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، يجب عليها من ناحيةف. ةضمان استدامة المدرسة الكاثوليكيّ نتطّرق إليه من أجل للغاية  أساسيّ  موضوع  إّنه ل
التي  خاّصةالعوامل الالعناصر أو  عيد اكتشافت  أن ، ناحية أخرى  كما عليها، من، ها كمدرسةأّسسر ما أن تتذكّ 
 .من خالل تاريخها الخاّص إليها  ةبنانيّ العائالت اللّ  تجذب

 :مزدوج  تأسيس  أن نتحّدث عن نستطيع 

 كنسّية كاثوليكّية أوكلتها إلينا رهبانّياتناُتعَتَبر التربية المدرسّية وحّتى الجامعّية بالنسبة إلينا بمثابة رسالة ( 1
ت المدرسة نم. من رئيسة أو رئيس الرهبنة أو األسقف منة ياوصيتنا هي اوص إنّ . باسم الكنيسة اتبرشيّ األ أو

من  ثمّ  ومن 1736عام الفي اللويزة في الم نعقد  بنانيّ من خالل تاريخها منذ السينودس اللّ  في لبنانة الكاثوليكيّ 
نموذج وهي ، منذ منتصف القرن التاسع عشر رسالّيةأو غير اإل اإلرسالّيةمدارسها  اتب شبكار تجتراكم خالل 
 من جميع األطياف هاواجتذابفي إلهام عشرات اآلالف من العائالت  يستمرّ هذا النموذج . لتعليم المدرسيّ ل لبنانيّ 
 عّلة تشّكل وهذه الدوافعجذب األشخاص تة قويّ  دوافع بلوراستطاعت أن تفي هذه المدارس التي  اهوالدلتعليم أ
 .عن اآلخرين ازهوتميّ  اوجوده

الّلبنانّية قانونيًّا ووجوديًّا على مبدأ حرّية الضمير وحرّية التعليم كما تندرجان  تأّسست المدرسة الكاثوليكّية( 2
إذا . 1990وكما يتّم التأكيد عليهما في دستور العام  1926من الدستور الّلبنانّي للعام  10و  9في الماّدتين 
 أستشهد)التي تتطّرق إلى حرّية الضمير.  9الماّدة ماّدَتي الدستور الّلبنانّي : ما ورد في ب أستشهدانتبهتم، أنا 

ممارستها  ، تحترم الدولة جميع الطوائف وتضمن لهاالعليّ  من خالل إجاللها هلل مطلقة.( "حرّية الضمير بها
( بها أستشهد) تتناول مباشرًة حرّية التعليم : 10الماّدة  ".بشرط عدم اإلخالل بالنظام العامّ  وتحميها ةالحرّ 

ال يجوز . وال يمّس كرامة الطوائف عاّمة الحسنةواآلداب ال مع النظام العامّ  "التعليم حّر بقدر ما ال يتعارض
التعليم الرسمّي  ةالعامّ  القانونّية متطّلبات، مع مراعاة المدارسها التطاول على حّق الجماعات في أن يكون لديها

 ".المبرمة من الدولة

حرّية التعليم ليست مجّرد تدبير إدارّي أو حّق سطحّي إذا كنت قد تناولت هاتين الماّدتين مًعا، فذلك ألقول إّن 
، وهي تقوم على شعور  بالمسؤولّية تجاه نقل لوعيالتعليم هذه مسألة تتعّلق بافي إنشاء المدارس، لكن حرّية 

اللتزام بالتربية على الخيار الذي يجب أن يّتخذه كّل تلميذ المعرفة العاّمة، وتنشئة شخصّية األطفال والشباب وا
ة الكاثوليكيّ  فيها الجماعة ، بماالجماعات حين تصرّ . االدين هو دين السالم والعيش معً  أنّ  هوتعليم شاّب لحياته
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ة بها، فهذا يعني بالنسبة خاّص ة تعليميّ سات مؤسّ في أن يكون لديها ة تلك الحريّ  على، اناتهفي مختلف مكوّ 
النجاح،  ال الذي يؤّدي بالولد إلىتوفير التعليم الفعّ  أال وهي مسؤولّية ة تجاه األسرماديّ ة و معنويّ ة مسؤوليّ إليها 

 .العالمآلخرين و على احة نفتمات شخصيّ  ومن ناحية أخرى، تنشئة

عوامل القدرة على الجذب التي نّفذتها المدارس وحرّية التعليم هذه، ما هي من أجل تحقيق هذه األهداف الكنسّية 
 ي الكبير في تعليم األجيال ؟الكاثوليكية من أجل النجاح في هذا التحدّ 

وضعنا إلى ّية مدرسًة تستند المدرسة الكاثوليكأال وهو اعتبار  ل أساسيّ أّول عامتوّقف عند أريد أن أال 
ولقد تّمت دعوتنا لنكون مكّرسين من أجل التعليم وهذا األمر يشّكل العامل األّول  ون وّ مدع؛ نحن  كمّكرسين

