
علي جابر

وق���د اأ�س�ض عدد منها  الغرا�ض الك�سب 
امل���ادي دون اأن تق���دم اخلدمات للنا�ض 
اأو ال�سرائ���ح  التي ذك���رت اأنها متثلها.

عل���ى م���ا يب���دو اكتف���ت برف���ع عناوين 
تفت���ح  ال  ومكات���ب  ب���ارزة  بح���روف 
ابوابه���ا اال يف النادر.املنظم���ات التي 
ا�ستطاع���ت احل�سول عل���ى م�ساعدات 
مادي���ة من جهات خريية غالبا ما يكون 
ن�سيب القائمني عليها اكرث من ن�سيب 
املواط���ن املحت���اج له���ذه امل�ساعدة. اي 
انه���ا ربحي���ة ي�ستفي���د منه���ا الع�س���و 
املنت�س���ب اك���رث مم���ا ي�ستفي���د املواطن 
وذلك يعد خمالفا ملفهوم عمل منظمات 
هذه املنظمات الت���ي يفرت�ض ان تعمل 

للمواطن ال الع�سائها كما هو �سائد.
املوافق���ات  عل���ى  احل�س���ول  �سهول���ة   
الالزم���ة بت�سكيلها  دف���ع الكثريين اىل 
ولوجه���ا دون ان يعرف���وا م���اذا تعن���ي 

ه���ذه املنظم���ات، وم���ا الواج���ب امللقى 
عل���ى عاتقه���ا فبات���ت ) كل جمموع���ة( 
 ( مث���اًل  مع���ني  ا�س���م  باأخ���رتاع  تق���وم 
حلق���وق امل���راأة او االرام���ل او االيتام 
تق���دم  ال  وبالنتيج���ة  املعوق���ني(،  او 
�سيئا يذكر امن���ا ت�سخر هذه املوافقات 
كان  �س���واء  االم���وال  ال�ستح�س���ال 
م�سدره���ا �سرعي���ا ام غ���ري �سرعي. ان 
م���ن ح���ق اي جمموعة م���ن اال�سخا�ض 
وه���ذه  املنظم���ات  ه���ذه  ي�سكل���وا  ان 
ظاهرة �سحي���ة حتت���اج اىل الت�سجيع 
النه���ا تعن���ي ح���ل كل امل�س���اكل العالقة 
واملوج���ودة يف املجتم���ع ومنه���ا مثاًل 
م�سكل���ة البطال���ة. لكن الكث���ري من هذه 
الت���ي  االعم���ال  ت���وؤدي  ال  املنظم���ات 
تدعيها وين�ض عليها قانونها الداخلي 
وبالنتيج���ة حت�س���ل على االم���وال من 
ان  دون  داخلي���ة  او  جه���ات خارجي���ة 
ت���وؤدي الواجبات امللقاة على عاتقها ما 
جع���ل نظرة النا�ض اليه���ا نظرة  �سلبية 

وتفتقد الثقة.
ع���ن  مكط���وف  فال���ح  املحام���ي  يذك���ر 
الغطاء القانوين الذي تعمل وفقه هذه 
املنظمات قائاًل ال يوجد لهذه املنظمات 
اي ا�سا����ض او ارت���كاز قان���وين. فه���ي 
وزارة  م���ن  املوافق���ات  ح�س���ب  تعم���ل 
التخطيط، وحت�س���ل على االموال من 

م�سادر خمتلفة ويوجب االمن ت�سريع 
قانون خا����ض ملنظمات املجتمع املدين 
لدي���وان  الرقاب���ي  ال���دور  في���ه  يح���دد 
الرقابة املالي���ة ملعرفة م�سادر التمويل 
ال���ذي ي�س���ل اليه���ا. بع�سه���ا يح�س���ل 
عل���ى املال من جهة غ���ري �سرعية او من 
تل���ك التي لها م���اآرب الت�سب يف خدمة 

