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الهم العراقي اليومي يتصدره الهم االمني

 مع ازمـات اخرى التقل شـأنا،
يــــــــرى فـــيـهــــــــا بـعــــض ممـــن
التقـينــاهم صفـة مــستـدميـة
ركنتهـا االزمة جـانبـا، واصبحت
مـــن االمـــــــراض الـــتـــي يـــتـــــــوجـــب
الـتعـايــش معهــا، كمــشكلــة البـطـالـة
ومـشكلة الـسكن ومشكلـة ارتفاع
االسعــــار... ويــتـــســـــاءل بعـــض
ممـن التقـينــاهم، هل سـتكـون
ــــــويــــــات احلـكــــــومــــــة مــن اول
ــــة مهـمـــة ــــة املقــبل املـنــتخـب
ــــــة هــــــذه االزمــــــات مـحــــــارب
والـعمل علـى معــاجلتهـا؟ أم
ان االمــــــــور ســـتــــــــزداد ســــــــوءاً
بحجــة انهــا حكـومــة انتقــاليـة
ــــة ــــى كــتــــاب يــتــــركــــز عــمـلهـــــا عل
الـــدستــور واالعــداد واالنـتخــابــات
نهـايـة عـام 2005، خـاصــة وان عمـر
تلـك احلكــومــة املقـبلــة اليـتجــاوز
االحـــــــــد عــــــشـــــــــر شـهـــــــــراً.. آراء
مخــتـلفــــة.. وهــمــــوم مــتعــــددة يف
وعـــــــاء واحـــــــد، وهـــــــو وعـــــــاء الـهـــم
العـــراقـي الـيـــومـي، الـــذي مـــا أن
فتـحنــا غـطـــاءه حتــى تـطــايــرت
االحــاديث كـاالبخـرة الـســاخنـة.

واستطعنا ان ندون االتي:-

الفوضى يف كل زاوية
الـسيــدة ليلــى عبـاس )مـوظفـة
يف البنـك املركـزي العـراقي( :
الهم االكبـر هو الـهم االمني
فقـــد قـتـل ثالثـــة مـن حـــرس
الــدائــرة يــوم 12/11 وقـبلهــا كــان
التـفجيـر يف سـاحـة الغـريـري
واسـتــشهـــد يف اثـــره عـــدد مـن
موظفـات االدارة العامة وهذا
ــــــى الـهــم هــــــو الـــطــــــاغــي عـل
الـهمــوم االخــرى الـتي تــزيــد
من مـعانـاة االنسـان العـراقي
اليـوميه، فـيكفي ان تعيـش هذه
الفـــوضـــى يف شــــوارع بغـــداد،
الباعة املتجـولون يف كل مكان
ــــدون تــنـــظــيــم، الـــســــاحــــات ب
العـــامـــة اصــبحـت جتــمعـــات
للــسـيــارات، احلـــدائق العــامــة
ـــــــاالنـقـــــــاض.. امـــــــا امـــتـألت ب
ارتفــاع مــستــوى الــدخل لــدى
قـــطـــــاعـــــات املــــــوظفـــني، فقـــــد
صـــــــاحـــبـه ازديـــــــاد يف الـــتـفـــــــاوت
الــــــوظــيـفــي بــني هــــــذه الـفــئــــــات
واصبح لـلتفــاوت الطـبقي يف مـرحلـة
النظـام السـابق وجه آخـر فـاستفحـال
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ـــزيــن فهـي ـــان ازمـــة الــنفــط والـب
مفـتعلة، فهل يعقل ان نفس هذه

االعــداد البـشـريــة تتكـرر يــوميـا يف
ـــــنــفــــــــط مــحــــــــطـــــــــــــــات الــغـــــــــــــــاز وال

والبـانـزين؟!.. لقـد مـرت عـلينـا سنني
مـن اآلالم وقــد تـنــاسـيـنــاهــا امـــا احالم
ـــا املـــســتقــبل فـالنفـكــــر بهــــا، تفـكـيـــرن

مـحصـور يف احلـاجــات االنيـة فـقط،
ــــالـك اجــيــــال ضــــاعــت ودفعــت هــن

الثـمن غــاليــاً واجيــال لم حتـصل
علــى فــرصـتهــا بعــد، وانــا أدعــو

الـــصـحـــــــافـــــــة ان تـــتـخـــطـــــــى
اجملـــامالت وتـطـــرح احلقـــائق

كـــمــــــــا هـــي مـــن دون خــــــــوف مـــن
االشـــكـــــــــــــاالت مــع اجلــهـــــــــــــات ذات

ـــــاكــب ــــــزال العــن الـعالقــــــة، فالت
معـشـشــة ومــازال الكـثيـــر من
املــظلـــومـني لـم يـــرفع عــنهـم

الظلم.

