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فـبـهـذا الـتـرقي بـأبـنـائـنـا و آبـائـنا
لــلــتــقــدم و الــتــعــلم كل وقت و كل
دفـعه قـويه وعـزة و تـصـمـيم حـ 

إلفادة ذات و هُوية االنسان...
و الــتــعــلــيم و الــتـعــلم لــيس فــقط
بــــالــــورقه و الــــقــــلم  بـل أيــــضـــاً
بـــاالطالع و الـــثـــقــافـــة و الـــقــراءة
باستمرار  و التواصل مع االبداع
ـيــادين فى و الـتــطــور فى شــتى ا

ه و االنفتاحية... اطار العو
ن يريـد لُباً اذاً التـعلـيم للـتعلـيم  
مستنير  فـاجلهل مرض خطير. 
يـجب الــتـصــدى إلـيه بــكل وسـائل

راحل التطوير... التعلم و 
فـالتـعـلـيم بـإيـجابـيـة من الـصـغـير
من لــلـكــبـيــر من الـغــنى لـلــفـقــيـر 
ـحو ديـنه إلى الـريف.  فأهالً  ا
األمـيـة و تـعـلـيم الـكـبـار يـا عـطوراً
مـتأللئـة بـنفـحـات أريج اجلورى و
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القاهرة

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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احلــيــاة أحــيــانــاً حتــتــاج إلى
جتاهل..

جتـــــاهل أحــــداث  جتــــاهل
أشـخـاص  جتـاهل أفـعـال 
جتـاهـل أقـوال  عـوِّد نــفـسك
عـلى الـتـجـاهل الـذكي فـلـيس

كل أمر يستحق وقوفك !
خـــلـق الـــلـه الـــنــــاس من مـــاءٍ
. بـــعــضـــهم غـــلب مــاؤه وطــ
طيـنَه فصـار نهـراً.. وبعـضهم
غــلـب طــيـــنُه مــاءَه.. فـــصــار

حجراً.
(إجـــعل فـي حـــيـــاتك حـــفـــرة
صـغــيـرة تــرمي فـيــهـا أخــطـاء
ـــهم أن تـــنــسى أصــدقـــائك ا
أيــضــاً مــكـان احلــفــرة حـتى
تــعـــود الــيـــهــا فـي حلــظــات

اخلصام!)
تــبـيـض الـدجــاجـة بــيـضـة

زهيدة الثمن
فتمأل الدنيا بقيق  بينما
تضـع السـمـكة االالف من
البـيض (الكـافيـار) غالي

الـثـمن وهي صامـتـة وهـنا احلـكـمة
(أصمت ودع إجنازاتك تتحدث)
(ليسأل الصادق عن صدقهم) 

الصـادق يوم الـقيامـة سيـسأله الله
عن صدقه   فكيف الكاذب ???!!

فـي قـاعــة اإلمـتــحـان يــعم الــصـمت
والهدوء .. وفي امتحان االخرة :-
(وخــشــعت االصـوات لــلــرحـمن فال
تسمع اال همساً).. تُريد أصدقاء ? 
إذن إشْـرب من كـأس الـتـغافُـل حتى

تثمل . 
 (تـــســعـــة أعـــشـــار الـــعـــافـــيـــة في

التغافل).
عندما تـرى شخصاً يـتجاهل كل ما
يــــزعـــــجه ال تـــــصــــفـه بــــأنـه بــــارد
األعـــصــاب ثق بــأنه قــد تــألم حــتى
تــخــدر.. هــنـــاك أخــطــاء تــســتــحق
فــرصـــة أخــرى وهـــنــاك أخـــطــاء ال
تـسـتحق إال الـرحـيل لـذلك تـأمـلـنـا
كــثــيــرا في وطــنــنــا   الى كل  رجل

دولة مخلص.
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يـة كانت في أمـريكا بـعد أحـداث احلادي عـشر من سـبتـمبر بداية األزمـة االقتـصاديـة العـا
اني وثقتي بـالدوالر األمريكي لم بفـترة ليست بـالطويلة  لـكن رغم هات األزمتـ إال أن إ
يتـزعزع أبدا . في السابق أعـلن خبراء اإلقتصـاد أن الدوالر سوف تهتز مـكانته بعد إعالن
وحدة اليورو  فالكيـان األوربي كيان عمالق وهو في توسع مستمر  لكن العمـلة األوربية ا
ـنــافـسـة إمـام الـدوالر ـيــة لـكـنه فـشل فــشال ذريـعـا في ا الـيــورو صـحـيح أصـبح عــمـلـة عـا
األمريـكي الذي مـا زال في الصـدارة . الدوالر األمـريكي يـستـند عـلى أساسـات كونـكريـتية
صلبـة واألحداث أثبـتت متانـتهـا  كما أنـنا أكثـر شعوب الـعالم ارتبـاطا به فيـكفي أن تذهب
لشـراء أي شيء باهظ قليل حتى تسأله بكم سعره مـقارنة بالدوالر األمريكي  يتوقع خبراء
اإلقـتصـاد أن الـعمـلـة اإللكـترونـيـة بعـد ظـهور الـبتـكـوين سوف تـمـحي كل العـمالت وتـصبح
كن ـية مـوحـدة يـتـداولـها كل الـبـشـر  بـصـراحة أقـولـهـا أن هـذا األمـر ال  هـناك عـمـلـة عـا
كن تلك أقـوى عملة بالعالم ال  تصـديقه في الوقت الراهن ألسباب كثـيرة  أهمها أن من 
أن يتـنـازل عنـهـا بهـذه الـسهـولـة  كمـا أن الـعمـلـة الرقـمـية عـلـيهـا ألف عالمـة اسـتفـهام وال
تداولـ . مرت سمـعت عن عملت عـربيت سـوف تصدران عمـلة عربية حتظى بإحـترام ا
موحدة تـكون متداولـة ب احلكـومات العربـية وتشرف عـليهـا اجلامعة الـعربية وهـذه الفكرة
وحـدة التي يريـد أن يصدرها كغيـرها الكـثير أصبـحت من الذكريـات  والعملـة اخلليـجية ا
نع من إستخـراج هذه العمـلة  وحتى نتفق مجـلس التعاون اخللـيجي وال أعرف ما الـذي 

