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... ملخص البحث ...

ان احلديث عن طبيعة العالقة التي  قامت وتقوم بني املثقف والسلطة السياسية 
املجتمع  شهدها  التي  التحوالت  كافة  ظل  يف  واجلوهرية  الرئيسة  االمور  من  يعد 
فضال  بالسياسة  الثقافة  صلة  مفاصل  من  رئيس  مفصل  عن  تعرب  الهنا  العراقي 
الثقافية من جهة  املؤسسات  العالقة بني  الوقت ذاته عن طبيعة  عن كوهنا تعرب يف 

واملؤسسات الترشيعية والتنفيذية من جهة اخرى.

مرحلة  التي شهدهتا  والتقاطعات  الصالت  ليعرب عن  البحث  هذا  ولقد جاء 
ضمنها  ومن  املؤسسات  كافة  احتواء  استطاعت  والتي  السابق  السيايس  احلكم 
املؤسسة الثقافية وكل ما يتصل هبا او يتعارض معها بنحو او باخرمن بعض االفراد 
املثقفني ضمن سياسة االدجلة االجبارية التي مورست من قبل النظام احلاكم اذ ان 
سياسة  االدجلة تلك متثلت عرب مترير ايديولوجيا البعث يف كل مفاصل وجوانب 

احلياة.

ولقد كان املثقف اجلامعي احد ادواهتا اذ اندفع الكثري منهم ليكونوا اداة طيعة 
لريكز  البحث  هذا  جاء  وبالتايل  العراقية  الثقافية  الذاكرة  كتابة  اعادة  سياق  ضمن 
االضواء عىل تلك املرحلة العصيبة من مراحل الثقافة العراقية ولقد استعان الباحث 
الصالت  كافة  لتوضيح  )االجتامعية(  السوسيولوجية  والرؤى  االطر  من  بكثري 

والتقاطعات بني املثقف االكاديمي)االستاذ اجلامعي( والسلطة السياسية انذاك.
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...Abstract...

The nexus between the educated and the political authority is 
of importance at all the changes the Iraqi society endures, since it is 
a crucial conjecture in the relationship between culture and politics. 
In time such a relation manifests the reality between the cultural 
institutes, judiciary and authoritative institutes.

The paper focuses upon the nexuses and severance of relation 
the former political rule shows and intends to dominate all the 
institutes, including the cultural ones, regardless of the volition the 
educated men hold in a coercive ideologized policy the ruling regime 
maintains; such an ideologized policy comes into surface through 
spewing the Ba`athist ideology into all the walks of life.

The university man was one of its means; many surge into being 
lenient machine to reerect the cultural Iraqi memory. As a result, 
the paper comes to tackle such a miserable phase, in the cultural 
Iraqi phases, the researcher depends mainly upon all the nexuses 
and intersections between the academic educated man; university 
teachers, and the political authority in the past.
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... املقدمة ...

من  السياسية  والسلطة  املثقف  بني  تقوم  التي  العالقة  طبيعة  عن  احلديث  إن 
هوية  تتناول  التي  والدراسات  البحوث  يف  خاصة  بأمهية  حتظى  التي  املوضوعات 
املثقف العريب وأدواره ومرشوعه الثقايف داخل املجتمع، وذلك بلحاظ أن هنالك 
يمتلكها  التي  الثقافية  والسلطة  السياسية  السلطة  تلك  بني  حيدث  دائاًم  تصادمًا 
املجتمع  داخل  متيزه  التي  وثقافته  معارفه  بفضل  حيوزها  أن  استطاع  التي  املثقف، 
املتعلمة  الفئات  متيزًا يضفي عليه هالة السلطة املعتد هبا بنحٍو أو بآخر السيام عند 

داخل املجتمع.

إذ تصطدم سلطتهم الثقافية تلك بالسلطة السياسية، وذلك لتعارض مرشوعيهام 
بنحو أو بآخر، إذ يريد املثقف )املستقل( عىل وجه اخلصوص أن ينرش ثقافته داخل 
املجتمع، التي تأخذ أشكاال معرفية وثقافية متنوعة، يف حني تريد السلطة أن تنرش 
أيديولوجيتها داخل املجتمع، وذلك عرب أدجلة كل ما تستطيع الوصول إليه بشتى 

الوسائل التي يكون من ضمنها االستعانة بالكثري من املثقفني املأجورين.

ولقد كان املثقف األكاديمي )األستاذ اجلامعي(، هو األنموذج الذي اخرتناه 
ليكون جمااًل ألجل تعرف طبيعة العالقة التي قامت بينه وبني السلطة السياسية /
البعثية )العهد البائد( عىل وجه التحديد، بوصفه ذلك املثقف الذي حاولت السلطة 

أدجلته بوسائل متنوعة.
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املبحث األول

املثقف األكاديمي ... رؤية حول اهلوية

عىل  الوقوف  من  البدء  يف  لنا  البد  األكاديمي،  املثقف  بامهية  التعريف  قبل 
التعريفات اخلاصة بكلمة مثقف، فكلمة )مثقف( تعني أشياء عديدة، وتقابلها كلمة 
)Intellectual( باإلنجليزية و )Intelligenty( بالروسية و )Intelligenz( باألملانية و 

التعريفات، نذكر منها عىل سبيل  الكثري من  بالفرنسية وقد محلت   )Intellectuel(

املثال ال احلرص تعريفات كل من ماكس فيرب، وروبرت ميشيل، وتالكوت بارسونز، 
وأدوارد شيلز عىل التوايل:

• املثقفون هم جمموعة من األشخاص الذين متكنهم قدراهتم ومواهبهم اخلاصة 	
من النفاذ إىل منجزات ذات قيمة ثقافية.

• املثقفون هم أولئك األشخاص الذين يمتلكون املعرفة، وعىل أساس هذِه املعرفة 	
املوضوعية وتأمالهتم الذاتية يصوغون أحكامهم عن الواقع، دون أن يستمدوا 

هذه األحكام مبارشة أو بالرضورة من خرباهتم احلسية.

• املثقفون هم متخصصون يف أمور الثقافة، ويضعون اعتباراهتا فوق االعتبارات 	
االجتامعية اليومية املعتادة.

• طموحات 	 هلم  الذين  املتعلمني،  قطاعات  بني  من  القطاع  ذلك  هم  املثقفون 
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مبارشة  غري  أو  ملجتمعهم،  حكامًا  يصبحوا  لكي  بالسعي  مبارشة  أما  سياسية، 
اختاذ  يف  السياسية  السلطة  يف  والتأثري  جمتمعهم  ضمري  صياغة  إىل  بالسعي 

القرارات الكربى)1(.

