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ـدني الـعراقي تـعـرض الـطيـران ا
الى جتـــاوزات غـــيـــر مــبـــررة من
الــنــواحي الـقــانــونـيــة والــفـنــيـة
واالقــتـصـاديــة أرتـكـبــتـهـا كل من
ــتــحـــدة االمــريــكــيــة الــواليــات ا
تـحدة وفرنـسا بـقصد ـملكـة ا وا
دني ايقاف عمل قـطاع الطيران ا
العـراقي بـالـكـامل وبـشـكل خاص
نــــشــــاطه االنــــســـانـي واخلـــدمي

ونلخصها باالتي :-
{ خرق سـيادة العـراق االقليـمية
بــطـائـرات حـكـومـيـة تـابـعـة لـتـلك
ـا عــرض سالمـة مالحـة الـدول 
اجلـو للـخـطر وتـسبب في ايـقاف
اعمال السيـطرة والرقابة اجلوية
ارسة حقه وحرمان العراق من 
ــشـــروع في هــذا الـــطــبـــيــعـي وا
ــــعــــتـــرف بـه دولــــيـــا اجملــــال وا
ـوجب احكـام االتفـاقيات الدارة
ــــنـــاطق ـالحـــة اجلــــويــــة في ا ا
والـسـبل اجلـويـة الـواقـعـة ضـمن
مـسـؤولـيـته وسـيـادته االقـلـيـمـية

(راجع ملحق رقم 1).
{ فـرض مـنـاطق حـظـر الـطـيـران
ضمن احلـدود االقـليـمـية لـلـعراق
شـمـاال (خط عـرض 36) وجـنـوبـا
(خط عــرض 32) وتــوســـيــعه من
مـلكة قـبل الواليـات االمريـكيـة وا
ـتـحـدة ليـصـبح احلـظـر جـنـوبا ا
(خط عــرض 33) وشــمل احلــظــر
الطـائـرات ذات االجنـحـة الثـابـتة
ـــدنـــيـــة ومـــنــــهـــا الـــطـــائــــرات ا
سـتـخـدمـة في اغـراض اخلـدمة ا
الـــعـــامـــة (نـــقـل جـــوي داخـــلي 
طــيــران مـدنـي تـدريــبي  طــيـران
ـدنية زراعي ) وكذلك الـطائرات ا
ــســتــخــدمــة في اعــمــال الــنــقل ا

ــــــا فـــــــيه الغــــــراض اجلـــــــوي 
انسانية وخدمية ودينية.

ـــدنـــيــة { حـــجـــز الــطـــائـــرات ا
الـعـراقيـة لـدى عـدد من الدول من
دون مـــــبـــــرر فــــــني وقــــــانـــــوني
واقـتــصـادي وكـذلك فــرض قـيـود
ـوجـبـهـا أجـراء تـعـسـفـيـة مـنع 
ـــنــاســـبــة اعـــمـــال الــصـــيــانـــة ا
والـــدقـــيـــقــة عـــلـــلى الـــطـــائــرات

احملتجزة.
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 فـرض االنـتـهـاكـات بـغـرض
تـنــفـيــذ اخملـطـطــات الـسـيــاسـيـة
الـذاتــيـة لـتـلك الــدول بـالـرغم من
عــدم اســـتــنــادهـــا الى أي مــبــرر
ــا قــانــونـي وشــرعي دولي  وا
كـان الـهدف الـغيـر مـعلن عـنه هو
ــــكن من ايــــقــــاع اكـــــبــــر قــــدر 
اخلــســائـــر في قــطــاع الــطــيــران
ـدني الــعـراقي بـقــصـد حتـطـيم ا
بنـيته الـتحتيـة بالكـامل. والدليل

على عدم شرعيتها مايلي :
{ اقـرار اتـفـاقيـة شـيـكـاغـو لـعام
دني نـشاط  1944بـأن الطـيـران ا
انسـاني وخدمي خاضـعا الحكام
قــــانـــون مــــنـــظـم ومـــعــــتـــرف به
ويـشــتـرط حتـقــيق اعـلى درجـات
ـسـاوآة في الـسالمـة واألمــان وا
ــتــعــاقـدة احلــقـوق بــ الــدول ا
ـتـسـاوية في ومـنـحهـا الـفـرص ا
التـشغـيل السـلـيم لضـمان تـقد
ـــردودات نـــقـل جـــوي مــــريح و
أنـسانـية وفـنيـة واقتـصادية وأن
اســــــتـــــخــــــدامه االمــــــثل فـي ظل
الــقـانـون والــعـمل عـلـى تـطـويـره
بأسـتـمرار وبـشـكل منـظم يـعتـبر
عـــامال مــهـــمــا في زيـــادة األلــفــة
ــودة بـــ الــشــعــوب من اجل وا

