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 هل نملك الشجاعة  لتصحيح أسباب تقصيرنا مع عمتنا المباركة

 د. محمد عبد الخالق الحمداني 

M.AL-Hamdany  

mohammed2472010@yahoo.com  

 

حشد ما سوف يؤيد ما  مالبعض ولكن من يغضب أماأو يحرج قد يكون ما أكتبه يغضب          

وعلى الرغم من  ما كتبت من عتاب.كم ضميره في ح  إليه مقالتي هذه عندما يقرأها بهدوء وي   ذهبت

فهوى... إال إن  ....ن صنًه البكاء على أطالل حب قديم ... قد اليعيد بناء ذلك الصرح الذي لمأن 

إن كنا نريد أن نعمل بما يرضي هللا أوال  ناتقود قدوحسرتنا  إسترجاع أسباب نكستنا أو فشلنا أو

وبما يرضي ضمائرنا وليس رؤسائنا وإن أختلفت عناوينهم بدأ من رئيس وحدة أو شعبة مرورا 

بالقسم والمركز أو الهيئة وإنتهاءا بالسيد الوزير.... قد يقودنا إلى إيجاد المفاتيح الرئيسية للعمل 

كرس أحد بذلك ن ونحن... ند التفكير بالعمل مجددا قد تنفعنا ع مهمة ومخارج  بر  ع   من خالل 

المقوالت المشهوره التي نلوك بها ليل نهار والنطبقها أو نتجنب العمل بها وهي اإلعتراف بالخطأ 

فضيلة... .. ألن الكثير ولألسف الشديد يعتبراإلعتراف بالعجز أو الخطأ  إنتقاصا من سمعته أو 

 دورالتفرز اآلهات والحسرات والدموع عن تشخيص  فقد....  وهي غير ذلك.... منزلته العلمية 
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السلبي للطرف الثالث ... وهم الشياطين إستنادا عمال بالمقولة الشهيرة الساكت عن الحق شيطان 

 أخرس....                                                      

وهنا أتذكر مواقف أتذكرها دائما ألن مابين كلمات قصصها أحد أسباب تخلفنا العلمي ... ففي أحد 

الثمانينات .... غادر أحد أساتذتنا المختصين بأمراض النبات  خالل  مؤتمرات جمعية علوم الحياة

القاعة قبل بدء جلسة أمراض النبات... فأستوقفته ألنني أعرفه جيدا... طلبت منه أن يتواجد ليسمع 

إن  .....آنذاك... رجوته أن يكون موجودا ليصحح أخطائناالباحثين الشباب وكنت أنا من بينهم 

عمال بفلسفة يؤمن  أصر على المغادرةولكنه ومع األسف ويثني على األعمال الجيدة....  .....إخطأنا

بها ... حيث قال لي... لقد قرأت الخالصات..... وال أريد أن يساء قصدي عند إنتقاد البعض.... 

كان وكان يجلس بجانبي...عرفتها من أحد الزمالء المشاركين بالمؤتمر ووهناك فلسفة أدهى وأمر 

يستنكر أسئلتي أو تعليقاتي على بعض البحوث... وقال لي ... سوف يمزقوك عندما يأتي موعد 

محاضرتك!!!!!... وأكتشفت بعد مدة سبب صمت هذا الرجل طيلة جلسات المؤتمر....فقد تعود أن 

يختطف الدقائق الخمسة المخصصة للمناقشات عندما يقدم بحثه وكفا المؤمنين شر القتال..كما 

يحلو للبعض أن يضعو مبررات لفشلهم في إدارة دراسة أو بحث ألنهم مؤمنين بالتخريجة الرائعة 

له حسنه وأن من اليخطأ فله حسنتين... وهي لعمري طامة من أن من يخطأ ف يوضفها البعض التي 

من يجتهد حسنا له عشر حسنات على أقل  كبرى ... ألننا سوف يختلط علينا األمر... مع يقيني بأن 

.وجه لي أحد تقدير .. وهو رأي شخصي... أترك أمره إلى هللا عز وجل وهو يعرف النية والنيات....

