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ــة  ــج الثانوي ــع نتائ ــا أتاب ــت وأن صعق
ــل الثانوية -  ــام وأن أوائ ــة لهذا الع العام
ــن املدارس  ــات - جميعهم م طالبا وطالب
ــب واحد أو  ــس هناك طال ــة ولي الحكومي
ــدارس األهلية ضمن  طالبة واحدة من امل
العرشة األوائل عىل مستوى الجمهورية 
ــن الناحية العلمية  ــة .. فهل هذا م اليمني
ــدارس  ــالب امل ــن ط ــث يتمك ــن بحي ممك
ــاح طالب  ــم من اكتس ــة وحده الحكومي
ــا  ــل أيض ــل يعق ــة؟ وه ــدارس األهلي امل
ــة  ــي أمان ــات ه ــع محافظ ــوز  أرب أن تح
ــز وعدن عىل  ــوت وتع ــة وحرضم العاصم
ــم العلمي   ــد   يف نتائج القس نصيب األس
وتتقاسم املراكز بينما 18 محافظة يف طي 

النسيان.!!
ــة  ــل من املعقول أن تحوز املدرس ثم ه
ــة الرتكية من  ــة واملدرس ــة الحديث اليمني
ــىل الثالثة  ــا ع ــة وحدهم ــة العاصم أمان
ــزي  اإلنجلي ــم  القس يف  األوىل  ــز  املراك
ــة األخرى يف  ــع املدارس األهلي بينما تض
ــلت يف  ــها يف الرتاب وفش 22محافظة رأس
ــع بطالب واحد ضمن أوائل طالب  أن تدف

الثانوية العامة يف القسم اإلنجليزي.

إن هذه النتائج أصابتني بالذهول من 
ــة خاصة وأن  ــدارس األهلي ــم يف امل التعلي
ــارب الثالثة مليارات  ــاء ينفقون ما يق اآلب
ــد يف املدارس  ــجيل وقي ــوم تس مقابل رس
األهلية عىل مستوى اليمن ثم نفاجأ بأن 
ال أحد يف القسم العلمي يتبوأ أحد املراكز 

العرشة!!
ــارشة يف العملية  ــكك مب ال أريد أن أش
ــدارس األهلية  ــة والرتبوية يف امل التعليمي
ــىل  ــا ع ــدارس منه ــض امل ــدرة بع أو يف ق
ــز يف التدريس والخدمات  التفوق والتمي
ــرى، ولكن تلك النتائج ال تبعث  عىل  األخ
ــالمة النظام التعليمي  االطمئنان عىل س

بأكمله داخل املدارس األهلية.
ــم  ــة والتعلي ــرا للرتبي ــت وزي ــو كن ول
مسئوال عن اعتماد تلك النتائج لتوقفت 
كثرياً أمام مدلوالتها ولربما قررت النزول 
إىل كل مدرسة أهلية يف جميع املحافظات 
ــة ثم  ــة العلمي ــلوب الطريق ــدت أس وتفق
ــدارس  األهلية التي  أقرر إغالق جميع امل
ــة وأبقيت عىل  ــج إيجابي ــق نتائ ــم تحق ل
البعض من املدارس األهلية التي ستقوم 
ــن مخرجاتها  ــن م بعمل تعهد بأن تحس

ــأن يكون من طالبها  ــة وتتعهد ب التعليمي
ــتوى  مس ــىل  ع ــرشة  الع ــن  ضم ــل  أوائ

