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ذي قار 

يعود اال باخلـير العـميم على البالد .
ان مشـاريع مـكـافحـة االمـيـة يجب ان
تبدأ بـالتـعليم االلـزامي الذي يـتناول
االطـــفــال مـــنــذ عـــمـــر الــســـادســة او
السابـعة  مارّة بـالتثـقيف العـسكري
ــواطــنــ في عــمــر الــذي يــتــنــاول ا
الـثــامـنــة عــشـرة خالل خــدمـة الــعـلم
االجبـاريـة .. فال يـبـقى امـام االجـهزة
ـكـافــحـة االمـيـة اال االجـيـال االخـرى 
الـسـابــقـة الـتي فــاتـهـا الــتـعـلم في
ــرحـــلــتـــ .. وبــهــذا هــاتـــ ا
الـطـريق تــسـيـر االمــيـة نـحـو

الزوال والفناء " . (16)
حـو االمية وفيـما يـتعـلق 
.. كانت الـتـجربـة الـعراقـية
تتـعدى احلـدود بنـتائـجها
لموسـة التي طرأت على ا
اكـثـر من مــلـيـونيّ عـراقي
بــــتــــلـك الــــفــــتــــرة وكــــان
عـنــوانـهــا : " فـكــر عـربي
مـــتـــطــور افـــرز صـــيـــغــاً
مــتــقــدمــة مـن الــتــعــلــيم
ـــــســــتـــــمــــر" ويـــــصف ا
التجربة الدكتور مسَارع
حـــسـن الـــراوي رئــــيس
اجلــهــاز الـــعــربي حملــو
االمـيـة وتـعــلـيم الـكـبـار
قـائال :- " تــرجع نــشـأة
اجلــهــاز الــعــربي حملــو
االمـيــة وتـعــلـيم الــكـبـار
الـــــــــــــــى 8/1/1966 ح

اصــدر مــجــلس اجلــامــعـة
الـــعـــربـــيـــة قـــراراً بـــإنـــشـــائه

استجابة لتوصية مؤتمر االسكندرية
االول حتت اسم اجلـــهــاز االقــلـــيــمي
العـربي حملـو االمـيـة وفي ايـلـول عام
ــنــظــمـة 1970 انــضم اجلــهــاز الى ا
العـربـيـة للـتـربـية والـثـقـافة والـعـلوم
ويـــتــمـــتع اجلـــهــاز بـــالــشـــخــصـــيــة
ـهــمــات الـتي من االعـتــبــاريـة ومـن ا

اجلها انشئ اجلهاز : 
واجهة - صياغة فـكر عربي مسـتقل 
مشـكـلـة االمـية احلـضـاريـة عن طريق

واجهة الشاملة .  ا
- التوصل الى اسـتراتيـجية لـلقضاء
على االمـيـة قـضاءً مـبـرماً قـبل حـلول

القرن احلادي والعشرين .
- اجراء جتارب قـطاعـية حملـو االمية
احلـــضـــاريـــة فـي الـــريف واحلـــضـــر
والــبــاديـــة وفي الــقــطـــاع الــنــســائي
والقـطـاع العـمـالي والقـطـاع الزراعي
وفي اقـطار عـربـيـة مـتعـددة لـلـوقوف
كـافحـة االمية على افـضل االسالـيب 

بينها . 
- اجـراء بــحــوث مـيــدانـيــة الخـتــبـار
ـــفـــاهـــيم واالســـالـــيب الـــواردة في ا

االستراتيجية العربية حملو االمية .
- انــشــاء الــصــنــدوق الــعــربي حملــو

االمية وتعليم الكبار .
- السعي ألنشاء احتـاد عربي لتعليم

الكبار . 
ـــــطــــبــــوعــــات - اصــــدار عـــــدد من ا
ـتخـصـصـة في مـيـدان مـحـو االمـية ا
وتعليم الكبار  واصـدار مجلة تعليم
اجلـمــاهـيــر  وهي اجملــلـة الــعـربــيـة
ــتــخــصــــــصــة في هــذا الــوحــيـــدة ا

يدان .  ا
- انـشاء مـكـتـبة مـتـخـصصـة تـسـاعد
تـخصـص في االطالع البـاحثـ وا
عــلى اخــر تـطــورات الــفــكــر الــعـربي

ي في ميدان تعليم الكبار .  والعا
نـظمـة العـربية - اقامـة جسور بـ ا
والهـيـئات الـعـاملـة في مـيدان تـعـليم
ي الكبار في العالم مثل اجمللس العا

لتعليم الكبار واليونسكو. 
- تنـفيـذ مـشروعـات رائدة حتت اسم
يـدانـية) في مـصر مشـروع (الـقريـة ا
والــيـمن والــعــراق ونــشـيــر هــنـا الى
ــيـدانــيــة الـتــــــــي جتــربـة الــقـريــة ا
جنــحت في الــقــطــر الــعـراقـي والـذي
بـدأت خـطـواته في قــريـة (الـنـكـاريـة)
بـجــمــهـوريــة مـــــصــر الـعــربـيــة عـام
1977 ثم شـهـد مـرحـلـته الـثـانيـة في
ــقـراطــيـة ) بـالــيـمـن الـد دلـتــا (ابــ
واخـــيـــرا دخل مـــرحـــلـــته الـــثـــالـــثــة
واالخـــيـــرة مـن قـــريـــة (االنـــتـــصـــار)
بالـراشديـة شـمالي بـغداد  – العراق
ــشــروع يــســـتــهــدف من االســاس وا
ـفاهـيم والنـظريـات الواردة جتريب ا
باالستـراتيـجيـة العربـية حملـو االمية
وتـعـلـيـم الـكـبـار  خـاصــة مـا يـتـصل
منـهـا بـتحـريك الـبـيئـة وتـنـميـة مـبدأ
ــشــاركــة الــشــعــبــيـة فـي الــبــحـوث ا
والـتــخـطــيط والـتــنـفــيـذ  كــمـا اولت
احلــكــومــة الــعـــراقــيــة من جــانــبــهــا
ـاديــة مـنــهـا ـشــروع كل الــرعـايــة ا ا
عنوية وقـد ادى هذا االهتمام الى وا
جنــاح اجلــهــود الـتـي بــذلت جنــاحـاً
ملـمـوساً اواخـر عقـد الـسبـعـينـيات 
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مـلــيـون دوالر في 1973 والى 5700
مــلـــيــون دوالر في 1974 لــقـــد مــكن
امـتالك مــثل هـذه الـثــروة الـعـظــيـمـة
احلكومة من تـمويل سلسـلة مشاريع
ـظـهـريـة الـتـنـمـيـة عـالــيـة الـكـلـفـة وا
بشكل مـتكلف وادخـال برامج جديدة
كـــبـــرى في حـــقــول مـــثل الـــتـــعــلـــيم
واالسكـان والـصـحة  وجـمـيع الدول
ـاثلة في النفـطية طـبقت سـياسات 
اوائل السبعينيات وازدهر االقتصاد
الـوطـني بــسـبب اخلـزيـن الـهـائل من

