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بغداد

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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والـذكي والـعلـمي مـع االطفـال في
ــدارس واحلـضــانـات والــبـيـوت ا
ـؤسسـات اخملـتـلفـة فـتـجد في وا
الــغـرب نــظـامـا قــانـونـيــا صـارمـا
ـقـبـول في ـقـبـول وغـيـر ا يـحـدد ا
ـتــبع من قـبل اسـلــوب الـتـربــيـة ا
االباء وجتد في كل مدرسة غربية
مـرشدا نـفـسـانـيـا ومـعـلـمـا حذرا
ومـدركـا لـلــسـلـوكـيـات االيـجـابـيـة
والـســلـبـيــة الـواجب اتــبـاعـهـا او
عـدم اتــبـاعـهــا مع هـذا الــطـفل او
درسي ذاك وجتد ايضا الستتم ا
ــصــمـم بــاكــمـــله لــلــتـــعــامل مع ا
مـــخـــتـــلف انـــواع االطـــفـــال دون
نــــســــيـــان الــــتــــدقـــيـق في شـــواذ
تـصـرفــات افـرادهم والـتـحـري عن
اسـبـابـها حـتى ان فـنـلـنـدا ذهبت
بــعــيـــدا في هــذا.. الـى حــد انــهــا
ـــدرســــيـــة الــــغـت الـــواجــــبــــات ا
الـتـقـليـديـة بـحركـة ثـوريـة احدثت
ي طفـرة هائلة في تـصنيفـها العا
لـلــتـعـلــيم (اعـتـمــدت في ذلك عـلى
نفس هـذه االسباب النفـسية التي

نتحدث عنها في االساس).
ــكــابــدة واقع االمــر ان كل هـــذه ا
الـتي اخـتـار الـغــرب اتـبـاعـهـا في
التعـامل مع االطفال رغم تكـلفتها
الباهظة وتعقيدها وصعوبتها ال
تـنـبع من مـنـطـلـقـات انـسـانـيـة او

قـــول شــائـع لــفـــرويــد "أن الـــبــشــر
يحتوون على أنات والهو: 

×انـــا عـــلــيـــا تـــمـــثل الـــفــضـــيـــلــة
بادىء والضمير والعقالنية. وا
ــثل الــغــريـزة االولى ×و"الـهــو" 
ـــشـــاعـــر االنـــســـانـــيـــة الالوعي ا
األسـاســيـة الــتي ال تـعــيـر األخالق
والـفــضـيــلـة اهــمـيــة وتـهـتـم لـلّـذة

وجتنب األلم.
×واألنــا الـــتـي تــتـــمـــثل بـــالـــوعي
الـــنـــاجت عن صـــراع الـــهـــو واألنـــا
الـعـلـيـا". دون شك تـفـسـيـر بـسـيط
وبدائي كـهذا ال يحـيط بكل جوانب
الــنــفس الــبــشــريــة ولــكـنـه يـكــفي
لـتــسـلـيط الـضـوء عــلى تـعـقـيـدهـا.
ـــدرســـة وســـواء صـــدقت مـــزاعم ا
الــــفــــرويــــديــــة أم كــــذبت تــــثــــبت
الـتجـربـة وأسـاسيـات عـلم الـنفس
السلوكي وعلم نفس الطفولة وعلم
نــــفس الــــنــــشــــأة وعــــلم الــــنــــفس
االجــــرامي عــــلى أنــــنـــا كــــبـــشـــر
عقدة بأناتيـنا والهو ونفسـيتنا ا
تـتـشـكل فيـنـا خـواصنـا بـشـكل عام
عــبــر احتـــاد قــائـم فــيــمـــا بــ مــا
ورثـــنــــاه من جــــيـــنــــات وخـــواص
بــيـــولـــوجـــيـــة من األبـــويـن وبــ
الـظـروف الــتي تـتـفــاعل مـعـهـا. أن
عـقـدة الـتي تـشـبه هـذه الـعـمـلـيـة ا
رقصة ثالثية هذا التفاعل الثالثي
ــكن احملـــيــر يـــعــمل بـــطـــريــقـــة 
ـعنى تـسـميـتـها بـ"الـتـصـاعديـة" 
أن الــــــــظـــــــــروف األولى "أحــــــــداث
الـطــفــولـة" هـي األكـثــر أهــمــيـة من
الــــظـــروف الـــتـي تـــلــــيـــهـــا أي أن
ـــر بــهـــا يــزداد الـــظــروف الـــتي 
تـأثــيـرهـا عـلى شـخـصـيـاتـنـا كـلـمـا
عدنا إلى اخلـلف أكثر.. الى مراحل
الطـفولة.. ولـيس معنـى هذا أننا ال
نـتـأثـر بالـظـروف الـتي حتـدث عـند
ـا تاثرنـا عند الـصغر هو الـكبر ا
االكثـر اهميـة وقوة وانعـكاسا على
شــخــصــيــاتــنــا السـبــاب تــبــلغ من
تـعـقــيـدهـا اسـتــحـالـة ادراجـهـا في
مـنـشـور عـلى الـفـيـسـبـوك.. اكـتـفي

