �لعر�ق  خروج  هو  �لثالث  �لعامل 
�نطالق "�لربيع �لعربي" و�ندلع �حلرب �لأهلية 

2003، فاإن �أملانيا مل تكن يف عد�د �لدول �لتي 
"قو�ت �لتحالف �لدويل".  �أر�سلت قو�تها �سمن 

وب�رشف �لنظر عن ذلك تعمل �أملانيا منذ لك 
�حلني ب�سكل و��سح على �إقامة دولة دميقر�طية 

وقد مت خالل  �لعر�ق.  فدر�لية يف  �رشعية 
�لع�رش �ملا�سية تقدمي ما جمموعه  �ل�سنو�ت 

400 مليون يورو من �مل�ساعد�ت، مبا يف ذلك 
قدمها  �لتي  �مل�ساعد�ت  �أملانيا يف  م�ساركة 

)�لبنك  �لدولية  �لأوروبي و�ملوؤ�س�سات  �لحتاد 
�لدويل و�سندوق �لنقد �لدويل(. 

ول ميكن �أي�سا جتاهل قيام �أملانيا 
باإعفاء �لعر�ق من 4،3 مليار يورو من 

مليار   5،8 �لبالغة  ديونه لأملانيا  جممل 
�لكثري  �إىل ذلك يتم تقدمي  يورو. بالإ�سافة 
�لإعمار.  �إعادة  �إطار  من �مل�ساعد�ت �سمن 

يقوم �ملدربون �لأملان يف �لإمار�ت �لعربية 
�جلي�ش  عنا�رش  وتدريب  بتاأهيل  �ملتحدة 

�أخ�سائيون  ي�سارك  كما  �لعر�قية.  و�ل�رشطة 
�سيا�سيون عر�قيون  �لألغام.  �أملان يف نزع 

ودبلوما�سيون وخمت�سون يف �ملجالت �لتقنية 
ويتابعون  و�لتدريب  �لتعليم  يتلقون  و�لإد�رية 

�أملانيا. ومنذ �سباط/فرب�ير  در��ستهم يف 
2009 مت يف بغد�د و�أربيل و�لب�رشة تاأ�سي�ش 
�لتو��سل  ت�سهيل  على  تعمل  �قت�سادية  مكاتب 
�أعمال  و�لعالقات �لقت�سادية وبالتايل دعم 

�إعادة �لبناء يف �لبالد. 
�ملجتمع  بنى وموؤ�س�سات  �أجل دعم  ومن 

�إطالق  مت  و�لتعليم  �لثقافة  وتطوير  �ملدين 
�لعديد من م�رشوعات معاجلة �ملا�سي و�لتعامل 

بنك  تطوير  �ملثال  �سبيل  على  منها  معه، 
معلومات عن �لأ�سخا�ش �ملفقودين، �أو معاجلة 

�سحايا �لتعذيب و�ل�سدمات و�خلوف من 
�لبالغني. 

DAAD تو�سعت يف تعاونها مع  موؤ�س�سة 
�لعر�قية، و�فتتحت يف 2011 مكتبا  �جلامعات 

لها يف �أربيل، ومعهد غوتة بدوره متو�جد هناك 
�أي�سا منذ 2010. 

ولكن قبل كل �سيء ترى �أملانيا �لأولوية 
دولة  لبناء  �لعامة  �لأطر  توفري  عملية  لدعم 
لرت�سيخ  �لأ�سا�ش  �حلجر  وتعتربها  �لقانون، 
�لدعم  تركز  �ل�سبب  لهذ�  �لدميقر�طية.  �لأ�س�ش 

يف هذ� �خل�سو�ش على تاأهيل وتدريب �لق�ساة 
و�ملدعني �لعامني و�لعاملني يف منظمات حقوق 

�مل�سورة  تقدمي  �إىل  �إ�سافة  �لعر�قية  �لإن�سان 
حول �مل�سائل �ملتعلقة بقانونية �لد�ستور وبناء 

موؤ�س�سات �لتعليم �حلقوقي و�لقانوين. �إل �أن هذه 
�جلهود حتتاج �إىل �لكثري من �ل�سرب و�لإ�رش�ر 
�لتي ماز�لت �سائدة  �ل�سمولية  �لبنى  على �سوء 

�ليوم.  حتى 

�ل�سيا�سة  �ل�سوء يف  د�ئرة  من  �سورية  يف 
هام�ش  تو�سيع  بالإمكان  بات  بهذ�  �لدولية. 

ني�سان/�أبريل  يف  �خلارجية.  �ل�سيا�سة  حركة 
حتقيق  من  �لعر�قية  �حلكومة  متكنت   2012
عربية  قمة  �أول  ��ست�سافتها  يف  باهر  جناح 

تقام يف بلد ت�سيطر �لغالبية �ل�سيعية على �حلكم 
فيه. وفيما يتعلق باحلرب �لأهلية يف �سورية 

يتاأرجح �ملالكي بني �ل�سغوط �لإير�نية ل�سالح 
نظام �لأ�سد وبني �لدعم �لعربي للمعار�سني. يف 
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حـقـق الـنـاتـج الـقـومـي 
اإلجـمالي نـمـواً بـمـعـدل

%9
أسـعار الـنفط الـمـرتفـعة 

المـسـتـقـرة والـزيـادة 
المـسـتـمـرة في مـعدل 

الــصــادرات حـقـقـت 
لـلــبـالد زيــادة كـبــيـرة 

فـي الــدخـل

بــلــد الــحــيــاة الــيـومــيــة 
الــ�ســعــبــة: االإجــراءات 

االأمـــنـــيــة الـــ�ســارمــة 
والــهــواجــ�س الــدائــمــة 

من الـهــجــمـات االإرهـابـيـة 
تــ�ســيـــطــر عــلــى مــ�ســـهـد 
الـحــيــاة الـيـومـيـة مـنـاطـق 

وا�ســـعـــة مـن الـــعــراق. 
فـي ذات الــوقــت يــ�ســهــد 

االقـــتـــ�سـاد ازدهــارًا 
قــائــمــًا عــلــى زيـــادة 

الــطــلــب عـلـى الـنــفـــط 

هذه �ملتاهة من �ل�سطر�بات �لإقليمية ي�ستفيد 
�ملالكي �أي�سا من �أنه ل يوجد �أية قوة خارجية 
ترى م�ساحلها يف �نهيار �لدولة �لعر�قية حاليا. 

�لعر�ق  مر�وحة  يف  �إذ�  �لنتيجة  تقبى 
�أمام خيارين �ثنني، هما �لنجاح يف بناء دولة 
للدولة.  �لكامل  �لنهيار  �أو  �ساحلة  فدر�لية 
يف  تنظيمها  �ملنوي  �لربملانية  �لنتخابات 

قوية نحو  ت�سفر عن ميول  �أن  2014 ميكنها 
�لجتاهني.  و�حد من هاذين  ترجيح 

األـمــانــيــا  مــع  الــ�صــراكــة 
�سيف  يف  �لأملانية  �حلكومة  �أعلنت 

ت�سارك  �أن  �أنها ميكن  و�سوح،  وبكل   2002
يف تدخل ع�سكري مبا�رش يف �لعر�ق فقط يف 
حال مت هذ� �لتدخل بناء على قر�ر وبتفوي�ش 
من جمل�ش �لأمن �لدويل. بهذ� عربت �حلكومة 
�ل�ساحقة  �لغالبية  ر�أي  عن  �أي�سا  �لأملانية 

هذ�  مثل  �أن  �لأملاين. ومبا  �ل�سعب  �أبناء  من 
�آذ�ر/مار�ش  يف  متوفر�  يكن  مل  �لتفوي�ش 
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�لــ�شــر�كــة �الأكــاديــمــيــة �ال�شــتــر�تــيــجــيــة بــني �ألــمـانــيــا و�لــعــر�ق 
تــدعــم �إعــادة �لــبــنــاء �لــعـلـمـي فـي عــالــم �لــجــامــعــات 

�لــعــر�قــي �لــجــديــد

الــنـ�ص:جــانــيــت �شــايــان

نــــقـــل الـــمـــعـــرفـــة،
تـــحـــفـــيـــز الــــنـــا�س

لتطور من خالل التبادل – هو ال�شعار 
الوا�شح واملعلن لهيئة DAAD يف 

م�رشوعات التعاون مع مناطق الأزمات 
والدول التي متر باملراحل النتقالية. دعم 

الطبقة العلمية ال�شابة من اأجل امل�شتقبل، وبناء 
�شبكات اأكادميية جديدة اأو دعم القائمة منها 
وربطها مع اخلارج يعني الكثري بالن�شبة لبلد 

يعرب مرحلة انتقالية: اإنها ت�شكل اإ�شارة وا�شحة 
للتطور والتغيري، لالنتقال اإىل التطبيع واإىل 

اأف�شل.  م�شتقبل 
املعاهدة التي مت التوقيع عليها يف عام 

2009 خالل زيارة وزير اخلارجية الأملاين، 
فرانك-فالرت �شتاينماير اإىل العراق حول �رشاكة 

اأكادميية ا�شرتاتيجية بني اأملانيا والعراق 
كانت �شارة البدء ملبادرة من نوع خا�ص: 
فقد جنحت - رغم بع�ص ال�شعوبات - يف 

حتريك الكثري من العالقات العلمية بني اأملانيا 
والعراق. يتم متويل هذه املبادرة من قبل 

الدولتني، على اجلانب الأملاين من موازنة وزارة 
اخلارجية الأملانية. تتطلع ال�شيا�شة الأملانية 

العلمية اخلارجية اإىل امل�شاهمة يف بناء ودعم 
امل�رشوع الدميقراطي من خالل التبادل على 

�شعيد العلوم والقيم والأفكار. ويعترب هذا 
التعاون ا�شتمرارا ملا كان قائما بني البلدين من 

تعاون علمي وثيق، قبل حرب اخلليج وفر�ص 
العقوبات واملقاطعة على العراق، واإن كان ذلك 
يتم اليوم �شمن اأطر جديدة وعلى اأ�ش�ص خمتلفة 

كليا. وهي تاأخذ باحل�شبان اأي�شا ال�شكوك التي 
ترافق انتقال اأي بلد نحو العملية الدميقراطية. 
وعلى الرغم من ذلك، فقد و�شعت ن�شب عينها 

اأهدافا كبرية طموحة: ال�رشاكة الأكادميية 
ت�شعى اإىل امل�شاهمة ب�شكل فعال يف اإعادة 

اإعمار قطاع تعليم مدمر كليا بفعل احلروب، 
وي�شعى بكل اإ�رشار اإىل النهو�ص من جديد، واإىل 

اإعادة ربط الأكادمييني مع �شبكات العالقات 
العلمية الدولية، بعد اأن عانوا طويال من العزلة 
والنقطاع عن العامل اخلارجي. يتجلى التعبري 

الأف�شل عن الأهمية التي يتمتع بها هذا 
التعاون الأكادميي يف كال البلدين من خالل 

القيام بالتوقيع على التفاقية بح�شور ر�شمي 
من اأرفع امل�شتويات، يتجلى يف ح�شور وزير 
اخلارجية الأملاين الحتادي ورئي�ص الوزراء 
العراقي نوري املالكي، وقيام ال�شكرتري العام 

DAAD  ال�شابق د. كري�شتيان بودة ووزير التعليم 

العايل العراقي، الربوفي�شور عبيد ذياب العجيلي 
عليها. بالتوقيع 

يقوم هذا التعاون على ركيزتني اأ�شا�شيتني: 
على املنح الدرا�شية وعلى الربامج اجلامعية 

 DAAD اأوىل تفتح هيئة  امل�شرتكة. من ناحية 
املاج�شتري  لطلبة  وا�شعا  الباب   2009 منذ 

برنامج  العراقيني من خالل  والدكتوراه 
 ،BaghDAAD با�شم  املعروف  الدرا�شية  املنح 

وبالإ�شافة اإليه منذ عام 2011 برنامج 
KurdDAAD، اللذين يقدمان �شنويا عددا من 

املنح الدرا�شية ي�شل اإىل 100 منحة، للطلبة 
املتقدمني من مناطق جنوب وو�شط العراق، 

اإ�شافة اإىل اإقليم كرد�شتان العراق )انظر 
ال�شفحة 36(. الأمر املهم هنا، والذي لي�ص من 

البديهيات باأي حال من الأحوال: متويل منح 
BaghDAAD يتم من خالل احلكومة العراقية 

وهيئة DAAD ب�شكل م�شرتك وبالت�شاوي. وزارة 
التعليم العايل )MHE( يف اإقليم كرد�شتان العراق 
التي تعمل مع هيئة DAAD ب�شكل بناء وناجح، 
تقوم بتمويل املنح املخ�ش�شة لأبناء مناطقها 
من م�شادرها املالية ب�شكل كامل )انظر ال�شكل 

�شفحة 29(. 
جهود ال�رشكاء العراقيني - واإن واجهت 

عقبة موؤقتة من ِقَبل وزارة التعليم يف بغداد 
- ت�شكل تعبريا عن التقدير الكبري الذي يحظى 

به نظام التعليم العايل الأملاين، واجلهود 
التي تبذلها هيئة DAAD. اأهمية هذا التعاون 

تربز اأي�شا من خالل التبادل والتوا�شل القائم 
با�شتمرار على اأرفع امل�شتويات: حيث �شافرت 

DAAD الدكتورة  ال�شكرترية العامة لهيئة 
دوروتيا رولند يف 2012 اإىل العراق للم�شاركة 

يف افتتاح مركز معلومات DAAD والق�شم 
الأملاين يف جامعة �شالح الدين يف اأربيل. 

ال�شفري العراقي الدكتور ح�شني حممود ف�شل اهلل 
اخلطيب وممثل حكومة اإقليم كرد�شتان العراق 
يف اأملانيا، ديل�شاد برزاين �شاركا اأكرث من مرة 
يف لقاءات مع الطلبة والباحثني العراقيني من 

 �إجــمــالـي عــدد �لــد�ر�شــني و�لــخــريــجــني و�لــعــلــمــاء 
و�لــفــنــانــني و�الإد�ريــني )دعــم فــردي �أو �شــمــن بــرنــامــج دعــم( 

 بــمــا فـي ذلــك �لـتــمــويــل �لـعــر�قـي، �نــظــر �لــ�شــفــحــة 29
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لـــمــان �أ

اإنفاق
DAAD

باليورو          

تــوقــيــع �تــفــاق �شــر�كــة 
�أكــديــمـيـة ��شــتـر�تــيـجــيـة 

بــني �ألـمــانــيـا و�لــعــر�ق 
فـي بــغــد�د بــحــ�شــور 
رئــيــ�س �لــوزر�ء نــوري 

�لـمــالــكـي ووزيــر 
�لـخــارجــيــة �الألـمـانـي 

�شــتــايــنــمــايــر. 

 2009 2011 كانون الأول/دي�شمرب 2010 اآب/اأغ�شط�س 2009 �شباط/فرباير 2009

�نــطـالق مـ�شــروع �لـمــنـح 
 .BaghDAAD لـحــكـومــيـة�

فـي 2012 قــام �لـجــانــب 
�لــعــر�قـي بـتــجــمــيـد 

�لـعـمــل بـاالتــفـاق، بـ�شــبـب 
�شــيـق �لـمــو�رد �لـمــالــيـة، 

و�شــرعــان مـا تــم ��شـتـئـنـاف 
�لـعـمــل بـالـم�شـروع فـي 

 .2013

تــبــنـي دعــم "خــمــ�شــة 
بـر�مــج �شــر�كــة جــامــعــيـة 

مـع �لـعــر�ق". فـي �لـ�شــورة: 
وزيــر �لـتـعــلـيــم �لـعــالـي 

�لـعــر�قـي عـلـي �الأديــب مـع 
مـديــر قـ�شــم �لـعــر�ق فـي 

هــيـئــة DAAD، �ألـكــ�شــنـدر 
هــريــدي )للـيـمـني(

مـوؤتـمـر عـر�قـي �شـامـل 
فــي �أربـــيــل يـــجـــمــع 

�لـفـاعـلـني من مـخــتــلـف 
�أنـحـاء �لـعـر�ق �إىل جـانـب 

�لـمــ�شــوؤولــني فـي هــيـئــة 
DAAD ويـ�شـع تــقـــيـــيــم 

�شامـل للـمر�حـل �لـ�شـابـقـة 
مـن �لــتــعــاون.

�نـطــالق بـرنــامـج �لـمـنـح 
�لـحـكــومــيــة فـي �إقـلــيــم 

كــــرد�شـــتـان �لـــعــر�ق، 
وو�شـول �أو�ئــل �لـحا�شـلـني 
عـلـى �لـمــنــح �إلـى �ألـمـانــيا 

خــالل 2012.
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العراق  اأملانيا. مدير ق�شم  اأ�شحاب املنح يف 
ي�شافر  األك�شندر هريدي   DAAD واإيران يف هيئة 

العراق  كرد�شتان  اإقليم  مناطق  اإىل  بانتظام 
البالد واإىل مناطق و�شط  الواقعة يف �شمال 
والتوا�شل  اللقاء  اإىل  �شعيا  العراق،  وجنوب 

الوزارة  امل�شوؤولني يف  امل�شتمر مع  والتبادل 
اأن  املختلفة. كما  وممثلني عن اجلامعات 

الدبلوما�شيني الأملان يف كل من بغداد واأربيل 
يلعبون دورهم يف هذه ال�رشاكة اأي�شا، من خالل 
احلوار والتوا�شل مع اأرفع امل�شتويات ال�شيا�شية. 

الركيزة الثانية لهذا التعاون اإىل جانب 
التوا�شل  دعم  تتجلى يف  الدرا�شية  املنح 

خم�ص  يف  علمية  تخ�ش�شات  �شتة  املوؤ�ش�شاتي: 
وبالعتماد  ب�شفافية  اختيارها  مت  جامعات 
2009 �رشاكات  تبني منذ  اأ�ش�ص علمية،  على 

وت�شمها  العراقية  اجلامعات  خمتلف  مع 
التعاون  متينة من  كثيفة  �شبكة  اإىل  بذلك 

والتبادل العلمي. من حيث امل�شمون تهتم هذه 
امل�رشوعات باحتياجات العراق: حيث تخ�ش�ص 

هذه التعاونات قبل كل �شيء ملجالت العلوم 
القت�شادية،  والعلوم  واملعلوماتية  الهند�شية 

اإ�شافة اإىل تخطيط املوارد والتخطيط الإقليمي 
)انظر ال�شفحة 92(. و�شمن اإطار برامج ال�رشاكة 

ب�شكل  معا  وعـراقـيون  األـمان  اأ�شاتذة  يعمل 
مكثف، حيث يطورون على �شبيل املثال مناهج 
درا�شية حديثة للجامعات العراقية ال�رشيكة، مع 
الهتمام الدائم بتاأهيل ودعم اجليل اجلديد من 

الأكادمييني العراقيني. العاملون والدار�شون يف 
اجلامعات الأملانية ي�شافرون اأي�شا اإىل العراق، 

ولكن ب�شبب الأواع الأمنية، غالبا ما تكون هـذه 
الرحالت اإىل املـنـطـقة الأكـرث اأمانا نـ�شبـيا يف 

الـعـراق.  كـرد�شـتـان 
ثـالث  بـدايـة  املـ�شـروعات  كانـت مدة 

�شنوات فقط، وقد مت متويلها يف املراحل 
الأوىل من قبل اجلانب الأملاين فقط، مبقدار 

�شنوي ي�شل اإىل حوايل 1،5 مليون يورو. يف 
DAAD بتمديد فرتة كافة  2012 قامت هيئة 

اأخرى،  التعاون ملدة ثالث �شنوات  م�رشوعات 
التعاون من خالل  اإىل تو�شيع جمال  وعمدت 
متويل عراقي، مل يتم حتى الآن ب�شكل كامل 

مع الأ�شف. اعتبارا من 2014 �شوف يتم 
اإطالق جمموعة جديدة من م�رشوعات التعاون 

الأملاين مرة  اجلامعية، متولها من اجلانب 
اأخرى وزارة اخلارجية الأملانية. ولكن يف 

هذه املرة �شوف يتم تبني مبداأ متويل ثنائي 
للم�شاركة.  اأويل  البداية ك�رشط  منذ  م�شرتك 

وحتى بالن�شبة لهيئة DAAD التي يعترب ن�شاط 
اأعمالها  العامل من  والتعاون حول  التبادل 

مــن أجـل بــعـث الـحـيـاة 
فـي الــشــراكـة الـتـي تـم 
الــتــوصــل إلـيـهــا عـلـى 

الــورق، البـد لكـال الـطـرفـين 
مـن الـعـمـل بـشـكل جدي 

مـنـفـتـح وبــذل الـكـثــيـر 
مـن الــطـاقــة والــجـهـد 

وتــقـديـم األفـكار الـجـيـدة 
الـمـفــيـدة، والــتــحـلي 

أيــضــاً بالـكـثـيــر مــن 
الــصـبــر

العراق  التعاون مع  فاإن  املعتادة،  اليومية 
اأهمية من نوع متميز، وخا�شة يف بلد ل  يحتل 
اأخبار عن  الغربي �شوى  ي�شمع عنه يف الإعالم 

اأجل بعث احلياة  تفجريات واأعمال عنف. من 
الورق،  اإليها على  التو�شل  التي مت  ال�رشاكة  يف 

ب�شكل جدي  العمل  الطرفني من  لبد لكال 
الطاقة واجلهد وتقدمي  الكثري من  منفتح وبذل 

بالكثري  اأي�شا  والتحلي  املفيدة،  اجليدة  الأفكار 
التنظيمية  البنى  الختالف يف  ال�شرب.  من 
والإنفاق،  بالدعم  املتعلقة  وتلك  والإدارية 

العراق  القرارات يف  اتخاذ  واأ�شلوب املركزية 
�شري  ح�شن  تواجه  �شعوبات  با�شتمرار  ت�شكل 

التعاون.  هذا 
ت�شعى  الذي  التبادل،  التطور من خالل 

DAAD اإىل حتريكه ودعمه يف العراق  هيئة 
بات اليوم رغم كل ذلك، يبدو جليا يف العديد 
الدرو�ص املمتلئة يف  من الأماكن: يف قاعات 

الدين  الأملاين اجلديد يف جامعة �شالح  الق�شم 
التعاون مع  اإطار  اأربيل، التي تتم �شمن  يف 

معهد هريدر يف ليبزيغ. ويف مركز معلومات 
بعد ب�شعة كيلومرتات  الواقع على   DAAD هيئة 

على  العراقيون  املهتمون  يح�شل  حيث  فقط، 
العلمي  والبحث  الدرا�شة  عن  وافية  معلومات 

يف اأملانيا. اأو يف قاعات حما�رشات اأوائل 
من  العائدين  الناجحني  العراقيني  اخلريجني 

الآن بدورهم يف تعليم  الذين يقومون  اأملانيا، 
اجليل اجلديد من الأكادمييني. اأكرث من 1800 

ودار�ص  دكتوراه  بروفي�شور ومدر�ص وطالب 
ال�رشاكة  اأملانيا والعراق �شارك يف حتريك  من 

الأكادميية )بكل ما يف كلمة حتريك من معنى( 
ال�رشاكة،  الأوىل من عمر  ال�شنوات اخلم�ص  خالل 

اأو  التخ�ش�شي،  العلمي  امل�شتوى  على  �شواء 
الإن�شاين. امل�شتوى  على 

حــلــقــة كــبــيــرة: 
مــوؤتــمــر �أ�شــاتــذة 
جــامــعــة بــغــد�د 
�لـتــكــنــولــوجــيــة
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تـــو�شـــيــع �لـــ�شـــر�كـــة 
�لــجـامــعـــيــة لـــتــ�شـــمـل 

بــرنــامــجــًا �شــاد�شــًا 
)مــعـهـد هــيــردر فـي 

اليـــبـــزيــغ/جــامـــعــــة 
�شــالح �لـــديـــن فـي 

�أربـــيـــل(.

 ني�شان/اأبريل 2014  2011 2011 2011 ني�شان/اأبريل 2012 

تـاأ�شـيـ�س بـرنـامـج �بـن 
خــلـدون لــمـو�جــهــة 

�لـ�شـعــف فـي تـمـثــيــل 
�لـعــلـوم �الإنــ�شـانــيــة 
و�الجــتــمـاعــيـة فـي 

بر�مج منح �لـماجـ�شتـري 
و�لــدكـتــور�ه �شـمـن 

�لـ�شـــر�كــة و�لـنـ�شـاط 
�لـكـال�شـيـكـي لــهــيــئــة 

.DAAD

�نـطـالق �لـقـ�شـم �الألـمـانـي 
فـي جـامـعـة �شـالح �لـديـن 
فـي �أربـيـل مـع مـحـا�شـريـن 

ومـُـ�شــاَعــَدة لــغــويــة مـن 
DAAD. مـركـز مـعـلـومـات 

DAAD فـي �أربـيـل يـبـد�أ 

نـ�شـاطـه.

�الفـتـتـاح �لـر�شـمـي 
 DAAD لـمـركـز مـعـلـومـات

وقـ�شـم �للـغـة فـي جـامـعـة 
�شـالح �لـديـن فـي �أربـيـل. 

�لـ�شـكـرتـيـرة �لـعـامـة 
لـهـيـئـة DAAD �لـدكـتـورة 

دوروتـيـا روالنـد تـزور 
�إقـلـيـم كـرد�شـتـان �لـعـر�ق 
)فـي �لـ�شـورة مـع رئــيـ�س 

�لـجـامـعـة �لـدكـتـور �أحـمـد 
�أنـور ديــز�ي(.

بــدء دعــم بــر�مــج 
�لــ�شــر�كــة �لـجــامــعــيــة 

�لــجــديــدة )�قــتــر�ح 
وتــاأ�شــيــ�س بــر�مـج 

�لــ�شــر�كـة �لـمـخــتـلـفـة(.

بــرنـــامــج اإنـــفـــاق 
الـــحـــكـــومـــة 
الـــعـــراقـــيـــة 

عـــلــى الــمـــنـــح 
الـــدرا�شـــيـــة

             MoHESR Bagdad  الــ�شــنــة                                            

                                                                BaghDAAD 

                                             2010 

 1354529 يــورو                                              2012                                             

                                                      624920 يــورو                                              624920 يــورو                                             

 1354529 يــورو                                              615408 يــورو               

 MHE KRG Erbil              DAAD                              
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الــنــ�ص: األــبــريــ�ســت مــيــتــ�ســغــر

االزدهــار، االنــهــيــار، 
انــبــعــاث االأمــل 

ال�سـبـعـيـنيات  الـعـراق خـالل  ـظي 
الــحيـويـة     بجـامـعـات يف غـايـة 
والنـ�سـاط: وقـد كـانت اجلـامعات 

ال�رشق  العراقية تنتمي  لأحدث اجلامعات يف 
الأو�سط، واأكرثها مقدرة واإمكانات، �سواء على 

العلمي،  البحث  �سعيد  على  اأو  التعليم،  �سعيد 
وخا�سة يف جمال العلوم الطبيعية والتطبيقية. 

وقد كان العمل يف العديد من اجلامعات يتم وفق 
اأرفع امل�ستويات العاملية، وكانت هذه اجلامعات 
تعترب مثال ُيحتذى يف العامل العربي. كما كان 

هناك العديد من العالقات العلمية املختلفة 
القائمة مع الدول الغربية، وكذلك مع اأملانيا 

التي ارتبطت مع العراق بالعديد من امل�رشوعات 
امل�سرتكة. حكم البعث الذي ت�سلم ال�سلطة يف 

البالد يف عام 1968 ا�ستخدم الرثوات النفطية 
من اأجل الو�سول اإىل اأرفع امل�ستويات العلمية 

التي تو�سل اإليها الغرب. وكان من املالحظ يف 
تلك الفرتة ن�سبة ال�سيدات املرتفعة بني الدار�سني 
والأ�ساتذة على ال�سواء. كان حزب البعث يتطلع 

اإىل اإقامة دولة عربية قومية حديثة، واحتاج 
العالية  املوؤهالت  اأ�سحاب  اإىل  الغر�ض  لهذا 

واجليدة. اإل اأن هذا الأمر مل يكن له عالقة 
مب�ساألة التحرر الجتماعي وامل�ساواة، حيث اأن 

النظام مل يكن يتطلع اإىل احلد الأدنى من اإر�ساء 
اأ�س�ض املواطنة ال�سليمة. 

مع بداية الأزمة الإيرانية-العراقية يف 
1980 تعر�ست النه�سة العلمية لأوىل العقبات 

معظم  حتويل  الأزمة  تطلبت  فقد  احلقيقية. 
الإ�سالمية  اإىل حماربة اجلمهورية  املوارد 

البلدين يف  ال�سالم بني  �ساد  النا�سئة. وعندما 
عام 1988 ظهرت الآمال يف عودة الهدوء 

وال�ستقرار اإىل ربوع العراق. اإل اأن العتداء 
 1990 اآب/اأغ�سط�ض  الكويت يف  العراقي على 
اجلـامـعات  وو�سـع  الآمـال،  تـلك  بكـل  اأطاح 

الأملانية يف مواجهة مرحلة جديدة �سعبة. بعد 
قيام القوات الأمريكية بتحرير الكويت يف اآذار/

مار�ض 1991، فر�ست الأمم املتحدة خالل 
ال�سنوات التالية ح�سارا �سامال على العراق. وقد 

عانت اجلامعات كثريا، ب�سبب �سعف التمويل 
من ناحية، ولكن اأي�سا ب�سبب احل�سار وو�ساو�ض 
النظام من التعاون والتبادل العلمي مع باقي 
دول العامل. وهكذا فرت اأعداد كبرية من اأ�ساتذة 

اإىل اخلارج، الأمر الذي  العراقية  اجلامعات 
�سكل بداية ملوجة من هجرة الأدمغة وتبعاتها 

القاتلة، بينما ف�سل اآخرون البقاء يف الوطن، 
وعملوا يف ظل ظروف من العزلة. تراجع قطاع 

اجلامعات اإىل م�ستوى ما قبل التنمية التي 
البعثية.  الديكتاتورية  اإبان  �سهدها 

اإل اأن النهيار الأكرب جاء يف ني�سان/
اأبريل 2003. حينها عمد جورج بو�ض البن، 

اآنذاك  الأمريكية  املتحدة  الوليات  رئي�ض 
اإر�سال القوات الأمريكية اإىل بالد ما بني  اإىل 

الق�ساء  املرة  الهدف هذه  النهرين. وكان 
النهائي على �سدام ح�سني ونظامه. وبعد �سقوط 

النظام غرقت �سوارع بغداد وغريها من املدن 
العراقية يف فو�سى عارمة. مت تقريبا اإق�ساء كل 
ما له اأية عالقة بالديكتاتور املكروه، حيث مل 
يقت�رش الأمر على الوزارات واأقبية املخابرات 
اأي�سا  طال  واإمنا  وح�سب،  ال�رشطة  ومراكز 
اجلامعات. ويف خ�سم جنون الفرح تعر�ست 

اأجهزة كومبيوتر وخمتربات للدمار اأو ال�رشقة، 
معها  وذهبت  باأكملها،  مكتبات  واختفت 
خمطوطات اأثرية هامة ل تقدر بثمن اأدراج 

الرياح. لقد فقد العراق ذاكرته العلمية. 
اإل اأن تلك كانت اأي�سا هي �ساعة ال�سفر. 
قطاع  لبناء  الفر�سة  الآن  برزت  الأقل  على 
جامعي ل يكون الغر�ض منه تلبية متطلبات 
النظام الديكتاتوري، واإمنا امل�ساهمة يف بناء 

جمتمع دميقراطي. بف�سل ثروته النفطية ميتلك 
العراق الأموال الالزمة لذلك. عالوة على ذلك، 

فقد انتهت العزلة الأكادميية الآن، وبات باإمكان 
الدار�سني العراقيني الذهاب اإىل الغرب ُبغية 

عودتهم  بعد  ي�ساركوا  لكي  العلمي،  التح�سيل 
يف اإعادة بناء العراق احلديث. 

اليوم يدر�ض ن�سف مليون �ساب و�سابة 
العراق، حيث يوجد  يف مناطق و�سط وجنوب 
تـقـني  مـعـهد  24 جامعة حكومية و42  الآن 

"كوليدج" خا�سة.  حكومي و25 جامعة 
اجلامعات الأقدم والأ�سهر هي كل من جامعة 
بغداد، وكذلك اجلامعة امل�ستن�رشية يف بغداد 

اأي�سا. كـثري من اجلامعـات اجلديـدة تـتـميز 

نــ�ســف الــطــلــبــة الأكــراد تــقــريــبــًا مــن الإنــاث تــنــظــر جــامــعــة بــغــداد الــتــقــنــيــة بــطــمــوح مــتــفــائــل اإلــى الــمــ�ســتــقــبــل

عــالــم الــجــامــعــات الــعــراقــي الــذي كــان مــثــاًل يــُــحــتــذى، اأ�ســبــح بــعــد الــحــرب عــلــى اأبــواب بــدايــة 
جــديــدة. ومــنــذ ذلــك الــحــيــن يــعــمــل الــعــراق عــلــى اإعــادة بــنــاء الــجــامــعــات ومــراكــز الأبــحــاث 

الــعــلــمــيــة، بــمــ�ســاعــدة مــن الــمــجــمــوعــة الــدولــيــة
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بالرتكيز على مو�سوعات معينة، منها على 
�سبيل املثال املعهد التخ�س�سي العايل للنفط 

والغاز وم�سادر الطاقة املتجددة يف الب�رشة. 
ويتم الآن بناء جامعة جديدة للعلوم الزراعية 
يف حمافظة بابل، واأخرى مثلها يف ذي قار، 

حيث تهتم هذه الأخرية بالزراعة البيئية. هذا 
اإىل مركزين جامعيني طبيني يف  بالإ�سافة 
بغداد والكوفة. و�سوف ي�سم كل من هاذين 
وطب  الب�رشي  للطب  كـليات  اأربـع  املركـزين 

الطبية.  واخلدمات  وال�سيدلة  الأ�سنان 
اإل اأن امل�سكالت رغم كل ذلك مل تذهب 
اإىل غـري رجـعـة. واأكـرب هذه املـ�سـكـالت هي 
م�ساألة فقدان الأمان. ح�سب �سامية �سعدوين، 
مديرة م�رشوع اليوني�سكو لقطاع اجلامعات 

العراقية يف عمان، فاإنه منذ �سقوط نظام البعث 
الديكتاتوري تعر�ض 500 اأ�ستاذ جامعي على 
الأقل للقتل، وا�سطر ما يزيد عن 2000 اآخرين 
للهرب اإىل خارج البالد. غالبا ما يبقى القتلة 

جمهولني، كما تكرث التكهنات حول الدوافع وراء 
مثل هذه اجلرائم. 

الذين  املـثـقـفون  يـ�سـكـل  الأرجـح  على 
ي�سـعون اإىل بناء عراق عـلماين تـعددي حديث 

�سـوكـة يف حلق من ل يرغبون بذلك. 
يف ظل الأو�ساع الأمنية غري امل�ستقرة 

تعاين اأي�سا برامج التبادل مع اخلارج. وت�سكل 
مدينة عمان املوقع البديل بالنـ�سبة حلـلقـات 

بحث وور�سات عمل منظمة اليوني�سكو. منظمة 
الأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم ت�سعى 
جاهدة اإىل اإعادة قطاع اجلامعات العراقي اإىل 

ما كان عليه يف املا�سي من م�ستوى رفيع. 
وقد تركزت اجلهود بداية على جمع املعلومات 
والبيانات حول عدد مراكز الأبحاث اجلامعية 
وغري اجلامعية، وحول اإمكانات وطرق اإعادة 

احلياة اإليها. �سامية �سعدوين تتحدث حاليا 
عن 109 مراكز اأبحاث يف العراق. يف املرتبة 

الثانية تاأتي م�ساألة �سمان اجلودة. مدر�سو 
اجلامعات العراقيون ياأتون اإىل عمان للم�ساركة 

يف ور�سات عمل، كما يتوجب على وزارة 
التعليم العايل تاأ�سي�ض البنى الالزمة من اأجل 
مراقبة تطور اجلامعات. 14 جامعة من دول 

غربية ومن لبنان والأردن وتركيا ت�سارك يف 
برنامج اليوني�سكو. ومن اأملانيا ت�سارك جامعة 
هامبورغ. تتعاون منظمة اليوني�سكو مع اأعلى 

ال�سلطات اجلامعية ب�سكل وثيق: "اإن هذا يف 
غاية الأهمية، اإذا كنا نريد بالفعل حتقيق 

بع�ض التغيري"، تقول �سعدوين، وت�سيف: "اإننا 
�سعداء بهذا التعاون القائم منذ عام 2011 مع 
وزير التعليم العايل العراقي علي الأديب، ومع 

الوزير دلور العليد على اجلانب الكردي. اجلميع 
م�رشون على حتقيق التقدم والنجاح يف م�سرية 

تطوير البلد من خالل التعليم". 
ت�سكل  الأمنية  التهديدات  جانب  اإىل 

عقبة  وال�سنة  ال�سيعة  بني  التناق�سات  حاليا 
اجلامعات.  �سعيد  على  التعاون  طريق  يف 

الزهراوي،  ح�سن  عمار  الدكتور  راأي  وح�سب 
نائب امللحق الثقايف يف ال�سفارة العراقية يف 
وا�سنطن، ونائب وزير التعليم العايل العراقي 
حتى 2011، فاإن ال�سيا�سيني اليوم يلعبون دورا 
مهما يف جمال التعليم اجلامعي. وهو ي�ستكي 
من اأنه: "عندما تكون ال�سلطة للحكومة، فاإنه 

من امل�ستحيل اأن يتم و�سع خرية الأخ�سائيني 
اأن  املنا�سبة". حيث  احل�سا�سة  املنا�سب  يف 

اأ�سا�ض  يكون على  ما  املنا�سب غالبا  توزيع 
النتماء الطائفي، ولي�ض على اأ�سا�ض املوؤهالت 
واخلربات. "كما اأننا نحتاج اأي�سا اإىل نوع من 

الالمركزية"، ح�سب الزهراوي، الذي ي�سيف اأن 
الإدارة تلعب دورا كبريا جدا، مقارنة بالعلم 

الذي ل يلعب �سوى دورا ب�سيطا حمدودا. 

