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مقره الرئيس يف بغداد،
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
مهمته الرئيسة -فضالً عن قضااي أخرى -تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي
ختص العراق بنحو ٍ
خاص ومنطقة الشرق األوسط بنحو
السياسات العامة واخلارجية اليت ّ
مستقل ،وإجياد حلول عمليّة جليّة لقضااي معقدة
عام .ويسعى املركز إىل إجراء حتليل
ّ
احلقلي السياسي واألكادميي.
هتم ْ
ّ
عن مؤسسة كونراد أديناور
مؤسسة كونراد أديناور هي مؤسسة سياسية أملانية هتدف براجمها الرتبوية املدنية
إىل تعزيز احلرية والعدالة والسالم .ويتناول مكتب سوراي والعراق األوضاع السياسية
واالجتماعية يف البلدين ،واملسائل اليت تتمحور حول األمور اآلتية :استقرار املنطقة،
وأوضاع الالجئني ،واآلاثر األمنية النامجة عن احلرب األهلية يف سوراي ،وظهور تنظيم
داعش ،فضالً عن تعزيز احلوار السياسي داخل املنطقة ،وما بني الدول األوروبية والشرق
األوسط ،وتسلط املؤسسة الضوء يف املصاحلة ،ودعم اجملتمع املدين ،واحلكم الرشيد،
وحكم القانون والبحث والتحليل.
مالحظة :إن مضمون هذه الورقة ال يعكس ابلضرورة الرأي الرمسي ملركز البيان
أو مؤسسة كونراد أديناور؛ وعليه ،فإن مسؤولية املعلومات واآلراء الواردة فيها تقع على
عاتق الباحثني وحدهم.
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كلمة املركز:

إن املفتاح الدائم للتنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة ،وتعزيز فرص الناس يف احلياة احلرة
الكرمية ،وحتسني نوعية احلياة ورفاه اجملتمع ،مرهون بتنمية رأس املال البشري ومتكني مجيع املواطنني
من التعليم ذي اجلودة املرتفعة ،معرفةً وتربيةً على األخالق العامة وفنون التعامل مع اآلخر املختلف.

وال نكشف حقيقة ابلقول إن التعليم هو احملرك األساس لالستقرار الدائم ،والسلم اجملتمعي،
والنمو االقتصادي املستدام ،وأجنع الوسائل يف احل ّد من الفقر واملساواة بني املواطننيُّ .
وتعد الرتبية
والتعليم من أهم املؤسسات اليت ميكنها صناعة هوية مشرتكة عابرة حلدود اجلماعات ،واإلثنيات،
ومها املؤسسة األبرز يف بناء الدولة واألمة كما أنمل.
ويف هذا املضمار يعيش العراق طيلة العقود األربعة املاضية مجلة من التحدايت يف الرتبية
والتعليم ،ألقت بظالهلا الثقيلة على مشهد البالد ،فبصرف النظر عن اهلدف املادي األساس للتعليم
حتول معرفتها ماالً ال ينضب ،فإن كل التقارير تشري إىل أن قطاع الرتبية
يف ختريج أمة مبدعة مبتكرة ّ
والتعليم يف العراق يعاين ضعفاً حاداً يف بناه التحتية ،وطرائق التدريس وأدواته ،وفلسفة التعليم،
فضالً عن إمهال االهتمام ابألخالق العامة ،والفن ،والتذوق اجلمايل ،وتشجيع النقد ،واالبتكار،
واإلبداع.
وقد سعى مركز البيان للدراسات والتخطيط -حبدود إمكانياته -إىل االهتمام مبلف الرتبية
والتعليم من طريق الدراسات ،والبحوث ،والرتمجات املتنوعة ،إال أنه قرر تتويج ذلك ابملبادرة إىل
مؤمتر علمي حنسب أنه سيكون مفيداً بتوصياته السياساتية لصناع القرار واملهتمني هبذا امللف.
ومن أجل ذلك دعوان الباحثني واملختصني وذوي اخلربة إىل استكتاب عام منذ آذار من
العام  ،2018إذ تلقينا حنو ( )140ملخصاً حبثياً ،اختارت اللجنة العلمية يف مركز البيان)15( ،
منها حبلول هناية حزيران للعام نفسه.
ويف مرحلة كتابة البحوث قررت اللجنة العلمية اختيار البحوث اليت عرضت من قبل الباحثني
يف املؤمتر الذي عقد يوم السبت املوافق  24تشرين الثاين .2018
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وال يسعنا إال أن نشكر اللجنة العلمية املكونة من كل من:
• د .عدانن ايسني مصطفى.
• د .أمحد قاسم مفنت.
•د .علي طاهر احلمود.
جلهودهم يف ترشيح البحوث املختارة .ونتقدم ابلشكر إىل األساتذة املقررين جللسات املؤمتر
الثالث كل من:
•د .خالد خليل هويدي.
• د .نوال الطيار.
• د .عبد اخلالق حسن.
على جهودهم يف قراءة البحوث وتلخيص احلوارات اليت أعقبت جلسات املؤمتر.
وخالص الشكر والتقدير للسيدات والسادة الباحثني ،الذين حضروا أعمال املؤمتر ،آملني
أن حتظى أعماله وحواراته وما نتج عنه ابالهتمام من قبل صناع القرار ،واملسؤولني ،والباحثني،
واملهتمني حبقل الرتبية والتعليم.

مركز البيان للدراسات والتخطيط
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كلمة الدكتور عبد الكرمي الفي�صل
رئيس هيئة المستشارين  /مكتب رئيس الوزراء

يُ ُّ
عد التعليم -يف أي بلد -احلجر األساس للتقدم يف مجيع اجملاالت ،وهو الركيزة األوىل
ملستقبل مشرق ألي جمتمع ينشد التخلص من األزمات ويستطيع حل املشكالت اليت ميكن ان
تواجهه أبفضل الطرق ،ويتخذ القرارات السليمة حللها .وقد ابتت العملية التعليمية الطريق الوحيد
لتنمية الوعي الفكري ،والثقايف ،والعلمي السليم لدى الناس يف جمتمعنا ،وهي املسلك الوحيد
املتغيات من دون أن يفقد هويته الوطنية ،وأن يكون
إلعداد جيل قادر على مواجهة احلياة ومجيع ّ
فاعالً ومؤثراً فيما يواجه من حتدايت فال سبيل إلعداد مثل هذا اجليل إال ابلتعليم ،ولكن أي تعليم؟
إنه التعليم الذي يتحسس املشكالت االقتصادية واالجتماعية ويستشرف احللول ومتطلباهتا ،فذلك
هو التعليم الذي ينسجم مع أايً تطور يصاحب اي من قطاعات احلياة املختلفة.
إن مفهوم التطور املنشود للتعليم ال يبدأ من األساليب التقليدية لتطوير التعليم كتطوير
املناهج وحتسني البيئة التعليمية ،بل يبدأ من كيفية النظر إىل املعرفة؛ وقد مرت هذه األخرية حىت
اآلن بثالث مراحل رئيسة :األوىل :يف احلقبة اليت سبقت ظهور الكومبيوتر إذ احنسر مفهوم املعرفة
يف مقدار ما خيزن الفرد يف ذاكرته مبعىن الذي خيتزن يف ذاكرته أكرب كمية من املعارف يكون متعلماً
أكثر ،لذلك انعكس هذا املفهوم على نوعية املناهج التعليمية وأساليب التدريس واملهارات اليت
حيتاجها املتعلمون ،فرتسخت أساليب احلفظ يف التعليم وكان ال يكسر مجوده إال بعض األسئلة
اليت تعتمد على أمناط التفكري اليت تظهريف بعض اختبارات االساتذة.
تغيت النظرة
الثانية :يف عصر انتشار الكومبيوتر وعصر سهولة احلصول على املعارف ،إذ ّ
إىل املعرفة وأصبح التعليم احلقيقي هو كيفية توظيف املعرفة وليس ختزينها ،فبدأت املناهج التعليمية
وأساليب إعداد املعلمني تنحى بنح ٍو موثوق إىل احتضان هذه النظرة للمعرفة ،فاكتسحت العملية
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التعليمية العديد من الربامج اإللكرتونية اليت توظف املعارف للوصول إىل أهداف كان الوصول إليها
حلماً يف عصر ختزين املعرفة مثل برامج ( )Simulation, AutoCadوغريها من الرباجميات؛
فتغريت أساليب التدريس ،وتغريت أمناط االختبارات لتنسجم مع النظرة احلديثة للمعرفة.
الثالثة :هي املرحلة اليت متر هبا املعرفة اآلن واليت بدأت مع عصر ثورة وسائل التواصل
االجتماعي وعصر عوملة التعليم؛ فأصبح توظيف املعرفة لوحده ال يتالءم مع هذا العصر ،وإمنا
عصر صناعة املعرفة اليت حيتاجها الفرد سواء يف حميطه الضيق أو حميطه الواسع ،مبعىن أن يقوم الفرد
بصناعة املعرفة اليت حيتاجها ،ويوظفها حلاجاته وحتسني بيئته.
إن احلكومات املتعاقبة منذ  2003حىت اليوم سعت إىل حتسني البيئة التعليمية أو اخلدمات
التعليمية فقط؛ ألن اختاذ القرارات الالزمة للتغيري يف أي منحى حيتاج إىل عوامل متعددة غري متوافره
يف الوضع احلايل للتعليم احلكومي؛ فأصبحت احلاجة ملحة إلعادة النظر آبلية وأساليب التعامل مع
التعليم األهلي بشقيه التعليم قبل اجلامعي ،والتعليم العايل؛ مما يتطلب إعداد الضوابط والتعليمات
اليت حتكم هذا القطاع احليوي مبا جيعله قادراً على النمو ابجتاه تطوير التعليم ومواكبة التطور الذي
حيصل يف قطاع التعليم.
وإن على مراكز األحباث واملختصني بشأن الرتبية والتعليم الرتكيز يف اجلوانب احلقيقية يف
تطوير التعليم اليت تساعد ابلتغيري بنح ٍو سريع وممنهج ،وإعداد الدراسات والربامج اليت تستشرف
أمناط التعليم يف املستقبل القريب.
متمنياً ملؤمتركم هذا النجاح والتسديد
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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قدم الدكتور مالك ثويين مقاربة مشرتكة ومتشعبة بني أكثر من دولة ملالحقة النجاحات
املتحققة يف جمال التعليم لتلك الدول ،جاءت يف مقدمتها( :أمريكا ،وبريطانيا ،والياابن ،وفيتنام،
وسنغافورة ،واإلمارات) ،وركز فيها على اجلوانب التطبيقية والعملية ،قد هدف الباحث من طريقها
عرض ما ينبغي فعله يف الشأن العراقي لتطوير التعليم وحتقيق التنمية ،وأطلق على تلك املقاربة
تسمية (احللم العراقي القابل للتطبيق).
لقد طرح الباحث لتحقيق ذلك احللم سؤاالً مركزايً عده األساس لتطوير التعليم وخمرجاته،
وعوائده ،مفاده :ما الطالب الذي نريد؟ وأشار يف هذا الشأن إىل إن حمصلة العملية التعليمية هو
الطالب ،سواء أكان ضمن التعليم العام أم التعليم املهين أم التعليم األهلي ،إذ أثبتت التجارب
العاملية أن مثة حمصلتني للطالب ،مها:
1 .1الطالب املتمكن من األداء.
2 .2الشخصية األخالقية للطالب.

أي تكون احملصلة النهائية طالباً متفوقاً متمكناً من ختصصه ،ويراعي األخالق املهنية
والدستور األخالقي جملاله العلمي؛ لذا جيب أن نبدأ من املراحل األوىل للتعليم ،وبنح ٍو متسلسل
حىت التخرج من اجلامعة؛ لنحصل على النتيجة اآلتية( :موظف متمكن من األداء ويف الوقت نفسه
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يراعي اجلوانب األخالقية بعيداً عن الفساد)؛ وابلنتيجة سنوظف خمرجات تعليمية (طلبة) قادرة
ادائياً وأخالقياً على ممارسة عمل حمرتف يف خمتلف قطاعات سوق العمل وبعيداً عن الفساد.

ولتوضيح العالقة بني التعليم وممارسة العمل أكد الباحث ضرورة التفريق بني الوظيفة
والتوظيف ،إذ ختلى العامل املتقدم عن الوظيفة وأخذ يركز يف التوظيف ،إذ يتيح التوظيف القدرة
للمتعلم ابالنتقال من مسار إىل آخر ،فضالً عن إضافة مهارات جديدة وتطوير ذايت ،أي إن
التوظيف يتطلب إعداد طالب ذي شخصية أدائية لديها القابلية على التطوير الذايت القائم على
اإلنتاج واإلبداع واالبتكار؛ ولتحقيق ذلك علينا الرتكيز يف املنهاج الذي يقدم للطالب ،ويف الوقت
نفسه نضع إجابة عن السؤال اآليت :ما املهارات املطلوب تعلمها وممارستها من قبل الطالب؟ ،واليت
علينا إدراجها يف التعليم جنباً إىل جنب مع املنهاج العلمي ،أي ننتقل من ختزين املعلومة إىل التصور
والتطبيق ،ومن هنا ينبغي الرتكيز يف الذكاء العاطفي للطالب الذي يقوم على تعزيز الثقة ابلنفس
ويدفع عنه الريبة والشك ابلفشل والرتدد بتحقيق النجاح.
يصر على تبنيه من قبل القائمني على التعليم يف
أتسيساً على ما تقدم ،طرح الباحث اقرتاحاً ّ
العراق مفاده :أن نرفع كلمة تعيلم ونستبدهلا مبفردة تعلّم ،أي التعليم والتدريب معاً ،وهذا يتطلب
ابلضرروة أن تتضمن البيئة التعليمية ومرتكزاهتا تلبية حقيقية ملتطلبات سوق العمل والقطاعات
الرئيسة للدولة.
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وطرح الباحث أيضاً أمنوذجاً تطبيقياً ملخرجات دراسة مهمة انتجتها جامعة (كارالينا
الشمالية) حتت عنوان (مراحل التنمية) وركز فيها على املرحلة العمرية ( )11-6إذ يبدأ الطفل يف
هذه املرحلة بفتح قدراته حيال السلوك الذايت والعواقب املرتتبة عليه ،اليت جيب أن تنعكس على
تعليمه لتعطي شخصية موائمة بني األداء واألخالق؛ أي يبدأ الطالب مبرحلة البناء التسلسلي
القائمة على التجربة ،وتعتمد على أن يكون الطالب نشطاً ،والنشاط يتطلب عدم مكوثه جالساً
ملدة طويلة ،إذ أكدت الدراسة أن الطالب يف عمر ( )8–6سنوات ال يستطيع الرتكيز أكثر من
( 5دقائق) مع األستاذ ،وبعدها يفقد الرتكيز؛ مما يتطلب حتفيزه ابلتفاعل والتجريب والتطبيق ،ومن
مث العودة إىل ضخ املعلومات ليتمكن من فهمها ،واستبقائها واستعادهتا حينما حيتاج إىل توظيفها
يف عمل ما؛ لذا ال يصح أن تكون الدروس قائمةً على ضخ املعلومات من قبل األستاذ على مدار
( 45دقيقة) ونتوقع أن الطالب سيفهم الدرس.
وقد أكدت الدراسة أيضاً أن السنة العاشرة متثل مرحلة املراهقة األوىل للطفل ،وفيها يبدأ
بتكوين صورة ذاتية للنفس واحلديث عن املشكالت ،واقرتاح احللول مهما كانت؛ وهبذه املرحلة
أيضاً يبدأ الطفل ببناء مشاريع ،ولكن من دون إجنازها.
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وعلى وفق ما عُرض يؤكد الباحث أنه يف حال شئنا ختريج طلبة متمكنني أدائياً وأخالقياً،
فعلينا مراعاة احلقائق العلمية املذكورة آنفاً وتضمينها يف املنهاج ،ويف نظام االمتحاانت ،وطرائق
التقييم املقدمة للطالب ،وجيب علينا إعداد مدرسني ومعلمني وأساتذة جامعات مؤهلني ومدربني
وعارفني مبتضمنات تلك احلقائق وقادرين على إنفاذها للطلبة.
عرض بعد ذلك ما مساه بـ “ابألمنوذج اجلليدي” ،الذي من شأنه أن يوضح ما “الكفاايت”
اليت جيب غرسها يف الطالب .ويتضمن السطح الطايف والظاهر منه املراحل التعليمية اليت تنطوي
على املهارات واملعرفة ،أما اجلزء الغاطس منه فيتضمن الشخصية احلقيقية للطالب اليت ال تظهر يف
مراحله التعليمية األوىل ،إذ إهنا تقوم على التفكري الناقد ،والسلوك الذايت ،واإلبداعية ،واملسؤولية،
ولعمل مع اآلخرين ،ولتوافق والتكيف مع بيئة العمل.
ويف السياق نفسه ،تناول الباحث أحد أهم عناصر النجاح يف الدول املتقدمة ،اليت ينبغي
لنا إن شئنا اللحاق هبا أن نعمل عليه ،وهو العمل اجلماعي ،واالنتاج ،واإلبداع بروح الفريق؛ لذا
وجب علينا لتحقيق ذلك تضمني منهاج التعليم طرائق وحماضرات تفاعلية تتيح للطلبة التفاعل فيما
بينهم ،تتضمن إجناز بعض األعمال املرتبطة مبوضوعات املواد العلمية اليت يتضمنها املنهاج بنح ٍو
تطبيقي ،ولكن يتم إجنازها بفعل مجاعي.
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وإليضاح أمهية الفكرة السابقة ،طرح الباحث مثاالً لتحول عدداً من الشركات الكربى يف
العامل وأكثرها جناحاً من قبيل “آبل وكوكل” يف شروطها للتعيني ،إذ ال تقوم شروط التعيني لدى
تلك الشركات على معيار الشهادة والتحصيل األكادميي فحسب ،وإمنا أخذت تركز يف مدى توافق
األفراد مع بيئات العمل ،وقدرهتم على العمل اجلماعي ،والتفكري الناقد ،واخلربات امليدانية .أي
الرتكيز على اجلزء الغاطس من األمنوذج اجلليدي.
ويف احلالة العراقية -وعلى حن ٍو خاص فيما يتعلق بـ إجتاهات التعليم يف األجندة الوطنية-
طالب الباحث -وإبحلاح -بوجوب أالَّ تكون خطة التعليم يف العراق صورة قائمة بذاهتا من وزاريت
التعليم والرتبية ،و ٍ
مبعزل عن الشركات واملؤسسات والقطاع اخلاص وسوق العمل ،فضالً عن الرؤية
االسرتاتيجية للدولة.
ولتحقيق أجندة وطنية فاعلة وانجحة تليب متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية
واحتياجات سوق العمل علينا التعرف على االجتاهات االسرتاتيجية للدولة ،ومعرفة رؤيتها ،وما
القطاعات املهمة والرئيسة لديها يف املرحلة احلالية ،اليت ينبغي للتعليم تنفيذها ،أي ان خمرجات
التعليم جيب أن تصب فيها.
ولتدعيم تلك الفكرة وإيضاحها ،عرض الباحث خمططاً يبني الكيفية اليت يدعم من
طريقها التعليم قطاعات الدولة وتغذيتها وينفذ اسرتاتيجتها ،وما تنطوي عليه التنمية االقتصادية
واالجتماعية .وقد اقرتح خمططاً آخراً وضح فيه ما جيب اتباعه لرؤية العراق التمنوية املرتبطة ابلتعليم،
يقوم على ثالثة حماور يغذي بعضها بعضاً اآلخر ويستند إليه :متثل احملور األول ابلضرورات الفكرية،
والثاين ابلضرورات االقتصادية ،والثالث ابلضرورات االجتماعية.
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لقد ُختم البحث بعبارة( :من دون التكنلوجيا لن نتقدم) ،إذ ال يعقل وحنن نعيش يف عصر
الشبكة العنكبوتية والسوشل ميداي والعامل املعومل وما زال لدينا طلبة جامعات ال يعرفون استخدام
الكومبيوتر واحلواسيب؛ لذا علينا إدخال التكنولوجيا الرقمية واحلواسيب لتالميذ املراحة االبتدائية
لنحقق احللم العراقي بنظام تعليمي تنموي خيدم سوق العلم وخمرجات تعليمية قادرة أدائياً وأخالقياً.
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املقدمة
أصبح احلديث عن مدى حتقق أهداف االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم العايل والبحث
العلمي يف العراق بعد اقرتابنا من سنة اهلدف  2022ضرورة ملحة وعلى درجة كبرية من األمهية؛
كون األمر انبعاً من سياسات ومصاحل وطنية عليا ،ولعل ذلك جيعلنا على دراية مبدى التقدم احملرز
يف امليدان ال على أسطر الورق.
لقد تبنت وزارات الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي يف املركز واإلقليم جمموعة من
التوجهات واألهداف للنهوض ابلرتبية والتعليم العايل أكدت فيها دور الرتبية والتعليم العايل والبحث
العلمي يف حتقيق ((التنمية البشريـة املستدامة)) وتدعيم ((متطلبات اجلودة)) على وفق معايري وطنية
تتوافق مع املعايري املعتمدة عاملياً ،من طريق االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم العايل يف املركز
واإلقليم .2022-2012
اخلاصة مبرحلة التعليم قبل اجلامعي؛ كوهنا
ويوضح الباحث إحدى جوانب االسرتاتيجية
ّ
مرحلة يتحدد فيها مستقبل الطلبة وطموحاهتم حىت اهنا اصبحت لدى الناس تشكل عبئاً وضغطاً
نفسياً كبرياً كون السنة الدراسية األخرية منها -الصف السادس اإلعدادي -سنة حسم ملستقبل
الطالب العلمي من جهة ،وأهنا حلقة الوصل ابلتعليم العايل من جهة أخرى الذي طاملا يتأفف من
خمرجات التعليم الثانوي ويعدها مستوايت علمية ضعيفة ودون مستوى الطموح من جهة أخرى.
وهذا ما أشارات إليه االسرتاتيجية الوطنية أبن املنظومة الرتبوية والتعليمية تواجه حتدايً
أساسياً خاص مبخرجات وزارة الرتبية ،وأن هذا التحدي ينقسم على اجلانب الكمي ألعداد الطلبة
املتخرجني من الرتبية يفوق بصورة كبرية الطاقة االستيعابية للجامعات واملعاهد ،أما اجلانب اآلخر
فخاص بتخصص الطلبة املتخرجني ،إذ إن حنو  % 60هم من ختصص الفرع العلمي (أحيائي أو
تطبيقي) و % 40من الفرع األديب(.)1
ولعل واحدة من التحدايت اليت شهدها التعليم قبل اجلامعي يف اآلونة األخرية هي تسرب
األسئلة ،األمر الذي أدى إىل التشكيك مبصداقية هذه االمتحاانت ،وانتشار ظاهرة الغش ابستعمال
تقاانت متطورة يصعب كشفها؛ مما يستدعي التدخل إلجياد بدائل أخرى يف إجراء االمتحاانت.
وملا ذُكَِر كله أصبح الوقوف عند مرحلة التعليم قبل اجلامعي قضيةً يف غاية األمهية ،وأن
 .1االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم يف العراق (امللخص التنفيذي) ،كانون األول  2012ص.18 :
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تسليط الضوء يف السياسات واالسرتاتيجيات اخلاصة به أمر ال ميكن التغافل عنه ،وأصبح لزاماً
على صناع القرار والرتبويني ،واملثقفني ،ورجال األعمال التدخل وحث اخلطى سريعاً للمشاركة يف
النقاشات اليت حتدث يف هذا اإلطار ،وتوسيع دائرة احلوار من طريق طرح املوضوع أمام الرأي العام
من منظمات اجملتمع املدين احمللية منها أو الدولية أو الشركات أو اجلمعيات وغريها؛ كون التعليم
ما قبل اجلامعي مرحلةً أساسية ملستقبل الطالب العلمي وحياته الواعدة من جهة ،ويعد رافداً مهماً
لسوق العمل ابملوارد البشرية املؤهلة يف حال ُروجعت مساراته على وفق متطلبات التنمية املستدامة
وأهدافها من جهة أخرى.
وجاءت الدراسة احلالية يف مقدمة ،وثالثة ،مباحث وخامتة تضمنت التوصيات.
ومحل املبحث األول عنوان االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم العايل يف العراق من حيث:
(الرؤية والرسالة ،واملنطلقات االسرتاتيجية ،وسيناريوهاهتا األربعة ،ومشاريعها املستقبلية)
فيما جاء املبحث الثاين بعنوان :تقييم الوضع احلايل (للتعليم قبل اجلامعي) يف العراق
يف ضوء االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم العايل يف العراق من حيث حماورها السبعة( :احملور
التشريعي ،وحمور املنظومة االدارية (للتعليم قبل اجلامعي) ،وحمور الوضع احلايل للتعليم قبل اجلامعي
من حيث (:البىن التحتية ونظم املعلومات والتدريب) ،وحمور الفرص املتاحة ،وحمور اجلودة ،حمور
التمويل واإلنفاق ،حمور البحث العلمي)
وأما املبحث الثالث فقد جاء بعنوان :التحدايت اليت تواجه (التعليم قبل اجلامعي يف العراق)
والسياسات الرتبوية املستقبلية واخليارات االسرتاتيجية لتقدمه.
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املبحث األول :االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم العايل يف العراق
1.1اسرتاتيجية األعوام 2022-2012
مل يكن التعليم مبنأى عن األحداث وجمرايت األمور اليت عصفت ابلعراق بعد  2003من
تردي أوضاعه وتراجع أحواله ،وعلى الرغم من ذلك كانت هناك حماوالت للنهوض بواقعه وتطويره،
ومن ذلك إعداد اسرتاتيجية وطنية للرتبية والتعليم العايل يف املركز واإلقليم من أجل وضع حد
للرتاجع يف خمرجات الرتبية من جهة ،والتعليم العايل والبحث العلمي من جهة أخرى ،فضالً عن
الشروع بتنفيذ خطة طموحة تعيد العافية هلذا املفصل احليوي يف العراق على وفق معايري اجلودة
العاملية.
ويستعرض الباحث رؤية االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم العايل يف العراق 2022 - 2012
ورسالتها وأهدافها ووسائل حتقيقها.
 -1-1الرؤية والرسالة لالسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم العايل يف العراق:
يشري ملخص وثيقة االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم يف العراق إىل:
 -1-1-1الرؤية :توفري فرص التعليم للجميع مبا يليب احتياجات املواطنني العراقيني
وطموحاهتم ،وتوافر متطلبات اجملتمع املتحضر ،وحيقق تنمية مفاهيم التفكري العلمي وأساليبه
واإلبداع ،وحيقق تنمية مبادئ املواطنة الصاحلة والدميقراطية وحقوق اإلنسان.
 -1-1-2أما الرسالة فتتجسد يف :إصالح نظام الرتبية والتعليم وتطويره مبستوايته كافة،
مستمداً من طبيعة اجملتمع املدين ،وبضمنه اجملتمع الكردستاين ،ومن حاجاته ومتطلبات تقدمه،
مراعياً فيه اخلصوصية القومية لألقليات ،مبا جيعله منافساً للمجتمع العاملي القائم على اقتصادايت
املعرفة ،مع االستخدام األمثل للموارد البشرية والطبيعية (املادية) واملالية؛ لضمان حتقيق التنمية
الشاملة والرفاهية ،وحتقيق تكافؤ الفرص ،وحتقيق السالم يف العراق(.)2
 -1-2املنطلقات األساسية للغاايت االسرتاتيجية
تبنت االسرتاتيجية جمموعة من املنطلقات لتكون أساساً لصياغة الغاايت االسرتاتيجية للرتبية
 .2االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم يف العراق :ص.23:
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والتعليم العايل والبحث العلمي تلخصت هذه املنطلقات بتعليم يؤمن تكافؤ الفرص ،وذو جودة
عالية ،ويسهم يف التنمية الشاملة ،وحيقق متطلبات اجملتمع املتحضر ،وجعل التعليم منظومة تعليمية
فاعلة ودينامية.
 -1-3السيناريوهات األربعة لالسرتاتيجية ومشاريعها املستقبلية
أشار امللخص التنفيذي لالسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم يف العراق إىل أن الوزارات املعنية
ابلرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي يف املركز واإلقليم قد أعدت ستة برامج اسرتاتيجية أساسية
موحدة ومتكاملة؛ من أجل حتقيق الغاايت االسرتاتيجية واألهداف الفرعية اليت مت تبنيها من قبلها
يف هذه االسرتاتيجية ،وتقابل هذه الربامج التحدايت األساسية اليت يواجهها قطاع الرتبية والتعليم
يف العراق .وقد مت إعداد هذه الربامج يف ضوء نتائج برانمج احملاكاة )(،الذي أ َّ
ُعد يف ضوء أربعة
سيناريوهات بديلة ،هي:
 _1_3_1السيناريو الصفري الذي يستند إىل افرتاض استمرار الوضع القائم دون أي
تغيري؛ وبذلك فهو يستند إىل نسب النمو الطبيعي فقط دون تبين أي اسرتاتيجية للرتبية والتعليم.
 _2_3_1تبين نسب التحاق تبلغ  % 30يف الدراسة اإلعدادية.
 _3_3_1تبين نسب التحاق تبلغ  % 40يف الدراسة اإلعدادية.
 _4_3_1تبين نسب التحاق تبلغ  % 60يف الدراسة اإلعدادية؛ وهو السيناريو األساس
الذي بين يف ضوء نسب االلتحاق املستهدفة يف االسرتاتيجية ،وهو الذي اعتمد عليه يف تقدمي
هذه الربامج واملشاريع بشكلها النهائي.
وميكن تلخيص الربامج واملشاريع اليت تبنتها االسرتاتيجية ابآليت:
الربانمج األول :تطوير املنظومة التشريعية والقانونية واإلدارية لقطاع الرتبية والتعليم العايل
يف العراق وحتديثها ،ويضم هذا الربانمج  18مشروعاً متكامالً ،ميتد للمدة من العام  2012حىت
 ،2020ويتوقع أن يؤدي إجنازه إىل حتقيق التكامل والتناسق يف املنظومة التشريعية للقطاع وفك
التضارب واالزدواج فيها.
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الربانمج الثاين :إنشاء البىن التحتية ،وتوسيعها ،وأتهيلها ،وحتسني البيئة املدرسية واجلامعية،
ويضم هذا الربانمج  20مشروعاً خمتلفاً يف جمال بناء املدارس واجلامعات ،وحتسني البيئة املدرسية
واجلامعية؛ ويتوقع أن يؤدي إجنازه إىل التخلص من مشكلة نقص األبنية ،وفك االزدواج الثالثي
والثنائي ،والتخلص من املدارس الطينية واآليلة للسقوط ،وحتسني البيئة املدرسية بنح ٍو عام ضمن
برانمج اخلارطة املدرسية ،وسيؤدي أيضاً إىل زايدة الطاقة االستيعابية يف التعليم العايل بنح ٍو عام
وتطوير البيئة اجلامعية ابجتاه التعليم العايل عايل اجلودة.
الربانمج الثالث :حتقيق التعليم الكفء للجميع (االلتحاق ،واملساواة ،والكفاءة) ،ويضم
 36مشروعاً خمتلفاً يف جمال االلتحاق ،وحتقيق املساواة ،وحتسني الكفاءات الداخلية واخلارجية .لقد
أُعد هذا الربانمج ليحقق زايدة مستوايت االلتحاق إىل املعدالت الطموحة اليت تبنتها االسرتاتيجية،
وختفيض نسبة األمية بصورة كبرية ،فضال عن زايدة فرص تعليم اإلانث وذوي االحتياجات اخلاصة،
ورعاية املوهوبني ،والتوسع يف تعليم الكبار ،ويسعى إىل ختفيض نسب الرسوب والتسرب يف املراحل
الدراسية كافة مبا فيها الدراسات اجلامعية والعليا.
الربانمج الرابع :حتقيق اجلودة واالعتماد يف الرتبية والتعليم العايل ،ويضم  59مشروعاً خمتلفاً
يف جمال اجلودة؛ ومن املؤمل أن يؤدي هذا الربانمج إىل االرتقاء جبودة التعليم العام ،والعايل مبا يوازي
املعايري العاملية املعتمدة يف جمال اجلودة
الربانمج اخلامس :تنمية املوارد املالية وإدارهتا ،ويضم  14مشروعاً ،ويتوقع أن يؤدي هذا
الربانمج إىل تنويع املوارد املالية ،وتوسيع االعتماد على التمويل الذايت ،وحتسني كفاءة إدارة املوارد
املالية.
الربانمج السادس :رفع قدرات البحث العلمي ونتاجاته مبا يتوافق ومتطلبات التنمية املستدامة
يف العراق ،ويضم  19مشروعاً ،ويؤمل من هذا الربانمج أن يؤدي إىل تطوير قدرات البحث العلمي
وزايدة نتاجاته املختلفة ،وزايدة أعداد طلبة الدراسات العليا مبختلف االختصاصات.
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مدخل
اعتمد الباحث يف حتليل واقع التعليم قبل اجلامعي احملاور السبعة اليت جاءت يف الفصل الثاين
لالسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي (حتليل واقع الرتبية والتعليم) ،وهي :حمور
املنظومة التشريعية ،وحمور املنظومة اإلدارية ،وحمور البىن التحتية ونظم املعلومات والتدريب ،وحمور
الفرص املتاحة ،وحمور إدارة اجلودة ،وحمور التمويل واإلنفاق ،وحمور البحث العلمي(.)3
1.1حمور املنظمومة التشريعية:
من السياسات املهمة لوزارة الرتبية وتوجهاهتا األساسية مراجعة التشريعات والقوانني ،من
أجل تطويرها ،وحتسينها ،واقرتاح مشاريع قوانني جديدة من شأهنا معاجلة قضااي مهمة يف التعليم
يف العراق وتطوره واالرتقاء به.
إن قطاعي الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي يف العراق خيضعان إىل منظومة متكاملة
من التشريعات والقوانني واألنظمة اليت حتدد عمل املؤسسات الرتبوية وتضمنت عدداً من املزااي متثل
نقاط قوة ،وأساساً متيناً ميكن االعتماد عليها يف تطوير القطاع الرتبوي والتعليمي ،وقد مت تشكيل
جلنة وزارية ملراجعة القوانني واألنظمة والتعليمات اخلاصة ابلرتبية يف العراق ،وتشارك وزارة الرتبية
عضواً يف اللجنة الربملانية املشكلة من قبل رائسة جملس النواب العراقي لتطوير التشريعات القانونية
النافذة اخلاصة ابلرتبية والتعليم العايل ،وتقدمي مشاريع قوانني جديدة.
وعلى وفق هذه املنظومة فإن وزارة الرتبية هي املسؤولة عن رسم السياسة الرتبوية ووضع
اخلطط وهتيئة املستلزمات ،وتنص على أن التعليم حق مكفول للجميع من دون أي متييز ،وأنه جماين
يف مجيع املراحل ،وإلزامي يف املرحلة االبتدائية أو (األساس) استناداً إىل املادة ( )14من دستور
مجهورية العراق لسنة .2005
وعد الدستور العراقي لسنة  2005التعليم عامالً أساساً لتقدم اجملتمع ،إذ حرص على
تضمينه العديد من الفقرات اليت تناولت حق التعليم الذي تكفله الدولة للجميع ،فضالً عن جمانيته
يف مجيع املراحل ،وإلزاميته يف املرحلة االبتدائية ،وتشجيع البحث العلمي واإلبداع وضمان تعليم
األفراد من ذوي االحتياجات اخلاصة ،مما يشكل التعليم أساساً قوايً لقطاع الرتبية والتعليم ميكن
االستناد إليه لتطويره وتوسيعه ابلنحو املطلوب.
 .3اعتمد الباحث كذلك التقرير االحصائي السنوي الصادر عن املديرية العامة للتخطيط الرتبوي يف وزارة
الرتبية.
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إن ما ورد يف الدستور العراقي (املادة - )38فضالً عن املواثيق الدولية -يشكل الركيزة
األساس يف مكافحة التميُّز يف جمال التعليم يف العراق بوصفه حقاً ينبغي توفريه ومحايته.
خاصة ابحلقوق املدنية والسياسية هي:
وقد ورد يف الدستور عدداً من املواد ّ

	-املادة ( )16تنص على (تكافؤ الفرص حق مكفول جلميع العراقيني ،وتكفل الدولة اختاذ
اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك).
	-املادة ( )29ـ رابعاً تنص على (متنع كل إشكال العنف والتعسف يف األسرة واملدرسة).
	-املادة ( )34تنص على:
أوالً :التعليم عامل أساس لتقدم اجملتمع وحق تكلفه الدولة ،وهو إلزامي يف املرحلة االبتدائية،
وتكفل الدولة مكافحة األمية.
اثنياً :التعليم اجملاين حق لكل العراقيني يف خمتلف مراحله.
اثلثاً :تشجع الدولة البحث العلمي لألغراض السلمية مبا خيدم اإلنسانية ،وترعى التفوق
واإلبداع واالبتكار وخمتلف مظاهر النبوغ.
اخلاصة بوزارة الرتبية فقد عملت جلنة الرتبية
أما عن أهم التشريعات ومشاريع القوانني
ّ
( )2014-2010يف جملس النواب العراقي على إقرار بعضها وتعديل اآلخر مبا أييت:
1 .1قانون وزارة الرتبية رقم ( )22لسنة .2011
2 .2قانون اهليئة العليا حملو األمية اإللزامي رقم ( )23لسنة .2011
3 .3نظام التعليم األهلي واألجنيب يف العراق رقم ( )5لسنة .2013
4 .4قانون منحة التالميذ وطلبة املدارس احلكومية رقم ( )3لسنة .2014
وتعمل وزارة الرتبية حالياً على مراجعة عدد من القوانني واألنظمة ومن ذلك:
1 .1قانون التعليم االلزامي
2 .2نظام جملس االابء واملعلمني رقم ( ) 1لسنة 1994
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3 .3قانون الكلية الرتبوية املفتوحة.
4 .4اتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم الرتبوي والثقايف مع دول العامل.
وتعمل وزارة الرتبية على رفع مقرتحات لقوانني منها:
1 .1قانون رقم ( ) لسنة  2018املركز الوطين لتطوير املناهج والتقومي واالمتحاانت.
2 .2قانون رقم ( ) لسنة  2018خدمة املعلمني واملدرسني يف املناطق الريفية والنائية.
3 .3قانون ( ) لسنة  2018رسم طابع احلملة الوطنية لبناء وإعمار املدارس ورايض األطفال.
وهناك قوانني مشرتكة بني عدد من اللجان يف جملس النواب هي:
 .1مشروع قانون مكافأة أعضاء اهليئات التدريسية والتعليمية/جلنة الرتبية وجلنة التعليم العايل
واللجنة املالية واللجنة القانونية.
 .2مشروع قانون اللغة الرمسية( ،الشرتاك جلنة الرتبية يف إعداده)  /اللجنة القانونية ،واللجنة
املالية ،وجلنة الرتبية ،وجلنة التعليم العايل والبحث العلمي ،وجلنة الثقافة واإلعالم.
خالصة القول:
شهدت املنظومة التشريعية تقدماً ملحوظاً يف تشريع عدد من القوانني وتعديل العديد منها
من أجل االرتقاء ابلتعليم ،مع أن احلاجة ما زالت قائمة إىل اإلسراع بسن تشريعات أخرى وتعديل
اآلخر منها أيضاً ،والسيما اخلاص منها مبد سن التعليم اإللزامي ليكون حىت الثالث املتوسط،
وكذلك قوانني وأنظمة التعليم الثانوي والسيما أن هناك الكثري من املتغريات واملتطلبات على أرض
الواقع حباجة إىل تدخل قانوين يضمن سالمة موقف املؤسسة التعليمية القانوين من جهة ،واداء
عملها على حنو يساعدها يف معاجلة الكثري من املعوقات من جهة أخرى ،إذ مل يعد من املقبول أن
تبقى وزارة الرتبية تعمل أبنظمة وقوانني تعود إىل عقود يف القرن املاضي ،مثل :نظام االمتحاانت
العامة رقم ( )19لسنة  ،1972ونظام املدارس الثانوية رقم ( )2لسنة .1977
2.2حمور املنظومة اإلدارية للرتبية (التعليم قبل اجلامعي)
حددت االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم املشكلة اليت يعاين منها اهليكل التنظيمي للرتبية
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متثلت ابتباع النظام املركزي ،وما نتج عنه من ممارسات إدارية غري مناسبة؛ ونتيجة لذلك دعت إىل
التوجه حنو الالمركزية.
إعادة النظر يف منظومة الصالحيات مبا خيدم ّ
وعلى الرغم من أن االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم مل تشر يف توجهاهتا االسرتاتيجية
ما حيدد آليات نقل الصالحيات إال أن دعوهتا قد حتققت على أرض الواقع مبوجب املادة 45
 /أوالً  1 /من قانون رقم  21لسنة  2008املعدل (قانون احملافظات غري املنتظمة يف إقليم) من
جمموعة من الوزارات -ومن ضمنها وزارة الرتبية -ونقل دوائر الرتبية يف احملافظات جبميع الوظائف
واالختصاصات والصالحيات إىل احملافظات وفك ارتباطها من وزارة الرتبية.
وبدالً من أن أتخذ جمالس احملافظات دورها يف ختفيف العبء عن الوزارة ،أصبحت واحدة
من املعوقات لعمل الوزارة نتيجة لعدة عوامل منها :أهنا مل تكن مؤهلة مبا فيه الكفاية ،ومل متتلك
من اخلربات ما حيقق أهداف نقل الصالحيات ،ونتيجة لذلك اتسعت دائرة املشكالت وأصبحت
أكثر تعقيداً من ذي قبل ،وتشعبت املسؤوليات وتداخالت اإلرادات والقرارات إىل ٍ
حد كبري،
ووقع ضحية ذلك كله املؤسسة التعليمية من جهة واملنتسبني واملواطنني على حد سواء من جهة
أخرى ،فالبيئة اإلدارية يف جمالس احملافظات مل تكن مؤهلة على قدر مناسب ميكنها من أداء هذه
املهمة بنجاح؛ ونتيجة لذلك أعيد ارتباط هذه الدوائر إىل وزارة الرتبية مبوجب التعديل الثالث لقانون
احملافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم ( )10لسنة .2018
الوضع احلايل للرتبية يف التعليم قبل اجلامعي من حيث:
 _1_3البىن التحتية للتعليم الثانوي (األبنية املدارسية)
يعاين العراق من نقص حاد يف البىن التحتية واألبنية املدرسية لألسباب اآلتية:
1.1زايدة نسبة النمو السكاين مبا يقارب  % 3سنوايً ،وابلنتيجة ارتفاع معدالت االلتحاق
ابلتعليم يف املراحل الدراسية كافة.
2.2أتثريات احلروب أبشكاهلا كافة عرب عقود من الزمن ،اليت أحلقت دماراً وخراابً كبرياً يف
األبنية املدرسية.
3.3الفساد اإلداري واملايل نتيجة السياسات اخلاطئة يف إدراة ملف األبنية املدرسية على الرغم
من املوازانت املالية الكبرية اليت شهدها العراق قبل األزمة االقتصادية العاملية.
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4.4حاجة العراق إىل  10,000آالف مدرسة حبسب بياانت املديرية العامة للتخطيط
الرتبوي يف وزارة الرتبية ،على وفق ما جاء يف وثيقة االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم يف العراق
واإلقليم  2022_2012يف املراحل الدراسية كافة.
أما ما خيص التعليم الثانوي فتشري االسرتاتيجية إىل وجود عجز حبدود ( )2415بناية
مدرسية للتعليم الثانوي يف العراق ،وإن هناك ( )1214بناية مزدوجة الدوام ،فيما توجد ()140
بناية أخرى ذات دوام ثالثي ،بينما هناك ( )313بناية غري صاحلة ،و( )1547بناية حباجة إىل
ترميم )10( ،بناايت طينية.
مل يشهد ملف األبنية تقدماً ملموساً بل ابلعكس ،إذ ارتفع العجز إىل ( )3161حبسب
بياانت املديرية العامة للتخطيط الرتبوي يف وزارة الرتبية سنة 2018؛ أي حبدود ( ،)746وهذا
العدد يشمل أبنية املدارس املتوسطة والثانوية واإلعدادية.
أما ما خيص التعليم قبل اجلامعي (الثانوي واإلعدادي)؛ فالعجز يقدر بـ ( )1362بناية.
اخلالصة

نتيجة ملا يعانيه العراق من ٍ
ترد يف البىن التحتية لألبنية املدرسة ،وما يشهده من نقص كبري
يف أعدادها ،وإن السنوات متضي من دون حلول انجعة تليب طموح البلد وصناع القرار فيه ،وقد
أصبح البحث عن حلول وبدائل غري تقليدية ضرورة ملحة تفرضها ارتفاع معدالت النمو السكاين
وازدايد الطلب على التعليم.
لقد ابت لزاماً على اجلميع أفراداً ومؤسسات البحث عن بدائل وحلول ،والسيما يف ظل
األزمة االقتصادية الكبرية اليت يشهدها العامل.
وإن اجلميع أمام مسؤولية أترخيية ووطنية يفرضها االلتزام األخالقي أمام األجيال املقبلة يف
تلبية طموحاهتم املستقبلية تنسجم وأهداف التنمية املستدامة  ،2030ووصول التعليم للجميع
مبواصفات اجلودة العاملية واالعتماد األكادميي ،والقضاء على ظاهرة االزدواج الثنائي والثالثي يف
دوام املدارس ،واكتظاظ التالميذ والطلبة يف الصفوف اليت ابتت ظاهرة مرفوضة ال تليق ببلد غين
وال بتأرخيه احلضاري العريق.
ومن املشاريع املهمة ذات االبعاد االسرتاتيجة اليت ميكن أن تقدم احلل ،هو مشروع املدارس
التشاركية األمنوذجية (منت) ،مبشاركة القطاع اخلاص بنسبة  % 75من رأس مال املشروع الذي
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نوقش يف هيئة الرأي يف وزارة الرتبية ،ويعد هذا املشروع من املشاريع الرائدة يف العامل والشرق
األوسط ،كونه يقدم أمنوذجاً ملدرسة تتوافر فيها معايري اجلودة العاملية.
 _2_3التدريب والتمكني:
تشري االسرتاتيجية الوطنية إىل أن برامج التدريب تعاين من حمدودية عمليات التخطيط
الشامل وضعف اإلمكاانت املادية واملالية والبشرية ،وضعف التعاون مع اجلهات الدولية.
وحبسب بياانت املديرية العامة للتخطيط الرتبوي واملديرية العامة لإلعداد والتدريب يف وزارة الرتبية
إىل أن هناك جهوداً تبذل يف جمال تدريب املعلمني واملدرسني ،ومع ذلك فهي دون مستوى الطموح .
وتشري إجراءات الوزارة عام  2017إىل وضع خارطة طريق للنهوض بواقع التدريب،
وتشكيل فريق استشاري من مدربيني عراقيني ابلتعاون مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،ولعل
أهم ما مييّز خارطة الطريق تلك هي أتكيد مبدأ التعاون مع املنظمات الدولية يف رفد الوزارة أبهم
الربامج املتقدمة يف جمال التدريب وعقد دورات تدريب املدربني.
3.3حمور الفرص املتاحة
تذكر االسرتاتيجية أن النظام الرتبوي والتعليمي يواجه حتدايً كبرياً يتمثل يف اخنفاض فرص
التعلم الكفء (االلتحاق ،واملساواة ،والكفاءة) يف مجيع املستوايت ،ومنها التعليم قبل اجلامعي؛
لذا عربت االسرتاتيجية عن الفرص املتاحة بثالثة جماالت ،هي:
اجملال األول :االلتحاق :إذ وضعت االسرتاتيجية أهدفاً أكدت فيها العمل على زايدة نسبة
االلتحاق يف املراحل كافة ،وفيما خيص التعليم قبل اجلامعي فقد أكدت ما أييت:
	-زايدة نسبة االلتحاق الصايف يف اإلعدادية من  % 18إىل .% 60
	-زايدة نسبة االلتحاق الصايف يف التعليم املهين من  % 2إىل .% 10
	-زايدة نسبة االلتحاق الصايف يف التعليم العايل من  % 14إىل .% 20
وحبسب بياانت املديرية العامة للتخطيط الرتبوي يف وزارة الرتبية فإن نسبة االلتحاق الصايف يف
التعليم قبل اجلامعي (اإلعدادي) بلغت ( )% 30للعام الدراسي  ،2017-2016بعد أن كانت
نسبة االلتحاق الصايف للمرحلة اإلعدادية عام  ،)% 17( 2009- 2008ومع اجتيازان ثلثي
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املدة املقررة لتنفيذ االسرتاتيجية واقرتابنا من سنة اهلدف مل يكن التقدم احملرز مبستوى الطموح مما
يؤكد ان الفجوة ما زالت كبرية عند مقارنتها اباللتحاق الصايف للمرحلة االبتدائية اليت بلغت % 93
للعام الدراسي  ،2017-2016ويف املرحلة االبتدائية  % 91للعام الدراسي.2009- 2008
اجملال الثاين :املساواة :حددت االسرتاتيجية هدفها بزايدة نسبة اإلانث يف التعليم عموماً،
وتبين برامج توعية اجملتمع والسيما اإلانث ابمهية االلتحاق مبراحل التعليم كافة ،وبلغت نسبة
االلتحاق الصايف يف التعليم قبل اجلامعي (اإلعدادي)  % 31للعام الدراسي ،2017-2016
وعلى الرغم من أن النسبة قد تكون دون مستوى الطموح إال أهنا مقبولة ابلنظر إىل طبيعة البيئة
اجملتمعية والظروف األمنية اليت يعيشها اجملتمع.
اجملال الثالث :الكفاءة :حددت االسرتاتيجية هدفها برفع مستوى التعليم وحتسينه ،الذي
يؤدي ابلنتيجة إىل تقليل نسب الرسوب والتسرب.
وحبسب بياانت املديرية العامة للتخطيط الرتبوي يف وزارة الرتبية فإن نسبة الرسوب يف املرحلة
اإلعدادية كانت  ،% 24,1وإن نسبة التسرب فيها  ،% 1,3بينما كانت نسبة النجاح 74,6
 ،%أما املدارس الثانوية فقد بلغت نسبة الرسوب فيها  ،% 28,1وإن نسبة التسرب فيها 2,6
 ،%بينما كانت نسبة النجاح .% 69,3
أما ما يتعلق ابلتعليم املهين :فقد بلغ جمموع الطلبة امللتحقني للعام الدراسي 2004
 2005/هو ( )73579طالباً يف حني اخنفض للعام الدراسي  2014/2013ليبلغ ()56048
طالبا موزعني على االقسام (الصناعي ،والزراعي ،والتجاري ،والفنون التطبيقية) ،وفُتِح عدد من
االختصاصات املهنية الصناعية وحتديث مناهج تلك االختصاصات وحسب متطلبات التنمية
املستدامة.
4.4حمور إ؛دارة اجلودة يف وزارة الرتبية:
أولت االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم اهتماماً كبرياً إبدارة اجلودة يف الرتبية وبنح ٍو منفصل
عن التعليم العايل؛ لالختالفات الواضحة يف جماالت اجلودة وتطبيقاهتا بني عمل املؤسستني ،فقد
أفردت هلا فصالً واسعاً من فصول االسرتاتيجية؛ لدورها الكبري يف حتسني النظام الرتبوي وتطويره
واالرتقاء به.
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لقد تناولت االسرتاتيجية موضوع اجلودة من خالل مخسة حماور متثلت بـ( :اإلطار املؤسسي
للجودة ،وتقانة املعلومات واالتصاالت ،واملوارد املعرفية ،وإعداد أعضاء اهليئة التعليمية وأتهيلهم،
ووضع آليات ضبط اجلودة).
ومبوجب البيان الوزاري الرقم ( )3832يف 2013/3/7فقد أتسس قسم إدارة اجلودة
الشاملة والتطوير املؤسسي يرتبط بنح ٍو مباشر مبكتب الوزير ،ومع ذلك فإن الذي يتمعن بواقع
قسم اجلودة يف وزارة الرتبية جيد أن حجم اإلجناز جيد مقارنة بعدد املوظفني وضعف اإلمكاانت
والدعم( ،)4ومن تلك اإلجنازات:
 .أوضع معايري اجلودة للمعلمني واملدرسني واملشرفني واإلدارة وتصميم استمارات هلذا الغرض
من جلنة متخصصة من خرباء يف الوزارة ومبساعدة عدد من املنظمات الدولية.
 .بحتليل نتائج تطبيق املعايري الرتبوية على عينة من املدارس ومدى التحسن املستمر ابألداء.
 .تنشر ثقافة اجلودة ،ومتابعة تطبيق املعايري ،وتقييم مدى فاعلية اإلدارة املدرسية ،وتشكيل
جلنة عليا يف املديرايت العامة للرتبية يف احملافظات كافة تتوىل تلك املهام.
 .ثتشكيل جلنة للجودة يف كل مدرسة والعمل على وفق معايري اجلودة العاملية.
 .جبرانمج املراجعة العامة لنسب النجاح اإللكرتونية.
5.5حمور متويل الرتبية واإلنفاق عليها (اإلنفاق على التعليم قبل اجلامعي):
تشري االسرتاتيجية إىل أن املؤسسات الرتبوية والتعليمية تواجه حتدايً أساسياً يتمثل ابخنفاض
قيمة التخصيصات واخنفاض مستوى كفاءة إدارهتا.
وعلى الرغم من أن العراق يعد من أغىن بلدان العامل ،وشهد مراحل من االنتعاش االقتصادي
إال أن اإلنفاق على الرتبية والتعليم بقي دون مستوى الطموح ،وعلى سبيل املثال بلغت نسبة
ختصيصات موازنة الرتبية إىل ختصيصات املوازنة العامة للدولة ( )6,2%للسنة املالية ،2010
وارتفعت لتبلغ ( )% 7,2للعام  ،2016وهذه النسبة ما تزال ال تناسب واحلاجات املتنامية
 .4نبذة أترخيية عن قسم ادارة اجلودة الشاملة والتطوير املؤسسي يف وزارة الرتبية . 2016
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للتعليم والزايدة احلاصلة يف معدالت التحاق الطلبة.
ويف الوقت نفسه شكلت نسبة مسامهة ختصيصات املوازنة التشغيلية النسبة األكرب من
إمجايل ختصيصات موازنة الرتبية إذ بلغت أكثر من ( )% 90بينما كانت نسبة مسامهة ختصيصات
املوازنة االستثمارية اقل من ( )% 10من إمجايل ختصيصات موازنة الرتبية؛ وهذا مؤشر يدل
على عدم كفاية ختصيصات املوازنة االستثمارية لتنفيذ مشاريع األبنية املدرسية واملؤسسات الرتبوية
وإجنازها ملعاجلة الفجوة احلاصلة بني العرض املدرسي والطلب على املدارس.
جدول يبني ختصيصات موازنة الرتبية إىل ختصيصات املوازنة العامة للسنتني املاليتني  2010و2016
السنة

