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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

َوقَاَل ُموَسى أِلَِخيِه َهاُروَن ))
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 ))  شكر وتقدير (( 

 في مثؿ ىذه المحظات يتوقؼ اليراع ليفكر قبؿ اف يخط الحروؼ ليجمعيا في كممات 

 تتبعثر االحرؼ وعبثا يحاوؿ تجميعيا في سطور ...

في نياية المطاؼ اال قميبل مف ذكريات  سطورا كثيرة تمر في الخياؿ وال يبقى لنا

 وصور تجمعنا برفاؽ كانوا الى جانبنا ...

 فواجب عمينا شكرىـ ووداعيـ ونحف نخطو خطوتنا االولى في غما الحياة ...

ونخص بالشكر والعرفاف الى كؿ مف أشعؿ شمعة في دروب عممنا والى مف وقؼ 

 ..عمى المنابر وأعطى مف حصيمة فكره لينير دربنا .

 الى االساتذة الكراـ في كمية القانوف والعمـو السياسية بالشكر الجزيؿ الػػػػػػػى :

 االستاذ : عمار ياسيف كاظـ                               

الذي تفضؿ باألشراؼ عمى ىذا البحث فجزاه اهلل عنا كؿ خير فمو منا كؿ التقدير 

 واالحتراـ ...       
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 )االهداء(                                    

 الى مف جرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب ...                     

 الى مف كمت أناممو ليقدـ لنا لحظة سعادة ...                  

 الى مف حصد االشواؾ عف دربي ليميد لي طريؽ العمـ ...            

 القمب الكبير )) والدي العزيز ((  الى                   

 الى مف أرضعتني الحب والحناف الى رمز الحب وبمسـ الشفاء الى القمب الناصع                             

 بالبياض ))والدتي الحبيبة ((                        

 الى القمب الطاىر الرقيؽ والنفس البريئة الى رياحيف حياتي )) أختي ((   

االف تفتح االشرعة وترفع المرساة لتنطمؽ السفينة في عرض بحر واسع مظمـ ىو 

بحر الحياة ىذه الظممة ال يظيئ اال قنديؿ الذكريات ذكريات االخوة البعيدة الى الذيف 

 احببتيـ واحبوني )) أصدقائي (( . 
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 اقرار المشرف

اإلصبلح في التعميـ العالي في العراؽ ومعضمة األزمة اشيد أف البحث الموسـو بػ) 

( قد تـ تحت اشرافي في كمية القانوف  فاطمة عبداهلل عمي( لمطالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ) المالية

 البكموريوس في القانوف .قسـ القانوف وىو جزء مف نيؿ شيادة  /والعمـو االساسية 
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 )) المقدمة ((

 أوال: التعريؼ بالبحث 

أصبح مف المسمـ بو أف نعيش حاليا ما يسمى بعصر المعموماتية والثروة التكنولوجية 
المتسارعة ومف مؤشرات ذلؾ ىو الكـ اليائؿ مف المعمومات واالنجازات العممية التي 

ت ممكنة التداوؿ , وسريعتو بفضؿ وسائؿ االتصاالت الحديثة مف شبكة أصبح
 الصناعية , والسمة االبرز لعصرنا باألقمارأنترنت ,وقنوات فضائية , واالتصاالت 

لممنجزات  دخوؿ منجزات العمـ والتكنولوجيا في مفصؿ مف مفاصؿ الحياة ,ىي 
 جيا لتمؾ المنجزات .العممية والتكنولوجية واالىـ مف ذلؾ ىو مقدار انتا

أف ذلؾ أدى الى تنامي دور الجامعات في المجتمعات الحديثة ليس باعتبارىا مراكز 
االشعاع الفكري والعممي فحسب بؿ ىي كونيا مراكز لمخمؽ واالبداع والمساىمة في 
التنمية االقتصادية واالنسانية واالرتقاء بالمجتمع مف خبلؿ توظيؼ امثؿ لمموارد 

 والبشرية .الطبيعية 

 حث بأىمية الثانيا : 

معرفة معنى االصبلح في التعميـ العالي ومعرفة المعنى الذي يتناولو موضوع  -8
 ىذا البحث .

بياف اىمية اصبلحو مف حيث التبرير والمستمزمات التي يحتاجيا الطالب في  -7
 الجامعة 

 االمكاف .بياف مشكمة التعميـ واقتراح الحموؿ البلزمة لسد النقص قدر  -4
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 : مشكمة البحث  ثالثا

أحد يفكر اف موضوع اصبلح التعميـ العالي في العراؽ ومعضمة االزمة المالية  ال
لبحث فيو .ومنيا مشكمة تدىور التعميـ العالي ,مف المواضيع الحديثة وبالتالي فاف ا

 ال يخمو مف الصعوبات التي تعرقؿ سير البحث .

وفي عراقنا الحبيب ونتيجة لمظروؼ العصيبة التي مررنا بيا متمثمة بثبلث حروب 
سنة حصار , ومف ثـ ظروؼ االحتبلؿ ,فاف البنى التحتية  87كارثية واكثر مف 

الى دمار شامؿ وتخريب مروع تركت اثارا سمبية ىائمة عمى البنى الفوقية تعرضت 
البداع وعمى راسيا الجامعات ومعاىد التعميـ لمجتمعنا متمثمة بمراكز الثقافة والعمـ وا

 العالي باعتبارىا قمة اليـر الفوقي .

  وكؿ ىذه االمور تصعب عمى الباحث ميمتو في أعماؿ بحثو .
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 حث برابعا : تقسيـ ال

 :وسوؼ نبحث في ىذا الموضوع مبحثيف ىما 

ىذا ـ يقساالصبلح ويتـ ت: مشكمة التعميـ العالي في العراؽ وأىمية االوؿ المبحث 
 :الى مطمبيف المبحث 

 العالي في العراؽ اسباب تدىور التعميـ: المطمب االوؿ 

 .( ومستمزمات - و) مبرراتالعالي اىمية اصبلح التعميـ :  المطمب الثاني

: االزمة المالية في العراؽ وآثارىا عمى اصبلح التعميـ العالي ,  المبحث الثاني
 ىما : يقسـ الى مطمبيفو 

 أسبابيا وطرؽ معالجتيا . أىـ ماىية االزمة المالية و : االوؿ المطمب 

 أثار أالزمة المالية عمى اصبلح التعميـ العالي في العراؽ .:  المطمب الثاني
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 المبحث االول

 مشكمة التعميم العالي في العراق وأهمية االصالح                

 

ظ و مف مشاكؿ عدة ,تضاعفت بشكؿ ممحو العراؽ بكؿ جوانبعانى التعميـ العالي في 
في العقود االخيرة .اذ ادى الحصار االقتصادي في عقد التسعينات مف القرف 

الى 7114الماضي وعمميات النيب والخراب والتدمير بعد تغيير النظاـ السابؽ عاـ 
الثقة لممجتمع  إلعطاءانيياره التاـ . ومف االىمية االسراع بالعمؿ في ىذا القطاع 

بوجود عصر جديد وعودة الحياة الطبيعية ,وفضبل عف اىمية دور التعميـ العالي في 
االسس الصحية لمفاىيـ المجتمع الحديث والتطمع بتفاؤؿ كبير  إلرساءالعراؽ الجديد 

لمفترة القادمة يناقش المبحث مشاكؿ التعميـ العالي في العراؽ مف حيث االسموب 
وادواتيا الحديثة ويقترح استراتيجية وى ومكونات الجامعة العصرية والطريقة والمحت

رورية ليذا ضال لئلصبلحاتواضحة مف خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى 
  القطاع .وسوؼ يتـ تقسيـ ىذا المبحث الفى مطمبيف ىما :

 المطمب االوؿ : أسباب تدىور التعميـ العالي في العراؽ .

 ماتو (ز صبلح التعميـ العالي ) مبرراتو . ومستمالمطمب الثاني : أىمية أ
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 المطمب االول                             

 أسباب تدهور التعميم العالي في العراق                

تأتي أىمية اصبلح التعميـ العالي بشكؿ خاص باعتباره االدارة االستراتيجية التي 
مشاكميا الحاضرة في التنمية االقتصادية وحؿ يعتمد عمييا في تقدـ المجتمعات 

واالجتماعية والثقافية وصنع مستقبميا وترسيخ مكانتيا بيف االمـ في عصر ال يعترؼ 
واالقوياء في ىذا العصر ىـ اولئؾ الذيف امتمكوا ناصية العمـ القوياء  االبا

والتكنولوجيا , والحث العممي . والتي كانت النظـ العممية وخاصة العالية مف ورائيا 
ومف العوامؿ التي ساعدت عمى تطويرىا ونحف اذا ما تتبعنا تاريخ النيضات 

ؿ   التربية او بعيد الى عوامفأننا نجدىا ترجع مف قريب االقتصادية لمدوؿ المتقدمة 
 والتأىيؿ الى النظـ التعميمية المتطورة . والى التعميـ العالي بشكؿ خاص . التعميـو 

المذكورة اعبله أصبح االتفاؽ عمى التعميـ بصورة عامة وعمى  ولؤلسبابولذلؾ 
العالي والبحث العممي بشكؿ خاص ىو مف أسباب االستثمار ذو العوائد طويمة االمد 

