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  اإلمارات خانت العاملني اإلسالمي والعريب
  طهران: املكان
  .م٢٠٢٠/٠٩/٠١.   هـ١٢/١/١٤٤٢.   ش١١/٦/١٣٩٩: الزمان

  )فيديوكنفرانس ( وزارة التربية والتعليم ومؤسسااومسؤول: احلضور
   بداية العامل الدراسي اجلديد:املناسبة

  
 بية والتعليم ومؤسسااكلمة اإلمام اخلامنئي املتلفزة مع مسؤويل وزارة التر
 تيون خطأهماآمل أن يتدارك اإلمار/ اإلمارات خانت العاملني اإلسالمي والعريب وفلسطني

 اتصاالً متلفزاً مع مسؤويل مؤسسات التربية والتعليم ١/٩/٢٠٢٠أجرى اإلمام اخلامنئي يوم الثالثاء 
 إىل وجود هجمة غربية عرب فرض ضمن فعاليات مؤمترهم السنوي، ويف اللقاء لفت اإلمام اخلامنئي

 تسعى لتربية أشخاص حيملون فكره لكي يتمكّن بسهولة من اهليمنة على البالد اليت ٢٠٣٠وثيقة 
يريدها دون وجود أي ممانعة، كما استنكر قائد الثورة اإلسالمية تطبيع اإلمارات مع الكيان 

يشكّل وصمة عار مطبوعة على جباه املبادرين الصهيوين، معترباً أنّ هذا االتفاق الذي لن يدوم طويالً 
 .إليه، آمالً أن يصحو اإلماراتيون قريباً ويتداركوا خطأهم

  
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 اللّه يف ةي بقماي وال سن،ي حممد وآله الطّاهردناي سی والصالة والسالم عل،نيواحلمد للّه رب العامل
 .نيأمجع أعدائهم ی ولعنة اللّه عل،نياألرض
عليك مني سالم اهللا أبداً ما بقيت .  عليك يا أبا عبد اهللا، وعلى األرواح اليت حلّت بفنائكالسالم

السالم على احلسني، وعلى علي بن . وبقي الليل والنهار، وال جعله اهللا آخر العهد مين لزيارتكم
 .احلسني، وعلى أوالد احلسني، وعلى أصحاب احلسني

 
  ثورةٌ باملعىن احلقيقي للكلمة– عليهما السالم –واإلمام السجاد  السيدة زينب حركة
.  على بعض الروايات– سالم اهللا عليه – هو الثاين عشر من حمرم، يوم استشهاد اإلمام السجاد اليوم

 انطالق الثورة الزينبية والسجادية، أي أن عاشوراء كانت يوم الثورة احلسينية، وميوهو بكل وضوح 
 – اليت أوجدا زينب ةإنّ احلركة العظيم. ن أحداث متنوعة متثّل يف الواقع ثورةً زينبيةوما تبعها م
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 وباقي الرجال والنساء العظام – عليه السالم – يف الدرجة األوىل، مث اإلمام السجاد –عليها السالم 
 ثورة من آل رسول اهللا خالل هذه املرحلة اليت استمرت حنو شهرين بعد واقعة عاشوراء، كانت

.  وهذه الشهادة العظيمة وخلّدوهاربالءقاموا على أعمال عظيمة، وثبتوا ك. باملعىن احلقيقي للكلمة
 .نسأل اهللا أن يزيد يوماً بعد يوم بركات ثورة سيد الشهداء على البشرية مجعاء، وإىل األبد

 
  الشعب اإليراين على حسن تصرفه يف أيام عاشوراءشكر
لفرصة وأن أتوجه بالشكر إىل الشعب اإليراين العزيز على حسن سلوكه  هنا أن أغتنم اأريد

يف احلقيقة، كما قال بعض السادة يف كلمام، لقد . وانضباطه يف األيام العشرة األوىل من حمرم
فرغم العوائق الشديدة النامجة عن انتشار . شكّلت عاشوراء هذه السنة ظاهرة خالدة يف تاريخ البالد

، والتدابري املتخذة للحد من انتشاره، أحيا الناس واخلطباء وقراء العزاء جمالس »كورونا«مرض 
إنين أتوجه إليهم مجيعاً بالشكر . عاشوراء العظيمة بكل محاسة حسينية، وأوجدوا حركة معنوية عظيمة

 –  ومريد آلل البيتبأنا حقيقة ال أجد نفسي الئقاً ألشكركم، وإمنا أشكركم بعنوان حم. العميق
 . ولعاشوراء–عليهم السالم 

 
  للعاملني يف حقل التربية والتعليمحتية
 أجد من الالزم أنْ أحيي يف مستهل كالمي اإلخوة احلضور األعزاء، العاملني يف قطاع التربية كما

 أنتم أيضاً بذلتم جهوداً كبرية،. والتعليم العظيم، على براجمهم اليت نفّذوها على مدى األشهر املاضية
 التربية والتعليم خالل األشهر اعجيب ألّا نغفل اجلهود اليت بذهلا اإلخوة يف قط. ونفّذمت أعماالً كثرية

إدارة املدارس، إدارة االنتخابات، إدارة االمتحانات، إدارة صفوف . املاضية الصعبة بال شك
ها، مث وضع الربامج للسنة الدراسة، التدريس عرب الفضاء االفتراضي، وغريها من الربامج اليت مت إجناز

لقد أُجنزت أعمال عظيمة ال ). ٥/٩/٢٠٢٠(اجلديدة اليت ستبدأ من اخلامس عشر من شهريور 
سابقة هلا يف جمال التربية والتعليم، إذ مل يكن هناك جتربة سابقة يف هذه ااالت، ومع هذا، عملتم 