2010

2016

اإلنفاق على وزارة الرتبية

5.297.787.751

7.783.064.901

اإلنفاق العام للدولة

84.657.467.556

105.895.722.619

النسبة

% 6.26

% 7.35

 .7حمور البحث العلمي:
أشارت االسرتاتيجة الوطنية للرتبية والتعليم العايل إىل أن البحث العلمي يف وزارة الرتبية يعاين
من ضعف واضح ،وأن مركز البحوث والدراسات الرتبوية يعاين هو اآلخر من مشكالت تنظيمية.
ومع أن اخليارات اليت وضعتها االسرتاتيجية يكاد بعضها يتحقق من خالل:
	-ربط املركز بنح ٍو مباشر مبكتب الوزير.
	-تعزيز املركز حبملة الشهادات العليا.
بيد أن البحث العلمي يف الوزارة دون مستوى االستجابة للتحدايت اليت تواجهها الوزارة ،أو
ينسجم مع أهدافها ،أو االرتقاء أبدائها ،على الرغم من أن عدد محلة األلقاب العلمية والشهادات
العليا املاجستري والدكتوراه يصل إىل ( )5000آالف من منتسيبيها ،وقد يعود السبب إىل:
	-عدم وجود سياسة واضحة للبحث العلمي يف وزارة الرتبية .
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	-أن اهلدف من إجراء البحوث والدراسات غالباً ما يكون ألغراض الرتقية العلمية فقط.
	-ندرة مشاركة محلة الشهادات العليا مبؤمترات دولية.
املبحث الثالث :التحدايت اليت تواجه (التعليم قبل اجلامعي يف العراق) والسياسات
الرتبوية املستقبلية واخليارات االسرتاتيجية لتقدمه.
يف ضوء قراءة االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم وحتديداً ما جاء عن (التعليم قبل اجلامعي)
فيها توضح أن هناك تقدماً حمرزاً يف جماالت وتلكؤاً يف جماالت أخرى ،ولتقدمي خيارات اسرتاتيجية
مستقبلية من شأهنا االرتقاء ابلتعليم قبل اجلامعي ال بد من حتديد التحدايت اليت تواجهه أوالً.
لذا ميكننا أن نقسم هذا املبحث قسمني األول :التحدايت اليت تواجه (التعليم قبل اجلامعي
يف العراق) ،واآلخر :اخليارات االسرتاتيجية املستقبلية لتقدمه.
1.1التحدايت اليت تواجه (التعليم قبل اجلامعي يف العراق)
إن تشخيص الواقع وإبراز حتدايته من العوامل املهمة حنو التغيري واإلصالح املنشودين ،وتشري
الدراسة هنا إىل جمموعة من التحدايت ينبغي أن أيخذ هبا القائمون على رسم السياسات املستقبلية
وإصالح التعليم قبل اجلامعي يف العراق ،وحبسب اجملاالت اآلتية:
 .1جمال العمل اإلداري واملايل
 -1-1تدخل بعض األحزاب واجلهات السياسية وأصحاب النفوذ أحياانً يف طبيعة عمل
وزارة الرتبية ومسؤولياهتا حىت وصل األمر إىل التدخل يف ايسر قرارات املديرين العامني للرتبية،
وأحياانً ابستخدام التهديد والسالح.
 -1-2عدم السماح للوزير إبعادة هيكلة العاملني معه من القيادات العليا ومبا يتناسب مع
الوصول إىل اإلبداع والتجديد الرتبوي يف عمل الوزارة.
 -1-3تراكمات األداء السابق إلدارة الوزراء السابقني؛ إذ إن بعضهم ليس من ذوي
االختصاص يف إدارة العملية الرتبوية والتعليمية اليت هي صلب عمل وزارة الرتبية.
 -1-4عدم معاجلة العديد من ملفات الفساد اإلداري واملايل ملا خيص بناء األبنية املدرسية
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السيما احلديدية منها ،وعدم احلفاظ على املال العام.
 -1-5قلة التخصيصات املالية لوزاريت الرتبية والتعليم من املوازنة االحتادية ،قياساً مبهماهتما
الكبرية يف تنشئة األجيال.
 .2األبنية املدرسية
 -2-1النقص احلاد يف عدد األبنية املدرسية وعدم مالءمة املدارس احلالية لتكون بيئة
صاحلة للتعليم بسبب معدالت النمو السكاين أسرع من توفري العرض املدرسي؛ مما أدى إىل
ازدواجية املدارس واقتضاض الطلبة ابلصفوف.
 -2-2عدم تنفيذ بعض الشركات املتعاقدة ابلتزاماهتا ضمن السقوف الزمنية احملددة للتنفيذ؛
مما سبب إرابكاً يف توفري العدد املناسب من األبنية املدرسية ،أو ترميمها وقد يكون السبب الرئيس
هو عدم اإليفاء اباللتزامات املالية لقلة التخصيصات.
 -2-3عدم كفاية األراضي املخصصة لألبنية املدرسية من اجلهات املختصة؛ مما يشكل
عائقاً لسرعة توفري األبنية املدرسية.
 -2-4عدم الدقة يف أساليب التنفيذ لعدد من األبنية املدرسية وابملواصفات املطلوبة.
 .3التقومي واالمتحاانت
 -3-1اعتماد القبول يف اجلامعات على درجات االمتحاانت الوزارية للصف السادس
اإلعدادي واعتبارها املعيار الوحيد لقياس جهد الطالب وكفاءته العلمية ،مما أدى ذلك إىل شيوع
التدريس اخلصوصي وكثري من املشكالت النفسية للطالب ،وألسر ِته ،فضالً عن الكلفة املادية.
 -3-2يؤكد النظام االمتحاين يف العراق قياس القدرة على التذكر عند الطلبة ،وإمهال
املستوايت العقلية العليا مثل الفهم والتطبيق ،والتحليل والرتكيب واإلبداع؛ لذلك حينما تضع الوزارة
بعض األسئلة لقياس هذه املستوايت تصطدم برفض الطلبة وأولياء األمور ،ويساندهم اإلعالم
أحياانً يف اهتام الوزارة أبن االسئلة خارجية ليس هلا عالقة ابألسئلة.
 -3-3وجود تدخالت واضحة يف املراكز االمتحانية من قبل بعض العناصر املسلحة،
وأفراد من األحزاب املتنفذة.
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 -3-4فرض الدور الثالث على الوزارة والنزول بدرجات النجاح؛ مما أدى إىل عبور كثـري من
الطلبة الضعفاء علمياً إىل مستوايت دراسية أعلى ،وهذا ينعكس على املستوى العلمي يف العراق.
 .4املناهج
 -4-1قلة توافر أعداد كافية مؤهلة أتهيالً علمياً العداد املناهج وأتليفها؛ مما أدى إىل
غياب استقرار املناهج وضعفها.
 -4-2عدم وجود اسرتاتيجية واضحة يف إعداد املناهج وأتليف الكتب؛ مما أدى إىل إعداد
كتب ليست ابملستوى املطلوب واليت ال تساير التطورات العلمية احلاصلة يف العامل نتيجة ضعف
كفاءة املؤلفني.
 -4-3قلة املختربات واملكتبات من حيث العدد والنوعية؛ مما أدى إىل االعتماد على
التدريس النظري وضعف اجلانب التطبيقي (العملي).
 -4-4ضعف كفاءة املطابع العراقية يف إخراج الكتب املدرسية مبا يتالءم مع املواصفات
العاملية ،وعدم إيفائها ابلتزاماهتا الزمنية الجناز طباعة الكتب املدرسية.
 .5اإلشراف الرتبوي
 -5-1إن اجتثاث املشرفيني واالختصاصيني الرتبويني وبعجالة -ليس االعرتاض على
ِ
عجالته -وكم اجملتثني أدى إىل حدوث فراغ هائل يف اإلشراف الرتبوي
االجتثاث وإمنا على
واالختصاصي ،وإن التعويض كان ابئساً؛ مما أصبحت هذه الشرحية عبئاً على الوزارة اآلن.
 -5-2ضعف كفاءة املالك اإلشرايف وضعف متكنه من مسايرة التطورات العلمية والرتبوية
ِ
وتشذيبه من العناصر الضعيفة ،وعدم
املتسارعة؛ مما تطلب من الوزارة جهداً استثنائياً لالرتقاء به،
قدرة الوزارة على إعفائهم من هذه املهمة يف ظل التدخالت اخلارجية.
-5-3تعرض الوزارة إىل ضغوطات من بعض املسؤولني والكتل وأعضاء جمالس احملافظات من
ّ
اختيار املشرف الرتبوي وتدريبه؛ مما أدى إىل وجود كثري من العناصر غري الكفوءة يف اإلشراف الرتبوي.
 -5-4تزايد عدد املشرفني املتجاوزين ألخالقيات مهنة اإلشراف الرتبوي؛ مما يتطلب تقومياً
شامالً وعميقاً على أسس ومعايري اثبتة للمشرفني الرتبويني احلالني ،وإقصاء السيئني مما قد يصطدم
ابحملاصصة احلزبية.
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 .6التعليم املهين
 -6-1ضعف التخصيصات املالية لتنفيذ اخلطط والربامج املخصصة يف اسرتاتيجية التعليم
املهين والتقين يف العراق ()tvet؛ مما انعكس سلباً على توفري الورش واملختربات العلمية املتطورة
والدروس التدريبية واإلنتاجية والتطبيقية املتطورة ملواكبة التطورات املتسارعة يف اجملال التقين والعلمي.
 -6-2ضعف مشاركة القطاع العام واخلاص ابالستعانة يف ورش معاهد التعليم املهين
وخمترباهتا يف التدريب واإلنتاج مبا يتناسب مع حاجاهتم يف سوق العمل.
 -6-3ضعف مشاركة القطاعني العام واخلاص يف حتديد املتطلبات األساسية خلرجيي التعليم
املهين ،واحلاجة الفعلية هلم يف التخصصات املختلفة.
 -6-4الضعف الواضح يف دعم مدارس التعليم املهين من قبل القطاعني العام واخلاص يف
جمايل التدريب واإلنتاج.
 -6-5قلة الدورات التدريبية والتطويرية للعاملني يف مدارس التعليم املهين والسيما يف الدول
املتقدمة.
 -6-6حاجة الورش التدريبية إىل األجهزة واملستلزمات احلديثة.
.7التدريب والتطوير
 - 7-1عدم توافر قيادات تدريبية مؤهلة للتدريب على وفق املعايري الدولية.
 -7-2عدم توفري ختصيصات مالية ألعداد قادة للتدريب ابلتعاون مع املنظمات الدولية.
 -7-3وجود تداخل بني مهام املديرية العامة إلعداد املعلمني والتدريب والتطوير الرتبوي
وأقسام اإلعداد والتدريب يف املديرايت العامة للرتبية إبقامة الدورات.
.8الطالب
 -8-1زايدة معدالت التسرب من املدرسة لدى الطلبة والسيما يف املرحلة الثانوية؛ بسبب
الظروف االقتصادية واالجتماعية واألمنية.
 -8-2اخنفاض التحاق الطلبة ابملدارس قياساً مبعدالت النمو السكاين ،والسيما يف
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املرحلتني املتوسطة واإلعدادية.
 -8-3عدم مشاركة القطاع اخلاص بفاعلية وكفاءة يف توفري التعليم األهلي للتخفيف عن
كاهل الدولة لتوفري التعليم للجميع.
.9املدرس
 .1-1ضعف خمرجات كليات الرتبية املسؤولة عن إعداد املدرسني ،وأقسام إعداد املدرسني املهنيني
مبا ينعكس سلباً على أدائهم اجليد يف املدارس.
 .1-2غياب االتساق بني مناهج كليات الرتبية مع متطلبات تدريس موضوعات مناهج وزارة الرتبية.
 .1-3عدم توافر مالكات إدارية متميزة ومتخصصة يف اإلدارة املدرسية؛ مما انعكس سلباً على سري
العملية التدريسية بنجاح معظم املدارس.
 .1-4عدم رغبة الكثري من املدرسني واملدرسات العمل يف املناطق النائية واألطراف؛ مما أدى إىل
ضغوطات من بعض اجلهات املتنفذة لنقلهم داخل املدن.
رابعا :السياسات الرتبوية املستقبلية واخليارات االسرتاتيجية (املقرتحة)
يف ضوء التحدايت السابقة ميكن أن تقدم الدراسة السياسات الرتبوية املستقبلية (املقرتحة)
وخياراهتا االسرتاتيجية ،اليت ميكن أن ترسم املسارات الصحيحة يف العملية الرتبوية والتعليمية يف
العراق وكاآليت:
1.1اجملال التشريعي:
السياسة الرتبوية :القوانني واألنظمة هي من تكفل حق التعليم للجميع وتعمل على محايته.
اهلدف االسرتاتيجي :تشريع حزمة من القوانني واألنظمة اليت من شأهنا احلفاظ على هيبة
التعليم وجودته أو تعديلها.
اخليارات االسرتاتيجية:
 .1-1تعديل املادة ( )34أوالً من الدستور فيما خيص إلزامية التعليم يف املرحلة االبتدائي إىل إلزامية
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التعليم يف املرحلة املتوسطة.
 .1-2اإلسراع إبقرار قانون (اقرأ) احلملة الوطنية لبناء املدارس ورايض األطفال.
 .1-3إعادة رفع قانون املركز الوطين لتطوير املناهج والتقومي.
 .1-4تعديل نظام املدارس الثانوية ( )2لسنة .1977
 .1-5تعديل نظام االمتحاانت العامة رقم ( )19لسنة .1972
 .1-6وضع تعليمات القيادة واإلدارة الرتبوية.
 .1-7اإلسراع بتنفيذ قانون منحة التالميذ وطلبة املدارس احلكومية رقم ( )3لسنة .2014
 .1-8تعديل نظام جملس اآلابء واملعلمني رقم ( )1لسنة (.)1994
 .1-9تعديل قانون الكلية الرتبوية املفتوحة.
 .1-10اتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم الرتبوي والثقايف مع دول العامل.
2.2اجملال املايل:
السياسة الرتبوية :مثلما أن التعليم حق اجلميع ،فهو مسؤولية اجلميع.
اهلدف االسرتاتيجي :تنوع مصادر متويل التعليم وتعددها ،والبحث عن مصادر جديدة
غري تقليدية.
اخليارات االسرتاتيجية:
 .1-1وضع اسرتاتيجيــة للميزانيــة توجــه حنو أهداف التعليم للجميع ،وزايدة نسبة ختصيصات وزارة
الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي من املوازنة العامة للدولة من  % 8إىل  % 25أسوة ببعض
الدول اجملاورة؛ من أجل متويل برامج التعليم الرامية إىل حتسني نوعيته وجودته يف خمتلف املراحل،
ومنها التعليم قبل اجلامعي.
 .1-2تشجيع املشاركة اجملتمعية يف متويل التعليم واإلنفاق عليه بتفعيل دور جمالس اآلابء ،والعمل
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على تعديل نظام جملس اآلابء رقم ( )1لسنة  1994يضمن قبول التربعات واهلبات من داخل
العراق وخارجه غري املشروطة من جهة ،ويضمن مبدأ الشفافية واحملاسبة من جهة أخرى ،بدالً من
فرض الرسوم.
 .1-3تشجيع القطاعني العام واخلاص على االستثمار يف التعليم العام والتعليم املهين من طريق
اعادة أتهيل الورش وبناء اخرى جديدة مبا يتوافق وحاجات السوق واستصالح األرضي للتعليم
الزراعي مبا حيقق فرصا لإلنتاج والتدريب من جهة ،ومتكني املدارس من متويل نفسها ذاتياً من جهة
أخرى.
 .1-4تقييم اآلداء املايل إبجراء تقييم سنوي مبين على خطط التنمية واإلنفاق ووفقا للبياانت اليت
تقدمها املؤسسات التعليمية والرتبوية من اخلطط التطويرية هلا ،ولرباجمها ،ومشاريعها ،ومراجعتها
ابستمرار؛ من أجل استخدام املوارد بكفاءة ،وترتيب األولوايت ،وجتنب اهلدر ،واعتماد مبدأ محــاية
ميزانيات التعليم.
 .1-5إصدار سندات خــاص ــة لتمويل التعليم.
 .1-6أمهيــة الدعم الدولــي حىت لو كان مبنزلة قرض من البنك الدويل لرتميم األبنيــة املدرسية املدمرة
من جراء األعمــال املسلحــة واإلرهاب.
 .1-7تشجيع القطاع اخلاص على بناء املدارس على وفق مبدأ املشاركة اجملتمعية.
3.3اجملال اإلداري والقيادي:
السياسة الرتبوية :نظام إداري وقيادي تربوي قوي متميز.
األهداف االسرتاتيجية :حتقيق تطور نوعي يف اجلانب اإلداري والقيادي.
اخليارات االسرتاتيجية:
 .1-1اختيار القيادات يف وزاريت الرتبية والتعليم العايل من الكفاءات اليت حتمل أعلى املستوايت
العلمية والسيما املتخصصة يف اجملال الرتبوي يف وزارة الرتبية.
 .1-2إعادة هيكلة القيادات العليا ومبا يتناسب مع احتياجات تطوير العملية الرتبوية والتعليمية.
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 .1-3إصدار تعليمات متزامنة أو متساوقة مع نقل الصالحيات إىل جمالس احملافظات ،وتطبيق
الالمركزية يف اإلدراة الرتبوية والتعليمية تضمن سالمة النظام الرتبوي ،وتوضح آليات اختاذ القرارات،
وتضمن مشاركة اجملتمع احمللي بفاعلية يف التخطيط والتنفيذ والتقومي.
 .1-4فتح أقسام القيادة واإلدارة الرتبوية يف كليات الرتبية والرتبية األساس والكليات الرتبوية
املفتوحة ،والبدء مبشروع أتهيل مديري املدارس يف العراق على وفق برانمج منح (دبلوم مهين) وعلى
وفق متطلبات القيادة واإلدارة احلديثة .واهلدف حتسني أداء ادارات املدارس؛ وابلنتيجة االرتقاء
جبودة املخرجات التعليمية.
4.4جمال :األبنية املدرسية
السياسة الرتبوية :وجود مدارس على وفق املعايري العاملية تشجع على تنمية اإلبداع واالبتكار
كوهنا (الفضاء الذي يُبحر فيه الطلبة أبشرعة أفكارهم ،ونبل أرواحهم ،وقوة أجسادهم).
األهدف االسرتاتيجية :متعة التعليم وإجياد بيئة تعليمية آمنة مستدامة تتوافر فيها كل
متطلبات التنشئة الصحيحة ،واإلعداد للحياة ،ومساعدة املتعلمني على حل املشكالت ،وتليب
احتياجات الطلبة الصحية ،واالنفعالية ،واالجتماعية ،والرتبوية ،واألكادميية ابلشراكة مع أولياء
األمور واجملتمع احمللي.
اخليارات االسرتاتيجية:
 .1-1العمل اجلاد والسريع لتوفري التخصيصات املالية لبناء املدارس.
 .1-2تسهيل إجراءات ختصيص األراضي وشرائها من الوزارات املالكة والقطاع اخلاص.
 .1-3إعداد خارطة افرتاضية ملواقع األراضي اليت حتتاجها الوزارة لبناء املدارس مستقبلياً ومبا
يتناسب مع النمو السكاين وحاجة املناطق.
 .1-4إقرار مشروع (منت) تشجيعاً للمشاركة اجملتمعية يف بناء املدارس ورايض األطفال.
 .1-5مطالبة اجلهات االستثمارية يف القطاعات املختلفة للمشاركة يف بناء املدارس ضمن الرقعة
اجلغرافية اليت يتم االستثمار ،فيها وإدراج ذلك يف عقود االستثمار.
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5.5جمال املناهج الدراسية واالمتحاانت:
السياسة الرتبوية :أفضل املناهج واالختبارات للوصول إىل العاملية.
اهلدف االسرتاتيجية :بناء املناهج يف ضوء كفاايت منظومة اقتصاد املعرفة والتنمية
املستدامة.
اخليارات االسرتاتيجية:
 .1-1إعداد مشروع إلحكام التأليف مبا يتناسب مع معايري اجلودة العاملية.
 .1-2زايدة التخصيصات املالية لالرتقاء ابملختربات واملكتبات والتعليم اإللكرتوين مبا يؤدي
للوصول هبا إىل مستوى جيد يتالءم مع تطورات طرائق التدريس احلديثة.
 .1-3دعم وزارة الرتبية بتخصيصات كافية لطبع الكتب املدرسية وإخراجها ضمن املواصفات
العاملية وجبودة عالية.
 .1-4إعادة العمل بتوجيه الطلبة ابحملافظة على الكتب املدرسية واسرتجاعها وتغرمي كل من يقوم
إبتالفها أو عدم إعادهتا لرتسيخ الشعور ابملسؤولية واحملافظة على املمتلكات العامة لديهم ،وإمكانية
اإلفادة منها حني الضرورة.
 .1-5تعزيز املناهج والكتب الدراسية مبستوى يرتقي بقدرات الطالب العقلية واملعرفية على وفق
اسرتاتيجية التعلم يقود النضج.
 .1-6االجتاه حنو حوسبة املناهج.
 .1-7إعادة النظر ابسلوب وضع االسئلة االمتحانية مبا يؤكد على املستوايت العليا للتفكري،
وتوعية اجملتمع العراقي هبذا االجتاه العاملي احلديث.
 .1-8تعديل نظام االمتحاانت مبا يؤدي إىل:
•إقرار مشروع املعدل الرتاكمي.
•تطبيق االختبارات الوطنية.
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•اعتماد املتوسط احلسايب كؤشر ملسار مستوى األداء التعليمي بدالً من اعتماد النسبة
املئوية كمؤشر للنجاح فقط.
•اإلفادة من جتارب الدول املتقدمة يف هذا اجملال مثل إجراء اختبار القدرات العقلية للطالب
مع االمتحاانت الوزارية.
 .1-9حتصني املراكز االمتحانية أمنياً ملنع أي تدخل أو أتثري عليها.
 .1-10االلتزام ابألنظمة اخلاصة ابالمتحاانت ،وحتديد درجة النجاح؛ ملنع اجراءات امتحان
الدور الثالث أو الرابع مهما كانت األسباب.
 .1-11تدريب املعلمني واملدرسني على أساليب صياغة األسئلة االمتحانية اليت تكشف قدرات
الطلبة احلقيقة.
 .1-12تفعيل دور املركز الوطين لتطوير املناهج والتقومي كشريك أساس يف مجيع مراحل إعداد
املناهج الدراسية وأتليفها ،ورفده ابملالكات املناسبة.
 .1-13إقامة مشروع بنك األسئلة الذي مشروعاً وطنياً ،وأحد ركائز النظم الرتبوية احلديثة يف
الرتبية والتعليم؛ لذا فهو حيتاج إىل تضافر اجلهود بني تشكيالت وزارة الرتبية ذات العالقة (املديرايت
العامة للمناهج واإلشراف الرتبوي واإلعداد والتدريب ،واملركز الوطين لتطوير املناهج والتقومي)،
والوزارات األخرى كوزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
6.6جمال :املوارد البشرية
(1-1اإلشراف الرتبوي)السياسة الرتبوية :الدور الرايدي للمشرفني الرتبويني واالختصاص يف مراكز صنع القرار
الرتبوي أو يف املدارس أو يف داخل الغرفة الصفية؛ بوصفه مفتاح التقدم يف العملية التعليمية التعلمية
وحتقيق األهداف.
األهداف االسرتاتيجية :توجيه املعلمني واملدرسني وإرشادهم أثناء خدمتهم ،ملواجهة
التغريات العاملية املعاصرة واملتسارعة يف املعرفة العلمية والتكنولوجية وتوظيفها؛ من أجل خدمة
العملية التعليمية التعلمية وحتقيق أهدافها ،ومن مث حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
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اخليارات االسرتاتيجية:
 -6-1-1إعادة النظر ابداء املشرفني احلاليني على وفق معايري حمددة تعدها وزارة الرتبية،
واالفادة من مالكات وزارة التعليم العايل يف هذا اجملال ،واالستغناء عن كل مشرف ال تنطبق عليه
هذه املعايري.
 -6-1-2منع تدخل أي جهة يف اختيار املشرف الرتبوي وتدريبه سوى اجلهة املختصة
يف الوزارة.
 -6-1-3إعداد معايري اختيار املشرف الرتبوي واالختصاصي وااللتزام هبا.
 1-2املدرس
السياسة الرتبوية :االرتقاء بواقع املدرسني العلمي والرتبوي واالهتمام أبحواهلم ،ألهنم اللبنة
األساس لتحقيق أهداف أي مشروع ،وهم من بيدهم مفاتيح النجاح.
األهداف االسرتاتيجية :متكني املدرسني من مهارات وكفاايت عملية التعليم والتعلم وصوال
إىل االعتماد األكادميي وحتقيق معايري اجلودة ،حبيث يكون قادراً على صقل مواهب املتعلمني وحنت
مالمح شخصياهتم القادرة على اإلبداع حىت تواجه متغريات احلياة ومتطلبات التنمية املستدامة.
اخليارات االسرتاتيجية:
 .1-1-1مشاركة وزارة التعليم العايل وزارة الرتبية يف التخطيط للمناهج التعليمية وأتليف الكتب
للكليات املسؤولة عن اعداد املعلمني واملدرسني لضمان وجود تناسق وتناغم بني مناهج هذه
الكليات ومتطلبات اعداد املعلم الكفء .
 .1-1-2إشراك ممثل لوزارة الرتبية يف جمالس الكليات املسؤولة عن إعداد املدرسني واملعلمني كما
كان معموالً به يف السابق؛ إلعطاء رؤية هلذه اجملالس عن متطلبات وزارة الرتبية من مواصفات يف
إعداد املعلم واملدرس.
حث املعلمني واملدرسني على التميّز وتطوير قدراهتم ذاتياً بتعديل النظام الوظيفي ليشمل
ّ .1-1-3
ترقيات حبسب املستوايت اآلتية( :معلم ،معلم أول ،معلم أقدم) من طريق االعتماد على مستوايت
اخلدمة والكفاءة ،وما يقدمه املعلم من نشاطات حبثية وعلمية .
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 .1-1-4البدء بتنفيذ مشروع إعداد مديري املدارس على مستوى البكالوريوس أبقسام اإلدارة
الرتبوية املتخصصة.
 .1-1-5البدء بتنفيذ مشروع تدريب مديري املدارس االبتدائية والثانوية من خالل دراسة الدبلوم
الرتبوي لإلدارة احلديثة والدورات التدريبة املركزة.
 1-3الطالب
عاملي
السياسة الرتبوية :إعداد مواطن ّ
ِ
العطاء اإلنساينّ،
األهداف االسرتاتيجية :أن ميتلك الطلبة مقومات احلياة وقادرين على
جمال ِ
والتّفاعل اإلجيايب ،ومواكبة التطورات الكبرية يف ِ
العلوم والتكنولوجيا اليت يشهدها العاملُ يف
ّ
ّ
متغي.
عص ٍر ِّ
اخليارات االسرتاتيجية:
 .1-2-1تفعيل قانون التعليم اإللزامي ِ
ومده للمرحلة املتوسطة.
 .1-2-2حث وسائل اإلعالم املختلفة على التعاون مع التلفزيون الرتبوي يف توعية اجملتمع خبطورة
بعض ظواهر التسرب والرسوب وضعف املستوى العلمي.
 .1-2-3دعم التعليم األهلي وتوثيق العالقة بينه وبني التعليم العام ،وتنظيمه؛ ليكون موازايً للتعليم
احلكومي.
 .1-2-4تشجيع التحاق األطفال يف رايض األطفال.
 .1-2-5إدخال السبورات التفاعلية إىل مجيع الصفوف ،وتزويد املدارس ابملختربات االفرتاضية،
ومواكبة التطور احلاصل يف جمال تكنولوجيا التعليم أوالً أبول.
 .7جمال التدريب والتطوير
السياسة الرتبوية :عنصر رئيس يف جناح أتهيل املوارد البشرية مبا يتوافق ومتطلبات التنمية
املستدامة ملهنة الرتبية والتعليم
اهلدف االسرتاتيجية :اعداد مدربني على وفق املعايري الدولية للمدربني
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اخليارات االسرتاتيجية:
1 1-1عقد شراكات مع عدد من املؤسسات التدريبية ذات االعتماد الدويل العداد قادة ومدربنييف جمال الرتبية والتعليم
1 1-2من مالكات وزارة التعليم العايل يف التدريب وإعداد الربامج التدريبية.1 1-3اعادة النظر هبيكلية املديرية العامة للتدريب مبا يضمن التخطيط املسبق وحتديد االحتياجاتالتدريبية وتصميم الربامج وتوفري قادة التدريب على وفق املعايري الدولية ومتابعة التنفيذ والتقومي.
 .8جمال التعليم املهين
السياسة الرتبوية :تعزيز التعليم املهين من أجل عامل العمل.
األهداف االسرتاتيجية :حتديد األولوايت واألنشطة اليت من شأهنا متكني طلبة التعليم املهين
من املهارات احلياتية املختلفة ،وعلى وفق متطلبات سوق العمل وعامل متطور متغري.
اخليارات االسرتاتيجية:
 .1-1زايدة التخصيصات املالية اخلاصة للتعليم املهين لدعم فتح ختصصات جديدة وإنشاء الورش
التدريبة.
 .1-2استثمار إمكانيات التعليم املهين يف تدريب القطاعني اخلاص واحلكومي.
 .1-3قيام اجلهات املختصة إبدخال شرط احلصول على إجازة التدريب من ورش التعليم املهين
لبعض املهن يف القطاع اخلاص.
 .1-4العمل على تطوير اجلانب اإلنتاجي يف مدارس التعليم املهين لسد حاجة الوزارة يف توفري
األاثث املدرسي وطباعة الكتب والوسائل والتقنيات الرتبوية ،فضالً عن إنتاج بعض املواد الغذائية.
 .1-5تنويع التعليم مبا يقابلها من ختصصات يف التعليم العايل والبحث العلمي.
خامتة الدراسة (التوصيات)
يشكل االستقرار الركيزة األساس يف أن تؤيت اجلهود مثارها ،وإال فإن األوضاع األمنية
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واالقتصادية املتدهورة يف العراق ال تقلل من قيمة تلك اجلهود بقدر ما تتولد نتيجتها صعوابت
وحتدايت جديدة جيعل االستجابة املتأخرة هلا أزمات حتول دون أن حتقق احلكومة التزاماهتا جتاه
توفري التعليم وجعله متاحاً للجميع.
وعلى حنو عام ما تزال اإلمكانيات املتوافرة لتلبية حاجات الناس من التعليم دون املستوى
املطلوب؛ وعليه فإن على احلكومة العراقية التحرك سريعاً إلجياد حلول تتناسب والطلب املتزايد
على التعليم.
َّ
(إن االستمرارية واملداومة واإلصرار والعزمية على الرغم من مجيع العقبات واملثبطات واألشياء
اليت تبدو مستحيلة هي اليت تفرق بني الروح القوية والروح الضعيفة) ،وحنن هنا نبحث عن الروح
القوية اليت ال تنظر ّإل إىل اجليد من األمور وتستشرف املستقبل بروح اإلميان والعمل ،ال بروح
جسرا لالرتقاء حنو صناعة
األحالم واالمنيات وجتعل من تلك العقبات واملثبطات حجارة تبين هبا ً
التفوق والنجاح وحتقيق األهداف؛ لذلك قالوا( :التحدايت هي جسرك حلياة أفضل).
وإن السياسة الرتبوية والتعليمية يف مجيع الدول أحد أهم أركان السياسة العامة ،وان عملية
صنع السياسات ورمسها من أهم متطلبات التخطيط والنمو فيها؛ كوهنا مرشداً للتفكري والتقدير،
وموجهة لألهداف والوسائل واإلجراءات ،وحىت نتمكن من االستجابة ملتطلبات االسرتاتيجية
الوطنية للرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي  ،2022وأهداف التنمية املستدامة  2030ال بد
هلا من:
1.1مراجعة الفلسفة الرتبوية يف العراق وأهدافها مبا يتوافق وأهداف االسرتاتيجية الوطنية للرتبية
والتعليم والبحث العلمي يف العراق  2022-2012من جهة ،وأهداف التنمية املستدامة 2030
من جهة أخرى ،من طريق وزارة الرتبية واجلهات ذات العالقة مثل جلنة الرتبية النيابية يف جملس
النواب العراقي ،ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،ومنظمات اجملتمع املدين كنقابة املعلمني،
وغريها من املؤسسات املعنية ابلشأن الرتبوي يف العراق.
2.2مراجعة التشريعات والقوانني اخلاصة ابلرتبية على حنو عام وتعليماته ،وأنظمة التعليم
الثانوي على حنو خاص من أجل تعديلها مبا يتوافق وحاجات البلد واملتطلبات التنموية ،كوهنا
الضامن حلقوق املواطنني يف حق التعليم ونوعيته وجودته ،فتعديل قانون التعليم اإللزامي وذلك جبعل
سن اإللزام يف التعليم ميتد إىل الدراسة املتوسطة كوهنا مرحلة أساس يف تنمية قدرات اإلنسان وبنائه
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وإعداده ،وإهنا ضمان حقيقي لزايدة نسبة االلتحاق ابلتعليم اإلعدادي ،ويكون ذلك عرب جملس
النواب العراقي السلطة التشريعية يف البلد.
3.3أتكيد العمل ابالسرتاتيجة الوطنية للرتبية والتعليم يف العراق  2022-2012ومتابعة
تنفيذ براجمها ومشاريعها على وفق خطط له ،وتذليل كل التحدايت اليت تواجه استمرار عملها،
ويكون ذلك بتفعيل عمل جلنة املتابعة املشكلة من أجل هذا الغرض ،وإبشراك اجلهات الراعية يف
اعداد االسرتاتيجية والسيما منظمة اليونسكو الدولية.
4.4التوجه حنو اقتصادايت املعرفة ذلك أن االقتصاد املبين على املعرفة يركز يف قيمة القدرات
الفكرية لدى الفرد ،وينظر إىل اإلنسان بوصفه منتجاً للمعرفة وهي صورة تع ّده الشركات والدول
على حد سواء مصدر قوة ،ويكون ذلك ابلتشبيك يف العمل بني وزارت الرتبية والتخطيط والتعليم
العايل والبحث العلمي ،ووضع اخلطط والربامج التنموية يف ضوء متطلبات التنمية املستدامة ،وتفعيل
اجمللس الوطين للرتبية والتعليم العايل الذي يعد اللبنة األساس يف ردم الفجوة بني الرتبية والتعليم العايل
واجلسر الرابط بني عمل الوزارتني.
5.5مراجعة برامج إعداد املدرسني يف كليات الرتبية حبيث تتوافق وفلسفة اقتصادايت املعرفة،
وتكنولوجيا املعلومات ،وهندسة التعليم ومتطلبات التنمية املستدامة إلعداد اسرتاتيجة املدرسني يف
العراق من طريق رسم سياسات واضحة املعامل يف التخطيط السليم إلعداد املدرس كماً ونوعاً وعلى
وفق أسس علمية سليمة ،من طريق وزاريت التعليم العايل والبحث العلمي والرتبية.
6.6أتكيد أمهية املشاركة اجملتمعية يف الرتبية والتعليم إببراز دور املدرسة وتفعيل جمالس اآلابء
واجملالس احمللية (أن أي أمة تريد أن تنهض من جديد ،فليس هناك ما هو أفضل من أن توفر ألبنائها
التعليم ،وإذا أردان السالم والعدل والتمتع ابلوظائف والرخاء وأردان لشعب ما أن يتحلى أفرادهُ
ابإلنصاف ،فليس هناك من مكان آخر للشروع فيه هبذا املسعى غري املدرسة).
ُ 7.7مراجعة مجيع التجارب العاملية الناجحة ،يف جمال التعليم من أجل التنمية املـُستدامة،
وإعداد الدروس املـُستفادة اليت تتناسب مع ظروف املـُجتمع والبيئة احمللِّية.

8.8األخذ بنظر االهتمام ما سلطت عليه الدراسة من حتدايت والسياسات الرتبوية املستقبلية
(املقرتحة) ملعاجلاهتا بنظر االهتمام.
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9.9وضع اسرتاتيجية للتعليم الثانوي قبل اجلامعي على وفق مشروع تنويع التعليم الثانوي من
أجل تلبية حاجات الطلبة وأتهيلهم للحياة وسوق العمل واالقتصاد املبين على املعرفة
إن ما جاءت به الدراسة من تساؤالت وإجاابت عنها ال يعين أهنا قد غطت املوضوع من
مجيع جوانبه فاحلديث عن التعليم عموماً والتعليم قبل اجلامعي على حنو خاص ورسم السياسات
الرتبوية له؛ ويعين احلديث عن احلياة وعليه يقتضي االهتمام مبراحل التعليم مجيعها ختطيطاً سليماً
ومراجعة مستمرة ،فاملستقبل الذهيب أمامنا وليس خلفنا.
إن استشفاف املستقبل ليس ضرابً من ضروب العرافة ،بل هو حبث يف تراب اليوم عن
بذور ستورق يوماً؛ لذلك علينا أن نعرف متاماً أن حياة املستقبل ليست كحياة اليوم وإن التعليم
للمستقبل غري التعليم للحاضر .فالتطلع إىل املستقبل وحماولة املشاركة يف رسم صورة له ،هي رغبة
اإلنسان منذ األزل ،والعملية الرتبوية بنح ٍو عام هي اإلعداد للمستقبل.
إن الذي ينبغي إدراكه بعمق أنه ال تنمية يف بلد مثل العراق من دون إصالح التعليم حبيث
يَع ّد اإلنسان العراقي إعداداً حقيقياً لالستجابة للتحدايت سواء أكانت تكنولوجية بكل متطلباهتا،
أم دميقراطية بكل احتياجاهتا ،أم غري ذلك من التحدايت اليت تعصف بنا.
أمر ال غىن عنه جلعل العراق بلداً مزدهراً وانجحاً .وظهور عراق
وأن جتديد النظام التعليمي ٌ
انجح سيشارك بصورة واضحة يف ميادين العلوم والتكنولوجيا ،واالتصال ،والثقافة ،وسيعود ابخلري
على املنطقة ،وعلى العامل أبسره.
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أ .د .عدنان ياسني مصطفى

أستاذ علم اجتماع التنمية /جامعة بغداد
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مقدمة
«أظن أنين مل أقم ابملعجزة يف سنغافورة ،أان فقط قمت بواجيب حنو وطين فخصصت موارد
الدولة للتعليم ،وغريت مكانة املعلمني من الطبقات الدنيا يف اجملتمع إىل املكان الالئق هبم ،وهم
من صنعوا املعجزة اليت يعيشها املواطنون اآلن ،وأي مسؤول حيب بلده ويهتم بشعبه كان سيفعل
مثل فعلي»
يل كوان يو ،مؤسس سنغافورة احلديثة
إن التعليم هو حق أساس من حقوق اإلنسان ،وهو أمر جوهري إلطالق القدرات والطاقات
البشرية .كما حيمل يف طياته وسائل وأدوات فاعلة تعزز رأس املال البشري :اإلنتاجية ،والدخل،
والقدرات التشغيلية ،فضالً عن رفع مستوى النمو االقتصادي .غري أن هذه الفوائد تذهب إىل
أبعد من املكاسب النقدية :إذ يساعد التعليم الناس يف التمتع حبياة أكثر صحية ،ومينحهم املزيد
من السيطرة على حياهتم؛ وهو ما يولد ثقة أكرب ويعزز رأس املال االجتماعي ،ويشارك يف بناء
املؤسسات اليت تسهم يف توفري فرص االندماج واالزدهار املشرتك(.)1
ويعد تعزيز فرص الشمول وتنمية رأس املال البشري لتحسني جودة نوعية احلياة ورفاهية
اجملتمع مفتاحاً دائماً للتنمية االجتماعية واالقتصادية الوطنية ،ورئيساً لبناء األمنوذج التنموي الذي
تسعى إليه معظم دول العامل يف رؤيتها للتنمية املستدامة  .2030هذا االلتزام لتمكني مجيع املواطنني
بغض النظر عن النوع االجتماعي ،والعرق ،واملستوى االجتماعي واالقتصادي ،واملوقع اجلغرايف-يرتكز إىل اعتقاد راسخ يعترب النمو الشامل ليس مفتاحاً للرفاه الفردي واجملتمعي فحسب ،بل أيضاً
عامالً حامساً للحفاظ على استقرار متني ومستدام للنمو االقتصادي .إذ ميثل التعليم حمركاً قوايً للتنمية
وأحد أقوى أدوات التخفيف من الفقر وحتسني الصحة واملساواة بني اجلنسني والسالم واالستقرار.
لقد شهد العراق خالل العقود األربعة املاضية سلسلة من املشكالت والتحدايت ألقت
ٍ
جمموعة من األزمات األمنية واالقتصادية
بظالهلا على املش ــهد التنموي العام ،واليت انعكست على
واالجتماعية والبيئية ،أدت إىل عرقلة تنفيذ اخلطط التنموية املرسومة والكثري من الربامج والسياسات،
كما تعـ ــاظمت ظروف التحدي بعد تعرض العدي ــد من احملافظات إىل احتالل من قبل التنظيمات
اإلرهابية منذ حزيران  ،2014وما جنم عنها من تداعيات النزوح وفقدان األمن اإلنساين فضالً عن
1 -World Bank, World development Report 2018, Learning to realize
education’s promise, 2018, p.39.
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مشكالت الفسـ ــاد وهي من أكرب التحدايت اليت ميكن أن تواجه رامسي اخلطط والسياسات اليوم.
وعلى الرغم من حماوالت احلكومة اعتماد منهج التنمية املتوازنة املرتكز إىل إعطاء فرص
متساوية لكل من النمو االقتصادي وحتقيق رفاهية واستقرار اجملتمع ،فإن معطيات الواقع تظهر مبا
ال يقبل الشك أن أوضاع اجملتمع ومناخات االستقرار وفرص الرفاه تعرضت الهتزازات وتصدعات
وانتهاكات هزت الوجدان اجلمعي يف أمنها اإلنساين ،وأوضاعها املعيشية وجودة نوعية احلياة اليت
تعاجل احتياجات الفرد االجتماعية واالقتصادية ،فضالً عن االحتياجات النفسية.
إن حتقيق األمن اإلنساين والرفاه االجتماعي أمر ضروري لتعزيز اإلنتاجية واحلراك االجتماعي،
يف الوقت الذي تساعد يف تعزيز فرص التماسك واالندماج االجتماعي ،وترسيخ أسس الوحدة
الوطنية .إذ ميثل تنمية رأس املال البشري أداة متكني حامسة للحفاظ على االستقرار والنمو ودعم
فرص التحول جلميع القطاعات يف ظل أنشطة كثيفة املعرفة ،كما ان كفاءة وفعالية سوق العمل
ضرورية أيضاً جلذب االستثمارات ومتكني اجلميع من املشاركة والتمتع بفوائد النمو االقتصادي.
وحتقيقاً هلذه الغاية ،فإن احلكومة حتاول عرب خططها وبراجمها وسياساهتا االلتزام بضمان اإلنصاف
وتوفري الفرص جلميع شرائح اجملتمع ،اليت ستستفيد مبجموعها من تعزيز إمكاانت الوصول إىل تلك
الفرص والتمتع ابلصحة والتعليم اجليد؛ مما يقوي كفاءة البنية التحتية واملرافق االجتماعية ،وحيسني
فرص العمل وتنظيم املشاريع .ومتثل تنمية رأس املال البشري أداة متكني حامسة لقيادة واستدامة
النمو االقتصادي ودعم عمليات التحول يف مجيع القطاعات االقتصادية والسيما األنشطة كثيفة
املعرفة.
أوالً :اإلطار العام للدراسة:
 -1اإلشكاليات:
يعاين النظام التعليمي يف العراق يف ظل إرث املاضي واستحكامات احلاضر خلالً بنيوايً
ومنهجياً يف مسريته واجنازه رغم خترجيه مئات االالف من االختصاصات املختلفة ،لكنه يف احملصلة
يعاين من إخفاقات يف إدراك اهلدف اجلوهري من تنشئة متعلمني مؤثرين مبتكرين ،إذ تدنت نوعية
العملية التعليمية /التعلمية ،وعملية تدريب املعلمني واإلدارة الكلية لقطاع التعليم يف أعقاب سنوات
من اإلمهال والفساد .وبقيت ثقافة اخلوف والضعف تالزم شخصية التالميذ منذ الصغر ومبختلف
املراحل الدراسية ،وهم خيضعون لنظام تربوي يعاين من الرتهل والسطحية ،يف ظل رداءة املنشأة
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التعليمية ومناهج غري مواكبة للتطورات املعرفية وكثري من التعليميني يفتقدون للكفاءة الرتبوية والعلمية.
وبدالً من أن تكرس مدة الرتبية والتعليم يف خمتلف مراحلها ودرجاهتا العليا يف إعداد
مواطن متوازن يعي هويته الوطنية ودوره العلمي واملهين فإنه جيتاز هذه املدة احلساسة بوعي حمايد
سليب حنو تلك األهداف الوطنية والعلمية اليت هي األساس يف حياة أي جمتمع مفرتقاً عن سياق
الضرورات املطلوبة يف البحث واإلنتاج العلمي ،وسوق العمل ،وعلى األغلب جيري ضمه إىل الدورة
االستهالكية البريوقراطية العقيمة اليت جترتها دولة ريعية مرتهلة مسرفة ،وتغدو تلك املدة احلامسة يف
حياة اجملتمع بال أمهية ،جيري جتاهل قيمتها ودورها لتتواصل كأية عملية ميكانيكية منطية من دون
أن تشكل أية نقلة نوعية أو إبداعية مؤثرة يف سلم التطور املعريف للبلد.
يتغي إبيقاع غري مسبوق ،بقي التعليم يف البلدان النامية يرزح حتت وطـأة الكثري
ويف عامل ّ
من اإلشكاليات واملعوقات البنيوية ،ويف هذا السياق ،يؤكد سافيدرا ،وزير التعليم السابق يف بريو
وهو حالياً مدير أول قطاع التعليم ابلبنك الدويل ،إن «البلدان النامية بعيدة كل البعد عما جيب أن
تكون عليه يف جمال التعلُّم .فالكثري منها ال يستثمر موارد مالية كافية وحيتاج بشدة إىل االستثمار
بكفاءة أكرب .لكن األمر ال يتعلق ابملال فقط ،بل حتتاج البلدان أيضاً إىل االستثمار يف قدرات
األشخاص واملؤسسات املكلَّفة بتعليم األطفال .فهناك حاجة ملحة إىل إصالح التعليم الذي
يتطلب املثابرة وكذلك توافقاً سياسياً بني احلكومة ووسائل اإلعالم ورواد األعمال واملعلِّمني وأولياء
ويتعي عليهم مجيعاً تثمني التعلُّم األفضل واملطالبة بذلك»(.)2
األمور والطلبةَّ .
لقد ابتت العملية الرتبوية والعلمية يف العراق حتبو بسياق كمي ،وهي ترزح حتت مؤثرات
بنيوية مثل التحكم والتدخل ،والتخلف ،رمبا هنالك تفاوت يف مقدار الضرر بني مدة وأخرى وهي
تعاين من اهلبوط العلمي والفساد وتدهور البىن التحتية ليتماهى إرث املاضي بفساد احلاضر.
واليوم مل يتملك التعليم يف العراق مستلزمات الصرح العلمي األصيل وأسسه املعرفية ،فهو
يف أغلب مراحله وجتلياته املفصلية بناء قلق ،سهل االخرتاق خلضوعه لتأثريات الثقافات الفرعية
(القانون املوازي) وثقافة احملاصصة واختالالهتا املدمرة ،إىل جانب الفساد املايل واإلداري ،وضغوط
األزمة املالية ،أضعفت مجيعها األداء املؤسسي ،وشاركت يف تعثر املسار التنموي وجعلها مؤسسة
ال ميكنها تنشئة متعلمني مبتكرين مبدعني.
2 -Ibid.
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تطرح هذه الورقة جمموعة من التساؤالت أمهها:
•ما واقع التعليم قبل اجلامعي يف العراق اليوم؟
•وهل ميكن أن يتاح التعليم األساس جلميع العراقيني بدرجة عالية من اجلودة واملهارة واالتقان؟
•هل ابإلمكان اعادة تصميم النظام الرتبوي من راع للسلوك االمتثايل يف اجملتمع إىل تربية املواطن
املنجز املتحرر والناقد واملقتدر على التعلم ذاتياً والباين جملتمع املعرفة؟
•كيف نواجه خطر األمية ،ونساعد الكبار على حتسني تعليمهم ومهاراهتم بتعزيز برامج التدريب
وبناء القدرات؟
•وهل هناك ضمان لوجود معلم مقتدر ومتفان يف كل صف؟
•كيف حنسن كفاءة النظام التعليمي ابلرتكيز يف كفاءة األداء املؤسسايت وحتديث املناهج؟
•وهل ميكن املزاوجة بني التعليم األساس العام والتأهيل املهين بدرجة متكافئة ،ومبا يوفر القوة
العاملة ابلكم والكيف املطلوب يف سوق العمل؟
•هل ميكن اتمني املتطلبات املؤسسية البشرية واملالية القادرة على بناء جمتمع املعرفة؟
•وما هي خيارات تعزيز فرص التعلم مدى احلياة Lifelong learning؟
•وكيف نليب متطلبات البحث والتطوير التكنولوجي ،والربط بني مؤسسات التعليم واألحباث من
جهة ،وقطاعات األعمال الصناعية والزراعية واخلدمية من جهة أخرى؟
 -2أمهية الدراسة:
يعد التعلم وبناء املعرفة العامل األقوى يف مسار التحول االجتماعي والتنمية البشرية .فالتعليم
حمرك اساس مي ًكن الناس ،ويساعد على تطوير املعرفة واملهارات والقدرة على أدائهم الكامل كبشر
والعيش مع االخرين ابحرتام وكرامة .ويساعد التعليم على حتقيق اإلنصاف واملساواة .وتعرب دساتري
معظم البلدان ،مبا فيها دستور العراق عن عزمها على ضمان تكافؤ الفرص يف التعليم للجميع،
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بصرف النظر عن النوع االجتماعي أو اللون أو أية هوية فرعية أخرى.
أن النظام التعليمي هو عماد أية أمة حية فمصريها ومستقبلها يتوقفان بنح ٍو حاسم على
نوعية هذا النظام وأسسه؛ ذلك أن تطور أي جمتمع وهنضته مرتبط بنجاح نظامه الرتبوي والتعليمي
ومؤسساته املختلفة مدارس ،ومعاهد ،وجامعات ،....ففي جماله الرحب جتري تنشئة املواطنني
وتربيتهم مبا يبين ويرسخ روح املواطنة ويعززها بني خمتلف أطياف اجملتمع .فاملنهج الرتبوي والتعليمي
يغدو ملهماً للمجتمع ومرجعية معرفية وقيمية ألطيافه املختلفة ،فيها تتفاعل وتتظافر أركان العملية
الرتبوية والتعليمية والوطنية واإلنسانية ،لتبىن وهتذب السجااي والقيم األخالقية وتنشئ املسارات
السامية لبناء الضمري اإلنساين والوطين من طريق قيمة الرتابط احلي بني الفلسفة الرتبوية ،واملنهاج
العلمي ،واملعلم ،يف ظل احرتام استقاللية التعليم وحرمة صروحه ومناهجه العلمية ،بعيداً عن األدجلة
واملصادرة ،وإعالء صوت املعرفة والعقل النقدي يف رحابه.
وليس من شك أن عامل األلفية الثالثة ،ابت يفرض على الدول والشعوب حتدايت كربى،
لتأمني موقعها وضمان مصاحلها ومستقبلها ،يف النظام العاملي اجلديد ،هذا النظام الذي ما يزال
يعرف خماضاً عرب االستقطاابت والصراعات والتفاعالت بني األطراف اليت حتاول رسم معامله
وتقسيم األدوار فيه ،وهو ما يتجسد يف التدخالت املباشرة وغري املباشرة ،وتغذية بعض النزاعات،
واستخدام القوة أحياانً أو احلصارات االقتصادية لتقويض أي نزوع حنو التحرر والتأثري يف حتديد
خارطة املصاحل املقبلة.
ولعل أهم املداخل ،أتهيل املواطن العراقي على املستوايت كافة ،وأن تكون السياسة
االجتماعية مرتكزة إىل الرتبية والتعليم والصحة ،والتشغيل كأولوايت كوهنا جتسيداً واحقاقاً لقيمة
اإلنسان ،وأتهيالً لإلنسان كونه القيمة األمسى لبناء جمتمع املعرفة.