الجمهورية اليمنية ما لم فيتم إغالقها.
ــاك  ــد  أن هن ــام تؤك ــذا الع ــج له النتائ
ــي.. والوضع  ــا يف النظام التعليم ــًال م خل
ــود  ــدم وج ــري إىل ع ــاً يش ــي أيض الطبيع
ــدارس الحكومية  ــني امل ــروق جوهرية ب ف
وبني املدارس األهلية فيما يتعلق باملنهج 
ــون  ــد يك ــس وق ــرق التدري ــدرايس وط ال
ــك، وإذا  ــبب يف ذل ــتوى املعلمني الس مس
وجدت مثل هذه الفروق فهذا يعني أيضاً 
ــام التعليمي  ــا يف النظ ــًال م ــاك خل أن هن
ــرة وعدم  ــذه الظاه ــىل ه ــكوت ع وأن الس
تفسريها للناس سيؤدي إىل فقدان الثقة 
ــدى  ــي ل ــام التعليم ــام يف النظ ــكل ت بش

املدارس األهلية.
ــدارس األهلية أن  ــادات امل ــىل قي إن ع
ــي  ــة الت ــرة املزعج ــذه الظاه ــوا ه يتدارك
ــتجعل أولياء األمور يراجعون  ــك س الش
ــو  نح ــم  بأبنائه ــع  الدف يف  ــاباتهم  حس
مدارسهم وسيبدؤون بالتفكري يف االنتقال 
ــتوى  ــدارس الحكومية ليضمنوا مس للم
تعليمياً أرقى وأفضل ونتائج تضمن لهم 

الدخول يف أفضل الكليات, خاصة وأنهم 
ــام بأبنائهم  ــىل االهتم ــرث قدرة ماليا ع أك
ومنحهم مزيداً من الدروس اإلضافية إذا 

ما اضطروا إىل ذلك .
ــن  ــاء الذي ــه اآلب ــا ينفق ــة  مل ويف دراس
ــة  ــدارس األهلي ــم يف امل ــون أبناءه يعلم
ــا يقارب  ــجيل م ــوم قيد وتس ــل رس مقاب
ــام هذا الرقم  ــارات ريال .. وأم الثالثة ملي
ــبه  ــذي كس ــا ال ــؤال : م ــاك س ــري هن الكب
ــل ذلك طاملا أن  ــم وطالباتهم مقاب طالبه
ــتطع أن تنتج  هذه املدارس األهلية لم تس
ــرشة األوائل عىل  ــدا ضمن الع طالبا واح

مستوى اليمن.
 نعم.. يجب عىل قيادات املدارس األهلية 
ــدارس  ــع امل ــاو م ــكل متس ــابق بش أن تتس
ــوق وأن ال تكتفي بأن  ــة نحو التف الحكومي
ــرد كومبارس .. بل عليها أن تثبت  تظل مج
ــت  ــور أن املدارس األهلية ليس ــاء األم ألولي
مكانا لحفظ أبنائهم من الدخول والخروج 
فقط بل موقع تعليمي متميز يضمنون معه 
ــوا التعليم الصحيح مع  ألبنائهم أن يتعلم
ــف كل أمة عظيمة  ــليمة ..فخل الرتبية الس

تربية عظيمة وتعليم متميز!!.

شبعنا من ثورات الفوىض نريد ثورة استقرار 
شبعنا من ثورات الخراب نريد ثورة بناء 

ــات وزراعات  ــد ثورة صناع ــزاب والجماعات نري ــورات األح ــبعنا من ث ش
وإبداعات.

شبعنا من ثورات الجهل والسالح نريد ثورة علم ونجاح 
ــات  ــويات ومحاصصات ومخرجات ولجان نريد دولة مؤسس ــبعنا تس ش

ومحاسبات وعدل وأمان وكفاءات.
شبعنا من التحزب والتمذهب والتعصب نريد امة وسطا تؤمن بالتوسط

شبعنا حروباً ورصاعات.
ــارج اليمن ويذهب فيها أوالد  ــعلها أموال األغنياء من خ حروب اليمن تش

الفقراء يف داخل اليمن .
السؤال الذي يجب أن يجد له الجميع إجابة : كيف نريد أن يقف اليمن عىل 
قدميه ونحن ندفع به نحو السقوط املدوي يف اشد لحظاته الحرجة. إن الغاية 

أيا كان نبلها ال يمكن أن تربر الوسيلة.
ــى إعادة تعبئة  ــعيد غري موجود يف الخدمة يرج ــا اليمنيون اليمن الس أيه

رصيدكم الحضاري والثقايف والعلمي فالجهل عدوكم األول.
نعم التغيري يف بالدي ولد وهو يزحف فأنى له أن يطري ؟

نعم السالح يف بالدي رش مستطري .
نعم الجهل داء خطري.

