
جه��ود  تظاف��ر  بانتظ��ار  املجتم��ع  زال  م��ا 
املخت�ض��ن يف املج��االت الق�ض��ائية واالمنية 
واالجتماعية والنف�ضية واالقت�ضادية ومنظمات 
املجتم��ع امل��دين لبحث اأ�ض��باب ودرا�ض��ة زيادة 
ح��االت جرائ��م القتل العم��د، ال�ض��يما بن ذوي 
القرب��ى الت��ي حفل��ت باأخبارها موؤخرا و�ض��ائل 
االإعالم ومواقع التوا�ض��ل االجتماعي، وو�ض��ع 
حل��ول منا�ض��بة للحد من انت�ض��ار ه��ذه احلاالت 

التي باتت ت�ضوه واقع احلياة ب�ضورة عامة.
وقال العميد خالد �ض��الح املحنة مدير ال�رشطة 
لي�ض��ت  ال�رشط��ة املجتمعي��ة  املجتمعي��ة: }ان 
اجلهة الوحيدة امل�ض��وؤولة التي تعنى مبو�ض��وع 
العن��ف اال���رشي، ب��ل تهت��م اي�ض��ا به��ذا االم��ر 
مديرية حماية اال�رشة والطفل، اال ان لكل واحدة 
منهما اآلية خمتلفة يف حل املو�ضوع، وال�رشطة 
املجتمعي��ة تع��د جه��ة تنفيذي��ة يف كل مراك��ز 
ال�رشط��ة وافراده��ا يتعاملون مع امل�ض��اكل من 
خالل حل املو�ض��وع وديا ونزع فتيل امل�ض��كلة 
وفق اأ�ض�س العدالة واإعادة احلق اىل ا�ضحابه قبل 
ال���رشوع بالتوقي��ف واالحالة اىل الق�ض��اء ، اما 
يف حال تعذر ح�ضول ال�ضلح والرتا�ضي، فيحال 
الثاني��ة وه��ي مديري��ة  اىل اجله��ة  املو�ض��وع 
حماي��ة االأ���رشة والطف��ل الت��ي تتوىل اج��راءات 

التحقيق وعر�س املو�ضوع على الق�ضاء".

توعي��ة  اىل  دائم��ا  "ن�ض��عى  املحن��ة:  واأ�ض��اف 
املجتمع وال نركز فقط يف حل امل�ضاكل، وهناك 
بع�س احلاالت التي نتوجه اىل حلها مثل بع�س 
امل�ض��اكل العائلي��ة يف املناط��ق ال�ض��كنية ب��ن 
االأزواج او ب��ن االآب��اء واالأبن��اء، ويوجد اي�ض��ا 
لدينا ملفان للعنف املنزيل واملدر�ض��ي، فبع�س 
االهايل يجربون ابناءهم على ممار�ضة الت�ضول، 
ونحن نت�ض��دى له��ذه احلال��ة باإحال��ة االهايل 
اىل املحاك��م واي��داع االطف��ال يف دور الدول��ة، 
وتخت���س ال�رشط��ة املجتمعية يف ح��ل عدد من  
م�ض��اكل املجتم��ع وال تعتمد على م��ا يطرح يف 

و�ضائل التوا�ضل االجتماعي."
اخرتاق املنظومة االأخالقية

وا�ضارت ا�ضتاذة علم االجتماع يف كلية االآداب/
جامعة بغداد الدكتورة �ضيماء عبد العزيز اىل:

"ان م��ا يح��دث م��ن جرائم قت��ل نتيج��ة واقع 
جمتمع متفكك ال ي�ضوده النظام واالمن، جمتمع 
ا�ض��تبيحت به القيم االخالقية، كما ا�ضتبيحت به 
بع���س االعرا���س واالأمالك، فاأ�ض��بح يف ذاكرة 
اأفراد املجتمع وخميلتهم ان كل �ض��لوك يقومون 
ب��ه ال يعاقبهم املجتم��ع وال يوؤثمهم عليه، ومن 
ب��ن ذل��ك ح��االت القت��ل واالغت�ض��اب، وعلي��ه 
نن�ض��ح ان يبداأ التوجيه من املدار�س، وان يكون 
هناك دور وو�ضائل اعالم اقوى واكرث تاأثريا من 