 -3التعليم حرية:

منذ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام  ،1948مت االعرتاف ابلتعليم كقاعدة أساسية من
قواعد حقوق اإلنسان ،وسلط الضوء على دوره كضامن لكرامة اإلنسان وأساس للحرية والعدالة،
والسالم .وبلغة أمارتيا صن ( )3()Amartya Senيساعد منهج بناء القدرات على تعليم الفرد
واحلفاظ على اصوله وقدرته وحتويلها إىل حالة الرفاهية  -أو توسيع خياراته وقدراته وأفعاله؛ ابلتايل
3. Sen, Amartya, . Development as Freedom. New York: Oxford University
Press, 1999.
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يعزز التعليم من أتثرياته اإلجيابية على مستوى اجملتمعات احمللية والوطنية.
والتعليم قبل هذا وذاك يوسع نطاق احلرية من طريق الكثري فتد املزيد من القنوات ،من خالل
رفع الطموحات وزايدة القدرات يف الوصول إليها .هذه الفوائد املادية وغري املادية ختدم اجملتمع على
مستوى ألفراد واألسر واجملتمعات على ٍ
حد سواء.
جدول ( )1يبني الفوائد املادية وغري املادية للتعليم على الفرد واألسرة واجملتمع
الفوائد
املادية

غري املادية

اجملتمع

الفرد /االسرة
•فرص عمل أوسع
•إنتاجية أكرب
•دخل أعلى
•مستوى فقر منخفض

•إنتاجية أعلى
•منو اقتصادي أسرع
•مستوى فقر منخفض
•تنمية بعيدة املدى

•حياة طويلة وصحية وخالقة
•مرونة وتكيف اعلى
•التزام راسخ ابملواطنة (احلقوق والواجبات).
•خيارات أوسع
•رضا أفضل للحياة

•حراك اجتماعي فاعل
•خدمات مؤسسية عالية اجلودة
•اخنراط أعلى يف العمل املدين
•متاسك اجتماعي
•اخنفاض أتثري العوامل السلبية اخلارجية

لقد عكست العديد من التقارير التنموية العاملية وجود أخطار حمدقة ابملسار التعليمي
والسيما يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل ،وحذرت من احتمال ضياع الفرص وتدهور
مستوى معيشتهم وتالشي اآلمال مبستقبل آمن بسبب فشل مدارسهم االبتدائية والثانوية يف توفري
التعليم الالزم الذي حيقق هلم النجاح واالندماج يف احلياة .وأفاد تقرير جديد للبنك الدويل ،حمذراً من
أزمة يف قطاع التعليم على مستوى العامل ،إذ يشري إىل أن االلتحاق ابملدارس من دون تعلُّم ال ميثل
فقط فرصة إمنائية ضائعة ،بل يشكل أيضا ظلما عظيماً لألطفال والشباب يف خمتلف أحناء العامل.
يشري تقرير التنمية العاملي الصادر عن البنك الدويل  :(4)2018التعلُّم لتحقيق الدور املـُنتظر
من التعليم ،أنه من دون تعلُّم ،سيفشل التعليم يف الوفاء ابلوعد املنتظر منه إبهناء الفقر املدقع،
4. World Bank Group, Learning to realize education’s promise, World
Development report, 2018.
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وخلق الفرص ،وحتقيق الرخاء للجميع .فحىت بعد قضاء العديد من السنوات يف التعليم ،ال يستطيع
ماليني األطفال القراءة أو الكتابة أو إجراء العمليات احلسابية األساسية .وتؤدي أزمة التعلُّم إىل
اتساع الفجوات االجتماعية بدالً من تضييقها ،إذ يصل التالميذ -احملرومون ابلفعل بسبب أوضاع
الفقر أو الصراع أو النوع أو اإلعاقة -إىل مرحلة البلوغ دون اكتساب حىت أبسط املهارات احلياتية.
ويف هذا اإلطار يذهب رئيس جمموعة البنك الدويل جيم يونغ كيم إىل «أن أزمة التعلُّم
تعكس أزمة أخالقية واجتماعية واقتصادية .فالتعليم يَعِد الشباب ،عندما يُقدَّم تقدمياً جيداً،
ابحلصول على عمل وأجور أفضل ،وصحة جيدة ،وحياة بال فقر .ويف اجملتمعات احمللية ،حيفز
ويدعم املؤسسات ويعزز فرص التماسك االجتماعي .لكن هذه املنافع تتوقف
التعليم االبتكار ّ
على نوعية التعلُّم وبدونه ميثل االلتحاق ابملدارس فرصة مهدرة ،بل واألكثر من ذلك أنه ميثل ظلماً
عظيماً ،فاألطفال يف اجملتمعات األشد فشالً يف حتقيق ذلك هم األكثر احتياجاً إىل تعليم جيد
يؤمن النجاح يف احلياة».
اثنياً  :التعليم يف العراق :مؤشرات الواقع
ما يزال التعليم أحد أهم الشواغل الرئيسة للمسار التنموي يف العراق ،إذ على الرغم
من التقدم النسيب الذي حتقق يف جمال االلتحاق ابلتعليم مبراحله كافة ،ما تزال حتدايت مواكبة
البناء املعريف وتطوير املهارات تشكل حتدايً كبرياً يف املراحل الدراسية كافة؛ لذا تنصب جهود
االسرتاتيجيات والسياسات واخلطط التنموية على بناء القدرات البشرية على أساس تربوي سعياً
إلعداد اجيال تستطع التعامل مبنهجية علمية ومعرفية مع األوضاع الوطنية واإلقليمية والدولية مع
التأكيد على اهلوية الوطنية ومنظومة القيم االجتماعية واألخالقية املوروثة.
لقد بقيت معظم مناطق العراق تعاين من فقر متعدد األبعاد والسيما يف ميدان التعليم ،إذ إىل
جانب االرتفاع يف معدالت األمية والبطالة والتخلف االقتصادي ،تزداد وبنح ٍو ملحوظ التفاواتت
بني اجلنسني يف كل جماالت احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية .وعلى الرغم من اإلجنازات
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اليت حتققت أابن العقود املاضية ،وعلى الرغم من اجلهود التنموية اليت بذلتها احلكومات واملنظمات
غري احلكومية على السواء ،ما يزال هناك الكثري مما ينبغي عمله من أجل االرتقاء يف منظومة التعليم.
 -1معدالت االلتحاق:
ال ب ّد من االعرتاف أوالً أبن إشكالية التعليم تبدأ بعدم التحاق األطفال ابملدرسة ،أو تسرهبم
منها ،أو استمرارهم يف مدرسة ال يتوافر فيها املناخ ومقومات التعليم اجليد .ويرتتب على ما تقدم ارتفاع
نسب األمية األجبدية واحلضارية .وعلى الرغم من االهتمام النسيب بتوفري فرص التعليم جلميع من هم
يف سن الدراسة وزايدة فرص االلتحاق والتوسع يف التعليم الرمسي واألهلي ،ظلت التحدايت اليت تواجه
قطاع الرتبية كبرية السيما بعد احداث حزيران  2014وما خلفته من ٍ
مآس خلّفت افواجاً كبرية من
النازحني ولدت عبئاً ثقيالً على القطاعات كافة وبضمنها قطاع الرتبية .وأن مؤشرات التعليم يف العراق
ما تزال بعيدة عن األهداف املرجوة يف حتقيق املساواة بني اجلنسني يف اكتساب التعليم جبميع مراحله
التعليمية والسيما بني احملافظات واملناطق احلضرية والريفية.
فقد شهدت معدالت االلتحاق الصايف بنح ٍو عام ارتفاعاً ملحوظاً يف املراحل التعليمية
والسيما يف املتوسطة واإلعدادية ،إذ يف الوقت الذي ارتفعت يف املرحلة االبتدائية بنسبة ( )% 2.9من
 % 91للعام الدراسي  2010-2009إىل  % 92.9للعام الدراسي  ،2017-2016ارتفعت
يف املرحلة املتوسطة من  % 34إىل  % 55.1بنسبة ( ،)% 21.1ويف املرحلة اإلعدادية من 16
 %إىل ( % 29.6بنسبة  )% 13.6لألعوام  .2017-2009لقد استمرت الفجوة بني املراحل
الدراسية (االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية) .إذ على الرغم من االرتفاع الواضح يف نسب االلتحاق يف
املرحلة االبتدائية ظلت نسب االلتحاق متدنية يف املرحلة املتوسطة واإلعدادية.
جدول ( )1يبني معدالت االلتحاق يف التعليم قبل اجلامعي يف العراق
السنوات

التعليم االبتدائي%

التعليم املتوسط %

التعليم اإلعدادي%

2010 /2009
2012 /2011
2013 /2012
2017 /2016

91
93
94
92.9

34
40
45
55.1

16
22
24
29.6

املصدر :اجلهاز املركزي لإلحصاء ،مديرية اإلحصاء االجتماعي والرتبوي
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لقد بلغت الفجوة بني املراحل املختلفة يف العام الدراسي )% 37.8( 2017/2016
بني املرحلة االبتدائية واملرحلة املتوسطة و( )% 25.5بني املرحلة املتوسطة واملرحلة اإلعدادية وهذا
يعود لعدد الطلبة الراسبني يف املرحلة االبتدائية مما يؤثر على معدل االلتحاق الصايف يف املرحلة
املتوسطة وكذلك يف االلتحاق يف املرحلة اإلعدادية ،فضالً عن وجود قنوات أخرى جاذبة مثل:
(التمريض ،التعليم الديين يف الوقفني السين والشيعي ،والسكك ،والدفاع ،والداخلية).
 :2التباين املكاين يف مؤشرات التعليم:
مل تكن السياسة التعليمية إزاء احلضر والريف واحملافظات متوازنة ،والسيما من حيث توفري
البىن التحتية للنظام التعليمي ومن حيث تنمية الوعي أبمهية التعليم؛ لذلك بقيت مناطق كثرية
حمرومة من اخلدمات التعليمية أو أن سكاهنا ال يظهرون اجتاهات إجيابية حنو التعليم؛ لذا ظهرت
هناك فوارق بيئية عند توزيع بياانت التعليم على خارطة العراق ،وهي فوارق قد تعكس درجة اخللل
يف السياسات التعليمية ،وتطبيقاهتا على الصعد البيئية.
 .أمؤشرات االلتحاق الصايف يف املدارس االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية والثانوية
تشري اإلحصاءات االجتماعية والرتبوية للعام الدراسي  2017/ 2016إىل أن أعلى املعدالت
لصايف االلتحاق يف املدارس االبتدائية ضمن الفئة العمرية ( )11-6سنة يف التعليم (احلكومي واألهلي
والوقف) كانت يف حمافظات املثىن ( ،)% 97.5وذي قار ( )% 97.1وبغداد ( )% 97والبصرة
( )% 96.5وكربالء ( ،)% 96والنجف ( )% 95.1على التوايل ،يف مقابل ذلك سجلت حمافظة
األنبار أقل معدالت االلتحاق الصايف هلذا العام إذ بلغت (.)% 72.1
أما االلتحاق ابملدارس املتوسطة ضمن الفئة العمرية ( )14 - 12فقد اخنفضت املعدالت
بنح ٍو عام وتباينت يف احملافظات ،إذ سجلت بغداد اعلى املعدالت بنسبة ( )% 67.7فيما كانت
احملافظات (األنبار وكركوك وميسان) حتتوي اقل معدالت االلتحاق الصايف حيث كانت (29.3
 )% 41.7 ،% 41.3 ،%على التوايل .أما معدالت االلتحاق الصايف ابملدارس اإلعدادية
ضمن الفئة العمرية ( )17-15فقد اخنفضت املعدالت عموما يف مجيع احملافظات وتراوحت بني
( )% 34.6يف حمافظة بغداد وهي االعلى مقابل( )% 17.3يف حمافظة األنبار وهي األدىن،
وكما مبني يف الشكل (.)1

63

التعليم قبل اجلامعي يف العراق :الوعد املؤجل
شكل ( )1التباين املكاين يف معدالت االلتحاق الصايف (حكومي وأهلي ووقف) يف املدارس االبتدائية
واملتوسطة واإلعدادية والثانوية حسب احملافظات للعام الدراسي 2017/ 2016

املصدر :وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلحصاء ،مديرية اإلحصاء االجتماعي والرتبوي ،العام
الدراسي 2017/ 2016
جدول ( )2التباين املكاين يف معدالت االلتحاق الصايف (حكومي وأهلي ووقف) حسب احملافظات
واجلنس واملرحلة للعام الدراسي 2017/ 2016

احملافظات ابتدائي بعمر ( )11-6متوسطة بعمر ()14-12
ذكور إانث اجملموع ذكور إانث اجملموع ذكور

إانث

اجملموع

29
24
31
31
18
34

21
29
36
38
17
35

25
26.3
33.4
34.6
17.3
34.5

نينوى
صالح الدين 91
كركوك 92
89
دايىل
99
بغداد
73
األنبار
96
اببل
64

إعدادية بعمر ()17-15

93
88
86
95
71
82

91.6
90
87.5
97
72.1
88.9

55
42
56
68
31
60

49
41
60
68
28
52

51.7
41.3
57.8
67.7
29.3
56.1
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كربالء
النجف
الديوانية
املثىن
واسط
ذي قار
ميسان
البصرة
العراق

97
97
96
99
98
98
96
98
95

95
93
80
96
85
96
90
95
90

96
95.1
87.8
97.5
91.5
97.1
93.3
96.5
92.9

53
46
61
46
48
54
46
61
56

56
56
58
44
44
49
38
59
54

54.5
55.5
59.4
44.7
46.2
51.3
41.7
59.8
55.1

27
27
29
25
24
31
20
27
28

34
36
35
26
25
28
21
29
31

30.6
31.2
31.6
25.7
24.5
29.6
20.2
28.2
29.6
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2017/ 2016
إن استمرار الفجوة بني املراحل الثالث واملناطق يعكس اختالالً بنيوايً واضحاً يف منظومة
البناء املعريف .فعلى صعيد املراحل الثالث تظهر املؤشرات أن ما تستوعبه املرحلة املتوسطة ،على
وفق املؤشرات املذكورة آنفاً ،هي أقل من نصف خمرجات املرحلة االبتدائية وكذا األمر يف املرحلة
اإلعدادية ابلنسبة إىل خمرجات املرحلة املتوسطة ،وهذا يعين أن هناك هدراَ يف الفرص التعليمية
بتلكؤ أكثر من نصف أعداد الطالب يف كل مرحلة من اجتيازها ضمن السقف الزمين املقرر هلا،
وهو ما يشكل ضغطا على املوازنة الرتبوية وخسارة لتخصيصات مالية من املمكن استثمارها يف
خلق فرص تعليمية أخرى.
-3فجوة النوع:
ليس من شك ان مجيع قضااي التنمية ترتبط ارتباطا وثيقا ابملساواة بني اجلنسني واإلنصاف يف
التعليم .وتشمل القضااي اليت هلا أتثري مباشر بقضااي التمدرس -املسافة بني املنزل واملدارس ،وتطوير
البنية التحتية ،وتسهيالت الطرق والنقل ،والوصول إىل التسهيالت الرقمية ،وبناء املدارس واملرافق
الصحية ،وتوقيت ساعات الدراسة ،ونسبة الطالب إىل املدرسني ،وعدد املدرسات يف املدرسة،
وعدد الطالبات ،وما إىل ذلك.
وتؤكد معظم الدراسات واإلحصاءات املتعلقة ابلنوع االجتماعي والتعليم على أمهية املستوى
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التعليمي يف املرحلة االبتدائية .ومن املهم أيضا النظر إىل التعليم العايل يف اجلامعات العامة واخلاصة
أيضا ،حيث ما تزال املنظومات الثقافية حاكمة للكثري من القرارات واإلجراءات كما يف املدرسة
االبتدائية .إذ تعكس املعطيات اإلحصائية القيود اليت تواجه اإلانث ،وتسلط الضوء على أوجه
التفاوت بني اجلنسني اليت تشكلها البىن الداخلية.
سجلت بياانت وزارة الرتبية العراقية ارتفاع معدالت التحاق الذكور مقارنة ابإلانث لألعوام
الدراسية ( )2017-2016حيث بلغ معدل االلتحاق الصايف للذكور للمرحلة االبتدائية (95
 )%مقابل ( )% 90لإلانث للمرحلة ذاهتا وللعام الدراسي نفسه .وكذلك احلال ابلنسبة للدراسة
املتوسطة حيث سجلت نسب االلتحاق ( )% 56للذكور مقابل ( )% 54لإلانث للعام الدراسي
( ،)2017-2016أما يف املرحلة اإلعدادية فقد بلغت نسب التحاق الذكور ( )% 28مقابل
( )31%لإلانث للعام الدراسي (.5)2017-2016
 -4التباين الريفي-احلضري:
إن من أهم معايري قياس جناح النظام التعليمي هو نسبة انتقال التالميذ من الصف إىل الصف
التايل ،وتظهر البياانت الرمسية أن احملافظات العراقية حققت نسباً جيدة عام  .2011إذ بلغت
( )% 100يف واسط ،مث كربالء ( .)% 98.1أما أقل النسب فكانت يف ميسان (.)6)% 85.3
ويلحظ أن معدالت االلتحاق الصايف يف التعليم الثانوي مل تتحسن كثرياً والسيما لإلانث يف الريف
إذ بلغت نسبة اإلانث هناك ( )% 25.1مقابل ( )% 53.9يف احلضر ،و( )% 42.9إلمجايل
العراق .فيما بلغت نسبة البنني يف الريف ( )% 44.5مقابل ( )% 57يف احلضر ،و()% 52.2
إلمجايل العراق حبسب املسح العنقودي متعدد املؤشرات (.)7()MICS-4:2011
جدول ( )3يبني تفاوت نسب التحاق األطفال على مستوى احلضر والريف
املؤش ـ ـ ــر
نسبة االلتحاق يف التعليم االبتدائي
نسبة االلتحاق يف التعليم الثانوي

حضر
% 90.1
% 26.3

ريف
% 83.6
% 21.1

 .5وزارة التخطيط ،خطة التنمية الوطنية  ،2022-2018ص.216:
 .6اجلهاز املركزي لإلحصاء ،تقرير مؤشرات رصد األهداف اإلمنائية لأللفية على مستوى احملافظات ،شهر آب،2009 ،
ص.9:
 .7وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلحصاء ،املرأة والرجل يف العراق :إحصاءات تنموية ،2012 ،ص.14:
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املصدر :وزارة التخطيط ،نتائج املسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة العراقية .2012
ولعل أخطر ما يهدد املسار التنموي للبناء املعريف هو أن كثرياً من اخلطاابت واالفرتاضات
عن الطفولة والشباب واملرأة تستند يف حقيقتها إىل القوالب النمطية بدالً من الشواهد واألدلة
العلمية .وإن بعض وسائل اإلعالم والنشاطات األكادميية الدولية املهتمة ابلسياسات اخلاصة
ابلطفولة تفصلهم كأفراد قائمني بذاهتم بصرف النظر عن أسرهم ،أو مسكنهم ،أو اجملتمع الذي
يعيشون فيه( .)8إذ يتم الرتكيز -عادة -على األطفال الذين يواجهون خطر الفقر املدقع واحلرمان،
مثل أولئك الذين يعيشون يف الشارع ،واالجتار هبم يف األعمال اخلطرة ،أو املعرضني للصراعات
املسلحة واهلجرة القسرية وعلى صعيد آخر متيل وجهات النظر اخلاصة ابألطفال عموماً إىل
وصفهم أبوصاف يغلب عليها طابع االستخفاف أو التحقري؛ .على سبيل املثال :امليل إىل تصوير
أطفال الشوارع يف البلدان النامية على أهنم جماميع من اهلاربني أو املشردين واملنحرفني.
وبناءً على املؤشرات اليت وافرهتا املعطيات اإلحصائية ،وما توافرت من معلومات وانطباعات
الواقع توصلت الدراسة إىل نتيجة مهمة هي أن األطفال يواجهون حتدايت جسيمة مع وجود بيئة
غري مالئمة تعيق من ممارسة هذا الدور؛ وميكن حتديد أهم تلك املعوقات:
 -1بيئة االقتصادية غري مالئمة للتنمية البشرية ،وهي مبعىن أدق بيئة غري مالئمة لألطفال ،إذ
تفاعلت متغريات املرحلة االنتقالية مع االختالالت البنيوية لالقتصاد العراقي ،فأوجدت عجزاً
بنيوايً ،وتوالداً متواصالً للمشكالت؛ وهذا الوضع يضعنا أمام حاجة حقيقية إىل أمنوذج جديد
للتنمية يكون التغيري املطلوب يف البيئة االقتصادية .إذ ماذا نفسر انتشار الفقر (حوايل % 20
من السكان) يف بلد مثل العراق وهو من البلدان الغنية مبوارده؛ وعمل األطفال يستشري يف مجيع
املناطق؟ وما معىن أن يكون هذا املعدل مرتفعاً يف ظل موازنة احتادية مل تكن مسبوقة يف أتريخ
العراق؛ فهذه احلقائق رمبا تعود إىل:
•استمرار املرحلة االنتقالية ألكثر من عشر سنوات ،وهذا األمر يؤدي -بال شك -إىل استنفاذ
طاقات اجملتمع ،وعدم استفادهتم من الفرص .فضالً عن أن املرحلة االنتقالية ما تزال جمهولة التوجه.

•هناك تعثّر يف أجناز التحوالت املطلوبة ،إذ ظل البناء االقتصادي هشاً ،واستمر النفط هو
القطاع املهيمن ،مع تراجع واسع يف أمهية القطاعات األخرى ،وهذا الوضع ليس يف صاحل الطفولة
8.Leonardi, C.. “Liberation or Capture: Youth in Between ‘Hakuma’, and
‘Home’ During Civil War and Its Aftermath in Southern Sudan.” African Affairs
106(424) 2007: 391–412.
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والشباب.
 -2البيئة االجتماعية :إذ ظلت البيئة االجتماعية ألكثر من عقدين مأزومة تعاين من اختالالت
بنيوية بسبب احلروب واإلرهاب والعنف والتهديد األمين والبطالة واألمية ،فضالً عن التفاواتت،
املوجودة يف اجملتمع واحلراك االجتماعي املزيف؛ وهذه مبجملها ختلق وضعاً ال يسمح ابندماج
اجملتمع عموماً واألطفال خصوصاً.
تكمن املشكلة الرئيسة لتمكني األطفال يف العراق يف النظام التعليمي الذي يعد الساحة
األساسية لبناء قدرات األطفال .النظام التعليمي أحياانً يفشل يف أن يؤدي دوراً يف عملية التغيري
والبناء ،إذ ما يزال الطفل العراقي يتلكأ يف طرح آرائه حبرية ألن املناهج وطرق التدريس ال تعلم
الطالب على حرية التفكري ،فهي تربية امتصاصية ال نقدية ،تضخ املعلومات وال تتيح هلم التفكري؟
وهذا النظام ال يصنع قادة.
من جانب آخر ،يرتبط نظامناً التعليمي ابلبناء الطبقي ،إذ إن التعليم اجملاين يوسع فرص
حتقيق العدالة ،غري أن التحول إىل مساحة التعليم األهلي اخلاص واليت ترتفع كلفة الدراسة فيه إىل
حدود ال تتحملها معظم األسر؛ مما يضيق الفرص أمام احلراك االجتماعي؛ وابلتايل تقليص فرص
مشاركة واندماج الشباب.
 -5البىن التحتية:
 أتظهر اإلحصاءات الرتبوية للمدارس احلكومية (عدا املهين واملعاهد) للعام 2016/ 2015ما أييت(:)9
•يبلغ عدد املدارس ( )22608مدرسة.
•يبلغ عدد األبنية املدرسية ( )15167بناية مدرسية.
•عدد األبنية املدرسية قيد اإلنشاء (اليت تن ّفذ من قبل وزارة الرتبية ومن قبل احملافظات
حسب خطة تنمية األقاليم واجلهات األخرى) ( )2339مدرسة ،وبنسب إجناز خمتلفة ،علماً أن
غالبيتها متوقفة بسبب األزمة املالية اليت مير هبا البلد.
 .9وزارة التخطيط ،خطة التنمية الوطنية  ،2018-2011ص.215:
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•بلغ عدد األبنية املتضررة جراء العمليات اإلرهابية ( )1380بناية منها ( )674بناية
متضررة كلياً ،و( )706بناية متضررة جزئياً.
•يبلغ العجز يف األبنية املدرسية بعد األخذ ابحلسبان األبنية قيد اإلنشاء واملتضررة مبقدار
( )6484بناية.
•يبلغ العجز يف األبنية املدرسية دون األبنية قيد اإلنشاء ومع األبنية املتضررة مبقدار
( )8147مدرسة.
•يُعاجل العجز يف األبنية املدرسية ابللجوء إىل أسلوب االزدواج يف الدوام ،إذ بلغ االزدواج
الثنائي مبقدار ( )6337مدرسة ،واالزدواج الثالثي مبقدار ( )961مدرسة.
•تعاين أغلب املدارس من اكتظاظ أعداد الطلبة يف الصف الواحد ،إذ بلغت املعدالت
كما يلي:
•معدل طالب  /صف ابتدائي = .37
•معدل طالب  /صف متوسط = .41
•معدل طالب  /صف إعدادي = .37
•يبلغ عدد املدارس األهلية للمراحل كافة (رايض األطفال ،واالبتدائية ،واملتوسطة،
واإلعدادية) حنو ( )1675مدرسة ،بينما بلغ عدد التالميذ حوايل .250416
 .باألبنية املدرسية حسب احملافظات:
من مالحظة اجلدول ( )4يتبني أن أعلى عدد ألبنية رايض األطفال سجل يف حمافظة بغداد
( ،)330ومث حمافظة البصرة ( ،)136وأقل عدد من األبنية يف حمافظيت األنبار ( )16واملثىن ( .)24أما
ما خيص األبنية املدرسية للمرحلة االبتدائية فسجل أعلى عدد أيضاً يف حمافظة بغداد وبلغ ( )524مدرسة
ابتدائية ،يف حني أن حمافظة كركوك حتتوي على أقل عدد من املدارس االبتدائية وهو ( )64مدرسة.
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وتشري اإلحصاءات الرتبوية لألبنية املدرسية يف املرحلة املتوسطة واإلعدادية إىل أن حمافظة
بغداد يوجد فيها أعلى عدد من هذه املدارس ( ،)1334بينما أقل احملافظات هي املثىن وبعدد
( )152مدرسة متوسطة واثنوية وكما مبني يف اجلدول ادانه.
جدول ( )4التباين املكاين يف عدد األبنية القياسي والفعلي والفجوة يف عدد األبنية يف مراحل رايض
األطفال ،واملدارس االبتدائية ،واملتوسطة والثانوية حسب احملافظات لعام .2016
رايض األطفال

احملافظة

املدارس املتوسطة والثانوية

املدارس االبتدائية

عدد األبنية العدد الفجوة يف عدد األبنية العدد الفجوة عدد األبنية العدد الفجوة
القياسي الفعلي عدد األبنية القياسي الفعلي يف عدد القياسي الفعلي يف عدد
األبنية
األبنية
نينوى

1481

-

-

1543

-

-

771

635

94

541

662

64

598

331

331

649

50

599

676

136

540

338

-137 475

األنبار

702

16

686

731

304

427

366

بغداد
اببل

3238
818

330
77

2908
741

3373
852

353 1334 1687 2849 524
40 386 426 558 294

كربالء
واسط
صالح الدين

484
547
632

53
48
44

431
499
588

504
570
658

238
218
356

266
352
302

252
285
329

11 241
-5 290
329

النجف
الديوانية

585
512

53
66

532
446

609
534

284
191

325
343

305
267

-32 337
-36 303

323

24

299

336

111

225

168

152

16

832
442
1158

47
33
136

785
409
1022

867
461
1206

366
196
472

501
265
734

433
230
603

-161 594
39 191
-47 650

كركوك
دايىل

املثىن

ذي قار
ميسان
البصرة
اجملموع

-

1838 4953 6791 9829 3754 13583 11968 1071 13039

املصدر :اجلهاز املركزي لإلحصاء ،تقرير احصاءات الرتبية لعام .2017/ 2016
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يبني الشكل ( )2النقص أو الفجوة يف عدد األبنية اليت من الواجب إضافتها إىل األبنية
احلالية للوصول إىل عدد األبنية القياسي وحسب معيار السكان يف مرحلة رايض األطفال ومرحلة
الدراسة االبتدائية واملتوسطة والثانوية ،إذ جيب توفري ( )2908بناية خلدمة رايض األطفال،
و( )2849مدرسة ابتدائية ،و( )353مدرسة متوسطة واثنوية يف حمافظة بغداد ،فقد سجلت
احملافظة أعلى عدد للنقص يف األبنية هلذه املراحل ،يف حني يوجد فائض يف األبنية املتوسطة والثانوية
حسب املعيار املعتمد لعدد السكان يف ست حمافظات وكما مبني يف الشكل.
شكل ( )2التباين املكاين ابلنقص يف عدد األبنية يف خدمة رايض األطفال واملدارس االبتدائية
واملتوسطة والثانوية حسب احملافظات لعام .2016

 -4اإلنفاق على التعليم قبل اجلامعي:
يالحظ أن مصروفات وزارة الرتبية ضمن موازنة العام  2013مقارنة ابلعام  2009قد
ازدادت بنسبة  ،% 72وكذلك مصروفات الوزارة ضمن املنهاج االستثماري للعام نفسه ازدادت
بنسبة  % 40كما موضح يف اجلدول رقم ()5؛ وهذا يعود إىل الوفرة املالية اليت حتققت خالل
تلك الفرتة اال ان املصروفات اخنفضت للموازنتني  2015مقارنة ابلعام  2009فيما خيص
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املوازنة سجلت نسبة االخنفاض  % 55و % 82ضمن املنهاج االستثماري الذي يُعزى إىل
اخنفاض أسعار النفط ،ومن مث اخنفاض إيرادات الدولة؛ مما انعكس على خمصصات املوازنة اجلارية
واالستثمارية ،وهذا االخنفاض يف اإلنفاق املخصص لوزارة الرتبية قد أثر على جممل العملية التعليمية
وكما موضح يف اجلدول رقم ( )9اخلاص ابألبنية.
يبي املخصصة واملصروفة للرتبية من املوازنة اجلارية لألعوام من 2015 2009
جدول (ّ )5
السنة

املبلغ املخصص

املبلغ املصروف

4534546479390 4608534820000 2009
4615779560871 5044444480
2010
5833657664102 7133005616000 2011
6862864466845 7603235708
2012
7818385540715 7980460000
2013
7715070839936
2014
7010600149656 7272790858
2015

نسبة اإلنفاق نسبة التطور يف املصروفات
مقارنة مع 2009
98.3
2
91.5
29
81.7
51.3
90.2
72.4
97.9
70.1
54.6
96.3

املصدر :وزارة املالية  /دائرة احملاسبة ومت إعداد املؤشرات من قبل وزارة التخطيط  /دائرة التنمية البشرية.
اثلثاً :التعليم قبل اجلامعي وفقاً للمراحل:
 أرايض األطفال:هذا املؤشر ينسجم مع اهلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة ( )2030الغاية  2-4ضمان أن تتاح جلميع الفتيات
والفتيان فرص احلصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل االبتدائي حىت يكونوا
جاهزين للتعليم االبتدائي حبلول .2030

تعد مرحلة رايض األطفال املكان األول لتنمية إبداع الطفل ،إذ تشكل أحد أهم احملطات
احملورية يف أتهيل الطفل علمياً واجتماعياً ونفسياً واعداداً مدروساً سليماً ،فهي توفر اخلربات
والتجارب املختلفة اليت ختدم الطفل وتكسبه اخلربات الالزمة ليبدأ حياته بنح ٍو مستقل؛ مما يسهل
عمليات االلتحاق األوىل ابملرحلة التعليمية االبتدائية.
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ويالحظ خالل املدة ) ،(2016-2009أن هناك زايدة ُمطّردة يف عدد دور الرايض وعدد
األطفال وعدد اهليئات التعليمية عند مقارنة العام الدراسي  2016/ 2015مع العام الدراسي
2010/ 2009؛ وهي نسب متقاربة وإجيابية ،فقد بلغت نسبة التطور لعدد رايض األطفال
وعدد األطفال املسجلني ( )% 4أما عدد اهليئات التعليمية فقد بلغت نسبة التطور ( )% 3عدا
نسبة عدد الشُّعب فقد اخنفضت بنسبة ( )% 1-وهو مؤشر سليب ال يتناسب والزايدة احلاصلة
يف عدد الرايض وعدد األطفال املسجلني وعدد أعضاء اهليئة التعليمية؛ مما يستوجب زايدة عدد
الشُّعب لتغطية هذه الزايدات.
 بالتعليم االبتدائي:املؤشر ينسجم مع اهلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة ( )2030الغاية  4-1ضمان أن يتمتع الفتيات والفتيان بتعليم
ابتدائي واثنوي جماين ومنصف وجيد؛ مما يؤدي إىل حتقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة حبلول .2030

على الرغم من أن اجلهد الرتبوي سجل تقدماً ملموساً يف معدالت االلتحاق الصايف للمرحلة
االبتدائية للفئة العمرية ( )11-6سنة خالل العام الدراسي ( )2011/2010وحىت العام
الدراسي ( )2016/ 2015من ( )% 91ليصبح (.)% 95
إال أن التعليم ما قبل اجلامعي ما يزال يعاين من ثغرات وإشكاليات كبرية ،إذ هناك نسبة من
األطفال ما يزالون خارج املدرسة ،وهناك فجوة يف نسب االلتحاق بني املرحلة االبتدائية واملرحلة
املتوسطة ،فضالً عن وجود أعداد كبرية من الطلبة الراسبني الذين غالباً ما يتسربون إىل سوق العمل.
وحىت األطفال املوجودون يف املدارس يواجهون كثرياً من املشكالت البيئية واالقتصادية واالجتماعية
واللوجستية تؤدي عموماً إىل إبطاء عملية التعليم والتأثري يف نوعيته ،فضالً عن أتثريها على معدل
االلتحاق يف املدارس والسيما التحاق الفتيات.
جدول ( )6البياانت واملؤشرات الرتبوية يف التعليم االبتدائي للمدة () 2016/ 2015 – 2010/ 2009
العام الدراسي
2010/2009
2011/2010
2012/2011

عدد املدارس عدد التالمذة
13687
14048
14420

4672453
4864096
5077944

عدد اهليئة
التدريسية
264604
263412
268293

مؤشر تلميذ /مؤشر تلميذ /
عدد الشعب
معلم
شعبة
18
34
137336
18
34
142173
19
35
146459
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2013/2012
2014/2013
2015/2014
2016/2015
نسبة التطور
للعام الدراسي
2015/2016
مع العام الدراسي
2009/2010
نسبة التطور
للعام الدراسي
2015/2016
مع العام الدراسي
20132012/

14830
15329
15549
1576

5288845
5464515
5589173
5778421

273295
280516
281892
278018

152299
157863
158790
158197

35
35
35
37

19
19
20
21

% 15

% 24

%5

% 15

%9

% 17

%6

%9

%1

%4

%6

% 11

املصدر :وزارة الرتبية  /دائرة التخطيط الرتبوي واعداد املؤشرات من قبل وزارة التخطيط /
دائرة التنمية البشرية
أما فيما خيص البياانت االحصائية للتعليم االبتدائي حسب احملافظات ،فحني مقارنة العام
الدراسي  2016/ 2015مع العام الدراسي  2010/ 2009جند أن هناك نسب اجناز نوعية
يف زايدة عدد املدارس ،وعدد الطلبة املسجلني اذ سجلت حمافظة كربالء أعلى نسب التطور يف
عدد املدارس والبالغ ( )% 25ونسبة تطور اكرب يف عدد الطلبة البالغ ( )% 43وعلى الرغم من
هذا التطور إال أنه ال يتناسب والزايدة احلاصلة يف نسب أعضاء اهليئة التعليمية والبالغة ()% 8
وعدد الشعب البالغة (. )% 26
وعدم التناسب هذا بدا واضحاً سلباً يف حمافظة البصرة من خالل مؤشر طالب/شعبة ،حيث
كان معدل ( )42طالباً لكل شعبة يف عام  2015أي ابحنراف ( )12طالباً .وأيضاً ابحنراف
مقداره ( )6يف مؤشر طالب/معلم لتصل إىل ( )26طالباً لكل معلم؛ وهبذا يبتعد عن املؤشر العاملي
البالغ ( )20طالباً لكل معلم.
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ج -التعليم الثانوي احلكومي
هذا املؤشر ينسجم مع اهلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة ( )2030الغاية  4-1ضمان أن يتمتع الفتيات والفتيان
بتعليم ابتدائي واثنوي جماين ومنصف وجيد؛ مما يؤدي إىل حتقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة حبلول .2030

بقي مستوى تقدمي اخلدمات الرتبوية يف التعليم الثانوي متبايناً والسيما ما بني املناطق
احلضرية والريفية وحسب النوع االجتماعي بني احملافظات.
وتربز تلك التباينات يف املرحلة اإلعدادية على مستوى نشر التعليم( ،)10أو على مستوى
توفري متطلبات نوعية التعليم وتوزيع املدرسني من حيث اخلربة .وميكن حتديد أهم املؤشرات ابآليت:
•على الرغم من ارتفاع معدالت االلتحاق املدرسي للفئة العمرية ( )14-12سنة للتعليم
املتوسط والبالغة ( ،)% 56والفئة العمرية ( )17-15سنة للتعليم اإلعدادي والبالغة (29
 ،)%بيد أن الفجوة ما تزال كبرية يف هذا اجملال؛ نتيجة وجود قنوات أخرى تستقطب
املتخرجني من املرحلة املتوسطة ،فضالً عن سوق العمل.
•إن استمرار الفجوة بني مدخالت كل مرحلة دراسية وخمرجاهتا للمراحل الدراسية الثالث
يسبب هدراً يف الفرص التعليمية بتلكؤ عدد غري قليل من الطلبة يف كل مرحلة دراسية من
اجتيازها ضمن السقف الزمين املقرر هلا ،وهو ما يشكل ضغطاً على املوازنة الرتبوية وخسارة
للتخصيصات املالية ،من املمكن استثمارها يف توليد فرص تعليمية أخرى.
•على الرغم من الزايدة امللحوظة يف نسب التطور يف عدد الطلبة لألعوام الدراسية 2009
 2010/حىت عام ( 2016/2015اجلدول  ،)7إال أن ذلك صاحبه اخنفاض بعدد
املدارس الثانوية ،وعدد اهليئات التعليمية ،والشعب املدرسية للعام نفسه .أما عدد الشعب فال
تتناسب والتطور احلاصل يف عدد الطلبة؛ مما يتطلب العمل على زايدة أعداد املدارس ،وأعداد
أعضاء اهليئة التعليمية ،وزايدة الشعب املدرسية ومبا يتالءم والزايدة احلاصلة. .
•بلغ مؤشر طالب /شعبة ( )34طالباً يف عام  ،2009وارتفع إىل ( )39طالباً يف عام 2015
ابحنراف مقداره ( )5طالب ،وهو مؤشر سليب نظراً البتعاده عن املؤشر العاملي البالغ ()30
طالباً لكل شعبة .
•حني دراسة البياانت اإلحصائية للتعليم الثانوي يف احملافظات نالحظ أن أكرب نسبة تطور لعدد
.10أي :البناء املدرسي (وميكن قياسها بتباين عدد مدارس املرحلة الدراسية منسوبـاً إىل عدد املدارس للمرحلة السابقة هلا).
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املدارس الثانوية هي يف حمافظة ذي قار ،إذ بلغت ( )% 8للعام الدراسي 2016/ 2015
مقارنة ابلعام  2014/ 2013إال أهنا مل تكن مبستوى الزايدة نفسه لعدد الطالب وعدد الشعب
وعدد أعضاء اهليئة التعليمية اليت شكلت نسبة أقل من الزايدة احلاصلة يف عدد املدارس ،إذ بلغت
نسبة عدد أعضاء اهليئة التعليمية ( ،)% 3ونسبة الطالب املسجلني ( ،)% 15و( )% 7لعدد
الشعب.
أما أقل نسب يف عدد املدارس الثانوية فتمثلت يف حمافظة بغداد  /الرصافة الثالثة ،إذ مل يكن
هناك تطور للعام الدراسي  2016/ 2015مقارنة مع العام الدراسي  ،2010/ 2009ومن مث بغداد
 /الكرخ الثالثة بنسبة (.)% 2
سجلت نسب تطور عالية يف عدد الطلبة املسجلني للعام
وبنح ٍو عام فإ ّن اغلب احملافظات ّ
سجل أعلى نسب تطور يف حمافظة البصرة
الدراسي  2016/ 2015مقارنة مع  ،2014/ 2013إذ ّ
بنسبة ( ،)% 74ومن مث حمافظة املثىن بنسبة ( )% 70فضالً عن حمافظات أخرى وبنسب متفاوتة،
إال أن هذه الزايدة ال تتالءَم مع نسب التطور يف عدد املدارس ،وعدد الشعب ،وعدد اهليئات التعليمية؛
وهذا التفاوت يبدو واضحاً من خالل املؤشرات الرتبوية ،إذ سجل معدل طالب  /شعبة حملافظة بغداد
– الرصافة الثانية ( )48طالباً لكل شعبة ابحنراف مقداره ( )18طالباً عن املعدل العاملي ،يليها يف
حمافظة بغداد – الرصافة الثانية ،إذ بلغ معدل طالباً  /شعبة ( )47طالباً  /شعبة للعام 2016/ 2015
ابحنراف ( )17طالباً عن املعدل العاملي ،فضالً عن أن حمافظة ميسان أيضاً سجلت معدل احنراف يف
مؤشر طالب /شعبة مقداره ( )14طالباً الذي كان ( )44طالباً لكل شعبة للعام الدراسي  ،2015مع
العلم أن نسبة الزايدة يف عدد الشعب كان (.)% 36
جدول ( )7املؤشرات الرتبوية يف التعليم الثانوي حسب السنوات ()2010-2009
العام الدراسي
2010/2009
2011/2010
2012/2011
2013/2012
2014/2013
76

عدد املدارس عدد الطلبة
5182
5472
5746
6069
6396

1877434
1953766
2174477
2348332
2443932

عدد اهليئة
التدريسية
135964
136446
138399
142591
152197

عدد الشعب مؤشر مؤشر تلميذ
طالب/شعبة  /معلم
14
34
54655
14
35
55695
16
36
60312
16
37
64007
16
37
66120
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2015/2014
2016/2015

6499
6556

154846 2578124
154986 2728415

67818
69626

38
39

17
18

املصدر :وزارة الرتبية  /دائرة التخطيط الرتبوي واعداد املؤشرات من قبل وزارة التخطيط /
دائرة التنمية البشرية.
أما بشأن حمافظات (نينوى ،وصالح الدين ،وكركوك ،واألنبار ) فبسبب تعرضها للعمليات
اإلرهابية فلم تتوافر بياانت دقيقة عنها للعام  2015فتم دراسة نسب التطور للعام الدراسي
 ،2014/ 2013مع العام الدراسي  .2010/ 2009ونالحظ أن أكرب نسبة احنراف كانت
يف حمافظة األنبار من خالل اخنفاض النسبة إىل ( )% 2-كذلك اخنفاض حاد يف عدد الشعب
بنسبة ( ،)% 16وهو ال يتالءم مع نسب الزايدة يف عدد التالميذ املسجلني والبالغ ()% 43
وعدد املدارس الثانوية وبنسبة ()% 16؛ مما يستوجب رفد هذه احملافظة بعدد ٍ
كاف من أعضاء
اهليئة التعليمية مع زايدة عدد الشعب؛ فهذا االحنراف أثر بنح ٍو واضح من خالل زايدة معدل طالب
 /شعبة هلذه احملافظة وللعام نفسه حيث بلغ املعدل ( )35للعام  2014/ 2013طالب لكل
شعبة؛ أي مبعدل احنراف ( )5طالب وهو يبتعد عن املؤشر العاملي.
أما احملافظات اليت تعرضت لإلرهاب ومنها حمافظات (نينوى ،وصالح الدين ،وكركوك)،
فقد سجلت زايدة متفاوتة يف نسب التطور جلميع املؤشرات ،إال أن نسب التطور يف عدد أعضاء
اهليئة التعليمية كانت أقل من نسب التطور يف عدد الطلبة وعدد املدارس الثانوية ،وكان هذا واضحاً
يف نسب التطور لعدد أعضاء اهليئة التعليمية حملافظة صالح الدين ،إذ بلغت ( ،)% 16بينما
بلغت نسبة التطور لعدد الطلبة ( )% 69وعدد املدارس ( )% 40وهي نسب تفوق نسبة عدد
أعضاء اهليئة التعليمية ،حيث كان هناك احنراف مقداره ( )3يف معدل طالب/شعبة والبالغ ()33
طالب.
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د -التعليم املهين:
هذا املؤشر ينسجم مع اهلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة ( )2030الغاية  4-3ضمان تكافؤ الفرص بني النساء
والرجال يف احلصول على التعليم التقين واملهين والعايل اجليد امليسور الكلفة مبا يف ذلك التعليم اجلامعي حبلول ،2030
وينسجم مع ما ورد الغاية  4-4الزايدة بنسبة كبرية يف عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املناسبة مبا يف
ذلك املهارات التقنية و املهنية للعمل وشغل وظائف الئقة وملباشرة األعمال احلرة حبلول  ،2030وكذلك ينسجم مع ما
ورد يف الغاية  4-5القضاء على التفاوت بني اجلنسني يف التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إىل مجيع مستوايت التعليم
والتدريب املهين للفئات الضعيفة مبا يف ذلك األشخاص من ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون يف
ظل أوضاع هشة حبلول .2030

يوفر التعليم املهين فرص التدريب وبناء القدرات للطلبة قبل التخرج لتأمني االحتياجات
الفعلية لسوق العمل ضمن مستوايت العمل املهين واملاهر ،ومن خالل أشكال متنوعة من التدريب
النظري والعملي وامليداين.
وحني مقارنة مؤشرات املدة ) (2016-2009يالحظ ،أن نسبة التطور يف عدد الطلبة يف
ميدان التعليم املهين وعدد اهليئات التعليمية ال يتناسب مع عدد املدارس وعدد الشعب.
فحني مقارنة العام الدراسي  2016/ 2015ابلعام الدراسي  2010/ 2009جند
اخنفاضاً يف عدد الطلبة مبقدار ( ،)% 1-وكذلك لعدد اهليئات التعليمية بنسبة ( )% 0على الرغم
من التطور يف نسبة املدارس البالغة ( )% 4وعدد الشعب ( .)3%أما عند مقارنة العام الدراسي
 2016/ 2015ابلعام الدراسي  2013/2014فنجد اخنفاضاً حاداً يف عدد اهليئات التعليمية
وبنسبة ( )% 3-مع ارتفاع نسيب يف عدد الطلبة ( ،)% 4وبنسبة أقل يف عدد املدارس ()% 1؛
مما يتطلب توجيه االهتمام إىل زايدة عدد املدارس ،وعدد أعضاء اهليئة التعليمية ليتناسب والزايدة
احلاصلة لسد الفجوة يف هذه الشرحية.
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جدول ( )8عدد املدارس والتالمذة وأعضاء اهليئة التعليمية والشعب للتعليم املهين للمدة من .2015/ 2009
العام الدراسي
2010/2009
2011/2010
2012/2011
2013/2012
2014/2013
2015/2014
2016/2015

عدد اهليئة
عدد املدارس عدد التالمذة
التدريسية
12426 58902
295
12464 56169
294
12553 56301
295
12745 58689
298
12787 56048
304
12725 57641
308
12391 58145
308

مؤشر تلميذ /مؤشر تلميذ
عدد الشعب
 /معلم
شعبة
5
22
2719
5
20
2745
4
20
2767
5
21
2808
4
20
2773
5
21
2801
5
21
2810

املصدر :وزارة الرتبية  /دائرة التخطيط الرتبوي واعداد املؤشرات من قبل وزارة التخطيط /
دائرة التنمية البشرية
ه -التعليم األهلي:
ازدادت نسبة مشاركة القطاع اخلاص يف تقدمي اخلدمات الرتبوية ،إذ ارتفع عدد املدارس
األهلية من ( )289مدرسة يف العام الدراسي ( )2010/ 2009إىل ( )1603يف العام (2015
 )2016/مبعدل منو سنوي ( )% 75لتصبح نسبة املدارس األهلية إىل املدارس احلكومية (.)% 7
وقد ارتفع عدد الطلبة املسجلني يف املدارس األهلية من ( )38089طالباً يف العام الدراسي
( ) 2010/ 2009إىل ( )232970يف العام الدراسي ( ) 2016/ 2015مبعدل منو سنوي
( )% 85لتصبح نسبة عدد الطلبة يف املدارس األهلية إىل املدارس احلكومية ( )% 2,7يف العام
( ،)2016/ 2015ومن األسباب املهمة هلذه الزايدة إىل وعي أهايل الطلبة أبمهية هذه املرحلة،
فضالً عن حتسن مستوى الدخل لبعض األهايل ،والتصور لديهم أن التعليم األهلي يقدم خدمة
أفضل من التعليم احلكومي.
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أما نسبة التعليم األهلي إىل احلكومي فيالحظ أن هناك زايدة مطردة يف نسبة التعليم األهلي
إىل التعليم احلكومي يف مجيع املراحل ،وخالل املدة قيد الدراسة ( ،)2015 – 2009إذ بلغت
النسبة جلميع املراحل يف عدد املدارس ( )% 7.1يف العام الدراسي  2016/ 2015بعد أن
كانت ( )% 1.5يف العام الدراسي  ،2011/ 2009وبنسبة زايدة ( )% 5.6وكذلك احلال
لعدد الطلبة يف مجيع املراحل فقد بلغت النسبة ( )% 2.7يف العام الدراسي 2016/ 2015
بعد ان كانت النسبة ( )% 0.6يف العام الدراسي . 2015/ 2009
جدول ( )9عدد األطفال والتالمذة يف املدارس األهلية
العام الدراسي عدد األطفال يف عدد التالمذة يف املدارس عدد الطلبة يف املدارس
الثانوية األهلية
رايض األطفال األهلية االبتدائية األهلية
2010/2009
2011/2010
2012/2011
2013/2012
2014/2013
2015/2014
2016/2015

