
ـرض والـضـغط النـفـسي يـضـعفـان كـفاءة ا
ــوظـفــ ويـقــلالن قـدرتــهم عـلـى اإلنـتـاج ا

علومة قد تكون بديهية. وهذه ا
وتــشــيـر جــمــيع الــشـواهــد إلى أن بــيــئـات
الـــعــــمل تـــزداد ســـوءا إذ بــــات تـــقـــلـــيص
الـوظائف الذي كـانت الشركات فـيما مضى
تـضطـر إليه في أوقـات األزمات االقتـصادية
ـؤسسات في الـطاحـنة إجـراء معـتادا في ا

الوقت الراهن.
WIH  Â«dÐ«

وبـعد أن ساهـمت شركة "ثري جي كـابيتال"
في إبــرام صـفـقـة انـدمــاج شـركـتي "هـايـنـز"
و"كـرافت" لـلمـواد الغـذائيـة أعلـنت الشـركة
ـئـة من الــعـمـال األم عـن تـسـريح  20 فـي ا
بـــعـــد أن أدمـــجـت خـــطي اإلنـــتـــاج وألـــغت

تداخلة. الوظائف ا
ــســتـقل وقــد أدى تــنـامي ظــاهــرة الـعــمل ا
ـؤقــتــة والـقــصــيـرة وانــتــشـار الــوظــائف ا
األجـل إلى زيـادة الـشـعــور بـانـعـدام األمـان
ـوظـفـ بـسـبب تـأرجح االقـتــصـادي بـ ا
دخـولـهم من أسـبـوع آلخـر.وفي ظل اعـتـماد
مــتــاجــر الــبـــيع بــالــتــجــزئــة وغــيــرهــا من
ــطـاعـم عـلى الــشــركـات مــثل الــفـنــادق وا
بـرامج الـكـمـبـيـوتـر واخلـوارزمـيـات لـوضع
اجلــداول لـلــمـوظــفـ بـنــاء عـلى حتــلـيالت
ــتــوقـعــة أصــبح الحــتــيــاجــات الــشــركــة ا
الـعاملون حتت رحـمة البرامج اإللـكترونية
ـــقــدورهـم الــتـــنــبـــؤ بــدخـــلــهم ولم يـــعــد 
الـــشـــهــــري وبـــات من الـــصـــعـب عـــلـــيـــهم
الـــتــخــطــيـط حلــيــاتـــهم والــوفـــاء بــأعــبــاء
األســـــــــــــــــــــــــــرة.واألهـــم مــن ذلـــك أنـــه فــي
اخلــمـســيــنـيــات والـســتـيــنــيـات من الــقـرن
ـاضي كان الـرؤساء الـتنفـيذيـون يدركون ا
ـــنــصـب يــفـــرض عــلـــيـــهم الــتـــزامــات أن ا
ــســـاهــمــ والــعــمالء مــتـــســاويــة جتــاه ا
ــوظـفــ واجملــتـمع حتـت مـظــلـة نــظـام وا
رأســمـالي تــتـسـاوى فــيه مـصــالح اجلـمـيع

صالح". يسمى "رأسمالية أصحاب ا
ـساهم األن تـطغى عـلى ما ولـكن مـصلـحة ا
سـواهـا. ويـبـدو أن الـقـليـل من الـرؤساء من
يدركون أنهم مسؤولون عن الصحة البدنية
والـنفـسيـة لألشخـاص الذين يـعمـلون حتت
ـــقــابل بـــعض الــرؤســاء ال إمـــرتــهم.وفي ا
ـوظفـيهم يـتـهاونـون في مسـألة االعـتـناء 
فـــبــعـض الــشـــركـــات مــثل "بـــاتـــاغــونـــيــا"
و"كـوليكتيف هيلث" ومـعهد "ساس" لتطوير
بـرامج الـتحـليالت وشـركـة "غوغل" وشـركة
ـتـلـكـها "جـون لـويس بـارتـنـرشيب" الـتي 
ـوذجا مـوظـفوهـا وشركـة "زيـلو" تـتـبنى 

مختلفا في التعامل مع موظفيها.
إذ يـحصل العـاملون في هذه الـشركات على
إجــازات مـدفـوعــة األجـر وال يـتــوقـعـون أن
يـزعـجهم أحـد في هذه اإلجـازات فال يرسل
لــــهم مــــديــــروهم رســــائل عــــبـــر الــــبــــريـــد

اإللكتروني أو عبر الهاتف طوال اليوم.
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اخملـتص واالداري اال انها كانت حتقق
بــواعث عــمل ايـجــابـيــة ومــفـيــدة عـلى
تـأثرة اصـعـدة احلضـورية الـفـاعلـة وا
ـؤثرة ب اطراف العمـلية الدراسية وا
فـي موقع الـعمل (الـصف) فـعلى سـبيل
ـثال مفتش اللغة العربية او اي مادة ا
درسة اخـرى حينما تـطأ قدماه ارض ا
ـعـرفـة مسـبـقة الى يـذهب شـاخـصاً و
صـف ومــادة اخـــتـــصـــاصه كي يـــدخل
احملــاضـــرة بــكل ارتــيــاح بــعــد حتــيــة
ــشــاركــة ــدرس والــطـــلــبــة يــبــدأ بــا ا
ــنــاقــشــة لــلــمــوضــوع وخالل (45) وا
دقــيــقـة يــكــون قـد حــقق شــيــئـاً كــبــيـر
وكـثيراً من حافظته الذاكرية في معرفة
وتــــمـــيــــز حـــاالت الــــنـــجــــاح واخلـــلل
واالخــفـاق واســبـابه لـيــكـون مــبـاشـرة
عـاجلة في اسـلوب عـلى مـحك احلل وا
ــدرس وابــوة تــربـــوي الئق بــكــرامــة ا
الـطـالب .. واالسـتجـابـة سـريعـة وانـية
كل مـشـكـلـة عـدم فهم الـطـلـبـة مـدرسهم
وطـــريــقــة تــدريـــسه وذلك بـــالــتــعــاون
ـديـر لـلـتـغـيـر واالبدال .. ـبـاشـر مع ا ا
ـفتش قـد حـقق واقـعـية وبـذلك يـكـون ا
ـــرئي وان تـــكـــون ـــبــــاشـــر وا االداء ا
مالحـظـاته الـتـحـريـريـة لـلـمـدرسـة ككل
مـــدونه في ســـجل الـــزيــارات... فـــيــمــا
تـكون مالحظاتـه وتقريره سـري للغاية
ال يـطــلع عـلـيه احـد تـرفع الى اجلـهـات
ـديريـة العـامـة للـتربـية اخملـتـصة في ا
ــعـــاجلــة .. ووفـق جــدولــة لـالطالع وا
رســمـيـة لـلــشـكـر والـتــقـيـيم والــتـرقـيـة
ـكافآت والـتقدم او في ضـوء جدولة وا
الـعقوبـات .. االنذار... التنـبيه .. الفات
نـظـر .. نقل .. الـتـوبيخ .. سـحب يد ...
نظمة والنظيفة كما ان هذه الزيارات ا
فـي ادائـهــا الــصــدقي الــرســمي تــكـون
اســهـــامــة فــاعــلــة وداعـــمــة لــتــرشــيح
نصب واخـتيـار الكـفاءات الـتدريـسيـة 
ــشـرف الـتـربــوي حـالـيـا) ـفـتش  –ا (ا
اضافة الى دور الكفاءة العلمية ونسب
الـنــجـاح والـتـفـوق والـسن. والـشـهـادة
الـدراسية.. والـلياقـة الشخـصية .. هذا
اذا مـا علمنا اهميـة الدورات التأهيلية
والــتــطــويــريــة الــذي تــدمج بــهــا هـذه
الـوجوه اجلديدة لالختيار واالختبار .
اذن نـحن امـام خـطوات تـأهـيـليـة لـهذا
ــنـــصب احلــيــوي االداري الــتــربــوي ا
تـكـمن بـضـرورات اسـتعـداديـة مـسـبـقة
ـن يــحـــمل تــلك لإلحـــيــاء والـــتــأثـــيــر 
واصفات واالقتدار الشخصي للتبوء ا
الــســلــيم .. جــدارة الـعــمل الــذاتي هي
ــكــان ــنــاسـب في ا تـــهــيــئــة الـــرجل ا
ـناسب ولـذا كانت شخـصية اسـتاذنا ا
الـــتــربـــوي الــرائـــد ســاطـع احلــصــري
ساهم في رسم وارساء الـعامل االول ا
االسس الـتربـوية الـصحيـحة لـلمراحل
الــدراسـيـة في عـراقـنــا احلـبـيب بـدايـة
ـنـصـرم حـتى اوائل الـقـرن الـعـشـرين ا
جـعل هنالك احتسابات زمنية ومكانية
مـسـبـقـة الهمـيـة (الـتفـتـيش الـتـربوي-
حـالـيـا االشـراف الـتـربـوي )واكـتـسـاب
اخلــبـرة االجــنـبــيـة لالســتـفــادة مـنــهـا
محلياً . حينما نتطلع ونتمعن في هذه
الــشـخـصـيــة جنـد الـتـاريـخ يـحـضـر له
ـكــانـته صــفـحــات جـديــرة بـاإلعــجـاب 
ـــنــــهـــجـــيـــة ودوره وتــــأثـــيـــراتـه في ا
الــدراســيــة (ابــداعــا وتــطــويــراً) فــهــو
ـعارف ـسؤول االداري االول لـدائرة ا ا
الـعــراقـيـة في ظل احلـكم الـوطـني فـقـد
اســتــطــاع تــنــظــيم جــدولــة احلــصص

