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اأمية مقنعة
قل���ة البنايات املدر�س���ية ق���ادت اىل دمج عدة 
مدار����س يف بناي���ة واح���دة، ف���ا ي�س���تغرب 
اال�ست���اذ را�س���ي م���ن مدر�س���ة االمي���ان   من 
وج���ود ) املدار����س الثاثي���ة (  حيث تتقا�سم 
النه���ار  �ساع���ات  ابتدائي���ة  مدار����س  ث���اث 
)الق�س���ر( م���ع زخم هائل يف زي���ادة الطلبة 
املبتدئ���ن، وهن���ا ن�ستطي���ع اأن ن�ستخل����س 
النتائ���ج التعليمي���ة ال�سيئة )له���ذه الظاهرة 
املوؤ�سف���ة( فتعدد املدار����س يف بناية واحدة 
يعني قل���ة �ساع���ات التعلي���م املخ�س�سة لها، 
وبدال م���ن اأن تكون ارب���ع او خم�س �ساعات 
�ستتقل����س اىل ثاث او اأق���ل وهذا يعني قلة 
مدة احل�سة و�سعوبة تو�سيل املادة خا�سة 
اذا عرفنا ان ال�س���ف الواحد قد ي�ستمل على 
اك���ر من �س���تن طالب���ا مبتدئا، وه���ذا يعني 
بالنتيج���ة ر�س���وب ع���دد كب���ر م���ن الطاب 
ال�س���غار يف �س���فوفهم االبتدائية ، اأو جلوء 
معلميه���م اىل اإحلاقه���م ب�س���فوف اأعل���ى من 
دون اأن يكونوا اأها لذلك ما يوؤدي بالنتيجة 
اىل )اأمية مقنعة( اأي ان الطالب قد ي�سل اىل 
ال�سف اخلام�س االبتدائي من دون ان يكون 
عارفا باللغة )كتابة وقراءة( او الريا�سيات 
او غره���ا م���ن املواد التدري�س���ية، م���ا يدفع 
ب���ه اىل اله���روب والت�س���رب م���ن الدرا�س���ة 
حت���ت �س���غط عدم الفهم و�س���عف اال�س���ا�س 

التعليمي.

ترميم �سطحي
باملقاب���ل هن���اك بع�س املدار�س التي �س���ملت 
الع���دد  وال�س���تيعاب  ال�س���احها  بالرتمي���م 
املتزاي���د م���ن الط���اب ، حيث تق���ول املعلمة 
بع����س  ب���اأن  الفن���ار  مدر�س���ة  يف  �سو�س���ن 
الرتميم���ات الت���ي �س���ملت بع����س املدار����س 
اقت�س���رت عل���ى  ط���اء للج���دران اخلارجية 
كمنظ���ر ال غر وه���ذا يعني ان تل���ك االعمال 
ال متت للرتميم ب�س���لة فال�سفوف املت�سررة 
على حالها مل ي�س���ملها اي ترميم او �س���يانة 
او زي���ادة . واحلل ح�س���ب ماتعتقده ال�س���ت 
�سو�س���ن عرب تو�س���يع  املدار�س خا�س���ة بعد 
ان ا�س���بح مو�س���وع بن���اء مدر�س���ة اخ���رى 
امرا بعي���د املنال والبديل هو بناء �س���فوف 
الط���اب  اع���داد  زي���ادة  ملواجه���ة  ا�س���افية 

الوافدين اىل املدر�سة.