املواطن بل بالعك�ض بع�سها يعمل وفق 
اجن���دات همه���ا التاأث���ري ال�سلب���ي على 
واق���ع املجتمع العراق���ي  وهذا يخالف 
ه���و   مطل���وب  م���ا  لذل���ك  القوانني.  
ت�سكيل جلان خا�س���ة باأ�سراف جمل�ض 
الن���واب ملعرف���ة م�س���ادر متوي���ل هذه 
النظ���ام  عل���ى  واالط���الع  املنظم���ات 

الداخل���ي واالهداف الت���ي حققتها منذ 
عمله���ا  يف  و�سل���ت  واي���ن  تكوينه���ا، 
بحيث ميك���ن لهذه اللج���ان ان حتجب 
بع����ض هذه اللجان ع���ن العمل اذا راأت 
انه���ا مل ت���وؤد عملها ب�س���ورة �سليمة اأو 
طبيعي���ة بعد االطالع عل���ى ن�ساطها اذا 

كان فعليا او غري فعلي.

يف �سي���ارة الكي���ا جل����ض �سخ����ض  يف 
املقع���د االمام���ي ،يرت���دي لبا�س���ا ه���و 
ن�سب���ه  معرف���ة  من���ه  ميك���ن  عن���وان 
او�س���اط  يف  ومكانت���ه  و�سخ�سيت���ه 
الطبق���ات الفقرية التي ما زالت حتتكم 
املواط���ن  االمور.ه���ذا  ظواه���ر  اىل 
ال���ذي ذكرن���اه اعط���اه احل���ق  لبا�س���ه 
يف ان ي�س���در احكام���ا �سخ�سي���ة على 
ل���ن  االخري���ن، وهوعل���ى يق���ني باأن���ه 
يجاب���ه مبعار�س���ة راكب م���ن الركاب.
الذي���ن  م���ن  املواطن���ني  ينتق���د  ف���راح 
الق���ول  يف  وعل���ق  �سواربه���م  حلق���وا 
انهم تخلوا ع���ن احلى زينة يف الوجه 
ح�س���ب اعتقاده.ث���م دل���ف اىل مواطن 

كان يرت���دي حذاء ملون���ا وي�سري فوق 
ر�سي���ف ال�س���ارع فاعطاه ه���ذا امل�سهد 
مو�سوع���ا اخ���ر للخو����ض في���ه. انتقد 
انتق���ادات  املل���ون  احل���ذاء  �ساح���ب 
جارح���ة حظي���ت با�ستئنا����ض ال���ركاب 
وت�سجيعه���م الأن يزي���د يف الق���ول. مل 
يرتك �سيئا دون تعلي���ق يوافق ثقافته 
القروية التي جب���ل عليها على مايبدو 
من كون���ه من ابنائها يف �س���در �سبابه 

كما ذكر هو.
ه���ذا  ب���اأن  ذهن���ي  اىل  تب���ادر  ال���ذي 
ال�سخ����ض الذي ي�سكن العا�سمة بغداد 
ال�سيء يعجبه فيه���ا من �سلوك يخالف 
ثقافت���ه القروي���ة م���ع انه ق���د عا�ض يف 

قل���ب املدينة. من حديث���ه الذي �سمعته 
باأنه يري���د ان تتكي���ف العا�سمة بغداد 
و�سل���وك بغ���داد مب���ا يواف���ق �سلوك���ه 

وعاداته وتقاليده يف قريته.
ال���ذي نعلم���ه ان القروي ال���ذي ي�سكن 
املدين���ة احل�سري���ة يتوج���ب علي���ه ان 
يتكيف �سلوك���ه وجمتمعها  ال العك�ض.
م���ن ذلك نرى العا�سم���ة بغداد حتولت 
مب���رور الزم���ن اىل قري���ة كب���رية الأن 
البع����ض ج���اء مع���ه م���ن الري���ف الذي 
هج���ره باحلي���وان الداج���ن والبق���رة 
احللوب وحتى البعري، وكاأننا جمتمع 

ي�سري نحو الوراء ال اىل االمام.
راكب نبيه
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كاريكاتري.................  عادل �شربي

