
الق�ضاء العراقي
املتتب����ع مل�ض����رة الق�ض����اء العراقي ي����رى انه 
م����ر بظ����روف �ضعب����ة اأدت ب����ه اىل ان يفق����د 
الكث����ر م����ن رجاالت����ه يف احلقب����ة التي حكم 
فيه����ا )حزب البع����ث( حيث ان م����ن اأولويات 
الق�ض����اء احليادية يف االأح����كام، وعدم امليل 
اىل ط����رف عل����ى ح�ضاب ط����رف اآخ����ر وكذلك 
اال�ضتم����اع اىل كل اأط����راف الدع����وى لبلورة 
احلكم بال�ضورة ال�ضحيحة، اال ان ذلك االأمر 
تال�ض����ى يف املرحل����ة الع�ضيب����ة، وخ�ضو�ضًا 
اأع����وام الت�ضعيني����ات التي �ضه����دت ت�ضفيات 
ق�ضائية بط����رق لئيمة وخبيثة مار�ضها اأزالم 

البعث املقبور.

احلادث وف�ضل الق�ضاة
جمموع����ة من الق�ض����اة ف�ضلوا ع����دم الك�ضف 
ع����ن اأ�ضمائه����م، ويتج����اوز عدده����م الع�ضرة، 
حتدثوا ع����ن معاناتهم واأ�ضب����اب ف�ضلهم من 
الوظيف����ة ث����م زجه����م وتعذيبه����م يف �ضجون 
الطاغية املقبور، يق����ول القا�ضي ).........( 
يف عام 1994 كنت قا�ضي حتقيق يف مدينة 
ال�ضماوة، مع جمموعة من الق�ضاة واملدعني 
العام����ني واملحقق����ني، وقد رف�ضن����ا  تدخالت 
رج����ال مديرية االأم����ن ال�ضابقة الذي����ن كانوا 
يتعاط����ون الر�ضوة م����ن املوقوفني ويريدون 

منا كلجنة حتقيقية اإطالق �ضراحهم واإخالء 
�ضبيله����م، لكننا امتنعنا ع����ن تنفيذ ذلك،ويف 
اإحدى امل����رات امر حمافظ املثنى والذي كان 
يدع����ى )حم�ض����ن خ�ض����ر اخلفاج����ي( ومدير 
االأم����ن يف املحافظة، ب�ضرورة تدوين اأقوال 
املتهمني كيفما يري����دون هم،ف�ضال عن تغير 
اأقوال بع�ض املتهم����ني وجعلهم متهمني بتهم 
�ضيا�ضي����ة بفربك����ة اعرتاف����ات غ����ر �ضحيحة 
ت����درج باأ�ضمائهم، ورف�ضن����ا القيام بذلك النه 
خمال����ف للقان����ون، االأمر الذي جع����ل مديرية 
االأمن يف املثنى تدبر موؤامرة كبرة للق�ضاة 
واالدعاء العام، ومت اإلقاء القب�ض علينا  دون 
�ض����دور اأي ام����ر اإلق����اء قب�ض م����ن اأي �ضلطة 
ق�ضائي����ة يف ذل����ك الوقت، وحك����م علينا )20 

عاما( دون ذنب او جرمية.

حياكة وتدبري امل�ؤامرة
ب����داأت حياكة املوؤامرة بع����د ا�ضتداد ون�ضوب 
خالف بني حمكمة جنايات املثنى، ومديرية 
االأم����ن �ضابق����ا ب�ضب����ب ك����رة املوقوفني وفق 
املادة )8 م����ن جوازات ال�ضفر( والذين كانوا 
يع����ربون احل����دود اىل ال�ضعودي����ة لتهري����ب 
ال�ض����الح وطبعا املديرية كان����ت تعترب نف�ضها 
القم����ة التي ال يجوز حتى النظ����ر اليها فاأراد 
رجاله����ا فر�����ض �ضروطه����م عل����ى الق�ضاة يف 
املحاكم هن����اك الإطالق �ضراح املوقوفني وفق 
رغباته����م ولي�ض وفق ما ي�ضتح����ق املتهم من 

حك����م، فدب����روا موؤامرة ك����ربى اعتقلوا على 
اثره����ا عددًا من املوظف����ني والق�ضاة دون اأي 
اأدل����ة او جريرة وزجوه����م يف ال�ضجون على 
اأ�ضا�ض انه����م يتعاطون الر�ض����وة وهذا االأمر 
ال ميك����ن ان ت�ضدق����ه اأي حمكم����ة الن����ه يفتقد 
الدلي����ل او امل����ربر اجلرمي وامللف����ات اأحيلت 
اىل دي����وان الرئا�ض����ة ال�ضاب����ق م����ع تقاري����ر 

مزيفة واأباطيل مفربكة.