واحلقيقة أن التعريف األخري الذي قال به أدوارد شيلز يمكن أن يكون بالنسبة 
اإلدراك  إال صاحب  ما هو  املثقف  بحثنا هذا، ألن  لغاية  الفعيل  املدخل  بمثابة  لنا 
والوعي العايل، فقد هضم الثقافات بأنواعها، والسيام الثقافة السياسية منها، التي 
تعد حجر الزاوية الرئيس إلدراك آليات احلكم وأنشطة السلطة وإىل أية أيديولوجيا 
تستند، ومن ثم فإن املثقف يكون بصريًا بالعملية السياسية التي جتري يف موطنه وهو 
يعرف الثغرات، فيستطيع أن حيدد العالجات واحللول ألن الذي يدرك العلة السيام 
يف البدن السيايس -إذ صح التعبري- أي يف كيان الدولة ومؤسساهتا سيكون قادرًا 

عىل وضع العالجات املتاحة لذلك.

واحلقيقة أن موقع املثقفني داخل املجتمع يتيح هلم أن يمتلكوا سلطة تؤهلهم 
القائمة  السلطة  اليديولوجيا  رافضني  معارضني  أو  ناجحني  إداريني  يكونوا  ألن 
ولقد  املختلفة،  بمؤسساهتا  الدولة  أجهزة  بموجبها  تسري  التي  السياسية  والقواعد 
صنفًا  مالكني  بصفتهم  املثقفني  سلطة  أن   Andreski أندرسكي  الباحث  وجد 
واملعرفة  املثقف  هبا  حيظى  التي  بالوجاهة  أوهلام  يرتبط  بعاملني،  تتحد  املعرفة،  من 
املجتمع  يف  املهيمن  األيديولوجي  النموذج  بطبيعة  ثانيهام  ويرتبط  املجتمع،  يف 

واألهداف التي يرمي إليها)2(.

ألصحاب  وتبجيله  وتقديره  املجتمع  قطب  قطبني؛  بني  يكون  هنا  فاملثقف 
املعارف )املثقفني(، ومن ثم فهو حيظى بالقبول ومن ثم الوجاهة االجتامعية، وقطب 
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االيديولوجيا املهيمنة املالكة للسلطة، والتي قد يتقاطع معها املثقف ألسباب معرفية 
يكون  بل  وثغراهتا  هلفواهتا  مدركًا  يكون  سابقًا-  ذلك  إىل  أرشنا  -كام  ألنُه  هائلة، 
مدركًا لفقداهنا املرشوع السيايس، ومن ثم فأنُه إما أن يكون مثقفًا معارضًا ويتعرض 
لسائر الضغوطات واملامرسات القمعية، وإما يكون مثقفًا مواليًا ومؤدجلًا وهذا ما 

سنبينه فيام بعد بشكل مفصل.

وهنا يأيت يف هذا املجال رأي عامل االجتامع غولدنر Gouldner الذي يميز فيه 
الفئة األوىل  فبينام تسعى  التقنيني،  بالعلوم اإلنسانية وفئة  املختصني  فئة  فئتني:  بني 
املهيمن  االنموذج  بناء  عىل  الثانية  الفئة  تعمل  الراهن،  الواقع  حتدي  إىل  بطبعها 

وتدعيمه)3(.

واحلقيقة أن هذا التاميز الذي أقامه غولدنر حييلنا بالرضورة إىل املفهوم الرئيس 
اجلامعي  األستاذ  به حتديدًا  نقصد  الذي  األكاديمي(  )املثقف  أال وهو  هنا؛  لبحثنا 
الذي يمثل النخبة األكاديمية، وإن كان الذي يعيننا هنا األستاذ املختص يف العلوم 
اإلنسانية كونه األقرب إىل البعد الثقايف /اإلنساين أي الذي يشتغل عىل موضوعات 
التاريخ  اللغة،  )النفس،  أمثال  للامديات  منها  أقرب  للمعنويات  رصفة،  إنسانية 
الدولة،.. وشؤون  والسياسة،  والدين،  والفلسفة،  اإلنساين،  والعقل  والذاكرة، 
الخ( من التخصصات اإلنسانية املعروفة، فاملختص هبذه العلوم سيكون قادرًا عىل 
معرفة رشعية السلطة ومرشوعيتها، ومن ثم سيكون هو اجلهة املدركة إدراكًا علميًا 
املبنية عىل رؤى وأطر نظرية  انتقاداته  ألخطائها وثغراهتا، ومن ثم فهي ختشى من 

رصينة.

أنه  إال  وبصرية،  وعيًا  يمتلكها  كان  وإن  الذي  اآلخر،  التخصص  بخالف 
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املادية ألنه  الناحية  السلطة من  تدعيم هذه  إىل رأي غولدنر سيعمل عىل  واستنادًا 
وجود  عدم  يعني  ال  األمر  هذا  ولكن  هلا؛  والتكنولوجية  التقنية  خرباته  سيقدم 
هنا  حديثنا  ألن  وذلك  /العلمي،  اجلامعي  الوسط  هذا  من  معارضة  شخصيات 
أن  ألجل  أال  بينهام  التاميز  مسألة  عىل  تركيزنا  وما  نسبي،  حديث  هو  عام  بشكل 
االختصاص  ذي  األكاديمي  املثقف  عالقة  عىل  البحث  هذا  يف  احلديث  يقترص 
وترويضه  الحتوائه  دائاًم  تسعى  من  هي  األخرية  ألن  السياسة،  بالسلطة  اإلنساين 
خمترباهتم  يف  منشغلني  غالبًا  أصحابه  يكون  الذي  األخر  االختصاص  بخالف 

وجتارهبم العلمية الرصفة.

