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بغداد

مـوضوع غـيـاب اجلدارة وأصـحاب
االخـــتــصـــاص في عــمــلـــيــة إعــداد
ــنــاهج الــتي تــعــاني من فــوضى ا
وارتباك تخـتلط فيها مـشكلة الدين
ــذهب والــتـقــالـيــد الـعــشـائــريـة وا
والقيم اجملتمعية البالية التي حتدّ
من تـطـورّهــا وبـنـاء اإلنــسـان عـلى
أسس وطنية خالـصة بعيدًا عن كلّ
ـقــبـولـة لـدى ـؤثــرات غـيـر ا هـذه ا
ـتــحـضّـرة الـتي تـنـشـد الـشـعـوب ا
الـعلم والـتقـنيـة احلديـثة والـتنـمية
والـــتـــطـــور فـي كلّ شيء وأولـــهـــا
تــنــمـــيــة الــفــكـــر وتــرويض الــرأي
وتنقيتهـما من كلّ أشكال الشوائب

الدينية والطائفية والتعصّب.
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هـنــا يـنـبــغي عـلى الـدولــة أن تـقـرّ
بـفشـلـهـا في صـنع عـمـلـيـة تـربـوية
صحـيحـة وصحيّـة بسـبب الصراع
ـذهبي والـتنـافس السـياسيّ غـير ا
الشريف الذي استبعد من سياسته
وجـود أيـة اســتـراتـيـجــيـة تـربـويـة
تـهالك لـلنـهوض بـالواقع الـسيّء ا
لــيــأخــذ دوره الــطـبــيــعي. فــغــيـاب
الـبــنــيـة الــتـحــتــيـة بــكّل فــقـراتــهـا
ــــعــــلّـم وعـــدم وضــــعف تــــأهــــيل ا
ـناهج مـضافًـا إليه االستـقرار في ا
تــراجع احــتــرام الــشـخـص الـقــائم
عـلى الــتـعـلــيم من جـانـب اجملـتـمع
واحلمالت التشويهية ضد العملية
الـتـربـويـة وضدّ مـؤسـسـات الـدولة
تـعددة من قبل القطاع التعلـيمية ا
شاريعهـم التجارية اخلاص دعمًـا 
جتــاه تــأســـيس مــدارس وكــلــيــات
خاصة كـلّها تـساهم في تردّي دور
الـدولـة األسـاسيّ في دعم الـعـمـلـية
الـتــربـويــة والـتــعـلــيـمــيـة. كــمـا أنّ
ـــبــــرّر في تـــقـــد ـــضـي غـــيـــر ا ا
ـكـرمـات من تــسـهـيالت وعــروض ا
جـانب وزارتي الـتـربــيـة والـتـعـلـيم
الــعــالي بــهــدف تــســهــيل اجــتــيـاز
الـطـلبـة الـفاشـلـ بإضـافـة درجات
أو الــقــبــول بــأداء امــتــحــان الـدور
الـثــالث كــلـهــا إشـارات عــلى فـشل
ــر الـــعـــمـــلـــيــة الـــتـــربـــويــة وتـــعـــثّ

والتعليمية. 
وهنا فـقط على اجلهـات التنـفيذية
في الدولة وحـبذا لو تـوجهت هذه
األخــيــرة لــتــشــكـيـل مـجــلس أعــلى
لـلــتـعـلـيـم والـتـربـيــة في الـبالد كي
يُعنى بوضع سـياسة وطنـية قائمة
ـعـارف واخلـبـرات عــلى الـعـلـوم وا
ـعــنــيــة غــيـر ــا أن الــوزارات ا طــا
قـادرة عـلى صـيانـة حـقـوق الـطالب
ؤسـسة الـتعلـيمـية على عـلّم وا وا

السواء. 
فالتغـوّل على حقوق هـذه العناصر
عــبــر الــتــوجه الـــســهل لــلــســمــاح
بـخـصـخـصـة الـتـعـلـيم لـيس سـوى
تــنـصّل من الــدولــة ومـؤســسـاتــهـا
الـــتــــعــــلـــيــــمــــيـــة عـن أداء دورهـــا
ــطـلــوب مـنــهـا. وهــنـا اإللــزامـنيّ ا
أخشى مثل غيـري أن تشهد البالد
في الــسـنــوات الــقـادمــة فــراغًـا في
الــكـفــاءات الــعــلــمـيــة والــتــربــويـة
واإلدارية والـسياديـة واالقتـصادية
ألجـيــالٍ بـكــامـلــهـا وألســبـاب عـدة

مــنـــهـــا مــغـــادرة الــكـــفـــاءات الــتي
اضـي بشتى الـعلوم تسـلحت في ا
ـهــجـر من واخلـبــرات إلى بـلــدان ا
غـيـر رجـعـة بــسـبب عـدم اسـتـعـداد
اجلهـاز الـتـنفـيـذي لـلدولـة بـطـاقمه
احملـصّصـاتي الـقائم مـنـذ السـقوط
ــغـادرين في  2003لــكــون هــؤالء ا
أفـضل مـن الـبــاقـ ومـن أتـبــاعـهم
اجلــــهـــلــــة الـــذيـن تـــولــــوا مـــراتب
ومنـاصب ليـست من حقـهم. وكذلك
بــســبب ضـــعف الــتــعــلـــيم الــقــائم
ـكـتسـبـة سـيّـما وغيـاب اخلـبـرات ا
وأنّ أغــــلب الــــذين تـــدّعـي الـــدولـــة
ومـؤسـسـاتـهـا خـضـوعـهم لـدورات
تـدريبـيـة وتأهـيلـيـة ال تعـدو كونـها
سفـرات سـيـاحـيـة لـلـتـرفيـه وكسب
مــخـصـصـات الـسـفـر وزيـارة األهل
واألقـــربـــاء في الـــدولـــة اخملـــتــارة.
ــــقـــال بــــغـــيــــر هـــذه وأحتـــدى أن يُ

