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قصة قصيرة

»األمناء« تقرير خاص:
الواعدة،  املستقبل وأجياله  براعم 
العنــاء والتعب واألرق  بعد عام من 
الذي تحملــه كل طالب كان كالجبل 
العظيــم فــوق ظهــره، فالظروف 
قد  املعيشــية  واألوضاع  الخانقــة 
تقيض عىل حلم املســتقبل وانبثاق 
فجــر العلم والتقــدم العلمي، إال أن 
ما تكون يف  دامئــا  الطالب  عزمية 
أوج ارتفاعهــا، فعندما تتحداهم تلك 
الظــروف القاتلة يؤمنــون أن بناء 
املســتقبل ال بد أن يواجه بتحٍد أكرب 
من أي ظرف، وال بد أن يواجه بعزمية 

عالية تناطح السحاب.

وقفة احتجاجية
طــالب الســنة التحضريية يف 
كلية الطــب بجامعة عــدن نظموا 

السادس  املوافق  السبت  صباح 
عرش من الشــهر الحايل وقفة 
احتجاجيــة يف مبنى الجامعة 

“كليــة الطب” وأمــام مبنى 
الديوان الجامعي، طالبوا فيها 
من رئاســة الجامعة أن تعيد 
النظر وأن تتجاوب ملطالباتهم، 
التي  الكوارث  حجم  تدرك  وأن 
ال  عواقب  إىل  تؤدي  ســوف 
يحمد عقباهــا إن مل يتم رفع 
سقف الطالب املقبولني وإزالة 
وضع  يف  العقيمة  الطريقــة 
القبول واسرتاتيجية  اختبارات 

التحضريية  الســنة  يف  التدريــس 
الطالب  ظــروف  مع  تتوافق  ال  التي 
والتي تســاهم كثريا يف ظلم الطالب 

وإقصائهم من مستقبلهم الدرايس.
فام كان من مسئويل كلية الطب 
الكلية إىل قمع  إال أن وجهوا حراسة 
بتهديــد واختالق  التظاهرات  هــذه 

املشاكل مع الطالب.
الطالب يراقبون عن كثب  أن  كام 
القرارات والحلول البلهاء التي تضحك 
املجانني فضال عن العقالء والتي كان 
من املفرتض أن ال تصــدر عن نيابة 

شؤون الطالب التابعة لجامعة عدن.
واعتربوا أنه مــن العار أن تتعمد 
نيابة شــؤون الطالب إصدار الحلول 
التــي ال تليق بســمعة جامعة عدن 
والتي جاء فيهــا: )إن الطالب الذين 
أكلموا الدراسة يف السنة التحضريية 
ومل يتــم قبولهــم يف كليــة الطب 
التالية:  الحلول  أحد  اختيار  بإمكانهم 
النفقة الخاصة،  )التسجيل يف نظام 
العلوم  أو  الهندسة  أو االلتحاق بكلية 
مع  املوازي  التعليــم  بنظام  اإلدارية 
تخفيض ٪50 من رســوم الدراسة(، 
كام أنهم ألغوا القرار الذي كان يطبق 
الطالب  أن  املاضية  الســنوات  خالل 
جدًا  جيــد  تقدير  عــىل  املتحصلني 
بدون  التحضريية  الســنة  يعيدوا  أن 

امتحان قبول واعفائهم من الرسوم.
أن  توحي  املذكــورة  الحلول  هذه 
هنــاك هوامري فســاد تتعمد فرض 
الدراســة بنظــام التعليــم املوازي 
الحصول عىل  الخاصة ألجل  والنفقة 
األموال الطائلة عىل حساب مستقبل 

الليايل  لطاملا ســهروا  الذين  الطالب 
الطويلة وهم كادحون عىل كتبهم من 

أجل تحقيقه.

الظلم املشهود
عامًا دراســيا قضاه طالب السنة 
التحضريية يف كليــة الطب والعلوم 
الصحيــة الذيــن كان عددهم الكيل 
ذلك  يف  طالب  أربعامئــة  يتجاوز  ال 
القسم الدرايس من أقسام كلية الطب 
امتحان  بعد  املنزلة  الكشــوفات  يف 
خالل  تفاجؤوا  إنهــم  حيث  القبول، 
تتجدد  الكشــوفات  أن  االول  الفصل 
واألعداد تزداد حتى وصل عددهم إىل 

753 طالبا وطالبة حيث كان ســبب 
)الواسطة(،  هو  الكبرية  الزيادة  هذه 
ولدينا كل ما يثبت ذلك، بحســب عدد 

من الطالب.
وأظهــر الطــالب تنافســا يف 
درجات الســنة التحضريية بفصليها 
األول والثــاين تنافســا قويًا، حيث 
كانت درجاتهم متقاربــة جدًا وهذا 
إن دل عىل يشء فإمنا يدل عىل أنهم 
بنفس  واالجتهاد  بالــذكاء  يتميزون 
الوقت، وكام يقول املثل الشائع )لكل 
قاموس  يف  ولكــن  نصيب(  مجتهد 
جامعة عدن قد تغري مفهوم هذا املثل 

املجتهد مزيدا  الطالب  ليصبح نصيب 
مــن التعقيد والتهميــش واإلقصاء 
عن مواصلة مســتقبله العلمي الذي 
قــى فيه الليــايل الطــوال وهو 
يقلب صفحات تلك املالزم الدراســية 
املرســوم؛ واقع  يك يحقــق هدفه 
مأساوي يعيشه الطالب نتيجة الظلم 
واملحســوبية التي مل يتوقع الطالب 
يوما أن تنتهجهــا إدارة جامعة عدن 
عىل  املغلوب  الطــالب  هــؤالء  ضد 

أمرهم.

