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تتواصل منذ نهاية شهر ايار املنصرم امتحانات طلبتنا األعزاء ومبختلف مراحلها الدراسية يف ظل
ظروف غير طبيعية فضال عن االجواء داخل القاعات حيث انعدام الكهرباء ومشاعر القلق والتوتر النفسي
الصفحة حتيي شجاعة طلبتنا عماد املستقبل وبُناته وتتمنى لهم النجاح واملوفقية

يف ظروف استثنائية ..طلبة جامعة بغداد يؤدون امتحاناهتم

بغداد /سهى الشيخلي
يف ظـروف استـذثنـائيـة جـدا
يؤدي طلـبة اجلـامعات كـافة
يف العـ ـ ــراق ام ــتحـ ـ ــان ـ ـ ــاتهــم
النهائية..
فف ــي ظل ح ـ ــرارة ح ـ ــزي ـ ــران
الـالهـ ـب ـ ـ ــة ..وع ـ ـ ــدم ت ـ ـ ــوف ـ ـ ــر
الـكهـ ــربـ ــاء وطـ ــول االســئلـ ــة
يـ ـتـح ـ ـ ــدث كـل م ــن ال ـ ـطـالب
واالس ــات ــذة وامل ـس ــؤولـني عـن
تـلــك الـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــروف ..ل ـكـ ـنـه ــم
يجـمعــون يف الـنهــايــة ب ــرغم
ت ـل ــك املـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ــب بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
االمتحانات (ماشية)!
يف كليـة التـربيـة (ابن رشـد)
كــان اجلــو كئـيبــا ومتـشـنجــا
ذلك ان سائقا وموظف ادارة
ت ـ ــابعــني للـكلـيـ ــة كـ ــانـ ــا قـ ــد
اغـتــيال صـبـ ــاح االثـنـني 6/5
وكان احلـزن يعم اجواء تلك
الكلية.
فاملولـدة الكبيـرة التي تغذي
اجملـمع ب ــأس ــره ق ــد تعــطلـت

وهـ ـ ــذا مـ ـ ــا جعـل القـ ـ ــاعـ ـ ــات
تتحول الـى حمامات ساونا)
بـكل صــراحــة الـبــارحــة كــان
لـ ـ ـ ــديـ ـنـ ـ ـ ــا امـ ـتـحـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ــادة
(السـاسانـي) والوقـت احملدد
لنــا هــو  3ســاعــات اال ان
امل ـ ـ ــراق ـب ـ ـ ــات وع ـ ـ ــددهــن
(اث ـن ـت ـ ـ ــان) وه ـم ـ ـ ــا مــن
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج ال ـه ـ ـ ـيـ ـ ــئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
التــدريــسيــة يف كـليـتنــا
ق ــد اخ ــذت ــا تـص ــرخ ــان
وتــوجهــان وتـعتــرضــان
دون مبـرر لم تعـطيـانـا
وقتــا للـكتــابــة وخالل
اقــل م ـ ــن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اجبـرتانـا على تـسليم
ال ـ ــدف ـ ــات ـ ــر ب ـ ــرغــم ان
االس ــئلـ ـ ــة مـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة
وحتتاج الى شرح.
اسئلة كلية االداب
حتـ ــدث الـيـنـ ــا ال ــطلـبـ ــة مـن
اقـســام شتـى يف الـكليــة وهي
اقـس ــام :الفلــسف ــة ،التــاريخ،

الـلغـ ــة العـ ــربـيـ ــة ،قـ ــالـ ــوا :ان
االسـئل ــة مـط ــول ــة ولـم ت ــراع
الظــروف االستـثنــائيـة الـتي
مت ـ ــر علـيـن ـ ــا يف ه ـ ــذا الع ـ ــام
بعـض املـن ــاهج لـم ت ـسـتكـمل

ل ـك ــن االسـ ـئـل ـ ـ ـ ــة ضـ ـم ــت
بع ــضهـ ــا ..اجـ ــواء سـ ــاخـنـ ــة
حتـ ـيـ ــط بـ ـنـ ـ ـ ــا وه ــي تـع ـ ـطـل
امل ـ ــول ـ ــدة وك ـيــبل الــكه ـ ــرب ـ ــاء

