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مدخل
ال خيفى ما للتعليم من دور أساسي يف حياة أي أمة، وتدعيم قوة الدولة، فالتعليم يرفدها 
القرار  وصناع  املهندسي  اىل  املعلمي  من  وجودها،  ودميومة  قوهتا  عناصر  لبناء  حتتاجه  ما  بكل 

واالطباء والعاملي يف خمتلف قطاعاهتا مبا فيها العسكرية واالقتصادية والثقافية.
وأي جناح تنموي يعتمد اليوم ابلدرجة األوىل على القدرة على استغالل عناصر القوة، وال 
تتوفر هذه القدرة هنائيا دون تعليم قوي رصي، ينتج عقوال قادرة على التفكري املنظم، ومتتلك املهارة 
الكافية لالخنراط يف النشاط التنموي، اقتصاداي كان أم اجتماعيا، يف كل تلك النشاطات، يكون 

للتعليم الدور األساس.
من جانب آخر، يسهم التعليم يف ترسيخ اهلوية الوطنية، وبناء مواطن منسجم مع دولته، 
حمب هلا، مدافع عنها، ويتجلى دور التعليم يف هذا اجلانب عرب مسارين، األول دور اهليئة التعليمة 
املدربة بشكل جيد، احلائزة على تعليم ممتاز يؤهلها ألداء أخطر دور يف اجملتمع، وهو التعليم، املعلم 
هو اللبنة األساس لبناء جمتمع متماسك، وطين، وهو الذي ينقل القيم اىل النشء اجلديد، ويعزز 

انتمائهم جنبا اىل جنب تعليمهم ما يتحاجونه لإلسهام يف بناء بلدهم.
تعليمية حمفزة،  بيئة  له  تتوفر  الطفل حي  نفس  ويتشكل يف  يظهر  معنوي،  الثاين  املسار 
مدارس نظيفة، جمهزة بشكل جيد، مجيلة التصميم، تشكل بيئة صاحلة لتكوينه نفسيا دون عقد، 
ما حيتاجه يف  توفري كل  للوطن من خالل  اشعاره أبمهيته  اىل وطنه عرب  وتنمية شعوره ابالنتماء 

املدرسة، حىت تغدو بديال للبيت، وموضعا لراحته النفسية.
من هنا، تبدو أمهية توفري البنية التعليمية الالزمة يف العراق، سعيا اىل محاية مستقبله.

األبنية المدرسية في العراق .. حلول اجتماعية
علي المعموري *

*  ابحث يف الشأن السياسي.
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نقص املدارس.. مشكلة متفاقمة
يعاين العراق من نقص كبري يف أعداد املدارس، مما يسبب تكدسا يف الصفوف، وتراجع يف 
العملية التعليمية على مستوى التعليم األويل، األمر الذي يرتافق مع عزوف املتخرجون عن مهنة 
اعدادهم يف  استيعاب  لعدم قدرة احلكومة على  للمعلمي،  املركزي  التعيي  التعليم بسبب توقف 

املدارس املوجودة فعليا.
وقد سبق أن صرح وزير الرتبية السابق أبن العراق حباجة اىل أكثر من 20 الف مدرسة 

حبلول عام 2022.
وتذكر العديد من التقارير أن تكدس الطالب يف املدارس العراقية يصل اىل )70( طالب أو 
اكثر يف العديد من املدارس، والرقم املذكور يف العاصمة بغداد، األمر الذي يعين وجود عدد أكرب 

يف مدارس االرايف.
لسد  ثالثي، يف حماولة  دوام  بنظام  تعمل  العراقية  املدارس  أغلب  أن  أخرى  تقارير  وتذكر 
العجز احلاصل أمام كثافة الطالب وقلة عدد املدارس، واالرقام املتوفرة بشأن احلاجة اىل املدارس 
أغلبها يعود اىل سنوات مضت، فعلى سبيل املثال أعلنت وزارة الرتبية عام 2009 أهنا حباجة اىل 
5318 مدرسة جديدة، انهيك عن هتالك األبنية املدرسية القدمية اليت حتتاج اىل إعادة إعمار ـ 
انفقت الوالايت املتحدة حوايل املليار ونصف املليار دوالر على أتهيل وبناء املدارس يف العراق 
إابن وجود القوات االمريكية يف العراق ـ يف ظل ضعف التخصيصات املالية املرصودة لدائرة األبنية 

املدرسية يف وزارة الرتبية.
لبناء مدارس  املدارس ضمن صفقة كبرية  العشرات من  الوزارة هدمت  أن  بلة  الطي  وزاد 
جاهزة، وبقيت تلك املدارس دون بناء بعد أن شاب الفساد صفقة البناء، ودخول العراق يف أزمة 
اقتصادية عقب سيطرة تنظيم داعش على مساحة واسعة من العراق، مما اضطر وزارة الرتبية اىل دمج 
عدد من املدارس مع بعضها يف بناية واحدة قادت اىل االضطرار لنظام الدوام الثالثي، أو لبناء 

