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مناطق
ال�سيد ح�سين محا�ضر ًا
عن ا�ستراتيجية تطوير «اللبنانية»

وتكرم مكتبات عامة
«الثقافة» تطلق الأ�سبوع الوطني للمطالعة
ّ

ّ
التحديات
«�شعب يقر�أ بلد يبر�أ»� ...شعار في مواجهة
طي
أحمد ّ
َمن قال إنّ القاع مثالً ،تلك البلدة النائية عن
ال��دول��ة ف��ي أق��اص��ي ال��ب��ق��اع ال��ش��م��ال��ي ،ال يفوز
مركزها الثقافي بجائزة المكتبة العامة المثالية
في لبنان؟ و َمن قال إنّ بلدة آسيا النائية أيضا ً
ع��ن اهتمامات ال��دول��ة ف��ي أق��اص��ي ال��ش��م��ال ،ال
تفوز أمينة مكتبتها العامة بجائزة أيضاً؟ وبين
هذين التساؤلين ،سؤال ثالث ال ب ّد منهَ :من قال
إنّ المطالعة في لبنان غير آخذة في النم ّو؟
َمن ي َر المشهد أمس في إحدى قاعات وزارة
الثقافة ـ على ضيقها ـ يعرف أنّ في لبنان أناسا ً
مهت ّمين بنشر ثقافة القراءة والمطالعة ،وأنّ في
لبنان فاعليات ـ حكومية وأهلية ـ تهت ّم في أن
يعود لبنان إل��ى خ��ارط��ة ال���دول ال��ق��ارئ��ة ،ال إلى
«كومة» الدول األ ّمية.
أمس ،كان الحدث في وزارة الثقافة مضاعف:
إط�ل�اق فعاليات األس��ب��وع ال��وط��ن��ي للمطالعة،
وتكريم المكتبات العامة المثالية ،وم��ا يجدر
ذك���ره بالنسبة إل���ى ه��ذي��ن األم���ري���ن ،سيحت ّل
مساح ًة ال بأس بها في متن الخبر.
أطلقت وزارة الثقافة أم��س،
ممثلة بالمدير العام فيصل طالب،
األسبوع الوطني للمطالعة ،تحت
شعار« :شعب يقرأ ...بلد يبرأ»،
وذلك خالل مؤتمر صحافي عُ قد في
مقر الوزارة ،بحضور رئيس المركز
الثقافي اإلسباني «سيرفنتس»
لويس خافييه رويز سي ّرا ،رئيس
مركز «غوتيه» األلماني في لبنان
أوري��ت��ش ن��وف��اك ،رئ��ي��س المركز
الثقافي البريطاني إدوارد نفارو،
ممثل المركز الثقافي الفرنسي
ت��ي��ي��ري ك��وي��ن��ك��ت��ون ،والملحق
الثقافي في السفارة الرومانية دان
ستانسكيو .كما حضر مدير دائرة
الكتاب والمطالعة ف��ي ال���وزارة
عماد هاشم ،والمسؤولة اإلعالمية
أمل منصور ،وعدد كبير من أمناء
المكتبات العامة والناشطين فيها،
إضاف ًة إلى ممثلين عن دور نشر
وجمعيات مشاركة في هذا الحدث
الثقافي السنوي ،وإعالميين.
ّ
وأل��ق��ى ط��ال��ب كلمة استهلّها
بتحية إل���ى ال��ك��ت��اب والمكتبة
وال��ك��ات��ب ،ن��اق�لاً تم ّنيات الوزير
ري��م��ون عريجي بتحقيق المزيد
من النجاح في النشاطات التي
تتعاون فيها ال��وزارة مع المراكز
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��م��ك��ت��ب��ات ال��ع��ام��ة
والمكتبات الشريكة على األراضي
اللبنانية كافة ،ومراكز المطالعة
والتنشيط الثقافي والمؤسسات
التربوية.
وقال« :م ّرة أخرى ،وعلى جري
عادتها كل عام ،تطلق وزارة الثقافة
األسبوع الوطني للمطالعة اعتبارا ً
من  23نيسان  ،2014تحت شعار
«شعب يقرأ بلد يبرأ».
إنها لمناسبة سعيدة ومحطة
سنوية متجدّدة تهدف إلى إيجاد
حيوية دافقة في المجالين التربوي
وال��ث��ق��اف��ي ،بتركيز ال��ض��وء على
المطالعة ،ودع��وة كل المعنيين
إل��ى االحتفاء واالحتفال بها ،من
أجل تعزيز حضورها وفاعليتها
في البناء التربوي والثقافي».
وأضاف« :صحيح أن االسبوع
ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ط��ال��ع��ة ه���و زم��ن
ل�لاح��ت��ف��ال ،لكنه أي��ض �ا ً مساحة
مفتوحة للعمل في اتجاه إع��ادة
االعتبار إلى المطالعة ،في منظومة
العناصر المكونة لالنسان ببعديه
األف��ق��ي وال��ع��م��ودي ،وص���وال ً إلى
ال��ح��ي بأسباب
إغ��ن��اء وج����وده
ّ
حضوره الفاعل وإسهامه في حركة
ال��ت��ق��دم وال��ن��ه��وض ،على قاعدة
اإلدراك الواعي للواقع واستشراف
عميق
آف��اق المرتجى ،بإحساس
ٍ
بالمسؤولية واإلق��دام ،للمشاركة
ف��ي ت��ش��ك��ي��ل ال���ص���ورة ال��ف��ردي��ة
والجماعية وجعلها أك��ث��ر ث��را ًء
وعمقا ً وألقاً».
وأشار طالب إلى أن «المطالعة
ت��واج��ه ت��ح �دّي��ات ك��ب��رى بسبب

