
الرتبية  اإىل  ي�شار  الرتبوية،  املفاهيم  اإىل  باال�شتناد 
بو�شفها العملية االجتماعية التي يتم مبقت�شاها تنمية 
ال�شخ�شية االإن�شانية من جميع جوانبها العقلية والنف�شية 
واالجتماعية واجل�شمية. وتعد املوؤ�ش�شات الرتبوية مبثابة 
االأو�شاط والتنظيمات التي ت�شعى املجتمعات اإليها؛ الأجل 
ح�شاراتها  وتطور  ثقافاتها  نقل  مهمة  يف  ا�شتغاللها 

وحتقيق اأهدافها وغاياتها الرتبوية.
ال مغاالًة يف القول اإن العراق كان لغاية ما تاأخر من اأعوام 
منظمة  لوائح  يت�شدر  املا�شي،  القرن  من  ال�شابع  العقد 
يف  )اليون�شكو(  والعلوم  والثقافة  للرتبية  املتحدة  االأمم 
بع�ض االأن�شطة الرتبوية، وال�شيما جمانية التعليم وحمو 
االأمية. اإذ اأن العراق يف املدة التي �شبقت �شنوات احلروب، 
نظامًا  اليون�شكو  منظمة  تقارير  بح�شب  ميتلك  كان 
وبعد  املنطقة.  التعليم يف  اأنظمة  اأف�شل  يعد من  تعليميًا 
احلديث  يكون  اأن  البديهي  من  عقود  ثالثة  على  يزيد  ما 
عن �رضورة انتهاج املدار�ض يف بالدنا طرائق التدري�ض 
تتعلق ب�رضورة  اأمراً غري م�شتغرب؛ العتبارات  الع�رضية 
التقدم  على  القائمة  احلالية  املرحلة  معطيات  مواكبة 
ف�شاًل  املعلوماتية،  ثورة  وبخا�شة  املت�شارع،  التقني 
الطلبة  حاجات  مع  الرتبية  اأ�شاليب  توافق  اأهمية  عن 
ي�شري  العراق  يف  املدار�ض  حال  واقع  اأن  اإال  امل�شتقبلية، 
املو�شوعية،  االأ�شباب  من  جملة  بفعل  ذلك  خالف  اإىل 
مبهمة  الرتبية  اإدارة  اهتمام  �شعف  عليها  ترتب  والتي 
على  االنكفاء  نتيجة  الطالب  اأو  التلميذ  �شخ�شية  تنمية 
مع  التوا�شل  خطوط  مد  عن  واال�شتغناء  التلقني،  طريقة 
متاح من االأ�شاليب الرتبوية احلديثة املتميزة، باالإ�شافة 
متابعة  وغياب  وحاجاته  الطالب  م�شكالت  جتاهل  اإىل 
املفرت�ض  من  والتي  املدر�شة،  اإدارة  مع  الدورية  االأ�رضة 
اأن ت�شعى اإىل تطوير طرائق التعليم متا�شيًا مع متطلبات 
الطالب خمتلف  التي تقوم على تعليم  احلياة املعا�رضة 

املهارات.
الذي  مدار�شنا  واقع  به�شا�شة  االعرتاف  من  منا�ض  ال 
م�شتوى  يف  حاد  تراجع  عن  �شك  اأدنى  دون  من  يعرب 
من  مت�شابكة  جمموعة  ت�شافر  جراء  والتعليم؛  الرتبية 
مبجملها  اأف�شت  والتي  واملو�شوعية،  الذاتية  العوامل 
بتقومي  اخلا�شة  القوائم  ذيل  العراق  تربية  احتالل  اإىل 
العامل.  دول  جميع  يف  والتعليم  الرتبية  قطاع  م�شتوى 
الرتبوية  املوؤ�ش�شة  اإن  القول  ميكن  ال�شياق،  هذا  و�شمن 
املدر�شية  االأبنية  اأن  اإذ  اأب�شط مقومات عملها،  اإىل  تفتقر 
تزال  ما  التي  امل�شكالت  اأبرز  ت�شكل  اأ�شبحت  احلكومية 
الرتبوية، ما بني مدر�شة طينية  العملية  تاأكل من جرف 
لي�ض بو�شعها حماية طالبها حر ال�شيف وال مطر ال�شتاء 
منذ  تركها  وجرى  االإزالة  قرار  �شملها  اأخرى  مدر�شة  اأو 
لوقوف  مراأب  اإىل  املطاف  نهاية  يف  لتتحول  �شنوات 
ترميم،  اإىل  بحاجة  اأو  لل�شقوط  اآيلة  غريها  اأو  ال�شيارات 

