
التجللوال اليومللي يف ال�شيللارة او راجللًا يك�شف لنا 
حقائللق ا�شبحللت علنيللة ولي�شللت خمفية عللن تدين 
امل�شتللوى التعليمي يف العراق، والذي يعك�شه ت�رسب 
التاميللذ ال�شغللار ولللكا اجلن�شللن حيللث ال تخلللو 
�شيطرة اأمنية او اإ�شللارة مرور من تواجدهم واأغلبهم 
باأعمللار �شغرية، حفاة االأقللدام يرتدون ماب�س رثة 
يرمللون باأج�شادهم ال�شغرية علللى نوافذ ال�شيارات. 
هللوؤالء مل تللَر اأعينهللم املدر�شللة رغللم جتاوزهم �شن 
ال�شابعللة من العمر، البع�س يعللزو ذلك اىل التوترات 
االأمنية الكثرية التي ت�شهدها الباد، والبع�س االآخر 
يرجعها اىل العوز االجتماعي وفقدان معيل االأ�رسة، 
واآخللر اىل الو�شع االقت�شللادي املرتدي الذي ينه�س 
العديد مللن العوائل الفقرية وحتللى متو�شطة الدخل، 
االأمللر الذي يوؤ�للرس اىل حالة اخلطر التللي �شتزيد من 

اأعداد االأمين.
ال�شبب االأول .. العائلة

عللن هللذا املو�شوع يقللول الباحللث االجتماعي عبد 
الزهللرة املاجد يف حديثلله ال�شحفللي، �شابقًا كانت 
هناك متابعللة من اأولياء االأمللور الأوالدهم ومعرفة 
امل�شتللوى العلمللي لهم رغم عللدم معرفتهللم القراءة 
والكتابللة. مردفللًا: بالتايل املو�شوع يتعلللق اأ�شا�شًا 
بالعائلللة، ومن ثللم املجتمللع واملدر�شللة. مبينًا: ان 
الرغبللة يف التعليللم ا�شبحت �شعيفللة نتيجة �شعف 
امل�شتللوى املللادي والثقللايف واالجتماعللي ا�شافة 
اىل العامللل الرئي�شي، وهللو االأمني، الذي جعل اأغلب 

االأ�للرس تبعد اأوالدها عن الت�شجيل باملدار�س وزجهم 
يف اأعمللال خمتلفللة وخطرية علللى حياتهم من اجل 

احل�شول على مورد مايل .
اجتماع عدة عوامل

ان ابتعللاد الطلبللة عللن مقاعد الدرا�شللة ي�شكل خطراً 
كبرياً بانت�شللار االأمية يف املجتمع العراقي، ذلك ان 
الطفللل الذي ال يرغللب بالدخللول اىل املدر�شة جنده 
يت�شكللع يف ال�شللوارع او يلعب االألعللاب االإلكرتونية 
و�شللط المباالة العائلة، لذا بللداأ التعليم يتدرج نزواًل 
نحو التللدين وال�شعف نتيجة عدم االهتمام املبا�رس 
او غري املبا�رس بالعلم واالهتمام بالرتبية اجل�شدية 
وبنللاء �للرسوح بدنيللة تعمللل علللى مللا كان ي�شمى 

باحلفاظ على البلد.
 يقللول حممد عبد احل�شللن ،موظف ولديه ثاثة اوالد 
يف املدار�س، اختلللف التعليم بالعراق كثرياً وا�شبح 
املعلللم ال يهتم بامل�شتوى العلمللي للطالب وال حتى 
باملتابعة اليومية الإكمال واجباته. متابعًا: كل تلك 
االأمللور تنعك�س �شلبيللًا على رغبة الطالللب والتزامه 
بالدوام وحب الدرا�شة. مو�شحًا: لو كان املعلم اأكرث 
حر�شللًا على متابعللة الطاب واالت�شللال الدائم مع 
عوائلهللم لتح�شن امل�شتوى الدرا�شللي لكانت االأمور 
اأف�شللل. م�شتللدركًا: لكللن هنللاك عدة امللور اجتمعت 
و�شجعللت التاميذ على ان يعتللروا ان التعليم لي�س 

بال�شيء ال�رسوري.

