
يف مؤمتر مداخلة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت، 
، يوم الثالاثء 2022-2021 وحتّدايت العام الدراسيّ  الوطنّية َحول الوضع الرتبويّ الكتلة 

عند الساعة اخلامسة من ب.ظ.، يف قاعة فرانسوا  ،2021 )سبتمرب( أيلول 7الواقع فيه 
 .ابسيل، يف َحرم االبتكار والرايضة

أوّد أّواًل أن أرّحب بكم أمجل الرتحيب يف اجلامعة اليسوعّية ألّنكم كمجموعة وطنّية، 
والسعي  2022-2021 وحتّدايت العام الدراسيّ  أردمت التفكري يف الوضع الرتبويّ 

وإىل الرتحيب أضيف  .يف لبنان لضمان استمراريّة القطاع الرتبويّ تأمني الدعم لكذلك 
كلمة الثناء على هذه املبادرة اليت أتيت يف مكانـها وزمانـها أمام األزمة اليت تواجه الرتبية 
يف بالدان، من دون أن يرّف جفن املسؤولني السياسيني. من هنا أتوّقف عند النقاط 

 التالية: 

ا يف نظري مستثنائّية هي األخطر عليهإ عاصفةاليوم  انامعة تواجهاملدرسة واجلأّواًل: 
حتفال بدفن إمنذ مئة عام وكأّن الدعوة لالحتفال ابملئويّة األوىل هي دعوة مزدوجة: 

حتفال بدفن تلك اليت كانت وال تزال يف أساسات إاللبنانّية وكذلك الصيغة الوطنّية 
، أعين املؤّسسة الرتبويّة على مستوى اجلامعة 1920يف السنة  ئالناش الكيان اللبنانّ 

واملدرسة وأيًضا العائلة اللبنانّية اليت ميّزقها التهجري واالغرتاب. اليوم األزمة تنتج الضائقة 
املعيشّية احلياتّية اليومّية وكأّن ال حّل يف األفق. إاّل أّن األمر هو نتيجة وليس سبًبا، 

زالت  مافحسب وليس يف جائحة كوروان اليت  حيث إّن املشكلة ليست يف الضائقة
الذي مل يعد يفّرق بني مدرسة رمسّية وخاّصة  حتصد الضحااي، إّّنا يف االهنيار الوجوديّ 
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وبني جامعة وأخرى، وهي تتهاوى وتتفّكك من دون أن ينربي أحد للمواجهة وطرح 
ل استنهاض اهلمم خطط عملّية لإلنقاذ أو التخفيف من هذه األزمة. وزير الرتبية حياو 

كمن يصّفق لوحده يف قاعة موحشة فارغة ال يرتّد إليه سوى   هويّتصل مينة ويسرة، إال أنّ 
 صدى التصفيق ليس إالّ.

 ،ومن زمان ،اخلرباء املشهود هلم يف الرتبية املدرسّية يف لبنان، املشهد بعضحبسب اثنًيا: 
منتصف هذه الدائرة الكبرية هناك توّسطها ثالث دوائر: يف تهو يف شكل دائرة كبرية 

 ،أكانت خاّصة أم رمسّية ،حلقة متّثل على األكثر عشرين ابملئة من خمتلف مدارس لبنان
بفضل حوكمتها وإدارهتا ورؤيتها  ،مدارس النخبة وهذه استطاعت اهي ما نسّميه

ئل الرتبويّة للوساهضمها بفضل املستقبلّية وبراجمها الرايديّة ومعّلميها القادرين وخصوًصا 
أن تنقذ ولو نسبيًّا العام املاضي ال بل العامني املاضيني  ،املعلوماتّية من منّصات وبرامج

مع العلم أّن الكثري من األهلني مل يعودوا  .وتستطيع إكمال عملها وإن بصعوبة
أتمني األقساط الضروريّة لتستمّر العملّية الرتبويّة يف هذه  ،كما يف السابق  ،يستطيعون

 املدارس.

احللقة األوىل من هذه الدائرة الكربى اليت متّثل أقّل من مخسني  تزنّراحللقة الثانية اليت 
هي اليت تسرّي أمورها ابليت هي أحسن  ،أكانت رمسّية أم خاّصة ،ابملئة من مدارس لبنان

وتعمل حبدود اإلمكانّيات املتوّفرة لديها. وهذه املؤّسسات استطاعت مع الكثري من 
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 ،وقبل األزمة ،العناء أن تؤّمن الدراسة جلزء غري يسري من تالمذهتا، إالّ أهّنا يف األساس
 املناسبة لتأمني سري عملّية التعليم.ال تتوّفر لديها اإلمكانّيات واملختربات واألجهزة 

حوايل احللقة الثالثة اليت تزنّر الدائرة الصغرى النخبويّة والدائرة الثالثة هي تلك اليت متّثل 
الثالثني ابملئة من املدارس اليت مل تستطع خالل السنتني املاضيتني من أتمني الالزم من 

عليه من خرباء وزارة الرتبية الذين يقولون أبّن  التدريس لتالمذهتا. وهذا الرقم حصلت  
م تعليال منالقليل القليل على ثالثني إىل أربعني يف املئة من تالمذة لبنان مل حيصلوا إاّل 

 خالل السنتني املاضيتني.