احلقائق. 
صحيـح أن العملـية التـربوية بدأت
في االنـتـكـاســة والـركـود واإلهـمـال
بـعض الشـيء في عقـد الثـمـانيـنات
ح انـشغـلت الدولة ومـؤسسـاتها
في الـــدفـــاع عن األرض والـــعـــرض
وصـيـانــة الـتـراب الـتـي اسـتـلـزمت
وقفة وطـنية بوجه الـشرّ القادم من
الـشـرق وبـعـدهـا بـسـبب مـا عـانته
الـبالد من شـرور احلـصـار الدولي.
إالّ أن مــؤسـســاتــهــا كــانت ال تـزال
قـائــمــة ومن اإلشـارة إلــيــهـا وإلى
تفاعلها حتقيقُ القضاء على األمّية
تــمـــامًـــا وعـــّد الــعـــراق من أفـــضل
ـنــطـقـة في الــتـعـلـيم الـبــلـدان في ا
تـقدمة. والسـيّمـا جامـعات البـالد ا
فــيـمـا الـيـوم ربع الـبالد تـعـاني من
أمّية قـاتلة ومن تـخلّف وتراجع في
الــعــلــوم وفي الــقــراءة والــكــتــابـة.
ـنا على ذلك عدم قـدرة العديد ودليلُ
ـسؤولية في ّن تسنـموا مواقع ا
الـــبالد بــــعـــد  2003عــــلى إجـــادة
الـقـراءة والــكـتـابــة أو إنّ إجـادتـهم
غـيـر كـافـيـة ومن ثمّ فـقـد اسـتـأثروا
بـدعم األحزاب الـتي ينـتمـون إليـها
أو تبجحوا بـأسباب وحجج ركيكة
أخــرى بــهــا يــدّعـــون الــتــضــحــيــة

واخلسارة والشهادة. 
وال مــنــاص من الــتــذكــيــر بــتــقـد
العديدين من أمـثال هؤالء شهادات
مـزوّرة أو أخــرى لــيس لــهــا عالقـة
بـــاالقـــتـــصـــاد واإلدارة والـــعـــلـــوم
عارف الـتي أصبحـوا مسؤول وا
على إدارة مؤسسات مهمة من غير
كــــــفـــــــاءة ومن دون وجـه حق. وآن
األوان لـلنـظـر في كلّ هـذه وتلك من
منطـلق احلرص الوطني ومـصلحة
البالد العليا وإلّـا فلنْ تقوم للعراق
قــائــمــة مـن غــيــر صــحــوة جــديـدة
تــطــالب بــتــصــفــيــة الــبــنــدر وفـرز
الـــشـــوك والــــعـــوسج والـــزؤان من
احلـنـطـة الـوطـنيـة اخلـالـصـة الـتي
تنتمي للوطن وجتلّ ارضَه وحتفظ
واطن وتعطي لكلّ ذي حقٍّ كرامة ا
حقَّه بعيدًا عن سـياسة احملاصصة
ـــنــــســـوبــــيـــة واحملـــســــوبـــيــــة وا
والـعشـائريـة واحلـزبيـة والطـائفـية

والدينية والعرقية. 

علم التربوية أي في كـيفية إعداد ا
الذي يُـعدّ محـور العمـلية الـتربوية
بـرمتـها حـتى في أبسط مـظاهـرها
وصوالً لتقدّمها دراسيًا وعلميًا من
خالل إعـداده مـجــتـمـعـيًــا وثـقـافـيًـا
وعـلــمـيًــا وتـعــلّـمه طــرق الـتـدريس
الـــضـــروريــة الـــتي تـــكــفـل جنــاحه
وتـفـاعـله مع الـطالب ومـع العـمـلـية
الـتربـويـة كـكلّ ال انـفـصـال فـيـهـما.
ـراحل بحاجة إلى علّم في كل ا فا
عــمــلــيــة تــأهـــيل صــحــيــحــة وإلى
اكــتـســاب مـهــارات كــثـيــرة تـعــيـنه
لتقد أفضل مـا لديه لتلميذه وكي
يـحــظى بـتـقــديـر األخـيــر واحـتـرام
اجملتمع والدولة له ولكفاءته. وإنّي
شـخــصـيًــا مــا أزالُ أحـتــفظ بـشيء
كثـير من الوقـار واالحترام والـفخر
ّن عـلّـمـوني وزرعـوا فيّ لــلـعـديـد 
فضائل الطـاعة واحلوار واالحترام
إلى جـانـب مـخــتـلف الــعـلــوم الـتي
استـقيتُهـا بفضلـهم والتي بسـببها
ـنــبــر هـذه يــخطُّ يـراعـي في هــذا ا
الكـلـمـات وأقـطع بـهـا مـا تـبـقى من
شــوط فـي احلــيــاة إكــرامًــا لــلــعــلم
عارف واخلبرات التي أعتزّ بها وا
لــغـايــة الـســاعـة. وكـلّ هـذا بــفـضل
رب نـزلية أوالً وسـهر ا تربـيتي ا
ـــمــ الـــذين تـــوالـــوا عــلى ــعـــلّ وا
تـلــقـيـنـي ونـصـحـي وإسـنـادي. من
علّم كي هنـا يأتي االهتـمام بـدور ا
يأخذ قـسطه من البرامج الـتدريبية
ستمرة وصوالً لالرتقاء بوظيفته ا
إلى أفضل ما يستطيع ضمن نطاق
قـدراته وقــابـلــيـاته واســتـعـداداته.
ــا يـــنــبـــغي لــنـــا الــتـــنــويه أن حـــقً
الـتـراجع الـذي حـصل في الـعـمـلـية
التـعـلـيمـيـة والـتربـويـة في الـعراق
بــعــد االحــتالل في  2003ولــغــايـة
الساعـة لهو إشـارة على تردّي هذه
العـملـية في كلّ مـفاصـلهـا. بل إنها
تــعـني مـن جـمــلـة مــا تــعـنــيه وفـاة
سـريـرية لـلعـملـيـة برمـتهـا ال سيّـما
وأنّ إدارتَـهـا وسـيـاسـتـهـا مـا تـزالُ
خـــاضــعـــة لــعـــمــلـــيــات مـــســاومــة
سـيـاسـيـة من قـبل أحـزاب الـسـلـطة
بــحـيث أضـحت ال تــخـتـلف عن أيـة
إقطاعيـة أخرى للتـنافس بصددها
سـخرة ـوارد ا بـسبب مـا تـشكـله ا
لـهـا من أطـمـاع وأمـوالٍ يـسـيـل لـها

لعاب الساسة.
 وأفــــضل دلـــــيل عــــلـى مــــثل هــــذا
الــتـراجـع يـتــمـثـل بـوســائل الــبـنى
التحتية التي غابت عن األنظار من
مـدارس لــيس لـهــا من وجــود عـلى
األرض في بعض القرى والقصبات
ـــدن أو تـــلـك الـــتي انــــتـــصـــبت وا
أعـمدتُـها من دون إكـمالـها أو حـالة
االكــتــظـــاظ الــقـــائــمـــة في مــدارس
عــديــدة تـــعج بــالـــتالمــيـــذ أو تــلك
اخلــــــالـــــيــــــة من أدوات ووســــــائل
إيـضاح مـنـاسـبـة تـساعـد الـعـمـلـية
ـدرسـية الـتـربـويـة مـثل الـرحـالت ا
ـنـاهـج الـوطـنـيـة والـقـرطــاسـيـة وا
ـسـتـقرّة الـهـادفـة التي والعـلـمـية ا
يـنبـغي تهـيـئتـها قـبل بدايـة الدوام