اجلامعات  روؤ�ساء  يتمتع  ذلك  على  "عالوة 
ب�سالحيات وا�سعة، وهو ما يحول غالبا دون 

حدوث تغيري نحو الأف�سل". كما يوؤكد اأن كثريا 
القوانـني  ا�سـتعداد لتـغيـري  ال�سيا�سيني على  من 

الـربلـماين  العـمل  تعقيدات  اأن  اإل  ال�سائدة، 
واآلياتـه حتـول دون ذلك. على اأيـة حـال: رغـم 
اأن الدميقراطية م�رشوع طويل، فاإن ال�سفافية 

اليوم باتت اأكرب بكثري من ال�سابق. "حيث اأ�سبح 
اأ�سحاب القرار اأكرث عر�سة وتاأثرا بالراأي العام 

و�سغوطاته" ح�سـب الزهـراوي، الذي يتـطلع 
اإىل املزيد من اجلامعات اخلا�سة، مما ي�سمن 
دعم الإبداع ويجلب ال�ستثمارات من اخلارج 
اإىل العراق. ولكن هذا الأمر اأي�سا يبقى رهنا 

الأمنية.  لالأو�ساع 
اإل اأن اأحوال قطاع اجلـامـعات والتعليم 

تـبـدو  الـعـراق  كـرد�سـتـان  اإقـليم  يف  العـايل 
خمتلفة نوعا ما. هناك تتميز الأو�ساع الأمنية 

بال�ستقرار الن�سبي، مما ي�سـهل التعـاون مع 
ال�رشكاء اخلارجيني. ويوجد يف هذه املناطق 

الآن 19 جـامعـة بيـن حـكومـية ومـعـتـرف 
بها حكوميا، منـها جـامـعة الـعراق الناطقة 

ال�سليمانية.  بالإنكليزية يف مدينة 
ويبلغ اإجمايل عدد الطلبة يف �سمال 
العراق حوايل 95000، ن�سفهم تقريبا من 

الإناث. حكومة الإقليم الكردية تتعاون 
ب�سكل وثيق مع الهيئة الأملانية للتبادل 

الأكادميي اخلارجي DAAD. "اأنا معجب جدا 
بتقدم الأكراد"، يقول عمار الزهراوي. اإل اأن 
 الدبلوما�سي القادم من مناطق و�سط العراق 

يرى اأن الأكراد قد �سبقوا باقي املناطق العراقية 
باأكرث من ع�رش �سنوات. بعد حرب اخلليج يف 

1991 فر�ست القوى الغربية حظرا جويا على 
الطريان احلربي العراقي يف املناطق الكردية، 
ومـنذ ذلـك احلـني تخـ�سـع الـمـناطق لالإدارة 

الذاتية. ومن خالل تركيا تتمكن من الو�سول 
اإىل املعارف والتقنيات الغربية. ي�ستغل الأكراد 

هذه الفر�سة التاريخية من اأجل بناء بنيتهم 
التحتية اخلا�سة بهم، ومنها اأي�سا اجلامعات. 
رغم انتقاداته، فاإن الزهراوي ينظر لالأو�ساع 

يف العراق ب�سكل اإجمايل ب�سيء من التـفاوؤل. 
وهو يعترب اأن غالبية ال�سيا�سيني العراقيني قد 

اأدركوا الآن اأن بناء قطاع جامعي حديث ي�سكل 
الطريق نحو امل�ستقبل. وهو يقول: "لو اأن الأمان 

احلقيقي ي�سود ملدة عام واحد، فاإن باإمكاننا 
حتقيق قفزة هائلة نحو الأمام". 

الــبـروفــيــ�ســـور عــابــد ثــيــاب الــجــيــلــي 
وزيــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي الــ�ســابــق 

فـي الــعــراق

الــدكــتــور عــمــار حــ�ســن الــزهــراوي، 
خــبــيــر جــامــعــي ودبــلــومــا�ســي، 

�ســفــارة وا�ســنــطــن

»هـيـئـة DAAD تـوفـر 
أجـواء جيـدة للـطـلـبـة.

 إنـهـم مـعـجـبـون جـداً 
بـألـمـانـيـا«

الــبــروفــيــ�ســور فــا�ســل الــعــامــري، الــمــلــحــق 
الــثــقــافـي فـي �ســفــارة الــعــراق فـي بــرلــيـن، 

يـواكــب الــتـعـاون مـع هــيــئــة DAAD. خـالل لـقـاء 
مـع الــطـالب الـحا�سـلــني عـلى الــمـنـح يــتــبــادل 

الــحــديــث مــع الــطــلــبــة بـ�سـكـل مـتــعــمــق.

»لـو أن األمـان الـحقـيـقـي 
يـسـود لـمـدة عـام واحـد، 
فـإن بـإمـكـانـنـا تـحـقـيـق 
قـفـزة هـائـلـة نـحـو األمـام«

مـنـذ سـقـوط نـظـام 
الـبـعـث الـديـكـتـاتـوري 

تـعـرض 

 500
أسـتـاذ جـامـعـي

عـلـى األقـل لـلـقـتـل 
واضـطـر مـا يـزيـد عـن 

2000
آخـريـن لـلـهـرب إلـى 

خـارج الـبـالد 
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مــحــمــد الـمــالــكــي
مــتـخــ�سـ�ص فـي عــلــوم الـلــغــة الإنـكــلــيــزيــة يــحــ�ســر ر�ســالــة الـدكــتـوراه فـي جــامــعــة 
هـــومـــبـــولـت فـي بـرلــني. عــنـوان ر�ســالــة الــدكـــتــوراه هــو "اأنــا اأفــكــر بـ�ســكــل نــاقــد، 
لــذلــك اأنــا مـوجــود: تـطــبــيــق مــهــارات الـتــفــكــيـر الــنــقــدي فـي تــدريــ�ص طــلــبــة 
الـمــرحــلــة الـجــامــعــيــة فـي الــلــغــة الإنــكـــلـــيــزيــة فـي جــامــعــة الــبــ�ســرة، الــعــراق"

مــوجــز                                 اأ�ســحــاب الــمــنــح الــدرا�ســيــة

  جــديـد، مـخــتـلـف 
مـ�سجع ،،: اأ�سحـاب 
الـمـنــح الـدرا�ســيــة 

يــتــحـــدثـون عــن 
تــجـــاربـــهـــم فـي 
مــــعــــات  لــــجـــا ا

نــــيــــة     لـــمـــا لأ ا

<< يف �لو�قع �إنه من نافلة �لقول، �إل �أنني �ساأقول ذلك: هيئة DAAD كانت ر�ئعة. �أول لأنها �أتاحت يل 
فر�سة �لدر��سة يف �أملانيا. ثم ب�سبب �لرعاية �ملتميزة �لتي �أحاطني بها �لعاملون �أنا و�أ�رستي، �لتي كربت يف 
�أملانيا، حيث �أجنبت زوجتي ولدنا �لثاين هناك. ثالثا ب�سبب تنظيم �للقاء�ت �لدورية بني �أ�سحاب �ملنح. هذ� 

�لتبادل و�لتو��سل �ساعدين كثري� على �لرتكيز و�ل�ستمر�ر خالل �لدر��سة. وكما �لغالبية منا، و�جهت يف �أملانيا 
�سعوبات يف �لبد�ية، وخا�سة على �سعيد �للغة. �ليوم ميكنني �لقول: ل �سيء �سهل، ولكن ل �سيء م�ستحيل. 

يجب على �ملرء �ل�سري يف طريقه و�تخاذ قر�ر�ته. ويجب �ل�ستفادة د�ئما من �لرعاية و�مل�ساعدة �جليدة 
�ملوجودة هنا. وقد تعلمت �أي�سا �أن �أَقّدر كثري� �لنظام �لجتماعي يف �أملانيا. �لنا�س �سو��سية هنا. و�أنا �أحب 
برلني. �إنها مدينة عاملية حقا، �أ�سبحت فيها �إن�سانا �أكرث �نفتاحا. وهناك �أمر �آخر: �لطبيعة ر�ئعة. �أريد بعد 

�لتخرج �أن �أ�سارك يف �لعر�ق يف �إ�سالح نظام �لتعليم �لعايل وتطويره". 
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ِزوار حــ�شــيـن �شــاهــيـن
مــتــخــ�ســ�ص فـي بــنــاء الآلت، وقــد عــمــل فــي الــعــراق فــي الــقــطــاع الــخــا�ص. 
الآن يــدر�ص تــقــنــيــات الــتــبــريــد والــتــدفــئــة والــتــكــيــيــف، ويــتــخــ�ســ�ص فــي مــجــال 
الــهــنــد�ســة الــمــيــكــانــيــكــيــة فــي جــامــعــة الــرور فــي بــوخــوم. مــ�ســادر الــطــاقــة 
الــمــتــجــددة هــي الــمــ�ســاألــة الأهــم بــالــنــ�ســبــة لــه. ر�ســالــة الــدكــتــوراه تــحــمــل 
عــنــوان "تــطــويــر وتــفــ�ســيــل اآلــيــة الــ�ســلــوك الــكــيــمــيــائــي لــلــوقــود الــحــيــوي" 

<< در�ست يف �لبد�ية يف �ستوتغارت، 
�إل �أنني مل �أتفق هناك جيد� مع �لأ�ستاذ 

�مل�رسف على ر�سالة �لدكتور�ه، و�نتقلت 
�إىل مدينة بوخوم، حيث  �ل�سبب  لهذ� 

وجدت هناك �لأ�ستاذ �مل�رسف حاليا على 
ر�سالتي لنيل �لدكتور�ه، �لذي يدعمني 
دون �أن يتحكم بي �أو ي�سع علي �ل�رسوط. 
كنت �سعيد� جد� بامل�ساركة يف برنامج 

BaghDAAD. تتمتع هيئة DAAD ب�سمعة 
جيدة وهذ� يزيد من �سهولة �حل�سول 
على قبول جامعي لدر��سة �لدكتور�ه. 

�لدعم �ملادي مهم �أي�سا، �إذ �أنه بف�سل 
هذ� �لدعم ميكن للمرء �لرتكيز على 

�لبحث �لعلمي. �سحيح �أنه كان لدي 
يف �أملانيا قليل من �لوقت �إىل جانب 

�لدر��سة باملقارنة بالعر�ق، ولكن 
�لتناق�س �لعجيب هو �أنني بد�أت هنا 

يف تعلم �لعزف على �لعود. ولكن �لأهم 
هو بالتاأكيد در��ستي. در��سة �لدكتور�ه، 

خا�سة �سمن نظام جامعي خمتلف، 
ت�سكل يف �لو�قع حتديا كبري�. يجب �أن 
يكون �ملرء منتجا با�ستمر�ر، ومبدعا 
ومتحفز� د�ئما. ما ي�سجعني هو �لأمل 

يف �أن �أ�سارك بعد عودتي يف حتقيق 
مزيد من �لرت�بط و�لتو��سل بني �لعلم 

و�لقطاع �لقت�سادي. �لعر�ق بلد يتمتع 
برثو�ت ومو�رد كثرية، على كافة 

�لأ�سعدة. ولكن يجب �ل�ستفادة من 
هذه �ملو�رد ب�سكل �أف�سل. 

بــنــار جــالل عــلــي
الــطــالــبــة فـي جــامــعــة الــ�ســلــيــمــانــيــة اأنــجــزت فـي جــامــعــة مــارتــن-لــوثــر هــالــة-
فيتنبريغ بـرنــامـج الــمــاجــ�سـتــيــر بالـلــغـة الإنــكــلــيـزيــة حــول الــهـنــد�ســة الـبــيـولــوجــيــة-
الــطــبـيــة. وهـي تــعــمــل اأيــ�ســاً فـي الـمــ�ســفــى الـجـامــعــي 
فـي ليــبــزيــغ، فـي اإطــار ر�ســالــة الـتــخــرج عـن الــنــهــج الــعــالجــي 
�ســمــن اإطــار مــواجــهــة �ســرطــان الــدم )لــوكــيــمــيــا(.  

<< تاأثرت كثري� بامل�ستوى �لأملاين 
�لرفيع يف جمال �أبحاث �ل�رسطان. 

يف مادة �لتقنية �لطبية �لبيولوجية 
- وخا�سة يف �جلانب �لتقني منها – 

توجب علي يف �لبد�ية �لتاأقلم مع �لأمر، 
وهو ما مل يكن �سهال. �إل �أنني جنحت. 
كما عانيت من بع�س �ل�سعوبات مع 
�للغة. �أن�سح كل �إن�سان �سوف يح�سل 

يف �مل�ستقبل على منحة �أن يبد�أ يف تعلم 
�للغة يف وقت مبكر، و�لأف�سل حتى قبل 
�ل�سفر. �إذ �أنه رمبا يكون من �لأ�سهل يف 

هذه �حلال �لتعرف �إىل �لنا�س، وطرق 
عالقات جديدة. ومن �لأمور �مل�ساعدة 

�أي�سا توفري دور�ت تدريبية كمدخل �إىل 
�لثقافة �لأملانية ونظام �لتعليم �لعايل 

يف �أملانيا. �لأمر �لر�ئع �ملمكن على 
�لتو�زي مع �لدر��سة هو فر�سة �ل�سفر 

و�لرتحال. لقد �طلعت على �سبيل �ملثال 
على �لكثري من �ملتاحف �لر�ئعة يف 

فرن�سا وبلجيكا وهولند�. �إنه من �لر�ئع 
�لتعرف على ثقافات �أخرى. هذ� ما 

�أن�سح به كل من يح�سل على منحة يف 
�مل�ستقبل: كن منفتحا، وتعلم �أق�سى ما 

ميكنك تعلمه، وحاول �أن تك�سب �أكرب 
قدر من �لقوة و�لثقة.
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زايــد الــنــيــوايــنـي
فــيـزيــائـي يـتــخــ�ســ�ص فـي الـفــيــزيــاء الـطــبــيـة فـي جـامــعــة روبــريــ�ســت-كــارل 
فـي هــايــدلـبــيــرغ. جــامــعــتـه الأ�ســا�ســيــة هـي جــامــعــة الــكــوفــة فـي الــنــجــف. 
وهــو يــعــمــل مـن اأجــل ر�ســالــة الــدكــتــوراه فـي مــجــال "تــقــيــيــم الـجــرعــة 
ُــغــيــة تــخــطــيــط الــعــالج وتــعــيــيــر  الـمــنــتــثــرة بــ�ســبــب عــمــلــيــات الــزرع، بــ
مــ�ســادر الأ�ســعــة الــ�ســيــنــيــة وفــق تــقــنــيــة مــونــت-كــارلــو"

<< �أنا معجب جد� بالدقة و�حلرفية �لتي يت�سف بها �لعمل يف جمال �لبحث �لعلمي يف �جلامعات 
�أن  �لأملانية. مل يكن من �ل�سهل علي يف �لفرتة �لأوىل جمار�ة هذ� �مل�ستوى �لرفيع من �لأد�ء، وخا�سة 
�لأ�ستاذ  �أل يكون لدى  �نه من �لطبيعي  �إذ  �أن يقوم بنف�سه بالكثري من �لأعمال.  �لدكتور�ه يجب  طالب 

�لوقت لالإ�رس�ف �ملبا�رس على كافة طالبه خالل قيامهم بالأبحاث.  �لكثري من  �لدكتور�ه  �مل�رسف على 
�لدكتور�ه. كما ميكنني  با�ستقاللية و�لنطالق بعملي يف جمال  �لعمل  �أنني قد جنحت فيما بعد يف  �أعتقد 

�أي وقت. وكذلك ميكن �لعتماد دوما على �لعاملني يف هيئة  �أ�ستاذي يف  دوما �لعتماد على دعم و�إر�ساد 
�إنني فخور  �إطالقا.  �أتوقعه  �أجلنا. وهذ� ما مل  �أنا�س ر�ئعون، يفعلون �لكثري من  �إنهم  DAAD. وبكل �رس�حة: 

�لعر�ق  �أمتكن من متابعتها يف  �أن  �أملانيا �سيئا من �لحرت�م و�لتقدير، و�آمل  �أبحاثي هنا يف  باأن تنال 
�لعمل يف  �ل�ستمر�ر يف  �إىل  �إ�سافة  �لنجف،  �لطبية يف جامعة  للفيزياء  ق�سم  تاأ�سي�س  فيما بعد. حلمي هو 

�أن يح�سل �مل�سفى �جلامعي يف �لنجف على  �لر�ئع  �إنه من  �أبحاث �ل�رسطان.  جمال �لأ�سعة ويف جمال 
�أتدرب عليها هنا يف هايدلبريغ.    �لتي  �سيمنز، مثل  �أجهزة من �رسكة 

اأ�شــالن كــمــالــي
طــالــب دكــتــوراه فـي تــقــنــيــات الــتــبــريــد والــتــدفــئــة والـتــكــيــيــف، تــخــ�ســ�ص فـي 
الــهــنــد�ســة الـمــيــكــانــيــكــيــة/تــقــنــيــات الــتــكــيــيــف. در�ص فـي جــامــعــة بــغــداد، وهــو يــكــتــب 
حــالــيــاً ر�ســالــة الــدكــتــوراه فـي جــامــعــة در�ســدن الــتــقـنــيــة فـي مــو�ســوع "تــحــ�ســني 
�ســبــكــات الــتــبــريــد الــمــركــزي"

<< كانت �لدر��سة �سعبة يف 
�لبد�ية، لأن نظام �لتعليم و�لبحث �لعلمي 
كان غريبا علي. �لآن يغمرين �لأمل يف 
�أن �أمتكن من متابعة م�سريتي �ملهنية 
وحتقيق �لنجاح يف بغد�د، مع كل ما 
تعلمته هنا عن تقنيات �لتكييف. ما 
�أ�ستمتع به هنا كثري� هو �لإمكانات 

�لكثرية �ملتوفرة خارج �إطار �جلامعة، 
�لتي تتيح تعلم وجتربة �لكثري. على 

�سبيل �ملثال تعلمت هنا �ل�سباحة 
و�لرق�س. قبل �أن �أح�رس �إىل �أملانيا 

كنت �أخ�سى من �لبريوقر�طية �لأملانية، 
ولكن �لعاملني يف DAAD متكنو� من 

�لق�ساء كل تلك �ملخاوف، وقدمو� يل يد 
�لعون. رمبا كان من �ملفيد �أن �أ�سارك 

يف دورة تدريبية مكثفة حول �لتو��سل 
بني �لثقافات �ملختلفة. لقد كان من 

ح�سن حظي �أن �أجد �سكنا م�سرتكا يف 
در�سدن. ومنذ ذلك �حلني �أ�سبح كل �سيء 

�أكرث �سهولة. لدي ثالث ن�سائح لكل من 
�سيح�سل على منحة يف �مل�ستقبل: يجب 

�لعمل بكل جد و�جتهاد يف �لبد�ية، 
�ملتعة و�لت�سلية تاأتي فيما بعد! �طلب 

�مل�ساعدة، ولكن بعد �أن تكون قد حاولت 
حل �مل�سكلة بنف�سك )مرة على �لأقل(! 

��ستفد من فر�سة �لتاأقلم و�لندماج! 
�لأملان منفتحون على �لآخرين، �إل 

�أنهم لي�سو� �أ�سحاب �ملبادرة عادة، فهم 
يحرتمون خ�سو�سيات �لآخرين. 
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<< �لأمر �لر�ئع هو: يف �أملانيا يعي�س �ملرء باأمان، وعندما ي�سعر �ملرء باأمان، ميكنه �لرتكيز يف عمله 
ب�سكل كامل. وبالإ�سافة �إىل ذلك ميكن للمرء �أي�سا �أن ي�ستمتع باحلياة. �ل�سعوبة بالن�سبة يل تكمن يف �لبتعاد 
عن �أ�رستي. �سحيح �أن �بنتي كانت معي، �إل �أنه كان من �سبه �مل�ستحيل دعوة بع�س �أع�ساء �لعائلة، مثل و�لدّي 
لزيارتي. ما �أعجبني يف �جلامعات �لأملانية ب�سكل خا�س هو �أنه يتوجب على �لطلبة �لعمل با�ستقاللية و�لعتماد 

على �أنف�سهم ب�سكل كبري و�أنهم قادرون على ذلك. بالن�سبة للطلبة �لعر�قيني كان هذ� �لأمر جديد� متاما. هذ�، ناهيك 
عن م�سكلة �للغة. �إنني �سعيدة �أن يكون �لعاملون يف هيئة DAAD �إىل جانبنا وي�ساعدوننا عند �حلاجة. بالن�سبة 
لأ�سحاب �ملنح �لذين �سياأتون بعدنا رمبا يكون من �لأف�سل �أن يتعلمو� يف �لبد�ية مزيد� من �للغة �لأملانية و�أن 
يعرفو� �أكرث عن �ملجتمع �لأملان، حيث �أن جمتمعاتنا خمتلفة متاما. �إل �أنه ميكنني وبكل ثقة �أن �أقول لكل من 

�سيح�سل على منحة يف �مل�ستقبل: يجب �لتمتع بال�سرب. كل بد�ية �سعبة، ولكنكم يف �لنهاية �سوف حت�سدون 
ثمار هذه �لدر��سة. عندما �أعود �إىل بغد�د �سوف �أتابع �لبحث �لعلمي يف �جلامعة و�أقوم بالتدري�س. 

نــبـيــلــة عــبــد الـمــحــمــد
كــيــمــيــائــيــة مـن بــغــداد، مــتــخــ�ســ�ســة فـي مــجــال اأبــحــاث الــبــولــيــمــرات. 
�ســمــن اإطــار درا�ســة الــدكــتــوراه تــجــري اأبــحــاثــهــا فـي جــامــعــة بــرلــيــن 
الــتــقــنــيــة حــول مــو�ســوع "درا�ســة الــخــوا�ص النــ�ســيــابــيــة وطــريــقــة 
عــمــل وخــ�ســائــ�ص مــكــونــات الــبــولــيــمــر الــدقــيــقــة"
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<< عندما قدمت �إىل �أملانيا يف 
كانون �لثاين/يناير 2012 كم�ستفيد 

�نت�سبت   KurdDAAD منحة  من 
مبا�رسة لدورة لتعلم �للغة �لأملانية. 

وب�رس�حة مل �أكن قبل ذلك �أحتدث 
�أية كلمة بالأملانية. و�لآن باتت �للغة 

�لأملانية �إحدى هو�ياتي. �للغة بالن�سبة 
�أكرث من جمرد و�سيلة ملتابعة  يل 

�لدر��سة. �أحب �لقر�ءة، وخا�سة �لكتب 
�ل�ساخرة، كما �أ�ساهد على يوتيوب �أو 

يف �لتلفزيون بر�مج �أملانية، منها على 
 Quarks« سبيل �ملثال �ملجلة �لعلمية�
Co &«، حيث يتعلم �ملرء تقريبا �للغة 
ب�سكل جانبي. �أن�سح كل طالب يح�سل 
على منحة در��سية �أن يتعلم �لأملانية 
ب�سكل جيد. هذ� يفتح بب�ساطة �لكثري 
من �لأبو�ب. ل �سك �أنني و�جهت يف 

�لبد�ية عدد� من �ل�سعوبات، وخا�سة 
مع �للهجة �لعامية، ولكن �لأمور ت�سري 

�ليوم على ما ير�م. على �سعيد �لدر��سة، 
كان �جلزء �لعملي يف �لف�سل �لدر��سي 
�لأول يف غاية �ل�سعوبة، لأنه توجب 
علي �لتعامل مع �لكثري من �لتقنيات 

و�لأجهزة �جلديدة �لتي مل �أكن �أعرفها. 
كيف �ستبدو �سورة �حلياة �ملهنية يف 
�مل�ستقبل؟ ل �أعرف بال�سبط. ولكنني 

�عتقد �أنني �سوف �أ�ستمر بد�ية يف �لعمل 
يف �ملجال �لعلمي. �أحب �أن �أقدم لطالبي 

كل ما تعلمته هنا. 

مــعــني مــحــمــد مــ�شــطــفــى
طــالــب �ســيــدلــة مـن جــامــعــة هــولــري الــطــبــيــة فـي اأربــيــل فـي اإقــلــيــم 
كــرد�ســتــان الــعــراق، حــ�ســل عـلـى مــنــحــة لـمــدة �ســنــتــني لــدرا�ســة 
الـمــاجــ�ســتــيــر فـي جــامــعــة بــون. �ســمــن اإطــار الـمــاجــ�ســتــيــر يــريــد 
الــقــيــام بــاأبــحــاث فـي مــجــال الأدويــة الــطــبــيــة
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يقف معني حممد م�صطفى �أمام جمموعة 
من �حل�صور يف ندوة يف �أحد فنادق برلني وهو 

مرتبك. لي�س �ل�صبب هو �مل�صتمعني، فهم مثله، من 
�لأكر�د �لذين ح�صلو� على منح در��صية. �أي �أنهم 
يفهمونه ب�صكل جيد، عندما يتحدث عن يومياته 

كطالب �صيدلة يف بون. ما يتحدث عنه م�صطفى: 
�للغة، �إجر�ء�ت �لقبول، �ملناهج �لدر��صية، م�صاكل، 

م�صاكل، م�صاكل. "�صغط وتوتر" يقولها ُمَتَنّهد�. 
رغم ذلك ل يجب �لتطلع �إىل م�صطفى �أو ت�صوره 
كاإن�صان يائ�س من در��صته، خائب �لآمال. على 

�لعك�س من ذلك. بل �إنه حينما يتحدث عن جتاربه 
 DAAD لتي جمعها يف �أملانيا كم�صتفيد من منحة�
منذ بد�ية 2012 ل يرتك جمال لل�صك: لقد ��صتمتع 

بالتحديات �لتي و�جهته ومتكن منها، كما �أنه 
متحم�س ملو�جهة �لقادم منها. 

ل يتمتع جميع �لطلبة �لعر�قيني �لذين 
يح�صلون على �ملنح �لدر��صية بهذ� �لندفاع 
�لإيجابي يف مو�جهة �لتحديات و�ملتطلبات 

�لتي يفرت�س عليهم مو�جهتها يف �حلياة 
�جلامعية يف �أملانيا. بل �إن قلة منهم يتحدثون 

�للغة �لأملانية بهذه �ملتعة و�لتلذذ، كما يفعل 
معني. �إل �أن �ملتفق عليه بالتاأكيد، هو �أن 

�لعر�قيني ي�صتفيدون بالتاأكيد من فرتة �إقامتهم 
يف �أملانيا، ب�صفتهم �لأكادميية و�صفتهم 

�لإن�صانية. هذ� ما يقولونه باأنف�صهم وهذ� ما 
ير�ه �مل�رشفون عليهم من هيئة DAAD. منهم 

�لدر��صية ل حتت�صب �صمن �لربنامج �ملعتاد لهيئة 
DAAD. حيث يتم با�صتمر�ر �لتاأكد من نوع �لدعم 

�لذي يحتاجه �لد�ر�صون بالتحديد، و�ملتطلبات 
و�ل�رشوط �ملتوفرة لديهم، كما �أنه يجب با�صتمر�ر 

�لتعاون  مل�رشوعات  و�لتقييم  �لتو�زن  حتقيق 
و�لأملانية.  �لعر�قية  �ملوؤ�ص�صات  بني  �لقائمة 
�أ�صحاب  �أو�ئل �لطلبة  يف 2013 عاد 

�ملنح �إىل �أماكن عملهم يف �جلامعات �ملختلفة. 
�رشط �حل�صول على �ملنحة هو �أن يعمل هوؤلء 
بعد �نتهاء �لدر��صة ب�صع �صنو�ت على �لأقل يف 

�جلامعات �لعر�قية �أو يف خدمة �لدولة يف �لقطاع 
�لعام، و�مل�صاهمة يف �إعادة بناء �لبالد. بع�س 

�لأكادمييني �ل�صباب و�صعو� خطط عمل حافلة، 
يرى فر�س  لأنه  �لقلق  ينتابه  �لآخر  وبع�صهم 
�لعر�ق للم�صتقبل حمدودة. �لأو�صاع �ل�صيا�صية 

�لدينية  و�ملكونات  متوترة،  و�لقت�صادية 
و�لقومية ت�صري يف طريق �لتباعد عن بع�صها 

�لبع�س، �أكرث من طريق �لتقارب. 
�أي�صا هيئة DAAD كان عليها مو�كبة هذ� 
�لتعاون، حيث متت  وتق�صيم عرو�س  �لجتاه، 
�إ�صافة بر�مج �ملنح �لدر��صية KurdDAAD و�بن 
خلدون �إىل جانب BaghDAAD. هذ� �لتق�صيم يف 

�لرب�مج يعترب وفق هريدي: "مر�آة تعك�س و�قع 
�لتجزئة و�لتق�صيم �لذي يع�صف بالبالد". 

KurdDAAD لأن �لأكر�د  ن�صاأ برنامج 
�صعرو� �أنهم ل ينالون ن�صيبهم �لكايف �لعادل من 

ديني�س فالرت على �صبيل �ملثال، �لتي ترعى �أمور 
�لطلبة �أ�صحاب �ملنح �لذين جاوؤو� �إىل �أملانيا 

يف 2010. "لقد �أ�صبحو� جميعا �أكرث �نفتاحا"، 
تقول ديني�س. يف �لبد�ية كاد �ملوقف �ملت�صاهل 

)�أو �مل�صتهرت( �لذي متتع بها �لطلبة �لذين ت�رشف 
عليهم فيما يتعلق بالدقة يف �ملو�عيد، يقودها 

هي وزميالتها �إىل حدود �جلنون. وهي تقول �أنه 
�لآن "بات �جلميع �أكرث دقة، و�أ�صبحنا نحن �أكرث 

��صرتخاء". كال �جلانبني يتعلم من �لآخر. وهذ� 
�أي�صا �أحد �أهد�ف هذ� �لتعاون و�لتبادل: فهم 

�لآخر ب�صكل �أف�صل. "تفاهم �ل�صعوب"، ح�صبما 
يقول �ألك�صندر هريدي، �مل�صوؤول عن �لعر�ق يف 

هيئة DAAD، وي�صيف مبت�صما: "�صحيح �أنها 
كلمة قدمية، �إل �أنها رمبا تكون �صحيحة".

 
حــيــاة اأكــاديــمــيــة جــديــدة

بر�مج �ملنح �لدر��صية لهيئة DAAD �لتي حتمل 
�لأ�صماء �ملبتكرة BaghDAAD و KurdDAAD و�بن 
خلدون ت�صكل �إىل جانب عامل �جلامعات �لأملاين-

�لعر�قي )�نظر �ل�صفحات 92-115( �لدعامة 
�لأ�صا�صية �لثانية لل�رش�كة �لأكادميية بني 

�أملانيا و�لعر�ق �لتي يتم متويلها من خم�ص�صات 
مبادرة وز�رة �خلارجية �لأملانية �لحتادية. 

هدف برنامج BaghDAAD هو �إتاحة �لفر�صة 
�أمام ما ل يزيد عن 100 عر�قي �صنويا لدر��صة 

�ملاج�صتري و�لدكتور�ه يف �أملانيا. هذه �ملنح 

بـــيــن 
الــتـــحـــديـــات 
والخـــتــراقـــات
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يعانون ب�صكل عام من �صعف يف �لإملام بطر�ئق 
�لعمل �لعلمي". 

ومن �أجل تقدمي �مل�صاعدة يف هذه �لنقطة 
بالتحديد، مت بتفوي�س من هيئة DAAD تنظيم 
برنامج رعاية متهيدي يف جامعة دي�صبورغ-

�إ�صن. �إل �أنه ح�صب مالحظة مديرة �مل�رشوع 
ر�مونا كار�تا�س فاإن هذه �لتعليمات و�لدرو�س 
�لتي تدوم عدة �أ�صهر غري كافية �أي�صا من �أجل 

تاأهيل �لطلبة ب�صكل �صحيح و��صتعد�دهم للحياة 
�جلامعية �جلديدة. �حلل �لأمثل: �صنة متهيدية 

مركزية تقام يف �إحدى �جلامعات تت�صمن �أي�صا 
دور�ت تعلم �للغة لكافة �لطلبة �أ�صحاب �ملنح 
جمتمعني. �إل �أن �لتمويل غري متوفر ملثل هذ� 

�لنوع من �لن�صاط. 

تــبــادل مــفــيــد
يتحدد حاليا برنامج �لدعم لطلبة �لدكتور�ه 

بثالث �صنو�ت ون�صف. لهذ� �ل�صبب يخ�صى 
�لكثريون منهم منذ �لبد�ية �أل يتمكن من �لو�صول 

�إىل �لهدف خالل هذه �لفرتة. وهم يتمنون لو 
كان لديهم منذ �لبد�ية �ل�صمان و�لثقة من �أنه 

باإمكانهم �لبقاء فرتة �أطول، عند �ل�رشورة. �إل �أن 
�إمكانية �لتمديد لف�صل در��صي �إ�صايف يجب �أن 

تكون متاحة فقط يف �حلالت �ل�صتثنائية. رغم 
 DAAD ذلك رغم ذلك قلما يو�جه فريق �لرعاية من

�إحدى �مل�صكالت، مثل ما يو�جه هذه �مل�صاألة. 
وب�صكل خا�س خالل لقاء�ت �لطلبة �أ�صحاب 

�ملنح �لتي تنظمها هيئة DAAD بانتظام. خالل 
هذه �للقاء�ت يتبادل �لطلبة �خلرب�ت و�لتجارب 
و�خلطط وي�صتمعون �إىل حما�رش�ت حول بر�مج 

�لدعم �لإ�صافية و�صبكات �لتو��صل �لأكادميية 
وم�رشوعات �لتعاون مع �لقطاعات �لقت�صادية. 

ويف �لكثري من �لأحيان يتمحور �ملو�صوع 
حول تقدمي �ملعلومات للد�ر�صني عن �لإمكانات 
�ملتاحة، �إذ� ما �تخذو� باأنف�صهم زمام �ملبادرة. 
معني حممد م�صطفى يرى �لأمور بو�قعية: "مل 
ينتظرنا �أحد هنا". �أو بعبارة �أخرى: �ملحافظة 
على هدوء �لأع�صاب، تاأكيد و�إبر�ز �لإمكانات، 
هذ� ما يجب على كل منا يف �لنهاية. ل يدرك 

جميع �لطلبة هذه �حلقيقة، ولي�س �جلميع قادرين 
على ذلك. �إل �أن �لغالبية تكافح يف هذه �ل�صبيل. 

هذ� ما تر�ه �أي�صا بريغيتة بازو: "قمة �صعادتي 
تكون عندما ي�صاهم دعمنا يف جناح �لطلبة 

�لعر�قيني يف �أملانيا. وهذه هي حال �لغالبية 
منهم، رغم بروز �مل�صكالت و�ل�صعوبات يف 

�لبد�ية". وي�صيف �ألك�صندر هريدي: "�إنهم يحاربون 
كالأ�صود". وحتى كاتيا بيرت�يت توؤكد هذه �حلقيقة: 

"هنا يتطور هوؤلء ي�صكل ر�ئع". 

�سمن اإطار تنظيم برامج املنح الدرا�سية BaghDAAD و 
BaghDAAD تعمل هيئة DAAD بالتعاون مع وزارة التعليم 

العايل يف كل من بغداد واأربيل على التوايل. كال الربناجمني 
يتيحان فر�ص درا�سة املاج�ستري والدكتوراه وهما منفتحان 

على التخ�س�سات العلمية، اإال اأنه يتم اال�ستفادة منهما على 
اجلانب العراقي يف جماالت العلوم الطبيعية التطبيقية 

 BaghDAAD والعلوم الهند�سية ب�سكل رئي�سي. ي�سم برنامج
يف ثالث �سنوات من عمره حاليا 159 طالبا، منهم 26 �سيدة، 

بينما ي�سم برنامج KurdDAAD 30 طالبا، اأربعة منهم من 
االإناث. وبينما يتم متويل برنامج KurdDAAD من قبل احلكومة 

االإقليمية يف كرد�ستان العراق، تتقا�سم هيئة DAAD ووزارة 
التعليم العايل يف بغداد تكاليف برنامج BaghDAAD منا�سفة 

بالت�ساوي بينهما. متتد فرتة هذا االتفاق حتى ربيع العام 
2014، ويتم حاليا تقييم هذا امل�رشوع ودرا�سة مدى جناحه. 
 DAAD كما جتري حاليا احلوارات بني احلكومة يف بغداد وهيئة

الإيجاد اأنواع جديدة من التعاون. 
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كــمـ�ســوؤولـة  بــازو  بــريـغــيــتـة 
DAAD تــدرك  عــن الــعــراق فـي 

ومــ�سـكــالت  هــمــوم  كـــافــة  وتــعـــيـ�ش 
لــحـظــات  تـعـيــ�ش  كــمـا  الــطــلــبـة، 

حــهــم نــجــا

األمـر المـشـتـرك 
بـيـن جـمـيـع 

الطـلـبة العراقـيـين 
عـلى مخـتـلف 

تخـصصـاتـهم هو: 
أنـهـم يـواجهـون 

صدمة ثقـافـية لدى 
دخولـهم عـالـم 

الجامعات األلمانـية

"نقدم للطلبة �حلا�صلني على �ملنح �لدر��صية 
�ملعلومات و�لأدو�ت و�لو�صائل �لتي متكنهم من 

 DAAD حل م�صكالتهم باأنف�صهم". فريق عمل
ي�صاعدهم من خالل �حلديث �إليهم تلفونيا �أو 

�صخ�صيا، حيث يقدم لهم �لن�صح ويدعوهم 
للم�صاركة يف حلقات �لبحث، حيث يتعلم �لطلبة 

ب�صكل عملي كيف ميكنهم �إثارة �هتمام بروفي�صور 
�أملاين مبو�صوع حمدد يتطلعون �إليه لر�صالة 

�لتخرج، كما يتعلمون �أن �لتفكري �لناقد و�لر�أي 
�ملعار�س هما من �لأمور �ملطلوبة يف �لعمل 

�لأكادميي، ويتعرفون �أي�صا �إىل �لطرق �لأف�صل 
للتاأقلم و�لندماج �صمن فريق عمل �أكادميي. 

"نعول ب�صكل مق�صود على �لعتماد على �لذ�ت"، 
ح�صب بريغيتة بازو، "حيث �أنه بدون �لعتماد 

على �لنف�س ل ميكن حتقيق �لنجاح يف �جلامعات 
�لأملانية". 

�لدكتورة كاتيا بيرت�يت من �رشكة 
�ل�صت�صار�ت "حمور �أملانيا �لعر�ق"، ت�صتكي �أي�صا 

من "�لتوقعات و�لآمال �خلاطئة �لتي تتوقعها 
�لوز�رة من هيئة DAAD، ب�صبب �صعف �ملعلومات 
عن نظم �لتعليم �لعايل �لأملاين". حيث �أن هيئة 

DAAD لي�صت م�صوؤولة عن �لرعاية �لتامة وتاأمني 

قبولت �لدر��صة. �رشكة بيرت�يت ومقابل ر�صوم 
مالية، تتيح للطلبة، حتى خالل وجودهم يف 

�لعر�ق، فر�صة �إلقاء نظرة على عامل �لتعليم 
�لعايل يف �أملانيا، �ملختلف كليا عنه يف �لعر�ق. 

وهي تركز ح�صب بيرت�يت على �لطلبة �لذين 
يحملون موؤهالت جيدة، وترى رغم ذلك �أن "على 
�جلميع �ملكافحة و�لجتهاد يف �لبد�ية، ب�صبب 
�ختالف �لأنظمة �لتعليمية". ناهيك عن "�أنهم 

 DAAD فكرة �عتماد برنامج .BaghDAAD برنامج
خا�س ملناطق �إقليم كرد�صتان، �صاعدت على حل 
هذه �مل�صكلة. وهي ترتبط مع �لربنامج �لكردي 
�لقائم حاليا "برنامج تنمية �ملو�رد �لب�رشية" 

�لإقليمية.  �حلكومة  بدعم كبري من  وحتظى 
�إقليم  �لعايل يف  �لتعليم  �لتعاون بني وز�رة 

كرد�صتان وبني هيئة DAAD ير�ه كال �لطرفني 
على �أنه تعاون بّناء ناجح. 

�إل �أنه يتبني �أن �لطلبة �لأكر�د غالبا ما 
يكونون �أقل ��صتعد�د� للدر��صة يف �خلارج من 
نظر�ئهم �لآخرين. KurdDAAD هو يف �لو�قع 

""برنامج طموح"، ح�صب هريدي، �لذي ي�صيف 
"�أكرث ت�صاهال" مما  �أي�صا  �لقبول  �أن �رشوط 

تن�س عليه  قو�عد هيئة DAAD عادة. 
على �لرغم من ذلك ل يجوز �أن تغيب 

هذه �لقو�عد و�ل�رشوط عن �أعيننا. لهذ� �ل�صبب 
توجد �أوىل �لتعديالت، �ملتعلقة منها على �صبيل 
�ملثال ب�رشورة �أن يتمتع �ملتقدمون بحد �أدنى 

من معرفة �للغة �لإنكليزية، قبل �أن يح�رشو� 
�إىل �أملانيا، بحيث ل ي�صطرون خالل دورة �للغة 
�لأملانية �لإلز�مية �لتي تدوم �صتة �أ�صهر �إىل تعلم 

�لإنكليزية �أي�صا. يف عام 2012 �أطلقت هيئة 
DAAD برناجما ثالثا للتعاون و�ملنح �لدر��صية 

يحمل ��صم �ملوؤرخ و�ملفكر �لعربي �ل�صهري �بن 
خلدون. وهو يقدم �لدعم ح�رشيا لدر��صات 

�ملاج�صتري يف �لعلوم �لإن�صانية و�لجتماعية. 
خريجو هذه �لتخ�ص�صات مل يكن با�صتطاعتهم، 

مع خريجي  �لتناف�س  �لنجاح يف  �صابقا، 
�لتخ�ص�صات �لعلمية و�لهند�صية من �أجل �حل�صول 

على �ملنح �لدر��صية. وبف�صل هذ� �لربنامج 

�خلا�س �أ�صبح �أي�صا باإمكان �لتخ�ص�صات 
"�ل�صعيفة" �مل�صاركة و�ل�صتفادة من �ملنح 

�لدر��صية. 