يتوسطان أمناء المكتبات العامة المك ّرمين
طالب وهاشم
ّ

�وس��ع دائ���رة التأثير المتأتية
ت� ّ
من الثورة االلكترونية ،وانتشار
م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي،
وإم��ك��ان الحصول على المعرفة
ب��أي��س��ر ال��س��ب��ل ،وت��أث��ي��ر إي��ق��اع
الحياة السريع ،وتنامي سلطان
ال���ص���وت وال����ص����ورة ،وض��ع��ف
اإلع�ل�ام التعريفي والتسويقي
ل��ل��ك��ت��اب ،واس��ت��خ��دام ال��ه��وات��ف
المحمولة للتواصل والتفاكر،
ف��ض�لاً ع���ن أوض����اع اجتماعية
ال تساهم معطياتها ف��ي توفير
المناخ المؤاتي لالهتمام بالقراءة.
لكن األهم من كل ما تقدّم ،قصور
التربية عن مقاربة الكتاب وشؤون
المطالعة بشكل صحيح .فالكتاب،
ف��ي غ��ال��ب األح��ي��ان ،ليس رفيق
األهل وجليسهم ،وبالتالي ال يُد َّرب
األوالد على القراءة وسرد القصص،
وال ُت��ش��ت��رى ل��ه��م ال��ك��ت��ب ال��ت��ي
يحبّون مواضيعها في المناسبات
�ج��ع��ون على
المختلفة ،وال ي��ش� ّ
إن��ش��اء مكتبة صغيرة ف��ي غرف
نومهم».
وتابع« :إذا تحولنا إلى المدرسة
ن��ج��د أن ج��ه��وده��ا منصبة على
تحقيق النجاح في االمتحانات
المدرسية والرسمية ،فضالً عن
االن���ص���راف ع��ن اع��ت��م��اد التعلم
الذاتي (البحث عن المعرفة في
بطون الكتب) ،وعدم إيالء األنشطة
الالصفية وعدم العناية باستثمار

ال��م��ك��ت��ب��ة ال��م��درس��ي��ة وت��وظ��ي��ف
م��وج��ودات��ه��ا ف��ي خ��دم��ة عمليات
المطالعة ،وع��دم جعل المطالعة
نشاطا ً منظما ً يخضع للتقويم
كغيره م��ن األنشطة المدرسية،
وع��دم االهتمام ب��إص��دار مجالت
مدرسية ومجالت حائط والعمل
على نشر بعض موضوعاتها في
ال��ص��ح��ف المحلية وتخصيص
الجوائز لمن يكتب أفضل بحث أو
مقالة أو قصة قصيرة أو قصيدة أو
أفضل ملخص لكتاب مقروء».