9819
18634
21583
23220
25795
26651
29031

15645
29556
46313
62474
87695
102862
127266

12625
24880
36944
46346
57336
65545
76673

اإلمجايل
38089
73070
104840
132040
170826
195058
232970

املصدر :وزارة الرتبية  /دائرة التخطيط الرتبوي
و -مراكز تعليم الكبار (حمو األمية)
من ضمن أهم السياسات الرتبوية هو القضاء على األمية الذي يشكل حقاً من حقوق
اإلنسان وأداة لتعزيز القدرات الشخصية وحتقيق التنمية البشرية ،واالجتماعية ،فضالً عن أهنا
تشكل نواة التعليم االساسي للجميع ،إذ بلغ عدد مراكز حمو األمية ( )896مركزاً موزعاً على
احملافظات عدا حمافظات (نينوى ،وصالح الدين ،واألنبار ،وكركوك) لعدم توافر بياانت دقيقة لعام
 ،2015إذ كانت أكرب نسبة لعدد مراكز حمو األمية يف حمافظة دايىل ،وبنسبة ( )% 13ومن مث
حمافظة اببل بنسبة (. )% 2
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جدول ( )10مراكز تعليم الكبار (حمو األمية) حسب احملافظات
مراكز تعليم الكبار (حمو األمية) حسب احملافظات
عدد املراكز
احملافظات
%
ذكور
العدد %
% 25 2779 % 13 119
دايىل
بغداد رصافة % 2 170 % 3 29 1
بغداد رصافة % 9 954 % 10 93 2
بغداد رصافة % 6 616 % 3 28 3
بغداد كرخ % 3 348 % 7 65 1
بغداد كرخ % 4 456 % 6 56 2
بغداد كرخ % 4 404 % 4 34 3
% 13 1428 % 12 108
اببل
% 4 417 % 6 55
كربالء
النجف
القادسية
املثىن
واسط
ذي قار
ميسان
البصرة
اجملموع

43
47
63
22
79
23
32
896

%5
%5
%7
%2
%9
%3
%4
% 100

473
1033
133
457
740
431
228
11067

عدد الدارسني
%
جمموع
%
اانث
% 24 12095 % 24 9316
% 3 1557 % 4 1387
% 9 4426 % 9 3472
% 2 807
%0
191
% 3 1518 % 3 1170
% 10 5082 % 12 4626
% 3 1328 % 2
924
% 11 5280 % 10 3852
% 2 1187 % 2
770

1125 % 4
3224 % 9
1455 % 1
667 % 4
4543 % 7
510 % 4
1791 % 2
39023 % 100

1598 % 3
4257 % 8
1588 % 4
1124 % 2
5283 % 12
941
%1
2019 % 5
50090 % 100

%3
%8
%3
%2
% 11
%2
%4
% 100

املصدر :وزارة الرتبية  /دائرة التخطيط الرتبوي وإعداد املؤشرات من قبل وزارة التخطيط /
دائرة التنمية البشرية.
أما أقل نسبة لعدد مراكز حمو األمية فكانت بنسبة ( )% 2يف حمافظة واسط .أما فيما خيص
عدد الدارسني فقد بلغ ( )50090متعلماً إذ شكلت نسبة اإلانث ( )% 78ونسبة الذكور (22
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 )%وكانت أكرب نسبة لعدد الدارسني أيضاً يف حمافظة دايىل ،وبنسبة ( ،)% 24ومن مث حمافظة
اببل وذي قار بنسبة ( . )% 11أما أقل نسبة لعدد الدارسني فكانت حملافظات ( بغداد  /الرصافة
الثالثة ،كربالء ،واسط ،ميسان) وبنسبة (.)% 2
رابعاً :التعليم والتنمية املستدامة:
جاء اهلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة ( )SDGSبشأن ضمان التعليم اجليد
املنصف الشامل للجميع ،وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع) .وهنا تسعى األهداف العاملية
للتنمية املستدامة إىل توفري تعليم نوعي جيد على املستوايت كافة ،بدءاً ابلطفولة املبكرة ومروراً
ابلتعليم االبتدائي والثانوي وانتهاء ابلتعليم اجلامعي .وتعد زايدة املشاركة يف العملية الرتبوية وزايدة
إكمال مراحل التعليم املختلفة وحتسني نتائج التعلم على كافة مستوايته ،والسيما يف املناطق اهلشة
واملتأثرة ابلنزاع ،أولوية رئيسة .إذ تسعى أهداف التنمية املستدامة  2030إىل أتسيس نظام تعليمي
نوعي على املستوايت كافة من دون التضحية ابلرتاث الثقايف للمجتمع .غري أن دخول العراق يف
نفق األزمات وتراكمها لسنوات طويلة وسع مساحة الصعوابت أمام تنفيذ األهداف ،واستدامتها.
 .1التعليم :التحدايت
ال تقتصر أمهية التعليم من منظور التنمية البشرية املستدامة كونه مساراً رئيساً يؤدي إىل
حتسني نوعية عنصر العمل وزايدة إنتاجيته ،فالتعليم حق من حقوق اإلنسان األساسية ،وهو غاية
يف حد ذاته وإشباع حيتاج إليه البشر لتمكينهم من ممارسة حياهتم وأدوارهم اإلنسانية املختلفة على
حنو أفضل .فاالستثمار يف التعليم ميثل أحد مظاهر تكوين رأس املال البشري الذي يعد من ركائز
االستدامة يف التنمية البشرية ،لكن التعليم قبل اجلامعي يف العراق بقي يواجه جمموعة من التحدايت
الرئيسة ،إذ إىل جانب التحدايت املشار إليها آنفاً واملتمثلة اباللتحاق ومشكالت البىن التحتية
واستمرار االرتفاع يف نسب األمية هناك جمموعة من التحدايت جتدر اإلشارة إليها أمهها:
•تدين كفاءة النظام التعليمي ،بسبب حمدودية استخدام طرائق التدريس احلديثة يف أتهيل
املالكات التعليمية وتدريبها؛ وعدم توافر نظام اإلدارة للمعلومات الرتبوية؛ فضالً عن ضعف
أساليب االختبار والتقومي املعتمدة ،وتعرض الطلبة إىل األضرار النفسية واالجتماعية النامجة
عن األزمات والعنف واإلرهاب.
•استمرار النقص يف توفر التقنيات الرتبوية يف حتديث املناهج الدراسية النامجة عن قلة التخصيصات
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املالية ،وحمدودية استخدام التقنيات التعليمية احلديثة ،وضعف مواكبة التوجهات احلديثة يف
تقومي املناهج الدراسية؛ مما حد من فرص الوصول إىل خمرجات تعليمية تنسجم مع االقتصاد
املعريف.
•تدين األدوار التنموية للتعليم املهين بسبب عزوف الطلبة عن االلتحاق يف هذا اجملال ،وعدم
حتديث املناهج الدراسية ،وعدم مواكبتها ملتطلبات سوق العمل ،وحمدودية قبول خرجيي التعليم
املهين يف التعليم التقين ،وضعف قدرات التدريسيني ،فضالً عن تقادم تقنيات الورش واملعامل.
•ضعف احلوكمة اإلدارية بسبب ضعف الشراكة بني املؤسسات الرتبوية يف القطاعني اخلاص
والعام وضعف التدرج يف نقل الصالحيات إىل احملافظات ،ونقص يف تطبيق الال مركزية اإلدارية
على مستوى املركزي واحمللي فضالً عن الضعف يف آليات الرصد والتقومي.
•استمرار الفجوة التعليمية بني املناطق الريفية واحلضرية وفجوة النوع ،والتفاوت بني احملافظات،
على الرغم من التطور النسيب املتحقق يف ميدان التعليم يف السنوات األخرية؛ إذ جنم عن كل
هذه التحدايت وجود خمرجات يطغى عليها اجلانب الكمي على حساب التطور النوعي؛ لذا
فان احلاجة امللحة ملواجهة هذه التحدايت تركز يف حتسني نوعية التعليم للجميع وضماهنا،
وتشجيع املشاركة الشعبية العامة يف عملية التعليم وربط التعليم ابحتياجات البلد ،وحتسني
الكفاءة اإلدارية؛ لضمان النمو والتطوير الرتبوي املستدامني.
 .2الفقر والتعليم:
يعد الفقر انتهاكاً حلقوق اإلنسان ألنه ال يقتصر على جمرد ضآلة الدخل أو انعدامه ،بل
هو أيضاً ظاهرة مركبة من احلرمان املتعدد األبعاد ،وهو يف العراق يُعرب عن مفارقة الفتة بني غين يف
املوارد وال مساواة يف التوزيع ،وميكن القول على حن ٍو من التعميم إن الكثري من أبناء األسر الفقرية
يعملون ،فضالً عن كوهنم أكثر عرضة للمخاطر الصحية ،وللزواج املبكر ،والتعرض لالحنراف؛ وهو
ما ينعكس سلباً على جممل أوضاعهم التعليمية.
وليس من شك أن عبء فقر األطفال يؤثر سلباً على قوة األسرة االقتصادية وإمكاانهتا يف
مواجهة التحدايت؛ مما يزيد من احتماالت التسرب من املدارس ،فضالً عن خفض قدرهتا على
تقدمي الرعاية الصحية ألطفاهلم ،مما ينعكس سلباً على مستوايت التوتر يف حياة األسرة وزايدة
خماطر وقوع األبناء يف براثن التهميش واالستغالل واإلمهال ،إىل جانب املؤثرات اليت تنعكس على
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النمو االقتصادي الوطين وتقويض فرص املساواة والتماسك واالندماج االجتماعي .ويف خضم هذه
التداعيات جيد العنف العائلي دعماً يف كثري من السياقات من األعراف االجتماعية ،ويتحدث كل
من الرجال والنساء عن الضغوط االقتصادية وأدوار وعالقات اجلنسني املتغرية كعوامل رئيسة للعنف
املنزيل ،الذي ينعكس مباشرة على أوضاع األبناء التعليمية وخياراهتم ومستقبلهم(.)11
تتجسد املشكلة األساسية يف العراق يف تنامي نسبة الفقراء بني األطفال ،إذ يف الوقت الذي
يشكل فيه نسبة الفقر يف العراق  % 19من جمموع سكان العراق عام ( 2012الذين يقل دخل
الفرد الشهري  105.500دينار عراقي ،وهو خط الفقر الوطين) ،وقد سجلت نسبة الفقراء من
األطفال  % 58من جمموع الفقراء ،أي أن  1من بني كل  4أطفال يعيشون دون خط الفقر(.)12
تظهر معطيات الواقع مبا ال يقبل الشك أن الفئات األكثر تضرراً من الفقر يف العراق هم
األطفال ،إذ ازداد الفقر املدقع بني األطفال ليبلغ ضعف معدل البالغني .ويبلغ معدل األطفال
الذين يعيشون حتت خط الفقر الغذائي  % 1.2عام  ،2011وهو معدل يقارب ضعف جمموع
املعدل للبالغني وكبار السن؛ فهذه البيئة املتدهورة جعلت األطفال أكثر عرضة خلطر الوقوع يف براثن
الفقر ،ذلك أن خط الفقر -الذي يعرف أنه احتمال الوقوع ابلفقر -أعلى بنسبة  % 25بني
األطفال مقارنة مع امجايل السكان عام .2012لقد ازداد خطر الفقر لألطفال منذ عام 2007
بنسبة  ،8%وبلغت أعلى نسبة خطورة يف عام  2012لألطفال بعمر  5-14سنة(.)13
لقد ارتفعت معدالت الفقر بواتئر تنذر خبطر حمدق بعد حزيران  2014واحتالل اجملموعات
اإلرهابية لكثري من املناطق يف أربع حمافظات (نينوى ،وصالح الدين ،واألنبار ،وكركوك) جنم
عنها نزوح ماليني من السكان إىل خمتلف حمافظات العراق وخارجه ،فارتفعت معدالت الفقر
والبطالة مبستوايت مهددة لألمن اإلنساين؛ األمر الذي انعكس بنح ٍو واضح على الطفولة العراقية
ومستقبلها التنموي.
أما على صعيد العمل فقد بني املسح العنقودي متعدد املؤشرات ( )MICs3أن طفالً
واحداً من بني كل تسعة أطفال بعمر ( )14 - 5سنة أي ( )% 11من جمموع أطفال هذه الفئة
يعملون .وأن كثرياً من الفقراء يضطرون لدفع أبنائهم إىل سوق العمل يف وقت مبكر على حساب
 .11البنك الدويل ،أصوات الفقراء صيحة للتغيري ،القاهرة :مركز االهرام للرتمجة ،ط ،2002 ،1ص.123 :
 .12د .مهدي العالق ،مصدر سابق.
 .13املصدر السابق نفسه.
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تعليمهم .ويعمل الذكور بنسبة أكرب من اإلانث ( % 12مقابل  % 9على التوايل) وترتفع نسبة
األطفال يف املناطق الريفية ابملقارنة املناطق احلضرية ( % 18مقابل  .)6%وطبقاً ملسح عام
 2011فإن الصورة قد تغريت إىل ٍ
حد ما .إذ ان طفالً واحداً يشتغل من بني كل ( )14طفالً
بعمر ( )5-14سنة أي ( )% 7ابخنفاض قدره ( )4درجات نسبة عن عام  .2006وتزداد نسبة
اشتغال األطفال يف الريف إىل ( )10%مقابل ( )% 5يف احلضر ويشتغل األوالد بنسبة أكرب من
اإلانث ( % 8مقابل .)14()% 6
لقد كشفت كثري من الدراسات( )15أن هناك صلةً بني العيش يف أسرة فقرية ورفاه الطفل
ومستوى نوعية احلياة بنح ٍو عام ،على الرغم من أن بعض الدراسات ال تظهر وجود ارتباط مباشر
بني العاطلني عن العمل ومستوى رفاهية الطفل ،ولكن أتثري البطالة على األطفال ابلغاً إذا نتج عنه
تفاقماً يف مستوى الفقر أو احلرمان .وقد تكون اآلاثر أخف عند دفع احلكومة فوائداً لألسر يف
حالة فقدان العمل أو مشوهلم بتسهيالت الضمان االجتماعي؛ ويف هذه احلالة ،فإن فرض شروط
صارمة من الفوائد ميكن أن يكون هلا أتثري حمدود على األطفال ألهنم ال يتمتعون بتغطية شاملة من
الفوائد أو اخلدمات(.)16
عموماً يبدو أن هناك أربعة أتثريات مرتابطة بعالقات قرائنية تزيد بنح ٍو كبري من تعرض
الطفولة للهشاشة هي :الفقر ،وعدم املساواة ،واالستبعاد االجتماعي ،والبيئات اخلطرة.
األول :ما يزال الفقر املطلق أحد أخطر التهديدات اليت تواجه الطفولة يف البلدان النامية(.)17
يف الوقت نفسه يؤثر على أعداد كبرية من األطفال يف البلدان ذات الدخل املرتفع  .وعلى الرغم
من أن اآلاثر التنموية غالباً ما تكون غري مباشرة ،فإن الفقر يرتبط مبجموعة من املخاطر احملددة،
كسوء التغذية والبيئية واالكتظاظ .على سبيل املثال :ترتبط حاالت االكتظاظ بعالقات سلبية أقل
 .14وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلحصاء ،نتائج مسح  ،MICS-4مصدر سابق ،ص.41:
15. Bradshaw, J., & Richardson, D. 2009. ‘An index of child well-being in
Europe.’ Child Indicators Research 2 (3): 319–51.
16. Richardson, D. 2010. ‘Child and family policies in a time of economic
crisis.’ Child and Society 24: 495–508.
17. Wachs, T. D., and A. Rahman.. “The Nature and Impact of Risk and
”Protective Influences on Children’s Development in Low-Income Countries.
In P. R. Britto, P. L. Engle and C. M. Super, eds., Handbook of Early Childhood
Development Research and Its Impact on Global Policy. Oxford: Oxford
University Press, 2013.
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استجابة على مستوى األبوة واألمومة ،فضالً عن أن ضعف التواصل بني الوالدين والطفل يؤثر
سلباً على التنمية املعرفية والنتائج األكادميية  .18ويواجه األطفال الذين يعيشون يف البلدان املأزومة
والفقرية أيضاً أنواعاً معينة من املخاطر ،مثل املالراي والتهجري القسري املرتبط ابلنزاع املسلح(.)19
الثاين :يف معظم اجملتمعات اإلنسانية ،تتشكل حالة الفقر من خالل البىن السياسية
واالقتصادية واملؤسسات والقيم اليت دأبت على منح االمتياز لبعض فئات األطفال وحرمت اآلخرين
منها ،وينجم عنها ارتفاع مستوايت الال مساواة بني األفراد يف االستهالك والدخل أو األصول (الال
مساواة العمودية كما يطلق عليها ستيوارت)( ،)20واليت ميكن أن تكون عائقاً حامساً أمام انتقال
األطفال إىل مرحلة البلوغ ،إذ تقيد املوارد والفرص عند أكثر الفئات هتميشاً أو حرماانً ،على سبيل
املثال :غالباً ما يقوض الفقر بشكل ملحوظ حالة احرتام الذات.
الثالث :الكثري من األطفال غالباً ما يكونوا عرضة للهشاشة ليس بسبب التباين يف املوارد
املادية الفردية أو املادية املطلقة ،ولكن بسبب اخنفاض القيمة الثقافية للجماعات أو لفئات معينة
من الناس يف اجملتمع حبكم كوهنم ينتمون لفئة أو جمموعة عرقية أو ثقافية؛ وأتسيساً على ذلك تتعاظم
ظروف غياب املساواة وبدرجة أكرب أو أقل مع وجود عيوب تستند إىل جمموعة السمات الثقافية
املعززة حلالة غياب املساواة األفقية ،وهذه غالباً ما ترتبط ابلعرق والطائفة واللغة والدين واجلنس و/أو
اإلعاقة البدنية أو العقلية .فهذه اجملموعات توصم ابستمرار مع الفئات والشرائح املستبعدة اجتماعياً
واحملرومة اقتصادايً ،وجتد الفوارق الراسية يف القيم االجتماعية والثقافية تعبرياً هلا يف الديناميات داخل
األسرة ،واملشاركة يف املؤسسات ،وممارسات احلياة اجملتمعية والسياسية واالقتصادية.و بعض الفوارق
لدى بعض اجملموعات -على سبيل املثال :القائمة على النوع االجتماعي -تتعاظم بوضوح خالل
مدة املراهقة عندما يبدأ الشباب بتويل أدوار تنموية ومسؤوليات تقوم على أساس النوع االجتماعي
يف مرحلة البلوغ.
18. Wachs, T. D. , “Expanding our view of context: The bio-ecological
environment and development.” In R. Kail, ed., Advances in Child
Development and Behavior, vol. 31: 365–411. New York: Academic Press,
2003.
19. Wachs, T. D., and A. Rahman., Op cit.
20. Stewart, F., “Horizontal Inequalities: A Neglected Dimension of
Development.” QEH Working Paper Series no. 81. Oxford: University of
Oxford, 2002.
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ولعل من املهم اإلشارة إىل أن كثرياً من حاالت غياب املساواة األفقية ومظاهر االستبعاد
االجتماعي املرتبط هبا ميكن أن يزيد بسبب طبيعة القيود املكانية املرتبطة ابملوقع الريفي؛ مما يزيد
من مشكالت أتمني خدمات عالية اجلودة ،والتعرض للتدهور البيئي وغريها من املخاطر .يف هذه
الطريقة ،تلتقي املشكالت النامجة عن القيود املكانية ،وحاالت غياب املساواة األفقية والعمودية
مجيعاً يف حياة الكثري من األطفال؛ مما يؤدي إىل تقليص اخليارات املتاحة أمامهم والسيما إذا كان
الطفل أو الفتاة ،من جمموعة أو أقلية عرقية أو من الذين يعيشون يف منطقة ريفية انئية .ونتيجة
لذلك؛ تتجذر حالة الفقر والتهميش االجتماعي وعلى حنو متزايد داخل األسر واجملتمعات احمللية،
ورمبا تتفاقم طول حياة الفرد وتنتقل عرب األجيال(.)21
الرابع :تبقى البيئات اخلطرة املأزومة سبباً رئيساً حلاالت استبعاد الناس وهتميشهم ،إذ إن
آاثر التعرض املبكر لتلوث البيئية ،مبا يف ذلك املياه غري املأمونة الشرب ،وتلوث اهلواء ،وسوء
الصرف الصحي واألمراض املعدية ،ميكن أن تؤدي إىل عواقب وخيمة على املدى الطويل؛
فاألطفال الصغار هم أكثر عرضة للتأثريات الفسيولوجية النامجة عن التلوث .وتشمل املخاطر البيئية
من تلوث اهلواء إىل التعرض للرصاص والتلوث الضوضائي ،إذ أظهرت الدراسات وجود صلة بني
التنمية النفسية واالجتماعية واملعرفية والتعرض للضوضاء.
خامساً :آفاق للمستقبل:
 .1فرص النهوض واالرتقاء:
«إن أفضل طريقة للحد من عدم املساواة يف العمل وزايدة متوسط إنتاجية قوة العمل والنمو الشامل
لالقتصاد على املدى الطويل يكون ابالستثمار يف التعليم».
« Thomas Pikettyتوماس بكييت -رأس املال يف القرن احلادي والعشرين»
يرى الكثري من املختصني يف الشأن التنموي إن أزمة التعلُّم هي أزمة أخالقية واقتصادية.
21. Boyden, J., and G. Mann., “Children’s Risk, Resilience and Coping in
Extreme Situations.” In M. Unga, ed., Handbook for Working with Children
and Youth: Pathways to Resilience Across Cultures and Contexts. Thousand
Oaks, California: Sage Publication, 2005. P. 11.
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فالتعليم يَعِد الشباب ،عندما يُقدَّم تقدميا جيدا ،ابحلصول على عمل وأجور أفضل ،وصحة جيدة،
ويدعم املؤسسات ويعزز التماسك
وحياة بال فقر .ويف اجملتمعات احمللية ،حيفز التعليم االبتكار ّ
االجتماعي .لكن هذه املنافع تتوقف على التعلُّم ودونه رمبا ميثل االلتحاق ابملدارس فرصاً مهدورة.
فاألطفال يف اجملتمعات األشد فشالً يف حتقيق ذلك هم األكثر احتياجاً إىل تعليم جيد للنجاح يف
احلياة».
 أاالبتكار يف السياسات حمرك رئيس لتحسني التعلم:توصي الكثري من الدراسات والتقارير ابختاذ خطوات ملموسة على صعيد السياسات
ملساعدة البلدان النامية على حل أزمة التعلُّم اخلطرية يف جمال تدعيم تقييمات عملية التعلُّم،
واستخدام األدلة على املمارسات الناجحة وغري الناجحة لالسرتشاد هبا يف اختاذ القرارات املتعلقة
ابلتعليم ،وتعبئة حركة اجتماعية قوية للدفع ابجتاه إجراء تغيريات ابلتعليم تساند إاتحة «التعلُّم
للجميع».
وعلى الرغم من أن هذه الفجوات البالغة يف التعلُّم ليست قائمة يف مجيع البلدان النامية،بيد
أن العديد من هذه البلدان يتخلف كثرياً عن حتقيق ما يطمح إليه .وتُظهر التقييمات الدولية الرائدة
بشأن مهارات القراءة والكتابة واحلساب أن أداء التلميذ املتوسط يف البلدان الفقرية أسوأ من أداء
 % 95من التالميذ يف البلدان املرتفعة الدخل؛ مما يعين أن هذا الطالب سيحظى ابهتمام خاص
يف فصله الدراسي بتلك البلدان لالهتمام برفع مستواه .وفيما يتعلق ابلعديد من الطلبة ذوي األداء
املرتفع يف البلدان املتوسطة الدخل وهم الشباب الذين يُصنَّفون يف الربع األعلى ضمن جمموعاهتم،
فإنه ميكن ترتيبهم يف الربع األدىن ببلد أكثر ثراء.
 بفرص حتقيق ُّالتقدم أمر ممكن:
يشري التقرير إىل أنه حينما تضع البلدان وقادهتا «حتقيق التعلُّم للجميع» ضمن أولوايهتا
حتسنا كبرياً .فبلد مثل كوراي اجلنوبية ،مزقته احلروب
تتحسن ُّ
الوطنية ،فإن معايري التعليم ميكن أن َّ
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وكان يسجل خالل مخسينيات القرن املاضي معدالت متدنية جداً يف معرفة القراءة والكتابة،
استطاع تعميم االلتحاق بتعليم عايل اجلودة حىت املرحلة الثانوية حبلول عام  ،1995وقد استطاع
شباهبا حتقيق أعلى املستوايت يف تقييمات التعلُّم الدولية.
•أظهرت النتائج اليت حققتها فيتنام عام  2012يف اختبار لبلدان منظمة التعاون والتنمية
سمى الربانمج
يف امليدان االقتصادي لطلبة املرحلة الثانوية يف الرايضيات والعلوم والقراءة ،الذي يُ َّ
الدويل لتقييم الطلبة ،أن مستوى أداء طلبتها الذين تبلغ أعمارهم  15عاماً يتساوى مع مستوى
أداء نظرائهم يف أملانيا على الرغم من أن فيتنام أفقر بكثري.
•حققت بريو بني عامي  2009و ،2015أسرع معدالت النمو يف نواتج التعلُّم اإلمجالية،
منسقة بشأن السياسات.
وذلك بفضل اختاذ إجراءات َّ
وعن ذلك ،قال بول رومر« :الطريقة الوحيدة لتحقيق تقدُّم هي استخالص احلقيقة من
اخلاصة ابلتعليم تكشف عن حقيقة مؤملة ،ففيما خيص عدد
الوقائع .وإذا مسحنا بذلك ،فإن الوقائع ّ
كبري جداً من األطفال ،فإن االلتحاق ابملدارس ال يعين التعلُّم».
استناداً إىل األدلة اليت توصلت إليها الدراسات والتقارير والبحوث امليدانية اليت مجعت خالل
مشاورات مستفيضة جرت مع احلكومات واملنظمات املعنية ابلتطوير والبحث ومنظمات اجملتمع
املدين والقطاع اخلاص يف  20بلداً( ،)22يقدم التقرير ثالث توصيات بشأن السياسات:
 تقومي مستوايت التعلُّم لتصبح أهدافاً قابلة للقياس:
ميكن القول إن حوايل نصف البلدان النامية لديها مقاييس لقياس مستوى التعلُّم يف هناية
املرحلتني االبتدائية واإلعدادية .ومن خالل وضع تقييمات للطلبة جيدة التصميم ،ميكن مساعدة
املعلِّمني على توجيه الطلبة ،وحتسني إدارة النظام ،وتركيز اهتمام اجملتمع على التعلُّم؛ وميكن أن تؤدي
هذه اإلجراءات إىل إثراء وتعزيز خيارات السياسات الوطنية ،ورصد ما يتحقق من تقدُّم ،وتسليط
22. World Bank, Op Cit.
89

التعليم قبل اجلامعي يف العراق :الوعد املؤجل

الضوء على األطفال الذين ال حيققون التقدم املنشود.
جعل املدارس تعمل لصاحل اجلميع من طريق:
ابلتقزم واهلزال وتعزيز منو املخ.
•أتمني التغذية الصحية للحد من اإلصابة ُّ
•التحفيز للتعلم يف سن مبكرة بتوفري فرص متكافئة للجميع مع استعداد عال للتعلُّم.
•اجتذاب األشخاص البارعني للعمل ابلتدريس وحتفيزهم عرب التدريب املصمم خصيصاً للمعلِّمني
ِ
مبوجهني.
مع االستعانة ّ
•استخدام وسائل تكنولوجية تساعد املعلِّمني على التدريس بطريقة تناسب مستوى الطالب
•تقوية اإلدارة املدرسية مبا يف ذلك املديرون.
تعبئة طاقات وإمكاانت مجيع من له مصلحة يف التعلُّم من طريق:
•استخدام املعلومات واملقاييس لتعبئة املواطنني.
•زايدة املساءلة ،وخلق إرادة سياسية إلصالح التعليم.
•إشراك أصحاب املصلحة املباشرة ،مبا فيهم جمتمع األعمال ،يف مجيع مراحل إصالح التعليم
بدءاً من التصميم حىت التنفيذ.
ولعل من املهم اإلشارة إىل أن كثري من احللول اليت طرحت يف املاضي -وما تزال تركز يف
جوانب مثل امتيازات العاملني والتدريب واألبنية املدرسية واملختربات وغريها ،وهي كلها مهمة،
غري أن القليل قد طرح حول فلسفة التعليم .إن من املهم أن نسأل :أي تعليم نريد لأللفية الثالثة؟
تغيت عرب السنوات واملراحل ،والعراق اليوم يف مفرتق
فمن املؤكد أن اإلجاابت على هكذا سؤال ّ
طرق خطري ومن مث ينبغي أن نالحظ اآليت:
•إن العراق يف مرحلة انتقالية حياول أن يرسي بعض مرتكزات الدميقراطية وقد حيتاج إىل بضع
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سنوات حىت تستقر مؤسساته ومتارس وظائفها على حنو مهين خارج الضغوط السياسية
واالقتصادية.
•إن الثمن االجتماعي للتحول حنو اقتصاد السوق عايل الكلفة؛ ما يتطلب حتديداً واضحاً لنوع
العالقة بني النظام التعليمي والسوق .فالكثري من اآلراء املطروحة حتاول أن جتعل التعليم جمرد
اتبع سليب للسوق وهذا غري صحيح.
•حتديد الدور التنموي للدولة من حيث التمويل ورسم السياسات واملتابعة والتقومي ،وما األدوار
اليت ميكن للحكومات احمللية أن تؤديها؟
•هل حنتاج إىل خطط طوارئ ملواجهة املشكالت الصعبة واملعقدة (كاألبنية املدرسية)؟
•ما مصادر متويل التعليم يف ظل التحوالت املتوقعة يف العراق؟
•هل حنتاج إىل هيئات جديدة تنسجم مع التطورات احلديثة يف عامل املعرفة؟
•كيف نبين ثقافة التعليم املولّد لفرص العمل؟
•إىل أي مدى ميكن تنفيذ جتارب مدرسية جديدة ميكن أن تغطي بعض أشكال الطلب على
التعليم (املدارس املفتوحة ،ومدارس القرى ،ومدارس املعلم الواحد ،وغريه).
•ما اإلجراءات املطلوبة لبناء العالقة بني التعليم واجملتمع وتعزيزها؟
نغي آليات التعليم التقليدية القائمة على احلفظ والتلقني والتقبل السليب؟
•كيف ّ
•ما أوجه التغيري املطلوبة يف معاهد ومؤسسات املعلمني وبنية ووظائف اإلدارات املدرسية؟
•كيف ننشط إجراءات وفعاليات مثل :الصحة املدرسية ،والتغذية املدرسية ،والبحث االجتماعي
والنفسي ،والرايضة ،والرتويح ،وغريها؟).
•كيف نعزز احلضور الرقايب والتوجيهي يف العملية التعليمية؟
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•هل حنتاج إىل إعادة النظر يف أساليب االمتحان والتقومي؟
•هل حنتاج إىل مدوانت للسلوك التعليمي؟ ومن يضعها؟
•كيف نستفيد من جتارب اجملتمعات األخرى والسيما اليت دخلت يف نفق احلروب واألزمات؟
 .2خيارات النهوض :أولوايت األهداف من أجل التمكني
استندت االسرتاتيجية العراقية للرتبية والتعليم إىل ثالثة حماور رئيسة:
األول :إاتحة وحتقيق فرص تعليمية متكافئة من خالل توسع بناء املدارس ،واالستيعاب
الكامل جلميع التالميذ ،واالهتمام برايض األطفال والطفولة املبكرة ،وتعليم الفتيات وذوي
االحتياجات اخلاصة ،وحمو األمية وتعليم الكبار.
الثاين :اجلودة الشاملة يف التعليم من طريق اإلصالح املتمركز على املدرسة وأتهيل املدرس
لالعتماد الرتبوي والتنمية املهنية للمعلم ورعايته ،وتطوير املناهج التعليمية واألنشطة الطالبية،
وتفعيل دور التكنولوجيا لتحسني العملية التعليمية ،وتطوير نظم االمتحاانت والتقومي ،ورعاية
املوهوبني واملتفوقني ،وتطوير التعليم الفين وحتسني جودته.
الثالث :رفع كفاءة النظم املؤسسية ،من طريق التأهيل والدعم املؤسسي لال مركزية والبحث
العلمي؛ لذا فإن توفري إطار تنموي ملواصلة حتسني نوعية التعليم ،ال بد أن يركز بنح ٍو أساس يف
بناء الدولة ،وتطوير رأس املال البشري ،وتعزيز قدرات املؤسسات التعليمية الوطنية ،وردم الفجوة
التعليمية.
ولطاملا يسعى النظام الرتبوي والتعليمي إىل تعزيز الفرص لبناء رأس مال بشري نوعي يشارك
يف تنمية االقتصاد واجملتمع ،فإن تطبيق خمتلف الربامج يف القطاعني العام واخلاص سيساعد يف
تلبية االحتياجات اجملتمعية لبناء املعرفة واملهارات .ويتم الرتكيز على غرس منظومات القيم اإلجيابية
قيم األخالق ،والنزاهة ،والتسامح ،واحلوار ،واإلمانة واملسؤولية االجتماعية -لتوسيع اخليارات منأجل تطوير نوعي لرأس املال البشري ،وتعزيز أسس احلكم الرشيد يف القطاع العام واخلاص .فهذه
املسارات ميكن أن تساعد العراق يف مواجهة حتدايت العوملة ،وإن وفرة رأس املال البشري النوعي
واحلكم الرشيد سيجعل العراق منطقة جذابة لالستثمارات.
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يتطلب املضي هبذه اخلطوات من الدولة أن تدير -ومبزيد من االهتمام -الشؤون التعليمية
وابلذات التعليم األساس وحمو األمية ،ابعتبارمها حقوق مشروعة لكل فرد ،ذكراً أو أنثى ،وأن توجه
سياسة االقتصاد الكلي صوب حتقيق األهداف التعليمية املعلنة ،اليت هلا صلة مباشرة مع أهداف
سياساهتا السكانية والتنموية.
إن مسارات النهوض التنموي للتعليم اليت تشكل مرتكزات أساسية لبناء رأس املال البشري
تتطلب حتقيق األهداف اآلتية:
 .1تعزيز مكانة التعليم:
هتيئة بيئة معززة لنوعية التعليم ترتكز بنح ٍو اساس على االرتقاء مبستوى العاملني اقتصاداي
واجتماعيا وجذب أفضل القدرات للعمل يف هذا القطاع .وعلى وفق هذا املسار ،ال بد من إطالق
برامج نوعية لالرتقاء هبذا القطاع على الصعد احمللية والوطنية ،مبا فيها التعبئة اجملتمعية لرفع مكانة
التعليم بوصفها املفتاح لكل تغيري نوعي يصب يف مصلحة اجملتمع وتقدمه .وتسعى الدولة إىل تعزيز
مكانة هذه املهنة ابلرتكيز يف أن يكون العمل يف هذه املهنة جمزايً من الناحية املادية ،وبناء قدرات
العاملني يف هذا امليدان ومتكينهم ،فضالً عن املكانة االجتماعية اليت ينبغي أن يضع العمل يف مهنة
التعليم مكاانً مائزاً للفرد يف بيئته االجتماعية ،وأن يكون الوصول هلا عرب قنوات انتقائية يعتمد
االختيار فيها على معايري علمية وموضوعية دقيقة.
 .2رفع مستوى االلتحاق يف املدارس وخفض نسب التسرب:
تعزيز فرص جذب الطلبة لألجواء املدرسية من طريق تذليل الصعوابت السيما االقتصادية
بتمكني الشرائح الفقرية ومنخفضة الدخل من احلاق ابنائها ابلتعليم وابقائهم ابملدارس ،وبناء
املهارات والتدريب املهين لضمان بقائهم يف النظام التعليمي ،مع األخذ ابحلسبان معدالت الزايدة
السكانية للفئات العمرية يف سن التعليم ،وإنقاذ من يتلكأ يف العملية التعليمية ،وخفض كثافة
الصفوف ،إىل جانب التأكيد على رفع مستوى توعية اجملتمع أبمهية االلتحاق مبراحل التعليم كافة.
 .3توفري األبنية واملستلزمات املدرسية:
توفري األبنية الكافية الستيعاب اإلعداد املستهدفة من التالميذ والطلبة يف رايض األطفال
واملدارس كافة ،وحتسني املناخ التنظيمي والبيئة الدراسية اآلمنة والصحية يف املؤسسات الرتبوية
والتعليمية كافة.
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 .4حمو

األمية:

هتيئة بيئة متكينية تساعد اجملتمع يف مواجهة حتدي األمية ،وتعزيز فرص االلتحاق وترصني
قدرات املؤسسات التعليمية من طريق:
•حمو أمية الكبار ومواجهة األسباب املؤدية الرتفاعها ببعض املناطق اجلغرافية.
•جعل التعليم اإللزامي إىل مستوى الدراسة املتوسطة (األساسية).
•دعم وتعزيز إمكاانت وقدرات وزارة الرتبية (اهليئة الوطنية ملكافحة األمية).
 .5جتسري الفجوة الريفية احلضرية:
ردم الفجوة بني الريف واملدينة بتأمني التغطية الشاملة جلميع املناطق الريفية ،فضالً عن
تقليص الفجوة على مستوى اإلجناز األكادميي بني مدارس الريف واحلضر؛ وهذا يكون بتبين برامج
وطنية تقوم على تعزيز فرص التعليم يف الريف واملناطق النائية ،من أجل ضمان التمتع حبق التعليم
ويف مجيع املستوايت ،فضالً عن االهتمام بتقدمي حوافز مادية للطلبة والسيما يف املناطق الريفية
واألسر الفقرية.
 .6جذب القيادات التعليمية وتطويرها:
ليس من شك ان جودة املعلم هي أهم العوامل احملددة للمخرجات التعليمية ،وأن تطوير
القيادات املدرسية هي الطريقة املثلى لتحسني املخرجات التعليمية لتطوير مستوايت التدريس يف
الصفوف الدراسية .واملدارس األفضل أداء غالباً ما جتذب أفضل املرشحني يف التدريس ،وهي
مؤسسات حتتاج إىل تطوير وبناء قدرات مستمرة للقيادات التعليمية ،وهذا يتم َع َرب اآليت:
•االستثمار يف القيادات التعليمية والرتبوية يف مجيع املؤسسات ،على أن تركز عملية االستثمار
يف القيادات التعليمية والتدريسيني املمتازين وبرامج التدريب األساسية ،وإجراء عمليات التغيري
بطرق حمكمة ودقيقة ،إىل جانب تكثيف عمليات التدريب النوعية وصوالً ملخرجات تعليمية
مائزة.
•جذب املواهب املمتازة يف التعليم وتطويرها ،عرب تعزيز اجلاذبية الشخصية واملهنية من أجل
االرتقاء بتلك املواهب ،وحتسني نوعية التدريب العملي ،إبشراف كفاءات علمية من ذوي
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املؤهالت العالية لضمان التطوير املستمر للمهارات املهنية.
•حتسني فرص اعداد املعلمني ابعتماد جتارب التدريب العملي وتوفري احلوافز لضمان أداء جيد
يف الفصول الدراسية.
 .7حتسني فرص احلصول على نوعية عالية للتعليم (املناهج وطرق التدريس):
إعادة النظر مبناهج التدريب وبراجمه ،وبناء املهارات يف املدارس ،وجعلها أكثر جذابً للطلبة
ومواكبة للتطورات العلمية واملعرفية املتسارعة من خالل:
•إعادة النظر ابلقضااي واألنشطة ذات الصلة ابملناهج الدراسية؛ لضمان أن توفر أساساً قوايً
لتطوير جوهر الكفاءات ،وتعزيز فرص املنافسة ،ومواكبتها لالحتياجات املتغرية.
•مراجعة مناهج تدريب املعلمني؛ هبدف حتسني حمتوايهتا ،وتعزيز مهاراهتم الرتبوية ومتكينهم بنح ٍو
أكرب لتطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم.
•تقدمي دورات جديدة وفقا للمتغريات اجلديدة يف سوق العمل ،لتحسني فرص توظيف اخلرجيني
احملليني.
 .8مناهج جديدة لرعاية اإلبداع واالبتكار:
تعتمد املناهج الدراسية مبحتوايهتا احملددة وكتبها املقررة على منط الرتبية االمتصاصية القائمة
على احلفظ ،مقابل املناهج احلديثة الرامية إىل تطوير التفكري والتجديد واالبتكار ،أي :التعليم
الذايت ،مبا يف ذلك استخدام التكنولوجيا وأنظمة املعلومات واملكتبات.
ومما تقدم فإن اخلطوات املطلوبة يف هذا املسار ال بد أن تبدأ بتقدمي مناهج جديدة والسيما
للمدارس االبتدائية والثانوية ،مركزة يف غرس قيم اإلبداع من خالل بناء املواطن الناقد املقتدر على
التعلم ذاتيا والباين جملتمع املعرفة ،ونقطة االنطالق تبدأ من املراحل املبكرة للتمدرس.
 .9احلد من التمييز املبين على اساس النوع االجتماعي يف التعليم:
تطرح ثقافة اجملتمع التقليدية تصوراً سلبياً عن تعليم املرأة ،وتؤدي األسرة دوراً يف التحاق
الفتاة ابلتعليم واالنتظام فيه .ويبدو أن هذا املوقف أكثر سلبية حني تتداخل عوامل الفقر واحلرمان،
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مع سطحية الوعي أبمهية التعليم .وإن هذه العوامل ذات صلة ابلربامج التنموية ،وتتعلق مبضامني
اإلعالم وقدرته على تغيري اجتاهات الناس ،وتعزيز وعيهم بضرورة تعليم الفتاة وأمهيته ملستقبلها.
وأتسيساً على ذلك ال بد أن يركز املسار التنموي على:
•حتقيق معدل التحاق أفضل للبنات يف املدارس االبتدائية واملتوسطة.
• التوسع يف فتح مراكز حمو األمية والسيما يف املناطق الفقرية والريفية ،ومد سنوات التعليم
اإللزامي إىل مرحلة الدراسة املتوسطة.
 .10مناهج تعزز قيم اإلجناز:

