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بسم الله الرحمن الرحيم
ان وعد الله حق

صدق الله العلي العظيم

dHE*« 5 والد الشهيد عمار وبشار وشقيق الدكتور Š bL×  ‚«“d « b³Ž انتقل الى رحمة الله تعالى
ظافـر.واقيـمت الفـاحتة عـلى روحه الـطاهـرة في حسـينـــــــــية آل الـرسـول في حي القـاهرة ابـتــــــــــــــداء من اول امس

. دة يوم االحد 12/9/ 2018و
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رقم (٧ / تـعلن جمعية الهالل االحمـر العراقي عن عرض العقار ا
٨٧٠)  باب الطوب/ نينوى وحتتوي على محالت عدد (٥) وارض
فــارغــة والــبــالغ مــســاحــتـهــا (٦٢١ م٢) تــصــلح االرض كــمــوقف
. فعـلى الراغبـ باالستـئجار تقـدم لـلسـيارات او حسب طـلب ا
نصور/ مراجـعة مقر جمعـية الهالل االحمر العـراقي الكائن في ا
مقابل نقابة الـصيادلة/ القسم الـهندسي واالمالك من تاريخ نشر
االعالن في الـصـحف احملـلـيـة لـغـرض تـقـد طـلـبـات االسـتـئـجار

ودراستها من قبل اجلمعية.
 w «dF « dLŠô« ‰öN « WOFLł
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رقم(٦ / تعـلن جمعيـة الهالل االحمر الـعراقي عن عرض الـعقار ا
٨٧٠) بـاب الـطـوب/ نـيـنـوى وحتـتـوي عـلى دار مـتـضـررة وارض
فارغة والبـالغ مساحتـها (٢٥٦٠ م٢). فعلى الـراغب باالسـتئجار
نصور/ مراجـعة مقر جمعـية الهالل االحمر العـراقي الكائن في ا
مقابل نقابة الـصيادلة/ القسم الـهندسي واالمالك من تاريخ نشر
االعالن في الـصـحف احملـلـيـة لـغـرض تـقـد طـلـبـات االسـتـئـجار

ودراستها من قبل اجلمعية.
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نـهاج الوزاري حلـكومة من سلبـيات ا
ــهــدي تـأكــيـده الـدكــتــور عـادل عــبـد ا
خصخصـة التعلـيم كبديل عن الـتعليم
احلــكـــومي الـــرســـمي والـــذي هــو من
مسـؤوليـة الـدولة وواجـبـها حـيث اكد
ــنــهــاج الــوزاري ضــمن حــقل وزارة ا
ــقـعـد الـدراسي الـتـربـيــة عـلى شـراء ا
مـشــيـرا الى : (( الــعـمل عــلى اعــتـمـاد
ـــقــعـــد الــدراسي ودعم مــبـــدأ شــراء ا
الـقــطــاع األهــلي في افــتــتــاح مـدارس
ومـعـاهـد اهــلـيـة مـسـتــوفـيـة الـشـروط
والـتــنـسـيـق والـتــكـامل بــ الـتـعــلـيم
احلكومي واألهلـي واخلصوصي لرفع

مستوى التعليم في البالد ..)) .
عـلــمــا أن الـدروس اخلــصــوصــيـة في
ـاضي كـانت الـسـبعـيـنـات من الـقـرن ا
ـدرس ـنـوعـة ويـؤخــذ تـعـهـد عـلى ا
ارسـته ويحاسب مـن لم يلتزم بعدم 
بـــتـــعـــهــــده . امـــا الـــيـــوم فـــالـــدروس
ـوافـقـات اخلـصـوصـيـة  مـنـتـعـشـة و
درس الـذي ال يـخلص رسمـية  ,وان ا
في عمـله ضـمن الـدوام الرسـمي يـقوم
بإعطاء طالبه دروسـا خصوصـية بعد

الدوام  مقابل اجور.
ـنهاج الـوزاري في فقرة كما ورد في ا
وزارة التـعـليم الـعـالي : ( ( التـشـجيع
عــلى تــأســـيس اجلــامــعـــات األهــلــيــة
ـعــايــيــر وجــودة عـالــيــة وتــشــجـيع
وازي في اجلامعات وادخال التعليم ا

التعليم عن بعد ..)).

