
ال يقـتـصــر تــأثـيـــر العـنف وآفــة اإلرهــاب
على اجلـانب السيـاسي فحسـب بل ميتد
إلــى بقيـة جـوانـب احليــاة العـامــة ومنهـا
اجلـانب الثقـايف والتربـوي حيث يصـيبها

بالفوضى واالرتباك.
اول مــن يعــــانـي مــن العــنف وآثــــاره هــــو الــــوســط
الــطالبـي واجلــــامعـي. ونلـمـــس ذلك يف مـجهـــود
الطالب الدراسي، فنرى نـسبة ليست بالقليلة من
الـــطلـبــــة اجلـــــامعـيـني مـــسـتــــسلـمـني لــــروحـيــــة
الالمباالة وهـذا ما يسـبب االلم الكبيـر لالساتذة.
ويحــاول األستـاذ بـشتــى الطـرق اخلـروج بـطلـبته
من هــذه الــدائــرة الـنفــسيــة املقـيتــة ودفعـهم إلــى
محيط التفـاؤل والثقة بـالنفس وتـأجيج مشـاعر
االقتـدار والقـدرة علـى االنـتصـار علـى تلك االفـة!
لكـن جـملــة  الـظـــروف العــامــة احملـيـطــة حــالـيــًا
جتعل ذلك الصـراع صعـبا إلـى حد مـا . وانشـغال
ذهـن الـطـــالـب بهـــذه املــشـكلـــة يـبعـــده كـثـيـــرا عـن
املعلـومـة الـتي يـطــرحهــا األستــاذ يف محـاضــرته.

وهنا تكمن املأساةّ!
ان معــايشـة الطـالب ملـا يجــري يف الشـارع واحمللـة
واملنطقة، ومشاهدته أخبار العمليات اإلرهابية يف
الــتلفــــاز يجهـض عـنـــده الـــرغـبـــة يف الـتحـضـيـــر
واملتـابعـة واالسـتيعـاب واحلفـظ. اضف إلــى ذلك
مـــشـــــاكل املــــواصـالت وصعــــوبــــات الــنقـل جتعـله
يتـقاعـس عن الـدوام ويتلـكأ يف حـضور احلـصص
األولـى  أو يصـرف الـنظـر عـن احلصـص األخيـرة
لـيــتفــــادى االزدحــــامــــات واخـتـنــــاقــــات الـــشــــوارع

وليضمن الوصول إلى البيت بأمان.
هــــذه املعـــوقـــات وغـيـــرهـــا قـــد خـلقـت شـيـئـــا مـن
احلـــاجـــز الـنفــسـي بـني الـطـــالـب واألسـتـــاذـ  وكل
مـحق يف اسبـابه ومـسـببـاته. فـاملعـوقــات اليــوميـة

تـبعــد الـطــالـب عن
دراســته وبــــالـتــــالـي
عـــــــن اســـــــتــــــــــــــــــاذه.
واألســتــــــاذ يعــيــــش
املــــرارة وااللـم وهــــو
يـرى ولـده الـطــالب
يعــيـــش االغــتـــــراب
ــــــــــــدراســــــــــــة عـــــن ال
فـيــضعـف ذلك مـن
انــــــدفــــــاع األســتــــــاذ
لـتقــدمي أفـضل مــا
لــــديه مـن طـــاقـــات

علمية.
األستـاذ هو احملرك
للعـمليـة التـربـويـة.
لــــذا فــــأتــــوجه الــيه
وامتـنـــى علـيه، مبـــا

ميتلـكه من قـدرة علـميـة ومقـدرة تـربـويـة واقتـدار
انـساني، ان ال تثـبط عزائمه هـذه الظروف املـؤقتة
والـزائلـة حتمـا، وهـو الـذي عـرف األصعب وأجتـاز
االمــر وتخـطـــى األكثــر وخــرج مــرفــوع الــرأس، ان
يـواصل العمل بجد إلنقـاذ أبنائه الطـلبة من هذه
احليــرة ويخــرجهـم من دائــرة الهـاجـس واخلـوف
ويــدفعهـم، بعقالنـيتــة وصبـره، إلـى طـريق الـعمل
اجلـــاد واجملهـــود العلـمـي املـثـمـــر وذلك بــالـتعــاون
والـتجــاوب ومــد جـســور الـثقـــة واحملبــة املـتبــادلــة
بـيــنهـم وبـني أســـاتــــذتهــم واداراتهــم، فهـم بـــأمــس
احلاجة إلى ذلك لقلـة خبرتهم وانعدام جتربتهم

