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 ، ويسعدني التواجد معكم هنا هذا الصباح.كمشكر أ
، تدعو لليأسيعيشون في ظروف مأساوية  أطفالالفيلم الذي شاهدناه للّتو قصة يسرد 
في يرون  ألنهمبل ويتحدَّون أن يحلموا ، ولم يتوقفوا عن الحلماألمل  أنهم لم يفقدواَبْيَد 

 نحو مستقبل أفضل.ون على َهْدِيِه يمضنورًا األمل 
 شمال غرب، الطفلة تبارك، ذات الستة أعوام، والتي تعيش في الموصل لقد رأينا أيضاً  

فصل دراسي مهجور من ضمن  في الحرب. رأينا تبارك دّمرتهاالتي  العراق، المدينة
إلى المدرسة يوميًا الطريق مريم  وشقيقتهاتبارك  قطعُ تومع ذلك . ُمَدّمرةمدرسة  130

الجواب هو أن  هذه الرحلة الشاقة؟ تتحمالنَم مشي على األقدام. فلِ في ساعاٍت من ال
 .والفرصات ياإلمكان إتاحة الطفلة تبارك وعائلتها يدركون أهمية وقوة التعليم في

وفي هذه اللحظة التي نتحدث فيها ُيحرم عشرات الماليين من الشباب من فرصتهم في 
وقد في دّوامة العنف،  حاصرونفهم ماكتساب المعرفة التي تمكنهم من بدء حياتهم، 

 حمضهم النووي. من  أفضل، حتى أصبحت الصدمات النفسية جزءاً  مستقبالً ُسلبوا 
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هذا  عندما أجالسهم أجاهد نفسي في أن أتمسك بالتفاؤل، فقد علمت منذ بدأتُ  أحياناً 
لم يكن . صدقوني يا أصدقائي أنه سيكون عماًل ُمضنياً مضت، أعواٍم  لالمسعى قب

 الواقع القاسي لهؤالء الشباب.إدراك  يساعدني علىحينها ما  لديَّ 
، حّتى أني فقدت الثقة في نظامنا العالمي غير العادل أملا وخيبة لقد عشُت إحباط

فلم يكن لدّي خيار، ولم يكن لدينا خيار، ومع ذلك يجب علينا توفير التعليم النوعي 
 .وشقيقتها لألطفال أمثال الطفلة تبارك

وألكون أكثر  للتعليم ال يمكن تجاوزه. طويلة األمد دماراً زاعات المسلحة لقد خّلفت الن
د على حق ، فأنا ال أقصد األضرار الجانبية، بل االعتداء المتعمّ بشأن ذلك وضوحاً 

وهو التعليم. ففي األعوام الخمسة المنصرمة فقط  من حقوق اإلنسانية األساسية، أال
، حيث تعرضت منطقة الشرق ثالثين بلداً ألف اعتداء في  أربعة عشرنحو  شهدنا

على قبل بضعة أيام، كون بعض من اطلع وقد ي .ألوسط وشمال إفريقيا لضربة قاسيةا
أظهر  يسلط الضوء على واقع التعليم في اليمن، والذي ليونيسيفتقرير صادر عن ا

مليوني طفل  بلَغ حتى اآلنبأن عدد األطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس قد 
 .في خطرماليين آخرين  3.7، بينما يظل تعليم نحو ومراهق

من النزاعات عندما تم انتهاك  مختلفاً  متعددة، ففي قطر واجهنا نوعاً  اً إن للنزاعات أوجه
من قبل دول الحصار الجارة. لكننا  عليناتعليم بسبب الحصار المفروض حقنا في ال

يحلمون خرون وسط النزاعات، آفي قطر ننعم بالسالم واالزدهار، في حين يعيش 
 بابا.ويَ  السالم يومًا في مدٍن صارت خراباً  بتحقيق

التعليم الذي إن ضاع  ما عدامن إعادة البناء،  والعراق عقوداً وسوريا وسيحتاج اليمن 
ن لم نغير المسار  لن تكون هناك ُأّمٌة حينما ينعدم التعليم،و ال يمكن استعادته،  وا 

 .باهظاً  فسندفع ثمناً 
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عندما  النزاعاتأن  وقد يعتقد الناس أن النزاعات تأتي وتنقضي، ولكننا نعرف حقيقةَ 
تجاوزنا مراحل الرصد، وبات في جعبتنا اآلن أزمات  قد ، كما أنناتبقى طويالً ستأتي 
 دولية.