كانت تضمه مع عدد من   يوما نصيحة إستقاها من جلسة ترفيهيةاألشخاص الذين يدعون صداقتي 

فرحو لعدم ترقيتي لباحث علمي قد   تلك الجلسةل لي بأن أغلب الموجودين في ق  عندما ن   ،الزمالء 

!!!!! ولعمري كيف عرف هؤالء باألمر وهم خارج مكان عملي .. قال لي بأنهم في الثمانينات اقدم

من  رفض بحوث مرسلةبأحرجهم في المؤتمرات العلمية أو كنت ألني  فرحو لعدم الترقية..... 

قبلهم للنشر.....ثم قال لي ناصحا!!!!! .. عليك بتغيير تعاملك أثناء المؤتمرات.. وأن تكون مرنا في 

أمور التقييم والنشر وتخفف من ذلك ... فال زلت في مقتبل العمر وأمامك سنوات طوال....ويبدو 

بأنه يريد مني أن أحك ظهور بعظهم ليحكو ظهري .. إن الحوادث الثالثة لم أنسج خيوطها....... 

 والزال جميع أطرافها أحياء........                                                                

قد يتسائل القاريء الكريم ماعالقة هذه القصص ذات الطابع الشخصي المتعلق بصاحب المقالة 

وبين مشروع إكثار أشجار نخيل التمر بواسطة زراعة األنسجة..... فإن كان حقا يطرح هذا 

القصص  ألن تامة... إن المتسائل..... لم يقرأ ما بين السطور....التساؤل.... فأقولها بصراحة 

الثالثة تعبر عن سلوك شائع قد نجح البعض من تجاوزه وعدم إعارته أي إهتمام في مسيرتهم... 

المجامالت... الصداقات.... ولكن القسم األعظم كانت تتحكم به مثل هذه السلوكيات... 

. المصالح والمنافع المتبادلة.... النفاق العلمي.المحسوبيات..... مراكز القوة....  

كنت دائما أحدث مجموعتي التي كانت تعمل معي عن أسباب المتاهة التي يقع فيها بعض      

تبدو عليهم في  أن .. بدونوأسباب عدم إكتراثهم بما يحصل من إخفاقات واضحةالكوادر العلمية...

اإلستئناس برأي اآلخرين ... أو المعارضين المبادرة بحتى نوعا من القلق أو ، أي لحضة 
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لتوجهاتهم... .السيما بأن الطريق الذي يسلكونه اليؤدي إلى الهدف الذي وضعوه هم أنفسهم  

وليس غيرهم أو باألحرى لم يفرض عليهم... ثم أتسائل لماذا هذا اإلصرار على إتباع هذه الطرق 

الملتوية...ولماذا لم  يحاسبهم المسؤولين عنهم...ولماذا لم تكن هناك مرجعية علمية تراجع 

نتاجاتهم ... أسئلة كثيرة لم أكن افلح في التوصل إلى أجوبة مقنعة.. .... لقد تساءلت كثيرا مع 

نفسي قبل وبعد تقاعدي ، كيف نخرج من هذا المأزق الذي وضعنا البعض فيه.... هل نملك شجاعة 

أن نقول بأننا فشلنا في كذا لألسباب كذا وكذا .... ولعمري بأننا لو فعلنا ذلك..... فسننال رضا هللا 

والناس في آن واحد ... وبدون شك فإننا سوف نكسب ثوابين من هللا تعالى شأنه .. األول إعترافنا 

بالخطأ ... السيما ونحن دوما نقول بأن اإلعتراف بالخطأ فضيلة ... والثانية ... وفرنا على الجيل 