مبثل هذه الظروف ونتائجها.
وانـــاشــــد فلـــذات االكـبـــاد الــطلـبـــةـ  بـنـــاة الـــوطـن
اجلــــــريح وقـــــادة املــــســـتقــبـلـ  ان يعـــــوا املــــــرحلـــــة
ويستوعبـوا الظرف ويتجاوزوا املـصاعب مبا عرف
عنهـم من قـوة الـشكـيمـة وشـدة العـزم وان يـنبـذوا
الفــــرقــــة والـتـــشــــرذم ويـــســــدوا الــطـــــريق بـــــوجه
الطــامعني اخملــربني، وميحـوا عقـدة اخلــوف من
اذهـانهـم ويتجهـوا نحـو الـتحصـيل العلمـي املثمـر
مبـا عـرف عنهـم من استعـداد عقلي مـتميـز طـاملـا
برزوا من خالله بني شبيبة العالم وذلك بااللتزام

واملثابرة واجلد حتت لواء أساتذتهم االفاضل.
اشد بقـوة على يد جميع االخـوة االفاضل اساتذة
املعاهـد واجلامعـات العراقـية كـافة، واحـيي جميع
االداراتـ  فـــــروعـــــا واقـــســـــامـــــا وعـمـــــاداتـ  وبقـيـــــة
اجملـــاهـــديـن مـن مـــوظفـي اجلـــامعـــات والـكلـيـــات
واملعاهد لثقل املهمة التي يحملونها فوق اكتافهم
وملـا يعانـونه من مـشاكل ومـصاعـب ومعوقـاتـ  كان

اهلل يف عونهم جميعا!
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الطالب اجلامعي
ومعوقات العنف 

أ. د. محمد يونس

باقة ورد للطلبة

وانشغال ذهن
الطالب بهذه

املشكلة يبعده
كثيرا عن

املعلومة التي
يطرحها األستاذ
يف محاضرته.

وهنا تكمن
املأساةّ!

 يف احلدث احمللي
LOCAL EVENTS

بغداد/ مديحة جليل البياتي
تصوير:نهاد العزاوي
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بغداد/اياد عطية اخلالدي

ـ الــطــــالـب هـــشــــام جــــاسـم مـن سـكـنــــة
محافـظة واسط )مرحلـة ثانية/ اداب(

قال: 
ـ مشـاكل طالب احملــافظـات ال تعـد وال
حتــصــــى ورمبــــا اهــمهــــا هـي خــطــــورة
الطـريق إلـى بغـداد، فهـو مغـامـرة بحـد
ذاته، فـانــا عنـدمــا اسلك الـطــريق إلـى
بغـــداد اضع يف بـــالـي كل االحـتـمـــاالت
هـذا عـدا أجـور الـنقل املــرتفعـة بـسـبب
أزمة البـنزين وارتفاع أسعارها، ولهذا ال
ارى اهلــي اال مــــــرة واحــــــدة كـل شهــــــر،
واسكن يف األقـسام الـداخليـة متجـرعا
مرارة العيش فيها، فهي تفتقر البسط
املقومـات األساسـية، فال يـوجد كهـرباء
ومـاء وال تدفئـة ليس سـوى جدران وان
نــــــويـــت ان تغــــسـل وجهـك فـعلــيـك ان
تـستـيقظ يف اخلـامسـة صبـاحـا وتقف
بطـابــور يبــدأ وال ينـتهي. وعلـى الــرغم
من كـل تلك الصعـوبات ان األسـاتذة ال
يــراعــونـنــا وال يــســاعــدونـنــا ويـصـبــون
اهـتمامـهم على طـالب بغداد أكثـر منا،
علــــى الــــرغـم انـنــــا نعـيـــش يف ظــــروف

أصعب منهم.

