
�سل�سلة  من  حلقتني  �آخر  عند  ن�سري  ونحن 
على  نقف  �ن  علينا  �لدويل  بغد�د  معر�ض 
�لتظاهرة  ه��ذه  م��ن  �ملتح�سلة  �لنتائج 

�القت�سادية �لتي ميكن و�سفها باملهمة.
�ملتابعة  خ��ال  م��ن  مل�سنا  �ن��ن��ا  ورغ���م 
تفاهمات  �ب��ر�م  �ملعر�ض  يف  و�لتو�جد 
�ن  �ال  �مل�ساركة،  �ل�����رك��ات  ب��ني  �ول��ي��ة 
حتقيق  يف  وين�سب  �و�سع  ك��ان  �لطموح 
�ىل  باملنفعة  تعود  ��سرت�تيجية  �ر�كات 

�القت�ساد �لوطني �لذي يعاين �الهمال.
جدية  �كرث  يكون  �ن  البد  �ملحلي  فاجلهد 
�لنوعية  �لدولية  �مل�ساركة  من  �الفادة  يف 
�لوطني  �الق��ت�����س��اد  خل��دم��ة  وتوظيفها 
�لتكنولوجيا  �ىل  �حلاجة  باأم�ض  هو  �لذي 
يف  حقيقية  تنموية  عملية  لبدء  �ملتطورة 

جميع �لقطاعات �النتاجية و�خلدمية.

فاجلهد �لدويل �لو��سع و�لكبري �لذي ح�ر 
�لعمل  يف  حقيقية  رغبة  لديه  �لعر�ق  �ىل 
باإمكانية  يقني  على  و�ن��ه  �لعر�ق،  د�خ��ل 
�ملالية  �الزم��ة  و�ن  �القت�سادية،  �لعر�ق 
بجميع �الحو�ل ما�سية و�لبلد غني وقادر 
لل�ركات  �لازمة  �ل�سمانات  تقدمي  على 

�لعاملية �ملتطورة. 
مع  �ل��ت��ع��ام��ل  �ن  �ح���د  ع��ل��ى  يخفى  وال 
�لتي  �ملتخ�س�سة  �لعاملية  �ل�����رك��ات 
الئحة  على  باخت�سا�سها  ت�سنيفًا  حتمل 
�ل�ركات �لعاملية �لتي تنفذ �عمالها وفق 
�ملو��سفات �لدولية بعيد�ً عن جميع ��سكال 
�لتاعب �مر مهم، حيث �سمعتها �لتنفيذية 
و�ن �ي م�روع تنفذه يدخل �سمن الئحة 
�لذ�تية،  �سريتها  على  �ملنفذة  �مل�ساريع 
نخطو  �ن  ي��ج��ب  �ل�����رك��ات  ه���ذه  وم��ث��ل 
�مل�ستقبلي  ه��دف��ن��ا  وي��ك��ون  ب��اجت��اه��ه��ا 
��ستثمار  من  الب��د  كما  �لتنمية،  لتحقيق 

�و��ر  لتوثيق  �ملعر�ض  د�خ��ل  تو�جدها 
�لتعاون معها. 

�قت�ساديا،  �لتعايف  �ىل  يحتاج  فالعر�ق 
جديدة  م�ساريع  �ىل  �حلاجة  يعني  وه��ذ� 
�النتاجية و�خلدمية،  �لقطاعات  يف جميع 
جاءت  �ركات  يجد  �ملعر�ض  ز�ر  وم��ن 
لتعر�ض ما يف جعبتها من قدر�ت �نتاجية 
و�سفة  تكون  �ن  ميكن  نوعية  وخدمية 
عقود،  منذ  �ملري�ض  القت�سادنا  عاجية 
و�لذي يحتاج �ىل عاج حقيقي ينقذه من 
�المر��ض �ملزمنة �لتي الزمته لفرتة طويلة.
�لدولية  �ملقبلة  و�ملعار�ض  فاملعر�ض 
و�لتخ�س�سية يجب �ن تكون مف�سًا مهمًا 
�لعامة  و�ملوؤ�س�سات  �لوز�ر�ت  خطط  �سمن 
فر�سة  الأن��ه��ا  �خل��ا���ض؛  �لقطاع  وك��ذل��ك 
و�لوقت،  �جلهد  من  �لكثري  توفر  جمانية 
غري  �سفقات  وجود  �حتماالت  من  وتقلل 

م�روعة وتاعب يف خمتلف �لتعامات.