                ..تبعده عن تكرار األخطاء الماضية.. الجديد من الباحثين الشباب جهدا ووقتا وحصانة 

في أن يرى عمله هللا ورسوله والناس أجمعين  لإن دعوتي هذه أوجهها لكل من عمل على أم

في تعويض ما خسرنا من  أعدادها التي كنا نزهو التي فشلنا تخص عمتنا النخلة مجاالت عديدة 

ماذا ....... أعمالهم القطاع الزراعي نتاجأخطاء محددة حالت دون أن يرى بسبب  ......بإمتالكها

.... وهل ؟؟؟.. ومن هي الجهة المسؤولة ؟؟؟؟... ولماذا إستمر الخطأ؟؟؟... وكيف حدث؟؟؟حدث

هناك قصور علمي  ...... أم كان؟؟؟؟تلك التطلعاتقصرت الدولة أو المؤسسات المعنية برعاية 

....... 

ولماذا تأخرنا عن من كنا نسبقهم بدون أدنى ذرة من الحسد .. بل أقولها بصراحة بارك هللا بهم 

 لنراجع أخطائنا...... إن راجعنا أخطائنا على ما قدموه لعمتهم.... وحظأ أوفر لنا

بمولد مركز لبحوث اركة الشبكة العراقية لنخلة التمر إن ما دفعني لكتابة هذه اإلرهاصات هو مب

ومحاولة أحد األخوة في مدينة الناصرية من إنشاء  النخيل في رحاب كلية الزراعة جامعة بغداد

لقد باركت هذه .. ... لتعويض األعداد المفقودة .......بادرات بشكل دوري مختبرات إلنتاج 

أردت أن تكون أمام  النخيل في جامعة البصرة... التوجهات ومباركتي موصولة لمركز أبحاث

األخوة الذين سيقودون النشاط البحثي هذه المقالة التي قد التأخذ من وقتهم بقرائتها دقائق 

قيد  يؤخر والأو تبديل مكان ومرجعيته اليقدم جديدة إن العمل الجديد تحت مسميات .. معدودة... 

منذ القدم مهوسين وبشكل عام ... فنحن اليصحح أخطائنا وهو بالتأكيد  أنملة كما يقولون ....

وتغيير عائدية التشكيالت... أما األخرون الذين شحت مخيلتهم من تحديث أسماء  بتبديل األسماء

جامدون في تفكيرهم وليس لديهم طموح في  فيبدو من وجهة نظرنا مؤسسات أو معاهد قديمة.... 

ووكالة   (USDA)قسم الزراعة األمريكيتابة أعمالهم... ف.... حيث تسود الروالتحديث  التغيير

 و المركز الدولي للزراعة في المناطق الجافة (FAO) الغذاء والزراعةومنظمة (NASA)الفضاء 

(ICARDA)  ومركز تحسين الذرة والحنطة في المكسيك المعروف بـ(CIMYT)   لم تتغير

ال أدري كيف تطورت مؤسساتهم و..!!!!!!إسمائها  منذ التأسيس وحتى لحظة كتابة هذه المقالة

بدون أن يغيرو أسمائها أو عناوينها من مراكز لهيئات أو مديريات أو منشأت .... كيف.... ال 

  ....  أدري... 
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قبل أن نتحرى وبشكل  ،عمل عليه سابقا وقد فشللذلك أقول حذاري من العمل بمشروع جديد 

هي .. وكيف يتم تخطيها وماهي الحلول ومن .السابقةشفاف ودقيق عن أسباب فشل المحاوالت 

للحلول ... وقد يقول البعض بغرابة ما أطرحه.... أنا اتفق معه عندما نريد أن نعمل  هامنضالالجهة 

ولكنني أتحدث عن توضيف تقنية بخط بحثي جديد لم يسبق أن تعرضت له كوادرنا البحثية ... 

يملك العراق والدول العربية من الخبرة حيث زراعة األنسجة في إكثار أشجار نخيل التمر... 

