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المؤتمر السىوي السادس والعشريه:
« معًـا وُـربـّي :رهاوات الشـراكة في المدارس الكاثوليكيّة في لبىان»
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كلمة األمني العام للمدارس الكاثوليكية يف لبنان األب بطرس عازار األنطوين
جلسة اإلفتتاح

البنوة والتقدير أرجوكم أبن تسمحوا يل ،اي صاحب الغبطة والنيافة ،اابان البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس
بعاطفة ّ
الراعي الكلي الطوىب ،أن أشكركم على بركتكم ذلذا ادلؤدتر وعلى رعايتكم األبوية لو وللمشاركٌن فيو ،وان أحيي ابمسكم
وابسم رئيس اللجنة األسقفية للمدارس سيادة ادلطران حنا رمحو وسائر األعضاء ،وابسم اذليئة التنفيذية يف األمانة العامة
للمدارس الكاثوليكية مع سائر ىيئاهتا ومكاتبها ،فخامة رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون على ابدرتو ،وىي األوىل يف
سلسلة مؤدتراتنا ،إبيفاد سعادة النائب األستاذ روجو عازار ليمثلو يف ىذا ادلؤدتر.
 معايل السيدة مىن عفيش ،ممثلة فخامة الرئيس ميشال سليمان،
 أصحاب السيادة والسعادة ورؤساء األحزاب وممثليهم،
 سعادة مدير عام الرتبية ،ممثالً معايل وزير الرتبية والتعليم األستاذ أكرم شهيب،

 قدس االابيت مارون الشدايق ،ويل ىذا الصرح التارخيي العريق وقدس اإلابء العامٌن وحضرة الرئيسات
العامات وممثليهم،

 حضرة ممثّل سعادة العماد قائد اجليش وحضرة ممثّل مدير فرع خمابرات جبل لبنان والقادة العسكريٌن،
 سعادة ادلدراء العامٌن وممثليهم ورؤساء ادلناطق الرتبوية،
 سعادة رئيسة ادلركز الرتبوي للبحوث واالمناء،
 سعادة رؤساء اجلامعات وممثليهم،
 حضرة األمٌن العام الدويل للمدارس الكاثوليكية ،وأمٌن عام ادلدارس الكاثوليكية يف أورواب وممثل ادلكتب
الدويل لدى ادلنظمات الدولية ،وادلسؤول عن العالقات اخلارجية يف األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية يف
فرنسا،

 حضرة ممثلي اجلهاز الرتبوي يف السفارة الفرنسية،
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 حضرة رئيس بلدية ذوق مصبح واعضائها وادلخاتًن،
 حضرة رئيس اجمللس التحكيمي الرتبوي يف جبل لبنان واألعضاء،
 حضرة أعضاء احتاد ادلؤسسات الرتبوية اخلاصة يف لبنان،
 حضرة نقيب ادلعلمٌن وأعضاء النقابة،

 حضرة رئيس كاريتاس لبنان ومدير البعثة البابوية،
 حضرة ممثلي صندوق التعويضات والصندوق الوطين للضمان االجتماعي،
 حضرة احتادات جلان األىل ،رؤساء وأعضاء،

 حضرة رؤساء ادلدارس ورئيساهتا ومديريها ومديراهتا وأسرىا الرتبوية،
 ابت وأخي رئيس ىذا الصرح الرتبوي العريق األب زايد أنطون وأسرتو الرتبوية،
 حضرة ممثلة نقيب احملررين وأىل االعالم الكرام،
 حضرة ممثلي ادلصارف اللبنانية،
 اابئي واخويت واخوايت،
 أيها احلفل الكرمي،
صاحب الغبطة والنيافة،
منذ سنة تقريباً ابركتم يف اثنوية مار الياس للراىبات األنطونيات – غزير مؤدتران السنوي اخلامس والعشرين :استمرارية
ادلدرسة الكاثوليكية.
واليوم أنيت إىل ىذا الصرح العريق ،إىل حيث وقف ذات يوم اابء لنا ،سنة  ،0326ليطالبوا ابلشراكة الرتبوية معلنٌن
موقفاً طليعياً رائداً بوجوب تعليم الفتيان والفتيات ،مستبقٌن بذلك الدولة اللبنانية والعديد من الدول.
واليوم ،ويف ىذا الصرح ابلذات ،حيث تنشأمت على احلياة الرىبانية وحيث ربيّتم األجيال ،أكادمييا وجامعياً ،نتطلع
نرّب :رهاانت الشراكة يف
إىل غبطتكم ونيافتكم ،اي من اختذمت شعاراً لبطريركيتكم :الشركة واحملبة ،لتباركوا مؤدتران :معاً ي
املدرسة الكاثوليكية.