اقتصاديا ليس لنا خيار إال أن نلتف حول الدوالر األمريكي وال نذهب إلى غيره .
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التـعامل مع احالمـنا وامـانيـنا ليس اال
مقـدمة بـسيـطة عن احـوالنـا بشـكل عام
خــاصــة وانــنـا قــد ســئــمـنــا الــتــدلـيس
والــتـســويف في الـوعــود فـمــاقـبــرنـا ال
يــروي ضــمــأهـا شــبــاب وال اطــفـال وال
نساء وال يسـد رمقهـا اجسادنا الـبريئة
الــتي بـاتت تــذهب دون رغـبــة ولـكــنـهـا
ــوت مـــقــبـــلــة غـــيــر مـــدبــرة. تــقـــابل ا
ـــصــــائب كـــبـــيـــرة احلـــوادث كـــثـــر وا
واخلـــســائــر جـــســيــمـــة بــاالرواح قــبل
ــمــتـلــكـات. كــثـيــر مــا قـدمــنـا الــغـالي ا
والـــنــفـــيس في ســبـــيل مــاذا? ال نـــعــلم
ـلك ولــكـنــنــا مـا زلــنـا نــقـدم اغــلى مــا
الواحـد تـلـو االخر دون ردة فـعل تـذكر!
الـفـسـاد- لـيس اال شـمـاعـة بـتـنـا نـعـلق
عليها شنع تصرفاتـنا وسوء تخطيطنا
وتدبيرنا. وجوهنا شاحبة تخيم عليها
كــثـبــان من الـيــأس والـتـســلـيم لــلـواقع
الذي مـا زال ينـحـدر نحـو الهـاوية دون
حلـول جـدية حتـاول ايقـافه او تـعطـيله
على اقل تقدير. "كلكم راعٍ وكلكم مسؤل
عن رعـيـته" كــلـنـا مـسـؤولـون وسـنـقف
ونُـــســــأل امـــام الـــله عـن كل شيء كـــان
ه وتهاونا فيه. لندع باستطاعتنا تـقد
ـســؤولـ عـلى جـنـب وان اتـفـقـنـا كل ا
نعنا من على فسادهم جميعا فهذا ال 
العمل الفردي جتـاه مصاحلنا على اقل
تقدير. في كل فاجعة تمر علينا نتكاتف

احالم- امـــاني- و وأد بـــكـــاء- عــزاء-
وفــقــد كـــراسي- امــاسي- و رد ومــاذا
بـعــد?! حـال مـتــكـرر وروتـيــني يـكـاد ان
يــشـعــر بــالـشــفـقــة عــلى نـفــسه في كل
صباح نـستشـيط بودق شظـايا امانـينا
بـعثـرة التي يـغلـفهـا الصـمت ويحول ا
ساء فاذا دون حتقيقـها الوقت حـتى ا
حل جاء بكل سـواد الليل واضـفاه على
قلوبنا كـماردٍ اسودٍ يجثـو عليها حائال
دون تـــنـــفــســـهـــا بـــاالحالم بـــنـــظـــراته
وابــتــســامــته الــصــفــراء الــتـي تــغـرس
خنـاجر الـهوان والـكسـيرة في نـفوسـنا
فتزيد الـلظى وتبعـد االمل شيئاً فـشيئاً
الى ابـعـد نـقـطـة كـلـمـا هـمـمـنـا ان نروم
ا كنا وصلها كلما شعرنا بأنها أبعد 
نتصـور. احلياة سـباق ولن يفوز به اال
من اعد العـدة جيدا فـكيف لنـا ان نسلم
خلــبـــايـــا الــســـبـــاق وجنـــعــلـه هــو من
يوجـهنـا?! في كل يوم هـناك الـكثـير من
االحداث غير احملسوبة تأتي بغتة دون
حسـاب وال انـتظـار كـضيف ثـقـيل يأتي
اثـنــاء الـتـجـهــز لـلـخـروج ويــجـثم عـلى
صدورنا حتى يتأخر الوقت فيضيع كل
شيء. ان السـبيـل الوحـيد لـلتـعامل مع
االمور الـفـجائـيـة اليـوميـة هـو التـسلح
بالكيـاسة والقدرة عـلى تدبر االمور من

خالل حسن االختيار والعمل.
ان هــذا الــســرد الــوارد حــول طــبــيــعـة

النـاس "كمـا إن حالـة الفقـر واجلهل في
اغــلب الـبـيــوت قـد تـعــمل عـلى تــفـتـيت
ـدرسي حــ يــجـد حــلـوال في الــوعي ا