عــالــم الــجــامــعــات الـمــخــتــلــف
�لأمر �مل�صرتك بني جميع �لطلبة �لعر�قيني 

على خمتلف تخ�ص�صاتهم هو: �أنهم يو�جهون 
�صدمة ثقافية لدى دخولهم عامل �جلامعات 
�لأملانية. كل �صكل خمتلف كليا عن �لعر�ق، 
وتعليمات  قيود  �صمن  �لطلبة  يغرق  حيث 

وهم  و�حد.  �آن  يف  وتقيدهم  ت�صاعدهم 
يو�جهون يف �أملانيا، رغم �لرعاية �جليدة �لتي 
يحيطهم بها �لعاملون يف هيئة DAAD جمال 

و��صعا من �حلرية و�لعتماد على �لنف�س. ل 
�أحد يحدد لطلبة �ملاج�صتري منهجا در��صيا 
معينا، ول �أحد يختار لطلبة �لدكتور�ه نوع 

�لأبحاث �أو مو�صوع ر�صالة �لتخرج �أو �لأ�صتاذ 
�مل�رشف عليها. 

هذه هي �مل�صكالت �لأكرث تو�تر�، �لتي 
تتعامل ديني�س فالرت وخم�س من زميالتها 

 DAAD صمن فريق عمل ق�صم �لعر�ق يف هيئة�
حتت قيادة بريغيتة بازو. فريق �لعمل يقف 
با�صتمر�ر �إىل جانب �لطلبة �أ�صحاب �ملنح، 

ويقدم لهم �مل�صورة و�مل�صاعدة �ملتعلقة بكافة 
�لأمور، من �لبحث عن �ل�صكن، حتى �لرعاية 

يف حال وجود �صعوبات مع �لأ�صتاذ �لأملاين 
�مل�رشف على �لدكتور�ه. �إل �أن فريق رعاية 

DAAD ل يتخذ �لقر�ر �أو يحل �مل�صكالت نيابة 

عن �لد�ر�صني �أنف�صهم. �إل �أن ما يقوم به ب�صكل 
مكثف هو ما ت�رشحه بريغيتة بازو بالقول: 

نــظــرة �ســامــلــة                                    بــرامــج الــدعـــم

يــقــدر الـطــلــبـة اأ�ســحـاب الــمــنــح 
الـدرا�سـيـة الــم�سـاعـدة والـرعـايـة الـتـي 

يــقدمـها لــهـم الــعـامـلـون فـي هـيــئـة 
DAAD خـالل اإقـامـتــهـم فـي األــمانـيـا

DAAD
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KurdDAAD بـرامـج الـمـنح الـدرا�سـيـة 
BaghDAAD و 

 ابــن خــلــدون 

يويل برنامج ابن خلدون الذي انطلق يف العام 2012 اأهمية 
خا�سة للعلوم االإن�سانية واالجتماعية، وهو ي�سم حاليا 18 

طالبا بينهم ثالث �سيدات يح�سلون على الدعم وفق هذا 
الربنامج. تتوىل هيئة DAAD متويل برنامج ابن خلدون. كما 

يتم تقدمي الدعم للتح�سريات العلمية واللغوية للم�ساركني يف 
الربنامج من قبل موؤ�س�سة غريدا هينكل، التي تدعم ن�ساطات 
البحث العلمي يف خمتلف اأنحاء العامل، وخا�سة ما يتعلق 

منها بالعلوم التاريخية واالإن�سانية. "نتوقع من العلماء، حتى 
يف �سنواتهم املبكرة، التاأقلم واالندماج والفهم الكامل للعمل 
يف موؤ�س�سات البحث العلمي ويف بيئة علمية كانت جمهولة 

بالن�سبة لهم قبل االآن"، ح�سبما يوؤكد الدكتور مي�سائيل هان�سلر، 
رئي�ص جمل�ص اإدارة موؤ�س�سة غريدا هينكل، وي�سيف: "برنامج 

ابن خلدون يعمل ب�سكل مثايل، من خالل دعوته علماء عراقيني 
الإقامة علمية يف اأملانيا، حتى خالل مرحلة مبكرة ن�سبيا من 

حياتهم االأكادميية". 



بـعـد خـمـ�س �شـنـوات مـن الـهـدوء الـنـ�شـبـي �شـهـد عـام 2013 
مـجـمـوعـة مـن الـهـجـمـات الإرهـابـيـة فـي الـجـزء الـعـربـي مـن 

الـعـراق، �شـد الـ�شـيـعـة والـ�شـنـة عـلـى الـ�شـواء. هـل فـقـد الـنـا�س 
ثـقـتـهـم بـالـحـل الـ�شـلـمـي لـلأزمـات؟

يعي�ش العراق اليوم مرحلة انتقالية �صعبة بعد  بـريـتـا فـاغـنـر: 
املعاناة الطويلة من الديكتاتورية واحلرب واحل�صار واالحتالل. 

وت�صري االأو�صاع احلالية اإىل احتمال تنامي اخلالفات القائمة على 
اأ�ص�ش دينية وطائفية. يف اجلانب االآخر يلحظ املرء اخلوف الكبري 

لدى العراقيني من عودة العنف الذي كان �صائدا يف الفرتة من 2006 
حتى 2008، والذي دفع ثمنه ال�صعب العراقي عددا من ال�صحايا 

تراوح من 100 اإىل 200 يف يوم واحد اأحيانا. لي�ش مبقدورنا �صوى 
االأمل يف عودة الوفاق، ويف اأن يت�رصف ال�صيا�صيون مب�صوؤولية 
ويتوحدوا ويكونوا على ا�صتعداد لتقدمي التنازالت والتو�صل اإىل 

الو�صط.  احللول 

مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب الأهــلــيــة فـي 2008 تــعــيــ�س الــبــلد 
مــرحــلــة انــطــلقــة جــديــدة. مــا هــي الــنــجــاحــات الــتــي 

تــحــقــقــت حــتــى الآن؟ 

اإنتاج النفط ي�صري جمددا ب�صكل جيد، وهو اليوم و�صل اإىل معدله 
الذي كان يف اأواخر الثمانينيات. لقد �صهد هذا القطاع الكثري من 

اال�صتثمارات. عالوة على ذلك بداأ العراق يف بناء البنى الدميقراطية 
واإر�صائها. فقد �صهدت البالد عدة انتخابات حتى االآن، �صارت 

جميعها ب�صكل مقبول وُمب�رصرّ باخلري. وتدريجيا بداأت تت�صكل قواعد 
املجتمع املدين. هذه هي النجاحات. على اجلانب االآخر يوجد كثري 

من امل�صاكل. البنية التحتية مازالت تعاين اخلراب. طرق اتخاذ 
القرارات يف الدوائر احلكومية مازالت طويلة يف اأغلب االأحيان، 
اأي�صا،  اأنف�صهم  ال�صفافية والو�صوح. نحن، والعراقيون  وتنق�صها 

ال نعرف يف الكثري من االأحيان كيف وعلى اأي اأ�صا�ش يتم اتخاذ 
القرارات. اأعتقد اأن امل�صاكل مازالت اأكرث من النجاحات. اإال اأنه 

من املهم اإدراك النجاحات وت�صليط ال�صوء عليها، من اأجل ت�صجيع 
النا�ش، َوَدب روح التفاوؤل يف النفو�ش. 

اإذا كــان الــنــفــط يــنــ�شــاب بــا�شــتــمــرار، لــمــاذا ل تــبــدو عــلمــات 
الــثــروة وا�شــحــة؟ اأيــن تــذهــب الأمــوال؟ 

يف الواقع، البد اأن يطرح املرء هذا الت�صاوؤل. حيث اأنه رغم عائدات 
النفط فاإن البنية التحتية مازالت دون امل�صتوى املطلوب، ناهيك عن 
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تــجــارب 
و

تــطــلــعــات
�ســبــعــة مـن كــبــار الــخــبــراء والــمــ�ســوؤولــيــن الــ�ســيــا�ســيــيــن، وروؤيــتــهــم لــلــتــعــاون الألــمــانــي-الــعــراقــي 

فـي مــجــال الــتــعــلــيــم الــعــالــي 

حــوار مـع بريتا فاغـنـر

معاناة جزء كبري من ال�صعب العراقي من الفقر، وهذا يعود اإىل اأن 
املوؤ�ص�صات مازالت حتى االآن غري قادرة على ا�صتثمار هذه الرثوة يف 

م�رصوعات تعود بالفائدة والنفع على النا�ش. 

وتــر�شــيــخ  قــوتــهــا  بــ�شــمــان  الــحــكــومــة  تــنــ�شــغــل  ربــمــا 
بــاتــخــاذ الإجــراءات واتــبــاع  اأكــثــر مــن اهــتــمــامــهــا  �شــلــطــتــهــا، 

بــالــنــفــع والــفــائــدة.  الــنــا�س  تــعــود على  الــتي  الــ�شــيــا�شــات 

بالفعل ميكن اأن يتولد لدى املرء انطباع باأن الفاعلني يف الطبقة 
ال�صيا�صية يهتمون كثريا برعاية وحماية م�صالح املجموعات 

التي ميثلونها. لهذا ال�صبب من املهم تذكري كافة القوى ال�صيا�صية 
بالتزاماتها وواجباتها املتمثلة يف قيادة جُمَمل البالد نحو م�صتقبل 

اأف�صل. اأرجو اأن يتم اتخاذ القرارات ال�رصورية والالزمة لذلك من 
خالل االآليات الدميقراطية التي حتقق التوازن، واأن ت�صود القناعة 

باأن حماية امل�صالح ال�صيا�صية على املدى البعيد، ال ميكن �صوى 
من خالل م�صاركة كافة الطبقات والفئات االجتماعية يف اتخاذ 

القرارات. 

مــا مــدى قــوة الــمــجــتــمــع الــمــدنــي فــي الــعــراق؟ 

لدي انطباع ب�صكل عام اأن الكثري من النا�ش قد اأ�صيبوا باالإنهاك 
نتيجة لكل هذه االأحداث واالأزمات. ولكن يوجد هناك جمتمع مدين 

نا�صئ، ي�صم اأي�صا ن�صطاء اإىل جانب جمموعة من املنظمات غري 
احلكومية. وهم يعملون على �صبيل املثال من اأجل حقوق االإن�صان. 

كما يوجد اأي�صا منظمات ن�صائية نا�صطة جدا، تعمل ب�صكل ن�صيط 
وفعال من اأجل الدفاع عن حقوق املراأة. وكذلك على م�صتوى الفن، 

حيث ن�صهد اليوم مزيدا من احلراك.  

مــا مــدى تــاأثــيــر الأو�شــاع الأمــنــيــة غــيــر الــمــ�شــتــقــرة على 
الــبــلد؟ اقــتــ�شــاد 

نالحظ اأن البلد ميتلك الكثري من املال واالإمكانات، كما اأن لديه 
احلاجات الكبرية لكل �صيء تقريبا. اهتمام امل�صتثمرين االأجانب 

كبري جدا، وكذلك من اجلانب االأملاين اأي�صا. يف هذا ال�صياق ينتقد 
العراقيون اأن امل�صتثمرين ال ياأتون من اخلارج غالبا بعنا�رصهم 
واأطقم العمل. رمبا يعود االأمر لالأو�صاع االأمنية يف البالد، ولكن 
البريوقراطية بالن�صبة للم�صتثمرين. مازال  العقبات  اأي�صا ب�صبب 

االقت�صاد، كما كان �صابقا، خا�صعا اإىل حد كبري ل�صيطرة الدولة، 
ومازال القطاع اخلا�ش �صغريا جدا. وعلى ال�رصكات التعامل 

الــ�شــفــرية الألـمــانــيـة لــدى جــمــهــوريــة الــعــراق

بــريــتــا فــاغــنـر، 
الــ�ســفــيــرة الألـمــانــيــة 

Mفـي الــعــراق
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<< قبل فرتة وجيزة اأخربين زمالئي وبكل اإعجاب عن احلوار 
والتبادل الذي قاموا مع جمموعة من طلبة الدكتوراه العراقيني 
ر�سمية  زيارة  �سبق  الذي   BaghDAAD برنامج  يف  امل�ساركني 
وزارة  يف  العراقيني  اجلامعات  اأ�ساتذة  من  رفيع  م�ستوى  على 
مثاال  املثرية  احلوارات  ت�سكل  برلني.  يف  االأملانية  اخلارجية 
االأملاين-العراقي  التعاون  من  عريقة  تقاليد  تاريخ  من  واقعيا 
يف  حديثة  جامعة  اأول  تاأ�سي�س  منذ  االأكادميي.  امل�ستوى  على 
مع  االأكادميي  التبادل  يف  اأملانيا  �ساركت   1957 عام  بغداد 

امل�ستويات.  اأرفع  على  العراق، 
بعد فرتة �سعبة موؤملة من اال�سطرابات وعدم اال�ستقرار خالل 
االأكادميية  العالقات  اأ�سعدين جدا عودة  االأخرية،  �سنة  الع�رشين 
العراقي  االهتمام  وزيادة   ،2009 العام  يف  وتعميقها 
املهني،  والتاأهيل  التعليم  جماالت  يف  االأملانية  باخلربات 
وعلى �سعيد و�سع املناهج الدرا�سية. يتمتع العراق يف املجال 
يًدا  تتطور  اأن  ميكن  كبرية،  باإمكانات  خا�س  ب�سكل  االأكادميي 
بَِيد مع اإر�ساء اال�ستقرار يف البالد. اأمتنى من كل قلبي ا�ستمرار 
والتو�سع  العراقيني،  زمالئنا  مع  القريب  امل�ستقبل  يف  التوا�سل 
ما  حاليا  ت�سم  التي  القائمة  االأكادميية  العالقات  �سبكة  يف 

�سخ�سية.   1000 يقرب من 

على  احلا�سلني  العراقيني  وجهد  التزام  كثريا  بي  << يوؤثر 
املنح، الذين ُي�رّشون على امُل�سي يف طريقهم، رغم كافة العقبات 
والتعليم  الدرا�سة  خالل  من  غالبيتهم  تريد  املحيطة.  والظروف 
امل�ساهمة بدور ما يف بناء بالدهم. وهذا ما يوؤثر بي اأعمق تاأثري. 
االأملانية  واجلامعات   DAAD هيئة  من  كل  ت�سع  الوقت  ذات  يف 
من  البداية  يف  ي�ستكون  العراقيني  من  كثري  �سارمة.  �رشوطا 
�سعوبة و"�رشامة" نظامنا. اإال اأنهم يرون اأي�سا اأنهم بعد التخرج، 
ال يرجعون اإىل العراق حاملني جمرد درجة علمية رفيعة وح�سب، 
واإمنا ب�سفتهم علماء حقيقيني اأي�سا. كما اأن ن�سبة الذين يرتكون 
الدرا�سة وال ُيتِّمونها املنخف�سة باملقارنة مع الدار�سني يف باقي 
ز االأملاين. يدرك �رشكاوؤنا اليوم  الدول ت�سكل خري دليل على التَميُّ
هيئة  اأن  واإمنا  املرتفعة،  التعليم  ب  نِ�سَ اأو  ال�سهادات  نبيع  ال  اأننا 
نعترب  ال�سبب  لهذا  حقيقية.  عميقة  �رشاكة  اأجل  من  تعمل   DAAD

اأن امل�ساركة العراقية يف متويل امل�رشوعات والربامج من االأمور 
املهمة جدا: كال اجلانبني يتحمل امل�سوؤولية، وكما يعترب كالهما 

اأي�سا �رشيك يتمتع بذات املقدار من احلقوق بالت�ساوي. 

د. هـايـنـريـ�ش كـرافــت

األــكــ�ســنــدر هــريــدي

مــديــر قــ�شــم الــعــراق فـي الــهــيــئــة الألـمــانــيــة 
لـلــتــبــادل الأكــاديــمــي اخلارجي

مـفـو�س الـ�شــيـا�شــة الـخــارجــيـة لـلـتــعــلــيـم 
والـعــلــوم وحــوار الـحــ�شـارات فـي وزارة الـخــارجــيـة 

الألـمــانــيـة التـحــاديــة 

<< الهيئة االأملانية للتبادل االأكادميي اخلارجي هي موؤ�س�سة 
الدعم االأكرب يف العامل لتبادل الدار�سني والعلماء. اإال اأن ن�ساطنا 
ناجحا  ُيعترب  وهو  الدرا�سية.  املنح  تقدمي  جمرد  كثريا  يتجاوز 
 DAAD ب�سكل خا�س، عندما يعرب لنا اأ�سحاب املنح عن اأن هيئة
احلا�سلني  من  هذا  ن�سمع  ما  غالبا  حياتهم.  جمرى  غريت  قد 
وال�رشاعات.  االأزمات  مناطق  يف  خا�س  ب�سكل  املنح  على 
ل�سياغة  االأ�سا�سية  العنا�رش  اأحد  هو  والعلمي  الفكري  التبادل 
االأحكام  تعيق  بينما  وحتفيزه.  فعال  ب�سكل  االجتماعي،  التحول 
اأن  يجب  ما  متاما  وهذا  املجتمع،  تطور  واالنعزال  امل�سبقة 
اخلارجية  العلوم  مبادرة  اإطار  �سمن  املنح.  اأ�سحاب  يتعلمه 
هيئة  تعمل  االحتادية،  االأملانية  اخلارجية  وزارة  تدعمها  التي 
مع  التعاون  تر�سيخ  اأجل  من  مكثف،  ب�سكل  ال�سبب  لهذا   DAAD

مراحل  تعي�س  التي  البلدان  يف  واجلامعات  والعلماء  الطلبة 
العراق.   مثل  انتقالية 

د. دوروتــيــا روالنــد

الـ�شــكــرتــيـرة الــعــامــة لـلــهــيــئــة الألـمــانــيــة لـلــتــبــادل
)DAAD( الأكــاديــمــي الــخــارجــي 

اإما مع الدوائر الر�صمية اأو مع ال�رصكات احلكومية، وكالهما يتجاوب 
عادة بالكثري من البطء وعدم املرونة. 

هــل هــنــاك رغــبــة فــي تــعــمــيــق الــتــعــاون مــع الــ�شــركــاء الألــمــان؟ 

العراقيون  يقول يل  ما  كثريا  بالتاأكيد.  االقت�صادي،  ال�صعيد  على 
بنوعيتها  معجبون  وهم  االأملانية.  املنتجات  عاليا  يقدرون  اأنهم 
حيث  التعليمي  ال�صعيد  على  اأي�صا  وكذلك  وم�صداقيتها.  ودقتها 

بالتعاون  خا�صا  اهتماما  واجلامعات  املعنية  الوزارات  تبدي 
اأحيانا.  املعوقات  التنفيذ تربز  والرتابط معها. وعند  اأملانيا  مع 

ال�صفافية  وِقلرّة  القرارات،  اتخاذ  بنية طريقة  اإىل  اأي�صا  ال�صبب  ويعود 
اأي�صا دورا مهما، ولكن غالبا من  الف�صاد يلعب  يف هذا املجال. 

العمل  اإىل عرقلة �صري  حيث اخلوف من االتهام بالف�صاد، مما يقود 
القرار.  اأ�صحاب  واإعاقة 

الــثــقــافــيــة  هــويــتــهــم  تــهــديــد  مــن  الــعــراقــيــون  يــخــاف  هــل 
قــطــاع  فــي  الــمــثــال  �شــبــيــل  عــلــى  الــغــرب،  نــفــوذ  ازداد  اإذا 

؟ لــتــعــلــيــم ا

هناك حمرمات، على �صبيل املثال يف جمال الفن. اإال اأنني مل اأواجه 
اأو اأتبني خماوف حقيقية على الهوية الذاتية والثقافية، من �صيطرة 

االأفكار والقيم الغربية ب�صكل مبا�رص. نحن نقوم مثال باحلوار مع 
وزارة التعليم. هناك ي�صود اهتمام كبري بنظام التعليم االأملاين، 
وكذلك بالتاأهيل املهني املزدوج. وب�صكل عام يوجد يف البالد 

اهتمام كبري بالتعاون مع االأملان يف �صتى املجاالت. مو�صوع اآخر 
هو االآثار على �صبيل املثال. حيث يربز التطلع اإىل عودة خرباء االآثار 

االأملان اإىل مناطق التنقيب ال�صابقة يف العراق، وا�صتئناف ن�صاطهم 
هناك. حيث كانت اأعمال التنقيب قد توقفت خالل العقد االأخري من 
ال�صنوات ب�صبب الفو�صى والظروف التي �صادت. اأنا �صخ�صيا اأمتنى 

اأي�صا عودة علماء االآثار، اأي�صا لكي نر�صل للعراق ر�صالة وا�صحة عن 
رغبتنا باحل�صور يف هذا البلد، والعمل مع العراقيني ب�صكل وثيق. 

فــي  الــعــراق  تــقــ�شــيــم  يــتــم  اأن  الــعــراقــيــني  مــن  كــثــري  يــخــ�شــى 
الــخــطــر جــديــاً حــ�شــب  يــبــدو هــذا  اأي حــد  اإلــى  اأحــد من الأيــام. 

راأيــك؟

باأ�رصه، م�صلحة كبرية  االأوروبي  اأملانيا، كما االحتاد  لدى 
اأرا�صيه، كاأحد عنا�رص  العراق و�صالمة  يف احلفاظ على وحدة 

االأكراد يف  ال�صيا�صيون  املنطقة. وحتى  اال�صتقرار يف كامل 
اأن منطقتهم هي جزء ال يتجزاأ  العراق، يوؤكدون يف كل منا�صبة 

اأراه واأ�صمعه با�صتمرار. الهدف  من دولة العراق. هذا على االأقل ما 
العراق  اأن يكون يف جعل احلياة يف  الفاعلني يجب  االأ�صا�صي لكافة 

العراق قادرا على جتاوز اخلالفات  اأكرث جاذبية. وعندما يكون 
والطائفية  والدينية  العرقية  املجموعات  خمتلف  بني  واالأزمات 

البلد يتمتع باإمكانات هائلة. واإذا مل يتم ذلك، فاإن  فيه، فاإن هذا 
البالد.   خا يف  ُمرَت�صرّ Joالهدوء لن يكون 
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خاء  بِ�سَ باالإنفاق  العراق  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  << تقوم 
لدرا�سات  الكردي-االأملاين  الدرا�سية  املنح  برنامج  على متويل 
ذلك  رغم   .)KurdDAAD( اأملانيا  يف  والدكتوراه  املاج�ستري 
بعثتنا  مهمة  تولت  التي   DAAD لهيئة  اجلزيل  بال�سكر  ندين 
املتوا�سعة يف العمل على رعاية اأ�سحاب املنح هنا يف اأملانيا 

مثايل.  ب�سكل 
اأي�سا الطلبة احلا�سلني على املنح الدرا�سية،  اأ�سكر  اأن  اأريد  كما 
اللغة،  �سعوبات  ورغم  االأوىل،  املراحل  عقبات  رغم  الذين 
تاأدية  يف  النجاح  حتقيق  من  واجتهادهم  باإ�رشارهم  متكنوا 
يف  الناجحني  امل�ساركني  كل  اأهنئ  اإنني  االأكادميي.  واجبهم 
مهمات  تويل  جميعا  لهم  واأمتنى  اال�ستثنائي  الربنامج  هذا 
من  خاللها  من  ليتمكنوا  امل�ستقبل،  يف  واإبداعية  فّعالة 

وجمتمعهم. وطنهم  بناء  يف  امل�ساركة 

ديــلــ�ســاد بــرزانــي

مــمــثــل حــكــومــة اإقــلــيــم كــرد�شــتــان 
الــعــراق فـي األــمــانــيــا

د. حــ�ســني الــخــطــيــب

�شــفــيــر جــمــهــوريــة الــعــراق فـي األـمــانــيــا

حــوار مـع عــلـي االأديــب

وزيــر الــتــعــلـيــم الــعــايل فـي جــمــهــوريــة الــعــراق

الــعــراقــي  الــجــامــعــات  عــالــم  تــطـــور  كــيــف  الــوزيــر،  �شــيــادة 
الأخــيــرة؟ الــ�شــنــوات  خــلل 

د. عــلــي الأديــب: منذ نهاية 2010 اأتوىل امل�صوؤولية يف الوزارة. 
احلكومة  ا�صرتاتيجية  خطة  تنفيذ  على  نعمل  الوقت  ذلك  ومنذ 

العراقية املتعلقة بالتعليم العايل، والتي مت و�صعها بالتعاون مع 
كل من البنك الدويل ومنظمتي اليوني�صكو واليوني�صيف. حيث بداأنا 

ببناء جامعات ومعاهد تخ�ص�صية عليا. ويف 22 جامعة قائمة 
مت افتتاح ما جمموعه 89 معهد وكلية جديدة. عالوة على ذلك 
اليوم حوايل 60 كلية يف اجلامعات اخلا�صة منت�رصة يف  يوجد 

اأنحاء البالد. كما نعمل على جتهيز حوايل 10000 منحة  خمتلف 
الدكتوراه  درجة  متابعة  اأو  بالدرا�صة  الراغبني  للعراقيني  درا�صية 
يف اخلارج. كما اأننا جنحنا يف اإقناع حوايل 400 عامل بالعودة اإىل 

�صابقا.   البالد  قد هاجروا من  اأن كانوا  بعد  الوطن، 

والــعــالـمــيــني  الــخــارجــيــني  الــ�شــركــاء  مـع  الـتــعــاون  دور  هــو  مـا 
الــعــالــي؟  الــتــعــلــيــم  قــطــاع  بــنــاء  اإعــادة  مــ�شــروع  فـي 

العلمية  وال�رصاكة  التعاون  اتفاقات  من  بالعديد  العراق  يرتبط 
الواليات  يف  وخا�صة  اخلارج،  يف  جامعات  مع  والتعليمية 

احل�صول  اليوم  طلبتنا  من  بع�ش  وباإمكان  وبريطانيا.  املتحدة 
واحد، من  اآن  �صهادتني تخرج من جامعتني خمتلفتني يف  على 

و�صنتني  العراقية  اجلامعات  اإحدى  يف  �صنتني  درا�صتهم  خالل 
ال�رصيكة يف اخلارج. وقد وقعنا  اإحدى اجلامعات  اأخريني يف 

التي  االأجنبية،  اجلامعات  بع�ش  مع  التفاهم  اتفاقيات  من  عددا 
التعليمية  واخلطط  الربامج  اأحدث  ا�صتخدام  مبوجبها  لنا  ت�صمح 

االأ�صاتذة  من  كثري  يذهب  كما  العلمية.  التخ�ص�صات  خمتلف  يف 
اخلارج.  يف  اأجنبية  جامعات  يف  زائرين  كاأ�صاتذة  العراقيني 

األـمــانــيــا؟  مـع  الأكــاديــمــي  الــتــعــاون  دور  هــو  مــا 

وتو�صيع  تعميق  اإىل  االأحوال  جميع  ويف  اهتمام  بكل  نتطلع 
�صك  وال  اأملانيا.  مع  العلمي  والبحث  التعليم  جماالت  يف  التعاون 
الذين  العراقيني  الطلبة  عدد  زيادة  يف  اأي�صا  تكمن  م�صلحتنا  اأن 

اللغة  اأن  اإال  اأملانيا.  يف  والبحث  للدرا�صة  منح  على  يح�صلون 
الفرن�صية  وكذلك  االأملانية،  من  انت�صارا  اأكرث  مازالت  االإنكليزية 

ي�صا.  اأ

الأ�شــاتــذة  بــزيــارة  الأمــنــيــة  والأو�شــاع  الــظــروف  تــ�شــمــح  هــل 
الــعــراق؟  اإلــى  الألـمــان  والــطــلب 

دعوة  خا�ش  ب�صكل  واأ�صجع  ذلك.  على  اأ�صجع  واأنا  بالتاأكيد. 
العراق.  العلمية يف  واللقاءات  املوؤمترات  اإىل  االأملان  االأ�صاتذة 

وهذا ما يحدث االآن بالفعل. يوجد مناطق يف العراق توفر االأمان 
التام لل�صيوف االأجانب. ي�صعدنا كثريا ح�صور االأ�صاتذة الزائرين من 
اأملانيا، وخا�صة يف املجاالت التقنية. اأكرث من 15 جامعة ومعهد 
واال�صتقرار.  االأمان  بغاية  تتمتع  مناطق  يف  تتواجد  عايل  تقني 

واأن  الزائرين،  االأ�صاتذة  �صالمة  عن  امل�صوؤولية  حتمل  ميكننا 
كامل. ب�صكل  َن�صَمَنها 

الــجــامــعــات؟  عــلـى  والــحــكــومــة  الــدولــة  تــاأثــيــر  مــدى  مــا 

وا�صتقاللية  حرية  بالدنا  يف  واجلامعات  التعليم  قوانني  ت�صمن 
العمل اجلامعي. ولكن هذه اال�صتقاللية ميكن تطويرها وتوفريها 
ب�صكل تدريجي. وقد بداأنا املراحل االأوىل يف 2012. حيث ن�صمن 

اجلامعات  لروؤ�صاء  اال�صتقاللية  احلرية ومزيدا من  كثريا من 
اأننا  االأبحاث. كما  اإىل مدراء مراكز  اإ�صافة  والعمداء واجلامعات، 
يتوافق  مبا  اجلامعي،  للن�صاط  العلمية  النتائج  اأعيننا  ُن�صب  ن�صع 

املاج�صتري  ور�صائل  اأبحاث  كافة  العراقي.  املجتمع  مع حاجات 
وتخ�صع  والتطوير،  البحث  ق�صم  رعاية  حتت  تن�صاأ  والدكتوراه 

الختبار مدى قيمتها واأهميتها للمجتمع العراقي. حيث تتم مراعاة 
اأن تكون مفيدة، واأن تعود باملنفعة على املجتمع العراقي، وت�صاهم 

البالد.  التي تواجهها  امل�صكالت  يف حل 

<< ت�سكل ال�رشاكة االأكادميية دعامة اأ�سا�سية يف العالقات 
وموؤ�س�سات  املتميزة  االأملانية  اجلامعات  االأملانية-العراقية. 
التقدير  من  بالكثري  جميعها  تتمتع  الرائدة  العلمي  البحث 
ال�سيا�سي  النظام  تغيري  بعد  العراقيني.  العلماء  لدى  واالحرتام 
دفعة  البلدين  بني  التعاون  �سهد   2003 العام  يف  العراق  يف 
ال�سياق  هذا  و�سمن  العايل.  التعليم  �سعيد  على  وخا�سة  قوية، 
املنح  برامج  ب�سبب  وخا�سة  مهما،  �رشيكا   DAAD هيئة  ت�سكل 
BaghDAAD وKurdDAAD، التي تف�سح جمال متابعة  الدرا�سية 
العراقيني  والدكتوراه  املاج�ستري  طلبة  اأمام  والبحث  الدرا�سة 
بنجاح،  درا�ستهم  اإنهاء  وبعد  العلمية.  التخ�س�سات  خمتلف  يف 
وعودتهم اإىل العراق، �سوف ي�ساهم هوؤالء اخلريجون يف عملية 
اأملانيا.  �سيبقون على عالقة طيبة مع  البالد، كما  اإعمار  اإعادة 
اأهمية  نويل  ال�سبب  لهذا  البلدين.  لكال  مفيدا  �سيكون  االأمر  وهذا 
واإتاحة  االأكادميي  التعاون  هذا  تطوير  يف  لال�ستمرار  خا�سة 

اأملانيا.   يف  والتاأهيل  الدرا�سة  ملتابعة  للدار�سني  الفر�سة 
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عــنــدمــا تــ�صــبــح الــحــيــاة الــعــاديــة 
هـي اال�صــتــثــنــاء

يــجــد الـمــدر�ســون والــطــلــبــة فـي 
الــجـامــعـات الــعـراقــيـة اأجـواء طــبـيــعـيـة 

يـفـتــقـدونــهـا فـي حــيـاتـهـم الـيـومـيــة 
الـمـعـتـادة فـي بـغـداد، خـارج الـجــامـعــة

مــن يــريــد الطــالع عـلـى حــقــيــقــة الــحــيــاة الــجــامــعــيــة، وروؤيــة ثــمــار الــتــعـاون الأكــاديـمــي 
الألــمــاين-الــعــراقــي عــن كــثــب، عــلــيــه الــتــوجــه اإلــى بــغــداد

الـنـ�ص: يـورغـن �ســتـريـاك، الـ�صـور: مـارتـيـن �سـبـيـ�سـت
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ــينما كنا جنل�س يف اأحد مطاعم حي الكرادة يف بغداد، تعالت 
فجاأة اأ�صوات رنني الهواتف اجلوالة على العديد من الطاوالت. 
وهكذا.  والرابع  الثالث  ثم  اللحظة،  ذات  يف  اثنان  البداية  يف 
يتناول  اأن  وقبل  الربدان.  يا�رس  الدكتور  هاتف  االأخري  كان 
كان  وجهه،  على  الهم  عالمات  بدت  وي�صتمع  اجلوال  هاتفه 
االأمر وا�صحا: البد اأن يكون قد حدث َخطب ما. عندما ينطلق 
مكان  يف  الوقت،  ذات  يف  بالرنني  اجلوالة  الهواتف  من  عدد 
واحد، فاإن هذا له تف�صري واحد: هناك اأخبار �صيئة. لقد تفجرت 
�صيارات مفخخة، يقول يا�رس وهو ي�صع هاتفه جانبا. تفجري 
تكاد  وال  بغداد.  يف  اليومية  احلياة  اأمور  من  بات  ال�صيارات 
هذه  ملثل  اال�صتعداد  اأجل  من  لل�صكان  اإمكانية  اأية  توجد 
يكون  اإن�صان  ماليني   10 فيها  يعي�س  مدينة  ففي  التفجريات. 
واالحتماالت.  ال�صدف  ح�صاب  هو  النجاة  يف  الوحيد  االأمل 
هو  املفخخة  ال�صيارات  اإحدى  �صحية  اإىل  التحول  خطر 

االإح�صائية.  الناحية  احتمال �صئيل جدا من 

الـدائــمـة الـطــوارئ  اأحــوال  ظـل  فـي  الـيــومـيـة  الــحــيــاة 
االأ�صا�صي  والبناء  االأر�س  ميكانيكا  يف  اأ�صتاذ  الربدان  يا�رس 
يف  امل�صتن�رسية  اجلامعة  يف  الهند�صية  العلوم  معهد  يف 
والثالثني  ال�صابعة  ابن  در�س   2011 حتى   2006 من  بغداد. 
الدكتوراه، وقد  اأملانيا يف فاميار، وبوخوم، وح�صل على  يف 
امل�صرتك  الدرا�صي  الربنامج  من  مبنحة  جزئيا  يتمتع  كان 
"النادي  يف  ميهنا  �صو�صن  وزوجته  قابلناه   .BaghDAAD

التي  املدينة  يف  القليلة  املطاعم  اأحد  وهو  اللبناين"،  العائلي 
ال�صيدات  من  العراقيني  وكذلك  االأجانب  ال�صواء  على  تنا�صب 
م�صار  خلطة  و�صعه  عن  يتحدث  وهو  يا�رس  ي�صحك  والرجال. 
طريقه اإىل اجلامعة يف ال�صباح "مبنتهى الدقة االأملانية". فقد 
واحدة  "اأختار  امل�صار.  لتخطيط  بدائي  جهاز  من  نوعا  طور 
"ح�صب  وي�صيف:  يا�رس،  يقول  املدينة"،  عرب  طرق  �صبع  من 
ي�صل  مقفلة".  ال�صوارع  بع�س  تكون  اأحيانا  االآنية.  االأو�صاع 
طول الطريق االأق�رس اإىل 16 كم، واالأطول اإىل 23 كم. يتوجب 
وهو  �صباحا.  الثامنة  يف  مكتبه  يف  يكون  اأن  يا�رس  على 
اأن ت�صتغرق  اأنه من غري امل�صتبعد  ي�صتيقظ يف اخلام�صة، حيث 
يف  ينطلق  الظهر  بعد  ما  فرتة  يف  ون�صف.  �صاعتني  الطريق 
الرابعة  ال�صاعة  يف  اجلامعات  تقفل  املنزل.  اإىل  العودة  رحلة 
الثالثة خالية  ال�صاعة  اأنها غالبا ما تكون عند  اإال  بعد الظهر، 
من الطلبة. يريد النا�س الو�صول اإىل بيوتهم واأ�رسهم يف وقت 

اأمنية.  مبكر، وذلك الأ�صباب 
كيفية عمل  الكثري عن  تعلمت  اأملانيا  "يف  يا�رس:  يقول 
العلوم  تطبيق  باإمكانه  اأن  �صك  ال  التعليمية".  املوؤ�ص�صات 
مدينة  يف  باوهاو�س  جامعة  يف  جمعها  التي  واملعلومات 
املمتاز.  النوع  من  خبريا  مهند�صا  منه  جعلت  فهي  فاميار، 
يف  ي�صاعده  ما  واأف�صل  كمدر�س.  بغداد  يف  االآن  يعمل  اأنه  اإال 
هذه احلال، هو اأنه اطلع يف اأملانيا على طريقة عمل املوؤ�ص�صة 
العلمي.  االخت�صا�س  عن  النظر  بغ�س  عام،  ب�صكل  التعليمية 
ن�صبيا،  واال�صتقاللية  باحلرية  اأملانيا  يف  الربوفي�صور  "يتمتع 

ويواجه عقبات بريوقراطية اأقل بكثري من نظريه يف العراق".
على  يا�رس  يفر�س  ال  فاميار  يف  اأم�صاها  التي  الفرتة  منذ 
على  م�صبقا  يعملوا  اأن  اأي�صا  االآخرين  على  واإمنا  فقط،  نف�صه 
اإنه  حتديد ور�صم اخلطوات التي تقودهم نحو الهدف املن�صود. 
"النظام االأملاين"، ح�صبما يطلق عليه يا�رس، وهو النظام الذي 
ب�صكل  امل�صكالت  معاجلة  اإرادة  يف  ويتجلى  كثريا،  فيه  اأثر 
العامل  بطولة  "خالل  املتعة:  من  ب�صيء  يا�رس  يتذكر  منطقي. 
كيف  عيني،  باأم  �صاهدت   2006 يف  اأملانيا  يف  القدم  بكرة 
مواجهة  يف  ومنطق  نظام  وفق  تت�رسف  ال�رسطة  حتى  اأنه، 

الكرة وتعمل على حلها �صلميا".  ال�صدامات بني جماهري 
القدم.  كرة  اأي�صا  حتب  يا�رس،  زوجة  ميهنا،  �صو�صن 
وهي اأي�صا كانت حتلم بال�صفر اإىل اأملانيا، وقد كانت يف �صن 
اأندية كرة القدم االأملانية. بعد 14  اخلام�صة ع�رسة من ع�صاق 
عاما حتقق هذا احللم. جل�صت يف القطار من مطار فرانكفورت 
التي تبعد 270 كيلومرتا، وكانت يف غاية  اإىل مدينة فاميار 
الوقت كان ليال، وخلف  اأخريا. ولكن  اأملانيا  اإىل روؤية  ال�صوق 
ب�رسعة  متر  االأنوار،  روؤية  �صوى  ميكن  ال  كان  القطار  نوافذ 
ميهنا  �صاهدت  ال�صباح،  طلع  وعندما  القطار.  �رسعة  ح�صب 
ال�صحاب  ناطحات  من  بدال  مائلة،  اأ�صقف  ذات  �صغرية  بيوتا 
العائلي  "النادي  مغادرتنا  قبيل  تتوقعها.  كانت  التي 
اللبناين" انقطع التيار الكهربائي يف املطعم. وكاأن ذلك كان 

