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تيسير عبدالجبار اآللوسي شخصية معروفة ومنور نشط .كاديمي العراقي دألا

ضمن جيل من كبار النخب العراقية العلمية التي مازال البلد غير مستعد 

راتهم العلمية، زار كوردستان مؤخراً وشارك في مؤتمر عقد في لالستفادة من خب

عالم عموماً لعدد من الكوادر إلالسليمانية، قدم محاضرة عن الصحافة الحزبية وا

حيان، ألعالمية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، عراقي قح ويظهر، بعض اإلا

السياسية  وضاعألطالع واسع على اامن اللهجة الشامية في نطقه، له  اشيئ

والثقافية والحضارية للعالمين الشرقي والغربي، رئيس جامعة ابن رشد في 

 .دون انقطاعمن هولندا، وأحد كتاب مجلتنا 

ربيل أريحية في محياه والفصاحة في لسانه، التقيناه في أحد فنادق ألتبدو ا

ن اللقاء لم أعالمياً، مع إ مباحة وغير مباحة  ابوابأوتشعب الحوار ليطرق 

منحى ومحوراً واحداً، لكنه لم يخل من الطرافة لجهة الوقوف على آراء  يتخذ

 .ورؤى الدكتور اآللوسي في مجاالت عدة
  

 



 

الجامعة )تيسير .بداية الحديث كانت عن جامعة ابن رشد، حيث قال د

ليست رقماً فهي  وجود مؤسسي نوعي،، بل حسبكاديمية أليست مؤسسة 

رة حيث صمعابروح ال طوير وتنميةتنها تحمل رسالة إرقام، ألبين امجردا 

كينونة مؤسسية نها إلكتروني، ألابة التعليم اادخال عمليات التحديث عبر بو

بي بمثابة الجسر بين وورألهي بمقرها اف، كبيرة آليات ومضامينب تتجسد

حضارتين، وتعد سفارة علمية للعقل العلمي في الشرق االوسط عموماً 

تهتم باالشكاالت ها، ستهدفاتفي اشتغاالتها وموالعراق خصوصاً، وهي 

توصي الجامعة كسياسة ثابتة، الموجودة التي تهم شعوب المنطقة، و

موضوعات تخص شعوبهم، وقد كانت بأن يركزوا على  باحثاتها وباحثيها

سياسية لطالب كوردستاني حول البعد العلوم ماجستير في الأول رسالة 

الجرائم من زاوية تلك القانوني للتعريف بجرائم االنفال، كيفية دراسة 

العلمية المحّكمة القانون الدولي ومقارنتها بالهولوكوست، وقامت المجلة 

ة التي تصدرها الجامعة بقراءة الظواهر االجتماعية واالقتصادية والسياسي

 .في تبين مسارات البناء يساعد هذه الشعوبساعدج وبشكل تخصصي 

وللجامعة صالت مع جامعات الشرق االوسط والجامعات الهولندية من 

لكتروني، وكان ألحيث تبادل الجهود العلمية في الدفاع عن شرعنة التعليم ا

لها دور واضح في عدد من البلدان، عدا العراق، فيما يتعلق باصدار قانون 

 كرة لتبني حاالت من المجتمع العراقيللتعليم االلكتروني، ولدينا ف

أبناء وبنات المؤنفلين، ورعايتهم حسب : ، مثالً وانتسابهم للدراسة الجامعية

 رسميةال، ونأمل من الجهات مواصلتهم الدراسةات المتاحة لدعم االمكان

 من عطائنا بخاصة في ظروف تحدان تساعد في تفعيل هذ االمر، 

هنا ويهمنا  ؛ولطالما حاصرت أحالمنا الكبيرة متواضعةالمادية اتنا امكانفإ

شرعنة التعليم  ما ننتظره من دعم فياإلشارة الواضحة إلى  بالتأكيد 

االرتقاء االكاديمي واالستفادة االلكتروني لما فيه من فائدة جمة بخصوص 

االردن ودول خليجية قد نشير إلى أنَّ من الخبرات االجنبية بتكاليف قليلة، 

 .ونفذته ولكنه ما زال عراقيا مجرد حلم تبنت المشروع

 

 



