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 : مقدمة 

الشك ان الظروف العصيبة الشاذة التي مرت بها منطقتنا كان لها مسببات انتجت هذه الظروف . وسيترتب عليها 

قد ولدت صدمة كبيرة  ،ان وقوع المحافظات السنية تحت قبضة تنظيم داعش بالطريقة التي حدثتنتائج تعقبها . 

التي عجزت في لحظة تاريخية عن حماية محافظات  ومؤسساتها الدولةبلدى المواطنين ادت الى فقدان الثقة الكامل 

 .  كاملة وتركتها فريسة لقوى ظالمية مجرمة

لذا نرى من الضروري وضع تصورات وافكار تحاول تضميد جراح المجتمع . وتعيد له بعض الثقة بقدرته على  

لمدنية . كونها الجهة االولى واستعادة ثقته بالدولة ومؤسساتها ا .باقل االضرارالبقاء والخروج من هذه المحنة 

 المسؤولة عن امن المواطن وحياته ورفاهه.

هذه الورقة تحتوي على افكار وضعت اصال لمعالجة الوضع المأساوي الراهن للمحافظات المنكوبة باالحتالل 

مدنية حديثة الداعشي . لكنها تصلح كاطار عام لبقية المحافظات العراقية . اذ انها ترسم خارطة طريق لخلق دولة 

 بأقصر وقت واقل تكلفة.

العالي.  ، والتعليم محور التربية والتعليمتطوير ل آلية  هو االولاالفكار المقترحة الى محورين رئيسيين . وستنقسم  

 وهو محور يستهدف شريحة االطفال واالحداث والشباب . 

مضافا اليها جميع الشرائح " االطفال " الولى تنمية المجتمع ككل ليشمل الشريحة الآلية  هو ف الثانيالمحور أما 

 االخرى ولكال الجنسين .واالعمار 

 

 

 

 

 . اوال: محور التربية والتعليم والدراسة الجامعية

 

تقريبا في سن الدراسة او  نطقة. ولكون ثلث سكان الممنطقتنابالنظر الى طبيعة الظرف الشاذ الذي مرت به      

 ؛ لذا اقتضت الضرورة  المدني من عامين عن اي شكل من اشكال الدراسة والتعليم ألكثروقد انقطعوا  ما دونها
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يتناسب مع الحاجات الحقيقية للمتعلم وللمجتمع . كي تكييف النظام التربوي في المدينة لحتمية  بإجراءاتالقيام 

 وليكون لهذا النظام التربوي الدور االكبر في اعادة تأهيل السكان .

مازالت تسير على خطى المنهج الذي وضعه البريطانيون اثناء االحتالل  االن اف التعليم في العراقإن فلسفة واهد 

االنكليزي . ورغم ان المنهج قد تم ترقيعه مرارا اال ان فلسفته لم تتغير . وكانت قد اعدت اصال لتخريج موظفين 

 .  قادرين على تسيير االدارة المحلية في العراق الذي تقوده بريطانيا

 

اي ان مناهجنا ال تهدف الى تعليم وانتاج قادة مجتمعيين قدر اهتمامها بتأهيل موظفين يجيدون تصريف       

وشيئا فشيئا اصاب االنكماش هذه الطريقة العرجاء  االعمال فحسب. متبعين التعليمات التي تصدر اليهم من االعلى.

المتعلم الوحيد فيه هو  يكون هدفجهة الحياة الى مكان . وتحولت وظيفة المدرسة من مكان يؤهل المتعلم لموا

كالتدريس  معروفة الحصول على عالمات عالية لدخول الجامعة . ونتج عن هذه الظاهرة ظواهر اخرى شاذة

الدرجات التي  بأعشارالخصوصي والغش الجماعي وكافة اشكال التالعب االخرى . واصبح مستقبل الطالب معلقا 

قد تكون في منتهى التفاهة . كما وان الشخصية الهزيلة التي  وألسباب ؛قد تغير مسار حياته من وجهة الى اخرى

 يحرممما ، تنتجها مدارسنا قد جعلت اقصى طموح شبابنا هو الحصول على وظيفة حكومية وتقاضي راتب ثابت 

خسر العراق مكانته هكذا و.ة في ممارسة اعمال ومشاريع حرة الشاب والمجتمع فرصة االبداع واالبتكار والمجازف

دون ان تتمكن وزارة التربية من تشخيص  العلمية السابقة وخرجت منظومته التربوية من اي تصنيف دولي .