Thu. 10 Nov. 2016 issue no 226دراسات2
الخميس 10 تشرين الثاني 2016 العدد 226

اإلصالح المصرفي يتحقق بالدعم الحكومي 
�لتي  �لعديدة  و�لتعليمات  �الج����ر�ء�ت  م��ن  بالرغم 
خال  �لعر�قي  �ملركزي  و�لبنك  �حلكومة  �أ�سدرتها 
��ساح  لغر�ض   2016 �سنة  من  �ملا�سية  �ال�سهر 
وكان  و�خلا�ض،  �حلكومي  �مل�ريف  �لعمل  وتنظيم 
�آخرها قر�ر�ت �الإقالة و�لتعيينات �لتي ��سدرها �ل�سيد 
للم�سارف  �لعامني  للمدر�ء  �ل���وزر�ء  جمل�ض  رئي�ض 
ال�سرت�تيجيته  �مل��رك��زي  �لبنك  و�إط���اق  �حلكومية 
�أن نتائج �العمال غري �ملدققة  �إال   ،2020 لغاية عام 
�خلا�سة،  �مل�����س��ارف  خ��ا���ض  وب�سكل  للم�سارف، 
�لتوقعات  عن  وبعيده  لاآمال  خميبه  موؤ�ر�ت  تظهر 
�ملخططة، و�ل�سبب كما هو و��سح للمخت�سني، هو �سوء 
�الإد�رة يف بع�ض �مل�سارف وعدم �اللتز�م بالتعليمات 
�الإد�ر�ت  جمال�ض  وت��دخ��ل  �مل��رك��زي��ة،  �مل�رفية 
خ�سو�سا،  �الأهلية  للم�سارف  �لتنفيذية  ب���االإد�ر�ت 
وت�ّرف  �الإد�ر�ت،  ملجال�ض  حوكمة  وج��ود  وع��دم 

الأكرب  �خلا�ض  �مللك  �مل�رف هو  وكاأن  منها،  بع�ض 
جمال�ض  �ع�ساء  �غلب  �ن  هنا  و�مل�سكلة  �مل�ساهمني، 
�مل�رف  ويديرون  �المو�ل  روؤو�ض  ميتلكون  �الد�ر�ت 
خ��رب�ء  على  �الع��ت��م��اد  دون  �ل��ذ�ت��ي��ة  باإمكاناتهم 
بالعمل  متمر�سني  وتنفيذيني  م�رفني  وم�ست�سارين 
�إىل ذلك �سعف �لرقابة �ال�ستباقية  �مل�ريف. ي�ساف 
�الأحيان  �أغلب  ويف  �ملعنية،  �جلهات  من  �لد�خلية 
�سعف �لت�سخي�ض و�ملحا�سبة �أي�سًا، مما �أربك و�أ�سعف 
�ال�سباب  �إىل  ��سافة  �ل��ع��ر�ق،   يف  �مل�ريف  �لعمل 
�خلارجية �الخرى �لتي �ثرت باالقت�ساد �لعر�قي وهي:
و�مل���ايل،  �الد�ري  و�لف�ساد  �لنفط،  ��سعار  ه��ب��وط 
�القت�سادي  �ال�ستقر�ر  وعدم  �الإره��اب،  على  و�حلرب 
و����س��اح  ملعاجلة  يتطلب  مم��ا  و�ل��ن��ق��دي،  و�مل���ايل 
�لبنك  من  حكوميًا  دعمًا  �لعر�قي،  �مل�ريف  �لقطاع 
حا�سمة  ق���ر�ر�ت  باتخاذ  �لتدخل  وكذلك  �مل��رك��زي، 
�أع��اه،  �ل�سلبية  �مل�سار�ت  جميع  لت�سحيح  و�ريعة 
و�عادة  �لعر�قي،  �مل�ريف  �لعمل  يف  �خللل  ومعاجلة 

�لهدف  وحتقيق  �مل�سارف،  مع  للتعامل  �جلمهور  ثقة 
ن�سبة  ح�ساب  على  �الدخ��ار  ن�سبه  بزيادة  �ملركزي 

�الكتناز للكتلة �لنقدية وفق ما ياأتي:
�وال- دور �لدعم �حلكومي 

�لعامة  باالأمانة  يرتبط  متخ�س�ض  عمل  فريق  ت�سكيل 
ملجل�ض �لوزر�ء وع�سوية ممثلني خمت�سني وخرب�ء من:

�لبنك �ملركزي �لعر�قي
وز�رة �ملالية

ر�بطة �مل�سارف �خلا�سة �لعر�قية
�ل�سيد رئي�ض  خرب�ء �قت�ساديني وم�رفيني يختارهم 

�لفريق ال يزيد عددهم عن )4( خرب�ء. 
�لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  ومناق�سة  در��سة  �لفريق  يتوىل 
لاإ�ساحات  �أوىل  كخطوة  �مل�����ريف  ل��اإ���س��اح 

�القت�سادية، وكما يلي:
�مل�ريف  �لعمل  تنظم  �لتي  �لقو�نني  تعديل    1-  
وقانون   ،)2004 ل�سنة   94( �مل�سارف  قانون  وهي 
�سوق  وقانون   ،)2004 ل�سنة   56( �ملركزي  �لبنك 

وقانون   ،)2004 ل�سنة   74( �ملالية  ل��اأور�ق  �لعر�ق 
�ال�ستثمار  وقانون   ،)2004 ل�سنة   93( �الأمو�ل  غ�سل 
وتعدياته )13 ل�سنة 2006(، وقانون �ل�ركات )21 

ل�سنة 1997(.
�إىل  توؤدي  جديدة  مالية  نقدية  �سيا�سة  �عتماد    2-
�مل�ريف  �لقطاع  هيكلة  و�إع����ادة  �سامل  ����س��اح 

�حلكومي و�خلا�ض.
بني  للتن�سيق  و�الآل���ي���ات  �ل�سياقات  و���س��ع    3-

�ل�سيا�ستني �ملالية و�لتنفيذية.
�ال�ستباقية  و�لرقابة  �الإ���ر�ف  وتن�سيط  تفعيل   4-
�إع��د�د  وف��ق  �مل�سارف  على  �الإلكرتونية  و�لرقابة 

و�إ�سد�ر تعليمات ولو�ئح �إر�سادية تنفيذية جديدة.
��سرت�تيجية  بناء  يف  �حلكومي  �ل��دور  تفعيل   5-
�ملتو�سطة،  و�ل�سغرية  �ل�سغرى  �مل�ساريع  لتطوير 
�لقطاع  فيها  ي�سرتك  و��سحة  �آليات  وبناء  وو�سع 
�خلا�ض ب�سكل فاعل، بحيث ميكن �أن يتحول من تابع 
للقطاع �حلكومي �إىل �ريك رئي�سي، ومن ثم �إىل قائد 

لل�سوق.
�ل��و�ردة  و�الإج����ر�ء�ت  �الآل��ي��ات  بتطبيق  �لبدء    6-
ل�سنة )-2016 �لعر�قي  �لبنك �ملركزي  با�سرت�تيجية 

.)2022
-7  �لرتكيز على زيادة �الئتمان و�لتمويل و�لقرو�ض 
�ملي�رة، وتفعيل توظيف �لود�ئع يف �أوجه �ال�ستثمار 

و�الإعمار ودفع م�سرية �لتنمية �القت�سادية.
و�لتقنيات  �ملعلومات  تكنولوجيا  تطوير    8-
على  �لرتكيز  مع  �أ�سكالها  بكافة  �حلديثة  �مل�رفية 
للم�سارف  �ملالية  �لبيانات  و�سفافية  �الإف�����س��اح 

و�لزبائن.
-9  و�سع �لتعليمات و�الآليات �لتي ت�ساهم يف تطوير 
حماية  خا�ض  وب�سكل  �مل�رفية  �لب�رية  �مل��و�رد 
باعتبارها  �لقيادية  �مل�رفية  �لكو�در  �أو  �خل��رب�ت 
��ستقر�ر  يف  ي�ساهم  مبا  وطنية  �قت�سادية  خ��رب�ت 

وتطوير �لعمل �مل�ريف.
�لتي  �ملالية  لانهيار�ت  للت�سدي  خطة  و�سع    10-

ب�سبب  �خلا�ض؛  �لقطاع  م�سارف  بع�ض  منها  تعاين 
ماليا ً  وت�ررها  �حلالية  �ل�سيولة  نق�ض  ظ��روف 
وماديا، خ�سو�سا يف �ملناطق �ل�ساخنة �لتي تعر�ست 

