
كلن��ا ن�ص��اهد الي��وم الأر�ص��فة الت��ي هياأته��ا دوائر 
البلدي��ة يف عم��وم م��دن الع��راق والتي تعرف ب�ص��ر 
امل�ص��اة عليها, لكن اليوم اأ�ص��بحت الأر�صفة خا�صة 
للباعة املتجولن املفرت�ص��ن على الأر�صفة اإ�صافة 
اىل ا�ص��تغلل اأ�ص��حاب املحال التجارية للأر�ص��فة 
بعر���ض ب�ص��اعتهم عليه��ا, وح��ن ينظ��ر الزائر اىل 
الأر�صفة لن يجد ر�صيفًا فارغًا مي�صي عليه, و فقدت 
�ص��وارع بغداد احرتام النا�ض لها ب�ص��بب التعدي على 
ار�ص��فتها ب�ص��كل ل يقبله ال�رشع والع��رف والقانون 
وا�ص��تبيحت كل حقوق املواطن يف حقه بال�صر على 
الر�ص��يف حماية لنف�ص��ه م��ن العجلت وال�ص��يارات 
فالي��وم م��ن منا ل يح��ب ان مي�ص��ي على الر�ص��يف 
ويذهب اىل ال�صوق ومن منا ل يحب ان يرى ال�صوارع 
نظيف��ة ول ي��رى الزحامات والو�ص��اخ الت��ي ترمى 
يف ال�ص��ارع فقد جن��د الكثر من املواطن��ن اعتادوا 

ال�ص��ر يف ال�ص��ارع ولي�ض على الر�ص��يف الذي امتلأ 
م��ن ب�ص��ائع املح��لت والب�ص��طيات, اإذ اأن يف اأغلب 
مدن العامل تهتم احلكومات وال�ص��عوب مبظهر مدنها 
وبجمالية حدائقها و�ص��وارعها وا�ص��واقها وهذا يدل 

على حالة الرقي فيها.
تع��ج  الت��ي  بغ��داد  يف  العظمي��ة  منطق��ة  يف   
باملتب�ص��عن خا�ص��ًة يف ايام العط��ل وتنت�رش فيها 
الب�ص��طيات والك�صاك حيث ا�ص��تغلت كافة الأر�صفة 
من قبل اأ�صحاب املحال التجارية ومن قبل اأ�صحاب 
الب�ص��طيات , يحدثن��ا املواطن )ابو عب��د اهلل( ويقول: 
ا�صبح املارة واملتب�ص��عن مي�صون يف ال�صارع لعدم 
وجود م�ص��احة تكفيهم على الر�ص��فة التي ا�صتغلها 
ا�صحاب الب�ص��طيات واملحلت يف عر�ض ب�صائعهم 
غ��ر مبال��ن بالنا���ض التي متر م��ن هنا ,واك��د )اأبو 
عب��د اهلل( عل��ى ���رشورة تفعي��ل القوان��ن الرادع��ة 

لع��دم ا�ص��تغلل الر�ص��فة او ايجاد بديل لأ�ص��حاب 
الب�ص��طيات وهي م�صدر دخل رئي�ص��ي يعي�صون منها 
,وا�ص��ار )اأب��و عب��د اهلل( اىل ان الر�ص��فة وجدت لكي 
ي�ص��تطيع امل��ارة امل�ص��ي عليها من غ��ر املعقول ان 
ن��رى امل��ارة مي�ص��ون يف ال�ص��ارع وق��د يتعر�ص��ون 
اىل الده���ض من قبل ال�ص��يارات والر�ص��فة ت�ص��كنها 