وعي املواطن

التجرب���ة االنتخابية الت���ي �سارك فيها املواط���ن قبل فرتة مل 
تك���ن بالتجربة الت���ي عول عليها يف جعل االم���ور اف�سل، او 
انه���ا اعطت الثم���رة املرجوة. وم���ع ذلك فانه���ا جتربة ميكن 
اال�ستف���ادة منه���ا م���ن خ���الل ا�ستعادته���ا وح�س���اب ما حتقق 
للمواط���ن منه���ا، ال�سيما ان���ه ر�سم خريطة طويل���ة وعري�سة 
م���ن االم���ال والتمنيات الت���ي اراد لها ان تتحق���ق يف الواقع 
لكنه���ا مل تكن كم���ا كان يرغب بل  �سكل���ت للبع�ض خيبة امل، 
وياأ�س���ًا مري���رًا جعل���ه يندم عل���ى امل�ساركة،وهذا م���ا يفكر به 
الكث���ريون ويجعلهم مرتددين يف خو����ض جتربة اال�سرتاك 
يف االنتخاب���ات الربملانية الت���ي التف�سلنا عنها �سوى ب�سعة 

ا�سهر قليلة.
العاط���ل ع���ن العم���ل والذي من���ى نف�س���ه بامت���الك دار �سكن، 
واملتقاع���د ال���ذي توهم باأن���ه �سوف يح�سل عل���ى مبتغاه يف 
عي�سة امنة مطمئنة وغريه���م ال�سبيل اىل عدهم واح�سائهم 
على وجه االجمال، هذه ال�سرائح جت�سد غيظها وغ�سبها من 

خالل القول بعزوفها عن الت�سويت يف االنتخابات املقبلة.
ه���ذا يعني باأنه���ا غري واعية متام���ا ملا يعني���ه الت�سويت يف 
االنتخاب���ات. وال تعل���م بان موقفه���ا هذا يعن���ي يف ما يعني 
التن���ازل عن ح���ق وطني ود�ست���وري يف التعبري ع���ن امالها 
وطموحاته���ا، وان ال�س���وت ال���ذي تتنازل عنه ه���و اال�سارة 
التي توجه اىل من اخفق ومل ينجح يف ادارة وتوجيه  امور 
الدول���ة من اجل خدمة  االغلبية املطالب���ة بحياة اف�سل.لذلك 
فاأنها �ستتج���ه ب�سوتها نحو اخر يكفل لها حتقيق متطلباتها 

وا�ستبعاد الذي املها ومل يحقق لها ما عاهد عليه.
الع���زوف ع���ن امل�ساركة اليعن���ي �س���وى تفاق���م االموراكرث، 
ومن ثم اتاحة الفر�سة الع���ادة اولئك الذين ا�ستغلوا �سوته 
لتحقي���ق م���اآرب فئوي���ة و�سخ�سي���ة على نحو ميك���ن و�سفه 
باأن���ه اليتعدى امل�س���ك بال�سلط���ة ومن ثم الوجاه���ة والرثوة 
الت���ي يكتنزه���ا ا�سخا����ض الميثل���ون اال انف�سه���م وعائالتهم 

واملحيطني بهم يف حدود املوؤ�س�سة التي يعملون فيها.
انه���م باالمتن���اع �سيمنحون اقلية الرتبع عل���ى مركز ال�سلطة 
وه���ذا االمر ه���و نقط���ة �سع���ف النظ���ام الديقراط���ي يف اي 
بل���د حتى ول���و كان متط���ورا اىل ابعد حدود التط���ور. اذ ان 
النظ���ام الديقراطي لي�ست ل���ه ن�سبة ثابتة لعدد امل�ساركني يف 
الت�سوي���ت كما يحدث يف بع�ض الفعاليات التي ال يتخذ فيها 
الق���رار اال ب�سم���ان ن�سب���ة ت�سويت حمددة، وم���ن ذلك ميكن 
الق���ول ان املواطن �ساحب املوق���ف الذي ذكرناه �سيزيد على 
خ�سارت���ه خ�سائر اخ���رى م�سافة، ورمبا �ساع���د بعزوفه عن 
الت�سوي���ت على متكني من خيبوا امله يف م�سك زمام االمور 