اختفاء الدورات التدريبية للتدري�شين
للطللاب  العلمللي  امل�شتللوى  تللدين  ا�شبللاب  تتنللوع 
وت�رسبهللم مللن الدرا�شللة، وح�شللب راأي الرتبوي نور 
ه�شللام يف حديثه ،ان هناك الكثري مللن العوائل هي 
مللن �شاعدت على تللدين امل�شتوى العلمللي الأبنائهم. 
منوهللًا اىل: ان الكثري منهم تللرك الكوادر التدري�شية 
يف املدار�للس واأخذوا يبحثون عللن ا�شاتذة للتدري�س 
اخل�شو�شي الأوالدهللم دون ان ين�شحوهم ب�رسورة 
واأهميللة االنتبللاه للمدر�للس واملعلللم يف ال�شللف او 
متابعللة اوالدهم ب�شللكل م�شتمر. مردفللًا: نعم هناك 
كوادر تدري�شيللة �شعيفة وغري موؤهله للقيام بعملية 
التدري�للس وهذا مللا ي�شبب عدم تقبللل او فهم الطالب 
املللادة العمليللة. م�شتللدركًا: لكللن ذلللك ال مينللع من 
مناق�شللة اأوليللاء االأمللور الإدارة املدر�شللة وحماولللة 
حت�شللن امل�شتللوى العلمللي والتدري�شللي. الفتللًا: يف 
ال�شابق كانت هناك دورات تدريبية تدري�شية ت�شاعد 
املدر�شللن علللى ان يرفعوا من م�شتواهللم التدري�شي 
لينعك�للس ذلللك على مللا يقدمونه للطللاب من مادة 
علميللة ولكافللة املراحللل الدرا�شية، لكنهللا ولاأ�شف 

اختفت االآن. 
الوزارة تفقد بريقها

 بينمللا كان راأي املواطنة اأم فهللد ، باأن الفكرة التي 
�شادت يف املجتمع العراقي ان ال�شهادة ال قيمة لها، 
فللاآالف اخلريجللن ا�شبحللوا يجل�شللون يف املقاهي 
لتدخللن االأركيلللة واآخللرون يق�شللون اوقاتهللم يف 
البيللوت ميار�شللون االألعللاب االلكرتونيللة ويتلهون 
بت�شفللح املواقللع االجتماعيللة. م�شرت�شلللة: كل تلك 
االمللور ُتذكللر امللام الطللاب والذيللن ميثلللون كافة 
املراحل الدرا�شية فا يوجد بيت يخلو من عاطل عن 
العمل علق �شهادة تخرجه على جدار غرفته. م�شددة: 
هللذه امل�شببات ت�شاعد على تللدين امل�شتوى الدرا�شي 
والللذي ي�شاهللم فيلله اي�شللا املدر�شللون واملعلمون، 
فمنهم مللن ياأخذ الهدايا واملال مقابل منح درجات 
جنللاح ب�شكل علني للجميع ودون حما�شبة حتى من 
وزارة الرتبيللة التللي تفقد بريقها الرتبللوي والعلمي 

عامًا بعد عام .
 فيمللا اأكللدت امل�رسفللة الرتبويللة �شلللوى ح�شن من 
تربيللة الكللرخ الثانيللة ،البللد من تطبيللق نظام حمو 
االأميللة ب�شكللله ال�شحيللح وتطويللر و�شائللل التعليللم 
ا�شافة اىل اإن�شاء املدار�س وحت�شن االأثاث املدر�شي 
وتقليللل الزخللم الطابللي يف ال�شف الواحللد، والذي 
جنللده يف بع�للس املدار�للس فللوق م�شتللوى القللدرة 
اال�شتيعابيللة للطاب حيث ان هناك �شفوفًا درا�شية 
يتجاوز عدد طابها الل )65( طالبًا يف حن ان احلد 
امل�شمللوح به هو )35( طالبًا وح�شب كفاية املقاعد. 
الفتللة اىل: ان جلو�س الطاب علللى االأر�س او بدوام 
ثاثللي يجعلهللم يرتكللون الدرا�شة او حتللى يدفعهم 
للتغيللب عللن املدر�شللة وبالتللايل الت�للرسب، ف�شللا 
عللن تداعيللات االأو�شللاع االأمنية التللي جعلت اآالف 
الطللاب يهجرون املدار�س بعللد ان هجروا مناطقهم 
وحمافظاتهللم، حيث انخللرط الكثري منهم يف اأعمال 

من اأجل توفري لقمة العي�س.