وأف  ليست مف باب االستيبلؾ عمى نسؽ ما ينفؽ عمى السمع والبضائع الكمالية , ,و 
لمموارد ويؤتي ثماره مضاعفة ينفؽ عمى التعميـ ىو توظيؼ مثمر لمموارد ويؤدي  ما

ويؤدي الى اف احسف استخداميا الى عائدات اقتصادية تفوؽ المشروعات الصناعية 
والزراعية وسواىا .وقد أكدت الدراسات ذات العبلقة باالقتصاد التربوي والتي قاـ بيا 
 دينوف االمريكي وسترومميف الروسي وىي تؤكد جميعيا أف الزيادة في االنتاج ال تعود

التقدـ التقني والمعموماتي فقط لزيادة رٍأس الماؿ واليد العاممة بؿ يرجع الى عوامؿ 
وما وراءه مف أعداد وتدريب وتعميـ لمموارد البشرية ونستطيع القوؿ ,أف مستوى 

قة عند طمع جامعات المن التعميـ العالي في العراؽ عند نياية عقد السبعينيات مقارنة
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قط ىي )بغداد والمستنصرية والتكنولوجيا والموصؿ ما كاف ىناؾ ست جامعات ف
كانت تحمؿ في طياتيا نذير االوضاع السياسية العامة والبصرة والسميمانية ( ولكف 

وتحويؿ  لؤلساتذةعمى الحريات االكاديمية شـؤ تجسده سياسات التبعيث والتضييؽ 
ما أضؿ بمعايير السياسية لمحزب الحاكـ ممؤسسات التعميـ العالي الى بؤر لمدعاية 

وأفسد البحث العممي وغاياتو في ىذه المؤسسات تمتيا سنوات مف النزاىة والجودة 
اوقعت ىذه الحروب العبيثة التي أقدـ عمييا النظاـ وسنوات حصار وتجويع 

كاممة عف اداء دورىا فب خدمة المجتمع و البحث العممي وقد  شمميوالمؤسسات في 
 لمكادر التدريسي الى الدوؿبدأت في عقد الثمانينات و التسعينات مبلمح اليجرة 

وترؾ الجامعات عمى خمفية تردي االوضاع االقتصادية و المعيشية العامة العربية 
لتعميـ العالي في العراؽ بالمائة مف مؤسسات ا 31ىنا الى اف ( . ويجب االشارة 8)

و عممية  7114تعرضت لمتدمير والتخريب والنيب منذ بدء االحتبلؿ االمريكي عاـ 
التعميـ ,بينما تتواصؿ  اعادة االعمار الجارية تشمؿ فقط اربعيف بالمائة مف مؤسسات

ىجرة االساتذة الى المناطؽ االخرى حيث قادر حوالي اربعيف بالمائة منيـ منذ عاـ 
االلوؼ كما قارب عدد ضحايا االرىاب واالغتياؿ منذ  والتي بمغت عشرات 8441

كادر شممت كبار التدريسييف واالكاديمييف مف مختمؼ  411سقوط النظاـ السابؽ 
االرىاب ضد االكاديمييف في منتصؼ  جامعات وكميات العراؽ .وقد تكثفت حممة

لى ىجرة جماعية مما ادى ا 7112- 7111وبمغت ذروتيا في عاـ  7115العاـ 
جاز يالعراقييف وعائبلتيـ . ويمكف العشرات االالؼ مف المفكريف والعمماء والفنييف 

 -فيما يأتي :العالي والحث العممي ابرز مبلمح أسباب قطاع التعميـ 
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 أسباب أمنية : –اوال 

التدىور االمني المستمر لمؤسسات التعميـ العالي وتدخؿ رجاالت االحزاب  -8
أدى ذلؾ الى ىجرة الكادر السياسية والمميشيات الطائفية في شؤوف التعميـ العالي 

 التدريسي .

الكادر التدريسي الجامعي مف درجات  أحالواو  أقالواالجراءات التعسفية في  -7
 أو عدـ الكفاءة .( عمى التقاعد وذلؾ لكبر السف عممية )أستاذ وأستاذ مساعد 

تدىور البنية التحتية البلزمة لتطوير التعميـ العالي مف مكتبات عممية ومختبرات  -4
ومصادر المعمومات المختمفة وقد تعرض الكثير منيا الى الحرؽ وشبكة أنترنت 

الجامعات مف محتواىا  إلفراغالمقصودة واالتبلؼ الكامؿ والى التخريب والسرقات 
والمقررات الدراسية بمختمؼ التخصصات وغمؽ المتمثؿ بالمراجع والكتب واالبحاث 

 التدريسي البلـز ليا .أقساما لمدراسات العميا بكامميا تحت ذريعة عدـ توفر الكادر 

تغييب الكميات االنسانية والتضييؽ عمى دورىا الميـ في الحياة الثقافية العامة  -3
ونشر قيـ  بإشاعةلحد وعرقمة أنشطتيا المختمفة التي يفترض ليا أف تسيـ عبر ا

  والعدؿ والحؽ ومكافحة االرىاب .التسامح 

 أسباب مالية : –ثانيا 

وسرقة  ومنسوبيوالفساد بمختمؼ مظاىر االدارية والمالية مف محسوبية  استشراء
ليذا القطاع وتزوير لمشيادات والتبلعب بسجبلت الدرجات مف االمواؿ المخصصة 

عمى ادارات االقساـ الدراسية وعمادة الكميات لمنح  واالبتزازخبلؿ ممارسة الضغط 
أضعاؼ المتفوقيف دراسيا والعبث بدرجاتيـ بدوافع   ال يستحقوهأضعاؼ التحصيؿ ما 
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فية وغيرىا وضعؼ االنفاؽ سياسية ومذىبية وطائاالنتقاـ الثأر بواجيات مختمفة .
التحتية  بنيتو ال عادةأساسية دعامة  باعتبارهعمى التعميـ العالي والبحث العممي 

دوف  لئلصبلحوالتعميمية المتقدمة وبالتالي فأف اي نوايا المشاريع البحثية  وأقامو
توفير االمواؿ البلزمة ىي نوايا باطمة وقد تعكس بنفس الوقت رؤى مختمفة لمقيادات 

والتي ترى اف ما يصرؼ عمى التعميـ ىو مف باب االستيبلؾ الغير ضروري التربوية 
 طويؿ االمد .وليست االستثمار 

 : أسباب دينية –ثالثا 

وطبلبية  أداريوٍأساتذة وقيادات تشير الكثير مف المقاببلت الميدانية التي أجريت مع 
الى أف الكثير مف مؤسسات التعميـ العالي تحولت الى مؤسسات مصغرة لممساجد 

تجري فييا الشعائر واالحتفاالت والطقوس الدينية عمى نسؽ ما والحسينيات والجوامع 
 االالؼ مف المساجد والجوامع المنتشرة يجري في المساجد والجوامع ,وكأف لـ يكفي

حتى أف العديد مف المختبرات العممية تحولت الى حسينيات لزمرة ج الجامعات خار 
أو ذاؾ ولكي تتحوؿ بالتدريج الى بؤر لمفساد  السياسي الطائفي  ىذا الحزب

واالحتقاف الطائفي والمنيجي ولمتفرقة بيف الطبلب حيث تسيطر كؿ مميشيا حزبية 
صور المعمميف في أروقة  وانتشارعمى أحدى الكميات ومرافقيا داخؿ الجامعة 

الكميات والجامعات والشعارات الدينية الطائفية االستفزازية والعبث بمسميات ىذه 
المؤسسات وتسميتيا برموز قيادات احزاب الطوائؼ انو امتياف لمحرية االكاديمية 

 والمذىبية والطائفية .في الصراعات الدينية  العممية وزجيا لممؤسسات وتسيس

ظ الباحث اف أحد االسباب يتمثؿ في أتساع  عمميات السوؽ الى نظـ الجامعة ويبلح
المؤسساتي وافترض صانعوا السياسة اف ىذا يعد افضؿ الوسائؿ الى توسيع التبايف 
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اضافي واستخدموا بشكؿ متكرر ادوات فقد زادوا المنافسة لمحصوؿ عمى تمويؿ 
اوؿ اداء البحث العمؿ المؤسساتي تقويمية لدعـ ذلؾ مثؿ جودة اساليب التدريس وجد

والسبب االخر يتمثؿ بدعـ تقدـ التحرؾ في اتجاه التجانس المؤسساتي في وجود 
بعض اعراؼ وقيـ أكاديمية مشتركة في نظـ الجامعات تتمسؾ بيا عمى االقؿ 

وكذلؾ في حالة ىذه االعراؼ قويا قمت نسبة التبايف والنوع  تأثيرالكميات كمما كاف 
 انقساـات الحالية لمتعميـ العالي ىناؾ ىاجس لوجود خطر متمثؿ مف تغمب السم

بأي  لآلخرأحدىما يمت  نظاـ التعميـ بشكؿ خاص وعاـ الى قسميف متنافريف ال
الذي يبحث بالدرجة االساس عمى عوائد الربحية كيدؼ  صمة ىما )التعميـ الخاص (

