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 :ٌةتمهٌدمالحظات 
 

 وتعنً هذه المرحلة, ن التعلٌم العالً هو المرحلة الثالثة من مراحل التعلٌم المختلفةأمن الناحٌة اإلجرائٌة 

إعداد الكوادر البحثٌة والتعلٌمٌة لهذه المرحلة كما تساهم فً , بؤعداد الكوادر المإهلة للعمل التخصصً

وتؤتً هذه المرحلة عادة بعد التعلٌم الثانوي بمختلؾ , فٌما ٌعرؾ ببرنامج الدراسات العلٌا والبحث العلمً

سنة  12أي أن تكون القاعدة التعلٌمٌة األساسٌة لالنتساب إلٌه ,  "مهنً وؼٌره , أدبً, علمً" فروعه 

وقد تختلؾ هذه , (ثانوٌة  3+  متوسطة3) سنوات ما بعدها 6سنوات ابتدائٌة و  6  : دراسٌة على األقل

آخر أو قد تطول بعض المراحل أو تقصر ولكنها محصورة على األعم األؼلب  إلىالمسمٌات من بلد 

إلى ماجستٌر , إلى بكالورٌوس, من دبلوم عالً: العالً  وتتنوع مستوٌات التعلٌم, بهذا السقؾ الزمنً

, دكتوراه 3سنة ماجستٌر و 2, سنوات بكالورٌوس 4 ,سنة دبلوم عالً 2 وعلى قاعدة, الى دكتوراهو

 .مع األخذ بنظر االعتبار االختالفات فً أنظمة الدراسة, وهو الشائع عالمٌا كما فً العراق

 

, راحل السابقة لهواستنادا إلى ذلك وبما أن الوصول إلى التعلٌم العالً ٌتصل اتصاال وثٌقا و مباشرا  بالم

كمنظومة متكاملة الحلقات تبدأ من رٌاض األطفال  فؤن عملٌة إصالحه تستدعً وتوجب النظر إلى التعلٌم

ونعتقد أن هذا األمر , بحٌث أن كل مرحلة تمهد للمرحلة التً تلٌها وتعد لها, حتى المرحلة الجامعٌة

 ومرد ذلك إلى ؼٌاب الفكر التربوي, عراقفً الؼائب عن الجهات المعنٌة بالتربٌة والتعلٌم العالً 

. االستراتٌجً المنظم لعملٌة إصالح المنظومة التربوٌة والتعلٌمٌة ابتداء من الرٌاض وانتهاء بالجامعات

القادم إلصالح منظومة التربٌة  البرلمان أماممهمات عاجلة " وقد كتبت فً مقال سابق لً بعنوان 

طوات الالزمة إلصالح نظام التربٌة والتعلٌم بمختلؾ مراحله وقد ذكرت فٌه جوهر الخ" والتعلٌم 

 !!!.وضرورة النظر إلى العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة ككل ؼٌر قابل للتجزئة

 

وعلى هذا األساس فؤن إصالح التعلٌم العالً دون إعادة النظر فً المراحل السابقة له ٌعتبر نوع من 

وبالتالً نقول انه ال ٌمكن انجاز أي , التربوي والتعلٌمً الواحد العمل العبثً والقطٌعة بٌن أجزاء الجسد

دون النظر إلى مختلؾ عناصر العملٌة التربوٌة  لتعلٌم فً العراقشامل ل تقدم حقٌقً فً إصالح

والمدرسٌن الذٌن , وهً تتمثل فً المناهج الدراسٌة ومحتواها, وفً كل مرحلة من مراحلها والتعلٌمٌة



واإلدارة التعلٌمٌة ابتداء من , ائل التقوٌمووس, وأسالٌب التدرٌس, هج ونظم إعدادهمٌقدمون هذه المنا

والمرافق والمإسسات , والى إدارة وزارتً التربٌة والتعلٌم العالً إدارة المدرسة إلى إدارة الجامعة

االستٌعابٌة والطاقة , التعلٌمٌة من حٌث طبٌعة تصامٌمها المالئمة لظروؾ العلٌة التربوٌة والتعلٌمٌة

وكذلك , والنشاطات الصفٌة والالصفٌة من تروٌح وسفرات وفنون وموسٌقى, للفصول الدراسٌة المختلفة

االستخدام الواسع لتكنولوجٌا التعلٌم وتقنٌة المعلومات وشبكات االنترنٌت التربوٌة واستخدام الكمبٌوتر 

المكونة للعملٌة  رالعناصمختلؾ وعلى هذا األساس فؤن اإلصالح البد أن ٌشمل . على نطاق واسع

 رتؤخذ بنظر االعتبار حقٌقة الترابط والتداخل بٌن مختلؾ عناص  رإٌا شاملةالتربوٌة والتعلٌمٌة وفقا ل

وهو األمر المفقود فً ؼاٌة خطط وبرامج إصالح قطاعً التربٌة والتعلٌم , المنظومة التربوٌة والتعلٌمٌة

 !!!.العالً فً العراق 

 

لإلصالح تؤتً أهمٌة إصالح التربٌة والتعلٌم بصورة عامة والتعلٌم  رهذا الفهم المعاصوعلى خلفٌة 

فً تقدم المجتمعات وحل مشاكلها  العالً بشكل خاص باعتباره األداة اإلستراتٌجٌة التً ٌعتمد علٌها

األمم فً  الحاضرة فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة وصنع مستقبلها وترسٌخ مكانتها بٌن

ناصٌة العلم والتكنولوجٌا  اعصر الٌعترؾ إال باألقوٌاء واألقوٌاء فً هذا العصر هم أولئك الذٌن امتلكو

والتً كانت النظم التعلٌمٌة وخاصة العالٌة من ورائها ومن العوامل التً ساعدت على , والبحث العلمً