مطالبات باال�ستثمار
بع����س املواطن���ن واأولي���اء االأم���ور طالبوا 
احلكومة واجلهات املخت�س���ة بحل م�س���كلة 
االأبنية املدر�س���ية عرب اال�س���تثمار ويف هذا 
املو�س���وع اأو�س���ح االأ�س���تاذ ريتاج م�سوؤول 
العاق���ات يف هيئ���ة ا�س���تثمار بغ���داد ب���اأن 
هن���اك مقرتح���ات واأف���كارًا ح���ول ا�س���تثمار 
قطاع الرتبية عرب اإن�س���اء مدار�س منوذجية 
لا�س���تثمار  طرحه���ا  طري���ق  ع���ن  وحديث���ة 
لتق���دمي  م�س���تعدة  الهيئ���ة  ب���اأن  واأ�س���اف   ،
العرو�س اخلا�س���ة باالأبنية املدر�سية عندما 
تتوفر املطالبات باال�س���تثمار. كما اأ�سار اىل 
ان ق�س���ية ا�س���تثمار املدار����س قد اأ�س���بحت  
اأمرًا اعتياديا خ�سو�سا بعد انت�سار املدار�س 
االأهلية ولكن ما يعيق ا�ستثمار هذا اجلانب 
هو التن�س���يق �س���من ال�س���ياقات مع اجلانب 
الرتبوي و�سعوبة احل�سول على االأرا�سي 

املخ�س�سة للبناء.
وامل�س���األة تتعقد وتت�سابك مع تزايد مدار�س 
الطن ومدار����س )الكرافانات( مع الظروف 
ت���زل  مل  اأثاره���ا  والت���ي  ال�س���ابقة  االمني���ة 
�ساخ�س���ة مع هروب الكث���ر من العوائل من 
�سكنهم االأ�سلي بعد جنون العنف والتهجر 
وان�س���م اأبناوؤهم اىل املدار�س التي �س���كنوا 
بالق���رب منه���ا م���ا فاق���م الو�س���ع. ك���رمي اب 
لثاث���ة طاب يجد ان احلظ قد حالف اطفاله 
يف ان وج���دوا بن���اءا يدر�س���ون داخله بدال 
م���ن الط���ن والكرف���ان ، ويعتق���د ك���رمي باأن 
املدار����س االأهلي���ة رمب���ا �س���تحل ج���زءا من 
امل�س���كلة و�س���تخفف من الزخم الذي يح�سل 

يف املدار�س ويوفر ابنية جديدة .

يف مديرية االبنية املدر�سية
ال�س���مري  احل�س���ن  عب���د  حبي���ب  اال�س���تاذ 
مدي���ر االأبنية املدر�س���ية يذكر باأن االأ�س���باب 
الرئي�س���ية الزمة االبنية املدر�سية تعود اىل 
ان خال 3 عقود التى م�س���ت مل ت�س���مل  اي 

مدر�س���ة بالرتميم وكذلك مل ت���ن منذ 1985 
غر    85 مدر�س���ة الغر وتوقف العمل حتى 
بنيت  بع�س املدار�س ب�سنة 2000 ومعظمها 

�سقطت ومل تعد �ساحلة للدرا�سة .
كم���ا يوع���ز املدير الع���ام ب���اأن  زي���ادة العدد 
اأح���د  االأ�س���باب االأخ���رى  ال�س���كاين كان���ت 
وخ�س���وا ان هذه الزي���ادة  مل يواكبها زيادة 
املدار�س ، كما ان م�س���كلة االأبنية املدر�س���ية 
قد تفاقمت على الوزارة ب�س���بب انها مل تكن  
امل�سوؤولة عن البناء وكانت ال�سلطات املحلية 
يف املحافظات هي م���ن تقوم ببناء املدار�س 
ووزارات االإ�سكان والبلديات ، ولكن حينما 
تاأ�س�س���ت مديرية االأبنية يف �س���نة 2005 قد 
اأخ���ذت على عاتقها بن���اء الكثر من املدار�س  
و�سمن االأرا�سي الرتبوية ولكن الرتبية مل 
تن �سابقا املدار�س .كما وان  بع�س اجلهات 
الدولية والدول املانحة قد �س���اعدت يف بناء 
املدار����س  وجمل�س االأعمار ال���ذي يعود اىل 
جمل�س الوزراء قد �س���اهم اأي�س���ًا باالإ�س���افة 

اىل اجلهات املحلية والوزارات االأخرى .
احلاجة كما يقول االأ�س���تاذ حبيب ت�سل اىل  
4500 مدر�س���ة يف كل الع���راق حت���ى تنتهي 
ظاه���رة النظ���ام امل���زدوج  ، وقد ي���زداد هذا 
العدد  على وفق االزدياد العدد ال�سكاين .كما 
ا�س���ار املدير العام اإىل اأن املديرية والوزارة  
لديهما  تن�س���يق مع املحافظات ملعرفة حاجة 

