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هـنـالك الـعـديـد من التـصـنـيـفات
ـيــة الـتـي تـتــبـنـى تـقــيـيم الــعــا
مــؤســســات الــتــعـــلــيم الــعــالي
ية حيث تركزعلى جانب األكاد
مـهم واحد وهـو قيـاس مسـتوى
ـي الذي جـودة الـتـعـليـم األكاد
لــكن ــؤســســـات تـــقــدمه هـــذه ا
تـــصـــنـــيـــفـــات أخـــرى اتـــخــذت
جـــوانب إضــــافـــيـــة تـــوازي في

أهميتها جودة التعليم
فــمــثـال صــمم مــوقع  او شــركــة
كـــواكـــاريــــلي  ســـيـــمـــونـــدس–
ختـصر"" الشـهير البريـطانيـة 
أداة مـــعــيــاريــة لــقــيــاس رغــبــة
ـــشـــغـــلــــ حـــول الـــعـــالم في ا
تــوظــيف خــريــجي مــؤســســات
أي أن هـذه ـيــة مـخـتــلـفـة أكـاد
ــــدى األداة تــــعــــطي مــــؤشــــرا 
تــنــافــســيــة مــؤهل اخلــريج مع
ومن نفس غيره في سوق العمل
االخــــتـــــصــــاص تــــبـــــرز هــــنــــا
فــقـرةمــهــمـة ..هل اتــبــعـنــا هـذا
االســـــلـــــوب فـي الـــــعـــــراق ومع
مـؤسـسـاتـنـا الـعـلـمـيـة الـعـريـقـة
ــنــتــشـرةفـي كل مــحــافــظـات وا
البـلد ومـا الـطفـرة التي حتـققت
ـؤسـسـات بـعـد  2003 بـتـعـدد ا
هل تـراجع الـتـعـليم ام االهـلـيـة 
هـــذه مـــواضـــيـع خــارج تـــقـــدم 

مقالنا ?
ـا هي موضـوعة جـديدة جدا ر
ومـــــا تـــــعــــارفـــــنـــــا عــــلـــــيه ان
ؤسـسـات الـعـلـميـة  الـعـراقـية ا
احلكومـية واالهليـة التهتم بهذا
ــــوضــــوع وال حــــتى الــــوزارة ا
ـؤسـسـات ـرتـبـطـة بـهـا هـذه ا ا
او وزارات الـدولـةاالخـرى الـتي
تتـعامل مع خـريـجي اجلامـعات
نــاهــيـك عن الــقـــطــاع اخلــاص

الشبه معدوم
ان من احـد اهم الواجـبات لـهذه
ــــؤســــســـات احلــــديــــثــــة هـــو ا
ال البشري االستثمار بالراس ا
والـذي تهيـئه للعـمل وليس فقط

التهيئه العملية النظرية.
وهــــذا هـــو مـــبــــدءعـــمــــلـــنـــا او
اكيد هناك مهام موضوعنا االن 
ؤسسـات لكنها كبـيرة تقدمـها ا
عــنــدنــا اقـــتــصــرة عــلى احلــقن

العلمي فقط.
ـية كـانت  هـذه اجلـامعـات الـعـا
وضوع هي التي اهتـمت بهذا ا
تـتالية. راتب ا والتي اخـرزت ا
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جـامــعـة ســتـانــفـورد__جــامـعـة
كالـيـفـورنـيا__جـامـعـة هـارفارد

كــانت هـذه اجلــامــعـات تــتـابع
طـلــبـتــهـا في الــداخل واخلـارج
بــعـد اعــتـمـادهــا الـتـنــسـيق مع
الــشــركـات االمــريـكــيــة وحـسب
هـذا الـتـصـنـيف قـامت بـتـعـيـ

االالف من طلبتها 
وفي افريقيا...

جـــامـــعـــة كــيـب تـــاون جـــنــوب
افريقيا ..اجلامعة االمريكية في
القاهرة مصر .. جامعة القاهرة

مصر 
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ـمـلـكـة جــامـعـة كــامـبـريـدج  –ا
تحدة ___جامعة أكسفورد – ا
ـــعــهــد ـــتــحــدة _ا ـــمــلـــكــة ا ا
الـــــفـــــدرالـي الـــــســـــويـــــســـــري
لــلــتـكــنــولــوجــيـا فـي زيـورخ –

سويسرا _
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جـامعـة سـيدني  –اسـترالـيا__
جـامعـة ميـلبورن  –استـراليا _
جـــامـــعـــة نــيـــوســـاوث ويـــلــز-

استراليا__
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_ جــامـعـة شــيـنـغـوا  –الـصـــ
جامعة طــــوكيو  – اليابـان __

جامعة بكـــ  –الــــص __
الـتـســلـسل اعاله هــو االولـويـة
لــلــجــامـعــات الــتي نـشــطت في
جــانب الـتــوظـيف خلــريـجــيـهـا
سـواء داخل دولـها او خـارجـها
حــيث اخـــتــيــرةعــام  2017 من
مـجــمـوع  3000 جـامــعـة وعـام
  2018 من اصل  5000 جامعة
ــيـــة وكـــذلك مــعـــاهــد ذات  عـــا

مستوى عال.
امـا اجلـامعـات العـربي وحسب
هذا الـتصـنيف الـبريـطاني فـقد
احــتــلت  15 جـــامــعــة عـــربــيــة
مـخـتـلف الـدرجـات واحلـمـد لله
كـــانت جــــامـــعت بــــغـــداد فـــقط
احاهـم (رغم انـنا لـم نسـمع عن
تــعــيـ خــريج واحـد مــعـتــمـدا
ـــهم نـــحن عـــلى اجلـــامـــعــــة) ا
بـــعــيــدون كـل الــبــعـــد عن هــذه
الـكل يـضخ االلـيـة وحلـد االن 
من اخلريـج الى سـوق العمل
دون النظر او التخطيط لعملية
التوظيف اوحـاجة سوق العمل
من اي نـــوع من اخلـــرجـــ من