فؤننا نجدها ترجع من قرٌب أو , ول المتقدمةونحن إذا ما تتبعنا تارٌخ النهضات االقتصادٌة للد, تطوٌرها

والى التعلٌم العالً بشكل , بعٌد إلى عوامل التربٌة والتعلٌم والتؤهٌل والى النظم التعلٌمٌة المتطورة

 .خاص

 

أعاله أصبح اإلنفاق على التعلٌم بصورة عامة وعلى العالً والبحث العلمً ولذلك ولألسباب المذكورة 

ولٌست من باب االستهالك على نسق ما , الستثمار ذو العوائد طوٌلة األمدبشكل خاص هو من باب ا

وأن ما ٌنفق على التعلٌم هو توظٌؾ مثمر للموارد وٌإتً ثماره , ٌنفق على السلع والبضائع الكمالٌة

مضاعفة وٌإدي إن أحسن استخدامها إلى عائدات اقتصادٌة تفوق العائدات االقتصادٌة للمشروعات 

وقد أكدت الدراسات ذات العالقة باالقتصاد التربوي والتً قام بها دٌنون  .لزراعٌة وسواهاالصناعٌة وا

األمرٌكً ورٌداوي البرٌطانً وستروملٌن الروسً وهً تإكد جمٌعها أن الزٌادة فً اإلنتاج ال تعود فقط 

وراءه من إعداد  لزٌادة رأس المال والٌد العاملة بل ٌرجع إلى عوامل التقدم التقنً والمعلوماتً وما

 !!!. وتدرٌب وتعلٌم للموارد البشرٌة

  



استنادا إلى تقرٌر " ما ٌنفق من مال على البحث العلمً فً العالم العربً  وٌكفً اإلشارة هنا إلى ضئالة

حٌث أكد التقرٌر أن اإلنفاق على البحث العلمً فً العالم العربً فً اقل  " 2010الٌونسكو للعلوم للعام 

بالمائة خالل السنوات ما بٌن  0.4و 0.3ففً الدول العربٌة األفرٌقٌة وصل ما بٌن , فً العالممستوى له 

ة بالمائ 0.1فً الدول العربٌة األسٌوٌة  بٌنما وصل اإلنفاق, ملة الناتج القومًمن ج 2007و  2002

من جملة الناتج  1.7على البحث العلمً على مستوى العالم كمعدل  بٌنما وصل اإلنفاق, فً الفترة نفسها

بالمائة  2.2بٌنما تخصص البلدان التابعة لمنظمة التعاون والتنمٌة فً المٌدان االقتصادي حوالً , القومً

العالمً على البحث العلمً والتطوٌر ما  أما فً إسرائٌل فقد وصل اإلنفاق, طوٌرألؼراض البحث والت

هكذا فً دول عربٌة تعتبر مستقرة نسبٌا  فاقفإذا كان مستوى اإلن.  2006العام  خالل 4.8و  4.6بٌن 

حٌث الفساد المالً واإلداري وسرقة األموال التً تفرغ أي نسبة من , فما هً حال العراق بٌن هذه الدول

علما أن هناك إحصائٌة تإكد أن ما , التخصٌصات المالٌة من محتوى فاعلٌتها  واستخدامها بشكل صحٌح

هً " بالمائة من اإلنفاق  80باستثناء رواتب األساتذة التً تشكل " وال من أم ٌصرؾ على التعلٌم العالً

 !!!.أموال ضائعة 

 

 :جذور التعلٌم العالً ومالمح أزمته الحالٌة

 

وهو العام الذي أسست فٌه كلٌة الحقوق ثم توالى  1908تمتد جذور التعلٌم العالً فً العراق إلى سنة 

على اثر  1958تموز  14تؤسٌس جامعة بؽداد بعد قٌام ثورة إنشاء الكلٌات والمعاهد العالٌة حتى 

ثم جاء , حٌث كان رئٌسها األول األستاذ الدكتور متً عقراي 1956صدور قانون جامعة بؽداد عام 

بعده لرئاسة الجامعة عالم الفٌزٌاء الدكتور عبد الجبار عبد هللا الذي طور مسارها العلمً وجعلها تحتل 

, الطب, التربٌة, الهندسة, الحقوق: ) وكانت تضم كلٌات ن جامعات المنطقة والعالمالمكانة المرموقة بٌ

, المساحة, اللؽات, العلوم اإلدارٌة: والمعاهد العالٌة, الطب البٌطري, الزراعة, التجارة, اآلداب, الصٌدلة

فً العراق  أخرىدن م إلىثم شرعت جامعة بؽداد بمد نطاقها (. التربٌة البدنٌة, الهندسة الصناعٌة العالً

الدراسات , الصٌدلة, والؽابات الزراعة, الهندسة, العلوم, الطب: ) فؤقامت فً مدٌنة الموصل كلٌات

ثم نشوء جامعتً  (.الهندسة , الحقوق, التربٌة: ) وفً البصرة أقامت كلٌات (. ومعهدا للمحاسبة اإلنسانٌة

ذه الكلٌات نواة لجامعتً الموصل ه أصبحتحٌث  1967البصرة والموصل فً مطلع نٌسان عام 

والذي  بموجبه  132صدر قانون التعلٌم العالً والبحث العلمً ذو الرقم  1970وفً سنة . ,والبصرة

وأنشئ مجلس التعلٌم العالً لٌتولى رسم السٌاسة التعلٌمٌة , استحدثت وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

م أنشؤت جامعة صالح الدٌن فً اربٌل وبعدها الجامعة التكنولوجٌة ومن ث, والعلمٌة والتقنٌة العلٌا للبلد

 184كما فسح المجال لفتح الجامعات والكلٌات األهلٌة بعد صدور القرار المرقم , 1974فً بؽداد عام 



