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العالم

ً
ّ
تقرير بعد مرور أكثر من  860يومًا على بدء العدوان ،يشهد القطاع التعليمي في اليمن «انهيارًا كامال» يجرد
قرابة  5ماليين طفل من حقهم في الجلوس على مقاعد الدراسة

َّ
العام الدراسي مهدد بالتوقف:

أطفال اليمن محرومون التعليم
رنا حربي
ف ــي ظ ــل اس ـت ـمــرار الـتـعـتـيــم اإلعــامــي
عـلــى «ال ـكــارثــة اإلنـســانـيــة األس ــوأ في
الـ ـع ــال ــم» ،وف ـي ـم ــا ي ـن ـش ـغــل «صــان ـعــو
القرار» بقياس أرباحهم وخسائرهم
السياسية وامليدانية في البلد العربي
األشد فقرًا ،ترتكب السعودية والدول
الحليفة لها جريمة حرب كبرى بحق
أطفال اليمن ومستقبلهم.
ف ـ ـقـ ــد ألـ ـ ـق ـ ــى ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوان وال ـ ـح ـ ـصـ ــار
املفروض منذ أكثر من عامني بظالله
على واق ــع التعليم فــي الـيـمــن ،الــذي
بات اليوم يعاني من كارثة حقيقية
مــع تــزايــد الـحــديــث عــن تــوقــف العام
ال ــدراس ــي  2018-2017بشكل كــامــل.
فـ ـف ــي ال ـ ـعـ ــامـ ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،ك ـش ـفــت
إحصائيات وزارة التربية والتعليم
ت ـ ــوق ـ ــف  2380مـ ـ ــدرسـ ـ ــة ومـ ـنـ ـش ــأة
تـعـلـيـمـيــة م ــوزع ــة ع ـلــى امل ـحــاف ـظــات
ال ـي ـم ـن ـي ــة ع ـ ــن الـ ـعـ ـم ــل ،إم ـ ــا بـسـبــب
تـعــرضـهــا لــاس ـت ـهــداف امل ـبــاشــر من
ق ـبــل ط ــائ ــرات ت ـحــالــف ال ـ ـعـ ــدوان ،أو
تحويلها إلــى مــاجــئ لـلـنــازحــن أو
ثكنات عسكرية ومخازن لألسلحة.
هـ ــذا الـ ــواقـ ــع األلـ ـي ــم امل ـ ـفـ ــروض عـلــى
الـقـطــاع التعليمي تـفــاقــم مــع دخــول
الـ ـب ــاد ف ــي م ــا بـ ــات ي ـع ــرف بـ ــ«أزم ــة
ال ــروات ــب» ،الـتــي حــرمــت  75فــي املئة
م ــن مــوظـفــي ه ــذا ال ـق ـطــاع الـحـصــول
على مستحقاتهم ألكثر من  9أشهر.
وكـ ــانـ ــت قـ ــد ت ــوق ـف ــت ع ـم ـل ـيــة ص ــرف
مرتبات املوظفني الحكوميني عقب
قـ ـ ــرار ال ــرئ ـي ــس امل ـس ـت ـق ـيــل ع ـب ــد رب ــه
مـنـصــور ه ــادي ،نـقــل الـبـنــك املــركــزي
من العاصمة صنعاء إلى عدن.
ويصف مدير مكتب التربية في أمانة
الـعــاصـمــة صـنـعــاء مـحـمــد الفضلي،
الـ ــوضـ ــع ب ـ ــ«ال ـ ـكـ ــارثـ ــي» ،مـ ــؤك ـ ـدًا فــي
حديث إلى «األخـبــار» جدية احتمال
«إق ـ ـفـ ــال  13,000م ــدرس ــة م ــن أص ــل
 20,000م ــدرس ــة تـسـتـقـبــل َ 5مــايــن
ُ
و 500ألف طالب» إذا لم تدفع رواتب
املعلمني قبل العام الدراسي الجديد
املتوقع أن يبدأ الشهر املقبل.
ويـ ــأتـ ــي ت ـص ــري ــح ال ـف ـض ـل ــي ب ـع ــد أن
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ن ـ ـقـ ــابـ ــة املـ ـ ـه ـ ــن ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة
والتربوية السبت املاضي «اإلضــراب
الكلي في جميع املــدارس الحكومية»
احتجاجًا على عدم صرف مرتباتهم.
ودع ــت الـنـقــابــة جميع مــوظـفــي املهن
التعليمية والـتــربــويــة لـلـتـجــاوب مع

احتمال إقفال  13,000مدرسة تستقبل  5ماليين طالب (أرشيف)

