
10 www.alomanaa.net
Sunday - 14 aug 2022 - No: 1412 الأحد 14 اأغ�سط�س2022م- املوافق 16 حمرم 1444هـ - العدد 1412

اخلضــر  د.  تقريــر/  »األمنــاء« 
عبداهلل:

قصص مأساوية ال حرص لها تروى 

عن املوت جوًعــا، الذي يطارد املواطنني 

ممن ينجــون من األمــراض والقذائف 

والرصاص، فوفًقــا لتقارير دولية فإن 

املاليني يحصلون بالكاد عىل وجبة غذاء 

واحدة يومًيا، ويبقى مصريهم يف اليوم 

التايل مجهواًل.

الدرايس  العــام  انطــالق  بدء  مع 

املدريس  التعليم  نظــام  يواجه  الجديد، 

النقــص الحــاد يف جميــع املناطق, 

املعلمني  تــرب  نســبة  وتصاعــدت 

مــن مهنتهــم بحًثا عن أعــال أخرى 

بها توفري متطلبات أرسهم  يستطيعون 

املرتبات يف  انقطــاع  وعوائلهــم، بعد 

ظل الحرب التي خلفت وضًعا معيشــًيا 

واقتصادًيا يف غاية الصعوبة.

وحتى قبل الحرب، ال تزال كثري من 

املناطق تعاين مــن نقص كبري يف عدد 

املعلمني، وهو ما فاقم من ظاهرة ترب 

الطالب من املدارس.

من معلم إىل عامل
صالح هشام، املعلم الذي كان يدرّس 

مادة اللغة العربية يف إحدى مدارس أبني، 

أجربتــه الظروف إىل تــرك مهنة التعليم 

واللجوء للعمل يف البنــاء، إذ بات اليوم 

يعمل بجمع مادة )النيس والكري( يف أحد 

أودية املنطقة، باإلضافة للعمل يف مصنع 

للطوب من أجل الحصول عىل مردود أفضل 

يساعده عىل توفري متطلبات الحياة، فيا 

تنازل عن راتبه املقــدر بنحو 40 ألف ريال 

ألحد البدائل لتغطية النقص يف املدرســة 

التي كان يعمل بها.

يقول صالح يف حديثــه: “لقد كانت 

السعادة تكسوين عندما توظفت ظًنا مني 

أين قد غادرت البطالة وحل زمن االستقرار 

بعد انتظار 20 عامــا للوظيفة، لكن رياح 

األحداث جاءت مبا ال يشتهيه املعلم” - كا 

يقول.

ويضيــف بندم شــديد ملا آلــت إليه 

األوضــاع بالبالد: “لقد ســاهمت الحرب 

بتدهور أوضاعنا حتى رصنا نرى طالًبا لنا 

يقبضون  العســكري  القطاع  يعملون يف 

مرتبــات أفضل منا، مــا أصابنا باإلحباط 

االســتمرار يف مرحلة  وفرض علينا عدم 

التعليم لكرب حجم أرسنا وعدم كفاية املرتب 

ملتطلبات الحياة”.

من التعليم إىل السوق
الحقل  بدروه يقول زميل صــالح يف 

التعليمي يعمل هو اآلخر يف ســوق لبيع 

يف  صالح  دفعة  زميــل  وهو  الخرضوات، 

التوظيف: “ال يكفي املرتب لرشاء كيس من 

القمح يكاد يكفي عائلتي شــهرًيا، فكيف 

بتلبية املتطلبات األخرى؟!”.

ومن جانب تحول أســتاذ تربوي يف 

املقاهي  إحدى  للعمــل يف  محافظة لحج 

أن  بعد  العيش،  الشــعبية، بحثا عن لقمة 

الذي  راتبه  وأصبح  املعييش  تدهور وضعه 

يتقاضاه ال يلبي مأكله ومرشبه - بحسب 

ما قال.

وظهر األستاذ عبد السالم محمد سامل 

سامل ســمرة وهو يعمل يف مقهى شعبي 

تلبية  الحوطة حتى يستطيع  وسط مدينة 

متطلبات الحياة له وألرسته، بعد أن أصبح 

راتبه ال يفي مبتاعب الحياة ومسؤولياتها، 

يف مشهد يتكرر مع كثري من الناس. 

يقول سمرة: “عميل يف مقهى شعبي 

لن يقلل من مكانتي كرتبوي وحتى أخالقي، 

فأوضاع البالد فرضت علينا أن نتجه للبحث 

عن مصادر دخل أخرى ال ســيا وراتبي ال 

يكفي لتغطية التزامايت اليومية مع ارتفاع 

األسعار يف كل يشء”. 

