
 
القوات  منت�سبي  ا�سرتاك  ب�س�أن  اخلالف  ا�ستعر  ان  بعد 
من  الواحد  يكون  ب�ن  االنتخ�ب�ت  يف  امل�سلحة 
ب�سوته يف  يديل  اي  امل�سلحة مقرتع�  القوات  منت�سبي 
االنتخ�ب�ت وبني مم�ر�سة الن�س�ط ال�سي��سي والرت�سيح 
يف االنتخ�ب�ت ق�ل الق�نوين ط�رق حرب ، ان منت�سبي 
القوات امل�سلحة ي�سمل كل املنت�سبني �سواء الع�سكريني يف 
اجلي�ش او منت�سبو القوات امل�سلحة من منت�سبي ال�رشطة 
ب�سكل خ��ش وجميع منت�سبي القوات امل�سلحة التي قرر 
احل�سد  مث�له  امل�سلحة  القوات  من  اعتب�ره�  الق�نون 
ال�سعبي املقد�ش الذي مت اعتب�ره من ت�سكيالت القوات 
امل�سلحة مبوجب ق�نون احل�سد رقم )٤٠( ل�سنة ٢٠١٦ 
وب�دئ ذي بدء نقول ان ملنت�سبي القوات امل�سلحة احلق 
والذه�ب  ب�النتخ�ب�ت  الد�ستوري  حقهم  مم�ر�سة  يف 
�س�أنهم  واالنتخ�ب  واالقرتاع  االقرتاع  �سن�ديق  اىل 
د�ستوري�  مقرر  حق  فهذا  اخر  عراقي  مواطن  اي  �س�أن 
القوات  وق�نوني� لكل مواطن عراقي مب� فيهم منت�سبو 
امل�سلحة ولكن الد�ستور والقوانني متنع منت�سبي القوات 
امل�سلحة وحتظر عليهم الن�س�ط ال�سي��سي والرت�سيح يف 
وهو  االنتخ�ب  بني  التفريق  من  البد  اي  االنتخ�ب�ت 
القوات امل�سلحة وبني  حق د�ستوري وق�نوين ملنت�سبي 
الن�س�ط ال�سي��سي والرت�سيح يف االنتخ�ب�ت وهذا ممنوع 
اال�ستق�لة  ولهم  امل�سلحة  القوات  منت�سبي  على  وحمرم 
من القوات امل�سلحة وبعد ذلك مم�ر�سة الن�س�ط احلزبي 
املح�فظ�ت  وجم�ل�ش  الربمل�ن  لع�سوية  والرت�سيح 
وهذا م� مقرر يف الد�ستور والقوانني املختلفة مب� فيه� 
ق�نون االحزاب رقم )٣٦( ل�سنة ٢٠١٥ وق�نون انتخ�ب 
النواب رقم )٤٥( ل�سنة ٢٠١٣ وق�نون  اع�س�ء جمل�ش 
انتخ�ب�ت جم�ل�ش املح�فظ�ت رقم )٣٦( ل�سنة ٢٠٠٨ 
 ٢٠٠٧ ل�سنة   )١٩( رقم  الع�سكري  العقوب�ت  وق�نون 
ل�سنة   )١٤( رقم  الداخلي  االمن  قوى  عقوب�ت  وق�نون 
٢٠٠٨ ف�لد�ستور والقوانني ال�س�بقة وا�سحة يف ت�أكيد 
هذه احلقيقة وهي امل�س�ركة يف االقرتاع واالنتخ�ب�ت 
ع�سو  ملن�سب  والرت�سيح  ال�سي��سي  الن�س�ط  من  واملنع 
من  الت��سعة  ف�مل�دة  حم�فظة  جمل�ش  وع�سو  برمل�ن 
وافراده�  امل�سلحة  للقوات  يجوز  ال  انه  تقرر  الد�ستور 
وال  �سي��سية  مراكز  ال�سغ�ل  انتخ�ب�ت  يف  الرت�سيح 
مر�سحني  ل�س�لح  انتخ�بية  بحمالت  القي�م  لهم  يجوز 
ان  دون  االعم�ل  من  ذلك  غري  يف  امل�س�ركة  وال  فيه� 
وامل�دة  االنتخ�ب�ت  يف  ب�لت�سويت  حقهم  ذلك  ي�سمل 
الث�منة من ق�نون انتخ�ب�ت جمل�ش النواب تقرر ان ال 
او املوؤ�س�س�ت  القوات امل�سلحة  افراد  يكون املر�سح من 
االمنية عند تر�سحه وهذا م�مت ايراده ب�لن�سبة للرت�سيح 
واحلظر  املنع  حيث  من  املح�فظ�ت  جم�ل�ش  لع�سوية 
قوى  عقوب�ت  وق�نون  الع�سكري  العقوب�ت  ق�نون  ام� 
ملن  �سديدة  بعقوب�ت  يع�قب�ن  فهم�  الداخلي  االمن 

