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 التعّددي اللبناين اجملتمع يف املدرسّية الراعوية وحتّد�ت فرص

 

 )19: 28(مىت  به أوصيتكم ما كلّ  حيفظوا أن وعّلموهم الشعوب مجيع تلمذوا"

 فيسريوا يعرفوه أن أي تالميذاً، الشعوب جيعلوا أن اآلب، إىل صعوده قبل تالميذهل املسيح يسوع وصية كانت هذه
 بعد تصنعه الكنيسة تزال ما وهذا الرسل فعله ما هذا. األقدس الثالوث حياة يف ُويشركهم اآلب ّحمبة إىل يقودهم وهو خلفه
 عاشها اليت احلقيقة خدمة يف تكون أن واملعّلمة، األمّ  ،الكنيسة على وواجبٌ  حقٌّ  ْني.املقّدسَ  وواجُبها حقُّها فهذا عام، ألفي

 األوحد للمعّلم نسمح ما بقدر إّال  نُعّلم ال فنحن"  يسوع؛ شخص هو هذه التعليمية الكنيسة رسالة وحموريسوع.  وعّلمها
 حول الرسويل رشادهإ يف الثاين، بولس يوحنا القديس البااب لسان على جاء كما "وتصرّفاتنا كالمنا يف حاضراً  يكون أن

 .عصر� يف املسيحي التعليم

 بني فصل ال وألنّه .يسوع ومعّلمه تلميذٍ  بني بنويّة، شخصّية، عالقة يف للدخول الدعوة هذه جند راعويتنا صلب ففي
 بكلّيته نساناإل تنشئة لتجعل الكاثوليكية املدرسة أتت ...واجلسدي والعاطفي واألخالقي الثقايف ومنّوه لإلنسان الروحي النموّ 
 .املسيحية اإلجنيلّية، رسالتها حمور

 تقوم؟ ماذا على هي؟ فما املدرسّية، الراعوية هو هذا الّسنوي مؤمتر� اهتمام حمور

 لرسالة امتداد هي املدرسية راعويتنا .املسيح يسوع األوحد راعينا مثال على خبرافه، الراعي واهتمام خدمة هي الراعوية،
 .الرتبوية مؤّسساتنا إىل املنتمني قلوب يف املسيح وحمّبة اإلجنيل روح لبثّ  يهدف الذي الرسويل النفس هذا يه .املعّلم املسيح

 .الكاثوليكية مدارسنا يف الرتبية بشؤون املعنيني لكافة اإلنسانية األخالق وإشعاع املسيحية احلياة شهادة شيٍء، كل قبل فهي

 وتتوّسع مدارسنا لتالمذة الروحية ابحلياة تعتين اليت والالصفّية الصفّية شطةاألن كافة خالل من الراعوية هذه تتجّسد
 .مدارسنا يف العاملني واملوظّفني املرّبني لتشمل

 قداسات صباحية، صالة وقفات بني تتوزّع اليت الليتورجية وغري الليتورجية الروحية، احملطّات خالل من إذاً  تتجّسد
 وتشمل كما .لتالمذتنا واإلنساين الثقايف الروحي، الّنمو وختدم الدراسي العام تواكب سباتومنا وإحتفاالت روحية ور�ضات

 من أيضاً  تتجّسد ...شخصية مرافقة حيتاج، من ملرافقة احلاضرين املرشدين نشاط خالل من والتوجيه اإلصغاء مساحات أيضاً 



 حبسب األسبوعية احلّصص وترية يف بتفاوت ولو ا،مدارسن أغلب يف يُعطى يزال ال الذي املسيحي التعليم ساعات خالل
 يف طالبنا، كافة مع مدارسنا، يف نعيشها اليت اإلنسانية ابخلربات أيضاً  تتجسد املدرسية راعويتنا .احمللّية واملعطيات األوضاع
 ...والعجوز واليتيم والفقري املختلف اآلخر جانب إىل اإلنسانية املؤسسات خمتلف

 من تتأتى اليت التحد�ت هي وما التعّددي؟ اللبناين اجملتمع يف املدرسّية راعويتنا جناح فرص يه ما نسأل، وهلذا
 عينه؟ اجملتمع هذا واقع