يدخمو اال أصحاب الدخوؿ المرتفعة وىـ االف  أساس ويكوف في نفس الوقت مكمفا ال
يمتاز نوعا ما بالتخمؼ وعدـ مسايرة االقمية والثاني ) التعميـ الحكومي ( الذي 
مكمفا لمفئات الفقيرة في ضوء السياسات التطورات العممية الحاصمة وقد يكوف ىذا 

ج االصبلحات المتبعة ) استرداد التكاليؼ ( التي بدأت يعتمدىا العراؽ في ضوء برام
وأوشؾ أف ظاىرة الدروس الخصوصية في الجامعات العراقية  واستشراءاالقتصادية 

مف حيث اف الفقر عمى اف يولد فيو يصح وسيمة لمتكريس يتسـ التفاوت االجتماعي 
القدرات التحميمية  ؼ.وأصبح العراؽ يتسـ بتدني التحصيؿ المعرفي وضع اف يرثو 

التي يمكف أف تواجو واالبتكارية وزيادة التدىور فييا وقد تكوف مف أكثر االزمات 
التعميـ العالي في الوقت الحالي ىي عدـ قدرة التعميـ عمى توفير متطمبات تنمية 

 .المجتمع 

ويرى الباحث مف وراء ذلؾ ضعؼ التعميـ العالي في العراؽ ,غياب االدارة الجيدة 
تي يمكنيا قيادة البحث العممي وعدـ توافر االىتماـ النفسي واالجتماعي لدى ال

يـ العالي ألجراء البحوث والتعمالباحثيف وضعؼ الروح الجماعية التي اصبحت الزمة 
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ة وخطة شاممة تدىور النوعية ي يعاني مف ذلؾ غياب رؤية شاممفالتعميـ العال
يقة وتنظيـ اكاديمي مشتت لمطاقات وتغميب الكـ عمى النوع ,مركزية ادارية مع

حاجات االقتصاد والمجتمع والتنمية والزيادة في تأميف واالمواؿ وركود مزمف وضعؼ 
مستوى التعميـ العاـ الثانوي  وانخفاضاليائمة في طالبي االنخراط في التعميـ العالي 

التقميدية  اساليب التعميـ ادى الى ىبوط الجامعات العراقية والتخمؼ الكبير فيالذي 
القائمة عمى االىتماـ بالكـ دوف الكيؼ مما جعؿ التعميـ العالي غير قادر عمى 

وكذلؾ يرى الكفؤة االستجابة لمتطمبات التنمية الدائمة ورفد سوؽ العمؿ بالكوادر 
الباحث غياب سياسة عممية واضحة تنظـ التعميـ العالي والبحث العممي لتوجو 

متاحة حسب االولويات اذ انو ال يكفي تخصيص جزء الموارد وتستثمر الطاقات ال
محدد مف الميزانية السنوية لمبحث العممي فقط ولكف البد مف دراسة ومعرفة افضؿ 
االساليب وانجح الطرائؽ لبلستفادة مف ىذه االستثمارات في مناخاتنا السياسية 
واالجتماعية السائدة . كما اف الحكومة العراقية التزاؿ شبو عاجزة عف تحديد اساليب 
واليات عمؿ مناسبة لتحقيؽ تمؾ الطموحات الكبيرة في بناء مستقبؿ وجيؿ عممي 

وجودة الحيوي وااليفاء بمتطمبات الحياة المتسارعة قادر عمى تمبية احتياجات 
يسود الوسط العممي التخبط والفوضى ذه اف والمتطورة لذلؾ مف الطبيعي والحاؿ ى

العممية .وكذلؾ ضعؼ استراتيجيات التحديث وعدـ فاعميتيا في تعظيـ االستثمارات 
المفيدة ))تكويف رأس الماؿ االقتصادي والعممي والتقني والفكري واالجتماعي وتحرير 

. (( الشعوب مف الخوؼ والجمود واالمية والمحسوبية والشعور بالضعؼ والنقص 
وايضا انعداـ الحريات االكاديمية والفكرية العامة في المجتمع وعدـ توفير المناخ 

حريات االفراد وتوفير  بأطبلؽوالحداثة العممية واالقتصادية  لؤلبداعالسياسي المبلئـ 
النخب العممية أو مف مختمؼ قطاعات ميـ سواء ماأمكانيات المشاركة الفعمية أ
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وضعؼ مراكز ؾ المجتمع العممي والتقني العراقي الشعب االخرى وضعؼ وتفك
المعمومات وخدمات التوثيؽ والمكتبات االساسية لمحراؾ االجتماعي واالقتصادي 

وىشاشة وضعؼ  .الذي يفترض اف يشكؿ القاعدة الصمبة لقياـ البحوث العممية 
معدالت  ادنىوالعممية العربية وعدـ قدرتيا العممية عمى تحقيؽ  المؤسساتيةالبنية 

االستجابة الفاعمة والمؤثرة لمتحديات التقنية اليائمة .وكذلؾ يبلحظ الباحث ضعؼ 
المستويات االكاديمية عمى صعيد قبوؿ الطبلب في الجامعات وضعؼ مستويات 

وقمة المشاركة المنتجة  موضوعتيياالييئة التدريسية وعدـ  ألعضاءالترقية بالنسبة 
الميمة وسرعة  االستفادة وتبادؿ الخبرات والنتائجفي المؤتمرات الدولية مف اجؿ 

 واالنتفاع بيا . االستخبلصاتتطبيؽ 

وكذلؾ نقص مردودية الباحث العربي وتخاذلو عف البحث والعمؿ نظرا لقمة تعويضو 
 وحافزه المادي والمعنوي .
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 المطمب الثاني

 أهمية أصالح التعميم العالي )المبررات والمستمزمات(

المجتمع المحمي  احتياجاتغياب االستراتيجية واضحة لمبحث العممي في ضوء  فأ
ليا . حيث أ, المبادرة الفردية لمباحث واالستاذ تمعب في تقرير ذلؾ .ومعظميا يجري 

متخصصة لدعـ وتمويؿ البحوث ,وضعؼ  ألغراضالترقية العممية اوال  ألغراض
ت لمتنسيؽ بيف المؤسسات البحثية . القاعدة المعموماتية .وعدـ وجود مراكز وىيئا

وضعؼ الحرية االكاديمية كتمؾ التي يتمتع بيا الباحث في بمداف العالـ الديمقراطي 
وعدـ تفيـ او انعداـ دور القطاع الخاص ومشاركتو في االنشطة العممية حيث اليزاؿ 

حث يعي حقيقة واىمية الب قطاعا متخمفا يركز عمى الربحية السريعة والسيمة وال
العممي في تطويره مبررات ومستمزمات اصبلح التعميـ العالي .اف مبررات اصبلح 

يسع المجاؿ لمحديث عنيا في ىذه الورقة  نظاـ التعميـ العالي في العراؽ كثيرة وقد ال
 -:البحثية المتواضعة اال اننا يمكف اختزاليا بالمبررات واالسباب االتية 

معرفية والمعموماتية لعقود بفعؿ سياسات النظاـ لقد أنقطع الراؽ عف الثورة ال -8
التي فرضت حصارا عمى مؤسسات السابؽ وطبيعة حكومتو ذات الحزب الواحد 

واعتبرت اف ما يصدر عف الحزب وقيادتو الحكيمة  التعميـ العالي والبحث العممي .
ومصداقيتيا في مختمؼ العمـو وبيذا كاف  لممعمومات  األخير ىو المصدر االوؿ و

النظاـ السابؽ بمعزؿ عف الثورة المتزايدة وما تفرضو مف زخـ التحديات والسرعة 
القائمة في أنتاج ىذه المعرفة وتطبيقيا في مناحي الحياة المختمفة , وقد تناسى 

 متبلؾياسية الحاكمة اليـو والمميشيات الطائفية أف اسالنظاـ السابؽ واالحزاب ال
تصنؼ الدوؿ ومستوى رقييا وتقدميا وأف موجبيا سبلح يمثؿ القوة التي ب المعرفة ال
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المعرفة كما أف, مجتمع المعرفة يقـو  بامتبلؾالسبؽ في عالمنا المعاصر مرىوف 
عمى قاعدتيف ىما البحث العممي المبدع والتطبيؽ التقني المبتكر المتمثؿ بالعمـ 

 والتكنولوجيا .