لاإرهاب.
�مل�سارف  لت�سنيف  ج��دي��دة  معايري  و�سع   11-

�خلا�سة وفقا ً للمعايري �لقيا�سية �لدولية.
جمال�ض  �أع�ساء  �ختيار  ب�سو�بط  �لنظر  �إعادة    12-
�الد�رة و�ملدر�ء �ملفو�سني، وحتديد و�جبات �ملجل�ض 
�لتنفيذية  �الد�رة  يف  �لتدخل  وع���دم  بالتخطيط، 
�القت�سادي  �لتخ�س�ض  على  و�لرتكيز  للم�سارف 
و�مل�ريف و�خلربة لاأع�ساء وتقليل عدد �أع�سائه �إىل 
5 �أع�ساء فقط، و�عتماد م�ست�سارين وخرب�ء م�رفيني 
بامل�سورة  �لتنفيذية  و�الد�رة  �ملجل�ض  لرفد  خمت�سني 
�لعر�قي  �ملركزي  �لبنك  ير�سحهم  �أن  على  و�خل��رب�ت، 

بالتن�سيق مع ر�بطة �مل�سارف �خلا�سة �لعر�قية.
�إن�ساء �سناديق �ال�ستثمار وم�ساهمة �مل�سارف   13-

فيها لتمويل �مل�ساريع �لكبرية و�ال�سرت�تيجية.

سمير النصيري

قطاع التربية.. بين ضعف الرقابة الحكومية واستشراء الفساد 
�لرتبية هي �ل�سبيل �الأهم لتقومي �لفرد ، ومن ثم 
�الأف��ر�د،  جمع  حا�سل  ميثل  كونه  كله،  �ملجتمع 
�لرتبوي  �لقطاع  لها  يت�سدى  �لتي  فاملهمة 
على  يقع  �إذ  �ل��وق��ت،  ذ�ت  يف  وخ��ط��رية  كبرية 
و�ل�سيا�سية  �الإد�ري��ة  �الأخطاء  معاجلة  كاهلها 
و�الجتماعية، ف�سا عن �لرتبوية باأنو�عها، على 
�أن تكون هنالك �أولوية ملعاجلة �جلانب �الأخاقي 
�ملكتملة  �الأخ��اق  �أن  و��سح،  ل�سبب  للمجتمع، 
�لف�ساد  �لنا�ض جميعا من �رور  تقي  �أن  ميكنها 

بكل �أ�سكاله و�أنو�عه وم�سادره.
�لقطاع  يف  حا�ر�  �لف�ساد  كان  لو  ماذ�  ولكن 
�ملعاِلج؟  يعاِلج  �ل��ذي  ذ�  فمن  نف�سه،  �لرتبوي 
معاجلة  مبهمة  يقوم  �أن  للمري�ض  ي�سح  وه��ل 
ويحدث  �حلالة،  تنعك�ض  �أن  يجوز  هل  �لطبيب، 
باملر�ض  �مُل�ساب  فيقوم  �الأدو�ر  يف  ت��ب��ادل 
حترير  مهمة  عليه  تقع  من  ملعاجلة  بالت�سدي 
�ملر�سى من �أمر��سهم، نعم عندما يكون �لقطاع 
�لكو�رث  حلول  يعني  فهذ�  فا�سد�  نف�سه  �لرتبوي 

يف �ملجتمع و�لدولة معا.
)�إىل  �لذ�ئع  �ل�سعري  بالبيت  �حلال  هذ�  يذّكرنا 
ي�سعى  �أين  �إىل  بلقمٍة....  يغ�ضُّ  من  ي�سعى  �ملاء 
�ملري�ض  و�ل��ف��رد  فال�سعب  مب���اِء؟!(،  يغ�ّض  من 
من  �خلا�ض  ينتظر  �سوف  �أنه  �سك  ال  بالف�ساد، 

�ل��روح  و��ستنها�ض  �لرتبية  خ��ال  من  �لف�ساد 
�الأخاقية �لنائمة يف �أعماق �لفرد و�ملجتمع، �أما 
عندما يكون �ملرّبي )من �لقطاع �لرتبوي( نف�سه 
يعاين من �أمر��ض �لف�ساد فهذه مع�سلة ما بعدها 

مع�سلة، و�ل�سوؤ�ل هنا كيف �ل�سبيل �إىل حّلها؟
ال �سك �أننا ال نتجنى على �أحد عندما نتكلم بهذ� 
يف  يكمن  �خلطرية  �مل�سكات  فعاج  �لو�سوح، 
�لتعامل معها باخلفاء فهذ�  �أما  مو�جهتها علنًا، 
�الإد�ري  �لف�ساد  �أن  �ملعروف  نفعا، من  يجدي  ال 
من  يعد  �لف�ساد  �أن���و�ع  من  و�سو�هما  و�مل��ايل 
�مل�سهد  يف  بقوة  حت�ر  �لتي  �لكبرية  �مللفات 
�ىل  �مللف  هذ�  تد�ول  ميتد  بل  �لر�هن،  �العامي 
�أن  �إذ  و�لريفي،  �ملدين  ب�سقيه  �لعر�قي  �ل�سارع 
�لف�ساد  �سفقات  عن  يتحدثون  �لعر�قيني  جميع 
على  �لكبرية  وخطورته  دو�ئرها،  �ل��وز�ر�ت  يف 
�القت�ساد، ال�سيما �أن �لدولة تعاين من عجز مايل 

