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األمناء/ استطالع/ علي الصبيحي:

انطالقــة متعــرة بــدت منذ 
الوهلة األوىل للعام الدرايس ٢٠٢٢ 
مفتــوح  إرضاب  عقــب   ٢٠٢٣  -
نفــذه معلمــو املــدارس يف عدن 
احتجاجا  الــدرايس  العام  بدء  قبل 
عــى تدهور أوضاعهم املعيشــية 
يف  الحقوقية  مطالبهــم  وتجاهل 
ظل انسالخ الحكومة عن إحساسها 
ومســؤولياتها تجاه األجيال، األمر 
املجلس  أثار حفيظة ســلطة  الذي 
االنتقــايل وحرك ضمــر الوطنية 
الخالصة لديه  ممثلة بتدخل الرئيس 
القائــد عيدروس قاســم الزبيدي 
الدولــة محافظ عدن أحمد  ووزير 
إلنقاذ  قيرصية  بعملية  مللس  حامد 
املشهد مبنح األساتذة زيادة طفيفة 
عى الراتب بعيدا عن  موازنة الدولة 
اللفتة  أن تلك  إال  وهيكلة األجــور، 
الوطنية مل تكن كافية لنيل املطالب 
من وزارة الرتبية والتعليم ووزاريت 
الخدمــة املدنية واملاليــة، فقد رأى 
املعلمــون أن حقوقهم  ال تؤخذ من 

بني أيديهم إال غالىب.
ذاك هو حال املشهد الرتبوي يف 
عدن واملناطــق املحررة بعد انطالق 
بأســاتذة منهكني  الدرايس  العام  
وبيئــة تعليمية غر مالمئة مل يكن 
القطــاع التعليمي معها بقادر عى 

الصمود يف ذاك  الوضع الصعب.

املصري البائس
مصر الطــالب من جهة أخرى 
هو  مهدد أيضا مل يســعفه وضع 
معظم أوليــاء األمور املعييش الذي 

غدا هو اآلخر يف الحضيض بسبب 
األزمــة االقتصاديــة واملعيشــية 
الصعبة التي تشــهدها البالد وأدت 
عى  أّثر  كبــر  مايل  انهيــار  إىل 
القطــاع الرتبــوي أيضــا فأودى 
بسقوط رصح هذه املؤسسة وتهدم 

أركانه.

النرص تستغيث 
مدرسة النرص للتعليم األسايس 
يف صالح الدين بالربيقة، ال بصيص  
أمل لها  يف نهاية هذا النفق املظلم، 

فكل مدرســة هناك  تحــاول حل 
مشكلتها من خالل الخّرين، واألصل 
البحث عن  إدارتها   أال يتضمن عمل 
ممولني لدعمها، فهذا عمل الدولة ال 
عمل املعلم والناظر، وال حتى أولياء 
األمور الذين أضحى كل منهم يبحث 
عن حلول  بديلــة وال حلول جذرية 
واألعوام  األفق ال ســيام  تلوح يف 
الدراسية منذ  سنوات مهددة وتقبع 
عى حافة االنهيار ومل يحرك القطاع 
الرتبوي ســاكنا  إلنقاذ وطن رمبا 
ســيقعد أبناؤه الحاملون  يف املنازل 
القادمة  التجهيل  سنوات  ينتظرون 

وليست منهم ببعيد.

اتسع الخرق عىل الراتق 
مدير مدرسة النرص األسايس أ. 
الوضع  بأن  أوضح  الحسني  محمد  
يعــد يقوى عى  املدرســة مل  يف 
الصمود، فاملدرســة التــي تزدحم 
مكتظة  غدت  طالب   600 من  بأكر 
بطالب املرحلة األساسية من السابع 
حتى الصف التاسع، حيث يقعد يف 
الدرايس خمسة طالب عى  الفصل 
تعاين  وقت  يف  الواحــد.  الكريس 
أزمــة معلمني  من  املدرســة  معه 
خانقة ومن شحة يف الكتب واألثاث 
املياه  ودورات  والحاممات  املدرسية 
وهي أيضا  بال مخترب  وال أنشــطة 
العراء  يف  طالبها  وأضحى  رياضية 
تقيهم حر  أو  بال ســقيفة تظللهم 

الشموس الالهبة. 
أما مكاتب اإلدارة مبا فيها مكتب 
املعلمني فهي يف  املدير وكذا مكتب 
حال يرىث لها، وأشــد منهم طاقم 

التدريس املتعاقد  دون مرتبات.

وأضاف الحســني: “قبلُت إدارة 
املدرســة بداية العام دون مقومات  
بعد أن أوشكت أن تغلق أبوابها حرًصا 
أبنائنا وبذلت  مني عى مســتقبل  
كل الجهود بحثا عن مســاندة لكن 
لألسف وجدت نفيس وحيدا أخوض 
ســد  محاوال  متكافئة  غر  معركة 
الرمزية  املدرسية  بالرسوم  الثغرات 
التي مل تكن كافية، فقد اتسع الخرق 
عى الراتــق ومل يعد لــدي القدرة 
عى مواصلة املســرة إال أن تتدخل 
الجهات املختصة يف الدولة والقادة 
ورجــال املال واألعــامل واملجتمع، 
وأنا بريء أمام الله والناس أجمعني 

وللبيت رب يحميه”.

جوهر القضية 
مدرسة رســمية اسمها النرص 
الـ  للتعليم األسايس قوامها يتعدى 
600 طالب من مستوى سابع وثامن 
وتاســع، طاقمها بأكملــه متعاقد 
وال يوجــد فيها غر معلــم واحد 
رسمي، وقد عجزت إدارتها عن دفع 
مرتباتهم وغدت عقيمة القدرة عى 
تدارك  مدرسة توشك عى السقوط 
عام قريب، ومثلها كثر من املدارس 
التي مل تعد تبني اإلنســان بل تقتل 
األوطان، وذلك هو نهج كل من أراد 
بدك  يبدأها  فإنــه  يهدم حضارة  أن 
دعائــم األرسة والتعليم ويســقط 
لها  تنبأ  التي ســقطت كام  القدوة 

يوما د. مصطفى محمود.
فهل من مستدرك أو غيور تحركه 
نخوة مروءة أم ستفنى األجيال يف 

غياهب الجهل املقيتَ؟

فيما إدارتها تستغيث إلنقاذها..مدر�سة تعليم حكومي يف الربيقة على حافة االنهيار


