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تــعـلن مــحـافــظـة بــغـداد تــمـديــد مـدة
ـنـاقــصـات اخلـاصــة بـبـنـاء تـنـفـيــذ ا
ــدارس من مــنـاقــصـة رقم (١٤ والى ا
نـشورة في صحـيفتـنا يوم رقم ٢٥) ا
ـــوافق ٢٠١٩/٧/١٨ في اخلـــمـــيـس ا
الــعــدد (٦٤٠٥) بـإضــافـة (٣٠) يــومـا
ثالثـون يـومـا من تـأريخ نـشر اإلعالن

األول.

الـــــــــدولــــــــــة والـــــــــســــــــــوق من
االخـــتــــصـــاصـــات الـــعـــلـــمـــيـــة
واإلنــســـانـــيـــة ; بـــنــاءً عـــلى أنّ
الغاية من التعليم  بحسب هذه
الـــفـــلـــســـفـــة  تــعـــلـــيـم األفــراد
ــهــارات  ولــيس وإكــســـابــهم ا
بـالضرورة توظـيفهم فـي وظيفةٍ
حـكــومــيـةٍ بــعــد الـتــخـرج .. وال
يـخـفى أنّ هـذه الــفـلـسـفـة تـأخـذ
بـهـا غـالـبـيـة دول الـعالـم  ولكن
بــــقـــدرٍ مـــقــــدور  وبـــالـــشـــروط
ـــذكـــورة قـــبل قــــلـــيل ولـــيس ا
بالكيفية التي في العراق ; التي
تــعـاني مـن الـتـضــخم في أعـداد
اخلـــريـــجـــ بال تـــخـــطـــيطٍ وال
شـكلة في اسـتيـعاب !! وتكـمن ا
هذه الفلسفة  –التعلـيم للتعليم
ال لــــــلـــــتـــــعـــــيــــــ - أنّ الـــــذين
اسـتـطـاعـوا فـهـمـهـا في الـعـراق
لــيــســوا ســوى فـئــةٍ قــلــيــلـةٍ من
تخـصص  أما الـبقية الذين ا
ـثــلـون الــكـثـرة الــكـاثـرة - من
ا مختلف الـشرائح والطبقات 
فـــيــــهم أســــاتــــذة اجلـــامــــعـــات
وطــلـبــتــهـا - فــإنـهم لم يــدركـوا
كنـههـا  وما زالـوا يعـتقدون أنّ
الــغــايــة من هــذا الــتــعــلــيـم هـو
الــــتــــعــــيــــ والــــتــــوظــــيف في
الــوظـائف احلــكـومــيـة  وبــنـوا
عـلى ذلـك أسـسـاً تــتـمــثل بـجـرم
الـدولـة وخـطـئـهـا في حـالـة عدم
تـوظــيف أي خـريـج في وظـيــفـةٍ
حــكــومــيــةٍ !!!  وبـنــاءً عــلى ذلك
أكــاد أجـــزم أنّ وزارة الــتــعــلــيم