يكن  ومل  حيالهما.  يقت�شي  ما  اتخاذ  باالإمكان  ولي�ض 
اأمام اإدارات الرتبية من خيار ملعاجلة هذه امل�شكلة �شوى 
ورمبا  والثالثي   املزدوج  الدوام  نظام  اإىل  ق�رضاً  اللجوء 
الرباعي، ما اأدى اإىل ازدحام ال�شفوف يف جميع املراحل 
ف�شاًل  �شف،  لكل  املفرت�شة  االأعداد  باأ�شعاف  الدرا�شية 
عن تقلي�ض عدد �شاعات الدوام وعدد احل�ش�ض الدرا�شية 

والت�شبب ب�شعوبة اإكمال املدار�ض املناهج التعليمية.
دوراً  لعب  االإدارة  �شوء  اإن  قلنا  اإذا  ال�شواب  عن  نبعد  ال 
العدالة  بتحقيق  الرتبية  اإدارة  اإخفاق  يف  ومهمًا  بارزاً 
يف توزيع املعلمني واملدر�شني على املدار�ض، ما اأف�شى 
املتخ�ش�ض.  التعليمي  للكادر  منها  الكثري  افتقار  اإىل 
التي ظهرت يف  املدر�شية  الكتب  اأزمة  ذلك  اإىل  وي�شاف 

العام اجلاري، لتك�شف عن الواقع املزري الذي انحدر اإليه 
القطاع الرتبوي يف اأعوام الألفية اجلديدة.

املوؤ�ش�شة  تعانيها  التي  الكبرية  امل�شكالت  يف ظل حزمة 
رئي�شًا  العراق  اختيار  عن  الرتبية  وزارة  تعلن  الرتبوية، 
للموؤمتر العا�رض لوزراء الرتبية والتعليم العرب الذي عقد 
احلايل.  االأول  – 11( كانون   10( للمدة من  االأردن  يف 
وامللفت اأن بيان الوزارة اآنفًا اأ�شار اإىل اأن م�شاركة الوفد 
املطلوب،  باالهتمام  وحظيت  بالفاعلية  متيزت  العراقي 
عام  مبدير  ممثال  للموؤمتر  رئي�شا  باختياره  تكلل  والذي 

العالقات الثقافية.
الرتبية  لوزارة  العائدة  اخلاوية  الكتب  خمازن  هل 
�رضاء  التالميذ  اأمور  اأولياء  على  فر�شت  والتي  العراقية، 

كتب املناهج الدرا�شية من ال�شوق ال�شوداء، ف�شاًل عن دور 
على  وتوزيعها  املدر�شية  الكتب  بطبع  التطوعي  العمل 
املدار�ض، تعك�ض )متيز م�شاركة الوفد العراقي بالفاعلية 
بيان  م�شمون  بح�شب  املطلوب(  باالهتمام  وحظيها 

وزارة الرتبية؟!.
هذا  واقع  بلغه  ما  اأمام  موؤمتر  يف  امل�شاركة  قيمة  ما 
القطاع اال�شرتاتيجي واحليوي من تراجع ونكو�ض متثل 
�شاأنها تهديد  بافتقاره الأب�شط مقومات عمله، والتي من 
اختيار  جماملة  هي  وهل  القادمة،  االأجيال  م�شتقبل 
العراق رئي�شًا للموؤمتر، اأم اإعجابًا بتجربة الدور الثالث اأو 
طباعة  بالدنا  يف  واالأهايل  واحل�شينيات  امل�شاجد  تكفل 

الكتب وتوزيعها على طلبة املدار�ض.

