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المؤتمر السىوي السادس والعشرون:
«معا ً وُربّي :رهاوات الشراكة في المدارس الكاثوليكية في لبىان»
 3ايلول 9102

كلمة صاحب السيادة املطران حنّا رمحه
مطران بعلبك ودير األمحر ،رئيس اللجنة األسقفيّة للمدارس الكاثوليكيّة:
الجماعي ضمه األماوة العامّة ضماوة استراتيجيّة للشراكة
بعىوان :العمل
ّ

صاحب الغبطة والنيافة ،راعي هذا املؤمتر،
ممثل صاحب الفخامة،
أيها احلفل الكرمي،

صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الراعي الكلّي الطوىب مؤدتران الًتبوي ذلو داللة
أن يرعى
ُ

مكواناها ،وعلى حرصو لتبىى حريّة التلليم فرادة لبنان وأرسارساً كبرياً
نبيلة على أتكيد احتضانو األبوي لألرسرة الًتبوية مجيي ّ
ادلكرم البطريرك الياس احلويّك.
لدميومتو ،كيا أراده رسلفو اللظيم ّ
إننا نشكركم اي صاحب الغبطة والنيافة ،ليس فىط على رعايتكم ،بل ،وأيضاً ،على حضوركم الشخصي إىل مدررسة
ليؤمنوا
رسيدة اللويزة لتنريوا ررسالتنا الًتبوية بتوجيهاتكم األبوية وبدعوتكم ادلستيرة جليي ادللنيني بشؤون الًتبية والتلليم ّ
اللدالة يف التشري حفظاً حلىوق اذليئة التللييية ومراعاة إلمكانيات األىل وتسهيالً الرستيراريّة ادلؤرسسات الًتبوية.
فرحنا كذلك أن يكون فخامة رئيس اجليهورية حاضراً فييا بيننا شلثّالً بسلادة النائب روجو عازار ،طالبني من الرب أن
مي ّده ابحلكية واللافية إلدارة شؤون الوطن والسلي احلثيث الختاذ قرار يىضي مجلل الًتبية على عاتق الدولة كيا أعرب عن
رغبتو عندما زرانه يف الىصر اجليهوري.

بيت مري – عني صلم ،شارع فيا فييت ،ص.ب ،ٜٔٙ-ٕٖٕٕٔ٘ٓٓ .ادلنصورية – ادلنت/لبنان ،ىاتف وفاكس ٔ ،)ٓٗ( ٖٕٕ٘ٓٓ/بريد الكًتوينsgec@sgec-l.org :

صاحب الغبطة والنيافة،
أيّها احلفل الكرمي،

نريب  :رهاانت الشراكة يف املدارس
عندما نتص ّفح الربانمج
التفصيلي دلؤدتران السادس واللشرين ،بلنوانً " :
معا ّ
ّ
ادللجيي اللائد لليوضوع
الكاثوليكيّة يف لبنان" ،تستوقفنا على ضلو الفت ،التلابري وادلصطلحات ذات الصلة ابحلىل
ّ

