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جــانب اجلــمــاعــات الــتــكــفــيــريـة
اإلرهابـية أم بـاتهـامه  من بعض
ـتـنفّـذة في الـغـرب كدين الـقـوى ا
يـــحـضّ عـــلـى الـــعــــنف ويــــدعـــو
ــثل اإلمــاراتي لإلرهــاب ولــعل ا
والــفــضــاء الــرحـب الــذي يــوفـره
يـؤكـد قـبوله لـلـتـنـوّع والـتـعـددية
وضـــــمــــانه حلـــــريــــة الــــعــــبــــادة
وحقوقـها. وتترافق زيـارة البابا
مع اخــتـيـار الـعـام  2019  عـامـاً
لـلـتــسـامح في اإلمــارات بـعـد أن
عــام أُطـــلق عـــلـى الـــعــام  2018 
الشـيخ زايد وكـانت أبو ظـبي قد
احـتـضـنت في ديـسمـبـر/ كـانون
ـــاضي  2018 مـــؤتـــمـــراً األول ا
يـاً لـتعـزيز احلـوار ب أتـباع عـا
األديــان  ورفض اسـتــغالل الـدين
فـي الــنـــزاعـــات واحلـــروب الــذي
نـظـمه مـنــتـدى تـعـزيـز الـسـلم في
ــســـلــمــة وتــأتي اجملــتـــمــعــات ا
مـشـاركـة البـابـا في منـتـدى حوار
األديـان لتأكـيد األخـوة اإلنسـانية
ـبـادرات الـعـديدة وتـواصالً مـع ا

التي قادتها دولة اإلمارات.
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ــيــة وألنــنـــا أبــنــاء حــضـــارة عــا
واحـــدة وإن كـــانت الـــثـــقـــافـــات
متـعـدّدة ومتـنـوّعة فـيـها فـكان ال
بـدّ من الـتـفـكـيـر في مـدّ اجلـسـور
والـقـنـوات لـلـعـيش مـعـاً وبـسالم
ومــــســــاواة بـــغض الــــنــــظـــر عن
االخـتـالف في الـدين أو الـلـغـة أو
الـــــعــــــرق أو اجلـــــنـس أو األصل
االجـتـمـاعي األمر الـذي يـقـتضي
أن نــــأخـــذ بـــعـــضــــنـــا بـــعـــضـــا ً
بــالــتـــســامح عـــلى حــد تــعـــبــيــر
فــولـتــيــر ألن الــبــشــر خــطّـاؤن .
وســيـــكـــون نـــقـــيض الـــتــســـامح

واحلـــقـــوق وقـــد وهــبـــوا عـــقالً
وضــمـيـراً وعـلــيـهم أن يــعـامـلـوا

بعضهم بعضاً بروح اإلخاء.
وثانيها- إن القيم اإلنسانية هي
الـتي جتـمـعـهم مـثل قـيم الـسالم
والــتـــســـامح واحملـــبـــة واإلخــاء

ساواة والعدالة والشراكة. وا
وثــالــثــهــا- إن بــإمــكــان الــبــشـر
الــعــيش والــعــمل مــعــاً في إطـار
ــنــافع ــشـــتــركـــة وا ــصـــالح ا ا
تبادلة بغض النظر عن دينهم ا
ولــــغـــتــــهم ولــــونــــهم وعــــرقـــهم
وجنسهم وأصلهم االجتماعي. 
ورابـــــعــــــهـــــا - إن األســـــاس في
الــــعـالقــــات بــــ الــــبــــشــــر هـــو
تبـادل للخصوصيات االحترام ا

والهويّات والثقافات.
وخـامــسـهـا- إن لـلـبــشـر حـقـوقـاً
ـارسـة طـقـوسـهم مـتـبـادلـة في 
وشـعـائـرهـم بـحـريّـة ودون إكراه
أو خــوف فـالــعــبـادة هـي عالقـة
خاصة ب اإلنسان وخالقه تلك
الــتـي يــنــبـــغي أن حتـــتــرم وألّــا
يـتـجـاوز علـيـها حتت أيـة ذريـعة

أو حجة.
جـديـر بـالـذكـر أن دولـة اإلمـارات
ــتـــحــدة وهي دولــة الــعـــربــيــة ا
مـسلـمـة حتـتـضن أكـثـر من 200
جــنــســيــة وفــيــهــا أكــثــر من 40
كـــنـــيـــســـة ومـــعــــابـــد لـــلـــســـيخ
ـعـبـد والـبــوذيـ كـان آخـرهــا ا
الــهـنــدي الــذي افــتــتــحه رئــيس
وزراء الـــهــــنـــد فـــارنـــدرا مـــودي
ــاضي- 2018)  وتــلك (الــعــام ا
احلــــقــــائق تــــؤكــــد مــــجــــدداً أن
اإلسـالم دين تــــســـامـح ورحـــمـــة
ومـعـامـلـة إنـسـانـيـة عـلى الـرغم
من محاوالت تـشويهه سواء من

" كم دبـابة عـنـد بابـا الفـاتيـكان?"
كان ذلك تعلـيقاً ساخراً جلوزيف
ســـتــالـــ الـــزعـــيم الـــشـــيـــوعي
الــســوفـيــتي عــلى خـبــر نــقـله له
ونـــســــتـــون تــــشـــرشل الــــزعـــيم
الـبـريـطـاني احملـافظ في مـؤتـمـر
11 يـــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــا (
فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط/ (1945عن
انـضمـام الـبابـا إلى احلـرب على
ــاني أدولف هـــتــلـــر الـــزعــيـم األ

