
 
 

 كلمة البروفسور األب سليم دّكاش اليسوعّي،
 في حفل توقيع اتّفاقّية التعاون التربوّي والثقافيّ 

 بين كلّية العلوم التربويّة في جامعة القّديس يوسف
 ومؤّسسة الحريرّي للتنمية البشريّة المستدامة

 .2172كانون األّول 71، الواقع في االثنينيوم 
 
 

 ،احلريري بـهّيةمعايل السّيدة النائب 
 العمداء واملدراء، نّواب الرئيس، حضرات 

 ومنّسقي الوحدات والربامج، األساتذة األعزّاء والعزيزات،
 .أيّها احلفل الكرمي

 

  
املّتحدة األمريكّية، قال :"إّن وطًنا يعّلم عندما سئل الرئيس األمريكي عن سبب دميومة الواليات  

 ويرّّب أبناءه مجيًعا ال يعرف املوت".
الشعوب تعبري عن أمهّية الرتبية، وهي أمهّية مفصلّية، يف رقّي  أيُـّماإن هذه الكلمات تعرّب  

 وتقّدمها.ومصريها ومكانتها 
 النيابّية للبحوث واالمناء وجلنة الرتبيةوال شّك أّن اهتمام الدولة ووزارة الرتبية واملركز الرتبوّي  
إلصالح التعليم يف لبنان هو خري شاهد على  4991بـهّية احلريري منذ السنة  السّيدة معايلبرئاسة 

املوارد البشريّة ذات الرتبية وسيلة لتحصني نفسه أمام املتغرّيات وكذلك إلعداد خيار لبنان الوطن 
أكثر الفاعل يف لبنان ويف  اللبنانّ  يت تعّد اليوم الرأمسال البشرّي األساسيّ املهارات العالية، هذه املوارد ال

ارات. باألمس عندما كنت يف سان باولو يف الربازيل للمشاركة يف مؤمتر قمن مئيتي بلد يف خمتلف ال
الربازيل، اجلامعات الكاثوليكّية العاملّي، التقيت بأحد اللبنانّيني املغرتبني وهو رئيس جامعة خاّصة يف 

برازيلّيون من أصل لبناّن كما أّن عشر جامعات برازيلّية خاّصة أو حكومّية يرأسها فقال يل إّن أكثر من 
 ال يعملون إالّ وهذا يصّحح القول إّن اللبنانّيني واألحباث الكثري من اللبنانّيني يعملون يف احلقل الرتبوي 

 يف التجارة ال بل إّّنم أهل فكر وإبداع وإمّناء للرتبية وصناعة الرأمسال البشرّي.
مع كلّية العلوم الرتبويّة يف جامعة القّديس  للرتبية املستدامةواليوم عندما تلتقي مؤّسسة احلريري  

يف إطار وتقدمي وترشيد من حبث  مشرتكة رياديّةتربويّة  مشاريعر مشروع مشرتك بل يف يوسف يف إطا
، إمّنا هو تأكيد نوعّي من قبل مؤّسسة احلريري على إسهامها منذ توقيع اتّفاقّية التعاون الرتبوّي الثقايفّ 
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ن منها بأن الرتبية هي الطريق األصّح لوحدة ا الفاعل يف إمناء الرتبية وإمياسنة ونيف على دوره ثالثني
عة فهل نسينا اللقاء األّول بني مؤّسسة احلريري وجاموالسالم. وحتقيق العدل  الوطن وإرساء املواطنة

اجلامعي الناجح كمًّا ونوًعا حيث   كفرفالوساألكادميّية ملركز  و  العلمّيةدارة اإلالقّديس يوسف يف مشروع 
وقد تعّطل املشروع بفعل األحداث  صيدا واجلنوبكانت الشراكة هتدف إىل تعزيز الرتبية يف منطقيتي 

رفيق احلريري يف جمال الرتبية ويف ختريج أكثر من سّتة  الشهيد ما حّققه الرئيس نسينا فهل؟ املأساويّة
 ؟وثالثني ألف جامعّي من أجل الوطن وما زال املشروع مستمرًّا

 الرتبويّة كلّية العلوم  لتستمرّ هو اليوم بني جامعة القّديس يوسف ومؤّسسة احلريري وما التوقيع 
وعرب اجلودة  عاليةعرب أدوات موضوعّية تقنّية  ملشاريع رائدة يف املؤّسسة بعملّية تقومي منهجّي نظاميّ 

سوى شاهد جديد على أّن الرتبية ال بل أّن نوعّية الرتبية وجودها وامتيازها هي  جمرّبنيأساتذة وحّباثة 
اد املرّّب املمتاز. وأضيف إنّه ليس من الطريق الصحيح للوصول إىل التنمية الرتبويّة الصحيحة وإىل إعد

اهلام فقط أن تصل املدارس إىل نتائج ممتازة على صعيد النتائج الرمسّية وغريها بل األهّم أن تعّد املدارس 
، الفرد املتعّلم واحلائز على املهارات الفكريّة والروحّية والنفسّية والعلمّية املمتازة وهذا ما املمتازاملواطن 

لوم الرتبويّة عرب كلّية الع  تصوُّر إدارةهذا يلتقي مع و  والكثري من مؤّسساتنا ه مؤّسسة احلريريتسعى إلي
 العمل املشرتك والتعاون املستمّر من أجل األفضل.

 النائب هبّية احلريري،  معايل 
قة غالية جبامعتنا، وهي ث الرتبويّةيف كلّية العلوم  وثقة فريقكم الرتبوّي اإلداريّ  أشكر لكم ثقتكم 

وأنا متأّكد من أّن هذه الثقة سوف ترتجم إىل نتائج جّد مفيدة لكم تنعكس على مؤّسساتكم الرتبويّة 
وال بّد يل أن أنتهز هذه الفرصة لتهنئة كلّية  تألًّقا يف ريادهتا ويف امتيازها ويف دورها الوطيّن. تزدادحيث 

العلوم الرتبويّة وفريق عملها فرًدا فرًدا على إصرارهم على العمل األكادميّي مع املؤّسسات الرتبويّة متمنّـيًا 
 هلم النجاح الدائم.

عشتم وعاشت مؤّسسة احلريري وعاشت جامعة القّديس يوسف من أجل دميومة لبنان واإلنسان  
 نان.يف لب
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