وفقا " فقط  10وفد بلػ عدد الجامعات والكلٌات األهلٌة لحٌن سقوط النظام السابق ,  1987فً عام 

 ".ة التعلٌم العالً والبحث العلمً لمعلومات وزار

 

نستطٌع القول أن مستوى التعلٌم العالً فً العراق عند نهاٌة عقد السبعٌنٌات كان متقدما مقارنة مع 

وجٌة بؽداد والمستنصرٌة والتكنول) : عندما كان هناك ست جامعات فقط هً , جامعات المنطقة

لسٌاسٌة العامة كانت تحمل فً طٌاتها نذٌر شإم ولكن األوضاع ا, (والموصل والبصرة والسلٌمانٌة 

تجسده سٌاسات التبعٌث والتضٌٌق على الحرٌات األكادٌمٌة لألساتذة وتحوٌل مإسسات التعلٌم العالً إلى 

مما اخل بمعاٌٌر النزاهة والجودة وأفسد البحث العلمً وؼاٌاته فً , بإر للدعاٌة السٌاسٌة للحزب الحاكم

سنوات من الحروب العبثٌة التً أقدم علٌها النظام وسنوات حصار وتجوٌع أوقعت تلتها , هذه المإسسات

وفد بدأت فً عقد , هذه المإسسات فً شللٌة كاملة عن أداء دورها فً خدمة المجتمع والبحث العلمً

ة الثمانٌنٌات   والتسعٌنٌات مالمح الهجرة للكادر التدرٌسً إلى الدول العربٌة وترك الجامعات على خلفٌ

 !!!. تردي األوضاع االقتصادٌة والمعٌشٌة العامة

 

منها فً  5و , منها فً بؽداد 5, جامعة حكومٌة 24وتضم وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً الٌوم 

كما تضم الوزارة ثالث هٌئات للتعلٌم التقنً , إقلٌم كردستان والبقٌة موزعة على المحافظات العراقٌة

, وهٌئة لالختصاصات الطبٌة وهٌئة للحاسبات والمعلوماتٌة, فً إقلٌم كردستان واحدة فً بؽداد وأثنٌن

جامعة وكلٌة أهلٌة تنتشر فً عموم البالد حسب إحصائٌات وزارة التعلٌم العالً  26كما أن هناك 

/  2008وقد بلػ عدد الطالب الكلً فً التعلٌم العالً للعام الدراسً .  2010والبحث العلمً للعام 

) وعدد التدرٌسٌٌن , طالبا للدراسات العلٌا(  14915) و , طالبا للدراسة األولٌة(  382869)  2009

31990 .) 

 

بالمائة من مإسسات التعلٌم العالً فً العراق تعرضت للتدمٌر والتخرٌب  80وٌجب اإلشارة هنا إلى أن 

بالمائة  40جارٌة تشمل فقط وعملٌة إعادة األعمار ال, 2003والنهب منذ بدء االحتالل األمرٌكً عام 

حٌث ؼادر , بٌنما تتواصل هجرة األساتذة والمعلمٌن إلى المناطق األخرى, من مإسسات التعلٌم العالً

كما قارب عدد ضحاٌا اإلرهاب , والتً بلؽت عشرات األلوؾ 1990بالمائة منهم منذ عام  40حوالً 

التدرٌسٌٌن واألكادٌمٌٌن من مختلؾ جامعات  كادر شملت كبار 300 منذ سقوط النظام السابق واالؼتٌال

وبلؽت ذروتها فً  2005وقد تكثفت حملة اإلرهاب ضد األكادٌمٌٌن فً منتصؾ العام , وكلٌات العراق

مما أدى إلى هجرة جماعٌة لعشرات اآلالؾ من المفكرٌن والعلماء والفنٌٌن  2007ـ  2006العام 



قطاع " ذلك بالتفصٌل فً مقال لً على االنترنٌت بعنوان  وقد ذكرت, العراقٌٌن وعائالتهم إلى الخارج

 " !!!!.مالحظات على خلفٌة تعٌٌن الوزٌر الجدٌد , التعلٌم العالً والبحث العلمً

 

 :وٌمكن إٌجاز ابرز مالمح تدهور قطاع التعلٌم العالً والبحث العلمً فٌما ٌأتً

 

خل رجاالت األحزاب والملٌشٌات الطائفٌة فً ـ التدهور األمنً المستمر لمإسسات التعلٌم العالً وتد

الطالب ـ األستاذ والعملٌة التعلٌمٌة برمتها فً : شإون التعلٌم العالً مما ٌضع طرفً العملٌة التعلٌمٌة 

مما ٌترك أثره الواضح فً تسرب الطالب وهجرهم لمقاعد ¸دوامة عدم االستقرار والخوؾ من المستقبل

 .سًالدراسة وهجرة الكادر التدرٌ

 

أستاذ " اإلجراءات التعسفٌة فً إقالة أو إحالة الكادر التدرٌسً الجامعً ومن درجات علمٌة متقدمة  ـ

وهً , منها كبر السن أو بتهمة عدم الكفاءة, على التقاعد بذرائع ومبررات واهٌة" وأستاذ مساعد 

المإسسات من خٌرة كادرها وتحرم هذه , إجراءات تنفذ فً الخفاء بواجهات سٌاسٌة أو انتماءات طائفٌة

 .المتمرس فً التدرٌس والبحث العلمً

 

 تدهور البنٌة التحتٌة الالزمة لتطوٌر التعلٌم العالً من مكتبات علمٌة ومختبرات وشبكة انترنٌتـ 

وقد تعرض الكثٌر منها إلى الحرق واإلتالؾ الكامل والى التخرٌب , ومصادر المعلومات المختلفة

والمقررات  واألبحاث إلفراغ الجامعات من محتواها المتمثل بالمراجع والكتبوالسرقات المقصودة 