يف االقـســام الــداخـليــة يف بــاب املعــظم
والــذي رفــض التـصــويــر والكـشـف عن
اسـمه السبـاب شخـصيـة حـيث حتـدث

لنا قائال:
ان الــــوضع احلـــالـي لــطلـبـــة االقــســـام
الــــداخلـيــــة غـيــــر مالئــم لعــــدم تــــوفــــر
الـكهـــــربـــــاء وعـــطل املـــــولـــــدة احـيـــــانـــــا
وانـقطـاع املـاء يف غـالـبيــة احيـاء بغـداد
اضـافـة الـى ان الــوضع االمنـي املتـردي
واملــصـــــاريف الـكـثـيــــرة الـتــي يجـب ان
يـــوفـــرهـــا الــطـــالـب يف هـــذا الــظـــرف،
الـــوضع االمـنــي جعل اهـــالـي الــطلـبـــة
يـاتـون يـوميـا الـى اقسـامنـا للتـاكـد من
سالمــــــة ابــنـــــــائهــم نــتـــيجــــــة حــــــدوث
الـتـفجـيــــرات املـــسـتـمـــــرة يف مخـتـلف
مـنــــاطق بغـــداد، ممـــا يـجعل الـطـــالـب
واهـله يف حيــرة بني الـدراسـة واخلـوف
مـن الـتـفجـيــــرات، وانــــا كـمـــســــؤول يف
االقــســـام الـــداخلـيـــة افــضل ان يـــدرس
طـــالب او طـــالبــة احملــافـظـــات عنــدمــا
يـتخــرجــون يف اعــداديــاتـهم يف كـليــات
ومعـاهد محـافظـاتهم، من اجل تـامني
احلـيـــــاة املعـيـــشـيــــة بـــشـكل سـهل بـني
اهلـيهم واقاربهم ناهيـك عن عدم توفر
االجواء املالئـمة يف اقسـامنا الـداخلية
لـذا يجب تـاهيلهـا من جميع الـنواحي
لـكـي تــصــبح جــــاهــــزة لـــطلـبـــــة العــــام

الدراسي املقبل.

الــدائم ممــا جعـلنــا نــواجه صعــوبــة يف
اداء االمـــتحـــــانـــــات، تـــــوجـــــد مـــــولـــــدة
كهــربــائيــة لكـنهــا ال تعـمل لعــدم تــوفــر
الكــاز واحـيــانــا عـــاطلــة، ممــا يـجعلـنــا
نـضـطـر الـى الـدراسـة يف ضــوء الاللـة،
اضــــافــــة الـــــى شحــــة املـــــاء وانقــطـــــاعه
نـــاهيـك عن املـصــاريف املــاديــة املـكلفــة
نـتـيجـــة ارتفـــاع اسعــار املـــواد الغــذائـيــة
والنفـط والغـاز، فقـد صــرفنــا اكثــر من
)50( الف دينار خالل اسبوع وهذا يؤثر
علــــى الــــدخل الـيــــومــي الهلــي يف ظل

الظروف الصعبة.
دور )املدى( 

هـــذا ومتـنـــى الـطـــالـب ايـــاد  الــشـمـــري
)مــــــــرحـلــــــــة رابـعــــــــة / آداب( ان تــكــــــــون
صحـيفـة )املـدى( الـوسـيلـة االعـالميـة
احلقــيقـيــــة الـتــي تعـبــــر عـن مـــشــــاكل
وهــمـــــوم الـــطـــــالــب اجلــــــامعــي الـــــذي
يتحمل كل هذه املشاق والصعوبات من

اجل احلصول على شهادة جامعية.. 
احلـم ان اجـــــد بهــــا مـكــــانــــا يف احــــدى
الـــوزارات او دوائـــر الـــدولـــة مــسـتقـبالً..
امتــنـــــى ان تـــــاخــــــذ كل هــــــذه الهــمـــــوم
واالوضــاع طـــريقهــا الـــى احلل االمـثل