قــرار إعــان اإلضــراب إلــى حني صرف
مرتبات جميع املوظفني.
هــذا التطور الخطير في البلد الذي
ً
يعاني أصــا من تدهور في القطاع
التعليمي ،دفــع املنظمات الحقوقية
إلى رفع الصوت عاليًا للتحذير من
تــداع ـيــات إق ـفــال امل ـ ــدارس عـلــى جيل
كامل .وأعلنت «منظمة األمم املتحدة
للطفولة» (يونيسف) مطلع األسبوع
طفل يمني لن
أن «مدارس  4.5ماليني ُ َ
تستأنف العمل إذا لــم تــدفــع رواتــب
املـ ـعـ ـلـ ـم ــن» ،م ـس ـل ـط ــة ال ـ ـضـ ــوء عـلــى
إحــدى أخطر األزمــات املنسية وسط
تزاحم امللفات اإلنسانية في اليمن.
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت فــي
امل ـلــف الـيـمـنــي ف ــي املـنـظـمــة بـسـمــارك
س ــوان ـج ــن ،إن األزم ـ ــة ت ـط ــاول «أك ـثــر
مــن  166ألــف ُم ــدرس ،أي نحو  73في

املـئــة مــن املـعـلـمــن» ،وتــؤثــر سلبًا في
 13,000م ــدرس ــة ع ـلــى األقـ ــل ( 78في
املـئــة مــن إجـمــالــي املـ ـ ــدارس)» ،مشيرًا
إلى أن األزمة اإلنسانية الراهنة يمكن
وصفها بـ«أزمة األطفال».
ويشير في حديث لـ «األخبار» إلى أن
موظفي الـقـطــاع التعليمي «لــم يعد
للمدارس ألنهم ال
بوسعهم الذهاب ُ
يملكون امل ــال لــدفــع أج ــرة انتقالهم،
تدبير ما يوفر لهم
بل وعليهم عبء ُ
احتياجاتهم هــم وأســرهــم ألنـهــم لم
يتلقوا أي مدخول لقرابة العام».
ّ
وتحذر املنظمات الحقوقية من اآلثار
السلبية لـتــوقــف التعليم لـيــس فقط
عـلــى نـفـسـيــة ال ـطــالــب ب ــل أي ـضــا على
ّ
وشددت ممثلة «يونيسف»
مستقبله.
ف ــي ال ـي ـمــن م ـيــرت ـش ـيــل ري ــان ــو ،عـلــى
ذلـ ــك ف ــي مــؤت ـمــر ص ـح ـفــي ق ــال ــت فـيــه

إن «األط ـ ـفـ ــال ال ــذي ــن خ ـ ــارج امل ـ ــدارس
يصبحون ُعرضة الحتمال تجنيدهم
(ف ــي ال ـخــدمــة ال ـع ـس ـكــريــة) كــذلــك فــإن
ال ـف ـت ـيــات يـصـبـحــن ُع ــرض ــة الحـتـمــال
تــزوي ـج ـهــن م ـب ـك ـرًا .وب ــال ـت ــال ــي هـنــاك
مخاطر عديدة إذا لم ينتظم األطفال
فـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ــدارس ،وال س ـي ـم ــا بــال ـن ـس ـبــة
إلــى األع ـمــار األكـبــر نسبيًا» ،مطالبة
«بتعهد غير مشروط من ُقبل جميع
أطـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع بـ ــدعـ ــم امل ـ ــدرس ـ ــن
الـيـمـنـيــن وتـعـلـيــم األج ـي ــال اليمنية
القادمة».
ووجــد بعض الـطــاب ،الــذيــن أجـبــروا
عـلــى االب ـت ـعــاد ع ــن مــدارس ـهــم بسبب
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزاع ،أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم مـ ـضـ ـط ــري ــن إل ــى
ال ـبّ ـحــث ع ــن ع ـمــل أو ال ـت ـس ــول ،فيما
ُجــنــد بعضهم لــدى األط ــراف املسلحة
(خ ــاص ــة ف ــي ال ـج ـن ــوب) ،أو دف ــع بهم

