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مطار كركوك بين الحلم والواقعمختصون يحذرون من أستمرار عمليات التهريب والغش في المعدن الثمين

سومري أم حديث.. ما تعرف عن تاريخ "المهوال" العراقي؟

بغداد - هبه ح�سني 
بات الذهب املزور يغزو الأ�سواق املحلية من 
الأ�سيل  الأ�سفر  املعدن  تهريب  عملية  خالل 
فيما  م���زورة،  باأختام  منه  الدن��ى  ودخ��ول 
والغ�ش  التهريب  اأ�ستمرار  من  خمت�سون  حذر 
عيار  ول�سيما  الأ���س��ي��ل،  العراقي  بالذهب 
اأحدى  اأكدت  فيما  منافذ،  عدة  طريق  عن   21
الهيئات املعنية باأنها لي�ست جهة فاح�سة له، 
وهكذا يدخر املواطن الغافل الذهب املغ�سو�ش 

دون درايه.. 

وح��م��ل اخل��ب��ر الأق��ت�����س��ادي ب��ا���س��م جميل 
وال�سيطرة  للتقيي�ش  املركزي  اأنطوان" اجلهاز 
الذهب  بدخول  الكربى  امل�سوؤولية  النوعية 
يف  مطالبًا  فح�ش،  بدون  العراق  اىل  امل��زور 
املنافذ  وهيئتي  الداخلية  وزارة  نف�سه  الوقت 
 23 الرقابة على  بت�سديد  والكمارك  احلدودية 
الأ�سيل  الأ�سفر  املعدن  تهريب  ملنع  منفذاً، 
امل�سوؤولني  وحما�سبة  منه  املغ�سو�ش  ودخول 
عن ذلك". وقال انه لي�ش من ال�سهولة الك�سف 
خالل  من  اإل  الذهب،  يف  النحا�ش  م��ادة  عن 
املركز  اجلهاز  يف  م��وج��ودة  خا�سة  اأج��ه��زة 

لل�سيطرة النوعية وال�ساغة املخت�سني".
يخ�رس  ب��ات  ال��ع��راق  ان  اأنطوان"  واأ���س��اف 
ودخول  التهريب  طريق  عن  الأ�سيل  الذهب 
كميات  فهناك  اأدن���ى،  مبوا�سفات  ال��ذه��ب 
واملو�سوم  قدميا  امل�ساغ  الذهب  من  كبرة 
 ، العراق  من  يخرج  و21%   22% وبنقاوة 
هذا  وي�سوق   12 اأو   18 عيار  ذهب  يدخل  و 
وتابع"   ." رقابة  اأي  دون  من  الرديء  الذهب 
ان عملية التهريب والغ�ش يف املعدن النفي�ش 
ظاهرة خطرة، عازيًا اأ�سباب اأنت�سارها للف�ساد 
والعبثية ووجود ال�ساغة غر املخت�سني وغر 
ل�" حتول  اأ�سفه  املجازين قانونيًا، معرباً عن 
مهنة الذهب اىل جتارة لتحقيق الأرباح، اإذ ان 
كان  فيما  يبيعون  املوجودين  ال�ساغة  اأغلب 

ويبيع،  وي�سنع  يثمن  من  هو  ال�سائغ  �سابقًا 
فالتجارة كانت مهنة وفن".

لال�سواق  الهائل  النت�سار  مع  اىل" انه  واأ�سار 
دون  وبيعه  بالذهب  الغ�ش  ا�سبح  ال��ذه��ب، 
املركزي  اجلهاز  ي�سعها  التي  املوا�سفات 
لل�سيطرة النوعية ، �سابقا كانت الذهب خمتوم 

بختم اجلهاز"....
الغ�ش  عملية  اإي��ق��اف  ���رسورة  على"  و�سدد 
�سليمة  اإج��راءات  اتخاذ  خالل  من  والتهريب 
من  الكبر  النزيف  ه��ذا  م��ن  للحد  و�رسيعة 
ممتلكات  من  ج��زء  هي  التي  الثمني  املعدن 