تجاهل متواصل
كــام قــدم الطالب شــكاواهم 

إىل عميــد كلية الطــب وإىل رئيس 
رئيس  ونائــب  التحضريية  الســنة 
القبول  سقف  رفع  بشــأن  الجامعة 
لطالب الســنة التحضريية الذين يتم 
الناجحني  اســتيعابهم يف كشــف 
لدراسة الطب البرشي وتجاوز السنة 
التحضريية، فــام كان منهم إال أنهم  
تجاهلوا شكاوى الطالب ليربروا تلك 
الشــكاوى الطالبية والتظلم بحجج 
العنكبوت  بيــت  من  أوهــن  واهية 
قائلني: “إن سنة أوىل ال تتسع سوى 
من  عاٍر  خرب  وهو  طالبًا”،  لـ)250( 
يتم  300 طالب  بينام هــم  الصحة، 
قبول 200 طالب ينجحون بجهودهم 
وحصيلتهــم الدراســية و50 طالبًا 
يقبلونهم بنفقة خاصة و100 طالب 
يتم إدراجهم يف قامئة املقبولني يف 
ظالم الليل ومن خلف الكواليس، ليتم 
تحريكهم لاللتحــاق بقامئة الطالب 
املقبولني عن طريق عجلة الربح 
ســنة  طالب  إن  حيث  الرسيع، 
أوىل عددهم يتجاوز 340 طالبا، 
وطالب ســنة ثانيــة يتجاوز 
يثبت  350 طالبا ولدينا كل ما 
ذلك - بحسب عدد من الطالب.

العدالة الضالة
السنة  طالب  مطلب  وبات 
التحضرييــة يف كليــة الطب 
بجامعة عدن ليس عدالة فقط 
بالتساوي،  الظلم  بل تقســيم 
العدالة  حيث وقــد أصبحــت 
كضالة ضاعت ومل يتم العثور عليها، 
فليس من العدالــة أن يتم قبول 200 
طالــب للدراســة يف الطب البرشي 
لهــذا العام مــن أصــل 753 طالبا 
معدالتهم  يف  الفــارق  يتجــاوز  ال 
يف الفصلــني الدراســيني ســوى 
أجــزاء عرشية بســيطة يف املعدل 
ناهيك عن  القبــول،  لدرجــة  الكيل 
تتخذها  التي  التدريس  اســرتاتيجية 
أثناء  الطالب  ضــد  والدكاترة  اإلدارة 
االمتحانات حيث إنه يكون هناك أكرث 
من نصف أسئلة االمتحان من خارج 
املنهج واشياء مل يســمعوا بها أثناء 
فرتة دراستهم، حيث إنه كان من 
املواضيع تدرس  أن هذه  املفرتض 
فيقتبسون  املتقدمة،  املراحل  يف 
للطالب  ويضعونها  األسئلة  منها 
معنويات  وتحطيــم  كتعجيــز 
الطالب والهدف من ذلك أن الطالب 
لن يجرؤوا عــىل املطالبة للقبول 
معدالتهم  كانت  إذا  أوىل  لســنة 

ضعيفة.
من  الجرعة  هــذه  أليســت 
والظلم  والتجاهل  االســتخفاف 
وتعبوا  كافحــوا  )الذين  لطالبنا 
طوال هذه الســنه رغم الظروف 
الصعبة التي متر بها البالد( كافية 
أن تولــد االنتحار لــدى الطالب 
الذين طالهــم الظلم واإلجحاف، 
الذين ليس لديهم وساطة تقربهم 
أال  الجامعة؟  رئاســة  إىل  زلفى 
يوجد مكان يف هــذا املجتمع ال 

يوجد فيه وساطة ومحسوبية؟

طالب ال�ضنة التح�ضريية بكلية الطب يك�ضفون بالأدلة تع�ضفات اإدارة الكلية �ضدهم�لو�ساطة �سبب كثافة �لطالب.. �إىل متى؟

طالب: من �لعار �أن تتعمد نيابة �سوؤون �لطالب �إ�سد�ر حلول ال تليق ب�سمعة جامعة عدن

�ال�ستخفاف و�لتجاهل و�لظلم يق�سي على حلم م�ستقبلنا
هناك هو�مري ف�ساد تتعمد فر�ض �لدر��سة بنظام �لتعليم �ملو�زي و�لنفقة �خلا�سة


