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كـان هنـاك راعي غنم كل مـدة يحاول ان
يـستدعي اهـتمام الـناس يصـرخ هلموا
الـي الـذئـب اكل غــنــمي يــهــرعـون الــيه
لـيـقـول لـهم كـنت امـازحـكـم وهـكـذا مرة
ومـرتـ حـتى جـاء الـذئب فـعالً لـغـنـمه
فــصـــرخ عــلى الــقــوم فـــلم يــأتــيه احــد
لـنـصـرته النـهم تـعـودوا علـى كذبه وان
ـــرة .. بـــعض الـــبـــنـــات صـــدق هــــذه ا
وبــعض الــنـســاء يــفـتــقــرن لـكــثــيـر من
احلنكة في التصرف وميزان العقل ....
تـــســـتـــفـــز الـــرجـل الـــشـــرقي بـــبـــعض
الـتـصـرفـات الـغـيـر مـدروسـة عـواقـبـهـا
مـستقبالً بالتالي تـنتهي العالقة بفراق

او بــحـــقــد وغل .. الــثــقــة واالمــان اهم
شـيـئـ في اي عالقـة مـابـ اثـن وان
كــانت عالقـات انـسـانـيـة او جتـاريـة او
بـيئـية .. ما ان تـزعزعت الـثقة حتت اي
بـنـد واي ظـرف .... يـعـني بـدأ االنـهـيار
وان كــان بــالــبــدايــة غــيــر مــرئي لــكــنه
يـــصــــبح مـــرئـي رويـــداً رويـــداً وكـــيف
تــتـزعـزع الــثـقـة عــنـدمـا يــبـدأ االنـسـان
بالكذب ...اخلوف يستدعي الكذب 

والكذب ينزع الثقة عدم الثقة يولد شك
الــشك يــقــتـل الــعالقــة ويــدمــر احلــيـاة

االنسانية....
اعود حلماقة بعض البنات 

عــجــايـزنــا قــبل اســمـعــهن يــكــولن مـو
كـلـشي ينـحجي لـلـرجال وال كل تـصرف

ينقله هذا ان كانت االمور عادية.....
كـيف بـبـعـض الـبنـات يـسـتـفـزن الـرجل
بــالـكـشف عن امـور اليــجب الـبـوح بـهـا
كـــتــصـــرفــات الــبـــعض لـــهن بــالـــعــمل

والدائرة والشراء والتجوال ...
الـبــعض يـتـصـور غـيـرة الـرجل كـغـيـرة

رأة وهنا مكمن اخلطأ الكبير .... ا
رأة بعدم االهتـمام تثير عـندما تشعـر ا
غــيــرة الـرجل بــتــصـرفــات صــبـيــانــيـة
يـحـملـها بـداخـله ويضـمـرها واليـكشف
عـنـهـا لكـن يبـدأ الـشك يـتغـلـغل لـلـنفس
ـرض الفـتاك الذي وهـكذا يـنتـشر هذا ا
ـوت الـسـريري يـؤدي الى الـتـفـكـك او ا
(اكـلك الـيـوم بـالـدائـرة واحـد تـغـزل بي

وبطولي وبحلكي وبعيوني) .....
هـذه االمور اليـجب ان تقـال للرجل وان
ــداهــرة او الــعــنــاد او كــانـت بــداعي ا

االستفزاز او او .....
ـــرأة ان شـــعــرت بـــالـــغــيـــرة فـــتــشت ا
البس وبـــالـــســـيــارة ـــوبـــايل وبـــا بـــا
ووووو وحـــتى اذا مـــســكـــهــا زوجـــهــا
تــفــتش تــضـحـك وتـقــول عــقل نــسـوان
وهـي تـتــصـور هــذا شي طــبــيـعي ومن

حقها .....

