
مل يع��د مبق��دور الكث��ر من ا�ص��حاب البيوت يف 
املناطق ال�ص��عبية ال�ص��ر على حت��ول مناطقهم 
وازقتهم اىل معامل وور�ش �ص��ناعية. اذ ا�ص��طر 
البع���ش منه��م اىل عر���ش داره للبي��ع بع��د ان 
عج��زت كل املح��اوالت لثني جاره ع��ن مزاولة 
عمله ال�ص��ناعي يف البيت خا�صة حمال احلدادة 
وت�ص��ليح ال�صيارات. العوائل العراقية التي راحت 
ت�صكو اىل اجلهات احلكومية لنجدتها من ظاهرة 
خرجت على الع��رف االأخالقي وزادت من هموم 
النا���ش ومنه��ا هذه الظاه��رة التي راح��ت تهدد 
وحتا���ر حري��ة املواط��ن داخ��ل بيته وت�ص��بب 
حالة من الفو�ص��ى داخل املدينة ال تقت�ر على 
م��ن ميار�ص��ون اعم��اال جتاري��ة داخل اال�ص��واق 
املعروف��ة واملحدودة بل ان ه��ذه الور�ش امتدت 
داخل االحياء ال�ص��كنية حتى ا�ص��بحت كابو�ص��ا 
يقل��ق العديد م��ن العوائل العراقية م��ن املعامل 
ال�ص��غرة والور���ش ال�ص��ناعية وور�ش ت�ص��ليح 
ال�ص��يارات. �ص��كان العا�ص��مة بغ��داد انتقدوا من 
والور���ش  املعام��ل  اأنت�ص��ار  اأحاديثه��م  خ��الل 

ال�ص��ناعية مطالب��ن بع��زل ه��ذه الور���ش ع��ن 
املناطق ال�صكنية .

 يط��رح اب��و عام��ر )55 عام��ًا( م�ص��كلته وال��ذي 
ع��ر ع��ن ا�ص��تياءه م��ن اأنت�ص��ار ور���ش احل��دادة 
داخل االحياء ال�ص��كنية ويقول: جاري اأ�ص��تحدث 
ور�ص��ة حدادة مب�ص��احة الدار بعدما غلق ور�ص��ته 
ب�ص��بب ارتف��اع االيج��ارات وفوات��ر الكهرب��اء 
, وا�ص��اف )اأب��و عام��ر( ق��رع مط��ارق احلديد ال 
ت�صكن وال�ص��خب وال�صو�صاء م�ص��تمرة ل�صاعات 
متاأخ��رة, ال جند �ص��بيل لن��وم هادي, واأ�ص��وات 
تركي��زي  اتلف��ت  املركب��ات  الط��رق وهورن��ات 
وبت م�ص��دود االأع�ص��اب طوال الوق��ت ,لذا قررت 
تغي��ر �ص��كناي الأنعم بالهدوء بعيدا عن ور�ص����ة 
اب��و �ص��ادق. وا�ص��ار )اأبو عام��ر( مت�ص��ائاًل »اين 
ه��و القان��ون يف حما�ص��بة املخالف��ن اال يكون 
االج��در باأمانة العا�ص��مة ان تنف��ذ حمالت رفع 
التجاوز على ا�ص��حاب الور�ش ال�ص��ناعية ام ان 
ما يدفع من ر�ص��وم خمالف��ات يقطع دابر الفتنة. 
وحت��دث التدري�ص��ي هيث��م كاظم )38 �ص��نة( من 