اإ�صارة لنا للعودة اإىل الواقع. 
جزيرة  �صبه  على  دجلة،  نهر  �صفة  على  النادي  يقع 
اجلزيرة  �صبه  فوق  كبرية.  قو�صا  ي�صكل  هنا  النهر  الأن  ت�صكلت 
يف  زرقاين  اأزهار  مع  التايل  اليوم  يف  موعد  على  نحن  هذه، 
التكنولوجيا  جمال  يف  �صابة  مدر�صة  وهي  بغداد،  جامعة 
 57 وحوايل  طالب   70000 من  يقرب  ما  مع  احليوية. 
تعترب  لالأبحاث،  وق�صم  علمي  وق�صم  ومعهد  علمي  اخت�صا�س 
جامعة بغداد اجلامعة االأكرب يف البالد. متر الطريق اإليها عرب 
التجارية  باملحال  مرورا  الكرادة.  حي  يف  الرئي�صي  ال�صارع 
وحمالت  واملقاهي  املنزلية  بالكهربائيات  املتخ�ص�صة 
عرب  املحدود.  الدخل  لذوي  املخ�ص�صة  غري  اجلوالة  الهواتف 
اجلامعة  حرم  ندخل  االإ�صمنت،  من  رفيع  كبري  بوابة  قو�س 
للوهلة  يذكرنا  والذي  مربعة،  كيلومرتات  اأربعة  على  القائم 
ملفت  ب�صكل  كبرية  اأ�صجارا  وي�صم  بيئية،  بحديقة  االأوىل 
واأحوا�س  النباتات  من  حت�صى  ال  اأعداد  جانب  اإىل  للنظر، 

الورود.
اأي�صا  املخرب ال�صغري الذي تعمل فيه اأزهار زرقاين هو 
الثالثني  ابنة  تقول  اإىل جتهيزاتنا!"  "انظر  املتوا�صع.  مكتبها 
اأجل �رساء  "لي�س لدينا متويل كاف من  عاما باأ�صلوب اعتذار، 
اأزهار  متكنت   BaghDAAD من  منحة  بف�صل  جديدة".  اأجهزة 
زرقاين بني 2010 و 2013 من احل�صول على املاج�صتري يف 
غي�صن.  يف  يو�صتو�س-ليبيغ  جامعة  من  احليوية  التكنولوجيا 
غري  الأنهم  االأملان  اال�صاتذة  عن  اإعجاب  بكل  تتحدث  وهي 
معقدين: "طلب مني اأ�صتاذي امل�رسف اأن اأناديه با�صمه االأول 
ماألوف  االأمر غري  بلقب دكتور. كان  تناديني  اأن  قائال: حذار 

ب الــفــتـرة الـتــي اأمــ�ســتــهــا فـي جــامــعــة غــيــ�ســن زادت مـن �ســجــاعــتــهــا، حــ�ســبــمــا تــقــول 
اأزهــار زرقــانــي، مــدر�ســة الـتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة فـي جــامــعــة بــغــداد

يـا�سـر الــبــردان و�ســو�ســن مــحــنــة يـحـاولن بـا�سـتـمـرار الــتـوفـيـق بـني الـطـرق الـتـي يــ�سلكـانـهـا 
عــبـر بــغـداد والأحـوال الآنـيــة الـ�سـائـدة، ويــلـجـاآن اأحــيـانـًا اإلـى طـرق اأطـول مـن الـالزم

جــامــعــة بــغــداد الـتــكــنــولــوجــيــة هـي اإحــدى الـجــامــعــات الــرائــدة فـي الــعــلــوم الــهــنــد�ســيــة فـي الــعــراق
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درا�ســات وتــخــ�ســ�ســات الــعــلــوم الــهــنــد�ســيـــة تـــحــظــى بــاإقــبــال كــبــيــر اأيــ�ســًا لــدى الــكــثـــيــر مـن طــلــبــة جــامــعــة بــغــداد

مــيـكــاتــرونــيــك وروبــوتــيــك )الــتــحــكــم الآلــي( مـن تــخــ�ســ�ســات الـمــ�ســتــقــبــل الــرائــدة فـي بــغــداد الـتـي تــحــظـى بــاإقــبــال و�ســعــبــيــة كــبــيــرة

يــجــد الـمــدر�ســون والـطـلــبــة فـي 
الـجــامـعــات الـعـراقــيـة اأجـواء 

طـبـيـعــيـة يـفــتــقــدونـها فـي حـيـاتـهــم 
الـيــومــيـة الـمــعــتــادة فـي بــغــداد، 

خــارج الــجــامــعــة
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الذين  املنح  اأ�صحاب  كافة  ومثل  البداية".  يف  يل  بالن�صبة 
التجهيزات  كفاءة  وعدم  نق�س  اأن  اأزهار  ترى  اإليهم،  حتدثنا 
اأن  اإال  ثانية.  اأولوية  ذات  م�صاألة  هي  العراقية  اجلامعات  يف 
على  فقط  الزمالء  من  قلة  اأن  من  وي�صتكون  يعانون  الكثريين 
قناعة باأنه يجب اأن يحدث تغريا يف العقلية واأ�صلوب التفكري، 
العمل  على  ي�صجع  ب�صكل  واالأ�صاتذة،  الطلبة  بني  العالقة  ويف 

العلم.  ال�صعي نحو  واال�صتقاللية يف 
ال�صنوات التي اأم�صتها اأزهار زرقاين يف غي�صن جعلتها 
اأكرث اإدراكا وثقة بالنف�س، اإال اأنها مل تفكر اأبدا يف اأنه يتوجب 
اأن تعي�س كما تعي�س ال�صابات االأملانيات، اللواتي  عليها االآن 
يتمتعن مبقدار اأكرب من احلرية من مثيالتهن العراقيات. كانت 

ال�صخ�صية  قراراتها  دوما  تتخذ  اأزهار 
اأقل  اأ�صبحت  قد  تكون  ورمبا  بحرية. 
الو�صط،  واحللول  للتنازل  ا�صتعدادا 
اأنها  اإال  اأملانيا.  يف  در�صت  اأن  منذ 
ومركزها  االأ�رسة  ب�صمعة  دوما  تفكر 
"بدون  واأخويها:  والديها  االجتماعي، 
الو�صول  باإمكاين  يكن  مل  والدّي، 
تنازلت  االآن".  اإليه  و�صلت  ما  اإىل 
يف  للدرا�صة  درا�صية  منحة  عن  بداية 
تخ�صى  كانت  الأنها  املتحدة،  الواليات 
كثريا.  عليها  الوالدين  بال  ين�صغل  اأن 
بالدرا�صة  الثانية  للمرة  فكرت  وعندما 
باأملانيا،  املرة  يف اخلارج، فكرت هذه 
على  �صجعها  من  هما  الوالدان،  وكان 
علي  يف�صدا  اأن  والداي  ي�صاأ  "مل  ذلك. 

باالبنة  فخرهما  الوالدان  يخفي  ال  عودتها  منذ  م�صتقبلي". 
قد  اأنها  اإال  تتغري،  مل  اأنها  نف�صها  عن  تقول  التي  ال�صابة 
عن  اأعرب  اأملانيا  يف  درا�صتي  "منذ  �صجاعة.  اأكرث  اأ�صبحت 
اأزهار  حتب  ال  �رساحة".  واأكرث  �صدقا  اأكرث  ب�صكل  رغباتي 
م�صلمة،  "اأنا  �صنية:  اأو  �صيعية  اإذا كانت  فيما  تقول  اأن  زرقاين 
يقوم  و�صنة  �صيعة  بني  التق�صيم  ذلك.  بعد  مهم  اآخر  �صيء  وال 
اليوم على اأهداف �صيا�صية بحتة ال عالقة لها بالدين. وحل�صن 

احلظ ال يلعب هذا االأمر يف اجلامعة اأي دور مهم". 
للطلبة  بالن�صبة  اأي�صا  اجلامعة  ُتعَترب  ال�صبب  لهذا  رمبا 
احلياة.  واقع  عن  بعيدة  بواحة  اأ�صبه  ال�صواء  على  واالأ�صاتذة 
يتاأملون  التي  العادية،  احلياة  من  �صيئا  فيها  يجدون  واحة 
اأنه قبل  اأزهار زرقاين  لفقدانها خارج جدران اجلامعة. تقول 
ب�صع �صنوات فقط كانت تدر�س مع زمالئها بكل جد واجتهاد. 
اأمرا  اأن  ت�صعر  بداأت   2013 اأملانيا يف  من  عودتها  بعد  ولكن 
الطلبة  اأ�صبح  الدرا�صة،  على  الرتكيز  من  وبدال  تغري.  قد  ما 
يعي�صوا  اأن  يريدون  وكاأنهم  االجتماعية،  بعالقاتهم  يهتمون 
ب�صبب  اجلامعة،  خارج  اليومية  احلياة  لهم  متنحها  ال  اأمورا 

االأزمات املرتاكمة. 
على مرمى اثنني كيلومرت فقط من جامعة بغداد، وعلى 
على  املدينة  اأحياء  اأحد  ميتد  دجلة،  نهر  من  الثانية  ال�صفة 

امل�صتوى  على  ال�صهري  احلي  وهو  كيلومرتات،  ع�رسة  م�صاحة 
"املنطقة اخل�رساء". منطقة يف غاية التح�صني  العاملي با�صم 
املتحدة  لالأمم  الدبلوما�صية  امُلمثليات  فيها  تتجمع  االأمني، 
وبع�س  العراقي  الربملان  اإىل  اإ�صافة  املتحدة،  والواليات 
العجيلي،  ذياب  عبد  الربوفي�صور  اأي�صا  ال�صكنية.  املباين 
التعاون  مبادرة  اأ�صحاب  واأحد  ال�صابق،  العايل  التعليم  وزير 
قبل  اخل�رساء".  "املنطقة  �صمن  ي�صكن  اأملانيا  مع  االأكادميي 
اأن نلتقيه، يجب علينا عبور ثالث نقاط مراقبة واإبراز اأوراقنا 
من  الرتجل  اإلينا  ُيطلب  مرة  كل  يف  منها.  كل  عند  الثبوتية 
ال�صيارة  لدخول  البولي�صية  للكالب  املجال  واإتاحة  ال�صيارة، 
ممرات  عرب  منر  والقنابل.  املتفجرات  من  خلوها  من  والتاأكد 
وحاويات  جدران  من  ُمكّونة  اأمنية، 
وتقود  متعرج  ب�صكل  مر�صوفة  فارغة، 
�صدمات  متت�س  مغلقة  حارة  اإىل 

وارتدادات اأية انفجارات حمتملة.
يــوؤكــد  الـ�صـاي  احـتـ�صـاء  خـالل 
جلنة  ورئي�س  املعـار�س،  ال�صـيا�صـي 
يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
تلعب  اجلامعات  اأن  العراقي  الربملان 
وحدة  �صيانة  يف  واأ�صا�صيا  مهما  دورا 
عن  تعجز  اأنها  اإال  ومتا�صكه.  املجتمع 
بال�صكل املطلوب.   مواجهة م�صوؤولياتها 
اأن  "اأعتقد  العجيلي:  يقول 
اأ�صحاب القرار ال يريدون تطوير النظام 
التعليمي مبا يتوافق وم�صالح املجتمع، 
على  ال�صيطرة  من  يتمكنوا  لكي  واإمنا 
والتحكم  وعاملني  وطلبة  ا�صاتذة  من  اجلامعي  املجتمع  افراد 
ويتبنون  اأيديولوجياتهم  النا�س  يتبع  اأن  يريدون  بهم. 
كل  اأرى  القادمة.  االنتخابات  يف  النجاح  يريدون  اأفكارهم. 
اجلامعات.  عامل  يف  الديكتاتورية  من  نوع  يتطور  كيف  يوم 
حزب  اأن�صار  من  باأنه  لالتهام  يتعر�س  النقد،  ميار�س  ومن 
غالبا  اأنه  العجيلي  ي�صيف  كما  ح�صني."  �صدام  ونظام  البعث 
�صغل  يف  متزايدا  دورا  ال�صيا�صي  والوالء  االجتاه  يلعب  ما 
وهو  واخلربات.  القدرات  من  اأكرث  العليا،  القيادية  املنا�صب 
يرى اأن التعليم العايل العراقي ال يحقق تقدما ملحوظا، ب�صبب 
املال  توفر  رغم  وذلك  للجامعات،  الالزم  التمويل  توفر  عدم 
الناجم عن �صادرات النفط الكبرية. باالإ�صافة اإىل ذلك حتتاج 
قرارات.  اأية  التخاذ  جدا  طويال  وقتا  العليا  االإدارية  اجلهات 
هذه البريوقراطية توؤثر ح�صب راأي العجيلي اأي�صا على التعاون 
"ال  ال�صابق:  الوزير  يقول  التعليم.  االأملاين-العراقي يف جمال 
ت�صاعد  اإنها  اأخطاء.  اأية  ال�صعيد  هذا  على   DAAD هيئة  تفعل 
قطاع التعليم العايل العراقي، حيث ميكنها امل�صاعدة. وكل من 
يتعامل مع هذه الهيئة، وخا�صة اخلدمات التي تقدمها الهيئة 

ل�رسيحة الطلبة املبتعثني، يكون �صعيدا جدا بهذا التعاون".  
احلايل  العايل  التعليم  وزير  االأديب،  علي  الدكتور 
اأو�صح لنا خالل مقابلة قبل اأيام اأنه يريد التو�صع يف عالقات 

تــلــعــب الــجــامــعــات 
دورًا مــهــمــًا فـي 

تــرابــط الــمــجــتــمــع 
وتــمــا�ســكــه

�ســركــة كــنــوت الألـمــانــيـة تــدعــم جــامــعــة بــغــداد الـتــكــنــولــوجــيــة مـن 
خــالل تـجــهــيــزات بــنــاء الآلت الــحـديــثــة

انــطــبــاعـــات مـن يــومــيــات الــحــيــاة الــجــامــعــيــة فـي جــامــعــة بــغــداد الـتــكــنــولــوجــيــة

الــبــروفــيــ�ســور اأمــني داواي ثــامــر، رئــيـ�س جــامــعــة بــغــداد الـتــكــنــولــوجــيــة، يــتــطــلــع 
اإلــى و�ســع جــامــعــتــه بــني مــ�ســاف الــجــامــعـــات الــعــالـمــيــة

»مـنـذ دراسـتـي 
فـي ألـمـانـيـا 

أعـبـر عـن 
رغـبـاتـي 

بـشـكـل أكـثـر 
صـدقـاً وأكـثـر 

صـراحـة« 
اأزهــار زرقــانــي 
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تــتــمــيــز الــجــامــعــات الــعــراقــيــة تــقـلــيــديــًا بــنــ�ســبــة عــالــيــة مــن الإنـــاث

ظــروف عـمــل قــا�ســيــة تــواجــه الــعــامــلــيـن فـي الــجــامــعــات. لأ�ســبــاب اأمــنــيــة تــغــلــق جــامــعــات بــغــداد اأبــوابــهــا فـي الــ�ســاعــة الــرابــعــة بــعــد الــظــهــر



طــالــبــات مــجــتــهــدات فـي تــكــنــولــوجــيــا الــتــ�ســنــيــعَتــَوخـّـي الــدقـة مـن اأهــم الـ�ســفـات الـالزمــة فـي درا�ســة الــعــلــوم الـهــنــد�ســيــة
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التعاون مع اجلامعات االأجنبية، وخا�صة االأملانية منها، على 
خطني متوازيني. حيث يرى الوزير يف جمال العلوم الهند�صية 
االأجانب  اخلرباء  من  املزيد  لقدوم  اأكرب  فر�صة  بالتحديد 
قادرة  وزارته  اأن  يوؤكد  وهو  العراق،  يف  والتدريب  للتدري�س 
على �صمان اأمن و�صالمة االأجانب ب�صكل كامل وموؤكد، يف 15 

جامعة على االأقل.
بغداد  جامعة  كانت  اإذا  فيما  الوزير  ي�رسح  مل 
اإىل  الوزارة  من  اجلامعات.  هذه  بني  من  واحدة  التكنولوجية 
ويف  االأقدام.  على  �صريا  دقيقة   15 املرء  ي�صتغرق  اجلامعة 
مدينة  يف  طبيعية  تقليدية  باتت  بجدران  املرء  مير  الطريق 
بغداد، الغاية منها هي احلماية من اأية تفجريات حمتملة، وهي 
عبارة قطع ا�صمنتية م�صطفة اإىل جوار بع�صها، بارتفاع ثالثة 
اأو اأربعة اأمتار. وهي تنت�صب اأمام الوزارات واالإدارات والدوائر 
اإنها  التجارية.  واالأ�صواق  والفنادق  الت�صوق  ومراكز  احلكومية 
�صنوات  طيلة  بغداد  يف  نزفت  جراح  وكاأنها  املدينة  متزق 
�صوارع  يف  وا�صحة  ندبات  �صكل  على  اآثارها  وتركت  احلرب، 

املدينة، ومل ت�صف متاما بعد. 
هذه  مثل  بحماية  حتظى  التكنولوجية  اجلامعة  اأي�صا 
الرئي�صي  ال�صارع  ال�صخمة، وخا�صة من جهة  اال�صمنتية  الكتل 
�صبيهة  اأجواء  ت�صود  اجلدران  هذه  خلف  اأنه  اإال  لها.  املحاذي 
على  يجل�صون  طالب  العامل.  يف  عادية  جامعة  اأية  باأجواء 
كتبهم  متاأبطني  ينطلقون  اأو  االأ�صجار،  ظل  يف  خ�صبية  مقاعد 
وا�صتوديو  القدم،  لكرة  معلبان  يوجد  التالية.  املحا�رسة  اإىل 
للريا�صة والعديد من املقاهي. حتتاج العديد من مباين التعليم 
جانب  واإىل  االآخر.  البع�س  جتديد  مت  بينما  جديد،  طالء  اإىل 

امل�صجد يتم ت�صييد بناء حديث للمحا�رسات والدرا�صة. 

الــعــالــيــة الألـمـانــيــة  الـتــقــنــيـة  مـع  الــتــعــلــيـم 
وطالبة  طالب   8000 خالل  من  التكنولوجية  اجلامعة  تعترب 
الهند�صية  العلوم  جامعات  اأكرب  من  واحدة  اخت�صا�س  و14 
االآالت مع اجلامعة  "منذ 2007 تتعاون كلية بناء  البالد.  يف 
الدكتور  ح�صب  فرايبريغ"،  يف  اأكادميي  بريغ  التكنولوجية 
وقد  املواد.  تقنيات  ق�صم  عميد  نائب  التيه،  احل�صن  عبد  عالء 
اأملانيا- التكنولوجية  "الهند�صة  اإىل م�رسوع  التعاون  قاد هذا 
العراق" )MEGI(، وذلك �صمن اإطار ال�رساكة اجلامعية املدعومة 
التكنولوجية  بغداد  جامعة  جانب  واإىل   .DAAD هيئة  قبل  من 
ت�صارك خم�س جامعات اأخرى يف هذا امل�رسوع. باالإ�صافة اإىل 
 2012 ني�صان/اأبريل  منذ  عراقيون  طالب  خم�صة  يقوم  ذلك 
بريغ  جامعة  يف  االآالت  بناء  معهد  يف  املاج�صتري  بدرا�صة 
اأكادميي. حيث �صيح�صلون على �صهادة التخرج من اجلامعتني 
االأملان  الطلبة  على  يكون  �صوف  امل�صتقبل  ويف  واحد.  اآن  يف 
والعراقيني مت�صية ف�صل درا�صي كامل يف اجلانب االآخر خالل 

درا�صة املاج�صتري. اإال اأن هذا اليوم مازال بعيدا.   
التكنولوجيات  اإىل  املا�صة  احلاجة  اأي�صا  اليوم  تربز 
احلديثة. ما نراه من معدات يف خمتربات وور�س ق�صم بناء االآالت 
ال�صاالت  اإحدى  "العلم احلديث".  ولكن يف  البعد عن  بعيد كل 

من  التقنية  العالية  احلديثة  وال�صقل  ال�صحذ  اآالت  بع�س  تلمع 
�رسكة كنوت، بلونها التقليدي الرمادي املائل للزرقة. ال�رسكة 
فرتة  منذ  التكنولوجية  بغداد  جامعة  بدورها  تدعم  االأملانية 
طويلة. رمبا تاأمل ال�رسكة بفر�صة اأكرب لبيع االآالت اإىل العراق، 

اإذا ما مت التدرب عليها م�صبقا، خالل الدرا�صة. 
اإىل جانب التكنولوجيا احلديثة تربز احلاجة ما�صة اأي�صا 
اإىل العلوم واملعارف االأكادميية. وتهتم هيئة DAAD بنقل هذا 
النوع من املعارف، وذلك من خالل تاأهيل اأ�صاتذة مثل الدكتور 
من  الدكتوراه  على   2011 يف  اأحمد  ح�صل  احلكيم.  عبد  اأحمد 
 .BaghDAAD م�رسوع  من  منحة  بف�صل   RWTH اآخن  جامعة 
بغداد  جامعة  يف  املواد  لتقنيات  كمدر�س  اليوم  يعمل  وهو 
جدا  �صعبة  م�صاألة  والعلوم  املعارف  نقل  "اإن  التكنولوجية. 
النا�س  اإقناع  ال�صعب  "من  وي�صيف:  اأحمد،  يقول  الواقع"،  يف 
اإىل مدى  َتعّرف  اأملانيا  اأنه يف  يقول  باالأفكار اجلديدة". وهو 
الدافع  هم  طالبه  اأن  يوؤكد  وهو  التعلم.  واأ�صاليب  طرق  اأهمية 
تقدمي  وعلى  بغداد  يف  العمل  على  ي�صجعه  الذي  االأ�صا�صي 
ويتحدث  اآخن.  مدينة  يف  جمعها  التي  واخلربات  املعارف 
عن  ِلُتَعرب  املحا�رسات  اإحدى  بعد  موؤخرا  جاءته  طالبة  عن 
اأدرك  املحا�رسة.  تاأدية  واأ�صلوب  بطريقة  ال�صديد  اإعجابها 
غاية  تكون  ال  عندما  املرء  به  ي�صعر  الذي  ال�صعور  ذلك  اأحمد 
االهتمام  اإثارة  واإمنا  فقط،  واملعارف  العلوم  نقل  املحا�رسة 

واالإعجاب بها.
بعد  الرابعة  ال�صاعة  قبيل  اأحمد  مكتب  غادرنا  عندما 
البد  مقفلة!  جميعها  مقفلة.  اجلامعة  اأبواب  كانت  الظهر، 
اأجانب  �صيوف  مع  الوقوف  من  جدا  حمرجا  كان  اأحمد  اأن 
اجلامعة  اأبواب  اأمام  الظهر  بعد  من  "املبكر"  الوقت  هذا  يف 
يجري  واأخذ  اجلوال  هاتفه  وتناول  اأحمد،  غ�صب  املو�صدة. 
�صجننا  من  وحررنا  �صاب  جاء  دقيقة   20 بعد  االت�صاالت. 
البد  العراق،  "يف  قائال:  اأحمد  �صحك  الوداع  عند  اجلامعي. 

دوما من وجود حل ما، يف النهاية".

جـــــامـــــعـــــات الـــــزيـــــارة

بـــغــداد

جــامــعــة بــغــداد 
الـتــقــنــيـة

تــعـتــبـر الـتــجــارب فـي جــهــاز مـحــاكــاة الـقــيــادة جــزءًا مـن الـنــ�ســاطــات الـيــومــيـة الـمــعــتــادة لـمـهــنـد�سـي الـمـ�ســتــقــبـل فـي مـعـهــد الـخــوارزمي الـتــابــع لـجــامــعــة بــغــداد الـتــقــنــيـة

يــبــدو اأن الـجــروح الـتــي 
خـلـفــتـهـا الـحـروب واأحــداث 
الـعــنــف فـي الـمــديــنــة 
قـــد تــركـــت اآثــارهــا ولـم 
تــلــتـــئـــم بــ�ســكــل كــامـل 
حــتـى الآن

جـــامــعــة 
بـــغــداد



�ســواء لـمــدة �ســهــر اأو لـمــدة عــام، �ســواء اإقــامــة مــوؤقــتــة لـلــدرا�ســة اأو لإتــمــام الــدكــتــوراه: 
الإقــامــة فـي األـمــانــيــا اأثــرت كــثــيــرًا فـي هــوؤلء الــعــراقــيــني الــخــمــ�ســة

  لـــقـــد تـــعـــلـــمـــت �أكـــثـــر 
مـــمـــا كـــنـــت �أحـــلـــم بـــه
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�أكادميي  بريغ  وجامعة  جامعته  بني  �ل�رش�كة  عن  حممد  م�صطفى  عرف  عندما   >>
فر�يبريغ �لتقنية، تقدم فور� ومن خلل فكرة م�رشوعه �خلا�ص للح�صول على منحة للإقامة 
�لدر��صية يف �أملانيا، وقد ح�صل عليها بالفعل. د�مت �إقامته �ملدعومة من هيئة DAAD يف 
2012 يف فر�يبريغ مدة ت�صعة �أ�صهر، وكانت جزء� من برنامج �ل�رش�كة �جلامعية "�لهند�صة 
�لتقنية �أملانيا-�لعر�ق" �لذي يحظى �أي�صا بدعم هيئة DAAD )�نظر �ل�صفحة 97(. وقد كان 
�بن �ل�صاد�صة و�لع�رشين معجبا ب�صكل خا�ص بالتعاون و�لرت�بط يف �جلامعة �لأملانية: "كل 
جو�نب �لعمل مرت�بطة. ويف �لنهاية، حقق �جلميع �لنجاح، لأنهم ي�صاعدون بع�صهم �لبع�ص". 
تخ�ص�ص م�صطفى يف بغد�د يف جمال �صناعة �لتعدين �لقائمة على �لكومبيوتر. ومنذ �آب/

�أغ�صط�ص 2012 يحمل �صهادة �ملاج�صتري، وقد بد�أ �أي�صا �لتح�صري للدكتور�ه.

<< د. هناء حمود كانت �أول �أكادميية عر�قية حتمل �لدكتور�ه ت�صارك يف �لأبحاث �لعلمية 
يف جامعة فريدري�ص-�ألك�صندر يف �إرلنغن-نورنبريغ، وذلك �صمن �إطار برنامج بغد�د-�أربيل-

�إرلنغن )BEEP(، )�نظر �ل�صفحة 108(. �لأ�صتاذة �مل�صاعدة يف �لعلوم �لإد�رية و�لقت�صادية يف 
�لأول/�أكتوبر  �عتبار� من ت�رشين  كلية �لقت�صاد يف �جلامعة �مل�صتن�رشية يف بغد�د، عملت 
2009، وملدة �صنتني تقريبا يف �إرلنغن. وهي ترى �أن �لأكادمييني �لعر�قيني كانو� معزولني 
عن �لعامل �خلارجي على مدى ع�رش�ت �ل�صنني، وترى �أن برنامج BEEP يجب �أن يوؤهلهم للعمل 
�أي�صا  �إعجابها  تخفي  ل  هي  �خلارجي.  �لأكادميي  و�لتعاون  �لعاملي  �مل�صتوى  على  �لعلمي 
بحلقات �لبحث �لعملية يف �أملانيا. بينما ترى �أن �لتعليم يف �لعر�ق يعتمد �أ�صا�صا على �إلقاء 

�ملحا�رش�ت. وهذ� ما تتمنى تغيريه. 

<< ب�صفته حا�صل على منحة من برنامج BaghDAAD �أجنز �أحمد عبد �لكاظم ر�صالة 
يف  �صنو�ت  خم�ص  و�لثلثني  �لتا�صعة  �بن  در�ص  ذلك  قبل  �أملانيا.  يف   2011 يف  �لدكتور�ه 
مدينة �آخن. ولد�ه علي ود�نييل ُولِد� هناك �أي�صا. �ليوم يعمل �أحمد عبد �لكاظم كمدر�ص مادة 
– بغد�د. وهو يتحدث كيف غريته �ل�صنو�ت يف  تكنولوجيا �ملو�د يف �جلامعة �لتكنولوجية 
�أملانيا ب�صكل كامل: " لقد تعلمت �أكرث مما كنت �أحلم به". وح�صبما يوؤكد �خلبري يف تكنولوجيا 
عامل  يف  �ملرء  جمعها  �لتي  �ملعارف  وتطبيق  ��صتخد�م  د�ئما  �ل�صهل  من  لي�ص  فاإنه  �ملو�د 
�لتعليم �جلامعي يف �لعر�ق. وبينما يتم �تخاذ �لقر�ر�ت يف �أملانيا ب�صكل م�صرتك، بعد حو�ر�ت 
مطولة بني �ملدر�صني و�ملدر�ء و�لطلبة، فاإن �لأمور يف �لعر�ق ت�صري باأ�صلوب �ل�صلطة و�ل�صيطرة 

و�إ�صد�ر �لأو�مر. "من �ل�صعب هنا �أحيانا �لعمل بروح �جلماعة �أو �لفريق �لو�حد". 

<< مـنـذ تـ�صـرين �لثـاين/نوفـمرب 2009 تـدر�ص لـينـا حد�د يف معـهـد �لـخـو�رزمي �لتـابـع 
�صــهـادة  عـلى  حـ�صـلـت   2013 �صـيــف  يف  بـغــد�د.   – �لـتكـنـولوجـيـة  للجـامـعـة 
من  �أيـ�صا  در��صـتـها  خلـال  تـمكـنـت  وقد  �لإنتاج.  �أتـمتة  مـجال  يف  �لـبكـالوريـو�ص 
بـيـرغ  �لـتـقـنـيـة  �لـجـامـعـة  يف  و�حـد  �صــهــر  لــمـدة  للإقامـة  منـحـة  على  �حل�صـول 
 22 �بـنــة  �لـ�صــابـة  تـوؤكـد  ر�ئـع.  مـن  �أكـثـر  �لأمـر  كان  لـقـد  فـر�يـبـيـرغ.  �أكـاديـمـي 
يف  �حلــديـثـة  �ملخـتـبـر�ت  تـجـهـيـز�ت  على  �لطـلع  من  تـمكـنـها  بـعـد  ربـيـعـا، 
�لـتـعـلـيـم  طرق  على  �لطلع  لـها،  بـالنـ�صبة  جد�  �ملفيد  من  كان  كما  فر�يـبـيـرغ، 
�لـتـقـنـيـة.  بالأمــور  �صغرها  مـنـذ  �ل�صـابـة  �لـعر�قـية  تـهـتـم  �ملـخـتـلـفة.  و�لـبحث 

�ملاج�صتري.  ر�صالة  عـلـى  �لـحـ�صـول  هـو  �لـقـادم  وهـدفـها 

للمرة  �لتقنية  فر�يبريغ  �أكادميي  بريغ  جامعة  ��صماعيل  رفعت  �آز�ل  د.  ز�ر   >>
قبل  من  �جلامعية  لل�رش�كة  �لر�صمي  �لدعم  م�رشوع  �نطلق  قبل   ،2005 عام  يف  �لأوىل 
�لعلمية ملدة 15 �صهر� يف  باأربع �صنو�ت. �عتبار� من 2007 بد�أ بالأبحاث   DAAD هيئة 
وثيقة  بعلقة  �ليوم  حتى  يرتبط  ماز�ل  وهو  ز�ك�صن.  ولية  يف  �ل�صغرية  �جلامعة  �لبلدة 
برنامج  من  �لآن  حتى  ��صتفادو�  قد  طلبه  من  �لكثري  �أن  كما  فر�يبريغ،  يف  زملئه  مع 
�أن يتمكن طلبنا من �كت�صاب �ملعارف و�خلرب�ت  �أننا �صعد�ء  "ل �صك  �ل�رش�كة و�لتعاون. 
�لوقت  ذ�ت  يف  نتمنى  �أننا  "�إل  وي�صيف:  ��صماعيل،  رفعت  �آز�ل  يقول  فر�يبريغ"،  يف 
جامعتنا  يف  �ل�صيافة  د�ر  �لعر�ق.  �إىل  �أي�صا  �لأملان  �لأكادمييون  �ملقابل  يف  ياأتي  �أن 

ل�صتقبالهم!"  م�صتعدة 

د. هــنــاء حــمــودمــ�صــطــفــى مــحــمــد

د. اأحــمــد عــبــد الــكــاظــم

د. مــهــنــد�س اآزال رفــعــت ا�صــمــاعــيــل لــيــنــا حــداد

طــالــب دكــتــور�ه فـي بــنــاء �الآالت
�لــجــامــعــة �لــتــكــنــولــوجــيــة - بــغــد�د

�أ�ســـتـــاذة مـــ�ســـاعـــدة
�لـجــامــعــة �لـمــ�ســتــنــ�ســريـــة – بـــغـــد�د

�أ�ســــتــاذ تــكـــنــولــوجــيــا �لــمــو�د
�لــجــامــعــة �لــتــكــنــولــوجــيــة – بــغــد�د

طــالــبــة مــاجــ�ســتــيــر فـي بــنــاء �الآالت
�لــجــامــعــة �لــتــكــنــولــوجــيــة – بــغــد�د

�أ�ســـتــاذ مــ�ســـاعــد فـي تــقــنــيــة �الإنــتــاج و�لــتــعــديــن 
�لــجــامــعــة �لـــتــكــنــولــوجــيــة – بــغـــد�د
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حــوار                                                                                            مــارتــيــن كــوبــلــر

لــيــ�س 
الــتــمــويــل هــنـا 
هــو الــعــقــبــة، 
واإنــمــا الإرادة 

الـ�ســيـا�ســيـة

كــيــف يــبــدو �ســكــل الــتــقــيــيــم الــدبــلــومــا�ســي حــول الــتــنــمــيــة والــتــطــورات فـي الـعــراق حــتــى الآن؟  
الــدبــلــومــا�ســي الألــمــانــي الــبــارز مــارتــيــن كــوبــلــر كــان مــبــعــوث الأمــم الــمــتــحــدة الــخــا�ص اإلــى الــعــراق 

ورئــيــ�ص بــعــثــة الــمــ�ســاعــدة الأمــمــيــة مــن 2011 حــتــى مــنــتــ�ســف 2013 فـي بــغــداد. فـي حــوار مــعــه يــتــحــدث 
عــن الــبــالد اأمــام مــفـــتــرق الــطــرق

اأجــرى الــحــوار:يــورغــن �ســتــريــاك   الــ�صــور: مــارتــيــن �ســبــيــ�ســت

 يــرى مــارتــيــن كــوبــلــر فـي الــعــديــد 
مـن جــوانــب الــتــعــلــيــم "مــهــمــة �ســيــا�ســيــة"



نحو  الكردية  التطلعات  هناك  قوية.  تق�سيمية  اجتاهات  من  البلد  يعاين 
اإدارة ذاتية قوية. كما توجد  ال�سمال، والتي تعول على  اال�ستقالل يف 

اأنه يتم  باإدارة ذاتية، الأنهم يعتقدون  ال�سنة يف مناطق تتمتع  اآمال 
ا�ستثناوؤهم يف امل�رشوع ال�سيا�سي القائم. موقفنا وا�سح متاما. كل هذه 
هي عبارة عن مطالب ميكن مناق�ستها على اأ�سا�س الد�ستور و�سمن اإطاره. 
ما اأنتقده ب�سدة هو عملية اإ�سعاف املوؤ�س�سات الدميقراطية. هناك مزيد 
الذين  اأكرث من  املوؤ�س�سات، ورمبا يكونون  الذين ي�سعفون  النا�س  من 

االآراء  اأية اختالفات يف  اإىل دعمها وتقويتها. عند ظهور  يتطلعون 
واملواقف، يتم فورا تعطيل احلياة ال�سيا�سية من خالل مقاطعة اجلل�سات 
الربملانية اأو احلكومية. يف ذات اللحظة التي يتم فيها اإ�سافة بند معني 
على جدول االأعمال، تغادر كتل نيابية باأ�رشها �سالة االجتماعات. لقد 
باتت هذه هي القاعدة. املقاطعة هي االأ�سلوب اخلاطئ. احلوار والنقا�س 

مع رئي�س الوزراء ميكن اأن يتم ب�سكل اأف�سل �سمن احلكومة، ولي�س من 
خارجها.  

يــجــب اأن يــقــوم الــحــوار بــيــن الــمــجــمــوعــات الــمـــخــتــلـــفــة عــلـى
 اأ�ســــا�س مـن الــثـــقــة الـــمــتـــبــادلــة. ولــكــن فــي الــعــراق تـــ�ســـود اأجـــواء 

من عــدم الــثــقــة. كــيــف يــمــكــن تــغــيــري هــذا الأمــر؟

ت�سكل ا�ستعادة الثقة ال�سائعة واحدة من مهماتنا االأ�سا�سية االأهم. وهذا 
الذي ميكن للمرء اال�ستفادة فيه  ما ميكن حتقيقه فقط من خالل احلوار، 

بالتحديد نحن هنا.  ال�سبب  ولهذا  ودولية.  و�ساطة جهات خارجية  من 
بعد ان�سحاب االأمريكيني يف العام 2012 باتت االأمم املتحدة يف الواقع، 

هي الطرف االأممي اخلارجي الوحيد املتواجد يف البالد. وعندما اأقدم 
نف�سي كو�سيط، فاإن �سعاري املحبب هو: لي�س لدينا اأية م�سالح، ال منلك 

اأية دولة قومية.   اأية �رشكات نفطية، ونحن خمتلفون عن 

فـي بــعــ�س الــبــلــدان الــعــربــيــة مــثــل مــ�ســر و�ســوريــة ولــيــبــيــا 
تــخــو�س التــجــاهــات الأيــديــولــوجــيــة حــربــاً �ســعــواء �ســد بــعــ�ســهــا 

الــبــعــ�س، مــن اأجــل الــ�ســلــطــة والــ�ســيــطــرة. هــل تــثــيــر هــذه 
َــحــن فــي الــعــراق؟ الأزمــات مــزيــداً مــن الــخــالفــات والــ�ســ

ال �سك اأن النا�س يرون ما يحدث خلف احلدود. اإال اأنني اأت�ساءل يف 
الذي �سيكون هنا خمتلفا، لو مل تكن تلك االأزمات  بع�س االأحيان ما 

موجودة يف املنطقة. ورمبا اأجروؤ على القول: لي�س الكثري. االأزمات التي 
نراها يف العراق، والتي تظهر هنا على �سكل فوارق بني ال�سنة وال�سيعة، 

العنفوان من خالل �سورية وم�رش وتون�س. رغم ذلك،  تكت�سب مزيدا من 
فاإن االأزمات يف العراق كانت �ستبقى ذاتها، حتى يف حال عدم وجود 

ذاتها،  �ستكون  االأكراد كانت  ال�رشاعات. م�سكلة ر�سم احلدود مع  تلك 
ال�سنني  بلد عانى ع�رشات  وال�سيعة. خا�سة يف  ال�سنة  االأمر بني  وكذلك 

والديكتاتورية.   احلروب  من 

مــا هــي الــفــئــات الجــتــمــاعــيــة فــي الــعــراق تــجــعــلــك 
تــ�ســعــر بــالــتــفــاوؤل؟

الـ�سباب.  الـنـ�ساء، والثـانـيـة هي  مـجمـوعـتـان. املـجـمـوعـة االأوىل هي 
اأعـمالـنـا:  اأيـ�سـا عـلى جـدول  الـ�سـبب بالـتـحـديـد و�سـعـنـا ذلـك  لـهـذا 

الـعـامـل  وكـذلك  الـ�سـبـابي  الـعـامـل  ن�سـمـل  اأن  بـا�سـتـمـرار  نـحـاول 
والأنـهم  الـمـ�سـتـقـبـل،  الأنـهـم  ال�سـبـاب،  ن�سـاطاتـنـا.  يف  الـنـ�سـائي 
�سوف يتـولـون دفـة الـقـيادة خـالل ع�سـر �سـنـوات. والـمـراأة الأن ابـنـهـا 

وزوجـهـا هـما الـلـذان يـذهـبان �سـحـية الـعـنـف وال�سـراعـات. اأيـن هـو 
�سـوت املـراأة؟ اأيـن هي الـمراأة الـتي تـتـمـرد على هذا الواقع الـمـوؤلـم؟ 
لدينـا ن�سبـة من الن�سـاء يف البـرلـمان، وكـذلك يف جمال�س املحـافـظـات. 