كرفاانت بشكل عاجل ابالعتماد على املنح واملساعدات الدولية.
وقد وضعت اسرتاتيجية الرتبية والتعليم العايل أهدافا طموحة لسد النقص احلاصل يف األبنية 

املدرسية، وقد تضمنمت االرقام التالية:
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بناء 14440 بناية جديدة لرايض االطفال واملدارس االبتدائية.. 	
بناء 4300 مدرسة جديدة للمدارس الثانوية واملتوسطة.. 	
بناء 207 بناية جديدة للمدارس املهنية. 	
ترميم 5504 مدرسة ابتدائية ورايض األطفال. 	
ترميم 1477 مدرسة اثنوية ومتوسطة. 	
 ترميم 140 مدرسة مهنية. 	
فك ازدواج ثالثي ل1400 مدرسة. 	
مشروع بناء 5000 مدرسة لفك األزدواج الثنائي. 	

الظروف  الطموحة مل يتحق، ويف أحسن  بينت أن أي من هذه االهداف  الوقائع  إال أن 
وصلت نسب االجناز يف جممل املشاريع اىل درجة متدنية مل تتجاوز الـ%40، وفوق ذلك، منحت 
مقاوالت بناء املدارس اىل جهات غري خمتصة، مثل منح شركة الصمود للصناعات الفوالذية عقدا 
لبناء )181( مدرسة بديلة عن املدارس الطينية، وهذه الشركة غري متخصصة يف هذا النوع من 
املشاريع، وال متلك املهارات الكافية لبناء املدارس وال تعرف متطلباهتا املعنوية واملادية، وعلى هذه 

االحالة غري املوفقة ميكن أن نقيس بقية املشاريع، ونفهم سبب تلكؤها.
وكلما مرت السنوات ازدادت األزمة تفاقما، دون أن يقدم حل واقعي هلا، يف ظل عجز 

الدولة، واستشراء الفساد، وضعف الرقابة على املنفذين، وارتباطهم جبهات سياسية حتميهم.
املقرتح: أن يتم منح إعفاء ضرييب ملن يتربع ببناء مدرسة يف العراق، أسوة ابإلعفاء املمنوح 

ملن يبىن مسجد، وفق التفاصيل االتية:
اإلعفاء . 1 ببناء مدرسة وأن يكون  املتربع  الضرييب على  اإلعفاء  لنسبة  تفصيلية  آلية  يتم وضع 

تصاعداي حسب حجم التربع، وأن يكون حمفزا وحيدث فرقا حقيقيا عند املتربع، أي مبعىن:
كلما كان حجم املدرسة كبري، واحلاجة إليها فعلية يف املنطقة اليت تبىن با، تزداد نسبة أ. 

اإلعفاء الضرييب وعدد سنوات اإلعفاء.
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إذا بىن املتربع أكثر من مدرسة، أو مدارس متعددة حسب املراحل، مثل بناء ثالث مدارس ب. 
ابتدائية ومتوسطة واعدادية تزداد نسبة االعفاء الضرييب وسنواته.

تزداد نسبة اإلعفاء وسنواته إذا قام املتربع مثال ببناء حمالت ملحقة ابملدرسة يتم االنفاق ج. 
من إيرادها على املدرسة ومنح املعلمي نسبة من اإليراد.

كذلك يزداد االعفاء وسنواته إذا تربع ببناء مساكن للهيئة التدريسيةـ  بناية متعددة الطوابق د. 
مثال ـ وتكون ضمن ممتلكات املدرسة.

تزداد نسبة اإلعفاء الضرييب وعدد سنواته إذا قام املتربع بوقف نشاط جتاري، أو بناية أو 	. 
أي نوع من أنواع الوقف اخلريي الذي يعود ريعه على املدرسة اليت تربع ببنائها.

كذلك يتم منح اعفاء خاص ودعم ملن يتربع بتشييد مدارس مهنية متخصصة يف مناطق و. 
معينة حتتاج هلا، مثل إعدادايت للزراعة، والتدريب املهين فيكون االعفاء اكرب هنا.

ميكن أن يصل اىل إعفاء ضرييب اتم لو تكفل املتربع إبقامة إعدادية زراعة، أو اعدادية ز. 
تدريب مهين، مث يقوم بتشغيل خرجييها يف مشروع زراعي أو صناعي ميلكه املتربع.

تسمية املدرسة ابسم املتربع او ابالسم الذي يرغب هو إبطالقه على املدرسة على أن ال ح. 
يثري االسم أي نعرات طائفية أو عرقية وأن ال يكون مضرا ابلسلم الوطين.

