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6 ماليين طالب يعودون إلى مدارسهم تحديًا للعدوان

ه يوم امس االول أكثر من 6 ماليين طالب وطالبة في المرحلتين االساسية والثانوية إلى مدارسهم بأمانة العاصمة وعموم المحافظات لبدء عامهم  توجَّ
الدراسي الجديد 2017/2016م .. غير ان عودة الطالب الى مدارسهم باتت مشكلة تؤرق الميدان التربوي نتيجة االزدحام الشديد للطالب الذين 
وصل عددهم في الحجرة الدراسية الواحدة في معظم المدارس الى ما يقارب 100 طالب نتيجة عدة عوامل ابرزها توقف المشاريع التربوية وكذا 
تدمير العدوان الذي تقوده السعودية على بالدنا عددًا كبيرًا من المدارس باالضافة الى مشكلة النازحين الذين حل بعضهم في المدارس ورفضوا 

الخروج منها.. حول اإلجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لمعالجة مشكلة االزدحام لما لها من آثار سلبية على استيعاب الطالب واداء المعلم..
ورغم كل هذه الصعوبات فإن عودة الطالب والطالبات إلى مدارسهم للعام الدراسي الثاني من العدوان يمثل رسالة بأن عزائم اليمنيين ال تلين وأنهم 
صامدون وأن دورة الحياة مستمرة رغم محاولة العدوان تعطيل حياتهم وما شهده اليوم الدراسي األول من غارات هيستيرية شاهد على ذلك..  

طت الضوء على  هذه القضية في استطالع صحفي مع عدد من القيادات التربوية.. الى التفاصيل..
َّ

»الميثاق«  سل

استطالع/ فيصل الحزمي

 كانت البداية مع الطالبة روي��دا احمد -مدرسة اسماء 
للبنات بمنطقة معين- والتي أبدت انزعاجها من كثافة عدد 
: نحن في اليوم األول 

ً
الطالبات في حجرتها الدراسية قائلة

للعام الدراسي وقد وصل عدد الطالبات في الصف ثالث ثانوي 
في الشعبة الواحدة الى اكثر من خمسة وسبعين طالبة مما 
يعني ان العدد قد يصل الى مائة طالبة واكثر وهذا يؤثر علينا 
حيث ال نستطيع ان نفهم الدرس وصوت المعلمة ال يصل الى 
كل الطالبات اضافة الى الفوضى الناجمة عن االزدحام..   االمر 
ذاته اكدته ريم سلطان القدسي طالبة في مدرسة اسماء 
بقولها هذا االزدحام يؤثر سلبًا على استيعاب الدروس وكلما 
زاد عدد الطالب داخل الفصل قل استيعاب الطالب واداء 
المعلم واصبح من الصعب مزاولة اي نشاط او ايجاد نوع من 
المنافسة بين الطالبات، الن من الصعب جدًا على الطالب 

وخاصة في الصفوف االخيرة ان يفهموا شرح المعلم . 
ال يوجد مجال للحركة

من جهتها تحدثت سميرة العزاني- معلمة في مدرسة 
السالم منطقة شمالن امانة العاصمة-  عن آثار االزدحام على 
: من اهم المشاكل التي نواجهها في الميدان 

ً
أداء المعلم قائلة

التربوي ازدح��ام الطالبات داخ��ل الفصل فهذه المشكلة 
تحول دون أداء المعلم رسالته بشكل صحيح النه مهما كانت 
قدرة المعلم فإن من المستحيل ان يقوم بنشاطه، وهناك 
أمور عملية يفترض ان يقوم بها ولكن نتيجة االزدحام ال 
يستطيع ويضطر المعلم الى إلغائها خاصة عندما يصل عدد 
الطالبات الى اكثر من مائة طالبة في الفصل الواحد.. مضيفة: 
ال استطيع ان اكتب على السبورة الن هناك طالبات يجلسن 
تحتها وال يوجد مجال للحركة داخل الفصل.. نحن  درسنا  ان 
من االساليب الناجحة  للتدريس حركة المعلم داخل الفصل 
وهي من االساليب العلمية الصحيحة لتجديد نشاط المعلم 
وتركيز الطالب، لكن في ظل االزدح��ام الشديد ال يمكن 

