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بيان صحفي

في اليمن جيل كامل في خطر
وأكثر من مليوني طفل في سن التعليم انقطعوا عن الدراسة!
الحرب في اليمن دخلت عامها السادس وال بوادر على قرب نهايتها ،واألزمة في اليمن هي من أسوأ األزمات
اإلنسانيةة في العالم التي لم يجن أهلها منها ةإال الدمار والخراب والمجاعة والفقر وإراقة الدماء وإثارة الفتن.
حرب عبثيةة ضمن صراعات دوليةة بأدوات إقليميةة ومحليةة دمةرت جيال بأكمله وجعلت العمليةة التعليميةة في
خطر؛ إذ إنة  6ماليين طفل في اليمن مه ةددون باالنقطاع عن الدراسة بينما تجاوز عدد المنقطعين في الوقت الراهن
مليوني طفل من البنين والبنات ممن هم في سنة التعليم!
إنة تعطيل العمليةة التعليميةة في اليمن مستهدف من أطراف الصةراع ،فقد ت ةم تسجيل  231اعتداء على المدارس
منذ آذار/مارس  ،2015من طرف الحوثييةن وقيادات عاصفة الحزم ،كما ت ةم تدمير كلةي للكثير من المنشآت التعليميةة
ومن ث ةم تحويل بعضها إلى مراكز إيواء للمُهجة رين ،أو ثكنات عسكرية ألدوات الصراع ،ومن جهة أخرى ،فإنة ثلثي
المعلةمين لم يتقاضوا رواتبهم بصفة منتظمة منذ أكثر من  4سنوات بسبب ال ةنزاع ،ممةا جعل الكثير منهم يتوقةف عن
التدريس للبحث عن عمل آخر إلعالة أسرهم.
وعلى هذه الحال ،أصبح الكثير من األطفال عالقين في دوة امة مستديمة من الفقر واالنقطاع عن التعليم ،ممةا
دفعهم إلى أعمال شا ةقة وخطيرة لتوفير القوت ألهاليهم ،أو تعرة ضهم لالختطاف على يد مليشيةات الحوثييةن ،وكذلك
أوباش هادي واالنتقالي لهم نصيب في تجنيدهم في صفوفهم واستغاللهم ،وكال الطرفين يستغلهم في القتال ،وما انفرد
به الحوثي عمل دورات لغسل أدمغتهم في الوالء لفكر جماعة الحوثي الطائفي.
أليس من ة
حق أطفال اليمن أن يحيوا حياة سويةة ويمارسوا حقوقهم الطبيعيةة ومنها ح ةقهم في التعليم وتحصيل
الشهادات وبلوغ مناصب أكاديميةة ينتفعون منها وينفعون بها؟!
فبينما ينشغل العالم الغربي بغزو الفضاء وتفعيل الروبوت وبلوغ مستويات عالية من التحصيل العلمي
ُحرم أطفال اليمن من ح ةقهم األساسية في التعليم وسط صراع محموم على بالدهم وخيراتهم ،صراع
والتكنولوجي ،ي َ
مصالح القوى بين أمريكا وبريطانيا ،عن طريق عمالئهم اإلقليميين (إيران والسعودية واإلمارات) وأدواتهم المحلية
مليشيات الحوثيين إلى زبانية عبد ربه منصور هادي ومليشيات المجلس االنتقالي إلى طاغوت األمم المتحدة.
لقد ضاق أهل اليمن وأطفالهم ذرعا بهذا الظلم الذي اجتمع عليهم ،لكنة الشعور بالظلم ليس كافيا لصنع التغيير،
جدير بكم يا أهل اليمن خاصةة والمسلمين عامةة ،أن تقفوا في وجه الظالمين المتصارعين وأسيادهم من الكفار
المستعمرين ،وأن تعملوا لما يحقق سعادتكم ورضوان ربكم؛ وذلك بتحكيم اإلسالم وإيجاده في واقع حياتكم عن طريق
إقامة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة.
وقتها سيعود اليمن سعيدا أفضل ممةا كان بكثير ،بحكم اإلسالم وعدله ،وسيعود اليمن منارة للعلم وال ةدين واللغة
ويعود يُمنا وبركة على المسلمين جميعا.
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