
ن�ساء عراقيات كثريات عادت اإليهن البهجة والفرح 
بعصصد ان غيبت احلياة عنهن ق�صصرا وعلى مدى اأكرث 
مصصن عامني منذ دخول تنظيم " داع�ش" الذي �سادر 
احليصصاة وحصصرم كل مصصا من �ساأنصصه ان يجعلهصصا " اأقل 
وطاأة" كانصصت الأ�سياء التي ت�سعدهصصن ب�سيطة اأولها 
ارتصصداء املالب�صصش امللونصصة، ال�سحصصك، التنصصزه، زيارة 
الأقصصارب، اخلصصروج اىل ال�سصصوق دون ان يقام عليهن 
لى عليهصصن كل �سغرية وكبرية يف  احلصصد ودون ان يمُ

حياتهن.
يف الفرتة التي �سهصصدت ا�ستيالء التنظيم على بع�ش 
الأرا�سصصي اأ�سبحصصن الن�سصصاء جمصصرات علصصى اإخفصصاء 
اأنف�سهصصن عصصن اأعني العصصامل، وذلك من خصصالل تغطية 
اأج�سادهصصن بالعبصصاءات ال�سوداء من اأعلصصى روؤو�سهن 
اإىل اأخم�صصش القصصدم. تغطي القفصصازات كفوفهن، كما 
غَطصصى اأعينهصصن حتصصت النقصصاب الأ�سصصود، ف�سصصاًل عن  تمُ

اإ�سكات اأ�سواتهن متامًا.
مل يكصصن من حق الفتيصصات اأن يطلنب دخول املدر�سة. 
دون  منزلهصصا  تصصرتك  بصصاأن  امصصراأة  لأي  ي�سمصصح  ول 

ا�سطحاب اأحد اأوليائها الرجال.
 تغصصريت كل تلك املظاهر منذ مصصا يقرب من �سهرين 
عندما جنحت القوات العراقية يف اإخراج اجلهاديني 

من القيارة.
 ت�سرتجصصع اأم عمصصر تلصصك الأيصصام، وتقصصول لصاإحصصدى 

ال�سحصصف الأمريكيصصة، "مل نكصصن منلصصك اأي حرية ومل 
نكن نريد داع�ش، ولكن ما الذي يكننا اأن نفعله؟".

 امصصا ملصصى املمر�سصصة البالغصصة مصصن العمصصر 22 عامًا 
تقصصول، اأعادنصصا داع�صصش اإىل الع�سصصور القدية، حيث 

الع�سور اجلاهلية التي ت�ستبيح الن�ساء.
ومل يقت�صصر جهلهصصم على الن�ساء فقصصط بل انتقل اىل 
التعليصصم، و�ستفتصصح بع�صصش املدار�ش اأبوابهصصا قريبًا، 
بدلت مبا �سمي "مواد املناهج  بعد اأن كانصصت قد ا�ستمُ
الإ�سالمية" التصصي فر�ستها الدعاية العنيفة لداع�ش، 
اأو علصصى الأقل تلك املدار�ش التي مل تدمرها الغارات 
اجلويصصة. ويف احلقيقصصة لصصن تكفصصي تلصصك املدار�صصش 

ل�ستيعاب الطلبة والطالبات.
 بيصصد اأن هصصذه املدار�صصش ل تصصزال بحاجصصة اإىل الكتب 
ورواتصصب املعلمصصني ودعصصم املنظمات التصصي يكنها 
اأن ت�ساعدهصصم يف اإعادة و�سع املناهج، وبال �سك ل 
ي�ستطيع بع�ش ال�سغار الذين مل يتمكنوا من دخول 
املدر�سصصة على مدى العامصصني املا�سيصصني اأن يقراأوا 
اأو يكتبصصوا. ناهيك عن عدم معرفتهصصم بالريا�سيات 

