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تقريـــر

»األمناء« تقرير/ يوسف ثابت:
تعد مدرســة امللحة بنني، املعروفة 
للتعليم  الروضــة،  ســابقًا مبدرســة 
أول  بلحج،  ردفان  مديرية  األسايس يف 
مدرسة أنشــئت يف خمسينيات القرن 
املايض تخرج منهــا الكثري من الكوادر 

الذين تتلمذ عىل أيديهم آالف الطالب.
وتشكل املدرسة أهمية قصوى لثالث 
مناطق وهي: امللحــة والثمري، والجبهة، 
والتــي يقطنها تقريبًا أكــر من 6 ألف 
نسمة، ويدرس فيها الصف األول ابتدايئ 
إىل الصف التاســع أسايس موزعة عىل 

تسع شعب دراسية.
ومنذ نشــأتها مل تجد أي اهتامم من 
الســلطات املحلية ســوى إضافة ثالثة 

فصول شيدت قبل 15 عام تقريبًا.
املدرسة عىل تسعة فصول  وتحتوي 
كل فصل يضم مثانني طالبًا، ويبلغ عدد 
التالميذ الذي يتلقــون العملية التعليمي 
فيها مــا يقارب 600 طالب، كام ال يوجد 
إدارية لألســاتذة  املدرســة مكاتب  يف 
متهالكة  قدمية  ولألرشيفات، وحاممات 
ال تزيد عــن اثنني وهذا ال يتالءم مع عدد 

تالميذها.
أصبحت املدرســة اليوم غري مالمئة 
للتدريــس، من حيث مســاحة فصولها 
الضيقة التي ال تتناسب إطالقًا مع زحام 
الواحدة يجلس  الطاولــة  التالميذ، ففي 
من خمسة إىل ستة طالب، باإلضافة إىل 
ســقوف متهالكة؛ تغمرها مياه األمطار 
عىل رؤوس الطالب، كام تفتقر املدرسة 
التي تؤثر عىل سري  للعديد من املقومات 

العملية التعليمية.

“األمناء« تزور املدرسة
“األمناء” زارت مدرسة املحلة للبنني، 
ورصدت املعاناة، وأجرت لقاءات مع إدارة 
اجتامعية  وشخصيات  وأساتذة  املدرسة 

باملنطقة.
وناشــد الجميع الســلطات املحلية 
والخريين  الدولية  والصناديق  واملنظامت 
من رجال املال واألعامل بالتدخل، وإنقاذ 
املدرسة من التمدير، موضحني أن معاناة 
تدق  املدرســة  يف  واألســاتذة  التالميذ 
ناقوس الخطــر للعملية التعليمية لثالث 

مناطق يف مديرية ردفان.

إهامل
مدير مدرسة امللحة، األستاذ أبو بكر 
محمد لرشف تحدث لـ«األمناء” عن وضع 
املدرســة بالقول: »تعاين املدرســة من 
املشاكل  هذه  عىل  والتغلب  عدة،  مشاكل 
يحتاج لدعم ومساعدة الجميع، ومن بني 
تلك املشاكل تهالك أسطح املبنى املدريس 
الذي أصبــح مهددًا باالنهيار إذا ترك دون 
ترميــم أو إعادة تأهيــل، باإلضافة إىل 
فصول دراســية مزدحمة بالتالميذ، كام 
إنها ال متتلك مكاتب إدارية لألرشــيف”. 
أخرى  متطلبات  »هناك  أن:  إىل  مشــريا 
للعملية التعليميــة منها نقص كبري يف 

الكتاب املدريس”.
وأضاف: »وتشــكل الكثافة العددية 
للطالب املشكلة األساسية، فيام أن هناك 
تزايد كبري لعدد املتقدمني للتعليم ليصبح 
عدد املتعلمني يف هذا العام الدرايس أكر 

من 550 طالبا”.
وأكد أن “املدرسة يرتادها التالميذ من 
ذات  امللحة  منطقة  وأهمها  مناطق  ثالث 
الكثافة واالنفجار السكاين غري املسبوق، 
هذا وتشكل تلك الكثافة الطالبية صعوبة 

عىل املعلمني واملتعلمــني، من حيث تلك 
الدراســية الضيقة جدًا والتي  الشــعب 
تضم يف كل شعبه من 77 إىل 80 طالبا، 
فإن الفصول الدراســية ال تستوعب هذا 
بناء وتشييد  الطاليب، ونحتاج إىل  العدد 
فصول  عــىل  تحتوي  جديدة  مدرســة 

مناسبة ليست كالفصول هذه الضيقة”.
وأكمل: »من املؤســف حقــًا أن أول 
مدرسة شــيدت عىل مســتوى مديرية 
ردفان تهمل بهذا الشــكل دون أن يكرتث 