املحافظة لعدد املدار�س .
ن�س���ب االجناز تتلكاأ ب�س���بب عدم اال�ستقرار 
احلكومي ال�س���ابق وتعاقب احلكومات دون 
م�س���اريع ا�س���رتاتيجية ، والعقب���ات املالية ، 
باالإ�سافة اىل عدم تخ�سي�س االرا�سي  لبناء 
املدار�س ،و قلة مواد بناء املدار�س ، وي�سر 
االأ�س���تاذ حبيب ب���اأن املديرية ا�س���تطاعت ان 

تنفق اكر من 90% من امليزانية املخ�س�س���ة 
للمديرية ، ومع كل الظروف االأمنية وقلة 

الت�سريعات بالن�سبة ال�ستح�سال االأرا�سي ، 
قد ا�س���تطاعت املديرية اإن�ساء اأكر من 800 
مدر�س���ة خ���ال ال�س���نوات ال�س���ابقة وقامت  

برتميم اكر من 3000 مدر�سة.
وفيما يخ�س مب�س���كلة االرا�سي املخ�س�سة 
لاإن�ساء فاأن  االإدارات املحلية يف املحافظات 
لها ال�ساحية ب�س���راء االرا�سي ، واملديرية 
قد اقرتحت  على املحافظ  �س���راء االأرا�س���ي 
لبناء املدار����س يف املناطق التي حتتاج اىل 
وج���ود  مدر�س���ة مع توفر مكان منا�س���ب من 

جمار وماء وغرها من اخلدمات  .
املديرية العامة لابنية املدر�س���ية قد  اأنفقت 
كل  ميزانية 2009 ولديها اأرا�ٍس  وم�ساريع 
جاهزة للعمل فيها  لكن ننتظر التخ�سي�سات 
املالي���ة ويتمنى املدير ان ي�س���رع النواب يف 
امل�س���ادقة عل���ى امليزانية حتى جت���د طريقها 

اىل خدمة املواطن  .
غالب���ا ما ي�س���تكي االأه���ايل واأولي���اء االأمور 
من قي���ام اجلهات املعني���ة بالقطاع الرتبوي 
بال�س���روع باأعم���ال الرتميم م���ع بداية العام 
الدرا�سي مما يعيق الدرا�سة وانتظام الطاب 
يف مدار�سهم ، ويف هذا ال�سدد اأو�سح مدير 
االأبني���ة املدر�س���ية ب���اأن الرتمي���م ال يبداأ يف 
بداية العام الدرا�س���ي  ولكن التخ�سي�س���ات 
هي الت���ي تعرق���ل العمل وتوؤخ���ره وجتعله 
يك���ون يف وقت حرج  ب�س���بب تاأخر االأموال 
والعطلة ال�س���يفية  ق�س���رة فا ن�ستطيع ان 
نرمم يف العطلة الن االأموال قد تتاأخر فمثا 
ال�س���نة املا�س���ية جاءت امليزانية املخ�س�سة  
يف 20\ 5 لذلك تاأخرنا يف اجناز الكثر من 
امل�س���اريع واإذا تاأتينا قبل �سنة ف�سوف نقوم 

بالرتمي���م والعمل قب���ل بداأ العام الدرا�س���ي 
والقانوني���ة  امل�س���رفية  االإج���راءات  ولك���ن 

تاأخر عملنا.
ام���ا فيم���ا يخ����س املدار����س التي تعر�س���ت 
الإعمال اإرهابية والبع�س منها تهدمت متاما 
فاأ�سار املدير العام لاأبنية املدر�سية بان هذه 
املدار�س تقع يف املديرية  وطلبنا ك�س���فًا يف 
كل املحافظ���ات حتى نعيد بناء هذه املدار�س 
، فاملدر�سة التي تقع مقابل وزارة اخلارجية 
قالت االأمانة �س���تبنيها ولك���ن مل تبنها ولكن  
تق���وم املحافظة االآن بال�س���روع ببنائها  ولو 
لدين���ا املخ�س�س���ات املالية  �س���وف نبني كل 

املدار�س املهدمة.

