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الـذي ظلـمه قوى (االسـتكـبار ..!
) بــعــد تــلك احلـرب   ‘فـارض
أنـفـسهم  مـسـؤولـ عن ضـمان
حق تــقــريــر مــصـيــر الــشــعـوب
التي كـانت واقعة حتت سـيطرة
العـثمـاني  ‘فـكان مـصيـر هذه
القومية احلـية ظلم يفوق الظلم
الـــــذي وقـع عـــــلى ســـــلب ارض
فــلــســطــ و تــأســيس الــكــيـان
سخ عليه  ‘ولم تكتف العبري ا
تـــلك الـــقــوى بـــذلك الـــتــقـــســيم
الــــــسـيء بـل احـــــتــــــفـظ بــــــحق
الـتصـرف اخلـبيث بـقـضيـتهم ‘
كـورقة لـلـضـغط  عنـد الـضرورة
ؤمرات و تـنفيذ خطط لتـمرير ا
ـنـطـقـة والدول الـهـيـمـنـة عـلى ا
الــتي قــســمت ارض كــردســتـان
عــــلــــيــــهم   ‘وعــــنــــد حتـــقــــيق
طمـوحهم يتـركون قـضيـة الكرد
مــعـلــقه وامــام ( حق الـتــصـرف
الــرسـمـي لـدولــة الــتي تــتــحـكم
بـــــــــجـــــــــزء مـن ارض الـــــــــوطن

الكردي....!!) 
وهــــذا الـــوضـع عــــلى امــــتـــداد
ـــعـــاصـــر واالعـــيب الـــتـــأريخ ا
الــقــوى الــعـظــمى و عــنــصــريـة
ــقـســمـة عـلــيـهم حـكــام الـدول ا
الـكرد  ‘أثر واليـزال سـلـبـا على
وضع االنسـان الكردي حتى مع
نــفــسه في بــعض االنـعــطــافـات
احلــــاده  حـــــدث ويــــحـــــدث في
نطقه  ‘خصـوصا في اخـتيار ا
ــواقف الــسـيــاسـيـه مـنــطـلــقـا ا
لـلـتـوجه نـحـو ضـمـان حقـوقـهم
القوميه  بحيث ان مقولة ( عدو
عـــدوي ...صـــديــــقي حـــتى دون
ضـــمــــان ....!!! ) اصـــبح فـــكـــرا
ونهجـا لبعض الكرد مع االسف
..! لــذا النـسـتـغـرب ان نـرى بـ
الـفـئـات الـكـرديـة عـنـدمـا حتدث
ــنـطـقــة بـ بـعض ازمـات في ا
احلكام وقوى االسـتكبار عموما
و االدارة االمـريـكـيـة خـصـوصـا
واالزمـــة لــــيـــسـت لـــهــــا عالقـــة
ــصـــيــر الــكــرد  ‘نـســمع بـ
الــكـرد مـن يـتــعـاطف مع االدارة
االمـريــكــيـة مــسـتــنــدا عـلى ذلك
ـثل دون ان يـرى اي ضـوء في ا
نـفق االزمـة يـؤشـر عـلى ضـمـان
ـشروع لصـالح احلـلم الكـردي ا
ـقــايــيس الـشــرعــيـة ...!! بـكـل ا
ــثـال وكـرد فـعل فـعـلـى سـبـيل ا

عن الـــهــيــمــنــة الـــلــيــبــرالــيــة 
وتــتــبــنى رؤيــة أكــثــر واقــعــيـة
للـقـوة األمـريكـيـة  وتـعيـد بـناء
مـؤسـسـة الـسـيـاسـة اخلـارجـية

تحدة . للواليات ا
وبعـيـدا عن االتهـام و الـتشـكيك
بـــنــــوايـــا هـــؤالء الــــكـــتـــاب في
منطقتنا  ‘اعتقد ان تصوراتهم
و تـقيـيـماتـهم االيجـابـية داعـمة
لتواجد ( أالرادة االمريكية ) في
زوايـــا  هــامـــة مـن امــاكـن قــرار
مـــصــيـــر بــلـــدانــهم   ‘جــاء من
ــعــنى ســطـــحــيــة تــفــكــيــرهم 
احلـريــة  احلـقـيـقـيـة  لـبـلـدانـهم
ة التى وانخداعهم بالوان العو
تــقـود نـشـر تـفــاصـيـلـهـا االدارة
االمريكـية وحـلفاؤهـا الغـربيون
في جانب  ‘وهذه السطحية في
الــتـــفـــكــيـــر والـــتــقـــيم ادى الى
انـــــسالخـــــهـم من االنـــــتـــــمـــــاء
احلـــقــيــقي  لـــهــمــوم بـــلــدانــهم
وحــــتـى في مـــــجــــتــــمـــــعــــهم ‘
مقـتـنعـ ان مـاتروجه االدارات
االمـــــريــــكــــيـــــة عن احلــــريــــة و
االستقالل اختيار صحيح لبناء