الكنسي )l’agir ecclésial( ،التشبيك،
اللام ،مثل  :الثىافة السينودرسيّة )culture synodale( ،الليل
ّ
ّ
( )réseautageاجلياعيّة )La collégialité( ،ثىافة الشراكة )culture de la communion( ،اجلياعة
الًتبويّة )Communauté éducative( ،التشاور )concertation( ،الىيادة التشاركيّةpilotage ( ،
 )collaboratifالىرارات اجلياعيّة )décisions collégiales( ،ادلسؤوليّة ادلشًتكة)co-responsabilité(،
احللول ادلشًتكة )solutions ensemble( ،تىارسم ادلسؤوليّة )le partage de responsabilité( ،التآزر،
( )Synergieالشريك يف الررسالة الًتبويّة )partenaire de la mission éducative( ،التلاون،
( )collaborationتبادل اخلربة )mutualisation d’expérience( ،التشارك)mise en commun( ،
الشراكة (...)communion
يظهر ،للوىلة األوىل ،دتازج رسياقَني سلتلفني من حيث
إ ّن تسليط الضوء على ىذا احلشد من ادلفاىيم يف برانمج ادلؤدترُ ،
كل منهيا – م أهنيا يىبالن التكامل والتداخل.
مدلوذلُيا ،ومتيايزين من حيث طبيلةُ ّ
 السياق األول :رسياق كنسي يتصل بفهم ِ
كنو احلىيىة الالىوتيّة لطبيلة اجلياعة الكنسيّة،
ّ
ّ
لوجي يف اجملتيلات ادلدررسيّة.
 والسياق الثاين :رسياق
اجتياعي منجيايتّ ّ
إداري يتناول آليّات التفاعل السورسيو ّ
ّ
اخلاص يشهد على تداخل
خصوصا وا ّن عنواهنا
اللام دلداخليت،
وىنا ،تساءلت عن ادلنحى الذي رسأوجو إليو النسق ّ
ً
ّ
العامة للمدارس الكاثوليكيّة يف لبنان كضمانة اسرتاتيجيّة
السياقني ادلشار إليهيا .فالكالم على "اجلماعيّة يف األمانة ّ
للشراكة" ،اللنوان ادلىًتح لكلييت ،فيو جترؤ على ارستخدام مصطلح زلفوظ ارستخدامو يف األدبيّات الكنسيّة الغربيّة

يبني الفارق
لليصاف
ّ
األرسىفي ،كيا يوضح برونو شينو ( )Bruno Chenuرئيس التحرير األرسبق ،جمللّة ال كروا ،إذ ّ
ّ
بني مصطلحات ثالثة :اجمليليّة ( )Conciliaritéواجلياعيّة ( )Collégialitéوالسينودرسيّة (،)Synodalité
فيورد:

« Il semble qu'il faille réserver le terme de « conciliarité » aux relations entre Églises,
celui de « collégialité » aux relations entre évêques. La synodalité désigne alors « la réalité
communionnelle de l'Église qui se déploie en un lieu » Elle est donc d'abord à vivre à
l'échelle du diocèse et de la paroisse»1

اإلصالحي الذي
ط
ىذا التيييز بني ادلفاىيم الكنسيّة ادلتجاورة دلىاربة مسألة اجلياعيّة والسينودرسيّة مل يغب عن اخل ّ
ّ
يتطرق ادلونسنيور فالدريين ادلدير
ابدر البااب فرنسيس إىل انتهاجو منذ تسلّيو اخلدمة البابويّة .وخبصوص ىذا ادلوضوع ّ
ليكي يف ابريس ( )Mgr Patrick Valdriniيف مىال عنوانو" :رسينودس األرساقفة واجلياعيّة"
السابق لليلهد الكاثو ّ
Bruno Chenu, Disciples d'Emmaüs, Bayard, Paris, 2003, p. 147
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2

( ،)Synode des Évêques et Collégialitéنشرتو جريدة اآلورسريفاتوري رومانو بتاريخ  ٕٙتشرين األول
 ،ٕٓٔٛومبنارسبة أعيال رسينودس الشبيبة ،وفيو يرى فالدريين أ ّن قدارسة البااب ،ومنذ خطابو يف اللام ٕ٘ٔٓ دلنارسبة
الذكرى اخليسني إلطالق رسينودس األرساقفة ٕ ،مييل بوضوح إىل أن جيلل من السينودرسيّة اإلطار اجلام لليل الكنيسة،
شلب-هللا ،أببلاده احمللية واإلقليييّة واللادليّة.
يىول قدارستو« Ce que le Seigneur nous demande, en un certain sens, est déjà :

pleinement contenu dans le mot ‘‘Synode’’. Marcher ensemble – Laïcs, Pasteurs, Evêque
de Rome – est un concept facile à exprimer en paroles, mais pas si facile à mettre en
pratique ».

