
 23 الأربع��اء  العراق��ي  الن��واب  جمل���س  اأق��ر 
كانون الثاين/ يناي��ر 2019 املوازنة العامة 
العراقي��ة، اإذ اأن��ه وبعد طول �ص��د وجذب �صوت 
املجل���س عل��ى فق��رات املوازنة ليك��ون حجم 
106 تريلي��ون  املوازن��ة له��ذا الع��ام قراب��ة 
دينار عراقي “قراب��ة 88 مليار دولر” بعجز 
م��ايل ق��دره 19.2 ملي��ار دولر، ت�صتكمل من 
القرو�س اخلارجي��ة والداخلية التي مل تو�صح 

احلكومة اآليات �صد العجز فيها.
ت�صوي��ت الربمل��ان عل��ى املوازنة يط��رح عدة 
ال�صع��ب  طموح��ات  تلبيته��ا  ع��ن  ت�ص��اوؤلت 
العراق��ي يف ظ��ل اأو�ص��اع اقت�صادي��ة �صعب��ة 

وبطالة كبرية يعاين منها ال�صباب يف العراق.
واأك��د م�ص��در برمل��اين ف�صل ع��دم الك�صف عن 
هويته على اأن قيمة العجز يف ميزانية 2019 
تبلغ اأكرث من 19 مليار دولر، �صيعتمد العراق 

يف توفريها على القرو�س.
واأ�صاف يف حديث �صحفي اأن املوازنة املقرة 
فيه��ا الكثري م��ن اخللل، بع��د اأن اأدت توافقات 
�صيا�صي��ة اإىل متري��ر املوازن��ة عل��ى الرغم من 

العيوب الكبرية التي تعرتيها.

واأ�ص��ار امل�ص��در اإىل اأن الع��راق �صي�صط��ر اإىل 
مزيد م��ن القرتا�س يف حال انخفا�س اأ�صعار 
النف��ط، مبيًن��ا اأن��ه كان واجًب��ا عل��ى جمل���س 
الن��واب اأن يعتم��د على �صعر بي��ع برميل النفط 

مبا ل يتجاوز 45 دولًرا فقط.

وق��ال ع�ص��و الربمل��ان العراق��ي ع��ن حتالف 
اخلالف��ات  اإن  البدي��ري”  “عل��ي  الإ�ص��الح 
ال�صيا�صي��ة هي الت��ي ت�صببت بتاأخ��ري التفاق 
عل��ى املوازنة ب�صكلها النهائ��ي، م�صرًيا اإىل كم 
كب��ري من الفقرات واملواد التي كان لزاًما على 

الربملان تعديلها قبل اإقرار املوازنة.
واأك��د النائب البديري عل��ى اأن حملة الإقالت 
للمحافظ��ن التي ت�صهده��ا بع�س املحافظات 
العراقي��ة، ته��دف اإىل �صيطرة بع���س الأحزاب 

على املوازنات املحلية.
واختتم البديري حديثه بالإ�صارة اإىل اأن اإقليم 
كرد�صت��ان ن��ال ن�صي��ب الأ�ص��د م��ن املوازن��ة 
بن�صب��ة تقدر ب���%20 بع��د اأن ت�صمن م�رشوع 
املوازن��ة امل�ص��وت عليه دفع روات��ب موظفي 
الإقلي��م وخم�ص�ص��ات البي�صمرك��ة، لفًت��ا اإىل 

اأن تل��ك ال�صاف��ات مل تك��ن عادل��ة م��ع بقية 
املحافظات خارج القليم.