اأين حق�قنا الآن؟
وبعد زوال الطاغوت و�ضروق �ضم�ض احلرية 
طرقنا باب جمل�ض الق�ضاء االعلى يف وزارة 
العدل،حت����ى ن�ضتعي����د حقوقن����ا كمف�ضول����ني 
�ضيا�ضي����ني، اال ان املجل�ض رف�����ض اال�ضتماع 
لتو�ضي����ح الكثر من اخلفاي����ا وما حل علينا 
من ظلم وطغيان،واكتف����ى باملادة القانونية، 
الت����ي حكمتن����ا به����ا  املحكم����ة اخلا�ض����ة غر 
ال�ضيا�ضية. وهن����ا نت�ضاءل ما هي املادة التي 
يحاكموننا بها ونح����ن بالوظيفة اآنذاك، هل 
كان م����ن يف�ض����ل يكت����ب يف �ضجل����ه مف�ضول 
ظلم����ا ام مف�ض����ول �ضيا�ضي����ا؟ وه����ذا خمالف 
لقان����ون العقوب����ات يف امل����ادة 20 التي تاأخذ 
ا�ضتق����ر علي����ه  ال�ضيا�ض����ي وال����ذي  بالباع����ث 
ق�ض����اء حمكمة التمييز يف قراراتها الكثرة، 
ف�ض����ال ع����ن ان رئا�ضة االدعاء الع����ام احلالية 
يف جمل�����ض الق�ض����اء االأعل����ى، عل����ى علم تام 
بتفا�ضي����ل املو�ض����وع، وم����ع ذل����ك مل نح�ضل 

على اي �ضيء وبقي احلال كما هو عليه.

احلكم وفق الر�ض�ة
مل����اذا ال تت����م اإعادتن����ا اىل الوظيف����ة وجمل�ض 
الق�ض����اء يعل����م م����ا معن����ى ))حماك����م خا�ضة( 
التي كانت تعق����د وينفذ احلكم فيها دون تهم 
او ج����رم مربر الإطالق وتنفي����ذ حكم على اي 
مواطن عراق����ي كان يخالف قوانني ورغبات 
م����ن  الع�ض����رات  وهن����اك  املخل����وع،  النظ����ام 
الق�ضاة واملوظفني �ضهود على ما ندعي، لكن 
جمل�ض الق�ضاء م�ضمم على عدم اإرجاعنا اىل 
الوظيف����ة النهم يقولون اننا حمكومون وفق 
)الر�ض����وة( ونحن ال عالقة لن����ا بالر�ضوة وال 
بغره����ا امنا طالنا طغي����ان الطاغوت �ضدام 
واأزالمه، والعراقيون يعلمون ان من حتكمه 
حمكم����ة خا�ضة هو مظلوم الن����ه على خالف 

مع رجال ال�ضلطة ال�ضابقني.

جمل�س الق�ضاء الأعلى
و�ضعن����ا ه����ذه الق�ضية على طاول����ة  القا�ضي 
عبد ال�ضتار البرق����دار الناطق با�ضم جمل�ض 
الق�ض����اء االأعل����ى، لتو�ضي����ح مالب�ض����ات هذه 

احلالة وو�ضع النقاط على احلروف.
يقول البرقدار: ان جلن����ة اإعادة املف�ضولني 
ال�ضيا�ضيني يف جمل�ض الق�ضاء االأعلى اأعادت 
اىل اخلدمة، باالإفادة من قرارات اللجنة منذ 
نفاذ قانون اإعادة املف�ضولني ال�ضيا�ضيني يف 

17\1\2006 وحت����ى نهاي����ة �ضهر اأيلول من 
العام احلايل 203.

واأكد البرق����دار: ان عمل اللجنة يعتمد على 
اآلية وا�ضحة انطالقا م����ن القانون ذي الرقم 
24 ل�ضن����ة 2005 املعدل وعلى هذا االأ�ضا�ض، 
ف����ان عمل اللجنة يف املجل�ض قد متيز مقارنة 

مبثيالتها يف بقية دوائر الدولة.
واأ�ضاف: ب�ض����اأن ما اأثر م����ن بع�ض الق�ضاة 
ال�ضابقني وعدم اإرجاعه����م للوظيفة، فان من 
�ضم����ن العائدي����ن اىل الوظيف����ة 42 قا�ضيا و 
161  موظف����ا، ف�ض����ال ع����ن، ت�ضكيل جلنة يف 
االأمانة العامة ملجل�ض الوزراء تتوىل التحقق 
م����ن اإع����ادة تعي����ني املف�ضول����ني ال�ضيا�ضي����ني 
املذكوري����ن يف امل����ادة االأوىل م����ن القان����ون 
ذات����ه والتي ن�ض����ت على )يع����اد اىل الوظيفة 
يف دوائ����ر الدولة والقطاع الع����ام واملختلط 
كل من املدني����ني والع�ضكريني وق����وى االأمن 
الداخل����ي واملف�ضولني ال�ضيا�ضي����ني الأ�ضباب 
�ضيا�ضية او عرقية او مذهبية للفرتة املمتدة 
م����ن 17\7\1986 ولغاي����ة 9\4\2003 مبا 
يف ذلك كل من ت����رك الوظيفة ب�ضبب الهجرة 
او التهج����ر خ����ارج الع����راق وم����ن اعتقل او 
احتجز او مت توقيفه من قبل �ضلطات النظام 
ال�ضابق او من اأحيل على التقاعد قبل بلوغه 
ال�ض����ن القانونية، وكل مف�ض����ول �ضيا�ضي ايًا 
كانت درجت����ه الوظيفية ي�ضتطيع اإثبات حقه 
واأ�ضباب ف�ضله بدالئل وبراهني تقنع اللجنة 

امل�ضكل����ة لالأم����ر والب����ت بالع����ودة الوظيفي����ة 
يكون ح�ضب القان����ون وح�ضب ما من�ضو�ض 
علي����ه م����ن فق����رات قانونية جتي����ز للمف�ضول 
ال�ضيا�ضي العودة، ام����ا اإذا اختلفت االأ�ضباب 
ف����ان االأمر م����رتوك للق�ض����اء اأي�ض����ًا وح�ضب 
ال�ضهود وما يقدم من دالئل ت�ضر اىل ان من 

حق املف�ضول العودة با�ضتحقاق.