ستقبل . ا
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النقـول شـيئـا جـديدا بل نـذكر ‘
بـأن القـومـية الـكرديـة و نـتيـجة
تـقـسـيمـهـا ارضـا وبـشرا   ‘ب
أربع دول ومـنــذ نـهــايـة احلـرب
ـــــيـــــة االولى تـــــعـــــاني الـــــعـــــا
االضطـهـاد بسـبب  : اوال الـظلم

لـالزمـــة احلـــالــــيـــة بـــ ايـــران
واالدارة االمـريكـية   ‘وردا على
وقف السلـبي والسيء للنظام ا
االيراني جتاه احلـقوق القوميه
لــــلــــكـــرد  ‘نــــســــمـع االصـــوات
الـكـرديـة تـبدي تـصـوراتـهـا كان
ضــرب ايــران من قـــبل امــريــكــا
ســـتـــكـــون عـــلى االقــــــــــــل في
احـد جـوانـبه لصـالح قـضـيـتهم
...! دون ان يـكون  امامـهم حتى
اشارة داخل االرادة الكردية لها
تصور او ضمان لهكذا نتيجة ‘
لذا استغـربت عندما قرأت مقال
حملــلل في مـــوقع كــردي يــوحي
بـالـتــفـاؤل نـتـيـجــة الـتـهـديـدات
االمــريــكــيــة اليــران ...!!! وكــتب
حتت عــــنــــوان ( تـــــرامب ارعب
اجلـمـيع ...!! ) يـقـول : ( عـنـدمـا
وجه ترامب من  الـبيت االبيض
 تــهــديــده االســود  الـى عــمـران
احــــــمــــــد خــــــان رئــــــيس وزراء
بــاكــســتــان وهــز عــمــران راسه
عـنى  الـتهـديد ‘ عالمـة لفـهـمه 
حـيث قـال تـرامب : ان من يـريـد
اطـالــة احلـرب في افـغــانـسـتـان
ومن يـــســــاعـــدهـم عـــلــــيـــهم ان
يـفــهـمـوا ان امـريــكـا تـســتـطـيع
مـحو افغانـستان عـلى اخلريطة

خالل عشرة ايام ...!!.
 ويضـيف الكـاتب على الـتهـديد
الـعـلـني لــتـرامب ويـنـقل خـيـاله
اخلـــصب مــتـــســائال : (اذا كــان
التـهديـد الـعلـني لتـرامب موجه
لـرئـيس وزراء بـاكـسـتـان  بـهـذا
الـوضوح  ‘فـكـيف كـان تـهـديده
احلـــاسم الفــــغـــانـــســـتـــان ومن
يـسـاعـدهم اثـنـاء مـبـاحثـاته في
ــغـــلــقــة ..? ) ووصل الـــغــرفــة ا
احمللل الى اسـتنتاج ( من خالل
هذا الـتـهديـد وصل خـوف كبـير
الى قـلوب الـعالـم مابـعد احلرب
يـة الـثانـية لـيـنتـبهـوا بان العـا
امريكا تستطيع قتل  10مالي
في اسبوع وهـذه الرسالة يجب
ان تـــــصل الى طـــــالـــــبــــان ومن
يـسانـدهم القـناعـهم بـعقـد هدنه
الـــسالم مع االدارة االمــريـــكــيــة
ـدح  احملــلل مــرونــة تـرامب و
ـقـابل بـانه طـلـب من  الـطــرف ا
ان اليــعــمـلــوا بــاجتــاه اشــغـال
امريكا بحروب جانبية  ...!! وال
ادري كـيف ربـط الـكـاتب تـهـديـد
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بغداد

الــســؤال الــذي يــريــد اإلجــابـة
علـيه.  وهـذه العـبارةالـواقعـيّة
تـعـني أن أي سـؤل مــهـمـا يـكن
مــضــمــونه يــســتــحـق الــقـراءة
والـتـأمّل قـبل الـولوج في احلل
لكي يكون احلل مؤشّراً لتقييم
صــاحـــبه.  وفـي اإلخــتـــبــارات
اجلــامــعــيّــةوغــيــرهـا يــجب أن
تكون ورقة األسئلة اإلمتحانيّة
مــؤشّـراً لــتـضــمـ إمــكـانــيّـات
الـتدريـسي وبراعتـه في تدبيب
عــــنــــاوين مــــادرّسـه حـــقــــا من

قرّر  ومفرداته.   فصول ا
X½d²½ô« l «u

ومـا جنـده في بـعض األحـاي
أنّ الـتـدريـسي يـأتي بـاألسـئـلـة
ونــصـــوصــهــا وحــلـــولــهــا من
مـواقع اإلنـتـرنت دون اإلنـتـبـاه
الى أخــطـــاء مــوجــودة أكــيــدة
ــقـرّر قـد درسه الـطـالب وكـأنّ ا
كـان في اجلـامـعـة اإلفـتـراضـيّة
أو التـعـليم عن بـعـد وحتى في
هذه الوسائل  يتم اإلنتباه الى
األخــــطـــــاء.  عــــلى جـــــانب من
بـعض إهتـمامـاتنـا العـلمـيةفي
عــــامي  2001و  2002وبــــعـــد
تـوفّـر  خـدمـات اإلنـتـرنت قـمـنا
(أ. د. خــــلـــوق رؤوف حــــمـــدي
ـعادالت وأنـا ) بـالـتـحـقق من ا
ـــنــــشـــورة في مـــ مـــقـــاالت ا
عـلـمـيّـة في الــفـيـزيـاء فـوجـدنـا
الــعــديــد غــيــر صــحــيح ألنّــهــا
بــالـتــأكــيـد غــيــر مـحــكّــمـة ولم
ها. تُـرسل الى محـكّمـ لتقـو
ومن هـــنـــا جتـيء فـــكـــرة عـــدم
اســـتـــخـــدام روابط في مـــواقع
اإلنـــــتـــــرنت كـــــمـــــصـــــادر  في
الـرسـائل واألطـاريح مـالم تـكن