باالشارة لالسباب البديهية:
×عـنـد الـصـغـر نـكـون أكـثـر عـرضة
لـلــتـأثـر بـظـرف مــا ألنـنـا ال نـحـوز
فـلـتــرا نـاجتــا عن خـبــرة عـاطــفـيـة
كن ا  تؤهـلنا حلـمايـة أنفـسنـا 

أن ينتج عن مرورنا بذلك الظرف.
× في الــــطـــفــــولـــة نــــكـــون أكــــثـــر
حساسية وعاطفية بطبيعة احلال.
× االساس فـي االنسان هـو اجلهل
أي أنــنـا وكــلــمــا كـنــا أيــنع عــمـرا
ازددنـــا جــهـال بــاســـبــاب االحــداث
التي تتفاعل معنا لذا يكون تاثرنا

بـها طبـيعـيا ومبـاشرا في االغلب
النـــنـــا ســــنـــظن بـــانـــهـــا الـــوضع
الـطـبيـعي او انه مـا نـسـتـحقه او

اشياء اخرى عديدة..
× الن الــتـــجــربــة االولى هي االهم

واالكثر تاثيرا.
× ألن الطفل في اساسه ال يحتوي
ســوى "الــهــو" ولم تــتـشــكل أنــاته

العليا بنضج بعد.
×الســبــاب كــثــيــرة وكــثــيــرة جــدا

اخرى..
ا كل هذا يحيلنا خلالصة تعيدنا 
ذكــــرت في اعـاله بـــان الــــظـــروف
الــــتي تـــــتــــفــــاعـل مع االنــــســــان
تـتنـاسب بـقوة تـاثـيرهـا مع عـمره
بشـكل تنـازلي (او تصـاعديـا كلـما