النازي.
اسـتـعـدتُ ذلـك وأنـا أتـابع زيـارة
الـــبـــابـــا فــرانـــســـيس إلـى دولــة
ـــتـــحــدة اإلمـــارات الـــعـــربـــيـــة ا
وعـاصمـتها أبـو ظبي بـدعوة من
الــــــشـــــيـخ مـــــحــــــمـــــد بـن زايـــــد
شاركة من شيخ األزهر أحمد و
الطيب وهي زيارة تاريخية بكل
مـعنى الكـلمـة  حيث أقـام احلبر
األعـظم قـدّاسـاً حـضـره أكـثـر من
ـسـيحـيـ الـبالغ  135الـفـاً من ا
عـددهم أكـثـر مـن مـلـيـون إنـسـان
في دولـة اإلمارات  وقـام بـزيارة
أول كـنيـسـة كـاثـوليـكـيـة أنـشئت
في العام  1965بهبـة من الشيخ
زايــــــد بــــــانـي دولــــــة اإلمــــــارات
وواضع أسس نــهــضــتــهـا الــتي
قــامت عــلـى الــتـســامـح واحملــبـة

واحلكمة.
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ثمة رسائل راهنة ومستقبلية
تــبـعـثـهــا زيـارة الـبـابــا السـيّـمـا
ــــســــيـــحــــيـــ جلــــهــــة عالقـــة ا
ــســلــمــ لــتــوطــيـد الــعــيش بــا
ــــشـــــتــــرك وقـــــيم اإلنـــــســــانـي ا

التسامح والسالم.
أولـــهـــا- يــولـــد جــمـــيع الـــنــاس
أحـراراً ومـتـسـاوين في الـكـرامـة

االحـــتــراب واإللـــغــاء واإلقـــصــاء
ومـــثل هــذا ســـيــنـــتج الــتـــعــصب
وولــيـده الــتـطــرّف وهـذا  األخــيـر
ـــــكن أن يـــــقـــــود إلـى الـــــعـــــنف

واإلرهاب.
لـــقــد حـــظي الــبـــابــا فــرانـــســيس
سلم وتقديرهم فهو باحترام ا
( من العالم الثالث أوالً (األرجنت
ـــآسي وقــــد أدركــــته احلــــروب وا
الـتـي عـانـاهــا الـعـالـم وقـد اتـسم
نهـجـه بالـتـسـامح والـتـواصل مع
ـسلـم ولـعلّ مـوقفه اإلنـساني ا
من الالجـئ كـان الفتـاً لالنتـباه 
خصوصاً وأن الـقسم األكبر منهم
من الـبـلـدان اإلسـالمـيـة هـارب من
جـــحــــيم احلــــروب والــــنــــزاعـــات
األهـلـيــة يـضـاف إلـى ذلك مـوقـفه
النـبيل من مسـلمي الروهـانغا في

بورما.
لقـد أخـطـأ ستـالـ حـ نـظر إلى
إمكـانـات دولـة الفـاتـيـكـان التي ال
يتجاوز عدد نـفوسها سوى بضع
ـسـلّـحـة ــنـظـار الـقـوة ا مـئـات 
وأغـفل أن هذه الـدويـلة الـصغـيرة
ــا تــمــثــله من قــوة كــبــيــرة جــداً 
روحيـة هـائـلـة تـلك الـتي سـرعان
مـا تـتـحـوّل إلى قوة مـاديـة تـشمل
أكـثــر من مـلـيـاري مــسـيـحي كـمـا
أخـــطــأ مــرّة أخــرى في مــنــظــوره
لــلـقـوة  الـتـي احـتـسـبــهـا بـالـقـوة
العسـكرية وعدد الـفرق والدبابات
والـصــواريخ في حـ أن الــبـابـا
ثل "قوة روحية" ال بذاته ولذاته 
مثيل لهـا وهي أشد وأقوى وأكثر
ـسـلّـحة بل إن مـضـاءً من الـقوة ا
أســلـحــته أكــثــر فـعــالــيــة من بـ
جـمـيع األســلـحـة األوتـومـاتـيـكـيـة

والذرية وااللكترونية. 
ـكن لـلـبـابـا بـقـوة احملـبـة وروح
اخلـدمـة الـتي يـقـول عـنـهـا "الـقوة
احلـــقـــيـــقــيـــة" أن يـــحــرّك مـاليــ
الـبشـر ولـعلّ ذلك ما أثـار اهتـمام
الـعـالـم أجـمع الـذي تــابع مـبـادرة
أبـو ظبي بـشغف وتـطلّع لـترسيخ
اً قيم التسـامح والسالم  ألن  عا
بـال مــحـــبــة هـــو بال سـالم وتــلك
رسـالــة كــان قــد وجـهــهــا الــشـيخ
مـــحــمـــد بـن زايــد لـــرُسل الـــسالم
واحملـبـة خـصــوصـاً حـ تـلـتـقي
إرادة الـــروحــــانــــيــــ والـــنــــخب
الــفـكــريــة والــثــقــافـيــة مع اإلرادة

