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العراق

اأية  تقدم  بداية  اأن  املعا�رشة  الدولية  التجارب  اأثبتت 
دولة من دول العامل انطلقت من بوابة التعليم، لذلك جند 
ل  والتعليمية  الرتبوية  املنظومة  يف  الإ�صالح  عمليات 
تتوقف كونها تتطور بتطور املجتمعات وبالرتقاء يف 
الأداء القت�صادي والكفاءة والقدرات، واأ�صبح جوهر 
ال�رشاع العاملي هو التناف�ش على تطوير هذه املنظومة. 
وت�صعى حكومات الدول املتقدمة اإىل اإعطاء قطاع الرتبية 
و�صيا�صتها  براجمها  يف  ا�صرتاتيجية  اأولوية  والتعليم 
لإدراكها التام باأنه اأحد الو�صائل الرئي�صية لدفع التناف�صية 
القت�صادية والتنمية امل�صتدامة القائمة على مبادئ احلكم 
الر�صيد، الأمر الذي يعرب عنه اإجمايل ال�صتثمارات يف 
هذا القطاع، وما يح�صل عليه من اهتمام. ويلعب التعليم 
دوًرا حمورًيا يف مكافحة الفقر والنمو القت�صادي على 
اأنه يعرب عن طموحات  الأ�رشة واملجتمع، كما  م�صتوى 

املجتمعات لالندماج يف القت�صاد العاملي يف عامل دائم 
التغري.

واأ�صدرت منتظمة اليون�صكو اأربعة مبادئ للتعلم هي: التعلم 
الآخرين،  للعي�ش مع  للعمل، والتعلم  للمعرفة، والتعلم 
مبرحلة  املبادئ  هذه  ترتبط  ول  ليكون،  املرء  وتعلم 
ول بزمن حمدد، واإمنا هي مفهوم للتعلم مدى احلياة، 
اأي التعليم املتكامل وامل�صتمر الذي يجعل املجتمع كله 

جمتمًعا دائم التعليم ويوفر فر�ش التعلم لكل فرد.
وت�صري التقارير الدولية اإىل اأن م�صتوى التعليم يف الوطن 
بالرغم  عاجلة  اإ�صالحات  اإىل  ويحتاج  متخلف  العربي 
من ا�صتفادة معظم الأطفال من التعليم الإلزامي وتقل�ش 
الفجوة بني اجلن�صني يف التعليم، اإل اأن هنالك فجوات بني 
ما حققته الأنظمة التعليمية وما حتتاجه املنطقة لتحقيق 

اأهدافها الإمنائية احلالية وامل�صتقبلية.

بقلم: د. منى املو�صوي
جامعة بغداد

قراءة يف النظام التعليمي بالعراق...

الواقع والتحديات

ملف العدد



النظام التعليمي يف العراق.. الواقع والتحديات
 متتد الدورة التعليمية الر�صمية يف العراق اإىل 12 �صنة، 
منها 6  �صنوات اإلزامية ملرحلة التعليم البتدائي الذي يبداأ 
من عمر 6  �صنوات، يتبعها 3 �صنوات للمرحلة املتو�صطة، 
اإىل  ينق�صم  الذي  الثانوي،  التعليم  3 �صنوات ملرحلة  ثم 
اأو  اأدبي، وثانوي مهني �صناعي  اأو  ثانوي عام علمي 
ا معهد املعلمني ومدة  اأي�صً اأو جتاري. وهناك  زراعي 
وميكن  املتو�صط،  التعليم  بعد  �صنوات   5 فيه  الدرا�صة 
على  الثانوية ويح�صلون  املرحلة  ينهون  الذين  للطالب 
اإىل  مبا�رشة  ين�صموا  اأن  للمتابعة  الأدنى  احلد  موؤهالت 
اجلامعات اأو املعاهد الفنية التي متتد الدرا�صة فيها ملدة 
اأربع �صنوات كحد اأدنى، وي�صتطيع طالب معهد املعلمني 
يح�صلون  الذين  باأنواعه  املهني  الثانوي  وكذلك طالب 
على درجات ممتازة يف المتحانات النهائية اأن يلتحقوا 