في كلّ سنة دراسية.
 هذا إذا ما أضفنـا إلى هذه جميعًا
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ال تبدو قصـة حياة " ابن ثنوة " صفاء السـراي مشابهة لقصص شـباب ساحة التحرير وكل
سـاحات الـتظاهـر العـراقيـة التي تـفجـرت بالـغضب في األول مـن شهر تـشرين األول 2019
وحـتى الـيـوم علـى الرغم من الـتـشـابه الـواضح في مـطالـبـهم وشـعاراتـهم واصـواتـهم قـصة
ـ بوطن جديـد خال من سطوة تـظاهر الـثائر لم تـكن قصة عابـرة من قصص احلا صفاء ا
ـال العام بل كـانت قصة كفـاح وشجاعـة عرفت العالم ـنفلت وسراق ا ليشـيات والسالح ا ا
بـحيل عـراقي جديـد حترر من عـبوديـة وقدسـية رجـال الدين والـسيـاسية فـي عـــــــــــراق ما
بعد  2003   ورغم إن حياة صفـاء انهتها قنبلة دخانية اخترقت جمجمة رأسه في فجـــــــر

يوم  29 أكتوبر في ساحة التحرير ببغداد اإل إن قصته لم تنته عند هذا احلد. 
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شارك صفاء في أغـلب التظاهرات التي شـهدتها العاصـمة العراقية بـغداد منذ العام 2011
وحـتى تظـاهرات عام  2019 التي كانت األخـيرة بـالنسـبة له فقـد كان صـفاء ناشـطاً فاعالً
عـلى مـواقع الـتـواصـل االجـتـمـاعي يـتـابـعه اآلالف مـن روادهـا ومن ابـرز الـداعـ الى تـغـيـر
النظـام السياسي الذي بني على أساس احملاصصـة احلزبية وكان مثل زبون دائم على تلك
االحتجاجـات الشعـبية حـيث بدأها من تظـاهرة اخلامس والـعشرين من شـهر شباط 2011
الكي حـيث تعرض الى الضرب بالهراوات أيام حكم رئـيس الوزراء العراقي األسبق نوري ا
والعصي على يـد القوات االمنـية التي قامـت بقمع تلك الـتظاهرات بـكل وحشية وبـعد عام
فـقط من هذا الـتاريخ كـان صفاء اول الـواصلـ مرة اخـرى الى ساحة الـتحـرير في تـظاهرة
ـسـؤول عـام  2013 حـ قـرر البـغـداديون اخلـروج بـتـظاهـرة طـالبت بـتـقـليص امـتـيازات ا
ـرة لم يتـعـرض صفـاء لالعـتداء فـقط بل تـعرض لـالعتـقال احلكـومـي والـنواب إال إن هـذه ا
الـكي وتغير ـوجودة في مكان الـتظاهـرة.  ورغم انتهاء فـترة حكم ا على يد القـوات االمنية ا
رئيس احلـكومة وكابيـنته الوزارية عام  2015  اإل إن السـراي لم يهدأ له بـال ولم يغمض له
جـفن بل ازدادت حـمـاسـته وثـوريـته وبـات يـتـصـدر الـصـفـوف االولى إلي تـظـاهـرة أو وقـفـة
رة صفاء مع مـتظاهري بغداد أحتجاجـية تندد بالفـساد وسوء اخلدمات العـامة وقف هذه ا
الذين خـرجـوا في احلـادي والثالثـ من تـمـوز عام  2015 والتـي كـانت شـرارة انـطالقـتـها
تظـاهر الـشاب منـتظر لتـأيد تظـاهرات مـحافظـة البـصرة جنـوب العراق الـتي شهـدت مقـتل ا
ـرة أيضـاً من الضـرب حيث كان قـد تعـرض الى الضرب احلـلفي ولم يـسلم الـسراي هذه ا
مرة جديدة بـالهراوات من قبل قوات األمـن كما شارك في تظـاهرة أصحاب البـسطيّات بعد

حملة إزالة نفذتها السلطات في العام نفسه.
ـسؤول احلـكوميـ والنواب مـثلمـا تمر تمـر سنوات الـعراق اجلديـد بترفـها ونعـيمـها على ا
سحوقة والثائر ال يتغير وال ببؤسها وعوزها وحرارتها الالهبة على الناس وأبناء الطبقات ا
ة جداً ـستقـبل بخـيط من األمل واحلريـة رغم انه عاش فتـرة عصـيبة ومـؤ ل يـنظر نـحو ا

بعد وفاة  والدته " ثنوة حسن فرحان " عام 2017
ـتـظـاهـرين الـذي جتـمعـوا في في الـعـام  2018قـرر الـسـراي مـرة اخـرى االلـتـحـاق بـركب ا

رة أيضاً ومن ثم أطلق سراحه.  مناطقهم الفقيرة شرق العاصمة بغداد وأعتقل هذه ا
حلـظـة الـسـراي الـتـي كـان يـتـمـنـاهـا قــد حـانت حـ قـرر الـشـبــاب الـعـراقـيـون الـنـزول الى
ـا تـمـنـاهـا صـفاء السـاحـات في األول مـن تـشريـن األول الـعام  2019  الـلـحـظـة الـتي لـطـا
بـحـسب مـا يقـولـوه أصدقـاؤه قـد باتـت امامه عـيـنه اليـوم شـبـاب من كل األعمـار واألجـناس
والقومـيات وقفوا حول علم واحداً وخلف مطلب واحداً مألوا الساحات به وهو " نريد وطن "
وبالطـبع كان السـراي اول احلاضرين لـتظاهـرة األول من شباط بـرفقة أصدقـاءه وفي اليوم
الثاني من التـظاهرة ح ارتفع منـسوب األمل لديه قال بتصـريحات صحفيـة " إنها مظاهرة
شـبـابـيـة بـامـتـيـاز وخـالـيـة من الـتـوجه احلـزبي أو الـوجـوه الـتـي تبـاعُ وتُـشـتـرى ". وفي 26
ـظـاهرات بـذراعه وضـاع هـاتفه بـحث عن اصـدقـائه طيـلـة تـلك اللـيـلة أكـتـوبر أصـيب في ا
سـلحـة قد اخـتطـفته حـتى ظهـر مرة اخرى ـليـشيـات ا بعـضهم ظن انه  قـتل وآخر ظن أن ا
صـباح اليـوم التـالي بجرح في يـده وكتب عـلى صفحـته في فيـسبـوك " رجعت  وأنا بـخير 
وأسف قـلـقـتـكم  امس ضـاع تـلـيـفوني بـ 11 الـصـبح واجنـرحـت جرح بـسـيـط  ومـا كدرت

