
التعليم مهم؟ملاذا 
 ســؤال يســتعصي علــى اإلجابــة كلمــا أردناهــا عامــة، 

بعيــًدا عــن إســقاطها علــى ذواتنــا. 
ففــي بلــد تطحنــه الصراعــات، قــد يبــدو طــرح هــذا الســؤال 
ترًفــا ال يتقّبلــه عقــل، فيمــا إذا قســناه بحجــم املُعانــاة، التــي يــرزح 
ــا  ــلًا لوجدن ــر قلي ــا التفكي ــا املواطــن، ولكــن إذا أمعن حتــت وطأته
ــة لبنــاء اجملتمعــات ذات الطابــع  أن التعليــم هــو البدايــة الفعليَّ

احلضــاري. 
عنــد  نتوقــف  أن  يجــب  التعليــم  ــة  أهميَّ عــن  حديثنــا  وعنــد 
ــي نراهــا أعمــق مــن أن نحصرهــا  ــم، والت ــة التعلي ــا ملاهيَّ مفهومن
ــة،  ــة مبجــال العلــوم اإلنســانيَّة، والتطبيقيَّ بتقــدمي املعرفــة النظريَّ
فاملقصــود مباهّيــة التعليــم -مــن وجهــة نظرنــا- هــو أن يؤمــن 
اجملتمــع بالتعليــم كفلســفة ينطلــق منهــا لبنــاء مــا دّمــره الصــراع، 
للبلــد، ولكــن علــى  البنيــة التحتيــة  ليــس فقــط علــى حســاب 

حســاب الــذات اإلنســانيَّة نفســها.
 فالتعليــم هــو الســلوك احلضــاري األمثــل الــذي ميكــن مــن خاللــه 
ــه  ــي شــّوهت جســد اجملتمــع وأظهرت ــات، الت ــى الندب القضــاء عل

بغيــر صورتــه احلقيقيــة.  
إن االســتثمار احلقيقــي، الــذي يجــب أن يقــوم بــه اجملتمــع إلعــادة  
إعمــار مــا هدمتــه الصراعــات املســتمرة، ال يجــب أن يبــدأ أو 
ينتهــي عنــد إعمــار املُــدن فقــط، لكــن يجــب أن ينعكــس علــى 
كافــة األصعــدة: فاالســتثمار يف اإلنســان، يتحقــق بالتعليــم الــذي 
مُيكننــا مــن اســتدراك مجمــل الظواهــر الســلبية، التــي حُتيــط 
ــا، وهــذا  ــة له ــول األوليَّ ــة اإلنســانية للمجتمــع ووضــع احلل بالهال
يتأتــى بفهــم األفــراد للعوامــل املُشــكلة والناجتــة عــن كل ظاهــرة، 
للجانــب  بالنســبة  أمــا  االجتماعــي،  للجانــب  بالنســبة  هــذا 
االقتصــادي، فــإن املعرفــة بوجــود املــوارد االقتصاديــة ال تعنــي أن 
أفــراد اجملتمــع قــادرون علــى تشــغيلها أو اســتغاللها االســتغالل 
ــد أن  ــى اقتصــاد البل ــم ميكــن للقائمــن عل ــل، ولكــن بالتعلي األمث
يضعــوا خطًطــا اقتصاديــة بعيــدة املــدى ُتّكنهــم مــن اســتثمار 
والبشــرية علــى حــٍد ســواء. وميكننــا أن  املــوارد االقتصاديــة، 
ــاء اجملتمعــات الناميــة  ــة التعليــم كأســاس أولــي لبن نســقط أهميَّ
علــى كل اإلشــكاليات، التــي تعرقــل نهوضهــا، بــدلًا مــن أن تبقــى 
إلَّا  هــذه الــدول رهينــة للحلــول غيــر املُجديــة التــي ال حتقــق 
معاجلــات جزئيــة للمشــكالت  وليــس اإلشــكاليات، وهــي بهــذه 
ــة مــن  ــدى، تتصــل بجزئي ــرة امل ــة قصي ــولًا مؤقت ــد حل ــة تع الكيفي
املشــكلة الطارئــة وحتــاول تداركهــا، ولكنهــا ال تُســهم يف معاجلــة 
الظاهــرة نفســها، وهــو مــا ميكــن حلَّــه بشــكل جــذري فيمــا إذا كنــا 
ــة التعليــم. نســلك طريــق البنــاء واإلعمــار مــن منظــور إدراك أهميَّ
 وأخيــًرا، وليــس آخــًرا، بــدأت حضارتنــا بفعــل األمــر »اقــرأ«، وإذا 
أردنــا أن نســتعيد مكانتنــا بــن مصــاِف الــدول املتقّدمــة علينــا أن 
نعــي جيــًدا أن االنطالقــة احلقيقيــة لــن تتأّتــى لنــا إلَّا إذا اقترنــت 

بـ«اقرأ«.    
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رجاء مكرد - صوت األمل

ــا  ــة جناحه ــة قص ــتهلت خديج اس
التــي حتــدت بهــا إعاقتهــا بهــذه 
الكلمــات “كانــت حياتــي طبيعيــة، 
عــادي  شــخص  أي  مثــل  عشــُت 
الوالــد والوالــدة - اهلل يرحمهمــا 
اجلنــة-  مثواهمــا   ويجعــل 
أعطيانــي كامــل احلريــة والثقــة 
بالنفــس والشــجاعة لالختــالط 
لــي  ســمحا  كمــا  اآلخريــن  مــع 
باحلــوار مــع كل مــن كنــت أقابلهــم 
يف  غرســا  وقــد  معهــم،  أعيــش  أو 
والبنــات  األوالد  إخوانــي  نفــوس 
ــا  ــر ظروفه ــة، وتقدي ــب خديج ح
عليهــا«.  القســوة  وعــدم  الصحيــة، 

خديجــة علــي عمــر احلبابــي، مــن مواليــد مدينــة 
علــى  التغلــب  اســتطاعت  1986م،  عــام  حبابــة 
إعاقتهــا احلركيــة، حتــى أصبحــت منوذًجــا يُحتــذى، 
طفولتهــا،  منــُذ  جبــاراً  مجهــوداً  بذلــت  كونهــا 
وتكنــت مــن مواصلــة تعليمهــا، وجنحــت وتفوقــت.  
عضــواً  خديجــة  أصبحــت  مثابرتهــا،  وبفضــل 
دكتــوراه  وطالبــة  للمعاقــن،  الوطنــي  االحتــاد  يف 
بجامعــة صنعــاء، وعلــى الرغــم مــن أنهــا واجهــت 

حتديــات كثيــرة بســبب إعاقتهــا، إلَّا أنهــا اســتطاعت 
جتــاوز ذلــك، ففــي مرحلــة االبتدائــي مثــلًا، أجــرت 
احلبابــي  4 عمليــات جراحيــة يف رجلهــا اليمنــى، 
وبقيــت 6 أشــهر تذاكــر دروســها وهــي على الســرير، 

ــا اجملبســة.  ــة بســبب رجله ال تســتطيع احلرك
االبتدائــي  تعليمهــا  احلبابــي  أنهــت  أن  وبعــد 
وانتقلــت إلــى املرحلــة األساســية، واجهتهــا صعوبــة 
أُخــرى، تثلــت بانتقــال أخيهــا األكبــر حســن للعمــل 
يف صنعــاء؛  ولــم جتــد بعــد ذهابــه مــن  يأخذهــا إلى 
املدرســة، األمــر الــذي دفــع والدهــا لشــراء كرســي 
املدرســة  إلــى  الذهــاب  يف  يُســاعدها  متحــرك 
مبفردهــا.. أمــا يف مرحلــة الثانويــة العامــة، فقــد 
قدرتهاعلــى  لعــدم  باأللــم؛  خديجــة  والــدا  شــعر 
ــة،   االعتمــاد علــى نفســها دائًمــا يف الذهــاب للثانويَّ
فبــدآ  بالتفكيــر يف العــالج الطبيعــي كحــل ميكــن 
أن يُســاعدها، ويف إجــازة مــا بــن الصفــن ثانــي 
ثانــوي وثالــث ثانــوي، دخلــت خديجــة مــع أختهــا 
جلســات  وأخــذت  صنعــاء،  ســًنا  منهــا  األكبــر 
وتريــن عــالج طبيعــي، وبعــد مــا يقــارب الشــهر 
بــدأت خديجــة باســتخدام جهــاز مســاعد للرجــل 

اليمنــي، باإلضافــة إلــى  مّشــاية.
عــادت  الطبيعــي،  العــالج  مــن  االنتهــاء  وبعــد 
تلــك  إلــى بالدهــا »احلبابــة« وكانــت يف  خديجــة 
خلــف  واملشــاية  اجلهــاز  علــى  تتــدرب  الفتــرة 
يف  إخوانهــا  زوجــات  ترافقهــا  أســرتها،  منــزل 

مــن  األخيــرة  باملرحلــة  التحقــت  ثــم  التدريــب، 
العلمــي. القســم  واختــارت  العامــة   الثانويَّــة 
وبعــد نيلهــا  شــهادة الثانويــة العامــة، عملت احلبابي 
الرياضيــات،  مــادة  بتدريــس  وقامــت  مدّرســة،  
ــا  ــة. وكان خوفه ــة حباب ــة يف مدين ــة اإلجنليزي واللغ
أثنــاء  الســبورة  علــى  الكتابــة  صعوبــة  يف  يكمــن 
اســتخدامها للمشــاية، لكــن مــع اإلصــرار تكنــت 

خديجــة مــن جتــاوز هــذه العقبــة.
ويف عــام 2007م، حصلــت خديجــة علــى شــهادة 
علــم  قســم  صنعــاء  جامعــة  مــن  البكالوريــوس 
االجتمــاع- شــعبة اخلدمــة االجتماعيــة، ثــم درســت 
التنميــة  مجــال  يف  مدربــة  وعملــت  الكمبيوتــر، 
البشــرية،  يف مدرســة الريــادة التــي اســتقالت منهــا 
عــام 2010م، لتبــدأ عملهــا احلكومــي يف اخلدمــة 
االجتماعيــة؛ لقــرب هــذا التخصــص مــن معانــاة 
ذوي اإلعاقــة، وقــد اســتمرت يف هــذا العمــل مــدة 
القطــاع  يف  صباًحــا  تعمــل  كانــت  أعــوام،  ثالثــة 

احلكومــي، ومســاًء يف القطــاع  اخلــاص.
خديجــة  شــرعت  2012_2013م،  عــام  ويف 
تواجههــا  وكانــت   املاجســتير،  تهيــدي  بدراســة 
ــط  ــات،  ارتب ــن الصعوب ــد م ــة العدي يف هــذه املرحل
أغلبهــا يف اســتخدامها للمواصــالت العامــة؛ ولكنهــا 
واســتطاعت جتــاوز ذلــك عندمــا اشــترت ســيارة. 
ــدي املاجســتير،  ــِف خديجــة بدارســة تهي ــم تكت ول
ــت  ــة، وحصل ــة اإلجنليزي ــا باللغ ــت تعليمه ــل واصل ب

ــي،  ــد يال ــن معه ــام 2015 م ــل ع ــى شــهادة التوف عل
ــة  ــن جامع ــى شــهادة املاجســتير م ــت عل ــا حصل كم
صنعــاء عــام 2017،  بتقديــر عــام ممتــاز مــع مرتبــة 
الشــرف األولى، بعد مناقشــتها لرســالة املاجســتير.
لرســالة  مناقشــتي  “بعــد  خديجــة:  تقــول 
ــة لاللتحــاق  ــدأت باملتابع املاجســتير بأســبوعن، ب
ببرنامــج الدكتــوراه خــارج اليمــن، وقمــت  مبراســلة 
اجلامعــات البريطانيــة واألملانيــة؛ بهــدف احلصــول 
ببرامــج  االلتحــاق  مــن  تكننــي  منحــة  علــى 

اليمــن. خــارج  الدكتــوراه 
وتضيــف خديجــة: »ويف تلــك الفتــرة واجهــت 
الصعوبــات احلقيقيــة؛ ويبــدو أن طموحــي وتأهيلي 
لــم يكونــا كافيــن لــدى هــذه اجلامعــات، مــرَّ عــام 
كامــل وأنــا أتابــع وأراســل اجلامعــات خــارج اليمــن،  
وذلــك بعــد أن قمــت بتجهيــز كل متطلبــات برنامــج 
الدكتــوراه مــن جــواز الســفر، وشــهادات معمــدة 
مــن التعليــم العالــي واخلارجيــة، باإلضافــة إلــى 
بالعربــي  الذاتيــة  والســيرة  الشــخصية،  املقالــة 
واإلجنليــزي، واملذكــرات التــي حصلــت عليهــا مــن 
الــوزرات، واملنظمــات الدوليــة، علــى أمــل احلصــول 

ــوراه”. ــى  منحــة الدكت عل
وبحســب وصــف احلبابــي: »حصلــت لــي صدمــة 
منحــة  توفيــر  ــة  الدوليَّ املنظمــات  رفــض  بســبب 
تتقــدم  عندمــا  أنــه  أتوقــع  كنــت  لــي،  الدكتــوراه 
ــن،  ــة للدارســة خــارج اليم ــن ذوي اإلعاق ــة م طالب

فإنــه ميكــن أن تكــون منوذجــا تســارع املنظمــات 
لدعمــه، وتشــجيعه، ولكنــي  لــم أحصــل إلَّا علــى 
الرفــض املتكــرر مــن جميــع املنظمــات التــي قدمــت 

لهــا”.
 ومــن هــذه املعانــاة تولــدت لــدى خديجــة فكــرة 
ــاء  ــاة التــي واجهتهــا أثن ــاب يحكــي املعان تأليــف كت
متابعتهــا املضنيــة للحصــول علــى شــهادة الدكتــوراه 
بعنــوان »واقــع  الكتــاب  اليمــن وجــاء  مــن خــارج 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف اليمــن بــن املنظمــات 

ــة«. ــة والدولي احمللي
أمــا عــن طمــوح خديجــة احلبابــي مســتقبلًا، 
فهــي ترغــب  باحلصــول علــى درجــة الدكتــوراه، 
الســفر واحلصــول علــى منحــة أبحــاث مــا  ثــم 
بعــد الدكتــوراه، كمــا تتمنــى أن  تؤســس مركــز 
أبحــاث ودراســات خــاص بــذوي اإلعاقــة، وتطمــح 
مركــزا  البحثــي،  املركــز  بهــذا  تلحــق  أن  إلــى 
ــى  ــا متخصصــا يف مجــال اإلعاقــة، يعمــل عل طبي
وقــت  منــذ  اإلعاقــات  واكتشــاف  التشــخيص 
األدويــة  جميــع  وتوفيــر  بعالجهــا  ويقــوم  مبكــر 
واملســتلزمات الطبيــة اخلاصــة باألشــخاص ذوي 

الفقيــرة. األســر  وخاصــة  اإلعاقــة 
“الشــيء  بالقــول:  حديثهــا  احلبابــي  تختتــم 
لــم  أننــي واحلمــد هلل  هــو  اجلميــل يف حياتــي، 
ــم ؛ وســبب جناحــي بعــد توفيــق  أتوقــف عــن التعل
اهلّل تعالــى هــو أســرتي ثــم اإلصــرار واالســتمرار«.
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خديجة الـحبابي.. خديجة الـحبابي.. 
ت اإلعاقة ت اإلعاقةعزمية حتدَّ عزمية حتدَّ

معهـد جميـل غانـم..
 لطــالب اإلعداديــة، إمــا بإكمــال الثانويــة، أو بااللتحــاق 
باملعهــد الفنــي واحلصــول علــى شــهادة معتــرف بهــا مــن وزارة 
فيهــا  يبــدع  قــد  التــي  امليــول  وممارســة  والتعليــم،  التربيــة 
الشــخص، ســواء يف املوســيقى أو الفنــون األخــرى كمــا أن 

بإمكانهــم االســتمرار يف كليــة اآلداب.
رانيــا بــدر محســن، خريجــة معهــد جميــل غــامن للفنــون 
قســم املوســيقى عــام 2015-2016م، وحاليــاً تعمــل معلمــًة 
علــى  العــزف  الطــالب  بتعليــم  تقــوم  حيــث  املعهــد،  داخــل 
البيانــو، تقــول رانيــا: »كان اجلميــع ينتقدنــي عندمــا بــدأت 
العبــارات  مــن  الكثيــر  وتــرددت  الفنــون،  مبعهــد  الدراســة 
علــى مســمعي مــن األقــارب واجليــران مثــل: املوســيقى ليــس 
لهــا مســتقبل، هــل ســتصبحن عازفــة...؟، العــزف ميــارس 
كهوايــة وليــس كمهنــة... والبعــض اآلخــر يحتقــر هــذه املهنــة، 
كونهــا حســب نظرتهــم وتصنيفاتهــم مــن املهــن احملتقــرة لــدى 
اجملتمــع، لكــن والــدي شــجعني علــى دراســة املوســيقى، وكان 

ــي. ــاً وســنداً ل ــاً عون دائم
تقــول رانيــا: إن الوعــي والثقافــة الفنيــة لــدى اجملتمــع غيــر 
ــأن  موجــودة، فقــد ارتبطــت نظــرة اجملتمــع نحــو املســتقبل، ب
نصبــح مهندســن أو معلمــن أو أطبــاء، متناســياً أن الفــن هــو 

الصــوت الــذي يعبــر عــن ثقافــة الوطــن.
ــول  ــن واملوســيقى تق ــم الف ــى تعل ــال عل وعــن مســتوى اإلقب
املوســيقى  قســم  يف  طــالب  خمســة  حوالــي  »لــدي  رانيــا: 
وتضيــف:  املســتويات حاليــاً«،  بيانــو( يف جميــع  )تخصــص 
»اإلقبــال علــى املعهــد ضعيــف، ولكــن مــع توقيــع االتفاقيــة بــن 
املعهــد والتربيــة، ســيكون االقبــال أكبــر بــإذن اهلل، وســيعود 

للعمــل كالســابق. 
بن نظرة اجملتمع وحب املوسيقى

محمــد عــادل الشــرجي -طالــب موســيقى يــدرس العــزف 
علــى آلــة الكمــان لــدى معهــد جميــل غــامن للفنــون. يقــول 
محمــد: »انتقلــت مــن مدينتــي تعــز للعيــش يف عــدن، بالســكن 
اخلــاص ملعهــد الفنــون.. عندمــا عرضــت علــى أهلــي فكــرة 

الســفر لدراســة املوســيقى، تلقيــت الرفــض التــام وعــدم تقبــل 
الفكــرة انتقاصــاً للموســيقى وأن تعلمهــا يعتبــر ضياعــاً للوقــت 

ــر. ال أكث
ويضيــف محمــد أنــه برغــم محــاوالت أهلــه املتعــددة ملنعــه 
مــن الســفر إلــى عــدن لدراســة املوســيقى، إال أنــه قــاوم ردود 
الفعــل اخملتلفــة، حتــى تكــن مــن االلتحــاق باملعهــد والوصــول 

إلــى مبتغــاه.
آراء مختلفة من الشارع العدني

جنــالء ســعيد 40- عامــاً – تقــول: »الفنــون بشــكل عــام هــي 
ــة، تــدرَّس لتنمــي هــذه الهوايــة حتــى تصبــح  ــارة عــن هواي عب
ــن الدراســات،  ــا م ــف عــن غيره مجــال اختصــاص، وال تختل
فالفنــون  الفنــون،  أنــواع  مــن  نــوع  انتقــاص ألي  يوجــد  وال 
ــون الشــعبية  ــة وذوق، والفن ــارة عــن ثقاف بشــكل عــام هــي عب
أساســها إحيــاء التــراث. وتضيــف: أعتقــد أن شــهادة الفنــون 
ال تقــل عــن بقيــة الشــهادات وأن املعهــد سيشــهد إقبــاال كبيــرا 

ــة التخصصــات األخــرى«.  وســينافس بقي
خالــد علــوي- 35عامــاً – ال ميانــع إن تــاَرس املوســيقى 
وبقيــة الفنــون كهوايــة يف أوقــات الفــراغ، ولكــن ليــس كمجــال 
يُــدرس ويؤخــذ علــى محمــل اجلــد، فالدراســة  اختصــاص 
اجلامعيــة يترتــب عليهــا مســتقبل اإلنســان ككل، ويجــب أيضــاً 

ــة. ــار بعناي مراعــاة الســوق واالختي
ويضيــف علــوي: »برأيــي ليــس مــن الصــواب جعــل الفنــون 
واملــواد التعليميــة األخــرى يف كفتــن متســاويتن، ألن املعــارف 
قــد يســتفيد منهــا املــرء طيلــة حياتــه، بعكــس الفنــون كمــا 
ذكــرت ســابقاً، فهــي هوايــة تــاَرس يف أوقات الفــراغ والراحة.
– إن  مــن منظــور آخــر تقــول رشــا صالــح - 30 عامــاً 
الفنــون تعتبــر هوايــة إلــى أن يتــم تَعلُّمهــا كتخصــص مهنــي، 
إذا تواجــدت الرغبــة ألطفالــي بدراســة أي نــوع مــن أنــواع 
ــون، ســأكون الداعمــة لهــم يف  ــون وااللتحــاق مبعهــد الفن الفن
ــب نفســه فمــن األفضــل  ــدى الطال ــول ل ــر املي ــد توف هــذا، عن
أن يتأهــل مبعهــد الفنــون، بــدالً مــن عنــاء دراســة مــواد لــن 

يحتاجهــا يف هــذا اجملــال.
وتضيــف: »لــكل نــوع مــن أنــواع الفنــون لغــة خاصــة، لهــا 
فيــه  والتأثيــر  اإلنســان  روح  علــى مالمســة  قــدرة ســحرية 

بشــكل أو بآخــر«.
منظمات تساهم يف إحياء الفن والثقافة اليمنية:

بالتعــاون  إنــه  يقــول  غــامن..  معهــد  مديــر  إلــى  بالعــودة 
مــع منظمــة صــدى اإلعــالم، ســتقام دورة الريــادة يف الفــن 
التشــكيلي، واملســرح، واملوســيقى، إضافــة  الشــعبي، والفــن 
إلــى اإلعــالم، وســيتم خاللهــا تدريــب 150متدربــا ومتدربــة 
عاطلــن عــن العمــل، خللــق فــرص عمــل جديــدة، وتشــكيل 
بــن  االختيــار  وســيتم  ممولــة،  وموســيقية  مســرحية  فــرق 

املتدربــن بنــاًء علــى املفاضلــة.
يختــم ُمقبــل اللقــاء قائــاًل: »قبــل بنــاء املعهــد، البــد مــن 
بنــاء ثقافــة اإلنســان نفســه، نحــن موعــودون بــإذن اهلل مــن 
وزارة التربيــة والتعليــم باالهتمــام مبثــل هــذه الكــوادر الفنيــة 
الصاعــدة التــي ســتمثل اليمــن وثقافتهــا وحضارتهــا، ســواًء 
محليــاً أو عربيــاً، وحتــى عامليــاً، كــون الثقافــة هــي أحــد أهــم 

أعمــدة الوطــن«.