اآلية عمل اللجنة
فيم����ا بينت ال�ضيدة اإمي����ان حقي ع�ضو جلنة 
املف�ضول����ني ال�ضيا�ضي����ني اآلي����ة عم����ل اللجنة 
مو�ضح����ة: ان عم����ل اللجنة املركزي����ة املكلفة 
بالنظ����ر بطلب����ات املف�ضول����ني ال�ضيا�ضي����ني، 
امل�ضكل����ة يف جمل�����ض الق�ض����اء االأعل����ى يب����داأ 
بالف�ض����ل  املدع����ي  ال�ضخ�����ض  با�ضتقب����ال 
ال�ضيا�ضي وامل�ضتم�ض����كات القانونية املقدمة 
مع����ه مبا�ضرة ثم مفاحت����ة اجلهة ذات العالقة 
للح�ض����ول على خال�ضة خدمات����ه وا�ضبارته 
ال�ضخ�ضي����ة وبعده����ا يح����دد موع����د ملقابل����ة 
�ضاح����ب الطلب لتدوين اأقواله للوقوف على 
اأ�ضب����اب تركه الوظيف����ة ومطالبته بتقدمي ما 
يوؤي����د تعر�ض����ه للم�ضايق����ة واال�ضتم����اع اىل 

اأقوال ال�ضهود.

تدقيق امل�ضتم�ضكات
واأك����دت حق����ي: بع����د ا�ضتكم����ال االإج����راءات 
يتم تدقي����ق امل�ضتم�ضكات املقدم����ة مع الطلب 

واأقوال املدعي بالف�ض����ل ال�ضيا�ضي، واأقوال 
ال�ضهود املدونة من قبل اللجنة بعد حتليفهم 
اليم����ني القانوني����ة وبقية االأدل����ة االأخرى ثم 
ي�ض����ار بعده����ا اىل اتخ����اذ الق����رار املنا�ض����ب 
ا�ضتن����ادا لالأدل����ة املقدم����ة له����ا واملعتم����دة يف 
قانون االإثب����ات النافذ رق����م 45 ل�ضنة 1980 
وتعديالته����ا وفقا الأح����كام القانون رقم 24/ 
ل�ضن����ة 2005 املع����دل والتعليم����ات ال�ضادرة 
مبوجب����ه بعده����ا تعر�ض التو�ضي����ة مع ملف 
الف�ضل ال�ضيا�ضي على معايل رئي�ض الق�ضاء 
االأعلى للم�ضادقة،علي����ه لرت�ضل بعد ذلك اىل 
جلن����ة التحق����ق يف االأمان����ة العام����ة ملجل�����ض 
ال����وزراء لتتوىل التحقق من اإعادة املف�ضول 
ال�ضيا�ض����ي ويف حال����ة تاأيي����د جلن����ة التحقق 
ق����رار اللجن����ة املركزي����ة املكلف����ة بالنظ����ر يف 
طلب املف�ضولني ال�ضيا�ضيني حتال اال�ضبارة 
م����ع قرار جلن����ة التحقق اىل جلن����ة احت�ضاب 
اخلدم����ة امل�ضكلة يف الدائرة االإدارية ملجل�ض 

الق�ضاء االأعلى للتنفيذ.
واكدت على �ضمول �ضاحب الطلب بامتيازاته 
القانوني����ة ويف احل����االت الت����ي ترف�ض فيها 
بالف�ض����ل  املدع����ي  طل����ب  املركزي����ة  اللجن����ة 
ال�ضيا�ض����ي يق����وم بطعنه اما ع����ن طريق هذه 
اللجن����ة مبا�ض����رة او ع����ن طري����ق تقدميه اىل 
اللجن����ة امل�ضكل����ة يف االأمانة العام����ة ملجل�ض 
ال����وزراء خالل مدة اأق�ضاه����ا )30( يوما بدء 

من اليوم التايل لتبليغه بالقرار حتريريا.
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يف اأح���د �ضباح���ات �ضه���ر ت�ضري���ن االأول، ارت���دى عم���ر 
مالب�ض���ه وو�ضع حقيبته ف���وق ظهره، وطبع قبلتني على 
وجنتي اأمه، واخذ بخطواته ال�ضغرة ي�ضق طريقه اىل 
مدر�ضت���ه الت���ي ال تبعد غر اأمتار قليلة  ع���ن بيته، كانت 
اأول م���رة يدخله���ا من���ذ ثالث �ضن���وات وي�ضم���ع �ضجيج 
ق�ض�ض ترتامى من هنا وهناك تتحدث عن ان اأيامهم يف 
ه���ذه املدر�ض���ة اأ�ضبحت معدودة، ويج���ب ان يجدوا لهم 
مكانا اآخر، الن املدر�ضة �ضتخلى وكُل �ضرفع يده مودعا 

