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األحد -  ٢٠ سبتمرب ٢٠٢٠ م- املوافق ٢ صفر ١٤٤٢ هـ

ُيعد ِقطاع التعليم يف اليمن من أشد القطاعات التي 
تــررت  من  جائحة كورونا كوفيــد19، إال أن تفاقم 
املشــكلة يف هذا القطاع ازدادت ســوًءا وسوف تزداد 
ســوًءا إذا ما كان هناك إنقاذ حقيقــي وتكاتف دويل 
ومحيل لهذا القطاع؛ نتيجة لعدد من األسباب املرتاكمة 

عىل هذا القطاع، أهمها: 
1- استمرار انقطاع رواتب املعلمني بصورة رئيسية، 
وخاصة يف املناطق التي تحت سيطرة الحوثيني، ومن 
شأنه أن يؤدي إىل انهيار قطاع التعليم يف تلك املناطق 

ويهّدد مستقبل جيل بكامله.
2-  توّقف اســتخدام أكرث من 2500 مدرســة إما 
بســبب الدمار أو اإلقفــال أو مصادرتها لالســتخدام 

العسكري  جراء الحرب الدائرة يف البالد. 
٣- مغــادرة ماليني األطفال ملقاعدهم الدراســية 
والتحاقهــم بالتجنيــد أو ألي أشــغال ال تتوافق مع 

أعامرهم. 
٤- نزوح آالف األرس من مناطقهم اىل مناطق أخرى 
مام يتســبب إما بعدم إلحاق أبنائهم باملدارس الجديدة 
أو تأخرهم لعدد من الســنوات نتيجة عدم االســتقرار 

وغريها من العوامل..
هذا بالنسبة للتعليم األسايس والثانوي والكل يعلم 
باإلجراءات التي متــت العتامد النتائج النهائية للطالب 

األسايس والثانوي لهذا العام 2020م. 
ناهيك عن  التعليم الجامعي والذي ُيعاين من موت 
رسيري جــراء األوضاع التي متر بها البالد، حيث توجد 
العديد من املعوقات والصعوبــات التي يعانيها القطاع 

التعليمي األكادميي عىل مستوى الجامعات اليمنية. 
فانهيار القطاع التعليمي يعني انهيار وطن وتشتت 

أجيال وحدوث عواقب وخيمة، ووخيمة جدًا!
ففي حالة صعود أجيال وشباب مل تتوفر لهم ُفرص 
التعليم بدون شك سينعكس سلبًا تجاه هؤالء الصاعدين 
وانحــراف جزء كبــري منهم ولجوئهــم إىل جامعات 
وكيانات متطرفة وأعامل ال تتوافق مع القيم واألخالق 
العمل  انعدام فرص  واألعراف والتقاليد، وخاصة مــع 

وانتشار وتوسع رقعة البطالة يف الشارع اليمني. 
فالقطاع التعليمي ال يقل أهمية عن القطاع الصحي 
أو االقتصادي أو... بل ُيعد األهم واألكرث أهمية من بني 
كل القطاعات كون التعليم املرتكز األســايس والعمود 

الفقري لبناء الشعوب وتطورها.
مشــاكل التعليم واســعة والفجوات جدا خطرية 
ومــؤرشات توحي مبا ال ُيحمد ُعقباه؛ لذا يجب التوخي 
والحذر واالهتامم من ِقبل الجهات املعنية بهذا القطاع 
وحشــد كل الجهود والطاقات من قبل القيادات العليا 
يف الدولة لرتميم هــذا القطاع ماديًا وفنيــًا وإداريًا، 
والعمل عىل النهوض بالعملية التعليمية ابتداًء باملدارس 
والجامعــات والنظر بــروح املســؤولية تجاه الطالب 
اليمنيني واملبتعثني إىل دول العامل وما يعانوه من ويالت 
الغربة وتأخري مستحقات الطالب وغريها من العوامل 

املتعلقة بالطالب املوفدين للدراسة. 
ومن الــالزم والروري  توحيد الــرؤى وتضافر 
الجهود والتنســيق والتعاون املشــرتك بني الحكومة 
اليمنية واملجتمــع الدويل إليجاد الحلول إلنقاذ العملية 
التعليميــة باليمن مــن خالل وضع عــدد من الحلول  
املنتظمة لضامن واستمرار رصف  واألولويات واآلليات 
بالعملية  واالهتامم  املدرســني  ومســتحقات  رواتب 
التعليمية بــكل جوانبها، وإعطاء األولوية ملســتقبل 
األطفــال اليمنيني وذلك من خالل ضــامن وجود بنية 

تحتية تعليمية كافية.