كبري.
م�ؤ�سرات كثرية على الف�ساد

منت�سف  منذ  ��ستنز�ف  حرب  نخو�ض  �أننا  كما 
�سنة 2014، وحتى �الآن وال يعرف �أحد �ىل متى 
�لعر�قية؟ ُي�ساف  �لنزيف يف �ملو�رد  ينتهي هذ� 
مر�دفة  ك���و�رث  �مل�ستمرة،  �ل��ك��ارث��ة  ه��ذه  �ىل 
�لدولة  كاهل  فُيثَقل  ويدميها،  �لف�ساد  ي�سنعها 
و�سند�ن  �ال�ستنز�ف  حرب  مطرقة  بني  لت�سبح 
�حلمل  )فوق  �ل�سعبي  �ملثل  يقول  وكما  �لف�ساد، 

�لف�ساد  عن  يتحدثون  �لكل  فاإن  وهكذ�  تعاوة(، 
ور�ءه،  تقف  �لتي  �حليتان  ويدينون  ويدينونه، 
�ىل  �ل��وق��ائ��ع  ت�سري  ذل��ك،  م��ن  �ل��رغ��م  على  لكن 
�أ�سكالها  وتعدد  �حليتان،  وتنامي  �لف�ساد،  تز�يد 
و�أ�ساليبها، وهذه مفارقة عجيبة حقا،  و�أنو�عها 
حيث يتحدث �جلميع عن ر�سد �لف�ساد ومقاومته، 

يف حني ُيف�سح �لو�قع عن �لعك�ض متاما.
على  كثرية  موؤ�ر�ت  ثمة  �لرتبوي  �لقطاع  يف 
من  �ل��رغ��م  على  �لقطاع،  ه��ذ�  يف  يوجد  ف�ساد 
هذه  �آخ��ر  و�ملجتمع،  �لفرد  بتوجيه  معني  �أن��ه 
على  �ملعنية  �جل��ه��ات  ق��درة  ع��دم  �مل��وؤ���ر�ت، 
توفري �لكتب �لدر��سية للطلبة يف �سفوف خمتلفة 
�سابقة،  و�أدلة  موؤ�ر�ت  وثمة  مرحلة،  من  و�أكرث 
�لكادر  �ملد�ر�ض، وزيادة يف  تتعلق بقلة بنايات 
كافة،  للمر�حل  �لعلمي  �مل�ستوى  يف  تر�جع  مع 
لكنه  �لف�ساد،  ويرف�ض  ينتقد  �جلميع  �أن  �مل�سكلة 
يبقى حا�ر� �ساخ�سا قويا، وينمو با�سطر�د وال 

�أحد ي�ستطيع �أن يوقفه عن حّده.
�سائلني  �لعر�قيني،  جميع  �أن  �ل��غ��ر�ب��ة،  وم��ن 
بالرف�ض  �لف�ساد  عن  يتحدثون  م�سوؤولني،  �أو 
ينمو  ذل��ك  م��ع  لكنه  ويدينونه،  و�ال�ستهجان 
�ي نوع  يفيد معه عاج من  �لذي ال  كال�رطان 
�و  برف�سه  تتم  لن  �لف�ساد  معاجلة  ولكن  ك��ان؟ 
بالف�ساد  �لغاط�سني  فحتى  فح�سب،  ��ستهجانه 
يرف�سونه  �لر�أ�ض  قمة  �ىل  �لقدمني  �أخم�ض  من 