عندما ال حتميهم القوانني

أطفال يترسبون من املدارس ويضيعون
يف أقبية ورش العمل

بغداد /صايف الياسري
لـم يـبـتعــد كـثـيــرا عـن حلـمــة ث ــدي امه ومع ذلـك فهــو يــرت ــدي (العفــريـتــة) امللـيـئــة
بـالـدهـون واالوسـاخ ونفـايـات الـسيـارات وعـوادمهـا واوسـاخ محـركـاتهــا .وحني تـقلب
راحتـيه جتد يف سـوادهما اثـار نفايـات البيـوت والقمـامة واعـمال البـناء والعـديد من
االعمال التي بات االطفال جزءا منها اليوم.
القـانـون يحــرم عمل االطفــال ولكن مـن يلتـزم بـالقـانــون هنـا يف شـارع الـصنـاعـة يف
الكاظـمية او يف بغـداد اجلديـدة او يف منطقـة الشيخ عمـر ،انهم ايد عـاملة رخـيصة،
فأجرة الطفل االسبوعية هي نصف اجرة البالغ تقريبا.
الـطفل عبـاس (10سنـوات) يـسكن الكـاظميـة -محلـة االنبـاريني مع عـائلـة كـاملـة يف
احد اخلانات.
*كم عددكم؟
سبعة مع امي وابي.*وهل يذهب بقية اخوتك الى املدرسة؟
ضحك عباس سـاخرا من سؤالـي وقال :ميعود يا مـدرسة كلهم يركـضون مثل حاليعلى لقمة اخلبز.
ويلتفت الى صديقه ليتبادل معه الكالم البذيء والشتائم املقذعة.
*من اين تعلمت هذه املفردات يا عباس؟
انها كلمات عادية وكل من حولي يقولونها.صـاحب الـورشـة الـتي يعـمل فيهـا عبـاس وعـدد آخـر من االطفـال يقـول تعليقـا علـى
مخالفته القانون الذي يحرم تشغيل االطفال.
أخي يـا قانـون ..انا انـتشلت هـؤالء العمـال من الـشارع الـذي كان يهـددهم بـالضـياعواالنحـراف واالنتمـاء الـى عصـابـات اجلـرميـة ،كمـا اني هنـا اعلمهـم مهنـة محتـرمـة
واضمـن لهم مـستقـبلهم فـأيـن هي اخملـالفـة ،ان اخملـالفـة احلقـيقيـة هـي ان نتـركهم
للشارع واصدقاء السوء.
ابـو عبـاس يبـيع الشـاي متـنقال من ورشـة الى اخـرى ومن محل الـى آخر ،فـوجئ بي
وانا اتقـدم اليه واشـرح له مهمـتي ومهنـتي لكنه يف الـنهايـة تفهـم كل شيء ورضي ان
يحـاورني حـول عمل اوالده ،واخبـرني انه نـزح من احملـافظـات اجلنـوبيـة حيث تـنعدم
فـرص العمل وجـاء الـى بغـداد واستـأجـر غـرفـة يف احـد اخلـانـات فهـو غيـر قـادر علـى
استئجـار بيت كـامل .واضطـر الى تـشغيل اوالده ملـواجهـة مصـاريف احلـياة الـيومـية،
(امـا املدرسـة فهي تـرف لم تخلق لنـا) وأبو عـباس ال يخـتلف كثيـرا عن اشبـاهه ممن
يج ــدون يف عـمل اوالدهـم ف ــرص ــة لـت ــوفـيـ ــر مك ـسـب م ــادي عل ــيح ـس ــاب طف ــولـتهـم
وبـراءتهم .احـد هؤالء االبـاء سجن ابنه مـدة اسبـوع النه رفض الـذهاب الـى املسـطر
واالشـتغــال ب ــاعمــال الـبنــاء ذلـك النه يخ ــاف من الــسيــارات املـفخخــة ..واالحــزمــة
النــاسفــة والعبـوات املـتفجـرة الـتي تــستهـدف امـاكـن جتمـع العمـال ،وكـان قــد شهـد
عملية تفجير سيارة مفخخة يف مسطر عمال الكاظمية وما زال مرعوبا منها.
ال ــدكت ــورة هنــاء الـص ــواف اختـص ــاص يف الت ــربيــة وعـلم الـنفـس يف مــديــريــة ت ــربيــة
محــافـظــة كــركــوك تـعلل كــره بعـض االطفــال لـلمــدارس انه نــاجت عـن البـيئــة الـتي
يعـيشـون فيهـا والتـربيـة البـيئيـة والعـائليـة التي تـركز عـلى الـقول ان املـدراس ال نفع
فـيهــا ..وك ــذلك انـصــراف هــؤالء االطفــال ال ــى اللعـب بكـثــرة االمــر الــذي يجـعلهـم
يحسـبون املدرسة سجنـا مينعهم من اللعب ،كذلك تـتحمل ادارات املدارس واالساتذة
قسطهم من الذنب.
الـدكتـور مـالك جـاسـم املهنـا اخـتصـاص تـربيـة جـامعـة بغـداد يقـول :اتفق والـدكتـور
الصـواف علـى مـا ذكـره واضيف ضـرورة تـذكـر الـوضع املعـاشي للعـائلـة الـتي جتبـرهـا
الظـروف على تـشغيل اوالدها سـاعات عمل قـد تصل الى عـشر سـاعات يـوميا دون ان
تتـاح لهم فـرصــة لاللتحـاق بـاملــدارس املسـائيــة ،وال ميكن حتـميل االطفـال وحـدهم
مسؤولية عدم ذهابهم الى املدارس.