الــتـعـلــيم اصـبح سـلــعـة يـقــتـات فُـتـات
  ساك الفقراء وا

ــــدارس الـــــعــــلم شـــــبه مــــعـــــدوم في ا
ـعلم اصـبح مهـزلة لـلعلم احلـكومـية وا
ـدارس احلـكومـية والـتـعلـيم هـنا في ا
ـعلم مـربي األجـيال بـعد أن كان يـهان ا

له هيبة ووقار واحترام 
ـــســـؤول عن ذلـك..? أين رقـــابـــة  _مـن ا
الـدولة ?و إلى أين أنـتم ذاهبون بـالعلم

الى اي قاع متجهون بالطلبة ?
مـن ننـاشـد ..? الـوزيـر ..!? وأين هو من
نهج  كل مـصلحة الـطالب في تغيـير ا
ـنـهج عـام دراسي جـديـد يـتـم تغـيـيـر ا
أنت تــعـلـم أن تـغــيـيــر مـنــهج لـيس من
مــصــلـــحــة الــطــلــبــة ومع هــذا يــجــري
الــتـغـيــيـر  مـاذا جـنــيـتم..? هل وجـد
فــائـدة من تــغـيــيـر الـفــرع الـعــلـمي إلى
احـيـائي وتطـبيـقي? ... ال فائـدة بل هذا
الـتغـيـير مـجرد تـشتـيت للـطلـبة ضـياع
دارس لـلـمـسـتـقـبل  وهل وجـد فـي ا
األهـلـيــة تـطـور الفت لـلـنـظـر والـتـعـلـيم
ــاذا وجــود مــدارس اجملـــاني بــائس  
أهـليـة او السـماح بـفتح مـدارس أهلـية
دارس احلكومية ما تغطي ولدينا من ا
ــعـلم في اجملــتـمع وزيــادة فـوق ذلك وا
ـعلم في احلكـومية األهـليـة هو نفس ا
ـدارس احلـكـومـية? من مـاذا تـشـتـكـي ا
االهـــمــال من الـــوزيــر ومن مـــديــر عــام
شـرف ال تـوجد رقـابة الـتـربيـة ومن ا
وال مــراقـــبــ وال مــديــر مــدرســة لــديه
ـدارس األهليـة متمـيزة ليس ضـمير  ا
بـكــادر كـفـوء كل الـكـوادر كـفـوءة سـواء
كـانـت في مـدارس حـكـومـيـة أو مدارس
دارس احلـكومـية أهـلـية ولـكن تفـتقـر ا
إلى قـيادة إلى مديـر يقود الـكادر بشكل
ســلـيم ويــحـتـاج كي يــكـون مــديـر لـديه
قــيــادة إلى مـشــرف لـديـه ضـمــيـر والى
مـديـر عـام حـريص على الـطـلـبـة وليس
ـــال  عــــلى مـــا يــــحـــصـل عـــلـــيـه من ا

ـدارس األهليـة ليست مـتميـزة بزيادة ا
كــتـاب او لــغـة عــلى حــسـاب الــطـالب 
ـدارس ــد هــذه ا الــطــالـب هــو الــذي 
ال كي تكـون متمـيزة  بغـض النظر بـا
عـن الـــوزيــــر  في كـل مـــحــــافــــظـــة من
مـحافظات العراق مديـر عام لتربية تلك
احملــافـظـة  هل نــنـاشـدكم كـي تـكـونـوا
ـصـالـح ابـنـاءكم  اذا كـان ابن أوفــيـاء 
احملـافظة ذاتـها غير حـريص على أبناء
مـحـافظـته فمن يـكون احـرص منه  من
ايـن أبــدأ بــاحلــديـث عن االهــمــال وعن
الــرشـوة وعن الـغش ? مــاذا يـفـعل هـذا
ـدير العـام (ابن احملافظـة) ? مدير عام ا
ـعـنى أنه لــتـربـيـة مـحــافـظـةبـحـالــهـا 
مـسؤول عن كل صـغيرة وكبـيرة تخص
ــدارس في تـلك احملـافـظـة فـقط يـزور ا
ــدارس ب اســتــقــبــال فــخـم بــالـورود ا
والـــســـجـــادة احلـــمـــراء مـــهـــنىء تـــلك
ـدرسـة ويـجـلس عـلى مـكـتـبه من غـير ا
ســؤال وال مـنـاقـشــة مـصـلـحــة الـطـلـبـة
ومـاذا يعاني الطالب  أناشد أو نناشد
واخـص وانــا بـنـت االنــبــار مــديــر عـام
تـربـيـة االنبـار ان تـعـيد الـنـظـر في الكم