الب�صائع والب�صطيات. 
بينم��ا ي��رى املواط��ن )نبيل ط��ه( ان هنالك اأ�ص��باب 
تقف وراء ن�ص��وء هذه الظاهرة يقول ان التجاوز على 
الأر�ص��فة  �صلوك غر ح�صاري وغر مدين لأنه يعيق 
حرك��ة املارة وي�ص��وه جمالي��ات الطرق والأر�ص��فة 
ويزي��د م��ن انت�ص��ار النفاي��ات , اأم��ا على امل�ص��توى 
الأمني فله ا�رشار وا�ص��حة كانت�صار حالت ال�رشقة 
والتحر�ض , لكن هنالك اأ�ص��باب  لن�صوء هذه الظاهرة  
منه��ا ازدي��اد البطالة , ويو�ص��ح )نبيل( ان اإ�ص��غال 
الر�ص��فة �ص��ببه العم��ل املوؤقت الذي يق��وم به طلبة 
املدار���ض او طلب��ة اجلامع��ات اأثن��اء العط��ل اأو بع��د 
انتهاء الدوام حيث يعملون كباعة لغر�ض احل�ص��ول 
عل��ى الدخل املعي�ص��ي , وق��د برزت ظاه��رة التجاوز 
على الأر�صفة من قبل ا�صحاب املحال الكبرة اأي�صا 
فاأخذوا يتجاوزون على الأر�صفة لتحقيق م�صاحلهم 
اخلا�ص��ة  . ام��ا �ص��لوى احم��د )موظف��ة( تق��ول, اإن 
املواطن��ن انف�ص��هم يف بع�ض الحيان جندهم �ص��د 
فكرة اخلء الر�صيف وال�صبب رخ�ض ا�صعار الب�صائع 
وال�ص��لع الت��ي يعر�ص��ها العامل��ون عل��ى الر�ص��يف 
وكذلك ال�ص��تفادة من ا�صحاب املهن املوجودة على 
الر�صيف مثل )ال�ص��كايف و�صباغي الحذية وبائعو 
ال�ص��حف وم�ص��لحو ال�ص��اعات ( وغره��ا من املهن 

التي نحتاج اىل خدماتها. 
 يف ح��ن ي��رى عل��ي �ص��ابر طال��ب جامع��ي , اإن 
الر�ص��يف لي�ض من ح��ق احد فهو ح��ق اجلميع واننا 
ل ن�صع اللوم على ا�صحاب الب�صطيات فقط بل هناك 
الكث��ر من املحلت التجارية الذين ا�ص��تحوذوا على 
الر�ص��يف لعر�ض ب�صاعتهم على الر�صفة وللعلم ان 
ما يقارب اغلب الر�صفة يف العراق م�صتغلة من قبل 
ا�ص��حاب املهن وهذا يعترب �ص��لبًا حل��ق املواطن يف 
ال�صر يف الماكن املخ�ص�صة له واإحداث الزحامات 
من جان��ب اخ��ر كان لأ�ص��حاب الب�ص��طيات اآراوؤهم 
اخلا�ص��ة , )ح�ص��ن منتظر( اأحد ا�ص��حاب الب�صطيات 
يف مدين��ة ال�ص��عب ولديه �ص��هادة جامعي��ة يقول اإن 
ال�ص��بب الرئي�صي يف جتاوزي على الر�صيف هو اإنني 
ل اأقدر على دفع ايجار املحل لأنه ب�ص��عر مرتفع جداً 
فاأي��ن اأذهب واأين اأعمل فالر�ص��يف هو اأف�ص��ل حمل 

اأجل�ض عليه .
 ويتابع زميله جواد �صالح خريج جامعي: ا�صطررت 
اىل العمل يف هذه املهنة )ابيع امللب�ض امل�صتوردة( 
يف هذه الب�ص��طية والتي بالكاد اح�صل منها على ما 
يعينن��ي عل��ى اعال��ة زوجت��ي وابنتي بع��د اأن تعبت 
ويئ�ص��ت من احل�ص��ول على فر�ص��ة عم��ل حايل حال 
الكث��ر من اخلريجن العاطلن واأنا�ص��د امل�ص��وؤولن 

بالهتم��ام باخلريج��ن وتوفر فر���ض العمل لهم , 
حتى الأحياء ال�ص��كنية ا�ص��بحت بل اأر�ص��فة اذ جتد 
نف�ض املنظر ال�صابق عند دخولك اىل الأحياء ال�صكنية 
يف بغ��داد حي��ث تع��م فو�ص��ى البن��اء والرتمي��م يف 
املناطق ال�ص��عبية خ�صو�صًا واأنت ت�صاهد التجاوزات 
على الأر�صفة التي اأ�صبحت طريقة جديدة يف البناء 