صغر سنه).
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mindhunter يـــحــكي مـــســـلــسل
الـــــــــــذي تــــــــــــدور احـــــــــــداثـه فـي
الثمانيـنات قصة فريق خاص من
FBI مكـتب التحـقيقـات الفيدرالي
يحاول اكتـشاف ودراسة البواعث
تسلسل النفسية ألعتى الـقتلة ا
ـعـرفـة اسـبـاب اجـرامهـم واالفادة
ـعرفة بـالتنـبؤ باجلرائم من هذه ا
ــسـتــقـبــلـيـة وفــهم الـيــة تـفــكـيـر ا
وتـصرف مـرتكـبيـها. تـلقي أحداث
سلسل الضوء على شيء بسيط ا
جدا من هذا التفاعل لفرقة معينة
من الـــــبـــــشـــــر وهـم الـــــقـــــتـــــلـــــة
ــتـســلــسـلــون فــيـحــاول ابــطـال ا
سـلسل الرجـوع السباب قـيامهم ا
بعملياتهم اجلرمية والتي تتعلق
اغلبـها بـخياالت جـنسـية مرتـبطة
بـالـعـنف او مـؤديـة الـيه لـيـتـضح
ـسلـسل ولنـا حقـيقة ان البـطال ا
هــؤالء اجملـرمــ جـمـيــعـهم وفي
مـرحلـة ما من مـراحل حيـاتهم مر
بـــــهم حـــــادث او ازمـــــة او ظــــرف
عائـلي كان يـتزامن في االغلب مع
مــرحــلــة الــطــفـــولــة شــكل فــيــهم
الـواعزات الـتي ادت باحتـادها مع
ظــروف اخــرى الى ارتـــكــاب تــلك
ـقززة. نـحن في احلقـيقة االفـعال ا
ال نــحـتــاج الى مــسـلــسل يـتــنـاول
مــرضى ارتـكــبـوا افـعــاال شـنــيـعـة
لندرك اهمية الظروف االولى التي
تـشــكل هــويــة االنـســان ولــكـنــهـا
ـكـنـنا مـن رؤية اقـرب مـثـال حي 
كن ان يـفضي اليه الـنتاج الـذي 
مـرور الـبشـر بـظـروف مـؤسـفة في
ـراهــقـة. الـصــغـر او في مــراحل ا
وألن الــعـــالم كـــله امـــسى مـــدركــا
الهـمـيـة الظـروف االولى لالنـسان
سـعـى تـدريـجـيــا لـلـتــعـامل احلـذر
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ــا تــعــرضه من -لــنــقل اخلــاصــة 
برامج جـديدة في التـعليم من حيث
مـبـادرات عـلـمـية الـلـغـات األخـرى 

وادبية .
-اعـتقد إن مـاذكرته غيـر موجود إال

في القليل منها .
ـدارس -نــعم وهـذه من سـلــبـيـات ا
ــشــروع جتــاري اخلــاصــة حتــلم 
ــلــونــة ـالزم ا وتـــزود الــدارس بــا

وهو ال يعرف كتابه.
-واخرى .

-وهذه عامـة للـمدرسـت هـو غياب
ولي امر الطالب والـطالبة إال ماندر

 .
-أيحصل ذلك?

تــصــور إن -نــعم يـــحــصل كــثــيــرأً
الـطـالب يـحـضـر مـعه بـائع الـفالفل
او او يحـضر عمته  نهـاية الشارع 
خــاله ;وقــد يـضع االعــذار مــسـبــقـأً
بـــعــدم حـــضـــور والــده بـــاســـبــاب

مدعومة من البيت.
-اقـرا معي مديـرة مدرسة تـستدعي
ولي امر السيد جمـال عبد الناصر 
الطالبة هدى جمال عبد الناصر ! 
ـكن ان ينوب عنه -ال غيـر معقول 

او يحدث امر جديد . سكرتيره
-رفض الـرئـيس ان ينـوب عـنه احد
قائاللسـكرتـيره:ال يـامحـمد انا ولي

االمر وانا الزم احضر بنفسي!
-وماذا حصل ?

وشكت له ـدرسة  -إرتبـكت مديرة ا

اهـانة ابـنته لـزميـلـة لهـا قائـلة:انت
مش عارفة بتكلمي م .

ـــديـــرة من حـــضـــوره وتــــاســـفت ا
وكانت تعتقد أن ينوب عنه احد .
-ومــاذا قـال الــرئـيـس?"ال بـالــعـكس
انـتِ عـمـلـت الـصــواب والزم اعـتـذر
النــني اهــمـلت تــربــيـة ابــنـتي اوال 
"وطـلب بـاعـتذار ابـنـته امـام سـاحة
درسة لزميلـتها بعدما قال جملته ا
'انا آسف الن هدى بنتي قد اخطات
بــحـــقي وحق زمــيــلـــتــهــا"/مــجــلــة

الصوت .
-وعندنا ماذا يحصل ?