 من إنطالقاً  املدرسّية راعويتنا وحتّد�ت جناح فُرص عن نتساءل أن هذا، مؤمتر� بداية يف امللحّ  من بل ال املفيد، ملن إنه
 : أنفسنا سؤال علينا وجب ...وننّمي نزرع أن جنتهد بذار أية :أنفسنا نسأل أن وقبل ألنه .اليوم يناللبنا اجملتمع على اإلضاءة

 املعاصر، العامل وهو نبذره أن علينا الذي "احلقل" إىل اإلنتباه ابلغ إيالء الضروري فمن البذار؟ هذه نبذر حقلٍ  أي يف
 .وله فيه وحنن إليه، ننتمي الذي لبنان جمتمع وابلتحديد

 سبيلٍ  أيّ  جّيداً  عرفنا وزمانه، جملتمعه يسوع يوّجهها كان اليت عينها ابلنظرة جمتمعنا إىل النظر من ومتكّنا َسعينا وإنْ 
 .رعيّته وسط أبداً  احلاضر الرعاة، راعي األول، الراعي وأحشاء قلب من نستلهم، راعويةٍ  وأيّة نسلك

 أو الثقايف التأقلم نسّميه ما هو فيه، البشارة ونقل لعيش السبل أفضل عن والتفتيش اجملتمع لفهم نبذله الذي اجلهد هذا
 للتعليم العام الدليل يف جاء ما على اليوم، التبشري تواجه اليت العصر حتد�ت أكرب وهو  l’inculturationاإلنثقاف
 (21) .املسيحي

 بفعل اجملتمعات، ابقي يصيب عّما معزوالً  ليس ،فرادته وجيعل ميّيزه ما كلّ  مع اليوم، لبنان جمتمع إنّ  أحبائي، إخويت،
 البعض، بعضها مع متاس على الثقافات خمتلف جعلت اليت العوملة هذه ...التواصل وسائل هلا سّهلت واليت احلاصلة العوملة

 األرض كانس بني احلاصل والتواصل االنفتاح فهذا .والثقايف الفكريّ  املستوى على املتغّريات من الكثري سبّبت اليت هي
 .سلبّية نتائج احلاالت بعض يف عنه ينتج البعض، بعضنا وإغناء للتشارك فرصة هو بل ال ذاته، حبدّ  إجيايب حدثٌ  هو والذي

 ملواجهة حمّصنة وغري املناعة ضعيفة األخرية هذه كانت حال يف هويّتها وتُفقدها األصغر تبتلع واألكرب املسيطرة فالثقافات
 .االنفتاح حتّدي

 املستوى على متسارعة وتغّريات مطروحة تكن مل جديدة إشكالّيات أمام وضعنا هذا الثقافات انفتاح فإن ك،كذل
 وهنا .حداثة أكثر جمتمعاتٍ  إىل وتتحّول وتتغّري  تتطّور (traditionnelles) التقليدية اجملتمعات جعلت والثقايف الفكري
 والضوابط والتقاليد العادات حتكمه تقليديّ  جمتمعٍ  يف الرتبية عملية بني بريك الفرق ألن .للرتبية ابلنسبة األكرب التحدي يكمن

 إىل وصل ألنه اجلماعة قلب يف خمتلفة مكانة له الفرد حيث حداثة، أكثر جمتمع يف الرتبية عملّية وبني ...والعائلية اإلجتماعّية
 .إلميانه وابلتايل وحلياته وحلريته لذاته وعيه يف خمتلفة درجةٍ 



 أكثر تتجّلى أخذت اليت العلمانية هذه هو العوملة، بفعل اللبناين جملتمعنا احلاصل الثقايف التغّري  هذا مسات أبلغ نوم
 من وليس .الناشئ والشباب املراهقون هم الثقافية التحوالت هبذه أتثّراً  واألكثر اخلاصة؛ الشخصية احلياة مستوى على فأكثر

