
 تاليال موضوعال حول ،بيروتالقّديس يوسف في  جامعة اليسوعّي، رئيس دّكش مسلي البروفسور مداخلة
 العيش المشترك : هل الخالص يأتي من المدرسة ؟و  والمواطنة ةتعدديّ ال: 

 شمال لبنان، فرنكوفونيا – "سبيل"في  2102أّيار )مايو(  22في  

 

وهي تحت عنوان  نهارال هذامحاضرة  لمشاركة فيل الذين أتيتمأنتم جميًعا  فأشكركم أوّد أن أبدأ هذه المداخلة
 إنطالًقا من الكتاب الذي نشرته ،والعيش المشترك : هل الخالص يأتي من المدرسة والمواطنة ةالتعدديّ  :

 جوزيانإلى السّيدة بالطبع، أوّجه شكري . أعوام عشرة تّم إنجازها خالل أطروحة أال وهو حول الموضوع نفسه
ين. اآلراء مشترك   في تفكيٍر وتبادلٍ ألقترح بعض المواضيع التي من شأنها أن تؤّدي إلى  استقبلتني هنا يالت

وهي مسألة تشغلنا جميًعا  المدرسة اللبنانّية قضّيةقدومكم كأصدقاء وال سّيما كمضّطلعين على شكًرا ل
ترزح نواجهها في األزمنة الحالّية وهي أزمنة لبنان والتحّديات التي يجب أن تمحور حول رسالة مدرسة وت

، المدرسة في لبنان، ال سّيما المدرسة ثيابحأو  دراساتي جّراء من. زمات على عّدة مستوياتاألتحت وطأة 
 أن تحمل رسالة التعليم تتوانى عن تحقيق رسالتها الدائمة التي تكمن في ال ،طائفّية التابعة لجماعةالدينّية 

الوسط  نّ إ فلنقل أيًضا. ّيةالخاّصة والشمول التربية على القيم تواجه تحّديإّنها ، بل متقّدمةالنقل المعارف تو 
هي الشرنقة التي  المدرسةه باعتبار أّن في اليافع على التلميذ يحافظ أن يصّر على اللبنانيّ  والثقافيّ  الطائفيّ 

للتأّكد من التنشئة الصحيحة الفكرّية  الدينيّ األيمن للوسط الجماعّي الذراع  تتفّتح فيها األحالم وهي
في المؤّسسات المدرسّية الذين ساعدوني على إجراء  األشخاص العديدونللفرد.  التي ُتعطى واإلجتماعّية

بعملهم ورسالتهم  شغف من ناحية، ،كان لديهمرعات ونصوص الرسالة التحقيق حول المشاريع التربوّية والشُ 
قد قامت بدورها على التي يديرونها  ساتالمؤسّ  قمُت بها، وكانوا حريصين أن تكونالتي  الدراسة وبموضوع
 .  أكمل وجه

ت إعطاء وجهات نظرها في إطار ل  ب  ت النظر على أّن الشخصّيات التي كان لها صلة بالتربية ق  وأنا ألفُ 
 ّية.أكانت خاّصة أو رسمّية، دينّية أو علمان ،حاورات حول رسالة المدرسة في لبنانم

 ة ؟تربويّ ال ومشاريعها لمدارسل يار اختي تمّ  كيف

 هاوعرض تّم تحليلها التي تربوّيةال المشاريع ضبطالذي قمُت به من أجل  ارباإلختي ولىاأل المالحظة تتعّلق
 اتشبكال كلّ  ألنّ  لبنان مدارسل تربوّيةال المشاريع مجموع ضبط عأستطي في الواقع، لم أكن. الكتاب هذا في
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 رسالتها من شيًئا ،اإلنترنت شبكة على كتابًة أو  ، في غالبّيتها،اليوم وردت المدارس أو لبنانّيةال تربوّيةال
في تعريف  ابعيدً  تذهبالمدارس  بعض. التلميذ تنشئة في قهاطبّ ت أن التي تنوي القيمو  التربويّ  ومشروعها