وقبل امليض قدمًا يف غاية بحثنا هذا، ينبغي لنا التوقف هنا عند ماهية املثقف 
األكاديمي وما املقصود به؟ وما الفوارق بينه وبن املثقف العام؟ فاملثقف األكاديمي 
يمكن تعريفه وحتديده يف إطار عدة عوامل، أوهلا، رأسامله املعريف والعلمي، وثانيها 
السياق األكاديمي الذي يامرس فيه نشاطه ويقوم فيه بالوظائف املنوطة به يف حقله 
والتزاماته  موقعه  حتدد  التي  املؤسسات  نوعية  وثالثها  به.  املتعلقة  أو  األكاديمي 
والفكرية(  العلمية  واملهارات  )اخلربة  املعريف  رأسامله  عالقة  مها  ورابع  وحقوقه. 
للمستهك  وكيفًا  كاًم  املعرفة  تلك  تلقي  يف  ومسؤولياته  اآلخرين  إىل  املعرفة  بنقل 
نشاطه  مع  للتامهي  قابليته  يف  حتديده  يمكن  وأخريًا  الطالب(  هو  هنا  )املستهلك 
الفكري يف إطار إنتاجه العلمي والفكري وعالقة ذلك اإلنتاج بمصالح جمتمعه)4(، 

وهذه املسائل األنف ذكرها سنعمل عىل إيضاحها فيام سيأيت من البحث.

ولكن يمكن لنا توضيح الفوارق اجلوهرية بني املثقف العام واملثقف األكاديمي 
عىل النحو اآليت:
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املثقف األكاديمياملثقف )العام(

1. يف كثري من األحيان يمتلك 
الثقافة عرب جهود ذاتية غري 

مؤسساتية، ومن ثم تكون ثقافته 
ثقافة عامة.

1. يمتلك الثقافة عرب جهود 
مؤسساتية، أي أنه داخل يف 

ضمن سلك أكاديمي خاص أهلُه 
للحصول عىل الثقافة اجلامعية /

األكاديمية.

2. يعتاش عىل مهنة معينة ال تكون 
مؤسساتية يف كثري من األحيان، إذ 

ربام كان كاسبًا أو تاجرًا أو نحو 
ذلك، وربام كان صحفيًا مستقاًل؛ 

وحتى لو كان ضمن مؤسسات 
الدولة فهو سيكون ذا مرتبة وظيفية 

أدنى مثيلتها التي يمتلكها املثقف 
األكاديمي.

2. يعتاش عىل وظيفة يف ضمن 
السلم البريوقراطي بوصفه )أستاذًا 

جامعيًا(، وهذا السلم بنحو عام 
يمنح صاحبه املوقع االجتامعي 

املرموق داخل املجتمع.

3. يكون املثقف بشكل عام أكثر 
حرية وجدية ورصامة ومبدئية 

ما دام ال ينتمي إىل مؤسسة 
معينة،ومن ثم يكون حرًا يف التعبري 

عن رأيه من دون أن يكون لديه 
خماوف كربى بنحو أو بآخر.

3. ال يكون حرًا فيام يكتب أو 
يعرب عنه، ألنه خيشى عىل منصبه 

ووظيفته، فلهذا يكون مواربًا 
فيام يكتب أو يعرب عنه ألنه خياف 

السلطة اإلدارية املبارشة ومراقبتها 
له، إال الذين جياهرون بآرائهم 

ويالقون ما يالقون يف سبيل الرأي 
الذي ينطقون بِه



ا.م.د. جعفر نجم نرص

203 العدد السابع .. ذي القعدة 1434# /أيلول 2013م

4. اعتقد أنه من حق هذا املثقف أن 
يكون منتميًا إىل ايديولوجيا معينة، 
ألنه غري مسؤول عن إنتاج وحدة 

التفكري كحال األستاذ اجلامعي 
الذي يسعى دائاًم إلجياد نمط معريف 

موحد يسود بني طالبه.

4. اعتقد أنُه ال حيق له أن يكون 
منتميًا اليديولوجيا معينة، ألنه 

مسؤول عن أجيال معرفية، فلهذا 
وجب عليه أن ال يكون مؤدجلًا ألنه 

رجل معرفة ال رجل أيديولوجيا /
فئوية /مصلحية.

5. يتذوق كل االجتاهات 
واملشارب املعرفية، ومن ثم يكون 

خارج دائرة االختصاص، مما جيعل 
ثقافته شمولية /كونية، ومن ثم 
يقدم ألوانًا ثقافية هائلة يف شتى 

التخصصات اإلنسانية عرب إنتاجه 
الفكري املتنوع.

5. يف كثري من األحيان ال يتذوق 
االجتاهات والرؤى املعرفية كلها، 
ألنه يكون رهنَي ختصصه العلمي 

ال غري مما جيعله جاهاًل بتخصصات 
كثرية، وبالتايل تكون كتاباته ذات 

مالمح خاصة غري شمولية، وحتى 
هذا األمر ينسحب إىل حمارضاته 

التي تكون أقرب إىل قوالب نمطية 
متكررة ال جدة فيها وال حتديث 

موضوعي.
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املبحث الثاين

املثقف األكاديمي والسلطة

رؤية حول الوسط املؤسسايت )اجلامعة(

عرب  يتم  والسلطة  األكاديمي  املثقف  بني  واملبارشة  احلقيقية  التامس  نقطة  إن 
مؤسساهتا املتعددة،ولكن جوهر هذا التامس والتواصل يتم عرب مؤسسة )اجلامعة(، 
العالقة  حتكم  التي  القوانني  أو  والقواعد  الضوابط  من  مجلة  هنالك  أن  بمعنى 
التفاعلية بني األستاذ اجلامعي ومرؤوسيه ومجلة هذِه األمور تعرب عنها البريوقراطية 

.Bureaucracy

واستنادًا إىل فيرب، تقيم البريوقراطية سواء أكانت يف اإلدارة العامة أو اخلاصة، 
عالقة بني املرجعيات املؤسسة قانونيًا وموظفيها التابعني هلا ومتتاز بام يأيت: حقوق 
مرجعية  وعالقات  أضابري،  يف  حمفوظة  مكتوبة  قواعد  يف  مثبتة  حمددة،  وواجبات 
مثل  ثابتة  معايري  عىل  يقومان  والرتقية  والتعيني  تراتبيًا،  تنظياًم  منظمة  املواقع  بني 
باالمتحان،  العادة  بمنطقة معينة، موثقة يف  االستحقاق واألقدمية، وتكون اخلربة 
رشطًا رسميًا للتشغيل؛ ورواتب نقدية ثابتة، والفصل الصارم بني شاغل املنصب 
واملنصب بمعنى أن املوظفني ال يمتلكون وال يستطيعون أن ينتحلوا ألنفسهم املوقع 

الذي يشغلونه)5(.

اللتزاماهتم  يسمحوا  أال  البريوقراطيني  إىل  بالنسبة  لرشف  فإنُه  فيرب،  وعند 
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)الشخصية( نحو األصدقاء، أو االقارب، أو الطبقة أو املعتقد السيايس. أن حتدد 
األسلوب الذي يؤدون وفقه واجبات منصبهم اإلدارية)6(.