وؼلق أقساما للدراسات العلٌا بكاملها تحت ذرٌعة عدم توفر الكادر , الدراسٌة بمختلؾ التخصصات

 .التدرٌسً الالزم لها 

 

أو , ن الدراسةللطالب جراء تدهور الوضع األمنً واالنقطاع ع والتحصٌلً تدهور المستوى العلمًـ 

من قبل ملٌشٌات األحزاب السٌاسٌة ـ الطائفٌة وفرض  األستاذ الجامعً النجاح بؤي ثمن تحت وطؤة تهدٌد

بل تعبر عن أولوٌات االنتماء , معاٌٌر مشوه للتفوق الدراسً ال تعبر عن إمكانٌات الطالب الفعلٌة

اء الطلبة الدراسٌة وانتق جث لفرض النتائوهً تذكرنا بممارسات التبعٌ, السٌاسً أو المذهبً أو الطائفً

 .على أساس الوالء للحزب الحاكم

 

تؽٌٌب الكلٌات اإلنسانٌة والتضٌٌق على دورها المهم فً الحٌاة الثقافٌة العامة عبر الحد وعرقلة ـ 

 ,اإلرهابومكافحة  والعدل والحق أنشطتها المختلفة التً ٌفترض لها أن تسهم بإشاعة ونشر قٌم التسامح



وعرقلة إصدار دورٌاتها الثقافٌة الشهرٌة أو , وقد شهدت هذه الكلٌات حرق العدٌد من مكتباتها بالكامل

 ,وانعدام األجهزة الالزمة الستمرار عملها كؤجهزة االستنساخ والطباعة وؼٌرها, الفصلٌة أو السنوٌة

العلنً للحدٌث عن  العدٌد من مبدعً وكتاب هذه الكلٌات ومنعهم من الظهور إضافة إلى محاصرة

 .نشاطاتهم ونتاجاتهم الثقافٌة واألدبٌة المختلفة

 

من محسوبٌة ومنسوبٌه وسرقة األموال المخصصة , استشراء الفساد بمختلؾ مظاهرة اإلدارٌة والمالٌة ـ

لهذا القطاع وتزوٌر للشهادات والتالعب بسجالت الدرجات من خالل ممارسة الضؽط واالبتزاز على 

سام الدراسٌة و عمادة الكلٌات لمنح ضعاؾ التحصٌل ما ال ٌستحقوه أو إضعاؾ المتفوقٌن إدارات األق

 .سٌاسٌة ومذهبٌة وطائفٌة وؼٌرها, والعبث بدرجاتهم بدوافع االنتقام والثؤر بواجهات مختلفة دراسٌا

 

من جهة  ضعؾ التنسٌق بٌن الجامعات والكلٌات األهلٌة من جهة وبٌن الجامعات والكلٌات الحكومٌةـ 

حٌث اإلرباك فً تكرار االختصاصات المتشابهة فً كال الطرفٌن وعدم انتهاج مبدأ التكامل فً , أخرى

التنمٌة  أؼراضٌخدم  ال األمر الذي, التخصصات بٌن المإسسات التعلٌمٌة العالٌة الحكومٌة منها واألهلٌة

من بقاء التعلٌم األهلً تحت إشراؾ وانعدام الهٌكلة اإلدارٌة التً تض, وسد الحاجة لمختلؾ التخصصات

مع احترام , على تلك المإسسات فعلً ولٌست شكلً من قبل وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

بل ٌدخل التعلٌم األهلً فً أحٌان كثٌرة كمنافس للتعلٌم الحكومً و كمصدر , استقاللٌتها اإلدارٌة والمالٌة

, لمإسسات الحكومٌة تحت وطؤة المؽرٌات المادٌة والمالٌةالستنزاؾ الكادر العلمً والتدرٌسً من ا

وانعدام فرص العمل الحقا  وبالتالً فؤن الكثٌر من خرٌجً الجامعات والكلٌات األهلٌة مهددٌن بالبطالة

فً إنشاء مإسسات  عالوة على ذلك نرى أن التوسع السرٌع, بسبب من ضعؾ الحاجة الختصاصاتهم

لذي زاد عددها أكثر من ضعؾ مقارنة بعهد النظام السابق ٌثٌر تساإالت كثٌرة التعلٌم العالً األهلٌة وا

 !!!.عن جدوى هذا التوسع والحاجة الفعلٌة له 

 

المعنٌة بشإون التعلٌم العالً  ظمات الدولٌة كاألمم المتحدة وأجهزتهاعدم السماح وعرقلة جهود المن ـ

ما ٌستجٌب لشروط الجودة العالمٌة لهذه من ظروؾ عمل هذه المإسسات ب على اإلشراؾ والتؤكد

وكذلك عرقلة جهود اللجنة الدولٌة للتضامن مع , وحماٌة خرٌجها من عدم االعتراؾ بالشهادة المإسسات

 .أساتذة الجامعات

 

تضعؾ , فً ظروؾ العراق الحالٌة والذي توقفت فٌه التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة الشاملة ـ

وبالتالً تضعؾ روابط التعلٌم  طقٌة قدرة ودور الجامعات والمإسسات البحثٌة فً المجتمعفٌه كنتٌجة من



العالً ودوره األساسً فً التخطٌط واالستجابة لظروؾ التنمٌة البشرٌة الشاملة وحاجتها الفعلٌة لمختلؾ 

 .القٌادات والكوادر فً مختلؾ التخصصات العلمٌة واألدبٌة والمهنٌة والتقنٌة وؼٌرها

 

تشٌر الكثٌر من المقابالت المٌدانٌة التً أجرٌت مع أساتذة جامعات وقٌادات أدارٌة وطالبٌة إلى أن ـ 

