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TUR) وبالـلغـة االكديـة "طوبـشرّو
صـــيــغــرو" (ru .e .arru .?up) أي
ـا ـعــنى الـكــاتب الــصـغــيـر ور
إشــارة الى كـونه اصـغــر الـتالمـيـذ
ـــدرســـة وهـــو مـــا يــكـــون في في ا

رحلة األولى من الدراسة. ا
أما بـالـنسـبـة لـلمـعـلـم فـكـان لكل
معلم مـادة واختصـاص مع ومن
بــــيـــــنــــهـم جنــــد االتـي بــــالـــــلــــفظ
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مـن خالل قــــراءة وتـــرجــــمــــة أحـــد
الــــنــــصـــــوص الــــتي حتـــــدثت عن
ـشـرق الـتـعـلــيم ومـؤسـســاته في ا
الـقـد هنـاك نص يـعود بـتـاريخه
يالد الى أوائل األلف الثـاني قبل ا
(حــوالي (1800  يـــصف لــنــا هــذا
الــنص حــالــة طــالب يــبــدو انه في
سنته األولى من التعليم من خالل
تـرجمـة بعض أسـطر الـنص سوف
نـــلـــقي الــــضـــوء عـــلى كـــثـــيـــر من
همة للتعليم ومسيرته اجلوانب ا
وكـــذلك حـــالـــة األشـــخــاص الـــذين
يتـعامـلون مـعه والنص عـبارة عن
ســـؤال وجــــواب وعــــلى الــــنــــحـــو
االتي:(5)  "يـــا ابـن بـــيـت األلـــواح
درسة) إلـى أين ذهبت في أيامك (ا

األولى?
ذهــبت الى بــيت األلــواح (وهــنـاك)
قـرأت لـوحي ومن ثم أكـلت الـطـعام
ثم أعــددت لــوحـي اآلخــر وكــتــبــته
وأكــمـلـته وعـنـد انـتـهـاء الـدوام في

بيت األلواح ذهبت إلى البيت".
وبـعد أن يـنـهي الطـالب حـديثه عن
درسـة ويصل الى الـبيت يـتحدث ا
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الباكر
يـــجب ان ال
أتـأخـر واال
يــعــاقــبــني
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صـــبـــاح
الــيــوم الــتـالـي أعـطت أالم
ابنها رغيف من اخلبز ثم
ذهب مــــســــرعـــا إلـى بـــيت
ــــدرســــة) ومع األلــــواح (ا
ذلـك فـــقـــد وصـل مـــتـــأخـــرا
ــديــر ووكــيل ولــذلك انّــبه ا
ــديـر كــمــا اعــتــرض عـلى ا
كتـابة لـوحه للـيوم الـسابق
وسـمع أمـور أخرى يـسـتدل
ـدرسة مـنهـا أن سلـوكه في ا
لم يــكن مـرضـيـا. وبـنـاء عـلى
ذلك أشـار الـتـلـمـيـذ علـى أبيه
حــ عـــودته أن يـــســـتــرضى
ــديــر فــأعــد األب نــتــيــجــة لــذلك ا
ولـيــمـة كـبـيــرة دسـمـة لــلـمـديـر. ثم
ـديـر حـال وصـوله يـشــيـر الى أن ا
الى بـيت الـتـلـميـذ بـدأ يـشـكو لألب
ــرضـيـة في من سـيــرة ابـنه غــيـر ا
ــديـر ــدرســة وبـعــد أن تــنــاول ا ا
الطـعام من الولـيمة واستـلم كسوة
اسطنبولجديـدة قدمهـا له والد الـتلمـيذ بدأ
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من الغـريب جدا  ان يـعلن رئـيس السـلطـة التـنفـيذيـة   عزمه الـذهاب الى
ـاذا هم يـتـظـاهـرون  وكـأن  الذي ـعـرفـة  .. مـاذا  يـريـدون  و  الـشبـاب 
جرى ويجري من انتفاضة كبرى .. لم يسمع  بها  ولَم يتاكد من وقوعها
 .. وهنا علينا ان نـتحقق  .. / اما  ان يكون الشـباب العراقي الثائر  من
ـثال عن حــكـومـة شـعب  االرجــنــــــتـ .. او ان الــسـيـد الــرئـيس  جــاء 

الص .
في فن ادارة االزمات .. هناك خـيط رفيع  تتـكوم حوله   عـناصر االزمة 
تـعـاظـمـة  .. حـصل تـراكم في الـوعي ـتالحـقـة  وا وفي أزمـات الـعـراق ا
ـسـؤول احلــائـر .. فـتـكـاثـرت  عـنـد الـشـبــاب الـثـائـر    وجتـاهـل  عـنـد ا
وأشـتبـكت اخلـيـوط  وصـار الـبـحث عن احلل  مـثل الـبـحث عن إبـرة في

