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شّرفين حضرة رئيس املدرسة األب جان يونس أبنّه وّجه يل دعوًة كرمية أبن ألقي كلمة يف مناسبة 

يف الشهادة الثانويّة تكرمي الناجحني و  يف املدرسة الشهادة التكميلّية فوج تالمذة صفوفتكرمي 
سم املدرسة ابلنجاح ذي املئة ابملئة الذي اوقوّيا  وقد رفعتم عالًيا ،2018-2017للسنة 

وها هي كلميت أتيت إليكم من القلب والفكر والتاريخ مًعا، حيث وعطائكم.  جبهدكمحّققتموه 
ا متكّلًما أتيت من ما يقارب األربع سنوات إىل هذه الدار الرحبة برسالتها ورؤيتها وكنُت يومً 

يف هذه املؤّسسة ابلذات حيث اجتمع األساتذة  ناسبة انعقاد مؤمتر تربويّ وكان احلدث إذ ذاك م
الذي تكّلمت فيه واليوم مسافة وكأّّن بني األمس  .واملربّون للتفكري مًعا والتعّمق يف رسالتهم

القلب ومن يقول إّّنا يف القلب فألّّنا ال تزال  يفقريبة يف الزمن ألّن هذه املؤّسسة هي دوًما 
أنت املدير  ،جتماعّية. فشكرًا لك أبت  أهل العلم والثقافة والقيادة اإل منتعطي وتعطي األفضل 

 هاعندما كنت أحّررُ  أغنتينعلى دعوتك يل أن ألقي كلمة املناسبة، فإّّنا  ،املمّيز هلذه املؤّسسة
 معانيها.معها ومع  تتفاعلون حني وتغنيين

املدرسة العريقة اليت جتاوز عمرها اخلمسني وما زالت فتّية، خرجت  ،، هذه املؤّسسة"قدموس"إّّنا 
 ،اليت أنتمي إليهاني رسلني ومجعّية اآلابء اليسوعيّ بنانّيني املوارنة وبني املمن رحم مجعّية املرسلني اللّ 

هذه املدرسة اليت اّّتذت لنفسها اسم قدموس  ،"قدموس"ة موّدة وصداقة روحّية قدمية. إّّنا عالق
حيثما حّل بن صور واجلنوب الذي ركب البحار حاماًل معه مشعل احلرف ليضيئه األسطورة ا

ا للحرف ابرعً خته أورواب فمأل الدنيا علًما وإشراقًا وأصبح معّلًما املتوّسط، ابحثًا عن أ يف رحاب
ة املهّمة وّتمل مشعل احلضار  اليوم تتابعاملدرسة لكي  "قدموس"يف التاريخ. فكيف ال تنربي 

. وحنن نعرف والتعليميف عامل الرتبية  وتقنّيات التعليم والتعّلم مدعاة للفخر حيذو حذوها الكثريون
 مجيًعا املنطقةامت به املدرسة وما قّدمته من أجل أبناء ما ق ويعرف أهل اجلنوب ومنطقة صور

 ،معهًدا صغريًا ،تذّكر دوًما عطاءاهتا منذ أتسيسهافن ال تريد سوى اخلري والعلم للجميعوهي 
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كتلك الشجرة اليت أمثرت وجاء مذاق مثارها طيّـًبا للجميع، فينبغي أن نقّوي مداميكها   وحّّت اليوم
وإّّن يف هذه الورقة اليت أعددهتا للمناسبة أّتّدث عن أربع قضاّي  يف العطاء. وأغصاّنا لتستمرّ 

 أساسّية أستخرجها من هويّة هذه املدرسة وثقافتها. 
مبختلف  "قدموس"قاعدة منوذجّية تعيشها  أصبح مع الزمن العيش املشرتك مبدأإّن  أّولً أقول 

. وهذه الروح روح االنفتاح وقد دفعت املدرسة ضريبة الشهادة هلذا العنوان الصريح أبعادها
إمّنا  "قدموس"والعيش مع اآلخر املختلف فكرة ومعتقدات وقدرات كما تقول شرعة مدرسة 

يف جوٍّ  أساسهيف حياهتا الرتبويّة فتسعى إىل تنشئة األجيال تلو األجيال على  رئيسيّ هي عنوان 
 فتجعلهو ق يم مشرتكة  أي مامن الفرح والسالم. إّن مدرستكم تعرف كيف متّيز ما هو مشرتك 

. فحافظوا مًرا جوهرّيا وهدفًا حيوّيا أيف املدرسة من ّتقيقها يف املشاريع الرتبويّة ويف احلياة اليومّية 
واإلداريني  وقدامى املدرسة واألهلنييف األسرة الرتبويّة املؤلّفة من التالمذة واألساتذة أيّها األحّباء 

املتحّرك واملتفاعل  يف مدرسة قدموس على هذا اإلرث الثمني، هذا العيش املشرتك النموذجيّ 
، فتتفاعل هويّة متحاورة مع اآلخر ،الذي جيعل من اهلويّة الدينّية هويّة منفتحة على اهلويّة األخرى