-يـحـصل الـكـثـيـر مـنـهـا ان تاتي ام
الــطـالب وتـشـكـو إن زوجـهـا سـوف
يطلقها إذا لم ينجح ابنها ;او ياتي
االب ويـقول:عـندي سـكر وضغط او
عـمه الـذي سـيـدفن ابن اخـيه إذا لم

ينجح!
-اغـلبهـاحجج واهيـة ومدروسة في

البيت .
-وماذا عن حال الطالب ?

ومن -تــغـــيـــر بـــدرجــة مـــتـــدنــيـــة 
منجزاته!

-مــا تــقــول شيء مــفــرح ان تــكــون
للطالب منجزات .

-تصور إن احـدهم ال يريد أن يكتب
في الـتــعـبـيـر نــصف الـسـنـة إال عن
وأخـــر اليــكــتب مــوســـيــقى الــراب 
سطرا .واللعب وترقب العطلة وهي
بــعــد ايــام ;وكــثــيــر من تــصــرفــات
بــعض الــطــالــبــات في اجلــديـد عن

عالم التجميل .
-كفى الذي قـلت مع علمي أنك تريد

قول الكثير.
-هـــو مــا اريـــد ان اقــولـه إن طــالب
ويختزن كل الروضة اليوم يـحتفظ 
ــدرسـة ــواقف في الــبـيت وا تـلك ا
وتـصـور مـاذا سـيـحـصل لـلـتعـلـيم

مستقبال?
-االن عــــرفـت مـــخــــرجــــات احـــزان

البكلوريا !
-عرفت ذلـك ولكن أحـسـست بقـيـمة
الـراي الصادر من ولي امـر الطـالبة

هدى جمال عبد الناصر .
-هذا مانـريده لثـقافتـنا في التـربية

إن اإلعتراف باخلطأ فضيلة .
ـاذا ?عسى -وهـذا عنـوان مـقالـتنـا 

ان تكون احللول مجدية .
. -عسى ان تكون قريباً

rO¼«dÐ≈ wKŽÆ- البصرة
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من احـد االطفـال في كل اصطـفاف
ـارس عـلـيه اسـالـيب كـبش فـداء 
تـعـذيب واهانـة ال تخـطر عـلى بال
اي مــجــرم واذكــر لك مــعــلــمــيــنـا
الـذين لم يــؤهـلــهم ولم يـوفــر لـهم
ولم يراقبهم النـظام التعليمي ولم
يـحـمـهم ويـحــمـيـنـا من اتـبـاع او
عــدم اتــبــاع مـبــادىء صــحــيـة في
ــارســـات مــدمــرة الـــتــعــلـــيم او 
تــسـهم بــتــشــكـيل وتــراكم الــعــقـد
الـــنـــفـــســيـــة وتـــأجــيـج الــغـــضب
وتـرسـيخ ثـقـافـة الـعـنف وتـأصـيل
الـــــشـــــعـــــور الــــــدائم بـــــاخلـــــوف
والـدونـيـة.. والـتي تـتـرجم نـهـاية
ــارســات ابــويـة وبــاالحتــاد مع 
مــــجــــرمــــة ال يـــحــــدهــــا قــــانـــون
ــارسـات مـجـتــمـعـيــة مـاسـخـة و
ـعـالم طـفـولــة الـفـرد وبـرائـته أو
الــشــعــور الـــدائم بــغــيــاب األمــان
بـسـبب احلـروب الـدائـمـة وضـعف
مسـتوى عمل مـؤسسات األمن او
مـشـاهــد وافـكـار واحــداث الـعـنف
الـتـي يـعـاصــرهـا احـدنــا مـذ عـهـد
شــكـل ابـيـه وامه او قــانــون دولـة
ورجـــاالت قــانـــون يــرسَـــخــون في
ذهـنـيتـنـا عـلى انهم الـتـهـديد دائم
لسالمـتنـا وسالمـة عوائـلنـا.. قلت
ـمـارسـات وبـاالحتـاد مع ان تـلك ا
مـاســبـق تــتـرجـم نــهـايــة بــزمالء