إلى تنامي اإلحباط الكبير لدى الشباب، الذين يصبحون  بسهولةويؤدي انعدام التعليم 
يديولوجيات سهلة  أهدافاً  . فعلى مختلفة متطرفةللتجنيد من قبل جماعات إجرامية وا 

عندما  ةالسابعة عشر سنته سبيل المثال، كان موسى فتًى من جنوب السودان في 
 جائعاً وحيدا غِتيل والده واختفت أّمه، فأصبح اُ  حينها، في السودان اندلعت الحرب
لَِّف ال انتماء له، ليتم تجنيده كطفل مقاتل، وكان من بين المهام التي كُ ُمحَبطًا ويائسا 

على قتل عدد كبير من األبرياء، إلى درجة أنه أخبر  عمل أْن ُأجبرَ للشروع في البها 
 إحصاؤه.حتى ال يمكنه  كبيراً  قتل عدداً فريقنا بأنه 

فلو تأتَّى له أن يحظى بالتعليم النوعي لكان ينعم باالستقرار، ولجنََّب نفسه واآلخرين 
ذلك األسى. وليس موسى هو الوحيد الذي يقبع في هذا الوضع المتزعزع، بل هناك 

األمن الكوني  بقضيةفاألمر هنا ال يتعلق بمسألة اجتماعية واقتصادية، إنما أمثاله ُكُثر. 
 .كونياً  الذي يتطلب حراكاً 

ال نعلم من خالل تجاربنا أنه لكلِّ منا دور يقوم به سواء بشكل فردي أو جماعي. و 
. وبتنا ندرك أن لكل بلد مشاكله المختلفة الظروفواحد لكل  جوابيوجد هناك 

. ينبغي أن يكون لدينا نهج ينبغي مقاربتها بوسائل مختلفةوديناميكياته المختلفة التي 
 االختيار واالبتكار واإلبداع.قائم على االنتقاء و 

. فقط لتمويللوليس  الجيدة لقطاع الخاص على مستوى األفكارالتطلع لعلينا  يتعّينو 
 نع على تحدياتنا، فضالً  هاوتطبيق مبادئ الموجودةتوظيف التكنولوجيا ونحتاج إلى 

 جميع القطاعات.التي تقدمها جوبة األكل األخذ في االعتبار 
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ذلك هي البدء بمحيطنا، فكل واحد منكم يملك القوة لعمل  لتحقيقأفضل الطرق  ولعلّ 
ر كامل قوانا لضمان أن يحظى كل طفل دعونا نسخّ  تغييرات إيجابية في بلدانكم.

خال . قد يبذلك القيام وبمقدورناي التعليم النوعي، بفرصة الذهاب إلى المدرسة وتلقِّ 
ا تعهدت بتعليم عشرة ندم، فقد سمعت ذلك من قبل عساذجاً  المرء هذا األمر أمراً 

حققنا ذلك في غضون ستة أعوام. باإلمكان حماية التعليم، ماليين طفل. وبالمناسبة فقد 
 لكننا بحاجة إلى استقراره واستمراريته.

آليات جديدة وقوية لمعاقبة أولئك الذين يعتدون  استحداثومن هذا المنطلق يتحتم علينا 
. وعلى الحكومات وضع تربطنا جميعاً نية التي المعايير الكو  وينتهكونعلى المدارس 

إالَّ إذا  بهذه االتفاقيات الملزمة ُيعملَ  الَ على أُملزمة لحماية التعليم، جديدة اتفاقيات 
 ها وصادق عليها الجميع.عَ وقّ 
عملنا،  في صميموالمنظمات غير الحكومية واألفراد المجتمع المدني ينبغي أن يكون و 
 ف األشخاص من خلفياتتتكايتطلب ال على المستوى المحلي التغيير الفعّ تحقيق ف

األقرب إلى هم هؤالء األشخاص ، ألّن متعددة وُينصتون ويتعلمون من بعضهم بعضاً 
 المعرفة. يعرفونها حقَّ هم َمن و  المسألةهذه 

عن أهداف التنمية  ينمجموعة المدافع قبل أيام قليلة، في اجتماٍع للقد اقترحتُ 
 سنوياً لغرض معرفة ما تحقق على المستدامة، إقامة يوم عالمي سنوي لحماية التعليم، 

األمور التي ينبغي القيام بها، ووضع حماية التعليم على رأس ما هي وتحديد الفجوات و 
 األجندة العامة.

نه لوقٌت مثاليٌّ أن يتم حشد المجتمع الدولي رسالة قوية إلى  وتوجيه ولفت اهتمامه، وا 
التسامح أبدًا مع االعتداء بعد ذلك هم من ذلك بأنه لن يتم ننو ن يمكّ مرتكبي العنف ومَ 

 على التعليم.
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ن نتغاضى عن الصورة الكبرى، وهي حماية مواردنا العظيمة: ينبغي لنا أ والوال يمكننا 
 عقول شبابنا.

 
 .شكرا لكم

  
 

 