قّوة العيش  .يف مشاركة فكريّة ووجوديّة سريان جنًبا إىل جنب بلتال الواحدة مع األخرى حبيث 
 إىل سلوك وثقافة. أنّه يتحّول ابلرغم من الصعوابت املشرتك يف هذه املدرسة

فأعطي  ما يزيد قناعتنا يف صوابّية العيش مًعا ،ا قلته عن العيش املشرتكمّ نطالقًا إ ،اثنًياوأقول 
كبارًا أو شّباًًن أو صغارًا، بوسائل االّتصال   أكّنا ،عالقتنا وهي يوميااأمور نعيشها  عنمثاًل 

ل وتواص. فهذه الوسائل هي أدوات اّتصال وقد أصبحت جزًءا من خبزًن اليوميّ  جتماعيّ اإل
فهي  .مستوّيت متعّددة يف املكتب ويف املهنة ويف البيت وبني األصدقاءنستخدمها على  وكّلنا

نعرف كم أّن هذه الوسائل هي ف وكذلك أداة إنتاج املعلومات اجلديدةمصدر العلم واملعلومات 
عندما تصبح وكأّّنا إدمان على املخّدرات فينكفئ ة مفيدة إاّل أنّنا نعرف أيًضا كم أّّنا ضارّ 

ن على ذاته ويعيش يف الوحدة والعزلة أو أنّه يتواصل مع جمموعة معّينة ال يستطيع اخلروج ااإلنس
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 ،فال بّد لنا مجيًعا وعلى وجه اخلصوص وقدرته على رؤية العامل يف تعّدده وتنّوعه.منها فيفقد حريّته 
امليامني أن تكتسبوا الوعي الالزم حيال استخدام هذه الوسائل  ينبغي عليكم أنتم الطاّلب

سيطر عليها بدل وبني ما هو ضرورّي وغري ضرورّي فنوكذلك التمييز بني ما هو ضاّر وًنفع، 
 أن تسيطر علينا وتفقدًن العقل واحملّبة والتفاعل الصادق مع الذات ومع اآلخرين.

 املتوّسطة والشهادة الثانويّة،أّيها األحّباء املتفّوقون يف الشهادة 
املتقّدمة  املراكزحتفال لتهنئتكم على عندما تدعوكم إىل هذا اإلمدرسة "قدموس"  نّ إ اثلثًاأقول 

لى ارتفاعكم من الصّف الرابع متوّسط إىل عو  الثانويّة ليت حّققتموها على مستوى الشهادةا
اجتهدمت يف دروسكم ويف حياتكم فإّّنا يف الوقت نفسه ترى فيكم التالمذة الذين الثانويّة  املرحلة

عندما هبدف املدرسة كما جاء يف رؤيتها  املدرسّية فكنتم القدوة والنموذج للذين التزموا ويلتزمون
تعمل  أساسيّ  أعلى درجات املعرفة والعلم والثقافة هو هدف أكادمييّ نشدان إّن  : " تقول

، ال من خالل الربامج الرمسّية فقط وعقوهلم ا ومعّلميهاهتنفوس تالمذ على تعميقه يف "قدموس"
ي املعرفة االستزادة من ينابيع التطّور والتجّدد والتحديث ذات اجلودة العالية على صعيد   يفبل 

إّن ما  هذه الرؤية اليت تعرفوّنا عندما تقول ما تعّد له وأصبحت ."التعليمّيةوالطرائق  والتقنّيات
" املتمّيز حبيث يصبح ملتزًما بتطوير للتلميذ "القدموسيّ  الرتبويّ  هو التكوينتنشده املدرسة 

 ة عالية. هذه الق ي م اليت تطلبواكتساب روح قياديّ  واإلنساّنّ  مهاراته وكفاءاته والتزامه الوطينّ 
أن حيّققها الفرد ال يقدر  ،بـهااإللتزام و من كّل عضّو من أسرهتا الرتبويّة  احلفاظ عليها املدرسة

بني ليلة وضحاها. إّّنا تتطّلب من الطالب خصوًصا أن يتقّدم بـها وحيّققها يوًما بعد يوم مبنهج 
يوًما بعد يوم فيتقّدم الطالب  (Magisاليسوعّي منهج املزيد واألكثر ) نسّميه يف تقليدًن الرتبويّ 

مّنا أن نبقى  يتطّلبوذلك ما  عّز وجّل. اننا هو هللحنو الكمال ابلرغم أّن الكمال كما يقول إمي
إىل النجاح  هم أيًضا  متواضعني عند النجاح فال نرى أنفسنا فوق اآلخرين بل منوذًجا هلم ليصلوا

املتفّوقني مبعىن املمتازين ال حنّب كثريًا  ،ويف شرعة هذه املدرسة . يف تقليدًن الرتبويّ التامّ 
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(Excellents بل مبعىن )( املتفّوقنيDiligentsالذين أجهدوا ذواهتم يوًما ) بعد يوم 
فوصلوا إىل خانة النجاح صفاء ذهنهم من مرتبة إىل مرتبة و فتجاوزوا العقبات وانتقلوا جبهدهم  