من جانبه يوؤكد امل�صت�صار القت�صادي ال�صابق 
يف رئا�ص��ة جمل�س الوزراء “ح�ص��ن نعمة” اأن 
ميزاني��ة 2019 املق��رة �صه��دت ارتفاع��ا يف 
قيم��ة العجز، فبع��د اأن كان العج��ز يف موازنة 
2018 يق��در ب��� 11ملي��ار دولر، ارتف��ع يف 
موازن��ة 2019 املقرة لي�صل اإىل 19.2 مليار 

دولر.
واأو�ص��ح نعم��ة يف حديثه اأنه عل��ى الرغم من 
اأن موازن��ة 2019 املق��رة �صم��ت فق��رة مبنع 
القرتا���س اخلارج��ي، اإل اأن املوازن��ة تفتق��ر 
لبن��ود تو�ص��ح كي��ف �صت�صتطي��ع احلكومة �صد 

العجز من دون القرتا�س.
م��ن جهت��ه ك�ص��ف اخلب��ري القان��وين “جم��ال 
الأ�ص��دي” يف حديث��ه لإحدى و�صائ��ل العالم 
املحلي��ة ع��ن حج��م الدي��ون امل�صتحق��ة بذمة 

العراق.
واأو�ص��ح اأنه ووفًق��ا للموازن��ة احلالية فيمكن 
لأي متابع اأن يقراأ باأن العراق غارق يف ديونه 
وفوائ��د الديون ال�صابقة املرتتب��ة عليه، والتي 
قد ت�صل اإىل حد اأنه �صيفقد اأكرث من  %15 من 
ميزانيته احلالية  لت�صديد جزء من هذه الديون 

وفوائدها.
واأ�ص��اف الأ�صدي م��ا ن�صه: “ل��و كان املنطق 
والن�ص��اف ه��و العام��ل يف الع��راق، لو�صلنا 
اإىل قناع��ة منطقية با�صتئ�ص��ال واإجتثاث كل 
العق��ول الت��ي اأو�صل��ت البل��د اإىل ما ه��و عليه 

الآن”.
واأك��د اخلبري القان��وين عل��ى اأن الكارثة تكمن 
يف فوائ��د القرو�س وفوائد �صمان��ات الت�صديد 
واأق�ص��اط الت�صدي��د، اإذ تبل��غ ت�صدي��دات فوائ��د 
القرو���س واأق�ص��اط الدي��ون وفوائ��د ال�صم��ان 
عل��ى الع��راق للع��ام احل��ايل اأك��رث م��ن 12.7 
ملي��ار دولر، لفًت��ا اإىل اأن البن��ك الدويل لديه 
م�صتحق��ات فوائ��د على العراق ب���125 مليون 
دولر، و�صن��دوق النق��د ال��دويل ب���58 مليون 
دولر، وم���رشف “ج��ي اي �ص��ي اي” ب���37 
ملي��ون دولر، اإ�صاف��ة اإىل ع���رشات القرو���س 
الأخ��رى الت��ي تف��وق قيم��ة الفوائ��د املرتتبة 

عليها 12.7 مليار دولر.
من جانبه، اأ�صار اأ�صتاذ علم القت�صاد العراقي 
ح��ال  يف  الع��راق  اأن  اإىل  حم�ص��ن”  “قا�ص��م 
ا�صتمراره على اعتم��اد موازنات ريعية كالتي 
اأق��رت يف هذ العام، ف��اإن العراق ل��ن ي�صتطيع 
التخل���س من ديونه والفوائ��د عليها حتى 70 

�صنة قادمة.
واأو�ص��ح حم�ص��ن اأن القرتا���س امل�صتم��ر يف 
الع��راق، ون�ص��ب الفوائ��د الكبرية الت��ي تفر�س 

عل��ى العراق نتيجة ع��دم م�صمونية ت�صديدها، 
جتعل من العراق وموازنته خاوية ولي�صت ذات 

قيمة.
وع��ن اأه��م ال�صب��ل الت��ي يج��ب عل��ى احلكومة 
اتخاذها يف �صبيل احلد من النفقات، اأو�صح اأن 
العراق فيه تره��ل كبري جًدا يف عدد املوظفن 
احلكومين من ذوي الدرجات اخلا�صة، كا�صًفا 
ع��ن اأن الع��راق لدي��ه اأكرث م��ن 4670 موظًفا 
مبن�صب مدير عام بدرج��ة خا�صة، واأن هوؤلء 
تع��ادل رواتبه��م وخم�ص�صاتهم م��ا يزيد على 
األف موظف �صغ��ري يف الدولة العراقية   200
اإذا م��ا احت�صب��ت نفقات مكاتبه��م وحماياتهم 

