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الناصرية/ حسني كريم العامل
بعــــد تعلــيق لالمـتحـــانـــات
وتـأجيل للـدوام استـمر ألكـثر
من اسبوع بدأ طلبة جامعة ذي
قـار اداء االمتحانات الـنهائية يف
يوم 2004/6/7 مـتحديـن بذلك
تهـديـدات منـظمـة مـزعـومـة
تـطلق علــى نفـسهـا )نـصـرة
املـظلـوم( وجـهت العـديــد من
رســائل الـتهـديــد للـكثـري من
االســاتـــذة والتــدريـسـيني يف
كليات اجلامعة )املدى( توجهت
اىل مـبنــى اجلــامعــة لتـلتـقي
عــددًا من االسـاتـذة والـطلبـة
وتعلـن عـن تـضـــامـنهـــا مع

االساتذة املهددين.
منظمة ام طلبة فاشلون 

يف السـاعـة الثـامنـة والـنصف
وقبل دخـول الـطلبـة لقـاعـات
االمتحان توجهنا اىل حيث يقف
طلبـة كليـة اآلداب وسـألنـاهم
عمن يقف وراء هذه التهديدات
فقــال الـطــالـب علـي قــاسـم

)مرحلة ثالثة(:
- ال اعتقـد انهـا منـظمـة .. وال
استـطـيع القــول انـهم طـلبــة
فاشلـون. وميكن ان تكون هناك
جهــــات تعـمـل علـــى اثـــارة
الفـــوضـــى. وعلـــى اجلهـــات
املختصـة ان تبحث عن االسباب
اليت ادت اىل هــذه التهـديـدات.
بينـما قال الـطالب ضيـاء جبار

)مرحلة اوىل(:
- ان هــــذه االســــالـيـب غـري
حضارية فحتـى لو كانت هناك
اخطـاء فال اعتقد ان معـاجلتها
سـتتـم بهــذه الـصــورة. وانــا
استبعد قيـام الطلبة مبثل هذه
االعمــال واوافق الــرأي الــذي
يقــول ان وراء هـــذه االعمــال
منـظمـة ارهــابيــة. فبعـد ان
اصبح العـراق مـسـرحــًا لعمل

امحد السعداوي 
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اربيل مـدينة ال ختـنق اهلها، وال
حتبــسهم، اقـول ذلـك ويف ذهين
الـكثـري من املـدن الـيت ال تغـري
سكـانهـا باخلـروج منهـا. ويكفي
للخـارج من مـدينـة اربيل حنـو
شـقـالوة مــثـاًل .. ان يـالحــــظ
الـسيـارات الـواقفـة يف مسـاحـات
خالية جبانب الطريق، كي يتأكد
من ان املـدينة مرنـة مع سكانها.
فــاملـســاحــات اخلـضــر تـطــوق
املـدينة، وتدفع العـوائل والشباب
للخــروج الـيهــا وقـضــاء بعـض
الــوقـت يف الرتويـح عن الـنفـس

واالستجمام.
انـا ال احتـدث هنـا عن شـيء من
صنع املـدينــة، انه املضـاد  –ان
صح الـتعـبـري- للـمـــديـنـــة ..
الطـبيعـة احلـرة خـارج االسـوار
واجلــدران والشـوارع واالرصفـة،
وهذا مـا ينـدر وجوده يف امـاكن

اخرى.
امـــا داخل املـــديـنـــة )اربـيل(
فـسـنجـــد ان )البــارك( الــواسع
حبـدائقـه اجلميلـة، ميـثل نقطـة
اتفـاق وتصـاحل مـا بني املـدينـة
والــطبـيعــة. هـــذا )البــارك( ال
يفصله سـوى الشـارع عن بنـاية
الربملـان الفخمـة. وعنـد العصـر
حيتشد بالعوائل والشباب من كال
اجلنـسني، وعلـى مسـافـة مـنهم
رجـال الشـرطـة، الـذين يقفـون
هنـاك للسيطرة علـى اية مشاكل
ميكن ان حتـدث، وكذلك حلمـاية