لت�رضب  العراقية،  قار  متتد جذور حمافظة ذي 
يف التاريخ البعيد، فهي من اأوائل املناطق التي 
اأول جتمع  ولد  وفيها  االأر�ض،  عرفت على وجه 
اأريدو  قرية  فكانت  الب�شيطة،  �شهدته  ب�رضي 

القرية االأوىل يف الكون.
من ذي قار انطلق احلرف، وفيها ابتدع االإن�شان 
اأرجاء  باقي  اإىل  لي�شع  العلوم،  واأ�ش�شت  الكتابة، 
املعرفية،  املنظومة  بف�شل  وتطورت  املعمورة، 
قبلة  الدنيا، و�شارت  لت�شهد والدة ممالك ملئت 
و�شومر،  واأكد  اأور  ح�شارة  فكانت  للقا�شدين، 
اأر�شها  وعلى  االأر�شية،  املدنية  �شالالت  بداية 
ماثلة  مازالت  التي  العمالقة،  ال�شواهد  بنيت 

ليومنا هذا كزقورة اأور.
م�شهد القدا�شة مل يغب عن ذي قار، ففيها ولد اأبو 
ومنها  ال�شالم،  عليه  اإبراهيم  اهلل  نبي  االأنبياء، 
انطلق يف تبليغ ر�شالته، وفيها حط االإمام علي 

عليه ال�شالم رحاله، وقام م�شليا فيها.
اأحد بها،  اآخر، و�شمة ال يدانيها  ال�شجاعة م�شهد 

حتى  اأبناءها،  بطوالت  على  �شاهد  فاأهوارها 
االأنظمة  اأمام  العرثة  حجر  قار  ذي  اأ�شبحت 
قار  ذي  كانت  احلديث  التاريخ  ويف  املتعاقبة، 
غ�شة يف حلق العثمانيني، وتالهم الربيطانيني، 
ومن ثم احلكومات الظاملة بعد ا�شتقالل العراق، 

انتهاًء بعهد املقبور �شدام البعثي.
عانت ذي قار من الظلم واال�شطهاد واحلرمان، 
يف ظل هذه احلكومات املتعاقبة، و�شهدت اأب�شع 
�شور الظلم ابان حكم البعث، لكن اأبناء ذي قار 
يحملون  للت�شحية،  ع�شاقا  فكانوا  ينثنوا  مل 
ال�شدامي،  البعثي  النظام  ملقارعة  �شالحهم 
احلركات  لكل  حا�شنة  قار  ذي  اأهوار  وكانت 

واالأحزاب املعار�شة للبعث.
هواء  تنف�ض  ومع   ، ال�شابق  النظام  �شقوط  بعد 
االأحزاب  و�شعود  املعادلة،  وتغري  احلرية، 
االأهوار  من  تتخذ  يف  كانت  التي  املعار�شة، 
مقرات لها، مل تتغري االأو�شاع يف ذي قار كثريا، 
ال  لكنها  اأقيمت،  امل�شاريع  بع�ض  اإن  �شحيح 

ترقى اإىل مكانة هذه املحافظة العريقة.
حتتل  الر�شمية،  االح�شاءات  وح�شب  قار  ذي 
وكذلك  العراق،  يف  البطالة  يف  االأوىل  املرتبة 

اإنها  كما  الفقر،  خط  على  الثانية  اأو  االأوىل 
اإنها  رغم  والتنفيذي،  ال�شيا�شي  التهمي�ض  تعاين 
رابع ثقل برملاين، فال وزير وال وكيل وزير من 
بع�ض  اإن  اإىل  تعدى  االأمر  بل  املحافظة،  هذه 
ذي  من  لي�شوا  مر�شحني  بفر�ض  بداأت  االأحزاب 

قار وو�شلوا للربملان باأ�شوات اأهلها.
حمافظتنا احلبيبة متتلك ثاين اأكرب ثروة نفطية 
النفطية  امل�شاريع  لكن  الب�رضة،  بعد  البلد  يف 
�رضكات  وال  جيد،  ا�شتثمار  فال  هام�شية،  فيها 
يف  و�شعت  وكاأنها  حقولها،  يف  تعمل  عمالقة 