فهل سيكون الـتعليم األهلي (اخلاص)
في ظل احلـكــومــة اجلـديــدة بـديال عن
الـتــعــلــيم احلـكــومي ? وهل الــتــعــلـيم
األهــــلي في الــــعــــراق اآلن افــــضل من

التعليم احلكومي ?
كان العـراق وحسب تـقرير الـيونـسكو
في فترة مـا قبل حرب اخلـليج الثـانية
تلـك نظامـا تعـليـميـا يعد عام  1991
نطقة , من افضل انظمة التـعليم في ا
كــذلـك كــانت نـــســـبــة الـــقــادريـن عــلى
القراءة والكـتابة في فـترة السبـعينات
والثمانينات من القرن العشرين عالية
وكـاد الـعــراق يـقـضي عــلى األمـيـة في
ذلك الــوقت تــمـــامــا من خالل حــمالت
مـحـو االمــيـة. لـكن الــتـعـلــيم بـعـد ذلك
عـانى الــكـثــيـر بــسـبب احلــروب الـتي
خاضـهـا النـظـام الدكـتاتـوري الـسابق
ومـا تـعـرض له من حـصـار اقـتـصـادي
وانـــــعـــــدام األمن. وفـي الـــــســـــنــــوات
الـسـابــقـة كـان مــتـوسط االنــفـاق عـلى
الـتــعــلـيـم احلـكــومي لــلــطــــــــــــــــالب
الـــــــــواحــــــــد  620 دوالر ولـــــــــكـن في
عــــــــــــــــام  1980ونــتـــيــجـــة احلــرب
وارد العراقية  –االيرانية  حتويل ا
العامة جتاه االنفاق العسكري ما ادى
الى االنـــخــفـــاض احلـــاد في االنـــفــاق
االجـتــمــاعي الـعــام وعــانت مــيـزانــيـة
التعليم من عجز كـبير والتي استمرت
في الـنـمـو مع مــرور الـسـنـ حـيث لم
ـعاجلة هذه تنجز خـطة استراتـيجية 

القـضايـا في ذلك الوقت .وفي سـنوات
األزمـة الـتـي مـر بـهــا الـعـراق  1990-
من حرب وحصار اقتصادي  2003
انخـفـضت حـصـة الـتـعـلـيم في الـناجت
القومي االجـمالي الى الـنصف تقـريبا
ــئــة عـام , 2003 لــتــصل الى  3,3 بــا
وارد اخملصـصة للتعليم وانخفضت ا
وانخـفـاض حـصـة الـتـعـــــــلـيم لـتصل
ئة  فقط من مجموع ميزانية الى 8 با
احلــكــومــة  ,اضــافــة الـى انــخــفــاض
االنفـاق احلكـومي علـى تعـليم الـطالب
الـواحـد من  620 دوالر الى  47 دوالر
علم من , كذلك انخفضت رواتب ا
حـيث الــقـيـمــة احلـقــيـقـيــة الى جـانب

ارتفاع نسب التسرب .
…b¹bŽ q UA

ـشاكل بعد  2003ظهـرت العـديد من ا
الـتـي تـعــيق الــنــظـام الــتــعــلـيــمي في
ـوارد  والــطـائــفـيـة الـعــراق كـنــقص ا
وتسـيـيس الـنظـام الـتـربوي والـهـجرة
ــعـــلـــمــ والــتـــشـــرد الـــداخــلي مـن ا
والطالب والتهديدات األمنية واحتالل
داعش لــــثــــلث األراضي الــــعــــراقــــيـــة
وتـفـشي الـفـســاد واألمـيـة عـلى نـطـاق
واسع وتـسـرب الـطالب بـهـدف الـعـمل
او الـتــســول عـنــد تـقــاطــعـات الــطـرق

