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انهيار التعليم العايل والبحث العلمي... وجهود الإ�صالح
اإن الإ�سالح من وجهة النظر القانونية هو و�سيلة 
اأن  يود  ما  اإىل  اليوم  موجود  هو  مما  لالنتقال 
اأن  هذا  ومعنى  امل�ستقبل،  يف  امل�سلحون  يراه 
مي�س  �سوف  وركائزه  جوانبه  كل  يف  الإ�سالح 
البنى القانونية الوطنية والدولية بال�سميم. ويعد 
التي  اأركان  الإ�سالح  اأهم  اأحد  التعليم  اإ�سالح 
البناء  اأ�سا�س  تتبناها احلكومات، كونه  اأن  يجب 
ودعامة الطاقة  الإن�سانية املحركة لتحقيق القدرة 
والعطاء والإجناز والتقدم يف املجالت ال�سيا�سية 
من  العديد  اأولت  لذلك  والتقنية.  والقت�سادية 
حكومات الدول املتقدمة والنامية اهتماًما بالًغا 
اإعداد  يف  الأ�سا�سية  الركيزة  باعتباره  بالتعليم، 
ال�ساملة  التنمية  يف  للم�ساهمة  الب�رشية  املوارد 
يف  وو�سعت  الع�رش،  معطيات  مع  والتفاعل 
والبعيدة  واملتو�سطة  القريبة  التنموية  خططها 
دور  تفعيل  بهدف  للتعليم  متميًزا  موقًعا  املدى 
القطاع التعليمي وتذليل التحديات والعقبات التي 
املالية،  املوازنات  توفري  خالل  من  تواجهه 
ت�سعى  التي  والبحوث  الدرا�سات  وتبني  واإعداد 
اإمكانية تكيف  اإىل  اإىل تطويره وحت�سينه، والنظر 
القت�سادي  الإ�سالح  جهود  مع  العايل  التعليم 
بدون  باأنه  مقتنعني  فيه،  والإ�سهام  والجتماعي 
اإ�سالح التعليم ل ي�ستطيعون التحدث عن تنمية ول 

عن دميقراطية.  
العايل  التعليم  نظام  اإ�سالح  يواجه  العراق  ويف 
احلالية،  املرحلة  وليدة  لي�ست  عديدة  حتديات 
بداية  الأوىل  فرتتني،  مدى  على  امتدت  واإمنا 
اإىل  اإيران  مع  احلرب  دخوله  عند  الثمانينيات 
�سنوات احل�سار التي فر�ست عليه منذ عام 1990 
عند غزوه الكويت، والفرتة الثانية التي ازدادت 
2003. ثم  اأبريل/ني�سان عام  اأحداث   �سوًءا بعد 
م�سارها  تاأخذ  لالإ�سالح  الأوىل  اخلطوات  بداأت 
عام  اأوا�سط  منذ  التحديات  ملواجهة  ال�سحيح 
املتقدمة  املكانة  اإىل  الو�سول  بهدف   2007
على  يت�سدرها  العراقي  العايل  التعليم  كان  التي 
م�ستوى الدول العربية حتى مطلع الثمانينيات من 
التقارير  اإليه  اأ�سارت  ما  ح�سب  املا�سي،  القرن 
ومن  اليون�سكو.  تقرير  �سمنها  ومن  الدولية، 
العراقي  القت�ساد  توجه  الأوىل  الفرتة  حتديات 
موؤ�س�سات  واإهمال  الع�سكرية  العجلة  دعم  اإىل 
هذه  عا�ستها  التي  العزلة  ثم  العايل،   التعليم 
املوؤ�س�سات نتيجة انقطاعها عن التقدم الذي كانت 
حتققه نظرياتها العاملية، وتراجع البحث العلمي 
ب�سبب  احلديثة  التقنيات  اإىل  املختربات  وافتقار 
عدم ال�سماح لها با�سترياد الأجهزة وامل�ستلزمات 
املختربية، التي كانت تعتربها جلنة العقوبات يف 

جامعة بغداد
�شهدت منظومة 
التعليم العايل 
حتديات �شديدة 
الوطاأة.. كان 
اأبرزها انهيار 
�شبه �شامل يف 
البنية التحتية 
والتجهيزات 
احلديثة والنظام 
التعليمي، وما 
رافقتها من عمليات 
�رسقة ونهب 
وتخريب للكليات 
واملعاهد، وهجرة 
االآالف من العقول 
والكفاءات العلمية 
بعد تزايد عمليات 
القتل واالغتيال 
الأكرث من 185 
اأ�شتاًذا جامعًيا.