 قامت واليت الرتبوية، العملية هذه جناح صعوبة مدى اجملاالت، كافة يف اليوم، الرتبية على القّيمني من نسمع أن الغريب
 .بسيطة ووسائل تقنيات على السنني، وملئات ابملاضي،

 بفعل تقليديّ  جمتمعٍ  من ينتقل وهو اليوم، جمتمعنا يعيشها اليت اإلنتقالية املرحلة هذا فهم دون من نقول، ابختصار
 راعوية خدمةٍ  وأية املسيحي والتعليم البشارة تنجح أن املمكن غري من واحلضارات، الثقافات خمتلف على ةالعومل عرب انفتاحه

 .مؤّسساتنا يف

 املدارس؟ يف سّيما ال الراعوية خدمتنا على الثقافية املتغّريات هذه انعكاس هو فما

 أكثر اإلتكال على الرتبية جماالت كافة يف ناحيثُ  الذي األمر ...الفرد على اجملتمع ضوابط أتثري اخنفاض من نبدأ  •
 احرتام وحنو الفرديّة والعناية الشخصية املرافقة خيار حنو خدماتِنا كافة يُشد ما وهذا وقناعاته وأخالقه الفرد ضمري على فاكثر
 ...وخرباهتم تساؤالهتم على والوقوف حماورهتم وحنو تالمذتنا عقول

 ضرورة على حيثّنا هذا ...شيء كل يف النسبّية حدود إىل تصل قد اليت اخلاصة هآراء ويكّون واعٍ  اليوم شباب  •
 األساسية املفاهيم حول معه النقاش وفتح .الكاثوليكية الكنيسة وتعليم املقدس الكتاب مرجعّية وأتكيد الثوابت على اإلضاءة
 للمعاجلة، أكرب مساحات جتد أن إبمكا�ا كّلها وهذه ...والدعوة والزواج واحلب، والعائلة والسعادة احلرية كمفهوم

 .املسيحي التعليم ساعات ضمن ابألخّص،

 عن للتفتيش مدعّوون حنن هلذا ...خيتربه مل مبا يقتنع وال ميّسه أو يعنيه ال مبا يلتزم ال انه لدرجة ُحرٌّ  اليوم شباب  •
 أبناء عند الصعبة األمور من طويلٍ  لوقتٍ  اإللتزام مبدأ يكون قد .واإلختبار للعيش وجماالت فرصٍ  خلق وعن وإبرازه املعىن
 من ُحياكيهم الذي اإللتزام يف بسخاء ذواهتم ويُعطون يندفعون جندهم ويقتنعون، اإلختبار يعيشون عندما لكنهم، اليوم، جيل

 .ويلمسهم داخلهم

 والفريدة اخلاصة دعوته تشافاك على مساعدته علينا ...خيتار ما يعرف ال قد لدرجة اخليارات كثري اليوم شباب  •
 مدارسنا، يف املرشدين ِخدمة تفعيل أمهّية فأكثر أكثر تربز وهنا .الرتبوية مسريته خالل مواهبه وتفعيل هبا هللا خّصه اليت

 .املمكن األفضل لبلوغ التالمذة من يسأهلم من يشّجعون يرافقون، ُيصغون،

 يف واألسلوب الشكل مستوى على والتجّدد لإلبداع يدعو� فهو ...جديد هو ما وكل التغيري ُحيبّ  اليوم شباب  •
 .راعويتنا مكّو�ت مجيع



 يدعو� وهبذا ...وفرادته حلريته والتقدير اإلعتبار بعني �خذ ال مشويل نظامٍ  ضمن يسري أن يقبل يعد مل شبابٌ  هو  •
 لتالمذتنا الشخصي البعد تعزيز أي (personnalisation de la relation pastorale) الراعوية العالقة لشخصنة

 لتعزيز مدعوون حنن عينه وابلفعل .املدرسية الراعوية إطار يف عليهم نقرتحها اليت واخلربات الروحية النشاطات كافة يف
 واملرشدية الروحي والتنشيط املسيحي التعليم كوادر يف أكرب إستثماراً  ذلك كّلفنا ولو حىت واإلصغاء التشارك مساحات

