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مدخل
ليس جبديد احلديث عمَّا يعانيه العراق من أزمة يف توفري فرص العمل، يف ظلِّ سوق يدخله 
العراقية يف  الدولة  القطاع اخلاص، وغرق  العراق، مع ركود  سنوايً حوايل 600 ألف شخص يف 
اقتصاد ريعي حول احلكومة إىل رب العمل األكرب، وغدا »التعيي« احلكومي هدف كل طالب 
وخريج ومواطن رغبًة ابلراحة اليت يوفرها عمل حكومي قليل، وراتب مستمر، وتقاعد مضمون، 

انهيك عن أبواب الفساد املتاحة يف القطاع احلكومي.
يتعلَّق  التقيّن، وما  التعليم  العمل من جانب آخر، وحتديداً  أزمة سوق  تتناول  الورقة  هذه 

ابملهارات الفنية، وبنوعية التعليم، ووضع الشهادات وتقديرها يف املخيال االجتماعي العراقي.

أواًل: عن التعليم التقيّن يف العراق
تُعدُّ املعاهد الفنية التقنية متأخرًة من انحية التاريخ التأسيسي مقارنًة ابلكليات واجلامعات 
العراقية، وقد تطوَّرت تطوُّراً تدرجيياً منذ العام 1969 حينما تشكَّلت مؤسسة املعاهد الفنية، ضمن 
تشكيل إداري يرتبط جبامعة بغداد، بدف »توحيد املعاهد الفنية اليت كانت قائمة آنذاك« كما 

يذكر موقع اهليئة.
وكانت النقلة األهم يف اتريخ التعليم التقيّن عام 1985 حي أقرَّت خطة استهدفت تغطية 
البلد ابملعاهد التنقية، معهد لكلِّ حمافظة على األقل، وعام 1993 اْسُتْحِدَثِت الكليات التقنية 
 2001 العام  إىل  وصواًل  البكالوريوس«  مبستوى  التقنية  املالكات  إىل  »للحاجة  للهيئة  وضّمها 
َ امسها للمرة األخرية ـبعد أن تغريَّ امسها أول مرة عام 1988ـ لتصبح هيئة التعليم التقين. حينما ُغريِّ

التعليم التقني وبطالة الجامعيين 
 من أزمة السوق إلى أزمة التعليم

حيدر عبد المرشد *

*  ابحث.
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تضم اهليئة اليوم 16 كلية، و29 معهداً موزعًة على حمافظات العراق، وآخر رقم منشور 
على موقع اهليئة حول عدد خرجييها يعود للعام 2012 وبلغ وفق تلك اإلحصائية أكثر من 28 

ألف طالب.
تدور الفكرة األساس يف نظام التعليم التقين حول توفري الكادر الوسطي ملختلف القطاعات 
القطاعي اخلاص والعام مبختلف احلرفيي، كهرابئيي، وفنيي  الفنية كانت ترفد  التقنية، فاملعاهد 
املياه واخلراطة  الكهرابئية، ومتديدات  تصليح مكائن وسيارات، ومتخصصي يف تصليح األجهزة 
وغريها من القطاعات ذات األمهية الفائقة، ومن البديهي أنَّ الكادر الوسطي هو الكادر األهم يف 

تسيري العمل، وإجناز الواجبات.
وعلى الرغم من أنَّ خمرجات اهليئة كانت توجَّه توجيهاً أساسياً خالل احلرب العراقية اإليرانية 
ِة تدريٍب قليلٍة تصل لسنتي  إىل مؤسسات التصنيع العسكري واآلليات واهلندسة العسكرية، مبدَّ
التقين كانوا  التعليم  هيئة  خرجيي  أنَّ  درجة  إىل  سنوات،   4 تتطلب  اليت  الكليات  عكس  على 
يذهبون للخدمة يف هيئة التصنيع العسكري بداًل عن اخلدمة العسكرية، األمر الذي استمر إىل 
ن احلصار،  العام 2003، إال أنَّ خرجيي اهليئة عملوا يف القطاع اخلاص خالل عقد التسعينات إابَّ
وقاموا بتغطية احلاجة إىل الفنيي يف جمال البناء والكهرابئيات وغريها، ووفرت هلم املهارة املكتسبة 
من املعاهد فرص عمل جيدة أعانتهم على عبور مرحلة احلصار االقتصادي القاسية، ووصل األمر 
إىل درجة عزوف الطلبة عن الكليات وتفضيلهم الدخول إىل تشكيالت هيئة التعليم التقين، اليت 
وفَّرت هلم فرصة عمل، فضاًل عن ختليصهم من اخلدمة العسكرية اإللزامية عن طريق االنضمام إىل 