النفط .(14) 
وظــهـرت بــنــفس الــفــتـرة مــا يــعـرف
قـوّمات االساسـية لالسـتراتيـجية با
اجلـديـدة لـلـتــربـيـة (آنـذاك) من خالل
مـعـرفة ( نـوعـيـة الـدارسـ لـلـتـعـليم
شاريع التي اسست االبتدائي ومن ا
لهـذا اجلانب تـنـشأ صـفوف لألطـفال
دارس الذين يـتـقدمـون لـلقـبـول في ا
ـن تـزيـد اعــمـارهم عن االبـتــدائـيـة 
السن احملددة (15-10)  وتكون هذه
ـدة ثالث سـنـوات يـدرس الـصـفـوف 
فيـها االطـفال اسـاسيات الـتعـليم في
ــرحــلـــة االبــتــدائــيـــة وفق مــنــاهج ا
سـتـوى نضـجهم من خالل منـاسبـة 
حـــلــقـــات  االولى  – وتـــتــكـــون من
الصفـ االول والثـاني  ويركز فـيها
عــلـى مــهـــارات الــقـــراءة والــكـــتــابــة
واحلسـاب بجـانب التـربيـة الصـحية
واجلـســمـيـة واالجــتـمـاعــيـة وبـعض
ــشــاهـدات .  االشــغـال الــيــدويــة وا
والــثــانــيــة  –تــتــكــون من الــصــفـ
الثالث والرابع وفـيها يـتوسع الطفل
ــهــارات االسـاســيـة في اســتـعــمـال ا
ـناسبة عارف ا ـزيد من ا الكتساب ا
ـــداركه مع االهـــتـــمـــام بــالـــتـــربـــيــة
االجتـماعـية والـوعي بأحـوال البـيئة
ومطالبها والقـيام ببعض النشاطات
ــنــاســبــة لــســنــة داخل الــعــمــلــيــة ا
ــدرسـة وخــارجــهــا كــزيــارة بـعض ا
ارسـة الـعمـلـيات رافق الـعـامـة و ا
االنـتــاجـيــة الـتي تــتـنــاسب مع سـنهِ
وتـنــتـهي هــذه احلـلـقــة بـاخــتـبـارات
يـترتـب علـيـهـا نـقل الـتالمـيـذ او عدم
نقلهم الى الصف اخلامس . والثالثة
 –تـــتــكـــون من الـــصـــفـــ اخلــامس
والــســـادس وفــيـــهــا تـــدعم دراســات
الــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة والــريــاضــيـة
واالســتـــزادة من الـــلــغـــة واالحــاطــة

بــاحلــضــارة الــقــومــيـة ويــســتــوعب
الـــطــــالب فـــيـــهــــا احـــوال اجملـــتـــمع
ومـسؤولـيـاته فـيه كـمـواطن بـقـدر ما
يسمح به مستواه  وفيها تستكشف
بــوادر قــابـلــيــاته مع الــتــأكــيــد عـلى
نتج واجلـدير بالذكر ان هذا العمل ا
الـــنـــوع من الـــتـــعـــلـــيـم يُـــعــرف االن
ُــســـرع" وغــيــرهــا من "بــالــتـــعــلــيم ا
األسـاسـيـات الـتي تـتـعـلق بـالـتـعـلـيم
ـهني  تـوسط واالعـدادي العـام وا ا
ومــحـو االمــيــة الــوظـيــفــيـة بــقــطـاع
ــــدرســـيـــة الــــتـــربــــيـــة واالبـــنــــيـــة ا
ومستلزماتها وفيـما يتعلق بالتعليم
ناهج  ومحتواه من حيث محتوى ا
وبنى الـتـعـليم ووسـائـله والـتقـنـيات
ـســتـخــدمـة والــبـحث فـي الـتــربـيـة ا
نـفـسـهـا وفـلـسـفـتـهـا وقـوميـة الـعـمل

