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 نحو منهج جدید للتعلیم المسیحي

 تماشیا مع هندسة جدیدة لتطو�ر المناهج الرسمیة في لبنان 

 د. أنطوان طعمة

 

 یم اإلنسانیة المنفتحة على  البعد الروحيمقدمة : تر�یة اإلنسان، �ل اإلنسان على ق

استقبل قداسة " في التر�یة  "المجمعي رارناسبة مرور خمسین سنة على الق، ولم2015في الحادي والعشر�ن من شهر تشر�ن الثاني 

. في هذه البا�ا فرنسیس المشار�ین في مؤتمر نّظمه مجمع التر�یة الكاثولیكیة تحت عنوان " التر�یة الیوم وغدًا. شغف یتجّدد ".

ة بدون التحّدث عن فال �مكننا التحّدث عن تر�یة �اثولیكی ،المقابلة قال قداسته: " التر�یة هي إدخال الشخص في ملء الحقیقة

التر�یة المسیحیة لیست التعلیم المسیحي وحسب، و�ضیف قداسته: "  .."اإلنسانیة، إذ إن الهو�ة الكاثولیكیة هي هللا الذي صار �شراً 

 transcendence la( إنما هي تر�یة األطفال والشباب على القیم اإلنسانیة �ملئها و�جمیع أشكالها. وأحد هذه األشكال هو التسامي

ن ). و�دعو قداسته الى �سر قیود االنغالق لالنفتاح على هللا واآلخر المختلف. �قول: "اإلنغالق ال �فید التر�یة ". التر�یة هدم للجدرا

 العازلة ومّد لجسور التالقي. 

قیادة رئیسته د. ندى � ورشات تر�و�ة نّظمها المر�ز التر�وي بدأنا  ،في مطبعة المر�ز التر�وي سن الفیلعینه،  2015 وفي العام

(�فارق  على مدى ثالثة أ�ام ،ورشة ثانیة 2015تشر�ن األول  29و 28و 27ورشة أولى، ثم في  2015أ�ار  20في  :عو�جان

 �مشار�ة فعالیات تر�و�ة من القطاعین الرسمي والخاص لتطو�ر المناهج التر�و�ة اللبنانیة. شهر فقط أو خمسة أسابیع)،

فیه توضیح للمبادىء التي استند إلیها تطو�ر المناهج، وهذه المبادىء  ،�مقطع من التقر�ر حول الورشة األولىأكتفي في هذا السیاق 

من الضروري �ما نرى  و�حمل في جوهره توقًا إلى الخیر والحق والجمال. ،تنطلق من تصّور لإلنسان �شخص تمّیز �قیمة نبیلة" 

والمتمّسك �القیم واألخالق اإلنسانیة، و�المخزون التار�خي والحضاري  ،رساالت السماوّ�ةالنا�ع من ال ،الروحي االلتزام بتراث لبنان

للمجتمع اللبناني، وذلك بهدف تنمیة التلمیذ، �إنسان عاقل، حّر و�ر�م، مفّكر ومبدع، یتمتع �حّس وفكر نقدیین، و�مواطن مؤمن 

في إطار مجتمع د�مقراطي، حّر، �جمع بین األصالة  ،اإلنسانیة والقانونیة و�لتزم بواجباته ،بلبنان ومرتكزاته، یتمّتع �حقوقه الكاملة

بادئ نختار منها : اعتبار وحرص التقر�ر على تاكید مو�ین التنّوع والوحدة، �ما �جّسد مفهوم المواطنة فكرًا وممارسة". والحداثة،

واعتماد مبدأ الزامیة التعلیم ومجانیته وتطبیقه في المرحاة التر�یة من أولو�ات العمل الوطني... واعتبار التعلیم قطاعا منتجا... 

  األساسیة".