تطبيق ذلك النه ال يوجد مجال للحركة داخل الفصل .
   إلغاء معظم األنشطة

 وعن دور االدارة المدرسية في معالجة ازدحام الطالب 
قالت االس��ت��اذة سميرة الهندي -مديرة مدرسة السالم 
بمنطقة شمالن: نحن في مدرسة السالم قمنا بإلغاء معظم 
األنشطة وفتحنا فصواًل اضافية .. مطالبة قيادة التربية 
تزويد مدرسة السالم بخيام الستخدامها فصواًل مؤقتة 

لمعالجة االزدحام .. 
 نظام فترتين

وف��ي ذات السياق دع��ت مديرة مدرسة أسماء للبنات 

ومعلمات وادارة مدرسية .. لذا اذا كان هناك ارادة حقيقية 
لمعالجة هذه المشكلة على قيادة التربية اصدار قرار يلزم 
المعلمين والمعلمات النازحين بمباشرة عملهم في المناطق 
التي نزحوا اليها ونكون بذلك عالجنا مشكلة الكادر وازدحام 

الطالب ..  
 دور القطاع الخاص 

 للقطاع الخاص دور مهم وبارز في دعم العملية التعليمية 
خاصة في مثل هذه الظروف  الصعبة التي يمر بها االقتصاد 

بمنطقة معين القيادة التربوية ال��ى ض���رورة تشغيل 
جميع  المدارس نظام فترتين لمعالجة مشكلة االزدحام 
..واض��اف��ت الظفاري: هناك م��دارس كثيرة تعمل فترة 
واحدة، ولو شغلت جميع المدارس فترتين سنكون اوجدنا 
الفصل والكرسي وبقي الكادر التربوي .. وهو موجود الن 
جميع م��دارس امانة العاصمة استقبلت طالبًا نازحين 
من مدارس ُهدمت في نفس المحافظة او من محافظات 
اخرى، ومثلما هناك طالب وطالبات نازحون هناك معلمون 

نتيجة العدوان والحصار الجائر على بالدنا ..  ما الذي يمكن 
ان يقوم به القطاع الخاص لحل مشكلة االزدح��ام؟ سؤال 
اجاب عليه رجل األعمال محمد اآلنسي- المدير التنفيذي 
لمجموعة الجيل الجديد والذي تحدث قائاًل : يجب ان يساهم 
القطاع الخاص في مختلف مجاالت التنمية في الظروف 
العادية واالستثنائية الن كل ما يقدمه القطاع الخاص يعود 
خيره بعد فترة على الوطن والتاجر على حدٍّ سواء.. وأضاف 
:  نحن في مجموعة الجيل الجديد ساهمنا في اعادة ترميم 

عدد من مدارس امانة العاصمة كواجب وطني تجاه بلدنا 
التي احتضنتنا وعشنا من خيرها .. مجموعة الجليل الجديد 
تساهم كل عام في كثير من األنشطة التربوية منها على 
سبيل الذكر تكريم أوائل الجمهورية وحملة العودة إلى 
المدرسة التي ساهمنا فيها هذا العام بعشرة آالف حقيبة 

مدرسية منها الفا حقيبة لمؤسسة الشهداء . 

