
 

 

 
 
 

 المّية مرحِّبة"ــات إســ"المبّرات مؤّسس
 
 
 
 
 

 مداخلة لألب الدكتور سليم دّكاش اليسوعيّ 
 

 رئيس جامعة القّديس يوسف

 
 
 
 
 
 
 

 في مؤتمر المبّرات السنوّي 
 2102يوم األربعاء في الخامس من شهر أيلول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

ات الضّيقة ويف أيّاٍم أصبحت فيها على الذات ولالصطفاف لالنغالقيف زمن تتزايد فيه الدعوات  
م وكأنّه نوع من التحّدي، "املربّات مؤّسسات إسالمّية ك  مؤمتر   البشريّة زهيدة الثمن، يأيت عنوان  األرواح 

أهل املربّات السؤال على  حبة". إنّه حتّدي الذات مع واقع الذات، قبل أّي أمٍر آخر، حيث يطر مرح  
منذ اثنني وثالثني سنة مشروع ا أمنيًّا على  انطلقاملشروع الذي ليستمّر ا أنفسهم : كيف نعمل اليوم وغد  

املربّات "هذا العنوان : واألمانة هلا يف  هذه الكلمات األربع حتقيقمبادئه وأهدافه؟ كيف نعمل على 
 ؟"مؤّسسات إسالمّية مرح بة

 المبّرات..... 
خلري، وهي عمل اخلري حبّد ذاته، وإّن الرّب هو ال ننسى أّن املربّة هي املوضع الذي فيه يصري عمل ا

أمساء اللـه احلسىن عّز وجّل، وإّن البَـّر هو احملسن والرّب املطلق هو الكائن األمسى الذي منه كلُّ مربّة من 
وإحسان. ر وَي أّن موسى عليه السالم لـّما كّلمه ربُّه رأى رجال  قائم ا عند ساق العرش فتعّجب من علّو 

ا من عبادي وكان بارًّا" مكانه،  فقال يا رّب ِب َ بلغ هذا العبد هذا احملّل فقال : "إنّه كان ال حيسد عبد 
(. والربُّ 131ص.  ناشرون،)موسوعة مصطلحات اإلمام الغزايل، الدكتور رفيق العجم، مكتبة لبنان، 
التعاون على الرّب والتقوى، ال  إسم جامع  الطاعات وأعمال اخلري املقرّبة من اللـه فيدعو اللـه الناس "إىل

( وبالتايل فإنّه جيعل الرّب نقيَض اإلمث الـم هلك لإلنسان )مصطلحات 2على اإلمث والعدوان" )املائدة 
 (.131اإلمام فخر الدين الرازي، ص. 

انطالق ا من هذا املفهوم، أوّد أن أسرتجع ما يقوله مؤّسس املربّات مساحة العاّلمة السّيد حمّمد 
 فضل اللـه، إذ يقول :"مؤّسسات عمعّية املربّات اخلرييّة لكم عميع ا، هي أمانة اللـه ال ي لملناها حسني

لنحملها إليكم. قد ال يستطيع أحدكم أن يعطي ولكّنه يستطيع أن يدّل على العطاء". مبعىن أّن هذه 
أمانٌة ت قّدم للمستفيدين منها املربّات تأّسست على مبدأ واضح حمّدد : هي أمانة من اللـه عّز وجّل وهي 

خري ا وزاد ا. كان يقول يل أحد رؤساء جامعة القّديس يوسف وقد أصبح يف الدار  املنتظرينوللمعوزين 
ا لنا، إّّنا وقفّية خري من اللـه، وبالتايل فمن ميتلكها هو من  األ خرى الباقية : "إّن هذه اجلامعة ليست ملك 