والعلوم.
مصصن جانب اآخر تب�سمت طفلة خجولة تبلغ من العمر 
6 اأعوام عندما �سئلت عما حتب يف املدر�سة، اأجابت 
متعجبصصة: "الدرا�سة!". كانت بهجتها العفوية ت�رق 
يف املكصصان رغم الدخان الأ�سصصود الكثيف الذي يالأ 

اجلصصو من حولها، فقصصد اأحرق داع�ش اآبصصار النفط عند 
ان�سحابصصه من الناحية، و�سوف ت�ستمر تلك الآبار يف 

الحرتاق ب�سدة ل�سهور قادمة.
 لكصصن ذلك الدخان - وهصصو تذكار حا�ر بتكتيكات 
الأر�صصش املحروقصصة التي يتبناهصصا داع�ش - ل يعيق 
ال�سبيصصة والفتيصصات عصصن ال�سصصري يف ال�سصصوارع �سويًا 
واأياديهصصم مت�سابكة بينمصصا يت�ساحكصصون ويلعبون. 
اأعصصوام كصصان الأطفصصال حمبو�سصصني يف  علصصى مصصدى 
الداخل بينما يتدرب الآخصصرون لي�سريوا جنوداً منذ 

طفولتهم، ولي�ش ثمة ن�ساط اآخر لالأطفال.
 حتتفل اأمهاتهم اأي�سصصًا باحلرية التي ح�سلن عليها 
موؤخصصراً. فلم يعد ارتداوؤهصصن مالب�سهن ال�سابقة عماًل 
ي�ستدعصصي اخلصصوف. اإنها طريقة للتعبصصري عن اأنف�سهن 

كي ي�ستعدن حتكمهن يف اأج�سادهن.
 تقصصول ملى �راحصصة: "اإن راأى رجصصال داع�ش عيني 
�سيجرون اأهلي على دفع 100 األف دينار عراقي". 
اأمريكيصصًا.  86 دولراً  املبلصصغ حصصوايل  ذلصصك  ويبلصصغ 
واأردفصصت قائلصصة اإن الرهابيني طردوهصصا من العمل 
بعصصد اأن حتدتهصصم. وعن ذلك تقول، كيصصف يكنني اأن 

اأعمل بينما اأغطي عيني؟ ل يكننا اأن نرى!.
 مل يكصصن داخصصل املركصصز الطبصصي اخلا�صصش بالناحية 
وهصصن  مقابصصالت  اأجريصصن  الالئصصي  الن�سصصاء  مصصن  اأي 
صصرى يف املناطق  يرتديصصن املالب�صصش النمطيصصة التي تمُ
التصصي حتكمهصصا داع�صصش. بصصدًل مصصن ذلصصك كصصان ثمصصة 
ن�سصصاء يرتديصصن حجابًا بلصصون جلد النمصصر، واأخريات 
يرتديصصن ثيابًا مبهرة، ف�ساًل عصصن الن�ساء الالتي كن 
يرتديصصن املعاطصصف الطبيصصة البي�ساء، وكصصن جميعًا 
مصصن الأخ�سائيصصات الطبيات الواثقات مصصن اأنف�سهن، 

والالئي ي�ساعدن املر�سى.
 يقصصول �سكصصان الناحية اإن داع�ش كصصان يجر الن�ساء 
علصصى الإجنصصاب يف منازلهصصن ب�سبصصب نق�صصش عصصدد 
�سمح لهم  املمر�سصصات. كمصصا اأن الأطبصصاء الذكصصور ل يمُ

مبعاجلة الن�ساء مهما كانت خطورة احلالة.
 ول يختلف الأمر يف املخيمات املخ�س�سة لل�سكان 
النازحصصني داخل العصصراق، اإذ اإن الن�ساء الالئي هربن 
مصصن مناطصصق مثصصل القرايصصا واملناطصصق املجصصاورة، 
ابتهجصصوا مصصن خصصالل ارتصصداء املالب�ش امللونصصة مرة 
اأخصصرى. ترتصصدي الن�ساء الثياب احلمصصراء والرتقالية 
وال�سفصصراء واخل�صصراء، وكلها كانصصت ممنوعة حتت 

