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               االحتفال التكریمي بمناسبة التفرغ في الجامعة
٢٠٠٨                                                        

الجذور الضارب وخجلي التكریم، بمناسبات كثیرًا احتفائي عدم من الرغم            على
فّكروا الذین للزمالء ممتّنة أنني إّال الواقع، یتخطى الذي المدیح من وتكویني، بنیتي               في
اآلن أشعر أنا صدقًا، اللقاء. هذا في یشاركون الذین والمحّبین ولألصدقاء تكریمي،              في
من األسمى المعنوّي باالمتالء محمد ابني سماه ما أو بكفّي، الدنیا على أقبض               وكأنني

 كّل األثمان.
في اإلسالم ِمشیخة تولى حین یرّدد العاملي الدین بهاء ومعلمي صدیقي             كان
من لكنت بالملوك یختلط ولم العجم بالد إلى العرب بالد من والدي یأِت لم "لو                 إیران:
هذه في وأقام البالد تلك من أخرجني ثراه طاب لكنه وأزهِدهم وأعبِدهم الناس،               أتقى
والقال القیُل إال االختالط هذا من لي یحصل لم ثم الدنیا... بأهل فاختلطُت               الدیار،

 والنزاع والجدال..."
أمارس ودفاتري، كتبي بین هانئًة كنت وقد كیف اآلن، حتى أتساءل أزال ال               وأنا
أبنائي من الممتّدة األمومَة الحقیقي، المعنوّي االمتالء أعیش مهنًة، ال عشقًا             التعلیم

 األربعة إلى تالمیَذ یصعب حصر أعدادهم منذ اثنین وأربعین عامًا وحتى الیوم.
على أتمكن لم فلتًة كانت، مدیرًة صرُت منه غفلة في أو الزمان من لحظٍة                في
ولم قرن، ربع استمّرا وجدال نزاع في أدخلتني شرورها، توّقي من الشخصي              المستوى
وانتقادات عداواٍت لنفسي خلقت لها، مهیئان النفسیُّة بنیتي وال الشخصيُّ تكویني             یكن

 وعرقلًة، بدًال من فائض الحّب الذي یوّفره التالمیذ الذین نعّلم...
في تتورط أنت... ترید حیث ال هي، ترید حیث بك وترمي تحملك الحیاة               ولكّنها
كان أحیانًا، وفشلت حینًا نجحُت أصًال... لك ُرسم ما وال شخصیَتك، یناسب ال               عمل
ربع طیلة أنجح لم حیث الفشل وكان الفریق، عمل الجماعي، العمل خالل من               النجاح
المقامات وحتى الموّظفین صغار من األمر أولي مع التعامل أسالیب إتقان من              قرن
األهل خالل من األولى طفولتي منذ المبّكر وعیي شّكلت التي القیم فمنظومة              العلیا...
العلم سلطة حول كّلها تتمحور اإلدمان، حّد إلى عشقتها التي والقراءِة القدوِة              والمعلمین

 وقیمته التي تعلو فوق السلطات والقیم السائدة.
قریته في حیاته ظروف له ُتتح لم كالهما أَبوان، الوعي هذا بدایات شّكل               لقد
والحساب. والكتابة القراءة من أكثر یتعلُم أن ُكتابا مدرستها كانت التي حینها،              النائیة
فاضطّر ؛ المدینة في العلم لتلّقي عنها، إبعاده أّمه ورفضت أبویه وحید كان الذي                األب
النبطیة إلى معه أبوه أحضره حین عشرة، الثالثة حتى الكّتاب في حفظه ما یعید                أن
یفوق ما ببذل أو بالقراءة عّوضها لدیه حسرًة التعّلم فكرُة وظلت متجره، في               لیساعده
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العلماء من عائلة إلى أّمها جهة من تنتمي كانت التي األّم أما أبنائه، لتعلیم                استطاعته
دون تعلمت فقد واالستیعاب، التعّلم في وسرعًة نادرًا ذكاء اهللا وحباها             اإلجتهادّیین،
وأشعاَر البالغة نهج وبعض القرآن وحفظت والحساب، والكتابة القراءة قریتها            بنات
قریة بأهل عالقتها في عملیا وطبّقتها أخوالها فتاوى من تسمعه كانت ما وعت               الكمیت،
ورعایتهم أبنائهم تعلیم على لألقارب ومشجعة للمشاكل وحّاللة ومعلمًة مفتیًة            زوجها
یصفها إبراهیم مهدي السید خالها وكان ودمها، لحمها من وكأنهم النبطیة في منزلها               في