 جلان تفتي�س وزارية
 وزارة الرتبيللة مللن جهتها توؤكللد، وح�شب املتحدثة 
الر�شميللة لها هديل العامللري، ان الوزارة تعمل على 
رفللع امل�شتللوى العلمللي والرتبللوي لكافللة املراحل 
الدرا�شيللة وان ت�شمللل اجلميع بالتعليللم املجاين من 
خال حث كوادرها التدري�شية وجلان التفتي�س على 
ت�شجيللل كل خمالفللة ت�شلليء اىل العمليللة الرتبويللة. 
م�شللرية اىل: حما�شبة العوائل التي متنع اوالدها من 
االنخللراط يف املدار�س، كما ان هنللاك جلانًا �شنوية 
لت�شجيللل االطفللال عنللد و�شولهم �شللن الت�شجيل يف 
ال�شللف االول وبالتعاون مللع وزارة التخطيط ف�شا 
عللن متابعة احوال الطلبللة النازحن وفتح املدار�س 

بعد حترير املحافظات.
 م�شرت�شلة، ت�شللدد وزارة الرتبية على ادارة املدار�س 
املتابعة وحماربة الدرو�للس اخل�شو�شية وحما�شبة 
املدر�شن واملعلمن اذا ثبت ذلك الأن الدولة تعطيهم 
رواتب مقابل تقدمي العلللم للطاب ولكافة املراحل. 
م�شللددة على: اهمية تعاون اأوليللاء االأمور اي�شا من 
اجل الق�شاء على الت�رسب وحت�شن امل�شتوى العلمي 

للطالب خلدمة للبلد.
اإح�شائيات وزارة الرتبية

 وزارة الرتبيللة اعلنللت عللن ت�شكيللل جلنللة م�شرتكة 
االإن�شللان  حلقللوق  العليللا  املفو�شيللة  مللن  تتكللون 
لو�شللع اخلطللط ملنللع ت�للرسب االأطفال مللن املرحلة 

االبتدائيللة خال العللام املقبللل 2017. وقال مدير 
عللام التخطيللط يف الللوزارة نايللف كاظللم : خللال 
العام الدرا�شللي 2015 و�شل عدد الطلبة امللتحقن 
بالدرا�شللة من �شللن )6( �شنوات ولغايللة )17( عاما 
اإىل )8( مايللن و)900( الللف طالللب وطالبة ومن 
�شمنهللم الطلبللة النازحللون. م�شللرياً اإىل: اأن ن�شبللة 
االأطفللال املت�رسبللن مللن الدرا�شللة مللن ذلللك العدد 
و�شلللت اإىل %6 يف عمللوم املحافظللات. موؤكداً: اأن 
وزارة الرتبيللة �شكلت جلنة م�شرتكة مع وزارة حقوق 
االإن�شان واملفو�شيللة العليا حلقوق االإن�شان وبع�س 
املنظمات الدولية لو�شع اخلطط بهدف الق�شاء على 
ظاهرة ت�رسب االأطفال من املدار�س االبتدائية خال 

العام املقبل.
ولفللت نايللف: اأن تلللك االإح�شائيللات تعتللر حديثة 
كونهللا اأخذت مللن وزارة التخطيللط والدوائر التابعة 
اأقللرب  الرتبيللة تعتللر  اأن وزارة  لهللا. منوهللًا اىل: 
موؤ�ش�شللة حكومية للعائلة العراقيللة وتعمل على حل 
امل�شللاكل التي يعاين منها الطلبة يف تذليل العقبات 

يف قطاع الرتبية.
 �شعف الوعي الثقايف واالجتماعي

درا�شللة ملنظمللة االأمم املتحللدة واخلا�شللة بالو�شع 
الرتبللوي بالعراقللي، اأ�شللارت اىل �شعللف االإمكانية 
املاديللة لاأ�للرسة حيللث يلعللب العامللل االقت�شادي 
دوراً رئي�شيللًا يف �شعة حجم ظاهرة الت�رسب. م�شرية 