يعني، بالنسبة إلى " نحن مكّرسون "تعبير إّن . مدارسنا اجتذب العائالت نحوورأس مال الثقة الذي لطالما 
، من هذا المنظور. اأجل تعليم أبنائه ة مندون دوافع خفيّ ومن  تطوعّيةروح نا نعمل ب، أنّ المعّلمة واألسر الكنيسة

ن لم يكونوا أشخاًصا مكرّ ، حتّ ةفي هذه المهمّ  ون انيّ يشارك العلم ره ما يجب أن نتذكّ . فيها ، وهم شركاءسينى وا 
 .العائالت نم التي تتبّناها مدارسنا الكاثوليكّيةب قرّ تهو سياسة ال

مدارس للجميع، مفتوحة لجميع إّنها في المقام الثاني، المدارس الكاثوليكّية هي مدارس تستقبل الجميع، 
القول إّن حرب لبنان وافتراضاتها اإليديولوجّية المسبقة وضعت موضع  ويجدر .الجماعات الروحّية الّلبنانّية

الشّك مبدأ المدرسة للجميع هذا، هذه المدرسة التي كانت حاضرة في جميع أنحاء لبنان وكانت تؤّدي دوًرا رائًجا 
لكن هذه  ؛ ألسباب مختلفة بسبب الحرب مدرسة أغلقت أبوابها 150في التعليم ؛ نحن نعرف أّن هناك حوالي 

يتوّجب أن تكون . ب هذا ال يجب إهمالهاجذنالتجربة تستمّر في أّيامنا مع مئات المدارس وتذّكرنا بأّن عامل اإل
 ال تستطيع. بمعناها الشموليّ  ة تعني جامعةكاثوليكيّ  كلمة ألنّ  ة مفتوحة للجميع وجامعة لهم،المدرسة الكاثوليكيّ 

قى وتب ف مع ما هو شامل للجميعها ال تستطيع التكيّ ي ألنّ هذا التحدّ ة في البالد مواجهة لمدارس اإلسالميّ ا
 .ةة أجنبيّ ر المدارس العلمانيّ بَ عتَ ، بينما ت  تهاعاممحصورة ضمن ج

 جماعةً تشّكل كمدرسة  ة قد أّكدت على وجودهاالمدرسة الكاثوليكيّ  نّ إ أنسى أن أقول في هذا السياق لن، ثالًثا
دارة المدرسة والتالممون المعلّ  حيث  متضامنة كانوا وال يزالون مّتحدين اّتحاًدا ال بّد  أولياء أمورهمكذلك و  ةذوا 

هذا " إنقاذ"جب علينا ، ي مضىوقت   أكثر من أيّ و اليوم . مدرسة كلّ في  ربويّ نجاح المشروع التمنه من أجل 
ن كانت ، حتّ المسارحوادث يجب أن ندع ال . ةاستدامة المدرسة الكاثوليكيّ  المبدأ ألّن عليه تقوم إدارتها ى وا 

جديدة من األجور  الذي وضع سلسلة 2017( أغسطس)آب  17 في 46قاسية وصعبة، مثل القانون الشهير 
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نجحت في زعزعة استقرار مجتمعاتنا  ذه السلسلةه يمكننا القول بأنّ . صعبة إن لم يكن من المستحيل تطبيقها
لكي . بسرعة هاانّيتإداراتها، يمكنها أن تستعيد روح المجتمعات، بتوجيهات هذه د من أنّ ني متأكّ ، لكنّ ةالمدرسيّ 
ك واألمر مترو . حد لمصلحة الطالبم نفسها كمجتمع متّ أن تقدّ  ، من المهمّ ة ودائمةقويّ المدرسة الكاثوليكّية تبقى 

في نظامنا  حازمةمجه بطريقة من خالل د غير معمول بهونجعله  515قانون الشهير ال تخّطىلنا لكي ن
 .ةالظروف الحاليّ في ظل ّ  ضغطالنتجاوز هذا س أّنناال أرى كيف . اإلداريّ 

سعت هذه المدارس وال تزال تسعى، من خالل القيم اإلنجيلّية واإلنسانّية ، إلى تبّني تعليم متكامل لكّل  رابًعا،
تتمّتع بهوّية لبنانّية منفتحة  تكوين شخصّية( 1: ة يشترطها هذا التعليم ثالث صفات أخالقيّ . كيان اإلنسان
منذ وقت طويل، . شخصّية تحترم اآلخرين وقناعاتهم( 3شخصّية مؤمنة باهلل وبالمقّدس، و ( 2 و على اآلخر،

إّن التربية على . يتمّتع بها الطفلالتي جمالّية البدنّية و ال قدراتالا ال يطال الفكر فقط  بل إختارت مدارسنا تعليمً 
 .عمل يوميّ  يماعّي ليست مشروًعا نظريًّا بل هالصالح والخير الشخصّي واإلجتاكتساب الحقيقة و 