و الـصـلـة االنسـانـيـة ب اال
والـــدلـــيل عـــلـى ذلك مـــا تـــؤكـــده
مـبــررات عــقـد االتــفـاقــيــة وكـذلك
ـدني أهـداف مـنــظـمـة الـطـيـران ا
الـدولي الـواردة في الــفـقـرة ((44
في الــــفــــصـل الــــســــابع (اجلــــزء

الثاني).
ــشــار الــيــهــا قـد 1-2 أن الــدول ا
أيـــدت وصــــادقـت عـــلـى أحــــكـــام
اتفـاقـية شـيـكاغـو ولكـنـها عـمدت
الى خــرق أحــكـامــهـا مع الــعـراق
( يـعـتبـر الـعـراق من أوائل الدول
عاهدة) صادقة على ا وقعة وا ا
وأن االنـــتـــهـــاكـــات قـــد جتــاوزت
وبـشـكل صــارخ األحـكـام الـواردة
 29 ,  9  4 في الــفـــقــرات  3 ,2 ,1

  39,40, 36 ,31 من األتفاقية.
1-3 تــأكــيــد الــقــرار الــصــادر عن
ـرقم 687 مـجــلس االمن الـدولي ا
في 4/3/ 1991 وفـي ديــــبـــاجــــته
عــلـى احــتـــرام ســـيـــادة الـــعــراق
األقــــلـــيـــمــــيـــة ووحــــدة أراضـــيه

وأستقالله السياسي.
1-4 عــدم وجـود أي نص قـانـوني
وفـني وفي كـافـة قـرارات مـجـلس
االمن الـدولي ما يـجيـز أو يسمح
أو يــــخــــول أي دولــــة من الــــدول
فـــــرض أي من االنــــــتـــــهـــــاكـــــات

ذكورة. ا
1-5 ال وجـــود ألي نـص قـــانـــوني
وفــني في قــرارات مــجــلس األمن
الدولي يضع تقيـيدا حلرية الفرد
العراقي في الـتنقل داخل وخارج
العراق وبالوسيلة التي يختارها
ويرتـأيـها مـنـاسبـة ولم جتـيز أي
مـن الـقــرارات مــبــدأ الــتــدخل في
شؤون الـعراق الثقـافية والـدينية

والسياسية واالقتصادية.
ـنـاسـبـة 1-5 تـعـتـبــر الـصـيـانــة ا
والــدقــيــقــة لـــلــطــائــرات واجــبــة
ـوجب القانون لـلحفاظ التـنفيذ 
على كفاءة الطائرات ضمن حدود
مواصفاتها الـتصميمية ولغرض
منع تـلفهـا وأندثارهـا وينظر الى
الــصـيـانـة حـسـابـيـا واقـتـصـاديـا
ــطــلــوبـة عـلـى أنـهــا الــنــفــقـات ا
لــلـحـفـاظ عـلى االسـتـثـمـار. فـيـمـا
جند قصورها كان ألسباب عديدة
أهـمـهـا  (أوال) ان امـاكن احـتـجاز
الطائـرات العراقيـة التتيح أجراء
أعـمال صيـانة مالئـمة وصحـيحة
كــــون الـــــطــــائــــرات في الــــعــــراء
وعــرضــة لـلــتــقــلـبــات اجلــويـة و
(ثـانيا) فـرض قيود تـعسفـية منع
وجـبهـا تنـفـيذأعـمال الـصيـانة
على الـطائرات الـعراقيـة وبالذات

ــتــحـدة بــتــأثـيــر من الــواليــات ا
االمــريــكــيــة عن طــريـق ســلــكــهـا
الـــــدبــــلـــــومـــــاسي لـــــدى الــــدول
احملــتـجـزة لـلـطــائـرات و (ثـالـثـا)
قــيــام شــركــة الــبــويــنك بــحــجب
ـتــمـثــلـة ـعــلـومــات الـفــنـيــة وا ا
بالـنشـرات الفـنيـة والتـحسـينات
عـلى الطـائرات والـتعـديالت على
كـراريس الــصـيــانـة والــتـشــغـيل
بــــالــــرغم مـن مـــســــؤولــــيــــتــــهـــا
الـتـعـاقـديـة.وهـذا يـخـالف احـكام
أتــفــاقــيـة شــيــكــاغـو والــقــوانـ
ـا الــدولـيـة واحملــلـيـة الــنـافـذة 
تــســبب فـي حــصـول قــصــور في
دة طويلة وأدى أعمال الصيـانة 
الى فـقـدان الـطـائـرات جلـدارتـهـا
اجلـــويـــة وانـــتـــهـــاء أعـــمـــارهـــا
اخلدمية اضافـة الى فقدان نسبة
كـبـيـرة مـن اسـتـثـمـارهــا نـتـيـجـة
االنـــــدثــــار الـــــتـــــراكــــمـي بــــدون

