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 حفل التكريم
  )) الشيخ عبد املقصود خوجه سعادةمةكل((

عوث احلمد هللا الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على سيدنا حممد املب               
 ..رمحة للعاملني

حممد بن أمحد الرشيد وزير املعارف، وخضر بن عليان          .  األخوين الدكتورين ..  صاحيب املعايل 
 ..القرشي نائبه لشؤون تعليم البنات

سعادة األساتذة وكالء الوزارة والوكالء املساعدين، سعادة األستاذ عبد اهللا اهلوميل، مدير عام              
 .. األساتذة األفاضل قادة العمل التربوي، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالتعليم مبنطقة مكة املكرمة،

يسعدين أن أرحب بكم أمجل ترحيب، يف وقت يلتئم فيه مجعكم امليمون، للتفاخر والتشاور حول               
أعمال ومتطلعات ومشكالت العمل التربوي، هذا العمل الذي يعترب رافداً أصيالً من أخالقكم، وهي               

، الذي وصفه احلق سبحانه وتعاىل يف       ة املسلمة، اليت تقتدي بسيدنا وحبيبنا حممد         عماد الشخصي 
 .وكفى ا شرفاً أن تكون قدوة للمسلمني). ٤: القلم (وإنك لعلّى خلق عظيمكتابه العزيز 

إنكم تلتقون يف هذه األيام املباركة لتدارس العمل التربوي وليس العمل التعليمي، ويف ذات                
قى على عاتقكم مسؤوليات جسام، تضاعف الضغوط التربوية بني أجيال صاعدة من البنني              الوقت تل 

والبنات، الذين هم مستقبل الوطن، واللبنات األساسية ألسر سوف تنشأ ويتفرع عنها بنون وحفدة               
فمن (خالل السنوات القليلة القادمة، كل هذا البناء االجتماعي يقوم على قاعدة التربية الصاحلة،                

أسس بنيانه على تقوى من اهللا ورضوانه خري أمن أسس بنيانه على شفا جرٍف هاٍر فاار به يف نار                     
سالك واملهالك،  تلك هي املعادلة الواضحة خياران ال ثالث هلما، يف الوقت الذي تعددت فيه امل             )  جهنم

ستقرئ أنفسنا  وكثرت اإلغراءات تيسرت سبل الوصول إىل االحنراف ويف هذا املنعطف جيب أن ن              
وننظر بعني املوضوعية إىل واقعنا االجتماعي والتربوي، وإنين على ثقة بأن اجلهات املختصة يف وزارتكم               

     ِضاملوقرة تسري وفق خطط وبعضها والبعض اآلخر يف طريقة لدراسات تعاجل السلبيات، ترختي            ع 
 .باإلجيابيات

 اإلعالمي بني اإلدارات املعنية      وكل هذا يتطلب دون شك املزيد من الشفافية والتواصل          
واملواطن، حىت تتضح الصورة بكل أبعادها ويطمئن أفراد اتمع إىل وجود خطوات جادة حنو مستقبل               



تعليمي وتربوي أفضل، يستقطب الكفاءات الالزمة لتطوير بعض املناهج التربوية مبا يواكب مسرية               
مع تأصيل القيم والثوابت اليت تشكل حجر الزاوية        العمل الذي تتضاءل بينه النشاطات يوماً بعد يوم،         

 .االجتماعي
لقد أصبح هذا العمل التربوي املهول ينسحب اآلن دون ازدواجية على البنني والبنات ويف إطار               
توفري تعليم البنني والبنات حتت مظلة وزارة املعارف وهي خطوة كما تعلمون وال أذيع جديداً كانت                 

 الثالثة أي منذ مخس عشرة سنة تقريباً، وبتفعيلها اآلن تكون األمور قد عادت               مضمنة باخلطة اخلمسية  
رم يف وزارة املعارف ممثلة مبعايل وزيرها اهلُمام ومعايل نائبه النابغة           إىل نصاا الطبيعي وال شك أن قمة اهل       

سيمة اليت  الفاضل يف شؤون تعليم البنات ومساعديهما األكارم، على مستوى الثقة واملسؤولية اجل             
أنيطت م، فهم وهللا احلمد أصحاب خربات عميقة يف حقل التربية والتعليم وكل منهم حيمل سجالً                 
حافالً مدعماً بأرفع الشهادات وهم ذؤابة اتمع وصفوة األساتذة يف جمال عملهم اإلنساين النبيل، وال               