الكليات
 امـــا الـــكـــادر الـــوســـطي فـــقـــد
وهـذا سـيـولـد طـلـبـاً على اهـمل
الــكــادر مـن اخلــارج او تــداخل
عمـلـيـة الـتشـغـيل حـيث يـصـعد
ـركز االقل كـفـاءة لـيـحـتل هـذا ا

وهذا وينـزل االكثر كـفاءة لذلك 
مـــوضــوع مــســـتــقل لـه وعــلــيه

الكثير
وبــنـــسب مـــخــتـــلــفـــة احـــتــلت
الــــكــــلــــيـــــات اعاله مــــوضــــوع
الــتـوظـيف االانــهـا كـانت رائـدة

في هذا اجلانب 
اذا اخـترنا اجلـامعات التـقنية
النها اكثر عملية مع العلم الذي
هــــذا من تــــقــــدمه لــــلــــطــــالب
ــــــكن والــــــتـي  ــــــفـــــروض ا
حتـويـلـهـا بــشـكل او بـاخـر الى
جــامـعــات اكـثــر تـخـصــصـاً في
قطـاع الكهـرباء مـع العلـم هناك
وضوع جـامعـات تخصـصيـة 

واحدفي العالم
ـــــوضـــــوع ومـــــا مـــــاذاعـــــلـى ا

له..........
بعـد ان فـشـلت وزارة الـنفط في
الــــــتـــــنـــــســــــيق مـع شـــــركـــــات
الـــتـــراخـــيص االولـــيــة وحـــتى
بـتــوقــيع عــقـد اجلــديــد مـنــهــا 
مــشـــتــرك تـــعـــلــيـــمي تـــدريــبي
وتـــعـــيـــ خلــريـــجـي الـــفــروع
والـكـلـيـات ذات االخـتـصـاصات
ـتـقـاربـة من مـهـنـدسي الـنـفط ا
واجلـيـوجلـيـ  والـكيـمـيـائـي
ومن االخــتــصــاصــات االداريــة
والبدء مع الشـركات من البداية
بــهـذا اجلـانب وحــتى مع كـلـيـة
النـفـط في الـبـصرة ودون ورود
ذلك حتـت اي بـــنــــد من بــــنـــود
اال اذا كـــــان ســـــر الـــــعــــــقـــــود 
حتـــــتـــــفض بـه وزارة الـــــنـــــفط
الـــعـــراقــيـــة وال تـــطـــلــعـه عــلى
ـــواطـــنـــ الن اخملـــتـــصـــ وا
كـمـا سمـعـنا الـعـقود كـلـهـا سر 

. سئول من العديد من ا
ـبـدأ وبـعـد انـطــلـقـنـا من هــذا ا
ــؤكـدة عن ـعــلـومــات ا تــوفــر ا
تـــوقـــيع مـــذكــــرات تـــفـــاهم مع
كبـريـات شركـات الـكهـرباءوهي
سيـمـنس وجـنرال الـكـترك ومن
مــنــطـــلق ســبق االمـــور بــشــكل
ايـــجــابي وحـــتى النــقع فـــيــمــا
وقعـت به وزارة النفـط من خطا
كــان بــامــكــانه ان يــخــلق كــادر
لـقيـادة العـملـيات الـنفـطيـة بعد
ــــدد احملـــددة لـــهـــا انــــتـــهـــاء ا
سوف موضـوع شـائك وطـويـل
تـــمـــدد وزارة الـــنـــفط صـــاغــرة
االمـتيـاز لـلشـركـات الن الفـجوة

كبيرة.
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--تطـويـر الـقـدرات الـتحـلـيـلـية
والنـقدية والـعمـليـة(االيجـابية)
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بغداد

للطلبة
--من خـالل بـرامـج داخــلـيــة في

اجلامعات والكليات 
عــــلى راســــهــــا ولــــتــــهــــيــــئـــة--
من الـطلبـةالى  العـمل اجلماعي 
اول يــوم يـــدخل به الــطــالب الى
الـصف يثـقف على اهـميـة العمل
اجلــمـاعـي ويـثــقف عــلى الــعـمل

شاركة وا
--لـتـاسـيس شـركـة انـتـاجـيـة او
وهـذه نادرة خـدمـات كـهربـائـيـة 

الوجود لدينا
--تـهـيـئــة الـبـرامج الـتـعــلـيـمـيـة
بــاالتـفـاق مع الــشـركـةاالجــنـبـيـة

ا خاصةاواظافية ر
--تهيـئة برنامج جمـاعي للطلبة
ــــحــــاظـــرات مـن قـــبـل فـــنــــيي

الشركات
--تهـيئةبرنـامج عمل صيفي في
دة مواقع الـعمل مع الشـركات و
التقل عن شهـرين في السنة على
ان يـحـصل الـطـالب عـلى شـهادة
بـــذلك من الـــشــركـــة تـــظــاف الى

سيفي الطالب
--تـــهــيـــئـــةمـــجـــامــيـع طالبـــيــة
وتاهيـلها لتـاسيس شركات عمل
في الـقـطـاع الـكـهـربـائي اخلاص
دعومة من اجلامعة واحلكومة ا

بقوان تشجيعية واعفاءات 
--عـرض افالم بــنـفس الـطـريـقـة
عن مــراحل الــتــصــنــيع لــكل مــا
يتعلق باختصاصات الطلبة