نعم الشعب فقري.
رغم ذلك كله مازال لدينا أمل كبري .

ــري بإذن الله   ــيظل بخ ــن واليمن مع اليأس اليمن بخري وس ــأس مع اليم الي
ــر عليه اآلن  ــب من التي تم ــرت عليه ظروف أصع ــن اليمن فقد م ــوا م التقنط

وتجاوزها
ــل إىل أعىل درجة  ــي عندما يص ــخان الكهربائي األوتوماتيك ــن كالس اليم

حرارة وغليان يتوقف ويكيف نفسه بربودة.
ــا وإذا اختلفوا  ــن إذا اتفقوا نهبون ــذروا من الذي ــأظل أقولها اح ــا وس قلته

طحنونا 
أن تعاركوا فالطعنات يف ظهر الشعب ، وان تصالحوا فالهربات يف بطونهم.
ــاءة بالحكمة مهما كانت حلكة  ــون يمنيني يعني أن تكون قلوبنا مض أن نك

الظالم من حولنا.
ــني وان يعمل  ــه والربكة أن نكون مجتمع ــن ُيمنه وبركت ــمي اليمن م إنما س
ــاركا مرشوع  ــعى كل إىل مرشوعه ت ــع والفتنة أن يس ــن اجل الجمي ــع م الجمي

الوطن.
ــعب املجروح قادر  ــؤال : هل صوت الوطن املبحوح وصوت الش ويبقى الس

عىل التفوق عىل ضوضاء الجهل والسالح والفوىض وتقاسم املصالح ؟!!
اوليس الشعب اليمني يستحق بكل جدارة لقب نقيب الشعوب املساكني يف 
العالم يتحدثون باسمه ، ويتخذونه شعارا ثم يدمرونه ويجوعونه ويرشدونه.
ــن الحكومة إيجار واملاء  ــتأجرين بالدنا م ــنا مس ويف الجانب املقابل اولس

والكهرباء واألمن علينا ؟!.
اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصالة عىل النبي 

اللهم ارحم أبي واسكنه فسيح جناتك وجميع أموات املسلمني 

أنقذوا اليمن
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ــي هموم غريه  يحمل الصحف
ــه  كاهل ــه,يثقل  نفس ــن  م ــرث  أك
ــاوز طاقته,يقيض  ــة تتج بحمول
ــئلة  وقته باحثا عن إجابات ألس
ــه يف غمرة  ــىس نفس اآلخرين,ين
ــغاالته وزحمة أخبار ترهق  انش

قلمه وكيبورد حاسوبه.
ــة  مهن ــمية  تس ــأت  ت ــم   ل
ــب من  ــة املتاع ــي بمهن الصحف
ــدر ما  ــن مبالغت, بق ــراغ وال م ف
كان توصيفاً لواقع يدركه كل من 
ــتغل أو زوال هذه املهنة وسرب  اش
ــاقة  ــا وتنقل يف رحالت ش أغواره

بني فنونها املختلفة.
ــواء  أج يف  ــب  املتاع ــزداد  ت
ــروب  الح ــات  أوق ــوف  الخ
أو  ــات  والنزاع ــات  واالضطراب
أو  ــة  الحري ــقف  س ــاض  انخف
ــو الحال يف  ــه من مرة كما ه غياب
األنظمة الدكتاتورية واملستبدة 
ــة وتفرغ  ــا الصحاف التي تفزعه
ــة  ملالحق ــة  األمني ــا  أجهزته
ــم  ظهوره ــد  وجل ــني  الصحفي
ــجون  ــم والس ــم للمحاك وجلبه