ه والتزامه وبالتايل فهو مسؤول عنها وعن رسالتها وعن حاضرها يعمل فيها ويقتات منها من عمل
ومستقبلها، من ميتلكها هو من يرسله اللـه إلينا ليستفيد منها ومن العلم الذي تؤّمنه". ما نقدر على 
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تأكيده هنا هو أمهّية املوقف الروحي الذي هو أساس رسالة املربّات وذلك ضمن اقتناع ثابت ووضوح يف 
وقف الروحي أوّد أّن أعرّب عنه بكلمات هي من ذاتّي ي ومن هوّي ي املسيحّية ومن خصوصّي ي الرؤيا. امل

 الرهبانّية اليسوعّية يف النقاط التالية: 
 "إذهب إىل حيث هناك حاجات ملّحة ؛  
إذهب حيث اللـه يرسلك ومبا يضع من خريات ومن مهارات بني يديك ويف فكرك ويف   
 قلبك؛
 هناك جمال حملّبة كربى وللخري األمشل؛  إذهب إىل حيث  
 إذهب إىل اآلَخر املهّمش الضعيف الفاقد القّوة التائه؛  
 إذهب إىل حيث هناك عطش أكرب لكلمة اللـه؛   
 إذهب إىل حيث ال يريد اآلخرون أن يذهبوا أو يتخّلفون عن الذهاب رغم   

 النداءات الكثرية ...".
 

 المبّرات مؤّسسات..... 
أّن هذه األفكار تتقاطع مع االقتناعات ال ي كانت يف أساس املربّات من حيث هي  دأعتق

مؤّسسات إسالمّية مرّحبة، فاملربّات هي مؤّسسات أّي أّن هلا دستورها وقوانينها وشرعتها وهذه عناصر 
يف  حتكم مسؤولّية كّل شخص يف آلّية العمل. وعندما نقول مؤّسسة فذلك يعين أّن املؤّسسات تبقى

حني أّن األشخاص زائلون، فهي تبقى جمّرد أبنية أو آلّيات عمل إذا مل تكن أمينة على دعوهتا، بل إّّنا 
تبقى للدوام عرب رسالتها على الرّب والصالح واخلري مبقدار ما تكون صادقة يف ذلك العمل ويف االلتزام 

شّك أّن هناك نوع ا من املنازعة أو التعارض بأهدافها السامية ال ي تتحّدى األزمان واألوقات ودوراّنا. ال 
بني عمود املؤّسسة من ناحية احرتام التسلسل اإلداري واإلجراءات الروتينّية وبني إرادة الفرد وعفويّة 
مبادراته ال ي تسعى إىل خدمة اإلنسان واإلعالء من شأنه ومن مستقبله، والتعبري املباشر حملّبته له. الواقع 

هذا اجملال هي مؤّسسة مبنّية على الرتحيب على التجدُّد وعلى جتديد األطر واألصول  أّن املربّات يف
جتديدّي وإصالحّي م ستمّر وعلى القبول مببدأ النقد الذايت، وملاذا؟ ألن فكر املؤّسس هو فكر جتّددي، 

إسالمّية  وكدت أقول فكر ترحيبـي وقلب واسع لكّل جديد يؤتى به خلدمة اإلنسان، املربّات مؤّسسات
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مرّحبة ألن مساحة السّيد حمّمد حسني فضل اللـه هو صاحب فكر روحّي جمد د ومرح ب بكّل ما خيدم 
 اإلنسان.

أتوّقف عند بعض ما قاله يف هذا اخلصوص: "الطليعة هي ال ي تتحّمل املسؤولّية يف بناء هذا 
تحّرك الطليعة ال ي تدير هذا املشروع يف املشروع االجتماعي الضخم وهو مشروع املربّات اخلرييّة. وعندما ت

مؤّسسات فإّن مسؤولّيتها أّن جتّدده بتجديد نفسها يف كّل مرحلة وذلك يف عملّية نقد ذايت سواء من 
الناحية اإلداريّة، أو من خالل تطبيق الصفات الذاتية يف عالقة املدير بالذين خيضعون إلرادته أو ألن 