كتابات

القدرات االدارية والقيادية والســلوكية 
والنفسية  للحكومة اليمنية اعجز عن تحقيق 
اي تقدم يف تحسني معيشة الشعب  ،  فهذه 
الحكومــة هي حكومة الغباء والفســاد من 
رأســها حتى اخمص قدميها وليتفكر كل منا 
بالوزراء من  اول وزير اىل آخر وزير  ويحاول 
تقييمهم بحيادية ويضع االسئلة  التي  تفرض 
نفســها عىل ارض الواقع ويحاول كلســان 
حول الوزير املعني ان يجيب عليها او بعضها 
او اولها فقط  ســيجد النتيجة مخيفه ، انهم 
يختارونهم بعناية فائقة من اســوأ واضعف 
واغبى الشخصيات ليمرروا السياسات املقيتة  
والفســاد الذي هو الهــدف والغاية من هذه 

الحكومة.
قد يكون لنا نصيب من اسباب ذلك فاذا 
غضب الله عىل قوم ســلط عليهم اجهلهم ، 
ليس شــخوصهم وكاريزميتهم  هي الكارثة 
فقط بل ســلوكهم وخط سري حياتهم ، ليس 
قبوعهــم يف فنــادق خارج البلد واســتالم 
رواتبهم ونفقات التشــغيل )التي ال يشتغلوا 
بها (بالدوالر  وبعدهم عن الواقع ومتطلباته 
فحســب ،  بل انهم مثل الرقصــات ينامون  
النهــار ويقومــون الليل يســتوردوا القات 
االثيويب من اديس ابابا يوميا وما ان يصحى 
الهرري واللحوم  اال والقــات  النهار  اخر  يف 
الطازجة  مع الحلبة واملرق والبسباس جاهزة 
ليلتهموها ويضطجعوا الحتساء القات وخالل 
هذه الجلســات يتبادلون املنافع و مع نشوة 
القات ومن عىل صفحات التواصل االجتامعي 
يتشــدقون مبا حققوه خالل سنوات الحرب 
الســت  ويســتمتعون بســلوكهم السادي 

برصخــات الناس ،  ثــم ينكفئون مع 
الساعة الســليامنية  لتعداد انجازاتهم 
الخاصة واستثامراتهم يف الخارج ويف 
يف  الحاسبة  اآللة  مستخدمني  الداخل  
الذي هم مسؤولني  الحرب  اقتصاد  ظل 
عن انشــاءه انها كارثــة علينا بكل ما 
تحمله الكلمة من منعى،  انهم يلوكون 
بشعور  القات  يلوكون  كام  السياســة 
الفنتازيا ،  والرتف التي ال تالمس هموم 
، لكنهم  املعــاش  النــاس وال واقعهم 
يبدعــون يف كيف اشــعال الفنت بني 
الجنوبيــني والضغط عليهم بالخدمات  
يعيشــون سلوك ســادي مخيف حيث 
يتلــذذون مبعاناة شــعبنا  ويتزلفون 

ألوكار الفساد  للحصول عىل مكارم اسيادهم 
الفاسدين ،  يتنقلون من دوله اىل اخرى لجمع 
بدل سفر وتحليل نهبهم للمخصصات وعرض 
خدماتهــم ألصحاب املصالــح يف كل انحاء 
املعمورة  يف اســتمرار حالنا لفرته اطول يك 