والرتميم .
املواط��ن رع��د جبار ق��ال عن منطقت��ه ال�ص��كنية اإن 
بع���ض اأ�ص��حاب ال��دور يف احل��ي ال�ص��كني جتاوزوا 
على الأر�ص��فة منه��ا خللق ف�ص��حة بن��اء اأو من اأجل 
اإن�ص��اء )كراج( لل�صيارات حتى بات احلي بل ر�صيف 
وعدم تفعيل عمل �ص��عبة التج��اوزات التابعة لبلدية 
املنطقة و�صعف القانون زاد يف انت�صارها, كون هذه 
الفو�ص��ى يف البن��اء والرتميم  �ص��تعرقل اأي اإجراءات 
لتحويل م�صار الكهرباء الوطنية اىل منظومة مدفونة 

حتت الأر�صفة ح�صب خطة اأو تاأهيل �صبكات املجاري 
اأو تاأهيل الأنابيب الناقلة للماء ال�ص��الح لل�رشب من 
قب��ل الدوائ��ر املعني��ة يف املحافظ��ة , وبالت��ايل اإن 
اختفاء الأر�ص��فة يجعل امل�ص��ي يف الأحياء ال�صكنية 
خطرا ج��داً فاأنت تفت��ح الباب اخلارج��ي للدار وجتد 
نف�صك مبواجهة ال�صارع الرئي�صي مبا�رشة, ويف نف�ض 
الوق��ت تخوف اأكرث العوائل عل��ى اأطفالها من العبور 

والذهاب ول �صيما من ال�صواق املراهقن .
 الباح��ث الجتماع��ي الدكتور م�ص��طفى ح�ص��ن قال 
اإن اأغلب اأ�ص��حاب الب�ص��طيات من ال�ص��باب العاطلن 
ع��ن العم��ل الذي��ن تظاهروا اأك��رث من م��رة مطالبن 
احلكومة بتوفر فر�ض عمل لهم  , وا�ص��ار )ح�صن( ان 
هنالك حل يكمن بتخ�ص��ي�ض م�صقف كبر تتوفر فيه 
كاف��ة اخلدمات جلم��ع الباعة املتجولن واأ�ص��حاب 
الب�ص��طيات واملخالف يحا�ص��ب قانونا , ثم يتم فتح 

ال�ص��وارع املغلقة ب�ص��ببهم , واإعادة تاأهيل الأر�صفة 
م��ن جدي��د لإظه��ار مدين��ة بغ��داد ب�ص��ورة جميل��ة 

ونظيفة اأمام الزائرين .
وكانت امان��ة بغداد قد اعلنت عن توزيع “اك�ص��اك” 
عل��ى الط��راز اليطايل ويحت��وي على مظل��ة لغر�ض 
احل��د م��ن التج��اوزات على ال�ص��وارع واحلف��اظ على 
جمالية املدينة. وقال مدير اعلم امانة بغداد حكيم 
عب��د الزهرة, يف ت�رشيح ” اإن المانة تقوم بحملت 
التج��اوزات خ�صو�ص��ا يف املناط��ق  يومي��ة لرف��ع 
التجارية ”, مبينًا “ان املو�ص��وع ا�ص��بح كبراً وان 
ال�صباب القت�صادية تقف حائًل دون اتخاذ قرارات 
اك��رث حزم��ا”. واو�ص��ح ان “هن��اك عملي��ة تنظي��م 
تق��وم به��ا المان��ة يف �ص��وق ال�ص��ورجة ابت��داًء من 
�ص��احة الوثبة ومن خلل توزيع اك�ص��اك على الطراز 

اليطايل ويحتوي على مظلة.

