
ــني أخربه  ــعيد ح ــل فرحة س ــم تكتم * ل
ــىل املرتبة األوىل  ــه حصل ع ــده أحمد أن ول
ــام،  الع ــذا  له ــة  النهائي ــارات  االختبي يف 
ــاً بورقة  ــى متبوع ــرب أت ــون الخ ــك لك وذل
ــام الجديد  ــية للع ــات الدراس ــن املتطلب م
ــب متطلبات  ــجيل إىل جان ــوم تس من رس
ــدريس،  ــب وزي م ــية وحقائ ــن قرطاس م
ــط، فقد أتى  ــال أحمد فق ــن هذا ح ولم يك
ــه البالغ عددهم ثالثة تقريباً بنفس  اخوان
ــو ورقة  ــة ه ــني بل ــا زاد الط ــات ومم الطلب
ــت  ــي كان ــة والت ــة املتبقي ــاط املالي األقس

مرفقة مع قائمة الطلبات املدرسية.
ــه - كما قال - إال  ــعر سعيد بنفس لم يش
ــه وتوجه صوب  ــه أبنائ ــو يرصخ يف وج وه
ــة تمكنه من  ــه ليبدأ بالتفكري بطريق غرفت
ــداد كل تلك املطالب املالية خاصة وأنه  س
ــات أرسته  ــار ومتطلب ــت إيج ــكن يف بي يس

كثرية.
صعوبة األوضاع

* ذكر سليم أن حاله يشابه حال ماليني 
من املواطنني يف بالدنا، حيث أن هذا العام 
ــية تمر بها  الدرايس يأتي يف ظروف قاس
ــب أولياء  ــات تصي ــذه املتطلب ــالد وه الب

ــم معنيون  ــور باالكتئاب خاصة أنه األم
ــد وزارة  ــري حاجيات أرسهم. ويناش بتوف
الرتبية والتعليم وكذلك املدارس واملدراء 
واملعلمني أن ال يكلفوا األرس فوق طاقتهم 
ــىل األرسة لكي  ــوا من الطلبات ع ويخفف
ــم  ــم وجعله ــم أبنائه ــن تعلي ــوا م يتمكن

يلتحقون باملدارس.
ــرياً، وتوضح  ــعاد كث  لم تختلف معه س
ــد نفيس  ــام درايس أج ــول : يف كل ع بالق
ــذا  له ــبة  وبالنس ــة،  اقتصادي ــة  أزم يف 
ــروف االقتصادية واملادية  العام فإن الظ
ــون منعدمة تماماً رغم  مختلفة وتكاد تك
أني ادخرت مبلغاً من املال ملواجهة هذه 
ــم يكن كافياً مع  ــروف لكن هذا األمر ل الظ
ــعار  ــام وارتفاع األس ــذا الع ــات ه متطلب
وقلق األرس تجاه توفري املعاشات. هذا ما 
قالته سعاد – موظفة - وتضيف: الحصار 
ــدوان عىل بالدنا دفعني  الذي فرضه الع
ــن املدارس  ــة م ــراج أوالدي الخمس إلخ
ــة  ــدارس حكومي ــم إىل م ــة ونقله الخاص
ــام الدرايس  ــام الع ــن من اتم ــى أتمك حت
ــيس وزوجي يف ديون ال  دون أن أدخل نف

نهاية لها.

مساهمة مشرفة
ــدر  ق ــاول  نح ــتنا  مدرس يف  ــن  نح  *
ــتطاع أن نخفف الطلبات عىل أولياء  املس
ــوم  ــة حكومية فإن رس األمور وكون املدرس
ــر وكذلك نحن هذا  ــجيل ال تكاد تذك التس
ــة واملعلمني  العام وباتفاق مع إدارة املدرس
ــوف نحاول أن نخفف من عدد الدفاتر  س
ــروف االقتصادية  ــاة للظ ــية مراع الدراس
ــا علينا  ــي فرضه ــة الت ــية والصعب القاس
ــاهم  ــوف نس ــا س ــن بدورن ــار ونح الحص
ــذا العام  ــم ه ــى يت ــارشة حت ــورة مب وبص
بنجاح بالتعاون مع أولياء األمور والطالب 
أنفسهم هذا ما قاله األستاذ صالح الفقيه 

- وكيل مدرسة ابن خلدون.

