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كلمت ألاسخاذ عبد اللطيف عبيد وشيس التربيت 

مه مهاّمه مً خلفه ألاسخاذ الطيب البكىش 
ّ
 بمىاسبت حسل

 26/12/2011عشيت الاثىين 

 

بسم هللا السحمان السحيم 

 أيها السادة ألاكازم

 أيتها السيداث الكسيماث

 السالم عليكم وزحمت هللا وبسكاجه،

م، وأن أجىّجه بالخحّيت والخلدًس  اطمحىا لي، في البداًت، أن أػىسهم على حظىزهم الىٍس

والاحترام إلى أخي وأطخاذي وشميلي ألاطخاذ الدهخىز الطّيب البيىغ الري وان لي ػسف 

سة، وشازة التربيت، 
ّ
العمل معه طيلت طىىاث عدًدة والري برٌ في هره الىشازة اإلاىك

وبالخعاون الىثيم مع وّل العاملحن فيها جهىدا عظيمت طيلت عؼسة ػهىز، فيان لهره الجهىد 

الدوز الخّحر والحاطم في إهجاح الظىت الدزاطّيت الظابلت زغم وّل الصعىباث اإلاعسوفت وفي 

ً ومً . الىصىٌ باالمخحاهاث اإلادزطّيت إلى بّس الىجاة زغم اإلاخاوف التي طاوزث الىثحًر

إهجاشاث وشازجىم أنها ػسعت، بإػساف الظيد الىشٍس ألاطخاذ الدهخىز الطيب البيىغ 

 التربيت وجدازض مخخلف الخعدًالث 
ّ

وبخعاوهىم وحعاون ول اإلاعىيحن، في فخح ملف

ت وطىيا وإكليميا  والخجدًداث التي ًحخمها جطّىز ألاوطاع واإلاظخجّداث العلميت والتربٍى

 .ودولّيا، فيان طعيىم والحمد هللا مؼيىزا وفاجحت حؼاوز ًيبغي أن ًخىاصل
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حن مً وّل  وفي هرا الصدد ال ًفىجني أن أهّىه بجهىدهم وجهىد شمالئىم اإلاسبحن وؤلاداٍز

ت، وأن أػيد بالجهىد الىبحرة أًظا التي  ت واإلاسهٍص الخخصصاث على ألاصعدة اإلاحلّيت والجهٍى

برلها شميلي وصدًلي واجب الدولت للتربيت ألاطخاذ الدهخىز حظً العىابي الري حؼّسفت 

م وبالعمل معه في مدازض جسػيح اإلاعلمحن واإلاعلماث مىد  أًظا بالخعّسف على شخصه الىٍس

 .حىالي أزبعحن عاما

 أيها السادة ألافاضل

 أيتها السيداث الفضلياث

 وطني اطتراجيجي حّظاض جّدا، وإّن بالدها التي حعّىٌ على مىازدها 
ّ

إن اإلالف التربىي ملف

ُم على العلم واإلاعسفت والتربيت والخعليم أهميت هبحرة حّتى جىاصل 
ّ
ُخعل

َ
ت بالدزجت ألاولى ل البؼٍس

ت وجحّلم الخىميت الؼاملت العادلت التي حعّد هدفا زئيظّيا مً أهداف ثىزة  مظحرتها الحظاٍز

ت والىسامت والعدالت الاجخماعيت  .الحسٍّ

إّهىا مدعّىون جميعا إلى إهجاح الظىت الدزاطيت وإلى إهجاح مخخلف أهىاع الامخحاهاث وفي 

ملدمتها الامخحاهاث الىطىّيت وأخّص بالرهس منها امخحان الباوالىزٍا، باإلطافت إلى إعداد 

 .الظىت الدزاطّيت اللادمت على أفظل الىجىه

ت فييبغي أن هىاصله ووظخمّس فيه بىاء على وّل الجهىد التي  أّما إصالح اإلاىظىمت التربٍى