تغير املناهج
يق��ول الطال��ب حممد �ص��ليم «انن��ا كطلب��ة نعاين من 
ك��رثة تغي��ر املناهج الت��ي اعتمدته��ا ال��وزارة منذ 
ع��دة �ص��نوات ل�ص��عوبة امل��واد اجلدي��دة وغالب��ا ما 
تاأتي الطبعة اجلديدة متاأخرة«, م�ص��را اىل »اننا يف 
ال�صابق نعتمد يف المتحانات درا�صة ا�صئلة ال�صنوات 
املا�ص��ية والطلع على ا�صلوب طرح ال�صئلة, وهذه 
امليزة فقدناها, ناهيك عن ان الغالبية درجاتهم غر 
مر�صية ما يوؤكد �ص��عوبة املنهج وعدم مواكبته من 
قبلن��ا, وقد بداأن��ا نلم�ض �ص��عف اداء املدر�ض للمادة 
اجلديدة, فغالبا ل ي�ص��تطيع الجابة على ال�صئلة ال 
بعد درا�صة املو�صوع جيدا, فل بد من اعطاء الفر�صة 

للطالب واملدر�ض يف ا�صتيعاب املادة اجلديدة«.
و�صاركته الراأي اماين زياد )ام لطالبتن يف املرحلة 
املتو�ص��طة(, قائلة: »مل اعد ا�صتوعب الدرا�صة واملواد 
املق��ررة لأنه��ا يف تغي��ر دائ��م بحي��ث امل��واد التي 
تدر�ص��ها ابنت��ي الك��ربى تختلف ع��ن الت��ي تتلقاها 
ال�صغرة يف نف�ض املرحلة مما �صبب ارباكا يل كوين 
انا من اتابع درا�ص��تهم, ويف حقيقة المر ان املنهج 

�صعب قيا�صا بالقدمي«.
املفو�ص��ية  يف  والتعلي��م  الرتبي��ة  مل��ف  م�ص��وؤول 
امل�ص��تقلة حلقوق الن�ص��ان �ص��لمة اخلفاج��ي بينت 
»ان تغي��ر املناهج ياأتي ليت��لءم مع حاجة الع�رش 
للتعلي��م, حت��ى وان كان��ت ه��ذه التغيرات ب�ص��يطة 
لكنه��ا حماولت جادة م��ن وزارة الرتبية للو�ص��ول 
بالطالب اىل الف�ص��ل«, م�ص��يفة »ان تغير املناهج 
من �ص��اأنه ارب��اك الطالب, ل �ص��يما بالن�ص��بة للطلبة 
الذين ي�ص��تعدون للعام الدرا�صي منذ العطلة ال�صيفية 
وهن��ا يقع الطالب يف ال�ص��طرابات«, مب�رشة الطلبة 
ب��اأن »التغيرات ب�ص��يطة وباإم��كان الطلبة جتاوزها 
ب�ص��هولة, وه��ذا م��ا اكده وكي��ل وزارة الرتبي��ة اثناء 
اللقاء الذي جمعنا«, م�ص��رة اىل ان التغير مل ي�صمل 

جميع املناهج.
 وتتاب��ع اخلفاجي: »طالبت ال��وزارة ب�رشورة تهياأة 
جميع املناهج وتوزيعها ب��ن الطلبة قبل بدء العام 
الدرا�ص��ي ولي�ض اثن��اءه او بعد مرور �ص��هر«, معتقدة 
ان »ال��وزارة متكن��ت م��ن التغل��ب عل��ى ه��ذه العقبة 
وا�ص��بحت لديها اآلي��ة اأ�رشع من املا�ص��ي«, مطالبة 
باإلزام تدريب الكوادر التدري�ص��ية على املناهج التي 
طراأ عليها التغير ليكونوا موؤهلن ب�ص��خ املعلومات 

