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احذوا حذوها

ملاذا هذا اجلفاء يا ذوي املر�ضى العقليني؟!!

عبد الزهرة املن�شداوي
نهار املدى امل�شرق فعال ،الذي اقيم ح�صريا لنزالء م�ست�شفى
الر�ش ��اد التعليم ��ي للط ��ب النف�س ��ي بالتع ��اون م ��ع املرك ��ز
الت�أهيل ��ي ،و جمعي ��ة االطب ��اء النف�سيني،وح�ضور عدد كبري
م ��ن م�س�ؤويل وزارة ال�صحة ،ه ��ذه الفعالية اعطت م�ؤ�شرا
ور�سال ��ة ان�سانية واخالقية بكل ما تعن ��ي الكلمة .نقول ذلك
لي� ��س م ��ن منطل ��ق انتمائن ��ا املهن ��ي مل�ؤ�س�سة امل ��دى بقدر ما
وجدن ��ا يف توجهها ر�سالة ح�ضارية بليغة  .للكلمة ت�أثريها
البال ��غ يف النف� ��س الب�شري ��ة ،وكلم ��ات م�ؤ�س�سة امل ��دى التي
ط ��رزت �صفحتني م ��ن �صفحاتها لهذه ال�شريح ��ة التي تعاين
م ��ن امرا� ��ض نف�سية تختلف يف �شدته ��ا ويف ت�أثريها ح�سب
نوع العلة التي مني بها املري�ض .
م�ؤ�س�سة املدى بطبيعة احلال لي�س بامكانها تغيري او معاجلة
املئ ��ات من املر�ضى ،والكل يعل ��م �أن �سالحها هو الكلمة التي
ميكن بها تغيري �سلوكية �سلبية ،او تر�سيخ ثقافة او اال�شارة
اىل مكام ��ن ال�سلب وااليج ��اب يف املجتمع ت�صب يف �صالح
الع ��راق والعراقيني الذين هم ب�أم�س احلاجة اليوم اىل كلمة
حق و�صدق،
وذل ��ك بع ��د ان تداخل ��ت االم ��ور وا�شت ��د التناف� ��س والزيف
واملتاج ��رة بفقر وبامرا�ض العراقي من اجل املكا�سب املادية
ب�ي�ن ادعياء غلب ��ت عليهم االناني ��ة ون�س ��وا او تنا�سوا ابناء
ال�شع ��ب الذي ��ن يتطلعون اىل حي ��اة اف�ضل .م ��ن اوكلت لهم
دف ��ة ال�سفينة العراقية على ما يب ��دو لي�س لديهم من اخلربة
والت�ضحي ��ة يف �سبي ��ل االخر فيجعل منه ��م مو�ضع ثقة فلقد
ات�ض ��ح ان اغلبهم م ��ن طالب املنا�صب والرثاء .اتخذوا من
احلزب درعا ومن الكتل ��ة واقية ومن الطائفة جي�شا ليفر�ض
وجوده على رغم االنف وليغرتف من اموال الدولة واملواطن
نهبا واحتياال وتدلي�سا ما �شاء له دون وازع اخالقي او ديني
 .يعرفه ��م املواط ��ن حق املعرفة اولئ ��ك املجاهرين باالميان
اخل ��ادع و بالغيبي ��ات واملث ��ل العلي ��ا ويعجب م ��ن ت�صديهم
الدارة �صروح علمية الجمال فيها للح�سم يف امر من االمور
بوا�سط ��ة  -اال�ستخارة بامل�سبحة ، -بقدر احل�سم من خالل
اال�ستقراء وخمتربات التج ��ارب التي جعلت االن�سان االخر
ينف ��ذ من (اقطاب ال�سم ��وات واالر�ض )يف ح�ي�ن بقينا نحن
منهد ونتقاتل على احلج ��اب والنقاب وجتارة الكلمات التي
اليعيها قائلها.
الكلمة يف هذه امل�ؤ�س�سة تعني اظهار املغفول عنه من معاناة
املواط ��ن واظهاره لذوي ال�ش�أن ان كان ��وا قد غفلو عنه او مل
تتي�سر لهم ر�ؤيته .
يف فعاليتها �شاركت ه�ؤالء املواطنني الذين قدر لهم ان يقعوا
�ضحي ��ة امرا�ض اغلبها ج ��اءت نتيجة معان ��اة و�ضنك عي�ش
وبيئ ��ة غاية يف ال�س ��وء �سببها �سيا�سة االناني ��ة والطغيان ،
واال�ستئث ��ار ال ��ذي مل جند فكاكا من ��ه اىل االن  ،فيا ترى هل
ت�سم ��ع الدوائر املعنية او هل تقر�أ منظم ��ات املجتمع املدين
ه ��ذه الكلمات املعنونة اىل كل من يحم ��ل امل�شاعر االن�سانية
م ��ن اج ��ل التخفي ��ف م ��ن وط� ��أة املر� ��ض و�شدت ��ه يف ه ��ذا
امل�ست�شف ��ى لي�س البعي ��د م�سافة بل البعيد ع ��ن التفهم وبناء
النموذج الوطني الذي يعنيه العراق والعراقيون لكي يقول
لهم انتم اخوتي برغم كل �شيء .