اتواصل وياكم ".
الفنان - العرضحاجلي 

عـلى اجلـانب األخر مـن حيـاة صـفـاء الـسراي الـذي ولـد في بـغـداد عام  1993 وتـخرج في
اجلامـعة الـتكـنولـوجيـة كانت ال تـخلـو من الـشعـر والفن والـرسم رغم صعـوبتـها حـيث كان
يعمل خالل سـنوات دراسته حماالً في سوق جـميلة التجـاري وأكمل دراسته بدون اي سنة
رسوب وتخرج مبرمجاً من قسم علوم احلاسبات في اجلامعة التكنولوجية وبعد تخرجه في
اجلامعة عـمل في كتابة العرائض الرسمية " عرضـحاجلي " حسب ما يطلق البغداديون على
ـرور وهي مهـنة ال عالقـة له بـدراسته اجلـامعـية ـهـنة امـام احدى مـديريـات ا أصحـاب هذه ا
ن ال يـعرف بأحـوال هذه الـبالد العجـيبة.    كـان صفاء لـكنهـا تكشف حـال العـراق اجلديد 
يكتب الشـعر الشعبي والفصيح عـلى نطاق ضيق ب االصدقاء ومـلهمه في الشعر واحلياة
الشـاعـر الـعـراقي مظـفـر الـنـواب الذي كـان يـحـفظ قـصائـده عن ظـهـر قـلب لكـنه كـان فـنـاناً
موهوباً ورسـاماً ماهراً فـقد كان يرسم فـنان ورياضـي وشعراء أثروا بـه وفي ابناء جيله
وشارك أيـضاً في مهـرجان "أنا عـراقي أنا أقرأ  "2018عـلى حدائق ابو نـؤاس في بغداد 
عرض فـني كان األول له عرض خالله جزء من أعماله الفنيـة التي قام بتوزيعها الى الزوار

هرجان.  بعد انتهاء ا
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عالقة صفاء الـسراي بوالدته كـانت عالقة غير اعـتيادية بـإمتياز حتى انـه كان يحب ان يلقب
بـ " ابن ثنوة " وهو أسـمها " ثنوة حسن فرحان "  لقب رافقه حتى نهاية حياته كان تأثير "
ثـنـوة " عـلـيه كـبــيـراً وطـاغـيـاً في حـيـاتـه حـ كـان يـشـارك صـوره مـعــهـا عـلى صـفـحـته في
رات كـتب على صـورة جتـمعـهمـا إنهـا وورغم مـرضهـا الصـعب وعدم فيـسبـوك وفي احـد ا
قدرتـهـا على فـعل اي شيء كـانت تطـلب مـنه مسـاعدتـهـا من اجل ان تعـمل له الـفطـور وهذا
قربون وكل من كان يتابعه ح كان يردد بقسمه عند مشاركته في التأثيـر يعرفه أصدقاءه ا

أي تظاهرة "قسماً بروح ثنوة"
عاش صفـاء في الم متواصل مـنذ عدة أعـوام بسبب مـرضها حـيث أصيبت بـ 4 سـرطانات
مختلفة في الدماغ والعظام والثدي والغدة الدرقية وظلت لفترة مصابة بشلل نصفي وفقدت
الـذاكـرة واإلحـسـاس حـتى تـوفـيت في ديـسـمـبـر  ?2017ورغم أن والـدته كـانت حـبه األول
واألخـيـر إال أنه كـتب في رسـالة ألحـد أصـدقـائه نـشرهـا بـعـد وفاته عـنـدمـا سـأله عن حبه
األول قال "ثنـوة" لكنه عاد وقال إنه يحب الـعراق أكثر من ثنوة والـدته بعد وفاتها كان دائم
االشتياق لـها وعبر عن ذلك في مرات عديـدة بصور وكلمـات كتبها قبل ان يـغادر بلقبه الذي

عزين.  تظاهرين واالصدقاء وا أصبح يعرف به ب صفوف ا
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لم يكتف صفـاء بدروه في نشر صور ومقاطع الفيديو عن االحـتجاجات الشعبية التي شارك
بـها منذ العام  2011على صفـحته في فيسبوك بل اخذ دوراً جـديداً خالل تظاهرات تشرين
ـواطنـ خالل االيام االولى األول بـعد ان عـملت احلـكومـة عـلى قطع خـدمة االنـترنـيت عن ا
لـلتـظاهـرات ومنـع  اضاءات الـقنـوات الفـضائـية والـتضـييـق على عـملـها في سـاحة الـتحـرير
تظـاهر الذي أخذ راسل ا هـنة جديدة حـيث أصبح هنـا ا ببغداد تـطوع صفاء مـثل عادته 
عـلى عاتقه توصـيل أشرطة الـكاميرات الى مـكاتب القنـوات الفضائـية احملليـة ومنها فـضائية
ان ار تي عـربيـة حيث كـان يسـعى من خالل هذا الـدور الى فضح انـتهـاكات الـقوات األمـنية
تظاهرين في األسبوع األول من التظاهرات في ظل غياب وعملـيات القنص التي جرت ضد ا
عدد كـبيـر من وسـائل االعالم الرئـيسـية عن تـغطـية تـلك األحداث ويـقول بـهاء كـامل صديق
صفاء عن هـذا الدور " كان لصفـاء دور مهم في نقل ما يحـدث في الساحة في األيام االولى
من التظاهرات حيث كان يتنقل بدرجة نارية من شارع لشارع ومن زقاق لزقاق حتى يوصل
اشـرطة الكـاميرا الى احـدى القـنوات الفـضائيـة من اجل بث تلك اللـقطات " ويـضيف " كان