 وجل  ما تفعله هو اعادة ترقيع ثوب مهترئ لم يعد يناسبنا اصال. فضال عن ايجاد حلول له .؛ الخلل 

ادة النظر جذريا في هذه الفلسفة التي تقضي على روح المبادرة واالبداع . وتحد من افق الطموح وينبغي االن اع 

ان تتحول من مكان "على المدرسة ينبغي . واعتناق فلسفة تربوية جديدة تهدف الى بناء شخصية المتعلم . وهكذا ف

طفل لخوض  لك . الى مكان يؤهل بغية الحصول على الدرجات فحسب لبعض الطالب لتلقين بعض المعلومات

. باإلضافة الى توفير بيئة تمكن الطفل من االستمتاع بطفولته . ويمكننا االحتذاء بالفكر " تجربة الحياة بأكملها

او ربما التربوي الــ)فللندي( الذي يحتل المرتبة االولى بين االنظمة التربوية في العالم منذ سنوات رغم بساطته . 

اذ يتم التركيز على ماحول المدرسة " بيئة المتعلم " والتعريف الحقيقي المباشر بها .  عمقه .بسبب بساطته و

والتركيز على خلق العالقات االيجابية والصداقات بين المتعلمين . وذلك من خالل انشطة ترفيهية وتعليمية متنوعة 

مع التربوية داخل وخارج المدرسة . داخل وخارج المدرسة . والتقليل من الدروس النظرية وزيادة االنشطة 

الحرص الكامل على ان توفر المدرسة المتعة والسعادة للتلميذ .كي تكون مكانا جاذبا له . فاذا تحقق هذا الشرط 

 تتم دون اي اكراه ألنهاسهلت العملية التربوية والتعليمية 
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مدارس وفرص التعليم الى ابعد طفل في ويجب العناية الكاملة بالمدارس الواقعة في الريف ..والبد ان تصل ال

واذا كان البعض يرى ان مشكلتنا المحافظة . اذ ان كل طفل يولد يستحق فرصة متساوية مع اقرانه في التعليم . 

 .  حتما تبدا من الريف فان الحل ال بد ان يبدا من هناك

 

 نمط التعليم :

 

 . مع الغاء االمتحان الوزاري للصف السادس االبتدائي .نقترح ان يكون التعليم الزاميا للصفوف التسعة االولى 

الن  .وليس النجاح وحفظ الدروس فقط للمدرسة الهدف االول هو  انتظام التلميذ في الدوام الرسمي وان يكون

ع االلتزام بالدوام واالحتكاك بالبيئة التربوية والتعلم بشتى اشكاله ومستوياته هو هدف وغاية بحد ذاته . واالنقطا

سينتج لنا غالبا شخصا غير متوافق مع المجتمع . وغير متفاعل معه . كان عن الذهاب الى المدرسة ألي سبب 

 ويمكن ان يكون هناك امتحان مركزي في نهاية الصف التاسع.

 

االكبر خالل المراحل التسعة على دروس اللغة العربية واللغة االنكليزية ومادة  االكاديمي ويكون التركيز

تكون المواد االنسانية مشتركة مع المناهج الرسمية لغرض  تراكمية . االرياضيات كون هذه العلوم بالذات علوم

 ربط المتعلمين مع العراقيين ككل .

 

تاريخها وجغرافيتها عن . لكل محافظة المحلية ن والقرىكما والبد من اضافة دروس اثرائية متنوعة عن المد

واذا ما اكتفى بعض الطالب بهذا المستوى من  وافاق وفرص العمل فيها . والموارد الطبيعية المتاحة ....الخ .

 التعليم فال ضير من ذلك . كون المجتمع قد انتج شخصا متوازنا يملك حدا معقوال من الثقافة التي تؤهله لالنخراط

 في الحياة بجدارة وبنفسية متزنة .

