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كتابات

كم شاهدنا عندما كنا طالبا وسِمعنا عن 
تالميذ يتجرعون أمل التنمر املدريس بســبب 
مضايقات وقســاوة بعض الطــالب، ولكن 
الغريب أن يأيت هذا التنمر من بعض املعلمني 
بســبب التعنيــف اللفظي الــذي يتمثل يف 
التوبيخ والسب الذي يعترب أسوأ أنواع العنف 
املدريس ألنه يرتك أثره السلبي عىل شخصية 
الطالب عندما يكرب، فيقــوم بالتفريغ تجاه 

اآلخرين باستخدام نفس السلوك.
عندما أطلِقت عىل الــوزارة القامئة عىل 
التعليم »وزارة الرتبية والتعليم«، مل يطلق هذا 
االسم بهذا الرتتيب عبثًا، ولكن ألهمية الرتبية 
الرفيعة فال تعليم  التي تعد أســاس األخالق 
دون تربية. ولكن بعض املعلمني يغفلون عن 
رسالة املعلم السامية ظنًا منهم أن رسالتهم 
تنحرص يف املناهج الدراســية، فيقعون يف 

جيل  بنــاء  خطأ 
منحرف أخالقيًا.

العالقة  أساس 
اإليجابيــة بــني 
والطالب  املعلــم 
تكمن يف االحرتام 
اللذين  املتبــادل، 
بيئــة  يخلقــان 
مرصعة  إيجابية 
وبالتايل  باملــودة، 
يشجع ذلك الطالب ويزيد ثقته بنفسه فيشعر 
باالطمئنان والقرب من املعلم، وبالتايل يتقبل 
الدراسة بشكل أكرب. ولكن عندما يجرب بعض 
املعلمــني عىل التنمر بســبب كثافة املناهج 
وعدم إرشاكهم يف تطويرها، يواجه املعلمون 
بعض الصعوبات مثل نفور الطالب من املادة 
وعدم تقبلهم لها، لذلك يقوم املعلم بتعنيفهم 
لفظيًا حتى يرغمــه عىل االلتزام واالنضباط 

بأداء الواجبات وفق خطة الدراسة املقررة.
ولكن الرتبية والتعليم هام يف األســاس 

املعلمون  أن يحملهــا  رســالة كبرية، يجب 
العطاء ألنهم يربون  أمانة وإخالص يف  بكل 
جياًل يسهم يف بناء مستقبل مستدام للدولة 
بطريقه تجعل الطالب شــغوف للمدرس ألنه 

ميتلك طرقا يف توصيل املعلومة. 
ثم متــي اللحظات وُتســجل الذكريات 
الدقيقة يف ذاكرة  بُحلِوها وُمرِها بتفاصيلها 
األطفال مع كل خطوة جديــدة يف حياتهم 
وهم ينتِقلون مــن مرحلة إىل مرحلٍة أُخرى، 
الطفولة  مرحلة  يف  تتشــكل  فشخصياتهم 
وتحــدد ســلوكياتهم وردود أفعالهــم يف 
املســتقبل. لذا البيئة التعليمية يجب أن تكون 
بيئــة إيجابية محببة للطالــب، فيها جميع 
وسائل التشويق والتشــجيع للتعلم املستمر 
حتى يقوي تركيزه يف املواد التعليمية ويطور 
والتشجيع  الحســنة  فاملعاملة  مهاراته،  من 
ميهد الطريق أمام األجيال ويكسبهم إمكانات 
تفوق التوقعات بسبب االنسجام بني الرتبية 

والتعليم.

اليوم   أجراها  التي  الهامة  الثالثة  اللقاءات 
مبعوث األمــني العام لألمم املتحدة "هانس" 
وفق برنامجه مل يرشــح عنها الكثري والزلنا 
بحاجة إىل وقت لنستشف مؤرشات لنتائجها 
، لكن ميكــن ألي مراقب أن يــدرك األهمية 
السياســية لهذه اللقاءات مع رئيس املجلس 
املناصفة  حكومة  ورئيس  الجنويب  االنتقايل 
ومحافظ عــدن بعد أن تطهــرت كريرت من 
البالطجــة واإلرهابيني  والتــي كان الهدف 
من تفجري األوضاع فيها إن مل تحســم بهذه 
الرسعــة وأن تؤدي هدفهــا يف إعاقة زيارة 
مبعوث  األمني العــام هانس لعدن ومغادرة 
حكومــة املناصفة عدن يك ال تقوم مبهامها 