اأيامه التي ق�ضاها يف مدر�ضة االبتكار االأ�ضا�ضية.
ب���دت ام عمر  منزعجة مم���ا و�ضل اىل م�ضامعها، فاأخالء 
املدر�ضة مل يك���ن باالأمر املريح، خ�ضو�ض���ا واأن املدر�ضة 
قريبة من البيت، وعمر قد اعتاد عليها، وعرف املعلمات، 
واأ�ضب���ح له اأ�ضدق���اء بعد ان كان منطوي���ا ومتخوفا من 
االخت���الط مع التالمي���ذ البقي���ة، كان اأكر م���ا يخيف اأم 
عمر هو ان ينقطع ابنها عن الدرا�ضة ويتاأخر عن اقرانه 
ب�ضب���ب عدم اإيج���اد مدر�ضة بديلة عن الت���ي �ضتغلق، فاأم 
عمر قد طرق���ت الكثر من اأبواب املدار�ض، لكنها وجدت 
اإداراتها  تتمنى عليه���ا ان تاأخذ بع�ض طالبها وجتد لهم 
مدر�ض���ة اأخرى اثناء بحثها، النها ق���د اختنقت مبا لديها 

من طالب.

هم�م اإ�ضافية
مدر�ض���ة االبت���كار االأ�ضا�ضية يف منطقة �ض���ارع فل�ضطني 
حتتوي عل���ى 2500 طالب وطالبة النه���ا ت�ضم مرحلتي 
االبتدائية والثانوية. قام الوقف امل�ضيحي بك�ضب دعوى 
الأخ���ذ املدر�ضة م���ع االأر�ض وف���ق ال�ضياق���ات القانونية. 
نبيل يو�ض���ف اب لثالثة اأطفال يف ه���ذه املدر�ضة، اأعرب 
عن قلقه مما �ضتوؤول اليه االأمور بعد اإخالئها، خ�ضو�ضا 
واأن اأبن���اءه يف املرحل���ة االبتدائي���ة لذل���ك ال ميك���ن ان 
يذهب���وا اىل مدر�ضة اأخرى بعيدة، وباملقابل ال ميكن ان 
يو�ضلهم اىل املدر�ضة يوميا النه موظف وزوجته كذلك، 
ف���ال يجد نبيل غ���ر ان يقتطع من مرتب���ه مبلغا ي�ضتاأجر 
به �ضي���ارة خا�ضة تقوم مبهمة نقل اوالده من البيت اىل 

املدر�ضة وبالعك�ض.

ل مكان للفقراء
ام �ضع���د 42 �ضن���ة )اأرمل���ة(، واأم لطفل���ني يف االبتدائية 
تقول: اأخ�ضى ان ال يكون هناك مكان للفقراء يف العراق 
بعد االآن، فاملدار�ض االأهلي���ة اأ�ضبحت ت�ضحب املدر�ضني 
واملعلمني االأكفاء من كل املدار�ض احلكومية، واأ�ضبحت 
مدار�ضنا احلكومية مهمل���ة، والتدري�ض فيها �ضعيفًا وال 
يوج���د اهتمام باالأطفال ال�ضغار ب�ضبب االزدحام باأعداد 
الطالب،ولك���ي تتخل�ض من هذه امل�ضكل���ة عليك ان تدفع 
على االأقل 750 األ���ف دينار  للطالب الواحد فقط كاأجور 

درا�ضية  للمدر�ضة االأهلية.
وت�ضيف: ان حتويل مدر�ضة االبتكار اىل مدر�ضة اأهلية 
�ضيك���ون بداي���ة حتوي���ل معظ���م املدار����ض اىل مدار����ض 

لالأغنياء وال عزاء للفقراء!!

مع الحرتام ولكن!
اح���د اأولي���اء االأمور يف مدر�ض���ة االبت���كار �ضامي جعفر 
40 �ضن���ة  يق���ول: مع احرتام���ي حلق اأ�ضح���اب املدر�ضة 
ال�ضرعيني، اال انني م�ضطر ان ابحث عن مدر�ضة اأخرى 
الأطف���ايل الن املدر�ضة التي �ضينقل���ون اليها بعيدة بع�ض 
ال�ض���يء الأطف���ال يف االبتدائي���ة، كم���ا انن���ي ال ا�ضتطيع 
ان ادف���ع مبلغ���ًا اأ�ضافي���ًا للمدر�ضة لك���ي اأبقيهم يف نف�ض 

املكان.

املدر�ضة اأ�ضبحت اأف�ضل
فيم���ا وج���دت ال�ضي���دة �ضع���اد عب���د الرحمن،موظفة واأم 
لطف���ل يف الدرا�ض���ة االبتدائية، اأن املدر�ض���ة بدت اأف�ضل 
بكث���ر مما كانت عليه���ا يف فرتة تبعيته���ا للرتبية، فهي 
كانت غ���ر نظيف���ة ومهملة ج���دا والف�ض���ول والرحالت 
غ���ر منا�ضبة كم���ا ان املراف���ق ال�ضحية مل تك���ن �ضاحلة 
للب�ضر، لذلك كانت ال�ضيدة �ضعاد من اأوىل اأولياء االأمور 

الالئي �ضجل���ن اأبناءهن يف 
اجلديدة،  االأهلي���ة  املدر�ضة 
ب�ضبب اإميانها باأن املدر�ضة 
اأف�ض���ل،  ب�ض���كل  �ضتك���ون 
كل  �ضت�ضتقط���ب  انه���ا  كم���ا 
والكف���اءات  اخل���ربات 

الرتبوية.