و�ضائل التوا�ضل االجتماعي".
وبينت عبد العزيز: "ان االنفتاح غري املح�ض��وب 
تغي��ري  يف  دورا  لع��ب  علي��ه  املحا�ض��ب  وغ��ري 
اجتاه��ات واأف��كار اأبن��اء املجتم��ع الذي يت�ض��م 
ق��د  اخالقي��ة   ومبنظوم��ة  االخ��الق  بطاب��ع 
تك��ون فري��دة مب�ض��مونها وانواعه��ا ع��ن باقي 
املجتمع��ات حت��ى ل��و كان��ت تل��ك املجتمعات 
قريب��ة م��ن جمتمعن��ا، اال ان متا�ض��ك املجتم��ع 
وقيمه االخالقية التي كان يتحلى بها وت�رشب 
به��ا االأمثال تغ��ريت بعد الع��ام 2003 وكانت 
م�ض��تهدفة، وقد مت اخ��رتاق املنظومة االخالقية 
بنج��اح بدلي��ل ظهور ح��االت غ��ري طبيعية وال 
�ض��وية �ض��ار ينظر اليها بنظرة طبيعية ومقبولة 
كح��االت القتل التي قد تق�ض��عر له��ا االبدان قبل 

ان تق�ضعر له االذهان". 
اأطفال يف جحيم الدنيا

من جانبه حتدث امل�ضت�ضار القانوين رامي احمد 
االخ��رية  االآون��ة  "ازدادت يف  قائ��ال:  الغالب��ي 
بع�س حاالت االإيذاء العمد من قبل زوجات االأب 
بح��ق اأبن��اء اأزواجهن، فعند التفري��ق بن الزوج 
وزوجت��ه تب��داأ معان��اة االأبن��اء يف جٍو م�ض��وٍب 
بالتوت��ر العائل��ي بن االأبوين املنف�ض��لن، وما 
�ض��اهدناه يف حماكم العنف االأ�رشي اأن زوجات 
االأب يق�ض��ون ب�ض��كٍل مفرط على اأبن��اء اأزواجهن 
وه��ذه الق�ض��وة تك��ون اإم��ا بعل��م االأب م��ن دون 
مباالٍة اأو من دون علمه، ثم يزداد الو�ض��ع �ض��وًء 
اإذا م��ا اجنبت زوج��ة االأب اخوة له��وؤالء االأوالد 
فيتحمل ابناء الزوجة املطلقة او املتوفية اعباء 

كبرية تفوق طاقتهم". واو�ضح الغالبي:
العم��د  القت��ل  اىل  العم��د  االإي��ذاء  يتح��ول  "ق��د 
كم��ا ح�ض��ل يف ق�ض��ية الطفلة زه��راء احمد يف 
ال�ض��ماوة الت��ي قتله��ا والدها وزوجت��ه بحرقها 
بامل��اء احل��ار انتقام��ًا من امه��ا، ويف مثل هذه 
احلاالت تك��رث عمليات القت��ل املختلف باحلرق 
وال�ض��نق والرم��ي والغ��رق باالأنه��ر، وكل ه��ذه 
اجلرائ��م تن��درج حت��ت مفهوم��ي االإي��ذاء العم��د 
بح�ض��ب  الفق��رة االوىل م��ن امل��ادة )412( من 
قان��ون العقوب��ات العراق��ي الناف��ذ الت��ي تن�س 
عل��ى )م��ن اعت��دى عم��دا عل��ى اآخر باجل��رح او 
بال���رشب او بالعنف او باإعطاء مادة �ض��ارة او 
بارت��كاب اي فعل اخر خمالف للقانون قا�ض��دا 
احداث عاهة م�ض��تدمية به يعاقب بال�ض��جن مدة 
ال تزي��د على خم�س ع�رشة �ض��نة، وتتوفر العاهة 
امل�ض��تدمية اذا ن�ض��اأ عن الفعل قطع او انف�ض��ال 
ع�ض��و من اع�ضاء اجل�ض��م او برت جزء منه او فقد 
منفعته او نق�ض��ها او جن��ون او عاهة يف العقل 
او تعطي��ل احدى احلوا���س تعطيال كليا او جزئيا 
ب�ضورة دائمة او ت�ضويه ج�ضيم ال يرجى زواله او 