ولعل هذِه املسألة اآلنف ذكرها التي أكدها فيرب، ما هي إال إحدى البوابات 
البريوقراطي برمته، لكوهنا متثل  البناء  التي تنفذ منها عمليات األدجلة إىل  الرئيسة 
عملية الشخصنة الفعلية لكل العالقات والتفاعالت لألستاذ اجلامعي، فضاًل عن 
املعرفة  أدجلة  ناحية  من  ليس  املؤسسة  داخل  اجلامعي  دوره  حتدد  التي  هي  كوهنا 
التي يمتلكها، ومن ثم جتيريها لصالح السلطة فحسب، بل حتى من ناحية تعامله 
مع زمالئه يف العمل ومع طلبته، وحتى تطال سائر اإلداريني يف السلم املؤسسايت 
البريوقراطي؛ ألنه لن يعمد يف حالة أدجلته إىل أن يتامهى مع األيديولوجيا احلاكمة 
أو املهيمنة فحسب، بل سيلجأ إىل اعتامد معيار الوالء االيديولوجي ملا يؤمن بِه يف 
عىل  تنطبق  التي  البريوقراطية  القواعد  متجاهاًل  والتفاعالت،  األدوار  كافة  إجراء 
التعديالت  أبناء اجلامعة من )أساتذة وطلبة وإداريني( إذا مل حياول ان جيري  مجيع 
عليها عرب االستعانة بسلطة احلزب احلاكم الذي ينتمي له، وسنتحدث بالتفصيل 

وباألمثلة الواقعية عن هذا األمر يف املبحث القادم.

وعودًا عىل بدء فإن عمليات ) بقرطة الدول العراقية( بدأت منُذ تأسيس الدولة 
العراقية؛ ولقد رصد أحد الباحثني هذا األمر وبنسب مئوية للمراحل التارخيية التي 
مرت هبا عملية توسع اهليئات العامة والوحدات اإلدارية التي قادت يف هناية األمر 
بطبيعة  العراقية  اجلامعات  منها  تسلم  مل  مفرطة)7(،  وسيطرة  وتراتبية  مركز  نحو 
أيًا  األفراد  لتعيني  الدولة من جهة، وجمااًل  كانت جمااًل خصبًا ألنفاق  احلال، ألهنا 

كانوا محلة شهادات عليا أو طالبًا، فضاًل عن اإلداريني من جهة أخرى.
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ويف احلقيقة أن عمليات البقرطة تلك تثري الكثري من الرصاعات داخل املجال 
األكاديمي، ذلك أذا علمنا باملحاوالت التي يبذهلا أصحاب السلطة املؤسسية من 
النظام  حفظ  سلطة  ألنفسهم  إدعائهم  عرب  وذلك  األكاديميني  نشاطات  مراقبة 

والقانون داخل احلرم اجلامعي.

ومن هذا ما حياوله اإلداريون اجلامعيون يف إطار ما خيوله هلم النظام القائم من 
فيها  ما جيري  اجلامعة ومراقبة  القرار يف  سلطات، ومن فرض هيمنتهم عىل صنع 
وتدخلهم يف كل أمورها.وهم يف عملهم هذا يدركون وضعهم يف اجلامعة كام لو 

كانوا األعمدة التي تقوم عليها)8(.

حيظى  لكي  األكاديمي  املثقف  يمتلكها  التي  الوسائل  أو  األدوات  ما  ولكن 
باملكانة االجتامعية املرموقة ويدخل يف ضمن سياقات البقرطة ويستطع يف الوقت 

نفسه جتيريها لصاحله؟ 

وما القابليات أو املهارات التي تعينه يف سبيل حتقيق ذلك يف وسط مؤسسايت 
يقوم عىل القواعد والقوانني اإلدارية أكثر مما يقوم عىل املعرفة التي يتوخاها املثقف 

األكاديمي )األستاذ اجلامعي(؟

إن جوهر ما نستطيع االنطالق منُه لإلجابة عن التساؤالت األنف ذكرها، لكي 
نعرف كيف يستطيع املثقف األكاديمي )األستاذ اجلامعي( أن يوازن بني ما يمتلكه 
من معرفة وبني السياقات اإلدارية )التي هي مؤسساتية /سلطوية( الواجب عليه 
االلتزام بأوامرها ونواهيها، إنام يستند إىل أطروحات عامل االجتامع واألنثروبولوجيا 
الفرنيس بيري بورديو Pierre Bourdieu عرب مفهوميه الرئيسني أال ومها االستعداد 

.Cultural Capital والرأسامل الثقايف Habitus )اهلابتوس(
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البرش  داخل عقول  املرتسخة يف  بورديو: بعض اخلصال  به  يقصد  فاهلابتوس 
وأجسادهم؛ وعرف هذِه اخلصال بالرتتيبات املتقلبة واملعمرة التي من خالهلا يدرك 
الناس ويفكرون ويقدرون وينفذون وحيكمون العامل. ويعني بالرتتيبات أهنا جمموعة 
متنوعة من التوجهات املستمرة واملهارات وأشكال من املعرفة الفنية التي يلتقطها 

الناس ببساطة من معارشة أناس من ثقافات وثقافات فرعية معينة)9(.

اهلابتوس، يقول بورديو: يشتغل بوصفِه جتسيدًا ماديًا للذاكرة اجلامعية، معيدًا 
يف اخللف إنتاج ما اكتسبه السلف، إنُه يسمح للمجموعة بـ )االستمرار يف كينونتها( 
باعتبار أنُه عميق االستبطان وأنه ال يفرتض وعي األفراد ليكون نامجًا، فهو )قادر 
يف ظل وضعيات جديدة عىل اخرتاع وسائل جديدة يؤدي هبا وظائف قديمة(. وإنه 
يفرس سبب ترصف أعضاء الطبقة الواحدة، غالبًا بطريقة متشاهبة، دونام حاجة إىل 

تشاور)10(.

اهلابتوس إذًا يمنح األفراد القدرة عىل ممارسة سلوكيات معينة تنسجم وحميطهم 
التكيف  عىل  القابلية  األفراد  يمنح  أخرى  بعبارة  إنه  فيه،  حييون  الذي  االجتامعي 
اجتامعي  فضاء  وسط  كانوا  إذا  فيها  حييون  التي  األجواء  مع  والنفيس  االجتامعي 

معني أيًا كان هذا الفضاء خاصًا بأي جتمع اجتامعي رسميًا أو غري رسمي.