الـمـراأة عـلى خـو�س غـمار جـوانـب لـم تـطـرقـها حتى  ن�سـجـع  نحـن 
االآن، يف لـجـنة الدفـاع يف البـرلـمان، على �سـبـيل الـمـثـال، اأو جلـنـة 

الــمتـعـلـق  القانـون  �سـياغة  يف  الـمراأة  ت�سـارك  ال  ملـاذا  ال�سـناعـة. 
الـهائـلة  الــثـروات  و�سـول  ذلـك  ي�سـمـن  رمبا  اإذ  والـغـاز؟  بالـنـفـط 

الـفـقـرية.  الـمناطـق  كـافة  اإىل  البـالد  يف 

حــوار                                                                                            مــارتــيــن كــوبــلــر

الـحـيـاة �سـمـن اإجـراءات 
اأمــنــيــة مــ�ســددة: اأ�ســد 

الإجــراءات الأمــنــيــة 
واأقــ�ســى مــ�ســتــويــات 

الــحــذر فـي كــل رحــلــة 
عـــبــر الــمــديـــنـــة: 
ظــروف الـــحـــيــاة 

والــعــمــل لـلــمــبــعـوث 
الــخــا�ص لــالأمــم 

الــمــتــحــدة فــي 
الــعــراق فـي غــايــة 

الــ�ســعــوبــة

الــ�ســيــد كــوبــلــر، حــتــى مــا قــبــل �ســنــوات كــان الــعــراق غــارقــاً 
فـي حــرب اأهــلــيــة. بــعــدهــا بــداأت اإعــادة الإعــمــار. مــا مــدى 

ا�ســتــقــرار الــبــلــد الــيــوم؟

واملتغريات  املكونات  �سوء  على  االأحوال  تغريت  كــوبــلــر:  مــارتــني 
اإيران،  امل�سكالت مع  ناهيك عن  ال�سورية،  االأزمة  اليوم  لدينا  االإقليمية. 

التي مل يتم التو�سل اإىل حل لها حتى االآن. لقد بات كل �سيء اأكرث 
اأن  اليوم عند مفرتق طرق حقيقي. من املمكن  البلد  االآن. يقف  تعقيدا 
التقدم بخطى واثقة نحو  اأي�سا  الوراء، ومن املمكن  االأمور نحو  ترتد 

امل�ستقبل. 

هــل تــرى الأمــور بــعــني الــتــفــاوؤل اأم بــ�سـيء مــن الــتــ�ســاوؤم؟

اأ�سا�سية، تت�سف  البالد ثالثة عنا�رش  اأكرب. يوجد يف  بتفاوؤل  اأراها 
جميعها باالإيجابية. اإنها بالد غنية باحل�سارة. كما اأنها غنية بال�سباب 

الثامنة ع�رشة. يف كثري  ال�سكان دون �سن  اأن 50% من  املتحم�س، حيث 
غالبية �رشكائنا يف  اأن  هنا، حيث  ال�سيا�سية  الطبقة  تغ�سنا  االأحيان  من 
احلوار ترتاوح اأعمارهم بني 65 و80 عاما. اإال اأن هذا ال يعك�س حقيقة 

اليوم �سعداء بهذه الطبقة  اإذا مل نكن  ال�سكاين يف البالد.  واقع الهرم 
ال�سيا�سية اأو باالنغالق ال�سيا�سي، فاإن هذه االأمور ميكن اأن تتغري خالل 
وثالثا،  االأمور.  مقاليد  ال�سباب  يت�سلم  عندما  القادمة،  الع�رش  ال�سنوات 
ميتلك العراق ثالث اأكرب احتياطي نفطي يف العامل. لي�س التمويل هنا هو 
العقبة، واإمنا االإرادة ال�سيا�سية. اإذا ما جمع املرء هذه العنا�رش الثالثة: 
الرثاء احل�ساري، وال�سباب واملال، فاإن البلد يتمتع على املدى املتو�سط 

رائعة.  باآفاق 

مـن يــتــحــدث مــع الــ�ســبــاب الــعــراقــي يــدرك اأن الــكــثــيــريــن 
يــفــ�ســلــون الــهــجــرة، لأنــهــم ل يـــرون فـي بـــالدهـــم اأّي اأمــل لــهــم، 

اأو مــ�ســتــقــبــل مــ�ســرق لــوطــنــهــم.

هذا �سحيح. كثريون يتطلعون اإىل مغادرة البالد، الأنهم ال يرون اأمال يف 
م�ستقبل اأف�سل. ومن ال يقدر على الرحيل، يجب عليه التاأقلم هنا. ولكن 

ال�سباب، وال منظمات �سبابية يف االأحزاب. ما يوجد  ال يوجد دعم جليل 
العوامل  اجتماعية �سعيفة. هذه  �سبكة  اأكرث من جمرد  لي�س  لل�سباب هو 

واإىل  البقاء هنا،  اإىل  اأدعوهم  لل�سباب، ولكنني رغم ذلك  لي�ست جذابة 
الن�سال. ال �سك اأن عليهم ال�سفر اإىل اخلارج، اإذا كان ذلك مبقدورهم، من 

اأجل الدرا�سة واكت�ساب اخلربات واملعارف. ولكن عليهم اأي�سا العودة اإىل 
التعليمية  املناهج  التقادم،  �سحية  العراق  يف  اجلامعي  النظام  الوطن. 

القطاع  اأن يتغري.  القرن املا�سي. كل هذا يجب  اإىل �سبعينيات  تعود 
العام يجب اأن يخ�سع لالإ�سالح ويجب اأن يت�ساءل. القطاع االقت�سادي 

التغيري يف  بداأنا مرحلة  لقد  والتطور.  النمو  اخلا�س �سغري وبعيد عن 
البناء مازال عمرها خم�س  االأ�سا�س فاإن مرحلة  2008. وعلى هذا 

فقط.   �سنوات 

مــا �ســكــل الــدعــم الــذي تــقــدمــه الأمــم الــمــتــحــدة لــلــعــراق 
فــي اإعــادة بــنــاء نــظــامــه الــتــعــلــيــمــي؟

اإىل  واالأقرب  االأف�سل  اليوني�سكو هي  اأعترب منظمة  االأمر،  يتعلق بهذا  ما 
قلبي، الأنها تدعم جيل ال�سباب قبل كل �سيء. وهذا ي�سمل التعليم اأي�سا. 

اأي�سا من �سمن نطاق عملي وواجباتي.  تن�سيق هذه املهمات هو  اإن 
املهمة  اأنها جزء من  بالتعليم على  املتعلقة  العنا�رش  الكثري من  اأرى 

اأعتربها  التي  ال�سباب،  دعم  م�ساألة  املثال  �سبيل  على  منها  ال�سيا�سية. 
اأنني  كما  ال�سباب،  ل�سوؤون  �َسفرَيين  �سميت  لقد  اأي�سا.  اخلا�سة  مهمتي 
قمت مثال مع جمموعة من ال�سباب بجولة اطالعية بني خمتلف مناطق 

الطوائف واالجتاهات. زرنا  �سبابا من خمتلف  بغداد، وكانت ت�سم 
َيزيدّي.   اإىل معبد  اإ�سافة  امل�ساجد،  كني�سة وعددا من 

مــا حــجــم الــخــطــر فــي احــتــمــال انــقــ�ســام الــعــراق، نــتــيــجــة 
الــخــالفــات بــيــن الــمــجــمــوعــات الــمــخــتــلــفــة فــيــه؟

 دبــلــومــا�ســـي األــمـانــي خــبـــيــر،
مـن الـــدرجــة الأولـى. كـــان 

مـن الــمـ�ســاركــيـن فـي �ســيـاغة 
مــبــادرة الـ�سـراكـة الأكــاديــمـيــة 
 ال�سـتـراتــيجــيـة. قــبل الــمهـمـة 
الـتي تـولهـا فــي الــعراق، كــان 

نـائــب رئـيـ�س بـعــثــة الأمــم الــمـتـحــدة 
اإلـى اأفــغــانــ�ستــان. ومـنــذ حــزيران/

يــونــيـو 2013 يــــتـراأ�س كــوبــلـر مــهــمـة 
الأمـــم الـــمــتــحــدة لــلـــ�سـالم فـي 

 ،)MONUSCO( سـرق الـــكـــونـــغـــو�
وهـي اأكـــبـر بـــعــثــة �ســـالم تـابــعــة 

لـــالأمـم الـــمــتــحــدة. وقـــد خــلـــفـه 
فــي مــهـمـتــه فـي بــغداد الـبـلغـاري 

نـــيـــكـــولي مـالديـنـوف. 

الأمــم الــمــتــحــدة                                                                                                                                                                                                                                               68 – 69

 مــارتــيــن كــوبــلــر 
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تــــعــــاون مـــع تــطـــــلــــع 
نـــحــو الـمــ�ســتـــقــبــل

جــامــعــة �ســالح الــديــن 
فـي اأربــيــل هي الــجــامــعــة

 الأقــدم والأكــرب فـي مــنــاطــق 
كــرد�ســتــان الــعــراق

عــالــم الــجــامــعــات فـي مــرحــلــة تــطــور: فـي اإقــلــيــم كــرد�ســتــان الــعــراق نــ�ســجــت اأولــى 
ثــمــار الــتــعــاون الــعــلــمــي مــع األـمــانــيــا 

الـنـ�ص: يـورغـن �ســتـريـاك، الـ�صـور: تـــيــم فــاغــنــر
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هذا  يكن  ومل  الأملانية.  اللغة  درا�سة  قادر  ر�سوان  َي�َساأ 
اأكرث ما كان  التخ�س�ص خياره الأول، ول حتى خياره الثاين. 
الإنكليزية.  اللغة  درا�سة  اأو  البرتول  اقت�ساد  درا�سة  هو  يحبه 
اإل اأن جمموع عالماته يف ال�سهادة الثانوية مل يوؤهله لدرا�سة 
امُلَقّدم  الدرا�سة  مفا�سلة  طلب  ويف  الخت�سا�سني.  من  اأي 
للهيئة املركزية لتوزيع املقاعد الدرا�سية، و�سع ر�سوان اللغة 
الدرا�سي  الف�سل  يف  يدر�ص  هو  والآن  ثالثا.  خيارا  الأملانية 
اخلام�ص يف جامعة �سالح الدين-هولري يف اأربيل، يف الكلية 
ال�سنة  نهاية  اأجنبية". يف  كلغة  "الأملانية  اأن�سئت حديثا  التي 
ويف  الدرا�سي،  للعام  طالب  اأف�سل  ثالث  كان  الأوىل  الدرا�سية 
بهذا  جدا  �سعيد  "اإنني  الثانية.  املرتبة  احتل  الثانية  ال�سنة 
اأ�سبحت  "الأملانية  والع�رشين:  الرابعة  ابن  يقول  اخليار"، 
اإن�سانا  ي�سبح  جديدة،  لغة  يتعلم  من  الأول.  خياري  بعد  فيما 

جديدا". 

الــجــمــيــع مــلــتــقــى  الـمــعــلــومــات،  مــركــز 
الكتب  ال�سغرية تتناثر  نلتقي ر�سوان يف بيت عمه. يف غرفته 
الكردية،  الرتجمات  كما  ال�رشير،  على  الأملانية  وال�سحف 
تول�ستوي  ليو  اأو  غاندي  املهامتا  اأو  نيت�سة  فريدري�ص  لكتب 
املحا�رشات  ر�سوان  و�سع  جانبها  اإىل  املثال.  �سبيل  على 
ال�رشير  �ساقويل.  ب�سكل  بعناية  مرتبة  اجلامعية،  والكتب 
)املرتبة(  الفرا�ص  امل�ساء يح�رش  الكتب. يف  اأ�سبه برف لو�سع 
زاوية  يف  الأر�ص  على  للنوم  وميدها  والو�سادة،  والأغطية 
اإ�سافة  وكر�سي،  مكتب  يوجد طاولة  ال�رشير  اإىل جوار  غرفته. 
عّلق  اجلدار  على  ال�سقف.  يف  معلق  لالإنارة  نيون  �سوء  اإىل 
وحكم  عبارات  اليد  بخط  عليها  كتب  الق�سا�سات،  بع�ص 
جتلب  ال�سباح  "�ساعات  اأو  ق�سرية"  الكذب  "اأرجل  اأملانية، 
ر�سوان  ي�ستيقظ  وال�سبت  اجلمعة  ماعدا  �سباح  كل  الذهب". 
يركب  والن�سف  ال�سابعة  يف  والن�سف.  ال�ساد�سة  ال�ساعة  يف 
البا�ص مع عمته التي تذهب اإىل عملها. ويف الثامنة والن�سف 

تبداأ اجلامعة. 
يف  نريوز  حي  يف  �سوت،  تقني  يعمل  الذي  العم،  بيت 
اأربيل، لي�ص بعيدا عن مركز معلومات )IC( هيئة DAAD. مكتب 
ويف  والتدريب".  للتقنية  الأوروبي  "املركز  يف  موجود   IC
باحة املجمع يوجد ن�سب تذكاري حجري يحمل عبارات تذكر 
فريدري�ص  الأملاين  للفيل�سوف  عبارات  وهي  الفتتاح.  بحفل 
هيغل: "الإن�سان هو، ما يجب اأن يكون عليه الإن�سان، اأول من 
ني�سان/ DAAD يف  افتتاح مكتب  اأن يتم  التعليم". قبل  خالل 

اأبريل 2012 من خالل حفل كبري، كان يتوجب على كري�ستني 
زميوني�ص القيام بجهود كبرية. من 2011 حتى 2013 كانت 
الغرف  بتجهيز  فقط  زميوني�ص  تقم  مل   .IC ملركز  مدير  اأول 
"كان علي  العمل.  ببناء كامل هيكلية  قامت  واإمنا  واملكاتب، 
البداية من ال�سفر" تتذكر املديرة، وت�سيف: "اإقامة العالقات، 

العاملني".  وتوظيف 
اأجل  من  الأهم  املوقع   IC املعلومات  مركز  يعترب 
احل�سول على املعلومات الأولية، بالن�سبة للعراقيني الراغبني 

لالأكادمييني  وكذلك  اأملانيا،  يف  العلمي  البحث  اأو  بالدرا�سة 
الأو�ساع  وب�سبب  العراق.  مع  التبادل  عن  الباحثني  الأملان 
الأمنية مت تاأ�سي�ص مركز IC يف اأربيل، ولي�ص يف بغداد، اإل اأنه 
الأكادميي  التبادل  البالد. مازال  رغم ذلك م�سوؤول عن جممل 
الأملان  الطلبة واملدر�سني  اأن  الآن من  العراق يعاين حتى  مع 
اآمن  ب�سكل  والتنقل  املعي�سة  باإمكانهم  اأن  يعرفون  ل  غالبا 
يتهرب  ال�سبب  لهذا  كرد�ستان.  اإقليم  يف  الأقل  على  متاما، 
ذلك،  من  العك�ص  وعلى  العراق.  يف  الإقامة  من  الكثريون 
العراقي  ال�سباب  من  قلة  اأن  املقابل  يف   DAAD هيئة  ترى 
كري�ستني  تقول  اأملانيا.  يف  الدرا�سة  و�رشوط  متطلبات  حتقق 
العراقيون  املتقدمون  يعاين  ذلك،  اإىل  "بالإ�سافة  زميوني�ص: 
يف  الدرا�سة  من  واخلوف  بل  ال�سديد،  الحرتام  من  غالبا 
اأملانيا، حيث يخ�سون من امل�ستوى الرفيع يف اجلامعات، ومن 

�سعوبات اللغة، ومن حتديات احلياة اليومية". 
يدر�ص  عندما  التقاليد.  من  �سيئا  اأي�سا  هنا  نفتقد 
يف  ذلك  يفعل  ما  غالبا  فاإنه  اخلارج،  يف  العراقي  ال�سباب 
الإنكليزية،  اأو  العربية  تتحدث  بلدان  يف  تقوم  جامعات 
املتحدة.  والوليات  وبريطانيا  وماليزيا  الأردن  يف  وخا�سة 
التعليم  وزارة  يف  اخلام�سة.  املرتبة  يف  اأملانيا  تاأتي  حيث 
العايل يف اإقليم كرد�ستان العراق ت�سود الرغبة يف تغيري ذلك. 
ينتمي  الأملاين  التعليم  نظام  اأن  هناك،  العتقاد  ي�سود  حيث 
لأف�سل الأنظمة يف العامل. عالوة على ذلك ل يوجد يف اأملانيا 
ر�سوم على الدرا�سة اجلامعية، على خالف بريطانيا والوليات 

املتحدة. 
اأجنبية" يف جامعة �سالح الدين،  "الأملانية كلغة  ق�سم 
مت  والجتهاد،  اجلد  من  بالكثري  قادر  ر�سوان  يدر�ص  حيث 
نوعه  من  الأول  وهو   .2011 العام  يف  اجلامعة  يف  تاأ�سي�سه 
حتى  �سارة.   هي  الق�سم  هذا  يف  الطالبات  اإحدى  العراق.  يف 
فرتة ق�سرية قبل بداية الدرا�سة يف عام 2011 كانت الكردية 
الأملانية  تتكلم  وهي  اأملانيا.  يف  والديها  مع  تعي�ص  ال�سابة 
خالل  من  اجلامعة  يف  زمالءها  وت�ساعد  جدا،  جيد  ب�سكل 
تعلم  يف  الزمالء  ي�ساعدين  املقابل  "يف  خ�سو�سية.  درو�ص 
وقراءتها".  كتابتها  الآن  باإمكاين  بات  وقد  الكردية.  اللغة 
تلميذة  مثل  "ولكن  قائلة:  والع�رشين  الثالثة  ابنة  وت�سيف 
دي�سبورغ.  والديها يف  15 عاما عا�ست مع  ابتدائية".  مدر�سة 
حاول  �سنتني.  ملدة  العمل  عن  عاطال  موؤخرا  والدي  "كان 
ل  اأبي  الأ�سف.  مع  نتيجة  بال  ولكن  عمل،  عن  البحث  جاهدا 
اتخذت  ال�سبب  لهذا  �سيء.  فعل  دون  البيت  يف  البقاء  يحب 

الأ�رشة قرار العودة اإىل الوطن". 

الــ�صــمــال فـي  لــلــمــ�صــتــقــبــل  جــيــدة  اآفــاق 
يف �سمال العراق الكردي ت�سود روح التحول والنطالق اجلديد. 
اإن�سان، وت�سكل مركز  التي ت�سم حوايل 1،3 مليون  اأربيل،  يف 
الثقل ال�سكاين، تنت�رش ور�ص البناء يف كل مكان. حيث يتم بناء 
اأبراج زجاجية الواجهات، ومراكز ت�سوق وفنادق فخمة. كذلك 
الرواتب ارتفعت بدورها خالل ال�سنوات الأخرية. بعد الدرا�سة، 

مل كــيــر�صــتــني زيــمــونــيــ�ص �سـَـيــّـدت مــركــز 
مــعــلــومــات DAAD فـي اأربــيــل فـي 2011

ر�صــوان قــادر مــعــجــب بــالــلــغــة 
والــفــلــ�ســفــة الألـمــانــيــة

تــ�ســم جــامــعــة �ســالح الــديــن فـي اأربــيــل 12 كــلــيــة 

مـركــز مــعـلـومــات 
 DAAD هــيــئـة
يــ�سـتــوطـن فـي اأربــيـل، 
ومــ�ســـوؤول عــن 
مــجـمـل الــعــراق
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الــجــامــعــة الـتــقــنـيــة بــيــرغ اأكــاديــمـي فــرايــبــيــرغ قــامــت بــتــجــهــيـز مــخــتــبـر "الــحـظ الــ�ســعــيـد" فـي اأربــيــل

قــ�ســم "الألـمــانــيـة كـلــغــة اأجــنــبــيــة" فـي جــامــعــة �ســالح الــديــن هــو الأول مـن نــوعــه فـي الــعــراق
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تنوي �سارة العمل كمدر�سة يف جمال "الأملانية كلغة اأجنبية". 
ولكنها ل تعرف اإذا كان هذا ممكنا. اإل اأن املوؤكد اأن ق�سم اللغة 
الأملانية يحتاج اإىل جيل جديد، حيث اأنه يحقق منوا م�ستمرا. 
يف كل عام ين�سم حوايل 28 طالبا جديدا، وهكذا حتى تتخرج 

الدفعة الأوىل من الدار�سني. 
الأملانية.  اللغة  لق�سم  مدير  اأول  كانت  مريينغ  اإيزابيل 
وقد عا�ست يف البداية يف الق�سم عندما كان جمرد ور�سة بناء 
الطابق  فوق  طابقني  رفع  ال�رشوري  من  كان  وقد  واأعمال. 
التي  الغرف  وكانت  البناء.  جممل  ي�سكل  كان  الذي  الأر�سي 
مت بناوؤها كبرية وم�سيئة. يوجد مكتبة �سغرية، مت جتهيزها 

جامعة  يف  هريدر  معهد  من  بكتب 
وخطة  املناهج  وكذلك  ليبزيغ. 
اأي�سا  هريدر  معهد  قام  التدري�ص، 
ال�سيف،  يف  عام،  كل  ويف  بو�سعها. 
الطلبة  ي�ست�سيف املعهد جمموعات من 
ليبزيغ  يف  يجرون  الذين  الأكراد 

دورات لتعلم الأملانية. 
اأربيل،  يف  الدين  �سالح  جامعة 
طالبا   23000 خالل  ومن  الأقدم،  هي 
مناطق  يف  الأكرب  اأي�سا  هي  وطالبة، 
بجامعة  ترتبط  وهي  العراق.  كرد�ستان 
بدعم  حتظى  جامعية  ب�رشاكة  ليبزيغ 
هذا  اإطار  و�سمن   .DAAD هيئة  من 
يف  الأملانية  اللغة  ق�سم  ن�ساأ  التعاون 
اأي�سا  يتمتع  اليوم  بات  الذي  اأربيل، 

ال�سالت  يف  لها.  يتبع  التي  اجلامعة  يف  ممتازة  ب�سمعة 
الطلبة  قام  الأملانية،  باللغة  مل�سقات  تعليق  مت  واملمرات 
تدعو  بينما  كرد�ستان،  واأطعمة  ثقافة  تبني  وهي  بت�سميمها. 
ال�سالة  تاأدية  اإهمال  عدم  اإىل  بالإنكليزية  اأخرى  مل�سقات 
الإ�سالمية الواجبة. ال�سغط الديني الذي ميار�سه بع�ص الطلبة 
على زمالئهم، بات اأكرب، ح�سبما يوؤكد اأحد الطلبة الذي ل يريد 
الإف�ساح عن هويته. وكثريا ما يحدث اأن يحاول طلبة م�سلمون 

اإقناعهم باعتناق الإ�سالم.  مطالبة امل�سيحيني وحماولة 
اإل اأن ال�سباب الأكراد يتمتعون ِبَحّيز اأكرب من احلرية من 
النا�ص  يواجه  حيث  العراق.  وجنوب  و�سط  يف  العرب  نظرائهم 
الأكراد  انفتاحا.  واأكرث  ح�سا�سية  اأقل  ب�سيء  الغربي  التاأثري 
العائدون من املهجر اأو من الدرا�سة يف اخلارج، يجلبون معهم 
خماوف  هنا  يوجد  ل  اجلديدة.  وعاداتهم  املكت�سبة  خرباتهم 
يي،  دزه  اأنور  اأحمد  الدكتور  الهوية، ح�سب  وفقدان  العزلة  من 
رئي�ص جامعة �سالح الدين: "انظر اإىل اخلارج وتاأمل ما الذي 
ال�سباب يتغري. لديهم الآن مزيد من  اأ�سلوب حياة جيل  يحدث. 

احلرية، اأكرث من املا�سي". 
يتواجد  الذي  اجلامعة،  حرم  يف  ملمو�سا  يبدو  ما  وهذا 
تزيد  حجاب  بدون  طالبات  الأملانية.  اللغة  ق�سم  اأي�سا  فيه 
ن�سبتهن هنا عن ن�سبتهن يف جامعات بغداد على �سبيل املثال. 

على اجلانب اخلارجي من �سور احلرم اجلامعي الذي تبدو عليه 
اآثار الزمن، دعاية كبرية لعيادة جتميل، ت�سم �سورة كبرية، ل 

ميكن تخيلها اليوم يف مكان عام يف بغداد. 
الأملانية  اللغة  ق�سم  البحث يف  اإحدى غرف حلقات  يف 
غري  ب�سكل  كرد�ستان،  دولة  ت�سور  اجلدار،  على  خارطة  توجد 
التي  الأكراد  مناطق  ت�سم  حيث  الإطالق،  على  الآن  موجود 
اإليهم يعتقدون  الذين حتدثنا  واإيران. كثري من  متتد يف تركيا 
ال�سكل يف امل�ستقبل.  اأن كرد�ستان هذه �سوف تقوم يوما بهذا 
ولكن قبل ذلك �سوف يتحول �سمال العراق اإىل "ُدَبي اجلديدة". 
املال الالزم للنه�سة القت�سادية موجود، لأن اإقليم كرد�ستان 
�سادرات  عوائد  من   %17 على  يح�سل 

العراقي.  النفط 
اأربيل  يف  البناء  ازدهار  طفرة 
اأي�سا.  املظلم  جانبها  بالتاأكيد  لها 
القدمية  الأحياء  يف  البيوت  من  كثري 
تربز  التي  القلعة  حول  املدينة  من 
لقد  للهدم.  حاليا  تتعر�ص  �ساخمة، 
رجعة،  غري  اإىل  القدمية  املنطقة  ذهبت 
اأوغلو،  �سنيملي  ح�سن  الدكتور  ح�سب 
اخلبري  وحزن.  لوعة  بكل  يتحدث  الذي 
من  العمراين  والتخطيط  املدن  بناء  يف 
يقوم   )TU( التقنية  دورمتوند  جامعة 
املدعومة  اجلامعية  ال�رشاكة  بتنظيم 
منهاج  اأول  لبناء   DAAD قبل هيئة  من 
درا�سي لنيل البكالوريو�ص يف التخطيط 
يف  الدرا�سي  التخ�س�ص  هذا  بناء  و�سيتم  العراق.  يف  العمراين 

جامعة دهوك، �سمال اأربيل. 
الطريق  اإىل هناك. يف  ال�سم�ص ننطلق  اقرتاب مغيب  مع 
القرى  اإحدى  اأطراف  عند  القدم  كرة  يلعبون  اأولد  هناك،  اإىل 
الأ�سواء  اأنوار  يف  غارق  ال�سغري  ملعبهم  املنهمر.  املطر  حتت 
دهوك،  بلوغنا  قبيل  اجلبال،  اإىل  و�سلنا  وعندما  الكا�سفة. 
على  �سطعت  املغيب  �سم�ص  جديد.  من  فجاأة  الغيوم  ان�سقت 
ميتد  رائعا،  جمال  واله�ساب  ال�سهول  على  واأ�سفت  املكان، 
تبقى  اأن  ميكن  منع�سة،  ن�رشة،  خ�رشة  تزينه  الأفق،  حتى 
اأمواج  كذلك، لو اأن حر �سم�ص ال�سيف ل يحرقها ويحولها اإىل 

من الأ�سفر والبني. 

دهــوك فـي  الــعــمــرانــي  الــتــخــطــيــط 
يف  تربى  كردي،  اأ�سل  من  اأملاين  هو  اأوغلو  �سنيملي  ح�سن 
يف  الأوىل  للمرة  العراق  كرد�ستان  منطقة  زار  عندما  تركيا. 
العام 1991 كانت حرب اخلليج الثانية قد انتهت للتو، وكان 
نظام �سدام ح�سني قد ان�سحب من �سمال العراق. كانت املنطقة 
اأمثال  للم�ساعدة من اخلارج. وكان اخلرباء من  بحاجة ما�سة 
اليوم  كبري.  ترحيب  مو�سع  اأملانيا  من  اأوغلو  �سنيملي  ح�سن 
ي�سارك العامل من موقعه يف دورمتوند يف امل�رشوع اجلامعي 

الـتـاأثـيـرات واأ�صـالـيـب 
الـــحـــيــاة الــغــربـــيـــة 

يــواجــهــهــا الــنــا�س فـي 
الــ�ســمــال بــ�ســيء مــن 
ال�ســتــرخــاء والــراحــة

مــ�ســاهــد طبــيــعــيــة مـن الــجــمــال الأخـّـاذ، خــالل الــرحــلــة مـن اأربــيــل اإلـى دهــوك

اأنــوار كــا�ســفــة فـي مــلــعــب الـقــريــة. كــمــا فـي كــل مــكـان مـن الــعـالــم، يــحـلــم الـ�ســبــاب هـنـا اأيـ�ســا بــمـ�ســتـقــبــل نــاجــح فـي عــالــم كــرة الــقــدم

»أســلـوب حـيـاة 
جــيـل الـشــبـاب 
يـتـغـيـر، لـديـهـم 

اآلن مــزيـد مـن 
الـحـريـة، أكـثـر مـن 

الـمــاضــي«
 د. اأحــمــد اأنــور دزه يــي، 

رئـيــ�س جــامــعـة �ســالح الـديــن
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جــيــل الـمــ�ســتــقــبــل مـن الـمـ�ســمــمــني الــعــمــرانــيــني يــنــاقــ�ســون هــنــا بــعــ�س الـمـوديــالت وخــطــط الــتــطــويــر الـمــقــتـرحــة

درا�ســة الـبــكـالــوريــو�س فـي الـتــخــطــيــط الــعــمــرانـي تــتــم فـي جــامــعــة دهــوك بــدعــم مــن هيـئـة DAAD  وبــالـتــعــاون مـع جــامــعــة دورتــمــونـد الــتــقــنــيــة
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يف  الكبرية  "اأمنيتي  اأكادميية.  حيوية  وبكل  �سغف  بكل 
طريقها للتحقق"، يقول ابن الواحدة وال�ستني عاما، "وعندما 
علمية  اأ�س�ص  على  قائمة  كلية  اإىل  �سنوات  ب�سع  خالل  اأنظر 
�سال�سة،  بكل  املعنية  املوؤ�س�سات  كافة  لأجلها  تعمل  متينة، 
من  القادمني  املتحم�سني  الطلبة  عيون  يف  اأتطلع  وعندما 
�ستى اأنحاء العراق، للدرا�سة جنبا اإىل جنب، والذين يتطلعون 
اأن  اأجزاء العراق، فاإنه ميكنني حينها  اإىل حل م�سكالت كافة 

اأثمرت جهودي فعال".  اأقول: لقد 

األــمــانــيــا مــن  الــتــخــطــيــط  خــبــراء 
ت�سم جامعة دهوك ما يقرب من 12000 طالب وطالبة. 800 
اأ�ستاذ ي�سكلون الهيكل التعليمي يف اجلامعة التي مت افتتاحها 
يف 1992. ومن يريد النت�ساب اإىل معهد التخطيط الذي يعمل 
بدعم من جامعة دورمتوند التقنية، فاإنه يتوجب عليه ال�سعود 
اأحد املباين احلديثة املرتفعة يف اجلامعة، التي تطل على  اإىل 
املدينة باألوانها ال�ساحرة وخلفيتها املكونة من جبال خالبة. 
الأوىل  الدرا�سية  �سنتهم  العام 2013  اأنهوا هنا يف  24 طالب 
من  التخطيط  يف  خرباء  البداية  يف  بتدري�سهم  "يقوم  بنجاح. 
وي�سيف:  اأوغلو.  �سنيملي  ي�رشح  اأخرى"،  بلدان  ومن  اأملانيا، 
املخت�سون  املدر�سون  يتوفر  حتى  الأمر  هذا  ي�ستمر  "�سوف 
املوؤهلون من اأبناء اإقليم كرد�ستان العراق". يف نهاية الدرا�سة 
العراق  يف  بها  معرتف  تخرج  �سهادة  على  اخلريجون  يح�سل 

واأملانيا على حد �سواء. 
يتذكر  التعليمية"،  املواد  فقط  نفتقد  مل  البداية  "يف 
لأنظمة  اأ�ساتذة  هناك  كان  اأنه  "�سحيح  امل�رشوع.  من�سق 
هناك  يكن  مل  ولكن  اخلرائط،  ور�سم  اجلغرافية  املعلوماتية 
وبناء  الجتماع  علم  مثل  الأخرى،  املهمة  للجوانب  مدر�سون 
وطرد  ا�سطهاد  اقت�سادية،  عزلة  حروب،  والقت�ساد".  املدن 
�سدام  نظام  خالل  من  القرى  من  الآلف  من  الكردي  ال�سعب 
لهذا  طويلة.  �سنوات  واأنهكها  املنطقة  هدم  هذا  كل  ح�سني، 
والبناء  املدن  لتنظيم  مثاليا  موقعا  ت�سكل  اأن  ميكنها  ال�سبب 
اإيجاد  من  نتمكن  لكي  امل�سكالت  اإىل  نحتاج  نحن  العمراين. 

احللول لها. 
يجب  املوقع،  بهذا  العامليني  اخلرباء  اإغراء  اأجل  من 
بالطبع  ي�سمل  وهذا  املحيطة،  والظروف  ال�رشوط  حت�سني 
الرواتب. يف ال�سنة الأوىل دفعت احلكومة الكردية الرواتب، ويف 
امل�ستقبل �سوف يتم جمع هذه الرواتب من خالل فر�ص ر�سوم 
املن�سقة  اجلهة  تكاليف  تتحمل   DAAD هيئة  الدرا�سة.  على 
الدكتوراه  طلبة  وت�ستقدم  اأوغلو،  �سنيملي  عليها  ي�رشف  التي 
طلبة  ع�رشة  رعاية  على  تعمل  كما  نفقتها،  على  اأملانيا  اإىل 
العمراين  والتنظيم  التخطيط  كلية  يدر�سون حاليا يف  عراقيني 

يف جامعة دورمتوند التقنية. 

جــديــد اأكــاديــمــي  عــالــم 
من الذين عادوا من اخلارج اإىل اإقليم كرد�ستان العراق، لأنهم 
الإقليم،  يف  مثري  جديد  اأكادميي  عامل  اإىل  الن�سمام  اأرادو 

الهند�سة  ق�سم  حاليا  تدير  وهي  ر�سول.  ليلى  الدكتورة  هي 
يف  ع�سويتها  اإىل  اإ�سافة  دهوك،  جامعة  يف  املعمارية 
"�ساهدُت  التخطيط.  معهد  على  والإ�رشاف  التخطيط  جلنة 
اخلم�سني  ابنة  تقول  امُلتخ�س�سني"،  اإىل  هنا  املا�ّسة  احلاجة 
ح�سني  �سدام  حرم  عاما   30 مدى  "على  وت�سيف:  عاما، 
كل  انفتحت  فجاأة  ولكن  �سيء.  كل  من  كرد�ستان  مناطق 
حتى   1996 من  الكثري.  هو  باأملانيا  يربطها  ما  الأبواب". 
وح�سلت  الأملانية  العا�سمة  يف  ر�سول  ليلى  عا�ست   2010
ال�سنوات  تلك  "كل  التقنية.  برلني  الدكتوراه من جامعة  على 
خدمة  يف  وخرباتي  علومي  توظيف  يف  الأمل  يراودين  كان 

الوطن". 
مت  عندما  خا�ص،  ب�سكل  ر�سول  ليلى  اأ�سعد  ما 
عن  امل�سوؤولة  اللجنة  اأع�ساء  اأ�سغر  لتكون  اختيارها 
من  درا�سية  منح  على  �سيح�سلون  الذين  الطلبة  اختيار 
التي  الكردية  احللقة.  اكتملت  وهكذا   .KurdDAAD برنامج 
الكردي  لل�سباب  الآن  تتيح  خبرية،  اإىل  برلني  يف  حتولت 
اأن  ميكن  دائرية  حلقة  اإنها  اأملانيا.  يف  الدرا�سة  فر�سة 
ي�سارك  عندما  اأي�سا.  اخلتام  يف  اأملانيا  على  بالنفع  تعود 
العلوم  وُيطّبقون  منطقتهم،  بناء  يف  الأكراد  ال�سباب  هوؤلء 
ال�رشكات  فاإن  الأملانية،  امل�ساعدة  بف�سل  تعلموها  التي 
بع�ص  يتحول  ورمبا  الأمر.  هذا  من  ت�ستفيد  رمبا  الأملانية 
خالل  من  ويعمل  ال�سيا�سة،  غمار  خو�ص  اإىل  اأي�سا  منهم 
الأملانية-الكردية.  العالقات  دعم  على  ال�سيا�سي  من�سبه 
يت�سور  اأن  ميكنه  اأربيل،  من  الكردي  الطالب  قادر،  ر�سوان 
اإحدى  يف  التقينا  عندما  هذا،  عن  حتدث  وقد  الأمر.  هذا 
لقلعة  املقابلة  ال�ساحة  يف  ال�ساي  من  كوب  على  الأم�سيات 
اخلالبة.  الزرقاء  الأ�سواء  حتت  املتناثر  املاء  نتاأمل  اأربيل، 
الرتجمة"  جمال  يف  العمل  امل�ستقبل  يف  اأريد  الواقع  "يف 
فاأنا  باأخرى،  اأو  بطريقة  وطني  احتاجني  اإذا  "ولكن  يقول، 

ال�سيا�سي". العمل  اإىل  لأحتول  م�ستعد 

جـــــامـــــعـــــات الـــــزيـــــارة

اأربــيــل

دهــوك

جــامـعــة �ســالح 
الــديــن

جـامــعــة 
دهــوك

د. مــ�ســلــح دهــوكــي، مــنــذ 2013 رئــيــ�س جــامــعـة دهــوك

فـي دهــوك ودورتــمــونــد يــعــمــل د. حــ�ســن �ســنــيـمــلـي اأوغــلــو عـلـى تــعــلــيــم الــجــيـل الــجــديــد مـن الــعــراقــيــني

�صــركــات األـمــانــيــة 
يــمــكــنــهــا اأن تــ�ســتــفــيــد 
يــومـا مــن الــخـــريــجـيــن 
الــعــراقــيــيـن فـي األـمــانــيــا



�أ�صــــحــــاب �أفــــكــــار 
و�لــــتــــز�م

مــوجــز                                                                             اإقـلــيـم كـرد�ســتـان الــعــراق

 1979 يف  وجاء  �أنقرة،  يف  �ملدن  بناء  �أوغلو  �سنيملي  ح�سن  د.  در�س 
�لأطباء  �أفر�د جمموعة من  �أحد  �لعام 1991  �أملانيا، وقد كان يف  �إىل 
للم�ساعدة  �لعر�ق  �سمال  ز�رت  �جلامعات،  و�أ�ساتذة  �لكنائ�س  وممثلي 
يف �إعادة �إعمار �ملناطق �لكردية. �لأ�ستاذ �لأملاين، �لكردي �لأ�سل �بن 
�لو�حد و�ل�ستني عاما، جاء حينها للمرة �لأوىل �إىل دهوك، �لتي �حتلت 
�جلامعية مع  �ل�رش�كة  �إطار  قلبه. �سمن  �ليوم مكانة متميزة يف  حتى 
جامعة دورمتوند �لتقنية، �لتي تدعمها هيئة DAAD يعمل على تن�سيق 
�لعمر�ين  �لتخطيط  يف  �لبكالوريو�س  لنيل  در��سي  ومنهاج  كلية  بناء 
هو   pliq �خت�سار�  �لعر�ق"،  يف  �لتخطيط  "تعليم  دهوك.  جامعة  يف 
��سم �مل�رشوع �لذي تدعمه هيئة DAAD منذ 2009. يف 2012 بد�أ 24 
�أوغلو بني  �سنيملي  يتنقل  �لدر��سية.  �سنو�تهم  �أوىل  �سابا وفتاة عر�قية 

دورمتوند و�إقليم كرد�ستان �لعر�ق، حيث يقوم بالتدري�س يف دهوك. 

