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 التعليم ضمان لألمن والتنمية
  بقلم صاحبة الجاللة رانيا العبد اهللا ملكة األردن

  
ننشر مجددًا هذه المساهمة الخاصة من قبل صاحبة الجاللة رانيا العبد اهللا ملكة األردن، بمناسبة إطالق الطبعة 

النزاعات : األزمة الخفية : "2011للتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام العربية، اليوم في عمان، األردن، 
  . "المسلحة والتعليم

ولكن لم يعد بخاف على أحد أن العطب و الموت . عندما تخطر خاطرة الحرب في األذهان تالزمها صورة الجنود
 غير الملتحقين بالمدارس يعيشون في و مما يدعو إلى األسى أن يكون األطفال. ما عاد حكرٌا على هؤالء وحدهم
  .الدول الهشة أو المتأثرة بالنزاعات

إن النزاعات المسلحة ال تسلب فقط حاضر الناس من خالل إشاعة الموت و الخراب و تدمير أسباب عيشهم، و إنما 
ن أتون الحرب و و حتى لو سلم األطفال م.  مستقبلهم من خالل استهداف األطفال و حرمانهم من التعليمأيضاتسلب 

عادوا إلى مقاعد الدراسة فإن تجربتهم المروعة تترك آثارها عليهم و تؤثر على قدرتهم على التعليم و تفاعلهم بصورة ايجابية و منتجة مع محيطهم 
  .و العالم و التي قد تتواصل تداعياتها عبر األجيال

تلحقه بالبالد من دمار عارم يأتي على الضرع و الزرع هي عدو التنمية بال منازع و النزاعات المسلحة و ما تلحقه بالسكان من قتل و تشريد و ما 
و عندما ترمي النزاعات باألطفال خارج المدرسة يصبح تحقيق أهداف التعليم . فتوقفها على الفور بل ترجعها إلى الوراء في آثير من األحيان

لذلك علينا أن . بًا، و تنشأ بيئة حاضنة و محفزة للتطرف و العنف على النحو غير مسبوقللجميع و األهداف اإلنمائية لأللفية بحكم المستحيل تقري
و إعادة البناء ال تعني فقط . نرآز جهودنا لتوفير التعليم لهؤالء األطفال، و بهذا يمكن تدارك النزاعات قبل و وقوعها و إعادة بناء البلدان بعد انتهائها

فعندما يحل . إلدارة الرشيدة و إنما أيضا وفوق آل شيء إعادة العقول و فتح أبوب المعرفة على مصارعيها أمام الجميعإعادة بناء البنية األساسية و ا
السالم بعد النزاع يصبح التعليم أو إعادة التعليم و التثقيف ضرورة قصوى للمحاربين، األطفال و الكبار على حد سواء، الذين ال يملكون مهارات 

  .غير الضغط على زناد البندقية أو آفاق تلحق بعيدا عن فوهتها

ففي فلسطين، بلغ عدد األطفال في سن التعليم . يقرر حياة الكثير من األطفالو هذا يصدق بشكل خاص على الشرق األوسط حيث العنف يحدد و 
و حرمان األطفال الفلسطينيين من .  طفل قبل عشر سنوات4000 طفل بعد أن آان عددهم 110 000االبتدائي غير الملتحقين بالمدارس حوالي 

فبالنسبة لهؤالء األطفال الذين نشأوا في ظل االحتالل و وسمووا . ح في وجوهمالتعليم يعني حرمانهم من حقهم في الحياة و سد نافذة األمل و الفر
فالتعليم هو مرآب النجاة الوحيد الذي . بندوب النزاع المسلح يبقى الذهاب إلى المدرسة أعز ما يصبون إليه وأولوية ال تكاد تدانيها أولوية أخرى

رآون ذلك جيدًا، لذلك تراهم يصرون بعناد مدهش على الذهاب إلى المدرسة بالرغم من القنابل و هم يد. يوصلهم بر األمان، أي إلى الحياة الطبيعية
  .و الحصار

و في العراق، ٌيحرم الفقر و انعدام األمن أآثر من نصف مليون طفل من حقهم في التعليم االبتدائي، فيترك هؤالء األطفال لمصيرهم و تختزل 
 اإلحساس بالضياع و الخوف الذي يتحول شيئًا فشيئًا إلى شعور بالمرارة، و من ثم تستولي عليهم مشاعر دروسهم اليومية إلى معاناة الجوع و

و إذا آان انعدام األمن على المستويين اإلقليمي و العالمي يشكل بالفعل جزءٌا من األولويات الدولية، فيتحتم علينا محاربة الفقر و . الكراهية و الحقد
  . انعدام الفرص و ما إلى ذلك من الويالت التي تسببها النزاعات المسلحةاإلبعاد االجتماعي و

و يعني هذا غرس التعليم مجددًا في مناطق النزاع و تعزيزه، ألنه بفضل التعليم تحبط مآرب المتطرفين و تتقوى الدول الهشة وُيجلب األمل لماليين 
  .تعليم باب الفرص للبلدان التي هي في أمس الحاجة للنمو و االزدهارآما يفتح ال. األطفال الذين لم يعرفوا طعم السالم أبدًا

 .خالصة القول، إن التعليم هو مرآب النجاة و أنجع وسيلة لحياة أفضل و أقصر و أسلم طريق إلى ضمان األمن و التنمية لإلنسانية جمعاء

  
  