عنصر القواعد القانونّية ال ي حتكم مسؤولّية كّل شخص يف آلية العمل".  هذه املؤّسسات )...( تقوم على
ويتابع املؤّسس قائال  :"مهما استطعنا أن حنك م اجلانب القانويّن يف الشؤون اإلداريّة فإّن اإلنسان يبقى هو 

ام إنسانّية اإلنسان األساس يف طبيعة متثّله للمسؤولّية وطبيعة احرتامه لإلنسان الذي يديره" داعي ا إىل احرت 
أكان رئيس ا أو مرؤوس ا وأن يتّم التخّلي عن نظريّة األعلى واألسفل وعن احلالة الفوقّية يف املواقع الرتاتبّية". 
وحيّدد املؤّسس صفَتني ال بّد أن يتمّتع هبما الرئيس وكّل إنسان ومها احملّبة والتواضع، إىل جانب احرتام 

 حياة. وكينبوعجامد، بل كأمر ضرورّي وحيوّي  القانون يف تطبيقه ال كشيء
 

 .......إسالمّية
 وهي يف الواقع مالزمة هلا منذ نشأهتا  صفةنتجاهل أّن يف عنوان مؤمتركم أعطيتم للمربّات  وال

هي الصفة اإلسالمّية. وعدا أّن الواقع اليومّي واالجتماعّي يفرض تلك الصفة، فإن مساحة السّيد املؤّسس 
حراجة يف أن يؤّكد تلك اهلويّة ال بل إنّه كان يفاخر هبا حيث يقول :"إنّنا نعرف أّن هذه  مل تكن له

ولكّنها إسالمّية فكريّة  العشائريّةاملؤّسسة هي إسالمّية، وأّن إسالمّيتها ليست طائفّية مبعىن العصبّية ومبعىن 
ميًّا منفتح ا على اإلسالم". هذا التصريح تعطي فكر ا إسالميًّا وثقافة إسالمّية جتعل هذا اجليل جيال  إسال

ضمن املؤّسسة ومن خالهلا يستند ال إىل  الرسايليشّكل نقلة نوعّية يف التفكري حيث إّن منطلق العمل 
جموعة من املبادئ أو الغايات املبهمة بل يستند إىل هويّة صرحية هي هويّة دينّية وإىل عقيدة هي متّد الفرد 

هو حباجة إليها. فهو ال يعمل بقواه البشريّة البعيدة عن اللـه بل إنّه يعمل بالقّوة ال ي  بالقّوة والطاقة ال ي
املقابالت ال ي كتبها مساحته  إحدىأودعها اللـه كلَّ فرد ينتمي إىل األّمة، كما يقول مساحة املؤّسس. يف 

ينّية بال دين"، وكان فيه رؤيويًّا يف جمّلة أضواء العراقّية منذ ما يقارب اخلمسني سنة حتت عنوان "مشاريع د
يقول إّن املشكلة يف مشاريعنا الدينّية هي أّّنا ال تضع الدين يف عمق مناهجها وبراجمها وجتارهبا )مقابلة 
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(. والواقع أيّن عندما التقيت باألستاذ ابراهيم عالء الدين 6إىل  2، ص. 1/11/2002يف جمّلة الرّب 
بادل بعض األفكار حول هذه املداخلة، قاال يل إّن العنوان أ حدث فيه بعض يرافقه األستاذ وليد لّمود لت

وقد أضيفت صفة إسالمّية بعد مؤّسسات، وأّن ذلك من أدبيّات مؤّسسة املربّات، قلت يف نفسي  التغيري
أّن ذلك هو طبيعي ملؤّسسات تقول عن نفسها إّّنا إسالمّية. إاّل أيّن عندما تبّحرت يف فكر مساحة 

مام، وجدت أّن األمر ليس من باب الطبيعة بل ال بّد أن نتناوله من باب الثقافة حيث إّن التحّدي اإل
هو بأن يتّم التفكري مل َ هذه املؤّسسات هي إسالمّية وأّن نقرأ اإلجابة أو ملعة إجابة يف فكر السّيد الذي 