جتـــربـــتـه الى اآلخـــريـن عـــبـــر
وســائل تـــعــلــيــمـــيّــة مــتــاحــة.
ومـثـلـمـا هـو احلـال في الـعـديد
كن من التصاميم الهندسيّة 
إعــــتــــبــــار  ورقـــــة األســــئــــلــــة
اإلمـــتـــحـــانـــيـــة  هي اإلصـــدار
األوّل(الصـفري) جملس يريد به
الـتــدريـسـي ألي مـقــرّر مـعــرفـة
عـلومة وإستيعاب كفاءة نقل ا
الـطلـبـة للـمـحتـوى الـتفـصـيلي
قـرّر. وهنا البـدّ أن نذكّر لـهذا ا
ضـمون مـقـال سابق عـنوانه
(احملــاضـــرة اجلــامـــعــيّـــة بــ

ــــنــــشــــور  والــــطــــبــــشــــور ) ا
ــنـشـور فـي جـريــدة الـزمـان وا
بــــــــــــتـــــــــــاريـخ  2018/10/13.
ـقــال في بـعض من يـتــضـمّـن ا
جـــوانـــبه طـــبــيـــعـــة األســئـــلــة
اإلمـــتـــحـــانـــيّـــة ومــا يـــجب أن
حتـتـويه وفق تـصـنـيـف بـلووم
ــعـــرفي وبـــإمــكـــان الــقــارىء ا
الرجـوع اليه لإلطّالع واإلفادة.
إنّ طبيـعة األسـئلة األمـتحـانيّة
تـــمــــتـــد الـى حـــيـث إخـــتــــبـــار
مـسـتوى ذكـاء الطـالب وقدراته
عــلى حـلّ مــعـــضالت مــعـــيّــنــة
ــقــرّر تــتــواءم مـع مــســتـــوى ا

رحلة.  الدراسي وا
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وهــنـــا وكـــمـــا يــقـــول ألـــبــرت
آيـنشـتاين;  يجـب عدم التـركيز
عـلى اجلـوانب الـتـي اليـعـرفـها
ـفـردات الـطــالب وإنّــمـا عـلـى ا
التي يـعرفـها الـطالب ومـقدرته
عــلى إســتــعــابــهــا. وفي نــفس
اإلطــار فـإنّ آيــنـشــتــاين يـضع
جـدلـيـة الـربط بـ كـونـه المـعاً
وبـــ بــقـــائه وقــتـــا أطــول مع

في الــــســــيــــرة الــــذاتــــيّــــة أليّ
شـــــخص  هـــــنـــــاك عــــنـــــاوين
إسـتـوجب حتــقـيـقـهــا إجـتـيـاز
إمـتحـانات ومعـاييـر عديدة في
سنيّ الدراسة على مدى جميع
ـراحل التعـليمـيّة  كمتـطلّبات ا
ـرحـلـة أو  تلك إجـتـيـاز  هـذه ا
أو اإلرتــــــقـــــاء الـــــطـــــبــــــيـــــعي
والقانوني  في الـسلّم الوظيفة
هنيّة ومنح األلقاب العلميّة وا
ـــؤسّـــســـات في اجلـــامـــعـــة وا
الصـنـاعـيّـة وغيـرهـا  والـقـبول
في الــدراســات الــعــلــيــا.  وقــد
أضـحت هـذه السـيرة صـفحات
تــــدل وحــــدهــــا عــــلـى مــــهـــارة
صــاحـــبــهــا فـي إدراج عــطــائه
وإجنــازاته الــتـي حــقّــقــهــا في
عـــقــود من الـــســنــ ويـــشــعــر
ها بـالزهـو والفخـار ح تقـد
او نــــشـــرهــــا عــــنــــد الـــطــــلب.
ّـا قـيل وما سـأعـرض بعـضـاً 
هو مـوجود عن أوراق األسـئلة
ومــــــنـــــهــــــا  أنّ احلـــــيــــــاة هي
اإلمـــتــــحـــان األصـــعب ولـــذلك
فـمـعـظـم الـنـاس يـفــشـلـون فـيه
ألنّهم يستنسخون من اآلخرين
مــــتـــنـــاســـ أنّ لــــكل ّشـــخص
ورقــةأســـئــلـــته اإلمـــتــحـــانــيّــة
اخلـــاصــة به.  وقـــول آخــر  أنّ
إمـتحان األمـس هو ورقة تـالفة
و احلــاضـر هـو جـريـدة أخـبـار
ستقـبل فهو ورقـة أسئلة أمّـا ا
يـــجـب قـــراءتــــهـــا جــــيـــداً وإالّ
ستكون مـنديالً ورقيّاً ليس إالّ.
  وعـلـيه أقـول أنّ من يـريـد أن
يـنـجح عــلـيه صـيـاغــة مـعـادلـة
تغيّراتها ومدخالتها جناحه 
ـعادلـةومن ثـمّ نقل وحل هـذه ا