تضافر جهود

وشدّد طالب على دور اآلخرين،
وق��ال« :ال ننسى في ه��ذا النطاق
مسؤولية الجمعيات واألن��دي��ة
الثقافية في عملية التشجيع على
المطالعة .إن مسؤولية التربية
على المطالعة تبدو اليوم أكثر
إلحاحا ً من أيّ وقت مضى ،بالنظر
إلى تداعيات الثورة االلكترونية
على ال��ن��شء ،على رغ��م أن هذه
الثورة ال تتح ّمل وحدها مسؤولية
تراجع منسوب القراءة ،إذ لو كان
نفسر إقبال
األم���ر ك��ذل��ك ،فكيف
ّ
الناشئة في بالد الغرب (من حيث
أتت هذه الثورة) على المطالعة،
ليس ف��ي بيوتهم أو ومكتباتهم
فقط ،بل حتى في وسائل النقل
(المترو ،الباصات ،القطار) ولو
ك��ان��ت م��دة ال��رح��ل��ة عشر دقائق

(أكرم عبد الخالق)
ال غير ،ألن ه��ؤالء اكتسبوا عادة
المطالعة منذ الصغر في بيوتهم
ومدارسهم.
نحسن إكساب
المهم إذا ً أن
ّ
أوالدن��ا ع��ادة المطالعة ،والعادة
طبيعة ثانية كما يقال ،وأن نضع
ال��ك��ت��اب ف��ي زج��اج��ات الحليب
ألطفالنا كما يقول المثل الفرنسي
«Mettez leur un livre dans
.»le biberon
عندئذ ،ال خوف على القراءة من
التراجع ،وإن تغيرت أو تعدّدت
ال��وس��ائ��ط وال��وس��ائ��ل .فالكتاب
م��س��ت��م� ّر اس��ت��م��رار اإلن���س���ان في
وجوده الحي ،بأفكاره وأحاسيسه
وأحالمه وذاكرته ورؤاه ،وستبقى
الكلمة نهجا ً للتقدّم والنهوض
وساحة وعنوانا ً للحراك الثقافي
الحي في لبنان».
ّ
وأل��ق��ى ك��ل م��ن س��ي � ّرا ون��وف��اك
ونفارو وكوينكتون وستانسكيو،
مداخالت مقتضبة عن أهمية هذا
االسبوع الذي ّ
تنظمه وزارة الثقافة
كل عام ،واكدوا توفير الدعم لمثل
ه��ذا الحدث ال��ذي يعود بالفائدة
على كل فئات المجتمع اللبناني،
معدّدين النشاطات التي تشارك
مراكزهم في تنظيمها.

دروع

الصحافي،
وفي ختام المؤتمر
ّ
ك � ّرم��ت وزارة ال��ث��ق��اف��ة المكتبة

المثالية ،وأمين المكتبة المثالي
لعام  ،2013وعددا ً من المكتبات
ال���ت���ي اج���ت���ه���دت خ��ل�ال ال��ع��ام
ال��م��ن��ص��رم ،فسلّم فيصل مكتبة
ال��ق��اع مممثلة بأمينتها أول��غ��ا
التوم ،درع المكتبة المثالية ،كما
سلّم فيوليت عطية ـ أمينة مكتبة
المثالي،
آسيا ـ درع أمين المكتبة
ّ
وتسلّمت مكتبة سبعل العامة درعا ً
تقديرية أيضاً ،كما تسلّم القيّمون
ع��ل��ى م��ك��ت��ب��ات :ج��ب��ي��ل ،وص��ي��دا،
وحارة حريك ،وبنت جبيل ،وبرجا
شهادات تقدير.