بتل . جبل من القش ا
الشباب الذين لم تغسل أدمـغتهم ال ايديولوجيـات سياسية  سابقة  .. وال
ايـديـولـوجـيـات  ديـنـيــة الحـقـة .. هم شـبـاب فـتـحـوا عــيـونـهم عـلى حـقـيـقـة
اصبحت متالزمة .. بل هي  اقرب الى اهزوجة شعبية  (كلهم حرامية) ..
انه الفـسـاد  وحـيتـان الـفسـاد الـذي كـان سبـبـا النتـفـاضـة الشـبـاب .. يا
سيادة  الرئيس وانت تعرفهم  لكنك اضعف من ان تعاقب واحدا منهم .
ذكرت يا سيادة  الرئيس   وفي معرض حـديثك ان / معضلة الشباب ..
انهم يعانون من ( الكبت ) .. ولم تشرح  لنـا ساكيولوجية واسباب الكبت
/  هل سببـه البطـالة ..ام هـــــــو الشـعور في االغـتراب .. في وطن ضاع

ب احلقيقة والسراب  .
وعنـدمـا  تـرأست جـلـسة مـجـلس الـوزراء .. كـان علـيك ان تـقـدم  االجـوبة
السريعة .. بـعد الذي حدث  و يحدث  مـن انفجار كبيـر  وخطير  عطل

احلياة  وشغل اذهان العراقي في الشتات  .
وبدال من ان تتـقدم  باألجـوبة الـواضحةً الـشافيـة .. كمـسؤوليـة اجتمـاعية
ودسـتـوريـة ..رحت تــطـرح االسـئـلـة  تــلـو االسـئـلـة .. ولَـم تـسـمح لـوزيـري
. لقد احتكرت  الكالم  بنفسك  يدانية  الداخلية والدفاع بشرح احلالة ا

ولنفسك .. لتؤكد صواب نهجك   وبراءة حكومتك . 
نعم .. انه الـوعي الـتراكـمي للـشـباب  ولـيس الكـبت .. وهـو ايضـا الوعي
ـتـراجع عـنـدك  بـاإلهـمـال والـصـمـت  .. وال نـنـسى ايـضـا قـابـلـيـتكً  في ا

جتاهل للمنظور  .. وتأكيدك  على الالمنظور  .
والسـؤال االهم ..  عنـدمـا عزمت الـذهاب  يـا سيـادة  الـرئيس الى سـاحة
التحرير   او الى مدينة الشعلة  .. ومن  دون حمايات  وال سالح  .. هل
تريد  القول .. كنت غاضبا  ومتوترا  وأمرت بإطالق الرصاص احلي ..

عرفة كل شيء  . و انت  االن بينهم  لالعتذار   و
والله .. نكتة  يا سيادة الرئيس .. ان تـعالج ازمة خطيرة  على هذا النحو
ـسـؤول الذي  وجـد نـفـسه في حـيرة  وفي من السـذاجـة .. انـهـا محـنـة ا
عزلـة سـياسـيـة   واجتـماعـيـة .. بعـد  عـام من حكـمه ..  ثم  يـقف مـتهـما
امام استـفتاء شـعبي   اختـلط بلـون الدم  .. والشـوارع  كلهـا  تصرخ /

ارحل .. ارحل .. وانت ال تسمع  وال  تندم .
اخيرا.. .. لـو كنت قـد قلت لـنا في  جـلسـة مجـلس الوزراء الـطارئة .. عن
البس الـسـود .. الـذي انـتـظـرنــاه طـويال .. من هم هـؤالء الـذيـن يـرتـدون ا

وكـشـفت  لـنـا  عن اولـئك الـذين أطـلـقـوا الـرصـاص
احلي  ومــزقــوا صــدور الــشـبــاب .. و انــهم االن
امام القضـاء  ينتظـرون احلكم العادل  .. او  انك
كـشــفت  لــنـا من هـم الـقــنـاصــة  والى اي جــهـة
ينتمون .. لكنا قد صدقناك  .. لكــــــنك  لم تقل 
وتـركـــــــت لـنـا الـنـهــايـات سـائـبـة .. وسـائـبـة  الى

االبد ..& 

ـدرسـيـة وبدء ـنـاسـبـة الـعـودة ا
الــعـام الــدراسي اجلـديــد في كـافـة
ارجاء الـعالم العـربي اختـرنا لكم
اضي ـقال لـنعود بـكم الى ا هذا ا
ـشـرق الـعربي الـعـريق حلـضارة ا
حـــيث بـــدايــة الــتـــعــلـــيم واســسه
األولى في الـعـالم من ارض سـومر