ثانية.
االمر يحت���اج اىل وع���ي بالعملي���ة الدميقراطي���ة. وبالوعي 
وحده ي�ستطي���ع املواطن ان يعو�ض ع���ن خ�سائره املا�سية.
واال ف���اأن احل���زب والكتل���ة والطائف���ة الت���ي ميثله���ا املر�سح 
�ستك���ون هي الرابح���ة عن عزوفه.هذا االم���ر يجب ان يعرفه 
الف���رد ويجب اي�س���ا ان تو�سحه مفو�سي���ة االنتخابات التي 
الجت���د العالناته���ا املدفوع���ة الثمن اي تاأث���ري او حتفيز. كما 
يب���دو هي تركز على ثمن االعالن ومدى ا�ستفادة م�ستفيدين 
يجن���ون املال من خ���الل و�سائل بعي���دة كل البعد عن مواطن 
اليزال يركز على االمور االعتبارية ظنا منه باأنه �سيجني من 
ورائها اخلري والرفاه. باعتقادن���ا كان ميكن توعية املواطن 
بالق���ول اخرت الربنامج ال�سيا�سي الوطني وال تنحو باجتاه 

ال�سخ�ض والعنوان وال�سعار.

������ش�����ب�����اب�����ي�����ك

عبد الزهرة املن�شداوي

ت��������ق��������ري��������ر

مواطن ينتقد حالقي �شواربهم!

م��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل�����دين و���ش��رع��ي��ت��ه��ا

اىل جريدة املدى الغراء 
م/ مقالة �شحفية

حتية طيبة 
ا�س���ارة اىل م���ا ن�س���ر بجريدتك���م الغ���راء 
ح���ول   2009/8/2 يف   1571 بعدده���ا 
ت�سري���ح رئي����ض جمل�ض ق�س���اء احلويجة 
التاب���ع ملحافظة كركوك ح�س���ن علي �سالح 
ان ل���دى املجل����ض م�سروع درا�س���ة حيوية 
ومهمة لرب���ط نهر الزاب الكب���ري بال�سغري 

لرفع كميات املياه املجهزة للق�ساء .
ن���ود اعالمكم ان املو�سوع اعاله هو جمرد 
مقرتح لعملية ربط الزاب االعلى مع الزاب 
دوائرن���ا  اىل  ار�سال���ه  مت  حي���ث  اال�سف���ل 

املعنية العداد درا�سة بهذا اخل�سو�ض .
راج���ني التف�س���ل باالطالع ون�س���ر الرد يف 

جريدتكم ...مع التقدير 
املدير العام لل�ش�ؤون االدارية 
جا�شم ابراهيم حممد 
وزارة امل�ارد املائية 

اىل �شحيفة املدى الغراء 
م/ اجابة 

نهديكم حتياتنا ...
ا�س���ارة اىل م���ا ن�سرت���ه �سحيفتك���م الغراء 

حت���ت   2009/9/2 )1597(يف  بعدده���ا 
عن���وان )م�ساهدات /برج االت�ساالت (نود 

اعالمكم مايلي :-
ان م�سروع اعادة اعمار برج بغداد قد متت 
املبا�س���رة به بتاري���خ 2009/2/3 و�سيتم 
اجن���از امل�سروع يف الثالث���ة ا�سهر القادمة 
.علم���ا ان���ه ق���د مت لق���اء الوزي���ر يف القناة 
الف�سائية العراقية وهو يتفقد مراحل �سري 

اعمال اعادة اعمار الربج. مع التقدير.
�شمري على احل�ش�ن 
مدير ق�شم العالقات واالعالم 
ال�شركة العامة لالت�شاالت 
والربيد 

اىل/ جريدةاملدى الغراء

م/ اجابة 
نهديكم حتياتنا... 