السياسية.
{ باحث ومفكر عربي
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ـــكـن تـــعـــريف الــــرؤيـــة بـــأنـــهـــا
إحساس وتـصور لشيء لم يـتحقق
عــــلى أرض الــــواقـع فـــهـي صـــورة
كـنة والـرؤية عـقلـية عـن حقـيقـة 
وفق ذلك غــيــر مــلــمــوس ومــجـردة
ــكن إبــرازهــا غــيــر مـــاديــة لــكن 
ثـالية بطـريقـة تعـبر عن الصـورة ا
ـــدرســة بــعــد مـــدة من الــزمن عن ا
بـــحــــيث تـــأخـــذ في حـــســـبـــانـــهـــا
ـتـغيـرات التـربـوية واالجـتـماعـية ا
توقعة. واالقتصادية والسياسية ا

(1)
ـدرسة : " هي وكـما هـو معـروف فا
ؤسـسـة الـتربـويـة الـتي ينـشـئـها ا
اجملـتـمع لـتعـلـيم أبـنائـه وتربـيـتهم
تـربـية صـاحلة تـعـود علـيـهم وعلى
مـجـتـمـعـهم بـالـفـائـدة " وال مـدرسة
بدون طالب الركيزة االساسية ومن

ثم دور االسرة .(2)
وال تـوجـد رؤيـة مـنـعـزلـة عن نـظرة
مــسـتـقــبـلـيـة لــلـتـربـيــة عـمـومـا في
الــــعــــراق مـن خالل الــــتــــغــــيــــرات
اخلــطــيــرة الـتـي تـنــطــوي عـلــيــهـا
التحوالت االجتماعية واالقتصادية
والــثــقـــافــيــة والــســيـــاســيــة الــتي
يـنـشدهـا اجملـتـمع  وما يـنـبغي ان
يـتـرتب عـليـهـا من جتـاوز للـتـخلف
ومــواجــهـة لــلــتـحــديـات والــتــطـلع
لــلـتــقــدم من نــاحــيــة والــتــغــيـرات
اخلـطيـرة التي تـستـحدثـها الـثورة
العلمية في العالم اجمع من ناحية
ثــانـــيــة  كـالهــمـــا يــفـــتــرض عــدم
الوقوف عند االحوال احلاضرة في
اجملـتــمع بل جتــاوزهـا لــلـنــظـر في
كن ان احـتـمـاالت الـتغـيـيـر الـذي 
ـستقبل وإذا كانت تطرأ عليه في ا
ـستـقـبلـيـة الزمة في هـذه الـنظـرة ا
جمـيع انواع التـخطـيط  فهي اشد
لزومـا بـالنـسـبـة للـتـربيـة  لـوجود
الـبـعـد الـزمني بـ حـصـول اجلـهد
التـربوي وبـ حصـول مردوده في
احلياة الـعامة  وهو بـعد زمني قد
يـتـجــاوز سـنـوات الـتـعــلـيم الـعـالم
والـعالي الـتي تسـتغـرق نحـو ستة
عــشـــر عــامــا او تــزيــد  الى فــتــرة
الــعــمـل وجتــلي الــكــفــايــة  وهــذه
سـتقـبلـية تـتطـلب النـظر الـنـقطـة ا
في احتـماالت التـغييـر في اجملتمع

خـالل فتـرة مـنـاسـبة  كـمـا تـتـطلب
الـنـظـر في احـتـمـاالت الـتغـيـيـر في
اسـاليب الـتربـية وتـطبـيقـاتهـا وما
عـسى ان تؤدي الـيه من الـتأثـيرات
ـعــرفـة فــضال عن مـتــابـعــة تـقــدم ا

العلمية وتطبيقاتها . (3)
وبـهـذا نـسـتــطـيع ان نـفـرض رؤيـة
مـسـتـقبـلـيـة لـلـمـدرسـة عـمـوماً  من

خالل بعض االسئلة : 
ـــــــــدرســـــــــة 1- مـن هم عـــــــــمـالء ا
ستفيدون (مثل: الطالب أولياء وا
ــراحل ــعـلــمــون في ا األمــور أو ا

الدراسية األعلى)?
2- مـا نـوعيـة الـطالب من النـاحـية
ـية والثـقافيـة واالجتمـاعية األكاد

واالقتصادية?
3- مـــا رغــبـــات الــعـــمالء وآراؤهم

درسة? وأمنياتهم نحو ا
كن 4- مـا الـقيـمـة أو القـيم الـتي 
ستفيدين من أن إضافتها لهـؤالء ا
ـــكن أن تـــكــون ـــدرســـة وكـــيف  ا
درسـة مهمـة للـطالب في اجملتمع ا

احمللي ?
ـكن أن 5- مــا الـتــحــديــات الـتـي 
علم أو يواجهها مـدير مدرسة أو ا

الطالب ?
ـكن كـسـب دعم وتـأيـيـد 6- كــيف 

مركز اإلشراف التربوي?
7- مـــا هي قـــيـــمـــة الــرؤيـــة الـــتي
ــدرسـة ? ومــا عالقـتــهـا كــونـتــهـا ا
بــالــدولــة  والـــوطن  واجملــتــمع 
ــدرسـة  ـنــســوبي ا والـطـالب و

درسة .(4) دير ا و
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ولــكـي تــتـــحـــقق الـــرؤيــة البـــد من
تـطـويـر اسس واسـالـيب الـتـدريس
ـــهــــارة في اجلــــيــــد  من خـالل " ا
ـتـعـلم والـتـدريس اجلـيـد تـوجـيه ا
يــتـم في جــو من احلب والــعــطف 
والــتــخــطـــيط الــســلـــيم وااليــحــاء
درس  االيجـابي للطـالب من قبل ا
ـــقــراطـي في تــقـــريــر واجلـــو الــد
ــهم الــطــلــبــة ألمــور تــتــعــلق بــعــا
الـدراسي "  يضـاف لهـا تشـخيص
صـــعـــوبــات الـــتـــعــلم مـــثل " اوجه
الــقــصــور اجلـســمــيــة والــعــقــلــيـة
واالنفـعـالـيـة " وكذلـك فيـمـا يـتـعلق
بــأســالـيـب ضـبـط الـصف نــتــيــجـة

