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مــوحـــدة هي مــنــظــومــة االهــداف
القومية للبالد. 
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 كل مـــــا حـــــدث في الـــــعـــــراق من
تشرذم وخالفات طائـفية عنصرية
مـذهـبـيـة ادت الى ضـيـاع الـهـويـة
الـــوطــــنـــيـــة كـــان بـــســـبب تـــردي
وتـــراجع الـــعــمـــلـــيــة الـــتــربـــويــة
والـتعـلميـة بعـد ان فقـدت سمـاتها
ـطـلـوبة في ورؤاهـا الـواضـحـة وا
بــنـــاء اجملــتــمـع واحلــفــاظ عـــلــيه
مـتـمـاسكـا ومـنع وقـوع اخلالفات
والتمايز وشـيوع االرهاب الفكري
الـذي انـتـشـر في اجملـتـمع نـاهيك
عـن االنـــــتـــــشـــــار الــــــعـــــشـــــوائي
لـــلـــمــــؤســـســـات واجلــــمـــعـــيـــات
ــدارس الـديــنــيــة بــهـيــكــلــيـات وا
ومـنــظـومـات بــعـيـدة عـن سـيـطـرة
الدولة ووزارتي الـتربية والـتعليم
والتــــــــتـــــــــبـع لــــــــهـــــــــا والـــــــــتي
غـذت(ولالسف) بشـكل كبـير افـكار
التـطرف والغـلو في الـدين ونبذت
واطنة واالنتـماء للوطن ما روح ا
عـمق الـتـفـكك االجـتـمـاعي وصـدع
الــــعالقـــــات االنــــســــانــــيــــة  فــــيه
ــنــظــومــة وبــالــتــالي اصـــبــحت ا
االمـنـية الـوطـنيـة اي من مـنظـومة
االمن الـقـومي والـهـويـة الـوطـنـية
في خطر كبير لم يكن في يوما من
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 ان حقيقة واهمية ربط االمن
ـــنـــظــومـــة الـــتــربـــيــة الــقـــومي 
والتعلـيم مسألة ضـرورية وملحة
يـــتـــطــلـب من الـــدولــة االهـــتـــمــام
الــــشـــديــــد بـــهــــا والــــعـــمـل عـــلى
حتــقـيـقــهـا كــمـا ان هـنــاك حـاجـة
مـاسـة الى مـراجـعــة شـامـله لـتـلك
ـــنــظــومـــة فــضـال عن الــثـــقــافــة ا
ـــؤســســات واآلداب والـــفــنــون وا
الوطنية واإلعـالمية وعلى راسها
مـؤسـسـات االعالم الـعـام كون  كل
هــذه الـــعـــنـــاوين تـــشـــكل االسس
والبـوابة  التي تـدعم وتعزز االمن
الــقـومـي لـلــبالد والبــد ايــضـا ان
يــــؤخــــذ بـــعــــ االعــــتــــبــــار ربط
ــنـظــومـتــ االمـنـيــة الـوطــنـيـة ا
والـتـربـيـة والـتـعـلـيم بـبـعـضـهـمـا
بــشـكل يــجـعل كـل مـنـهــمـا مــكـمال
لــنـجــاح االخــر الن دور الـتــربــيـة
والتـعـليـم  يتـمـثل بـكونه الـركـيزة
األسـاسـيـة في بـنـاء امن اجملـتمع
ومن هنا تبدا عمـلية حماية العقل
والـثـقـافـة  والــهـويـة النه الـبـوابـة
الــروحــيــة والــقــيـمــيــة لـألجــيـال
وبـــخـــاصـــة بـــعـــد ان فــقـــدنـــا في
هام العـراق كل هذه الـسياقـات وا
مـنــذ عـقـود  وال ســيـمــا في فـتـرة
مــابـعــد االحــتالل وهــنــا البـد من
الـعـودة لـها بـعـمـلـيـات وفـعـالـيات
ونشاطات وبرامج ومناهج علمية
عـمــلـيــة مــهـنــيـة تــقـتــرن بـاإلرادة
والـتــصــمـيم وبــأشـراف اصــحـاب
اخلـبـرة  واالخـتصـاص  وبـرعـاية

ـعــرفـة وكل هــذا يـعـني الـعــلم وا
العمل واالجتهاد في بناء االنسان
 من خـالل ســـيـــاســــات تـــربـــويـــة
وتــعـلــمـيــة اسـتــراجتـيــة واضـحه
ـــصــالح الــوطـــنــيــة نــابـــعــة من ا
وارد عـتـمـدة عـلى ا والشـعـبـيـة ا
البـشرية ولـيس على عوائـد النفط
ـعـادن في الـبـالد الن الـتـربـيـة وا
سلك الوحيد والتعليم الطريق وا
الـذي يؤدي الـى التـقـدم واالزدهار
والـنـهـوض بـكـل قـطـاعـات الـدولـة
ويــحـقق  االمن والــسالم واسـعـاد
اجملــتــمع و يــصب نـتــائــجــهـا في
حــمـــايــة االمن الــقـــومي من خالل
االهتمـام بالنشئ واشـباع عقولهم
فاهيم التربية الوطنية وربطهم
بقضـايا الوطن عبـر توسيع دائرة
انـتـمـائـهم الـوطـني بـدال مـن دائرة
االتـــســـاع الـــقــبـــلي الـــعـــنـــصــري
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ــتــقـدم تــهــتم الــدول فـي الــعـالـم ا
ـــتــــحـــضــــر بــــاحلـــفــــاظ عـــلى وا
الـعـمـلـيـات الـتـربـويـة والـتـعـلـمـية
وجتتـهد في تطـويرها وحتـديثها
وعــدم جــعـلــهـا خــلـيــطـا او حــالـة
ازدواجيـة تتخلـلها مـناهج وافكار
مذهبية وطائفية وعنصرية  ومن
هـنا يـتوجب عـلى الدولـة احلرص
ـناهج بـالـشـكل الذي عـلى اعـداد ا
يبعدها عن االنقسامات والتصدع
والــتــشــتت و الــتــمــايــز الـطــبــقي
والبيئي وينصب التركيز في ذلك
اي الدولة على االهتـمام بالتعليم
الــوطــني وابــعــاده عن جتــاذبــات
تـخـلق بـيـئـة اجـتـمـاعـيـة ضـعـيـفة
مـخـترقـة وبـالتـالي انـتاج مـجـتمع
مـتـفـكك وشخـصـيـة ضـعـيـفـة غـير
مـــتـــكـــامـــلـــة الـــهــويـــة وكـل هــذه
ــسـمــيــات هـي عــوامل ســلــبــيـة ا
تـشـكل خـطـورة كـبـيـرة عـلى االمن
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تــظــهــر وحتــدث اعـــمــال الــعــنف  
وتـرتــفع نــسـبــة حــدوث  اجلـرائم
عنـدما يـضعف ويتـراجع التـعليم
مـــا يـــشــكـل خــطـــرا داهـــمــا عـــلى
اجملتمعات الـتي تقوم وتبنى على
فـــكــرة االمــة الـــواحــدة وهــذا مــا
نــشـهــده في دول الــعــالم الــغـربي
الــتي تــنــبع شــعــوبــهـا مـن روافـد
انسانيـة وبشرية متعـددة مختلفة
االصـــــول واجلـــــذور  واالعــــراق 
وهـنـا يبـرز دور مـنظـومـة التـربـية
والـتــعـلـيم الــصـحـيــحـة في غـرس
ـنـوطــة بـهـا وتـعـزيـز قـيم ـهـام ا ا
الوحدة الوطنية ب هذه االصول
ـتـعـددة  وصـهـرهـا في الـبـوتـقـة ا
الوطنية للدولة وهذا بالضبط ما
نــحــتـاجـه االن في الــعـراق خلــلق
وبـنـاء مـجـتمع واحـد تـتـحـقق فيه
كل مـــســتـــلــزمـــات االمن والــسالم
لـيتـحقـق بعـدها الـتقـدم واالزدهار
لـيـعيش اجلـمـيع في ظل منـظـومة