شترك ) .(15) التربوي العربي ا
وعــــلى صـــعــــيـــد مــــتـــصـل جـــاء في
افتـتاحـيـة مجـلة (الـثقـافة)  – بغداد
1975 ص10: فــيـــمــا تـــؤكــد عـــلــيه
بخـصوص مـسـالة الـتـعلـيم االلزامي
ما يـأتي : " مـرت  سنـوات سـبع على
الثورة (1968) والتعليم االلزامي لم
يأخذ طـريقه بعـد الى التنـفيذ بل وال
الى التـشـريع .. ولن نلـوم احـداً على
هــذا الـتــأخــيــر او نــحــلل اســبـابه ..
ـان  قـد آن ولـكـنــنـا نـقــول بـثـقــة وا
األوان لـكي يـلــتـزم اجملـتــمع بـتـقـد
ـعـرفة لـكل احلـد االدنى من الـعـلم وا
ابنائه دون استثناء .. آن االوان لكي
يــــفـــــهم رب كل اســـــرة ان واجــــبه ال
يقتصـر على تقد الـطعام والشراب
ـا الـعـلم ايـضـا .. االمـية ألبـنـائه وا
عار في جـب أي مـجتمـع .. ولكن ما
هو اكثـر عاراً عـلى اجملتـمع ان يترك
اطفاله ب الـسادسة والثـانية عشرة
يـجـوبـون الـطـرقـات او يـقـبـعـون ب
جـدران البـيـوت او يـقـومـون بـأعـمال
ــردود  تــبـدد انــتــاجــيـة ضــئــيــلــة ا
طـــاقـــاتـــهم وتـــســحـق كـــفــاءاتـــهم ..
لــيــخــلــفــوّا االمــيــة ويـنــشــروهــا في
اجملــتــمـع .. فــمــا جـــدوى ان نــكــافح
االمية ب الكبـار ونحن ننشرها ب
الصغار بعدم تنفيذ التعليم االلزامي
 –انـنـا نـعـتـقــد ان امـكـانـات تـطـبـيق
الــتـعــلــيم االلــزامي قـد تــوفــرت لـدى
سلطـاتنـا الثوريـة  وان ما لم يـتوفر
كن توفـيره في وقت لـيس ببـعيد 
ولذلك فان من حـقنـا ان نطمح في ان
يـكـون الـعـام الـقـادم من عـمـر الـثـورة
عام الـتـعلـيم االلـزامي واننـا واثـقون
انه مهـمـا كـانت نسـبـة الـنجـاح لـهذا
ــشــروع الــثـــوري الــهــام  فــانه لن ا

بغداد

wHD  .d

rOEŽ oKš vKF  p½«Ë
في ذكرى مـولده الشـريف سنـلقي الـضوء عـلى جانـبا من اخالق رسـولنا
الـكر مـحـمـد سـيـد اخلـلق عـلـيه افـضل الـصالة والـتـسـلـيم والـتي التـعد

.. والحتصى سنتناول نزرا يسيرا من سيرته العطرة وخلقه الكر
امـا اصـطالحا فـهي تـعـني مجـمـوعة االخالق لغـة تـعـني السـجـيـة والطـبع
الصفات والقواعد السلوكية  الفاضلةالتي تنظم حياة االنسان الذي خلقه

الله باحسن تقو ليعمر االرض.
كما ارسلنا فيكم رسـوال منكم يتلو علـيكم اياتنا ويزكيـكم ويعلمكم الكتاب
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لقـد اختـار الله سـبحـانه وتعـالى رسوله الـكرــــيم وهو اعـلم النـاس بخـلقه
ـا عـرف عـنـه من الـكم الـهـــــائل من الــصـــــفـات احلـمـيـدة الـتي الـكـر 
جعـلـته مصـطـفىً من قبل الـله لـينـشـر تعـالـيم السـمـاء ويشـيع الـسالم ب

الناس.
ـة كان سـبـبـا الن يـكـون رسـول الله ان تـميـز رسـول الـله بـاالخالق الـكـر
ونبـيه لقـد نشـا الرسـول منـذ اللـحظـات االولى في حيـاته متـحلـيا بـاخللق
ـاً رحـيـمـاً شـجـاعـاً رؤوفاً الـكـر فـكـان صـادقـاً امـيـنـاً زاهـداً كـر
راجح العقل صبوراً مبتعدا عن كل مـلذات ولهو احلياة ولذلك اصطفاه
الله لينشر العدل ويحفظ اجملتمع من الرذيلة وقد اقبل عليه الناس بسبب
"لقـد جـاءكم رسـول من انـفسـكم عـزيـز عـليه مـاعـنـتم حريص خلـقه الـكـر

ؤمن رؤوف رحيم" التوبة 128 عليكم با
لم يكن نشر الدعوة االسالمية امرا هيـنا في ظل مجتمع متمسك بعاداته
ـتـجذرة بـاجلـاهـليـة اذ لم يـكن الـناس لـيـتـقبـلـوا هذا وروثـة وا وتقـالـيـده ا
الدين الذي يقضي على مـصاحلهم الدينيـة والدنيوية وما يـتعلق بهما من
ـقـيـتـة امـوال تـدر عـلـيـهم من بـيع االصـنـام واالوثـان والـرق والـعـبـوديـة ا
وغيرها من االمور التي اليستطيع اجملتـمع اجلاهلي ان يتخلى عنها مهما