ة الدولية المعاصرة تشيد ازدياد مضطردا في دور العمـ والمعرفة وتأثيرىا اف البيئ -7
 حوجز السيادة التقميدية وتأكؿعمى مجريات العبلقة الدولية ارتباطا بظاىرة العولمة 

عمييا في ظؿ  حيبدو فاف العراؽ مييأ لبلنفتا وىيمنة ثورة المعمومات وعمى ما
النوايا والتوجيات ففي دولة الفساد قد يكوف  باختبلؼاقتصاديات السوؽ الحر 

ونيبو وفي الدوؿ المستقرة االنفتاح بشكؿ فرصا مواتية ومضاعفة لسرقة الماؿ العاـ 
والتكنولوجي وتقنية  تكوف الفرصة أعظـ لبلستفادة مف منجزات التطور العممي

ث العممي ر التعميـ العالي والبحالحالة االخيرة تظير اىمية تطوي المعمومات وفي
لمواجية تيارات العولمة الجارفة مف خبلؿ رفع مستوى الكفاءات الفردية العممية 

 .8والمينية والبحثية 

اف عصر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وثورة المعرفة يستدعي بالضرورة  -4
الى تعميـ يؤدي الى تطوير وتنمية قدرات االفراد عمى قاعدة التعميـ المستديـ 

مدى الحياة بما يؤدي الى الوصوؿ الى المعمومات وتنظيميا وحسف  والمستمر
استخداميا واالطبلع عمييا في عقر ديارىا وحسف استخداميا في التفكير والتعبير 
واالتصاؿ والعمؿ وبناء العبلقات في عصر يتسـ بتناقض الموارد غير المتجددة مف 

و بشكؿ خاص اف ينتقؿ وبالتالي فأف عمى التعميـ والعالي منطاقات وخدمات 
بالمجتمع مف الصناعات التقميدية الى صناعات حديثة ومف التنظيـ اليرمي الى 
التنظيـ الشبكي ومف النمطية الى التميز ومف الخيار الواحد الى الخيارات المتعددة 

                                                           
 77: مصدر سابؽ , صد. عامر صالح  8
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والعراؽ اليـو اكثر مف اي وقت مضى يحتاج الى ىذه االنتقالية العادة ىيكمتو بعد 
 االمد مف المعرفة العممية وحسف استخداميا .حرماف طويؿ 

اف ضرورات التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية الشاممة في مجتمع ينشد  -3
بمختمؼ الديمقراطية الحؽ يستدعي اعادة النظر جذريا في نظاـ التعميـ العالي 

مف الناىج وطرائؽ التدريس والتخصصات االنسانية والعممية  ابتداءعناصره المكونة 
ىو مستجد في مياديف ىذه العمـو وتعزيز الحريات  واعادة بنائيا عمى ضوء ما

مف خبلؿ تدخبلت االحزاب االكاديمية والدفاع عنيا وصيانة الحـر الجامعي 
ؿ معضبلت والمميشيات المسمحة , واالرتقاء بمستويات البحث العممي بما يخدـ ح

سياسات ىذا القطاع  التنمية الشاممة واالبتعاد عف االرتجاؿ والعشوائية في تقرير
واضحة المعالـ في االصبلح تستند الى أفضؿ ما أفرزتو تجارب  باستراتيجيةواالخذ 

 البمداف المتطورة في ىذا المجاؿ .

في أداء أف استمرار تدىور مؤسسات التعميـ العالي أدى الى عدـ مقدرتيا  -5
يساعد عمى  أستمر لعقود ال رسالتيا الحضارية والثقافية وسط مناخ سياسي وتعميمي

يدعـ االصبلح والتطوير حتى  العمؿ وترسيخ تقاليده في ىذه المؤسسات وال استقرار
مختمفة ,ومف ىنا تأتي  واقتصادية واجتماعيةأف وجد في ظؿ منظومة سياسية 
في ظروؼ التغيير الجديد والتي ىذا القطاع  المبررات القوية النتشاؿ واصبلح

جادة عف طريؽ تعزيز مكانة العمـ والمعرفة في  انتقالويفترض أف ينتقؿ فييا البمد 
 حياة المجتمع .
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تعني بالضرورة الشروع بو ولكنيا  أف مبررات اصبلح التعميـ العالي في العراؽ ال
حقيقي في مجاؿ التربية تشكؿ خطوة االحساس الضروري بجدواه واف أي اصبلح 

يمكف اف يحقؽ االىداؼ المرجوة منو اال اذا جاء  والتعميـ العالي والبحث العممي ال
جتماعية كجزء مف عممية اصبلحية شاممة تشمؿ المجاالت السياسية واالقتصادية واال

المتبادؿ والمتفاعؿ بيف ىذه المجاالت ,واف  التأثيرفي ظؿ صة والثقافية والدينية وخا
مع توفير مستمزماتو االساسية لشروع الحقيقي في عممية االصبلح يجب اف يتزامف ا

 -, ولعؿ ابرزىا ما يأتي :

كثيرا بقناعات وايماف  تتأثرح السياسي الرسمي : اف عممية االصبل الخطاب -8
القيادة السياسية واالحزاب الحاكمة وفمسفتيا التربوية ,وبالتالي يجب اف تتوفر االىمية 
الفكرية ليذه االحزاب والتي تنظر الى التعميـ واصبلحو في اطار عممية اصبلح 
شاممة تحتوي كؿ جوانب منظومة المجتمع المختمفة وانطبلقا مف اف التعميـ يشكؿ 

اساسية مف ركائز االمف القومي والوطني والسمـ االجتماعي ورافدا اساسيا مف ركيزة 
 تجفيؼ االرىاب عبر اشاعة قيـ التسامح والوالء لموطف .روافد 

االصبلح االقتصادي : يتداخؿ االصبلح االقتصادي مع االصبلح التربوي  -7
االقتصادي الصح والتعميمي وخاصة مع مؤسساتو العالية ففي الوقت الذي يوفر فيو ا

لنمو التعميـ العالي مف خبلؿ توفير مصادر متنوعة لتمويمو فاف التعميـ  مؤاتيوفرصا 
التعميـ  العالي يستجيب لضرورات االصبلح القتصادي عبر اعادة النظر بمنظومة 

وارتقاء بمستويات البحث العممي وتوفير فرص النمو الميني واالكاديمي لمكادر 
 ال نجازعمى تقديـ افضؿ الخريجيف في مختمؼ التخصصات  بما يساعدالتدريسي 

 خطط االصبلح االقتصادي والتنمية الشاممة . 
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االصبلح السياسي : أف النظاـ السياسي لو تأثير كبير عمى كافة أنظمة  -4
مف حيث تحديد االىداؼ والسياسات واالجراءات واف نظاـ المجتمع االخرى 

في العراؽ ىو نظاـ ات الطائفية او االثنية بو اليـو التوافقات السياسية او المحاصص
معرقؿ الستقرار مؤسسات الدولة وسياستيا العامة عمى مدى طويؿ حيث يرتبط 

الكبرى لممجتمع وتطمعاتو اضافة  باألىداؼيرتبط  بطبيعتو المؤقتة واالنية واالنانية وال
والفساد ,مما يضع فرص االصبلح  والمنسوبةالى بيئتو المواتية النتشار المحسوبية 

واالستقرار السياسي البلزمة لتطوير العممية التعميمية ويفقد افضؿ استراتيجيات 
 8.االصبلح فاعميتيا وجدواىا 

عممية االصبلح االجتماعي بمجمؿ العادات             تتأثراالصبلح االجتماعي :  -3   
والتعميـ  لئلصبلحوالتقاليد والقيـ وتبمور موقفا ازاء التعميـ فيي قد تمعب دور المعرقؿ 

العراؽ حيث االمية والتخمؼ وافساد دوره في التنمية االقتصادية والبشرية وفي ظروؼ 
لثقة واالكتراث بجدوى اي مشروع االقتصادي واالجتماعي والفساد وحيث يشيع عدـ ا

التقدمية دورا اصبلحي يجب اف تمعب مؤسسات المجتمع المدني واالحزاب السياسية 
متعاطفا عبر اعبلميا وصحافتيا لتكريس القيـ االيجابية اتجاه عممية االصبلح بو 

ي وخمؽ االتجاىات االيجابية نحو التعميـ والثقافة واالرتقاء بالمستوى العقمي والفكر 
 .والميني 

ايجابي يخدـ دور المؤسسة الدينية : عمى المؤسسة الدينية اف تقـو بدور  -5
مصالح البمد في قصايا كبرى مثؿ الثقافة والتعميـ والفكر وخاصة في مؤسسات 

واف يكوف ليؿ دورا واضحا في ردع مف تسوؿ لو نفسو بتحويؿ ىذه , التعميـ العالي 
 والطائفية .او بؤر لمصراعات المذىبية  المؤسسات الى جوامع او حسينيات
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اليوـ في حياة الناس اف تسيـ بشكؿ كبير في  تأثيرىاوعمى المرجعيات الدينية وبحكـ 
عبر فتاوى وتعميمات واضحة بيذا الخصوص بعيدا عف  تعزيز استقبللية الجامعات 

 تصارعة لمعبث في ىذه المؤسساتمضغوطات احزاب االسبلـ السياسي وطوائفو ال
فالمؤسسة الدينية مطالبة اليوـ أكثر مف اي وقت مضى بمعب الدور  , واستقرارىا

الدينية  سمطتياوالبحث العممي عبر  مؤسسات التعميـ العاليالمتميز في استقرار 
 الرادعة .

دوف الحديث اوال أصبلح القيادات التربوية : اليمكف الحديث عف أصبلح التعميـ  -1
مثمة في االدارة التربوية والكادر التدريسي والفنييف وغيره عف أصبلح القيادات المت

االصبلح لمتربوييف ,لذا فأف التربويوف الذيف يستقموف افضؿ خطط و  وأف أجمؿ ,
الدارة عممية االصبلح ىـ في أمس الحاجة لبلصبلح ضمف معايير الوالء لموطف 

وأجتثاث الفاسديف منيـ واالعتزاز بو دوف الوالء لمطائفة أو الحزب السياسي المعني 
 والمزوريف وسارقي الماؿ العاـ .