مدينة ال�ص��در ببغداد م�ص��كلته مع ور�ش احلدادة 
وي�ص��فها باملو�ص��مية بح�ص��ب حديث��ه لتتلخ�ش 
باملو�ص��م الدرا�ص��ي حي��ث يق��ول: اح��دى الور�ش 
عل��ى مقربة من املدر�ص��ة التي اعم��ل فيها, قرع 
مطارق احلديد يربك اليوم الدرا�صي وي�صتت تركز 
الطلبة ب�ص��بب ال�صو�ص��اء. وي�صيف هيثم: عامي 
التدري�ص��ي يق��ع م��ا ب��ن الوجبتن الدرا�ص��يتن 
ال�ص��باحية وامل�صائية اأ�صتاأذن �ص��احب الور�صة 
)وق��ت م�ص��تقطع ( لغر���ش تهي��اأة ج��و درا�ص��ي 
منا�ص��ب للطلب��ة , احيان يتم اال�ص��تجابة لطلبنا 
واحيان��ا اخ��رى يرف�ش بحجة االلت��زام وهو ما 
ي�ص��طرين لتاأجيل االمتحانات او الدر�ش مرغمًا, 
وحت��ى م��ع بداي��ة ه��ذا الع��ام الدرا�ص��ي �ص��وف 
ت�ص��تمر ه��ذه االزم��ة بالن�ص��بة ايل .وطالب هيثم 
امانة بغداد ب�رورة حما�ص��بة الور�ش املخالفة 
للقوانن واخراجها من االحياء ال�ص��كنية . زينب 
ج��واد وه��ي طالب��ة جامعي��ة تق��ول, ال���رر ال 
ين��درج �ص��من قائم��ة ال�ص��جيج وحجم الت�ص��وه 
الذي ط��ال ال�ص��وارع واالر�ص��فة مبخلف��ات تلك 
الور�صة من دهون وجناره اخل�صب, اأذ ت�صكو زينب 
من االلفاظ اخلاد�ص��ة للحياء لعمال تلك الور�ش, 
وتق��ول )زين��ب( اأ�ص��طر يومي��ا للتاأك��د من عدم 
وجود احد العمال خارج الور�صة فال اكاد اأجتنب 
م�ص��ايقاتهم يف )الذهاب واالياب( , ناهيك عن 
امل�صاجرات فيما بينهم وتلفظهم باألفاظ خمجلة 
وجارحة. وت�ص��يف )زينب(: احيانا اغر م�ص��ار 
طريق��ي م��ن واىل املنزل مل�ص��افات طويلة بغية 
ع��دم امل��رور من ور�ص��ة احلدادة تل��ك التي باتت 
مركز لتجمع لل�ص��باب ي�صبب اأحراج كبر لفتيات 
ون�صوة املنطقة. فيما تطرح ال�صيدة ام علي  وهي 
ربة بيت ت�ص��كن منطقة ال�ص��عب  ببغداد م�صكلتها 
املحل��ة  تط��وق  الت��ي  ال�ص��ناعية  الور���ش  يف 
وت�ص��ر بانها باتت م��اأوى للقوار�ش واحل�رات 
الت��ي تهاجم البيوت��ات يف الليل مرعبة للن�ص��اء 
واالأطف��ال ومدمرة لالأجه��زة واالدوات املنزلية. 
منا�ص��دة  ك��رة  احيان��ا  يف  حاولن��ا  وتو�ص��ح 
ا�ص��حاب هذه الور�ش وطرح م�ص��كالتنا ب�ص��ببها 
فيك��ون اجلواب؟, الور�ص��ة م�ص��در رزقن��ا ورزق 
اطفالن��ا »فيك��ون التغا�ص��ي املتع��ب ع��ن ه��ذه 
امل�ص��كلة �ص��يد املوقف, وهو مبثابه الق�ص��ة التي 
ق�ص��مت ظهر البعر. وبننّ )اأبو مهدي( ,�ص��احب 
ور�ص��ة حل��دادة ال�ص��يارات يف منطق��ة ال�ص��عب , 
ب�ص��بب الطائفية واعمال العنف ا�ص��طر اىل ترك 
اىل  ال�ص��ناعي وحتوي��ل حديق��ة منزل��ه  احل��ي 
ور�صة حدادة يقدم خدماته الأبناء املنطقة. وعن 
�ص��بب ع��دم عودته اىل احلي ال�ص��ناعي خا�ص��ة 
بع��د انتهاء موجة العن��ف الطائفي تذرع بوجود 
زبائن وارتفاع معدالت ايجار املحال واملخازن 
الكب��رة. فيما علل )احمد جابر( , �ص��احب حمل 
لت�ص��ليح ال�ص��يارات, ق��رب منزله ان �ص��بب فتح 

