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خالل الندوة

ندوة  اإلعالم  لوسائل  األسقفية  اللجنة  عقدت 
في المركز الكاثوليكي لإلعالم، بعنوان »الرسالة 
التربوية في لبنان واقع وتحّديات«، تناولت وزارة 
الرسالة  وواقع  التربوية،  األزمة  وإدارة  التربية 

التربوية المسيحية بين المدارس والجامعة.
شارك في الندوة، وزير التربية الدكتور عباس 
الحلبي، رئيس اللجنة األسقفية لوسائل اإلعالم 
المركز  مدير  العنداري،  نبيل  أنطوان  المطران 
الخوري عبده أبو كسم، رئيس الجامعة اليسوعية 
نائب  وحضرها  دكاش،  سليم  البروفسور  األب 
رئيس جامعة الحكمة األب غي سركيس، األخت 
القديسة  راهبات  جمعية  من  فارس  واضفا 
تريزيا، األخت ليلي ابي شبلي، وآرام قره داغليان 
للمدارس  العامة  لألمانة  التنفيذية  الهيئة  من 
أبرشية  في  اإلعالمي  المسؤول  الكاثوليكية، 

جبيل المارونية األب انطوان عطالله ومهتمون.

العنداري
ط 

ّ
بداية تحدث العنداري، واعلن اّن »الندوة تسل

وتحّدياتها  التربوية  الرسالة  واقع  على  الضوء 
في لبنان«. وسأل: »في ضوء تفاقم األزمات التي 
واألساتذة  واألهل  الطالب  أنفاس  على  تقبض 
وترنح  العثرات  تكاثر  يكون  فهل  واإلدارات، 
 لضياع ثروة 

ً
 أو تهديدا

ً
 بطيئا

ً
القطاع التربوي موتا

لبنان ودوره الرائد ومستقبل األجيال الصاعدة؟«، 
والمشرق  الناجح  التربية  »قطاع  اّن  الى   

ً
الفتا

ألسباب  باإلنهيار  األخيرة،  السنوات  في  مهّدد، 
وأسباب. ومتى انهار، ال سمح الله، انهارت معه 
التعليم يعني تدمير  لبنان. فتدمير  كل أسس 

الوطن«.
وختم: »من يضمن جودة التعليم ونوعيته في 
التدريس،  وأسابيع  التعليم  برامج  ظل تخفيض 
وتضاؤل الميزانيات المخّصصة لتحديث البرامج 
الدروس  مستلزمات  وكل  المختبرات  وتطوير 
يحتاج  األزمات  وسط  التخّبط  إّن  التطبيقية. 
الوضع  كارثة  لمواجهة  سريعة  خطوات  إلى 

في  التعليم  على  بثقله  يلقي  الذي  اإلقتصادي 
وطن  ليستعيد  المدى  بعيدة  رؤية  وإلى  لبنان، 
تكون  فهل  الطليعي.  ودوره  عافيته  األبجدية 
الحكومة الجديدة بخططها الواعدة خشبة خالص 

لنا؟«.

الحلبي
أزمات  خضم  في  والبالد  »نلتقي  الحلبي:  وقال 
نعي  تربوي،  كجسم  لكننا  وتتعاظم،  تتوالد 
عاتقنا،  على  الملقاة  المسؤوليات  حجم  وندرك 
التطوير  في  ونمضي  الدراسي  العام  ننقذ  لكي 
لت التربية بعد الحرب 

ّ
ل كما شك

ّ
التربوي، فنشك

األهلية، نواة التالقي الوطني العام، حول الحياة 
الواحدة والتطلع نحو المصير الواحد والمستقبل 

الواحد«.
العائلي، أن أشّدد  اللقاء  وتابع: »أود في هذا 
على اّن وزارة التربية ليست الجهة التي تكتفي 
فريق  مع  أننا  بل  التربوية،  األزمة  بإدارة  فقط 
العمل في الوزارة ومع جميع المعنيين في العائلة 

منا المسؤولية إلى إيجاد 
ّ
التربوية، بادرنا فور تسل

النقدية  األزمة  من  الرغم  على  ونجحنا  الحلول، 
واإلقتصادية والمالية«.

دكاش
من جهته قال دكاش: »أواًل، نعرف األهمية التي 
المدرسية  للتربية  الكاثوليكية  الكنيسة  توليها 
والجامعية والمهنية، ألّن التعليم هو من الطرق 
األساسية لبناء شخصية اإلنسان والمواطن الملتزم 
والواجبات  الحقوق  ومنظومة  اإلنجيل  بأخالق 
الكفؤ  المتعلم  المثقف  الفرد  وبناء  اإلنسانية 
المتزود بالمهارات المتنوعة. فالتربية والتعلم هو 
 وارتقاء، 

ً
ما يزيد الكرامة البشرية الشخصية تألقا

المجمع  وثيقة  البعيد  باألمس  إليه  تشير  كما 
الفاتيكاني الثقافي في التربية المسيحية. وهي 
بقوة  إّنها  أهمية خاصة، حيث  المدرسة  تعطي 
 ،

ً
مضطردا  

ً
نموا العقلية  القوى  تنّمي  رسالتها 

دخل اإلنسان 
ُ
ن من إعطاء الحكم الصائب، وت

ّ
وتمك

إلى التراث الثقافي الموروث عن األجيال السابقة، 

وهي تشجع معنى القيم وتعّد للحياة المهنية 
والجامعية، وهي تخلق روح الصداقة بين التالمذة 
المساعد على التفاهم المتبادل الذي يعمل على 

تكوين المواطن المسؤول«.

أبو كسم
اما أبو كسم فقال: »إلتقينا اليوم في ندوة علمية 
الرسالة  عنوانها  اللبنانيين،  كل  تهّم  عملية، 
التربوية في لبنان، مع ما يحمله هذا العنوان من 
تشّد  أزمة  من  للخروج  جامعة  وإرادات  تحّديات 
 بعد يوم على رقاب اللبنانيين. إننا 

ً
الخناق يوما

أسرع  يبدو  ما  على  الوقت  لكن  الوقت،  نسابق 
ندري  ال  لكننا  بدأناها،  معركة  في  ونحن  منا، 
نتائجها«،  ستكون  وكيف  منها،  ننتهي  متى 
»الكنيسة وأنتم في جبهة واحدة.  اّن  الى   

ً
الفتا

فالمطلوب توحيد الجهود إلنقاذ العام الدراسي 
األزمة  ضربات  تحت  يترنح  زال  ما  الذي  الحالي، 
المالية والوعود الدولية التي على ما يبدو ستقّدم 

مساعدات بإتجاه واحد«.

ندوة عن واقع الرسالة التربوية ودعم القطاع
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