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رد : وزارة التربية 

الى / صحيفة الزمان لغراء 
م/ اجابة 

السالم علـيكم ورحمـة الله وبركاته
..

اشـارة الى مـا نـشـرتـه صـحـيـفـتـكم
25/10/2017 بــــــــعــــــــددهــــــــا  5866في 
مـــوضـــوعــاً بـــعـــنـــوان ( الى وزيــر
الـتـربـية مـع التـحـيـة )نـود اعالمكم
ان الوزارة ادرجـت مشـاريع سابـقة
تـــــخـص فك االزدواج الــــــثـــــنــــــائي
والــــثالثـي وكــــان عــــدد مــــشــــاريع
صــنـدوق اعــادة االعـمــار (بـنـاء) 50
مــشـروع وبـلغ عــدد مـشـاريع قـرض
الـــبـــنك الــدولـي (تــرمـــيم +ثـــاثــيث
+التـنمـية اجملـتمـعية)  155مشـروعا

لـلـتــخـفـيف من الـزخم احلـاصل في
اغــلب مـــدارس الــعـــراق عن طــريق
الــقـرض الـطـار لـلـبـنك الـدولي او
صـنـدوق اعـادة االعـمــار لـلـمـنـاطق

احملررة . 
للـتفضل بـاالطالع ونشـر االجابة ..

مع التقدير. 
حسن فاضل معلة 
دير العام  ا

}}}}
رد: مصرف الرشيد 

الى / إسرة حترير صحيفة الزمان
الغراء 

م/ اجابة 
حتية طيبة ..

تـــعـــقـــيـــبــاً عـــلـى مــا نـــشـــره في

صـحــيـفــتـكم الــغـراء الــعـدد (( 5902
بتاريخ  6/12/2017حتت عنوان: 

(صـعـوبـة صـرف حـسـابـات تـوفـيـر
نينوى ) 

يرجى نشر الرد التالي : 
فـي الــوقـت الــذي نـــثــمـن اهــتـــمــام
تـابعة اخبار مصرفنا صحيفتكم 
وكل مـا يـخـدم زبائـنه نـود ان نـب
ان حـسـابـات فـروعـنـا في مـحـافـظة
نـيــنـوى جـاري تــدقـيـقــهـا ألغـراض
ـطـابـقـة إستـنـاداً الى الـتعـلـيـمات ا
االداريــة الــعــدد  8/30/2017في /28/11
 . 2017شاكرين تعاونـكم معنا خدمة

للصالح العام..مع التقدير. 
د. رشاد خضير وحيد 
دير العام  ا
ورئيس مجلس االدارة  
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ـواطن "طارق ـوضوع ادنـاه بـعث به ا ا
مــحـــمــد صــالـح" من بــغـــداد / الــكــرخ/
يتنـاول فيه آراء شخصـية حول ضرورة
دن ألن الـظروف لم تـعد الـسكن خـارج ا
ـدن تــسـمـح بـزيــادة اعـداد الــســكـان بــا
ـواطن موضـوعه بالـقول / لم ويبـتد ا
ــدن تــســتـوعـب كل هــذه االعـداد تــعــد ا
ـلـيونـيـة وصـار من الصـعب احلـصول ا
عـلـى عـمل او عـالج او خـدمــات كــمـا ان
ـدن جـعـلـهـا عـرضـة لـلـتـلـوث اكـتـظـاظ ا
وتـراكم القمـامة ووجـود مكـبات نـفايات
ــكن الــسـيــطـرة في كل االحــيــاء حـتى 
عــلى كـل تــلك اخملـــلــفـــات الــتي يـــســهم
االنـسان فـيهـا ومع ازدياد الـعاطـل عن
ة شـاكل وانتشرت اجلر العمل زادت ا
ــــنـــــظّــــمـــــة واخملــــدرات واصـــــبــــحت ا
االزدحــامـات في الـشــوارع عالمـة بـارزة
دن ولم تعد اخلدمات تكفي في سمات ا
ـمتدة الى مـاال نهاية لكل هـذه االحياء ا
لتصقة مع احملافظات اجملاورة لذلك وا
ـدن البـد من الـتـفــكـيـر بـالـسـكن خـارج ا
ـكن لـلـمـواطن الـذي تـعود ولـكـن كـيف 
على السكن في حيّه وفي زقاقه ان يترك
دينة لكي يرحل معيشته وعمـله وسط ا
ويـســكن في مــدن بـعـيــدة ?! وبـبــسـاطـة
ــــكن ذلك اذا مــــا تــــوفـــرت الــــظـــروف
ــدن وهـذا لن الئــمـة لــلــسـكن خــارج ا ا