تـتـحدث  �لأملـانـيـة"،  �للـغـة  مـدر�سـة  �أي  �أملـاين،  "�ألـمامـو�ستـا 
��سـتـثـنائي  باحـرت�م  حظـيت  �ل�سـفة  "بـهـذه  ز�سـمونـيـ�س  كـري�سـتيـن 
�لو�حـدة  �بـنـة  كانـت   2013 حـتى   2012 من  �لأكـر�د".  لـدى 
كما  �أربيل،  يف   DAAD مـعـلـومات  ملـركز  مـديـرة  �أول  و�لــخــم�سـني 
�أجــنبـية"  كـلغة  "�لألـمـانية  ق�سم  يف  ذلك  جانب  �إىل  ُتدّر�س  كانت 
بتاأ�سي�سه  قـامت  �لذي   DAAD هـيئـة  مكـتب  �لدين.  �سالح  جامعة  يف 
�لعـر�ق. منذ �سـيف 2013 تعمل ل�سالح  مـ�سـوؤول عن كافـة مـناطـق 
بـرلـني.  يف  �خلــ�رش  حـزب  من  �ملـقربـة  بـول  هـاينـري�س  مـوؤ�سـ�سـة 
"كان  بحـ�سـرة:  �أربيـل  يف  �أم�سـتـهـما  �لـلـتـني  �ل�سـنـتـني  تـتـذكـر 
�لتـاكـ�سي  �سـائق  من  و�لحـرت�م،  �لـلطـف  غـاية  يف  جـميـعا  �لـنـا�س 
�لطـعـام،  �إىل  �لزمالء  مع  �جلـلـو�س  �أفـتـقـد  �جلامـعـة.  �أ�سـتـاذ  حتى 

�لـبـريـة". �لـطبـيعـة �جلـبـلـية  و�لنـزهات �جلميلة يف 

كـيـر�ســتـني زيـمـونـيـ�سد. حـ�سـن �سـنـيـمـلـي �أوغـلـو
مـتـخــ�صــ�ص فـي �لـتــخـطــيــط �لـعــمــر�نـي
جــامــعــة دورتــمــونــد �لـتــقــنــيــة

عــالــمــة لــغــات
�أول مــديــرة لــمــركــز مــعــلــومــات DAAD فـي �أربــيــل

كــيــف هــي الــحــال عــنــدمــا يــدر�س الــمــرء فــتــرة فـي األــمــانــيــا، اأو بــالــعــكــ�س: 
يــتــولــى الــقــيــام بــعــمــل مــمــتــع فـي مــنــاطــق اإقــلــيــم كــرد�ســتــان؟
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�لأول/�أكتوبر  ت�سـريــن  منـذ  �سـلـيـمـان  حـاجـي  كـامـري�ن  يـ�ستـفـيـد 
�للغة  لتعلم  دورة  �أجنز  �لبد�ية  يف   .KurdDAAD منحة  من   2012
�لألـمـانـيـة InterDaF يف مـعـهـد هـيـردر فـي ليـبـزيـغ، ومـنـذ �سـيـف 
دو�سـلـدورف.  هاينة  هايرني�س  جامعة  يف  للدكتور�ه  يح�رش   2013
�لتـحـلـيـل  يف  قـر�ءة  �لـطـفـولـة،  "تـجـارب  هـو:  �لـبـحـث  مـو�سـوع 
�لنـفــ�سي لأعـمـال �لـكـاتـب خالــد حـ�سـيـني". بـ�سـبب �هتمامه باللـغـة 
نظره  وجهة  من  فهي  �أملانيا،  يف  �لـدر��ســة  كامــري�ن  قـرر  �لأملانـية 
لغة بلد يف غاية �لنـجاح: "يف طـفـولتي و�سـبابـي مل �أ�سـمع من �لأكر�د 
�بن  �ألـمانيا". يحـمل  �سمـعـته عن  مـما  �أكـرث  بـلـد،  �أي  �ملـهاجرين عن 
�لثالـثة و�لثـالثـني �سهادة ماجـ�ستري يف �لأدب �لإنكـلـيزي من جامعة 
م�سـتـوى  رفـع  يف  �مل�ستـقـبل  يف  ي�ساعد  �أن  يـريد  وهـو  �لدين.  �سـالح 

�لتعـليـم �جلـامعـي يف وطـنـه. 

مـيـريـنـغ  �إيــز�بــيـل  تـعــمـل  حـيـث  عــمـان،  �لأردنـيـة  �لـعا�سـمة  يف 
عـن  �إعالنـا   2010 عام  يف  قـر�أت  �لألـمـانـيـة،  للـغـة  كمـدر�سة 
مدر�ســيـن  عن  تبـحـث   DAAD هـيـئـة  �هـتـمـامـهـا.  �أثار  وظـيـفـة 
�سـالح  جـامـعـة  يف  للـعـمل  �أجـنـبـية  كـلغة  �لألـمـانـيـة  لـلـغـة 
و�حـد  عـام  وبـعـد  قـبـولـها.  وتـم  للعمل،  تـقـدمت  �أربـيـل.  يف  �لـدين 
�للغة  قـ�سـم  كـامـل  رئـي�سـة  و�إنـمـا  �ألـماين،  مـدر�سة  مـجـرد  تـكـن  مل 
هـيئة  بــني  �سـر�كـة  تـمـويـلـها  يـتـم  �لـمـدر�س  وظـيـفـة  �لأملانية. 
�حلـنـني  مـن  وب�سـيء  خـا�س  ب�سكل  تـتـذكر  وهي  و�جلامعة.   DAAD

�إ�سافة  و�أملانية-�إير�نية  ومـ�رشية  �ألـمان  من  �ملـوؤلف  �لعـمل  فريـق 
مرتجمة  تعمل   2013 منـتـ�سـف  منـذ  وعــرب.  �أكـر�د  عر�قـيـيـن  �إىل 
يف  عاما   36 �لعمر  من  �لبالغة  و�لأملانـية  و�لإنـكـليزيـة  �لإيطـالية 

DAAD يف بـون.  �ملـركز �لرئـيـ�سي لهـيـئة 

�إيــز�بــيـل مــيـريــنــغكـامـيـر�ن حـاجـي �سـلـيـمـان
طـــالــب دكــتــور�ه
جــامــعــة هــايــنــريــ�ص هــايــنــة دو�صــلــدورف

مــتـــرجــمــة
�أول مــدر�صــة مـن هــيــئــة DAAD فـي �أربــيــل
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�أملانيا.  �إىل  �لأ�رشة  هاجرت  عمرها  من  �ل�سابعة  يف  كانت  وعندما  �ل�سليمانية.  يف  �سارة  ولدت 
وعندما  �لأكرب.  �لأملانية  �لولية  نوردر�ين-في�ستفالن،  ولية  يف  �سارة  عا�ست  �سنة   15 خالل 
جد�.  كبرية  �لأ�رشة  �أن  هو  هنا  يعجبها  ما  �أكرث  �لوطن.  �إىل  �أ�رشتها  عادت  �سنة،   22 �سن  بلغت 
�أجله بكل جد  �أبناء جيلها لي�س لديهم هدفا حمدد� حلياتهم، ي�سعون من  �أن  �أنها حزينة على  �إل 
حتقيقه"،  �إىل  �أنف�سهم  هم  َيتطّلعون  ما  لأجل  �أ�سا�سي  ب�سكل  �لنا�س  يعي�س  �أملانيا  "يف  و�جتهاد. 
تدر�س  �لآخرين".  �أجل  من  يعي�سون  �لعر�ق  كرد�ستان  �إقليم  "يف  �لأملانية.  �للغة  طالبة  تقول 
جامعة  يف  �أجنبية"  كلغة  "�لأملانية  حديثا  �ملن�ساأ  �لق�سم  يف  �لثالثة  �لدر��سية  �ل�سنة  يف  �سارة 

�أربيل.  �لدين-هولري يف  �سالح 

�ســـارة

طـــالــبــة
جــامــعــة �صــالح �لــديــن-هــولــيــر فـي �أربــيــل

يف  �لـتـقـني  �ملـعهد  من  �لبـكالـوريو�س  على   2013 �سـيـف  يف  حمـمد  �هلل  عـبد  هـاردة  حـ�سل 
جامعة �سـالح �لـديـن يف �أربـيـل، يف �خـتـ�سا�س بنـاء �لآلت. و�سمن �إطـار �لـ�سـر�كـة �جلامـعـية 
يف  تـدريـبـيـا  �سـهـر�  �أمـ�سـى  فـر�يـبـريغ،  �أكـادميي  بـيـرغ  �لتـقـنـية  و�جلـامعة  �جلـامـعة  بني 
�إطـالقـا.  �لـعـر�ق  هـنا يف  لـها  �أمور�، ل وجـود  هـناك  "�سـاهـدت  �ألـمانـيـا:  �لـ�رشيـكة يف  �جلامعة 
�لـ�سـاب  �لأبـعاد".  �لـرثلثـيـة  �لـطـبـاعة  تـقـنـيـات  مـثل  حديـثـة  وتـقـنـيات  متـطـورة  خمـتـرب�ت 
مـع  وبـالتـعـاون  �لـقـ�سـم.  هـذ�  يف  �لعـامـلـني  �أنـ�سـط  من  هـو  و�لعـ�سـرين  �ل�سـاد�سـة  �بـن  �لـكـردي 
تـعـمـل  �لـجـامـعـة،  حـرم  يف  �لـطـاقـة  لتـولـيد  تـجريـبـية  مـحـطـة  ببـنـاء  قـام  زمـيـالتـه  �إحـدى 
يف  مـ�سـاعد  كـاأ�سـتـاذ  يـعـمل   2013 �لأول/�أكـتـوبر  تـ�سـرين  منذ  �حلـر�رية.  �ل�سـم�سـية  بـالطـاقـة 

�لق�سم وهو يـتـطـلع �إىل �إجناز ر�سالة �ملـاجـ�سـتـري. 

هــاردة عــبــد �لـلـه مــحــمــد

�أ�صــتــاذ مــ�صـــاعـــد
جـــامـــعــة �صـــالح �لـــديـــن-هـــولـــيــر فـي �أربـــيــل

هـي  بـرلـني  وبـنـتـان.  �سـبي  بـرلـيـن،  يف  جـمـيـعـا  ولـودو�  �أولد،   3 عـنـدهـا  ر�سـول  لـيـلـى 
�سنة،   14 هـنـاك  عـا�سـت  فقـد  عـامـا.  �لـخـمــ�سـني  لبـنــة  �لثــاين  �ملـوطــن  �حلـال  بـطــبـيـعة 
تـدير  �لـيوم  �أيـ�سا.  �لدكـتور�ه  �أجنـزت  ثـم  �لتـقنـية  برلـني  مـن جامـعة  �ملاج�ستري  على  وحـ�سلـت 
�لإ�سـر�ف على  �لعـمارة يف جامـعة دهـوك. وهي عـ�سـو يف جمـل�س  �ملـعـمـارية ق�سـم  �لـمهـند�سـة 
مــعـهد �لتخـطيـط �لتـابع للـجـامعـة، وتـُدّر�س يف هـذ� �ملـعـهد �أيـ�سا. "كـان من �لو��سـح بالـنـ�سـبة 
مع  �ل�سـر�كـة  �ملـ�سـروع  �لتعليـمـي".  �ملـ�رشوع  هـذ�  يف  �أ�سـارك  �أن  �أرغـب  �أننـي  �لبـد�ية،  منـذ  يل 
يف  �لـبـكـالـوريو�س  لـدر��سـة  �إمكـانية  �أول  �لأكـر�د  للـطـلـبة  يتـيح  �لتـقـنية  دورتـمونـد  جامـعـة 
�لـذين  �لـطـلبة  �خـتيار  جلـنـة  يف  عـ�سو  �أيـ�سا  هي  ر�سـول  لـيـلى  �لعر�ق.  يف  �لعـمر�ين  �لتـخـطـيط 
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يف  �لدين  �سالح  جـامعـة  يف  �جلـديد  �لقـ�سم  يف  قـادر  ر�سـو�ن  يـدر�س 
�أربيل "�لأملانية كـلغة �أجـنبـية". �ل�سـاب �لكردي �بن �لـر�بـعة و�لع�رشين 
�لكتب  قر�ءة  على  يقدر  �أن  ياأمل  وهو  �لأملانية.  بالثقافة  جد�  معجب 
�لكال�سيكية يف �لأدب و�لفل�سفة �لأملانية باللغة �لأ�سلية. ن�ساأ �لق�سم يف 
�جلامعة يف عام 2011، وذلك �سمن مبادرة �ل�رش�كة �لتي �أطلقتها هيئة 
�لتابع جلامعة ليبزيغ. ز�ر ر�سو�ن  DAAD بني جامعته ومعهد هريدر 

�إطار دور�ت �سيفية لتعلم �لأملانية. وقد مت  مرتني معهد هريدر �سمن 
متويل �لرحالت �إىل ليبزيغ من خالل هيئة DAAD. جزء من دورة �للغة 
�لهوب يف ليبزيغ.  �لعام 2013 كان عبارة عن م�رشوع حول فن  يف 
"يعمل �لأملان من �أجل تطوير بالدهم. ميكن للمرء هناك �حلياة بحرية 

وبالعتماد على �لنف�س"، يقول ر�سو�ن قادر. 

ر�ســو�ن قــادر

طـــالـــب
جـــامـــعــة �صـــالح �لـــديـــن-هـــولـــيــر فـي �أربـــيــل



تــــوا�صـــل 
الـــــنـــــا�س بـــــنـــــاء 

الــــمــــعــــرفـــــة

الــــ�شــــراكـــات الــجــامــعــيــة الألـــمــانــــيــــة-الــعــراقــــيــة تـــدفــع بـــاإعــادة 
الـــبـــنــاء الأكــاديــمــي نــحــو الأمــام

اإدارة الـمـيـاه، بـنـاء االآالت، تـ�صـمـيـم عـمـرانـي، تـدريـ�س الـلـغـة، عـلـوم اقـتـ�صـاديـة، 
ّـة فـي كـل مـكـان مـن الـعـراق اإلـى الـ�صـبـاب مـن  َـة مـا�صـ خـبـرة كـومـبـيـوتـر: الـحـاجـ
اأ�صـحـاب االخـتـ�صـا�صـات، الـذيـن يـمـكـن اأن يـعـمـلـوا فـي مـجـاالت االإدارة واالقـتـ�صـاد 
والـعـلـوم، ويـتـحـمـلـوا الـمـ�صـوؤولـيـة ويـ�صـاركـوا فـي اإعـادة اإعـمـار الـبـالد. الـتـعـلـيـم هـو 
الـ�صـرط االأ�صـا�صـي لـالإ�صـالح والـتـغـيـيـر واالنـطـالقـة الـجـديـدة نـحـو مـ�صـتـقـبـل 
اأفـ�صـل، واأحـد مـفـاتـيـح الـبـدء فـي اإر�صـاء االأ�صـ�س الـديـمـقـراطـيـة، وتـعـمـيـق 
 DAAD اال�صـتـقـرار. هـنـا تـبـرز اأهـمـيـة الـ�صـراكـة الـجـامـعـيـة الـتـي تـدعـمـهـا هـيـئـة
بـتـمـويـل مـن وزارة اخلـارجـيـة االألـمـانـيـة االتـحـادية. مـنـذ 2009 تـدعـم هـيـئـة 
DAAD �صـتـة مـ�صـروعـات مـ�صـتـركـة بـني الـجـامـعـات االألـمـانـيـة والـعـراقـيـة. و�صـوف 

تـلـحـق بـهـا مـ�صـروعـات اأخـرى خـالل عـام 2014. مـع الـكـثـيـر مـن الـحـمـا�س والـتـفـانـي 
يـعـمـل الـنـا�س فـي كـال الـبـلـديـن مـن اأجـل اإنـجـاح هـذه الـمـ�صـروعـات، والـمـ�صـاهـمـة 
فـي تـاأهـيـل وتـعـلـيـم الـ�صـبـاب الـعـراقـي. والبـد �صـمـن هـذا الـ�صـيـاق اأيـ�صـاً مـن اجـتـيـاز 
مـخـتـلـف الـمـ�صـكـالت والـ�صـعـوبـات الـتـي تـبـرز خـالل هـذه الـمـ�صـيـرة. تـتـعـامـل 
اأطـراف الـتـعـاون بـالـكـثـيـر مـن الـ�صـبـر والـحـكـمـة مـع مـثـل هـذه الـ�صـعـوبـات وا�صـعـة 
الـهـدف االأ�صـمـى نـ�صـب عـيـنـهـا عـلـى الـدوام الـ�صـور: تــيــم فــاغــنـر ويــان غــرونــة

الـنـ�ص: غــونــد� �أخــتــرهــولــد
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الـجـامـعـة الـتـقـنـيـة 
بـرلـني

الـجـامـعـة 
الــتــقـنـيـة 
دورتـمـونـد

اجلامـعة التـقـنية بـريغ اأكادميي 
فــرايـبـيـرغ

جــامــعـة 
اليــبــزيـغ

جــامــعـة 
اإرالنـغـن-نـورنـبـيـرغ

بــغـــداد
بـــابـــل

الــقــاد�صــيــة

بــعــقـوبــة
ديــــاال

تــكـــريــت

كــربــالء

الــكــوفـــة

الـموـ�صلاأربــيــل
دهـــوك

الــبــ�صـرة

الـ�صـلــيــمــانــيــة



اأ�صداف  البال�صتيك،  حيوانات بحرية ملونة من 
كة.  وطا�صات �رشقية تتجمع عند حواف البرِ
اأحمر  الدكتور توما�س بول يتناول �رشطان 
من البكة، يرفعه بيده نحو الأعلى وي�رشح 

ملجموعة �صغرية، جتمعت حوله مبالب�س 
الغط�س، ما الذي عليهم فعله بهذا احليوان حتت 

�صطح املاء. "ابقوا على ذات امل�صتوى حتت 
اأو تر�صمون الهدف، بهذا  املاء عندما ت�صورون 
ميكنكم الدوران 360 درجة والر�صم والت�صوير 

ال�رشطان  با�صتمرار"، ي�رشح لهم بينما يرمي 
نحو الأعلى باجتاه املاء. يدير املتخ�ص�س 

الغط�س  التدريبات يف مركز  اجليولوجي 
اأكادميي  التقنية بريغ  للجامعة  التابع  العلمي 
الدرو�س يتعلم املهند�صون  فرايبريغ. يف هذه 

البيئة  علوم  واملخت�صون يف  والبيولوجيون 
العلمية  الطرق  ال�صواء، كيف ميكن تطبيق  على 

حتت �صطح املاء. يعتب هذا الخت�صا�س 
العاملي  اأملانيا وعلى امل�صتوى  العلمي يف 
النادرة، وهذا ما ي�صفي  التخ�ص�صات  من 

عليه مزيدا من الأهمية واجلاذبية يف برنامج 
"علوم جيولوجيا وموارد  العلمية  ال�رشاكة 

العراق" الذي يحظى بدعم هيئة DAAD وي�رشف 
عليه معهد اجليولوجيا املائية يف فرايبريغ 

الواقعة يف مناطق زاك�صن. 
اأكرث من 300 عامل وطالب دكتوراه 
وطالب وم�صاعد تقني من العراق �صاركوا 

حتى الآن يف هذا البنامج التاأهيلي �صمن 
اإطار ال�رشاكة اجلامعية، وقد جاء �صتة طلبة 

دكتوراه عراقيني اإىل فرايبريغ يف زاك�صن، 
اإطار م�رشوعات خمتلفة. ويف املقابل  �صمن 

اأكادميي فرايبريغ  توجهت طالبتان من بريغ 
يف 2011 اإىل اإقليم كرد�صتان العراق، من اأجل 

املاج�صتري،  لر�صالة  ال�رشورية  الدرا�صة  اإجراء 

الأ�صلي  التحقيق يف املن�صاأ  واملتمثلة يف 
وحتليل املياه املوجودة يف الكهف الكار�صتي.

  ي�صكل مو�صوع املياه املحور الأ�صا�صي 
الدرا�صية  البحث والدورات  لكافة حلقات 

ال�صيفية يف العراق وفرايبريغ. هدف م�رشوع 
GRI هو التاأ�صي�س لإدارة مياه م�صتدامة يف 

املناطق الفقرية بالأمطار. "للمرة الأوىل يف 
تاريخ البلد يتعر�س لتهديد نق�س املياه"، يوؤكد 

رئي�س امل�رشوع البوفي�صور برودر مريكل. 
اخلبري املعروف عامليا يف جمال اجليولوجيا 

ال�صنوات بالتعاون  العديد من  املائية يعمل منذ 
مع دول منطقة ال�رشق الأو�صط. "يحتاج العراق 

اإىل خباء يف جمالت ال�صتخراج والبحث 
واإدارة اجلودة املتعلقة باملياه، على اأن يكونوا 

البيئة و�صيا�صات  اأي�صا بقانون  على دراية 
الأ�صعار". ولكن ما يزعج العامل اخلبري والنا�صط 

يف هذا ال�صياق: "مل يعد لدينا اأي تاأثري يف 
للم�صاركة يف  العراقيني  املر�صحني  اختيار 

البنامج". وبينما مت متويل نفقات ال�صفر خالل 
ال�صنوات الثالث الأوىل من امل�رشوع عن طريق 

DAAD، تقوم اجلامعات وامل�صاركون  برنامج 
اليوم بتمويل نفقات  التدريبية  الدورات  يف 

م�صاركتهم ذاتيا. "ما يهمنا هو بناء الإمكانات 
الأخ�صائيني املوؤهلني، وبالتايل دعم  وتوفري 
وتقوية املتدربني واجليل اجلديد"، ح�صبما يوؤكد 
مريكل، ويتابع: "اإل اأنه مل يعد باإمكاننا اليوم 
العلماء اجليدين،  اأو  دعم وم�صاعدة املتميزين 

الذين ل تتوفر لديهم الإمكانات املالية". 

ُرّواد غــوا�صــون 
التعاون مع مركز العلوم البحرية )MSC( التابع 

اإيجابي. بدعم  الب�رشة ي�صري ب�صكل  جلامعة 
ال�رشكاء الأملان مت هناك، يف جنوب العراق 

باأحدث  العلمي جمهز  للغط�س  تاأ�صي�س مركز 
التجهيزات والتقنيات، وهو الأول من نوعه يف 
العامل العربي على الإطالق. كان اهتمام �رشكاء 
اإدارة  التعاون كبريا منذ البداية. وقد خ�ص�صت 

املعهد يف الب�رشة يف عام 2010 الكثري من 
الأموال من اأجل جتهيز املركز. وقد جنح اأوائل 
املنت�صبني يف ال�صنة الأوىل يف اإجناز الدرا�صة 

بنجاح. "كانت الأبحاث حتت املائية يف منطقة 
اخلليج تتم حتى الآن انطالقا من ال�صفن" ي�رشح 
مدير امل�رشوع مريكل. "الغط�س لأغرا�س علمية 
للمراقبة والدرا�صة  الباحثني  اأمام  الباب  يفتخ 
املطلوبة".  ال�صحيحة  العينات  واأخذ  الهادفة 

وقد اأثار اأحد الكت�صافات املذهلة لفريق 
الأملاين-العراقي اهتماما عامليا يف  البحث 

العام 2012: يف البحر العكر امللوث مبياه 
العراقية عرث  ال�صواطئ  ال�صحي قبالة  ال�رشف 
الغوا�صون على �صعب مرجاين كبري. حدث علمي 
اأن ال�صعب املرجانية توجد  فريد ونادر، حيث 
عادة يف املياه النقية فقط. من�صق امل�رشوع، 

الدكتور �صامح و�صام املقدادي يفي�س حيوية 
و�صعادة عندما يتحدث عن هذا الكت�صاف 

النادر. "اإنه كنز كبري، ذلك الذي وجدناه هنا". 
كثري من العينات توجد اليوم على طاولت 

البحث، حيث تخ�صع للتجارب يف املختبات. 
ويوؤكد اخلبري يف جمال اجليولوجيا املائية 

 DAAD اأن البعثة امُلَمّولة بال�رشاكة بني هيئة 
العلوم البحرية �صوف تقوم بالعديد من  ومركز 
امل�صرتكة.  البحث  واأعمال  العلمية  امل�رشوعات 

وقد مت بالفعل تخطيط بعثة علمية كبرية 
اأ�صا�س متني لبناء م�صتقبل  "اإنه  لعام 2014. 
الأبحاث العلمية يف العراق"، يقول املقدادي. 

اليوم  بكل حما�س يقود الباحث العراقي 
م�رشوع التعاون بني بريغ اأكادميي فرايبريغ 

مــتــخــ�ســ�ســون فـي الــجــيـولــوجــيـا الـمــائــيـة مـن الـجــامــعـة الـتــقــنــيـة بــيـرغ اأكــاديــمـي فــرايــبــيــرغ يــ�ســاهــمــون فـي 
الــعــراق فـي تــاأهــيــل الأخــ�ســائــيــني مـن اأجــل اإدارة الـمــوارد الـمــ�ســتــقــبــلــيــة. اأحــيــانــًا يــكــون الـبـحـث الـحـقـيـقـي 

عن الـكــنـوز الـدفــيــنـة مـُـدَرجـًا عـلـى بــرنـامـج عــمـل الــعــلـمـاء الــ�سـبــاب. 

�صــبــاب مــوؤهــل مــن 
اأجــل اإدارة مــ�صــتــدامــة لــلــمــيــاه
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تـومـا�س بــول يـعـمـل عـلـى تــاأهــيـل 
الـجــيــولــوجــيــني وعــلــمـاء الـبـيـئـة فـي مـركـز 

الـغـطــ�س الـعـلــمـي فـي فــرايـبـيــرغ 

تــقــالــيــد �صــنــاعــة الـمـنــاجــم ثــالث 
�سـاحــنــات على اأر�س الـجــامــعــة تـُـذّكـر اأن قـطــاع 

الـمـنــاجــم كـان الـمـوؤثــر الأكـبـر فـي تـطــور فــرايـبــيــرغ

عــبــد اهلل الـنــا�صــر مـن مــركــز الــعــلــوم الـبــحـرية 
الـتــابـع لـجــامــعـة الـبــ�ســرة يـتــبـع فـي فـرايــبـيــرغ دورة 

تاأهــيـلــيـة لـيــ�سـبـح اأ�ســتـاذ فـي الـغــطـ�س 

�صــغــيــرة ولــكــن فــريــدة مــن نــوعــهــا، الــجــامــعــة 
الــتــقــنــيــة فـي فــرايــبــيــرغ هــي اأقــدم جــامــعــة عــلــمــيــة 

جــبــلــيــة فـي الــعــالــم 
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وكل من جامعة بغداد واملعاهد العليا يف 
وال�صليمانية.  واأربيل  ودياىل  الب�رشة 

التـعـريـف  اأيـ�صا  املقـدادي هو  هدف 
الأ�صلي، ب�صفتها موقع  باأملانيا يف موطنه 

و�صـريك اقت�صادي وعـلـمي ُمتـمـَيـّز، والـتاأ�صي�س 
خمـتـلف  عـلـى  وتـعـاون  لـ�صـراكـة  بالـتـايل 

الـ�صـناعـة  �صـعـيـد  عـلـى  وحـتى  امل�صـتـويـات، 
النفطية. "يف العراق توجد املنابع، ويف اأملانيا 

ال�رشورية". يف  التقنية املطلوبة واملعرفة 
2007 جاء املقدادي كطالب دكتوراه من 

الواقعة  اإىل فرايبريغ، املدينة ال�صغرية  بغداد 
بني كيمنيت�س ودر�صدن، ذات 42000 ن�صمة، 

والتي تغلب عليها احلياة اجلامعية. جامعة 
بريغ اأكادميي بطلبتها الذين ل يتجاوز عددهم 
5000 طالب، تعتب جامعة �صغرية، اإل اأنها 

تتمتع برتاث عريق، وهي واحدة من اأقدم 
اجلبال(  )جيولوجيا  اجلبلية  العلمية  اجلامعات 

"جامعة املوارد" تخ�ص�صات  يف العامل. تتيح 
والهند�صة والقت�صاد  الطبيعة  يف جمالت 

العلمية، ترتكز يف  التخ�ص�صات  متعددة 
للموارد و�صمان  �صاملة  جمملها على حماية 
"كل العقول الكبرية يف  ل�صتخدامها الأمثل. 

جمال اجليولوجيا، در�صت يف فرايبريغ"، ي�رشح 
املقدادي، الذي كان قد تقدم بطلب الدرا�صة 

البوفي�صور مريكل.  لدى 

التخ�ص�س غاية  فـي  عـلـمي  تـاأهـيل 
"تدريب امُلَدّرب"، هذا هو املبداأ الذي اتبعه 

اخلباء يف فرايبريغ بنجاح حتى الآن. �صمن 
اإطار امل�رشوع قدمت اجلامعة لل�رشكاء العراقيني 

كما  الكومبيوتر،  وبرامج  التجهيزات  اأي�صا 
تقوم بتاأهيل العلماء واملتخ�ص�صني وتدريبهم 

على العمل على التجهيزات البالغة التخ�ص�صية 
�صهادة  نيل  منهاج  املعلومات.  اأنظمة  وكذلك 

النادرة"  املائية  املوارد  "اإدارة  املاج�صتري 
فرايبريغ  له كل من جامعات  الذي تخطط 

وال�صليمانية  واأربيل  والب�رشة  وبغداد 
يبداأ  اأن  والذي كان من املفرت�س  جمتمعة، 

 ،2014/2013 ال�صتوي  الدرا�صي  الف�صل  يف 
املطلوب.  بال�صكل  تاأ�صي�صه  بالإمكان  يكن  مل 

العراقيني ميكنهم اللتحاق  الطلبة  اأن  اإل 
بالتخ�ص�س املوجود بالفعل باللغة الإنكليزية 
"نفكر  اجلوفية".  املياه  "اإدارة  حتت عنوان 

واملناهج  التخ�ص�صات  دمج  يف  حاليا 
القليلة  املناطق  مع  ومواءمتها  الدرا�صية، 
برودر  البوفي�صور  ي�رشح  ح�صبما  املطر"، 

مريكل. "التاأهيل �صوف يكون يف هذه احلال 
موجها للدار�صني من كافة البلدان التي ت�صود 

م�صابهة". مناخية  �رشوط  فيها 

مــتــخــ�سـ�ســون فـي بــنــاء الآلت مــن الــجــامــعــة الــتــقــنــيــة بـيـرغ اأكـاديــمـي فرايـبـيـرغ يـقــيــمــون فـي اأربــيـل 
مــخــتـبــرًا لـلـبـحـث الـعـلـمـي يـ�ســم اأحــدث الـتــجــهـيـزات الـعـالــيـة الـتــقــنـيـة. اإ�ســافــة اإلـى قـيــامــهـم بـجــمــع 

الـجــنـوب والـ�ســمــال مـعــًا.  مـن  الـبــاحــثــني 

خــبــرات عــمــلــيــة فــي مــخــتــبــر 
الــحــظ الــ�صــعــيــد

"احلظ ال�صعيد"، من يقرتب من احلرم اجلامعي 
للجامعة التقنية بريغ اأكادميي فرايبريغ، �صوف 

يلقى التحية اجلبلية يف ا�صتقباله. لوحات 
العبارات الرتحيبية اأمام بناء كلية بناء الآلت 

تبني يف ذات الوقت املو�صوع الرئي�صي يف هذه 
اجلامعة: تاأ�ص�صت اجلامعة العلمية اجلبلية الأقدم 

يف العامل عام 1765، وهي تعتب اليوم واحدة 
من اأف�صل العناوين املتعلقة بالعلوم اجليولوجية. 

ّملة بقطع من ال�صخور على  مع �صاحنات ُمَ
اأر�س اجلامعة يذكر امل�صوؤولون عنها بالتقاليد 

ال�صائدة يف املنطقة. "احلظ ال�صعيد"، اأي�صا 
الدكتور املهند�س عبد القادر كاداو القادم من 
املناطق الكردية يف �صمال العراق، يلقي بكل 
ب�صاطة التحية التقليدية لرجال املناجم، بل 

و"ا�صتورد" هذه التحية حتى اأربيل. ففي جامعة 
�صالح الدين-هولري )SUH( مت بدعم من هيئة 

DAAD اإقامة خمتب "احلظ ال�صعيد". وهو عبارة 

عن خمب اأبحاث يتيح للطلبة والباحثني جمع 
املعلومات واملعارف، والقيام بالتجارب، 

با�صتخدام اآلت وجتهيزات يتم التحكم بها عن 
طريق الكومبيوتر. "ا�صتخدام التقنيات والطرق 

الإلكرتونية احلديثة هو ال�رشط الأ�صا�صي لبناء 
�صناعة حديثة متطورة"، يوؤكد املتخ�ص�س يف 
بناء الآلت، "يجب على الطلبة العراقيني تعلم 

العمل وفق هذا النظام". 

مــنــاهــج درا�صــيــة تــخــ�صــ�صــيــة
ت�صييد خمتب الأبحاث العلمية هو عبارة عن جزء 

من م�رشوع "الهند�صة التقنية اأملانيا-العراق" 
)MEGI( الذي يتم بالتن�صيق بني معاهد بناء 

الآلت ومعهد مكونات وت�صميم واإنتاج الآلت 
)IMKF( التابع للجامعة التقنية بريغ اأكادميي 

فرايبريغ. اجلامعات ال�رشيكة يف هذا امل�رشوع 
هي اجلامعة التكنولوجية بغداد، واجلامعة 

امل�صتن�رشية بغداد، وجامعات الب�رشة وذي قار 
ودياىل، اإ�صافة اإىل SUH والكلية التكنولوجية 

الهند�صية يف اأربيل. منذ بداية امل�رشوع يف 
2009 جاء ما يزيد عن 200 دار�س وطالب 

دكتوراه وعامل حل�صور ور�صات عمل وامل�صاركة 
يف الأبحاث يف فرايبريغ. اأحد املحاور الرئي�صية 

جلامعة بريغ اأكادميي هو الهتمام باحلفاظ 
على املوارد وتوليد الطاقة )الكهرو�صوئية، 

اجلوفية، الكتلة الع�صوية(. يف جمالت علوم 
الطبيعة والقت�صاد تقدم اجلامعة تخ�ص�صات 

نادرة اأحيانا. ويف خمتبات IMKF املزودة 
باأحدث التجهيزات يتدرب ال�صيوف العراقيون 

على اأجهزة الختبار العاملية اأو اآلت الطحن 
والفرز، كما يطورون موديالت على الكومبيوتر 
وي�صتخدمون طابعة حديثة ثالثية الأبعاد. ويف 
�صالة الآلت الكبرية تتكد�س كومة من ال�رشائح 

املربعة بانتظار املجموعة اجلديدة من الدار�صني. 
حيث �صتكون مهمتهم و�صع موؤ�رشات لكافة 

مراحل الإنتاج. 
"ياأتي معظم الطلبة دون خبة عملية"، 

يقول من�صق امل�رشوع كاداو. "وعندما يتمكنون 
من خالل التجربة العلمية، الطالع على كيفية 
�صري العمل التقني، فاإن هذا بالن�صبة لهم حدث 
كبري". ويف املقابل زار دار�صون من فرايبريغ 
اأي�صا مدينة اأربيل. يف 2013 زارت جمموعة 

منهم بع�س امل�رشوعات ال�صناعية يف املدينة 
الكبرية ال�رشيعة التطور والنمو يف منطقة اإقليم 
كرد�صتان العراق. وقد اأعجب الأملان بالتقنيات 

اإعجابهم بالكرم  احلديثة امل�صتخدمة، مثل 
وُح�صن ال�صيافة. بع�س طالب هند�صة بناء 

الآلت يفكرون جديا يف اإجراء بحث املاج�صتري عن 
العراق. 

الهدف البعيد املدى مل�رشوع التعاون 
هو، اإىل جانب حتديث الأ�صا�س التعليمي، 

اأي�صا تاأ�صي�س درا�صة املاج�صتري املزدوجة يف 
جمال بناء الآلت حتى نهاية 2014. املرحلة 
الأولية بداأت بالفعل: منذ 2012 يتعلم 4 طلبة 

من مناطق كرد�صتان العراق وطالب اآخر من 
بغداد يف بريغ اأكادميي. وقد اأجنزوا جميعا 

اجلزء النظري من الدرا�صة يف وطنهم العراق. 
يف فرايبريغ يوجد بداية دورة لتعلم اللغة 

الأملانية، وفرتة ما�رشات ثم اأبحاث ور�صالة 
املاج�صتري. "اخلبات خمتلفة"، يقول مدير 

امل�رشوع البوفي�صور بريترام هينت�صل. اخلبري 
يف بناء الآلت يرى عقبات جّمة، تعيق طريق 

بــرودر مــيــركــل 
خـبــيـر مـعــروف فـي تــقــنـيــات 

الـمـيــاه والـبــيــئــة 

تــبــادل وثــيــق
بــعــ�س الــطــلــبــة الألـمــان يــفــكــرون جــديــًا 
فـي اإجــراء بــحــث الـمــاجــ�ســتــيـر عـن 
الــعــراق

،،،،
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مـانـويـال يــونــغــهــانــ�س تــراقــب 
الأمــور الـمــالــيـة فـي مـ�ســروع �ســراكــة 
فــرايــبــيـرغ مــع الــعــراق

العراق بانتظام وي�رشف على ور�س العمل يف اأربيل، 
التي يح�رشها طلبة وباحثون وعلماء من �صتى 
اأنحاء البالد. "مع هذا امل�رشوع نتيح نقطة لقاء 

مركزية للمجموعات التي مل تكن على اأي توا�صل 
مع بع�صها البع�س قبل الآن". يقول كاداو، وي�صيف: 

"من هذا العمل امل�صرتك على �صعيد التدريب 
والتوا�صل والتعارف املبا�رش ن�صاأت �صبكة من 

العالقات والتوا�صل بني خمتلف مناطق البالد". يف 
مكتبه ال�صغري تتجمع خيوط هذه ال�صبكة مع بع�صها 
البع�س. على طاولة املكتب تتكد�س الطلبات امُلَقدَمة 

اإىل الوزارات واجلامعات العراقية. من ال�صعب 
احل�صول على موافقات ر�صمية ُملزمة، و�صمانات 
بتاأمني التمويل الالزم على املدى البعيد من اأجل 

اإقامات درا�صية اأو �رشاء جتهيزات، ح�صب اخلبري 
الأ�صتاذ. عمل م�صن، حتى بالن�صبة ل�صخ�س ملتزم 

يعمل بكل اإخال�س واأمل، مثل كاداو. 
ما ي�صجعه على العمل هو الأمل الداخلي 

يف اأن ي�صتطيع تقدمي �صيء ثمني لوطنه الأم. ابن 
اخلام�صة والأربعني، جاء اإىل فرايبريغ لجئا يف 
1996. "يف الواقع، كنت اأرغب يف احل�صول على 
الدكتوراه والعودة مبا�رشة اإىل الوطن، ولكن كان 

باإمكاين عمل الكثري وتقدمي املزيد انطالقا من 
اأملانيا". اليوم يعي�س مع اأ�رشته فرايبريغ ويعمل 

ب�صفته م�صاعد علمي يف IMKF. خالل كل تلك 
ال�صنوات كان يحاول بناء عالقات مع اجلامعات 

العراقية واإطالق مبادرات من الن�صاطات امل�صرتكة. 
"برنامج هيئة DAAD اخلا�س، �صهل التعاون ب�صكل 

كبري، وفتح اأمامنا املجال وا�صعا لتاأ�صي�س بنى 
متينة على املدى البعيد"، ح�صب كاداو. بالإ�صافة 

اإىل ذلك اأثار هذا التعاون الهتمام باملدن واملواقع 
التي تقوم فيها اجلامعات العراقية. 