الـــعـــالي ومـــنـــذ عــام   2003لم
توفق في إيـصـال هذه الـفـلسـفة
والــــرســــالــــة الى اخلــــرّيــــجـــ
خــصــوصـاً وســائـر الــعـراقــيـ
عــــمــــومـــاً ; األمــــر الــــذي حـــوّل
الـتعلـيم من كونه فـرصةً لألفراد
لـلـرقي والـثـقـافـة والـتـعـلـيم الى
مشكلةٍ تنوء بثقلها الدولة  كلما
تــــخـــرّج طـــالب ولـم يُـــوظّف في
إحـدى مؤسسـاتهـا  !!!  والدليل
عــلى هــذا الـــكالم أنّ اخلــرّيج -
ومـهـمـا كـانت شـهـادته وكـفـايته
ودرجــاته وكـــيــفــيـــة تــخــرجه -
عــنـدمــا ال يــوفق في الــتــوظـيف
احلـكـومي ويـضـطــر لـلـعـمل في
الـقطـاع اخلاص بـأي عملٍ  فإنّ
اجلــمــيع يـعــتـقــد أنّ الـدولــة قـد
أجـــــــــرمـت  وكــــــــأنّ اخلـــــــــرّيج
وصـاحب الــشـهـادة ال يـجـوز أنْ
يـــــــعـــــــمـل إالّ فـي الـــــــوظـــــــائف
احلـكـوميـة  وأنه اذا عـمل عمالً
في الـقـطـاع اخلـاص فـقـد حتول
الى فـرصةٍ لـلتـندر عـلى الدولة 
ومـادةً تـتغـنى بـهـا الـفضـائـيات
ووســائـل اإلعالم اخملــتـــلــفــة !!!
وكـــأنّ هــذه الــفــعـــالــيــات تــروم
تـــرســيـخ فــكـــرةٍ  في األذهــان –
وهي غير صحيحة  –مفادها أنّ
ـتعـددة في األعـمـال الـكـثـيـرة وا
اجملتـمع التي يـقوم بـها الـقطاع
تعلم فقط اخلاص هي لغير ا
ـتـعلم  ويـنـبغي أنْ ال يـقـربـها ا
واخلــرّيـج وإال أصــبــحـت سُــبّــةً

عليه !!!
 في حـــ إنّ الــذي يُـــحــرّك
اجملتمع - أيَّ مجتمعٍ -
هم هـؤالء العامـلون في
الـقـطـاع اخلـاص  كـمـا
أنّ عبـاقـرة الـعـالم ومَن
خدموا الـبشرية هم في
الـواقع مَن يديـرون هذا
ـــخــــتـــلف الــــقـــطــــاع 
مـنـافذه  وال تـكـاد جتد
هـــؤالء الــعـــبـــاقـــرة في
الـوظـائف احلـكـومـيـة 
بل في األعمال اخلاصة
!!! وال تـفـوتـنـا اإلشارة
إلى أنّ التأريخ يـخبرنا
أنّ األنـــبـــيـــاء واألئـــمــة
ــــثـــقــــفـــ واألدبـــاء وا
ــفــكـريـن قـد عــمــلـوا وا
باألعمال اخلاصة مهما
صغر شـأنها  ما دامت
شـريفـةً ; فاليـد العـاملة
الشـريفة يد يحـبها الله
ورســـوله  وقـــد كـــانت
جـديرةً بأنْ تـنال تـقدير
الرسول األعظم –ص-.
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وتــأسـيـســاً عـلى مـا قـد
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بغداد

ال خالف بـــأنّ من مــســـؤولــيــات
ــهــمــة تــوفــيــر فــرص الــدولــة ا
ــواطــنــ  الــعـــمل جلــمــيـع   ا
سـواء عـلـى مـسـتـوى الـعـمل في
الـقـطاع الـعام  –احلـكومي - أو
ـــا بـــتــنـــاسب مع اخلـــاص  و
قــدراتـــهم ومـــؤهالتـــهم  وتـــلك
قـاعــدة عـامــة ال مـنـاص مــنـهـا 

وقد كفلها الدستور .
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وبحـسب التـجارب الـدوليـة فإنّ
الـدولـة جتنح لـتـشـجيع الـقـطاع
اخلـــاص وتــــنـــمــــيـــتـه بـــغــــيـــة
اســـتــيـــعــاب األيـــدي الــعـــامــلــة
والـقضـاء على ظاهـرة البـطالة 
وال يــكـاد الــتـوظــيف احلــكـومي
ثل عبئـاً على الدولة ; كونه ال
يغـطي سـوى الـقـلـة الـقـلـيـلة من
األيـــدي الــعــامـــلــة . ومـن جــهــةٍ
ثل الـقطاع اخلاص في أخرى 
تلك الدول عنـصر جذبٍ أكثر من
الـقـطـاع الـعـام ألسـبـابٍ عـديدةٍ ;
رتـفعة لـعلّ من أبرزها األجـور ا
مـقـارنـةً بـالقـطـاع الـعـام  فضالً