 ببیت المتنبي:
 لفّضلت النساء على الرجال...ولو أّن النساء كمثل هذي

  كانت تّصنف األشخاص هذا ذكي وهذا غبي، هذه عاقلة وهذه حرمة...
في وأنا قریتي في رسمیة مدرسة أول افتتاح وصادف ترعرعت، الجو هذا              في
المنطقة، لنائب واستعطافًا وإیابًا ذهابًا القریة أهل أقدام حفیت أن بعد الرابعة، أو               الثالثة
لهم فأرسلت التربیة وزارة لدى النائب لهم وتوسط بأیدیهم (الغرفة) المدرسة             عّمروا
حسن من وكان الخمسینات)، في الجنوب قرى في المدارس ُتنشأ كانت (هكذا              معلما
قد أكن لم أمي، خال ابن إبراهیم باقر محمد السید المعلم یكون أن الثانیة للمّرة                 طالعي
للتالمیذ یعلمه أن یرید ما المنزل في أحفظ یجعلني كان لكنه الدراسة، سّن               بلغت
إلى التالي الیوم في معه ویأخذني أشعار، أو قرآنیة آیات من األعمار)              (المتنوعي
إحدى عنوان أذكر أزال ال التالمیذ، أمام حفظُته ما أللقي طاولته على فیوقفني               المدرسة

 القصائد "علیا وعصام"...
أدخلونا تعلیمنا، أجل من النبطیة في السكن العائلة قّررت حین الثامنة في              كنت
الخیریة المقاصد لجمعیة التابعة الزهراء مدرسَة یصغرني، الذي محمد وأخي            أنا
أحفظ وجدوني القریة... مدرسة إلى بالنسبة وقصرًا فعًال مدرسة وكانت            اإلسالمیة،
حفظت قصیدة، إللقاء مناسبةته أذكر ال احتفال في فاختاروني أقراني، من             أكثر
األبیض الثوب في المسرح على وأوقفوني واإلیماءات، الحركات وعلموني           القصیدة،
الحضور القرویة الطفلة فنرى الستارة، تفتح ثم وتطریزه، خیاطته في أمي تعبت              الذي
سلیمان أحمد الشیخ كانا أنهما عقود بعد تعرف شیخان المقدمة وفي البصر، مّد               على
الزین بیك یوسف النائب معهم كان وربما المدرسة مؤسسا رضا أحمد والشیخ              ضاهر
الستارة وُتقَفل بالبكاء، وتجهش لسانها، وینعقد واإلنبهار بالدهشة الفتاة تصاب            أیضًا...
في ترافقنا أن بعد حتى داخلي في معششًا منها الخوف ظّل (التي المدیرة لعنات                على
في األولى الصعبة اإلخفاق تجربة هذه وكانت بعد...)، ما في اإلجتماعي             العمل

 حیاتي...
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1958 العام في اسُتقِدمَن اللواتي المصرّیات للمعلمات كان الزهراء مدرسة            في
تالها، وما والثورة ومصر بالعروبة المبكر وعیي تكوین في مهّم دوٌر السرتیفیكا              سنة
العاشرة، في وأنا زیدان جرجي روایات إحدى نفیسة الست العربیة معلمة             أهدتني

