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١

 واقع تعليم البنات يف مشال بابل
  
 

  ١مها اخلطيب

  
كم وقد ورد امسها بالقرآن  ١٠٠تقع حمافظة بابل  يف القسم األوسط من العراق تبعد عن العاصمة بغداد حوايل 

وكلمة بابل تعىن باب اإلله و صارت بابل بعد سـقوط  } وما أنزل على امللكني ببابل هاروت وماروت{ الكرمي 
 .ق٢١٠٠رباطورية بابل، وقد أنشأها محورايب حوايل سومر قاعدة إم

 
ترتفع أراضيها املنحدرة حنـو  . من مساحة العراق الكلية%٢كم وتشكل بذلك نسبة ) ٦٧٩٣(تبلغ مساحتها 

يسودها مناخ الصحراوي ميتاز بقلة سقوط األمطار تتـراوح بـني   . م فوق مستوى سطح البحر) ٣٥(اجلنوب 
يبلغ عدد سكاا حسب . يسودها جو دافئ شتاءاً). م٥٠(ت احلرارة صيفاً إىلوارتفاع درجا) ملم ٢٠٠-٥٠(

تتصف بكوا زراعية وختتص مبحاصيل احلنطة والشعري والذرة الصفراء . نسمة) ١٦٠٠٦٧٥(م  ٢٠٠٦إحصاء
والقطن والسمسم واحملاصيل الثانويـة من اخلضر واألبصال والدرنات، كما تكثـر فيهـا بسـاتني النخيـل     

مضيات وتتميز بوجود ثروة حيوانية كبرية تضم األغنام واملاعز والبقر واجلاموس واإلبل وحقول الـدواجن  واحل
. ومعامل األعالف تعتمد على الزراعة السبحية أو بالواسطة و تنعدم فيها الزراعة الدميية لقلة سـقوط األمطـار  

اهلامشيـة  االمام،:من أهـم مـدا  . حملافظةن مركز االيت تقع قريباً م) مدينة بابل اآلثارية(سـميت بابل نسبة إىل 
 .قاسم،املتحتيه،الشوملي،املسيب،سدةاهلنديه،االسكندريه،املشروع، ،احملاويل،أيب غرق،الكفللا

 
وفيما خيص مشال بابل فإا تتألف من قضاء احملاويل يتبعه ناحية اإلمام وناحية جبلة يف حني يتبع قضاء املسـيب  

قرية او ما دون حييط مبنطقة مشال بابل  ١١٦إلسكندرية وسدة اهلندية تضم هذه االقضية ناحية جرف الصخر وا
ال العاصمة بغداد ومن الغرب واجلنوب الغريب حمافظيت االنبـار وكـربالء   ممن الشرق حمافظة واسط ومن الش

حيان اال ان عمليات ويسكنها خليط من العشائر السنية والشيعية يف مناطق حمددة لكل منهما تتداخل يف بعض األ

                                   
  . طوير املدينمركز بابل حلقوق اإلنسان والت من وردتنا عن طريق بريد املوقع  ١
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يعاين تعلـيم  ، اذ  التهجري غريت من دميغرافية املنطقة كثريا وتسببت يف مضاعفة مشكلة التعليم بالنسبة للفتيات
سنة من إمهال كبري يف منطقة مشال بابل بعضه يعـود إىل طبيعـة اتمـع     ١٢إىل  ٦الفتيات يف الفترة العمرية 

مهال احلكومة يف توسيع التعليم يف تلك املنطقة والقسم الثالث ترك مقاعـد  العشائري والقسم األخر يعود إىل إ
الدراسة بسبب الوضع األمين الغري مستقر يف تلك املنطقة وعمليات التهجري وبشكل جعل عدد النساء األميات 

  .يف تلك املنطقة يكملن تعليمهن االبتدائي ١٠فتيات من أصل  ٤كبري وأكدت اإلحصاءات بان 
  

  :بابل لوضعنا اليد على مجلة من االسباب منها مشالردنا استقصاء بعض االسباب يف ضعف التعليم يف ولو ا
  
ألـف   ٣٣٦٥٧٠تبلغ عدد املدارس االبتدائية يف قضاء املسيب الذي تبلغ كثافته السكانية أكثر مـن    -١   

يبا نصف السـكان  ألف نسمة أي تقر ١١٤٨٠٠سنة  ١٢مدرسة ويبلغ عدد األطفال دون سن  ١٤٨نسمة 
طالب ومعظمها خمتلطة وهذا خيالف  عادات أبناء املنطقة  ٨٠٠وبالتايل فان الطاقة االستيعابية للمدارس تتجاوز 