عام دراسي جديد يف اليمن 
 توقــف الدراســة واالختبــارات دون اكتمــال املنهــج، وكــذا 
“عشــنا  وتضيــف:  املدرســية..  األنشــطة  ممارســة  ضعــف 
مرحلــة صعبــة مــن اخلــوف والقلــق، وخصوصــاً اخلــوف علــى 
أطفالنــا، وااللتــزام بالــدوام كان يف تلــك فتــرة عبئــاً ثقيــاًل، 
ــا  ــا إلــى حياتن ــة، وعدن ــك املرحل ــا تل ولكــن احلمــد هلل جتاوزن

الطبيعيــة. 
إنهاء العام الدراسي بعدن

وزاريــاً  قــراراً  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  أصــدر  عــدن،  يف 
الثانويــة  مرحلــة  اختبــارات  إنهــاء  إجــراءات  تنظيــم  بشــأن 
للقــرار  ووفقــا  2019م/2020م..  الدراســي  للعــام  العامــة 
فــإن إنهــاء العــام الدراســي جــاء بنــاًء علــى موافقــة مــن جلنــة 
الطــوارئ، املبنيــة علــى مقتــرح وزارة التربيــة والتعليــم، ونظــراً 

ملــا تقتضيــه الظــروف، بســبب تفشــي جائحــة كورونــا. 
إجراءات وقائية يف املدارس

يف صنعــاء، أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم، انتهــاء الفصــل 
كإجــراء  وذلــك   2020 مــارس   25 يــوم  الثانــي،  الدراســي 

احتــرازي، نتيجــة تفشــي فيــروس كورونــا، واعتمــد مراكــز 
االختبــارات اخلاصــة بالشــهادة الثانويــة التباعــد االجتماعــي 
للوقايــة مــن كورونــا، حيــث يتــم تســليم كمامــة لــكل طالــب 
ــب أو  ــم كل طال ــم تعقي ــز، ويت ــا يدخــل املرك ــاح عندم يف الصب

طالبــة عنــد الدخــول وتســليم الكمامــات.
تقــول مندوبــة الهــالل األحمــر يف مدرســة زينــب نســيم 
القطيبــي: قــام الهــالل األحمــر بفعــل اإلجــراءات االحترازيــة 
أمانــة  التربيــة يف  مكتــب  مــع  بالشــراكة  املــدارس،  جلميــع 
العاصمــة، مــن خــالل توزيــع كمامات،وتعقيــم اليديــن، وقيــاس 
درجــة احلــرارة لــكل طالــب/ طالبــة يف فتــرة االمتحانــات.. 
واألساســية،  الثانويــة  املرحلتــن  اســتهداف  “مت  وتضيــف: 
ويوجــد متطــوع يف كل مدرســة، وكل يــوم يتــم توزيــع الكمامــات 
وســائل تعقيــم اليديــن “معقــم اليديــن” وقيــاس درجــة احلرارة 

باملــدارس احلكوميــة واملراكــز االمتحانيــة.
وحــول اإلجــراءات االحترازيــة املتبعــة يف مراكــز اختبــارات 
الشــهادة الثانويــة بصنعــاء، تقــول عرفــة الرميــي- مشــرفة 
صحيــة يف مدرســة صــالح الديــن: “عنــد دخــول الطــالب 
ــوم   ــا نق ــم، كم ــاس درجــة حرارته ــم وقي ــى تعقيمه نحــرص عل
االجتماعــي  التباعــد  علــى  ونحــرص  الكمامــات،  بتوزيــع 
كـــإجراء احتــرازي للوقايــة مــن اإلصابــة بفيــروس كورونــا«.
ــق الصحــي  ــات، كان الفري ــاء أداء االمتحان وأضافــت: “أثن
ميــر علــى القاعــات لنتفقــد أحــوال الطــالب، ويف حــال مت 
مالحظــة وجــود طــالب يعانــون مــن أعــراض الــزكام والســعال؛ 
الطالــب  جتــاه  الصحيــة  اإلجــراءات  باتخــاذ  نقــوم  فإننــا 

املصــاب«.
 يف اليمــن كان الطــالب وأوليــاء األمــور يســتعدون للعــام 
الدراســي بفرحــة وســعادة لتعليــم األبنــاء وإحلاقهــم باملــدارس، 
ــزي املدرســي،  واالســتعداد بشــراء املســتلزمات الدراســية وال
ــالد مــن غــالء األســعار  ــا الب ــي تــر به ــر أن الظــروف الت غي
معانــاة  مــن  زادت  كورونــا،  فيــروس  تفشــي  مــن  واخملــاوف 
الطــالب وأســرهم وأصبــح تعليــم األطفــال كابوســاً ثقيــاًل، يف 
الوقــت الــذي لــم يعــد التعليــم محافظــا علــى مســتوى جودتــه، 

ــى كافــة املســتويات”. بســبب تدهــور األوضــاع عل

تتمــات  تتمــات  تتمــات  تتمــات  تتمــات  تتمــات  تتمــات  تتمــات  تتمــات  تتمــات   تتمــات  تتمــات  تتمــات



صوت األمل - علياء محمد
اليمــن،  شــهدتها  الصــراع  مــن  ســنوات   
ســلًبا  أثــرت  ألضــرار  البــالد  فيهــا  تعرضــت 
علــى كل جوانــب احليــاة.. حالــة مــن الشــلل 
التــام أصابــت معظــم املؤسســات اليمنيــة، أدت 
إلــى توقــف عــدد كبيــر منهــا عــن  العمــل، 
ــا  ــت  كفاءته ــا كان ــا يف عمله ــتمرت منه ــا اس وم
اإلنتاجيــة متواضعــة. ونتيجة لتدهــور العملة 
اليمنيــة مقابــل العمــالت األجنبيــة تزعزعــت 
إلــى  بذلــك  ووصــل  اليمنــي  االقتصــاد  ثقــة 

ــة. الهاوي

وجــاء يف إعــالن األمم املتحــدة أن اليمــن يعيــش أســوأ أزمــة 
إنســانية يف العالــم؛ بســبب مــا فرضــه الوضع االقتصــادي املتدهور 
احلكوميــة  القطاعــات  مــن  عــدد  علــى  انعكســت  تأثيــرات  مــن 
ــة،  ــه اخملتلف ــى أصعدت واخلاصــة،  ال ســيما القطــاع التعليمــي عل
والذي ساهم يف مضاعفة معاناة عدد كبير من  الطالب وحرمهم 
مــن حقهــم يف التعليــم؛ بســبب تداعيــات الصــراع التــي أّثــرت علــى 

ــة للقطــاع التعليمــي بشــكل واضــح. ــة التحتي البني
التعليم يف اليمن على حافة الهاوية 

ووفًقــا لتقريــر صــدر عــن منظمــة اليونيســف اليونيســف حــول 
التعليــم يف اليمــن، فــإن500 ألــف طفــل مينــي انقطع عن الدراســة، 
ووصــل عــدد األطفــال غيــر امللتحقن باملــدارس إلى 2 مليون طفل، 
فيمــا يحتــاج  1.4 مليــون طفــل إلــى مســاعدة ملتابعــة  دراســتهم.  

 كمــا أن هنــاك مــا يقــارب ثالثة أرباع معلمي املدارس احلكومية 
يعانــون مــن انقطــاع رواتبهــم، ووصل عددهم إلــى 135ألف مدرس 
مينــي يعيــش أغلبهــم ظروًفــا معيشــية صعبــة، أجبــرت الكثيــر منهم 
علــى تــرك وظائفهــم، ممــا هــّدد بشــكل خطيــر تعليــم 4.5 مليــون 
طفــل مينــي، ووفــق التقريــر فــإن أكثــر مــن 2500 مدرســة توقفــت 
عــن اســتقبال الطــالب، بســبب مــا طال أبنيتها من دمــار أو وقوعها 

يف أماكن االشــتباك. 
حتدي البقاء

توكــد الدكتــورة بلقيــس علــوان- مســاعدة يف قســم اإلذاعــة 
املشــهد  »أن  صنعــاء   جامعــة  اإلعــالم  كليــة  يف  والتلفزيــون 
االقتصــادي يف اليمــن موســف، والوضــع االقتصــادي شــبه منهــار، 
وهنــاك  ماليــن اليمنــن اجنرفــوا إلــى حتــت  مســتوى خــط الفقر، 
ــأكل ويشــرب  ــن أن ي ــا ب ــاء م ــي يواجــه هــؤالء حتــدي البق وبالتال
أو يعلــم أوالده، وســيختار غالبيتهــم اخليــار األول، وبالتالــي يصبــح 

التعليــم خيــاًرا  ثانوًيــا«.
ــوان: “مشــكلة التعليــم يف اليمــن  تكمــن يف البنيــه  وتضيــف عل
التحتية للمنشــآت التعليمية، حيث مازالت هذه املباني على حالها 
لــم تــرمم ولــم يضف إليها صفوف أكثر تســتوعب األعداد املتزايدة 
مــن الطــالب.  كمــا أن عــددا كبيــرا مــن هــذه املــدارس حتولت بفعل 
الصــراع إلــى مراكــز إليــواء النازحن، وهو ما يعني أن قيمة التعليم 
ومكانتــه تراجــع،  األمــر الذي سيتســبب يف خســارة فادحة ســيبقى 
تأثيرهــا واضًحــا لعقــود، إذا لــم توجــد اجلهــود احلقيقيــة واإلرادة 

الصادقــة إلنقــاذ العمليَّــة التعليمية يف اليمن. 

ــل مدرســة، أن األوضــاع  ــرى ناصــر محمــد - وكي ــه ي مــن جهت
االقتصادية انعكست سلًبا على األداء التعليمي نفسه، وأكد ناصر 
لـــ “صــوت األمــل”، أن توقــف األبنــاء عــن التعليــم يعــد كارثــة بحــد 
ذاتهــا، وتبعــات هــذه الكارثــة ستســتمر ألعــوام، وحتتــاج منــا إلــى 
مواجهتها، ومن أجل احلفاظ على مستقبل هذا اجليل، فيجب أن 
يستمر التعليم يف اليمن، رغم ما تر به البالد من ظروف قاهرة. 
املرحلــة  يف  الصفــوف  ألحــد  معلمــة  محمــد-  رشــا  وتقــول 
القيــام  عــن  نتأخــر  جعلتنــا  املاديــة  أوضاعنــا  األساســية،  »إن 
بواجبنــا جتــاه الطــالب، ولــم نكــن نرغــب بذلــك، ولكــن كان ذلــك 
فــوق طاقتنــا، فكيــف نذهــب ونحــن ال منتلــك أجــور مواصالتنــا.. 
نحــن بــال رواتــب وال يجــب أن  ننكــر أن هــذا الشــيء شــّكل حجــر 
ــى مســتواهم  ــام مســتقبل الطــالب، وانعكــس ســلًبا  عل ــرة  أم عث
لوا  التعليمي، ولكن باملقابل كان هناك عدد من املعلمن الذين شــكّ
بصمــة إيجابيــة يف هــذا الوضــع، وضغطــوا علــى أنفســهم إلكمــال 
مســيرة الطالب التعليمية، وحتدوا جميع املعوقات، فقط ليحظى 

الطــالب بحقهــم يف التعليــم. 
أعباء إضافية حترم الطالب من التعليم

   أعبــاء ماليــة إضافيــه فرضهــا الوضــع االقتصــادي علــى عــدد 
من األُسر، تسببت يف حرمان أبنائها من مواصلة تعليهم واضطرت 
بعــض األســر لدفــع أبنائهــا  إلــى العمــل بــدلًا مــن التعليــم؛ مــن أجــل 

ة  عد مســا

أســرهم علــى توفيــر أبســط  االحتياجــات الضروريــة ليعيشــوا. 
تقــول مليــس يحيــى - طالبــة ســنة ثانيــة جامعة، نظــام معلومات- 
والتــي قــررت تــرك اجلامعــة؛ لتخفيف األعباء املاليــة على والدها: 
“بســبب الظروف املادية الصعبة التي تواجهه أســرتي وعدم قدرة 
والــدي علــى تســديد رســوم الدراســة لــي وإلخوانــي، ضحيــت 

بدراســتي مــن أجــل أن يكمــل إخواني  دراســتهم«.
املدرســية  املســتلزمات  “أســعار  فيقــول:  محمــد  عمــرو  أمــا 
لهــذه  يحتاجــون  وجميعهــم  أطفــال،  ثالثــة  لــدي  وأنــا  مرتفعــة، 
املســتلزمات التي لم أســتطع توفيرها لهم بســبب انقطاع الراتب”.
 وأضــاف: “ لكــم أن تتخيلــوا أن متوســط أســعار احلقائــب 
املدرســية بات يســاوي أربعة آالف ريال ميني، باإلضافة إلى الزي 
املدرســي واألحذيــة، كل ذلــك ميثــل أعبــاء زائــدة علــّي،  ومــع هــذا 

ــم«. ــي تعليمه ــة أن يكمــل أبنائ ــا أدرك أهمي فأن
  ويقــول محمــد الدبعــي، والــذي يعمــل يف أحــد محــالت لبيــع 
املستلزمات املدرسية: “السوق يفرض نفسه علينا يف عملية البيع 
والشــراء، واألســعار تختلــف مــن عــام آلخــر، ونحــن نعلــم جيــًدا  أن 
كثيــراً مــن األســر بالــكاد توفــر لقمــة العيــش، ولكــن هبــوط الريــال 
اليمنــي أمــام العمــالت األجنبيــة أســهم بشــكل كبيــر يف ارتفــاع 

األسعار.
رواتب املعلمني.. أزمة اقتصادية 

يعــد انقطــاع رواتــب املعلمــن أكبــر أزمــة تواجــه 
حــذرت  وقــد  التعليميــة..  العمليــة  ســير 
منظمــة اليونيســف يف بيــان لهــا مــن 
رواتــب  انقطــاع  اســتمرار  »أن 
املعلمــن ســيرغم أكثــر مــن 
مليونــي طفــل مينــي علــى 
تــرك مقاعــد الدراســة، 
جــودة  وســتصل 
اليمــن  يف  التعليــم 
إلــى احملــك، نظــًرا 
األطفــال  ألن 
بعــض  يفوتــون 
الــدروس، نتيجــة 
لغيــاب معلميهــم، 
يزيــد  مــا  وهــو 
خطــورة  مــن 
األطفــال  تســرب 
يف  الدراســة،  مــن 
يحصلــوا  لــم  حــال 
ممــا  املســاعدة،  علــى 
مــن   ٪٧٨ أن  يعنــي 
األطفــال يف ســن الدراســة 
الســنوات  خــالل  يتمكنــوا  لــن 
القادمــة مــن االلتحــاق باملدرســة، يف 
ــا.  ــة عاملًي ــة لألمي ــة الثاني ــل املرتب ــد يحت بل
ــذا وصــف  ــل منهــك”.. هك ــم مشــوه، جلي “تعلي
البروفيســور عبــد الرحمــن الشــامي حــال التعليــم يف اليمــن،  وأكــد 

أن األضــرار التــي حلقــت بالتعليــم يف اليمــن، مبختلــف مســتوياته 
)األساســي، والثانــوي واجلامعــي، ومــا بعــد اجلامعــي( عديــدة، 
ومــرورا  باملبانــي،  بــدًءا  التعليمــة،  العمليــة  أطــراف  كل  طالــت 
ــا،  ــرز الضحاي ــرون هــم أب ــن يعتب ــة الذي ــاء بالطلب باملعلمــن، وانته
فالتعليــم املقــّدم لهــم خــالل هذه الســنوات، يفتقر ألبســط مقومات 
العمليــة التعليميــة، وبالتالــي نحــن أمام عالقة مطــردة ما بن املواد 
اخملصصــة للتعليــم مــن ناحية، وجــودة مخرجات العمليــة التعليمية 
مــن ناحيــة أخــرى، فاخملرجــات التعليميــة هزيلــة، وتفتقــر ألبســط 
ــاج إلــى  ــه املنافســة، ويحت متطلبــات ســوق العمــل الــذي تشــتد في

مهــارات تتناســب والتطــورات التكنولوجيــة املتســارعة.
وأضــاف الشــامي: “مبانــي تفتقــر ألبســط مقومــات العمليــة 
التعليميــة، ومعلــٌم انقطــع راتبــه منــذ ســنوات، وطالــٌب قــد ال يجــد 
ثمــن املواصــالت للذهــاب إلــى املدرســة أو اجلامعــة، ال ننتظــر مــن 
هكــذا ظــروف أن توفــر مخرجات تعليمية تتلك املهارات واملعارف 

الالزمــة للعيــش يف القــرن الواحــد والعشــرين.
وبــدوره يقــول محمــد اإليطالــي-  طبيــب نفســي: “إن املعلمــن 
يواجهون ظروًفا سيئة بسبب عدم تلقيهم رواتبهم، األمر الذي حز 

يف نفــوس بعضهــم ودفعهم إلــى االنتحار«.
أمــا الدكتــورة بلقيــس فتقــول “إن عــدداً كبيــراً مــن املعلمــن 
ال يتقاضــون رواتبهــم ومــن يتقاضــى راتبــه يــدرك أن هــذا الراتــب 
أشــبه بالفتــات إذا مــا قارنــاه بالعملــة األجنبيــة، فمرتبــات املعلمــن 
يف اليمــن تعــد مــن أدنــى مرتبــات املعلمــن يف العالــم، وبعــد أن كان 
ــة 300 دوالر، أصبــح  ــه الــذي يســاوي بالعمل ــم يتقاضــى راتب املعل
الراتــب بعــد تدهــور العملــة احملليَّــة ال يتعــدى- ورمبــا قــد يقــل- عن 

مائــه دوالر، وتعــد هــذه مشــكلة تــؤرق ســير العمليــة التعليميــة”.
جهود مبذولة الستمرار التعليم 

جهــود متواصلــة قامــت بهــا العديــد مــن املنظمــات واملبــادرات 
إليجــاد حلــول مؤقتــه تضمــن اســتمرار العمليــة التعليمية. 

ــر صــادر عــن منظمــة اليونيســف، فقــد جنحــت  ــا لتقري  ووفًق
ــة  ــول مؤقت ــة، يف إيجــاد حل املنظمــة مــن خــالل جهودهــا املتواصل
تضمــن ســير العمليــة التعليميــة يف اليمــن بتأمــن مبلــغ 70 مليــون 
دوالر أمريكــي صرفــت كحوافــز نقدية شــهرية للمعلمن واملوظفن 
العاملــن يف املــدارس يف اليمــن، وبذلــك ســهلت عمليــة وصــول 
الفتيــات،  مــن  منهــم )49.7%(  التعليــم  إلــى  طفــلًا   204,340
هــذا باإلضافــة إلــى  حصــول 4,055 مــن املعلمــن واملشــرفن 
واالختصاصين االجتماعين على تدريب يف مجال الدعم النفسي 
واالجتماعــي، والــذي اســتفاد منــه 133,356 طالبــا وطالبــة، منهم 
)%41.6( مــن الفتيــات، عــالوة علــى ذلــك حصــل 41,907 طالًبــا 
وطالبــة، منهــم )%49.08( مــن الفتيــات علــى مســتلزمات التعليــم 

ــب املدرســية. ــك احلقائ األساســية، مبــا يف ذل
 تقــول رانيــا محمــد- ناشــطة مجتمعيــة: “بذلــت عــدد مــن 
املبــادرات الشــبابية ومنظمــات اجملتمــع املدنــي مجهــوًدا كبيــًرا  
لضمــان اســتمرار العمليــة التعليميــة، وذلــك مــن خــالل توفيــر 
أهــم املســتلزمات الدراســية لعــدد مــن الطــالب مــن معدومــي 
الدخــل،  صحيــح أنهــا خطــوات بســيطة، ولكــن يــًدا بيــد وبأراده 
قوية سنكســر حاجز اجلهل وســنضمن مستقباًل أفضل ألبنائنا 

الطــالب«.

مينيون متمسگون بالتعليم وسط مينيون متمسگون بالتعليم وسط 
تردي الوضع االقتصاديتردي الوضع االقتصادي
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صورة ارشيفية

صحيفة إجتماعية- تنموية- شاملة- مستقلة )نصف شهرية(  
تصدر عن مين إنفورميشن سنتر للبحوث واإلعالم

إخراج وتنفيذ
نشوان البروي  

هيئة التحرير
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د. نهــى ناصــر    نائب رئيس التحرير
شـوقي العباسي     مدير التحرير

مجتمع يسوده األمن والسالم وينبذ الفرقة بجميع أشكالها- يرفع قيم التسامح والتعاون لتجاوز املعاناة االنسانية التي خلفها الصراع الرؤيـــــة
ومعاجلة آثارها يف اجملاالت كافة.
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صوت األمل – إب -  دولة العامري

ــرة  ــن ظاه ــن م ــات يف اليم ــي الفتي تعان
عــدم املســاواة بــني اجلنســني يف مجــال 
الفتيــات  مــن  وحُتــرم كثيــر  التعليــم، 
مــن  البــالد  مــن  مختلفــة  مناطــق  يف 
ُبعدهــا  بســبب  باملــدارس،  االلتحــاق 
أوليــاء  وخــوف  ســكنهن  أماكــن  عــن 
األمــور مــن تعليــم بناتهــم يف مــدارس 
مــدارس  وجــود  وعــدم  مختلطــة، 
إلــى  باإلضافــة  بالبنــات،  خاصــة 
يف  تســاهم  التــي  والتقاليــد  العــادات 
ــا أن  ــم، كم ــن التعلي ــات م ــان الفتي حرم
تعليــم الفتيــات بالنســبة إلــى بعــض 
اليمنيــني يف األريــاف، يعــد أمــرًا ثانويــًا 
الفتيــان. بتعليــم  مقارنــة  أولويــة  وليــس 
ومــع بدايــة العــام الدراســي اجلديــد تبــدأ الطالبــات 
اليمنيــات عامهــن بــكل حمــاس للجــد واملثابــرة مــن أجــل 
الدراســة، وخاصــة يف األريــاف، حيــث تكافــح الفتــاة 
ــات  ــات والصعوب ــم رغــم املعوق ــة التعلي ــة ملواصل الريفي
التــي تواجههــا، كفتــاة مينيــة عمومــاً وريفيــة علــى وجــه 
اخلصــوص. إضافــة إلــى الوضــع التعليمــي املتدهــور 
وانقطــاع الرواتــب الــذي تســبب يف تدهــور العمليــة 
التعليميــة وتســرب الكثيــر مــن الفتيــات مــن املــدارس.

وضع صعب
تقــول أمــة الســالم غالــب- طالبــة يف املرحلــة الثانويــة 
يف مديريــة العديــن محافظــة إب، إن وضــع التعليــم 
للفتيــات يف الريــف صعــب جــداً، وال حتصــل الفتــاة 
مــن  فالبعــض  بصعوبــة،  إال  التعليــم  حقهــا يف  علــى 
األهالــي يســمحون بتعليــم بناتهــم املرحلــة االبتدائيــة 
والبعــض  والكتابــة فقــط،  القــراءة  مــن  تتمكــن  لكــي 
يســمح للفتــاة بــأن تكمــل تعليمهــا الثانــوي.. وتضيــف: 
جلــب  يف  املســؤولية  يتحملــن  الريفيــات  »الفتيــات 
امليــاه واحلطــب والقيــام بعمــل البيــت، وال يُســمح لهــن 

التعليــم«. مبواصلــة 
عــدم  مــن  يعانــن  األريــاف  يف  الفتيــات  أن  وتؤكــد 
احلصــول علــى حقوقهــن التعليميــة، حيــث جُتبــر الفتــاة 
علــى الــزواج املبكــر وتــرك التعليم يف املرحلة األساســية 
يف حــال أتيحــت لهــا فرصــة االلتحــاق باملــدارس أصــاًل، 

وفقــا ملــا ذكرتــه لــــ« صــوت األمــل«.

فيمــا تــرى الطالبــة زينــب منصــور- خريجــة املرحلــة 
يعلمــون  األهالــي أصبحــوا  مــن  الكثيــر  أن  الثانويــة، 
أهميــة تعليــم الفتــاة، ولديهــم الوعــي بإحلــاق الفتيــات 
يف التعليــم وضــرورة مواصلــة تعليمهــن.. وتقــول: »يف 
بأهميــة  وواعــن  متحضريــن  النــاس  أصبــح  قريتنــا 
التعليــم للفتــاة، ولكــن الظــروف املاديــة الصعبــة هــي 
دخــول  عــدم  أاو  التســرب  علــى  الفتــاة  التــي جتبــر 
املدرســة، وذلــك بســبب الفقــر، وخصوصــاً األســر التــي 

لديهــا أطفــال كثيــرون وال تقــدر علــى توفير مســتلزمات 
ومصاريفهــا. الدراســة 

حتكــي زينــب عــن واقــع دراســتها اجلامعيــة، والتــي 
لكــن  تعليمهــا،  مشــوار  لتكمــل  تخوضهــا  أن  تتمنــى 
الوضــع املــادي والســكن وعــدم وجــود قريــب )َمْحــَرم( 
ــا للدراســة،  ــق مواصلته ــي تعي ــة، هــي الت لهــا يف املدين
دراســتها  مواصلــة  مــن  تتمكــن  أن  زينــب  وتأمــل 
اجلامعيــة، مضيفــة أنهــا إذا مــا ســنحت لهــا الظــروف 
تتــردد يف االلتحــاق باجلامعــة  لــن  يــوم، فأنهــا  ذات 

حلمهــا. وحتقيــق 
وحــول أهميــة التعليــم للفتيــات، تقــول: »التعليــم يزيــد 
مــن ثقــة الفتــاة بنفســها، ويجعلهــا تعتمــد علــى نفســها 
بأمــور  ووعيــاً  ثقافــًة  التعليــم  ويزيدهــا  احليــاة،  يف 
تعليــم  علــى  وتعمــل  حياتهــا،  شــؤون  وإدارة  حياتهــا 
أطفالهــا ومســاعدة زوجهــا يف حتمــل أعبــاء احليــاة. 