 واشترى لي أبي المجموعة من بیروت وبدأت رحلتي مع القراءة...
ینصح َمن فجاء المقاصد، مدارس جمیع في المناهج تعریب جرى العام ذلك              في
المرحلة كانت علي، الحاج فریحة السیدة بإدارة الرسمیة المدرسة إلى بنقلي             أهلي
حسن األستاذ فیها للتدریس ُینقل لم لو متعثرة، تزال وال فیها مستحدثة              المتوسطة
ولوال لواله مسیرتي، في المؤّثر الثالث المعلم وكان والعلوم الریاضیات علمنا             كحیل،
صیدا في المعلمین دار إلى الدخول إمتحان في وبتفوق نجحنا لما والعلوم              الریاضیات
لم فیها معلوماتنا أن أ جزم التي الفرنسیة اللغة سیما ال األخرى، المواد تعلم في                للثغرات
من تقصیرًا ال الزهراء، مدرسة في تعلمناه قد كنا عما سنوات أربع طیلة               تزد
من المترفعات التلمیذات مستوى ولضعف ، أحیانًا وجودهم لعدم وإنما            المعلمین،
التلمیذ مع یسیر أن یجب المعلم إّن یقول الفاشل التربوي والمبدأ نفسها،              المدرسة
األمر هذا انحفر ولالجتهاد... للعمل األفضل لدى الحافز فینتفي بیده، ویأخذ             األضعف
بحسب التلمیذات صّنفت أن فعلته ما أول كان اإلدارة، تسلمت حین لذلك وعیي، ال                في
ال كي سنا، ولألصغر للمتفوقات، أكثر أو شعبٍة الختیار الدخول، مباراة في              عالماتهن
من الرغم على مجاراتهّن... على یقدرن ال أو یردن ال اللواتي باألضعف سلبًا               یتأّثرن
النبطیة ثانویة في األمر هذا تطبیق من سنوات بضع بعد لكن المسؤولین،              معارضة

 صدر قرار وزارّي بقبول جمیع التالمیذ في الثانویات وتصنیفهم بحسب عالماتهم...
لتبلور مهمة فرصة أو جدیدًا معلمًا صیدا في المعلمین دار إلى الدخول              كان
ذلك، كل من واألهم وسعتها، وتنوعها الدار في المعتمدة المناهج غنى             الشخصیة،
ومن وقراه، الجنوب مدن مختلف من ورفاق وزمالَء بأتراٍب قرب من             االختالط
اضرابات من ذلك یتبع وما والسیاسیة، الفكریة والتیارات والمذاهب األدیان            مختلف
الذي الجامع بالوطن الوعي وتكّون والرؤى لألفكار مصهرًا الدار كان            ومظاهرات،
وتغّلق نفسها على مجموعة كّل تنكفىء أن قبل أخرى أندلسًا یكون أن له یمكن                كان

 علیها األبواب... وكانت مكتبُة الدار الغنّیة مصدرًا مهما من مصادر المعرفة...
ثم نصار، لیلى السیدة بإدارة البنات مدرسة في الدار في تخرجي بعد              دّرست
المدرسة إلى النبطیة في المعلمین دار افتتاح بعد 1968 العام في آخرین مع               ُنقلت
وأمام الدار، طالب أمام تطبیقیة دروس إلعطاء جابر حبیب األستاذ بإدارة             النموذجیة

 معّلمي اللغة الفرنسیة على مسرح الدار...
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التعلیم مدیریة من به أعتز تنویه كتاب وجاءني الفرنسیة، باللغة الدروس أعطي              كنت
الرسمي للتعلیم المتحمسین من كان الذي معلوف نایف مدیرها باسم موقعا             اإلبتدائي