ويبلحظ الباحث في اصبلح التعميـ االكتفاء بجامعة واحدة لكؿ محافظة عراقية  -2
 الحديثة .والتوسع في الكميات التخصصية حسب متطمبات التكنولوجيا 

 أنشاء مجمس عممي في كؿ جامعة وحسب حاجات التنمية في المحافظة . -3

أنشاء مركز أو مراكز بحوث في كؿ كمية وحسب ما تواجيو المحافظة مف  -4
    8مشاكؿ عممية وفنية وسوقية تقتضي وجود ىذه المراكز .
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ويرى الباحث ىناؾ مجموعة مف االفكار المطروحة منيا فتح قنوات تمويؿ  -81
خاصة لمتعميـ الجامعي الحكومي مف خبلؿ تسويؽ بعض الخدمات التي يمكف اف 
يقـو بيا مثؿ مراكز البحوث التي يمكف اف تقبؿ تبرعات مف رجاؿ االعماؿ وفكرة 

ا الطبلب حتى ينيض بمصروفات كاممة يدفعياخرى تتمثؿ في انشاء جامعي 
بمتطمبات العممية التعميمية ويتيح الفرصة اماـ جميع الطبلب لمتحصيؿ العممي الجيد 

الجامعات الحكومية الحالية بانشاء جامعة خاصة )اىمية( وفكرة اخرى تتمثؿ في قياـ 
 بمصروفات معقولة لحسابيا الخاص بحيث تفيد المردود المالي لتحسيف أدائيا .

سة التعميـ العالي و تحسيف فعاليتو الداخمية و الخارجية و تحقيؽ ترشيد سيا-88
 االستخداـ االمثؿ لممصادر و ترشيد الصرفيات و تعظيـ الموارد المالية .

 ةيجتماعتحسيف جدة التعميـ و رفع مستوى مخرجات التعميـ وزيادة االىمية اال -87
 لموظائؼ التنموية لمتعميـ العالي .

االطاريح المؤلفات العممية ونشرىا واتاىتيا لطمبة الدراسات الجامعية طباعة  -84
 مف خبلؿ االشتراؾ مع الجامعات االجنبية .

اصدار تعميـ وزاري يمنع مف استخداـ المحاضرات المكتوبة باليد و يمنع  -83
امبلء المحاضرات او قراءتيا عمى مسامح الطمبة الف الطمبة يعرفوف القراءة و 

 الكتابة 

تخصيص مكاف مناسب لكؿ عضو ىيئة تدريس قبؿ مباشرتو بالعمؿ ليستطيع  -85
 اف يؤا فيو و يكتب و يتأمؿ استشاراتو لطمبتو .
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العممي و الدراسات العميا في كؿ االسراع بتأسيس كميات او عمادات لمبحث  -81
لكا  او كمية او عمادة واحدكجامعات البصرة و بغداد و المستنصرية (جامعة كبيرة )

متقاربة جغرافيا لتكوف مسؤولية عف البحث العممي و ثبلث او اربع جامعات 
الدراسات العميا )الدبمـو العالي و الماجستير و الدكتوراه و تدريب اساتذة و تطوير 

 خبراتيـ و مياراتيـ .

عمى تشغيؿ الطمبة المحتاجيف لمعمؿ و الدعـ المادي في مؤسسات  العمؿ-82
 لتوفير مصدر  مبلعبيا ... الخ ( كتبة ,مطاعـ الجامعة ,حراستيا,الجامعات )في الم

الرزؽ الحبلؿ الناتج عف العمؿ واالبتعاد عف البحث عف رواتب ومكافئات وصدقات 
  8مف غير تقديـ خدمة لمجامعة والمجتمع .

اىج دراسية متطورة تحتاج المستمزمات الدراسية والمختبرات : مف المؤكد اف من -83
زمات دراسية ومختبرات لكي تكوف العممية التعميمية متكاممة وفاعمة في مستمالى 

ومتطمبات التنمية .ومجيزة الى واقع التطبيؽ تخريج طمبة مؤىميف لنقؿ الخبرة العممية 
 إلكساب والمعدات البلزمة باألجيزةوسائؿ التعميـ ومختبرات وورش مزودة  بأحدث

الى المستمزمات التكميمية  باإلضافةالطالب الخبرة العممية وتطوير الممكات التطبيقية 
 مف قاعات لمنشاطات الرياضية ونواد ومطاعـ وغيرىا .

المكتبات نظرا لما تعانيو مكتبات جامعاتنا وخاصة الفية منيا مف نقص كبير  -84
الحاجة ماسة وممحة لتجييز في الكتب والمراجع والدوريات وخاصة الحديثة منيا فأف 
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الى  باإلضافةىذه المكتبات وبشكؿ فوري بأحدث الكتب والدوريات العممية الرصينة ,
عف طريؽ شبكة االنترنت وتوفير قواعد لمبيانات  اتصاالتالخدمات التكميمية مف 
يقؿ اىمية عف ذلؾ تطوير ابنية المكتبات وتوفير االجواء  واقراص مكتنزة . وال

 فييا .المناسبة الدراسية 

االقساـ الداخمية : انما ىو متوفر مف اقساـ داخمية ال يغطي كؿ اعداد الطمبة  -71
مبلئـ لذلؾ فاف المحتاجيف الييا وال يحتوي عمى تجييزات كافية لتوفير مناخ دراسي 

 إلدامتيااالقساـ الداخمية تحتاج الى اعتمادات مالية ضخمة وجياز اداري كفوء 
 وتطويرىا .

ويبلحظ الباحث تحديث ىيكمة وزارة التعميـ العالي والبحث العممي مف حيث االقساـ 
والتخصصات المختمفة والعمؿ عمى تعزيز االمف واالستقرار داخؿ الجامعات 
والمعاىد العالية وابعادىا عف الصراعات السياسية والمذىبية والطائفية وتعزيز 

واعادة النظر في يمية والحـر الجامعي استقبللية الجامعات وحماية الحرية االكاد
المناىج الدراسية والتخصصات المختمفة بما ينسجـ مع التوقعات المستقبمية وحاجة 
البمد لمختمؼ االختصاصات والكفاءات العممية والمينية واالدارية وانتياج سياسة 
واضحة وحكيمة لمتنسيؽ مع الكميات والجامعات االىمية بما يضمف تحقيؽ رؤيا 
 متكاممة لكبل القطاعيف وتجنب التكرارغير المفيد في نشأت الكميات او التخصصات 

   8المختمفة .
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 المبحث الثاني                                   

 االزمة المالية في العراق واثارها عمى اصالح التعميم العالي       

%مف احتياطو النقدي بفعؿ االزمة المالية وبغداد قد تضطر 71اف العراؽ يخسر 
لخفض قيمة الدينار .كشفت شبكة )بمومبيرغ ( المتخصصة في الشؤوف االقتصادية 

% ليصؿ  71انخفض بنحو اف احتياطي العراؽ الذي يشرؼ عميو البنؾ المركزي 
بانخفاض اسعار النفط  متوقعة اف ة مميار دوالر بفعؿ االزمة المالية المرتبط 54الى 

يجبر بغداد عمى تنعكس ىذه االزمة عمى زحـ الحرب ضد تنظيـ )داعش( ما قد 
خفض قيمة الدينار العراقي أماـ الدوالر وتقوؿ الشبكة في تقرير ليا انو عادة ما تأتي 

الحالية  االزمات المالية مف عواقب وخيمة لمبمداف فيما التاثير الذي تمثمو ازمة العراؽ
 يظير كيؼ يمكف اف يكوف البمداف عميقا حد الصدمة عمى االقتصاد واالسواؽ .

وتضيؼ في واقع الحاؿ يكمف لممتغيرات في اسعار تبادؿ العمبلت االجنبية التي 
مف النفط الخاـ اف تسبب في عممية اعادة تقييـ لمدينار  تتُاثر نتيجة لتغير سعر قطرة

ح معيا الحرب ضد تنظيـ داعش اكثر خطورة جدية تصبالعراقي مع مخاطر 
وصعوبة مشيرة الى أف العراؽ الذي يعد ثاني أكبر دولة مصدرة لمنفط بعد السعودية 
ضمف مجموعة الدوؿ المصدرة لمنفط اوبؾ يعتمد كميا عمى عوائد ىذا النفط بغية 
 تمويؿ عممياتو في الميداف الى جانب االضطرابات التي تعصؼ باقتصاده عمى حد

 سواء . ويتـ تقسيـ ىذا المبحث الى مطمبيف .

 المطمب االوؿ : ماىية االزمة المالية وأىـ أسبابيا وطرؽ معالجتيا .