الدولة العراقية".
عملية  ان  احلدودية  املنافذ  هيئة  بينت  فيما 
كونه  عنها  الك�سف  لميكن  الذهب  تهريب 
حمله  للم�سافر  وميكن  ال��وزن  خفيف  معدن 
اأحدى  �سبطت  انها  اىل  م�سرًة  حقيبته،  يف 
مغادر  مل�سافر  املا�سية،  الأ�سهر  يف  احلالت 
�رسح بحوزته ثالثة ارباع كيلو من ذهب، اذ 
مت ال�سماح له باملغادرة بعد اأظهار الو�سولت 

التي ثبت ملكيته للم�سوغات".
من  مير  التي  الأوىل  البوابة  ان  واأ�سافت" 
مغادرته،  اأو  قدومه  عند  م�سافر،  اي  خاللها 
فاإما  والتحري،  البحث  و�سعبة  الكمارك  هي 
الخرة  املرحلة  فهو  احلدودية  املنافذ  دور 
يف  عاملة  دائ��رة   12 اج���راءات  متابعة  بعد 
المن  جهازي  وجود  اىل  بال�سافة  املنافذ 
تهريب  ح��ال  يف  ان��ه  مو�سحًا  واملخابرات، 
الذهب اأو ادخال املغ�سو�ش منه، فلي�ش للمنافذ 
الولية يف اأكت�سف العملية وامنا اجلهات التي 

�سبقتها بالجراءات عند الأ�ستقبال".
ت�رسيح  يف  الكماركي  الإخ����راج  اأك���د  كما 
فاح�سة،  جهة  لي�ست  احل��دود  ان  �سحفي" 
�سحيحة  ب�سورة  دخل  قد  الذهب  كان  ف��اإذا 
التهريب  اإل عن طريق  به،  التالعب  فال ميكن 
تزويده  طريق  عن  ال�ساغة  بع�ش  تقليد  اأو 
ذهب  ان��ه  على  م���زور  وك��ت��ب  مب�ستم�سكات 
اإماراتي ليدخل مبا�رسة من دون الفح�ش من 
النوعية".  بينما ك�سفت موظفة  ال�سيطرة  قبل 

للغ�ش  تعر�سها  عن"  النفي�ش  للمعدن  مدخرة 
من قبل اأحد ال�ساغة يف بغداد، اإذ اأنها ا�سرتت 
قطعة من الذهب مببلغ اأكرث من ثالثة ماليني 
لبيعها  العائلية  ظروفها  دفعتها  فيما  دينار، 
اأخر، فتفاجاأت باأنه  اأ�سبوع عند �سائغ  خالل 
ال�سبب  عازيًة  �رسائه،  �سعر  رب��ع  يتجاوز  ل 
عدة  ونق�ش  ال��ذه��ب  معيار  يف  لالختالف 
غرامات تعك�ش املوا�سفات املدرجة يف و�سل 

ال�رساء".
القدامى  ال�ساغة  اأحد  اأكد  على �سعيد مت�سل، 
مم��زوج  م�ستورد  ذه��ب  وج���ود  بغداد"  يف 
التي  الذهب  وكرة  امللوي  يف  النحا�ش  مبادة 
ي�سعب  مادة  بغر  حت�سيتها  اأو  مزجها  ميكن 

فح�سها".
منطقة  يف  لل�ساغة  حمل  �ساحب  واأ���س��اف 
التي  الغ�ش  ح���الت  اأح���دى  ان  الأعظمية" 
جتزئتها  عند  كويتية  ذهبية  لقطعة  اأكت�سفت 
700- ت��زن  نحا�سية  قطعة  بداخلها  وج��د 
ذهبية  قطعة  �رساء  عند  واأخ��رى  900غرام، 
من اأحد الزبائن، وجد فيها ثقوب �سغرة جداً 