تـعـد مـنـظومـة الـتـربـيـة والـتـعـليم
احد اهم ركائز بـناء االمن القومي
في اي بـــــلــــد ومن هــــنــــا جــــاءت
نظومة العالقة اجلدلية ب هذه ا
واالمن القومي مضافـا لها الهوية
الوطنية الواحـدة وبخاصة عندما
يـــــكــــون هــــنــــاك اسس وقــــواعــــد
ومـؤشـرات تـعـبـر عن افـكار ورؤى
قويـة متمـاسكـة عندهـا يكون امن
البالد واجملتمع واالفراد ايجابيا
ـسـلك كــون الـتـربــيـة والـتــعـلــيم ا
والــطــريق الـصــحـيح  لــلـتــنـشــئـة
الوطنية بكل ابعادها وعلى جميع
ــسـؤول ــســتــويــات كــمــا انـه ا ا
االول عن غــرس مــنــظــومــة الـقــيم
الوطنية  والتقدم واالبداع  وخلق
الـشـخـصـيـة الـوطـنـيـة ومـجـمـوع
هــذه الــفــعـــالــيــات والــنــشــاطــات
والـعـمـلـيات تـشـكل بـدورهـا الدعم
واحلـمــايـة لالمن الـقـومي من قـبل
الـشـعب وعنـدما يـنـحسـر ويتـاخر
ؤسسات التربوية ويضعف دور ا
عنى والتعلمية  يحدث العكس 
يحـدث اخللل في بـناء الـشخـصية
والـــهـــويــة الـــوطـــنــيـــة الـــواحــدة
ويـتـعـرض  االمن الـقـومي جلـمـلـة
من التحديات واخملاطر الكبرى و
يـحـدث االنـفـصام واالنـفـصـال ب
ـــســـؤولـــة الـــنـــاس  واالجـــهـــزه ا
واخملـتـصـة بـاألمن الـقـومي  ومن
هــنــا جــاءت احلــاجــة لــلــنــهـوض
بواقع التربية والتعليم  من خالل
ثورة شاملة يتكاتف فيها اجملتمع
بــــكل طـــبــــقـــاتـه وعـــلـى اخـــتالف
ـــا فـــيه من اشـــكـــاله واطـــيـــافـه 
ـــيــ خــبـــراء تـــربــويـــ واكــاد
وتـــــدرســـــيـــــ واولـــــيـــــاء امــــور
لــتـشــخــيص االسـبــاب والــعـوامل
التي ادت الى الضعف واالنحسار
والـتـردي فـي الـعـمـلـيــة الـتـربـويـة
والـتـعـلــمـيـة  ومـؤسـسـات الـدولـة
عنية بـها  للتوصل  الى قرارات ا
 لــــوضع ثــــوابت ومــــنــــطـــلــــقـــات
ومـــــنـــــاهج مـن قـــــبل اصـــــحـــــاب
االخـتـصـاص تـتــوافق وتـتـمـاشى
مع مـتطلـباتنـا الوطنـية العـصرية
ومــسـتــقــبـلــنــا وامــنـنــا الــقـومي
وبـــــالـــــتـــــالـي كـــــان البـــــد من حل
ـرتــبـطــة بـالــتـربــيـة مـشــكالتـنــا ا
والتـعلـيم لنتـمكن من اعـداد وبناء
جـيل مـقــتـدر بـإمـكــانه الـدفـاع عن
الوطن واالسـهام في تـنمـية البالد
واحلفاظ عـلى امنهـا القومي وما
نــقــصــد هــنـــا بــالــدفــاع عن االمن
الــقــومي هــو لــيس احلــفـاظ عــلى
حــدود وامن الـبـالد  من اجلـوانب
ـا الــعـسـكــريـة  واالمــنـيــة فـقط ا
عـني اعداد جـيل مؤمن بـالعيش ا
ـشـترك وثـقـافة الـتسـامح وتـقبل ا
االخــر من خالل بـنـاء عـقـول نـيـرة
ـقــدورهـا قـيــادة مـســيـرة الـبالد
الـــســـيــــاســـيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة
واالقـتصـاديـة  وفي كافـة اجملاالت
بـالــشـكل الـذي يــتـنــاغم مع عـصـر
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ـــعـــاصــــرة الن اكـــثـــر حـــيــــاتـــنــــا ا
الـــســلــبــيــات  واجلــرائم الــتي تــقع
وحتدث سـببهـا االنحراف في الـفكر
والتصـرف  والتصورات والـقناعات
اخلــاطــئــة اضف لــذلك الــتــطـورات
الـكـبـيـرة في التـكـنـلـوجـيـا احلـديـثة
ـنحـرف واجملـرم الـتي ساعـدت ا
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ـيـ  تـبــادل اخلـبــرات بـ االكــاد
ــــســـؤولــــ في والــــتــــربـــويــــ وا
الـقــيـادات االمـنــيـة يــجب ان يـؤخـذ
بــــــنــــــظــــــر االعــــــتــــــبــــــار مـن خالل
ـؤتمـرات احلـوارية االجـتـماعـات وا
نتظمة اخملطط والبحثية الـدورية ا
لـها بعـلميـة ومنهـجية مـهنيـة عالية
والـــتي تـــهـــدف الى خـــلق وايـــجــاد
ــقــدورهـا مــوارد بــشــريــة كــفــوءة 
تـقــد اخلـدمـات االمــنـيـة بــحـرفـيـة
ومهنـية من خالل تطويـر مؤسسات
الــتـــربــيـــة والــتـــعــلـــيم كــالـــبــرامج
ــنــاهج واالنـشــطــة الـتــدريـســيـة وا
درسية والصفيـة وحتس البيـئة ا
هارات واجلامعية وصوال لتطوير ا
وبـالــتـالي االرتـقــاء بـالــقـيم الالزمـة
لـــبـــنـــاء اجملـــتـــمع بـــالـــشــكـل الــذي
قـدوره تعـزيز االمن الـقومي ومن
هــــنــــا تــــأتـي الــــدعــــوة الى اصالح
ا الـعمـليـات التربـوية والـتعـلمـية 
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اصـــــبح مـن الــــضــــروري الــــقــــيــــام
بعـمـليـات اصالح شـامل لـلـعمـلـيات
الــتــربـويــة والــتـعــلــيــمـيــة بــإدخـال
قدورها مفاهيم جديـدة وعصرية  
تــعــزيـــز  االمن الــوطــنـي  وتــربــيــة
ـــفـــاهـــيم ـــواطـن واالهــتـــمـــام بـــا ا
الـدمـقـراطـيـة وحـقـوق االنـسـان  من
خالل  ادخــالــهـا فـي مـنــاهج وكــتب
الـتــربـيــة والــتـعــلـيـم بـشــكل هـادف
ـرحـلة ومـدروس يـتالئم وطـبـيعـة ا
وبـطـريـقـة حتــقق  قـفـزة نـوعـيـة في
خـطط االصـالح خلـلق  واقع ثـقـافي
سياسـي علمي يرتـقي لبنـاء مجتمع
و مــواطــنــ  مـــبــدعــ  يــؤمــنــون
بـالدفـاع عن احلـريات والـدمـقراطـية
ضــمن األنــظــمـة والــقــوانــ وهـذا
يلزم الدولـة  القيام بخـطوات عملية
ـــفــاهــيـم  والــبــرامج لـــتــجــســـيــد ا
واالهـداف  بـشـكل عـلمـي على ارض
الواقع ألعداد الـشباب بـشكل خاص
ــواجــهـة ــواطــنــ بــشــكل عــام  وا
الــتــحـــديــات والــتـــحــوالت وحتــمل
سؤولية وهنا تبرز احلاجة   لفك ا
وجودة االشتـباكات والـتناقـضات ا
فـي مــنــاهج الـــتــربـــيــة والــتـــعــلــيم
ــــقـــــرارات االخـــــرى فـــــضال عن وا
ــمــارســات تــشــجــيع االســـالــيب وا
ــشـــاركـــات الالزمــة ـــهـــارات  وا وا
لـــلـــمــواطـــنــة الـــعـــصــريـــة بــدال عن
ــمـــارســات الــبــالــيــة  كــالــتــلــقــ ا
واحلـفـظ اجملـرد عــلى ظــهـر الــقـلب
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 يــقع عــلى عــاتق وزارتي الــتــربــيـة
والتعـليم  وبدعم مـن الدولة اعادة
تـــأهــيـل  واعــداد الـــقـــيــادات الـــتي
ـــنـــظـــومــة تـــمـــسـك بـــزمـــام ادارة ا
الـتــربـويـة وتــفـعـيل مــراكـز الـدولـة
عـنية بـاألبداع واالبتـكار والثـقافة ا
واآلداب والـــــفــــــنـــــون والـــــعـــــلـــــوم
والــتـكــنـلــوجـيــا واحلـداثــة ومـراكـز
ي ان وجدت كـما التـدريس االكـاد
هــو مــطــلــوب ايــضــا  اخــراج غــيـر
ـتـفـنـنـ ـتـلـونـ وا الـكـفـوئـ و ا
نتفعـ  من البقاء  في مواقعهم وا
 وهم غـــيــر قـــادرين عـــلى الــقـــيــادة
والتغـير بل نرى الـبعض من هؤالء
اصــبــحــوا عــوامل اعــاقــة لــلــتــقـدم
اذج سلبية  في تعويق واالبداع و
الطاقات العلمية والفنية والثقافية
وكــــذلـك عــــوامل طــــرد ال صــــحــــاب
ـقدورها واهب والـكفـاءات التي  ا