الـ ـ ـ ــوطـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــة وكـ ـ ـ ــأن االمـ ـ ـ ــر
مقـصود ..او هكـذا كان يـبدو
لنا.
معـ ـ ــاون الع ـم ـيـ ـ ــد لل ـ ـش ـ ــؤون
االداريـ ـ ـ ــة يف كـلـ ـيـ ـ ـ ــة االداب-
جـامعة بغـداد -الدكتـور عبد
الق ـ ــادر م ـ ــوس ـ ــى احمل ـم ـ ــدي
حت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث عـ ـ ـ ــن اج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء
االمتحانات فقال:
االسئلـة مت وضعهـا مـن قبل
مجلـس الـكليــة حيـث اقتـرح
ان تـك ـ ــون  5أســئل ـ ــة وس ـ ــؤال
واحـد لـلتــرك وذلك مـراعـاة
للـ ـظ ـ ــروف ال ـت ــي يع ـي ـ ــشه ـ ــا
الطلـبة .املـنهج اكمل بـنسـبة
 %80ب ـ ـ ـ ــرغ ــم اي ـ ـ ـ ــام الـعـ ـ ـطـل
الع ـ ــدي ـ ــدة ..ال ـ ــدوام ب ـ ــرغــم
االج ــواء غـي ــر اآلمـنـ ــة فق ــد
كان جـيدا ..لـدينـا  72طالـبا
مت نـقـلـه ــم م ــن جـ ـ ـ ــامـعـ ـ ـ ــات
الكــوفــة ،الق ــادسي ــة ،االنبــار
وهم من املهجرين قسرا.
مـن نـ ــاحـيـ ــة الـ ــوقــت نحـن
نع ــطي
ـوقـت
الـ ـ
الـكـ ــايف
للـطـ ــال
ب
املـ ـمـ ـت ــح
ن..
ل ــدينــا 8
أقـ ـ ــسـ ـ ـ ــام
ي ـشـكل ــون
()110
قـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات
امتحـانية
ـ
ولـدينا 28
مـن رجـ ــال احلـ ــرس ..طالب
الــدراســة املـس ــائيــة وهـم من
امل ــراحل الـث ــالـث ــة وال ــرابع ــة