بالكليات واجلامعات ملتابعة تعليمهم العايل.
التعليمي يف العراق تاريًخا بارًزا كاأف�صل  للنظام  كان 

منطقة  يف  املوجودة  والتعليمية  الرتبوية  النظم  واأقوى 
ال�رشق الأو�صط عندما و�صل اإىل قمة عطائه يف عام 1975 
فاز  اإذ  املا�صي،  القرن  من  الثمانينيات  بداية  وحتى 
بجائزة اليون�صكو العاملية التابعة لالأمم املتحدة يف عام 
1982، اإل اأنه مل ي�صتطع مواكبة التطور والتقدم العلمي 
واملعلوماتي  املعريف  والنفجار  العامل  �صهده  الذي 

ب�صبب احلروب والإنفاق الع�صكري.
عام  منذ  بالرتدي  العراق  يف  الرتبوي  الواقع  وبداأ 
1990، بعد فر�ش احل�صار القت�صادي والثقايف وحتى 
الجتماعي، فانخف�صت ميزانية التعليم يف الناجت القومي 
مدر�صة   1000 من  اأكرث  وبقيت   ،%1 اإىل  و�صلت  حتى 
مرافق  بال  التي  املدار�ش  ن�صبة  وبلغت  بالطني،  م�صيدة 
�صحية يف املحافظات 80%، واإن وجدت هذه املرافق 
يف  الطلبة  عدد  وازداد  ال�صتخدام،  �صاحلة  غري  فاإنها 
القاعة الدرا�صية الواحدة حتى و�صل يف بع�صها اإىل 70 
اأو انعدام  طالًبا، ن�صفهم يفرت�صون الأر�ش، مع ندرة 
عملية  يف  امل�صاعدة  والو�صائل  التعليمية  امل�صتلزمات 
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التعلم والتعليم، وانخف�ش دخل املعلم مما  اأثر يف دوافعه 
للعمل، وت�رشب الطالب من مقاعد الدرا�صة كما ت�رشبت اأكفاأ 
واأهمل  القت�صادية،  للظروف  نتيجة  الرتبوية  العنا�رش 
اإعداد الكادر الرتبوي والتعليمي، فانعزل عن العامل لأكرث 
التعليم والتعلم، وتقادمت املناهج  من عقد وتدنت نوعية 

الدرا�صية وتوقف منو النظام الرتبوي.
احلالة  ازدادت   ،2003 عام  ال�صابق  النظام  انهيار  وبعد 
بتوقف  متثلت  اأخرى،  حتديات  ودخلت  وتفاقمت  تدهوًرا 
وا�صتفحال  الأمني  الو�صع  وانعدام  والإعمار،  التنمية 
وعمليات  الق�رشي  والتهجري  اأ�صكاله،  مبختلف  الإرهاب 

والغتيالت،  الختطاف 
املايل  والف�صاد 
على  وبناء  والإداري. 
اأجريت  التي  امل�صوحات 
 %80 فاإن   ،  2004 عام 
املدر�صية  املباين  من 
اإ�صالحات  اإىل  حتتاج 
حيث  تاأهيل،  واإعادة 
منها   %50 يف  يتوفر  ل 
احلد الأدنى من ال�رشوط 
حاد  نق�ش  مع  ال�صحية، 
املوؤ�ص�صات  عدد  يف 
من  اأكرث  بلغ  التعليمية 
4500 مدر�صة، ويبدو اأن 