"املناف�صة ل تعرف الراحة"، توؤكد مانويال 
يونغهاو�س من املركز اجلامعي الدويل التابع 
جلامعة بريغ اأكادميي فرايبريغ. وهي تراقب 

الأمور املالية يف م�رشوعي الأبحاث املدعومني 
من قبل هيئة DAAD يف IMKF. املتخ�ص�صة 

يف العلوم اجليولوجية تتحدث عن التزاحم على 
ح�صور الن�صاطات الإعالمية يف العراق، التي 
تنظمها ب�صكل اأ�صا�صي اجلامعات الأمريـكـية 

والبـريـطـانـية. تـطـور ل يـجـوز للجامعات 
الأملانية اأن ُتَفّوته. "نلحظ اهتماما متزايدا 

با�صتمرار يف املوقع اجلامعي املتميز ملدينة 
فرايبريغ"، تــقول يونغهاو�س. "منذ انطالق 
املـ�صـروعـات، ارتفع عـدد طـلبـة الدكـتـوراه 

القادمني من العراق ب�صكل كبري". 

املاج�صتري الأملاين-العراقي املزدوج. وترتاوح 
التحديات من املواعيد املختلفة يف دوام واأن�صطة 

اجلامعات، مرورا بال�صعوبات اللغوية، و�صول 
اإىل مو�صوع الدرا�صة بحد ذاته. "اإنه اخت�صا�س 

علمي ذو متطلبات كثرية، ي�صتوجب �رشوطا 
�صعبة ومعقدة"، يوؤكد هينت�صل، "وب�صكل خا�س 

يف جمال الريا�صيات، حيث يعاين الدار�صون 
العراقيون نق�صا وم�صكالت كبرية". ومن وجهة 

نظره، فقد حتقق النجاح يف جمال التجهيزات 
التقنية لل�رشكاء العراقيني، وعلى �صعيد تاأهيل 

مدر�صي اجلامعات. "بهذا ميكننا دعم تعليم 
جامعي متطور يتمتع بنوعية جيدة يف البالد". 

�صــبـكـات تـوا�صـل جـديـدة فـي الــعــراق
ي�صتمر من�صق امل�رشوع كاداو يف اهتمامه بالتو�صل 

اإىل حتقيق املنهاج الدرا�صي املزدوج )العملي 
والنظري(. وهو يرى يف تاأ�صي�س خمتب حديث 

متطور خطوة مهمة على هذه الطريق. خمتب 
"احلظ ال�صعيد" �صوف يكون يف امل�صتقبل يف خدمة 

الدار�صني من كافة اجلامعات ال�رشيكة الأخرى. 
"نعمل حاليا على تاأهيل املدر�صني الذين �صوف 
يتولون التدري�س وقيادة هذه الدورات التدريبية 

والإ�رشاف عليها"، يقول كاداو. يزور املهند�س 
عــبــد الــقــادر كــاداو 

يــريــد تــقــديــم �ســيء لــوطــنــه الأم، 
وهـو يــقــيــم مــنــذ �ســنــوات عــالقــات 

مـع جــامــعــات عــراقــيــة

بــيــرتــرام هــيــنــتــ�صــل 
ورث مــ�ســروع الــعــراق مــن �سـَـلــفــِه، 
وهــو يــ�ســتــمــر فــيــه بــكــل اهــتــمــام

اجلامعة التقنية بريغ اأكادميي 
فــرايــبــيـرغ
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مــركــز التــ�ســالت الــدولــيــة والــثــقــافــيــة فـي جــامــعــة بــرلــيــن الــتــقــنــيــة 
يــقــدم لــلــمــخــتــ�ســيــن فـي الـمــعــلــومــاتــيــة الأدوات والــعــلــوم الــالزمــة 

مــن اأجــل بــنــاء الإدارة الــحــديــثــة

عـــلـــوم مــهـــمـــة الإعـــادة 
االإعــــمـــار

�صاحة  تنتمي  �صباحا  التا�صعة  ال�صاعة  عند 
ازدحاما يف  اإرن�صت-رويرت لأكرث املناطق 

الدار�صني  الآلف من  العا�صمة برلني. ع�رشات 
والعلماء واملوظفني يتدافعون كل يوم خارجني 
من قاطرات املرتو، اأو يت�صابقون بدراجاتهم حول 
ال�صاحة الكبرية. هنا، عند واحد من اأهم املحاور 
املرورية يف العا�صمة، ت�صطف املعاهد التابعة 

جلامعة برلني التقنية )TU Berlin( الواحد تلو 
الآخر. مع حوايل 32000 طالب وطالبة تعتب 
اأكب اجلامعات الأربع يف العا�صمة الأملانية. 
البناء الرئي�صي جلامعة برلني التقنية يقع يف 

نقطة متميزة يف "�صارع 17 يونيو"، الذي يقود 
نحو ال�رشق، اإىل بوابة براندنبورغ ال�صهرية. منذ 
اأكرث من 25 عاما يعب اأي�صا الدكتور املهند�س 
نزير بريوز �صاحة اإرن�صت-رويرت كل �صباح يف 

طريقه اإىل العمل. املتخ�ص�س يف املعلوماتية 
الذي يعود اأ�صله اإىل اأفغان�صتان، ُيَدّر�س منذ 

1993 اخت�صا�س "املعلوماتية والبلدان النامية" 

يف كلية التقنية الإلكرتونية واملعلوماتية يف 
جامعة برلني التقنية. منذ فرتة الدرا�صة كان 

يبذل اجلهود من اأجل م�صاعدة البلدان الفقرية 
وتلك التي تعاين من الأزمات، من اأجل و�صع 

ا�صرتاتيجية معلوماتية. ين�صط بريوز يف جمموعة 
الثالث" التابعة  والعامل  "املعلوماتية  عمل 

طويلة  لفرتة  كان  التي  املعلوماتية،  جلمعية 
املتحدث با�صمها، كما يرتاأ�س منذ العام 2000 

مركز الت�صالت الدولية والثقافية )ZiiK( التابع 
لكلية التقنية الإلكرتونية واملعلوماتية.

20% من الدار�صني يف جامعة برلني 
التقنية هم من الأجانب. وهي ن�صبة تفوق كثريا 

متو�صط عدد الأجانب اجلامعات الأملانية. 
"يدر�س عندنا �صباب من 130 بلدا"، يقول 
بريوز. "اإنهم يحتاجون امل�صاعدة، من اأجل 

ال�صتمرار يف احلياة اليومية واحلياة الدرا�صية 
اأي�صا". يف ال�صالت الكبرية امل�صيئة يف مركز 

ZiiK مير الكثري من الدار�صني الأجانب، حتى 

خارج ال�صاعات املخ�ص�صة ل�صتف�صارات واأ�صئلة 
الطلبة. كل منهم يحظى بال�صتقبال اأول بكاأ�س 
من ال�صاي. هنا يجدون دعما �صخ�صيا وعلميا. 

"نوفر هنا من�صة جتمع بني رعاية الطلبة 
الأجانب والتعليم"، يوؤكد بريوز. على جدار مكتبه 

علق �صهادة تقدير من وزارة اخلارجية الأملانية 
الحتادية، حتمل توقيع وزير اخلارجية، يبارك 

فيها جهوده ون�صاطه. "هدفنا هو اأن يعمل الطلبة 
الأملان والأجانب عند م�صتوى علمي موحد، 

واأن يتعارفوا اإىل بع�صهم البع�س، واأن يكت�صبوا 
جميعا خبات قيمة عن الثقافات املختلفة". 

يقود مركز ZiiK الدار�صني اإىل م�رشوعات م�صرتكة، 
يعملون فيها على �صكل فرق عمل واأبحاث. �صمن 

جمموعات �صغرية يقومون على �صبيل املثال 
بتطوير بنك معلومات لإدارة جامعة هريات 

الأفغانية، اأو ير�صمون ا�صرتاتيجيات لإعادة تدوير 
اأجهزة الهواتف اجلوالة. " ميكن للطلبة من خالل 
علومهم اأن يلعبوا دورا مهما يف اإعمار بلدانهم 

الأم، لدى عودتهم اإليها بعد انتهاء الدرا�صة". 
يقول بريوز، "وهذا ما اأريد ت�صجيعه ودعمه". 

تدعم جامعة برلني التقنية اأعمال وجهود 
ZiiK. "اأعتب هذا اأداة مهمة يف ال�صيا�صة العلمية 

اخلارجية. بناء عالقات تعاون مع خمتلف 
البلدان، يف �صتى اأنحاء العامل"، ح�صبما يوؤكد 
البوفي�صور الدكتور هان�س-اأولري�س هاي�س، 

نائب رئي�س جامعة برلني التقنية. يف كلية 
التقنية الإلكرتونية واملعلوماتية ت�صل ن�صبة 
الطلبة الأجانب اإىل 33%، كثريون منهم من 

البلدان العربية. "نريد دعم وت�صجيع اإمكانات 
وقدرات اجليل ال�صاب من العلماء"، يقول هاي�س. 

ومن اأجل القيام مبثل هذه املهمة، لبد من 
اأ�صخا�س مثل نزير بريوز. "اإنه املحرك". 

فــَر�س غــَـيـر مـُـ�صـتـَـغــَـلــّة
ل ميكن �صوى تخمني الآثار املوؤملة التي تركتها 
خيبة الأمل التي برزت يف ال�صهور الأخرية على 

الرجل الهادئ ذي مالمح الوجه اللطيفة. منذ 
2009 يعمل بريوز مع م�صاعده دانييل تيبمان 

على تن�صيق ال�رشاكة اجلامعية املدعومة من هيئة 
DAAD مع 15 جامعة عراقية. "�رشوط تاأ�صي�س 

اإدارة �صاحلة قادرة، تقوم بالدرجة الأوىل 
على تاأ�صي�س بنية معلوماتية م�صتدامة متينة"، 

يقول بريوز. هدف م�رشوع "تاأ�صي�س بنية حتتية 
معلوماتية يف العراق" هو تطوير بنية حتتية 

معلوماتية موحدة، والتو�صل من خالل بنائها 
اإىل اإر�صاء نظام اإداري حديث يف اجلامعات 

والدوائر احلكومية يف العراق. بعد ثالث �صنوات 
ناجحة، بتمويل كامل من هيئة DAAD مت 

نــزيــر بــيــروز هــو الــعــقــل الـمــدبــر والــقــوة الـمــحــركــة لـمــ�ســروع 
الـمــعـلــومــاتــيــة. تــاأهــيــل الــقــوى الــعــامــلــة الــ�ســابــة فـي مــنــاطــق 
الأزمــات يــحــظـى بــاأهــمــيــة خــا�ســة بــالــنــ�ســبــة لــه فـي و�صــط الـمــديــنــة تــقــع جــامــعــة بــرلــني 

الــتــقــنــيــة اأكــبــر جــامــعــة فـي الــعــا�ســمــة



 الــمــ�صــروع 
تــاأ�ســيــ�س بــنــيــة تــحــتــيــة مــعــلــومــاتــيــة فـي الـــعـــراق 
 الــمـو�صـوع 
الــتــو�ســل اإلـى بــنــيــة تــقــنــيــات مــعــلــومــاتــيــة 
تــحــتــيــة مـُـوحـّـدة فـي الــجــامــعــات والــدوائــر 
الــر�ســمــيــة الــعــراقــيــة
 الــ�صــركــاء
األـمــانــيــا: 
مــركــز التــ�ســالت الــدولــيــة 
والــثــقــافــيــة )ZiiK( فـي جــامــعــة 
بــرلــني الــتــقــنــيــة
و�سـط وجـنــوب الـعــراق:
الــجــامــعـة الـتــكــنـولــوجــيــة بــغــداد
جــامــعــة بــغــداد
الــجــامــعـة الـمــ�ســتــنــ�ســرية بــغــداد

اإ�ســافــة اإلـى جــامــعــات بــابــل، الــبــ�ســرة، 
ديــالــى، كــربــالء، الــكــوفــة، الــمــو�ســل، 
الــقــاد�ســيــة، تــكــريــت
اإقــلـيــم كــرد�سـتـان الــعــراق:
جــامــعــة دهــوك
جــامــعــة �سـالح الـديــن-هــولـيـر اأربــيـل
جــامــعــة الــ�ســلــيــمــانــيــة
 م�صــوؤولــو الـتــوا�صــل
الـدكـتـور الـمــهــنــد�س نــزيــر بــيــروز )مـديـر الـمـ�سـروع(
دانــيــيــل تــيــبــمــان )مـنـ�سـق الـمـ�سـروع(
 ال�صفحة على االإنرتنت 
www.ziik.tu-berlin.de

بــرلــيــن                                                                                                                                                                                                                                                                96 - 9٧

الآن جتميد هذا التعاون. "لقد وافقت وزارة 
التعليم العراقية على فكرة امل�رشوع التايل، 

اإل اأن التمويل من اأجل م�صاركة العراق قد مت 
جتميده"، ح�صب معلومات رئي�س امل�رشوع بريوز. 
"بهذا يكون م�رشوع قمنا بتطويره بكل عناية 
واهتمام عر�صة للوقوع �صحية البريوقراطية، 

وبالتايل الف�صل". اإل اأن اأكرث ما يوؤمل يف كل 
احلكاية: يف كافة اجلامعات العراقية امل�صاركة 

ينتظر �صباب متفائل، ملتابعة الدرا�صة التي 
بداأت يف 2010 و2011 يف برلني لكي يتخرج 

كل منهم مدير برنامج معلوماتية. "من خالل 
تدريب على مدى �صهور عديدة قمنا باإر�صاء 
قواعد مهمة"، يقول من�صق امل�رشوع تيبمان. 

وي�صيف اأنه عاي�س املجموعة و�صاهد فيها 
جمموعة من ال�صباب املتحم�س املندفع ملزيد 

من العلم با�صتمرار. 
جزء مهم من الدرا�صة كان العمل مع 

برامج متاحة ب�صكل عام. "ا�صتخدام تطبيقات 
وبرامج دون احلاجة اإىل �رشاء حقوقها، ت�صكل 
بالن�صبة لبلد مثل العراق فر�صة للتخل�س من 

اللتزام والتبعية للمنتجات املرتفعة الثمن يف 
عامل البامج"، ح�صب تيبمان. "كما اأن جمرد 

معرفة اأنه يوجد �صيء مثل هذا الأمر من البامج 
املجانية، قد فاجاأت الكثري من امل�صاركني". 
تدرب العراقيون يف برلني على التعامل مع 

مثل هذه البامج، وبهذا توفرت لديهم متطلبات 
و�رشوط تاأ�صي�س بنية حتتية معلوماتية موحدة 

يف جامعاتهم. "ولكن املرء يحتاج اإىل ثالث 
�صنوات على الأقل لإجناز درا�صة مدير معلوماتية 

ب�صكل جيد و�صليم"، يقول تيبمان. بع�س الطلبة 
امل�صاركني ي�صغلون اليوم وظائف مهمة ومعقدة 

يف جامعاتهم. وهم يحاربون يف مواجهة بع�س 
الظروف ال�صعبة التي ت�صكل عقبات يف وجههم 

لتوظيف ما تعلموه واكت�صبوه يف اأملانيا من 
معارف وخبات. بينما غادر بع�صهم الآخر 

والأ�صى ويعملون  ب�صيء من احلرقة  العراق 
اليوم يف اخلارج. 

ويــبـقــى نــقــل الـعــلــوم هـو الــهــدف
يف هذه الأثناء تبقى اأماكن العمل املخ�ص�صة 
يف  الكومبيوتر  �صالة  يف  العراقيني  للطلبة 

مركز ZiiK �صاغرة. نظرة اإىل ال�صالة املجاورة 
اأحد امل�رشوعات  اأن يحقق  تبني كيف ميكن 

الكرتون  تتكوم علب  باهرا. هناك  جناحا 
داخلها  ت�صم يف  بالنايلون وهي  املغلفة 

يف  الأفغانية  للجامعة  خم�ص�صة  جتهيزات 
اإىل هناك. كل  ال�صحن  قندهار، وتنتظر موعد 

ال�صناديق  هذه  ت�صمها  التي  من  كومبيوتر 
العمل  متت برجمته وحت�صريه من قبل فريق 

الذي يقوده تيبمان، ومل يبق �صوى ت�صغيله يف 
موقع ا�صتخدامه يف اأفغان�صتان. يف م�رشوعات 

التعاون مع اجلامعات الأفغانية التي يتوىل 
متويلها اجلانب الأملاين وحده، متكن بريوز 

التعاون  اأي�صا يف جمال  من حتقيق ما ياأمله 
الوطنية،  العراق: جمع وحتفيز اخلبات  مع 

العلوم  نقل  ت�صميته  ميكن  ما  وتاأ�صي�س 
الأملانية وتلك  واملعارف بني اجلامعات 
تاأهيل  "نريد  ال�رشيكة معها يف اخلارج. 

عنا�رش فعالة و�صيطة"، يقول بريوز. "البنى 
تاأ�صي�صها  ميكن  ل  امل�صتدامة  املعلوماتية 

واإمنا  اأفكار م�صتوردة من اخلارج،  بوا�صطة 
امل�صرتك".  بالتعاون  تطويرها  ميكن 

عــقــل وقــلــب ZiiK الأفــغــانــي 
الـمــنــ�ســاأ نــزيــر بــيــروز يــتــمــتــع 

بــالــ�ســبــر والــمــقــدرة عـلـى الإقــنــاع

دانــيـيــل تــيــبــمــان عــايــ�س 
طــلــبــة الـمـعــلــومـاتــيـة الـعــراقــيــني 
على اأنــهــم فـي غـايـة الـحــمــا�س 
والـتــوق اإلـى الـعــلــم والـمــعــرفــة 

مــ�صــروع قــمــنــا بــتــطــويــره 
بـكــل عــنــايــة واهــتــمــام بــات 
عــر�صــة لـلــوقــوع �صــحــيــة 
الــبــيــروقــراطــيـة والــفــ�صــل،،
نــزيــر بـــيــروز

جــامــعــة بــرلــني 
الــتــقــنــيــة

،،
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�صــاالت مــتــمــيــزة 
تــنـــتــمــي جــامــعــة ليــبــزيـغ 
لأكــثــر الــجــامــعــات الألـمــانــيــة 
عـــراقـــة 

مــعــهــد هـيــردر الــتــابــع لــجــامــعــة ليــبــزيــغ يـــوؤدي عـمــاًل رائــدًا 
فـي مــجــال تــاأهــيــل مــدر�سي الــلــغــة الألـمــانــيــة فـي 

مــعــهــد "كــولــيــدج" الــلــغــات فـي اأربــيــل

االإبــداع فــي 
ا�صــتــخــدام الــلــغــة

�صاعر  البالط يوهان فولفغانغ فون غوتة 
در�س هنا اأي�صا، كما امل�صت�صارة الأملانية 

اأجنيال مريكل: جامعة ليبزيغ، مدينة الكتاب 
واملعار�س يف مناطق زاك�صن، هي ثاين اأقدم 

جامعة يف اأملانيا. منبع العلم يف مكتبة 
اجلامعة العابقة بالرتاث واملبنية على طراز 

األبتينا".  "بيبليوتيكا  النه�صة احلديث،  ع�رش 
تنعك�س �صورة واجهاتها اخلارجية الباهرة على 
الزجاج اخلارجي ملعهد هريدر املقابل، مركز 

العلوم الإن�صانية يف احلي اجلامعي املتميز يف 
املدينة. هنا، يف معهد الأملانية كلغة اأجنبية 

)DaF(، در�صت يوليانة فيكالين، وعملت بعدها 

يف ق�صم ال�رشاكات والعالقات الدولية. ورغم 
اأن اخلبرية اللغوية حتب العي�س يف ليبزيغ، اإل 

اأنها حتن كثريا اأي�صا لل�صفر. وهي يف طريقها 
اإىل اأربيل. العمل كم�رشفة يف جامعة �صالح 

الدين-هولري )SUH( منحها الكثري من املتعة، 
اإىل درجة اأنها وّقعت عقدا للتدري�س ملدة ثالث 

�صنوات اأخرى مع هيئة DAAD. بكل حما�س 
الفرتة  عن  والع�رشين  ال�صاد�صة  ابنة  تتحدث 

الأملاين يف معهد  الق�صم  اأم�صتها يف  التي 
"اإنه عمل رائد".   اأربيل.  "كوليدج" اللغات يف 

�صمن اإطار ال�رشاكة اجلامعية التي 
 SUH مع جامعة DAAD حتظى بدعم هيئة

يعمل اخلباء يف اللغة الأملانية كلغة اأجنبية 
يف معهد هريدر على بناء منهاج درا�صي لنيل 

�صهادة البكالوريو�س. يف ني�صان/اأبريل 2012 
مت افتتاح ق�صم اللغة الأملانية ب�صكل ر�صمي. 

الدار�صون من اإقليم كرد�صتان العراق بات لديهم 
الآن فر�صة درا�صة اللغة الأملانية يف اجلامعة. 

ي�صتعدون  اللغة  لتعلم  دورات  خالل  ومن 
البكالوريو�س.  لنيل  الكلية  اإىل  لالنت�صاب 

التعليمية امل�صتخدمة  الدرا�صية واملواد  اخلطة 
يف املحا�رشات، يقوم بتطويرها خباء معهد 

اللغة  الزمالء من ق�صم  بالتعاون مع  هريدر 
اأن تعلم  اإل  "احلما�س كبري،  الأملانية اجلديد. 

لغة جديدة ي�صكل بالن�صبة لكثري من الطلبة يف 
تقول فيكالين.  اأربيل جتربة جديدة متاما"، 

التكرار  املطلوب هو طرق جديدة ل تقوم على 
اللغة.  امُلبَتكر مع  التعامل  واإمنا على  اجلاف، 

اأ�صلوب  مع  الدرا�صية  اخلطة  تكييف  "نحاول 
 DAAD تقول مدر�صة  الطلبة"،  وطريقة عمل 

اجلديدة. "عندما ل ُيفلح اأحد الأ�صاليب، ُنعاود 
اآخر".  باأ�صلوب  التجربة 

االألــمــانــيــة اأجــل  مــن  خــبــراء 
يتمتع العاملون يف ليبزيغ بالكثري من اخلبة 

والرتبوي. معهد هريدر  التعليمي  املجال  يف 
العاملة  املوؤ�ص�صات  واأف�صل  اأ�صهر  اإىل  ينتمي 

يف جمال تدري�س واأبحاث اللغة الأملانية كلغة 
اأجنبية. ويتعاون املعهد مع الكثري من املعاهد 

كما  واأفريقيا،  الالتينية  واأمريكا  اآ�صيا  يف 

يقدم العديد من درا�صات ومناهج املاج�صتري 
املزدوجة. حاليا َيدُر�س يف املعهد حوايل 800 
طالب وطالبة، 300 منهم تقريبا من الأجانب. 

بني اأربيل وليبزيغ تقوم عالقة مبا�رشة. 
كل يوم خمي�س عند ال�صاعة الثالثة بعد الظهر، 

يتوا�صل مدير امل�رشوع، البوفي�صور كري�صتيان 
فاندري�س وفريق عمله، مع الزمالء العاملني 
"بناء منهاج واخت�صا�س   .SUH يف جامعة 

جامعي جديد كليا ي�صكل حتديا مثريا، ويتطلب 
الكثري من الوقت"، يقول خبري DaF. وُيَعّول 

فريق امل�رشوع على تعلم اللغة باأ�صلوب عملي 
ُمَوّجه للناحية املهنية والعملية. "هذا ما مييزنا 
عن غرينا من معاهد الأملانية يف العراق". منذ 
البداية يتم دمج مو�صوعات لغوية تخ�ص�صية 
مبا�رشة يف املحا�رشات والدرو�س. الهدف هو 

تاأهيل مدر�صني للغة الأملانية، الذين تتزايد 
احلاجة لهم يف املنطقة التي ت�صهد ازدهارا 

كبريا مت�صارعا: �رشكات عاملية ت�صتوطن 
املنطقة، معهد غوتة واملدر�صة الأملانية 

يف اأربيل بحاجة ما�ّصة دائمة اإىل مدر�صني. 
فاندري�س، مدير امل�رشوع، يرتدد بانتظام 

اإىل اأربيل. "ُخم�س الدار�صني تقريبا يتحدثون 
الأملانية اليوم ب�صكل جيد، اأف�صل بكثري مما 

كنا نتوقع"، يقول يف معر�س مديحه لهم. اإل 
اأن طيف الأداء واملقدرة وا�صع جدا، وهذا ما 

يفر�س احلاجة اإىل متطلبات كبرية فيما يتعلق 
التدري�س.  بنوعية 

"ي�صكل العثور على املواد التعليمية 
املنا�صبة حتديا كبريا"، تقول �صوزانا فيت�صياك. 

مرتان يف ال�صنة ت�صافر من�صقة امل�رشوع اإىل 
اأربيل، وتقوم بتدري�س طلبة ال�صنة الأوىل 

البالغ عددهم 27 طالبا. "نقوم بالتعامل مع 
التخ�ص�صية تقريبا"، تقول  الن�صو�س  كافة 

فيت�صياك. يعج مكتبها بالداخلني واخلارجني 

يــولــيــانــة فــيــكــاليــن تــعــمــل 
مــنــذ 3 �ســنــوات كــمــدر�ســة لــ�ســالــح 
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با�صتمرار. وي�صم امل�رشوع اأربعة موظفني 
علميني وم�صاعدين. اإنهم يعكفون على تطوير 

متويات الدورات اللغوية، ويجهزون الوثائق 
واملواد املطلوبة، كما يقومون بتقييم النتائج 
التي ي�صعها املدر�صون يف اأربيل على من�صة 

البحث والدرا�صة عب الإنرتنت. �صوزانا فيت�صياك 
تتفهم متاما ال�صعوبات التي يواجهها الطلبة 

الأكراد يف تعلم اللغة الأملانية. وكانت هي 
وفاندري�س قد تعلما �صيئا من اللغة الكردية 

خالل دورة لغوية، قبل انطالق هذا امل�رشوع. 
"اإنه من ال�صعب جدا الكتابة بالكردية"، تقول 
وهي تبت�صم. ميكن للمرء اأن يتخيل اأن الطلبة يف 

اأربيل قد َت�َصكل لديهم نوع من الثقة باملدر�صة 
الن�صيطة املفعمة باحليوية،  الأ�صل،  ال�صلوفانية 
التي تبث الن�صاط واحلركة يف الدر�س من خالل 
تدريبات م�صلية ومن�صطة، عندما تالحظ تراجع 

م�صتوى الرتكيز لدى الطلبة. كما تطلب من 
الطلبة قبيل �صفرهم يف ال�صيف اإىل ليبزيغ من 

اأجل الدورة اللغوية، اأن يتحدثوا عن الأ�صياء 
التي �صوف ي�صطحبونها معهم يف هذه الرحلة. 

االأمــام نــحــو  جــيــدة  خــطــوات 
"هذه الإقامة التي تدوم حوايل اأربعة اأ�صابيع 

يف اأملانيا تتمتع باأهمية كبرية"، يوؤكد 
فاندري�س. "املعارف اللغوية للم�صاركني حققت 
خالل هذه الفرتة تقدما ملحوظا". مرتان زار 

طلبة عراقيون مدينة ليبزيغ. اإل اأن اأول دورة 
�صيفية قد اأقيمت خالل ال�صتاء. "لقد طال 

ت�صديد امل�صتحقات النقدية اإىل هذا احلد"، يقول 
فاندري�س. ورغم التاأخري والعقبات والعرتا�صات 

ا�صتمر امل�رشوع الأملاين بالتم�صك باخلطط 
والبامج. "كنا نريد اأن نبهن اأن التعاون �صوف 
ي�صتمر ويتم"، وذلك بنجاح اأي�صا. الإقامة يف 
ليبزيغ اأثارت احلما�س والرغبة لدى الطلبة. 
بع�س امل�صاركني �صجلوا مرتني يف اآن واحد. 

فاندري�س �صعيد بهذه النتائج التي مت التو�صل 
اإليها حتى الآن. وهكذا تقدم جامعة SUH اليوم 

ثالثة مدر�صني اإىل جانب اإدارة املعهد. "ناأمل 
على املدى الطويل اأن ي�صتمر التعاون الذي 

نرافقه من الناحية التخ�ص�صية والعلمية"، ح�صب 
مدير امل�رشوع. "وعندما ننجح يف اأن نخلق 

من الق�صم ذاته جيال جديدا من املدر�صني، فاإن 
جهودنا �صتكون قد اأثمرت بالفعل". 

�صــوزانــا فــيــتــ�صــيــاك مــنـ�ســقـة 
الـمــ�سـروع )اإلـى الـيـمـني(، تـعـلـمــت الـلـغـة 
الـكــرديــة وتــَُدّر�س حــالــيــًا اأيــ�ســًا فـي اأربــيــل

اعــتــراف وتـقـديـر و�صــهــرة
مـعـهـد هـيـردر فـي جـامـعـة ليـبـزيـغ هـو اأحـد 
اأفـ�ســل واأ�ســهــر الـمــوؤ�ســ�ســات الـعـامــلــة فـي 

مـجـال الألـمـانــيــة كـلــغـة اأجــنـبــيـة

كــريــ�صــتـيــان فــانــدريــ�س
يـ�سـافـر بـانــتـظــام اإلـى اأربــيـل ويـعــقــد عـبـر 
�سكـايـب اجـتـمــاعــات مـع زمــالئــه الأكــراد 
 SUH فـي جــامــعــة

جــامــعــة 
اليـبـزيـغ



ال�صهروردي برتكيز على الكومبيوتر.  تعمل هدى 
اأو  اأية تزيينات  يف املكتب الطويل اخلايل من 
العمل. فالهدوء  ديكورات، ل �صيء يلهيها عن 
يعم املكان. قبل ثالث �صنوات جاءت العاملة 
اأملانيا، من اأجل  اإىل  القت�صادية من العراق 

درا�صة الدكتوراه يف جامعة فريدري�س-األك�صندر 
اإرلنغن-نورنبريغ. خالل ب�صعة اأ�صهر تعود 

ابنة اخلام�صة والأربعني اإىل العراق، حاملة لقب 
الدكتورة، اإىل جانب الكثري من الأفكار اجلديدة. 

"يف العراق ي�صتغرق الأمر طويال حتى يح�صل 
الفالحون على موافقة للح�صول على قر�س"، 
تقول هدى ال�صهروردي. يف ر�صالة الدكتوراه 

تبحث عن حلول ممكنة ت�صاعد على اإ�صالح 
النظام امل�رشيف يف العراق. اإىل جوارها، 
يف املكتب املجاور متاما، يبحث ممود 

برزاين عن اأبحاث ا�صرتاتيجيات ال�صوق التي 
ميكن اأن جتتذب ال�صتثمارات اإىل مناطق اإقليم 

كرد�صتان العراق. فوق مكتبه علق �صورة تبني 
يلقي ما�رشة يف  والع�رشين  التا�صعة  ابن 

"�صاركت يف العديد من املوؤمترات،  بر�صلونة. 
ومتكنت من طرق عالقات مهمة مثرية على 

امل�صتوى الدويل"، يقول طالب الدكتوراه القادم 
"اأمر اأ�صبه باحللم".  اأربيل.  من 

برنامج  ي�صاركان يف  العراقيني  كال 
الدكتوراه يف جامعة  لطلبة  اأملاين-كردي 

اإرلنغن-نورنبريغ. وهو عبارة عن جزء من 
"برنامج بغداد-اأربيل-اإرلنغن" )BEEP( الذي 

تدعمه هيئة DAAD، والذي مت �صمن اإطاره 
اأي�صا تاأ�صي�س مركز الدرا�صات العراقية )CIS( يف 

العام 2009. اجلامعات ال�رشيكة الر�صمية هي 
كل من جامعة بغداد واجلامعة امل�صتن�رشية يف 
بغداد وجامعة �صالح الدين-هولري يف اأربيل. 

وي�صعى البنامج اإىل اإر�صاء التعاون مع هذه 
اجلامعات يف اخت�صا�س العلوم القت�صادية، 

ويف ذات الوقت تعميق التعاون بني اجلامعات 

"منذ  املختلفة.  القت�صادية  والقطاعات 
اإرلنغن دورات �صتوية  2004 نقدم يف 

لأ�صاتذة اجلامعات العراقية"، يقول اخلبري يف 
اقت�صاديات ال�رشق الأو�صط البوفي�صور �صفيق 

األب بهادير، بينما يقود �صيارته الفورد عب 
الزدحام ال�صديد بجانب القلعة التاريخية يف 

نورنبريغ. "لقد اأعدنا احلياة اإىل هذه العالقات 
التي كانت قائمة بالأ�صا�س". ينتمي معهده 

اإىل كلية الفل�صفة يف اإرلنغن. مركز الدرا�صات 
العراقية يقع يف و�صط منطقة جتارية �صناعية، 

بني اإرلنغن ونورنبريغ. جامعتا املدينتني 
توحدتا يف جامعة مزدوجة ت�صم 35000 
مدينة  تاأتي  ميونيخ  بعد  وطالبة.  طالبا 

نورنبريغ بحوايل ن�صف مليون ن�صمة لت�صكل 
ثاين اأكب مدينة يف ولية بافاريا. اإرلنغن 

باأهمية  تتمتع  وا�صح  ب�صكل  عنها  ت�صغر  التي 
التقنيات  �رشكة  مركز  احت�صانها  ب�صبب  كبرية 

العديد  اأي�صا  ا�صتوطنت  هنا  �صيمنز.  العمالقة 
املنطلقة  وال�رشكات  املعلوماتية  �رشكات  من 
حديثا. وعلى مقربة من كل هوؤلء يقع مركز 

.)CIS( درا�صات العراق

وعــلــمــاء مــوؤ�صــ�صــون 
يعتب مركز CIS نقطة لقاء العلماء والدار�صني 

العراقيني والأملان، اإ�صافة اإىل امل�صتثمرين 
ج�صور  بناء  "ميكن  اجلدد.  الأعمال  ورجال 

العلمي  البحث  م�رشوعات  عب  التوا�صل 
القت�صاد  عامل  بهادير.  يقول  امل�صرتكة"، 
العالقات  باأف�صل  يتمتع  الرتكي  الأ�صل  ذو 

بالتعاون مع فريق  العربية. وهو  البلدان  يف 
عمله يف مركز CIS، يقوم على �صبيل املثال 

بدعم الوزارات واملوؤ�ص�صات الأملانية، مثل 
هيئة التعاون الدويل )GIZ( خالل بحثها عن 

�رشكاء للتعاون والعمل يف العراق. "هدفنا 
هو تاأ�صي�س هيئة ا�صت�صارية ميكنها ال�صتمرار 

ي�رشح  البعيد"،  املدى  على  الذاتي  بالتمويل 
م�رشوع  املعا�رش.  ال�رشق  اأبحاث  بروفي�صور 

اإىل  ي�صعى  الذي  الأملاين-العراقي،  اجلامعات 
املزدوجة  املاج�صتري  لنيل  برنامج  تاأ�صي�س 

)من جامعتني( يف العلوم القت�صادية هو من 
اأجل  اإليها بحما�س. ومن  التي يتطلع  الأهداف 
تاأ�صي�س املركز قام الباحث القت�صادي بتاأجيل 

اإحالته على التقاعد ملدة �صنتني. 
من يدخل مكتب بهادير، ُي�صَتقَبل بالتمر 

وحلوى البقالوة، حيث يحتفظ ب�صيء من احللوى 
دائما ل�صيوفه والعاملني معه. الأجواء يف فريق 
العمل احليوي ال�صاب حميمية جدا. خالل ال�صنوات 
الثالث الأوىل من امل�رشوع كانت غرف وممرات 

املركز مفعمة باحليوية والن�صاط. طلبة من 
اجلامعات العراقية ال�رشيكة ح�رشوا اإىل اأملانيا 
مبوجب منح درا�صية، لكتابة ر�صالة املاج�صتري. 

طالب، طلبة دكتوراه، حملة دكتوراه 
تعارفوا اإىل بع�صهم البع�س، وتناق�صوا يف 
موا�صيع اأبحاثهم، وطبخوا معا يف املطبخ 

جــامــعــة اإرلنــغــن-نــورنــبــيــرغ تـــُـجــري بـالــتــعــاون مــع مــركــز الــعــراق 
درا�ســات عــن القــتــ�ســاد والــعــلــوم، وتـــُـعــّول عــلـى 

بــرامــج تــخــرج مــزدوجــة

جـــ�صـــور اإلــى االقــتــ�صــاد
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حــيــاة جــامــعــيــة مــريــحــة 
هــنــا ل يـ�ســعــر الـمــرء اأن الــجــامــعــة 
الـمــزدوجــة اإرلنــغــن-نــورنــبــيــرغ هـي 
ثــانــي اأكــبــر جــامــعــة فـي بــافــاريــا

هــدى الــ�صــهــروردي تــكــتــب 
ر�سـالـة الـدكــتــوراه حــول اإ�سـالح 
الــنــظــام الـمـ�ســرفـي الــعــراقــي



تــقــريــر                                                                                                                                                ألــمــانــيــا
مــحــمــود عـلـى بــرزانــي

 مـُــعـَجـب بـ�سـكــل خـا�س بــالــتــوجــه 
الـــدولــي لـــبــرنــامـج نــيــل 

�ســهــادة الــدكــتــوراه

�صــفـيـق األــب بــهـاديـر اأجـّــل اإحــالــتـه 
اإلـى الـتــقـاعــد مـن اأجــل بــنـاء مــركــز 
الـدرا�ســات الـعــراقــيـة

نــيـلــ�س �صــتــاوخ يــنــ�سـق 
مـ�ســروع BEEP مـع الـجــامــعــات 
الـعــراقــيــة الـ�ســريــكــة

الوا�صع يف املركز. "ما يهمنا هو جتاوز عتبات 
اخلوف والرتدد، وت�صهيل العالقات والتوا�صل"، 

يقول من�صق امل�رشوع نيل�س �صتاوخ. "هذا هو 
الأ�صا�س املهم لتبادل م�صرتك طويل الأمد". 

خري مثال هو ريباز �صيكان، الذي يتمتع حاليا 
ب�صيافة املركز. ب�صفته طالب ماج�صتري كان 
ال�صاب الكردي عاما كامال يف CIS. اليوم ُيَدّر�س 
ابن الثامنة والع�رشين يف جامعة �صالح الدين-
هولري يف اأربيل، وي�صاعد بدوره الزمالء الأملان 

العاملني هناك. "ما اأعجبني ب�صكل خا�س 
يف اأملانيا، هو التعامل املنفتح بني الأ�صاتذة 

والطلبة"، يوؤكد ريباز، وي�صيف: "هذا ما اأفعله 
متاما يف ما�رشاتي. اإل اأن هذا يعتب غريبا 

بالن�صبة لكثري من الطلبة العراقيني". 

الـعــمــلــيــة بـالـمـمـار�صــة  جــديــدة  دورات 
 ،DAAD الثانية من برنامج دعم  مع املرحلة 
التي تعتمد على دعم مايل اأ�صا�صي من ال�رشكاء 

العراقيني بداأ البنامج يعاين �صيئا من الركود. 
نفقات ال�صفر والإقامة باتت من واجب ال�رشكاء 

املركز  الوقت تبقى غرف  اأنف�صهم. منذ ذلك 
دكتوراه وحملة  طلبة  و�صول  بانتظار  فارغة، 

القادم  الدرا�صي  العام  يف  جدد  دكتوراه 
2014/2013، الذين متولهم هذه املرة وزارة 

التعليم العايل العراقية. البوفي�صور بهادير 
وفريق عمله يوؤمن اأن "احلاجة اأّم الخرتاع"، 

CIS ببامج  وربط خالل هذه الفرتة مركز 
التعليم  لوزارتي  اخلارجية  الدرا�صية  املنح 

اإىل ذلك  العايل يف بغداد واأربيل. بالإ�صافة 
اآخر: يف مور الهتمام  قدم عر�صا جديدا 
اأ�صاتذة اجلامعة ومدراء  تدريب  يقع حاليا 

يف  يح�صلون  الذين  العراقية،  اجلامعات 
مو�صوع  برنامج  على  اإرلنغن-نورنبريغ 

خ�صي�صا ليتنا�صب مع ظروفهم واحتياجاتهم. 
كامال،  �صهرا  ت�صتغرق  التي  الور�صات  "هذه 

مرتبطة ببنامج وزارة التعليم العايل العراقية 
وحتظى باهتمام كبري"، يقول بهادير. وتتحمل 

النفقات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
)MoHESR( يف بغداد. 

