
ثــابت لألســئــلــة الــوزاريــة ومع ذلك
نــســـمع في كـل عــام من ســـيــاسي او
مـسؤول او نـائـب مبـجل عـن ضرورة

ستوى األسئلة!!  مراعاة الطلبة 
مــا أســـقط هــيــبـــة الــتــعــلـــيم أيــضــا
االعتداءات الـسافـرة من األهالي على
ـدرس ألسباب مـختلفة علم وا ا
حيث سجلت حـاالت اعتداءات عديدة
ــدارس من مــتــنــفــذين عــلى إدارات ا
الكـــات الــــتـــدريـــســـيـــة وحـــررت وا
شكاوى ودعاوى عديدة مقابل ضعف
الـدولـة عــلى تـوفــيـر احلـد األدنى من
ـا اضـطر وزارة الـتـربـية احلمـايـة 
الى اجـراء االمتـحـانـات الـوزارية في
اجلـامـعات عـلى اعـتـبـارهـا مـحـصـنة
أكــــثـــر فـي واقع يــــدل عـــلـى ضـــعف
تـعاقبة في تـلبية ابسط احلكومات ا

متطلبات العملية التعليمية.    
تحدة ألزمت دولة االمارات العربية ا
مـــدارســهـــا احلـــكــومـــيـــة في الـــعــام
الـــدراسي احلــالـي اعــتـــمـــاد الــلـــغــة
اإلنكليزية فـي جميع الدروس ناهيك
عن اسـتـخـدام الـوســائل الـتـعـلـيـمـيـة
احلـــديـــثـــة في الـــوقـت الـــذي يـــقــرر
ي ادراج العراق منتـدى دافوس العـا
خارج الـتصـنيف الـدولي معـتبرا ان
هذا البلـد بال تعلـيم أصال  اذ يتوفر
فـيه أبـسط  مـعـايـيـر اجلودة فـي هذا

اجملال نتيجة.. اإلهمال احلكومي.
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مـخـرجـات مدارسـنـا الـتي هـي خارج
ي تـصب في التـعليم التصـنيف الـعا
ــهـمل أيــضـا من الـعــالي.. الـقــطـاع ا
احلكـومة فـفي حـ تخـصص الدول
تقدمة نسبة معينة من ناجت الدخل ا
القومي في خدمة التـعليم العالي قد
ــئــة حــيث تــصل أحـــيــانــا الى 5 بــا
االكـــتــشـــافــات الـــعــلـــمــيـــة وبــراءات
االختراع جنـد ان األساتـذة والطـلبة
ـواد يـجـمـعــون فـيـمـا بـيــنـهم مـبـلغ ا
األولـــــيـــــة إلجـــــراء الـــــتـــــجـــــارب في
مختبـرات أجهزتـها اكل عليـها الدهر
وشــرب دون أي مـبــادرة لــلــتــحـديث
ا يـتناغم مع مـا موجود والتطـوير 

في جامعات العالم.
احلكومة ال تخصص ميزانية للبحث
العلمي وتـطالب اجلامعـات بتحقيق
مــراتب مــتــقـدمــة في الــتــصــنــيــفـات
ـــوازنــة تــشــمل رواتب الــدولــيــة فــا
ـوظـفــ فـقط!! ال مـبـالغ االسـاتـذة وا
لــلـمــخــتــبـرات الــعــلـمــيــة او إلجـراء
الــتـــجــارب الـــبــحــثـــيــة او تـــطــويــر
ؤتمرات شاركـة في ا كتبـات اما ا ا
الـــعــلـــمـــيــة داخـل وخــارج الـــعــراق
فيدفعها التدريسي من ماله اخلاص.
ؤتـمـرات العـلمـية فضال عن اجـور ا

ية.   او النشر في اجملالت العا
موقف احلـكومة الـسلـبي من التـعليم
الـــعــالـي والــبـــحث الـــعـــلـــمي عــززه
مجلس الـنواب بـقراراته البـعيدة عن
الـرصـانـة ومـعـايـيـر اجلـودة فـالـدور
ــرقــنـــة قــيــودهم الــثــالـث وعــودة ا
وسـنـة عــدم الـرســوب والـتـوسع في
الـدراســات الـعــلـيــا كـلــهـا قـرارات ال
تـــخــدم الـــبــلـــد وتــقـــود الــعـــمــلـــيــة
التعليمية نـحو الهاوية وتتطلب من
ــوقف الــشــجــاع يــتــصــدى لــهـــا بــا
والكـلـمة اجلـريئـة. عـزز هذا الـتراجع
سماح وزارة التعليم العالي ألحزاب
وسـيـاســيـ ومـسـتــثـمـرين ورجـال
اعمال بافـتتاح جـامعات خـاصة منذ
عام 2011 دون قيـد او شـرط لـيـغدو
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احلـالي الـتـصـدي لبـعـض ما فـي هذه
الكليات من خراب ظهرت صورته في
اليوم التالي كأحد رموز الفساد!!     
ـضــطـردة لـعـدد سـكـان رغم الـزيـادة ا
الـعـراق اال ان اجلـامــعـات ظـلت عـلى
حـالـهـا دون تـطـويـر او اسـتـحداث او
إضـــافـــة ومـن الـــســـخـــريـــة ان نـــرى
عــشــرات اجلـــامــعــات االهـــلــيــة وهي
تـتكـاثـر يـومـيا مـقـابل عـجـز حـكومي
عــلى ايــقــاف تـوســعــهــا االفــقي غــيـر
دروس او إطالق جامعة واحدة في ا
كل مـحــافــظـة ولــكن يـبــدو ان صـوت
دعوم سياسـيا اقوى بكثير من ال ا ا
صـــوت احلــــكـــومـــة الـــهــــامس فـــمن
السـخـريـة ان تطـلق تـعـيـنات مـركـزية
لبـعض االختـصاصـات في اجلامـعات
اخلـــاصــــة فـــقـط وال يـــشـــمـل خـــريج
اجلامـعـات احلكـوميـــــة مع ان الـفرق
في مــعــدل الـــقــبــول قــد يــتــجــاوز 35
درجة.  ولإلجـهـاز على الـتـعلـيم أطلق
مجـلس الـنواب الـدراسـات العـلـيا في
اجلــامــعــات االهــلــيــة وراح يــضــغط
بـاجتــاه الــتـوسـع في الـقــبــول وفـتح
عرفة ليكرر قنوات ليس لها عالقة با
جتــربــة الــنــظــام الــســابق الــذي كــان
ــعـدل بــغض يــضــيف درجــات عـلـى ا
النـظر عن مـستـوى الطالـب لذا بدأت
اجلامعات تستقبل طالبا غير مؤهل
ـاجــســتــيـر لــلـحــصــول عــلى درجــة ا
والـدكـتــوراه فـمـعــدالتـهم مـنــخـفـضـة
جـــدا ويــفـــشـــلــون فـي اجــتــــــــــــيــاز
االمــتـحــان الــتـنــافــسي في الــنـهــايـة
ـرشحـون الـوحـيدون ـبـلـون النـهم ا يقُ
في قــنـاة الــقـبــول وبــعـد اكـــــــــــمـال
الــدراســة عـــلى الــوزارة تــعـــيــيــنــهم
ليصـبحوا ضـمن الهيـئات التـدريسية