و�صياراتهم احلكومية.
ونب��ه حم�صن احلكوم��ة احلالية م��ن اأن ت�صتمر 
يف ال�صيا�صات القت�صادية للحكومات ال�صابقة 
والتي �صتجعل من الأجيال القادمة يف العراق 

غارقن يف ديونهم حتى الإفال�س.
وعل��ى الرغ��م م��ن اأن ميزاني��ة الع��راق تق��در 

اأن  اإل  ال��دولرات،  م��ن  امللي��ارات  بع���رشات 
 106 اأق��رت مبيل��غ  الت��ي  املوازن��ة احلالي��ة 
ب��ادرة  تريلي��ون دين��ار عراق��ي، تفتق��ر لأي 
يف حت�ص��ن واق��ع القت�ص��اد العراق��ي والبنى 

التحتية والتقليل من ن�صب البطالة.
ويقول املحلل القت�ص��ادي “جا�صم املدلول” 
اإن بن��ود املوازنة املقرة مل ت�صهد تعدياًل كبرًيا 
على م���رشوع املوازن��ة ال�صابق �ص��وى اإ�صافة 
بع���س الفق��رات الت��ي ل تع��د جوهري��ة. واأكد 
عل��ى اأن��ه كان لزاًم��ا عل��ى جمل�س الن��واب اأن 
ي�صع م��ادة اإلزامية ب�رشورة تقدمي احل�صابات 
اخلتامي��ة للموازن��ات ال�صابق��ة ومعرف��ة اأي��ن 
التبويب��ات  اأي  ويف  الأم��وال  تل��ك  ذهب��ت 
مل  املق��رة  املوازن��ة  اأن  اإىل  لفًت��ا  �رشف��ت، 
تلبي طم��وح اأبن��اء املحافظ��ات املنكوبة يف 
اإع��ادة اإعم��ار حمافظاته��م، ف�ص��اًل ع��ن عدم 
تق��دمي اأي ت�صجيع��ات للقط��اع اخلا���س لأجل 
النهو�س بواقع الب��الد القت�صادي. وعن اأبرز 

النق��اط اليجابية التي خرجت به��ا املوازنة، 
الت��ي جن��ح  امل��واد  اأه��م  اأن  املدل��ول  يعتق��د 
التي��ار ال�ص��دري يف منع اقرارها ه��ي املادة 
40 م��ن املوازنة الت��ي تطلق يد ال�صتثمار اأو 
اخل�صخ�ص��ة يف موؤ�ص�صات الدول��ة، اإ�صافة اإىل 
بن��د مهم اآخر اأق��ر يف املوازن��ة ويت�صمن منج 
�صب��اط اجلي�س ال�صابق مكاف��اأة نهاية اخلدمة 

اأ�صوة بال�صباط احلالين يف اجلي�س العراقي.
اإق��رار اأي بن��د يف  اأن  اأن املدل��ول اأو�ص��ح  اإل 
املوازنة ل يعن��ي تنفيذه، فما زالت تلك املواد 
لتنفيذه��ا،  تعليم��ات  اإىل  بحاج��ة  والبن��ود 

م�صيًفا: “هنا يكمن مربط الفر�س”.
وما بن موازنة عامة تبلغ اأكرث من 88 مليار 
دولر وعجز يق��در باأكرث من 12 مليار دولر، 
يتجه العراق نحو مزيد من القرتا�س والفوائد 
املرتتبة عليه، يف ظل و�صع اقت�صادي �صعب، 
ل يبدو اأن احلكومة احلالية قادرة على اخلروج 

منه يف ال�صنوات القادمة.