 ومن الذین عملوا جاهدین لتطویره...
وال تألقها، أوج في كانت یوم اللبنانیة، الجامعة في طالبة كنت نفسه الوقت               في
الشیخ دراساتي: في بعُد من اعتمدته الذي النقدّي بالمنهج الكبار ألساتذتها أدین              أزال
الذي األندلسي األدب أستاذ المصري محمد والدكتور الصالح صبحي الدكتور            الشهید
في األستاذ فیصل شكري والدكتور األندلس" في "المرأة الماجستیر رسالة على             أشرف
أحمد د. العالمة وأخیرًا أوًال ثم الكك ڤـیكتور مكي أحمد والدكتور دمشق              جامعة
في المتعثرة األولى خطواتي وقاد الدكتوراة أطروحة على أشرف الذي            لواساني

 الترجمة من الفارسّیة بالعربّیة.
تاریخ 1984 العام أواخر وحتى 1971 العام منذ الصباح ثانویة في التعلیم              كان
غرفة في كنا حیاتي، مراحل أهم من البنات ثانویة إدارة واستالمي الثانویة              قسمة
ویشارك إبراهیم إسماعیل األستاذ المرحوم یدیره دائم مؤتمر في وكأننا یومیا             األساتذة
الدین فخر وخالد الغزي ومخول قانصو وعلي سعادة رضا اآلخرون األساتذة             فیه
علي الحاج ومصطفى جواد ومحسن مقّلد وزینب منصور ومنصور رمال            ومصطفى
في واألفكار واألهواء المشارب المتعددي اآلخرین الخمسین األساتذة من یشاء            ومن
متحفزون والتالمیذ غنى أكثر كانت والصفوف التغییر، نحو فكريٍٍّ مخاض            مرحلة
أّن وأجزم الجامعة) في الیوم مثیًال له أجد ال (مما األفكار وطرح والجدال للنقاش                دائمًا
من بدرجات أفضل الثانویتین والثانیة األولى السنتین تالمیذ یجریها كان التي             األبحاث
للنشاطات مركزًا الثانویة مسرح كان أدّرسهم، الذین الحالّیین الجامعیین الطالب            أبحاث
لما انموذجًا المنطقة في الوحیدة وهي الثانویة كانت وسیاسة، شعرًا األسبوعیة             الثقافیة
یمكن ال زاویة,. كّل في تشّظیها من بدًال المدارس تجمیع مشروع علیه یكون أن                یجب
.أصبحت الحالي بشكلها وهي للمواطنیة، مصهرًا والجامعة الثانویات تكون           أن
ثم عشیرته. وأبناء أقاربه إال التلمیذ فیها یخالط ال التي األحیاء بمدارس أشبه               الثانویات
اإلنقسام وتعمیق العزلة زیادة إلى ویؤّدي بلة الطین لیزید الجامعة تفریع             أتى
بإعادة إال التعصب وتشذیب اآلخر وفهم بالمواطنیة الوعي إعادة في أمل ال              المعنوي...

 إحیاء مشروع تجمیع المدارس ولملمتها...
المناهج تطبیق العنصري المحّلي بالطابع وصبغها الثانویات تشّظي          أعقب
التفكیر على وحثَّه التعلمّیة العملیة محوَر التلمیذ جعَل شعارًا لها وضعت التي              الجدیدة
االولى السنة في نشهده الذي البریفة شهادة حملة مستوى وها الذات، على              واإلعتماد
ال التلمیذ، تجهیل هو آخر هدفًا حققت وإنما هدفها تحقق لم المناهج أن یثبت                الثانویة
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المناهج هذه كانت الحرف... فّك من یمّكنه ما لّقنته وال نفسه، على یعتمد أن عّلمته                 هي
من طبقّا ُیهدي كمن مؤاتبة غیر ظروف في الكافیین واإلعداد التحضیر دون              المبتسرة