راسل الذي يتظاهر تارة ويرسل االشرطة تارة اخرى ." تظاهر ا ثابة ا
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في عـصر يوم  29من شهر تـشرين األول وحـ بدأت االحتـجاجات تـشهـد زخماً كـبيراً من
أبنـاء مدن الـعاصمـة العـراقية بـغداد كـان صفـاء السراي يـقف شامـخاً أمام قـوات مكـافحة
الشعب امام جسـر اجلمهورية ساخراً منهم وهم يطلقون قنابلهم الدخانية والصوتية بشكل
تظاهرين العزل جرأة السـراي في ذلك اليوم لم تكن تختلف عن جرأته في عشوائي جتـاه ا
مواقف عديـدة في حياته إذ كـان دائم اإلشتـباك مع األعالميـ والكـتاب الذين لـديهم مواقف
ـوقف أكثر وضوحـاً وشجاعـة جتاه أحوال البالد ضبابيـة من االحتجـاجات وكان يطـالبهم 
وسياسات السلطة احلاكمة لم يتوقع صفاء او حتى اصدقائه بأن ذلك اليوم سيكون األخير
له في معـشوقـته " ساحـة التـحريـر " حيث كـان عنـاصر قـوات مكـافحـة الشـغب دقيـق جداً
بـإصـابـته أصـيب صفـاء الـسـراي لـيل يوم  29 أكتـوبـر بـقـنبـلـة دخـانـية اخـتـرقت جـمـجـمته
ـنـتصف الـرأس في سـاحة الـتـحريـر ببـغـداد وحدثت ضـجـة واسعـة في مواقع واستـقرت 
تـظاهـر الثائـر لم يشف من أصـابته في يـده بعـد نقله الـتواصل األجـتماعي في تـلك إذ إن ا
تـظاهـرون إلى مسـتـشفى اجلـملـة الـعصـبيـة حيث  إخـراج الـشظـايا من رأسه وإيـقاف ا
ـركزة وتقول صـديقته الطـبيبة ايـناس عن تلك اللـحظات " كنا النزف و نقلـه إلى العناية ا
ـستـشفى حـ سـمعت بـأن شخـصـاً قد دخـلت قنـبـلة مـسيـلة في األسـعـاف متـوجهـ الى ا
لـلدمـوع في رأسه وح وصـلت وجـدت العـديد من أصـدقائـي.. هنـا شعـرت باخلـوف جداً
ـركزة مسـكت بيده وقلت له ال تـخف رغم انه كان فاقـداً للوعي ذهبت توجهت الى الـعناية ا
الى اخـيه الـكـبيـر وقـلت له بـأن صـفـاء سـيمـوت فـرد عـليَ " فـدوة " فـارق صفـاء احلـيـاة عـند
منتصف الـليل متأثراً بجراحه وجيء بجثمانه الى سـاحة التحرير بحسب وصيته ألصدقائه
إن يـشيع في الـساحـة حتت نصب جـواد سلـيم ويدفن بـجوار والـدته طافت سـيارة تـشيـيعه
في الساحة وكـانت حفلة للدموع واحلزن فالثائر الذي لم يتخلف عن اي احتجاج شعبي في
هذه الساحـة يودعها االن محـموالً على األكتاف ومـلفوفاً بـعلم العراق اجتهت الـسيارة نحو
طـريق شـارع الــسـعـدون الى الـنـجف األشـرف حـيـث مـكـانه األخـيـر إال إن صـوره قـد مألت
الـسـاحـات وشـعـاره " مـحـد بـهـذا الـعالـم يحـب العـراق بـكـدي " صـار أيـقـونـة االحـتـجـاجات

العراقية اجلديدة.
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الــدولــيـــة خــاصــة بـــعــد الــثــورات
الــعــربـيــة واإلنــدمــاج الـســريع في
ـة اإلقـتـصـادية  الـسـيـاسـية الـعـو
والرقميـة كانت لها تأثـيرات عميقة
علي العالقات الدولية احلديثة ب
الدول وأيضا ب األشخاص. فمما
ط الـــــتـــــمــــثـــــيل ال شـك فــــيـه أن 
الـــدبــلــومــاسي تــغــيــر جــذريــا عن
الـسابق  كـمـا تـغـيـرت مـعه أدوات
الـعـمل والــتـفـاوض وال أحــد يـنـكـر
الـيــوم مــدى حـســاسـيــة إدارة تـلك
الـعالقـات خـاصــة مـنـهـا مع الـدول
الـــعـــظــمـي الــتـي تــعـــتـــبـــر اجلــزء
الرئيـسي واألهم في إدارة الشؤون
الـسيـاسية لـلبـلدان الـعربـية والتي
تـصنف ضمن مـجال مـستـعمـراتها
الـســابـقــة من خالل الــتـركـيــز عـلي
بسـط وصايتـها عـليهـا مهـما كانت
ــسـتـعــمـلـة. الـنــتـائج والــوسـائل ا
فاإلستعمار إنتهي عسكريا لكنه لم
يــنــته بــتــاتـا ثــقــافــيـا  ســيــاســيـا
وإقـتــصـاديــا بـحــيث مـازالـت الـيـد
اخلــفــيــة لــتــلك الــدول تــتــدخل في
أبـسـط اجلـزئــيـات ألغــلب الـبــلـدان
الـعـربـيـة وتـرسم لـهـا مـخـطـطـاتـها
اإلستراتيجيـة البعيدة األمد والتي
مــازالـت إلي حـــد اآلن حتــفـظ فــقط
مصاحلـها وحتمي رؤوس أمـوالها
ستـعمرات ومسـتثمـريها في تـلك ا
الـسـابــقـة. واألهم من كل ذلك بـسط
نـفــوذهـا عـلي مــصـادر الــطـاقـة من

السيـاحية السيـاسية  التـلقـائية  
والـثـقافـية وغـيـرها لـتـخلق بـدورها
حـــــديــــــثـــــا نــــــوعــــــا جـــــديــــــدا من
عـروفة الـدبـلومـاسيـة الـعصـريـة وا
بـــالــدبـــلــومـــاســيـــة اإلقــتـــصــاديــة.
فـــبــالـــعــودة إلـي تــاريخ الـــعالقــات
الدبـلوماسـية الـتي كانت تعـتبر في
اضي البعيد أساس العالقات ب ا
الشعوب العربية وذلك باإلستئناس
بـسـيـرة نبـيـنـا الـكـر مـحـمـد عـليه
الصالة والسالم  وذلك عندما دخل
في تفاوض مباشـر مع اليهود فيما
يـعـرف "بــصـلح احلـديــبـيـة" وإبـرام
الـــهــــدنـــة عـــنــــد احلـــروب أوكـــذلك
ــسـحــيـ عالقــاته الـتــجــاريـة مع ا
والــيــهــود بــحــيث كــان يــرسل لــهم
مبعوثا خاصا لفض نزاعاته ويبرم
مــعـــهم الــصـــفــقــات واإلتـــفــاقــيــات

السياسية والتجارية. 
qO¦L² « d¼uł

فـهـنـا يكـمـن وضع جـوهـر الـتمـثـيل
الـــدبــلـــومـــاسي الـــعـــربي احلـــديث
بـالـدول األجـنبـيـة في إطـاره بـحيث
أخـذ مــؤخـرا طــابـعــا جـديــدا يـولي
للمصالح التجارية أهمية كبري من
خـالل الــســعي لــلــشــراكــة الــدائــمـة
والـــثـــابـــتــــة مع تـــلك الـــدول عـــبـــر
ــكـثف بـ احلـكـومـات الـتـنـسـيق ا
ـــــركـــــزيـــــة بـــــدولـــــهم األم وبـــــ ا
احلـكـومـات األجـنـبـيـة أوبـ رجـال
ـــتـــغـــيـــرات ـــال واألعـــمــــال. إن ا ا

