
 

 

اقية  الكفاءات العر

 وضرورة االهتمام بها 

 

 حامد الباهليأ.د  

 اتدراس

 مجلة حوار الفكر

  بغداد

 (6العدد)

 (2006سنة االصدار)



   

1 
 

hewarelfikr@gmail.com 

 

 :يخاطب هللا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مالئكته

ًرا ِمْن ِطيٍن )
َ
اِلٌق َبش

َ
ي خ ِ

 
ِة ِإن

َ
ِئك

َ
َمَل

ْ
َك ِلل اَل َربُّ

َ
 ق
ْ
ُه 71}ِإذ

َ
ُعوا ل

َ
ق
َ
ُت ِفيِه ِمْن ُروِحي ف

ْ
خ
َ
ف
َ
ْيُتُه َون ا َسوَّ

َ
ِإذ
َ
( ف

 صدق هللا العظيم (1) ({72َساِجِديَن )

 .(2)  هذا االنسان يقول عنه اليابانيون )انه أكبر رأسمال إذا ما احسن اعداده وتوظيفه( 

 العلم العربي والتراث:  -1

 أ. سمات ومميزات:   

كان للعلم العربي تأثير واسع في الحضارات العاملية منذ اآلف السنين التي سبقت ظهور االسالم،        

وتطورت  العلوم  وهذبت هذه   .
ً
 معينا

ً
سنفرد له حيزا التأثير  في ذلك  دور مميز  الرافدين  وكان لوادي 

 لوجه أمام الطبيعة والكون بكل ما فيها من ظواهر  بظهور االسالم الذي  
ً
وضع االنسان العربي وجها

وحركات وموجودات وشجعه على طلب املعرفة الصحيحة لفهم الحياة. واصبح هذا العلم منذ بداية  

االسالمي.  املجتمع  في مختلف مستويات  اليومية  االجتماعية  املمارسة   من 
ً
االسالمية جزءا الدعوة 

العلمي لم يظهر فقط في دار ولعل هذه  ا فالنشاط  لسمة هي احد اسباب نمو هذا العلم وارتقائه، 

واملدارس .. بل  الخالفة وبالط االمراء، ولم ينحصر في حدود بيوت الحكمة واملراصد واملستشفيات 

وعلم وجبر، وفي املسجد فلك وتوقيت  وفي املسجد. فهو في الديوان حساب   في الديوان 
ً
ايضا  نجده 
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. إذ ادت الفرائض الدينية من صالة وصوم وحج ... الى ابحاث فلكية كان لها جل األثر في (3)ئضوفرا

 .    (4)ارتقاء علم الهيئة، وساعدت الدواووين والوظيفة االجتماعية الجديدة على تقدم الحساب والجبر

القديمة، ما سيجعل ومما يميز العلم العربي في العهد االسالمي، عما سبقه من علوم الحضارات         

منه بداية حقبة للعلم الكالسيكي هو محاولة تطبيق علم على علم اخر ونشوء علم أو علوم جديدة  

  -الى جانب ازدهار العلوم املوروثة
ً
ومنها تطبيق الهندسة على الجبر وظهور   -وهي لم تكن معروفة سابقا

الج وتطبيق  املعادالت"  لجذور  الهندس ي  "العمل  املعروف  نظرية الفصل  لتعديل  الحساب  على  بر 

االعداد، وتطبيق الهندسة على الفيزياء في مجال البصريات وظهور املنهج التجريبي ألول مرة في التاريخ  

 للبرهان... وغيرها
ً
، وقد تجدر االشارة الى حركة التأليف والترجمة، فمنذ بداية ظهور الدولة   (3)طريقا

م( ظهرت كتابات علمية باللغة العربية في فروع املعرفة   8ق  االسالمية وحتى القرن الثاني الهجري )

م( ازدهرت حركة البحث والتأليف باللغة    9وبداية ق    8املختلفة. ومنذ القرن الثالث الهجري )نهاية ق  

املبدع حتى  القرن التاسع للهجرة )ق  العلوم املختلفة، واستمر االنتاج العلمي    15العربية في مبادئ 

عديد من تلك الكتب العلمية من اللغة العربية الى الالتينية واستمر نشاط الترجمة حتى م(. وترجم ال

أواسط القرن السابع عشر امليالدي، واصبح قسم من تلك الكتب )نذكر منها على سبيل املثال وليس 

، الحصر:كتب  الخوارزمي، والكندي، و ثابت بن قرة، وأبو كامل( املصدر االساس ي املعتمد للتعليم

 ألغلب املبادئ األخرى، عدا الفلسفة -وبذلك اصبح العلم العربي
ً
. وهكذا يتضح ان   -خالفا

ً
 عامليا

ً
إرثا

ثابت حين يتساءل "كيف يمكن   في التقدم واالصالة وهو ما يشير اليه عادل 
ً
 اساسيا

ً
 للغة دورا

 وهو يدرس بلغة اجنبية ؟!" 
ً
 وهي حقيقة تعتمدها الدول املتقدمة. .(5)إان يكون العلم اصيال
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افدين:  ب. العلوم في وادي الر

والحضارة          العربية  العلوم  أساسيان من  هما جزءان  وحضارته  الرافدين  وادي  ان علوم   
ً
يقينا

هذه  ان  نشير  ان  هنا  والبد  االنسانية.  الحضارة  في  كبيرة  بدرجة  اثرت  العلوم  هذه  وان  العربية، 

وادي الرافدين الى   بالد اليونان  التأثيرات لم تقتصر على مجال األدب واللغة. فقد انتقل من حضارة 

كثير من املفاهيم في حقل العلوم وخاصة الرياضيات والفلك. وقد كشفت الدراسات املسمارية عن 

واملختصين على  وادي الرافدين، مما حمل العلماء  بالد  الرفيع الذي وصلت اليه رياضيات  املستوى 

إذ اص األولى للرياضيات،  النظر في الكثير من معلوماتهم حول األصول   من اعادة 
ً
 ان كثيرا

ً
بح واضحا

واقليدس كان قد  ومنهم فيثاغورس  في اليونان  الرياضيات  الى علماء   
ً
كانت تعزى سابقا التي  املبادئ 

سبقهم اليها علماء الرياضيات البابليون بألف عام. فنظرية فيثاغورس توصل اليها البابليون وكذلك  

ومبدأ اكمال املربع وغيرها. الدرجة الثانية   معادلة 

 في تطور معرفتهم في علوم الفلك. وفي زمن           
ً
 مهما

ً
في علوم الرياضيات عامال ويعد تقدم البابليين 

ق.م( دون البابليون مالحظاتهم حول كوكب الزهرة، وتعلموا    1626  -1646امللك البابلي آمي صدوتا )

لين الربيعي و  التنبؤ بكسوف الشمس وخسوف القمر وحدوث االنقالبين الشتوي والصيفي واالعتدا

 عن امكانية تحديد طول الليل وطول النهار في فصول السنة  
ً
  .(7،6)الخريفي فضال

 ملدنيات وحضارات عريقة امتدت منذ اآلف          
ً
واستمر التقدم العلمي في العراق، الذي كان مركزا

في مظاه للتكامل  والحواس  العقل  استخدام  الى  دعا  الذي  االسالم  ظهور  لحين  الكون السنين  ر 
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واملوت بل وإلى االسرار  والحياة ويحث على التعلم املنظم ويدعو للكشف عن اسرار الحياة والوجود 

والقرآن الكريم  وتعالى.  فيها ومن خاللها عظمة هللا سبحانه  تتجلى  االنسان والتي  في ذات  املوجودة 

 يزخر باآليات التي تدعو الى ذلك والى تفضيل العلماء على سواهم.