تحدّيات وعراقيل

وطني
نعم ،في لبنان أسبوع
ّ
للمطالعة ،وهو كناية عن احتفالية
س��ن��وي��ة دأب����ت وزارة ال��ث��ق��اف��ة
والمكتبات العامة ودور النشر
على تنظيمها ف��ي شهر نيسان،
لتقريب النشء من الكتاب ،وإيقاظ
حس المطالعة لديه ،وإيقاد شغف
ّ
القراءة في داخله ،لكن دون هذه
المهمة تحدّيات كبيرة ،وصعوبات
تواجهها وتعرقلها.
ومن بين هذه العراقيل ،ضعف
القدرة المالية لدى وزارة الثقافة،
وع���دم رف��ده��ا ب��األم��وال ال�لازم��ة
لتضع يدها بيد المهتمين من أجل
النهوض بشأن الكتاب في لبنان.
وم��ن العراقيل أي��ض �اً ،إص��رار
بعض الجاهلين ،الذين ال يتابعون،
وال يرتادون المكتبات العامة ،وال
حتى مكتبات البيع ،إص��راره��م
حس القراءة
على الترويج لتد ّني
ّ
ل��دى اللبنانيين ،ول��ه��ؤالء نقول:
يمكنكم أن ت��زوروا أكثر من 130
مكتبة عامة في لبنان ،ويمكنكم أن
تتقصوا أنشطة األسبوع الوطني
للمطالعة لتعرفوا أنّ لبنان ينهض
في هذا الشأن ،وأن «تش ّمروا عن
زنودكم» وتنخرطوا في صنع هذه
النهضة بدال ً من النقد العشوائي.
وم��ن العراقيل أي��ض �اً ،ضعف
ال��ق��در ال��دع��ائ��ي��ة ل��ه��ذا ال��ن��ش��اط
الوطني الجامع المنفلش على
كامل خ��ارط��ة لبنان ،ف�لا قنوات
ّ
تغطي فعالياته ،وال
تلفزيونية
الصحف كلّها تهتم بأخباره ،ومن
هنا دع���وة ص��ادق��ة إل��ى ال��زم�لاء
اإلعالميين ،ألن يساهموا في هذا
الوطني ،ب��دال ً من تسليط
الحدث
ّ
الضوء على أم��ور أخ��رى حفظها
اللبنانيون عن ظهر قلب.
ت��ح�دّي��ات كثيرة ق��د ال يكفيها
صحافي واح��د تواجهها
تحقيق
ّ
المطالعة ف��ي لبنان وأسبوعها
الوطني ،ومن اآلن حتى نصل إلى
ّ
�ب ي��ق��رأ ليبرأ ال��وط��ن ،يبقى
ش��ع� ٍ
أن ندعو اللبنانيين جميعا ً إلى
زي��ارة أق��رب مكتبة عامة إليهم،
واالس��ت��ف��ادة م��ن ن��ش��اط��ات ه��ذا
األس��ب��وع ،متع ًة وتسلي ًة وإف��اد ًة
وغنى.

ت�أهيل مدر�سة خربة �سلم بتمويل �إيطالي

الأميركية تك ّرم
متخ ّرجين و�أ�ساتذة

ّ
دش���ن���ت ال���وح���دة اإلي��ط��ال��ي��ة
العاملة ضمن إط��ار ق��وات األم��م
المتحدة المو ّقتة في جنوب لبنان
«اليونيفيل» ،والتي يقودها حاليا
لواء «غراناتييري دي سردينيا»،
أشغال الترميم في مدرسة خربة
س��ل��م ال��رس��م��ي��ة ،وق��ام��ت أي��ض �ا ً
بتمويل إيطالي بإنشاء حديقة
ألعاب لألطفال وتأهيل ج��زء من
البنى التحتية للتصريف الصحي.
ونظمت إدارة المدرسة احتفاال ً
ّ
برعاية قائد قائد القطاع الغربي
في «اليونيفيل» الجنرال اإليطالي
م��اوري��ت��زي��و ري��ك��و ،ق��ائ��د وح��دة
الدعم اإليطالي المقدم ماوريتزيو
ت���ودارو ،وبحضور نائب رئيس
ال��ب��ل��دي��ة ح��س��ن دب����وق ،ال��م��دي��ر
معروف رحال ،الطاقمين اإلداري
والتعليمي وع���دد م��ن الضباط
والجنود اإليطاليين.
وت��ن��درج م��ب��ادرة وح��دة الدعم
اإليطالي ضمن سلسلة النشاطات
التربوية التي تهدف إلى مساندة
ال���ط�ل�اب و م��واك��ب��ت��ه��م خ�ل�ال
تحصيلهم العلمي.