 بُعد عن معها نتعاطى أرقامٍ  إىل احلجم، الكبرية املدارس يف ابألخص يتحّولوا، أن من احلذر علينا كما علينا .درسّيةامل
 .الدراسية نتائجها خالل من عليها حنكم أو وحنّجمها

 يكون أن ديري فهو الَفْرض، وليس اجملاين العرض ألسلوب ينجذب فهو شيء على ُجيرب أن ُحيبّ  ال اليوم شباب إنّ   •
 ضمن قناعاته يعيش أن الشرقي، اجملتمع من كفردٍ  الدائمة، حاجته هذا ينفي أن دون خياراته يف ومسامهاً  فاعالً  مستقًال،

 وروح مبّجانية نعرضها واملتنّوعة، املتعددة واإلقرتاحات والُفَرص املناسبات خلق من منلّ  ال أن ُحيثنا هذا .درب ورفاق مجاعة
 .وعنايته هللا حمبة ويلمسوا اإلميان اختبار يعيشوا لكي للتالميذ واسعاً  اجملال نفتحل ،"دميوقراطية"

 والقيم واترخيه تراثه الكتشاف ملساعدته يدعو� فهو اهلوية، لضياع ُمعرَّضٌ  اليوم لبنان شباب اإلنفتاح، حتّدي أمام  •
 جبزءٍ  الرتاث، هذا وأن خاّصة .ورثها اليت والتقاليد للعادات ميقالع املعىن استعادة يف لنساعده وأيضاً  واعتادها عليها ترّىب  اليت

 .والطائفية والدينية املناطقية انتماءاتنا اختالف على كلبنانيني نتشاركه منه كبريٍ 

 النزوح إىل يؤول ما وكل واألمنية، اإلقتصادية اإلجتماعية، الظروف عن �تج هو ما التحد�ت هذه إىل ُيضاف  •
 يف الرسولية والشجاعة الرجاء بثّ  على أكثر للعمل تدفعنا أمور كّلها .أبنائه وخرية شبابه من احلبيب شرقنا راغوإف واهلجرة
 وتدفعنا ...اضطهادات ويف ُمعدمة ظروف يف يعيشون من مع األخوي والتعاضد التعاون ُفرص هلم فنفتح تالمذتنا، قلوب
 .العريق احلضاري بكنز� واالفتخار املشرقي ر�حبضو  اإللتزام على والرتبية الوعي لتحفيز أيضاً 

 ثقافة نعزز أن علينا الد��ت، كل يف أكثرها وما املتعّصبة، املنغلقة، التيارات حيال شبيبتنا حنّصن ولكي كذلك،   •
 أن يف هللا دةإرا واكتشاف كبرية كقيمة اآلخر الستكشاف والتشارك والتواصل املختلف اآلخر إىل واإلصغاء واحلوار الالُعْنف

 .لبنان الرسالة، وطن يف معاً، نكون

 والتحد�ت اجلديدة القضا� معاجلة على أصرّينا فإن .تغّري  قد اليوم إنسان إن نقول، الكالم نطيل ال ولكي ابختصار،
 مع املعّلمني ومعا�ت ومشاكل اليوم ألوالدهم األهل تربية صعوبة وما .والفشل الصدام حصد� القدمية، ابلوسائل اجلديدة
 بل فقط ومكّرسني كإكلريوس قبلنا من ليس اإلصغاء، من الكثري يتطّلب جديدٍ  واقعٍ  أمام أننا على براهني إال طّالهبم

 جديدة ووسائل جديدة رؤية إىل مجيعاً  نصل لكي واإلنسانية الرتبوية اإلجتماعية العلوم يف اإلختصاصيني قبل من وخصوصاً،
  .لشبيبتنا ديداجل الواقع وهذا تتناسب



 وثقافته منّوه على املطروحة اإلشكاليات كافة مع اليوم إنسان حتدّ�ت هي املدرسّية الراعوية حتّد�ت إنّ  اخلتام، ويف
 .ابإلنسان العناية علينا املسيحي الرسالة شأن وإلعالء .هللا ُقدس هو الذي اإلنسان تضرب اإلجتماعية فاآلفات .وتربيته
 نعم، .قداسته ملء هي وهذه اإلنسانية يف املسيح قامة ملء وبلوغه اإلنسان لنموّ  هو واإلميان اإلنسان؛ لرتّقي هي إمنا فالرتبية