ــح - وكيل  ــن صال ــد ب ــتاذ خال ــا األس أم
ــة، فيقول: نحن جميعاً أولياء أمور  مدرس
ولدينا أبناء يدرسون وكلنا يعلم باألوضاع 
ــة  ــعار املرتفع ــالد واالس ــة للب االقتصادي
ــاول  ــذا نح ــية، له ــتلزمات الدراس للمس
ــل بداية العام  ــة ومعلم قب ــاد كل مربي ارش
الدرايس بأال يثقلوا عىل أولياء األمور بكرثة 
ــتثنائياً  الطلبات هذا العام يعترب عاماً اس
ــة  ــالد االقتصادي ــروف الب ــث ظ ــن حي م

واملادية.
ترتيب األوضاع

ــة بطبيعتها تعيش عىل  * األرسة اليمني
ــذي يعترب  ــبه رب األرسة وال ــا يكس ــدر م ق
ــذا ما قاله  ــد - ه ــا الوحي ــب عائله يف الغال

ــري اقتصاد ..  ــاوري خب ــور محمد امل الدكت
ــت  ــية ليس ــات الدراس ــف: املتطلب ويضي
باألمر الجديد عىل األرسة وعائلها، لذا من 
املهم أن تضع األرسة هذا بالحسبان وذلك 
بتوفري ميزانية خاصة لذلك أو الدخول يف 
جمعية واالستدانة والتسديد فيما بعد.. 

األرسة  ــة  بقي ــع  تق ال  ــي  :ولك ــع  وتاب  *
ــبق لهذه  ــا تخطيط مس ــس لديه ــي لي الت
ــم  ــب عليه ــون يج ــذه الدي ــات به املتطلب
ــيد االنفاق واالستغناء عن متطلبات  ترش
قد ال تكون أساسية لخلق حالة من التوازن 
ــة  واالقتصادي ــة  االجتماعي ــاة  الحي يف 
ــدم التقصري يف  ــألرسة ويف نفس الوقت ع ل
توفري متطلبات أبنائهم الدراسية وإدخال 

السعادة إىل قلوبهم.
مشاكل مختلفة

* ويعترب أهل علم االجتماع بأن األزمات 
ــي يواجهها مجتمعنا  ــة الخانقة الت املادي
ــبب الكثري من املشكالت،  يف هذه الفرتة تس
ــة  ــري كاف ــىل توف ــدرة ع ــدم الق ــا ع أهمه
ــة الذين  ــاء خاص ــات األرسة واألبن متطلب
يدرسون يف مدارس خاصة والذين ال تقف 
ــا إن ينته  ــد معني فم ــد ح ــم عن متطلباته
العيد بمتطلباته إال ويأتي العام الدرايس 
بنفس القدر من الطلبات وقد تزيد أحياناً 
ــة الخانقة لرب  ــإن مصاريف الدراس لذا ف
ــًال كان أو امرأة، يف  ــه، رج ــل من األرسة تجع
ــعور بالضيق  ــة والش ــن العصبي ــة م حال

والتقصري تجاه أبنائه.
ــدم  ــف وع ــاء بالضع ــاب األبن ــا يص كم
ــم  ــر يت ــزم األم ــم وإذا ل ــة يف التعلي الرغب
تعريف أبنائهم بحدود إمكانياتهم املادية 

فال بأس.
مظالم بالجملة

* العجز يف تأمني املصاريف يؤثر نفسياً 
ــعره بالظلم والتقصري  عىل رب األرسة فيش
ــور النفيس محمد  ــه الدكت ــذا ما طرح - ه
ــالم - وأضاف: أحياناً يضطر رب األرسة  س
ــري متطلبات  ــل االضايف من أجل توف للعم
ــعروا بأنهم  ــي ال يش ــية ولك أوالده الدراس