صعوبات وحتديات
تعانــي الفتيــات اليمنيــات يف األريــاف مــن صعوبــات 
ومعوقــات حترمهــن مــن التعليــم أو االســتمرارية يف 
التعليــم اجلامعــي.  إلــى  الدراســة، وصــوال  مواصلــة 
التربيــة يف  الفتــاة مبكتــب  تعليــم  إدارة  تقــول مديــر 
وعــدم  االختــالط  إن  الشــريف،  فائــدة  إب  محافظــة 
وجــود مــدارس خاصــة بالفتيــات يف املناطــق الريفيــة، 
بُعــد املــدارس عــن ســكن الطالبــات  إلــى  باإلضافــة 
وعــدم وجــود حمامــات وغيرهــا، تعــدُّ مــن األســباب 
ــم  ــات التعلي ــة الفتي ــي حتــول دون مواصل الرئيســية الت

يف األريــاف أو التســرب مــن املــدارس. 
تؤكــد لــــ »صــوت األمــل« أن وجــود معلمــن ذكــور يف 
مــدارس األريــاف ميثــل ســبباً آخــر يف منــع األهالــي 
ــم  ــة التعلي ــدارس أو مواصل ــن االلتحــاق بامل ــات م للفتي
حتــى املرحلــة الثانويــة، خاصــة وأن هنــاك أوليــاء أمــور 
يف الكثيــر مــن املناطــق الريفيــة يف محافظــة إب ال 
يحبــون أن تتلقــى بناتهــم التعليــم علــى يــد مدرســن 
التــي  الشــعر،  ذلــك يف مديريــة  ذكــور، ومثــال علــى 
ــة  ــم، وخاصــة يف املرحل ــم مــن التعلي ــاء بناته ــع اآلب مين
يجعــل  مــا  ذكــور،  وجــود مدرســن  بســبب  الثانويــة، 
الفتيــات عرضــة للتســرب واحلرمــان مــن التعليــم.. 
ــي  ــذي تعان ــر ال ــل الفق ــى أســباب أخــرى مث ــة إل إضاف
منــه اآلالف مــن األســر، خصوصــا يف ظــل األوضــاع 
االقتصاديــة الصعبــة التــي ميــر بهــا اليمنيــون جــراء 
الصــراع، وكــذا العــادات والتقاليــد، وتفضيــل بعــض 

دون  األوالد  لتدريــس  األمــور  أوليــاء 
البنــات، العتقادهــم أن الفتــاة حتــى 
الــزواج  هــو  فمصيرهــا  تعلمــت  لــو 

واملكــوث يف البيــت. 
وتضيف الشريف: »أن الزواج 

املبكر أحد املعوقات األساسية 
التي تنع 

الفتاة من 
مواصلة 

تعليمها، وتؤدي إلى تسرب الطالبات من املدارس، 
نتيجة للعديد من األسباب االجتماعية، كاملشاكل 
األسرية أو انفصال الوالدين، وانشغال الفتيات 
بأعمال احلقول والزراعة وجلب املاء ومساعدة 

األمهات يف أعمال املنزل، إضافة إلى العامل النفسي 
للفتاة إذا رسبت، حيث يؤدي ذلك إلى ضعف املستوى 

التعليمي للفتاة، وهذا رمبا يكون عائقا عند األسر، 
حيث يعتقدون بأن بنتهم ليست حق تعليم، وكذلك 
العنف الذي تتعرض له الفتيات من قبل األسرة أو 

املعلمن أو املدراء.
حتديات اجتماعية

معوقــات وصعوبــات تتحــدى الفتيــات وتهــدد بســلب 
ــة، إضافــة  ــة أو اجتماعي ــم، ســواء بيئي حقهــا يف التعلي
إلــى العائــق الكبيــر الــذي ظهــر مؤخــراً يف ظــل الوضــع 
الراهــن، واملتمثــل بتدهــور الوضــع األمنــي يف عمــوم 
ــه  ــا ذكرت ــا مل ــرة، ووفق ــالد نتيجــة للصراعــات الدائ الب
مديــرة إدارة تعليــم الفتــاة يف مكتــب التربيــة مبحافظــة 
إب، حيــث تشــير إلــى أنــه رغــم تفهــم غالبيــة أوليــاء 
األمــور ألهميــة التعليــم، ولكــن اخلــوف والقلــق همــا 
فتلــك  اآلبــاء،  مــن  كثيــر  عقــول  علــى  املســيطران 
املنــزل  البنــت يف  بإبقــاء  اخملــاوف جتعلهــم يفكــرون 
وذلــك مــن بــاب حرصهــم علــى ابنتهــم وخوفهــم مــن 

تعرضهــا ألي أذى أو مضايقــة.
قصص إيجابية

علــى اجلانــب اآلخــر، هنــاك نظــرات وقصــص إيجابيــة 
يف التغلــب علــى هــذه التحديــات التــي تواجــه تعليــم 
الفتيــات. »دولــة بنــت الريــف«، كما تســمي نفســها، كأي 
فتــاة ريفيــة واجهتهــا تلــك الصعــاب التــي اعترضــت 
مواصلــة تعليمهــا اجلامعــي ودخولهــا التخصــص الــذي 
حتبــه وهــو الطــب، ولكــن معدلهــا الضعيــف يف الثانويــة 
منعهــا مــن دراســة الطــب، لكنهــا لــم تقــف ولــم تســتلم، 
بــل كافحــت لتلتحــق بتخصــص يرفضــه اجلميــع وينظــر 
إليــه نظــرة ســلبية – حســب قولهــا- وهــو اإلعــالم. 
ــذا القســم إال  ــه رغــم رفــض األهــل له ــة أن ــد دول وتؤك
أنهــا حتــدت كل ذلــك ودرســت إعــالم وعملــت يف هــذا 
اجملــال أيضــاً، وهــي تســكن اآلن يف غربــة بعيــدة عــن 
أهلهــا يف املدينــة وأصبحــت أمنوذجــاً يتمنــى أهالــي 
بنــت مثلهــا، وكذلــك فتيــات  لهــم  املنطقــة أن تكــون 
قريتهــا الالتــي يتمنــن أن يصلــن إلــى مــا وصلــت إليــه.

تخفيف التحديات أمام الفتيات
يف السياق يقول مدير شعبة التعليم يف 

مكتب التربية والتعليم مبحافظة 
إب، علي املرتضى: إن »هناك 

نسبة إقبال على التعليم 
من قبل الفتيات، ومن 

خالل الزيارات إلى 
املديريات اتضح أن 

الفتيات لديهن 

الرغبة والطموح يف مواصلة التعليم بشكل كبير، رمبا 
أكثر من البنن.. ويؤكد لــ« صوت األمل« أن هناك 
كثافة طالبية ال بأس بها للبنات يف املدارس وقد 
قام مكتب التربية بعمل بعض املعاجلات يف سبيل 

تخفيف التحديات والصعوبات التي تواجه الفتيات 
عند االلتحاق بالتعليم، وذلك من خالل فتح مدارس 
قريبة أو فصول جديدة للتعليم الثانوي يف املدارس 

األساسية، ملعاجلة مشكلة بُعد املدارس بحسب 
توجيهات مدير مكتب التربية والتعليم. 

ويضيــف املرتضــى: مت تفعيــل املشــاركة اجملتمعيــة مــن 
قبــل أوليــاء األمــور واألعيــان، من أجــل جتاوز أي عوائق 
تقــف أمــام تعليــم الفتــاة يف الريــف، باإلضافــة إلــى مــا 
يقدمــه األعيــان والتجــار مــن دعــم مــادي بدفــع رواتــب 
املدرســن مــن أجــل مواصلــة الفتيــات تعليمهن.. وأشــار 
ــم  ــة والتعلي ــل وزارة التربي ــاك خطــة مــن قب ــى أن هن إل
ــع متطوعــات  ــد م ــن خــالل التعاق ــم، م لتشــجيع التعلي
بتعليــم  ليقمــن  الريفيــات،  الثانويــة  خريجــات  مــن 
الفتيــات يف عــدد مــن املديريــات التابعــة للمحافظــة 
مثــل: حبيــش، وحــزم العديــن. الفتــا إلــى أن هنــاك دورا 
لبعــض املنظمــات يف دعــم التعليــم مثــل اليونيســف التــي 
كان لهــا دور كبيــر يف صــرف حوافــز شــهرية للمعلمــن، 
باإلضافــة إلــى قيــام الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة 
ــب بعــض اخلريجــات والتعاقــد معهــن مــن أجــل  بتدري

التعليــم وخصوصــا يف املناطــق النائيــة. 
التفاوت بني اجلنسني

ــات باملدرســة  ــرة يف التحــاق الفتي ــادة الكبي ورغــم الزي
املاضــي  العقــد  خــالل  االبتدائــي  للتعليــم  وإكمالهــن 
يف اليمــن، فــإن التفــاوت بــن اجلنســن مــازال حــاداً، 
وتتجلــى هــذه الفجــوة أكثــر يف املناطــق الريفيــة، وتــزداد 
ســوءاً بالنســبة للفتيــات علــى مســتوى التعليــم الثانــوي، 

وفقــا لتقاريــر صــادرة عــن البنــك الدولــي. 
مــن   %31 نحــو  فــإن  اليونيســف  منظمــة  وبحســب 
فتيــات اليمــن خــارج املــدارس، وإن اســتمرار النزاعــات 

ســيجعلهن أكثــر عرضــة لفقــدان التعليــم.
ويظــل تعليــم الفتــاة الريفيــة مــا بــن مطرقــة الفقــر 
ــي  ــاة الت ــة احلي ــذي تعيشــه وصعوب وســندان الواقــع ال
تواجههــا الفتــاة، خاصــة وأن اجملتمعــات الريفيــة يف 
اليمــن تعتمــد بشــكل كبيــر علــى املــرأة، مــا يتســبب يف 
حرمانهــا مــن احلصــول علــى الكثيــر مــن احلقــوق ومنها 
احلــق يف التعليــم، ورغــم ذلــك مازالــت متحديــة ومثابرة 
للحصــول علــى حقهــا، األمــر الــذي يســتدعي دعــم 
املناطــق الريفيــة يف جانــب التعليــم، مثــل بنــاء املــدارس 
واملعاهــد أو اجلامعــات مــن أجــل أن تســنح الفرصــة 
انخفــاض  وأن  خاصــة  تعليمهــن،  إلكمــال  للفتيــات 
تكاليــف  وارتفــاع  الريفيــة،  لألســر  الدخــل  معــدالت 
املواصــالت، حتــول دون التحــاق الطالبــات خريجــات 
ــدن الرئيســية، األمــر  ــة يف امل ــة العامــة باجلامع الثانوي

الــذي يتســبب يف حرمانهــن مــن مواصلــة التعليــم.

تعليم الفتيات يف األرياف.. 
بني مطرقة الفقر وحتديات الواقع

❝

صورة ارشيفية

صورة  ارشيفية



05العدد )2( 2021/2/15 ملف العدد

تطرح صحيفة صوت 
األمل يف هذا العدد 

الذي خصصته 
للتعليم ملفات متنوعة 
للتعريف بسير العملية 

التعليمية يف اليمن، 
ونقل الواقع التعليمي 

لذوي االحتياجات 
ة، والطالب يف  اخلاصَّ

املدراس، واجلامعات 
ة،  ة واألهليَّ احلكوميَّ

باإلضافة إلى عالقة 
التعليم يف اليمن بالنوع 

االجتماعي. وقد جاء 
التطرق للتعليم يف هذا 
العدد  متأثًرا باألزمات 

ة التي متر بها  املتتاليَّ
البالد، من جهة ومحاولة 
تالفيها باجلهود الفردية 

واجملتمعية من جهة 
ُأخرى؛ وذلك بهدف 

تقدمي صورة كاملة عن 
التعليم  يف اليمن، ونقله 

بشفافية وحيادية إلى 
القارئ واجلهات املعنية، 

واملؤسسات التعليمية 
واجلامعات اليمنية 

احلكومية واألهلية؛ من 
أجل الوقوف مبسؤولية 
أمام املعوقات التي متثل 

ة  حاجًزا أمام سير العمليَّ
ة، وإيجاد  التعليميَّ

احللول الواضحة لها. 

❝

❝

صوت األمل - علياء احلماطي 
اليمــن،  يف  الدراســي  الفصــل  بــدء  مــع 
اأُلســر  بعــض  لــدى  الطــوارئ  حالــة  تســود 
ــن  ــتمر ع ــث املس ــوم بالبح ــي تق ــة، الت اليمين
املدرســة النموذجيــة التــي ســتقدم املفاهيــم 
ة ألطفالهــم، ال ســيما يف  ــة األساســيَّ التعليميَّ
ة األولــى التــي يتلقــى فيهــا  املراحــل الدراســيَّ

الطفــل مختلــف العلــوم.

وتتنــوع املــدارس، مــا بــن حكوميــة وخاصــة، ويختلــف كل 
أكثــر  بأنهــا  تتميــز  نظــام عــن اآلخــر، فاملــدارس احلكوميــة 
جديــة وصرامــة ومجانيــة وموحــده مــع غيرهــا مــن املــدارس 
األخــرى، بينمــا تتميــز املــدارس اخلاصــة، بكونهــا أكثــر مرونــة 
وتنوعــاً وأكثــر اهتمامــاً بالطــالب، خصوصــاً يف مراحــل التعليــم 

ــى. األول
ــى  ــة عل ــاالً لألســر اليمني ــرة  إقب   وشــهدت الســنوات األخي
املــدارس اخلاصــة، ورغــم تكاليفهــا الباهظــة،  إلَّا أن أوليــاء 
األمــور يدفعونهــا نظيــر دراســة أبنائهــم فيهــا، وقــد أرجــع عــدد 
مــن اخملتصــن الســبب يف ذلــك، إلــى مــا وصلــت إليــه العديــد 
مــن املــدارس احلكوميــة مــن أوضــاع مترديــة  أّثــرت ســلًبا علــى 

ســير العمليــة التعليميــة.
 

  كثافة طالبية زائدة يف املدارس احلكومية
   تُعانــي املــدارس احلكوميــة مــن الكثافــة الطالبيــة، وهــو 
األمــر الــذي دفــع بعــض األســر لنقــل أبنائهــا إلــى املــدارس 
ــة؛ وذلــك مــن أجــل احملافظــة علــى مســتواهم  التعليمــي  اخلاصَّ
والــذي قــد يتأثــر ســلًبا بســبب الزحــام الشــديد يف الفصــول 

الدراســيَّة.
ويوكــد األســتاذ خلــدون خالــد- »مــدرس« يف إحــد املــدارس 
احلكوميــة بعــدن »أن هنــاك ســبب مهــم إلقبــال األســر علــى 
املــدارس اخلاصــة، وهــو توفــر البيئــة التعليميــة املناســبة، وهــذا 

مــا ال جنــده يف املــدارس احلكوميــة«.
ويضيــف خلــدون عــن جتربتــه يف مجــال التدريــس: »نعاني 
فعــدد  االزدحــام،  مشــكلة  مــن  احلكوميــة  املــدارس  يف 
الطــالب يف كل فصــل دراســي قــد يبلــغ ســبعن طالبــاً، 
ويف فتــره مــن الفتــرات دّرســت يف الفصــل الواحــد مائــة 
بهــم  واالهتمــام  متابعتهــم  سأســتطيع  فكيــف  طالــب، 

جميعــا؟”.
أســتطيع إحلــاق  »ال  تقــول:  منــزل،  ربــة  ردفــان-  أم     
أطفالــي باملــدارس احلكوميــة خصوًصــا يف املراحــل األولــى، 
الصفــوف،  يف  الشــديد  االزدحــام  مــن  عليهــم  أخــاف  ألنــي 
والــذي يؤثــر علــى فهمهــم للمــواد التعليميــة التــي يتلقونهــا”.   
  ويقول صالح الضالعي - صحفي »إن ارتفاع عدد الطالب 
يف املــدارس احلكوميــة شــّكل صعوبــة يف إيصــال الرســالة مــن 
قبــل املــدرس للتلميــذ، وحتــى وإن تّيز املدرس بقــدرات تعليمية 
الطــالب  اســتيعاب جميــع  يســتطيع  لــن  فهــو  فريــدة، 
االزدحــام  هــذا  وبســبب  مســتوياتهم،  مبختلــف 
أيضــا نقلــت كثيــر مــن األســر أبناءهــا تخوًفــا 
ــم وجــودوا يف  ــا، كونه ــن جائحــة كورون م
املــدارس اخلاصــة مســاحة للتباعــد 

االجتماعــي.

طرق تدريس حديثة وكفاءة عالية 
بــن  الفــروق  أبــرز  أحــد  التعليــم  وطريقــة  أســلوب  يُعــد 
املــدارس احلكوميــة واخلاصــة، حيــث تتميــز املــدارس اخلاصــة 
بإمكانيــات ووســائل تعليــم أحــدث عــن تلــك التــي توجــد يف 
التلقــن  أســلوبي   علــى  تعتمــد  والتــي  ــة،  احلكوميَّ املــدارس 
ــي  ــة واملؤهــالت الدراســية الت واحلفــظ . فرغــم الكفــاءة العالي
ــه يف بعــض  ــة،  إلَّا أن ــدرس يف املدرســة احلكومي ــا امل ــع به يتمت
األحيــان يتبــع أســلوب دراســة يقــوم علــى التلقــن، وهــو أســلوب 
األمــر ال  وهــذا  علمّيًــا،  الطالــب  رفــع مســتوى  يســهم يف  ال 
يرتبــط بقصــور يف املــدرس نفســه، بقــدر مــا هــو مرتبــط بانعدام 
ــن املــدرس يف املــدارس احلكوميــة  الوســائل التعليميــة التــي تكِّ
ــة التعليــم، والتوســع طــرق املعلومــات عبــر  مــن اإلبــداع يف عمليَّ

اســتخدام قنــوات مختلفــة.
املــدارس احلكوميــة  أحــد مدرســي  ناصــر أحمــد-  يقــول 
ــدارس  ــكادر التعليمــي يف امل ــاء: »ال يجــب أن نســتهن بال بصنع
احلكوميــة، فهنــاك معلومــة يجــب علــى اجلميــع معرفتهــا وهــي 
الكفــاءة  مــن  عــاٍل  قــدر  علــى  احلكوميــة  املــدارس  يف  أننــا 
مقارنــة مبعلمــي املــدارس اخلاصــة الذيــن ال ميتلكــون اخلبــرات 

الكافيــة، كــون أغلبهــم مــن اخلريجــن اجلــدد«.
وتشــيد أم صــدام مبــا تتــاز بــه املــدارس اخلاصــة يف عــدن، 
والتــي تــدّرس اللغــة اإلجنليزيــة منــذ الصــف األول، علــى عكــس 
املــدارس احلكوميــة التــي تبــدأ تدريــس اللغــة اإلجنليزيــة منــذ 
احلكوميــة  »املــدارس  صــدام:  أم  وتضيــف  الســابع.  الصــف 
تفوقــت ســابًقا وكانــت علــى مســتوى عــاٍل مــن التقديــر، ولكــن 
ــا  ــي تــر به ــر كل شــيء، بســبب الظــروف القاهــرة الت اآلن تغي

اليمــن”
املــدارس  إن  فتقــول  أمــر-  وليــة   - محمــد  ناديــة  أمــا   
ومتابعــة  اهتمــام  إلــى  يحتــاج  كالهمــا  واخلاصــة  احلكوميــة 

املنــزل. يف  للتلميــذ  
البعــض منهــا لديــه قصــور  ناديــة: »مدارســنا    وتضيــف 
يف إيصــال الرســالة التعليميــة والتربويــة، فهنــاك معلمــون يف 

مــدارس خاصــه ال يــؤدون رســالتهم بالقــدر املطلــوب«.
 

 منهج التعليم بحاجة إلى تطوير
 وكيــل قطــاع املناهــج والتوجيــه يف صنعــاء أحمــد النونــو، أكــد 
أن مناهــج الطــالب يف الصفــوف االبتدائيــة جميعهــا تقــع حتــت 
إشــراف القطــاع الــذي يحــرص علــى أن تكــون املناهــج مطابقــة 
ملســتوى الطالــب، وهــذه املناهــج تعمــم علــى املــدارس احلكوميــة 

واخلاصة.
وقــال النونــو: »قــد يختلــف كل معلــم عــن غيــره فقــط يف شــرح 
وتبســيط الــدروس أو تلخيصهــا يف مــالزم وملخصــات للكتــاب 

املدرســي، حتــى تســاعد ولــي األمــر والطالــب  علــى املذاكــرة.
  وأضــاف: »هنــاك فــرق بــن املــدارس احلكوميــة واخلاصــة 
مــن ناحيــة توفيــر الكتــاب املدرســي، حيــث أن املــدارس اخلاصــة 
توفــر الكتــب بطريقــة أفضــل مــن احلكوميــة، كــون ولــي أمــر 

الطالــب يدفــع ســعرها”.
  مــن جهتــه قــال خلــدون – مــدرس يف مدرســة حكوميــة 
بعــدن: »إن املنهــج عقيــم ويحتــاج إلــى حتديــث وتطويــر، وإن 
الكتــاب املدرســي يحتــوي علــى أســئلة مكــررة وليــس هنــاك مــا 

ــد. يفي
ــد  ــج القــدمي أفضــل وأقــوى ونحــن ق ــدون: »املنه ــد خل  ويوك
حتدثنــا أكثــر مــن مــرة حــول هــذه اإلشــكالية مــع املوجهــن 

واملشــرفن علــى املناهــج.
 ويــرى مشــتاق البازلــي - مديــر ملدرســة خاصــة يف صنعــاء، 
ــن  ــروق ب ــي وال ف ــم احلكوم ــف للتعلي ــم اخلــاص ردي “أن التعلي

املناهــج التــي تدّرســها املــدارس احلكوميــة واملــدارس اخلاصــة؛ 
ألن اجلميــع ملــزم بهــا وال تختلــف الَّا باملــواد املضافــة مثــل 
مــادة اللغــة اإلجنليزيــة واحلاســوب ومناهــج التمهيــدي، والتــي 
ــى أُخــرى وتكــون حتــت إشــراف وزارة  تختلــف مــن مدرســة  إل

ــم. ــة والتعلي التربي
ويضيــف البازلــي »أن ولــي أمــر الطالــب يحــرص يف الوقــت 
الراهــن علــى  البحــث البنــه عــن املــدارس التــي  تقــدم لــه 
مناهــج تواكــب موجــة التطــور العلمــي مــن حاســوب ومــواد فنيــة 

ورياضيــة«. 
ــة أمــر: “أواجــه مشــكلة مــع   يف حــن تقــول أم نرمــن- ولي
الثانــي يف مدرســة خاصــة،  الصــف  تــدرس يف  التــي  ابنتــي 
ا وال يتناســب  وأرى أن مــا يُقــدم لهــم مــن منهــج صعــب جــّدً
مــع مســتويات الطــالب، ويشــكل ضغطــا كبيــرا عليهــم، فابنتــي 
تشــكو دائًمــا مــن الواجبــات املدرســية التــي تكلــف بهــا، كحفظهــا 
للكلمــات، واآليــات والعمليــات احلســابية، ويف حلظــات تقــرر أن 
ال تذهــب  إلــى املدرســة، وال أعلــم أيــن يكمــن القصــور، هــل يف 

املنهــج أم يف املــدرس أم يف ابنتــي.
اللغة معيار لألهمية يف املدارس اخلاصة 

تعــد اللغــة املعيــار األساســي الــذي  مييزمييــزا مــن املــدارس 
اخلاصــة يف ظــل التطــور التكنولوجــي والعلمــي وتُقيــم املــدارس 
النموذجيــة علــى قــدر اعتمادهــا علــى اللغــة  التــي تُــدرس بهــا 
املــواد، وهــذا مــا أفقــد عــددا مــن املــدارس احلكوميــة أهميتهــا 

لــدى بعــض أوليــاء األمــور.
ــة يف اليمــن علــى اعتمــاد  وتعتمــد بعــض املــدارس اخلاصَّ
اللغــة اإلجنليزيــة كلغــة تدريــس، تقــوم علــى مناهــج مختلفــة، 
ــدارس عــن غيرهــا  ــف هــذه امل ــاع تكالي ــى الرغــم مــن ارتف وعل
مــن املــدارس اخلاصــة التــي تــدرس املناهــج باللغــة العربيــة، 
إلَّا أن كثيــرا مــن األُســر  تتنــازل عــن األساســيات، وتضطــر 

لالقتــراض، يف ســبيل إحلــاق أبنائهــا يف هــذه املــدارس.   