الـــدول االوربـــيــة وتـــوســـيع مـــجــاالت
االنــشـــطــة الالصــفــيـــة وجــعل هــنــالك
مـفتـش اخـتصـاص متـابعـ لهـا كان
شــــخـــصــــيــــاً يـــقـف عـــلـى الـــبــــحـــوث
ـقـتـرحـات الـتـطـويـريـة والـدراســات وا
عارف ومن ثم وزارة ـرفوعة لـدائرة ا ا
ــعـارف الـعــراقـيـة اضـافــة الى اقـامـة ا
ــسـابــقـات الــسـنــويـة ــهـرجــانـات وا ا
لـــلــمــدارس .. وتــخـــصــيص الــكــؤوس
فـتـش واجلـوائـز لـلفـائـزين من قـبل ا
الـتـربـويـ االخـتـصـاص . ولـذلك يـعـد
احلـصـري اول مـفـتش تـربـوي رائد في
ـعارف الـعراقـية آنـئذاك .. اجد وزارة ا
شرف الـيوم اموراً ال تصدق وعيون ا
الـتـربويـ تلج حـاضـرة دائمـة في تلك
ـزدوجـة ثـنـائيـا او ثالثي او ـدارس ا ا
الـــتي تـــفـــتــقـــر الى ابـــسط مـــقـــومــات
ـدرسيـة من بـناء ونـظـافة الـتـطلـعـات ا
ومـستـلزمات خـدمية وتـربوية ودورات
ـــارســـة انـــشـــطـــتـــهــا مـــيـــاه وعـــدم 
الالصــفــيـة اخملــتــلـفــة حـتـى تـصــطـدم
بــغـرفـة صــغـيـرة واحــدة بـحـجم 3*2م
ـعشـوقـة)  امـا بـقـية لـلـمـديـر (ادارته ا
الــهـيــئـة الــتـدريـســيـة ومــعـاونــيه فـهم
ـدرسـة ذهابـا وايـابا يـجـوبـون اروقة ا
لــعـدم وجـود غــرفـة حتـتـضــنـهم وحـال
بــــائس لالدارة والــــذاتـــيـــة فـي غـــرفـــة
نــصـفـهــا الٍ الى الـســقـوط .. مع حـجم
هائل من عدد الطلبة وصفوفهم مقارنة
مـع عــشـــرة قــاعـــات صــغـــيـــرة ال تــفي
بـالغـرض نطـمح الى مشـرف تـربوي
مـتـابـع ومـطـالبـ ومـحـققـ قـفزات
ـدرسـة ـدارسـهم فـا ايـجـابـيـة مـشـرفـة 
بـكادرهـا تنـظر لـلمـشرف الـتربـوي بكل
امـل وتفـاؤل فهـو الـوسيط الـراعي ب
وزارة الـــتـــربــيـــة واحـــد مـــحــطـــاتـــهــا

درسة) . التربوية (ا
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ــسـؤولـيــة بـكل فــلـنــكن حـامــلي هـذه ا
جـــدارة واخالص خلـــدمــة الـــعــمـــلــيــة
الـتـربويـة وافـاقهـا الرحـبـة ... استـذكر
قـابل هنـا مرة خالل الـعام الدراسي بـا
ـنصرم حضرنـا مشرف تربوي اداري ا
ــتـابــعــة اشـكــالـيــة اداريــة في الـعــمـر
والـــتـــاريخ الحـــد الــوثـــائق الـــصــادرة
لـلـطــالب من مـدرسـتـنـا كـنت اتـفـحـصه