حكم التنظيم لأنها لفتة للنظر، ح�سب اآرائهم.
 تقول مصصروة، بينمصصا ت�سل�سل املجوهصصرات احلمراء 
والزرقصصاء يف الأ�ساور التي ترتديها "قد يقتلوننا اإن 
راأوا تلصصك الألصصوان". و لو مل يجر داع�صصش مروة على 

ترك املدر�سة، لكانت يف ال�سف العا�ر الآن.
 عقوبة احلب�ش واجللد

 لقصصد ولدت تلك الأيام عندما كان ارتداء اأحد الثياب 
اخلاطئصصة يرغصصم مرتديهصصا علصصى دفع غرامصصة كبرية 
-التصصي رمبصصا مصصن امل�ستحيل علصصى كثري مصصن الأ�ر 
املتعرثة ماليًا حتّملها -اأو قد يت�سبب ارتداوؤها فيما 
هو اأ�سواأ من ذلك. ويعد احلب�ش واجللد من العقوبات 
ال�سائعصصة يف الأرا�سي التي يحكمها التنظيم، والتي 

قصصد يعاقب بها ال�سغار الذيصصن يدخنون ال�سجائر، اأو 
ي�ساهصصدون التلفصصاز، اأو يلعبون الكصصرة، اأو حتى تبدو 

حلاهم �سبه حملوقة بدًل من تركها.
 كمصصا ي�سور داع�صصش معظم اأحكام الإعصصدام املروعة 
ويجمعها �سمن الفيديوهات الدعائية التي ين�رها 

على نطاق وا�سع.
 حصصّول مقاتلصصو التنظيصصم املت�سصصددون اأحصصد منصصازل 
القرية اإىل �سجن، لي�سري الطابق الثاين لذلك املكان 
كابو�سصصًا ممتلئصصًا بالزنازيصصن املكتظصصة اخلاليصصة من 
النوافصصذ ف�ساًل عن قذارتهصصا. اإحصصدى الزنازين، كان 
مل�سوقًا علصصى بابها قائمة باأ�سمصصاء التع�ساء الذين 

كانوا حمبو�سني من قبل داخلها.
 هزت اإحدى الن�ساء الأخريات راأ�سها بغ�سب عندما 
تذكصصرت الن�سخة امل�سّوهصصة العنيفة من الإ�سالم التي 
تبناهصصا داع�صصش، والتصصي �سجعتهم علصصى تطبيق منط 
حيصصاة مت�سصصدد وغري معتاد على �سكصصان تلك املدينة 

الذين ينتمي اأغلبهم للطائفة ال�سنية.
 تقصصول املصصراأة، وا�سمهصصا اآمصصال: "اإنهصصا لي�سصصت روؤية 

�سليمة. لي�ش هذا هو الإ�سالم".
 اأ�ر الفتيات الأيزيديات

 ورغصصم اأن �سكصصان الناحية يقولصصون اإن احلياة كانت 
كاجلحيصصم حتت حكصصم داع�صصش، مل ي�سصصل اأحدهم اإىل 
املعانصصاة التي عانتها الن�ساء والفتيات الأيزيديات، 

التي ل يكن لأحد اأن يتخيلها. اأبقى مقاتلو التنظيم 
علصصى ن�ساء تلك الأقلية الدينيصصة، التي يراها التنظيم 
كافرة، يف القرايا باعتبارهصصن �سبايا ي�ستعبدونهن 
جن�سيصصًا، مثلمصصا يفعلصصون يف كصصل املناطصصق الأخرى 

ب�سوريا والعراق.
 ا�ستصصوىل امل�سلحون على جبل �سنجار يف اأغ�سط�ش/
الآلف  اأ�صصروا  كمصصا  الآلف،  وذبحصصوا   ،2014 اآب 