نل�م من؟
احم���د اإبراهيم 33 �ضن���ة، اأب الأحد االأطف���ال يف مدر�ضة 
االبت���كار يقول ملاذا نوج���ه اللوم اىل اأ�ضح���اب املدر�ضة 
الذي���ن ق���د ا�ضتل���ب منه���م حقهم وه���م مل يقوم���وا �ضوى 
نحم���ل  ان  يج���ب  ب���ل  اأ�ض���ويل،  ب�ض���كل  با�ضرتجاع���ه  
وزارة الرتبي���ة النه���ا مق�ضرة يف حتقي���ق العدد الكايف 
م���ن االأبني���ة املدر�ضي���ة ال�ضتيع���اب الع���دد املتزايد من 
الطالب، كما انها تتحمل امل�ضوؤولية يف تردي العملية 
الرتبوي���ة، واملدار����ض االأهلية كان���ت رد فعل طبيعي 
على هذا الرتدي، وحاولت هذه املدار�ض ان ت�ضد كل 

الهفوات يف املدار�ض احلكومية.

تغيري املدر�ضة ونف�ضية الطفل
مدر�ض���ة االبت���كار لي�ض���ت حال���ة �ض���اذة، فمدر�ضة 
فاطمة بنت احل�ض���ني الثانوية للبنات ال تختلف 
فالوق���ف  االأوىل  املدر�ض���ة  حال���ة  ع���ن  كث���را 
امل�ضيح���ي قد رفع دعوى اأي�ض���ًا للح�ضول على 

هذه املدر�ضة.
م���رمي يو�ض���ف الطفلة ال�ضغ���رة يف املرحلة 
الت���ي  املدر�ض���ة  يف  البق���اء  تري���د  الرابع���ة 
اعتادت عليها منذ �ضن���وات، وكانت راف�ضة 
فك���رة تغي���ر مدر�ضته���ا ومعلماته���ا الالئ���ي 
اعتادت اذنها على �ضماع كلماتهن كل �ضباح.

ان اأكر ما قد يربك العملية الرتبوية ويوؤثر على نف�ضية 
الطف���ل خ�ضو�ض���ا يف املراح���ل االبتدائي���ة ه���و تغي���ر 
املدر�ض���ة، في�ضر املخت�ض���ون بعلم  النف����ض لالأطفال اأن 
التغير مهما كان نوعه ي�ضبب اإح�ضا�ضًا بال�ضغط والقلق، 
خا�ضة للطفل ال�ضغر الذي ي�ضهل عليه االإح�ضا�ض بعدم 
االأم���ان ليتطور الحق���ا اىل حالة اكتئ���اب وانطواء على 
النف�ض، كم���ا ي�ضر املخت�ضون اىل اأن هذه احلالة ممكن 
تفاديه���ا عن طريق االهل بان يكون���وا متمتعني بالوعي 
ال���كايف ملتابع���ة اأطفاله���م يف كل حلظ���ة وم�ضارحته���م 
باالأ�ضب���اب املوجبة لهذا التغير، عل���ى ان ال�ضراحة مع 
الطف���ل يج���ب ان تك���ون متنا�ضب���ة م���ع عم���ره ومفهومه 
وت���رتك ف�ضحة من االمل تطمئنه حيال ما يحدث، واملهم 
التعام���ل ب�ض���رب معهم  فال ميكن ان نتوق���ع منه ان يقوم 

بك�ض���ر 
حاج���ز ع���دم الثقة 

مبف���رده يف بيئ���ة جديدة ق���د ي�ضعر فيها 
بالغربة،لك���ن حتميل���ه امل�ضوؤولي���ة وا�ضع���اره باأهميت���ه 
ي�ضاعدانه على قبول التغي���ر وحماولة احتوائه ليثبت 

اأهليته.

مطالبات املجل�س البلدي
كما اأبدى رئي�ض املجل�ض البلدي يف قاطع الر�ضافة قلقه 
على م�ضتقبل الطالب���ات يف ثانوية فاطمة بنت احل�ضني 
بعد ان ذكر باأن الوقف امل�ضيحي قد ك�ضب دعوى عائدية 

املدر�ضة،على حد قوله.
وطال���ب املخت�ض���ني بالنظر اىل هذه احلال���ة ومعاجلتها 
باأ�ض���رع وق���ت، خ�ضو�ض���ا وان���ه ق���د اأر�ض���ل كتاب���ا اىل 

جمل�ض حمافظة بغداد اىل 
جلنة الرتبي���ة والتعليم ذا 
بتاري���خ 27  الرق���م 1696 
في���ه  واأو�ض���ح   2009\8\
ق�ضية مدر�ض���ة فاطمة بنت 
احل�ض���ني بع���د ان رف�ض���ت 
ثانوية زبيدة للبنات وتقع 
يف �ض���ارع الن�ض���ال و التي 
تبع���د مب�ضافة ع���ن املدر�ضة 
االأوىل ا�ضتقب���ال الطالب���ات، وعل���ى اأثره���ا 
ار�ضل جمل�ض املحافظ���ة الكتاب اىل مديرية 
تربي���ة الر�ضافة الثاني���ة بالكت���اب ذي العدد 

18398 بتاريخ 8\9\2009.