للهجرة، ورافقها            الثاني  القرن  في  االسالمية  في عصر الدولة  والترجمة  التأليف  نشطت حركة 

نشاط الحركة العلمية كجزء لذلك االزدهار العظيم الذي تجلى في عهد الرشيد ليشكل احد مبررات 

بجملة العلوم والعناية  بظهور األفذاذ من العلماء  . وتميزت هذه الفترة 
ً
املترابطة    اعتبار عصره ذهبيا

املركز االكبر لهذه    في اصوله ورجاله ومظهره، واصبحت بغداد 
ً
 اسالميا

ً
 عربيا

ً
 فكريا

ً
التي تكون هيكال

 .(9)العلوم في دولة االسالم

 ج. اإلبداع في العلوم:

         
ً
امليالد فصاعدا الثالث قبل  األلف  القديمة منذ مطلع  العراقية  الحضارة  وتطور  نمو  استلزم 

ر العلوم واملمارسات التقنية العلمية كاساليب ضبط مشاريع الري واقامة السدود وشق نشوء وتطو 

الترع والسيطرة على مياه الفيضانات وصناعة اآلالت واألدوات وضبط الفصول وقياس الزمن ... حتى  

وصلت في العصور الالحقة الى علوم الرياضيات والفلك والطب والهندسة، وظهرت عمليات التعدين  

ورت العلوم الكيميائية وصناعة املواد املطهرة والتزجيج وصنع الزجاج واعتمدت صناعة األدوية وتط

على النبات واالعشاب، خلف لنا العراقيون القدماء سجالت في تركيب األدوية، وكانت األساس األول 

ن ذكر العديد  في علم الصيدلة، وظهرت أولى ما يسمى بعلوم الحياة بفرعيها الحيواني والنباتي. ويمك

أن  كانوا يحسبون  القدماء  العراقيين  فان  لذلك  وكمثال  وفروعها،  العلوم  في جميع  االبتكارات  من 
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في الطب، وهو أمر صحيح فاآليات القرآنية الكريمة تقول لنا أن هللا سبحانه وتعالى   
ً
 كبيرا

ً
ورا للماء 

في   الدور االساس ي   
ً
فللماء فعال كل ش يء حي، لذلك  التشخيص والعالج وكان الطبيب خلق من املاء 

وتشير النصوص   باملاء"  "العارف  آسو وتعني  اصبحت باالكدية  آزو التي  باملصطلح السومري  يسمى 

ومجبروا   والجراحون  ق.م االطباء  األلف الثاني  مطلع  في العراق القديم منذ  كان  الى انه  املسمارية 

والبياطرة   هؤالالعظام  الى بعض  اشارت  وقد  العيون  حمورابيواطباء  املؤلفات  (9)ء قوانين  وكانت   .

اآلراء  الى التثبت من  تقود  لوضع منهجية علمية  واخرى الى دراسة جدية  بين مدة  العراقية تخضع 

الشواهد   تؤيده  ما  يبطل وابقاء  ما  واسقاط  االستسالم الى محتوياتها  وعدم  والفروض والنظريات 

التجربة لالستفادة من تطور من واختبرته  االسالمية، والوقائع  البحث العلمي في العلوم العربية  اهج 

العلماء   مخطوطات  وتشير  والتجربة  املالحظة  على   
ً
قائما كان  العلمي  بالبحث  العراقيين  فاهتمام 

ان  األخرى ورغم  الدول  عليه علماء  يعتمد   
ً
اصبحت مرجعا واضحة، حتى  لذلك بصورة  العراقيين 

احدا ظهرت فيها  زمنية  كان يمر بحقب  واملثقفين  العراق  العلماء  طالت  وحروب عديدة  ث مروعة 

وادي الرافدين بقيت صامدة   ونتاجاتهم العليا فاحرقت املكتبات ودور العلم والثقافة إال ان حضارة 

يراعون  كانوا  والسالطين  واالمراء  امللوك  إن  جذورها، كما  ولعمق  الصالتها  على شموخها  محافظة 

ويغ العلماء  ويشجعون  البحثية علىالحركات العلمية  ويوفرون املستلزمات  عليهم في العطاء   دقون 

الدولة في ازدياد      مر العصور. وحتى خالل فترة االنتداب فقد كانت حصة وزارة املعارف من ميزانية 

الى 3مستمر، إذ تضاعفت من   فقد ارتفعت  1932% في نهايتها، أما في عام 8% في بداية تلك الفترة 

 .( 10)%10تلك النسبة الى  
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اقية الحديث2  ـ نشاط الكفاءات العر

 ن القرن العشرين  أ( في النصف الثاني م   

الصناعية         الثورة  رافق  الذي  املاض ي  القرن  في  العلمي  للتقدم  العراقيون على مواكبتهم  حرص 

العلمية في شتى املجاالت. وحينما انتشر استخدام الطاقة الذرية في الطب لفحص ومعالجة   والثورة 

ان لم يكن أولها في املنطقة ينشأ  املرض ى، وخاصة األمراض السرطانية، كان العراق من اولى الدول 

وتوزيعها   باعداد عدد صيدالنية  ويعاملها  من بريطانيا  التي كان يستوردها  النظائر املشعة  مختبرات 

الحافات    على حضور املؤتمرات العلمية التي تعقد ملناقشة 
ً
وكانوا حريصين أيضا على املستشفيات. 

في العلوم. وبعد املؤتمر الدولي الذي ع طالب    1956في القاهرة عام   1955قد في النمسا عام األمامية 

تحقق    
ً
وفعال الذرية.  الطاقة  الستخدام  بتأسيس جهة معينة  العراقية  الحكومة  العراقيون  العلماء 

بعيدها    1956/10/16ذلك إذ تأسست لجنة الطاقة الذرية العراقية في  الذي كان يفترض االحتفال 

 
ً
وكانت عضوا املاض ي،  في العام  عام    الذهبي  الذرية  للطاقة  الدولية  في تأسيس الوكالة   

ً
  1957فعاال

 
ً
ورشح عضوا للطاقة الذرية  اللجنة املؤتمرات: األول والثاني والثالث للوكالة الدولية  وحضر اعضاء 

 في لجنة املحافظين في االجتماع الرابع.

وم وقد تم بناء أول مفاعل لقد حرص العراقيون ان يكونوا في الطليعة مع الحافات األمامية للعل        

عام   تم تشغيله  في 1968نووي  يرسل منتوجاته  العراق  كان  واحد فقط حتى  ان مض ى عام  ، وما 

العراقيون   االنسانية. وكان الباحثون  االخرى لخدمة  الى مستشفيات عدة في الدول  النظائر املشعة 
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ا ودعم  العلمية  في االغراض  لتسخير الذرة  الزمن  صراع مع  في املجاالت في عملية  الوطني  القتصاد 

والزراعية والطبية.  الصناعية 

ولم تمِض سوى سبع سنوات فقط حتى تمكن العراقيون من تطوير مفاعلهم ومضاعفة قدرته        

تحقق    IRT-5000الى  IRT-2000من لم  النووية  املنشأة  هذه  ان  وإذ  السوفيت.  الخبراء  بمساعدة 

العراقيين، فقد مار  العلماء  أكبر صرح نووي في طموحات  لبناء  العراقية   على الحكومة 
ً
سوا ضغطا

شأن  إلعالء  وهو الصرح الذي خطط له العراقيون  الفرنسية.  في الحكومة   
ً
وتم ذلك فعال املنطقة. 