غير ما هو  ادائمً  هناك على الشكل التالي، مع العلم أّن ختيار الا راييمع قّررتُ  .وافية ةطريقب تربيتها أهداف
ممثّلة  المذهبّية ّية والجماعاتكان ال بّد أن تكون كّل األجهزة والشبكات المدرس : ارختيا أيّ  في موضوعيّ 
المدارس ، مع العلم أّن في المدارس العاّمة والخاّصةأّنني نسيُت الجماعة األرمنّية(  لتّوي أتبّين )إاّل أّنني

من مجموع التالميذ اللبنانّيين. يستوقفنا في هذا السياق السؤال التالي : إلى  %07الخاّصة تضّم أكثر من 
جمهورها  جمل المدارس، تتوّجه الشرعات قبل كّل شيء إلىمُ بالنسبة إلى  من تتوّجه هذه الشرعات التربوّية ؟

إليها والتي  تنتميمين، وبشكٍل أوسع، إلى الجماعة التي والمعلّ أنفسهم الخاّص، إلى أهل التالميذ والتالميذ 
 شرعة الوزارة والمشاريع التربوّيةرس، ال سّيما المدارس العلمانّية، تتوّجه إلى فئة من المداوبالنسبة ها ؛ مّثلت

يع سة كمؤّسسة للجمإّنه نّص يتوّجه إلى كّل الجماعات ويمّثل المدر  إلى الجميع. لبعض المدارس المسيحّية
بانفتاحها على الجميع وتقول إّنها  مدارس كاثوليكّية تتباهى. في هذا االّتجاه، هناك من دون تمييز أو تفرقة

. األمر ليس مماثاًل من الجانب المسلم اإلحترام كقيمة أخالقّية شمولّية على أساس مستعّدة أن تستقبل الجميع
 متقوقع على الجماعة الطائفّية. يتوّسع في خطاٍب خاّص  الذي

 

 كيف قمُت بالعمل البحثي ؟

 يطرحمن تحديد لي كما تظهر في عنوان الكتاب، كان ال بّد  ،4772ما إن تبلورت الفرضّية في العام 
مجال  أن أعرف فيها أستطيعفي مرحلة من البحث كانت مهّمتي ممكنة ألّنني كنُت  إلشكالّية والتحليل.ل

بة إنطالًقا من مكان عملي كمدير لمدرسة في تجميع الوثائق الضرورّية والمناس   البحث بطريقة أفضل والشروع
ختيار الفرضّية . كان استشاريّ وا تمثيليّ  بدورٍ  ماعّية حيث كنُت أقوممشارك في ف ر ق مدرسّية كاثوليكّية وجكو 

ية على المواطنة ولكن أيًضا على الممارسة األساسّية الترب تُقام لصالحيتطّلب عماًل حول أعمال ملموسة 
الممّثل في نصوص الرسالة كالشرعات والمشاريع التربوّية وغيرها. من وجهة نظري،  اللبنانيّ  للنظام التربويّ 

 عن مشروع المدرسة أو األفعال االستفسار أن أنوي من العمل على النوايا المؤسِّسة للعمل قبللي كان ال بّد 
إدخال وقد اّتضح أّن والتعليق عليها.  ه الوثائق بغية تسليط الضوءل هذالتي تنجم عنه. المحادثات كانت ُتكم  

التي تتخّطى مثمر. فبفضل هذا المنهج، استطعُت أن أستخرج القيم  ارن حّيز التنفيذ في التربيةالمنهج المق
 .الجماعات وتجمع فيما بينها في الوقت نفسه
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 لهذا العمل ؟ لنهائيّ ا يهدفكان  ما