ـشـكالت الـسـلوكـيـة وتـنـقسم الى ا
مشكالت " تـنبعث من داخل الصف
ومـــشـــكالت بـــعـــيـــدة عن الـــصف "

وغيرها . (5)
ولـتــتـحــقق الـرؤيــة الـسـلــيـمـة .. ال
ــتــلــقي" او نــغــفل دور الــطــالب " ا
ستجيب للمنهج الدراسي ودوره ا
وعالقـته ايـضــا بـالـواجب الــبـيـتي
ومـا يـتـحـقق من اهـدافه الـتـربـويـة

في :
اثـــارة الــفــعــالــيــة الــذاتــيــة •
سؤولية والتوجيه. واالستقالل وا
اتـاحة الـفرص امـام الـطلـبة •
االكـفـاء لــلـتـدرب عــلى االمـور الـتي

يرغبون في تعلمها.
مـــــســـــاعـــــدة الـــــطـالب في •  
ـدرسـة اســتـغالل اوقـاتــهم خـارج ا

بنشاطات نافعة .
تـأخرين مـساعـدة الـطلـبـة ا •
الذين يـحتاجـون الى وقت اكثر من
ـــقـــررة الســـتـــيـــعـــاب احلـــصص ا

دروسهم .
ــعــلم من تــقــيــيم تــمــكـــ ا •
وقـيـاس اجلـهـود الـتي يـبـذلـهـا في
تـعــلـيـم طالبه من جــهـة والــوقـوف
على التأثيرات الـتي تتركها طريقة

تدريسه .
درس ـعـلم او ا أن يـراعي ا •
تـــخـــطـــيط الـــواجـب الـــبـــيـــتي في
مــسـودة خــاصــة يـوضح فــيــهـا : "
رحلة الدراسية  –الوقت ادة  –ا ا
الحظات  –الفـائدة االحتـمالي  –ا
ــتـــوخــاة من ذلك الـــواجب لــيــتم ا

حتديد مستوى االداء .(6)
كما حتتاج الرؤية الى تقو كفاية
ـدرس من قـبل اجلـهـات ـعـلم او ا ا
الـتــربـويـة اخملــتـصـة مـن حـيث مـا
يـتوفـر لـلمـعلم مـن : " توفـر الرغـبة
عرفة ام بـأمور ا في التدريس  اال
العـامـة  تـوافـر الـصحـة الـنـفـسـية
واجلــسـمــيـة  الــقــدرة عـلى اقــامـة
ـظـهــر الـعـام عالقـات ايــجـابـيــة  ا
ــنــاسب (الـتــزام احلــشــمــة كـونه ا
قـــــــدوة لــــــآلخـــــــرين) االلـــــــتــــــزام
بأخالقيات مـهنة التـعليم  االلتزام
بـاألنـظـمـة والــقـوانـ وغـيـرهـا من
األمور التي تتعـلق بوصفه مصدرا

وذجا لتالمذته .(7) للمعرفة و

ونــحن "الــكــاتب" بــحــكم الــتــجــربـة
الـــبــســيـــطــة واالطالع عـــلى بــعض
درس ـعلم او ا الدراسات في دور ا
ادته وعلى االختـصاص وعالقـته 
ــــثـــــال " مــــدرسيّ مــــادة ســــبـــــيل ا
االجتـماعيـات " يجب مـراعاة بعض
االمــور لـــتـــكــتـــمل صـــورة الـــرؤيــة
سـتـقـبـليـة لـلـمـدرسـة من خالل ما ا

كن قوله: 
ـلقاة على همة ا ال تقتـصر ا •
ـــــــواد مــــــــدرسـي ومــــــــدرســــــــات ا
االجــتــمــاعــيــة عــلى مــجــرد اعــطـاء
ـعـلـومـات فـحـسب . بل عـلـيـهم ان ا
يـستـهـدفـوا غـرس الـقـيم االخـالقـية
والــوطــنــيـة الــســلـيــمــة في نــفـوس
الـطـالب والـطـالـبـات من اجل اعـداد
جــــــيـل سالحـه الــــــعــــــلـم واالخالق

انه الوطني الصادق . وا
ان يـحـرص مـدرس ومـدرسة •
ــواد االجــتــمـاعــيــة عــلى الــتــتـبع ا
والـــنــمـــو فـي حـــقل االخـــتـــصــاص
واالســـتــمــرار عـــلى مــا يـــصــدر من
اآلراء احلـــديـــثـــة والـــتــطـــورات في
ـعــرفـة االجــتــمـاعــيـة في مــيـاديـن ا

الكتب واجملالت او النشرات .
االهــتـــمـــام كــلـــمـــا ســـنــحت •
الـــفـــرصـــة فـي الـــدرس ان يـــعــرض
االمـثـلــة الـتـاريـخـيــة الـتي قـام بـهـا
عـظـمـاء الرجـال مع عـدم اغـفال دور
الــشـــعـــوب في مـــجــاالت الـــتـــطــور
االجـــتــمـــاعي والـــتــحـــرر الــفـــكــري
واالقـتـصـادي والـتضـحـيـة وااليـثار
والسـيـمـا وان تـاريخـنـا حـافل بـتلك
االمـثـلـة الـرائـعـة الـتي تـوضح مدى
ــان أجــدادنــا وتــضـحــيــتــهم في ا
سبيل حتقيق غايات انسانية نبيلة
انقذت الـبشرية من اجلـهالة والظلم
والتعسف  الستثارة شعور الطلبة
وتــوجـيـه انـظــارهم نــحــو االهـداف
ـثل االخالقـية الـسـامـيـة وحتـقـيق ا
وصــرفــهم عن االنــزالق في الــطــرق