مينحهم ذلك وقت اطول لالستثامر .
 اي صنف من البرش انتــم ايها االوغاد 
،  اننا ال نحبكم وال نريد نشــوف صوركم ايها 
الجحيم  اذهبوا اىل   ، االغبياء  الفسدة  الظلمة 
مل نعد نطيقكم يف هذه االيام شديدة الحرارة 
والرطوبة التي نكتوي بناره وانتم تستمتعون  
بتعذيبنــا ،  اال تخجلون ولو ملره واحده ،  يك 
تحفظوا اذا مــا تبقى لكــم يشء من مياه 
وجوهكم ،  كيــف تجرؤن عىل مقابلة وزراء 
دول محرتمه فيهــا وزراء محرتمني يحرتموا 
شعوبهم   حياة  نفس  ويعيشــوا  شــعوبهم 
تورة  ومواكبة  االنجــازات  لهــم  ويحققون 

والتكنلوجيا   املعلومات 
االرساع  يف  والتبــاري 
النتــاج لقــاح كورونا 
شــعوبهم  لتحصــني 
القات  تلوكــون  وانتم 
سينتجوه  ما  منتظرين 
فارق  يدركــون  وهم    ،
وبني  بينكــم  الحيــاه 
ينظرون  وهم  شــعبك  
يف وجوهكم التي تظهر 
مالمح التخمة التي انتم 
والبذخ  فيها  عايشــني 
الفــاره ،  يتأملون فيها 
ويعيدوا اســتذكار حال 
الشــعب هناء وما يعرفون عن مأســاته بل 
مآســيه ،  كيف تجرؤن  ان تدلفوا يف مقرات 
هيئة االمم واملنظامت الدولية التي تنفق عىل 
شعبكم املساعدات االنسانية وبإهانة ،  وانتم 
يف قمة التخمــة والبذخ وبدون خجل يطلبوا 
املســاعدات االنســانية والتي ما ان تحصلوا 
عليها تحولها اىل مفاســد للحياة وافســاد 
العباد والتحكــم يف مصائرهم  ومقايضتهم 
بني كرامتهم ومعيشــتهم  ،  هل وصلكم نباء 
وفاة العقيد طيــار الصبحي قهرا وكمدا وهو 
يف خيمــة االعتصام مطالبــا برواتبه  التي 
اشهر واوالده يتضورون  لعدة  قطعتوها عنه 

جوعا،  اي صنف من البرش انتم؟ 
تذكروا ان امر الله قادم وان اســتمرار 
الحــال من املحــال وان يوم النــدم قادم ال 
محاله لكن بعد ان تجلبوا ألنفسكم واوالدكم 

واحفادكم الخزي والعار.

كيف نخاطبكم ايها األوغاد 

لقــد لفت نظــري، خــالل الفرتة 
املاضية، تنظيم عدة مسابقات كروية يف 
مدينة مكرياس املحتلة كدوري الشخصية 
القبلية املســبحي وغريها من املسميات 

التي تقام يف هذه املدينة املنكوبة.
وهنا يربز إىل الذهن ســؤال محري: 
كيف يروق لهؤالء الشباب وللشخصيات 
التي تدعم مثل هذه املسابقات االشرتاك 
يف البطــوالت الكرويــة والتباهي بها 
والرتويج لهــا يف العديد من الصفحات 
الرياضية واملدينة )مكرياس( تحت رحمة 
الحوثية وبعض  االنقالبيــة  الجامعــة 

األنصار لهم من مرتزقة الجنوب؟!
ومن خالل املتابعة إلعداد املشرتكني 
يتأكد  الرياضيــة  الفعاليــات  هذه  يف 
لنا أنهــم باملئات من خــالل عدد الفرق 

هــذه  يف  املشــرتكة  الرياضيــة 
املســابقات وجمهــور الشــباب 

املشجع يف هذه املالعب.
بهــؤالء  األجــدر  يكــن  أمل 
الشــباب أن يكونــوا خــارج هذا 
الوضع ويهجــروا مكرياس مؤقتا 
والذهــاب إىل لــودر وغريها من 
يف  ليشــاركوا  الجنوب  مناطــق 
تحرير مدينتهم مــن كهنة صعدة 
الذين جــاءوا إىل الحبيبة مكرياس 
ليتحكموا بأهلها وشبابها وجعلهم 
تحت مذلة هذه الجامعة الطائفية؟ 
أم أن الشــباب قد استسلموا لألمر 

عىل  املســيطر  الحويث  ببقــاء  الواقع 
الرياضة عىل  وبالتايل فضلــوا  رقابهم 

الحرية؟!

