
خسائر كبيرة
ــداف تحالف  ــدارة أه ــي ص ــان ف ــم ك ــاع التعلي قط
ــى اليمن،  ــم المتواصل عل ــدوان السعودي الغاش الع
ــر لمختلف  ــف والتدمي ــن القص ــال نصيبه م حيث ن
ــام والعالي والتعليم  ــق قطاع التعليم بأنواعه الع مراف

الفني.
ــم النصيب  ــة والتعلي ــآت وزارة التربي ــت منش ونال
ــام األولى  ــج منذ األي ــداف الممنه ــن االسته األكبر م
ــن ألف يوم لتسجل  ــدوان وحتى بعد مرور أكثر م للع
ــر واألضرار  ــداً من الخسائ ــة أرقاماً كبيرة ج الحصيل

التي تقدر كلفتها األولية بنحو نصف مليار دوالر.
ــة هدفاً  ــالب الدراسي ــدارس ومقاعد الط ــت الم كان
ــو (1600)  ــدو التي طالت نح ــاً لصواريخ الع أساسي
ــوي ، ودمرت كليا نحو300  مدرسة ومكتب ومرفق ترب
ــارات  الغ ــرت  أسف ــا  فيم  ، ــوي  ترب ــق  ومرف ــة  مدرس
ــي 1300 مدرسة  ــن وقوع أضرار جزئية ف العدوانية ع

ومرفق تربوي.
ــدوان وما ترتب عليه من قصف أماكن  وفي ظل الع
آهلة بالسكان فقد شكلت المدارس والمرافق التربوية 
ــن لجأوا إليها  ــن النازحين الذي ــالذاً ألعداد كبيرة م م
ــس نهاراً وصقيع البرد  ــم وذويهم من حر الشم لتأويه
ــق التربوية التي  ــدارس والمراف ــدد الم ــغ ع ــالً ، فبل لي
ــأة  ــو (800) منش ــن نح ــآوى للنازحي ــت م استخدم
ــن تم إخالء  ــاع النازحي ــد ترتيب أوض ــة ، وبع تعليمي

(700) منشأة تعليمية.
خارطة التدمير

ــث دمار  ــدة من حي ــا تعز وصع ــدر محافظت وتتص
ــة  ــدوان البني ــخ الع ــوت صواري ــا س ــا بعدم منشآته
ــق التربوية  ــاألرض و مقدمها المراف ــة فيهما ب التحتي
ــاً وجزئياً في  ــت (371) مدرسة دمرت كلي ــي بلغ والت
ــر  ــت للتدمي ــة تعرض ــز ، و(252) مدرس ــة تع محافظ

الكلي والجزئي في محافظة صعدة.
 فيما جاءت أمانة في العاصمة في المرتبة الثالثة 
من حيث استهداف منشآتها التعليمية بواقع (244) 
ــة ذمار التي  ــاً، ثم محافظ ــرت جزئياً وكلي ــة دم مدرس
ــف ، وفي حجة  ــة فيها للقص ــت (197) مدرس تعرض

تعرضت (145) مدرسة للقصف والتدمير.
ــي محافظة لحج  ــف (134) مدرسة ف ــا تم قص كم
ــدارس للتدمير  ــي محافظة إب تعرضت (110) م ، وف
الكلي والجزئي ، كما نالت محافظة أبين نصيبها من 
قصف طائرات وبوارج العدوان حيث تم تدمير (102) 
ــاً وبعضها اتخذت كمراكز  ــة تدميراً كلياً وجزئي مدرس

إيواء للنازحين.
ــق  المراف ــب  ــت أغل ــارب تعرض ــة م ــي محافظ وف
ــاع التعليمي  ــف الممنهج وكان القط ــة للقص الخدمي
ــع (101) مدرسة  ــة بواق ــرراً في المحافظ ــر تض األكث
ــز إيواء  ــى كمراك ــذ ما تبق ــاً واتخ ــاً وجزئي ــرت كلي ُدم
ــي صنعاء والضالع حلتا  للنازحين.. كما أن محافظت
ــرة ضمن المحافظات األكثر تضرراً  في المرتبة العاش

ــع (84) مرفقاً  ــا التعليمية بواق ــى صعيد منشآته عل
لكل منهما تعرضت للقصف الكلي والجزئي.