عن تــوفــيــر الــضــمــان
الــصـحـي والــضــمـان
االجـتـمــاعي . بـيـد أنّ
هـذا الـواقع مـعـكـوس
الــبــتـــة في الــعــراق 
فــالــقــطــاع اخلـاص ال
ثل أيّ عنصر جذبٍ
 بل هو طـارد لأليدي
الـــعـــامـــلـــة ألســـبـــابٍ
عـــديــدةٍ ; من أبــرزهــا
قـــلـــة أجـــوره  وعــدم
تــغـطــيـته بــالـضــمـان
االجــتـمـاعـي وحـقـوق
التقـاعد  بل قد يكون
مـوضـوع التـقاعـد هو
الــســبب الــرئــيس في
عزوف اخلريج  عن
الـــعــمـل في الــقـــطــاع
اخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص 
واضطرارهم للتهافت
عـــــلى مـــــؤســـــســـــات
الدولـة للحـصول على
فـرصة تـعـيـ !! ومن
عروف أنّ جامعاتنا ا
- احلكومـية واألهلية
- تــــخــــرّج ســــنــــويـــاً

اآلالف من اخلــريــجـ  دون أنْ
يكـون ثمـة تـخطـيط علـمي دقيق
ــا يـــوائم بــ لــهـــذه األعـــداد 
عــددهم  من جـهـةٍ واحــتـيـاجـات
الـسـوق - الــتـعـيــ - من جـهـةٍ
أخـرى  بـخالف مـا عـليـه احلال
في الــدول األخـــرى الــتي تــهــتم
بــاحــتــيــاجــات الــســوق ; إذ قـد
ؤسسـة التـعليـمية في تضطـر ا
تـــــــــــلــك الـــــــــــدول إلــى فـــــــــــتـح
اخـــتــصـــاصـــاتٍ جــديـــدةٍ غـــيــر
مـوجودةٍ سـابقـاً في حالـة طروء
حـاجـة السـوق  وبـاالجتاه ذاته
قـــد تـــضـــطـــر إلـى غـــلق بـــعض
االخــتــصــاصــات الــتي تــنــتــفي

حاجة السوق اليها !! 
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ـتابعة أنّ  ويبدو لي من خالل ا
الفلـسفة الـتي يعـتنقـها التـعليم
الــعـــالي في الــعـــراق بــعــد عــام
 2003 تـتمـثل بفـتح البـاب على
مـــصـــراعــيـه أمــام الـــقـــبــول في
اجلـامعـات - وال سـيـما األهـلـية
مـنـهـا - دون نــظـرٍ إلحـتـيـاجـات

قترحات اآلتية سلف ; أتقدم با
ـعني واضـعاً إياهـا ب يدي ا

 تنفيذي وتشريعي :
1- قــــيــــام احلــــكــــومــــة ووزارة
التعليم الـعالي والبحث العلمي
عــبـر الـتـنــسـيق مع الـفــعـالـيـات
اإلعالمية واجملـتمـعيـة اخملتـلفة
بـتعـزيز ثـقافـةٍ مجـتمـعيـةٍ قائـمةٍ
عـلى نشـر فـلسـفة الـتـعلـيم التي
ــتــمـثــلــة بـأنّ : ( تــؤمن بـهــا  ا
الــتـعـلـيـم لـلـتـعــلـيم ال لـلــتـعـيـ
أساسـاً )  مع حـرص احلـكـومة
عـــــلى ضـــــرورة اســـــتــــيـــــعــــاب
اخلـرّيجـ كلمـا وجدت إلى ذلك
سـبـيالً  وإيــجـاد فــرص الـعـمل
ـناسـبة لـهم والخـتصـاصـاتهم ا
سـواء في الـقـطـاع احلكـومي أو
اخلـاص  والـتــركـيـز عــلى مـنح
ـتـمـيزين األولـويـة لـلـكفـاءات وا
مــنـهم  فــهـؤالء قــد ظُـلــمـوا ولم
يُـــراعَ تـــمـــيّــــزهم  األمـــر الـــذي
أفضى إلى إصابتهم باإلحباط. 
2- شـمـول جـمـيع الـعـامـل في
القطـاع اخلاص  من اخلرّيج