ى اإلنسان وعلى احلياة وعلى اآلخرين يقول : "ال بّد للمربّات أن تنفتح على إسالم ينفتح على اللـه وعل
(. فبالنسبة إىل مساحته 3، ص. 12/11/2002باحلوار والوقوف على مواقع اللقاء وما إىل ذلك" )الرّب 

 عقيديال بّد من حتريك الفكر اإلسالمّي وتأوينه وحتويله إىل ثقافة التجّدد واحلوار واالنفتاح وإىل فكر 
معاصر حلاجات اإلنسان ورغباته. ألّن هذا الفكر إن مل يتحّرك ميوت كما الشيء الذي ال حترّكه ميوت، 

، 13/8/2012"فاحلركة تعطي احلياة للعقل وتنّميه وتطّوره وجتعل هذا العقل مبدع ا" )من جريدة اللواء 
 خالد الّلحام(.

 
 المبّرات مؤّسسات مرحِّبة........

َب" يعين اّتسع والفعل الر غة لوجدنا أّن الفعل الثالثي إذا عدنا إىل الل  باعي "رّحب" معناه "َرح 
رّحبتم . فالواضح من هذه املعاين أّنكم "هو قابل بالتحّية "أهال  وسهال  واملعىن الثاين  "مكانه األّول "وسَّع

غم من وحدة لكي تقبلوا اليوم بضيف خمتلف عنكم بعض الشيء، بالر ترّحبون أّي وّسعتم املكان و 
حيّدثكم عن موضوع خيّصكم فوّسعتم املكان الستقباله ألّن عندكم خربة ثالثة وثالثني سنة يف  ،املواطنّية

 فاستقبلتم يف مربّة اإلمام  .توسيع مكانكم وأمكنتكم الستقبال الناس من ذوّي احلاجات املختلفة
. هملنيامل نطق والسمع وغريهم من الضعفاءوغريها اليتيم املهّمش باإلضافة إىل أيتام البصر وال اخلوئي

هو حماولة إنقاذ األيتام  ،عن هذا اخلّط: "إنّه اخلّط األّول يقول مساحة اإلمام حمّمد حسني فضل اللـه
أو من خالل  اخلارجيفيها من خالل بعض حاالت التبيّن  حيشروااملسلمني من املتاهات ال ي ميكن أن 

 (.1/11/2002يف  ّلة الرب ّ حوار يف جمالضياع يف اجلرمية" )
 ألفَ اثنني وعشرين  (22)وتوّسعت املربّات توزّع خري العلم عرب الرعاية التعليمّية على أكثر من  
 ،املبدأم. وهذا يَ من أجل خدمة الدين والروح والق   العاملةعدا املراكز األخرى الدينّية والثقافّية  طالبٍ 
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ّد أن تقوده مسرية تنوير ال بكثر وأيض ا األبعد واملختلف مبعىن توسيع املكان ليشمل األ .الرتحيب
 القيادات اإلداريّة والرتبويّة ال ي تؤّمن استمراريّة عمل املربّات. تبين مؤّسساتّية
وما يلفت النظر هو تشّبث مساحته العالّمة بأّن صفة اإلسالمّية املالزمة للمربّات ال تعين  
وألّن اإلسالم يريد لإلنسان أن يقوم مبسؤوليّته "م منفتح على اآلخرين اإلسال يتأّسس على أنّ  ،الطائفّية

يف هذا اإلطار حيث إّن  ".مرّحبة"دأ بدأ الصفة اإلسالمّية هو مالزم مبب. فم"يف الّدائرة ال ي يعيش فيها
يرَتبّون إن كانوا واملستفيدين من رعايتها وتربيتها و  فيها واملنتمني إليها لكّل العاملنيخطاب عمعّية املربّات 

هو خطاب ترحييب يدعو يف الوقت عينه  يف احلياة الديناميكي احلركيعلى أّن اإلسالم هو خّطهم 
اف باآلخر على مستوى احلوار وعلى مستوى اللقاء على مواقع اللقاء واحلوار رت لالنفتاح على اآلخر واالع