املحل يف املنطقة ال�صكنية ان زبائنه اغلبهم من 
�ص��كنته. مو�صحًا ان الكثر منهم اأ�صحاب عوائل 
وال يق��وون على دفع اجور الت�ص��ليح وال�ص��يانة 
االأو�ص��اع  اىل  منوه��ًا  اخ��رى.  مناط��ق  يف 
االقت�ص��ادية ال�ص��عبة الت��ي دفع��ت ب��ه اىل فتح 
الور�ص��ة يف منزله ب�صبب مزاجية �صاحب الكراج 
يف احلي ال�ص��ناعي وزيادته امل�صتمرة لالإيجار. 
بينما ي�ص��ر )اأبو حت�ص��ن( , �ص��احب ور�صة, اىل 
ان ه��ذه الور�ش رغم ما ت�ص��ببه من �صو�ص��اء اال 
انها قدمت الكثر من اخلدمات للمواطنن. الفتا 
اىل ت�ص��غيل العديد من ال�ص��باب واخلريجن ممن 
فقدوا فر�ص��ة التعين او ممن ال ميلكون االموال. 
مردف��ا: ان �ص��بب كل ذلك يعود اىل عدم و�ص��وح 
روؤية الدولة يف اجلانب االقت�ص��ادي. وبرر ال�صيد 
عمار هادي �صاحب ور�صة جنارة ومعمل جنارة 
الرك��ة عمل��ه يف االحياء ال�ص��كنية و يقول نحن 
�ص��حيح خمالفون الأننا يف حي �صكني ولكن اين 
نذه��ب فان��ا اعم��ل منذ 4 �ص��نوات ول��دي عمالء 
ي��رددون عليَّ م��ن مناطق كثرة يف احل�ص��ينية 

وبوب ال�ص��ام وال�ص��ليخ وبغ��داد اجلدي��دة وابيع 
باجلمل��ة واملف��رد وه��ذا املعم��ل له الف�ص��ل يف 
ت�ص��غيل اغلب ابناء املحلة حيث ي�صتغل اكر من 
20 عام��ال فيه وكل عامل ل��ه عائلة واذا اغلق 
هذا املعمل اين يذهب ه��وؤالء العمال والبلد االن 
يع��اين من كرة البطالة وعدم توفر فر�ش العمل 
. فان انا�صد اجلهات احلكومية واملتمثلة باأمانة 
بغ��داد ان ت�ص��اعدنا يف ه��ذه املرحل��ة وعندم��ا 
يتح�ص��ن الو�ص��ع يف الع��راق فنحن �ص��نرك هذه 
املناطق فيا حبذا لو اوجدت لنا جممعات خارج 
املناط��ق ال�ص��كنية وتوف��ر ط��رق املوا�ص��الت 
وتهياأة املواد االولية يف عملنا. وكان امل�صت�صار 
االعالمي الأمانة بغداد حكيم عبد الزهرة اأو�صح 
اأن" امان��ة بغ��داد تتاب��ع عملية انت�ص��ار الور�ش 
واملعامل واملخازن وت�ص��عى يف ذل��ك لتقوي�ش 
ات�ص��اعها من خالل فر�ش الغرامات املالية على 
ا�ص��حابها, خ�صو�صا فيما يتعلق بورود �صكاوى 
م��ن املواطنن باأن تلك الور�ص��ة او املعمل داخل 
االحي��اء ال�ص��كنية ب�ص��بب له��م �رر. وا�ص��اف : 

تن��درج اجراءاتنا اىل غل��ق وتغرمي بع�ش الور�ش 
واحيان��ا يت��م تغي��ر واجه��ة الور���ش باالجتاه 
املعاك���ش للمناطق ال�ص��كنية لكن تلك االإجراءات 
بح�ص��ب عبد الزهرة ال تعدو بان تكون معاجلات 
اأني��ه ترقيعي��ة ال جتدي نفع��ًا وامل�ص��كلة يتطلب 
اخ��راج تل��ك الور���ش واملعام��ل بعيداً ع��ن مركز 
العا�ص��مة, وه��ذا ما يتطلب اج��راءات جديدة من 
قب��ل حمافظة بغ��داد التي تتجاوز �ص��الحياتها 
امل�ص��احة التي ت�رف عليه��ا امانة بغداد خارج 
احلدود اجلغرافية للعا�صمة اي مناطق ما ي�صمى 
ب�"االطراف". وا�صار "عبد الزهرة" : كما يفر�ش 
وهو معم��ول باأغلب الدول املج��اورة بان تكون 
الور�ش خارج االحياء ال�ص��كنية او على اقل حال 
ب��ان تك��ون املكات��ب داخ��ل ملدين��ة واملعام��ل 
والور���ش خارجه��ا, وهذا م��ا يتطلب ق��رار دولة 
وحكومة يت��م من خالل تخ�ص��ي�ش قطعة ار�ش 
تتزامن م��ع اخلطط واالف��كار التي ت�ص��عى لبناء 
مدن �ص��ناعية وا�ص��تثمارية بت�ص��اميم ع�رية 

