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الإرهاب والبطالة
بني   املتف�شية  ال��ب��ط��ال��ة  ق�شية  ت��ق��ف 
او���ش��اط وا���ش��ع��ة م��ن ال��ق��ادري��ن على 
العمل يف مقدمة الق�شايا التي ينبغي 
ان  �شانه  البطالةمن  فانت�شار  حلها 
املبا�شرة  امل�شاكل  م��ن  الكثري  ي��ول��د 
وغ���ري امل��ب��ا���ش��رة ، ف��ال��ب��ط��ال��ة  حترم 
تامني  العمل من  العاطلني عن  النا�س 
متطلبات احلياة اليومية الكرمية لهم 
ولعوائلهم وتولد لدى العاطل �شعورًا 
ويف  احل���ي���اة  يف  دوره  ب��ه��ام�����ش��ي��ة 
املجتمع الذي هو فيه ، وعندما تتف�شى 
امل�شاكل  اخ��ط��ر  م��ن  ت�شبح  البطالة 
واالقت�شادية  والنف�شية  االجتماعية 
التي تواجه البالد وا�شتقرار املجتمع 
،  ف�����ش��ال ع���ن ذل���ك ت�����ش��ع��ف ال��ق��درة 
ال�شرائية للمواطنني مما ينعك�س على 
وبالتايل   ، والتجارة  االنتاج  ان�شطة 
الك�شاد  ح���ال���ة  ت��ع��م��ي��ق  يف  ت�����ش��ه��م  
والركود االقت�شادي واىل جانب ذلك 
اأر�شية  لظهور  توؤ�ش�س  البطالة  فان 
م��ن��ا���ش��ب��ة الن��ت�����ش��ار ح����االت ان��ع��دام 
ال�شخ�شية  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة  ال�����ش��ع��ور 
لع�شابات  االأجواء  وتهيئ  والوطنية 
ال���ق���ت���ل واجل�����رمي�����ة واالجن���������راف 
اره��اب��ي��ة ح��ي��ث تدل  يف خم��ط��ط��ات 
االإره���اب���ي���ني  ان  ع��ل��ى  امل����وؤ�����ش����رات 
يعتمدون على العاطلني عن العمل يف 

تنفيذ اعمالهم االرهابية . 

)ج�����ن�����اب�����ر(  ب�������ش���ه���ادة 
ماج�شتري!

عادل  الدكتور  االقت�شاد  علم  ا�شتاذ 
لل�شان  املتتبع  ان  اىل  ي�شري  ال��راوي 

العراقي يرى ان �شنوات  االقت�شادي 
بطالة حقيقية. ت�شهد  ال�شبعينيات مل 
على  وتداعياته  للح�شار  نتيجة  لكن 
عام  منذ  االقت�شادي   الن�شاط  جممل 
البطالة  ن�شبة  ارت��ف��ع��ت  فقد   1991
وكانت   1997 ع��ام  يف  5و%13  اىل 
اىل  و�شلت  ق��د  ال��ذك��ور  ب��ني  الن�شبة 
االن���اث  ب��ني  ت��ت��ع��د  ح��ني مل  15% يف 
ان  اال   ، امل���ذك���ورة  ال�شنة  خ���الل   %6
لتزيد   2003 ع��ام  بعد  تفاقم  الو�شع 
البطالة  م�شكلة  من  التغيري  تداعيات 
املجتمع  تهدد  لت�شبح ظاهرة خطرية 
العمرية  �شرائحه  معظم  يف  العراقي 
طالت  ف��ق��د   ، وامل��ه��ن��ي��ة  وال��ط��ب��ق��ي��ة 
البطالة لي�س فقط الفئات ذات التعليم 
املحدود وامنا �شريحة وا�شعة �شملت 
خريجي اجلامعات والدرا�شات العليا 
ا�شحاب  ن�شاهد  كنا  ال�شورجة  ففي 
ال��ب�����ش��ط��ي��ات ) اجل��ن��اب��ر (  غ��ال��ب��ا ما 
او  العلوم  يف  عليا  �شهادات  يحملون 
كو�شرت  او  كيا   ( �شواق  او  االقت�شاد 
او  نفط  هند�شة  بكلوريو�س  لديهم   )
هند�شة كهرباء ) فما احوجنا ملثل هذه 
ال�شبب يف  . ويعود   ) االخت�شا�شات 
ذلك اىل �شل حركة الن�شاط االقت�شادي 
للبنى  احل��رب  تدمري  نتيجة  الوطني 
التحتية وما تبعها من اعمال تخريب 
الذي  االم��ر  العامة  املمتلكات  جلميع 
ادى اىل تدهور القطاعات االقت�شادية 
ويف مقدمتها قطاعا النفط وال�شناعة 
، و توقفت معظم امل�شاريع ال�شناعية 
نحو  والبالغة  ال��دول��ة  متتلكها  التي 
وانخفا�س  كبرية  عامة  �شركة   192
النفطية  االنتاجية  القدرات  يف  كبري 