مي�ر�ش الن�س�ط ال�سي��سي يف اجلي�ش واالجهزة االمنية 
وق�نون االحزاب يقرر يف مواد كثرية على ذلك ف�مل�دة 
الداخلي  االمن  وقوى  اجلي�ش  منت�سبي  متنع  الت��سعة 
يف  اال�سرتاك  من  االمنية  واالجهزة  املخ�برات  وجه�ز 
الع��رشة من ق�نون االحزاب  ت�أ�سي�ش االحزاب وامل�دة 

متنع جميع املذكورين من ع�سوية االحزاب واالنت�س�ب 
احلزب  ت�أ�سي�ش  يكون  ان  منعت  الث�منة  وامل�دة  اليه� 
ال�سبه  او  الع�سكرية  التنظيم�ت  �سكل  متخذا  وعمله 
الع�سكرية كم� ال يجوز ارتب�ط احلزب ب�أية قوة م�سلحة 
وع�قبت امل�دة )٥٢( من ق�نون االحزاب مثال تع�قب 

حزبي  تنظيم  او  ا�ستقط�ب  او  ن�س�ط  ب�أي  ق�م  من  كل 
الدولة ك�فة وامل�دة )٤٧( تع�قب كل  داخل موؤ�س�س�ت 
احلزب  ربط  او  ع�سكري�  تنظيم�  احلزب  داخل  اق�م  من 
احلزب  علم  ثبت  اذا  احلزب  ويحل  التنظيم  هذا  مبثل 

بوجود التنظيم الع�سكري .

 
 يف �سل�سلة تراث بغداد ك�نت لن� كلم�ت عن النقود 
امل�ستعملة يف بغداد �سنة ١٩٣٥ و�سبب اختي�ر هذه 
ال�سنة ب�أنه� متثل النه�ية ال�ستخدام العملة الهندية 
الربيط�نية  االدارة  تولت  التي  ب�لروپية  امل�سم�ة 
يف  له�  دخولهم  بعد  بغداد  يف  النقود  اعتب�ره� 
اىل  ب�لروبية  التع�مل  ا�ستمر  حيث   ١٩١٧ اآذار 
ا�ستمر  ولكن  الق�نونية  الن�حية  من   ١٩٣١ �سنة 
بغداد  للتع�مل يف  نه�ية  فك�نت ١٩٣٥  ا�ستعم�له� 
للعملة الهندية واالنكليزية وبق�ي� النقود العثم�نية 
الهند  اىل  واع�دته�  الهندية  العملة  جمع  مت  حيث 
من  ببغداد  املتداولة  العملة  وتتبني   ١٩٣٢ �سنة 
تقرير جلنة العملة والتي ان�ط ق�نون العملة م�س�ئل 
العملة اليه� ال�س�در يف ٣١/٣/١٩٣٥ ب�عتب�ر ان 
نه�ية اذار نه�ية للموازنة ال�سنوية كم� ك�ن �س�بق� 
اي  الت�يل  اليوم  من  اجلديدة  املوازنة  تطبيق  ويتم 
مركزي�  بنك�  الفرتة  تلك  يف  يكن  ومل  ني�س�ن  بداية 
يف  اللجنة  تقرير  ت�رش  مت  وكم�  االن  موجود  كم� 
مكونة  العملة  وجلنة   ١٩٣٦ ل�سنة  الر�سمي  الدليل 
انكليزية  بنوك  وهي  االجنبية  للبنوك  ممثلني  من 
العثم�ين  للبنك  العثم�ين  اال�سم  من  الرغم  على 
واال�سم االيراين للبنك وبنك وي�سرتن بنك وك�ن ممثل 
احلكومة العراقية الفريق جعفر ب��س� الع�سكري ومت 
ا�ستبداله ب�ل�سيد عط� اأمني وتكون اجتم�ع�ت جلنة 
العملة يف لندن حيث ان ال�سيد اأچ ٠ ديننع �سكرتري 
اللجنة يف وقته� وك�ن الدين�ر الواحد ي�س�وي پ�ون 
انكليزي�  �سلن�  ت�س�وي  فل�س�  واخلم�سني  انكليزي 