وتأسيسًا عىل ذلك كله، فإن للمثقف األكاديمي )األستاذ اجلامعي( االستعداد 
التعامل مع موقعه  القدرة عىل  يمنحُه  إذ  الوسط اجلامعي  التكيف مع  والقابلية عىل 

الذي تتجاذبه فيه عدة مقتضيات يمكن توضيحها عىل النحو اآليت:
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املقتىض الشخيص

ويتمثل يف عملية رفع مستواه املعريف والثقايف عرب متابعة اإلصدارات املعرفية 
/تنوعة اجلديدة، أي املحاولة اجلادة الستهالك املعرفة ألجل إعادة إنتاجها بأشكال 

معرفية جديدة يقدمها لطالبه أو للمراكز البحثية املعرفية غري املؤدجلة.

مقتىض الوسط املؤسسايت )اجلامعي( /التفاعيل:

ويتطلب هذا األمر أن يمتلك استعدادًا كافيًا ألجل:

استيعاب التسلسل البريوقراطي )رئيس القسم، والعميد، ورئيس اجلامعة،.... 1
الخ( عرب االلتزام بالقواعد املوضوعية للمؤسسة )اجلامعة(.

العمل،الذين . 2 يف  لزمالئه  األيديولوجية  األساتذة  بعض  توجهات  استيعاب 
ومنفعي،  ومؤدلج،  وحزيب،  سابق،  )بعثي  بني  متباينة  توجيهات  لدهيم 
ومستقل...الخ(، وهذه التسميات أمثلة فحسب وليست للحرص، فالواجب 
التنوع  عىل األستاذ اجلامعي أن تكون لديه القدرة الكافية عىل استيعاب هذا 
هو  احلقيقي  الوعي  ألن  زائف(،  وعي  احلقيقة  يف  هو  )الذي  اآليديولوجي 
الوعي الشمويل الذي ال ينتمي إىل توجهات أيديولوجية /فئوية بل ينتمي إىل 

توجيهات معرفية /شمولية، إنسانية، كونية(.

العراقية ليست لدهيم . 3 استيعاب الطالب: إذ إن هؤالء الطالب يف اجلامعات 
أو  التعيني  ألجل  الشهادة  عىل  احلصول  يف  الرغبة  سوى  معرفية  توجيهات 
اليسري  النزر  سوى  اجلامعة!  أروقة  يف  اللهو  عرب  فراغ  أوقات  قضاء  ألجل 
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منهم ممن يعدون عىل األصابع، والذين لدهيم رغبة معرفية حقيقة والذين هم 
حمط اهتامم األستاذ اجلامعي اجلاد، فضاًل عن وجود بعض الطلبة املؤدجلني، 
والذين يمثلون حتالفًا رسيًا بني بعض العامدات ورؤساء اجلامعات املؤدجلني، 
أو  بشكل  تلبيتها  عىل  األساتذة  بعض  يرغم  كثرية  امتيازات  عىل  فيحصلون 

بآخر، وهذا كثريًا ما كان حيصل يف العهد السابق )النظام البعثي(.

اجلامعني  األساتذة  يمنح  الذي  هو  اهلابتوس  )االستعداد(  كان  إذا  ولكن 
القابليات عىل التكيف مع فضائهم االجتامعي، فإن هذا األمر يكون منوطًا بالدرجة 
الثقايف  الرأسامل  اعتامدهم عىل  بيريبورديو كذلك سيكون عرب  إىل  واستنادًا  األوىل 
صفات  هلا  اجتامعية  طبقة  يمثلون  جيعلهم  مما  يمتلكونه  الذي   cultural Capital

خاصة نتيجة امتالكها املعرفة.

أنه مع  Jean Cland Passeron إىل  فلقد ذهب بورديو وجان كلود يارسون 
الصفة  نزع  إىل  أدى  أكثر مؤسسية، وعىل نحو  لتصبح ذات طابع  الرأساملية  حتول 
وسيلًة  لوصفه  أمهيته  يف  للممتلكات  املبارش  التوريث  تراجع  عنها،  الشخصية 
لتمرير الثروة االقتصادية واملكانة االجتامعية لذرية املرء، وكان من بني أهم اآلليات 
النظام  حتويل  عىل  القدرة  هو  استعامهلا  يف  النخبة  مجاعات  بدأت  التي  األخرى 
)Parental(، ووفقًا إىل بورديو،  التعليمي بنجاح. وكان رأس املال الثقايف األبوي 
يعني أن األطفال يقّدرون املدرسة و)اجلامعة( وأهنم يف موقع يتيح هلم فهم )قواعد 
اللعبة( غري املكتوبة التي متكنهم من التخرج بمؤهالت يمكنها أن تؤمن هلم وظائف 

. جيدة)11( 

اإلنجازات  بِه  ليحلل  الثقايف  الرأسامل  مفهوم  طور  بورديو  أن  واحلقيقة 
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املختلفة، وبصفة  االجتامعية  والطبقات  الفئات  من  الطلبة  التي حيققها  األكاديمية 
تقريبية وجمملة، يمكن أن يتجىل هذا الرأساميل يف ثالثه مظاهر رئيسة: مظهر مندمج 
 DisPositioms يتخذ بشكل تنظيم دائم من املؤهالت )أو املقتضيات IncorParated

الكتب  يف  )كام  بالثقافة  املرتبطة  األشياء  يف  يتمثل   Objectivised مشيأ  ومظهر 
والرسومات الفنية واآلالت..(، وأخريًا مظهر مؤسسايت Institutionalized ويبدو 
يف األلعاب والشهادات العلمية التي تعطي هذا الصنف يف الرأساميل أصالة ينفرد 

هبا)12(.

فالرأساميل الثقايف الذي يمتلكه املثقف األكاديمي )األستاذ اجلامعي( ما هو أال 
حصيلة جهود ذاتية وأرسية جعلته مؤهاًل ألن يكون من طبقة اجتامعية هلا حظوهتا 
مع  يتكيف  ألن  هائاًل  استعدادًا  كله  ذلك  منحُه  مما  والثقايف،  االجتامعي  ونفوذها 

مقتضيات الوسط التنظيمي/املؤسسايت الذي يامرس فيه نشاطه األكاديمي.