استخدام.
{ اعــتـمــاد االســلــوب الــهـمــجي
والــــــعـــــدائـي والـــــعــــــنــــــصـــــري
والـسـيـاسي في تـطـبـيق تـفتـيش
ـدنـيـة من الـطـائــرات الـعـراقـيـة ا
قــــــبـل األدارات األمــــــريــــــكــــــيــــــة
والــبـريــطـانــيـة ال يــنم عن اجـراء
حـضـاري وانسـاني ويـتـنافى مع
نـصوص ـتطـلبـات ا الـشروط وا
عـلـيهـا في اتـفـاقـية شـيـكـاغو في

كيفية معاجلة عملية التفتيش.
أن األتـــفــاقــيـــة تــؤكـــد في حــالــة
وجـود شك في حـمــولـة الـطـائـرة
ـنـوي تـفــتـيـشـهـا فــعـنـدهـا يـتم ا
اتــــخـــاذ األجـــراءات الـــواردة في
األتفاقية للتأكد من سالمة وخلو
شحنة الطائرة من مواد واجهزة
ومـعدات واسلـحة تـعود بـالضرر

على مصالح الدول وشعوبها .
أن اجـراءات الــتـفــتـيش واردة
ــــوجب في الــــفـــصـل الـــثــــاني 
ـــادة (35) الــــفـــقـــرات (a,b) من ا

اجلزء اخلامس من األتفاقية.
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أن األنــتــهــاكـــات الالشــرعــيــة
ــفــروضـة والــغــيــر مــتــوازنــة وا
قـــســرا أحلــقت خـــســائــر مــاديــة
ومـعنويـة كبـيرة بقـطاع الـطيران
دني الـعراقي تـمثـلت في فقدان ا
نسبة كبـيرة جدا من استثماراته
نتـيجة األنـدثار التـراكمي الناجت
عن توقف هـذا القطـاع عن العمل
ــدة طـــويــلــة جتـــاوزت خاللــهــا
ــعــدات واألجــهـزة الــعــديــد من ا
ــواد االحـتــيــاطــيـة أعــمــارهـا وا
اخلـدمـيـة والـتـشـغـيـلـيـة احملـددة
ـــوجب األنـــظــمـــة والــقـــوانــ
اضــافـة الى احملــلـيــة والـدولــيـة 
حـدوث خــسـائــر أخـرى نــتـيــجـة
حـــــدوث قـــــصـــــور في  أعـــــمــــال
الــصـيـانـة بـســبب مـنع أجـرائـهـا
تـعسفـيا وعدم الـتمكن من تـوفير
ــطــلــوبـة ــواد االحــتــيــاطــيــة ا ا
بــسـبب فـقـدان عـوائــد الـتـشـغـيل
الالزمــة لـــشــرائـــهــا.وبـــاالمــكــان
تــشـخــيص االضــرار بـشــكل عـام
ــثــال ال احلــصـر وعــلى ســبــيل ا

باآلتي :-
ـالحـــة تــــوقف خــــدمـــات ا 2-1
اجلوية ضـمن السيادة االقـليمية
ــدة طــويـــلــة وفــقــدان لــلــعـــراق 
عـوائـدهـا الــتـشـغـيــلـيـة وحـدوث
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قـصور في اعـمـال الـصـيـانـة نتج
عنـهـا خسـائـر ماديـة تـضاف الى
ــتـحــقــقـة عـن تـراكم اخلــسـائــر ا
ـعدات االنـدثـار علـى االجـهـزة وا
الحــة والــســيــطـرة اخلــاصـة بــا

والرقابة اجلوية.
فـقدان الـقـيـمـة اخلـدمـية 2-2 — 
للـطـائـرات وموادهـا االحـتيـاطـية
وأجهـزتها الـتشغيـلية ومنـشأتها
الــتـــخــصـــصــيـــة نــتـــيــجـــة عــدم
ـدة طـويـلـة وحدوث االسـتـخـدام 
قـــصــور في أعـــمـــال الــصـــيـــانــة
ــــعــــدات وجتــــاوز األجــــهــــزة وا
أعـمـارها اخلـدمـيـة احملـددة فـنـيا
مــــضـــافــــا االى ذلـك اخلـــســــائـــر
ـتـحقـقـة عن االنـدثـار الـتـراكمي ا

وفقدان عوائد التشغيل.
تـوقف الـعــامـلـ في حـقل 2-3 
ـدني العراقي من ذوي الطـيران ا
اخلــبـرة واالخــتــصـاص الــنـوعي
ا أدى الى ـارسـة عمـلـهم  عن 
حــرمـانــهم من اخلـبــرات الـفــنـيـة
التراكمـية وكما تتطـلبها االنظمة
والقوان احمللـية والدولية األمر
الــذي يــتـــطــلب أمــواال أضــافــيــة