التي تبعدهم عن الرجولة .
االفضل االبتعاد عن مناقشة •
ـتـضـاربـة واخملتـلف عـلـيـها اآلراء ا
في دروس الـــتـــاريخ الســيـــمـــا تــلك
اآلراء الـتي تـثـيـر جدال سـيـاسـيا او
تـعصـبـا دينـيا او مـذهـبيـا ليس من

صلب موضوع الدرس .
ـدرس بــ حـ ان يـعــمــد ا •
واخــر الى االمــثــلـة الــتــوضـيــحــيـة
وضوع نتزعة من البـيئة ليربط ا ا
حيط الطالب السيما عند تدريس
مواضـيع االقتـصاد وعـلم االجـتماع

واجلغرافية .
ــــدرس عــــنــــد ان يــــكـــــثــــر ا •
اخـتـيـاره االمـثـلـة الـتـوضـيـحـيـة ما
يـتــصل مـنـهــا بـالـعـراق مــسـتـهـدفـا

تأكيد وحدة قطرنا .
االســـتــــعـــانــــة بـــالــــوســـائل •
ــتـيــســرة عــنــد عـرض ــســاعــدة ا ا
ـوضــوع عـلى الــطالب كــاخلـرائط ا
ــرســومــة اجلــداريــة والــصــمــاء وا

ــتـاحف واالمـاكن االثـريـة وزيـارة ا
ــــؤســــســـات ومــــشـــاريـع الـــري وا

االقتصادية (ان وجدت) .
خـالصـــــــة الـــــــدرس عــــــــلى •
وضوع السـبورة مـهم في تدويـن ا
لــــتــــكــــوين صــــورة واضــــحــــة في

اذهانهم .
يفـضل في درس اجلـغرافـية •
دفــتــر لــلــرسـم يــرسم فــيه الــطالب
اخلرائـط الصمـاء للـمواضـيع التي
سـيـدرســونـهـا مـنـقــولـة من الـكـتب
ـــصــادر ـــقــررة او االطـــالس او ا ا
االخـــــرى ثـم يـــــقـــــومـــــون بـــــوضع
الـعالمـات عـلـيـهـا في اثـنـاء عـرض
ـوضوع عـلـيهم فـي ساعـة الدرس ا
(اود االشـــــــارة هــــــــنـــــــا  –انـه من
ؤسف ان اتـوجه بسـؤال للـطالب ا
في الــــــصف اخلــــــامس االدبـي عن
قـارة اوربـا ولـيس دولـة في الـقـارة
يُــــخــــبــــرني انــــهــــا في اجلــــزائــــر
واخلـــطــيــئــة االخـــرى هي عــنــدمــا
جــــــعــــــلـــــوا اخلــــــرائـط فـي مـــــادة
االجــــتــــمـــاعــــيــــات لـــلــــصف االول
ـتـوسط  لالطالع فـقط  في الـعام ا
ُـطلع اضي  فـمن السـبب برأي ا ا

هنا....? ) 
يـــفــضل عـــنــد عـــرض مــادة •
الدرس باللغة العـربية السليمة وال
نقـول الـفـصـحى الـبـحـتـة ألنـها من
اخـتصـاص مدرسيّ الـلغـة العـربية

(8).
—UJ « bO uð

وفـيـمـا يــتـعـلق بـأنـشـطـة الـتـفـكـيـر
لــلـمــواد الــدراســيـة  ولــكل نــشـاط
يـتطـلب تدريب وظـيفـة عقـليـة علـيا
او اكــثـر وتــؤكــد تــولــيــد الــطــلــبـة
لألفـــــكــــار بـــــدال من اســـــتـــــرجــــاع
ـعـلـومـات  وكـذلك اسـتـبـصـارهم ا
ادة الـدراسيـة  وعلى صـعيد عن ا
ـواد االجتـماعـية مـتصل ألنـشـطة ا
يـرى الــبـعض في هـذا الـصـدد  ان
ـــواد االجـــتـــمــاعـــيـــة هي اجملــال ا
ــهــارات في ــنــطــقي لـــتــنــمــيــة ا ا
الــتـفـكـيـر والــقـيـام بـأنــشـطـة ذكـيـة
مفكـرة باعتبـارهم كناخبـ مثقف
قراطي ستقبل في مجتمع د في ا
مــثالً  وإتــاحــة الــفــرص لـتــنــمــيـة
الـتـفكـيـر في منـهج االجـتمـاعـيات 
ــكن الــقــيــام به مع حــد ادنى من
عـاناة (اجلـهد)  وامـثلـة على ذلك ا
: " اذا كان الدرس يتكلم عن حقوق
ــدرس ان يــبــ االنــســان فـــعــلى ا
الــطـرق الــتي يــحـتــاجـهــا الـطــلـبـة
لـيالحــظـوا ويـقــارنـوا ويـلــخـصـوا
مـواد الـدسـتـور الـتي تـتـعـلق بـهذه
احلــــقـــوق  واذا كــــان الـــدرس عن
ــكن اســتــخــدام الــشــرق االوسط 
ـكن عقـدها والتي قـارنات التي  ا
تعمق فهم الطلـبة لنواحي التشابه
واالخـتالف بـ مصـر وايـران مثالً
 وتـقـارن بــ بـيـروت والــقـاهـرة 
ومــقـارنــة جــغــرافــيــة الــســعــوديـة