ازمات مفتعلة
*املــواطن حــازم جمـيل يــاسني
)مــن سكـنـــة الـــشعـب(: الهـمـــوم
كـثيـرة واملتـاعـب اصبحـت ثقيلـة

الـوزن، فمن ايـن ابدأ مـن االزمات
املـفــــتـعـلــــــــــــة ام مــــن كــــــــــــارثــــــــــــة

االحتالل؟!.
لقد عـانينـا الكثيـر يف زمن النـظام
الــســابق، وعــشـنــا علـــى أمل تغـيـيــر
احلـــال ولكـن لـيــس هـنـــالك ســـوى
الـوعود، صحـيح ان مسـتوى دخل
املـوظف قــد ارتفع اال ان اجلهـاز
االداري يف الـدولة الزالت تـسيره
العـقلـيـــات املـتخـلفـــة القـــدميـــة
واملـتـفحـمـــة يف هـيــــاكل الـــسلـم

االداري، هــذه العقـليــات ســاهـمت
ـــــآخـــــر يف تخـلف عـــمل ـــشــكل او ب ب
الـــدوائـــر احلـكـــومـيـــة والقـــوانـني
االدارية تـوضع على مقـاس هؤالء
وخـذ مثالً مسـألة رواتـب املوظفني
فـليــس هنــالـك تعلـيمــات مــوحــدة
لكل دوائـر الـدولـة فـالـذي يحـصل
عـلــــــــــى راتـــب مـعـــني يـحـــمـل مـــن
املـؤهالت وسنـوات اخلـدمـة يف دائـرة
ما، قـد اليحصل علـى نفس قيـمة

ذلك الـــراتب اذا مــاكــان يف دائــرة
او وزارة اخــرى.. والبلــد بحـاجـة
للـــشـبـــاب العـــادة احلـيـــاة الـــى
مـؤسـسـاتـه فلمــاذا الينـتج لهـذه

االعـــــــــــــداد الــهـــــــــــــائــلـــــــــــــة مــــن
اخلــــــريجــني فـــــرصـــتهــم يف

العمل واحلياة.
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هــذه املــشـكالت تـبحـث عـن حلــول الــى
عـــام 2005 وحـيــنهـــا سـتـــأتـي حـكــــومه
لتقول انـها بحاجـة الى الوقـت لدارسة
املـشـكالت وتخـصـيـص االمـــوال وهكــذا
فقـد اسـتهلك الـنظـام السـابق اعمـارنـا
يف احلـــــــــروب واحلــــصـــــــــار ثـــم تـــــــــاتـــي
احلكـومات املنتخبة لتـستهلك ماتبقى
مـن هــذه االعـمــار املـنـهكــة وانــا أنــاشــد
ومــن خالل جـــريـــدكـم هـــؤالء الـــذيـن
يـحـــبــــــــون املـــنــــــــاصـــب والــكــــــــراســـي ان
يحــتكـمـــوا الـــى ضـمـــائـــرهـم ويعـملـــوا