نتيجة قدم املن�شات النفطية وحاجتها 
اىل التطور واال�شالح ، ا�شافة اىل ما 
تتعر�س له من عمليات تخريبية كبرية 
الن�شاط  جعل  ال��ذي  االم��ر  وم�شتمرة 
كبرية  �شعوبات  يواجه  االقت�شادي 
هذه  منه.  االنتاجي  الن�شاط  �شيما  ال 
اخللل  عمقت  االقت�شادية  الفو�شى 
و�شلت  العراقي  االقت�شاد  هيكلية  يف 
يحافظ  ان  ي�شتطع  مل  حيث   ، ن�شاطه 
على القوى العاملة فيه ، فكيف ميكنه 
لل�شرائح  ا�شافية  عمل  فر�س  خلق 
اجلديدة الداخلة اىل �شوق العمل مما 
زاد من تفاقم ظاهرة البطالة بعد حل 

عدد كبري من املوؤ�ش�شات العامة.

قرارات غري مدرو�شة 
عن  حديثه  ال��راوي  الدكتور  ويوا�شل 

م�شكلة البطالة فيقول: 
- احل��اك��م امل���دين ب��ع��د اح����داث 2003 
اع��ط��ي��ت ل���ه ���ش��الح��ي��ات وا���ش��ع��ة يف 
وبدال  والت�شريعية  التنفيذية  الق�شايا 
من ا�شدار قرارات ت�شاعد على معاجلة 
واالجتماعي  االق��ت�����ش��ادي  ال��و���ش��ع 
امل���رتدي ا���ش��در ق����رارات ك��ان لها دور 

مبا�شر يف تفاقم م�شكلة البطالة منها : 
-  ح��ل اجل��ي�����س ال��ع��راق��ي ال����ذي كان 
متطوع  �شخ�س  ال��ف   400 ي�شتوعب 
ا�شافة اىل نحو 150 الف جندي مكلف 
ي�شتوعبهم اجلي�س ملدة �شنتني او اكرث 
الفئة �شنويا يف الدخول اىل  ما يوؤخر 

�شوق العمل. 
-  ح��ل امل��وؤ���ش�����ش��ات االم��ن��ي��ة االخ���رى 
وم��وؤ���ش�����ش��ات م��دن��ي��ة ك����وزارة االع���الم 
وه��ي��اآت��ه��ا ال��ت��ي ك��ان��ت ت��وظ��ف اأع����دادًا 

كبرية من املواطنني 
الع�شكري  ال��ت�����ش��ن��ي��ع  ه��ي��ئ��ة  ح���ل   -
دون  منت�شبيها من  من  اعداد  وت�شريح 
القوى  ه��ذه  ال�شتيعاب  البديل  اي��ج��اد 
العاملة التي معظمها قوى عاملة �شابة 
ادارة  يف  ال�شيا�شة  ه��ذه  �شوء  ويف   ،
العراق بعد    2003 تفاقمت االو�شاع 
�شببا  وكانت   . واملعي�شية  االقت�شادية 
وزي���ادة  البطالة  م��ع��دالت  ارت��ف��اع  يف 
لذلك   ، االمني  الو�شع  وت��ردي  العنف 
جند ان البطالة تفاقمت لت�شبح ظاهرة 
املجتمع  �شرائح  معظم  طالت  وا�شعة 
الراأ�شمال  وتهريب  التهجري  ب�شبب   ،
معظم  وتوقف  العراق  خ��ارج  الوطني 

االن�شطة االقت�شادية.
ال�شباب العاطل 

الباري  عبد  ع�شام  الدكتور  ويو�شح 
التقديرات  ان  ال�شيا�شية  العلوم  ا�شتاذ 
الر�شمية ال�شادرة عن وزارة التخطيط 
والتعاون االمنائي   ت�شري كذلك اىل ان 
البطالة ا�شبحت م�شكلة خطرية ب�شبب 
من  1و%28  نحو  اىل  ن�شبتها  ارت��ف��اع 
غالبية  وان   ، العاملة  القوى  اجمايل 
العاطلني هم من فئة ال�شباب حيث ينتمي 
3و12% من العاطلني اىل الفئة العمرية 
العاطلني  من   %72 وان  �شنة   19-15