نـهمك في ادائه حتى انه رفض وهـو ا
احـتــسـاء الـشـاي حلـ اجنـاز مـهـمـته
الــرسـمـيـة وحــيـنـمـا حتــقق من صـحـة
ـعـلـومـات ومـطـابـقـتـهـا هـنـا ارتفـعت ا
ابــتـسـامـتـه مـيال لـشــرب الـشـاي حـتى
ولـو كـان بـاردا ... مردداً احلـمـد لله ...
عــمـلـكم جــديـر بـالــتـقـديــر . هـذا مـثـال
ـهـني احلـريص ألداء عـمـله االنــسـان ا
ومـــتــابـــعــته ...  البـــد ان يــكـــون هــنــا
الـنـمـوذج اخلالق مـن مـشرفـيـنـا اجالء
ـتـرفـعة في شـخـصـيـتهم الـعـصـامـية ا
ـوقعـية واحـتضـانهم اثـناء زيـاراتهم ا
مـــدارس قـــطــاعـــاتـــهم يــعـــززون ثـــقــة
االخــــرين بــــهم عــــونـــا الئــــقـــاً لالدارة
ــدرس والـطـالـب في حل مـشــاكـلـهم وا
انـــيـــاً دون هـــلـــوســـة واغـــراق دوائـــر
الـتـربـيـة بـإشـكـاالت جـانـبـيـة بـسـيـطـة
مــعـتـادة الـوقــوع فال يـوجـد عـمل دون
مـطبات حتى العـائلة الواحدة تـنتابها
قدر الوالدين يـوميا اكثر من مشـكلة 
حــلــهــا .. احـفـظ الـعــديــد من االســمـاء
ــرمـوقــة في االشـراف الــتـربــوي لـهـا ا
دور بـاعٍ ومـؤثر مع مـدارس قطـاعاتـها
شاكل وفق قـد اثرت بـحل العديـد من ا
اعـراف تربوية واجتمـاعية  حسمها
واصالحـهـا بـأسـلـوب ابـوي وبـصـيـرة
ـا وعــقل مـتـفـتح وثــاقب ومـتـسـامح 
ــــــشــــــتــــــرك الى ادى ذلـك الــــــنــــــهـج ا
اسـتـقراريـة الـدرس والعالقـة الـثنـائـية
درسة واحترام الـطيبة ب الـطالب وا
الـــــنــــظـــــام بــــعـــــد ان تالشـت حــــاالت
الــــتـــعـــصـب والـــغـــضـب والالمـــبـــاالة
ألســبـاب تـافـهـة الـذكــر كـان الـشـيـطـان
مؤججًا الشعالها .. ولكن هذا التعاون
ــثــمــر حـال دون ـدرسـي ا االشــرافـي ا
ـا حـفــزني عـلى كـتــابـة هـذا ذلـك .. و
ـوضوع هو تقـليدي مؤخرا وزمالئي ا
االســاتـــذة مــحــمــد اســمـــاعــيل عــبــود
وجاسم محمد علوان وهند عبدالستار
(وســام االبـــداع) في قــاطع الــكــرخ من
ـدني تـثمـيـناً قـبل مـنـظمـات اجملـتمع ا
جلــهــدنــا الــتــدريــسي والــتــربــوي في
ـسـائيـة لـلـبـنـ حيث اعـداديـة الـعال ا
ـسـؤولـ كـنـا مـحط مـبـاركـة زيـارات ا
ـدرستـنـا وهذا ـشـرف الـتـربويـ  وا

اجمل وفاء احصده الحفادي....

Âu¹ w  ·bB « ¡uÝ

WOÞ«dI1b «

 ‚«dF « w  wLOKF² « l «u « W'UF  ¡ö−²Ý≈ ÆÆ ÍuÐd² « ·«dýù«

d¼UA « o U)« b³Ž

أربيل

مـوقعـية للـحصة الـتدريـسية اخملـتصة
فـي الـصـف بـتــفــاعل حــضــوري ثالثي
درس والطـالب يجلس شـرف وا بـ ا
ويـــســتــمع ويـــســأل ويــوجـه ويــشــيــد
تـميزين ـنهج يـتعرف عـلى ا ويـتابع ا
ويـــــعـــــالج خـــــلـل وضـــــعف االخـــــرين
بـــأســـلـــوب ابـــوي مــشـــوق مـــقـــتـــربــاً
ـؤثرة في بـاالسـتـشـهـادات احملـفـزة وا
نــفــســيــة الـطــالب ومــتــابــعــة سـجــلي
الـتـحضـيـر اليـومي واحلـضور ... كـما
تــأتـي تــأكــيــداته الــتـــوجــيــهــيــة عــلى
ضـرورة اعـتـماد الـوسـائل االيضـاحـية
ــدرســيــة والــرســومــات والــنــشــرات ا
ـشوقة مـقترنـا ذلك باالكتراث ـلونة ا ا
بــسالمـة الـلـغــة الـعـربـيـة ونــحـويـتـهـا
الــبالغـيـة حـيث جنـد الــكـثـيـر من هـذه
ــطــبــوعــات حــامــلــة بــ ســطــورهـا ا
اخـطـاءاً لـغـويـة وقـواعـديـة فـاتت عـلى
الــعـديـد  فـفـي احـد الـسـنــوات وقـفـنـا
ـــســـارات ( ـــوذجـــامـن هـــذه ا عــــلى 
ـان) مـرة كــتـبت قـال الــنـظـافــة من اال
رسـولنـا االعظم ومـرة ثانـية في حـكمة
ة وثالثة في قول مأثور وتارة في كـر
مـــــحــــكم كـــــتــــابـه اجملــــيـــــد .. ضــــمن
ـدرسـيـة وكـأن اجلــداريـات والـنـشـرة ا
ـسألـة طبـيعـية عـابرة ... اذن البد ان ا
تخصص دورا رائدا يـكون لإلشراف ا
في الـتأثـير والـتأثـير حـينـما اجـد احد
قــاعــات مـدرســة ابــتـدائــيــة بل روضـة
اطـفال حتـمل مقـدمة دخولـتيـها يـافطة
(ال تـــدخـــ .. فـــان الــتـــدخـــ مـــضــر
بـصحتك) الـصف االول ابتدائي .. نعم
ن نــحن بـحـاجــة الى الـتـوعــيـة ولـكن 
هــذه الــتـوجــيــهــات..  اذن مـســؤولــيـة
االشـراف التـربوي كونه الـع اليـقظة
ـتابـعة واالغـناء ـتـحفـزة للـرصد وا وا
سـتوى والـرعايـة الداعـمة لالرتـقاء بـا
الــــدراسي واعــــداد ورفع الــــتـــقــــاريـــر
والـــبـــحـــوث والـــدراســـات الـــفـــكـــريــة
والـتـطـبـيـقـيـة نـهـايـة كل فـصل دراسي
حـيث يـكـون اسـتـهالل الـعـام الـدراسي
اجلـديد بحزمة من الوصايا والقرارات
الـتـربـويـة الـنـاجـحـة لـلـنـمـو واالرتـقاء
والــتــمـــيــز هــذه االمــور جتــلــبــنــا الى
ضـرورة الواقعية العملية التي البد ان
ـشرف اثـناء يـستـثمـرها هـنا الـزميل ا
زيــاراتـه لــلــمــدارس يــجب ان التــكــون
ــدارس عــبـــثــاً تــخــويـــفــيــاً لإلدارة وا
ـعـني والـطـالـبـة مـعـاً .. ابـان مـرحـلة ا
اخلــمــســـيــنــات ومــا تالهــا كــنــا نــرى
ـــشــرف حــالـــيــاً شـــيــئــاً ـــفــتش -  ا ا
مختوماً بالرهبة والتوجس لوجوديته
امـامــنـا في الـصف وجنـد حـالـة ذاتـيـة
ــســبــقـة لــلــمــدرس في اســتــعــدادتـه ا
لــلـتـحـضـيـر واحلــفظ وحتـديـد اسـمـاء
مـتـميـزة لإلجابـات برفع ايـديهم وعـلو
فتش اصـواتهم تغطية لـلموقف امام ا
ـادة) الــزائـر .. كـأن يـطـلب مـنـا (درخ ا
وكـان الريب والشك قـد يشوب االجوبة
ـادة ــنــهج وا عـن جـدولــة الـدروس وا
ـعلم وعالقتـه بالطـلبة ـدرسة واداء ا ا
واحلـضور وااللتزام بـالدوام وتهميش
مــشــاكــلـــهم وحــتى نــظــافــة الــهــنــدام
ـظـهـريـة الالئـقـة في صـور مـفـتـعـلة وا
ــرافق الـــصــحـــيــة كـــذلك لــتـــهـــيــئـــة ا
واخلــدمــيـة وغــرف اخلــدمـات بــعـد ان
كـانت  – وســتـعـود بـعــد هـذه الـزيـارة
ـا كـانت عـلـيه .. ولـكن رغم الـى اسوء 
مـــاحــمــلـــته هــذه الــزيـــارات من صــيغ
فتش الـتربوي ـنظـورية لشـخصيـة ا ا
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من بـصائـر االمور احلقـيقـية النـاجحة
ــــتـــابـــعـــة واالشـــراف في عــــمـــلـــيـــة ا
ــعـاجلـة االنـيـة الــدقـيـقـة في مـواقع وا
االداء الــــيــــومـي هي ضــــرورة تــــوفــــر
مـسـتلـزمـات االيقـاظ والـتحـديد واحلل
ـباشـر للـمحـدثات اجلـانبـية الـسريع ا
ــنـسـوبــيـة واحملـســوبـيـة بــعـيـداً عن ا
شبـوهة التي قـد يحيد من والـعالئق ا
سؤول عن تابع ا سـلوكية شخصـية ا
ـهـني اضـافة دقـة جنـاح اخـتصـاصه ا
ـنـظـورة الى بـنـاء قـو لـلـشـخـصـيـة ا
قنعة وقف والقرار واحلجة ا بجدية ا
لــلـتــصـحــيح والـتــوضـيح مـن الـطـرف