في اجلامعات !! 
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اجليوش اجلرارة من طلبة اجلامعات
تـتخـرج سـنـويـا الى الـبـطـالـة في بـلد
اقــتــصــاده ريــعي تــعــتــمـد مــوازنــته
بـشـكل كـبـيـر عـلى تـصـديـر الـنـفط.. ال
تـــوجـــد فـــيه ســـيــاســـة اقـــتـــصـــاديــة
واضحـة حـيث تـتـحكم ايـدٍ خـفـية في
مـزاد الـعـمـلـة وسط انـتـشـار عـشرات
صارف احمللـية واألجنـبية بـعضها ا
مجرد صـيرفـة وبعضـها االخـر مغلق
عـلى نــفـسـه ال يـتــعـامل مع الــزبـائن
ـــشــاركـــة في مـــهـــمــتـه األســاســـيـــة ا
ـــضـــاربـــات وغـــســـيل األمـــوال او ا
تــــهـــــريــــبــــهـــــا الى اخلـــــارج كل ذلك
واحلـكـومـة تــراقب بال حـول وال قـوة
في ظـل شـــائــــعــــات تـــزعـم ان بـــعض
ـتــنــفـذين يــغـضــون الــطـرف مــقـابل ا
عـموالت ضـخـمـة. امـا الـصـنـاعـة فهي
مـجرد وزارة بال مـؤسـسـات إنـتـاجـية
ضـخـمـة تــظـهـر في اروقـتــهـا مـلـفـات
فـسـاد بـ احلــ واألخـر.. الـدولـة لم
تـهـتم مـطـلـقـا بـهـذا الـقـطـاع في حـ
تــــفــــتح األســــواق امــــام الــــبـــضــــائع
األجـنـبـيـة والسـيمـا مـن دول اجلوار
فتَغرق بالسلع اخملتلفة دون أي منتج
محلي مثلمـا تدهورت الزراعة وقلت
غلـتهـا بشكـل ملحـوظ فهي ال تـنافس
ـسـتـورد من حـيث اجلـودة والـسـعر ا
بـــــكل األحـــــوال بــــدون أي مـــــبــــادرة
ــنـتج السـتــصالح األراضي او دعم ا
ـياه احمللي او حـتى االسـتفـادة من ا
العـذبة الـتي تـهدر يـومـيا في اخلـليج

العربي.
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الـــــنـــــظـــــام الـــــطـــــبـي بـــــائس جـــــدا

في األرض خـرابـا.. يـتـجـاوزون عـلى
كل السـيـاقات واإلجـراءات الـرصيـنة
لـلــدولـة ويــشــرعـنــون ذلك بـقــوانـ

وتعليمات نافذة. 
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ــكـــاســـبــهم وألنـــهم مـــنــشـــغــلـــون 
وامتـيـازاتـهم الشـخـصـية يـحـاولون
إرضاء الناس بـاي طريقة وان كانت
هـدامــة يـضــغـطــون بـقــوة لـلــدخـول
الـشـامل الى االمــتـحـانـات الـوزاريـة
ويـــقــرون األدوار الـــتــكـــمــيـــلـــيــة في
ـــدارس وال يـــلـــتـــفــتـــون ابـــدا الى ا
ـزري لـلـتعـلـيم االبـتدائي او الواقع ا
الـثــانـوي فــبـنــايـات الــطـ مــاتـزال
دن شاخـصة في الـقرى واالريـاف وا
النائيـة.. التالميذ يـفترشون األرض
ويقـضـون حاجـتهـم في العـراء.. عدد
ـــــدرســــ يـــــقــــدمــــون قـــــلــــيـل من ا
ــــواد احملـــــاضــــرات فـي جـــــمــــيـع ا
واألطفال والصبية يقطعون مسافات
طويلـة على اقـدامهم او ما تـيسر من
وسـائل نـقل لـلـوصـول الـيـهـا كـونـها
ــطــر فــتــغــلق مــحــدودة امــا أيـــام ا
درسة أبـوابها لـتعـذر استخـدامها ا