الناس.
يقـول آزاد يــوسف )22 سنـة( ان
بـارك اربيـل قطعـة من اوروبـا،
وهو من االماكن التقلـيدية للقاء
العـشاق واحملبـني، والشرطـة هنا
حلمايتهم، وعـادة ما يكون هؤالء
العشـاق من الشباب املثقف، طلبة

اجلامعات واملوظفني.
الحـظت بـدوري هــذه الصـورة،
حيـث حتتضن الطبيعة من جهة
العوائل والشـباب واالطفال، ومن
اجلهــة االخــرى يــرنــو الـيهـم
الربملـان، وكأن ما تـرمز اليه هذه
البنايـة الشاخمـة يتجسـد كحياة
فـردوسيـة هـادئـة علـى الضفـة

االخرى من الشارع.
جانب آخر

اجلـــانب اآلخــر مـن الفــردوس
ميـكن ان تــراه علــى الـطــريق
اخلــارجي الــذي يــربـط اربـيل
بــشقالوة او املــدن القــريـبــة.
اطفـــال صغـــار يعـملـــون سالاًل
صغرية ويشريون بها اىل السيارات
املـقرتبـــة. حني تــوقـفنــا، انــا
واملصــور مسري هــادي، اللتقـاط
بعض الـصور ملدينة شقالوة اليت

اسـتخدام الـلغة االجنلـيزيـة، هذا
مـا الحـظته مـع اغلب الـشبـاب
الذين التقـيتهم، ورمبا كان االمر

مصادفة ال اكثر.
يف )البارك(

اشياء كثـرية علقت يف ذهين، وانا
امـــر بـ)البـــارك( اجلمـيل امــام
بنـايــة الربملـان.الـســائق الـذي
انـزلـين هنـاك كـان قـد اخـربني
خالل الـطــريق انـهم مــا زالــوا
يتـسلمون احلصة التموينية مثل
بـــاقـي ابـنـــاء العـــراق. وهـــذه
املعـلومـة قد تـبدو غـائبـة لدى
الكـثري ممـن جيهلـون الــوضع يف

كردستان.
الشباب الذين التقيتهم يف البارك
حتــــدثــــوا معــي دون حتفــظ،
وبعـضـهم مــزج العـــربيــة مع
االجنـليـزيـة يف مـسعــى خملـص

إليصال ما يريد قوله لي.
تفرق الشباب من حولي، والقيت
نـظــرة مـن خالل االشجــار اىل
بنـايــة الربملــان، اليت نـسـيت ان
اقول ان ما يفـصلها عن )البارك(
ليـس الشـارع فحـسب وامنـا كتل
خـرسانـية ضخمـة شبيهـة بتلك
الـيت اعتــدنــا علــى رؤيـتهــا يف

بغداد.
الـسائق الـذي عاد بنـا اىل الفندق
مـّر جبوار هذه الكتل اخلـرسانية
وعلق على منـظرها قـائاًل.. لقد
وضعـت هنـا ويف امــاكن اخـرى
عقـب اهلجــوم االرهــابـي علــى
مكـاتب احلـزبني الـدميقـراطي
والوطين يف عـيد الفطـر املاضي.
ان جمـرد النظـر اليهـا يثـري عدم
االطـمئنـان، ومـا حيلـم به مجيع
النـاس يف املدينـة هو اليـوم الذي
سرتفع فيه هذه الكتل الصماء من
ارجـاء املدينـة.تنهـدت وقلت مع
نفــسي ..آه انهـا مسـة عــراقيـة
اخـرى تضـاف اىل هـذه املـدينـة!