وامل�ئت� فل�ش اربعة �سلن�ت انكليزية حيث ان جلنة 
وهي  بغداد  يف  املتداولة  العملة  قيمة  حتدد  العملة 
وع�رشة  دين�ر  م�ئة  هي  نقدية  اوراق  نوعني  على 
وخم�سة دن�نري ودين�ر ون�سف وربع دين�ر والنوع 
الث�ين من العملة هي امل�سكوك�ت وهي م�ئت� فل�ش 
واالربعة  فلو�ش  وع�رشة  فل�س�  وع�رشين  وخم�سني 
انكليزي�  بن�س�  ت�س�وي  ك�نت  التي  الع�نة(  فلو�ش) 
تقريب� وفل�س�ن وفل�ش واحد الذي ي�س�وي ربع بن�ش 
 ٢٠٠ الري�ل  نوع  من  امل�سكوك�ت  وك�نت  انكليزي 
م�سنوعة  فل�س�  والع�رشين  فل�س�   ٥٠ والدرهم  فل�ش 
فلو�ش  واالربعة  فلو�ش  والع�رشة  الف�سة  معدن  من 
ف�نه�  الواحد  والفل�ش  الفل�سني  ام�  النيكل  من م�دة 
يف  النقود  �سوؤون  ويدير  النح��ش  م�دة  من  ت�سنع 
عن  م�ستقلة  الق�نون  مبوجب  موؤلفة  جلنة  بغداد 
احلكومة وتتوىل اجراء الرتتيب�ت ل�سك النقود وطبع 
النقود  ال�سم�ن�ت مق�بل  النقدية وا�ستثم�ر  االوراق 
نقودا  حتوي  التي  امل�س�رف  وت�ستطيع  املتداولة 
بغدادية ب��ستبداده� ب�لنقود االنكليزية والذي يريد 
�رشاء نقود بغدادية تتوىل اللجنة ا�ستالم م� يق�بله� 
من اللريات االنكليزية وقد مت و�سع النقود هذه يف 
العملة  جمموع  بلغ  وقد   ١٩٣٢ ني�س�ن  من  التداول 
ماليني  ثالثة  من  اكرث   ١٩٣٥ اذار  حتى  املتداولة 
التمور  مو�سم  مبن��سبة  العملة  ازدادت  حيث  دين�ر 
حمل  الدن�نري  واحالل  التج�رية  احلركة  وحت�سن 
الذهب املكتنز لدى بع�ش الن��ش وك�نت النقود من 
فئة اخلم�سني فل�س� الف�سية اي الدرهم وورقة الدين�ر 
الواحد اكرث النقود تداوال من غريه� من انواع النقود 
االخرى ام� النقود من فئة الري�ل امل�ئتي فل�ش التي 