او الوصول اليها 
وال تـــخـــتـــلف مـــراكـــز احملـــافـــظـــات
واالقـضـيـة والـنــواحي في تـخـلـفـهـا
فـالـدوام ثالثي واالبـنـيـة بـائسـة بال
ـقاعـد محـطمة.. نوافـذ.. الكثـير من ا
ال تــوجـــد فــيـــهــا ســـاحــات مـــؤهــلــة
ــمــارســة الــنـــشــاطــات الالصــفــيــة
ــــرافـق الــــصــــحــــيــــة ال تــــصــــلح وا
درس لالستخدام البشري.. اغلب ا
طلوب ال يؤدون واجباتهم بـالشكل ا
ـــهـــارة واخلــبـــرة وعــدم لـــضــعف ا
عرفـة بطـرائق التدريس او لـغياب ا
تـــقــنـــيــات الــتـــعــلـــيم احلـــديــثــة او
النشـغـالـهم بـالدروس اخلـصـوصـية
بحيث ان بعضـهم يحث الطالب على
االتفـاق مـعه ومـراجعـته بـعد انـتـهاء
الــدوام وبـعــضــهم االخــر أصــبح له
معـاهد خـاصة تـستـقبل الـطلبـة على
مـــدار الــــعـــام الـــدراسـي بـــصـــفـــوف
مزدحـمـة مقـابل مـبـالغ طائـلـة ترهق
كــاهل الــعـــائــلــة فــطــالب الــســادس
االعـدادي بـحــاجـة الـيـوم الى 5 او 6
ــرحـلــة وحتـقـيق ماليـ الجــتـيـاز ا
ــنـاهج بــدورهـا ـطــلـوب.. ا ـعــدل ا ا
ـة ومتخـلفـة وتشـوبهـا األخطاء قد
التي تب بعد حـ انها متعمدة من
ـقـررات الـدراسـيـة اجل إعـادة طـبع ا
خـــارج الـــعــــراق واحلـــصـــول عـــلى
عـــمـــوالت في أكـــثـــر مـن فـــضـــيـــحــة
تـنـاولـتـهـا وسـائل االعالم عـلى مـدى
فـارقة ان وزارة السـن الـسـابقـة.. ا
التربـية نـائمة والـدولة غـير مبـالية
واحملاسبة غائبة فعندما تتطلع الى
نتائج االمتحانات النهائية للمدارس
الثانـوية جنـد ان نسبـة النـجاح لدى
ئة وبعضها معظمها ال يعبر  20 با
ـئة ولـكن لم نـسمع يـوما ان صفـر با
ـــدرســـ قـــد ـــديــــر او اإلدارة او ا ا
سألة ولو أخالقية عن هذه خضعوا 
النـتـائج.. لم يـقصَ او يـعـاقب مـدير
او تـتــوقف عالوة مـدرس او تــسـكن
درجـته الـوظـيـفـيـة نـتـيـجـة الـنـسـبـة
ـنـخـفـضـة جدا لـلـنـجـاح.. ومن امن ا
الــعـقــاب اســاء لـلــمــهـنــة بــالـغــيـاب
والتقصيـر والدروس اخلصوصية..
مــا يـــحــسـب لــوزارة الـــتــربـــيــة رغم
انحدار الـتعـليم الى مـعدالت خـطيرة
انـهـا ظــلت مـحــافـظـة عـلـى مـسـتـوى
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شبـاب يبـحثون عـن وطن يحـترم فيه
ــدنـيـة ـواطن ويــحـظى بــحـقـوقه ا ا
ـسـاواة والـعـدل حتت عـلى أسـاس ا
مظلة الدستور والقانون ال مكان فيه
لــتــنــظـيــمــات مــســلــحــة خـارجــة عن
الدولـة.. وطن يـقـدم تعـلـيـما رصـيـنا
ويوفر خدمات صحية عالية اجلودة
في بـيــئـة نــظـيــفـة وشــوارع زاهـيـة
ومـــؤســســـات خــالـــيــة مـن الــفـــســاد
.. تـهيئ لـهم سبل راجـع تسـتقـبل ا
الراحة وتـنجـز معـامالتهم دون رشا
او مــــحــــســــوبــــيـــــة.. فــــهل فــــشــــلت
ـتـعــاقـبـة في ذلك? ومن احلـكـومــات ا
ــواطن? ام ــســؤول? الــســلــطــة ام ا ا

كالهما معا?
 لقد أسس النظام السياسي بعد عام
 مبدأ تقـسيم اجملتـمع وتشظيه2003
عــبــر إقــرار الـــدســتــور عــلى أســاس
ــواطـنــة لــتـوزع ــكـونــات ولــيس ا ا
اسـكة بـالسلـطة الـبلد الى األحزاب ا
حصص وتـنظـر الى ثرواته كـغنـيمة
يجب ان يـنالهـا الفـرقاء الـسيـاسيون
عبـر تقـاسم مـناصـبه الـتي تصل الى
رئــيس قــسـم في دوائــر احملــافــظــات
بـغض الــنـظـر عـن الـكـفــاءة واخلـبـرة

والنزاهة. 
فـارقـة ان هـذه األحـزاب ال تـمثل اال ا
نـفـسهـا واحملـسـوبـ عـلـيـهـا وليس
ــكـونــهـا األصــلي فـهي لـهــا عالقـة 
تـــقــــدم ذاتـــهـــا كـــمـــدافـع ومـــســـانـــد
جلــمـــاهــيـــرهــا وفـي الــوقت نـــفــسه
تهمش قواعدها من الناس وال تمنح
ؤهـلـ مـنهـم الفـرصـة لـيصـبـحوا ا
واجـهــات مــشـرقــة لــهـا حــيث زرعت
ي نـتـم الـيـهـا واغلـبـهم من عد ا
كفـاءة.. متـصيـدي فرص.. ال يـؤمنون
بـدأ او ايـدولـوجـية.. هـمـهم األكـبر
االمـتــيـازات والــكـسب الــسـريـع غـيـر
ـشـروع.. هــؤالء تـقـتــصـر مـهــمـتـهم ا
على ضـرع الوزارات والـدوائر كـبقرة
حلـوب وحتويل األمـوال الى اللـجان

االقتصادية.. 
ـهـمـة ـراكـز ا هـيـمـنـوا عـلـى مـعـظم ا
ـا فـيـهـا حتى ـدنـية والـعـسـكـريـة  ا
ـهـنــيـة والــنـقــابـيـة الـتــنـظــــيـمــات ا
لـيـنــتـشـر الــفـشل في مـعــظم مـفـاصل

الدولة.
نـشــر مـســؤول كــبـيــر في احـدى دول
الـبـلـقان مـذكـراته وكـانت عـلى شـكل
اعتـرافـات صـريـحة حتـدث فـيـها عن
هـمة الرئـيسـة التي أوكـلت اليه من ا
دولة كبرى مـهدت له طريق الـسلطة
ــــطــــلق.. أكــــد ان واشــــتــــرت والءه ا
واجـــــبـه هـــــو وضـع الـــــعــــــاجـــــزين
ــــنــــاصب ومــــســــلــــوبي اإلرادة في ا
احليويـة لضمـان عدم نهـوض البلد
وبــقـائه مــتــخــلـفــا وضــعـيــفــا حـيث
يــضـحى الــفــشل مــزمـنــا واالخــفـاق
دائــمــا ويــتــجــذر اخلـطــأ ويــصــبح
ــــكـن اســـتــــدراكه او بــــنــــيــــويـــا ال 

إصالحه.
خط الــشـروع نــحـو نــقـطــة االنـهــيـار
كانت ومـاتزال احملـاصـصة واالقـبال
ـــال الــعــام كــمـــا تــقــبل اإلبل عــلى ا
اجلائعة على عـشب الربيع فال تبقي
وال تـذر الـى درجـة وصــلت ان تــبـاع
منـاصب الدولـة وتشتـرى في مزادات
علـنـية تـقـام بدول اجلـوار بـطريـقة ال
تخـتلف كـثيـرا عمـا كان يـحدث اذبان
حكم الـدولـة العـثمـانـية حـيث يُرسل
الوالي الى بغداد مقابل مبلغ مقطوع
يقدمه سنويـا للباب الـعالي فيسابق
الزمن ويسرق الـناس لهـا ولنفسه..