الثاني ..
قـرونة بـتـغى العـلمي الـعمـلي ا هـذا ا
ـدربـة تــطـبــيـقــيـاً بــتـهــيـئــة الـكــوادر ا
الـــقـــادرة عـــلى امـــتالك زمـــام الـــعـــمل
ــطـلــوب واحملـتــرم من لـدن بــالـشــكل ا
ـتلـق في الـواجهـة االخرى يـتطابق ا
هــذا الـنـهج ســلـبـاً او ايــجـابـاً في دور
االشـــراف الــتــربـــوي بــأدائه الـــيــومي
ــــــدارس الـــــوطـن .. وكـــــرجل اعـالمي
مـــــزمن وتـــــربـــــوي عـــــشتُ ومـــــارستُ
الـتدريس اجملاني الطـوعي في التعليم
توسطة -االعدادي) الـثانوي بشقية (ا
ـادتـي الـلـغة عـلى مـدى عـشـريـن عامـاً 
الـعربيـة والتربـية االسالمية واطالعي
مـبـاشـرة وعن قـرب حلـركـة اداء بـعض
شرف التـربوي وزياراتهم الـزمالء ا
ـكـوكـية الـتي في غـالـبهـا حتـضر في ا
دير ومابـ السجالت والقيود غـرفة ا
واالضـابيـر في خضم صراع نـفسي قد
يـبـدوا متـشحـباً لـلـعثـور على ثـغرة او
خــــــطـــــأ او ســــــهـــــوا اداريـــــا ومـن ثم
احملــاسـبـة والـتــنـبـيـهــات او قـد تـأخـذ
ا مـديات التـحقيـقات ودفع التـقارير 
يـتـوالد في اجـواء هذه الـزيارات نـوعاً
مـن الــتـــوجس واخلـــفــيـــة واحلــذر بل
ديـر في حالة تـنبـأه لهذه يـذهب هنـا ا
الــزيــارات ان يــركن مع مــعــاونــيه الى
ـتــابـعــة بـكل الــتـدقــيق والــتـنــظـيـم وا
شـــاردة وواردة حتــســـبــا مـــســتـــقــبال
حلــاالت احملــاسـبــة .. قـد يــبــدو سـجل
ـعد يـكون زيـارات االشـراف التـربوي ا
طـاف حيـنمـا يأخـذ كي يخط خـاتمـة ا
وبــشـكل انــيق الـعــبـارات الـتــركـيــبـيـة
عـهودة لـلمـجامـلة .. زرت الـروتيـنيـة ا
... اطــلــعـت .. اكــون شــاكــرا لــو يــعـاد
الـنــظـر في ... ثم تـوجـيـهـات عـمـومـيـة
اداريــــة في الــــتـــحــــضـــيــــر وجـــدولـــة
احلــصص الــتــدريــسـيــة االســبــوعــيـة
ومـراعــاة الـعالقـة االبـويـة مع الـطـلـبـة

والهيئة التدريسية .. 
W¹uÐdð  ULN

وهــلم جـرى... بــصـراحــة اجـد كل هـذا
هام حـبر عـلى ورق نظريـا بعيـدا عن ا
الــتــربـويــة االســاسـيــة الــتي وجـد من
اجــلـهــا االشـراف الــتـربــوي .. اجـد ان
ـادة مــكـانـة هـذا الـرجل هـو الـصف وا
درس هنـته والطالب وا الـتخصصـية 
ـشاهدات والتواجد احلضوري في .. ا
ضـوء جـدول مـلم به سـلـفـاً ال ان يـكون
ــدرس اخملــتـص مــجــهــوال ال يــعـرف ا
اسـمه وسـيرته الـتربـويـة والتـدريسـية
ـشــرف الـذي يــبـقى في مـن لـدن هــذا ا
ــدرســـة فــقط .. نــحن بــحــاجــة ادارة ا
جـمـيــلـة ومـنـتـظـمـة ومـفـعـمـة بـالـوفـاء
ـطــاولــة والــبـحث مــعــززة بـالــثــقــة وا
ـشترك إلجنـاح هكذا زيارات مـيدانية ا
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ــوظـــفــون في بــيـــئــات الــعــمل يــتـــعــرّض ا
احلـديـثة لـضـغوط نـفـسيـة عـديدة قـد تؤدي
إلى عــواقب خـطـيـرة عــلى صـحـتـهم. ويـرى
وت من أجل جـيفـري فيفـير مؤلف كـتاب "ا
ــمـــارســات ضـــمــان لـــقـــمــة الـــعــيـش" أن ا
الــســلــبــيــة في بــيــئــات الــعــمل لــيــست في
مــصـلـحـة الــشـركـات ويــحـذر من نـذر أزمـة
صـحــيـة جـديـدة تـغض احلـكـومـات الـطـرف
عــــنـــهــــا.في عـــام  ?2016أقــــدم مـــهـــنـــدس
بـرمـجيـات بـشركـة أوبر يـحـصل على راتب
يـــفـــوق  100ألـف دوالر عـــلى االنـــتـــحـــار
وتـقـول عـائـلـته إن الـضـغـوط الـنـفـسـيـة في
بـيئة الـعمل هي التي دفعـته إلى اتخاذ هذه
اخلـطـوة.وفي لنـدن انهـار مـتدرب في بـداية
الـعشـرينيـات من عمره حتت وطـأة اجملهود
الــشـاق وعـثـر عـلــيه مـيـتـا فـي مـسـكـنه في
لـندن بـعد أن ظل يعـمل على مدار  72سـاعة
مـتـواصـلـة في مـصـرف "بـنـك أوف أمـريـكا-