تـطويـر عمـليـات التـربيـة والتـعليم
واطن الفاعل . وبناء ا

 q UA  

 من مـشـاكـلـنا في الـعـراق اجلـديد
كــلــمــا تــســنم وزيــر جــديــد مــهــام
وزارته نــراه يــبــدا من الــصــفــر...
ناسفـا  بذلك كل ما قـدمه من سبقه
في قــــيـــــادة الــــوزارة وهــــذا شيء
(لالسف) اصبـح سمـة عامة تـشمل
ـــؤســـســـات جـــمـــيع الـــوزارات وا
والـهـيــئـات في الــدولـة ولـيس في
وزارتي الــتـربــيـة والـتــعـلــيم فـقط
ـارســات غـيـر صـحـيـحـة وهـكـذا 
الـبتـة كونـهـا تهـدم وتخـرب كل ما
تـــــقـــــدم  فـي وقت نـــــحـن بـــــأمس
احلــــــاجـــــة الـى بـــــنــــــاء الـــــدولـــــة
ومـؤسـســاتـهـا  وامـنــهـا  الـوطـني
بـشـكل يـكـون قـادرا عـلى مـواجـهـة
ـطلوب الـتحديـات التـي امامه  وا
ن سـبق في ان يــتـواصل  الـبــنـاء 
ـهــام والـقـيــام بـتـغــيـر مـا تــولي ا
يحتاج الى التغير والتجديد  نحو
االحـسـن مـعــتــمـدين فـي ذلك عـلى
هـنـية الـعـلمي االسس والـبـرامج ا
الـســلـيـمــة  لـضــمـانــة بـنــاء  نـشئ
جديـد واعي سلـيم والئه لالمة الن
االهتـمـام بـالتـعـلـيم يعـني صـنـاعة
دولـة وبـنـاء مـجـتـمع قـوي رصـ