: "إّن عمعّية املربّات بكل مؤّسساهتا قاءاتهإليه العالّمة، يف خمتلف ليف مواقع اخلالف. وهذا ما يشري 
وال ينفتح على الطوائف األ خرى  ينغلق على طائفةليست عمعّية طائفّية وال ترّّب اإلنسان على أساس أن 

وعلى اإلنسان اآلخر أو على الوطن كّله". يقول أيض ا : "إنّنا نعرف أّن جمتمعنا الذي يتخرّج منه 
. من الّصعب اجلمعّية عن ذلكبربّون خيتزن ذهنّيات طائفّية ولكّننا حناول أّن ننأى املوظّفون واملعّلمون وامل

أخالقّية اإلسالم بعض خصائص يف اجملتمع ولكّن حناول أن نعطي من خالل  مالئكةجدًّا أن جند 
 (.1/11/2002املالئكة" )حوار صادر يف 

وص موضوع الرتحيب ورمّبا ذكرناه بعض السّيد خبص ّكز على ناحية يشّدد عليها مساحةوأوّد أّن أر  
املكان والرتحيب إذا مل نفهم ماهية االلتزام بقضايا اجملتمع ومنها قضايا الشيء سالف ا : ال مكان لتوسيع 

وكذلك إن مل نفّرق بني االلتزام وبني التعصُّب. وكذلك هناك فرق بني وغري املسلمني  املسلمنياإلسالم و 
يقبل التنوّع والتوّدد إاّل إنّه يرفض التعّصب. فاإلسالم كما  ،كما يقول  ،اإلسالمالتعّصب وبني التنوُّع. ف

ف الذي يؤّدي إىل احلوار يقول وهذا يقود إىل اللقاء باآلخر أراد التنوّع البشرّي أن يكون سبيال  للتعار 
من العلم واملوضوعّية  املزيدوحّّت رمّبا إىل الوحدة يف جوانب يلتقي عليها اجلميع. وال شّك أّن  والتعاون

 .بوجه صحيح ،مرّحبة ،هذه الصفةواالنفتاح الثقايف على اآلخر من شأّنا تعزيز احلوار. ولكن تأسيس 
الرعاية الدينّية أاّل خيتاروا األشخاص املعّقدين أو  يفأّن على االختصاصّيني إىل القول بمساحته  يقود
 : الذين

 ؛ا ذواهتممل جيّددو ( 1
 ؛عاصر الذي من شأنه الدخول إىل عقل الطالب والطالبةاألسلوب املوال ميلكون  (2
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ة على عالمات االستفهام وعليهم أّن خيتاروا األشخاص القادرين على احملاورة وعلى اإلجاب (3
 اآلتية من العوملة. البلبلةال ي جتول يف خواطر اجليل اجلديد املعرتض لشّّت أنواع الكثرية 
مساحة السّيد إلعالء شأن املرأة ودورها يف اجملتمع  ما قام بهساسيًّا إذا نسيت جتاهل أمر ا أأل وإينّ  

مواقع داعي ا إىل مساواة املرأة يف إنسانّيتها مع الرجل يف كّل  واحلركّيةحيث متلك الطاقات الروحّية والعقلّية 
حبة ال ي هي يف الرَّ  ،ان األوسعاملرأة هي التزام أّن تلعب املرأة دورها يف املك اإلنسانّية. هذه اللفتة إىل

مبا عندها من عاطفة موّجهة  نجاح الواسع يف اإلدارة والرعايةال وتصيب أصابت والواضح أّن املرأة .املربّة
 تلتزم وتضّحي وختلص لرسالتها.ّّنا إحنو الطفل والشاب حبيث 

 بعض األفكار الختامّية  
ألهداف الرتبويَّة ال ي ميكن أن يعتمدها املرّب  يف أ ّني حديثي باستقصاٍء سريٍع لبعض الغايات وا 

