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الكاثوليكية
الشركة في المدرسة
نربي :رهانات ّ
ّ
معا ّ
ً
شركة يف املدرسة
نرّب :رهاانت ال ّ
معا ّ
السادس والعشرين بعنوانً " :
 .0يطيب يل أن أفتتح معكم مؤسبر ادلدارس الكاثوليكيّة ّ
العام
الكاثوليكيّة" .فأحيّي سيادة أخينا ادلطران حنّا رمحو ،رئيس اللّجنة األسقفيّة للمدارس الكاثوليكيّة ،وعز َيزان األمني ّ
شاكرا مدرسة
العامة ،و َّ
األب بطرس عازار ،وأعضاء األمانة ّ
كل الذين عملوا جاىدين من أجل إعداد ادلؤسبر .وأحيّي ً
أوجو ربيّ ًة
سيّدة اللّويزه اليت تستضيف ادلؤسبر ،بش ص رئيسها األب زايد أنطون واآلابء معاونيو ،و َّ
كل األسرة ّ
الّتبويّة .و ّ
الشدايق ورللس ادلدبّرين وسائر اآلابء.
العام األابيت مارون ّ
الرئيس ّ
ّ
خاصةً إىل قدس ّ

الّتبويّة" وما يرتسم أمامها من رىاانت.
 .2نتناول موضوع "ال ّ
شركة" يف تربية أجيالنا اللّبنانيّة ،ويف بناء مجاعة "اجلماعات ّ
شركة" و"اجملمعيّة" ذبدان جذورمها يف
ماسة" .ال ّ
وتفعلون ذلك بروح اجملمعيّة اليت تفرض نفسها يف ّأايمنا ،لكوهنا ضرورة ّ
ٍ
متنوعة
الرسول "جبسد حنن فيو كلّنا أعضاء بعضنا لبعض" (أفسس .)25:4أعضاء اجلسد ّ
الكنيسة اليت يشبّهها بولس ّ
الصورة تصبون إىل خلق مجاعة
لكل عض ٍو فيو .على ىذه ّ
لكنّها تعمل حلياة اجلسد كلّو؛ واجلسد ّ
السليم يعطي حيا ًة ّ
ادلتنوعة.
"اجلماعات ّ
الّتبويّة" ّ
شركة فيما بينها،
العامة للمدارس الكاثوليكيّة ،كان
اذلدف إحياء ال ّ
ُ
 .3عندما أُنشئت اللّجنة األسقفيّة للتّعليم واألمانة ّ
حبيث تتعاون وال تتنافس ،تنفتح بعضها على ٍ
تتفرد.
بعض وال تنعزلّ ،
توحد القرار وال ّ
الشركة ومصدرىا الذي ىو هللا .فهو شركة احملبّة
عندما نتكلّم عن "ال ّ
شركة بني املدارس" ينبغي أن نعود إىل ينبوع ّ
كل إنسان (راجع رسالة البااب فرنسيس دلناسبة اليوم
واحلقيقة بني األقانيم اإلذليّة .وألنّو شركة ىو اتّصال و تواصل مع اإلنسانّ ،

الشركة بني ادلدارس تستوجب ىذا التّواصل
العادلي الثالث واخلمسني لوسائل التواصل االجتماعي 24 ،كانون الثاين ّ .)2109
فيما بينها.
ٍ
تتعهده أمانتها
للشركة ابت على املدارس الكاثوليكيّة أن تنفتح على التّعاون،
 .4بنتيجة ىذا ادلفهوم ّ
الّلىويتّ ّ
بتنسيق ّ
وخباص ٍة مواعيد بدايتها وهنايتها
السنة ال ّدراسيّة
العاّمة يف أموٍر
ّ
ّ
زبتص ابلربامج ،وإعداد ادلعلّمني ،وتوحيد روزانمة ّ
كل ادلناطق اللّبنانيّة.
والعطّلت وعطّلت األعياد وسواىا ،واالنتشار وتوزيع القوى يف ّ

السليمة ألطفالنا وشبابنا من قبضة "مربّني"
وترى مدارسنا الكاثوليكيّة نفسها أمام رب ٍّد كبري ،ىو انتزاع ّ
التبية ّ
كل ادلستوايت ،الذين يتآكلهم الفساد
يشوىون وجو اإلنسان ادلواطن عندان .أعين ّ
ّ
تصرفات املسؤولني يف ال ّدولة ،على ّ
1