وسط وعود لم تنفذ حتى االن!!
اعتراف رسمي

لقـاؤنـا االخيـر كـان مع احــد املسـؤولني

احملــافـظــات وبـني الــدراســة يف الـكلـيــة
حـسـب القبـول املـركـزي.. وســألنــاه عن
امـكانيـة تقدمي شكـاوى بذلك فـاجاب:
لقــد قــدمنــا عـشــرات الــشكــاو ولم يــرد

)وال واحد(!
الـطـــالـبـــة رواء الــســـامـــرائـي )مـــرحلـــة
ثــــانـيــــة/ تــــربـيــــة( قــــالـت: ان املـــشـكلــــة
الوحيدة يف الـدوام هي الطريق، فنحن
نخــــاف علــــى انفــسـنـــا مـن العـملـيـــات
االرهابـية ومن العصابات املنتشرة على
الطـريق، ولـذا فـنحن نـسلـك اكثــر من
طـريق للتمـويه وللـوصول بـسالم، لكن
هنــاك مــشكلــة بـــانتـظــارنـــا اال وهي ان
االســاتــذة ال يــراعــون ظــروفنــا عنــدمــا
نــــصـل مـــتـــــــاخـــــــريـــن لـلـــمـحـــــــاضـــــــرة
ويحــاسبــوننـا علــى غيــابنـا هـذا فـضال
عـن املـصـــاريـف الكـبـيـــرة الـتــي ادفعهـــا
جملــرد الــدوام يف الـكلـيــة، فــانــا احتـمل
املـشقـة يف الـذهـاب يــوميـا والعــودة من
والــى الكليـة علـى ان اسكـن يف االقسـام
الــــداخلـيـــة الـتـي تفـتقـــر الـــى ابــســط
شروط السكن الصحي املالئم للبشر.

برغم الظروف 
الطــالب سعـد املـوســوي من محــافظـة
مـيــســـان )مــــرحلـــة اولـــى/ اداب( قـــال:
بـــرغـم الـظـــروف االمـنـيـــة واملعـيــشـيـــة
الـصـعبــة،لـكن نـحن نـتحــدى الـصعــاب
من اجـل اكمــال الــدراســة والـتخــرج يف
اجلامـعة.. الن احلصـول على الـشهادة
اصــبـح لهـــــا قــيــمــــــة علــيـــــا يف الـــــوقــت
احلـاضـر بعـد تعــديل رواتب املــوظفني
مطبقني املقولة الشهيرة )اطلب العلم
ولــــــــو كــــــــان يف الــــصـــني( وصـحـــيـح ان
االقـسـام الــداخليــة حتتـاج الـى تــاهيل
ولكن الظـروف احلاليـة جتعلنـا ندرس
وجنــاهــد مـن اجل العلـم، ويف العـطلــة
الــصــيفـيــــة يجــب علـــى وزارة الـتـعلـيـم
العـــــالـي ان تـــسـتـغل الـــــوقـت مــن اجل
تـــــاهــيل االقـــســـــام الـــــداخلــيـــــة لـلعـــــام

الدراسي املقبل.
اربعة طالب وغرفة!

امـا الطالب سـرمد السعـدي من سكنة
محـــافــظـــة املـثـنـــى، يـــدرس يف املـعهـــد
العـالي للـدراسات الـسيـاسيـة والدولـية
لـلحــصــــول علــــى شهـــادة املـــاجــسـتـيـــر