  .نسأل اهللا لكم التوفيق مجيعاً. وأجنزمت
د وزير التربية والتعليم احملترم على التقرير اجليد الذي قدمه واملعلومات اليت  أشكر السيكذلك،
نسأل اهللا أن تستمر هذه األعمال، وهنا سأشري . إنّ ما مت إجنازه من أعمال يبعثُ على الرضى. ذكرها

 أجنزنا مهما.  والفتاًما ذكرمتوه وأوضحتموه من أعمال كان مهماً. إىل بعض املالحظات يف هذا اإلطار
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يف جمال التربية والتعليم من أعمال ناضجة ومدروسة وقائمة على التشاور وتلحظ مجيع اجلوانب، 
أريد هنا أن أضيف شكراً آخر، وهو أمر غري . يبقى هناك جمال للعمل، فحاجة البالد كبرية جداً

كان جيداً ) الوزير ( الذي قرأهالنص: معهود وأنا ال أشري إليه عادة، لكن أرى من الالزم أن أذكره
من األمور املهمة جداً أننا عندما نريد أن نلقي كلمة، أو نكتب نصاً، أن نراعي القواعد ) ١.(وفصيحاً

النص الذي قرأه يشتمل على هذه . الصحيحة للغة الفارسية، وأن نستعمل التعابري اجلميلة والبليغة
 .يضاًاخلصائص، ولذا أشكره من هذه اجلهة أ

حتدثنا كثرياً عن التربية والتعليم، وأنا شخصياً ! ها اإلخوة األعزاء، أيتها األخوات العزيزات أيحسناً،
والكثري من . أنتم حتدثتم أيضاً. اآلخرون أدلَوا ِبدلِْوهم أيضاً. حىت اآلن حتدثت كثرياً يف هذا اإلطار

 اليوم أن نعود ونطرحها، أي أن  ميكناها،الكالم الذي كنا قد ذكرناه سابقاً، والتوصيات اليت طرحن
نعم، بذلت جهود حبمد اهللا، . العمل يف كثري من املوارد مل يصل إىل غايته ومنتهاه، فيجب أن يصل

أريد اليوم أن أطرح نقاطاً . لكن جيب االستمرار يف العمل حىت نصل إىل األهداف اليت نطمح إليها
 .عدة أيضاً

 
 ليم هو صناعة اإلنسان من إجياد قطاع التربية والتعاهلدف

ما املنطق واهلدف الكامن وراء هذا القطاع :  النقاط الرئيسية طرح هذا السؤال واإلجابة عنهمن
عندما يوِجدون . العظيم، أي قطاع التربية والتعليم؟ ليس يف بالدنا فقط، بل يف مجيع أحناء العامل

نشئون يف احلقيقة جيشاً ثقافياً مذا احلجم، وي ناً من الطالب وامؤسساٍتواملديرين ملعلمنيكو 
واملوظفني على اختالف مهمام، ما غايتهم من هذا العمل؟ هل تعرفون اجلواب؟ نعرف جوابه 
اإلمجايل، أي أن اهلدف صناعةُ اإلنسان، أي أن طفالً خاماً عمره ست سنوات أو سبع يدخل هذا 

 منتج ما، مخرج ما، عأن يخرج من هذا املصناملصنع العظيم ويتقلب فيه اثنيت عشرة سنة، مث جيب 
خيتلف من مدرسة » اإلنسان الالئق«، لكن تعريف »اإلنسان الالئق«فما هذا املُخرج؟ اإلنسان، 

ليس واحداً » اإلنسان الالئق«فكرية إىل أخرى، ومن بلد وجمتمع إىل بلد وجمتمع آخرين، فمفهوم 
حنن يف .  وأساليبهما بني اتمعاتعليميف أنواع التربية والتهلذا هناك تنوع واختالف . عند اجلميع

ما . اجلمهورية اإلسالمية نريد حتقيق اهلدف نفسه، نريد أن نريب إنساناً خالل هذه األعوام االثين عشر
يميز هذه املرحلة هي أا أفضل زمان للتعلّم، أي أن التعلّم يف هذه املرحلة يكون أسهل وأبقى 

 .ذا هي مرحلة مهمةوأفضل، وهل
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  اإلنسان املتوافقة مع الفكر اإلسالميخصائص

.  نريد أن يكون مخرج هذا اجلهاز العظيم، هذه اآللة الضخمة، منتجاً يتوافق والفكر اإلسالميحنن
حسناً، اآلن، ما اخلصائص اليت جيب أن تتوفر يف اإلنسان الذي يريده اتمع اإلسالمي والثورة 

 حتدثوا عنه، وأنا ميع اجل–ظام اإلسالمي؟ طبعاً، هذا املوضوع متّ التطرق إليه من قبل اإلسالمية والن
 لكن إذا أردنا اآلن أن نتحدث عن هذا املوضوع باختصار، ومبا –أيضاً كنت أتناوله دائماً يف حديثي 

ر من يتناسب مع التربية والتعليم، وأن نعرف ذلك اإلنسان وفق املعيار اإلسالمي الذي ننتظ
أوالً أن . أن يكون إنساناً ذه الصفات: مؤسسات التربية والتعليم أن تربيه، سنعرفه على هذا النحو

البقرة، (} لَّعلَّكُم تعِقلُونَ{ثانياً أن يكون عاقالً أي أن يستخدم عقله؛ . يكون مؤمناً، هذا أول شرط
ليس العقل للبحث .  يكون مفكِّراً، أي أن يفكرثالثاً أن! انظروا إىل القرآن كم دعا إىل التعقّل). ٧٣