ــت بقصف 73  ــة المحوي ــد ذلك محافظ ــي بع وتأت
ــة للقصف  ــت (71) مدرس ــا ، كما تعرض ــة فيه مدرس
ــة البيضاء كانت  ــران ، وفي محافظ ــي محافظة عم ف
(69) مدرسة هدفاً لصواريخ العدوان ،وفي ثغر اليمن 

الباسم عدن تم استهداف (66) مدرسة .
ــبوة فقد تعرضت (60) مدرسًة   أما في محافظة ش
ــي محافظة  ــي والجزئي .. وف ــف والتدمير الكل للقص
ــة ، بينما احتضنت (45)  ــوف ُدمرت (45) مدرس الج
ــردهم  ــن الذين ش ــة النازحي ــة ريم ــة بمحافظ مدرس
ــي محافظة  ــم، كما هو الحال ف ــدوان من مساكنه الع
ــة للنازحين ،  ــح (22) مدرس ــث تم فت ــوت حي حضرم
ــي محافظة  ــت (31) مدرسة للقصف ف ــا تعرض بينم

الحديدة.
تدمير المستقبل

ــب  ــي والتدري ــم الفن ــاع التعلي ــة قط ــراً ألهمي ونظ
ــوق العمل  ــم ورفد س ــز التعلي ــدى ركائ ــي كإح المهن
ــة  ــدي المدرب ــة واألي ــة المتخصص ــاءات الفني بالكف
ــرسة  ــاالت ، فقد تعرض لهجمة ش ــي مختلف المج ف
ــر الضرر  ــى إللحاق أكب ــذي سع ــل العدوان ال ــن قب م
بمنشآت التعليم الفني من معاهد تخصصية وكليات 

المجتمع.
ورغم أنها منشآت مدنية تعليمية ويجب تحييدها 
ــات إال أن  ــداف أثناء النزاع ــات واالسته ــن الصراع ع
ــرض الحائط ولم  ــك المواثيق ع ــرب بكل تل ــدو ض الع
ــك المعاهد  ــي ذل ــيء بما ف ــن تدمير كل ش ــوان ع يت
ــة  ــراً للبني ــاً كبي ــل مكسب ــت تشك ــي كان ــة الت المهني
ــن وتم  ــي في اليم ــم الفن ــاع التعلي ــي قط ــة ف التحتي
ــالل  ــدوالرات خ ال ــن  م ــن  الماليي ــات  ــا بمئ تشييده

السنوات الماضية.
ــة والفنية  ــد التقنية والصناعي ــن المعاه العديد م
ــي الذي  ــدوان الهمج ــا الع ــع طاله ــات المجتم وكلي
ــل اآلمال  ــان وسعى لقتل ك ــدف األرض واإلنس استه
ــر مقومات  ــل عبر تدمي ــل أفض ــات لمستقب والتطلع
التنمية واستقالل القرار، فطال قصف طيران العدوان 
ــة وخاصة فنية  ــة حكومي ــأة تعليمي ــو (48) منش نح

ــذي أدى إلى  ــر ال ــف المباش ــت للقص ــة تعرض وتقني
تدمير تلك المنشآت كلياً وجزئياً.

ــام، لم  ــآت التعليم الع ــال مع منش ــو الح ــا ه * وكم
ــرى، وعمد  ــدوان بين محافظة وأخ ــز تحالف الع يمي
ــن بأكمله ومقدراته،  ــى تأكيد استهدافه تدمير اليم إل
ــي في  ــي ومهن ــم فن ــآت تعلي ــه (4) منش ــر قصف عب
ــاء، و(3)  ــي محافظة صنع ــة، و(7) ف ــة العاصم أمان
ــي والصناعي  ــدن، والمعهدين التقن ــة ع في محافظ