--عرض فـلم عـمـلي تنـفـيذي عن
تـنفيـذ عدة مـواضيع موقـعيا من
تـــــهـــــيــــــئـــــة وربط ونـــــصـب مع
الــــــشــــــروحـــــــات مــــــوزع عــــــلى
الطلبةبواسطة وسائل التواصل

االجتماعي
--االكـثـار من االيـفادات لـلـطـلـبة

للشركات 
..يـــــــــتـم ذلـك بـــــــــاالســـــــــراع في
ـوضـوع مـع اجلـهـات مـنــاقـشــةا
االداريـــــــــة االعــــــــلـى من وزارات
ورئـاسـة الـوزراء وتـهـيـئـةبـرامج
فاوض مع عمل تقدم لـلسادة ا
الــشـركــات لـغــرض نـقـاشــهـا مع
الـــشــركــات وذلـك الن الــشــركــات

عمالقة 
..يـــــتــــــولى الــــــســــــادة رؤســـــاء
اجلامعات التقنية بتشكيل جلنة
ـسـتـوى العـداد الـبـرامج عـالـيـةا

لذلك
..يـــــتــــــولى الــــــســــــادة رؤســـــاء
اجلـامـعات الـتـقـنيـة بـاستـضـافة
وفد من الشركت بشكل منفصل
ـــبـــاشـــر مــعـــهم والـــتـــفــاوض ا
لتـوضـيح الفـكـرة على ان يـسبق
قترحات للشركات ذلك تقد ا
ان التـعاقـد مع الـشركـت بـشكل
مــنـفـصل له اثــر كـبـيــر بـتـحـويل
ومن ــيــة اجلــامــعــات الـى الــعــا
خالل الــــشــــركــــتــــ نــــصل الى
تعاقدة مع اجلامعات االجنبية ا

الشركت
وان االتـفـاق مع الشـركتـ يجب
ان يـاخـذ بعـدا داخـلـياوخـارجـيا

ان اجملتـمعات أكثـر عرضة لإل
ـؤامرة واسـتـخدامـها بنـظـرية ا
كـآلـية تـفـسيـريـة لألحـداث كون
بــعض األعــراض الـنــفــسـيــة قـد
تـنــســحب من احلــالــة الــفــرديـة
لألشـــخـــاص إلى حـــالـــة عـــامــة
تصيب اجملـتمع بسبب الـتنشئة
ـاط مـعـيـنة أو بـسـبب تـرسخ أ
من التـفكير عـلى مستوى واسع
ب اجلـماعات ومسـألة انتشار
ط تـفكـيـر معـ بـ جمـاعات
بــعــيــنــهــا لــيس حــالــة خــاصــة
ـنــطـقـتـنـا فــاجملـتـمع الـغـربي
أكــثـر عـرضـة ألعـراض انـفـصـام
الـشـخــصـيـة (الــشـيـزوفــريـنـيـا)
اط تفكير .ففي النهايـة هناك أ
عـامــة تـنـتـشـر فـي اجملـتـمـعـات
وهي مــا تـــؤدي إلى بـــروز مــثل
هـــذه الــظـــواهــر الــعـــامــة الــتي
تــنـــعـــكس عـــلى الـــشــخـــصـــيــة
االجــتـــمــاعــيــة. وأن الـــتــفــكــيــر
الـتــآمـري الــذي يـنــظـر ويــفـسـر
الـواقع من خـالل عـدسـة نـظـريـة
ـؤامــرة تــتــشـابه أعــراضه مع ا
أعـراض (اضطـراب الشـخصـية)
االرتـيـابيـة حيث أن االشـخاص

مـر اجملــدلـيـة وخـلّـدت بـعض
الـروايـات اخلـيــالـيـة الـشـهـيـرة
مــثل روايـــة (شــفــرة دافـــنــشي)
لــــــلـــــروائـي دان بـــــراون هـــــذه
ــؤامـرة مــوجـودة األسـطــورة. ا
وهي نتاج تقدم االنسان العقلي
نــحــو الـســيــطــرة عــلى قــوانـ
الطبـيعـة والبشـر اال ان تفـسير
الـتـاريخ وفق مــنـهـجـيـة الـتـآمـر
لـيس دقـيـقــاً الن (الـعـقل) مـهـمـا
كــبـر يــبـقـى لـعــبـة صــغــيـرة في
مــجـــرى الــزمـــان لــكـن الــرفض
ـطـلق ـطـلق خـطـأ والـقـبـول ا ا
ـؤامـرة مـوجودة خـطـأ أكـبر. فـا
وعقلـية التآمر مسـألة مسلم بها
فـي كـل احلــــــــــاالت فــــــــــهـي في
الــنـهـايــة داللـة من دالالت تـطـور
الــــعـــقـل وقـــدرة االخــــيــــر عـــلى
الـــســـيـــطـــرة وتـــنــظـــيـم االمــور
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ومـا كـتبه لنـتـحـدث بـلغـة الـعـلم
اهل األخـــتــصــاص عن نــظــريــة
ؤامـرة .العـلم يقـول انهـا جزء ا
مـن أعـــــراض مــــــرض جـــــنـــــون
االرتــيـــاب (الــبـــارا نــويــا) وأن