تقارير وتحقيقات

موازنة 2019.. هل تلبي طموحات الشعب العراقي؟
بغداد - متابعة

التعليم في العراق.. نكسة جديدة وأمية مخيفة

يف  للبالد  الأمريكي  الغزو  اأعقبت  التي  ال�صنوات  ت�صهد 
اآخر  اإذ ت�صري  التعليم،  انهياًرا كبرًيا يف قطاع   2003 عام 
الطالب  ن�صبة  من   60% اأن  اإىل  احلكومية  الإح�صائيات 
الدرا�صة  اإىل  الو�صول  ي�صتطيعوا  مل  الأولية  الدرا�صة  يف 

اجلامعية.
انهيار يف قطاع التعليم توؤكده نتائج المتحانات الوزارية 
للمراحل املنتهية ملرحلة البكالوريا يف ال�صنوات املا�صية، 
الدرا�صية  املراحل  من  للطالب  الكبري  الت�رشب  اإىل  اإ�صافة 
اإىل  البالد  يف  الأمية  ن�صبة  اأو�صل  الذي  الأمر  البتدائية، 
اأرقام مرعبة، يف بلد خطت فيه اأوىل املناهج التعليمية يف 

عهد حمورابي.
تتكون الدرا�صة الأولية يف العراق من اثنتي ع�رشة مرحلة، 
بعدها ينتقل الطالب اإىل الدرا�صة اجلامعية، ويف ال�صنوات 
التي اأعقبت الغزو الأمريكي للبالد انخف�صت ن�صبة الطالب 

الذي ي�صلون للدرا�صة اجلامعية اإىل ما ن�صبته 60%.
اإذ يقول اخلبري الرتبوي “علي عطية” اإن الإح�صائية التي 
�صجلتها وزارة الرتبية بن عامي 2005 و2017 ت�صري اإىل 
اأنه يف عام 2005 دخل املرحلة البتدائية ما ل يقل عن 

مليون طالب اإىل املدار�س يف جميع اأنحاء العراق.
وي�صيف عطية اأن عام 2017 �صهد تخرج قرابة 400 األف 
600 طالب مل يفلحوا يف جتاوز  اأن  طالب فقط، ما يعني 
مرحلة الدرا�صة الأولية، يف اإ�صارة اإىل اأن العراق خ�رش قرابة 

%60 من جمموع الطالب املنتقلن بن الدرا�صة الأولية 
واجلامعية.

عمل  يف  الكبري  التخبط  اإىل  ذل��ك  �صبب  عطية  وع���زى 
الرتبية،  وزارة  وخا�صة  البالد  يف  الرتبوية  املوؤ�ص�صات 
من  البالد  �صهدته  ما  نتيجة  التعليمية  القيم  وانهيار 
للف�صاد يف خمتلف  انت�صار كبري  اأمني كبري، رافقه  تدهور 

املجالت.
عطية الذي عمل م�صت�صاًرا يف دائرة التقنيات الرتبوية بن 
تتحمل  الرتبية  وزارة  اأن  اأو�صح  و2011   2007 عامي 

امل�صوؤولية الأكرب لهذا الف�صل، بح�صبه.
من جهته اأو�صح م�صوؤول الإح�صائيات التعليمية يف وزارة 
املدار�س  عدد  اأن  اإىل  حازم”،  “جابر  العراقية  التخطيط 

مدر�صة   16750 اإىل  ي�صل  كان   2003 عام  العراق  يف 
وثانوية  ومتو�صطة  ابتدائية  ومدار�س  اأطفال  ريا�س  بن 

واإعدادية ومهنية.
خ�رشت  الغزو  اأعقبت  التي  الأع��وام  اأن  اإىل  ح��ازم  واأ�صار 
بن  ما  مدر�صة  اآلف  خم�صة  من  يقرب  ما  البالد  خاللها 
اخلدمة  عن  خارجة  اأو  احل��رب  نتيجة  مدمرة  اأو  منهوبة 

ب�صبب عدم �صالحيتها العمرانية للتدري�س.
وعن عدد املدار�س التي دمرت نتيجة احلرب الأخرية التي 
�صهدتها املحافظات املنكوبة، اأو�صح حازم اأن احلرب �صد 
230 مدر�صة  يقل عن  ما ل  تدمري  اإىل  اأدت  الدولة  تنظيم 
دماًرا كلًيا، واأكرث من األفي مدر�صة مت�رشرة، ما زال كثري 