لمدارس من هذین المقطعین المتزامنین والمتالقیین اخترت الدخول إلى مساهمتي في هذا المؤتمر النوعي السنوي الذي تنّظمه ا

وأعرب عن  نتماء الكنسي والبر�ة وفرح المعرفة.المهیب الذي �شیع فینا فیضا من االعتزاز �اال حضورالكاثولیكیة في مثل هذا ال
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الحظتم، وال شك، من  �ما  ،هو �منازل �ثیرة، و�یتي الذي سعادتي وتشّرفي �المشار�ة فیه ألنني أعتبر المدارس الكاثولیكیة عائلتي

 .لي الندوةمدیرة  تقد�م

و�ر المناهج اللبنانیة الرسمیة: تحد�ات : نحو منهج جدید للتعلیم المسیحي تماشیا مع تطلمداخلتي عنوان رئیس واحد

 : ثالثة فرعیةعناو�ن �حتوي على  ، وهووتمنیات

  -المطّوروعناصره ومحتواه مرتكزات المنهج  -1

  –طرائق التعّلم وأسالیب التقو�م  -2

 تطو�ر ومستلزمات التنفیذ والتطبیق.مستلزمات ما قبل ال - 3

كا في عملیة تطو�ر سمیا �اسم المر�ز التر�وي، بل �صفتي مستشارا وخبیرا وشر�وأحرص على اإلشارة الى أنني لست ناطقا ر 

، بل هي في الطر�ق الى ُیبذل في ورشات تحضیر�ة لم تكتسب �عد صفة نهائیة رسمیة شاهدا لجهد نوعي �بیر ولر�ما ،المناهج

 ذلك.

 

 ومحتواه عناصرهر و طوّ مرتكزات المنهج الم -1

�نسي وجودها، مؤتمنة على تعلیم مسیحي  یحیة الكاثولیكیة، في هو�تها وعلةفالمدرسة المس "مةأمًا ومعلّ "إذا �انت الكنیسة 

�ّل  ،ألن هدفهما إنماء اإلنسان ،هما أ�عد من التعلیم المسیحي �ما قال قداسة البا�ا فرنسیس رؤ�ة ورسالةینطلق من 

الحق  -على صورة �سوع المسیح اإلله ،ي والمتسامي، اإلنسان ببعد�ه التجّسدواإللهي  الروحي في انفتاح على ،اإلنسان

". و�م نتمنى أن یبنى هذا المنهج الحفاظ على ود�عة اإل�مانوقد وّ�ل هللا إلى الكنیسة و�لى المدرسة " الحّق.-واإلنسان 

تداد القلب. ال بّد ومغفرته �التو�ة وار  رحمة هللاواالنفتاح على  وفرح الحب ،وهو البشرى الساّرة فرح االنجیلالجدید بروح 

 هندسة هذا المنهج �كل عناصره ومكّوناته ىعل ،وهّم �نسي ،لصیاغة مثل هذا المنهج من لجنة خبراء تعمل �منهجیة

�الطبع نعرف أن المنهج أ�عد وأشمل وأكثر تر�یبًا وتعقیدًا من �تاب التعلیم المسیحي الذي لیس سوى ترجمة  ومستلزماته.

 ترجمته وتحقیقه. وأداة من أدوات  ،للمنهج

هنا في هذا المدى األنطاكي  -وتبدأ لجنة صیاغة المنهج من الجواب عن السؤال: أي متعّلم مؤمن �اثولیكي نر�د الیوم

 والمشرقي بتعّدد انتماءاته وتراثاته؟ ،والمنتشر مقیمال

 فرالتي سیس المخرجاتونحّدد  ،یسةوتر�ده الكن ،المسیحي الذي یر�ده المسیح سمات المتعّلمنرسم  ،جوا�ًا عن هذا السؤال

استنادًا إلى الرؤ�ة  .رعیته ومحیطه ملتزم الشهادة إل�مانه في - عنها المنهج المعتمد، ومنها، على سبیل المثال،

 ومحتواه و�فا�اته.ببعده الرعوي وسمات المتعّلم وصورة الخّر�ج، �مكننا وضع أهداف منهج التعلیم المسیحي  ،والرسالة

