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موؤمتر «التعليم اخلا�ص نحو التم ّيز والريادة» لنقابة املعلمني

ملحة
النائب احلريري:العمل الرتبوي التكاملي هو حاجة وطنية ّ

عقد املجلس التنفيذي لنقابة املعلمني فــي لبنان
بــال ـت ـعــاون مــع جــام ـعــة ال ـقــديــس يــوســف فــي بيروت
املؤمتر التربوي حتت عنوان « :التعليم اخلــاص نحو
التم ّيز والريادة « برعاية وحضور رئيسة جلنة التربية
والثقافة النيابية بهية احلــريــري ،والــوزيــر السابق
الوزير احملامي زيــاد بــارود الــذي حاضر حتت عنوان»
التعليم اخلاص بني مرامي التم ّيز ومعوقات التشريع
« وتـخـلــل املــؤمتــر مــداخـلــة لـكــل مــن مــديــري صندوقي
التعويضات والتعاضد ألفــراد الهيئة التعليمية في
امل ــدارس اخلــاصــة .كما يتخلل املؤمتر  12ورشــة عمل
تربوية توزعت على يومي السبت واالحد.
اشــارت صاحبة الرعاية النائب بهية احلريري في
كلمة القتها الى ان «العملية التربوية في كل دول العالم
هــي عملية تخصصية باستثناء لبنان ،فــإن التعليم
هــو قضية وطنية بــامـتـيــاز ،لــذلــك فإننا ال ـيــوم نفتتح
املؤمتر الوطني التربوي الثالث ،ألن التربية هي عملية
تأسيسية للتجربة الوطنية اللبنانية».
وقــالــت« :ي ــوم اخ ـتــار الـلـبـنــانـيــون جميعا مـنــذ ما
يقارب القرنني من الزمان بيروت لتكون عاصمة العلم
والتنوير واملعرفة والتمدن واالنفتاح ،ففتحت املدارس
واجلامعات ،وكان التعليم رسالة اجلميع بدون استثناء،

وك ــان الـتـنــافــس عـلــى الـتـفــوق والـتـخـصــص والنجاح
والتقدم واالزدهــار ،هنا حيث تالقت األجيال من البقاع
واجلبل والشمال واجلنوب ،وهنا حيث رسمت مالمح
الــدولــة الــدسـتــوريــة الدميوقراطية األول ــى ،مــع إعالن
دولة لبنان الكبير ،والتي ال تزال حتى اآلن قابلة للتجدد
واحلياة ،رغم كل ما تعرضت له أو كل ما اعترض سبيلها
مــن حتــديــات وم ـعــوقــات أصــابــت مــؤسـســاتـهــا ورمبا
مواطنيها ،لكنها لــم تستطع أن تصيب حــب التعليم
عند عموم اللبنانيني ،مبا هو مكون ثقافي وطني جامع
ورافعة من الكبوات والعثرات».
ونـ َّـوهــت بعنوان هــذا املؤمتر املميز وهــو «التعليم
اخلـــاص نـحــو الـتـمـيــز وال ــري ــادة رغ ــم إن ـح ـيــازي إلى
خصوصية التعليم في لبنان ،ألننا ال نستطيع أن نفصل
بني التعليم اخلــاص والتعليم العام كما هو احلــال في
الكثير من البلدان ،ألن التعليم في لبنان كان في األصل
رســالــة خــاصــة للجمعيات واإلرســالــيــات واإلرادات
الطيبة ،والتعليم اخلاص هو املؤسس للعملية التربوية
قبل قيام دولــة لبنان الكبير مبئة عام تقريبا .لذلك فإن
هــذا املؤمتر الــذي تنظمه نقابة املعلمني في لبنان هو
مؤمتر تربوي وطني للتأكيد على اخلصوصية الوطنية
الـتــربــويــة .وفــي هــذه اجلــامـعــة العريقة ذات اجلذور

الصلبة والعميقة في تاريخ لبنان».
واشارت الى ان «العمل التربوي التكاملي هو حاجة
وطنية ملحة ،حتقيقا للعدالة التربوية بني كل أفراد
املجتمع اللبناني ،ألنني على يقني بأننا لــن نتجاوز
أزماتنا إال من خالل العدالة التربوية حيث ال يشعر أحد
باإلقصاء أو التهميش ،وكلنا يذكر كيف كان لبنان يوم
حتققت العدالة التربوية وتكامل التعليم اخلــاص مع
التعليم العام على أن يكون الطالب هم الهدف األسمى
ل ـلــدولــة واملــؤس ـســات ال ـتــربــويــة اخلــاصــة والهيئات
الـتــربــويــة اإلداريـ ــة والتعليمية ومــواكـبــة التطورات
السريعة ،والتي تشهدها العملية التربوية في البرامج
واألســالـيــب والتقنيات واملفاهيم .وعلينا جميعا أن
نواكب كل تلك التطورات ودمجها في مناهجنا التربوية
الوطنية في التعليم اخلــاص والـعــام ،وعلينا أن نعيد
للتعليم وظيفته الوطنية مبا هو اجلامع األســاس بني
كل اللبنانيني بدون استثناء .وعلينا أن نعطي القطاع
التعليمي ،معلمات ومعلمني وإدارات ،كل ما يستحقون
من رعاية واهتمام وحقوق مادية ومعرفية وتقنية ،كما
يتوجب علينا أن نوجه البحث العلمي باجتاه متطلبات
العملية التربوية وعالقتها مبستقبل األج ـيــال علم ًا
وعم ًال».