ملا او ما يًتمجو البلض ابدلليّة الكنسيّة :
ويتاب يف اخلطاب عينو تركيزه على فكرة السينودرسيّة أي السري ً

«Si nous comprenons que, comme dit Saint Jean Chrysostome, «Église et Synode
sont synonymes» – parce que l’Église n’est autre que le «marcher ensemble» du troupeau
de Dieu sur les sentiers de l’histoire à la rencontre du Christ Seigneur – nous comprenons
aussi qu’en son sein personne ne peut être «élevé» au-dessus des autres. Au contraire, il
est nécessaire dans l’Église que chacun «s’abaisse» pour se mettre au service des frères tout
au long du chemin».

وىنا ،ال بد من االنتباه إىل بلض التيايزات الدقيىة يف مصطلحات ومفاىيم الىوتيّة وقانونيّة تتناوذلا النظرّايت
اجلو الذي تليشو مجاعاتنا الًتبويّة حيتاج إىل مىارابت يف الليق
اإلكليزيولوجيّة ادلختلفة ،لكن ما ىو واضح ابلنسبة إلينا ،أ ّن ّ

حيول النوااي والتصرحيات أفلاالً ومشاري وبرامج
كنسي
تتخطّى أبشواط بلض ادلواقف الفكريّة ،للنفاذ إىل وعي
مجاعي ّ
ّ
ّ
احلسي ادللاش.
السارة يف رلاالت الواق
تنطق ابلبشرى ّ
ّ
مؤرسساتنا التلليييّة الكاثوليكيّة يش ّكل ضيانة
والسؤال الذي يطرح اتليًا :ىل عيش ادلليّة الكنسيّة على مستوى ّ
اي شراكة؟
ارسًتاتيجيّة للشراكة؟ و ّ

تكويين صييم يف الكنيسة ،كيا
ف طرح رسؤال كهذا أل ّن السينودرسيّة( ،أو ادلليّة الكنسيّة) ،ىي بلد
إنّنا ال ظللك تَ َر ْ
ّ
يىول البااب فرنسيس.La synodalité, comme dimension constitutive de l’Église :
يذكران أنّو مىت اجتي اثنان أو ثالثة ابمسو يكون ىو يف ورسطهم (مىت  ،)ٕٓ :ٔٛو رسفر
ويسوع نفسو ،لو اجملدّ ،

كل شيء كان مشًتًكا بينهم (أعٕٗٚ-ٗٗ:؛
أعيال الررسل يى ّدم لنا صورة مضيئة عن اجلياعة ادلسيحيّة األوىل حيث ّ
ٗ ،)ٖٚ-ٖٕ:والىديس بولس يف رمسو صورة الكنيسة يستليد صورة اجلسد الواحد واألعضاء الكثرية وادلواىب الروحيّة
ادلتنوعة (ٔكورٕٔ و ٖٔ) ،وكذلك الًتااثت اآلابئية والليتورجيّة ادلختلفة...
ّ

COMMÉMORATION DU 50e ANNIVERSAIRE DE L'INSTITUTION DU SYNODE DES ÉVÊQUES, DISCOURS
DU PAPE FRANÇOIS, Salle Paul VI ,Samedi 17 octobre 2015.
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وجوىري يف
إ ّن ما قلناه عن الكنيسة يف جوىرىا جيد صداه كامالً عند تناولنا واق مداررسنا الكاثوليكيّة لسبب بسيط
ّ
نتصور ،ولو للحظة،
آن ،إذ إ ّن ادلدررسة الكاثوليكيّة يف فهينا ىي إحدى التجليّات البارزة لررسالتنا الكنسيّة ،وال ميكننا أن ّ
اللضوي مجوىر الررسالة الكنسيّة.
خارجا عن ارتباطها
وجود مدررسة كاثوليكيّة ً
ّ