.. إذن نحن نريد أن نضع خطة محكمة المتراكمة في العمل بهذا المظمار من الناحية التقنية .

فإن ...  لذلك ي أي فترة زمنيةفقع مراحل التطور وتقدم العمل فيها كما ونوعا و  مؤطرة يمكن ت  

وتغيير العاملين فيها أو في القيادات اليمكن أن أتغيير إسم المؤسسة أو تغيير مرجعيتها اإلدارية 

إال إذا أوكلت مهمة اإلشراف العلمي لعناصر بحثية ذات سمعة علمية موثقة تكون ، يعول عليه 

الخلل والمسؤولين عن ذلك قبل  مسؤولة عن سير العمل ورفع التقارير والتوصيات وتأشير

إستفحاله أو إستمراره.... قد تتألف الجهة المشرفة على عنصر واحد أو عنصرين يكون إرتباطهما 

 ... بجهة أخرى  

ماذا علينا أن نفعل....... علينا أن نضيع من وقت المؤسسة الجديدة أيام ثالثة فقط...... يتم خاللها 

 ه.... وال أظن بأن من أرتكب الخطأ واصر عليكشف الحساب القديم والتعرف بإمعان عن األخطاء 

سنوات قادر على أن يصلح خطأه... ألنه إن فعل فهو مراوغ.... وهو اليصلح للعمل بهذا 

المشروع.... ألن العلمي الجيد... البد وأن يكتشف عقم محاوالته..... من خالل مطالعاته.... 

وزياراته العلمية وحضوره الندوات والمؤتمرات العلمية في حقل إختصاصه...  ...... وقد يكون 

معذورا بإقتراف األخطاء في بداية عمله خالل السنة األولى ، ولكنه غير معذور بإرتكاب نفس 

 األخطاء على مر سنوات طويلة ... أو سكت كشيطان أخرس عن أخطاء واضحة لضميره فقط  

ولحرصي الشديد على إننا سوف نحدد معا خارطة طريق جديدة  ينفذها شلة من العلميين الذين  

يعملون وفق جدول زمني وخطوات مبرمجة  ونتائج خاضعة دوريا إلى برامج السيطرة النوعية 

فأنا أهيب بالكوادر العلمية التي قد تكون حاليا خارج جموعة التأخذها بالحق لومة الئم...من قبل م

تحررت من القيود اإلدارية التي  خاصة وقدالخدمة بحكم السن القانونية أن تساهم بهذه المكاشفات 

وبالنسبة لي لم أشعر يوما بأن أحدا منعني من كانت تعتقد هي بأنها تكبل أفواه من يتكلم بالحق ... 

فقد كنت ...0202ولحد تركي العمل في  1968قول كلمة الحق طيلة عملي في الدولة العراقية منذ  

أرضيت ما أصبو إليه... وإن لم يؤخذ به.... فلقد  فذلكأقول رأي ... بصراحة..فإن أخذ به 

    ضميري... وأبديت رأيء.... 

ليست جديدة .. بل كنا نذكرها على عجالة في كثير من النقاشات التي كانت تدور في إن دعوتي هذه 

كنا نتسائل عند عرض ، حيث  الدقائق المخصصة لمناقشة البحوث التي تلقى في المؤتمرات العلمية

... كنا نتسائل عن التطبيق  وبعد...وبعدنتائج أحد الدراسات التي وضفت تقنية زراعة األنسجة ... 

الفعلي للنتائج.... كنا ندعو أن نرى دراسة متكاملة ... لذلك أطلق البعض على نسبة عالية من 

بحوث زراعة األنسجة بالبحوث المبتورة.... لقد خرجت الجامعات العراقية عشرات الباحثين 

الشباب الذين درسو تأثير التالعب بالتراكيز المختلفة لمنظمات النمو على وزن الكالس الرطب 
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اليتسع المجال لتعدادها..... والغريب باألمر وجود صعوبة في العثور على جاف لمحاصيل عديدة وال

بحث أعتمد على تركيز محدد  من مركب معين تم التوصل إليه من قبله في بحث سابق له أو من 

لكي يكمل بحث زميل له في نفس المؤسسة أو حتى من خالل مطالعاته عن العائل الذي إستخدمه.