فوصف حياته على هذا النحو: 
ـ اسـكن حــاليـا مع اصـدقــائي وعــددهم
ثالثـــــة يف غـــــرفـــــة تــــــابعــــــة لالقــــســـــام
الداخليـة يف منطقة باب املعظم نعاني
هنـاك مـن انقطـاع املـاء والكهـربـاء انهـا
ازمـة خـاصـة بـاحلكـومـة لـكنهـا ازمـتنـا
ايـضــا، نـحن نــواجه صعــوبــة يف كتــابــة
رســائلنـا. املــاء ال يصعـد الـى الـطبقـات
العليـا اال عن طـريق "املـاطـور" ومبـا ان
الكهـربــاء مقـطـوعـة لـسـاعـات طــويلـة
فـنحن نواجه عـرقلة يف تـوفير املـاء الى
طــــابقـنـــا فـنـضـطـــر الـــى الـنـــزول الـــى
الـطـبقـــة االرضيــة، لـنمـأل )جلكــانــات(
مـاء ونـصعـد بهـا الـى الغـرفــة من اجل
الـشـرب والـطبخ. ولـوال دراسـتي الـعليـا
الكـملـت الـــدراســـة يف محـــافـظـتـي ويف
احــضـــــان اهلـي واقــــاربـي، الن الـــــوضع
االمـنـي يـجعـل االهل يف قـلق وتـفكـيـــر
مـتـــــواصلـني، نــطـــــالـب وزارة الـتـعلـيـم
العـــــالــي بــتهــيــئـــــة االجــــــواء املالئــمـــــة

للطالب يف االقسام الداخلية.
تكاليف مرهقة

الــطــــالـب مــــؤيــــد احـمــــد مـن سـكـنــــة
محافظة االنبار )طالب مرحلة ثانية/
كليـة التربية( يسكـن االقسام الداخلية
يف بـاب املعـظم التـابعـة للجـامعـة قـال:
نعــانـي من مــشكلــة انقـطـــاع الكهــربــاء

امام مقـر اجلامعـة وطالـبوا بـاستقـالة
رئـيـــس اجلـــــامعــــة لـعجــــزه عــن انهــــاء

معاناتنا.
بال حراسات ايضاً

الطالب علي عبد الزهرة من محافظة
الـنجف )مـرحلـة ثــالثـة / لغـات( قـال:
االقــســـام الـــداخلـيـــة الـيـــوم عـبـــارة عـن
هـيـكل بـنـــايـــة خـــالـيـــة متـــامـــا مـن كل
اخلـدمات واملـستلزمـات التي يحتـاجها
الطـالب.. فهـي غير مـزودة باحلمـامات
والتـــدفئــة والـتبــريـــد او حتــى مجــاري
الصرف الـصحي حتى احلـراسات غير

متوفرة.. على النحو املطلوب.. 
الـطـــالـب عـــزام بـــاسـم مـن محـــافـظـــة
نينـوى )مرحلـة ثانـية / هـندسـة( قال:
تكاليف معيشتنا غـالية ان عشنا خارج
االقـسـام الــداخليـة، وهـي غيـر صـاحلـة
للـــسكـن الـبــشــــري ان صح الــتعـبـيـــر..
فـــــايجــــار الــــشقــــة او الـبـيـت ونـفقــــات
الـطعـام واملــاء والكهـربـاء واجـور الـنقل
واملـصــاريف اخلــاصــة بـــالكـليــة وشــراء
املالبـس تكـاد تكـون حـاجـزًا بني طـالب

ـ الـــطــــــالــبــــــة ســــــوســن عــبــــــد اهلل مــن
محافظة البصرة )مرحلة اولى/ اداب(
قـــالـت: معـظـم األقــســـام الـــداخلـيـــة ال
تــوجــد فـيهــا طــالبــات كـثيــرات نتـيجــة
خـــوف االهـــالـي علـــى بـنـــاتهـم لـتـــردي
الـوضـع األمني، إضـافـة إلـى انهـا عبـارة
عن  غرف تأويك فقط فهي غير امينة
بـتــاتـــًا علــى الـطــالـبــات بـــوجه خــاص،
وغـيــــر مــــزودة بــــأي مـن مـــســتلــــزمــــات