إنْ . عن السبل العملية للحياة فقط، بل أساساً للتفكري، وهذا األمر أهم من أن يصبح اإلنسان عاملاً
كنا نريد احلصول على علماء جيدين، فعلينا أوالً أن حنصل على مفكرين جيدين، مث يكتسبوا العلم 

 رين جماهداً ومن أهل العمل، فال يكفي جمرد اجللوس والكالم والتفكرابعاً أن يكو. ويصبحوا علماء
هذا . طبعاً هناك مطالب كثرية ميكن أن تقال يف هذا اال. جيب أن يكون من أهل العمل. والثرثرة

العمل جيب أن يكون فيه متابعة وبذل جهد، وهو ما يطلق عليه يف عرف الشرع املقدس لإلسالم 
خامساً .  اهللايلن يف ذلك الوقت اجلهاد الذي يرغّب إليه اإلسالم هو اجلهاد يف سب، إذ كا»اجلهاد«

هذه هي خصائص اإلنسان الذي ننتظر من . أن يكون إنساناً منصفاً ومنظّماً ومتخلّقاً بأخالق اإلسالم
 .عملكم التعليمي والتربوي أن يوِجده

 
  السياسات التنفيذية للتربية والتعليممضمون

ن إنْ كان ما ننتظره منكم هو هذا، فطبعاً ختتلف مراتب الناس بني الشدة والضعف، وحنن ال  اآلجيد،
نريد القول إنّ تلك املرتبة األعلى مقدور عليها دائماً، فالناس يف النهاية هلم مراتب، وختتلف قابليام 

يت جيب أن تتوفر يف  الصائصإنْ أردنا أن ننِتج هكذا إنسان من هذا املصنع، فما اخل. وظروفهم
املصنع نفسه، وما العلوم اليت جيب أن نقدمها، وكيف نعلّمهم التفكري، وكيف نعلّمهم التخلق 

 وما األساليب الالزمة، وما املعارف اليت - أي أنّ كيفية أداء العمل مهمة -باألخالق اإلسالمية 
زمة يف حقل التعليم، وما أنواع  الالارفما املع: جيب أن تعطى؟ حنن نتحدث عن التعليم والتربية
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العمل واألساليب الالزمة يف التربية، وإىل أي حد، وإىل أي مستوى؟ كل هذه األمور جيب أن تؤخذ 
هذه األمور جيب أن تحدد يف التربية والتعليم، فهي متثل السياسات . باحلسبان عند وضع اخلطط

 .التنفيذية للتربية والتعليم
 

  فكرية قوية وإىل حتول بنيوي يف التربية والتعليم إىل بىن حتتيةاحلاجة
 حنن يف املاضي، منذ دخلت إىل بالدنا املناهج اجلديدة للتربية والتعليم يف الغرب، مل نفكر أبداً طبعاً،

كانت مناهج التربية والتعليم آنذاك صورة مستنسخة عما كان موجوداً يف الدول . يف هذه األمور
 طبيعة جمتمعنا وظروفه، عإىل هنا، ومل يفكر أحد يف مدى انسجام هذه املناهج مجاؤوا ا . األوروبية

مبجرد أن جاؤوا ذه املناهج راحوا . مدى انسجامها مع بيئتنا الثقافية: أو وفق التعبري الشائع
 حدثت بعض التغيريات لكنها كانت – سواء قبل الثورة أو بعدها –طبعاً، مع مرور الزمن. يطبقوا
 حتوالت بنيوية، وإمنا حدث تغيري دثحىت بعد انتصار الثورة مبدة طويلة، مل حت. ة وشكليةسطحي

حنن ).  ٢(ما طرحناه قبل سنوات يرتبط ذه املسألة، وهي إحداث حتول بنيوي. لبعض األمور اجلزئية
وحتتاج إىل إيضاح طرحنا ذلك ألن عملية التربية والتعليم يف بالدنا حتتاج إىل بنية حتتية فكرية قوية، 

سأحتدث اآلن عن خصائص هذا التحول .  بطريقة صحيحةجنازهاتلك اخلصائص اليت أشرنا إليها، وإ
 .لقد أُجنزت الكثري من األعمال يف هذا اال خالل السنوات املاضية... البنيوي وشكله ومراتبه

 
 يذية األهداف واإلستراتيجيات العامة والسياسات والربامج التنفحتديد
 البحث حول التحول، ومعرفة البنية التحتية هلذا التحول، سيوضحان لنا ما املُخرج الذي جيب إذاً،

أن ينِتجه قطاع التربية والتعليم، وكيف، هذا القطاع الضخم الذي يشتمل على حنو أربعة عشر 
 جيب أن يبين تحول عن الإنّ البحث. مليون طالب، وقرابة مليون معلم، فضالً عن املديرين واملوظفني

ما املعارف واملهارات، وما اخلصائص األخالقية . لنا ما املُخرج املطلوب وكيف حنصل عليه
واخلصائص السلوكية اليت جيب أن تكون يف هذا املُخرج بعد اثين عشر عاماً؟ إذاً، يف موضوع 

 جيب أن –اس هذه األهداف وعلى أس. التحول، جيب أن تحدد أوالً األهداف، األهداف العامة
تكون منسجمة مع تعاليم اإلسالم والوحي والعقيدة والقرآن، وتراعي احلاجات احلقيقية تمعنا 

وبعد وضع هذه .  يأيت حتديد القوانني واملقررات واإلستراتيجيات العامة–اإليراين وخصوصياته 
 من الفذلكة اللفظية وخاليةفهومة املقررات ورسم هذه اإلستراتيجيات اليت جيب أن تكون واضحة وم
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اليت ال فائدة منها، أي علينا أن حندد ما نريد أن نفعله، وما التعليمات واإلستراتيجيات الالزمة، وبناًء 
 العملياتية التفصيلية، وما هذه األهداف وكيف فاألهداعلى هذه اإلستراتيجيات، ميكن أن حندد 