منها بحاجة اإىل اإعمار، بح�صبه.
وك�صف حازم اأن اخلم�س ع�رشة �صنة املا�صية مل ت�صهد بناء 
ما  العراقية،  املحافظات  خمتلف  يف  مدر�صة   460 �صوى 
ي�صري اإىل اأن العراق خ�رش عدًدا كبرًيا من املدار�س منذ عام 
املدار�س  يف  تعوي�صها  الرتبية  وزارة  ت�صتطع  مل   ،2003

التي بنيت عقب الغزو.
يف عام 2012، اأ�صار تقرير ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية 
والعلوم والثقافة “اليون�صكو” اإىل اأن ن�صبة الأمّية يف عموم 

العراق و�صلت اإىل %20 يف املدن و %50 يف الأرياف.
ن�صبة دفعت جمل�س النواب يف حينها اإىل اإقرار قانون حمو 
ما  الرتبية  وزارة  افتتاح  عنه  متخ�س  الذي  الأمر  الأمية، 
يقرب من 3 اآلف مركز ملحو الأمية يف عموم حمافظات 

البالد.
جميع  ت�صمل  اأنها  على  الأمية  اليون�صكو  منظمة  وتعرف 
الأفراد الذين ل ي�صتطيعون القراءة والكتابة، وفق تعريف 

املنظمة.
القرن  �صبعينات  يف  اأعلنت  قد  اليون�صكو  منظمة  وكانت 
واأن  متاًما،  الأمية  من  خالًيا  بات  العراق  اأن  املا�صي 

م�صتوى التعليم يف البالد يرقى اإىل مراتب عاملية.
اليون�صكو  منظمة  عادت  عقود،  الأربعة  قرابة  وبعد  لكن 
�صهدت  التي  حمورابي  بالد  يف  الأمية  تف�صي  من  لتحذر 

و�صع اأوىل املناهج الدرا�صية للب�رشية.
“ن�رشين  بغداد  حمافظة  جمل�س  يف  الرتبية  جلنة  ع�صو 
�صهر  يف  حملية  اإعالم  لو�صائل  �رشحت  قد  هادي” كانت 
بلغت  بغداد  يف  الأمية  ن�صبة  اأن  الأول  ت�رشين  نوفمرب/ 

اأعمارهم بن )40-6 عاًما(. %50 للذين ترتاوح 
التخطيط يف برنامج حمو  من جهته ك�صف م�صوؤول دائرة 
الأمية التابع لوزارة الرتبية “حفظي احللبو�صي” اأن ن�صبة 
%25، م�صرًيا يف الوقت ذاته  الأمية يف البالد ل تتجاوز 

اإىل اأنها ن�صبة كبرية جًدا.
اأن ارتفاع ن�صب تف�صي الأمية يف البالد  اأو�صح  احللبو�صي 
يعزى اإىل اأ�صباب عديدة من اأهمها تردي الظروف املعي�صية 
لكثري من العراقين، وا�صطرارهم لإجبار اأطفالهم على ترك 

الدرا�صة من اأجل دفعهم اإىل �صوق العمل واإعانة عائالتهم.
ال�صنوات الأربع املا�صية، �صهدت  اأن  اإىل  واأ�صار احللبو�صي 
ت�رشب عدد كبري من الطالب من املدار�س ب�صبب احلرب بن 
القوات العراقية ومقاتلي تنظيم الدولة، وما اأعقب ذلك من 

نزوح وتهجري اأدى اإىل ترك اآلف الطالب ملقاعد الدرا�صة، 
حتى  الفرتة  تلك  جتاوز  الرتبية  وزارة  ت�صتطع  مل  والتي 

اللحظة، بح�صبه.
العراقية على  الإن�صان  من جهتها ك�صفت مفو�صية حقوق 
مالين   8 اأن  احللفي”   “فاتن  املفو�صية  ع�صو  ل�صان 
يجيدون  ول  اأميون  ال�صباب–  من  –جلهم  عراقي  مواطن 