 
ً
اتخذت قرارا االنسانية، مما أثار غضب اسرائيل التي  في الحضارة  العراق واحتالله مكانة متقدمة 

تلك املنشأة نفذته   السابع من حزيران من عام بتدمير  منها لتعطيل دور   1981في أمسية  في محاولة 

االنسانية.  العلماء العراقيين ومساهمتهم الجادة الفاعلة في الحضارة 

ان          إال  بقليل  الزمن  من  عقدين  تجاوزت  النووي  املفاعل  فيها  استخدم  التي  املدة  ان  ورغم 

  
ً
وكبيرة جدا تحققت كبيرة  التي  ولكن سأذكر منها االنجازات  الستيعابها  الى مجلدات عديدة  وتحتاج 

 على سبيل املثال:  

ففي الزراعـة قضت على "دودة التمر" وحسنت املنتوجات الزراعية، وضاعفت انتاجية الدونم         

ذات مواصفات    جديدة من الحنطة والشعير 
ً
املزروع من الحبوب خمس مرات، واستنبطت أصنافا

ا في مقاومة  الى عالية  اللجوء  دون  الغذاء  حفظ  عن   
ً
فضال الصعبة،  املناخية  والظروف  ألمراض 

وساعدت  دقيقة،  االمراض بصورة  من  ساهمت بتشخيص عدد  الطبي فقد  املجال  وفي  الثالجات 
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الصناعية   العيوب  اكتشاف  في  فعالة  وسيلة  كانت  الصناعـة  وفي  الشفاء،  على  السرطان  مرض ى 

 الخامات الطبيعية وتحسين جودة بعض املنتوجات وغيرها.  وفحص جودة املنتوجات، والكشف عن

للتسمم          الوطنية  الحملة  في  الذرية  الطاقة  ساهمت منظمة  فقد  االجتماعي،  الصعيد  وعلى 

وكان دور املنظمة   1970بالزئبق عام  الحنطة املعفرة بالزئبق.  اثر تناول بعض املزارعين وحيواناتهم 

 .
ً
 اساسيا

الذرة، فمنذ عام  كما حرص ا         باستخدام  الطاقة الكهربائية  توليد  في موضوع    1981لعراقيون 

في العراق من  أول محطة كهربائية  دول النشاء  عقد فريق من الخبراء مباحثات مع شركات لخمس 

في تنفيذ املرحلة    1987اثمرت عن توقيع عقد مع شركة سوفيتية، بدأت عملها عام   PWR-440نوع

 .1991سنوات وتوقفت بسبب قرارات مجلس االمن عام   4سة املوقع التي استغرقت  األولى، وهي درا

   1991ب( بعد حرب الخليج عام 

األمن           النشاط النووي في العراق تحت ذريعة املشروع    751، 707، 687حرمت قرارات مجلس 

انعيها، لذلك يمكن النووي الالسلمي، وإذ ان هذه القرارات كانت تفسر األحداث حسب اجتهادات ص

صناعي تحت مفهوم ))االستخدام املزدوج((   -حضاري   -القول انها كانت تعني فرض حصار تام علمي

اصابت قطاع   1991وكما هو معلوم للجميع ان حرب عام  الحقت خسائر فادحة في البنية التحتية 

صحية( وعطلت الجسور  الطاقة )الكهرباء والنفط واملاء( والقطاع الصحي )املستشفيات واملراكز ال

 لوجه امام تحد  
ً
 في املباني واملنشآت الخدمية. وجد العراقيون انفسهم وجها

ً
والطرق والحقت اضرارا

كبير، البد من اعمار العراق ..البد من ارجاع الكهرباء واملاء والنفط .. البد من اصالح الطرق والجسور  
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وفي مد .. الخ.  الطبية  املنظومات  بجهود  .. البد من تشغيل  املنظومات  تم اصالح تلك   
ً
وجيزة جدا ة 

التي   ان تلك العمليات  الشك فيه  اليها مما  تذكر بسبب القرارات املشار  دون معونة خارجية  ذاتية 

وقدراتها، رغم  وطورت من امكانيتها  اضافت خبرة ومعرفة  الذاتية  استثمرت فيها الكفاءات امكانيتها 

والعراق كانت تصادفها  التي  التي كانت تجول  الصعوبات  يل التي كانت يضعها اعضاء فرق التفتيش 

ولطاملا   مسؤولين،  غير  مصونين  يعتبرون  كانوا  والذين  انقطاع  دون  العراق  ارض  على  وتصول 

املزدوجة" كما  استخدموا ))الشمع(( ملنع الدخول أو الوصول الى مناطق تحت ذريعة "االستخدامات 

 
ً
 غير مؤهلة تماما

ً
 للقيام بأي عمل يفيد أو يخدم الشعب العراقي .. بل طالت تلك اشرنا خالقين ظروفا

العلمية   ونتاجاتهم  ابحاثهم  واصلوا  العراقيين  ولكن  العليا.  الدراسات  طلبة  ابحاث  حتى  العمليات 

الكثيرة منها من قرأ أو سمع عن البدائل، واستمر التقدم واستمرت الحياة رغم قساوة النظام السابق  

العلم وجبروته، فعلماء   استثمار ذلك  يفرض عليهم  ان الواجب الوطني   
ً
العراق كانوا يعلمون جيدا

 وان ما يقدمونه من انجازات هو ليس للنظام وإنما للشعب العراقي.

 إعداد املَلكات العلمية   -3

 1958تموز  14أ. بعد ثورة     

  1958تموز عام    14وضعت الحكومة العراقية بعد تغير نظام الحكم من امللكية الى الجمهورية في        

العراق  العلمية خارج  املالكات  اعداد  ان كانت عملية  االستقاللية. فبعد  فيها  تجلت  خطة طموحة 

ة للحصول على محدودة وفي جامعات غربية فقط، تم االعالن عن بعثات وزماالت الى الدول االشتراكي

بكالوريوس مالكات   -شهادة  اعداد  عملية  ان تكون  فضلت  كما  العلمية.  الفروع  في جميع  دكتوراه 



   

10 
 

hewarelfikr@gmail.com 

أول  وقعت معها  التي  الدولة  السوفيتي،  في االتحاد  السلمية  في االغراض  الذرية  الطاقة  الستثمار 

تم بموجبها انشاء مركز  و   1959اتفاقية عراقية في مجال االستخدامات السلمية للطاقة الذرية في آب  

املشعة   على النظائر  والحصول  لألغراض البحثية   
ً
نوويا  

ً
وكان يضم مفاعال الذري  النووي  املفاعل 

والطب الذري في بغداد، والذي بدأ  ملستشفى االشعاع  الصيدالنية  إلعداد العدد  واملختبرات الحارة 

 .1966املركز نشاطه عام 

تقلصت اعداد الطلبة الذين كانوا يرسلون الى الجامعات االجنبية وفي سبعينيات القرن املاض ي        

وانحصرت الدراسات العليا، وغالبيتها الدكتوراه، في عدد ضيق من االختصاصات، رغم االعتماد على 

وشركات   الذرية  الدولة فالطاقة  العراقية، التي كانت بدورها تلجأ الى عدد من مؤسسات  الجامعات 

 من املنظومات املتطورة واملختبرات التصنيع العسكري وبع
ً
ض املؤسسات النفطية التي أسست عددا

)دبلوم في تخصصات نادرة في ذلك    -املتخصصة وساهمت بفتح صفوف دراسية بمستويات  دكتوراه( 