بتهم مفربكة.
ــذا ال يعني أن الصحفيني   وه
ــاًء أو يتجاوزن  ــون اخط ال يرتكب
حدود القانون وأخالقيات املهنة 
ــس هو الذنب  ــن هذا األمر لي ولك
الذي يحاكم بجريرته الصحفي 
ــا مدى  ــة وإنم ــدول القمعي يف ال
ــهام النقد من حكامها  اقرتاب س
ــلة  الفاش ــاتهم  سياس ــح  وفض

للرأي العام.
ــرق األمر كثرياً يف وجود  وال يف
ــي  الصحف أن  ــك  الحرية,ذل
ــداع واالجتهاد يف  ــب باإلب مطال
ــن مصادرها  ــة م ــري املعلوم تح
ــارئ دون تغليف  ــا للق وتقديمه
ــا  ومضمونه ــا  بقيمته ــل  يخ
خاصة يف األخبار والتي تتطلب 
ــرأي  ــن ال ــرر م ــى التح أن تتوخ
أو  ــر  التقري ــال يف  ــالف الح بخ
ــي فنون  ــال وه ــق أو املق التحقي
ــن  ــري ع ــي التعب ــز للصحف تجي
ــا  ــه بم ــه وثقافت ــه وانتمائ موقف
أو  ــرة  الفك ــة  وطبيع ــب  يتناس
القضية أو املشكلة مثار التناول.

ــن  ع ــث  البح ــب  أصع ــا  م
ــة حتى من  ــة الصحيح املعلوم
ــواء كانت  الجهات املعنية بها س
ــمية أو غريها وهذا ما يجعل  رس
ــى ظهر  ــد حت ــي يجته الصحف
ــات الصحافة  ــرف يف أدبي ــا ُيع م
ــب  نس ــي  بـ"املصادر",وه
ــة  ــري معروف ــة غ ــة لجه املعلوم
ــب أو  ــل أو طل ــت باب"فّض تح
اشرتط عدم ذكر اسمه",وال ضري 
ــا  ــدر طامل ــة املص ــاء هوي يف إخف
ــة صحيحة وليس  كانت املعلوم

غري ذلك.
ــدث هنا عن الصحفي  ال نتح
ــذه  به ــوذ  يل ــذي  ال ــول  الكس
ــة  املهنية",لتغطي ــرضورات  "ال
ــد فقره املهني وال نربر  عجزه وس
ــادر  ــن املص ــار م ــوء لإلكث اللج
املجهولة كثرياً,بيد أن تفهم بيئة 
ــا  ــل يف نطاقه ــي يعم ــل الت العم
ــه املادية البد  ــي وقدرات الصحف
ما يضع يف االعتبار عند التقييم 
ــول إن هذا  ــدار األحكام للق وإص

الصحفي مبدع أو جامد.

ــل الصحفي  ــة العم إن تجرب
ــات  ــم الصعوب ــا حج ــت لن تثب
ــا  نواجهه ــي  الت ــات  والتحدي
ــة  ــن املعلوم ــث ع ــة البح يف رحل
ــا من مصادرها  والحصول عليه
ــح يف  ــكل واض ــىل بش ــذا يتج وه
رفض أو تهرب أو استهتار أغلب 
ــن  ــم تك ــة إن ل ــات الرسمي الجه
ــن  ــي م ــني الصحف ــا يف تمك كله
عمله وتسهيل أداء رسالته عىل 
أكمل وجه ولهذا الصدود أسباب 
ــدم وجود تحاسب  كثرية منها ع
الشخص املسؤولياته عن رفضه 
ــة باعتبارها حقا  إعطاء املعلوم
ــل أن يكون صحفيا  للمواطن قب
ــية بعضهم من تداعيات  ولخش
نرشها عليه لتقصريه أو لتجاوزه 