مدرسة الطـفولة التي اضحى عدد
مــنــهم قــتـــلــة في صــفــوف طــرفي
عهود وامسى الصراع الطائفي ا
غيـرهم موظـف تـعسـ مسـلوبي
االحالم واالطــمــاح وذهـب الــدهـر
بـغيـرهم الن يصـلوا الى مـواصيل
مــؤســفــة ال اســتــطــيع ذكــرهـا..ان
الـنتـيجة اخملـتزلـة لكل هذا هي ان
الـــواقـع الـــسيء الـــذي نـــعـــيـــشه
وواقع االخـــــريـن اجلـــــيـــــد الــــذي
يـعيـشـونه ليـس سوى نـتـاجا عن
اســتـثـمـار مــتـوسط/طـويل االجل
ــكن ان يــكــون ذكــيـا اســتـثــمــار 
ومـتــوازيـا مع بـنى حتـتـيـة اخـرى
ـــنــتج تـــشــكل مـــعــالم اجملـــتــمع ا
والـــصـــحـي والـــســـعـــيـــد او االقل
تعاسة واقل مستوى من االجرام..
ـــكن ان يـــكـــون اســـتـــثـــمــارا او 
ــزيــد بــدائــيــا وجـــاهال فــيــنــتج ا
ـــــزيــــد من الـــــفــــشل ــــزيــــد وا وا
والـــتــــعـــاســـة واالجـــرام واخلـــبل
والدمـار واجيال مـشوهة الـنفوس
الى احلــد الـذي تـخـتــلط فـيه عـلى
ذواتـهـا الـعـلـيـا وذواتـهـا و"الـهو"
غـريزة الـقـتل بفـضـيلـة ارتـكابـها
حـــــتى يــــــردي االخ اخـــــته واالب
ابـنــته العــتــقـاد مــشــوش بــحـفظ

الشرف.
ÊU½bŽ ÂULð - بغداد

عاطفيـة في االساس قدر ارتكازها
عـــلـى عـــمــــلــــيـــة اســــتــــثـــمــــاريـــة
مــتــوســطــة/طــويــلــة األمــد حتـدد
مالمـح الـــغــــد وشـــكل اجملــــتـــمع
وطـــبــيــعـــة افــراده الــنـــاجتــ عن
ا يفضى عملية االسـتثمار تلك.. 
نهايـة لنتائج متـواترة مع مستوى
ـتـبع او ذكــاء ورقي هـذا الـنــظـام ا
ذاك ومــــدى اتــــســـاقـه مع ظـــروف
ستـوى االقتصادي (لهذا اخرى كا
الـسـبب هـم يـرصـدون مـبــلـغـا لـكل
ـا فـرد جـديــد ضـمـانـا حلــمـايـته 
ـستوى ـكن ان يـسببـه الفـقر) وا
الــســـيـــاسـي ومــســـتـــويـــات االمن

والثقافة العامة.
 U uKF  ◊UIÝ«

االن هل تـنــتـظــر مـني اســقـاط كل
ــعـلـومــات عـلى واقــعـنـا من هـذه ا
ـقـارنـة النـمـطـيـة? بـالـتـاكـيد بـاب ا
انـت تــفـــعـل وإنـــني لـــفـــاعل بـــكل
تـأكـيــد لـكــني سـأكــتـفي بــاسـقـاط
صـغــيـر يــحـلل "لــقــمـتي" فــحـسب
مـــخــافـــة االطـــالــة اوال واشـــعــارك
بالـيـأس ثانـيا.. فـاذكـر لك مرشـدنا
الــتـــربــوي الـــذي كــان يـــتــوعـــدنــا
ــــــدرســـــة ب"الــــــصــــــونــــــدة" فـي ا
ـتوسـطـة ومـعاون مـديـر مـدرسة ا
ابتدائيـة كان يضرب الرصاص في
االصــطـفـاف ومـديـره الـذي يـتـخـذ