أقل من أصدقائهم ويتأثروا نفسيا.
ــىل األرس أن تعي  ــر ع ــب آخ ــن جان * م
ــكل كبري وتام حاجات أبنائها اليومية  بش
ــث تعمل عىل  ــط بحي ــراط أو تفري دون اف
إيجاد نوع من املوازنة ال تنقل وال تزيد عن 
ــباب الحقيقية  ــة الفعلية وأن األس الحاج
ــط  التخطي ــاب  ــود إىل غي ــك تع وراء ذل
ــذي يحتاج إىل  ــة األرسة ال ــليم مليزاني الس

تعاون وتفاهم من كل أفراد األرسة.

ــار العبارات  ــل يف اختي ــن أسرتس ــراء ول ــل كالم اإلط ــن أطي ل
ــة، ألن املوقف ال يحتاج إىل رشح وتوضيح فهو  املنمق
ــب القلب  ــك بتالبي ــه، وكأنه يمس يعرب عن نفس
ــا هّزا  ــان ليهزه ــروح والكي وال
منها  فتتساقط 

املشاعر والعربات كتساقط قطرات الندى يف انسياب وجداني قّل نظريه.
ــى الحجارة يعني لنا الكثري جميعا،  ــهد الذي رآه الجميع عن فت إّن املش
ــواهد  ــرث لألعداء، ألنهم إن لم يكونوا قد أدركوا رغم كرثة الش ــه يعني األك لكن
منذ بداية هذا العدوان بأنهم لم ولن يتمكنوا رغم كل إمكاناتهم وقدراتهم من 
أن يحسموا األمر لصالحهم، ليس ملشكلة يف العدد أو العدة أو التخطيط أو 
ــريه الكثري مما يطول رشحه، ولكن ألن هناك قوة تقاتلهم أكرب بكثري من كل  غ
ــن وصفها بأنها هائلة أو  ــرات واملخططات واإلمكانات، قوة ال يمك هذا التآم
ــتظل  خرافية ألنه مهما بحثنا عن عبارات ومصطلحات يف معاجم اللغة س

تفوق أي وصف! 
ــد اليمني املؤمن، التي  ــوة تتمثل يف "الروح املعنوية" للمجاه هذه الق
ال تزيدها النوازل والحوادث مهما كانت 

إال ثباتا وإقداما وقوة إىل قوتها. 

ــام الرصاص  ــز وتجزع أم ــروح أّال تهت ــذه ال ــتغرب كيف له ــا نس ــا بالن م
ــت أنواع  ــي ذاتها من واجه ــاىس أنها ه ــىس أو نتن ــلحة ونن ــوع املس والجم
الطائرات الحربية األشد تطورا، وهي من تالشت أمام شدة بأسها الدبابات 
واملجنزرات واملدرعات والبوارج والفرقاطات واألساطيل الحربية ففجرتها 
وأحرقتها وأحالتها إىل رماد،، ليس ألنها تملك من العتاد والعدة ما يفوقها، 
ــأنا بكثري، بل ما ال  ــل أحرقتها يف الكثري من األحيان بما هو أقل منها ش ال.. ب