م�سروع االأبنية اجلاهزة
م�س���روع االأبني���ة اجلاه���زة او م���ا ي�س���مى 
بالبناء ال�س���ريع و�سع وزير الرتبية احلجر 
اال�سا�س  لهذا امل�سروع لت�سييد مائة مدر�سة 
بطريق���ة التنفي���ذ ال�س���ريع يف بغ���داد ومئة 
اأخرى يف املحافظات .وقال الدكتور خ�سر 
اخلزاع���ي يف وقت���ه و خال حف���ل االفتتاح 
يف منطق���ة ال�س���علة: ان حاج���ة الب���اد م���ن 
املدار�س تبلغ اربعة االف مدر�س���ة يف عموم 
املحافظ���ات، م�س���يفا ان ال���وزارة توجه���ت 
التباع ا�س���لوب البناء اجلاه���ز كاإجراء اآين 

للحد من هذه امل�سكلة
وا�س���ار اخلزاع���ي اىل ان م���دة اجن���از هذه 
املدار�س ال تتجاوز �س���تة اأ�س���هر  اإ�سافة اىل 
انخفا����س تكاليفها، مبينا انه �س���يتم جتهيز 
املدار�س حال اجنازها بجميع امل�س���تلزمات 
وامل���واد املختربية واأجهزة احلا�س���وب. ،و 
ب���ن مدي���ر امل�س���روع املهند�س �س���عد حممد  
ان هذا امل�سروع يت�س���من بناء 100 مدر�سة 

موزعة بن جانبي الكرخ والر�س���افة بواقع 
جان���ب  يف  و58  الك���رخ  يف  مدر�س���ة   24
الر�س���افة، م�س���يفا ان���ه �س���يتم ت�س���ييد 19 
مدر�س���ة �س���من قاط���ع تربية الك���رخ االوىل 
و18 مدر�س���ة يف الك���رخ الثاني���ة وخم����س 
مدار�س �س���من مديرية تربي���ة الكرخ الثالثة 
فيما �س���يتم ت�س���ييد 19 مدر�س���ة �سمن قاطع 
الر�سافة االوىل و21 للر�سافة الثانية و18 
�س���من قاطع تربية الر�سافة الثالثة.وك�سف 
مدي���ر امل�س���روع ان بن���اء ه���ذه املدار�س يعد 
االول من نوعه يف الباد التي يتم ت�سييدها 
باأ�سلوب البناء ال�سريع وبا�ستخدام الهيكل 
احلدي���دي بدال من الطاب���وق، مبينا ان اأربع 
�س���ركات ت�س���رتك يف تنفي���ذ امل�س���روع منها 
ثاث حملية واخرى ايرانية ب�سعة 12 �سفا 
لكل مدر�سة التي تتاألف من مبنى رئي�س من 
ثاث طبقات، اإ�س���افة اىل خمتربات وغرف 
اإدارية وبناية املجموعة ال�سحية و�ساحات 

ريا�سية.
ب���اأن ه���ذا  وذك���ر مدي���ر االبني���ة املدر�س���ية 
امل�س���روع يعد قفزة نوعي���ة  بتاريخ العراق 
بالن�سبة لاأبنية املدر�س���ية ، وهذه املدار�س 
�س���حية من دخ���ول االوك�س���جن وال�س���وء 
الط���اب  وع���دد  والكهرب���اء  والتربي���د 
واملختربات ووفرنا اأف�س���ل ال�س���بل يف هذه 

املدر�سة .
لكن ما حدث يف هذا امل�س���روع باأننا االن يف 
منت�سف �سهر كانون الثاين ون�سب االجناز 
منخف�س���ة جدا بالرغم م���ن ان وزير الرتبية 
قد ا�س���ار يف حفل و�س���ع حجر االأ�سا�س باأن 
امل�س���روع �س���يتم خ���ال �س���تة اأ�س���هر فلماذا 