إذ إن رأسامله الثقايف يسهل له دخول عامل البريوقراطية عرب مؤهالته األكاديمية 
القابلية عىل التكيف مع فضائه  من شهادات عليا حيملها، ويف الوقت نفسه متنحُه 
اجتاه سائر  يسلكه  أن  عليه  الذي  الواجب  ما  )اجلامعة(، ألنه سيعرف  /التنظيمي 
املواقف إن كانت تتطلب حسًا قانونيًا أو أداة تفاعلية /إنسانية -تواصلية مع النسق 

التنظيمي بشكل عام.
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املبحث الثالث

املثقف األكاديمي وإشكالية التأدلج

رؤية حول االيدولوجيا املهيمنة

ثمة من يقول إن االيديولوجيا ختفي مصلحة طبقية، ويعّلل قوله استنادًا إىل 
لتغطية  املستضعفون  ابتدعها  أوهام  الثقافية  القيم  إن  آخر  ويقول  التاريخ.  تطور 
غلهم ضد األسياد، ويعلل قوله استنادًا إىل قانون احلياة. يف حني تنفرد جهة ثالثة 
الرغبة  دفع  ملعارضة  املتمدن  اإلنسان  تربيرات خلقها  العقل  إنتاجات  إن  بالقول: 
اجلارف، وتعلل تلك اجلهة ذلك استنادًا إىل طبيعة اإلنسان احليوانية. ومن الواضح 
أن هذا األقوال حتتوي عىل بنية مشرتكة إال وهي: إن األفكار رموز ال حتمل حقيقتها 
فيها، بل تسرت حقيقة باطنة، ويف هذا السرت ذاته تومئ إليها، وبتأويل ذلك اإليامن 

نكشف عن احلقيقة املنشودة)13(.

إخفاءها عن  االيدولوجيا  التي حتاول  املسترتة  احلقيقة  الذي يكشف هذِه  إن 
التي متثلُه تلك االيديولوجيا  الزائف  الوعي  الوعي احلقيقي ال  األعني، ما هو إال 
أيًا كانت، والوعي ما هو إال عملية متثل اليشء وإدراكه واإلحاطة به وفهمه، ولكي 
يعاد تنظيمه وترتيبه ووضع اتساق منطقي للمحتوى الفكري ولرتكيباته املتعددة، 
وذلك من خالل استبطانه ألجل كشف غوامضه وتعرية جوانبه وتبيان مالحمه من 
الوعي  هو  كان  فلهذا  االجتامعية؛  فعاليته  وحركية  تأسيساته  جذور  متابعة  خالل 
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احلقيق بمثابة القوى الفعلية التي متنع حدوث عملية االستالبات املجتمعية املتعددة 
التي حتيل أيديولوجيا السلطة إىل نسق أسطوري حياول أحداث ابتسارات معرفية 

عرب أزالم الالوعي )امُلؤدجَلني( و)امُلؤدجِلني(.

وصانعها(  الثقافة  )حامل  بوصفه  األكاديمي  املثقف  يمتلكُه  الذي  فالوعي 
يمثل الدريئة أو بمثابة عملية التمرتس الذي يرى فيه رسالة شمولية جلميع أفراد 
املجتمع، وال ختص فئة دون أخرى، ألن الوعي احلقيقي هنا هو الذي يمنح األستاذ 
اجلامعي احليادية والسيادية يف الوقت ذاته، بمعنى أنُه يكون غري مواٍل أليديولوجيا 
الثقايف  رأسامله  احلقيقة  يف  هي  التي  واملعرفية  الثقافية  السلطة  حيمل  ألنه  السلطة 
والرمزي يف الوقت ذاته إزاء الرساميل اهلائلة التي متلكها السلطة عرب هيمنتها عىل 

سائر مؤسسات الدولة ومن ضمنها )اجلامعة( بطبيعة احلال.

املهيمنة؛  الثقافة  دومًا  املهيمنة هي  الطبقة  ثقافة  أن  املتكرر عىل  التأكيد  ورغم 
أال أهنام ال يزعامن بقوهلام هذا أن ثقافة الطبقة املهيمنة هلا نوع من التفوق الكامن يف 
ذاهتا أو أن هلا قوة انتشار تأتيها من )جوهرها( اخلاص وجتعل منها قوة مهيمنة عىل 
الثقافات األخرى )طبيعيًا( أال أن هذا ليس زعاًم بأن تتوقف القوة النسبية اخلاصة 
االجتامعية  القوة  عىل  بينها،  يواجه  الذي  التنافس  خالل  الثقافات  ملختلف  التي 

النسبية اخلاصة باجلامعات التي تسندها)14(.

واحلقيقة أن عملية اإلسناد هي مسألة خطرية ومعقدة يف الوقت ذاته، وذلك 
مجاعات  إال  مها  ما  السلطة  عىل  التصارع  طريَف  متثل  التي  املتنافسة  اجلامعات  ألن 
متفاوتة القدرة واإلمكانيات يف السيطرة واهليمنة، وذلك ألن الذي يمتلك السلطة 
يستملك  أنُه  أي  البحثية(  واملركز  )اجلامعات  واملعرفة  الثروة واالقتصاد  سيمتلك 
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مصادر عيش املجتمع من جهة، ويمتلك منابر الفكر والوعي الزائف ودعاته من 
سيكون  اجلامعي(  )األستاذ  األكاديمي  املثقف  موقف  فإن  ثم  ومن  أخرى.  جهة 
موقفًا معقدًا بشكل كبري ألنُه يعتمد عىل السلطة وأدواهتا البريوقراطية ومؤسساهتا 
)اجلامعات( بوصفها مصدر عيش ومكانة اجتامعية مرموقة، فلهذا فهو بحاجة إىل 

حتديد موقفه منها بشكل عام ومن أيديولوجيتها عىل نحٍو خاص.

املثقف  استاملة  يف  وأساليبها  السلطة  وسائل  تعرف  يف  قدمًا  امليض  وقبل 
األكاديمي لفضائها األيديولوجي والسيايس، فضاًل عن معرفة أشكال ردود أفعال 
املثقفني األكاديميني منها، ينبغي أن نعرج عىل مفهوم املثقف امللتزم أي الذي يؤمن 
بمبدأ االلتزام وال خيرج عنه أبدًا، كام جتىل يف الطرح املعارص،الذي دعا يف شق منه 
إىل رضورة تأكيد أن الكاتب أو املثقف جيب أن ال يكون منتميًا ألي حزب سيايس 
جه  من  املجتمع  فئات  كافة  وخيدم  جهة  من  الشخصية  بحريته  حيتفظ  أن  ألجل 

أخرى)15(.