كل أىل لبنان الكبًن يتطلّعون اليوم إىل أبوتكم لتنزعوا عنهم ،بكالمكم ،كالم الرجاء واحلق والعدالة ،كوابيس
كادلكرم البطريرك
األزمات ادلتالحقة ،وعلى أكثر من صعيد ،واليت تعصف بوطن تريدونو ،وكما أراده أسالفكم العظام،
ّ

احلويك ،رسالة حرية وعيش مشرتك.
واليوم ،أيضاً تتطلّع إىل غبطتكم ونيافتكم مدارسنا الكاثوليكية ،ال بل مدارس كل لبنان ،لتحموا أسرهتا الرتبوية
حل لألزمة اليت يعاين
وحقوق كل مكوانهتا ،وتناشدوا أىل احلكم ،كما فعلتم منذ أايم مشكورين ،بوجوب قيامهم إبجياد ّ
منها القطاع الرتبوي اخلاص ،واليت سيكون ذلا حتماً ،وإذا ما استمرت ،وكما قلتم ،ارتدادات سلبية :تربوايً واجتماعياً

واقتصادايً وإنسانياً ووطنياً...
وتسألوننا رمبا ،اي صاحب الغبطة والنيافة ،واي ممثل صاحب الفخامة الرئيس عون ،واي أيها احلفل الكرمي ،دلاذا اخرتان
نرّب ،رىاانت الشراكة يف مدارسنا الكاثوليكية؟
دلؤدتران عنواانً :معاً ّ
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نعم لقد اخرتان ىذا العنوان ،ألننا نؤمن ان االستمرارية ال تكون إال ابلشراكة ،وان الرتبية ال تنجح إال ابدلعيّة .فنحن
نؤمن ان الشراكة ىي التزام بوحدة ادلواقف ادلتجردة والصادقة ،وابلتعاون مع مجيع أىل الرتبية والتعليم ،وابلشفافية يف القول
والفكر والعمل ،وابلتضامن لتقدمي ادلصلحة العامة على كل ما عداىا ،وابلرتفّع عن األاننيات والصغائر ،وابلتطلّع دوماً إىل
ادلراقي ،وابلشهادة لإلجنيل ولتعاليم الكنيسة ،األم وادلعلمة.
وكل ىذا االلتزام ،لكي جنعل من تالمذتنا ،وابلرتبية معاً وابلشراكة" ،ضمًن خالص للبشرية" .ولن يكون تالمذتنا
كذلك إال "بتعزيز احلوار الذي يقود إىل معرفة اآلخر واحرتامو بصدق وإجياد سبل للتعاون معو وجتاوز السلوك األانين
وادلصاحل اخلاصة وترسيخ روح العدالة وادلصاحلة والسالم القائمٌن على تنقية الذاكرة من البغض والتفرقة والتنابذ( "...شرعة
الرتبية والتعليم ،ادلادة .)01
إ ّن مدارسنا الكاثوليكية مدعوة لتعزيز ىذه الشراكة فيما بينها أوالً ،ومن مثَّ مع الدولة ،وحتديداً مع وزارة الرتبية ،مع
ادلركز الرتبوي للبحوث واالمناء ،مع مجيع ادلراكز الرتبوية ،ومع نقابة ادلعلمٌن ،ومع األىل ومع أي احتاد ميثلهم ،ومع االعالم،
ومع اجملتمع ادلدين ،مع كل ادلعنيٌن ابلشؤون الرتبوية والتعليمية...
وهبذا االستعداد حنن نتطلع إىل تطوير ثقافة الشراكة يف قلب مدارسنا مستلهمٌن بذلك اابء الروح "الذين علّموان
وأرشدوان لنكون أبناءَ هللا وبناتِو" ،ومند فعٌن حنو نفس جامع الشكال جديدة من التشاور ،ومتطلعٌن إىل ادلشاركة يف

ادلسؤولية وااللتزام لدى مجيع ادلتعاطٌن ابلشأن الرتبوي يف مدارسنا ،ومتعاونٌن خلدمة التميّز والتألق وواقفٌن على خربات
تسهل علينا
التشبيك عند غًنان وعلى القضااي القانونية والدستورية اليت ترعى شؤون التعليم ،وعاملٌن على صياغة توصيات ّ
مجيعاً الشراكة واالستمرارية.