تجري , الكثٌر من مإسسات التعلٌم العالً تحولت إلى مإسسات مصؽرة للمساجد والحسٌنٌات والجوامع

وكؤن لم ٌكفً , جوامعفٌها الشعائر واالحتفاالت والطقوس الدٌنٌة على نسق ما ٌجري فً المساجد وال

حتى أن العدٌد من المختبرات العلمٌة تحولت , اآلالؾ من المساجد والجوامع المنتشرة خارج الجامعات

ولكً تتحول بالتدرٌج إلى بإر للفساد , إلى حسٌنٌات لزمرة هذا الحزب السٌاسً الطائفً أو ذاك

كل مٌلٌشٌا حزبٌة على إحدى الكلٌات  حٌث تسٌطر, وللتفرقة بٌن الطالب واالحتقان الطائفً والمذهبً

وانتشار صور المعممٌن فً أروقة الكلٌات والجامعات والشعارات الدٌنٌة , ومرافقها داخل الجامعة

انه , تها برموز قٌادات أحزاب أو طوائؾوالعبث بمسمٌات هذه المإسسات وتسمٌ الطائفٌة االستفزازٌة

 .العلمٌة وزجها فً الصراعات الدٌنٌة والمذهبٌة والطائفٌة تسٌٌس للمإسسات امتهان للحرٌة األكادٌمٌة و

 

ضعؾ اإلنفاق على التعلٌم العالً والبحث العلمً باعتباره دعامة أساسٌة إلعادة بناء بنٌته التحتٌة ـ 

وبالتالً فؤن أي نواٌا لإلصالح دون توفٌر األموال الالزمة , وإقامة المشارٌع البحثٌة والتعلٌمٌة المتقدمة

نواٌا باطلة وقد تعكس بنفس الوقت رإى متخلفة للقٌادات التربوٌة والتً ترى أن ما ٌصرؾ على هً 

 . التعلٌم هو من باب االستهالك الؽٌر ضروري ولٌست االستثمار طوٌل األمد

 

, ضعؾ وتدهور البحث العلمً وأصالته ومكانته فً حل المشكالت االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌةـ 

اللٌة األستاذ الباحث الذي ٌتعرض إلى ضؽوطات مختلفة لتوجٌهه الوجهة التً ٌرؼب فٌها وضعؾ استق

وأن اؼلب ما ٌجري من أبحاث ٌعتمد على نظرٌات ومفاهٌم مهجورة أو أنها , هذا الكٌان السٌاسً أو ذاك

الضؽوطات أو أنها هجنت بطرٌقة عجٌبة نتٌجة للقٌود و, تقادمت فً ظل عصر تتؽٌر فٌه المعلومة ٌومٌا

لخدمة مصالح الحزب القائد " البحث العلمً " وهً تذكرنا بحقبة توظٌؾ , الرقابٌة والحزبٌة والطائفٌة

 .وتمجٌد قائد الضرورة

 

حٌث أن المبادرة , احتٌاجات المجتمع المحلً لها واضحة للبحث العلمً فً ضوء ؼٌاب إستراتٌجٌةـ 

ومعظمها ٌجري ألؼراض الترقٌة العلمٌة أو , تقرٌر ذلك الفردٌة للباحث واألستاذ تلعب دورا كبٌرا فً

وٌجري ذلك فً ظل انعدام صنادٌق متخصصة لدعم وتموٌل , ألؼراض المتعة العقلٌة الخالصة للبحث

, بٌن المإسسات البحثٌة وعدم وجود مراكز أو هٌئات للتنسٌق, وضعؾ القاعدة المعلوماتٌة, البحوث



وعدم تفهم أو انعدام , تً ٌتمتع بها الباحث فً بلدان العالم الدٌمقراطًوضعؾ الحرٌة األكادٌمٌة كتلك ال

ومشاركته فً األنشطة العلمٌة حٌث ال ٌزال قطاعا متخلفا ٌركز على الربحٌة  دور القطاع الخاص

 .السرٌعة والسهلة وال ٌعً حقٌقة وأهمٌة البحث العلمً فً تطوٌره

 

 :العالًأصالح التعلٌم  ومستلزمات تمبررا

 

أن مبررات إصالح نظام التعلٌم العالً فً العراق كثٌرة وقد ال ٌسع المجال للحدٌث عنها فً هذه الورقة 

 :إال إننا ٌمكن اختزالها بالمبررات واألسباب اآلتٌة, البحثٌة المتواضعة

 

 عةـ لقد انقطع العراق عن الثورة المعرفٌة والمعلوماتٌة لعقود بفعل سٌاسات النظام السابق وطبٌ 1

, حكومته ذات الحزب الواحد التً فرضت حصارا على مإسسات التعلٌم العالً والبحث العلمً

 واعتبرت أن ما ٌصدر عن الحزب وقٌادته الحكٌمة هو المصدر األول واألخٌر للمعلومات ومصداقٌتها

ضه من زخم وما تفر وبهذا كان النظام السابق بمعزل عن الثورة المعرفٌة المتزاٌدة, فً مختلؾ العلوم

لنظام وقد تناسى ا, التحدٌات والسرعة الفائقة فً إنتاج هذه المعرفة وتطبٌقها فً مناحً الحٌاة المختلفة

أن امتالك المعرفة ال السالح ٌمثل القوة  والملٌشٌات الطائفٌة الحاكمة الٌوم السابق واألحزاب السٌاسٌة

السبق فً عالمنا المعاصر مرهون بامتالك وان , التً بموجبها تصنؾ الدول ومستوى رقٌها وتقدمها

كما أن مجتمع المعرفة ٌقوم على قاعدتٌن هما البحث العلمً المبدع والتطبٌق التقنً المبتكر , المعرفة

 .المتمثل بالعلم والتكنولوجٌا

 