اىل: �شعللف النظام التعليمي يف املدار�س االبتدائية 
حيللث يوؤدي عجز هللذا النظام عن حتقيللق االأهداف 
الرتبويللة وعدم توفري اجلللو املنا�شللب للطفل داخل 
املدر�شللة. منوهللة اىل: عللدم قدرة النظللام التعليمي 
علللى تنمية قللدرات وامكانياته ما يللوؤدي بالتلميذ 
اىل عجللزه يف الو�شللول اىل الغايللة املن�شللودة مللن 
الدرا�شللة واال فاأنه �شيف�شل يف الدرا�شة ويدفع به اىل 
تركهللا نتيجة �شعللف الوعي الثقللايف واالجتماعي 

لدى االأ�رسة.
 �شعف اإ�رساف اإدارات املدار�س

 كمللا ا�شللارت الدرا�شللة اىل �شعف ادراكهللم ملنافع 
التعليللم فهللم كثرياً مللا يرغمون اوالدهللم على ترك 
املدر�شللة او عدم دفع اأبنائهللم للدخول اىل املدار�س 
اأ�شللًا. الفتللة اىل �شعف العاقللات االأ�رسية وكذلك 
االنق�شام العائلي والطاق وكرثة اخلافات وازدياد 
عللدد االأوالد واإدمللان االآبللاء على اخلمللور وتخليهم 
عللن م�شوؤولياتهم نحو االأ�للرسة وتغيبهم عن املنزل، 
ا�شافة اىل عوامل اخرى �شاهمت كلها بزيادة اأعداد 

الطلبة املت�رسبن من املدار�س.
 موؤكللدة على �شعللف اإ�للرساف اإدارات املدار�س على 
انتظللام التاميللذ يف مدار�شهللم ومتابعللة �شللوؤون 
املتغيبللن منهللم ب�شللورة جللادة ودرا�شللة العوامل 
املوؤديللة اليهللا وحماولللة تذليللل ال�شعوبللات التي 
تواجلله التاميللذ بالتعللاون مللع اوليائهللم. منوهة 

 
 

  وق�شللم امل�للرسوع اإىل اربللع مراحللل )قونيللة - 
اطنللة(، )اطنللة - حلللب(، )حلللب - املو�شللل(، 

)املو�شل – بغداد(.
  �شرية ذاتية للقطار

اإدارة لل�شللكك احلديللد يف العللراق  اأول   ت�شكلللت 
يف اأيلللول من عللام 1916، وكانللت اآنذاك حتت 
�شيطللرة اجلي�للس الريطاين، ثم انتقلللت اإىل اإدارة 
مدنيللة بريطانيللة عللام 1920، ثللم حتولت اإىل 
اإدارة مدنيللة عراقيللة يللوم 16 ني�شللان/ 1936 
والللذي اأ�شبح عيد ال�شللكك العراقية. اأول رحلة مت 
ت�شيريهللا كانللت من بغللداد اإىل �شميجللة الدجيل 
اإىل اجلنللوب مللن مدينللة �شامللراء عللام 1914. 
تقوم ال�رسكة حاليللًا بت�شيري رحات للقطار بن 
بغللداد والب�رسة حيث �شري اأول قطار بينهما عام 
1920، يف حن اأنه قد مت ت�شيري اأول قطار بن 
بغللداد وكركللوك عللام 1925، واأول قطللار بللن 
بغللداد واملو�شللل عللام 1940، واأول قطللار من 
العللراق اإىل حمطللة حيدر با�شللا يف اإ�شطنبول يف 
15 متللوز عللام 1940، يف عللام 1936 جرت 
مفاو�شللات بن احلكومللة الريطانية واحلكومة 
العراقيللة لنقللل ملكيللة ال�شللكك اإىل العللراق فتللم 
االتفللاق علللى ان تدفللع احلكومللة العراقية مبلغ 
)400( الللف دينللار، اإ�شافة اإىل �للرسوط اأخرى، 
اأ�شبللح ا�شمهللا )�شللكك حديد احلكومللة العراقية( 
وربطللت بللوزارة املوا�شللات واال�شغللال ومتللت 
امل�شادقللة علللى االتفاقية يللوم 16 ني�شان عام 