على شكل ضرائب واتاوات ورشا.
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واطن الـعراقي وجـد نفـسه بعد 15 ا
سـنة وريـثـا لـبـنى حتـتيـة مـتـداعـية..
كـهــربـاء غــيـر مــسـتــقـرة مـقــابل هـدر
مـلـيـارات الـدوالرات مـاء غيـر صـالح
ـيـاه الـثـقـيـلة.. لـلـشـرب يـخـتـلط مع ا
.. شــوارع بال مــحــافــظـات بـال مــجـارٍ
طبات واحلفر.. مدن لوءة با انارة 
خــارج الــزمـن.. عــشــوائـــيــات تــغــزو
االحـيـاء الـسـكـنـيـة.. مـواطـنـون حتت
خط الفقر يـعتاش بعـضهم على مكب
النـفـايـات.. مـؤسسـات حـكـومـية ذات
بـــنــايـــات غــيـــر صــاحلـــة لــلـــمــوظف
ـراجـع عـلى حــد ســواء.. مـكــتــظـة وا
دائـمـا.. روتيـنـيـة ابـدا.. يـشـعـر فـيـها
الناس بـاإلهانـة فال مقاعـد للـجلوس
ــــكن ان تــــنـــجـــز واالنـــتــــظـــار وال 
قسوم. عاملة في العادة اال بدفع ا ا
الـكـثـيـر من هـذه الـدوائـر احلـكـومـيـة
عبـارة عن دور سـكـنـيـة لـذا ليس من
ــوظف يـجـلس ـسـتــغـرب ان جتـد ا ا
ـواطن طبخ وهـو يسـتقبل ا في ا

ويضع ملفـاتهم على احلوض مـثلما
شــاهــدت ذلـك بــأم عــيـــني في احــدى
ـاذا ال الـدوائـر اخلـدمــيـة وال اعـرف 
ـوظف على مكان عمله ينتفض هذا ا
راجع? مع البائـس او يعتـرض ذلك ا
كن ان تـشـيد ان الدولـة وبـسهـولـة 
ؤسـسـاتهـا اخلـدميـة قـاعات حـديـثة
ـــتـــرامـــيـــة األطـــراف في األراضـي ا
تتـوفـر فيـهـا سبل الـراحـة فضال عن

مرأب وقوف السيارات
إزاء كل ذلك.. كـيف تـتـوقع احلـكـومـة
واحزابـهـا ان ال تثـور علـيـها الـناس?
وقد سـعت الى مـحـو خـطوط الـهـوية
الوطنية واضعفت قيم االنتماء بعد
ان ارست ثــقــافــة الــفــرقــة وادبــيـات
الـفـســاد وحـولت الـدولــة الى شـركـة
مفلسة مثـقلة بالديـون تعاني العجز
ـوازنـة العـامـة حيث تـواصل في ا ا
قـراطي ونـفذ من وظُف النـظـام الـد
نـــقـــاط ضـــعـــفه مـــئـــات الـــفـــاســـدين
والـــلـــصـــوص وإذا اســـتـــعـــرضـــنـــا
الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة واالســـمــاء
الـعــديـدة جنــد الـكــثـيـر مـن الـوجـوه
ظهرت ثم اختفت.. جاءت من اخلارج
إلنقاذ الوطن من الديكتاتورية وبناء
الــعــراق اجلــديــد فــســلــبت ونــهــبت
وعـــــــادت من حـــــــيـث أتت.. رجـــــــعت
بــجـــوازهــا األجــنـــبي حــيـث تــقــطن
ـسـروقة العـائـلة وتـتـراكم األموال ا
فـضال عن اسـتالمـهـا راتـبـا تـقـاعـديـا
من عــيـار الــدرجــات اخلـاصــة.. تـراه
استحقاقا عن خـدمة ال تتجاوز بضع

.. وأحيانا بضعة أشهر.  سن
طبـيـعة الـنـظام الـسيـاسي وسـماحه
بــاألثـــراء الــســريـع والــســهـل وغــيــر
ـــشــروع جـــعـــله هـــدفــا ألصـــحــاب ا
ن يجيدون بامتياز مهارة طامع  ا
خـداع الــنـاس واســتـقــطـابـهـم نـحـو
صنـاديق االقـتـراع.. يـظـهـرون اوقات
الــــفـــوضـى.. يـــحــــتــــلـــون شــــاشـــات
التلفزيون ويقدمون أنفسهم بأطالق
االتهـامات وتـبرئـة الذات والتـهويل
والزعـيق والتـهديد وهـم قادمون من
اجملـــهــــول.. بـــعـــضـــهـم بال شـــهـــادة
ـــيـــة او شـــهـــادة مــزورة.. إذا اكـــاد
فتشت عن تاريخهم الشخصي جتده
قــاتــمــا جــدا.. يــتـســلــلــون الى إدارة
رات رسميـة ويعبثون الدولة عبـر 
ــقـــدراتــهــا.. ال تـــردعــهم الـــكــوابح
الــسـمــاويــة أو الــســ األرضــيـة وال
وازع الضـمـيـر او االخالق.. يـسـعون