 اليت تعين يف الواقع سياسات العمل، نصل العملياتيةألهداف وبعد حتديد ا. علينا العمل يف كل قسم
. حىت اآلن مل يقدم برنامج كامل يف هذا اإلطار. إىل الربنامج التنفيذي الواضح لتحقيق هذه األهداف

يف زمن احلكومات السابقة، قدم مسؤولو التربية والتعليم برامج على أا برامج عملياتية، لكنها 
جيب أن تكون الربامج كاملة، . ، وأغفلت أخرى]فقط[»  التحولثيقةو«وانب راعت بعض ج

، وأن تكون خطوطها واضحة ومحددة، مثل شبكة الري اليت تنقل ماء »وثيقة التحول«وتشمل أبعاد 
. هكذا جيب أن يكون برناجمكم العمليايت. السد إىل املزارع واحلقول يف خطوط واضحة ومحددة

 قادراً على إيصال الكليات واخلطوط واألهداف العامة بصورة عملية وواضحة وحمددة جيب أن يكون
هذه اخلطط والربامج جيب . إىل خمتلف األقسام، سواء العلمية أو التربوية، وأن حيوهلا إىل برامج عملية

والس األعلى تقع مسؤولية هذا األمر املهم على عاتق اإلدارة العامة للتربية والتعليم، . أن تنجز
 .للتربية والتعليم

 
 يف التربية والتعليم مبا يتناسب وحاجات اليوم» وثيقة التحول البنيوي« ترميم جيب
، وأُعلنت منذ تسع سنوات، وجرت مناقشتها يف الس األعلى للثورة »وثيقة التحول« متّ إجناز لقد

كر يف هذه الوثيقة نفسها أنه جيب ترميمها الثقافية يف قرابة أربع عشرة جلسة أو مخس عشرة، لكن ذُ
.  نظرة تكميليةلقاءيف رأيي هذه الوثيقة حتتاج اليوم إىل ترميم، حىت لو مبقدار إ. كل مخس سنوات

طبعاً، هذا ال يعين أن نوقف عملية التخطيط حىت تنتهي عملية الترميم اليت رمبا تستغرق مدة طويلة يف 
 أي جيب أن تسري عمليتا التخطيط والترميم بالتزامن، وأن ختضعا الس األعلى للثورة الثقافية،

ينبغي، .  من الذهن موجودةٌ ضمن األهدافعيدةهناك بعض التعابري غري املفهومة والب. للتحديث دائماً
جيب علينا فعل هذه . كما قلت، أن تبسط وتقدم بوضوح، كي نستطيع أن نعرف منها ما جيب فعله

 .األمور كافة
، وهذا جيب أن يتم عرب الس األعلى »وثيقة التحول«األول ترميم أصل :  هناك أمران مهمانذاً،إ

للثورة الثقافية، وعليكم أنتم أن تتابعوا األمر، والثاين وضع برنامج تنفيذي شامل، وهذا ما جيب أن 
بالطّبع، لقد وضعتم جزءاً . الًمأن تنظموا برناجماً شا: هذا عملكم. تقوم عليه هيئات التربية والتعليم
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 كما أوضحتم اآلن يف تقريركم، وقد مسعت باألعمال –من هذا الربنامج، ومتّ تنفيذ قسم كبري منه 
 . لكن جيب أن يكون بني أيديكم خطّة شاملة تعرفون عربها ما عليكم فعله–اليت قمتم عليها 

 
 فيذي الشامل وجود جدول زمين ومؤشر التقدم يف الربنامج التنضرورة

 هذا الربنامج الشامل جيب أن يتضمن مجيع األهداف العملياتية، وأن يكون متقناً وله جدول إذاً،
 :زمين، أي أنّ هناك أمرين مهمني يف هذا الربنامج الشامل

 . جدول زمين حمدد، وثانياً مؤشر التقدمأوالً
رات تستطيعون ا أن تعرفوا  أن تضعوا جداول زمنية لعملكم، وأن يكون لديكم مؤشفعليكم

مستوى التقدم الذي حققتموه، وأكثر من ذلك، تمكّنكم من معرفة مدى الصحة هلذه الوثيقة، ألنكم 
أما . متقنةأثناء العمل، عندما تنظرون إىل النتائج وجتدون أنفسكم حتققون تقدماً، تدركون أن الوثيقة 

وا، تعرفون أن هناك خلالً يف أساس العمل علينا أن إذا مل حتققوا نتائج رغم كل اجلهود اليت تبذل
. إذاً، عملية التخطيط ووضع الربنامج حيتاجان إىل جدول زمين وإىل مؤشرات. نعمل على إصالحه

جيب على الس األعلى . يعاًهذان األمران اللذان ذكرنامها حيتاجان إىل متابعة، وهذه مسؤوليتكم مج
هذه األمور، كما جيب على وزير التربية احملترم واجلهاز اإلدراي للتربية للتربية والتعليم أن يتابع 

 .والتعليم أن يتابعاها أيضاً حىت تصل إىل نتيجة
 

 للمديرين واملوظفني واملعلمني» وثيقة التحول «توضيح
، لكن هذا األمر ملسناه يف التقرير الذي قدمه السيد الوزير.  نقطة أخرى حول الوثيقة هي تبيينهاهناك

 هناك الكثري -  لست داخل جسم التربية والتعليم، لكن تصلنا التقارير -وفق التقارير اليت وصلتين 
وأؤكدها، مث »  التحولةوثيق«منذ سنوات وأنا أحتدث عن . من األماكن اليت ال علم هلا ذه الوثيقة