واكد ارض بالد الرافدين. 
درسي I≠ بدايـة التـعلـيم والكـادر ا

: القد
قـبل البـدء في سـرد تفـاصيل واقع
التعليم في حضارة العراق القد
البــــد مـن االشــــارة الى أن نــــظــــام
ا قد تزامن تطوره مع التعليم قد
تـــطـــور الـــتـــكـــوين واالســـتـــقـــرار
الـسيـاسي في لـلحـضارة ونـلمس
ذلك من خالل حقب تاريخ حضارة
بـالد الـــرافـــديـن كـــنـــمـــوذج ألقـــدم
ــشــرق وأعــرق حــضـــارة مــثــلت ا
العـربي القـد خالل األلف الثالث
ــــيالد أي خالل والــــثــــاني قــــبـل ا
عــصـر فـجـر الـسالالت الـسـومـريـة
وحــكم الــدولــة األكـديــة والــعــصـر
الـــســومـــري احلـــديـث والـــعـــصــر
الـبــابــلي االشــوري عـلـى اخـتالف
ـتـعارف تـقـسـيـمـاته الـتـاريـخـيـة ا

عليها.
ورغـم كل مـــا ذكـــره الــــكـــثـــيـــر من
ـتـخـصـصـ فـي نـشـأة الـكـتـابـة ا
ـدارس نـشـأت والـتــعـلـيم من أن ا
ـلك الـبـابـلي حـمـورابي فـي عـهـد ا
Hammorabi) 1750_1792")
ق.م" اال ان مــــا  اكـــتــــشــــافه من
كـتــابـات ومــا تـنج من حتــلـيــلـهـا
يـبدو واضـحـا ان التـعـليم ونـشوء
ـــدارس كــــان مع اخـــتـــراع أولى ا
الـكتـابة في مـدينـة الوركـاء جنوب
الــعــراق أواخــر األلف الـرابـع قـبل
كتشفة يالد وهي أقدم األلواح ا ا
والــتي تــمــثل رقم طــيــنــيــة تــعـود
ـــبـــتـــدئـــ في تـــعـــلم الـــكـــتـــابــة
الـصـوريـة (شـكل رقم -3)- والتي
ــمــكن تــسـمــيــتـهــا بــاأللـواح من ا

درسية األولى.(1) . ا
إن لــكل حـقــبــة من احلــقب اآلنــفـة
الذكـر كتابات تـمثلـها خيـر تمثيل
 اكتـشاف رقـمهـا في مواقع مدن
تمثل مراكز السلطة السياسية في
شرق القد ومنها مواقع تاريخ ا
(nuphur) ونفر (kish) مدن كيش
 وشــــروبــــاك (shrobak) ومــــاري
(mare)  خالل فـتـرة االلف الـثالث
ـكتـشفة ـيالد ثم نـصوص ا قبل ا
في مــديــنــة ســبــار (supa) وأروك
(harmal) وتـل حـــــــــــرمـل (uruk)
وغــيــرهــا من مــواقـع مــدن حــقــبـة
ـــــيالد والـــــتي األلف األول قـــــبل ا
تـمــثــلـهــا مــدن الــعـصــر الــبــابـلي
الــــوســـيط  والــــعـــصـــر اآلشـــوري

الوسيط والعصور الالحقة.(2) 
لقـد تـمكن اآلثـاريون من جـمع عدد
ال بس به من الـنـصوص الـكـتابـية
التي وفـرت لنـا األدلة األكـيدة علي
أن احلـــاجــة إلي الـــكــتــابـــة كــانت
ا دفع تـتـنـامي بصـورة سـريـعـة 
ذلـك سـكـان جــنـوب بالد الــرافـدين
إلـي إقـــامــة مـــؤســـســـات خـــاصــة
بتعلـيم الكتابة سمي " أي. دب. با
"(E.DUB.BA).  وفـي الـــــلـــــغــــة

االكــــديـــــة "بــــيت
bit) "طــــــــبـــــــات
uppate?) أي
ـــعــــنى "بــــيت
األلـــــــــــــــواح" أو
"بـــــــيت الـــــــرقم
الطينية" والتي
ــكن تــرجــمـة
مـــــعــــــنــــــاهـــــا
الـــــوظــــــيـــــفي
الـــــــعـــــــام الى
مــــــؤســـــســـــة
ـــدرســة (3) ا
ومـــــن خــــالل
األلـــــــــقــــــــاب
– اإلداريـــــــة 
والــــــــــــــــــتـي
سنأتي على
ذكـــــــــرهــــــــا
الحـــــقـــــا –
يـــــبــــدو ان
درسة قد ا
أصـــبـــحت
في أواخـر
األلـــــــــــــف
الـــــثـــــالث
قــــــــــــــــبـل
ـــــــــيالد ا
مؤسـسة
كـــبـــيــرة
يـــــديـــــر
شـــؤونه
ا كـــــــــــادر

تـــعــــلـــيـــمي يــــتـــراوح عـــدده بـــ
الـثـمانـية والـعـشرة أشـخـاص لهم
ألــقـــاب خــاصــة وهـــذا يــعــني أن
ـراحل تطويرية درسة قد مرت  ا
يــبــدأ تــاريـخ أول ظــهــور لــهــا في
أواخـر األلـف الـرابع وأوائل األلف

يالد. الثالث قبل ا
ومن بــ أهم األلـقــاب والـوظـائف

االدارية اآلتي:(4)  