يمكن مقارنتها به كالوالعة!
ــكريني وخرباء  هذه القوة التي وقف من يف املرشق ومن يف املغرب من عس
ــن جهة والعجز  ــة واالنبهار أمامها م ــني وغريهم يف حالة من الدهش ومحلل
ــا وال عمليا أمام ما يرونه  ــريا وال حال علمي ــن جهة أخرى، ولم يجدوا تفس م
ــال بينهم وبني   ــذي وقف حائ ــل اليمني ال ــزات هذا املقات ــن قدرات ومعج م
ــم وقدراتهم الصناعية وخرباتهم املرتاكمة وعملهم الدؤوب ومكر  مخططاته
ــعرون بالضعف والعجز وهم من كانوا يعتقدون  الليل والنهار، وجعلهم يش
ــلحة األشد فتكا  ــباب مادية متمثلة يف أنواع األس أنهم بما يمتلكونه من أس
ــا يمتلكونه من خربات  ــت الجوية والبحرية أو الربية وبم ــواء كان وتطورا س
ــرتاتيجية قد وصلوا إىل ذروة  ــيطانية ورؤى استكبارية واس ومخططات ش
ــم وال بينهم وبني  ــيئا أمامه ــة يف هذا العالم، وأنه ال يمكن أن يقف ش الهيمن

أهدافهم االستكبارية كما كانوا يعتقدون.
ــتخفونه  ــتقلونه ويس ــة أن أكرث ما كانوا يس ــوا يخالون للحظ ــم يكون ول
ــر الحقيقي والتحدي  ــيكون هو الخط ــه وال يلقون له باال، س ــون ب وال يأبه

الحقيقي وسيمثل قاصمة الظهر لهم.
ــون باملادة  ــاس ماديون يؤمن ــاطة ألنهم أن ــك ببالهم ببس ــم يخطر ذل ل

فحسب،

ــن املفرتض أن تكون  ــات والتنظريات البرشية فم ــب جميع املعطي وحس
ــوا بقوة معنوية  ــك ُهزموا، ألنهم اصطدم ــم ويف زمن قيايس، ولذل ــة له الغلب

هائلة جدا ال عالقة لها باملادة وال تؤمن بعالم املاديات.
هزموا ألنهم قاتلوا أرواحا ولم يقاتلوا أجسادا!

ــلحة فتاكة وال حصوناً  ــة رأي العني، ال أس ــوا يرونهم أفرادا قل ــم كان ألنه
ــة األميال الطويلة يف  ــافرون بأقدامهم الحافي ــات، مجرد أفراد يس وال مدرع
الصحراء أو يعتلون الجبال الشاهقة ويفرتشون بطون األودية، زادهم قليل 

كأسلحتهم االعتيادية البسيطة،
ــهول واألودية هي من تحاربهم، وأن  وإذا بهم يفاجأون بأن الجبال والس
ــالم،  ــليمان عليه الس الرياح والربق والعواصف هي من تصارعهم، كأنهم س

وكأن الله قد سخرها لهم رخاء حيث شاؤوا!
ــادة وغري مألوف فقد  ــكل ما هو خارق للع ــس البرشية تنبهر ب وألن النف
ــت أن أصف فيها  ــن العبارات التي حاول ــة العدوان الكثري م ــت منذ بداي كتب
ــخصياتهم  ــيئا يحاكي ش ــريا ألكتب ش ــم، اجتهدت كث ــيئا من بطوالته ش
ــمح لروحي أن تحلق وتسافر  ــطورية، كنت أرتدي أجنحة خيايل وأس األس
ــارة وتغوص يف  ــطح الجبال ت ــث هم، فتعتيل أس ــم وتزورهم حي ــدا لرتاه بعي

أعماق األودية والبحار تارة أخرى.
ــتغرب عزيزي القارئ، ليس من الصعب إيجادهم ورؤيتهم ورؤية  ال تس
ــا من روحه  ــخ "الله" فيه ــة نف ــم أرواح نوراني ــطورية، ألنه ــم األس مالحمه
ووهبها من بأسه وقوته التي يهبها ملن كانت ثقته مطلقة به وحده سبحانه، 
تقاتل أعداءه بأمره الذين برزوا ملقاتلته، فسلط عليهم جنداً من جنده وقوة 

من قوته التي ال تقهر، وأّنى لقوة الله أن تقهر لو كانوا يعلمون .