ميريل لينش".
وبــــعـــد ثالثــــة أســـابــــيع من قــــرار شـــركـــة
"أرسـيلـور مـيتـال" لصـناعـة الصـلب بإغالق
أحــد مـــصــانع الــصــلـب الــتي اســتــحــوذت
ـوظـفـ في الـسـادسة عـلـيـهـا تـوفي أحد ا
واخلــمـسـ إثــر إصـابـتـه بـسـكــتـة قـلــبـيـة

وقالت عائلته إنه لم يتحمل الصدمة.
وأفـاد تــقـريـر لـلـوكـالـة األوروبـيـة لـلـسالمـة
والـصحـة في بيـئة الـعمل بـأن ما يـزيد على
ـوظـفون عن نـصف األيـام الـتي يـتـغيـبـهـا ا
الـعمل دون عذر مقبول والبالغ عددها 550
مـــلــيـــون يــوم عـــمل ســـنــويـــا لــهـــا عالقــة

بالضغوط النفسية في بيئة العمل.
وفـي عام  ?2015خـلص حتلـيل لـنحو 300
ـمارسـات الضـارة في بيـئة دراسـة إلى أن ا
الــعــمل ال تــقل خــطــورة عــلى الــصــحــة من
الــتـدخـ الـسـلـبـي الـذي يُـعـرف بـأنه أحـد
سبـبة للسـرطان سواء من حيث الـعوامل ا
زيــــادة احـــتــــمـــاالت الــــوفـــاة أم اإلصــــابـــة

باألمراض التي يشخصها األطباء.
مـارسات الـضارة بـالصـحة في وتـتضـمن ا
بــيــئــة الــعــمل ســاعــات الــعــمل الــطــويــلـة
والـتـعـارض ب الـعـمل واحلـيـاة العـائـلـية
وغـياب األمان االقـتصادي الـناجت عن فقدان
ـوظفـ لوظـائفـهم أو العـمل بوظـيفة ذات ا
ـكن ســاعــات عـمـل غـيــر مــنـتــظــمــة أو ال 
الـتنبؤ بها والعجز عن السيطرة على سير
الـعــمل وهـنـاك سـبب إضـافي في الـواليـات
ــتـحـدة األمــريـكــيـة وهـو غــيـاب الــتـأمـ ا

الصحي.
ـوظف باألمراض إن بـيئة العـمل تصيب ا
شكـلة باتت وقـد تدفـعهم لالنتـحار وهـذه ا
تــسـتــدعي االهــتـمــام واحلـذر. إذ أصــبـحت
ــشــكالت الــصـحــيـة بــيــئـة الــعــمل إحـدى ا
الـكــبـرى الـتي يـواجـهـهـا الـنـاس في ضـوء
ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في العالم.

وأفـاد تـقـريـر لـلـهـيـئـة الـتـنـفـيـذيـة لـلـصـحـة
ـتـحـدة بـأن عـدد أيام ـمـلـكـة ا والـسالمـة بـا
الـعمـل الضـائعـة كنـتيـجة لـلضـغط النـفسي
واالكـــتــئـــاب والــقـــلق ألســـبــاب ذات صـــلــة
بـالـعمل بـلغت  12.5مـلـيون يـوم في الفـترة

ما ب عامي  2016و.2017
ـمارسات الـسلـبية في بـيئـة العمل بـيد أن ا
ال طــائل مــنــهــا ألنــهـا ال تــؤذي الــعــامــلـ
فـحسب بل ال تـنفع الـشركـة أيضـا. إذ تؤثر
ـثال سـاعـات الـعمـل الطـويـلـة على سـبـيل ا
وظف في الـساعة بـالسـلب على إنـتاجيـة ا
ـؤسـســات أو عـلى ســواء عـلى مــسـتــوى ا
ــســـتــوى الــقــومي.وأشــارت دراســة عــلى ا
مـــوقع "مـــاركت ووتـش" إلى أن الـــتــســـريح
ـؤقت أو الـدائم لـلـموظـفـ ال يـحسن أداء ا
ــؤســســة بـل عــلى الــعــكس يــدفع أفــضل ا
ـغــادرة الــشــركـة نــاهــيك عــمـا ــوظــفــ  ا
تـتـكـبده الـشـركة من تـكـالـيف مبـاشـرة مثل
تـعويضات الفصل عن العمل وتكاليف غير
ـوظفـ الذيـن أقاموا مـباشـرة مثل فـقدان ا
عالقـة وطـيـدة مع الـعمالء وفي الـكـثـير من
ـوظــفــ عـلى األحــيــان ال يـوفــر تــسـريـح ا
ـؤسـسـة مـبـالغ تـذكـر.وانـتـهى الـكـثـيـر من ا
األبــحــاث عــلى مــدار عــقــود إلى أن إعــطـاء
ــوظف مــطـلق احلــريـة فـي حتـديــد الـزمن ا
ـسندة هام ا نـاسبـ لتنـفيـذ ا والـطريـقة ا
إلــيه يــسـاهم فـي حتـفــيـزه ويــزيـد شــعـوره
ـوظف الذي ـسـؤولـيـة.وبـالـعـكس فـإن ا بـا
يـــعـــانـي من الـــتـــوتـــر واإلجـــهـــاد بـــســـبب
الــضــغـوط فـي بـيــئــة الــعـمـل أكـثــر عــرضـة
لالســتــقـالــة ويــتـرتب عــلى ارتــفـاع مــعـدل
ــوظـفـ دوران الــعـمــالـة (مــعـدل مــغـادرة ا

لــلـمـؤســسـة وتــعـيـ غــيـرهم في مــكـانـهم)
ـا أثـبـتت األبـحاث أن تـكـالـيف بـاهـظة.وطـا

ـوظفـون على الـعمل فـي ساعات إذ اعـتاد ا
ـنازلهم لـلراحة الـعمل الـرسميـة ثم العودة 
واســتـــعــادة نــشــاطــهـم. وتــوفــر لــهم هــذه
ؤقتة ـؤسسات أماكن السـكن أو اإلقامة ا ا

لتكفل لهم الوظيفة واالستقرار العائلي.
ــؤسـســات مــوظــفــيــهـا كــمــا تُــمــكّن هــذه ا
ـهام وتـعـطيـهم مـطلق احلـريـة في حتـديد ا
الـتي سينفـذونها بالـطريقة الـتي تناسبهم
لـتلبية االلتـزامات التي تقتضـيها الوظيفة
وهـــذا يــعــنـي أن اإلدارة ال تــتــحـــكم في كل