املقررة على الطلبة ويتجاوزا التغير.
 وكان ل��وزارة الرتبي��ة راأيه��ا بتغي��ر املناهج على 
ل�صان املتحدث الر�صمي با�صم الوزارة هديل العامري 
الت��ي قال��ت »ان وزي��ر الرتبية الدكت��ور حممد اقبال 
ال�ص��يديل وج��ه املديري��ة العامة للمناه��ج باإدخال 
تغيرات يف ت�ص��اميم الكتب الدرا�صية لتب�صيط املواد 
و�صهولة اإي�صال املعلومة لذهن الطالب«, م�صرة اىل 
»ان ال��دول املتقدمة عمدت خلل ال�ص��نوات الخرة 
اىل تطوي��ر ط��رق عر���ض امل��واد العلمي��ة باإدخ��ال 
ت�ص��اميم متط��ورة يف عر���ض املناه��ج, للمراح��ل 

الدرا�صية الثانوية واخلام�ض وال�صاد�ض البتدائي«.
باإ�ص��افة  ال��وزارة وجه��ت  »ان  العام��ري  وتابع��ت 
ع�رشات ال�ص��ئلة العلمي��ة الثرائية عالية امل�ص��توى 
يف نهاي��ة الكت��ب املنهجي��ة مل�ص��اعدة الطالب على 
مراجع��ة املادة وفهمه��ا, �رشيطة ان تكون ال�ص��ئلة 
املو�ص��وعة ملخ�ص��ة ملادة املنهج ب�صكل كاف, وان 
تكون عالية امل�ص��توى لتعن الطال��ب على املراجعة 
والتدقيق وحترك قدراته الذهنية لل�صتفادة منها يف 

رفع امل�صتوى العلمي للأجيال املقبلة«.
وت�ص��ر الطالبة �صنا يا�ص��ن التي انتقلت اىل ال�صف 

ال�ص��اد�ض العلمي: »بداأت الوزارة بتطبيق قرار ف�ص��ل 
اخلام���ض العلمي اىل تطبيقي واحيائ��ي, براأيها انها 
خط��وة ايجابية لتقليل املنهج وحتديده مبا ين�ص��جم 
م��ع م�ص��تويات الطلب��ة وميولهم, لك��ن الرباك كان 
يف �ص��طب امل��واد وا�ص��افة اخ��رى, ام��ا م��ا نعانيه 
حاليا فاملعتاد اننا ندر�ض مواد ال�صاد�ض يف العطلة 
ال�ص��يفية ل�صمان معدلت جيدة للقبول يف الكليات, 
وه��ا قد اعلنت الوزارة ع��ن تغير يف بع�ض املناهج 

املقررة لنا ف�صاع ما در�صناه«.
ويف ما يخ�ض تطبيق نظام تق�ص��يم اخلام�ض العلمي 
اىل تطبيق��ي واحيائ��ي وم��دى جن��اح ه��ذه اخلطوة 
او�ص��حت اخلفاج��ي »تع��د طريق��ة عاملي��ة مطبق��ة 
يف ع��دد م��ن دول الع��امل ولي���ض يف الع��راق فق��ط«, 
م�ص��رة اىل »انه��ا تع��د خط��وة ايجابي��ة بالن�ص��بة 
للتح��ول النوع��ي يف التدري�ض داخل الع��راق, لكن ل 
بد ان ت�ص��احب التغير يف طريقة تق�صيم املناهج او 
ال�صفوف كتطبيقي واحيائي اآلية منا�صبة للقبول يف 
الكليات, اذ �ص��يتناف�ض طلبة التطبيقي على جمموعة 
م��ن الكلي��ات ويتناف���ض الحيائ��ي عل��ى الخرى«, 
لفت��ة اىل »ان املفو�ص��ية �ص��تتابع عم��ل وزارت��ي 

الرتبي��ة والتعليم العايل والبحث العلمي بهذا ال�ص��اأن 
للو�ص��ول اىل خ��ط وا�ص��ح ام��ام الطال��ب ف���ي اآلي�ة 

