
حول  في اللقاء الوطني   اش اليسوعي  كلمة البروفسور سليم دك  

في القاعة الكبرى  ،2022 )فبراير( في السابع من شهر شباط ،التربية

 .عند العاشرة صباًحا للسراي الحكومي  

ّ،التربيةّعلىّمستوىّالمؤس ساتّالمدرسي ةّوالجامعي ةفيّثّيالحدّإنّ 

ّو ّالتي ّهي ّالمداخلةّتعنينااألخيرة ّهذه ّفي ّحديثّعنّّ،مباشرة هو

ّالحديثّالقضي ّ ّلبنان ّنشأة ّأساسات ّفي ّهي ّالتي ّالكبرى ّالوطني ة ة

ر ّوهذهّّهوتطو  ّواالجتماعي ة. ّوالسياسي ة ّاالقتصادي ة ّأبعاده بمختلف

أوّّةتاريخي ّأكانتّّ،ذاتهاّالقضي ةّالكبرىّالّتتناولّفقطّجامعاتّبحد ّ

لّنظامّالتعليمّوانبلّإن هاّتتّ،ةني ةّالرسمي ّحديثةّالنشأةّأوّالجامعةّاللبنا

ّإن هّهوّالمسؤولّعنّإنتاجّالمعرفةّوإعدادّّةعامّ ّالعاليّالجامعيّ  إذ

وبالتاليّفيّتعد دي تهّوءالمواردّالبشري ةّالكف عهوّة نّلثروةّّ.تنو  هوّالمكو 

ّّالرياديّ ّالرأسمالّالبشريّ يّأّ،لبنانّالحقيقي ة ،1875ّو1866ّّمنذ

بفضلّالمئاتّالّبلّاآلالفّالحاليّّانّاللبنانيّ كيوكذلكّهوّالمؤس سّلل

ّواالجتماعّ ّواالقتصاد ّالسياسة ّحقول ّفي ّعملوا ّالذين جيه ّمتخر  من

ّفيّإطارّهذ ّاليوم ّتحد ثنا ّوإذا عنّّالوطنيّ ّالتشاوريّ ّاللقاءّاوالدين.

ّالجامعيّ  ّالنظام ّّوضع ّكبرى ّوطني ة ّعامجكقضي ة ّاألخطارّة فألن 

ّةّومنهاّخارجي ة.محدقةّبهّمنّأكثرّمنّجانبّومنهاّذاتي ّ

لّاألخطارّتأتيّاليوم،ّ- ّالذاتي ّّأو  ة،ّمنّالوهنّوالضعفّمنّالناحية

ّغيابّقانونّّالتعليمّّجودةلضمانّ ضمانّالجودةّواالعتمادّفيّظل 

اّوالشهادتّالتيّتمنحهّالجامعيّ ّأصابّالنظامّالتعليميّ ّاممّ ّالمؤس سيّ 

ّ ّالتربية ّألن  ّهذا ّأقول ّاللبناني ة. ّالجامعي ة ّعامّ المؤس سات ّةبصورة

ّ ّوازدهرت ّونمت ّضمانتأس ست ّوالتعل مّبفضل ّوالتعليم ّ،الجودة

منهّالّيزالّالقاطرةّالقوي ةّلضمانّجودةّّالجزءّالهامّ ،ّووالتعليمّالعالي
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ّموضوعّ التعليمّوبالتاليّضمانّجودةّالشهادةّالتيّينالهاّالمتعل م.ّإن 