دافع عن ال ايجابيًّا. بالفعل، هناك يقين يكانوا يطرحون علّي هذا السؤ  كهذا المهتّمين بأبعاد مشروعٍ  بعض
 الدينّية بين المجتمع والجماعات سة على أّنها، على رغم المصاعب، تشّكل وساطة ضرورّية ومتنّبهةالمدر 

 العمل الدائبتأمين هذا ، وذلك من أجل من ناحية أخرى ،والتالميذ من ناحية، والدولة وبنى الخدمة العاّمة
في تنشئة التلميذ على المواطنة. إاّل أّنه من الواضح أّن هذه القناعة تعترضها مقاومة شديدة، واعية أو غير 

التنشئة لمدرسّية التي تحّد دور المدرسة في لجماعة االمقّومات االيديولوجّية للمجتمع وا واعية، من ق ب ل بعض
ن كانت  الخاّص بها. من  لحقل اإلجتماعيّ ل األكثر تحّفًظا مواقفال تنشئة على المواطنة( على إعادة إنتاج)وا 

هنا، ال نستطيع أن نتجاهل أّن المصطلحات هي أفخاخ وأّن الكلمة نفسها الواردة في شرعتين مختلفتين يمكن 
ن كان لهذه الكلمة، حسب القاعدة العاّمة، معنى محّدد في الفلسفة الغربّية  أن تحمل معنيين مختلفين وا 

عتبرًة إّياه  غير عنه م الستغناءديان موضع الشك وتفّضل ار بين األللتربية. هذه المقاومة نفسها تضع الحوا
 في أن نبّينيكمن  البحثيّ هدفنا كان بعين االعتبار هذا الواقع وعلى رغم هذه التحّفظات،  منتج. حين أخذنا

لى هذا الرفض ويشّدد ع ة اليوم يحول دونلألنظمة الفرعّية المدرسّية اللبنانيّ  والتطبيقيّ  الخطاب النظريّ  أنّ 
، كمقاربة ةوالمسلم ةالمسيحيّ مختلف األنظمة الفرعّية،  في المذهبّية وتجمع فيما بينها تتخّطى الجماعات قيمٍ 

 على مواطنة واحدة. لتنشئةلممكنة 

 

 جة من الدراسةستخر  اإلثباتات والنتائج المُ 

في بعض النتائج التي  مقتضبعلّي اآلن أن أتوّسع بشكٍل في أعقاب هذه األسئلة التمهيدّية الثالثة، يتوّجب 
أديٌب  التي أوردها ُأبرز هذه الشاهدة اليوم أمامكم. أوّد أن سبق وأدليُت بها في الكتاب وأعيد التطّرق لها

في رسالته الموّجهة إلى أعضاء المؤتمر  2684أيلول )سبتمبر(  44فرنسي مشهور ُيدرَّس في مدارسنا في 
فكتور هوغو، وهو الُمشار إليه آنًفا، أدلى بالجملة  لتقّدم العلوم اإلجتماعّية الذي ُعق د في بروكسل. الدوليّ 

فينا النور  فتح مدارس في كّل مكان. إن لم يشعّ . فلنننشئ المواطن، فلنبدأ بتنشئة اإلنسانكي ل"التالية : 
ُيذعن لمعّلمه فيقوده هذا أس القطيع، جمٌع ه التعليم، لسنا بإنسان ؛ لسنا إاّل ر ، ذاك الذي يهبالداخليّ 

قاوم العبودّية بل ليست الماّدة هي التي ت ،إلى المسلخ. في الكائن اإلنساني تارًة إلى المرعى وطورًا األخير
يلّخص بشكٍل جّيد تحّدي المدرسة  هذا المقتطف . تبدأ الحرّية حيث ينتهي الجهل."هو الذي يقاومه الذكاء
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إّن الرسالة الرئيسّية للمدرسة تكمن  العشرينات األخيرة من القرن التاسع عشر حّتى أّيامنا هذه.الحديثة منذ 
في تنشئة رجال ونساء قادرين أن يكونوا مواطنين، أّي أشخاص خاضعين للواجبات التي تتطلّبها المدينة 