مواجهة مصائب احلياة . 
ــرتــبــة ـــدرســة الــتي تــاتـي في ا أمــا ا
الـــثـــانـــيـــة فـــهي رابـط مـــهم من روابط
التعلـيم ;ولكن ان ينخـفض فيها الوعي
درسي فهـذا ما يهـدد جهود الـساع ا
دارس إلى جعل مدارسـنا في مـصاف ا
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Dys- باد ذي بدء نعني بالديستوبيا
topia ـكان في الـلـغة الـيـونـانيّـة هـو ا
ـكــان الــفــاضل اخلــبــيث وهي عــكـس ا
عـنى آخـر يـقـصد  Utopia يوتـويـبا
ــصـطـلح الــديـسـتــوبـيـا هـوَ مــجـتـمع
خيالي فاسد أو مـخيف أو غير مرغوب
فيه وتـسوده الـفوضى ولـيس فيه خـير
ُطـلق ومن أبرز مالمحه يحكـمه الشـر ا
رض اخلراب والقتل والقـمع والفُقر وا
ولـكـن الـســؤال الـذي يــدور في األذهـان
هــو مــا عالقــة الــديــســتـوبــيــابــحــقـوق

اإلنسان?? . 
رويــدًا رويــدا ورجــوعًــا بــالــذاكــرة إلى
الــوراء لــكي نــتــعــرف عــلى مــا يـســمى
Human Rights حـــقـــوق اإلنـــســـان
والـذي تــتـحـدث فــيه حـكــومـات الـغـرب
واجملتمـع الدولي وعلى رأسـهم منـظمة
تحدة وما أنتجته هذه األكذوبة األ ا
في مــجــتــمــعــنــا الــعــراقي خــصــوصًــا

واجملتمعات العربية عمومًا. 
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وعـلـيه وفـي حـقـبـة تـسـعـيـنـيـات الـقـرن
ـــاضي فــقـــد أُتــهم الــعـــراق بــحــيــازة ا
أسلـحـة الدمـار الشـامل من قـبل أمريـكا
ومن نـــحــا نــحــوهــا وكــان هــذا الــوهم
ــثــابــة ذريـعــة لــبــدايـة دمــار الــعـراق
واألخـيــر سـبب الـفـتـنـة الــطـائـفـيـة بـ
رض أبـنـاء الشـعب الـواحـد والـفـقـر وا
والـهـجـرة وهــذا الـدمـار كـان عن طـريق

استعمال أسـلحة مُحـرمة دوليًا من قبل
االحتالل األمريـكي والذي جـعل العراق
حتـت قـــائــمـــة الـــدول الـــتي ال يـــصـــلح
الـعــيش فـيـهــا بـسـبب مـا ســبـبـته هـذه
األســلـحــة احملــرمـة دولــيًــا من أمـراض
مستعصية حسب اإلحـصائيات الطبية

التي صدرت مؤخرًا. 
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وفي احلـــقـــيـــقـــة فال وجـــود ألي سالح
دمـار شــامل كـمــا كـانت تـدّعي حــكـومـة
االحتالل فهذه األكـذوبة كانت سبب في
جـعل مـجـتمع الـعـراق مـجـتـمع تـسوده
الـفـوضى واألمراض والـفـقـر واالقـتـتال
بـ أفـراد اجملـتـمع,لـتــحــقـيق مــصـالح
وطـــمــــوح قـــوات االحـــتالل األمـــريـــكي
وحــــكـــومـــات دول الــــغـــرب وأهم هـــذه
ــصــالح هي الــهــيـمــنــة االقـتــصــاديـة ا
بـالــدرجـة األسـاس إضـافــة إلى الـنـفـوذ
ن هب العسكري وجـعل العراق ساحة 
ودب من دول اجلـــوار وحتــكم األخـــيــر
بـــشـــعب الـــعـــراق وحـــكـــومـــته وأرضه
وخيراته وتصدير لـلعراق ما هو محرّم
شرعًـا وقـانونًـا! فـاجملتـمع الـعراقي في
ـطـرقـة األمـريـكـية الـوقت احلـالي بـ ا

وسندان دول اجلوار ككل. 
حيثُ جتـدر اإلشـارة إلى أنَّ احلكـومات
الغربـية صنعت مـا يطلق عـليه (الربيع
العـربي) بعـدما اسـتفـادت من جتربـتها
في احـتالل الـعـراق وتـكـبـدت بـخـسـائر