بـجـغرافـيـة تـونس واذا الدرس عن
ـــــكن وضع ــــكـــــان واالنـــــتــــاج  ا
ـكن وضـعـهـا عن الـفــروض الـتي 
االنــتــاجـيــة والــنــقص في االنــتـاج
ــنــتــجــات ومــا نــوع وعن وجــود ا
النخيل واهميته ومن تلك االنشطة
الحـظــة والــتـصــنـيف ــقـارنــة وا ا
والــتـــخــيل واالبـــتــكــار وتـــفــســيــر

البيانات والنقد وغيرها " .(9)
ومـع مـســألـة اخـرى وهـي " جتـربـة
االخـتالط ب الـهيـئات الـتدريـسية
ــدارس  ونـقــصـد هــنـا في اغـلب ا
رأة  ألنه باالختالط بـ الرجل وا
رأة الـعراقـية يـنسـجم مع حتريـر ا
مـن الـــــقــــــيـــــود االقـــــتــــــصـــــاديـــــة
واجملـتـمـعـيـة وتـوفـيـر كل الـظروف
إلســهــامــهــا الــكــامل والــفــعــال في
رأة اجملتمع  –ان مشـكلـة تخـلف ا
ــعـوقــات في عــمــومــاً من اخــطــر ا
الـنـهـضـة وتُـضَـر اضـراراً مـبـاشـراً
ـسائـل اسـاسـيـة كتـربـيـة الـنشء
وبــنــاء اجملــتـــمع اجلــديــد واطالق
طـاقـات االنـسـان الـعـراقي ويـتضح
مـن بـعـض االحــصـاءات وان كــانت
نسبياً مُنذ زمن ليس بالبعيد  لكن
ـــكن مـــنـــهـــا مـــعــرفـــة اجلـــوانب
الـسلـبيـة وااليـجابـية مـعا ويـتضح

ما يلي:
درسـة اقـدر على ـدرس وا ا •

ضبط الصف .
ـــدرســة تـــمــتع بـــاإلجــازة ا •
ـدرسة وينعكس على الطويلة في ا
درس والطلبة بصورة سلبية . ا
وجـــود عــنـــصــر مـن جــنس •
درسـ يؤدي الى خلق واحد من ا

مشاكل .
االخـــتـالط بـــ الـــهـــيـــئــات •
الـــتـــدريـــســـيــة يـــؤدي الـى تـــطــور

العملية التربوية .
االخـــتـالط بـــ الـــهـــيـــئــات •
الـتــدريــســيـة يــؤثــر عـلـى نـفــســيـة

الطلبة ايجابيا .
االخـــتـالط بـــ الـــهـــيـــئــات •
الـــتـــدريـــســـيـــة يــخـــلـق نــوعـــا من
الــتــنــافـس بــيــنــهـــمــا  ويــدفع الى

تطوير العمل .
ان وجــــود غـــرفــــة خـــاصـــة •
ـــدرســات ـــدرســ واخـــرى بــا بـــا
ــتــوخـاة يــعـنـي عـدم االســتــفـادة ا

تربويا من عملية االختالط .
ان تــطــبـــيق الــتــعـــلــيــمــات •
ـــوحـــد وعــدم اخلــاصـــة بـــالـــزي ا
الـتـخـنث يـؤدي الى اجنـاح عـمـلـية

االختالط .
ـدرسـة الـتي عـنـد اخـتـيـار ا •
تكـون هيئـتها الـتدريسـية مخـتلطة
يــجب مـراعـاة الــوسط االجـتـمـاعي
ومــدى تــقــبــله ونــوعــيــة الــطــلــبــة
والــتــزام احلـشــمــة فـي مــلــبــســهـا
بــاعـــتــبـــارهـــا قــدوة لـــلــمـــجـــتــمع

والطالب.
االخـــتالط بــ الـــهــيـــئــات •  

الــتـــدريــســيــة يــؤدي الى االلــتــزام
باألخالق .(11)
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وال تـتحـقق أيّ رؤية مـدرسيـة مالم
تــتـوفــر مـتــطـلــبـات الــعـصــرنـة في
ـعـلـومات" مدارسـنـا " تـكنـلـوجـيا ا
لـكي نــصل بـ الــنـظــريـة والـواقع
ولـذلك يـجب مـعرفـة مـاهـية الـتـعلم
– (Learning) والـتـعـلـيم  فاألول
هـو عــمـلــيـة تـغــيـيــر شـبه دائم في
سـلــوك الــفــرد  ال يالحظ بــصـورة
مـبـاشـرة  ولـكن يـسـتـدل عـلـيه من
االداء او الـسـلـوك الـذي يـصـدر عن
مارسة . اما الفرد وينـشأ نتيجـة ا
الـــــثــــــاني  (Instruction) –هـــــو
ــقــصــود ــنــظـم  وا الــتــصــمـــيم ا
"هـنـدسـة" لـلــخـبـرات الـتي تـسـاعـد
رغوب تعـلم على اجناز التـغير ا ا
فـــيه في االداء وهــو ايــضــا  ادارة
ـعـلم ومن التـعـلـيم الـتـي يديـرهـا ا
واد الـبصريـة غير اهم التـقنـيات ا
ـعـروضة ضـوئـيـا مـثـل الـلـوحات ا
التـعـلـيـمـية واجملـسـمـات وااللـعاب
الــتــعــلــيــمــيــة والـدمـى والـوســائل
الـتـعلـيـمـيـة الـسـمعـيـة والـتـصـوير
الــفــوتــوغــرافي الــعــادي والـرقــمي
والـتــلـفــاز واحلـاسـوب واالنــتـرنت