  المطمب الثاني : أثار االزمة المالية عمى اصبلح التعميـ العالي في العراؽ .
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 المطمب االول

 ماهية االزمة المالية وأهم أسبابها وطرق معالجتها

 ماىية االزمة المالية  -اوال :

مالي يفضي ممكف التطرؽ الى االزمة العالمية بصورة مختصرة وىي حالة اضطراب 
الى تعرض المتعامميف في االسواؽ المالية لمشكبلت لمسيولة واعسار ,مما يستدعي 
تدخؿ السمطات الحتواء تمؾ االوضاع وقد تأخذ شكؿ أزمة مديونية أو أزمة عمبلت 

 ة .أو مصرفي

 -اما بخصوص االزمة المالية في العراؽ تتمخص باالتي :

فيمكف التطرؽ الى االزمة االقتصادية تحدث في العديد مف البمداف يعاني البعض 
منيا كثيرا بحسب قوتيا االقتصادية والكمية الوفيرة مف الثروات الطبيعية وحجـ 
استغبلليا بشكؿ متوازف وكانت تمؾ االزمات سببا في فشؿ الحركة االقتصادية في 

الزمة االقتصادية تختمؼ عف باقي دوؿ العديد مف الدوؿ أما في العراؽ فسبب ا
العالـ اساسيا الفساد الحكومي مف حيث المبالغ التي تسرؽ مف المواطف لمصمحة 

الرئيسية البلزمة االقتصادية ىي الكتؿ الضخمة مف وقد تكوف االسباب الفاسديف 
تي والقوات االمنية التي تستمـ الرواتب مف حكومة االقميـ والالموظفيف والمتقاعديف 

ونظرة  استراتيجيوعدـ وجود تخطيط  لئلقميـالمخصصة % مف الميزانية 25تمتيـ 
ىماؿبعيدة المدى واالعتماد عمى النفط كمصدر وحيد  كافة القطاعات االخرى مف  وا 

 لئلقميـالصناعة والسياحة والزراعة حيث تـ ىدر مميارات الدوالرات المخصصة 
يف بدال مف استخداـ واستثمار ىذه االمواؿ سنويا في دفع الرواتب لموظفيف غير منتج
مشاريع ومعامؿ توفر فرص العمؿ واحياء في انشاء البنية التحتية والتنمية وانشاء 
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المالية بانيا انييار النظاـ المالي برمتو  فاألزمةاالؼ القرى لغرض الزراعة . 
مصحوبا بفشؿ عدد كبير مف المؤسسات المالية وغير المالية مع انكماش حاد في 

او في او في عممة دولة ما النشاط االقتصادي الكمي او ىي انييار في سوؽ االسيـ 
 8 سوؽ العقارات او مجموعة مف المؤسسات المالية .

 المالية  أسباب االزمة -ثانيا :

اف اسس اليندسة المالية التقميدية المنبثقة مف فمسفة المذىب االقتصادي الرأسمالي 
يبدو أثر تطبيقات ىذه اليندسة المالية  الحر ليا االثر االكبر فيما حصؿ وقد ال

كفقاعة تظير ىنا واخرى تظير ىناؾ لكف تدحرج كرة الثمج يزيد مف  التقميدية اال
ي لممذىب الفكر  باألساساضحا وقد يذىب ىذا االثر حجميا ويصبح اثرىا و 

 االزمة المالية الى االسباب التالية : رجاع االقتصادي , وعميو فيمكف ا

الربا : لقد ارتبطت بوادر االزمة بصورة اساسية باالرتفاع المتوالي لسعر الفائدة  -8
شكؿ زيادة في  وىو ما 7113جانب بنؾ االحتياطي الفيدرالي االمريكي منذ عاـ  مف

اعباء القروض العقارية مف حيث خدمتيا وسداد اقساطيا وتفاقمت االزمة بحموؿ 
,حيث توقؼ عدد كبير مف المقترضيف عف سداد  7112النصؼ الثاني مف عاـ 

االقساط المالية المستحقة عمييـ . وىذه نتيجة طبيعية ألف الربا عنصر خفي محفز 
الى جشع  المسيءيوف كبار ليذا االثر عمى التضخـ وقد نبو اقتصاديوف غرب
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المؤسسات واالفراد واعمى بصيرتيـ بتفضؿ المصمحة الفردية بصورة مطمقة عمى 
 .(المصمحة الجماعية )العالمية

لكف ال تقابميا  لؤلرباحالظرفية االقتصادية  العالمية المتميزة بارتفاع مستمر  -7
فقد أدى  لئلنسانيةاالجتماعية منتجة مف شأنيا االستجابة لمحاجيات  استثمارات

توجيو ىذه االرباح المفرطة نحو البنوؾ واالسواؽ المالية مف جية الى توسيع المجاؿ 
الجغرافي في ظؿ العولمة واصبح العجز البنيوي لبلقتصاد االمريكي يحوؿ مف طرؼ 

طالة وىشاشة بباقي دوؿ العالـ وبحاجة الصيف ودوؿ الخميجية ومف جية اخرى مف ال
 .شعؿ والتفاوتات االجتماعية ال

حربي العراؽ الحروب السريعة التي خاضتيا القوات االمريكية كما ىو الحاؿ في  -4
وتركت مشكمة  االقتصاد االمريكي ثبلثة تريميونات دوالرت وافغانستاف والتي كمف

بنفسيا تدخؿ مف الدولة في الشؤوف الرىف العقاري االخذة في التوسع الف تحؿ نفسيا 
  8.االقتصادية 

 العجز التوأـ في الميزاف التجاري والميزانية العامة . -3

 لئلنشاءعدـ التزاـ المؤسسات المالية الدولية )صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي  -5
االساسية التي أنشأت مف أجميا والمشكمة في مراقبة وعبلج  باألىداؼ والتعمير (

التذبذب في اسعار صرؼ العمبلت لمدوؿ واالعضاء ومساعدة ىذه الدوؿ عمى 
وتنقية اقتصاديات الدوؿ النامية ,االمر  مدفوعاتيامعالجة االختبلالت في موازيف 
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تماعية لمدوؿ الذي ادى الى التدخؿ غير المبرر في السياسات االقتصادية واالج
  االخرى .

و اقتصاد خمؽ النقود العمؿ عمى اقتصاد مضاربي )وىمي ( وىو اقتصاد النقود  -5
االنترنت حتى طغت عمى المعامبلت  واالرباح القائمة عمى ذلؾ بما فييا ما يتـ عبر

فة الربح السريع واالنتقاؿ الى قياـ السوؽ المالية و انتشار ثقا الحقيقية التي ىي مبرر
و التخمي عف االنتاجية و الخدمية و االعتماد عمى الديف لرئسمالية المالية و التخمي ا

بانو السبيؿ لبلغتناء السريع و تزايد تراكـ العاـ بدؿ الضرائب مما ادى الى االعتقاد 
طبقات مف الصفقات المالية البحتة التي تبعد اكثر فأكثر عف القطاع االنتاجي 

ساع احجاميا بحيث ادت ما يسمى بنظرية اليـر المقموب الحقيقي في االقتصاد وات
 الذي يمتاز بعدـ االستقرار .

الشائعات  والكذب و انتشار الفساد االخبلقي االقتصادي مثؿ : االستقبلؿ -1
رضة و الغش و التدليس و االحتكار و المعامبلت الوىمية ومثؿ ىذا العقبات المغ

 لمفقراء و المساكيف .يف والدائنتؤدي الى ظمـ االغنياء و 

 االفراط في انتاج الخريجيف ضعيفي التدريب . -2

ضعؼ الدوافع العممية و االكاديمية عند الطالب و زيادة البطالة و البطالة  -3
ىور المعايير و و تدالمقنعة بيف الخريجيف و زيادة االضطرابات وحدة الخوؼ 

 التدريسي .الثقة بيف االدارة و  نعداـات التدريسيف و انويمع
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عمميات المضاربة و االحتياؿ و التبلعب في النظـ المحاسبية و ضعؼ الرقابة  -4
وقد تتيـ عف سوء االدارة و استغبلؿ النفوذ في  واالشراؼ وغياب االفصاح والشفافية

 8القطاع المصرفي . 

زيادة أعداد طبلب الجامعات مقابؿ نقص اماكف التدريس المناسبة والتجييزات  -81
 التعميمية أضافة الى نقص االساتذة .

ضعؼ تأىيؿ المدرسيف واالساتذة عمى النحو الذي يمكنيـ مف تحقيؽ التطوير  -88
 البلـز في العممية التعميمية .

عدـ توفر المكتبات في المدارس والجامعات بالشكؿ الذي يساعد الطالب  -87
   واالستاذ عمى االفادة منيا معرفيا وفكريا .