1- األستاذ اخلبير العارف بكل
تـخصص ويـلفظ بالـلغة شيء ا
UMMIA)) "الـسـومـريـة "أومـيّـا
ويـلفظ بـاللـغة األكـدية - الـبابـلية
واالشـــــــــــــوريــــــــــــة " –أُمّــــــــــــآنُ"
(ummianu)  ولــــــعـل الـــــــلـــــــفظ
الــــســــومــــري والي يــــتــــرجم الى
اخلــبــيــر او الــعــارف بــكل شيء
ــصــطـلح يــجــعــلــنـا نــقف عــنــد ا
تـداول بينـنا في لغـتنا الـعربية ا
احلـديـثة عـنـدما نـصف الـشخص
الـغـيـر مـتـعـلم بـانه "أُمـي" بـيد ان
الـلفظ الـقد مـعكـوس في معـناه
تـمــامـا وهــذا االمـر يـحــتـاج الى
ـصـطلح الـعـودة والوقـوف عـند ا
والـتحـقق منه السـيمـا اذا عرفـنا
ان لــفظ "األُمي" كــان يــطــلق عــلى
الـنــبي االكــرم مـحــمـد صــلى الـله
تعالى عليه وسـلم (النبي العربي
ـــعــنى األُمي) وهـــو بـــالــلـــفظ وا
اللـغوي القـد خبيـر وعارف بكل
عنى االصوب واالدق شيء وهو ا
واالشــمل والــذي يـتــطــابق مع مـا
ذهـــــبــــنــــا الــــيـه كــــمــــا ان االمــــر
يستوقفـنا ويدعنا نـعيد النظر في
ما نتداوله عن حمـلة القضاء على
األُميّة فهل يعـني اننا نشُّن حملة
لـلـقضـاء عـلى اخلـبراء والـعـارف

باألشياء !!!!.
ـشـرف ـدرســة وهـو ا 2- مــديـر ا
اإلداري عــــلى الــــتــــعـــلــــيم وإدارة
ـدرســة ويــلــفظ بـالــلــغـة شــؤون ا
AD. "الـسـومـريـة "أد. إي. دب. با
 E.DUB.BAوبــالــلــغــة األكــديـة
(uppati.ab bit ) "أب بـيت طُـبي"
ـــعــــنى أب لــــلــــتالمــــيـــذ في أي 

درسة. ا
3- مــســؤول االنــضــبــاط أو رجل
ـدرسة الـنـظـام والـسـلـوك داخل ا
ويلـفظ بالـلغة الـسومـرية "لو.أش.
نـــا. گــا" (LU.A.NA.GA) كـــمــا
يـــعـــرف بـــرجل الـــنـــظــام وضـــبط
ـدرسـة وبـالـلـفظ الـسـلـوك خـارج ا
الــــســــومــــري "لـــو. كـش. خُـــر. را"
(LU.GI?.?UR.RA)
صـطـلح األخيـر يجـعل من هذا وا
الرجل مـسؤوال عن سلـوك الطالب
ــا يــســاهم في ــدرســة  خــارج ا
احلـــد من الـــتـــصـــرفـــات الـــغـــيـــر
مــســؤولــة لـلــطــالب والــتي تــمس
ـدرسـة. وهـذا سـمـعـته وسـمــعـة ا
االمر يـعيدنـا تلقـائيا الى الـشعور
بـــالـــرهـــبـــة واخلـــوف الـــذي كــان
يـنـتـابنـا في سـنـوات خلت عـنـدما
ــدرســة او أحــد نــشــاهــد مــديــر ا
ـعــلـمــ في الــشـارع وذلك مــنـذ ا
نـــصف قــــرن عـــلـى اقل تــــقـــديـــر
والـكـثيـر من األجـيـال التي درست
نصرم ما قبل سبـعينيات الـقرن ا

تتذكر هذا االمر بكل تأكيد.
ــعــلم او مــا يــعـرف 4- مــعـاون ا
بــاألخ الـكــبــيــر وعـادة مــا يــكـون
ـرحـلـة التي تلـمـيـذ مـتـقـدم عـلى ا
يـدرس فـيـهـا بـقـيـة الـطالب اجلدد
ــبــتـــدئــ ويــلــفظ بـــالــلــغــة أو ا
الـــــــســـــــومـــــــريـــــــة "شَـش. گــــــال"
(E?.GAL?) وبــالــلـــغــة األكــديــة
"أخـــــــــــــــــــو رابُ" (a?u rabu) أي

عنى األخ الكبير.
درسة ويعرف 5- التلميذ في ا

بـالـلغـة الـسومـريـة "دُمو. إي. دب.
(DUMU. E. DUB. BA) "بـــــا
وبالـلغـة األكديـة "مار بـيت طُوبّي"
ــــعـــنى (mar bit ?uppati) أي 
ـدرســة كــمـا كــان هـنــاك مـا ابن ا
بتـدأ أو التلميذ يعرف بالتـلميذ ا
الصغير ويلفظ بـاللغة السومرية
DUB. SAR.) "دب. ســـــار. تُـــــر"
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bÝU  wÐdŽ sÞË