واقع جديد
 في ختام هذا االستطالع كان لنا وقفة مع احد قيادة 
التربية األستاذ عبدالكريم الجنداري- وكيل وزارة التربية 
والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات المدرسيِة والذي 
تحدث حول هذا الموضوع قائاًل: نحن نعيش في اليمن 
في وضع غير اعتيادي، فقد خلق العدوان واقعًا جديدًا 
وتحديات يجب ان نتعامل معها ونواجهها بكل تحدٍّ 
وإص��رار، ومن هذه التحديات مضاعفة مشكلة االزدح��ام 
في المدارس نتيجة عدة عوامل منها توقف مشاريع بناء 
المدارس واستهداف  العدوان عددًا كبيرًا من المدارس 
حيث وصل عدد التي تضررت من العدوان بشكل كامل الى 
245 مدرسة و1164 تضررت جزئيًا اضافة الى 68 مكتب 
تربية مما جعلها خارج الجاهزية حيث تم اغالق ما يزيد 
عن الف مدرسة لوقوعها بجوار مناطق يستهدفها العدوان 
وكذا انشغال عدد آخر من المدارس بالنازحين إضافة الى 
تسبب العدوان في حاالت نزوح كبيرة جدا أدى الى استقرار 
النازحين في العاصمة وغيرها من المدن وبالتالي األمر الذي 
شكل ضغوطًا على المدارس واألحياء التي تواجدوا فيها .. 
وأضاف : نحن نقر بأن هذا تحدٍّ كبير تواجهه الوزارة وتعمل 
على معالجته في حدود اإلمكانيات المتاحة.. وتتمثل في 
ايجاد فصول دراسية بديلة مؤقتة حيث يوجد ازدحام او 
المدرسة مدمرة او بها نازحون وهذه الفصول في الغالب هي 
من الخيام او ملحقات المساجد او شقق وغيرها.. وأضاف: 
ومن المعالجات البدء في ترميم المدارس التي اضرارها 
ليست كبيرة، وتم حتى اآلن ترميم 82 مدرسة موزعة 
في خمس محافظات ويجري ترميم 208 مدارس موزعة 
في 14 محافظة إضافة إلى ذلك تقوم الوزارة ببناء مدارس 
من خالل تمويل من مشروع الشراكة العالمية وبدأنا في بناء 
مدارس جديدة في محافظات معينة هي حجة والحديدة 
وشبوة وذمار، اجمالي فصول هذه المرحلة االولى 30 فصاًل 
دراسيًا.. ونحن في امانة العاصمة  ال يزال لدينا مدارس 
مشغولة بالنازحين وكذا في محافظات إب وتعز وعمران 
وغيرها والعمل مستمر إليجاد بدائل الستيعابهم بداًل 

عن المدارس..

نيران الكراهية تحرق جسد الطفلة تهاني الشرعبي بتعز
 تعز /عبدالكريم مطهر مفضل

* كثرت في اآلونة األخيرة جرائم العنف  ضد الطفولة، واليوم نتحدث 
ة بحقد الكراهية المقيتة التي  عن جريمة شنعاء ارتكبتها قلوب مملوء
تعاني منها مدينة "تعز" وكانت الضحية هي الطفلة تهاني الشرعبي 

ومن أقرب المقربين لها.
* الطفلة تهاني  حميد الشرعبي -12عامًا- سافر والدها الى السعودية  
طلبًا للرزق  وتركها عند والده وإخوانه للعناية بها ولكي تساعد األسرة 
في أألعمال اليومية ..وكان هو  يتحمل اإلنفاق على والده وإخوانه لكنه 
لم يكن يعلم  أبدًا ما تعانيه فلذة كبده )تهاني(  لدى جدها وأعمامها 
من معاناة وويالت العذاب من خالل القيام برعي الماشية وجلب الحطب 
والماء وخالفه، وكانت تهاني أكثر ما تعانيه حينما يسرق اللصوص  إحدى 
األغنام أثناء قيامها برعيها حيث كانت  تتعرض لصنوف من العذاب 

من الضرب واإلهانات.
ل  العام الماضي والعام الجاري لم تتعرض األغنام للسرقة، وهنا تساء
ة   جدها وأعمامها عن سر ذل��ك، ف��ردت عليهم الطفلة تهاني ببراء
أنه منذ أن جاء أنصارالله واللجان الشعبية اختفى اللصوص وذهبوا 
مع حمود المخالفي فأثار ذلك غضب جدها وأعمامها، فانهالوا على 
جسدها الضعيف بالضرب المبرح لطمًا وركاًل.. وزعموا أن البنت سحرها 
الروافض، وحينها لم تجد الطفلة تهاني سبياًل للنجاة سوى الهرب إلى 
الشارع بعد أن قامت عماتها وزوجات أعمامها بتخليصها من بين يدي 
جدها وأعمامها، وأثناء خروجها الى الشارع صرخت وتوعدت بأنها 

ستذهب وتشتكي أنصارالله ان جدها وأعمامها  يسبونهم .
ُهرع أعمامها وتمكنوا من اإلمساك بها وأعادوها الى المنزل وأدخلوها 
الى المطبخ وألقوها داخل »التنور«  وهو مشتعل لتلتهم النيران كافة 
األجزاء السفلية للطفلة تهاني قبل أن تقوم عماتها بإنقاذها  وإخراجها 

من وسط النيران المستعرة.
* تم إلقاء القبض على جدها وأعمامها عديمي الرحمة من قبل 
األجهزة األمنية التي باشرت التحقيق في القضية .. وهناك مخاوف بأن 

يتم إطالق سراحهم دون أن ينالوا جزاءهم العادل.