ال�ستعمال  لإمكانية  حت�سًبا  خطرة  املتحدة  الأمم 
ف�ساًل  والع�سكرية،  العلمية  ال�سئون  يف  املزدوج 
اجلامعات،  لأ�ساتذة  املادي  الو�سع  تردي  عن 
الدرا�سة  مقاعد  الطلبة من  من  كبري  عدد  وت�رشب 
وتوجههم اإىل �سوق العمل. وبالرغم من ذلك فقد 
على  اجلامعي  لالأ�ستاذ  هائلة  قدرة  هنالك  كانت 
العطاء الفكري والعلمي والتكيف مع واقع احلال، 
لهم  ت�سنح  الذين  لالأ�ساتذة  ال�سخ�سية  واجلهود 
اأكادميي خارج  اأي ن�ساط  الفر�سة للم�ساركة يف 
البلد حاملني عند عودتهم بع�س امل�سادر احلديثة 
والأ�ساليب املتطورة لال�ستفادة منها يف اأكرب عدد 
ممكن من اجلامعات، مع جهود املنظمات الدولية 
التعليم  نظام  حافظ  وبذلك  امل�ساعدة،  تقدمي  يف 

العايل على الر�سانة واملكانة العلمية اجليدة.
على  الوطاأة  �سديدة  كانت  فقد  الثانية  الفرتة  اأما 
موؤ�س�سات وملكات التعليم العايل، و�سهدت حتديات 
عديدة اأبرزها انهيار �سبه �سامل يف البنية التحتية 
وما  التعليمي،  والنظام  احلديثة  والتجهيزات 
رافقتها من عمليات �رشقة ونهب وتخريب للكليات 
وت�سعى  تي�رش،  مبا  تعمل  كانت  التي  واملعاهد 
باحلدود  الطلبة  حاجات  وتاأمني  ال�ستمرار  اإىل 
من  الآلف  وهجرة  الأمني،  والتحدي  الدنيا، 
�سيا�سية  عوامل  ب�سبب  العلمية  والكفاءات  العقول 

عمليات  تزايد  بعد  واأمنية،  واقت�سادية  وطائفية 
اأكرث  واغتيال  الق�رشي  والتهجري  والت�سفية  القتل 

من 185 اأ�ستاًذا جامعًيا.
ا�ستاأنفت  فقد  ال�سعبة  الظروف  هذه  كل  ومع 
التدري�س  وعاودت  عملها  التعليمية  املوؤ�س�سات 
ومل  الع�سكرية،  العمليات  انتهاء  من  �سهر  بعد 
تتوقف عن منح �سهادات عليا، وجمعت التربعات 
و�سدرت الفتاوى باأن �رشقة املال العام حرام، 
اإىل  امل�رشوقة  واملواد  الأجهزة  بع�س  واأعيدت  
اجلامعات،  بع�س  وا�سرتجعتها  العبادة  اأماكن 
منها يف  ما هو معرو�س  اإىل �رشاء  ا�سطرت  اأو 
التاأهيل  اإعادة  يف  وا�ستمرت  املحلية،  الأ�سواق 

والرتميم للبنى التحتية.
 2007 عام  اأوا�سط  منذ  تدريجًيا  التح�سن  وظهر 
جهود  الفرتة  هذه  �سهدت  اإذ  الآن،  وحتى 
اخلدمة  قانون  اإقرار  اأبرزها  حثيثة،  اإ�سالح 
عدد  جهود  ت�سافر  نتيجة  جاء  الذي  اجلامعية، 
من اأع�ساء جمل�س النواب، ان�سجاًما مع التحولت 
ي�سهدها  التي  املهمة  واحل�سارية  الدميقراطية 
اأمام  جديدة  واآفاق  جمالت  ولفتح  العراق، 
املوؤ�س�سات الأكادميية ولو�سع ا�سرتاتيجية جديدة 
و�ساملة للتعليم العايل يف العراق، دعًما للم�سرية 
جمال  يف  ملمو�سة  لتطورات  وحتقيًقا  التعليمية 

العراق
قضايا اإلصالح

د. منى املو�شوي
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البحث العلمي، ولتح�سني املالك التدري�سي ورفع 
م�ستواه املعي�سي، واحلفاظ عليه واحلد من هجرة 
الكفاءات العراقية. وبالرغم من املزايا التي جاء 
لإجراء  مراجعة  اإىل  بحاجة  فاإنه  القانون  بها 
تعديالت مهمة، واإ�سافة فقرات اأخرى يف جمال 
وبراءات  الفكرية  وامللكية  الأكادميية،  احلرية 
الخرتاع لالأ�ستاذ الجaامعي ون�ساطاته العلمية، 