ألعادة التأهيل.
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حتمل الـعراق أعبـاء مالية 2-4 
أضـــافـــيــــة بـــســـبب مـــنح رخص
التـشغيل للـشركات االجنـبية بدال
عن اخلــطـوط اجلــويـة الـعــراقـيـة
لــغـــرض نــقل االغـــذيــة واالدويــة
ستلزمات االنسانية األخرى . وا
عـلـمـا بـأن هـذا األجراء يـدل عـلى
أعــتــراف صــريـح بــأن الــطــيــران
دني غـير خـاضع الى حتديدات ا
ألنـشـطــته االنـسـانـيـة واخلـدمـيـة
شار اليها  وكما تفسـره الدول ا
ـقصـود به هو هـدفها في ا ا وأ
تتـعـطـيل النـاقل اجلـوي الـوطني

العراقي.
حــــــرمــــــان الــــــعــــــراق من 2-5 
ـــــشــــروع في ـــــارســــة حـــــقه ا
االشــراف والــسـيــطــرة والـرقــابـة
الحــة اجلـويــة لـلـمــنـاطق عــلى ا
والسـبل اجلوية اخملـول بأدارتها
بقصد أنتزاعـها منه ومنحها الى
ــــــنـــــــطــــــقــــــة دول أخــــــرى فـي ا
وبنتيجتـها وضعها بأيدي الدول
ـشــار الـيــهـا وحتــمـيل الــعـراق ا
خـسائـر أضافيـة ماديـة ومعـنوية

وجغرافية.
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دني الدولي أن منظمة الطيران ا
ـوجب اهـدافـها ( راجع معـنـيـة 
مــــلــــحق رقم  ( 2وبــــصــــفــــتــــهـــا
ـــنـع حــدوث الـــتـــخـــصـــصـــيــة 
األنــــتـــهــــاكـــات حلــــقـــوق الـــدول
ـنـضـويـة حتت لـوائـهـا والعـمل ا
عـلى أحتـاذ األجراءات األصـولـية
ألزالتهـا عند وقوعـها . وقد أقرت
أتـفــاقـيـة شــيـكــاغـو عـلى أحــقـيـة
نظمة الدول في االعتراض لدى ا
عند أنـتهاك حقـوقها من قبل دول
ـا تـقـدم نطـالب أخـرى وبـالـنـظـر 
بتطبيق أحكام الفقرات ( 84و 85
 (مـن الــفـــصـل الـــثــانـي    عـــشــر
(اجلــــــزء الــــــرابـع) ضــــــد كـل من
ــمــلــكـة الــواليــات األمــريــكـيــة وا
ـــتـــحـــدة بـــســــبب أرتـــكـــابـــهـــا ا
الــــتــــجــــاوزات واألنــــتــــهــــاكـــات
ــنــوه عـنــهــا ضـد الـتــعــســفـيــة ا

بــاجتــاهــات تــعــزز الــعالقــة بــ
ـؤسسـات التـعلـيمـية مخـرجات ا

ومتطلبات البيئة واجملتمع.
ـعرفة.3 يـسهم في بـناء مجـتمع ا
ــهـارات ــســتــنــد إلى تـنــمــيــة ا ا
الــفـــكــريــة والــتــطــبــيــقــيــة الــتي
ـشـاكل من خالل تـسـتـهـدف حل ا
رونة شاركة والتعلّم الذاتي وا ا

في مواجهة التحديات .
ـوارد .4 يــهـتم بـتــنـمـيــة قـدرات ا
ــــؤســــســــات الــــبـــــشــــريــــة فـي ا
الـتـعـلـيـمـيـة وعـلى حـد سـواء ما
يـــخص الــقـــيـــادات اجلــامـــعـــيــة
وظف والطلبة والتدريسي وا
مـن خالل حتـفــيــز الـتــركـيــز عـلى
ــسـتــقــبـل والــبـنــاء الــتــراكــمي ا
لـلــمــعــرفــة بـاعــتــمــاد اخلــيـارات
تـعـددة عـلى مـستـوى اجلـامـعة ا
والـــكـــلــــيـــة والـــقـــسـم الـــعـــلـــمي

والتخصص الدراسي. 
قررات مجموعة ويتضمن نظام ا
ــــكن ـــــواصــــفــــات الــــتـي  من ا

تلخيصها في النقاط اآلتية :×
أوالً: اعـــــتــــمــــاده عـــــلى قــــاعــــدة
ـــقــررات األســـبـــقــيـــة وتـــوزيـع ا

يـــقف حــــائالً أمـــام الـــتــــنـــمـــيـــة
تـكامـلة لـشـخصـيته اجلـامعـية ا
ـسـتـقـلـة فـضالً عن الـتـضـحـية ا
ـسـتـقـبل الـكـثـيـر من الـدارس
نتـيـجة احملـددات الـتي يفـرضـها
الـنـظام الـسنـوي مـا يتـسبب في
خسـائر غـيـر مبـاشـرة تتـمثل في
اجلــانب االقــتــصــادي لــلــعــائــلـة
الـــعــــراقـــيــــة وعــــلى مـــســــتـــوى
االقتـصاد الـوطـني نتـيـجة تـزايد
أعداد الراسب وما جنم عن ذلك
- عـــلى مـــســتـــوى الـــدراســة في
الـعـراق - من بـروز مـصـطـلـحات
ومـطالـبـات ما يـسمى بــ ( تـرق
رقـنة الـقـيد )  و( عـودة الطـلبـة ا