ّيفترضّ ّأساسّألن ه ّهو ّالجودة هاّّامّ سل ّضمان ّأهم  ّالِقيَم ّمن ا صارم 

بروحّمنّالمسؤولي ةّ الجامعي ّة الحوكمّة وممارسّة والموضوعي ّة النزاهّة

مةّعلىّاألساسي اتّاألخالقي ةّوالقواعدّالقانوني ةّالعالية،ّحيثّالّمساو

ّور ّفالخض اتّالتيّّا.وحّ حرفا ّالجامعيّ بعضّّيعيشها بفعلّّالقطاع

سلب اّعلىّالجميعّّوتجاوزّالقانونّإن ماّترتد ّّفيّمنحّالشهاداتّالتساهل

ه اّللتعليمّالجامعيّ  اّمشو  ّالتعليمّالجامعيّ وتبنيّتاريخ  فيّّاللبنانيّ ّ.ّإن 

ّباإلضافةّإلى،1954ّىّتأسيسّالجامعةّاللبناني ةّفيّالسنةّبداياتهّوحت ّ

ّحافظّ ّالماضي ّالقرن ّمن ّالثمانيني ات ّفي ّالجامعات ّبعض تأسيس

ّالتسليعّوالربحّالسريععلىّمستوىّالشهادة،ّإن ماّدخولّفكرةّّويحافظ

لال رهّمجاالّ  ولّجارّوالربحي ةّوإلىّالدخت ّعلىّهذاّالنظامّدفعّإلىّتصو 

الرسالةّوالخدمةّالذيّ عنّمفهوّم التربيةّّسّمات ّفيّتنافسي ةّبعيدّة اّد بهّرو 

ّالجامعي ةّفيّلبنان.

ّالوطنيّ ّيعيّ لفيّدورهّالطّثانيّاألخطارّالتيّيواجههاّالتعليمّالجامعيّ 

اّع مفهومّّعلىوعقيدةّوّممارسة ّّ،ىّروحّالحري ةلوهوّالذيّبُنيّأيض 

ّ ّالمسؤولي ة ع ّالتنو  ّفاغتنتواحترام ّالِقيمّّالجامعاتّالـُمبدع ّهذه من

ّاعدد ّّإنّ ّإذةّاللبناني ّاسي ةّواالقتصادي ةّيوأغنتّالحياةّاالجتماعي ةّوالس

جينّمنّالمؤس ساتّالتربوي ةّوالجامعي ةّاكبيرّ  فيّّساهمواّّمنّالمتخر 

ضاياّوفيّحملّّقّصياغةّالفكرّوالثقافةّوالحضارةّاللبناني ةّوالعربي ة

ّالجامعةيةالعدلّوالتنم والواضحّأن  التيّّةّمنهّاوالتاريخي ّّ،بوجهّعامّ ّ،ّ.

اّفيّنشأةّالكيانّاللبنانيّ  ّكماّلمّتقمّبالدورّالمطلوبّمنهاّ،لعبتّدور 

ّاللبنانيّ ّيجب ّالكيان ّمرافقة ّعندماّّعلىّصعيد ا ّوخصوص  ره وتطو 

ماتّ منذّالسعيني اتّمنّالقرنّالماضيّحيالّبعضّالدولةّّتالشتّمقو 
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ّ ّالجوهري ّاألسئلة ّوتطّة ّالكيان ّالسياسيّ ّفييكمصير ّالعمل

ّ ّوالمحصاصات ّبيناإلداري ة ّالضائعة ّالهوي ة ّالىّّوأسس االنتماء

بالطائفةّوذلكّلإلجابةّعلىّارتباطّهّ،وفيّالوقتّعينهّةاللبناني ّالمواطنةّ

ّنريدّّساسيّ ألاالسؤالّ ّفالّوكيفّنخرجّمنّاألزمةّمنّنحنّوماذا .

فيّلحظةّسياسي ةّمعي نةّونتعاونّمعّالوزاراتّفيّّيكفيّأنّيصدرّبيانّ 

ّت ّأن ّالمراد ّإن  ّبل ّمحدودة، ّومفك روهاّقمشاريع ّالجامعة وم

ّبالعملّالدؤوبّعلىّتطويرّالفكرّالسياسيّ  ،ّاللبنانيّ ّواختصاصي وها

ّفالّيُتركّهناّالموضوعّللمزاجي اتّالمتقل بةّوالسياساتّالضي قة.