ـدارس األهـليـة في االنـبار الـهـائل من ا
الـــتي تـــزورهـــا حــضـــرتك بـــ احلــ
واآلخــر  والــتي ال داعـي لــهــا اال يـدور
دارس بينك وب نفسك سؤال كم من ا
اذا األهـلـيـة التـي تسـرق تـعب اآلبـاء و
ـدارس ولـدينـا مـدارس حكـومـية هـذه ا
فـي كل شـــارع مــدرســـة أو مـــدرســـتــ
ويــكـاد يــفـوق عــدد الـكــادر الـتــدريـسي
أعــداد الــطــلــبـة فــكــر قــلــيال في طــلــبـة
احملـافظـة هم من مهـامك ومسـؤولياتك
اذا لـم تكـن أهل إلدارة الـتـربـيـة وعـموم
مـدارس احملـافظـة فلـماذا انت مـدير اذا
ـــســـؤولــيـــتك اجتــاة لـم تــكن جـــديــر 
ـــاذا انت جـــديــر  دع الـــطـــلــبـــة إذن 
ــديــر جــانــبـا ودع مــصــلــحــتك أيــهــا ا
مـنصـبك في اجلانب اآلخـر وأعد الـنظر
دارس األهـلية جمـيعا وأعد في إلـغاء ا
ـــدارس تـــرتــــيب وتـــرمـــيـم وتـــأهـــيل ا
تابعة ا تفتقـر وا احلـكومية و التـزود 
الــشـديـدة  وأعــد لـلـمــعـلم هـيــبـته بـأن
يـزاول مهنـته كما في السـابق  والنظر
في بــنــاء جــيل مــتــمـيــز بــفــكــر نـاضج
طَـمــوح مـعـتـمـد عـلى نـفــسه بـالـتـعـلـيم

اجملـاني ولـيس بالـتعـليم األهـلي الذي
جنــاحه وتـمــيـزه مــعـتـمــد عـلى االهل 
ـدارس األهــلـيــة فـقـط إشـعـارات  ال فــا
تـصنع من طالب محافظتك جيل يعتمد
ال  عـلى االتـكـالـيه والـنـجـاح مـقـابل ا
نــحن اآلن مـقـبـلــ لـعـام دراسي جـديـد
دارس فـلـنبـدأ التـغـييـر بـالتـوجه إلى ا
احلـكوميـة واعتقـد ان مدارسنا اآلن في
احملـافظة ال تفتقر لشيء سوى احلرص
ـتـابعـة الشـديـدة وحث الكـوادر على وا
الــتـــدريس اجلــيــد والــســـلــيم  وكــذلك
الــنـــظــر في تــعــيـــ اخلــريــجــيــ من
الـــدرجـــات الـــوظـــيــــفـــيـــة الـــتي تـــأتي
لـلـمـحافـظـة هي حـصـة أبنـاء احملـافـظة
دون مـقـابل لـلمـال بل الـتـعيـ بـاجملان
ـاذا وحــسـب الــكــفــاءات والــدرجــات  
ال  الكثير من سـلب طموح اخلريج با
اخلــريـجــ شـهـاداتــهم عـلـى األرصـفـة
امــنـح فــرص بــالــتــعــ لــكل مــتــخــرج
ـعلـم ويـحـمل شهـادة وان كان عـزل ا
ــــدرســــ كـــبــــار الــــسن أصــــحـــاب وا
اخلـمـس عـام للـتقـاعـد من لديه خـدمة
ثـالثون عام او أكثر فهو بال شك متعب
غــيـر قــادر عــلى إعـطــاء درس لـلــطـلــبـة
امـنح مـكانه لـشـاب متـخـرج يكـول لديه
الـقــدرة عـلى إعـطـاء دروس أكـثـر طـاقـة
ـعـرفة كـفـاءات وطـاقات وتـفـاعل وفـهم 
الـشباب  جدد الكوادر بطاقات شبابيه
قـادرة عـلى فـهم وتـذليل الـصـعـاب أمام
الـطـلـبـة .. في الـنهـايـة أقـول ال تـرفـعوا
من قـــيــمــة طــالب مــهــمل كــســول عــلى
حــســاب جــهــود طــالب كــفــوء بــالــغش