يف حدود مسؤولياته.
ــرم  ته ــوم  الهم ــت  كان إذا 
ــن  ــؤول ع ــو مس رب األرسة وه
ــاوزون ثمانية  ــد ال يتج ــراد ق أف
ــخاص,فما بالك بمن يحمل  أش
ــاج  ــري يحت ــني فق ــوم آالف ب هم
ــه  حال ــىل  ع ــوء  الض ــليط  تس

ــر زيارته إليصال  ومريض ينتظ
ــل خري  ــؤول أو فاع ــكواه ملس ش
ــال  إيص ــر  ينتظ ــجني  س ــني  وب
ــتطيع منحه  ــن يس ــدته مل مناش
حريته وبني فئات ورشائح كثرية 

يصعب حرصها.
ــي  ــار الصحف ــق األخب تالح
ــد  ــل أو بع ــواء قب ــت س يف كل وق
ــا يف الجهة التي  ــا ونرشه كتابته
ــا يتعامل معه من  يعمل لديها,م
ــداث تؤثر فيه وترتك  قضايا وأح
ــا عىل  ــلبا أو إيجاب ــا س بصماته
ــه  ــه وحيات ــاعره وأحاسيس مش
ــد  ــرض عن ــا تح ــة أنه ككل لدرج
ــاً عند  ــري أحيان ــوم الذي يط الن
ــة  وخاص ــا  تفاصيله ــادة  إع

األخبار اإلنسانية.
لم أكتب كل ما أريد ولم أكمل 
ــي  ــية وه ــرة الرئيس ــاول الفك تن
ــاء مزاولة  ــاة الصحفي أثن معان
ــه  نفس ــيه  تنس ــي  والت ــه  مهنت
ومشاكله وحقوقه وراحته وربما 
ــريه يف مقال يف  نكتب عن هذا وغ

فرصة أخرى.

Ibb1986@hotmail.com

ــياحي  زرت مهرجان صيف صنعاء الس
ــأت متأخرا  ــدي "ان ت ــل البولن ــن باب املث م
ــي" .. وإذا كنت موفقا فقد  ــري من أن ال تأت خ
ــات العامة ذات  ــن املالحظ ــت بعدد م خرج
ــهر  ــاط الذي جرى ملدة ش الصلة بهذا النش

يف حديقة السبعني بالعاصمة ..
ــازة يف جوهرها كونها أتت يف  الفكرة ممت
ــه  ــارع اليمني فيه يغيل عىل نفس ــت الش وق
ــعرية الجديدة والحال  متأثرا بالجرعة الس
ــت برسعة  ــالد .. ملس ــرتئ يف الب ــي امله األمن
ــة الناس يف نبذ الخصام جانبا وااللتئام  رغب
ــن وموروثاته  ــد اليم ــن تقالي ــض م ــىل بع ع
وعاداته يف البهجة وامللبس والعمل اليدوي 

وحتى رشب القهوة.. 
الفكرة ممتازة يف مضامينها فقد شهدت 
ــغوالت  ــن املش ــوع م ــري ومتن ــدد كب ــىل ع ع
ــنوات اليمني  ــطة التي أعادتني لس واألنش
ــده وانجاز عمله  ــم الذي اهتم ببناء بل الكري
ــب عليه بناء  ــة ومهارة حتى لم يصع بحرفي
ــة وزينت  ــال العاتي ــت الجب ــات جمل مدرج
ــان  ــني أحض ــتلقي ب ــي تس ــدرات وه املنح

الضباب .. 
ــات  ومنتج ــطة  وأنش وأدوات  ــس  مالب
ــت موروثنا  مخصصة للعرض وللبيع عكس
الحضاري من حجة إىل املهرة وكانت اليمنية 
ــكلت حفالت  ــة العرض كالعادة كما ش فارس
كبار الفنانني واملنشدين طيفا مالئما جذب 