وتطويره مهنًيا واإدارًيا.
اآلف  ا�ستقطاب  يف  الإ�سالح  جهود  وجنحت 
العلمية املهاجرة، وحثهم على العودة  الكفاءات 
اإىل الوطن للعمل يف موؤ�س�سات التعليم العايل مع 
ت�سهيالت بنقل وقبول اأبنائهم من الطلبة يف الكليات 
واملعاهد املناظرة يف العراق، كما �سهد القطاع 
الر�سمية  والكليات  اجلامعات  عدد  يف  تو�سًعا 
والأهلية، اإل اإن هنالك عدم اعرتاف باأي نوع من 
التعلم عن بعد، بالرغم  التي تعتمد مبداأ  الدرا�سة 
من اأهميتها يف تطوير فاعلية التعليم ويف تخفيف 
ال�سغط على املوؤ�س�سات التعليمية، كونها تتعار�س 
العلمية  والدرجات  ال�سهادات  معادلة  اأ�س�س  مع 
العربية والأجنبية )الفقرة 2 من املادة ال�سابعة، 
كذلك ج من املادة ال�ساد�سة( واملن�سورة يف جريدة 

الوقائع العراقية العدد 2512 يف 1976/2/2.
 كما اأن هنالك توجًها لوزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي بو�سع معايري و�سوابط حمكمة لدعم العملية 
م�ستويات رفيعة، من  اإىل  بها  التعليمية لالرتقاء 
خالل ت�سكيلها جلنة لدرا�سة وتقييم جميع املناهج 
الدرا�سية يف الكليات واملعاهد، عن طريق تطبيق 
املعايري الدولية واإدارة اجلودة، وتعميم جتربة 
التعليم الإلكرتوين على جميع اجلامعات، ملا متثله 
اأداء  تطوير  يف  اأهمية  من  املعلومات  تكنولوجيا 
التعليم  من  انتقاله  و�رشورة  اجلامعي  الأ�ستاذ 
الإلكرتوين تدريجًيا، وربط  التعليم  اإىل  التقليدي 
وتفعيل  اخلا�سة،  الأبحاث  ب�سبكات  اجلامعات 
مع  التوا�سل  يف  العاملية  املعلومات  �سبكة  دور 
الثقافية.  العالقات  وتعزيز  الأجنبية  اجلامعات 
عالوة على ت�سكيل جلنة ملتابعة ا�سترياد ما حتتاجه 
املختربات العلمية يف اجلامعات،  واإعداد برنامج 
 300 اإر�سال  يت�سمن  اجلدد  لالأ�ساتذة  تدريبي 
الواحدة  ت�ستمر  �سنوًيا يف دورات تدريبية  اأ�ستاذ 
اإطالع الأ�ساتذة اجلدد  منها �سهًرا كاماًل، بهدف 
على اآخر امل�ستجدات يف جمال عملهم، واإك�سابهم 
اخلربات العلمية التي متكنهم من تنمية الإبداع لدى 

طلبتهم.
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  الإ�سالح  جهود  اإن 
التجاذبات  عن  لتناأى  وترتقي  تتوا�سل  اأن  يجب 
وال�رشاعات ال�سيا�سية واحلزبية، كونها موؤ�س�سات 

منذ اأوا�شط 
عام 2007 

ظهر التح�شن 
تدريجًيا، اإذ 

�شهدت هذه 
الفرتة جهود 
اإ�شالح حثيثة 
اأبرزها: اإقرار 

قانون اخلدمة 
اجلامعية، 

وجنحت جهود 
االإ�شالح يف 

ا�شتقطاب اآالف 
الكفاءات العلمية 

املهاجرة، كما 
�شهد القطاع 

تو�شًعا يف عدد 
اجلامعات 
والكليات 
الر�شمية 
واالأهلية.

يجب اأن تكون 
اجلامعات 
حرة يف اختيار 
هيئاتها 
التدري�شية 
ومناهجها 
وبراجمها 
وتقنيات اأدائها 
الوظيفي، 
وبالتايل 
حتديد 
اأهدافها و�شبل 
عملها وفق 
ا�شرتاتيجية 
متكاملة بعيدة 
عن الوالءات 
ال�شيا�شية، 
والتجاذبات 
وال�رساعات 
احلزبية، فال 
يجوز تقييدها 
بانتماء 
عقائدي اأو 
اأيديولوجي اأو 
اأي غطاء اآخر.