حـديــث الـ�صـورة
ال�صورة �سبق وان ن�شرت من على
ه ��ذه ال�صفحة  .م�أخوذة من وكالة
االنب ��اء الفرن�سي ��ة �.سب ��ب اع ��ادة
ن�شرها منف ��ردة يعود اىل انني يف
البيت اريتها للزوجة فتعرفت على
�شخ�صيتي املر�أتني.
ذك ��رت انه ��ا تع ��ود ال�س ��رة لي�س ��ت
بالبعي ��دة ع ��ن بيتنا ال ��ذي يقع يف
�ضواح ��ي العا�صم ��ة وان املر�آت�ي�ن
املتطلعتني باجت ��اه عد�سة امل�صور
متتهن ��ان بي ��ع (التنان�ي�ر الطينية)
وتعي�ش ��ان حي ��اة غاي ��ة يف الب�ؤ�س
و تفا�صي ��ل اخ ��رى ال ارى م ��ن
ال�ض ��رورة اخلو�ض فيه ��ا .ال�سيما
ونحن ب�صدد مو�ضوع اخر.
الب ��د وان جن ��د ب� ��أن هن ��اك نوع� � ًا
من املفارق ��ة .بيت الط�ي�ن غاية يف
ال ��رداءة والتداعي ورمب ��ا الي�صل
اىل م�ست ��وى كه ��ف م ��ن كه ��وف
(االن�س ��ان النياندرتال) الذي عا�ش
يف حقب ��ة �سحيق ��ة يف الق ��دم م ��ن
حقب بالد الرافدين.
امللف ��ت للنظ ��ر ان العل ��م والع ��امل
الغرب ��ي و�ص ��ل اىل ه ��ذا الك ��وخ
املتداع ��ي م ��ن خ�ل�ال �صح ��ن
االت�ص ��االت املو�ض ��وع بجان ��ب
الك ��وخ ال ��ذي مل يفق ��د االت�ص ��ال
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واحدة من ال�صفات التي يت�صف بها العراقيون عاطفتهم امل�شبوبة بالطيبة املفرطة،
االمر الذي ي�شهد به �سلوكهم اليومي �سواء يف ال�سوق او ال�شارع او املحلة ،ف�ضال عن
�شهادة الغرباء ممن عا�شروا العراقيني �سواء هنا يف داخل العراق او هناك يف �شتى املنايف
التي اجربوا على اللجوء اليها �أبان زمن ق�سوة نظام اال�ستبداد ال�صدامي املقبور..