 .الوقت

 1991ب. بعد حرب الخليج عام 

عام           الخليج  حرب  اعقبت  التي  الزمنية  الفترة  في   1991شهدت  مسبوقة  غير  حالة  ظهور 

 الجامعات العراقية، التي كانت تعاني في تلك الفترة من: 

: تدمير جزء كبير من مختبراتها ومنظوماتها،
ً
 أوال

: قلة مالكاتها العلمية نتيجة الهجرة الى خارج العراق،
ً
 ثانيا

: شحة امل
ً
 ستلزمات الدراسية،ثالثا
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: توقف قدوم العقول االجنبية.
ً
 رابعا

 ملمارسة الجامعات واملعاهد نشاطها االعتيادي، ولكن مما ولد         
ً
 صعبا

ً
وشكلت هذه الحالة وضعا

العليا، كبديل  الطلبة في الدراسات  اعداد  بمضاعفة  النظام  أسوء هو القرارات التي اتخذها  حالة 

ال الحصار التعليمي  األجنبية  عن  الطلبة الى الجامعات  ارسال  بموجبه  ذي فرض على العراق ومنع 

رغم ان النظام العراقي كان ال يحبذ فكرة ارسال الطلبة الى الجامعات األجنبية ألسباب عديدة تتزعمها  

 القضية األمنية )خشية كشف املشاريع العراقية حسب تصوره(.

ب الدراسات العليا على مصاريعها، ووجدت االقسام وهكذا وبطريقة غير مدروسة فتحت ابوا        

في ظروف    ال يتجاوز اصابع اليد الواحدة 
ً
تقبل عددا العلمية في الكليات والجامعات التي كانت بالكاد 

 مضاعفة من الطلبة الذين يستوجب قبولهم في ظروف ال يكفي تسميتها بغير 
ً
مواتية، أمامها أضعافا

صف وتحول  بل مستحيلة.  األولية   مواتية  للدراسة  الى صف مشابه  والدكتوراه  املاجستير  دراسة 

نفسه يشرف على عدد كبير من الطلبة في حالة تعتبر عملية اإلشراف   ووجد عضو الهيئة التدريسية 

 .(11)على طالب واحد صعبة

لهيئة التصنيع العس          من املراكز البحثية 
ً
العراقية وعددا كري صحيح ان منظمة الطاقة الذرية 

 اكبر من امكانيتها تحت تصرف الجامعات، بل وساهمت في عمليات التدريس واإلشراف  
ً
وضعت جزءا

في  ودكتوراه  ماجستير  بمستوى  دراسية  صفوف  بفتح  وساهمت  العليا،  الدراسات  رسائل  على 

املطلوب ان يوفر املستلزمات  االحوال  ال يمكن بأي حال من  إلى ان ذلك  للعلوم.  األمامية  ة  الحافات 
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( بنسبة تتجاوز  أدى إلى تراجع 3-5للحصول على الشهادة  في الدراسة، مما  (% من الطلبة املقبولين 

 .   (12)التعليم العالي بشكل خاص على كل األصعدة  

 رعاية الكفاءات العلمية في النظام السابق  -4

 1974أ. قانون رعاية الكفاءات عام    

اعلن الخطة االنف         العراقية عام حينما  التي تبنتها الحكومة  وضعت مشاريع عديدة    1972جارية 

الى مالكات علمية في مختلف   بحاجة  وكانت تلك املشاريع  في مختلف املجاالت والقطاعات الحياتية. 

في  املوجودة  املالكات  اتضح ان  ما  وسرعان  التنفيذ.  في عمليات  واملساهمة  الدارتها  االختصاصات 

 تطيع ان تسد الحاجة املطلوبة.داخل العراق ال تس

ان تستقطب املالكات العراقية التي تركت العراق. ويبدو ان          العراقية  كان البد للحكومة  لذلك 

املحاوالت التي قامت بها السفارات العراقية في الخارج أو الزيارات املكوكية للجان شكلت لهذا الغرض 

تلك العقول. وإذ ان فلسفة االغراء   لم تفلح باعادة  كانت تبنى على االغراء، وخاصة  النظام السابق 

املادي فقد لجأت الحكومة العراقية الى اصدار قانون رعاية الكفاءات، وهو أول قانون عراقي يصدر 

 فقرات تناولت اآلتي:  3في هذا املوضوع. ولعل أهم بنود أو مواد هذا القانون هي  

: تخصيص قطعة ارض بمساحة  
ً
 قديم تسهيالت لبنائها،وت 2م  600أوال

سيارة وأثاث بيت كامل باعفاء كمركي كامل، : السماح بادخال 
ً
 ثانيا

: اعفاء املخالفين من العقوبات التي ترتبت عليهم من جراء التخلف عن اداء الخدمة العسكرية،  
ً
ثالثا

املتعاقد عليها.  وعدم عودتهم الى العراق بل الحصول على الشهادة 
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 يستطيع العائد ان يؤمن بها له ولعائلته   
ً
 كبيرا

ً
 ماديا

ً
 كانت تعد مكسبا

ً
 وثانيا

ً
وبالطبع ان الفقرتين أوال

 حياة مقبولة.

لالجتماع      العالم  دول  من  العديد  الى  مكوكية  بزيارات  قامت   
ً
لجانا العراقية  الحكومة  وشكلت 

 بالعراقيين وحثهم على العودة الى العراق.

الق    هذا  بعض وشمل  بتقديم  ولكن  العراق  داخل  في  املوجودين  العليا  الشهادات  حملة  انون 

 االمتيازات وليس جميعها.

أو           بعام  التي حددت  تلك العقول خالل مدة من فرض القانون  كبير من  الى العراق عدد  وعاد 

 اكثر بقليل.

ي        لم  تجارية،  صفقة  وكأنه  بدا  الذي  االجراء،  ذلك  ان  يبدو  اليه ولكن  تهدف  كانت  ما  حقق 

انتهى  القانون  ذلك  والتسهيالت، وهي االساس الذي بني عليه  املادية  فاملغريات  العراقية.  الحكومة 

مفعوله بمرور الزمن، ولم تمٍض مدة طويلة حتى بدأت تلك العقول "شد الرحال" والعودة الى االماكن  

في عملية   التي جاءوا منها ولجأت الحكومة العراقية الى ارسال عدد  من الطلبة الى الجامعات االجنبية 

الكفاءة   تشكل  ال  خاصة  معايير  وفق  الطلبة  أولئك  تختار  وكانت  تحتاجها  التي  الكوادر  العداد 

واملستوى العلمي لوحدها معايير االختبار، انما هنالك معايير اخرى اكثر اهمية، في هذه العملية التي  

ان تنفق على تطوير الجامعات العراقية من خالل بناء قاعدة    كانت ترصد لها مبالغ طائلة كان يمكن

 علمية مادية.    
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   1992ب. نظام عودة العقول املهاجرة عام  

تنحي الرئيس األسبق احمد حسن البكر عن السلطة حدث تغير شديد واستالم صدام حسين    دبع

طالت  التي  واملضايقات  والبطش  القمع  عمليات  وظهور  الدستورية  املسؤوليات  وجميع  السلطة 

ك العقول العراقية فضل عدد من هذه العقول مغادرة العراق الى الدول املجاورة والبعيدة. وجدت تل

الجهات فرصة سانحة باستقبال العقول العراقية التي اثبتت نجاحها وتفوقها في غالبية املجاالت التي  

للدول االخرى تحصل عليها دون مقابل.  عملت فيها، فكانت شبه ))وصفة جاهزة ومجانية(( 

ء تلك الحرب االيرانية الى ما بعد انتها  -استمرت هجرة العقول العراقية خالل الحرب العراقية       

فخالل املرحلة الالحقة التي حدث فيها غزو دولة الكويت واصدار مجلس االمن الدولي قرارات  بفرض 

 حصار شامل في شتى املجاالت بما فيها العلمية.