مدارس حكومية بال حصص إبداعية  
احلصــص  عــن  احلكوميــة  املــدارس  مــن  عــدد  ـت  تخلَـّ
اإلبداعيــة؛ نتيجــة لتدهــور العمليــة التعليميــة فيهــا، وانصــب 
ــى تقــدمي املعرفــة واســتغالل الوقــت  اهتمــام هــذه املــدارس عل
احملــدد للحصــص اإلبداعيــة، لتقــدمي املــواد التعليميــة التــي 
يتضمنهــا املنهــج، ويف املقابــل اعتمــدت املــدارس اخلاصــة علــى 
هــذه احلصــص اإلبداعيــة وصدرتهــا ألوليــاء األمــور باعتبارهــا 
واجهــة مثاليــة للمدرســة التــي تقــدم النمــوذج التعليمــي األمثــل، 
وذلــك عبــر تخصيصهــا حصصــاً وأيامــاً محــددة مــن األســبوع، 

لصقــل مواهــب الطــالب وتنميــة قدراتهــم اخملتلفــة.
تقول ميمونه محمد- مدّرســة يف مدرســه حكومية: »افتقدنا 
عــددا مــن احلصــص الترفيهيــة يف مدارســنا احلكوميــة، بســبب 
األوضــاع، فلــم يعــد املــدّرس واملدرســة قادريــن علــى إعطــاء 
يف  املســاهمة  الصديقــة  واملســاحات  األنشــطة  مــن  الكثيــر 

إشــراك الطفــل ببعــض األنشــطة”
 وتقــول هديــل محمــد- طالبــة يف مدرســة خاصــة: »تخصــص 
مدرســتنا حصصــا ملمارســة مواهبنــا وهواياتنــا، وتنظــم العديــد 
مــا  وهــذا  الطــالب،  نحــن  بيننــا  التنافســية  املســابقات  مــن 

يجعلنــا نحــب املدرســة ويجعلنــا نذهــب إليهــا يوميــا«.
بينمــا يقــول محمــد علــي- ولــي أمــر نقــل ابنــه مــن مدرســة 
ــة،  حكوميــة إلــى خاصــه: »الروتــن اليومــي يف املدرســة احلكوميَّ
كان يتســبب يف معانــاة ابنــي، فــال أنشــطة وال حصصــا ترفيهيــة 
وال تطبيقــا عمليــاً؛ وذلــك ألن عــدد الطــالب كثيــر، واليــوم 
التعليميــة،  ــة  العمليَّ يف  بالكامــل   اســتثماره  يتــم  الدراســي 
األمــر الــذي جعــل ابنــي يعــزف عــن الذهــاب إلــى املدرســة، 
ممــا اضطرنــي لنقلــه إلــى مدرســة خاصــة تهتــم باحلصــص 

اإلبداعيــة وتخصــص لهــا وقًتــا. 

أطفال اليمن يبحثون عن التعليم يف 
املدارس الـحگومية واخلاصة

صورة ارشيفية❝
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صوت األمل.. رجاء مكرد 
يؤثــر املعــدل الدراســي للطالــب يف مرحلــة 
ــص  ــاره للتخص ــى اختي ــة عل ــة العام الثانوي
اجلامعيــة،  دراســته  مرحلــة  يف  املطلــوب 
بدخــول  الدراســي  املعــدل  يتســبب  فقــد 
بالدارســة  يرغــب  التــي  للكليــة  الطــالب 
فيهــا وقــد يحــدث العكــس، لــذا كان لزاًمــا 
ــم أن  ــة التعلي ــعًيا يف مواصل ــب س ــى الطال عل
يختــار إمــا االلتحــاق باجلامعــات احلكوميــة 
وهــذا مشــروط مبعدلــه الدراســي يف مرحلــة 
اخلاصــة  اجلامعــات  أو  العامــة،   الثانويــة 
والتــي بعضهــا ال يشــترط املعــدل العالــي وال 
دخــول الطالــب المتحــان القبــول كشــروط 
لقبولــه يف اجلامعــة، هــذا باإلضافــة إلــى   أن 
بعــض اجلامعــات اخلاصــة توفــر تخصصــات 

غيــر موجــودة يف التعليــم احلكومــي.
عــن قــرب صحيفــة ناقشــت صحيفــة »صــوت األمــل« عــن 
قــرب وضــع التعليــم اجلامعــي اخلــاص واألهلــي، مــن ناحيــة 
اخلــاص،  التعليــم  ومخرجــات  واملناهــج،  التعليــم  جــودة 
التعليــم اخلــاص،  العمــل مبخرجــات  أربــاب  ثقــة  ومــدى 
ومــدى التــزام اجلامعــات اخلاصــة باملعاييــر األكادمييــة، 
والتقــت الصحيفــة بالطــالب واخلريجــن وأربــاب العمــل 
املعنيــة يف  الــى اجلهــات  وأســاتذة اجلامعــات باإلضافــة 

التعليــم العالــي.
أوضاع التعليم واملناهج

اجلامعــة  يف  أســتاذة  القدســي-  ميســون  الدكتــورة 
اإلماراتيــة- تقــول أن املنهــج يف اجلامعــات اخلاصــة نفــس 
اجلامعــات احلكوميــة، ولكــن اجلامعــات اخلاصــة تتفــوق يف 
عــدد احملاضــرات، إذ أن الدكتــور يف اجلامعــات احلكوميــة 
قــد يتغيــب عــن محاضــرات وقــد تصــل عــدد احملاضــرات 
ــن اخلــاص يف  ــان يف الســنة، لك ــور الواحــد محاضرت للدكت
أن  والســبب  محاضــرات؛  تعويــض  هنــاك  التغيــب  حــال 
يف التعليــم اخلــاص يوجــد مقابــل للدكتــور، 90 % مــن 
األســاتذة اجلامعيــن يعملــون يف اجلامعــات اخلاصــة أكثــر 

مــن عملهــم يف اجلامعــات احلكوميــة بســبب املقابــل.
وتضيــف القدســي، أمــا بالنســبة للغــة يف املناهــج فهــي عــادًة 
ــة،  ــة اإلجنليزي ــادة باللغ ــى وإن كان املنهــج أو امل تُترجــم، حت
ــة، 80 أو  ــه الترجمــة العربي الطالــب ال يفهــم إال إذا أعطيت
90 % مــن تُشــرح باللغــة العربيــة، حتــى لــو خــرج وعمــل 
تقويــة يف أحــد املعاهــد، اللّغــة التــي يف املعاهــد محــددة وال 
ميكــن أن تخــدم تخصصــه يف مــادة محــددة، أو توضــح لــه 

مصطلحــات الدراســة.
ــة طــب أســنان بجامعــة امللكــة أروى،  ــوي، طالب زينــب الصن
تقــول التعليــم يف اجلامعــات اخلاصــة ُمريــح إال أنــُه يشــكل 

ضغوطــات علــى الطالــب مــن ناحيــة الرســوم الدراســية.
أن  جتــد  أرحــب،  التربيــة  كليــة  أحمــد  ليلــى  الدكتــورة 
املناهــج تتشــابه مــع احلكومــي، وتوضــح بعــض الســلبيات 
واإليجابيــات يف تعليــم اجلامعــات اخلاصــة، فمــن إيجابيــات 
اجلامعــات األهليــة أن عــدد الطــالب فيهــا قليــل، وكل شــيء 
متوفــر، أحياًنــا بعــض املــواد املتطلبــة حتتــاج إلــى عمــل 
اجملموعــة  يف  الطــالب  عــدد  يصــل  ولكــن  مجموعــات 
شــيء،  أكثــر  وهــذا  طالــب،   120  150- بــن  الواحــدة 

وبعــض اجلامعــات 20 – 30 طالــب، وهــذا يختلــف عــن 
اجلامعــات احلكوميــة مثــلًا: كليــة التجــارة جتــد ازدحــام 
ــات  ــا أن مــن ضمــن اإليجابي ــر يف أعــداد الطــالب، كم كبي
يف اجلامعــات األهليــة املتابعــة املســتمرة للطالــب، بعــض 
اجلامعــات اخلاصــة ممكــن أن تســتغني عــن الدكتــور يف 

حــال حــدوث مشــكلة وال تســتغني عــن الطالــب.
تــرى  األهليــة  اجلامعــات  يف  التعليــم  ســلبيات  وعــن 
ــى األســواء، إذ أن  ــه إل ــم يف طريق ــى أن التعلي ــورة ليل الدكت
اجلامعــات اخلاصــة تلــزم الطــالب مبقــرر، ويف حــال أن 
ــى مراجــع أخــرى،  ــب مــن الطــالب الرجــوع إل ــور طل الدكت
فــإن ذلــك نــادرا مــا يحصــل، وهــذا تعتبــره الدكتــورة ليلــى 
غيــر مجــدي للعمليــة التعليميــة البحثيــة يف الدرجــة األولــى 
كونهــم طــالب بكالوريــوس، وتقــول أن جامعــة صنعــاء تأخــذ 
مبراجــع باإلضافــة للمقــرر وهــذه ميــزة للتعليــم احلكومــي 
وتتميــز فيــه أغلــب اجلامعــات يف اخلــارج، وتصــف حــال 
الطــالب بأنهــم يلتزمــون حرفًيــا باملقــرر وأن ذلــك ســلبي 
التــي  املعلومــات  حديثهــا،  علــى  وتدلــل  الطالــب  علــى 
ــا، هــي كـــ »الســندويش  يأخذهــا الطالــب مــن املقــرر حرفًي

يأكلهــا ســريع ويفقدهــا ســريع«.
كمــا أن مــن ضمــن الســلبيات التــي تالحظهــا الدكتــورة 
ليلــى أن الطالــب يف اجلامعــات اخلاصــة بالرغــم مــن قبــول 
الدكتــور بالعــروض اخلاصــة التــي يقدمهــا الطــالب، إال أن 
الطالــب يف وقــت النتائــج يعتــرض علــى النتيجــة النهائيــة، 
اجلامعــات  لــدى  معــروف  للطالــب  التقييــم  إن  فتقــول 

اخلارجيــة واحلكوميــة يكــون لألســتاذ أو الدكتــور. 
تقتــرح الدكتــورة ليلــى أحمــد أن يتــم إلغــاء التعليــم عــن بُعــد 
الــذي تنتهجــه بعــض اجلامعــات اخلاصــة، فقــد الحظــت 
أنــه ال توجــد مصداقيــة يف مراقبــة االختبــارات، إذ أن ورقــة 
إجابــة االختبــار أوناليــن تصلهــا وال تســتطيع التأكــد إن كان 
هنــاك خطــأ أم ال، اإلجابــة مــن الكتــاب تصفهــا بأنهــا »نســخ 
لصــق«، وهــي بدورهــا حتــاول إيجــاد اخلطــأ، اإلجابــات 
فيهــا نــوع مــن املبالغــة يف الصحــة، فتقــول: » مــا فائــدة 
الشــهادة الكرتونيــة، إن كان الطالــب ال يخــرج باســتفادة؟«.

الدكتور سعيد الطوقي- استاذ باجلامعة اإلماراتية- 
يعتقد أن عمل مقارنة اآلن ويف ظل هذه الظروف بن 

التعليم اجلامعي احلكومي واخلاص ليست 
منطقية؛ بسبب انقطاع مرتبات 

أساتذة اجلامعات احلكومية 
لسنوات وهذه املتغيرات 

يجب أن تؤخذ 
باحلسبان عند أي 

مقارنة.
رأي  وعــن 

ر  كتــو لد ا
قــي  لطو ا
يف التعليــم 

األهليــة  اجلامعــات  بعــض  ان  يقــول  اخلــاص  اجلامعــي 
مخرجاتهــا تضاهــي مخرجــات جامعــة صنعــاء، والبعــض 
اآلخــر ال يرتقــي ملســتوى التعليــم اجلامعــي، وهنــا تأتــي 
البرامــج  علــى  للرقابــة  العالــي  التعليــم  وزارة  مســئولية 
مبعاييــر  التزامهــا  ومــدى  اجلامعــات  بهــذه  األكادمييــة 
اجلــودة األكادمييــة، ومــن اإليجابيــات للجامعــات اخلاصــة 
اجلامعــات  علــى  الضغــط  تخفيــف  علــى  عملــت  أنهــا 
احلكوميــة وســاهمت يف رفــد ســوق العمــل مبخرجــات ال 

احلكوميــة. اجلامعــات  مخرجــات  عــن  كفــاءة  تقــل 
نرجــس يوســف إدارة مستشــفيات جامعــة الناصــر، التعليــم 
التخصصــات  جميــع  يف  وصفهــا_  _حســب  ممتــاز 
الطبيــة واإلداريــة، أمــا لــو خصصنــا عــام 2020م لــم يكــن 
ذاك التعليــم اجليــد ولــم نكمــل اخلطــة الدراســية بالكامــل، 
بعــض األقســام اســتمروا يف الدراســة عــن بعــد وبعضهــا 
مت حــذف باقــي احملاضــرات، مــن حســن احلــظ يف جامعــة 
الناصــر لــم يتبقــى الكثيــر مــن احملاضــرات إلكمالهــا أون 

اليــن.
التعليم اخلاص وسوق العمل

ــل  ــاب العم ــة أرب ــة مــدى ثق باخلــروج لســوق العمــل ومواكب
بخريجــي اجلامعــات احلكوميــة واألهليــة، توفيــق النظيــف 
- مــن مكتــب )جــوب فاينــدر( للتوظيــف بصنعــاء- يقــول 
الثقــة أولًا ممنوحــة خلريجــي اجلامعــات احلكوميــة بنســبة 
٪70، حتتــل جامعــة صنعــاء املرتبــة األولــى خاصــة خريجــي 
ــم تأتــي بقيــة اجلامعــات  ــة و احملاســبة، ث الطــب و الصيدل
احلكوميــة باملرتبــة الثانيــة تتقدمهــم جامعتــي تعــز و عــدن 

ــة. ــة اجلامعــات احلكومي يف املقدمــة و تليهمــا بقي
ــة واخلاصــة  ويضيــف النظيــف، بالنســبة للجامعــات األهلي
ــوم والتكنولوجيــا  تثــل مــا نســبته 30 ٪، تأتــي جامعــة العل
باملقدمــة باملرتبــة األولــى، وتليهــا جامعــة الســعيد واجلامعــة 
املاليزيــة و اإلماراتيــة و البريطانيــة، ثــم تأتــي اجلامعــات 

األهليــة االخــرى يف نهايــة القائمــة.
سندس الشامي 25 عاًما، هندسة إتصاالت اجلامعة 

اللبنانية، ترى أنه ال يوجد فرق يف التعليم بن اجلامعات 
اخلاصة واحلكومية من ناحية اخملرجات، حيث أن جميع 

اخلريجن ميرون مبرحلة أخذ 
اخلبرة والتجربة وتعلم 

األشياء التي لم تعلم أو تتاح خالل فترة اجلامعة؛ إما 
بسبب ضعف قدرة اجلامعة على توفيرها أو بسبب 

الوضع الراهن يف البالد.
ــة اخلاصــة نفســه  ــج اجلامع ــف الشــامي، يجــد خري وتضي
ــن، إمــا األعتمــاد   والبحــث عــن  بعــد التخــرج أمــام خياري
الوســائل التــي تضيــف مــن خبرتــه أو تكنــه مــن تخصصــه، 
أو البحــث عــن مجــال آخــر متــاح بســبب عــدم حصولــه علــى 
فــرص جتعلــه متمكــن وقــادر علــى العمــل يف مجالــه؛ وهــذا 

بســبب نــدرة الفــرص خاصــة يف بعــض اجملــاالت.
شــروق العمرانــي مكتــب توظيــف بصنعــاء، تقــول أن أربــاب 
اختيارهــم  ويختلــف  املكتــب،  علــى  يتصلــوا  قــد  العمــل 
للموظفــن ليــس ألجــل املؤهــالت ونــوع اجلامعــة، ولكــن 
بحســب التخصصــات فبعــض التخصصــات تكــون موجــودة 
ــاب  ــد أرب ــم حتدي ــا يت ــادًرا م ــات دون األخــرى، ون يف جامع
العمــل يف اختيــار املوظــف علــى أنــه خريــج مــن جامعــة 
صنعــاء وهــي حــاالت نــادرة يف تخصــص الصناعــة الغذائيــة 

واحملاســبة.
املعايير األكادميية

يف صنعــاء عــدد اجلامعــات اخلاصــة 25 جامعــة مبــا يف 
ذلــك عــدد اربعــة فــروع جلامعــات، ال يوجــد اختــالف يف 
مــدى  عــن  واألهليــة،  اخلاصــة  اجلامعــات  بــن  املســمى 

باملعاييــر األكادمييــة. التــزام اجلامعــات اخلاصــة 
 وعمــا تضيفــه اجلامعــات اخلاصــة للتعليــم األكادميــي، 
مؤسســات  عــام  مديــر  احلــداء  فــؤاد  الدكتــور  يقــول 
التعليــم األهلــي بــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، 
ــة  ــر األكادميي ــر التزامــاً باملعايي أن اجلامعــات اخلاصــة أكث
قبــل  مــن  املســتمرة  واملتابعــة  للتقييــم  نظــراً خلضوعهــا 

األكادميــي. االعتمــاد  ومجلــس  الــوزارة 
ويضيــف احلــداء، اجلامعــات اخلاصــة تعتبــر إضافــة نوعيــه 
للجامعــات احلكوميــة فقــد مت توســيع الطاقــة االســتيعابية 
للملتحقــن للتعليــم العالــي نظــراً حملدوديــة وعــدم قــدرة 
اجلامعــات احلكوميــة علــى اســتيعاب مخرجــات الثانويــة 
العامــة املتزايــدة ســنوياً، كمــا أنهــا حتتــوي عــدد كبيــر مــن 

ــة. البرامــج والتخصصــات النوعي
ــق  ــة، يعل وعــن التســمية األصــح للجامعــات خاصــة أم أهلي
الدكتــور فــؤاد احلــداء بالقــول: القانــون رقــم 13لســنة 2005 
بشــأن اجلامعــات واملعاهــد العليــا والكليــات األهليــة حــدد 
املســمى باســم جامعــات أهليــه بينمــا وردت كلمــة خاصــة يف 
ــث ورد أن اجلامعــة هــي:  ــون حي تعريــف اجلامعــة يف القان
كل مؤسســة خاصــة تعمــل للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، 
وتلكهــا جهــة غيــر حكوميــة وبالتالــي فــال يوجــد فــرق 

حقيقــي يف اســتخدام اللفظــن.. ألن املعنــى واحــد.
النهــوض  تريــد  البنــاء، والبــد ألي دولــة  التعليــم أســاس 
ــم بشــتى  ــم وبوســائل التعلي ــم بالتعلي ــة أن تهت ــة التنمي بعجل
أنواعــه ولــكل الفئــات، كمــا يجــب أن تخضــع العمليــة 
ــا؛ ليظــل  ــة دائًم ــة الدوري ــة والرقاب ــة للمتابع التعليمي
املســتجدات،  كل  ويواكــب  تقــُدم  يف  التعليــم 
وال  احلــال  يســتقيم  وتطــوره  وبازدهــاره 
ــم ســالح  ــة انتهجــت العل ــى أم خــوف عل

العلــم. لطــالب  اإلمكانيــات  ووفــرت 

ة..  ة..  الـجامعات األهليَّ  الـجامعات األهليَّ
أزمة تعليم وثقة أرباب العمل
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التسرب من املدارس..التسرب من املدارس..
صوت األمل.. علياء محمد 

عــام دراســي جديــد بــدأ يف اليمــن، يف 
ظل أوضاع معيشية متردية يعاني منها 
اآلالف مــن اليمنيــني، منذ بــدء الصراع 
ســلبًا  انعكــس  الــذي  األمــر  البلــد،  يف 
علــى معظــم األســر التــي أصبحــت غيــر 
قــادرة علــى توفيــر املتطلبــات املدرســية 
ألبنائهــا، مــن رســوم وزي مدرســي وكتب 
وغيرهــا، األمــر الــذي تســبب يف حرمان 
أوالدهــم مــن التعليــم، وتفشــي ظاهــرة 
ــرة  ــي الظاه ــدارس، وه ــن امل ــرب م التس
املنتشــرة يف البــالد منــذ ســنوات، لكنهــا 
زادت يف ظل استمرار الصراع، باإلضافة 
إلــى عــدة أســباب ُمتراكمــة تتداخــل 
ــذه  ــن ه ــل م ــض، لتجع ــا البع ــع بعضه م
ــر  ــوس اخلط ــدق ناق ــرة ت ــكلة ظاه املش

علــى العمليــة التعليميــة.
التحصيل العلمي 

املهمــة  العوامــل  مــن  العلمــي  التحصيــل  ضعــف  يعــد 
التــي لهــا عالقــة بانتشــار ظاهــرة التســرب يف املــدارس، 
فقــد يتعــرض الطالــب لعــدد مــن العوامــل التــي توثــر على 
فيشــعر  الرســوب،  إلــى  بذلــك  يصــل  وقــد  درجاتــه، 

ــه. ــة تعليم ــه يرفــض مواصل ــة أمــل جتعل ــب بخيب الطال
يكملــوا  لــم  الذيــن  الطــالب  أحــد  محمــد  علــي  يقــول 
دراســتهم: »توقفــت عــن الدراســة يف الصــف الســادس 
أساســي، نتيجة رســوبي مبادة اللغة اإلجنليزية، وشــعرُت 
ــم أجــد مــن  ــى النجــاح«، ويضيــف: »ل ــدم القــدرة عل بع
يأخــذ بيــدي ويخبرنــي بــأن الفشــل ليــس نهايــة املطــاف، 
وإمنا قد يكون خطوة لبداية جديدة، واليوم أشعر بالندم 
لتركــي التعليــم، وال أســتطيع اآلن العــودة إلــى املدرســة، 

فقــد مــرت ســنن علــى ذلك.
العنف املدرسي

حتكى أم آمنة حسن معاناتها مع طفلتها التي تبلغ من 
العمر سبع سنوات، وتدرس يف الصف األول، والتي 

قررت أن ال تعود للمدرسة مجدداً، وذلك بسبب تهديد 
املدرِّسة لها بالقول: »إذا لم تسكتوا فستحبسون يف 

احلمام«.. وتضيف: »هذه املمارسات من قبل املدرسة 
جعلت طفلتي تشعر باخلوف، وهذا اخلوف أثَّر على 

نفسيتها وجعلها تخاف من الذهاب إلى املدرسة، لكنني 
سرعان ما واجهت املشكلة بترغيب ابنتي يف املدرسة، 

واستغرقت وقتاً طوياًل ال قناعها 
بالعودة إليها.

 يقول عمرو احملروسي: 
»توقفت عن الدراسة بسبب 
الضرب بالعصا، كنت أعاني 

من ضعف يف قدمي، وال 
أستطيع الوقوف يف 

الطابور املدرسي، وكان 
املشرف يقوم بضربي 

بالعصا، ولذلك تعقدت 
وتركت دراستي بسبب 

العنف يف املدارس 
واإلدارة املدرسية الفاشلة 

التي جتعل الطالب يكره 
املدرسة وال يرغب الذهاب 

إليها ويضيف: »لست الطالب 
الوحيد الذي عانى هذه املشكلة، 

فهناك الكثير من الطالب الذين عانوا 
ويعانون مثلي، فالكثير من الطالب، وبنسبة عالية، 

يتسربون من املدرسة بسبب تعنيف املدرسن«.
أنشطة مدرسية

يف الســياق نفســه يوكــد أحمــد غالــب )مــدرس أنشــطة 
يف مدرســة خاصــة( أنــه »مــن املمكــن أن يعانــي الطالــب 
املــواد  بعــض  يف  العلمــي  التحصيــل  يف  ضعــف  مــن 
الدراســية، ولكنــه قــد يجــد نفســه متفوقــا يف األنشــطة 
واملشــاركات املدرســية«. ويضيــف: »حســب جتربتــي يف 
صفوف املوســيقى واألنشــطة الثقافية، أرى أن مثل هذه 
األنشــطة حتبــب الطالــب أكثــر يف حضــوره إلى املدرســة، 

ويتجــاوز بهــا ضعفــه يف بعــض املــواد«.
ويوكد أنيس فضل )مدرس موسيقى بعدن(: »هناك 

أطفال يجبَرون على ترك دراستهم، نتيجة الوضع 
املادي ألهاليهم، ونرى مواقف يدمى لها القلب، أطفال 

يف عمر الزهور يعملون يف الوقت الذي يجب أن 
يكونوا داخل املدرسة، وعندما حتاول اختبارهم تُفاجأ 
بذكائهم العالي، ولكن لألسف كانت الظروف الصعبة 

أقوى من ذكائهم. ويضيف قائلًا: »ال نستطيع القول 
إن الوضع املادي يعد سبباً رئيسياً، فقد يكون ثانويا 

ألننا باملقابل جند طالبا من أسر مستواها املادي جيد، 

ولكن ليس لديهم رغبة 
بالدارسة، ويرجع ذلك لقلة 
وعي أولياء أمورهم مبدى 

أهمية التعليم وعدم املتابعة. 