الـتــعــلـيم اجلــامــعي مـجــرد مــشـاريع
جتارية ال تتوفر فيها ابسط مقومات
التعليم او البـحث العلمي من قاعات
دراسـيـة كافـيـة ومـخـتـبـرات حـديـثة
ومسـتلـزمات مـتـعددة فـالكـثيـر منـها
مـنـازل ســكـنـيـة او فــنـادق مـهـجـورة
مـسـتـأجــرة يـقع بـعــضـهـا في امـاكن
نـائـية او مـنـاطق صـنـاعـيـة مـكـتـظة
ـا فـيـهـا تـفـتـقـر الى اشـيـاء عـديـدة 
الشروط الـصحيـة.. بعضهـا ال ترتقي
ــدارس الــثــانــويـة بــنــايــاتــهــا الى ا
ـا ال يصلح حتى لرياض وبعضها ر

االطفال.    
هـذه الــكـلـيــات تـسـتــقـبل ســنـويـا في
ـســائــيـة الــدراسـات الــصــبـاحــيــة وا
اعــــداد هـــائــــلـــة تــــفـــوق طــــاقـــتــــهـــا
االستـيـعـابـية وال تـواجه مـشـكـلة في
الـواقع فــالـطــلـبــة عـلـى مـقــاعـدهـا ال
يتجاوزون اصابع الـيدين اثناء العام
الـدراسي وتــسـتــثـمــر جـمــيع ارجـاء
كان في االمتحانـات النهائية حيث ا
ـسجلون في قـوائمها يتوافد عـليها ا
مـن كل حــــدب وصـــــوب لــــلـــــنــــجــــاح
الك التدريسي فعبارة والتخرج. ما ا
عن اسمـاء وهـميـة تـستـعـ بهـا هذه
الــكـــلــيـــات لــغـــرض احلــصـــول عــلى
موافقة التأسيـس ثم تلجأ الى حملة
ـاجــســتـيــر من اخلـريــجـ شـهــادة ا
اجلـدد او احملــاضــرين اخلـارجــيـ

وإذا علمنا ان جامـعة بغداد ال تسمح
سـاعد بـألـقاء احملـاضرات للـمـدرس ا
ية حفاظا عـلى مقاييس اجلـودة العا
اال في االخـتـصـاصـات الـنـادرة ندرك
مـدى الـفـجـوة الـكـبـيـرة بـ الـتـعـلـيم

االهلي واحلكومي. 
مـعظم اجلـامـعـات اخلـاصـة اصـبحت
جتـارة تـبــيع الـوهم لـطــالب فـشل في
االمـتـحـان الـوزاري والـدرجـة مـعـيار
مــهم فــتــمــنـــحه شــهــادات كــانت في
احالمه فـهي تـفـوق بـكـثـيـر مـسـتواه
العـلمي والـفـكري كـما تـقدم وصـفات
اخليال لعوائل كـانت ترى في ابنائها
مسـتـقبال واعـدا فـتمـني نـفسـهـا بان
الذ بــعـد ان الــتـعــلــيم االهــلي هــو ا
ضاقت بها السـبل وتبددت احالمها

وذهبت ادراج الرياح.
الوجه االخـر لـلـقضـيـة اقبـال مـوظفي
ـسـائـيـة في الـدولـة عـلى الـدراسـات ا
التـعـليـم االهلي بـغـية احلـصـول على
الــشــهـــادة لــغــرض حتـــســ الــراتب
الـشـهـري فـيــخـتـارون اخـتـصـاصـات
سهلة ال تخدم دوائرهم ويغدو االمر
بعـد التـخرج اجـراءات روتيـنية دون
اي اهـمــيـة لــلـحــاجـة الــفـعـلــيـة وبال
مـــراعــــاة لـــلـــهـــيـــكـل الـــوظـــيـــفي او
الـتــخــطـيـط الـقــريب او الــبـعــيـد.. ان
ؤسسات وجد.. وقد شمل ذلك حتى ا
األمنـيـة فـنجـد ان الـكـثيـر من ضـباط
وزارة الداخـلـيـة بالـوقت احلـاضـر قد
وضع امام رتبته كلـمة احلقوقي بعد
ان نــال شــهــادة الــقـانــون مـن دراسـة

مسائية في كلية أهلية!  
الكـلـيات اخلـاصـة لم ترقن قـيـد طالب
مـــنــــذ ان تـــأســـسـت وحـــتى االن ولن
تـرقــنه.. ال بـالــغـيــابـات وال بــالـغش
ألنها تنظر الى الطالب على انه قسط
ـادية سـنوي ال أكـثـر.. هـذه الـنـظـرة ا
الــقت بــظـاللــهــا عــلى تــعــامــلــهــا مع
الـهيـئـات الـتـدريـسـيـة سواء مالك ام
مـحـاضـرين فـالـعـطـلـة الـصـيفـيـة بال
راتب او بـنـصـفه ومـواعـيـد الـصـرف
ـزاج وحــيـنـمــا حـاول الـوزيـر عـلى ا
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عـندمـا تـمـول دول اجـنبـيـة او عـربـية
لها مـصالح في العـراق او تسهم في
تـمـويل مـؤسـســات إعالمـيـة مـحـلـيـة
بـعــلم الـنــظـام الــسـيـاسـي لـتـحــقـيق
اجنـدات مـعـينـة مـقـابل صـمت مريب
من اجلــهــات الــرقــابــيــة فــان الــبــلــد
يـــعــيش فـي حــالـــة كــبـــيـــرة من عــدم
الـتــوازن ويـصــبح فــضـاء مــفـتــوحـا
لـــتـــرويـج الـــشـــائـــعـــات وتـــســـقـــيط
اخلـصـوم والـتـقـاطع والـتـنـاحـر بـ
الـقـوى الــسـيـاســيـة والـضــحـيـة هـو
ــواطن الــذي فـــقــد الــثــقــة بــاإلعالم ا
الوطني وراح يبحث عن احلقيقة في
مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي لـيـجـد
جـيـوشـا الـكــتـرونـيـة تالحـقه.. تـروج
وتــهــاجم.. تــشــيــد وتــنــتــقـد.. تــقــلب
ـشاعـر الناس احلقائـق وتستـه 
من اجل حتـقــيق مـصــالح شـخــصـيـة
وحزبية ضيـقة. ان االنفتاح االعالمي
بــعـــد عــام  2003 وظــهـــور عـــشــرات
ـرتـبطـة بـهذه ؤسـسـات االعالمـية ا ا
ــعـــايــيــر اجلــهـــة او تــلـك وغــيـــاب ا
هنية طلوبة التي تعتمد التقاليد ا ا
شوه صـورة االعالم الـعـراقي وأسقط
االعالمي في فخ االذعـان لــلـسـيـاسي
فــتــحــول الى مــجــرد مــؤد ضــعــيف
ـهـنـة.. يـفـتـقــر الى ابـسط مـقــومـات ا
ليصبح مـعظم صحفـيي اليوم اسماء
مـسـتـعـارة لــلـرغـيف.  لم يـعـد االعالم
ــشــهــد الـعــراقي في ظل مـؤثــرا في ا
النظام السـياسي.. ولم تعد لإلعالمي
مـكــانــته االثـيــرة كــمـا هــو احلـال في
مـعـظم بــلـدان الـعـالـم ألنه تـخـلى عن
دوره وخــضع إلمالءات شـــخــصــيــة
ورغبات نرجسية ال تراعي الوطن او
ـــتــهـــنــو االعالم ــواطـن.. أصــبح  ا
يـلـبـونـهـا في زمن فـقـدت فـيه الـكـلـمـة
عــذريـتــهــا واصــبــحت أرخص من ال