معبئة ب� الطني لزيادة الوزن". 
الربيعي  �سارع  اأحد �ساغة  ك�سف  من جانبه، 
املتعددة،  الغ�ش  طرق  عن"  زيونة  منطقة  يف 
نوعية  اأ�سم  حتمل  التي  القطعة  ق�ش  منها 
اأقل  ذه��ب  على  القطعة  ه��ذه  وو�سع  الذهب 
العراقي  املوؤ�س�ش  يف  يحدث  ما  وهذا  عياراً، 
ويباع   19،5 اأو   من  اقل  العيار  ن�سبة  حيث 

على انه عيار  21 وكذلك الفرق بال�سعر".
امليزان  يدثر  ال�ساغة  بع�ش  ان  واأ�ساف" 
بعيداً عن مراأى الزبون بغية التالعب بالوزن، 
وا�سفًا اياها ب� الغ�ش املف�سوح، م�سراً اىل ان 

الغ�ش يكون ما بني التجار وال�ساغة".
و�سل  لوجود  مطمئن  املواطن  ان  اىل"  ولفت 
فاإذا  امل�سرتى،  الذهب  موا�سفات  به  م��دون 
للموا�سفات  مطابق  غ��ر  ال��ذه��ب  اأن  تبني 
ي�ستطيع  احلالة  ه��ذه  يف  بالو�سل،  املثبته 
املواطن مقا�ساة ال�سائغ حتى وان كان بعد 

ع�رس �سنوات".

هبوط  وعملية  ك��رك��وك  يف  م��دين  م��ط��ار  اف��ت��ت��اح 
تهيئة  انتقال  رغ��م  اخ��رى  مل��رة  يتاأجل  الطائرات 
يف  الدولية  واملعاير  ال�����رسوط  وتطبيق  امل���دارج 
مدينة تعد من اغنى مدن العامل بالنفط ب�سبب رف�ش 
هكذا  مثل  باإن�ساء  ال�سماح  العراقية  الدفاع  وزارة 
ع�سكرية  عمليات  منطقة  يف  وقوعه  بحجة  مطار 

ميكن حماية املطار من اخطار حمتملة.
حمافظ كركوك “راكان �سعيد اجلبوري” اأو�سح يف 
حديث �سحفي ان املدينة الن باأم�ش احلاجة لإن�ساء 
وكركوك  ال�سكانية  الكثافة  ب�سبب  فيها  دويل  مطار 
بني  مميز  موقع  وذات  واقت�سادية  تاريخية  مدينة 
حتوي  الخرى  العراق  مدن  وبقية  جهة  من  القليم 
على كميات هائلة من النفط اخلام حتت الر�ش  مما 

يجعلها من اغنى مدن العامل.
ا�سبح  م��دين  مطار  وج��ود  ،اأن  اجل��ب��وري  واأ���س��اف 
ي�سر على  ان�سائه كان  وان  �رسورة مهمة وحيوية 
عام  يف  توقف  وح�سل  املا�سي  يف  و���س��اق  ق��دم 
بدئت   2018 ع��ام  ويف  معينة  لأ�سباب   2009
ب�سكل  امل��ط��ار  افتتاح  لكتمال  تتظافر  اجل��ه��ود 
دوليا  ثم  ومن  حمليا  مطارا  ليكون  وحقيقي  جدي 
األ  العاملية  الطران  منظمة  قبل  من  يحدد  وال��ذي 
لإن�ساء  العراقية  الدفاع  وزارة  برف�ش  فوجئنا  اننا 

املطار .
واأ�سار اإىل اأ�ستمرار املفاو�سات بني الطرفني بتجاوز 
ع�سكرية  لطائرات  هبوط  عملية  الن  ويوجد  ذلك 
ن�سعى  اننا  ال  ر�سمية  وفود  حتمل  خا�سة  واخ��رى 