ال بد أن يستحضر املقدمات اليت ستؤدي       أزكيهم على اهللا، غري أن املتأمل ألبعاد هذه املسؤولية الكبرية           
إىل النتائج املرجوة، فنحن أمام عمل استثماري يكلف مليارات الرياالت سنوياً من أجل بناء وحتديث                
املدارس لتكون باملواصفات العاملية، كما أننا حنتاج إىل كثري من قطع األراضي يف مواقع خاصة لبناء                  

% ٤ والزيادة املتوقعة يف عدد السكان واليت تصل إىل نسبة            مدارس منوذجية، فمع التوسع العمراين    
تقريباً كما تعلمون، وهي من أعلى النسب يف العامل تتضح لنا الصورة بكل أبعادها، وما يكتنفها من                   
حتديات وضرورة تفريغ اآلليات الالزمة ويف كل األحوال تبقى تطلعاتنا وآمالنا أكرب بكثري من                  

 تصوري أن األمر ال يغيب عن فطنتكم ونأمل كمواطنني أن نسمع يف القريب               اإلمكانات املادية، ويف  
العاجل عن خططكم الصائبة إن شاء اهللا وأحسب أن البحث عن صيغ جديدة ومبتكرة لسد الثغرة                  
التمويلية واالستفادة من بيوت اخلربة احمللية واخلارجية لتدارس املسألة بصورة علمية ومنهج عملي               

 ومن البدهي أن األمل املرجو لن يتحقق بني عشية وضحاها،             ، إىل أفضل النتائج   تدرجيي، وصوالً 
فمشوار األلف ميل يبدأ خبطوة واحدة كما يقولون، واجلميع إن شاء اهللا على الدرب سائرون، فقد                  
نتطلع إىل بسط املعلومات واإلحصائيات بواسطة جهاز فعال يكون من ضمن مهومه اليومية ربط                 

رتل واتمع وأجهزة اإلعالم املختلفة بوشائج قوية لتبادل املعلومات وتفادي البريوقراطية            املدرسة وامل 
يف مجيع األحوال، ألن وزارة املعارف مبا هلا من خصوصية ذات عالقة مباشرة بصفة يومية مع مجيع                   

غمرة سعادتنا ذه   املواطنني واملقيمني وليس يف كلمة مجيع أي مبالغة ممجوجة أو تعميم خيل باملعىن، ويف               
التطورات اليت بدت تنتظم العملية التعليمية والتربوية أشري بكثري من اإلعزاز واالعتزاز بثوابتنا وقيمنا               
ومبادئنا وعاداتنا وتقاليدنا اليت شكلت سياجاً منيعاً ضد التبعية الالإرادية واالستالب احلضاري الذي              

هذه األجواء اليت أصبح االحتكاك باحلضارات األخرى أمراً        حيدق بكثري من اتمعات النامية ويف مثل        



 ومما ال شك فيه أن توخي احلكمة يف االنفتاح بقدر حنو اآلخر والتواصل معه بلغته                ،ميسوراً ملعظم الناس  
ومفهومه وبقدر كبري من التسامح وتأطري هذه الثوابت مبا يتجاوب مع التقدم العلمي واحلضاري أمر                

شكل عبئاً نتشرنق داخله ويتحول إىل سالح عكسي يرتد علينا بالضرر، فليس لنا              مطلوب، حىت ال ت   
اعتراض على عادات وتقاليد اآلخرين، وبالتايل نتوقع أن يفهموا بدورهم التعامل معنا من منطلق                 
التكافؤ دون فوقية أو دونية من طرف آخر، وقد يتطلب هذا التوجه االستفادة أيضاً خبربات مميزة من                  

راجياً أن تصب هذه الكلمة من باب التشاور والتفاؤل         .  ارة وخارجها لترتيب البيت من الداخل     الوز
 .وهي يف جمملها تساؤالت أكثر منها استقراء فعلي للواقع واملستقبل

أمتىن للجميع إجنازات باهرة، ومثاراً يانعة، ومشوساً ساطعة تشرق ا دنيا العلم واألدب واملعرفة               
ة لنظل أبداً خري أمة أخرجت للناس بعون من اهللا وتوفيقه وشكراً لكم إلصغائكم إىل                والتربية الصاحل 

 .أخيكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

 

  )) أمحد الرشيد بن الدكتور حممد األستاذكلمة معايل(( 
وجه، أخي العزيز الصديق النبيل عبد املقصود حممد سعيد خ        ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    

