اليسوعي ،رئيس جامعة الق ّديس يوسف ،يف حفل افتتاح
كلمة الربوفسور سليم د ّكاش
ّ
والرايدة" ،لنقابة املعلّمني يف
املؤمتر الرتبوي الثالث حتت عنوان "التعليم اخلاص :حنو التّميُّز ّ
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مدرج بيار أبو خاطر (حرم العلوم اإلنسانيّة).
 ،2017يف متام الساعة التاسعة ً
صباحا ،يف ّ

إنّه لفر ٌح كبري أن ينعقد مؤمتركم ،مؤمتر نقابة املعلّمني يف لبنان ،املؤمتر الرتبوي الثالث ،يف كليّة
العلوم الرتبويّة يف جامعة الق ّديس يوسف ،حتت عنوان فيه الكثري من الرؤية املستقبليّة والواقعيّة
مجيعا وعلى
الرتبويّة "التعليم
رحب بكم ً
اخلاص :حنو التّميُّز والرايدة" .فباسم اجلامعة اليسوعيّة ،أ ّ
ّ
أخص ،راعية هذا املؤمتر سعادة النائب هبيّة احلريري ،صديقة هذه اجلامعة وصديقة املعلّم،
وجه ّ
العام
ورئيسة جلنة ّ
املنسق ّ
الرتبية والثقافة النيابيّة ،كما ّ
أرحب حبضرة الصديق األب بطرس عازار ّ
اخلاصة يف لبنان واألمني العام للمدارس الكاثوليكيّة وكذلك حبضرة
ّ
املؤسسات الرتبويّة ّ
الحتاد ّ
أرحب
النقيب نعمه حمفوض وأبعضاء اللجنة التنفيذيّة لنقابة املعلّمني يف لبنان ،ولن أنسى أن ّ
مجيعا أنتم
ً
املؤسسات الرتبويّة الذين هم بيننا اليوم ،كما ألتفت إليكم ً
أيضا برؤساء ومديري ّ
األساتذة ،رجاالً ونساءً ،الذين أتيتم إىل هذا احلََرمَ ،حَرم العلوم اإلنسانيّة جلامعتنا للمشاركة
حتما عرب
وإمياًن منكم ومنّا أب ّن طريق بناء الوطن والدولة إّّنا ُّ
الفاعلة يف هذا املؤمتر ،عالمةً ً
مير ً
ِّ
خصوصا تلك اليت نظرت إىل
طرق مدارسنا وجامعاتنا،
ً
طريق التعليم املتميّز والرتبية الرائدة ،عرب ُ
ومهمة تكوين املواطن الراسخ
الرتبية رسالة بناء الفرد املستنري ذي الكفاءات واملهارات العاليةّ ،
احلق !
يف هويّته اللبنانيّة ،املنفتح على احلضارة اإلنسانيّة ّ
أيّها األصدقاء،
لقد أردمت عنو ًاًن هلذا املؤمتر الذي ُّ
اخلاص :حنو التميُّز والرايدة" ،وهو
يومني "التعليم
ّ
ميتد على َ
أييت حلقة ختاميّة من عمل دؤوب امت ّد على أشهر طويلة لتدريب عشرات األساتذة ال بل
اخلاصة
اخلاص على خمتلف الطرائق واملنهجيّات واألساليب احلديثة
املئات من قطاع التعليم
ّ
ّ

بتطوير العمل الرتبوي على مستوى املدارس واحللقات الصفيّة .فامسحوا يل يف هذا السياق أن
أحيي النقابة ،نقابتكم ،على هذا املنهج الذي اختارته لـها ولكم ولنا ،حيث ّإّنا مل حتصر عملها
اجب عليها ،بل ّإّنا نظرت إىل رسالتها ودورها
يف االطار النقايب املطليب الصرف وهو ٌّ
حق وو ُ
املستمرة للمعلِّّم ،ليكتسب أفضل الطرائق
حمرًكا نشيطًا يف جمال التنشئة الرتبويّة
ّ
فرأت أن تكون ّ
الرتبويّة والتقنيّات احلديثة ِّّ
مؤسسته ومدرسته.
فيطور نفسه ويُعلي من شأن ّ

وامسحوا يل أبن أكلّمكم يف هذا املوضوع ال من موقع رائسة جامعة فحسب ،بل من موقع
واحد منكم عرف املدرسة وإدارهتا مل ّدة عشرين سنة قبل وصوله إىل العامل األكادميي اجلامعي:
اخلاصة ابلتالمذة كمجموعة
صحيح أ ّن إدارة املدرسة هلا َدورها يف إجناح املسرية الرتبويّة املدرسيّة ّ
لكل تلميذ على ِّحدة ،وصحيح أ ّن املوارد املاليّة والوسائل الرتبويّة احلديثة التكنولوجيّة
وكذلك ّ
لـها دورها يف أتمني الضروري إلجناح العمليّة الرتبويّة ،إالّ أ ّن الركيزة األساسيّة والعامود الفقري يف
إيصال التلميذ إىل مرتبة حتقيق ذاته واكتساب الكفاءات واملهارات إّّنا هو أنت أيّها املعلّم وأيّتها
اخلاص الذي يعلِّّم حوايل
يصل التعليم
ّ
املعلّمة! هو أنت أيّها األستاذ وأيّتها األستاذة .فإّّنا ال ُ
ونعتز به اعتزازًن ابلتعليم
السبعني ابملئة من تالمذة لبنان وإن مل يكن أكثر والذي نفتخر بهّ ،
اخلاص إىل مرتبة
العمومي والذي أنقذ لبنان والرتبية يف لبنان ّإابن احلرب األهليّة ،ال يصل التعليم
ّ
التميّز والرايدة ،إالّ بفضل التزامكم وعطاءاتكم وثقتكم وإميانكم أب ّن هذا الولد الذي هو بني
ٍّ
ثمر أروع الثمار اليت يفرح بـها مع
أيديكم هو مشروع ّ
حب نعتين به ونرافقه لينضج ويكرب ويُ ُ
مدرسته وزمالئه وأهله وأساتذته.