شيء.
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سوداويـة صـورة البـلـد في اخلارج ال
تقل قـتـامة عن الـوضع بـالداخل بـعد
ان عــجــزت الــدبـــلــومــاســيــة في أداء
مهامها وتقد العراق كدولة عريقة
فـقــد حتـولـت الـســفـارات الى مــقـرات
عمل.. امـا لـسيـاسي فـاشل او أقارب
مـسـؤول.. اغـلـبـهم ال يـجـيـد الـتـحـدث
باللغة اإلنكلـيزية او أي لغة حية وال
ـــلـــكــــون أي خـــبـــرة.. يـــخـــالـــفـــون
األعــــراف ويـــرتــــكــــبـــون األخــــطـــاء
وأحيـانـا الـفضـائح.. نـلـمس الـضعف
الـواضح بــالـدبـلــومـاســيـة الـعــراقـيـة
عـنـدمــا تـسـتــبـاح احلـدود ويــتـجـول
مـــســـؤولـــون او ســـفـــراء أجـــانب في
احملافظات العـراقية ويلـتقون الناس
عالنـيـة او يـحـضـر رئـيس دولـة دون

ان يشعر احلكومة بقدومه.    
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امـا الـثـقـافـة والــفـنـون فـقـد تـراجـعت
بـشــكل خــطـيــر فـلم تــعـد الــعـاصــمـة
تــــمــــتــــلك دورا راقــــيــــة لــــلــــعـــروض
سرحـية او دارا لـلسيـنمـا او تقيم ا
امـــســــيـــات شـــعــــريـــة او مـــعـــارض
تشـكـيلـيـة.. الـدراما غـابت او غـيبت..
ـوسـيـقى والــغـنـاء رجس من عـمل وا
الشيـطان مـقابل انـتشـار االحلاد ب
الشـباب في اجلـامعـات كرد فـعل على
الصـبـغة الـدينـيـة التي غـلـفت النـظام
السياسي ومخدرات يروج لها بشكل
خطـير.. تـذكر إحـدى االحصـائيات ان
ــــوقـــــــــــــوفـــــ في مـــــراكــــز عـــــدد ا
ـتـعـاطـ بـلغ االحـتـجـاز اخلـاصـة بـا
مـنـهم من10شـخــصـا نــسـبـة  6672
االنــاث.. إضــافــة الى انــهــيــار الــقــيم
االســريــة واجملـــتــمــعــيـــة وانــتــشــار
الــبـــطــالـــة والــشـــــــــــذوذ والــبـــغــاء
ـنــاطق مـعـروفـة في وبـشـكل عــلـني 

بغداد.
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لقـد اسـتبـد القـنـوط بالـنـاس لفـرط ما
انـتـظــروا خـلف قــضـبـان الــصـبـر بال
جدوى فغريزة الـبقاء ال إرادة البناء
هي من حتـرك الـقائـمـ عـلى الـنـظام
السـياسي وكأنـه ملك ال يـبلى.. خرج
الـشـبـاب الى سـاحـة الـتحـريـر.. والى
الـــــشــــــوارع وهم بـال امل وقـــــد دب
الـيــاس في قــلـوبــهم بـعــد ان أصـبح
الغد رجما بـالغيب فالـدولة حتتضر
والنظام السياسي في غرفة اإلنعاش
والــبــلــد يــتــصــدر تــصــنــيف األســوأ
بــالــنــظـــافــة واالمن وجــواز الــســفــر
ويبقى السؤال الكبير بال إجابة.. من
ــســؤول.. الــسـلــطــة الــتي تــنــتــحـر ا
ـواطن نـتـيـجـة لـتـراكم اخـطـائهـا ام ا
الــذي كــان شــريـــكــا في اخــتــيــارهــا
ومــشـاركــا في خــطــايـاهــا? ان الــهـزة
الـعنـيـفـة الـتي يـتعـرض لـهـا اجملـتمع
ـــا تــعـــيــد لـه ذاكــرة الـــدولــة االن ر
واحلــكــومــة الــرشـيــدة.. نــعم.. لــعــله
الصـبح في سورة الـتكـوير فـيتـنفس
الـعـراق فــجـرا جـديــدا تـبـاشــيـره قـد

بدأت فعال تلوح في األفق.
ي عراقي { اكاد

فـــالــــســـيـــاســـيــــون ال يـــعـــلـــمـــون ان
ـسـتـشـفـيــات احلـكـومـيـة عـبـارة عن ا
محـاجر لـلـموت اجلـمـاعي خالـية من
الشـروط الصـحيـة بـنايـات متـهالـكة
ة عاطـلة وادوية غائبة وأجهزة قد
وعالجات مـفقـودة وأطـباء يـفضـلون
ـســتـشـفـيـات اخلـاصـة الـعـيـادات وا
ارسـون هوايـة جمع األموال حيث 
قدسة من هنة ا بعد ان جردوا هذه ا
انسانيتـها فهم شركاء بـنسب معينة
مع اخملـتـبــر والـصـيـدلــيـة وأصـحـاب
ـذاخـر.. بـعـض األطـبـاء ال يـتـرددون ا
في وصف ادويــة مــهــمــا تــكن رديــئـة
مــقــابل ســفــرات ســيــاحــيــة لــتــكـون
الصـورة االخـيرة في بـغـداد.. مرضى
ال يؤمـنـون بـقـدرة االطبـاء ويـوقـنون
بــجــشــعــهم يــراجــعــون الــصــيــدلي
ـعـاون الــطـبي لــوصـفـة مــجـانـيـة وا
نـــاجـــعــة.. الـــعـــاصـــمــة الـــتي كـــانت
مشهورة بأسماء المعة في العديد من
الــتـــخــصـــصــات الـــطــبــيـــة اضــحت
مـعــروفـة بـدكــاكـ مــضـمـديـن يـقـبل
اليها النـاس من كل االنحاء فيجدون
الـــوصـــفــة والـــعـالج وحــتـى الــدواء