�سدرت يف �سهر حزيران ١٩٣٣ فلم تالقي اقب�ال من 
النقود  عن  العملة  جلنة  تقرير  ذكره  ومم�  اجلمهور 
الف  اكرث من ٥٨  �سحب  انه مت  بغداد  املتداولة يف 
والو�سخة ومتت  املمزقة  النقدية  االوراق  من  دين�ر 
م�س�درة و�سحب مبلغ ال يزيد على ٤٤ دين�را ب�سبب 
الت�رشف به� ب�سورة غري م�رشوعة ومت طبع اوراق 
نقدية من فئة دين�ر واحد عليه� ر�سم امللك غ�زي 
الذي توىل ال�سلطة �سنة ١٩٣٣ بعد وف�ة امللك في�سل 
الوقت من  ذلك  الدولة يف  واردات  ك�نت  وقد  االول 
ك�رشائب  مب��رشة  جتبى  التي  والر�سوم  ال�رشائب 
املح�سوالت الزراعية واملوا�سي واال�سم�ك واالمالك 
امل�لية  الطوابع  ر�سوم  فهي  الر�سوم  ام�  والدخل 
واملالحة ور�سوم متنوعة وكذلك ال�رشائب والر�سوم 
ومك�ش  الكمركية  ك�لر�سوم  ب�لوا�سطة  جتبى  التي 
امل�رشوب�ت الكحولية ور�سوم امللح والتبغ واالفيون 
واملكو�ش  والكريو�سني  البنزين  ا�ستهالك  ور�سوم 
املتنوعة والواردات من امالك الدولة ك�أجور اجل�سور 
مبيع  وح��سل  احلكومة  امالك  وايج�ر  واملع�بر 
االرا�سي واالبنية وواردات املع�دن كواردات الزفت 
الدولة  تتق��س�ه�  التي  النفط  وح�سة  والقطران 
وواردات  والربيط�نية  العراقية  النفط  �رشكتي  من 
االعم�ل التج�رية ويدخل فيه� فوائد وارب�ح العمولة 
واملب�دلة وواردات الربيد والربق والتلفون�ت وارب�ح 
مع�مل ال�سجون وجريدة احلكومة ومطبعته� وارب�ح 
ايرادات خمتلفة  دائرتي امل�س�حة والزراعة وهن�لك 
الق�س�ئية  وامل�رشوف�ت  التق�عدية  التوقيف�ت  من 
وواردات  التدري�ش  واجور  الط�بو  واجور  والقرو�ش 

دوائر الدولة االخرى .

الع�رشين،  القرن  �سبعين�ت  منذ  ُعِرف  عراقي  ملحن  حمزة  كوكب 
ب�سوت  الط�ئرة  ي�طيور  و  ي�جنمة  مثل  االأغ�ين  من  العديد  وحلن 
الغن�ئية وامل�رشحية. ولد  العديد من االأعم�ل  �سعدون ج�بر وقدم 
در�ش  العراق.  يف  الق��سم  ن�حية  ب�بل  حم�فظة  يف  حمزة  كوكب 
معهد  يف  درا�سته  واأكمل  بغداد.  يف  اجلميلة  الفنون  معهد  يف 
الدرا�س�ت املو�سيقية. بداأ حي�ته املهنية كمعلم يف مدر�سة املربد 
يف الب�رشة، وب�سبب تخرجه من معهد مو�سيقي اأ�رش زمالءه على 
اأن يقوم ب�لتلحني. بعد ف�سل اأغنيته االأوىل التي �سجله� يف االإذاعة 
"مر بّيه" وب�أداء املطربة غ�دة �س�مل وكت�بة الراحل ط�رق ي��سني، 
 : يقول  العربية،  االغنية  تواكب  حديثة  عراقية  اأغنية  خلق  قرر 
"بداأت اأنظر اىل رت�بة االأغنية العراقية التي ك�نت خمنوقة ب�ملق�م 
واملوال والب�ستة، على العك�ش من تطور االأغنية امل�رشية اله�ئل، 
وا�ستنتجت ب�أنني ال ميكن ان اأخلق اأغنية حديثة ب�أدوات قدمية". 
وتنوع  الب�رشة  يف  وجوده  واأف�ده  الفولكلور،  درا�سة  اإىل  اجته 
ك�نت  التي  "ي�جنمة"  اأغنية  خرجت  وهكذا  وامللحنني.  ال�سعراء 
مزيجً� من الغن�ء العراقي الفولكلوري واملو�سح االأندل�سي، واأغنية 

"القنطرة بعيدة" التي يف مدخله� ت�أثري من غن�ء الب�دية.
اأ�سبح ملحن� يف العراق منذ �ستيني�ت القرن الع�رشين، وان�سج�مً� 
وك�نت  احلديثة  العراقية  االأغنية  موجة  ظهرت  التطور  حركة  مع 
حتمل مالمح جديدة يف اأ�سلوب البن�ء املو�سيقي واالآف�ق التعبريية 
يف االحل�ن واأ�سوات جديدة خ�لفت امل�ألوف يف �سكل االغنية. هذه 
اآنذاك  ال�سب�ب  امللحنني  من  نخبة  يقوده�  ك�ن  اجلديدة  املوجة 
ومن اأبرزهم ك�ن امللحن كوكب حمزة وك�نت اأوىل اأحل�نه مقطوعة 
مو�سيقية بعنوان "اآم�ل". ك�ن حمزة مع�ر�سً� للنظ�م انذاك ويعد 
اأحد رموز احلركة الوطنية العراقية، وقته� ك�ن اأ�ست�ذا يف ج�معة 
الب�رشة، وك�نت ت�أتيه ق�س�ئد من حزب البعث لتلحينه� لكنه ك�ن 
يرف�سه�. منع النظ�م العراقي تداول اأغ�نيه وعد حي�زته� جرمية 