 يعانيه ما يعاين جمتمع يف وترقّيه، اإلنسان بناء حتّدي أمام لتضعنا الرتبوية واملؤسسات املدارس يف املسيحية رسالتنا قضية إن
 .التاجملا كافة ويف املستو�ت كافة على

 وحنن أنفسنا نسأل مسؤولية، أو عليها لنا أتثري ال فقط، خارجية حتد�ت هي التحد�ت مجيع ليست وألنه ولكن،
 :ونقول املدرسية راعويتنا جناح فـَُرصِ  عن نفّتش

 من اإلرادة هذه نرتجم هل الكاثوليكية؟ املدارس على كقّيمني أولو�تنا سّلم يف املدرسية الراعوية فعالً  نضع هل •
 هل الرسالة؟ إلجناح أُطر و وسائل من يلزمهم وما كمعّلمني حقوقهم كافة أتمني و وتنشئتهم األشخاص اختيار ُحسن خالل
 يف فعالّية لتأمني الكايف العمل فريق لدينا هل احلجم، الكبرية املدارس ويف كفوئني؟ منّسقني خالل من املادة هذه تطّور نتابع

 الروحي التنشيط إتقان عرب الالزمة العناية الروحية احلياة نُويل هل املدرسية؟ راعويتنا دماتخ وابقي املسيحية التنشئة
(l’animation spirituelle) املدرسي واإلرشاد (l’aumônerie scolaire)؟ 

 ابلعلوم ويستعني الواقع معطيات كافة اإلعتبار بعني �خذ املسيحي للتعليم جديد منهج صياغةِ  من حنن أين •
 يعتمد يزال ال ،1981 العام منذ يتجّدد مل والذي اليوم لغاية املعتمد املنهج أن يعلم فكّلنا .احلديثة والرتبوية اإلجتماعية

 مع عليها نعمل أن جيب اليت املهارات أو والكفا�ت األهداف حيّدد أن بدل إيصاهلا نرغب اليت املعرفة مضامني حتديد منطق
 .التصرف وُحسن الشخصي البعد أيضاً  بل املعرفة بُعد فقط تطال ال هاراتامل هذه .الكتساهبا الطالب

 منهجٍ  إىل نتطّلع أن اجلائز من أليس نفعل؟ ماذا املسيحيني، غري التالميذ من الساحقة األغلبية حيث املدارس ويف •
 اليت اإلنسانية القيم على العمل عرب يته،وخصوص ومفاهيمه ثقافته حترتم بطُُرقٍ  البشارة إليه فُتنقل املسيحي غري اجملتمع حياكي
 .ومسيحية إجنيلّية أساسها يف هي واليت متحّضر إنسانٍ  ُكلّ  حوهلا يلتقي

 .املدرسية الراعوية إلجناح السبل أفضل عن نبحث وحنن نطرحها أن إبمكاننا اليت التساؤالت هي كثرية أحبائي، إخويت
 لنا اليومّية، احلياة شهادة أنّ  واألكيد، الثابت ويبقى .املداخلة هذه يف لنا عطىامل للوقت احرتاماً  القدر هبذا سنكتفي لكننا

 تنفي أو لتؤكد أتيت فهي .ملدارسنا املسيحية الرسالة يف املؤثرة العوامل أقوى تبقى ومعّلمني، إداريني مكّرسني، مجيعاً،
 .اإلنسان وترّقي والسالم احملبة إجنيل إلجنيله، ةالشهاد فنحسن رسالتنا، يف هللا أعاننا .خدماتنا مجيع يف مصداقيتنا

 رسالة يف ينفعه، الذي الغذاء واحدٍ  كل فيه يلقى أن أمل على املؤمتر، هلذا التحضري يف ساهم من كلّ  جهود هللا ابرك
 آمني .الراعوية وخدمته مدرسته