 اما المرحلة الثانوية فيتم خاللها التخصص االدبي او العلمي وفقا لما يختاره الطالب ..ويحبذ السير على منوال     

. وتكون قابلة الثانويات الدولية والحصول على اعتماديتها كي تكون للشهادة الثانوية مصداقيتها ونجاعتها أحد

الى انها ستؤهل الطالب للدراسة في جامعات رصينة دون ان  باإلضافةسهولة داخل وخارج العراق . بللمعادلة 

عدم الربط بين تأكيدنا على مع .  دم بفارق كبير بين اسلوب دراسته الثانوية والدراسة الجامعية االكاديميةطيص

الالمركزي وان تضع كل جامعة معايير اذ يحبذ ان تلجا الجامعات للقبول شهادة الثانوية والقبول الجامعي . 
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ونحن نؤمن ان الفصل بين التحصيل  القبول والشروط الخاصة بها كما يحدث في كل الجامعات المتقدمة في العالم .

الثانوي وبين القبول الجامعي امر مهم يترتب عليه فك االحتقان الكبير لدى الطالب وازالة هاجس جمع الدرجات 

لتي تحول اجمل واخصب سنوات عمر الطالب الى هاجس قاتل اسمه القبول الجامعي  وغالبا وفوبيا االمتحانات ا

 التي تتناسب مع استعداداتهم الفطرية .  الدراساتالطالب الى غير االماكن التي يرغبون بها . او قودما ت

 

 من يضع اهداف العملية التربوية ؟ 

 

اساتذة جامعيين متخصصين في و سياسيين مفكرين و  سيكون من الضروري في البداية تشكيل لجنة عليا تضم    

العدل و االوقاف  والتربية باإلضافة الى كوادر تربوية وتعليمية وكوادر من الصحة و الداخلية و الشباب والمرأة 

االعالمية فيها . ستكون مهمة هذه اللجنة وضع  . باإلضافة الى ممثلين من مثقفي وادباء المحافظة والجهات

من نحن االن . وسيكون مهمة هذه اللجنة ان تضع جوابا لسؤالين ...االهداف العامة للعملية التربوية في المحافظة 

 في المستقبل ؟  والى اين نريد ان نتجه؟ 

تكييف المناهج الدراسية لتتناسب  اد وإعدان االتفاق على اجابة لهذين السؤالين سيسهل على لجنة "وضع المناهج" 

. ومناقشة حصة كل وزارة ودورها وامكانياتها المتاحة . واالهداف التي تسعى مع االهداف الموضوعة لها 

للوصول اليها سواء لتعليم التالميذ والطالب . او االنشطة التي ستطرحها على المجتمع من خالل اجتماعات 

 وانشطة دورية تتم في المدارس وتوجه الى اولياء االمور او بقية افراد المجتمع . 

تشكل لجنة من اساتذة الجامعة والتربويين وبعض الكتاب ويكلفون بإعداد المناهج المطلوبة تد االهداف وبعد ان تحد

ويمكننا االعتماد على نفس المناهج العراقية للصفوف او يتخذون قرار اعتماد المناهج الحكومية لبعض المواد . 

  ما مع بقية التالميذ في العراق . االربعة االولى في المرحلة االبتدائية . لتبقى قاسما مشتركا مه

على ان يقود العمل متخصص من خارج وزارة التربية كون العاملين في الوزارة منغمسين تماما باألسلوب التربوي 

 علينا التفكير اذا من خارج الصندوق .القديم ولن يتمكنوا بسهولة من الخالص منه ..

 بعاد الكوادر العاجزة عن التفاعل مع االسلوب الجديد للعمل . أهيل وتدريب مدراء المدارس اوال . واستويجب ت

اصر الضعيفة كما وسيتم تأهيل الكوادر االخرى واكتشاف امكانياتهم اوال بأول ..ويتم تقييمهم واستبعاد العن

 .واستبدالها باخرين
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 من الوقت لتضييعه اذ اليوجد المزيدتأهيل العاملين جميعا اثناء قيامهم بالمهمة ... يجبفي الواقع   

 

والبد من جهة رقابية مدركة لدورها تقوم بتقييم وتطوير الكوادر ..وفحص البرامج المعمول عليها ومالحظة مدى 

 .، واعادة النظر فيها لتطويرها نجاعتها ومدى التفاعل الحاصل بين المعلمين والمتعلمين في المراحل كافة 

 

مدن . اما اذا تمكنا الريف والنكون قد دخلنا الى كل بيت في  فأننالى المتعلمين واذا ما استطعنا التأثير ايجابيا ع   

من زج اهالي المتعلمين في االنشطة المدرسية " كما تقترح هذه الدراسة " فعندها نكون قد حققنا وبسرعة الهدف 

تربوية قادرة على االستمرار تطوير كوادر الى  باإلضافةاالكبر وهو تغيير البيئة المحيطة بالمتعلم وتطويرها . 