ك ّرمت كلّية الهندسة والعمارة في الجامعة األميركية في بيروت ،أربعة
من متخ ّرجيها المتميّزين ،وأربعة من متخ ّرجيها الشباب ،وأربعة من
أساتذتها ،خالل افتتاح المؤتمر السنوي الثالث عشر لطالب الهندسة
ومتخ ّرجيها أمس ،في قاعة محاضرات جاسم القطمي.
تحدث في االفتتاح كل من رئيس الجامعة الدكتور بيتر دورمان وعميد
كلّية الهندسة والعمارة مكرم سويدان.
ويستمر المؤتمر اليوم الخميس ،ويعتبر هذا المؤتمر ميدانا ً للطالب
والمتخ ّرجين لتبادل التجارب واالط�لاع على المشاريع والنشاطات
المختلفة .ويشمل المؤتمر أربع جلسات وسيقدّم الطالب عروضا ً ألبحاثهم
خاللها.
وعدد عميد الكلّية المك ّرمين ،وهم عن المتخ ّرجين المميزين :معتز
السواف ،مروان نادر ،مالك شبارو ورنا الشميطلي .وعن المتخ ّرجين
منسى ،سليمان عيتاني ،وإيفا
الشباب« :مشروع ليلى» ،كريستيان
ّ
قانصوه .وعن األساتذة :رجا إيليا ،لينا غيبة ،منير مبسوط ،ابراهيم
الحاج ورمزي حمادة.
وتحدث في الجلسة االول��ى التي خصصت لهندسة العمارة ،كل من
السواف وغيبة ومتخ ّرج شاب متميز عن مشروعه« ،مشروع ليلى».
وخصصت الجلسة الثانية للهندسة المدنية البيئية .وتحدّث خاللها
نادر ومنسى .كما تكلم في الجلسة الثانية البروفسور منير مبسوط.
وستعقد الجلستان الثالثة والرابعة اليوم الخميس ،وتختص الجلسة
الثالثة ،عند التاسعة صباحاً ،بالهندسة الكهربائية وهندسة الكومبيوتر.
وسيتكلم فيها مالك شبارو وسليمان عيتاني .كما سيتكلم عميد الكلّية
السابق واألستاذ فيها الدكتور ابراهيم الحاج.
أم��ا الجلسة الرابعة واألخ��ي��رة ،فتختص بالهندسة الميكانيكية،
ويتحدّث فيها كل من :رنا الشميطلي ،وإيفا قانصوه ،ورمزي حمادة.
ويختتم المؤتمر بحفل استقبال تو ّزغ خالله الجوائز على الطالب.

محمد أبو سالم

وشكر الجنرال ريكو الفاعليات
المحلية وأه��ال��ي المنطقة على
دعمهم ومساندتهم لمهمة الوحدة
اإليطالية ضمن نطاق عملها.
وأشاد رحال بالوحدة اإليطالية
ودوره�����ا اإلن��س��ان��ي إل���ى جانب
ال��دور الريادي في سبيل تحقيق
األمن واالستقرار في جنوب لبنان
وأض���اف« :نشكر الجنرال ريكو

والمقدم ت��ودارو على مساندتهما
ودعمهما المستمر لطالب مدارس
الجنوب .كما نشكرهما على إنجاز
ع���د ٍد م��ن ال��م��ش��اري��ع الخدماتية
في عد ٍد من القرى والبلدات منها
على سبيل المثال ال الحصر سور
المدرسة و البنى التحتية التي
تهدف إلى حماية الطالب وتسهيل
الدراسة».