يـحـصل اال من خالل جـمـلـة امـور مـهـمة
وهـي تــخــطــيط مــدن جــديــدة مــصــغـرة
تتوفر بهـا كل اخلدمات وظروف احلياة
ـكن ــثـال  الـطـبــيـعــيـة فــعـلى ســبـيل ا
ــنـــطــقــة الـــواقــعــة شــرق الــســـكن في ا
ـــكــان الـــصــويـــرة من خالل اخـــتـــيــار ا
ـنــاسب وجـمــلـة من الـظــروف واولـهـا ا

ـاء ـاء الــقـريب واذا مــا وجـد ا وجـود ا
امـكن الـعـيش وان لم يـتـوفـر فـبـاالمـكان
حــفـر آبـار ارتـوازيــة ومن ثم الـطـلب من
ـيــة الـرصــيـنــة بـإعـداد الـشـركــات الـعــا
خرائط لسـكن عشرة آالف عـائلة على ان
ــقـتــرحـة كل ــديـنــة ا تــتــوفـر في هــذه ا
اخلــدمــات الــضـروريــة وبــدايـة ربــطــهـا

ـركـزي بـغـداد والكـوت بـخـطـوط سكك
حـديـد تــسـيـر عـلـى مـدار الـيـوم شـوارع
خـارجيـة لسـير الـسيـارات وخطـوط نقل
دن االخـرى وحتى ـديـنة بـا تـربط تلك ا
ـياه امـكن الـعيش مـا تـوفرت الـطـرق وا
ـهم اآلخـر هـو توفـيـر الـعمل اذ واالمـر ا
بـاالمـكان انـشـاء مصـانع صـغيـرة يـعمل
ربـيات بـها الـعمـال كصـناعـة االلبـان وا
والــبالسـتك وغـيـرهـا اضـافـة الى دوائـر
ـدارس الـدولـة الـتس سـتـكـون هـنـاك وا
ــديـنــة الــنــمـوذج عــلى ان تــكــون تــلك ا
لـكـونه من منـازل واطـئة الـكلـفـة تسـتغل
ـساحـة وتكـون لها حـدائق وغرف بـها ا
نـوم كـافـيـة حـتى وان تـوسـعت الـعـائـلة
مـســتـقـبالً وتـكـون لـهــا شـوارع جـمـيـلـة
وحـــدائق ومـــتـــنــزهـــات ومـــدن الـــعــاب
ومــســـابح ومــســــرح وقــاعــة لـــلــعــرض
وصالة سـينمـا وجوامع ومركز لـلشرطة
ومـــركــز لـــلــشـــبـــاب ومــدارس خملـــتــلف
االعـمار ومشـاريع للـميـاه والكـهرباء مع
ـديــنـة الــبـدائل وحـي صـنــاعي خــارج ا
واسـواق ومـوالت وجـمـعـيـات تـعـاونـيـة
وغـــيــرهـــا ومـــتى مـــا تـــوفــرت كـل هــذه
الــشـبــكـات من اخلــدمــات امـكن الــسـكن
وبـاسـتطـاعـة اجلهـات اخملـتصـة اسـكان
ـــدن اعـــداد مـن الـــراغــــبـــ مـن داخل ا

فـــيها . 
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نـدعـو دائـرة الـرقـابــة الـصـحـيـة الى حـمـلــة في دكـاكـ أو مـا يـسـمى
(سـبـور مـاركت) مـنـطــقـة الـبـتـاويـ احملـلـة  101 ولـوجـود سـلع ومـواد
غذائية بـينها عـلب حليب اطـفال منتـهية الصالحـية ويصر الـباعة على
عرضـهـا وبـيعـهـا بأسـعـارهـا دون وازع من ضمـيـر وماقـد تـسـببه من

امراض للمستهلك . 
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م/ طلب أحالة على التقاعد 