وتـتــظـافـر جـهـودنـا في تــعـزيـة بـعـضـا
ـانـاً مـنـا بـأنـنـا كـالـبـنـيـنـان الـبـعض ا
الــواحــد يــشـــد بــعــضه بـــعــضــا ولــكن
سرعـان ما نتـفرق ويـذهب كل منـا نحو
سعيه فينسى ماحـدث وماكان. التغيير
صعب ولـكنه لـيس مسـتحـيالً ان اردنا
الـنـهـضـة والـتـطـور فـعـلـيـنـا بـالـتـغـيـير
وهـذا يــبـدأ من الـذات فــأنـا مـؤمن جـداً
سـتـمرة بـأن التـحـسيـنـات الـصغـيـرة ا
تـؤدي المـحـالـة لـلـتـحـسـيـنـات الـبـاهرة
والضخمة والتي تنعكس بشكل واضح
وصـريح عــلى اجملـتـمع فـكـل مـنـا عـلـيه
بتغييـر نفسه بأبـسط االشياء واالفعال
اخلاطئـة التي اعتـاد على فعـلها يـومياً
سـواء كـان فـعالً او حـتى قـوالً "ال يـغـير
الـله بقـومٍ حـتى يـغيـروا مـا بأنـفـسهم"
هـنـا سـيــكـون الـتـأثـيـر جـلـيـاً و ظـاهـراً
للعـيان فالتـغييـر البسـيط على اجلميع
سـيـحـدث فـرقـا وهـذا ال يتـم اال بـالعـمل
عـلى مـانـحــسن; فال لـتـشـتـيت اجلـهـود
وبــعـــثــرة األداء وكل من مـــكــان عــمــله
وحسب طـاقته وامكـاناته وال نـستـحقر
اي شيء ولـو كـان صغـيـراً فـهـو مـدعاة
لالمل والـتحـفـيز. مـازال الـوقت لم يفت
وما زالت االيـادي بـوسعـهـا ان تتـشبث
ببـعضـها لـلخالص والـنجـاة من الغرق
رغم شـدة الـتـيـار وبـهـذه الـكـيـفـية فـقط
سـنسـتـطـيع الـسبـاحـة واالبـحـار عكس

داخل أروقــة احلــكــومــات الــغــربــيـة أو
ـــتــحــدة داخـل أروقــة مــنـــظــمــة األ ا
والــذي يـــعـــتـــبـــر وجــودهـــا من عـــدمه
واحـــــد.  وعـالوةً عـــــلـى ذلك فــــــإنـــــهم
يــتـغــاضـون ويـســاعـدون بــعض الـدول
وخاصـة دول اجلـوار بـامـتالكهم سالح
نووي فـلـماذا لم تـقم القـائـمة عـلى هذه
الدول اجملـاورة للـعراق فـالبـعض منـها
ـتـلك هـذه األســلـحـة من تـسـعـيـنـيـات
اضي والـبعض من هـذه الدول القـرن ا
تـشـرّع بامـتالك هـذه األسـلـحـة احملـرمة
دولــيًـا بـغض نــظـر أمــريـكي وبــتـعـاون

ــا جـعــلـهــا تـغــيـر مــاديـة ومــعـنــويـة 
أسلوبـها في دمار الـدول العربـية حيث
أتـبـعت مـنـهـاج احلـرب بـالـوكـالـة حتت
مقـولة ( سنـبيعـهم الكـثير من األسـلحة
ونـعـدهـم بـاحلـريـة وجنـعـلــهم يـقـتـلـونَ
بــعــضــهـم الــبــعض دون أنّ نــخــرج من
ثكنـاتنا ).  وتـوضيحًـا على ما أسـلفنا
فـهــذه األكـذوبــة ( حـقــوق اإلنـسـان ) لم
ـا تــكـتـفي بــدمـار الــعـراق فــحـسب وإ
بــدأت تالحق سـوريــا ولـيــبـيـا والــيـمن
وتونس وجعلت هذه اجملتـمعات مليئة
بـــحـــقــــوق اإلنـــســـان مـن دمـــار وفـــقـــر

وتـخريب وانـتـشـار األمراض والـهـجرة
وزرع الـفـتـنـة الـطـائـفـيـة فـهـذه األفـعـال
ــشــيــنــة كـلــهــا حتت مــســمى حــقـوق ا
اإلنـســان والـتي لم يــكن لـهــا مـحلّ بـ
اجملــتــمــعــات الــعــربــيــة واآلن كــابـوس
حـقــوق اإلنـسـان يُالحـق دولـة اجلـزائـر

الشقيقة بعناية أمريكيةغربية!. 
وكل مـا سـببـته حـقـوق اإلنـسـان والتي
جاءت بهـااحلكومات الـغربيـة فأنهم ما
ـثل األعـلى زالـوا مُـصّــرين عـلى أنــهم ا
حلــقـوق اإلنــســان وتـنــظــيم مـؤتــمـرات
واجـتـمـاعـات دوريـة سـنـويـة سـواء في

ــاذا الــعــراق دُمـرَّ روسي صــهــيــوني و
بــذريـعـة امــتالك أســلـحـة دمــار شـامل?
فـــهل هـــذه حــقـــوق إنــســـان أم حــقــوق
ألإلنــســـان أم أنَّ حــقــوق اإلنــســان هي
ذريـعـة لـلـتـدخل في الـشـؤون الـداخـلـية
ألي دولـة? وبـالـتـالي مـهـمـا كـانت غـايـةُ
حكومات دول الغرب فأنَّ غطائها يكون
حتت مسـمى حقـوق اإلنسـان وبالـتالي
تسببت هذه الذريعة بـديستوبيا فريدة
من نوعها في العراق وفي بعض الدول

العربية.
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ونحـن ندرك قـد نـحـتـاج هـذا الـعـنـوان 
اهمية مصطلح الوعي عند االنسان في
وحـركـاته بـ اجلـد والـهزل تـصـرفاته 
وبـ الــكـيـاســة والـتـهــور .وقـد يـكـون
ـراقـبـة والـتـحـفظ الـوعي الـفـكــري في ا
عـلى اآلراء واألقـوال من مـصـدرهـا;وقـد
يــتـــغــيـــر إلى الــسـالمــة الـــفــكـــريــة في
قبل على تمحيص وحتـليل الشـخص ا
تقـد افـكـاره وحجـجه من خالل كـتاب
وقد يرفض في حال مخـالفته النهج له 

