
الطالبة فدوى العريقيـ  الصف التاسع 
ــاط يف مدرستي  ــؤولة النش تقول : أنا مس
ولهذا فإدارة املدرسة تعد برامج وأنشطة 
ــهدها  ــة ملختلف األحداث التي تش مواكب
ــرور ألف يوم  ــبة م ــاحة.  فمثال مناس الس
ــدة  ــة ع ــت املدرس ــدوان خصص ــن الع م
ــية لبيان مدى  ــات مدرس ــات وإذاع فعالي
ــي وباملقابل مدى  ــعب اليمن الصمود للش
ــعب  ــذا الش ــت به ــي لحق ــاكات الت االنته
ــدور الذي يجب عىل طلبة العلم القيام  وال
ــط العدواني.   ــذا املخط ــة ه ــه يف مواجه ب
ــهيد السنوية  وكذلك فعاليات ذكرى الش
ــهداء  ــا أرس ش ــتضفنا خالله ــث اس حي
ــبة  ــون مع املناس وتفاعل الطلبة واملدرس
ــم  ــت مداركه ــة وتفتح ــي الطلب وزاد وع
ــة التعليمية وحب الوطن  بالرقي بالجبه

واإلخالص لله أوال قبل كل يشء.

مخاطر
ــة املعرفة،  مدرس ــدى الحيدريـ  تربويةـ  ه
ــرياً يف  ــية دوراً كب ــطة املدرس ــت أن لألنش بين
ــه  ــدوان وأهداف ــر الع ــة بمخاط ــف الطلب تثقي
ــي وغرس  ــق االنتماء الوطن ــه وتعمي ومرامي
ــة عىل  ــوس الطلب ــة نف ــة وتنمي ــه الوطني قيم
ــرية  ــي والغ ــيج املجتمع ــىل النس ــاظ ع الحف

الوطنية وتقديس تربة هذا الوطن.
ــالت  ــية والرح ــة املدرس ــة أن اإلذاع مبين
ــك . مطالبة  ــيلة لتعميق ذل ــة خري وس الثقافي
ــة والتعليم بتكثيف الجهود لدعم  وزارة الرتبي
ــة النشء عىل  ــم للغاية لرتبي ــذا الجانب امله ه

الثوابت اإليمانية والوطنية.
رغم آلة الدمار

ــن أبرز  ــاد تقول إن م ــرشى العم ــة ب الرتبوي
ــو القضاء عىل العملية  أهداف دول العدوان ه
ــم إلدراكها بخطورة هذه  التعليمية ودور العل

ــالح املعرفة" األمر  ــر النور وس الرصوح "مناب
ــم املؤامرات املحدقة  الذي يبني ألجيالنا حج
ــدوان إىل اآلن  ــذا نجد أنه منذ بدء الع بهم وله
ــأة  ــة ومنش ــدوان  ألفني و621 مدرس ــر الع دم

تعليمية 
ــاع  بقط ــت  لحق ــي  الت ــة  املادي واألرضار 
ــاوزت 334 مليونا  ــراء العدوان تج التعليم ج
و52 الف دوالر حسب احصائية وزارة الرتبية 

والتعليم.
وقد بينت تقارير وزارة الرتبية تدمري وترضر 
ــم  ــة وتعلي ــب تربي ــة ومكت ــأة تعليمي 78 منش
ــت التكلفة  ــاً وبلغ ــأة دمرت كلي ــا 21 منش منه
ــة إلعادة تأهيلها وترميمها 870 الف  التقديري
دوالر فيما بلغ إجمايل التكلفة التقديرية لبناء 
وإعادة تأهيل 2543 مدرسة مدمرة ومترضرة 
ــة  باإلضاف دوالر   ــف  ال  730 و  ــا  مليون  237
ــة  ــف دوالر تكلف ــا و542 ال ــغ 95 مليون إىل مبل
ــتلزمات تلك املدارس“ مقاعد  تجهيزات ومس
دراسية ، سبورات ، معامل ، إذاعات مدرسية ، 

تجهيزات مكتبية ”.
ــي  الت األرضار  أن  إىل  ــر  التقاري ــارت  وأش
ــدرس فيها  ــدارس التي كان ي ــت بتلك امل لحق
ــا وطالبة توزعت  ــا و69 طالب ــون و526 الف ملي
ــة  ــة كلياً و2283 مدرس ــىل تدمري 260 مدرس ع
ــرضرت  ــة ت ــا 802 مدرس ــاً، فيم ــرياً جزئي تدم
ــني  للمواطن ــأوى  وم ــكن  كس ــتخدامها  الس
ــريان العدوان بيوتهم  واألهايل الذين قصف ط
ــب اإلحصائيات الرسمية  ومساكنهم.وبحس
لوزارة الرتبية فإن عدد املدارس املغلقة بسبب 
الحرب واملواجهات املسلحة بلغ 680  مدرسة 
يدرس فيها 213 الفاً و290 طالبا وطالبة منهم 