      ا�سارة اىل ما ن�سرته جريدتكم الزاهرة 
بعددها 1577 بتاريخ2009/8/10 حتت 
عنوان ) اقرتاح اعتماد خطة قبول جديدة 
يف اجلامعات تتنا�س���ب مع حاجة املجتمع 
: جمل����ض ذي قار يدع���و اىل تغيري املناهج 
الدرا�سي���ة وتعدي���ل �سواب���ط التعيني يف 

اعالمك���م  ن���ود   ) الرتبوي���ة   املوؤ�س�س���ات 
االتي: 

1- ح�س���ة حمافظ���ة ذي ق���ار م���ن البعثات 
الدرا�سي���ة عل���ى وف���ق الكثاف���ة ال�سكاني���ة 
ه���ي )73( بعث���ة للح�س���ول عل���ى �سه���ادة 
يف  والب���ورد  والدكت���وراه  املاج�ست���ري 

خمتلف االخت�سا�سات 
اال�س���الء )43(  املر�سح���ني  ع���دد  بل���غ   -2
واالحتي���اط الذين ا�سبح���وا ا�سالء )15(
كم���ا مت تر�سي���ح ل����)19( مقعدًا م���ن املقاعد 
بذل���ك  الدرا�سي���ة  البعث���ات  يف  ال�ساغ���رة 

ي�سبح العدد الكلي )77(.
3- ال ي���زال هن���اك )12 ( مقعدا �ساغرا  يف 
جمموع���ة العل���وم الطبي���ة للح�س���ول على 
�سهادة الدكتوراه  مل يتم الرت�سيح لها لعدم  
وجود متقدمني للفئة نف�سها واالخت�سا�ض  
م���ع  العلمي���ة  خلفياته���م  تن�سج���م  مم���ن 
التخ�س�ض املطلوب  و�سيتم اتخاذ ما يلزم  

ب�سانها يف وقت الحق.
  4- عن���د توزي���ع البعث���ات الدرا�سي���ة  مل 
يت���م ا�ستثن���اء  اية حمافظة م���ن حمافظات 

العراق من مبدا الكثافة ال�سكانية.
مع االحرتام. 

  د. �شهام ال�شجريي 
مديرة اعالم التعليم العايل 

ردود واج����اب��ات

م������ن ال���������ش����ارع 

امانة بغداد/ حملة جديدة 
يف الكرادة 

جدي���دة  حمل���ة  بغ���داد  اأمان���ة  نف���ذت 
ملنطق���ة  اخلدم���ي  بالواق���ع  لالإرتق���اء 
الك���رادة �سمل���ت اأعمال نظاف���ة وادامة 
الط���رق  و�س�ب���كات املج���اري وزراع���ة 

احلدائق واملتنزهات. 
وذك���ر املكتب االإعالم���ي الأمان���ة بغداد 
"اأن مالكات دائرة بلدية الكرادة نفذت 
بالتن�سي���ق م���ع دائ���رة جم���اري بغداد 
اأعم���ال اإ�ستب���دال خ���ط جم���ار ملعاجلة 
التخ�سف احلا�سل �سمن املحلة )910( 
ا�ستع���دادا ملو�سم امطار ف�س���ل ال�ستاء 

القادم. 
واأ�س���اف " اأن ق�س���م الطرق يف الدائرة 
البلدي���ة اأكم���ل اإ�ستعدادات���ه للمبا�سرة 
باعم���ال تطوي���ر حمل���ة )915( �س���ارع 
)24(  يف منطقة اجلادرية من خالل مد 
قال���ب جانبي بط���ول )100( م واإك�ساء 
باملقرن����ض امللون مب�ساحة )500( م2. 
وتاب���ع " اأن ق�سم املتنزه���ات وامل�ساتل 
اإ�ستمر باأعمال رفع االأدغال والت�سذيب 
لالأ�سج���ار و�سق���ي جمي���ع املزروع���ات 
وال�ساح���ات اخل�س���ر داخ���ل احلدائ���ق 

واملتنزهات واجلزرات الو�سطية. 
وب���ني "اأن ق�س���م النظافة ق���ام بتنظيف 
ورف���ع النفاي���ات م���ن جمي���ع ال�سوارع 
الرئي�س���ة يف منطق���ة الك���رادة ومنه���ا 
�س���وارع ك���رادة داخ���ل وك���رادة خارج 
والعر�س���ات و�سارع���ا )62،42( ف�ساًل 
ع���ن اإزالة ع���دد كب���ري من التج���اوزات 
احلا�سل���ة عل���ى ال�س���وارع واالأر�سف���ة 
ت�سبب���ت  والت���ي  العام���ة  وال�ساح���ات 

بت�سويه جمالية العا�سمة بغداد.