إطالق مبادرة السالم في اليمن
 فيصل الحزمي 

اطلقت المنظمة االنسانية للسالم واالغاثة 
مبادرة للسالم في اليمن مقدمة من المحامي 
ع���ادل م��ه��دي ال��م��س��ع��ودي، وذل���ك بحضور 
سياسيين واعالميين وقانونيين واكاديميين 
وممثلين عن ع��دد من منظمات المجتمع 
ة لوضع البلد  المدني .وتضمنت المبادرة قراء
الى جانب رؤيتها المفصلة للحل الشامل وذلك 
حسب بيان صحفي مرفق بالمبادرة التي وزعت 

على المشاركين في فعالية االشهار.
واقترحت المبادرة  حلواًل لعدد من الجوانب 
المتعلقة ب��ال��ش��أن ال��س��ي��اس��ي واالق��ت��ص��ادي 
واالن��س��ان��ي واالع���الم���ي اض��اف��ة ال���ى ع��وام��ل 
بناء الثقة وازال���ة آث��ار ال��ح��رب وتعويضات 
المتضررين واطالق االسرى واعادة اإلعمار 
كما تتضمن حلواِلً لجميع تحفظات ومخاوف 
جميع االطراف . وحددت المبادرة سلطات 
الدولة بدءًا من تشكيل مجلس الرئاسة ومجلس 
الوزراء واللجنة األساسية للشؤون العسكرية 
واألم��ن��ي��ة وتشكيل المجلس ال��وط��ن��ي من 
مجلسي النواب والشورى وتشكيل السلطة 
القضائية والسلطات المحلية في المحافظات 

والمديريات.
كما حددت المبادرة عوامل بناء الثقة وإزالة 
آث��ار الحرب من خ��الل األوض���اع االقتصادية 

واإلنسانية والبناء وإعادة اإلعمار واإلعالم. 

 وخ���الل ح��ف��ل اإلش���ه���ار أش���ار أم��ي��ن ع��ام 
المنظمة اإلنسانية للسالم واإلغ��اث��ة طارق 
الزريقي إل��ى أن ه��ذه ال��م��ب��ادرة التي قدمها 
ال��م��ح��ام��ي وال��خ��ب��ي��ر ال��ق��ان��ون��ي ع���ادل مهدي 
المسعودي، تهدف إلى إحالل السالم واألمن 
واالستقرار ووقف العدوان والحصار والحرب 
م��ن أج��ل الحفاظ على أرواح اليمنيين وما 
تبقى م��ن البنية التحتية.وأوضح أن تبّني 
المنظمة لمبادرة السالم يأتي ضمن أهدافها 
االستراتيجية في توسيع تحركها السياسي 
واإلن��س��ان��ي ف��ي المنطقة م��ن خ��الل التواصل 

والتنسيق م��ن أج��ل ب��ل��ورة صيغة متكاملة 
للسالم على كافة المستويات واألصعدة .

ودع���ا ال��زري��ق��ي رج���ال األع���م���ال وال��ت��ج��ار 
والشركات والفعاليات السياسية والحزبية 
والمجتمعية إلى دعم المبادرة وإنهاء العدوان 
والحصار وإيقاف الحرب .. كما دعا األشقاء 
واألص��دق��اء واألم��م المتحدة إل��ى سماع أنين 
الشعب اليمني وآالم��ه وجراحه الذي يعيش 
تحت الموت المباشر بقصف الطيران المعادي 

والحصار والتجويع وحرب اإلبادة..

الجنداري : جهزنا 
82 مدرسة ويجري 

ترميم »208« 
مدارس في 
المحافظات

اآلنسي : ساهمنا في 
إعادة ترميم عدد 

من مدارس العاصمة 
وقدمنا عشرة آالف 

حقيبة مدرسية

 الظفاري : يجب 
تشغيل جميع  
المدارس فترتين 
لمعالجة االزدحام

الهندي : نطالب 
بتزويد المدرسة 

بخيام الستخدامها 
فصواًل مؤقتة العزاني : ازدحام الطالب داخل الفصول يحول دون أداء 

م رسالته بشكل صحيح
ّ
المعل

❝

 2194 مدرسة تضررت من العدوان و68 مكتب تربية❝