يؤدون االمـتحانـات صبـاحا.
يستـمر االمتحان لغاية /23
 6..نقـدم املـاء البـارد فلـدينـا
 4تنكرات للـماء الصايف وكل
ربع ساعة نوزع املاء.
أمـا شكـوى الـطلبـة من عـدم
تـوفـر الكهـربـاء فنقـول :لقـد
متت مفـاحتة وزارة الكهـرباء
باسـتثنائـنا من البـرمجة اال
ان (شـفـل) دائـ ـ ـ ــرة اجملـ ـ ـ ــاري
ضـ ـ ـ ــرب كـ ـيـ ـبـل ال ـكـهـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــاء
الـوطـنيـة مـا ادى الـى عـطل
الكهربـاء ..ومن حق الطـلبة
الــشك يف ان الـتخ ــريب كــان
مـتعـم ــدا .ذلك الن املــولــدة
(العــمالقـ ــة) الـتـي ميـكـن ان
تغـ ــذي اجملــمع بـ ــاكـمـله قـ ــد
تعطـلت هي االخـرى وهنـاك
فـ ـ ـ ـ ــريـق ه ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدسـ ــي يـقـ ـ ـ ـ ــوم
باصالحها؟
احــد اســاتــذة كـليــة التــربيــة
ابن رشد قال:
ال ــطل ـب ـ ــة دائ ـم ـ ــو الـ ـشـك ـ ــوى
يـريـدون النجـاح دون جهـد..
نحــن ك ـ ــأس ـ ــاتـ ـ ــذة بعـ ـض ـن ـ ــا
ينـســاق مع رغبــاتهم ملـراعـاة
ظروفهم ..ولكني اقولها لك
بـ ـكـل ص ـ ـ ـ ـ ـ ــراح ـ ـ ـ ـ ـ ــة ان ذل ــك
ي ـن ـ ــسح ــب عل ـ ــى امل ـ ـس ـت ـ ــوى
العلمي والتربوي العام ..كل
عــام يتـدنـى املـستـوى بـشكل
مخ ـيـف ..نحــن ك ـ ــأس ـ ــات ـ ــذة
يح ـ ـ ــز يف نفـ ـ ــوس ـنـ ـ ــا ذلـك..
البعض منا قدم حياته ثمنا
لـه ـ ـ ـ ــذا احل ـ ـ ـ ــرص ..ه ـ ـ ـ ــؤالء
الــطلبـة امـانــة يف اعنــاقنـا..
نــريــد لهـم الف ــرص اجليــدة
والـدراسـة الهـادئـة والـشهـادة
التي يـستحقـونهـا ،ولكن مـا
باليد حيلة!!.

آباء وأمهات يؤدون امتحانات من نوع خاص!
بغداد /آمنة عبد العزيز
ع ـن ـ ــد اب ـ ــواب امل ـ ــدارس ي ــتج ــمع
اولـي ــاء ام ــور الــطلـب ــة يـت ــرقـب ــون
(بقلـق) خروج ابنـائهم من قـاعات
االمتحـانات يسـألونهم كـيف كانت
االســئلـ ــة ونـ ــوعـيــتهـ ــا؟ وهل كـ ــانـت
اجاباتهم موفقة؟
هكـذا وجـدنــا مجمـوعــة غيـر قـليلـة
من آباء وامهات طلبتنا االعزاء ومن
ام ــام م ــدرس ــة احل ــري ــري االس ــاسـي ــة
حتدثوا الينا:
ال ـسـي ــدة ام ن ـس ــريـن ق ــالـت :أح ــاول ان
اك ـ ــون ال ـ ــى ج ـ ــانـب ابـنـتـي وهـي ت ـ ــؤدي
االمتحـانـات النهـائيـة لهـذه الـسنـة وقـد
تسألينني ملاذا رافقتها؟
اق ــول :اني اصـطحـبهــا الــى الـبيـت بعــد
ان ــتهـ ـ ــاء االم ــتحـ ـ ــانـ ـ ــات واكـ ـ ــون اك ـثـ ـ ــر
اطـمئنـانـا وانـا معهـا .والـسبب االخـر ان
ارفـع من روحهــا املعنـويـة وعـدم اخلـوف
من االمتحان وكمـا تعلمون ان الظروف
التـي يعيشـها البـلد انعكـست سلبـا على
الــطلبــة ووضعهـم النفــسي لـذا أنــا هنـا
بجانب ابنتي.
عـص ــام ك ــرمي ولـي ام ــر الـط ــالـب ــة ره ــام
حتــدث متـســائال متــى نكــون مطـمئـنني
علـى اوالدنا وبـناتـنا دون مـرافقـتهم من
والى مدارسهم؟
ليــس فقـط اوالدن ــا وبن ــاتن ــا من يــؤدون
االم ــتحـ ـ ــان ـ ـ ــات ،نحــن كـ ـ ــذلـك منـ ـ ــر يف
امتحـانــات ايضــا وبكل اشكـالهـا .وقـال:
لـيل ــة أم ــس سه ــرت ال ــى ج ــانـب ابـنـتـي