أن البٌئة الدولٌة المعاصرة تشهد ازدٌادا مضطردا فً دور العلم والمعرفة وتؤثٌرها على مجرٌات ـ  2

وعلى , العالقات الدولٌة ارتباطا بظاهرة العولمة وتآكل حواجز السٌادة التقلٌدٌة وهٌمنة ثورة المعلومات

ففً , باختالؾ النواٌا والتوجهات ما ٌبدو فؤن العراق مهٌؤ لالنفتاح علٌها فً ظل اقتصادٌات السوق الحر

وفً الدول , ونهبه لمال العامدولة الفساد قد ٌكون االنفتاح ٌشكل فرصا مواتٌة ومضاعفة لسرقة ا

وفً , المستقرة تكون الفرصة أعظم لالستفادة من منجزات التطور العلمً والتكنولوجً وتقنٌة المعلومات

الحالة األخٌرة تظهر أهمٌة تطوٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً لمواجهة تٌارات العولمة الجارفة من 

 .والمهنٌة والبحثٌة خالل رفع مستوى الكفاءات الفردٌة العلمٌة

 

إلى أن عصر تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت وثورة المعرفة ٌستدعً بالضرورة إلى تعلٌم ٌإدي ـ  3

على قاعدة التعلٌم المستدٌم والمستمر مدى الحٌاة بما ٌإدي إلى الوصول تطوٌر وتنمٌة قدرات األفراد 



ها فً عقر دٌارها وحسن استخدامها فً التفكٌر واالطالع علٌ إلى المعلومات وتنظٌمها وحسن استخدامها

فً عصر ٌتسم بتناقص الموارد ؼٌر المتجددة من طاقات , والتعبٌر واالتصال والعمل وبناء العالقات

 شكل خاص أن ٌنتقل بالمجتمع من الصناعات التقلٌدٌةوالعالً منه ب على التعلٌم وبالتالً فؤن, وخدمات

, ومن المركزٌة إلى الالمركزٌة, العضلٌة إلى العمالة العقلٌة والتقنٌة ومن العمالة, إلى صناعات حدٌثة

ومن الخٌار الواحد إلى الخٌارات , ومن النمطٌة إلى التمٌز, ومن التنظٌم الهرمً إلى التنظٌم الشبكً

بعد حرمان  إلعادة هٌكلته ةوالعراق الٌوم أكثر من أي وقت مضى ٌحتاج إلى هذه االنتقالٌ, المتعددة

 .امها ٌل األمد من المعرفة العلمٌة وحسن استخدطو

 

فً مجتمع ٌنشد الدٌمقراطٌة الحق  الشاملة أن ضرورات التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ـ 4

ستدعً إعادة النظر جذرٌا فً نظام التعلٌم العالً بمختلؾ عناصره المكونة ابتداء من المناهج وطرائق ٌ

, وإعادة بنائها على ضوء ما هو مستجد فً مٌادٌن هذه العلوم نسانٌة والعلمٌةالتدرٌس والتخصصات اإل

وتعزٌز الحرٌات األكادٌمٌة والدفاع عنها وصٌانة الحرم الجامعً من تدخالت األحزاب والملٌشٌات 

واالبتعاد عن , واالرتقاء بمستوٌات البحث العلمً بما ٌخدم حل معضالت التنمٌة الشاملة, المسلحة

 اإلصالحفً  واضحة المعالم ةجال والعشوائٌة فً تقرٌر سٌاسات هذا القطاع واآلخذ بإستراتٌجٌاالرت

 .تستند إلى أفضل ما أفرزته تجارب البلدان المتطورة فً هذا المجال

 

الحضارٌة  ـ أن استمرار تدهور مإسسات التعلٌم العالً أدى إلى عدم مقدرتها فً أداء رسالتها 5

سٌاسً وتعلٌمً استمر لعقود ال ٌساعد على استقرار العمل وترسٌخ تقالٌده فً هذه  والثقافٌة وسط مناخ

سٌاسٌة واجتماعٌة واقتصادٌة  المإسسات وال ٌدعم اإلصالح والتطوٌر حتى إن وجد فً ظل منظومة

والتً  ومن هنا تؤتً المبررات القوٌة النتشال وإصالح هذا القطاع فً ظروؾ التؽٌر الجدٌد, متخلفة

 .رض أن ٌنتقل فٌها البلد انتقاله جادة على طرٌق تعزٌز مكانة العلم والمعرفة فً حٌاة المجتمعٌفت

 

ولكنها تشكل خطوة , ال تعنً بالضرورة الشروع به أن مبررات إصالح التعلٌم العالً فً العراق

ث العلمً ال وأن أي إصالح حقٌقً فً مجال التربٌة والتعلٌم العالً والبح, حساس الضروري بجدواهاإل

ٌمكن أن ٌحقق األهداؾ المرجوة منه إال إذا جاء كجزء من عملٌة إصالحٌة شاملة تشمل المجاالت 

والمتفاعل بٌن هذه  السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والدٌنٌة وخاصة فً ظل التؤثٌر المتبادل

, ن مع توفٌر مستلزماته األساسٌةوأن الشروع الحقٌقً فً عملٌة اإلصالح ٌجب أن ٌتزام, المجاالت

 :ولعل أبرزها ما ٌؤتً

 



أن عملٌة اإلصالح تتؤثر كثٌرا بقناعات وأٌمان القٌادة السٌاسٌة واألحزاب  :ـ الخطاب السٌاسً الرسمً

وبالتالً ٌجب أن تتوفر األهلٌة الفكرٌة لهذه األحزاب والتً تنظر إلى التعلٌم , الحاكمة وفلسفتها التربوٌة

وانطالقا من أن , فً إطار عملٌة إصالح شاملة تحتوي كل جوانب منظومة المجتمع المختلفة وإصالحه