إن السلطة املتسلطة /املستبدة بوجٍه عام تعمد حينام ترشع يف إدارة مؤسسات 
)القهر األيديولوجي( أي وضع مجيع  بـ  نستطيع تسميتها  إىل إجراء عملية  الدولة 
الفاعلني االجتامعيني يف عالقة مبارشة معها عرب عملية تفاعل اجتامعي واسعة، إذ 
بدون هذا التفاعل ال توجد سلطة يف حقيقة األمر ألنه لن يوجد تأثري أو نفوذ، وهذا 
األمر كله يتم عرب مؤسسات الدولة التي خضعت لعمليات استئصال أيديولوجيات 
سابقة وزرع أيديولوجيا احلزب الواحد مثلام فعل حزب البعث حينام توىل السلطة 

وهيمن عىل كل البناءات داخل املجتمع آنذاك.

يدرك  اهليمنة  مفهوم  فإن  انطوينو غراميش،  االيطايل،  املنظر  عادة  وجريًا عىل 
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تنطوي  وال  كافة،  اجلامهري  عىل  مصاحلها  لتعميم  السياسية  النخب  حماولة  أنه  عىل 
اهليمنة عىل سعي الستحصال تأييد املجموعات املرضوب عليها باهليمنة عن طريق 
تشجيعها لتبنى قيم النخب احلاكمة ومعايريها فحسب، بل إهنا سعي أيضًا لتوليد 

جمموعة من األساطري التأصيلية التي تؤسس ملخيال وطني معني وحتدده)16(.

تارخيية  ذاكرة  إنتاج  عملية  إجراء  هو  األيديولوجي  القهر  مظاهر  أول  ولعل 
األمر  وهذا  كانت،  أيًا  السابقة  السلطة  مع  قطيعة  إحداث  ألجل  مسيسة  جديدة 

ملحوظ بشكل كبري يف جتربة العراق السياسية ومنُذ تأسيس الدولة العراقية.

ويؤدي املثقفون دورًا رئيسًا يف إنتاج الذاكرة التارخيية اخلاضعة لرقابة الدول 
ورعايتها، إما من خالل إنتاجهم الثقايف وإما من خالل تشفري اإلنتاج الثقايف القائم 
بالطرق املرغوبة سياسيًا، حيث يؤكد النخب احلاكمة واملجموعات السياسية عادة 

عىل قراءة التاريخ قراءة تظهر )أصالتها( الوطنية والثقافية)17(.

البعث  حكم  أثناء  يف  الدولة  رعاية  ظل  يف  الثقايف  اإلنتاج  تصنيف  ويمكن 
)عىل وجه التحديد( إىل ثالث جمموعات من الناحية التحليلية، حيث تتعلق األوىل 
بالكراسات األيديولوجية ومن بعضها خطب صدام حسني ومقاالته، ومؤلفاته، 
ومؤلفات رفاقه البعثيني كميشل عفلق وإلياس فرح وشبيل العيسمي وفاضل الرباك. 
يف حني تضم املجموعة الثانية املؤلفات املتخصصة عىل نحو ظاهر الستغالل الثقافة 
أخرى،  ناحية  للدولة،ومن  واأليديولوجية  السياسية  لألهداف  الرتويج  أجل  من 
حيث  دراسية،  كتبًا  قدموا  الذين  املثقفني  عىل  اشتملت  فقد  الثالثة  املجموعة  أما 
كانت الدولة تطبع خمطوطات هؤالء املثقفني ألن موضوعاهتا تتوافق مع مصاحلها 

اخلاصة)18(.
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أشعارهم  كتبوا  الذين  األدباء  املثقفني عدد هائل من  وكان من ضمن هؤالء 
ورواياهتم وقصصهم يف متجيد حزب البعث وقائده صدام حسني، واندفعوا بدون 
استحياء ألن يكونوا شهود زور عىل احلرب العراقية - اإليرانية عرب تربيرها ومتجيد 
املوت الشاخص فيها الذي قىض عىل خرية شباب العراق الذين مل يولد مثل براءهتم 
وعفويتهم وصدقهم؛ ولقد رصد الكاتب والروائي العراقي املعروف سالم عبود 

عددًا من تلك األعامل األدبية /البعثية /الصدامية)19(.

إن الذي هيمنا يف كل ما تقدم ذكره، هو رصد الدور الذي اضطلع بِه املثقف 
جتيري  البعث  سلطة  استطاعت  وكيف  اجلامعي(،  )األستاذ  العراقي  األكاديمي 
بعض  أن  السيام  )األكاديميني(،  النخبة  أدجلة  عرب  ملرشوعها  واختصاصه  معرفته 
املرموقة  االجتامعية  مكانتهم  وهلم  عالية  علمية  بمرتبة  حيظون  األكاديميني  هؤالء 

داخل املجتمع العراقي.

لقد أسهم الباحث األمريكي املعروف أريك دافيس يف رصد لعدد هائل من 
تلك األعامل املؤدجلة أو املتزلفة اىل السلطة والتي كانت وزارة الثقافة واألعالم يف 
بل  أكاديمية فحسب،  كتبًا  تكن  مل  إذ  وتوزيعها،  البائد ترشف عىل طباعتها  العهد 
)التاريخ(  ختصصات  يف  والسيام  والدكتوراه  املاجستري  أطاريح  من  سلسلة  كانت 
وعلم االجتامع، واآلثار، واللغة العربية السيام )الشعر والرواية، والقصة القصرية(، 
والعلوم السياسية، ولقد كانت تلك األعامل تؤكد املسائل اآلتية: )ونذكرها هنا عىل 

سبيل املثال(:

متجيد البعث ومنجزات انقالب متوز 1968.. 1
متجيد صدام حسني ودوره القيادي.. 2
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حماولة إرساء ذاكرة قومية- عروبية.. 3
احلضارات . 4 عهود  إىل  بالعراقيني  والعودة  اإلسالم  مع  قطيعة  إجراء  حماولة 

العراقية القديمة )عهد بابل، وأشور،... الخ()20(.

الثانية أي بعد غزو الكويت واهلزيمة الكربى للجيش  أما بعد حرب اخلليج 
العراقي وحدوث انتفاضة شعبان يف الوسط واجلنوب،وضغوط إعصار االقتصاد 
)أم  جملة  أمثال  /حمكمة  علمية  جماالت  يف  املوضوعية  األكاديمية  الكتابات  بدأت 
املعارك(، فضاًل عن املجالت املؤدجلة التي كان يصدرها بيت احلكمة بعد تأسيسه 
عام 1995 أمثال )دراسات سياسية، دراسات اجتامعية، دراسات قانونية... الخ( 
 ،1990 عام  بعد  جرت  التي  األحداث  كل  لتربير  آخر  منحى  تأخذ  بدأت  فإهنا 

وكانت توجهاهتا عىل النحو اآليت بشكل عام:

تأكيد أمهية اإلسالم بدل األدجلة القومية - والعروبية وذلك إلضفاء رشعية . 1
جديدة عىل نظام البعث عرب تدينه، ولقد انسجم هذا األمر مع ما أطلق عليه 

باحلملة اإليامنية آنذاك.

