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ُ

شرفنا
 .1يسعدين أن أحيّي نيافة الكردينال  ،Giuseppe Versaldiرئيس جممع الرتبية الكاثوليكية الذي ّ
حبضوره .وأشكره ابمسكم على كلمته التوجيهية .كما أحيّي سيادة أخينا املطران حنّا رمحه رئيس اللّجنة األسقفية،
كل املشاركني يف هذا املؤمتر ،واحملاضرين فيه .ونعرب
واألب بطرس عازار األمني العام للمدارس الكاثوليكية يف لبنان ،و ّ

عن شكران لثانوية مار الياس للراهبات األنطونيات هذه ،الستضافة املؤمتر .ويطيب يل أن أتكلّم عن "صنع اجلماعة

الرتبوية" وف ًقا للربانمج املقرتح.

الراعويّة املدرسيّة .هذه اجلماعة تستجيب
" .2صنع اجلماعة" يف املدارس الكاثوليكيّة عنصر أساسي يف تكوين ّ
إىل ضرورة العمل اجلماعي املشرتك يف حتقيق العملية الرتبوية .ولذا ،تصنعها املدرسة ،إدارة ومعلّمني وتالمذة والعائلة
كل أبعاد شخصيّته العلميّة واألخالقيّة واإلجتماعيّة
واجملتمع املدين والدولة والكنيسة .فهي كلّها معنيّة برتبية التلميذ يف ّ
يتخرج التالمذة من املدرسة الكاثوليكيّة حاصلني على
مكوانت اجلماعة الرتبويةّ ،
الروحيّة .وبفضل تعاون ّ
والوطنيّة و ّ
متعمقني يف الثقافة اللبنانية،
معرفة علميّة نوعيّة ،وعلى أسس ثقافيّة وروحيّة وخلقيّة ،جتعل منهم مواطنني مسؤولني ّ
أسبااب للعيش وللرجاء.1
ومسيحيّني انشطني،
ً
وشهودا لإلجنيل .وبذلك يواجهون بصفاء مستقبلهم .وجيدون ً
املكوانت الّيت تصنع اجلماعة
 .3يف إعالن اجملمع املسكوين الفاتيكاين الثّاين "يف ر
الرتبية املسيحيرة" جند أدوار ر
حس
ابنصباهبا كلّها على تكوين شخصيّة التلميذ
ً
جسدًي وأخالقيا وفكرًي بشكل متوازن ،حبيث يكتسب تدرجييًا ّ
معا يف
املسؤوليّة النّاضج ،والرتقّي ّ
السليم يف مساحات العيش ً
الشخصي واحلريّة املبنيّة على احلقيقة ،واإلندماج ّ
2
املكوانت اخلمسة :املدرسة واألهل واجملتمع املدين
اجملتمع ،وإمكانيّة تقييم وقبول القيم األخالقيّة بضمري مستنري  .هذه ّ

والدولة والكنيسة ،3حي ّددها بدوره اجملمع البطريركي املاروين.4
1
2
3
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البابا ّ
المسيحية.1 ،
االعالن في التّربية
ّ

راجع إعالن التربية المسيحية.16-2 ،

األول لصنع اجلماعة هو املدرسة ،إدارة ومعلّمني وأهالً وتالمذة يؤلّفون أسرهتا الرتبوية .إ ّّنا املكان
املكون ر
 .4ر

املكوانت األخرى ،الّيت تش ّكل معها اجلماعة الرتبوية الكبرية .فاملدرسة تتعاون مع الوالدين يف اداء
الّذي تلتقي فيه ّ

تلب الدعوة والرسالة املوكلتَني إليها من
واجبها ّ
حتل حمل اجلماعة البشرية يف تربية أعضائها .وهي ابلتّايل ّ
الرتبوي ،و ّ
العائلة والكنيسة واجملتمع والوطنّ .5إّنا تُعىن إبنضاج إمكانيّات التلميذ الفكريّة ،وبتنمية قدراته على التّحليل

الرتاث الثّقايف املكتسب عرب األجيال ،وإبعداده للحياة املهنية ،ومساعدته
واحلكم يف األمور ،وإبدراجه يف رحاب ّ
على نسج عالقات صداقة ،مع رفاقه من خمتلف املذاهب واملناطق ،وعلى روح التفاهم.6
كل طاقاهتا يف خدمة اجلماعة املسيحيرة ،وبصورة أمشل ،يف خدمة الوطن كلره .فهي تعتين ابلبعد
وتضع املدرسة ّ