ح�سارية مفتوحة ل يجوز تقييدها بانتماء عقائدي 
فاجلامعات  اآخر.  غطاء  اأي  اأو  اأيديولوجي  اأو 
اأن تكون حرة يف اختيار  مبفهومها العلمي يجب 
هيئاتها التدري�سية ومناهجها وبراجمها وتقنيات 
اأهدافها و�سبل  الوظيفي، وبالتايل حتديد  اأدائها 
عملها وفق ا�سرتاتيجية متكاملة بعيدة عن الولءات 

ال�سيا�سية.
اإن جهود الإ�سالح يف قطاع التعليم العايل والبحث 
العلمي مل تنل اهتماًما كبرًيا من قبل احلكومة عند 
لعام  للدولة  العامة  املالية  املوازنة  اإعدادها 
2009، وتاأخرت ب�سبب جتاذبات �سيا�سية ولي�ست 
مالية، ومل تاأخذ بنظر العتبار التو�سع احلا�سل 
يف اجلامعات واملعاهد والطلبة والكادر التدري�سي 
بناء  وحالة  التحتية  والبنى  الكفاءات  وعودة 
نظام تعليمي ي�ستند على الأ�س�س والتقنيات العلمية 
اإىل  العايل  التعليم  اإذ انخف�ست موازنة  احلديثة، 
%2، من املوازنة العامة مما �سينعك�س �سلبًيا على 
اإعادة النظر فيها  جهود الإ�سالح، لذلك لبد من 
وميكن  التكميلية.  املوازنة  خالل  من  وزيادتها 
بن�سبة  اإذا ما قورنت  الوقوف على حجم امل�سكلة 
موازنات التعليم العايل من املوازنة العامة التي 
ت�سعها بع�س الدول العربية امل�ستقرة مثل اململكة 
اأما   ،8% والإمارات   ،25% ال�سعودية  العربية 
يف الوليات املتحدة الأمريكية %18، وماليزيا 

%20 كموازنة للبحث العلمي فقط.
على  العراق  يف  العايل  التعليم  م�ستقبل  ويتوقف 
املعامل  وا�سحة  تعليمية  �سيا�سة  وجود  �رشورة 
والأهداف، حتدد من خاللها مدخالت وخمرجات 
املوؤ�س�سات التعليمية مبا يتوافق واحتياجات �سوق 
هذه  تكون  اأن  من  بد  ل  لذلك  امل�ستقبلية،  العمل 
وقراءتها  درا�ستها  يف  النظر  بعيدة  املوؤ�س�سات 
ملتطلبات هذه ال�سوق، اإذ ل تتوفر  لالآن اإح�ساءات 
يف  العمل  ل�سوق  الفعلية  الحتياجات  عن  دقيقة 
مقبلة  اأعوام  لع�رشة  ولي�س  ـ  املقبل  للعام  العراق 
بني  البطالة  ن�سبة  زيادة  يف  كثرًيا  �سيوؤثر  مما  ـ 
اخلريجني ب�سبب قبولهم يف تخ�س�سات ل يحتاجها 
التعليمية  العملية  تطوير  ي�ستدعي  مما  ال�سوق، 
املتطلبات  خدمة  نحو  وتوجيهها  واملعرفية 
والقطاع  الدولة  موؤ�س�سات  وحاجات  التنموية 
اخلا�س واملجتمع، واأن يكر�س العمل على رفع 
التطبيقية  املهارات  واإك�سابهم  اخلريجني  كفاءة 
الفجوة بني  لردم  املحلية  العمل  �سوق  تدعم  التي 
متطلبات القطاع اخلا�س وتدين نوعية خمرجات 
التعليم العايل خالل ال�سنوات املقبلة، واأن تو�سع 
امل�سكلة  اأبعاد  ت�ستوعب  املدى  بعيدة  ا�سرتاتيجية 
ـ  بداأته  ما  وهو  لها،  احللول  اإيجاد  يف  وت�ساعد 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  ـ  بالفعل 
حيث بادرت اإىل ت�سكيل جمال�س تن�سيقية بينها وبني 

جميع  وزارات الدولة والقطاع اخلا�س. 

العراق

التعليم  قطاع  يف  االإ�شالح  جهود 
تنل  مل  العلمي  والبحث  العايل 
احلكومة  قبل  من  كبرًيا  اهتماًما 
املالية  املوازنة  اإعدادها  عند 
 ،2009 لعام  للدولة  العامة 
وتاأخرت ب�شبب جتاذبات �شيا�شية 

ولي�شت مالية.

قضايا اإلصالح