كان الثمن.
ان الصبـر واحللم واالناة  واحلـكمة الـتي كان يتـمتع بهـا الرسول جـعلته
قادرا عـلى ادارة شؤون االمة وحـل عقدهـا بتـروٍ وحكـمة مـستـنيـرا بهدي
ولـيـحرر ـتـنا الخـتـيـار الله لـه ليـمال االرض قـسـطا وعـدال الله والـقـران 
ـرض الـنـاس من عـبـوديـتـهـم وجـهـلـهم وعـاداتـهم الـبــالـيـة الـتي كـانت كـا
ـة النـكراء التي اخلبيـث داخل جسد االمـة كوأد الـبنـات مثال  تـلك اجلر
يقدم عليـها االب بدفن قطـعة من روحه دون ان يرف له جـفن ان استهتار
كن ان يتـوقف اال برادع قوي يجـعل االمر غير الناس بالـقيم احلياتـية ال
مقـبـول بل ومـسـتـحـيل وهذا الـرادع يـجب ان يـسـتـنـبط من رحم اجملـتمع
ليكون مؤثرا وفاعال في احـداث التغيير ولهذا يـبعث الله الرسل واالنبياء
من اجل قيام حياة سليمة العمار االرض واجتثاث االمراض اخلبيثة منها
ينـعم ابنـاؤهـا باالمـان واالستـقـرار وهذا كـان سبب اخـتـيار الـله للـرسول
مـســتـنـكـرا الـكـر فــهـو ابن هـذه االمــة عـارفـا ومــطـلـعــا عـلى شـؤونــهـا
المراضهـا االجتـماعيـة في مجـتمع يسـوده الظـلم واستفـحال الـقوي على
الضـعـيف والفـوارق الـطبـقيـة الـتي كانت قـائـمة انـذاك بـاستـئـثار نـفر من
عدمة واستفحال الرق ال على حساب طبقات اجملتمع ا الناس باجلاه وا
معـاملة االنسـان على اساس عرقه ولـونه وطبقته ساواة وعدم ا والعبوديـة
لـوكة وأد ـراة في احليـاة واالرث وجعـلهـا  االجتـماعـية اجـحاف حق ا
الــبـــنــات بــغـــيــر حق" والتــقـــتــلـــوا اوالدكم خــشــيـــة امالق نــحـن نــرزقــكم
واياهم"..االسراء31 كل هذه الظواهر وغيرها من االنـحرافات االجتماعية
استطاع الرسول الـكر ان يعاجلهـا بهدي القران وان يـجد احللول لهذه
شاكل عن طريق تفسير ايات الله التي نزلت اصال لتكون دستورا ينظم ا
ـها وازالـة الشـوائب العـالقـة بها من لتـقو حيـاة خير امـة اخرجت لـلنـاس
موروثات جاهلية تقوم على هدر قـيمة االنسان وكرامته ورغبته في العيش
وهـذا االمـر اجللـل اخذه الـرسـول الـكـر علـى عاتـقه النه اهال له الرغـيـد
ـا حـبـاه الـله من حـكـمـة ومـوعـظـة وصـبـر وانـاة قل ادعـوالى سـبـيل ربك

وعظة احلسنة وجادلهم بالتي هي احسن"..النحل 125 باحلكمة وا
هذه هي اخالق الـرسـول التي بـدات بـاهل بـيته"خـيـركم خيـركم الهـله وانا
ـنـتـهى الـرحـمـة واالنـسـانـيـة مع اهل بـيـته كـما خـيركـم الهلـي حيـث كان 
اوصى بالـنسـاء خيـرا النـساء شـقـائق الرجـال واوصى برعـاية الـيتـيم انا

وكافل اليتيم في اجلنة هكذا واشار بالسبابة والوسطى ..
ـا حتمله من مـشقة"ان الـله حرم علـيكم:عقوق واوصى برعايـة االم وبرها 
وكـره لكـم قـيل وقـال وكـثـرة الـسؤال ومـنـع وهـات وواد الـبـنات االمـهـات

ال. واضاعة ا
صدق رسول الله  

وبالنـسبة لـباقي انـواع التعـليم مثل
(االهــلي) وكــان عــددهــا عــام -1958
1959 حوالي (77) مدرسـة في ح
دارس في هذه كان عدد طالب هـذه ا
السنة حوالي (5707) طالبا وطالبة
ولــغـــايـــة عــام 1963-1962 اصــبح
عــددهـا (83)  مــدرســة ومــدرســوهـا
(169) وطالبـــــهـــــا (32511) وخالل
عــــام  (95) 1966-1964 مـــــدرســــة
ومدرسوها (216)  وطالبها (4400)

طالب . 
ـهـني) والـذي يـقـسم امـا الـتـعـلـيـم (ا
الـى صــــــنـــــــاعي وزراعـي وجتــــــاري
والــفـنــون الــبـيــتــيـة  وقــد بــلغ عـدد
دارس الـصنـاعية فـي العراق (12) ا
مدرسة حتى عام 1963 وهي ثانوية
الصنـاعة وثـانوية صـناعـة الوشاش
ـوصل والصـناعة وثانويـة صنـاعة ا
الــرســمـيــة في كــركــوك ومــتــوســطـة
صــنــاعــة الــســلــيــمــانــيــة وثــانــويــة
ـيــكـانــيـكــيـة فـي بـغـداد الـصــنـاعــة ا
وثـانـويـة صـنــاعـة الـنـجف وثـانـويـة
صــنــاعــة اربــيل وثــانــويــة صــنــاعـة

البصرة . 
وقـــــد بــــلـغ عــــدد الـــــطالب فـي هــــذه
ـدراس (575) طــالــبــا عـام -1962 ا
1963 وقـــد قــــســـمت الــــدراســـة الى
قـســمـ الــقـسم االول إلعــداد نـصف
مهـرة وتكـون مـدة الدراسـة فيـها اقل
من الــدراسـة الــثـانــويــة الـتي تــكـون
الدراسـة فـيـها ثالث سـنـوات ويـكون
القـسم الـثاني قـسـما اعـداديـا إلعداد
ــهــرة واكــمــال دراسـتــهم الــطــلـبــة ا

اجلامعية وخلدمة وطنهم . 
ــدارس (الــفــنـون وفــيــمــا يــتــعــلق 
البيتـية) فقد اهتـمت بها الوزارة كي

جتعل من الـفتـاة العـراقيـة ربت بيت
ناجحة  وتضمن لـها مستقبالً زاهراً
رأة الـعراقـية فـقدت كثـيراً من  الن ا
تطورة ـرأة احلديثة وا مستلزمات ا
وخالل الــعــام 1959-1958  فــتح
(7) مــــدارس ومــــدة الـــــدراســــة ست
ســنـوات حــتى تــسـتــطــيع الــطـالــبـة
دارس ان تصبح تخرجة مـن تلك ا ا
صاحبة خبرة ومهارة عالية  وخالل
الــعـام  1963-1962اصــبح عــددهــا
(16)  مـــدرســة ومـــدرســـوهــا (224)
وطالبـاتها (3413) وفيما بـعد العام
1966-1965 بـــلـــغت (20) مـــدرســة
ومـــدرســـوهــا (300) وطـــالـــبـــاتـــهــا