، التفكیر العابرة للمواد الدراسیة المنفصلة: التواصل، التفكیر الناقدینیة والب �الكفا�ات المتقاطعة�التذ�یر  أكتفي هنا

 توظیف استراتیجیات التعّلم.، إلبداعي، العمل التعاونيا
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من علم  �عض القواعد المستمّدة فیضعها الخبراء، وال بّد في ذلك من مراعاة المحتوى  وتفاصیل األهداف الخاصةأما 

 ومن نقد تطبیق المناهج السا�قة: هندسة المناهج

منتخب من المعارف والمعلومات: ال بّد للمنهج من أساس معرفي مشترك  �بیركّم �كون المحتوى �ثیفًا ومثقًال � أالّ  -

نًا فیه وال بّد للمحتوى أن �كون متواز  یراعي المبدأ "فلنتعلم أقل ولكن أعمق وأفضل".  ،)socle communومحّدد (

لى تتالءم مع البعد الرعائي لهذا المنهج والدعوة ا وقیم عملیة ،ولكن فیه أ�ضًا مهارات ومواقف سلو�یة ،معارف

و�دفعه  . إّن مثل هذا المحتوى �خاطب المتعلم " بلغة العقل ولغة القلب ولغة الیدین"،یسةااللتزام في حیاة الرعیة والكن

و�دعو قداسته  �ما �قول قداسة البا�ا فرنسیس.الحدود المرسومة نحو اآلخر�ن،  خارج واالنطالق ،الى �سر االنغالق

 .إلى أن �كون في المحتوى مكان للفن والبیئة والخدمة االجتماعیة والر�اضة

: مهّم أن نتكلم عن هللا واألهّم أن في مكان الصدارة الكتاب المقدس واللیتورجیا والصالةمن وضع لهذا المنهج وال بّد  -

وأن ننغرس في لیتورجیتنا التي هي تجّلي هللا �الروح القدس في خصوصیة لغتنا وثقافتنا  غي إلیه ونتكلم معه،نص

 خمیرة اإل�مان واحدة غیر أنها توضع في عجنات متنوعة لكل منها فرادتها وخصوصیتها ونكهتها. وتراثنا وأرضنا.

وأشفق �محبة �سوع على العائشین في غیره.  ،یش فیه�قول شارل مالك في شهادة عمر " أؤمن �الكتاب المقدس وأع

. وأحتفي �اللیتورجیا: ما أجمل وأعمق اللیتورجیا في سیبقى الكتاب المقدس ما �ان علیه دائمًا في التار�خ: �تاب الكتب

ور میشال �قول العالمة المونسنی ،وفي هذا الصدد."الكنائس الشرقیة! هي التي حفظت اإل�مان عبر الشدائد في التار�خ

أعطوني متعلمین   ".یتورجیارنة من وطن �سكنونه سوى اللوطنهم الصغیر لم یبق للمواكك أصاب التف ك: " حینالحا�

التي نر�دها وخذوا خّر�جین �حملون الهو�ة المسیحیة  ،و�شر�ون من ینبوعها الحي ،�حبون لیتورجیتهم و�غتذون منها

تضمین منهج التعلیم المسیحي نصوصا وسیرا من آ�اء �نیسة وقد�سین یة وأشیر هنا إلى أهم والتي ُترضي قلب الرب.

ارتباط اللیتورجیا والتعلیم المسیحي �اللغة وشهداء مشرقیین طالعین من أرضنا وتراثاتنا، وأشیر أ�ضا الى أهمیة 

منارة "و "خ األزمنةتار�"�اتب  ،، مذ أقدم العّالمة البطر�رك اسطفان الدو�هيالوطنیة الرسمیة وهي لغتنا العر�یة

نشار�ه لغته وثقافته  وضرورة أن نكون خمیرة في عجنته ،على وضعنا أمام رسالتنا في هذا الشرق  ،وغیرهما "األقداس

وجزءا أصیال من هو�تنا  ،یةلغة طقسوحرصنا علیها السر�انیة � مع تعّلقنا في شيء �الطبع هذا ال یتناقضو  ومصیره.