 هل صـــار عـــلـــيـــنــا فـي اوطــان
ـؤامرة العـرب ان نـلـغي فكـرة ا
لـكي يقـال انـنا شـعب مـتحـضر
يـفـكر بـالـعقل ولـيس بـالعـاطـفة
وهل صار على العربي ان يلغي
تــــاريـــخه ويـــحـــرق مـــوروثـــاته
ـزق قرآنه لـيـقـال انه يـحسن و
الـــتـــعـــايش مع االخـــرين? أم أن
الـذي يحدث ألوطـاننـا فلم عربي
ـوت البـطل في آخـر الفـيلم ال 
أم أن مـا نـراه الـيـوم من حـروب
وكـــوارث وتــهـــجـــيــر جـــمــاعي
ـدن الــعـربـيـة هي من وتـدمـيـر ا
صــنع الـصـحــون الـطـائـرة. وان
الـذي يجـري بفـعل فاعل يـصنع
ـــؤامـــرة ويـــطــلـب مـــنـــا عــدم ا
تصـديقهـا وكأنـنا قـوم مغـفلون
من عصـر اجلاهـلية األولى!  من
ـؤامـرة قــال ان تـصـديق فــكـرة ا
هي بــراءة أخــتــراع عــربــيــة ام
انـها مـوجـودة في ثقـافـة البـشر
في الغـرب والشـرق في التاريخ
ا تـعود نظريات واحلاضر ور
ــؤامـرة إلى الــقـرن الــثـالث إذ ا
يـدّعي إجنيل فـيـلـيب الـذي كان
ــسـيـح تـزوج من مـفــقــودا أن ا

وأشـــعــال حـــرائق الــطــائـــفــيــة
وطـمس والــديــنـيــة والـقــومـيــة 
وأقـتالعـنا من هـويـتنـا ولـغـتنـا 
لكي نعتـرف لهم بأنهم جذورنـا 
(انـــبــيـــاء الـــعــصـــر) و(حـــقــوق
ـــصـــابــون ونـــحن ا االنـــســان) 
ـؤامرة بشـيـزوفـريـنـيا نـظـريـة ا
وبهوسـها ومرضهـا . باختصار
ـؤامرة) يـريـدون أشـاعه (كـذب ا
وتــصـديق مـا يــقـولـونه وغـسل
ـــســـحــوق الـــكــذب عــقـــولـــنــا 
والــريـــاء لـــكي يـــبـــعــدونـــا عن
الـــواقع ونـــعـــيش في دهـــالـــيــز
احالم الـــيــقـــظــة! لـــكن عــلـــيــنــا
ـقـابل االعـتـراف بـأن االغراق بـا
وعـزو كل ما ـؤامـرة  في فكـرة ا
يـحدث في حـيـاتنـا من سـلبـيات
إليها ال يسهم في حلحلتها قيد
ــلــة وعــلـى الــعــكس من ذلك أ
يـزيـد تفـاقـمـهـا مع الـزمن ويد
ويجعلنا سـتد أصال عجزنا ا
نـعـيـش في عـالم عـقـلي ونـفـسي
مـريض ومــعـاق  ويـحـجب عـنـا
الواقع ويـغرقـنا أكـثر وأكـثر في
األوهــــام خــــاصــــة ان الــــنـــاس
ــيــلـــون دائــمــا الى االعــتــقــاد
بـــــاآلراء الــــتـي تــــتــــنـــــاسب مع
رغــبـاتـهم وحـاجـاتـهم  بـصـرف
النظر عما اذا كانت متوافقة مع
ـنـطق والـعــقل أم ال  ومـثـلـمـا ا
قــال افالطــون (الشك ان الــلــعب
عـــــلـى عـــــواطـف اجلـــــمــــــهـــــور
ورغـــبـــاتــهـم ألشــد اقـــنـــاعــا من
صـحـيح االحــتـكـام الى الــعـقل )
وإن افـتقدت ـؤامرة  أن مـقولة ا
قومات الـتى تصنع منها جلل ا
(نظـرية معـرفيـة) فإنهـا تسـتند
ـقـابل إلى قرائن تـاريخـية فى ا
عــديــدة وتــنــاقـــضــات واقــعــيــة

ـكن إهـمالـهـا األمر مـوحيـة ال 
الـــذى يــجـــعـل مــنـــهـــا مـــقـــولــة
إشــكـالـيـة تــسـتـوجب الــتـحـلـيل
والــــتــــفــــســــيــــر.  كــــان كــــتـــاب
البروفسور ريـتشارد هوفستاتر
من جـامـعـة كـولومـبـيـا (أسـلوب
الـشك في الـسـياسـة األمـريـكـية)
مـثيراً لالهـتمام حيـث يُظهر أن
جـــيـل كـــامل مـن األمـــريــــكـــيـــ
ؤامرات موجودة يعتقـدون أن ا
في كل الــتـاريخ األمـريــكي كـمـا
أظهـر انتصـار دونالد ترامب أن
ا ؤامرة كانت قوية  نظريات ا
يكـفي داخل اجملـتـمع األمـريكي.
ولـكن الـلـيبـرالـي يـبـحـثون عن
تحدة سـؤول في الواليـات ا ا
وفي اخلارج في محاولة التهام
روسـيا بـالتـدخل والـتأثـيـر على
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نعـم مثـلمـا يـقولـون ان نظـريات
ؤامرة أكثـر متعة وفي أحيان ا
كثيرة أكثر إرضاءً من احلقائق;
ا نحـتاج سماعه ألنّهـا تمدنـا 
فـاالســتـسالم لــفـكــرة كـون فـشل
الـــعـــرب فـي كل شيء مـــقـــارنـــة
بــغـيـرهم عـائـد إلى رغـبـة الـدول
الـكــبــرى أسـهـل من الـبــحث عن
طرق محاربة الفساد والرشوة
واجلــهل والـطـائـفـيـة واألفـكـار
ـــتـــخــلـــفـــة الـــتي جتـــرنــا إلى ا
األســفـل; ألنّ إلــقــاء الــلــوم عــلى
اآلخــرين دائــمًـا أســهل وأبـسط.
ومع ذلك فـــأن الـــذيـن يـــرتـــلــون
ـؤامـرة) واعـادة بـعـدم وجـود (ا
خطابنا الثقافي وجتديده أقول
لـهؤالء: أن الـهوان الـذي نعـيشه
الـيــوم لم يــكن نـتــيــجـة قــصـور
رؤيتنـا وبصـيرتنـا ولكن ثـقافة