بأخالص من اجل العراق وشعبه.
*املـــواطـن مـنـيـب سلـمـــان )مــن سكـنـــة
الـعــــــامــــــريــــــة(: نـحــن بـحــــــاجــــــة الــــــى
)بلــدزورات( لـتعــديل االخـالق املتــرديــة
واملتـسـببـة يف معـظم املعـانــاة اليــوميـة،
وهــــذه االخالق املــتجـــســــدة يف معــظـم
املـــــشـــــــاهـــــــدات الـــيـــــــومـــيـــــــة ســـــــواء يف
االخـتـنـــاقـــات املـــروريـــة او يف افــتعـــال
االزمـات مثل االزمة االخيرة يف مصادر
الــوقــود وجتــدهــا يف دوائــر الــدولـــة من
ـــــات شـــبه خالل الــتـكــتـالت والعـــصـــــاب
ـــول املـنــظـمـــة حتـتـــاج الـــى وقفـــة وحل
حـاسمة، فمـشكلتنا الكـبيرة االن تكمن
يف الـالمـــبـــــــاالة الـــتـــي اســـتـفـحـلـــت يف
املـشـاعـر العــراقيــة، وعنـدمـا تـتكـلم مع
أي مـــن هـــــــؤالء يـقـــــــول لــك: أيـــن هـــي
الـــدولـــة؟ وكـــأن الـبلـــد ملـك للــسلـطـــة
فقط واذا غابت، يحق لآلخرين تدمير
البلــد كل بطــريقته.. حـسبـي اهلل ونعم
الــوكيل، شعـوب كــاليـابـان واملــانيــا كيف
استـطــاعــوا ان يـبنــوا بلــدانهـم بعــد ان
دمـرتهـا احلـروب، هل استـاجـروا عمـاالً
للـبنـاء والـتنـظيـف من خــارج بلـدانـهم
وقـاموا هم برمي االنقاض يف احلدائق
ــــوا االزمــــات مـــن اجل املــنـــــافع وافــتـعل
ـــائـمـني ـــوا ن الـــشخــصـيـــة او رمبـــا كـــان

والغرباء بنوا لهم بلدانهم؟!.

ازمة عمرها 13سنة
*املـــواطـن سالم عـبـــد االمـيـــر اجللـبـي
)مـوظف يف املـصرف الـزراعي(: هنـالك
من يـصفق لألزمــات وكثيـر من العـامـة
اليفـكــــرون يف املـــســتقــبـل، تفـكــيــــرهــم
محــصــــور فقــط يف احلـــاجـــة االنـيـــة،
ـــاء حـــاجـــة اســـاسـيـــة وفقـــدان الـكهـــرب
احلـــاجـــات االســـاسـيـــة يــسـبـب اربـــاكـــاً
للحيـاة اليـوميـة ولـكننـي أتسـاءل كيف
كــان حــال احملــافـظـــات اجلنـــوبيـــة حني
كـــانـت محـــرومـــة مـن الـكهـــربـــاء لـثالث
عـشــر سنــة علمـاً ان مـحطــات التــوليـد
العمالقـة تقع يف تلك احملـافظـات، امـا
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مسـتشفـى، حيث ان هـذه احلالـة تعني
تـعـــــــريـــض املـــــــريـــض ومـــن مـعـه الـــــــى
اخملـــاطـــر او رمبـــا الـتهـلكـــة والبـــد مـن
ايجـــاد حـل لهـــذه احلـــالـــة واحلـــاالت
االخــرى الـتـي تغـفل اجلهــات االمـنـيــة
ـــــات معـــــاجلـــتهـــــا مـــثل بـــيع املــــشـــــروب
الكحـوليـة يف الشـوارع العـامـة وخـاصـة
يف مـنـطقــة الـبــاب الــشــرقـي ومـنـطقــة
الـعـالوي والـــــــذي يـــــــرافـقـهـــــــا تـــنـــــــاول
املــشــروبــات بــشـكل علـنـي امــام الـنــاس
وكـذلك ظـاهـرة جنـابـر املقـامــرات مثل
)الـــزار واللكــو( الـتي تـنتـشــر يف بعـض
املنــاطـق ... امتنــى ان تكــون احلكــومــة
ــــــة افـــضـل اداء مــن ــــــة املـقــبـل املــنــتـخــب
احلكومة احلـالية وان اليكون تـركيزها
على الـسياسـة اخلارجـية فقـط، وتقوم
بـتخـفيـف همـــوم النــاس.. فقــد حتـمل
العـراقيـون الـكثيـر وآن لهم ان يـشعـروا
ـــــراحـــــة، وهـــــذا مـــطلــب بـقلـــيل مــن ال