حتية .. وبعد : 
كــنـت مـــدرســاً عـــلـى مالك تـــربـــيــة
بغـداد- الرصـافة حيـنمـا أعتقـلتني
اخملـابـرات العـامـة بـتاريخ /11/10
 1977و سـحب يـدي من اخلـدمة
في الـيـوم التـالي وتـعـرضت لـشتى
انـــواع الـــتـــعــذيـب وحــكـــمت عـــليّ
ـادة مـحـكــمـة الـثــورة انـذاك وفق ا
( (155واودعـت ســجن ابـــو غــريب
ثـم اطــــلـق ســـــراحي بـــــعـــــفـــــو عن
السجناء السياسي عام  1979ثم
هـربت مـن الـعــراق وحــصـلـت عـلى
ـــارك . جلـــوء ســـيــــاسي في الـــدا
وبـعــد االحــتالل عــدت الى الــعـراق
بـتاريخ  22/7/2009حـسب تـأيـيـد
فرع ــهـجـرين  – وزارة الــهـجـرة وا
رقم  400بتاريخ نينـوى بكتـابها ا
 14/10/2009شمـلـني قرار رئـاسة
ــرقم مـــجــلـس الــوزراء بـــالــقـــرار ا
 11131بـــتـــاريخ  25/4/2011الى
وظــيـــفــتي الـــســابـــقــة كـــمــدرس –
مفصول سياسي  –باألمر الوزاري
الـصـادر من وزارة الـتربـيـة بـالـعدد
7/6/2011 ـــــــــــــــــــــؤرخ   3538وا
سـتنـصرية وباشـرت في اعداديـة ا

لـلـبــنـ / تـربـيـة بــغـداد الـرصـافـة
االولى بــتـاريخ  4/9/2011فــكـانت
لي خدمة مـا يقارب  33سنة وكنت
في حـــيـــنه مـن الـــعـــمــر  67عـــامــاً
فقـدمت طلبـاً إلحالـتي على التـقاعد
ولـــكن تـــربــــيـــة الـــرصـــافـــة االولى
اعترضت على ذلك فراجعت اللجنة
ــــفـــصــــولـــ ــــركـــزيــــة إلعـــادة ا ا
رقم السـياسـي فـزودتني بـاالمر ا
 15605بـــــتـــــاريخ 11/10/20111
في تـأيـيد حـقي بـطـلب االحـالة الى
التقـاعد لكن تربـية الرصافة االولى
لم تـــســـتـــجب لـــذلك وطـــلـــبـــوا من
االنقطاع عن الدوام لالستفسار من
دلـئـرة الـتـقـاعـد وعـندمـا راجـعـتـهم
بــعـد اســبـوع فــوجـئت بــإعـتــبـاري
مـســتـقـيـالً عن اخلـدمــة وذلك لـيس
ا البعض من دير العام وا بعلم ا
موظـفات ذاتية الـثانوي طـل مني
ــال لــتــمــشـيــة مــعــامــلـتي بــعض ا
ورفــضـت ذلك وانـــتــهـى امــري الى
اليأس . ومرة اخرى راجعت مكتب
الـــســيــد وزيــر الــتـــربــيــة واجــابت
مـديــريـة الــتـعــلـيم الــعـام في إبـداء
ـرقم  44356في رأيــهـا بـالــكـتـاب ا
 16/4/2017هــذه االسـتــقـالــة غـيـر

اصولية . 
وعلـيه ومـا عانـيت من سنـ طوال
ـنـفى ومـواطـنـة بال بـ الـغـربـة وا
حقوق في وطن ال يـستغيث  ,واآلن
احـــيــــا مع اطـــفــــالي الـــقــــاصـــرين
وكالهـمــا في الـدراســة االبـتــدائـيـة
وانـــا ابـــلغ مـن الـــعـــمــر  73ســـنـــة
ونـعـيش نـازحـ في دهـوك بـسبب
الـدواعـش وقـد انـقـطـعت عـنـا سـبل
احلياة  ,يحذوني االمل فـيكم برفع
الـظـلم عـنـا ومـا حلق بـنا مـن حيف
ومـــســــاعــــدتي في االحــــالــــة عـــلى
الـتـقـاعـد واعـتــبـاري من الـسـجـنـاء
ـتـحضـر وانـا على اسـوة بـالعـالم ا
اســتــعــداد الثـبــات كل احلــقــيــقـة ,
وحتى راتـبي لشهـرين ضاع بـينهم