والتجاري في محافظة تعز.
* خارطة استهداف تحالف العدوان مرافق التعليم 
ــملت قصف طيرانه (6)  الفني والمهني في اليمن ش
ــة الحديدة،  ــي في محافظ ــآت تعليم فني ومهن منش
ــآت  ــن، و (4) منش ــة أبي ــي محافظ ــآت ف و(5) منش
ــة البيضاء،  ــدة، و(4) في محافظ ــة صع ــي محافظ ف
ــران، ذمار،  ــات عم ــن محافظ ــل م ــي ك ــن ف ومنشأتي
ــع، لحج، ومنشأة في كل من محافظات، حجة،  الضال

إب ، المحويت، مارب ، وشبوة.
ــرار التي لحقت  ــا الكلفة التقديرية األولية لألض أم
بمنشآت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني جراء 
ــم،  ــدوان السعودي الغاش ــن الع ــف المتعمد م القص
ــا قرابة (56)  ــال ، منه ــو (100) مليار ري ــت نح فبلغ
ــة لألضرار التي لحقت  ــار ريال كلفة تقديرية أولي ملي
ــة (24) مليار ريال كلفة  ــي والمنشآت ، وقراب بالمبان
ــزات والمعدات  ــي التجهي ــرار ف ــة أولية لألض تقديري
ــت  تعرض ــي  الت ــآت  المنش ــا  عليه ــوي  تحت ــي  الت
ــة  ــة تقديري ــال كلف ــار ري ــو (11) ملي ــف ، ونح للقص
ــرار المتصلة بخسارة الفرص التدريبية للطالب  لألض
ــآت التعليمية باإلضافة إلى  الملتحقين بتلك المنش
ــور والمرتبة الخاصة بالكادر  األضرار المتعلقة باألج

التعليمي.
هدف الحرمان

ــذي طال عدداً كبيراً من  ونتيجة للتدمير الكبير ال
ــا التعليمية  ــم الفني وقطاعاته ــآت وزارة التعلي منش
ــي الطاقة  ــر ف ــاض كبي ــك انخف ــى ذل ــب عل ــد ترت فق
ــة تصل إلى  ــن وبنسب ــالب الدارسي ــة للط االستيعابي
ــالب المنخرطين في  ــن إجمالي عدد الط (%62) ، م
ــة التعليمية خالل العام الدراسي قبل العدوان  العملي

والبالغ(15287) طالباً وطالبة.
ــم  التعلي وزارة  ــآت  منش ــدوان  الع ــف  قص ــد  وبع  
ــي 2015م انقطاع (9500)  ــهد العام الدراس الفني ش
ــي 29 مؤسسة تعليمية  ــب وطالبة عن الدراسة  ف طال
ليصل العدد اإلجمالي للطالب الملتحقين بالدراسة 
ــة ، وبلغت أعلى نسبة النقطاع  (5787) طالباً وطالب
ــاء وتعز  ــي محافظات البيض ــن الدراسة ف ــالب ع الط
ــو  وه  (100%) ــة  وبنسب ــج  ولح ــران  وعم ــدة  وصع

إجمالي الطالب الدارسين في كل محافظة.
ــآت  المنش ــف  وقص ــدوان  الع ــى  عل ــب  ترت ــا  كم
ــي  التعليم ــادر  الك ــدد  ــع ع ــة تراج الفني ــة  التعليمي
ــة التابعة لوزارة  ــي في المؤسسات التعليمي والتدريب
ــل  ــة تص ــي وبنسب ــب المهن ــي والتدري ــم الفن التعلي
ــادر التعليمي في  ــدد الك ــث كان ع ــى (%58) ، حي إل
ــي والصناعي والتجاري وكليات  معاهد التدريب الفن
المجتمع قبل العدوان (3315) ، وبعد العدوان تسبب 
ــه في انقطاع (1928) كادراً تعليمياً فيما واصل  قصف

العملية التعليمية (1387) كادراً.
التعليم العالي 

ــة التابعة لوزارة التعليم العالي  المنشآت الجامعي
ــرى لم تكن بمنأى عن االستهداف والقصف  هي األخ
ــم  ــدوان السعودي الغاش ــرات الع ــن طائ ــد م المتعم
ــى القاعات والمعامل في  ــذي صب نيران الحقد عل ال

مختلف الكليات التخصصية في عدة محافظات.
ــأة تابعة  ــه نحو (118) منش ــال العدوان بقصف ط
للتعليم العالي والتعليم الجامعي الحكومي واألهلي 
ــاً بها أضراراً كلية وجزئية وخسائر مادية كبيرة  ملحق