إن بناء رأس املال البشري من طريق التعليم ٍ
عال اجلودة هو أحد التحدايت األكثر أمهية اليت
تواجه املسار التنموي يف العراق .وإبمكان النظام التعليمي القوي واملسؤول –يف مجيع املراحل -أن
حيسن من فرص ازدهار الدولة وزايدة مساحة التنافس على الصعيد الدويل؛ وهذا ميكن أن يتم من
خالل:
•بناء جمتمع املعرفة املبين على ثقافة إجناز وأداء ونزاهة وشفافية.
• جمتمع يقدر أبناؤه الثقافة والفنون وتراثهم احلضاري؛ ويعرف هذا اجملتمع من خالل الشعور
القوي ابملسؤولية االجتماعية ،وال يتأثر بسهولة مبوجات العوملة.
•إعادة تصميم النظام الرتبوي مبا يعزز فرص تربية املواطن املنجز املبادر والناقد واملقتدر على
التعلم ذاتياً.
•توسيع اخليارات املتاحة للطلبة واألساتذة للوصول إىل تكنولوجيا املعلومات وتوظيفها لصاحل
املعرفة والبحث العلمي.
 .11اهتمام أوسع ابلتعليم املهين:
• رفع نسب امللتحقني يف املدارس املهنية واملعاهد التقنية ،والتقليل من نسب التسرب،
وختفيف كثافة الصفوف ومن مث رفع مؤشرات البناء املعريف يف اجملال التقين إبعادة ختصيص املوارد
لصاحل التعليم التقين ،وجتسري الفجوة بني اجلنسني يف جمال االلتحاق ابملدارس املهنية.
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 -12غرس القيم واألخالق املتينة يف سن مبكرة هو املفتاح لبناء شخصية الفرد؛ وألجل
حتقيق هذا اهلدف يتطلب إدراج هذه املنظومات من القيم واملثل األخالقية يف املناهج املدرسية
واألنشطة ابعتماد مناهج وبرامج تعزز املعايري والقيم األخالقية كأمنوذج لإلدارة املشرتكة اجليدة،
واملسؤولية االجتماعية ،وقيم املواطنة يف اجملتمع ومبا يتماشى مع املبادئ احلضارية اليت يشرتك فيها
اجلميع.
 .13تعزيز فرص مشاركة القطاع اخلاص بتوسيع دائرة املشاركة اجملتمعية وحتفيز دور القطاع
اخلاص للمشاركة اإلجيابية ،مبا يعبئ املوارد اجملتمعية خلدمة العملية التعليمية.
-14العناية ابلطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة:
ال يقتصر تقدمي التعليم على املدارس النظامية والقطاع اخلاص ،بل أن ميتد إىل أتمني بيئة
متدرس صحية لذوي االعاقة واأليتام واألحداث اجلاحنني واملشردين وغريهم من ذوي االحتياجات
اخلاصة؛ وهذا يتطلب ختصيص صفوف خاصة يف املدارس احلكومية من أجل أتمني بيئة مناسبة
حتقق هلم الكرامة واإلجناز العلمي ،فضالً عن تطوير مهارات التدريسيني وإدخاهلا يف إطار العمل
اخلاص ابلتطوير والتقومي ،وإطالق محالت توعية ابالحتياجات اإلنسانية هلذه الشرائح املهمة.
كوراي اجلنوبية :قصة جناح غري متوقعة أساسها البناء املعريف واملهاري
كوراي اجلنوبية اليوم دولة متطورة بكل املقاييس .اقتصادها يزيد عن تريليون دوالر ،وتسلسلها االقتصادي
الثالث عشر من بني اقتصادات العامل ،يضعها الناتج احمللي اإلمجايل ( )GDPومستوى نصيب الفرد من
بني أعلى البلدان منواً وتقدماً من الناحية التكنولوجية .أتيت كوراي وابستمرار من بني الدول األعلى يف تقييم
مستوى الطالب دوليا والسيما يف علوم الرايضيات والعلوم الصرفة وبرانمج التقييم الدويل للطلبة (.)PISA
ومما يثري اإلعجاب ويعد حبق معجزة هي السرعة اليت حتولت فيها كوراي من رماد احلرب الكورية إىل قوة تكنولوجية واقتصادية
حيسب هلا حساب .قبل نصف قرن ،عانت من وفرة اليد العاملة الرخيصة .اختطت جتربتها التنموية مرتكزة إىل تطوير النظام
التعليمي وتنمية رأس املال البشري كوسيلة لتحسني اإلنتاجية وهو ما أوصلها إىل مصاف األمم املتقدمة .واتسم ذلك التعليم
بقدرته على التنافس عامليا ،يف الوقت نفسه يضمن دعم مجيع الطلبة ويف مجيع املستوايت ،من املدرسة االبتدائية إىل اجلامعة،
إىل جانب التدريب على املهارات .ومشلت املبادرات جعل التعليم اإللزامي يف املدارس املتوسطة ،مصحوابً بتطوير التعليم الفين
والتدريب عرب شراكات وثيقة مع أكرب تكتالت من الشركات واملؤسسات يف كوراي مثل إنشاء اجلامعات اليت تسهم الشركات يف
إدارهتا وتوجيهها .وطورت معاهد التعلم مدى احلياة .تركزت احلصة الكربى يف استثمارات التعليم العايل اليت يلتحق فيها اليوم أكثر
من  3600000طالب يف املؤسسات العامة واخلاصة للتعليم العايل .وأعادت احلكومة هندسة نظام التعليم إلعطاء األولوية يف
املواهب إىل القطاع الصناعي والتكنولوجي يف البالد.
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املقدمة:
برهنت التجارب الدولية على ان التنمية ال ميكن أن تتحقق إال يف ظل وجود رأس بشري
قادر على تنفيذ اجندة التنمية ()1؛ األمر الذي يؤكد احلاجة إىل قطاع تعليمي وتربوي قادر على
تطوير القدرات ورفع املؤهالت واملهارات يف شكل رأس املال البشري ومؤسسات تشكيل أطر
العمل اليت تعاجل إخفاقات التنمية ،ابملقابل فإن ختلف هذا القطاع ،سيساعد يف تدين مستوى
التعليم ويضعف من إسهامه اإلجيايب يف رفع معدالت اإلنتاجية والنمو االقتصادي ،وسيقود ذلك
إىل استمرار احللقة املفرغة للتخلف( .)2وقد برهن رواد مدرسة النمو الداخلي يف هذا الصدد على
وجود نوع من االرتباط اإلجيايب بني معدالت النمو االقتصادي ومستوى رأس املال البشري،
فضمن هذا اجملال أكد لوكاس على أن املستوى التعليمي املرتفع للعاملني سريفع مستوى إنتاجية
رأس املال البشري ،وحيفز على زايدة مستوى االبتكار واالخرتاع ،الذي سيساعد بدوره يف رفع
مستوى إنتاجية مجيع العاملني( .)3وابلتايل فإن حجم املسامهة اإلجيابية للتعليم يف التنمية ستتوقف
على نوعية التعليم ومدى مالءمته الحتياجات اجملتمع يف املراحل اإلمنائية املختلفة( .)4وأخذت أمهية
التحول حنو االقتصاد املعريف واالمناط التقنية ،اليت جعلت
منحى تصاعدايً بعد ّ
قطاع الرتبية والتعليم ً
من التعليم شرطاً ضرورايً ملواصلة عملية اإلنتاج()5؛ وعليه أصبح التعليم األداة الرئيسة لبناء القدرات
ألبشرية واحلصول على وظيفة جمزية واكتساب املعرفة الالزمة لألفراد واجملتمعات لتطوير إمكاانهتا،
ويعد التعليم املدخل املالئم إلدماج الفئات الضعيفة واملهمشة وتوسيع مشاركتها يف عملية التنمية
االقتصادية واالجتماعية( .)6وقد دفعت تلك احلقائق بقطاع التعليم حنو األولوية يف ترتيب اإلنفاق
العام يف الدول اليت تدرك مدى أمهية وجود رأس مال بشري مؤهل لضمان استدامة النمو على
املدى الطويل .يستلزم االنتقال حنو تبين مثل هذا التوجهات يف العراق وجود سياسة تعليمية ال
ختضع جلماعات الضغط السياسي وتبىن سياسات هتدف إىل حتسني مستوى رأس املال البشري
على املدى الطويل ،وإن هذه التوجهات تستلزم تبين رؤية هتدف إىل حتقيق استقاللية املوازنة الرتبوية
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عن ضغوط التقلبات يف إيرادات املوازنة العامة -اليت ختضع للصدمات اخلارجية النامجة عن تقلب
اإليرادات النفطية ،فضالً عن خضوعها جلماعات الضغط السياسي اليت تستهدف االستحواذ على
املوارد من أجل دعم نفوذها السياسي -مبا يضمن حتديد حد أدىن اثبت لإلنفاق الرتبوي حيفظ له
القدرة على امتصاص الصدمات اليت تتعرض هلا املوازنة العامة النامجة عن تلك التقلبات.
مشكلة البحث :أسفر التالزم بني ختصيصات اإلنفاق الرتبوي وظروف املوازنة العامة عن
توثيق ارتباط القطاع الرتبوي ابلنظام السياسي واالقتصادي غري املستقر ،الذي أدى إىل مواجهة
اإلنفاق الرتبوي جملموعة من االختالالت كانت السبب يف ضعف كفاءة أداء القطاع الرتبوي
وتسببت يف التدهور املستمر يف جودة التعليم يف العراق.
أمهية البحث :تعود أمهية البحث إىل حماولة الكشف عن إثر االختالالت يف اإلنفاق
الرتبوي على كفاءة وجودة التعليم يف العراق والسيما بعد عام .2003
فرضية البحث“ :أن تبعية اإلنفاق الرتبوي للتقلبات يف املوازنة العامة متثل السبب الرئيس
يف التدهور املستمر يف جودة التعليم يف العراق”.
أهداف البحث :يسعى البحث إىل تشخيص االاثر املرتتبة على ارتباط النظام الرتبوي
ابلنظام السياسي يف العراق ،من طريق قناة اإلنفاق الرتبوي وأتثري التقلبات يف هذا اإلنفاق على
متويل القطاع الرتبوي على كفاءة أداء هذا القطاع وجودة التعليم يف العراق.
حدود البحث :من الناحية الزمانية يتوقف البحث عند مراحل زمنية خمتلفة الستعراض
أهم التطورات يف اإلنفاق الرتبوي وهذه املراحل متتد من املدة ( ،)2016 –1965ومن الناحية
املكانية يشمل البحث عموم حمافظات العراق (ابستثناء إقليم كردستان).
منهجية البحث :أعتمد البحث املنهج االستقرائي الذي يستند إىل حتليل البياانت لتشخيص
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نقاط االختالل يف بنية اإلنفاق الرتبوي؛ لفرز الظروف واملتغريات واملؤشرات اخلاصة بكل مرحلة،
والسيما ما تعرض له العراق من حروب وعقوابت واحتالل وصدمات ّأدت إىل اهنيار مؤسسات
الدولة مبا يف ذلك املؤسسات الرتبوية بعد عام 2003؛ وبناء على تلك املنهجية سيتناول البحث
عدد من احملاور وكما أييت:
أوالً :االجتاه التنازيل لإلنفاق الرتبوي.
أسفر التالزم بني القطاع الرتبوي والنظام السياسي عن تبعية القطاع الرتبوي لظروف التقلب
يف املوازنة العامة وخلق هذا التالزم اجتاهاً شديد االحندار يف اإلنفاق الرتبوي ،وميكن التوقف عن
أهم مراحل هذا االحندار ،وكاآليت:
 -1مرحلة الوفرة:
شهدت املدة ( )1980-1951حالة من الوفرة املالية نتيجة االرتفاع امللحوظ يف عوائد
حتسن يف الوضع
تصدير النفط اخلام ،بعد اتفاقية مناصفة األرابح يف العام  ،1950وما تالها من ُّ
املايل للحكومة العراقية ،مسح هلا ابحلصول على إيرادات نفطية تعادل ( )% 51من عائدات
النفط ،وقد انعكست تلك التطورات على أداء قطاع الرتبية فتشري بعض التقديرات إىل إن جمموع
املتعلمني من اجلنسني قد ازداد يف العام  1958بنسبة  % 30يف املرحلة االبتدائية و% 17
يف املرحلة لثانوية عما كان عليه عام  ،1945وتضاعف أعداد الطلبة أربع مرات عام 1968
مقارنة بعام  ،1958واخنفضت الفجوة بني الذكور واإلانث فأصبحت  2إىل  1عام .)7(1976
وقد انعكست هذه الوفرة على خطط وبرامج وسياسات النظام الرتبوي ،اليت استهدفت التوسع
يف التعليم كماً ونوعاً ،وقد ّتوج هذا التوجه بتبين سياسة جمانية التعليم ،اليت ساعدت يف زايدة
احلصة النسبية ملخصصات التمويل لقطاع الرتبية بشقيها اجلاري واالستثماري ،وقد ظهرت آاثر
هذه الزايدة يف التخصيصات على حن ٍو تقدم ملحوظ يف النظام الرتبوي ،وكان من أبرز دالئل
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هذا التقدم ارتفاع املؤشرات الكمية والنوعية يف جداول املقارانت الدولية طبقاً لتصنيفات البنك
الدويل واليونسكو واملنظمات الدولية ذات العالقة ،اليت صنفت النظام الرتبوي يف العراق على أنه
األفضل يف املشرق العريب ،وكانت تلك النتائج حمصلة لتسارع معدالت النمو السنوية للمؤشرات
الكمية وبشكل متواصل خالل عقد السبعينات إىل منتصف عقد الثمانينيات ،فوصلت معدالت
االلتحاق والتسجيل يف املرحلة االبتدائية إىل  % 100ويف بعض األعوام فاقت تلك النسبة عندما
التحق حىت الطلبة فوق سن تلك املرحلة ،واخنفضت إىل حد كبري نسب التسرب والرسوب يف
املراحل الدراسية كافة ،مما يشري إىل أن النظام الرتبوي أصبح يعمل بكامل طاقته االستيعابية املتاحة،
وشهدت هذه املرحلة بروز نوع من التوازن اإلقليمي من خالل تبين سياسات نشر التعليم على
جغرافية العراق كلها ،اليت تكفلت إبيصال التعليم إىل القصبات والقرى النائية واملناطق املهمشة
سجل التعليم خالل هذه املرحلة ارتفاعاً كبرياً يف كفاءته الداخلية ،فسجل أدىن
واملهملة ،وقد ّ
املعدالت يف نسب التسرب والرسوب بني الدول العربية ،واستكملت النهضة الرتبوية حبملة حمو
األمية اليت حققت نتائج نسبية ملموسة ،متثلت برتاجع كبري يف نسب األمية ضمن الفئة العمرية
( ،)45-15إال أن ما يؤخذ على هذا الزخم الرتبوي أنه أقتصر على تعميم التعليم اإللزامي على
املرحلة االبتدائية ومل ميتد ابلقوة نفسها إىل بقية املراحل الدراسية .فقد تراوحت نفقات التعليم بصورة
نسبية إىل امليزانية االعتيادية للمدة من  ،1978-1968بني  % 14و ،% 21وقد تطورت
املبالغ املخصصة لقطاع التعليم يف امليزانية االعتيادية من  71،4مليون دينار عام  1971ـ 1972
إىل  113،6مليون عام  1976-1975وبنسبة  % 19،8و % 13،9من جمموع ختصيصات
امليزانية على التوايل ،ومع أن النسبة قد مالت إىل االخنفاض ،غري أن معدل النمو السنوي قد بلغ
 ،% 11،8وقد تطورت املبالغ املرصدة لقطاع الرتبية والتعليم والبحث العلمي يف مناهج التنمية
وخططها من حنو  80مليون دينار يف املنهاج االستثماري لعام  ،1977وبنسبة  % 3،7من
جمموع ختصيصات املنهاج إىل  298مليون دينار وبنسبة  % 5،6يف اخلطة السنوية لعام 1980
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مث أصبح املبلغ حنو  127مليوانً وبنسبة  % 2،3من جمموع ختصيصات اخلطة السنوية لعام
1983؛ وبذلك فإن معدل النمو السنوي هلذه التخصيصات بلغ للمدة  1980-1977حنو
(.)8
 ،% 68وحنو  % 9،8سنوايً للمدة 1983-1977
 -2مرحلة تغيري أولوايت اإلنفاق العام:
كان القطاع الرتبوي يف العراق -كبقية القطاعات -ضحية عقدين من احلروب والصراعات
الدموية اليت بدأت أواخر العام  1980ومل تنته حىت اآلن  ،2018فإىل جانب العقوابت الدولية
اليت فرضت على العراق منذ عام  ،1990ازداد الوضع تدهوراً بعد حرب حترير الكويت ،1991
اليت أدت إىل تعريض خمتلف املؤسسات التعليمية لعمليات التدمري والتخريب ،واخنفضت نسبة
اإلنفاق على التعليم إىل  % 2،8من اإلنفاق العام للدولة سنة  ،1998مقارنة بنسبة % 7،6
يف سنة  .1988-1989وقد شهدت املدة ( )1989-1982تغيرياً يف أولوايت اإلنفاق العام
الذي بدأ مينح األولوية لقطاع األمن والدفاع على حساب قطاعات اإلنتاج ،وقطاع الرتبية والتعليم
والصحة ،فقد فرضت ظروف احلرب تبين سياسات عسكرة االقتصاد؛ مما أدى إىل تراجع األمهية
النسبية لإلنفاق العام على البنية االجتماعية (الصحة والتعليم) ،والسيما قطاع الرتبية والتعليم
الذي دفع به إىل مؤخرة الرتتيب ،فقد اخنفضت حصته النسبية يف أثناء املدة ()1989-1984
إىل حوايل ( )% 4من الناتج القومي اإلمجايل ،وتدنت حصته من ختصيصات املوازنة العامة إىل
حوايل ( ،)9()% 8وقد انعكس االرتفاع يف معدالت التضخم على القوة الشرائية لرواتب املعلمني
واملدرسني ،حبيث دفعتهم إىل البحث عن وظائف يف القطاع اهلامشي والقطاع غري املنظم لتعويض
النقص الذي طرأ على دخوهلم نتيجة هلذا التدهور ،وبدأت تظهر خالل هذه املرحلة مظاهر التذمر
وعدم الرضا الوظيفي وعدم القناعة جبدوى مهنة التعليم ،وساعدت تلك الظروف يف أضعاف احلافز
على التدريس واخنفاض مستوى كفاءة التعليم مقارنة ابملرحلة السابقة؛ وقد هيأت تلك التطورات
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الظروف املناسبة لشيوع بيئة عمل تربوي تتسم ابلسلبية ،ساعدت يف تداعي صورة املعلم يف ذهنية
اجملتمع ويف ذهنية الطالب خاصة؛ مما سهل من مهمة ارختاء وشائج العالقة الرتبوية بني طريف املعادلة
الرتبوية ،ومما زاد من تفاقم األمور تباطؤ وعدم جدية سياسات تصحيح األجور ،اليت شاركت يف
تكريس حالة االنفصام بني التحصيل العلمي واملردود االقتصادي ،وتراجع قناعة األفراد بدور التعليم
يف حتسني مستوى الدخل ،وقد أضعف هذا األمر حافز األسر على تشجيع أبنائها على مواصلة
التعليم ،فضالً عن تراجع قناعة الطالب نفسه إبمكانية حتسن دخله يف املستقبل إذا واصل التعليم.
تضافرت كل تلك العوامل لتخلق مناخاً تربوايً تشوبه الكثري من نقاط اخللل يف النواحي التعليمية
املتغي احلاكم الذي ساعد يف تعميق آاثرها (.)10
واملؤسسية ،وكان اخنفاض التمويل احلكومي هو ّ
 -3مرحلة العقوابت الدولية
شهدت املدة ( )2003-1990ظروف غزو الكويت ورد الفعل الدويل العسكري
واالقتصادي والسياسي على هذا الغزو ،وكانت أبرز نتائجه تدمري للبنية التحتية والبنية اإلنتاجية،
وفرض احلصار االقتصادي؛ وقد شاركت تلك التطورات يف دخول االقتصاد العراقي حالة من
الركود االقتصادي الطويل األجل؛ ومما زاد من تفاقم األمور تغيُّ أولوايت اإلنفاق العام لصاحل
التصنيع العسكري ودعم مؤسسات الدولة األمنية وإمهال اخلدمات االجتماعية والسيما التعليم
والصحة ،الذي متثل ابهلبوط احلاد يف احلصة النسبية لقطاع الرتبية من الناتج القومي االمجايل
إىل أقل من  ،% 3وتدهورت حصة الطالب من اإلنفاق على التعليم حىت وصلت إىل (47
دوالراً سنوايً) .إذ بلغ متوسط اإلنفاق السنوي للطالب الواحد خالل املدة ،2002-1993
قرابة  47دوالراً ،ابخنفاض حاد من قرابة  620دوالراً يف أواخر الثمانينيات .وفضالً عن ذلك،
فقد بلغت خسائر قطاع الرتبية والتعليم أثر حرب اخلليج الثانية يف عام  1991حوايل  34مليار
دوالر ،مشلت تدمري املدارس واملعاهد والكليات ومراكز البحوث ،ومعامل إنتاج اللوازم املدرسية
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من أاثث وقرطاسية ،وقد بلغ عدد املدارس اليت طاهلا تدمري كلي أو جزئي حوايل  3800مدرسة
و 16معهداً فنياً و 6من اجلامعات واملراكز الثقافية ،وقد مجدت جلنة ( )661اليت شكلتها األمم
املتحدة لتنفيذ بنود برانمج النفط مقابل الغذاء استرياد املستلزمات التعليمية والرتبوية ،وعلقت تنفيذ
العقود البالغة  24عقداً مجيعها خاصة ابسترياد هذه املستلزمات ،إذ إن الكتب املدرسية من أهم
املستلزمات جلودة التعليم األساس ،ويف دراسة أجريت عام  1989اتضح أنه حينما يوفر كتاب
لكل تلميذ يف الصف ويف كل مادة ميكن أن حتدث زايدة يف املعلومات اليت يتلقاها التلميذ وزايدة
يف فاعلية إيصال هذه املعلومات ،وحينما ال توفر كتب كافية للتالميذ(.)11
أوالً :أدىن نقطة يف أتريخ اإلنفاق الرتبوي
شكل عدم االستقرار األمين مبختلف مظاهره وجتلياته حتدايً كبرياً الستقرار وانتظام العملية
الرتبوية بعد عام  ،2003إذ ألقت ظاهرة اإلرهاب والتوتر واالقتتال الطائفي بظالهلا على سري
النظام الرتبوي ،وهددت استقراره الضروري؛ مما خلق بيئة معاكسة للتعليم وانتظامه ،وساعد التزايد
يف ظاهرة التهجري اجلماعي القسري للمناطق بعد عام  2006على ازدايد حالة عدم االستقرار
الدراسي .ويف ظل تلك الظروف شهد اإلنفاق على التعليم اخنفاضاً ملحوظاً دفع القطاع الرتبوي إىل
الرتكيز على تغطية النفقات التشغيلية مع ختصيص نسب متواضعة لالستثمار ،ال تفي مبتطلبات رفع
مستوى اجلودة والكفاءة .وقاد هذا االخنفاض يف االستثمار إىل زايدة الضغط على األبنية املدرسية
وتراجع صالحية الكثري من املنشآت واألبنية التعليمية وحمدودية املتاح من املنشآت النموذجية ذات
اجلاهزية الكاملة يف كافة مراحل التعليم واشتداد التنافس عليها .ومبا أن متغري اإلنفاق على التعليم
متغي ميثل ختصيصات الرتاكم يف رأس املال البشري ،فاالحندار الشديد الذي شهده اإلنفاق
هو ّ
يعب عن مدى التدهور الذي تعرض له رأس املال البشري يف العراق
على التعليم ّإبن تلك املرحلة ّ
الذي سجل أدىن نقطة يف أترخيه ،فقد بلغ هذا االحندار نقطة النهاية الصغرى خالل املدة 2003
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 2007حينما بلغت نسبته  ،% 3.8على الرغم من النمو السكاين املضطرد وتكالب الضغوطاليت أنتجتها التغيريات والتقلبات االقتصادية والسياسية والدميوغرافية لقد أدت هذه العوامل جمتمعة
إىل هبوط مستوى جودة التعليم يف العراق(.)12
جدول ( )1اإلنفاق الرتبوي يف العراق 2015- 1965
املدة
1969 - 1965
1975 - 1970
1980 - 1976
1985 - 1981
1990 - 1986
1995 - 1991
2002 - 1996
2007 - 2003
2008 - 2012
2015-2013

نسبة اإلنفاق على التعليم الرتبوي
63.4
54.2
47.2
37.9
28.7
11.6
3.9
3.8
10
12.5

املصدر-1 :التقرير الوطين حلال التنمية البشرية  ،2008العراق ،ص،120:
-2 . 2009وزارة الرتبية-3 .اجملموعة اإلحصائية السنوية.

املصدر :من عمل الباحث من بياانت جدول 1
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وميكن القول إن هناك عاملني أساسني أسهما يف التدهور الكبري يف حصة اإلنفاق
الرتبوي:
األول :اهلبوط احلاد يف اإلنفاق على التعليم ابملرحلتني الثانية والثالثة ،للمدة (1991
)2015الثاين :عدم تبين اإلدارة الرتبوية للرؤاي والتخطيط االسرتاتيجي الكفيل بتقدمي مقرتحات بديلة
ملواجهة التهديدات واملخاطر اليت هتدد ابهنيار النظام الرتبوي برمته ،الذي أفقدها املرونة والقدرة
على طرح هذا النوع من البدائل ،ومن أبرز الدالئل على ذلك حينما خفضت احلكومة بتخفيض
التخصيصات بنح ٍو حاد ،مل يتحرك النظام الرتبوي من أجل تبين معايري جديدة أو إجراء ترتيب
جديد لألولوايت جتعل هذا التخفيض يتناسب مع املراحل الدراسية أو مع التوزيعات اجلغرافية
(احملافظات واألقضية) ،بل ترك األمور ختضع لالجتهادات الشخصية واإلجراءات العشوائية وحسب
التنافس بني فقرات اإلنفاق.
ومن أبرز مظاهر هذا االختالل ما أييت(.)13
 -1ضعف الطاقة االستيعابية لألبنية املدرسية مقابل النمو املطرد يف أعداد الطلبة.
 -2تبين نظام االزدواج يف البناية الواحدة (دوام أكثر من مدرسة يف البناية الواحدة) يف
حماولة التكيف مع هذا النقص يف األبنية املدرسية.
 -3إن ضعف االهتمام بتحديث وصيانة وأتهيل هذه األبنية قلص من عمرها املتوقع
وزاد من هشاشة بنية عرض األبنية املدرسية ،فتؤكد التقارير الفنية لوزارة الرتبية أن  % 70من
تلك األبنية ،أما حباجة إىل ترميم ،بدرجات خمتلفة ،أو تعاين من مشاكل نقص خدمات الصرف
الصحي أو نقص مياه الشرب؛ فتحولت معظم تلك املدارس إىل أبنية متهالكة تسهم يف بتشوية
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النسيج احلضري واملعماري للمدن والقرى واإلرايف بدل من أن تكون أبنية تدعم النواحي اجلمالية
واملعمارية يف تلك املواقع؛ وجتدر اإلشارة إىل تباين احملافظات يف حجم الفجوة ،وكذلك تباينها يف
توزيع الطلبة حسب اجلنس نظراً للقيود االجتماعية املعروفة(.)14
 -4تزامنت هذه الفجوة مع إخفاق النظام الرتبوي يف أثناء تلك املدة يف جتسري فجوة
االلتحاق حسب اجلنس ،لصاحل الذكور.
اثنياً :اختالل بنية اإلنفاق الرتبوي:
أمجع الباحثون يف الشأن املايل لالقتصاد الرتبوي على ان املوازنة العامة للرتبية يف العراق تعاين
منذ عقود من عدة اختالالت وعميقة ومن أبرزها:
-1االختالل املوازنة الرتبوية لصاحل النفقات التشغيلية
شكلت املوازنة االستثمارية أقل من  % 7من جمموع املوازنة الرتبوية كمتوسط للمدة
( )2013 –2005يف أبعد احلاالت؛ مما ضيع فرصاً متعددة لالستثمار الرتبوي يف معاجلة العجز
املزمن يف العرض املدرسي الذي يشهد اتساعاً مستمراً انمجاً عن الزايدة السكانية عامة وتزايد الفئات
السكانية يف سن التعليم ،فضالً عما أضافته احلروب املتتالية من تدمري للبنية التحتية للمدارس،
واالنداثر غري املعوض .ومل تساعد اإلجراءات التكيفية لوزارة الرتبية (االزدواج الثنائي والثالثي) على
احلد من ذلك العجز الرتبوي ،فعلى الرغم من الزايدة املستمرة يف نسبة اإلنفاق الرتبوي من املوازنة
العامة إال أن النفقات التشغيلية تستحوذ على أكثر من  % 92من التخصيصات ،مما يشكل
عائقاً أمام حتسني البنية التحتية للتعليم .وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة مبا يعانيه هذا القطاع من
اختالالت هيكلية وعجز شديد يف عرض األبنية املدرسية؛ أدى إىل تنامي اعداد املدارس املزدوجة
ثنائياً وثالثياً ،وكذلك أعداد املدارس غري الصاحلة للتعليم من الناحية الرتبوية ،وإذا اضفنا لذلك

112

مؤمتر البيان السنوي الثاين

شدة الضغط السكاين على القطاع الرتبوي املتمثل ابرتفاع معدالت منو الفئة العمرية ( 8– 6سنة)
اليت تعكس حجم االرتفاع املتوقع يف الطلب املدرسي.
جدول ( )2التخصيصات التشغيلية واالستثمارية لوزارة الرتبية للمدة ()2016 - 2005
السنة
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012
2013
2016

التشغيلية
1167830
1479888
1928112
2270352
4608535
7133006
7603236
7980460
7630053

التشغيلية %
اجملموع
االستثمارية
92
1267830
100000
99
1501888
22000
84
2294112
366000
94
2420351.89 150000
96
4821034.82 212500
94
7583005.616 450000
94
8058235.708 455000
91
8811060
830600
97
7827873
197820

االستثمارية %
8
1
16
6
4
6
6
9
3

املصدر :مجهورية العراق ،وزارة املالية ،دائرة املوازنة ،الدائرة االقتصادية.

113

أثر اإلنفاق الرتبوي على جودة التعليم يف العراق

املصدر :من عمل الباحث من بياانت جدول ()2
 -2اختالل توزيع النفقات التشغيلية الرتبوية
شهدت فصول املوازنة الرتبوية التشغيلية اختالالً واضحاً لصاحل الفصل األول (األجور
والرواتب) الذي أحتجز أكثر من  % 90من النفقات التشغيلية خالل املدة (- 2003
 )2015وهو فصل غري مرن للتغريات املالية لعدم مرونة األجور والرواتب ابجتاه التخفيض ،وهذا
االختالل مل يبق للفصول األخرى احلرية الكافية الختيار السلع واخلدمات اليت من شأهنا حتسني
نوعية التعليم ،وصحيح أن العمل يف النظام الرتبوي هو كثيف ،إذ يتجاوز عدد العاملني يف الرتبية
أكثر من  500ألف بني مدرس ،ومالك تربوي ،وإداري؛ األمر الذي اسهم يف تضخيم الفصل
األول فضالً عن عدم مرونته ،إال أن املتتبع االقتصادي للموازنة الرتبوية سيكتشف العديد من
الفرص املمكنة لتحسني أو تعديل هذا االختالل إبعادة النظر أبعداد املوظفني اإلداريني ،للوصول
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إىل نقطة مثلى للجهد الوظيفي وفرصة أخرى تتمثل إبعادة النظر فيما يدرج يف الفصول املتبقية
من املوازنة التشغيلية(.)15
-3اختالل بنية النفقات العامة التشغيلية
كان االختالل يف بنية النفقات العامة التشغيلية يف العراق بعد عام  2003واضحاً لصاحل
الوزارات األمنية ،ممثلة بـ(ابلدفاع ،والداخلية) وعلى حساب الوزارات اليت ختدم األهداف اإلمنائية
واالجتماعية ،فعند مقارنة تطور ختصيصات النفقات الرتبوية ببقية الوزارات جند أن األمنية منها
تستحوذ على النصيب األكرب من التخصيصات التشغيلية ،إذ ارتفعت األمهية النسبية لوزارة الداخلية
من ( )% 0.35عام  2005إىل ( )% 11.5عام  ،2013تليها وزارة الدفاع إذ ارتفعت أمهيتها
النسبية من ( )% 0.6عام  2005إىل ( )% 6.45عام  ،2013وتعد هذه النسب مرتفعة
مقارنة مع الوزارات اليت ختدم األهداف اإلمنائية ،واليت حظيت فيها كل من وزارة الصحة والرتبية
ابلنصيب األكرب من التخصيصات التشغيلية بداللة ارتفاع األمهية النسبية هلا على مدى السنوات
من  2005إىل  2013وكما يظهر من اجلدول ( .)3وميكن القول إنه ضمن الوزارات اليت
ختدم األهداف االجتماعية جند أن وزارة الصحة والرتبية حظيت ابلنسبة األكرب من التخصيصات
التشغيلية مقارنة مع وزارات أخرى ضمن جمموعة الوزارات اليت ختدم األهداف اإلمنائية.
جدول ( )3األمهية النسبية للتخصيصات التشغيلية لوزارات خمتارة يف العراق للمدة (%)2005-2013
2008
0.96
0.97
0.38
0.03

2009
7.06
8.91
3.55
0.94

2010
8.51
0.92
4.04
1.02

2011
7.01
10.71
3.26
1.21

2012
6.03
9.28
3.18
0.96

2013
6.802
9.64
3.38
1.01

السنة
الصحة
الرتبية
التعليم العايل
الزراعة

2007 2006 2005
4.76 2.4 0.44
4.93 2.309 0.35
2.12 0.95 0.08
0.18 0.08 0.14

املوارد املائية

0.28 0.26 0.35 0.42 0.38 0.05 0.29 0.13 0.23
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العمل
الكهرابء
االتصاالت

1.103 0.96 1.52 0.37 1.46 0.17 0.16 0.34 0.19
2.23 2.13 1.81 5.16 0.52 0.04 0.28 0.17 0.33
0.018 0.017 0.019 0.28 0.2 0.007 0.03 0.01 0.002

0.79 0.06 0.08 0.12 0.07 0.005 0.02 0.01 0.003
البيئة
اإلعمار واإلسكان 0.16 0.32 0.41 0.47 0.48 0.05 0.27 0.13 0.021
1.129 1.03 1.27 1.55 1.09 0.02 0.1 0.09 0.01
البلدايت
6.455 8.44 9.69 9.72 8.79 2.48 13.2 7.97 0.6
الدفاع
11.5 11.4 10.7 12.6 12.02 1.95 10.1 4.42 0.35
الداخلية

املصدر :مجهورية العراق ،وزارة املالية ،دائرة املوازنة ،الدائرة االقتصادية.

املصدر :من عمل الباحث من بياانت جدول ()3
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 -4اختالل بنية النفقات العامة االستثمارية
شهدت بنية النفقات العامة االستثمارية يف العراق بعد عام  2003اختالالً واضحاً أيضاً
لصاحل وزارة الكهرابء اليت حظيت ابلنصيب األكرب من املوازنة االستثمارية بداللة ارتفاع األمهية
النسبية هلا من إمجايل التخصيصات االستثمارية للمدة ( )2013 - 2005حيث ارتفعت من
( )% 5.83عام  2005إىل ( )% 11.06عام  ،2013تليها وزارة املوارد املائية ،وعلى الرغم
من ارتفاع األمهية النسبية هلا مقارنة ابلوزارات املتبقية إال أهنا شهدت اخنفاضاً عام  2013بنسبة
( )% 1.66بعد أن كانت تبلغ ( )% 3.66عام  ،2005والشيء نفسه جنده يف وزارة البلدايت
على الرغم من ارتفاع األمهية النسبية هلا للمدة  2012 - 2005مقارنة ابلوزارات األخرى املتبقية
بيد أهنا شهدت اخنفاضاً بنسبة قليلة بلغ ( )% 3.21عام  ،2013بعد أن كانت تبلغ (3.33
 )%عام  ،2005تليها كل من وزارة املوارد املائية ووزارة اإلعمار واإلسكان .أما حصة وزارة الرتبية
فكانت أقل من  % 2للمدة املذكورة.
جدول ( )4األمهية النسبية للتخصيصات االستثمارية للوزارات املختارة يف العراق للمدة (- 2005
)2013
السنة
الصحة
الرتبية

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2.03 1.7 3.49 4.75 3.2 0.63 3.39 0.54 0.79
1.506 1.22 1.49 2.11 1.41 0.95 2.88 0.23 1.32

التعليم العايل 1.27 2.04 0.64 0.66
الزراعة 0.399 0.56 1.07 0.86 1.211 0.47 0.49 0.39 0.34
1.45 1.31 1.33 1.47 1.41

املوارد املائية 2.6 3.24 3.66

2.87

1.99 2.63 4.52 4.47 4.42

1.11 0.21 0.35

0.3

0.281 0.28 0.05 0.1

العمل

الكهرابء

9.95 13.7 12.4 5.83

0.16

11.06 12.8 12.44 17.24 8.49
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2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
السنة
االتصاالت 0.27 0.37 0.83 1.26 1.69 1.91 1.52 2.68 2.65
0.01 0.01 0.02 1.105 0.08 0.06 0.04 0.08 0.14
البيئة
االعمار واإلسكان 1.91 3.33 5.08 4.84
البلدايت 3.19 3.35 3.84 3.33
1.85 0.47 0.54 0
الدفاع
الداخلية

0.92 0.39 0.43 0.81

2.72 2.35 2.56 2.95 3.39
3.21 4.11 4.12 6.31 3.67
0.37 0.66 1.88 2.09

7

0.65 0.61 0.65 1.26 1.69

املصدر :مجهورية العراق ،وزارة املالية ،دائرة املوازنة ،الدائرة االقتصادية.

املصدر :من عمل الباحث من بياانت جدول ()4
من كل ما سبق ومن مقارنة األمهية النسبية للوزارات اليت ختدم األهداف اإلمنائية مع وزارات
االمن (الدفاع والداخلية) جند أن توجه احلكومة ال يساير األهداف اإلمنائية إذ إن النصيب األكرب
من املوازانت التشغيلية موجه حنو الوزارات األمنية واملمثلة بوزاريت (الدفاع ،الداخلية) يف حني تركزت
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التخصيصات االستثمارية يف وزارة واحدة هي وزارة الكهرابء؛ األمر الذي يعكس فشل التنسيق يف
توزيع التخصيصات التشغيلية واالستثمارية بني الوزارات كافة .
 -5فشل التنسيق بني وزارة الرتبية وجمالس احملافظات
ّأدى فشل التنسيق بني وزارة الرتبية وجمالس احملافظات إىل تعدد جهات صرف وتنفيذ
النفقات الرتبوية التشغيلية واالستثمارية للمدة ( ،)2016 - 2004فضالً عن املوازنة الرتبوية هناك
موازنة تنمية وتطوير احملافظات تسجل فيها مجيع التخصيصات الرتبوية والصحية واالجتماعية من
قبل إدارة احملافظة اليت تتوىل توزيع تلك التخصيصات بني القطاعات املذكورة .وتتنافس وزارة الرتبية
مع جمالس تلك احملافظات على آلية توزيع التخصيصات؛ من أجل احلصول على ختصيص أكرب،
وتشرف بعض جمالس احملافظات على مشاريع وإيرادات البرتودوالر ،وميزانية احملافظة ،ومشاريع
تسريع اإلعمار ،وغريها من املسميات .وقد أفقد هذا التعدد فرص التنسيق وإدراج املشاريع على
الئحة التنفيذ على وفق جدولة لألولوايت القطاعية ،بل أن مدخالت قرار اإلدراج هي سياسية
ابلدرجة األوىل فإخضاع صالحيات اإلنفاق على تلك املشاريع إلدارة جمالس احملافظات اليت هتيمن
عليها األحزاب عادة ،قد مسح للجانب السياسي للتدخل يف اليات التوزيع لتلك التخصيصات إىل
احلد الذي أدى إىل حدوث التضارب يف التوزيع ،فضالً عن اخلروج املتعدد عن الشروط الرتبوية من
جهة أخرى .وإن توزيع ختصيصات املشاريع بني احملافظات خيضع عادة لالعتبارات السياسية ،على
الرغم من تبين اإلدارة املالية للتوجه الداعي إىل اعتماد معايري موضوعية ،وهي معيار عدد السكان
ودرجة احلرمان التنموي (اليت تتمثل حبجم العجز أو النقص يف املعروض التنموي لقطاع ما) وأحياانً
تضاف هلذين املعيارين درجة الضرر األمين الناجم عن العمليات اإلرهابية والعسكرية اليت ضربت
البالد خالل هذه املدة ،وصحيح أن الدعوة هلذه املعايري كانت مطروحة بقوة على الصعيد النظري،
إال أهنا مل أتخذ مساحة تذكر يف حيّز التطبيق؛ لعدم تقدمي آليات احتساب دقيقة لدرجة احلرمان؛
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مما أصبح التعويل على عدد السكان هو املرجح .وألجل تصحيح اختالالت البىن التحتية وتباينها
أقر يف العام ( )2006مشروع تنمية األقاليم وتطوير احملافظات ،ويقصد به ختصيص متويل
مكانياً ّ
ملشاريع احملافظات يرصد يف موازنة احملافظة ليتوىل جملس احملافظة توزيعه وإدارته بني االستخدامات
املختلفة (اخلدمية ،والرتبوية ،والصحية ،والبيئة ،واملياه ،وغريها) وبنح ٍو منفصل عن ختصيصات
املوازنة االستثمارية للوزارات املركزية املعنية .ومن بياانت اجلدول ( )5نالحظ ما أييت:

.

 -1اخنفاض ختصيصات القطاع الرتبوي مقارنة مبا يعانيه هذا القطاع من اختالالت هيكلية
وعجز شديد يف عرض األبنية املدرسيةّ ،أدى إىل تنامي أعداد املدارس املزدوجة ثنائياً وثالثياً،
وكذلك أعداد املدارس غري الصاحلة للتعليم من الناحية الرتبوية ،وإذا أضفنا لذلك شدة الضغط
السكاين على القطاع الرتبوي املتمثل ابرتفاع معدالت منو الفئة العمرية (8 – 6سنة) اليت تعكس
حجم االرتفاع املتوقع يف الطلب املدرسي ،فلم تتجاوز تلك التخصيصات ( )% 8كمتوسط للمدة
()2013 –2006
 -2خضعت آلية توزيع متويل االستثمارات املشمولة هبذا املشروع للتقلبات يف سقف
التمويل ،وهلذا امنازت األمهية النسبية للقطاع الرتبوي ابلتذبذب الشديد خالل سنوات التنفيذ ،فبعد
أن بلغت ( )% 9لألعوام الثالثة األوىل ،اخنفضت إىل ( )% 4للعام  ،2009مث عادت لرتتفع إىل
( )% 12عام  2011لتنخفض مرة أخرى إىل ( )% 4يف عام  .2013وقد عرقل هذا التذبذب
الفرص املمكنة لتحقيق االستقرار يف الطاقة االستيعابية لالستثمار يف اجملال الرتبوي ،فضالً عن
كونه عكس حالة انفصال التمويل عن املعايري املوضوعية وخضوعه لقيود مؤسساتية إدارية انمجة
عن تقلبات املوازنة العامة (بريوقراطية إقرار املوازنة ،التعاقدات ،آليات السيطرة على التنفيذ)(.)16

120

مؤمتر البيان السنوي الثاين

جدول ( :)5املبالغ املخصصة لقطاع الرتبية من مشروع تنمية االقاليم للمدة ()2013 – 2006
(مليار دينار عراقي)
السنة

ختصيصات تنمية األقاليم

ختصيصات قطاع الرتبية

األمهية النسبية لقطاع الرتبية %

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2804
2604
3998
2568
3213
4000
8111
7660

245
218
350
90
292
478
723
287

9
9
9
4
9
12
9
4

اجملموع

34958

2683

8

املصدر :إعداد الباحث من بياانت املديرية العامة للتخطيط الرتبوي -وزارة الرتبية ،بغداد.
ومن بياانت اجلدول ( )5نالحظ ما أييت:
-1شهد توزيع التخصيصات بني خمتلف االستخدامات القطاعية (الرتبية ،والصحة ،واملياه،
والطرق....،وغريها) حالة من التنافس الشديد ،وقد فرض هذا التنافس نفسه كآلية للتوزيع بني
تلك االستخدامات ،وحالً بديالً عن املعايري املوضوعية اليت مت االتفاق عليها لتحديد درجة
احلرمان التنموي لكل حمافظة (واحلرمان ،وعدد السكان .. ،وغريها) وقد انعكس ذلك على
نسبة املخصصات اإلمجالية لكل حمافظة إىل جمموع التخصيصات يف جدول ( )3فاملراتب األوىل
حصلت عليها كل من حمافظة املوصل ( ،)% 15األنبار ( ،)% 11البصرة ( ،)% 11مث حمافظة
كركوك ( ،)% 10يف حني جاءت حمافظات املثىن ( ،)% 5وميسان ( ،)% 5والديوانية (،)% 4
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دايىل ( )% 3يف املراتب األخرية.
 -2تباينت األمهية النسبية لتخصيصات القطاع الرتبوي يف كل حمافظة من إمجايل املبالغ
املخصصة هلذا املشروع ،وكما موضح يف اجلدول ( ،)3فقد حصلت حمافظة بغداد على الرتتيب
األول وبنسبة ( ،)% 24تليها حمافظة األنبار بنسبة ( ،)% 18واملثىن ( ،)% 14وكربالء (13
 )%وحصلت كل من كركوك واببل والنجف على ( )% 10يف حني حصلت بقية احملافظات على
(.)% 5- % 9
 -3حني حتليل كفاءة التنفيذ :أي مدى استثمار تلك األموال يف زايدة عرض األبنية
املدرسية وتوسيع الطاقة االستيعابية ،وذلك ابملقارنة بني نسبة ختصيصات القطاع الرتبوي لكل
حمافظة مع نسبة التنفيذ املتمثلة بعدد املدارس اليت مت بناؤها ،جاءت احملافظات اليت نسبتها يف جمال
التنفيذ وبناء املدارس اعلى من نسبتها من التخصيصات كاآليت حمافظة نينوى بنسبة (18-% 11
 ،)%وكركوك بنسبة ( ،)% 16-% 10وصالح الدين بنسبة ( ،)% 11-% 8وواسط بنسبة
( )% 8-% 6على التوايل ،يف حني سجلت بقية احملافظات نسب تنفيذ متدنية .ومما تقدم نستنج
أن غياب التخطيط السليم ،وعدم االلتزام ابملعايري املوضوعية للتخصيص ،وضعف كفاءة التنفيذ
كانت من أبرز العوامل اليت تسببت يف ضياع فرصة تصحيح االختالالت الرتبوية ،وسوء توزيع
االستثمارات فيما بني احملافظات.
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جدول ( :)6املبالغ املخصصة ملشاريع تنمية االقاليم للمدة  2006-2013حسب احملافظات (مليار
دينار عراقي)
التخصيصات املالية

احملافظة

عدد املدارس

الكلي

الرتبية

نسبة
التخصيص

املخططة

املنجزة

نسبة
التنفيذ

نينوى

3417

381.8

11

2950

531

18

صالح الدين

1771

136.6

8

2982

328

11

كركوك
دايىل
بغداد
األنبار
اببل
كربالء
النجف
الديوانية
املثىن
واسط
ذي قار
ميسان
البصرة
اجملموع

2556
1557
7769
1584
1798
1042
1326
1219
805.8
1259
1986
1285
5584
34959

2536
81.5
1867
286.6
172.5
138.8
138.3
86
114.5
149.2
160.6
117.6
278.6
6646

10
5
24
18
10
13
10
7
14
12
8
9
5
19

3075
2900
2525
2962
2967
2200
2900
2900
2860
3113
2667
2525
2929
42455

492
87
101
385
89
66
87
87
143
249
160
101
205
3111

16
3
4
13
3
3
3
3
5
8
6
4
7
7.33

املصدر :بياانت املديرية العامة للتخطيط الرتبوي -وزارة الرتبية -بغداد.
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اثلثاً :اآلاثر املرتتبة على اختالل بنية اإلنفاق الرتبوي
ال شك أن االخنفاض واختالل بنية اإلنفاق الرتبوي وتعدد جهات صرف النفقات الرتبوية
التشغيلية واالستثمارية وتنفيذها خالل املدة ( ،)2015 - 2004قاد إىل جمموعة من النتائج
سلبية أمهها:
1ـ نقص املدارس وتدين جودة األبنية املدرسية.
2ـ .زايدة كثافة الصفوف ،وانتشار ظاهرة االزدواج املدرسي.
 -1نقص املدارس وتدين جودة األبنية املدرسية.
واجه النظام الرتبوي بعد عام  2003جمموعة من التحدايت املباشرة وغري املباشرة،
اليت انعكست أتثرياهتا على انتظام العملية الرتبوية يف العراق ،من أبرزها العجز يف عرض األبنية
املدرسية ،نتيجة لألضرار اليت حلقت ابملباين املدرسية عقب الدمار والنهب الذي حدث يف آذار
 2003واألشهر الالحقة .وقد أحلق الضرر ابملدارس وكذلك املرافق األخرى مثل املباين اإلدارية
واملستودعات واملطبعة واملصانع .وحبسب املسوحات اليت أجريت عام  2003فإن  % 80من
املباين املدرسية كانت حتتاج إىل إصالحات وإعادة أتهيل .إىل جانب النقص احلاد يف مواد ضرورية
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للتعليم ،إذ إن  % 72من تلك املدارس تفتقر إىل املياه الصاحلة للشرب ودورات املياه ،ومتثل عدم
إمكانية الوصول إىل مرافق الصرف الصحي أعباء والسيما على الفتيات .وفضالً عن ذلك متثل
املدارس غري املطابقة للمواصفات اإلنشائية املعتمدة مشكلةً أخرى والسيما يف املرحلة االبتدائية
بنسبة تقارب  ،% 15.3حيث حتتاج واحدة من كل اثنتني من املدارس الواقعة يف عموم العراق
إىل إعادة أتهيل ،أو يف واقع احلال مل تعد صاحلة للدراسة.

إن ضيق القدرة االستيعابية لألبنية وعدم القدرة على توفري فرص التعليم واالستمرار فيه هو
أحد األسباب الرئيسة الدافعة الفواج املتعلمني خارج النظام التعليمي ،وأصبح التباين يف احلصول
على فرص التعليم مناظراً لتباين احلصول على الفرص االقتصادية واالجتماعية بني احملافظات؛ لذا
فإن افتقار العدالة يف توزيع احلصول على الفرص التعليمية املتمثلة يف حتقيق التعليم للجميع أسهم
يف عرقلة التخصيص األمثل للموارد املتاحة ،واخنفاض الكفاءة الداخلية للنظام ،ومن انحية أخرى
فإن التعثر احلاصل يف الطاقة االستيعابية بني املراحل الدراسية يؤثر يف استيعاب الدارسني ،مما
جيعل توزيع خرجيي أي مرحلة إىل املراحل الالحقة اتبعاً لفرص التمكني وليس ملتطلبات التمكني
الدراسي؛ مما يضطر بعض العوائل إىل إرسال أبنائها إىل مدارس بعيدة جغرافياً وابلتايل يؤثر على
ارتفاع تكاليف البحث.
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جدول  7التغيريات يف عدد املدارس للمراحل التعليمية املختلفة يف العراق 2016 -2002
2016-2002 2016-2004 2004-2002 2016 2004 2002
∆
∆
∆
9
9
0
رايض األطفال 640 631 631
-2753
-406
االبتدائية -2347 10660 11066 13413
الثانوية

3034 2968 4155

-1187

66

-1121

املهنية

258

158

220

-100

62

-38

مراكز التدريب

171

101

61

-70

-40

-110

-3704

-309

-4013

اجملموع

14615 14924 18628

املصدر )2004-2002( -1 :عالء الدين العلوان :حنو رؤية مشرتكة للرتبية ،وزارة الرتبية
.2004
Unicef 2017: The cost and benefits of education in Iraq:
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املصدر :من عمل الباحث ابالعتماد على التقارير السنوية لوزارة الرتبية.

املصدر :من عمل الباحث ابالعتماد على التقارير السنوية لوزارة الرتبية.
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 -2كثافة الصفوف ،واالزدواج املدرسي:
ّأدى التدهور يف البنية التحتية ونقص املدارس إىل ارتفاع كثافة الفصول وتزايد ظاهرة
االزدواج املدرسي (ثنائياً كان االزدواج أم ثالثياً) ،فضالً عن سوء التوزيع اجلغرايف طبقاً للكثافة

السكانية ،ومما زاد من تفاقم األمور هو ضعف وهشاشة األبنية املدرسية ،اليت جعلت استخدام
االزدواج يف الدوام املدرسي ،صعباً ليس من الناحية التعليمية فحسب بل ومن الناحية اهلندسية أيضاً،
فاالستخدام املكثف هلذه األبنية ،زاد من حاجتها للرتميم وساعد يف تقليص عمرها اإلنتاجي ،فقد
أدى الضغط الناتج عن الزايدة يف أعداد الطلبة املسجلني جعل  % 35من املدارس االبتدائية،
و  % 30من  % 35من املدارس املتوسطة والثانوية خالل املدة ( )2015-2013تعمل أبكثر
من مدة دوام واحدة من أجل التعامل مع األحجام الكبرية للطلبة.
يتبني ما تقدم أن عدد املدارس احلكومية اليت تعمل بنوابت الدوام املتعدد يف عموم حمافظات
تغي ٍ
عال يف نسب املدارس اليت تستوعب نوابت
العراق عددها مرتفع جداً ،ومع ذلك مل حيدث ُّ
دوام متعدد إىل عدد املدارس الكلي للمراحل كافة .وعلى أية حال يبلغ عدد املدارس اليت تعمل
بنوابت العمل املتعدد ثالاثً من بني كل عشر مدارس.
جدول ( )8نسبة املدارس اليت تعمل بنظام نوابت الدوام املتعدد يف العراق حسب مستوى
التعليم()2015-2013
السنة

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

2013
2014
2015
املتوسط

33.8
35.9
35.3
35

29
31.3
30.7
30.33

28.9
31
30.6
30.16

Unicef 2017: The cost and benefits of education in Iraq
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من املؤكد أن نظام نوابت الدوام املتعدد يف املدارس يؤثر يف النتائج الدراسية للطلبة إىل حد
كبري .ويف هذا الصدد تشري نتائج االمتحاانت النهائية إىل تباين واضح املعامل يف نسب النجاح
ملرحلة التعليم االبتدائي طبقاً إىل نوع املدارس اليت تعتمد نظام الدوام كانت نسبة النجاح على
مستوى العراق  % 91للعام الدراسي  ،2012 – 2011فيما حققت مدارس القطاع اخلاص
نسبة بلغت  .% 97بينما بلغت نسبة النجاح يف املدارس املدة املسائية يف القطاع احلكومي ذات
العام  % 72فقط .ويوضح هذا الفارق -ومبا ال يدع جماالً للشك -األثر السليب لنظام املدرسي
متعدد النوابت على نتائج البحث؛ وعليه من الضروري العمل على متابعة نتائج االمتحاانت
ملراحل التعليم املختلفة ودراسة أسباب الفجوات يف نسب النجاح لتحليل ومقارنة البياانت بنح ٍو
مستمر ؛مما يظهر احلاجة إىل إعادة توزيع الطلبة بني املدارس املكتظة ،واملدارس األقل اكتظاظاً،
وختفيض معدالت الرسوب يف املرحلة االبتدائية ،وإضافة فرتات دوام أخرى يف املدارس ذات فرتة
الدوام الواحدة وبناء مدارس أكرب حجماً بدالً من بناء العديد من املدارس الصغرية .ويوصي تقرير
اليونيسف  2016احلكومة ببناء ما بني  360 - 345مدرسة حبلول عام  2020من أجل
تلبية الطلب املتزايد الرتفاع معدالت االلتحاق ابملدارس ومنع االكتظاظ .وعلى الرغم من أن بناء
مدارس جديدة قد يبدو خياراً متاح إال أن املشكالت العملية مع ختصيص امليزانية والكفاءة تعقد هذه
املسألة .ففي  2015مت ختصيص  197.8مليار دينار عراقي فقط من ميزانية التعليم لالستثمار يف
مجيع حمافظات العراق البالغة  7.6ترليون دينار .ومل يُنفق منها سوى  129.7مليار دينار عراقي فقط
 % 65.6من امليزانية املخصصة لالستثمار من اإلنفاق الفعلي .ومن أبرز أسباب هذه املستوايت
املنخفضة من نفقات االستثمار واخنفاض كفاءة التنفيذ ومركزية نظام التمويل وصعوابت التنسيق
وصعوابت احلصول على التمويل .وإذا ما فشل العراق يف معاجلة هذه القضااي ،فإن عدم وجود
إصالح لإلنفاق االستثماري إىل جانب أعداد امللتحقني ابملدارس سيستمران يف تسليط ضغوط سلبية
على اجلودة الشاملة وكفاءة نظام التعليم العام(.)17
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رابعاً :التسرب من التعليم ،وحاالت والرسوب:
 -1التسرب من التعليم:
إن نسب التسرب من املدرسة يف عموم العراق يف ارتفاع مستمر ،وقد تطابقت هذه النسب
املتزايدة مع املخاوف اليت خلُصت إليها نتائج دراسة منظمة اليونيسكو 2003 ،اليت أشارت أيضاً
لعدم كفاءة يف النظام التعليمي العراقي بسبب املستوايت العالية من الرسوب والتسرب املدرسي ،وتشري
البياانت إىل أن أعداد املتسربني ومعدالهتم تزداد يف مجيع املراحل الدراسية يف األغلب يف كل من عموم
العراق ما بني السنوات  ،2015 - 2003وكانت للفتيات احلصة األكرب يف التسرب من املدرسة
بنح ٍو عام وبنسبة أعلى من الذكور ،وهذه النسبة ملحوظة بنح ٍو كبري يف املرحلة الثانوية ،واملتوسطة.
واجلدول والشكل اآلتيان يوضحان حجم مشكلة التسرب من التعليم االبتدائي يف العراق
للمدة ( 2002ـ .)2015
جدول ( )9نسب التسرب من املدارس يف العراق حسب مستوى التعليم ()2015-2013
السنة
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2013
2014
2015

ابتدائي
67.23
75.58
74.94
67.59
66.43
68.40
68.60
65.86
66.09
63.63
57.13
57.59

اثنوي
32.77
24.42
25.06
32.41
33.57
31.60
31.40
34.14
33.91
36.37
42.87
42.41

اجملموع
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

املصدر-1 :وزارة الرتبية ووزارة التخطيط :تقارير عن التعليم االبتدائي واملهين يف العراق للمدة .2001-2011
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املصدر :من عمل الباحث استنادا إىل بياانت اجلدول (.)9
تؤكد تلك النتائج أن العراق ما يزال يواجه مشكالت عدم الكفاءة الداخلية لنظامه
التعليمي .فبينما تزداد نسب االلتحاق جبميع املستوايت ،ترتفع معدل التسرب اإلمجايل؛ ويعود
التسرب وعدم متابعة البحث لعدة أسباب من أمهها(.)18
 .1النقص الكبري يف األبنية وتباعد موقعها ،والسيما يف مناطق القرى واألرايف.
 .2عدم توافر املالكات التعليمية املؤهلة الالزمة ،وعدم توافر السكن املناسب واألمن هلا
يف هذه املناطق.
 .4افتقار املناهج وأساليب التعليم إىل ما جيذب التالميذ إىل املدرسة ،فضالً عن ضعف أداء
بعض املعلمني ،وعدم معاملتهم لتالميذهم على وفق أساليب الرتبية احلديثة اليت جتعلهم منجذبني
للمدرسة وحمبني للدراسة وللمعلمني.
 .3ضعف احلالة املالية لفئات واسعة من العوائل اليت يضطرها الضعف إىل دفع أطفاهلا
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إىل سوق العمل لسد نفقات متطلبات حياهتا ،وتفادايً إىل ما قد تتطلبه البحث من نفقات مالية
حىت ولو كانت يسري؛ وقد أدت هذه العوامل جمتمعة إىل اخنفاض الفاعلية الداخلية جململ النظام
التعليمي ،وقد اخنفضت املوازانت املخصصة للتمويل الذي انتقلت أعباؤه عملياً إىل الطلبة وأسرهم،

وابت يشكل أحد مسببات التغيب عن املدرسة ،وصوالً إىل التسرب الشبه كامل من النظام
التعليمي ،إذ زادت معدالت التسرب املدرسي بني األسر احملرومة؛ فوصلت نسبة األفراد الذين مل
يلتحقوا ابملدرسة أبداً إىل  % 42مقارنة بـ  % 29لألسر ذات مستوى احلرمان املتوسط ،و23
 %لألسر ذات مستوى الدخل املرتفع ،ويرجع ارتفاع النسبة لألسر احملرومة إىل اخنفاض االلتحاق
ابملدرسة وإذا مجعنا الذين مل يلتحقوا مع املستوى دون االبتدائي يكون لدينا  % 71من األطفال
الفقراء مستواهم التعليمي دون االبتدائي ،أما الفئة املتوسطة فإن  % 56منهم دون االبتدائي والفئة
املرتفعة الدخل .% 43
تعكس هذه األرقام تعكس حجم األضرار اليت حلقت برأس املال البشري يف العراق بعد
عام  ،2003وقد أظهرت نتائج املسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة يف العراق أن السبب
الرئيس لعدم االلتحاق ابملدرسة هو أن  % 34من اإلفراد مل يلتحقوا بسبب عدم اهتمام العائلة،
و % 18بسبب عدم وجود مدارس قريبة من قرب مناطق سكنهم ،و % 12ألسباب اجتماعية
خاصة ابلنسبة لإلانث .يف حني أوضحت نتائج مسح الشباب يف عام  2009أن ( )% 14من
الشباب يف فئة ( )14 - 10سنة مل يكملوا التعليم ،أما بني الشباب يف فئة ( )24 - 15سنة
فتتجاوز النسبة النصف؛ وكان السبب األول لرتك شباب الفئتني للتعليم هو عدم الرغبة يف التعلم،
وعدم الرغبة هذه متأثره ابلظروف األمنية واالقتصادية ،وعدم االستقرار ،وعدم وجود مدارس مؤهلة
جلذب هؤالء الشباب.
جدول ( )10املستوى التعليمي للسكان حسب فئات مستوايت املعيشة  %(2006لألفراد)
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متوسط