سينجـز خالل هـذا الشهـر اعادة
ربـط شـبكـــة كهــربــاء اربـيل
بـالشـبكة الـوطنـية.اربـيل-دبس

واربيل-املوصل.
وقـال السيـد نوزاد هـادي حمافظ
اربيـل ان يف خطــة احلكـومـــــة
لعــام 2004 عـــددًا من املـشــاريع

املهمة.
وسنعاني نقـصًا يف االيدي العاملة

بشكل اكرب.
وحــني ســـــألــنـــــاه .. ملـــــاذا ال
تـستقـدمـون ايـدي عـاملــة من
احملافظات اجملـاورة قال: بالتأكيد
سـيكـون شـيء من هـذا القـبيل.
ولكن االمـر عـائـد يف النهـايـة اىل
املقـاولني، وهـم بطـبيعـة احلـال
يبحثون عـن ايٍد عاملـة رخيصة
لــــذا لـيـــس مـن املـعقــــول ان

يستوردوها  من خارج العراق.
شباب 

الشيء الـذي الحظته فيـما خيص
االيدي العاملة.. ان هناك نسبة ال
بأس بها من العمال الكرد املهرة يف
مدينة اربيل جاءوا عقب سقوط
الـنظـام من احملـافظـات اجملـاورة
كـاملوصل وكركـوك، وكان موظف
االستقبال، يف الفندق الذي  اقمت
فيه وهو كردي من املوصل هو من
نبهـين اىل هذه الـقضيـة، واوضح
لي ان فـرص الـعمل يف مـديـنته
املوصل قـليلة، وبـالنسبـة له فإن
خــدمـيت احـتـيــاط يف اجلـيـش
العراقي السـابق وخدمة مكلفية،
كـانت كـافيـة لكـي يشعـر بقيـمة
الزمن املهـدور، وان جيد لتعويض

ما فاته.
هذا املوظف )31 عـامًا( مع اقرانه
القادمني مـن احملافظـات اجملاورة
ألربيل، هم اكثـر االكراد الـشباب
اجادة لـلعربيـة، حبكم االختالط
مع العـرب، والـشـيء امللفـت انهم
مع بـاقي الشباب الكردي جييدون

يقـارب 5000 حمل جتـاري واربع
عمـارات بـ25 طـابقــًا . وتضـمن
املشـروع بـاركــًا كبريًا للـسيـارات
يتسع لثالثة آالف سيارة. وهناك
مشـروع ثـاٍن هــو مشـروع خط
امليـاه الثـاني ألربـيل من الـزاب.
ويـكلف مــا يقــارب 84 ملـيــون
دوالر. ومشـروع جمــاٍر كلفت به
شـركة فـرنسيـة. وحالـيًا هـناك
جدل بـني وزارة البلديـات وهذه
الـشركـة حول الـتصمـيم. حيث
تكـــون امليــاه الـثقـيلـــة وميــاه
االمـطار ضمن خـط واحد. وهذا

ما ال يالئم املناخ العراقي.
وعـن املشـاريع الـسيـاحيـة قـال
السيـد احملافظ ان هنـاك مشاريع
عديدة منهـا فندق شقالوة الذي
كلف 60 مليـون دوالر. ومشـروع
املطـار. وهناك مشـروع مستودع
خلــزن الـنفـط. وعـن قـضـيــة
الكهـرباء قـال السيـد احملافظ انه

املستثمر يف كردستان.
لقاء مع احملافظ

ولكن، هناك جـوانب كثرية قد ال
تـقع علـيهـــا العـني يف قـضـيــة
االعمــار واالمنــاء يف حمــافـظــة
اربـيل، لــذا محـلنـــا اوراقنــا اىل
مكـتب الــسيـد حمـافـظ اربـيل
املهندس نوزاد هادي الذي اجابنا
قائاًل: تـوجد مـشاريع تقـوم بها
دوائـر احملــافظـة حــاليـًا لـفتح
شوارع جـديدة، ومشـاريع ومياه
واتـصــاالت وخــدمــات بلــديــة
واسـتحــداث حــدائق جــديــدة،
وجتـديـد املـشــاريع اليت كــانت
سـابقـًا مهمـلة. وهـناك مـشروع
جتاري كبـري جدًا ينفـذ من قبل
الـقطـاع اخلـاص وهـو مـشـروع
الـسوق الـعصري يف اربـيل تنفذه
شـركـة الـشـرق االوسـط، كلفـة
املـشــروع ختـمن بـ300 مـليــون
دوالر، وسيـحتــوي علــــــى مــا