ادلايل ،وتغطية التّهريب
الشعب يف معيشتو وحقوقو األساسيّة إبمهال النّهوض
السياسي و
ادلايل ،ويهملون ّ
ّ
االقتصادي و ّ
األخّلقي و ّ
ّ
ّ
ِ
حّت الفلتان ،وال
ّ
ييب وادلفسدين .وأعين الوالدين الذين ال يكّتثون لّتبية أوالدىم ،وال يسهرون عليهم ،ويطلقون ذلم احلريّة ّ
الضر ّ
األولون ألوالدىم واألساسيّون
يق ّدمون ذلم مثال ادلواطن ّ
الصاحل ،وال يعنيهم ما يّتبّون عليو يف مدارسهم؛ وقد نسوا أّهنم ادلربّون ّ
وال بديل عنهم .وأعين وسائل اإلعالم والتواصل وتقنيّاته وما ربمل من مسوم تبثّها يف نفوس وعقول أجيالنا الطّالعة .وأعين
طّلبنا ،والذي يق ّدم ذلم غالبًا عكس ما يّتبّون عليو يف مدارسهم.
احمليط الذي يعيش فيو ّ

الرمسيّة ،وحفظ النّظام ،بل جيب
أمام ىذه ادلسؤوليّة الّتبويّة ،ال تستطيع مدارسنا الكاثوليكيّة أن تكتفي بتأمني الربامج ّ

التبية األخالقيّة واالجتماعيّة والوطنيّة ،وإعداد مواطنني سللصني لوطنهم ،ومسؤويل الغد الواعني
عليها أن أتخذ على عاتقها ّ

انمج
الشهر مناسبةٌ لتوفري بر ٍ
األول من ىذا ّ
حلاجات الوطن .إ ّن ذكرى ادلئويّة األوىل إلعّلن دولة لبنان الكبري اليت افتتحناىا يف ّ
ادلكرم البطريرك
تر ٍّ
العريب ،كما أراده ورسم خطوطو ّ
بوي عن مفهوم ادلواطنة والتّع ّدديّة ال ّدينية والثّقافيّة اليت سبيّز لبنان يف زليطو ّ
الياس احلويك .وعن مفهوم دولة القانون وادلؤسسات ،وعما مييز لبنان ،وجيعل منو منوذجا وصاحب ٍ
ادلشرقي.
رسالة يف زليطو
ّ ّ
ّ
ّ
ً
ّ
الّتبويّة" تضمن توفري ىذا الربانمج ادلشّتك.
إنشاء مجاعة "اجلماعات ّ
الصفة،
 .5ومن انحيّ ٍة اثنية ،واجب التّعاون بروح ّ
الشركة بني ادلدارس الكاثوليكيّة ،إّمنا أيتيها من كوهنا "كاثوليكيّة" .هبذه ّ

حاضر يف الكنيسة.
األول ،أ ّن ادلسيح
تعمل إبسم الكنيسة الكاثوليكيّة .إ ّن لصفة "كاثوليكيّة" معنيَني
متّلزمنيّ :
َ
ٌ
كل وسائل اخلّلص ،أي :إعّلن اإلميان ادلستقيم،
وحيث ادلسيح يسوع ،ىناك الكنيسة الكاثوليكيّة ،اليت تتقبّل منو ّ

الشعوب.
احلياة األسراريّة ،الكهنوت خلدمة الكلمة والنّعمة واحملبّة .املعىن الثاين ،أ ّن الكنيسة مرسلةٌ من ادلسيح إىل مجيع ّ
كل النّاس يف وحدة احلقيقة واحملبّة (راجع كتاب التعليم
فاهلل الذي خلق الطّبيعة البشريّة يف الوحدة ،يريد أن جيمع ّ
ادلسيحي للكنيسة الكاثوليكيّة.)830-831 ،

الّلىويت ،ال ميكن أن تكون "الكاثوليكية" رلرد ٍ
صفة سبيّز مدارسنا عن
ّ ّ
 .6على ضوء "كاثوليكيّة" مدارسنا ،دبفهومها ّ ّ
إسم يدرج ادلدرسة يف صميم الكنيسة الكاثوليكيّة ابدلفهومني اللّذين تكلّمنا عنهما .ما يقتضي تعريف
غريىا ،بل ىي ٌ
ٍ
طّلبنا بنور الكلمة اإلذليّة اليت تولّد
كل إنسان ورفيق دربو وفاديو ،وإانرة ّ
كل طالب وطالبة على ش ص ادلسيح ،صديق ّ
ّ
اإلميان يف قلوهبم ،وأتمني احلياة األسراريّة ذلم مع نعمتها اليت تق ّدس نفوسهم .غري مقبول القول أ ّن الربانمج ال يسمح
ٍ
ساعات أسبوعيّة اثبتة ذلذه الغاية.
بت صيص
إ ّن من واجب األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية إعداد برانمج تر ٍ
بية مسيحيّ ٍة هبذا ادلفهوم ،تعتمده مدارسنا،
ّ
ّ
ٍ
الّتبية ادلسيحيّة والق ّداس بربامج أخرى بسبب
كجماعة تربويٍّة واحدة ،لكي تكون حقًّا "كاثوليكيّة" .وإنّنا نرفض إستبدال ساعة ّ
ألي ش ٍ
ص غري مهيّأ الىوتيًّا ومسلكيًّا.
ضيق الوقت .كما نرفض إسناد ّ
الّتبية ادلسيحيّة ّ
العامة اخلامسة بعنوان "خدمة احملبّة
 .7وما القول عن األقساط املدرسيّة؟ إنّنا نعرف معاانتكم ومعاانة األىل .يف رساليت ّ
اسي
االجتماعيّة" اليت أصدرُتا يف  25آذار  ،2107بيّ ُ
نت ابألرقام مساعدات ادلدارس الكاثوليكيّة يف العام ال ّدر ّ
 ،2106-2105أي منذ أربع سنوات:
2