ُ
نـحــو زواج الــقـ َّـصــر ،إذ تشير األرق ــام
ُ َ َّ َ
إلى أن أكثر من ثلثي الفتيات ً يزوجن
قبل بلوغهن  18عامًا ،مقارنة بــ%50
منهن قبل الصراع.
وفــي هــذا السياق ،يؤكد الفضلي أن
ً
ً
هناك «جيال كامال مهددًا باالنحراف
إذا لم يلتحق باملدرسة» ،مشيرًا إلى
أن «ه ـ ــؤالء األط ـف ــال ك ــان ــوا يــذهـبــون
إل ــى م ــدارس ـه ــم بــأم ـعــائ ـهــم ال ـخــاويــة
وتحت القصف ،ما يؤكد رغبتهم في
تحصيل العلم» .ووفــق «يونيسف»،
ه ـن ــاك مـلـيــونــا ط ـفــل خـ ــارج املـ ــدارس
اليوم ،مع إقفال  1,600مدرسة ،فيما
ت ــؤك ــد الـ ـتـ ـق ــاري ــر ت ـ ـجـ ــاوز ال ـخ ـســائــر
واألضــرار املادية التي لحقت بقطاع
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـ ـ  61م ـل ـي ــارًا و 18مـلـيــون
ريال.
ويؤكد املدير العام للصحة املدرسية
فــي صـنـعــاء عـلــي مــرغــم ،فــي حديث
إلى «األخبار» أن العديد من األطفال
«قتلوا أو أصيبوا وهم في طريقهم
م ــن امل ــدرس ــة وإل ـي ـه ــا» ،وم ــن بينهم
التلميذة إش ــراق الـبــالـغــة مــن العمر
 11عــامــا ،الـتــي قتلت فــي غ ــارة على
مدرستها مطلع العام الجاري.
وكـ ــانـ ــت م ـن ـظ ـمــة «هـ ـي ــوم ــن راي ـت ــس
ووت ــش» قــد أعلنت فــي كــانــون األول
املاضي مقتل وجرح عدد من األطفال
ف ــي غـ ــارة جــويــة ل ــ«ال ـت ـحــالــف» على
مــدرســة شـمــال اليمن ،ودع ــت األمــن
ال ـ ـعـ ــام ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة إلـ ـ ــى إعـ ـ ــادة
«الـ ـتـ ـح ــال ــف» إلـ ـ ــى «ق ــائـ ـم ــة الـ ـع ــار»
الخاصة باالنتهاكات ضــد األطـفــال
في النزاعات املسلحة ،وذلــك بعدما
تراجع األمــن العام السابق بــان كي
م ــون ،تـحــت الـضـغــط والـتـهــديــد ،عن
إدراج اململكة العام املاضي.
ً
وفضال عن االستهداف املباشر ،منع
الـحـصــار وص ــول ال ــورق والـحـبــر إلــى
اليمن ،وبالتالي لــم تستطع املطابع
م ــن طـبــاعــة الـكـتــب امل ــدرس ـي ــة .وحـتــى
ت ـل ــك الـ ـت ــي ك ــان ــت ال ت ـ ـ ــزال تـسـتـقـبــل
الطالب وتتبع نظام استرجاع الكتب
من التالميذ ،ال تتسع ملا يزيد على 2
مليون طفل نزحوا من مناطقهم هربًا
من االشتباكات والقصف.
وم ــع وصـ ــول األزم ـ ــة الـتـعـلـيـمـيــة إلــى
مــراحــل خـطـيــرة ،يــدعــو الـفـضـلــي إلــى
«وحدة وطنية نصرة ألطفال اليمن»،
مؤكدًا أن الطالب هم «أبناء كل اليمن
وب ــال ـت ــال ــي ي ـج ــب ت ـح ـي ـيــدهــم ع ــن أي
صراعات سياسية».

تقرير

«عاصفة» في إسرائيل :كيف نجحت إيران في دعم المرابطين
علي حيدر
أثار تقرير صحيفة «إسرائيل اليوم»
عــن دع ــم إيــرانــي مـبــاشــر النتفاضة
ال ـقــدس ال ـجــاريــة عــاصـفــة سياسية
ف ــي إس ــرائـ ـي ــل ،إذ دعـ ــا ال ـع ــدي ــد مــن
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وأع ـ ـضـ ــاء ال ـك ـن ـي ـســت إل ــى
التحقيق فــي كيفية عمل جمعيات
داخ ـ ــل ف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـل ــة ب ـت ـمــويــل
ودعم إيرانيني .ومع أن الجمهورية
اإلســام ـيــة ف ــي إي ـ ــران تـجــاهــر علنًا
بــدعــم القضية الفلسطينية وتوفر
لذلك كل صــور الــدعــم ،فــإن إسرائيل
تـحــاول اسـتـغــال هــذا الــدعــم بهدف
تـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــف ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض لـ ــاح ـ ـتـ ــال وإفـ ـ ـ ــرازاتـ ـ ـ ــه
كــأنــه «تبعية» لــدولــة أجنبية ،وفي