. ولم استلم شيئاً
وتــــقــــبــــلــــوا خـــــالص تــــقــــديــــري

واحترامي.
 محمد علي يوسف محمد 
مواليد تلعفر  1944
الوظيفة مدرس  –تربية بغداد 
الرصافة االولى 
سكن احلالي : دهوك  ا
وبايل  رقم ا
07517466025
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قـرب احـد مــرائب بـغــداد كـانت
ــواطن "ســهـيل لـنــا وقــفـة مع ا
جنم" الــبــالـغ من الــعــمــر ثــمـان
وثالثـ ســنـة ويــعــمل في بـيع
ـــواطن الــــشـــاي وقـــد حتـــدث ا
الينا عن طبيعة عمله ومعاناته
عاهد / تخرجت من احد ا قائالً
ورفــضت الــتــعـيــ وقــتــهـا في
زمن النـظام الـسابق بسـبب قلة
الراتب وعدم كفـايته فعملت في
اعمال كثيرة جداً الى ان استقر
ـقــام هـنـا في بــيع الـشـاي بي ا
ـواطنـ وهو عمل للـمارة من ا
ســهل ال يــحـتــاج الى رأس مـال
فـــأشـــتـــريت االدوات اخلـــاصــة
بـعـمـل الـشـاي وكـذلـك الـطـاولـة

كان  واخترت هذا ا
ـرآب , ــطـاعـم وا الــقـريـب من ا
الن بيع الشـاي البد له من مكان
جيد امـا عن عمل الـشاي اجليد
فاحلـقيقـة اننا نـخلط عن انواع
من الشـاي مع بعـضهـا والشاي
الـقد ال نـرميه في الـقمـامة بل
نـعـمل عـلى وضـعـه جانـبـاً ومن
ثم نضيـف كمية مـنه مع الشاي

ســوف يـعــرف الـكــثــيـر ويــطـلع
عــلى احـــوالــهم الــتي ال نــراهــا
عــنـد الـعالقـة الـعـابـرة  ,اما عن
انـواع الـشـاي فـهـنـاك اطـثـر من
مـــــائــــة نـــــوع من الـــــشــــاي في
االسـواق اآلن وكلـهـا او اكثـرها
غـيـر جيـدة ومثـلمـا قـلت سابـقاً
فــأن خـــلط الــشـــاي مع بــعــضه
الـبـعض يـعــطي نـكـهـة مـحـبـبـة
وجـيـدة لـلشـاي فـهـنـاك نوع من
الـشاي لـونه غـامق وهنـاك نوع
فــيه طــعم جـيــد وخــلط الــشـاي
يعطي نتائج جيدة اذ ان زراعة
الشاي تعتمد على انواع عديدة
ـفـضل ـشـروب ا والـشـاي هـو ا
لــدى كل الــعــراقــيــ وقــد دخل
الــشــاي لـــلــعــراق مع االحــتالل
الـبـريــطـاني بـواســطـة اجلـنـود
الـهـنود  ,ويـعـتبـر الـعـراق ثاني
اكــبـر مــســتــهـلـك لـلــشــاي بــعـد
بــــريــــطـــــانــــيــــا كــــمــــا تــــقــــول
االحـصـائـيات وهـنـاك من يـقول
ان لــلـشــاي فـوائــد كـثــيـرة جـداً
وعــلى الـــعــكس فــأن هــنــاك من
يقول ان ال فائدة تذكر للشاي !.

 ,وبــاعـــة الـــشــاي لـــديــهـم عالقــات
واســعــة مع أالخــريـن وشــخــصــيـاً
اصـبـحت لـدي صــداقـات ومـعـارف
هـنـة كـما كـثـيـرون من خالل هـذه ا
انـني اســتــطـعت ان اعــرف احـوال
الـنـاس مـن خالل الـلــقـاء والـكالم ,
والــذي يــقــتــرب من الــنــاس اكــثــر

االدوات فـأنـنـي اضـعـهــا لـدى احـد
احملال الذي لديه مخزن وقد اتفقت
معه على وضع هذه االدوات مقابل
اجــــــرة بـــــســــــيــــــطــــــة ألنه لــــــيس
بــاسـتــطــاعــتي حــمل هـذه االدوات
ويــومــيـاً او دفــعـهــا بــالـعــربـة الى
نـزل الذي يبعـد عدة كيـلو مترات ا