اذا? -اإلستفهام ينتصف مقالتك 
اذا بعد الذي حدث ? - حقاً 

-وما الذي حدث حتى تستفهمه?
-إنــهـــا الــبــكـــلــوريــا والـــتي حــلت

توسط! الثالث ا بأوسط ابنائها 
ـهـتـمـون وا -نـعم اطـلع الــكـثـيـرون
ــسـتــقـبل عــلى الـنــتـائـج اخملـيــبـة 

التعليم.
وانــا -لـك أن تــوجـــز اســبـــاب ذلك 
اعــلم بــأن مــقـاالت كــثــيــرة شــغـلت
مـسـاحـات الـصــحف لـلـحـديث دون

نتائج.
-الــبــكــلــوريــا بــ فــكي الــتــعــلــيم

احلاصل عندنا !
-أخـــشـى عـــلـى الـــبــــكـــلــــوريـــا من

اإلفتراس!
ـدرسة -اطـمـئن ـ اقصـد إن طالب ا
احلـكـومي يـشـكـو فـقـر مدرسـته من
ـــرافق الــصـــحــيــة ; وعــدم حــيث ا
ـدرسة وجود أسـالـيب جديـدة في ا
في التطـوير تـصور اخملتـبر يـعلوه
ـكتپة مغـلقة .واحلانوت وا التراب 
يبيع الضار من السماگ واإلندومي

وغيرها من توصيات الطلبة .
درسة األهلية. -وا

-ال ارى جــدوى من الـــتــســـمــيــة ب
ألن من يـاتي اليهـا يشترط االهـلية 
جنـاح ابـنه أو ابــنـته عــلى حـسـاب
ويـحصـل أن تفـشل بعض التـعـليم 

ال . دارس من اجل ا ا
-وماذا تريد تسميتها ?
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الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي..
تصريح حصري للزمان..

(( الـوطن والـتــضـحـيـات الــتي قـدمـنـاهــا أكـبـر من كل
ـصـلحـة من.. أبـعـاد ومحـاربـة أحـد أبرز نـاصب))   ا
قادة النصر على األرهاب.. الفريق الركن عبد الوهاب
صـلحة اذا يـستهـدف و الساعـدي.. قائـد وطني نـزيه 
من!!!???? لــوال صـمــود وبــســالـة الــفــريق الــركن عــبـد
الوهاب الساعدي ورفاقهِ قادة النصر  لم ترفرف راية
ة العـراق خفـاقـةً تزهـو بالـنصـر عـلى األرهاب.. وهـز

وصل..  داعش .. وحترير ا
لوال صـمـود الـفـريق الـركن عـبد الـوهـاب الـسـاعدي لم

يــشـــعـــر الـــطــفـل في مـــهــدهِ
ـــاً يــا بــاألمـــان.. فــعـش ســا
فـارس الـنــصـر أبــا أبـراهـيم
سيـادة الـفـريق ..الـلـغـة تقف
عـاجـزة أمــام عـظـمــة الـقـائـد
الــفـــذ الــفـــريق الــركـن عــبــد

الوهاب الساعدي..
أبــا أبــراهــيـم قــرار أبــعــادك
ادمى قلوبـنا نـحن العـراقي

بـتلـ بهـذهِ الشـرذمة الـتي ال تـقيم وزنـاً لقـائد عـظيم ا
ـفعم بالـشجاعة يحمل العـراق في حنايـا قلبهِ الـكبير ا

والبطولة والوطنية والنزاهة..
الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي..