وهي الصغرى اليت متّثل  األوىل ،اجلامعات، فإهّنا يف دائرة من حلقتنيصوب  وإن جنحنا
ت يف التسعينات من القرن املاضي ث  حد  النخبة والثانية متّثل شرحية من اجلامعات اليت است  

 ،ة يف غالبّيتهاوهي جتاريّ  ،ويف مستهّل القرن احلادي والعشرين. ومن بني هذه اجلامعات
خالل السنوات الفائتة بتسويق اآلف الشهادات  انفسه اسّولتهمن  يف احللقة الثانية،
كشف عن ذلك   ني يف الداخل واخلارج ووحده تقرير للجيش اللبنانّ لطاّلب شبه ومهيّ 

انم يف األدراج بوحي من أرابب السياسة الطائفيني وكم  يف حني أّن حكم القضاء املدنّ 
 ثر!هم ك

وزادت  اليوم كشفت عنه جائحة الكوروان  وقد ،أمأم هذا الواقع املأزوم منذ زمناثلثًا: 
من انكشافه الضائقة املعيشّية احلياتّية واحنسار أتمني الوقود والتواصل والقدرة على 
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، كما التحّرك، ماذا نستطيع أن نفعل لتأمني الدعم لضمان استمراريّة القطاع الرتبويّ 
 لبعض اآلخر: ابأربع أفكار مرتابطة بعضها لنفسي بطرح ذا املؤمتر. أمسح هو عنوان ه

لتخفيف ذلك  ممكنحيث  على الرابط املايلّ  أّوال: تغليب منطق الرابط االجتماعيّ 
استثناء أحد من التعليم. يف هذا املضمار،  مبعدالثقل عن كاهل األهلني واّّتاذ القرار 

تؤّمنه مساعدات املقيمني املقتدرين واملنتشرين  تضامينّ  سياديّ  صندوق عامّ  أنش  ي  
ح للعائالت األكثر عوًزا يف املدرسة اخلاّصة وكذلك بشكل ن  اللبنانيني وذلك لتأمني امل  

إعاانت للمدرسة الرمسّية واليت حتّددها مكاتب املساعدات االجتماعّية يف املؤّسسات 
 ع لصندوق املدرسة مباشرة.دف  املدرسّية، على أن ت  

املدارس بعضها ابلعض اآلخر، املدارس الكربى النخبويّة ابملدارس الصغرى  تشبيكاثنًيا: 
خللق شبكة تضامنّية بني اجلميع حبيث أتخذ املدارس القادرة على عاتقها مستوجبات 

 الص غرى. 

مليون دوالر  860اثلثًا: االستمرار يف الضغط لكي يتّم حترير اجلزء الالزم من مبلغ الـ 
فة ادعًما للتجهيزات وأجور األساتذة يف املدارس وللوقود مبوجب خطّة شفّ  يّ أمريك

 يشارك فيها كّل القطاع اخلاّص.

وال أريد أن أمسّيها مشكلة، من سيقود هذه العملّية الرايديّة وسط  ،رابًعا: املشكلة
 ةن ثالثجلنة مشرتكة م ا ستكون! أعتقد أهنّ واالهنيار األخالقي القائمّ  الضباب السياسيّ 

وأعضاء  ورابطة جامعات لبنان ،احّتاد املدارس اخلاّصةو أطراف: وزارة الرتبية ومبا متثّله، 
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إلنقاذ ال السنة الدراسّية فقط  القيام هبذا العمل الضروريّ  اليستطيعو  من اجملتمع املدنّ 
 بل الرتبية يف لبنان.

ىل عمق األزمة إإن جنحت، فهذا سيكون مفتاًحا للولوج هذه العملّية، أختم ابلقول أبّن 
اليت تعصف منذ سنوات ابلرتبية وابلتعليم والتعّلم، حبيث يتواصل العمل لتطوير الرؤية 

اإلدارات واستعادة املناهج والربامج والكتب  لألّي تربية وأّي مواطن نريد، وابلتايل لتأهي
وكتاب التاريخ والرتبية  وأتهيل األبنية ،منيوتطوير قدرات األساتذة واملعلّ  ،املدرسّية

يف عامل  األساسيّ  وجعل املدرسة نواة لتعزيز التعّدد اللغويّ  ،الوطنّية والتعليم املختصّ 
وأتهيل اخلدمات  ،وتثبيت املعلوماتّية اختصاًصا يكتسبه كّل تلميذ وطالب ،اليوم

 الرتبويّة.