املعيشة الصحيحة.
تظاهرات ومناشدة

ـ الطـالب محمـد سرمـد من مـحافـظة
بـــــابل )مـــــرحلـــــة ثـــــانـيـــــة/ اجلـــــامعـــــة
الـتـكـنــــولــــوجـيــــة( حتــــدث مبــــا يـــشــبه
صيــاغــة بيــان مـطــالب عــدد كـبيــر من
طلبـة األقـسـام الــداخليـة يف اجلـامعـة
التـكنــولـــوجيــة نـطــالـب وننــاشــد وزارة
الــتـعلــيـــم العــــــالــي والـــبحــث الـعلــمــي
ضـــرورة انهـــاء معـــانـــاتـنـــا لعـــدم تـــوفـــر
املستلزمات األساسية وتردي اخلدمات
فــيهـــــا" اضـــــاف: قـــــام طالب األقـــســـــام
الـداخليـة قـبل فتـرة بـتظـاهـرة طالبيـة

األقسام الداخلية يف جامعة بغداد

بنايات بال  أثاث وال خدمات وال حراسات!

ناشد عدد كبير من الطلبة املسؤولني ضرورة انهاء معاناتهم يف األقسام
الداخلية لتردي اخلدمات فيها، فانقطاع املاء والكهرباء مستمر منذ بداية العام

الدراسي وحتى االن، على الرغم من تقدمي عدة شكاو إلى رئاسة اجلامعة اال
انها لم جتد اذانا صاغية مؤكدين ان الدراسة تستدعي توفير أجواء مناسبة يف
األقسام الداخلية لالرتقاء بالعملية العلمية نحو االمام، لكن ما نلمسه االن يف
هذه األقسام امنا تضيف عبئا على الطلبة الفتقادها شروط الراحة والدراسة.

ومن اجل تسليط الضوء على هذه املشكلة قامت )املدى( بجولة ميدانية
ملعرفة آراء الطلبة والطالبات واملسؤولني عن األقسام ليحدثونا عن واقع

األقسام الداخلية جلامعة بغداد.

*لكي تشرب املاء عليك ان ترفعه إلى
اربع طبقات

*اربعة طالب ماجستير يف غرفة واحدة
تزورهم الكهرباء لدقائق

ـــواصل فــيه يف الـــوقـت الـــذي ت
الكــتل الــسـيـــاسـيـــة لقـــاءاتهـــا
ومـشاوراتهـا بصـورة مكثـفة من
اجل تـشكيل احلكـومة املـرتقبة
ـــــويــــــات واملهــمـــــات ووضع االول
ـــتـــي يـجـــب تـقـــــــــدميـهـــــــــا يف ال
ـــامجهـــا الــسـيـــاسـي يـبقـــى بـــرن
املــواطـن العــراقـي يف االنتـظــار
وهــو يتـطلع إلـى الـوعـود الـتي
اطلقهـا قـادة الكتل الـسيـاسيـة
واالحــــزاب وميــنــي الــنفـــس يف
رؤيـة حكـومـة وطـنيـة تــؤمن له

ما افتقده من استقرار.
)املـــدى( اسـتــطـلعـت آراء عـــدد
مـن املـــواطـنـني للـــوقـــوف علـــى
شكـل احلكومـة التـي يتطـلعون

اليها..
امللف االمني

ــــــد اهلل يـعـــتـقــــــد املــــــواطـــن عـــب
سلـمان )52( مـوظف بـان امللف
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مـــوظف يف وزارة الــصحـــة: ان
ـــيـــتـه تــكــــــــــاد ان تــكــــــــــون امـــن
)مـــــشـــتـــــــركـــــــة بـــني مـخـــتـلـف
ـــــشعـــب العــــــراقــي اطــيــــــاف ال
ــــــوفـــيــــــر االمـــن تـــتـحــــــدد يف ت
واالســــتــقـــــــــــــرار يف الـــــــــــــوقــــت
احلــــــاضــــــر، امــــــا االمــنــيــــــات
األخرى فتأتي بعدها تباعا(.