ّ ّاليوم ّيأتي ّاألخطار ّهذه ّوالسياسي ةّوثالث ّاالقتصادي ة ّاألزمات من

ّالضائقةّ ّبفعل ّالعالي ّالتعليم ّمؤس سات ّبها ّتتخب ط ّالتي واالجتماعي ة

ىّحت ّّ،عنّمحدودي ةّالطالبّفيّدفعّأقساطهّوالناتجةالمالي ةّالواقعةّفيهّا

عنّّثّتدفعّالجامعةّماّالّيقلّ يبحّاالقتصاددولرةّوعنّّ،لوّكانتّقليلة

ّمداخيلهاّتتراوح75ّّ بالمئةّمنّمصاريفهاّبالعملةّاألجنبي ةّفيّحينّأن 

ّ ّبين 1500ّّما ّالواحد3900ّو ّللدوالر ّكانتّلفاّ.ليرة ّالتي جامعة

ّوست ونّبالمئةّمنهاّّتستوفيّمئةّمليونّدوالرّأميركيّ  ّالواحدة للسنة

مّوانهيارّالليرةّماّ عنّقليال ّّيزيدلألجور،ّأصبحّمدخولهاّمعّالتضخ 

كيفّنستطيعّإكمالّالمسيرةّبهذهّالقيمةّّ.ماليينّدوالرّأميركيّ 10ّالـّ

أصبحتّّ،بجامعاتناأمامّالضائقةّالتيّحل تّوّ،واقعّاليومفيّوّ؟ّالزهيدة

بعيدّبحيثّالّمجالّّةّةّوغيرّمنطقي ّتقشفي ّسياستهاّاالقتصادي ةّ إلىّحدّ 

ّ ّالمال ّرأس ّاستيفاء ّفي ّالمحاسبي ة ّالقواعد وفيّّواالهتالكلتطبيق

،ّاستيفاءّنسبّالتقاعدّوالتطويرّالمؤس سيّوالتوظيفّفيّالبحثّالعلميّ 

ّاالختصاصيينّو ا ّوخصوص  ّوالموظ فين ّاألساتذة ّأجور ّأن  ّحين في

ّ ّتفيهمّمنهم ّأن ّدون ّمن ّبعضّالشيء ّازدادت ّأو ّحالها ّعلى بقيت
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ّالضائقة ّهذه ّإن  ّعلىّّ،حقوقهم. ّالسي ئة ّمضاعفاتها ّالحديثّعن قبل