ينتمون اىل الفئة العمرية 20-24 �شنة 
. كما ان البطالة ال تقت�شر على القوى 
ومل  العمل  �شوق  اىل  الداخلة  العاملة 
جتد عمال وامنا هناك البطالة الناق�شة 
العمل  �شاعات  انخفا�س  عن  الناجمة 
الناجمة  البطالة  او   ) جزئي  ب��دوام   (
والعمل  املهارات  بني  التوافق  عدم  عن 
عن  الناجمة  الناق�شة  البطالة  كذلك    ،
توقف العديد من امل�شروعات ال�شناعية 
على  امل�شاريع  ه��ذه  ق��درة  ع��دم  ب�شبب 
الكاملة  الت�شغيلية  بالطاقات  الت�شغيل 
املطلوبة  ال��ط��اق��ة  ت��وف��ر  ع���دم  ب�شبب 
للعمل ال�شيما امل�شاريع العامة اململوكة 
البطالة  من  االن���واع  ه��ذه  وان  للدولة 
ا�شتثمار  يف  ه���درا  ت�شكل  ال��ن��اق�����ش��ة 
�شكلت  وق��د   ، الوطنية  العاملة  القوى 
هذه البطالة يف عام 2003 نحو 5و23 
% من اجمايل القوى العاملة ، وترتفع 
لت�شل  الن�شاء  ب��ني  الناق�شة  البطالة 
ا�شيفت  ما  واذا   ، 2و%40  ن�شبة  اىل 
البطالة الطبيعية  الناق�شة اىل  البطالة 
فت�شبح البطالة ظاهرة خطرية ي�شعب 
الربامج  ا�شتمرت  م��ا  اذا  اح��ت��واوؤه��ا 
التحتية  البنى  بناء  واع��ادة  التنموية 

ت�شري بخطوات متوا�شعة جدا . 
ال�����ش��ب��اب يحدثنا  ب��ني  ال��ب��ط��ال��ة  وع���ن 

الدكتور �شياء ال�شامر ) اخت�شا�س علم 
االجتماع ( قائال : 

ما  اخطر  ال�شباب  ب��ني  البطالة  تعد   -
ميكن ان يواجهه املجتمع من تداعيات 
لظاهرة البطالة . حيث ان تعطيل هذه 
الفئة االكرث ن�شاطا من الفئات العمرية 
كما   ، البناء  بعملية  امل�شاهمة  االخرى  
ان بقاء هذه الفئة عاطلة عن العمل قد 
خمالفة  ب��اع��م��ال  ال��ق��ي��ام  اىل  بها  ي��دف��ع 
ل��ل��ق��ان��ون . ال���ش��ي��م��ا يف ظ���ل ظ���روف 
ال����ع����راق ال�����ذي ي���ع���اين م���ن االع���م���ال 
 . امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ن��وات  طيلة  امل�شلحة 
اىل  الر�شمية  االح�����ش��ائ��ي��ات  وت�����ش��ري 
الفئة  �شمن  ال�شباب  ب��ني  البطالة  ان 
العمرية ) 15-24 ( قد �شكلت يف العام 
2008 ن�شبة كبرية بلغت نحو 5و%50 
من اجمايل العاطلني عن العمل ، اي ان 
فئة  م��ن  ه��م  العاطلني  ن�شف  م��ن  اك��رث 
 %30-28 نحو  ميثلون  الذين  ال�شباب 
من اجمايل قوة العمل ، وهذا ما يوؤكد 
اهمية ال�شباب يف قوة العمالة الوطنية 
، وت�شري البيانات التي توزع العاطلني 
من  اك��رث  ان  اىل  العمرية  الفئات  على 
للفئات  ه��ي  الن�شطة  ال��ق��وة  م��ن   %90
العمرية ال�شابة االكرث عطاء من الفئات 

الالحقة . 

  ومن حيث امل�شتوى التعليمي للفئات 
امل�شح  ا���ش��ار  فقد  العمل  ع��ن  العاطلة 
للبطالة  التخطيط   وزارة  اجرته  الذي 
معظم  ان  اىل   2008 لعام  ال��ع��راق  يف 
 ، التعليم  حم���دودي  م��ن  ه��م  العاطلني 
من  هم  العاطلني  من  5و%80  ان  حيث 
 ، دون  فما  االع���دادي���ة  ���ش��ه��ادات  حملة 
الفر�س  يعك�س حم��دودي��ة  ال��ذي  االم��ر 
العاطلني  ل��ه��وؤالء  تتاح  ان  ميكن  التي 
اجلامعية  ال�����ش��ه��ادات  ا���ش��ح��اب  الن 
ا�شحاب  ام��ا   ، بتعيينهم  ال��دول��ة  تقوم 
ال�شهادات الدنيا فال ميكن ايجاد فر�س 
عمل لهم اال من خالل تن�شيط القطاعات 
االقت�شادية . ال�شيما اخلا�شة منها التي 
تتطلب عمالة حمدودة التعليم يف كثري 

من مفا�شل العمل . 