وزارة الرتبية يف ظل النظام ال�صابق مل تاأخذ يف احل�صبان 
ن�صبة النمو الطبيعي لل�صكان والتي تبلغ 2% �صنوًيا على اأقل 
تقدير. وحالًيا جند ن�صبة كبرية من املدار�ش تعمل بنظام 
الفرتتني اأو الثالث، والبع�ش الآخر باأربع فرتات، ف�صاًل 
عن م�صكلة الكثافة العددية التي تعاين منها بع�ش املدار�ش 
و�صاآلة  العايل  ال�صكاين  الزخم  ذات  املناطق  يف  خا�صة 
املوازنات املالية، مما اأدى اإىل تاأثريات �صلبية بالغة يف 
اخلطة الدرا�صية، فتقل�ش عدد ال�صاعات الدرا�صية املقررة 
واألغيت بع�ش الدرو�ش والن�صاطات، ف�صاًل عن �صعف دور 
اجلهات التي تعمل على تقومي موؤ�رشات الأداء للموؤ�ص�صات 
ظاهرة  وامتدت  فيها،  العام  امل�صتوى  فانخف�ش  التعليمية 
الرتبوية  القيادات  منا�صب  يف  ال�صيت  مقيتة  املحا�ص�صة 
لتزداد الأمور �صوًءا، وبلغ عدد املهجرين والالجئني اأكرث 
من 3 ماليني �صخ�ش، 20% منهم هم من الأطفال يف �صن 

املرحلة البتدائية.
واإذا ما اأخذنا بنظر العتبار نتائج اأو�صع م�صح وطني نفذه 
اجلهاز املركزي لالإح�صاء وتكنولوجيا املعلومات، التابع 
لوزارة التخطيط والتعاون الإمنائي، يف عام 2008، والذي 

دون  اأطفال  هم  العراقيني  من   %40 اأن حوايل  اإىل  ي�صري 
اخلام�صة ع�رشة من العمر، فاإن هنالك معلومات ت�صري اإىل 
 اأن نحو 50% من اأطفال العراق هم اليوم خارج املدار�ش.

ويبني التقرير العاملي لر�صد التعليم للجميع للعام 2010، 
اأن العراق ل يزال خلف الركب مقارنة مبعظم البلدان يف 
املنطقة نتيجة لعقود من ال�رشاع والعقوبات، فقد انخف�صت 
جودة التعليم الر�صمي واإمكانية احل�صول عليه مبا يوؤثر �صلًبا 
يف معدلت اللتحاق بالدرا�صة يف جميع م�صتويات التعليم. 
واأدى الرتاجع يف نظام التعليم اإىل ارتفاع معدلت الت�رشب 
من املدار�ش، وتبقى م�صاألة الأمية ت�صكل م�صدر قلق حيث 
الوطني ملحو  يبلغ املعدل 
تقريًبا   %80 الأمية حالًيا 
 10 بعمر  الأطفال  بني 
وتتاأثر  فوق،  فما  �صنوات 
خا�ش  ب�صكل  الن�صاء 
بظاهرة الأمية بخا�صة يف 

املناطق الريفية.
�صيكون  ماذا  ونت�صاءل: 
يف  املجتمع  م�صتقبل 
اجليل  هذا  ظل  يف  العراق 
الأمور؟..  ت�صتدرك  اإن مل 
�صيكون  بالتاأكيد  اجلواب 
تداعيات  النتائج  لهذه 
واجتماعية  �صيا�صية 

واقت�صادية خطرية . 

جهود الإ�سالح احلالية.. اإىل اأين؟
العراق  يف  التعليم  قطاع  �صهده  الذي  التعرث  من  بالرغم   
خالل الفرتة املن�رشمة، اإل اأن هنالك عملية اإ�صالح م�صتمرة 
يف هذا القطاع، ولكن النتائج مازالت غري منظورة ون�صب 
الإجناز غري مقنعة اإىل حد ما. فالإ�صالح يجب اأن ي�صمل 
الرتبوي كاملناهج، والختبارات،  النظام  كافة مكونات 
الرتبوي،  والإ�رشاف  املدر�صية،  والإدارة  والتقومي، 
وتدريبهم،  املعلمني  واإعداد  الب�رشية،  القوى  وتنمية 
التحتية  البنية  عن  ف�صاًل  الرتبوية  الت�رشيعات  وكذا 
للموؤ�ص�صات الرتبوية والتعليمية، كالبنايات، واملختربات، 
وو�صائل  املختلفة،  العلمية  البحث  واأدوات  والتجهيزات، 
من  وغريها  احلديثة  الإلكرتونية  والت�صال  الإي�صاح 
 الو�صائل العملية التي ت�صاعد الطالب على اكت�صاب املعرفة. 
من  العديد  عقدت  الآن،  اإىل   2004 عام  بداية  ومنذ 
الرتبية  قطاع  واقع  ملناق�صة  والندوات  املوؤمترات 
احلكومية  اجلهات  من  العديد  فيها  �صاهمت  والتعليم، 