ىذه خالصة للمحاور اليت سيعاجلها مؤدتران أملنا كبًن ان تكون لنا فيها ابرقة أمل تسعفنا على جتاوز ما نعانيو يف
ىذه األايم ،وتعفينا من اختاذ مواقف ال نرغبها ،وحت  ُّد من اامال أصحاب الشأن بوجوب اختاذ ادلواقف العادلة لتأمٌن حقوق
ادلكرم البطريرك الياس
اجلميع ،وحتفظ للوطن الرسالة ،للبنان الكبًن ،رايدتو وسالمتو .وكم ىو رائع قول صانع لبنان الكبًن ّ
احلويك" :سالمة االمة ال تقوم إال خبدمة ادلصلحة العامة".

إ ّن مدارسنا تقوم هبذه اخلدمة ،فيا ليتهم يعتربون ويق ّدرون ويتمثلّون! واذا كنا حنتفل مبئوية لبنان الكبًن ،وابلتزامن مع
ادلكرم البطريرك احلويك ،فنحن ال ننسى ان مدارسنا خدمت ايضاً طوال مئة سنة من عمر الدولة اللبنانية ،وكانت كبًنة
سنة ّ
بلبنان الكبًن وكان لبنان الكبًن كبًناً هبا.
ممثل صاحب الفخامة األستاذ روجه

منذ أايم كتبت لفخامة الرئيس العماد ميشال عون رسالة ،ومن وحي خادتتها أرجو ان تؤكدوا لفخامتو ،وإىل جانب
شكران لبادرتو الكرمية ،اننا حنن مع حقوق ادلعلمٌن العادلة وادلمكنة ،حنن متضامنون مع األىل ،وكثًن منهم عاجز عن
تسديد ما تفرضو القوانٌن ،حنن مع استمرارية ادلؤسسات الرتبوية الشريفة اليت تعمل خلًن االنسان والزدىار الوطن ،حنن مع
احلرية وعلى ضمان غًن افضل ذلم.
تنشئة التالمذة على العدالة و ّ
أليس ىؤالء ىم اسرة األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الواجب علينا محايتهم من مصًن رلهول؟
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أرجوكم اي سعادة النائب أن جت ّددوا لفخامتو قناعاتنا ىذه ،وأن تبلّغوه قلق ىذا احلشد من ادلسؤولٌن الرتبويٌن على
أسرهتم الرتبوية وعلى وطنهم .رجاءً تطلّعوا إىل عيوهنم وأحكموا.
صاحب الغبطة والنيافة،

إنّنا نشكركم على حضوركم ورعايتكم وبركتكم دلؤدتران .ويف ختام كلميت أرجوكم السماح يل:

أوال :بتهنئة الرؤساء العامٌن والرئيسات العامات ادلنتخبٌن حديثاً وبشكر أسالفهم وأسالفهن ،متمنينا للجميع
التوفيق والنجاح.
اثنياً :بتهنئة الذين واللوايت تولوا إدارات ادلدارس حديثاً وبشكر الذين واللوايت سبقوىم على اخلدمة والتعاون.

اثلثاً :بشكر مجيع الذين دعموا وسهلوا انعقاد ىذا ادلؤدتر وخباصة اللجنة األسقفية واذليئة التنفيذية وادلكتب الرتبوي
واللجنة ادلنظمة ادلؤلفة من األب اندره ضاىر ،واخلوري بيار الشمايل ،واألخت مًنان فرح ،واألخت ليلى أّب
شبلي ،والسيدتٌن ندى حداري ومارّاي دمياسي واألستاذ ليون كلزي.

رابعاً :شكر األب زايد أنطون وأسرتو الرىبانية والرتبوية وخباصة السيدة مارلٌن هننا ومعاونيها على االستضافة.
خامساً :شكر أىل اإلعالم وخباصة  Télé lumièreعلى النقل ادلباشر ذلذا احلفل.

سادساً :ومسك ختام الشكر لفخامة رئيس اجلمهورية وممثلو بيننا سعادة النائب روجو ،وجلميع ادلقامات ادلشاركة.
ومع طلب بركتكم رلدداً ،اي صاحب الغبطة والنيافة ،يسعدين أن أطلق أعمال مؤدتران:
نرّب :رهاانت الشراكة يف مدارسنا الكاثوليكية"
"معاً ي
نرّب ابلشراكة وعلى الشراكة ،كما تقول وثيقة رلمع
لنستمر يف محل الرسالة الرتبوية مهما كانت التحدايت ولكي ّ
الرتبية ،الرتبية معاً" ،لكي "نكرب معاً بلبنان الكبًن"".
وشكراً الصغائكم
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