وهـو يـشــكل ايـضـا عـجــلـة الـتـقـدم
واالزدهــار وهــذا يــتــطــلب ويــلـزم
الـدولـة بنـاء نـظـام تـعـلـيـمي جـديد
في الــعـراق يــتــسـلم زمــامه قــيـادة
ـيـة عــلـمـيـة مـؤهـلـة مــهـنـيـة اكـاد
لـــــــتــــــحــــــقـــــــيـق هــــــذه االهــــــداف
ــشــاكل الــتـي تــديــر دفـة وجتــاوزا
ـــــــــــؤســـــــــــســــــــــات قــــــــــيـــــــــــادة ا
الـتـربـويــةوالـتـعـلــمـيـة مــسـتـفـدين
ـيـة  ومن بـذلك من الـتـجـارب الـعـا
الـبـلــدان الـتي اصــبـحت رائـدة في
االقــتـــصــاد والـــســيــاســـة  وبــنــاء
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ال يدلل االنفاق احلكومي ومعدالت
ــدارس عــلى جــودة االلــتــحــاق بــا
الـتـعلـيم بل هـناك مـقايـيس مـهنـية
تــقــاس بــهــا هــذه اجلــودة مــنــهـا
ــــعـــلــــمـــ ــــدرســـ وا كـــفــــاءة ا
وقدراتـهم عـلى التـوصيل والـعطاء
ورغــبــتـهـم احلـقــيــقـيــة في الــعـمل
ـدرسـية مـضـاف لهـا نـوع البـيـئة ا
الـتي يـعـيشـهـا الـطـلـبـة والـتالمـيذ
وقــــدرات وكــــفـــاءة الــــطــــلـــبــــة في
االســتــيـــعــاب واالهم من ذلك دور
ــــؤســــســـات الــــتـــربــــويـــة قـــادة ا
ـبــاشـر عـلى واشـراف احلـكــومـة ا
ـــــؤســـــســـــات وادارتـــــهــــا هـــــذه ا
ـدارس واجلـامـعـات واالهـتـمـام بـا
وابعاد الفساد عنها  وجعلها على
سـلم اولويـاتهـا لتـنجح في جتـذير
ـواطــنــة في نــفـوس قــيم تــربــيــة ا
وعـقـول الـطـلــبـة والـتالمـيـذ خلـلق
جـــيل جـــديـــد يـــحــتـــرم األنـــظـــمــة
والقـوان  فجـودة التعلـيم تقاس
من خـالل مــــــــدى  قـــــــــدرة وزارتي
الــتــربــيــة والــتــعــلــيم في ايــصــال
ـنــاهج  والـتـطـبـيـقـات الـبـرامج وا
العـمـلـيـة بشـكل مـهـني عـلمي وان
ؤسـسات ـدارس وا تـبتـعد ادارة ا
الــتـربـويـة واجلـامـعـات عن االدارة
ــركــزيـة الـســلــطــويـة الــشــديـدة ا
بــحـــيث التــتـــقــاطع مع األنـــشــطــة
عاهد دارس وا اخلاصة في هذه ا
واجلـامـعـات وتــصـبح مـردوداتـهـا
ســلـــبــيـــة لــذلك حتـــتــاج االدارات
والقيادات التربوية والتعلمية الى
وحــدات اشـــرافـــيــة مـــتــمـــيــزة في
اختصاصها وخـبراتها وجتاربها
ــارســة االعــمـال بــاإلضــافــة الى 
ـيـدانــيـة الـعــمـلـيـة والــنـشـاطــات ا
لـلـتعـرف عـلى  مكـامن الـضعف من
اجل التغير واالصالح ومن جناح
هـذه االسـالـيب بـاإلمـكـان الـتـعـرف
عــلى جــودة الــتــعـلــيم  والــتــعـرف