نتصر.. سيدي القائد ا
تأمرين ألبعادك))  (( ستنتصر رُغمَ أنوف ا

فديتكَ من ثائرٍ في الكفاح..
تكفكفُ باليدِ نزفَ اجلراح..

وتُقسمُ أني أذيق العدا..
هواناً ولم ألقِ هذا السالح..

وال عجباً أنت من تربةٍ..
أبت أن تُذلَ وأن تُستباح..
الشاعر خالد الشطري
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وجد أَصاب حَشاشتي

                             وأبتلّ من وجع البُعاد
أنا في ضحى األوهام

نى ملء أحتشادي                         غادٍ وا
وَوميض احالمي تَبدّى 

                            في اجملاهل والغوادي 
وأنداح من سفري الرياء 

ُرادِ                          وصرتُ أصدق في ا
والقهرُ أن أبقى بدونك

                        غير إني ب قرب وأبتعاد
أشكو السن وكنت فيها

                              حامالً دمّي. مِدادي
وكفاكَ ياقلبي فُراق

                            في احلَشاشَةِ والفؤادِ
أزرى بعمري وهو. قفر

                              وأنتضى زرد الطرادِ
wKÐU³- احللة « —u½ 

من منـطـلق ان الـدول تـنهض بـالـتـعـليم ومن دواعي ان
العـراق من البـلـدان التي كـانت مَنـبـراً للـعلم وحـاضرة
اول احرف الـكتـابة جند الـيوم ان الـعراق في الـقوائم
السود في التـعليم وذلك بـسبب سوء الـفكر والـتخطيط
وسوء االدارة بصورة اصح وأصوب وال يـخفى علينا
ان طرق احلـداثة كـثيـرة وبـدأت تتـسارع بـشكل واسع
واكـبة للـتطور اآلني ومن وعميق في ظل دعم الـدول ا
اهم هـــذه الـــطُـــرق هـــو الـــتـــعـــلـــيم في ظـل احلـــوكـــمــة
االلكترونية فالتعـليم عن بُعد هو احد اهم الطرق التي
تـقدمة في مجـال احلوكمة في تـيسير تسلكـها الدول ا
طـرائق الـتــعـلـيم وجـعــلهُ في مُـتـنــاول اجلـمـيع وفي اي
ـواكـبـة احلـديـثة لـهـذا الـنـوع من الـتـعـليم مكـان وان ا
شهـدت تطـوراً ملـحوظـاً في النـظـام التـعلـيمي لـلمـملـكة
الـعــربـيــة الـســعـوديــة وكـذلك دولــة االمـارات الــعـربــيـة
ُتـحدة فبـاتت اغـلب اجلامـعات تتـوجه الى هـذا النوع ا
ا يحمله من سهولةٍ ويُسر وإتاحته للجميع من التعليم 
كن وفي اي وقت فمن خالل الـصفـوف االلكـترونـية 
ـشـاركـة والـكتـابـة وطـرح االسـئـلـة من خالل لـلـطـالب ا
صف افتراضي يكون معداً بشكل احترافي من خالل
برمـجة الـكـترونـية تـعـزز باحـدث ادوات التـقـنيـة وسُبل
الــتــطــور فــبــات هــذا الــتــعــلـــيم مــحط انــظــار الــعــالم
رمـوقة والتي تسعى ان تـكون في مقدمة واجلامعات ا
اجلـامــعــات الــتي تـواكـب هـذا الــتــطـور احلــديث ومن
ُــشـرع خالل وجــود نـظـم حـديــثــة يــتـوجب ان يــرفــد ا
تنـظـيمًـا قـانـونيًـا لـهذا الـنـوع من الـتعـلـيم وارساء روح
الـقــانـون عــلى ادارته بــصـورة تــضـمـن له االسـتــمـرار
بـخـطــوات مـرمـوقــة نـحـو الـتــقـدم واالجنـاز احلــقـيـقي
ويُـتـيح هــذا الـنـظــام احلـديث عــلى حـد سـواء لــلـطـالب
واالســتــاذ االســتــفــادة مـــنه ســواء في ايــام الــدراســة
تعلم العادية او ايام العُطل وكذلك في اي وقت يشاء ا
ـعلومات ـادة التعـليمـية على شـبكة ا من خالل توفر ا
ـكـنـنـا تـعـريف الـتـعـلـيم االلـكـتـروني: هـو احـد ولـذلك 
اساليب التعليم احلـديثة يعتمد فـيه على تقد محتوى
عـلـومـات ووسائـطـها وفي تعـلـيمـي من خالل شبـكـة ا
اي وقت ومـكـان من خالل نـظـام الـكـتـروني مُـعـد لـهـذا
الـغـرض فــإرسـاء قـواعــد قـانـونـيــة تُـنـظـم هـذا الـرافـد
التـطوري هـو احد اهم اسـباب تـقدمه بـصورة مـتقـدمة
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ـلـقب باالول عـلى الـعراق جـاهد رغم محـمد مـعـيوف ا
ـآسي االجـتـمـاعيـة والـنـفـسيه الظـروف الـصـعـبةرغم ا
ورغم الكلمات التي تدخل الى القلب قبل العقل حتدى
واصـر عـلـى ان يـرفع اسم عــائـلـته عــالـيــا كـان يـراهم
يـضــحـون من اجــله وكـان يــتـألم وكل هــذا تـفـوق واي
تفـوق انه االول عـلى العـراق لم يـتـمن النـجـاح فقط بل
التـفوق وكل سـتـشهـد له انه بـطل من نوع خـاص بطل
ويـســتـحق الــتـحــيـة واالهـتــمـام ان قــائـمــته االعـلى ان
عـارك ولكن الـقلم هو القتـال ليس فـقط على جـبهـات ا
يزات خـاصة الذكاء ايضا قتـال نحن العـراقي لنـا 
تـاريـخنـا والـتـفـوق حـلـيـفـنـا نـحن مـنـذ اجـيـال واجـيال
قـادمـة نـحن مـدرسـة لـكل االوطـان يـبـقى اسم الـعـراق
عـالـيـا رغم الـظـروف واالهـات رغم الـتـحـدي واخلذالن
النـهـتم والتـهـتم مـحـمد انـت بـطل ودع االقـاويل جـانـبا
ابـتـسم انت عــراقي ذي قـاري قـلـعه ســكـر فـخـورة بك
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شوق تَغَلغل في فؤادي
                            والعمرُ أصبحَ مِنْ رمادِ