 (3423). (9)
ـعـلـمـ ونـظـرا وبـالـنـسـبــة ألعـداد ا
ألهمـية الـتعـليم االبـتدائي ولـلحـاجة
عـلم لحـة الى اعداد كـبيـرة من ا ا
تـزايدة عـلـمات نـتـيجـة لإلعـداد ا وا

دارس االبـتدائـية فـقد  من طالب ا
قــبـول (2302) طــالــبــا وطــالــبــة من
ـتوسـطة في دور خريـجي الدراسـة ا

علمات . علم وا ا
 فضال عن مـشـروع كانت الـوزارة قد
ـعـلـمات ـعـلـم وا وضعـته إلعـداد ا
والــــذي تـــقــــدمت به الــــيـــونــــســـكـــو
واليونيسف واهم بنوده هو التعليم
االلــزامي في جــمــيع انــحــاء الــقــطـر
والسيما في السنوات العشر القادمة

الى مــــا بــــ -1964

 1974بـشـكل يــنـاسب اعـداد الـطالب
ــدارس االبـــتــدائــيــة ــتــزايـــدة في ا ا
عـلمات عـلمـ وا فضال عن تـدريب ا
ناهج والوسائل احلديثة (10) على ا

ومـن جــــــانـب اخــــــر اصــــــدرت وزارة
التـربـية في 18 شباط 1965 تقـريرا
ـدارس في الـعراق جـاء فـيه ان عـدد ا
لتلك الـسنة بلغ (5366) مدرسة فيها
(44366) مـــعــــلـــمـــا و (567.232.1)
ـــراحل طــــالب وطـــالــــبـــة جلــــمـــيـع ا

التعليمية . (11)
تــــرافق هــــذا مـع مــــشــــروع اخلــــطـــة
التربوية اخلمسية عام -66 - /1965
ـشروع 69/1970 وقام بـأعـداد هـذا ا
صــالح حـــمــدان الــنــاصـــر في تــمــوز
1965. وقـد تـنــاول الـبـاحـث الـتـطـور
راحل التعليـمية اخملتلفة  وفي في ا
ضـــــوء حتـــــلـــــيـل الـــــواقع وجـــــذوره
التـاريخـية قـدم السـيد صالـح حمدان
في مـشـروع خــطـته االهــداف الـعـامـة
ـــتـــوسط لـــلـــتـــعـــلـــيـم االبـــتـــدائي وا
واالعدادي واالهـداف العـامة لـلتعـليم
االبتـدائي في اخلطـة تـستـهدف خـطة
تــطــبـــيق الــتــعــلـــيم اإللــزامي االتي "
الــزام جــمــيـع االطــفــال ذكــور وانــاث
ــــدارس في الــــســــنــــوات بــــدخــــول ا
اخلـمـس الـقــادمـة وتــعــمل احلـكــومـة
الوطنـية علـى توفيـر الغذاء والـكساء
ـلــزمـ والــكـتب لــلــمـحــتــاجـ مـن ا
وبصـورة خاصـة في القـرى واالرياف
" وفي الـــــشـــــأن ذاته وانـــــطالقـــــا من
ضــرورة ربط الــتــخـطــيط لــلــتــنــمــيـة
االقتـصاديـة واالجتـمـاعيـة  تشـكيل
هذا اجمللس من رئـيس الوزراء وكافة
اعضاء السلطة التنفيذية من الوزراء

ن لـهم صـلة بـالـتـخـطـيط في قـطاع
اخلــدمــات واالنــتـــاج بــاإلضــافــة الى
رئيس جامـعة بغـداد وبعض اخلبراء
في التخطيط والتربية . كانت مهمات
اجمللس تتلخص بـوضع خطط تنمية
الطاقات البشرية في البالد عن طريق
التـربـية وربـط خطط الـتـربيـة بـخطط
التـنـمـية االقـتـصاديـة واالجـتمـاعـية 
تـخـطـيط الـسـيـاسـة الـعـامـة لـلـتـربـية
والـــتــوجـــيه االجـــتــمـــاعي واقـــتــراح
الـتـشـريـعـات الالزمـة لـنـجـاح اخلـطـة
والسـياسـة العـامة لـلتـربيـة وانبـثقت
من اجملـلس لــلـسـنـوات 1965-1968
جلـان هي "جلــنــة مـسح احــتـيــاجـات
البلد من القوى العـاملة  جلنة النظر
في الـــتـــعـــلـــيم الـــثـــانـــوي وعالقـــاته
بــــحـــاجــــات الـــقـــــــــطـــر احلــــاضـــرة

ستقبلية من القوى العاملة .  وا
وجلــنــة دراســة الــتــعــلــيم اجلــامــعي
وعالقته باحتياجات القطر احلاضرة

ستقبلية حينذاك. (12) وا
ـــد الــعـــراق بــعـــد الــعــام 1968 وشــهّ
نـهـضــة عـلـمـيــة شـامـلـة  تــتـمـثل في
ضــــرورة االســـتــــفــــادة من الــــكـــوادر
الـــعــلـــمـــيــة واالدبـــيـــة في الـــعــراق 
لـحة إلزاحة وطأة فرضتهـا احلاجة ا
الـتـخـلف ووضع اخلــطـوات الـكـفـيـلـة
بــدفع عــجــلــة الــتــطــور االقــتــصــادي
واالجـتــمـاعـي وبـخــاصـة في مــنـاطق
الــقــرى واالريـاف 
وهــــــــذا الـــــــــوضع
يـسـتـلـزم ان تـكـون
هــــنـــــاك دراســــات
شـامــلـة وعــمـيــقـة
لكل دقائق احلياة
في اجملــتـــمــعــات
الـبــدائــيــة سـواء
مـــا كـــان مـــنـــهــا
قـرويـا ام ريـفـيـا
ام مــجــتــمــعـات
رعــــــاة  وهـــــذا
ـنـهج الـسـلـيم ا
الذي تـسـتـرشد
بــه خــــــــــــــــطـط
الــــتـــــنــــمـــــيــــة
الــــشــــامــــلـــة .
(13) ســـــــاهم
في هذا النمو
عنـدما حـلقت
ايـــــــــــــــرادات
الـنـفط عـالـيا
مـــــــــــــن 575
ملـيون دوالر
1972 الى 1840