الرفاهية. عرف لبنان منذ قرن إنتشاًرا الحرّية واألمان والتمّلك والمقاومة والكرامة و ويتمتّعون بحقوق شرعّية في 
للمدارس وتعليًما متقّدًما كما كان فكتور هوغو يأمل، لكن هل استطاع أن ينشئ رجااًل ونساًء مثّقفين لجعلهم 

ا وعن مواطنين صالحين ؟ النتائج التالية التي قرأتها واستخرجتها من خطاب المدرسة اللبنانّية عن نفسه
 اٍع.فكر اإلنسان وتنشئة مواطن حّر وو قطع لفكتور هوغو : تّتجه المدرسة نحو تربية هذا الم غاياتها، توضح

حماسّي، يشّدد على القيم  ، ملتزم وفي الغالبمنيّ لفظي وض خطاب مدارسنا، وهو خطابٌ في بادئ األمر، 
تتشارك فيها الغالبّية العظمى من  ، قيمالشمولّية المشتركة، األخالقّية واإلجتماعّية والفكرّية والخاّصة بالمواطنة

والتسامح واحترام اآلخر  التعليمو  جودة وتفّوق التربيةال يتطّرق إلى  مؤّسساتنا المدرسّية. ال وجود لخطابٍ 
والميل إلى  الحّس النقديّ وقبول التعّددّية و  ،كقيمة ضرورّية ،لمشاركة الجميع تمثيليّ  والديمقراطّية كنظام

لى و  ،اآلخر كمصدر غنى لىيتطّرق إ البحث، كما  حّس التضحية ومحّبة الوطن والمساواة والنزاهةا 
ويبدو أحياًنا أّن مشاريع المدارس هي نسٌخ طبق األصل، وبعضها استلهم الوثيقة الرسمّية  والمسؤولّية، إلخ.

للمدارس التابعة  أّن المشاريع التربوّية ى ولو ذكرناباختصار، حتّ  .2992للتربية كما صيغت في العام 
تولي أهمّية للقيم الدينّية والروحّية الجماعّية، تجدر اإلشارة أن المدارس تمنح دوًرا أساسيًّا  لجماعات مذهبّية

، كما الحظ ريسفبرغ في تمهيده للكتاب، القيم ، مع العلم أنّ الدينّية للقيم الشمولّية التي تتخّطى حدود الجماعة
تجاه القيم  محايدٍ  تصّرفٍ  من هنا، ال تستطيع المدرسة إّتخاذيات واألهداف. تلعب دور الوساطة بين الغا

الشمولّية أو التي تتخّطى الجماعات التي سيكون لها وزنها ولو على مستوى الخطاب فقط في مسار العملّية 
إلى  حويل القصد التربويّ ما إلى تدينّية التربوّية. إاّل أّننا ال نرى كيف تسعى المدرسة اللبنانّية التابعة لجماعة 

 مشاريع محّددة وتّتسم بإمكانّية القيام بها.

أن تعّلم قبول التعّددّية والتنشئة  عليها بجّ تو ي، ال بل التابعة لجماعة دينّية المدرسة اللبنانّية تستطيعثانًيا، 
 ،جهة، تعرف مدرستنا منفعلى المواطنة بغية تعزيز العيش مًعا، وهذه القيم الثالث هي جمهورّية وشمولّية. 

