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 م الروحّيةي  التلميذ ضامن الق  

 مداخلة األب سليم دّكاش اليسوعّي 
 الكاثوليكّية األمانة العاّمة للمدارسفي مؤتمر 

 2102في الرابع من أيلول من السنة 
 (غزير –مدرّج مدرسة الراهبات األنطونّيات )

 
 
 

إذا مل تربِّ على الِقَيم الروحّية، إذا املدرسة املسيحّية مل تربِّ على الِقَيم، تفقد جزًءا من رسالتها و  
 تكون فقدت هويّتها.

على املدرسة أّن تؤّمن قيمة مضافة عن طريق التنشئة على منظومة ِقَيم احلّق واخلري والكمال أّوالً  
 وكذلك التنشئة على الِقَيم الروحّية.

 وع أساسيّ موضو شائك  موضوع وهوم الروحّية هو املوضوع املكّلف به يَ التلميذ ضامن القِ 
املؤّسسة الرتبويّة املسيحّية، ال بل أنّه عنصر مكّون هلويّة املدرسة املسيحّية ولرسالتها.  كيانيف  

 :  مداخليت هي يف ثالثة أقسام
 أبدأ ببعض املالحظات والتعاريف؛ -
 م الروحّية؛يَ األساسّية أمام القِ  مثّ أنتقل إىل العوائق -
  ؛ميَ م الروحّية حبيث يصبح التلميذ ضامًنا هلذه القِ يَ ى القِ وثالثًا أتوّقف عند الرتبية عل -
حول مستقبل احلياة الروحّية يف مدارسنا آخًذا بعني االعتبار التعّدديّة خبامتة وأنـهي  -
 اللبنانّية.

 مالحظات وتعاريف .أ
 :  أو اإلشكالّيةالمالحظة اأُلولى  -

 ومن األساتذة واملرّبني الروحّيني كنت أسأل نفسي وأسأل اآلخرين من املسؤولني الروحّيني
 :  حول جدوى تربيتنا الروحّية يف املدرسة اليت أمضيت فيها أكثر من عشرين سنة،
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يف املعرفة اجلنسّية وال ينضجون على املستوى أدبيًّا وثقافيًّا وحّّت  علميًّاتالمذتنا  ينضجملاذا 
اخل...  واجلّو املدرسيّ  فضل من املرّبني واملناهجحياهتم الروحّية بالرغم من أنّنا هنيئ هلم األنفسه يف 

 ؟وعلى مستوى األنشطة الروحّية على مستوى التعليم املسيحيّ 
 :  الثانيةالمالحظة  -

م الروحّية هي نتيجة ونتيجة مسرية تربويّة طويلة وعميقة اجلذور. ال يَ مقولة التلميذ ضامن القِ 
م يَ وعلى القِ  م بشكل عامّ يَ يف الرتبية على القِ  َدْور القويّ شّك أهّنا تبدأ يف إطار العائلة اليت هلا ال

ال تتوّقف عند دخول الولد إىل املدرسة،  . وهذه املسريةوبصورة مستمرّة الروحّية بشكل خاصّ 
الِقَيم املدرسة ستقوم برسالتها الرتبويّة على مستواها أّي يف التعميق وتثمري وإنضاج هذه  حيث أنّ 

 م الروحّية.يَ القِ  التالمذة حتيا إطار اماعة من على مستوى الفرد يف
 :  الثالثةالمالحظة  -

تتحّدث عن ضرورة التنشئة الروحّية والكثري منها الكاثوليكّية  الشبكاتيف شرعاتنا املدرسّية 
 الروحّية.الِقَيم  تتناول موضوعد د  وبشكل حمم يَ تكّلم مباشرًة عن القِ ي

م يَ يف إطار البحث حول األهداف والغايات والقِ  بـها قمت أثناء الدراسة املعّمقة اليتففي 
يف منظوميَت املؤّسسات الرتبويّة اللبنانّية، املسيحّية واإلسالمّية، وجدت أّن غالبّية الشرعات املدرسّية 

الروحّية. الِقَيم الكاثوليكّية وعلى رأسها شرعة األمانة العاّمة تتحّدث عن التنشئة الروحّية وعلى 
 وأستسيغ وكّنا قد تناولناه يف مؤمتر سابق، املوضوع ليس غريًبا إًذا عن واقع املدرسة الكاثوليكّية فهذا

يف الشرعات املدرسّية اإلسالمّية ويف الشرعة الرتبويّة  كذلك  الروحّية مدرجالِقَيم إّن موضوع  القول
تطّرق إىل هذا املوضوع. إذن تاملدارس العلمانّية ال  ، يف حني أنّ 7991الرمسّية اليت صدرت يف سنة 

 اهلامش.من حّّت  فراغ أولدينا أدبّيات موجودة بني أيدينا وال نتحّدث عنه إطالقًا من 
 حّية.م الرو يَ ذكر للقِ  فيهاعلى سبيل املثال اخرتت ثالث شرعات 

  الروحّية كالتايل:الِقَيم الشرعة اأُلوىل حّددت  
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االنتماء إىل الكنيسة والرتبية على اإلميان و شخص الرتبية على معىن وجود اللـه يف حياة ال
 باللـه حبسب الروح الكنسّية ويف جمتمع متعّدد األديان.

  جند القيم التاليةيف الشرعة الثانية : 
على النمّو يف اإلميان، تربية التلميذ ليكون فاعاًل من أجل العدالة، ليعيش فرح  الرتبية

ليكون عاماًل من  ،ليستطيع التمييز الروحيّ  االستعباد والشرّ اإلميان، وليكافح كّل نوع من أنواع 
أجل منّو االنسان وكرامته، من أجل أن يكون شريًكا للمسيحّيني وغري املسيحّيني، ليكتسب 

 الفضائل الثالث.
  ملدرسة مسيحّية غري كاثوليكّية ويف الشرعة الثالثة: 

ري طائفّي أو مذهيّب، يدعو إىل اإلجنيلّي غ نقرأ أّن على مناخ املعهد أن يكون روحيًّا باملعىن
 الباقّية.و يّة مة اللـه هي األبدالكائن السامّي، وأن يعلم أّن كلاجملتمع وإىل اإلميان ب وحدة

 : الرابعةالمالحظة  -
 م الروحّية اليت ال بّد من أمداد التلميذ هبا؟يَ الروحّية أو منظومة القِ الِقَيم ما هي 

  جابة.أبعاد يف اإل ثالثلدّي 
، مهما كانت االنتماءات الوطنّية أو الِقَيم م الروحّية هي تلك يَ من جهة الفلسفة، القِ  األّول

وحتّررنا منها، وهي اليت جتعلنا نرى كم أّن الرتابة يف حياتنا  الدينّية، اليت ترفعنا عالًيا فوق أنانّياتنا
 م يرّكز عليهما الفكريَ . هنا  ثالث قِ اليومّية متنعنا من أن نكون أحررًا ناضجني خالّقني حمّبني

واحلريّة ، اإلرادة الطّيبة، واخلارجيّ  ام الداخليّ االنسج املعاصر ويعطيهما بعًدا روحيًّا : أّوالً  العلمانّ 
يتغّذى الِقَيم نفتح على هذه الذي هو م الضمري البشريّ يف االختيار من ضمن التمييز الروحّي. 

  .منها مقّدمة للعمل مبوجبها
يف الكاثوليكّية : حنن نعيش يف جمتمع متعّدد األديان واملذاهب ومدارسنا الثاني  البعد

غالبّيتها تعيش هذه التعّدديّة، وهي إذا أرادت االستمرار مستقباًل وإذا أرادت أن تستمّر يف رسالتها 
ال نستطيع أن  التعّددية ولكن عليها أن تعرف كيف تستوعبها. يف هذا اجملال،عليها أن تقبل هذه 
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م روحّية موجودة أكثر فأكثر يف العائلة اإلسالمّية ويف يَ من قِ  الدين اإلسالميّ  حيملهنضع جانًبا ما 
 أو شبكات املدارسم كما وردت يف شرعات املدارس يَ اجملتمع اإلسالمّي. أكتفي بذكر هذه القِ 

اجلماعة، أمهّية قدسّية، مثاًل قدسّية احلياة، يعين االعرتاف أّن ال رّب إاّل اللـه، ال الربوبّية: اإلسالمّية
 الصالة، مرجعّية القرآن والشريعة، حمّبة العلم ...مركزيّة 

م كما وردت يف يَ م الروحّية املسيحّية وعلى وجه التحديد بالقِ يَ تعّلق بالقِ يالبعد الثالث  
 أساسّية هي التالية :  مقيَ  مثاناستناًدا إليها على  فأرّكز الشرعات الرتبويّة الكاثوليكّية

 الكائن املتسامي؛على ومتعايل، و  االنفتاح على ما هو متساميّ ( 7
 والسالم؛ اإلميان بيسوع املسيح كينبوع للحياة األبديّة والفرح (2
 ؛آلخرالعيش على رجاء املصاحلة مع اللـه والذات وا (3
 ؛ة والتأّمليف الصال الشخصّية باللـه قةبالعالالسعي إىل معىن احلياة  (4
 زام بالشراكة األخويّة وباحملّبة؛االلت (5
 ؛اللـه وشريعةمواجهة اخلطيئة والعبوديّة والشّر وإعالء شأن الوصايا  (6
  إعطاء معىن لألمل واحملنة والعذاب ... (1
 .والتمييز الروحيّ  عرب الرتبية والعلميّ  والعاطفيّ  حيّ اإلميان بنضوج اإلنسان الرو و ( 8

، ومنها ما هو خاّص، ليست الروحّية منها ما هو مشرت  مع اآلخرين املختلفنيم الِقيَ هذه 
م ال تدعو فقط يَ عرفة العقلّية فحسب، بل هي جماالت للعيش. إهّنا ماّدة وقِ وللم ماّدة لالكتساب

من الوعد تدعون إىل اخلروج من ذايت،  ،ألن حنرتمها وحسب، بل هي نوع من النداء، من التحّدي
 الذات للقاء ذايت احلّق وللقاء اآلخر أكان قريًبا ميّن أو بعيًدا عيّن. من سجن

إذا أخذنا مثاًل قيمة م وخصوًصا القيم الروحّية تدفع إىل التسامي، إىل جتاوز احملدود، يَ القِ  
صّوره أو تن أن احملّبة، فذلك يضعنا على مستوى األمل ال بل الرجاء أن هنا  واقًعا جديًدا ميكن

 د واحلسد والظلم بني الناس.يتجاوز حالة احلقْ  بناَءه
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مثاًل قيمة ما هو مقّدس   (repères) بوجه عاّم تستند إىل عالمات، نقول إىل معاملالِقَيم  
. وحنن خليقته كاحلياة البشريّة تستند بالنسبة للمسيحّي إىل عالمة أّن اللـه جتّسد فينا وأخذ بشريّتنا

وعدم ر. مثاًل قيمة الصدق تفرض خطًّا أمحر هي عدم الكذب واملعامل هي حدود وهي خّط أمح
حقيقة أّن طًّا أمحر يقضي بعدم خيانة الصديق. ووراء هذا كّله هنا  الغّش. قيمة األمانة تفرتض خ

الِقَيم للرتبية وخصوًصا املدرسّية منها َدْور أساسّي يف التنشئة عليها بأّن يُدر  التلميذ أّن مرجعّية 
يلعب َدْور العارف ألنّه تعّمق  الروحّيةالِقَيم اللـه املتسامّي. واملرّّب يف َدْور التنشئة على  الروحّية هو

 يف املوضوع، وَدْور الشاهد ألنّه اخترب حضور ذا  املتسامّي يف حياته.
كيف   ،عنها ثحيدِّ الشبيبة هي يف عطش إىل القيم الروحّية لكن على املرّّب أن يعرف كيف  

ّنة احلياة وكيف جيعلها جزًءا ال يتجزّأ من املسرية الرتبويّة، ال جزًءا منفصاًل عن احلياة يدخلها يف س
 اليومّية.

 :العوائق األساسّية أمام التربية على القيم الروحّية   .ب
م الروحّية كما يَ من القِ  التشّبعّد من رغبته يف يذ اليوم بثالثة عوائق أساسّية حتيصطدم التلم

فما كّنا نعتربه يف َصْدر  .، وهذه العوائق تبنّي أّن هنا  انقالبًا يف سّلم الِقَيمأسلفنا وشرحناها
وإّن  ئحة.يرتّبع على قّمة الال السيطرةئحة، سقط إىل وسطها أو إىل أسفل، وما كّنا نعتربه حتت الال

ضوجه هذه العوائق بثالثة عوامل ُتدخل التلميذ يف أطرها وتكّبله بعض الشيء وتؤّخر ن أختصر
الرتبية الفكرّي. وأضيف أّن هذه العوائق ليست متعارضة بشخصّية املرتّّب بقدر ما هي مّتصلة بواقع 

 ة.وليست هامشّية أو عارض قول، إّن هذه العوائق هي بنيويّةنف وبضغط اجملتمع
 عامل النجاح : (7

وخصوًصا  هنضمهاوأن نستوعبها أن الِقَيم نقول أّن على التلميذ وينبغي لنا أيًضا أن حنرتم 
 تصطدم أّواًل بذهنّية النجاح الطاغّية.م الروحّية يَ الروحّية. الواقع أّن القِ الِقَيم 

ألنّنا نشّدد كثريًا على  (perte de repèresنقول أّن هنالك ضياع عند التالمذة للمعامل )
 للتلميذ تحّققه الدراسةومل نعد ننتبه إىل غاية الدراسة ومعناها. وظيفة الدراسة وما س وظيفة للدراسة



6 

 

نة اهلاّمة اليت سنصل إليها املهوظيفة الدراسة هي تأمني  أصبحت مركزيّة. دراسة املنهج بكامله أيّ 
كز للتوجيه والقيمة االجتماعّية اليت سيكتسبها الولد. لدينا يف مدارسنا مرا  اجلهد املتواصلبفضل 

يار ما هو مناسب إلمكانّياته الفكريّة ليكون ه على اختتوجِّه التلميذ وتساعد املهيّن واجلامعيّ 
مع األهل الذين يريدون أن ينجح ولدهم يف احلسابات  أشّدهاناجًحا يف حياته، واملعركة على 

وبالتايل  واالجتماعيّ  ألّن من يكتسبها ويربع فيها ستفتح أمامه أبواب النجاح املهينّ  ةالوضعيوالعلوم 
مثل حنن تربيتنا هو التشديد على النجاح الفردّي، وبالتايل  تّتسم به ما . إذنأمهّية مركزه االجتماعيّ 

نوّجه التلميذ حنو بناء شخصّيته كفرد أّن ال نريد املبدأ نعمل ما ال نريد أّي أنّنا من حيث  مار بولس
حيّقق املكاسب ولرمّبا وقع يف حمظور االرتداد على الذات وعلى األنانّية. فكيف نرّّب على احلياة 

املقامسة وبناء اجلماعة يف حني أّن تربيتنا تشّدد على النجاح إىل لروحّية اليت تدعو إىل الشركة و ا
 املنافسةوعلى  عرب الركض وراء العالمات ووراء املواقع املتقّدمة وعلى املنافسة البشعة أحيانًا الفرديّ 

 والنجمللتلميذ هو الفّنان  تأثري وسائل اإلعالم، أصبح املثال األعلى فتحتوعلى متجيد األوائل. 
الرياضي والفّن أصبح استعراًضا خارجيًّا مل يعد له أّي عالقة بالشعور واإلحساس فيعرّب عن عمق 

باإلامال، شرعات املدارس اإلسالمّية ترّكز على جناح الفرد لكن دوًما   .وطموحاته الوجود البشريّ 
 .أّي أمٍر آخر كنجاح خلدمة اجلماعة قبل

 هال  :عامل االست (2
تبنّي الدراسة أّن التالمذة الذين أعمارهم بني اخلامسة والثامنة عشر هم القطاع الذي تتوّجه 
إليه اإلعالنات بشكل رئيسّي ألّن ذلك القطاع يتأثّر باإلعالنات أكثر من أّي عمر آخر وكذلك 

فالتلميذ عقله وفكره  هو من املستهلكني الكبار لشّّت املنتوجات وخاّصة احلديثة واإللكرتونّية منها.
اآلخرين من رفاقه ب ري اإلعالن أو حتت تأثري التشّبهويستهلكه إّما حتت تأث ميتلكهمأخوذ مبا سوف 

(Imitation فَـ .) َالناجحني، أصبح التلميذ يربط مصريه مبا  متّجدحت تأثري وسائل اإلعالم اليت ت
فكيف يف  واّد االستهال  مبختلف فروعه :ا مباللّذة اليت تنتجه حني،يستهلكه، مبا ميتلكه ولو إىل 
إىل حيث الاّلحمدود، إىل حيث التأّمل  الصمت،وق، إىل حيث هذه احلال االرتفاع إىل ف
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واملشاهدة... ؟!؟ والسعادة أصبحت قيمة اقتصاديّة جتاريّة استهالكّية بدل أن تكون قيمة روحّية هلا 
 دستورها يف  عظة التطويبات على اجلبل !

 سطحّية :عامل ال (3
ال شّك أّن مهّمات الرتبية هي الذهاب إىل عمق اإلنسان، عمق الكيان، فتأخذ مبجمل 

السطحّية، مبعىن أّن  حنوهذا الكيان وقدراته وإمكانّياته لتثمره وتنضجه. ولكن عامل اليوم ينمو 
تعليم تتحّول يف الغالب إىل  أعماق القلب والضمري والفكر، فهي الرتبية بدل أن تكون تربية

(instruction( وإىل تربية عمالنّية )factuelle )الِقَيم تأخذ بعني االعتبار موضوع التنشئة على  فال
كما رأينا لكن هل الِقَيم  عن الكثري  تقولالرتبويّة  الُشرعات. ةاألخالقيّ  الوعظّيةالوقوع يف  من دون

 القيام بالدروس األخالقّية بل أن تتيح الرتبية اليومّية تقوم برسالتها يف هذا اجملال حيث مهّمتها ال
وبالتايل يتعّلم التمييز وهنا الِقَيم للتلميذ أن يفهم وأن يدر  وأن خيترب نفسه كيف يشتغل نظام 

 فيصريالرتبية هي بالفعل تنشئة فكريّة روحّية. وهنا يكتسب التلميذ القدرة على التحّول الباطين 
 عقله مًعا.من عمق ضمريه وقلبه و الِقَيم إنتاج 

 م الروحّيةي  فّن التربية على الق  بعض األفكار حول ج. 
ّية هي يف صلب وعمق الروحانّية. وظيفتها تغيري الروحالِقَيم ّدث عن الروحانّية. كثريًا ما نتح

حتّدثنا الروحانّية اليت  مُ يَ الشخص على مستوى عمقه، حبيث تتشّكل يف عمق ضمريه وروحه القِ 
ا جديدً  معىًن متارين نسّميها روحّية. وغاية الروحانّية أهّنا تعطي وجود الشخص عنها وذلك بواسطة 

 نوعّية عالّية. ذا
 .السريعةليس عندي وصفة عالجّية أو الئحة تطبيقّية بل بعض األفكار 

يف عمر  من اهلام أن يكتسب التلميذ الرتبية على القيم الروحّية وهذه القيم بالذاتأّواًل : 
وتعيش هي أيًضا الِقَيم أساتذة وهيئة تربويّة هلا مكانتها وخربهتا يف هذا اجملال  مبكر ومن قبل

ال بّد من إعطاء مناذج حي ة  وإاّل خصوًصا اليوم وأمام العوامل املعادية تصبح املهّمة صعبة.الروحّية 
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ويف إطار  من الشهود الذين عاشوا الِقَيم مفّضلني األشخاص الذين عاشوا الِقَيم يف قلب العامل
 الشرعات واالنقالبات الفكريّة.

الروحّية واحلياة اليومّية  الِقَيممن األمهّية مبكان أاّل نفصل بني الروح واجلسد وبني ثانًيا : 
الروحّية تتجّسد يف املاّدة بل إهّنا تولد من املاّدة. يعين أّن الوالدة الِقَيم مباديّتها وتشعّباهتا ومتطلّباهتا. 

العاطفّي واحلركّي والفكرّي واألخالقّي والعلمّي وإالّ  مبجملهتنفصل عن كيان اإلنسان  الروحّية ال
نصّلي برجلينا كما نصّلي بلساننا "للخطيئة. أحدهم قال :  يصبح اجلسد جسًدا أّي إنّه معّرض  

َيم القِ أّي أّن اإلنسان بكامل كيانه هو روحّي أّي أّن الروح هو الذي يقوده من خالل  "وبفكرنا
 اكتسبها.الروحّية اليت 

التمييز  عّلموا التالمذة إعادة قراءة حياهتم، قراءة قراراهتم، حركاهتم، عّلموا التالمذةثالثًا : 
بني ما هو هاّم وضرورّي، بني ما هو خري وشّر، بني ما هو موافق للوصايا أن ميّيزوا  الروحي أيّ 

عّلموا التالمذة إدخال حياهتم، مبا فيها من  ...س من هنا َدْور املرشديّة يف املدار ومتعارض معها 
 وبالتايل تصبح صالًة عميقة هلا فاعلّيتها يف احلياة. اليومّية، يف إطار الصالة نور وما فيها من ظلمة

إعطاء التمييز الروحّي حّقه انطالقًا من حياة يسوع املسيح، من موقفه، من مهّماته، من ينبغي 
 اختياراته ومن قراراته.

يف مؤّسساتنا الرتبويّة الكثري من األنشطة االجتماعّية. وهل ملمارسة هذه األنشطة  رابًعا :
كما ميارس اليوم، يطلب من التلميذ أن يعطي أو أن ،  الروحّية؟ يف النشاط االجتماعيّ  الِقَيمعالقة ب

يبين أّي أن ّبه عليه أن يكتشف اآلخر وحيوال يتعب من أجله.  يشار ، إاّل أنّه ال يرى وجه اآلخر
معناه املسيحّي. يف العمل االجتماعّي  فيعطي للعمل االجتماعيّ  معهفيعان ويتأمّل  عالقة روحّية

بأهّنم حمبوبون. هنا  حتدٍّ بأن يذهب التلميذ الكتشاف  إشعارهميسعى إىل خالص اآلخرين. إىل 
 اآلخر املختلف دينيًّا ليحّبه.

اكرة حّقها مبا خيّص احلياة الروحّية والتنشئة الروحّية. الذ نعطيال  أعتقد أنّناخامًسا : 
 شرىالبُ صبح احلافظة فتُ استظهار املزامري ومقاطع من اإلجنيل وكلمات يسوع كّلها تشّكل الذاكرة 
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جزًءا من الكيان ومن شخصّية التلميذ نقّوي الذاكرة روحيًّا عندما ندفع التالمذة إىل كتابة نصوص 
نضعف احلياة الروحّية عندما ندفع التالمذة إىل أو استناًدا إىل الكتب املقّدسة، روحّية شخصّية حرّة 

 ينسوهنا بعد حني.أو معلومات  كليشيهاتاستظهار  
اجلّو  فإذا كانإىل اإلدارة املدرسّية املسؤولة عن خلق جّو روحّي يف املدرسة  نداءسادًسا : 

جناح تنتظر إذ ذا  ال فبنشاطات هلا طابع جتارّي،  يعين أّن اإلدارة هتتمّ فذلك يف املدرسة،  اماديًّ 
 التنشئة الروحّية.
 :  الخاتـمة

م الروحّية ليست التعليم املسيحّي فحسب بالرغم من العالقة الوثيقة اليت يَ الرتبية على القِ 
سة تربط الرتبية والتعليم املسيحّي. ساعة التعليم املسيحّي وحّّت بعض األنشطة الراعويّة يف املدر 

م فعل شراكة بني خمتلف أعضاء اجلماعة يَ م. الرتبية على القِ يَ ليست اجملال الوحيد الكتساب هذه القِ 
املوظّفني واألساتذة وعلى األكيد َدْور َدْور املدرسّية، انطالقًا من َدْور رئيس أو رئيسة املدرسة حّّت 
توعًبا الِقَيم الروحّية وحمافظًا عليها أّي مس التلميذ نفسه، ألنّه إذا أردنا أن يكون التلميذ ضامًنا

م وأن يكون الشريك الواعي يف هذه يَ ، فعليه أن يكون الفاعل األساسّي يف اكتساب القِ وشاهًدا لـها
م الروحّية، يَ العملّية. إذا أردنا أن تكون ساعة التعليم املسيحّي هي فقط ساعة تكتسب فيها القِ 

 املؤّسسة ا اجملال وأّن هنا  مشكلة يف رؤيةكما جيب يف هذ  فمعىن أّن املدرسة ال تقوم بَدْورها
 م الروحّية من جانب التلميذ ولَدْور خمتلف أعضاء اجلماعة الرتبويّة.يَ لواقع اكتساب القِ  املدرسّية
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