خطر حال على احلياة(".
 وي�ض��يف الغالبي: " تندرج ه��ذه احلاالت حتت 
مفه��وم القت��ل العمد بح�ض��ب الفق��رة االأوىل من 
امل��ادة  )406( م��ن قان��ون العقوب��ات العراقي 

الت��ي تن�س على  )1 – يعاقب باالإعدام من قتل 
نف�ضا عمدا يف احدى احلاالت التالية:

اأ – اذا كان القتل مع �ضبق اال�رشار او الرت�ضد.
ب – اذا ح�ض��ل القتل با�ضتعمال مادة �ضامة، او 

مفرقعة او متفجرة.
ج – اذا كان القت��ل لداف��ع دينء او مقاب��ل اأج��ر، 
او اذا ا�ض��تعمل اجلاين طرقا وح�ض��ية يف ارتكاب 

الفعل. د – اذا كان املقتول من اأ�ضول القاتل.
ه� – اذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة 
عام��ة اثناء تاأدي��ة وظيفته او خدمته او ب�ض��بب 
ذلك. و – اذا ق�ض��د اجلاين قتل �ضخ�ض��ن فاكرث 

فتم ذلك بفعل واحد.
ز – اذا اق��رتن القت��ل عم��دا بجرمي��ة او اكرث من 

جرائم القتل عمدا او ال�رشوع فيه.
ح – اذا ارتك��ب القتل متهي��دا الرتكاب جناية او 
جنح��ة معاقب عليه��ا باحلب�س م��دة ال تقل عن 
�ضنة او ت�ضهيال الرتكابها او تنفيذا لها او متكينا 
ملرتكبه��ا او �رشيكه على الف��رار او التخل�س من 

العقاب.
ط – اذا كان اجل��اين حمكوم��ا علي��ه بال�ض��جن 
املوؤب��د عن جرمية قت��ل عم��دي وارتكب جرمية 
قت��ل عم��دي او ���رشع في��ه خ��الل م��دة تنفي��ذ 

العقوبة(.
وتابع الغالبي: "وما نراه للحد من هذه احلاالت 

الب�ض��عة ه��و اأن تطب��ق اأق�ض��ى العقوب��ات بحق 
اجلن��اة واأال ينخ��دع ق�ض��اوؤنا الك��رمي مب�ض��األة 
املر�س النف�ض��ي ال��ذي يحاول اجل��اين التظاهر 
ب��ه يف هذه احلاالت، فمن خ��الل متابعتنا لهذه 
اجلرائ��م جن��د اأن الكث��ري م��ن اجلن��اة يحاولون 
التمل���س م��ن العق��اب بحج��ج احلالة النف�ض��ية 
واملر���س النف�ض��ي، اإال ان ق�ض��اءنا الع��ادل لهم 
باملر�ض��اد واأطال��ب منظم��ات املجتم��ع املدين 
املعني��ة باملراأة والطفل اأن يقدموا برامج مهنية 
ناجعة لتثقيف املجتمع من خطورة هذه احلالة  

وتهيئة املنهج املنا�ضب اخلا�س  باالأطفال ".
اتفاقية حقوق الطفل

وي�ض��ري النا�ض��ط يف جمال حقوق االن�ضان كامل 
امن اىل: "ما ن�ض��اهده الي��وم من حاالت غريبة 
حت��دث تع��د تعذيب��ا ولكنه��ا ال تدخ��ل يف حقل 
القت��ل العمد مع �ض��بق اال�رشار والرت�ض��د وامنا 
هي حاالت تعذيب، ولكن ب�ضبب و�ضائل التوا�ضل 
االجتماعي بداأت تظهر هذه اجلرائم على ال�ضطح 
وه��ي موجودة �ض��ابقا ولكن ال يوج��د من يعلن 
عنها، وتظهر هذه اجلرائم يف تلك الو�ض��ائل قبل 
احالتها اىل الق�ض��اء ولوال و�ض��ائل التوا�ضل ملا 
ب��داأ الرتكيز عليه��ا من اجل قلع جذور ا�ض��بابها 
وحتفي��ز املجتم��ع عل��ى نبذه��ا، كما ان ق�ض��ية 
التفكك اال�رشي ت�ض��هم كثريا يف تعنيف االطفال 