ليكون املطار القادم متاحا للجميع دون ا�ستثناء .
قبل  م��ن  عليها   م�سيطر  الج����واء  ان  اإىل  ول��ف��ت 
لأ���رساك  خطة  وهناك  واربيل  ال�سليمانية  مطاري 
اختيار  ا�ستكمال  وث��م  الج��واء  يف  اجلديد  املطار 
املكان املنا�سب وثم و�سع اخلريطة الالزمة لو�سع 
تق�سيمات حمددة يف املطار وهناك م�ست�سارين من 
ذوي اخلربة من اهايل كركوك يعلمون داخل املطار 
املدين  الطران  �سلطات  مع  يتعاملون  وهم  حاليا 
لإدارة عملية القالع والهبوط م�ستقبال واملدرجات 
الجهزة  اغلب  ن�سب  ثم  وم��ن  جاهزة  املطار  يف 

املطلوبة.
املدينة  ت�سهده  ان  املمكن  من  التي  املنافع  ومن 
م�ستقبال بعد افتتاح املطار اكد اجلبوري ان املطار 
كبر  جت��اري  م�سافرين  نقل  مركز  �سيكون  اجلديد 
الخرى  باملحافظات  وتكريت  كركوك  مدينة  يربط 
الكهرباء  وقطاع  النفطية  للحركات  �سي�ستفيد  وكما 
النقل وال�سحن ما عدا  وطلبة اجلامعات من ق�سايا 
امور اخرى ميكن الفادة منها م�ستقبال وانني اتوقع 
تنظيم  يف  مهمة  مرحلة  اجلديد  املطار  يكون  ان 
م�سرا   العراق  مدن  وبقية  كركوك  بني  النقل  حركة 
هي  القادمة  ال�سهر  الثالثة  فرتة  �ستكون  الن  اىل 
الرحالت  وبداأ  املطار  جاهزية  ل�ستكمال  قطر  اىل 
حمافظ  وتوقع   . اجلديد  املطار  واإىل  من  اجلوية 
املدينة  3 الف فر�سة عمل لأهايل  كركوك توفر  
ب�سكل مبا�رس مع ارتفاع النمو القت�سادي يف قطاع 
ان  اىل  م�سرا  وال�سياحة  ال�سفر  و�رسكات  الفنادق 
املطار هو احد ا�ستحقاقات لأهايل كركوك و�سيكون 

معلما بارزا للمدينة يف امل�ستقبل القريب.

من جهته بني الدكتور “عبا�ش تقي” رئي�ش جامعة 
كركوك اأهمية ان�ساء مطار جديد يف املدينة لي�ساهم 
العراق  حمافظات  بني  والطلبة  ال�ساتذة  نقل  يف 
اىل  ب��غ��داد  يف  امل��رك��زي��ة  احلكومة  داع��ي��ا  جميعا 
ال�ستعجال يف فتح املطار لأنه يخدم املدينة جتاريا 
القت�ساد  عجلة  حتريك  يف  و�سي�سهم  واقت�ساديا 
وال�ستثمار يف املدينة م�سرا اىل ظروف الكثر من 
ال�ساتذة من �سلوك الطريق الربي بني كركوك وبغداد 
لعدم وجود الراحة والمان اىل كركوك ووجود مثل 
هكذا مطار �سيكون عامل تخفيف كبر على ا�ساتذة 

وطلبة اجلامعة يف كركوك.
لكل  ح��ل��م   ه��و  امل���دين  امل��ط��ار  ان  اىل  تقي  وب��ني 
عامال  و�سيكون  اختالفهم  على  كركوك  مكونات 
برفع  و�سي�ساهم  املدينة  اقت�ساد  بارزا وموؤثرا على 
اىل  بالإ�سافة  املحافظة  لأهايل   املعا�سي  اجلانب 
ت�سغيل املئات من اليادي العاملة وي�سهل من نقل 