طلوبة جلمهور احلضور من ا
الطلـبة واآلخرين بلـغة  سليمة
ومـفهـومة لإلفـادة. ومن نـاحية
أخــرى نـــرى ضــعف وأخـــطــاء
في قــواعـد الـلــغـة اإلنــكـلــيـزيـة
ألوراق أسـئلـة مواضـيع علـمية
وهــنـدسـيّــة بـضـمــنـهـا أســئـلـة
اإلمتـحان الوزاري في الـكليّات

األهليّة. 
 هـل صـــــحــــــيح أن نــــــضـــــيف
درجـات لـلـطـلـبـة بـعـد تـأديتـهم

لإلمتحان?
وفي إجـراء  غـيـر  مـألـوف  في
دول العـالم أو حتى عنـدنا قبل
 عــــام   2003 جنــــدأنّ درجــــة
الـــطـــالـب تـــتـــشـــكّل من ســـعي
ســنــوي (لــيس  بــدرجــة يـأس
كـمـا يقـال مـهمـا يكـن مسـتوى
الـطـالب) ثم تأتـيه إضـافات من
قـبل  الـقـسم ثم الـكـلـيّـة وحـتى
الـوزارة أحـيانـاً. ومع ذلك جند
بـــعض الـــطــــلـــبـــة يـــرســـبـــون
وبـــعــضـــهم مع األسـف تــرقّن
قـــــيـــــودهم. ثـمّ يـــــعـــــادون الى
الـدراسة بـقرار. وإذا كـانوا من
ـاجـستـيـر  والدكـتوراه طـلـبة ا
فسينالـون الشهادة ويصبحوا
تـدريـسـيـ أو ربّـما فـي مواقع
ــؤسـســات اجلــامـعــيّـة تــديـر ا

وتفرّعاتها.  
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وعـندما تـصبح هذه الـسياقات
روتــيــنـيّــة ومــتـكــرّرة ســيـدوم

اإلنــــــشـــــطــــــار  اإلفـــــتــــــراضي
ويتـزايد  عدد  التـدريسي في
الــكــلـيّــات ثم يــحـصــلــون عـلى
ألـقـاب عـلـمـيّــة فـيـجـلـسـون في
موقع إدارة العملية التدريسيّة
هـــنــاك ويــســيّــرونـــهــا بــنــفس
اآللــيّــات الــتي أوصــلــتــهم  بل
ــــاط الــــبــــحث ويــــحــــددون أ
ـــســتـــواه احلــالي الـــعــلـــمي 
وابـقــاءه دون تـطـويــر عـمـودي
وتـستمـر األمور بهـذه الكيـفيّة.
ـوجــود هــو هـذا  فــمـا إذن فــا
ـفـقـود?  وعنـدمـا تـتـفاعل هـو ا
عـرفـيّة الـسـمات والـقـابلـيّـات ا
لـلـتـدريسـي في مـوقعه اإلداري
والــعـــلــمي يـــســتــوجب إدراك
ـــعـــايــيـــر  وآلـــيّــات مـــاهـــيَــة ا
الـتـقـو الـتي خـضع إلـيـها أو
الـتـمـيّـز  الــذي إتّـصف به لـكي
يـتخـطّى السبل ويـتبوّأ مـوقعاً
مـا في إدارة مؤسّـسة تـعليـميّة
جامـعـيّة.  وهـذا هـو مثـال آخر
في مـــوقع لـــشـــخص مـــوجــود
ومــعــيــار  مــفــقـود بــضــمــنــهـا
ــقـرّرات اإلخــتــيــار لــتـدريـس ا
الدراسـيّـة الدقـيقـة وخصـوصاً

للدراسات العليا.
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عـنـدما تـكـون أسئـلـة اإلمتـحان
صــعـبـة عـلى الـطــالب ولـغـتـهـا
غير صحيحة فعلى التدريسي
أن يتوقّع إجابة (صعبة الفهم)