الروحي واألخالقي ،وتق ّدم رؤية لإلنسان والتاريخ مستنرية ابإلميان وبشخصيّة يسوع املسيح.7

كل
ّأما املعلرم فهو احملور األساس إلجناح العمليّة الرتبويّة ،وصنع اجلماعة .إنّه وجه املدرسة ،املؤمتن على تربية ّ
تلميذ وتلميذة من تالمذته ابسم أهله واجملتمع والكنيسة والوطن .فاملطلوب أن يكون ذا ثقافة أكادميية ،ومميّ ًزا
مرب ُجي ّسد يف شخصه
ومدرب مهارات ،بل هو ّأوًال ٍّّ
جمرد مل ّقن معلومات ّ
الروحيّة .ليس املعلّم ّ
أبخالقيّته وقيمه ّ
الرتبويّة.8
املبادئ اليت يعلّمها .إنّه بذلك يُش ّدد روابط اجلماعة ّ

وأييت التلميذ العنصر الثّالث يف املدرسة بعد اإلدارة واملعلّم .إنّه شريك مساهم يف تتميم غاية العمليّة الرتبويّة،
األول يف تربيته ال ّذاتية الذي خيلق بينه وبني املعلّم واإلدارة ،وبينه وبني
وهدف اجلماعة ومربّر وجودها .إنّه العامل ّ
مكوانت اجلماعة الرتبويّة األخرى عالقات حمبّة واحرتام.9
ّ
املكون الثراين يف صنع اجلماعة الرتبوية هو العائلة .فعلى الوالدين ،ألّنم نقلوا احلياة ألوالدهم ،يقع الواجب
 .5ر

اجلو املالئم يف العائلة ،واملميّز
اخلطري لرتبيتهم .فهم املربّون األ ّولون واالساسيّون ابلنسبة إليهم .لذا ،من واجبهم خلق ّ
ابحلب وتقوى هللا وحمبة الناس .فالعائلة هي املدرسة األوىل للفضائل اإلنسانية واالجتماعية ،وللتنشئة اإلنسانية.10
ّ

ويعود للوالدين احل رق وحرية اختيار املدرسة ألوالدهم ،حبيث يعتربون ّأّنا تواصل الرتبية اليت يريدوّنا هلم .فيقع
السلطات املدنيّة واجب محاية هذه احلريّة والدفاع عنها ،ابحرتام العدالة التوزيعيّة ،ودعم األقساط املدرسية من
على ّ
املال العام من أجل احل ّد من تنامي هذه األقساط وضبط زًيداهتا ،هبدف التخفيف عن كاهل األهل لكي يتم ّكنوا

4
5
6

راجع "الكنيسة المارونية والتربية :في التعليم العام والتقني".35-30 ،
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11
متكرر اليوم ،حبكم الدستور اللبناين.
من اختيار املدرسة ألوالدهم مبلء حريّتهم ،ووف ًقا لضمريهم  .وهذا مطلب ر
حنمل القيرمني على شؤون الدولة املسؤوليات التالية :مسؤولية إرهاق املواطنني ابألقساط اجلديدة اليت سرتتفع
إننا ر

حتما ،كنتيجة لسلسلة الرتب والرواتب وقد طالبنا هبا وأردانها عادلة ومنصفة للجميع؛ ومسوؤلية إرغام أيرة مدرسة
ً

على إقفال أبواهبا؛ ومسؤولية زايدة عدد العاطلني عن العمل من بني املعلّمني واملوظفني؛ ومسؤولية حرمان املناطق

اجلبلية والنائية من مدارس جمّانية وغري جمّانية ،وهتجري أهاليها إىل ضواحي املدن الكبرية.