الت�ق�دي�م والق�بول«.
مقرتحات تطويرية 

ويق��ول �ص��امي عب��د اهلل )اب لثلث��ة ط��لب مبراحل 
خمتلف��ة(: »قب��ل ب��دء الع��ام الدرا�ص��ي تطل��ق وزارة 
الرتبي��ة افكارها والتي غالب��ا ما تكون غر ناجحة, 
اذ ترتاج��ع عنها او تعم��د لتغيرها بعد م��دة, وكاأن 
الطلب��ة حق��ل جتارب, وه��ا نحن اليوم ام��ام مقرتح 
جدي��د بتغي��ر مراح��ل الدرا�ص��ة اىل ارب��ع �ص��نوات 
فق��ط يف املرحل��ة البتدائي��ة ومثلها يف املتو�ص��طة 
والعدادي��ة, ول نع��رف م��ا الفائ��دة منه��ا, وكي��ف 
�ص��يكون م�ص��تقبل الطلبة الذين �ص��ينفذون القرار بعد 
الغائ��ه؟«, متمني��ا ان »تك��ون هن��اك ق��رارات فعلية 
لرف��ع م�ص��توى التعلي��م يف الع��راق والنهو�ض بواقع 

الطلبة فهم بناة امل�صتقبل«.
وتطرق��ت اخلفاج��ي يف حديثه��ا اىل: »فك��رة وزارة 
الرتبي��ة الت��ي طرحته��ا ب�ص��اأن تغي��ر عدد �ص��نوات 
املراحل الدرا�ص��ية بجعلها اربع �ص��نوات لكل مرحلة 
بدل عن �ص��ت �ص��نوات يف املرحل��ة البتدائية وثلث 
�ص��نوات لكل م��ن مرحلت��ي املتو�ص��طة والعدادية«, 
موؤك��دة ان »اخلطط ل تطبق مبا�رشة بل تتم املوافقة 

عليها بعد عمل درا�صات واح�صائيات«.
وا�صرت�ص��لت اخلفاجي: »نحن مع توجه الغاء امتحان 
البكلوريا للمرحلة البتدائية, اذ ل بد ان تكون هنالك 
طريق��ة خمتلف��ة يف التدري���ض, ف��ل يك��ون التدري�ض 
به��دف النجاح والر�ص��وب بق��در ما يكون للح�ص��ول 
عل��ى املعلوم��ة«, مبين��ة »اننا نريد طلبة مت�ص��لحن 
باملعرفة ولي�ض بالدرج��ة وهذا ما نلحظه يف تلكوؤ 
التلمي��ذ مبجرد و�ص��ولهم اىل اخلام���ض البتدائي«, 
واأ�ص��افت: »ل ب��د ان تلتف��ت ال��وزارة يف املرحل��ة 
البتدائي��ة اىل ع��دة جوان��ب منه��ا املنه��ج وطريقة 
التدري�ض والبيئة املدر�ص��ية, ف�ص��ل عن امل�صتلزمات 
الت��ي تي���رش للطالب احل�ص��ول على املعلومة ب�ص��كل 

�صل�ض«.
وتتاب��ع: »بات��ت امتحان��ات البكالوري��ا يف الثلث 
مراحل املنتهية م�صكلة نف�صية عند الطالب وعائلته«.
وت��رى اخلفاج��ي ان »الدرج��ة لي�ص��ت مقيا�ص��ا على 
مق��دار امل��ادة الت��ي ي�ص��توعبها الطالب وم��ا يحمله 
داخل �صخ�ص��يته وي�صتفيد منها يف حياته فهي متثل 
مق��دار حف��ظ الطال��ب للم��ادة«, موؤكدة »اننا ن�ص��عى 
ان يتخ��رج الطال��ب م��ن املرحل��ة البتدائي��ة ولديه 

ك��م هائل من املعلومات تقوي �صخ�ص��يته وي�ص��تفيد 
منه��ا«, داعي��ة ال��وزارة اىل »ايج��اد اآلي��ة وبرام��ج 
تدري�ص��ية ت�صمن الغاء امتحان البكالوريا وان يكون 

التلميذ قادرا على ال�صتفادة من املعلومة«.
وع��ن م���رشوع وزارة الرتبي��ة ح��ول تغي��ر املراحل 
الدرا�ص��ية اىل نظ��ام )4, 4, 4( اي ل��كل مرحلة اربع 
�ص��نوات, اك��دت يون���ض »انها جتربة جدي��دة طرحها 
وزي��ر الرتبي��ة وه��ي الآن حت��ت الدرا�ص��ة, ول تت��م 
املوافقة عليها ال بعد الوقوف على حيثيات التجربة 
وال��دول الت��ي نفذته��ا وم��دى جناحه��ا, ف�ص��ل عن 
الفائ��دة التي �ص��تعم عل��ى الطلبة والعملي��ة الرتبوية 