ا قـالـته الـعرب الـقـول يذكـرنـا 
ــا ًــا: (اســتـــأســد احلـــمل  قـــد
اســتـنـوق اجلـمل) لـلـداللـة عـلى
أن اسـتـصـغار اإلنـسـان لـنـفسه
ـــا هــــو اخلـــطـــوة األولى في إ
طـــــــريق خـــــــوفـه من اآلخـــــــرين
ورؤيته لـهم أكبـر وأقوى بـكثـير

ا هم عليه في احلقيقة.
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ونـقول الـيس أحمق من يـصنع
لنـا اوهـاما لـيجـعلـنا نـصدق ان
مــاجــرى ألوطــانــنـا مـن تــدمــيـر
وموت وتقسيم هي بفعلنا فقط
وان اآلخــر (بــريئ مــنــهــا بــراءة
الــــذئـب من دم ابن يــــعــــقــــوب)
اليست األفـعال أبلغ من األقوال
وان مــاجـرى لـألوطـان والــعـبـاد
مـجـازر ابـادة شـاهـدة عـلى فـعل
اآلخــــــريـن واال قل لـي مـن هـــــو
صاحب أبتكار جرائم سجن ابو
غريب وتـعذبب البـشر بالكالب
ومــا فــعــلــته شــركــة بـالك ووتـر
بالـعراقي مـوتا ودمارا وكيف
ابـيدت الفـلوجة بـأسلحـة الدمار
االمـــريـــكـــيـــة احملـــرمـــة دولـــيـــا
كــــــالــــــفـــــــســــــفــــــور االبـــــــيض
نضب حتت اسم واليورانـيوم ا
(الـشـبح الغـاضب).ألـيس أحمق
هذا الـذي يقـول لنـا ليال ونـهارا
ـؤامـرة) ال تـصـدقـوا (نــظـريـة ا
وكـأنه زرقاء الـيـمـامـة التي رأت
مــا لم يــبــصــره اآلخـرون أم ان
ـؤامرات االمـر العالقـة له بكل ا
ألن الـــذي صــــنع لـــنــــا (حـــدوته
ؤامـرة) نـفـسه الذي صـنع لـنا ا
ا قيل إن ـؤامرة). وقـد (كـذبة ا
الـكلـب دائمـا يـدافع عن سـمـعته
بالنبـاح والشيئ آخر ألن الكلب

األخرس ال أحد يقتنيه!

الــــــذيـن يــــــعــــــانــــــون من هــــــذا
االضــطــراب غــالـبــا مــا يــجـدون
صعـوبـة في تـقـييـم وفهم دوافع
وأفكـار وشـعـور اآلخـرين وعدم
الــقــدرة هــذه تــســبب نــوعــا من
االضـطراب الداخـلي حتول دون
إمــكــانــيــة أن يــطــلق الــشــخص
ـرتـاب حـكـمـا قـاطـعـا أو يـولـد ا
رؤيـة متـكاملـة جتاه مـا يقوم به
أو يــــطـــــرحـه اآلخــــر.  نـــــعم أن
ـــؤامـــرة) حتــــمـــيل (نـــظــــريـــة ا
ــصــائب وحــدهــا مــســؤولــيــة ا
ـنـطقـة الـعـربـية واألزمـات في ا
مـقـولـة خــاطـئـة ومُـضــلّـلـة فـمـا
يــــحــــدث فـــعـالً من (مــــؤامـــرات
خــارجـيـة) يـقـوم عـلى أسـتـغالل
وتـــوظـــيـف خـــطـــايـــا وأوضــاع
داخـلـيـة. لكن أيـضـاً هـو (قـصر
نــظــر) كــبــيــر وجــهل مــتــعــمّــد
أحـيـانـاً لـدى من يـسـتـبـعـد دور
ومـصـالح (اخلـارج) في مـنـطـقـة
تشهـد حتوّالت سياسـية وأمنية
مـهمّـة لعـقـود طويـلـة من الزمن
وهي منـطقة الـثروات الطبـيعية
وقع االستراتيجي واألماكن وا
ـــــقـــــدســـــة لـــــكل الـــــرســـــاالت ا
الــــــســـــمــــــاويـــــة.                  

 «c « bKł

أن وبـــعــد  ألــيس مـن الــغــبــاء 
وجنـعل الـبعض (جنلـد الـذات )
من قومـنـا يـقرر عـلـيـنا فـلـسـفته
لكي هووسة بالغرب  وتربيته ا
بأنـنا مـن أقوام فـكرة نـصدقـهـا 
وعـلــيــنــا تــكـذيـب مـا ــؤامــرة  ا
يــفــعــلـه اآلخــر بــنــا من تــمــزيق
ونـــــحـــــر رؤوســـــنــــا االوطـــــان 
الي من بفؤوسهم  وتهجير ا
العباد من اراضيهم وأوطانهم 
وســــلب ثــــرواتــــنـــا ومــــواردنـــا

بني جـلدتـنا وأمعـانهم فـي جلد
الذات الـعربيـة هي التي جعلت
ـؤامـرة تـتـنـاقض فـكـرة ثـقـافـة ا
مـع الــبـــيــئـــة والــذات والـــعــقل
والـعاطفـة لتـتشكل رؤى مـغايرة
واقف واحلياة. ومتضـادة في ا
ألـيـست هـذه الــنـخب الـسـاذجـة
هـي نـــفــــســـهــــا الـــتي ارادت ان
جتـــــعل مـن احــــتـالل الـــــعــــراق
حتريـرا رغـم ان احملتـل أعـترف
دوليـا بـأن دخولـهم لـلعـراق كان
احتالال وليس حتريرا? وهل من
الـغـبـاء من يــتـجـاهل ان الـغـرب
وامـريـكـا أطـراف مــحـايـدة لـهم
مــصــاحلـــهم ومــشـــاريــعــهم في
تأز االمن واالستقرار للمنطقة
الــــعــــربــــيــــة وتــــأز االزمـــات
وافـــتــــعـــالــــهـــا وزرع االلــــغـــام