نـطقة ثم شاع خبـر نيـة استضـافة ضـفاف دجلـة لقـاءات إطفاء حـرائق ا
صــرفت األنــظـار عـن ذلك وذاعت أخــبــار تــظـاهــرات الــعــراق واحــتــشـاد
يادين مـنادين بـإسقـاط احلكـومة وإنـهاء حـالة الـفساد العـراقي وسـط ا
ـرفـوع من والـنـفــوذ اإليـراني وتـوفــيـر اخلـدمـات األســاسـيـة.. إلى آخــر ا

غبونة. ألوفة في تظاهرات الشعوب ا الشعارات ا
بعيداً عن اخلوض عميقاً في الـشأن الداخلي العراقي مع احترام حقوق
واطـن الـدستـورية وحـسن أداء الواجـبات الـقانـونيـة للـسلـطات نـقارب ا
بـتالة ـشـتـركـة بـ كـثـيـر من بـلـدان وأوطـان الـعـرب ا الـصـورة العـامـة ا
فـكـرين بـ"اجلـحيم ـوصـوف من بـعض ا بعـضـهـا بآثـار الـربـيع العـربي ا
العـربي" وسـمـاه أحـمـد أبو الـغـيط أمـ عـام اجلامـعـة الـعـربيـة: "الـتـدمـير
العربي". صحت تلك التوصيفات والتسميات أم لم تصح فالبادي للعيان
حتى أعيـاهم أن الناس تـطلعـوا للـتغيـير إلى األفضل فـأتاهم ما دونه ثم
تكـيـفوا مـع قاعـدة "الـزمن ال يأتـي بأصـلح وال يـأتي بـأذكى وقطـعـاً ليس

احلاضر بأحسن"!
ختلفِ اضي  ال من أتى خير لي من السلفِ     وال اجلديد عن ا

ـتابـعة والـتجربـة أن النـفوذ اإليـراني أهم وأخطر يتضح أيـضاً من واقع ا
ثـمـار الربـيـع العـربي.. حـيـث وجدت طـهـران في عـددٍ من عـواصـم الربـيع
تعثر مرتعاً خصباً للنـفوذ والوخز والثأر التاريخي. عقب سقوط بعض ا
ـنـعة الـنسـبـية ومـا خلت مـن عوامل ضـعف وتآكل نظم اتـصفـت بالـقوة وا
وانهيار داخلي تـهيأت معـها الكائنـات السياسـية من الداخل لالرتماء في

أحضان األباعد واألقارب في اخلارج.
عـلن 2011م بل من وقت انـهـيار فـمـا بدأ الـربـيع الـعـربي فـي تاريـخـه ا
الـنـظـام الــعـراقي عـام 2003م حـسب تـعـلــيق جـهـاد الـزيـن. يـومـهـا بـدأ
تساقط نـظم "العـسكريـتاريـا" العربـية بـعد حصـانة مـؤقتة ضـد االنقالبات
ـؤسفة من الداخلـية لم تـمنع شن احلـرب على الـعراق وطلـوع الظـواهر ا

فساد وفوضى وف طائفية.
لم يكُ العـراق استـثنـاءً بالـطبـع فهـناك لـبنـان (الطـائفي غـير الـعسـكري)
ـعـانـاة من "حـروب اآلخـرين" عـلى أرضه وبـأبـنـائه ونـشـوء األسـبق إلى ا
يـليشـيات". وما فـرغ الناس من تـذوق مرارات احلرب وويالته "فيدرالـية ا
ـواطنـ ويـنـخر مـعـظم هـياكل حتى شـرع الـفـساد يـنـفـذ إلى أطر حـيـاة ا

مؤسسات الدولة.
وعن اليـمن الذي عـانى فـساداً نـسبـياً قـبل الربـيع أو اجلـحيم أو الـتدمـير
ـستـويات جتدد وعقـبه وما يـزال يعـاني قبل احلـرب وأثنـاءه على كـافة ا
تسرب نفوذ اآلخرين إلـيه عبر "التعاون" اخلـارجي الشقيق والصديق من
الشرق والـغرب و"االستـشارات" التي تـشجع تطـاحن كل من في اجلنوب

وفي الشمال اليمني.
"تـخـلق احلـرب قِـيـمــاً وتـخـنق أخـرى" كـمـا يـقــول أحـمـد بـيـضـون.. وعـبـر
احلرب الـدولـيـة أو اإلقلـيـمـية أو األهـلـيـة في كل زمـان ومكـان خَـلـقت قيم
ــســتــويـــات وكــثــر جتــار احلـــرب وكــبــر أمــراؤه الــفــســـاد عــلى كــافـــة ا
سـتـفيـدون من اسـتمـرارها. وال يـغـيب عن الذهـن كيف يـطـلي السـاسة وا
وجــوهـهـم بـطـالء وطـنــيــة مــصــطــنـعــة ضــيــعت أوطــانــهم وأهــانت كــرامـة
ـا بهم ـتعـثـرة طـا طـلـيـ ال تـنهـض اجملتـمـعـات ا مواطـنـيـهم.. وبـأولـئك ا
تـفــسـد أخالق وتــقـطـع أعـنــاق وتـشح أرزاق ويــعم إمالق من الــيـمن إلى