ككل«.
وت�ص��يف العامري: »قدمت ال��وزارة م�رشوعا لتغير 
النظ��ام التعليم��ي يف العراق, وهو م�رشوع يت�ص��من 
حتوي��ل املراح��ل الدرا�ص��ية الثلث اىل اربع �ص��نوات 
ل��كل مرحل��ة متوزع��ة ب��ن البتدائي��ة واملتو�ص��طة 
الرتبوي��ة  »النظم��ة  ب��اأن  منبه��ة  والعدادي��ة«, 
والتعليمي��ة يف الع��امل ط��راأ عليها تط��ور كبر, لكن 
العراق ل يزال يعاين من تاأخره بهذا املجال مع بقاء 

تطبيق الأنظمة القدمية«.
وتابع��ت »ان النظام اجلديد يف حال اقراره �ص��يعالج 
حالة الكتظ��اظ يف املدار���ض البتدائية وانخفا�ض 
ن�ص��بة الرتكيز لدى الطلبة مع التخل�ض من امل�ص��اكل 
التي تعانيها املدار�ض يف جمال زيادة ن�ص��بة ر�صوب 
الطلبة يف اخلام�ض وال�ص��اد�ض البتدائي, ف�ص��ل عن 
الق�ص��اء عل��ى ال�ص��لوكيات ال�ص��لبية وحماي��ة طلب��ة 
املراح��ل الولي��ة منه��ا, و�ص��يتيح ه��ذا الم��ر الغاء 
المتحانات العامة يف البتدائي وتعوي�صها باأمناط 
الفي���ض يف  الق�ص��اء عل��ى  اأخ��رى, بالإ�ص��افة اىل 
ملكات الدرا�ص��ة البتدائية«, لفت��ة اىل »ان النظام 
اجلدي��د �ص��يتيح توحي��د النم��ط المتح��اين للمراحل 
الربع��ة الوىل يف البتدائي��ة والت��ي حتم��ل معي��ار 

الدرجة 10«.
وبينت العامري ان »النظام املقرتح �ص��يتيح تو�ص��يع 
النظ��ام الهل��ي كون��ه �ص��يتطلب �رشوط��ا ا�ص��هل يف 
افتتاح املدار�ض, خا�صة بعد تقلي�ض �صنوات الدرا�صة 
البتدائي��ة, مما ميكن الوزارة م��ن تقلي�ض الوجبات 
الثنائية والثلثية وهذا �ص��يعطي الوزارة مدى او�صع 
لتطبيق نظام تنويع التعليم يف مراحل ا�ص��افية مما 
ي�ص��ب يف م�ص��لحة تق��دم العراق باملج��ال الرتبوي 
والعلمي ويقلل الفجوة الكبرة التي تف�صله عن بقية 

دول العامل«.

تحتلها البضائع ومخلفاتها...
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نفذت وزارة الرتبية 
الكثري من القرارات منذ 

العام 2003 وحتى الآن 
لالرتقاء بواقع التعليم 

يف العراق بعد ان تراجع 
كثريا يف ظل التطورات 

الكبرية التي �شهدها العامل 
يف هذا املجال، فتم تغيري 

املناهج الدرا�شية للمراحل 
البتدائية واملتو�شطة 
والعدادية، وكذلك مت 

تغيري طابع ال�شئلة املقدمة 
للطلبة يف المتحانات، وقد 

رافق هذا التغيري ادخال 
طرائق تدري�س حديثة، 

والوزارة م�شتمرة حتى 
الآن بطرح الفكار والروؤى 

لالحلاق بباقي الدول 
املتقدمة بهذا اجلانب، لكن 

اأي تغيري يطراأ يواجه 
برف�س بع�س اجلهات 
وت�شجيع من الخرى.
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