ولغرض تشجيع العقول املهاجرة وطلبة البعثات الذين لم يعودوا الى العراق بعد حصولهم على         

لجنة من وزارة التعليم العالي ومنظمة الطاقة    1993يها شكل ديوان الرئاسة عام  الشهادة املتعاقد عل

في  التربوية  اللجنة  رئيس  برئاسة  اخرى  وجهات  الدفاع  ووزارة  العسكري  التصنيع  وهيئة  الذرية 

الى  الستقطاب تلك الكفاءات وتشجيعهم على العودة  وتقديم التوصيات  املوضوع  الديوان لدراسة 

واملنح العراق. تدار  والزماالت  طلبة البعثات  اآلف من  واتضح ان قرابة سبعة  املوضوع  ست اللجنة 

املتعاقد   قد حصلت على الشهادة  اخرى لم تعد الى العراق رغم ان غالبيتها  في دول  الخاصة موزعة 

 آخر ترك الدراسة بسبب توقف صرف الرواتب واجور الدراسة وغيرها. ورفعت 
ً
عليها. كما ان قسما

 ها التي يمكن تلخيصها باآلتي: توصيات



   

15 
 

hewarelfikr@gmail.com 

: بالنسبة للطلبة الذين لم يكملوا دراستهم: 
ً
 أوال

القيود  1 رفع  حال  املجمدة  األموال  من  الدراسية  االجور  بصرف  الجامعات  الى  تعهدات  تقديم   ) 

 عنها، والسماح للطالب بمواصلة الدراسة،   

 % من رواتب ومخصصات الطلبة.50( دفع  2

: بالنسبة  
ً
 للطلبة الخريجين والكفاءات املهاجرة:ثانيا

الخدمة  1 عن  التخلف  منها  الدولة  مع  ترتبت على مخالفات  التي  العقوبات  جميع  من  االعفاء   )

بعد الحصول على الشهادة وغيرها،    العسكرية، عدم العودة 

 ( تخصيص قطعة ارض مالئمة أو توفير سكن الئق،2

واجور شحن االمتعة والحاجيات املنزلية املختلفة.3      ( صرف تذكرة العودة له وألفراد عائلته 

 ( السماح له بجلب سيارة )خصوص ي(.4    

وكفاءته.  5      ( تأمين موقع عمل يتناسب مع اختصاصه 

العو          على  الكفاءات  لحث  العراقية  السفارات  على  ذلك  بتعميم  العراقي  الرئيس   دة أمر 

 الى العراق.

 غير         
ً
لم تحقق هذه االجراءات الطموح والهدف الذي كانت تريده الحكومة العراقية، بل أن عددا

الى العراق.  قليل من تلك الشريحة فضلت دفع مبلغ الكفالة، رغم انها كانت مكلفة، على العودة 

   1993ج. قانون رعاية العلماء عام 
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لساب قالى ظهور حالة غير صحيحة في العراق وعزلته بصورة شبه تامة  قادت سياسات النظام ا        

اسلفنا  ، كما 
ً
شامال  

ً
حصارا بموجبها  القرارات فرضت  من   

ً
االمم عددا بفرض  الخارجي  العالم  عن 

دوائر  في  الكفاءات  واصحاب  الجامعات  اساتذة  بينهم  ومن  العراق  على ترك  بالعديد  دفع   ،
ً
سابقا

ة. وواجهت الحكومة حالة ليس انها ال تستطيع استقطاب الكفاءات العراقية  ووزارات الدولة املختلف

التي وضعتها   املرتفعة  واملبالغ  رغم القيود  على منع هجرة العقول   غير قادرة 
ً
في الخارج بل انها ايضا

القطر )تفرغ من اساتذتها( وخاصة   العراق، وكادت جامعات  للحصول على تأشيرة مغادرة  كضريبة 

راءات التي كانت تقدمها مؤسسات العديد من الدول، التي كانت فيما يبدو استجابة لرغبة  بسبب االغ

 رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر بإفراغ العراق من كفاءاته.         

رقم           قانون  السابق  سمح   1993لعام   1شرع النظام  العلماء،  رعاية  قانون  تسمية  اطلق عليه 

قديم لنيل أحد الوسامين وهما الوسام الذهبي في العلوم بجميع فروعها والهندسة بكافة  بموجبه الت

ويمثل علماء الدرجة األولى والشارة الفضية في العلوم والهندسة املشار اليهما وتمثل علماء   اقسامها 

 الدرجة الثانية. واشترط القانون توفر عاملين اساسين هما:

لخدم : له مساهمة مميزة 
ً
طيلة مدة  أوال ة العراق في اختصاصه وانجازات علمية وابداعات مختلفة 

 املمارسات العلمية والفنية السابقة،  

: من الشخصيات الرصينة التي تتسم باألمانة والصدق والخصائص األخرى التي تحظى باحترام 
ً
ثانيا

 املجتمع.
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تساوي ما يحصل عليه املدير العام في مؤسسات الجمهورية         واعطى هذا القانون حوافز مادية 

التي يحصل عليها املدير العام  وكذلك املكافآت  واألعياد  في املناسبات الوطنية  العراقية من مكافآت 

لحملة الوسام الذهبي، و في األشهر التي تلك املناسبات  خصصات لحملة  % من هذه امل80ال تتخللها 

 الشارة الفضية.

 واعد لهذا الغرض  ملف يحتوي على :        

واألوسمة والجوائز التي حصل عليها خالل مدة خدمته   - باملرشح ودرجته العلمية  صفحة تعريفية 

وغيرها،  والقادسية  القدس  قائمة كجيش  كانت  في التشكيالت التي   عن مساهماته 
ً
فضال السابقة 

 ة وغير ذلك.  وكذلك الدرجة الحزبي

 ومن الجدير بالذكر ان هذه الصفحة ال توضع على فقراتها اية عالمة.        

هي األخرى  - النقل .. الخ، وهذه الصفحة  الترقيات،  التعيين،   بال  السجل الوظيفي لطيلة الخدمة: 

 عالمات، 

يتم نشرها. وهذ - التي  أي البحوث  املوثقة،  أي البحوث  املوثوقة،  البحوث  الصفحة هي استمارة  ه 

 االخرى بدون عالمات؛

البحوث املنشورة، ويعطي   - نقاط للبحث القيم ونقطة واحدة    3نقاط للبحث االصيل و   5استمارة 

 للبحث املفيد،

للدراسات والتقارير حيث تعطى نقطتين لألصيل ونقطة واحدة للقيم.  -  استمارتين 
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نقاط وتعطى   8نقاط واملساعد    10املنهجي املؤلف استمارة التأليف والترجمة، حيث تعطى للكتاب   -

 نقاط.  6نقاط واملساعد   8للكتاب املترجم املنهجي 

 للقيمة ودرجة واحدة للمفيد.  3لألصالة و   5استمارات االنجازات واالبداعات، وتعطى   -

 استمارة براءات االختراع، وتعطى نقطتين لكل براءة اختراع.  -

ودكتوراه(. وال تعطى أية نقطة لهذا النشاط.استمارة االشراف على الدر   -  اسات العليا )ماجستير 

... الخ. وال تعطى أية  - باألنشطة األخرى: مؤتمرات، ندوات، محاضرات، جمعيات، لجان  استمارة 

 درجة لهذا النشاط.