قيودهم ) و ( نظام التحميل) .
ـقررات الـدراسـية يتـمـيـز نظـام ا

ا يأتي :
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ــواصــفـات.1 نــظــام تــعــلــيــمي 
ــيـة حـيـث تـعـتــمـده غـالــبـيـة عـا
ــتـقـدمــة في الـعـالم اجلــامـعـات ا

على نطاق واسع .
ــنـظــومـة.2 يــؤدي إلى تــطـويــر ا
الـتعلـيمـية وضمـان كفـاءة أدائها

للشؤون اإلدارية واإلستراتيجية
يــقــتــضي الــتــطـور احلــاصل في
ـياً ـعتـمـدة عا أنظـمـة التـعـليم ا
مــراجـعـة الـنـظـام الــتـعـلـيـمي في
الــــعـــراق واخـــتـــيـــار الـــنـــمـــاذج
ـسارات الـتـعلـيمـية واألنظـمة وا
التي تواكب التـطوّر في جامعات
الــــعـــالـم بـــاجتــــاه اســــتـــثــــمـــار
ـتاحـة ما اإلمـكانـات والـقدرات ا
ــرونــة في يـــؤدي إلى حتــقــيـق ا
تـطلبـات الدراسيـة و يعزّز دور ا
اجلــامــعــة فـي خــدمــة اجملــتــمع.
ـوذجـَا ـقــررات ا ويُــعـد نـظــام ا
تــعـتــمــده الـعــديـد مـن جـامــعـات
ــتـقــدمــة وهـو في ذات الــعــالم ا
الوقت يقدم حلوالً نـاجعة للعديد
ـشـاكل الـتي تـرافق تـطبـيق من ا
األنـظـمـة االخـرى وبـشـكل خـاص
النـظـام السـنـوي للـدراسـة الذي
مـا عاد يـواكب متـطلـبات الـعصر
من أوجه عـــديـــدة.. أبـــرزهـــا مـــا
واد الـدراسية يـتعلق بـإلزامـية ا
وعدم األخذ في االعـتبار خيارات
الطالب وتوجـهاته ورغباته التي
مـا ـواد يـسـتــشـعـرهـا أزاء تـلك ا

تكوين مـجاميع من الطـلبة الذين
يــــتــــظـــاهــــرون ســــنــــويــــاً حتت
مسميات ( مـحاوالت ) و ( تغيير
احلـالـة ) و ( امـنـحـونـا الـفـرصـة

للنجاح ).
ــقـررات خــامـســاً: يـؤدي نــظـام ا
إلى تــنــمــيـة قــدرات الــطــالب في
ـرونـة نـتــيـجـة ا مـجـال الـتــكـيّف
الــتي يــوفــرهــا لــلــطـالـب بـحــيث
تــتــوافــر لــديـه الــقــدرة عــلى حل

سؤولية. شاكل وحتمل ا ا
: يــعـتــمــد الــنـظــام آلــيـة ســادســاً
الـتـسـجـيل لـكل فـصل دراسي مـا
يساعد في التأكد من عدد الطلبة
ومستـوياتهم ضمن كل مـجموعة

دراسية.
سـابـعاً: إن وجـود حـرية لـلـطالب
ــواد الــتي فـي اخـتــيــار بــعض ا
يـرغب في دراسـتـهـا يـسـاهم في
تــــنـــمـــيـــة قـــدراتـه عـــلى اتـــخـــاذ
القرارات ما يجـعله أكثر التزاماً
بـقـواعـد ومـبـاد الـنـظـام وأكـثـر
تــوجـهــاً نــحــو جتــاوز حتــديـات
ــقــرر الــدراسـي الــذي اخــتــاره ا
بــنـفـسه .. وتــلك هي مــرحـلـة من
مــــــراحـل اإلعـــــداد الــــــنــــــفــــــسي

والتربوي استعداداً للمستقبل.
ـقررات في ثامـنـاً: يـسهم نـظـام ا
اخــــتـــزال زمـن اجنـــاز مــــفـــردات
ـــنـــهـج الـــدراسي مـــا يـــســـمح ا
لـلطـالب احلـصول عـلى قدر أكـبر
ــواد الــدراســيــة الــعــلــمــيـة من ا
ــواد الـــدراســيــة األســـاســيـــة وا

الساندة.
ـقـررات : يـعـتــمـد نـظـام ا تــاسـعـاً
عـــلى اجلـــهـــود الـــتي يـــبـــذلـــهــا
الـطالب فـكـلـمـا حـاول احلـصول
قرر على معلومـات أكثر تخص ا
الــدراسـي أمــكـن حــصـــوله عـــلى
ستوى تقييم أعلى .. إذ يرتبط ا
الدراسي لـلطـالب باجلـهد الذاتي