البيئة املدرسية 
للمدرســة دور بــارز وكبيــر يف تقــومي ســلوك الطــالب، 
كونهــا منظومــة اجتماعيــة لها دور هــام وفعال يف العملية 
ــى  ــا عل ــة التدريــس وأنظمته ــن هيئ ــم تك ــة وإذا ل التربوي
كفــاءة عاليــة، فمــن املمكــن أن تتســبب ببــروز ظاهــرة 

التســرب املدرســي.
يقــول مــازن محمــد: »إذا لــم تكــن املنظومــة التربويــة 
مبنيــة علــى أســاس علمي ســليم، فإن ذلك قــد يكون أحد 
الدوافــع التــي تدفــع الطالــب لتــرك املدرســة«. ويشــير 
ــه  ــل بســبب ضعــف التوجي إلــى أن »الطالــب يشــعر باملل
التربــوي، وأســلوب التدريــس، واملــواد املكثفــة، واملناهــج 

التعليميــة التــي ال تواكــب التقــدم التكنولوجــي. 
يضيــف مــازن: »يحتــاج طالبنــا إلــى برامــج جديــدة، 
وإلــى تنــوع يف توزيــع وشــرح الدروس، حتى تشــد وجتدب 

التالميــذ ويتفاعلــوا معهــا.
إذ  اتصــاالت(،  )مهنــدس  علــي  وليــد  الــرأي  ويوافقــه 
يــرى أن الــكادر التعليمــي هــو الســبب الرئيســي يف بــروز 
هــذه الظاهــرة، فالرغبــة بالتعليــم أصبحت غيــر موجودة 
عنــد املــدرس نفســه، حيــث جنــد عــددا مــن املدرســن، 
يأخــذون التعليــم علــى أنــه واجــب وظيفــي فقــط، وليــس 

رســالة ســامية يجــب عليهــم تقدميها 
وإيصالهــا بشــكل صحيــح.

ويوكــد: »الكثافــة الطالبيــة يف بعض 
املــدارس قــد تشــكل عائقــا يؤثــر ســلباً 

يف تأقلــم بعــض الطــالب مــع بعضهــم، 
فقد تظهر على بعض الطالب ســلوكيات 
جتــاه  والعنــف  كالتنمــر  مقبولــة  غيــر 
الطالب املســاملن، وجميع هذه األســباب 
كفيلــة بــأن تكــون الســبب الرئيســي يف 

انقطــاع الطــالب عــن الدراســة«.
األسباب االجتماعية

 يعيــش بعــض الطــالب ظروفا اجتماعية 
صعبة توثر على حياتهم الدراسية، وتعد 
مشكلة التفكك األسري وانعدام التكيف 
وعــدم التفاهــم نقطــة رئيســية يف معانــاة 
الطــالب مــن مشــاكل أســرية وســلوكية 
واجتماعيــة تــؤدي أحيانــا إلــى انحــراف 

الطــالب ثــم التخلي عن الدراســة.
يقول ثابت احلاشدي )ناشط 

اجتماعي(: »إن العديد من األسر 
تنشغل مبشاكلها العائلية وتتنسى 

واجبتها واهتمامها بأبنائها، وبالتالي 
تؤثر على نفسية الطالب، وال يستطيع 
استيعابها، وتنعكس سلباً على مستواه 

الدراسي، هذا باإلضافة إلى 
اكتسابه 

أمناطا سلوكية سيئة من رفقاء السوء، وهذا ما يشجعه 
على عدم االستمرار يف الدراسة والهروب منها.

ويضيف أن »الوضع املادي ميثل أحد العوامل التي 
تؤثر بشكل كبير على نسبة التسرب املدرسي، بسبب 
عدم قدرة رب األسرة على توفير مصاريف الدراسة 

فيضطر األبناء للتوقف عن الدراسة والبحث عن 
فرص عمل لزيادة الدخل ومساعدة األسرة، وبالتالي 

ميتنع عن احلضور إلى املدرسة والتقصير يف استرجاع 
دروسه.

عوامل نفسية
ظاهــرة التســرب مــن املــدارس حتتــاج إلــى وقفــة جــادة، 
ــا،  ــة مــن أجــل احلــد منه ــود اخملتلف ــر للجه ــى تضاف وإل
لتحقيق تنمية حقيقة، فتعليم األبناء وتأهيلهم يساهم يف 
بنــاء مجتمــع قــوى وقــادر علــى البنــاء والتنميــة احلقيقيــة 

التــي تســاعد يف االســتقرار االقتصــادي واالجتماعــي.  
يؤكــد حســن اجلعــدي )عضــو يف نقابــة املعلمــن(: »أن 
هنــاك إغــراءات يتعــرض لهــا الطالــب مــن رفقــاء الســوء، 
تعتبــر عوامــل جــذب تغيــر ســلوك الطالــب، فنجــد الكثيــر 
مــن الطــالب يتغيــب عن املدرســة بســبب رغبتــه يف قضاء 
وقــت أكثــر مــع األصدقــاء يف الترفيــه واملقاهي واكتســاب 

عــدد كبير من العادات الســيئة.
ويقــول محمــد اإليطالــي )متخصــص بالعــالج النفســي(: 
»إن هنــاك عوامــل نفســية عديــدة توثــر علــى التحصيــل 
العلمــي للطالــب، فالشــعور بالكــره وعــدم االرتيــاح جتــاه 
لتــرك  الطالــب  تدفــع  معينــة،  مــادة  أو  معــن  ُمــدرس 
الدراســة، ويصعــب العــودة إليهــا، نتيجــة للحالــة النفســية 
املضطربــة، وســوء التوافقـــ، وشــعوره بالنقــص، وضعــف 
وجــود  أهميــة  علــى  اإليطالــي  ويشــدد  بذاتــه.  ثقتــه 
مرشــدين وأخصائين اجتماعين ملعاجلة هذه الفئة من 
الطــالب، ومحاولــه حل املشــاكل التــي تواجههم، ليتمكنوا 
مــن مواصلــة التعليــم وعدم التســرب من املــدارس وضياع 

مســتقبلهم.
 زواج القاصرات 

وداد  املــرأة  حقــوق  يف  والناشــطة  الصحفيــة  توكــد   
البــدوي، أن »العمليــة التعليميــة تتأثــر يف اليمــن بســبب 
زواج الصغيــرات، نتيجــة انســحابهن مــن مقاعــد التعليــم، 
ــة أو انضمامهــن  ــك بســبب ارتباطهــن بعــش الزوجي وذل
إلــى أســرة جديــدة، وهــذا األمــر جعــل نســبة التعليــم 
أقــل بالنســبة للفتيــات عــن الفتيان«. مضيفــة: »الفتاة 
باهتمامــات  تنشــغل  مبكــر  بعمــر  تتــزوج  عندمــا 
ُكــنَّ  عــدة  فتيــات  وهنــاك  واألطفــال،  الــزوج 
منهــا  ُحِرمــن  ولكنهــن  للدراســة،  متحمســات 
بســبب رفــض الــزوج، وإذا ســمح لهــا الــزوج فقد 
ــق مــا بــن مســؤولياتها  ال تســتطيع هــي أن توفِّ
يف البيــت ودراســتها، لذلــك فمــن املطلــوب 
أن يتــم حتديــد ســن مناســبة للــزواج، ومن 
األفضــل أن تكــون بعــد عمــر 24عامــا، 
قــد  بذلــك  الفتــاة  تكــون  حيــث 
اســتطاعت أن تكمــل دراســتها 

اجلامعيــة«.
مليونا طفل خارج 

املدارس
آالف الطالب يف اليمن 

مهددون بالتسرب 
من الدراسة، يف 

حال لم يحصلوا على 
املساعدة، ما يعني أن 

78 % من األطفال، يف 
سن الدراسة، لن يتمكنوا 
من االلتحاق باملدرسة يف 

السنوات القادمة، يف بلد يحتل 
املرتبة الثانية لألمية العاملية، 

وفقا لدراسة أجرتها منظمة 
»اليونسكو«.

وبحسب تقرير ملنظمة 
»اليونيسف« عن وضع التعليم يف 
اليمن يف مارس 2020، فإن مليوني طفل 
ميني أصبحوا خارج املنظومة التعليمية، 

مقابل 5.8 مليون تلميذ ال يزالون مواظبن 
على ارتياد مدارسهم، وما يقارب 1.71 

مليون طفل يعيشون يف محافظات النزوح 
منذ بدء الصراع يف 26 مارس 2015، 

وبعضهم أجبرته الظروف املعيشية على 
ترك املدارس وااللتحاق بسوق العمل، 

كما لم يعد من املمكن استخدام مدرسة 
واحدة من كل 5 مدارس يف اليمن، كنتيجة 

مباشرة للنزاع.

ظاهرة تدق ناقوس الـخطر!

اليونيسف: 
أكثر من مليوني 

طفل ميني مهددون 
بترك مقاعد 

الدراسة

صورة ارشيفية
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صوت األمل – رجاء مكرد 
توقفــت 58 مدرســة مــن أصــل 60 مدرســة 
خاصــة بتعليــم ذوي اإلعاقــة يف صنعــاء 
بســبب الصــراع فيمــا تواصــل مدرســتان 

ــم. ــات التعلي ــط عملي فق
ــة  ــن ذوي اإلعاق ــالب م ــبة الط ــُل نس وتص
بصنعــاء،  الســكان  مــن   10% اخلاصــة 
األمــل  مدرســتي  يف  تعليمهــم  ويتلقــون 

واملســتقبل.

يأبــى  2020م،  اجلديــد  الدراســي  العــام  بدايــة  ومــع 
الطــالب مــن ذوي اإلعاقــة إلَّا أن يكونــوا يف مدرجــات العلــم 
وصفــوف الدراســة، فيمــا يحاولــون التغلــب علــى الصعوبــات 
ــة الدراســية،  ــع البيئ ــل، ويكافحــون مــن أجــل تطوي والعراقي

وتوفيــر وســائل تعليميــة وهيئــة تدريــس.
 ويشــكو كثيــر مــن الطلبــة ذوي اإلعاقــة _خصوًصــا_ 
اإلعاقــة احلركيــة واحلســية )البصريــة( وعــورة التحــرك يف 
املبانــي الدراســية، بســبب عــدم وجــود ممــرات خاصــة بهــم، 
وأيًضــا كــون املبانــي الدراســية »التعليــم العــام« حتــوي أكثــر 
مــن طابــق؛ األمــر الــذي يعيــق احلركــة للمكفوفــن واملعاقــن 
حركًيــا، وذلــك بعــد أن فقــدوا مدارســهم ومت دمجهــم يف 
املــدارس العامــة غيــر اخملصصــة للطــالب مــن ذوي اإلعاقة.
ــا األشــخاص  ــم ســلطان، ناشــط إعالمــي بقضاي يقــول فهي
قاصــًرا  يــزال  مــا  التعليمــي  اجلانــب  »إن  اإلعاقــة،  ذوي 
ــٍر مــن اجلهــود؛ حتــى يســتطيع  تامــا، فالبــد مــن بــذل كثي
األشــخاص ذوو اإلعاقــة التمتــع تتًعــا حقيقًيــا مبســتوى 
التعليــم  أو  العــام  التعليــم  كان  ســواء  للتعليــم  مناســب 

اجلامعــي، ومــا فوقــه.
إذ يــرى ســلطان أن هنــاك الكثيــر مــن الصعوبــات التــي 
تواجــه الطــالب ذوي اإلعاقــة والتــي تختلــف بحســب نــوع 
اإلعاقــة. فمثــلًا: اإلعاقــة احلركيــة حتتــاج إضافــة املمــرات 
أو  الفصــول  إلــى  املتحركــة  الكراســي  مبــرور  اخلاصــة 
القاعــات، كمــا أن املبانــي املرتفعــة والشــرفات تُشــكل خطــًرا 

علــى املكفوفــن.
رغم الِصعاب.. هناك قصص جناح

اســتطاعت رؤى الغابــري، 19 ربيًعــا، مــن محافظــة ذمــار 
وهــي فتــاة مــن ذوي اإلعاقــة احلســية )البصريــة( أن حُتلــق 
علــى  الثالــث  املركــز  علــى  وأن حتــوز  التفــوق،  ســماء  يف 
مســتوى أوائــل اجلمهوريــة اليمنيــة ملرحلــة الثانويــة العامــة - 

قســم أدبــي للعــام الدراســي 2019م2020-م.
 وقــد اســتطاعت رؤى، التــي كانــت تواجــه صعوبــة كبيــرة 
يف الذهــاب إلــى املدرســة البعيــدة عــن منزلهــا، أن تنهــي 
ــي أُدمــج فيهــا ذوو  ــوي يف املدرســة العامــة الت تعليمهــا الثان

االحتياجــات اخلاصــة. 
يقــول عــادل الغابــري )والــد رؤى(،: ال أعلــم كيــف ســتتمكن 
أنهــت تعليمهــا  بعــد أن  إلــى اجلامعــة  الذهــاب  رؤى مــن 
الثانــوي؛ فقــد كانــت أختهــا تأخذهــا، مســبًقا، إلــى املدرســة 
وتهتــم بحركتهــا وذهابهــا وإيابهــا مــن املنــزل إلــى املدرســة، 
مختلفــة،  تخصصــات  األختــان  اختــارت  وقــد  اآلن  أمــا 
تعليمهــا  يف  أخــرى  مــرة  الدمــج  عقبــة  رؤى  فســتواجه 

اجلامعــي.  
تطمــح رؤى لدراســة إدارة أعمــال دوليــة باللّغــة اإلجنليزيــة، 
تأمــن  مــن  تتمكــن  أن  نفســه  الوقــت  يف  ترغــب  ولكنهــا 

مصاريــف دراســتها يف اجلامعــة. 
هل ُيعّد الدمج منصًفا؟

عائًقــا  تشــكل  مــن  فقــط  هــي  الدراســية  املبانــي  ليســت 
أمــام ذوي اإلعاقــة، فالتعليــم أيًضــا بحاجــة إلــى مزيــد مــن 
ــام  ــم الع ــة يف التعلي ــج ذوي اإلعاق ــرار دم ــون ق ــام، ك االهتم
الــذي أجازتــه املــادة ))24 وأُقــر يف عــام 2006م وصادقــت 
عليــه اليمــن عــام 2008م يعــد مــن االتفاقيــة الدوليــة التــي 
تهــدف إلــى حمايــة وتعزيــز حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
والــذي يــراه الكثيــرون غيــر منصــف، ويصفــون التجربــة 
بغيــر الناجحــة، وأن جناحهــا يحتــاج إلــى شــروط كتهيئــة 

ــاة املناهــج. ــة املعلــم، ومراع ــى، وتهيئ املبن
ــة  ــة اخلاصــة يف جامع ــد التربي ــار، عمي ــور أمــن الزق الدكت
أزال، يقــول إن قــرار الدمــج عاملــي، لكــن تنفيــذه يتطلــب 
شــروًطا، إذ أن درجــات اإلعاقــة تختلــف، وبالتالــي البــد مــن 
حتقيــق معاييــر للدمــج، والتــي منهــا تهيئــة املعلمــن للتعــاون 
مــع األشــخاص ســواء كانــوا معاقــن حركًيــا أو ذهنًيــا أو 
يســتطيع  وكيــف  يتقبلــه  كيــف  يعــرف  بحيــث  متوحديــن، 

ــه. ــل مع التعام
املبنــى  تهيئــة  هــي  الشــروط  هــذه  أول  الزقــار  ويحــدد   
ــاك قواطــع  ــان يكــون هن »الســاللم، الغــرف«، فبعــض األحي
الكفيــف  الطفــل  حركــة  أمــام  عائًقــا  تشــكل  أن  ممكــن 
تكــون  أن  يجــب  كمــا  احلركيــة،  اإلعاقــة  ذي  الطفــل  أو 
البلكونــات مرتفعــة حتــى ال يقــع املكفوفــون، ومــن الضــروري 
ــة  ــال( ذوي اإلعاق ــر وســائل ســمعية )ســماعات لألطف توفي
مــن  الطفــل  تقبــل  ضــرورة  إلــى  باإلضافــة  الســمعية. 
اآلخريــن، ال ســيما املعلمــن الــذي يجــب أن يعرفــوا الطريقــة 
مــن ذوي  بهــا األشــخاص  يعاملــوا  أن  التــي يجــب  املثلــى 
اإلعاقــة علــى اختالفهــم ســواء أكان هــذا الطفــل كفيفــاً أو 

أصــم أو طفــاًل توحديــاً أو طفــاًل لديــه نشــاط زائــد، أو لديــه 
ــة للعامــة، أو أن يكــون الطفــل  ســلوكيات معينــة غيــر مقبول
يعانــي مــن إعاقــة عقليــة تســبب لــه مشــكلة يف االســتيعاب.
ومــن املشــاكل التــي يواجههــا الطــالب مــن ذوي اإلعاقــة يف 
التعليــم املدمــج، وجــود مــدرس واحــد يقــوم بشــرح املــواد 
ــر عنهــا  جلميــع الطــالب بــدون اســتثناء، وهــذه مشــكلة عّب
كثيــر مــن ذوي اإلعاقــة )احلســية( الســمعية، الذيــن يحتــاج 
اإلعاقــة  ذوي  مشــكلة  أمــا  اإلشــارة،  لغــة  إلــى  تعليمهــم 
)احلســية( البصريــة فقــد عّبــرت عنهــا الطالبــة رؤى بكثــرة 
أســئلتها للمعلــم والــذي أزعــج الطــالب واملــدرس علــى حــد 

ســواء.
ويعلــق فهيــم ســلطان علــى نقطــة التعليــم قائــلًا: »ال يعلــم 
اجلميــع أن املصطلحــات اللغويــة لــدى هــؤالء األشــخاص 
ــارة عــن مصطلحــات إشــارية ليســت  ــي عب ــة جــًدا، فه قليل
لــدى  املوجــودة نفســها  اللّغــة  بأنهــا  البعــض  كمــا يتخيــل 
لغــة املتحدثــن، هــي قاصــرة رمبــا ال تتعــدى 3000 كلمــة؛ 
وبالتالــي تعليمهــم يحتــاج إلــى كثيــٍر مــن اجلهــود، وكثيــر 
مــن التدريــب مــا يســمى بـ«مترجمــي لغــة اإلشــارة« ليكونــوا 

معهــم.
مــن  املتخرجــن  مــن  كثيــر  يوجــد  ال  ســلطان،  ويضيــف 
ــا مــدارس خاصــة  مدرســة األمــل ومدرســة املســتقبل؛ ألنه
فقــط بلغــة اإلشــارة، هنــاك املكفوفــون وهــم يحتاجــون إلــى 
بطريقــة  واملناهــج  الكتــب  طباعــة  منهــا  الوســائل  بعــض 
برايــل )طريقــة اخلــط البــارز التــي يحتــاج إليهــا املكفوفــون 
الدراســي(،  املنهــج  وقــراءة  اســتذكار  يف  معهــا  ليتعاملــوا 
إضافــة إلــى املنهــج الصوتــي، والــذي رمبــا- حســب قولــه- 
املنهــج  طريقــة  أن  إذ  الســلبية،  األمــور  مــن  الكثيــر  فيــه 
الصوتــي تفقــد الشــخص الكفيــف القــدرة علــى القــراءة 
واالطــالع، كمــا أن اإلعاقــة الذهنيــة لهــا منهــج خــاص ولهــا 
تقنيــة خاصــة منعدمــة تاًمــا يف اليمــن لقلــة وجــود اخلبــراء 
واملتمكنــن يف هــذا اجلانــب، إذ أنهــا حتتــاج إلــى كثيــر مــن 

ــة. ــود وتقنيــة معين بــذل اجله
وعــن دور املعاهــد اخلاصــة يف تعليــم ذوي اإلعاقــة الذهنيــة 
يرفــق فهيــم، أن هنــاك بعــض املعاهــد اخلاصــة ولكــن ليســت 
قليــل جــًدا  هــو  إليهــم  مــا يصــل  املطلــوب؛ ألن  بالشــكل 
وعبــارة عــن تعلــم مهــارات حياتيــة يف كيفيــة األكل والشــرب 
أو لبــس املالبــس ودخــول احلمــام، ألن اإلعاقــة الذهنيــة هي 
إعاقــة صعبــة جــًدا وحتتــاج إلــى عمليــة تأهيــل وتدريــب منــذ 
الِصغــر، واملســمى بـــ »التدخــل املبكــر« وبالتالــي نراهــم أقــل 
حًظــا مــن غيرهــم مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــات األخــرى 

احلركيــة والســمعية والبصريــة.
كمــا أن إشــراك ذوي اإلعاقــة يف التعليــم العــام يف املدرســة 
نفســها يُعــّد مشــكلة لديهــم، أيًضــا املنهــج الدراســي هــو 
توفــر  عــدم  منهــا  والتــي  املشــاكل،  بعــض  تعتريــه  اآلخــر 
وســائل تعليميــة، وارتفــاع أســعارها، باإلضافــة إلــى القصــور 

ــل. ــج براي ــع منه يف طب
حســن إســماعيل، رئيــس املنتــدى اليمنــي لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، يقــول: »التعامــل مــع تعليــم ذوي اإلعاقــة ال زال 
ــاً،  ــاًل حقوقي ــس عم ــري ولي ــل خي ــُه عم ــى أن ــه عل يُنظــر إلي
اخليريــة  اجلمعيــات  بــه  تتكفــل  خيريــة  مســاعدة  وكأنــه 
واملؤسســات، بينمــا التعليــم حــق ويفتــرض مــن وزارة التربيــة 
مطبعــة  بتوفيــر  والقيــام  احلــق  هــذا  مراعــاة  والتعليــم 

لطباعــة املناهــج بطريقــة برايــل«.
املصاريف

تتمثــل اخلدمــات التــي يحتــاج إليهــا ذوو اإلعاقــة يف 
خدمــات صحيــة وتعليميــة وتأهيليــة، الصحيــة 
كتوفيــر الكراســي والســماعات والنظــارات ملــن 
لديهــم ضعــف نظــر، ومجــال العمليــات واألدويــة 
التــي  اخلدمــات  هــي  والتأهيليــة  والعالجــات، 
حيــث  مــن  واجلمعيــات  املؤسســات  تقدمهــا 
نفقــة تشــغيلية والــدورات التدريبيــة وتشــكل 
اجلمعيــات- حســب صنــدوق الرعايــة- حوالــي 

املواصــالت  التعليميــة  واخلدمــات  جمعيــة   60
واملنــح، ولكــن هــذه اخلدمــات قلـّـت مؤخــًرا بســبب 

منهــا  يُعانــي  التــي  واإليــرادات  الدعــم  قلــة 
صنــدوق الرعايــة.

تتــوزع  اإلعاقــة  ذوي  مــن  لطــالب  وفًقــا 
التعليــم  كالتالــي:  الدراســية  املصاريــف 

 300 الســنة،  ألًفــا يف   30-50 العــام 
لطــالب  الســنة  يف  ألــف 
البكالوريــوس )مكفوفــن(، 
لطــالب  ألــف   200
غيــر  البكالوريــوس 
يف  150ألفــاً  املكفوفــن، 

الســنة لطــالب التعليــم 
يجــد  العالــي. 