باعتبارهم �سبايا، وجّندوا اأطفال كدروع ب�رية.
 تقصصول ملصصى اإنهصصا تتذكصصر امصصراأة يزيديصصة حامصصاًل، 
راأتهصصا تنزف ب�سصصدة وين�ساب الدم مصصن بني �ساقيها، 
وا�ستطاعصصت توفصصري بع�ش الرعاية الطبيصصة لها، واإن 
كانت موؤقتة فقط مبا ينقذ حياتها، اإل اأنها مل ترها 

جمدداً مرة اأخرى.
 ومن املرجح اأنها كانت من بني الن�ساء الأيزيديات 
اللواتصصي احتجزتهصصن جمموعصصة مصصن داع�صصش عندمصصا 
ان�سحبت وغادرت، فح�سبما يذكر ال�سكان املحليون، 
مل يبق باملنطقة يزيدّي واحد، فهم يثلون كنزاً ملن 
يح�سل عليهم، ويكصصن جني اآلف الدولرات منهم، 
�سصصواء ببيعهصصم لرجصصال اآخريصصن، اأو الإفصصراج عنهصصم 

واإعادتهم اإىل عائالتهم بعد طلب فدية باهظة.
كان ح�سصصار القيارة خانقصصًا، فاملتطرفون يخ�سون 
فقصصدان مواطنصصي "اخلالفصصة"، وعلصصى اجلانصصب الآخر 
�سصصق بع�ش ال�سكصصان، اجلريئني اأو الأغنيصصاء اأو حتى 

اليائ�سصصني، طريقهم اإىل خميمات الالجئني املكّد�سة 
بالفعصصل يف كرد�ستان، بعد اأن دفعصصوا من 200 اإىل 
500 دولر للمهربصصني مقابل تهريب الفرد الواحد 

خارج املدينة.
 يذكصصر اأن حوايل 3.3 مليصصون �سخ�ش قد نزحوا منذ 
بداأ داع�ش ال�سيطرة على م�ساحات وا�سعة من العراق 
يف عام 2014، وهو رقم مر�سح للزيادة اإىل حوايل 
اإ�سايف مصصن الرجال والن�ساء  1.5 مليصصون �سخ�ش 
والأطفصصال، و اأكصصرث من 68 األف نصصازح جراء معركة 

املو�سل.
 كصصان اأهصصل القيارة كذلصصك يعانون "اجلصصوع املدقع، 
وندرة اإمكانيصصات الو�سول لإمصصدادات الطعام" كما 
طري لرنامج  و�سفصصت "�سايل هايدوك"، املديصصر القمُ
الأغذيصصة العاملصصي، تعليقصصًا علصصى توزيصصع الرنامصصج 
مل�ساعصصدات غذائيصصة طارئصصة تكفي حصصوايل 30 األف 
�سخ�صصش ملدة �سهر مبنطقصصة القيصصارة يف اأوائل �سهر 
�سبتمر/اأيلصصول، وكانصصت هصصذه املصصرة الأوىل التصصي 
ا�ستطاعصصت جماعصصات الإغاثصصة الو�سصصول للمدنيصصني 

هناك منذ يونيو/حزيران 2014.
 لكصصن هذا مل ينع "اأم عمر" من التم�سك باإح�سا�سها 
اجلديد بالقصصوة، اإذ تقول بابت�سامصصة عري�سة: "نحن 
ف�ستانهصصا  لتظهصصر  ذراعيهصصا  وترفصصع  اأحصصرار"،  الآن 

وخرزاته امللونة تلمع حتت اأ�سعة �سم�ش الأ�سيل.