التاأخر اذا؟؟ .
مدي���ر االبني���ة املدر�س���ية ي���رى ان كل والدة 
امل�س���روع  جدي���دة فيه���ا م�س���اكل وان ه���ذا 
ت�س���رتك فيه  4 �س���ركات 3 عراقية والرابعة 
ايرانية وب�س���بب رغبتنا باأن يكون امل�سروع 
الدق���ة واحلداث���ة يف  اأعل���ى درج���ات  عل���ى 
الت�س���ميم تاأخرن���ا بفح�س  امل���واد وتاأخرنا 
ب�س���بب جلب امل�س���تلزمات من خارج العراق  
وع���دم قدرة دخ���ول ال�س���احنات اىل العراق 
ب�س���هولة ،و كن���ا نتمن���ى ان تك���ون املعام���ل 
يف العراق وامل�س���تلزمات م���ن الداخل حتى 
ن�س���تطيع ان ن�س���رع م���ن ف���رتة االجن���از  ، 
كما مل يغف���ل املدير ذكر ال�س���وابط االدارية 
والروتن على م�س���توى ال�سروفات  والتي 
�ساهمت اي�سا يف تاأخر امل�سروع ، والوزارة 
ت�س���غط ب�سكل مبا�سر على ال�سركات وتتخذ 

كل االإجراءات القانونية بحقهم .
وباملقاب���ل يدعو املدي���ر العام كل ال�س���ركات 
الق���ادرة على حل م�س���كلة االأبنية املدر�س���ية 
اىل تق���دمي حلولها و�س���تجد ابواب املديرية 

مفتوحة اأمامهم للجميع حلل امل�ساكل .

مدار�س الطني
وفيم���ا يخ����س املدار����س الطيني���ة في�س���ر 
االأ�س���تاذ حبيب اىل ان يف الع���راق اكر من 
1000 مدر�س���ة طينية ، والوزارة تهدف اىل 
اإزال���ة كل املدار����س الطيني���ة وحتويلها اىل 
مدار����س حديثة ، فوج���ود ه���ذه املدار�س ال 
تليق بالعراق الغن���ي ولكن حتكمنا االأموال 
، ورغ���م ذلك ا�س���تطاعت ال���وزارة هدم 250 
مدر�س���ة طيني���ة واإع���ادة بنائه���ا ، كم���ا اأنن���ا 
نح���ث   الكثر من ال���دول املانحة على اإعادة  
بناء املدار�س الطينية ولدينا منحة �سغرة 
م���ن اليون�س���يف لبن���اء 25 مدر�س���ة لتجديد 
املدار����س الطيني���ة وه���ي بواق���ع 8 مدار�س  
يف النا�س���رية  و 8 يف �ساح الدين و 9 يف 
ال�س���ليمانية ، ولدين���ا ت�س���اميم حديثة لهذه 
املدار����س الطينية  على م�س���توى 24 ف�س���ًا 

درا�سيًا.
كم���ا ان هن���اك 130 مدر�س���ة اأحيل���ت للبناء 
بالتن�س���يق مع وزارة �سوؤون االهوار بواقع 
50 مدر�س���ة يف العمارة و50 يف النا�سرية 
و 30 بالب�سرة ، ونحن نحتاج حملة وطنية 
ل�س���د النق����س ونح���ن والوزارة مل ن�س���تطع 

البناء لوحدنا.

العمل والروتني
فيما او�س���ح مدير العق���ود يف دائرة االأبنية 
املدر�س���ية ح�س���ن زيد اإبراهيم ب���اأن الروتن 
غر ال�سروري اأحيانا هو من يعرقل عملنا ، 
لكن باملقابل هناك روتن نحن نحتاجه النه 

�سمن القوانن وال�س����ياقات العامة وامل�سرع 
ه����و الذي و�س����عه ولي�����س للدائرة ذن����ب فيه. 
واالأ�ستاذ ح�سن يرمي بالائمة على املقاولن 
وعلى ال�س����ركات يف تعطل امل�ساريع اخلا�سة 
باالأبنية املدر�سية ، واأ�سار اإىل اأن ال�سركة او 