واألسواق إلعانة عوائلهم الفقيرة .
ـــدارس في الــــســـابـق كـــانـت اغـــلـب ا
واجلامـعـات حـكـومـيـة ونـادرا جـدا ما
تــنــشــأ  مـدارس خــاصــة قــبل . 2003
ــــدارس وبــــعــــد  2003انــــتـــــشــــرت ا
واجلامعات األهلية ( اخلاصة ) بكثرة
في جــمــيـع احملــافــظــات الـــعــراقــيــة ,
واجـتــاح الـتــعـلــيم األهــلي مـســاحـات
واســعــة من الــعـــراق كــان يــغــطــيــهــا
التـعـلـيم احلـكـومي سـعـيـا وراء الربح
واالســـتـــثــــمـــار .وتـــفـــضـل الـــعـــوائل
تيسـرة ماديا  الـيوم التـعليم األهلي ا
على احلكـومي لكون عدد الـتالميذ في
ــا في الــصـف الــواحـــد يـــكــون اقـل 
ـــدارس احلـــكــومـــيـــة حـــيث تـــكـــتظ ا
الصفوف بالطالب وقد ال يجد الطالب

اضافة مقاعـد لهم فيـفترشون األرض ,
ــــنـــاســــبـــة في الى تــــوفـــر األجـــواء ا
ـدارس األهــلـيــة من تـدفــئـة وتــبـريـد ا
وكهربـاء واساتذة ذوي خـبرة. غير أن
الـــعــــوائل ذات الــــدخل احملــــدود وهم
ـــقــدورهم ارســال الــغــالــبـــيــة لــيس 
ـدارس األهـلـية بـسـبب ابـنـائهـم الى ا
كلـفتـها الـعالـية خاصـة اذا كان لـديهم
اكثـر من ابن واحد ,فهـو يقـتصـر على
ــتــيــســرة مــاديــا . وبــدأت الــعــوائل ا
ـدارس األهلـيـة تـمـثل عـبـئـا اضـافـيا ا
عـلى مـدخـوالت الـعـائـلـة العـراقـيـة في
ـتـزايــد عـلـيــهـا نـتــيـجـة ظل االقـبــال ا
التردي احلاصل في التعليم احلكومي
دارس األهلية شكال من , واصبحت ا
ـربحة بـعد االحتالل أشكال الـتجارة ا
تعاقبة له وهي وتشجيع احلكومات ا
في تــزايـــد مــســتـــمــر حــتـى فــاقت في
عـددهـا الـ (  1500) مـدرســة بــحـسب
تـــقـــديـــرات اخملـــتـــصـــ من مـــدارس
ابـتــدائـيــة وريـاض األطــفـال ومـدارس
ثانويـة وتتركـز النـسبة الـكبرى  مـنها
في الــعــاصــمـــة بــغــداد.ويــعــد الــيــوم
درسة األهلية واحدة مشروع امتالك ا
من اكـثــر األعــمـال رواجــا في الــعـراق
ـكن ان يـكــون مـدرا لـلــربح خـاصـة و
في حـال تــنـظــيم دورات الــتـقــويـة في
الـعـطـلــة الـصـيـفـيــة . وهـذه  الـعـوائـد
ؤسـسات اديـة الكـبيـرة جعـلت من ا ا
الــتــعــلــيــمــيــة األهـلــيــة مــحـط انــظـار
اصــــحــــاب رؤوس األمـــــوال الــــذين ال
يـأبـهـون بـالـرسـالـة الـتـربـويـة ويـكـون
تــركـــيـــزهم مـــقــتـــصـــرا عـــلى األربــاح
ــســتــمـــر .ومن مــســاو والــتــوسـع ا
ــدارس الــتــعــلــيـم األهــلي أن بــعض ا
ـدرســ عـلى األهـلــيـة تــلـزم جــمــيع ا
عظم الـتالميذ وضع عالمات متـقدمـة 
بغض الـنـظـر عن مـسـتـواهم الدراسي
خـوفـا من قــيـام اولـيـاء امــور الـطـلـبـة
ــدرســة بــســحب ابـــنــائــهم مـن هــذه ا
وتــســجـــيــلــهـم في اخــرى وبـــالــتــالي
ادية .وكـثيرا ما تعرضهم لـلخسـارة ا