انطباع  ووضــع 
وإقليمي  محــي 
عــدن  أن  ودويل 
كام  آمنــة،  غري  
جاءت  قــد  أنها 
بعد عودة حكومة 
إىل  املناصفــة 
عدن  العاصمــة 
بعــد أن كانت قد 
غادرتهــا قبل عدة 
أشــهر إثر تظاهــرات  احتجاجية حول عدم 
دفع الرواتب وتدهور العمل وارتفاع األسعار  

وانهيار  الخدمات األساسية .
ويف ظل محاولة إنعاش وتفعيل  اتفاقية 
الرياض فهي تعطي انطباعا أننا أمام مشهد 
ســيايس جديــد يختلف عام قبلــه فممثل 
الرياض  اتفاق  يلتقي بطــريف  العام  األمني 

ويف العاصمة عــدن ويف ظل ما توصل إلينا 
من مؤرشات عن مســاٍع حثيثة تجري لوقف 
الحــرب  يف اليمن قبل نهايــة العام الجاري 
ومشارع  تتداول هنا وهناك عن آليات وأفكار 
تتعلــق بالعمليــة السياســية القادمة التي 
املتحدة ونسج تخالفات جديدة  ترعاها األمم 
بني األطراف املختلفة قد تبدو بعضها غريبة 
جدا خصوصا تلك  امللتبســة منها التي ينتقل 
فيها الخصــوم إىل متحالفني خصوصا بعد 
تغري األهداف واألولويات  ، كام أنها تكتسب 
أهميــة كونها تزامنت مع املشــهد  األصعب 
وهو الوضع املعييش والخدمي  يف الجنويب  
الناتج عــن حرب الخدمــات واالقتصاد ضد 
شعبنا  وتدهور الحياة املعيشية وتعمق فجوة 
الفقر )فقر الجوع( وفقر الخدمات  واشتداد 
وتوســع الحاالت اإلنســانية يف ظل فساد 

مسترٍش ينخر عمل اإلغاثات  اإلنسانية.

لــو أن نصف الطاقــات والجهــود التي 
تسخرها قوى الرشعية ضد املجلس االنتقايل 
الحويث  لكان  الحويث  نحو  سخرت  والجنوب 

قد انتهى.
قوى الرشعية ال تقاتــل االنتقايل بهدف 
الســيطرة عىل الجنــوب أو تدمري االنتقايل 
فقــط وإمنا لتحقيق أهــداف إضافية أخرى 
وهي إطالة الحرب الستنزاف السعودية ودول 

الخليج.
كانــت عدن والجنوب بيد ســلطات قوى 
الرشعية بعد أن حررتهــا املقاومة الجنوبية 
بدعم وإســناد من التحالــف وألن املقاومة 
املعركة مع  اتجهت شــامال لحسم  الجنوبية 
عدن  بتســليم  الرشعية  قوى  قامت  الحويث 

املحافظات  وباقي 
القاعدة  لتنظيــم 
فشكلت  وداعش 
املؤامــرة  هــذه 
كادت  رضبــة 
تقســم  أن 
املقاومة  ظهــر 

الجنوبية.
ت  ا د قيــا
تعلم  الرشعيــة 
لها  قبــول  ال  أن 
يف الشــامل وال يف الجنوب وهي تتيقن أن 
دعم العامل لها ليــس حبا فيها وال بكفاءتها 
وإمنا لــي تحقق كل دولة من الدول الكربى 
أهدافها وأغلب تلك األهداف تتمحور يف نرش 
الفوىض يف الرشق األوســط وبيع السالح 
لهــذا تعمل قيادات الرشعية عىل اســتثامر 

الحرب وإطالتها.
أصبح مصلحة  اليمن  الحرب يف  استثامر 
مشــرتكة تجمع ثالثة أطراف تريد استنزاف 
الســعودي ودول الخليج وهذه األطراف هي 
الرشعية والحويث والــدول الكربى ولهذا تم 
اتفاق ســتوكهومل وتم تسليم شبوة  توقيع 
لإلخوان وتم تعطيل تطبيــق اتفاق الرياض 
وتم الســامح لدول خليجية أن تدعم أطراف 