كاظم اجلما�سي
والطيب ��ة كم ��ا ا�سلفنا واح ��دة من
�سجاي ��ا ه ��ذا ال�شعب املعط ��اء ،اما
ال�سجاي ��ا االخ ��رى الت ��ي التق ��ل
وزنا عنه ��ا فقائمتها تطول ،ولي�س
اخرها ال�شهامة والنخوة والغرية
وال�سخ ��اء وغريه ��ا م ��ن ال�صف ��ات
العراقي ��ة اال�صيل ��ة ...غ�ي�ر ان
مايث�ي�ر اال�ستغ ��راب لأول وهل ��ة
مثلم ��ا يث�ي�ر الت�س ��ا�ؤل ،م�شاه ��دة
حال ��ة غريب ��ة المت ��ت ب�أي ��ة �صل ��ة
لطبيع ��ة ال�شخ�صي ��ة العراقي ��ة
و�سجاياه ��ا احلمي ��دة �آنفة الذكر..
وقد متثلت ه ��ذه احلالة يف ات�ساع
ظاهرة �شاذة جلف ��اء ذوي املر�ضى
العقليني وانع ��دام التوا�صل معهم
اثن ��اء رقوده ��م يف م�ست�شف ��ى
الر�شاد لالمرا� ��ض العقلية ،وحتى
بعد متاثلهم لل�شفاء..
تق ��ول النزيل ��ة(ف)�32 /سن ��ة/
خريج ��ة �ساد� ��س اع ��دادي /املهنة
طباخ ��ة ماه ��رة :م ��ع ه ��ذا الي ��وم
اك ��ون ق ��د اكمل ��ت اربع ��ة اع ��وام
وت�سع ��ة ا�شهر م ��ن اقامتي يف هذا
امل�ست�شف ��ى ،وقد حت�سن ��ت حالتي
و�شفي ��ت م ��ن مر�ض ��ي يف ال�ست ��ة
ا�شهر االوىل من خ�ضوعي للعالج،
ومل يق ��م بزيارتي احد من اخواين
او اخوات ��ي �أو حتى ابي ،اما امي
فق ��د توفيت باملر� ��ض قبل دخويل
امل�ست�شف ��ى بوق ��ت طوي ��ل..وال
اع ��رف �سبب ��ا لذل ��ك ،كم ��ا ان القلق
ينه�شن ��ي عل ��ى االطمئن ��ان عل ��ى
حياته ��م ،فه ��ل مازالوا احي ��اء ،ام
انه ��م ق�ضوا يف احد التفجريات،..
كم ��ا انن ��ي الاع ��رف مكان ��ا خ ��ارج
امل�ست�شف ��ى اجل� ��أ الي ��ه ،طامل ��ا اجد

ح�س ��ن املعاملة من قب ��ل م�س�ؤويل
امل�ست�شفى ومنت�سبيه جميعا..
وت ��رى النزيلة(�ش)�21/سن ��ة/
حت�صيله ��ا ال�شه ��ادة االبتدائي ��ة/
املهن ��ة خياطة ،وقد تع ��دت اقامتها
ال�سنت�ي�ن يف امل�ست�شف ��ى ،ان هناك
ظلم ��ا كبريا يقع دائم ��ا على املر�أة،
م�ص ��دره املجتمع  .فه ��ي مغ�ضوب
عليها وهي بينه ��م �صحيحة العقل
واجل�سد ،ومنب ��وذة اذا ما�أ�صابها
�أقل عار� ��ض نف�سي ،الاحد يريدها
م ��ن اهلها ،والينظ ��ر اليها املجتمع
نظرة اح�ت�رام ك�أمنا ارتكبت جرما
عندم ��ا ا�صابه ��ا املر� ��ض النف�سي.
ف�أين ه ��ي الرحمة واي ��ن هي �صلة
الرحم؟ .
عن ��د حمط ��ة م ��ن حمط ��ات
جولتن ��ا،ويف زاوي ��ة م ��ن زواي ��ا
قاع ��ة امل�شغ ��ل الفن ��ي ،التقين ��ا
النزيلة(ج)�68/سنة /بكالوريو�س
فنون ت�شكيلية/ر�سامة ،وقد تعدت
اقامته ��ا يف امل�ست�شف ��ى اخلم�س ��ة
ع�شر عام ��ا ،تقول:لدي ثالثة ابناء
وبن ��ت واح ��دة وزوج(خائ ��ن)،
اكتف ��وا بزيارت ��ي يف اال�سبوع�ي�ن
االول�ي�ن م ��ن دخ ��ويل امل�ست�شفى،
ومل يع ��د بعدها احد منه ��م� ،سوى
�أبنتي التي انقطعت اخبارها عني
منذ ع�شر �سنوات ،واعي�ش هنا يف
امل�ست�شف ��ى ب�صورة جيدة ،امار�س
الر�س ��م واعم ��ال الديك ��ور ،ول�ست
بغا�ضب ��ة عليه ��م ،ولك ��ن  (...وهنا
ب ��د�أت حب ��ات دموعه ��ا بالتقاطر..
وا�ضاف ��ت م ��ن خل ��ل الدم ��وع) كل
ماامتناه ان اراه ��م قبل ان اموت،
وان يكونوا عائ�شني بخري...
وكان البد لنا من اال�ستماع اىل ر�أي
ذوي االخت�صا�ص ،التقينا الدكتور
جمي ��ل التميمي/مدي ��ر م�ست�شف ��ى