ا الدراسيـة على فصول الـسنة 
واد يـضـمن انسـيابـيـة ترصـ ا
ووضع تـســلـسل عـلــمي مـنـطـقي
ـــكّــنـه من اجـــتـــيــاز لـــلـــطـــالب 
ـقــررات الـدراسـيـة بــكـفـاءة مـا ا
يتـيح له إمـكـانـية اخـتـيـار بعض
ــتــداخـلــة بــشــرط تــوفـر ــواد ا ا

األسبقية لها.
ــقــررات : يــركـــز نــظـــام ا ثــانـــيــاً
بــوصــفه نــظــامـــاً تــربــويــاً عــلى
مـــجــاالت اســـتــثــارة الـــتــفـــكــيــر
الـتـأمـلي والـتـفـاعل واحلـوار ما
يـتيح لـلـطالـب إمكـانـية اكـتـساب
ـــطــلــوبــة ــهــارات الـــفــكــريــة ا ا
ـــيــول واالجتـــاهــات وتـــعــزيـــز ا

العلمية لديه.
wIDM  jÝË

:يوفر الـنظـام ربطاً مـنطـقياً ثـالثـاً
ب الـنـظريـة والـتـطبـيق بـسبب
ـثـل حـالـة إن كل مـقــرر دراسي 
مـن الــــــربط بــــــ األنــــــشــــــطــــــة
مارسـات العملـية وبذلك فهو وا
عرفة" بحيث يؤدي إلى "توط ا
قررات مواكبة للتطورات تكون ا
الـــعـــلـــمـــيـــة ومـــتـــجـــانـــســـة مع
االحتـياجـات البـيـئيـة للـمجـتمع
مـا يسـهم في منح الـطلـبة قدرات
عـقـليـة تـمـكـنـهم من إدراك حـاجة
اجملـــتــمع.. بــعــيـــداً عن الــنــظــام
الــسـنــوي الـذي يــركـز عــلى مـنح
ـعـرفـة بـصـورة مـجـزأة تـعـتـمـد ا
الـتلـقـ وحـفظ الـنـصـوص التي
سـرعـان مـا يــتم نـسـيـانـهـا خالل

سنوات الدراسة وما بعدها. 
ـقررات رابـعاً: ال يـتـطـلب نـظـام ا
سـاعـدات للـطلـبة من أجل مـنح ا
تــغـيــيـر حــالــتـهم الــدراســيـة من
راسب إلى مـكـمل ومن مـكمل إلى
نـــاجح .. وهـــذا األســلـــوب الــذي
اعــــتــــادت عــــلــــيه اجلــــامــــعــــات
الـــعــراقــيــة شــجع كــثــيــراً عــلى
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ـدني الـعـراقي ودعوة الـطـيـران ا
ــنـــظــمــة لــلـــنــظــر في مــجـــلس ا
ــعـمـول الــشـكـوى وفق الــصـيغ ا
بـهــا مع الـعــرض بـأن مــطـالــبـنـا
ـوجب أحكام أتـفاقـية شيـكاغو

تتمثل باآلتي:-
عـدم شـرعــيـة االنـتـهـاكـات 3-1 
ـفـروضـة وبـشـكل خـاص أقـامة ا
مــنـــاطق حــظــر الـــطــيــران داخل
احلـــدود األقـــلـــيـــمــيـــة لـــلـــعــراق
ووجـوب ألـغـائـهـا أنـسـجـامـا مع

احكام أتفاقية شيكاغو.
تـقييم الـطائـرات العـراقية 3-2 
ــــدنــــيـــة احملــــتــــجــــزة من أجل ا
تــعــويــضـــهــا عن األضــرار الــتي
حلـقت بهـا وخاصـة بعـد أيقـافها
نع عن األستخدام مدة طويلة وا
تـعـمد لـتنـفيـذ أعـمال الـصيـانة ا
ـــــنــــــاســـــبــــــة  وأبالغ الـــــدول ا
احملتجزة للطائرات بالتعويض.
الـتـأكـيـد عـلى حق الـعراق 3-3 
ـشـروع في أعـمـال مالحـة اجلو ا
والـسيـطـرة عـلى الـسـبل اجلـوية
ـنـاطق الـواقعـة حتت سـيادته وا
ـــعــتــرف بـــهــا دولـــيــا وأبالغ وا
نتهكة أو أي دولة أخرى الدول ا
مــعـنــيـة بــاالمـر بـأزالــة أي عـائق
مـــادي أو مــــعـــنـــوي يــــحـــدد من
أســتـخـدام تــلك الـســبل ووسـائل
الحـــة والــســيــطــرة والــرقــابــة ا
اجلـــويــة اخلـــاضــعـــة لـــســلـــطــة