 فيه حاجات المجتمع ومصالحه . في عملية التطوير وتوجيه المنظومة التربوية الى ما

 

سنكون بحاجة الى متطلبات مادية كالمباني المدرسية والوسائل المساعدة في عملية التعليم  فإنناوللقيام بهذه المهمة 

قطاع التربية والتعليم . وكوادر قادرة على توصيل االفكار والمناهج  الى فكر جديد يعتنقه العاملون في باإلضافة. 

 .مواد قابلة للدراسة مناهج مفصلة و واالساليب التربوية الجديدة الى المتعلمين . ومناهج تحول االهداف العامة الى

 

 المبنى المدرسي

  

هذه الورقة تقترح اال يقتصر دور المبنى المدرسي على تعليم شريحة الطالب فقط . بل تقترح ان تكون بناية      

المدرسة " في الريف او المدينة " محور حياة المجتمع المجاور لها . فتكون مكانا لتعليم االطفال نهارا . ومكانا 

تي سنكون بحاجة اليها . لذا نقترح ان يكون لكل مدرسة الجتماع المواطنين لممارسة مختلف االنشطة المجتمعية ال

مدير تربوي . وموظف اخر "منسق" يكون دوره ترتيب االنشطة المجتمعية التي تكون المدرسة مكانا لها . مثل 

 : 

،  واالنشطة االسرية المرأة ثقافة دورات تطوير المعلمين ، دورات الدفاع المدني الولياء االمور. دورات    

، االنشطة والمرور ورجال القانون لشرطة واالمن التوعية لات الصحة والمجتمع ، دورات البيئة ، محاضرات دور

 االحتفاالت الترفيهية .  التوعية واالرشاد ، ومحاضراتاالنشطة الدينية  الثقافية واالعالمية ،
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صيص الموارد المالية لتحسين واذا ما كانت بناية المدرسة هي مقر كل هذه االنشطة فسيكون من الضروري تخ

اجتماعات وتطوير المباني الموجودة حاليا او استحداث مباني جديدة بشرط ان تحتوي كل مدرسة على قاعة 

. او ملعب مسقف متعدد االغراض . بشرط اال يكون  تتناسب مع عدد االشخاص الذين يستفيدون من االنشطة 

ل االنشطة المجتمعية سابقة الذكر . وتمارس هذه االنشطة وفق محتكرا على االنشطة المدرسية . بل مكانا لك

 .مرات شهريا على االقل  4بمعدل جداول منسقة موحدة تعمم على جميع مدارس المحافظة وبتوقيتات مناسبة 

وبهذا لن تكون المدرسة مكانا لتعليم االطفال فحسب . بل ستكون مؤسسة شاملة دورها زيادة الوعي لدى جميع 

المجتمع ، وخلق ترابط ولحمة فيما بينهم ، وتزويدهم بثقافة جديدة تساعدنا على اعادة تكوين رأس المال افراد 

 المجتمعي الذي خسرناه وسط سيل الكوارث التي مرت بها المحافظة .

مختلفة إن زج اهالي المحافظة في هذه االنشطة سيفجر الكثير من الطاقات ويولد افكارا جديدة تتناسب مع البيئات ال

او تناسب الجميع . ومن خالل العمل سيمكننا اعادة تقييم االنشطة وتعديلها لتصبح اكثر مواءمة مع احتياجات 

المجتمع والسكان . وقد يتم اصطفاء عدد من االهالي ليقوموا بالتدريب او المشاركة الفاعلة في اعداد االنشطة 

 الى المشاركة ثم الى المشاركة ؛والتلقي المجرد هالي من السلبيةوالترويج لها . وهكذا نكون قد ساهمنا في تحويل اال