 .اجلميل
 على املستوى العلميّ  ،أن تربط جناحكم مل تنس   ،أيّها األحّبة ،مدرستكمإّن  رابًعاأقول و  

على قاعدة  ،مبستوى أكرب هو مستوى بناء اإلنسان املتعّلم والناجح أكادميياا ،واألكادمييّ 
اإلهلّية على احملّبة  ،تقول مجلة من رسالة املدرسة كما  ،ترتكزاألخالق السامية والرفيعة اليت 

 ّلديو مّا  ،لإلنسان واحملّبة البشريّة من اإلنسان إىل أخيه على قاعدة املساواة واالحرتام املتبادل
يف مدرسة "قدموس" بوجه  ةأساسيّ  وكذلك يف الرتبية من ًنحية ّيةأساس اليت هي الثقة املشرتكة

ّن الرتبية ليست أ إذ يف صفوفها. هذا البعد يف الرتبية أساسيّ  خاّص اليت ّتتضن التعّدديّة والتنوعّ 
جمّرد التدّرب على مهارات وكفاءات تقنّية ومهنّية بل إّّنا توّجه اإلنسان املتعّلم واملثّقف والناضج 

والروحّية، فما معىن أن أكون ًنجًحا إذا كنت أعتمد  األكادميّية والوطنّيةصوب القيم العليا 
 ؟ كتسبوا العلمأو مضايقة اآلخرين واضطهادهم حّت ال يالغّش يف امتحاًنيت 

 املرحلة يف إن مسريتكم، رافقوا والّلوايت الذين كلّ   أشكر أن أودّ  وابمسكم معكم الطاّلب، أيّها
 اجملهولني أولئك وغريهم، ونظّار ومرافقني وأساتذة إداريّة هيئة من ،يف املرحلة التكميلّية أو الثانويّة
 وخالص املشاعر أطيب مّنا فلهم. بوجودهم أحد يشعر أن دون من الكبرية اخلدمة يؤّدون الذين

 الوطن إغناء يف تسامهون ألّنكم النجاح أيًضا لكم فمربوك .والتقدير ابلشكر املمزوجة العاطفة
  .لبنان العزيز الوطن إىل واالنتماء ، والوفاء العلم أهل من الكوكبة هبذه وثروته وترابه

 واهتممتم املدرسة مع الزرع وسقيتم زرعتم إّنكم ها لكم فأقول الكرام األهل إىل ختاًما وأتوّجه
 الغالل من األنواع بشّّت  وميتلئ الزرع يكرب لكي ابلغايل وضّحيتم وحرستموه ينموا لكي ابلزرع

 فلذات أبوالدكم فتفرحون احلصاد زمن اليوم أتى قد فها. ذيذاللّ  املذاق وذات والنفيسة اجلميلة
 من أساسياا جزًءا حّققوا قد أوالدكم تروا أبن والفخر ابلزهوّ  يشعرون هم كما  وتشعرون أكبادكم
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 مبدرسة آمنتم أبّنكم الغالية لثقتكم وخصوًصا ولتضحياتكم لكم الشكر كلّ   فالشكر حياهتم،
 واألقوى األعلى وإىل األبعد إىل منطلقني النجاح بعباءة يلتحفون أوالدكم هم فها قدموس،

 .ومنهم الناجحون يف الصفوف النهائّية
 أيّها األحّباء مجيًعا،

أنظروا حولنا فرتوا املآسي يف دول شقيقة تدمي القلوب ووصلت مأساهتا إلينا عرب التهجري 
وانعكاسات ذلك على الواقع الّلبناّّن. إاّل أنّنا مؤمنون أبّن لبنان يبقى لنا امللجأ والوطن الغايل 

لى بعضنا البعض، على تعّدديّة الطوائف واملذاهب وخصوًصا على احرتامنا مبقدار ما حنافظ ع
هلذه التعّدديّة بكّل أبعادها. وهي ليست نقمة بل نعمة لنا من السماء ألّن من احرتم اإلختالف 

املدخل ليقرتب الناس ي إمّنا احرتم إرادة اللـه الذي خلق الناس مجاعات ومذاهب ليتعارفوا وه
الشهامة وطن  يف اآلخر، وابلتايل نعرتف هبذا الّلبنان العظيم وحّق العيش املشرتكبعضهم ابلبعض 

 واحلرّّيت والعدالة، لبنان.
 أيّها الطاّلب والطالبات شعار مدرسة قدموس هو التايل :"إّن طالّبنا هم قادة الغّد"، فحّققوا

 الوطن.يصبح على قدر وزن ابألفعال هذا الشعار وارفعوا امسها عالًيا، حّت 
الرابع وعاش تالمذة الصّف   من مدرسة قدموس، 2018عشتم، عاشت دفعة متخّرجي 

 ،تكميليّ 
 عاش لبنان.

 
 