امل�سافرين من واىل املدينة .
بدوره  ا�سار “في�ش اهلل حممد �ساري كهية “رئي�ش 
ان  اإىل  ك��رك��وك   تركمان  واع��ي��ان  ع�سائر  جمل�ش 
كركوك  مدينة  املدين يف  املطار  ان�ساء  حتقيق حلم 
�سوف يوفر فر�ش كبرة للعاطلني عن العمل ف�ساًل 
عن اأنه �سيكون منفذا دوليا بني املدينة وبقية دول 
اهايل  معانة  تخفيف  يف  و�سي�سهم  اجمع  العامل 
املدينة وانهاء معانة نقل املواد ال�رسورية من واىل 
املدينة  بني  املو�سل  الطريق  ان  اىل  م�سرا  كركوك 
والعا�سمة بغداد غر امن يف الوقت احلايل وهناك 
الطريق  على  يوميا  حت�سل  كثرة  وحوادث  م�ساكل 

الربي وان�ساء املطار �سوف ينهي تلك املعاناة.

النا�رسية"،  العمارة،  "الب�رسة،  ا�سم  ُيذكر  اأن  ما 
يف  يتبادر  حتى  العراق،  جنوب  مدن  من  وغرها 
وال�سمك  ولطافتهم  اأهلها  كرم  زاره��ا،  من  ذهن 
دائم  ال�سعبي  والكرنفال  والأه��وار،  "امل�سكوف" 
احل�سور والأبرز، هو "املهوال"، ويتفرع من الأخر 
فيها،  يحدث  التي  املنا�سبة  بح�سب  خمتلفة  اأنواع 
الفرح  واإىل  الن�سوة،  ثم  ومن  الذم  اإىل  املديح  فمن 

ول تنتهي مو�سوعاته باحلزن.
التي  الع�رسين  العراقي، مع ثورة  ومل يبداأ املهوال 
اجلون"،  اأب��و  "�سعالن  ال�سهر  الع�سائري  قادها 
بالتاأريخ،  خمت�سني  بح�سب  بكثر  ذلك  قبل  اإمنا 
وي�سر اأغلبيتهم باأنه امتداد لتاأريخ قدمي، له �سلة 
اأول مرة، حني كان يولد  اطلقت  بحفالت �سومرية 
�سبيًا يف املدن اجلنوبية، فقد كان يلتئم اأبناء العم 
اأهازيج  والأحباب حول املولود اجلديد، ويرددون 
امل��ه��وال،  ����رسارة  ج��اءت  هنا  وم��ن  ويرق�سون، 
و�سعورهم  وحفالتهم  الأبناء  معارك  لت�ساحب 

بالعز والفخر، وحتى اجلوع والقهر.
ويقول حامد العبادي، املخت�ش بتاأريخ احل�سارات 
الأه��زوج��ة  اأو  "املهوال  اأن  ال��ق��دمي��ة،  العراقية 
اجلماعية يف جنوب العراق، التي ما تزال حا�رسة 
يف كل حفل اأو معركة، لها جذور ممتدة اإىل حدود 
الربيطانية،  القوات  الع�رسين، �سد  ثورة  اأطول من 
الأ�سليني  العراقيني  ب�سكان  ع��الق��ة  لها  اإمن���ا 

احتفالتهم  كانت  فقد  ال�سومريني،  القدامى  من 
جماعية ويردد النا�ش جميعًا اأهازيج يحفظونها".

مت�سك  وب�سبب  ال��زم��ن،  ام��ت��داد  "مع  وي�سيف: 
يعرف  ما  ظهر  بالحتفال،  الطريقة  بهذه  النا�ش 
باملهاويل حاليًا، وهم �سباب امتهنوا هذه املهنة، 
و�ساروا يرددون الأهازيج ويرد النا�ش من خلفهم، 
مبنا�سبة  عالقة  لها  جديدة  اأه��ازي��ج  ويبتكرون 
حتديد  ال�سعب  "من  ان  اإىل  لفتا  املهوال"،  اقامة 