يرى الدكتور اآللوسي بأن الوضع السياسي العراقي قد في موضوع آخر، 

، مثل إقرار الدستور واالستفتاء 3002شهد انفتاحات طيبة بعد عام 

السلمي والتوجه االيجابي على خيار العملية السياسية والتعايش 

ال توجد عملية : بأنه مؤكدا من ذات الوقترالي، يالديمقراطي والوجود الفد

مور ذاتية وأخرى موضوعية، بالنسبة ما يعود ألمن دون عراقيل، منها 

فإن بعض االحزاب السياسية في بغداد فيها عناصر تقود  :لالمور الذاتية

 ثقافتها الى حاالت التشوش واالرتباك وكذلك المراوحة عوضاً عن التقدم

 التراجع نحو ما يسمى المركزيةمن ثمَّ رالي وينحو الخيار الديمقراطي الفد

صبحت هذه أو .شكال ولكنها تتضمن سمات االتجاه نحو الدكتاتورية

في الكتل وبعض في قيادات السلبية التي نلفت النظر إلى أنشطتها العناصر 

ال تمتلك رؤية استراتيجية من  في طبيعة تكوينها، الحكومة، وهيإدارة 

بما أظهر  لها المجال تجهة، كما ان االجواء العامة لعمل الحكومة فسح

 .حالة من االرتداد عن اآلليات االيجابية التي كنا نتطلع اليها

لخروجه للتو من حروب متعددة كبة؛ مرالعراق في أزمة فضوعياً موأما 

تلك  ومقاطعة دولية ومن خراب بنيوي في مؤسسات الدولة، كذلك مع حلّ 

 تفسح فرصاومازالت  فأوجدت، التي ما كان ينبغي حلها المؤسسات

ما النظام السياسي فقد أوم، قليمية أضرت الوضع العراقي العاإتدخالت ل

يمقراطية مفاهيم الطائفية السياسية على حساب مفاهيم الدفي النهاية ل خضع

من  اكثيرالتحكم بتوجهاته بهذه الصيغة، منزلق خطير أثار  فيو

االحتقانات وافتعل المشكالت التي باتت اليوم تشكل عقبة كأداء أمام 

باتت اليوم تتصرف  (االتحادية)ن قيادة الحكومة إ ..العملية السياسية

سحب الصالحيات من الشركاء عبر و تنفرد بالسلطة أبطريقة فردية 

ة ألفة مع الدستور وتجاوز الهيوممثليهم في الحكومة بفرض قرارات مخا

التشريعية، باعتماد سياسة عسكرة المجتمع وبالخلل في الموازنات المالية 

عمار البالد، االمر الذي زاد الفقر والبطالة، وهذا ما يتم استثماره إوبخطط 

في اطار خطيرة  سادمن قبل القوى االرهابية، الى جانب وجود عناصر ف

ال يمكن للمواطن العراقي والسياسي اال حكومة بغداد، وفي هذه االجواء 

رالي ياالتجاه قد انحرف عن الهدف الديمقراطي من جهة والفد أنَّ ن يؤكد أ

من جهة أخرى، وهنالك أزمات متكررة ومتعاقبة تعصف بالوضع 

جنبية وعقودها مع كوردستان، ألالعراقي، مثل الموقف من الشركات ا



قوات عسكرية تابعة بشكل افتعال االزمات على حدود االقليم وتشكيل 

مليون مسلح اصبحوا تابعين فمنفرد لشخص القائد العام للقوات المسلحة، 

، وكذلك تشكيل قيادة المؤسسي جودبو للمالكي وليس للجيش العراقي

 .من اختالقات مقصودة عمليات دجلة وما شاكلها

 

ل الوحيد هو في العودة الى االتفاقات التي أدت الى الح: أنَّ  تيسير.ويؤكد د

ا اتفاق اربيل، وكذلك احترام الدستور، الحلول في المرحلة السابقة ومنه

وحسم ظاهرة المماطلة ( 040)وعلى سبيل المثال االسراع في تنفيذ المادة 

والتسويف بشأنها، ثم التفكير باجراءات حكومية تعد لالنتخابات المقبلة 

التي لم يبق عليها سوى عام واحد من عمر هذه الحكومة، بطريقة تجتمع 

ما  توقفمنها تحديدا لالتقدمية وميعاً جدنية الديموقراطية مالفيها القوى 

ظاهرة االقصاء وااللغاء كي ال يتكرر مشهد االزمات التي  تتعرض له من

ضمانات بي انتخابات ال تقوم على أسس سليمة وسلمية أنعيشها اليوم، الن 

داء نزيه، لن تكون اال منفذاً ألزمة أدستورية ومشاركة متساوية حرة و

 .ضعنا فيها قسراً أخرى داخل منطقة الهاوية التي و  

 

 