تتالءم واال�صباب التي دعت الأن�صائها.

واإن ال�ص��بب الرئي���ش وراء انت�ص��ار ه��ذه الظاه��رة ه��و 
انخفا�ش امل�ص��توى الدرا�ص��ي يف املدار���ش احلكومية, 
وزحام الطالب يف ال�صف يوؤدي اإىل ت�صتت املعلومات, 
اإذ يبلغ عددهم يف كثر من االأحيان اأكر من خم�ص��ن 
طالب��ا, االأم��ر ال��ذي ي�ص��عب عل��ى املدر���ش اإي�ص��ال 
م��ادة الدر���ش اإىل اأذه��ان الطالب, مما ي��وؤدي اإىل عدم 
ا�ص��تيعابهم للمادة, وبالنتيجة تدين م�صتواهم العلمي. 
يف ح��ن ال يتج��اوز عدده��م خم�ص��ة وع�ري��ن طالبا 
يف املدار���ش االأهلي��ة, مم��ا يتي��ح للمدر���ش اأو املعل��م 
اي�ص��ال م��ادة الدر���ش اإىل ذه��ن الطال��ب بكل �ص��هولة 
وي���ر. وهن��اك �ص��بب اآخر وه��و انع��دام امل�ص��تلزمات 
التعليمي��ة وو�ص��ائل االإي�ص��اح واملخت��رات, وافتق��ار 
معظ��م املدار�ش احلكومية اإىل برادات املياه ال�ص��احلة 
لل���رب, وت��دين م�ص��توى نظاف��ة املراف��ق ال�ص��حية, 
خا�ص��ة يف املدار�ش التي تقع �صمن جغرافية املناطق 
ال�ص��عبية او املدار�ش البعيدة عن مركز املدينة, وكذلك 
ا�ص��تمرار التيار الكهربائي يف املدار���ش االأهلية لتوفر 
املولدات الكهربائية, التي ينعدم وجودها يف املدار�ش 

احلكومية
ارتياح ورغبة

اب��و زهر )موظ��ف(, اأن ال�ص��بب الرئي�ص��ي م��ن اإدخال 
اأوالدي يف مدار���ش اأهلي��ة يع��ود اإىل ت��دين امل�ص��توى 
التعليمي التدري�ص��ي و�ص��عف الكفاءة التدري�صية بنحو 
ملح��وظ مما ينعك�ش �ص��لبا على امل�ص��توى التح�ص��يلي 
للطلب��ة االأمر ال��ذي ي�ص��كل عائقا اأمام طم��وح الطالب 
املتميزي��ن وذويهم, فيرج��ح خيار املدار���ش االأهلية 
ب��دال ع��ن اللج��وء اإىل التدري�ش اخل�صو�ص��ي املتف�ص��ي 
حتى يف ال�صنوات االأوىل من الدرا�صة االبتدائية, وتكاد 
اأج��ور التدري�ش اخل�صو�ص��ي توازي االأج��ور املدفوعة 
يف املدار���ش االأهلية, ف�ص��ال ع��ن اأن البيئة املدر�ص��ية 
ال�ص��حية وال�ص��ليمة يف املدار�ش االأهلية اإذا ما قي�ص��ت 
ب��ردي البيئ��ة املدر�ص��ية يف املدار�ش احلكومي��ة, اأما 
بالن�صبة لذوي الدخول املحدودة وموظفي الدولة وذوي 
امله��ن احل��رة ذات الدخل الب�ص��يط تب��دو مرتفعة وغر 
مي�ص��ورة, وعلى الرغ��م ما تتيحه بع�ش ه��ذه املدار�ش 
من م�ص��توى تدري�ش جيد وناجح وبيئة مدر�صية �صليمة 
فاإنه��ا ال ميك��ن اأن ت�ص��كل بديال عن التعلي��م احلكومي 
الر�ص��مي , فينبغي معرفة اال�ص��باب وراء اأقبال الطالب 
نحو املدار�ش االأهلية وت�ص��خي�ش مواطن ال�ص��عف يف 
املدار���ش احلكومية م��ن قبل املعنين ب��وزارة الربية 