�شبكة احلماية 
العمل  وزارة  يف  م�����ش��وؤول  وا����ش���ار 
وال���������ش����وؤون االج���ت���م���اع���ي���ة )رف�������س 
احلماية  �شبكة  ان  اإىل  ا���ش��م��ه(  ذك���ر 
االجتماعية بالرغم مما تقدمه للعاطلني 
ذلك  ان  اال  ال��دول االخ��رى  حالها ح��ال 
لي�س هو احلل االمثل ، على الرغم من 
�شبكة  م��ن  م�شتفيد  مليوين  ت�شجيل 
عام  نهاية  حتى  الفقرية  الفئات  اعانة 

كعاطلني  امل�شجلني  ع��دد  وان   ،  2008
عن العمل خالل العام املا�شي بلغ 263 
الفا و433 عاطال منهم 229 الفا و374 
االناث  من  و59  الفا  و38  الذكور  من 
منهم  و496  ال��ف��ا   14 ت�شغيل  مت  وق��د 
وبذلك يبلغ اجمايل امل�شجلني يف قاعدة 
البيانات يف بغداد واملحافظات للفرتة 
 2008  /12  /31 ول��غ��اي��ة   2003 م��ن 
عن  ع��اط��ال  و118  و923ال���ف���ا  مليونا 
العمل مت ت�شغيل 238الفا و630 منهم 
يف مهن خمتلفة يف القطاعني احلكومي 
اقرار  ان  امل�شدر  واو�شح   . واخلا�س 
جمل�س النواب لقانون اال�شتثمار الذي 
يت�شمن ت�شغيل 50% من العراقيني يف 
اال�شتثمارية  امل�شاريع  من  م�شروع  اي 
الق�شاء  يف   ايجابي  ب�شكل  �شي�شاهم 
على البطالة . ويف الوقت الذي رف�س 
ر�شمية  اح�شائية  تقدمي  امل�شدر  فيه 
البلد  ان  ت��وق��ع  ال��ب��ط��ال��ة  ن�شبة  ح���ول 
يف  ع��م��الق��ة  م�����ش��اري��ع  تنفيذ  �شي�شهد 
كوادر  اىل  و�شيحتاج  القادمة  اال�شهر 
توفري  على  �شيعمل  االم��ر  وه��ذا  مهنية 
وامت�شا�س  ل��ل��ع��اط��ل��ني  ع��م��ل  ف��ر���س 
متويل  ب�شدد  ال���وزارة  وان   ، البطالة 
البطالة  ال�شغرية المت�شا�س  امل�شاريع 

 .

رابطة العاطلني عن العمل 
املدين  املجتمع  منظمات  اح��دى  وه��ي 
ال��ت��ي تتخذ م��ن ب��غ��داد م��ق��را  ل��ه��ا. قال 
اننا    : املو�شوي  �شادق  اع�شائها  احد 
نعاين من ازمة كبرية ب�شبب قلة فر�س 
دوائ���ر  يف  التعيينات  واغ��ل��ب  ال��ع��م��ل 
عناوين  حت���ت  جت���ري  ب��ات��ت  ال���دول���ة 
ما   ، احلزبية  واالنتماءات  املح�شوبية 
حرة  اأع��م��ااًل  ال�شباب  امتهان  اىل  ادى 
اخرى  ومهن  واملالب�س  ال�شكائر  كبيع 
العلمية  وحت�شيالتهم  تتنا�شب  ال  ق��د 
التي توؤهلهم ال�شغال وظائف مهمة يف 
دوائر الدولة. واأ�شار املو�شوي اإىل ان 
البطالة بلغت يف العراق يف اح�شائية 
�شكان  جمموع  من   %40 ح��وايل  اولية 
املو�شوي  ووج���ه   ، ال��ع��راق��ي  ال�شعب 
اللوم اىل  الدوائر املعنية ومنها وزارة 
ودائرة  االجتماعية  وال�شوؤون  العمل 
العمالة  ن�شبة  ت��زاي��د  ب�����ش��اأن  االق��ام��ة 
العامل  ت��زاح��م  ب��ات��ت  ال��ت��ي  اال�شيوية 

العراقي العاطل عن العمل.

كان ي����وم تخرج �شلوان م����ن الكلية ، مبثابة 
العر�س الذي  انتظره الأربع �شنوات ، حتمل 
خاللها التعب واجله����د املتمثل يف الدرا�شة 
و م�شق����ة الطريق ف�شال عن  نفقات اجلامعة  
الباهظ����ة  متمني����ا اأن ال يذه����ب ه����ذا اجلهد 
اأدراج الري����اح ، واآم����ال ان يتكل����ل بالنتيجة 
املعروف����ة بعد نهاية كل  م�شوار درا�شي ، اإال 
وه����ي العمل . لكن هذا االأم����ل بداأ بالتال�شي 
يوم����ًا بع����د ي����وم وحتول����ت  ب�شم����ة الفرحة 
بالتخرج اإىل غ�شة ، بعد ان اأدرك �شلوان ان 
الكلي����ة التي تخرج منه����ا لي�شت يف ح�شبان 
اأية موؤ�ش�شة عراقية ، وكاأن طالبها يدر�شون 