دن العربية. وتفجيرها في ا
مــشـكــلـة قــومــنـا انــهم يـنــسـون
ويبررون افعال اضي بسرعة  ا
ستقبل احلاضر  ويتجاهلون ا
ؤامرات لبـعضهم ويـصنعـون ا
ــؤامـرة مع بــعـضــهم يــصـدق ا
واآلخـر ال انـهـا لـيـست مـؤامـرة 
رغم انـــهـــا ـــؤامـــرة  يــــصـــدق ا
مـؤامـرة بـامـتـيـاز .تـصوروا  ان
ـاذا احــدهم من جــلــدتـنــا قــال :
ـرض نظـرية العـرب مصـابون 
اذا هـذه اجلـاهلـية ؤامـرة  و ا
التي تلـعب في عقولنـا وجتعلنا
الــيس ــؤامـرة  مــهــووســون بــا
والقـول للكاتب العربي  أحمقا 
من يــصـــدق هــيالري كـــلــنــتــون
وزيــرة اخلــارجــيــة االمــريــكــيــة
الــــســـــابــــقـــــة الـــــتي قـــــالت في
مـذكـراتـهـا االخـيـرة بـأن (داعش
مـن صـنع امـريـكــا) اال لـتـضـحك
على عقولنا وجاهليتنا !  وهذا

في عـمـليـة الـتشـغـيل والتـعـي
للخريج وكذلك التدريب

ــكن من خاللــهـمــا ان يـكـون و
لــلـعــراق حــصـة في الــتـصــنـيع
واد لـتوفـر شروط لـبـعض من ا
اقتصادية مناسبةاكثر من بقية
او صــنـاعـات جـانـبـيـة الـبـلـدان
اخـرى تمـتـازبهـا الشـركـت من

خالل الفقرة التالية
ان من اهم مــواضـيع االتــفـاق..
مع الـشـركـتـ هـواالتـفـاق عـلى
صيغةتشجـيع البحوث العلمية
وتــــــــتـــــــــولـى اجلــــــــامـــــــــعــــــــة
بتـهيـئةمـستـلزمـات ذلك وضمن
االتـــفــــاق االســـاسـي وبـــدل من
االنـتــظـار وقــنص بـحث عــلـمي
من هــنــا وهــنـــاك تــقــوم كــلــتــا
االدارتــــــــــــ بــــــــــــوضـع اسـس
وبـرامجـيات لـلبـحـوث العـلمـية
والـتــوصل لالبــداع وتـســيـرهـا

. خلدمة الطرف
مـع دراســــــــــــة ان تــــــــــــكــــــــــــون
عـمــلــيــةالــتـمــويل عــلى الــعــقـد
اوبـشـكل مـسـتـقل ومـشـتـرك من
قـبل اجلــامـعـة والــشـركـة او ان
ـشـروع ومع تـتـبــنى الـشـركــة ا
ــــشـــتــــرك من قــــبل االشــــراف ا

اجلامعة والشركة 
--نــاهــيـك عن اهــمــيــة وفــائـدة
تبني الـشركـة تطـوير الـكفاءات
لــدى االسـاتــذة من اجلــامــعـات
وحـتى احلــصـول عــلى مــقـاعـد
الـــدراســـات الـــعـــلـــيـــا لـــكل من
الطلبـة واالساتذة وفي الكليات
ـعـاهـد الــتـابـعـةلـلـشـركـة في وا
ـتعاقدة مـعها على اخلارج او ا
عاهد رغم فقدان ا نفس النظـام
فـي اجلـــامـــعــــات اعاله والـــذي
ـكان وواضح تـاثـيره هومـهم 

اسة له واحلاجة ا
مع ان لـــلـــجــامـــعـــات هــيـــئــات
تـوظــيـفــيــة تـقــوم عــلى االغـلب
هـام مكاتـب التـشغيـل اواكثر
تـقـريـبـا اال ان موضـوعـنـا ابـعد
تصوراً وتطوراً من واجباتها
وال يـخفى على احـد ما للـشعبة
ـــــديـــــريــــة من مـــــهـــــام امــــام ا
وصالحيـات واعتقـد ان مصرلم
ـــســـتــوى من تـــصل الـى هــذا ا
الـتـفـاهم مع سـيـمـنس رغم اني
مـســتـمـر بـاحملـاولــة لـلـحـصـول
عـــلى نــســـخــة من الـــعــقــد بــ
وهـذا اليصـعب عـلى اجلـهـتـ 
لـكن رئـيس اجلــامـعـة او وزيـر 
ــكن االسـتـفـادة من الـتـجـربـة
ـــصـــريـــة بــهـــذا اخلـــصــوص ا
واالطالع عـــلـــيـــهـــا مـــيـــدانـــيــا
والــــتــــدريب لــــديــــهم وتــــبـــادل
اخلـبـراتالـسـؤال الـهـام: من هو
ـــســـؤول عن ادارة وتـــلـــبـــيــة ا

متطلبات سوق العمل? 
وهل اجلـامــعــات لـوحــدهـا هي
الـتي يــجب أن تــتـحــمل الـعبء

األكبر في حل القضية?
ام الـــــشــــركـــــات اخملـــــتــــلـــــفــــة
االختـصـاص?ام احلكـومـة التي