.1936
احلر�س على القطار

احلديللث ياأخذنللا اىل بدايللات تاأ�شي�للس ال�شللكك 
احلديللد وقطللارات الفحللم واملللرتي واملحطللات 
التي متتد من اأم ق�رس واملعقل و�شوال اىل تركيا 

و�شوريا واإيران. 
كمللا ان للمحطللة العامليللة يف بغللداد حكايللات 
وحكايللات، هكللذا بللداأ الكاتللب واالإعامللي عبد 
ال�شادة الب�رسي الذي ق�شى وقتا طويا بالتنقل 
عر القطار من واىل الب�رسة بغداد واملحافظات 
التي مير بها القطار . مردفا: بعد ا�شترياد عربات 
وماكنللات جديدة مللن ال�شن وبعللد ا�شتخدامها 
قبللل اأكرث مللن �شنتللن، حينما ت�شعللد اإليها االآن 
ي�شيبللك احلزن ملا حل بنوافذهللا من ته�شيم اإثر 
رمي اأطفال بع�س املناطق التي مير بها احل�شى 
والطابللوق علللى النوافذ ما يللوؤدي اىل تك�شريها. 

منوهللا اىل: ان وقته واحد فقللط رغم وجود اأكرث 
مللن قطللار حديللث مركللون جانبللا وباالإمللكان 
ا�شتخدامهللا يف اأوقللات اأخللرى لت�شهيللل عمليللة 
النقللل بللن املحافظللات اجلنوبيللة والعا�شمللة 
تافيللا حلللوادث ال�شللري. متمنيا اأن يكللون هناك 
اهتمام اأكر بعرباتلله و�شكته وحمطاته، اإ�شافة 
اىل حما�شبللة من يت�شبب يف ك�رس وته�شيم زجاج 
نوافذه وتخريبه، الأنه وا�شطة نقل رائعة ومريحة 

واآمنة. 
اأغلب املقطورات ال ت�شلح

ت�للرسرت ال�رسكة بفعل احلرب علللى العراق عام 

2003، ومللا اأعقبهللا مللن عمليللات نهب حيث 
ب�شبللب عمليللات النهللب والتخريب التللي اأعقبت 
احلللرب مل يعد �شاحلللًا لا�شتخدام مللن قاطرات 
ال�رسكللة �شوى ما جممله 158 قاطللرة من اأ�شل 
اأن الو�شع  410 قاطرة اململوكة لل�رسكة،  كما 
االأمنللي غري امل�شتقللر اأدى اإىل توقف ال�رسكة عن 
ت�شيللري رحات ب�شللكل نهائي يف فللرتات معينة، 
اإال اأن ال�رسكللة قللد عللادت لت�شيللري رحاتها بن 
املحافظات عللام 2007 فمثًا اأعيد العمل بخط 
الب�رسة بغداد ب�شبب التح�شن يف الو�شع االأمني.

اأبواب قدمية وحمطمة

ال�شلبيللات  بع�للس  ياحللظ  ان  للم�شافللر  ميكللن 
كنقطللة  امل�شبللق  احلجللز  منهللا  واالإيجابيللات 
ايجابيللة. ولكن يجب ان توؤخللذ باحل�شبان اعداد 
امل�شافريللن وتوفللري العربللات للعللدد الراغب يف 
ال�شفللر بالقطللار وبكافللة الدرجللات منها االوىل 
والثانيللة وال�شياحيللة. امل�شافللر فالللح الربيعللي 
ذكللر ، عند دخولللك اىل املحطللة املركزية هناك 
بابللان اأحدهمللا للدخول مللن ال�شللارع الرئي�شي 
واالخر للخروج داخل املللراأب املجاور للمحطة. 
متابعللا: بعدهللا تاحللظ ان هناك ثاثللة ابواب، 
رئي�شللي اماملله مقطللورة قدمية حمالللة للتقاعد 

وبللاب اخر خلفي مغلق مينع الدخول للم�شافرين 
منلله والثالث حمطللم غري ح�شللاري ي�شبه ابواب 