لوضعها أحد”.
ومتنى أبــو بكر مــن إدارة الرتبية 
والتعليــم باملديريــة ومحافظة لحج أن 
يكــون هنــاك دور أقــوى يف الحد من 
عرب  املدرسة  تشــهدها  التي  الصعوبات 
متابعــة الجهــات املســؤولة، وتوجيه 
املنظــامت الدوليــة، فعــىل الرغم من 
الجهود التي تبذل يف تدريس الطالب فإن 
عامال  ستشكل  الصعوبات  هذه  استمرار 

سلبيا عىل سري العملية التعليمية”.
للمشاركة  األمور  أولياء  كل  دعا  كام 

يف تطوير املدرسة كل بحسب إمكانياته 
بعض  وتقديم  باملشــورة  ولــو  املتاحة 
وجهــات النظر ألن الــكل يربطه ابن أو 
أو قريب باملدرسة وبالتايل فهي لكل  أخ 
املجتمــع وال تختص بشــخص وال فئة 

معينة.
واختتم أبو بكــر حديثه قائال: »أعيد 
وأكرر شــكري لكل من ســعى ويسعى 
لتطويــر التعليم ألبناء الثمــري وامللحة 

فبالعلم تنهض املجتمعات”.

مدرسون يشكون اإلهامل
محمد  يــارس  األســتاذ  قال  بدوره 
صالح الهدوي، أحد أســاتذة املدرســة، 
لـ«األمناء”: “أنا معلم يف هذه املدرســة 
منذ عام 2006م مل يزر املدرسة أي مدير 
املتعاقبــني بالرغم من قربها  تربية من 
من املديرية، باإلضافــة إىل أننا مل نلتَق 
أي دعم من الجهات الرســمية فقط كنا 
نتلقى وعــود ترميم وبناء فصول جديدة 
ونزول مهندســني فقط ليست إال وعود 
عىل الورق، بالرغم من وجود العديد من 

املناشــدات ولكن لألســف دون جدوى، 
ونســتغرب أن هناك تشــييد ملدارس يف 
مناطق أخرى دون طــالب ومنها الكثري 
من املــدارس الضخمة التي شــيدت وال 
يدرس فيها سوى عدد قليل من الطالب، 
والحقيقة أننا نشــعر باألىس كثريًا من 
ذلــك التمييز غري الحريــص، هذا وبكل 
تأكيــد فإن املدرســة غري قــادرة عىل 

استيعاب الطالب”.
أنيس هيثم ريشة، معلم  أما األستاذ 
يف املدرســة، فقال: “املدرسة يف وضع 
يرىث له من جميــع النواحي، ومع ذلك 
يبقى املعلم متأثرًا من كل تلك الصعوبات 
املعلم  الطالــب، فعندما يقف  إىل جانب 
إلعطاء الحصة الدراسية يف فصل مكتظ 
بالتالميذ املحيطني باملعلم، ال شــك بأنه 
يشء صعــب، وهذا أبســط منوذج من 
الصعوبات التي يعــاين منها املعلم وكذا 
تلقي التلميذ للمعلومات الدراســية فإن 
املعلم يحتــاج إىل جهد كبيــري، وهكذا 
املعلومة لهم،  الجهد إليصــال  يتضاعف 

وعليك كمعلم أن تحرص عىل ذلك كثريًا”.

تفاعل املجتمع
مــن جانبه، قال عــارف جرب، نائب 
رئيــس املجلس االنتقــايل الجنويب يف 
أمس  املدرســة يف  “إن  الثمــري:  مركز 
الحاجــة إىل إعادة النظر إليها بشــكل 
جــاد أكر من أي وقت مىض«. مشــريا 
إىل أنه: »ال بــد وأن يتفاعل املجتمع مع 
إدارة املدرسة النتشال املدرسة من وضع 

الحضيض هذا«.
وأضــاف لـ«األمنــاء«: »صحيح أن 
الداعمــني إىل اآلن مل يقدمــوا الدعــم 
للمدرســة، وهذا سيجعل املجتمع يشعر 
باالستياء، ألن املدرسة حقًا بحاجة لدعم 
وتفاعل وتعاون من الجميع، وال شك أن 
عىل املجتمع أن يبادر بالتفاعل، والتحرك 

الفاعل من أجل املدرسة وتالميذها”.
بحاجة  األمر  أن  إىل  عارف  وأشــار 
إىل تكاتف مجتمعــي عىل أرض الواقع، 

ليسهم ذلك يف تذليل صعوبات عديدة.

مدر�شة امللحة.. اأول مدر�شة اأن�شئت بردفان تعاين الإهمال
اأن�ضئت يف خم�ضينيات القرن املا�ضي..

تعاين املدر�شة من كثافة طالبية وازدحام طالبي واأ�شطح متهالكة

ناقو�س خطر يهدد التعليم بثالث مناطق يف ردفان!
»الأمناء« تزور املدر�شة وتر�شد املعاناة وتنقل واقعها املوؤمل

مدير املدر�شة لـ«المناء«: موؤ�شف اأن ُتهمل اأول مدر�شة �شيدت على م�شتوى ردفان بهذا ال�شكل