مؤسسات هيئة التصنيع العسكري.
اثنياً: مهندسون أم تقنيون؟

الكربى،  العراقية  تندمج ابحملصلة مع األزمات  اليوم جمموعة مشاكل،  اهليئة  يواجه خرجيو 
بعض جوانبها يتعلَّق ابلسياسات العامة اخلاطئة للبلد، وبعضها يتعلَّق ابلقيم االجتماعية اليت حتط 

من قيمة العمل، وتقيم االنسان وفق العناوين أكثر ممَّا تفعل وفق اإلنتاج.
خالل السنوات املاضية طالب خرجيو الكليات التقنية مطالبًة دائمة التعامل معهم بوصفهم 
ال  الطلب  هذا  أنَّ  واحلقيقة  العراقيي،  املهندسي  نقابة  إىل  ابالنضمام  هلم  والسماح  مهندسي، 
يتعلَّق ابملخصصات املالية اهلندسية اليت متنح ملوظفي الدولة من املهندسي، بل يتعلق أيضاً ابلصورة 
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السائدة عند اجملتمع العراقي عن الشأن الرفيع خلريج كلية اهلندسة.
ا يعتمد اعتماداً أساسياً  ويف الواقع، فإنَّ دور املهندسي يف القطاع اإلنتاجي -على أمهيته- إمنَّ
على التقنيي، وخصوصاً املاهرين وذوي اخلربة منهم، فاملهندس يعمل يف مستوايت معينة وقليلة من 

العمل، على عكس املستوايت األخرى اليت تعتمد اعتماداً أساسياً على الكادر الوسطي.
املهندسي وأضرابم من  الرواتب احلكومية بي  املساواة يف  انعدام  الرتاتيب  الفرق  عزَّز هذا 
التقنيي، وعلى الرغم من أنَّ التقنيي يف أغلب األحيان يؤدُّون واجبات أصعب وأكثر من واجبات 

املهندسي.
فضاًل عن ذلك، فإنَّ عدم توفر فرص التعيي ابلنسبة خلرجيي التعليم التقين، على عكس آلية 
التعيي املركزي املتبعة يف معهد التدريب النفطي املرتبط بوزارة النفط العراقية، واملعاهد الطبية، قاد 
الطلبة األذكياء من ذوي املعدالت اجليدة إىل الذهاب هلذه املعاهد، والعزوف عن التعليم التقين 
القطاع اخلاص، والبدء مبشاريعهم  الذي ميكن أن يصقَل مهاراهتم ومينحهم فرص عمل طيبة يف 

الشخصية.
اثلثاً: مؤسسات التعليم يف العراق بني احلاجة الفعلية والرتهُّل

إنَّ جولًة يسريًة يف موقع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي العراقية تبيِّ انفجاراً يف عدد 
التعليم على املستوى اجلامعي، سواًء أكانت كليات أهلية أم حكومية، ولو أردان أن  مؤسسات 
أنخذ بعض األرقام كأمثلة فسنجد أرقاماً ضخمة، وعلى سبيل املثال يف بغداد وحدها، سنأخذ 

مثااًل من أربعة جامعات حكومية:
جامعة بغداد: يوجد فيها حوايل )13400( طالٍب َوْفق األرقام املتوفرة على موقع اجلامعة 

للعام الدراسي 2019-2018، وال توجد أرقام عن األعوام التالية.
جامعة النهرين: تضم َوْفق أرقام العام الدراسي )2021-2020(: )1758( طالٍب يف 
الدراسات األولية، )1421( طالٍب يف الدراسات العليا -مقارنة ابلعام 2019 )3918( أولية 

و)1351( علياـ.
يف  طالٍب   )11276( تضم:   2021-2022 الدراسي  للعام  التكنولوجية:  اجلامعة 

الدراسات االولية، )1424( طالٍب يف الدراسات العليا.
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اجلامعة املستنصرية: تضم َوْفق آخر حتديث متوفر على موقعها خالل شهر تشرين الثاين/ 
2021 )49830( طالٍب.