! بلغة غير صحيحة أيضاً

تـــمـــتـــلك اسم نـــاشـــر مـــألــوف
ومعروف بـاإلختصاص وعامل
تـــأثــــيـــر. إذن يـــجب أالّ  نـــأتي
بـأسـئــلـة إمــتـحــان جـاهـزة من
بــــــعـض مــــــواقـع اإلنــــــتــــــرنت
ونـعـتــمـدهــا كـمـؤشّــر لـتــقـيـيم
الـطلـبـة في مـقرّرات مـوضـوعة
من قـبـلـنـا ونـحن درّسـنـاها في
فــصل دراسي واحــد أو أكــثــر.
وعـــنـــدمـــا نـــرى في امـــتـــحــان
نهـائي لدرس اللـغة اإلنـكلـيزية
أنّ ورقـة األسئـلـة حتـتـوي فقط
عـلى عــبــارات ومـعــهـا أجــوبـة
مـتـعـدّدة يـتم إخـتـيـار اجلـواب
الــصــحــيح من بــيــنــهــا فــهـذا
ـعـرفـيّة ـعـايـير ا اليـتالءم مع ا
مــثل تــصــنـيف بــلــووم.  وهـذا
النـمط من األسئلـة اليخدم أبداً
الهدف من تدريس الـلغة لطلبة
الـدراسـات الـعـلـيـا ألن الـطـالب
يــحـــتـــاج الى صـــقل  مـــهــارته
وقــابــلــيّـتـه في كـتــابــة فــصـول
أطـروحة كـامـلـة والـتـعـبـير عن
الـذي يــفـكّـر به  وتــعـلّم األلـقـاء
الـصـحـيح واألمـثل بـنـفس لـغة
نـاقشة.ثم الـكتـابة أمام جلـنة ا
لـنقل مثالً أنّ طـالباً أو أكـثر قد
حصـلوا على تقـدير إمتياز  أو
جـــيـــد جــداً بـــهـــذا الــنـــمط من
األســـئـــلـــة فـــهـل هم كـــذلك في
الــلــغـة? إنّ تــعــلّم الـلــغــة يـأتي
بالقراءة والكـتابة واألستيعاب
ــعـلــومـة ثم  إلـقــاء وإيــصـال ا
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السليمانية

تــرامب الفـغـانــسـتـان بــتـهـديـده
اليــران بل يــبـالغ ويــقـول : ( اذا
استطاع هكذا وبدون خوف  ان
ـسحها يـقول الفغانـستان انه 
من عــــلى االرض خـالل عـــشـــرة
ايام فان توجه هذا التهديد الى
ايـــــران أســــــهل الن ايـــــران االن
تواجه ضغوطات قوية من كثير
مـن دول في الـــعـــالم  ‘ويـــتـــرك
احملــــــلـل خلــــــيــــــالـه اخلــــــصب
مـــســاحـه اوسع لالمل بـــجــديــة
ـشاكل واالزمات امـريكا انـهاء ا
عن طـــريق ارســال ( بــرقــيــات )
إطـــــمــــئـــــنــــان قـــــبل الـــــتــــوجه

للقـوة...!!! .
ــوقف لــتـرامب يــقـول ان هــذا ا
ي اجبـر الصـحفـي واالكـاد
و الــســيــاســيـــ لــلــتــعــمق في
تــهــديــد تــرامب كــيف يــريـد من
خالله ابالغ ايــران بـان عــلــيـهم
دراســة الــصــبـــر االمــريــكي من
ـوجه لـطـالـبان خالل الـرسـالة ا
الن اذا في افـغـانسـتان لم يـبقى
شي ء قــابل لــلــهــدم عــلـيــهم ان
اليــســمــحــوا بــتــهــد طــهــران
بـصـورة لن تـكـون قـابـلـة العادة

البناء.
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قـال الـرئـيس االمــريـكي دونـالـد
تــــرامب خـالل االجــــتــــمــــاع في
الـــــبــــيـت األبــــيـض مع رئـــــيس
الــوزراء الـبــاكــســتــاني عــمـران
خـــــان أثــــنــــاء زيــــارة االخــــيــــر
لـواشـنـطن   ‘إنه بـإمـكـان بالده
االنــــــتـــــصــــــار في احلــــــرب في
أفغانستان خالل  10أيام ...!! 
مـســتـدركــاً     ( لـكــني ال أريــــد
قــــــــتل  10 ماليـــــ شــــخص).
وأضـاف:  ( لـو كـنـا نـريـد حـرباً
في أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان لـــــكـــــان
باستطاعتنا الفوز بهذه احلرب
خالل أسبـوع لكـني ال أريد قتل
ماليـــ شــخص وعــنــدهــا 10
ـحت من لـكـانت أفـغـانـسـتان ا
وجه األرض )  ‘وهــذا ( تــرامب
) الـبـلـيــد والـذي يـشـبـه عـمـلـيـة
اخـتــيــاره لــرئـاســة ادارة اكــبـر
دولة ( الـقوية في الـشر ) كانه :
إمـا مـهزلـة التـاريخ أو الـعـملـية
اخملـططـة لغايـة الشـر االكبر في
نـظـمات الـشـريرة بـيدهم عـقل ا
االمــــر والـــنــــهي فـي ادارة تـــلك