يع�قب عليه�، و لكنه� بقيت تتداول يف اجلل�س�ت اخل��سة.
اإىل  وتوجه   ،1974 يوليو   21 يوم  العراق  من  للهرب  ا�سطر 
در�ش  بعده�  ال�سوفي�تي،  االحت�د  اإىل  ثم  ومن  ت�سيكو�سلوف�كي� 
املو�سيقى يف اأذربيج�ن وتنقل م� بني كرد�ست�ن و�سورية واأمريك�، 

حتى ا�ستقر يف الدامن�رك منذ الع�م 1989. 
"وداعً� ب�بل"  يف املهجر ق�م ب�إ�سدار مقطوعة مو�سيقية بعنوان 
ع�م 1992 ثم قدم اأغنية اأخرى بعنوان "اجلراد يغزو ب�بل". بعد 
مكوثه يف اأوروب� قرر االنتق�ل للمغرب ودرا�سة املو�سيقى، تعرف 
وكذلك  اأغ�نيه  من  بع�ش  قدمت  التي  القري�ين  ف�طمة  على  هن�ك 

اأ�سم�ء منّور التي ك�ن معجب به�.
اأطلق النق�د على امللحن كوكب حمزة لقب )مكت�سف النجوم( فهو 
وري��ش  نعمة  ح�سني  مثل  العراقية  االأ�سوات  اأف�سل  اكت�سف  من 
اأحمد و�ست�ر جب�ر و�سعدون ج�بر واملطرب ال�س�ب علي ر�سيد. كم� 
ق�م ب�كت�س�ف املطربة املغربية اأ�سم�ء املنور، فهو اأول من قدمه� 
للجمهور حني حلن له� اأغنية "دموع اإيزي�ش" ع�م 1997 واالأغنية 
يف  االأغنية  وقدمت  جنم  فوؤاد  اأحمد  امل�رشي  ال�س�عر  كلم�ت  من 
الق�هرة مبن��سبة االحتف�ء ب�ل�س�عر اأحمد فوؤاد جنم ومبن��سبة عيد 

ميالده ال�سبعني.
 ، نزهت  م�ئدة  مثل  والعرب  العراقيني  الفن�نيني  من  للعديد  حلن 
كرمي  عواد،  ف��سل  جب�ر،  �ست�ر   ، نعمة  ح�سني   ، ج�بر  �سعدون 
يف  ك�نت  حني  ن�رشي  اأ�س�لة  املطربة  �س�مل،  فوؤاد  من�سور، 
له   . الكثري  وغريهم  روي�سد  اهلل  عبد  الكويتي  املطرب  بداي�ته�، 
العديد من االأحل�ن التي و�سعت للم�سل�سالت التلفزيونية واالأفالم 

ال�سينم�ئية. ع�د للعراق بعد �سقوط نظ�م �سدام ح�سني.

قانوني : لمنتسبي القوات المسلحة حق االقتراع وليس لهم حق الترشيح أو ممارسة النشاط السياسي
بغداد ـ خاص 

بغداد ـ طارق حرب

املادية  التكلفة  يومني  منذ  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�س  اأح�صى 
ثالث  مدى  على  معه  واحلرب  البالد  م�صاحة  ثلث  داع�س  الحتالل 
�صنوات، معلنًا اأن تكاليف التدمري االقت�صادي ويف البنى التحتية 

جتاوزت املئة مليار دوالر.
هذا بالطبع تقدير اأويل، فدولتنا مل تتوافر بعد على النظام االإداري 
القادر على تاأمني اإح�صائيات دقيقة يف خ�صو�س اأي �صيء. الكلفة 
كن اأن تزيد على ذلك بكثري، وثمة تكاليف اأخرى  املادية احلقيقية يمُ
ي�صعب تقدير قيمتها، هي كلفة اخل�صائر الب�صرية. ع�صرات االآالف 
اأرواحهم املزهوقة ظلمًا وعدوانًا،  التعوي�س عن  ِتلوا وال يكن  قمُ
وع�صرات االآالف اأ�صيبوا بجروح واإعاقات كّلف عالجها مليارات 
الدوالرات، واآالف من هوؤالء هم خربات نا�صجة اأو كفاءات واعدة 
�صي�صعب تعوي�صها اإال بعد ع�صرين �صنة يف االأقل، وثمة املاليني 
من النازحني الذين عانوا الكثري يف �صراعهم من اأجل البقاء على 
مدى ثالث �صنوات واأكرث، ولن نن�صى االآالف من الن�صاء ال�صبايا، 
عن  التعوي�س  يكن  ال  اأي�صًا  وهوؤالء  االإيزيديات،  من  وبخا�صة 