اجلـديد فـتكـون لديـنا نـكهـة خاصة
ــهــيّل وعــمـلي لــلــشــاي الـعــراقي ا
ــتـد من سـاعـات الـصـبـاح االولى
الى الــظـهــيـرة وبــعـدهــا اعـود الى
بــيــتي واحلــمــد لــله انــني احــصل
عـــلى مـــا يـــعـــيــــنـــني عـــلى شـــراء
احـتـيـاجـات الـعـائـلة  ,امـا عن هذه
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ــواطن "فـهـد عـلي " من مـحـافـظــة الـبـصـرة / حي الــشـعـلـة/ يـطـرح ا
ـدارس بـتلك ـدارس ويـقـول / ان دوام طالب ا موضـوع دوام طالب ا
ـنــطــقــة دوام ثالثي اليــسـتــمــر الكـثــر من ســاعـتــ وهــو امـر يــثــيـر ا

االستغراب اضافة الى تكدس الطالب واكتظاظ الصفوف . 
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ـواطن "حسن فـؤاد" من محـافظة ديـالى / التـحريـر / ارتفاع يطرح ا
واد مـع اخفاء اكثر السكالت واد االنشائية ويـقول / لقد ارتفعت ا ا
ـواد بـسـبب ازمـة كـردسـتـان الـتي سـبـبـتـهـا لـنـفـسـهـا ويـطـالب لـتـلك ا

واد االنشائية التي هي الزمة لكل مواطن  واطن بضرورة توفير ا ا
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ـواطن "مـحـمـود مـصـطـفى" من بـغـداد/ الـيـرمـوك/ مـوضـوع يـطـرح ا
ـبدعة في تقـاعدين ويـقول / ان هنـاك الكـثير من الـعقـول العراقـية ا ا
كل اجملاالت آثرت الـتقاعـد واالنزواء والبد من االسـتفادة مـنها بـعقود

مؤقتة في اجملاالت واالختصاصات النادرة التي تنفع اجلميع . 

ـواطن " عـمـار حـسن" مـن مـحـافـظـة الـبـصـرة / بـاب الـزبـيـر يـطـرح ا
هاتـفـيـاً مـوضـوع تقـاضي الـبـعض اجـور وقـوف وركن الـسـيارات في
واطن الـتوقف لشراء حاجة او الشوارع العامة ويـقول / اينما اراد ا
قـضـاء عـمل فـعـلـيه ان يـدفـع اجـور تـوقـفه لـبـعض االشـخـاص واال لن
نع اي مواطن يسمح له بـالوقـوف وان هؤالء االشـخاص ال حق لـهم 

دينة .  بالوقوف في الشوارع البعيدة عن مركز ا
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ـواطن "صـبـاح عـبـود" من بـغـداد / الـزعـفـرانـيـة/ الى تـوقف يـشـيـر ا
ـواطـنـ ـعـامل الــتي كـانت تـشّــغل اآلالف من ا واغالق الـكـثـيــر من ا
والبـد من اعـادة تأهـيـلـهـا مـجـدداً وهي شـركـة الـهالل وااللـكـتـرونـيات
ـنتـجـة التي حتـتـاج لتـأهـيل ومنع عـامل ا عـامل ثالثـة وغيـرهـا من ا

شابه لصناعتها .  ستورد ا ا
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ــلك ــعــلم الــيــابــاني ونــحن  ويــعــامـل ا
ـتــلـكه الــيـابــان من أمـوال. أضــعـاف مــا
ـعـلـومات الـتـالـيـة عن حـالة عثـرتُ عـلى ا
ـعـلم الـيـابــاني البـأس في ذكـرهـا طـبـقـا ا
ــعـلم ـعــلـنـة " يــحـظى ا الى مــصـادرهــا ا
الـيـابــاني بـاالحــتـرام الـواسـع في جـمـيع
اً كان يصل طبقات اجملتمع حتى أنه قد
إلى حــد الــتــقــديـس " خالل حــكم مــيــجي
وفـتــرة مـا قــبل احلـرب " . أمــا في الـوقت
درس إلى الفصل احلالي فعـندما يـدخل ا
يـقف جـمـيع الـطالب ويـنـحـنـون احـتـراماً
كـبيـراً ثم يقـول الـطالب العـبارة الـتالـية "
يــا مـعــلـمــنــا نـرجــو أن تــتـفــضل عــلـيــنـا
وتــعـلــمـنــا " وهــو رجـاء يــفـوق االحــتـرام
الـعـادي ألن مـدلـول كـلـمـة " سـيسـني " في
الـلغـة اليـابانـيـة له معـنى أدق وأعمق في
ـبالـغـة في االحتـرام ولهـذا يـعتـبر فـخراً ا
ـان ( يـطـلق عــلى األطـبـاء وأعــضـاء الـبـر
ـعرفة عدد  20ص  ) ? ( 110التجربة مجلة ا
الــيــابـانــيـة ص  ( 150ولــذلك تــنــال مـهــنـة
الـتـعلـيم في الـيـابان اقـبـاالً كبـيـراً ويشـتد
تميزة التنافس على االلتحاق بالبرامج ا
ـــعــــلـــمـــ ويـــقـــدر عـــدد الـــذين العـــداد ا
يحصـلون على مـؤهالت عليـا للتدريس بـ
 %30مـن مــجــمــوع خــريـــجي اجلــامــعــات