تخرب يف عدن والجنوب .
التحالــف واالنتقــايل الجنــويب وباقي 
التي تقاتل الحــويث بصدق وعامة  األطراف 
الحرب  اســتمرار  مــن  خرسانني  الشــعب 
وعدم حســم املعركة، ولهــذا نؤكد دامئا أننا 
والسعودية يف قارب واحد وعىل األشقاء يف 
اململكة أن يدركوا ذلــك ويعملون عىل تغيري 
اســرتاتيجية الحرب وما هو متاح اليوم قد ال 

يكون متاح غدا.

التربية ثم التعليم

مبعوث األمين العام  لـ)UN( يف عدن

أطراف ثالثة تريد إطالة الحرب

أحمد راشد الصبيحي

نصر هرهرة 

وضاح بن عطية 

محمد سعيد الزعبلي

أحداث كريتر 
وإفشال المؤامرة

صدق الشاعر حينام قال عن األعداء:
... وإن  فإن رأوين بخري ساءهم فرحي 

رأوين برش رسهم نكدي
 وهذا ما ينطبق عــىل قنوات خاطفي 
الرشعية اليمنية التي مل تحتفي قط بيشء 
مثل ما احتفت باملواجهات املســلحة التي 
شهدتها مدينة كريرت بعدن بني قوات األمن 
وبعــض املارقني الخارجني عــن القانون، 
وبذلك يجد املشاهد وحده املوقف بني الجزيرة 
وبلقيس ومين شــباب واملهرية وغري ذلك 
من القنوات واملواقع اإللكرتونية واملحطات 
اإلذاعية  والصحف التــي ميلكها وميولها 
أولئك الخاطفون، حيث عملوا عىل تصوير 
أنه بني قــوات املجلس االنتقايل  ما حدث 
الجنويب املدعوم إماراتيًا - حسب قولهم - 
وهذا ما يزيدنــا قناعة بحقيقة حقد أولئك 
وعداهم للمجلس االنتقال الجنويب الحامل 
الرشعي لقضية شعب الجنوب األيب وعىل 
عدن ومواطنيها وكافة محافظات الجنوب 
الحبيب، وهذا ما يثبت للمأل أنهم وراء كل ما 
يعكــر الصفو يف عدن ومن خالل وكالئهم 
املأجورين، وما توقيــت أحداث كريرت بعد 
عودة حكومة املناصفــة إىل عدن إال دليل 
عىل عدم رضا أولئــك بعودة الحكومة إىل 
عدن، كالذي يقــول لحكومة املناصفة "إن 
عدن ليست آمنة ارجعوا إىل حيث ما كنتم، 
للمجلس  التابعة  األمنيــة  القوات  باعتبار 
االنتقــايل الجنويب ال تســتطيع تأمينكم 
األمن واالســتقرار يف محافظة  وترسيخ 

عدن وبقية محافظات الجنوب".
ولذلك فــإن أحداث كريرت أكدت أن هناك 
مخططا تآمريا كبريا يديره وميوله خاطفو 
الرشعية برئاسة عي محسن صالح األحمر 
لغرض إشــاعة الفوىض يف كريرت أواًل ثم 
توسيع االنتشــار يف بقية املناطق لغرض 
إسقاط عدن، إال أن القوات األمنية يف عدن 
قد أفشــلت  ذلك املخطط الــدينء كدناءة 
أصحابــه من خالل تطويــق مدينة كريرت 
اإلرهابيني  املسلحني  عىل  الخناق  وتضييق 
وإحباط تلكــم املؤامــرة يف مهدها، لقد 
كانت القوات األمنية يف مستوى املسؤولية 
العاليــة يف مواجهــة اإلرهابيني والدفاع 
عــن املدينــة ومواطنيها فتحيــة لرجال 
األمن البواســل والرحمة للشهداء والشفاء 
للجرحى والنرص لشــعبنا الجنويب العظيم 
وقضيته العادلة واملرشوعة، والخزي والعار 
للمتآمريــن الخونة والجبنــاء ومزيدًا من 
اليقظة الدامئة لقواتنــا الدفاعية واألمنية 
يف عدن والجنوب كافة، والله عىل ما نقول 

شهيد.