حاضر رئيس الجامعة اللبنانية
الدكتور عدنان السيد حسين عن
«اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ت��ط��وي��ر الجامعة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة» ،ف���ي إط����ار سلسلة
ال��م��ح��اض��رات ال��ت��ي تنظمها كلّية
السياحة وإدارة الفنادق ،وبدعوة
من عميد الكلّية الدكتور فهد نصر،
ب��ح��ض��ور األس���ات���ذة وال��ط�لاب في
الكلّية في بئر حسن.
افتتح العميد نصر اللقاء عارضا ً
ل��ع��ن��وان ال��م��ح��اض��رة وم��ح��اوره��ا.
وق��ال« :إن كلّية السياحة وإدارة
الفنادق تؤمن باستمرارية العمل
األكاديمي ،ال بتجاهل ما تحقق وما
أنجز للعودة إلى نقطة الصفر وكأن
شيئا ً لم يكن».
وقال« :إنّ أيّ مؤسسة ال تحترم
ماضيها وتقدر تراثها ،ال يمكن أن
تصيب النجاح والريادة على المدى
الطويل ،بل تتهاوى وتتداعى ،حتى
ول��و أصابت أحياناً .وانطالقا ً من
التجربة المتراكمة على مدى عقدين
من ال��زم��ن ،ط��ورت كلّية السياحة
وإدارة ال��ف��ن��ادق ب��رام��ج أكاديمية
حديثة تحاكي بشكل أفضل حاجات
الصناعة السياحية ،وم��ا عرفته
من طفرات في اآلونة األخيرة ،ومن
تحديات فرضت أساليب جديدة في
التعليم والتدريب ،وأخرجت مفاهيم
متطورة لم يعد باإلمكان مقارنتها
بالطرق التقليدية».

السيد حسين

ثم تحدّث السيد حسين مشيرا ً
إلى اهتمامه بلقاء األساتذة والطالب
واالستماع إليهم ،وذل��ك من خالل
اللقاءات التي تعقد دوريا ً في اإلدارة
المركزية ،ضمن اإلمكانات واألوقات
المتاحة.
وأعلن عن بعض العوائق التي
تعترض خطة التطوير في الجامعة،
مختصرا ً إي��اه��ا ب��ال��ق��رارات التي
اتخذت لسحب صالحياتها ،وعدم
تمكينها من مواجهة التحديات ألن
القرارات تؤخذ في أمكنة أخرى ،قد
ال يناسبها تطور الجامعة اللبنانية
ونموها وازده��اره��ا .وأش��ار إلى ان
الجامعة تضم  89كلّية وفرعا ً ومراكز