مشروع.
ـــــراهــيــم كـــــاظــم ـــــاس اب *املـــــواطــن عــب
ـــاة والهـمـــوم كـثـيـــرة، )شـــرطــي(: املعـــان
وعلــى مــايـبــدو لـيــس لهــا حلــول لــدى
احلكومـة احلالـية، فـمعاجلـات مشـكلة
الـبــطـــالـــة وارتفـــاع االسعـــار ومــشـكلـــة
الــسكـن مــازالـت معــاجلــات غـيــر جــادة
وكـــذلك املــشـكلـــة االمـنـيـــة الـتـي ألقـت
ــــى املـــشـــــاكل االخــــرى.. بـــظـاللهـــــا عل
فــأطالق ســراح املعـتقلـني وحتــى عــرب
اجلـنـسـيــة مـنهـم يـســاهـم يف اسـتـمــرار
الـــوضع االمـنـي املـتـــردي كـــذلك اجـــور
وســائل الـنقل مــرتفعــة جــداً ومــشكلــة
الكهـربــاء اصبحـت همــاً ينغـص علـينـا
عيـشتنـا واملسـؤولـون فيهـا اليـوضحـون
ــــــاب احلقـــيقــيــــــة.. وال أدري هل االســب
ستستطـيع احلكومة املنتخـبة القادمة
حل جــمـــيع هـــــذه املـــشـكـالت، أم انهـــــا
سـتقول ان مهـمتي هي كـتابـة الدسـتور
واالعداد النتخابات عام 2005فقط؟!.

اين السكن؟!
*املــواطنــة ابتـسـام عـزيـز )مــوظفـة يف
املـصــرف الـــزراعي(: الـسـكن بـــالنــسبــة
لعـائلتـي هو الـهم االول، فنحـن مازلـنا
نعـيش يف غـرفـة وملحقـاتهـا ومهـددين
بـاخلــروج منهــا النهــا تعـود الــى بنـايـة
حكـومـة، وأملنـا يف احلكـومـة العـراقيـة
ـــة الـتـي سـتـكـــون مـنــتخـبـــة، ان املقــبل
تـســاعــد النــاس يف حل املـشــاكل وازالــة
الهــمــــوم، وان التقــــول انهــــا حـكــــومــــة
انتقـالية وعمـرها قـصير او ان مهـمتها
كـتــابــة الــدسـتـــور فقــط، فهل سـتـبقــى
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مشكلة ارتفاع االسعـار وكثرة العاطلني
ـــــات مــــسحـــــوقـــــة عـــن العـــمل خـلق فــئ
ــــدفع ثـمـن ذنـــوب االخـــريـن مـــازالـت ت
والـهمــوم كـثيــرة يـــاأخي فــاالزدحــامــات
ـــاء املـــروريـــة وازمـــات الـــوقـــود والـكهـــرب

جميعها بحاجة الى حلول جذرية.

كابوس االحتالل
املواطن خالـد عبيد حمـود )بكلوريوس
علــوم احـصــاء(: كــابــوس االحـتالل هــو
الهـم االول، فالـثقة بـالنفـس تزعـزعت،
والثقة باملسـؤولني واالحزاب واجملالس
ـــة مـن قــبل فـئــــات او شخـــوص مفـتـعل
احـتكـاريـني ونفعـيني مـوجــودين ضـمن
الهـيـــاكل االداريـــة للـــدولـــة، ســـواءً مـن
اعـوان الـنظــام السـابق او الـذين جـاءوا
وتـبـــوءوا مـنـــاصـب يف دوائـــر الـــدولـــة،
وهـؤالء الميـتلكـون الكفـاءة فـتخيل ان
يكــون مــديــراً للـطــابــو يف احــد فــروعه
احد هؤالء االشخاص وقد جعلوا معه
مــوظفــاً قــديــراً لتــدريـبه، وأنــا أتـســاءل
ملــاذا اليكــون هــذا املــوظف القــديــر هــو
املـدير؟... امـا املتلـونون وابـواق النـظام
الــســـابق فـلهـم حــصــتهـم ايــضـــاً، هـــذه
احلــــاالت يف تــصــــاعــــد ممــــا يــنعـكـــس
نفــسـيـــاً علـــى املـــوظفـني وعلـــى ادائهـم
الـوظيفـي ... فكيف نـريـد لهـذا العـراق