م ــواجـ ـه ــة «امل ـع ـس ـك ــر الـ ـسـ ـن ــي» ،بــل
تسعى كــل جهدها لإليحاء بــأن أي
ت ـح ــرك شـعـبــي فـلـسـطـيـنــي وم ـق ــاوم
ل ـيــس ن ـت ــاج رد ف ـعــل طـبـيـعــي على
االحـ ـت ــال ،ب ــل ه ــو ام ـت ــداد لسياسة
خارجية لــدولــة إقليمية ،بعيدًا عن
الـكـفــاح ال ــذي يـخــوضــه شـعــب يــرزح
ً
تحت االح ـتــال ،فـضــا عــن أن إرادة
مقاومة االحتالل متجذرة في واقع
الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي وح ـيــاتــه منذ
ب ــداي ــات ال ـه ـجــرة الـصـهـيــونـيــة إلــى
ف ـل ـس ـطــن ،ل ـك ـن ـهــا ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى مــن
يحتضنها ويوفر لها الدعم املــادي
والعسكري ،وهذا ما تتجنبه أنظمة
معسكر االعتدال العربي ،بل تسعى
إلى منعه.
يـبــدو أن ه ــذه الـسـيــاســة اإلعــامـيــة،

تريد تل أبيب القول
إن الفلسطينيين
يقاومون من أجل
أجندات خارجية

ال ـت ــي ت ـ ــروج ل ـهــا إس ــرائ ـي ــل وإعـ ــام
مـعـسـكــر االعـ ـت ــدال ال ـع ــرب ــي ،تسعى
إل ــى تـحــويــل الــدعــم ال ــذي ي ـقــدم إلــى
الـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي كـ ــأنـ ــه ف ـعــل
«مـشـبــوه» ،بــل تـطــاول هــذه الشبهة

نفس الشعب والفصائل التي تتلقى
ه ــذا ال ــدع ــم عـلــى خـلـفـيــة أن ـهــا تــريــد
مقاومة االحتالل ألجندات خارجية
وإق ـل ـي ـم ـيــة م ــن بـ ــاب ال ـت ـب ـع ـيــة لـهــذا
املـعـسـكــر وال ــدول ــة ،أو ت ـلــك .وه ـكــذا،
يتحول حرمان الشعب الفلسطيني
ال ــدع ــم إلـ ــى س ـل ــوك ش ــري ــف يـجـســد
إرادة االستقالل العربي!
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أع ـلــن الـعــديــد من
الــوزراء وأعضاء الكنيست دعوتهم
إلى إجراء تحقيق في عمل جمعيات
«ت ـ ـت ـ ـمـ ــاثـ ــل مـ ـ ــع ال ـ ـ ـحـ ـ ــرس الـ ـ ـث ـ ــوري
اإلي ــران ــي» ،وك ـيــف نـجـحــت بالعمل
ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ــدس تـ ـح ــت أن ـ ـ ــف الـ ـجـ ـه ــاز
األمـنــي .ورأى مـســؤول رفـيــع سابق
في الجهاز األمني واالستخبارات،
فــي حــديــث إل ــى الـصـحـيـفــة نفسها،

أن ال ــدع ــم اإليـ ــرانـ ــي ل ـع ـش ــرات آالف
املتظاهرين الفلسطينيني في ذروة
أح ــداث األقـصــى «كـشــف عــن إخفاق
استخباري وأمـنــي خطير» .وشــدد
ذلـ ــك املـ ـس ــؤول ع ـلــى أنـ ــه «ل ـي ــس من
امل ـع ـق ــول أن ي ـع ـمــل رجـ ـ ــال ال ـح ــرس
الـثــوري دون إزعــاج في الـقــدس ،وال
تعرف أجهزة االستخبارات بذلك».
ووف ـ ـ ــق قـ ــولـ ــه ،س ـي ـك ــون ه ـ ــذا األمـ ــر
أشـ ــد خـ ـط ــورة إذا ت ـبــن أن أج ـهــزة
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ك ــان ــت تـ ـع ــرف عــن
التدخل اإليراني ولم تمنعه.
وكانت «إسرائيل اليوم» قد تحدثت
ف ــي تـقــريــر عــن «تـخـصـيــص مــايــن
ال ـ ـشـ ــواكـ ــل لـ ـت ــوفـ ـي ــر س ـ ـ ــال أغ ــذي ــة
تضمنت اقتباسًا ملرشد الجمهورية
اإلسالمية (السيد) علي خامنئي»،