اآللوسي الى ثورات الربيع .ر آخر من اللقاء، تطرق دوضمن محو

الشعوب قامت : وقال( ثورات ربيع الشعوب)العربي، والتي يسميها هو 

وهنالك ثغرات  .بثورات كبيرة ردا على عقود من الدكتاتورية والطغيان

وتعقيدات غير طبيعية في هذه الثورات، منها عدم وجود قادة ميدانيين 

ستكون هنالك كانت وكل هذا الزخم الشعبي، لذا يستطيعون استيعاب 

مجتمعات هذه الثورات هذا فضال عن أنَّ فرص لالصوات التغريرية، 

 تلكو.. ما ي ضِعف مؤسسات المجتمع المدنيليست مجتمعات صناعية، 

ركيبة مشوهة جرى فيها سحق الطبقة الوسطى وإشاعة ذات ت المجتمعات

فيه للخروج من دائرة العقبات  يجب األمر الذي، الجهل والتخلف

التركيز على التعليم والخطاب الثقافي لالرتقاء باالوضاع من  والمشكالت،

قراطية فال ديمخالل بناء وعي جديد يمحو االميتين االبجدية والحضارية، 

وامام حاالت االمية والجهل  .كاف بين أوسع أوساط الشعب دون وعي

وإدارتها  الديمقراطيةممارسة آليات  مكنهايستطيع بناء عقلية نلف ال خوالت



هنا عبر محاوالتي الشخصية ووجودي في عدد من المؤسسات أنا  ..بنجاح

تطلع الى مشروع نهضوي ينطلق من تحديث التعليم ومن رصد أالمعنية، 

ميزانيات مناسبة لخطاب الثقافة ومن معالجة بنيوية لالقتصاد في هذه 

والنهوض وتحديثها  [االقتصاد عجلةدوران أي ]ته عجلريك البلدان بتح

والصناعي بشكل مختلف تماماً عن المراحل السابقة، بالواقع الزراعي 

ات كبيرة الى درجة يمكن ان نطلق بلدان ربيع الشعوب تحتضن امكانف

عليها البنك الخاص بالسلة الغذائية للعالم، لكنها في الحقيقة قد شهدت 

خراباً على مستوى الزراعة، كما حصل في مصر طوال ثالثة عقود، 

ستراتيجي الى منتجات زراعية الزراعي اال تحولت خاللها من االنتاج

 .هامشية عبر اتفاقات مشوهة مع بلدان االتحاد االوروبي

ات لنقلة جديدة، ح هذه الثورات، انها تمتلك امكانهنالك آمال كبيرة لنجاو

تها ات حركابسبب ظهور تحالفات جماهيرية وطنية ديمقراطية وامكان

ده ميدان التحرير بتضامن أممي مع تلك الحركات، كالذي يشه

واالسكندرية وغيرهما من الميادين، حالياً، حيث نزلت هذه القوى الى 

الشارع دفاعاً عن خيارها الديمقراطي وتعزيزاً لصوت العقل والعمل 

 .المؤسسي في ذلك البلد

وكلي أمل بالثورتين التونسية والليبية، حيث تدافع القوى المدنية عن 

ممنهجة وذات تأثير على فئات واسعة من مطالب الشعب بطريقة منظمة و

الشعب، على سبيل المثال وقفت المرأة التونسية بصالبة مع القوى 

المتنورة كي تقطع الطريق على أولئك الذين يودون العودة بالقوانين باتجاه 

تراجعي، ومثالنا في ليبيا هو تمكن القوى المدنية الديمقراطية من توحيد 

وط المحلية والخارجية، وتشكيل الحكومة صفوفها على رغم كل الضغ

 .التي تمثل االرادة الشعبية التي شهدت تضحيات كبيرة

 

 

 

وأجاب رئيس جامعة ابن رشد في هولندا في المحور األخير من اللقاء عن 

سؤال لنا حول الصرعات الفكرية التي تنطلق في الغرب، خصوصاً آخر 

 :ارات، حيث قالنظريتين حول مفهومي صراع الحضارات وحوار الحض

 



االنتقال من صراع الحضارات الى حوار الحضارات جاء بفعل 

مجموعات القوى الحضارية في الشرق االوسط وشرق آسيا التي حاولت 

امتصاص االندفاع نحو العسكرة واستخدام العنف في العديد من المناطق 

الجغرافية، وتصحيح هذا النهج بشكل مباشر، وخطاب حوار الحضارات 

( حوار الحضارات)كبديل لخطاب صراع الحضارات، حيث يتجه جاء 

الى تطبيع االجواء وخلق فضاءات البناء والتنمية والتطور وحل 

المشكالت الناجمة عن ظواهر اقتصاد التخلف، ولنشهد تراجع االرهاب 

وخلق فرص أفضل من حيث االرتقاء بالوعي واللحاق بظاهرة العصرنة 

 .تطرف الناجمة عن الماضيومغادرة أفكار التشدد وال

  

  

 