�صح��ون ف�ضائي��ة يف بي��وت الط�ين

املر�ضى املن�سيون
الر�ش ��اد التعليم ��ي لالمرا� ��ض
النف�سية والعقلي ��ة /والذي حدثنا
ع ��ن ه ��ذه امل�شكل ��ة قائ�ل�ا :تتمث ��ل
املهم ��ة الرئي�س ��ة لعملن ��ا يف عالج
وت�أهيل املر�ضى العقليني ،وزجهم
جم ��ددا ،ك�أنا� ��س معاف�ي�ن ا�سوياء
يف املجتمع ،وتقف ظاهرة انعدام
م�س�ؤولية ذوي النزالء يف متابعة

اح ��وال ذويهم وا�ستقبال امل�ؤهلني
منهم ،عائقا حقيقيا امام مهمتنا..
ي�ض ��م امل�ست�شف ��ى حالي ��ا اك�ث�ر
م ��ن( )1200نزي ��ل ونزيل ��ة،
وه ��و ع ��دد كب�ي�ر قيا�س ��ا للطاق ��ة
اال�ستيعابي ��ة للم�ست�شفى ،وحجم
م�شكل ��ة بقاء امل�ؤهل�ي�ن واملتماثلني
لل�شف ��اء يف امل�ست�شف ��ى ب ��ات

يعي ��ق عملن ��ا بنح ��و مبا�ش ��ر..
وله ��ذه امل�شكل ��ة ا�سب ��اب متع ��ددة
لع ��ل اهمه ��ا ،النظ ��رة االجتماعية
اخلاطئ ��ة والت ��ي تعترب(املر� ��ض
العقل ��ي) و�صم ��ة ع ��ار �سيم ��ا عند
الن�س ��اء ،االم ��ر الذي يحت ��اج اىل
حمل ��ة توعي ��ة اجتماعي ��ة مكثفة..
كما ادعو من خالل جريدتكم ذوي

الن ��زالء امل�ؤهلني والذي ��ن متاثلوا
لل�شف ��اء اىل تبن ��ي م�س�ؤولياته ��م
�إزاء ذويه ��م ،فلي� ��س جائ ��ز ًا ال
�شرع ��ا وال خلق ��ا وال م ��ن الناحية
االن�ساني ��ة ،ان يتخل ��ى االن�س ��ان
ع ��ن �صلة الرحم الت ��ي اكدت عليها
جميع الكتب ال�سماوية وال�شرائع
االن�سانية.

���������ش��������ك��������اوى
مدر�سة ام مركز تعذيب؟
وردتن ��ا ال�شك ��وى التالية م ��ن القارئة
اينا� ��س عب ��د العزي ��ز ال�صف ��ار وق ��د
ت�ضمن ��ت نوع ��ا م ��ن ال�شعور ب ��االمل ،
نن�شرها هن ��ا مطالب�ي�ن مديرية تربية
الك ��رخ الثاني ��ة ،اجله ��ة ذات العالقة،
ب�ض ��رورة املتابع ��ة ومعاجل ��ة اخللل
وبال�سرعة املمكنة..
اىل جري ��دة امل ��دى الغ ��راء /االخ ��وة
م�س� ��ؤويل �صفح ��ة �ش� ��ؤون النا� ��س
املحرتمني...
قر�أن ��ا و�سمعن ��ا جميع ��ا يف خمتل ��ف
و�سائ ��ل االع�ل�ام ان وزارة الرتبي ��ة
ا�ص ��درت تعليمات م�ش ��ددة اىل جميع
املدار�س ومبختلف املراحل التعليمية،
ب�ض ��رورة االمتن ��اع التام ع ��ن توجيه
اي نوع م ��ن العقوب ��ات اجل�سدية من
قب ��ل ادارات املدار� ��س ومنت�سبيها من