 .ا ومكّوناتهاالغنیة �أ�عادهغیر األحاد�ة 

إال أن �كون مسكونیًا في  ،على اختالف انتماءاتهم ،نطاكي والمشرقينهج تعلیم مسیحي ألبناء المدى األوال بّد لم -

یترجم هذا المنهج  ، تجاو�ًا مع وصیة السید المسیح "لیكونوا واحدًا... فیعرف العالم أنك أنت أرسلتني".رؤ�ته وأ�عاده

 دم الشهداء وشجاعة . أما وّحدناوعلى عیش الوحدة في التنوع ،ةلى إعادة بناء األخوّ برؤ�ته المسكونیة تصمیمنا ع

، هو وأن العنا�ة زرعتنا في هذه األرض، ووحده هللا سید التار�خ ،أن قدرنا واحد المعترفین ووجع النازحین فلمسنا

 ؟وجودنا ورسالتنا وشهادتناة نامض

 ،الدیني �مان �انغراسنا في واقع التعّدداإل، ال بّد أن �كون المنهج نا�عًا من وامتدادًا لمنهج مسكوني الرؤ�ة والممارسة -

عتبره نعمة ، وترّسخ العیش معاً ، تفي مواطنة حاضنة لهذا التنّوع الدیني ،و�خاصة الشراكة بین المسیحیین والمسلمین

بناء المناهج الجدیدة، ومنها التر�یة على صعید المشار�ة في  ،وما تقوم �ه مؤسسة "أد�ان" في هذا االتجاه ال نقمة.
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 یبّشر �كثیر من الخیر واالطمئنان.قي اإلسالم والمسیحیة، الوطنیة والفلسفة، وفي تألیف أدّلة لتعلیم القیم المشتر�ة 

من موقعنا الروحي في هذا الشرق، ُسلمنا مهمة شاقة هي مجموع الهموم، أال وهي الوساطة في �قول میشال الحا�ك: "

صراع عرفه التار�خ. فنحن مكلفون �اسم المسیحیة جمعاء، �مواجهة االسالم الذي هو �النسبة إلى المسیحیة �ما أعظم 

هي �النسبة إلیه، أضخم تحد روحي واجهته على طول األزمنة وأشمل األمكنة. على نتائج هذا اللقاء السلمي السلیم 

 وحده، یتوقف مستقبل عهد انساني أ�عد من �ل التصورات".

في هندسة المناهج الجدیدة الخیار الواضح والصر�ح �اعتماد بیداغوجیا الدمج ال الفصل أو  ومن العالمات الفارقة

 لنخبة معّینة أو ممّیزة.موّجها ات الخاصة على اختالف إعاقاتهم ومجروحیتهم ولیس فالمنهج لذوي االحتیاج العزل.

، و�ذ إننا ننال خالصنا من جراح رجل مات ون في إنسانیتهم�قول قداسة البا�ا فرنسیس: "هؤالء األشخاص مجروح

و�ذهب قداسته إلى أ�عد من الدعوة . "على الصلیب، �مكن للمر�ین أ�ضًا أن ینالوا الحكمة من جراح هؤالء األشخاص

ن قطاع ال �مكن أن نر�ي داخل الجدران: جدران ثقافة انتقائیة أو جدرادران " المر�ین هدم الج ، فیناشدإلى الدمج

 ،". و�دین قداسته �شدة التر�یة التي تعزل وتقّسم، �قول: "إن التر�یة قد أصبحت إنتقائیة وللنخبةاجتماعي �عیش رفاهیته

التزام مبدأ "التر�یة للجمیع" الذي نادت �ه أهمیة وهذا الموقف �عني بوضوح  و�بدو أن التر�یة لم تعد من حق الجمیع".