تـــــتــــغـــــاضى وزارة الـــــتـــــربــــيـــــة عن
واصفات والشـروط الواجب توفرها ا
درسـة وكادرهـا وقد يدخل في بنايـة ا

هذا ضمن صفقات الفساد .
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دارس ان مـوجـة افـتـتـاح الكـثـيـر مـن ا
األهلية تعـد عالمة على تدهـور التعليم
احلكـومي في الـعـراق . وفي الـسـنوات
األخـيــرة غــادرت الــعـائـالت الـعــراقــيـة
ـدارس احلــكـومـيـة ـيـســورة احلـال ا ا
بسـبب تـدهـور اوضـاعهـا لـتـستـقـبـلهم
ــدارس اخلــاصــة. وســبق وان اقــرت ا
ـانـية ان الـبالد بحـاجـة لبـناء جلنـة بر
اكـثـر من  ( 6000) مـدرسـة السـتـبـدال
ـهدمة ومـواكبة هـجورة او ا دارس ا ا
النمو الـسكاني لـكن احلكومة الـسابقة
لم حتـــقق تــقـــدمــا يـــذكــر إلجنـــاز هــذا
ـــلـف.في عـــام  2012مـــنــــحت وزارة ا
ـدارس خـاصة التـربـية  1200رخصـة 
جديدة في جميع انحاء العراق ويوجد
االن حـوالي  600مــدرسـة خــاصــة في
ـدارس األهلـية بغـداد.وفيـما يـتعـلق با
هل وضـــعت وزارة الـــتــربـــيـــة  وكــذلك
وزارة الــتـــعــلــيـم الــعــالـي بــالــنـــســبــة
لـلـجـامـعـات ضـوابط لــتـقـيـيـمـهـا ويـتم
االلتزام بها ومتابعـتها ويتم غلقها في
حـالـة عـدم االلـتــزام بـالـضـوابط ? وهل
دارس هنـاك قانون يـحدد األجـور في ا
واجلامـعـات األهـليـة  يـتم االلـتزام به ?
ـــدارس واجلـــامـــعـــات وهل تـــلـــتـــزم ا
األهـــلــيـــة بـــجـــمــيـع الــضـــوابط الـــتي
وضـــعــتـــهـــا وزارة الـــتـــربـــيــة ووزارة
التـعلـيم الـعالي فـي فتح اي مـدرسة او
جــامــعــة من نــاحــيــة تــوفــر الــقــاعــات
الـدراسـيـة اجلـيـدة والـفـسـيـحـة وتـوفر
غـــرف لإلدارة ولـــلـــكـــادر الـــتـــدريـــسي
وسـاحــة بـقــيـاســات مـعــيـنــة لـلــطـلــبـة
مـارسة األنـشـطة الـريـاضيـة ووجود و
مـخـتـبـرات لـلـمـواد  الـعـلـمـيـة وخـاصة
بالـنـسبـة لـلمـدارس الـتي تؤجـر بـيوت
ذات مسـاحات صـغيـرة ويتم حتـويلـها
الى مدارس وريـاض األطـفـال ال تـتـوفر