تابعة لهذه الكلّيات ت��ت��وزع على
طول الخريطة اللبنانية وعرضها
من حلبا إلى بنت جبيل ومن بيروت
إلى زحلة ،إذ أصبحت إدارة هذا الك ّم
من الفروع من قبل شخص واحد ،هو
رئيس الجامعة ،عمالً شبه مستحيل
وغ��ي��ر ك���اف ،وغ��ي��اب التعيينات
للعمداء منذ  ،2004وقيام الوزير
ورئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة ب���دور مجلس
الجامعة ،يساهم في تراكم األعمال
ّ
وتأخرها.
وتحدث عن استراتيجية تطوير
الجامعة اللبنانية التي عممت عام
 ،2012وحدّد المالمح الكبرى للعمل
فيها ،انطالقا ً م ّما تح ّقق من إنجازات
والبناء عليها ،مشيرا ً إلى مسؤولية
الوحدات الجامعية على هذا الصعيد
ودوره��ا المركزي في هذه العملية
ال��ت��ي يلعب فيه رئ��ي��س الجامعة
دور ال��م��ح��رك وال��م��دي��ر وال��م��وج��ه،
أما الباقي فهو على عاتق الكليات
الجامعية ،مشيرا ً إلى بعض خطوط
خطة التطوير العريضة ومنها:
 1ـ نظام التدريس الجديد وأنظمة
االمتحانات والتقييم المستمر ،التي
تتطلب جهدا ً مضنيا ً وعمالً مستمرا ً
من قبل األساتذة للنهوض بمقرراتهم
العلمية.
 2ـ استراتيجية البحث العلمي
أساسي لتحقيق التنمية في
كعنصر
ّ
عالمنا المعاصر ،فهو يساعد عبر
تراكم المعرفة ودراس��ة المشكالت
التي تواجه المجتمع على إيجاد
الحلول العلمية لها.
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 3ـ تطبيق قانون التف ّرغ بحسب
األص���ول ول��ل��م � ّرة األول���ى منذ عام
 ،1974م��ا ي��زي��د ف��ي اإلنتاجية
األكاديمية والبحثية ،ورفع مستوى
التعليم والشهادة الجامعية.
 4ـ ضمان ال��ج��ودة في التعليم
العالي ،التي تهدف إلى تحسين دور
األستاذ الجامعي وأدائه.
 5ـ المج ّمعات الجامعية ،وأهمية
المبنى الجامعي في جودة التعليم.
 6ـ تطوير العمل اإلداري ،وحاجة
الملحة إلى موظفين جدد
الجامعة
ّ
وخ��ب��رات ج��دي��دة ،إذ ال جامعة من
دون موظفين.
 7ـ استراتيجية االنفتاح على
ال��خ��ارج ،وعقد ع��د ٍد م��ن اتفاقيات
ال��ت��ب��ادل وال��ت��ع��اون م��ع االت��ح��اد
األوروب�������ي وال���ي���اب���ان وأم��ي��رك��ا
الشمالية وحديثا ً مع إيران والصين
وأستراليا.
 8ـ ت��أس��ي��س ات��ح��اد الطلبة،
واع��ت��ي��اد ال��ج��ام��ع��ة ع��ل��ى ان��ت��زاع
مطالبها م��ن خ�لال تأثير حركتها
الطالبية وفعاليتها ،مع اإلقرار بعدم
سهولة هذه المهمة.
وختم السيد حسين محاضرته
باإلشارة إلى إق��رار نظام الجامعة
ال��داخ��ل��ي ،وإرس���ال ق��ان��ون تنظيم
الجامعة ،الذي أنجز ،إلى السلطات
المعنية إلقراره بحسب األصول.
خ��ت��ام��اً ،س��لّ��م ال��س��ي��د حسين
ونصر ورؤس��اء األقسام األكاديمية
الشهادات للطالب المتفوقين في
مق ّرراتهم الدراسية.

احتفال باليوم الوطني
للتالمذة ذوي ال�صعوبات التع ّلمية
رعى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
ممثالً بمدير عام ال��وزارة فادي يرق ،االحتفال بتكريس
تاريخ  22نيسان يوما ً وطنيا ً للتالمذة ذوي الصعوبات
التعلّمية ال��ذي أقيم في «فندق فينيسيا» ،بدعوة من
الشركاء بالمشروع وهم :وزارة التربية ،والمركز التربوي
للبحوث واإلنماء ،والمجلس الثقافي البريطاني ،ومركز
«سكيلد» ،وذل��ك بحضور رئيس لجنة حقوق االنسان
النيابية الدكتور ميشال موسى ،النائب غسان مخيبر،
وزير التربية السابق البروفسور حسان دي��اب ،رئيسة
المركز التربوي للبحوث واإلنماء الدكتورة ليلى فياض،
رئيس بلدية بيروت الدكتور بالل حمد ،نقيب المعلمين
نعمة محفوض ،وممثلي اتحاد المؤسسات التربوية
الخاصة ،وجمع كبير من مديري المؤسسات التربوية
الدامجة في القطاعين الخاص والرسمي ،وفاعليات
أكاديمية وتربوية.
قدّمت الحفل ميساء ض��اوي فأكدت أننا في زمن لم
يعد العلم فيه مستعصيا ً على أحد من ذوي الصعوبات
التعلّمية ،بعدما تيسرت له كل السبل واإلمكانات ،وبعدما
أصبح في عيون الساعين إليه واهتماماتهم ،من أجل خلق
مجتمع أفضل يحقق األمل بغد مشرق ألجيال تسعى إلى
أن تكون شريك ًة في صنع الفرح.
ث��م ألقت م��دي��رة المجلس الثقافي البريطاني دون��ا
مكغوين كلمة قالت فيها« :كما في عدد من البلدان ،فان
الكثيرين من ذوي االحتياجات الخاصة في لبنان ما زالوا
يعانون التمييز ضدهم في المجتمع والمدرسة .وأظهرت
الدالئل على أن كافة قطاعات المجتمع تستفيد عندما
تحدث تغيّرات ملموسة في المواقف واألفكار الراسخة
نتيجة المقاربة الشمولية.
وهكذا نعلم إننا ما زلنا نواجه تحديات كثيرة ولكننا
نعلم ً
أيضا انه نتيجة للعمل ال��ذي قمنا به معًا ،خالل
السنوات القليلة الماضية ،حققنا الكثير من التقدم».
وألقت فياض كلمة جاء فيها« :أردن��ا اليوم أن نفرح
بالخطوات التي أنجزناها معً ا ،فبعدما أطلق الشركاء
العاملون في مجال الصعوبات التعلّمية الخطة الوطنية
التربوية لدمج ذوي االحتياجات الخاصة عام ،2012
أتى عام  2013ليك ّرس  22نيسان من كل عام يومًا وطن ّيًا