سيجلبون من لبنان.
وينتهزبوتان فرصة احلديث عن
فندق الشرياتون الفخم ليسرتسل
يف شـرح املوقف الـعام من قـضية
تـشجيـع املسـتثمـرين واصحـاب
رؤوس االموال علـى االستثمار يف
كردستان ومدينة اربيل بالذات.
ان حكــومـــة االقلـيـم وكـــذلك
الـربملـــان اعـطـت االولـــويـــة يف
تشـريعاتهـا للمـستثـمر العـراقي
القــادم من احملــافظـات االخـرى
على أي مـستثمـر اجنـيب، وهذه
بـادرة اجيابيـة لتعمـيق العالقات
االقـتصـاديـة بـني ابنـاء العـراق
اجلـديد، واعتقـد )والكالم مازال
لبـوتان( ان املـدن الكردسـتانـية
مـازالت منطقـة بكرًا لـالستثمار
وخصـوصـاًُ يف اجملـال الـسيـاحي،
وكـذلـك هي مغـريـة ومـشجعـة
لـالستـثمــار بــسبـب العــوامل
االجيــابيـة الـكثـرية اليت ختـدم

والسبب، انـهم مل يكونوا واثقني
من عدم تكرار جتاربهم املؤملة من

نظام البعث. 
فيما بعد حني التقينا نيجريفان
الـربزاني رئيـس وزراء حكـومـة
اقلـيم كــردستــان، ادارة اربـيل
فاوضح لـنا حـجم االحتيـاجات
املــاديــة والـتقـنـيــة مـن اجل
النهـوض بـالـواقع االقـتصـادي
واالجتمـاعي يف املـدن الكـردية،
وان مظاهر البناء والعمران اليت
تالحــظ يف اربــيل مــثاًل هــي
لـرؤوس اموال خـاصة يف االغلب
االعم )نشر احلوار بشكل مستقل
مع الـسيد نيجريفان البارزاني يف

عدد سابق من )املدى((
مشاريع 

مـن املشــاريع امللفتـة للـنظـر يف
اربيل بنـايـة فنـدق الـشرياتـون
القريبة من تقـاطع الشارع العام
املـؤدي اىل الربملان وجممـوعة من

الدوائر املهمة.
الفنـدق ال يبـدو انه قـد اكـتمل
بعــد. يقــول بــوتــان حتــسني
)صحفي( ان هذا الفـندق الفخم
تأسـس سنـة 1986 لكن املـشروع
اوقف بسـبب اشاعـة عن غش يف
االسـاسيات. واآلن تبـاشر شـركة
تـركيـة بـرأمسـال كـردي إلمتـام
الـعمل. وهــذا الفنــدق سيغـدو
افضل واهـم فنـدق يف املـدينـة،
ويقـال ان )كاست( االداريني فيه

تـرتاءى يف االسفل اقـرتب مـنهــا
بعض هـؤالء االطفال وعـرفنا ان

ما يف السالل هو مثار )التكي(.
مل تعـرف علـى وجه الـدقـة، هل
هذه الفعالية اليت يقوم بها هؤالء
االطفــال، هي جــزء من املـشهـد
الــسـيـــاحـي املفـرتض ملـصـيف
شقالوة ام ان االمــرببـسـاطـة ال
يعــدو كــونه نــوعـــًا من طـلب
الرزق، ومل نعرف ايضًا هل هؤالء
االطفـــال يف املــــدارس، ام انهـم

تركوها اضطرارًا.
شـقالوة ال تـبـــدو مــسـتعـــدة
السـتقبـال الـسيــاح، بل اننـا مل
نالحظ حـركة للـسياح فـيها من
خـارج حمافظـة اربيل او املناطق
اجملاورة، بـرغم ان املوسم صيف،
وهو موسم السياحة التقليدي يف
هـذا املصيـف، كما ان شـوارعها ال
تبـدو يف كـامل رونقهـا، حتـى ال
نقـول انهـا بـدت مـتعبــة وشبه
مهـملة، الشيء نفـسه الحظناه يف
مصيف آخر، عند شالل ًكلي علي