العراق.
حكم كتابه: "ظَهَرَ الْـفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ صدق الله القائل 
أَيْـدِي الـنَّــاسِ لِـيُـذِيـقَــهُمْ بَـعْضَ الَّـذِي عَــمِـلُـوا لَــعَـلَّـهُمْ يَــرْجِـعُـونَ".. وقـبل أن
ة: أمة عربـية واحدة ورسالة خالدة يرجعوا يرجع صدى شـعارات قد
ـا تتـحـقق وحـدة األمة –أي أمة- بـوحـدة الـفعل ووطن عربي واحـد.. وطـا
–أي فعل- فإن الفساد عابر األوطان العـربية (والشكوى منه) فعل عربي

مشترك يـغدو معه شـعار وطن عربي "فـاسد" عوضاً
عن وطن عربي واحد ورسـالة وأمة "فـاسدة" بدالً

عن أمة ورسالة خالدة.
سيمكث الفساد في األرض إلى أوان تصحيحه
صلحـ عندما "يؤذن الله في عاله أن وخلود ا
يــصــحـــو الــشــرق مـن كــراه ويــرحل الـــلــيل عن

سماه".. فيستعيد الضال هداه.

ــكن واالقــتــصــاديــة بــيــد أنه ال 
ـــعـــبـــد بــاعـــتـــبــاره اغـــفــال دور ا
ـؤسسـة االولى لـتنـشـئة األجـيال ا
وتـعلـيمـهم ال سيـما لـطبـقة مـعيـنة
ــــرجع ان مـن الــــتالمــــيـــــذ ومن ا
ـــدارس األولـى كـــانت مـــلـــحـــقـــة ا
ـعـبد(7). واألن العـلم بـحد ذاته با
يــعـــتــبـــر قــوة بـــيــد حــامـــله فــان
ـهـيـمـنـ عـلى األمـور أشــخـاص ا
ــدرسـة ــالـيــة قـد بــخـلــوا عـلى ا ا
وعلى العامل فيها كي تبقى هذه
الــفـئــة حتـت رحـمــتــهم
ولـم يــوفـــروا الــظــروف
الــتـي تــســـمح بـــفــرض
وجهـة نظرهم من خالل
مسـيرة التـعلـيم والعلم

الذي يحملونه. 
ولـديــنـا في هـذا اجملـال
كن ان يدل على ما ما 
ذهــبــنـــا إلــيه وهــو أن
الـطــبـيب الـذي يـتـخـرج
ـــدرســة وهـــو ابن مـن ا
ـدرسـة اسال واسـاسه ا
قـد وضعه فـيـها إال انه
بــــــعــــــد تـــــخــــــرجـه من
ـــــدرســـــة ال يـــــعـــــامل ا
ـــعـــلـــمــ مـــعـــامـــلـــة ا
درسـ وذلك بسبب وا
سـيـطرين كـون أرواح ا
عـــــــلى احلـــــــيــــــــــــــــاة
السياسية واألقتصادية
قد أصـبح احيـانا حتت
رحـمــته ويــبــدو ذلك واضــحـا في
قوان حمـورابي والتي خصصت
ـهـــــــــنة الـعـديـــــــــد مـن موادهـا 
الــطـب كــمــا حـــددت األجــور الــتي
واد يـتـقاضـاها الـطـبيـب (انظـر ا
من 216 الى 226). (8) بـيـنـمـا لم
تــــتـــــطــــرق قــــوانــــ حــــمــــورابي
والـقـوانـ والـشرائـع األخرى إلى
درسة والـعاملـ فيها كـما أنها ا
لم تــتــضــمن أيــة إشــارة حلــمــايـة
درسة ومثل حقوق العامل في ا
هــذه احلــقــيـقــة لم تــقــتــصــر عـلى
تـاريـخ الـعـراق الـقـد فـحـسب بل
هـنـية هي مـسـتـمرة فـي حيـاتـنـا ا

حتى الوقت احلاضر .
ــاديــة عن وفــيــمــا يـــخص األثــر ا
شـرق القد كشفت درسة في ا ا
لـنــا أعـمـال احلــفـر والـتــنـقـيب في
حــضـارة بالد الـرافــدين عن بـقـايـا
مدرسة من عـهد البـابلي القد ال
تـــزال حتــــتـــوي عــــلى مــــصـــاطب
ـــلـــفت جلـــلــــوس الـــطالب ومـن ا
ـصاطب ال للـنظـر أن ترتـيب هذه ا
يـخـتـلف كثـيـرا عن مـقاعـد جـلوس
الـــطالب فـي وقت احلـــاضــر داخل
الصف الـدراسي.  ولنـا ان نتـخيل