السياسي للدولة . 
هو درسي  وما يدعو احلاجـة للوعي ا
مـرحلـة الـهدم بـالـعمـلـية الـتـربويـة وقد
يــشـارك بـهــا اطـرافـهــا ابـتـداء بــالـبـيت
الذي بدأ تراجعه في مواكبة االبناء في
تابعة ;وحتقيق الرغبة واالهداف فما ا
زالت بـعض البـيـوت تـفتـقـد إلى الوعي
في أهمية التعليم في اجلانب األخالقي
والـتــربـوي .وقـد يــتـرك بـعض الــطـلـبـة
ـكـان احملـدد مـقـاعـدهـم الـدراسـيـة في ا
درسـة ; هم يطـلـبون امـكـنة اكـبر لهـم ا
ســعـة بـوصــيـة مـن أحـد االبـويـن بـتـرك
درسـة لـفضـاء الـسوق وتـوفـير مـبالغ ا
يـحـاول ان يوطن لـلعـائـلة في اعـالـتهم 
شـعــوره بـوطـنه يــسـمع ويـرى الــكـثـيـر
وفي نـــفس الــوقت يــخـــرج من ســلــطــة
الوعي إلى الالشعور وهـويستغرب من
اقـــرانه مـــواظــبـــ عــلى الـــتــفـــاعل مع
سـتـقبل وعـيهم الـتـربوي في حتـقـيق ا
!وفي البيت تتراكم األفكـار السلبية من
الـسيـاسـة والراي وهـو يـدخل االشـاعة
وتـصــبح حـقـيـقـة .وهــذا يـعـزز مـرحـلـة

الهدم عند الطالب في تذبذب اإلستقرار
االمـني واحلــيـاتي له ومــا يـحـصل من
اعــتـراض اآلبــاء عـلى نــتــائج ابـنــائـهم
الدراسية حتى إن رصيد الناس في أي
انـتـخـابـات ال يدخـل في حـساب الـوعي
;بل كـيف تـمـتلئ صـنـاديق االنـتـخـابات
ـصري نـصر فـكر ا ?وهذا مـا يرفـضه ا
حامد أبو زيد بقوله"رصيد الناس ليس
فـي صــــنــــاديق األقــــتــــراع بـل في وعي

احلديـثـة من حيث جـودة الـتعـليم .وإال
فـمـاذا نـسـمـي بـعض الـتـصـرفـات الـتي
رب في حالة تخرج من أفواه بـعض ا
اإلحــبــاط والـيــاس إلعــاقــة الـدارس في
حتديـد مسـتـقبـله وما حـاالت االنتـحار
والـعــنف إالنـتــائج لـلـفــشل الـذي وصل
الـيه طالب الـعـلم في حتـفـيزه لـلـدراسة
بـل الـــوغــول فـي حـــالـــة الــيـــاس الـــتي
سيطـرت عليه فـيقدم علـى التخلص من
وعـيه الـيـومي وكـذلك شـيـوع اخملدرات
ــتــعـاطــ لــهــا حـتى وتــداولــهــا بـ ا
تــصــبح ظــاهـرة يــصــعب حــلـهــا لــعـدم
تطـبيق الـقانـون .والننـسى العـنف بكل
انـــواعـه في انــــتــــشـــاره الــــســــريع في
ـدارس ومدى خـطـورته عـلى اجملـتمع ا
وهـــذه الـــســــلـــوكـــيــــات داخل وخـــارج
ن يـعتـقد ان درسـة يـنقـصـها الـوعي  ا
عـلـومات الـدراسة هي تـلـق الـطـالب ا
وهذا خـطأ فاضح بكل نتائجه للنجاح 
ـتـعـلم بـكل الـسـلـبـيــة الن عـدم تـزويـد ا
ومن جـديـد من مـســتـحـدثـات الـتـعـلـيم 
قــراءات لـلــكـتب واجلــديـد مــنـهــا وهـذا
ـعـرفي قـد يـؤثـر عـلى كـيـفـيـة الـنـقص ا
ــــتــــعــــلم فـي عــــصـــر الــــتــــعــــامل مع ا

االنترنت. 
رتـبة وحتى طـالب الـعلم وهـو يشـكل ا
الــثــالــثـة فـي جنـاح مــســيــرة الـتــربــيـة
واستماعه والتعليم من خالل اصـغائه 
ـــعـــرفـــة واحلــوار ثـم حــصـــوله عـــلى ا
والـنـجاح.وهـذه الـسـلـسلـة قـد اصـابـها
الـعــطل في رفض اجلــيل إلى االصــغـاء
واحلـــوار وعــدم االهــتــمـــام بــالــتــفــوق

هي اغـنـيه عـراقيـة اصـيـلة تـراثـيـة تـعود الـى عشـريـنـيات
ـاضي  كان شـاعرهـا حريص جـدا على وصف الـقرن ا
الــــوضـع الــــســــيــــاسي في الــــعــــراقـي بــــدقــــة من خالل
اسـتخـدامه عـبارات  مـابـ (نومي فـزعـلي  وهذا احلـلو
مـاريـده   و ودونـي ألهـلي)   كـان شـاعــر هـذه األغـنـيـة
مـجـهـول االسم والـعـنـوان لـكـنه كـان مـسـتـاءً من الـوضع
حله وملـوحًا البناء شعبه بانهم الـعام واصفا كل شيء 