التعلٌم ٌشكل ركٌزة أساسٌة من ركائز األمن القومً والوطنً والسلم االجتماعً ورافدا أساسٌا من روافد 

 .تجفٌؾ منابع اإلرهاب عبر إشاعة قٌم التسامح والوالء للوطن

 

وخاصة مع  التربوي والتعلٌمً اإلصالحاالقتصادي مع  اإلصالحٌتداخل  :اإلصالح االقتصاديـ 

ففً الوقت الذي ٌوفر فٌه اإلصالح االقتصادي فرصا مواتٌة لنمو التعلٌم العالً من , مإسساته العالٌة

لضرورات اإلصالح االقتصادي عبر فؤن التعلٌم العالً ٌستجٌب , ٌلهخالل توفٌر مصادر متنوعة لتمو

ظر بمنظومته الكاملة من خالل تطوٌر المناهج وطرق التدرٌس واالستفادة من تكنولوجٌا التعلٌم إعادة الن

بما ٌساعد , واالرتقاء بمستوٌات البحث العلمً وتوفٌر فرص النمو المهنً واألكادٌمً للكادر التدرٌسً

 .نمٌة الشاملةعلى تقدٌم أفضل الخرٌجٌن فً مختلؾ التخصصات النجاز خطط اإلصالح االقتصادي والت

 

أن النظام السٌاسً له تؤثٌر كبٌر على كافة أنظمة المجتمع األخرى من حٌث تحدٌد  :ـ اإلصالح السٌاسً

 وأن نظام التوافقات السٌاسٌة أو المحاصصات الطائفٌة أو االثنٌة, األهداؾ والسٌاسات واإلجراءات

على مدى  الدولة وسٌاساتها العامة هو نظام معرقل الستقرار مإسسات المعمول به الٌوم فً العراق

, بطبٌعته المإقتة واآلنٌة واألنانٌة وال ٌرتبط باألهداؾ الكبرى للمجتمع وتطلعاته حٌث ٌرتبط, طوٌل

 رمما ٌضٌع فرص اإلصالح واالستقرا, إضافة إلى بٌئته المواتٌة النتشار المحسوبٌة والمنسوبٌة والفساد

 .ٌفقد أفضل استراتٌجٌات اإلصالح فاعلٌتها وجدواها علٌمٌة وزمة لتطوٌر العملٌة التالسٌاسً الال

 

تتؤثر عملٌة إصالح التعلٌم بمجمل العادات والتقالٌد والقٌم وتبلور موقفا إزاء  :إلصالح االجتماعًاـ 

فهً قد تلعب دور المعرقل لإلصالح التعلٌم وإفساد دوره فً التنمٌة االقتصادٌة و , التعلٌم وإصالحه

وفً ظروؾ العراق حٌث األمٌة والتخلؾ االقتصادي واالجتماعً والفساد وحٌث ٌشٌع عدم , البشرٌة

أي مشروع إصالحً ٌجب أن تلعب مإسسات المجتمع المدنً واألحزاب بجدوى  الثقة واالكتراث

لتكرٌس القٌم االٌجابٌة اتجاه عملٌة اإلصالح  السٌاسٌة التقدمٌة دورا متعاظما عبر إعالمها وصحافتها

لمطالبة به وخلق االتجاهات االٌجابٌة نحو التعلٌم والثقافة واالرتقاء بالمستوى العقلً والفكري وا

 .والمهنً

 



على المإسسة الدٌنٌة أن تقوم بدور اٌجابً ٌخدم مصالح البلد فً قضاٌا كبرى  :المؤسسة الدٌنٌة ـ دور

ان ٌكون لها دورا واضح فً ردع من وخاصة فً مإسسات التعلٌم العالً و, مثل الثقافة والتعلٌم والفكر

, أو بإر للصراعات المذهبٌة والطائفٌة تسول له نفسه بتحوٌل هذه المإسسات إلى جوامع أو حسٌنٌات

وعلى المرجعٌات الدٌنٌة وبحكم تؤثٌرها الٌوم فً حٌاة الناس أن تسهم بشكل كبٌر فً تعزٌز استقاللٌة 

لخصوص بعٌدا عن ضؽوطات أحزاب اإلسالم السٌاسً الجامعات عبر فتاوى وتعلٌمات واضحة بهذا ا

فالمإسسة الدٌنٌة مطالبة الٌوم أكثر من أي , وطوائفه المتصارعة للعبث فً هذه المإسسات واستقرارها

علمً عبر سلطتها الدٌنٌة ار مإسسات التعلٌم والبحث الوقت مضى بلعب الدور المتمٌز فً استقر

 .الرادعة

 

ال ٌمكن الحدٌث عن إصالح التعلٌم دون الحدٌث أوال عن إصالح القٌادات  :ٌةإصالح القٌادات التربوـ 

وأن أجمل وأفضل خطط اإلصالح التً , المتمثلة فً اإلدارة التربوٌة والكادر التدرٌسً والفنٌٌن وؼٌره

لذا فؤن التربوٌٌن الذٌن , ٌضعها المتخصصون سوؾ لن ترى النور قبل أن ٌسبقها إصالح للتربوٌٌن

 قون إلدارة عملٌة إصالح التعلٌم هم فً أمس الحاجة لإلصالح ضمن معاٌٌر الوالء للوطنٌتسل

واالعتزاز به دون الوالء للطائفة أو للحزب السٌاسً المعنً واجتثاث الفاسدٌن منهم والمزورٌن 

 .وسارقً المال العام

 

 :األساسٌة إلصالح التعلٌم العالً ابرز االتجاهات

 

فً كافة  ٌستدعً النظر التعلٌم العالً والبحث العلمً كإستراتٌجٌة شاملةأن الحدٌث عن إصالح 