تقدر بأكثر من 300 مليون دوالر.
ــات صنعاء وعدن  ــق ومنشآت جامع وال تزال مراف

وتعز والحديدة وإب والبيضاء وذمار وصعدة وحجة، 
ــت منابر  ــي طال ــدوان الت ــة الع ــى همجي ــاهدة عل ش
ــل الحاضر  ــالم الشباب، جي ــة أح ــم مستهدف التعلي

وأمل المستقبل.
ــات الحكومية  ــى الجامع ــدوان عل ــر الع ــم يقتص ل
حيث طال عدداً من الجامعات األهلية التي كانت في 
ــا (12) جامعة منها  ــخ العدوان وعدده مرمى صواري
جامعة الملكة أروى وجامعة آزال والجامعة اإلماراتية 
ــة والجامعة العربية للعلوم والجامعة اللبنانية  الدولي
ــز وجامعة  ــة بتع ــة الوطني ــك والجامع ــة تونت وجامع
ــورد واألكاديمية اليمنية  الحضارة بعدن وكلية أكسف

وجامعة الشرق األوسط وجامعة سبأ.
وترتب على العدوان تضرر عدد آخر من الجامعات 
ــي تعرضت  ــر، والت ــف المباش ــا القص ــي لم يطله الت
ــات اإلرهابية كما حدث  ــب والتدمير من الجماع للنه
بجامعة حضرموت التي تم نهب معداتها وتجهيزاتها 
ــا تعرضت  ــدة اإلرهابي، كم ــر تنظيم القاع ــن عناص م
ــات الخاضعة  ــي المحافظ ــات أخرى للنهب ف جامع
ــودي والتي تم اتخاذ  ــة العدوان السع لسيطرة مرتزق
عدد منها ثكنات عسكرية وأماكن تجمعات للمرتزقة.

معول الهدم الذي طال مختلف الجامعات اليمنية 
ــدوان التي هدفت بالدرجة  جاء في إطار منهجية الع
ــال المتعقبة بتدمير  ــال األجي ــى إلى تحطيم آم األول
منشآتهم التعليمية وإيقاف عجلة الدراسة وتجهيل 
ــام عزيمة  ــداف تحطمت أم ــك األه ــب، إال أن تل الشع
ــي جامعاتهم  ــروا على االنتظام ف ــاب الذين أص الشب
ــروف  ــا ظ ــي فرضته ــل الت ــات والعراقي ــم الصعوب رغ
ــي حرمان أكثر من 350 ألف  العدوان والتي تسببت ف
طالب وطالبة من مواصلة تعليمهم الجامعي ألسباب 

ــة واقتصادية ومنها ما هو متعلق بالتدمير الكلي  أمني
الذي طال بعض المرافق التعليمية.

مواجهة وثبات
ــم من الهجمة الشرسة التي طالت مختلف  وبالرغ
ــة االنسان  ــا لم تثن عزيم ــة إال أنه ــق التعليمي المراف
ــرار والصمود في مواجهة  ــي الذي تسلح باإلص اليمن

العدو المتغطرس.
ــات  القاع ــح  فت ــى  عل ــي  التعليم ــادر  الك ــر  وأص  
ــالب الذين لم ترهبهم أصوات الطائرات  الدراسية للط
ــات  ــم بثب ــقوا طريقه ــا ش ــا حينم ــز صواريخه وأزي
ــارت بانتظام  ــة التعليمية التي س ــراط بالعملي لالنخ
ــاف الدراسة بمختلف  ــاوالت العدوان إيق رغم كل مح

السبل.
ــاب  الكت ــر  توفي ــة  المعني ــات  الجه ــت  استطاع
ــن مرافق  ــل ع ــي، وبدائ ــادر التعليم ــي، والك المدرس
التعليم المدمرة، حتى أن العملية الدراسية استمرت 
ــرة جزئياً، وفي  ــدارس المدم ــاض بعض الم تحت أنق
ظروف أخرى تلقى التالميذ تعليمهم تحت األشجار 
ــم وحولها إلى  ــي الذي طال مدارسه ــد الدمار الكل بع