نلــوم  ال  قــد 
الشباب وحدهم بل إن 
اللوم األكرب يقع عىل 
العديد مــن القيادات 
والسياســية  القبلية 
التي تشــجع وتدعم 
يف  الفعاليات  هــذه 
بالذات،  الوقــت  هذا 
الخالص  يتم  وعندما 
من هيمنــة وطغيان 
الجامعــة  هــذه 
ســيكون  االنقالبية 
للكرة ولجميع األلعاب 
الرياضية شــأن كبري إن شاء الله تعاىل 
يف ظل الحرية والكرامة ألبناء مكرياس 

وغريها من مدن الجنوب الحبيبة.

مكيراس محتلة وشبابها يلعبون )كرة قدم(!

يف الضالع بالــذات، تتم عملية 
تصعيد األسعار من قبل التجار يوميا 
خيالية  عالية  وبنسب  مزاجية  بطرق 
أســباب  وبدون  معقولة  غــري  جدا 
املباعة  املواد  لكافة  مقنعة  مرشوعة 
الرحمة  من  وبتجرد  اســتثناء،  دون 
اإلنســانية والضامئــر الحية وعدم 
الخوف من الله ومن جميع السلطات 
املحلية يف املحافظة التي تغض النظر 
عن هذه املهمة الرئيســية الحساسة 
وحياة  مبعيشــة  املرتبطة  الهامــة 
باملعاناة  املثقلني واملنهكني  املواطنني 
املتعددة،  املختلفة  واملشاكل  والهموم 
الطويلة،  املســلحة  الحروب  أبرزها: 
وحروب األسعار، وحروب تدين نسب 
العمل،  الدخل، وانعدام فرص  مصادر 
اإلخونجية  الرشعية  سلطات  وتخيل 
املواطنني  نحو  بواجباتها  القيام  عن 

يف مختلف جوانب الحياة. 
املهــم، يف الضالــع األرس 
التي ليس لديها أي مصادر دخل 
والجنود  واملوظفــون  والعامل 
املحــدودو الدخــل واألبطــال 
أنذروا  الذين  الغارمون املضحون 
حياتهم فــداًء لوطنهم ولدينهم 
ومجتمعهم الجنويب والستعادة 
أكرث  هم  الجنوبيــة،  دولتهــم 
عرضة للمتاعب وللظلم والجوع 
والعطش ولكل أهوال وقســاوة 
وكل  يعانوه  كلام  ورغم  الحياة، 
السلطات تشــاهد وتلمس ذلك 

فلم تستشــعر أي جهة مبسؤولياتها 
لتخفيــف الظلم عىل هــذه الرشائح 
تعيش  والتي تشــعر كأنها  املقهورة 
متوحشــة  حيوانــات  غابــة  يف 
محكومة بقانــون القوة ال دور فيها 

للعقــول والقوانني 
واألعراف  والرشائع 
إطالقــا، مام جعل 
عامــة املواطنــني 
فريسة  البســطاء 
لجشــع  ســهلة 
املجرمني  التجــار 
ت  بــا لعصا و
الفســاد والبلطجة 
صيــة  للصو ا و
والجديدة  السابقة 
التي متارس شــتى 
الظلــم  صنــوف 
"عيني عينــك" ومل تجد من يردعها 
ويحاكمها  حدهــا  عنــد  ويوقفها 
التي ال تريض  أفعالها  ويعاقبها عىل 

الله وال رسوله وال خلقه.

التجار وجنون األسعار

ن�صر هرهره 
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محمد حمود الشدادي 

قطاع التعليم بين 
مطرقة االنهيار 
وسندان الضياع