 فضة لمن ال طعام في بیته سوى كسرو الخبز، أو حذاًء غالَي الثمن لمن ال قدم له...
تعّرفته العاملي، الدین لبهاء فهي المعرفي، تكویني في األساس البصمة            أما
موضوعًا واخترته أیضًا صدفة الثورة قبل إلیها السفر كان التي إیران، في              صدفًة
عالَم منه: وأتعلم أدرسه سنوات تحصى ال التي كتبه مع قضیت الدكتورّیة              ألطروحتي
یضع مجددا اجتهادیا وفقیها والفارسیة العربیة باللغتین وشاعرًا ومهندسًا           ریاضیات
الذین الِقشریین الفقهاء وینتقد التقلید یعادي األربعة، اإلجتهاد أركان من ركنًا             العقل
وللتراث للقرآن دراستي وإعادة له دراستي خالل من الباطن،. دون الظاهر             یعتمدون
الدیني التراث كتب أكوام وعیوب التقلید عیوب أرى بّت أهدانیه، الذي             بالمجهر
كل في والباطن الظاهر بین التوازن بمعیار ویمارس وُیقال ُیكتب ما إلى ة،وأرى مكبر             
السالطین اشتغل كیف عرفت الداخلّیة... غربتي فتعمقت المجاالت جمیع وفي            األمور
الصراع تجذیر على أخرى ناحیة من الصفویون والملوك ناحیة من            العثمانیون
الدین بهاء أجل من الدین... عن الفریقین إبتعاد من الرغم على الدموي،              المذهبي
ثقافة إلى الدخول في رحبة آفاق لي فانفتحت الفارسیة، باللغة معرفتي لتعمیق              إجتهدت
العرفانّي الشعر رحاب دخلت اللغة باب ومن التاریخ، عمق في جذورها             ضاربٍة

 والغوص في مضامینه اإلنسانیة وتالیًا ترجمته...
الصّح واألسود، األبیض باللونین إال األمور أرى أن تكویني في ممكنًا یعد              لم
مع مدیرًة التعامل في بنیوّیة وأزمًة داخلیة أزمة ذلك لي وخلق بینهما، ثالث وال                والخطأ
أفعالي ردود أنَّ اآلن أعترُف والمساومة... الدبلوماسیة من شیئًا یفرض الذي             الواقع
أولیاء من مني أو إليَّ یطلب كان ما مواجهة في المرونة من وتخلو قاسیًة                كانت
دار في العمال أحد أنك یظنون الذین السیاسة وأهل المسؤولین، إلى وصوًال              التلمیذات
المتهاونین، العاملین مع أو والربط، الحّل أهل مع التعامل في مرنٍة غیَر كنت               اإلمارة،

 ولم أتمّكن من حّب التلمیذات الكسوالت.
كنت أنني أرى ذهني في أستعیدها حین ولمواقف لمشاكل شخصیًا تعّرضت             لقد

 في المفهوم السائد أبالغ في ردود األفعال، أكثر مما یتطلبه الموقف...
یطلب من على واآلخر الحین بین أشّنها كنت التي الحروب من المدرسة              حمى
األساتذة بنجاحها. المدرسة له تدین الذي العمل فریُق العدالة، لمبدأ مخالفًا أراه ما               مني
تأسیسها منذ الثانویة محیط في تنهمر والقذائُف التدریس في تفانوا الذین             المخلصون
الصدیق األخ أولهم العامون النظار وبخاّصة والنظار المجید، التحریر عام            وحتى
وحبیبتي أختي ثم تربویًا، مفتشًا انتقاله وحتى التأسیس بدایة منذ جواد محسن              األستاذ
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كّلما تأففي ویتحمالن ُأفسده، ما ُیصلحان كانا أنهما اهللا یشهد اللذان صباح، لیلى               السیدة
منهما، لكّل وأعتذر لهما، ندین والثانویة أنا وُرفض. اإلدارة من استقالة كتاب              قّدمت
وفي الداخلي، النظام في إلیه المطلوبة المهاّم تفوق أعباء من عاتقیه على ألقیته               عما