العراق

بعد فر�ص احل�شار عام 1990 بداأ الواقع الرتبوي يف 
العراق بالرتدي، فانخف�شت ميزانية التعليم يف الناجت 
القومي حتى و�شلت اإىل 1%، وبقيت اأكرث من 1000 
مدر�شة م�شيدة بالطني، وبلغت ن�شبة املدار�ص التي بال 

مرافق �شحية يف املحافظات 80%، وازداد عدد الطلبة 
يف القاعة الدرا�شية الواحدة حتى و�شل يف بع�شها اإىل 

الأر�ص. يفرت�شون  ن�شفهم  طالًبا،   70
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ومنظمات املجتمع املدين واملنظمات الدولية ذات العالقة، 
يف  املعوقات  من  جانب  ومعاجلة  ت�صخي�ش  يف  و�صاعدت 
هذا القطاع، وتركزت عملية الإ�صالح يف جانبني، الأول: 
طراأت  التي  التغيريات  اأن  من  بالرغم  التدري�صية  املناهج 
الرتبوي.  الإ�رشاف  والثاين:  جوهرية،  تكن  مل   عليها 
امل�صتفتى  العراقي  الد�صتور  ن�ش  الت�رشيع،  م�صتوى  وعلى 
ما   33 املادة   ،2005 عام  العراقي  ال�صعب  قبل  من  عليه 

ياأتي:
 اأوًل: التعليم عامل اأ�صا�ش لتقدم املجتمع وحٌق تكفله الدولة، 
وهو اإلزامي يف املرحلة البتدائية، وتكفل الدولة مكافحة 

الأمية.
ثانًيا: التعليم املجاين حق 
خمتلف  يف  العراقيني  لكل 

مراحله.
ثالًثا: ت�صجع الدولة البحث 
العلمي لالأغرا�ش ال�صلمية 
الإن�صانية،  يخدم  مبا 
والإبداع  التفوق  وترعى 
والبتكار وخمتلف مظاهر 

النبوغ.
اخلا�ش  التعليم  رابًعا: 
وينظم  مكفول،  والأهلي 

بقانون.
يف  جاء  وكما  الد�صتور،  لن�صو�ش  �صياغة  اإعادة  وهنالك 
ملجل�ش  الإلكرتوين  املوقع  على  حالًيا  املن�صورة  الن�صخة 
النواب العراقي، )املادة 38(، فقد مت تعديل الن�ش اأول اإىل 
)التعليم عامل اأ�صا�ش لتقدم املجتمع، وحق تكفله الدولة، 
اإلزامي يف املرحلتني البتدائية واملتو�صطة، وتكفل  وهو 

الدولة مكافحة الأمية(.
اأولوياتها  �صلم  يف  التعليم  ت�صع  العراق  حكومة  اأن  ورغم 
عام  يف   %10 اإىل  امليزانية  ن�صبة خم�ص�صات  حيث رفعت 
الن�صبة  هذه  اأن  اإل  احلكومي،  الإنفاق  اإجمايل  من   2010
تعد من اأهم املعوقات التي تقف اأمام تطوير واقع املدار�ش 
يف العراق، كما تعد قليلة اإذا ما قورنت مبا خ�ص�صه العراق 
لقطاع الرتبية والتعليم يف ثمانينيات القرن املا�صي )%28( 
من املوازنة، اأو اإذا ما قورنت مبا تخ�ص�صه دول اخلليج 
القطاع،  لهذا  �صنوًيا  املوازنة  من   )%25-20( العربي 
العددية  الكثافة  وبالرغم من غياب ال�صرتاتيجية ملعاجلة 
ا�صتثنائًيا  حاًل  الرتبية  وزارة  براأي  ميثل  اأنه  اإل  للطلبة، 