كيف كانوا يجـلسون على تلك
ــقــاعــد (انـــظــر شــكل رقم 1) ا
شكل - -1بـقـايـا صف مـدرسي
ــيالدـ مـن االلف الــثــانـي قــبل ا
ورسم تـخيـلي جلـلـوس الطالب
ــوقـع األثــري في الـــصف أمـــا ا
الــذي عــثــر فــيــهــا عــلى بــقــايــا
ذكـورة فيـدعى "ماري" درسـة ا ا
ــديــنـــة الــواقـــعــة عـــــلـى نــهــر ا
الـفــرات عـنــد احلـدود الــعـراقــيـة
ـرجح أن طالب الـســوريـة ومن ا
ـة في ســــــــــوريـة ـدرســة الـقـد ا
ـة أو بالد الـرافـدين كـانـوا الـقــد
يسـتخـدمون الطـ كمـادة للكـتابة
والــقـلم الــذي اســتـخــدم لـلــكـتــابـة
كـــانت مـــقـــدمـــته مـــثـــلــثـه الــرأس
ونـهـايـته اسـطـوانـيـة الـشـكل وهو
معمـول من اخلشب. (انظـر الشكل

رقم 2). 
شــكل -2- رأس ونـــهـــايـــة الــقـــلم
ـعلم من ـسمـاريوعـنـدما يـطلب ا ا
الـطـلبـة كـتابـة الـتمـارين الـصفـية
يــأخــذ الــطــالب كــمــيــة من الــطـ
ويضغطـها حتت راحتي يده حتى
تصـبح دائريـة الشـكل وحجـمها ال
يــزيــد عــلى عن حــجـم راحــة الــيـد
وبـعــد ذلك يــقــوم بـضــغط الــشـكل
تـكـون بإحـدى راحتي يـديه على ا
األرض فــيــصــبح أحــد الــوجــهــ
مـسـتـوايـا واألخـر مـحـدبـا ومن ثم
يــكـتب عــلـيــهــا الـتــمـرين الــصـفي

والــذي كـان ال يـزيـد عــلى مـا يـبـدو
عـلى ثالثـة او اربـعة اسـطـر (انـظر

شكل رقم 3). 
شكل رقم -3- رقيم التلميذ للتعلم

درسة في ا
∫ W ö)«

إن الـشعـوب عبـر التـاريخ ال تخـلو
عــــلـى االطالق فـي كل مـــــجــــال من
مــــــجـــــاالت احلــــــيـــــاة مـن أنـــــاس
مخـلصـ ومبدعـ ال يبـخلون في
تضحـياتهم من أجل الـتطور ورفع
سـتوى اجملال الـذي يعـملون به ا
واحــد األدلـة الـواضــحـة عـلى هـذه
ــنـاســبــة الـتي نــحن بــصـدد هي ا
الـــكـــتـــابـــة عـــنـــهــا وهـي الـــعــودة
ـدرسـيـة والـتي نـتـمـنى الـتـوفيق ا
ـدرسـة لـتـدريس ن يــسـعـون في ا
قـضـايـا الـعـلم اإلنـسـاني وإيـصاله
إلى الراغبـ في التعـرف عليه من
مــعــلــمــ ومــعــلــمــات ومــدرســات
.وعــودة الـى بــدء فـإن ومــدرســيـ
نــتــائج الـــبــحث األثــري وتــصــفح
اضي تشـير الى أن نتائج أوراق ا
الـعـلمـيـة الـتي بـلـغـهـا الـتـربـويون
ورجـــال الــعــلـم في فــتـــرة مــا قــبل
ــيالد قـد وصــلت الى نــتـائج هي ا
فـوق طـاقـة إنسـان الـتـاريخ الـقد
ـــــلــــفت لـــــلــــنــــظــــر أن والــــشيء ا
الـــســـومـــريـــ والــبـــابـــلـــيـــ قــد
اســتــخــدمـوا األبــراج الــســمــاويـة
بــصــورة صـحــيـحــة بــيـنــمــا نـحن
حـالــيـا جنــهل دور األبـراج بــشـكل
ــكن لألبــراج أن تــفـعل كــامل وال 
شيء أكــــثـــر من كــــونـــهــــا أجـــرام
ســمــاويـــة. وبــنــاء األهــرامــات في
وادي النيل وأسلـوب نقل األحجار
تــلك األهــرامــات ال تـزال مــوضــيع
ذات مـدار بحث لـلـمؤرخـ ورجال
الـبحث األثـري وبـعض الـدراسات
احلـديــثـة قـد تــوصـلت الـى نـتـائج
جتـــعل مـن الـــصــــعب عـــلـى غـــيـــر
ـتـخصـصـ قـبولـهـا فمـا يـعرف ا
ثال علـقة على سبيل ا باجلنائن ا
مــا هي فـي حــقــيــقــتــا إال ثالجــات
ــلــوك كـــبــيــرة تــقــام فـي قــصــور ا
ــعـلــقـة مـا هي إال وجـنــائن بـابل ا
ثالجـة تـابـعـة الى قـصـر اجلـنـوبي
لـلـمـلك البـابـلي "نـبـوخذ نـصـر" لذا
ــقــاالت جتـعل من فــان مــثل هـذه ا
ــطــروحـة ــواضــيع اخملــتــارة وا ا
سبـيال للـكشف عـن عديد الـنواحي
تعلقة بتراثنا اإلنساني العلمية ا
و من بـ ذلك مـا تـطـرقـنا إلـيه من
مــكــانــة الــتــعــلــيم و شــواهــده في
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تدح التلـميذ كثيرا بحيث دير  ا
اخـــذ يـــنـــاقـض كالمه األول الـــذي
انتقد فيه التـلميذ.إن قراءة ما ب
سطور النص توضح لـنا مسألت
ـا مــهـمــتـ هــمــا:أن الـطالب قــد
كـانـوا يـبدءون تـعـليـمـهم اي تـعلم
القراءة والكتابة وهم صغار السن
ـرجـح ان عـمـر الـطـالب كـان ومن ا
يبـلغ السـبع سنـوات وشيء الذي
يـدعـونـا إلى قـبـول هـذا األفـتراض
ــشــرق الــقــدمــاء هــو أن ســـكــان ا