للحديث الصريح الكوادر البحثية دعوة  إلىمقالتي  تهدفوار كما يقول أخوتنا المصريين...  المش

ى أسباب إخفاقنا في كل بعيدا عن المجامالت التي لم توصلنا لشيء.... علينا أن نطلع عل

 لوة بأننا زات مدروسة...  وأنا على ثقة تاممجال....بحيث  نتعلم من أخطائنا السابقة لنحدث قف

الكثير وأول ما نخسره  سر... فستكون الطريق غير سالكة.... وسنختركنا هذا األمر بدون مراجعة

                             الزلنا نخدعها ..............................نكون حينها والعياذ باهلل أنفسنا ألننا 

                            

  

  ......الهنودهل نفعلها كما فعلها 

وحتى تكون الصورة واضحة للجميع ليطلب مسؤول المركز من العاملين من حملة البكلوريوس 

عن نتائج تقنية زراعة األنسجة في إكثار األصناف  في المصادر المتوفرة وحتى الدبلوم بالبحث

واضحة عن لتكون لديهم صورة المهمة من نخيل التمر في دول الخليج وفي الدول النامية فقط 

الفجوة التي باتت تعكس أمورا نحن في غنى عن ذكرها.... ماهي التقنية األكثر نجاحا... أيتطلب 

قتل نخلة لكي نستخدم البرعم الطرفي في إنتاج الكالس.. أنستخدم الفسائل التي أبعدت من حضانة 

أمهاتها لكي نقتلها ثم نستخلص البرعم الطرفي .. أم إن التقنية األكثر دقة واألنسب لنا هي تقنية 

النورات الزهرية األنثوية ... فالمادة وفيرة والشجرة باقية                                                   

                             

في اكثر الدول التي لقد أصبح البرحي العراقي األكثر إنتشارا في نتاجات زراعة األنسجة       

وحتى ال يكون حديثي مقتصرا على تقنية واحدة.. فقد سبق وأن رأيت ....عمتنا المباركةتتعامل مع 

رض السنوية التي تقام في بغداد عن التمور... نتائج مشروع إكثار نخيل ابأم عيني.. في أحد المع

وكنت استمع إليه وانا أتحسر على العمر الذي ضاع بين غرف نمو  التمر من زراعة البذور... 

سنة من زراعة البذور... وقد  00يته وتناولت من نتاجه جاء بعد أألن ما ر .....ة األنسجةزراع

شرح لنا روعة نتائج الفريق الذي أكتشف بأن البرحي هو أفضل األصناف والخستاوي األسوأ في 
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ولقد اكلنا في المعرض من برحي األصل ومن  إنتاج فسائل ثم أشجار تحمل ثمارا تماثل األمهات...

وأنا أتناول ثمار برحي البذور... كان ذهني مشغوال رحي األشجار الناتجة من زراعة البذور.ب

ن نحصل عليه بهذه التقنية الفالحية العراقية البسيطة بحساب أعداد نخيل البرحي الذي كان مقدرا أ

ا كان لو سمعنا عملنا بمقترح األستاذ المرحوم عباس الصالح الذي كان يدعو لتجربة البذور كم 

حينما خصصت جلسة في أحد مؤتمرات مجلس البحث العلمي  0891يفعل اجدادنا... لقد قالها عام 

على هامش المؤتمر لبحث إكثار أشجار نخيل التمر.. وكان هناك الرأي المقابل.. وهو توضيف 

س سريع... وآمن... ورخيص..... ومتحكم به... يرفد القطاع بماليين من بادرات أصناف مهمة لي

......الزهدي من بينها  

 