لصصذا جتد الكليصصات الأهليصصة اخلا�سة يصصزداد عددها 
والأجصصور فيهصصا كل عام كمصصا اأن م�ستصصوى الدرا�سة 
يف الكليصصات الأهلية احيانا يكون اأقل مما موجود 
يف اجلامعصصات احلكومية لذا فصصاإن فر�ش خريجي 
الكليات الأهلية اأقل من خريجي الكليات احلكومية 
عنصصد توفر فر�ش العمل والوظائف، واأن اجلامعات 
الأهليصصة التصصي زاد عددها عن ع�صصرات اجلامعات 
هذا العام ، اأ�سبحت ملجاأ لذوي املعدلت الواطئة 
والباحثصصني عصصن خيصصارات اأكصصرث مصصن ا�ستحقاقهم 
والذيصصن خذلتهصصم ا�ستمارة القبصصول اللكرتوين وان 
الكثري من ذوي الطلبة وبعد ارتفاع اأجور الدرا�سة 
يف اجلامعصصات الأهليصصة ، وعدم اعصصرتاف احلكومة 
ار�سصصال  يف�سلصصون  اأ�سبحصصوا  بع�سهصصا،  ب�سهصصادات 
ابنائهم للدرا�سصصة يف دول اأجنبية كالأردن والهند 
ودول �رقصصي اأوربصصا ، لكون الأجصصور الدرا�سية اأقل 
وال�سهصصادة معرتفصصا بهصصا يف بلدنا بعصصد معادلتها. 
فيكون للطلبة وذويهم خياران اما ان ي�سددوا تلك 
الق�سصصاط او يرتكوا الدرا�سة و يذهب كل ما انفقوه 

من تعب وم�ساريف �سدى.
ويقول الطالصصب اح�سان ها�سصصم، ان اهم ما يعانيه 
الطلبة هصصو ارتفاع الجور الدرا�سية يف اجلامعات 
الهليصصة فهصصي تصصرتاوح مصصا بصصني مليصصون ون�سصصف 
املليون  وهناك كليات تكصصون اجور الدرا�سة فيها 
ثالثصصة ماليني و�سعصصودا ! وهذه الجصصور يكن ان 
تعّدهصصا خيالية وكبرية واجد نف�سي حمتارا يف كل 
عصصام من اجل توفري هذه الجصصور التي تثقل كاهل 
كصصل طالصصب ول�سيمصصا ان الكثري من ال�سبصصاب الذين 
منعتهصصم ظروفهم ال�سخ�سيصصة او ظروف اخرى من 
اكمصصال م�سوارهم الدرا�سي لديهم الرغبة يف اكمال 
الدرا�سة ولكن هذه الجور تقف عائقا امام حتقيق 
هذا احللم ول�سيمصصا ان اكرثهم عاطلون عن العمل 
او )ك�سبصصة( وا�سحصصاب عوائصصل ل يكصصن لهصصم دفع 
هصصذه الجور. و من امصصام �سعبة الت�سجيصصل التابعة 
لأحدى الكليات الهلية والتي جتمهر عليها الكثري 
من الطصصالب ممن يرومون الت�سجيصصل فيها يتحدث 
�سصصادق علي ،اغلصصب الطالب م�سطصصرون للت�سجيل 
يف الكليصصات الهليصصة  وذلك ب�سبب عصصدم ح�سولهم 
التصصي  بالكليصصة  يوؤهلهصصم لاللتحصصاق  علصصى معصصدل 
يرغبصصون الدرا�سة فيها : ان ا�رتصصي وجدت نف�سها 
م�سطصصرة اىل تدبصصري مبلغ الت�سجيصصل يف الكلية بعد 
ان خذلتهصصم نتيجة القبول املركصصزي التي ن�سبتني 
اىل كليصصة بعيصصدة كل البعد عما احلصصم به ويحلم به 
اهلصصي برغم علمهم بانه �سصصوف يكونون م�سطرين 
اىل التاأثري على تكاليف املعي�سة الخرى وال�سغط 