ولكن  ب��ال��ك��ام، 
ع���ن���د �ل��ت��ط��ب��ي��ق 
فعليا  �أث���ر�  جن��د  ال 

للرف�ض.
�لل�سان  �أن  �لو��سح  من 
قد ينطلق ب�سيء و�الأفعال 
ف��ارق  هناك  �آخ���ر،  ب�سيء 
وتطبيقه،  �لكام  بني  كبري 
على  يوؤكد  ماأثور  قول  وهناك 
تعرب  ال  �جل��ي��دة  �ل��ك��ل��م��ات  �أن 
�لنو�يا  ���س��دق  ع��ن  ب��ال�����رورة 
�أو  �أن��ا  �أو  فاأنت  �الف��ع��ال،  وطبيعة 
هو، حني نتحدث بكام جميل، ميكننا 
�أن نخفي ور�ءه ما هو �أ�سو�أ من �لنو�يا 
�أو  عليها  ُنْقِدم  �أن  نريد  �لتي  و�الفعال 
ندين  �إننا  �لقول  ميكن  وهكذ�  منار�سها، 
�الزدو�جية  هذه  �آن،  يف  ومنار�سه  �لف�ساد 
�لقانون  غ��ي��اب  يف  خا�سة  غريبة،  لي�ست 
عندما  �أما  و�أ�سحابه،  للف�ساد  �لر�دع  �حلقيقي 
يتعلق هذ� �لف�ساد يف �لقطاع �لرتبوي فهنا تكمن 

�لطاّمة �لكربى.
مع�سلة اللجان التحقيقية

�أو  �ملعنية  �حلكومية  �جلهات  تذهب  ما  غالبا 
منها  ُيطَلب  �لتي  �للجان  ت�سكيل  �ىل  �سو�ها 
�لف�ساد،  حاالت  من  تلك  �و  �حلالة  هذه  معاجلة 
ت�سكيل  �أن  �لتجربة  خ��ال  من  لنا  تو�سَّ ولكن 
�للجان �لتحقيقية ميكن �أن ُيعطى �سفة �لت�سويف 
لكي  �لتدريجية؛  �لتهدئة  �أج��ل  من  و�مل��ر�وغ��ة، 
�لكارثة  وهذه  ذ�ك،  �أو  �مللف  هذ�  �لنا�ض  ين�سى 
دورهم  و�لفا�سدون  �ملف�سدون  ليو��سل  تلك،  �أو 
�لتي  �لعر�قية  �لتجربة  �إجها�ض  يف  �لتخريبي 
�أو�ساعه  من  �خلا�ض  بها  ياأمل  �ل�سعب  ك��ان 
�لبائ�سة وحاالت �جلهل �لتي تعاين منها قطاعات 

و�ر�ئح و��سعة.
ولعل �مل�سكلة �ملثرية لا�سمئز�ز �أكرث من �سو�ها، 
�أنه  بالكام  يعلن  نف�سه  �لف�ساد  عن  �مل�سوؤول  �أن 
كبار  م�سوؤولون  حت��دَّث  ما  فكثري�  �لف�ساد،  �سد 
لاإرهاب،  �ملعا�سدة  �لقوة  و�عتربوه  �لف�ساد  عن 
لهذ�  �ل��ر�دع��ة  �خل��ط��و�ت  عن  نبحث  عندما  لكن 
كبري�  حوتا  �للحظة  حتى  نلحظ  مل  فاإننا  �مللف، 
�لفقر�ء،  �أم��و�ل  البتاعه  نتيجة  ق�سا�سه  �أخ��ذ 
�لف�ساد  ن�سهد خطة حمكمة وفاعلة ملكافحة  ومل 
من  �سو�ه  �أو  �لرتبوي  �لقطاع  يف  فعلية،  ب�سورة 
موؤ�س�سات ودو�ئر �لدولة �ملختلفة، وكاأننا نحرث 
يف �لهو�ء، يف حني ي�ستهدف �لفا�سدون من ذلك 

تعجيز �ل�سعب و�إحباطه.
ردع  ع��دم  يف  و�ل�سيا�سة  �الأح����ز�ب  ت��دخ��ل  ق��د 
�لفا�سدين، ورمبا تتدخل جهات ذ�ت نفوذ لتحمي 
�أنهم  و��سح  ل�سبب  بالف�ساد،  �ملتهمني  �أع�ساءها 
هناك  لذلك  �مل�سوؤولني،  ه��وؤالء  من  م�ستفيدون 
متو��سلة  �ملر�قبني  بع�ض  يقول  كما  حماوالت 
بالتعامل  و�لتلويح  �لف�ساد،  ملفات  لت�سيي�ض 
باملثل، فاإذ� ف�سحتني يف هذ� �مللف �ساأف�سحك 
�الث��ن��ان،  ن��ح��ن  �سنخ�ر  و�لنتيجة  ذ�ك،  يف 
ونن�سى  بع�سنا  عن  �لطرف  نغ�ض  �أن  فاالأف�سل 
�الأمر، وهكذ� تتم عملية تغا�ٍض و�سمت وت�سويف 
متبادلة، نتائجها �ل�سيئة تقع على عموم �ل�سعب، 
ولكن  خمتلفة،  ودو�ئر  موؤ�س�سات  يف  هذ�  يحدث 
ما يحدث يف �لقطاع �لرتبوي، فهذ� ي�سكل كارثة 
حقيقية ينبغي �لتعامل معها كما تتعامل �لدولة 