. هذا غري مقبول! قصود منهالكنه ال يعلم ما امل» وثيقة التحول«يسمع مدير القسم الفالين مبصطلح 
جيب توضيح . ومل يعجب ا، لن جيد رغبةً يف تطبيقها» وثيقة التحول«هذا املدير إذا مل يفهم ما معىن 

جيب أن يعرف . املقصود منها وتبيينه ليس للمديرين فقط بل حىت للموظفني األساسيني واملعلمني
الوثيقة على حنو تكون معه جذابة لكل من يطلع جيب أن تنظموا . »وثيقة التحول«املعلمون ما هي 

واخلصائص » وثيقة التحول«هذا ما أردت أن أقوله حول موضوع . عليها ويقرؤها ويريد أن يفهمها
 .اليت جيب أن تتوفر فيها
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  هم ضباط يف جيش تقدّم البالداملعلمون
إنّ أهم عنصر يف نظام التربية والتعليم . النقطة األوىل حول املعلم.  أن أطرح نقاطاً أخرى أيضاًأريد

جمموعة (يف هذا اجليش الثقايف العظيم الذي تشكّلونه . من حيث التأثري هو املعلم، فدوره مصريي
 مبرتلة الضباط يف هذا مونوماليني األشخاص يف قطاع التربية والتعليم، يأيت املعل) التربية والتعليم

يقود جمموعة أو عدداً من : أداء األعمال اليت يكلف إياهااجليش، حيث يقوم كل واحد منهم على 
يف احلقيقة املعلمون هم ضباط يف جيش تقدّم البالد، ألن التربية . اموعات ويتقدم ا إىل األمام
 هم بكلّ ما للكلمة من معىن ضباطٌ يف جيش تقدّم عزاءمعلّمونا األ. والتعليم مها السبيل لتقدّم البالد

 .دالبال
 

  الثالثة املهمة لصون مرتلة املعلمالعوامل
 املعلم ذاته –١
على من تقع مسؤولية حفظهما؟ العامل األول املعلمون .  أن حنافظ على مرتلة املعلم وشأنهعلينا

أنْ يعلم أن العمل . ذام، أي أن يدرك املعلم حقيقة أن مستقبل البالد متوقف على مهّته وحكمته
 هو ما – عشرة ة أياً كان خماطبوه، أطفاالً صغاراً، أو شباباً يف السابع–الصف الذي يقوم عليه يف 

هذا الشعور يزيده ثقة بالنفس ومينحه . جيب أن يشعر ذا كل معلم. يصنع مستقبل البالد وحيدده
عندما تنظر إىل نفسك على أنك . األمل ويدفعه إىل أداء عمله بطريقة جيدة، ويرفع شأنه ومكاناته

 العالية مبا للكلمة من معىن، لتهعندما يدرك اإلنسان مرت.  الشأن، ليظن الناس ما يظنون؛ ال يهمعايل
 .عندئذ يدفعه ذلك إىل حفظ هذه املرتلة وصوا

 
 دعم التربية والتعليم –٢

 أنا). ال مبجرد الكالم( الثاين نظام التربية والتعليم، إذ جيب عليه أن يدعم املعلمني بالعمل العامل
 حول مسألة املسكن – احلقيقة أنا مل أمسع به من قبل –سعيد بالتقرير الذي حتدث عنه الوزير 

]  اإلسالميورىجملس الش[طبعاً جيب على الس . هذا األمر ضروري. للمعلمني وغريها من األمور
 ال ينبغي .ومجيع اجلهات األخرى املعنية، وال سيما مؤسسة التخطيط واملوازنة، أن يساعدوا يف ذلك

فأنتم عندما . أن ننظر إىل قطاع التربية والتعليم على أنه استهالكي، بل من قطاعات البىن التحتية
إنّ قطاع .  املال ذهب هدراًهذاتنفقون املليارات لبناء سد أو شق طريق سريع ال تنظرون إىل أن 
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هنا جيب االستثمار، . ة يف البالدالتربية والتعليم أهم مبراتب كثرية من قطاعات البناء األخرى املوجود
. فمهما أنفقتم من أموال على قطاع التربية والتعليم، فأنتم عملياً يف حالة استثمار وصناعة بىن حتتية

، ]واملوازنة[جملس الشورى، احلكومة، مؤسسة التخطيط : جيب أن يلتفت اجلميع إىل هذا األمر
 .هذا هو العامل الثاين حلفظ شأن املعلم وصونه. هذامسؤولو التربية والتعليم امللتفتون سلفاً إىل 

 
 ترسيخ ثقافة احترام املعلم عرب وسائل اإلعالم –٣

هذه املهمة . جيب عليها أن تروج لثقافة تعلي شأن املعلم ومرتلته.  الثالث هو األجهزة اإلعالميةالعامل
أفالماً يكون فيها للمعلم دور مميز، كأن تنتج مثالً برامج و! أساساً بعهدة هيئة اإلذاعة والتلفزيون

طبعاً ال يكفي أن . وضروريهذا العمل واجب . فعندما يشاهدها اإلنسان، يتمىن أن يكون معلماً
ال، ليس األمر كذلك، بل جيب أن تتواصل . ننتج برناجماً أو فيلماً واحداً فقط، مث نقول انتهى األمر

، وتروج ألمهية املعلم والتعليم حىت تتحول مسألة احترام عملية إنتاج هذه الربامج بطرق فنية خمتلفة
 .إنْ حتقق هذا األمر، فعندئذ سيعلو شأن املعلم. عقدر املعلم إىل ثقافة عامة وراسخة يف اتم