ان ينهض؟
*املــواطنـة ازهــار البلــداوي )من سـكنـة
االعـظميـة( : كل شـيء تغيـر، الفـوضـى
يف كـل مكـــان واخلـــوف اصـبح رفـيقـنـــا،
ــــداء ــــارت تخــيل ان املــــرأة الــتــي حتلــم ب
احللـي الـــذهـبـيـــة، أصــبح هـــذا االمـــر
مــرعبـاً لهـا، واصـبحت حـليهـا حـبيـسـة
يف االدراج، واصـبحت املـرأة التـستـطيع
حـتى ان تـرتدي مالبـس جميـلة ملـونة
والكـآبـة صـارت تـنعكـس علــى كل شيء،
شـوارع االعـظميـة تـصبح مـوحشـة بعـد
سـاعـات الـعصـر فـاحملــال تغلق ابـوابهـا
وانقـطــاع الـتيــار الكهــربــائي يــزيــد من
كـــآبـــة املــشهـــد وهـمـــوم احلـصـــول علـــى
الــنفـــط والغـــاز ومـــشـكالت املـــواصالت
كلهـا همـوم بحـاجـة الـى معـاجلـات الن
ــــــى االمــــــر صــــــار يــنـعـكــــس حــتــــــى عـل

معاملتنا مع اوالدنا.

حظر التجوال ليالً
ـــاجـي مـــطلـك )مـن *الـــشـــاب عـــدي ن
سـكنــة احلــريــة(: حـظــر الـتجــوال بعــد
الـسـاعـة احلـاديـة عـشـر يـسـبب مـشكلـة
كبيـرة للحـاالت املرضـية الـطارئـة التي
تـــسـتـــوجـب نـقل املـــريــض الـــى أقـــرب
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ازمات التفصل بينها افضلية ودرجات: البطالة، الوقود،
الكهرباء، الفساد االداري، السكن، الفوضى املرورية

قـد يختلف العراقيون على مختلف اجتاهاتهـم ومستوياتهم الفكرية، وانتماءاتهـم القومية واملذهبية، يف تفسيرهم
لـلظواهـر املسببـة للمعـاناة اليـومية، وهـذا أمر طـبيعي اال انهم رمبـا يتفقـون وعلى مـايبدو علـى ثقل هذه املعـاناة
وازدياد حجمها مع تصـاعد حدتها يف االيام االخيرة، والتي يأتي يف مقدمتها استمرار الوضع االمني املتردي وانقطاع
التيار الكهـربائي، واالزمات التي تتصـاعد بني احلني واآلخر كازمـات النفط والغاز والبانزيـن، وكذلك تفشي الفساد االداري

بشكل كارثي الذي ساهم ويساهم يف تعميق جروح املعاناة املستمرة..
بغداد/محمد شريف ابو ميسم

 وبـــالـنـتــيجـــة فـــرض حــظـــر الــتجـــوال يف
املــــــديــنــــــة وأغـلقــت اجلــــســــــور والــــشــــــوارع
وتعـطلـت احليــاة يف الــدوائــر واملــؤسـســات
وتـــــوقف الــــدوام يف املــــدارس واجلـــــامعــــات
الســيــمــــــا بعـــــد غــيــــــاب دور اجهـــــزة االمــن
اخملتلـفة . وبعـد انحسـار االزمة واسـتعادة
املـدينـة لبعـض ٍمن هـدوئهـا واستقـرارهـا ،

استأنف الطلبة دوامهم مجدداً.
)املــــــدى( زارت عــــــددا مــن مــــــراكــــــز الـعلــم
والتـقت مـجمــوعــة من مـنتــسبـيهــا طـلبــة
وتدريسيـني للوقوف علـى مشاعـرهم فيما

بعد االحداث...

اجراءات مشددة ...
يــوصـــد البــاب الـــرئيــسي لـبنــايــة معهــد
الفنـون اجلميلـة للبنـات بعـد أن تـدخله
اخـر طــالبــة صبـاح كل يـوم ، فـيمــا تقف
عنــد البـاب الــداخلي طــالبــات مهمـتهن