مديرية تربية الر�ضافة الثانية
االأ�ضت���اذ اإبراهي���م اجل���وراين مدي���ر االإ�ض���راف 
الرتب���وي يف مديري���ة تربي���ة الر�ضاف���ة الثاني���ة 
اأو�ض���ح لن���ا مالب�ض���ات ق�ضي���ة اإخ���الء املدار����ض، 
حي���ث ق���ال: ان مدر�ض���ة االبت���كار االأ�ضا�ضي���ة يف 
�ض���ارع فل�ضطني ب�ضاحة ب���روت موؤ�ض�ض���ة من قبل 
الوقف امل�ضيح���ي كما ان االأر����ض امل�ضيدة عليها هي 
مل���ك للوق���ف اأي�ض���ًا، ويف �ضنة 1975 اأمم���ت من قبل 
احلكوم���ة مقابل اإعطاء تعوي����ض، وبقي االأمر على ما 
ه���و عليه حتى ه���ذه ال�ضنة، حني ق���ام الوقف امل�ضيحي 
برف���ع دع���وى ق�ضائية ال�ضتع���ادة املبن���ى وحتويله اىل 
مدر�ض���ة اأهلية، واأو�ضح ان املدر�ض���ة ت�ضم 2500 طالب 
وطالب���ة من مناطق خمتلفة، ومالكها اكر من 80 معلمة 

ومدر�ضة.
كما اأ�ض���ار ال�ضيد اجل���وراين اىل ان مدر�ضة فاطمة بنت 
احل�ض���ني الثانوي���ة للبن���ات  ق���د رفع���ت دعوى م���ن قبل  
الوق���ف امل�ضيح���ي ال�ضرتدادها، وه���ي اأي�ضًا م���ن اأمالك 
الوق���ف امل�ضيح���ي واأمم���ت يف نف�ض ال�ضن���ة التي اأممت 

فيها مدر�ضة االبتكار، واملدر�ضة  ت�ضم 500 طالبة.

مل  ينقطع اأي طالب عن الدوام
االأ�ضت���اذ احمد بند مدي���ر تربية الر�ضاف���ة الثانية طماأن  
اأولي���اء اأم���ور الطلب���ة يف مدر�ض���ة االبت���كار، بالق���ول: 
ا�ضتطعن���ا ان جند  بدائ���ل وحلواًل و�ضطي���ة حلل ق�ضية 
الط���الب يف مدر�ضة االبتكار منها انن���ا �ضتقوم  بدجمهم 
م���ع طالب مدر�ض���ة ذات ال�ض���واري  الثانوي���ة املجاورة 
ملديري���ة الرتبية بواقع دوام���ني، او �ضندمج دوامهم مع 
اإعدادي���ة التجارة يف حي االإدري�ضي، حتى نكمل البناية 
اجلدي���دة امل�ضي���دة حديث���ا يف �ضاح���ة مدر�ض���ة لغر����ض 
اإ�ضغاله���ا ب�ضكل ر�ضم���ي، واأكد املدير العام ب���اأن الرتبية 

�ضنق���وم بتاأمني نق���ل الطالب  يف الي���وم االأول ببا�ضات 
خا�ض���ة بالرتبية م���ن مدر�ضة االبت���كار اىل مدر�ضة ذات 

ال�ضواري. 
واأ�ض���اف املدير العام باأن الوق���ف امل�ضيحي ا�ضتطاع ان 
يك�ض���ب الق�ضي���ة وياأخ���ذ بناي���ة مدر�ضة االبت���كار، وكنا 
نتمن���ى منه���م ان يت�ضرف���وا بطريقة اأخ���رى حفاظا على 
العملية الرتبوية وعلى الطالب وعدم اإحداث اإرباك يف 
امل�ضرة الرتبوية وتاأجيل االمر لغاية انتهاء هذه ال�ضنة 
الدرا�ضي���ة، لكنهم اأ�ضروا على اإخ���الء املدر�ضة مع نهاية 
الدور الثاين، كما ان رئا�ضة الوزراء بعثت بكتاب ر�ضمي 
اأك���دت فيه  وجوب اإخالء البناية، بالرغم من انه كان من 
االأج���در تقدمي طلب بيان من الرتبية قبل اإ�ضدار الكتاب 
م���ن رئا�ضة الوزراء على حد ق���ول املدير العام، واأ�ضاف 
حمدثن���ا ب���اأن مدر�ضة فاطم���ة بنت احل�ض���ني الواقعة يف 
�ضاحة االأندل�ض مل نخلها اىل االآن ومازال االمر بني يدي  

الق�ضاء ولن نخليها مامل جند مكانا للطالب.
واأك���د املدير الع���ام لرتبية الر�ضاف���ة الثانية: ان الطالب 
يف مدر�ض���ة فاطمة بنت احل�ض���ني مازالوا م�ضتمرين يف 
الدرا�ض���ة، كما ان طالب مدر�ضة االبتكار ا�ضتلموا الكتب 
والقرطا�ضية ومل ينقطعوا ولن ينقطعوا عن الدوام ولو 

يوما واحدا.