املقاول الذي يخرق بنود العقد او يتاأخر 
ال  الت����ي  الغرام����ة  �س����يواجه  التنفي����ذ  يف 
تتج����اوز 10% من قيمة العقد واذا متادى يف 
خطئه �س����وف ت�س����حب املقاولة من����ه وتعطى 
اىل �س����خ�س اآخ����ر وه����ذا ح����دث بالفع����ل م����ع 
بع�����س ال�س����ركات واملقاول����ن حينم����ا اخلوا 
ب�س����روط العق����د �س����حبت املقاول����ة واأعطي����ت 
اإىل �س����خ�س اآخر . ويوؤكد مدي����ر العقود باأن 
اك����ر املعرق����ات يف االإن�س����اءات تع����ود اىل 
تاأخر امليزاني����ة ، ففي العام ال�س����ابق تاأخرت 
امليزاني����ة  اىل اك����ر م����ن اأربعة اأ�س����هر ما اثر 
�س����لبا على ع����دد ونوعي����ة امل�س����اريع ، كما ان 
املديري����ة تتوخ����ى الدق����ة والبن����اء ال�س����حيح 
والعلمي يف اإن�س����اءاتها لذلك قد تتاأخر بع�س 
امل�س����اريع . وان التجربة والتعامل امل�س����تمر 
م����ع ال�س����ركات واملقاول����ن ق����د اأ�س����بح له����ذه 
ال�سركات  املعرفة كبرة مبتطلبات العمل مع 
مديرية االبنية وال�س����ركة التي الت�ستطيع ان 
تلب����ي املتطلبات لن تاأتي وتعر�س رغبتها يف 

الدخول مب�ساريع االبنية املدر�سية .
وعن امل�س����تلزمات املدر�س����ية والت����ي هي من 
مكم����ات االبنية املدر�س����ية اأو�س����ح اال�س����تاذ 
ح�سن  باأن معظم املدار�س جمهزة ب� )رحات( 
، لكن ما حدث ان امليزانية املخ�س�س����ة ل�س����نة 
القرطا�س����ية  وحت����ى  �س����عيفة  كان����ت   2009
مل ن�س����تطع ان نتعاق����د ال����ا عل����ى 9ملي����ارات 
ون�س����ف دين����ار  فيما كان املطل����وب 30 مليار 
دينار ل�س����د حاج����ة القرطا�س����ية ، كذل����ك فيما 
يتعل����ق باحلا�س����بات فق����د جهزن����ا املدار�س ب 
8000 حا�س����بة ومبواد خمتربية �سنة 2008 
ولك����ن يف ال�س����نة ال�س����ابقة مل جنهز ب�س����بب 

العجز بامليزانية .

التاأخري ب�سبب فح�س املواد
ح�س���ن  جا�س���م  املهند����س  ا�س���ار  ح���ن  يف 
امل�س���وؤول يف جلن���ة الت�س���عرة وم�س���وؤول 
م�س���روع االبني���ة املدر�س���ية اجلاه���زة ب���اأن 
امل�س���اكل الت���ي كن���ا نعانيها قد ازيل بع�س���ها 
من خ���ال املخ�س�س���ات املالية وال�س���يارات 
الت���ي تنقلن���ا اىل مواقع العمل واحلا�س���بات 
االلكرتونية ، وفيما يخ�س مب�سروع االبنية 
اجلاه���زة فيعود التلك���وؤ اىل اننا تعاقدنا مع 
�س���ركة لفح����س امل���واد خارج الع���راق وهذه 
وان  الفحو�س���ات  يف  تاأخ���رت  ق���د  اجله���ة 
التاأخ���ر هو ب�س���بب خارجي وال يقع �س���من 

م�س���وؤوليات املديري���ة. كم���ا واو�س���ح ب���اأن 
اللجان الهند�سية يف املديرية تتابع املقاولن 
وال�س���ركات ومراحل االجناز وكذلك ت�سيف 
او حتذف بع�س البنود املن�سو�س عليها يف 
العقود حينما ت�ستدعي ال�سرورة لذلك حتى 

ن�سل اىل اف�سل االجنازات.