عرفتك وعرفت النبل فيك وعرفت الكرم، وعرفت السخاء، وعرفت طيب األخالق، وعرفت موقف             
                  ،الرجال حني حيتاج األمر إىل موقف، ودعوتك لنا يا صديقي العزيز هذه الليلة، ال تستغرب علي
وكلماتك اليت شنفت آذاننا ا برهان آخر على أصالتك وصدقك وحرصك على الصاحل العام،                 

 . هلممنا أن نكون على املستوى الذي يتوقعه األفاضل أمثالكوشحذ
ال أجد كلمات يا صديقي أجاريك ا، أعرب عن مشاعر االمتنان والثناء والتقدير على أرحييتك                
العظيمة، لكين أريد أن أؤكد لك أن هذا اجلمع الذي حظي وسعد بوجوده يف مرتلك هم كما تفضلت                  

 على فلذات األكباد هم الوحيدون من بني العاملني يف أي قطاع             ناء األم فاضلاألهم صفوة الرجال و   
كان الذين ينظرون إىل عملهم على أنه رسالة قبل أن يكون وظيفة، هم الذين يدركون أا أمانة وأا                   
خزي وندامة إال من اتقى اهللا فيها وأدى احلقوق اليت عليه هلا، ندرك األمان حنس ا ونتوخى بكل                    

 الصواب واحلق والعدل واإلنصاف ومتكني أبناء هذه األمة ليكونوا كما تفضلت وكما              خطوة خنطوها 
، وهذا لن يتأتى    )١١٠:  آل عمران   (أمة أخرجت للناس  كنتم خري   ذكرت كما جاء يف كتاب اهللا       

.. أن نكون كماْ راد اهللا ولنا خري أمة أخرجت للناس إال بتربية فيها مقومات التربية الصحيحة، اخللق                 
 وناصية العلم يف هذا الزمن جبانب التمسك          ،ويف الوقت نفسه امتالك ناصية العلم      ..  الستقامةا

باألخالق واملثل هي امتالك ناصية  وحنن ماضون أيها األخ العزيز يف حتقيق ما هو منشود منا ومن                    



ون يف املقام   مؤسستنا التربوية كما تفضلت، حنن ننظر إىل املدرسة على أا مؤسسة تربوية وأننا معني              
 .األول بالتربية الصحيحة وأننا سند قوي لألسرة يف تربية الناشئة على الطريق املستقيم إن شاء اهللا

وأقول لك أيها الصديق العزيز أننا نوقن متام اليقني أنه مهما بذلت احلكومة أي حكومة كانت                 
من %  ٢٧ليم وتنفق نسبة تتعدى     ومهما كانت إمكاناا وحكومتنا السعودية تبذل الكثري يف سبيل التع         

ميزانيتها سنوياً على التعليم، تنفق بسخاء ومع ذلك كله فإن التربية حىت تكون املكانة املرموقة املتوخاة                
من األفاضل أمثالك ومن نبالء أماجد مثل عبد املقصود خوجه ال بد وأن تكون هي حمط أنظار وسند                   

ىل جانب احلكومة، لذلك فإننا ننظر إىل مسامهة األهايل وال          من اجلميع، من القطاع األهلي من األفراد إ       
أقصد املسامهة املادية فحسب هذه جزء منها، وإمنا حىت الدعم املعنوي والتوفري والنصح وتقدمي املشورة               

 .يف كثري من القضايا التعليمية ومسريتنا التربوية
هم يف مرتلك يدركون هذه     أؤكد لك أن هذا اجلمع الكرمي الذين حيظون مرة أخرى يف وجود            

املسؤولية ويعوا ويقدروا، ويف الوقت نفسه أرجو يف ختام كلمايت البسيطة املتواضعة جبانب كلمتك              
العصماء أن يعرب نيابة عن كل فرد هنا حظي يف هذا املرتل اجلميل واألمسية اللطيفة اجلميلة يف جدة أن                   

 املتميزة وإن كان هناك عيب فسوف جتعلنا ال          نشكرك على الكرم وعلى حسن االستقبال والضيافة      
نرضى مبا جنده يف منازلنا من طبخ أو حىت من إعداد مثل هذا اإلعداد اجليد، احلقيقة اهللا يعينا على أن                     
نكيف أنفسنا ونرضى مبا هو موجود يف بيوتنا بعد هذا املرتل اجلميل وبعد هذا األكل الطيب احلقيقة،                  

 .سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهشكراً لك من األعماق، وال
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