بغية معاجلة املعوقات املوجودة .
حمم��د ح�ص��ن )مدر�ش( يف مدر�ص��ة اهلي��ة اإن املناهج 
الدرا�ص��ية يف املدار���ش االأهلي��ة كما ه��ي يف املدار�ش 
الر�ص��مية وال اخت��الف فيه��ا واعتم��اد نف���ش اخلط��ط 
ال�ص��نوية واليومية املتبع��ة يف املدار�ش احلكومية الأن 
هذه املدار�ش خا�صعة لرقابة وزارة الربية, وا�صاف, 
ب��اأن جترب��ة املدار���ش االأهلي��ة وانفت��اح التناف�ش يف 
تقدمي اخلدمات التعليمية موؤ�ر ايجابي على االهتمام 
بالتعليم االبتدائي والثان��وي من قبل ذوي الطلبة من 
جهة وموؤ�ص�صي املدار�ش االأهلية من جهة اأخرى. وعلى 
الرغ��م من كون م�روع املدار���ش االأهلية يراه البع�ش 

باأنه ربحي بحت ويحمل رائحة التجارة الرابحة اإال اأن 
البع���ش االآخر يراه م�روع يق��دم خدمة للتعليم ويولد 

التناف�ش بن الطلبة والبحث عن ال�صمعة التدري�صية.
)زهراء مو�ص��ى( طالبة يف مدر�ص��ة اهلية: لقد اح�ص�صت 
بف��رق كبر جدا عن��د دخويل املدر�ص��ة االهلية فعندما 
كن��ت يف مدر�ص��ة حكومي��ة مل تك��ن هن��اك جدي��ة يف 
الدرا�ص��ة بينم��ا االن يف ه��ذه املدر�ص��ة ادر���ش ا�ص��ياء 
ا�ص��افية غر التي كنت ادر�ص��ها منها اللغة الفرن�ص��ية 
واالإنكليزية وا�صتخدام احلا�ص��وب وال�صفرات الرفيهية 
والعلمية ا�ص��افة اىل التعامل اجليد من قبل املدر�ص��ن 

للطلبة فاأنا مرتاحة يف هذه املدر�صة.

قبول ومعار�صة
م�ص��طفى كرمي 17 �ص��نة : اأنا طالب مبرحلة ال�ص��اد�ش 
ومدر�ص��ة  كفوئ��ن  مدر�ص��ن  اإىل  واحت��اج  العلم��ي 
من�ص��بطة حتقق اأعلى ن�صب جناح وخا�صة باأن مرحلة 
ال�ص��اد�ش العلم��ي حتت��اج اىل جه��ود مكثفة  فل��م اأجد 
ه��ذه اجله��ود يف املدار���ش احلكومية التابع��ة للوزارة 
ولكن��ي وجدت بع�ش االهتمام بالطالب واالأ�ص��تاذ يف 
املدار���ش االأهلي��ة, لذل��ك بادرت بالت�ص��جيل مبدر�ص��ة 

اأهلية ا�صتثمارا للوقت واجلهد.
نعمة املو�ص��وي )معل��م متقاعد 65 عاما(: ان انت�ص��ار 
املدار�ش االهلية بهذا ال�ص��كل ي�ص��ر وب�صكل وا�صح اىل 

ت��دين التدري���ش احلكوم��ي مم��ا يدف��ع ذوي الطلبة اىل 
حتمل نفقات باهظة مل�ص��اعدة ابنائهم على جتاوز هذا 