مع �مل�ساكل �خلطرية.
د�ع�ض  طرد  بخ�سو�ض  �لر�هن  �لو�سع  ي�سنع  قد 
من  �لعر�قية  �مل��ن��اط��ق  وحت��ري��ر  �مل��و���س��ل  م��ن 
�لف�ساد،  مو�جهة  يف  للحكومة  م�ساعب  دن�سهم، 
ولكن كثري� من �ملتخ�س�سني يوؤكدون �أن �لف�ساد 
جادة  وقفة  من  البد  لهذ�  لد�ع�ض،  �آخر  وجه  هو 
من قطاع �لرتبية نف�سه، و�لقائمني عليه ملعاجلة 

حاالت �لف�ساد كافة.
و�لق�ساء  �حلكومة  تبحث  �أن  الب��د  �حلقيقة  يف 
و�مل�رعون، عن حلول جديدة �سارمة ملو�جهة 
بعني  ننظر  كعر�قيني  فنحن  �ملهلك،  �لوباء  هذ� 
�لف�ساد،  ملكافحة  حقيقية  خطو�ت  �ىل  �لرتّقب، 
�لهدف،  هذ�  حتقيق  على  و�لفاعلية  �لقدرة  لها 
ولن يتحقق هذ� �ملطلب �ل�سعبي ما مل يتم �إخر�ج 
و�لت�سيي�ض  �لت�سويف  قب�ستّي  من  �لف�ساد  ملف 
معا، والبد من �إعطاء �الأولوية يف معاجلة �لف�ساد 
�إذ من  �لكام عنه،  �لذي نحن ب�سدد  �لقطاع  �ىل 
فيه  ينت�ر  تربوي  ينه�ض قطاع  �أن  �ملمكن  غري 
�لف�ساد يف بناء جمتمع ودولة قوية، ففاقد �ل�سيء 

ال يعطيه حتما.
ا�ستثمار اخلربات املرتاكمة

ت��ر�ج��ع و���س��ع��ف يف  ث��م��ة  �مل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى 

ُترى ملاذ�  �إعطاوؤها للطلبة،  �لتي يتم  �مل�سامني 
ال تبادر �جلهات �ملعنية �ىل معاجلة هذ� �خللل؟ 
�و  �لدر��سية  �ملناهج  يف  �الإخ��ف��اق  به  ونعني 
�لرتبوية يف هذ� �جلانب �أو ذ�ك، �إن هذ� �ل�سعف ال 
ينبغي �أن ي�ستمر، والبد من �إجر�ء عملية ت�سحيح 
�ملنهج  علمية  على  تقوم  وم�ستد�مة،  م�ستمرة 
�ملطلوبة  �لفائدة  حتقيق  على  وقدرته  �لرتبوي، 
ي�ستدعي  وه��ذ�  �مل��ر�ح��ل،  جميع  يف  للد�ر�سني 
�مل�سكات  معاجلة  جم��ال  يف  ك��ب��رية  ج��ه��ود� 
رمبا  وتطويرها  �ملناهج  جتديد  الأن  �ملتكررة؛ 

يجري ب�سورة متباطئة �ىل حد كبري.
ولذلك عندما تتنّبه �جلهات �ملعنية �ىل مثل هذه 
�خلرب�ت  ��ستثمار  ينبغي  ومعاجلتها،  �مل�سكات 
هذ�  ف��اإن  لذ�  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  من  �ملرت�كمة 
علما  �مل�ستمر،  �لعلمي  �لت�سحيح  ي�ستدعي  �الأمر 
�أن �الأخطاء لي�ست من �لنوع �مل�ستع�سي، بل هي 
�إر�دة  �الأمر يتطلب  ممكنة �حلل و�ملعاجلة، ولكن 
�ل�سليم،  �لتنفيذ  ويف  �الخت�سا�سي  �لتخطيط  يف 
�لذي  �لبريوقر�طي،  �الإد�ري  �لنظام  حتييد  مع 
يعمل على �إعاقة �لت�سحيح؛ ب�سبب مت�سك منظومة 
�لعمل �لبريوقر�طي بنهٍج �أكل �لدهر عليه و�رب، 
على  ق��ادرة  حد�ثوية  حلوال  �الأم��ر  يتطلب  حيث 