من النفقصصات من اجل دفع مبلغ الق�ساط ول�سيما 
ان الكلية التي اروم التقدمي فيها ت�سرتط ان يكون 
ق�سصصط ال�سنصصة الدرا�سيصصة الوىل مدفوعصصا بالكامصصل 
ابتداء لكي ي�سمصصح يل باملبا�رة فيها ول اعلم ما 
احلكمة من ذلك ولهذا فاين قد اتراجع عن الت�سجيل 
يف هصصذه الكلية كون ان املبلصصغ املطلوب كبري جدا 
ولصصن ت�ستطيع ا�رتصصي توفريه باي حصصال. ويذهب 
الطالصصب ) مهيمن جصصر( وهو يف املرحلصصة الثانية 
يف احصصدى الكليصصات الهلية ،ان من اهصصم العراقيل 
التصصي نواجههصصا نحصصن الطلبة هصصو الق�سصصط ال�سنوي 
الصصذي ي�سصصل اىل اكرث من مليوين دينصصار ف�سال عن 
امل�ساريصصف الخصصرى التصصي تتطلبهصصا م�ستلزمصصات 

الدرا�سصصة يف الكلية من الكتصصب اجلامعية واملالزم 
وخطصصوط النقصصل واملالب�صصش ول توجصصد هنصصاك اي 
بصصادرة من قبل اي جهة مل�ساعدة الطالب ول�سيما 
ان اغلب الطلبة ل يعملون لذا فان ا�رهم هي التي 

�ستتحمل بالنهاية كل تلك امل�ساريف املرهقة .
الطالبصصة مصصروة ح�سني تقصصول، لقد باتصصت الق�ساط 
ال�سنويصصة مرهقة جدا وخا�سصصة ان حتديدها ا�سبح 
م�ساألصصة كيفيصصة ترجع اىل ادارة الكليصصة او اجلامعة 
الهليصصة ومزاجيصصة القائمصصني عليها ، مصصن دون ان 
يتصصم حتديدهصصا مصصن قبصصل اي جهصصة متخ�س�سة يف 
وزارة التعليصصم العصصايل فاأ�سبحصصت تلصصك الكليصصات 
عبصصارة عصصن بور�سصصة ومصصزادا ل�ستنصصزاف الطالصصب 

وا�ستغصصالل حاجته وحاجة ا�رتصصه للح�سول على 
درجصصة علمية تليصصق به وا�سبحت بعيصصدة كل البعد 
عصصن كونها موؤ�س�سصصة تعليمية وتثقيفيصصة ويبدو ان 
ادارات تلصصك الكليات مل تع�صصش احلياة التي يعي�سها 
املواطصصن الب�سيط ول يعلمون بحجم املعاناة التي 
يئصصن حتتهصصا ذوو الطالصصب من اجل اكمصصال تعليمه 
وح�سولصصه علصصى �سهصصادة توؤهلصصه لوظيفصصة جيصصدة 
برغصصم ان هصصذه الخصصرية قصصد ا�سبحت اي�سصصا حلما 
بعيد املنال وا�سبحصصت ال�سهادة جمرد ورقة تعلق 
على اجلصصدران ليبداأ اخلريج بعدهصصا برحلة جديدة 
ومعانصصاة اخرى  للبحث عن عمصصل ينا�سب الدرجة 
العلميصصة التصصي ح�سصصل عليهصصا فيكصصون م�سريه يف 

اح�سن الحوال مندوب مبيعات او عامال يف �سوبر 
ماركت!.

 بصصدوره قال و�سام حممد، انا طالب يف كلية اهلية   
ي�سصصل الق�سصصط ال�سنوي فيهصصا اىل  مليصصوين ون�سف 
املليصصون و�سمعنا  باأن الق�سط  قصصد يزيد  علما باأين 
و طيلصصة ايصصام العطلة اعمصصل يف مطعصصم وماأكولت 
يف بغصصداد  باأجر يومي 15الف دينصصار وا�سكن يف 
�سقة مع طالب لأن اهلصصي ي�سكنون مع النازحني ، 
م�سيفصصًا، من اين �ساأدفع لهصصم الق�سط اأنا  يف حرية  