وه��ذا فيه خرق التفاقية حقوق الطفل التي وقع 
عليها العراق ويحا�ض��ب عليه القانون، ومل�ضكلة 
الزواج املبكر كذلك دور كبري يف ا�ض��تفحال مثل 
هذه احلاالت نتيجة عدم ن�ض��وج بع�س االزواج 

او نتيجة الفارق العمري الكبري بن الزوجة".
اأ�ضد احلرمات

وب��ن الباح��ث اال�ض��المي حممد الك��ويف: "من 
ا�ض��د احلرمات عن��د اهلل قتل النف���س ويف كتابه 
ًدا  يقول �ضبحانه وتعاىل)َوَمْن َيْقُتْل ُموؤِْمًنا ُمَتَعمِّ
ُ َعَلْيِه  ��َب اهللهَّ ��ُم َخاِل��ًدا ِفيَه��ا َوَغ�ضِ ُه َجَهنهَّ َفَج��َزاوؤُ
َوَلَعَن��ُه َواأََع��دهَّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًم��ا ( وكذلك)من قتل 
ا  نف�ض��ًا بغري نف���س اأو ف�ض��اد يف االأر���س فكاأمنمّ
قتل النمّا�س جميعًا( وهي من ا�ضد احلرمات التي 
اكدته��ا ال�رشيعة اال�ض��المية ، وتع��د هذه بع�س 
احلاالت ال�ض��اذة والتي حتتاج اىل درا�ضة نف�ضية 
واجتماعية ، القات��ل الذي يقدم على القتل ال بد 
م��ن انه يعاين م��ن امرا�س نف�ض��ية وعقد معينة 
ال ميك��ن لالإن�ض��ان ال�ض��وي والطبيع��ي ان يقدم 
عليه��ا الأن فيه��ا اعتداء على حرم��ات االخرين، 
وان م��ا يح��دث هو ذو طاب��ع اجتماع��ي ولي�س 
جنائيا ويحتاج اىل درا�ض��ة من قبل املخت�ضن 
يف جم��ال علم النف�س واالجتم��اع للوقوف على 
ا�ض��بابه ورمب��ا تك��ون معاجلت��ه مي�ض��ورة الأن 

االأ�ضباب تعالج الظواهر".

وتع��د كفاي��ة االبني��ة املدر�ض��ية ومدى �ض��الحيتها 
لالرتق��اء  �رشوري��ن  عامل��ن  الطلب��ة  ال�ض��تقبال 
مب�ض��توى الطلبة التعليمي والنف�ض��ي، وعليه البد من 
اخ��ذ االمر بع��ن االعتب��ار وايج��اد احلل��ول البديلة 

وال�رشيعة التي تتنا�ضب مع عدد الطلبة.
وي�ض��ري مرت�ض��ى جا�ض��م اب لولدين يف املدر�ضة اىل 
ان هناك خلال كبريا يف العملية التدري�ض��ية، اذ ي�ضم 
ال�ض��ف الواحد من املدر�ض��ة القريبة م��ن منزله اكرث 
من 50 طالبا، ما ا�ض��طره اىل احلاق ولديه مبدر�ضة 
اهلي��ة بعيدة ع��ن املنزل لكي ي�ض��من انهما يتلقيان 
الدرو���س بي���رش، فال�ض��ف الواح��د ال يتج��اوز ع��دد 
الط��الب فيه 20 طالب��ا، االمر ال��ذي ينعك�س ايجابا 