وغــيــرهم  بـحــقـوق الــتـقــاعـد .
ـنـاسـبـة أجـدد الـدعـوة وبـهـذه ا
إلـى مــا كـــنتُ طـــرحــتـه في عــام
 2016في رؤية مـكافحـة الفساد
الـــتي أرســـلــنـــاهــا الى رئـــاســة
ـان  والـتي ورد الـوزراء والـبــر

فيها اآلتي :
دعـوة مــجـلـس الـنــواب إلحـداث
تـــدخلٍ تــــشـــريـــعيٍ يــــكـــفل حق

الـتـقـاعـد لـلـعـامـلـ في الـقـطـاع
اخلــاص ; عـــبـــر فـــتح مـــلـــفــاتٍ
تـقــاعــديـةٍ لــكل مـواطـنٍ بـلغ سن
اخلـامسـة والعـشرين عـاماً  في
هيـأة الـتقـاعد الـوطنـية  مـقابل
اسـتـقـطـاعـاتٍ شـهـريـةٍ مـحددةٍ 
وتـوضع هـذه االستـقطـاعات في
صندوقٍ استثماريٍ خاص يكفل

تراكمة . استثمار األموال ا
ـــادة 3- تـــفـــعـــيل مـــا ورد في ا
(25) من  الــــدســــتــــور بــــشــــأن
إصالح االقـتـصاد الـعـراقي على
وفق أسسٍ اقـتصـاديـةٍ حـديـثةٍ 
ـا يـضـمن اسـتـثـمـار مـوارده و
كافة  ً  وتنويع مصادره . إذْ لم
يــتم تـفــعـيل هــذا الـنص لــغـايـة
اآلن  وآيــــــــة ذلك أنّ مــــــــعـــــــالم
االقـتصاد الـعراقي مـا زالت غير

معروفةٍ وغير مستقرةٍ !!
4- االهـتـمـام بـالـقـطـاع اخلـاص
وتــشـجـيـعـه وتـنـمـيــته ; إذعـانـاً
حلكم الدستور من جهةٍ  ووفاءً
ـســؤولـيـاتـهـا إزاء من الـدولـة 
ـــواطــنـــ من جــهــةٍ ثـــانــيــةٍ  ا
ــزيـدٍ مـن األيـدي واسـتــيــعــابــاً 
الــعـامــلـة من اخلــرّيـجـ بــغـيـة
ـقـنـعـة الـتـخـلص من الـبـطـالـة ا
التي يعـاني منـها الـقطـاع العام

من جهةٍ ثالثةٍ !! 
ويجـدر التـنـويه في هذا الـصدد
إلى ضــــرورة حتــــديـــد مــــعــــالم
الـــقـــطـــاع اخلـــاص  وضـــرورة
الــتــزامه بــالـقــانــون واألنــظــمـة

والتـعـليـمات ومـبـاد النـزاهة 
وأنْ ال يــكـــون مـــتـــحـــلّالً من كل
الـتـزامٍ قـانـوني  وال سـبـيالً من
سبل الفسـاد واإلفساد  كما هو
شــــائع لـــــدى الــــبــــعض الــــذين
يـعتـقـدون أنّ العـمل في الـقـطاع
اخلـاص يـجعل كل شـئٍ مبـاحاً 
ا في ذلك سـلوك طرق الـفساد
 وكــأنــهم يــفــتــون أنّ الــفــســاد
مـحرم على الـعامل فـي القطاع
الــعـام  ومــبــاح لـلــعــامــلـ في
الـقـطـاع اخلـاص . ولـقـد أثـبـتت
ـيدانـية لـدينـا أنّ فئةً التـجربة ا
كـبيرةً من مالكـات القطـاع العام
قـــد فـــســـدت بــــســـبب إغـــراءات
الـعـاملـ في الـقـطـاع اخلاص 
إذْ عــادةً مـا يـكـون أول مـا يـفـكـر
قاول  –مثالً  –هو تسيير فيه ا
ـــعــامـــلــة بــأيـــة صــورةٍ  ولــو ا
اقـتـضى األمـر مـخالـفـة الـقـانون
وتـقــد الــرشــا ; ولــهــذا تـهــتم
كافحة الفساد تقدمـة  الدول ا
في الـــقــطــاع اخلـــاص أحــيــانــاً
بـصورةٍ أكـبـر من مـساعـيـها في
مـكافحـته في القطـاع العام . وال
يــعــني هــذا الــكالم أنــنــا نـنــفي
مـسؤوليـة القطاع الـعام في هذا