اخلاص يزداد متيُّـًزا ورايدة عندما يكتسب املعلِّّم
شك أ ّن املعادلة اليوم هي بسيطة :إ ّن التعليم
ال ّ
ّ
املستمر املزيد من العلم والتميُّز والرايدة .ويف هذا األمر تلتقي برامج كليّة العلوم
بفضل التكوين
ّ
املستمر مع
الرتبويّة يف جامعتنا مبا تق ّدمه من احللقات الدراسيّة والتدريبيّة يف إطار التكوين
ّ
حاجات املعلّم واملدرسة يف تطوير الكفاءات واملهارات للمعلّم مبختلف أنواعها أكانت كفاءات
اختصاصا حب ّد
املستمر أصبح
متخصصة ابلنسبة إىل العلوم املختلفة .فالتكوين
عامة أم
ّ
ً
تربويّة ّ
ّ
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ذاته يرافق املهندس كما الطبيب كما املعلّم طيلة ّأايم ممارسته للمهنة ،أل ّن اجلديد يف اجملال العلمي
كل صباح .فقد قال أحد اإلختصاصيّني يف هذا اجملال" :إ ّن دور
إّّنا يرافق إشراقة الشمس ّ
اجلامعة اليوم أن تكسب الطالب شهادة تسمح لـه الح ًقا أبن يتابع برامج التكوين املستمر".
شعارا لـها ،إّّنا تلتقي بذلك مع الثمار اجليّدة جلامعتنا
وهذه الرايدة والتميُّز اليت َ
وضعتهما النقابة ً
الراسخة يف أرض بريوت وأرض لبنان ،أرض الثقافة والعلم ،حيث إ ّن التميُّز والوطن اللبناين مها
تكون هذا
صنوان ،ويشهد على ذلك اتريخ هذه اجلامعة اليت منذ السنة  1875سامهت يف ُّ
البلد وطنًا ودولة وجعلت العلم والثقافة رأمساله النوعي الثابت واألساسي فال جيوز أن نستهني
هبذا الرأمسال وأن نضعفه بسبب انقساماتنا السياسيّة واالنكفاء على مصاحلنا الضيّقة وعلى
املؤهل يف علم الرتبية.
ختاذلنا يف عدم مواكبة االكتشافات احلديثة واجلديد ّ
أيّها األصدقاء،
الصحي النقي وهذا املناخ هو ما سوف
إ ّن الرتبية املدرسيّة هي حباجة إىل اهلواء الطلق وإىل املناخ ّ
اخلاص مبختلف
لكل تعليمه
تعيشونه اليوم ً
ّ
لكل لبنانّ ،
وغدا على مستوى هذا املؤمتر اجلامع ّ
مؤسساته اليت جيمعها القاسم املشرتك وهو السعي إىل اجلودة ،فنعم للجودة على مستوى
تع ّدديّة ّ
جمرد عبارة ،بل مها فعل حن ّققه كل
املدرسة واجلامعة واألستاذ واملعلّم .وهذه اجلودة والتميُّز ،ليسا ّ
يوم يتطلّب منّا أن نرتك جانبًا بعض التزاماتنا االجتماعيّة أو العائليّة فنرّكز اهتمامنا على ذواتنا،
كل واحد منّا قدرات فكريّة ونفسيّة مل نكتشفها بعد وعلينا
على تطوير قدراتنا الدفينة إذ يف ذات ّ
تثمريها وإظهارها إىل العلن لتصبح قوة ٍّ
رجاء بعامل أفضل ،وتصري طاقة تغيري وبناء وعطاء من
ّ
كرسنا جزءًا ال أبس به من حياتنا ،فنكون إذ ذاك ّروًدا
أجل الرسالة رسالة املعلّم اليت آمنّا بـها و ّ
املكونة
يف جمال الرتبية ،ال نتطلّع إىل الوراء بل إىل األمام من أجل النهوض ابلوطن وابجلماعات ّ
هلذا الوطن.
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وإين يف ختام كلميت ال ب ّد يل أن أشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد يف اإلعداد هلذا
ّ
املؤمتر انطالقًا من اليوم الذي متّ توقيع اتّفاق التعاون بني النقابة واجلامعة ،وكذلك اللجنة املنظّمة
وغريهن،
للمؤمتر وأمينها العام األستاذ وليد جرادي وعميدة الكليّة الدكتورة ابتريسيا راشد وغريهم
ّ
اخلاص
الظل الذين بكفاءهتم وصلنا إىل عتبة هذا املؤمتر اهلام يف رايدة التعليم
ّ
الكثري من جنود ّ
هم مستقبله.
الذي حيمل صفة الوطنيّة ألنّه من صلب هذا الوطن وله ،حيمل ّ

عشتم،
عاش املعلّم،
وعاش لبنان.
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