ؤسسة. صغيرة وكبيرة في ا
واألهـم من ذلك أن هــــذه الـــشـــركـــات تـــدار
بــواسـطــة أفـراد يــأخـذون الــتـزامــهم جتـاه
ـوظــفـ عـلى مـحـمل اجلـد. ويـهـتم مـديـر ا
الــشــؤون الــصــحــيــة لــدى مــعــهــد "سـاس"
ــراقــبـة ــوظــفــ كــاهــتــمــامه  بــصــحــة ا

التكاليف.
ـان الرئـيس الـتنـفـيذي ويـقـول بوب تـشـا
ــيـلـر" إن كل مـن يـلـتـحق لــشـركـة "بـاري و
بـالـعـمل في الـشركـة "له أبـوان يـعـتزان به"

أو له عائلة تهتم ألمره.
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وكــتب مـؤسس شـركــة "بـاتـاغـونــيـا" كـتـابـا
حتت عــنــوان "اطــلق لــلــمــوظــفــ احلــريـة
لـالستكشاف وركـوب األمواج". ويحصل كل
البس مــوظـف في شــركــة "بــاتـــاغــونــيــا" 
ــغــامــرات في ومــســتــلــزمــات الــرحالت وا
الـهواء الطـلق على تأمـ صحي من اليوم
األول اللـــتـــحـــاقه بـــالـــعــمـل في الـــشـــركــة
بــــاإلضـــافــــة إلى ثالثــــة أيــــام عـــطــــلـــة كل

وظفون بالطبيعة. أسبوع ليستمتع ا
ـعيار الوحـيد عند ولـهذا ينـبغي أال يكون ا
اختيار الوظيفة اجلديدة الراتب اجملزي أو
وظفون فـرص الترقـية بل يجب أن يأخـذ ا
في احلـسبان مدى تأثيـر هذه الوظيفة على
صـحـتـهم الـبـدنـيـة والـنـفـسـيـة.ومن نـاحـية
أخــرى يــتـعــ عــلى رؤسـاء الــشــركـات أن
ـراقبة التزام اجلـميع في الشركة يـهتموا 
ـمـارســات الـتي حتـافظ عـلى ـعـايـيـر وا بــا
ـوظف نـفسيـا وبدنيـا وال ينصب صـحة ا
ال فـحسب.ويـنبغي اهـتمـامهم عـلى جني ا
عـلى احلكومات التركيز على إصالح بيئات
الـعـمل حلـل أزمـة ارتـفاع تـكـالـيـف الـرعـاية
الـصحية التي شغلت اهتمامها مؤخرا ألن
اإلجــهـاد الـنـاجت عن ضــغـوط الـعـمل يـؤدي
إلـى اإلصـابـة بـاألمـراض. وكل هـذا ال داعي
وت من أجله. له فالراتب ال يستحق أن 
جيفري فيفير هو أستاذ السلوك التنظيمي
بـكـلـيـة إدارة األعمـال بـجـامـعة سـتـانـفورد.
ــوت من أجل تــأمـ لــقـمـة ونُــشـر مــقـال "ا
الـــعــيش: كــيف تـــؤذي األســالــيب اإلداريــة
ــوظف وتـؤثـر عـلى أداء احلــديـثـة صـحـة ا
كن أن نـفعله للتصدي الـشركة وما الذي 
ـمارسـات السـلبـية" في مارس/أذار لـهذه ا
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ان رئـيس مجلس إدارة ويـقول بـوب تشـا
يلر" لـلتصـنيع: "بحسب مـؤسسة "بـاري و
مــؤســسـة 'مــايــو كـلــيــنـيك ?'إن مــديـرك في
الــعـمـل أكـثــر أهـمــيــة لـسالمــتك من طــبـيب
ي ـنـتـدى االقـتـصـادي الـعا األسـرة".وذكـر ا
ــزمـــنــة (مـــنــتـــدى دافــوس) أن األمـــراض ا
عـدية تستـهلك نحو ثالثة واألمـراض غير ا
أربـاع حجم اإلنفـاق على الـرعاية الـصحية
ــئـــة من إجـــمــالي وتـــتــســـبب في  63فـي ا
زمـنة الـوفـيات في الـعالم.وتـعد األمـراض ا
جـزءا من تـبعـات الضـغط الـنفـسي والتـوتر
والــسـلــوكـيـات غــيـر الــصـحـيــة كـالــتـدخـ
ومـعاقرة الكحول وتعاطي اخملدرات والنهم
في الـطـعـام التي يـزيـد من حـدتهـا الـضغط
الـنفسي.وأوضـحت دراسات عديـدة أن بيئة
الــعــمل هي الــسـبـب الـرئــيــسي لـلــضــغـوط
الـــنــفـــســيــة ومـن ثم تــعـــد أحــد الـــعــوامل
الــرئــيــســيــة الــتي أدت إلـى أزمــة الــرعــايـة

الصحية.
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ـعـهـد األمـريـكي ألبـحـاث الـضـغط ويـشـيـر ا
الـنـفـسي إلى أن اإلجهـاد والـتـوتر في بـيـئة
الـعمل يكلّفان االقتصاد األمريكي نحو 300

مليار دوالر سنويا.
وقـد انــتـهت بـحث شـارك في إعـداده ونـشـر
فـي إحــــدى الــــدوريــــات الـــــكــــبــــرى إلى أن
ــمــارسـات اإلداريــة الــضـارة تــزيــد أعـداد ا
ـتـحـدة بواقع 120 الـوفـيـات في الـواليات ا
ألف حـالة وفاة سـنويا وتـكبد هـذه الرعاية
الـصـحـيـة اإلضـافـيـة االقـتـصاد  190مـلـيـار
دوالر ســنــويـا.وبــهــذا حتــتل بـيــئــة الــعـمل
ـرتـبـة اخلـامـسـة ب األسـبـاب الـرئـيـسـية ا
ــؤديــة لــلــوفــاة أي أنــهــا أشــد فـتــكــا من ا

ر. أمراض الكلى أو ألزها

ـؤمنون شـمول بـالقانون  72 ولـكي ال يزعل علي ا اتـصل بي احد الذوات ا
بـهـذا القـانـون كـوني اسـتخـدم تـعـبـير (الـذوات) فـاعـتـذر منـهم ألن اإليـجـابـية
هـذب الراقي بدال الوحـيدة في القـانون اعاله هي انه استـخدم هذا الـتعبـير ا
من السب والـشتم الصفتـان السيئتـان اللتان ال تلـيقان برجال دين وال رجال