مرتفع

جمموع السكان

مستوى التعليم  /الدخل منخفض
أمي

42.4

29

23

32.3

دون االبتدائي

28.7

27.2

20.3

26.2

ابتدائي

19.3

22.7

20.5

21.1

متوسط

5

9.3

11.4

8.3

اثنوي

2.5

5.8

10.1

5.6

جامعي

2.1

6

14.7

6.5

اجملموع

100

100

100

100

املصدر :وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي ،خارطة احلرمان ومستوايت املعيشة يف العراق،
اخلالصة التنفيذية ،ص.2006 ،21:
جدول ( )10-aاملستوى التعليمي للسكان حسب فئات مستوايت املعيشة  %(2006لألفراد)
مستوى التعليم /الدخل

منخفض

متوسط

مرتفع

جمموع السكان

دون االبتدائي

71.1

56.2

43.3

58.5

االبتدائي

19.3

22.7

20.5

21.1

اثنوي

7.5

15.1

21.5

13.9

جامعي

2.1

6

14.7

6.5

اجملموع

100

100

100

100

املصدر :وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي ،خارطة احلرمان ومستوايت املعيشة يف العراق،
اخلالصة التنفيذية ،ص.2006 ،21:
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 -2نسب الرسوب:
تعد نسب الرسوب والتسرب مؤشر هدر يدلل على عدم الكفاءة الداخلية للنظام الرتبوي
يف استخدام املوارد املتاحة مثل املدرسني ،واملواد التعليمية ،ومساحات الصفوف ،واملصروفات
التشغيلية األخرى املخصصة للطلبة ،إذ يفشل الطلبة بسببها يف النجاح إىل الصف املتقدم أو
يتسربون من املدرسة دون احلصول على املستوى الكامل من املعرفة الفكرية ،واالجتماعية ،والثقافية،
واألخالقية ،واملهارات اليت من املفرض أن يتم احلصول عليها من التعليم يف املدارس احلكومية .ويف
دراسة أجرهتا اليونيسيف وجدت أنه يف  2015- 2014ضاع مبلغ  1.5تريليون دينار عراقي
من خالل نظام التعليم بسبب التسرب والرسوب؛ وابحتساب هذا الرقم بنح ٍو منفصل حسب
كل منطقة ،وجد أن حنو  1.6تريليون دينار قد مت هدرهُ يف عموم حمافظات العراق .بينا مت هدر
 9.9مليار دينار عراقي يف إقليم كردستان وهو رقم أقل بكثري مقارنة مع بقية احملافظات نتيجة
الخنفاض نسب التسرب والرسوب وخفض اإلنفاق يف اإلقليم .ابملقابل فإن هذه النتائج توضح
حجم املكاسب اليت ميكن أن جينيها االقتصاد جراء التزام الطلبة ابملواظبة على البحث ،وتوضح
أيضاً حجم اجلهد الواجب بذله؛ من أجل تطوير النظام التعليمي العراقي ورفع كفاءته.
فضالً عن نسبة التسرب املرتفعة شهد العراق ارتفاعاً ملحوظاً يف نسب الرسوب يف مجيع
املراحل مبا يف ذلك املرحلة االبتدائية اليت مل تشهد من قبل هذه النسب املرتفعة من الرسوب اليت
أخذت تتجاوز نسبة .% 50
ويعين مستوى الرسوب أن أكثر من ُخس إنفاق العراق على نظامه التعليمي يفشل يف إعطاء
النتيجة املرجوة من حيث تقدم الطالب إىل املستوى التايل من التعليم .وقد مثل هذا ،من الناحية
النقدية ،ما جمموعه  1.5تريليون دينار عراقي من اإلنفاق احلكومي يف 2015 – 2014؛ وعليه
ينبغي أن تركز إجراءات السياسة املستقبلية على حتسن حتصيل الطلبة يف كل مستوى من مستوايت
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النظام من أجل احلد من الرسوب ،الذي سيحسن إىل حد كبري من الكفاءة الداخلية(.)19
اجلدول ( )11نسب الرسوب يف االبتدائية والثانوية 2015-2002
السنة

ابتدائي

اثنوي

اجملموع

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2013
2014
2015

14
71
64
16
19
70
64
61
61
50
50

86
29
36
84
81
30
36
39
39
50
50

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

املصدر -1 :وزارة الرتبية ووزارة التخطيط :تقارير عن التعليم االبتدائي واملهين يف العراق
للمدة 2011-2001
2- Unicef 2017 : The cost and benefits of education in Iraq

املصدر :من عمل الباحث ابالعتماد على بياانت اجلدول ()11
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خامساً :السيناريوهات املقرتحة للنهوض مبستوى جودة التعليم يف العراق
تقاس جودة اخلدمات العامة على وفق مؤشر البنك الدويل ،حبسب نوعية اخلدمة العامة
املقدمة للمواطنني ،ودرجة استقالل املؤسسة العامة اليت تتوىل تقدمي اخلدمة عن الضغوط السياسية،
وكيفية صياغة السياسات وتنفيذها ،ومصداقية التزام احلكومة هبذه السياسات .وبقدر تعلق األمر
ابلسياسة التعليمية يف العراق بعد عام  2003فإن ارتباطها ابملوازنة العامة للحكومة جعلها
شديدة املركزية تتخذ قراراهتا يف الغالب من األعلى إىل األسفل متأثرة بظروف العجز املايل والضغط
اخلارجي ،فضالً عن ضغوط مجاعات الضغط السياسي الباحثني عن الريع (،)rent-seeking
أييت ذلك يف ظل انعدام أتثري احلكومات احمللية وضعف فاعلية القطاع اخلاص ،وانعدام الثقة
املتأصل أبمهية دوره التنموي.
فقد واجهت السياسة التعليمية -كبقية السياسات العامة األخرى يف العراق بعد عام
 -2003ضغوطاً سياسية كبرية عطلت من فعاليتها وكفاءهتا ،ويبدو أن هذه الضغوط ستظل
قائمة مادامت الوزارات تدار أبسلوب احملاصصة الطائفية واحلزبية ،وعليه سيكون من الصعب
إدخال اإلصالحات وتغيري التوازانت يف ظل نظام سياسي هتيمن عليه مجاعات املصاحل وحتصيل
الريع الراسخة ( )lobbying and rent-seekingاليت كانت السبب الرئيس يف الفشل
احلكومي يف إدارة قطاع التعليم يف مثل تلك الظروف هناك حاجة إىل تدخل حكومي اسرتاتيجي
طويل األجل يستند إىل افرتاضات الفشل احلكومي وفشل التنسيق .وللخروج من هذا املأزق تبىن
الدراسة السيناريوهات اآلتية كمداخل ميكن أن تساعد السياسة التعليمية على التخفيف من وطأة
الضغوط املرتتبة على االرتباط ابملوازنة العامة.
 -1سيناريو تفعيل الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف جمال التعليم يف العراق:
هذا السيناريو هو تطوير جملموعة من األفكار اليت مت طرحها يف دراسة حديثة نشرهتا منظمة
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اليونيسف يف عام  2017ويهدف هذا السيناريو إىل االستفادة من اآلاثر اخلارجية اإلجيابية
( )Positive Externalitiesللتعليم األهلي؛ بتفعيل مفهوم الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص من أجل رفع مستوى العائد االجتماعية املتحقق من التعليم اخلاص ،ومن أجل توضيح
تلك الفكرة نستعني ابملخطط اآليت:

Unicef 2017: The cost and benefits of education in Iraq
يف الشكل ( )1يشري املنحىن ( (MUSإىل املنافع احلدية االجتماعية اليت متثل اخلدمات
التعليمية على مستوى اجملتمع اليت تقدم أبجور أدىن .أما املنحىن ( )MUPفيمثل املنفعة احلدية
وتعب هذه املنحنيات عن الطلب
اخلاصة وهي اخلدمات التعليمية اخلاصة اليت تقدم أجوراً أعلىّ .
على التعليم على املستوى الفردي واجملتمعي ،أما فيما خيص جانب العرض للتعليم ،فإن التكلفة
احلدية اخلاصة للتعليم تتمثل مبنحىن الكلفة احلدية لتوفر التعليم يف املدارس اخلاصة (.)MCP
ويف ظل عدم وجود دعم أو إعاانت للمدارس -كما يف ظل السوق احلرة -فإن األسر
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ستختار النقطة ( ،)Aعند نقطة تقاطع منحىن املنفعة احلدية اخلاصة ( )MUPمع منحىن
الكلفة احلدية اخلاصة ()MCP؛ مما يؤدي إىل سنوات دراسية على مستوى الكمية رقم (ك
 .)1ومع ذلك ،فإن املنفعة األمثل اجتماعياً للتعليم هي (ك  ،)3إذ تكون املنفعة أكرب من (ك

1و ك )2؛ وهذا يدل على أن السوق احلرة وحدها ستؤدي إىل منافع/خمرجات تعليمية أقل
ابلنسبة للمجتمع ككل .إن اقتصار التعليم اخلاص على فئة اجتماعية ينطوي على خسارة العوائد
اخلارجية اإلجيابية ( )Positive Externalitiesاليت تُعرف على أهنا منطقة اخلسارة الضائعة
()Deadweight Loss؛ من أجل احلد من هذه اخلسارة ،على احلكومة أن تتدخل وتقدم
الدعم الالزم بتبين نظام القسائم واملنح إىل املدارس اخلاصة ،وسياسات تقدمي الدعم للمدراس
اخلاصة ميكن أن تؤدي إىل خفض الكلفة احلدية ،وحتويل منحىن الكلفة احلدية إىل اليمن؛ وهذا
يسمح لآلابء ابختيار النقطة ( ،)Cاليت توفر أرضية مشركة للتوافق بني التكلفة حلدية اخلاصة بعد
الدعم ( )MCSواملنفعة احلدية األجتماعية ( )MUPوسريتفع حجم املستفيدين من التعليم
إىل (ك.)2
أما إذا قررت السياسة التعليم تبين مبدأ الشراكة بني القطاعني العام واخلاص فإن منحىن
املنفعة احلدية االجتماعية ( )MUPسيتقاطع مع منحىن التكلفة حلدية اخلاصة بعد الدعم
( ،)MCSوسريتفع حجم املستفيدين من التعليم ليصل إىل املستوى (ك )3الذي ميثل املنفعة
االجتماعية املثلى.
وعلى الرغم من أن زايدة املدارس اخلاصة قد يزيد حجم االلتحاق اإلمجايل ،إال أن توزيع
وصول التعليم سيكون منحرفاً؛ ألن الرسوم املدرسية املرتفعة ستمنع األسر ذات الدخل املنخفض
من إرسال أبنائهم إىل املدارس اخلاصة؛ وهذا يعين أن األسر األكثر ثراءً ستفضل املدارس اخلاصة،
ويؤكد هذا االجتاه املخاوف من أن التوسع يف املدارس اخلاصة قد يستفيد منه األثرايء فقط؛
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لتلخيص هذا النقاش ،ميكن لتشجيع التعليم اخلاص أن:
أ  -يوفر فرص احلصول على التعليم للمجموعات سكانية أكثر.
ب -حيقق نتائج دراسية افضل جملموعات حمددة من الطلبة.
ج -يوفر فرص عمل للنساء املتعلمات.
وابلنظر إىل الوضع احلايل يف العراق حيث يدار ما ال يقل عن  % 35.3من املدارس
االبتدائية يف مجيع حمافظات العراق بفرتيت دوام على أقل تقدير فإن تشجيع التعليم اخلاص يعد
اسرتاتيجية مهمة وفعالة .ومع ذلك ،فإهنا يف الوقت نفسه ،أتيت مبفاضلة ألهنا مل يتم إثبات فعاليتها
يف رأب الفجوة بن اجلنسني ،وأهنا تزيد من فرص حصول األطفال األكثر ثراء على التعليم ،فضالً
عن فشلها يف جين أقصى قدر من منافع االستثمار يف قطاع التعليم ككل؛ وعليه ينبغي أن تعمل
سياسة التعليم يف العراق على تعزيز املدارس اخلاصة املصحوبة بنوع من املساعدة املالية خلفض
تكاليف االلتحاق ابملدارس اخلاصة ،و /أو خفض التكلفة بتعزيز دور املدارس اخلاصة من أجل
رأب الفجوة بني اجلنسني والفجوة يف الثروة والدخل ويف فرص احلصول على التعليم يف وقت
واحد ،وجين املنافع االجتماعية من التعليم إىل أقصى حد .ويتطلب هذا االجتاه حنو تقدمي املنح
املالية للمدارس؛ لتغطية احتياجات املدرسة بعد منحها صالحيات إدارية ومالية لصرفها ،ويسمى
هذا األسلوب يف التمويل ابإلدارة الذاتية أو اإلدارة املستندة على املدرسة ،الذي يعد أحد احللول
املمكنة ملشاكل التنسيق يف متويل االستثمار ،وهو شكل من أشكال الال مركزية للتمويل ابستخدام
املنح املالية للمدارس من خالله يسمح للمدارس بتجنب أوجه القصور النامجة عن فشل التنسيق
واإلجراءات الروتينية املطولة ،وتشمل الفوائد احملتملة هلذا النظام على كفاءة أعلى وتوزيع أكرب
إنصافاً للمال بني املدارس ،وزايدة مرونة املدارس لتحديد أولوايت اإلنفاق على أساس احلاجة
وزايدة مشاركة اجملتمع احمللي يف صنع القرار .وقد كان هلذا األمنوذج جناح يف بلدان أخرى مثل
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أوغندا ،حيث زادت املنح التعليمية من نسب االلتحاق ابملدارس وخفض معدالت التسرب وحتسن
األداء األكادميي كما جلبت تغريات إجيابية يف البنية التحتية(.)20
-2سيناريو اإلدارة الذاتية للمدرسة(:)21
تع ّد اإلدارة الذاتية للمدرسة مدخالً إدارايً جديداً يف اإلدارة املدرسية يتيح مزيداً من
االستقالل الذايت للمدرسة وإمكانية انفتاحها على اجملتمع ،إىل درجة تسمح أبن تتعدى عالقتها
من املؤسسات احلكومية إىل املؤسسات غري احلكومية.
ويقوم مفهوم اإلدارة الذاتية للمدرسة على مبدأ المركزية اختاذ القرار وعلى اإلدارة اجلماعية،
وحتسني احملاسبة واملساءلة التعليمية ومنح هذا النوع من املدارس مزيداً من االستقاللية يف العالقة
مع السلطات احمللية ،عرب منح مديري املدارس جمموعة من الصالحيات لصياغة الرؤى واألهداف
الرتبوية وتوظيف مالك املدرسة من املعلمني والعاملني وإشراكهم يف صناعة القرارات واختاذها دون
الرجوع للسلطة العليا ،فضالً عن تعزيز دور اآلابء يف جملس إدارة املدرسة.
واهلدف الرئيس من االجتاه حنو اإلدارة الذاتية للمدرسة ،هو تفعيل مقدرة املدرسة على
للمتغيات البيئية عرب تطوير قدرهتا على صياغة أهدافها مبا ينسجم مع التحدايت
االستجابة
ّ
الداخلية واخلارجية ،وبوضوح أكثر فإن مهمة اإلدارة املدرسية مل تعد تقتصر على تسيري شؤون
املدرسة اإلدارية تسيرياً روتينياً ينحصر يف احملافظة على النظام املدرسي ووضع جداول الدروس،
وحصر حضور التالميذ واإلشراف على البناية املدرسية وسالمة األجهزة فيها ،بل يتحول عملها
إىل عمل تربوي ابلدرجة األوىل يقوم على متكني املدرسة من القيام بوظيفتها الرتبوية وحتسني أداء
معلميها وابلعمل على زايدة التعامل بني املدرسة واجملتمع لتصبح مركز إشعاع ،وعنصراً من عناصر
اجملتمع احمللي.

140

مؤمتر البيان السنوي الثاين

إن أهداف اإلدارة الذاتية هي تطبيق مبادئ اجلودة الشاملة على مستوى املدرسة ،ومن
مث حتقيق نوعية مائزة من املخرجات التعليمية وتدعيم الروابط بني إدارات املدارس ،وأولياء األمور
على اعتبار أن اإلدارة الذاتية تضمن حتقيق الكثري من األهداف على مستوى املدرسة كوهنا عملية
تشاركية تعاونية بني العاملني يف املدرسة واجملتمع احمللي واملهتمني ابلتعليم لصناعة قرارات المركزية
خاصة ابألدوار الوظيفية املرتبطة ابملدرسة.
تطبيق اإلدارة الذاتية للمدرسة يف العراق
بدأت حماوالت العمل ابإلدارة الذاتية للمدرسة يف العراق كجزء من مشروع إصالح القطاع
العام وحتديثه ،وقد مت البدء بتنفيذ هذا املشروع يف عام  2010بدعم من منظمة اليونيسف،
ومنظمة اليونسكو ومتويلهما.
وبقدر تعلق األمر ابلقطاع الرتبوي فإن املشروع كان يهدف إىل حتسني القدرة للوصول
إىل التعليم اجليد يف العراق ،ويشتق من هذا اهلدف ثالث أهداف فرعية لتحقيق الغاية األوسع
للمشروع ،وكما أييت:
 -1دعم مراجعة السياسات احلكومية القائمة ،وتطوير سياسات ،ومبادرات جديدة حتسن
جودة التعليم على املستوى األساس.
 -2بناء قدرات احلكومة على تنفيذ السياسات واملبادرات اجلديدة على مجيع املستوايت
(املركزي ،املديرايت العامة للرتبية ،مديرايت الرتبية يف األقضية واجملتمعات احمللية).
 -3حشد الدعم اجملتمعي لتحسني اإلبقاء على األطفال يف املدارس وزايدة معدالت
التحاق البنني والبنات إىل املدرسة وركز التقرير النهائي على أربع جماالت أساسية هي:
 -1املراجعة الوظيفة :اليت مشلت البيئة احمليطة ابلوزارات وأتثرياهتا ،اهلياكل والوظائف
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واملهمات ،واإلجراءات ،والتبليغات ،والتخطيط ،والرصد ،والتقييم ،وتوافر املعلومات ،واالتصاالت،
والتوظيف ،وما يتبعه من إعداد وتدريب ،واحلوافز واملكافآت ،واختاذ القرارات اليت تضمن التنمية
البشرية واإلدارية واالقتصادية ،وكل ذلك ابجتاه احتول حنو الال مركزية.
 -2تقومي اخلدمات الرتبوية والتعليمية :اليت تقدمها مؤسسات التعليم وقبول الطلبة
واحلاقهم هبذه املؤسسات ونظام االمتحاانت ،ومنح الشهادات ومعادلتها ،وتوزيع الكتب املدرسية،
واخلدمات الصحية ،والتجهيزات ،وخمتلف املواد ،وكذلك اخلدمات التعليمية للقوميات األخرى،
وذوي االحتياجات اخلاصة واخلدمات اإللكرتونية ،مث اإلشراف املباشر على هذه اخلدمات ،وتقييم
أدائها؛ لتحسني النوعية واجلودة.
 -3تقدير الكلفة وترشيد التمويل واإلنفاق :اعتمد هذا اجلزء على معلومات مت احلصول
من وزارة املالية واجلهات األخرى كوزارة التخطيط ،واستند إىل أحباث علمية أجريت يف هذا اجملال
وعلى إحصاءات وبياانت مت احلصول عليها من قاعدة البياانت واملسح الذي قامت به منظمة
اليونسكو مباشرة مع أصحاب العالقة.
 -4رسم خارطة الطريق :حتدد اخلطوات التنفيذية اليت ستحقق يف السنوات الثالث املقبلة
يف التعاون مع سائر منظمات األمم املتحدة لتحديث القطاع الرتبوي يف العراق ،وقد انتهت هذه
املرحلة من املشروع إبعداد خارطة طريق لإلصالح والتحديث سلمت إىل املعنيني يف وزارة الرتبية.
وقد طُبّقت التجربة يف ثالث حمافظات (البصرة ،والنجف ،وصالح الدين) يف عدد حمدود
من مدارسها ( )60ابتدائية بواقع ( )25مدرسة يف البصرة ،و( )20مدرسة يف صالح الدين،
( )15مدرسة يف النجف يضاف إليها ( )4مدارس مهنية يف احملافظات املذكورة ،و( )6مدارس
اثنوية بواقع ( )2مدرسة يف كل حمافظة ،على أن تكون املدارس االبتدائية من املدارس الصديقة
للطفل ،وأن تكون أحادية الدوام .ومت الرتكيز على منح املدرسة الصالحيات الالزمة إلدارة نفسها
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دون الرجوع إىل السلطة العليا يف جماالت :البناية املدرسية ،واإلشراف الرتبوي ،وشؤون املعلمني
والعاملني ،والشؤون املالية والشراكة اجملتمعية؛ لرفع مستوى التأهيل األكادميي واإلداري إلدارات
املدارس ،والسيما ملفهوم اإلدارة الذاتية املدرسية على وفق األسس اإلدارية احلديثة ،كي يستطيع
القيام بعملهم على أكمل وجه ،وهناك حاجة إىل إجراء مزيد من الدراسات العلمية بشأن هذه
التجربة ومدى جناح تطبيقها يف املدارس املتوسطة واإلعدادية وتشخيص الصعوابت والتحدايت
اليت تواجه تطبيقها.
االستنتاجات:
توصل البحث إىل جمموعة من االستنتاجات اليت تتفق مع الفرضية اليت تبناها البحث ،واليت
تنص على «أن تبعية اإلنفاق الرتبوي للتقلبات يف املوازنة العامة متثل السبب الرئيس يف ضعف
كفاءة النظام الرتبوي وإخفاقه يف حتقيق أهدافه الكمية (نشر التعليم) والنوعية (حتسني مستوى
التعليم)؛ مما أدى إىل التدهور املستمر يف جودة التعليم يف العراق.
ومن أبرز تلك االستنتاجات ما أييت:
 -1أسفر ارتباط اإلنفاق الرتبوي بظروف التقلب يف املوازنة العامة عن اجتاه شديد االحندار
يف اإلنفاق على التعليم ،وبلغ هذا االحندار نقطة النهاية الصغرى للمدة  2007- 2003حينما
بلغت نسبته  ،% 3.8على الرغم من النمو السكاين املضطرد وتفاقم الضغوط اليت انتجتها
التغيريات والتقلبات االقتصادية والسياسية والدميوغرافية؛ إال أن هذه العوامل جمتمعة أدت إىل هبوط
مستوى جودة التعليم يف العراق.
متغي اإلنفاق على التعليم عن مقدار الرتاكم يف راس املال البشري؛ وابلتايل فإن
يعب ّ
ّ -2
االحندار الشديد الذي شهده اإلنفاق الرتبوي يعرب عن مدى التدهور الذي تعرض له رأس املال
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البشري يف العراق.
 -3هناك عامالن أساسيان ساعدا يف التدهور الكبري يف حصة اإلنفاق الرتبوي:
أ -اهلبوط احلاد يف اإلنفاق على التعليم خالل املدة (.)2015- 1991
ب -عدم تبين رؤية كفيلة بتقدمي مقرتحات بديلة ملواجهة التهديدات واملخاطر اليت هتدد
ابهنيار النظام الرتبوي؛ مما افقد هذا النظام املرونة والقدرة على طرح البدائل.
 -4شكلت املوازنة االستثمارية أقل من ( ) % 7من جمموع املوازنة الرتبوية كمتوسط
للمدة ( )2013 – 2005يف أبعد احلاالت؛ مما ضيع عدة فرص لالستثمار الرتبوي يف معاجلة
العجز املزمن يف العرض املدرسي الذي يشهد اتساعاً مستمراً انمجاً عن الزايدة السكانية عامة،
وتزايد الفئات السكانية يف سن التمدرس ،فضالً عما أضافته احلروب املتتالية من تدمري للبنية
التحتية للمدارس فضالً عن عن االنداثر غري املعوض.
 -5شهدت فصول املوازنة الرتبوية التشغيلية اختالالً واضحاً لصاحل الفصل األول (األجور
والرواتب) الذي أحتجز أكثر من ( )% 90من النفقات التشغيلية خالل املدة (2003-
 )2015وهو فصل غري مرن للتغريات املالية لعدم مرونة األجور والرواتب ابجتاه التخفيض ،وهذا
االختالل مل يبق للفصول األخرى احلرية الكافية الختيار السلع واخلدمات اليت من شأهنا حتسني
جودة التعليم .
 -5لقد أدى فشل التنسيق بني وزارة الرتبية وجمالس احملافظات إىل تعدد جهات صرف
وتنفيذ النفقات الرتبوية التشغيلية واالستثمارية للمدة (.)2016-2004
 -6اخنفاض ختصيصات القطاع أدى إىل تنامي أعداد املدارس املزدوجة ثنائياً وثالثياً،
وكذلك اعداد املدارس غري الصاحلة للتعليم من الناحية الرتبوية.
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 -7خضعت آلية توزيع متويل االستثمارات املشمولة مبشروع تنمية األقاليم إىل التقلبات
يف سقف التمويل ،فضالً عن انفصال التمويل عن املعايري املوضوعية وخضوعه لقيود سياسية
ومؤسساتية إدارية انمجة عن تقلبات املوازنة العامة (بريوقراطية إقرار املوازنة ،والتعاقدات ،وآليات
السيطرة على التنفيذ).
 -8أدت النقاط املذكورة من ( )7-1إىل مواجهة النظام الرتبوي جملموعة من التحدايت
املباشرة وغري املباشرة ،اليت انعكست أتثرياهتا على جودة التعليم يف العراق من أمهها نقص املدارس
وتدين جودة األبنية املدرسية ،وزايدة كثافة الصفوف ،وانتشار ظاهرة االزدواج املدرسي.
 -9تشري البياانت البحث أبن أعداد املتسربني ومعدالهتم تتجه حنو التزايد يف مجيع املراحل
الدراسية يف عموم العراق ما بني السنوات  ،2015 - 2003وكانت للفتيات احلصة األكرب يف
التسرب من املدرسة ،ويعود التسرب لعدة أسباب من أمهها:
أ .النقص الكبري يف األبنية وتباعد موقعها والسيما يف مناطق القرى واألرايف.
ب .عدم توافر املالكات التعليمية املؤهلة الالزمة وعدم توفر السكن املناسب واألمن هلا يف
هذه املناطق.
ج .افتقار املناهج وأساليب التعليم إىل ما جيذب التالميذ إىل املدرسة ،فضالً عن ضعف أداء
بعض املعلمني ،وعدم معاملتهم لتالميذهم على وفق أساليب الرتبية احلديثة اليت جتعلهم منجذبني
للمدرسة وحمبني للدراسة وللمعلمني.
د .اخنفاض مستوى الدخل لفئات واسعة من العوائل الذي يضطرها إىل دفع أبنائها إىل
سوق العمل وحرماهنم من حق التعليم.
 -10فضالً عن نسبة التسرب املرتفعة شهد العراق ارتفاعا ملحوظا يف نسب الرسوب يف
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مجيع املراحل مبا يف ذلك املرحلة االبتدائية اليت أخذت تتجاوز نسبة الرسوب فيها نسبة (.)% 50
 -11إن نسب التسرب والرسوب تعين أن أكثر من ُخس إنفاق العراق على نظامه
التعليمي قد فشل يف إعطاء النتيجة املرجوة من حيث تقدم الطالب إىل املستوى التايل من التعليم.
ومثّل هذا ،من الناحية النقدية ،ما جمموعه ( )1.5تريليون دينار عراقي من اإلنفاق احلكومي يف
.2015 – 2014
التوصيات
إن اجلهود اهلادفة إىل رفع مستوى جودة التعليم يف العراق جيب أن تركز يف معاجلة النقاط
اآلتية:
 -1ضرورة العمل على أتسيس نظام يضمن التمويل املستدام لقطاع الرتبية والتعليم
فك االرتباط بني متويل التعليم ،وتقلبات املوازنة العامة يف
يف العراق؛ لضمان الوصول إىل مرحلة ّ
العراق؛ وإن حتقيق هذا اهلدف يستلزم التعامل مع متويل التعليم على أنه قضية تنموية اسرتاتيجية
كما نصت على ذلك االسرتاتيجية الوطنية للتعليم.
 -2ضرورة العمل على تطوير قدرات النظام الرتبوي لتحسني معدالت االستفادة من
امليزانية يف إطار الال مركزية ،من إدخال أساليب التخطيط التمويلي للتعليم وتشجيع دراسات
احتساب الكلف املعيارية للطالب واملدرسة واملرحلة ،فما تزال هناك نقاط ضعف متعددة يف نظام
اإلدارة املالية والسيما فيما يتعلق ابخنفاض معدالت تنفيذ املوازنة االستثمارية الرتبوية ،الذي يعد
واحداً من مؤشرات عدم كفاءة النظام التعليمي يف العراق.
 -3ضرورة حتديد احلد األدىن لتمويل التعليم ،عرب عملية احتساب علمي دقيق لضمان
استقراريه التعليم ،وحتقيق هذا األمر يستلزم إعداد آلية متويلية تساعد يف امتصاص آاثر الصدمات
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التمويلية (اخنفاضاً وارتفاعاً) على أداء النظام الرتبوي ،ويؤكد احلاجة إىل تبين األساليب العلمية يف
إعداد املوازنة العامة الرتبوية بشقيها اجلاري واالستثماري عرب العمل على إعداد املوازانت الرتبوية
التخطيطية يف آماد معينة (خلمس سنوات أو ثالث) مبا يشارك يف حتديد منحىن إمكاانت النظام
الرتبوي للتخفيف من شدة الصدمات التمويلية.
 -4إن التفكري إبعداد نظام تربوي تتوافر فيه شروط اجلودة والكفاءة وحتقق هذا األمر
يستلزم:
أ -تفعيل الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام ،من طريق تعزيز التعليم اخلاص وتدعيمه
بربامج حتويل املوارد أو دعم التالميذ من ذوي الدخول املنخفضة ،مع تقدمي صنوف الدعم كافة
للقطاع اخلاص ،وتشجيعه على االشرتاك يف االستثمار يف قطاع الرتبية ،ويستلزم حتقيق هذا اهلدف
التحلي برؤية متأنية تتبىن التدرج الزمين الالزم لتهيئة شروط التنافس السليم الذي حيقق الكفاءة
الداخلية للنظام الرتبوي ،وخيفف من تبعية اإلنفاق الرتبوي لتقلبات املوازنة العامة.
ب -تعزيز اإلدارة الذاتية للمدرسة والسيما عمل وصالحيات جمالس اآلابء واملعلمني؛
هبدف حتسني نوعية اخلدمات الرتبوية اليت تقدمها املدارس لألطفال الذي يعد مدخال إدارايً جديدة
يف اإلدارة املدرسية يتيح مزيداً من االستقالل الذايت للمدرسة وإمكانية انفتاحها على اجملتمع.
 -5تعزيز ادارات مؤسسات التعليم وتدريبها على املستوى احمللي لتوسيع اخلدمات الرتبوية
والتعليمية وسائر اخلدمات فيها وحتسينها ،ومواءمتها مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل وحاجة
املواطنني.
 -6ضرورة تشخيص األسباب احلقيقية وراء الرسوب والتسرب املدرسي لرفع مستوى جودة
التعليم وحتقيق هذا األمر يستلزم:
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أ  -إعادة أتهيل املدارس والبىن التحتية لقطاع الرتبية ،وتوسيعه مبا يكفي لتغطية الطلب على
التعليم ،وتزويده ابملعدات املساعدة للتدريس ومبا ينسجم مع معطيات العصر الراهن.
ب -أتمني عدد أكرب من التدريسيني املؤهلني ،واعادة أتهيل املالك الرتبوي على ضوء ما
يستجد من معطيات العلوم الرتبوية والنفسية الراهنة.
ج -الشروع بعملية اصالح للمناهج الدراسية وتطوير املهارات ذات الصلة؛ هبدف حتقيق
تعليم منافس على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي.
د -التأكيد على اكتساب املهارات وزايدة القدرات واملعرفة احلديثة لتلبية متطلبات أصحاب
العمل لتعزيز الروابط بني القطاع الرتبوي وسوق العمل .
 -7ضرورة العمل على تقليل التفاوت يف نسب االلتحاق بني اإلانث والذكور عن طريق
احلد من ظاهرة تسرب اإلانث من طريق رفع مستوى الوعي اجملتمعي ،والسيما يف املناطق الريفية.
 -8إعادة النظر أبجور ورواتب املعلمني واملدرسني ،ومجيع العاملني يف قطاع الرتبية والتعليم
فهذا اإلجراء ميكن أن يساعد يف تعزيز قناعة اجملتمع جبدوى استمرار األبناء يف التعليم وميكن أن
يساعد يف تقليص نسب التسرب والرسوب.
 -9إعادة النظر يف سياسة نشر املعلمني وسياسة تطوير قدراهتم ،من طريق املباشرة حبملة
واسعة للتعينات ،وإعادة التعيني خلفض حصة املعلم من الطلبة ،مع اختاذ اإلجراءات الكفيلة برفع
كفاءة املعلمني لتعزيز جودة التعليم من انحية ،وتلبية الطلب املتزايد على التعليم يف ظل القيود
املالية من انحية اثنية.
 -10إعادة النظر بعالقة النظام التعليمي ابملنظمات الدولية ،ابعتماد سياسة التعاون
والشراكة مع تلك املنظمات لتقدمي الدعم واملساندة للنظام الرتبوي يف العراق ،فمن املفرتض أن
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تعمل وزاريت الرتبية والتعليم العايل على عقد اجتماعات دورية لرصد التقدم احملرز ومناقشة القضااي
الرئيسية لالسرتاتيجية الوطنية للتعليم مع اليونيسيف واليونسكو والبنك الدويل واجلهات املعنية
األخرى.
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اخلالصة
هذه دراسة تعىن ابلبحث يف اجلوانب االجتماعية واألنثروبولوجية املهملة يف كتب التأريخ
املدرسية يف املرحلتني املتوسطة واإلعدادية ،وهي تقوم على قراءة كتب التأريخ املدرسية وتقييمها
مبراحلها الست اليت تشتمل على دراسة الفرع األديب للبحث يف مدى إهتمامها إبعطاء صورة
علمية ومتكاملة عن احلقيقة التأرخيية واجلوانب االجتماعية واإلنسانية املرتبطة هبا واملنزوعة من
التحيزات الدينية واملذهبية والعرقية والثقافية .دراسة هتتم مبدى قدرة كتب التأريخ املدرسية على فهم
احلاضر بداللة املاضي املفعم ابلتفسريات العلمية املتنوعة ،وعدم االكتفاء مبالحقة القدمي حمنطاً تبعاً
لتسلسالت زمنية متعاقبة .هتتم الدراسة بتعقب ما إذا كان هناك تصور أساسي يقود كتابة كتب
التأريخ املدرسية لبلوغ الرسالة املطلوبة القادرة على بناء شخصية وطنية قوية عامة وشاملة وواثقة
بنفسها .رسالة هتيّئ الطالب خلوض غمار احلياة حمصناً بنظرة واعية وموضوعية عما حيكم احلياة
االجتماعية يف املاضي مما كان له وقع على احلاضر وتوقع للمستقبل.
تقليدايً ،اهتمت كتب التأريخ املدرسية ابلرتكيز يف احلروب والغزوات ونتائجها الدموية القاتلة
كوهنا عالمات فارقة يف مسرية اجملتمع العريب اإلسالمي على وجه اخلصوص .وتتساءل الدراسة :إىل
أي درجة متكنت كتب التأريخ املدرسية املتداولة من جتاوز هذه السمة للخوض يف غمار اجلانب
اآلخر من احلياة االجتماعية؛ وهو اجلانب الذي يسلط الضوء على اجلنود اجملهولني من صغار
املشتغلني والنساء وأعضاء الطبقات االجتماعية الدنيا ممن بنوا وأقاموا األجماد وبذلوا التضحيات يف
احلروب والغزوات .وإىل أي درجة استطاعت كتب التأريخ هذه أ ْن تقدم مادة علمية تتسم ابلعلمية
واحليادية الالزمة يف تناول كثري من القضااي موضوع االهتمام.
وتبحث الدراسة أيضاً يف صلة كل هذا ببناء اهلوية الوطنية اجلامعة يف ظل تنافس متصاعد
بني اجلماعات املتنوعة يف اجملتمع العراقي .وتتساءل :إىل أي درجة ميكن لكتب التأريخ املدرسية أ ْن
تشارك يف تسليط الضوء على هذه اجلماعات للتعريف هبا والتقريب فيما بينها وليس التشجيع على
التمايز وتكريس العزلة والتقوقع؟ وسيكون مدعاة للقلق والتحدي ملستقبل «اجلماعة الوطنية»(،)1
أ ْن يزود الطلبة بكتب أتريخ متماسكة يف رسالتها فيما يتلقون رسائل مضادة على مستوى بيوهتم
وعوائلهم؛ وهذا أحد أهم التحدايت اليت تواجه جمتمعاً مثل اجملتمع العراقي يف ظل الظروف الشاذة
وغري املهيأ هلا والسيما بعد .2003
 .1عبد اجلبار ،فاحل ،الدولة -األمة -النزعة القومية وحق تقرير املصري.Ssrcaw.org 2017 ،
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تقع الدراسة يف ثالثة أطر ،هي :النظري ،وامليداين ،التحليلي ،واخلامتة .يتضمن اإلطار
النظري عرض ومناقشة األسس النظرية اليت تسعى الدراسة احلالية إىل سرب غورها من حيث
فلسفة التأريخ ،ومفهوم احلقيقة التأرخيية ،وصنعة كتابة التأريخ ،وأسلوب كتابته إىل جانب التأمل
يف الرسالة اليت تسعى هذه الكتب إىل توجيهها ألجيال شابة من العراقيني .ويقدم اإلطار الثاين
والرئيس النتائج التفصيلية اليت متّ التوصل إليها من طريق مراجعة كتب التأريخ املدرسية للمراحل
الستة ضمن الدراسة املتوسطة واإلعدادية املقررة من قبل وزارة الرتبية .وختتتم الدراسة بتقدمي
اإلستنتاجات الرئيسية واملقرتحات العملية النهائية لتطوير كتب التأريخ املدرسية لتكون أكثر أهلية
لتحقيق أهدافها االجتماعية والوطنية اجملردة.
تقدمي
تكتسب الكتب املنهجية يف أي نظام تعليمي حديث يف جمتمع حديث أمهية كبرية أدت
هبا إىل أتسيس دور نشر وكتّاب متخصصني ومراكز توزيع متعددة تنسق مع املؤسسات التعليمية
مبختلف مراحلها .فالكتب املنهجية أصبحت اليوم صناعة ليست رائجة فقط وإمنا جوهرية لقيادة
التعليم وتطويره .وهي ختضع للتقومي والتشذيب وإعادة النظر حبسب أحدث التوجهات الفكرية
واالكتشافات العلمية وليس السياسية واأليديولوجية؛ لتمكني املعلم والطالب واملدير ومن يرتبط
هبم من العمل ابلطريقة اليت تعزز املساعي لزايدة املعرفة والتهيؤ لتلقيها واستخدامها .مل يعد ممكناً
يف ظل النظام التعليمي احلديث والسائد يف العامل اليوم االعتماد على ثقافة األستاذ ومهارته مهما
كانت عالية وموثقة ،بل ال ب ّد للطلبة موضوع االهتمام من مادة مكتوبة ونص حمرر يعودون إليه
ويستفادون منه وحيتفظون به .ال خيتلف أحد على أمهية الكتب املدرسية يف العراق شأنه شأن أي
بلد آخر من أجل حتقيق األهداف املرسومة على أكثر من صعيد ويف مقدمتها تعزيز اهلوية الوطنية
ودعم اجلهد العائلي الالزم يف هذا اجملال إىل جانب أتهيل الطلبة للعمل يف املستقبل ابلكفاءة
واالستعداد الالزمني.
ولعل كتب التأريخ املدرسية تستحوذ على اهتمام رئيس ابملقارنة مع املواد العلمية األخرى
ملا للتأريخ من صلة ابلعملية التعليمية ،والوطنية ،والثقافية على السواء .ومبا أ ّن كتب التأريخ يف
تدرس للسنوات الست األساس ابتداءً من السنة األوىل للدراسة
النظام التعليمي ما بعد االبتدائي ّ
املتوسطة وحىت السنة السادسة للفرع األديب فإ ّن مراجعتها وتقييمها يكتسب أمهية كربى .فيما عدا
ذلك فإ ّن قراءة التأريخ ال تتعدى النظر إىل مصنوعات تقليدية أثرية تكتفي برتك أثر طيب وممتع أو
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كما عرب حممود يصبح التأريخ «حمالً لبيع األنتيكات القدمية»()2؛ ومن هنا جتيء هذه الدراسة وهي
تقوم على فكرة ميكن وضعها وفق املخطط التايل:
تعزيز اهلوية الوطنية = الكتاب املدرسي كوسيلة  +اجلهد العائلي
وكما يالحظ من هذه املعادلة فإ ّن الدراسة احلالية ال تنطلق من منطلق البحث عن اهلوية
الوطنية العراقية؛ بل استقراء قنوات العمل على تعزيزها ومتتينها انطالقاً من الكتاب املدرسي .فاهلوية
الوطنية ليست ضائعة ومفقودة ،بل قائمة وموجودة ولكنّها تتعرض لالعتداء والتهجم الذي ال مربر
له؛ مما يتطلب محايتها ونزع ما يعلق هبا من نتوءات ال تنسجم وطبيعتها العراقية اجلامعة والشاملة
واحلميمة؛ وهذا ما ميكن حتقيقه يف جانب معني ابلبحث يف العالقة بني املدرسة آبلياهتا وأدواهتا
األساسية ،واليت أتيت الكتب املدرسية املنهجية يف مقدمتها مقروانً ابجلهد الذي تبذله ومتارسه
العائلة.
اعتمدت الدراسة للبحث يف تعزيز اهلوية الوطنية طريقة القراءة املعمقة واملنتظمة لكتب التأريخ
املدرسية املنهجية ،وما ميكن أ ْن تقوم به العائلة لتعزيز جهود من هذا النوع أو بعثرهتا .إذ يذكر أ ّن
املشكلة الرئيسية يف هذا العمل متثلت يف املعايري اليت ميكن اعتمادها لتقييم هذه الكتب .واستقر
الرأي على أ ْن تستمد املعايري من منت الكتب املستهدفة إىل جانب متابعة تسلسلها املرحلي .وهذا
ما حصل كما سيتبني الحقاً .فقد كان ال بد للبدء مبناقشة فلسفة التأريخ واحلقيقة التأرخيية وكتابة
التأريخ وأسلوب كتابته .تال ذلك تقدمي املعايري حبسب املوضوعات وليس حبسب تسلسل الكتب
املدرسية املنهجية موضوع االهتمام ،وكان ال ب ّد من توطئة تبدأ بتنظيم الكتب واملؤلفني ومصادر
الكتب وأحجامها .وتلتها املعايري اخلاصة بعدد من املشكالت األساسية من قبيل سياسة التشتيت
والبسملة واملفردات املرتادفة واحليادية العلمية ،وكان ال َّ
بد من وقفة عند بوابة التأريخ األقرب أو
التأريخ املعاصر؛ وأختتمت الدراسة مبخطط مقرتح لتسلسل الكتب من حيث املوضوع والفكرة
وزاوية للمقرتح الرئيسيي بشأن تطويرها ،ومن مث اخلامتة.
ال خيفى على الدارسني واملهتمني ابلدراسات العلمية الصعوابت اليت تكتنف عملية القيام
هبا .ومل تعدم الصعوبة هذه الدراسة؛ فقد كان من أبرز الصعوابت وأمهها احلصول على نسخ
من الكتب املنهجية املقررة والسيما على مستوى الطبعات املتعاقبة لغرض املقارنة وحماولة تعقب
 .2حممود ،حممود عبد الواحد ،مدرسة احلوليات الفرنسية وجتديد كتابة التأريخ :حماولة للتأصيل يف الفهم العراقي (بغداد :دار
ومكتبة عدانن.)2013 ،
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التغيريات احلاصلة فيها .ولوال مساعدة عدد من الزمالء والطلبة األعزاء فقد كان من الصعب الشروع
ابلدراسة ،بيد أ ّن الشروع ابلعمل أظهر أ ّن التغيريات احلاصلة يف الطبعات املتعاقبة تكاد تكون
معدومة .فكثري من املوضوعات اليت إهتمت هبا هذه الكتب كتبت بطريقة مكررة ملا درجت عليه
ابلسابق بل ومنذ أكثر من مخسني عاماً حسب التقديرات العامة .من جانب آخر ،تشري قضية
إمتناع املؤسسات التعليمية املعنية عن توفري نسخ ألغراض الدراسة إىل واحدة من مشكالهتا األزلية
اليت تتمثل ابلتكتم والبريوقراطية الفاشلة اليت تتحفظ على الواقع وتتطري من الدراسة والتمحيص
والنقد العلمي.
فلسفة التأريخ
ال تستغين أمة عن الفلسفة اليت ُّ
تعد البوصلة اليت تتقدم يف ظلها ،فمن دون الفلسفة ستحمل
الريح أي مشروع كيفما اتفق مما يفقده السياق الذي ميكن أ ْن يسري فيه .تقوم فلسفة التأريخ على
فلسفة العلوم وتستقى منها .وهي تقوم ابألصل على تقدمي األسئلة املناسبة اليت تثري الفضول وتوجه
التفكري لتطوير نظرايت وأفكار تعطي تصورات أولية ليس لتقدمي إجاابت دقيقة وحمددة وإّنا
الستيضاح ميدان العلم وموضوعه واملساعدة يف تسليط الضوء على جوانبه املتعددة .إال إ ّن الفلسفة
ال تعين فقط االستغراق فيما هو نظري حبت ،بل أيضاً التأمل يف اجلانب امليداين والواقعي للموضوع
حمل االهتمام .ويقرتح عامل الفيزايء األملاين املعروف ألربت أينشتاين أنّه عندما تريد أ ْن تفهم نظرايت
الفيزايء املوغلة يف التجريد النظري فإ ّن عليك أ ْن تركز على ما يفعل علماؤها وليس ما يقولونه؛
أل ّن احلاجة ميدانية ومادية وليست نظرية وجتريدية فحسب( .)3مث أييت دور العلم الذي يبحث يف
األسباب والقرائن ويروم التوصل إىل نتائج حمددة ميكن التحقق منها وإعادة دراستها ومقارنتها(.)4
عندما تقرن فلسفة العلم أبهداف العلم يصبح من املمكن للطلبة أ ْن يكتسبوا التأهيل املناسب الذي
يهيئهم للدخول يف ميدان املعرفة الواعدة مبزيد من التحليق يف فضاءاهتا املرتامية؛ وهذا ما تفتقد إليه
كتب التأريخ املنهجية يف العراق .ويتضح األمر ابتداءً من مقدمات الكتب املنهجية املدروسة اليت
أتخذ طابعاً توجيهياً ومباشراً وتفشل يف اخلوض فيما ترمي إليه على مستوى تشجيع آفاق التعلم
واحلث على املزيد منه سيجري تفصيله .فهي تقدم نفسها كما لو كانت احلقيقة بكاملها مما يلفت
النظر إىل واحدة من أهم مشكالهتا البنيوية ألغراض العملية التعليمية وهدف تعزيز اهلوية الوطنية.
3. Toulmin, Stephen, The Philosophy of Science: An Introduction (New York:
Harper Torch Books, 1953).
4. Spector, Paul E., Research Designs (Beverly Hills: Sage Publications, 1981).
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على سبيل التخصيص هناك أكثر من فلسفة ميكن البناء عليها والسيما الفلسفات اليت
هتتم ابجلوانب االجتماعية واإلنسانية اليت تبث احلياة فيما يُدرس وُيعن النظر فيه .ولعل أول هذه
الفلسفات اليت جيدر ابلطالب اإلحاطة هبا هي فلسفة التأريخ اخللدونية .إذ ينظر ابن خلدون
إىل التأريخ على أنّه «فن من الفنون الذي تتداوله األمم واألجيال  ...وأ ّن فحول املؤرخني يف
اإلسالم قد أستوعبوا أخبار األمم ومجعوها  ...وخلطها املتطفلون بدسائس من الباطل ومهوا
فيها وإبتدعوها»( .)5ويعرب عن مشاركته لعلم التأريخ وصلته ابلعلم الذي ابتدعه ،علم االجتماع
ابلقول« :فأنشأت يف التأريخ كتاابً  ...شرحت فيه من أحوال العمران والتمدن وما يعرض يف
االجتماع اإلنساين»( .)6واجلدير ابلذكر أ ّن ابن خلدون يقدم نظرة دائرية لقيام الدولة تتبع دورة
حياة اإلنسان بدءاً من الوالدة والنشأة والصبا والشباب فالشيخوخة والتدهور واملوت نظرة ميكن
أ ْن تساعد على إعادة النظر ابلتأريخ العريب والعراقي على وجه اخلصوص لكي ال يرتك الطالب
هنب مسلسل التدهور والرتدي واإلحنطاط الذي أصاب الدولة العربية يف نظمها وحقبها املتعددة.
فهناك والدة وحيوية وأداء وهناك أخطاء وسياسات مرتدية وإستسالم .ال يستبعد أ ْن تكون كتب
التأريخ املدرسية احلديثة يف الدول الصناعية املتقدمة سامهت ببناء إنسان قوي ّ
ألنا مل ترتكه طعماً
سهالً ملسلسل التدهور واهلزمية والسقوط وإستفادت حىت مما عُ َّد معادايً هلا وحمرضاً عليها من خالل
السعي لرصد احلقيقة على أقرب ما تكون .وميكن اإلفادة من أطروحة الدكتور علي الوردي بشأن
ابن خلدون كوهنا تقدم قراءة وحتليالت علمية هادئة ومتأنية للتأريخ العريب اإلسالمي كما خربها ابن
خلدون من حيث إ ّن أطروحة الوردي ركزت يف مقدمة ابن خلدون كأمنوذج يف جمال علم اجتماع
املعرفة مما ميكن العودة إليه( .)7جتدر اإلشارة إىل أ ّن قسم التأريخ يف كلية اآلداب ،جامعة بغداد
أظهر اهتماماً ابالستفادة من نظرايت علم االجتماع ابتداءاً من أعمال علي الوردي اليت قام بعض
التدريسيني إبدماجها مبنهج الدراسات العليا يف القسم(.)8
 .5ابن خلدون ،مقدمة أتريخ ابن خلدون :اجلزء األول من أتريخ ابن خلدون املسمى ديوان املبتدأ واخلرب يف أتريخ العرب والرببر
ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب (1406م) ،ضبط املنت ووضع احلواشي والفهارس األستاذ خليل شحادة ،مراجعة د .سهيل
زكار (طبعة مستكملة ومقارنة ( )...الطبعة األوىل) (بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،ص .)1988 ،6
 .6املصدر نفسه ،ابن خلدون ،ص.9-8 :
 .7الوردي ،علي ،يف علم اجتماع املعرفة (ترمجة د .الهاي عبد احلسني) (بغداد :املدى)2018 ،
 8انظر قيام د .مرتضى النقيب بتدريس علي الوردي والتأريخ اإلسالمي يف الفصل الثاين للعام الدراسي  .2012 – 2011أعقبه
تدريس مادة املؤسسات االجتماعية واإلشراف على رسائل اهتمت ابملوضوع نفسه يف حممود عبد الواحد حممود ،املؤرخ صاحل العابد
والتأريخ العثماين :قراءة يف نصوصه ومنهجه ،ص 76-53 :يف صاحل العابد :ذاكرة التأريخ احلاضرة (حترير وتقدمي حممود عبد
الواحد حممود) (بغداد :مكتبة عدانن.)2013 ،
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على هذا الصعيد يقول د .علي الوردي إ ّن التأريخ االجتماعي مهم ملا ينطوي عليه من
دالالت فكرية واجتماعية( .)9ويشبّه أحد املختصني عالقة التأريخ ابلعلوم االجتماعية بعالقة
الطبيب ابملختص بعلم األمراض؛ إذ ال يستطيع الطبيب القيام بوضع التشخيصات السليمة دون
االعتماد على نتائج التحليالت املختربية اليت حتتاج وضع للتواصل مع الطبيب ملعرفة خارطة
األمراض السائدة واملنتشرة أو اآلخذة ابالنتشار .أو إ ّن العالقة بني التأريخ والعلوم االجتماعية
تشبه العالقة بني املختص يف علم اإلجرام واحملقق اجلنائي الذي يبحث يف األسس امليدانية للجرمية
للمساعدة على الكشف عن اجلرمية ،من حيث إ ّن السؤال هو ما مغزى التعرف على ما حدث يف
املاضي بال تسليط الضوء على مربراته ودوافعه؟ وهذا ما يقوم به علم االجتماع الذي يشرح الدوره
ويهتم ابملعىن املكتنز فيما حدث .وهذا ما حيتم العودة إىل العلوم االجتماعية ليس بطريقة عامة وإّنا
بطريقة علمية تستفيد من طرق العلم ومنهجيته لتقدم أدلة وحججاً وتلهم ابألفكار اليت تشجع
الباحثني يف علم التأريخ على توجيه االهتمام( .)10وحيدد كارل ماركس فلسفة التأريخ على ّأنا
تشتمل التعرف على منط اإلنتاج ونوع الطبقات االجتماعية اليت تشكلت تبعاً له وتعقبها من أجل
فهمها .11وهذه فلسفة مهمة كان هلا فضل توجيه االهتمام ابلطبقات الدنيا واجلماعات املهمشة
اليت صارت اليوم سبباً يف الكثري من حركات التمرد والثورة ويف األقل إاثرة أعمال الشغب.
اخلالصة :إ ّن لفلسفة التأريخ أمهيةً كبرية لبلوغ التوضيح وتقدمي املادة العلمية بطريقة تشجع
على مزيد من التفكر وفق توجهات منظمة وممنهجة متكن الطلبة من تتبعه وتذوق ما يرد فيه
على حنو أكثر فاعلية وأمهية .بقدر تعلّق األمر بفلسفة التأريخ يف توجيه عملية إنتاج كتب التأريخ
املنهجية وبلورهتا فإ ّن هذا يتطلب نوعاً من املركزية الفكرية اليت تساعد على وضع كتب تعرف
بتوجهات أكثر انسجاماً على مستوى املراحل املتعددة مما هو متعارف عليه .على أ ّن هذا ال يعين
أ ْن ينهل من فلسفة دون غريها بل قد يرى الباحث أنّه ميكن أ ْن يبين على أكثر من جانب من
الفلسفات املعروفة؛ بغية تقدمي عمل أكثر اكتفاءً ومشولية وإحاطة.
 .9الوردي ،علي ،حملات اجتماعية من أتريخ العراق احلديث :من بداية العهد العثماين حىت منتصف القرن التاسع عشر ،اجلزء
األول (بغداد :مطبعة اإلرشاد.)1969 ،
10. Weiss G., Bernard & Arnold H. Green, A Survey of Arab History (A Revised
Edition) (Cairo: The American University in Cairo, 1987).
11.Marx, Karl, The German Ideology, p. 159-191 in David Mclellan (ed.), Karl
Marx: Selected Writings (Oxford: Oxford University Press, 1977).
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احلقيقة التأرخيية
التأريخ علم قائم بذاته وهو لذلك يبحث عن احلقيقة ويهتم هبا( .)12ولكنّه أيضاً يهتم
ابلطريقة اليت يستخدم فيها التأريخ لفهم كيف أصبح اجملتمع على ما هو عليه اآلن ،فهو يعمل
على إنضاج مشروع فكري متماسك ،ويالحظ أيضاً أ ّن إساءة استخدامه أيديولوجياً تقوم على
املغالطة التأرخيية وليس على األكاذيب( .)13وأييت بعد ذلك االهتمام ابستخدام املنهج العلمي
املقبول الذي يقوم على وضع الفرضيات والبحث عن األدلة والرباهني اليت قد ال ميكن التيقن منها
ميدانياً ولكن ميكن التيقن منها بصورة تقريبية؛ ويتحقق هذا بعدة طرق منها الواثئق واملصادر
الرئيسة والثانوية وامللفات واإلرشيف ،وال يستغىن ابلنسبة للتأريخ احلديث عن املقابالت والرواايت
والشهادت والزايرات ملوقع احلدث( .)14فيما عدا ذلك فإ ّن الوقائع التأرخيية تصبح جمموعة من
املسلمات املرتاكمة غري القابلة للجدال .وهناك جانب آخر تلفت النظر إليه غريدا لرينر اليت ترى
أ ّن التأريخ جتاهل دور النساء ،على الرغم من وجودهن حقيقي وغري قابل للتشكيك .وقد تشكل
لكن هذا النظام االجتماعي
النظام الذكوري األبوي حبسب لرينر قبل حوايل ألفي عام قبل امليالد ،و ّ
بطبيعته شأنه شأن أي نظام اجتماعي آخر ميثل حقيقة أترخيية هلا بداية وال بد هلا من هناية .وهذا ما
حيتم البحث يف ثناايها من أجل تقدمي احلقيقة التأرخيية جمردة وغري ملوثة ابلتحيز واجلهل والتجهيل؛
وهي تقرتح لذلك االهتمام ابلقراءة اجلندرية للتأريخ حبيث ال يكون الرجال فقط هم املقياس وإّنا
الرجال والنساء من أجل املشاركة ببناء «عامل إنساين حبق»(.)15
يعرف التأريخ يف كتاب الصف الثالث املتوسط كما جاء يف التمهيد «على أنّه تراث األمة
ّ
ووقائع وأحداث ماضيها عرب السنني»( .)16وميضي ليستعرض التأريخ ويضعه يف ثالث حلقات:
القدمي والوسيط واحلديث املعاصر .وال يفوت جلنة تنقيح الكتاب لفت انتباه الطلبة إىل أ ْن يقرأوا
التمهيد قبل الدراسة ألبواب وفصول الكتاب «لكي تفهم األسس اليت مت أتليف الكتاب مبوجبها»،
كما جاء يف املقدمة( .)17وهذا تعريف تقليدي خيتزل التأريخ وخيفضه إىل مستوى أ ْن يكون جمرد
سجل لتعاقب أحداث املاضي فيما تنوعت املدارس وتعددت للمساعدة على إعادة النظر ابلطريقة
اليت ينظر فيها إىل التأريخ كما تبني سابقاً.
 .12هوبزبوم ،أ .ج ،دراسات يف التأريخ (ترمجة عبد هللا النعيمي) (بغداد :املدى.)2006 ،
 .13املصدر نفسه ،هوبزبوم ،ص.2006 ،12 :
14. Weiss & Green, 1987.
 .15لرينر ،غريدا ،نشأة النظام األبوي (ترمجة أسامة إسرب) (الطبعة األوىل) (بريوت :املنظمة العربية للرتمجة ،ص)2013 ،437 :
 .16جلنة من وزارة الرتبية ،التأريخ احلديث واملعاصر للوطن العريب للصف الثالث املتوسط ،ص2014 ،5 :
 .17كتاب الثالث املتوسط ،ص.2014 ،7 – 5 :
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وهنا تظهر أوىل املشكالت يف كتب التأريخ املدرسية اليت تقدم فيها احلقيقة التأرخيية بطريقة
تنطوي على التفسري واملغالطة .يذكر على سبيل املثال :أ ّن اخلليفة الرابع يف دولة اخللفاء الراشدين
علي بن أيب طالب «استشهد» يف سنة  40للهجرة»( .)18ومعروف أ ّن اإلمام علي بن أيب طالب
تعرض لعملية اغتيال أصيب جراءها جبرح غائر سرعان ما أدى إىل وفاته بعد ثالثة أايم .وعلى
الصعيد نفسه ،يشار إىل اغتيال اخلليفة عمر بن اخلطاب على يد أيب لؤلؤة ،ومعروف أ ّن ما حدث
يف حالة اخلليفة عمر بن اخلطاب ال خيتلف عما حدث يف حالة اخلليفة علي بن أيب طالب وال
تنقص هذه احلقيقة التأرخيية من أمرمها شيئاً ،فكالمها تعرض لالغتيال وليس االستشهاد وكالمها
قاد أمة املسلمني يف ظروف عصيبة( .)19جاء يف القاموس اجلديد أ ّن االغتيال يعين «قتله على
غرة وغفلة» ،أما االستشهاد فيعين «أنّه قتل يف سبيل هللا»( .)20وكالمها قتال وتوفيا بطريقة غري
ّ
طبيعية اال أ ّن املشكلة تظهر ابلتالعب ابحلدث من خالل إطالق توصيفات غري متطابقة تبعث
برسائل متضاربة تضر ابلنهاية ابملساعي التعليمية لتعزيز الشعور ابالنتماء الوطين واهلوية الوطنية.
فهذا استخدام غري علمي للحدث حيض على اختاذ مواقف طائفية وال يشارك ببناء شخصية وطنية
عراقية متجردة .إذ يطلق االستشهاد على املوت يف ساحات املعارك ،وكما تقدم فقد توسم كال
اخلليفتني مسؤوليات عظيمة وخاضا معارك كبرية ولكنهما توفيا بطريقة االغتيال .فيالحظ أ ّن مثل
هذا االستخدام يتكرر فيما بعد على الصعيد نفسه يف كتاب الصف الرابع األديب(.)21
كتابة التأريخ
هناك جانب آخر مهم يعرب عنه بفكرة أ ّن كل كتاب يف التأريخ ينبغي أ ْن يكون أطروحة
كاملة()22؛ مبعىن أ ْن تكون هناك بنية للعمل تتكون من املقدمة ،واملنت ،فاخلامتة؛ وهذا ما تفتقر إليه
كتب التأريخ املنهجية املدرسية اليت يفرتض أ ْن تكتب بطريقة تكاملية تراعي قاعدة «األطروحة»
هذه حيث تقدم الفكرة ومصادر مجع البياانت هلا وابلتايل؛ التحقق من نتائجها وصوالً إىل وضع
اخلامتة املنسجمة مع تتابع تسلسل املادة العلمية.
 .18جلنة من وزارة الرتبية ،التأريخ العريب اإلسالمي للصف الثاين املتوسط ،ص.2018 ،48 :
 .19جلنة من وزارة الرتبية ،أتريخ احلضارة العربية اإلسالمية للصف الرابع األديب ،ص ،36 :و.2013 ،37
 .20بن هادية ،علي وبلحسن البليش واجليالين بن احلاج حيىي ،تقدمي حممود املسعدي ،القاموس اجلديد للطالب :معجم عريب
مدرسي ألفبائي (تونس واجلزائر :الشركة التونسية للتوزيع واملؤسسة الوطنية اجلزائرية للكتاب ،ص 43 :و .)1988 ،75
 .21كتاب الصف الرابع األديب ،ص.2013 ،38 :
22 .Weiss & Green, 1987
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وإن ما تقدم ذكره آنفاً هو أمر تفتقر إليه كتب التأريخ املدرسية اليت يعوزها بوضوح التناسق
واالنسجام بسبب غلبة حتيزات طائفية أو قومية واضحة جتعل منها مادة ملغمة وليس درساً يف
املاضي يف ضوء متطلبات احلاضر .ويالحظ يف هذا اجملال أنّه بينما أخذ عنوان املبحث «انتفاضة
 1956وثورة  14متوز عام  ،»1958اال إنّه مل يتطرق إىل ثورة متوز وسرعان ما عرب مراحل يف
التأريخ ليتطرق إىل التأريخ املعاصر يف ظل النظام السابق وجرمية حلبجة ،واألنفال ،وهتجري الكرد
الفيلية ،واالنتفاضة الشعبانية ،وعاد إىل أحداث  .)23(1956وال شك يف أ ّن كتابة من هذا
النوع ستؤدي إىل إرابك الطلبة وحرفهم عن الطريقة العلمية املنظمة يف تعقب األحداث وتعلمها
واالستفادة منها.
تظهر مشكلة الكتابة يف التأريخ للصف الرابع األديب ،إذ يضفي املؤلف مصطلحات
الزمن املعاصر على املاضي ليسجل أخطاءً متس جوهر احلقيقة التأرخيية كحقيقة علمية .نقرأ على
سبيل املثال يف الباب األول املعنون «العرب قبل اإلسالم» ،الفصل األول «الكياانت العربية قبل
اإلسالم»!( .)24ما معىن كياانت! .مث نقرأ «شهد الوطن العريب حقبة طويلة من اهليمنة األجنبية
حيث استوىل الفرس على اببل  .»...ويالحظ يف هذا اجملال أنّه مل تكن هناك «هيمنة أجنبية» بل
هيمنة معينة ترتبط إبمرباطورايت سائدة مثل اإلمرباطورية الفارسية واإلمرباطورية الرومانية مما يتطلب
تسميتها .أما اهليمنة األجنبية فهي جزء من االستخدامات املستحدثة اليت ت ْش ِكل على الطالب
وضع األمور والوقائع التأرخيية يف نصاهبا الصحيح .وتسمى التحالفات «حمالفات»()25؛ فما املغزى
من هذه االستخدامات اليت ال توافق عليها مع ما ساد يف كتب التأريخ ومصادره املتواترة واملعروفة؟!
ويلتبس األمر على الطلبة من طريق التعميم فيما خيص فكرة اخلالفة لنقرأ «استمر نظام
اخلالفة منذ انتخاب أيب بكر حىت سقوط الدولة العباسية» ،دون مالحظة أ ّن نظام اخلالفة حتول
تغياً نوعياً بنظام احلكم حدث بسبب
إىل اخلالفة ابلتوريث يف ظل الدولتني األموية والعباسية وأ ّن ّ
ذلك مما قد يفسر الكثري من اإلشكاالت واألزمات اليت أخذت مكاهنا فيما بعد .هذا فضالً
عما ميكن أ ْن يقال بشأن تدخل أقوام خارجية مارست السطوة على اخلليفة الوارث للخالفة ،وما
إليه( .)26اال إ ّن املؤلف يصحح ما كتب بعد جتاوز مخس صفحات فقط ليكتب «إبتدع األمويون
مبدأ جديداً يف النظام السياسي للدولة العربية اإلسالمية ،وهو مبدأ (الوراثة) يف احلكم» ويصفه
 .23جلنة من وزارة الرتبية،كتاب التأريخ للصف الثالث املتوسط ،ص.2014 ،92 :
 .24جلنة من وزارة الرتبية ،أتريخ احلضارة العربية اإلسالمية للصف الرابع األديب ،ص2013 ،5 :
 .25كتاب الصف الرابع األديب ،ص .2013 ،5
 .26كتاب الصف الرابع األديب ،ص.2013 ،35 :
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أبنّه «بعيد عن مبادئ اإلسالم» ،مما أدى إىل التحول عن اخلالفة إىل نظام سياسي جديد إبتعد
عن مبدأ «الشورى» «كما إبتعد عن التقاليد العربية»( ..)27بل نقرأ فيما بعد أتكيداً على األخذ
بنظام الوراثة ابلقول «إستمرت الدولة العربية اإلسالمية يف العصر العباسي على هنج األمويني
يف األخذ بنظام الوراثة يف اخلالفة»( .)28وال خيفى على أحد ما هلذا التالعب بكتابة التأريخ
من أتثريات سلبية كثرية والسيما على اهلوية الوطنية والشعور العميق ابالنتماء الوطين احلر .وهذه
استنتاجات متضاربة يتلقاها الطلبة الذين يواصلون دراستهم يف الصف الرابع األديب إىل جانب أ ّن
املؤلف أصدر حكماً وهو ما يفرتض أ ْن تتخلص منه الكتابة العلمية املنهجية على وجه التعيني.
وهناك مثل آخر على سوء أسلوب كتابة التأريخ يف الكتب املنهجية حيث يظهر املؤرخ موقفاً
حمدداً جتاه طرف كما يف أ ّن العباسيني «كانوا أقوايء وقضوا على احلركات املعارضة هلم»( .)29وال
تظهر املعارضة يف ظل أي نظام سياسي إال تعبرياً عن الرفض لسياسات أو مواقف أو مظامل معينة
مما حيتّم على كتّاب التأريخ البحث فيها وليس التغطية عليها من خالل رصد أسباب املعارضة؛ بغية
إعطاء صورة أكثر تكامالً وتوازانً عما حصل آنذاك .وتستكمل الكتابة بطريقة غري علمية من طريق
التأكيد على اهلوية العربية للدولة فيما يعرتف املؤلف بدخول األعاجم عليها ليدحض فكرة عروبة
الدولة ابلقول« :مع أ ّن اخللفاء العباسيني كانوا قد قربوا الفرس وأشركوهم يف إدارة الدولة العربية
اإلسالمية إال إ ّن سيادة العرب ظلت قائمة  ...أشرك العباسيون الفرس معهم يف إدارة الدولة ،فهيمن
هؤالء على مؤسسة الوزارة ،ومارسوا نفوذاً يف السياسة العامة للدولة ،ولكنّهم كانوا حتت الرقابة
الدقيقة للخلفاء الذين حتسسوا وأدركوا خطر هنج الفرس فتخلصوا منهم»( .)30ويستمر يف الكتابة
بطريقة تدحض فكرة «الدولة العربية اإلسالمية» دون تنبه هلذا اإلصرار على تسميتها بـ «الدولة
العربية» مبالحظة أ ّن مركز اخلالفة صار أقوى بعد القضاء على الربامكة يف عهد الرشيد ،وآل سهيل
دب يف كيان الدولة بعد تدخل األتراك الذين اعتمد عليهم
لكن الضعف سرعان ما ّ
يف عهد املأمون ،و ّ
()31
املعتصم لتقوية اجليش»  .ويظهر املؤلف حتيزاً سياسياً واجتماعياً وأدبياً ال ينسجم ورسالة حقوق
اإلنسان وطبيعة النظام العادل الذي يفرتض أ ْن يشجع عليه الطالب كما ابلقول على حنو مفاجئ إ ّن
ٍ
فئات شعبية وصلت إىل منصب الوزارة مثل حممد بن أمحد بن القصاب «وكان أبوه قصاابً»!(.)32
 .27كتاب الصف الرابع األديب ،ص.2013 ،42 :
 .28كتاب الصف الرابع األديب ،ص.2013 ،42 :
 .29كتاب الصف الرابع األديب ،ص.2013 ،42 :
 .30كتاب الصف الرابع األديب ،ص.2013 ،42 :
 .31كتاب الصف الرابع األديب ،ص.2013 ،43 :
 .32كتاب الصف الرابع األديب ،ص.2013 ،50 :
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تتطلب كتابة التأريخ قدرة على اإلحاطة أبحداثه وشجاعة للكتابة عنه وهذا ما يفتقد إليه
يف بعض هذه الكتب كما يف جتاهل كتاب الصف اخلامس األديب للثورة الروسية  1917والثورة
اإليرانية  1979على التوايل كثورتني شعبيتني بغض النظر عن املوقف السياسي من كل منهما.
هل يشك أحد يف الدور الذي أدته «ثورة أكتوبر» األشرتاكية يف حترير روسيا القيصرية من النظام
اإلقطاعي الذي كان يستعبد الناس ويتصرف هبم كما لو كانوا «أخشاابً مسنّدة»! وكذلك احلال
ابلثورة اإليرانية اليت أسقطت أحد أقوى األنظمة السياسية يف املنطقة بعد أ ْن خرج اإليرانيون حبشود
مزلزلة إلسقاط الشاه .اكتفى الكتاب ابلتطرق إىل الثورتني الفرنسية واألمريكية وتوقف عند هذا
احلد .يذكر إ ّن الكتاب أخذ عنوان «أتريخ أورواب وأمريكا احلديث واملعاصر»( )33ويشار إىل
االحتاد السوفييت ابعتباره جاء نتيجة «انقالب انجح على احلكومة املؤقتة يف  7تشرين األول
 ،»1917كما جاء يف الفصل السادس الذي خصص لألوضاع الدولية بني احلربني العامليتني(.)34
مرة أخرى على الرغم من وجود مشرف علمي وآخر فين للكتاب ترتكب هذه األخطاء ،ويف معرض
تناول أهم األحداث يف أورواب وخباصة احلرب العاملية الثانية فإ ّن الكتاب خيوض يف أسباب احلرب
املباشرة وغري املباشرة وأهم املعارك وأتثرياهتا على البالد العربية وأهم نتائج احلرب ويتجاهل تقدمي
تعريفات أولية لأليديولوجيات اليت حكمتها والسيما الفاشية والنازية ليكون الطلبة على علم هبما
ورمبا ليعيا خطورهتما على اجملتمع(.)35
أسلوب كتابة التأريخ
ال خيفى على أحد أمهية أسلوب الكتابة املستخدم يف الكتاب املنهجي الذي يفرتض أ ْن
يكون علمياً حيادايً ال يظهر حتيزات حمددة أايً كان شكلها ومرجعيتها ،ويالحظ يف هذا اجملال أ ّن
الكتب املدروسة للسنوات الستة كتبت بطريقة ال تبعث برسالة تطمينية وتفشل يف إعداد الطالب
لتحدايت احلياة االجتماعية املعاصرة اليت يتحتم عليه التعامل معها .جاء يف كتاب الصف األول
املتوسط أ ّن «العصور احلجرية كانت حافلة مبنجزات حضارية ال يزال أثرها فعاالً يف حياة
اإلنسان مثل استخدام النار وصناعة األسلحة وتدجني احليواانت واكتشاف الزراعة»(.)36
يالحظ هنا كيف أ ّن الفكرة أختمت «نفخاً» ال بد ّأنا يف غىن عنه والسيما إذا ما استحضر املؤلف
التقدم احلضاري الذي ظهر فيما بعد.
 .33جلنة يف وزارة الرتبية ،أتريخ أورواب وأمريكا احلديث واملعاصر للصف اخلامس األديب.2013 ،
 .34كتاب التأريخ للخامس األديب ،ص2013 ،110 – 99 :
 .35كتاب التأريخ للصف اخلامس األديب ،ص2013 ،125 – 111 :
 .36جلنة من وزارة الرتبية ،أتريخ احلضارات القدمية للصف األول املتوسط ،أتريخ احلضارات القدمية ،ص:2014 ،10 :
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ويلحظ التحيز الوطين احلديث عندما يشار إىل «العراقيني القدماء»( ،)37ونقرأ كذلك
«هذا ما ذكرته القوانني العراقية القدمية»()38؛ والسؤال هنا :هل هم كذلك؟ واحلقيقة ،إ ّن األدق
أ ْن يشار إىل سكان العراق القدماء وهم أقوام عاشوا فيه ودرسوا عرب فرتات زمنية متنوعة .معروف
أ ّن سكان العراق احلاليني ال يعدون امتداداً لسكان العراق القدامى مثل السومريني الذين قضوا
وحل حملهم آخرون وهكذا .مثّ أ ْن يستعان
وجاء بعدهم البابليون بثالثة آالف سنة وقضى هؤالء ّ
بياء النسب فلإلشارة إىل انتماء حديث أخذ مكانه بعد عام  ،1921إذ أسست الدولة العراقية
مبفهومها احلديث ،متثل «الوطنية العراقية» ظاهرة جديدة نشأت يف أعقاب االحتالل الربيطاين
للعراق كما يرى الوردي عام .)39(1917
وهناك خلط يف األسلوب بني شكل التنظيمات السياسية القائمة يف العراق القدمي
والتنظيمات السياسية حديثة التأسيس .يرد هنا على سبيل املثال« :أ ّن العراقيني أول من عرف
املمارسة الدميوقراطية من خالل تشكيل «اجملالس املدنية» واليت تتكون من «جملس الشيوخ
وجملس الشباب املؤلف من احملاربني»( .)40وابلتأكيد من املهم أ ْن حيافظ على روح الزمن وقوانينه
ومفهوماته .فالدميوقراطية نظام غريب حديث ليس هناك دليل علمي على تعرف سكان العراق
القدماء عليه .ومثل هذا نقرأ فيما خيص املكانة االجتماعية للنساء« ،كانت املرأة يف اجملتمعات
القدمية حتظى مبنزلة مرموقة وتساعد يف أعمال كثرية فضالً عن األعمال املنزلية وتربية األطفال ...
وهذا دليل على احرتام حقوق اإلنسان يف اجملتمع العراقي القدمي ،وقد حرص أجدادان القدماء على
إرسال أبنائهم إىل املدارس لتعلم القراءة والكتابة وحرصوا على تعليمهم الفنون واملعارف والصناعات
املختلفة»( .)41حيصل أ ْن تساهم النساء يف خمتلف األعمال ولكن هل كان ذلك تعبري عن توسم
املرأة مكانة اجتماعية مرموقة وأبي معايري! .وكذلك احلال فيما يتعلق بفكرة حقوق اإلنسان اليت
تعترب من األفكار احلديثة ذات املضامني الغربية املعروفة اليت يفرتض أ ْن تستخدم بعناية كي ال
يتعرض الطالب إىل التشوش بقدر تعلق األمر مبا ساد يف املاضي وبني ما يتشكى منه اإلنسان يف
الزمن املعاصر .ما يزال اجلدل قائماً فيما يتعلق مبفهوم «حقوق اإلنسان» ،يف اجملتمعات الشرقية
املسلمة واألخرى الغربية كما هو معروف(.)42
 .37املصدر نفسه ،الصف األول املتوسط ،ص.2014 ،42 :
 .38املصدر نفسه ،الصف األول املتوسط ،ص.2014 ،50 :
 .39الوردي ،علي ،حملات من أتريخ العراق احلديث :حول ثورة العشرين ،اجلزء اخلامس (بغداد :مطبعة املعارف.)1977 ،
 .40املصدر نفسه ،الصف األول املتوسط ،ص.2014 ،24 :
 .41املصدر نفسه ،الصف األول املتوسط ،ص.2014 ،52 :
 .42عبد احلسني ،الهاي ،حقوق اإلنسان يف ضوء االختالفات الثقافية يف العراق :دراسة سوسيولوجية ميدانية ،ص  ،49جملة
شؤون اجتماعية ،ص  ،45-79العدد .2017 ،133
164