معاناتهّن الرهيبة.
مما  واأعظم  اأكرب  الداع�صي  االحتالل  تكلفة  اأّن  الكالم  جملة 
كّله  هذا  جتّنب  االإمكان  يف  كان  هل  املجردة.  االأرقام  عنه  تمُف�صح 
غري  هي  خمتلفة،  ب�صيا�صات  كنًا  مممُ ذلك  كان  بالتاأكيد  وتفاديه؟ 
حتى   2003 منذ  املتعاقبة  احلكومات  انتهجتها  التي  ال�صيا�صات 
وحمتومًا  مكتوبًا  قَدرًا  داع�س  يكن  مل  الكارثية.  الواقعة  وقوع 
على العراق والعراقيني، واإال فاإن احتالل الكويت، وقبله احلرب 
اأقدار  – االإيرانية، ونظام �صدام نف�صه امل�صوؤول عنهما،  العراقية 
مكتوبة وحمتومة اأي�صًا، ومل يكن لنا بالتايل احلّق يف التنديد بها 
الو�صائل.  ب�صتى  اإطاحته  على  والعمل  ال�صابق  النظام  ومعار�صة 
و�صوء  االإدارة  ل�صوء  مبا�صرة  نتيجة  كان  الداع�صي  االحتالل 
االإداري  وللف�صاد  وع�صكريًا،  مدنيًا  التنفيذ،  و�صوء  التخطيط 
وكيان  الدولة  كيان  يف  زاوية  اأو  مف�صاًل  يرتك  مل  الذي  واملايل 
املجتمع من دون اأن ي�صربه ويتغلغل يف اأعماقه. وراء ذلك كّله كان 
وانزلقوا  اأخطاء  ارتكبوا  وعظمهم،  وحلمهم  ب�صحمهم  ب�صر،  ثمة 
يف خطايا. هوؤالء بالذات يتعنّي م�صاءلتهم الإجالء حقيقة ما جرى 
وحتديد امل�صوؤوليات .. هذه امل�صاءلة كان يتوّجب البدء بها اأيامًا 
ال�صلطة والنفوذ تعّللوا  الداع�صية. ذوو  الواقعة  قليلة بعد وقوع 
يومها بخطر االإرهاب القائم واملاثل. كان ذلك يف الواقع حماولة 

للهروب اإىل االأمام، فاأهل ال�صلطة متخادمون يف ما بينهم.
مّرة،  غري  العبادي  ال�صيد  اأكد  كما  داع�س،  خطر  اأزحنا  وقد  االآن 
فمن املمُفرت�س اأن يمُفتح الباب اأمام ا�صتحقاق امل�صاءلة: كيف حدث 
امل�صوؤول عّما حدث؟ واجب  ما حدث؟ وملاذا حدث ما حدث؟ وَمْن 
العامة  االنتخابات  قبل  االآن  امللف  هذا  فتح  العبادي  حكومة 
هذا  فتح  يكون  اأن  ينبغي  ال  املقبل.  العام  اإجراوؤها  املمُفرت�س 
امللف دافعه االنتقام اأو ت�صفية ح�صابات �صيا�صية. املطلوب ك�صف 
اأخرى،  مرة   2014 حزيران  ماأ�صاة  تتكّرر  اأال  �صبيل  يف  احلقيقة 
ومن اأجل حتديد امل�صوؤوليات واحلوؤول دون اأن تكون للم�صوؤولني 

عن املاأ�صاة، اأيًا كانوا، اأدوار يف عراق ما بعد داع�س.