غـاز ونـفط وأيـضـا جـعـلـهـا أسواق
نـتجـاتها عـبر دمـجها إسـتهالكيـة 
في مــا يــعـــرف بــفــضـــاء الــتــبــادل
شترك. إن التمثيل التجاري احلر ا
الدبلـوماسي احلديث أصـبح اليوم
يـــتــــأرجح في مــــيـــزان الــــعالقـــات
الــدولــيــة بـ الــتــفــاوض الــنـاجح
والـتــبـادل الــنـاجع يــعـنـي اإللـتـزام
بــــربط الــــعالقـــات الــــســـيــــاســـيـــة
ـــصـــالح الـــتــجـــاريـــة من خالل بــا
ـبـادالت الــتـجـاريـة احلـفـاظ عــلي ا
ـالـيـة الـيـومـيـة لـتـلك ـعـامالت ا وا
الـدول مـع حـفـاظــهـا عــلي األمــنـهـا
واإلسـتـقرارهـا الـسيـاسي الـداخلي
والـتي مـازالت تـعـاني بـعـضـها من
بــــؤر لإلضــــطـــــرابــــات األمــــنــــيــــة
والسيـاسية ولإلخـتالالت الهيـكلية

واإلقتصادية. 
WOLM² « WK−Ž

فنهضة االمة العربية ال تتحقق من
ــاضي خالل الــبــكــاء عــلي أطالل ا
وكبح عـجـلـة التـنـمـية اإلقـتـصـادية
وخلق اإلضطـرابات واإلعتـصامات
وتـعـطـيل دوالـيـب حـكـومـاتـها  بل
تـكـمن في الـسعي لـلـتـغيـيـر اجلدي
ـــتــغـــيــرات الـــدولــيــة ومــواكـــبــة ا
والـتـأقـلم مـعـهـا وتـقـويـة عالقـاتـها
ـساهمـة احلقيـقية في التـجارية وا
ــالـــيــة تـــنــمـــيـــة مــنـــظـــومــتـــهـــا ا
ــصـــرفـــيــة. فـــالـــيـــوم تــعـــتـــبــر وا
ــقـراطــيــة الــتـشــاركــيـة أجنع الــد
طريقة إلدارة شؤون الدول العربية
وبـنـاء مسـتـقـبـلـهـا ووضـعـهـا علي
السـياسي سـكة اإلصالح اإلداري  
واإلقـتصـادي وذلك من أجل تـعـزيز
مـكــاسـبــهــا الـوطــنـيــة إقــتـصــاديـا
واحلــــــفــــــاظ عــــــلي عـالقــــــاتــــــهـــــا
الدبلوماسية سياسيا. فعلي سبيل
الـية اإلسالمـية من ـثال تـعتـبـر ا ا
أهم الطرق لـلحفاظ عـلي اإلستقرار
ــالي لـبـعض الــدول الـتي مـازالت ا
تعـاني إلي يـومنـا هذا من هـشاشة
صـرفية ومن اليـة وا منـظومـتهـا ا
تــراكم الــفــســـاد داخــلــهــا وغــيــاب
احلــوكــمــة الـرشــيــدة كــلـيــا. فــهـذا
الــــتـــوجه اإلقـــتــــصـــادي اإلسالمي
يـعــتـبــر داعـمـا حــقـيـقــيـا لإلصالح
اجلـدي خــاصــة وأن بــعـض الـدول
الــعــربــيــة تــشــهــد مــؤخــرا ركــودا
إقـتـصاديـا حـادا بـعد تـلك الـثورات
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ومــازالت تـــفــتــقـــد لــلــنـــجــاعــة في
الي وتفاقم مواجهة تراكم العجز ا
ـديــونـيـة في ظل بــيـئـة يــشـوبـهـا ا
ـالي. إن اإلقــتـصــاديـات الـفــســاد ا
الـوطنـيـة الـعـربـيـة مـازالت مـتـأثرة
ــــمـــارســــات الــــرذيــــلـــة مـن تـــلـك ا
ـاضيـة خاصة حلـكومـات احلقـبة ا
ـــال واألعـــمــال من جـــانب رجـــال ا
الــفــاســدين من خالل تــهــربــهم من
دفع الـــضــرائب اجلــبـــائــيــة وعــدم
تسديدهم لديونهم البنكية السابقة
ـــتــراكـــمــة مـن ســنـــ طــويـــلــة وا
وتـبـيـيـضهم لألمـوال وإسـتـثـرائهم
الــسـريع والـغـيـر شـرعي والـرشـوة
واحملـسـوبـية وغـيـرهـا من أسـاليب
الـنــهب لـلـثــروات الـوطـنـيــة. فـهـنـا
يكمن مربط الفرس "فال يصلح الله
بقوما حـتي يصلحوا مـا بأنفسهم"
وتــغــيــيــر من جــوهــر مــعــامالتــهم
الــداخـــلــيــة أوال  لـــلــحــفـــاظ عــلي
عـالقــــاتــــهم الـــــدولــــيــــة ثــــانــــيــــا
ــالــيـة ومــصــاحلـهـم الـتــجــاريـة وا
ثــالــثــا. فـفـي هـذا الــصــدد يـعــتــبـر
الــتــمــثــيل الــدبــلـومــاسي احلــديث

لـلـبـلــدان الـعـربـيـة بـاخلـارج مـثـلـثـا
مــــتــــكـــامل األبــــعـــاد وذلـك من أجل
حتــقـيـق األهـداف اإلســتــراتـيــجــيـة
ـشــاركـة في تــنـفــيـذ اخملــطـطـات وا
الــتــنـــمــويــة والـــتي تــتـــلــخص في
صداقية – جوهرها باألسـاس في ا
ـســؤولـيـة  –الــشـفــافـيـة في إدارة ا
العـالقات الدولـية. فـإذا توفـرت تلك
الــعــوامل فــبـــالــتــأكــيــد ســتــنــهض
الشعوب العربية مجددا من كبوتها
ـتـقـدمة وتلـتـحق بـركب الـشـعـوب ا
خــاصــة من خالل تــطــهــيـر بــيــتــهـا
الداخلي من رموز الفـساد والتركيز
عـــلي إرســاء احلــوكـــمــة الــرشــيــدة
داخل مـــــؤســـــســـــاتـــــهـــــا اإلداريــــة
ومـراجعـة تـوجـهـاتـهـا اإلقـتـصـادية
خاصة مـنها في إطار إنـدماجها في
الـتـكـتالت اإلقـلــيـمـيـة والـدولـيـة مع
الــتـنــويع في مــنـتــجـاتــهـا احملــلـيـة
وخـلـق إقـتــصـاد وطــني قــوي قـابل
ــتـغـيــرات الـدولـيـة لـلــتـمـاشي مع ا
وصامـد في العالقـات الدبـلومـاسية
الية وحافظ للمـصالح التجـارية وا