دولة او سياسة
وقع مـغلق وهو خارج العراق كان الـذات محتارا في كيف يـقدم اعتراضه وا
فـأجبته بأنه مـغلق منذ  13 يومـا وفتح بعـد العيـد لكنه ال يـستقـبل االعتراض
ـئـات مـتى يـفـتح ? فـأجـيبـهم ((وفـوق كل ذي عـلم عـلـيم)) واحلل فـسـألـني كـا
الوحـيد هو ان تـفتح سيـدي كل رأس ساعة كـما كنا نـستخـدم الالسلكي في
احلروب .. اتـصل بي بعد ساعـت ليبـشرني بانه تمـكن من تقد االعتراض
وحصل عـلى تسـلسل اعتـراض يقارب االلف .. انـها بـشرى فعال خـصوصا
شمـول يتـصلـون بي لالستفـسار مـتصورين اني بالـنسبـة لي كون نـصف ا
(واصل) واحلقيقة اني واصل في عراقيتي وواصل في رغبتي التي قد تكون
فيـها نـهايـتي وهي ان نكـون دولـة يشـار لهـا بالـبنـان وهذا ال يـحصل الى اذا
. نظرنا الى االمام وكانت كل قوانيننا دستورية وعادلة ومنصفة حتى للظا
قـلت فـرجت واحلـمد لـله وان اقـامت علي الـلـجنـة دعـوى اني اتهـمـها بـانـها ال
ـشمـول ـعتـرض ال يـشـكلـون خمس ا تـتـابع موقـعهـا فلـدي دلـيل ان عدد ا
رغم تـبقي  20يوم فـقط لالعـتراض امـا ان اقامت جـهة عـلي دعوى لـقولي ان
الـقـانون  72 غـيـر دسـتـوري فيـمـكـنـني تـقـد الدلـيل الـقـاطع  امـا الـشـرعـية
ـة ألطعن الـسـماويـة فـقـد كـنت قـد جـمعت الـكـثـيـر من اآليـات الـقرآنـيـة الـكـر
بدستورية القانون لدى احملكمة االحتادية وتوقفت بعد ان الحظت ان احملكمة
ـدعي له حق الـطــعن لـدى الـلــجـنـة الـوزاريـة ـوقـرة ردت طـعــنـا بـحـجــة ان ا ا
وسأتـوسل بالنـواب اجلدد عسى ان يـوكلني احـدهم لهذا الـغرض وسوف لن
تتـمكن االحتادية ان تقضي بنفس قضاءها السابق ألن النائب ليس متضررا
كـي تـقـول له اطــعن لـدى الــلـجـنــة ... وسـتـنــاقش الـدســتـوريـة وجتــد الـعـجب

العجاب وما سيصدر عنها سيكون محترما جدا من قبلي .
ـشــمـولـ وجــمـعـتــهم حـول عـامل في الـيــوم الـثـاني  28 بـشــرت عـددا من ا
ـوقع ال يـستـقبل ـعلـومات االولـية واذا ا ـوقع وادخل ا انتـرنيت مـاهـر وفتح ا
وهـؤالء جـاهـزين كـشهـود واحـضـرت  قـائـمـة بأسـمـائـهم ان حـصـلت مـوافـقة
السيـد رئيس اللجنة على مواجهة العشرة دقائق التي طلبتها من مسؤول في
قال القادم وقر منذ عشرة ايـام ولم يجبني حلد اآلن وفي ا مجـلس الوزراء ا
سأذكـر لكم اول حـرف من اسمه ( اقـصد اسـمه الربـاعي واللـقب) او اتنازل

عن العشرة دقائق واقبل بخمسة فقط .
عنـدما كنـت شابا ايـها االخـوة في بدايـات السـبعـينـات قرأت مـقاال في مـجلة
الـثــورة الــعـربــيــة الــتي تـوقــفت عـن الـصــدور بــعـد اســتــشـهــاد عــبــداخلـالق
ـاذا هـو غـيـر مـشـمـول بـاحلـجز الـسـامـرائي ان لم تـخـني الـذاكـرة وال ادري 

اسوة بالشهداء اآلخرين ?? 
قد يـكون ألنه استشـهد ولديه فولكس واكن (ركـة) وهو عضو قـيادة قومية او
ة .. لنسترسل قاهي القـد ألن طقم غـرفة الضيوف في بـيته كانت كقنـفات ا
قال كان (كي نحافظ على طاقة التحمل لدى الشعب) ففي ونقول ان عنوان ا
هذه الـظروف الدقيـقة اسأل... أهـكذا نحـافظ على طاقـة التحـمل لدى الشعب

لنستغلها في البناء ??.. 
ان الـسابق والالحـق وبعدهـا اسأل هل اجلواب مـتروك لـلجـنة والـهيـئة والبـر
ان الـكـتـلـة االكـبـر الـتي فـرضت الــقـانـون كـانت قـد اطـلـعت عـلى كـتـاب كـيف

تصنع االعداء بـ (15) سنة دون معلم??
وقع مفـتوح مرتـ يوميا  وتوصـية اخيرة لألخـوة في اللجـنة ان يدقـقوا ان ا
ـعلـومـات االوليـة وسيـجـدون كيف ان وأن وجـدوه مـفتـوحـا ليـجـربوا ادخـال ا
يل) الذي ادخلـوه مستـخدم اعد احملاولـة وعندما وقع سـيقول لهـم ان (اال ا
منوع يعـيدون احملــــاولة سيقول لهـــم االسم مســـتـخدم وتظهر لهم عالمة ا
عتـرض سيخرج من نـاسب كون ا .. اما الـتسليم الـيدوي فهو لـيس البديل ا
االستـعالمات بعد ان سلم كل شيء ولم يعطوه قصاصة فيها رقم او ايصال
ـواطن الى هـذا احلد ـاذا هـذه االسـتـهـانة بـحـقـوق ا استالم وال ادري والـله 
ساءلة وهناك حالن اما ان تمنحوا وصل استالم بـ ((25 الف دينار كهيئة ا
او ان يـسـتمـروا هـكذا كـهـيئـة الـتـقاعـد الـوطنـيـة وقـبلـهم وزارة الـدفاع واحلل

الـوسـط قـصــــاصـة صــغـيـرة فـيــهـا خـتم ورقم وارد وهـذا
ســـــــوف لن يـــؤثـــر عـــــــلـى ســـيـــاســــــة الـــتـــقـــــــشف
ــــعـتمدة وال يقلل من جـــــماهيرية الـكتــــلة االكــــبر ا

او االصغر
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الـــدراســيــة االســـبــوعـــيــة لـــلــتــعـــلــيم
ــهــني ودار االبــتـــدائي والــثــانــوي وا
ـعلمـ الريفـية التي رفـدت فيمـا بعد ا
ـعـلـمـات ـعـلـمـ وا بـاخلـريـجـ من ا
ـــــدارس الـــــعـــــراق آنـــــئــــذاك االوائـل 
واصــبــحـت له مــنــهــجــيــة مــتــفــاعــلــة
وتـطويرية لـلمناهج الالصفـية النشاط
ـسرحي  –االنـشاد الـرياضي والفني  –ا
ـوسيقي - الرسم  –الـنحت  –الـتخر ا