املعلمني واملدر�سني �ضد الطلبة..
ومايح ��دث يف مدر�س ��ة اجلزائ ��ر
االبتدائية الكائنة يف منطقة العطيفية
الثانية/حمل ��ة( )709والتابع ��ة اىل
مديري ��ة تربي ��ة الك ��رخ الثاني ��ة ،قيام
املعلم ��ات وحت ��ت نظرمديراملدر�س ��ة
ب�س ��ن (قان ��ون) عقوبات �ض ��د اطفالنا
الطلبة(،قان ��ون) غري ��ب م ��ن نوعه..
يتمث ��ل يف �ض ��رب الطال ��ب بامل�سطرة
وبن�سب ��ة ث�ل�اث م�سطرات ل ��كل دقيقة
ت�أخ�ي�ر!! والي�ستثن ��ى م ��ن تطبي ��ق
ه ��ذه العقوبة �س ��وى ابن ��اء املعلمات
الذي ��ن باال�ضاف ��ة اىل ذل ��ك يتمتع ��ون
ب�صالحيات خا�صة منها حق االعتداء
غ�ي�ر امل�ب�رر عل ��ى جمي ��ع الطلب ��ة
االخرين..
وعل ��ى الرغم من ال�ش ��كاوى امل�ستمرة
م ��ن الطلب ��ة وذويه ��م ل ��دى مدي ��ر

املدر�س ��ة ،غ�ي�ر انه مل يقم ب� ��أي اجراء
ازاء حال ��ة ترهي ��ب االطف ��ال به ��ذه
الطريقة الوح�شية ،ل ��ذا انا�شد ومعي
لفيف من ذوي الطلبة ،امل�س�ؤولني يف
اجلهات املعنية متابع ��ة هذه امل�شكلة،
الت ��ي رمبا �ستجربنا على منع اطفالنا
م ��ن اكم ��ال تعليمهم يف ه ��ذه املدر�سة
التي ا�صبحت مركزا حقيقيا للتعذيب
ولي�س للتعليم والرتبية..
ملاذا حجب املخ�ص�صات؟
بعث الينا لفيف من موظفي وموظفات
كلي ��ة اللغات /جامعة بغداد ،ب�شكوى
ت�ضمنت ت�س ��ا�ؤال م�شروع ًا عن ال�سبب
يف حج ��ب خم�ص�صاته ��م للزوجي ��ة
واالطف ��ال ولل�شه ��ر الث ��اين عل ��ى
التوايل من دون اي اي�ضاح او تربير
قانوين او اداري.ولذلك يطالبون يف

ر�سالته ��م بالعم ��ل على �صرفه ��ا ا�سوة
ببقية دوائر الدولة.
وزارة التعليم والتعيني
املواطنة هند عبد الرحمن احمد بعثت
بر�سال ��ة لل�صفح ��ة تذك ��ر فيه ��ا بانه ��ا
حا�صل ��ة عل ��ى �شه ��ادة البكالوريو�س
يف العل ��وم م ��ن كلية الرتبي ��ة تقدمت
بطل ��ب للتعي�ي�ن على امل�ل�اك التعليمي
لرتبي ��ة الر�صاف ��ة وق ��د فوجئ ��ت عند
االعالن ع ��ن املقبول�ي�ن بالتعي�ي�ن كما
فوجئ الكثريون ب�أن املقبولني اغلبهم
هم م ��ن ا�صح ��اب الدرج ��ات الواطئة
يف ح�ي�ن مل ي�ؤخ ��ذ بنظ ��ر االعتب ��ار
الطلب ��ة االوائل على كلياته ��م والذين
هم اوىل بالتعيني م ��ن غريهم ال�سيما
وان التعي�ي�ن الب ��د م ��ن ان ي�ستند اىل
مفا�ضلة.

ردود واجــــابــات
بالع ��امل اخلارج ��ي ع�ب�ر االقم ��ار
ال�صناعية فهن ��اك نوع من احلداثة
فر�ضتها التكنولوجيا الغربية على
هذا الكهف الكوخ.
واملفارق ��ة االخ ��رى اي�ض ��ا وج ��ود
م�ب�ردة اله ��واء امل�ست ��وردة الت ��ي

ميك ��ن ان ت�ساه ��م يف نخ ��ر ج ��دار
الط�ي�ن ان ه ��ي امت�ل��أت باملـ ��اء
وفا�ضـــت ال�سيمــا انها التقل تهالكا
عن كوخ الطــني.
كما ذكرنا و�صل العامل (بك�سر الالم)
لك ��وخ ه� ��ؤالء الفق ��راء فياترى هل

يتبع ��ه و�صول ال�سيا�س ��ي العراقي
ليطل ��ع عل ��ى كيفي ��ة حي ��اة بع� ��ض
املواطن�ي�ن الت ��ي يعي�شونهاال�سيما
ان برناجم ��ه ق ��د حف ��ل بالعي� ��ش
الكرمي وم�شاريع اال�سكان الفارهة
وفق احدث الطرز .؟!