االزعـــاجـــات الـتـي نعـــانـي مـنهـــا، ومـنهـــا
صعوبة التنقل بني جـانبي املدينة حيث
ـــــــــــدروس ان بـعـــــــض احملـــــــــــاضـــــــــــرات وال
التـطبيقـية والـعمليـة تتـطلب مـنا عـبور
اجلــــــســــــــر إلــــــــى مــــــــوقـع الـــتــــطـــبـــيـق يف
مـسـتــشفــى املــوصـل الكــائـن يف اجلــانـب
االميــن مــن املـــــديــنـــــة ، وهـــــذه احلـــــركـــــة
املـستمـرة يف ظل هـذه الظـروف الـصعبـة
تــشكل خـطــورة علــى حيــاة الـطـلبــة لــذا
نـتــــأمل مـن ادارة الـكلـيــــة مــــراعــــاة هــــذا
اجلـانب واقتـصار الـتدريـس مؤقـتاً عـلى
احملــاضــرات الـنـظــريــة فقـط ويف مــوقع

الكلية الرئيسي باجلامعة.
أمــا الـطــالـب )جعفـــر مهـــدي علـي( مـن

كلية العلوم فقد قال هو االخر : 
إن اغلــب طلـبـــة احملـــافــظـــات والسـيـمـــا
اجلنــوبيــة مـنهــا مــا زالــوا مـتغـيبـني عن
الـــــــدوام يف جــــــــامعـــــــة املــــــــوصل بـــــســبــب
الـتخـــوف مـن احلـــوادث احملـتـملـــة علـــى
الـطــرق اخلــارجيــة الـتي تــربـط املــوصل
بـبغـــداد واحملـــافــظـــات األخـــرى ، فــضال
عن االزعـاجـات واخملـاطـر الـتي تـسـببهـا
قـوات االحـتالل االميـركيـة للـمسـافـرين
من املـــواطنـني علــى هــذه الـطــرق ، هــذا
باإلضـافة إلـى دور االعالم املضـلل الذي
صـور مدينـة املوصل وكـأنها سـاحة حرب
يصعب دخـولها مما جعل هؤالء الطلبة
وغـيــرهـم مـن املــواطـنـني يف احملــافـظــات

األخرى يحذرون من القدوم إليها.
اخـيــــراً قــــال الــطــــالـب )شــــاكــــر الـيــــاس

محمود( من كلية االداب : 
نــــرجــــو مـن املـــســــؤولـني عـن الــــدراســــات
املــســـائـيـــة يف جــــامعـــة املــــوصل مـــراعـــاة
الــظــــروف االمـنـيــــة غـيــــر املـــســتقــــرة يف
املديـنة والـساعـات املسـائيـة املبكـرة التي
يبـدأ فيهـا منع التجـوال ، فيعملـوا على
تقـــــدمي ســـــاعـــــات واوقـــــات احملـــــاضـــــرات
لـتــتالءم مع الـظـــروف اجلـــديـــدة حـتـــى
يـتــسـنــى لـنـــا العــودة مـن اجلـــامعــة إلــى

منازلنا قبل حلول الظالم.

ـ ـ ـ

رغـم مـــا جـــرى يف مـــديـنـــة املــــوصل مـن
احـداث اثرت سلـباً علـى هدوئهـا االمني
أال أن طلـبـــة جـــامعـــة املـــوصل الـتـــزمـــوا
بدوامهـم بشكل طبـيعي دون اية مـشاكل
او مـضايقـات ، واعتقـد بان االمـور بدأت
بــــالــتحـــسـن تـــــدريجـيــــاً حـيــث نالحــظ
افـتـتــــاح اجلـــســــور والــطــــرقــــات املغـلقــــة
وتقلـيل ساعـات منع التجـوال الى غـيره
من املؤشرات االيجـابية االخرى ، ونحن
بـدورنا نـطالـب جميـع الطلبـة بااللـتزام
بـالدوام الـرسمـي يف اجلامـعات واملعـاهد
وعــــدم االصغـــاء الـــى الـــشــــائعـــات الـتـي