120 الفاً و225 طالباً و93 الفاً و65 طالبة.
ــائر  الخس ــك  تل ــام  وأم  : ــة  قائل ــت  ومض
واالستهدافات املبارشة واألرضار التي لحقت 
بدور التعليم يف اليمن بات من الرضوري وامللح 
تفعيل مختلف األنشطة التثقيفية والرياضية 

ــرس الصمود  ــة للعدوان وغ ــة املناهض والفني
ــم ومواجهة هذه  ــات يف نفوس طلبة العل والثب
التحديات بالحفاظ عىل تعليمهم ومستقبلهم 

الذي سيتغلب بإذن الله عىل براثن العدوان. 
حرمة اإلنسان

ــة  ــر مدرس ـ مدي ــي  العلف ــى  ــى يحي يحي
ــرضورة واألهمية  ــن ال ــه م ــرى أن ــية ي القادس
ــد  ــة ض ــب والطالب ــف الطال ــوى  تثقي القص
ــجر  ــذي دمر الحجر والش ــدوان الظالم ال الع
وقتل األبرياء من األطفال والنساء .. العدوان 
ــذي كرمه الله  ــان ال الذي انتهك حرمة اإلنس

وحرم قتله والبطش به.
وقال العلفي :  البد أن نكثف ونركز يف جميع 
ــية عىل مخاطر العدوان عىل  أنشطتنا املدرس
ــكوت  ــن رشقها وغربها وال يجوز الس البالد م
عن هذا العدوان الظالم وألهمية هذا املوضوع 
ــنا مختلف أنشطتنا املدرسية  الحساس كرس
ــوع  كون الطالب هو الرشيحة  حول هذا املوض
ــه والطالب  ــمعه إىل محيط ــذي ينقل ما يس ال
ــي الطالب  ــد أن يع ــاه والب ــرشوع املي ــل م كمث
خطر العدوان عىل أنه من دمر جميع ممتلكات 
ــفيات وجميع  ــدارس واملستش ــن امل ــالد م الب
ــى  ــم ووع ــب إذا فه ــة ألن الطال ــى التحتي البن
ــاس  ــول هذا املوضوع املهم والحس وتثقف ح
ــف للمجتمع  ــائل التثقي ــن وس ــيلة م كان وس
ــكار متطرفة  ــن أي أف ــم م ــل نحصنه وباملقاب

وننمي فيهم حب الوطن والوالء له .
الوحدة الرتبوية

ــر  ــدري - مدي ــي امل ــول  ناج ــه يق ــن جانب م
ــن يف الجبهة  ــاص :  نح ــن الع ــر ب ــة عم مدرس
ــة األوىل من العدوان  ــة نعمل منذ الوهل الرتبوي
ــة من قبل  ــن اإليمان والحكم ــم عىل يم الغاش
تحالف حاقد بقيادة السعودية وأمريكا، عىل 
نرش الوعي يف أوساط الطالب واملعلمني بكونه 
ــس كما ينرشون ويزعمون   عدواناً بامتياز ولي

أنه حرب من أجل إعادة الرشعية الدنبوعية.
ــطة  ــم يتمثل يف إقامة األنش ــا أن دوره مبين
املدرسية والندوات واإلذاعات املدرسية وكان 
الدور األبرز يف هذه األنشطة هو اهتمام الوحدة 
ــتاذ  مدير  الرتبوية بمكتب الرتبية ممثلة باألس
ــة زياد الرفيق وكل فروع  مكتب الرتبية باألمان
الوحدات الرتبوية باملديريات. الذين لم يقفوا 
ــاعات إعالم  ــدي الش ــدة يف التص لحظة واح

العدوان ومرتزقته.
ــم  من خالل برامج  ــىض يقول : إن ذلك يت وم
وخطط وجداول ومواضيع وزيارات وتنسيق 
ــع املجالس  ــاد واألوقاف وم ــب اإلرش مع مكت
ــة والحمد لله كان هذا فعاًال جدا فكانت  املحلي
ــاط يف  ــن النش ــعلة م ــة ش ــدارس األمان كل م
ــت اإلذاعات  ــم، فكان ــة العدوان الغاش مواجه
ــردد وطائرات  ــيد الوطني ي الصباحية والنش
ــف بصواريخ الحقد  ــعودي تقص العدوان الس

