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الجضائش في 2012/10/00 :

بمىاظبت إخُاء الُىم العاملي للمعلم
املصادف لُىم  00 :أهخىبش 2012

جدذ ؼعاس  :اظدثمشوا في املعلمين
هديي ول املعلمين واملعلماث في الُىم العاملي للمعلمين املصادف للخامغ مً أهخىبش مً ول ظىت الزي جدخفل به
مىظمت ألامم املخدذة للتربُت والعلىم والثلافت الُىهِعىى مع مىظمت العمل الذولُت وبشهامج ألامم املخدذة و مىظمت
ألامم املخدذة للؼفىلت ( الُىهِعُف ) والذولُت للتربُت هدخفي بهزا الُىم الزي اخخير له ؼعاس (اظدثمشوا في املعلمين )
إن هزا الؽعاس ًدمل أهثر مً معنى فهى سظالت إلى ول الذوٌ والحىىماث مً أحل الاهخمام بأوطاع املعلمين
الاحخماعُت واملهىُت ،وسظالت للمعلمين أهفعهم وهزا وله ًصب في الاهخمام العاملي مً أحل الاهخلاٌ مً طمان
الخعلُم للجمُع إلى الخعلُم الجُذ للجمُع  ،ففي بالدها الجضائش وعلى الشغم مما ؼُذ مً هُاول جشبىٍت هفخخش بها غير
أنها جبلى غير وافُت للىصىٌ لللعم الىمىرجي امليؽىد  ،وباملىاظبت هخىحه بىذائىا لحىىمخىا للعىاًت الجادة مً أحل
جدلُم الخعلُم الجُذ الزي ال ًخأحى إال بخىفير الؽشوغ ألاظاظُت الظامىت لخدلُم هزه الىللت الىىعُت مً خالٌ
إلاهخمام بخدعين هىعُت البرامج واملىاهج التربىٍت وظشوف جمذسط الخالمُز وجيافؤ فشصهم والخىفل الجُذ بخىىًٍ
املؤػشًٍ املخخصين واملؤهلين  ،إر ال ًلخصش هزا الخدذي على جىظُف ألاعذاد الهائلت و اليافُت مً املعلمين بل
ًشجبؽ أًظا بخىظُف معلمين أهفاء بما ًمىً اللظاء على العلباث و ٌعهم في حعلُم هىعي وحُذ  ،وللذ صذق سائذ
النهظت التربىٍت بالجضائش الؽُخ إلامام عبذ الحمُذ ابً بادٌغ سخمت هللا علُه خين اعخبر املعلم أهم سهً في العملُت
التربىٍت فهى ًشي :أن أًت مذسظت تهخم بخدلُم أهذاف حعلُمُت وجشبىٍت معُىت ،عليها أن جيخلي معلميها بذكت وأن
حعذهم وجىىنهم الخىىًٍ املىاظب ختى ٌعىد للخعلُم غشظه الؼُب وثمشه املشحى وٍدبىأ املعلم مياهه املىين لُىاصل
سظالخه في جشبُت ألاحُاٌ وبىاء الىػً بمهىت الخذسَغ والخعلُم التي هي أؼشف املهً .
إن هلابدىا العظىة في املىظمت الذولُت للتربُت إلى حاهب أصٍذ مً  200هلابت في  121دولت كذ اهظمذ إلى الحملت
الذولُت مً أحل حعلُم حُذ وفم بشهامج ػمىح ٌؽمل ألاوؽؼت الخالُت  :إكامت أًام دساظُت وملخلُاث ـ إللاء
مداطشاث ـ علذ ججمعاث وحمعُاث عامت ـ إكامت هذواث جدعِعُت لفائذة املعلمين الظُما الىافذون الجذد منهم
وهزا لفائذة الخالمُز مع فخذ حعىس الخىاصل مع ألاولُاء واملهخمين بالحلل التربىي .
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إن معيرة إلاوعاهُت ما هي إال خللاث مخخالُت مىمنها النهىض والشقي بالفشد ومً خالله الشقي بالىػً ،إن هزا النهىض
وهزا الشقي إهما ًبذأ مً املذسظت وكبلها مً ألام التي هي املعلم ألاوٌ في الىحىد فخدُت إحالٌ وجلذًش ليل ألامهاث .

أيها املعلماث واملعلمىن الىبالء واملشبُاث واملشبىن ألافاطل :
وبهزه املىاظبت ًؼُب لي أن أجىحه إلُىم في هزا الُىم ألاغش بخالص الخدُت و إلى ول مً ًدترق لُىير دسب ألاحُاٌ
الصاعذة ،إلى ول مً ًيؽش العلم وٍداسب الجهل  ،إلى ول مشب لألحُاٌ ،وميش ئ اللادة ومبعث العظماء فأكىٌ له :
أهذ املصباح الزي ؼع هىسه  ،فعلى ًذًً جنهع ألامم  ،ومً هىسن جىجلي الظلم  ،وهدى هامخً جلصش اللمم  ،ألعذ
أهذ الزي جخعب وحؽلى  ،وحغظب وجشض ى وجللى ما جللى  ،ول رلً مً أحل أن جيؽش العلم الىافع لخخشج لىا الؼبِب
الباسع  ،واملهىذط الالمع ،واملعلم الفاطل  ،والجىذي املذافع
معلمي اللذًش لً مني ومً ول ػالب علم عشف كذسن وسعى خلً حضٍل الؽىش والعشفان واملدبت والامخىان التي
أوحبها علُىا الشخمً  ،فجعل مىً وسٍثا لألهبُاء والشظل فعىف لً أوعان أبذا
وهدً هنهئ أهفعىا بهزا الُىم ال ًمىىىا أن هيس ى إخىاها لىا مً املعلمين الزًً ٌعِؽىن ظشوفا صعبت في ول مً
فلعؼين والعشاق وظىسٍا ولُبُا والُمً ومصش ....فلهم مىا أخلص الخداًا والخلذًش
لً ظُذي املعلم ،لً ظُذ حي املعلمت فائم خبي وجلذًشي واخترامي للذ كاٌ فُىم عض مً كائلً ( :شفع هللا الزًً
آمىىا مىىم والزًً أوجىا العلم دسحاث )
ًامً ؼشفخم بأعظم سظالت وأهبل وظُفت هىِئا لىم في عُذهم العاملي ؼشف الشظالت وهبل املهمت  ،فُا بؽشي ًىم
اللُامت ملً أدي سظالخه بالصذق وإلاجلان فالجىت مأواه عىذ عشػ الشخمً.
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