لم يعد العلم فيه مستعصيا ً على أحد من ذوي الصعوبات التعلّمية

للتالمذة من ذوي الصعوبات التعلّمية،
وما بين إط�لاق الخطة الوطنية واليوم ،قام المركز
التربوي للبحوث واإلنماء بـ :إص��دار دليل الصعوبات
التعلّمية واالضطرابات النفسية الشائعة في المدارس
ال��ذي يتيح للمعلّمين رفع المستوى التمهيني ألدائهم
التربوي إذ يع ّرفهم إلى مختلف خصائص المتعلمين
وميزاتهم ويساعدهم على توفير الخدمات التربوية
وإتاحة فرص النجاح والمتابعة ألنواع األطفال وفئاتهم
كا ّفة ،نشر دراسة إحصائيّة لرصد أنواع ذوي االحتياجات
الخاصة وأعدادهم في المدارس الرسمية .وإطالق معجم
مفاهيم االضطرابات التعلّمية».
بعد ذلك ،ألقى منسق اليوم الوطني الدكتور نبيل قسطة
كلمة ر ّكز فيها على نشر ثقافة الدمج ،ونشر ثقافة احترام
اآلخر ،وثقافة قبول اآلخر المختلف .حتى ولو كان من ذوي
الصعوبات التعلمية .وقال« :استطعنا أن ننجح في إخبار
الناس أن هؤالء األوالد من حقهم أن يتعلموا مثل غيرهم».
وتحدث بعد ذلك رئيس لجنة حقوق اإلنسان النيابية
الدكتور ميشال موسى الذي أكد ان اللجنة أعدّت الخطة
الوطنية لحقوق اإلنسان والتي تضمنت  23عنوانا ً منها
توفير فرص متكافئة لاللتحاق بالتعليم ،والحق في تربية
جيدة النوعية للجميع ،واحترام حقوق المتعلم من خالل
توفير بيئة تعليمية سليمة .وأشار إلى وضع التشريعات
التي تساعد جميع طالبي العلم في االلتحاق بالمدارس،
خصوصا ً المهمشين منهم ،وذوي االحتياجات الخاصة.
وألقى يرق كلمة الوزارة وجاء فيها« :تضافرت جهود
وقلوب وإرادات على المستويات كافة لتكريس هذا اليوم
الوطني ،وسنعمل بما بقي من عمر الحكومة على وضع
هذه المسألة على طريق التوسع ليزداد عدد المدارس
الرسمية الدامجة ،وتمكين إداراتها وأساتذتها من القيام
بوبجباتهم تجاه أي صاحب صعوبة.
هذه الورشة التربوية االجتماعية تحتاج إلى إطار
قانوني يحميها ويضمن استمرارها كرافعة تربوية
واجتماعية تضمن ألبنائنا ال��ح��د األدن���ى م��ن الدعم
واالحتضان والمتابعة».