بك.
اربيل، وكردسـتان بصورة عامة،
ال تبدو مـستعدة بعـد إلسرتجاع
دورهــا الــسيــاحـي املهـم، انهــا
مشغولة بالدرجةاالساس بشؤون
مـــواطنـيهـــا امللحـــة اكثـــر من
انشغـاهلـا بـالـوافـدين والـسيـاح.
وهـذا املوضـوع اثرنـاه فيمـا بعد
امــام حمــافـظ اربـيل املـهنــدس

نوزاد هادي.
ورمبـا غدا من املعروف ان الوضع
االقتصـادي للمحافظـات الكردية
الـــثـالث )اربـــيـل ودهــــــــوك
والـسلـيمــانيــة( مل يكن خيـتلف
كثـريًا عن الــوضـع االقتـصــادي
العـــــام للــبلــــد ابـــــان عقــــد
التـسـعيـنيــات.فـــالعقــوبـــــــات
االقتـصادية على النظام يف بغداد
اليت فرضتها االمم املتحدة، بدت
عنــد التـطبـيق انهـا عقـوبـات
للشعـب بالدرجـة االساس، ورغم
الـوضع اخلـاص الـذي متـتعت به
احملافظـات الكرديـة، اال ان نظام
العقوبـات، وفيمـا بعد .. مـذكرة
التفـاهم، كـانت سـاريـة يف هـذه

احملافظات كباقي اجزاء العراق.
يقول حـسن احملامي )31 سنة( ان
املشاريع االمنـائية يف اربيل كانت
بطـيئة خالل عقـد التسعـينيات
بـسبب نقص املـوارد، والكثري من
العـوائل الـيت هاجـرت هربـًا من
بـطش النظـام السابق، خـصوصًا
يف القـرى احملاذية لكركوك، ظلت
خالل الفرتة املـاضية يف منـافيها،
يف ايران واوروبـا واماكـن اخرى،
رغـم منطـقة احلـمايـة الدولـية
اليت فـرضت فيما بعـد لتمنع يد
النظام الـدموية مـن الوصول اىل
احملــافـظــات الكــرديــة الـثالث،

ـ

اربـيل املـــديـنـــة الـيت ال تــسجــن اهلهـــا 

واحلـركـات وشيـوخ العـشـائـر
استعـدادهـا لتـوفـري احلمـايـة

لالساتذة واجلامعة.
وعن تــأثـري التــأجـيل علــى

مستويات الطلبة قال:
- نعم ان التـأجيل قد اثـر على
معنويـات الطلبـة بشكل سليب
وقـــد كـنـــا نـطـمح ان تـتـم
االمتحـانات بوقتهـا احملدد بعد
ان سـارت العـمليـة الــدراسيـة
بـشكل جـيد طـوال العـام، لكن
بروز ظاهرة التهديدات عرقلت
ذلك. وقـــد كـــان االســـاتـــذة
يـطمحـون بـاسـتثمـار العطلـة
للـتفــرغ لـبحــوثـهم الـيت هي

اساس ارتقائهم الوظيفي.
حرس جامعي

وحنن نهم بـاخلروج مـن مبنى
اجلامعـة شاهـدنا جمـاميع من
احلـرس اجلـامعي بقـمصـانهم
الزرق وهم يـتوزعون يف اماكن
مـتفــرقـــة يف داخل املـبـنــى
وخارجه. فـسألـنا املالزم االول
عبـاس كـريـم عن االجـراءات
املتخذة لتوفري احلماية واالمان

فأجاب قائاًل:
- ان عملنـا يبـدأ منـذ السـاعة
الـسابـعة صـباحـًا حيث نـقوم
بـتفـتيـش مجـيع القــاعــات
واملمرات وغرف املوظفني قبل
الدوام، وبـعد ذلك نتـوزع على
الــنقـــاط واملـــواقـع ونقـــوم
حبــراســة الــداخل وتفـتيـش
االساتذة والطلبة واملراجعني.