وحتول مـجتـمع الـقريـة الى خلـية من
الـــنــشـــاط الــتـــثــقـــيــفـي والــتـــدريــبي
بــاسـتــغالل مــوارد الــبــيـئــة احملــلــيـة
ـايـدة . " انـتـهى والـبـشـريـة مــنـهـا وا

(17).
ورسالة اخرى - نـظرة للـمناهج التي
ـرحلـة ومـنـها كانـت سائـدة في تـلك ا
ـثـال ال احلــصـر مـنـهج عـلى سـبــيل ا

الــــــتـــــربــــــيـــــة
درسية" والتي وسيقية "االنـاشيد ا ا
تالشت مـــؤخــراً  كــان انـــطالق هــذه
ــان بـفــلـســفـة اجلــمـال ـادة من اال ا
ونظـرية الـفن لـلمـجـتمع ويـتضح ذلك
ـفـهـوم الـقـائل : " انـطالقـاً من خالل ا
ـاننـا الـعمـيق بـأهـمـية الـفـنون من ا
في الــعــمــلــيــة الــتـربــويــة وفي خــلق
ــتــكـامــلــة الـنــاضــجـة الــشـخــصــيـة ا
ا حتـتـله االنـاشـيد للـطـالب . ونـظـرا 
ـدرسـيــة من مـكـانــة بـارزة بـ هـذه ا
ـثل ـبـاد وا الـفـنـون بـتـجــسـيـدهـا ا
الـسـامـيــة واخلـيّـرة وبـتــعـبـيـرهـا عن
تطلـعات اجلمـاهير وامـانيهـا الكبرى
في الــوحـدة واحلــريـة واالشــتـراكــيـة
ـديـريـة الـعامـة لـلـتـعـليم فـلقـد اولت ا
ـدرسي الـثـانـوي /مـديـريـة النـشـاط ا
عـنايـة خـاصـة بـها بـاذلـة جـهـدها في
انــتــقــاء كــلــمــاتـهــا الــتي جتــمـع بـ
الـفــصـاحـة والــوضـوح وفي اخــتـيـار
ــنــاســبــة لــهـا  االحلــان اجلــمــيـلــة ا
مُجـنّدة لـذلك افـضل الكـفاءات االدبـية
ـوسـيـقـيـة في الـقـطر . والـتـربويـة وا
وهي اذ تقدم حصيلة جهدها في هذه
اجملـــمـــوعـــة الـــتي حـــرصت عـــلى ان
ـراحل تـراعي في تـدرجـهـا مـخـتـلف ا
ـــا تــأمل ان تــكــون قــد الــدراســيــة ا
شاركت بـهذا في خـدمة اهـداف امتـنا

العربية الكبرى " .(18)
كـمـا نـود االشـارة هــنـا الى مـضـامـ
الفلسـفة التربويـة والتي تخرجت في
نـــــطــــاقـــــهـــــا اجــــيـــــال خالل فـــــتــــرة
اضي والتي السبعينـيات من القرن ا
اقـرتـهـا احلـلـقـة الـدراسـيـة لـتـخـطـيط
السياسة التربوية في القطر العراقي
كالـتالي : " ان الـفـلسـفة الـتربـوية في
مفهومهـا الصحيح دليل عـمل للحياة
الـتـربـويـة والـتــعـلـيـمـيـة وهي االطـار
الشامل واحملرك للعمل التربوي الذي
يتـخذ مـن مؤسـسات الـتعـلـيم وسيـلة
لـــتـــحـــقـــيق االهـــداف االقـــتـــصـــاديــة
واالجتـماعـية والـسيـاسيـة والثـقافـية
لـلــمــجـتــمع ومــعـــــــــيــار ضــيق هـذه
الفـلـسفـة وفعـالــــــــــيتـهـا يتـجلى في
عــلــيم مــدى الـــتـــحــاقـــهــا بـــواقع الت
والــتــعــبــيــر عن نــفــســهــا في اهــدافه
وادارته وتـــنـــظـــيـــمـــاته وســـيـــاســـته
ومـنـاهـجه وطـرائق تـدريـسه وعالقـته
الـداخـليـة واخلـارجـيـة . ولـكي حتـقق
الــفـلــســفــة الــتـربــويــة هــذا االرتــبـاط
الوثيق مع حاجات الـتعليم احلـقيقية
البـد لـهـا ان تـكــون جـزءً ال يـتـجـزأ من
الـفـلــسـفـة االجـتــمـاعـيــة الـتي جتـسـد
اهـداف الــبالد في الـوحــدة الـوطــنـيـة
السـلـيـمـة واهـداف االمـة الـعـربـية في
الـتـحرر مـن الـتـخلـف والـتجـزئـة وفي
بـنــاء اجملـتــمع االشــتـراكـي الـتــقـدمي
وفي ربط احلــيــاة الـقــومــيــة بـأفــقــهـا
ي من اجل هـذا كـان االنـسـاني والـعـا
البـد لــلـفـلــسـفــة الـتــربـويـة  ان تــعـني
بتكوين جيل يدرك روح العصر وقيمه
احلـضـاريـة احلــديـثـة ويـؤلـف بـيـنـهـا
وبـ احلــاجــات الـراهــنـة لــلــمـرحــلـة
الــتــاريــخــيــة الــتي تــمــر بــهــا امــته .
ويـتــفـاعل تــفـاعال واعــيـا عــمـيــقـا مع