وكيفية . 2 العراقي،  النفط  وأمهية  التنمية،  قبيل  من  اقتصادية  موضوعات  تأكيد 
مواجهة احلصار االقتصادي.

العودة ملواضيع )صناعة العدو( عرب حماربة النظام العاملي اجلديد الذي روجت . 3
وما زالت تروج له الواليات املتحدة.

حجمت . 4 بعدما  العراقي،  املجتمع  يف  الطاغية  العشائرية  للروح  التزلف 
يف  السيام  البعثيني،  لصالح  العراقي  والثقايف  السيايس  املشهد  من  وُأقصيت 
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للعشائرية  العودة  مسألة  وكانت  منه،  والثامنينات  العرشين،  القرن  سبعينات 
هلا مربراهتا بالنسبة للسلطة والسيام إذا علمنا كيف إهنارات مؤسسات الدولة 

بعد انتفاضة عام 1991)21(.

بكوهنم  كافة  العراقيني  األكاديميني  عىل  ونحكم  الصواب  نجانب  ال  ولكي 
التصنيف  مع  نتفق  فأننا  آنذاك،  البعثية  السلطة  مرشوع  لصالح  يعملون  مؤدجلني 
الذي وضعُه الباحث عاطف أمحد يف صدد رصه استجابات هؤالء املثقفني وغريهم 
لضغوطات األدجلة القهرية للسلطة، والذي هو ينطبق يف حقيقة األمر عىل )املثقف 
األنامط  عن  عبارة  هو  والذي  البحث(،  اهتامم  حمل  ألنه  خاص  بوجه  األكاديمي 

األربعة اآلتية:

النمط املساير أو املداهن.. 1
النمط املقاوم أو املتمرد، ومها أكثر األنامط شيوعًا عرب تاريخ العالقة بني الفكر . 2

والسياسة.
النمط املنسحب وهذا النمط يرتبط بحاالت فردية وليدة ظروف زمنية خاصة.. 3
احلائرة غري . 4 األنامط  يمثل ظاهرة عامة، وهو من  نمط ال  املرتدد، وهو  النمط 

املستقرة التي تتعايش مع أي شكل من أشكال السلطة)22(.

إن هذِه األنامط األنف ذكرها حتيلنا إىل قضية حتدثنا عنها مسبقًا أال وهي مسألة 
الوعي؛ إذ إن من الواضح أن بعض األكاديميني لدهيم أنواع متعددة من الوعي عىل 
الرغم من أن مجيعهم يدرك لعبة األدجلة تلك وكيف أهنم بمثابة أدوات بيد السلطة 
تسريهم حيثام تشتهي وتريد إال أن وعيهم خاضع لذواهتم وطبيعة ظروفهم املحيطة 

هبم إذ منهم من يمتلك:
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وعيًا زائفًا /مأدجلًا ألجل أن يبقي عىل حياته وينال مغانم كثرية ومتنوعة.. 1

اإلمكان . 2 قدر  السلطة  يتجنب  أن  وحياول  املجتمع  عن  /فينزوي  خائفًا  وعيًا 
خارج  الكتابة  عىل  القدرة  وعدم  املرض،  منها:  شتى  بذرائع  التحجج  عرب 

التخصص األكاديمي /املحض، الخ من األعذار.

وعيًا معارضًا /ويكون صاحبه يف أغلب األحيان يف السجن أو املنفى أو يكون . 3
قد أعدم بشكل رسي أو علني.

ولعلنا نجد يف كتابات عامل االجتامع املعروف يس. رايت ميلز ما يؤكد بعض 
املثقفني  فئة  مع  لديه  يلتقي  الذي  ذكره  األنف  املعارض  الوعي  ودالالت  معاين 
قانط  بشعور  أما  يواجهون  كانوا  املستقلني  املثقفني  إن  يقول:  نجده  إذ  املهمشني 
بالعجز نتيجة هامشيتهم، وإما بخيار االلتحاق بصفوف املؤسسات، أو الرشكات، 
بواطن  عىل  املطلعني  من  نسبيًا  العدد  قليلة  جمموعة  يف  كأعضاء  احلكومات،  أو 
األمور، الذين يتخذون قرارات هامة من دون مراقبة ومن غري شعور باملسؤولية. إذ 
أن احلل يف هذه احلالة ال يمكن أال يف التحول إىل وكيل )مأجور( إلحدى صناعات 

املعلومات....)23(.

ولكن هل كان املثقف األكاديمي )األستاذ اجلامعي( آنذاك يعد وكياًل مأجورًا 
من  أعقد  األمر  أن  أعتقد  البائد؟  العهد  يف  املتنوعة  املعلومات  صناعات  ألحدى 
أن ينظر إليه هبذا املنظار احلاد، وذلك ألهنم كانوا مغلوبني عىل أمرهم من السلطة 
وسلطة  املؤسسية  )السلطة  ألن:  وذلك  إليها،  ينتمون  التي  )اجلامعة(  املؤسسية 
الدولة والبريوقراطية تنعكس يف املجال األكاديمي، بحيث يكون عىل األكاديميني 
تعزيزه  وبرضورة  الدولة،  يف  السائد  للنمط  واالمتثال  الطاعة  برضورة  يقتنعوا  أن 
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بإنتاجهم العلمي ونقلهم املعريف()24(.

وعىل الرغم من ذلك كله، إال أن هنالك فوارق جوهرية بني املثقف املؤدلج 
واملثقف  عنها(  والدفاع  السلطة  ايديولوجيا  نرش  يف  اندفاعه  )عرب  و  هو  برغبته 
املؤدلج قرسًا عرب التهديد والوعيد، ومن ثم فأن عملية إعادة النظر بالرتاث الثقايف 
األكاديمي العراقي يف العهد السابق هي رضورة معرفية وعلمية وأكاديمية ألجل 
الكشف عن كل من اختذ ختصصه - املعريف اإلنساين بمثابة )حصان طروادة( ألجل 

مترير أيديولوجيا السلطة السابقة بشكل أو بأخر.
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