ومناهجه الدراسٌة من حٌث المحتوى وطرائق التدرٌس ,وأسس القبول فٌه, وأهدافه, فلسفته: مكوناته

وتطوٌر قدرة , والبحث العلمً ومستلزمات النهوض به, والجودة التعلٌمٌة والٌات ضبطها, وتقنٌاته

وهو عمل تفصٌلً ٌستدعً تضافر جهود كل األخصائٌٌن فً , لجامعٌة فً مختلؾ المجاالتالكفاءات ا

علما أن وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً لدٌها إستراتٌجٌة وطنٌة لتطوٌر التعلٌم " , هذه المٌادٌن

ى وأشٌر هنا فقط إلى ابرز ما ٌجب الشروع بإصالحه على المد,  2013ـ  2009العالً للسنوات 

 :وهو ما ٌؤتً ,أذا توفرت النواٌا الحسنة لذلك ,القرٌب وهو جزء من هذه اإلستراتٌجٌة الشاملة

 

 .ـ تحدٌث هٌكلة وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً من حٌث األقسام والتخصصات المختلفة

 

 .ـ تعزٌز استقاللٌة الجامعات وحماٌة الحرٌة األكادٌمٌة والحرم الجامعً



 

تعزٌز األمن واالستقرار داخل الجامعات والمعاهد العالٌة وأبعادها عن الصراعات السٌاسٌة  ـ العمل على

 .والمذهبٌة والطائفٌة

 

والتخصصات المختلفة بما ٌنسجم مع التوقعات المستقبلٌة وحاجة البلد  النظر فً المناهج الدراسٌة إعادةـ 

 .رٌةواإلدا ةوالكفاءات العلمٌة والمهنٌ تلمختلؾ االختصاصا

 

ـ انتهاج سٌاسة واضح وحكٌمة للتنسٌق مع الكلٌات والجامعات األهلٌة بما ٌضمن تحقٌق رإٌا متكاملة 

 .لكال القطاعٌن وتجنب التكرار ؼٌر المفٌد فً نشؤت الكلٌات أو التخصصات المختلفة

 

الدعم  فة وسائلـ تعزٌز مكانة البحث العلمً واالرتقاء به عبر ربطه بحاجات المجتمع المحلً وتوفٌر كا

 .من شبكة معلومات ومكتبات وانترنٌت وؼٌرها من مال ومصادر المعرفة لتسهٌله

 

وتفرٌؽه للتدرٌس , ـ عدم إثقال الكادر التدرٌسً بمهمات إدارٌة أو أعمال أخرى لٌست من صلب عمله

 .والبحث العلمً

 

سواء من حٌث كفائتة , وٌات الدولٌةـ تنشٌط نظام العمل بمتطلبات الجودة واالرتقاء بالتعلٌم إلى المست

ولضمان االعتراؾ اإلقلٌمً والدولً بهذه , نطاق التعلٌم الحكومً أو األهلً الخارجٌة وعلىالداخلٌة أو 

 .المإسسات

 

 العلمٌة والمهنٌة ألشؽالها بعٌدة إلى خارج البالد واعتماد معاٌٌر الكفاءة والمنح الدراسٌةـ تنظٌم البعثات 

 .حزبٌة أو مذهبٌة أو طائفٌةعن أي معاٌٌر 

 

ـ االستفادة من خبرة الكادر التدرٌسً والبحثً القدٌم من ذوي الدرجات العلمٌة والخبرة والسمعة العلمٌة 

تحت ذرائع مختلفة ورد  التقاعد إلى إحالتهبالكادر العلمً الذي تمت  إعادة النظروهنا ٌجب , المرموقة 

ولجان ضبط جودة , لجان تقٌٌم المناهج وأسالٌب التدرٌس: قً نطاق االعتبار لهم واالستفادة من خبراتهم

ولجان تقٌٌم البحوث العلمٌة , وفً لجان استشارٌة داخل الكلٌات, التعلٌم العالً الحكومً والخاص

 . وامتحانات الدراسات العلٌا ولجان إعداد ومراجعة اللوائح الجامعٌة وأنظمتها اإلدارٌة وؼٌرها

 



لتسهٌل مهمة  المٌزانٌة العامة والناتج المحلًع مخصصات التعلٌم والبحث العلمً من ـ العمل على رف

وإعادة بناء البنٌة التحتٌة المدمرة للتعلٌم من , الجامعات فً البحث والتدرٌس وخدمة المجتمع المحلً

 كما ٌجب البحث عن مصادر أخرى, أبنٌة ومختبرات ومكتبات وأجهزة فنٌة ومد شبكة الكومبٌوتر

 .للتموٌل فً نطاق المشارٌع الخاصة والمإسسات األهلٌة

 

ـ العمل الجاد والمسئول والحرٌص على إٌجاد حلول لعودة الكفاءات العراقٌة من الخارج عبر إزالة 

المعوقات اإلدارٌة والبٌروقراطٌة وتسهٌل معامالتهم واستخدام منظومة الحوافز المالٌة واالعتبارٌة 

 .روعة فً الخدمة السابقة والتقاعد وؼٌرهاواسترجاع حقوقهم المش

 

وٌبقى االستقرار السٌاسً , إلصالح التعلٌم العالً هذه هً مجرد مالحظات سرٌعة أو رإوس أقالم

ومنها الجامعً باعتباره الحاضنة , واألمنً وتعزٌز النظام الدٌمقراطً مظالت آمنة للشروع بؤي إصالح

 ةمٌة وتوطٌن المعرفة واستنبات التقدم التقنً والتكنولوجً والمعلوماتٌالرئٌسٌة لبناء المستقبل وإنجاح التن

.!!!! 

 

 .النفس اللؽوي واضطرابات النطق والكالمعلم  وأخصائً المقارنة شإون نظم التعلٌم أكادٌمً فً * 

 

 