وهنالك رقم كبري جداً من بي هذه األعداد يشمل الطالب يف كليات الدراسات اإلنسانية، 
ويف ختصصات ال حيتاج العراق إىل عدٍد كبرٍي من خرجييها، وتنفق الدولة موازانت كبرية على هذه 
الكليات، وتدعم الدراسات العليا فيها، وتستمر وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بتوسعة عدد 
مقاعد الدراسات العليا يف كل عام، من دون حاجة فعلية هلم، ومن دون أن ينجزوا نتاجاً علمياً 
مهماً، ففي ظلِّ سعي املوظفي إىل إكمال شهاداهتم العليا حبثاً عن املخصصات املالية للشهادة، 

أو يف حماولة احلصول على تعيي حكومي ابالعتماد على الشهادة العليا.
أمَّا الكليات ذات الطبيعة العلمية، فال خيتلف احلال معها اختالفاً كبرياً، إذ ال يرغب كثريون 
من اخلرجيي يف الكليات العلمية ابلعمل يف املختربات أو يف القطاعات اإلنتاجية املوجودة -على 
شحتها- وجينحون إىل تفضيل الوظيفة احلكومية مبستوى إنتاجيتها الواطئ، انهيك عن الرتكيز على 
عدٍد من الكليات إىل درجة حدوث ترهٍُّل يف خرجييها، مثل كليات طب األسنان اليت أعلن نقيب 

أطباء األسنان وصول العراق إىل مرحلة الفائض يف عددهم.
فضاًل عن ذلك، ونتيجة لسنواٍت من احلصار، والنهب الذي حدث عام 2003، انهيك 
العراق يف  امتلكها  اليت  املتطورة  العلمية  املختربات  للتعليم، حتوَّلِت  املايل  التخصيص  عن ضعف 
العلمية تطويراً  بتطوير مهاراهتم  الطلبة وال تسهم  السبعينات والثمانينات إىل خرائب، ال تساعد 

عملياً.
يرتبط ما ذُِكَر أنفاً مبشكلة أكرب تعقيداً من موضوع التعليم يف العراق أبزماته املركبة، ولكنَّها 
الذي  العلمّي واألديّب يف املرحلة اإلعدادية  املتخلِّف للفصل بي  مرتبطة ابلتعليم أيضاً، وابلنظام 
ما يزال متبعاً يف العراق -لألسف-، مبا جيعل الطالب أمام خياريِن ال اثلث هلما، ويقتل املوهبة، 

ه الطالب حنو الكليات اإلنسانية أو غريها من دون حاجٍة فعليٍة هلا. ويقلِّص نطاق املعرفة، ويوجِّ
يكمُن اخللل األساس يف عدم وجود خطة تعليمية حتدِّد أولوايت العراق واحتياجاته الفعلية 
سعيها  ضمن  القطاع  هذا  يف  ُعَمان  جتربة  ذكر  هنا  اجليِّد  من  ا  ورمبَّ التعليمية،  املؤسسات  من 

لسياسات »التعمي«، أي: إشغال الوظائف من قبل العمانيي.
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رابعاً: ُعمان.. التعليم َوْفق احلاجة
ست على كليات معينة، ويف الوقت الذي كانت  ركَّزت جامعة السلطان قابوس حينما ُأسِّ
تضم فيه 7 كليات، كان هناك 17 معهداً متخصصاً يف املقابل، وأيخذ موضوع التدريب املهين 
حيزاً مهماً ضمن خطط التنمية العمانية، وتقوم معاهد التدريب التقين اليت تشرف عليها وزارة القوى 
العاملة بعملية تطوير مستمرة للتدريب التقين ابلتعاون مع جمموعة من املنظمات العاملية مثل منظمة 
األسرتالية  واملؤسسة  الربيطانية  اهلندسية  واملؤسسة  الدويل  للتعاون  الياابنية  والوكالة  الدولية  العمل 

للتدريب واملؤسسة األملانية للتعاون الفين.
من  ُعَمان  التقين،  التعليم  على  الشديد  والرتكيز  للتعليم،  املستمر  التطوير  سياسة  مكنت 
امتالك خربات كافية ساعدهتا يف مسعاها لتعمي الوظائف سواًء يف القطاع احلكومي أم يف القطاع 
اخلاص، وقياساً حبداثة التجربة التعليمية العمانية فقد حتققت طفرات هائلة يف التعليم مبا اتضح أثره 