خانة الن�شيان.
التاريخية  الفتوى  بعد  داع�ض،  حماربة  يف 
طليعة  يف  قار  ذي  كانت  النجف،  ملرجعية 
بعدد  العراق  مدن  وت�شدرت  للفتوى،  امللبني 
ف�شائل  يف  الغالبية  اأبناءها  و�شكل  ال�شهداء، 

احل�شد املختلفة.
فهي  امل�رضق،  العراق  وجه  قار  ذي  حمافظة 
والتاريخ،  والثقافة  وال�شعر،  االأدب  مدينة 
واجلهاد والت�شحية، وعلى القائمني على احلكم 
الولود  املحافظة  هذه  ين�شفوا  اأن  العراق،  يف 

املعطاء يف كل �شيء واأن ال يبخ�شوها مكانتها.

اىل ال�شيدة امني بغداد ) ذكرى علو�ض (
الزمن طلبنا من  اإين املواطن ح�شن املندالوي، قبل فرتة من 
الفرعية  اور  حي  �شوارع  يف  حاويات  و�شع  ال�شعب  بلدية 
و�شارع  ال�شهداء  ح�شينية  و�شارع  عبري  ابو  )�شارع  العري�شة 
لطلبنا  ا�شتجابوا  اخلياط(  �شباح  فلكة  باجتاه   ٢٠٠٠ �شوق 
ون�رضوا حاويات ونحن ن�شكرهم على ذلك وبعد ا�شبوع اأو اكرث 
ال�شوارع  النفايات يف  بداأت برمي  والنا�ض  اختفت  احلاويات 
اذ مع �شديد االأ�شف مل يكن هناك متابعة من بلدية ال�شعب و 

امتنى ان ي�شل �شوتي اىل بلدية ال�شعب.

ال�شيد مدير بلدية النا�رضية املحرتم
قرب  املوحد  الكراج  اريدو خلف  اهايل منطقة حي  نحن 

مدر�شة التالق االبتدائية
لوري  �شيارة  تاأتي  حيث  النفايات  رفع  عدم  من  ن�شكو 
�شيارة  بتحميل  يقومون  الليل  ويف  ا�شبوعني  كل  و�شفل 
واحدة والباقي يبقى يف مكانه وهذه احلالة م�شى عليها 
منا  القريبة  التجاوز  دور  ان  حيث  ا�شهر  �شتة  من  اكرث 
يقومون برمي النفايات بال�شاحات العامة ويف منت�شف 
ال�شارع وعمال البلدية النرى من اي احد اال يف 

حاالت نادرة جدا

اىل ال�شيد وزير العمل وال�شوؤون االجتماعية 
ال�شمالية  املناطق  نازحي  من  جمموعة  نحن  طيبة  حتية 
،منذ �شقوط املو�شل وقد اوقفوا رواتبنا منذ ال�شهر العا�رض 
بالتحديث خم�ض مرات  لنا وقمنا  و2015 ومل ي�رضفوها 
وذهبنا لبغداد حتى حدثوا لنا واعطونا راتب �شهرين فقط 
�شقطت  املرتاكمة  املوظفة  وتقول  ع�رض  واحلادي  العا�رض 
ن�شتلف  كنا  ايجار  ودارنا  ايتام  ولدي  نازحون  ونحن 
مرتاكمة  اليوجد  يقولون  واالن  الراتب  امل  على  ونعي�ض 
وان�شافنا  مو�شوعنا  متابعة  الكرمي  �شخ�شك  من  فرنجو 
ال�شحاذة  درجة  اىل  .و�شلنا  ي�شتلمون  كانوا  بالذين  ا�شوة 
والدين وال�شدقات خالل هذه ال�شنة .ارجوك ا�شع مبنا�شدة 
ال�شكر  جزيل  ولكم  املرتاكمة  حقوقنا  واطالق  الرعاية 

والثواب.