قد خُذلوا وأحبطت معنوياتهم . 
ـسـتوردة وهـا نـحن الـيـوم قـد انهـالت عـلـيـنـا الـبـضـائع ا
الـتي أغـرقت األسـواق بـاشـكـالـهـا  ورسـومـاتـهـا مـدمرة
بـذلك الـصــنـاعـات الـوطــنـيـة الــعـريـقـة الــتي كـانت حتـمل
اسـماء لها ثقال كبيـر في أوساط اجملتمع العراقي وحتى
ي  حيث أصبحت  مؤسسساتنا اخلدمية الـعربي والعا
الك اداري بشري يستلم رواتب اإلنتاجية جثثً هامدة 
بال انـتـاج خاصـة الـشركـات الـعمالقـة الـتي كانت تـتـبنى
مـشاريع عـمالقـة في تعـبيـد الطـرق وتـأسيس بـنى حتتـية
رصـيــنـة  أمـا  الــيـوم فــنـحن  اســرى لـدى الـصــنـاعـات
األجـنبيـة متـناسـ كابـوس انخفـاض سعـر برمـيل النفط
أو تـوقف جتـارة الــنـفط الـعـراقي فـي األسـواق األجـنـبـيـة
مـكن  ان يخيم علـى الشعب وقوته والـعربيـة والذي من ا
في اي حلـظـة في ظل غيـاب صنـاعـات وطنـيـة تأخـذ على

عاتقها توفير مايتطلبه السوق.
لم تـكتف الـصنـاعة األجـنبـية بـسيـطرتهـا على الـسوق بل
ـؤسسـة كانت فيـما مـضى  هي بوابة كـان هناك نـصيب 
الـعراق التي تـمرر ماهـو صالح فقط لـلمواطـن من مواد
غـذائـيـة واجـهـزة ومـكـائن وسـيـارات وغـيـرهـا  وهـانـحن
الـيوم جند  في السوق  سلعـاً التصلح لالستخدام ألكثر
من يـوم واحــد ! وبـاسـعــار التـبــتـعـد كــثـيــرا عن الـدرجـة
الـثانية والثالثة حسب ادعائهم وعندما تبحث عن السلعة
ــعـــتــمــد فــانـك لن جتــدهــا اال ـــنــشــأ ا األصـــلــيــة ذات ا

باستيرادك اخلاص لها.
ا يـجري سنـجد هنـاك استنـزاف اقتصادي ولـو تأملـنا 
ـواطن) وحـتى مـؤسـسـات الـدولة  أضـف لذلك (جلـيب ا
ان هـذه إلـتـراكـمـات تـنــهك مـوسـسـات الـدولـة كـالـقـضـاء
ـنظمـة  التي حتـقق بقـضايا ة ا ومـديرية مـكافـحة اجلـر
ـواد الـغذائـية الـفاسـدة  وغيـرها من الـغش الصـناعي وا
ـفــاصل األخــرى من خالل قـيــام اصـحــاب الـشــركـات ا
والـتجار  بإقـامة الشكـوى اجلزائية  ضـد مستوردي تلك
ـسـتـوردة الـبـضـائع الـتي تـقـلــد صـنـاعـتـهم او سـلـعـهم ا
ـا يـدفع وبـجـودة رديـئـة التـتــوافق مع الـقـيـاس الـعـام  
ــواطن ذي الـدخل احملـدود  ثـمــنـهـا في احملــصـلـة هـو ا
ـركــزي لـلـتــقـيس والـســيـطـرة ومن هـنــا فـعـلى اجلــهـاز ا
الـنوعيـة ومديريـة اجلمـارك  ان يكونـوا اكثر جـدية وحزم
من خالل وضع  الــيــات حتــد من دخـول هــكــذا بــضـائع
ـــواطن  وعـــلى وزارتي الـــتـــجــارة تــثـــقل كـــاهل قـــوت ا
والـزراعـة ان تـأخـذ عـلى عـاتـقـهـا وضع خـطط نـاجـعة أو
االسـتعـانة بـخطط إقـليـمـية قـد أسهـمت في بنـاء اقتـصاد
نتـوج الوطني الـزراعي والصناعي وطـني حقيـقي يدعم ا
وان تـعيـد وزارة الصـناعـة تشـغـيل جمـيع شركـاتهـا بكل
ــؤســســات اإلعالمــيـة طـاقــاتــهــا وان تــعـلـن عـنــهــا في ا
ستهلك  واطن ا والـنداوات وورش العمل بغية تـعريف ا
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ـا ـطــلق  ونــحن ال نـريــده في الــوالء ا
فيه من سلبية في حياته يقول الروائي
والــــكــــاتب جــــورج اورويل 'إن الـــوالء
طـلق يعـني انـعدام الـوعي" لذا يـلعب ا
ــنــهج دوره في حــالــة الــتــغـــيــيــر في ا
والتـجاوب للـمتـعلم وقـد يكون اإلقنـاع 
ـــؤلــفـــات عن احلــوار مـــحــتـــوى تــلك ا
والوعي الـذي يرافق زمـنه وهذا مـؤشر
جيـد وقـد عبـر الـكاتب نـصـر حامـد أبو
زيد ''إن الثقافة تعني حتول الكائن من
مــجـرد الـوجــود الـطــبـيــعي إلى الـوعي
بـــهــذا الــوجــود" لـــقــد بــات واضــحـ إن
االهتـمام بـالوعي الـفكـري واالجتـماعي
وذلك ـدرسي  ـاثله الـوعي ا يـجب أن 
ــســـؤولــيـــة في ربط الـــعالقــة حلـــجم ا
النـاجحـة بـ اسس العـملـية الـتربـوية
درسة بهياتها التعليمية والتي تاخذ ا
ـستقبل ;واذا محور الـثقافـة وحتقيق ا
مــا انــخــفض مــســتــوى الــتــعــلـيـم فـإن