القـوة والذي يقول ( لـوكما نريد
حربـا في أفـغانـسـتان ) يـريد أن
ينسى العالم كيف وصلت قوات
ادارتـه الــــــشـــــــريــــــرة الى ارض
افـغانـسـتـان : وصلـت عن طريق
هـجـوم وحـشي عــلى افـقـر دولـة
في الـــعــالم خــــــــســـر من خالله
وحـتى   ( 1 " 057 )  ( 2010)
جنـدي وكـلـفـة احلرب وصل الى
تـــرلـــيــون و  70مـــلـــيــون دوالر
وتـقـريـر وزارة الـدفـاع االمريـكى
نـهــايـة   2018نــشــر في مـجــلـة
(سـتـارز انـد ســتـرايس ) تـابـعـة
لوزارة الدفاع يـعترف بان القوة
اجلـويـة االمـريـكـيـة فـقط في ذلك
العام  قصـفت الكثير من مناطق
افــغـانــسـتـان ب  5االلف و 982
قــنــبـلــة مــدمــرة ادى الى قــتل 5
الف و  400 شـــــــخـــــــصـــــــا من
ن اليعرف ان هذا دني ...! و ا
الـبلـد الفقـير الذي يـهدده ترامب
عـدمة باالبـادة  تعـد من الـدول ا
 حتى أنها واحدة من أفقر دول
ـــواً ‘وان الــــعــــالم وأقــــلــــهــــا 
مــيـزانــيــتـهم الــسـنــويه التــكـفي
لــشـراء طـائــرة فـانــتـوم واحـده‘
حـيث يـعيش ثـلـثـا السـكـان على
أقـل من دوالريـن امـــــريـــــكـــــيــــ

يوميًا ..! .
بــــاالضـــافـه ان الــــذي اليـــعــــرفه
ة نشـغل بطـوفان الـعو العالـم ا
ان ادارة ترامب ومنذ بداية هذه
الــســـنــة هـي الــتي تـــتــوسل عن
طـريق اصدقـائها القـناع طـالبان
االفــغــاني لــلــتـوجـه الى احلـوار
النهـاء احلرب وان اخـر خبر عن
هــذا احلــوار هــو الــبــيــان الـذي
اعــلـنــته حــركـة طــالــبـان اخــيـرا
يـعلـن فيـه  أنهـا "تـعـيـد كـتـابة"
مــسـودة اتــفـاقــيـة مع واشــنـطن
ــوجــبــهــا الــقــوات تــنــســحب 
األمريكية من أفغانستان واصفاً
اجلـولـة األخــيـرة من مــحـادثـات
ــتــحــدة الـــسالم مع الــواليــات ا
بـــأنـــهـــا "حـــاســـمـــة" الن االدارة
االمـريــكـيــة تـريــد وبـاي طــريـقـة
تـخـلص من دوامـة الـعـنف الـتي

تشهدها أفغانستان.
bOH∫ حكمة يابانية تقول :  dB²

إذا أردنــا أن تــتــحـــول أحالمــنــا إلى
حقـيـقة  ‘فأول مـا عـليـنـا فعـله هو أن