التدين الذي اأ�صبح وا�صحا للجميع.
وهذا ال يعني الوقوف بوج��ه التعليم االهلي الذي لعب 
دورا مكمال يف العراق منذ 2003 اىل يومنا هذا ولكن 
االن يتخ��ذ طابع��ا جتاريا وا�ص��حا من خ��الل االجور 
الباهظ��ة الت��ي تفر���ش على الطال��ب مقاب��ل خدمات 
تعليمية وادارية ال تتنا�ص��ب مع هذه االجور. مو�ص��حا 
ان معظ��م البنايات التي ت�ص��تخدم كمدار�ش هي عبارة 
عن بيوت موؤجرة ا�صال معدة لل�صكن ولي�ش للدرا�صة وال 
توجد فيها قاعات او �ص��احة وا�ص��عة او مرافق م�صاعدة 
للعملي��ة التعليمي��ة كاملكتب��ة املدر�ص��ية وان بع���ش 
املدار���ش االهلية ال تخ�ص��ع لل�روط وال�ص��وابط التي 
و�صعتها الوزارة وهذا يعني ان املدار�ش االهلية اجازة 
�ريح��ة للدرو���ش اخل�صو�ص��ية التي انت���رت موؤخرا 

ب�صبب تدين التعليم يف العراق.
تناف�ش علمي

ان  ق��ال  الربي��ة  وزارة  يف  موظ��ف  عبا���ش  كاظ��م 
للتعلي��م االهلي مزايا وظواهر مهم��ة اأولها هو اجلانب 
احل�ص��اري واملتط��ور يف البل��د وال��ذي يعك���ش م��دى 
تط��ور جان��ب التعليم يف العراق وانفتاح��ه على العامل 
والو�ص��ول ب��ه اىل اأح��دث املناه��ج وط��رق التدري���ش 
احلديث��ة وتطبيقه��ا يف العراق. ومب��ا ان وزارة الربية 
كم��ا يب��دو يف ازم��ة حقيقي��ة الأنه��ا ال ت�ص��تطيع تبني 
الكث��ر م��ن املدار���ش واي�ص��ا ال ت�ص��تطيع توف��ر عمل 
جلميع املعلمن واملدر�ص��ن يف مدار�ص��ها ومع وجود 
الكثافة الطالبية يف ال�ص��فوف وم�ص��اكل اخرى عديدة 
ف��ان التعليم االهلي ال يكلف ال��وزارة البحث عن توفر 
بناي��ات فاملدر�ص��ة االهلي��ة هي الت��ي توؤمن لنف�ص��ها 
بناية �صواء كانت ايجار او �راء واي�صا تعمل املدار�ش 
االهلية عل��ى تخلي�ش ال��وزارة من البطال��ة املوجودة 
ب��ن املعلمن واملدر�ص��ن وكما تقلل م��ن االزدواجية 
والدوام الثالثي املوجود يف ال�ص��فوف احلكومية حيث 
ي�ص��ل العدد يف بع�ش املدار���ش احلكومية اىل اكر من 
50 – 60 طالبا يف ال�صف الواحد. فكما هو معروف 
ان ال�ص��ف النموذج��ي يحتوي عل��ى 25 طالبا وهناك 
م�ص��األة مهم��ة يف املدار���ش االهلية ه��ي التناف�ش بن 
املدار���ش االهلية وان هذا التناف���ش بالتاأكيد يرفع من 
م�ص��توى التعليم يف املدار�ش االهلية حيث ان �ص��احب 
املدر�ص��ة حتى وان مل يكن ر�صاليا او ا�صالميا لنقل انه 
ا�ص��تثماريا او كما تعر عن��ه وزارة الربية بانه قطاع 

خا�ش.
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�أ�صبحت �ملد�ر�س �ألأهلية 
ت�صكل هاج�صا بني عو�ئل 

�لطلبة وذويهم وخ�صو�صا 
بني �لفقر�ء منهم، �لذين متيز 

�أقر�نهم عنهم بوجودهم يف 
مد�ر�س خا�صة، حتى حتولت 

�إىل ظاهرة للتباهي بني 
�لطالب و�أولياء �أمورهم، 
فانت�صار ظاهرة �ملد�ر�س 
�لأهلية وبجميع �ملر�حل 
من �لرو�صة �إىل �لثانوية 

وتفاوتت �لأ�صعار من �صتمائة 
�إلف دينار  �إىل مليونني 

دينار  وح�صب موقع �ملدر�صة  
و�خلدمات �لتي توفرها 

للطلبة
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