اأمالك للرهبان الكلدان
كان م���ن املفرو����ض ان تلتقي )املدى( م���ع رئي�ض ديوان 
كان  لكن���ه  االأخ���رى،  والديان���ات  امل�ضيحي���ة  االأوق���اف 
م�ضافرا. ورف�ض نائ���ب رئي�ض الديوان مقابلتنا بذريعة 
ان�ضغاله، وباإ�ضرارنا على مقابلة اأحد امل�ضوؤولني، التقينا 
م���ع املدير العام للوقف امل�ضيحي االأ�ضتاذ رعد عمانوئيل 
حيث قال يف �ضدد مو�ضوع مدر�ضة االبتكار: اأنها تعود 
مبلكيته���ا بناية واأر�ض���ًا اىل طائفة الكل���دان امل�ضيحيني 
وهي لي�ضت مل���كا للوقف امل�ضيحي، الن الوقف ال ميتلك 
اأوقافًا خا�ضة به ب���ل ان كل ما يوجد من اأديرة وكنائ�ض 
ومدار����ض ودور للعج���زة تخ����ض الطوائ���ف امل�ضيحية 
االأربع ع�ضرة، ونحن باعتبارنا مديرية الوقف امل�ضيحي 
الطوائ���ف  ه���ذه  احتياج���ات  اىل  باال�ضتجاب���ة  نق���وم 
وم�ضاعدتها بناءا على طلبها يف تعمر واعادة بناء هذه 
االماك���ن اخلا�ض���ة به���م، واالآن نحن ب�ض���دد التفكر يف 
ح�ضر االأمالك لالأوقاف وا�ضتثمارها وهذا حق طبيعي، 
لذل���ك: متت اإعادة مدر�ضة االبت���كار اىل الرهبان الكلدان 
وهم اأ�ضحابها االأ�ضليون ويف زمن النظام البائد اأخذت 
منه���م واالآن رج���ع احل���ق اىل ا�ضحابه ف���ال الديوان وال 
الوق���ف ميل���كان �ضيئا من ه���ذه املدر�ضة النه���ا تعود اىل 

الطائفة الكلدانية.
وبال�ض���وؤال ع���ن ممثل له���ذه الطائف���ة يف الدي���وان لكي 

نوجه ل���ه ال�ضوؤال حول هذا املو�ضوع، ذك���ر لنا االأ�ضتاذ 
رع���د عمانوئيل ان هناك ممثلني للطوائف االربع ع�ضرة 
ه���م الرابط بني الطوائ���ف والديوان ولكن لن جتد احدا 
منه���م االآن النه���م ال ينتظمون ب���دوام ر�ضم���ي بالديوان 
النه���م لي�ضوا موظف���ني فيه، لذل���ك مل ن�ضتط���ع ان نلتقي 

باأحد من ممثلي هذه الطائفة.
واأ�ض���اف االأ�ضتاذ عمانوئيل بالق���ول: ان الدعوى رفعت 
من خالل طائفة الكلدان اىل هيئة نزاعات امللكية فاأعادت 
لهم ملكي���ة املدر�ضة  النهم ميلكون �ضندات ملك اأ�ضولية، 

فعند ت�ضليم املدر�ضة  هم ا�ضتلموها ولي�ض الديوان.
وفيم���ا يتعل���ق بال�ض���وؤال ب�ض���اأن مل���اذا يف ه���ذا الوق���ت 
بالتحدي���د اأثرت ق�ضية ملكي���ة املدر�ضة، اأجاب حمدثنا: 
اعتق���د اأن���ه منذ بداية عم���ل هيئة نزاع���ات امللكية  قدمت 
الطائف���ة  ال�ضك���وى ب�ض���اأن اأحقيته���ا يف امتالكها، ولكن 
االإج���راءات الطويلة قد اأجلت ا�ضت���الم املدر�ضة اىل هذا 

الوقت.
ويرى املدي���ر العام للوق���ف امل�ضيحي براأي���ه ال�ضخ�ضي 
ان���ه لرمبا كان هذا املو�ض���وع اقل وطاأة مما اثر عنه لو 
قامت مديرية الرتبية بالت�ضوية من خالل طلب تعوي�ض 
م���ن اأ�ضحابها ال�ضرعيني ومن خاللها ت�ضتطيع ان توؤمن 

مدر�ضة اخرى لطالبها.

ملاذا ال�ضتغراب؟
تق���ول اإحدى )املا�ض���رات( العامالت يف دي���ر الراهبات 
مبنطق���ة امل�ضب���ح، مت�ضائل���ة بغراب���ة عن ج���دوى اإثارة 
املو�ض���وع اإعالمي���ًا الن���ه ح���ق م�ضتل���ب من قب���ل النظام 
املقبور وقد ا�ضتطعنا ان نعيده اىل اأ�ضحابه ال�ضرعيني، 
فلم���اذا  املدر�ض���ة  ت�ضلي���م  طلب���ت  بنف�ضه���ا  واحلكوم���ة 
االعرتا�ض، كما انن���ا ال نختلف عن اي جهة اأخرى تقدم 
طلب���ا اىل هيئ���ة نزاعات امللكي���ة للح�ضول عل���ى حق قد 

ا�ضتلب، فهذا حقنا والق�ضاء قال كلمته الف�ضل.