“للنظر  املعنية  الجهات  وطالب سمرة 

بجدية إىل وضع املعلمــني املزري بعد أن 

الحياة  أصبحت رواتبهم ال تفي مبتطلبات 

اليومية«.

املعلم يذبح من الوريد إىل 
الوريد

ويتحــدث معلــم آخر عــن تجربته 

للتعليم والبحــث عن عمل آخر،  يف تركه 

بالقــول: إن “الراتب املقدر بنحو 40 أو 50 

ألًفا ال يساوي شيًئا أمام متطلبات الحياة، 

األمر الذي أجربين عىل االلتحاق بســوق 

القــات لتوفري قوت أطفــايل فهو أفضل 

من االنتظار للمرتب الثابت نهاية كل شهر 

وأحياًنا أخرى نهاية كل شهرين أو ثالثة”.

ويأمل من الجهــات املعينة يف الدولة 

البحث عــن حلول مجدية واالستشــعار 

باملســؤوليات التي فرضــت عىل املعلمني 

تجاه أرسهم، يف ظل الراتب املتدين الذي مل 

يعد بفعل الحرب والرصاع وتضخم املعيشة 

يساوي قيمة كيس قمح )50 كيلو جرام(”.

املدارس  أن بعض  تجدر اإلشــارة اىل 

املدارس  فتــح  رفضها  العــام  هذا  أعلنت 

انطالقه  املزمع  الدرايس  العام  الســتقبال 

منتصف الشــهر الجاري بســبب النقص 

الحاد يف عدد املعلمني وعدم وفاء الحكومة 

بالتزاماتها بتســوية أوضاع املعلمني، كا 

باإلضافة  الســابقة،  السنوات  يف  وعدت 

اللتحاق العرشات مــن املعلمني هذا العام 

بالتجنيد الجديد هرًبا من شــح األجور يف 

املدارس.

تعادل كيس ســكر  رواتــب 
ودقيق

وتداول ناشــطون صــورة ملعلم وهو 

الحايل  الوضــع  أمــام الفتة تصف  يقف 

للموظفني اليمنيني وخصوصًا املعلمني.

أمام الفتة  املعلــم  الصورة يقف  ويف 

دقيق  رواتبنا كيس  عليها “صارت  مكتوب 

وســكر فمن يرضيه هذا؟!”، وكأنه يقف 

الدرس األول يف  أمام سبورة يرشح عليها 

قصة  لهم  ويــروي  للطالب،  الجديد  العام 

معاناة املعلمني يف بالدنا.

قصص مأساوية
من جهته قال مختــار العزي: “هناك 

املعاناة اإلنســانية  قصص كثــرية مــن 

البعض منهم  أن  للمعلمــني”. الفتــا إىل 

منازلهم  يف  وليس  مدارسهم  إىل  يذهبون 

ما يسد جوعهم أو مواصالتهم.

وأشــار إىل أن الحــال وصل بترشيد 

أرس مــن منازلهم والعيش عنــد أقاربهم 

والبعض يذهب ليدرّس الطالب بدون حذاء 

لعدم قدرته عىل رشائه، مؤكدا أن هناك من 

املعلمني من يذهب إىل املطاعم ليأخذ بقايا 

الطعام ليســد به رمــق أوالده من الجوع، 

وكثرية هي معاناة املعلمني لو تتبعناها أو 

حاولنا حرصها لوجدناها مأساة حقيقية, 

وفيا سبعة أعوام والعالوات واملستحقات 

املالية للمعلمني متوقفة بالكامل.

فضائح املنظامت األممية
األممية  املنظــات  فضائح  وتتواىل 

العاملة باليمن حسب التقارير الدولية بعد 

كان  الذي  العاملي  الغــذاء  برنامج  فضائح 

التي كانت  الغذائية  بالسلل  الجبهات  ميول 

من املفرتض أن تقدم للمعلمني.

محلية  ملنظات  أخرى  تقارير  وتشري 

أن اليونسيف تسري عىل ذات الطريق.

الســابق  الرتبية والتعليم  وكان وزير 

د. حامد مللس قد اتهم اليونســيف بالسعي 

لدعم الحوثيني مبليارات الدوالرات باســم 

املعلمــني والذين ال يصلهــم يشء منها، 

مؤكدا يف الوقت ذاته أن اليونسيف رفضت 

التعامل مع الحكومة يف رصفها حســب 

كشوفات 2014.

يف ظل املعاش الهزيل والغالء املتصاعد..
معلمون يبحثون عن �أعمال ت�سد رمق جوع �أطفالهم

ا ماأ�ساوية ال ح�سر لها معلمون يروون ق�س�سً

مطالبات للنظر بجدية يف و�سع �ملعلمني �ملزري
ما �أ�سباب ت�ساعد ن�سبة ت�سرب �ملعلمني من مهنتهم؟