حكومة حازمة
ان بلدنـا بحاجـة إلى حكـومة
ـــى قـــويـــة وحـــازمـــة قــــادرة عل
مكــافحــة اإلرهــاب واجلــرميــة
املـنـظـمـــة ومكـــافحـــة الفــســاد
االداري الذي يعصف بالبالد،
لتعيـد االمن واالستقـرار إلى
البالد وتـردع اجملـرمني الـذين
يعمـلون على زعزعة االمن يف
الـــبـالد.. واضـــــــــافـــت، وهـــــــــذه
احلـكــــــومــــــة يـجـــب ان تـــنـهـــي

اإلرهاب إلى االبد.
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والـسياسيـة، وان هذه احلكـومة
يـــنـــبـغـــي ان تـــضـــمـــن حــــــريــــــة
الـتعـبـيـــر عـن الـــرأي وان تــضع
األســس الصـحيحـة مبـستـقبل
خــال من العـنف والتفـرقـة وان
حتــقــق اســـــتــقــالل الــعــــــــــــــــراق
وســـيـــــــادتـه إلـــــــى جـــــــانـــب حـل
املـــشـكالت الـتــي يعـــانـي مــنهـــا
الــشبــاب وعلــى رأسهــا مــشكلــة
الـبطـالـة، وتــوفيـر املـستلـزمـات
األســـاسـيـــة كـــالـكهـــربـــاء واملـــاء
والوقـود مما سـيدفع بـالعمـلية
ــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة يف االجتـــــــــاه ال
الصحيح. اما عزيز خلف فانه
يتطـلع إلى حكـومة قـادرة على
تـــوفيــر االمـن للعـــراقيـني بعــد
فـتـــرة مـن الفـــوضـــى اسـتـمـــرت

طويال..
انتصار العراقيني

ويـرى حيـدر جـميل )37( عـامـا
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والـــديكـتــاتــوريــة قـــادرون علــى
ـــــة اخــتــيـــــار األفـــضل وصــيـــــان
العـملـيــة الـــدميقــراطـيــة ممـن

يحاولون االساءة اليها.
حكومة مستقبل العراق
وطـــالب مـنيـــر اميــر طـــالب يف
كلــيـــــة االداب قــــســم الــتــــــاريخ
احلكــومـــة القــادمــة بـــان تهـتـم
ـــالــطلـبـــة اهـتـمـــامـــا خـــاصـــا ب
ـــى ـــوفـيـــر احـتـيـــاجـــاتهـــا عل وت
جـــمـــيـع الــــصـعـــــــــد املـــــــــاديـــــــــة
والــثقــــافــيــــة واالجــتــمــــاعــيــــة

والسياسية.
حرية الرأي

واتفقـت سهـيـــر ســـامـــر ومتـــارة
عـبـــد الكــرمي وهـمــا طــالـبـتــان
جــــــامـعــيــتــــــان ان احلـكــــــومــــــة
ــــــة يــنــبـغــي ان متــثـل املــنــتـخــب
العــراقيـني جمـيعــا وان تـتمـثل
فـيهـــا األطـيـــاف االجـتـمـــاعـيـــة
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والعنصـرية كمـا وعدتنـا فضال
عـن حل جـمـيع االزمـــات الـتـي
ــــــا ومـــنهــــــا اإلرهــــــاب ـــــــواجهــن ت
والبطالـة وازمة السكن وامتنى
ـــوعـــودهـم يف حـني ان يـــوفـــوا ب
ــــد الـكـــــرمي محــمــــد اشــــاد عــب
)32سنـة( موظف إلـى انه ادلى
بــصـــوته إلـــى احـــدى القـــوائـم
انطالقـا من محـبته إلـى زعيم
ــــأنه القــــائـمــــة الــــذي وصـفه ب
صـــــــــريـح وصـــــــــادق ويـــــــســـمـــي
األشيـاء بــاسمـائهــا والنه واثق
مـن ان هـــذا الـــسـيـــاسـي ميــثل
مــسـتقـبل العــراق اخلــالـي مـن
الـــطــــــائـفــيــــــة والـعــنـــصــــــريــــــة
واالضـــطـهـــــــاد وهـــــــو يـــــــرى ان
اخلــــــــروقــــــــات الـــتـــي حــــــــدثـــت
واضـحــــــة يف بـعـــض االحــيــــــان
ــــشـكـل علــنــي ولـكــن متـــــارس ب
ـــــاتهــم العــــراقــيــني بعـــــد معــــان
الـــــــطــــــــــــــويــلــــــــــــــة مــع الــقـــــمــع
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الن الـــشعــب العــــراقــي ال يــثق
باحملاصصات وأضاف:

يجـب ان تكــون هــذه احلكــومــة
ــــــــــى حـل االزمــــــــــات قــــــــــادرة عـل
واملــشـكالت الـتـي يعـــانـي مـنهـــا
املــــواطـــن العــــراقــي وخــــاصــــة
مــشـكلــة الـبـطــالــة واخلــدمــات
ـــــاء والســيــمـــــا ازمــتــي الــكهـــــرب

والوقود..
ويشـارك عمر سعيد )متقاعد(
جـــاسـم تــطـلعـــاته بــضـــرورة ان
تكـــون احلكـــومـــة الـتـي جتـــري
املـفــــــــــاوضــــــــــات واملـــــــشــــــــــاورات
لـتـــشـكـيـلهــــا حـكــــومــــة وحــــدة
ـــرجـمـــة ـــى ت وطـنـيـــة قـــادرة عل

تطلعات الشارع العراقي.
وقـــــــال حـــــســـن هـــــــادي: لـقـــــــد
انـتخبت القـائمـة التـي وعدتـنا
بـانهـا ستـعمل علـى بنـاء عـراق
للجميع المكان فيه للطائفية
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مــتعـــددة اجلـنـــسـيـــة، وهـنـــاك
شـــواهـــد كـثـيـــرة علـــى ذلك. ان
الـبدء مبـحاكـمة هـؤالء ضرورة
ملحــة ورســالــة يجـب ان تبـعث

بها احلكومة إلى االرهابيني.
وأضاف:

االمـن واالسـتقـــرار مــطلـب كل
العـــراقـيـني مـن الــشـمـــال إلـــى
اجلنوب وعلى احلكومة املقبلة
ان تـثـبـت جـــدارتهــا ووطـنـيـتهــا

من خالل هذا الباب.
حكومة وحدة وطنية

ويــرى احسـان جـاسم )مـدرس(
ان احلكـومة التي يـتطلع اليها
ويعـتقــد ان ماليـني العــراقـيني
يـشـاركـونه هـذه التـطلعـات هي
ان تكون حكومـة وحدة وطنية.
واوضـح قــــــــائـال: لــكـــن ذلــك ال
يعـنـي انـنـــا نـــريـــدهـــا حكـــومـــة
محــاصصـة طـائفيـة أو عـرقيـة
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االمـنـي هـــو مفـتـــاح مــسـتقـبل
العـراق السيـاسي واالقتـصادي
ويـــرى ان مـن االولـــويـــات الـتـي
يجـب ان تضعها احلكومة على
رأس بـرامهجا هو قضية االمن
وتــوفيـر الـطمـأنـينــة للمــواطن
الـــذي اصــبح ال يـــؤمـن عـــودته
إلـى بيته سـاملا عنـد خروجه يف
الصبـاح، املطلوب من احلكومة
ـــــرامـجهـــــا ـــــدأ ب ـــــة ان تــب املقـــبل
باشـاعة االمـن اوال، وارى ثانـيا
مـن الـــواجـب ان تـــسـتـهل ذلـك
مبحــاكـمــة زمــر اإلرهــاب الـتـي
تقـبع حـــالـيـــا داخل الـــسجـــون
بعــــد القــــاء القـبـــض علــيهــــا.
ـــــشـك ــــــدأ ال فــــــاملــــــواطـــنــــــون ب
يــــســــــاورهــم يف ان مــن يـلـقــــــى
القـبض علـيه متلـبسـا بـاجلـرم
يتـم اطالق سراحه بعـد يومني
أو ثـالثــــــــة مـــن قـــبـل الـقــــــــوات
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بينما تتواصل املشاورات املكثفة بني الكتل الفائزة 

العراقيون يتطلعون إىل حكومة وحدة وطنية قادرة عىل مواجهة األزمات