من امري. 
مصصن جانصصب اآخر يقصصول الطالصصب نبيل جا�سصصم ، انا  
طالصصب يف ق�سصصم املحا�سبصصة ، مرحلة ثانيصصة ، كان 
الق�سط ال�سنصصوي يف املرحلة الأوىل مليون ون�سف 
دينصصار  وقصصد ابلغنصصا بانصصه �سي�ساعصصف اىل مليوين 

دينار او اكرث  . 
واأ�سصصاف، اذا كصصان الطالصصب واحصصدا من  بصصني اربع 
طلبصصة مصصن ا�رة واحصصدة فكيف �سيتمكصصن الب من 
دفصصع اق�ساطهصصم ال�سنويصصة ، نحصصن نطالصصب بتحديد 

الق�ساط  وعدم  ا�ستغالل الطلبة. 
مصصن جهته قال ال�ستاذ )عبصصد القادر جليل(، ل�سك 
ان  ال�سمصصاح لإدارات اجلامعصصات والكليات الهلية 
بزيصصادة وفر�ش مبالغ الق�سصصاط الدرا�سية العالية 
�سيحبصصط من اندفصصاع الطلبة  ملوا�سلصصة  م�سوارهم 

الدرا�سي و�سيخلق ف�ساد مايل كبري . 
وا�سصصاف بالقصصول ” اطالصصب املعنيصصني يف وزارة 
ر�سصصوم  اآليصصة ل�ستيفصصاء  بو�سصصع  العصصايل  التعليصصم 
الق�ساط ب�سكل معقول و�سامل حفاظا على التعليم 

كما كان حني كانت ر�سومه مي�رة للطلبة”. 
ومصصع ازدياد الكليصصات الأهلية يف العصصراق ووجود 
العديصصد منهصصا غصصري معصصرتف بهصصا ر�سميصصا، بصصرزت 
م�سكلصصة الكليات التي تعرتف وزارة التعليم العايل 
والبحصصث العلمي بال�سهادات التي متنحها لطلبتها 
، لصصذا حذرت الوزارة ، الطلبصصة من خريجي الدرا�سة 
العداديصصة مصصن الت�سجيل يف الكليصصات واجلامعات 
الهلية غري املعرتف بهصصا، فيما دعتهم اىل زيارة 
املوقع اللكرتوين للصصوزارة لالطالع على الكليات 
الهلية والق�سام املعرتف بها و�سنوات تاأ�سي�سها 
الكليصصات  طلبصصة  و�سكصصى   ، اجلغرافيصصة  ومواقعهصصا 
الهليصصة ارتفصصاع الأجور الدرا�سيصصة يف اجلامعات، 
بالتزامصصن مصصع الظصصروف ، التصصي يصصر بهصصا البلصصد، 
لفتصصني اىل اأن مطالبصصة تلصصك الكليصصات بت�سديدهصصا 
التعليصصم  وزارة  مطالبصصني  "م�ستحيصصل"،  �ريعصصا 
العايل والبحث العلمصصي وجمل�ش النواب بالوقوف 
اىل جانبهصصم، عصصر و�سصصع �سقوف حمصصددة، تتالءم 
والو�سصصع املعي�سي للمواطن، الصصذي ي�سري على خط 

الفقر.

خوفا من تأثيره في سلوكياتهم

في حياة يقرر مصيرها تنظيم داعش.. ال "رفق بالقوارير"!

األقساط الباهظة في الكليات األهلية.. تضيق للخناق على الطلبة وذويهم 
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اعداد الكليات الأهلية 
يف ازدياد م�ستمر ، ولكن 

اجور الدرا�سة فيها 
مرتفعة جدا وخا�سة 

بالن�سبة للفروع املرغوب 
بها مثل ال�سيدلة والطب 
والهند�سة ، وهي اجور 

ل ي�ستطيع الكثري من 
النا�س دفعها وان كانت 

على �سكل اأق�ساط، اذ 
ا�سبح فتح اجلامعات 

الأهلية هذه العوام 
جتارة رائجة ذات 

اأرباح فاح�سة لبع�س 
امل�ستثمرين 
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