 
اىل وزارة ال�شناعة

مع التحية 

بعث عدد من منت�سبي وزارة ال�سناعة 
�سك���وى يطالب���ون  واملع���ادن بر�سال���ة 
فيه���ا الوزارة ب�س���رورة تفعيل منحهم 
الرتفيع���ات املتوقف���ة منذ ف���رتة طويلة 
وان هن���اك عددا غري قلي���ل منهم ينتظر 
ذل���ك م���ن اجل تق���دمي معاملة م���ن اجل 
االحالة عل���ى التقاعد ولكن توقف منح 
الع���الوات ال�سنوي���ة يح���ول دون ذل���ك 
ال�سيما ان هذه الع���الوات مل متنح لهم 

منذ �سنوات عديدة.

املدار�س املهنية قليلة  

املواط����ن حمم����د �سيد نور م����ن مدينة 
ال�س����در يف ر�سالته يذك����ر باأن مدينته 
من م����دن العا�سمة بغ����داد التي تتميز 
بكثاف����ة ال�س����كان وان ن�سب����ة ال�سباب 
فيها ه����ي الغالبة ولذل����ك يطالب بفتح 
اك����رث م����ن مدر�س����ة �سناعي����ة ومهنية 
من اجل تاهي����ل ال�سباب ومنحهم هذا 
الن����وع م����ن التعلي����م ال�سيم����ا ان البلد 
امله����ن  ا�سح����اب  اىل  ما�س����ة  بحاج����ة 
والفني����ني وان اعتم����اد املدين����ة عل����ى 
مدر�س����ة واحدة الميك����ن ان ي�ستوعب 
الطلب����ة الراغبني باالنخ����راط يف هذا 

النوع من التعليم.

اطباء اجلامعة 
امل�شتن�شرية: ملاذا قطعت 

خم�ش�شات اخلط�رة؟

نحن جمموع����ة من اطب����اء ومنت�سبي 
كلي����ة الط����ب /اجلامع����ة امل�ستن�سرية 
وعر�����ض  م�ساعدتن����ا  منك����م  نرج����و 
م�سكلتنا على م����ن يهمهم االمر، املني 

امل�سوؤول����ني  اىل  �سوتن����ا  ي�س����ل  ان 
عن طري����ق جريدتك����م املوقرة،بعد ان 
عجزنا عن ايجاد من ي�ساعدنا.،فتبعا 
والت����ي  اجلدي����دة  املالي����ة  للقوان����ني 
جعل����ت كل جهة تف�سر القانون وفقا ملا 
تفهمه من �سياق����ة العام. قررت وزارة 
املالي����ة قط����ع منح����ة اخلط����ورة التي 
منحها رئي�ض الوزراء جلميع االطباء 
ومقدارها )100%(من الراتب اال�سمي 
املنت�س����ب  الطبي����ب  ان  ا�سا�����ض  عل����ى 
لدي����ه )خم�س�س����ات  الع����ايل  للتعلي����م 
بالتعلي����م  مقداره����ا )100%( خا�س����ة 
اجلامع����ي والي�ستح����ق ه����ذه  املنحة، 
واالن نح����ن مطالبون م����ن قبل ديوان 
الرقابة املالية با�ستقطاع رجعي لهذه 
املنح����ة ومل����دة 14 �سه����را م����ن اال�سهر 
املا�سي����ة لذلك ننا�س����د النظر يف امرنا 
وم�ساعدتنا كونن����ا ال نعلم ملن نلتجئ 
فهل كوننا م����ن املتفوقني يف الدرا�سة 
وح�سولنا عل����ى مقاعد جامعية تقطع 

رواتبنا. ؟!
خ����الل  م����ن  نتيج����ة  ن����رى  ان  امل����ني 
جريدتك����م بع����د ن�س����ر املو�س����وع على 

�سفحاتها.
مع التقدير.

���������ش��������ك��������اوى

بعد �شق�ط النظام ال�شابق 
ظهرت الكثري من منظمات 

املجتمع املدين مبختلف 
االخت�شا�شات واالرتباطات 

)غري ال�ا�شحة( ال من ناحية 
التم�يل وال من ناحية االهداف.

