.....لكد اعتربت اجلصاٜس فْز اضتكالهلا الرتبٔ٘ ّ التكًْٓ عاملني للتحسٓس ّ التحسز ّ التكدو ّ ,
بالتالٕ فَنا ٓصكالٌ أّلْٓ٘ ّطئ٘ ّ ,ميُ كاٌ بالدىا بطبٔع٘ احلال  ,أٌ تطع الرتبٔ٘ ّ التكًْٓ ,
ّ بصف٘ داٜن٘ يف مسكص اىصػاالتَا  ,إذ برلت دلَْدات جبازٗ لتينٔ٘ ٍرا الكطاع  ّ ,خصصت لُ
قططا ّافسا مً إمكاىٔاتَا ّ ثسّاتَا الْطئ٘ .
فكد مت تصٔٔد اآلالف مً املؤضطات  ّ ,تكًْٓ مٝات اآلالف مً املعلنني ّ املعلنات  .كنا مت إىصاٛ
بئ٘ قاعدٓ٘ مادٓ٘ مكجف٘ عرب كامل الرتاب الْطين  ّ ,تْفري طاقات بصسٓ٘ ّ مؤضطاتٔ٘ ٍام٘ ,
تطنح الْٔو باضتكبال أشٓد مً مثاىٔ٘ مالٓني تلنٔر ّ طالب  ,أٖ أكجس مً زبع الطكاٌ .مما ٓدل
عل ٙأٍنٔ٘ الكفصٗ العنالق٘ اليت حككت خالل العصسٓات األخريٗ ,لتجطٔد إحد ٚاملطالب األضاضٔ٘
للجْزٗ اجلصاٜسٓ٘  ٍّٕ ,احلل يف الرتبٔ٘ ّ ضناٌ دميكساطٔ٘ ّ دلاىٔ٘ ّ إلصامٔ٘ التعلٔه لكاف٘
بيني ّ بيات ّطييا.
ّمً شأٌ ٍرِ اليتاٜج أٓطا  ,إٌ تجبٔت اجلَْد اجلباز ٗ اليت برهلا مٝات اآلالف مً املعلنني ّ
املكْىني ,الرًٓ ما فتْٝا ٓكدمٌْ عل ٙمس الطيني  ّ ,يف ظسّف مَئ٘ ّ اجتناعٔ٘ غالبا ما تكٌْ
صعب٘  ,مطاٍنتَه يف بيا ٛاملدزض٘ اجلصاٜسٓ٘ اليت ٓؤدٌّ فَٔا دّزا أضاضٔا ّ حيتلٌْ مكاى٘ ال
تعْض.
ّ ال ميكً للتينٔ٘ الكنٔ٘ اليت حككَا التعلٔه يف بالدىا مع األضف  ,بالسغه مً اجلَْد املبرّل٘  ,أٌ
حتجب اليكاٜص املطجل٘ اليت ٓرتمجَا علّ ٙجُ اخلصْص  ,اخنفاض ذلطْس للنطتْٚ
التعلٔنٕ العاو  ّ ,تطسب مدزضٕ ٍاوٓ ,يجس عيُ كل ضي٘ إقصا ٛاآلالف مً الصباب  ,دٌّ أٖ
تأٍٔل أّ إمكاىٔ٘ إدماجَه املَين أّ االجتناعٕ ّ .ىعله أٖ أضا أٌ ىطب٘ األمٔ٘ تبك ٙالْٔو  ,مستفع٘
حت ٙعيد الصباب .فبعد أٌ ّاجَيا حتدٖ الرتبٔ٘ للجنٔع ٓ ,تعني علٔيا الْٔو  ,زفع حتد آخس ٓ ,تنجل
يف ضسّزٗ مْاكب٘ املدزض٘ اجلصاٜسٓ٘ مع تطْز دلتنعيا ّ مع حتْالت العامل الرٖ ىعٔض فُٔ.

ّمً مث٘ ٓتجل ٙبْضْح  ,أٌ اإلصالح اجلرزٖ للندزض٘ اجلصاٜسٓ٘  ,ضسّزٗ مْضْعٔ٘ ّ اضتجاب٘
لتطلع مصسّع للنجتنع .مً ٍرا امليظْز ,اىتَجيا مؤخسا مطازا ٓسمٕ إىل إصالح ميظْمتيا
الرتبْٓ٘ بكاملَا  ,اضتيادا إىل تصدٔص صازو ّ صسٓح مْضْعٔا ّ ,شامال قدز اإلمكاٌّ .ضتطيد
مَن٘ دزاض٘ ٍرِ اإلصالحات إىل جلي٘ مصكل٘ مً إطازات ّ رلتصني يف الرتبٔ٘  ّ ,باحجني.

ّميكً هلرِ اللجي٘ ,االضتعاى٘ خبربا ٛأّ بكل األشداص مً داخل الْطً أّ خازجُ ,الرًٓ ميلكٌْ
الكفاّ,ٗٛالتأٍٔل ّ ,اخلربٗ اليت مً شأىَا أٌ تطاٍه إضَاما دلدٓا ّ مفٔدا يف ازلاش أشػاهلا.كنا
ميكيَا أٓطا ,إذا أزادت ذلك ,اإلضتعاى٘ مبعآي٘ املؤضطات احلكْمٔ٘ املصرتك٘ ,ضٔنا ميظن٘ األمه
املتحدٗ للرتبٔ٘ ّ الجكاف٘ ّ العلْو  ,اليت طاملا أعسبت اجلصاٜس عً تكدٓسٍا للنطاعدٗ الفعال٘ اليت
تكدمَا يف ٍرا اجملال.....