ة إستناد ا إىل هذا الكّم النَّوعّي من األفكار واآلراء والتطلُّعات ال ي بنيت  ه اليومّي ويف رسالته التّثقيفيَّ عمل
 عليها مؤسَّسة املربَّات : 

اريَّة أو من إرادة نف  للذَّات : من الواضح أّن تأسيس املدراس واملربَّات مل يأت  من رغبة جتأّواًل  
بل أتى من معاين الد ين األساسيَّة حيث أراد املؤس س أن يبين مؤسَّسات تعتمد على هذه املعاين طريق ا 

تكون هذه املؤّسسات جمرَّد عمارات بال دين. وهذا التَّأسيس ليس نقطة جامدة يف مسار  وهدف ا لئالَّ 
بدَّ أن يستمّر برسالته فيتجدَّد ليقوى فيكون كالشَّاهد احلّي مع مرور  التَّاري  بل هو تأسيس ملعّلم ال

 األيَّام.
يكون بناء اإلنسان هو غايتها فتتكيَّف ة جديدة ما يدعو إليه املؤس س هو بناء ثقافثانًيا :  

بويَّة مع هذه الغاية حبيث تكون مالئمة هلا ال العكس من ذلك أيّ  أن ي فَرض  األساليب واملنهجيَّات الرتَّ
ا قوالب جامدة ال حركة فيها. األساليب  على اإلنسان التكيُّف مع األساليب واملنهجّيات كما لو أّنَّ
النَّاجحة هي تلك األساليب احليويَّة املتحر كة. وهذه الثقافة، كما رأينا، مع صفاهتا الثَّالث، تعتمد أّوال  

دم اخلوف من استقبال ما هو جديد وما هو ذو معىن وأخري ا على االنفتاح وعلى احلوار وذلك يعين ع
 للحياة ضمن ثوابت املربَّات األساسيَّة.

وتبقى بعض األسئلة ال ي ت طرَح على كل  مشروع له بناءه الفكرّي وأسسه املعنويّة : كيف ثالثًا :  
حيب واملرح بة إىل أن تكون مشوليَّة يف قبوهلا لآلخر املختلف يفبصفندفع   دينه وثقافه اخلاصَّة؟ ة الرتَّ
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أتكون املربَّات فتح ا يف هذا اجملال؟ وكيف تتجدَّد املربَّات وتتكيَّف مع العصر والعوملة من دون فقدان 
بية، أراد هلا مؤّسسها أماهيَّتها وخصوصيَّتها، إذ هي مدرسة  ن تعطي األفضل واألكرم من أجل يف الرتَّ

 بناء اإلنسان؟
ربَّات مؤّسسات مرح بة ال جتّ د  طريقها إىل الواقع واحلقيقة االجتماعّية إالّ ويبقى أّن املرابًعا :  

 عندما يقوم املسؤول اإلدارّي واملرّّب واألستاذ ... بدوره الرتحييّب يف جمال التعليم والرتبية.
الذايت  مساحة العالّمة إشارة هاّمة إىل املرّبني عندما يدعو إىل تطبيق مبدأ النقد يعطيخامًسا :  

، إاّل أّن اهلام أيض ا ليس املبدأ حبّد ذاته بل تربية التالمذة الصحيحة مبختلف أوجه احلياة وااللتزام املهينّ 
 على هذا املبدأ وكيفّية ممارسته اإلجيابّية.

أختم هبذه اجلملة من أحد كبار الكتَّاب الفرنيس ني أنطوان دو سانت إكزوبريي حيث قال يف   
 ":كتابه "القلعة

مصدر غىن". وأعتقد أنَّ  إنَّهذلك ليس عيب ا أو مصدر ظلم، " إذا كنَت خمتلف ا عيّن يا أخي ف 
املربَّات تسري يف هذا النَّهج وهي كما يقول أيض ا الكتاب نفسه "تتحرَّك يف احلياة فتولد على مهل" فرتى 

 ماعات. األمور بعنٍي ساهرٍة على أبنائها وعلى لبنان مبجمل املكو نات واجل
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