 انشطة فقط تعطى لها الدرجات هي:   5يتضح مما تقدم ان    

والدراسات والتقارير  والكتب املؤلفة واملترجمة واالنجازات.  البحوث املنشورة 

عملية         ان  إال  أشهر.  لثالثة  حددت  التي  التقديم  مدة  خالل  املرشحين  من  كبير  عدد  تقدم 

استغرقت   األولى تضم    6املفاضلة  بالعلماء:  قائمتان  وصدرت  الوسام   55سنوات  من حملة   
ً
عاملا

 من حملة الشارة الف  80الذهبي والثانية تضم 
ً
 ضية.عاملا

 ج. قانون املَلكات العلمية  

رئاسة         ديوان  بقرار يصدر عن  يكون  العالم  شمول  أي ان   ،
ً
مركزيا العلماء  رعاية  قانون  وضع 

في عام   آخر  قانون  وصدر  ويفضل  1998الجمهورية.  العلمية،  املالكات  قانون  تسمية  عليه  اطلق 

العلماء يشمل فئة أ و ب. بقانون فئة ج على اساس أن قانون رعاية   بعض املختصين تسميته 
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العلمية            شهرية مقطوعة تعتمد على الشهادة  يمنح بموجب هذا القانون من يشمل به مكافآت 

فهنالك   ولشهادة    3وبذلك  املاجستير  ولشهادة  الدكتوراه  لشهادة  هي  القانون  لهذا  درجات 

.
ً
 واحدا

ً
وعاما وحددت مدة منح املكافأة   البكالوريوس. 

رة ودائرة غير مرتبطة بوزارة عدد املقاعد للفئات املشار  يخصص ديوان رئاسة الجمهورية لكل وزا      

الرئاسة  ديوان  استمارات املفاضلة عن  و املؤسسة. كما تصدر  للوزارة  االختيار  اليها، ويترك عملية 

عطى الدرجات لألوسمة وطلبة الدراسات العليا، بمعنى  
ُ
. وهنالك اختالف في منح الدرجات، إذ ت

ً
أيضا

بما في ذلك األنشطة التي   آخر تمنح الدرجات لكل األنشطة التي ورد ذكرها في قانون رعاية العلماء، 

مفردات  ضمن  يدخل  السنوي  املوظف  اداء  ان  اليه  االشارة  تجدر  ومما  هناك.  درجات  تمنح  لم 

 املفاضلة.

 هـ . التطبيق الجديد لقانون رعاية العلماء  

إلجراء تغير جذري في طريقة التقييم ومنح   ادت تدخالت عدد من الشخصيات املؤثرة في البلد       

الدرجات لألنشطة املختلفة، وانيطت مهمة اختيار العلماء للدرجتين املشار اليهما بفريق من الوزراء  

 يتكون من سبعة وزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء.

من استمارات وقوائم لم تتغير أي          ولكن طريقة صحيح ان امللف لم يتغير، كما ان محتوياته 
ً
ضا

كبيرة، وهذه التغيرات هي:  منح الدرجات تغيرت بصورة 

 حذف الدرجات التي اعطيت لتأليف وترجمة الكتب العلمية؛  -

درجات االنجاز من   -  درجة.    20درجات الى  5زيادة 
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انجاز         يعادل  ما  مشروع  تنفيذ  في  فاملساهمة  العلمي،  املنهي على العمل  العمل    4وبذلك فضل 

. وهي حالة تناقض مبدأ اختيار العلماء.  20بحوث قيمة أو   7وث أصيلة أو بح
ً
 مفيدا

ً
 بحثا

يوضع          التصنيف  هذا  ولكن  ومفيد،  وقيم  ستراتيجي  انجاز  الى  صنفت  االنجازات  ان  صحيح 

 حسب اهواء لجنة البقييم.

ا        الوسام  اسماء علماء حصلوا على  للتقييم حذفت  الجديد  االسلوب  وجود وفق  لذهبي، رغم 

قرار رئاس ي بعدم سحب هذا الوسام، من الشخصيات املشهود لهم بالعلم والكفاءة والخبرة، واعطى 

 هذا الوسام الى آخرين لم يحملوا أية درجة علمية.

 الكفاءات العلمية بعد سقوط النظام  -5 

بتدم       العراق  على  األخيرة  الحرب  في  التحالف  قوى  وهجمات  غارات  البنى بدأت  من  جانب  ير 

التحتية للعراق طالت مختلف القطاعات، وتواصلت عملية التدمير بعد االجراءات غير السليمة التي  

، ووجد العديد  
ً
 قاتال

ً
األمريكية )الحاكم بريمر( بحل جميع اجهزة الدولة وترك فراغا اتخذتها القيادة 

تخريبية   باعمال  عن العمل فساهموا  انفسهم عاطلين  الناس  أو غير قصد من  عن قصد  متنوعة 

معللين النفسهم ولآلخرين بان ذلك انتقام من النظام الدكتاتوري السابق الذي حرمهم نعمة العيش 

بعد حرب عام    ما حل بها 
ً
يفوق كثيرا العراقية  في املؤسسات  الذي حل  رغم  1991.. ولعل الدمار 

 بين املذكورتين.الفرق الشاسع في عدد الغارات والقذائف التي القيت في الحر 

الذي          الحصار  قرارات  بعد  وخاصة  والتجربة،  الخبرة  صاحبة  العراقية،  الكفاءات   اعتقدت 

من  يستورد  كان  ش يء  لكل  البدائل  على  للحصول  دفعهم  والذي  الزمن،  من  عقد  ألكثر من  امتد 
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ت في انتظار القرارات الخارج، اعتقدت هذه الكفاءات بان دورها في اعمار العراق وبنائه قد حان، وكان

والنفط والطرق والجسور... و ...   الكهرباء واملاء  .. كانت في انتظار ساعة االنطالق العمار  الحكومية 

املتعاقدة   االمريكية وبعده الحكومات  االدارة  و... ولكن ذلك لم يحدث فمجلس الحكم املوقر وقبله 

االموال الطائلة التي خصصتها لها الدول  راحت تبرم العقود والشراكات مع الشركات االجنبية مبد دة 

 املانحة ..

" واالسالك الشائكة وبناء االسيجة واالسوار و         وصرفت االموال في جلب " الصبات الكونكريتية 

املباني  وتسييج  والجسور  والطرق  االماكن  تقطيع  الى  تخولت  العراق  اعمار  عملية  وكأنما   ...

 واملؤسسات ونصب االسالك الشائكة والكتل الرملية والترابية ..

والندوات في اماكن مختلفة باستثناء العراق، وجميعها تدعو الى اعمار العراق  وعقدت املؤتمرات      

 واعادة بنائه وما شابه ذلك.

الذين ساهموا في          ما ومجيء اخرى حتى تطفو في االفق اسماء السادة  وما ان ينتهي دور حكومة 

يه ، فموضوع الكهرباء من س يء  الفساد املالي واالداري وتبديد ثروة الشعب وامواله والحال كما هو عل

 الى اسوأ وكذلك النفط واملاء .

بأعينهم         يشاهدون  الذين  واملثقفين  والخبراء  العلماء  شريحة  نفوس  في  يدب  والكلل  امللل  وبدأ 

 االنحدار الذي يسير فيه العراق وهم ال يستطيعون أو النقل ال يسمح لهم بفعل س يء.
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أن س       العراقيون  اعتقد  فتلك  لقد  املهاجرة،  العقول  لعودة  شكل فرصة  السابق  النظام  قوط 

السنوات   خالل  اكتسبتها  وخبرة  كفاءة  من  به  تمتع  ملا  للعراق  االحتياطي  الخزين  تمثل  العقول 

 املنصرمة من العمل في املؤسسات العاملية املختلفة.