وعن القــوة وهل هي كــافيـة
لتأمني احلماية قال:

- ان اعدادنـا كافيـة وتسلـيحنا
جيـد وقــد ارسلت مـديـريـة
الـشــرطــة قـــوة من الـنجــدة
إلسنـادنـا اضـافـة اىل اتصـالنـا
بقـوة طوارئ جـاهزة لـلتحرك

يف مقر مديرية الشرطة.

قـرارهـا بـتشـكيل جلنـة إلدارة
وتنـظيـم االمتحـانــات يف كل
كليـة يـشـرف عـليهـا عـميـد
الكـليــة شخــصيــًا وتــضم يف
عـضويـتها عـددًا من االسـاتذة
االكفـاء. وهـذه اللجـان تشـرف
علـى جلـان فــرعيـة يـرأسهـا
رئـيس القـسم. وقـد اجـتمعت
هــــذه الـلجـنــــة مــــؤخــــرًا
بالـتدريـسيني واصـدرت عدة
تــوجـيهــات مـنهـــا ان تكــون
االسـئلــة شــاملــة. وان يكــون
التعـامل انسـانيـًا مع الطلـبة.
كما اشرفت اللجنـة على تهيئة
املستلزمـات املادية لالمتحانات
مثل جتهيـز القاعـات وتنظيم
جلوس الطلبة وتـوفري الدفاتر
االمتحــانيـة واجنـاز جـداول
املراقبات. وعلى الصعيد نفسه
جــرت اسـتعــدادات امـنيــة يف
مجيـع الكليـات. فقـد تـشكلت
جلنة مركزية برئاسة الدكتور
قـاسم الساعـدي لالشراف على
سري االمتحـانات وقامت اللجنة
بالتنسيق مع مديرية الشرطة
وقوات النجدة لتهيئة الظروف
االمـنـيـــة املالئـمــة. كـمــا مت
استـنفار قـوة محايـة املنـشآت
املكلفة حبمـاية ابنيـة اجلامعة
مـــن اخلـــــــارج واحلـــــــراس
اجلــامعـيني واحلــرس الـليـلي
وهم يعملـون حالـيًا ويبـذلون
جهــودًا مـضــاعفـــة لتـــوفري
احلمـايـة اجلــامعيـة وقـاعـات
االمتحـان. ويف رده علـى سـؤال
يتعلق بـسبـب تعليق الـدراسة

وتأجيل االمتحانات قال:
- ان الغــــايــــة مـن تــــاجــيل
االمتحانـات هو لتحـشيد الرأي
العـام يف املــدينـة، وقـد كــانت
االسـتجــابــة جيــدة والــدعم
كــبــريًا وابــــــدت االحــــــزاب

واثنـاء اجلولة حـدثنا الـدكتور
ميثـم عن تقـسيم الـطلبـة اىل
وجـبـتـني: وجـبــة اوىل تـضـم
طلبـة املرحـلة االوىل والـثالـثة
وتــؤدي االمتحـانــات يف اليـوم
االول، ووجـبــة اخــرى تـضـم
املــرحلــة الثــانيـة والــرابعـة
وتـؤدي االمتحان يف اليـوم الذي
يلـيه، حيـث ادى االمتحـانـات
هذا الـيوم 645 طـالبـًا من اصل
1153 طـــالبــًا هـم جممــوع طـلبــة
االقـسام الثالثـة يف كلية اآلداب.
هذه الكليـة اليت تتميـز بكثرة
طلبتهـا من االناث حـيث بلغت
اعدادهن فيها 773 طالبة بينما
شكل الـذكور مـا جممـوعه 380