اعضاء لحسف العممية التعميمية وتدني رواتب  التمويؿ المالي البلـز ضعؼ -84
ىيئة التدريس و الجامعات و استيبلؾ االجيزة و المعامؿ و المختبرات دوف اي 

 التعميمية . أتإحبلؿ و تجديد وتيالؾ حالة المنش

الدروس الخصوصية التي اعد بكؿ المقاييس جريمة تعميمية ال تكاد توجد في  -83
 دولة مف دوؿ العالـ .اي 

و كذلؾ تعددت االراء حوؿ اسباب االزمة المالية العالمية كما يرى الباحث اف 
في العالـ السائر اسباب االزمة المالية العالمية يعود الى طبيعة النظاـ المالي العالمي 

خاصة في الواليات المتحدة االمريكية و ىذا كما الباحث سمع يمضاربات منضبطة 
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مضاربات لما ادى الى رفع اسعارىا السوقية بشكؿ كبير غير منطقي كذلؾ البلسيـ م
الغير مسؤلة و المجنونة في اسعار النفط مما دفع االسعار لموصوؿ لقيمة خالية مف 
جية ومف جية اخرى عدـ وضع قواعد معينة ومحدد لمبنوؾ لتنظيـ عمميات االئتماف 

تماف و القروض بشكؿ كبير فيو و القروض مما جعؿ البنوؾ تقـو بعمميات االئ
كثير مف البنوؾ و انقاذ  مخاطر كبيرة و عدـ تدخؿ الدولة في بادئ االمر في

  .8االقتصاد )الحرية االقتصادية( الشركات مف االفبلس بحجة عدـ تدخؿ الدولة في 
ف في الوقت الحاضر بأسباب االزمة المالية يكالتويرى ايضا عدـ القدرة عمى 

 منيا ارتفاع اسعار النفط , ىناؾ عوامؿ عديدة ساىمت في ىذه االزمة وافالعالمية 
و زيادة االنفاؽ  الحروباالنفاؽ الكبيرة عمى وارتفاع اسعار االسيـ, التضخـ, و 
وزيادة الخسائر الناجمة عف  في مجاؿ التنمية ,العسكري مما ادى الى قمة االنفاؽ 

توظيؼ  اىرة االحتباس الحراري والمشاكؿ والكوارث الطبيعية و البيئية بسبب ظ
في خدمة االىداؼ السياسة والعسكرية بدال مف التنمية االقتصادية  االقتصاد

يات النصب و االحتياؿ واالجتماعية والفساد االداري والمالي و ظيور الكثير مف عمم
  .7حوؿ العالـ

 
 -ثالثا: طرؽ معالجة االزمة المالية :

الدولي أي بمد تقريبا سواء أكاف ناميا او متقدما مف أثر االزمة طبقا لتقارير البنؾ 
درجة اقؿ مف المالية الحالية عمى الرغـ مف أف البمداف التي دخمت االزمة ولدييا 

وفي مواجية ازمة  باألزمةاالندماج في االقتصاد العالمي كانت بشكؿ عاـ اقؿ تأثرا 
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ف الطبيعي أف يكوف االجراء االوؿ مالية طاحنة كتمؾ التي تعيشيا اليـو ,وكاف م
واالىـ الذي تمجأ اليو الحكومات والبنوؾ المركزية ىو ضخ االمواؿ عمى نطاؽ واسع 

برنامج االنقاذ المالي ومف  باسـلمتغمب عمى مشكمة نقص السيولة وىو ما يعرؼ 
ة او السياسات النقدية التي تـ طرحيا لمعالجة ىذه االزمة خفض اسعار الفائدالحموؿ 

التي تفرضيا البنوؾ المركزية التجارية بيدؼ  اإلجباريةوتقميص حجـ االحتياطات 
تحفيز االقتراض وضخ المميارات مف العمبلت لتوفير سيولة مالية في االسواؽ وذلؾ 
لدعـ البنوؾ والمؤسسات المالية المتعثرة والمنيارة ومف اىـ طرؽ المعالجة ابرزىا ما 

 :يأتي 

والعمماء في الجامعات العراقية  لؤلساتذةالغاء شرط العمر التقاعدي الوجوبي  -8
 والوزارات والمؤسسات وتمكينيـ مف الطاء المستمر خدمة لمتطمبات التنمية الدائمة 

 البحث العممي . ألغراضتخصيص نسبة ارباح شركات القطاع العاـ والخاص  -7

لوجيا في عقود النفط والتجييزات الحرص عمى زيادة معدالت نقؿ التكنو  -4
 واالستثمار وتدريب المبلكات العراقية عمييا .

التدخؿ النشط لمحكومة في الجوانب االقتصادية مف البنوؾ والبورصة والسوؽ  -3
 العقاري وغيرىا وعدـ االعتداء باقتصاديات السوؽ المتنقمة .

الجيد لمشعب في  األعبلـالحد مف زيادة االستيبلؾ ومحاربة التبذير واالسراؼ  -5
 ىذا الشأف .

 



 

35 

عدـ خروج المستثمريف االجانب مف سوؽ االوراؽ المالية االبعد مرور فترة او  -1
يبقى بيا  فرض ضريبة عمى االرباح الرأسمالية متصاعدة حسب قصر المدة التي ال

   في االستثمار ) االمواؿ الساخنة (.  

 المصرفي في الخارج .الرقابة عمى استثمار امواؿ الجياز  -2

 رفع مستوى معيشة الناس وتحسيف حالتيـ الصحية واالقتصادية والبيئية . -3

 8دفع عجمة التقدـ التكنولوجي واالنتاج المحمي العراقي وقدرتو . -4

مع أعادة النظر في المناىج الدراسية والتخصصات المختمفة بما ينسجـ  -81
تمؼ االختصاصات والكفاءات العممية والمينية التوقعات المستقبمية وحاجة البمد لمخ

 واالدارية .

العمؿ عمى رفع مخصصات التعميـ والبحث العممي مف الميزانية العامة والناتج  -88
وخدمة المجتمع المحمي واعادة تدريس الالمحمي لتسييؿ ميمة الجامعات في البحث و 

ومكتبات واجيزة فنية ومد شبكة لبنية التحتية المدمرة لمتعميـ مف ابنية ومختبرات 
االنترنت كما يجب البحث عف مصادر اخرى لمتمويؿ في نطاؽ المشاريع الخاصة 

 االىمية .

ويبلحظ الباحث ازاء كؿ التحديات اعبله البد لمحكومة مف اتخاذ اجراءات واتباع 
سياسات اقتصادية اصبلحية سريعة لمخروج مف االزمة المالية الراىنة او لمتخفيؼ 
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مف اثارىا ومف الدخوؿ في مرحمة الكساد او اعبلف افبلس العراؽ ومف اىـ سبؿ 
 المعالجة لبلزمة المالية ىي :

الصيت او الغاؤىا  سيئةاعادة النظر الفوري بما يسمى عقود جوالت التراخيص  -8
 فورا .

ايقاؼ صرؼ كؿ المخصصات والمنافع االجتماعية لموزراء و النواب و الوكبلء  -7
ستشاريف ومف ىـ بدرجتيـ كمخصصات بدؿ االيجار و السيارات و الوقود و والم

و القرطاسية ليتساوى بذلؾ المسؤوؿ و المواطف ليـ الحراس و صيانة السيارات 
 الرواتب و يتدبرو عيشيـ فييا .

اعادة ىيكمة الشركات العامة في وزارة الصناعة و المعادف او منعيا لبلستثمار  -4
و المنافسة في االسواؽ و اعادة رواتب منتسبييا لمتمويؿ الذاتي بدال  و دعما لبلنتاج
 مف المركزي.

 تصفية قاعدة المعمومات مف المتقاعديف المؤىميف لتسمـ الرواتب التقاعدية . -3

انشاء شركات اتصاؿ حكومية منافسة لمشركات االىمية لبلستفادة مف ايراداتيا  -5
في دعـ الميزانية و فرض رسـو حقيقية عمى شركات االتصاالت وعدـ تحميميا 

 لممواطنيف.

طرح جزء مف السندات الحكومية لبلكتتاب المصرفي و بيعيا لمقطاع الخاص  -1
 .مف اجؿ تغطية عجز الموازنة 
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و البنوؾ الخاصة في النظاـ  ئة التنافسية بيف البنوؾ الحكوميةيف البيتحس -2
     .8المصرفي

 

 المطمب الثاني                                 

 أثار االزمة المالية عمى اصالح التعميم العالي في العراق        

ولذلؾ فقد تأثر قطاع االعماؿ لدى جميع الدوؿ المرتبطة باالقتصاد االمريكي 
الديوف العقارية الفاسدة وعدـ القدرة عمى  وطأةالنييار القطاع المالي االمريكي تحت 

مرشحة لبلمتداد الى باقي دوؿ العالـ كما  فاألزمةاستردادىا في الوقت الحالي . 
في بداية الثبلثينيات مف القرف الماضي والذي  حدث خبلؿ الكساد العالمي الكبير

استمر قرابة االربع سنوات اذا لـ يحسف المجتمع الدولي وقادة الدوؿ الصناعية 
ة ف ذات االساليب السابقة في النظر يمارسو  ظمواالتصرؼ او الرئيسة في العالـ 

تتفاقـ منذ  الجزئية الى المشكمة االقتصادية وحموليا .لقد اخذت تداعيات ىذه االزمة
ـ بشكؿ مخيؼ حيث يؤكد الكثير مف االقتصادييف الى انو بناءا  7112اغسطس 

شرات والبيانات االقتصادية فاف االسوأ في ىذه االزمة كاف خبلؿ الربع مى المؤ ع
ـ ,ولكف بدوف ادنى شؾ فاف 7113االوؿ ونياية الربع الثالث وبداية الربع الرابع عاـ 

 -ايجابية واخرى سمبية وعمى النحو االتي :ىذه االزمة تداعيات 
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 اآلثار السمبية لؤلزمة : -أواًل :

الذعر والخوؼ والقمؽ والتخبط الذي اصاب الناس جميعا حكاـ ومسؤوليف  -8
وأصحاب مؤسسات مالية ومصرفية ومتعامموف مع البنوؾ ومستيمكوف ميددوف 

في ,وفقراء . واليرولة بارتفاع االسعار وموظفوف وعماؿ ميددوف بفقد وظائفيـ 
 سحب االيداعات مف البنوؾ ألف رأس الماؿ فيو فساد مالي .