مؤمتر البيان السنوي الثاين

ويالحظ استمرار هذا النهج اإلضفائي يف كتاب التأريخ للصف الثاين املتوسط حيث يستهل
الكتاب ابلفصل األول املعنون «الرسالة اإلسالمية» ،إال أنّه يتكلم عن مكة جغرافياً وسكانياً(.)43
مث يعرج على الرسول الذي يذكر أنّه نشأ يف البادية فصار «فصيح اللسان قوي البنية  »...ونقرأ
«وهذا يؤكد على احرتامهم حلقوق الطفل وعدم التفريط هبا»( .)44ويتبعها أنّه عندما بلغ الثامنة
من العمر تويف جده «فتعهد تربيته عمه أبو طالب الذي كان يعتين به  ...مما يدل على العناية
حبقوق الطفل»( .)45ونقرأ أ ّن امتهانه الرعي علمه أ ْن يكون «يف قلبه الرأفة والرمحة» ،وأ ّن ممارسته
التجارة أوجدت فيه «كما هو معروف صفات ال تقل عن صفات القائد اإلداري»(.)46
يالحظ كثرة األخطاء اللغوية ،والنحوية ،والطباعية ،ووعورة األسلوب يف كل الكتب
موضوع الدراسة؛ مما جيعلها صعبة على املتابعة واالستيعاب .ويالحظ أ ّن آايت من القرآن الكرمي
أستخدمت كدليل لدعم فكرة أو توضيحها ،وهذا خطأ جسيم ال ينسجم والطبيعة العلمية للتأريخ
كعلم يفرتض أ ْن يعتمد الفكرة املدعمة مبا مي ّكن من البحث عنها والتحقق منها ورمبا دحضها ،أو
األخذ هبا؛ األمر الذي ال ميكن القيام به يف حالة اآلايت القرآنية .تكثر مثل هذه االستشهادات
يف كتاب الصف الثاين املتوسط على وجه التعيني الذي تناول التأريخ العريب اإلسالمي وبدأ ابلرسالة
اإلسالمية.
هناك أكثر من دليل على اخللل يف أسلوب الكتابة اليت ال ختدم هدف إيصال املعلومة
التأرخيية بتمكن وحيادية .فقد جاء العنوان التايل« :حماولة نشر الدعوة خارج مكة املكرمة»(.)47
والسؤال هل هي حماولة نشر أم هي عملية نشر متت حقيقة كما تؤكد املصادر التأرخيية والواقع
املدروس؟!.
ونالحظ على نفس الصعيد القول يف الفصل الثالث أنّه «مرت الدولة األموية بثالثة
طويال.
عصور»( ،)48ال تطلق مفردة عصور على نظام دولة واحدة هي الدولة األموية ممن مل تعمر ً
يكفي أ ْن يشار إىل عصرها الذي يعرف بسمات سياسية واجتماعية وثقافية حمددة( .)49وكذلك
 .43جلنة يف وزارة الرتبية ،التأريخ العريب اإلسالمي للصف الثاين املتوسط ،ص.2014 ،6 – 5 :
 .44املصدر نفسه ،الصف الثاين املتوسط ،ص.2014 ،10 – 7 :
 .45املصدر نفسه ،الصف الثاين املتوسط ،ص.2014 ،8 :
 .46املصدر نفسه ،الصف الثاين املتوسط ،ص.2014 ،8 :
 .47كتاب الثاين املتوسط ،ص.2014 ،15 :
 .48كتاب الثاين املتوسط ،ص.2014 ،65 :
 49بن هادية وآخرون ،القاموس اجلديد ،ص.1988 ،677 :
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القول« :مرت اخلالفة العباسية بعصور خمتلفة»( ،)50قد يكون األكثر انسجاماً وتوافقاً مع ما جاء
يف املنت استخدام مفردة «العهد» ،اليت تفي املقصود.
تنظيم الكتب
يعرف على أنّه مسعى
معروف أ ّن أحد أهم مزااي أي كتاب منهجي كونه منظماً .فالعلم ّ
منظم يهدف التوصل إىل ما ميكن أ ْن يسلط الضوء على احلقيقة .إال أ ّن مراجعة كتب التأريخ
املنهجية موضوع الدراسة تعاين من تشوهات واضحة من حيث التنظيم على الرغم من وجود
مشرف علمي ومشرف فين على الطبع .ويظهر هذا على سبيل املثال يف الفصل الثالث من كتاب
الصف األول املتوسط حيث نقرأ «أما املصريون القدماء فقد أشتهروا ببناء املعابد ومن أشهرها
يف عصر اإلمرباطورية معبد الكرنك ...إخل»( .)51ويذكر أ ّن الفصل تناول حضارة وادي الرافدين،
وأعقبه الفصل الرابع الذي اختص حبضارة بالد النيل ،السؤال مرة أخرى :كيف يسمح هلذا النوع
من اخللل دون تفاديه؟!.
ويصطدم التنظيم على حنو أكثر قوة عندما يصار إىل التالعب ابلتسلسل التأرخيي لألحداث
أو الدول؛ مما يتوقع أ ْن يؤدي إىل تشوش عظيم يف فهم التأريخ ومتابعته من قبل الطلبة .فقد جاء
يف الفصل السادس لكتاب الصف األول املتوسط املعنون« :احلضارات القدمية واجملاورة للبالد
العربية» ،أ ْن تسلسلت احلضارات املشار إليها ابلرتتيب كما يلي :احلضارة الساسانية يف بالد
فارس؛ احلضاراتن اليواننية والرومانية؛ احلضارة اهلندية القدمية .وخصص املبحث الرابع لتناول
«تبادل العالقات والتأثريات بني احلضارة العراقية القدمية واحلضارات األخرى»( .)52معروف أ ّن
التسلسل الزمين للحضارات القدمية اليت تلت حضارة وادي الرافدين وهي األوىل واألصل حبسب
أفضل املصادر وأحدثها أييت كما يلي :احلضارة اليواننية؛ احلضارة اهلندية؛ احلضارة الرومانية؛
واحلضارة الفارسية .مث إ ّن حضارة وادي الرافدين ال تدعى بـ «احلضارة العراقية»؛ مما يقع يف سياق
القراءة املغلوطة وفق مفردات حديثة تنزع خاصيتها التأرخيية القدمية.

 .50نفس املصدر ،القاموس اجلديد.1988 ،
 .51املصدر نفسه ،الصف األول املتوسط ،ص.2014 ،46 :
 .52كتاب الصف األول املتوسط ،ص.2014 ،113 – 95 :
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املؤلفون
حجبت لسبب من األسباب أمساء املؤلفني لكتب التأريخ املدرسية املنهجية واستعيض عنها
لكن قائمة املؤلفني ظهرت يف كتاب
ابإلشارة إىل جلنة من وزارة الرتبية يف املراحل اخلمسة األوىل و ّ
السادس األديب اليت ضمت أربعة مؤلفني أضيف إليهم اسم مقوم الكتاب السيد «علي ضياء
مقوم الكتاب إىل جانب املؤلفني اذ كيف للمقوم املباشرة
حسني» .وهذه إشكالية أ ْن يضاف اسم ّ
بعمله حبيادية فيما يؤدي دوراً كمؤلف! .ويالحظ هنا أيضاً أنّه متت إضافة اسم املصمم لكتاب
الصف السادس األديب ،وذكر أيضاً اسم املشرف الفين واملشرف العلمي يف كل الكتب للمراحل
الستة مما يفرتض تقدمي كتب منقاة ومكتوبة بطريقة ممحصة وهو ما ال يظهر.
مصادر كتب التأريخ
هتتم الكتب املنهجية بتسجيل املصادر اليت متّ استخدامها ملا هلا من أمهية لتأكيد علميتها
وتشجيع الطلبة على البحث فيها واالطالع عليها .إال أ ّن كتب التأريخ املنهجية للدراسة املتوسطة
واإلعدادية موضوع الدراسة توقف على تالعب خطري يف هذا اجلانب .فقد خلت كتب التأريخ
املنهجية للسنوات األوىل ،والثانية ،والثالثة إىل أي مصدر على اإلطالق ،بيد أ ّن قوائم إمجالية
للمصادر ظهرت يف كتاب الصف الرابع األديب كما يتبني يف اجلدول رقم (:)53()1
اجلدول رقم ( )1يبني طريقة تقدمي املصادر حبسب عددها ورقم الصفحات للصف الرابع األديب حصراً
مصادر ومراجع الباب
الباب األول
الباب الثاين
الباب الثالث
الباب الرابع
الباب اخلامس (الفصل األول)
(الفصل الثاين)
الباب السادس (الفصل األول)
(الفصل الثاين والثالث)

عدد املصادر

رقم الصفحة

5
13
ال وجود للمصادر
ال وجود للمصادر
5
6
8
16

21
33

82
88
100
130

 .53كتاب الصف الرابع األديب.2013 ،
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الباب السابع

3

144

الباب الثامن (الفصل األول)
(الفصل الثاين)
(الفصل الثالث)
الباب التاسع (الفصل األول)
(الفصل الثاين)
الباب العاشر (الفصل األول)
(الفصل الثاين والثالث)
(الفصل الرابع)
(الفصل اخلامس)

4
4
3
3
7
2
6
4
5

149
153
158
161
169
180
187
191
196

ال وجود للمصادر
3

225

الباب احلادي عشر
الباب الثاين عشر

واجلدير ابلذكر أ ّن قائمة إمجالية ظهرت يف كتاب التأريخ للصف اخلامس األديب سجل فيها
اسم املؤلف ،واملدينة ،والسنة اليت طبع فيها العمل إّنا دون ذكر دار النشر( .)54وكذلك احلال فيما
يتعلق بكتاب السادس األديب(.)55
حجم الكتب
تفاوت حجم الكتب املنهجية املقررة مقاساً بعدد الصفحات وكذا احلال فيما يتعلق بعدد
ومعروف أ ّن الكتب
الفصول األمر الذي يعرب عن قلة تنظيم ودرجة من العشوائية وإنعدام التنسيق.
ٌ
املعتىن هبا تظهر أبحجام متوازنة على وجه العموم وعلى مستوى الفصول الداخلية فيها من حيث
أ ّن االهتمام هبذا اجلانب يبعث برسالة علمية مهمة بشأن احرتام قاعدة التنظيم يف العمل العلمي
أنظر اجلدول رقم ( )2يف هذا اجملال.

 .54جلنة من وزارة الرتبية ،أتريخ أورواب وأمريكا احلديث واملعاصر كتاب التأريخ للصف اخلامس األديب ،ص،125 – 124 :
.2013
 .55محيدي ،جعفر عباس ونوري عبد احلميد خليل وأسامة عبد الرمحن الدوري وزينب منعم كرمي والسيد علي ضياء حسني ،أتريخ
البالد العربية احلديث واملعاصر للصف السادس األديب ،ص.2013 ،215 – 213 :
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جدول رقم ( )2يبني كتب التأريخ تبعاً للمراحل الدراسية وحبسب عدد الصفحات وعدد الفصول
املرحلة
السنة األوىل
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة
السنة اخلامسة (األديب)
السنة السادسة (األديب)

عدد الصفحات
116
120
94
228
128
216

عدد الفصول

6
5
10
 12( 29ابب)
7
7

سياسة التشتيت
وهناك ما ميكن أ ْن يطلق عليه سياسة التشتيت اليت متثلت يف وضع عبارات ذات مضامني
وطنية معاصرة كما يف مواد من الدستور أو وثيقة حقوق اإلنسان ،أو عبارات عامة ،وأحياانً
آايت من القرآن الكرمي تشجع على النظافة واحملافظة على البيئة وما إىل ذلك؛ إذ يالحظ أ ّن هذه
العبارات اليت ترد خارج السياق بقدر تعلق األمر مبوضوع الفصل كثرية وتكتب بطريقة جترب الطالب
على النظر إليها كما لو أ ّن من قرر وضعها يريد التأكد من تشتيت تركيز الطالب بشأن املوضوع
األساس والرئيس للكتاب أو الفصل .وهي كثرية تكاد تصل إىل ربع ما قدم من مادة علمية مكتوبة
مما يؤهلها ملنافسة املادة العلمية املستهدفة والتقليل من أمهيتها حبرف االهتمام هبا .واجلدير ابلذكر
أ ّن هذه العبارات ظهرت يف فصول معنية مبوضوعات خمتلفة من حيث الزمان واملكان مما جيعل منها
مادة معيقة وغري مساعدة .ويبني اجلدول رقم ( )3عدد املقتبسات يف كل مرحلة وفيها يتضح أ ّن
اجلزء األعظم يذهب للعبارات العامة فيما كان أقلها من القرآن الكرمي وتلتها عبارات مستمدة من
الدستور ووثيقة حقوق اإلنسان ،ويستدل من هذا على أنّه ال وجود لتصور أساس يقود حشر مثل
هذه املقتطفات حيث حيظى الدستور وهو الوثيقة األهم إىل جانب وثيقة حقوق اإلنسان على
القدر األقل فيما تستحوذ العبارات العامة على أوسع قدر من التضمني وينخفض االقتباس من
القرآن الكرمي إىل ما يقرب الصفر.
يفرتض أ ْن توضع أحياانً عبارات أو توضيحات أو معلومات واثئقية ينصح الطالب
ابالطالع عليها وليس ابلضرورة دراستها واستحضارها يف االمتحان ذات صلة مباشرة ابملوضوع
كما يف إضاءات على سياسة أحد اخللفاء يف جمال التشجيع على التعليم أو تنظيم شؤون الدولة
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أو مقتطفات من خطب ذات أمهية سياسية أو ثقافية ،وغريها.
جدول رقم ( )3يبني عدد املقتبسات املتضمنة يف كتب التأريخ حبسب املراحل الدراسية الستة ونوعيتها
من الدستور

حقوق اإلنسان

عامة

مقتبسات قرآنية

املرحلة
األوىل

4

3

19

1

الثانية

3

4

21

صفر

الثالثة

5

3

15

صفر

الرابعة

9

6

33

1

اخلامسة

4

3

19

صفر

السادسة

2

2

7

صفر

ويبلغ التشتيت أشده حينما يتم التطرق لقضااي ذات حضور معاصر من قبيل موضوعة
«الفصل بني السلطات» ،ليؤكد املؤلف أ ّن موضوعة الفصل بني السلطات والسيما القضائية
والتنفيذية ظهرت منذ عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب؛ ويستنتج ببساطة أ ّن «الفصل بني السلطات
من نتاج احلضارة العربية اإلسالمية ،وهو ما تؤكده مبادئ حقوق اإلنسان والدميوقراطية»(.)56
ومن جانب آخر ،تظهر هنا النزعة لالستعانة آبايت من القرآن الكرمي لتدعيم فكرة الفصل بني
السلطات وهي طريقة غري مقبولة علمياً(.)57
«البسملة»
استخدمت «البسملة» بطريقة غري منظمة وال تدل على تنظيم أو اسرتاتيجية ابلعمل؛ األمر
الذي يتحمل مسؤوليته املشرف الفين على الكتاب .فقد استهل هبا كتاب الصف األول املتوسط
اذ وضعت أوالً وقبل كل شيء .وغابت يف كتاب الصف الثاين املتوسط وكذلك احلال يف كتاب
الصف الثالث املتوسط ،إال ّأنا عادت وظهرت بعد املقدمة يف كتاب الصف الرابع األديب وظهرت
أوالً وقبل كل شيئ يف كتاب الصف اخلامس األديب وغابت عن كتاب الصف السادس األديب؛
فهذا مثل آخر ممتاز على ضعف التنظيم واسرتاتيجية املشرفني على إجناز هذه الكتب املهمة.
 .56كتاب الصف الرابع األديب ،ص.2013 ،56 :
 .57أنظر أمثلة على هذا يف كتاب الصف الرابع األديب ،ص.2013 ،65 – 63 :
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املفردات املرتادفة
يالحظ أ ّن كتب التأريخ املدرسية موضوع الدراسة حتفل مبفردات متباينة من حيث املعىن
والداللة ولكنّها تستخدم كما لو ّأنا مرتادفة مما ي ْش ِكل على الطالب ،ولعل أكثر هذا النوع من
املفردات تردداً :احلديث واملعاصر ،والفتح والتحرير .ويفرق الكتّاب الذين يعتنون أبعماهلم وخباصة
العلمية بني أي من هذه املفردات ،ولنبدأ ابألوىل احلديث واملعاصر؛ إذ ورد يف القاموس اجلديد
للطالب أ ّن احلديث يعين اجلديد( .)58ويقال حديث عهد ابلشيء أي هو جديد ابلنسبة إليه.
أما املعاصر فهو ما عاش معك أو مارسته يف زمانك( .)59وكذلك احلال فيما يتعلق ابستخدام
مفردات من قبيل «الفتح والتحرير» ،على ّأنما مرتادفتان لنقرأ «واجه املسلمون أثناء عمليات
الفتح والتحرير لألراضي العربية ،معضالت كثرية ومشكالت معقدة»( .)60معروف أ ّن الفتح
مفردة تستخدم بطريقة جتانب احلقيقة من حيث إ ّن ما حفل به التأريخ العريب اإلسالمي هو الغزو
واالحتالل لدول وإمارات أخرى .هذا إىل جانب أ ّن القول ابلتحرير يستوجب السؤال ،التحرير ِم ْن
َم ْن آنذاك! .ومل تكن البالد العربية اليت ظهر فيها اإلسالم مستعبدة أو مستعمرة آنذاك .فالتحرير
ِمن َم ْن ،حقاً!.
وتُرتَكب أخطاء حىت على مستوى ذكر الرسول بوصفه «الرسول العظيم» وليس
«األعظم»()61؛ األمر الذي يطرح قضية التخلص من هذه اإلضافات اليت تستهلك حيزاً وتسحب
الطالب عن مسار التفكري العلمي من قبيل (صلى هللا عليه وسلم) و(عليه السالم)؛ مما ال مربر هلا
يف عمل علمي منهجي ومنظم.
احليادية العلمية
ال معيار على سالمة الكتاب العلمي املنهجي يعلو على معيار احليادية العلمية اليت تقي
من خطأ الوقوع يف سوء االستدالل ،وما يسمى ابلتوظيف ،أو االستخدام الال معياري للمعلومة
التأرخيية الذي ينتزعها من ميداهنا الطبيعي .وهذه كثرية يف كتب التأريخ املنهجية موضوع الدراسة؛
خذ مثالً اإلشارة إىل التسامح الديين بني أبناء احلرية واحرتامهم حلقوق اإلنسان مع العلم أن هذه
فعن أي تسامح يكتب
الدولة ظهرت يف القرن الثالث امليالدي ومل يكن اإلسالم قد ظهر بعدْ .
 .58بن هادية وآخرون ،القاموس اجلديد للطالب ،ص.1988 ،274 :
 .59بن هادية وآخرون ،القاموس اجلديد للطالب ،ص.1099 :
 .60كتاب الصف الرابع األديب ،ص.2013 ،55 :
 .61كتاب لصف الرابع األديب ،ص.2013 ،55 :
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املؤرخ هنا وأي حقوق إنسان!( .)62ويف معرض التعرض لزنوبيا ملكة تدمر اليت صارت «وصية على
ابنها (وهب الالت) الذي كان قاصراً يف عمره ،نقرأ وهذا يدل على «احملافظة على حقوق الطفل،
وعدم السماح ابالعتداء عليه»( .)63وتقحم فكرة التسامح الديين وحقوق اإلنسان بطريقة تسلبها
القدرة على أ ْن تكون ذات مصداقية ،فالطالب قد ال يعرف كثرياً ولكنّه حيس ويفكر ومييز ،فنقرأ يف
هذا اجملال «أنشأ الغساسنة العديد من الكنائس واألديرة وكانوا يدينون ابلوثنية  ،»...مما يدل على
ّأنم «عاشوا جنباً إىل جنب مع أصحاب الدايانت األخرى مما يؤكد على وجود التسامح الديين،
واحرتام األفراد بعضهم بعضاً ،وهذا حق من حقوق اإلنسان»()64؛ ولعل سائل يسأل إذا كانت
األمور تسري وفق أفضل ما يكون حيث التعايش والتسامح الديين واحرتام األفراد بعضهم بعضاً فما
مربرات ظهور دين جديد! أليس يف هكذا أمر ما يشي ابلرغبة ابلتسلط والتزعم وليس فقط تقدمي
رسالة حلث اإلنسانية على تبين قيم جديدة تنتشلها من براثن التعصب والفساد والفشل .وتظهر يف
كتاب التأريخ للصف الثاين املتوسط أيضاً اآلايت القرآنية لتدعيم الفكرة والسيما يف الفصل األول
الذي إختص بغزوات الرسول ،وهذا استخدام غري علمي وال يبعث برسالة صحيحة للطلبة(.)65
وتقع ضمن احليادية العلمية التخلص من مفردات األان والـ «حنن» حيث جند الكثري من
اإلشارات إىل النيب بصيغة «نبينا» ،وهي صيغة غري علمية وتشجع على العصبية واإلنغالق من
حيث إ ّن اإلسالم ودور النيب حممد فيه واسع وال خيص مجاعة معينة تدعي فيه وصالً .ويف مثال
أبنا «مما يدل على التسامح الديين»( ،)66فالدارس احملتاط للتأريخ
آخر توصف «وثيقة املدينة»ّ ،
ال ميكن أ ْن خيفض أمهية «الوثيقة» من خالل هذا الوصف بل هي دستور األمة املسلمة آنذاك
اليت اشرتطت على اجلماعات املتعايشة قواعد حياة تعود للفصل فيما يعرتيها من إشكاالت إىل
شخص الرسول.
يظهر كتاب الثاين املتوسط حتيُّزاً قومياً بوضوح ،فالكتاب من أوله إىل هنايته يسمي الدولة
بـ «الدولة العربية اإلسالمية» ،ابتداءً من دولة اخللفاء الراشدين فالدولة األموية فالدولة العباسية
علماً أب ّن هذه الدول إسالمية من حيث األساس بلسان عريب إذا ما أخذان أيديولوجيتها بنظر
االعتبار وسياساهتا والتدخل اخلارجي الذي حدث فيما بعد يف شؤوهنا وأدى إىل اهنيار الدولة،
 .62انظر كتاب الصف األول املتوسط ،ص.2014 ،80 :
 .63املصدر نفسه ،الصف األول املتوسط ،ص.2014 ،84 :
 .64املصدر نفسه ،الصف األول املتوسط ،ص.2014 ،86 :
 .65كتاب الصف الثاين املتوسط ،ص.2018 ،40 – 5 :
 .66كتاب الصف الثاين املتوسط ،ص.2014 ،22 :
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ونقرأ يف معرض احلديث عن فتح فلسطني توجه جحافل «اجليش العريب اإلسالمي»( .)67ومشاركة
«النساء العربيات املسلمات يف القادسية»( .)68وكذلك يف معرض احلديث عن بناء مؤسسات
الدولة «العربية اإلسالمية»( .)69ويعنون الفصل الثالث بعنوان« :الدولة العربية اإلسالمية يف العصر
األموي»( .)70وكذلك احلال يف الفصل الرابع «الدولة العربية اإلسالمية يف العصر العباسي»(.)71
والفصل اخلامس «الدولة العربية اإلسالمية يف األندلس» ،72يظهر يف كتاب الصف الرابع
األديب على الضد من هذا ما يفيد بدحض فكرة الدولة العربية اإلسالمية ابلقول :مهدت سياسة
العباسيني الطريق للقوى غري العربية للسيطرة على الدولة (الفرس ،والرتك ،والبويهيني ،والسالجقة)
فتغلغلت يف أجهزة الدولة وبسطت سيطرهتا على اخلالفة نفسها وعملت على إضعاف الدولة
العربية وإهنيارها»()73؛ وهذا ما يؤكد تشتت النظرة إىل التأريخ وعدم وجود توجه أساس يقود كتّاب
املراحل املتعددة ويبعث برسائل أقل ما يقال فيها ّأنا غري علمية وغري منهجية.
تعطي واقعة غزو املغول وسقوط بغداد عام  1258مثالً ممتازاً على العجز والتهاون يف
إعادة النظر إىل التأريخ وحماولة تفسريه بطريقة تعكس القدرة واإلستعداد للتساؤل بشأن جوانب
أبنم «أقوام وثنية متخلفة»( ،)74دون األخذ ابحلسبان
اجتماعية ثقافية مهمة .فقد وصف املغول ّ
كيف متكن هؤالء الوثنيون املتخلفون من احتالل بغداد وإسقاط الدولة العباسية احملصنة ابإلسالم!
وميضي الكتاب ابلقول اعتنق قسم من الغزاة الوثنيني اإلسالم؛ «وهذا يعين أ ّن األمة العربية متكنت
من إحتواء األجانب ومقاومتهم مبحافظتها على أصالتها ومبادئها اإلسالمية»( .)75يدعو املنطق
إىل لغة واضحة وحمددة ويتطلب علم التأريخ اإلقرار ابحلقيقة على مرارهتا مع إاثرة التساؤالت من
وجهة النظر السوسيولوجية حول احتماالت مل تؤخذ ابحلسبان ،وال بد أ ّن ضعفاً أصاب األمة
ومكن األعداء من اقتحامها ،فالضعف يرتبط يف الغالب بفشل السياسات املتبعة وتلكؤ اخلليفة عن
ّ
يعم الظلم يضعف اجملتمع وهو الظهري واحلاضنة ألي
فحيثما
الظاملني،
و
الظلم
ومقاومة
احلق
إحقاق
ّ
 .67كتاب الصف الثاين املتوسط ،ص.2014 ،52 :
 .68كتاب الصف الثاين املتوسط ،ص.2014 ،55 :
 .69كتاب الصف الثاين املتوسط ،ص.2014 ،57 :
 .70كتاب الصف الثاين املتوسط ،ص.2014 ،64 :
 .71كتاب الصف الثاين املتوسط ،ص.2014 ،84 :
 .72كتاب الصف الثاين املتوسط ،ص.2014 ،118 :
 .73كتاب الصف الرابع األديب ،ص.2013 ،42 :
 .74جلنة من وزارة الرتبية ،كتاب التأريخ للصف الثالث املتوسط ،ص.2018 ،10 :
 .75كتاب الثالث املتوسط ،ص.2018 ،12 :
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نظام سياسي ،وإ ّن إعادة النظر ابلتفسريات السائدة سيؤدي إىل دعم الروح املعنوية للطلبة لينظروا
إىل التأريخ كونه دافعاً للمستقبل وليس كاحباً لألمل دون التفريط ابحلقيقة واإلقرار هبا.
ويرصد خلل مشابه فيما يتعلق ابلتوسع الصفوي يف العراق ومقاومته ،ونقرأ هنا «حني
تويف الشاه إمساعيل ،وتبوأ العرش ابنه (طهماسب) عام  ،1524ظهرت حركة مناوئة للحكم
الصفوي يف العراق حسب ما نصته الئحة حقوق اإلنسان حبق تقرير املصري قادها شخص
امسه (ذو الفقار) الذي أعلن نفسه والياً على بغداد  .)76(»...السؤال ما دخل الئحة حقوق
اإلنسان ابلصفويني آنذاك!
وعلى صعيد احلياة السياسية يف أتريخ العراق احلديث يتم التطرق إىل عدد من األحزاب
احلر العراقي ()1922؛ حزب التقدم
السياسية يف العراق مثل احلزب الوطين
()1922؛ احلزب ّ
()77
()1925؛ حزب الشعب ( . )1925ويالحظ هنا جتاهل دور احلزب الشيوعي العراقي
( )1934الذي استمر حىت يومنا هذا والذي يعترب بال مبالغة عميد األحزاب الوطنية يف العراق
لطول عمره واستدامته.
وتعطي طريقة تناول شخصيتني سياسيتني ابرزتني يف التأريخ السياسي احلديث للعراق مثالً
واضحاً على مقدار التالعب ابحلقيقة التأرخيية ،وعدم احرتامها واالتكاء على طريقة السرد التأرخيي
املؤدجل وغري احليادي ابلتأكيد .وهااتن الشخصيتان مها نوري السعيد ورشيد عايل الكيالين ممن
ترأسا الوزارة العراقية إابن نظام احلكم امللكي .يالحظ يف هذا اجملال أ ّن نوري السعيد يوصف على
أنّه عميل بريطاين فيما يشار إىل رشيد عايل الكيالين على أنّه وطين وكان يسعى إىل حترير العراق
من اهليمنة الربيطانية .ابحلقيقة مل يكن أي منهما أقل اهتماماً ابلعراق ولكنّهما حتركا وفق قناعتني
سياسيتني خمتلفتني .فقد رأى نوري السعيد أ ّن من مصلحة العراق وهو بعد ملا يزل ضعيفاً أ ْن حيافظ
على ارتباطه بربيطانيا فيما أراد الكيالين أ ْن يربط العراق أبملانيا النازية يف حماول لتخليص العراق من
اإلرتباط بربيطانيا ،فهذه جداالت ال بد أ ْن حتسم يف ضوء ما يستجد من دراسات علمية تنجز يف
أقسام التأريخ ومراكز البحث العلمي ليصبح من املمكن تناوهلما ابحليادية والعلمية الالزمة.