 في قيادة التغيير . الفعالة

. على ان يخصص للمدرسة  (كرفان) الى الصفوف ال مؤقتا وفي حالة عدم توفر المباني المناسبة يمكننا اللجوء

. ويمكن ان يكون في ساحة  رياضي وملعبللعب االطفال  مكان مناسب وفضاء يحتوي على حدائق وساحات 

كل مدرسة ما يشبه المسرح اليوناني " وهو عبارة عن مدرج كونكريتي ال اكثر . لكنه يصلح لجلوس مجموعة 

 التربوية والمجتمعية . باألنشطةويسهل بل ويشجع على القيام 

 من االنشطة المقترحة داخل المدارس للطالب والتالميذ

 وتبادل الزيارات مرة في العام على االقل  .خرى في المدينةالتوأمة بين مدرسة ريفية وا   

مسابقات بين المدارس في :المسرح / المجالت المدرسية / فنون االلقاء / افالم التلفون تتناول واقع كل مدرسة    

العلمية  مسابقة لصناعة االجهزة او قرية . مسابقات رياضية متنوعة ...ومسابقات في الفنون الشعبية لكل منطقة .

 واالختراعات ووسائل االيضاح .

 

 التعليم المستمر : 
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لم ممن يتم اعداد مناهج ودورات للتعليم المستمر وذلك إلتاحة الفرص امام شرائح عريضة من االشخاص      

يتمكنوا من االستمرار في التعليم  وذلك لظروف البلد خالل العقد الماضي . مع تشجيع هوالء وتوفير اشكال 

مختلفة من التعليم لهم . واتاحة مباني المدارس لخدمتهم خارج اوقات الدوام . ويمكن االستعانة بمعلمين متعاقدين 

او متطوعين للقيام بتعليمهم . ويمكن االستمرار بالدراسة المسائية الجامعية التي اهلت الكثير من الطالب سابقا 

دراسة عن بعد . وليكن من اهداف المحافظة ان توفر كافة فرص الى تشجيع ودعم كافة وسائل ال باإلضافةهذا ....

 التعليم لكافة المراحل ولكافة االعمار

 

 التعليم العالي : 

 

ان التراجع المستمر في مستوى التعليم العالي في العراق امر طبيعي ناتج عن تراجع جميع قطاعات الحياة في    

العالي الحالية لن تعود علينا بفائدة كبيرة . كما وان اهمال الكوادر  العراق . وان محاوالت ترقيع منظومة التعليم

العلمية الموجودة لدينا " وهي ثروة غير مستغلة " هو بمثابة جريمة نرتكبها بحق المجتمع وبحق هذه الكوادر . 

عة الحكومية . ويمكن وان ما يحفز قطاع التعليم العالي ويدفعه للتقدم بسرعة هو ايجاد نماذج منافسة وموازية للجام

ان يحدث هذا اذا ما تم التعاقد مع جامعات عالمية رصينة ومتقدمة وتقديم التسهيالت لها لفتح فروع لها في الموصل 

دراسة جدوى عن امكانية تحويل مدينة الموصل الى مدينة  بأعدادسيكون من المفيد جدا تكليف جهة رصينة  .

مع التركيز على االقسام العلمية العصرية كهندسة  الرصينة لالستثمار فيها . جامعية توفر البنى التحتية للجامعات

هي مفاتيح المستقبل . باالضافة الى الكليات التي تهتم بالمكننة النانو والميكاترونيكس كون هذه التخصصات 

ر واقع الزراعة في بلدنا والتقانات الزراعية لتقدم خدمة مباشرة لمنطقتنا ذات الطبيعة الزراعية . في محاولة لتغيي

والنجاح في جذب مثل هذه الجامعات سيطور كثيرا من قابليات  وذلك باالستفادة من التقانات العلمية الحديثة .  

وسيجبر جامعاتنا المحلية على التطور ومحاولة اللحاق بركب الجامعات المتقدمة . ومهارات ابناء المدينة . 