والتعليم االلكتروني . (11)
وكــذلـك : " الــتـــصـــويـــر الــضـــوئي
الـثـابت (الــسـيـنـمــائي) والـوسـائل
السمعـية وتقنـيات عرض االجسام
ــعـــتــمــة والـــشــفــافـــة  الــرحالت ا
والزيـارات واغراضـها  الـتلـفزيون

والفيديو وغيرها." . (12)
ونــود االشـارة هـنـا الى مـا يـتـعـلق
درسيـة للمـستقبل - الى بالرؤيـة ا
الـدور االســاسي والـقــيـادي "مــديـر
درسة" ال يوجـد موقع وظيفي في ا
ـدرسـة لـديه اإلمـكانـيـة احلـقيـقـية ا
ــــدرســـة في االرتــــقــــاء بــــجــــودة ا
وحتس أدائهـا بصورة أفضل من
درسـة. هذه الـنتـيجة مـوقع مديـر ا
لــيــست مــحــصــلــة انــطــبــاعـات أو
مـجــمـوعــة من وجـهــات الـنــظـر بل
تــســـتــنـــد عــلى نـــتــائج كـــثــيــر من
الدراسات واألبحاث وكذلك تعتمد
عـلى مالحـظـات اخلبـراء لـلـمدارس
الــنـاجــحـة. وقــد كـشــفت كـثــيـر من
ـــدارس حــيـــنـــمــا الـــدراســـات أن ا
تــنـجـح في تـأديــة دورهــا بــصـورة
جـيـدة فإن ذلـك يعـزي في كـثـير من
ـــدرســة. إن األحـــيـــان إلى مــديـــر ا
درسـة يـعد أهم عـنـصر ذي مـديـر ا
تأثير في أي مدرسة... فقيادته هي
الــتي حتــدد نــوعــيــة الــتــربـيــة في
ـدرسـة  وطـبـيـعة مـنـاخ الـتـعلم  ا
عـلم ونـوعية ومسـتوى مـهنيـة ا
أخـالقــــهم ودرجــــة اهـــــتــــمــــامــــهم
ـــدرســة بـــالــطـالب... فــإذا كـــانت ا
تــقـلــيــديـة  وذات شــخـصــيـة غــيـر
واضـحـة  وغـيـر مـبـتـكـرة  ودرجة
تــركــيـزهــا مــتــدنــيـة واهــتــمــامــهـا

مــنــخـفـض بــالـطـالب... أو إذا كـان
تــمــيــزهـا فـي الـتــدريس مــرتــفــعـا
وجودة أدائها في األنـشطة عالية 
وأن الـــطالب يــقـــدمــون أفـــضل مــا
لـديـهم من إمـكـانـات  فـإن األصابع
ــدرسـة تــتــجه إلـى قــيــادة مــديــر ا

كمفتاح للنجاح أو للفشل .(13)
ـة تقول  واخيـرا هنـالك حكمـة قد
علم  : ( لتطـور اجملتمع ابـدأ من ا
تلك هيبة علم  كيف ? اجعل من ا
الـقاضي وسـلـطة الـضـابط ومرتـبة

الوزير) . 
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الــعـراقــيـة الــتي لم حتظ بــرسـالـة
مـبـاركـة عـنـد تـشـكـيـلـها قـبل 100
يوم  كونها جاءت بتأثير ايراني
كـمـا ان زيـارة تـرامب لـقـاعـدة ع
األسد في االنبار غربي العراق في
 26ديــسـمـبـر  ?2018دون الـلـقـاء
سـؤول العـراقي  فضال عن با
جولة نائب قائد القوات االمريكية
وتزايـد االنـتـشار بـشـوارع بـغـداد 
الـعـسـكـري في أكـثـر من مـكـان من
دفع الـعــديـد من الـقـيـادات الـبالد 
ـانيـة باسـتنـكار السـياسـية والـبر
التـوجـهـات االمـريكـيـة اجلـديدة  
طالـبة بإلغـاء االتفاقيـة األمنية وا

أو تعديلها. 

انـتـهت بـاالنـسـحـاب الـفـعـلي في
 31كانون االول 2011.
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 وفي ذات الـوقت إنتـقـدت العـديد
من االطـراف السـياسـية الـعراقـية
االنـسـحـاب الـعـسـكـري االمـريـكي
وعـدته  خـطــأ جـسـيـمـا ارتـكـبـته
ادارة الـــرئـــيس الــــســـابق بـــاراك
اوبـاما ويـتمـاشى رأي سابق مع
ـان الـعـراقي االسـبق رئـيس الـبـر
ان االنـسـحاب اسـامـة الـنـجـيفـي 
ثل في جوهره تـنصل واشنطن
كونها عن التزامـاتها من العـراق 
تـركت البالد بـوضع غيـر مسـتقر
وكانت نـتائج ذلك تـدهور الوضع
ودخــول تـــنــظـــيم داعش االمـــني 
مـــطــــلع  2014في احملــــافــــظـــات
ساحة تزيد الغربية من العراق 
عـــلـى  ثـــلث مــــســـاحــــة الـــعـــراق
ودمـــــر كل شيء االجـــــمــــالـــــيـــــة 