دى البعيد. الدولية علي ا

إن الــدبــلــومــاسـيــة  في مــدلــلــوهـا
الــــلــــفــــظـي تــــعــــني ذلـك الــــفن في
عامالت والسيرة في األخالق من ا
ـــشــارك في أجل إقـــنــاع الـــطــرف ا
احلــوار الـتــفــاوضي بــاألفــعـال وال
بـــاألقـــوال فـــحــسـب. فـــمــصـــطـــلح
الـدبلـوماسـية فـكريـا وإيديـولوجـيا
يـعـني كـمـلـة الدبـلـوم والـتي تـلحق
بـــســـلـك ويـــعـــني ذلك "الـــوثـــيـــقـــة
أوالــرســالــة" الــتي حتـــمــلــهــا تــلك
وكلة لها بتلك البعثة في مهامـها ا
الــدول األجــنـــبــيــة وعالقــاتــهــا مع
الــــطـــرف اآلخـــر بـــحـــيث يـــجب أن
تــتـــوفـــر في تــلـك الــبـــعــثـــة حــسن
السيرة والسـلوك من جهة واألناقة
والــــلـــــبــــاقـــــة من جـــــهــــة أخــــري.
صداقـية والشفـافية التي جتمع فا
الــطـرفــ عــلي طــاولـة الــتــفـاوض
الواحـدة تكمن بـاألساس في حسن
النـيـة والتـلـقائـيـة والعـفـوية قـصد
ـصالح الـوطـنـية بـالـدرجة خـدمـة ا
األولي فـــوق جـــمــيـع اإلعــتـــبــارات
بغـض النظـر عن دائـرة التـجاذبات
احلـــزبــيـــة وغــيــرهـــا من األطــمــاع
لـتوية. اإلنتـهازية وطـرق اخلداع ا
فـمنذ مـطلع هـذه العـشريـة األخيرة
أخذت الـدبلومـاسيـة احلديثـة بعدا
إسـتـراتـيجـيـا دولـيا جـديـدا بـحيث
ـــفــــاهـــيم تـــغــــيـــرت في صــــلـــبـه ا
التقـليدية الـتي كانت تعتـمد سابقا
عـلي لـغـة الـدبـلـومـاسـيـة الـنـاعـمة

تـمــيـيـز من سـنّ االبـتـدائــيـة حـتى
ـتـوسـطـة والـثـانـويـة أن يـكـونـوا ا
أكـثـر يـقـظـة ورعـايـة وحـرصًـا على
مـــســتـــقـــبل أوالدهم ويـــحـــســـنــوا
الـتـعـامل مع حـاجـاتـهم وطـلـبـاتهم
ـدرسـة أو ـتــطـلّـبــة أحـيـانًــا في ا ا
إزاء الهيئـات التعليمـية والتربوية
أو مع أقـرانهم بـحـيث يخـفّـفوا من
حدّة الـتمايز الـطبقي والـتباين في
ــعـــيـــشي فـي حـــالــة ـــســـتـــوى ا ا
ــدرسي. وجــودهــمــا فـي احملــيط ا
وإذا مــا جنخ الــتــلــمـيــذ اجملــتــهـد
ـراحل بـنـجاح بـاجـتـياز كلّ هـذه ا
حـينـئذٍ تـنـفتح أمـامه آفاق جـديدة
ا تـكـون أكـثـر تـعقـيـدًا ولـكـنـها ر
ـتـابـعـة واإلرشـاد أخفّ وطـأة في ا
بــســبب بــلــوغ الــفــرد الــسـنّ الـذي
يـؤهـله االعـتـمـاد أكـثـر عـلى نـفـسه
وعلى قدراته الذاتـية في استيعاب
األمــور وتـقـريـر الـصـالح من غـيـره
في مــســيـرته الــعـلــمــيـة واألدبــيـة.
وهـنـا فـقط يـشـعـر األهـلـون بشيء
من الــراحـة الــنـفــسـيــة لـنـجــاحـهم
بـإيـصال فـلـذات أكبـادهم إلى سـكة
الـــطــريق الــتي تـــؤهــلُــهم لــدخــول
اجملـــــــــتــــــــمـع مـن أوسع أبـــــــــوابه
بـاالعـتـمـاد عـلى مـا اخـتـزنـوه بـعد
الــــتــــخـــرّج مـن عـــلــــوم وخــــبـــرات
اجتـماعية وتـربوية مـفيدة تـعينهم

في تكوين مسيرة حياتهم.
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نعـود لفـقرات مـهمة تـخصّ فلـسفة
الـسـيـاسـة التـربـويـة والـتـعـلـيـمـية
ـناهج عـبر لـلدولـة وكيـفيـة إعداد ا
ـرتــبـطــة بـهــا من حـيث اجلـهــات ا
ـبــدأ. فـعــنـدمــا تـضع الــدولـة في ا
سـيــاسـتــهـا فــكـرة كــون الـعــمـلــيـة
التـعليـمية ركـنًا أساسـيًّا من أركان
الـعـدالــة االجـتـمـاعــيـة ومن صـحـة
اجملـــتـــمع ومن تـــســـاوي الـــفــرص
وبـكــونـهــا خـطــوة ال بـدّ مـنــهـا من
أجل نـقـل الـبالد إلـى قـيم الــتــطـور
والـــتـــمــــدّن وإدخـــال الـــتــــنـــمـــيـــة
ـســتـدامـة بـفــضل مـا يـســتـوعـبه ا
ويناله الطالب طيلة سنيّ دراسته
تــكــون قــد أخــذت هــذه الــعــمــلــيــة
مـسـارها الـصحـيح حـ تطـبـيقـها
عــلـى أرض الــواقع. وهــنـــا تــكــمن
اخلـــــــطــــــوة األولـى في تـــــــأهــــــيل
الــشــخص الــقــائم عــلى الـعــمــلــيـة