على ادائهم الدرا�ضي.
املدار���س  يف  املعل��م  يق�ض��ي  جا�ض��م:"  وي�ض��يف 
احلكومي��ة اغل��ب وق��ت الدر���س يف ا�ض��كات الطلب��ة 
وتوجيهه��م لالنتب��اه، وحتول كرثة الع��دد وقلة مدة 
الوقت بن املعل��م واكمال املنهج املقرر، ما يفر�س 
عل��ى اولياء االمور �رشح الدرو���س املقررة الأوالدهم 
دون االعتماد على املدر�ضة، ولو مت بناء 10 مدار�س 
�ض��نويا، لتجاوزنا االزمة خالل ال�ض��نوات املا�ض��ية، 
لكن امل�ض��كلة، بح�ض��ب ما اأ�ض��مع، تكم��ن يف عمليات 
الف�ض��اد املايل والتعاقد م��ع �رشكات غري ملتزمة يف 

املواعيد و�ضوء التنفيذ".
وتطرق��ت املعلمة �ضو�ض��ن علي اىل معان��اة املدار�س 
نتيج��ة ت�ض��خم اع��داد طالبه��ا بالتزام��ن م��ع قل��ة 
االبني��ة وب��روز عامل الهجرة الداخلي��ة الذي زاد من 
ه��ذه االزمة، بعد وف��ود الكثري من العوائ��ل النازحة 
وت�ض��جيل ا�ضماء اوالدها يف املدار�س، باالإ�ضافة اىل 
طلب��ة املنطقة اال�ض��لين، االمر ال��ذي زاد من اعداد 
التالميذ يف كل �ض��ف وبذل��ك زاد العبء على املعلم 

وعلى االبنية املدر�ضية واثاثها.
االبني��ة  قل��ة  نتيج��ة  اللج��وء  عل��ي:" مت  وت�ض��يف 
امل��زدوج،  ال��دوام  بنظ��ام  العم��ل  اىل  املدر�ض��ية 
واح��دة  بناي��ة  يف  ث��الث  او  مدر�ض��تان  واندجم��ت 
ما �ض��بب �ض��يقا كب��ريا على الطلب��ة ب�ض��ورة عامة، 
فالطالب مطالب بالدوام منذ ال�ض��اعة الثانية ع�رشة 
ظه��را وحت��ى الرابعة او اخلام�ض��ة ع���رشا، ويعد هذا 
الوقت �ضعبا جدا على الطلبة، اذ يقل فيه ا�ضتيعابهم 
للدرو�س، فهناك درا�ضات ت�ضري اىل ان الوقت االف�ضل 
للدرا�ض��ة هو من ال�ض��اعة الثامنة �ضباحا اىل الثانية 

ع�رشة ظهرا". 
وي�ض��ري املدر�س ريا���س نا���رش اإىل ان:" قلة االبنية 
املدر�ض��ية م��ن امل�ض��اكل الكب��رية الت��ي تعيق جناح 

العملي��ة الرتبوية، ف�ض��ال ع��ن �ض��وء توزيعها فهناك 
مناط��ق فيها ع��دد كاف من املدار���س بحيث ال يزيد 
ع��دد الطلب��ة يف �ض��فوفها عن 35 طالب��ا يف الوقت 
الذي ت�ضح يف مناطق اخرى لدرجة ي�ضل عدد الطلبة 

يف ال�ضف الواحد اىل 75 طالبا".
ويعتق��د نا�رش ان التغل��ب على هذه امل�ض��كلة ممكن 
باتخ��اذ ع��دد م��ن االج��راءات اوله��ا، اع��داد تقري��ر 
�ض��امل يح�ض��ي اعداد الطلبة املوجودي��ن يف جميع 
الثالث��ة،  باأنواعه��ا  املدار���س  وع��دد  املحافظ��ات 
االبتدائي��ة واملتو�ض��طة واالعدادي��ة، واج��راء عملية 
تنا�ض��ب بن عدد الطالب واالأبنية املدر�ض��ية وو�ضع 
اخلط��ط لبن��اء املدار�س وفق هذا املنظ��ور، او البحث 
عن بدائل جديدة للبناء على االقل يف الوقت احلا�رش 
كتوفري الكرفانات التي ميكن ا�ض��تخدامها ك�ضفوف، 
او بن��اء اجنح��ة ا�ض��افية يف املدار���س، خا�ض��ة ان 
العدي��د من مدار�ض��نا متتلك م�ض��احات كبرية، موؤكدا 
���رشورة ايجاد احللول ال�رشيعة للمدار�س التي تعمل 