طــالب التعليــم 
أن  العالــي 
املبلــغ احملــدد 

لهــم غيــر كاٍف 
البحــث  كــون 

أكثــر. مصاريــف  تتطلــب  والرســالة 
وجامعــات  مــدارس  يف  التعليــم  يتلقــون  الطــالب  بعــض 
وهنــا  خاصــة،  مدمجــة  يف  والبعــض  حكوميــة  مدمجــة 
توجــد اختالفــات يف مصاريــف التعليــم اخلــاص واحلكومــي 

التعليــم. واختــالف طفيــف يف 
يــرى الدكتــور أمــن الزقــار، أن دعــم الصنــدوق يعتبــر حافــزاً 
ألوليــاء األمــور يف دفــع أوالدهــم للتعليــم، وتختلف املصاريف 
واخلدمــة التعليميــة: فجامعــة أزال مثــاًل يوجــد فيهــا أكثــر 
مــن 270 طالبــاً أصــم، يحتاجــوا مســتحقات التعليــم فيرســل 
صنــدوق املعاقــن حوالــي 130 ألــف لــكل طالــب، يأخــذ منهــا 
ــة وهــذا  ــزوده بخدمــة تعليمي ــة ت ــاً واجلامع ــب 70 ألف الطال

حافــز ألوليــاء األمــور لدفعهــم للتعليــم.
ويضيــف الزقــار: نحــن يف التعليــم اخلــاص نقــدم تعليمــاً 
ولديهــم  خاصــة(،  برامــج  لهــم  )نخصــص  فــردي  بشــكل 
أكثــر مــن ســبورة، وهنــاك فــرق بــن التعليــم العــام والتعليــم 
اخلــاص، فالتعليــم اخلــاص يكلــف الدولــة 15 ضعفــاً مــن 
وســائل  حتتــاج  اخلاصــة  املــدارس  ألن  العــام؛  التعليــم 
خاصــة، مســاحات ترفيهيــة معينــة، عــدد الطــالب قليــل، 
بعكــس التعليــم العــام الــذي يــدرس فيــه 50 أو 60 طالبــاً يف 

أجــواء معلــم واحــد ووســيلة تعليــم واحــدة.
التشخيص املبكر لذوي االحتياجات اخلاصة

يُعــّد عــدم الكشــف للحالــة مــن املشــاكل التــي يواجهــا تعليــم 
ذوي اإلعاقــة، فــكل طفــل يُعــّد حالــة خاصــة يجــب أن تــدرس 
علــى انفــراد؛ مــن أجــل أن يتــم وضــع اخلطــة التعليميــة مبــا 
يتناســب وإمكانياتــه، ســواء مــع معلــم التنميــة اخلاصــة، أو 
االختصاصــي النفســي، فالطبيــب املعالــج هــو الــذي يعالــج 
الطفــل، ويحــدد إذا كان يتــم إدخالــه ملدرســة مدمجــة أو ال، 
ولكــن أغلــب املعلمــن يقولــون إن توزيــع ذوي اإلعاقــة علــى 
املــدارس لــم يســبقه تشــخيص للحالــة بالشــكل الدقيــق، كمــا 
ــذي  ــر ال ــي«، األم ــه »أول ــى أن ــم للحــاالت عل ــون التقيي يصف
يشــكل عائًقــا أمــام تــدارك الطفــل وعمــل البرامــج التــي 

رمبــا تســاهم يف التعليــم املبكــر لــه.
فاملنتــدى  املشــكلة،  هــذه  حــول  األفعــال  ردود  وتختلــف 
اليمنــي لــذوي اإلعاقــة يقــول إن الــدور يف هــذه املشــكلة 
هــو باألســاس مــن مهــام إدارة التنميــة الشــاملة يف وزارة 
ــب وال  ــف بهــذا اجلان ــم، ولكــن دورهــا ضعي ــة والتعلي التربي
فتقــوم اجلمعيــات  املطلــوب،  بالشــكل  املهــام  بهــذه  تقــوم 
بتشــخيص احلــاالت  واملنظمــات يف مختلــف احملافظــات 
وإرســالها للمــدارس واملفتــرض- بحســب املنتــدى- أن ال 
تتحمــل اجلمعيــات هــذه املســؤولية وحدهــا، ومــن الضــروري 
تعــاون وتدخــل الدولــة يف عمــل إحصائيــات وتوزيــع ذوي 
اإلعاقــة علــى املــدارس حســب احلالــة. فيمــا يجــد الدكتــور 
أمــن أنهــا مــن مهــام الصنــدوق، وأنــه بســبب الضغــط وقلــة 
الدعــم يحــاول الصنــدوق دمــج املعاقــن داخــل املــدارس 

العامــة حتــى يخفــف مــن االلتزامــات التــي عليــه.

الوظائف
يجــد أفــراد ذوي اإلعاقــة صعوبــات يف التوظيــف، فمنهــم 
منهــم  املتفــوق يف الدراســة ومنهــم املهنيــون، لكــن كثيــراً 
يشــعرون باحلســرة كونهــم يــرون أن اجملتمــع رمبــا ال يهمــه 
جنــاح ذوي اإلعاقــة، وال توجــد فائــدة مــن تعليمهــم، حســبما 

ــة. ــت إحــدى األخــوات مــن ذوي اإلعاقــة احلركي قال
ــي لألشــخاص ذوي  ــدى اليمن ــس املنت ــول إســماعيل، رئي يق
اإلعاقــة، إنــه يف عــام 2009-2010م » بذلــوا جهــًدا مــع 
ــل أخــرى،  ــف أو بدائ ــة؛ إليجــاد وظائ ــة املدني اخلدم
كعمــال  لهــم  وظيفــة   500 تخصيــص  وجــرى 
نظافــة، وهــي الوظيفــة التــي ال تتناســب مــع 

 .« إعاقتهــم احلركيــة 
مبادرة ومقترحات 

علــى  وفهيــم  أمــن  الدكتــور  مــن  كٌل  يتفــق 
ــم الدمــج، مــن أجــل  ــة لتقيي ضــرورة عمــل جلن
دمجهــم  مت  الذيــن  األطفــال  فــرز  إعــادة 
الدكتــور  فبحســب  املــدارس،  يف 
أمــن يحتــاج تعليــم ذوي 
إلــى  اإلعاقــة 
معاملتهــم معاملــة 
وتقــدمي  خاصــة، 
ــا  ــة، كم دروس، رحــالت ترفيهي
يف  الناشــط  ســلطان،  يطــرح 
حلــولًا  اإلعاقــة،  ذوي  مجــال 
تســهم يف تقــدمي التعليــم األمثــل 
ــة  ــل عمــل دورات تدريبي ــم: مث له
بعمــل  املــدارس  تهيئــة  مكثفــة، 
اخلاصــة  )املمــرات  الرمبــات 
وإيجــاد  اإلعاقــة(،  بــذوي 
مصــادر  غــرف 
هــذه  خاصــة يف 
س  ر ا ملــد ا
ن  تكــو
ة  مجهــز

بوســائل التعليــم الســمعية والبصريــة واملعــدات الالزمــة.
كافــة  بتوفيــر  اخلاصــة  والقوانــن  التشــريعات  تفعيــل 
اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  لتعليــم  الالزمــة  التســهيالت 
ويف مقدمتهــا االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة وتعزيــز حقــوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة املــادة 24، ووضــع خطــة وطنيــة 
بــن فعاليــات اجملتمــع اخملتلفــة بحيــث  للتنســيق  شــاملة 
تراعــي اتخــاذ التدابيــر الالزمــة مــن أجــل دمــج األطفــال 

واجملتمــع. املدرســة  يف  اإلعاقــة  ذوي 
ــول املقترحــة، إجــراء اإلحصــاءات الالزمــة  أيًضــا مــن احلل
ــدم  ــن أن تق ــن ميك ــة الذي ــة ذوي اإلعاق ــان أعــداد الطلب لبي
لهــم خدمــات التربيــة اخلاصــة مــن خــالل املدرســة العاديــة، 
وتدريــب املعلمــن والكــوادر اخملتصــة قبــل اخلدمــة، وتوفيــر 
برامــج تدريبيــة مناســبة لهــم أثنــاء اخلدمــة للتعامــل مــع 
الطلبــة ذوي اإلعاقــة، وتقــدمي كافــة اخلدمــات التعليميــة 
والتأهيليــة لهــم ضمــن إطــار املدرســة العاديــة، باإلضافــة 
إلــى تطبيــق جــودة البنــاء علــى املــدارس التــي ســيتم بناؤهــا 
ــة املدرســية  ــل األبني ــة تعدي يف املســتقبل للمعاقــن، ومحاول

ــاًء عليهــا. القائمــة بن
العمــل علــى تكييــف املناهــج بحيــث تكــون مالئمــة للطــالب 
ذوي اإلعاقــة البصريــة أو الســمعية أو الذهنيــة، وإنشــاء 
وجتهيــز غــرف مصــادر يف مــدارس اجلمهوريــة، وتوفيــر 
املعينــات الالزمــة لــذوي اإلعاقــة والتــي ستســهم يف حتســن 
حتصيلهــم العلمــي، إزالــة املعوقــات النفســية وبنــاء اخلبــرات 
ــم مــن  ــة وزمالئه ــن ذوي اإلعاق ــال م ــدى األطف ــة ل اإليجابي
مــع  لتتــالءم  املدرســة  بيئــة  وتهيئــة  اآلخريــن،  األطفــال 
الحتياجاتهــم  واالســتجابة  الطلبــة  فئــات  كل  خصائــص 
األساســية، وإنشــاء وحــدة طباعــة وطنيــة يف وزارة التربيــة 
ــة  ــي لطباعــة املناهــج التعليمي ــم العال ــم ووزارة التعلي والتعلي
والبكــم،  للصــم  اإلشــارة  ولغــة  للمكفوفــن  )برايــل(  بلغــة 
ــة  ــم اخملتلف ــة اإلشــارة للصــم يف مراحــل التعلي ــس لغ وتدري

لتســهيل عمليــة اتصــال الصــم ببقيــة أفــراد اجملتمــع.  
كل مشكلة ولها حل

بدورهــا صحيفــة »صــوت األمــل« التقــت مــن يقومــون علــى 
رعايــة ذوي اإلعاقــة، وتوجهــت إلــى إدارة صنــدوق الرعايــة 
لــذوي اإلعاقــة، ملعرفــة الوضع واحللول املســتقبلية للمشــاكل 

التــي تواجــه ذوي اإلعاقــة واخلطــة الزمنيــة لتنفيذهــا.
حســن إســماعيل، رئيــس املنتــدى اليمنــي لــذوي اإلعاقــة، 
يقــول: يف حــال مت رفــض طــالب ذوي اإلعاقــة مــن املــدارس 
يتقــدم  بــأن  الرفــض،  علــى  التغلــب  نســتطيع  املدمجــة، 
إلــى  بالتحــرك  نقــوم  إثــره  وعلــى  بــالغ،  برفــع  الطالــب 
الطالبــات مت  ُقــدم أن إحــدى  بــالغ  املدرســة، وكان آخــر 
إعفاؤهــا مــن مــادة الرياضيــات، ويشــدد أن علــى األُســر أن 

ال تستســلم وأن تتوجــه برفــع القضيــة.
حســن عــردوم، مديــر العالقــات العامة واإلعــالم يف صندوق 
صنــدوق  بــن  مشــتركة  خطــة  هنــاك  أن  يــرى  الرعايــة، 
الرعايــة ووزارة التربيــة والتعليــم حــول مشــكلة املبانــي، إمــا 
بتوفيــر فصــول خاصــة لــذوي اإلعاقــة أو حــل تخصيــص 
الفصــل األول يف بدايــة املدرســة لهــم وهــم يســعون لهــذا 

الشــيء.
ويضيــف عــردوم: يعمــل الصنــدوق حالًيــا علــى التنســيق مــع 
املنظمــات، لتقــدمي مشــاريع تخــدم ذوي اإلعاقــة، ويقومــوا 
بإنــزال روابــط علــى اإلنترنــت جلمــع بيانــات ذوي اإلعاقــة، 
فمــن هــم يف اجملــال التربــوي مثــلًا يتــم التنســيق لهــم مــع 
املــدارس اخلاصــة، ويؤكــد بقولــه إن هنــاك توجهــاً لهــذا 
ــاون مــن  ــى إيجــاد تع ــدوق يعمــل عل ــا أن الصن ــب. كم اجلان

ِقبــل وزارة الصحــة.
ــه، ســواء  ــو متوقــف، حســب قول ــف فه ــا بالنســبة للتوظي أم
وانقطــاع  احلــرب،  بســبب  غيرهــم  أو  اإلعاقــة  لــذوي 
الرواتــب، وبالتالــي فالصنــدوق يعينهــم فقــط علــى عمــل 
دراســات للخريجــن، وتقدميهــا للمنظمــات الدوليــة حتــى 
طــور  يف  الزالــت  اخلطــط  هــذه  وكل  مشــاريع  تنحهــم 

الدراســة.
لــذوي  محــددة  نســب  توجــد  ال  عــردوم،  حلســن  ووفًقــا 
اجمللــس  مــع  بالتعــاون  مســتقبلًا  يأمــل  ولكنــه  اإلعاقــة، 
األعلــى للشــؤون اإلنســانية، واملنظمــات األجنبيــة واحملليــة، 
والبرنامــج الوطنــي لإلحصــاء أن يتــم حتديــد النســب لــكل 
فئــة ولــكل احملافظــات، وعــن رعايــة األطفــال ذوي اإلعاقــة، 
يقــول حســن »إن الصنــدوق يف إطــار تنفيــذ مشــروع مــع 
منظمــة اليونيســف، مبســاعدات نقديــة ولكنــه يف بدايــة 

األمــر إذ أن املنظمــة وافقــت علــى التنفيــذ.
لــم ينقطــع األمــل لــدى أغلــب ذوي اإلعاقــة، فذكــر معاناتهــم 
ومناشــدتهم املســتمرة واملطالبــة بتوصيلهــا إلــى اجلهات ذات 
االختصــاص؛ جعلتهــم يف ترقــب دائــم ملــا ستســفر عنــه هــذه 
املناشــدات، وأملهــم الدائــم بــأن يعــاد ترميــم املــدارس التــي 
ــة املناســبة  ــى الكيفي ــة عل ــة التعليمي تهدمــت، وتدريــب الهيئ
للتعامــل مــع ذوي اإلعاقــة، والبحــث عــن أفضــل الطــرق 
املمكنــة لتحقيــق الدمــج املثالــي.  ويبقــى الــدور الرئيســي 
لتحقيــق مــا ســبق منوًطــا بتنفيــذ اخلطــط التــي يرســمها 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  الرعايــة  صنــدوق 

ــوزارات. ــي ال ــات وباق واملنظم
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خريج من معهد أمني ناشر 13,00013,000
يف مختلف العلوم الطبية

 صوت األمل – عدن: منال أمني
 قــال عميــد معهــد أمــني ناشــر العالــي 
للعلــوم الصحيــة بعــدن الدكتــور جنيــب 
مــن  أكثــر  »إن  احلميقانــي  ناصــر 
»12,500« طالــب وطالبــة تخرجــوا مــن 
املعهــد يف مختلــف التخصصــات الطبيــة 

1970م. عــام  تأسيســه  منــذ 

ــة صــوت األمــل  ــه لصحيف ــب يف حديث ــور جني ــد الدكت وأك
»إن املعهــد افتتــح ثمانيــة فــروع يشــرف عليهــا مباشــرة يف 
حلج، أبن، شــبوة، املكال، املهرة، الضالع، البيضاء، ومعهد 
ــر ألعــداد  ــال الكبي ــة لإلقب ــة بســيئون، تلبي ــوم الصحي العل

املتقدمــن مــن خريجــي الثانويــة العامــة يف كل عــام«. 
   يُعــّد معهــد الدكتــور أمــن ناشــر العالــي للعلــوم الصحيــة 
يف مدينة عدن من أهم املعاهد الصحية العريقة يف اليمن، 
حيث حققت فيه الكثير من اإلجنازات على مستوى اجملال 
الصحــي والعلمــي مــن خــالل رفــد اجملتمــع بــآالف الكــوادر 
الصحية املؤهلة التي تأتي من مختلف احملافظات اليمنية 
للســعي وراء املعلومــة الصحيحــة والعلميــة، للمســاهمة يف 
تقــدمي خدماتهــم بالكثيــر مــن املرافــق الطبيــة على مســتوى 

محافظات اجلمهورية.
تأســس  أن  منــذ   - املعهــد  عمــر  مــن  عاًمــا  خمســون 
يف الســابع مــن فبرايــر 1970 - وهــو يلبــي الكثيــر مــن 
حاجــات املرافــق الصحيــة )املستشــفيات واملســتوصفات 
ويرفدهــا  اليمنيــة  احملافظــات  يف  الصحيــة(  واملراكــز 
ــر  ــة، ويواجــه الكثي ــة املتخصصــة واملؤهل بالكــوادر الصحي
مــن التحديــات التعليميــة والتدريبيــة والتأهيليــة ملواكبــة 
التطــورات احلديثــة، وفقــاً للمعاييــر املطلوبــة يف اجملــال 

التخصصــات. مبختلــف  الصحــي 
املعهد يسعى لتحقيق الهدف األسمى

   ويؤكــد احلميقانــي »أن املعهــد يســعى منــذ تأسيســه إلــى 
االرتقــاء دوًمــا بالتعليــم التمريضــي األكادميــي يف مختلــف 
التخصصــات الطبيــة، حيــث يعــد مــن املعاهــد العريقة على 
مســتوى اجلمهوريــة اليمنيــة، والــذي يقوم بتوصيل رســالته 
العلميــة عبــر طــرق حديثــة وصحيحــة لــكل املنتســبن، مــن 
أجــل حتقيــق الهــدف األســمى املتمثــل يف رفــد اجملتمــع 
بالكــوادر املؤهلــة تأهيــاًل ســليًما يف مختلــف التخصصــات 

الصحيــة ».
   للمعهــد أهــداف مختلفــة يســعى رغــم الظــروف الصعبــة 
واإلمكانيــات املتواضعــة أن يحققهــا، من أجل تقدمي خدمة 
تعليميــة ســليمة للطالــب تكنه من اخلــروج بثقة إلى العمل 

وهــو مؤهــل تأهيــاًل ســليًما.
الــذي  األهــداف  أهــم  مــن  احلميقانــي »أن  وأوضــح     
يســعى املعهــد بــكل إمكانياتــه إلــى حتقيقهــا يف كل عــام 
دراســي ومــع اســتقبال متقدمــن جــدد، هــو تأهيــل الكوادر 
العلميــة  والتخصصــات  يتناســب  مبــا  والفنيــة  الصحيــة 
املطلوبــة، وتعزيــز قدراتهــم الفنيــة والعلميــة، ليتمكنــوا مــن 

تقــدمي خدمــات صحيــة أفضل حســب 
الصحيــة  الرعايــة  اســتراتيجية 
الصحيــة،   املرافــق  يف  األوليــة 
والعمــل  التعــاون  روح  وخلــق 

املشــترك يف تطويــر اخلدمــات 
الصحيــة والقدرات يف البحث 
املشــكالت  حلــل  املســتمر 
الصحيــة التــي تواجــه العمل 
ــي، ورفــع كفــاءة األداء  الطب
لتحســن القطــاع الصحــي 
وخدمــة املواطــن بالدرجــة 

.« األساســية 
 

مراحل تطوير املعهد 
ا تاريخّيً

   َمّر املعهد بالكثير من املراحل 
التطويرية يف مسيرته العلمية واألكادميية 

منذ أن تأسس باسم » معهد تطوير األيادي 
العاملة الصحية » الذي ميدد ملدرسة التمريض 

التابعة ملستشفى اجلمهورية » امللكة 
اليزابيث سابًقا«، وقد طور من عمليته 
التعليمية عبر الكثير من املراحل التي 

ساهمت يف إرساء نظام الدراسة لثالث 
سنوات يف برامج التمريض املهني، 

وفني صيدلة، ومختبر، ومفتش صحة 
عام، ومساعد طبي عام، وفني أشعة 

ومساعد طبيب أسنان. ويف مرحلة 
الثمانينيات من القرن املاضي 

مت تسمية املعهد 
بـ«املعهد الصحي 

املركزي«، ومن 
ثم »املعهد 

العالي للعلوم 
الصحية«، 

ورفع البرامج 

إلى مستوى الدبلوم، ومت استحداث برامج دراسية 
جديدة تثلت يف فني تخدير وفني عمليات، ويف 27 

مارس 1990م مت تغيير اسم املعهد إلى معهد » الدكتور 
أمن ناشر« العميد السابق للمعهد، وذلك عرفاًنا 

وتقديراً للجهود التي بذلها يف سبيل تطوير العملية 
التعليمية الصحية يف كل احملافظات اليمنية.

مساقات وإمكانيات املعهد
   يوضح الدكتور احلميقاني »أن 
املعهد يحتوي حالًيا على 11 

تخصصاً عملياً ضمن املساقات 
الدراسية للعام احلالي 

2020 - 2021 واملتمثلة 
يف )فني الصيدلة، 

التصوير اإلشعاعي، 
مساعد طبيب أسنان، 

ضابط صحة عامة، 
والعالج الطبيعي، تقنيات 

التخدير، التمريض 
التقني، تقنيات العمليات 
اجلراحية، تقنيات اخملتبر 
الطبي، الصحة اإلجنابية 

وفني بصريات(، كما يتوفر 
يف املعهد 31 قاعة دراسية 

مجهزة بكل الوسائل احلديثة لتسهيل عملية 
توصيل املعلومات العملية لدى الطالب يف مختلف 

التخصصات العلمية.
وقال الدكتور احلميقاني »إن املعهد يحتوي 

على مكتبة علمية فيها العديد من املراجع التي 
تواكب التطور احلديث يف اجملال الصحي 
بالعالم واملتضمنة أكثر من 3 آالف عنوان 

علمي، ويتوفر لدى املعهد هيئة تعليمية مكونة 
من أكثر من 118 مدرساً ومدرسة موزعن 

على إدارة برامج علوم التمريض ودائرة برامج 
صحة اجملتمع ودائرة التقنيات 

الطبية ».
    معهد الدكتور 

أمن ناشر العالي 
للعلوم الصحية.. 
رغم التحديات 

املستمرة 
والصعوبات التي 

يواجهها يف ظل األوضاع الصعبة التي تر بها البالد، إلَّا 
أنه مازال يحقق الكثير من النجاحات املتواصلة واملتمثلة 

يف توسيع تخصصاته ومساقاته العلمية حسب احتياجات 
اجملتمع.

خمسون عاًما ما بني اإلجناز والتطلع
ــور  ــول الدكت ــد يق ــدى املعه ــات املســتقبلية ل وحــول التطلع
جنيــب احلميقانــي: »طيلــة خمســن عاًما والصــرح العلمي 
اليمنيــة  احملافظــات  وباقــي  عــدن  يف  املتميــز  الصحــي 
يحقــق الكثيــر مــن اإلجنــازات، وأســهم يف تخريــج الكثيــر 
مــن الكــوادر العلميــة والصحيــة املؤثــرة يف عــدن وباقــي 
احملافظــات اليمنيــة، ومــازال إلــى اآلن  ميتلــك الكثيــر مــن 
الطموحــات والتطلعــات التــي يســعى إلــى حتقيقهــا لتطويــر 
العمليــة التعليميــة األكادميية يف مختلف التخصصات على 
مســتوى البــالد بشــكل عــام، وإضافــة تخصصــات جديــدة 
تواكــب متطلبــات القطــاع الصحــي باإلمكانيــات احلديثــة، 
وتعديل املناهج التعليمية حسب املعايير املطلوبة يف العمل 

الطبــي«.

   وأضــاف »إن املعهــد يســعى مــن خــالل تنفيــذه لعــدد مــن 
ــة  ــة الصحــة العاملي ــة كمنظم ــع منظمــات دولي ــاءات م اللق
تعــاون  خلــق  إلــى  عــدن  يف  والتمريــض  الطــب  وكليــات 
مشترك بن كافة اجلهات املعنية، يف سبيل تطوير العملية 
التعليميــة واألكادمييــة بالشــكل املطلــوب الــذي يخــدم فيــه 
كل املرافــق الصحيــة، واملســاهمة يف توفيــر االحتياجــات 
األساســية للنهــوض بالعمليــة التعليميــة عبــر توفيــر أجهــزة 
حديثــة تواكــب آخــر مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا الطبيــة 
وحتديــث املناهــج الدراســية أولًا بــأول، والعمــل علــى تبــادل 
اخلبــرات والكفــاءات العلمية عبر زيارات متبادلة لعدد من 
الــدول لزيــادة اخلبــرة والكفــاءة التــي حتســن مــن العمليــة 

التعليميــة باملعهــد«.
  معهــد الدكتــور أمــن ناشــر العالي للعلــوم الصحية، مازال 
ميتلك الكثير من اخلبرات والكفاءات التي يجب االستفادة 
منهــا يف حتســن وتطويــر القطــاع الصحــي يف  البــالد ، 
ولكــن مــع اســتمرار األوضــاع الصعبــة التــي تــر بهــا البــالد 
اضطــر  الكثيــر مــن كفــاءات املعهد للبحث عن  فرص عمل 
ــق مــردود مــادي أفضــل، األمــر  أخــرى تكنهــم مــن حتقي
الذي ســيؤثر ســلًبا على املعهد إذا ما اســتمر، حيث ســيقل 
عدد  الكوادر املؤهلة وذات اخلبرة داخل املعهد، وهو األمر 
الــذي ســينتج عنــه الكثيــر مــن الصعوبــات، التــي إذا لــم يتــم 
تداركهــا ســتؤدي إلــى جتاهــل هــذا الصــرح العلمــي العريــق 

يف عدن«.