الفئات اإلجتماعّية والعائلّية. فهي بالتالي  ومع ومجتمعها وهي على صلة دائمة معه حّيز عملهاوفعليًّا، جّيًدا 
وساطة بين هذا المجتمع أو مكّوناته المتنّوعة والقيم الشمولّية التي بال يسمح لها أن تقوم في وضع سلطويّ 

ب المشاريع كما يظهر في ُخط   ،المدرسة وسلطاتها في الوصاية ية أخرى،تنوي ترسيخها لتالميذها. من ناح
 الدينّية، تسعى إلى إعطاء مركز سلطويّ  التربوّية التي تتضّمن غايات تأسيس الشبكات العائدة إلى الجماعات
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افها، بحيث أّن التربية، بحكم أهد ،في نصوص الرسالة وتؤالف فيما بينها، للقيم التي تتخّطى الجماعات
بها. يجب أاّل نكون مخدوعين : إذا كان  المتأّثرو لشباب المنفتح على هذه القيم تسعى أن تعطي تنشئة ل

 المنحى السياسيّ يتبع، بطريقة أو بأخرى، توّجه المدرسة، ال نستطيع القول إّن  اإلجتماعيّ المنحى 
شباب وما عاّمة والعليا للجماعة، ينقلون الالتصّرف نفسه ؛ فالسياسّيون، باسم المصلحة ال والسياسّيين يتّبعون

نحو إرادة اكتساب سلطة أكبر في كّل و بصعوبة نحو دائرة تتحّكم فيها المدرسة  جتماعيّ يّتصل باإل
الذي يتوّلى  اختصاص المرجع السياسيّ  من هيالدينّية  لجماعةالسياسّية لالسلطة من المؤّكد أّن المجاالت. 

ها بوضوح، على مدراء نفسه ويؤّثر تأثيًرا مباشًرا، ولنقل الخاّص  اليوم مباشرًة أجزاء من النظام المدرسيّ 
 .ون لهمخضعالمدارس الذين ي

إذا كان األمر ال يزال ممكًنا، ما هي ألم يفت األوان ؟ ؟  يتحدّ قوم بالأيًضا أن تالمدرسة هل تستطيع ثالثًا، 
علينا أن ب جّ تو إجتماعّية وسياسّية موجودة ؟ صحيح أّنه ي أال تكّرر المدرسة إنتاج أنظمة ؟تفاؤلي  دوافع

عمل المدرسة. غير أّن المدرسة، كما الجامعة، ال تستطيع أن من ّد حُ باالعتبار عوامل ت   نكون واقعّيين ونأخذ
ة اللبنانّية تملك تاريًخا هنا البعض منها : المدرس تيّسر إستمرارّية رسالتها. ُأحصيتنسى بعض العوامل التي 

قائمة على احترام تعزيز الهوّية اللبنانّية ال يتلّخص في الذينفسها هي جزٌء من هذا التاريخ الشبكات الجديدة و 
تربية على المواطنة كتعبير عن هذا الو  ّيةحدة في التعّددالو التعددّية والعمل لصالح وحدة وسيادة لبنان، و 

تنشئة على الحوار بين األديان الهذه المدرسة في الشروع في خبرة نجحت مؤّخًرا،  .لتعّلق بالكيان اللبنانيّ ا
مشاريع نشاطات تضع تالميذ من  شبكات مختلفة ال تترّدد في إقامة لدرجة أّن مدارس منوبين الثقافات، 

ن تبّينمناطق مختلفة في أوضاع حوا غالب األحيان. والمدارس اللبنانّية، أّن األمر صعب في  ر وتبادل وا 
وضٍع تنافسي وبحٍث عن  فيما يتعّلق بإنشاء مؤّسسات تربوّية، تجد نفسها في نظًرا لليبرالّية النظام اللبنانيّ 

ز في قلب هذه الشبكات الجماعّية .أدائها التربويّ  التفّوق في نفسها  الدينّية هذا التنافس ال يسعه إاّل أن ُيعزَّ
هذا األمر يؤّدي  .لّية والمدارس ذات الطابع المذهبيّ ولكن أيًضا بين المدارس العلمانّية وهي في غالبّيتها ليبرا

بمجموع األنظمة الفرعّية إلى اإلنفتاح على القيم الفكرّية واألكاديمّية الشاملة، ال سّيما أّن السوق المهنّية 
ي تنشئة إلى حائزين على شهادات يتمّتعون بكفايات فكرّية تتطّلب من المدرسة ومن الجامعة أن تعط