 UHDFM  “dÐ√ WO _« u× Ë w½U:« rOKF² «

W¹—UC(« …œU¹d «

≤≠≤  w{U*« s  W; ÆÆ ‚«dF « w  rOKF² « a¹—Uð s  Ï¡wÓý

wFOÐd « bL×  s ×  r UŠ

موسكو

‚«dF « w  w³FA « „«d(« 

  UOŽ«b² «Ë »U³Ý_«

ما من شك في ان التظاهرات الـتي اندلعت في العراق كانت لـها اسبابها
وتـتلـخص في  عدم التي يـعرفـها اجلـميع من الـعراقـي وغـير الـعراقـي 
حصـول حتسن في االوضـاع السـيـاسيـة واالقتـصاديـة  رغم مرور سـتته
ا يقرب من 40 عاشي في تـدني  ستـوى ا فـا عشر عامـا على االحتالل 
وهذه مسـالة طبـيعية في ئة من سـكان العـراق من هم حتت خط الفقـر  با
يلد  صنف ضمن الدول االكثر فسادا في العالم  ’رغم ان احلديث دائما
ـستـويات بـانهم ضد الـفسـاد والفـاسدين وال ندري من ومن افواه اعلى ا
هل هم اولئك الـذين ال يجدون هم الفاسـدون الذي يـجري احلـديث عنـهم 
عـلمون او اسـاتذة اجلـامعات وظفـ او هم ا قوت يومـهم او هم صغـار ا
نعم الكل يسال من هم الـفاسدون اذا  كان اجلمـيع  من مسؤولي الدولة
ـحاربـة الـفـساد ورغم احلـديث بـاسـتمـرار عن مـوضوع الـفـساد يطـالب 
ن هم فاسدون حـقاً وعلى مـستويات ليس هناك فـاسد تمت مـحاسبـته 
ومن اجلدير باإلشارة ان الدستور  العراقي عالية من مستويات الفسـاد 
الصادر ضمن االعوام اعـقبت عام االحتالل سنة 2005 ضمن للمواطن
ـتـظـاهــرون في جـمـيع حق الـتـعــبـيـر والــتـظـاهـر الــسـلـمي وقــد تـظـاهــر  ا
نـعم سالحهم العـلم العراقي احملافظـات ال يحملـون سوى العـلم العراقي 
فـقط  فـهل  يـستـوجب ذلـك استـعـمـال الـسالح واالطالق احلي عـلى  من
ا ادى الى استشهاد العديد والذي بلغ حسب ما اعلن يطالب بحقوقه 
ان الـعدد اكـثـر من 300 شـهيـد وهـنـاك  تـقـاريـر تـقـول ان الـعـدد ضعف
ان  ما حصل جتـاوز على  دستـور اباح التـظاهر الـسلمي علن  بـكثيـر  ا
وهل من يطالب بحـقة يعد متآمرا كما تظاهرون سلميـ  بامتياز  وكان ا
ـتظاهرون تلك ا هل  اطلق هذا الوصف من جـهات  خارجـية وعد تامـر 
طائـرات ودبابـات وسالحـاً ال حداث انـقالب او نـغيـر نـظام  واالمـر االخر
كــالـكــهـربـاء ــتـظـاهــرون بـفــرص الـعــمل او اخلـدمـات  هل يـنــعم هـؤالء ا
واصالت وحتى شركات االتصاالت خدماتها والصحة والتعليم اجليد وا
ـواصالت سـيـئـة هـي االخـرى   و هل يـنـعــمـون بـالـعـيش سـيـئـة  وطــرق ا
هل هذا صـحيح بدال من لم الشمل ويظـهر البعض يهـدد ويتوعد  الرغيد 
واحتواء التظـاهرات واالستجـابة للمـطاليب التي اكـدت  الرئاسات الثالث
وهـناك ظـاهـرة يجب مـعاجلـتـها من قـبل احلكـومة على احـقيـة اجلـماهـير 
الـسيـد رئيس اجلمـهوريـة حتدث حديث وهي تعدد اجلـهات الـتي تصرح 
سئولـية الرجل جتاه الـشعب وادراكه لهذه مريح وجيد ويـشعر النـاس  
ـتظاهرين  ووعد سؤولية  بـحيث طلب التحـقيق ومحاسـبة اجلناة على ا ا
ويـظـهـر اخـر يـهـدد ويـتـوعد   نـتـمـنى ان تـسـتـقـيد بـإجـراءات ايـجـابـيـة  
احلكومة من هذه الـتجربة من اجل حتـقيق ادا ء افضل وسيـاسة فعالة ال
ـوارد االقـتـصــاديـة لـكل الــقـطـاعـات االقــتـصـاديـة والــقـضـاء عـلى ادارة ا
وارد من غـيـر االيرادات وتـفعـيل إجـراءات حتـصيـل ا الفـسـاد وشـبكـاته 
ـطـارات و الـنـفـطـيـة كـالـرسـوم اجلـمـركـيـة والـضـرائب وحتـصـيل مـوارد ا
ـؤســســات ذات االيـرادات  الــوفــيـرة وتــرشــيـد االنــفــاق  االسـتــثــمـاري ا
لـيس هـنــاك من لـديه وقت لــلـتـظـاهــر لـوال ان احلـالـة ومـتـابــعـة  تـنـفــيـذه  

عـاجلات نـتمـنى للـحـكومـة النـجـاح في ا اقتـضت ذلك 
والـرحــمـة عــلى شـهــداء الـتــظـاهــرات من الـشــبـاب
هي ــلــكـون  الـعــراقي الــذين ضــحـوا بــأعــز مـا 
حياتهم  ’فالبعض منهم ترك ارملة واطفال يتامى
او ام ثكلى واب مفـجوع او هو اعـزب  لم يستطع