تربية الر�سافة الثانية
بينما او�سح اال�س���تاذ احمد بند مدير تربية 
الر�س���افة الثاني���ة ب���اأن املديري���ة حتتاج اىل 
202 بناية مدر�سية فورا حتى يكون الدوام 
ب�سكل طبيعي دون ازدواجية ، وا�سار اإىل اأن 
هذا العدد من االبنية التي حتتاجها املديرية 
ه���و خارج املدار�س الت���ي اجنزت والتي بلغ 

ن�سبة االجناز فيها اىل %85 .
كم���ا ان املدار����س الت���ي تعر�س���ت لعملي���ات 
اإرهابي���ة ق���د اأعي���د بناوؤها وه���ي يف منطقة 
املدائن بواقع �س���بع مدار����س ، وفيما يتعلق 
مب�س���روع االأبني���ة اجلاه���زة او كما ي�س���مى 
بالبناء ال�س���ريع فاأن املديرية م�س���مولة ب� 20 

مدر�سة مل ينجز اي منها اإىل  االآن .

تربية الر�سافة الثالثة
باملقابل اأ�سار االأ�س���تاذ ح�سن علي العبودي 
مدي���ر تربي���ة الر�س���افة الثالث���ة اىل ان ع���دد 
املدار�س التي حتتاجها املديرية 430 مدر�سة 
واملوج���ود منه���ا 290 والفرق ب���ن العددين 
يك���ون العجز يف االأبنية حت���ى يكون الدوام 
كله �سباحيًا وان عدد طاب املدار�س يف هذا 

القطاع ي�سل اىل 3000 طالب .
واأو�س���ح ب���اأن بع����س املدار����س يوج���د فيها 
�س���فوف منوذجي���ة ال يتعدى طابه���ا ال� 30 
طالب���ا ، يف ح���ن ان هن���اك مناط���ق اخ���رى 
مث���ل منطقة ح���ي ط���ارق ال توج���د فيها غر 
مدر�س���ة واح���دة بواقع 1300 طال���ب لثاثة 
�س���يكون كل 60 طالب���ًا يف  دوام���ات وذل���ك 
ال�س���ف الواح���د. واأوج���ز لن���ا املدي���ر العام 
ن�س���ب االجناز والرتميم ، حيث ان املدار�س 
الت���ي رممت م���ن 2005 اىل 2009 هي 369 
مدر�س���ة ، واالإن�س���اء املنج���ز خ���ال الف���رتة 
، والقي���د االإن�س���اء 44  نف�س���ها 47 مدر�س���ة 
مدر�سة اما املدار�س امل�سمولة بالرتميم وقيد 
العم���ل فيها فهي 7 مدار����س . واأكد باأن هناك 
26 مدر�س���ة اآيلة لل�س���قوط وال يوجد حل اال 

بهدمها.
ومن �س���من امل�س���اكل التي تعانيه���ا املديرية 
فيما يتعلق باالأبنية املدر�سية يعود اىل توقف 
بع�س االإن�ساءات فتوقف ان�ساء  31 مدر�سة 
كان���ت �س���من عم���ل واخت�سا�س���ات جمل����س 
املحافظة ال�سابق وو�س���عوا فيها ال�سحيات 
فق���ط وتركوه���ا دون اإكماله���ا، كم���ا ان هناك 
24 مدر�س���ة �س���من اخت�سا�س���ات حمافظ���ة 
بغداد اأي�سًا تركت من دون ان يكمل اإن�سائها 
. واأو�س���ح باأن بع�س املدار�س قد مت ت�س���ليم 
املبال���غ املطلوب منه���ا اىل املقاولن ولكن مل 
يكملوا العمل فيها ، وبع�س املدار�س مل يكن 
للمديري���ة عل���م يف العم���ل فيه���ا ب���ل تفاجاأت 
املديري���ة ب���اأن املحافظة وجمل����س املحافظة 
جلب���وا العم���ال و�س���رعوا بالعم���ل فيها دون 
علم م�س���بق للمديرية . بينما م�س���روع البناء 
اجلاهز ) ال�سريع ( فاملديرية م�سمولة ب 18 
مدر�سة مل تنجز اي واحدة منها . اما مدر�سة 
االباء التي تعر�س���ت لتفجر يف وقت �سابق 
مبدينة ال�سدر بقطاع 14 فتوجهت  املديرية 
اىل ال���وزارة وطالبتها باإعادة بنائها ومل يتم 

العمل بعد .