اآلالف يوميا كما بدا يل بطريقة جيدة ..
ــه قبل  ــقم ما كنت أعيش ــت من س خرج
ساعات ولوجي لباحات املهرجان .. نسيت 
نفيس وأنا أرى آالف الرجال والنسوة شبابا 
ــع وكأنهم يف  ــىل املواق ــات يتقاطرون ع وفتي

سوق لعرض جواهر اليمن الثمينة  .. 
ــة وذهابا  ــكار بعيدا جيئ ــت بي األف ذهب
ــفريا  ــوكا " الذي كان س ــي " م ــنب اليمن إىل ال
ــاؤل الزميل احمد  ــدت تس ــادة واع فوق الع
ــاذا انطفأ وهج النب  ــقريي يف خواطره : مل الش
اليمني مقارنة بالنب الربازييل – مثال – وهو ال 

يرتقي ملستواه جودة وشهرة ..!
ــم  ــي القدي ــرة إىل اليمن ــي الذاك أعادتن
ــة  ــة " لحماي ــلح بـ"الفريق ــذي كان يتس ال
ــفت كيف  ــه من الهوام يف الوديان وتأس نفس
تحول إىل كالشنكوف يقتل بدم بارد الربيء 
واملستجري.. كيف شيد أجدادنا حضاراتهم 
ــرة نبي  ــل ذات م ــا فع ــد كم ــع الحدي بتطوي
ــف خرج من  ــالم , وكي ــه الس ــه داوود علي الل
ــاكلة  ــوم يذبحون اليمني عىل ش ظهورهم ق

الدجاج يف سوقها ..!
ــد دخلنا ببهجة  ــم للهموم وق لن أعيدك
ــاء .. لكنها مفارقات ال  مهرجان صيف صنع
ــق هذه حياة وذاك  ــد من تقريبها من منطل ب

موت ولكل منا ما يريد ويهوى ..!
ــا بدا يل  ــذه املرة كم ــان الصيف ه مهرج
ــض جوانب  ــني حمل بع ــمعت من قريب وس
ــة ألنها  ــب املالي ــري للجوان ــن أش ــور ل القص
ــم ببواطنها  ــدم الرضا والله اعل دوما تثري ع
ــري هنا إىل املساحة التي كنا  .. يهمني التأش
نرجوها اكرب بكثري حتى تكون الحركة أسهل 
وأكرث هدوءاً وصحية.. فقد كان تكدس البرش 
ــق التجمهر غري  ــب الخيام مدعاة لقل يف اغل
ــا أن منظر العارضني يف جوانب  الحميد.. كم
ــون القات لم يكن موفقا  املعرض وهم يمضغ
ــال  ــى إذا كان يف ب ــرر حت ــو أن ال يتك ونرج
ــون أو مقيمون  ــزوار يمني ــني أن كل ال املنظم

يف بالدنا .. 
أخريا:

مهرجان الصيف جاء ثمرة تعاون أمانة 
ــض  ــم بع ــياحة ورغ ــة ووزارة الس العاصم
ــالة مهمة  ــد أوصل رس ــور فق ــب القص جوان
ــال للناس  ــا عاق ــكل متنفس للداخل حني ش
ــظف وجنون الشارع.. كما  هربوا إليه من ش
ــن البلد وقت  ــارج ع ــدة للخ ــالة جي كان رس
ــىل حضور  ــا ع ــد طبع ــذا يعتم ــا وه غليانه
العدسة املوجهة للخارج.. وبتاليف املنظمني 
ــخ التالية من  ــتكون النس لبعض القصور س

املهرجان يف الق اكرب وفاعلية أكرث.

عن مهرجان صيف صنعاء
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عندما ينسى الصحفي نفسه ..!!

khalidjet@gmail.com
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