بع�س هذه املنظمات تبنت 
ق�شايا كبرية فاقت حجمها 

ك�نها  تفتقد الربامج و النظام 
الداخلي.

للمناق�شة  ق�شية 

ال اخفي باأن الق�سية التي اود مناق�ستها مع 
اجلهتني ه���ي �سخ�سية ولكن مع ذلك ميكن 
ان نخرج منها باحكام عامة وهي كاالتي :

ا�سطحب���ت اح���د ابنائ���ي وه���و يف العق���د 
الثاين من العمر اي احق بامل�ستقبل العلمي 
م���ن غريه من كبار العمر يف احل�سول على 
التعلي���م اجلامع���ي.   ا�سطحبت���ه بع���د ان 
ذك���ر يل باأنه راج���ع هذه اجلامع���ة االهلية 
من اج���ل موا�سلة الدرا�سة له���ذا العام بعد 
ان انقط���ع عنه���ا ال�سب���اب �سحي���ة ل�سنتني 

متتاليت���ني حالن���ا دون موا�سلت���ه مرغم���ا. 
واالن  يح���دوه االم���ل يف اكمالها لكنه عند 
عودت���ه ذكر يل ب���اأن رئي����ض الق�س���م طالبه 
بدفع مبلغ عن ال�سنة الدرا�سية التي مل تطاأ 
فيها قدماه احل���رم اجلامعي لال�سباب التي 

ذكرناها.
عند مواجهتي لرئي�ض الق�سم مل نتطرق اىل 
م�ساألة املال بقدر ما اردت منه الوقوف على 
و�سعه من م�ساأل���ة العودة لكليته، فاأحالني 
الرج���ل اىل دائ���رة الت�سجي���ل فا�ستف�سرت 

ح���ول االمر فكانت االجابة ب���اأن التعليمات 
الواردة م���ن وزارة التعليم العايل ال جتيز 
لل���ذي ر�س���ب يف �سف���ه �سنت���ني متتاليي���ن 
الع���ودة !!..ال���ذي يجب التوق���ف عنده اأن 
ه���ذه اجلامعة اهلية وغري ر�سمية، اي انها 
دائم���ا ما جت���د طلبتها يف الذي���ن ال تنطبق 
عليه���م �س���روط القب���ول م���ن حي���ث املعدل 
املطل���وب يف اجلامع���ات الر�سمي���ة او م���ن 
الذين فاتتهم فر�ض التعليم اجلامعي ب�سبب 
�س���رط العمر.ه���ذا جان���ب، اجلان���ب االخر  

املع���روف بالن�سبة للطلبة الذي���ن يخفقون 
املدار����ض  او  الكلي���ات  يف  درا�سته���م  يف 
الر�سمي���ة دائما ما ي�س���ار اليهم مبوا�سلتها 
يف اجلامعات واملدار����ض امل�سائية االهلية 
وحتى الر�سمية منها.املحري يف الق�سية ان 
جامعة االمام ال�س���ادق تقبل طلبة دار�سني 
وهم على اعتاب العقد ال�سبعيني من العمر 
والتع���د نف�سه���ا خمالف���ة لتعليم���ات وزارة 
التعلي���م الع���ايل وترف����ض موا�سل���ة طالب 
ا�سي���ب مبر�ض منعه من موا�سلة الدرا�سة 

وه���ويف م�ستهل العم���ر، مطبق���ة تعليمات 
ال���وزارة يف هذا اجلانب فقط.!!ا�سف اىل 
ذل���ك ان طالب ه���ذه اجلامع���ة االهلية يدفع 
م���ال تعليمه م���ن جيبه وم�ساأل���ة تاأخره يف 
�سفه ق���د ي�سره، وينف���ع اجلامعة النها يف 
كل االح���وال ت�ستلم منه اجور حما�سراتها 

العلمية.
ه���ذه الق�سي���ة ندعه���ا لرئا�س���ة اجلامع���ة و 

لوزارة التعليم العايل. 
اأحمد وحيد

ال���ع���ايل ال��ت��ع��ل��ي��م  ووزارة  ال���������ش����ادق  ج���ام���ع���ة  