كانوا يـعتبـرون العدد سبـعة يرمز
إلى الكثرة وليس الى الرقم سبعة
نفسه(6) وإذا مـا بلغ الـطـفل سبع
ســنـوات فـانه الـعـمـر الـذي يـؤهـله
درسـة مـا دامت قـد مرت لـدخـول ا
عـــــــلـى والدتـه عـــــــدة ســـــــنــــــوات.
والـناحـيـة األخرى الـتي تـدّعم هذا
ـشرق الـرأي هي أن الـتـعـلـيم في ا
ـتـعلـقة كـان يـطبق هـذه النـاحـية ا
بـبـدء الـتـعـلــيم من سن الـسـابـعـة
ولم يبـتعـد االلتـزام بهـا إال بعد أن
اتـــسع اتـــصـــال الـــعــالـم الــعـــربي
بـــالـــعــالـم الــغـــربي ولـــذلك بــدأت
ــدارس حـالـيـا تــقـبل الـطالب من ا
عـمـر الـسـتـة سـنـوات واعـتـبـر هو
ــنـاسـب لـقــبــول الـطالب الــعـمــر ا
دارس احلكومية. والطالبات في ا
لفتـة للنظر من سالـة الثانيـة ا وا
خـالل قــراءة الــنـص هي ان مــديــر
ـعلم يغيـر وجهة نظره درسة وا ا
بــخــصــوص احــد طالبـه نــتــيــجـة
دعوته لوليـمة وهدية يـقدمها والد
الـطــالب وهـذه احلــقـيــقـة ان دلت
ـــا تــــدل عـــلى أن عــــلى شيء فــــإ
األفراد العامل فـي مجال التعليم
كــانـوا في وضع اقــتـصـادي رديء
بـحـيث يـغـيــر الـبـعض مـنـهم رأيه
بخصوص موضوع يتعلق بصلب
مـهـنـته وبـثــمن بـخس قـيـاسـا الى
ـا ال شك فيه مـكانـته الـعلـمـية و
فـــإن هــذه الـــظـــاهــرة لم تـــكن هي
الـفـريـدة من نـوعـهـا بل كانـت على
مـا يـبـدو من احلـاالت االعـتـيـاديـة
ولــذلك فــإنـهــا دونت من قــبل احـد
العـامل في مـهنة الـتدريس وكأن
لــسـان حــاله يـقــول "ســاعـد مــعـلم
ابــــنك... تـــــكــــسب من

وراء ذلـك حــــسن مــــعـــامــــلــــته في
ـدرسة ". بـيد ان مـاطـرحه النص ا
ـسـمـاري من مـعـلـومـات ال يـعـني ا
ان مـــــثل هـــــذه احلـــــاالت عـــــامــــة
ـا تـمــكن الـكــتـبـة احلـصــول واال 
ـــفــكـــرون واالدبـــاء من كــتـــابــة وا
مـالحم وبــطـــوالت في ســرد ادبي
ـا تـمكن آخـرون من الـبـراعة في و
اعداد وتـطوير منـهاج التـعليم في
عـــلــــوم الـــريـــاضــــيـــات او الـــطب
والفيزياء والفـلك والتنجيم بحث
كـانت محـاوالتـهم هي الـنبع االول
في تاريخ التـعليم للـبشرية والذي
نهل مـنه الكثـير من هنـا وهناك. -
: ـاديـة للـتـعلـيم الـقد الـشـواهد ا
توفرة عن مسيرة صادر ا تشير ا
شرق القد الى ان التعلـيم في ا
الـــتـــعـــلـــيم في بـــاديء األمـــر كــان
يعـتمـد في وجوده عـلى أناس لهم
عـالقـــة بـــاحلـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة

غالف الكتاب

غالف الكتاب

غالف الكتاب