مبدعون
من العراق من التأريخ.. أصل النقود التي تم التعامل بها في بغداد سنة ١٩٣٥

كوكب حمزة

شناشيل: المساءلة 
المستحقة

بقلم / عدنان حسين

أقالم حرة

املدار�ش  ب�إفراغ  ق�ر،  ذي  يف  احلكومية  االأطراف  تتهمه� 
والف�سل يف حتقيق  املتميزين،  والطلبة  املعلمني  من  احلكومية 
مديرية  تو�سي  ب�أن  بلغ  االأمر  اأن  حتى  جيدة،  جن�ح  نت�ئج 
يف  يذكر  جن�ح  اأي  ت�سّجل  مل  اأهلية  مدار�ش  ع�رش  بغلق  الرتبية 
امتح�ن�ت ال�سفوف املنتهية، غري اأن هذه االته�م�ت ال حتظى 
اأنه�  اىل  ت�سري  التي  االأهلية  املدار�ش  اإدارات  لدن  من  ب�لقبول 
الدولة  يكّلفون  ك�نوا  ط�لب،  األف   50 –  40 بني  م�  ت�ستوعب 
16 ملي�ر دين�ر، واإن املدار�ش االأهلية ت�ستقبل طلبة مب�ستوي�ت 
�رشائب  تدفع  وانه�  احلكومية،  املدار�ش  من  خمتلفة  درا�سية 
هذا  ومع  لل�رشائب،  الع�مة  والهيئة  الرتبية  لوزارة  مزدوجة 
جتري مع�ملته� يف االأمور امل�لية كم� ُتع�مل مع�مل الط�بوق 

ومن دون اأدنى اعتب�ر ملهّمته� الرتبوية.
ملحوظ  توجه  هن�ك  ان  ح�سني  علي  املتق�عد  املوظف  يقول   
الإف�س�ل التعليم احلكومي ودفع االأه�يل اىل التوّجه اىل املدار�ش 
مته�لكة  ب�أبنية  احلكومية  املدار�ش  تكون  فحني  االهلية، 
والدوام  القرط��سية  من  حمرومون  وطلبته�  مكتظة  و�سفوفه� 
املنتظم، ب�لت�أكيد �سيتوجه الطلبة املتمكنون م�ديً� اىل املدار�ش 
ب�الهتم�م  تتمتع  ال  مدار�ش  الفقراء يف  الطلبة  ويبقى  االأهلية، 
به�. موؤكداً: وجود حم�والت حثيثة  للنهو�ش  الك�يف  احلكومي 
وحرم�ن  الكفوءة  مالك�ته�  من  احلكومية  املدار�ش  الإفراغ 
الفقرية  ال�رشائح  من  معظمهم  هم  الذين  املدار�ش  تلك  طلبة 
وحمدودة الدخل من الكف�ءات التعليمية اجليدة.  ونّوه املتق�عد: 
قبل  املتميزة من  التعليمية  املالك�ت  الكثري من  ا�ستقط�ب  اإىل 
املدار�ش االأهلية وحرم�ن املدار�ش احلكومية منه�. م�سرياً اىل: 
اأن كفة االهتم�م احلكومي ب�لتعليم ب�تت متيل ل�س�لح املدار�ش 
االأهلية من اأجل تقلي�ش نفق�ت التعليم والتخل�ش من امل�س�كل 
احل��سلة يف املوؤ�س�س�ت التعليمية، وال�سيم� م� يتعلق ب�الأبنية 
يقّدر  كبرياً  عجزاً  احلكومية  املدار�ش  تع�ين  حيث  املدر�سية، 

ب�أكرث من 600 بن�ية مدر�سية يف املح�فظة. 
يقّدر عدد االأبنية املدر�سية بنحو )1037( يداوم فيه� اأكرث من 
والكثري  وثالثي،  ثن�ئي  بدوام  مدر�سة ومعهد، معظمه�   2000
منه� ب�أبنية تع�ين التق�دم.  نقيب املعلمني يف ذي ق�ر، ح�سن 
االأعوام االخرية �سهدت زي�دة وا�سحة  اإن  ال�سعيدي، ق�ل   علي 
حكومية  توجه�ت  يوؤ�رش  وهذا  االأهلية،  املدار�ش  عدد  يف 
االأزمة امل�لية  اآث�ر  القط�ع اخل��ش يف مع�جلة  لالعتم�د على 

والنق�ش احل��سل ب�الأبنية املدر�سية.  

من ينقذ التعليم من المدارس 
األهلية ؟

المواطن و المسؤول
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