واستمر حتى نهاية 2017. 
ـــتـــحـــدة تــنـــتـــشــر والـــواليــات ا
بــالــوقت احلــاضــر عــســكـريــا في
قــاعـــدتي (عـــ االســد و k2) في
االنبار فضال عن مـعسكرات على
حدود العراق مـع سوريا وقاعدة
والـصينية التاجي شـمال بغداد 
والـشرقـاط بـصالح الدين ومـطار
الــبــكــارة في احلــويــجــة جــنــوب
كركوك قرب حقول النفط وقواعد

وصل واربيل . في ا
وبـطــبــيــعـة احلــال فــأن الــوجـود
الـــعــســـكـــري االمـــريــكـي احلــالي
والــذي يــتــزامن مع تــصــريــحـات
أمـريـكـيـة مـعـاديـة إليران  يـشـكل
تهديدا ألصدقاء ايران في العراق
في ظـل غـــيــاب الـــتـــنـــســيـق بــ
االدارة االمــريـــكــيـــة واحلــكـــومــة

يزداد احلـراك السـياسي بـالعراق
ــان هـــذه األيــام في أروقــة الـــبـــر
للـمـطـالبـة بـإلغـاء اتـفاقـيـة االطار
ـوقع بـ بـغـداد االسـتـراتـيـجي ا
وواشـــــنـــــطن في  2008 والـــــتي
جـاءت في اعـقـاب حترك عـسـكري
امريكي كثيف في قـواعد عسكرية
مـن اقـــصى غـــرب الــــبالد وحـــتى
جـنـوبـهـا بـشـكل تـدريـجي فـضال
عن محاولـة طرح مشهـدية جديدة
لــلـوجــود الـعــسـكــري في شـوارع
الـعاصمـة بغـداد ومدن كـانت تعد
ـقـاومـة الـوجـود االجـنبي معـقال 
ومـنـهـا الـفلـوجـة. وبـالرغم من ان
بـــعـض االتـــهــــامـــات احلــــزبـــيـــة
والنـيابيـة وجهت سهـامها لـلتيار
الـصـدري بــالـتــواطـؤ مع اجلـانب
االمــريـكي عــلى حــسـاب الــوجـود
االيــراني الـذي يــبـسـط سـيــطـرته
ـدن الـعراقـيـة حتى عـلى جـميع ا
احلدود الـغربـية مع سـوريا  لكن
أول دعــــــوة تـــــطــــــرح في اروقـــــة
ـان جـاءت من رئيس الـكـتـلة الـبـر
ـان النائب صباح الصدريـة بالبر
الـســاعـدي عـنـدمـا قــدم مـقـتـرحـا
ان بـالتـصويت على لرئـاسة الـبر
إنهـاء االتـفـاقـية األمـنـيـة (صـوفا
عنـية بتنـظيم عملـية االنسحاب ا
األمـــريــكي من الـــعــراق) وإلــغــاء
الـقـسم الثـالث من اتـفـاقيـة اإلطار
ـعـنـيـة بـتـنظـيم االسـتـراتـيـجي (ا
عملية التعاون العسكري واألمني
ـوقـعـت بـ العـراق وأمـريـكـا) ا
ــتـحـدة بـ الــعـراق والــواليـات ا
األمــــريــــكـــيــــة في  2008في زمن
ـــالــكي االولى حـــكــومــة نــوري ا
واعـــقـب ذلك عــــمـــلــــيـــة جــــدولـــة
لالنـسـحـاب الـعـسـكري االمـريـكي
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وتـعـلـيقـا عـلى هذا الـوضع  يـقول
ــفـكــر حـسـن الـعــلـوي الــكــاتب وا
بــاســتــثــنــاء االحــزاب الــتي تــضم
وهي الـــتي فـــصـــائـل مـــســـلـــحــــة 
وضـــــــعت حتـت وطـــــــأة قـــــــرارات
الــكــونــغــرس االمــريـكـي بــاحلــظـر
فالبقية يرحب بالوجود  االمريكي
ويـبحـثـون عـن تدابـيـر عـلى أن ال
جتـعل العـراق سـاحة لـلصـراع ب
ــتـــحــدة االمــريـــكــــيــة الـــواليــات ا

وايران . 
ــان وال يـــتـــوقع أن يـــحـــقـق الـــبـــر
الـعــراقي الــنــصـاب الــكــامل عــنـد
تـــشـــريـع قـــانـــون يـــلـــزم الـــقـــوات
االمـريـكـيـة االنسـحـاب من الـعراق
اذ أن ألمــريــكــا حــلــفــاء وأصــدقـاء
يرحبون بها مثلما إليران اصدقاء
يــدافـعــون عــنــهــا لــكن قــد حتـدث
مــتـغـيـرات ســيـاسـيـة جــديـدة عـبـر
اتــصــاالت من حتت الــطــاولــة بـ

اخلــصــمــ (واشــنــطـن وطــهـران)
لــلـــتــفـــاهم عـــلى قـــضــايـــا تــخص
إن لم تكن وسيـكون ذلك  شأنـهمـا 
مــثل هه  االتــفــاقـات عــلى حــسـاب
ـعــنى آخـر مــصـالح الــعــراق أو 
فـاألمـر قـد يـحقـق اسـتـقرارا ضـده 

أفضل للعراق .
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