اليابانية . 
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مدرسون غاضبون
خالل تظاهرات في
محافظة النجف

سـيـدي الـعـزيـز ..من خالل مـراقـبتـي لواقع
احملــاضـرين  –الـبالش  –وهم يــتـظــاهـرون
بــحــزن وأسى وعــذاب اليــتــصــورهُ الــعــقل
الــبـشــري شـعـرتُ أنــني ومن خالل واجـبي
إألنــســاني والــشــرعي  –ومن بــاب من رأى
منكم مـنكراً فلـيغيره  –والنريد أن نذكر كل
احلـديث ولكن نـصل الى احلـد األدنى وهو
ان –  –فـليـغـيرهُ بـلسـانه وذلك أضـعف األ
وهـا أنــا ذا أمـارس دوري كــأنـسـان مــسـلم
مـلـتـزم بـقـوانـ الـشـرع احلـقـيـقـيـة ولـيس
ـزيــفـة. وكـذلك من بـاب  –وذكـر إن نـفـعت ا
الذكـرى- الى آخر الـكالم الذي لن يـغير أي
شيء في هــذا اجملــال. هــنــاك مــحــاضـرون
وأنــتم تــعــرفـون ذلك  –يـعــمــلــون بــكل جـد
وإخالص في تـدريس شـرائـح مـختـلـفـة في
مــجـال الـتــعـلــيم وهـؤالء يـحــلـمــون بـأنـهم
الك الــدائم يــومــاً مـا ســيــكـونــون ضــمن ا
ولكن احلقيقـة غير ذلك تماما ,بعضهم كان
يعمل واليزال منـذ سنوات مجاناً ومع هذا
لم تـــلـــتـــفت وزارة الـــتــربـــيـــة خـــاصــة وال
احلكـومة بصـورة عامة . هل يـعقل هذا في
دولــة مـثل الـعـراق تـمـتـلك كل هـذه األمـوال
الــكــبـيــرة? في احلــديث الــقـدسي الــنــبـوي
عــرفـنــا أنه يــجب عــلى صــاحب الــعـمل أن
يـعــطي األجــيــر أجـره قــبل أن يــجف عـرقه
ولكـننا جنـد أن احملاضر  –اجملاني- يعمل
طيل الـسنـة ويجف عرقه  –وبلـعومة  –دون
أن يـشم رائــحـة األجــر..هل يـجــوز هـذا في
ـعلـم مهـما لـتـربيـة اجليل زمن يـكـون فيه ا
بـكل مراحـله التعـليـميـة. حقـاً أن هذا األمر
ــوت. إذا لم مــخــجل ومــعـــيب الى درجــة ا
تكن هناك نـية في منح هؤالء حـقهم فلماذا
تـدعوهم يـعيـشون في هـذا العـذاب األبدي?
ة إنـسانيـة تقع في الـعصر هذه أكـبر جـر
ــسـؤول األول عن احلـديث . بــأعــتـبــاركم ا
هـذه الــشـريــحـة الــتـعــلـيـمــيـة تــقع عـلــيـكم
مسـؤوليـة كبـيرة جـدا أمام الله ألن كل راعٍ
ـاذا تــرسـمــون لـهم مــسـؤول عن رعــيـتـه . 
طـريـقـاً مـشـبعـاً بـالـسـراب واألمل الـكاذب ?
اذا التقولون لهم مـنذ اللحظة األولى بأنه
ال تـوجـد درجـات مالـيـة مخـصـصـة لكم كي
اء في يـنصـرفـوا الى بيع اخلـضـراوات وا
األسـواق ليـعيـشـوا كمـا يعـيش البـشر. من
تابعة اليومـية لواقع البلد البائس خالل ا
وجدت أن هناك مليارات الدوالرات تصرف
في مـجـاالت لـيس لـهـا قـيـمـة أو تـذهب الى
جـــهـــات فـــاســـدة تـــلـــتـــهم كل شـيء وهــذا
ـسكـ يـئن ليال ونـهارا ويـحلم احملـاضر ا
وعـود ولـكن دون جدوى. سـمعت بـاليـوم ا
ـتـظــاهـرين قـصص وحـكـايـات من لـسـان ا
مــرعـبـة وعن الـعـذاب الـذي يـواجـهـونه في
الــتــدريس اجملــاني وال أحــد يــلـتــفت لــهم.
ـعـلم الـيـابـاني وهذا أجـريت مـقـارنه بـ ا
ـسـكـ شـعرت أنـنـا النـنـتـمي الى ـعـلم ا ا
صــفــة الــبــشــر. هل تــعــرف كــيف يــحــصل