كذلك على االسالـيب التي تتبع في
الـتـدريس خـاصــة دروس الـتـربـيـة
البـدنية  والـفنـون واآلداب التي ما
زالت تــدرس عــلى شــكل ارشــادات
ـعـلـم ـدرس وا تـقـدم من قـبل ا
لـــلـــطـــلـــبـــة والــــتالمـــيـــذ مع قـــلـــة
ـفتوحة و احلوارات والنـشاطات ا
هي اســالـــيب تـــقــلـل وتــأثـــر عــلى
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اصــبـحت احلـاجـة مـاسـة الى نـظم
تـعـليـمـيـة قويـة لـبـنـاء الشـخـصـية
الوطنية التي تمـثل البوابة القيمة
واألخـالقـية الـتـي حتـتـرم الـنـماذج
والـــقــدرات الــوطـــنــيــة الــعـــلــمــيــة
واألدبـية في اجملـتـمع خـاصة بـعد
الـــزلـــزال الـــذي احـــدثـــته فـــوضى
االحـتالل فـي مـؤسـســات الـتــربـيـة
والتعليم واجملتمع العراقي والذي
ـدارس والـهيـئات الـتعـلمـية افـقد ا
والــتــدرسـيــة هـيــبـتــهـا واثــر عـلى
الــعــمـــلــيــات الــتــربــويــة.. ولــهــذه
الظروف واسبابها اصبحنا بأمس
احلاجة الى نظم تعـلمية وتدرسية
وتـربــويــة اكـثــر تــأثـيــر وفــاعـلــيـة
ــعــاهــد ـــدارس وا لـــتــســتـــعــيــد ا
واجلامعات هيبتها احلقيقية التي
كـانت عـلـيهـا في الـسـابق وهـو ما
يــــدعــــو الـــدولــــة الـى االهــــتــــمـــام
بــالـتــعـلــيم الــرسـمي الــذي تـراجع
امـــام الـــتـــعـــلـــيم اخلـــاص ومـــنع
حتــويل الــتـعــلــيم في الــعـراق الى
سلعه تباع وتشترى وتقاس بقدرة
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 تمثل التـربية والتـعليم اهم ركائز
قـوة الـدولـة واجملـتـمع الـتي تـخدم
قــضــايـا االمـن الـقــومي  وتــطــويـر
وادامـــة ذلك بــــأمس احلـــاجـــة الى
الــتـــخــطـــيط الـــســلـــيم لـــتــتـــمــكن
ؤسسات التربوية والتعلمية من ا
تنفيذ اهـدافها خللق انسان وطني
ـــثل رأس مــال فـــاعل يـــشـــكل او 
الدولـة واجملتمـع  يساعـد احلفاظ
علـى االمن القـومي وتوسـيع دائرة
االنــتـمــاء الـوطــني لــتـتــسع دائـرة
االمن الــقـومـي بـدل اتــســاع دائـرة
الـوالء الـقـبـلي  ومـن هنـا يـتـوجب
عــلى الــدولــة احـكــام صــمــام امـان
الـتـربـيـة والتـعـلـيم  وان ال تـسـمح
ـــنـــظـــومــة مـــطـــلـــقـــا بـــاي خـــرق 
ـؤسـسـات التـربـويـة والـتـعـلـمـية ا
الــتي يـنــتج عـنــهـا تــدمـيــر الـدولـة
واجملـتــمع  واالمن الـقـومي الن اي
ـــؤســـســاتـــنـــا الــتـــربـــويــة خــرق 
والـتـعلـميـة هـو عبـارة في حـقيـقته
عـن خـــرق ألوضـــاعـــنــــا األمـــنـــيـــة
ـصالح الـوطنـية الـعلـيا وضـرار با
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تـتحمل الـدولة مـسؤولـية الـتسرب
ـــدارس اوال ثم االســـر.. كــون من ا
الــــدولــــة الــــراعي االكــــبــــر واالهم
لــلـمـجــتـمع ويـعــود عـدم مـتــابـعـة
ــــتـــســــربـــ من االســـر ألوالدهم ا
ـدارس او عـدم تـسـجـيـلـهم فـيـهـا ا
بـسبـب قلـة الوعي وتـفـضيل خـيار
عــــلى خــــيــــار اخــــر يـــهــــدد االمن
دى القومي وتكـون اضراره على ا
الـــقــــريب والــــبـــعــــيـــد  واضــــحـــة
ومــــــــلـــــــمـــــــوســـــــة في الـــــــدولـــــــة
وهـذا يــتــطــلب  حـرص واجملــتـمـع
الـــدولــة عـــلى تـــطــبـــيق األنــظـــمــة
والــقــوانـــ الــتي تــعــالج  حــاالت
الــــتــــســــرب وتــــخــــلف االســــر عن
ـدارس مع تـسـجـيل ابــنـائـهـا في ا
احلـــرص الــشــديــد عـــلى  حتــقــيق
الـتـوازن بـ اهمـيـة االمن الـقومي
ــنــاهج والــتــعــلــيم واالهــتــمــام 
الـتربـية الـوطنـية  بـالشـكل الذي ال
يـشـكل عـبئ عـلى عـقـول الـتالمـيـذ
ـناهج ـقـصـود بـذلك ان تـكـون ا وا
ـراحل الـعـمـريـة لـلـتالمـيـذ ضـمن ا

لــيـسـهـل عـلـيــهم ادراكـهــا وتـكـون
ـدرسـة سـاحــة حـيـاتـيـة جـمـيـلـة ا
يــلـتــصـقــون بـهـا ويــحـبــونـهـا وال
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حتـــــــول افــــــراد اجملـــــــتـــــــمـع الى
اعالمــيـ  بـعـد ان اصـبح االعالم
حلـظيـا وسـريـعـا  بـتـوفـر اجـهزة
االتـــــصــــاالت احلــــديـــــثــــة  الــــتي
ســـاعــدتــهم عــلى الــوصــول لــلــكم
ـعـلـومـات الـهـائل من االخـبـار  وا
دون فرزها والتأكـد من مصداقيته
ودقـتها  وهـذا يتـطلب مـن الدولة
ومــؤسـســات الـتــربـيــة والـتـعــلـيم
ــهــنــيــة ان جتــعل مـن اهــدافــهـا ا
وادائـهـا مـشـروعــا قـومـيـا يـحـمي
ويــحــصن الــطـلــبــة وكل اجملــتـمع
امــنـيــا كــون احلــفـاظ عــلى االمن
الــقــومي بــحــاجــة الـى الــكــفـاءات
الـعلـمـيـة  الـتي تـقـوم بصـنـاعـتـها
مــؤســسـات الــتــربــيــة والــتــعـلــيم
عاهد واجلـامعات  ومؤسسات وا
الدولـة األمنيـة اخملتـصة التي هي
االخــرى بــحـــاجــة  الى اخلــبــرات
ــهـمــات تـقع والـكــفــاءات وهـذه ا
ـؤسـسات الـتـربـوية عـلى عـاتق  ا
والتـعـلـمـية من هـنـا تـبـدا ضرورة
االهـتــمـام  بــالـتــربــيـة والــتـعــلـيم
هني العلمي االعالمي في اطاره ا
الـتكـاملي لـضمـان مشـاركة االفراد
كــــافه فـي مــــهــــمــــة االطالع عــــلى
احلـقــائق والـتــصـدي لـلــشـائـعـات
واالخـــبـــار الـــكـــاذبــــة فـــضال عن
تــعـلــيــمــهم كــيـفــيــة الــتـعــامل مع
وســـائل الـــتـــواصل االجـــتـــمــاعي
بـــشـــكـل ســـلـــيم يــــضـــمن سالمـــة
اجملـتـمـع  وتـعـزيـز فــكـرة الـرقـابـة
الــذاتــيــة في نــفـوس الــطــلــبـة من
ـستـمـر والـوثيق خالل الـتـعـاون ا
ؤسسات وفي مقدمتها ب كافة ا
ؤسـسـات الـتربـويـة والـتعـلـمـية ا
واســرهــا  واجلـــهــات الــعـــلــمــيــة
اخملتصة من اجل حتـص الطلبة
ـــــمـــــارســــات مـن االشـــــاعـــــات وا
السـلبيـة  والتهـديدات  واالخطار
وهـــذا بــحــاجه الى تــعــزيــز  ثــقــة
الـطـلبـة بـأنفـسـهم وتكـريس الـقيم
اإليـجـابــيـة في نـفــوسـهم من اجل
خــلق حس امــني وطــني لــديــهم 
وهذا بـحاجه لتـشكـيل وبناء وعي
ــعـلـومـات طالبي بـشــأن اهـمـيـة ا
وكــيــفـيــة تـبــادلـهــا وهي بـحــاجـة
لرسم اسـتراجتيـة تربويـة تعلـمية
داعــمـــة لألمن الــقـــومي وجلــمــيع
اجـــهــزة االمن فـي الــدولـــة تــصب
جميعهـا في حماية االمن القومي
وهـنـا يـتـوجب عـلى االعـالم الـعام
ـتـمـثل بـشــبـكـة االعالم الـعـراقي ا
سـاعدة ـد يد الـعـون وا الـتعـاون 
نـاهج والـبرامج االعالمـية لـدعم ا
ــؤســســات الــتــربــيــة اخلــاصــة 
والـتـعـلـيم  من الـنـاحـيـة الـعـمـلـية
ـثل عـنـهـا الـتـطـبـيـقـيـة  ويـكـون 
عضـوا في مجلـس التنـسيق الذي
ثلـ عن وزارتي التربية يجمع 
والــتـعـلــيم و االجــهـزة األمــنـيـة ال
جنــاح مـهـمـة الــتـربـيـة والــتـعـلـيم
االعالمـي بـــــاجتــــاه بـــــنـــــاء االمن
الـــقــومي واحلـــفــاظ عــلـــيه وعــلى
سـاعدة الـدولة الـهويـة الوطـنيـة  
لتجاوز اخملاطر التي يتعرض لها
االمن الـقـومي امـام كل الـتـحـديات
لكه االعالم من ا  التي نوجهها 
وســــائـل تــــؤدي الـى فــــاعـــــلــــيــــة
الـتــحـوالت والـتــغـيـر عــلى جـمـيع
ـــســـتـــويـــات خــاصـــة األمـــنـــيــة ا
واالجــتــمــاعــيــة  وبــنــاء راي عــام
رص يـحـافظ على االمن الـوطني
مـتضـامنا مـع التعـليم فـي حتقيق
االهــــداف والــــفـــــعــــالـــــيــــات وفي
مــقــدمـتــهــا الـفــعــالــيـات األمــنــيـة
واحـترام األنظـمة والـقوانـ التي