احلل ب�سكل اآخر!
) ن�س���رين هادي جواد( ع�سوة جلنة الرتبية 
والتعلي���م يف جمل����س املحافظة بع���د التعذر 
من لقاء رئي�س اللجن���ة يف جمل�س املحافظة 
وتع���ذر احل�س���ول عل���ى ت�س���ريح م���ن جلنة 
الرتبية والتعليم يف جمل�س النواب قالت  يف 
ت�سريح �س���ابق ل� )املدى( باأن وجود االأبنية 
املدر�س���ية يف وزارة الرتبي���ة حلق���ة زائ���دة 
وال ت�ساهم يف حل م�س���كلة االأبنية املدر�سية 
ولك���ن على العك����س وجودها يفاقم الو�س���ع 
كما ذك���رت باأن ه���ذه املديرية تعرق���ل العمل 
، وترى ان حل امل�س���كلة يكم���ن يف ان تتبنى 
جهة م�س���تقلة غ���ر مرتبطة ب���وزارة وتعمل 
وتن�سق مع الوزارات االأخرى املخت�سة مثل 

وزارة الرتبية واالإ�سكان وغرها.

 وائل نعمة

مدير االأبنية 
املدر�سية: 
التباطوؤ يف 

م�سروع  بناء 
املدار�س يعود 
اإىل رغبتنا يف 

اأن  يكون بناوؤها 
اأكثـر دقة!!

اأ�سبحوا غرباء عن املكان وعيونهم �ساردة �سارحة ال تكاد تثبت 
يف حمل ، فالبوابة قد اختلف لونها واحلار�س الذي يقف بقربها 

مل يعد كما كان واملمرات اأ�سبحت مظلمة وانحناءاتها كرثت 
و�ساقت بالداخلني واخلارجني حتى الباحة اخللفية قد �سغرت 

ومل يعد فيها مكان للمرح ، حينها قرروا الدخول اإىل ال�سفوف 
فلم يجدوها كما اعتادوا عليها فالتالميذ  قد كرثت اأعدادهم 

وتقاربوا حتى كادت ت�سطدم وجوههم ب )ال�سبورة( واملعلم 
الذي يقف اأمامهم كان �سكال اآخر .

هذا هو حال معظم املدار�س يف العراق حيث قلة االأبنية 
املدر�سية جعلت الطالب يح�سرون مع بع�سهم بطريقة غري 
�سليمة وت�سل اأعدادهم اىل فوق اخلم�سني يف ال�سف الواحد 

ويت�ساركون يف املقاعد ويت�سايق احدهم من االآخر حتى ي�سقط 
االقرب اىل احلافة ، هذا باالإ�سافة اىل تغيري املدار�س ب�سبب 

تعر�س الكثري منها اىل اأعمال اإرهابية فت�سطر الرتبية اىل 
نقل الطالب ملدر�سة اخرى جديدة وهذا ينعك�س على امل�ستوى 

التعليمي والنف�سي للطالب كما هو احلال يف طالب مدر�سة 
االباء وابو حذيفة الذين قد ا�سرنا لهم يف حتقيق �سابق وحالة 

اال�ستغراب التي اإ�سابتهم بعد تفجري املدر�سة وانتقالهم اىل 
مدار�س اخرى واىل هذا اليوم مل ترمم املدر�سة التي هدمت على 

اثر انفجار جمهول الهوية !.

خم�صون طالبًا يف �ل�صف �لو�حد و�ألف 
مدر�صة طينية يف عر�ق �لنفط!

حبيب عبد احل�شن ال�شمري

تباط�ؤ يف بناء املدار�س

طالبات حم�ش�رات يف ال�شف�ف