فـــيــهـــا الـــشـــروط والــضـــوابط  ويـــتم
تمريرها بسبب  وجود صفقات فساد .
وقـد اهـتم احلـزب الـشــيـوعي الـعـراقي
بـالــتـعــلـيم وضــرورة الـنــهـوض به من
خالل (االهتمام بـالتعـليم احلكومي في
كــافـــة مـــراحــله ومـــواصـــلــة اجلـــهــود
ـرحـلـة السـابـقـة وآثار لتـصـفـيـة آثار ا
الـتـوجــهـات الـطــائـفــيـة الـتي شــهـدهـا
الــعـــراق بــعــد  , 2003والــعـــمل عــلى
نظومـة التربويـة والتعلـيمية اصالح ا
في مـخـتـلف مـراحـلـهـا واعـتـبـار قـطاع
همة التربيـة والتعـليم من األولويـات ا
ـادية الـية وا وزيادة الـتخـصيـصـات ا
والـبــشــريــة الالزمــة لــلـنــهــوض بــهـذا
الـقــطـاع احلــيـوي مع تــوفـيــر األبـنــيـة
ــيـة ــواصـفــات الــعـا ـدرســيــة وفق ا ا
وتوفير شروط الراحـة فيها من كهرباء
ومـاء صـالح لـلـشــرب وتـدفـئـة وتـبـريـد
ومـرافق صــحـيــة وتـوفــيـر اخملــتـبـرات
ارسة الـنشاط العلـميـة ومستـلزمـات 
الرياضـي والفني  ,اضافة الى اعـتماد

فلـسـفة تـربـوية  –تعـلـيمـية تـقـوم على
واطنة وتعزيز التفكير التنويري قيم ا
مع اعــادة الــنــظـر فـي نــظـام ومــنــاهج
ـا يتـفق الـتـعلـيـم وطرائـق الـتدريـس 
وتـأمـ مــسـتـلــزمـات الــتـقـدم الــتـقـني
ــادي وتــشــجــيع الـــبــحث الــعــلــمي وا
واالبتكار وربط عـملية الـتعليم بـعملية
التـنـميـة الـشامـلـة في البالد واهـدافـها

الكبرى .
WOðU uKF  rOKFð

اضـــافـــة الى ضـــرورة ادراج تـــعـــلـــيم
نـاهج في مـرحلة عـلوماتـية ضـمن ا ا
مبكرة واشاعة اسـتخدام وسائلها في
ـدارس واسـتـكـمـال عـمـلـيـة مـكـافـحة ا
األمـيـة وضـمـان مجـانـيـة الـتـعـلـيم في
ــراحل الـــدراســيـــة كــافـــة وتــفـــعــيل ا
الــزامــيــتـه في الــدراســة االبـــتــدائــيــة
ــتـنـامي ومـعـاجلــة ظـاهـرة الــتـوسع ا
لـلـتـعـلـيم األهــلي وآثـاره عـلى الـنـظـام
الـتــعــلــيـمـي كـكـل مع شـمــول مــرحــلـة
ريـاض األطــفـال بــالــسـلم الــتــعـلــيـمي

ـا جـاء في والـزامـيــة الـتــعـلــيم وفـقــا 
الدستـور العراقي )  ,الى جانب وضع
حـــد لــتـــســـرب الـــطـــلــبـــة ومـــعـــاجلــة
ستوى عيشية بتحس ا اوضاعهم ا
عيـشي ألسرهم  ,الى جانب اصالح  ا
الــتــعــلـــيم الــعــالي وصـــيــانــة حــرمــة
عاهـد واستقاللها وعدم اجلامعات وا
تقييدهـا بانتماء عـقائدي او ايدلوجي
او اي غـطـاء آخـر . ومـتـابـعـة تـطـبـيق
الــــقــــوانــــ والـــضــــوابـط اخلــــاصـــة
ــــدارس واجلـــامــــعـــات األهــــلـــيـــة بـــا
ومــحــاربـة الــفــســاد .فــهــا ســتــتـمــكن
هدي من حكومـة الدكـتور عـادل عبـد ا
حتــقـــيق ذلك لـــلــنـــهــوض بـــالــقـــطــاع
التـعلـيمي والـتربـوي وربطه بـحاجات
البالد أم سيتم تركيزها على  الترويج
قـاعد الـدراسـية وخـصخـصة لشـراء ا
التعليم على حساب التعليم احلكومي
وتـــــخـــــلـي الـــــدولـــــة عن واجـــــبـــــهـــــا
ومسؤوليتهـا في هذا القطاع احليوي

الذي يعتمد عليه تطور البالد ?
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