وقد �ان مجمع اللو�زة  .الذي تبنته ورشات المر�ز �ما سبق وذ�رنا علیم األساسي ومّجانیته"الیونسكو ومبدأ "الزامیة الت

في مقابل تجاهل مبدأ . وهكذا والدعوات إلى د�مقراطیة التعلیم ،قبل الثورة الفرنسیة ،طلیعة الداعین إلیه 1936عام 

نشهد ظاهرة اتساع الهوة بین المدارس: مدارس لألغنیاء ومدارس للفقراء، مدارس نخبو�ة في المدن تكافؤ الفرص، 

 ،الحو�كالیاس ومن منا ال یذ�ر ما قام �ه البطر�رك .أو منتشرة في ضواحي المدن ،ومراكزها ومدارس ر�فیة نائیة

ؤّسسا لذلك راهبات العائلة المارونیة المقّدسة، لنشرالمدارس في األر�اف، منوعیة  دمن جهو  ،كبیر مؤسسي لبنان الكبیر

 ومنتد�ا إ�اهن لهذه المهّمة اإلنمائیة؟

و�دي  ،أتا�ع أخبارها إقرار سلسلة الرتب والرواتب.انعكاسات �سبب  ،اإلدارات والمعلمین في مدارسنا أدرك جیدًا معاناة -

المواجهة والصراع والتنافر. في �ل المدارس على حافة  خشیة من رؤ�ة شر�اء المشروع التر�وي الواحد ،على قلبي

ال عن مجموعة  ،عن عائلة المدرسة وجماعة المر�ین�نا نتكلم  ،وانتمیت إلیها ،الكاثولیكیة التي عرفتها من داخل

ألذّ�ر  ،. غیر أنني أذهب إلى أصل المشكلةال �عالج �عجالةسة. أعرف أن الموضوع ضاغط ومعقد موظفین في مؤسّ 

 ،ال غیر منتج ،ألنه إنماء منتج ،ل أعبائهوتحمّ  ،دولة عن الزامیة التعلیم األساسي التي تعني مّجانیته أ�ضاً �مسؤولیة ال

وتفر�غ القطاع العام من أكبر عدد ممكن  ،داعیًا إلى الخصخصة ،دكما �ان �حلو ألحد رؤساء الوزارة السا�قین أن یردّ 

لیم االلزامي المجاني مطلب حق وطبیعي، ومعمول �ه في غالبیة مطالبة الدولة �مسؤولیتها عن التع من الموظفین.

�سبب الهدر و  �سبب تغلیب المصالح الخاصة على الصالح العام،  ،واذا لم �طبق �عد عندنا الدول الغنیة والفقیرة.

یست دولة ول ،وألننا دولة منهو�ة ورازحة تحت مدیونیة عالیة قام مخیفة عنه في القطاع التر�وي،المخجل، ولدي أر 

ولكن حتى إحقاق الحق في تكافؤ الفرص، وتوفیر التعلیم للجمیع، ال حّل أمامنا سوى الحوار المسؤول على  فقیرة.

 .المشاكل الكبیرة التي تهدد التر�یة النوعیة في مدارسنا القادرة على تخطي بروحیة المشار�ة  ،"شر�ة ومحبة"قاعدة 
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 طرائق التعّلم وأسالیب التقو�م -2

وهي تقول  ،ه الواضح في تطو�ر المناهج هو نحو طرائق تعّلم تفاعلیة ناشطة، استنادًا إلى النظر�ة البنائیة في التر�یةالتوجّ 

ات محفزة: حّل المسائل، �أن المعرفة لیست �ضاعة جاهزة تنقل �الحفظ والتلقین، بل هي معرفة مرّ�بة تبنى في وضعیّ 

وقد  ..یل األدوار، التعلم �القصة والمثل، التعلم �النشاطات االستكشافیة الالصفیة.التعّلم �المشروع، التعلم التعاوني، تمث

، في لحل مشكلة إحباطهما مع تلمیذي عماوسفي الحوار تعلمت من المعلم األعظم في اإلنجیل أفعل الطرائق الناشطة: 

�ما ، ببساطتها البلیغة ""القصص الرائعة الحوار مع السامر�ة، في سؤال التالمیذ: من �قول الناس إني هو؟ وفي األمثال و 

الجزء األكبر من التعّثر في تطبیق خطة النهوض عائد إلى عدم الجّد�ة في بناء وضعیات إّن   .إر�ك اور�اخ ا�صفه

 إلى، في أنشطة التعلیم المسیحي الالصفیة، وللمناسبة أنا أدعو  تعّلمیة محّفزة على التفكیر الشخصي واإلبداع والمبادرة.