تاريخ انطالق املهوال، لكنه اأقدم مما نت�سور".
العراقية  الأح����زاب  ي��د  م��ن  امل��ه��وال،  ي�سلم  ومل 
بعد  العراقيني  على  تعاقبت  وال��ت��ي  اجل��دي��دة، 
تكالب  فقد   ،2003 ع��ام  الم��ري��ك��ي  الح��ت��الل 
والر�سا  باملجد  ال�سعور  اأج��ل  من  ال�سا�سة  عليه 
لكن  باأ�سمائهم،  مديح  �سماعهم  عرب  النف�ش،  على 
ل�سا�سة  التمجيد  يرف�سون  "املهاويل"  من  الكثر 
متورطني بف�ساد اداري و�سيا�سي، ويف هذا ال�سدد 
�سوؤون  وع�سو  الربملان،  يف  ال�سابق  النائب  ي�سر 
اإىل  ال�سيهود،  حممد  ال�سابقة،  الدورة  يف  الع�سائر 
هي  بالف�ساد  متورطني  ل�سا�سة  املهاويل  مدح  اأن 
الكاذبة  بالوعود  املواطنني  خلداع  تهدف  ظاهرة 
الت�رسف  "هذا  ان  واأردف  عواطفهم"،  وا�ستجداء 
رخي�ش، ويف احلقيقة اأن هذا الفعل ل ميثل الع�سائر 
ومبادئ  بقيم  له  عالقة  ول  الأ�سيلة،  العراقية 

اأهايل اجلنوب".

اإىل  ي��ل��ج��وؤون  ال��ذي��ن  "ال�سيا�سيني  اأن  وي��ك��م��ل، 

لديهم  �سخ�سية  ل  الأ���س��ا���ش  يف  ه��م  امل��ه��اوي��ل 
ف�سادهم"،  ي�سند  معنوي  دع��م  اأي  اإىل  وبحاجة 
مدح  يرف�سون  الأ�سالح  "املهاويل  ان  مو�سحًا 
لن  جيدة،  كانت  وان  حتى  �سيا�سية  �سخ�سية  اأي 
ولي�ش  ال�سعبية  لالحتفالت  هو  بالأ�سل  املهوال 

لالحتفالت ال�سيا�سية".
وللموال �سكل ثان وهو "العرا�سة" اأي توديع �سيخ 
الع�سرة يف مرا�سيم خا�سة بعد موته ي�ستخدم فيها 
الر�سا�ش احلي الذي يطلق يف الهواء و)الزفة( اأي 
با�ستعرا�ش  تتم  التي  التقليدية  الزفاف  حفالت 
لكن  بهما.  احتفال  العامة  ال�سوارع  يف  العرو�سني 
بل  املنا�سبات  بتلك  فقط  يخت�سون  ل  املهاويل 
اأهازيج وق�سائد حول  الكثرين منهم يطلقون  اإن 

خيانة ال�سديق وال�سجاعة.
قار  ذي  حمافظة  من  الإع��الم��ي  يلفت  ذل��ك،  اإىل 
اإىل بع�ش  "ما ي�سار �سلبا  اأن  اإىل  البكري،  عبد اهلل 
من  الكثر  حتمل  اأنها  املهاويل،  لدى  الأه��ازي��ج 
تلك  "برغم  ان  مبينا  والت�سدد"،  الدموية  �سعارات، 
ال�سعبية  الأهزوجة  فن  املهاويل  طّور  النتقادات 
من خالل التنوع بالإلقاء والعتماد على التناوب، 
الأهازيج  ويتبادلون  يتغنون  منهم  ثالثة  فرتى 
واملنا�سبات  املحافل  يف  باملقامات  ويتالعبون 
�سابقا،  �سائدة  تكن  مل  اأ�ساليب  وه��ي  الكبرة، 
بينما وجد بع�ش ال�سعراء �سالتهم بكتابة ق�سائد 
ك�سبا  املهاويل  األ�سنة  على  واإطالقها  املنا�سبات 