العام الدراسي الجديد يأتي محم بالهمومالعام الدراسي الجديد يأتي محم بالهموم

الرصاص ام أم وتجزع ز تهت أّال روح ال ذه له كيف تغرب نس ا بالن ا نم فم البرشية والتنظريات ات املعطي جميع ب وحس

ـــر  ـــه ـــق ت ال  الــــــــتــــــــي  ـــــــــوة  ـــــــــق ال

في ظل األوضاع الراهنة

االسرةالثــــورة ٠٧

ــلوك  ــة س ــن املدرس ــوف م ــا أن الخ بم
ــب يتلقاه التلميذ من خالل التنشئة  مكتس
االجتماعية الخاطئة وكذلك األمر بالنسبة 
ــب  ــبه ح ــكان أن نكس ــا فباإلم ــه إياه لحب
املدرسة من خالل تنشئته تنشئة صحيحة 
ــة  ــرة إيجابية تجاه املدرس ــه نظ ــون لدي تك
ــة أمناً  ــوف من املدرس ــب عندئذ الخ فينقل

وطمأنينة وحباً لها .
ــالج هذه  ــة يف ع ــرتك األرسة واملدرس وتش

الحالة عىل النحو اآلتي:
ــت  ــة يف وق ــاف الحال ــة اكتش -1 محاول
ــا والتأخر يزيد من  ــاعد يف عالجه مبكر يس

تعقدها وتعمقها .
-2 التخيل عن الحماية املفرطة املمنوحة 

ــىل االعتماد  ــئته ع ــل تدريجياً وتنش للطف
ــن والتعامل  ــة اآلخري ــه ومواجه عىل نفس
معهم وتشجيعه عىل االختالط بأصدقائه .

ــع الطفل من  ــوار م ــدأ الح ــلوك مب -3 س
حيث تقبل مشكلته واألسباب التي يبديها 
ــة واإلصغاء إليه  ــه للمدرس ــربر بها رفض وي
ــلوب منطقي  ــا بأس ــة عليه ــداً واإلجاب جي

يتناسب مع قـدرات الطفـل.
ــاعر الخوف  -4 التخفيف التدريجي ملش
ــس الطفل الخواف  ــة املتعمقة يف نف والرهب
ــج الرتبوية ويراعى  من خالل تطبيق الربام
ــوي يبعث يف  ــلوب ترب ــاغ بأس ــا أن تص فيه

نفس الطفل الطمأنينة واأللفة .
ــواف الوقت الكايف  ــاء الطفل الخ -5 إعط

ــتباق الزمن  ــدم اس ــلوكه وع ــي يعدل س لك
ــة  ــاب مصلح ــىل حس ــج ع ــة النتائ ملعرف
ــؤول أو ويل  الطفل وان يتحىل الرتبوي املس
ــو أدى ذلك  ــاة حتى ول ــم واألن ــر بالحل األم
ــبيل  ــن بعض الدروس يف س ــف ع إىل التخل
ــن تعويضه  ــة ويمك ــابه محبة املدرس إكس

الدروس التي فاتته عن طريق البيـت .
ــد يجب أن  ــة قدوم مولود جدي -6 يف حال
ــية الطفل وأن يستمرا  يراعي الوالدان نفس
ــة واالهتمام وأال يرصفا جل  يف منحه الرعاي
ــود الجديد لئال يبعث ذلك يف  وقتهما للمول
ــن الذهاب إىل  ــه الغرية منه ويتباطأ ع نفس

املدرسة.
-7 عمل لوحة النجوم يف املدرسة واملنزل، 

ــي عبارة عن لوحة مجدولة موضح فيها  وه
ــية وتحت كل يوم عدة حقول  األيام الدراس
ــة عند  ــة أو مخطوط ــة الصق ــع نجم وتوض
ــة  ــرض فيها الطفل للمدرس ــام التي يح األي
ــا حبذا لو قام الطفل  ومكافأته عىل ذلك وي
ــزاً له عىل  ــه بوضع هذه النجوم تحفي نفس
ــايل  ــوم الت ــور للي ــه والحض ــة أقران منافس

لتكرار العملية.
ــس التلميذ  ــة يف نف ــارة حب املدرس -8 إث
عن طريق األشياء املحببة إليه مثل اللعب 
يف  ــا  وخصوص ــة  املختلف ــه  الرتفي وأدوات 

األسبوع األول.