 
  فرهنكيان والشهيد رجائي مها البوابة الوحيدة لدخول املعلم إىل التربية والتعليمجامعتا
كيف نؤمن معلمني؟ وكيف علينا أن نعدهم؟ يف رأيي هاتان : اب املعلمني الثانية موضوع استقطالنقطة

إن ) ٣.(كنت قد ذكرت هذا يف جامعة فرهنكيان السنة املاضية. اجلامعتان اللتان لديكم جيدتان جداً
. كالً من جامعة فرهنكيان، وجامعة الشهيد رجائي، من أفضل املراكز التعليمية والثقافية يف البالد

لذا علينا أن نعمل .  سعينا ألّا يدخل أحد إىل سلك التربية والتعليم إال من بوابة هاتني اجلامعتنيليكن
على توسيع الطاقة االستيعابية هلاتني اجلامعتني كي تستطيعا استقبال ما حتتاجه البالد من معلمني 

. راف هاتني اجلامعتني بكل أنواعها حتت إشالقصريةكما جيب أن تكون الدورات التدريبية . وخترجيهم
إذاً، جيب أن يكون عبور املعلمني إىل التربية والتعليم من هذه البوابة . هذا األمر ضروري جداً

ولذا أنا أوصي اإلخوة األعزاء يف جملس التربية . فليس من املصلحة أن يكون األمر عشوائياً. حصراً
جيب أن . العشوائي إىل قطاع التربية والتعليموالتعليم ألّا يضعوا قرارات من شأا أن تسمح بالدخول 

 .يكون الدخول حصراً عرب بوابة هاتني اجلامعتني
 

 عند جذب املعلّمني وتوظيفهم» إحراز األهلية «ضرورة
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األهلية : ما أمكن» أهليتهم« الثاين أنه ينبغي هلاتني اجلامعتني أن تراعيا يف قبول الطالب موضوع األمر
أي أن تحِسنا انتقاء الطالب، وأن يتم هذا األمر .  األخالقية، واألهلية السياسيةالدينية، واألهلية
 معايري االنتقاء يف السنوات دطبعاً حنن لدينا جتارب سابقة غري مرضية على صعي. بطريقة صحيحة

الشاب افرضوا، على سبيل املثال، أن نسأل . املاضية يف أماكن خمتلفة، إذ مل تكن هذه املعايري صحيحة
! املتقدم سؤاالً فقهياً نادراً جداً إن سألناه لفقيه، لتعذرت عليه اإلجابة املباشرة، مث إن مل يجب، نرفضه

لننتِق معلمينا بطريقة . جتنبوا مثل هذه األعمال وأجروا فحوص مقابلة صحيحة ومدروسة حبكمة
التعليم، ألن يف ذلك ضرراً صحيحة، وال نسمح بدخول العناصر غري اجلديرة إىل قطاع التربية و

هذا املعلم الذي حتدثنا كل هذا املقدار عن أمهية دوره وشأنه، إن كان عنصراً غري جدير أو . كبرياً
 .غري مفيد، أو، ال قدر اهللا، مضراً، فعندئذ سيعطي نتائج عكسية

 
  مراعاة العدالة التعليميةأمهية

أن يكون هناك تكافؤ يف فرص :  مراراً حول هذا املوضوعطبعاً حتدثت.  الثالثة العدالة التعليميةالنقطة
التعليم بني الطالب الذين يعيشون يف أقصى نقاط البالد، والذين يعيشون يف العاصمة طهران، وألّا 

 لديهم متيز يف صطبعاً يكون هناك أحياناً أشخا. يكون هناك اختالف ومتييز، وهذا أصل أساسي
ينبغي لنا أن نعمل على أن ينال . ؤالء موجودون حىت يف املناطق النائيةالقابليات أكثر من غريهم، وه

طبعاً اليوم إثر . إذاً، العدالة التعليمية ذا املعىن موجودة. اجلميع نصيبهم املناسب من التربية والتعليم
مكن ألّا  العدالة التعليمية أكثر حساسية، ألنه من امللةانتشار التعليم االفتراضي وأمثاله باتت مسأ

علينا أنْ نبحث عن . تتوفّر للجميع اإلمكانات الالزمة للتعليم االفتراضي، أو املقدار الكايف من املال
جيب . فماذا ميكنكم أن تفعلوا على هذا الصعيد؟ طبعاً مسعت أنكم بدأمت بعض األعمال. حل هلؤالء

هم بصورة رئيسية يف هذا األمر، أن تستمروا فيها وأن تتابعوها، وعلى اإلذاعة والتلفزيون أن تسا
يف النهاية حتقيق العدالة التعليمية أمر غاية يف . فالتعليم عربمها ميكنه أن حيل جزءاً كبرياً من املشكلة

 .األمهية
عليكم االنتباه إىل ألّا .  األخرى املهمة حول العدالة التعليمية هي مسألة املدارس احلكوميةالنقطة

ال . على حنو يشعر معه الطالب بأن حظوظه للنجاح يف االمتحان العام قليلةتكون املدارس احلكومية 
 فيشعر معها وتربوياً،أي جيب علينا أن نرفع مستوى املدارس احلكومية تعليمياً . جيب أن نسمح بذلك
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الطالب بالثقة، وأن تشعر أسرته اليت أرسلته إىل هذه املدرسة بأا أرسلته إىل مكان حمترم ويعتمد 
 .علينا االهتمام باملدارس احلكومية بكل ما للكلمة من معىن. ليهع
 

   احملتملة يف التعليم االفتراضياألضرار
إنّ شبكة .  يف موضوع التعليم االفتراضي جانب آخر هو األضرار احملتملة اليت ميكن أن يسببهايوجد