م مواد االقتصاد في تعلّ وتطبیقه  تّم اعتماده  غرار مشروع الخدمة االجتماعي الذي على ،اعتماد مشروع خدمة المحّبة

وقد دعا قداسة البا�ا فرنسیس المر�ین إلى الخروج من جدران المدرسة إلى المخاطرة واتخاذ مبادرات إبداعیة  االجتماع... و 

في معالجة المشاكل المالیة أ�ضا ... ونضیف ة المطروحة، وفتح التعّلم على الحیاةومبتكرة، والخروج على الدروب السهل

 الطارئة �سبب �لفة سلسلة الرتب والرواتب.

هو على ممارسة التقو�م  ما طغىأسالیب التقو�م فهي معروفة �أنواعها الثالثة: التشخیصي والتكو�ني والختامي. ولكن  اأم

حیث یتعّلم التلمیذ أن یتعّلم، و�یف �حّلل  ،معارف. و�ان الغائب األكبر التقو�م التكو�نيهم العالمة واالمتحان وقیاس ال

أهمّیة تدعیم التقو�م التكو�ني  ،الخطأ و�تعّلم منه...و�شفت لي أطروحة �حثیة حول التقو�م التكو�ني أشرف علیها

  تسمح بتفعیل التواصل عن �عد بین المعّلم وي الهاتف الخلالوتساب في �التكنولوجیا: هناك تطبیقات سهلة ومجانیة على 

 لممارسة أنشطة تقو�میة تكو�نّیة محّفزة. ،والمتعلمین

یرّتب فیه ما �قوم �ه من  ،ومن التوّجهات الحاسمة في ممارسة التقو�م ضرورة أن �كون لكل متعّلم ملّف تقو�م شخصي

لخدمة  تماعي في الحیاة العامة (الرعیة، البلد�ة...)ومع المحیط االج ،مبادرات ومواقف سلو�یة مع األهل في البیت

 أو الرسم أو الموسیقى... ا عن إ�مانه، �اللغة تعبیر وما ینجزه من إبداعات شخصیة  المحتاجین،

ومن المقترحات التي قّدمتها في المؤتمرات والورشات المتعّلقة بتطو�ر المناهج، الدعوة إلى إنشاء مؤّسسة مستقلة للتقو�م، 

ونتائج هذا التقو�م الخارجي  االختبارات المقّننة والمعاییر المجّر�ة، وتمّررها في المدارس أو في عینة ممثلة منها، تضع

د منها المعلمون تسمح �قیاس المكتسبات الفعلّیة من معارف ومهارات ومواقف، وتعطي صورة واقعیة عن األداء �ستفی

م مكتب األمانة العامة للمدارس الكاثولیكیة على انشاء لجنة . أتمّنى أن ُ�قدو المنهج أ�ضاً الكتب وواضع والمدارس ومؤلفو

 للتقو�م الخارجي، وسیرى أن لها مردودًا تر�و�ًا �بیرًا.

 

 

 

 مستلزمات ما قبل التطو�ر ومستلزمات التنفیذ والتطبیق -3
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و�ین شر�اء  ،ین المدارسلجنة للتخطیط المدروس في شراكة وتشاور ب أول مستلزمات ما قبل التطو�ر هو تألیف -

ع مسؤولیة رسم استراتیجیات العمل، و�عداد على هذه اللجنة تق المشروع التر�وي: اإلدارة، المعلمون، األهل، التالمذة.

 المشار�ین فیها، وتحدید مهامهم.