مستحدثات التـكنولوجيا وان اصبحت
لـهـا السـيـطـرة عـلى زمـام االمـور ;يجب
ان ال تـكـون عائـقـا امـا م عـملـيـة الـبـناء
ـاثـله من ـربي ومـا  لـلـتـعـلـيم وحـده ا
هم من ـربــيـات  تــانـيث الــتـعــلـيـم من ا
ـدرسي في يـحــاول ان يـجــعل الــوعي ا
ـدرسـيـة عـنـدمـا يـكـون هـرم األنـشـطـة ا
دؤوبـــا مـــجــاهـــدا في زيـــادة الـــقــدرات
ــــــــــهــــارات اجلــــديـــــدة ولــــيــــست وا
الــتـقـلــيـديــة وخالف ذلك ســوف يـؤشـر
جـهاز قـيـاس جودة الـتـعلـيم إن احلـالة
وصعـبة التـغيير أصبحت مـستعـصية 
وقد وسنقـول وداعا للـتعلـيم والتربـية 
نــنـــــــتـــظــر كل جـــديـــد وإن الــتـــعـــلــيم
سـيـنـهـض ثـانـيـة فـنـتـرك جـانـبـامـقـولـة
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يـشهـد العـراق تدهـورا كبـيرا في قـطاع الـنقل في الـعراق
ا ادى الـذي يـشــــمـل النـقل الـبـري واجلوي والـبـحـري 
ــواطن الـــعــراقي وســائـل نــقل عــام اي الى اســتـــخــدام ا
خـــاص ويـــرجــــــع هــــذا الـــســـبب الـى ســـوء اخلـــدمـــات
احلــكـــومـــيــة .. اذ كـــان الـــعـــراق من اوائل دول الـــشــرق
االوسط الـذي استـخدم الـسكك احلـديديـة عام 1916 اي
دن بـعد االحتالل البريـطاني للعراق وكـان التواصل ب ا
الـعـراقـية مـن خالل الـسكك احلـديـديـة حـتى اثـنـاء احلرب
الـعراقية االيـرانيـــــة كان لـلسكك احلديـدية نشاطا واسع
في نـقل اجلـيــــش العـراقي ونقـل االليـات العـسـكريـة لكن
في الـوقـت احلـاضـر ومــنـذ ســـــقــوط الـنـظــام الـسـابق لم
يـتـطور واقع الـسـكك احلـديديـة بـسـبب الفـسـاد الـذي يعم
الـبـلـد ألنـه يـجب تـطـويــر خـطـوط الـسـكـك بـ احملـافـظـات
تـطورة وكـذلك شراء الـقطارات الـعراقـية وبنـاء احملطـات ا

احلديثة .. 
امـا الــواقع االخــر والــذي يــشــهـد انــهــيــار كــامل بــسـبب
االهـــمـــال والــفـــســاد وهـــو الــنـــقل مـن خالل الــســـيــارات
ــســافـــرين حــيث جتـــد الــكــراجــات اخملـــصــصــة لــنـــقل ا
احلـكـوميـة فـارغة من الـواقع احلـكومي وبـدون ادارة قـوية
ــوظف اخملـتـص في تـلك تـســيــطـر عــلى الــكـراجــات الن ا
الـكـراجـات والتـابع الى وزارة الـنـقل جتـده خـارج الـكراج
في الـشــارع يــنـــــصب  ســيـطــرا ت يــسـتــجـدي بــهـا اي
ـــواطن مـــثـل كـــراج الـــبـــيـــاع حـــيث جتـــد (جـــديــــة) من ا
الـسـيارات في الـشـــــارع ولـيس في الـكراج وهـذا بـسبب
عـدم وجود االدارة القويـــــــة وعدم وجود القـانون واتمنى
من وزيـر الـنـقـــل ان يـلـغي هـذه الـسـيـطـرات في الـشـارع
ألنـهــا حـالـه غـيــر حـضــاريـة وهــنــاك طـرق اخــرى افـضل
واطن  ألن في دول العالم تـعتمد على قطاع لـلتعامل مع ا
ـوارد االقـتـصاديـة في تـعـزيز مـيـزانـية الـنـقل كأحـد اهم ا

الدولة .... 
امـا النقل اجلوي وبرغم اعادة مطـار بغداد وتفعيل شركة
اخلـطوط اجلوية الـعراقية بـعد الغزو االمـريكي لكن مازال
ية راتب الـدنيـا لشركـات الطـيران العـا هـذا القطـاع في ا
من حـيث الـتـفــتـيش وتـأخـر الـطـائـرات وكـذلك عـدم وجـود
الـثقافـة للمـسافر والـعاملـ من مضيـفات وخدمـة الطائرة
حـيث جتـد حـتى عــلى مـقـاعـد الـطـائــرة كـتـابـة لـلـذكـريـات
وغـيرها وهذا ما نرجو االنتباه له اما النقل البحري ورغم
ان العراق يطل على اخلليج العربي فال وجود لكلمة سفر
لك عن طـريق الـبحـر ألنه مـعدوم بـالـكـامل ألننـا حـتى ال 
سـفيـنة لـلسـفر مـتطـورة فـقط هنـاك سفن نـقل بضـائع ولو
يناء وانتـعشت البصرة تلك سفـينة للسـفر لتطـور ا انـنا 
ـثل حـضارة الن الـنـقل الـبـحـري مـهم بـكل دول الـعـالم و

البلد .. 
لــذا نــتــمــنى من احلــكــومــة اجلــديــدة
ووزيـر النقل ان يهتـموا بهذه االشياء
الــتي تـنــقل واقع وحــضـارة الــعـراق

الى العالم ...