الزواج بسبب البطالة القاتلة. 
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مسلة حمورابي

الـتـراث الـثـقـافي لالمـة الـعـربـيـة ومع
ي ويــعـني الــتـحــديـات الـتــراث الـعــا
العصـرية التي تـواجه وجوده . ومثل
هذا اجليل الذي ينوي مهمة االنطالق
من مـــرحــلـــة اجلــمـــود ذي الــتـــخــلف
والتبعية الى مرحـلة احلركة والتجدد
ـبـدعة ـشـاركـة ا ـبادرة الـذاتـيـة وا وا
في بناء احلضارة االنـسانية اجلديدة

 (19) . "
كـمـا شــهـد عــقـد الـســبـعــيـنـات
صــدور قـراريـن مــهــمـ
هـــمـــا الــتـــعـــلـــيم
اجملاني (القرار
102) لـــســــنـــة
1974 والــــذي
اصـــــــــــــــــــــبــح
الـــــتــــعـــــلـــــيم
ــــــــوجــــــــبه
مـــــــجـــــــانــــــاً
وقانون محو
االمـــيـــة عــام
1978 وقــــــد
انـــســــجمَ مع
اجملـــــــــــــــــــــال
االجـــتـــمـــاعي
كــــالــــصــــحــــة
واخلـــــــدمــــــات
االجـــتـــمـــاعـــيــة
االخـــرى غـــيــر ان
حــــــجـم تــــــمـــــــويل
(االنــــــفـــــــاق) عـــــــلى
التعليم بدأ  بالتراجع
مع اســـتــمـــرار احلــرب
الـــعـــراقـــيـــة االيـــرانـــيـــة
(1988-1980) ثـم زاد الــــــــــوضـع
سوءا بـعـد عام 1991) حرب اخلـلـيج
الثانـية رافـقتـها الـعقـوبات الـدولية –

احلصار االقتصادي ) . (20)
ــزيـد من واخـيــرا : نــرجـوا ان نــرى ا
الــدراســـات والــتي تـــغــطي الـــتــطــور
عـرفي الـتعـليـمي وخـاصة لـلـمرحـلة ا
الـتــاريــخــيــة من الــعـام 1968-2003
و ختـلف اجملاالت ومـا حتقق من 
سـؤوليـة تقع وتطـور واخفـاقـات  وا
ــيــة ــؤســســات االكــاد عــلى عــاتق ا
والبحـثيـة في قطرنـا احلبـيب   وكما
يـقـال " الـتــأريخ يـبـدأ عـنــدمـا تـنـتـهي
السياسة " ...  مَنْ يسمع ! مَن يقرأ ! 

قال /  مراجع ا
-اجلـــمــهـــوريـــة الـــعـــراقـــيــة  –وزارة
درسي – التـربيـة  مديـرية الـنشـاط ا
ــقــررة  ط?1 ــدرســيــة ا االنــاشــيــد ا

بغداد 1980.
ـدرس  الـكـتـاب - ابـراهـيم مـحـمـود ا
الـسـنوي  –وزارة الـتـربـية والـتـعـلـيم
1969-1968 مــــديــــريـــــة الــــعالقــــات

د.ت. الثقافية العامة  ط1 بغداد 
- د. جـعـفــر عـبــاس حـمــيـدي  تـاريخ
الـــوزارات الــــعـــراقــــيــــة في الـــعــــهـــد
اجلـــــمـــــهــــوري 1968-1958 ج8 ط1

بغداد  2004.
- خـلـيل كــنـة  الـعــراق امـسه وغـده 

ط1 بيروت  1966.
- ستـيفن هـمـسلي لـونـكريك  الـعراق
احلــديـث من ســـنــة 1900 الى ســـنــة
1950 تـرجـمـة سـلـيم طه الـتـكـريـتي 

.1988 ط1 بغداد 
- د. صـبـاح مـهـدي رمـيّض  صـحـافـة

لكي  ط1 بغداد 2010. العهد ا
- عـبـدالـكـر االزري  مـشـكـلـة احلـكم
في العراق من فيصل االول الى صدام

 ط1 د.ت . 
- عبـد علي سـلـمان  اجملـتمع الـريفي

في العراق  ط1 بغداد  1980.
- د. كــر مـــحـــمــد حـــمـــزة (اعــداد) 
شـروع االستراتـيجي  –التعـليم في ا

العراق  ط1 بغداد   .2011
- مــاريــون فـــاروق ســلــوغـت  بــيــتــر
ســـــــــلـــــــــوغـت  مـن الـــــــــثــــــــــورة الى
الـديـكــتـاتـوريـة –الـعــراق مـنـذ 1958
ـانــيـا  تـرجــمــة مـالك الــنــبـراسـي  ا

.2003
- محـمد كـاظم عـلي  الـعراق في عـهد
عـبــدالــكــر قـاسم 1963-1958  ط1

بغداد  1989.
- د. مــســـارع حـــسن الـــراوي  نـــحــو
اسـتــراتـيــجـيــة جـديــدة لـلــتـعــلـيم في

العراق  ط1 القاهرة  د.ت . 
-د. نـــهـــاد صـــبــيـح ســـعـــد  الـــطــرق
اخلـــــاصـــــة فـي تـــــدريس الـــــعـــــلـــــوم

االجتماعية  ط1 البصرة  1990.
- د. نـوال كـشــيش مـحـمــد الـزبـيـدي 
تــطــور الـتــعــلــيم فـي الــعـراق -1958

1968 ط1 بغداد  2012.
- مـجــلــة الـثــقـافــة  الــعـدد الــسـابع 
الــســـنـــة اخلــامـــســة  –تــمــوز 1975

بغداد  –العراق. 
-جـريــدة الــثــورة  الــعـراق  /21/10

.1981

ضم اسطواني

كتابة مسمارية