هم، ونقاط رصد تصوراتهم وانتظاراتهم وحوافز ل استطالعي میداني لواقع المتعلمین،وثاني المستلزمات إجراء �حث  -

نتائج هذا البحث  سائر المعنیین �المنهج من أطر تر�و�ة ومعلمین وأهل.استطالع آراء قوتهم ونقاط ضعفهم..، و 

 ومعطیاته مفیدة جّدًا لرسم األهداف والمحتوى �كل عناصره...

من  ،متنوعةفي عدد من الصفوف من مدارس  ،وثالث المستلزمات تجر�ب عّینة مختارة من المنهج المزمع اعتماده -

فالنتائج التي �سفر عنها حاسمة في دوزنة المحتوى، وتصو�ب  المستوى ونوع المدرسة.و  حیث الموقع الجغرافي 

 ،وتسمح بتعمیمه ،وهذه التغذ�ة الراجعة تخدم الصیاغة النهائیة للمنهجاالختالالت، وقیاس درجة التفاعل والدافعیة. 

 والحّد من مخاطر تعّثره.

 فنتوقف على اثنین منها: لتنفیذ والتطبیقا مستلزماتأما 

ذات معاییر واضحة في تعر�ف المصطلحات، وفي تألیف الكتاب، وغیره المعنیین �المنهج �أدّلة �افیة، األول تزو�د  -

م العاملون في تصمیم من الموارد، وفي شروط استخدام ناجح لطرائق التعّلم وأسالیب التقو�م. في غا�ة األهمیة أن یتكل

 لغة مشتر�ة واحدة وواضحة.هج المن

 �استمرار.لتحسینه وتقو�م أدائهم  ،ومرافقتهم من قبل مشرف مختّص أو منّسق ،والثاني إعداد المعلمین وتدر�بهم -

في �لیات  ،إّن الثغرة الكبرى التي أحدثت أخطر االختالل في تطبیق المناهج هي عدم إعداد المعلمین إعدادًا اساسیاً 

إن امتالك المادة التي نر�د تدر�سها ال �كفي أبدًا لتعلیمها، والنجاح في المهمة:  في التر�یة.أو معاهد متخّصصة 

لمعّلم ولكن ال بّد من تكو�ن ل.إعداد في المادة (الالهوت أو الرعائیات...)�الطبع،  ،إعداد المعلم إعدادًا أساسیًا هو

وفي طرائق  ،تر�وي، وعلم اجتماع تر�وي، وتر�یة مواطنیةوتزو�ده �أساسیات علوم التر�یة: من علم نفس أعمق وأوسع، 

حیث یتّم التدر�ب العملي ،الوجه األكاد�مي) و�ین المدرسةیوّزع بین الجامعة ( وتكو�ن المعّلم التعلیم وأسالیب التقو�م.

 �إشراف األستاذ الجامعي.

أما التدر�ب الظرفي، أ�ًا تكن مّدته  ة.وحده هذا اإلعداد المنهجي المتكامل �شّكل ضمانة لنجاح العملیة التر�و�

ووحده المعّلم المعّد جیدًا قادر على االستفادة من الدورات التدر�بیة التي ال بّد  ومحتواه، فلیس �افیًا لتكو�ن معّلم قادر.

 منها، لما في التر�یة من مستجدات على صعید المحتوى، �ما على صعید أسالیب التعلیم والتقو�م.

یات الیونسكو هذا التنبیه إلى أهمیة إعداد المعلمین: "لیس �إمكان أي �ان أن �كون معّلمًا، ولیس في إحدى توص

. أما عن دور المعلم في ترقیة المجتمع وتنمیته فیقول روي سینغ: "ال �مكن التعلیم مهنة �مكن أن یتعاطاها أي �ان"

مقابل دعوة الیونسكو إلى تمهین التعلیم واعتباره مهنة  في ألي نظام تعلیمي أن یرتقي أعلى من مستوى المعّلمین فیه".