العشائرية اليت ترفض االحتكاك بني األوالد والبنات وال سيما بان النضج اجلسدي لألطفال يف تلـك املنـاطق   
 .الريفية يكون مبكرا قياسا باملناطق األخرى

 
واليت أدت إىل نزوح  ٢٠٠٣ت التهجري الواسعة اليت شهدا منطقة مشال بابل بعد أحداث العنف عام عمليا -٢

عائلة معظمها من اإلسكندرية وجـرف الصـخر    ٦٥٤أعداد كبرية من العوائل اليت تقطن تلك املنطقة حوايل 
فتيات بسبب الظروف االقتصادية وبسبب التغري املكاين للعوائل فإا أجربت أبناءها على ترك الدراسة وخاصة ال

طالبـة تركـت مقاعـد      ٥٦١بان أكثر من . ح.املتغرية او بسبب التهديدات حيث اكد املشرف التربوي ف
بعض منهن عدن إىل مقاعد الدراسة والـبعض األخـر ال    ٢٠٠٨/٢٠٠٩الدراسة خالل العام الدراسي املاضي 

 .زال متسرب
 
حدودها الواسعة مع حمافظة االنبـار عـرب    بين منها منطقة مشال بابل بسباملشاكل األمنية اليت ال زالت تعا -٣

ع من اجليش العراقي بـان  .منطقة جرف الصخر وحمافظة بغداد عرب اللطيفية وحمافظة واسط حيث اكد العقيد ع
ا ناشطة دة البعض منهاملصادر االستخبارتية ال زالت تؤكد بان منطقة مشال بابل هي منطقة حاضنة للخاليا القاع

 .نائمة روالبعض األخ
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لقد كفل الدستور العراقي اجلديد حق تكافل الفرص يف احلياة واملعيشة بالنسبة لكافة العراقيني ومنـها التعلـيم   

الفقرة الرابعة عل منع العنف يف كافة أقسام اتمع األسرة او املدرسـة   ٢٩كما أكدت املادة  ١٦حسب املادة 
نف واحد من أسباب عزوف الفتيات عن الدراسة لذا وجب على احلكومة العراقية حماربته آو اتمع ومبا ان الع

على أن التعليم إلزامي يف املرحلة االبتدائية كما تشجع على البحـث  ) ١,٢,٣(يف الفقرة  ٣٤كما أكدت املادة 
تعليم املرأة وخاصة السنوات  كما  تناولت املعاهدات الدولية واالتفاقات جانب محاية،واالبتكار يف كافة املراحل 

 -:األوىل من عمرها منها
 
واليت تتضمن القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ضـد   ١٩٧٩لسنة CEDAW معاهدة سيداو -١

واليت تكفل حق التساوي يف فرص االستفادة من  ١٠من م) ه(املرآة وتعزيز دورها يف كافة جماالت احلياة الفقرة 
يم مبا ي ذلك برامج تعليم الكبار وحمو األمية الوظيفي وال سيما الربامج اليت تعجل بتضـييق  برامج مواصلة التعل

 .أي فجوة يف التعليم بني الرجل واملرآة
 
 ١٩٩٠ودخلت حيز التنفيـذ عـام    ١٩٨٩أكدت االتفاقية العاملية حلقوق الطفل اليت مت اإلعالن عنها عام -٢

لزامية التعليم االبتدائي بالنسبة لألطفال وباان وتكون الدولة مكلفة على إ" ٤٩حسب قرار األمم املتحدة رقم 
 ." أ الفقرة ٢٨ذا التعليم حسب املادة 

 
 :البد من  -اضافة ملا تقدم - وحللحلة االشكالية التعليمية

سـتعانة  تطبيق قانون التعليم اإللزامي للمرحلة االبتدائية من قبل احلكومة العراقيـة بصـورة دقيقـة واال      ١
 .باحلكومات احمللية من جهة وشيوخ العشائر من جهة أخرى وخاصة فيما يتعلق بتعليم البنات

 
العمل على توسيع بناء املدارس االبتدائية يف املنطقة بشكل ال يشكل الوصول إىل املدرسة من قبل الطالبات  -٢

 .أمر شاق من حيث البعد عن املنازل وصعوبات الطرق ووسائط النقل
 
تشجيع منظمات اتمع املدين على القيام بدورها الفعال يف حماربة أمية الفتيات الصغريات من جهة والقيـام   -٣

  .حبمالت توعية ألولياء األمور حول أمهية تعليم البنات ودفعهم اىل أعادة بنام اىل صفوف الدراسة