الى رفدها بكوادر شابة متخرجة من هذه الجامعات  باإلضافةالموجودة حاليا  وسيطور من قدرة كوادرنا المحلية

ويجب ان يرافق هذه الخطوة  الى قبلة للطالب العراقيين وهم شريحة معتبرة من سكان العراق .الموصل  وسيحول

المزيد من  وهذا سيشجع توفير كل المستلزمات االزمة كمساكن الطالب والمطابع ودور النشر ووسائل الترفيه 

عندها قد تصبح مدينة الموصل بديال منطقيا لجميع العراقيين الراغبين بتعليم   الجامعات على التقدم الى المدينة .

وهذا يحقق لنا هدفا مهما هو خلق اواصر حقيقية متينة بين طالب عراقيين شباب من . ابنائهم في مكان الئق 

 دة التعايش بين العراقيين من مختلف المناطق.مختلف المحافظات . ويمهد الفق جديد في اعا

 المحور الثاني : محور تنمية المجتمع
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. وهو قابل للتحول الى رأس مال نقدي . وبهذه الوسيلة  ان راس المال المجتمعي هو الثروة الحقيقية ألي مجتمع

هذا ال يأتي بالصدفة او لكن موارد طبيعية مهمة  و بأيةتمكنت كثير من الدول من تحقيق الرفاه دون ان تتمتع 

. وال سيما بعد ان عملت  بإنتاجهبالوراثة . بل يجب خلقه . ويجب ايجاد منظومة مجتمعية مترابطة كي تقوم 

جهات كثيرة على نسف العالقات بين االفراد، وتحطيم ثقة الفرد بمؤسسات الدولة . باإلضافة الى فقدان االمل 

 حساسا طاغيا بخيبة االمل وانعدام الثقة بين افراد المجتمع .بمستقبل افضل . مما ولد مرارة وا

اننا نهدف الى خلق روابط وثيقة جديدة بين افراد المجتمع الواحد . روابط بديلة عن رابطة الدم  العشائرية او    

ديلة لها ..ونحن رابطة الجيرة التي انقرضت تقاليدها تدريجيا مما فتت العالقات التقليدية القديمة ولم يخلق صيغة ب

او القيام بأنشطة مشتركة او التفاعل  التثقيفية المختلفة  حضور المحاضراتفي المشاركة والعمل معا نظن أن 

المتبادل المتكرر سيبدأ بخلق هذه الروابط او يعززها . باإلضافة الى قدرة الدولة على ضخ المعلومات المطلوبة 

ه االنشطة ستبرز او تخلق بالتدريج  القادة المحليين الذين يمكنهم التفاعل الى الناس بدرجة او بأخرى ..كما وان هذ

 مع المجتمع ومعرفة احتياجاته والسبل القانونية للمطالبة بها او تحقيقها . 

 

السيما ان معظمهم كانوا قد حرموا من  الى المدرسة هو غاية بحد ذاته .  -رجاال ونساء– ان جذب االهالي    

لكننا نطمح الى ما هو ابعد. اذ يمكن استغالل المدرسة إلقامة دورات صحية ودورات قانونية  للتعليم فرصة حقيقية 

ودورات عن البيئة ودورات امنية يقوم بها رجال الداخلية . هذا النوع من النشاط سيخلق تقاربا بين افراد المجتمع 

والندوات . بل يجب ان تمتد  المحاضراتلى ويزيد من وعي الجميع وترابطهم . وال يجب ان تقتصر االنشطة ع

مسابقات لتشمل بعض االنشطة الترفيهية والرياضية ) مسابقات بالعاب الكرة ،فرق شعبية ، مسابقات ضاحية ، 

، امسيات لقراءة الشعر الشعبي ، مسابقات في المدائح النبوية ، فرق شعبية للدبكات( .....الخ من االنشطة دراجات

وقد تنجح هذه االنشطة في جذب الناس الن العراقيين  ة والتي قد يقترحها المشاركون انفسهم . الشعبية الممكن

وعلينا اال نستغرب روح التطرف والذي هو حاجة بشرية بديهية ....محرومين منذ عقود من ابسط انواع الترفيه ...

 ! يلة حياته بارجوحة او دراجةاو االجرام من شخص بلغ الثالثين وتجاوز مرحلة الطفولة دون ان يستمتع ط

 

 

 التي يجب ان توفرها المحافظة للمدارس واولياء االمور : الوسائط من 
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اذاعات اف ام تربوية متعددة ..ويمكن اعطاء بعض الدروس المشتركة الموحدة على الهواء وتستقبلها صفوف  

اطفال جوالة في سيارات فان تزور المدارس وتقيم مكتبات  بعينها بشكل جماعي . وقناة تلفزيونية للتعليم عن بعد .