هوجاءُ عاصفة بها
                         أَصبحت في لُجَجِ السوادِ

وأَحسها خطواً بال وعدٍ
                                وال عُرس أجتهادي

سكُ يوم تَضوّعتْ وا
                               نَفَحاتهُ في كل وادي

إذ جنة الفردوس من
                             عطرٍ ومن صررِ التالدِ

ُع يَبلُّ روحي هذا ا
                                 وهوَ عَزف ِمن وِدادِ

فَيصير شوقي مُعبداً
                             وحن قلبي في أزديادِ

أنا عاشق مُتنسك
                            وأصيح طوحني عِنادي

ياليلتي فيضي سنىً
                            وأسترفدي حُلل البُعادِ

أطاللُ ذاكرتي تعرت
                                وهي حلن من حداد

قَدْ هُمت فيها ساحراً
                               وبقيتُ أَجترُّ أرتدادي

أنا في هواي مُعذَّب
                             وطلول روحي في اتقادِ

ويَشُدني حلمي إليَك
ُنادي                               وكلُ ما أقترح ا

ولَهيب هذي الروح
                             باقٍ في تالقٍ أو سُهادِ

يَسعى وَئيداً بي ضَميري
                               وهو سهم في فؤادي

شِعر يُراودني وقد
                               عافته ضربات الزِناد

ودموع أيامي أنقضتْ
                                وتَبعثرت ملء الوهادِ