نستيقظ .
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ـتــحــدة اخلـاص لـيـس بـقــصــد الـتــكــرار اإلشـارة الـى إعالن األ ا
نتـم إلى (أقليات) ديـنية أو أثنـية أو لغوية ... بحقوق األشـخاص ا
والـذي يـتــحـدث عن مـســؤولـيـة الــدول عن صـون الـهــويـات اخلـاصـة
ـكــون لـلـنـسـيج الـوطـني مـا يـقـتـضي ضـمن إطـار الـتـنـوع الـثـقـافي ا
حمـايتهم واحملـافظة عـلى حقهم في الـوجود وفق منـظومتـهم الثقـافية
 لـكـنه من بـاب الـتـأكـيـد على أهـمـيـة الـعـمل الـدؤوب من أجل تـفـعيل
ـبادرات الـتي شهـدها الـعراق في فتـرات زمنـية مـتقـطعة األنشـطة وا
حـول موضـوعـة توفـير الـفـرص الالزمة أمـام (األقـليـات) للـتـعبـير عن
نـفـســهـا في واقع وجــودهـا اجلــغـرافي واجملــتـمـعـي دون تـعـسف أو
إبتـزاز أو إخـتالق عـمـلـيـات إرهـابـيـة تـطـالـهـا بـ آونـة وأخـرى لكـتم
ـشروعـة أو التـشكـيك بإنـتمـائهـا الوطـني ! والواقع أنه ال تـطلـعاتـها ا
يـجب أن تــكـون الـتــعـدديـة الـقــومـيـة أو الــديـنـيـة ســبـبـاً في الــتـنـاحـر
ـكـونـات  فـلـيس هـنـاك أوطان والـتـهـمـيش والـظـلم اإلجـتـمـاعي بـ ا
ـتجـانـسـة أي أنهـا تـضم شعـبـاً واحدا أو كـثـيرة تـتـسم بـقومـيـاتهـا ا
تضم أقلية ضئيلـة العدد مثل اليابان والبرتـغال وحتى بريطانيا التي
تـضم أكـثريـة إجنـليـزية وأقـلـيات اسـكـتلـنديـة وويـلزيـة وإيـرلنـدية  أو
سويسـرا التي تضـم أربعة شـعوب  وهكذا   فـبلدان الـعالم األخرى
ا تـعج بالـقومـيـات واألديان والـطوائف لـكنـها فـي أغلـبهـا ال تعـاني 
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فــفي الـعــراق ولألسف الـشــديـد وطــوال األعـوام الـتـي أعـقــــــــــــبت
الـعام  2003 ال تـزال الـعـصـبيـة الـديـنـيـة أو القـومـيـة تـمـارس دورها
ـواطن وقــد جتـاوز عـدد ضــحـايــا الـعـمــلـيـات الـســلـبي عــلى حـيــاة ا
ـسلك الـعـسكـريـة والعـنف األهـلي واإلحتـراب الـطائـفي بـسبب هـذا ا
مـــنــذ ذلك احلــ  أكـــثــر من مـــلــيــون ونـــصف مــلــيـــون عــراقي وفق
إحصـائيـات صادرة عـن مؤسـسات دولـية مـحايـدة تؤكـد  أن العراق
الي ـئة من نـسبـة سـكانه. فـضالً  عن مـغـادرة ا فقـد حوالي  3 با
جلغرافيتـهم التأريخية بـحثاَ عن مالذٍ آمن   في مخيمـات متهالكة أو
ة . مالجئ  مغـلقـة  أوأبنـية تفـتقـر الى أبسط مـقومات احلـياة الـكر
لقـد أدركت القـوى االجتـماعـية الـفاعلـة في كثـير من الـبلـدان خطورة
هذا الـعـامل عـلى تـمـاسك مجـتـمـعـاتهـا  وتـفـتـيت نـسيـجـهـا الـوطني
فنظمت الكـثير من الفعـاليات الفكريـة واجلمعية الهـادفة الى التحذير
نـعقد نـزلق اخلطـير  ومـنهـا  مؤتـمر األزهـر ا من الـوقوع في هـذا ا
ـاضي في الـقــاهـرة  حـيث شـدد في إعالنه عـلى في نــهـايـة شـبـاط ا
سؤولية عطيات منها ا سيحي على جمـلة من ا سلم وا تالقي ا
واطنة ورفض إستخدام شـتركة ب اجلميع على أسـاس ا الوطنية ا
مـــصــطــلح (األقــلــيـــات) الــذي يــعــني الـــتــمــيــيــز وتــوزع الــوالءات 
ومـشـروعــيـة الـتـبـعــيـة لـلـمـخــطـطـات اخلـارجـيــة. وعـلى الـرغم من أن
الـدسـتـور الــعـراقي لم يـنص عــلى تـوزيع الـســلـطـة وفـقـاً لــلـمـكـونـات
ـفهوم ـمارسات الـفعلـية تتـناقض مع هذا ا القـومية أو الـدينيـة لكن ا
راحل ختلف ا ناهج الدراسـية  و تنعكس بشـكل حاد  على واقع ا
الدراسية في العراق أيضاََ   فال تكاد تمر دورة إنتخابية جديدة أو
عنـد تغـييـر وزيرٍ للـتربـية أو لـلتعـليم الـعالي دون أن يـبادر الى إجراء
ناهج لكي تتوافق مع تغييرات جزئية أو جذريـة على بعض الكتب وا
ـا يـؤدي الى حتـمـيل ـانـيـة أو الـوزارة ذاتـهـا  إرادة األغــلـبـيـة الـبـر
موازنـة الـدولـة كلـفـاََ مـاليـة طـائـلـة وتلـقي عـلى كـاهل الـطلـبـة وأولـياء
أمورهم أعباءً جديدة فضالً عن أن التغييرعادة يستهدف تغييب دور
سيرة التنموية واحلضارية للبالد أو التقليل من مكونات معينة في ا
شأنها على حساب مكونات معينـة اخرى تهيمن على مقاليد السلطة
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تـحدة للـتربية والـعلوم والـثقافة "يـونسكو" لقد تـطرقت منـظمة األ ا
ـعــايـيــر ودعم اجلـهـود - الـتي تــتـولى مــسـؤولـيــة وضع الـقــواعـد وا
ـعتمدة في شتى اجملاالت درسيـة للمعايير ا لضمان إمتـثال الكتب ا