مدعو لإلفساح يف
املكون الثالث هو اجملتمع املدين ،مبا فيه من مجعيات أهلية وبلدًيت وأندية وسواها .إنه ٌّ
 .6ر
جتسد املبادئ اليت تعلّموها ،ويتم ّكنوا من االندماج يف جمتمعهم ،وحتفيز
اجملال أمام التالمذة كي يقوموا مببادرات ّ
قدراهتم فيه .ومن واجب اجملتمع املدين محاية املدرسة وتعزيز النشاط الرتبوي ومساندة األهل حيث تدعو احلاجة.12
سن القوانني واألنظمة للمؤسسات الرتبوية ،ووضع املناهج .ومن
 .7ر
املكون الرابع هو الدولة ،املسؤولة عن ّ
تسن القوانني للتعليم الرمسي
واجبها أتمني املستوى الرفيع للدروس عرب كفاية املعلمني واجلهاز املدرسي .ومبا أّنا ّ
اخلاص على السواء ،فمن واجبها حبكم العدالة التوزيعية ،أن تدعم التعليم اخلاص ماليا كما قلنا.13
و ّ
إ رن مدارسنا الكاثوليكية ترفض أن توضع ،من قبل املسؤولني السياسيّني ،يف مواجهة مع املعلرمني وأهايل
التالمذة .فليست مدارسنا ض ّد زًيدة رواتب املعلّمني ،وال هي تريد إرهاق األهل بزًيدة األقساط .بل من أجل محاية
املعلّمني واألهل تطالب مدارسنا الدولة بدفع فرق الزًيدات على الرواتب .فكيف تستطيع القيام بواجبات الرواتب
ووقّعت العقود مع املعلّمني وف ًقا ألقساط العام الدراسي املنصرم ،ووف ًقا للموازنة
اجلديدة ،وقد ّ
تسجل تالمذهتا ُ
املوضوعة قبل صدور سلسلة الرتب والرواتب؟ وإال كانت حال مدارسنا كحال الشخص الذي يُرمى يف املاء ويُقال
له" :ال تتبلّل".
ومن الواجب الدولة أن حتمي الرتبية األخالقية واإلنسانية ،بضبط االحنرافات واملمارسات املعاكسة عرب وسائل

فعالة يف العملية
اإلعالم وتقنيات التواصل االجتماعي .فهذه ،إذا أُحسن استعماهلا بربامج بنّاءة ،تكون شريكة ر
وخباصة عندما يستعملها التالمذة ألغراض علمية وثقافية ،وإلحياء حوار بنّاء مع اآلخرين.14
الرتبوية،
ّ

املكون اخلامس يف صنع اجلماعة الرتبوية هو الكنيسة املرسلة من املسيح "لتتلمذ وتعلّم مجيع الشعوب"
 .8ر
(راجع مىت  .)19 :28لقد وجدت الكنيسة يف املدرسة ذراعها وشريكها يف الرسالة .ومن هذا املنظار فالكنيسة هي
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ّأم ومعلّمة ،وابلتايل مربّية األشخاص والشعوب ،وهي احلريصة على تثقيفهم ابلعلوم الفضلى والقيم الروحية واألخالقية
واإلنسانية.15
وإن ما يعين الكنيسة يف األساس هو تعليم طريق اخلالص ،ونقل احلياة اجلديدة ابملسيح ،حبيث يبلغ أبناؤها
شامال ،وعلى تعزيز خري
وبناهتا ملء هذه احلياة .ولذا فهي تعمل بعناية كبرية على تعزيز إمناء الشخص البشري إمناء ً
اجملتمع األرضي ،وبناء عامل أكثر إنسانية.16
المتام هذه الرسالة تعتمد الكنيسة ،كنيسة الشهادة والشهداء ،على االابء املرشدين ومعلمي التعليم املسيحي
وعلى كهنة الرعاًي ومطارنة األبرشيات والعائالت ومجيع الذين واللوايت يشهدون لكلمة هللا ،أبقواهلم وأعماهلم
وتكرسهم لكي تبقى مدارسنا مجاعة متضامنة ومتعاونة تغتذي اباللتزام "بقيم الشهادة الثالث األساسية :قيمة اإلميان
ّ
17
الشخصي ،قيمة احملبة االجتماعية ،وقيمة رجاء رسالية "
 . 9إننا ،إذ نفتتح اليوم هذا املؤمتر السنوي ملدارسنا الكاثوليكية مبوضوع "الراعوية املدرسية" ،ومن ضمنه صنع

"اجلماعة الرتبوية" ،إمنا نضعه حتت انوار املعلم اإلهلي يسوع املسيح ،مثال الشهداء ،وشفاعة امنا مرمي العذراء،

كرسي احلكمة ،ومثال الشهود راجني له النجاح يف أعماله ومقرراته ،خلري أجيالنا الطالعة والكنيسة والوطن.
* * *
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