جتماعّية وأخالقّية وخاّصة بالمواطنة تّتسم بالشمولّية، مّما يحثّ   ، العامّ اللبنانيّ  النظام المدرسيّ  ومنهجّية وا 
 .ًعاالدينّية ويجمع بينها في آٍن م الذي يسّهل كّل ما يتخّطى الجماعات صياغة مسار خطابه، على والخاّص 
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حّتى تبقى التي يتوّجب علينا القيام بها ما العمل اليوم ؟ ما هي األعمال الممكنة واألولوّية في الختام : 
الخطر يكمن في إعادة  ة بها ؟مساهمتها في تعزيز قيمها التأسيسّية الخاصّ فضل خالص بالمدرسة خشبة ال

مشاريع لقاءات بين المدارس نقل قائمة من األعمال نجدها في الفصل السادس واألخير من الكتاب : إدخال 
ن تّم هذا األمر على حساب المواّد األدبّية والعلمّية(  ّية المختلفةالطائف طالق مشاريع وطنّية في البرنامج )وا  وا 

عادل تجاه اآلخر المختلف  موقفٍ مشتركة وتنشئة معّلمينا على اّتخاذ لنشاطات فكرّية وخاّصة بالمواطنة 
بالتالي، في التنشئة على المواطنة و  الفاعل األساسيّ هو كون المعّلم  –وقيمه  يستند على المشروع التربويّ 

جميع نواة مشتركة لهذا التاريخ بين  إعتماد ،على األقلّ و  – التاريخ اللبنانيّ  ّيبكت الضغط لكي ُينشرو 
على المدّون في الكتب  يومّية وعدم االقتصار المدارس وجعل التربية المدنّية والتربية على المواطنة حياةً 
 الحقيقيّ  ، وهي رصيدنا اللبنانيّ نقبل تحّدي التربيةوالحفظ غيًبا... القائمة طويلة جدًّا واإلمكانّيات متعّددة كي 

 الدولّيين. ن أهل الفكرم تنشئة جزٍء كبيرٍ لبنان نجح دائًما في  األكثر قيمة، بما أنّ 

النفس  جعل مدارسنا مؤّسسات باردة مجّردة من سيتفاقم الخطر فيأّيها األصدقاء األعّزاء، إذا استسلمنا، 
 ،لم يستسلم مدراؤهال المدرسة و قلب. في أسوأ أوقات الحرب في لبنان، خالل عشرات األعوام، لم تستق  وال

تأخذ على عاتقها،  ،هانّوعفي ت ،الرسالة التربوّية في لبنان طّي النسيان. المدارس اللبنانّيةلكي ال تصبح وذلك 
ك، على تهّيئ كّل تلميذ للمواطنة والعيش المشتر  المهّمة الشاّقة التي تكمن في أنأكثر من أّي وقٍت مضى، 

ن كّنا نواجه مصاعب  ّية في بلدنا. لن نستسلملتعددّية الدينّية والثقافأساس احتراٍم عميٍق ل أبًدا اليوم وا 
للبنان والحرّية  هذه المؤّسسات بحقّ  ن عن مؤّسساتنا ونصّر على أن تشهدمعّلمون مسؤولو  . نحنُمستعصية

والتعددّية، لبنان كما نريده أن يكون، رسالة ثقة متبادلة وفكٍر مشترك وقيم إنسانّية وروحّية توّحدنا وتجعلنا 
بهذا سوف ُنبعد التهديدات ونجعل من مدارسنا أماكن لحياة وتفّوق ونمّو كّل  عض.متضامنين مع بعضنا الب

مثااًل أو قدوة بل من وعٍد  الطبع، لن يأتي الجواب من واقٍع ليسإنسان. هل يأتينا الخالص من المدرسة ؟ ب
 .ق حركة دائبة من التحّول اإلجتماعيّ ُتطل  يستند على أفعال تربوّية 