حتقق االمن والسالم في البالد.
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بغداد

ــراحل الــدولــة  لــتــشــمـل جــمــيع ا
الدراسية. 
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ؤسسات االمنية الوطنية  تعزيز ا
وحـتى التنـميـة واالستـثمـار منوط
ـؤسسـات الـتـربـوية بتـعـزيـز دور ا
والــتــعــلــيـمــيــة ومــا حتــتــاجه من
مخـتبرات  و مـناهج  ومواد عـلمية
تـرتـبط بـحــاجـة اجملـتـمع واالفـراد
ـــســاواة مــنـــهـــا االمن وحتــقـــيق ا
والــــعـــدالــــة االجــــتـــمــــاعـــيــــة بـــ
ؤسسات واطنـ الن من مهـام ا ا
الـتـربـوية والـتـعـلمـيـة اعداد ادوات
الـــتـــربـــيــة الـــوطـــنـــيــة والـــبـــيـــئــة
الـســيـاسـيـة كـونـهــا االكـثـر تـأثـيـر
واهـمـيـة في بـناء الـدولـة واجملـتمع
والوطن بشـكل عام واالمن القومي
بــشــكل خـــاص ومن هــنـــا تــظــهــر
الــعـالقــة اجلــدلــيــة بـــ الــتــربــيــة
والـتـعـلـيم وجـمـيع مـفـاصل الـدولـة
واجملـــتــمع وعـــلى راســهـــا الــسالم
واالمـــان واالســتـــقــرار الـــنــاجت عن

استتباب االمن .
 V¼«u*« W¹ULŠ 

 تـعـد مؤسـسـات التـربيـة والـتعـليم
احلـاضـنـة الـطـبـيـعـيـة واحلـقـيـقـيـة
تـمـيزين بـدعـ وا لـلـموهـوبـ وا
ومن جـمــيع االخـتــصـاصـات وهي
من يـتـحـمل مــسـؤولـيـة اعـدادهـا و
ا فـيها جميع االنشطة تطويرها( 
االجتـماعيـة والثقـافية  والـرياضية
والفـنية) وهـنا يـتحتم عـلى الدولة
ان تــســعى جــاهــدة لــتــنــمـيــة تــلك
ـضامـ وبالـتنـسيق مع اجلـهات ا
ذات الــعالقــة لــرفـع مــســتــوى هـذه
واهب  كوزارة الـشباب والـثقافة ا
ــعـنــيـة ـؤســسـات ا وغــيـرهــا من ا
برعـاية الطـلبـة والشبـاب واجملتمع
بـــشــكـل عــام ومـن هــنـــا تـــتـــحــمل
ـؤسـسـات الـتـربـويـة والـتـعـلـمـيـة ا
الدور التربوي االمني يساعدها في
ذلك مـراكـز البـحث الـعلـمي لـتعـزيز
دور األجــهـــزة األمـــنــيـــة  ورفـــدهــا

وهوبة. تفوقة وا بالعناصر ا
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ـهم في  تـؤدي اجلـامــعـات الــدور ا
تـثـبـيت وجتـذيـر  وزراعـة عـمـلـيات
الــتـــنــشــئــة  الــوطــنــيــة وبــجــمــيع
جـوانبـها االجـتمـاعيـة والسـياسـية
والنـفسية الـتي تغرسـها في عقول
ونفوس االجيال الشابة النابعة من
ــنـطــلـقــات الـوطـنــيـة احلــضـاريـة ا
والـثـقـافـيـة والـتـأريـخـيـة  االصـيـلة
وهي ال تقل اهـمية( اي اجلـامعات)
ؤسـسات التعـليمية عن دور كافة ا
ــوجــودة في الــوطــنــيــة  االخــرى ا
الـدولــة  الـتـي تـعــمل عـلى حتــقـيق