تسبب يف توجه الشباب إىل فضاء اليت مت إجيادها شيء جيد، لكن جيب علينا االنتباه بأال ت)  ٤(»شاد«
 أن نتوقع هذا علينا. اإلنترنت املتفلّت، فينشغلوا بأشياء أخرى فيها خطر على أخالقهم وعقائدهم

طبعاً وصلين قبل يوم أو اثنني تقرير عن األرضية الفكرية اليت أجنزها . األمر وأن ننتبه إليه جيداً
لكن جيب أن يستمر العمل بصورة متواصلة، ألنه ليس من اإلخوة يف التربية والتعليم يف هذا اال، 

 بالفضاء االفتراضي، وهذا األخري له حماسن لاألمور اليت جيوز تركها، فاملوضوع يتعلق بأُنس األطفا
كنت قد ذكرت أحد عيوبه سابقاً، ومن عيوبه األخرى انزواء األطفال يف البيت، . وله مساوئ

وأمثاهلا، ينشغلون ا ويبتعدون بالتدريج عن حميط » التابلت«ة فعندما يتعرف األطفال إىل أجهز
 . وحنذّر منهامورعلينا أن نلتفت إىل هذه األ. األسرة وعاملها

 
   االهتمام بالنشاطات التربويةضرورة
اليوم لدينا تأخر يف موضوع .  األخرى اليت أريد أن أؤكدها موضوع النشاطات التربويةاملسألة
لألسف، رغم كل التوصيات والتأكيد يف هذا . إلنسان أن يلحظ هذا بكل وضوحميكن ل. التربية

 زماجلانب، ال يزال موضوع التربية متأخراً، أي يف احلقيقة، مل حيظَ هذا املوضوع باالهتمام الال
جيب عليكم . اآلن، مع دخول التعليم االفتراضي على اخلطّ، ستزداد أمهية املوضوع التربوي. والالئق
جدوا أساليب جديدة لكي تتمكنوا، إن شاء اهللا، من أن تؤمنوا اجلانب التربوي ملاليني األطفال أن تو

 .والناشئة الذين بني أيديكم
 

   التعرف إىل املواهب املميزة وتربيتهاأمهية
أنا بدوري أؤكد أمهية . اليت أشار إليها السيد الوزير)  ٥(»مسباد« األخرى هي حول مدارس املسألة
جيب . فتربية املواهب املميزة واالستثنائية مسألة أساسية ومهمة. ومتابعتها» مسباد«مام مبدارس االهت

 .علينا أن نكتشف هذه املواهب املميزة، وأن نعمل على تطويرها وتربيتها
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 )٦( من رجل مساوي أحيا جيشاً بأسرهكم
أن تنجي البالد من خماطر  ميكن لشخص موهوب ومتميز أن يقوم بأعمال عظيمة من شأا أحياناً
فمتوسط نسبة الذكاء يف . وحنن اليوم حباجة إىل أمثال هؤالء، وعددهم ليس قليالً يف بالدنا. كبرية

 قليالً، وهذا األمر سإذاً، عدد املميزين بني الشباب والناشئة لدينا لي. بالدنا أعلى من املتوسط العاملي
األوملبياد [نا أن نرتقي مبرتبتنا يف املسابقات العلمية الدولية كما علي. جيب أن نوليه األمهية وأن نتابعه

إن كانت النتائج اليت نريدها . ، ألنه يف السنوات األخرية مل تكن النتائج باملستوى املطلوب]العلمي
 إنْ كانت مثل السنوات اليت سبقتها، فهذا هو أما. مثل هذه السنوات، فهذا ليس أمراً جيداً

 .كانت أعداد امليداليات وألواا أفضل بكثرياملطلوب؛ آنذاك 
 

  أن ختضع احلضانات والروضات إلدارة التربية والتعليمضرورة
لألسف، احلضانات مهملة ومتروكة ويف آخر .  املسائل األخرى موضوع احلضانات والروضاتمن

هذا . ا املوضوعأوالً هناك جدال بني أجهزة الدولة املختلفة حول هذ. اهتمامات التربية والتعليم
 معندما تتركون هذا اال، سيأيت اآلخرون ويأخذون أبناء الناس ويربو. اجلدال جيب أن ينتهي

. أنتم تولَّوا إدارا. لقد وصلتين تقارير سيئة ومقلقة عن الوضع يف بعض احلضانات. بأسلوب خطأ
لتعليم، لكن هلا أساليبها ولغتها فاحلضانة ليست جمرد مركز خدمي حلفظ األوالد، بل مركز للتربية وا

 نفسه على الكالمعندما ندعوكم لوضع خطط إلدارة احلضانات، من باب أوىل أن ينطبق . اخلاصة
عليكم أن تضعوا خططاً وبرامج إلدارة هذه الروضات، . الروضات، فهي مراكز مهمة جداً أيضاً

عليكم . مل يكن األمر يف السابق كذلكفاليوم األطفال كافّة يدخلون املدارس من بوابة الروضات، و
 .أن تديروها على حنو تصري معه أكثر فائدة لألطفال

 
  إصرار طواغيت العامل على النفوذ داخل أنظمة التربية والتعليم للدولسبب
 األخرية اليت أريد أن أحتدث عنها هي أن نفكر يف األسباب والدوافع اليت جتعل طواغيت العامل النقطة

جيب أن نتأمل يف هذا . يصرون على النفوذ داخل أنظمة التربية والتعليم للدول األخرىوفراعنته 
اليت أوجدت )  ٧(»٢٠٣٠وثيقة «قد يأيت هذا النفوذ أحياناً مصحوباً بالضجيج كـ. املوضوع قليالً