املحال.
النفايات والزجاج املك�رس

حللن  تراهللا  واالإيجابيللة  اجلميلللة  املاحظللة 
ي�شتقبلللك موظفللو احلجللز يف بغللداد بابت�شامللة 
لطيفللة حيللث ت�شعر باأنللك امام موظللف خمل�س 
يللوؤدي خدمللة لك، عك�للس موظفللي الب�رسة حيث 
بوجلله  االبت�شامللة  يعللرف  ال  منهللم  البع�للس 
املراجللع. كمللا ان احلر�للس االأمنللي والتفتي�للس 
�شيء جيد ي�شكرون عليه، داخل العربات اجلديدة 
تغليللف  ناحللظ  والثانيللة  االوىل  الدرجللة  يف 
االر�شيللات بالفر�شات البا�شتيكيللة غري اجليدة 
والرديئللة، كمللا ان الزجللاج يف ال�شبابيك مك�رس 

ومه�شم دون �شيانة او تاأهيل.
 امل�شافللر با�شللم ح�شن بللن، ان كرا�شللي انتظار 
امل�شافريللن الداخليللة واخلارجيللة مك�رسة وغري 
نظيفة حيللث االأتربة وتراكم النفايللات. م�شيفا: 
امللا عللن االأعمللدة واملظللات يف باحللة املحطة 
فناحللظ ت�شاقط احجار التغليف وعدم �شيانتها 
وهذه ظاهرة غري ح�شارية. منوها اىل: االهمال 
الكبري يف االهتمام باأوقات انطاق القطار التي 
ت�شبللب االربللاك للم�شافريللن. م�شللريا اىل: خطللر 
�شقوط النوافذ على امل�شافرين االمر الذي يتطلب 

ال�شيانة.
مقاول اأهلي ال يبايل

يف الدرجللة االوىل تاحللظ جمللال الديكور وهذا 
امر جيللد ولكللن علبة ال�شابللون ال�شائللل فارغة 
وال يوجللد �شابللون �شلللب، ويف لوحللة ال�شيطرة 
داخللل  امل�شبللاح  اطفللاء  الكهربائيللة ال ميكللن 
الغرفللة بل يكللون االطفللاء مركزيا بعللد ال�شاعة 
الثانية ع�رسة من منت�شف الليل، وجند ان جهاز 
العر�للس )التلفزيللون( و�شللع للديكللور فقط وان 

عمل فاأدعية دينية فقط. 
النظافللة وخدمللة امل�شافرين اعطيللت اىل مقاول 
اهلللي. اأحللد امل�شوؤولللن عللن القطللار )رف�س ان 
يذكللر ا�شملله( راأيته غري را�ٍس عللن عمل املقاول 
االهلللي امل�شللوؤول عللن نظافللة الغللرف، وتبديل 
االأغطيللة وال�رسا�شللف التللي كان اغلبهللا مت�شخا 
وغللري مرتللب حتللى ان الو�شائللد و�شعللت كيفما 
اتفللق. قبل النزول يف حمطة بغداد متنى عدد من 
امل�شافرين االهتمام اأكللرث بالقطار ومق�شوراته 
وتطوير ال�شكللة احلديد وحمايتها مللع القطارات 
مللن جتللاوزات البع�للس، ا�شافة اىل زيللادة عدد 

العربات واملق�شورات. 
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�شهد �لعر�ق �أول خط 
حديدي لعربات �لرت�م عام 

�لو�يل  �قام  عندما   ،1869
�لعثماين مدحت با�شا �شركة 

تر�مو�ي بغد�د -�لكاظمية 
�مل�شاهمة و��شتخدمت 
�خليول جلر �لعربات، 

وكان يعرف لدى �لعر�قيني 
بـ )�لكاري(. �ن�شئ فيما 
بعد خط م�شابه ، يربط 
مدينة �لنجف �لأ�شرف 

مبدينة �لكوفة . كما نالت 
�أملانيا �متياز� من �حلكومة 

�لعثمانية لإن�شاء �شكة حديد 
بنظام قيا�شي يبد�أ من حيث 
تنتهي �شكة حديد �لأنا�شول 

يف )قونية( 
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