كل هذه ال�شنوات من باب رفع العتب !
كلي����ة العل����وم ال�شيا�شي����ة هي اإح����دى اأرقى 
الكليات يف العامل ، ومن اأهم االخت�شا�شات 
واأكرثها تفاعال  مع حركة الدولة واحلكومة 
ال�شيا�ش����ي  الطاب����ع  ذات  وموؤ�ش�شاته����ا  
اجلامع����ات  اأ�شبح����ت  ،و  والدبلوما�ش����ي 
تع����رتف بعل����م ال�شيا�ش����ة كعل����م اأو ف����رع من 
العل����وم االجتماعية واالإن�شاني����ة منذ نهاية 
القرن التا�شع ع�شر، وتر�شخ هذا االعرتاف 
للعل����وم  املدر�ش����ة احل����رة  م����ن  باإن�ش����اء كل 
ال�شيا�شي����ة يف باري�س عام 1872 ومدر�شة 
لندن لعلم االقت�شاد وال�شيا�شة ، وقد تاأكدت 
اأهمية هذا العلم باعتم����اده كمادة للتدري�س 
عام����ة  ب�شف����ة  االأوروبي����ة  اجلامع����ات  يف 
واجلامع����ات االأمريكية ب�شف����ة خا�شة. كما 
كان الع����راق من اوائل ال����دول العربية التي 
قام����ت بتدري�����س ه����ذا العلم وكان����ت جامعة 
بغ����داد ه����ي اأوىل اجلامع����ات الت����ي قام����ت 
بتدري�س هذا التخ�ش�س يف البالد العربية، 
اإذ مت تاأ�شي�����س ق�ش����م العل����وم ال�شيا�شية يف 
جامع����ة بغ����داد ع����ام 1959 وكان����ت ثمرت����ه 
تخري����ج اأع����داد كبرية م����ن املتخ�ش�شني يف 
العلوم ال�شيا�شية من العراقيني ومن العرب 

واالأجانب.

اأفواج العاطلني
ه����ذا التاأري����خ امل�ش����رق يواجه����ه املئ����ات من 
املتخرج����ني  م����ن كلي����ات العل����وم ال�شيا�شية 
يف  جامعات بغداد واملو�شل وامل�شتن�شرية 
يتوزع����ون يف طاب����ور العطل����ة امل�شت����دمي  ، 
وم����ن املع����روف للقا�ش����ي وال����داين اأن يف 
العراق جي�شًا م����ن املتخرجني العاطلني عن 
العم����ل ،و ال توجد اإح�شائي����ات ر�شمية عن 
ع����دد العاطل����ني يف العراق ، لك����ن اإح�شائية 
�ش����درت عن منظم����ة االأمم املتح����دة ، قدرت 
ن�شب����ة العاطل����ني عن العمل بنح����و 30% من 
القادرين عليه، اأما اإح�شائيات وزارة العمل 
وال�ش����وؤون االجتماعية، فت�شري اإىل ان اأكرث 
م����ن 142،000 عاط����ل ع����ن العم����ل تقدم����وا 
بطلب����ات تعي����ني من بينه����م 65% م����ن حملة 
�شهادتي الدبلوم والبكالوريو�س، لكن حتى 
امل�شوؤول����ون يف وزارة العم����ل ال يعول����ون 
عل����ى هذه االرقام كث����ريًا، وهناك العديد من 
املوؤ�ش����رات ت����دل عل����ى وجود ا�شع����اف هذه 
االرق����ام ، لكن باملقاب����ل  بع�س التخ�ش�شات 
قد ي�شتطي����ع خريجوها ايجاد فر�شة للعمل  

تتعل����ق بدرا�شته����م ، والبقي����ة يعمل����ون يف 
خارج اخت�شا�شاتهم . 

يق����ول املحام����ي احم����د ال�شعي����د : ان عم����ل 
اخت�شا�شاته����م  ع����ن  بعي����دا  اخلريج����ني  
الب�شري����ة  امل����وارد  يف  ه����در  اإىل  �شي����وؤدي 
واملالي����ة ، فاالأموال الكب����رية التي تخ�ش�س 
للجامعات وللمعاهد يف �شبيل اإكمال الطالب 
لدرا�شتهم  تعدا هدرا للمال العام الأنها تذهب 

دون فائدة الن م����ا يدر�س لطالب اجلامعات 
ال يعمل����ون ب����ه . وي�شيف قائ����اًل: يف الوقت 
ال����ذي يتو�شع فيه التعليم العايل يف العراق 
من خ����الل ا�شتحداث العدي����د من اجلامعات 
اجلديدة، فان فر�س احل�شول على وظائف 
يف الدول����ة ب����داأت ت�شيق ام����ام اخلريجني، 
ويف النهاية حتول����ت اجلامعات اىل خمزن 
لتفريخ افواج جديدة من العاطلني ، خا�شة 