طالبًا فقط.
مع العميد 

بعـد ان اطمأن العميد على سري
االمتحانات جلس ليحدثنا عن
االســـتعــــــدادات والـلجــــــان
االمتحــانيــة والقــوة املكلفـة

حبماية اجلامعة قائاًل:
- قبل بـدء االمتحانـات اختذت
رئـاسة اجلـامعة عـدة اجراءات
تتعلق بـاجلانب املـادي وكذلك
بـاجلـانـب االمين الــذي اصبح
يـشكل عامـاًل مهمًا لـنجاح سري
االمتحانات يف املرحلة الراهنة.
وقـــد جـــرت االسـتعـــدادات
واختــذت رئــاســة اجلــامعــة

اعبــاء ومتــاعب حنـن يف غنـى
عنهـا يف هـذا اجلـو احلـار فقـد
اعدنـا قراءة بعض املـواد للمرة

الثانية حتت القلق.
بيـنمـا قـال امحـد )مــرحلـة

ثانية(:
- لقـد اخـل التـأجـيل جبـدول
الدراسة وقل الرتكيز على املادة
نـوعـًا مــا. وان التــأثري نفـسي
اكثر مما هو مادي. يف حني قال

ستار خالد )مرحلة ثالثة(:
- ان اعالن التــأجيل حبـد ذاته
وّلـــد لـــديـنـــا شعـــورًا بـــأن
االمـتحانـات لن تتـم وان جهود
سنـة بكـاملهـا يف طـريقهـا اىل
الضياع وانت اعرف بتأثري ذلك

على الطالب.
جولة 

بعـد ذلك تــوجهنــا اىل عمـادة
كليـة اآلداب لنلـتقي الـدكتـور
مـيثـم حنـظل شـريف عـميـد
الكليـة الذي صادفنـاه وهو يهم
باخلروج مـن غرفته. فرافقناه
يف جـولـته التفقـديـة لقـاعـات
االمتحان، وتابعنا عن كتب سري
االمتحانات حيث شاهدنا طلبة
اقسـام اللغة العـربية والـتاريخ
والقـــــانـــــون وهـم يـــــؤدون
االمتحـانـات بكل هـدوء. علـى
الرغم مما يرافق اليوم من قلق
ومتــاعب وهفـوات بــسيـطـة

بلبلة وقلة تركيز
ســألت عــددًا من الـطلبــة عن
تــأجـيل االمـتحــان وتــأثـريه
النفـسي عليهم، قـالت الطـالبة

سعاد ثابت )مرحلة ثانية(:
- ان تــأجيـل االمتحـانـات اّثـر
علـينــا علـى حنـو سـليب فقـد
نـسينا ما قرأناه وجرى الرتكيز
فقـط على املـادة االوىل واهملـنا

بقية املواد.
بيـنمـا قــالت نـســرين خـليل

)مرحلة ثالثة(:
- لقد اثر عـلينا التـأجيل كثريًا
وقتل فينـا الرغبـة بالـدراسة.
وقد حضرنا اليوم وحنن نعتقد
ان االمتحـان سيـؤجل. يف حني
قالـت هدى النـاصري)مـرحلة

ثالثة(:
- اكيـد لقـد انعكـس التــأجيل
على نفسيتـنا بشكل سليب وقد
نسيـنا ما قرأنـاه وهذا التأجيل
حبـــد ذاته هـــو جتـــاوز علـــى
عطـلتنـا. بـينمـا قــالت حنـان

سليم )مرحلة اوىل(:
- احلقيقة ان معـنوياتنـا ليست
مثـلمـا كـانـت فقــد )انكـسـر
واهسنـا( وسيطر عـلينا اخلوف
من التأجيل. اما خضري محدان
الطـالب يف املـرحلـة االوىل فقـد

قال:
- ان تــأجيـل االمتحــان محلنـا

- انهم طلبـة .. وطلبة فـاشلون
وقـد اسـتثمـروا تـردي الـوضع
االمين استثـمارًا بـائسـًا للقـيام
بفعـلتـهم. وايــدتهــا بــالــرأي
الـطالبـة جنان خـالد )مـرحلة