 . برلخمىها واهطالكا مّما جىصلخم إليه بإػساف ألاطخاذ الدهخىز الطيب البيىغ

ت هى،في الحليلت، أحد البىىد الظخت عؼس التي جظّمنها بيان  وإصالح اإلاىظىمت التربٍى

الحيىمت الجدًدة الري أللاه زئيظها اإلاحترم ألاطخاذ حمادي الجبالي مظاء الجمعت اإلااض ي 

س (2011 دٌظمبر 23)
ّ
وفي ": للد جاء في هرا البيان . أمام اإلاجلع الىطني الخأطيس ي اإلاىك

إطاز إصالح املىظىمت التربىيت سيشسع في إدازة حىاز وطني يشمل مخخلف ألاطساف، مً 

مسبين وأولياء وجالمير وجامعيين وقىي وطىيت، حّتى هبلىز همىذجا لخطىيس مىظىمخىا 

 ."التربىيت، وعلي مً خاللها مً شأن العلم واملعسفت والبحث العلمي وزوح الابخكاز
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وزغم أّن الحيىمت، هما كاٌ الظيد زئيع الحيىمت في زّده على مالحظاث الظادة أعظاء 

ص على معالجت أوطاع البالد في مدة طىت أو أهثر كليال، 
ّ
اإلاجلع الىطني الخأطيس ي، طتره

فإّهه بإميانها أن حؼسع مً آلان في اجخاذ إجساءاث جخّص ملّفاث إطتراجيجيت في ملدمتها 

 .التربيت والخعليم

س  ت لم ًخىكف أبدا، وهى عمل ال ًيخهي ألّن الخجدًد والخطٍى إن إصالح اإلاىظىمت التربٍى

د مً طّىت الحياة، وألّن التربيت والخعليم ًيبغي أن ًيىها كاطسة الخىميت والنهىض  والخجٍى

كاٌ أحد أبطاٌ الظّد لألدًب الىبحر محمىد اإلاظعدي الري اكترن اطمه بأّوٌ . الحظازي 

ت ألاولى إلايالده  ال جكىن ":إصالح جسبىي في عهد الاطخلالٌ والري هحخفل بالرهسي اإلائٍى

 ".الطسيق طسيقا حّتى جكىن بال نهايت

إّن جسبيت أبىائىا في وّل الجهاث ومً وّل الفئاث أماهت في أعىاكىا جميعا، معلمحن وأطاجرة 

حن وعملت وهلابّيحن ً وإداٍز وإّن . وكّيمحن ومخفلدًً ومسػدًً وجلىيحن وباحثحن ومدًٍس

وإهىا في حاجت إلى . الخلمير هى هدف عملىا جميعا، وألاولياء هم طىدها، واإلاسّبىن هم عمادها

ت  .دعم الىلاباث وألاحصاب واإلاجخمع اإلادوي والجمعياث واإلاىظماث التربٍى

د هثحرا على  أّما أها فإّهني أدزن جماما أن ملامي في هره الىشازة اإلاىكسة ملام كصحر كد ال ًٍص

الظىت الىاحدة، لرا فإهني عاكد العصم على أن أوىن، إن ػاء هللا، وفّيا إلاا أكظمت عليه 

مً أداء الىاجب الىطني بيّل إخالص وجفان وصدق وهصاهت، ولرلً أًظا فإوي أمّد ًدي 

إليىم جميعا لىخعاون على البّر والخلىي، ولجرض ي طمائسها، ولىحّلم أهداف مىظىمخىا 

ت حّتى جيىن في مظخىي الخضحياث الجظيمت التي برلها الخىوظيىن على مّس ألاجياٌ،  التربٍى

 .ولىيىن أًظا في مظخىي جضحياث ػهدائىا ألابساز 

وكبل أن أخخم ولمتي ٌظّسوي أن أجىّجه بالخحيت والخلدًس إلى ألاطخاذ محمد الهادي خليل 

م الري فيه ػسف لي ولىم جميعا  .الىشٍس ألاطبم للتربيت على حظىزه الىٍس

 والسالم عليكم وزحمت هللا وبسكاجه       