مقابل اجر زهيد وشفاء مضمون.
رجال احلكـومة واحـزابهـا ال يعـلمون
بــهــذه الــتــفــاصــيل ألنــهم بــبــســاطــة
يـــســافـــرون لـــلــعـالج في اخلــارج إذا
اليـ أصـيـبـوا بـنـزلـة بـرد وال عـزاء 
الفقـراء فهـذا القـطاع احلـيوي أصيب
بــالــتــدهـور الــســريع نــتــيــجــة لــعـدم
االهــــتــــمـــام ومــــغــــادرة خـــبــــرائه او
هجرتهم لتزدهر الـسياحة الطبية في
الـهـنـد وتـركـيــا ولـبـنـان عـلى حـسـاب
واطن الطبـقة الوسـطى بعد ان فـقد ا
الثقة بالنظـام الصحي تماما في ح
كـــــان بــــاإلمــــكـــــان بــــنـــــاء عــــشــــرات
تخـصصة لو ـراكز ا ستشـفيات وا ا
اســـتـــثـــمــــرت هـــذه األمـــوال بـــشـــكل
صــحـيـح.دعـوة مــفــتــوحـة نــوجــهــهـا
ــعـايــشـة لـرجــال الــدولـة واالحــزاب 
ــثـلـونه عن عـذابـات الــشـعب الـذي 
طريق زيـارة صباحـية لـلمسـتشـفيات
وت وهي احلكومية ليروا سحائب ا
تـخـيم عـلى اجــوائـهـا.. االف الـفـقـراء
ـمــرات امـا تـغـص بـهم الــردهــات وا
زدحمة فيخيل الي مكتوب بوابتها ا
على جبهـتها باخلط الـعريض عبارة
الشـاعـر االيـطـالي دانـتي وهـو يصف
اجلــحــيم.. أيــهــا الــداخــلــون اتــركـوا

وراءكم اي أمل في النجاة.
œuIH*« ÊU _«

ويـــبــــقى االمـن واألمـــان هــــو حـــجـــر
األســاس في أي اســتـقــرار ورفــاهــيـة
تـسـعى الـدولة الـى ارسـائهـا وذلك ال
يـتـحـقق اال بـإيــجـاد مـؤسـسـة امـنـيـة
واستخـباراتيـة عالـية الكـفاءة تعـتمد
ـــقــتـــرنــة عـــلى اخلــبـــرة الـــعــالـــيــة ا
هني والوالء بالتدريب واالخالص ا
التام للوطن اال ان الواقع كان خالف
ذلك فــقــد  اقــصــاء مــعـظـم ضــبـاط
األجـهـزة األمــنـيــة وتـهـمــيـشـهم حتت
مــســوغ عــدم االنـــتــمــاء الى الــنــظــام
اجلـــديـــد وزج مـــدنـــيـــ بـــطـــريـــقــة
(الــــــدمج) ووضــــــعــــــهـم في أمــــــاكن
ـدن حـسـاسـة لـتــشـهـد الـعـاصـمـة وا
العراقية استباحـة لم يشهد لها مثيل
في الــــتــــاريخ حــــولـت الـــعــــراق الى
ساحة عمل خملابـرات العالم.. يصحو
ــــــــــسـي عــــــــــلـى وقـع ـــــــــــواطـن و ا
االنــفـجــارات واالغــتــيــاالت واخلـطف
والــسـلب والــســرقــة.. يـهــرب الــنـاس
بـأرواحـهم طــلـبـا الـى األمـان.. تـغـادر
رؤوس األمـــــــــوال وال يـــــــــغـــــــــامــــــــر
ستثمرون ويـغدو البلد األخطر في ا
شـهـد األخـيرة في ـعـمـورة ا ارجاء ا
الــوضع األمــنـي الــغــائب اخــتــطــاف
مديـر في وزارة الداخـلـية بـرتبـة لواء
مع حـــمــايـــــــــته في وضـح الــنـــهــار
وعــلى بـــعــد عــدة أمــتـــار من اجملــمع

الرئاسي.   
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ـقــراطـيـات يـعــد االعالم في أعـتـى د
الـعــالم ضـرورة مــهـمــة من ضـرورات
طلـقة بدون االمن القومي فـاحلريـة ا
قــيــود او كــوابـح عــبــارة عن فــوضى
عـارمـة.. الــنـظـام الــسـيـاسي يــفـتـخـر
بـتـحـريـر االنـسـان الـعـراقي من قـيـود
االســتــبــداد واغالل الــعــبــوديــة لـذا
يروج دائمـا ان اجملتمع يـعيش اليوم
عـصـر حــريـة الـرأي والـتـعــبـيـر عـلى
اعــتـــبــار ان ذلـك أحــد أوجه الـــعــراق
ــــــؤســـــــســــــاته اجلــــــديـــــــد اال انه 
الـتـنـظـيـمـيـة والـرقـابـيـة ال يـفـرق بـ
االعالم والـدعـايـة فـقـد اسـتـخـدم هذا
احلق بــأبــشع صــوره وال غـرابــة في
ـؤسـسة ذلك الن من يـرسم سيـاسـة ا
ـمول وأحتدى مـعظم اإلعالميـة هو ا
الــقــنــوات الــفــضــائــيــة او احملــطــات
ــــواقع اإلذاعــــيـــة او الــــصــــحف او ا
االلـكــتــرونـيــة ان تـكــشف عن مــصـدر
ــالـيــة في ظل صــرفــيـات مـواردهــا ا

عالية وغياب تام لإلعالنات.