على سياسة »التعمي« آخر األمر.
خامساً: حنو رؤية لتطوير التعليم التقين يف العراق

ا لن يكون من اهليِّ يف هذه الورقة احلديث عن رؤية لتطوير قطاع تعليمي يتعرض ملشاكل  رمبَّ
معقدة، سياسية وعلمية واقتصادية واجتماعية، ولكن من املمكن أن تكون هذه الورقة عاماًل حمفِّزاً 
للتوجه احلكومي حنو هذا القطاع املهم، وتعضيد خمرجاته بتنفيذ عدد من املبادرات األخرى، مثل 
مشروع معسكرات التدريب املهين اليت أقرَّت ابألمر الديواين رقم 406 للعام 2019 -سبق أن 
نشر مركز البيان إشارة له يف ورقة ُكِتَبْت عن التجنيد اإللزامي- وغريها من املبادرات احلكومية اليت 

ميكن أن تتكامل عملياهتا مع خمرجات التعليم التقين.
فضاًل عن ذلك فإنَّ تطوير التعليم التقين يتطلَّب إجراءات تعليمية يف قطاعات أخرى تبدأ 

من التعليم األويل صعوداً إىل الدراسات العليا يف العراق، وبناًء على هذا نقرتح ما يلي:
إلغاء نظامي العلمّي واألديّب املطبَّق يف الرَّابع واخلامس والسادس اإلعدادي، إذ البد أن يتسع . 	

التطبيقية على حدٍّ  العلوم  ويتلقون أسس  ولغتهم،  فيدركون اترخيهم،  للطلبة،  املعريف  النطاق 
سواء؛ لكي يكونوا مؤهلي ومتساوين يف الفرص التعليمية يف املرحلة اجلامعية.

األساسية . 	 احلاجة  َوْفق  العامة واخلاصة،  الكليات  القبول يف  أعداد  عليا حلصر  تشكيل جلنة 



8

مركز البيان للدراسات والتخطيط

للبلد، وإيقاف الدراسات العليا لعدٍد حتدِّده اللجنة من السنوات، وتضييق نطاق القبول يف 
الدراسات العليا إىل احلدِّ األدىن بعدها، بشرط األصالة العلمية للباحث، وشرط برهنته على 

قدرته للتفرُّغ للبحث العلمي.
البدَّ أن يكون نظام املخصصات على أساس اإلنتاج العلمي وليس على جمرَّد احلصول على . 	

الشهادة، األمر الذي سيخفِّف الضغط الكبري على الدراسات العليا، ولن ينخرط يف سلكها 
تلك الساعة إالَّ الراغب فعاًل يف البحث العلمي.

سوف يوفِّر تقليص أعداد املقبولي يف عدد من الكليات، يف الدراسات اإلنسانية أو التطبيقية، . 	
وشرط موائمة املقبولي ابحلاجة الفعلية، موازنة كبرية ميكن تدويرها إىل املعاهد والكليات التقنية 

لتطوير املختربات والبناايت وزايدة عدد املقبولي.
املثال، . 	 سبيل  على  ومستلزماته  البناء  تشمل  وأن  الفنية،  املعاهد  يف  الدرس  جماالت  توسيع 

التعليم  وربط خمرجات  العاملية  »املاركات«  من  السيارات  طُُرز  الدقيق يف صيانة  والتخصُّص 
س من قبل القطاع اخلاص لتلك »املاركات« العاملية. التقين يف هذا اجلانب بوكاالت تؤسِّ

إلزام القطاع الصناعي الذي بدأ ابالنتعاش مبنح عقود العمل ملخرجات التعليم التقين وفق نظام . 	
األولوية، وأن يُربطوا بصندوق التقاعد الوطين وفق آلية قانونية تضمن رواتبهم التقاعدية، انهيك 

عن الضمان الصحي.
ببعض . 	 ربطها  مبعىن  منتجة،  مؤسسات  إىل  واملختربات  التقين  للتعليم  التابعة  الورش  حتويل 

الصناعات الصغرية اليت ميكن أن يتدرَّب الطلبة على إنتاجها إبشراف األساتذة سواًء ابالتفاق 
مع املصانع الفاعلة يف القطاع اخلاص أم مصانع العتبات املقدسة أم القطاع العام أم ابستقاللية 
املؤسسة التعليمية نفسها، مع تشكيل مؤسسة تُعىَن بتسويق املنتجات وتدار عرب القطاع اخلاص 

حصراً، وحُيوَّل الوارد إىل ثالثة أقسام أساسية:
أ لصيانة املكائن والبناايت.	.
أ حوافز لألساتذة.	.
أ مكافئات للطلبة، مبا يعّزِز الرغبة ابلقبول يف املعاهد ضمن القبول املركزي.	.