اذا م����ا ادركن����ا ان هذا التو�ش����ع مل يجر على 
وف����ق �شواب����ط واأ�ش�����س علمي����ة مدرو�ش����ة 
و�شم����ن خط����ط مع����دة حلاج����ة الع����راق من 
املالكات والكفاءات العلمية، ولهذا يجب ان 
تخ�ش����ع هذه العملي����ة ) ا�شتحداث جامعات 
جدي����دة(  اىل درا�ش����ة بعيدة امل����دى، واإال ما 
الفائ����دة من اأفواج  طلب����ة يحملون  �شهادات 

وهم فائ�شون عن احلاجة؟
اأن ما ميي����ز خريجي كلية العلوم ال�شيا�شية 
هو ع����دم وجود موؤ�ش�ش����ة او دائرة او حتى 
حق����ل معروف وحم����دد ي�شتوع����ب اعدادهم 
فمعظمه����م اليعرف����ون اي طري����ق ي�شلك����ون 
، �شل����وان �شلم����ان تخ����رج قب����ل اك����رث من 3 
�شن����وات م����ن كلي����ة العل����وم ال�شيا�شي����ة من 
جامع����ة بغ����داد ، وحم����ل �شل����وان �شهادت����ه 
بيديه وراح  يط����رق اأبواب  وزارات الدولة 
وموؤ�ش�شاتها الر�شمية و�شبه الر�شمية،  لكن 
ال حي����اة مل����ن تن����ادي . ودائما هن����اك اأجوبة 
جاه����زة )لي�س لدينا �شاغر( و)لدينا فائ�س( 
و) امل����الك ال ي�شم����ح(، وكان اأك����رث االأ�شباب 
ال  اخت�شا�ش����ه   اأن   ه����و  وح����رية  رف�ش����ا 
يتنا�شب مع عمل ه����ذه املوؤ�ش�شات وال يقدم 

اأي فائدة لها ، مما ا�شطره اإىل �شلوك طريق 
اآخر بعي����دا عن اخت�شا�شه . يقول �شلوان : 
عملت باملطاع����م وبب�شطيات بغداد اجلديدة  
حت����ى �شاقت ب����ي ال�شبل وذهب����ت اإىل �شلك 
ال�شرط����ة منت�شب����ا لكن مل ا�شتط����ع اأن ادخل 
يف ال����دورات التي تنظمه����ا وزارة الداخلية 
لتخريج �شباط �شرط����ة الن معظم الدورات 

ال تطلب خريجي علوم �شيا�شية .

تخ�ش�س دقيق وخطة عمل 
 ع����الء ال�شامرائ����ي خري����ج اآخ����ر ان�شم اىل 
�شلوان لك����ن باجلي�س العراقي بعد ان وقف 
حمت����ارا م����اذا يفع����ل ب�شهادت����ه الت����ي ق�شى 
�شنوات يحلم باحل�شول عليها ، يعتقد عالء 
ان تكثيف االخت�شا�س يف الكلية انطالقا من 
املرحل����ة االوىل وحتى االخ����رية قد يعو�س 
ما يفتقر اليه ه����ذا التخ�ش�س من قلة فر�س 
العمل ، فرمب����ا االخت�شا�شات الدقيقة تفتح 
جماالت عمل او�ش����ع وي�شتطيع املتخرج ان 
يعمل يف اكرث من دائرة او موؤ�ش�شة بدال من 

اقت�شارها على عدد معني. 
ويقول موفق �شعدي )تخرج من الكلية قبل 

�شنت����ني ويعمل مبحل موبايالت( : خريجو 
االأم�����س،  خريج����ي  ع����ن  يختلف����ون  الي����وم 
اختالف����ا كبريا ولعل طلب����ة العقود املا�شية، 
كانوا يدخلون اجلامعة وهم مرتاحو البال، 
الن هن����اك م����ن ي�شمن لهم فر�����س العمل يف 
�شوء االخت�شا�س، وال�شك يف هذا فالدولة 
ت�شتطيع توظيف اجلمي����ع وباأجور جمزية 
وقد عمدت يف ه����ذا ال�شاأن اإىل اعتماد خطة 
التعي����ني املركزي التي تفتقده����ا موؤ�ش�شاتنا 

املعنية االآن.