ا�ستجاب ��ة ملا ن�شرته جريدة امل ��دى يف عددها 1575
ال�ص ��ادر يف الثام ��ن م ��ن اب املا�ض ��ي ح ��ول حماي ��ة
امل�ص ��ارف وحت ��ت عن ��وان (م�صارفنا غ�ي�ر حم�صنة
واحلمايات تفتقر اىل اخلربة )اوعز حمافظ ذي قار
طال ��ب كاظم احل�س ��ن اىل املديرية العامة ل�شرطة ذي
ق ��ار بتطبيق االجراءات االمني ��ة املعتمدة يف حماية
امل�ص ��ارف .وج ��اء يف كت ��اب املحاف ��ظ املوج ��ه اىل

مديري ��ة �شرطة حمافظة ذي قار يف  4ت�شرين االول
 2009والذي وجهت ن�سخة منه اىل املدى :
ن�ؤك ��د كتابنا ال�سري العاج ��ل واملهم العدد 316/30
يف  2009/8/12وبناء على ما ن�شرته جريدة املدى
نطل ��ب بيان االج ��راءات ب�ش�أن التوجه ��ات ال�صادرة
م ��ن االمان ��ة العامة ملجل�س ال ��وزراء  /دائرة �ش�ؤون
جمل�س الوزراء بخ�صو�ص ظواهر االعتداء وجرائم

ال�سرقةعلى ام ��وال وممتلكات الدولة وموظفيها مع
مالحظ ��ة الفقرة ( )6منه بخ�صو�ص االجراء والقوة
املنا�سبة حلرا�سة ومراقب ��ة امل�صارف احلكومية من
وجود احلمايات الكافية .
وكانت املدى قد �سلطت ال�ضوء على الثغرات االمنية
يف حماية م�صارف ذي قار ودعت اىل تالفيها حفاظا
على املال العام .

ا��������������ش�������������ارة

متايز قرارات وزارة التعليم العايل
�أيوب الكعبي

كاريكاتري .................عادل �صربي

اليخفى عل ��ى احد كي ��ف ا�ستعادت
ال�شه ��ادة الدرا�سي ��ة عموم ��ا
وال�شه ��ادة اجلامعي ��ة خ�صو�ص ��ا
اهميته ��ا وقيمته ��ا احلقيقي ��ة يف
وعي ال�شعب العراقي ويف ميادين
العمل الوظيفي �سواء يف االجهزة
احلكومي ��ة او ل ��دى ال�ش ��ركات
وامل�شاري ��ع االهلي ��ة ،االم ��ر ال ��ذي
راح ي�ش ��كل عبئ ��ا م�ضافا اىل اعباء
ال ��وزارات املعني ��ة وم ��ن �ضمنه ��ا
وزارة التعليم العايل .
وق ��د ا�ص ��درت ال ��وزارة م�ؤخ ��را،
م�شك ��ورة �أمره ��ا بج ��واز ع ��ودة
الطلب ��ة املرقنة قيوده ��م اىل مقاعد
الدر�س ،واقت�ص ��ر االمر على طلبة
املراح ��ل املنتهي ��ة ،ومع ��روف لدى
اجلمي ��ع ان اولئك الطلب ��ة الت�شكل
ن�سبته ��م ،يف كل االح ��وال ،ع ��ددا
كب�ي�ر بالقيا� ��س اىل ن�سب ��ة االعداد
الكبرية من طلبة املراحل الدرا�سية
االخرى ،مايجعل الفائدة املرجوة
م ��ن تطبي ��ق ه ��ذا الق ��رار حمدودة
ج ��دا ويف الوق ��ت ذات ��ه �سيتول ��د
جراء ذلك ا�ستي ��اء وخيبة امل غري
امل�شمولني بالقرار .اذا ما علمنا ان
الكثري منهم مل يرتك مقاعد الدر�س

بطرا او خمتارا ،بل لعبت الظروف
التعي�س ��ة وويالته ��ا الت ��ي عا�شه ��ا
العراقي ��ون �أبان �سلطة الديكتاتور
املقب ��ور دورا حا�سم ��ا يف ارغامهم

عل ��ى التخلي ع ��ن الكثري من احالم
اعماره ��م وم ��ن �ضمنه ��ا اكم ��ال
درا�ساته ��م االكادميي ��ة .فلم ��اذا هذ
التمايز يا وزارة التعليم العايل؟

ملاذا هذا التمايز؟!