ريب ضجة يف العامل، هذه الوثيقة اليت دف يف احلقيقة إىل نفوذ الثقافة الغربية ومنط احلياة الغ
ملاذا؟ وبأي حق؟ ملاذا جيب على بلد مثل بلدنا لديه هذه . واألهداف الغربية إىل كل دول العامل
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احلضارة العريقة والعميقة وهذه الثقافة اإلهلية واإلميانية أن يقع حتت تأثري تعليمات أشخاص حضارم 
جتماعية للغرب فشلها لقد أثبتت الفلسفة اال. حديثة ومادية ومبنية على أسس غري صحيحة وفاشلة

إن الفساد مستشٍر يف )  ٨.(كنت قد حتدثت سابقاً عن أمريكا. تابعوا األخبار. يف الغرب نفسه
أمريكا من هوليوود إىل البنتاغون، أي ليس الفساد موجوداً يف هوليوود والبنتاغون فقط، بل حىت يف 

و أي دولة إسالمية أخرى وحىت غري ملاذا جيب على دولة مثل إيران اإلسالمية، أ. املسافة بينهما
إسالمية، أن ختضع لوثيقة نظّمها أناس من تلك احلضارات والدول واتمعات الفاسدة واخلاطئة؟ لذا 

 على النفوذ إىل أنظمة التربية والتعليم منشأه أمهية هذا القطاع، ألن ؤالءعلينا االنتباه إىل أن إصرار ه
العسكري يريدون حتقيقه ذا األمر، يف مكان واحد ودفعة واحدة، ما مل يستطيعوا حتقيقه عرب العمل 

 لألسف، يف بالدنا، أبدينا اهتماماً ا، ومسعت أخرياً أن - » ٢٠٣٠وثيقة «عرب أسلوب عام مثل 
 هذه الوثيقة يطبقها بعض السيئني أو الغافلني يف بعض زوايا البالد؛ أرجو من السيد وزير أجزاءبعض 

 أو يلجؤون إىل النفوذ املباشر يف أنظمة التربية والتعليم –يم أن يتابع هذا املوضوع التربية التعل
 أي ضجة على نحنن على اطّالع، فهم يعملون دوء ودو. للدول، كما جيري يف بعض دول املنطقة

م وخيضعوم تغيري املناهج الدراسية، ووضع املعلمني، ونوعية التعليم، ويأخذون أشخاصاً إىل بلدا
االلتفات إىل هذا األمر غاية يف . فهم يبحثون عن نفوذ داخل التربية والتعليم. لدورات مث يعيدوم

عدونا مصر .  احلساسية الالزمة جتاههاوجيب على اجلميع أن ينتبهوا إىل هذه املسألة، ويبد. األمهية
هذا النفوذ أن حيقق أهدافه هو يريد عرب . عليكم أن تعرفوا ملَ كل هذا اإلصرار. على هذا النفوذ

فعلى سبيل املثال، إنْ أراد أن يهيمن على بلد ما، يصبح . اخلبيثة، عرب تربيته أشخاصاً حيملون فكره
فعلينا أن .  يف الداخل يرضون ذه اهليمنة ويشجعواأشخاصهذا األمر مبنتهى السهولة مع وجود 

  .نلتفت إىل هذه األمور جيداً
 

 ات العربية املتحدة وصمةُ عار دولة اإلمارخيانة
إا، لألسف، .  اخلتام، أريد أن أقول كلمة حول ما فعلته دولة اإلمارات العربية املتحدة مؤخراًيف

بعملها هذا تكون قد خانت العاملني اإلسالمي والعريب، وخانت دول املنطقة، وخانت القضية 
 احلالة لن ذهول بكل تأكيد، وإن شاء اهللا، هإنّ هذا العمل الذي فعله اإلماراتيون سيز. الفلسطينية

إم خانوا وعملوا . تدوم طويالً، لكن ستبقى وصمةُ عار هذا العمل على جبني أولئك الذين قاموا به
عمالً سيئاً للغاية، وفتحوا أبواب املنطقة أمام اإلسرائيليني، وجعلوا القضية الفلسطينية على أمهيتها يف 
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 احتالل دولة وتشريد شعبها أمر هين؟ إن له. لعالقات مع الكيان الصهيوينطي النسيان، وطبعوا ا
 طبعاً يف –الشعب الفلسطيين سواء يف غزة أو يف ما يصطلح عليه يف العرف السياسي األراضي احملتلة 

 خيضعون لضغوط شديدة من كل النواحي كبناء املستوطنات وغريها من –احلقيقة كل فلسطني حمتلة 
 اليت يفعلها الكيان الصهيوين، ومع هذا، يأيت اإلماراتيون ويطبعون العالقات مع املضايقات

جاريد [اإلسرائيليني وحلفائهم اخلبيثني من الصهاينة األمريكيني، مثل هذا اليهودي من عائلة ترامب 
هؤالء يعملون ضد مصاحل العامل اإلسالمي وضد مصاحل املنطقة، . الذي كان حاضراً] كوشنر

لألسف، اإلماراتيون بعملهم . ال ينبغي لنا أن نساعدهم. ملنطقةملون مبنتهى القسوة مع مسائل اويتعا
 .آمل أن يستيقظ اإلماراتيون سريعاً وأن يتداركوا خطأهم. هذا يساعدوم على ذلك

مللقاة  اهللا تعاىل أن يوفقكم ويؤيدكم مجيعاً لتتمكنوا من إجناز هذه الوظائف واملسؤوليات الثقيلة انسأل
 .إن شاء اهللا. على عاتقكم، وأن يزداد قطاع التربية والتعليم تطوراً وارتقاء يوماً بعد يوم

 
  عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم
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