دني العراقي. الطيران ا
ـارسـة الـنـقل اجلوي أن  3-4 
الـــداخــــلي هـــو حـق من حـــقـــوق
ـــثل نـــشــاطــا ســـيــادة الــدول و
خـدمـيــا ال يـحق ألي دولـة أخـرى
التـدخل بـغـرض مـنـعه أو أيـقافه
والــــتـــأكــــيــــد عـــلـى وجـــوب رفع
ــفــروضـة عــلـيــهـا الــتــقـيــيـدات ا
لـكـونـهـا مـخـالـفـة ألحـكـام سـيادة

الدول.
أحتـفاظ العـراق بحقوق 3-5 — 
ـطـالــبـة بـالــتـعــويض عن كـافـة ا
ـعـنـويـة التي ـاديـة وا االضرار ا
ـمـدني حلـقت بـقـطـاع الـطـيـران ا
ـعترض العـراقي من قبل الدول ا
علـيها أو أي دولـة أخرى ساندت

تنفيذ االنتهاكات.
أشترطت شركة البوينك 3-6 — 
لـصـنـاعـة الـطـائـرات عـنـد توقـيع
عــقـود شــراء الـطــائــرات من قـبل
اخلطـوط اجلـويـة العـراقـيـة على
تضم العقود فقرة تنص على:
(ال يـــحق لــــلـــخـــطـــوط اجلـــويـــة
الـعراقـيـة بـالتـصـرف بـطائـراتـها
ـــوافـــقــة الى جـــهـــة أخـــرى إال 

شركة البوينك)
عـلـيه ماذا عـملت شـركـة البـوينك
عــنــدمـا احــتــجـزت بــعض الـدول
الـطـائـرات الـعـراقـيـة بدون أرادة
وتـــخــــويل اخلــــطـــوط اجلــــويـــة

العراقية .
هل قــــامـت شــــركــــة الـــــبــــويــــنك
بـالــتـدخل لـدى الــدول احملـتـجـزة
ألطالق الطائـرات من االحتجاز??
اجلـواب "كـال" عـلــيه فـأن الــبـديل
في وقتـها هـو تعـويض اخلطوط
اجلـويــة الـعـراقــيـة  عن االضـرار
الــــتي حلــــقت بــــهـــا الن شــــركـــة
الـبــونـيك تـعـتـبـر الـطـرف الـنـاكل

تعاقديا لهذا االتفاق.
{ مهندس استشاري
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مــتـطــلـبــات الــكـلــيـة:    مــقـررات
بــــعـــضـــهـــا اجــــبـــاريـــة وأُخـــرى
اخــتــيــاريــة تــهــدف إلى تــزويــد
الطـالب بـقـاعدة عـلـميـة مـشتـركة
تساعده في دراسته التخصصية
.. وهي تــمــثل نــسـيــجــاً لــوحـدة
الــتـــخــصص في الـــكــلــيــات ذات
ـــعـــتــمـــدة عــلى االخــتـــصــاص ا
بـعضـها مثل الـرياضـيات والـلغة
االنـكلـيزيـة والتي تـعد ضـرورية
للتخصص لكنها ال تمثل أسبقية

للمواد التخصصية.
متطـلبات التخـصص: وهيتهدف
إلى تـــعــمـــيق مـــعــرفـــة الـــطــالب
ــهــارات في مــجـال واكــتــســابه ا
تــخــصــصـه والبــد لــلــطــالب من
اجــتــيـازهــا عــلى وفق أســبــقــيـة
مـــحــددة مــثل مـــقــرر االقــتــصــاد
الـــقـــيــاسـي في تـــخــصـص قــسم
ـوارد االقــتــصــاد ومــقــرر إدارة ا
البشرية في تخصص قسم إدارة
االعــــــمـــــــال / كــــــلـــــــيــــــة االدارة

واالقتصاد .
 «—dI*« ÂUE½

ختـامـاً فـإن االنـتقـال من الـنـظام
الـــدراسي الـــســنـــوي إلى نـــظــام
ــــقــــررات يــــتــــطــــلب عــــدداً من ا
اإلجــراءات االســتــبـــاقــيــة الــتي
يــســتـوجـب اتـخــاذهــا لــضــمـان
الـتهيـؤ إلى تطـبيق الـنظام ومن

أبرزها:
ــان الـــقــيـــادة اجلــامـــعــيــة .1 ا
وقدرتها عـلى رسم خارطة طريق
واضـحـة ألسس اعـتـمـاد الـنـظـام
وتــطــبــيــقه في االخــتــصــاصــات

اخملتلفة.
تأهيل وتطـوير قدرات موظفي .2
ـوظـفـ اإلداريـ الـتـسـجــيل وا
في األقسـام الـعلـمـية لـلـجامـعات
ـا يـسـهم في تـغـيـيـر الـعـراقـيـة 
آليات عملهم التي اعتادوا عليها

ــــهــــارات الـــتـي يـــســــتــــطـــيع وا
اكتسابها.