ل�صتيعاب العدد الكبري من الطلبة، ومنحهم فر�صة التعليم.

اأن الوزارة بداأت يف حما�صبة القائمني على العملية  ورغم 
م�صئولية  وحتميلهم  والعقاب  الثواب  مبداأ  وفق  الرتبوية 
تدين امل�صتوى العلمي للطلبة، كما اأنه ح�صل حت�صني للو�صع 
القت�صادي والجتماعي لأفراد املهنة التعليمية، اإل اإنه مل 
يرتقي بعد اإىل ما يعّزز �صعورهم بكربيائهم املهني وي�صعهم 
على درجة من التقارب مع غريهم من املهنيني. ومازال 
التعليم يف ريا�ش الأطفال مهماًل، واملطلوب العمل اجلاد 
جزًءا  الأطفال  ريا�ش  واعتبار  املبكرة  الطفولة  حلماية 
باملرحلتني  اأ�صوة  والتعليمي  الرتبوي  النظام  من  يتجزاأ  ل 

البتدائية واملتو�صطة.
ومن الالفت للنظر، عودة 
لتمار�ش  التعليمية  العملية 
غياب  بعد  الرتبوي  عملها 
ثالثة  من  اأكرث  ا�صتمر 
ما  اأبرز  وهو  عقود، 
قطاع  يف  تطور  من  حدث 
ف�صاًل  والتعليم،  الرتبية 
عن ظاهرة التعليم اخلا�ش 
العراق،  يف  والأهلي 
اخلا�صة  املدار�ش  فبداأت 
حمافظتي  يف  بالفتتاح 
اإىل  لتمتد  وبغداد  الب�رشة 
املحافظات الأخرى، بعد 
مبوجب  نظامها  اإقرار 
معايري  توفر  ا�صرتط  والذي   ،2004 ل�صنة   3 رقم  القرار 
معينة، اإذ على املوؤ�ص�صني اأن يكونوا حا�صلني على موؤهل 
واأن  اأ�صخا�ش،   3 عن  عددهم  يقل  ل  اأن  ويجب  تربوي، 
املرافق  فيها  تتوفر  للمدر�صة  خا�صة  بناية  هناك  تكون 
حا�صوب  وقاعات  واملختربات  الرتفيه  وو�صائل  اخلدمية 

وو�صائل الإي�صاح.
وزارة  قبل  من  ر�صمًيا  -املجازة  املدار�ش  هذه  ووفرت 
الرتبية العراقية- فر�صة حل�صول التالميذ على تعليم جيد، 
اأجنبية كالفرن�صية والرو�صية  الكمبيوتر، ولغات  ودرو�ش 
تختلف  ول  الإجنليزية.  عن  ف�صاًل  وغريها  والأملانية 
عن  اخلا�صة  املدار�ش  يف  الأ�صا�صية  الدرا�صية  املناهج 
املدار�ش احلكومية، ويخ�صع التالميذ فيها اإىل المتحانات 
الوزارة  واحتفظت  الرتبية،  وزارة  ت�صعها  التي  النهائية 
املدار�ش  يف  العاملني  املدر�صني  اأجور  ن�صبة  حتديد  بحق 
املدار�ش  يف  املدر�صني  لأجور  م�صاوية  لتكون  اخلا�صة، 