بنظ��ام ثالثة دوامات، ال�ض��يما االعدادي��ة منها، فال 
يعقل لطالب املرحلة املنتهية يف ال�ضاد�س االعدادي 

ان يتلقوا الدرو�س لثالث �ضاعات فقط!.
م�رشوع وطني

ع�ض��و جلن��ة الرتبي��ة النيابية �ض��عاد جب��ار الوائلي  
تقول ان "اول ق�ضية تناق�ضها اللجنة يف كل اجتماع 
ه��ي م�ض��كلة االبنية املدر�ض��ية، موؤكدة ان��ه ال ميكن 
النهو�س بواقع االبني��ة اال من خالل م�رشوع وطني 
ا�ض��رتاتيجي، م�ضرية اىل اننا بحاجة اىل اكرث من 10 
اآالف مدر�ض��ة، فهن��اك مدار���س مت تهدميه��ا واخرى 

حتتاج اىل ترميم.
ويبن الناطق الر�ض��مي با�ض��م وزارة الرتبية ابراهيم 
�ض��بتي باأن االبنية املدر�ض��ية لي�ض��ت بعهدة الوزارة، 
م��ع  املحافظ��ات  جمال���س  اىل  احالته��ا  مت��ت  اذ 
التخ�ضي�ض��ات املالية اخلا�ض��ة بها يف عام 2013 
�ضمن تنمية االقاليم، م�ضريا اىل ان الوزارة جلاأت اىل 
هذا احلل الن�ضغالها بجوانب اخرى ال تقل اهمية عن 

هذا املل��ف، منوها اىل ان ال��وزارة ت�رشف على عمل 
جمال�س املحافظات يف ما يخ�س االبنية املدر�ض��ية 
وتدوين احلاالت ال�ضلبية لل�رشكات املتلكئة لت�ضعها 

يف القائمة ال�ضوداء لعدم التعامل معها م�ضتقبال.
ويو�ض��ح �ض��بتي ان هن��اك م�ض��اريع كث��رية متعاقد 
عليه��ا لبن��اء مدار���س يف ال�ض��نوات ال�ض��ابقة، دخل 
بع�ض��ها اىل اخلدم��ة، فالعام املا�ض��ي �ض��هد افتتاح  
100 مدر�ض��ة يف بغداد واملحافظات، و23 مدر�ضة 
م��ن املنحة الكويتية �ض��من �ض��ندوق دع��م التنمية 
الكويت��ي، الفت��ا اىل »اننا نع��اين يف الوقت احلا�رش 
كم��ا هو احل��ال لباقي مفا�ض��ل الدول��ة االخرى من 
التق�ض��ف ب�ض��منها جمال���س املحافظ��ات، فما زالت 
هن��اك مدار�س قيد االجن��از بانتظار التخ�ضي�ض��ات 
املالي��ة{ ويتابع �ض��بتي ان" م�ض��كلة مل��ف االبنية 
املدر�ض��ية لي�ض��ت ولي��دة اللحظ��ة ب��ل ه��ي ق�ض��ية 
مرتاكم��ة ل�ض��نوات عديدة، لكن م��ن املمكن القول ان 
ن�ض��ب العج��ز انح���رشت عما كان��ت علي��ه قبل ثالث 

�ض��نوات نتيج��ة لعمل الوزارة وجمال���س املحافظات 
وم�ض��اعدة بع���س املنظم��ات الدولي��ة، عل��ى اأمل ان 
يتح�ضن الو�ض��ع املايل للبلد لر�ض��د مبالغ اكرث لهذا 