معالجات للقضاء على الخوف من املدرسة عند األطفال إرشادات تربوية

ــنة * قلق  ــديد بات يؤرق الكثري من أولياء األمور بالتزامن مع قرب انطالق الس الش
ــي يمر بها  ــة الصعبة الت ــروف االقتصادي ــل الظ ــدة يف ظ ــية الجدي الدراس
ــعار كل يشء تقريبا ليبقى  ــعر الدوالر الذي تاله ارتفاع يف أس املواطن خاصة مع ارتفاع س
ــا قوى العدوان  ــتثنائية التي فرضته ــيط ضحية هذه االوضاع االس ــن اليمني البس املواط
علينا منذ اليوم االول من انطالق عدوانها الرببري عىل اليمن السعيد ... هموم أرباب األرس 
ومعالجاتها النفسية واالجتماعية وكذلك االقتصادية وغريها من التفاصيل نتعرف عليها 

يف هذا التحقيق .. إىل التفاصيل:

الثورة / وائل الشيباني

د. أسماء الشهاري 

ــة ــي ــال ــح ال ـــروف  ـــظ ـــل ل ـــــــور مــــراعــــاة  أولــــيــــاء األم عــــن  الـــحـــمـــل  ــف  ــي ــف ــخ ــت ل بــوســعــنــا  مــــا  ــل  ــم ــع ــن : س تــــربــــويــــون   ¶  

ــف مـــن مشاكلنا  ــاع ــــذا مـــا ض ــة وه ــي ــاس ــــروف ق ــن وفـــي ظ ــدي ــي ــد ع ــع ب أتـــى  ــد  ــدي ــج ال الـــدراســـي  الـــعـــام  ـــــر:   ـــــاب أس أرب  ¶  

ــار العبارات  ــل يف اختي ــن أسرتس ــراء ول ــل كالم اإلط ــن أطي ل
ــة، ألن املوقف ال يحتاج إىل رشح وتوضيح فهو  املنمق

يف م
ــب القلب  ــك بتالبي ــه، وكأنه يمس يعرب عن نفس

ح ح إ ج
ــا هّزا  ــان ليهزه ــروح والكي وال
منها  فتتساقط 

املشاعر والعربات كتساقط قطرات الندى يف انسياب وجداني قل نظريه.
ــى الحجارة يعني لنا الكثري جميعا، ــهد الذي رآه الجميع عن فت إّن املش

ي يف
ــواهد ــرث لألعداء، ألنهم إن لم يكونوا قد أدركوا رغم كرثة الش ــه يعني األك لكن

ي ى ع ي ىإ ع ي
منذ بداية هذا العدوان بأنهم لم ولن يتمكنوا رغم كل إمكاناتهم وقدراتهم من

م م إ م ي
أن يحسموا األمر لصالحهم، ليس ملشكلة يف العدد أو العدة أو التخطيط أو

م م إ م م مم م إ م م م
ــريه الكثري مما يطول رشحه، ولكن ألن هناك قوة تقاتلهم أكرب بكثري من كل غ

يف يفم
ــن وصفها بأنها هائلة أو ــرات واملخططات واإلمكانات، قوة ال يمك هذا التآم

ريم م ري
ــتظل خرافية ألنه مهما بحثنا عن عبارات ومصطلحات يف معاجم اللغة س

تفوق أي وصف! 
ــد اليمني املؤمن، التي ــوة تتمثل يف "الروح املعنوية" للمجاه هذه الق
ال تزيدها النوازل والحوادث مهما كانت

إال ثباتا وإقداما وقوة إىل قوتها. 

نظريه قّل وجدان انسياب يف الندى قطرات كتساقط والعربات املشاعر يد. أسماء الشهاري  الشها ا أ
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