الصناعات الغائبة

ـكبـوت في صـدور أبنـاء بالد ما فجـرت انتـفـاضة أكـتـوبر مـراجل الغـضب ا
ب القـهرين لـتمحـو كل خطوط اخلـوف التي تـمترست خـلفـها معـظم القوى
قدس من ساس بـا السيـاسية عـلى مدى عقـد ونصف بل جتـاوز ذلك الى ا
رمـوز ديـنـيـة ظـلت الـى وقت قـريب خـطـوط حـمـر ال يــفـكـر أحـد مـجـرد الـدنـو
ـاذا هزّ منـها.. فـهل مـا حدث له أسـبـاب موضـوعـية ام هـو نتـيـجة مـنطـقـية? 
اعتصـام شبـابي نظامـا سياسـيا ظل يـؤسس لنفـسه على مـدى أعوام فراح
يتداعى في ايام كأنه قلعة رمال عصفت بها أصوات واجسام غضة فقدت
ـوت بـصــدور عـاريـة عــلى اجلـسـور وفي االمل بـاحلـيــاة فـغـدت تــسـتـقــبل ا

الساحات العامة.
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اصدر وزير التعـليم العالي والبحث
العـلمي قـصي السـهيل عـشيـة تقد
ـهدي اسـتـقالـة حـكـومـة عادل عـبـد ا
أمـــراً بـــنـــقل عـــمـــاد حـــســـ مـــرزة
احلــــســـــيــــني رئـــــيس اجلـــــامــــعــــة
الــتــكـنــولـوجــيــة وكـالــة الى رئــاسـة
جـامــعـة بـغــداد الـتي كـان الــسـهـيل
يشغل رئاستها اضافة الى وظيفته.
وتـــضـــمن أيــــضـــاً انـــاطـــة رئـــاســـة
اجلـامـعـة الـتـكـنـولـوجـيـة وكـالـة الى
احمد محمد حسن الغبان الذي كان
وارد يـشـغل رئـاسـة قـسم هـنـدسـة ا
ــذكـورة فــيـمــا نـفى في اجلــامـعــة ا
الـســهـيل أمـس تـرشـحـه الى رئـاسـة
الــــوزراء واكـــد في تـــصــــريح بـــأنه
(ليس مرشحاً عن اية جـهة سياسية
وان امـــر اخـــتـــيـــار رئــيـس الــوزراء

اجلديد متروك لصوت الشعب).
وأعلـنت الـوزارة امس أنـها سـتـلغي

أو تــقـلص الــعــطـلــة الـربــيـعــيـة مع
احـتـمـاليـة إلـغـاء عـطـلـة السـبت في
حال اسـتـمـرار اإلضـراب عن الدوام
مؤكدةً عـدم إمكانـية إلغـاء أو تأجيل

العام الدراسي اجلاري.
ونـقل بـيان لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمان)
امس عن مـسؤولـة الـعالقات الـعـامة
بالـوزارة ظمـياء الـربيـعي قولـها انه
(اذا استمر إضراب طـلبة اجلامعات
فـي بـــغـــداد ومـــحـــافـــظـــات الـــوسط
واجلــنـوب عـن الـدوام فــإن الــعـطــلـة
الــربـيــعـيــة قـد تــقـلص أو تــلـغى مع
احتـمـاليـة إلغـاءعـطلـة يوم الـسبت)
موضحة ان (العام الدراسي اجلاري
ــكن الـغــاؤه او تـأجــيـله مــطـلــقـا ال
وذلك ألن اجلـامـعـات في احملـافـظات
الـشمـالـيـة والـغربـيـة وبـاقي مـناطق
الـبالد  قـد انــهت الـكـورس االول من
الــفـصل الــدراسي وهي اآلن مــقـبــلـة

على االمتحانات الفصلية).  

من جهته وجه وزيـر التعـليم العالي
قصي السهيل بـالغاء كافة االجازات
الــدراســيــة لــلــمــوظـفــ الــذين تــقل
ــئـة  بــحـسب مـعــدالتـهم عن 65 بـا
بـيـان  تـلـقـته (الـزمـان) امس اضـاف
ان الـسـهـيل(امر ايـضـا بـالـغـاء كـافة
االواــــــــمـــر اجلـــامـــعـــيـــة واالداريـــة
ـنح الـسـابـقــة واحلـالـيـة اخلـاصـة 
منتـسبـ االجازات الدراسـية خارج
الـــعـــراق لــلـــعـــام الــدراسي 2019-

 .(2020
مـن جــهـــة اخــرى عـــد مــتـــظــاهــرون
الـتـعـيـينـات االخـيـرة الـتي اعـلـنـتـها

 . احلكومة استغفاال للمواطن
واكــدوا في شــعــارات رددوهــا انــهم
(سـيـتـصدون لـتـلك الـتـعـيـيـنـات بكل

قوة)  . 
وقــرر مـجــلس الــوزراء في جــلــسـته
االعـتـيـاديـة الــتي عـقـدت في الـثـاني
اضي والعـشرين من تـشرين االول ا

التوصية الى مجلس النواب بتعي
62 شـخـصـا بـتثـبـيت وكالء وزارات
ومــســـتـــشـــارين ورؤســـاء هـــيـــئــات
ورؤسـاء جــامـعــات  وتـضــمن كـتـاب
ـشــمـولـ الـتي لـلــمـجـلس اســمـاء ا
تــبــدأ بـــتــســلــسل 1- طــيف ســامي
ـالـيـة / وكـيل وزارة ا مـحـمـد يـاسـ
وتــنــتـهي بــتــسـلــسل مــحـمــد هــلـيل
ـــنــصب رئـــيس جـــامــعــة حـــافظ/ 
الــبـصـرة لــلـنــفط والـغــاز وجـاء ذلك
استنادا الى احكام البند خامسا من

ادت (61 و80) من الدستور. ا
ناصب كما قـرر تعي 12 آخرين 
مــخـتــلــفـة واحــالـتــهم الى الــتـقــاعـد
ـــنــاصــــبـــهـم اجلـــديـــدة وتـــبــدأت
القــائمـة بتـساسل 1- معتصم اكرم
حـسن وكيل وزارة الـنـفـط وتـــنـتهي
بـتـسـلـسل 12- كـامـران عـلي حـسن
ـــنــــصب وكــــيل وزارة الــــصــــحـــة

والبيئة.
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