 .دم امةمعرضا متنقال للكتاب وذلك لتشجيع الجميع على اكتساب عادة القراءة التي بدونها ال تتق

 

مسارح جوالة مع االت عرض سينمائية ..يتم تشكيل عدة فرق مسرحية جوالة وينظم لها جدول وتقوم بزيارة     

حية مختلفة ويمكن بسهولة تحويل سيارة نقل مسطحة الى مسرح . وتقوم السيارة المدارس وتقديم عروض مسر

ذاتها بنقل الديكورات واالزياء والفرقة . وهكذا تتمكن الفرقة من التحرك وتقديم العروض في ابعد مكان في 

 المحافظة ...

 

او توفر في المكتبات . على  تصدر المحافظة مجلة اطفال تربوية تثقيفية شهرية وتوزع على جميع المدارس    

 ان تكون مواضيعها مشوقة اوال وجاذبة للطفل وتربوية في الوقت نفسه .

 

تكون  اتجامعالزراعة، هندسة ،احياء ، ميكانيك ........ألخ ( بإشراف طب، متاحف علمية تعليمية  متنوعة )     

 ا من الدوام في كل المدارس.يزيارتها جزءا روتين

 

ل االعالم المحلية بتغطية االنشطة المختلفة للمدارس . كما وتشجع المحافظة على انتاج افالم التلفون تقوم وسائ    

التي يقوم بها الهواة لتصوير انشطتهم داخل المدارس او داخل بيئاتهم المحلية . وهذا سيجذب الكثيرين لمتابعة 

يحب ان يرى نفسه او اوالده او بيئته على التلفاز ...مما سيزيد من متابعة الناس  فاإلنسانوسيلة االعالم المحلية . 

 لوسيلة االعالم المحلية . وهذا سيعظم فرصة وسيلة االعالم في نقل اي رسالة يراد توجيهها الى المجتمع .

 

 

 الخاتمة 
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غيير واقع المجتمع نحو االفضل في هذه الورقة تقدم خطوطا عريضة فقط وتقترح اليات ممكنة التنفيذ تعمل على ت

المدى المنظور والمتوسط . وهذه االفكار العامة بحاجة الى مزيد من الدراسة من قبل متخصصين بعد تقسيمها 

الى محاور رئيسية . وال يمكننا انتاج دراسة علمية دقيقة ورصينة اال بامتالك قاعدة بيانات احصائية عن واقع 

. ورغم غياب هذه المعلومات اال ان بامكاننا االن طرح الفكرة بشكل مجرد على صادي السكاني واالقت اتالمحافظ

 يتم استكمالها بشكل علمي عند توفر االحصائيات .ان 

كهذه البد اوال من االيمان بان التعليم هو المفتاح الوحيد للخروج بمجتمعنا من مأزقه  باستراتيجيةالعمل  إلنجاحو

الحالي. وااليمان ايضا بان التعليم البد ان يشمل الجميع وليس االطفال فحسب . وااليمان بان العمل والمثابرة 

 سيوصلوننا الى نتيجة افضل . 

يل المجتمع ككل . وهذا اختيار طبيعي . وستتمكن المدرسة من تأه إلعادةوقد اخترنا ان تكون المدرسة محورا 

 . عندها سنرى ثمارا مباشرة قريبة المنالالقيام بهذا الدور اذا سخرت لها االمكانيات المادية والبشرية الكافية 

 مع في سياق. اذ ان هذا العمل يوحد المجت واقدر الوقت لظهور هذا التأثير بين عامين الى اربعة اعوام كحد اعلى 

، والمناهج  ،وان تغيير بيئة المتعلم  ويضعه ضمن مسار محدد . واذا توحد المسار تقدم المجتمع بسرعة . واضح

لكفيلة بان تعطي الثمار المرجوة منها اذا ما تم التعامل معها بجدية وايجابية وروح بناءة بعيدة . واهداف التعليم 

  وكلنا امل ان يحقق مجتمعنا التقدم المطلوب . عن االنتقاد واليأس والسخرية المرة .