نقص السيولة المتداولة لدى االفراد والشركات والمؤسسات المالية وقياـ العديد  -7
مف المؤسسات المالية بتجميد او ايقاؼ منح القروض الى االفراد خوفا مف نقص 

حاد في انشاط االقتصادي وفي  انكماشأدى الى السيولة وصعوبة استردادىا . وىذا 
 كافة نواحي الحياة مما أجدى الى توقؼ المقترضيف عف سداد دينيـ .

ادت ىذه االزمة الى تفشي نوع مف عدـ االستقرار والتذبذب في االسواؽ المالية  -4
العالمية وحالة الخوؼ الشديد في اوساط المستثمريف بشاف مستقبؿ االقتصاد 

بالكثيريف منيـ عدـ الرغبة في تحمؿ المخاطر والبحث عف واالستثمار , دفعت 
    استثمارات امنة في قطاعات اخرى .

الي ككؿ رت ىذه االزمة تساؤالت حادة حوؿ مدى صبلحيات النظاـ الرأسماثا -3
 8س النظاـ المالي والنقدي الدولي الراىف .عمى االستثمار ولي

 -االيجابية لبلزمة :ثانيا : االثار    

اف كؿ ازمة ليا دورة اقتصادية تستفقد اثارىا مف خبلليا ,و المستقر الحصيؼ  -8
ىو الذي يستفيدوف مف االزمة فحيف يدخؿ االقتصاد في فترة الركود يتوقؼ عف 
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االسيـ و السندات يقـو باالستثمار ,فالسيـ اليـو االستثمار و عدـ ىبوط اشعار 
و كثير منيا  7113بداية عاـ  عمى سبيؿ المثاؿ يكمؼ اقؿ مف نصؼ تكمفتو في

مما يعني اف اسيـ العوائد و اسيـ الشركات الناجحة  يباع باقؿ مف قيمتو االصدار ,
 اصبحت مغرية لبلستثمار .

تغيير جذري في عمؿ االسواؽ و النظاـ المالي الدولي ووضع ضوابط اكبر عمى -7
 المالية .نقدي دولي جديد لتنظيـ االسواؽ عمميات االقراض و قاـ نظاـ 

ادى الركود االقتصادي الى تراجع الطمب عمى السمع و الخدمات مما ادى الى  -4
تخفيض االسعار و يعني ذلؾ بما في ذلؾ المواد االولية و مواد البناء و جميع لمسمع 
التي تعتمد كثيرا عمى الطاقة و الوقت مناسب االف لبناء بيت العمر بالمواصفات 

تأثر االزمة التصحيحي عمى قطاع العقار سواء في اسعار مستفيديف مف المناسبة 
 االراضي و مواد البناء .

تـ فقد نسبية كبيرة مف راس الماؿ المستثمر في البنوؾ و السندات الحكومية  -3
العراقية تقدر قيمة ىذه الخسائر في بعض المؤسسات و المراكز المالية بما ال يقؿ 

 ية .% مف حجـ االستثمارات المال 41عف 

زيادة العبء الضريبي عمى االفراد لدعـ ميزانيات الحكومات التي وضعت خطة  -5
 إلعانة البنوؾ و المؤسسات و الشركات المتعثرة .
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المصاريؼ الربوية , وىذا سوؼ يؤدي الى كساد اقتصادي و ارتفاع نسبة البطالة 
ي تيدد االمف و ف التمما يفاقـ الخسارة في االنتاج و رعب مف قياـ ثورات العاطمي

 .8االستقرار

زيادة ميزانية الدعـ االجتماعي و السيما في المرافؽ و الخدمات العامة كما اف  -2
 النيائيةبعض الخدمات سوؼ يؤدي الى ارتفاع كمفة المنتجات ارتفاع االسعار 

 .7خصوصا بالنسبة لمدوؿ التي تعتمد عمى االستيراد مف الخارج 
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 الخاتمة

بعد أف انتيينا مف اىـ ما يمكف تناولو في موضوع البحث االصبلح في التعميـ      
العالي ومعضمة االزمة المالية قد توصمنا الى جممة مف االستنتاجات والتوصيات 

 -:وكاآلتي 

 : االستنتاجات اوال :

مف خبلؿ ما ورد ذكره يمكف , الخروج باستنتاج رئيسي مفاده اف التعميـ العالي في 
 اؽ يمر بأزمة عميقة وحادة نتيجة جممة مف الظروؼ واالسباب أىميا ما يأتي :العر 

 ضعؼ في تأىيؿ الطالب في مرحمتي الراسة االبتدائية والثانوية . -8

خطة قبوؿ ال تستند الى منيجية وتخطيط مدروسيف مف اجؿ اعداد خريجيف  -7
 بأعداد وتخصصات مؤىمة لتنفيذ خطط التنمية .

صحيحة وظروؼ بالغة الصعوبة عاشيا اركاف العممية التعميمية مف بيئة غير  -4 
 طالب واستاذ وكادر اداري نتيجة الحروب والحصار وظروؼ االحتبلؿ .

نقص كبير في التخصيصات المالية لوزارة التعميـ العالي ومؤسساتيا المختمفة  -3
 المكتبات . ,اثر سمبا عمى تييئة المستمزمات الدراسية وتجييز المختبرات وغنى

قصور في النشاطات االصفية بكؿ انواعيا الثقافية والرياضية والفنية البلزمة  -5
 لؤلعداد الروحي والبدني المتكامؿ لمخريجيف .
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 التوصيات : ثانيا :

 -مف خبلؿ معالجة البحث نذكر اىـ التوصيات بما يأتي :

 ازمة التعميـ العالي .وضع الخطط الكفيمة بمعالجة كؿ مظير وسبب مف اسباب  -8

واالىـ مف ذلؾ ىو العمؿ الجاد والدؤوب لتنفيذ ىذه الخطط وتوفير كؿ  -7
كيد ليس مسؤولية قياديي التعميـ العالي فحسب ,بؿ وىذا بالتأمستمزمات انجاحيا .

انيا مسؤولية وطنية تضامنية ولنا ثقة وامؿ عالييف بالمخمصيف والغيارى مف ابناء 
 فالظروؼ الصعبة تمد فرسانيا .الصعبة , شعبنا رغـ الظروؼ
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 المصادر                                      

 .القراف الكريـ 

  أوال : الكتب :

 ـ.7181ىؿ تريدوف أصبلح التعميـ ( ,سنة  (د. حامد طاىر  -8

,االسكندرية االزمة المالية ( دار الجامعة الجديدة (د. عبد العزيز قاسـ محارب  -7 
 ـ .7188سنة  ,

 ـ . 7181د . عبد اهلل البدوي : االزمة المالية , سنة  -4

د. عمي فبلح المناصير : االزمة المالية حقيقتيا ... أسبابيا... تداعياتيا وسبؿ  -3
 ـ.7114سنة , العبلج ,جامعة الزرقاء 

الرياض ,سنة فيد بف سمطاف السمطاف :) الجامعة في عصر العولمة ( , د.  -5 
 ـ . 7113

نة س د . كماؿ عبد الرزاؽ :)االزمة المالية ( , مكتبة المجتمع العربي , -1
 ـ.7188

 ثانيًا : البحوث والمقاالت :

د. أحمد خميؿ حسف الحسيني :)مقومات وطرؽ اصبلح التعميـ العالي في . 8
 ـ .7188لسنة  العراؽ( ,بحث منشور مف االكاديمية والبحثية ,

شور أحمد محمود عبد المطيؼ :)اصبلح التعميـ العالي العراقي ( , بحث مند. . 7
 .ـ 7112سنة  في جريدة الصباح ,
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د. عبد الباقي عبد الجبار الحيدري : واقع التعميـ في العراؽ بيف التحديات . 4
 ـ .7188والضرورة ,بحث منشور في جريدة الحوار المتمدف , سنة 

: ) االزمة المالية أسبابيا وعبلجيا , بحث منشور مف د. عبلء شعباف الزعفراني . 3
 ـ. 7185مقاالت متعمقة , سنة 

د. عامر صالح ) التعميـ العالي والبحث العممي والصعوبات ومبررات أصبلح . 5
 ـ .7181سنة  بحث منشور في جريدة الصباح , الحكومة الجديدة ,

العراقي( ,بحث منشور في جريدة د . كاظـ عبد نور :)اصبلح التعميـ العالي . 1
 ـ . 7112الصباح ,سنة 

د . محمد الربيعي :)اصبلح التعميـ العالي قضية ال تحتمؿ التأجيؿ ( بحث . 2
 ـ.  7184سنة منشور في النقابة الوطنية لمصحفييف ,

د. محمد الياشمي : االزمة االقتصادية في العراؽ االسباب والمعالجة ,بحث . 3
 ـ. 7181لسنة  الصباح ,منشور في جريدة 

د. ىماـ عبداهلل عمي السميـ : )االزمة المالية العراقية وسبؿ معالجتيا بحث . 4
 ـ. 7181سنة  منشور في جريدة الصباح ,