مراجعة خطة القبول 
فيما يقول مهند عبا�����س: كل االخت�شا�شات 
االأخ����رى ميك����ن اإن جتد فر�ش����ة عمل �شمن 
تخ�ش�شه����ا الن هن����اك اأكرث م����ن حقل ممكن 
اأن ي�شتقط����ب ه����ذه االخت�شا�ش����ات ، ولكن 
خريجي العلوم ال�شيا�شية لن ي�شتطيعوا اأن 
يعملوا يف اأي مكان غري وزارة اخلارجية ، 
واأنن����ا نعل����م علم اليق����ني  باأن ه����ذه الوزارة 
ح�شا�ش����ة وال ميك����ن اأن ت�شتوع����ب كل ه����ذه 
االأع����داد م����ن املتخرجني . وم����ن جهة اأخرى 
يطالب مهند وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي ب����اأن تراجع خط����ط القبول املركزي 
وحت����دد اأعدادا اقل للقب����ول يف كلية العلوم 
ال�شيا�شي����ة ، كما يجب اأن تغل����ق الدرا�شات 
امل�شائي����ة حت����ى حتاف����ظ  ال����وزارة على عدد 
متوازن من اخلريجني والذين ي�شتطيعون 
اأن يجدوا لهم مكان����ا يف دوائر الدولة . كما 
نوه مهند اإىل اأن خطة القبول يف الدرا�شات 
العلي����ا اأي�شا حمدودة واأعداد قليلة تقبل كل 
�شن����ة بالدرا�شات العليا  به����ذه الكلية ولذلك 
ال ت�شتطي����ع اأن تكمل م�ش����وارك بهذه الكلية 

مهما كانت الظروف .

طرائق تدري�س كال�شيكية 
 فرا����س طال���ب املاج�شتري يف كلي���ة العلوم 
اإن�ش���اء  حلظ���ة  من���ذ   : يق���ول  ال�شيا�شي���ة 
الكلي���ة وه���ي ته���دف اإىل اإع���داد موؤهل���ني 
للتعم���ق يف درا�شة عل���م ال�شيا�شة مزودين 
باأ�شل���وب التفك���ري العلم���ي والق���درة عل���ى 
البح���ث االأكادميي والتق�ش���ي عن احلقيقة 
امليداني���ة  املمار�ش���ة  يف  �ش���واء  العلمي���ة 
املتخ�ش�ش���ة اأم عل���ى م�شت���وى الدرا�ش���ات 
العلي���ا و اإعداد خمت�ش���ني للعمل يف وزارة 
اخلارجية واجلامع���ات واملنظمات الدولية 
واالإقليمي���ة والوظائ���ف املتعلق���ة باالإعالم 
والعالقات العامة وتدري�س حقوق االإن�شان 
والدميقراطي���ة و ت�شجي���ع البح���ث العلمي 
يف ميادي���ن الدرا�ش���ات ال�شيا�شية و تقدمي 
اال�شت�ش���ارات العلمي���ة ل���وزارات ودوائ���ر 
الدول���ة ذات العالق���ة وللمنظم���ات الدولية 
واالإقليمي���ة وملوؤ�ش�ش���ات املجتم���ع امل���دين 
، ولك���ن م���ا يح���دث اأن طرائ���ق التدري����س 
املتبعة يف هذه الكلية تعتمد )التلقني( بدال 
من البح���وث العلمية والتحلي���ل ال�شيا�شي 
ال���ذي يكون م���ن �شمي���م عم���ل ال�شيا�شي ، 
وهذه الطريق���ة ال تقدم النفع الكثري لطالب 
ال�شيا�شة . ومتن���ى فرا�س ان تعدل املناهج 
وتكون اأكرث مواكبة للتطورات على اعتبار 
اأن عل���م ال�شيا�ش���ة علم متح���رك ويتغري مع 
تغ���ري االأح���داث ال�شيا�شي���ة واالقت�شادي���ة 

وحركات املجتمع والدول ، كما يجب تغيري 
طرائق التدري�س الكال�شيكية .

امل�شكلة يف الطالب
 يق���ول الدكت���ور توفي���ق عبدالل���ه  اأ�شت���اذ 
االقت�شاد يف العل���وم ال�شيا�شية يف جامعة 
بغ���داد  ب���اأن بع����س الطالب يري���د ان يكمل 
م�ش���واره يف العل���وم ال�شيا�شي���ة والبع�س 
االخر ال يريد ذلك ، واالمر ن�شبي يعتمد على 

قدرة ورغبة الطالب يف هذا التخ�ش�س .
وفيما يتعلق باملناهج يقول الدكتور توفيق 
: ان منه���ج العل���وم ال�شيا�شي���ة م���ن اأف�شل 
املناه���ج املتبع���ة يف الع���امل ولك���ن امل�شكلة 
تكمن يف الط���الب الذي���ن اليحرتمون هذه 
املناهج الن معظمه���م مدفوع دون رغبة يف 