للمعلم مكانة اجتماعية خاصة في األسرة
الـيــابـانـيـة فــيـقـوم الـوالــدان بـزراعـة هـذا
االحترام في نفوس ابنائهم منذ السنوات
ـا أعطى لـلمـعلم سـلطة األولى لـلدراسة 
كـبــيــرة في تـعــامـله مـع الـطالب في كــافـة

راحل . ا
ويعبر بعض من قامـوا بزيارة لليابان من
مـنـتـسبـي التـعـلـيم بغـرض االسـتـفادة من
جتربتـهم بأن مدارسـهم أشبه بالعـسكرية
عـلم من الصالحيات أو لك ا ا  !! وذلك 
عرفة عدد  20ص طلقة ( مجلة ا السلطة ا
 ( 110وتصل هذه الـصالحيات إلـى العقاب
الــبــدني واســتــخــدام الــضــرب الــعـلــني .
والطالب الياباني يتولى نظافة مدرسته 
ويــــضـــرب أن لـم يـــلــــتـــزم بــــلــــبس الـــزي
ـعـلـم اخملـصص لـذلك. تـتـحـدد رواتب ا
ـدارس الـعـامـة عـلى أسـاس عـامـلـ فـي ا
هما :  -1مستوى التعليم  -2مدة اخلدمة 
ـعـلـمي هـنـاك سـلـمـان لـلـرواتب احـدهـمـا 
ـتـوسـطـة والـثاني ـرحلـة االبـتـدائـيـة وا ا
ــعــلـــمي الــثــانـــويــة حــيث يـــبــلغ الــدخل
ـرحـلـتــ االبـتـدائـيـة ـعـلــمي ا الـســنـوي 
رحلة توسطة  71200رياالً بالسنة أما ا وا
الثانويـة فيبلغ  75000رياالً بالسنة  إال أن
بتدئ الذين الرواتب األولى للمدرسـ ا
ؤهل متساوية للجميع . يحملون نفس ا

ــرحــلــة الـثــانــويـة أول راتـب لـلــمــدرس بـا
رياالً تـقـريـبـاً  1667دوالر أي مـايـعـادل  6250
شـهـريـاً  وهـذا يـسـمى الـراتب األسـاسي 
ــزايـا ــدرس بــالـيــابــان عــلى ا ويــحــصل ا

التالية : 
 -1يـحــصل عــلى عالوة مــالـيــة ثالث مـرات
بالعام الواحد وهي تـعادل خمسة أضعاف
الــــــراتـب األســــــاسـي " كـل فــــــصـل دراسي

عـــالوة " .
فـــــــمــــــثـالً إذا كــــــان أول راتب  6250ريــــــاالً
فمـجموع الـعالوات بالسـنة هو  31250رياالً
بـواقع  2604ريــاالت عـلى كـل راتب اسـاسي
شــهــريـاً ( نــشــرة حـقــائق الــيــابـان ص ( 6
وتـــزيــــد هـــذه الـــعالوة بــــزيـــادة اخلـــدمـــة

ــــــدة .  وا
عـلم الـيـاباني يـتـقـاضى نسـبـياً ويعـتـبـر ا
ـا يثـيـر االهـتمـام واحلـسد مرتـبـاً عالـيـاً 
كما تقول الكاتبة األمريكية " ميري هيرت "
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 -2يحصل على بدالت األسرة وبدالت أخرى
ــعــلم الــيـــابــاني مــا يــســمى " ـــنح ا 3-  .
ــنــافع الــرفــاهـيــة " عن طــريق مــؤســسـة
ساعدة التبادلـية للمدارس العامة والذي ا
ــدارس يـــشـــتـــرك فـــيه جـــمـــيع مـــدرسـي ا