الرسـمية الـوطنية. هـذا إضافة إلى
ــكـن أن تــضـــيــفه مـن فــوائــد مـــا 
وخبرات اقـترانُ العـملية الـتربوية
قـررات مهنية وفنية في بداياتها 
ودروس ال مــنــهــجــيـة وتــرفــيــهــيـة
ــوسـيـقى شـامــلـة في الـريــاضـة وا
والــزراعــة والـصــنــاعـة والــتــجـارة
ــعـــلــومــات والـــفــنــون وتـــقــنــيـــة ا
ـعـروفـة الـقريـبـة من الـتـطـبـيـقـيـة ا
معترك احلياة بحيث تع الطالب
لتسهيل خياراته من أجل تشجيعه
فـي بنـاء مـسـتـقـبـله واالرتـكـاز على
مهنـة يتقنـها ويحبـها وتتوافق مع
مـهاراته الـشخـصيـة وليس بـفرض
مــهــنــة عــلــيـه. هــنــا كــان ال بــدّ من
الــوقـوف إزاء كل مــقــتـرح مــعــقـول
وقــابل لــلــتــطــبـيـق. فـفـي كلّ فــقـرة
ومحور جنـد خطوات مهمـة ينبغي
ـا حتمله التريث والـوقوف إزاءها 
من كمّ هــائل من الــنـصح واإلرشـاد
والــتـنــويه والــتـحــذيــر والـدعم في

الوقت عينه.
 WOÝUÝ_« WOÐd² «

ــــبـــدأ يــــرى عـــلــــمـــاء من حــــيث ا
االجـتمـاع والتـربويـون أن العـملـية
الـتـربـويـة تـبـدأ من الـبـيـت األسري
كمـا أسـلـفـنا وفـيه تـقع مـسـؤولـية
األخـذ بتـربيـة الـطفل رضـيعًـا حتى
يـكــبـر ويــنـمـو في الــعـقل والــقـامـة
راحل األولى تمهـيدًا إلدخاله إلى ا
من الـعـمـلـيـة الـتـربـويـة الـتي تـبـدأ
ـتـقـدمـة مـنـذ سن عــادة في الـدول ا
الـثــالـثــة وتــتـدرج لــغــايـة تــأهــيـله
ـرحــلـة االبــتـدائــيـة لــلـعــبـور إلـى ا
حيث من شأنه أن يـكون مؤهالً في
سنّ الــــســــادســــة لــــتــــقــــبّل دروس
منهـجية منتـظمة تؤهـلُه للتقدم في
درجـات الــتـربـيــة والـعــلـوم إلى مـا
استطاع ذلك سبـيلًا بحسب قدراته
ومــؤهالته واســتـعــداداته وظـروفه
ــكــانــيــة. ومـن شـأن الــزمــانــيــة وا
يدانية للوالدين أن تعزّز تابعة ا ا
من ثقة الـتلميذ بـقدراته وتزرع فيه
حبّ طلب العلم والـنهم ما استطاع
إلـيه فـي هـذه الــسنّ الــطـريــة الـتي
حتـتــاج إلى رعــايـة أولــيـة خــاصـة
ومـثـابرة فـي ذات الوقت. ولـكنْ في
كلّ األحــوال الـطــبـيــعــيـة يــتـوجب
تـولـ أمر الـتالمـيذ عـلى األهل وا
ـتـعـلّمـ ذكـورًا وإنـاثًا ومن دون ا

مـفـهــوم الـتـربـيــة واسع ومـتـشـعب
وجديـر باالهتـمام من قـبل اجلميع
أســــرة تــــربــــويــــة ومــــجــــتــــمــــعًـــا
ومؤسسات تعليمية عامة وخاصة
وجـهات تـخطـيطـية ومـاليـة إضافة
ـكن بل إلى الـدور الـرئـيس الذي 
الذي يتـوجب أن يضطـلع به البيتُ
األســري ذاتُـه قــبـل كل هـــذه وتــلك.
فــالـبــيت الـذي يــتـربـى فـيه الــطـفل
ــكن عــدّه بل هــو الــنــواة األولى
للتربية اجملتمـعية الصحيحة التي
تـــضــــعه في االجتــــاه الـــصــــحـــيح
لــلـخـروج من قــمـقم الـدار وأجـوائه
ـنــغـلــقـة نــحـو احملــيط اخلـارجي ا
والـلـقـاء مع مـحـيط واسع مـخـتـلف
ـــدارك والــــقـــدرات واالجتـــاهـــات ا
ـــا لــوجـه. هــذا إذا واألفـــكـــار وجـــهً
أضـفنـا موضـوعـة إلزامـية الـتعـليم
للـجـمـيع من دون تـمـيـيـز والسـيّـما
في مـــــراحـــــلـه األولى. فـــــهـــــو حق
ـوجب احلقوق مفـروض للجـميع 
دنية التي تنشد العامة في الدول ا
حـقـوق اإلنـسـان. حـدثـتنـي زوجتي
قــبل أيــام عن مــقـتــرحــات جــديـرة
باالهـتمـام وقابلـة التـطبيق تـختلج
أفكـارَها من ح آلخـر في ضوء ما
بــلـغت إلـيه الــعـمـلـيــة الـتـعـلــيـمـيـة
تهالكة في البالد التي والتربوية ا
تتـرنح على كفّ عـفريت منـذ عقود.
وإنّـي إذ ال أشكّ بــغـــيــرة أمّ أوالدي
الــوطــنـــيــة وكــفــاءتــهــا الــعــلــمــيــة
ونضجهـا التربوي أوالً إلى جانب
تصـوّرهـا الـصـادق لـشـكل الـتـربـية
والــتـعـلــيم والـوســائل الـطــبـيــعـيـة
والسلسة إلجنـاحها بغية اإلصالح
والـذهاب بـها نـحو تـعزيـز التـنمـية
ــا فـإنـي أرى أن مــجـمـل هـذه ثــانــيً
العـملـية تـتطـلب قبل كلّ شيء وأيّ
شـيء وجــود أرضـــيــة صـــحــيـــحــة
وصحـيّة تـوكل إليـها عمـليـة تأهيل
عام وصحيح للقائم عليها وعلى
ـعـنـيـة. كـمـا ال ـتـعـددة ا أدواتـهـا ا
أنتـقص من ضرورة وجـود إشراف
علـمـي مـطلـوب مـن قـبل مـخـتـص
وعلماء اجتـماع وتربوي جديرين
ــنـاهج الـتـربـويـة بـرسم سـيـاسـة ا
الـعـامـة لـلـدولـة مع تـعـزيـز الـرقـابة
ـــدارس اخلـــاصــة عـــلى مـــنـــاهج ا
واحــــتـــواء نــــزوعــــهـــا واحلــــدّ من
ـــقــررات ســـلـــوكـــيـــاتـــهـــا خـــارج ا
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