لساعات متأخرة من الليل كي اكون لها
عــونــا واقــوم بــدور (املــروحــة)الـيــدويــة،
الكهرباء العزيزة بعد ان شهدت حتسنا
بسـيطـا خـاصـمتنـا يف احـلك الظـروف،
أال يـكفي هذا ليكـون احد اسبـاب قلقنا
علــى اجــاب ــات ابن ــائنــا يف امـتحــانــاتـهم
النهائية؟
املـواطن ابـو عمــر وزوجته شـكال ثنـائيـا
ملـ ــرافق ــة ابـنـتــيهـم ــا ،ام عـمـ ــر يف الع ــام
امل ــاضـي ك ــانـت الـظ ــروف افــضل امـنـي ــا
وكـنت ايـضــا اصـطحـبهــا الــى املــدرســة،
الـوضع االن اكثـر صعـوبـة ،فـأنـا وزوجي

ن ـن ـت ـ ـظـ ـ ـ ـ ــر
عنـد باب املـدرسة مع بـاقي
االبـاءواالمهـات حتــى انتهــاء االمتحـان
ثم العودة الى املنزل وهم برفقتنا.
أمـا املــواطنـة كـرميـة عـلي الـتي تـنتـظـر
ابـنهـ ــا قلق ــة عل ــى اج ــاب ــاته ف ــأك ــدت ان
االمـتحــان الــذي من ــر به صعـب علـينــا
كأولياء المور الطلبة .فاخلوف يرافقنا
منـذ خـروجهـم من الـدار حتـى عــودتهم
اليه فــالشـارع واملـدرسـة لم يعــودا آمنني
وب ـ ــرغــم كل ه ـ ــذا ه ـن ـ ــاك اص ـ ــرار ل ـ ــدى
ال ــطلـبـ ــة علـ ــى ان يـ ــؤدوا االمــتحـ ــانـ ــات
ويجتازوها بنجاح.
ب ــالق ــرب مـن م ــدرس ــة الـنعـم ــان يف حـي
االعظميـة تقول املـدرسة أمل الـعبيدي:
هـ ــذه ال ـظـ ــروف لـم متــنع ال ــطلـبـ ــة مـن
دخـ ــول قـ ــاعـ ــات االمــتحـ ــانـ ــات الدائهـ ــا،
نتمنـى ان نخرج من هـذه احلالة قـريبا،
وقـ ــد تـكـ ــون الـكهـ ــربـ ــاء وانق ـطـ ــاعـ ــاتهـ ــا
املــشكلــة الكـبيــرة الـتي ارهـقت طـلبـتنــا
بـ ـشـكل خـ ــاص لـكــنهـم اسـت ـطـ ــاعـ ــوا ان
يــتع ــاي ـشـ ــوا عل ــى م ـضــض مع تـ ــرديه ــا
وانق ـطـ ــاع ـ ــاتهـ ــا لـكـن تــبقـ ــى املـ ـشـكلـ ــة
االس ــاسـي ــة الـتـي يعـتـب ــرهـ ــا الكـثـي ــرون
املفتاح لكل احللول.