نافع إلى فئت :  وتصنف هذه ا
ـصـاريف ـدى : مـثـل ا أ -مـنـافـع قـصـيــرة ا

الــطــبـيــة  مــصـاريـف والدة طـفل  مــنــحـة
مـواجهـة الـكوارث ..الخ. ب -مـنافع طـويـلة
دى : وتشمل مرتب تقاعدي  مرتب عجز ا
ــتـوفي . وهـذا  أو إعــاقـة  مــعـاش ألهل ا
ــدعــوم حـكــومــيـاً. كــله بــخالف الــتــأمـ ا
هـؤالء هم من يـسـعـون لـلـتطـويـر احلـقـيقي
لــلــتــعــلــيم " . من خالل مــاتــقــدم الأريـد أن
تـطـبـقـوا كل مـا يــحـصل في الـيـابـان ولـكن
اذا النـكون أحسن مـنهم في كل شيء? هل
أن اجلــنس الــيــابــانـي أفــضل من اجلــنس
الـبشـري العـراقي أم أننـا ننـتمي الى صـفة
ــوضـــوع خـــطـــيـــر جـــدا وإذا لم أخـــرى. ا
تــســتــطع وزارة الــتــربــيــة أن تــفــعل شيء
فـعـلـيـهـا أن تـسـمي نـفـسـهـا إسم آخـر غـير
التـربـيـة والـتـعلـيم . مـا يـحـدث في حـالة –
احملاضـر اجملاني  –تـدخل ضمن الـسـرقات
الــكـــبــرى لألنــســـان الــبــشـــري ألن جــهــود
احملـاضــر تُـســرق في وضح الــنـهــار وهـذا
مـخالف لـلبـديهـيات األسالمـية والـشرعـية.
أعرف أن كالمي هذا ليس له قيمة ولكن ها
أنــــا أذكــــركـم بــــالــــقـــول  –قــــفــــوهم أنــــهم
مــســؤولــون- وسـيــكــون كل من يــعــمل في
الــوزارات اخملــتـــصــة عن هـــذه الــقـــضــيــة
مسؤول بصورة مبـاشرة أمام الله وعندها

. سيكون القضاء العادل عند رب العا
œ«bGÐ ≠ œ«d  d UŁ

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK

Issue 5944 Wednesday 24/1/2018
الزمان - السنة العشرون العدد 5944  االربعاء 6 من جمادى االولى 1439 هـ 24 من كانون الثاني (يناير) 2018م

nþu  «u³ «— ÆÆW¹u'« ◊uD)«
 Êœ—_«  «dOýQð

 والـثـانـيـة موجـودة بـغـيـاب زمـيـلـهـا وتـتـقاضى  85 دوالراً
ـاذا? هي ال تعرف بل تقـول أنا كذلك وهو لـلخدمـة ذاتها   
كـذلك . مـتـر واحـد يـفصل  15 دوالراً يـاشـركة   والـلـبيب
اذا هي حـاضرة   والـسـرقة اذا هـو غـائب و يـدرك حتـمـاً 

في وضح النهار. 

بـ مـنـضـدة يـجـلس عـلـيـهـا شـخص يـقـولـون انه غـيـر تـابع
لـشركة اخلـطوط اجلوية الـعراقيـة ومنضـدة مالصقة جتلس
عـليـها نظـيرة له تـتولى قـطع تأشـيرات الـسفر الى االردن  
مـتـر واحـد فقط   االول ال يـجـلس وغـائب عـلى طـول الدوام
ويـفترض انه يتقاضى  70 دوالراً عن اخلـدمة التي يقدمها

ــواطن "حــسن جـــمــعــة" من بــغــداد / مــديـــنــة الــصــدر/ يــقــول في ا
لكها استفسار له / أنه اراد بناء نصف مساحة قطعة االرض التي 
ـسـاحـة مـئـة واربـعـة واربـعـ مـتـراً شـأنهـا شـأن كل مع اخـيه وهي 
ساحة يجب االراضي هناك وقد رفض طلبه بإجازة البناء بحجة ان ا
ـواطن عن كـيـفـيـة بـنـاء مـئـة مـتر ان التـقل عن مـئـة مـتر .. ويـتـسـاءل ا

. ومساحة االراضي هناك مئة واربعة واربع متراً
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