❝
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اليمــن،  يف  اإلعاقــة  ذوي  أوضــاع  ت  تــردَّ
خــذالن  مــن  لــه  يتعرضــون  مــا  بســبب 
الصراعــات  ظــل  يف  مســتمر  وتهميــش 

البلــد.  يف  الدائــرة  والنزاعــات 
بيانــات منظمــة الصحــة العامليــة أشــارت إلــى وجــود 
ذوي  مــن  شــخص  املليــون  ونصــف  ماليــني  أربعــة 
املســلح  النــزاع  اســتمرار  ومــع  اليمــن،  يف  اإلعاقــة 
ذلــك،  مــن  أكبــر  الفعلــي  العــدد  يكــون  أن  يرجــح 
نــت اإلحصائيــات الصــادرة عــن املنظمــات  وقــد بيَّ
اإلنســانية أن 50 - 100 شــخص ينضمــون يوميــًا إلــى 
فئــة ذوي اإلعاقــة يف اليمــن؛ بســبب احلــرب الدائــرة 

ــنوات.  ــن 6 س ــر م ــذ أكث ــالد من يف الب

صندوق املعاقني.. ال توجد
 إحصائيات دقيقة

عــدن  املعاقــن يف  وتأهيــل  لرعايــة  التنفيــذي  املديــر  قــال 
محمــد الشــاعري لـــ »صــوت األمــل« إنهــا ال توجــد إحصائيــة 
وحلــج،  عــدن،  محافظــات  يف  اإلعاقــة  ذوي  لعــدد  دقيقــة 
وأبــن، والضالــع، وشــبوة، وأن العــدد الفعلــي يتجــاوز عشــرة 
ــة يف هــذه احملافظــات، وهــم  ــن ذوي اإلعاق آالف شــخص م
ــة، ومعهــد خــاص  ُمســجلون يف 30 مؤسســة واحتــاد وجمعيَّ

بهــم. 
قبــل  مــن  ميدانيــا  نــزوال  هنــاك  أن  الشــاعري  وأضــاف 
إلــى  والتأهيــل  والتدريــب  التعليــم  فتــرة  يف  الصنــدوق 
بــذوي اإلعاقــة  اجلمعيــات واملؤسســات واملراكــز اخلاصــة 
لتقييمهــا وتقيــم العاملــن مــع هــذه الفئــة، وذلــك مــن خــالل 
اخلطــط التــي يتــم تقدميهــا للصنــدوق ســنوياً عبــر اســتمارة 
ــق  ــل الفري ــا مــن قب ــدوق، وتعبئته ــي يعدهــا الصن ــم الت التقيي

للجمعيــات. امليدانــي  بالنــزول  املكلــف 
وقال الشاعري: »يتم فحص السجالت ودفاتر احلضور 

والغياب، والنزول إلى الصفوف الدراسية والورش التدريبية، 
ومراقبه كيفية أداء احلصص الدراسية والتدريبية ومدى 

توفر الوسائل التعليمية، ومستوى حضور املعاقن لهذه 
الدورات، والعمل على تذليل أي صعوبات إن 

وجدت يف اجلمعيات ورفعها إلى قيادة 
الصندوق من قبل اللجنة املكلفة 

بالنزول للنظر فيها«.
وأكد الشاعري أن 

الصندوق يقدم 
اخلدمات التعليمية 

والتدريبية والصحية 
للمعاقن، من 
خالل توفير 

النفقات التشغيلية 
للجمعيات واملراكز 

واملؤسسات 
التي توجد فيها 
فصول دراسية 

ابتدائية، باإلضافة 
إلى توفير وسائل 

النقل واملستلزمات 
التعليمية، والعمل على 

املساعدة يف دمج الطالب يف 
املدارس احلكومية، من خالل توفير 

فصول دراسية خاصة للمعاقن، والعمل على 
إجراء الفحوصات التشخيصية والفحوصات الدورية 

للمعاقن.
كمــا أشــار إلــى أن الصنــدوق يوفــر معلمــن مؤهلــن حســب 
فئــات اإلعاقــة ووســائل مواصــالت للمعلمــن، ويدفــع مرتبــات 
املعلمــن يف جميــع املــدارس احلكوميــة واجلمعيــات لعدد 333 

معلمــا بشــكل شــهرياً. 
مخالفات قانونية من قبل السلطات احمللية 

    أوجــد الصــراع يف اليمــن الكثيــر مــن الصعوبــات التــي 
يف  اإلعاقــة  ذوي  تســاعد  التــي  اخلدميــة  املرافــق  تواجــه 
اليمــن، حيــث ترفــض بعــض اجلهــات احلكوميَّــة صــرف املبالغ 

املُخصصــة لصنــدوق رعايــة املعاقــن.
وبحســب الشــاعري فــإن بعــض اجلهات احلكوميــة كاجلمارك 

حضرمــوت  محافظــات  يف  والشــركات  واملــرور  والطيــران 
وعــدن وشــبوة واملهــرة وســقطرى وغيرهــا مــن احملافظــات، 
تقــوم بتوريــد األمــوال املُخصصــة للصنــدوق إلــى حســاباتها، 
ــد كل  ــى توري ــص عل ــذي ين ــون ال ــا للقان ــد مخالف ــا يع وهــو م

ــز الرئيســي يف عــدن.  ــدوق حلســابه باملرك ــرادات الصن إي
انعدام االهتمام بذوي اإلعاقة 

ــس االحتــاد  ــال رئي ــة ق ــذوي اإلعاق ــام ب ــدام االهتم وعــن انع
ــادري لـــ »صــوت األمــل«  ــح الن ــي للمعاقــن بعــدن صال الوطن
إنــه ال يوجــد اهتمــام كبيــر بشــريحة ذوي اإلعاقــة يف اليمــن؛ 
بســبب الصــراع املســتمر منــذ أعــوام، ومــا رافقــه مــن مشــاكل 
أمنيــة واقتصاديــة واجتماعيــة، األمــر الــذي انعكــس ســلبا 
معاناتهــم،  مضاعفــة  إلــى  وأدى  اإلعاقــة  ذوي  فئــة  علــى 

وعزلتهــم. 
 وأضاف النادري أنه مت إغالق معظم اجلمعيات اخلاصة 
بذوي االحتياجات واإلعاقة، كما تقليل الدعم املقدم من 

رجال األعمال واخليرين واجلهات الرسمية لنشاط بعض 
اجلمعيات واملراكز التي ال تزال تعمل بإمكانيات ضعيفة ال 

تواكب االحتياجات الضرورية التي يتطلبها ذوو االحتياجات 
اخلاصة هذه الفترة«.

   ماجد عبد السالم )32( عاما، شاب من فئة الصم 
والبكم، منتسب جلمعية الصم والبكم بعدن وخريج تقنية 
املعلومات، يعاني ماجد الكثير من الصعوبات يف حياته ال 

سيما منذ بدء الصراع يف اليمن عام 2015.
 يعيل ماجد أُسرة وهو املسؤول عن توفير احتياجاتها، 

ورغم هذه املعاناة التي مير بها، كان يحدوه األمل يف 
أن يكون موظفاً حكومياً يحصل على راتب شهري ثابت 

يساعده يف إعالة أُسرته، وهي الوظيفة التي كان من املقرر 
أن يحصل عليها ضمن خطة تبنتها جمعية الصم والبكم يف 

إدماج هذه الفئة باملؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص، 
وذلك عبر تنسيقات متواصلة مع اجلهات ذات العالقة، 

ولكن وبسبب الصراع املستمر منذ أعوام يف اليمن توقفت 
مثل هذه اجلهود. 

ومع ذلك ما زال ماجد يأمل أن يجد عملًا يناسب إمكانياته، 
ويساعده على إعالة عائلته الصغيرة التي كلما رآها 

يحس بكم الوجع واأللم واحلسرة، كونه عاجزاً عن اإليفاء 
مبتطلباتها األساسية. 

 جهود جبارة يف مواصلة 
احلياة

لغــة  مترجمــة     
ومنســقة  اإلشــارة 
جمعيــة  شــؤون 
والبكــم  الصــم 
أشــجان  بعــدن 
لـــ  حســن، قالت 
األمــل«  »صــوت 
اجلمعيــة  إن 
الكثيــر  واجهــت 
الصعوبــات  مــن 
 ،1997 نشــأتها  منــذ 
واملتمثلــة يف إيجــاد مقــر 
للجمعيــة وفتــح ورش  دائــم 
مــن  للصــم  وتأهيليــة  مهنيــة 
األوالد والبنــات، باإلضافــة إلــى عــدم 
وجــود دعــم مــادي أو حتــى معنــوي مــن أي 

كانــت. جهــة 
وأضافــت أشــجان: »نحــن يف اجلمعيــة جنــد صعوبــة يف فتــح 
فصــول دراســية تعليميــة للصــم والبكــم، إال أننــا اســتطعنا 
نواجــه  أن  اجلبــارة  والقــدرات  املتاحــة  اإلمكانيــات  وعبــر 
تلــك التحديــات والعمــل مــن أجــل تطويــر قــدرات فئــة الصــم 

والبكــم يف مختلــف اجملــاالت املهنيــة والعلميــة«.

   عرفــات هاشــم، شــاب مــن ذوي اإلعاقــة »أصــم« مكــث 
ال  التــي  العاديــة  الدراســية  الصفــوف  يف  طويلــة  ســنوات 

والبكــم.  الصــم  فئــة  تخاطــب 
يف  تســتهدف  لــم  التــي  العلميــة  حياتــه  يف  عرفــات  فشــل 
مناهجهــا يف مختلــف املراحــل التعليميــة فئــة الصــم والبكــم، 
إلَّا أنــه اســتطاع حتويــل هــذا الفشــل الــذي منــي بــه إلــى قصــة 
جنــاح وذلــك عندمــا قــرر تأســيس أول فصــل مســائي لتعليــم 
الصــم والبكــم، كمــا ســاهم يف فتــح جمعيــة رعايــة وتأهيــل 

الصــم.
 وباإلضافــة إلــى دوره يف فتــح فصــول دراســية تســتهدف فئــة 

الصــم يف كل مدرســة مبديريــات عــدن.
 أســس عرفــات »روضــة املنــارة للصــم والبكــم«، كمــا كان أحــد 
مؤسســي »نــادي املنــارة الرياضــي للصــم«، باإلضافــة إلــى أنــه 
شــارك يف إنشــاء أول قامــوس مينــي للغــة اإلشــارة عــام 1999، 
وقــد اســتطاع يف النهايــة، أن يحقــق حلمــه يف إنهــاء   تعليمــة 
اجلامعــي، وقــد حصــل علــى املرتبــة األولــى يف قســم التربيــة 

اخلاصة.
 أشــجان حســن توضــح أن »عــدد الطــالب الصــم والبكــم 
ــة،  ــب وطالب ــى 300 طال ــا إل ــة يصــل تقريب املنتســبن للجمعي
حســب إحصائيــة العــام احلالــي 2020، وأن العــدد يختلــف 
مــن عــام آلخــر حســب اإلقبــال، خاصــة فئــة الصــم والبكــم مــن 
النازحــن مــن تعــز واحلديــدة، ومــن محافظتــي أبــن وشــبوة 
التــي ال توجــد فيهــا جمعيــات تهتــم بهــذه الفئــة مــن الناحيــة 

ــوب ». ــة بالشــكل املطل التعليمي
يف  املعانــاة  مــن  ســنوات  خمــس  »بعــد  أشــجان:  وقالــت 
إعــادة تأهيــل املبنــى اخلــاص بجمعيــة الصــم والبكــم، الــذي 
تضــرر جــراء احلــرب، وانتقالنــا مؤقتــاً إلــى روضــة املنــارة 
الدمجيــة التابعــة للجمعيــة يف املنصــورة، والبحــث املســتمر 
يف كل اجلهــات الرســمية والداعمــة إلعــادة تشــغيل املبنــى، 
مت إعــادة احليــاة فيــه، وُفتحــت الــورش التدريبيــة والتأهيليــة 
واملســتلزمات  املــواد  وقلــة  الضعيفــة  اإلمكانيــات  رغــم 
ــة  ــة يف وســائل تعليمي ــة للطــالب، واملتمثل ــة الضروري التعليمي
تعليميــة  بيئــة  وتوفيــر  األذن،  لســماعات  حديثة، واحلاجــة 
مــدارك  تطويــر  يف  املُســتمر  والســعي  للطــالب،  مناســبة  
هــذه الفئــة، مــن خــالل العمــل علــى فتــح مســاق البكالوريــوس 
لقســم احلاســوب اآللــي، والــذي مازلنــا نســعى إلــى حتقيقــه 

منــذ مــا يقــارب أكثــر مــن 4 ســنوات«.
 جمعية أطفال عدن للتوحد.. منوذٌج يف موجهة 

التحدي 
  تُعــد جمعيــة أطفــال عــدن للتوحــد منوذجــاً للعمــل الــذي 

احملافظــات  وباقــي  عــدن،  يف  التوحــد  أطفــال  يســتهدف 
اجملــاورة، حيــث أُنشــئت اجلمعيــة منــذ مــا يقــارب التســع 
ســنوات، بإمكانيــات متواضعــة، مــن أوليــاء أمــور األطفــال 
املصابــن بالتوحــد، ودون ميزانيــة تشــغيلية، وقــد اســتطاعت 
هــذه اجلمعيــة أن تتحــدى كل املعوقــات والصعوبــات مــن أجــل 
تقــدمي اخلدمــات األساســية إلعــادة تأهيــل األطفــال وتوعيــة 

اجملتمــع يف كيفيــة التعامــل مــع هــذه الفئــة.
   وتقول رئيســة جمعية أطفال عدن للتوحد، املهندســة عبير 
اليوســفي، لـــ »صــوت األمــل«، إن عــدد املنتســبن للجمعيــة بلــغ 
ــا  ــر باالنتظــار ال ميكنن ــة، ويوجــد عــدد كبي ٢3٠ طفــال وطفل
اســتيعابهم، نظــرا لضيــق املــكان، والــذي ال يســمح لنــا إلَّا 
باســتقبال عــدد محــدود مــن األطفــال، مــن عــدن ومــن باقــي 

احملافظــات اجملــاورة ».
  وأضافــت اليوســفي: »مــن أهــم املشــاكل التــي تواجــه عمــل 
ــذي  ــا عــدم توفــر باصــات لألطفــال، األمــر ال ــة حالي اجلمعي
ــى االنقطــاع عــن اجللســات،  ــات إل ــب األوق ــم يف أغل يعرضه
وأيضــا تأخــر صــرف امليزانيــة التشــغيلية رغم الوعــود الكثيرة 
بصرفهــا، األمــر الــذي ســبب ضغطــا كبيــرا علــى اجلمعيــة 
مــن ناحيــة الرواتــب، واملشــتريات والوســائل التعليميــة، وعــدم 
وجــود الداعــم لتكييــف املنهــج الدراســي اخلــاص بأطفــال 
مهاراتهــم يف  تنميــة  يخــدم  أن  شــأنه  مــن  الــذي  التوحــد، 
مختلــف اجملــاالت، حيــث أنــه يعتمــد علــى الصــورة البصريــة 

ــر«. بشــكل كبي
  وتؤكــد اليوســفي أن هنــاك خططــا تطويريــة تســعى اجلمعية 
إلــى حتقيقهــا بتكاتــف اجلميــع، وتتمثــل هــذه اخلطــط يف 
إضافــة فصــول دراســية لزيادة اســتيعاب الطــالب، باإلضافــة 
إلــى الســعي لتطويــر برنامــج التكامــل احلســي وصعوبــات 
التعلــم، وفتــح قســم خــاص باالستشــارات التربوية والنفســية«.
ذوي  فئــة  تواجــه  التــي  الصعوبــات  مــن  الرغــم  وعلــى 
أفضــل،  غــد  يف  أحالمهــم  أن  إلَّا  ــة،  اخلاصَّ االحتياجــات 
ومبادراتهــم الفرديــة التــي هدفــت إلــى إحــداث تغييــر ملمــوس 
إلــى الدعــم اجملتمعــي، وهــو مــا قــد يبــدو صعبــاً  حتتــاج 

املُســتمرة.   الصراعــات  انهكتــه  مجتمــع  يف  حتقيقــه 

مليون ذوو اإلعا قة يف مواجهة مليون ذوو اإلعا قة يف مواجهة 
مع مع املستحيل من أجل التعليماملستحيل من أجل التعليم

50 - 100 شخص يصابون بإعاقات 
محمد الشاعرييومّيًا يف اليمن بسبب الصراع
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صوت األمل/ 
رجاء مكرد ياسمني يوسف

املبــادرات  مــن  العديــد  تســاعد 
الشــبابية واجملتمعيــة علــى اســتمرار 
واألســر  الفئــات  وســاط  يف  التعليــم 
معيشــية  أوضــاع  مــن  تعانــي  التــي 
مترديــة، وغيــر القــادرة علــى تعليــم 
أبنائهــا وإحلاقهــم يف املــدارس، وخاصــة 
لتــرك  اضطــروا  الذيــن  األطفــال 
املــدارس بســبب األوضــاع التــي تعيشــها 
البــالد، والتــي أدت إلــى تدهــور العمليــة 

. لتعليميــة ا

يف صنعــاء، بــدأ نــزار الســقاف وأربعــه مــن أصدقائــه 
العمــل علــى مبــادرة مــن أجــل تعليــم األطفــال املهمشــن 
يف شــوارع صنعــاء، حيــث وجــدوا يف بدايــة تشــكيل 
املبــادرة الشــبابية لتعليــم األطفــال املهمشــن صعوبــة 
يف إقنــاع األطفــال وأهاليهــم، إذ أن أغلــب األطفــال 
مــن  أو غيــره  للتســول  إمــا  الشــوارع  يجوبــون  كانــوا 
مــادي  مقابــل  علــى  منهــا  يحصلــون  التــي  األعمــال 
ــر االحتياجــات األساســية. ــى توفي ــة أســرهم عل إلعان

تعليم املهمشني مبادرة بصنعاء
بعــد جهــود كبيــرة، تكــن فريــق املبــادرة مــن جمــع 
ــوم لتدريســهم..  ــص ســاعتن يف الي الطــالب، وتخصي
ــات، ولكنهــم أتخــذوا  ــادرة أي إمكاني ــدى املب ــم يكــن ل ل
مــن حيــز يف إحــدى اجلــوالت بشــارع حــدة صنعــاء 

لتدريســهم. مكانــاً 
املبــادرة، إن  يقــول عبدالرحمــن شــمالن- عضــو يف 
األرقــام  عــد  يســتطيعون  كانــوا  املهمشــن  الطــالب 
ــا منهــا هــو الرقــم 1 وأيهــا 2 أو 3،  لكنهــم ال يعرفــون أيَّ
ــون “أحمــر  ــوان، يقول كذلــك ال يعرفــون شــيئاً عــن األل
فعــاًل  كان  إن  درايــة  بــدون  ولكــن  وأســود”،  وأبيــض 

أحمــر أو لونــا آخــر مثــاًل: “زهــري أو برتقالــي”.
ويضيــف شــمالن، بلــغ عــدد الطــالب بــن 17 – 23 
ممــن هــم ملتزمــون باحلضــور كل يــوم، واجهنــا صعوبــة 
البذيئــة  األلفــاظ  تــرك  علــى  تعويدهــم  كيفيــة  يف 
لقرطاســية  وبالنســبة  ذلــك،  مــن  وتكنَّــا  والســب، 
التعليــم، اشــترينا لهــم دفاتــر وأقالمــا ومســتلزمات، 
وكان كثيــر مــن املواطنــن املاريــن يتفاعلــون مــع عملنــا، 
لهــم  يشــتري  بعضهــم  بشــيء،  يبــادر  مواطــن  وكل 
وهــذا  التعليــم؛  بقرطاســية  يدعــم  وآخــر  الشــيبس، 
ســاهم يف إقبــال الطــالب املهمشــن علــى التعليــم.

بعــد مــرور ثالثــة أشــهر بــدأ الطــالب التعــود علــى 
أبــو  وهــو  املبــادرة  أحــد  أن  كمــا  التعليــم،  حصــص 
ــون فصــلًا للدراســة  ــرع بباصــه ليك ــي، تب ــر اخلوالن بك
ملــدة ســاعتن يف اليــوم، ويف األســبوع يومــي االثنــن 
 Mobile متحركــة  »مدرســة  وأســموها  واخلميــس، 

.”School
اســتمر تعليــم األطفــال املهمشــن ملــدة ســنتن، إذ بــدأوا 
ــادرة  ــم عــام 2013م، وجــرى تكــرمي أبطــال املب بتعليمه
الشــبابية باملركــز الثالــث ملســابقة املبــادرات الطوعيــة 
الشــبابية لعــام 2013م، كمــا مت تكرميهــم مــن حكومــة 
الشــباب ضمــن تكــرمي املعلمــن عــام 2014م، وتوقفــت 

هــذه املبــادرة بســبب الصــراع.
اجلميــل يف املبــادرة الشــبابية، اســتمرار أثرهــا علــى 

املهمشــن، إذ أن مــن نتائجهــا التحــاق بعــض األطفــال 
ويقــوم  تعليمهــم،  ملواصلــة  املــدارس  إلــى  املهمشــن 
أعضــاء املبــادرة حتــى اللحظــة مبتابعتهــم. يقــول نــزار 
الســقاف- القائــم علــى املبــادرة: “التحــق باملــدارس 
ُكٌل مــن نــوف ونــويف، وعبــده علــي، وراكان، وُســعدة، 
وجميلــة.. وجميعهــم أعمارهــم فــوق اخلمــس ســنوات، 

وينتمــون إلــى محافظــات تعــز واحلديــدة وحجــة«.
تعليــم  مواصلــة  إلــى  الشــبابية  املبــادرة  رواد  يطمــح 
املهمشــن، ومــّد هــذه احللقــات التعليميــة إلــى كٍل مــن 
حجــة وتعــز واحلديــدة، ولكنهــم لــم يتمكنــوا، إذ أنــه ال 
يوجــد دعــم، كمــا أن اعتمادهــم يحتــاج إلــى حســاب يف 
البنــك مبقــدار مليــون ريــال مينــي، وهــو املبلــغ الــذي لــم 

يتوفــر لديهــم يف الوقــت احلالــي.
تدهور العملية التعليمية

الصراع يف اليمن أدى إلى تردي األوضاع االقتصادية، 
وتســبب يف انهيــار املنظومــة التعليميــة ممــا أدى إلــى 
تســرب عــدد كبيــر مــن الطــالب والطالبــات، وعــدم 
لعــدم  والتعليميــة،  الدراســية  ملســيرتهم  مواصلتهــم 
القــدرة علــى توفيــر املســتلزمات الدراســية، واضطــر 
العديــد منهــم للبقــاء طيلــة الوقــت يف الشــارع للَّعــب إن 

لــم يكــن ملمارســة عمــل مــا.
بــدأت أحــالم أحمــد )34 عامــا( باالهتمــام بالتعليــم يف 
ــة الصــراع  ــذ بداي ــم من املــدارس، إذ الحظــت أن التعلي
ــر مــن الطــالب  ــدأ بالتراجــع والتدهــور، وتســرب كثي ب
مــن املــدارس، فقامــت بعمــل مبــادرات توعويــة خملتلــف 
املســتويات التعليميــة، وأنشــأت صفحــات اجتماعيــة 

تديرهــا هــي وفريــق ضمتــه مؤخــرا.
أحــالم  تديــر  املــدارس،  يف  التعليــم  يخــص  فيمــا 
صفحــة بالفيــس بــوك باللّغتــن اإلجنليزيــة والعربيــة 
اســمها »دعــم التعليــم يف اليمــن«، متخصصــة بالتوعيــة 
ومناصــرة األطفــال، وبيــان أهميــة التعليــم، وإعــادة فتــح 
املــدارس، وحشــد مــوارد ومبالــغ ماليــة لدعــم التعليــم؛ 
إذ تكنــت مــن توفيــر حقائب مدرســية، ودفاتــر وألوان، 
وتقــوم بتوزيعهــا علــى الطــالب احملتاجــن يف املــدارس.

مبادرة سكولي
كمــا أطلقــت علــى موقــع التواصــل االجتماعــي مبــادرة 
أُخــرى اســمها »ســكولي”، تقــوم مــن خاللهــا بتنزيــل 
منــح دراســية للخريجــن “بكالوريــوس وماســتر”، بعــد 
ترجمتهــا مــن اللّغــة اإلجنليزيــة إلــى العربيــة، وبعضهــا 

باللّغــة اإلجنليزيــة، وتقــول أحــالم بأنهــا ترســلها لكثيــر 
مــن الطــالب إلــى اجلامعــات.