طلبــة االبتدائيــة خيذلــون االرهابــيني
وينهون عامهم الدرايس
بدت املعلمة شيماء مرعوبة وهي تقرأ الورقة التي عثر
عليها طالبها يف ساحة املدرسة ..تقول الورقة :سوف
نفجر املدرسة التي ستواصل عملية رفع العلم.

اعداد  -عمران السعيدي
عن/ديلي ستار
ش ـي ـمـ ـ ــاء مـعل ـمـ ـ ــة ريـ ـ ــاض ـيـ ـ ــات يف
م ـ ــدرس ـ ــة اب ـت ـ ــدائ ـي ـ ــة ص ـ ــدمــته ـ ــا
وارعبـتهــا مـحتــويــات هــذه الــورقــة
اخملــيف ـ ــة ولـكــنه ـ ــا ك ـ ــانــت متــتلـك
احلكـمـ ــة ..والقـ ــدرة علـ ــى ته ــدئ ــة
االط ــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
ال ــذيـن راح ــوا
ي ـ ـص ـ ـ ــرخـ ـ ـ ـ ــون
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط
الـ ـ ـ ـصـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف
وداخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
الـســاحــة بــأن
املدرسـة سوف
تنفجر.
يـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ـ ـ ــالب
املــدرســة مــدة
ع ـ ـشـ ـ ــرة أيـ ـ ــام
مـ ـتـ ـتـ ـ ـ ــالـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
ويـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأون
ال ـ ـ ــدوام بعـ ـ ــد
ذلـ ــك م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
س ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ـ ــة او
سـ ــاعـتـني يف الـيـ ــوم الـ ــواحـ ــد .لـم
تفجـر هـذه املـدرسـة لـكن احلكـايـة
انـتـ ـشـ ــرت يف املـن ــطقـ ــة واالحـيـ ــاء
اجملـ ـ ــاورة ب ـ ـشـكـل مخ ـيـف وتقـ ـ ــول
املـعلـمـ ــة شـيـم ـ ــاء :اشعـ ــر ب ـ ــالقـلق
الشـديـد عنـدمـا ادخل املـدرسـة وال
اعــرف سـبـبــا السـتهــداف املــدارس
بـالـذات ،عـدا كــونهم يـريــدون منع
الـ ـ ـطـالب م ــن حتـ ـ ـصـ ـيـل الـ ـتـعـل ــم
وارجاع البالد الى عصور التخلف.
ومـن املعروف ان الطلبـة العراقيني
يــؤدون امتحـانـاتهـم النهـائيـة هـذا
الـ ــشه ـ ــر مع ال ـ ــزي ـ ــادة ال ـ ــواضح ـ ــة
بحمـاية قـاعات االمـتحانـات حيث
نالحــظ الع ــدي ــد مـن ق ــوى االمـن
وهي يف حالـة استعداد امام قاعات
االمتحـانـات يـوميـا ومنـذ الـصبـاح
وذلك بأمر من الوزارة اجلديدة.
لقــد واجهت املـدارس يف العـاصمـة
بغ ـ ـ ــداد والعـ ـ ــديـ ـ ــد مــن امل ـن ـ ـ ــاطق
القــريـبــة سـنــة عـنـيفــة حـيـث قـتل
اك ـث ـ ــر مــن  765م ـ ــدرسـ ـ ــا مع 1750
طـالبا خالل الـدوام املدرسـي طبقا

ملـا جـاء علـى لـسـان اللــواء محمـد
سالم مدير أمن وزارة التربية.
وقـ ـ ـ ــال اي ـ ـضـ ـ ـ ــا ان اكـ ـثـ ـ ـ ــر م ــن (65
مـدرسة) هـوجمت بـالفتـرة نفسـها
الـتـي راح فــيهـ ــا اؤلـئـك املـ ــدرسـ ــون

والطالب معا.
واملعـروف ان هنـاك حمـايـة خـاصـة
للمــدارس ولكنهـا اصـبحت اهـدافـا
للـمـتـطــرفـني مـن ــذ سقــوط نـظــام
الـطاغـية صـدام يف نيـسان مـن عام
 . 2003وطـ ـ ـب ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ملصـادر مسـؤولة يف
وزارة ال ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
تصـاعـدت عـمليـات
اسـتهـداف املـدارس
وتـه ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ب ـ ـ ــالق ـنـ ـ ــابـل عقــب
احداث سامراء.
تـ ـ ـ ـ ــزرع الـق ـ ـنـ ـ ـ ـ ــابـل
والعبـوات النـاسفـة
داخـل املـ ـ ـ ـ ــدارس او