امللف والق�ضاء على هذه امل�ضكلة يف مدة اق�رش.
ولفت �ضبتي النظر اىل ان قلة االبنية املدر�ضية �ضببت 
م�ض��كلة اخرى تتمثل يف ا�ض��تهالك االثاث املدر�ضي، 
�ض��اربا املث��ل باملدار���س التي ت�ض��م ثالث��ة اوقات 
لل��دوام، فف��ي كل دوام هن��اك 600 طال��ب، ومعنى 
ذلك ان الرحالت  ي�ضتخدمها 1800 طالب يف اليوم 
الواحد و�ضت�ض��تهلك ب�رشعة نتيجة ذلك، م�ضريا اىل ان 
اجلهود تذهب اي�ضا اىل تاأهيل مدار�س للنازحن يف 
املخيمات، ف�ضال عن اعادة افتتاح 146 مدر�ضة يف 

القيارة واحل�رش بعد حتريرهما.
الدفع باالآجل

رئي���س جلن��ة الرتبي��ة يف جمل���س حمافظ��ة بغ��داد 
عل��ي العيثاوي نف��ى ارتباط ملف االبنية املدر�ض��ية 
مبجال���س املحافظ��ات، م�ض��ريا اىل ان وزارة الرتبية 
احال��ت يف الع��ام املا�ض��ي االبني��ة املدر�ض��ية اىل 
جمال���س املحافظ��ات وتعاقدت بدوره��ا على 163 
مدر�ض��ة مت العمل بها وو�ض��ل االجناز فيها اىل اكرث 
م��ن 80 باملئ��ة، لكن مل تت��م احالة ه��ذا امللف لهذا 
الع��ام اىل جمال���س املحافظ��ات ومل يخ�ض���س اأي 
مبل��غ �ض��من املوازنة املالي��ة اجلدي��دة اىل جمال�س 
املحافظ��ات حتت بند االبنية املدر�ض��ية، م�ض��ريا اىل 
تخ�ض��ي�س مبلغ �ض��من تنمية االقاليم �ض��نويا لبناء 
املدار�س. وي�ض��يف العيثاوي ان »بغ��داد حتتاج اىل 
اك��رث م��ن 2000 مدر�ض��ة، فاملوجود حالي��ا والذي 
يق��در باأك��رث م��ن 4000 مدر�ض��ة ال ي�ض��د احلاج��ة، 
فهن��اك نق���س ح��اد باالأبني��ة املدر�ض��ية، وتع��اين 
مدار�ض��نا من ال��دوام الثالثي يف كث��ري من املناطق، 
باالإ�ض��افة اىل الدوام الثنائي{ موؤكدا ان هذا امللف 
يحت��اج اىل تخ�ضي�ض��ات مالية ا�ض��تثنائية لعالجه، 
الفت��ا اىل ان جمل���س املحافظ��ة كانت له منا�ض��دات 
عدي��دة مع رئا�ض��ة ال��وزراء ال�ض��تثناء وزارة الرتبية 
من االزمة املالية لتتمكن من بناء مدار�س او حتويل 
تخ�ضي�ض��اتها اىل املحافظ��ات لبناء مدار�س جديدة 

للطلبة. 
ويعتقد العيثاوي ان احلل االمثل لعالج هذه امل�ضكلة 
ال�ض��ائكة ه��و تفعي��ل البن��اء باالآج��ل وبالتعاقد مع 
للبن��اء ولف��رتة طويل��ة تتج��اوز  ���رشكات عاملي��ة 
اخلم�س �ض��نوات وتت�ض��لم هذه ال�رشكات م�ضتحقاتها 
من احلكومة االحتادي��ة، ومتت املطالبة بتفعيل هذا 
املق��رتح، ولك��ن حت��ى االن مل تخرج �ض��وابط الدفع 
باالآج��ل م��ن وزارة التخطيط والتع��اون االمنائي او 

وزارة املالية.
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العجز بالأبنية املدر�سية 
م�سكلة تتفاقم �سنويا ول 

�سك اأن التق�سف املفرو�ض 
يف البلد نتيجة لالزمة 

القت�سادية التي نعانيها 
زاد من حجم الزمة، هذا 

بالإ�سافة اىل عمليات 
النزوح التي ت�سهدها 

املحافظات نتيجة جرائم 
ع�سابات "داع�ض" 

الرهابية.
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