 على عقب.      
ً
 نعم ان ما حدث غير التوقعات، بل قلبها رأسا

اخرى الى جملة    ثم         الصحاب العقول النيرة، فأضافت معاناة  االرهابية  برزت عمليات االغتيال 

التي تحدثنا عنها، فأخذ صبر تلك الكفاءات ينفد. ثم إن هذه الكفاءات التقدر، أو هكذا اراد  املعاناة 

 ي أي مكان آخر.هللا لها، ان تبقى متفرجة دون ان تستثمر طاقاتها وخبرتها، وهي تفكر في تحقيق ذلك ف

 وهكذا نشأت حالة في العراق بالنسبة الصحاب العقول النيرة و الكفاءات يمكن اجمالها باآلتي:        

 شبه استحالة أو استحالة عودة العقول املهاجرة.  -

العراق.  - الداخلية بمغادرة   ميل ورغبة للكفاءة 

 املحافظة على الكفاءات "املستترة"  -5

والتشريعات         القوانين  فعالية  املهاجرة  العقول  لعودة  الدعوات   على 
ً
ردا كلمة مستترة  وضعت 

 عن االجراءات التي تبعها النظام السابق تخص العقول املهاجرة. كما ان العديد من املسؤولين  
ً
فضال

لم تصبر على   التي  العقول  تلك   .
ً
ايضا لذلك  يدعون  الحالية  في املرحلة  "الضيم"  واملعنيين  تحمل 

"البطاقة   وصدقات  العيش"  "بحبوحة  و  الحزام"  "شد  وطأة  تحت  والعيش  القاسية  والظروف 

 
ً
اصبحت جزءا التي  املفردات  وغيرها من  املعجون"  و "قوطية  العيد"  "دجاجة  ومكرمة  التموينية" 

 في حياة املواطن العراقي في النظام السابق، وانقطاع التيار الكهربائي، وتبخ
ً
ر النفط والبنزين  أساسيا
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وبخل البطاقة التموينية فضال عن اإلرهاب وآثاره والسيارات املفخخة واأللغام واالغتيال واالختطاف 

ولم   -والتي أصبحت مفردات األساسية لحياة العهد الجديد .. نعم تلك العقول التي لم تتحمل ذلك  

املناسب وغيرها من املفردا العلمي والجو  إلى املناخ  تلك العقول  اشر هنا  تحتاجها  التي  فقررت  -ت 

 الهجرة. 

وليطمئن الجميع أن هذه العقول رغم كثرتها فان العقول ))املستترة(( هي أكثر بكثير، فقد منعتها         

العراق والبقاء فيه لتتقاسم مع  الراسخ للشعب مغادرة  وحبها  وأصالتها الساطعة  العميقة  جذورها 

 طنة.املواطنين اآلخرين عيشة املوا

الرعاية ال كما أراد لها النظام السابق.         ، تستحق 
ً
أيضا والعقول املهاجرة   ان هذه العقول، 

ً
يقينا

، إذ لم يصمد 
ً
حينما شرع األنظمة والقوانين باالستناد إلى املغريات املادية اآلنية، وجاءت النتائج سلبا

.
ً
 التأثير سوى زمن محدود ومحدود جدا

هذه الشريحة يجب أن يجمع املحاور اآلتية:لذا فإن التشر           يع الذي تحتاجه 

 أ( القيمة األجتماعية،  

 ب( استثمار الكفاءة، 

 ج( الجانب املادي.

 من املادة        
ً
 من الدستور العراقي على ما يأتي:    34لقد نصت الفقرة ثالثا

"البحث العلمي".        وهذه الفقرة تحتاج الضافة عبارة 
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في موقع   ففي         كان ذلك   
ً
سواءا في املجتمع  مرموقة  له مكانة  ان تكون  االجتماعي يجب  الجانب 

اجهزتها  و  الدولة  مرافق  في  حسنة  معاملة  عائلته  وافراد  يالقي  وإن  املختلفة  املحافل  أو  العمل 

له  الصحية  الرعاية  السفر،  تذكرة  سعر  تخفيض  سفر،  أو جواز  الوثائق  على   
ً
مثال كالحصول 

الذي يعكس االهتمام به بعد سنوات العطاء    -الضمان االجتماعي بعد االحالة على التقاعد  ولعائلته

 العديدة.

 الى فساد اداري ومالي، فوضع الكفاءة        
ً
إن االستثمار الس يء وغير الصحيح للكفاءة سيؤدي حتما

شري واالبداع  للتطور  فقط وانما  للعمل  صحية ليس  حالة  سيخلق  الصحيح  طة توفير  في موقعها 

املستلزمات   كافة  تامين  مع  الكفوءة،  وغير  املؤهلة  غير  واالدارات  القيادات  وابعاد  املالئم  املناخ 

أو   في العمل. وهنالك ثالثة عوامل اساية يجب توفرها عند اعطاء املسؤولية  واالدوات التي يحتاجها 

 التكليف بها وهي:

 الرغبة،  -

واملقدرة،  -  االمكانية 

 املستلزمات  -

وغيرها،          واالخالص والنزاهة  منها الحماس واألمانة  الرغبة مفردات عديدة  وتدخل ضمن عامل 

 كالكفاءة واالختصاص وغيرها.
ً
 كما تدخل في العامل الثاني جملة من املفردات ايضا

ير جيدة مما الشك فيه ان عدم توفر أي من تلك العوامل أو الشروط سيجعل العمل ونتائجه غ      

 إن لم تكن سيئة.
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الحياة التي         والبد ان يحظى الجانب املادي بأهمية خاصة بحيث يوفر لصاحب الكفاءة وعائلته 

 يستحقها، كما هو الحال القرانه في الدول املجاورة. وينبغي ان يأخذ الجانب املادي املفردات اآلتية:

 الراتب الشهري واملخصصات،  -

و  - طيلة الراتب التقاعدي،  هذه الكفاءة أو تلك مقابل العطاء الذي قدمته  هو عامل اخالقي تجاه 

 وجودها،

 تخصيص قطعة أرض أو توفير سكن مالئم له ولعائلته بثمن يسير.  -

 تأمين سيارة الئقة له ولعائلته باقساط مريحة.  -

 تأمين اشتراكه في املؤامرات والندوات العلمية.  -

سنوية في احد امل  -  رافق السياحية.منحه اجازة 

الشعب        شريحة خاصة صرف عليها  الشريحة من الكفاءات  ان تشعر بان هذه  ان على الدولة 

واجب البد   التي اكتسبتها.وان رعايتها  لتحصل على الكفاءة  وربما من قوته اليومي  العراقي من امواله 

 من تحقيقه.

في          عديدة 
ً
دوال الثانية  قمتها اليابان وتركتها في وضع مأساوي على كل   لقد دمرت الحرب العاملية 

االصعدة، ربما لو قارنا وضعنا وحالنا في العراق بعد الحرب األخيرة لوجدنا انفسنا افضل بكثير. ترى  

كيف استطاعت اليابان املدمرة والتي كان يضمر العالم بأسره العداء لها ان تنتفض وتعمر وتبني ...  