ّاألدمغةهجر ّوالمستشفياتّّ،ة ّاألكاديمي ة ّالصروح ّقدرة ّتعط ل إن ما

تناّفيّرابطةّلمالجامعي ةّعلىّالمقاومةّكماّيجب،ّبالرغمّمنّتوحيدّك

لّمنّأيلولّ بأنّنعيدّفتحّأبوابّمؤس ساتنا2021ّّجامعةّلبنانّفيّاألو 

ّجامعاتّلبنانّ للتعليمّوالتعل مّوإعطاءّالطال بّعالمةّأملّورجاءّبأن 

الغدّّلقيةّعلىّعهدهاّفيّتوظيفّالغاليّوالنفيسّمنّأجلّإعدادّأجيابا

أنّنقولّّىاإلعدادّالممتازّكماّفعلتّباألمسّواليوم.ّوالّننسّاللبنانيّ 

ّمخص صةّلمنحّالطال بّوإ ةّلهاّصفةّالمالّالعام  ّأرصدةّهام  تقاعدّلن 

طةّاألساتذةّوالموظ فينّموجودةّفيّالمصارفّاللبناني ةّوقدّأعلنتّراب

اّمنّأرصدتهاّرّللجامعاتّجامعاتّلبنانّرأيهاّمطالبةّبأنّيحرّ  بعض 

لصالحّالطال بّالذينّينالونّالمنحّمنّالجامعاتّلتستطيعّالوقوفّعلىّ

ّوك ّفالّنرىّالمؤس ساتّتنهار ّاللبنانيّ رجليها ّالرأسمال ّذلكّمستقبل

ّالحقّ ّالمعرفيّ  ّف. ّإن  ّاللبساسي ّأركيزة ّاالقتصاد ّمن لىّإاهبّذّانيّ نة

هّلىّمد ّإقتصادّبحاجةّالاّاذهّأنّ حيثّّتصادّالمعرفةقاالّوهوّأارّياالنه

والعودةّّ.لةّالغيبوبةاوقعّفيّحّال ّإةّوةّوالمعنوي ّاّبالوسائلّالمادي ّسريع ّ

ّ ّستكون ّالحياة ّفيّوقتّتُّالى ّللغاية ّ ّالجاصعبة ّفيه عاتّفيّمعطى

ّالعربيّ  ّ ّالعالمي ّإماتّالخروجّوّ قمّكلّ ّمحيطنا ّوتسل ّلىّ الترتيبّّقة

ّاألخطارّ.العالميّ  ّّورابع ّأن نا ّنفهم ّالهيئاتّال ّمن ّالمريب الصمت

ذاتهّوهّاللبناني ةالرسمي ةّتجاهّالهجرةّالمستفحلةّللكفاءاتّ ستقالةّإوّبحدّ 

ّو ّاألزمة ّومواجهة ّالقرار ّلألساتذةّّمنمن ّالمنطقي ة ّالهجرة تبعاتها

ضاتّإلىّآفاقّ ضينّوالممر  فيهاّشيئ اّمنّّونّيسترد ّواألطب اءّوالممر 

ّالمعرفيّ  ّاإلنتاج ّعلى ّوقدراتهم ّالمفقودة ّكرامتهم .ّ ّويعلم ّأن  الجميع

بأنّالّلدىّالشبابّالمغادرّّوراءّالضائقةّاالقتصادي ةّهنالكّأزمةّثقة
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ّالسياسي ّ ّالطبقة ّمن ّيرجى ّ ّالحاكمةأمل ّالشب ّنيّبعدّة ّل الشهادةّان