اوىل( قائلة:
- ان مـــن يـقـف وراء هــــــــذه
الـتهـديـدات هـم من الـطـلبـة
لـالسف .. وســيفــــشلـــــون يف
مسعـاهم هـذا مثلمـا فشـلوا يف
الـدراسة. بيـنما قـالت الطـالبة

سهى حممد )مرحلة ثانية(:
- انهـم بعض الـطلبـة الفـاشلني
الـــذين تــسنــدهـم منــظمــة
ارهـابية. واكـدت كالمها قـائلة
لو مل تسندهم منظمة ملا قاموا
بهـذه الفعلـة. يف حني عـارضت
جمـموعـة من الـطالـبات فـكرة
قيـام الــطلبـة بــالتهـديـدات

بقوهلن:
- ال نعتقـد ان الطلـبة يقـومون
بهذا العمل. فالطالب الذي يبلغ
مـرحلـة اجلـامعـة ال ميـكن ان

يقوم بتهديد االساتذة.
وحني سـألتهن سؤالي املـشاكس
)هل ميـكن ان تقـف الطــالبـات
وراء هــــذا العــمل ؟( ضـحكـن

واجابت احداهن قائلة:
- )ميعــود خل حنـمي ارواحـنه
بـــــاالول وبعــــديــن انهــــدد

االساتذة!( 

مجيع احلـركــات واملنـظمـات
املتـطـرفــة ال استـبعــد قيـام
املنــظمــات الـيت تعـمل علــى
االخالل بـــاالمـن مبـثل هـــذه
املمـارسات لزعـزعة االستقرار.
امــا الـطــالـب امحــد حــسـن
)مـرحلـة ثـالثـة( فقـد خـالف

زميله الرأي قائاًل:
- اعتقـد انهـم طلبـة فـاشلـون
ويـائسون وال ميتـلكون االسلوب
احلـضاري لطلـب املساعـدة. فلو
كـانـوا جــادين يف الـدراسـة ملـا
جلـأوا هلـذه االســاليب لـتحقيق
النجـاح الــسهل. فقــد راهنـوا
كـثريًا علـى رضـوخ االسـاتـذة
مـتصــورين انهـم عثـروا علـى
الصيـد السهل لتحقـيق مآربهم
ناسـني ان هناك جمتمـعًا يدعم
ويـسنـد هـذه اجلـامعـة ويقف
ملثل هذه التخرصات باملرصاد.

وايـده بـالـرأي زمـيله حـامـد
عيسى )مرحلة ثالثة( قائاًل:

- ال اعـتقـد ان احــدًا سيـؤيـد
الطلـبة الفـاشلني علـى فعلتهم
املـشينـة. فكـيف ميكن املـساواة
بـني الطــالب اجملــد والطــالب
الـذي يـريــد النجـاح بـرسـائل
التهـديد. يف مثل هـذه احلالة ال
يـشعــر املــرء بقـيمـــة التـعب
والـشهـادة. وان الـرضــوخ ملثل
هــــؤالء معـنـــاه االسـتـــسالم
لالبتـزاز بيـنمـا قــال الطـالب
فـراس فاخر اجلابـري )مرحلة

ثالثة(:
- ال اعتقــد انهــا منـظمـة ويف
الوقت نفسه استغرب ان يصدر
هـــذا الـــسلـــوك مـن طلـبـــة
جـــامعـيـني.. واذا كـــان هـــذا
االسلوب لطلبة جامعيني فماذا

تبقى لالرهابيني.
وقـالـت الطـالبـة منـى شـاكـر

)مرحلة ثانية(:

جـامعـة ذي قار جتـري امتحـاناتـها بـهدوء واملـدينـة حشـدت اسبـاب جناحـها 
بعد ان تأجلت اثر التهديدات االرهابية 

ما زال ابناؤها يتسلمون احلصة التموينية
العدد )136( اخلميس  17  حزيران 2004

NO (136)  Thu.  (17) June