جتذب أفضل المواهب الشاّ�ة إلیها، أرى أن مهنة التعلیم مأزومة، فقدت الكثیر من وهجها ألسباب ة، جدیرة أن تمرموق

قادرة على  غیر وتدني األجور وتآكل قیمتها الشرائیة، ما جعلها عدیدة أبرزها بدعة التعاقد للتسّلل إلى �ادر التعلیم،
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 ،وراء �ل سیرة نجاح في مجاالت المجتمع الوظیفة. –الرسالة، ال التعلیم  -استهواء الممیز�ن والقادة ومحّبي التعلیم

 اد، �ما فعل المعلم �سوع مع رسله وتالمیذه، و�ما فعل روّ سه في متعلمیهفً فّتشوا عن معّلم متمیز، ورسول زرع نً 

وفؤاد افرام البستاني ومارون عبود وعمر فاخوري طرس البستاني إلى رشید الشرتوني النهضة في لبنان من المعلم �

 وغیرهم ...

 

 خاتمة: تساؤل وقلق ورجاء

 هل ما زال الشغف موجودًا ومتجددًا في التر�یة عندنا؟ في عوٍد على بدء و�لى الكالم على "التر�یة الیوم وغدًا. شغف یتجدد"، نتساءل

ر اق على التر�یة في الموازنة العامة، وفي الدعم الخارجي المقنن والمثقل �الشروط (و�أن المانح �قّدم رجًال و�ؤخّ وأمام الشّح في اإلنف

في مستوى �عض  ، وأمام التدني المتفاقموالتطاول على المال العام ،اء الهدرجرّ  ،ف المستمر في جسم التر�یةأخرى)، وأمام النز 

؟  اب أصحاب المواهب الممیزةم ما زالت مرموقة وقادرة على اجتذهل مهنة التعلی :اءل أ�ضاً وأدائهم، نتس  المعلمین وحوافزهم

وأمام  ،د المواطنة �التشظيفي جزر منعزلة تهدّ على الذات، ل التساؤل قلقًا أمام انزالق �عض مدارس الطوائف نحو اإلنغالق و�تحوّ 

 ...ء والجمود أحیانًا في وتیرة العمل على تحدیث التعلیم وتطو�ر مناهجهالبطوأمام  ،اتساع الهوة بین الفقراء واألغنیاء في مدارسنا

فلیكن من ذاك القلق مشروع عندنا، إذا �ان من قلق  ؟ معاذ هللا !هل �عني ذلك أن القلق بدأ �غلبنا، و�دفعنا إلى شيء من الیأس

ال �أس  :من السقوط في الغفلة. أسارع إلى القولالوعي مي و�ح ،ألنه یوقظ الوجدان الساهر ،النوعیة" یه �یر�غارد "حارسالذي �سمّ 

 أما الرجاء فال �سقط أبدًا. ،�خیب ذور على اسم الرجاء... األمل قدومن ،ألنه قیامي ورجائي ،وال إحباط في �تاب المرّ�ي الحقّ 

"، و�الرجاء افتتحنا نصوص المجمع "المسیح رجاؤنا... :�الرجاء خرجنا من إحباط التسعینات معلنین في السینودس من أجل لبنان

أو غالبیتها  ،أن مدارسنا الكاثولیكیة� �اقون على إ�ماننا ،و�اسم هذا الرجاء المفتاح "كنیسة الرجاء". –البطر�ر�ي الماروني �النص 

ما معنى ن ختاما، لكو  .، ال تتوّخى الر�حفي خدمة تنمیة �شر�ة وروحیة مستدامة ،ستظّل واحات "شر�ة ومحبة" على األقل، العظمى

 على أمانتنا لإلنجیل.في ممارستنا التر�و�ة،  ،أن نرجو ؟ أ�عني ذلك أن نتوهم ونحلم؟ �الطبع ال، أن نرجو �عني أن نفحص ضمیرنا

 والسالم. ، رحمة هللا علیه،د �و�بانيلخوري العالم والقد�س الصدیق داو �ما �ان یرّدد ا "أن نرجو �عني أن نلتزم "