تهدف الى اعاقة ذلك ..
ويف الشـارع احملــاذي لكليـة التـربيـة قـال

لنا احد تدريسيي اجلامعة :
إن حملة تهـديد وخطف وقـتل االساتذة
وغـيــــرهـم مـن الـعقــــول والــــشخــصـيــــات
العــراقيــة واملـنتـشــرة يف املــوصل وانحــاء
أخـــرى مـن العـــراق قــــد ألقـت بــظـاللهـــا
القــامتــة علـــى سيـــر احليــاة بــشكل عــام
والتـعليميـة منهـا بشكل خـاص حيث ان
بعـض الكليـات تعـاني من نقـص حاد يف
الكــادر التــدرسي نـتيجــة استقـالـة عـدد
مـن االســـاتـــذة ومغـــادرة الـبعـض االخـــر
مــنهــم حـــــدود الــبالد ورمبـــــا إلـــــى غــيـــــر
رجعــة،  وهــذه خـســــارة لكفــاءات علـميــة
عـــراقيــة ال ميكـن تعــويـضهـــا ، كمــا انهــا
تهـــــديـــــد للــبــنـــــى الــتحــتــيـــــة الـعلــمــيـــــة
واالنـــســــانـيــــة ، لــــذا نــــرجــــو مـن كــــافــــة
املـسـؤولـني واجلهـات األخــرى يف العـراق
والعـالم العمل والـسعي احلثـيث إليجاد
مخــــرج وحل ألزمــــة العـــراق املـتفـــاقـمـــة
حفـــاظـــاً علـيـه ككـيـــان سـيـــاسـي يـتـمـتع
بتــاريخ وحـضـارة عــريقــة اشعـت بنـورهـا

على االنسانية جمعاء.
)بــسمــان سعيــد احمـد( طـالـب يف كليـة

التمريض قال :
رغـــم بعـــض الــتــــــوتــــــر الــــســــــائــــــد اال أن
االوضاع الـعامة عـلى ما يـرام يف املوصل
وفـيـمـــا يــتعـلق بـــالــــدوام فهـنــــاك بعــض

اضافة الى تعاون اهل الطالبات وذويهن
، وفــــرت اجــــواء آمـنــــة وشــبه مـــســتقــــرة
ســــاعــــدت كـثـيــــراً علــــى انـتــظــــام الــــدوام
ومبـاشـرته بعـد فتـرة انقطـاع شـملت كل
املــدارس واملعـاهـد والـكليـات واملـؤسـسـات
والـــدوائـــر ، بل أن قــسـمـــا مـن مـنـتــسـبـي
املــسـتـــشفـيـــات امـتـنعـــوا عـن االلـتحـــاق
بـدوائــرهم بـسـبب تــردي االمن والسـيمـا
اذا كـــان محل عـمل املـــوظف يف الـطــرف
االخـر من املديـنة ويتـطلب منه الـذهاب

اليه عبر اجلسر.
واضــافت مــدرســة الـفنــون التـشـكيـليــة :
نـتـمـنـــى ان جتـتـــاز مـــديـنـــة املـــوصل وكل
انحـــاء العـــراق العــزيــز هــذه احملـنــة وان
يعــمه االمـن واالســتقــــرار والــــرفــــاهـيــــة
وتغادر الـقوات احملتلـة الى غيـر رجعة ..
أما الـطالـبة )زيـنة زهـير اخلـشاب( فـقد

قالت :
إن ارادة وعـزميـة املـواطنـني الشـرفـاء من
العـراقيني كفـيلة بـالتصـدي لقوى الـشر
والظالم التي حتاول اعاقة تقدم العراق
وتقـف حجــــــر عــثــــــرة يف طــــــريق بــنــــــائه
ونهــــوضه وخـالصه مـن االحــتالل ، لـــذا
يجـب علـــى كـــافـــة العـــراقـيـني الــتكـــاتف
والـتعــاضـــد جمـيعـــاً وتنــاسـي اخلالفــات
مهمـا كــانت من أجـل املسـاهمـة الفـاعلـة
يف بنـاء بالدهـم وتوطـيد وتـرسيخ االمن

واالستقرار فيها.