 ألولى في العالم؟وتحتل املرتبة االقتصادية ا
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شكلت في اليابان التي           التي اسسها رئيس أول حكومة  تحقق ذلك بفضل القاعدة العلمية املادية 

 في بناء دولة اليابان، وبفضل كفاءاتها املخلصة.
ً
 متقدما

ً
 احتلت موقعا

ولم تهاجر... ل         في العراق  ... موجودة  الكفاءة موجودة  ان هذه  الجميع  الى وليطمئن  قد عادت 

دون انتظار   ورباها  الذي انفق عليها  بلدها  لواجب خدمة   
ً
ووفاءا  

ً
وعرفانا تلبية  وبقيت لتبني  الوطن 

في مقالته   العبيدي  موس ى  ماهر  الدكتور  االستاذ  يقول  كما  اآلخرين،  على عكس  ومكافآت  هدايا 

الحقيقة والخيال ... بين  وعودتها  املهاجرة  الذين  (13))الكفاءات  أو الذين  (،  في الخارج  البقاء  فضلوا 

واالفادة من هذه املغريات.  تركوا العراق للعودة 

ان تشرع لها مسودة القانون املرفق.      نحن بحاجة الى هذه الجهود الخيرة لبناء العراق، وهي تستحق 

 التوصيـات  -6

 أ. تشكيل هيئة استقطاب الكفاءات العلمية تناط بها العمليات اآلتية:

 احصائية باعداد واختصاصات وخبرة املالكات العلمية.  اجراء   -

وزارة الدولة للكفاءات في تنفيذ برامجها.  -  اجراء دراسة باحتياجات 

 ب. تشكيل هيئة عليا لرعاية الكفاءات العلمية.

ج. اقتراح مشاريع استثمارية في ضوء الكفاءة والخبرة التي اكتسبتها الكفاءات كل حسب اختصاصه  

 واناطة عملية قيادتها واالشراف على التنفيذ لتلك الكفاءات.

 د. سن القوانين والتشريعات لرعاية الكفاءات وحمايتها منها )النموذج املرفق(.

العلماء.  هـ. وضع اسس ومعايير الختيار 
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وتوفير   الدعم  وتقديم  الجامعات  وطلبة  املدارس  تالميذ  من  واملتميزين  املتفوقين  تشجيع  و. 

 لزمات الستثمار التفوق والتميز.املست

 ز. وضع اسس الختيار:

: االستاذ املتميز.
ً
 أوال

: الطالب املتفوق.
ً
 ثانيا

املبدع. :التلميذ 
ً
 ثالثا

"االبداع   يوم  في يوم يطلق عليه  واملبدعين  على املتفوقين  وتوزيعها  وعينية  ج. اقتراح جوائز مادية 

 العراقي".

 مسودة قرار

 القرار الكفاءات العراقية وهميشمل هذا 

 العلماء والخبراء  -1

 املتميزون -2

 الكفاءات -3

_ والخبراء  بصمات   العلماء  ولها  العراقية  الحضارة  بناء  في  وتساهم  ساهمت  التي  الشريحة  هي 

 واضحة ممن تتوفر فيهم الشروط اآلتية:

 حامل شهادة الدكتوراه من مؤسسة رصينة معترف بها  -أ
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وعضو في أحدى   حاصل على لقب رئيس باحثين -ب علميين او أستاذ في مجال أختصاصه 

 املؤسسات العلمية الدولية.

 سنة خدمة فعلية.  35عمل أو يعمل في مجال تخصصه مدة ال تقل عن  -ج

 حصل على أوسمة علمية وشهادات تقديرية. -د 

 له انجازات مميزة لخدمة الشعب العراقي والوطن.   -هـ  

 له مؤلفات وبحوث في مجال تخصصه. - و

 يتمتع بسمعة طيبة ومعروف في االوساط العلمية. -ز

اختصاصها ممن تتوفر    –املتميزون  في مجال  شريحة املثقفين التي قدمت وتقدم خدمات متميزة 

 فيهم الشروط اآلتية:

 حاصل على شهادة الدكتوراه من مؤسسة رصينة معترف بها. -أ

 حاصل على لقب باحث علمي أقدم أو أستاذ مساعد -ب

 سنة خدمة فعلية.  20مجال تخصصه مدة التقل عن  عمل او يعمل في  -ج

 له انجازات متميزة في خدمة الشعب والوطن.   -د 

أو له مؤلفات     -هـ       أو جائزة علمية  تقديرية  واحد أو شهادة  حصل او يحصل على وسام علمي 

 وبحوث رصينة.

 يتمتع بسمعة طيبة بين أقرانه. - و
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املثقف  الكفاءات: الواسعة من  الشريحة  تقديم وهي  في  أو ساهموا  واضحة  انجازات  لهم  ممن  ين 

األولى والثانية ممن تتوفر فيهم الشروط االتية:  االسناد للشريحتين 

 حاصل على شهادة الدكتوراه من مؤسسة علمية رصينة معترف بها. -أ

 حاصل على لقب باحث علمي أو مدرس. -ب

 سنة.  15عمل في مجال تخصصه مدة ال تقل عن  -ج

 في  -د 
ً
 أعماله من بين أقرانه.أظهر تميزا

 يتمتع بسمعة طيبة بين أقرانه.    -هـ

 

:
ً
 اوال

 يعامل العلماء والخبراء معاملة أصحاب الدرجات الخاصة    

 يعامل املتميزون معاملة املدير العام    

 يعامل صاحب الكفاءة معاملة معاون املدير العام    

:
ً
 نوع العمل الذي ينسجم مع طبيعة أختصاصهم.يحق للمشمولين بهذا القرار أختيار موقع و   ثانيا

 
ً
، وبعد ذلك تصرف لهم   70: يحق للشريحة االولى والثانية االستمرار بالعمل لحين بلوغهم  ثالثا

ً
عاما

تقديرية تضاف الى رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية ان رغبوا االستمرار بالعمل.  مكافأة 

 
ً
 رابعا

ً
األولى راتبا الشريحة  من  املتقاعد  الذي : يستحق  املبلغ  يساوي  ألفراد عائلته  له أو   

ً
تقاعديا  

 يستحقه في أخر شهر قبل األحالة على التقاعد.
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ً
: يخصص وسام خاص يحمل أسم:وسام العلماء العراقي ويمنح بمرسوم جمهوري في أحتفال  خامسا

 تكريمي ألفراد شريحة العلماء.

:
ً
 العراقيين لوضع اسس األختيار.  تشكل هيأة بأسم هيأة رعاية العلماء من العلماء   سادسا

:
ً
وفق انجازات املرشحين للفترة التي أمضوها في الخدمة. سابعا  يتم االختيار 

:
ً
والخبراء أو عوائلهم االستفادة من هذا القرار.  ثامنا  يمكن للمتقاعدين من العلماء 

.  تاسعا:
ً
 يسري مفعول هذا القرار على العراقيين حصرا

 األسباب املوجبة 

ساهم في بناء حضارة العراق عدد من العراقيين من علماء وخبراء وكفاءات وأعترافا بتلك الجهود      

وتشجيع  والوطن  الشعب  في خدمة  حياته  أفنى  ملن   
ً
وتخليدا وتكريما  املخلصون  اولئك  بذلها  التي 

يح لكي  العزيز  بالعراق  والنهوض  العلمية  السيرة  ملواصلة  العطاء  من  الشابة  املكانة  الكفاءات  تل 

(  من املادة 
ً
ثالثا وتماشيا مع الفقرة  االنسانية  في الحضارة  يستحقها  التي  ( من الدستور  34املرموقة 

 صدر هذا القرار.
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