االنتماء الوطني والوفاء له. 
W¹dJH « W¹œbF² « 

 تـكريس وتعـزيز الـتعدديـة الفـكرية
واحــتـرام وحــمــايــة الــدمــقــراطــيـة
وحتـــقـــيق الــعـــدل واالنـــصــاف في
اجملـتـمع وتـكـافؤ الـفـرص واحـترام
احلـريات العـامة  هـي في احلقـيقة
بأمس احلاجة الى منظومة تربوية
ناهج صحيـحة واعادة الـبرامج وا
ـــقــدورهــا اعــادة واخلــطـط الــتي 
صـــــيــــاغـــــة االنــــســـــان الــــعـــــراقي
واالهتمام بتعميق شعوره الوطني
وتــنـويــر شــبــابه من خالل اشــاعـة
ـفــاهـيم الــتي تـؤدي الى تــكـريس ا
الــتـعــدديـة الــفـكــريـة  خــاصـة وان
الـعراق يواجـه حتديـات ومتـغيرات
كــبـــيــرة عــلـى ســاحــته الـــوطــنــيــة
واالجـــتـــمــــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة
واالقـتـصاديـة والـثقـافـية واألمـنـية
وهـــو بـــامس احلــاجـــة الـــيــوم الى
قراطيته حفظ واحترام وحماية د
وتــعـدديــته الـفــكـريــة النـهـا تــعـني
االمن الـــشــامل لــلــدولــة واجملــتــمع
كـــونه االســاس لــتــحــقــيق احلــيــاة
ـسـتـقـرة وهي تـعـد ايـضا االمنـة ا
فــيــمــا تـمــثــله ابــرز احلــاجـات في
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في الثامن والعشرين من أيلول عام
1970تـوقـفت مـسـيـرة حـيـاة جـمـال
عـبــد الـنــاصـر. بــعـد ان أنــتـقل الى
رحــاب ربـه الــعــظــيـم إثــر تــعــرضه
لـنـوبة قـلـبيـة شـديدة مـفـاجئـة وهو
يـــودع أمـــيـــر الـــكـــويت في مـــطـــار
الـقــاهـرة في خــتـام مـؤتــمـر الــقـمـة
الــذي دعـــا إلــيه لــوقـف نــهــر الــدم.
الــــعـــربي الـــذي تـــدفـق غـــزيـــرا في
ــعـارك الــتـي نـشــبت األردن خـالل ا
ـقـاومة الـفـلسـطـينـية بـ فـصائل ا
واجلــيش األردنـي..وكـان الــتــوصل
الى وقف إلطالق النار بـ الطرف
اخـر عــمل قــومي كــبــيـر قــام به من
أجل امـتـه قـبل ان تــغـمـض عـيــنـيه
إغماضتهـما األخيرة الى األبد..كان
عـبـد النـاصر بـطال قـوميـا تـأريخـيا
إسـتـثـنـائيـافي اخـطـر وأهم مـرحـلة
من مراحل النضال العربي وظاهرة
قومية وحدوية لـم يشهدها التأريخ

الــعــربـي من قــبل وعـــامل تــوحــيــد
ثــوري لـلــجــمـاهــيـرالــعــربـيــة الـتي
نصبته متحدثـا بإسمها وقائدا لها
سيـرتها الـنضاليـةبعد ان خاض و
ـعارك الـقـومـية بـهـا وفي سـبـيلـهـاا
الـكـبـرى ضـد الـقـوى اإلسـتـعـمـارية
والـصــهـيــونـيـة والــرجـعــيـة في كل
مــكــان من الــوطن الــعــربي من اجل
حتريرهامن الـهيمنـة األجنبية ومن
سـيــطـرة قــوى الــظـلم واألســتـغالل
والـفـسادوتـخـلـيـص األمـة الـعـربـية
من التـجزئـة واإلحتالل والـتهـميش
واخلراب والـضياع..لـقد جسـد عبد
الــنـاصــر بــشــخــصــيــته الــقــومــيـة
الــعــمالقـة أشــواق وأحالم الــشـعب
الــعــربي وحــلم األجــيـال الــعــربــيـة
تعاقبـة في الوحدة ح اعلن عن ا
دعــوته الــقــومــيـة الــعــربــيــةوجـعل
الـقـاهـرة عـاصـمـة لـلـكـفـاح الـقـومي
وقــاعــدة لـلــثــورة الـعــربــيـة ومــقـرا

ومـنـطـلـقـا لــكل حـركـات الـتـحـررفي
ــال ــدهـــا بــا اســيـــا وافــريـــقــيـــا 
والــــسـالح واخلــــبــــراء ويــــقف الى
جـــانـــبـــهــافـي وســـائل األعالم وفي
احملـــافـل الـــدولــــيـــة وعــــلى كــــافـــة
ـسـتويـات واألصـعدة..لـقـد اصبح ا
الـعـرب في ظل قـيـادة عـبـد الـنـاصر
الـتـأريـخـيـة امـة حـرة واحـدة قـويـة
وقـوة كـبـرى مـؤثـرةلـهـا حـضـورهـا
وثــقــلــهــا الــســيـاسـي وفي مــقــدمـة
سرح الدولي شعوب األرض عـلى ا
سـواء من خالل اجلـامـعـة الـعـربـيـة
او حـركـة عـدم اإلنـحيـاز او مـنـظـمة
الـــوحـــدة األفـــريــقـــيـــة او من خالل
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لـقــد حــقق عـبــد الـنــاصـر في فــتـرة
ـــنـــجـــزات زمـــنـــيـــة وجــــيـــزة من ا
ــكـاسب واألعـمـال الـشـامـخـة مـا وا
كـــان يــنــظـــر إلــيه عــلـى انه مــجــرد