القراءة والكتابة، بح�صبها.
واأ�صافت احللفي اأن هذا العدد ي�صكل ما ن�صبته %18 من 
الن�صاء  فيه  ت�صكل  الذي  الوقت  يف  البالد،  �صكان  جمموع 

الأميات ن�صف العدد املذكور.
�صهدت  املا�صية  الأرب��ع��ة  الأع���وام  اأن  اأو�صحت  احللفي 
املنكوبة،  املحافظات  يف  الأمية  ن�صب  يف  كبرًيا  ارتفاًعا 
داع�س،  وتنظيم  العراقية  القوات  بن  حرًبا  �صهدت  والتي 
يف  ال��ع��راق��ي  واجل��ن��وب  الو�صط  يف  الأم��ي��ة  ترتكز  فيما 

حمافظات ذي قار واملثنى ومي�صان والكوت، بح�صبها.
حمو  قانون  اأن  اإىل  احللفي  اأ�صارت  حديثها،  ختام  ويف 
اأو  الأمية  على  الق�صاء  يف  العراق  طموح  يلبي  ل  الأمية 

التقليل من ن�صبتها.
التخطيط،  لوزارة  التابع  لالإح�صاء  املركزي  وكان اجلهاز 
قد اأعلن يف �صهر اأيلول/ �صبتمرب املا�صي، اأن ن�صبة الأمية 
 2017 عام  خالل   8.3% بلغت  العراق  يف  ال�صباب  بن 
�صكان  تعداد  عراقي،  مليون   37 جمموع  من  املا�صي، 

العراق، وفق اإح�صائيات وزارة التخطيط.
اأ�صباب عدة اأدت اإىل تف�صي الأمية يف البالد، اإذ يقول اخلبري 
تف�صي  اأ�صباب  اأهم  اأحد  اإن  العبيدي”  “اأمنار  القت�صادي 
ت�صهده  الذي  ال�صيئ  القت�صادي  الو�صع  البالد،  الأمية يف 
البالد منذ �صنوات، اإ�صافة اإىل تف�صي البطالة والف�صاد وعدم 

تطوير املناهج التعليمية.
تتحمل  املتعاقبة  احل��ك��وم��ات  اأن  العبيدي  واأو���ص��ح 
م�صوؤوليات تراجع الو�صع التعليمي يف البالد، واأنها مل تعر 

قطاع التعليم اأي اأهمية، بح�صبه.
وعن ال�صبل الكفيلة مبعاجلة م�صكلة الأمية يف البالد، اأ�صار 
تنفيذ  اأن هناك عدة طرق من �صمنها، عودة  اإىل  العبيدي 
نظام التعليم الإلزامي البتدائي، م�صيًفا اأن وزارة الرتبية 
عام  كل  يف  �صي�صلون  للذين  بيانات  قاعدة  اإىل  تفتقر 
تهرب  يح�صل  عندما  فاإنه  وبالتايل  البتدائية،  للدرا�صة 
درا�صي وخا�صة يف الأرياف من الذين ل ي�صجلون اأطفالهم 
فاإن تلك احلالة ل حت�صب �صمن ن�صب  بتاًتا،  يف املدار�س 

الأمية يف البالد، وهي ن�صبة غري قليلة، بح�صبه.
جذرية  حلول  ل  اأن  اإىل  العبيدي  اأ�صار  حديثه  ختام  ويف 
عدم  ب�صبب  املنظور  املدى  يف  العراق  يف  التعليم  مل�صكلة 
وجود جدية يف معاجلة م�صاكل قطاع الرتبية والتعليم يف 

البالد.
فيه  باتت  ال��ذي  احلد  اإىل  العراق  يف  الأمية  ن�صبة  ت��زداد 
ال�  تتجاوز  قد  الأمية  ن�صبة  اأن  من  حتذر  دولية  منظمات 
50 % يف عموم البالد يف ال�صنوات الع�رشين املقبلة، يف 
ظل حكومات متعاقبة انهارت فيها خمتلف القطاعات يف 

البالد.
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