رصوح العلم والبنى التحتية.
مؤامرة

وأضاف املدري: وال أخفيكم إن  هناك كانت 
ــم من خالل بعض  ــىل تعطيل التعلي مؤامرة ع
ــة الراتب وغريه  ــة بحج ــخصيات الرتبوي الش
ــاك رجال مجاهدون يف  لكن الحمد لله كان هن
ــة . نعم  ــكلوا صخرة قوي ــل التعليمي ش الحق
ــا بحاجة إىل الراتب وهو مطلب كل تربوي  كلن
ــماً قام بنقل البنك إىل  ولكن هناك عدواناً غاش
ــمال الوطن  ــف الراتب يف ش ــدن وهناك توق ع
ــوزارات وعمل فوىض،  ــدف هو لتعطيل ال واله
ــوى  اليوم  ــم والطالب كان أق ــن وعي املعل ولك
ــن عىل مدى أكرث من ألف يوم من العدوان  ونح
الغاشم اقمنا فعاليات كبرية جدا عىل مستوى 

كل مدرسة وأهمها ذكرى الشهيد.
ــة  التعليمي ــق  املناط ــدراء  أن  م ــا  موضح
ــب وخاصة يف مديرية  متفاعلون يف هذا الجان
ــد  العاب ــام  عص ــور  بالدكت ــة  ممثل ــعوب  ش
ــاء باملديرية األخ عبدالله  ورئيس مجلس اآلب

ــس املحيل العقيد  ــادر وأمني عام املجل عبدالق
محمد الحرضمي والذين كان لهم الجهد الكبري 
يف دعم  األنشطة التثقيفية ضد العدوان وهذه 
ــيل واملبارش  ــة للتثقيف العم هي أفضل طريق

ضد العدوان السعودي األمريكي. 
الوسائل المتبعة

ــة يمن الشموخ  منى املتوكلـ  مديرة مدرس
ترى أن التثقيف املدريس للطلبة ضد العدوان 
ــع  ــك بجمي ــوى , وذل ــة ورضورة قص ذو أهمي
ــن دور كبري يف نرش  ــل التعليم ملا يلعبه م مراح
ــا يحدث  ــورة الصحيحة مل ــي ونقل الص الوع
ــائل  ــتخدام مختلف الوس يف بالدنا وذلك باس
ــة لتوصيل هذا الهدف باعتبارهم اللبنة  املتبع
األساسية وحجر األساس واملستقبل الواعد 
ــة القائمني بهذا العمل  واملرشق لبالدنا.. داعي
ــام والرعاية والعناية  إىل أن يعريوه كل االهتم
ــائل  , وأن يتحروا يف ذلك أفضل الطرق والوس
ــى نرد يف وجه  ــا الطلبة , حت ــه ألبنائن لتوصيل
العدوان الصهيوأمريكي السعودي اإلماراتي 
ــم اىل نحورهم  ــه ورد كيده ــه وجربوت وطغيان

وسهامهم اىل أعقابهم. 
ثبات وإبداع

ــية  ــطة املدرس ــاد مدير األنش ــذا وقد  أش ه
ــم عبدالكريم الضحاك   بوزارة الرتبية والتعلي
ــة تعليمهم  ــات الطالب يف مواصل بصمود وثب
واستمرار األنشطة املدرسية املختلفة يف صد 
ــات الداعمة  ــود كل الجه ــدوان، مثمنا جه الع

والراعية لربنامج األنشطة املدرسية.
ــطة  ــريا إىل أهمية إقامة  الربامج واألنش مش
ــة  ــب الرياضي ــف الجوان ــية يف مختل املدرس
ــا من تأثري  ــة  وغريها ملا له ــة  والثقافي والعلمي
ــتوى الطالب العلمي  ــني مس ايجابي يف تحس
ــطة  ــتمرار األنش ــايف والفني، مؤكدا اس والثق
املدرسية املختلفة رغم كل التحديات الصعبة  

جراء استمرار العدوان الغاشم.
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ــية ابتداء من طابور الصباح ومروراً باألنشطة تعتبر  ــطة المدرس األنش
ــزز ثقافة  ــالت طالبية تع ــي حمالت وتفاع ــاركة ف ــة والمش البدني
ــي في نفوس  ــم االنتماء الوطن ــزة األولى لبناء قي ــلوك الراقي الركي ــة والس النظاف
ــرة الطفولة.. واليوم في ظل  ــشء كأول محطة تعليمية تأخذ حيزا كبيراً من ذاك الن
ــة التي تحاول النيل من  ــدوان والحصار والمخططات التدميرية الخبيث ظروف الع
ــتقراره وصورته الحضارية في نفوس األجيال، تزداد األنشطة  اليمن ووحدته واس

المدرسية أهمية أكثر..
صحيفة "الثورة" استقرأت جهود الجهات التربوية والتعليمية لتفعيل األنشطة 
ــدوان والحصار  ــم الثبات والصمود أمام الع ــذه الظروف لتعزيز قي ــية في ه المدرس
ــطة المدرسية..  إلى  وآلة االحتالل الجديد، وكذلك رؤى التربويين في أهمية األنش
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