 السنوات السبع األخیرة، ألقیت العبء برّمته على كاهل السیدة زینب عباس...
الثانویة، مسیرة في إیجابي ودور فضل لهم كان الذین الزمالء جمیع من              أعتذر
المرحوم بالذكر أخّص أن یجب فردًا... فردًا وذكرهم اآلن علیه للكالم الوقت یتسع               ال
أمینًا معلما دوره جانب إلى وكان والمثال، المرشد كان الذي إبراهیم إسماعیل              األستاذ
األستاذ واآلن جمیل علي األستاذ وبعده اإلنفاق أمور محسن واألستاذ یتولى             للصندوق
قوانین علیه تنص ما أقرأ أن عهودهم في نفسي اكّلف لم أنني أعترف، زرقط...                حبیب

 اإلنفاق، ولم اتدخل في شؤونها من قریب أو من بعید...
وتفویض الثقة باب من الباقیة األعمال معظم على ینسحب األمر            وهذا

 الصالحیات.
القصف من الرغم على الدولة وجود قبل معاناتنا أن المخضرمون الثانویة أهل              یعرف
العام بدء نستبق كنا وجودها بعد علیه صارت مما بكثیر أقل كانت االمنیة               والظروف
المتعاقدین نجعل الطارئة, والعطل األمنیة للظروف با تحس الدروس نكّثف           الدراسي،
صار الوزارة... تحدده الذي الموعد قبل التدریس یبدأون بالغربال نختارهم الذین             الجدد
الذي الموعد قبل تبدأوا ال علینا: تنهال والتهدید التحذیر كتب وأصبحت دولة              هنالك
ألسبوعین الدراسة الخاصة المدارس تبدأ أن بعد إال عادًة یكون ال وهو الوزارة               تحدده
لكم نحن نسمح أن قبل الصفوف إلى بالدخول للمتعاقدین تسمحوا ال أكثر، یكن لم                إن
وال الدراسة بدء من شهر عن یقل ال ما أي الوساطات انتهاء بعد إال هم یسمحون                  وال

 یجرون التشكیالت إال بعد شهر وربما شهرین.
التعلیم ودیمقراطّیة التغییر أجل من كبیرٌة واألحالم قرن ربع منذ اإلدراة             استلمت
صادقًة أقول قرن ربع بعد أنا وها تطبیقها وحاول جیلنا بها آمن التي الشعارات                وتلك
او المتساویة الفرص لبنان تالمیذ ویعطى العدالة تطبق أن الحكم في أحد لدى نّیة ال                 أن
الجدیدة اإلستراتیجیات ال یتفّوق. من ذلك بعد ولیتفّوق العلم تلقي في             المتشابهة
المستوى في تحسینًا األرض على أثمرت الباهظة األموال كّلفت التي            والالدراسات
بالدیمقراطیة شبیهًا ذلك كل .كان مجدیة كانت المدیرون لها خضع التي الدورات              وال
معالجة في استثناء, دون الحكم, أهل لدى حقیقیة نّیة فال العربي. عالمنا في               الكالمیة
في مّر الذي الوحید الرجل قصد... بغیر أو قصد عن یفاقمونها فهم المشاكل،               جذور
بمعیاري وباطنه ظاهره بین تطابٌق هنالك وكان أقواَله أفعاُله تناقض ولم التربیة              وزارة
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خالد الدكتور الوزیر ,كان وأفعالهم سیماهم من الناس به اقیس الذي العدالة معیار               أنا
 قّباني.

عباس زینب فالسیدة منها بذهابي شيء یتغّیر لم الخیر، كّل الثانویة لهذه              أتمنى
واحدة، عائلة الثانویة في العاملین وكّل سنوات، سبع من أكثر منذ عملیا اإلدارة               تمارس

 ومخلصون أیا كان موقعهم ونوع عملهم.
طیلة دعمني الذي زوجي ِأشكر ودعموني حیاتي في آزروني الذین لجمیع الشكر              أكرر
الیوَم أتتلمُذ وأنا حّبهم في الكتَب أشِرَك أن تحّملوا الذین أبنائي من وأعتذر               مسیرتي،

 على أیدیهم.
 أكرر الشكر للذین شاركوا في هذا االحتفال إعدادًا وحضورًا ورعایًة.

 والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 
 