جيب أن خيضع التربع لرقابة شديدة، لكي ال يشوبه الفساد ويتم تسليم مدارس ومهية واحلصول . 2
على االعفاء دون تقدمي تربع حقيقي، أو غري مطابق للمواصفات او أي شكل من أشكال 

الفساد.
البد ان يتم بناء املدارس بطريقة حتافظ على صحة الطالب، وتراعي الظروف البيئية وتقلبات . 3

اجلو واحلر والربد واالضاءة والتهوية الطبيعية، حيث ظهرت نتائج سلبية ملشروع وزارة الرتبية 
ببناء املدارس الكرفانية الذي مت تبنيه عام 2011 فكانت غري مالئمة لبيئة الدراسة.

ببناء . 4 قبل  من  املواطني  من  عدد  قام  املدرسة، حيث  استالم  اجراءات  تسهيل  على  العمل 
مدارس وتربعوا با لوزارة الرتبية ولكن تعرقل استالمها، او بقيت فارغة دون ان يتم استثمارها.
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ميكن أيضا أن يتم منح تسهيالت أخرى ابلنسبة للمناطق احملررة، مثل تقدمي أولوية للمستثمرين . 5
أو املقاولي ممن تربعوا ببناء املدارس أو إعادة إعمارها يف املدن املتضررة أثناء عمليات التحرير.

ميكن أيضا التعاون مع املؤسسات الدينية بذا اخلصوص، وتوجيه املتربعي، والذين خيرجون . 	
احلقوق الشرعية من أمواهلم حنو تدعيم االبنية املدرسية وتوجيه تربعاهتم اىل هيئة اليت ستتوىل 
االشراف على عمليات البناء مع احلرص على أن يكون املتربع هو الرقيب االول على عملية 

البناء ضماان جلودته ولتقليل الفساد املمكن احلصول.
من جانب آخر، فإن مشكلة نقص الكوادر التدريسية هي املرادف املزمن ملشكلة نقص األبنية . 7

املدرسية، وميكن القول أن السبب األساس لعزوف الطالب من ذوي املعدالت العالية عن 
التوجه حنو كليات الرتبية يكمن يف انعدام فرص العمل، وميكن ابلتزامن مع إطالق مشروع 
ذوي  من  الطلبة  رغبة  رفع  تضمن  معينة  اجراءات  اختاذ  يتم  أن  املدرسية  االبنية  ببناء  التربع 
الكليات واالهتمام با  مناهج هذه  تطوير  الرتبية، مع  العالية ابلتوجه حنو كليات  املعدالت 

والصرامة يف تعليم طالبا، ومن تلك االجراءات:
أ اضافة خرجيي كليات الرتبية واالداب والعلوم اىل نظام التعيي املركزي، ولو بنسبة معينة منهم، 	.

اإلعلى يف كلياهتم وأقسامهم وحبسب  املعدالت  %50، تشمل اخلرجيي ذوي  تقل عن  ال 
احلاجة الفعلية هلم.

ختصيص قطع أراضي وقروض ميسرة هلم.	.أ
االستفادة من األبنية السكنية اليت سيتربع با احملسنون ممن سيبنون املدارس اليت اقرتحناها يف 	.أ

الورقة هذه، مع تقدمي امتيازات مالية ملن يقبل اخلدمة ألكرب عدد من السنوات يف االرايف، 
ويف املدارس املهنية املتخصصة.
الفوائد املرتتبة على املقرتح.

تقليل الضغط احلاصل على املدارس يف التعليم األويل، مبا يسهم برفع مستوى العملية التعليمية، . 1
على  ابلتقدمي  يبدأون  العالية سوف  املعدالت  اصحاب  من  االذكياء  الطالب  أن  خصوصا 

الكليات اليت تذهب خمرجاهتا اىل اخلدمة يف القطاع التعليمي األويل.
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من جانب آخر، فإن زايدة عدد املدارس سوف يسهم بزايدة القدرة على استيعاب خرجيي . 2
الرتبية والرتبية األساسية واآلداب والعلوم وادراجهم إلداء وظائف تعود مبردود فعلي  كليات 
على الدولة، وتقليل سخطهم، مبا يسهم بدوره بتوفري فرص عمل آلخرين، ألن هؤالء املعلمي 
واملدرسي سوف يبدأون ببناء منازل هلم، وتكوين أسر، توفر احتياجاهتم فرص عمل لآلخرين.

ابالرتفاع، . 3 واآلداب  األساسية  والرتبية  الرتبية  معدالت كليات  تبدأ  جانب اثين، سوف  من 
ابالنتساب  الطلبة  يرغب  اليت  األخرى  الكليات  من  العديد  على  احلاصل  الضغط  يقلل  مبا 
هلا لغرض احلصول على فرصة عمل بعد التخرج، مثل الضغط على كليات اجملموعة الطبية 
عن  عام  رضا  حبصول  املقرتح  يسهم  وسوف  العسكرية،  والكلية  الشرطة  وكلية  ومعاهدها، 
القبوالت املركزية كل عام يف الكليات العراقية، مبا حيسن سوق العمل وينقل العراق اىل اقتصاد 

املعرفة القائم على االستثمار يف االنسان وتنمية املوارد البشرية.