ركام.
ــة الصعبة التي  ــروف االقتصادي ــن الظ وبالرغم م
ــراً وجواً  ــل سياسة الحصار ب ــدوان في ظ فرضها الع
وبحراً وما ترتب عنها من توقف صرف مرتبات موظفي 
ــة إال أن الكادر التعليمي ضرب  ــاز اإلداري للدول الجه
ــم حينما أصر على تقديم رسالته التعليمية  أروع القي
ــروح المسؤولية  ــراً ل ــة مستشع ــاءة عالي ــة وكف بأمان
ــال الملتحقة بركب  ــاه األجي ــاة على عاتقه تج الملق
ــل الواعد  ــع لالنطالقة نحو المستقب ــم والتطل التعلي

بالخير والعطاء.

12 تقارير

اقتراب دخول العدوان الكوني الغاشم على بالدنا عامه الرابع، يتواصل الحقد السعودي على وطن الحكمة واإليمان وتدميره الممنهج لكل مع  
ــدوان البربري الذي صب  ــن القطاعات الحيوية تصدر أهداف الع ــة وفي مقدمها قطاع التعليم كغيره م ــه وبنيته التحتي ــه ومكتسبات خيرات

جام غضبه على مقاعد التالميذ مستهدفاً الحاضر والمستقبل وهو يدمر آمال وأحالم النشء والشباب، أكبر قطاع في المجتمع تعداداً وأهمها رهاناً.
ــف والتدمير الذي كشف حقد قوى العدوان على  ــرات المعاهد الفنية والتقنية والجامعات الحكومية واألهلية طالها القص ــات من المدارس وعش المئ
ــكال وفقاً  ــكل من األش مكتسبات الشعب اليمني التي كانت وال تزال في مرمى القصف الصاروخي بالرغم أنها منشآت مدنية ال يجوز استهدافها بأي ش

للقوانين والمعاهدات الدولية. 
ــالء الضحايا تروى قصة أبشع عدوان في التاريخ المعاصر، تشنه جارة السوء السعودية التي فوضت نفسها بالتدخل في  وعلى أنقاض الدمار وأش
ــزم المجتمع الدولي الصمت  ــر مقدراتها ومكتسباتها ، في الوقت الذي الت ــعوبها وتدمي ــدول األخرى وانتهاك سيادتها وقتل وجرح وتشريد ش ــؤون ال ش
حيال المجازر الوحشية التي ترتكبها طائرات العدوان في مختلف المحافظات والتدمير الهائل للبنية التحتية في شتى المجاالت من عبارات الشجب 

واإلدانة والقلق.

العدوان يستهدف الحاضر واملستقبل .. العدوان يستهدف الحاضر واملستقبل .. 
ويحيل مقاعد الدراسة إىل أنقاضويحيل مقاعد الدراسة إىل أنقاض

الثورة/ خالد النواري

 تدمري تدمري ٢٦٠٢٦٠ مدرسة كليًا  مدرسة كليًا
وو١٣١٠١٣١٠ جزئيًا والتكلفة  جزئيًا والتكلفة 

األولية (نصف مليار األولية (نصف مليار 
استمرار العملية استمرار العملية دوالر)دوالر)

التعليمية تحت نريان التعليمية تحت نريان 
الصواريخ .. شاهد على الصواريخ .. شاهد على 

فشل العدوانفشل العدوان

 طريان تحالف العدوان طريان تحالف العدوان
استهدف (استهدف (١١٨١١٨) منشأة ) منشأة 

جامعية .. و(جامعية .. و(٨٤٨٤) ) 
معهدًا فنيًا وتقنيًامعهدًا فنيًا وتقنيًا

 خارطة استهداف خارطة استهداف
العدوان ملنشآت التعليم العدوان ملنشآت التعليم 
أكدت استهدافه تدمري أكدت استهدافه تدمري 

اليمن كاماليمن كام

 استطاعت الجهات استطاعت الجهات
املعنية توفري الكتاب املعنية توفري الكتاب 

واملعلم وبدائل مرافق واملعلم وبدائل مرافق 
التعليم املدمرةالتعليم املدمرة
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