احالم غـير قابـلةلـلتـحقـيق إنتـزعها
لـحمي مع قوى بنضـاله وصراعه ا
اإلسـتعـماروالـظالم والـتخـلف التي
ألتـقت وحتالفت ضـده كمـا لم تلتق
أوتـــتـــحــالـف ضــد اي قـــائـــد ثــورة
وحـركــة حتـرر في تـأريخ احلـركـات
الـثوريـة في اي شعـب من الشـعوب
..كــان في ثــورة دائــمــة لم يــتــوقف
فــيــهــا يــومــا واحــدا عن مــواجــهـة
اعتى واخطر التـحديات التي كانت
تــــثـــــيــــرهــــا الــــقــــوى الـــــعــــظــــمى
شروعه القومي احلضاري عادية ا
ـواجـهـته حتـديـات الـواقع أضـافــة 
الــــــــعــــــــربـي اجملــــــــزأ/ احملـــــــــتل/
ــــتــــلــــكه من ــــا  و ــــســــتــــغل/ ا
شـخـصيـةكـارزميـة زعـاميـة وقدرات
قـــيـــاديـــة فـــذة ومـن خالل حـــركـــته
الثـورية الـدائبـةوشعـاراته القـومية
الـعـالـيـة الـرنـ الـتي القت جتـاوبا
وإســتـجــابــة جــمــاهــيــريــة هــائــلـة
ودعـوته إلسقـاط األنـظمـة الـرجعـية
ــتــواطــئــة مع الــقـوى ــســتــبـدة ا ا
اإلسـتــعـمـاريـة والــتـصـدي لــلـنـفـوذ
اإلســتـعــمـاري فــجـر عــبـد الــنـاصـر
يـنـابيع الـعـروبـة والثـورة واحلـرية
والكرامة الكامنة في نفوس وقلوب
وعـقـول اجلـمــاهـيـر الـعــربـيـة الـتي
ـبـادئه الـقومـيـة. الـتقـدمـية امـنت 
وفـكـره الـثـوري اإلنـسـاني ومـنـحته
مـحـبتـهـا وثقـتـها وسـلـمته مـفـاتيح
قيـادتهـا له وشعـرت معه بـوجودها
ودورهـا وقوتـها وتـأثـيرهـا واحدث
ثــورة تـــأريــخــيــة بـــارزةفي الــعــقل

والواقع العربيـ إنتقل بها العرب
من حالة الركود واجلمود واخلنوع
الى حالـة الرفض والـتمـرد والثورة
واصــبح فـــيــهــا اإلنــســان الــعــربي
يــحس بــأنـه يـنــتــمـي ألمــة عــربــيـة
عظـيمـة واحدة وشـعب عربي واحد
وتأريخ عـربي واحد ومصـير عربي
وان مـن حق هـــــــذه األمــــــة واحـــــــد
ــة الــعـظــيـمــة ذات الــتـاريخ الــكـر
اجملـيــد واحلــضــارة الـشــامــخـة أن
يــكـون لــهـا مــسـتــقــبل مـشــرق مـثل
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لقد إرتبطت حركة الـقومية العربية
بـإسم جـمـال عبـد الـنـاصر إرتـبـاطا
وثــيـقــا بــوصـفه رائــدهــا وقـائــدهـا
ومـجـدد شبـابـهـا ورمـز إنـطـالقـتـها
التـأريخـية بحـيث اصبح يـنظر الى
مـن يـــقـــول (انـــا قـــومـي) بـــوصـــفه
ناصريـا او من انصار ومـحبي عبد
الـنـاصر وهـو مـالم يـحــــدث مع أي
قــائــد قـومي ألمــة من األمــــــم عــبـر
الـتأريـخ وبهـذا الـصدد فـقـد قيل ان
حتت كـل كـلـمـة قــومي سـتـجـد إسم
نــاصـر تــعــبـيــرا عن قــوة الــتـداخل
والــــتـالزم والـــتـالحم بــــ حــــركـــة
القوميـة. العربيةورائـدها ..لقد كان
الـيـوم الـذي رحل فيـه عبـد الـنـاصر
عـركة التحرير يوما الذي كان يعد 
عـربـيـا حـالـكـا شـديـد الـسـواد نـشر
احلــــــزن واأللم فـي كل مــــــكـــــان من
أنـحـاء الــوطن الـعـربي خـرجت فـيه
مـســيـرات جـمـاعــيـة تـنــدب وتـبـكي

البطل احلـبيب الذي لم يـتوقع احد
انه سيختفي هكذا فجأة.. لقد فجع
الشـعب العـربي برحـيل بطـله ورمز
عــروبــته ونـــضــاله وصــدم صــدمــة
سياسية وعاطفية هائلة تمثلت في
ليـونية التي شاركت في احلشود ا
تـشــيــيـعـه الى مـثــواه األخــيـر وفي
ـــــتـالطم مـن الـــــصــــراخ احملـــــيط ا
والــعــويـل ومن الــوجــوه الــبــاكــيــة
واألفواه الفـاغرة ومن العـيون التي
ـسـيـرات يـفـيض بـهـا احلـزن وفي ا
الشعبـية احلزينـة التي إنطلقت في
ــدن الــعــربــيـة اغــلب الــعــواصم وا
اســفــا عــلى رحــيل بــطـل الــعــروبـة
نـاضـل من اجل ومـلهم الـثـوار وا

احلـريــة والـكــرامـة الــوحـدة. ..لــقـد
ــواكب شــهــد الــعــالم الــكــثـيــرمن ا
اجلـنائزيـة إبتـداءا من جـنكـيز خان
الـى لـــيـــنـــ وأتـــاتـــورك وغـــانــدي
ؤكـد أن أكبـر جنازة وكنـدي ولكن ا
في تـــأريـخ الـــعـــالم قـــد ســـارت في
الـقـاهـرة يـوم األول من أكـتـوبر ت1
سـنة  1970في وداع عـبـد الـنـاصر
عـلى حـد مــاقـاله احـد الـصــحـفـيـ
األجــانب الــذين حــضـروا مــلــحــمـة
الـــوداع األخـــيـــر لــــقـــائـــد الـــثـــورة
الـعــربـيــة..ان جـمـال عــبـد الــنـاصـر
كـشـخص قـد مـات ولـكن الـنـاصـرية
كفكر واجتاه سـياسي ثوري وكفكر
قــومي شــعــبي تــقــدمي لم تــمت او

تـزول وهي بـاقـيـة تـنـاضل وتـكـافح
مـن اجل األهــــداف الــــتي رفــــعــــهـــا
واطــلــقــهـــا عــبــد الــنـــاصــر والــتي
اصــبـــحت مـــثل خاليـــا الــدم جــزءا
اليتـجزأ من نـسيج احليـاة العـربية

..
 وبإختصار شديد فإن عبد الناصر
ـفـكـرالـكـبـيـر والـصـحفي كـما قـال ا
الـشهـيـر مـحـمـد حـسـنـ هـيـكل قد
(أعـطى أمـته يـقـيـنـا متـجـددا بـإنـها
مـــوجـــودة وأعــطـى لــهـــذا الــيـــقــ
تجدد بالوجـود حركته التأريخية ا
واجنـز بـهـذه احلـركـة مـهـام كـبـيـرة
عــلى ارضــهــا وحـول أرضــهــا وفي

العالم ).
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