همـــــوم ومتاعب ..
ازدحمت ممـرات وحدائق وقـاعات كـليات
احلــــرم اجلـــــامعـي يف جـــــامعــــة املـــــوصل
بــــالعـــديـــد مـن الــطلـبـــة ، فـيـمـــا غــصـت
الكــافـيـتــريــا واملــطعـم اخلــاص بــاملــركــز
الــطالبـي بجـمــــوع غفـيـــرة مـن الــطلـبـــة
الـــــــذي قـــــــدمـــــــوا مــن املـــــــوصـل وكـــــــافـــــــة
احملـافـظــات ملتــابعـة حتـصـيلهـم العلـمي
بعد ايـام من االنقطاع .. الـدكتور )ذنون
الـطـــائي( مــديــر مــركــز دراســات املــوصل

قال :

عـدم الـسمـاح للـبنـات بـاخلـروج اال بعـد
انتهـاء الدوام الـرسمـي حفاظـاً عليهن ،
وهـذه االجــراءات وغيـرهــا اتبـعتهـا ادارة
املعهـد بعـد املبـاشـرة بـالـدوام من جـديـد
بعـد االحداث بغـية احملـافظـة على سـير

العملية التدريسية دون اية مشاكل.
)سلـوى عبـد اهلل كـركجه( مـديـرة املعهـد

قالت :
إن دوام الطــالبــات يف املعهـد هـذه االيـام
يـــشــــوبـه بعــض احلــــذر بـــسـبـب طـبــيعــــة
ووضـع البنـات الـتي تخـتلف عن طـبيعـة
االوالد ، ورغـــم أن بـعــــض الــــطـــــــالـــبـــــــات
متغيـبات عـن الدوام حـاليـاً نتيجـة عدة
اسباب اهمها اخلوف من تكرار ما حدث
قــبل ايــــام ، إال أن االغلـبـيـــة مـــواظـبـــات
علــــى اجملـيء الــــى املـعهــــد يــــرافـقهـن يف
كثير من االحيان افراد من ذويهن حيث
يـتم ايـصــالهن الـى بــاب املعهـد ومـن ثم
يعــودون الصـطحــابـهن الــى الـبيـت بعــد
انــتـهـــــــاء الـــــــدوام وذلـك بـــــســبــب الـقـلـق
واخلــوف عـليـهن هــذا اخلـــوف النـــاشيء
من ســوء االحــوال االمـنيــة وتــرديهــا يف
عـمـــوم املـــديـنـــة ، ومـن جـــانـب اخـــر فـــان
بعـض االجهــزة االمـنـيــة احلــالـيــة غـيــر
كفـوءة وليـست قـادرة علـى تـوفيـر االمن
وحمـاية املـواطنـني فمثالً عنـدما تـأزمت
االوضـــاع قـبل ايـــام يف املــــوصل ، طلـبـنـــا
مــن افـــــراد حــمـــــايـــــة املــنــــشـــــأت الـــــذيــن
يـــشـغلــــون الـبـنــــايــــة اجملـــــاورة للـمـعهــــد
املـســاعــدة يف تـــوفيـــر احلمــايــة للـمعهــد
لكــنهـم اعـتـــذروا مبـبـــررات واهـيـــة غـيـــر
مقـنعة ممـا يشيـر الى ضعف قـابليـاتهم
وعـــدم اهـتـمــــامهـم بـتـنفـيـــذ واجـبــــاتهـم

الوطنية جتاه بلدهم.
وشــــاركـت بــــاحلــــديـث مــــدرســــة الفـنــــون
التـشـكيـليــة يف املعهـــد )يثــرب الـطـــائي(

بقولها :
إن الــرقــابــة الـشــديــدة علــى الـطـــالبــات
واالجــــراءات االمـنـيــــة الــصــــارمــــة الـتـي
فــرضهـــا املعهــد اثـنــاء الــدوام الـيــومـي ،

بعد احداث الشغب يف محافظه نينوى

طلبة مدارس وكليات املوصل ما بني التوجس والتفاؤل
عاد طلبة مدينة املوصل الى مقاعدهم
الدراسية يف اجواء صعبة . بدا هذا واضحا
يف ضعف االقبال  على استئناف الدوام
رغم التطمينات الكثيرةالتي قدمت اليهم
. استئناف الدوام جاء بعد االحداث االخيرة
التي اجتاحت مدينتهم وحرمتهم من حق
طلب العلم بعد أن زرعت القلق واخلوف
يف نفوسهم وذويهم من تداعيات هذه
االحداث ، فاالشتباكات املسلحة وتراشق
النيران اخملتلفة تندلع بني احلني واالخر ،
والرمي العشوائي لقوات االحتالل
االمريكية على املواطنني دون متييز يتكرر
باستمرار وألبسط االسباب ،

املوصل / مكتب املدى / رعد اجلماس