 .76كتاب الثالث املتوسط ،ص.2018 ،14 :
 .77كتاب السادس األديب ،ص.2015 ،109 – 105 :
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التأريخ األقرب  ..التأريخ املعاصر
يقصد ابلتأريخ املعاصر التأريخ املعاش أو التأريخ الذي إستطاع اإلنسان حتسسه وتصوره
ورمبا عاش يف خضمه وساهم يف صنعه .وهذا اجلانب من التأريخ مهم إال أ ّن كتب التأريخ املدرسية
هذه ترتك الطالب منذ عام  ،1958وما تالها وكأ ّن فرتة الستني سنة املاضية ال تؤهلها لتكون
موضوعاً للدراسة التأرخيية.
يالحظ أ ّن الفصل الرابع من كتاب التأريخ للصف الثالث املتوسط أيخذ عنوان «توسع
أوال ومصراً على استخدامات قومية من قبيل
العثمانيني يف الوطن العريب»(،)78
متجاهال العراق ً
ً
«الوطن العريب» الذي مل يتوحد قط .وعندما يصل الفصل إىل مفكري وأدابء ومصلحي تلك
الفرتة فإنّه أييت أبمساء «عبد الرمحن الكواكيب وعبد العزيز الثعاليب وانصيف اليازجي ويكتفي ابلسيد
حممد سعيد احلبويب من العراق دون التطرق إىل الزهاوي ،والرصايف ،وحممد مهدي اجلواهري ،وعلي
الوردي ،وعبد الفتاح إراهيم وغريهم من األعالم العراقية لتعزيز الشعور ابالعتزاز ابهلوية العراقية
ومتثلها.
ويهمل الكتاب متاماً االستعمار مبضمونه الثقايف وهو املضمون األكثر أمهية( .)79فالفصل
األول من الباب الثاين من كتاب الصف الثالث املتوسط يقدم نسخة حزينة لواقع العرب ممن
أستعمروا حيث يعرف االستعمار هنا على أنّه «سيطرة» ومييز فيه بني نوعني من اإلستعمار مها
اإلستعمار القدمي واالستعمار احلديث .يوصف األول أبنّه استيطاين فيما الثاين اقتصادي .وال
يتطرق الكتاب إىل اجلوانب الثقافية يف عموم حركة اإلستعمار وما أحدثته من تغيريات مصطنعة
مل أتت بصيغة تطور طبيعي مما قد يسلط الضوء على الكثري من أسباب اإلرهاصات واألزمات
االجتماعية املستدامة يف أتثريها حىت يومنا هذا .اخلالصة يف هذا الفصل أ ّن طريقة العرض والتقدمي
املختصر واملتسارع تقدم قراءة تشيع اإلحباط يف نفوس الطلبة بسبب ظهور التأريخ كما لو كان
سلسلة من االحتالالت وعمليات املقاومة الفاشلة .وأييت عنوان الفصل الثاين يف هذا الباب ليؤكد
هذا املنحى «مقاومة التجزئة واالستعمار»( .)80قد يكون األفضل أ ْن يوضع عنوان «حركات
التحرر الوطين» ،على سبيل تدعيم اجلوانب املعنوية للطلبة القراء ومرة أخرى دون التفريط ابحلقيقة
التأرخيية والتالعب هبا .يالحظ يف هذا الفصل أيضاً أ ّن املؤرخ وضع «ثورة العشرين» يف العراق إىل
 .78كتاب الصف الثالث املتوسط ،ص.2014 ،27 :
 .79كتاب الصف الثالث املتوسط ،ص.2018 ،50 – 35 :
 .80كتاب الصف الثالث املتوسط ،ص.2018 ،57 – 51 :
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جانب ما حدث من حركات حترر وطين يف اجلزائر وتونس واملغرب ومصر ،كان أكثر موضوعية أ ْن
تدعم ثورة العشرين بنضاالت وحتركات شعبية سياسية أخذت مكاهنا يف العراق كي ال تقدم منعزلة
عن بقية مسار احلراك السياسي يف العراق؛ وبذلك تقف على قدم املساواة مع حركات التحرر يف
البلدان العربية األخرى.
خمطط مقرتح
يف ضوء ما تقدم هذا خمطط مقرتح لكتب التأريخ للمراحل الستة .يبدأ املخطط ابالهتمام
بتمتني معرفة وثقافة الطالب حول بلده العراق يف املراحل الثالثة األوىل وكما يتبني يف اجلدول رقم
(:)4
جدول رقم ( )4يبني املخطط املقرتح إلعادة كتب التأريخ حبسب املرحلة واملوضوع
املرحلة األوىل

العراق ،إمسه ،وأصله ،وإمتداده ،وأترخيه القدمي

املرحلة الثانية

العراق اإلسالمي (دولة اخللفاء الراشدين؛ والدولة األموية؛ والدولة العباسية)

املرحلة الثالثة

العراق احلديث من حكم العثمانيني حىت النظام امللكي وأتسيس الدولة ككيان
سياسي.

املرحلة الرابعة (األديب)

البالد العربية ابتداءً من العرب قبل اإلسالم وبعد اإلسالم وصوالً إىل الزمن
احلديث.

املرحلة اخلامسة (األديب)

أورواب والوالايت املتحدة والياابن وأملانيا والصني.

املرحلة السادسة (األديب) العراق والعامل أبفق مستقبلي وعوملي.

املقرتحات
هناك الكثري من املقرتحات اليت ميكن أ ْن تقدم هنا ملعاجلة اهلفوات والنواقص يف كتب التأريخ
املدرسية ،ولعل أول هذ املقرتحات أ ْن يصار إىل االهتمام مبستوى كتابتها وتنسيقها وتنظيمها.
وإذا ما أخذان يف ابحلسبان أ ّن الطلبة سيضطرون إىل قراءة كتبهم املدرسية املنهجية كثرياً ألغراض
النجاح والتقدم إىل املرحلة الالحقة ميكن تصور مدى احلاجة للعناية مبستوى الكتابة والتنظيم فيها
من حيث إهنا ستؤسس لكل ما سيفعلونه ابملستقبل .أما االقرتاح األعم واألمشل لتاليف اإلشكاالت
الكثرية اليت متّ تناوهلا يف هذه الدراسة أ ْن يصار إىل تشكيل جلنة رئيسة واحدة تتوىل أمر اإلشراف
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على كتب التأريخ املدرسية للمراحل الست على مستوى الدراسة املتوسطة واإلعدادية لضمان عدم
التداخل والتنظيم .ويراعى يف اللجنة تنوع املشتغلني فيها من حيث التخصص العلمي يف جمال علم
التأريخ أوالً ومن مث ختصصات قريبة مثل علم االجتماع واألنثروبولوجيا والعلوم الطبيعية والصرفة من
قبيل علم الفيزايء والفلك والكيمياء والرايضيات؛ وبذلك قد يكون ممكناً التحضري لكتب مقروءة
وممتعة وتتسم ابملتانة العلمية الالزمة.
اخلامتة
لعل إحدى االستنتاجات الرئيسة اليت متّ التوصل إليها من خالل هذه الدراسة أ ّن كتب
التأريخ املدرسية ختلو من تصور فلسفي يعطي مساراً واضحاً للعمل من دون أ ْن يغلق الباب على
آفاق التفسري والتأمل الذي ميكن أ ْن يشجع على مزيد من الدراسات؛ وهذا ما جيعل الطالب هنباً
لتوجهات سياسية وغري سياسية متعددة ومتضاربة ،يف الغالب ،ويبدو أ ّن من املنصف القول إ ّن
مسؤولية تطوير كتب التأريخ املدرسية تقع على عاتق املشتغلني األكادمييني يف اجلامعات العراقية
ويف مقدمتها أقسام التأريخ يف الكليات واجلامعات العراقية كافة .فمنهم أييت الكتّاب واملؤلفون
ومنهم أتيت األفكار واملقارابت اليت يفرتض أ ْن يراعى فيها املتابعة والتطوير وعدم االكتفاء إبجازة
رسائل وأطاريح وصفية تعيد قراءة التأريخ وهتتم ابملصدر واملعلومة من دون إطار فلسفي نظري يقود
الطالب إىل التأمل يف مآل األمة واجملتمع ،فالرسالة اليت يستلمها القارئ من هذه الكتب على ما
هي عليه أ ّن العراق بلد يعيش على جمد غابر ومل جين منه غري اهلزائم؛ وهذا ما يؤدي ابلكثري منهم
إىل التساؤل :ملاذا تراجعنا وملاذا اهنزمنا ومن ذا الذي فعل بنا ذلك؟ تساؤالت لن ترحم أجياالً
شابة صاعدة بل تضرب هبم ليقعوا حتت وطأهتا يعانون من الشعور العميق ابهلزمية والعزلة والفشل.
وجتدر اإلشارة إىل أ ّن دراسات مكثفة جتري اليوم مدعومة بتربعات سخية يف البلدان املتقدمة
لتطوير مقارابت نظرية جديدة يف علم التأريخ يؤمل أ ْن يعاد عرب ما تتوصل إليه بكتب التأريخ
املنهجية املدرسية .ومن هذه احملاوالت ما جاء يف كتاب أخذ عنوان «قصة األصول» للكاتب
األمريكي ديفيد كريستيان يقرتح فيه إعادة كتابة التأريخ على أساس األفكار وليس الوقائع مستفيداً
يف الوقت نفسه من مكتشفات العلوم الطبيعية الصرفة كالفيزايء والكيمياء وعلم األحياء وليس فقط
()81
حتداي كبرياً التساؤل عن كيفية ردم اهلوة املتصاعدة بني
علم االجتماع واألنثروبولوجيا  .ويبقى ً
 .81الدليمي ،لطفية ،كتاب لديفيد كريستيان يؤرخ للبشر منذ  13بليون عام برسم املستقبل ،صحيفة العرب ،العدد ،11117
ص 23 ،10 :أيلول .2018
177

كتب التأريخ املدرسية يف العراق :دراسة حتليلية

التعليم املدرسي والتعليم العائلي لتخليص النفوس والضمائر والذاكرة الفردية لألشخاص مما علق هبا
من قوالب منطية يف وصف اآلخر واحلكم عليه؛ وليحررها كذلك من تفسريات منحازة ومنغلقة ال
تعطي وتوسع وتفيد وإّنا حتبس وتقيّد ومتيت سواء على صعيد الدين أو املذهب واجلماعة القومية
والعرقية والعشرية ،عندما يصار إىل معاجلة هذه اهلوة سيكون ابإلمكان التأمل بتطور جمتمع عراقي
قوي وموحد ومزدهر.
املصادر
1 .1ابن خلدون ،مقدمة أتريخ ابن خلدون :اجلزء األول من أتريخ ابن خلدون املسمى ديوان املبتدأ واخلرب يف أتريخ
العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب (1406م) ،ضبط املنت ووضع احلواشي والفهارس األستاذ
خليل شحادة ،مراجعة :د .سهيل زكار (طبعة مستكملة ومقارنة ( )...الطبعة األوىل) (بريوت :دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع.)1988 ،
2 .2الوردي ،علي ،حملات اجتماعية من أتريخ العراق احلديث :من بداية العهد العثماين حىت منتصف القرن التاسع عشر،
اجلزء األول (بغداد :مطبعة اإلرشاد.)1969 ،
3 .3الوردي ،علي ،حملات اجتماعية من أتريخ العراق احلديث :حول ثورة العشرين ،اجلزء اخلامس (بغداد :مطبعة
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6 .6بن هادية ،علي وبلحسن الليش واجليالين بن احلاج حيىي ،القاموس اجلديد للطالب :معجم عريب مدرسي ألفبائي،
تقدمي حممود املسعدي (تونس :الشركة التونسية للتوزيع – املؤسسة الوطنية اجلزائرية للكتاب.)1988 ،
7 .7محيدي ،د .جعفر عباس ود .نوري عبد احلميد خليل ود .أسامة عبد الرمحن الدوري ود .زينب منعم كرمي والسيد
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املقدمة
تعد املناهج الدراسية إحدى اهم وسائل بناء اجملتمع علمياً وتربوايً ،وتساعد بنح ٍو فاعل يف
ترصني اهلوية الوطنية ،وبناء جيل قادر على حتمل املسؤوليات يف بناء الوطن وقوته.
وإن واحدة من أبرز مشكالت التعليم العام يف العراق ،ومنذ مدة ليست ابلقصرية ،مها مادات
التأريخ ،والرتبية األسالمية ،وما يهمنا هنا مادة التأريخ.
إن املشكلة األساسية يف العراق ،أن مناهج التأريخ تتبع النظام السياسي وختضع لطبيعة
الفكر السياسي ملن يهيمن على البالد وجرى ذلك حتديداً بعد عام 1958؛ وهلذا فإن معاجلة
القضااي التأرخيية تعاين تبدالت دائمية؛ وابلتايل تربك بناء األجيال ابلنحو الصحيح ،وتؤثر يف
استقراريه املناهج الدراسية وتطويرها.
ومن املالحظ ان وزارة الرتبية العراقية بذلت جهودا جبارة على مدى عشرات السنني لوضع
أهداف عامة والسيما لتدريس مادة التأريخ إال أهنا سرعان ما تصطدم بفلسفة النظام السياسي؛
عمق
وابلتايل جتد تلك املناهج قبوالً من بعض األوساط ورفضاً من أطراف أخرى أو حتفظاً ،وهذا ّ
اخلالفات بني أبناء اجملتمع بدالً من أن يوحدهم ،وبدالً من أن تكرس اهلوية الوطنية والدينية بني
مكوانت اجملتمع العراقي.
فمن املالحظ أيضاً أنه ومنذ عام  1958وحىت اآلن شهدت مناهج التأريخ عدة تبدالت
فمثالً :أن مناهج التأريخ احلديث واملعاصر اهتمت على مدى األعوام اخلمسة والثالثني (1968-
 )2003ابلبعد القومي أكثر من البعد الوطين حىت أن الطالب العراقي يعرف عن أتريخ البلدان
العربية أكثر مما يعرفه عن العراق ،وهذا ما حاولنا تالفيه يف أثناء أتليف كتاب أتريخ البالد العربية
احلديث واملعاصر للصف السادس األديب ،حيث خصصنا  % 75من املنهج لتأريخ العراق
املعاصر ،والسيما بعد أن طفت على السطح بعد عام  2003تردي اهلوية الوطنية العراقية.
وإن هناك عدة منغصات أخرى ختص التأريخ اإلسالمي ،وهلذا فال مناص من معاجلتها بروح
تسمو على اخلالفات التأرخيية الضيقة ،وهتتم ابملشرتكات الوطنية والدينية دون اخلوض ابجلزئيات.
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مناهج التأريخ يف املرحلة االبتدائية:
يف البدء ال بد من اإلشارة إىل أن نسبة غري قليلة من تالمذة املرحلة االبتدائية يبدؤون
ابلتسرب من الدراسة حىت قبل إكماهلم مرحلة الدراسة االبتدائية ،أي مبعىن أنه أيخذ دروس
ابلتأريخ للمراحل (الرابع واخلامس والسادس االبتدائي) ،أي مبعىن أن من الضروري إيالء هذا
اجلانب أمهية قصوى؛ وهلذا سنسلط الضوء على ما تضمنته مناهج املرحلة االبتدائية.
.1كتاب االجتماعيات للصف الرابع االبتدائي:
ضم الكتاب ستة فصول لثالث مواد دراسية( ،اجلغرافية ،والتأريخ ،والرتبية الوطنية،
واالجتماعية) ،ولكل مادة فصالن ،وابلتأكيد أخذ املؤلفون ابحلسبان عمر التلميذ وقدراته
االستيعابية والساعات املخصصة للعلوم االجتماعية ،والشيء املميز أن املؤلفني اهتموا ابلوسائل
التعليمية والصور واخلرائط اإليضاحية وهذه أمور يف غاية األمهية.
ومن املالحظ أن مفردات الكتاب قدمت بلغة سهلة ومالئمة للفئة العمرية وللمستوى
اللغوي والعقلي للتالميذ .وأكدت على تعزيز االنتماء الوطين ،وضم الكتاب وسائل تعليمية متنوعة
ومرتابطة من خرائط ومصورات وأشكال ورسوم وجداول ،لتساعد على فهم املادة وتنمية مهارات
التفكري لدى التالميذ.
واملالحظ أن الكتاب ضم يف صفحاته مواد من الدستور العراقي يبدو أن املؤلفني اعتمدوا
على املعلمني لتوضيح تلك النصوص الدستورية ،وأرادوا ترسيخ أمهية الدستور يف تنظيم وصقل حياة
الشعوب واستقرارها ،وتقدمها طاملا التزم اجملتمع بنصوص املواد الدستورية.
وبعد أن استعرض الفصالن األول والثاين مفاهيم ومعلومات جغرافية عن العراق (البيئة احمللية
ومفهوم علم اجلغرافية والبيئة العراقية) ،خصص الفصالن الثالث والرابع للمفاهيم التأرخيية ،بدأها
ابليوم واألسبوع ،والشهر ،والسنة ،واألشهر الشمسية والقمرية.
مث انتقل إىل إفهام التالميذ أمهية وفوائد دراسة التأريخ ،وخصص تعريفاً للعراق وبالد الرافدين
وبعض مدنه التأرخيية واحلضارية مثل :أور ،واحلضر ،والبصرة ،والكوفة ،وبغداد.
أما الفصل الرابع فعنون بـ «العراق بلد احلضارات» ،ركز فيه على احلضارة السومرية (اخرتاع
الكتابة وبناء الزقورات وتشريع القوانني) ،مث انتقل إىل احلضارة البابلية (املعابد ،واجلنائن املعلقة،
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وازدهار العلوم ،وحتديداً علوم الفلك ،والرايضيات ،والنحت ،وصناعة الفخار.
مث انتقل إىل احلضارة اآلشورية (فرض القانون ،وإقامة دولة مركزية قوية ،وبناء القصور
اآلشورية الضخمة ،واألسوار ،والثريان اجملنحة).
ِ
صص فصال الرتبية الوطنية واالجتماعية إىل موضوعي
ومن أجل ترسيخ اهلوية الوطنية ،فقد ُخ ّ
املدرسة والوطن.
ومن اجلدير ذكره أن الكتاب ضم ( )64صفحة ،خصصت للموضوعات التأرخيية يف أعاله
( )14صفحة ،تناولت التعريف ابحلضارات العراقية القدمية(. )1
.2كتاب االجتماعيات للصف اخلامس االبتدائي:
من املالحظ أن املؤلفني أكدوا على رؤية وزارة الرتبية اجلديدة يف بناء مناهج دراسية تقوم
على التكامل والرتابط ،وترتكز على االقتصاد املبين على املعرفة وتعزيز قيم املواطنة الصاحلة القائمة
على ترسيخ مبدأ حب الوطن وبناء الشخصية الوطنية املؤمنة به ،واإلخالص له والتضحية يف سبيله
والعمل على تقدمه يف اجملاالت والصعد كافة ،وبينت املقدمة أن الكتاب وضع على أسس علمية
تراعي االجتاهات الرتبوية احلديثة يف جماالت الرتبية السكانية والبيئية ومشكالت الشباب ،وحقوق
اإلنسان ،وكذلك االهتمام بكشف القدرات وتنمية املهارات والتعليم الذايت ،والتفكري الناقد وما
يقدمه املعلم ،وكذلك إاثرة التأمل والرتكيز يف التفكري ،وإبداء الرأي ،وتقدمي االقرتاحات ،وإصدار
األحكام.
ويف ضوء ما تقدم من مفاهيم تربوية وتعليمية قُِّسم الكتاب ،إىل ثالثة أقسام ليغطي
اجلغرافية ،والتأريخ ،والرتبية الوطنية ،واالجتماعية ،ولكل منها فصالن.
خصص الفصالن األول والثاين ملادة اجلغرافية وغطت هذه املرة جغرافية العراق وموقع العراق
عاملياً وإقليمياً وحملياً ،وتناول الفصل الثاين الظواهر الطبيعية يف جغرافية العراق.
أما احملور التأرخيي فتناول “أترخينا ..حضارتنا ..هويتنا” وأكدت ديباجة هذا احملور إىل أن
الوزارة تسعى إىل تعرف التلميذ على أتريخ العراق واحلضارات العراقية القدمية واهم املظاهر احلضارية
يف أتريخ العراق ودور العراقيني ،يف املشاركة ابحلضارة اإلنسانية ،والتعرف على أهم املراكز احلضارية
يف العصور اإلسالمية يف العراق ،وإن العراق هو موئل العلم والعلماء.
 .1وزارة الرتبية ،املناهج والكتب،كتاب االجتماعيات للصف الرابع االبتدائي ،الطبعة السابعة.2016 ،
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سلط الفصل األول الضوء على “بالد الرافدين ...وطين” وتناول مضمونه أن العراقيني أول
من اخرتع الكتابة والتدوين ،وأن العراق مهد القوانني والتشريعات ،وهو مهد الدايانت واملعابد.
فيما تناول الفصل الثاين “العراق حاضرة الدولة العباسية” أي مبعىن آخر أن املؤلفني أرادوا
أن خيتاروا الفرتات املشرقة من أتريخ العراق ،وبقدر ما تكون هذه الرؤية صائبة وتعمق اهلوية الوطنية
إال أن التلميذ حينما يكرب سيتساءل وماذا كان وضع بلده يف الفرتات األخرى وهي أطول عمراً
من تلك الفرتات احلضارية؟
واملالحظ أن املؤلفني -وهم حمقون بذلك -اختاروا أمثلة ابرزة من حواضر اخلالفة اإلسالمية
وهي :الكوفة عاصمة اخلالفة اإلسالمية  36-41هجرية؛ أي :مرحلة اخلالفة الراشدة ،وهي حقبة
اخلليفة الرابع اإلمام علي (ع) ،مث بغداد حاضرة اخلالفة العباسية اليت بدأ جمدها من عام 145
هجرية واستمر حىت عام  656هجرية ،إال فرتة انتقال اخلالفة العباسية إىل سر من رأى (سامراء)
أايم املعتصم ،مث املتوكل يف القرن الثالث اهلجري ،ولكنها عادت إىل بغداد.
أما الفصل الثالث فتناول «العراق ..موطن العلم والعلماء» وركز فيه على املدرستني
النظامية واملستنصرية وبيت احلكمة ،ودور العلم واحلقيقة أن طرح هذا املوضوع يف غاية األمهية ملثل
هذه الفئة العمرية حىت تعطي الرباعم أمثلة حية عن أجدادهم وتشجعهم على أمهية العلم .واملالحظ
أن احملور التأرخيي غطّى  40صفحة من جمموع صفحات الكتاب  101صفحة(.)2
 .3كتاب االجتماعيات للصف السادس االبتدائي:
يبدو أن مديرية املناهج والكتب قد اعدت كتاابً جديداً للمواد االجتماعية للصف السادس
االبتدائي ،طبع عام  ،2016واتبعت أسلوابً جديداً خيتلف عن الصيغ التقليدية يف منهج التأريخ،
إذ يبدو من خالل صفحات الكتاب الـ  ،120انه تناول جغرافية وأتريخ كل حمافظة عراقية على
حدة ،وعلى الرغم من قناعيت ان للقيمني على مناهج االجتماعيات ما يربر عملهم؛ ألن مناهج
ويتخرج التلميذ من املرحلة
االجتماعيات كانت تعطي أتريخ البالد العربية احليّز األكرب يف املنهج ّ
االبتدائية وال يعرف إال النزر اليسري عن أتريخ العراق وجغرافيته ،ولكن هذه املنهجية يف كتابة أتريخ
وجغرافية العراق ولكل حمافظة على حدة ال حيقق شيئاً مهماً حناول جاهدين أن نرسخه أال وهي
الوحدة الوطنية واهلوية الوطنية على الرغم؛ مما ذكره املؤلفون أهنم يبغون ترسيخ اهلوية الوطنية اليت
انفرط عقدها ولنا مما حدث بني  2018-2003ما يربر ذلك.
 .2وزارة الرتبية ،االجتماعيات للصف اخلامس االبتدائي،الطبعة الرابعة.)2016 ،
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يتضح أن املؤلفني ارادوا حث التالميذ على املشاركة الفاعلة لتنمية مهارات التفكري وإاتحة
الفرصة للتعبري عن آراء التالميذ واحلوار مع أقراهنم ،وابلفعل أن ما تضمنته صفحات الكتاب من
معلومات غزيرة وصور وخرائط تثري تفكري التلميذ وتعرفه ابلعراق جغرافياً أكثر من تغطية املعلومات
التأرخيية اليت ركزت يف التأريخ القدمي وبعض اآلاثر اإلسالمية.
ومما يالحظ أن املؤلفني حاولوا جهدهم االبتعاد عن كل ما يثري النزاعات الطائفية واجلهوية
يف أتليف الكتاب؛ وهلذا جند أنه وخالل املراحل الثالث (الرابع واخلامس والسادس) حاول املؤلفون
الرتكيز على التأريخ القدمي ،وبعض احملطات اجلامعة يف التأريخ اإلسالمي وهلم احلق يف ذلك.
ففي احلالة العراقية اليت تتعدد فيها الطوائف واألداين والقوميات ال بد من الرتكيز على أتريخ
األمة العراقية ،ومنجزاهتم احلضارية وهي كثرية ومتعددة ومتنوعة ،أما مسألة أخذ كل حمافظة على
حدة جغرافياً وأترخيياً فعليها مالحظات :أوهلا :أن التقسيم اإلداري للمحافظات أمر غري مقدس،
والحظنا خالل السنوات املاضية كم هي احملاوالت لتغيري حدود احملافظات العتبارات متعددة ،بينما
يبقى اهلدف األول واألساس هي دراسات أتريخ العراق بنح ٍو يعمق الوحدة واالنتماء الوطين(.)3
مناهج التأريخ يف املرحلة املتوسطة
أشران فيما سبق أن اعداد امللتحقني ابلدراسة املتوسطة يتناقص وخيتلف ذلك من حمافظة إىل
أخرى ويعتمد أيضاً على املستوى املعاشي والثقايف لألسرة ،وهذا أمر يف غاية اخلطورة ،وجيب على
اجلهات املختصة أن هتتم به ،ويتضح من أحد املقاالت أن عدد التالميذ الذين التحقوا ابلصف
األول ابتدائي عام  2005كان مليون تلميذ ،وصل منهم إىل الصف السادس اإلعدادي 400
ألف فقط يف امتحاانت البكالوراي لعام  ،2017أي تسرب منهم  600ألف ،وهذا حبد ذاته
يشكل اكثر من عالمة استفهام على مستقبل البالد ،وابلذات موضوع دراستنا أن وعيهم وفهمهم
للتأريخ سيظل حمدوداً ومشوشاً يف بلد تتصارع فيه خمتلف التيارات الطائفية والفكرية والعنصرية،
وللعلم فإن  100ألف فقط اجتازوا االمتحاانت يف الدور األول من الـ  400ألف طالب ،وهؤالء
ليسوا كلهم ابلدراسة يف الفرع األديب ،أي :درسوا موضوعات أترخيية ،ألن التالميذ يف الفرع العلمي
والفروع األخرى ترتاجع دروس التأريخ عندهم مع هناية دراستهم يف الصف الرابع اإلعدادي.

 .3وزارة الرتبية ،االجتماعيات للصف السادس االبتدائي ،الطبعة األوىل.2016،120 ،
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 .4االجتماعيات للصف األول متوسط:
يبدو من خالل منهج الصف األول املتوسط أن املؤلفني أبدعوا يف عرض مفردات التأريخ
ألنه يتناول التأريخ القدمي واحلضارات القدمية والسيما يف بالد الرافدين.
لقد تضمنت فصول الكتاب ،عصور ما قبل التأريخ مث العصور التأرخيية وأشهر احلضارات
يف بالد الرافدين ،ووادي النيل ،واجلزيرة العربية ،وحضارات الدول اجملاورة للبالد العربية كاحلضارة
الساسانية ،واليواننية ،والرومانية.
تضمن اجلزء األول  /الفصل األول “أتريخ نشوء احلضارات القدمية” ،مركزاً على إبداعات
اإلنسان يف اكتشاف الزراعة ،والنار ،وصهر املعادن ،واخرتاع الكتابة ،واخرتاع العجلة ،والقارب،
وتنظيم اجملتمع حتت سلطيت املعبد واحلاكم ،ومل يهمل موضوع بناء املدارس منذ القدم؛ وهذا هو
النهج الذي نتمناه يف بناء الشخصية الوطنية العراقية.
وخصص الفصل الثاين لـ “حضارة بالد الرافدين” ألصل كلمة العراق وملقومات حضارته.
ويتناول الكتاب احلضارات :السومرية واألكدية ،والعصر البابلي القدمي ،والوضع السياسي،
ونظام احلكم ،واحلياة االقتصادية (الزراعة والتجارة والصناعة) وبناء املدن ،واألسرة ،والعبيد،
والقوانني ،والداينة ،واملعبد.
مث يفرد الكتاب موضوعاً عن “العلوم واملعارف يف حضارة بالد الرافدين” ويركز على الكتابة
الصورية والرمزية والصوتية واملقطعية ،مث يتناول الفن ،والطب ،واملعادن ،وعلوم الفلك ،واحلساب
واهلندسة ،واألدب امللحمي ،كل ذلك يف  48صفحة امنازت بكثرة الصور التوضيحية.
وتناول الفصل الثالث بـ ( 21صفحة) حضارة وادي النيل وسار على النسق نفسه الذي
سار عليه يف الفصول اليت تتحدث عن بالد الرافدين .وتناول الفصل الرابع بـ ( 30صفحة) أهم
املراكز احلضارية يف شبه اجلزيرة العربية ،وابلنسق نفسه مع فصول حضاريت بالد الرافدين ،ووادي
النيل ،وتناول دول تدمر ،والغساسنة ،وكندة ،وسبأ ،ومعني ،ومحري.
وخصص الفصل اخلامس بـ ( 30صفحة) “احلضارات القدمية للدول اجملاورة للبالد العربية”
وحتديداً  :حضارات فارس ،واليواننية ،واإلغريقية ،والرومانية(.)4
« .4وزارة الرتبية ،االجتماعيات للصف األول املتوسط» ،الطبعة األوىل.2017 ،
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.5كتاب التأريخ العريب اإلسالمي للصف الثاين املتوسط
يبدو من عدد طبعات الكتاب ،الطبعة الثالثون ،2017 ،أن املناهج والكتب أبقت
الكتاب ومل حتدث فيه إال تعديالت طفيفة ،علماً أن موضوع التأريخ اإلسالمي فيه موضوعات
حساسة ال يتفق عليها وهي اليت حتتاج إىل رؤية علمية منهجية ،وتكون جامعة للعرب واملسلمني
وغري مفرقة.
فقد تناول الفصل األول الرسالة اإلسالمية ،ودور مكة املكرمة قبل اإلسالم وحياة الرسول
األكرم (ص) ،وحياته االجتماعية ونزول الوحي.
مث يتطرق إىل الدعوة اإلسالمية والدور السري ومقاومة املشركني واهلجرة إىل احلبشة (32
صفحة) ،واعتقد أن هذا املوضوع يدرس يف جوانب غري قليلة منه يف مادة الرتبية اإلسالمية.
أما الفصل الثاين فتناول الدولة العربية اإلسالمية يف عصر اخللفاء الراشدين  41-11هجرية
( 20صفحة).
وتناول اجلزء الثاين من الكتاب وبفصوله الثالثة كل من :الدولة العربية اإلسالمية يف العصر
األموي  132-41هجرية ( 13صفحة).
أما الفصل الرابع فتناول الدولة العربية اإلسالمية يف العصر العباسي  656-132هجرية،
( 11صفحة).
ومن عدد الصفحات اليت خصصت للدولة العباسية اليت امتدت  524سنة وفيها الكثري
من اإلجنازات احلضارية واإلدارية والتحوالت السياسية ،يبدو يل أن هذا املوضوع هو أحد األمور
اليت جيب أن تناقش؛ ألن اهلدف من دراسة التأريخ واحلضارة اإلسالمية قد تراجع كثرياً هنا ،وهلذا
أرى أن هذا األمر حيتاج إىل معاجلة جادة.
أما الفصل اخلامس فقد خصص للدولة العربية يف األندلس ( 13صفحة) ،وأعتقد أن مثل
هذا املوضوع مهم جداً (.)5
 .5وزارة الرتبية ،التأريخ العريب اإلسالمي للصف الثاين املتوسط ،الطبعة الثالثون.2017 ،
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 .6كتاب التأريخ احلديث واملعاصر للوطن العريب للصف الثالث املتوسط:
إن أول ما جيلب االنتباه إىل هذا الكتاب بصفحاته الثالث والثمانني أنه يوجه اهتمامه إىل
أتريخ البالد العربية ،وال خيصص إال صفحات معدودة لتأريخ العراق احلديث واملعاصر (جمموع ما
خصص لتأريخ العراق عشر صفحات فقط) ،وعلى الرغم من عدم املمانعة يف معرفة أبنائنا الطلبة
لتأريخ البالد العربية بل هو أمر مرغوب فيه ،بيد أن طلبتنا يعانون من قلة معلوماهتم عن أتريخ
العراق احلديث واملعاصر.
ومن يرى طبعات الكتاب جيد أن الطبعة السادسة والعشرين طُبعت عام 2017؛ أي
مبعىن أن الكتاب ألف يف سبعينيات أو بداية مثانينيات القرن املاضي وسار على النهج السياسي
الذي تؤمن به إدارة الدولة يومئذ وهو النهج القومي ،شأنه يف ذلك شأن كتاب التأريخ اإلسالمي
للصف الثاين املتوسط ،وهلذا أرى ضرورة الرتكيز على أتريخ العراق احلديث واملعاصر ملا لذلك من
أتثري مباشر على وعي وهوية طلبتنا األعزاء الوطنية ،ويرتبط أيضاً حبقيقة تربوية ذكرانها سابقاً أن
نسبة غري قليلة من الطلبة سيرتكون الدراسة ويذهبون إىل سوق العمل ألسباب شىت؛ وهلذا فنحن
حباجة إىل تنمية معلومات طلبتنا بتأريخ وطنهم ،وال ابس إذا ما أعطوا معلومات إضافية عن أتريخ
البالد العربية ،وكما فعلنا عند أتليف كتاب الصف السادس األديب أن يعطى للعراق نسبة بني 70
 % 75-%ونسبة  % 30-% 25لتأريخ البالد العربية.
ومن يطلع على صفحات الكتاب جيد أن التطرق للتطورات السياسية يف العراق يتوقف إىل
ما قبل قيام ثورة  14متوز ،أي :إننا حجبنا ما يقارب السبعني عاماً من أتريخ العراق املعاصر على
أبناء اجليل احلايل .ورمبا يكون لوزارة الرتبية مربراهتا بعدم إاثرة النعرات أو املشاحنات ولكنه أمر ال
ميكن أن يبقى حبيساً على أبناء اجليل اجلديد ،وال بد من إجياد احللول لتسليط الضوء على هذه
املدة أفضل من أن تبقى مبهمة على الطلبة ورمبا يتلقون معلومات خاطئة أو مرتبكة عنها.
وعلى أية حال تناول كتاب “التأريخ احلديث واملعاصر للوطن العريب” يف الباب األول منه
عدة فصول ،خصص الفصل األول للتوسع األجنيب يف الوطن العريب واملقاومة العربية ،وأوله التوسع
املغويل ومقاومته( ،وبواقع تسع صفحات).
أما الفصل الثاين فخصص “للتوسع الصفوي األول يف العراق ومقاومته” (صفحتان).
أما الفصل الثالث فخصص للغزو الربتغايل واألسباين واملقاومة العربية ،والفصل الرابع للتوسع
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العثماين يف الوطن العريب ،مث يعود للتوسع الصفوي الثاين يف العراق واخلليج العريب.
مث خصص الفصل السادس إىل “الوطن العريب حتت السيطرة العثمانية” (بواقع تسع
صفحات).
أما الباب الثاين من الكتاب فتناول موضوعات مثل :االستعمار احلديث واملقاومة العربية،
وعرض احتالل الوطن العريب ،واتفاقيات التجزئة ،وكيف قاوم العرب التجزئة.
وخصص املؤلفون فصالً من مخس عشر صفحة عن قضية فلسطني ،والثورات اليت اجتاحت
البالد العربية ،مث خصص الباب الرابع إىل أتسيس الدولة العراقية واالنتفاضات والثورات اليت أعقبت
ثورة العشرين.
ويبقى السؤال أين التطورات االجتماعية واالقتصادية اليت شهدها العراق منذ أتسيس الدولة
العراقية حىت آواخر القرن العشرين األمور اليت جيب عرضها على أقل تقدير(.)6
مادة التأريخ يف املرحلة اإلعدادية
ال بد من اإلشارة إىل أن أعداد الطلبة الذين يلتحقون يف املرحلة اإلعدادية أقل بكثري
ممن كانوا يف املرحلة املتوسطة ،إذ تكفي اإلشارة إىل أن عدد الذين أدوا امتحاانت السادس اثنوي
وجلميع الفروع األديب ،والعلمي ،والتجاري ،والصناعي ،والزراعي ،والفروع األخرى كانوا 400
ألف طالب للعام الدراسي  ،2017/2016جنح منهم  100ألف فقط .أي مبعىن :أن طلبة
الدراسة األديب كانوا حمدودي العدد ،وذلك لعدة أسباب أوهلا أن قناعة األهل والطالب نفسه أن
الدراسة يف الفرع األديب مل تعد جمدية وهي مضيعة للوقت وملستقبل الطالب؛ وهلذا فإن غالبية الطلبة
اجتهوا اليوم لدراسة فرعي التطبيقي واإلحيائي؛ أمالً يف احلصول على مقعد جامعي يستطيعون أن
يبنوا مستقبلهم املهين من خالله ،أي مبعىن آخر :أن األغلبية من طلبة املدارس الثانوية مل يعودوا
يدرسون مادة التأريخ ،وهذا أمر جيب االلتفات إليه ألننا حباجة إىل تنمية اهلوية الوطنية وتعميقها،
فلقد اطلعت على أن بعض الدول ت ّدرس التأريخ ومتتحن املتقدمني للوظائف العامة ابملعلومات
التأرخيية املهمة عن بلداهنم على أقل تقدير .بل ال بد من اإلشارة إىل أن طلبة الكليات العلمية
يدرسون مادة أتريخ البالد لتتعمق من خالله هويتهم وانتماؤهم الوطين وهو ما جيري يف الوالايت
املتحدة األمريكية.
 .6وزارة الرتبية ،التأريخ احلديث واملعاصر للوطن العريب للصف الثالث املتوسط ،الطبعة.2017 ،26 :
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.7أتريخ احلضارة العربية اإلسالمية للصف الرابع األديب:
ضم الكتاب  188صفحة ،ومشل موضوعات مهمة يف البناء احلضاري لألمة العربية
اإلسالمية وفيه أكثرية إجنازات العرب املسلمني يف بناء دولتهم ومؤسساهتا.
توزع الكتاب إىل مثان فصول ،تناول األول منها مفهوم احلضارة واملدنية الثقافية وعوامل قيام
احلضارة وخصائص احلضارة العربية اإلسالمية وأصوهلا.
مث تناول الفصل الثاين “حضارة العرب قبل اإلسالم” مث غطت الفصول األخرى املؤسسات
اإلدارية ومؤسسة القضاء والنظام االقتصادي يف الدولة العربية اإلسالمية ،مث أمهية نشأة املدن العربية
اإلسالمية ،واحلياة الفكرية والعلمية وعوامل ازدهارها ،وأخرياً تفاعل أتثر احلضارة العربية اإلسالمية
مع احلضارات اإلنسانية وعوامل تراجع احلضارة العربية اإلسالمية.
وهكذا يتبني أن الكتاب املذكور فيه جانب ختصصي واضح ،وغطى موضوعات يف
غاية األمهية ابلنسبة لطلبة الفرع األديب ،ويف الوقت نفسه ينمي إدراك الطالب ووعيه احلضاري
واإلنساين(.)7
 .8أتريخ أورواب وأمريكا احلديث واملعاصر للصف اخلامس األديب:
أكدت مديرية املناهج أن إعادة النظر ابملناهج الدراسية وسيلة وهدف لبناء اإلنسان العراقي
اجلديد ،الذي ينفتح على التجارب اإلنسانية يف أترخيها الطويل واالستفادة منها أينما كان ذلك
ممكنا ،ولذلك فإن دراسة أتريخ أورواب وأمريكا احلديث واملعاصر يوفر فرصة لالطالع على شعوهبا
يف بناء مؤسساهتا وقيمها ونظم احلكم فيها ،وهي رافد من روافد املعرفة لبناء جتربتنا السياسية
اجلديدة يف العراق.
تناولت فصول الكتاب الثورة الفرنسية والثورة األمريكية والتطورات االقتصادية والسياسية يف
أورواب ،وحتديداً الثورة الصناعية ،مث خصص فصل لتوحيد إيطاليا  1861وأملانيا .1870
وخصص فصالن للحرب العاملية األوىل والتطورات االقتصادية والسياسية بعد احلرب العاملية
األوىل كمقدمات للحرب العاملية الثانية ،وأخرياً آاثر احلرب العاملية الثانية على اجملتمع اإلنساين،
وضم الكتاب ( )122صفحة.
 .7وزارة الرتبية أتريخ احلضارة العربية اإلسالمية للصف الرابع األديب ،الطبعة الثانية.2017،
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واعتقد أن مثل هذا املوضوع التأرخيي عن أورواب والوالايت املتحدة األمريكية لن يثري أحداً
بل إنه سيتيح الفرصة للكثريين لالطالع على أتريخ أورواب والوالايت املتحدة ولكن ما يثري االنتباه
أن الكتاب يتوقف بنهاية احلرب العاملية الثانية ،ويرتك التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
اليت شهدهتا بلدان أورواب والوالايت املتحدة األمريكية منذ أكثر من سبعني عاماً ،والسيما أن
اإلجنازات اإلنسانية يف ميادين العلوم والطب واهلندسة شهدت تطورات متسارعة للمدة اليت أعقبت
احلرب العاملية الثانية(.)8
 .9أتريخ البالد العربية احلديث واملعاصر للصف السادس األديب:
تبىن مؤلفو الكتاب ،وأان واحد منهم ،األهداف التالية:
 .1غرس القيم الوطنية واالعتزاز ابلوطن وتنميتها واحلفاظ عليه ،وصيانة أمنه وخرياته والعمل
على بنائه وتقدمه؛ وهلذا أعطى املؤلفون أكثر من  % 70من حجم الكتاب لتأريخ العراق احلديث
واملعاصر ،بعد أن تيقنا أن اهلوية الوطنية العراقية اهتزت صورهتا لدى أبناء اجليل اجلديد ،وعدم
معرفتهم املعمقة بتأريخ العراق.
 .2وهلذا أكد املؤلفون أيضاً على أمهية تعزيز اإلميان لدى الطلبة ابلوحدة الوطنية ،وكون
العراق هو احلاضنة التأرخيية للشعب العراقي بكل مكوانته عرب أتريخ طويل للعيش املشرتك يف هذا
الوطن.
 .3تربية اجليل اجلديد تربية وطنية خالصة حترره من التعصب الفكري واالنتماءات الطبقية
وتنمي قدرات التفكري العلمي املوضوعي.
 .4حاولنا جاهدين أن نركز على التأريخ الوطين العراقي املشرتك وعدم الرتكيز على أي
جانب قد يثري احلساسيات املناطقية أو الطائفية أو القومية.
ويف ضوء ما تقدم قسم الكتاب إىل سبعة فصول ،تناول الفصل األول دراسة أتريخ العراق
يف العهد العثماين من النواحي السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،ونتائج احلكم العثماين.
أما الفصل الثاين فتناول دراسة البالد العربية يف العهد العثماين ،واستعراض األوضاع العامة
يف البالد العربية ،وأبرز املظاهر اإلصالحية والنهضة الفكرية وأبرز مفكريها.
 .8وزارة الرتبية ،أتريخ أورواب وأمريكا احلديث واملعاصر للصف اخلامس األديب ،الطبعة الثامنة.2016 ،
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وخصص الفصل الثالث إىل أتريخ العراق يف أثناء وبعد احلرب العاملية األوىل ،مستعرضاً نشأة
املصاحل الربيطانية واالحتالل واالنتداب الربيطاين واملقاومة العراقية سواء يف معركة الشعيبة وانتفاضة
النجف وثورة العشرين.
أما الفصل الرابع فاستعرض أتريخ العراق بني  ،1939-1921أي منذ تنصيب امللك
فيصل األول وحىت اندالع احلرب العاملية الثانية.
وحىت الفصل اخلامس خصص لتأريخ العراق ،وغطى املدة بني  ،1958 - 1939وتضمن
أهم احملطات خالل تلك املرحلة مثل انتفاضة العراق  1941واالحتالل الربيطاين الثاين للعراق،
مث التطورات السياسية بعد احلرب العاملية الثانية ،وقيام االنتفاضات الشعبية كوثبة كانون الثاين
 ،1948وانتفاضة تشرين الثاين  1952وميثاق بغداد ،وانتفاضة  1956مث قيام جبهة االحتاد
الوطين ،اليت مهدت لقيام ثورة  14متوز .1958
وخصص الفصالن السادس والسابع لتأريخ البالد العربية ،إذ غطى أتريخ االستعمار األورويب
يف األراضي العربية ،واألساليب اليت اتبعت يف أثناء السيطرة االستعمارية.
واستعرض الفصل األخري حركات التحرر العربية ومقاومة االستعمار األورويب حىت عصر
االستقالل( .)9
استنتاجات وآراء للمناقشة
1 .1النقطة املهمة اليت أود طرحها والرتكيز عليها ال ختص العراق وحده ،بل معظم البلدان
العربية واإلسالمية اليت ركزت يف تربية الناشئة اجلديدة على مفاهيم تؤمن هبا وهلذا،
ومن طريق اطالعي ،خلقت فجوات بني عقلية أبناء الشعوب العربية واإلسالمية حول
التأريخ اإلسالمي وتعمقت اخلالفات بني أبناء الشعوب اإلسالمية اليت استثمرت خللق
روح الكراهية بني أبناء تلك الشعوب .وأخشى ما أخشاه أن تتطور تلك الكراهية
والسيما الطائفية إىل حروب دموية طاحنة مستقبالً وهلذا أدعو املركز أن يتبىن عقد مؤمتر
إقليمي أو إسالمي لبناء مناهج يف التأريخ اإلسالمي والرتبية اإلسالمية وحىت مناهج
التأرخيني اإلسالمي واحلديث ملعاجلة أي تناقضات قد ختلق الكراهية بني أبناء شعوب
املنطقة ،وأرى أن يتم ذلك ابلتعاون مع اجلامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي ممثلة
 .9وزارة الرتبية ،أتريخ البالد العربية احلديث واملعاصر للصف السادس األديب ،الطبعة الثانية.2016 ،
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بـ(إرسيكا) لتفعيل هذا النشاط العلمي املثمر.
2 .2املشكلة أننا يف بلد ما يزال حمتاجاً إىل متتني اهلوية الوطنية والوحدة الوطنية وهلذا حنتاج
إىل دراسة التأريخ ،ألن إمهال هذه املادة أو تقليصها ،كما هو يف األردن مثالً ،وهلم
أسباهبم ،سيؤدي إىل زعزعة اهلوية الوطنية يف بلد تتالطم فيه العنصرية والطائفية والقومية
واجلهوية ،وهلذا يتوجب ان ندرس جتارب االمم خللق شعب يؤمن كل طرف ابآلخر،
وينظر للمستقبل أكثر من رؤيته للماضي.
وهذا ينطبق متاماً مع ما دعا إليه الدستور العراقي ،إذ اكد على إعادة صياغة املناهج
الدراسية كوسيلة لبناء اإلنسان العراقي اجلديد؛ لتعزيز قيم املواطنة الصاحلة القائمة على
ترسيخ مبدأ حب الوطن وبناء الشخصية الوطنية املؤمنة به ،واإلخالص له والتضحية يف
سبيله ،والعمل على تقدمه يف اجملاالت كافة ،والتأكيد على دور اإلنسان العراقي يف بناء
احلضارة كونه وريث تلك احلضارات القدمية.
3 .3إن التطور التقين الذي شهده العامل يفرض استخدام التقنيات يف املناهج ،وحىت يف
دراسة التأريخ ،فاقرتح مثالً عرض أفالم أترخيية للطلبة ،وأن يعطوا فرصة للحوار والنقاش
حول بعض القضااي التأرخيية بروح دميقراطية .وجيب أالّ يغيب عن البال أن املعلومات
التأرخيية متوافرة اآلن بني أيدي الطلبة بفعل شبكة املعلومات الدولية ،وتتناول أية قضية
أترخيية بكل أبعادها وضمن كل اآلراء واألفكار؛ وهذه احلقيقة ستوقع عبئاً على القيمني
على مناهج التأريخ ،فمجرد ضغطة زر على (الغوغل) يظهر كل ما يريده الطالب وما
ال يريده من معلومات أترخيية حول أي موضوع ،ورمبا التتالءم مع ما نريد أن نعلمه
للطلبة ،وهلذا جيب أن ندرس التأريخ بشكل حيادي وموضوعي ونركز على احلقائق،
وعدم اتباع نظرية أيديولوجية حمددة؛ ألهنا سرعان ما ستذوي عاجالً أم آجالً ،ورمبا
تتهاوى نظرة الطلبة وأولياء أمورهم ملناهج التأريخ.
4 .4هناك نقطة يف غاية األمهية :إذ وحنن نعمل على ترصني وتعزيز اهلوية الوطنية للجيل
اجلديد ،أريد أن أسال أإن ما يدرس يف إقليم كردستان للوزارة االحتادية عالقة به
ومبناهجه؟ وهلذا أدعو إىل تنسيق اجلهود لرتصني الوحدة الوطنية ،وإال فإننا هندم واحداً
من ركائز الوحدة الوطنية.
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5 .5لقد دخلت أورواب يف حروب طويلة وعلى مدى عدة قرون وآخرها احلرابن العامليتان
يف النصف األول من القرن العشرين ،ولكنها التأمت وشكلت االحتاد األورويب وحىت
العملة الواحدة والسياسة اخلارجية والتحالف العسكري (حلف الناتو) ،والسؤال كيف
يدرس طلبة الدول األوروبية أتريخ تلك املرحلة من الصراعات الدموية اليت محلت الكثري
من املعاانة؟ تلكما احلرابن اليت راح ضحيتهما عشرات املاليني من سكاهنا وأثرت على
اقتصادايهتم وحياهتم االجتماعية؟ أمتىن أن نطلع عليها ،لنبدأ عصراً جديداً ،ننظر فيه
للمستقبل أبمل وتفاؤل ،ونتالىف عُقد املاضي وحمنه.
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