عـن ــد سـي ــاج ــاته ــا وك ــذلك احل ــال
بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة للـمـ ــدرسـني وخـ ــاصـ ــة
مـدرسي الـريـاضـة ومــدرسي اللغـة
االنكليزية.
تكـون هذه اجملـموعـة من املـدرسني
اهدافا يقصدها املتطرفون.
كـرمي الوائلـي املديـر العام يف وزارة
التربية يقول:
ان هـ ـ ــدف االرهـ ـ ــاب ـيــني االول هـ ـ ــو
ايقاف عجلـة التعليـم من الدوران
يف هذا الـبلد وهـم يريـدون اغراقه
يف جهل تام.
وسن عبد الرحمن (27سنة) والدة
تلـمـي ــذة تق ــول ان معلـمــة ابـنـتهــا
قـتلت بـاطالق نـار يف سيـارة عـابـرة
امام بوابة املدرسة االمامية .ارعب
هـذا احلــادث طفلـتهــا ذات العـشـر
سنـوات وتقول والـدة التلمـيذة عن
حـالتـها! عـادت عبـير مـرعوبـة الى
البيت والـدم يغطي مالبـسها وهي
يف ح ــال ــة نف ـسـي ــة رهـيـب ــة وتــبكـي
ورفـ ـض ــت العـ ـ ــودة الـ ـ ــى املـ ـ ــدرسـ ـ ــة
نهائيا.
املـ ــوقف سـيـئ بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة ملـ ــدارس
بغداد خاصـة يف املناطق السـاخنة
ك ــالـ ــدورة والغ ــزالـيـ ــة والع ــام ــريـن
والداوودي او اجلامعة.
عـامـر عـدنــان (11سنـة) يف الـصف

اخل ــامــس االبـت ــدائـي يف م ــدرس ــة
الــدورة االبـتــدائـي ــة يقــول وهــو يف
حـالــة رعب :لقـد هـددوا مـدرسـتي
ملــرتـني ولقــد وزعـت علـين ــا الكـتب
وطلـب مـنّ ــا ال ــدراس ــة يف بـي ــوتـن ــا
بـسـبب االوضـاع االمـنيـة .وانـه ملن
الـصـعب جــدا فـهم الـكتـب مبعــزل
عـن مـعلـمـيـنـ ــا خـ ــاصـ ــة م ـ ــرحلـ ــة
اخلـ ــام ــس ابـتـ ــدائــي فهــي صعـبـ ــة
جدا.
وه ـنـ ـ ــاك بع ــض ال ــطل ـب ـ ــة غ ـ ــادروا
م ـن ـ ـ ــاطـقه ــم مع ع ـ ـ ــوائـلهــم ال ـ ـ ــى
منــاطـق اكث ــر امن ــا ومنـهم غــادروا
العراق ايضا.
ميـســاء مـحمــود معـلمــة ذكــرت ان
اكثـر مـن ثالثني بــاملئــة من طالب
املـدرسة الـتي تدرس فـيها قـد ترك
الدوام هذا العام.
أمـا الـسيـد الـوائلي :فقـد قـال بـأن
ح ــارسـني او اربع ــة يـت ــواج ــدون يف
املــدارس واكثـر الـدوريـات مـوجـودة
امـام بـاب املـدرسـة ولـيس بـداخلهـا
وقــال ب ــأن احلكــومــة سـتــزيــد مـن
عــدد احلــراس خالل العــام القــادم
ح ــول امل ــدارس وق ــد زادت ب ــالـفعل
مــن ع ـ ــدد ال ـ ــدوريـ ـ ــات يف مح ـي ــط
املدارس وقـد خفضـت هذه احلـالة
من عدد الهجمات.