عاشراً: تستند الدراسة في نظام
ـقـررات عـلى فـصـلـ دراسـيـ ا
مـضـافاً إلـيهـا ( الفـصل الصـيفي
)حــيث تــكــون جــمــيع الــفــصــول
الــدراســيــة مــتــكـافــئــة من حــيث
الــســاعـات الــدراســيـة الــفــعـلــيـة
للمقرر ويُعـد كل فصل صيفي
إذ يتضمن معادلة لـفصل دراسي
الــفـصل الـدراسي (  ( 15خــمـسـة
عـشر اسـبوعـاً وال تدخل ضـمنـها
بينـما يتضمن فترة االمتـحانات 
الــــــفـــــــصل الـــــــصــــــيـــــــفي ( ( 8
ثـــمــانـــيــةأســـابـــيع بــدون فـــتــرة

االمتحانات. 
أحــــد عـــشـــر: يـــتــــضـــمن نـــظـــام
ــقـــررات ( مـــقـــررات إلـــزامـــيــة ا
ـعـرفـة لدى اجبـاريه ) لـتـعـميق ا
الطالب بـصورة مخـططة من قبل
الـــقــسـم الـــعـــلــمـي و ( مـــقــررات
اخــتــيـاريــة طــوعـيــة ) لــتــوسـيع
ـعـرفـة لديـه .. وتـختـلف قـاعـدة ا
ـــقــررات وفـــقــاً طــبـــيــعـــة هــذه ا
ـسـتـويـاتـهـا فـهـنـاك مـتـطـلـبات
اجلـــامــــعــــة - عــــلى مــــســــتـــوى
اجلـامـعـة- ومـتـطــلـبـات الـكـلـيـة
ومـــتـــطــلـــبـــات عـــلـى مـــســـتــوى
التخصص( متطلبات التخصص
) حـــيث تـــهـــدف كل مـــنــهـــا إلى
ـعـرفة تـوسـيع وتعـمـيق قـاعـدة ا

ا يأتي:  الدراسية وفقاً 
مـــتـــطـــلـــبـــات اجلــامـــعـــة:  وهي
مـقــررات إجـبــاريـة واخــتـيــاريـة
تـهـدف إلى زيـادة معـرفـة الـطالب
ـعــرفــة الــعـلــمــيـة في مــجــاالت ا
ــهــنــيــة مــثل واالجــتــمــاعــيــة وا
احلـــاســـوب وحـــقـــوق االنـــســان
بحيث ال تتـجاوز عدد وحداتها (
سـاعة لـكل مـادة في أي فصل ( 2

دراسي.

لسـنـوات طويـلـة والتـوجه نـحو
اعـتماد بـرامج الكـترونـية تخص
ـقررات وتـهيئ اخلـيارات نـظام ا
ــــتــــاحـــة أمــــام الــــطــــلـــبــــة في ا

واد الدراسية. التسجيل على ا
ـتاحة من .3 اسـتثمـار الطـاقات ا
الـتدريـسـيـ في االخـتـصـاصات
نافـع لتغـطية اخملـتلفـة وتبـادل ا
االحتياجات للمواد الدراسية في

كل تخصص.
اعـداد جـداول اسـبوعـيـة مـرنة .4
الســتـغـالل الـقــاعــات الــدراســيـة

كتبات . تاحة وا ا
يــكــون من الــضــروري تــدعــيم .5
اســـتـــعــــدادات الـــتـــدريــــســـيـــ
وقـــــدراتــــهم عــــلـى فــــهم نــــظــــام
ـــقـــررات ومـــتـــطــــلـــبـــاته وذلك ا
ـسجـل لإلشـراف على الـطلـبة ا
ومساعـدتهم حيث سـيتم حتديد
مشـرف لـلـطلـبـة من ب أعـضاء
ساعدتهم في الهيئة التـدريسية 
حتديـد أهداف الـدراسة واخـتيار
ــواد الــتي يــســجـلــون عــلــيــهـا ا
ـــعــلـــومـــات الــتي وامـــدادهم بـــا
يــحــتـاجــونــهــا عـن الــنــشــاطـات
ـواد التي الـعـلمـيـة في القـسم وا
ا ناسـبة  يـدرسونهـا واحللـول ا
يـــواجـــهـــونه مـن مـــشـــاكل خالل

مرحلة تطبيق النظام. 
الـــقــيـــام بــعـــمــلـــيــة إعـالمــيــة .6
وحـمالت تــوعـيـة لـلـطـلـبـة وعـلى
نــــحـــو خــــاص ولــــلـــمــــوظــــفـــ

والتدريسي على نحو عام.
}}}

بــعـض األفــكـــار مـــســـتــنـــدة الى
قــراءات في األنـتــرنت والـتــقـريـر
اخلـاص لألستـاذ الـدكتـور جعـفر
بـاقـر مـحـمـود الوائـلـي عن نـظام

قررات الدراسية . ا
{ مستشار وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي


