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رئيس جملس البطاركة  الكلي الطوىب البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الراعي صاحب الغبطة والنيافة
 ،واألساقفة يف لبنان

 صاحب النيافة الكردينال جوزف فريسالدي الكلي الطوىب رئيس جممع الرتبية الكاثوليكية يف الفاتيكان،
 ،ورؤساء االحزاب والسعادة الغبطة والسيادةو  الفخامة ممثلي أصحاب

 رتبيةايل االستاذ مروان محاده وزير الصاحب املع
 ها،س اللجنة األسقفية للمدارس واعضاء، رئيحنا رمحه السامي االحرتاماحب السيادة املطران ص

 حضرة املونسنيور ايفان القائم أبعمال السفارة البابوية،
  ،أصحاب السيادة

 قدس االابء العامني وممثليهم،
 ،الرئيسات العامات

 ،السعادةو أصحاب املعايل 
 يش،العماد قائد اجلحضرة ممثل سعادة 

 حضرة ممثل سعادة مدير عام قوى األمن الداخلي،
 حضرة ممثل سعادة مدير عام الدفاع املدين،

 حضرة رئيس بلدية غزير األستاذ شارل حداد ورؤساء اجملالس البلدية واملخاتري، 
 ، ، ومدير صندوق التعويضاتسعادة مدير عام الرتبية وحضرة رئيس مصلحة التعليم اخلاص
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 اد املؤسسات الرتبوية اخلاصة يف لبنان،حضرة أعضاء احت
 ،وأعضاء النقابةاملعلمني  حضرة نقيب

 ،وممثليهمحضرة رؤساء اجلامعات 
 ،ممثلي األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية يف فرنساحضرة 

 حضرة ممثلي اجلهاز الرتبوي يف السفارة الفرنسية يف لبنان،
 ،رق األوسط ومشال افريقيايف الشالعامة للمدارس  األما�تحضرة ممثلي 

 حضرة رئيسة احتاد جلان األهل ورؤساء اللجان واألعضاء،
 هيئات األمانة العامة،و حضرة اعضاء اهليئة التنفيذية 

 رؤساء املدارس ورئيساهتا ومديريها ومديراهتا، حضرة
 ،فالنتني عينكسوريحضرة رئيسة دير مار الياس األخت 

 األخت ايفا مشعون، املديرة وحضرة مديرة هذا الصرح الرتبوي
 أيها احلفل الكرمي،

ابركتمو� � صاحب الغبطة والنيافة، برعايتكم ملؤمتر� الرابع والعشرين: الراعوية املدرسية يف مدارسنا الكاثوليكية، 
ن كل العبود�ت لكي حنّرر بتعاليمها االنسان م ،ابسم الكنيسة ة،واعطيتمو� دفعًا جديدًا وقوً� لنواصل املسرية الرتبوي

 ونبين الوطن واجملتمع.

وكم يسعدين، ابسم اهليئة التنفيذية وابسم مدارسنا الكاثوليكية وابمسي، ان اشكركم على حضوركم اليوم من  
 امعنا قول املعلم: "ا� معكم ال ختافوا"سدين على مكرسيكم يف الدميان إىل غزير لتشجعو� وتباركوا مؤمتر� مردّ 

ب النيافة الكردينال جيوزييب فريسالدي، رئيس جممع الرتبية الكاثوليكية حان يكون معنا ايضاً صام وكم يشرفنا اليو 
على  ،حرصه وحرص اجملمع املقدس الذي يرأسه يف هذا املؤمتر املتزامن مع يوبيله الكهنويت الذهيب،تيكان، ليؤكد لنا ايف الف
 لجميع.الكنيسة الرتبوية واهتمامها بتأمني التعليم ل رسالة

لمؤمتر لاننا نشكركم � صاحب النيافة على تشريفنا حبضوركم مؤمتر� الرابع والعشرين آملني ان جتدوا فيه صدى 
العاملي: الرتبية اليوم وغداً، شغف يتجّدد، الذي أشرفتم على اعماله اليت اختتمها قداسة البااب فرنسيس بدعوة، عاد 

تعليم منهج حوار فكري يهدف "سنة الرتبية"، وإىل وجوب نإىل ضرورة "أ ،مع الرتبيةيف اجلمعية العمومية جمل مؤخراً  وكررها
 إىل التفتيش عن احلقيقة".

فشكرًا لكم، � صاحب النيافة الكردينال جوزييب فريسالدي على حضوركم اليوم، إىل جانب راعي مؤمتر� ابينا 
الرؤوساء العامني وحضرة الرئيسات العامات وهذا السيد البطريرك وممثلي اصحاب الغبطة واصحاب السيادة وقدس 

وخباصة للمسامهة  ،على مصداقية مسرية مدارسناأمام أصحاب املقامات وأمام الرأي العام لتشهدوا  ،احلشد الرتبوي املميز
شرعة الرتبية والتعليم  ما دعت اليهوك اجملّسدة ملا ورد يف الوثيقة اجملمعية، بيان يف الرتبية املسيحية، �يف حتقيق اهداف مؤمتر 
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اعداد التالمذة للعمل على نشكر ملكوت هللا بنوع أ�م، " ،وهو)، 5املادة (يف املدارس واملعاهد الكاثوليكية يف لبنان 
  .وبفضل مترسهم حبياة مثالية رسولية، يصبحون "ضمري خالص للبشرية"

 أوليس هذا ما حنن حباجة إليه اليوم يف لبنان والعامل؟

دين أيضًا ان أرحب مبعايل وزير الرتبية األستاذ مروان محاده شاكرًا حضوره ومقدرًا اجلهد الذي يبذله وكم يسع
ألجياد خمارج عادلة لقانون سلسلة الرتب والرواتب ولتعزيز الثقة والتضامن بني مكو�ت األسرة الرتبوية. املنا أن يكون 

 يم وحلق مجيع التالمذة ابلرتبية اليت تليق أبجيال الغد.حضوره، مع حضور اصحاب املقامات، دعماً حلرية التعل

 
 صاحب الغبطة والنيافة

 صاحب النيافة
 أصحاب املقامات
 أيها احلفل الكرمي 

متر به  ملاذا هذا املؤمتر عن الراعوية املدرسية يف مدارسنا الكاثوليكية يف هذا الظرف الدقيق الذي :يسأل البعض
 ؟املدارس اخلاصة يف لبنان

املدارس امللتزمة  وحيميصون حرية التعليم ير� وقفة للمطالبة بتشريع عادل مل يكن من االفضل ان يكون مؤمتأو 
 ؟االنظمة والقوانني، كمدارسنا الكاثوليكية املؤسسة للتعليم والرتبية يف لبنان

اعتبار الراعوية املدرسية جواب اهليئة التنفيذية، وجواب اللجنة التحضريية للمؤمتر، ال بل جواب كل مدارسنا، هو 
القانون  رتام، بل هي ايضًا للتنشئة على احلوار واحوحسب أساسًا للتنشئة، ليس فقط على املعرفة االميانية والقيم الروحية

، وخدمة الشأن العام وخدمة اجملتمع، وبناء املواطنة وااللتزام بقواعد العيش املشرتك واعتماد العدالة ة العادلةواالنظم
 ، ال بل لضمان حقوق مجيع الناس.والتوازن يف السعي لضمان حقوق االسرة الرتبوية كلها

 ؟أوليس هذا هو االساس لتنشئة تالمذتنا ليكونوا ضمري خالص للبشرية"

نعترب ان الراعوية املدرسية هي املقاربة االكادميية للتنشئة الدينية، حبيث يشّكل االطار  فاننا ومن هذا املنطلق
ي يف رحاهبا العائلة والرعية واجلماعات الرسولية وكل القطاعات مبا فيها قطاع تقال بد منها تل روحيةاملدرسي فسحة 

 .االنرتنت واالعالم، للتعاون من اجل اجناح التلمذة املسيحية

والقدرة على االستيعاب، ملساعدة التالمذة، ويف  رالتنشئة الدينية املناهج اليت تراعي العم تعتمدوكم يهمنا ان 
بناء الشخصية ضمن بيئة كنسية ل، وخباصة املشرقي، الديينسعيهم الجياد معىن حلياهتم، ليغتنوا من معرفة هللا والرتاث 

يسّهل اخنراط التالمذة يف مجاعة  ، وغريه أيضاً،كل هذا  .ن وحقوقه وكرامتهمنفتحة على عمل الروح وعلى احرتام االنسا
ليم الكنسية واملواقف ااالميان السائرة حنو امللكوت من خالل تبين قيمها وامناء سلوكها الروحي واالنساين املرتكز على التع

 .موجتسيدها يف عامل االقتصاد والسياسة والرتبية واالجتماع واالعال االجنيلية
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ديين واحرتام املقدسات من هنا، فان دور املدرسة، ال يقتصر على املساعدة الكتشاف املعلومات وفهم احلراك ال
وإىل حسن بناء  إىل عامل هللا قيل املهارات الروحية وسبل معرفة الذات واآلخر وتعزيز التو ععّداها إىل تفتيوحسب، بل 

 ة األرض.ينمد

 وخمترباً م املدرسي مساحة فريدة للتواصل والتفاعل، ودليًال على وحدة االميان والعقل، واستناداً إىل ذلك يشّكل احلر 
وللوجود االنساين املبين على  وللحرية والدميقراطية وللعامل لحياةلتنشئة على اجياد املعىن احلقيقي دائمًا للعيش معًا ولل

 شهادة اجلماعة الرتبوية.

متر، ولكن دون ان نفعل، بني التعليم املسيحي والتنشيط الروحي والتثقيف الديين هنا، فاننا منّيز يف اعمال هذا املؤ 
 معتربين ا�ا تشكل االعمدة الثالثة االساسية للراعوية املدرسية يف مدارسنا الكاثوليكية.

 ق وامللتزموألننا نؤمن ان مدارسنا هذه هي ذات منفعة عامة يف جمتمعنا، فاننا �تم بتعزيز االميان الواعي والصاد
قف مع اصحاب االرادة الصاحلة بوجه كل اشكال التطرف والبغض والعنف بغية اقتالع ناعمال اخلري والرمحة واحملبة، ل

بفضل املنّورين  العامل كله سالم هللا، ىرق على لبنان وعاملنا العريب وعلاالرهاب، الفكري واملعنوي واجلسدي، لكي يش
 بكلمة هللا ومساحه ورمحته.

 ةاالعمدة الثالث هذه ا يهمين ان ألفت نظركم إىل املستند الذي يتضمنه ملف املؤمتر، للتعرف على الفرق بنيوهن
ابلتوقف عند املقاربة واالهداف واجلهات املستفيدة، واملضمون واملسؤولني عن العملية الرتبوية واخلطاب آمًال اليت ذكرهتا 

 ...وغري ذلكاملعتمد 

اللتباس، إىل وجوب التمييز بني التثقيف الديين والتعليم الديين نظرًا للفرق التاسع لحتاشيًا املالحظة، و  روهنا جتد
 بينهما.

فالتثقيف الديين يهتم ابعطاء املعلومات عن الدين كثقافة من جهة، ومن جهة اثنية كمعلومات عن البعد الديين 
 اختلف انتماءاهتم.يف الوجود االنساين. ويطال هذا التثقيف مجيع التالمذة, مهما 

ة هبدف التلمذة ملبادئها ومعتقداهتا والتنشئة عليها وااللتزام هبا وذلك ند�نة معي فهو دعوةاما هدف التعليم الديين 
 .حبسب ما دعت إليه ابالعتماد على العقل والقلب وابلسعي لتقوية االميان

 عن حماور مناهج التعليم الديين مكتفني ابلتنشئة يب الشق الثقايف الديينياالشارة إىل حماولة البعض تغ روهنا جتد
كشأن تعليم سائر املواد، يف   الروحية ومتجاهلني االنفتاح على املفاهيم الدينية االخرى ومعتربين ان شأن التعليم الديين

 طورها وجيعلها اكثر انسانية.ينيها و غللثقافة لي حني انه مدعو إىل املسامهة ابيضاح البعد الديين

اليوم التزامها مببادئ الراعوية املدرسية لكي تقدم للمواطن االنسان تربية  دا، فان مدارسنا الكاثوليكية جتدّ ولذ
 متكاملة ومتوازنة وسليمة، روحياً وعاطفياً واجتماعياً وثقافياً.
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هذا الصرح ، كعلم صروحفيا ويل لبنان واللبنانيني اذا جنح مهّددو مدارسنا بتعطيل دورها! تراهم هل سيجدون 
والقيم والتطلع دوماً  تبين على مثاهلا الوطن بروحانية الراعوية املدرسية، وتنشئ االجيال الطالعة على االميان الذي جيمعنا،

 ي؟قإىل املرا

و� معايل وزير الرتبية الصديق األستاذ مروان محاده، وأصحاب نعم � صاحب الغبطة، و� صاحب النيافة، 
، ومها شغفنا الذي ا وعلى ان الرتبية والتعليم مها حق جلميع الناس،هنا لنؤكد على استمرارية رسالنت حنن اليوماملقامات، 

 .يتجّدد كلي يوم

 "للحق الذي حيّرر".هلذا الشغف و وهنيئاً لنا، اذا ثبتنا معاً لنشهد

 لبنان. وعاشالرتبية عاشت و ، عشتم