يجب ان تـصدر تـشـريعـات تدعم
ــــــــــوضـــــــــوع?ام وزارة هـــــــــذا ا
التجارةالتي  تـستحصل موافقة
عــلى عـــدم تــرخــيـص اســتــيــراد
ـتــشــابــة من مـنــتج الــشــركـات ا
ــؤســسـة لــهـذا الـتــصــنـيــعــيـة ا
ــالــيــة الـتي الــغـرض?ام وزارة ا
توعز لـلبنوك لتـقد التسهيالت
ـــالــيــة اســـتــثــنـــائــيــة لـــهــكــذا ا

مشاريع?
ــكــاتب االســتــشــاريــة الــتي ام ا
تــــتـــــبـــــنى اعـــــداد الـــــدراســــات

االقتصادية لذلك?
ـــذكـــورين اعاله دوره لــكـل من ا
ومــكــانــته  في عــمــلــيــة تــوفــيــر
واستقبـال اخلريج وان تعددة
سؤولة االانها اوكثرة اجلهات ا
ولــقــاء مــفـــروزة بــواجـــبــاتــهـــا 

كن جدا . وتنسيق بينهم 
مكنات ايظا  من ا

العـمل مع الــــطلـبـة وتشـجيـعهم
على :-

ـقـتـرحـة الـقـيـام بـهـذه االعـمـال ا
حـتى نـعـطي دوراً اكـبـر لـلـطـالب
لـتـهـيــئـة نـفـسه والـذي هـو مـادة

وضوع ا
كن مـؤدبـاً وخـلـوقـاً واجـتـمـاعـياً

ومتعاوناً ومتفائالً.
اوالً- إهتم بدروسك جيدا خالل 
ســـنـــوات الـــدراســـة و اعـــطـــهــا
األولويـة ألن ذلك يـتـرك إنطـبـاعا
جيـدا عـند أصـحاب الـعـمل بأنك
شــــــــــــــخــص قــــــــــــــادر عــــــــــــــلـى
النجاح.(جامعة وشركة متابعة)
- انـخـرط في الــعـديـد من  ثـانـيــاً
األنـــــشــــــطــــــة خالل تــــــواجـــــدك
اجلامـعي. فهذه النـشاطات تترك
إنـــطــبــاعـــا عن كــونـك شــخــصــا
إجتمـاعيـا و تسـتطـيع التواصل

مع اآلخرين.
ثــالـثـاً-  حتـقق من الــعـمل الـذي
ســـتـــؤهــلـك اجلــامـــعـــة له عـــنــد
الـتـخرج. ألن ذلك سـيسـاعدك في
تشـكـيل فكـرة عامـة عمـا ستـعمل
به فيـمـا بـعد و عـمـا إذا كان ذلك
في مـجـال إهـتـمـامـاتك و نـظرتك
سـتـقبـلك أم ال. كل أن إهـتـمامك
بـتـلك الـنــقـطـة سـيــسـاعـدك عـنـد
كتـابـة طلب إلـتـحاق بـعمل و في

قابالت الشخصية. ا
ــثل كال مـن ســيــرتك   - رابــعـــاً
الذاتـية و طلب اإللتـحاق بالعمل
عامـلـ أسـاسيـ لـدى  صاحب
الـعمـل إلتخـاذ قـرار تـوظـيفك من
لـذلك احـرص عـلى حتديث عـدمه
ســيـرتك الــذاتــيــة بـاســتــمـرار و
عرضها على اساتذتك للتأكد من

جودتها.
خـــامـــســـاً-  عـــلـــيك مــــتـــابـــعـــة
ـســتـجـدات في سـوق الـعـمل و ا
ـــــال. ســــيـــــعـــــطي ذلك ســــوق ا
االنـطبـاع بأنك شـغوف بـعملك و

قادر على مجاراة األحداث.
سـادساً-  احلـصـول عـلى فـرصة
لـلتـدريب في مـجـال الـعـمل الذي
تــريــد الــوصــول إلــيه شئ رائع.
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حــــيـث يــــزيــــد ذلـك من فــــرصك
لـــلـــحــصـــول عـــلى عــمـل. لــذلك
احـــرص عــلـى احلــصـــول عــلى
ـا تـقدمه مـثل هـذه الـتـدريـبـات 
لك من خبرة عمـلية. في القطاع
اخلـــــاص او احلــــكـــــومي اومع
الشركـات االجنـبيـة العـاملة في
العـراق ولـومقـابل ثـمن على ان

حتصل على شهادة بذلك
ســابــعــا- احـــرص عــلى بــنــاء 
عالقــــات طـــيــــبـــة و قــــويـــة مع
األشـخـاص الـذين تـعـمل مـعـهم
ألنــــهم قـــــد يـــــســــاعـــــدونك في
ــسـتــقــبل في احلــصــول عـلى ا
عمـل أفضـل من خالل خـطـابات

التوصية. 
ثــامـــنـــا-احـــرص دائـــمــا عـــلى
تــطــويــر مـــهــاراتك و خــبــراتك
وجتـديـد معـلـومـاتك و مـعـرفتك
والطـمـوح إلى مـؤهالت فـضلى

والتدرب على مهام مختلة.
تاسعا-  التواصل مع االساتذة
بشكل مسـتمر وضع العلم فوق
اخلـجل وعــدم الـتـخـوف من اي
ــا الــهــدف من اســتــفــســار ور
ا االسـتـفـسـار يصـبـح ثـانـويـاً 
يـطـرحـة االستـاذ من مـعـلـومات

كانت غائبة عنك
عاشـراً- ال تـتـوانى من حـضور
اي مؤتـمـر علـمي بـاختـصاصك
او مــقــارب واذا كــنت تــشــعــر
ـكن ان تـكـون قـائـد فـتـلك انك 
هــــبــــة من الــــرحــــمــــان عـــلــــيك
ــشـاركــة الــفــعــالــة بــتــقـد بــا