�نت�سال �لتعليم من و�قعه �ملرتدي.
ومن �مل�سكات �مل�ستع�سية تقريبا، و�لتي �أ�رنا 
�إليها من بني �مل�سكات �لو�ردة يف �أعاه، م�سكلة 
عملية �لتلقني يف طر�ئق �لتدري�ض، فيقوم �لكادر 
�لتفكري  حيث  من  جامد  طالب  ب�سنع  �لتعليمي 
و�الإبد�ع و�البتكار؛ ب�سبب حتديد قدر�ته �لذهنية 

يف قالب حمدد.
�أ�سعب �مل�سكات  ورمبا تكون هذه �مل�سكلة، من 
يف  �لتعليمية  �لرتبوية  �لعملية  تو�جهها  �لتي 
�خطر  �أن  قلنا  �إذ�  نغايل  �أو  نبالغ  وقد ال  �لعر�ق، 
�الأ�ساليب  تلك  �لرتبوية  �لعملية  له  تتعر�ض  ما 
�إنتاج  ع��ن  تعجز  حيث  �لتعليم،  يف  �لنمطية 
�لتعليم  �آلية  ب�سبب  �ملبتكرين؛  �ملبدعني  �لطلبة 
�إذ�ً  �ل�سنني،  ع�ر�ت  منذ  مكانها  يف  تر�وح  �لتي 
ونق�ض  �مل��ادي  باجلانب  فقط  �الأم��ر  يتعلق  ال 
نق�ض  هناك  بل  و�سو�ها،  �الإن�سانية  �مل�ستلزمات 
يف �جلانب �لتعليمي �لرتبوي �لنمطي نف�سه، وهذ� 
�أن �خللل ال ينح�ر يف نق�ض �ملد�ر�ض �و  يعني 
نق�ض �لكادر، �و قلة و�سائل �الإي�ساح رغم �أهمية 
�لتدري�ض،  طريقة  يف  تكمن  �مل�سكلة  ولكن  ذلك، 

ويف كيفية �سناعة طالب مفكر!.
اأ�سباب ج�هرية ل�سعف التعليم

كذلك لدينا م�سكات �سبه م�ستمرة تتعلق بالعاقة 
ب��ني �ل��ط��ال��ب و�أ���س��ت��اذه، وب��ني �أف����ر�د �ل��ك��و�در 
�مل�ساكل  من  �إذ  �لبع�ض،  بع�سهم  مع  �لتعليمية 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  يف  ح��ا���رة  جن��ده��ا  �ل��ت��ي 
�لرتبوي  �ل��ك��ادر  بني  �الن�سجام  �سعف  �أي�سا، 
�لتعليمي نف�سه، مبعنى لي�ست �ملد�ر�ض و�لبنايات 
ميكننا  فقط،  �لتعليم  �سوء  �سبب  هي  و�ملن�ساآت 
�لقول �إنها تدخل من �سمن �الأ�سباب، ولكن هناك 
مادي  طابع  ذ�ت  لي�ست  �أخرى  جوهرية  �أ�سباب 
�لعاقة  يجب معاجلتها، منها على �سبيل �ملثال 
بني �مل�رف �لرتبوي و�ملعلم �أو �لتدري�سي، حيث 
�لتي  �الأمور  بع�ض  تعرتيها  عاقة  بينهما  ت�سود 
تنطوي على �خلطاأ، ال�سيما يتعلق بفر�ض �ل�سلطة 
على �الآخر، ف�سا عن �حل�سا�سية و�لتوج�ض �لذي 
يتعامل فيه �لطرفان مع بع�سهما، متنا�سيان �أن 

�لهدف هو تقدمي تعليم �أف�سل للطلبة.

علي حسين عبيد

استثمار الفرص.. اقتصاديا
حسين ثغب

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

625.65
0.45
0.07%

1,025,170,827
1,267,316,865

612
36
15
13
8

0.44
465,000,000.00

0.85
185,330,660.00

0.32
138,044,160.00

1.61
92,203,731.00

0.31
76,140,000.00

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)BBAY( بلبنك

)SILT( براري

)BUND( متحد

0.44
204,602,496.00

0.85
157,778,464.00

2.45
108,317,064.00

1.16
101,929,328.00

16.15
92,003,752.00

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)SILT( براري

)HPAL( النور
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