ـسـؤلـ على الـتيـار ولن يـؤثـر فـساد ا
انسيـابية ابـحار السـفينـة فالدفة وسط
ـتشـبثـة ببـعضـها تـشابـكة وا أيديـنـا ا
ـا يُـصعب تـفـريقـهـا وتغـيـير الـبعض 
ضي الى االمام ولو كان اجتاه الدفة. ا
بــطــيــئــاً خــيــر مـن الــوقــوف وانــتــظـار
الــفـرصــة لالنـطـالق فالوجـود لــلـعــصـا
الـسحـريـة اال في افالم اخلـيال الـعـلمي
ولـنـؤمن بـأن السـهم يـرجع الـى اخللف
لـيـنـطـلق نـحـو الـهـدف فـكل مـصـائـبـنا
وفـاجعـاتـنـا هي ناقـوس خـطـر يدق في
قـلوبـنـا ولـيس في اذاننـا قـد يـهب الله
تأخـرين مالم يهبه لـلمتقدم لبعض ا
وهـا نـحن نـحـاول تـصـلـيح االمـور ولو
بعـد عثـرات وانتـكاسات ولـكن ان تأتي
مــتــأخـراً خــيــر من ان ال تــأتي ابـداً. ان
إعالن التمـرد والعصيـان على النـمطية
سـتـهلـكـة والدعـة والكـسل والـتسـليم ا
الى الــواقع هـو بــدايـة رحــلـة الــتـمــيـز
سياسية القطيع بأن تتبع اجملتمع بكل
شيء سيؤدي الى كوارث اكثر واكثر ال
عـد لهـا وال حـصر فـمـا لنـا غـير الـتـمرد
ـصـطــلـحـات عـلـى الـواقع حالً ونـبــذ ا
ـعـتـادة كـالـفـسـاد واالحـزاب وغـيـرهـا ا
الـتي لــيـست اال شـمـاعـة نــعـلق عـلـيـهـا
كــســلـنــا وعـدم قــدرتـنــا عــلى مـواجــهـة
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فالعلم ثم العلم ثم العلم  و أعالنا
درجات منزلة العلماء و الفقهاء 
ن لن يكن فيا علم ال تكن متناسياً 
مـتـعــلـمـاً  فـيـجب مــد أيـديـنـا لـهم
بـــالـــدرجــة األولـى  حملــو نـــســـبــة
ـــتــواجـــدة عــلـى ســاحــة األمـــيــة ا
كوكبنا  فاإلهتمام بتعليم الكبار 
و تفعـيل دروس محو األمـية معهم
بــاسـتــمـرار  و تــهــيـئــة و تـوفــيـر
ـنـاسـبه لـهم لـلـتـعـلم  و األمــاكن ا
تـوفــيـر مــعـلـمــ مـنـاســبـ لـهم 
ــعــلــومــة لـــلــتــحــقق مـن وصــول ا
ـا تتناسب مع صحيـحه إليهم و 
مسـتوياتـهم و قدرتـهم العقـلية من
الـفـهـم و االسـتـيعـاب  وتـخـطـيـهم
لــلـمـراحل الــتـعـلــيـمـيه بــاسـتـفـادة
تـعــلـيــمـيـة و مــنـحــهم بـإجـازات و
إفــادات تــقــديــر و جنــاح لــنــقـلــهم
تـتـاليه  و لـلـمـراحل التـعـليـمـيـة ا
هـذا مـا يـطـلق عـليه أيـضـا (تـعـليم

نازل) .... ابناء ا
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مــنــذ خُـلــقـنــا فى الــدنــيـا و دائــمـا
نـشيد بـالتـعلـيم و التـعلم و أهـمية
ة من الـعـلم  و بـداية لـآليه الـكـر

سورة العلق 
:بـسم الــله الـرحـمن الـرحـيم »اقرأ
خـــــلق بـــــاسـم ربك الــــــذى خـــــلـق 
االنــــســـان مـن عـــلـق  اقـــرأ و ربك
الــذى عــلـم بــالــقـــلم  عــلم األكـــرم 

االنسان ما لم يعلم..«
صدق الله العظيم...

فالعلم هـو النسيم الذى نـستنشقه
لــهـدايـة الـروح  هـو الـكـيـان الـذى
يـســمـو بـعـقــولـنـا بــالـوجـود  هـو
ياسم الضـياء بـإفادتـنا لـلوصـول 
احلق و اخلــــــيــــــر و الـــــتــــــآخي و

النجاح ألقصى احلدود...
فللـعلم اجلمـال و الهدوء و االتزان
ــبــاد و الــقــيم الــنــفــسي ألرقي ا
الــهـادفــة لــبـنــاء و تـكــوين أجــيـال
مــتــتــالـــيــة مــتــألــقــة بــالــتــفــوق و

النبوغ....