مقارنة حتى بالتعاريف
احلـــــادي عــــشـــــر- التـــــتــــوانى
ية ـراسلة مع الـشركات الـعا با

قارب باختاصك او ا
الــثـــاني عــشــر-  تـــولى اقــامــة
الــــنـــدوات  واحملــــاضــــرات في
مــحـيط صـفك ومن ثــمـة قـسـمك
ومن ثـمـة كـلـيـتك واذا تـوسـعت

فذلك لك اكثر من غيرك
ثــــالث عــــشــــر- وحــــنى بــــعـــد 
الــــتـــخــــرج كن  مـــتــــواصالً مع
اســاتـذتك والــقــسم واجلـامــعـة

ومع موقع الكلية 
ومـا هـو مهم ايـضا الـبرامج

الـتطبـيقية لالسـاتذة او للـهيئة
ــواكـبــة الـتــطـور الـتــدريـســيـة 
وهــــذا بــــحث لــــيـس من اصل
ولـه خـصــوصــيـة مــوضــوعــنـا
خــــاصـــةامـــا اجنـــاح مـــشـــروع
الــتــعـاقــد مع الــشــركــتــ فـانه

..الخ 3- 2- يهمنا النه -1
------هـــنـــا نـــريـــد ان نـــوجه
كـــــلـــــمـــــتــــــنـــــا الى الـــــســـــيـــــد
ومن وزيـرالـكـهـربـاء مـرةثـانيـة 
خالل االجـابة عـلى عـدة اسـئـلة

سنحصل على النتيجة
ومنها:-

ــنــتــجــات --كم هي كــمـــيــات ا
النـفـطيـة والغـاز التي تـستـهلك
االن كـــوقـــود حملـــطـــات انـــتــاج

الطاقة?
--كم هي احلـاجة الـفعـليـة لكي

نستمر بتزويد محطات الكهرباء
باحملروقات االن?

كن استمرار استخدام --وهل 
النفط اخلام كمحروقات ?

--كـم هـي االحـــــــتــــــــيـــــــاجـــــــات
ـتتالـية للمـنتجات? ستقـبيلة ا ا
وذلك الن االنـشـاء متـدرج ولـيس

دفعة واحدة
--كم من احملـروقات  نـحتاج في

دة بقاء احملطات? النهاية و
--كم كمـيـة االنـتاج احملـلي لـسد

هذه احلالة?
--كـم نـــــحـــــتــــــاج كـــــمـــــــــيـــــات

استيرادية ?
وهنا تسكب العبرات

--كم كـلـف هذه احملـروقـات ومن
ـشتـقات لوزارة مـختـلف انواع ا
الــكـهـربــاء? وبـالـديـنــار الـعـراقي
وبـالـدوالر?حـتى تـنجح الـعـمـلـية
وتكون رائدة في كافة مراحلها
نتـقـدم الى اجلهـات ذات الـعالقة
بـصــيـغـة (((( ــقـتــرحـنــا هـذا
االســـتــثــمــار وبـــنــظــام الــبي او
تي(لــنــا مــقــال مــعــنــون الـبــديل
لالسـتـثـمــار)او احـدى اخـواتـهـا
نخاطـب وليس نعلن مـستثمرين
ـــصــفـى داخل فـــضــاءات وزارة
ساحات الفارغة في الكهرباء  (ا
مــحــطــات الــكــهــربــاء) وبــطــاقـة
مـحـسـوبـة عـلى  االحـتـيـاج زائـد
ـســتـقــبـلي نـســبـة االســتـهـالك ا
يــنــشـأ زائــداً نــســبــة احــتــيــاط 
وبالـية لصـالح وزارة الـكهـربـاء 
تـــصــفــيــة عــلـى الــبــرمــيل دوالر
/برميل وليس استـثماراً نهبوياً
كـمـا تطـالب بـه من اجلـهات ذات
الــعالقــة ___ومــعه الـــتــوظــيف
ـدة لــلــكــادرالــنــفــطي الــعــراق و
ـلـكـية في مـعـينـة ويـتم حتـويله 
امــا جتــهــيــز وزارة الــكــهــربــاء 
اخلـام فــيـكــون من وزارة الــنـفط
الـسـعــر فـوب نـاقص الــنـسـبـة
ـسـتـثـمر في ـقـتـرح لتـجـهـيـز ا ا
فعل غير ا قانون النفط والغاز 
اي )))) ولـه فـــــــوائــــــد جـــــــمــــــة
ـشتـقات للـمصـفى وتبـاع بقـية ا
ستـفاد منها لوزارة النفط غير ا
تـســديــدا القــيــام اخلــام وهــنـاك

فائض مالي كبير
المـــانع ان من انـــشــاء اكـــثــر من
مـصـفـى وحـسب امـاكن كـبـريـات
ولـــيس غــريـــبــا ان احملــطـــات 
ـــوافــقــة عــلى تـــقــوم الــوزارةبــا
اســـتــــقـــدام مــــصـــافـي جـــاهـــزة
مـسـتــعـمــلـة بــطـاقـات مــخـتــلـفـة
تـغطـية ـواصفـات عـاليـة  و
للـحـاجـة القـائـمـة وسد لـلـحـاجة
وحـســابـات الــكـلف ــتـزايــدة  ا
جــــمـــــيــــعـــــهــــا مـــــلــــقـــــاة عــــلى
سـتثـمر.واال  اصبـح هذاالـعقد ا
ـسـؤولـ وعلى نـقـمـة عـلى كل ا

وازنة وا الشعب العراقي 
ولــلــعــلـم ان احملــطــات اجلــديـدة
التـستخـدم اال زيت الغـاز (الكاز)
والـغــاز عـالي اجلـودة والـنـقـاوة

واالتوقفت عن العمل.