ا�شمه الكامل ح�شن حممد علي خيوكه، والده حممد علي خيوكه 
كان احد )بطانة( املال عثمان املو�شلي وقد عمل معه كثريا 
يف  بغداد  يف  والدت��ه  البغدادية.  النبوية  املواليد  ا�شغال  يف 
حملة ح�شن با�شا عام 1912 تعلم فن املقام العراقي على يد 
ابيه وكذلك على اليد عبد الفتاح معروف وتاأثر اي�شا باالأ�شتاذ 

حممد القباجني واقتب�ض الكثري من اأ�شاليبه املقامية.
عمل يف بداية حياته مع اخيه عبد الرزاق خيوكه يف الكاريات 

التي كانت تعمل على طريق الكاظمية.
 تفرغ بعد ذلك كليا اىل املقام العراقي يف العام 1934 وهو 

العام نف�شه الذي عمل فيه مغنيا يف اذاعة ق�رض الزهور،
اأداء املطرب عبد االمري  لقد ا�شتفاد املطرب ح�شن خيوكة من 
غناها  التي  االط���وار  من  الكثري  اأ�شتخدم  فقد  طويرجاوي 
الطوريجاوي فزادت غناءه روعة وجمااًل.. وك�شائر املطربني 
العراقية  االإذاع��ة  دار  يف  غنى  خيوكة  ح�شن  فاإن  امل�شهورين 
فقرات  بني  الغنائية  الفوا�شل  يقدم  ق�شرية  غري  فرتة  وظل 
 " وعنوانه  امللة  ابن  عن  فيه  يتحدث  ال��ذي  املنوع  الربامج 

يوميات ابن امللة".
يعترب ح�شن خيوكة من املطربني املعروفني االأوائل فقد تتلمذ 
قارئات  اإىل  ذلك  يف  وتعدى  املقام  قراء  من  الكثري  يده  على 
املقام وهن نادرات وقد تتلمذت على يده يف غناء مقام الد�شت 

املطربة زهور ح�شني،
1940 كتب وحلن معظم  العراقية عام  االذاعة  دار  ثم دخل   
اغانيه التي كان يوؤديها من ا�شهرها: من البري لو مي �رضبت، 
يعد �شوته بني اال�شوات التي متتلك قرارات كاملة وجوابات 

ناق�شة.
على  املقامات  قراءة  من  الفنية  حياته  خيوكه  املرحوم  بداأ 
املقام  �شيدة  املرحومة  ب�شحبة  ال�شورجة  �شوق  يف  م�رضح 
وم�رضح  الكفاح  �شارع  مقاهي  يف  وغنى  املالية  �شديقة 
ذكاء  االن  حلد  موجود  وامل�����رضح  املعظم  ب��اب  يف  امل��ي��دان 
خيوكه  وميتاز  الهادئ  املطرب  لقب  الطبع  وه��دوء  وحنكة 
يف الغناء على نغم الب�شتات وله املام يف فن التجويد وعلى 

�شهادة النقاد واملو�شيقيني الكبار.
من طرائف ذكرياته انه يف اأحدى الليايل البغدادية اأحيا حفال 
غنائيا بدار االذاعة العراقية واذا بفخامة ال�شيد)نوري ال�شعيد( 
الزجاجي ويحييه  الوزراء يطل عليه من خلف احلاجز  رئي�ض 
ويطلب منه اال�شتمرار يف الغناء فاأ�شتمر يف الغناء رغم انتهاء 
ع�رضين  ل�  املخ�ش�ض  الوقت  مدد  حيث   ، االذاع��ي  البث  وقت 
ال�شعيد  نوري  الرئي�ض  ا�شتقبله  انتهى  وعندما  اأخرى  دقيقة 
ا�شتدرجني  الذي  هو  �شوتك  ان  ياملعون  اأتدري  يقول:  ،وهو 

لزيارة املحطة يف هذا الوقت.
 1962 العام  اأف�شل يف  لعامل  رحل ح�شن خيوكة عن عاملنا 
املتذوقني  بذاكرة  ي�شدح  زال  ما  ال�شجي  و�شوته  اهلل  رحمه 