كتبة  –اخملتبرات العلمية .   –ا
WOM  WDA½«

ولـم يــــكــــتـف بــــذلـك بل جــــعـل ضــــمن
الــتــخـطــيــطــات الـهــنــدسـيــة لألبــنــيـة
ـرافق اخلــدمـيـة ــدرسـيـة اجلــديـدة ا ا
والــصـحــيـة وقــاعـات الــدراسـة وغـرف
االنـشـطة الـفـنـية والـريـاضيـة ومـسرح
كـبيـر لكل مدرسـة مع فضـاءات واسعة
لاللـعـاب حتـيط بـهـا . اصـبـحت مـاثـلة
الــيــوم امــامــنـا الــكــثــيــر مــنــهـا بــاقي
شــاخـص بــجــمــالــيــتـــهــا وهــيــبــتــهــا
وانـشاؤها يطل علـينا منذ عام 1917م
. فـيـما راحت الـبقـيـة البـاقيـة مـنهـا قد
شــمـلــهـا الــشــلل واالهـمــال والـتــرقـيع
واخلــراب نــسـتــقــرأ مـحــاســنـهــا ايـام
طـفـولـتـنـا وشـبـابـنـا في اخلـمـسـيـنـات
والـستـينـات هنـا مدعـاة دعوة خـالصة
لالعـمـار والـصـيانـة واعـادة مـجـد هذه
االطـالل الــــــتي حــــــالـت الى نــــــوع من
االنـدثـارات . وهذه من مـهمـة االشراف
ـيـدانـيـة وفـاءا الـتـربـوي ومـتـابـعـاته ا
ا وتـبـجيالً لـتلـك االجيـال التي وتـكـر
اعـطت واغـنت واثـمـرت نـحن ابـنـاؤها
... وشــهـدت مـتــصـرفـيــات الـعـراق في
عـهـد هـذه الـشخـصـيـة الـتربـويـة سـعة
وعــمــقــا وتـكــريــســا تـربــويــا خملــتـلف
الـقـطـاعـات فـاتـسـعت االبـتـدائـيـات من
سـتة مدارس في عـهد احلكم الـعثماني
والــــتي ضـــمـت بـــضـــعــــة االف طـــالب
مـوزع على سـناجق البـصرة وبغداد
ـوصل وكـانت على هـيئـة (كتـاتيب) وا
لــتــعـلــيم الــلـغــة الــعـربــيــة والـتــربــيـة
االسـالمـــيــــة فــــقط ... وشق حــــصـــري
طـريقـة في االكثـار من مدارس الـتعـليم
ـعــلـمـ الــريـفـيـة الــثـانـوي ومـعــهـد ا
ـــهــنــيــة بــجــلب االجــهــزة ــدارس ا وا
ــعــدات الــدراســيــة ال من ــكـــائن وا وا
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من سـوء الصـدف ان يـوم السـبت الـقادم  15 أيلـول/سـبتـمـبر يـحتـفل الـعالم
قـراطية فـي ح يـجتمـع مجلـس النـواب العراقـي اجلديد بالـيوم الـدولي للـد
لـيـنـتخـب وفق تظـام احملـاصـصـة رئـاسـته ثم رئـاسة اجلـمـهـوريـة وتـكلـيف من

يتولى تشكيل احلكومة اجلديدة.
كمـواطن يحب وطنه بعـيدا عن احملاصـصة والطائـفية ادعو مـجلس النواب ان
قـراطية احلقة التي تسعى باد الد يبدا جـلسته يوم السبت بتـذكير نوابه 

غلوب على امره. اليها شعوب العالم ومنها شعبنا العراقي ا
ـنـاسـبة قـال فـيـهـا " تـتـعرّض ـتـحدة كـلـمـة بـا امس وجه األمـ الـعـام لأل ا
ـقراطـيـة لضـغوط أشـدّ وطأة من أي وقت مـضى مـنذ عـقود. لـذلك حريّ الد
قـراطيـة وأن نُوجِد بنـا في هذا الـيوم الـدولي أن نَبحث عـن سبل تعـزيز الـد

احللول للتّحديات الهيكلية التي تواجهها.نيهم األمر حماية مناسبة".
كل الـقـوى الـسيـاسـة في الـعـراق اعـلنت فـي دعايـاتـهـا االنـتـخابـيـة انـهـا ضد
احملاصـصة والطائفيـة لكنها في الـواقع منذ ان اعلنت نـتائج االنتخابات وهي
تــمــارس قــوال وفــعال احملــاصــصــة والــطــائــفـيــة وتــبــحث االن تــوزيع االدوار

ناصب لللجميع. وا
واالسـوأ من ذلك ان الــكـتل الــسـيـاســيـة الـتـي تـعـهــدت بـان تـكــون في الـبالد
معارضـة تمارس عملها في النقد والتوجيه الى جانب تلك التي تتولى السلطة
ــنـاصـب احلـكــومــيـة عــلى قــواعـد هـذه الــكــتل نــفـســهــا تـبــحث االن تــوزيع ا
احملـاصـصـة والـطـائفـيـة الـتي وضـعـهـا احملـتل االمـريـكي  بـعـد االحـتالل عام

.2003
ـتحـدة هو قـراطيـة حسب اال ا ان مـوضوع عام  2018 للـيوم الـدولي للـد
ـثل الـيوم ـقـراطـية حتـت الـضغـط. و "إتـاحـة حـلـول لـعـالم مـتـغـيـر في ظل د
ـقراطية قراطـية لهذا الـعام فرصـة للبـحث عن سبل لتنـشيط الد الدولي للـد
والـسعـي للـحـصول حـلـول للـتـحديـات الـنظـامـية الـتي تـواجـههـا. ويـشمل ذلك
قـراطيات أكثـر شمولية معـاجلة التفاوت االقـتصادي والسـياسي وجعل الد
ـــهــمــشـــ في الــنــظـــام الــســيـــاسي وجــعل من خالل إشــراك الـــشــبــاب وا
قـراطيـات أكـثر ابـتكـارا واستـجـابة لـلتـحديـات النـاشـئة من مـثل الهـجرة الـد

ناخ". وتغير ا
عاجلـة التـفاوت االقـتصـادي والسـياسي وهنـا نسال مـاذا فعـلنـا او سنـفعـل 
الي واالداري وكانت ابـرز نتـائجه ما حل في عـموم الوطن متـمثال بالـفسـاد ا
نـتفضة على االدارات السيئـة التي جعلتها تعاني واخرها مـحافظة البصرة ا

اء والكهرباء وتفشي االمراض من نقص ا
ي رور سـبعـ عاما عـلى اإلعالن العا وال بد من الـتذكيـر انه مع االحتـفال 
ـثل كذلك فـرصة لـتسـليط قـراطـية  حلقـوق اإلنسـان فإن الـيوم الـدولي للـد
الضـوء على قيم احلـرية واحـترام حقـوق اإلنسـان بوصفـها عـناصر أسـاسية
ي حلـقوق اإلنسـان الذي ينص الـبند  3 من قراطـية. وكان اإلعالن الـعا للـد
ـادة  21 مـنه عـلى أن ‘‘إرادةُ الـشـعب هي مـنـاطُ سـلـطـة احلـكم ويـجب أن ا

تتـجـلىَّ هذه اإلرادة مـن خالل انتـخـابات نـزيـهة جتـرى دوريًّا
ــسـاواة بــ الـنــاخـبـ بـاالقــتـراع الــعـام وعــلى قـدم ا
وبالـتصـويت السـرِّي. ايها الـنواب ايـها الـسيـاسيون
انـتـهــزوا الـفـرصـة في الـيــوم الـدولي لـلـدمــيـقـراطـيـة

قراطي قوال وفعال . وكونوا د