السارة ادللتزمني محلها ونىلها من خالل اإلطار
إ ّن مؤرسساتنا التلليييّة ،وبكالم أوضح ،ىي يف خدمة البشرى ّ
مصرون على بىاء مؤرسساتنا الًتبويّة واحملافظة عليها ،وخصوصاً
الًت ّ
بوي .وعلى ىذا األرساس نريد أن يفهم اجليي دلاذا ضلن ّ
على صيودىا يف االورساط الفىرية واحملتاجة ويف األطراف النائية ،ذلك ألن ادللايري األرسارسيّة اليت حتكم قراراتنا ترتبط

ادلسجلة...
ادلادي والتنافس
التجاري وادلكانة االقتصاديّة وادلاركات ّ
ّ
مبىتضيات اخلدمة الررسولية ،ال مبلايري السوق والربح ّ
ادلايل دلؤرسساتنا من أجل ارستيرار أتدية خدمة التلليم ابجلودة ادلطلوبة حتىيىا
ً
طبلا ضلن نسلى ألن يتأمن التوازن ّ
لررسالتنا ،ألننا -وإن كنا لسنا من اللامل ،-فنحن نليش يف اللامل ،وعلينا أن نلطي ما لىيصر لىيصر وما هلل هلل!
صاحب الغبطة والنيافة،

أيها احلفل الكرمي،
ِ
اللامة لليدارس الكاثوليكيّة ،تلك البنية
نودرسي يف عيلنا
بوي يف األمانة ّ
الررسويل الًت ّ
ّ
أن نَل َي البُ ْل َد اجلياعي أو السي ّ
لزوما أن
الرمسي دلياررسة السينودرسيّة الًتبويّة يف ما بني ّ
مؤرسساتنا ومجاعاتنا الًتبويّة ،ميلي علينا ً
الكنسيّة اليت تش ّكل احلاضن ّ
ننكب يف ىذا ادلؤدتر ،ويف منارسبات أخرى ،على االطلراط يف ورشة مفتوحة من التف ّكر ادلشًتك ،وادلىارابت النىديّة البنّاءة،
ّ
ادلتنوعة ،الرستنهاض طاقاتنا وإمكاانتنا والتشارك م أصحاب اإلرادات الصاحلة من
وادلبادرات اخلالقة والتجديديّة ّ

اللامة ،وحتديث ما يلزم ،هبدف تىدمي خدمة فضلى
اللليانيني وشركائنا يف األرسرة الًتبوية ،يف رسبيل تفليل أجهزة األمانة ّ
دلتلليينا وألرسرتنا الًتبوية ولشلبنا ووطننا.
ويف ختام مداخليت ،أقتبس من الكردينال أوزفالد غرارسياس ( )Oswald Graciasرئيس ارساقفة بومباي ما خلُص
الىية ادلنلىدة يف الفاتيكان يف شباط  ٕٜٓٔبلنوان:
إليو يف مداخلتو يف ّ
""La responsabilité dans une Église collégiale et synodale

مىدماً بلض األفكار التطبيىيّة ،قائال:

Si nous faisons ces choses, nous pourrons progresser de façon collégiale sur une voie
de la responsabilisation et de la responsabilité. Mais… toutes ces actions ne sont pas
simplement nos actions, elles sont l’œuvre de l’Esprit Saint: revendiquer l’identité ou
savoir qui nous sommes, vivre avec courage et force, discerner, et être généreux dans le
service. Donc, laissez le dernier mot être Veni, Sancte Spiritus, Veni.

تلال أيها الروح الىدس ،تلال.
َ

نلم اي صاحب الغبطة والنيافة ،واي أيها احلفل الكرمي ،اننا نصغي إىل ما يىولو لنا الروح الىدس لتدوم ررسالتنا الًتبوية
يف خدمة اإلنسان والوطن والكنيسة.
وشكراً الصغائكم
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