تبادل - في ا فيها التمـييز والتحيز وحقـوق االنسان  واالحترام ا
ؤسف فـفي ح كان تقـاريرهـا الى واقع قطـاع  التـعلـيم العـراقي ا
يعد من األكـثر تطـوراً ب الدول العـربية خالل الـثمانيـنات من القرن
ــــاضي جنـــدهُ الــــيـــوم وبــــعـــد أقل مـن ثالثـــة قــــرون من احلـــروب ا
ـستمر في تقلـبة والوضع األمني ا تواصـلة والظروف الـسياسيـة ا ا
الـتـدهـور يـعـاني من ضـعف بـنـيـوي وخـلل نـوعي خـطـيـر. ولـكـارثـيـة
ـنـاهج الـدراسـيــة الـسـلـبي عـلى االجـيـال إنـعـكـاسـات واقع تـغــيـيـر ا
واجملــتــمــعــات فــقــد بــادر اخملــتــصـون فـي بالدنــا عــبــر الـعــديــد من
طالبة بتحقيق العدالة واإلنصاف وإحترام اآلخر من الفعاليات الى ا
نـاهج قضـايا ذات العالقـة بالـطيف العـراقي والنوع خالل تضـم ا
اإلجتماعي  وهذا ما تناولته بالتفصيل  الورشة التي عقدها حتالف
األقـلـيـات الـعـراقـيـة في اربـيل في نـيـسـان  2012 وكـذلك نـدوة كـلـية
ـعــنـونــة (إدخـال قـضــايـا األقــلـيـات في اإلعالم في جـامــعـة بــغـداد ا
ـقـررات الدراسـيـة لكـلـيات اإلعالم في الـعـراق) نهـايـة شهـر كـانون ا
ـشـاركـة مـهمـة من اخملـتـصـ والـبـاحـث ـاضي  األول من الـعـام ا
ـثلـ عن كلـيات وأقـسام اجلـامعـات العـراقيـة منـطلـقة من حـقيـقة و
إعــتــبـار الــعــراق (فــســيـفــســاء من الــطــوائف واألديـان والــقــومــيـات
ا يسـتوجب ذلك تثقيف األجـيال بهذا الطيف والعرقيات واالثـنيات 
الــذي أجنـبه الــعـراق مـنــذ وجـود اإلنـســان عـلى ارضه ) . الشك أن
اإللتفات الى أهـمية وضرورة تفـعيل مقاصد  إقـرار حصة عادلة عن
ـشروعـة ضـمن الوطن الـواحـد لكل الـعـادات والتـقـاليـد والتـطـلعـات ا
كـونات الوطـنية  وتـأريخهـا على األرض العـراقية ومـساهمـاتها في ا
ـناهج حضـارة وادي الرافـدين  وبنـاء الدولـة العـراقيـة احلديـثة في ا
الـدراسـيـة لـلمـراحل كـافـة وخاصـة لـلـمـواد (اللـغـة الـعربـيـة والـتأريخ
واطن واجلـغرافـية والـتربـية الـوطنـية ) سـتوفـر أرضيـة صلـبة أمـام ا
عـامـة والـنشـئ اجلديـد بـاخلـاصة فـي التـعـامل بـيـسر مع الـتـحـديات
الـسيـاسية و اإلجـتمـاعيـة التي تـعصف بـإستـقرتـعصف بـإستـقرارنا
كونات ومستقبل بالدنا وترسخ الـقيم اإلنسانية الرفيعـة بإعتبارها ا
ناهج الـدراسية عبر التأكيد على سمات األصلية للوطن. إن تطوير ا
دارس وتنظيم كونات القومية والـدينية للعراقي فـيها وحث طلبة ا ا
ــواقع االثــاريــة ــتــاحف وا زيــارات ال صــفــيــة مــبــرمــجــة لــهـم إلى ا
ـكـونات في ـثـلى بـإجتـاه تـوحيـد جـمـيع ا احلـضـاريـة هي الـوسـيلـة ا
ـشـرق وحتـتـكم بـودقـة واحـدة حتـرص عـلى الـتـواصل مع تـأريـخه ا
للـقانـون  وتلجـأ الى الدولـة التي هي صـاحبة الـشأن في أي مـجتمع
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دائـــمــا أســـتــغــرب مـن تــصــدي
ـنـا الـشـرقي لـلـكـتـابـة كـتـاب عـا
بـايـجابـيـة لسـيـاسة وتـصـرفات
ــتــعــاقــبـة االدارة االمــريــكــيــة ا
ويروجون بطريـقة كلها ثقة بان
ـواقف الرسمـية االمريـكية في ا
الـعالقــات اخلـارجـيــة الـضـمـان
االوحـد الى حـد كـبـيـر لتـطـبـيق
ــتــعــلــقـة الــقــوانــ الــدولـيــة ا
بـــاحلــــريـــة واســـتـــقالل ارادات
الـــــشـــــعــــوب ..!!   ‘في ح ان
الـكـتـاب واحملـلـلـ االمـريـكـيـ
انــفــســـهم ( أكــيـــد مــخـــلــصــ
ـــتـــحـــدة ) كـــمـــا لـــواليــــاتـــهم ا
وضحنا نـفس الرؤية في مقالنا
الـسـابق   ‘يـنـتـقـدون بـشـدة كل
الـتصـرفات الرسـمية اخلـارجية
ـــدمـــر بـــفــرض وتـــمـــســـكـــهــا ا
الــهـــيــمــنــة حــتى عــلى اخــلص
ـهم احلـر ) اصـدقـائـهم في ( عـا
النـهم يــعـتـقــدون مـبـاشـرة إن ‘
ـتـحدة إلدارة جـهود الـواليـات ا
ـية لم وتـشـكـيل السـيـاسـة العـا
جتـعـلهـا أكـثـر أمـانًـا   بل عـلى
الــعــكس   زعــزت ســيــاســتــهــا
اخلارجـية استقـرار عدة مناطق
حـول العالم   وانـتهـكت حقوق
اإلنــســان وأضــرت بــاحلــريـات
دنـية . وتعزّى تـلك اإلخفاقات ا
إلى اتـباع ستـراتيجـية الهـيمنة
الـلــيـبـرالــيـة وانـحــدار الـتـفـوق
األمريـكي وبـالتـالي يـدعون الى
التـخلي عن البـحث غير اجملدي

كركوك

ÊU² ½UG √Ë UJ¹d √ U U  ∫UM uŠ Àb×¹ U  ÊQAÐ dÞ«uš