هذه الكلية .
وي�شي���ف : اأن طلب���ة الدرا�ش���ات امل�شائي���ة 
يكون���ون يف بع����س االحي���ان اف�ش���ل حاال 
من طالب الدرا�ش���ات ال�شباحية ، الن طلبة 
امل�شائي معظمهم يقدمون اىل الكلية لرغبة 
يف الدرا�ش���ة فيه���ا ، ام���ا ط���الب ال�شباحي 
فاالن�شيابية هي من جلبتهم . ويجد  توفيق 
اأن الكث���ري م���ن خريج���ي الهند�ش���ة والطب 
االخت�شا�ش���ات  م���ن  وغريه���ا  والرتبي���ة 
يقدم���ون اإىل كلية العل���وم ال�شيا�شية الأنهم 
يرغبون جديا يف درا�ش���ة هذا التخ�ش�س. 
الربيطاني���ة  اجلامع���ات  عل���ى  مطل���ع  اإين 
ال�شيا�شي���ة  العل���وم  املتخ�ش�ش���ة بدرا�ش���ة 
وهن���اك اختالف �شا�ش���ع يف كل �شيء ، من 
ناحي���ة االأم���ور التنظيمية والعلمي���ة ، فهم 
يعط���ون له���ذا التخ�ش�س اأهمي���ة كبرية قد 
تف���وق اهتمامن���ا بالط���ب والهند�ش���ة ، كما 
يهتمون بن���وع الط���الب ويختارونهم بدقة 
وعناية اعتم���ادا على قدرته���م الفعلية على 

الدرا�شة يف هذا االخت�شا�س .

العمل والدرا�شة  
بينما ي���رى الدكت���ور �شمري اأ�شت���اذ العلوم 
هن���اك  ب���اأن  بغ���داد  بجامع���ة  ال�شيا�شي���ة 
موؤ�شرات عل���ى العودة اإىل املعدل الطبيعي 
مل���دى تفاعل الطالب مع ه���ذه الكلية ويبدو 
ه���ذا وا�شح���ا يف اأع���داد الطلب���ة الذي���ن مت 
قبوله���م هذه ال�شن���ة وكان عدده���م ) 201( 
طال���ب  . وي�شي���ف الدكت���ور : ان ازدي���اد 
عدد الط���الب هو موؤ�شر عل���ى عودة احلياة 
درا�ش���ة  يف  الكثريي���ن  ورغب���ة  الطبيعي���ة 
ه���ذا االخت�شا����س ، ولي����س هن���اك عالق���ة 
ب���ني العم���ل وب���ني خريج���ي ه���ذه الكلية ، 
الأنه���ا م�شاألة عام���ة فمعظ���م االخت�شا�شات 
تعم���ل يف ق�شايا اأخ���رى بعيدا عما  در�شوا 
. ويب���دو حمدثن���ا متفائ���اًل ح���ول م�شتقبل 
ل���و  فيم���ا  الكلي���ة  ه���ذه  خلريج���ي  العم���ل 
تو�شع���ت املوؤ�ش�ش���ات ال�شيا�شي���ة وتعددت 
اللجان يف جمل�س الن���واب ويف الرئا�شات 
فه���ي كلها حتتاج اإىل تخ�ش����س يف العلوم 
ال�شيا�شي���ة ، وي�شيف : م���ن اخلطاأ ال�شائع 
اعتق���اد اأن وزارة اخلارجي���ة هي حكر على 
العل���وم ال�شيا�شي���ة الأنه���ا وزارة وحتت���اج 
كل االخت�شا�شات ولك���ن رمبا تكون ن�شبة 
اخت�شا����س العل���وم ال�شيا�شي���ة 20 % م���ن 

جمموع ن�شبة االخت�شا�شات االأخرى.

ل مكان لهم  يف دوائر الدولة وموؤ�ش�شاتها 

خريجو العلوم ال�صيا�صية: مناهجنا تلقينية وم�صتقبلنا ب�صطيات الأر�صفة!

بانتظار احللول اجلذرية

)جنابر( ب�صهادة ماج�صتري ... و�صواق كيا يحملون البكلوريو�س!
تف�شي البطالة يعد يف كل بلدان العامل م�شكلة وطنية، 
فوجودها يوؤرق امل�شوؤولني وال�شيا�شيني والقت�شاديني 
واملخت�شني بق�شايا التنمية ، خا�شة اذا ما حتولت اىل ظاهرة 
، وقد تعمقت م�شكلة البطالة يف العراق بعد غزو الكويت عام 
1990 وما ترتب على  ذلك من حظر نفطي وجتاري دويل ملدة 
13 �شنة ، وازداد المر �شوءا بعد �شقوط النظام وحل الوزارات 
واملوؤ�ش�شات الأمنية مما خلف جي�شا جرارا من العاطلني عن 
العمل ، حددته  اجلهات غري الر�شمية باأكث�ر من 30% من 
القادرين على العمل..

وائل نعمة

 ان ازدياد عدد الطالب هو موؤ�شر على عودة 
احلياة الطبيعية ورغبة الكثريين يف درا�شة 
هذا الخت�شا�س ، ولي�س هناك عالقة بني 
العمل وبني خريجي هذه الكلية ،

خريجون وجنابر

بانتظار التخرج

مبنى الكلية 

 �شها ال�شيخلي
ت�شوير: �شعد اهلل اخلالدي