للمقام العراقي.
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وهو  مفاجئ،  ملر�ض  �شمخي  احلاج  تعر�ض 
يومه،  قوت  على  يح�شل  بالكاد  كا�شب  جمرد 
بال  يومني  منذ  واأطفاله  الفرا�ض،  طريح  اأ�شبح 
يذهب  اأن  عاما(،  الكبري)14  ابنه  فقرر  ع�شاء، 
ل�شيدالين احلي، فال يوجد طبيب يف حيهم الذي 
يعج بالفقراء، يحاول اأن ي�شتعطفه، ع�شى اأن ياأتي 
وام�شكه  به  وتو�شل  فدخل  اأباه،  علت  ما  لي�شاهد 
من يده اأن ياأتي معه ويعالج اأباه، فقل �شفي يل 
مرتفع،  العالج  ثمن  لكن  عالجه  ف�شخ�ض  به،  ما 
للبيت  دخل  اخليبة،  اذيال  يجر  وهو  للبيت  فعاد 
يتح�رض وهو ي�شاهد اأباه يتلوى من االأمل، ال اأقارب 
ي�شاعدون وال جار يهتم، جل�ض جلنب اأبيه واإخوته 

ال�شغار يبكون معا.
من  منها،  اجليد  اأ�شعار  وارتفاع  االأدوية  ق�شية 
امل�شاكل الكبرية التي ال ي�شعر بها ال�شا�شة، الأنهم 
ال يحتكون بها وال تعنيهم، لكنها م�شيبة كربى 
زوال  بعد  الكبري  احللم  كان  الفقراء،  ل�رضيحة 
فاإذا  احلقوق،  وتعود  العدل  ينت�رض  بان  الطاغية، 
بليل جديد ت�شيع فيه احلقوق ويتم �شحق الفقراء.

من باب الظلم يف الت�رضيعات العراقية، اأن الوزراء 
يكون  وبطانتهم  وعوائلهم  واملدراء  والنواب 
اأنهم  مع  الدولة،  اأموال  من  باملجان  عالجهم 
اأثرياء لكن حتى �رضيط ال�شداع "البندول" ي�شجل 
الفقراء  باملقابل  الدولة،  خزينة  ح�شاب  على 
وحمدودي الدخل ال ت�شملهم رحمة الوطن، وتغلق 
هذا  عدل  فاأي  بوجوههم،  بابها  الدولة  خزينة 

كاأننا يف  زمن اجلاهلية من جديد.
يف  زيادة  اأي  الدولة  تكلف  ال  فكرة  نطرح  هنا 
حكيمة،  خطوة  متت  لو  عدها  ميكن  بل  ال�رضف، 

وهي بخطوتني:
املوازنة،  اأبواب  بع�ض  غلق  االأوىل:  اخلطوة 
املخ�ش�ض  والوقود  االيفادات  و  ال�شيافة  مثل 
بع�ض  الغاء  مع  والربملانيني،  واملدراء  للوزراء 
املخ�ش�شات التي ي�شتفيد منها الرئا�شات الثالث 
والربملان والوزراء، وهي �شتمثل مبجموعها رقم 
كبري. اخلطوة الثانية: حتول اأموال اخلطوة االأوىل 
للفقراء،  كارت  توزيع  للفقراء، عرب  لعالج جماين 
يتعاجلون عن طريقه باملجان مع احل�شول على 

الدواء.
الطبقة احلاكمة متلك  لو كانت  فكرة ممكنة جدا، 
الوطنية،  من  ب�شيطة  ودرجة  القيم،  من  ذرة 
وال�شعور مبخافة اهلل، فهل ميلكون هذا القليل من 
القيم فيطبقون هذه االأفكار، اأم ال�شيطان م�شخهم 

فما عاد يرتجى منهم خريا.

مبدعون من

انجازات تختفي والمواطن يتساءل!؟ 

لماذا ال تقوم البلدية بدورها الخدمي اال نادرا؟

نازحون .. فهل من معيل 

المواطن والمسؤولذي قار من التاريخ والحضارة.. إلى الحرمان واإلهمال
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