لل�سهرة واملال".
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من منا مل يعاين من كره بع�ش املواد الدرا�سية 
يف مرحلة املدر�سة، حتى اننا كنا نربط التفوق 
مبادة معينة مبدى اإمكانية املعلم على اكت�ساب 
املعلم هو  يكون  له حيث  الطلبة، وحبنا  قلوب 
فار�ش  ليكون  يرتقي  بل  للطالب  الأعلى  املثل 
الطلبة  بيها  يقتدي  التي  والقدوة  الحالم 

خ�سو�سا من كان يف احللة البتدائية.
الأ�ستاذ  ب�سلوكيات  يف  كثرا  الطالب  فيتاأثر 
وطريقة  الع�سبية  وحالته  وتعابره  واناقته 
ان  علي  نور  الطفلة  والدة  وتقول  تدر�سيه، 
كمعلمة  تكون  ان  نف�سها  على  الت  "ابنتها 
الريا�سيات اخلا�سة بها ملا تتمتع به من اناقة 

واأ�سلوب حمبب لدى الطلبة ف�سال عن انها ذات 
كما  رحمة  براأفة  الطلبة  تعامل  مرهف  ح�ش 

لوكانت اما لهم".
يف  ت�سعى  بداأت  "ابنتها  ان  نور  والدة  وبينت 
انها  حتى  املعلمة  تقليد  اىل  الأمور  من  كثر 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  يف  قرارها  عن  عزفت 
ا�سوة مبثلها  ريا�سيات  لتكون معلمة  امل�سقبل 
طريقة  اأي  ترف�ش  انها  عن  ف�سال  الأعلى، 
املعلمة،  تلك  ت�رسحها  ملا  مغايرة  تدري�سية 
لتتمكن الطفلة من التفوق ب�سكل مميز غي هذه 

املادة بف�سل تلك املعلمة".

توفيق  �رسور  الجتماعية  الباحثة  وتقول 
على  كبر  ب�سكل  توؤثر  املعلم  "�سلوكيات  ان 
الطباع  الطالب، فاأذا  كانت املعلمة من ذوات 
على  ملحوظ  ب�سكل  توؤثر  ال�سلبية  احلادة 
ان  اننا وجدنا  العلمي للطالب، حتى  امل�ستوى 
التي  املواد  تلك  فهم  من  يعانون  الطلبة  اغلب 

تكون طباع معلماتها قا�سية وحادة".
من  العديد  يف  اأجرته  "ا�ستفتاء  ان  وبينت 
املدار�ش عن مدى تاأثر التفوق العلمي للطلبة 
رحوم  بح�ش  معلماتها  تتمتع  التي  املادة  يف 
الطباع  الطلبة عن نظراتهم ذوات  وقريب من 
احلادة، فوجدنا ان التباين بني الطرفني جتاوز 

مرحلة الن�سف من ناحية التفوق العلمي".
ادارات  "تراقب  ان  �رسورة  على  توفيق  و�سدد 
مع  واملعلمني  املعلمات  تعامل  الية  املدار�ش 
التعليمي  الكادر  تثقيف  و�رسورة  الطلبة، 
ب�رسورة الف�سل بني امل�ساكل احلياتية والعمل، 
وال�سعي اىل اإي�سال املواد الدرا�سية ب�سكل ميكن 

الطلبة من التفوق والرتقاء بالعلم".
وتقول الإعالمية رانيا املك�سو�سي ان " للمعلم 
ي�ستطيع  الطالب ل  تاأثر عجيب على  الناجح  
الوالدين  اأو  املعلم  اإن  ، حتى  اأحد  يتجاهله  اأن 
تقليداً  عليه  يلحظون  الطالب  لهذا  الزمالء  اأو 
والتي  حياته،  برنامج  اأو  معلمه  ت�رسفات  يف 
هذا  خالل  ومن   ، مبعلمه  اإعجابه  عن  نتجت 
الإيجابي  التاأثر  املعلم يف  ياأتي دور  اجلانب 