  والرشوة
سـرقـتم الكـثيـر والـكثـير والـكـثيـر دعوا
تـمـيزين من الـضعـفاء جـهـود الطـلبـة ا
والـفقـراء ال تسـتقـووا علـيهم وتـسرقوا

أحالمهم. 
(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته )
½bLŠ√ Á—u - األنبار

WI¦ «
لــكن هل الـرجل اذا شــعـر بـالــغـيـرة من
حــــقه ان يــــفــــتـش بـــاغــــراض زوجــــته
ـشي وراءها وحـقـيبـتـهـا وتلـفـونهـا و
ويــتـــجــسس عــلـــيــهــا ان مـــســكــته هل
سـتـعامـله وتنـظـر اليه كـمـا هو عـاملـها
ونـظر اليها عنـدما تفتش وراءه اكيد ال
والـف ال .....لـذلك عــنـدمــا يـغــار الـرجل
الـغـيـرة الـغـير مـشـروعـة يـشك وعـنـدما
يـشـك يـفـتش لـكن بـصـمت اليـجـرأ عـلى
ـا الــسـؤال وال يـجـرء بــالـبـوح الحـد ا
ـرض يـتـغـلــغل لـداخـله حـتى ســيـبـدأ ا
ــتــلـكه كــله وتــصـبـح حـيــاته جــحـيم

تنعكس على حياة من بقربه .......
هل يوجد رجل شكاك بالفطرة ال 
ا وجد امرأة كذبت عليه مراراً ا

او جــاء مـن بــيت كــذبت امه عــلى ابــيه
مـــراراً لـــهـــذا اقـــول لك ســـيـــدتـي ايــاك
والــكــذب وان كـان لــسـبب بــســيط فـأنه
يــؤدي لـعـدم الـثـقـة ومـن بـعـدهـا لـلـشك
وهـكذا تنتهي اسمى عالقة وجدها الله

ب الناس قالوا الصدق منجاة 
والكذب مهواة 

الكذب القليل يأخذ صدق كثير 
الـــلــــهم اجــــعـــلـــنــــا من الـــنــــاصـــحـــ

نصوح ...... يزي قهر ا
bNH - بغداد « bLŠ«

قال الذي سبقه إذ يجب قال وفي ا أحسـنتم النشر سيدنا العزيز في هذا ا
ـشرقـه حتى نـبـعث الـثـقه والتـفـاؤل عـند أن نـؤكـد عـلى اجلوانـب االيجـابـيه ا
عادية حتاول التـركيز على اجلوانب السلـبيه وتضخيمها النـاس ألن القوى ا
حتى تـصل النـاس إلى حاله مـن اليـأس واإلحباط ويـتم  تـوظيف هـذه احلالة
عنى وكيف ألغراض سـياسية. قبل عدة أيام نشرت على الفيس مقاال بهذا ا

أن البعض ولألسف الشديد أخذ يحن لألنظمة القمعية الدموية.
wzUD « wKŽ Æœ

—bB « ‰UI  Èb