مدر�ضة بحلة جديدة
وبزيارة مدر�ضة االبتكار االأ�ضا�ضية التي متتد م�ضاحتها 
عل���ى اكر م���ن 8 اآالف مرت مربع وحت���وي خم�ض غرف 
ل���الإدارة و45 �ضعب���ة  درا�ضية، ل���ن ت�ضتطيع اال ان تبدي 
اإعجاب���ك مبا ترى من ترمي���م وتغير ب�ضكل املدر�ضة من 
ج���دران و�ضقوف واأر�ضيات براق���ة واأثاث جديد، ي�ضر 
اىل ان مرحل���ة جديدة �ضت�ضهدها هذه املدر�ضة يف االأيام 

القليلة املقبلة.
التقين���ا باإح���دى امل�ض���وؤوالت يف املدر�ض���ة الت���ي ف�ضلت 
ع���دم ذكر ا�ضمها خوف���ا من اإحراج اي ط���رف حل�ضا�ضية 
املو�ض���وع، حي���ث قال���ت: مدر�ض���ة ماريوحن���ا احلبي���ب 
االأهلي���ة  )االبتكار حت���ى االآن( اأن�ضئ���ت  �ضنة 1967 من 
خ���الل الطائف���ة الكلداني���ة التي متلكه���ا اأر�ض���ًا وبناية، 
ولكن قد اأممت بعد ذلك من قبل الدولة و لكن بقى الكادر 
كم���ا هو موؤلفًا من م�ضيحي���ات وم�ضلمات وبقيت االإدارة 
تابع���ة للرهبان الكلدان، كما ان الطالب هم من الديانتني 
امل�ضيحي���ة وامل�ضلم���ة واالأخرة كان طالبه���ا هم االأكر، 
حت���ى ال يعتق���د البع����ض ب���اأن املدر�ضة حكر عل���ى طائفة 

معينة.
يف 29\7\2009 رجعت املدر�ضة اىل الطائفة وا�ضتلمنا 
البناية، ولكن تقديرا منا ل�ضعوبة الو�ضع الذي تواجهه 
باالأبني���ة  بالنق����ض احلا�ض���ل  املتمث���ل  الرتبي���ة  وزارة 
املدر�ضي���ة، لذلك قبلنا تاأجيل ا�ضتالمها اىل ما بعد انتهاء 
امتحان���ات الدور الثاين، ثم بلغن���ا الطالب بان املدر�ضة 
قد تغر مكانها واأ�ضبح الدوام مزدوجا مع مدر�ضة ذات 

ال�ضواري الثانوية املجاورة لرتبية الر�ضافة الثانية.
واأ�ض���ارت حمدثتنا: لدين���ا اىل هذه اللحظ���ة 1242 من 
الط���الب ال�ضابق���ني يف املدر�ض���ة �ضجل���وا يف املدر�ض���ة 
)ماريوحن���ا  الق���دمي  ا�ضمه���ا  �ضيع���اد  والت���ي  االأهلي���ة 
احلبي���ب(، و54 فق���ط من الط���الب هم م�ضيحي���ون، كما 
ان الكادر التعليم���ي االآن يتكون من 63 معلمة ومدر�ضة 
و12 م�ضيحي���ة فق���ط وعمليات الرتمي���م التي جتري يف 
املدر�ضة يف الوقت احلا�ض���ر �ضت�ضيف مرا�ضم و�ضفوفًا 
للمو�ضيق���ى، كما ان املدر�ضة �ضتقوم بتدري�ض مادة اللغة 
الفرن�ضي���ة لكل املراح���ل و �ضت�ضيف مرحلت���ي الرو�ضة 
والتمهي���دي والراب���ع االإعدادي، بعد ان كان���ت ابتدائية 

ومتو�ضطة فقط.

القا�ضي البريقدار: ل متييز بني من ي�ضتحق�ن الع�دة اىل وظائفهم
ق�ساة: حماكم الطاغية  ف�سلتنا من الوظيفة وحكمتنا 20 �سنة  بتهمة 

الر�سوة، وجمل�ض الق�ساء االأعلى يرف�ض عودتنا النها حمــــاكم خا�سة
مل ت�ضلم اأي �ضريحة من �ضرائح املجتمع العراقي من ظلم وجربوت النظام املقب�ر، الذي كان 

يريد ان يط�ع وي�ضخر كل فعاليات احلياة من اجل خدمة اأهدافه، ورمبا كان الق�ضاء يف مقدمة 
من اأراد جتيريه ل�ضالح تلك الأهداف  فزج ببع�س الق�ضاة يف غياهب ال�ضج�ن لنهم قال�ا )ل( 

فدفع�ا ثمن ذلك م�ضتقبلهم ال�ظيفي ورمبا البع�س منهم   كانت حياته الباقية هي الثمن 
املدف�ع م�ضبقا ومقدما بعد ان ف�ضل وحكم بال�ضجن ل�ضن�ات ط�ال،يق�ضيها بني جدران واأروقة 

�ضج�ن النظام القمعي دون ذنب اقرتفه.

م�ضكلة من خملفات النظام ال�ضابق
مدر�سة االبتكار اأعادها  القانون اىل اأ�سحابها و2500 طالب بانتظار من يحل م�سكلتهم!