والتغير يف حياة طالبه . 
من  لنا  لبد  الطالب  لدى  الأثر  هذا  ولتعميق 

تفعيل ق�سية التوجيه".
بال�سكل  املدر�سي  املنهج  "توظيف  اإن  واكدت 
 ، الطالب  على  قوي  تاأثر  اأي�سًا  له  ال�سحيح 
فوظيفة املدر�ش الر�سمية وعمله الأ�سا�ش الذي 
املقرر  املنهج  تدري�ش  هو  اأجراً  عليه  يتقا�سى 
ملدر�سهم  الطالب  قبول  عوامل  ومن  للطالب، 
وحمبتهم له مدى جناحه يف اإي�سال املعلومات 
لهم "، لفتة اىل ان "الإعداد العلمي جانب مهم 
ملن  حتتاج  والأمة  الطالب،  �سخ�سية  بناء  يف 
واملنهج  الأ�سيل،  والفكر  الوا�سع  العلم  يحمل 
 ، حمددة  اأهداف  لتحقيق  و�سع  اإمنا  الدرا�سي 
فعناية املدر�ش بهذا اجلانب م�ساهمة يف البناء 

العلمي لالأمة من خالل اإعداد اأبنائها " 
بل اإن املعلم الناجح ي�ستطيع اأن يوظف املنهج 
ولكن  والإ�سالحية،  الرتبوية  الأهداف  لتحقيق 
من  الطالب  ي�سمع  اأن  التناق�ش  من  األي�ش 
الأمور  معايل  على  واحلث  التوجيه  مدر�سهم 

ويرون منه الإخالل بواجبه واأمانته ."
يعاين  "ابنه  ان  حممد  الطالب  والد  ويقول 
قبل  من  الحرتام  عدم  وهي  كبرة  م�سلة  من 
انعك�ست  الت�رسفات  هذه  ان  حتى  املعلمني، 
اىل  الذهاب  يف  ابني  رغبة  على  �سلبي  ب�سكل 
ازمة  خلق  الذي  المر  للتعلم  وحبه  املدر�سة، 

على  جاد  ب�سكل  وانعك�ش  املنزل  داخل  كبرة 
حياتنا العامة". واأثبتت درا�سة ان "عدم احرتام 
ينقم  ان  اىل  الطالب  تدفع  قد  الطالب  �سخ�سية 
اأن  املعلمني  لذا يجب على   ، واأهله  التعليم  من 
هممهم  وي�سحذوا  الطالب  اأولئك  بيد  ياأخذوا 
واإمكاناتهم ، وي�سجعونهم ماديًا ومعنويًا ، كما 
يجب اأن يعطى الطالب حريته يف حدود الأدب 
كي  بناء  حواراً  معه  واحلوار  الراأي  اإبداء  يف 
كطالب  ب�سخ�سيته  ثم  كاإن�سان  بكيانه  يح�ش 
ا�ستخدام  عدم  وان  له".  املحفوظة  حقوقه  له 
مبداأ الثواب والعقاب بني التالميذ : قد يت�ساوى 

واملجد  املهمل  الطالب  املعلمني  بع�ش  لدى 
بالإحباط  املجد  الن�سيط  الطالب  في�ساب   ،
ك�سله  يف  املهمل  ويتمادى  الأمل  وخيبة 
املكافاآت  اأ-    : منها  �سور  وللثواب  واإهماله 
اأقوى املكافاآت تاأثراً على  املادية : وهي من 
الطالب واإثارة له . ب- املكافاأة بالثناء احل�سن 
) املدح ( : كاأن تقول للطالب: اأح�سنت ، ممتاز، 
 ، بعلمه  الثقة  املتعلم  يف  يزرع  الثناء  وهذا 
ويحث غره لنيل هذا ال�ستح�سان من املعلم ، 
ويبعث يف الطالب ال�سعور بالرتياح ملا يبذله 

من جهد يف التعليم.
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