حيــث تقــوم أحــالم بإدارة مبادراتهــا، ولديها مجموعتان 
متخصصتــان بتعليــم اللّغــة والترجمــة وتقــدمي دروس 
“أوناليــن” وكتــب خاصــة باالختبــارات الدوليــة مثــل 
توفــل وآيلتــس، باإلضافــة إلــى مجموعــة أخــرى مختلفة 
قليــال، وهــي عــن التعليــم اإلنســاني الــذي يهتــم مبراعاة 
بعــض األُســر احملتاجــة؛ إذ الحظــت مــن خــالل توزيعهــا 
ــى بعــض طــالب املــدارس، أن أســرهم  للقرطاســية عل
عاجــزة وبعضهــا معدمــة أو شــحيحة الدخــل، ومــن 
خــالل هــذه اجملموعــة رعــت بعــض املشــاريع الصغيــرة 
ــة خياطــة ألســرة، ودعــم أســرة  ــر ماكين لألســر، كتوفي
أخــرى عبــر إنشــاء مشــروع بيــع البطاطــس، أمــا يف 

بعــض املــدارس واألماكــن العامــة.
وتطمــح أحــالم، وهــي خريجــة جامعــة صنعــاء كليــة 
لغــة إجنليزيــة وطالبــة ماجســتير  التربيــة تخصــص 
يف الترجمــة الفوريــة، إلــى مواصلــة تعليمهــا العالــي 
واحلصــول علــى الدكتــوراه يف التنميــة الدوليــة والنــوع 
بالتعليــم،  متخصصــة  منظمــة  وإنشــاء  االجتماعــي، 
بحيــث توفــر الدعــم للتعليــم مبصداقيــة، وتغيــر مجــرى 
احليــاة، وتغيــر نظــام التعليــم. وتقــول أحــالم: »التعليــم 

أداة التغييــر وتعتبــر األســاس يف نهضــة الشــعوب«.
العلم خط أحمر يف عدن

هنــاك الكثيــر مــن املبــادرات التــي حتتــاج لدعم اجلهات 
احلكوميــة واخلاصــة ملواصلــة أهدافهــا واســتمرارية 
مــا  إلــى حتقيــق  للوصــول  تبذلهــا  التــي  مجهوداتهــا 
الضــوء  لتســليط  العمــل  فــإن  ولــذا  ألجلــه،  أنشــئت 

عليهــا يرفــع مــن فــرص نهوضهــا واســتمراريتها.
وخلقــت األوضــاع التــي تعيشــها اليمــن العديــد مــن 
تعمــل  التــي  الشــبابية  املبــادرات  أمــام  التحديــات 
كانــت بســاطة  تغيــر مجتمعــي مهمــا  جاهــدة خللــق 
لتتغلــب  حمــاس  بــكل  مســتمرة  ولكنهــا  اإلمكانيــات، 
ــزاع، إحــدى هــذه  ــا الن ــي ضاعفه ــات الت ــى الصعوب عل
املبــادرات هــي حملــة »إغاثــة الطــالب حتــى ال يحرمــون 
مــن الدراســة”، أقيمــت يف محافظــة عــدن  بعــد أن قــام 
بعــض اآلبــاء بســحب أوالدهــم مــن املــدارس، بســبب 
ــى توفيــر املســتلزمات، وكانــت حتــت  عــدم قدرتهــم عل
شــعار “لــن ينهــض مجتمــع دون النهــوض بعقــول أبنائــه 
وعــززوه بعبــارة »العلــم خــط أحمــر«، وحتتــوي احلملــة 

علــى عــدة مســتويات للدعــم، ففــي املرحلــة األساســية 
اخلامــس حتديــدا،  الصــف  إلــى  األول  الصــف  مــن 
يتــم التبــرع لهــم مببلــغ زهيــد ال يتجــاوز أربعــة آالف 
لتــزداد  أقــل،  أو  يعــادل خمســة دوالر  مــا  ريــال، أي 
مبقــدار ألــف ريــال فقــط لدعــم املرحلــة اإلعداديــة أو 
املتوســطة، ويضــاف مبلــغ ألــف آخــر للمرحلــة الثانويــة، 
مــع إتاحــة الفرصــة لبعــض املقتدريــن بكفالــة طالــب 

ــال فقــط. ــف ري ــغ عشــرين أل ــل،  مببل بشــكل كام

مبادرة “أمة اقرأ” يف إب
مبــادرة أخــرى يف محافظــة إب، نظمهــا العديــد مــن 
الشــباب حتــت مســمى »أمــة اقــرأ ســتقرأ” عملــت علــى 
بطريقــة  والكتابــة  القــراءة  االبتدائيــة  طــالب  تعليــم 

ــراءة املصــورة. ــق الق ســهلة ومبســطة، عــن طري
مبادرة تعليم األطفال يف تعز

يف مديريــة املعافــر مبحافظــة تعــز، حظــي النازحــون 
بنصيــب مــن التعليــم، إذ يرعــى الوالــد أحمــد علــي 
قائــد مبــادرة لتعليــم األطفــال مَمــن لــم يتمكنــوا مــن 
ــزوح وازدحــام  االنضمــام للمــدارس نتيجــة ظــروف الن
املــدارس أو عــدم توفــر رســوم الدراســة لــدى البعــض 

ــم. منه
يصــل عــدد األطفــال الذيــن يقــوم قائــد بتدريســهم يف 
مخيــم جبــل زيــد 30 طفــاًل “بنــات وأوالد”، مــن عمــر 
القــراءة  بتدريســهم  ويقــوم  العاشــرة،  الســابعة حتــى 

واألعــداد واحلــروف وغيرهــا مــن األساســيات.
أيضــاً يف نفــس املديريــة “املعافــر” تقــود فاطمــة مبــادرة 
لتعليــم النســاء األميــات، القــراءة والكتابــة وكيفيــة أداء 

الصــالة وحتفيــظ القــرآن.
تقــول فاطمــة علــي عبــد اهلل، إنهــا باإلضافــة لدوامهــا 
يف اجلامعــة، تخصــص الســبت واجلمعــة لتعليــم 20 
امــرأة أعمارهــن بــن 19 – 50 عامــاً، يف غرفــة هنــاك 

بعزلــة الســواء قريــة جبــل زيــد.
ــن حتــدوا الظــروف، ومــا تــر بــه  قليلــٌة هــي النمــاذج ممَّ
اليمــن مــن صــراع وأزمــة اقتصاديــة وتدهــور للتعليــم، 
ووقفــوا يف صمــود للدفــع بحركــة النهضــة والتنميــة، 
بعجلــة  واألخــذ  املبــادرات  مــن  الدعــم  ويســتحقون 

التنميــة التــي يقودونهــا.

مبادرات دعم التعليم..مبادرات دعم التعليم..
 فتح أبواب األمل جليل واٍع
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حنــني أحمــد / صــوت 
األمــل عــدن

مجــاالت  تتنــوع 
لتشــمل  التعليــم، 
مجــاالت  كافــة 
التنميــة  وقطاعــات 
والنهضــة  واإلعمــار 
بشــتى  االجتماعيــة 
ــم  ــن التعلي ــا، م صوره
العــام، مــرورا بالتعليم 
والتقنــي،  الفنــي 
وليــس انتهــاًء بتعليــم 
واملوســيقى. الرســم 

مــن هــذا املنطلــق، كان االهتمــام 
ال  جــزءا  واملوســيقى  الفــن  بتعليــم 
يتجــزأ مــن تــراث احلضــارات واألمم 
الســابقة والالحقــة، ويف اليمــن ميثــل 
التــراث الفنــي أحــد أهــم اخلصائــص 
التــي ميــزت البلــد عــن ســائر البلــدان 
املنابــع  أهــم  وكان  بــل  املنطقــة،  يف 
التــي شــكلت مالمــح التــراث الفنــي 

العربــي بشــكل عــام.
بشــتى   – الفنــون  تعليــم  بقــي 
ــه  ــى مــا تتوارث أنواعهــا- مقتصــرا عل
األجيــال شــفهيا وســمعيا، حتــى مت 
وفنيــة يف  موســيقية  معاهــد  إنشــاء 
ــة  ســبعينيات القــرن املاضــي يف مدين

عــدن.
معهــد جميــل غــامن للفنــون، الــذي 
الراحــل  للموســيقار  نســبة  ي  ُســمِّ
جميــل غــامن، تأســس يف عــام 1973م 
يف عــدن، ويعتبــر ثانــي معهــد فنــون 

معهــد  بعــد  العربيــة  اجلزيــرة  يف 
الكويــت.

 يهتــم املعهــد بدراســة املوســيقى، 
والفنــون  التشــكيلية،  والفنــون 
تأسيســه،  منــذ  واملســرح  الشــعبية 
الفنانــن  مــن  الكثيــر  وتتلمــذ 
واخلليجيــن  اليمنيــن  واملوســيقين 
ــود  ــل عب ــد، مث يف صفــوف هــذا املعه
خواجــة، صالــح بوبــل، وعلــوي فيصــل 
ــوي، وغيرهــم مــن الكــوادر الفنيــة  عل

املعروفــة.
مقبــل،  محمــد  فــؤاد  يصــف 
ــرة  ــون يف عــدن، فت ــد الفن ــر معه مدي
الفتــرة  كانــت  بأنهــا  الثمانينــات 
ــة للمعهــد، حيــث صــدر قــرار  الذهبي
ــل املعهــد إلــى معهــد  جمهــوري بتحوي
تعليمــي نظامــي، بعــد أن كان معهــدا 
وكانــت  احلــرة،  املســائية  للدراســة 

وإداريــة،  ماديــة  اســتقاللية  لديــه 
بالشــراكة مــع الــكادر األجنبــي، حيــث 
كان يصــل عــدد الطــالب إلــى 400 

تقريبــاً. طالــب 
التســعينات  يف  أنــه  وأضــاف 
مــن القــرن املاضــي، تعــرض املعهــد 
توقــف  إلــى  أدت  قاضيــة  النتكاســة 
املعهــد، حيــث ســقطت حريــة املعهــد، 
املاديــة  االســتقاللية  وُســحبت 
الــكادر  إلــى رحيــل  منــه، باإلضافــة 
األجنبــي، وهــو مــا مثــل أحــد عوامــل 
النظــرة  ننســى  ال  كمــا  االنتكاســة، 
ــاس  ــدى الن ــت ل ــي تكون ــة الت اجملتمعي
يف تلــك الفتــرة، حيــث اعتبــروا الفــن 

منــه. منتقصــا  عمــال 
بعــد  إنــه  املعهــد  مديــر  يقــول 
مبراحــل  املعهــد  مــرَّ  الفتــرة  تلــك 
ــع للمعهــد،  وصفهــا بأنهــا كانــت ترقي

موضحــاً أنهــا كانــت تأتــي مســاعدات 
الثقافــة  وزارة  مــن  جــداً  بســيطة 
الــذي  2016م،  إلــى  للمعهــد  كدعــم 
املعهــد،  ملبنــى  ترميــم  عمليــة  شــهد 
واعتمــد املعهــد علــى الــكادر املتوســط 
يــد األجانــب، وكانــت  املــدرب علــى 
هنــاك محاولــة مــن األســتاذ محمــد 
العرشــي يف 2007م لتحويــل املعهــد 
إلــى معهــد عــاٍل، وكانــت الــوزارة يف 
صــدد إصــدار قــرار حتويــل املعهــد 
إلــى »معهــد عــاٍل« لكــن القــرار توقــف 
شــهدتها  التــي  األحــداث  بســبب 

الحقــاً. البــالد 
بنــاء  بإعــادة  مقبــل  ويطالــب 
منــح  أهميــة  علــى  مؤكــداً  املعهــد، 
وإداريــة  ماليــة  اســتقاللية  إدارتــه 
كان  الــذي  املالــي  االعتمــاد  وعــودة 
وزارة  قبــل  مــن  للمعهــد  مخصصــا 

اســتئناف  مــن  ليتمكــن  التربيــة، 
العمليــة التعليميــة، كذلــك البــد مــن 
بالــكادر  أجنبــي مدعــم  كادر  وجــود 

ليمنــي. ا
بدايــة   2018 »كانــت  ويضيــف: 
ــاد  ــث اســتعدنا اعتم ــا، حي ــدة لن جدي
املاليــة  واالســتقاللية  التربيــة 
واإلداريــة، واعتُمــدت موازنــه يف عــام 
2019 م، تقــدر مبليــون و250 ألــف 
وال  ضعيــف  املبلــغ  حقيقــًة  ريــال، 
يغطــي أي تكاليــف، كــون الدراســة يف 
املعهــد مجانيــة، وهــذا املبلــغ ال يغطــي 
أتعــاب املعلمــن داخــل املعهــد، كذلــك 

إلــى صيانــة«. بحاجــة  اآلالت 
لالرتقــاء  اإلدارة  جهــود  وعــن 
مبســتوى املعهــد، قــال مقبــل إنــه مت 
التربيــة  وزارة  مــع  اتفاقيــة  توقيــع 
بنــدا،   17 مــن  مكونــة  والتعليــم، 
ومــن أهــم البنــود املوجــودة يف هــذه 
االتفاقيــة هــي اعتمــاد شــهادة املعهــد 
فنيــة. تخصصيــة  ثانويــة  كشــهادة 

حاليــاً يبلــغ عــدد الطــالب داخــل 
أغلبهــم  طالبــا   50 حوالــي  املعهــد 
املعهــد  مديــر  ويتوقــع  الريــف،  مــن 
يف  كبيــرة  زيــادة  هنــاك  يكــون  أن 
ــات االلتحــاق باملعهــد، بعــد هــذه  طلب

االتفاقيــة.
وفيمــا يخــص خططهــم املســتقبلية 
يقــول مقبــل: »خــالل العــام احلالــي 
الطلبــة،  اســتقطاب  علــى  ســنعمل 
النظــام  بعــودة  خطــة  توجــد  حيــث 
الســابق للمعهــد، ســيتم فيهــا تــرك 

اخليــار

 د. أحالم القباطي 

صحيفة اجتماعية- تنموية- شاملة- مستقلة )نصف شهرية(  
تصدر عن مين إنفورميشن سنتر للبحوث واإلعالم

لألوضــاع يف  املتعــددة   اإلرهاصــات  ظــل 
االســتثنائية  التــي تــر بهــا اليمــن منــذ 
أكثــر مــن  خمــس ســنوات، والتــي وضعــت اليمــن 
أمــام جملــة مــن التحديــات املفصليــة على مختلف  
اجملــاالت التنمويــة ، ظهــر حتــٍد صــارخ  جديــد،  
بإعــالن إحــدى اجلهــات أن اليمــن ومجموعــة مــن 
الــدول التــي يشــوبها الصــراع، صنفــت  خــارج 

ــم .  ــي جلــودة التعلي ــم العامل التقيي
ومــن هــذا املنطلــق تتجلــى املســئولية الوطنيــة، 
بضــرورة وضــع خطــط اســتراتيجية  للنهــوض 
بالعمليــة التعليميــة ، ملواجهــة التحديــات التــي 
تشــوب هــذا املفصــل األساســي للجانــب التنمــوي، 
والعمــل  الفــوري  علــى حتســن منظومــة التعليــم  
برّمتهــا، حيــث يعــد التعليــم ركيــزة أساســية لعجلة 
التنميــة الشــاملة ألي مجتمــع، وبالــذات الــدول 
الناميــة، ومنهــا اليمــن، نظــرا الرتبــاط التعليــم 
ويُعــد  بــل  األخــرى،  التنمويــة  اجملــاالت  بكافــة 
القاعــدة األساســية لكافــة اجلوانــب التنمويــة، 
مــن منطلــق أن التعليــم ينهــض بقــدرات ومهــارات  
رأس املــال البشــري للبلــد، والتــي بدورهــا تنهــض 
اختلــت  فــإن  التنمويــة،  اجلوانــب  مبختلــف 
منظومــة التعليــم، أدى ذلــك إلــى االختــالل الكلــي 

ــة. ــب التنموي ــة اجلوان لكاف
 ولــن يتســنى ذلــك إن لــم يتــم االنتبــاه ألهــم 
عنصــر يف العمليــة التعليميــة أال وهــو املــدرس 
التربــوي واألكادميــي ، حيــث أن  انقطــاع رواتــب 
ــي مســتوى رواتبهــم  املعلمــن واألكادمييــن، وتدن
قبــل انقطاعهــا  بشــكل كلــي، أدى إلــى نزيــف 
األدمغــة، وهجــرة الكفــاءات إلــى خــارج البلــد، 
للبحــث عــن لقمــة العيــش وتوفيــر احليــاة الكرمية 
لهــم ولعوائلهــم  مــن جهــة،  ومــن جهــة أخــرى مــن 
لــم يهاجــر اضطــر للعمــل يف حــرف ال تليــق بــه، 
بــل وصــل احلــال ببعضهــم إلــى العمــل كحمــال أل 
ــه،  ــام أطفال ــن مــن إطع ــاس  اإلســمنت، ليتمك كي
وآخــر عمــل يف بيــع الــذرة، وثالــث يف بيــع القــات، 
الفارغــة  املعدنيــة  امليــاه  قواريــر  يجمــع  ورابــع 
لبيعهــا، وخامــس عمــل ســائقاً لدراجــة ناريــة، 
ــاذ  ــن أرادت إنق ــة  يف اليم ــات اخملتلف ــإذا اجله ف
البلــد  مــن الدمــار القــادم، فعليهــا أن تنهــض مــن 
غفوتهــا، وتبــدأ بحــل اخلالفــات بينهــا، وتقريــب 
وطنــي،  املصاحلــة   مبــادرة  إلعــالن  املســافات 
بوجــه  اليمنــي   املعلــم  يعانيــه  ملــا  وااللتفــات 

اخلصــوص، واملواطــن اليمنــي بشــكل عــام . 
وبالنظــر إلــى العمليــة التعليمــة كونهــا منظومــة 
حتــدد  بدورهــا  التــي  املدخــالت  مــن  متكاملــة 
احلديــث  فــإن  ومســتواها،  اخملرجــات  نوعيــة 
عــن حتســن  مخرجــات املنظومــة  التعليميــة، 
ان  ميكــن  ال  فيهــا،   اجلــودة  معاييــر  ومراعــاة 
يتــم  مبعــزل  عــن  املعلــم ومعاجلــة أوضاعــه 
االلتفــات  ضــرورة  إلــى  باإلضافــة  املترديــة، 
والتربويــة،  التعليمــة  الوســائل  توفيــر  حلتميــة 
التــي  تأتــي  أهميتهــا  بعــد املعلــم، ويليهــا توفيــر 
 ، التعليمــة  العمليــة  لتنفيــذ  التشــغيلية  النفقــة 
باإلضافــة إلــى أهميــة توفيــر بيئــة تعليمة مناســبة 
إجنــاز  علــى  تســاعدهم  واملعلمــن،  للطــالب 
األهــداف التعليميــة. وهــذه أمــور جوهريــة البــد 
مــن مراعاتهــا حملاولــة الوقــوف أمــام التحــدي 

التعليم.. إلى أين ...؟!

معهـد جميـل غانـم..معهـد جميـل غانـم..
تعليم الفن واملوسيقى بني املاضي والـحاضر ❝

إب- صوت األمل.. دولة العامري
ظــل  اليمنيــة، يف  املــدارس  يف  اجلديــد  الدراســي  العــام  بــدأ 
مخــاوف مــن جولــة ثانيــة مــن وبــاء كورونــا الــذي يشــّكل كابوســاً 
ومصــدر قلــق للطــالب وأوليــاء األمــور الذيــن يبــدون مخاوفهــم مــن 
توقــف التعليــم يف حــال عــودة  انتشــار الفيــروس، كمــا حــدث يف 

العــام الدراســي املاضــي.
ــة التــي  ــة الثانويــة: “املرحل تقــول ســناء عبــده- طالبــة يف املرحل
ــة جــداً، ولكــن جتاوزناهــا  ــة صعب ــت مرحل ــا كان ــا كورون انتشــر فيه
بنجــاح، رغــم القلــق والتوتــر مــن الوضــع وكيفيــة خــوض االختبــارات 
قاعــات  إلــى  والدخــول  املرحلــة  تلــك  جتــاوز  مت  وقــد  النهائيــة، 
االمتحانــات”. وتؤكــد ســناء أن اخلــوف مــن انتشــار الفيــروس حاليــاً 
ــي تنشــر بــن احلــن  ــار الت ــه وجــود رغــم األخب ــم يعــد ل تالشــى ول
واآلخــر حــول عــودة املــرض إلــى بالدنــا، لكــن ذلــك لــم يعــد  ميثــل 

ــاً. ــق حالي مصــدر قل

مــن جهتهــا حتكــي مــروى ســعيد- طالبــة يف الصــف الثالــث 
الثانــوي، قصــة معاناتهــا مــع كورونــا، وخوفهــا الشــديد مــن هــذا 
الفيــروس، حيــث تقــول: “عشــت فتــرة صعبــة أثنــاء االمتحانــات، 

ــال  ــن انتق ــات وخــوف م ــر مــن االمتحان ــق وتوت ــدي قل إذ كان ل
بأخــذ  “عملنــا  وتضيــف:  كورونــا..  بعــدوى  اإلصابــة 

ــى  ــؤدي إل ــد ي ــب أي شــيء ق ــة لتجن ــا الالزم احتياطاتن
ــار  ــروس، خصوصــا مــع انتشــار األخب ــة بالفي اإلصاب
بــأن املــرض لــم ينتهــي بــل زادت نســبة اإلصابــة بــه، 

ــراً.  ــاً كبي ــا قلق مــا شــكل لن
الكثيــر مــن الطــالب والطالبــات 
كثيــرا،  يهمهــم  األمــر  يكــن  لــم 

ــة االســتمرار  ــر بكيفي بقــدر التفكي
مــن  واالنتهــاء  التعليــم  يف 
الشــهادة  خاصــة  االمتحانــات، 

العامــة. تقــول هــال أحمــد، الطالبــة يف املرحلــة الثانويــة، إن مــرض 
كورونــا لــم يشــكل لهــا أي مخــاوف.. وتضيــف: “لــم يكــن همــي 
ــازة يف  ــى درجــات ممت ــاد واحلصــول عل ســوى االجته
االختبــارات النهائيــة، بعيــداً عــن اخملــاوف مــن 

كورونــا”. 
يقــول علــي املرتضــى، مديــر عــام 
التربيــة  مكتــب  يف  التعليــم  شــعبة 
الــوزارة،  إن  إب،  مبحافظــة 
بالتعــاون مــع منظمــة اليونيســف، 
االجــراءات  مــن  العديــد  اتخــذت 
االحترازيــة أثنــاء االمتحانــات، مــن 
خــالل دعــم كافــة املراكــز بــاألدوات 
مــن  الوقايــة  ووســائل  االحترازيــة 
مــن  كورونــا،  بفيــروس  اإلصابــة 

ــع لــكل رؤســاء  معقمــات وكمامــات لكافــة الطــالب، حيــث مت التوزي
املراكــز االمتحانيــة، باإلضافــة إلــى التباعــد االجتماعــي. ويضيــف: 
“تــت توســعة املراكــز االمتحانيــة وتطبيــق التباعــد االجتماعــي بــن 
الطــالب، حيــث أن لــكل مركــز امتحانــي نصــف العــدد املعتــاد عليــه 
يف الوضــع الطبيعــي، كمــا مت تنفيــذ دورة تدريبيــة لرؤســاء املراكــز 
االمتحانيــة حــول كيفيــة الوقايــة، وااللتــزام باإلجــراءات االحترازيــة، 
بهــدوء  االمتحانــات  اجتيــاز  الطــالب يف  علــى مســاعدة  والعمــل 
واطمئنــان”. مؤكــداً أن معنويــات الطــالب أنفســهم كانــت هــي الدافع 
لنجــاح االمتحانــات واجتيــاز تلــك املرحلــة الصعبــة التــي مــرت بهــا 

بالدنــا وجميــع بلــدان العالــم.
الــى ذلــك تقــول األســتاذة ســلوى مهيــوب- مدرســة ومســؤولة 
أنشــطة يف إحــدى مــدارس مدينــة إب، “إن التعليــم يف فتــرة كورونــا 

تأثــر بشــكل كبيــر مــن حيــث

عام دراسي جديد يف اليمن وسط مخاوف من جولة ثانية لفيروس كورونا
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