الصدد !!
5- اتـــاحـــة الــــفـــرصـــة لـــوزارة
التعليم الـعالي والبحث العلمي
في رسم ســيــاسـة الــتــعـلــيم في
الــــــعـــــراق  وعــــــدم الـــــتــــــدخل
السـيـاسي في شـؤون التـعـليم ;

ـانـات إذ لـيس من مـهـمـات الـبـر
فـي جـمـيـع دول الـعـالـم الـتـدخل
لـفــرض الـدور الــثـالث لــلـطــلـبـة
ـكــمـلــ مـثالً  أو رفع نــسـبـة ا
الـقبول  أو زيـادة مقاعـد كليات
الـطب والدراسـات العـليا  أو أو
.. وما الى ذلك من أمورٍ تنفيذيةٍ
بحـتةٍ ال عالقة لـها البتـة بالعمل

اني!! البر
6- االهتمام بأساتذة اجلامعات
وإشـراكـهـم في دوراتٍ تـدريـبـيـةٍ
خـــــارج الـــــعـــــراق في مـــــراكـــــز
مــتـخــصـصــةٍ مــعـروفــةٍ ; بـغــيـة
تـطـوير مـهـاراتـهم الـتدريـسـية 
ووضـع مــعــايــيـــر مــوضــوعــيــة
لــلـتـدريــسـيّـ  ونــبـذ الـصـورة
النمـطية الـقائـمة حالـياً على أنّ
كل صاحب شهادة عليا هو أهل
أنْ يكون مـدرساً وأستاذاً ; فربّ

مدرسٍ أجهل من طالبه . 
7- الـــــتـــــمــــسـك بـــــاألنــــظـــــمــــة
والـتــعـلــيـمــات الـرصــيـنــة الـتي
ؤسسـة التعليمية كانت حتكم ا
 ونـبذ اإلجـراءات التي أسـهمت
في تـردّيـهـا  مـثل الـدور الـثالث

وإخوانه .
8- تــشــجــيع الــبــحث الــعــلــمي
الــرصــ  ورعــايــة الــبــاحــثـ
بدع وذوي األفكار اخلالقة وا
والـنـابـغـة ; الــتـزامـاً من الـدولـة
حــيـال عــلـمــائـهــا ومـبــدعـيــهـا 
وإعـمــاالً حلـكم الــدسـتــور الـذي
نـطق بـهــذا  ولم يُـسـتَـجب له !!

Y×³ «Ë w UF « rOKF² « …—«“ËË W uJ(« ÂUO

WO öŽù«  UO UFH « l  oO M² « d³Ž wLKF «

ÌWOFL²−  ÌW UIŁ e¹eF²Ð WHK²<« WOFL²:«Ë

¨ UNÐ s Rð w² « rOKF² « WH K  dA½ vKŽ ÌWLzU

ÎUÝUÝ√ 5OF²K  ô rOKF²K  rOKF² « ® ∫ ÒÊQÐ WK¦L²*«

»UFO²Ý« …—Ëd{ vKŽ W uJ(« ’dŠ l  ¨ ©

œU−¹≈Ë ¨ ÎöO³Ý p – v ≈  błË ULK  5−¹Òd)«

¡«uÝ rNðU UB²šôË rN  W³ÝUM*« qLF « ’d

vKŽ eO d² «Ë ¨ ’U)« Ë√ w uJ(« ŸUDI « w

¡ôRN  ¨ rNM  s¹eOL²*«Ë  «¡UHJK  W¹u Ë_« `M

v ≈ vC √ Íc « d _« ¨ r¼eÒOLð ÓŸ«dÔ¹ r Ë «uLKÔþ b

◊U³ŠùUÐ rN²ÐU ≈

جانب من حفل تخرج خرجي في اجلامعات العراقية