على  القائمون  يعتمد  التدريب  خالل 
احلياة  من  م�صتمدة  مكونات  على  البنامج 

املحا�رشات،  تقدمي  تقنيات  مثل  العملية، 
بالو�صائل  التعلم  الثقافات،  املتعدد  التوا�صل 

لبع�س  زيارات  الإلكرتونية. ومن خالل 
وبع�س  الأوروبي  املركزي  والبنك  ال�رشكات، 
امل�صاركون  يتعرف  العلمي  البحث  موؤ�ص�صات 

اأ�صخا�س وجهات م�صوؤولة  اإىل  اإىل ذلك  اإ�صافة 
للتوا�صل والتبادل. "نحن الوحيدون يف اأملانيا 

يوؤكد  القبيل"،  �صيئا من هذا  يقدمون  الذين 
اإىل  "الطلب كبري جدا،  مدير امل�رشوع، بهادير. 

باإمكاننا تنظيم دورة تدريبية يف  اأنه   درجة 
تقريبا".  �صهر  كل 

هــدفــنــا هــو تــاأ�صــيــ�س هــيــئــة 
ا�صــتـ�صـاريــة يـمـكــنــهـا اال�صــتــمـرار 
بــالــتــمــويــل الــذاتــي عــلــى 
الــمــدى الــبــعــيــد،،
�صــفــيــق األــب بــهــاديــر

جــامــعــة 
اإرالنـغـن-نـورنـبـيـرغ

،،

 الــمــ�صــروع 
مــ�ســروع بــغــداد-اأربــيـل-اإرلنــغــن 
  )BEEP(

 الــمـو�صـوع 
مــركز الــدرا�ســات الــعــراقــيــة 
)CIS( – �ســبــكــة الــتــعــاون 

الــعــلــمــي والــثــقــافـي
 الــ�صــركــاء
األـمــانــيــا: 
جــامــعــة فــريــدريــ�س-األــكــ�ســنــدر 
)FAU( اإرلنــغــن-نــورنــبــيــرغ

و�سـط وجـنــوب الـعــراق:
جــامــعــة بغداد
الــجــامــعـة الـمــ�ســتــنــ�ســرية بــغــداد
اإقــلـيــم كــرد�سـتـان الــعــراق:
جــامــعــة �سـالح الـديــن-هــولـيـر اأربــيـل
�صــركــاء الــتــعــاون الــوثــيــق 
فـي و�سـط وجـنــوب الـعــراق:
جــامــعــة الب�سرة
جــامــعـة دياىل
جــامــعــة كركوك
جــامــعـة كربالء
اإقــلـيــم كــرد�سـتـان الــعــراق:
جــامــعــة ال�سليمانية
جــامــعـة دهوك
 م�صــوؤولــو الـتــوا�صــل
البــروفــيــ�ســور الــدكــتـور �ســفــيـق األــب بــهــاديــر
)مــديــر الــمــ�ســروع(

نــيــلــ�س �ســتــاوخ، مــاجــ�ســتــيــر 
)مــنــ�ســق الــمــ�ســروع(

 ال�صفحة على االإنرتنت 
 www.cis.uni-erlangen.de



اآري �صعدون معجب جدا باأملانيا. "كل �صيء هنا 
ّطط بعمق، اإنه �صيء رائع"، يقول  مدرو�س وخُمَ

طالب البكالوريو�س، ابن الثانية والع�رشين. 
"حركة املرور على �صبيل املثال: كل �صيء منظم 

اأفان دللو تريد بدورها  ب�صكل ممتاز". كذلك 
تطبيق الكثري مما تعلمته يف اأملانيا، يف وطنها 

العراق،  كرد�صتان  من  امل�صتقبل. كالهما  يف 
يتكلمان الأملانية بطالقة، ويدر�صان منذ 2010 

يف جامعة دورمتوند التقنية )TU(. وهما من اأوائل 
الطلبة املنت�صبني اإىل منهاج الدرا�صة للح�صول 

على �صهادة املاج�صتري يف التخطيط العمراين 
العمراين  والتنظيم  البناء  كلية  تنظمه  الذي 
يف اجلامعة التقنية، بالتعاون مع اجلامعات 

ال�رشيكة: بغداد، دياىل، دهوك، املو�صل. من خالل 
ور�صات عمل م�صرتكة يتعاون اأ�صاتذة اجلامعة 

التقنية البوفي�صورة كري�صتا راي�رش، والبوفي�صور 
اآينهارد �صميت-كالرت، اإ�صافة اإىل الفريق العلمي 
العامل مثل الدكتور ح�صن �صنيملي اأوغلو وزمالئه 
يف اجلامعات العراقية، حيث يعملون على و�صع 

منهاج درا�صي ينا�صب احتياجات بلد يعي�س 
مرحلة اإعادة اإعمار �صاملة. ويهدف املنهاج اإىل 

و�صع ا�صرتاتيجيات حلل امل�صكالت، وم�صاألة 
اإدارة املياه، اإ�صافة اإىل حتديث وتطوير مبادئ 

العمل املايل وامل�رشيف. "بعد الدمار الذي اأ�صاب 
البالد ب�صبب احلروب، والتهجري الق�رشي يف 

�صمال البالد، تبز احلاجة ما�ّصة يف العراق اإىل 
اأ�صحاب الخت�صا�س املوؤهلني، الذين يتمتعون 
بوعي واإدراك نوعية الت�صميم اجليد املنا�صب 
ومبداأ ال�صتدامة"، توؤكد املهند�صة املعمارية 
املتخ�ص�صة يف تخطيط املدن، كري�صتا راي�رش. 
وهي تذكر بعملية اإعادة البناء ال�رشيعة للمدن 
بعد احلرب العاملية الثانية. "نريد يف هذا التاأهيل 

َبت  العملي اأن نركز اأي�صا على الأخطاء التي ارُتكرِ
اآنذاك وعلى الدرو�س التي تعلمها خمططو املدن 

والبناء العمراين من تلك الأخطاء". 
ت�صكل مدينة دورمتوند التي كانت يوما 

مدينة �صناعية كبرية، موقعا مهما ومثريا 

ملهند�صي امل�صتقبل. فاملدينة البالغ عدد �صكانها 
580000 ن�صمة هي الأكب من حيث عدد ال�صكان 

يف منطقة الرور، وقد كانت مركز �صناعة الفحم 
والتعدين يف اأملانيا. ففي دورمتوند وحدها 

كان هناك اأكرث من ع�رشة مناجم للفحم، وقد 
توقف اآخرها عن العمل يف اأواخر الثمانينيات 
من القرن املا�صي. منذ ذلك احلني تعي�س منطقة 
الرور مرحلة حتول وانطالقة جديدة: هناك، حيث 
كانت املداخن تقذف دخانها و�صمومها يف الهواء 
قبل 30 عاما، ت�صتوطن اليوم �رشكات البجمة 
احلديثة اإىل جانب غريها من �رشكات التاأمني 

وال�رشكات املالية. 
تتيح جامعة دورمتوند التقنية ب�صكل 

الطبيعية  بالعلوم  اأ�صا�صي تخ�ص�صات متعلقة 
والهند�صية، وكذلك اخت�صا�س تاأهيل املدر�صني، 

وتراث قدمي.  بتقاليد عريقة  يتمتع هنا  الذي 
اأكب  العمراين هي واحدة من  التخطيط  كلية 

املوؤ�ص�صات التعليمية العاملة يف هذا املجال يف 
اأوروبا، وهي توجه اهتمامها اإىل درا�صة �صاملة 
اأ�ص�س عملية.  متعددة التخ�ص�صات قائمة على 
�صمن جمموعات عمل �صغرية يراقب الطلبة، 

مثل اأفان دللو كيف تطورت املدن املختلفة، وما 
هو اأثر �صكل ونوع التخطيط على حياة النا�س. 
"نقوم بالكثري من اجلولت امليدانية يف اأحياء 

املدينة، حيث ن�صاأل ال�صكان ونقوم بتطوير اأفكار 
جديدة حول ما كان ميكن فعله ب�صكل اأف�صل"، 

تقول ال�صابة الكردية ابنة 22 ربيعا. وت�صيف اأن 
التعاون الوثيق مع الطلبة الأملان ي�صاعدها يف 

الدرا�صة. "اأراقب كيف يتعامل زمالئي الأملان مع 
الأمور، وكيف يعملون وكيف يفكرون". 

طــيــف وا�صــع مــن الــمــحــتــويــات
التعامل مع املدن القدمية التاريخية، التحديات 

التي يفر�صها حتول املناخ، التنمية املحلية 
والإقليمية، العالقة بني الريف واملدينة: كل هذه 

املو�صوعات تقع يف �صلب اهتمام م�رشوعات 
التعاون مع ال�رشكاء العراقيني، وت�صمى اخت�صارا 
Pliq )بالإنكليزية: تعليم التخطيط لأجل العراق(. 

متت �صياغة منهاج درا�صة البكالوريو�س يف 
الأ�صا�س على اأن يكون جمرد موديل جتربة. 
الهدف البعيد املدى لل�رشاكة ال�صرتاتيجية 

الأكادميية التي انطلقت يف العام 2009 كان 
تاأ�صي�س جامعة اأملانية-عراقية يف العراق. حيث 
كان من املفرت�س اأي�صا نقل املنهاج الدرا�صي 

الذي مت تطويره يف جامعة دورمتوند التقنية اإىل 
تلك اجلامعة امل�صرتكة. "هذه اخلطة مل جتد النور 
يف التطبيق العملي"، ح�صب عميدة الكلية كري�صتا 

راي�رش. لهذا ال�صبب يتم تنفيذ م�رشوع ال�رشاكة 
بالتعاون مع ال�رشكاء العراقيني ب�صيغة جديدة 

بعد "اإ�صالحه". "ن�صري على خطني متوازيني"، 
ي�رشح من�صق امل�رشوع، الدكتور ح�صن �صنيملي 
اأوغلو. وهو �صخ�صيا من اأ�صل كردي، ن�صاأ يف 

تركيا ويهتم بالكثري من احلما�س بالطلبة الذين 
اأتوا اإىل اأملانيا يف العام 2010. بعد تدريب 

مكثف باللغة الأملانية تدر�س غالبيتهم الآن 
الف ما كان  يف الف�صل الدرا�صي الثالث. على خرِ
خُمططا يف البداية، ي�صارك هوؤلء اليوم بالدرا�صة 
يف اجلامعة الأملانية وفق منهج وخطة الدرا�صة 

جــامــعــة دورتــمــوند الــتــقــنــيــة 
تـــ�ســع بـــالـــتـــعــاون مــع جــامــعــة دهــوك بـــرنــامــجــًا خــا�ســًا 

لــدرا�ســة الــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي

مــخــطــطــو مــدن 
مــن اأجــل اإعــادة اإعــمــار الــبــالد

تــقــريــر                                                                                                                                                ألــمــانــيــا

الــتــقــنــيــة هـي االأ�صــا�س
تــتــيــح جــامــعـة دورتـــمــونــد الــتــقــنــيــة 
بــ�ســكـل اأ�سـا�ســي تــخــ�ســ�ســات مـــتــعــلــقــة 
بـالــعــلــوم الــطــبــيــعــيـة والــهـــنــد�ســـيــة

اآيـنـهـارد �صــمـيـت-كـالـرت يــعــمــل بـحـمــا�س 
مـع كــريــ�ســتــا رايــ�ســر وحــ�ســن �ســنــيــمـلــي 
اأوغـلــو فـي جــامــعــة دورتــمــونــد الــتــقــنــيــة



كــريــ�صــتــا رايــ�صــر تــعــول كــثــيــرًا 
عـلـى درا�ســة قــائــمــة عـلـى الـتــدريــب 
الـعــمــلــي، وهــذا تــمــامــًا مــا يــحــتــاجــه 
بــلــد فـي مــرحــلــة اإعــادة الإعــمــار

حــ�صــن �صــنــيــمــلــي اأوغــلــو
كــثــيــرًا مــا يــ�ســافــر اإلـى دهــوك، حــيــث 
يــتــم تــاأ�ســيــ�س اأول مــنــهــاج درا�ســي 
لــلــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي فـي الــعــراق 

الأملانية. وكعن�رش درا�صي جديد قام ال�رشكاء 
يف امل�رشوع يف عام 2012 باعتماد منهاج 
درا�صي باللغة الإنكليزية يف جامعة دهوك، 
يت�صمن اإقامة درا�صية يف اأملانيا، بعد اإنهاء 

الف�صل الدرا�صي ال�صاد�س. "لقد بداأت التجربة 
للّتو، ولكنها حتتاج اإىل �صيء من الوقت"، يقول 

وال�صطهاد  احلرب  �صنوات  اأوغلو.  �صنيملي 
النا�س.  وا�صحة يف  اآثارها  تركت  الطويلة 

ُتعَتَب قراءة الن�صو�س التخ�ص�صية وفهمها من 
الأمور ال�صعبة على كثري من امل�صاركني، حيث 

العلمي.  الأ�صا�س  الكثريون من �صعف  يعاين 
الدرا�صي  املنهاج  تكييف  با�صتمرار  "نحاول 

مع الإمكانات والحتياجات، ولكن هناك حد 
اأدنى من امل�صتوى الذي يجب اأن يتوفر"، يوؤكد 

الأ�صاتذة املتحم�صون املتمتعون  اأوغلو.  �صنيملي 
باخلبة هم بالن�صبة له مفتاح النجاح. "ن�صع 
املناهج ومواد التعليم بالتعاون مع زمالئنا 

املحليني، كما نقوم على التوازي بتاأهيل 
املدر�صني، وهو ما ناأمل اأن يتوله �رشكاوؤنا 

املحليون على املدى الطويل". 

تــدريــبــات عــمــلــيــة فـي الــعــراق
القائمون على امل�رشوع يف تقدير  ل ي�صك 

والعرتاف ب�صعوبة املراحل الأوىل منه. "لقد 
كان التاأقلم مع احلياة اليومية بالن�صبة لطالبنا 

اأتوقع"، تعرتف  اأ�صعب مما كنت  العراقيني 

كري�صتا راي�رش. كذلك هي اأي�صا التحديات العلمية 
والتخ�ص�صية، كبرية جدا. "املناهج واملواد 

التعليمية تفرت�س اأن يتوفر لدى الدار�صني حد 
اأدنى من امل�صطلحات واملعلومات، ولكن يف هذا 
املجال هناك الكثري من الفجوات". ي�صافر الطلبة 
مرة يف ال�صنة عائدين اإىل العراق لب�صعة اأ�صابيع. 

هناك يتم تطبيق ما تعلموه عمليا من خالل 
فرتات تدريبية لب�صعة اأ�صابيع يف دوائر املدن 

والوزارات. هكذا يحافظ الطلبة ال�صباب على 
التوا�صل مع وطنهم الأم، ويتعرفون اأكرث اإىل 

البنى والعالقات القائمة هناك. 
اإذا ما �صارت الأمور على خري ما يرام، فاإن 

اآري �صعدون املتحدر من مناطق دهوك، يتطلع 
اإىل اإجناز املاج�صتري يف اأملانيا اأي�صا. "ولكن 

اأول يجب احل�صول على البكالوريو�س بنجاح". 
ورغم اأنه يتحدث الأملانية ب�صكل جيد، فاإن 

اللغة مازالت متثل بالن�صبة له التحدي الأكب. 
"م�صكلتي هي امل�صطلحات التخ�ص�صية". وهو 

يتلقى امل�صاعدة من زمالئه ب�صكل اأ�صا�صي. "اإنهم 
يالحظون مدى ال�صعوبات التي نواجهها من 

اأجل ال�صتمرار، وي�صاعدوننا كثريا"، يوؤكد اآري 
�صعدون. "عندما يتوجب علي مثال كتابة بحث 
 تخ�ص�صي، ي�صاعدين زمالئي يف جمموعة العمل 
يف امل�صاألة اللغوية ويف �صياغة اجلمل، كما 

يقروؤون الن�س يف النهاية للتاأكد من �صحته. وهذا 
ما مل اأتوقعه من قبل، بكل �رشاحة!"
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نـ�صع الـمــنـاهـج ومــواد الــتــعــلـيــم 
بــالــتــعــاون مــع زمــالئــنــا 
الـــعــراقــيــيــن،،
حــ�صــن �صــنــيــمــلــي اأوغــلــو

جامعة دورتـمـونـد 
الـتـقـنـيـة 

 الــمــ�صــروع ،،
Pliq - تــعــلــيــم الــتــخــطــيــط لأجــل الــعــراق 

 الــمـو�صـوع 
تــاأ�ســيــ�س مــنــهــاج لــدرا�ســة الــبــكــالــوريــو�س 
"الــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي والـمــدنــي"
 الــ�صــركــاء

األـمــانــيــا: 
جــامــعــة دورتــمــوند الــتــقــنــيــة  
و�سـط وجـنــوب الـعــراق:
جــامــعــة بغداد
جــامــعـة دياىل
جــامــعـة املو�سل
اإقــلـيــم كــرد�سـتـان الــعــراق:
جــامــعـة دهوك

 م�صــوؤولــو الـتــوا�صــل
البــروفــيــ�ســورة الــدكــتــورة كــريــ�ســتــا رايــ�ســر
)مــديــرة الــمــ�ســروع(
الــدكــتــور حــ�ســن �ســنــيــمــلــي اأوغــلــو 
)مــنــ�ســق الــمــ�ســروع(

 ال�صفحة على االإنرتنت 
www.raumplanung.tu-dortmund.de/

ispc/pliq/
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الــدكــتــور هــيـلــمــوت بـلــومـبــاخ، مــديــر 
قــ�شــم بــرنــامــج الـجــنــوب فـي هــيــئــة 

DAAD يـتــحــدث عـن نــجــاحــات و�شــعــوبــات 

الــتــعــاون الألــمــانــي-الــعــراقــي

ال�ضغط كبري يف العراق هو من اأجل تاأهيل اأكرب عدد ممكن من النا�س، 
DAAD، ومن خالل  اأق�رص فرتة زمنية ممكنة. نحن يف هيئة  خالل 

التعاون مع ال�رصكاء، جنحنا يف التو�ضل اإىل اأ�ضلوب تفكري وخطة عمل 
حول برامج تاأهيل وبناء يف مناطق الأزمات، حتقق التوازن بني معايري 
النوعية املتميزة وم�ضتوى معقول على امل�ضتوى الدويل. اأعتقد اأن علينا 
التفكري باأ�ضلوب اآخر. يف العادة ميكننا العتماد على جامعاتنا والثقة 

الذين  املر�ضحني  فقط  اإليها  نر�ضل  اأننا  بحيث  وموؤهلة،  متميزة  باأنها 
ولكن  الدولية.  واملعايري  ال�رصوط  تنا�ضب  معينة  متطلبات  يحققون 

عندما يدور الأمر حول اأ�ضحاب منح درا�ضية من مناطق الأزمات، من 
التي يعانون منها  ال�ضعف  اإىل ترميم بع�س نقاط  الذين هم بحاجة 

اأن يقول: نختار  لأ�ضباب خمتلفة، فاإنه ميكن للمرء يف هذه احلال 
املر�ضحني الذين ميكن التنبوؤ لهم يف امل�ضتقبل -على الأقل- بنجاحهم 
يف تطوير القدرة على الدرا�ضة، والنجاح يف احل�ضول على �ضهادة تخرج 
حمرتمة. على �ضوء ظروف التنمية ال�ضيا�ضية واأو�ضاع مناطق الأزمات، 

امل�ضتقبل  علينا يف  �ضاميا. يجب  بالفعل هدفا  يعترب  الهدف  فاإن هذا 
اأهدافا متفاوتة بني  اأن هناك  الأملانية  للجامعات  اأن نو�ضح  اأي�ضا 

النا�س، واأن هناك جمموعات م�ضتهدفة متباينة. ل يجوز اأن نحكم على 
املر�ضحني للح�ضول على املنح الدرا�ضية القادمني من مناطق الأزمات 
بذات املعايري والتقييمات التي نطبقها على اأولئك املتقدمني من �ضتى 

علينا  يتوجب  املمكنة.  الظروف  اأف�ضل  والقادمني من  العامل،  اأنحاء 
تطوير برامج من نوع خا�س، للدول التي تعاين من الأزمات، بحيث 

تعتمد على اأ�ض�س خمتلفة، وتفرت�س يف اأملانيا متطلبات خمتلفة: وقت 
العمل  اللغة، تدريب على  ال�ضتعداد، املزيد من دورات  اأطول ملرحلة 

الأكادميي. وهذا يحتاج بالطبع اإىل التمويل املنا�ضب. يجب علينا العمل 
وفق منهج جديد، يعتمد على الفوارق يف �رصعة التعلم، والختالف يف 

والطموحات. والأهداف  الإمكانات  تفاوت  وعلى  امل�ضتويات 
 

تـراجـعــت هـيــئـة DAAD فـي مــ�شــاألــة تــمــويــل الــ�شــراكــة الأكــاديـمــيــة 
فـي الـمــرحــلــة الـثــانــيــة مـن الـمــ�شــروع، وهــذا مــا اأدى اإلـى عــرقــلــة 

الـعــمــل ولــو بــ�شــكــل جــزئــي. مـــا هــو �شــبــب هــذا الــقــرار؟

الكثري من  بلد ميتلك  العراق هو  اللتزام بالتفاقات املربمة.  لقد راعينا 
اأنه ل ي�ضتخدم هذه املوارد يف بع�س الأحيان، مبا يتوافق  اإل  املوارد، 

امل�ضكالت، من  باإمكاننا حل هذه  ولي�س  املعلنة.  ال�ضيا�ضية  الأهداف  مع 
خالل قيامنا منفردين بتمويل الربامج على الدوام. اإن التمويل امل�ضرتك 

بني الطرفني هو اأمر مهم بالن�ضبة لنا، من اأجل �ضمان ا�ضتمرار ال�رصاكة 
اأ�ضا�س  ال�رصكاء على  التعامل بني  اأن  العمل امل�ضرتك. كما  من خالل 

الت�ضاوي والندية يعترب جزءا من امل�رصوع بحد ذاته. وهذه امل�ضاواة يف 
املالية.    النواحي  اأي�ضا  ت�ضمل  التعامل 

وكــيــف يــبــدو مــ�شــتــقــبــل الأمــور فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــبــرامــج 
الــ�شــت الــقــائــمــة حــالــيــاً؟

التقدم  الربامج بعدها  باإمكان هذه   .2014 الدعم حتى نهاية  ي�ضتمر 
الوقت يفتح برنامج هيئة  التمديد، ولكن ب�رصوط جديدة. يف ذات  بطلب 

الباب مل�رصوعات ومو�ضوعات وموؤ�ض�ضات جديدة. يف مطلع   DAAD

الدعم. بهذه  2014 مت تبني م�رصوعات جديدة واإدخالها �ضمن برامج 
ا�ضتمرار  اأجل  من  نعمل  كما  ناحية،  ال�ضتمرارية من  ن�ضمن  الطريقة 

الربامج،  امل�ضاهمة يف و�ضع هذه  العراقيني  ال�رصكاء  باإمكان  التنمية. 
التمويل.  وم�ضاهمتهم يف  املحتويات  م�ضاركتهم يف حتديد  من خالل 

اأي من مــ�شــروعــات الــتــعــاون الأكــاديــمي الــقــائــمــة حــتى 
الآن كــان الــمــ�شــروع الأهــم بــالــنــ�شــبــة لــك، والــذي 

تــرك عــنــدك الأثــر الأكرب؟

والتزامهم. يف  النا�س ون�ضاطهم  اأكرث من امل�رصوعات هو  ما يعجبني 
اأ�ضول  اأي�ضا من  الذين هم  الأكادمييون  يلعب  التعاون  بع�س م�رصوعات 

اأنني  اأمرا عظيما. كما  اأعتربه  اأجنبية دورا حموريا مهما جدا. هذا ما 
اأرى كيف يقدم الطلبة العراقيون على تلقف كل ما يقدم اإليهم من علوم 
وتطورا  تقدما  و�ضغف وحما�س، وكيف يحققون  بكل ف�ضول  ومعارف 

ملحوظا. 

مــا هـي نــتــيــجـة نــ�شــاط هـيــئــة DAAD فـي الــعــراق الــتــي 
�شــوف تــجــعــلــك �شعيداً را�شياً؟ 

ال�ضبعينيات  العراق يف  لدى  نهائية معينة. كان  نتيجة  نريد حتديد  ل 
النا�س  من  الكثري  اأجنب  متميزا،  تعليميا  مدر�ضيا  نظاما  والثمانينيات 

املتميزين الناجحني. ولبد اأن يكون الهدف هو العودة اإىل ذلك امل�ضتوى 
ال�رصاكة ال�ضرتاتيجية كان هناك الأمل يف  اأنه يف بداية  املتقدم. كما 

اأذهاننا  اجلامعة يف  تلك  �ضكل  كان  اأملانية-عراقية.  اإن�ضاء جامعة 
يتمثل يف �ضبكة من العالقات الفرتا�ضية التي ت�ضم املناهج الدرا�ضية، 

جميلة.  اأفكار  العلمي.  البحث  ومبادرات 

َـّيـم مـ�شــيــرة الــ�شــراكــة  ُـقـ الــ�شــيـد الــدكـتــور بـلـومبـاخ، كـيــف تـ
الأكــاديــمــيــة ال�شــتــراتــيــجــيــة مــع الــعــراق حــتــى الآن؟

د. هــيــلـمــوت بــلــومـبــاخ: انطلقت ال�رصاكة يف عام 2009 مع اإ�ضارة �ضيا�ضية 
وا�ضحة، اإل اأنها تطورت اإىل ممار�ضات تعاون يومية، مل تكن �ضهلة يف جميع 
الأحوال. على هذا الأ�ضا�س ميكن القول اأننا قد حققنا بع�س الأهداف بالفعل. 
فقد جنحنا يف تطوير اأ�ضكال من التعاون اجلامعي العابر للحدود، واأحتنا 

الفر�ضة للكثري من ال�ضباب للح�ضول على منح درا�ضية، كان بع�ضها بتمويل 
م�ضرتك من كال الطرفني. و�ضمن ال�رصوط املو�ضوعية التي مل ُنقّدر يف 

البداية �ضعوباتها ب�ضكل دقيق، فاإننا قد جنحنا يف الكثري من اجلوانب. 
ولكن رغم ذلك، مل يتحقق الكثري مما كنا ناأمل به نحن و�رصكاوؤنا.

اأهــداف  حــول  الـعــراقــيــني  الــ�شــركــاء  مـع  تــتــفــقــون  مــدى  اأي  اإلـى 
الأهــداف؟ ذات  اإلـى  الــطــرفــني  كــال  يــتــطــلع  الــتــعــاون، وهل 

عندما اأحتدث اإىل احلا�ضلني على املنح الدرا�ضية، الذين اأحب اأي�ضا اأن 
درا�ضة  اإىل  يتطلعون  اأنهم  الوا�ضح  فاإنه من  باأنهم �رصكاوؤنا،  اأ�ضفهم 
جيدة و�ضهادات متميزة، تفتح لهم فر�ضا مهنية اأف�ضل، واأنهم يريدون 

اأفكر  اأهدافنا. وعندما  يتطابق مع  بالعامل احلديث. وهذا  اللحاق 
اأي�ضا  يوجد هناك  فاإنه  ال�رصيكة،  العراقية  اجلامعات  بال�رصكاء يف 

اأهدافا م�ضابهة: اإنهم يريدون رفع كفاءة اأداء اجلامعات، وتطوير برامج 
امل�ضتوى  على  والت�ضابك  الرتابط  وحتقيق  ع�رصية  درا�ضية  ومناهج 

فاإنه  الكردية،  الر�ضمية  املرء مع اجلهات  الدويل. وعندما يتحدث 
ي�ضتخل�س اأفكارا خمتلفة عن تلك املعروفة عن الوزارات يف بغداد. اإن 

التاأ�ضي�س لعالقة تقوم على الثقة من جانب �رصكائنا العراقيني يتطلب 
الكثري من احلذر، والكثري من الوقت، اإ�ضافة اإىل زيارات عديدة من اأجل 
تو�ضيح اأهداف هيئة DAAD، واأية موؤ�ض�ضة هي. هذا ما حققناه جزئيا 

 DAAD ب�ضكل جيد، ومع الكثري من اجلهد من قبل ال�ضيد هريدي، م�ضوؤول
يف العراق. ولكن مع الأ�ضف يتم با�ضتمرار ا�ضتبدال امل�ضوؤولني على اجلانب 

اأكرث �ضعوبة.  التعاون  العراقي، وهذا ما يجعل 

يــ�شــود  فــبــيــنــمــا  والــتــقــيــيــم،  الـــدعــم  ثــقــافـة  مـفــاهـيـم  تخـتـلـف 
تــكــون  الــعــراقــي،  الــجــانــب  عــلى  الــكــمــيــة  بـالــعــنــا�شر  الــتــفــكــيــر 

هــل  الألـمــانــيــة.  والــتــوجــهــات  الــتــفــكــيــر  فـي  الأهــم  هــي  الــنــوعــيــة 
اأية م�شكالت؟ التناق�ض  هــذا  يــ�شــكــل  اأجــرت الــحــوار:جــانــيـت �شــايـان   الــ�صــور: يــونــا�س راتــرمــان

فــي اتــجــاه جــديــد،،  يــجــب عــلــيــنــا الــتـفــكــيـر 

،،



مــعــلــومــات                                                                                                                         عـلـى الـويــب وفـي الـمــوقــع

�لعنو�ن �لأول لكافة �لعر�قيني �لذين لديهم �أية 
ت�ساوؤلت عن �لدر��سة و�لبحث �لعلمي يف �أملانيا 

هو مركز معلومات )IC( لهيئة DAAD يف �أربيل. 
وهو يقدم خدماته للمهتمني و�لر�غبني من كافة 

�أنحاء �لبالد. 
�ملوظفون يف هيئة DAAD يقومون ب�سكل 

دوري، بتنظيم ن�ساطات �إعالمية عن �لدر��سة يف 
�أملانيا، وذلـك يف جامـعات �سمال �لـعر�ق، كما 
يقدمون �ملعلومات حول كل ما يتعلق برب�مج 

 .DAAD ملنح �لدر��سية �لأملانية-�لعر�قية لهيئة�
وهم �أي�سا جهة �لت�سال �مل�سوؤولة لكل �لعلماء 

�لباحثني عن �سـركاء للتعاون يف �جلامعات 
�لأملانية. منذ �سيف 2013 تدير نور� �سوبيهيو 

�أوغلو )�ل�سورة( مركز �ملعلومات.   �سنيملي 
�بنة �لثالثني عاما من مو�ليد دورمتوند وقد 

در�ست علم �لأجنا�س )�لإثنيات( و�للغة �لعربية. 
ومن بني نـ�سـاطـاتـها قـبل �لآن، عـملها يف 

�ل�سحافة. وقد جمعت خرب�تها يف �خلارج يف 
منطقة �ل�رشق �لأو�سط، من خالل �إقامتها يف 

تركيا و�ملغرب و�سورية. 

بــوابــة هــيــئــة DAAD عـلـى الإنــتــرنــت الـمــخــ�صــ�صــة
 لـلــ�صــراكــة الأكــاديــمــيــة الألـمــانــيــة-الــعــراقــيــة 

فـي مــركــز هــيــئــة DAAD فـي بــون يـ�صــارك الـعــامــلــون فـي اإكــمــال مــ�صــيـرة ونــجــاح 
الــ�صــراكــة الألـمــانــيــة-الــعــراقــيــة الأكــاديــمــيــة 

هــيــئــة DAAD عــنــوانــهــا الــخــا�ص فـي الــعــراق. الـمــوظــفــون فـي مــركــز الـمــعــلــومــات 
فـي اأربــيــل يــقــدمــون خــدمــاتــهــم لـلــراغــبــني مـن كــافــة اأنــحــاء الــبــالد 

tabadul.de فــي �ألــمــانــيــاتــبــادل DAAD فــريق عــمــل

مــركــز �لـمــعــلــومــات �أربــيــل

�لــتـبـادل: هـو عــنـو�ن هــذه �لــ�سـفـحة. فـي 
جـوهـر مـعـنـى �لـكـلـمـة �لـعـربيـة تكـمن �أيـ�سا 

فـكـرة �لـتـغـيـيـر. ��سـم جـمـيـل مـنـا�سـب ومـعـبـر 
لـهـذه �لـ�سـفـحـة �لـتـي تـقـدم �لـمعـلـومات حـول 
نـ�سـاط هـيـئة DAAD يف �لـعـر�ق، وحول �لـمـِنـح 

�لـمـُخـتـلـفـة و�إمـكـانـات �لـتـعـاون. 
بـو�بـة www.tabadul.de تـتـمـيـــز 

بـالـ�سـفـافـيـة، وتـتـيـح �لطـالع عـلـى كـافـة 
�لـمعلومات �لـمـهـمـة و�لـوثـائـق و�ل�سـتـمـار�ت 

 DAAD لـمـتـعـلـقـة بـبـر�مج �لـمـِنـح لـهـيـئـة�
ومـ�سـروعات �لـ�سـر�كـة �لأكـاديـمـيـة بـاأ�سـلـوب 

و��سـح و�سـهـل. 
�ملـيـزة �لأ�سـا�سـيـة: تـتـجـاوز �لـبـو�بة 

�جلهة �لأهم لالت�سال و�لتو��سل �ملتعلق 
بال�رش�كة �لأكادميية مع �لعر�ق يف �أملانيا 

هي فريق عمل ق�سم �لعر�ق يف �ملركز �لرئي�سي 
للهيئة �لأملانية للتبادل �لأكادميي �خلارجي 
)DAAD( يف بون: فريق �لعمل �ملحيط برئي�س 

ق�سم �ألك�سندر هريدي لديه دوما �آذ�نا �ساغية 
جلميع �أ�سحاب �ملنح �لدر��سية، كما ي�ساعدون 

بالعمل و�لن�سيحة، وي�سعدهم �مل�ساركة يف 
جناحات �لطلبة �لعر�قيني. 

تتوقع هيئة DAAD م�ستوى رفيعا من 
�لعتماد على �لذ�ت، حيث يعمل موظفوها يف 

�خللف، بعيد� عن �لأ�سو�ء، �إل �أنهم يبقون دوما 
على �أهبة �ل�ستعد�د لتقدمي �مل�ساعدة لأ�سحب 

�ملنح، وخا�سة خالل �لأ�سابيع و�لأ�سهر �لأوىل 
من �إقامتهم يف �أملانيا. �إن �لن�سبة �ملنخف�سة 

للمن�سحبني من بر�مج �ملنح �لدر��سية �لذين ل 
يكملون �لدر��سة، تعود �أي�سا ولو ب�سكل جزئي 

�إىل �لعمل �جلاد و�ملثمر لفريق عمل هيئة 

DAAD. �ل�سورة حتت، تبني من �لي�سار �إىل 

�ليمني: �ساندر� فوي�سيخوف�سكي، كارول زيلر، 
�ألك�سندر  د�غمار ح�سيني-ر�زي، د�غمار ز�لغة، 

هريدي، نور� بيت�س، بريغيتة با�سو، هوما �سوما، 
�أمل لريكي. ول يبدو يف �ل�سورة كل من �إين�س 

بومة وديني�س فالرت. 
هيئة DAAD هي موؤ�س�سة �لدعم �لأكرب 

يف �لعامل يف جمال �لتبادل �لدويل للد�ر�سني 
و�لعلماء. ومنذ تاأ�سي�سها يف �لعام 1925 قدمت 

هيئة DAAD �لعون ملا يزيد عن 1،5مليون 
�أكادميي من �أملانيا وخارجها. وهي تتمتع 

ب�سفة �حتاد �أو "جمعية"، حيث ت�سم يف 
ع�سويتها �جلامعات و�لد�ر�سني. وتتجاوز 

مهمات �لهيئة جمرد توزيع �ملنح �لدر��سية: 
حيث تقوم هيئة DAAD بدعم م�سرية �نفتاح 

�جلامعات �لأملانية على �لعامل، كما تدعم 
در��سة علوم و�آد�ب �للغة �لأملانية يف �خلارج، 
وت�ساعد �لدول �لنامية يف بناء �أنظمة �لتعليم 

مـجـرد عـر�س �لـمـعـلـومـات، بـحـيـث تـقـدم 
تـقـارير مـوجـزة وتـحـقـيـقـات ومـقـالت حول 

�لـتـبـادل �لأكـاديـمي �لألـمـاين-�لـعـر�قـي، 
�إ�سـافـة �إىل �لـمـقـابـالت مـع �لـمـ�سـاركـيـن يف 

بـر�مـج �لـ�سـر�كـة �لـجـامـعـيـة وبـر�مـج �لـمـنـح. 
بـالإ�سـافـة �إلـى ذلـك يـوجـد تـقـارير عـن رحـالت 

وزيـار�ت و�إقـامـات �لـعـر�قـيـيـن يف �ألـمـانـيـا 
و�لـمـوؤتـمـر�ت �لـتي �سـاركـو� فـيـها، وكـذلـك عـن 

زيـار�ت �لألـمـان �إىل �لـعـر�ق. 
"تـبـادل" �لـعـديـد  كـما تـقـدم �سـفـحـة 

من �إمـكـانـات �لـربـط مع مـعـلـومـات �إ�سـافـيـة 
و�لـبـحـث  �لـدر��سـة  بـمـو�سـوعـات  مـتـعـلـقـة 

�ألـمـانـيـا.  �لـعـلـمـي يف 

�لعايل �حلديثة �ملقتدرة، وتقدم �مل�سورة 
لأ�سحاب �لقر�ر يف جمال �سيا�سات �لتعليم 

و�ل�سيا�سة �لعلمية �خلارجية و�سيا�سة �لتنمية. 
م�سادر ميز�نية هيئة DAAD هي ب�سكل 

�أ�سا�سي م�سادر متويل �حتادية، تقدمها �لوز�ر�ت 
�ملختلفة، وب�سكل رئي�سي وز�رة �خلارجية �لأملانية 
�لحتادية، �إ�سافة �إىل �لحتاد �لأوروبي و�رشكات 
وموؤ�س�سات عالوة على بع�س �حلكومات �لأجنبية. 

وتقوم �سبكة عالقات خارجية ُمكّونة من مكاتب 
ومر�كز معلومات باحلفاظ على �لتو��سل و�لتبادل 
مع �أهم �لدول �ل�رشيكة يف خمتلف �لقار�ت، وتقدم 

�مل�سورة يف تلك �لبالد. 
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 مـركــز �لــمــعـلــومـات �أربــيــل 
ETTC - مـركــز �لـتــقـنـيــة و�لــتــدريــب 

�لأوروبــي, �شــارع نـــوروز, �أربــيــل/�لــعــر�ق
 ETTC – European Technology & Training

 Center, Nawroz Street

Erbil/Irak

هــاتــف: 
IC_erbil@daad-iraq.info :بــريــد �إلكـتـرونـي

 �لـمـركـز �لـرئـيـ�شـي فـي بـون 
�لهـيـئـة �لألـمـانـيـة للـتـبـادل �لأكـاديـمـي �لـخـارجـي

Deutscher Akademischer Austauschdienst

Kennedyallee 50 

D-53175 Bonn

هــاتــف:
postmaster@daad.de :بــريــد �إلكـتـرونـي

0049 228 882-0

00964 750 8200134
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