احلكومية.
ومهنية  وثانوية  ابتدائية  ومدار�ش  معاهد  تاأ�ص�صت  وبذلك 

بعد انهيار النظام ال�شابق عام 2003، ازدادت 
املباين  احلالة تدهوًرا وتفاقمت، واأ�شبحت 80% من 

املدر�شية حتتاج اإىل اإ�شالحات واإعادة تاأهيل، مع 
نق�ص حاد يف عدد املوؤ�ش�شات التعليمية بلغ اأكرث 

من 4500 مدر�شة، مما اأدى اإىل اأن ن�شبة كبرية من 
املدار�ص تعمل بنظام الفرتتني اأو الثالث فرتات.
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الطلبة  با�صتقطاب  وبداأت  اأهلية،  اأطفال  وريا�ش  وور�ش 
املتفوقني وذوي القدرات العلمية، وتفتحت اآفاق جديدة يف 
تطور العلم، وا�صتقطبت اأعداد كبرية من الرتبويني واملدر�صني 
اأية  ميلكون  ل  الذين  واخلريجني  والأ�صاتذة  املتقاعدين 
وظيفة يف القطاع احلكومي. و�صهدت هذه املدار�ش اإقباًل 
اأكرث  بلغت  حتى  تدريجًيا  اأعدادها  وارتفعت  للطلبة  كبرًيا 
ر�صمية،  غري  اإح�صائيات  ح�صب  اأهلية،  مدر�صة   500 من 
نحو  يتجه  العراق  يف  التعليمي  الواقع  اأن  مراقبون  ويرى 
اخل�صخ�صة، وهناك من يطالب با�صتقاللية املوؤ�ص�صة التعليمية 
لها  العراق بعيًدا عن املحا�ص�صة والطائفية واأن ترتك  يف 
حرية تطبيق فل�صفة الرتبية واأهدافها ومناهجها وو�صائلها 
وفق اأ�ص�ش علمية تواكب تقنيات الع�رش ومتطلبات املرحلة.

اإقليم كرد�ستان العراق.. حالة خا�سة
تعر�ش نظام التعليم يف اإقليم كرد�صتان العراق اإىل اأ�رشار 
تولت  اإذ  التعليم،  وخدمات  التحتية  البنية  مرافق  يف  اأقل 
منظمة اليون�صكو مع �صندوق اليوني�صيف واملعهد الأمريكي 

التعليم  برامج  تنفيذ  الربيطاين  الثقايف  واملجل�ش  لل�صالم 
هناك ب�صورة م�صرتكة، وحقق الإقليم طفرات نوعية وكبرية 
احلياتية  القطاعات  باقي  �صاأن  �صاأنه  الرتبوي  القطاع  يف 
الأخرى وهذا يعود لعوامل اأ�صا�صية منها ال�صتقرار ال�صيا�صي 
والأمني، فازدادت قدرة الأفراد على الو�صول اإىل التعليم 
بحيث اأ�صبحت ن�صب التحاق التالميذ يف املدار�ش تقرتب من 
الـ100% وغياب �صبه كامل لظاهرة الت�رشب من املدار�ش، 
الكادر  يف  ا  نق�صً تعاين  الإقليم  مدار�ش  اأن  من  بالرغم 
للطلبة. الكبري  والزخم  التعليمية،  وامل�صتلزمات  التدري�صي 
اإقليم كرد�صتان  واأقدمت موؤخًرا وزارة الرتبية يف حكومة 
نظام  بتطبيق  متثلت  وجريئة،  كبرية  خطوات  على  العراق 
تربوي جديد يف املدار�ش التابعة للوزارة مع تغيري �صامل 
املدار�ش  وانت�رشت  القدمية،  التعليمية  للمناهج  وجذري 
الأهلية واخلا�صة، ومبا اأن الإقليم مير حالًيا مبرحلة جذب 
ال�صتثمارات الأجنبية مما يوّلد احلاجة لتعليم اللغات احلية، 
انت�رشت املدار�ش اخلا�صة لتعليم اللغة الإجنليزية والأملانية 

والفرن�صية وغريها. 