عدد أفراد اذليئتني اإلداريّة والتّعليميّة

:

04.024

عدد ادلوظّفني

:

2.957

ادلساعدات السنويّة للعائّلت ادلعوزة

:

 41.017.252.111ل.ل.

احلسومات ألوالد اإلداريني وادلعلّمني وادلوظّفني

:

 31.504.958.111ل.ل.

سنواي حوايل
أقساط غري مستوفاة ً

:

 47.189.158.111ل.ل.

ربمل مثل ىذه ادلساعدات اليوم .وكيف تستطيع أن تواصل خدمتها
أظن أ ّن مدارسنا الكاثوليكيّة تستطيع لوحدىا ّ
ال ّ
الرفيع ونشرتما واستفاد منهما اللّبنانيّون ،والسيّما الذين
ّ
الّتبويّة التّارخييّة ىذه ورسالتها ،وىي اليت محت الثّقافة اللّبنانيّة والعلم ّ
برعوا يف حقول العلم ،يف لبنان والعامل ،فيما ادلواطنون يف حالة فق ٍر يتزايد ،والبطالة تتفاقم ،وادلعيشة على غّلء؟ ومع ىذا نبقى
ادلكرم الياس احلويّك كان يردد ذلك ،ىو رجل
الرجاء أمام شعبنا ،متّكلني على عناية هللا اليت ال زبذلنا .والبطريرك ّ
اثبتني يف ّ
العناية واخترب كيف ان العناية اإلذلية تتدخل عندما نعطي ونعطي بس اء وبدون خوف.

ٍ
بشكل غري مدروس جاء قاضيًا على أىايل الطّلّب غري القادرين دبعظمهم؛
إ ّن القانون  64الذي أصدرتو ال ّدولة
ربمل عبء األقساط غري ادلستوفاة ،وعبء األجور ادلفروضة ابلقانون
وعلى ادلدرسة الكاثوليكيّة اليت تواجو مشكلتني كبريتنيّ :

 .46وىي ال ترغب يف زايدة األقساط الواجبة ،إلدراكها حالة األىايل وعدم قدرتم.

اجتماعي بكركي .وىو
اخلاصة يف
َ
إننّا ما زلنا معكم نطالب ال ّدولة ،دبا طالبناىا منذ سنتني مع مجيع ادلدارس اللّبنانيّة ّ

اخلاص،
حنمل ال ّدولة مسؤوليّة اهنيار التّعليم
تؤمن ال ّدولة كلفة ال ّدرجات
ّ
الست ،فيما ادلدرسة ّ
أن ّ
ّ
تؤمن كلفة ادللحق  .07وإ ّان ّ
وحرمان معظم األىايل منو لفقرىم ،وخلق ٍ
أزمة اجتماعيّ ٍة إضافيّ ٍة بصرف معلّمني وموظّفني وإقفال مدارس .وأود ان يعي اجلميع
ان ادلدرسة وحدة ال تتجزأ ،إدارة ومعلمني وطّلب وأىل .ليس ادلوضوع موضوع نزاع بني ادلعلمني واداراتم وال بني األىل
ومدرستهم ،ف ادلدرسة اسرة تربوية واحدة مؤلفة من أربعة .ما نطالب بو ىو ان تتحمل الدولة مسؤوليتها وال تتلطى بكون اخلزينة
فارغة ،ويومها قلنا نعم افرغتموىا يف جيوبكم.
نوي ىذا ،أيّها ادلربّون يف مدارسنا الكاثوليكيّة .إنّنا نرجو النّجاح
الس ّ
 .8ىذه ىي أبعاد املوضوع الذي أردسبوه دلؤسبركم ّ
كل خري وطمأنينة.
ألعمالو ،ودلدارسنا محايتها ،ولكم ّ
عشتم! عاشت املدرسة الكاثوليكيّة! عاش لبنان!
* * *

3