ّ ّمن ّوجل هم ّالثانوي ة، ّالبكالوريا ّأو ّواألوالجامعي ة ّفيّائالرياديين ل

ضافّتُّوإلىّالهجرةّإلىّالخارج،ّّاالمتحاناتّالرسمي ة.ّفيّصفوفهمّو

ّحيثّ ّالداخلي ة ّالهجرة ا بحكم  ّالتسر  ّّإن  ّواسع اّمنّالجامعة ّحدًّا بلغ

ـّّنقد ره مقاعدهمّأوّأن همّلمّيتقد موّا25ّب لىّالتعل مّإمئةّمنّالطال بّتركوّا

ّ.العاليّللتحصيلّالعلميّ 

ّنناديّبالتاليّ:ّ،منّموقعناّ،إن نا

ّأسمى ّبتحقيق ّالعالي ّوالتعليم ّالتربية ّوزارة ّمطالبة ال : ّّقواعدّأو 

مّلتتالء285/14ّةّمثلّالـّعبرّمراجعةّالقوانينّالحالي ّّاالنتظامّالعامّ 

األكاديمي ة نطالبّّ،وحاجي اتّالحياّة هيكلي ةّالمديري ةّّالمجلسّالنيابيّ كمّا

ةّللتعليمّالعالي واالنتهاءّمنّدراسةّالطلباتّاألكاديمي ةّالمقد مةّّالعام 

تقديمهّ تمّ  مّا مئةّوسبعينّومنهّا باتّعددهّا إلىّمجلسّالتعليمّالعاليّوقّد

ّ ّالسنة ّمن2016ّّمنذ ّوغيرها ّالجودة ّضمان ّقانون ّإقرار وكذلك

ىّلإلّحوّ تةّفالّتبشكلّيحميّالشهادةّاللبناني ّّالقوانينّمثلّالتعل مّعنّبُعد

ّلكّكل ّذوّدّسلعةمجرّ  ّ ّالجامعاتّفيّه فيّوّضبطّمساراتهالمساعدة

ّضمانّالجودة.تحقيقّ

اّّ،وبالعملةّالصعبةّ،الفوريّ ّتحريرّالثاني اّ:ّدعوةّالحكومةّإلىّ بعض 

فيّمنّاألرصدةّالمحفوظةّفيّالمصارفّمنّناحيةّلمساعدةّاألهاليّ

ّالجامعاتّ ّفي ّالمنح ّصناديق ّلدعم ّوكذلك ّالجامعي ة ّمستحق اتهم دفع

ىّل ّ"."الدوالرّالطالبيّ اّبعرف ّّصالحّالطال بّوذلكّمنّخاللّماّيسم 

ّإل ّالدعوة :ّ ّثالث ا ّالتربويّ ّ،جميع اينا ّفيّالهم  إلىّّ،مسؤولينّوشركاء

ّتنقذّ ّشاملة ّتطويري ة ّتربوي ة ّاستراتيجي ة ّاستنباط ّأجل ّمن العمل



6 
 

ّإلىّوضعمعّاالشارةّّ،أكانتّمدرسي ةّأوّجامعي ةّ،المؤس سةّالتربوي ة

ّالدقيقّالمستشفياتّالجامعي ة ّتكوّ . ّأن ّجامعاتّلبنانّونأمل ّرابطة ن

شريك اّفيّاالستراتيجي ةّالمنويّوضعهاّلتأتيّمالئمةّلحاجاتّالتعليمّ

ّّالعاليّوتطويرّقدراته.ّ

البنتّوالصبي،ّّحنّأمّ نمينّعلىّجامعاتناّالعملّمع ا،ّرابع ا:ّنناديّالقي ّ

ّوترشيداإلنتاجّالمشتركّّتعظيممنّأجلّّ،لي ةضافالتبحسبّميزاتهّّكلّ 

كانّّحيثماّفيّالبرامجّواألداءّوالتماثلّّاإلنفاقّبعيد اّعنّاإلزدواجي ةّ

ّا.ممكن ّذلكّ

جينّواألصدقاءّالذينّاستفادواّمنّنظامّالتعليمّ خامس ا:ّنناديّالمتخر 

ّالنجاحّّاللبنانيّ ّالجامعيّ  ّإلى ّبهم ّأد ى ّوتكوين ا ّوتدريب ا ّشهادة فنالوا

اليومّفيّالذودّعنّهذهّالصروحّّااّوماديًّّمعنويًّّّساهموايّلكيلعالمي ةّوا

نةّللرأسمالّاللبنانيّ  أنّنشكرّّ.والماد يّ ّالبشريّ ّالمكو  وبالمناسبةّواجبنّا

ونّاليومّفيّتعزيزّصمودّمالذينّيساهجينّواألصدقاءّالمتخرّ أولئكّ

عة.برامجّالمنحّوالتوظيفّالجامعاتّواألساتذةّوالطال بّعبرّ ّالمتنو 

ّفيّالختامّكلمتينّ:

ّ ّهي ّالتربوي ة ّالعملي ة ّبينّجهداألولى ّما ّّمشترك اإلدارةّوّالدولة

ّيأتيّمنّالوعيّنوالطالبّنفسه،ّوّواألسرةّاألستاذوالجامعي ةّ جاحها

ّهذ ّمنّناحيتهّالستمرارّساسهّأّفيّّدالجهّابأن  مسؤولي ةّمشتركة،ّكل 

ّالكفوءّبمهاراتهّوأخالقي ته.ّلبنانّّفيّإعدادّرأسمالّتمي زّالوطنّاللبنانيّ 

ّ ّأو ّارتباطها ّكان ّمهما ّالجامعي ة ّالمؤس سة ّأن  ّهيّاسمهاّوالثانية ،

دّأن هاّنالتّاعتراف ا بأنّّانيًّّاّلبنايًّّرسمّمؤس سةّوطني ةّللوطنّكل هّبمجر 
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عليناّجميع اّأنّنرفعّلواءهتكونّجامعةّمدعوّ  ّالجميعّوهذاّتحدّ  ّةّلضم 

ّّوالوطن.ّةالجامعي ّّلمؤس سةلتنتصرّا