؛  ال سّيما في زمن األزمات سياسة تضامن إجتماعّي مع العائالت خامًسا، تعتمد هذه المؤّسسات الكاثوليكّية
بطريقة لم  األقساط المدرسّية غالء  منمدارسنا تمارس سياسة الحدّ  ، فإنّ تصديق ذلك أم ال بعضالأراد  وسواء
( 1يكفي أن نقارن . ةسة تعليميّ مؤسّ  ة أليّ الماليّ  باتمتطلّ الو الخاّصة ها فيها قادرة اليوم على ضمان تنميت تعد

ة، العلمانيّ أو " ةالفرديّ المدارس " والمدارس التي ت عَرف باسمة المدارس الكاثوليكيّ ّية بين رسط األقساط المدمتوسّ 
المدارس  أنّ  فهمنالسعر ل /قياس نسبة الجودة ( 2األخيرة، و  المدارس ا لصالحملحوظً  هناك اختالًفا نرى أنّ ل

سوف ساتنا مؤسّ  ولكن تجدر اإلشارة إلى أنّ . بأسعار معقولة من حيث تكلفة التعليم  ة ال تزال مدارسالكاثوليكيّ 
 ةاألمانة العامّ  ما يتوّجب علىربّ  .العائالتمباشر مع الصل لتوااة و شفافيّ السياسة  تداعتمإن  تكون رابحة

لما  ة وأصالةاء صورة أكثر واقعيّ ضفإبغية حملة مباشرة وغير مباشرة  خبراء التسويق من أجل إطالق استدعاء
مسألًة ة إدارة المدارس الكاثوليكيّ  ن تبقى، ال يمكن أمن ناحية أخرى . به من أعمالتقوم هي عليه مدارسنا ولما 

ة حديثة تفترض نتقال إلى إدارة تشاركيّ من الضروري اإل:  أو ترتكز على إرادة الرئيس المدرسة رئيستتعّلق ب
يصبح  . على حّد سواءاألكاديميّ  و الماليّ  المستوَيينعلى ق والرقابة والتحقّ  ،قتراحاتمسبًقا وجود لجان من اإل
ا نشركاء إن لم يشاركو  منهم ين ال يجعلالعلمانيّ ، لكن دمج هؤالء اا ضروريًّ أمرً  دمج العلمانيين في اإلدارة

 .موهبتنا
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نفتاح على الحداثة كيفّية اإل  التي عرفت  اب نحو المدارس الكاثوليكيّ جذالنعامل سادس لدعونا ننتقل إلى 
بالمشاريع بما فيه الكفاية أنا على دراية . األصالة الّلبنانّيةمدرسة يه هذا ما نسمّ  ؛ي عن التقليد دون التخلّ من 

د على ة ال تؤكّ كاثوليكيّ  مدرسة ة أوكاثوليكيّ  ة ؛ ال توجد شبكةلمدارس الكاثوليكيّ ة امهمّ نصوص بالتربوّية و 
 احترام األنظمة مع ةة الشخصيّ ، والحريّ ى اإلنفتاح على الثقافات األخر و  ،الرغبة في تعليم التلميذ الموضوعّية

يد حريصة على التأك ،في تعليمها ،مدارسنا ة ؛ لكنّ العلميّ  معطياتالأوسع  ، ودمجالحكم النقديّ روح و  بالطبع،
، ومساعدة واسعالمعنى الب ق كماالتضامن مع المجتمع بالمعنى الضيّ و ، العائلة حبّ و ، نظمةعلى احترام األ

، تغرس ةفكريّ ة و ثقافيّ ارسنا التي تجعل التلميذ متناغًما مع العالم من وجهة نظر مد هذا يعني أنّ . عوزالفقير والم
واضحة يستند  معالمفي عالم يفتقر إلى . مجتمعة التي تجعله يعيش في الة والدينيّ جتماعيّ ق بالقيم اإلفيه التعلّ 

على ة للشباب، تحافظ مدارسنا للحصول على إرشادات أخالقيّ  إليها وحيث تسعى حكومات الغرب من جديد
في هذا السياق، يجب اإلشارة إلى . حرير وليس كأداة للخضوع للكنيسة كطريق للتجتماعيّ  واإلالتعليم األخالقيّ 

 عقلبشكل  خاص إلى ال ه يتوّجهولكنّ حصريًّا لذاكرة  إلى انداءً ارس ال يطلق أسلوب التدريس في هذه المد أنّ 
 .اليومورجل  الذي يعيد مساءلة نفسه ويحاول العثور على حلول للمشكالت التي يعاني منها الشابّ 

 لفردعلى ا  ال يقتصرمن خالل تعليم   وطنالرتقاء إلى مستوى الل يالتحدّ  هذه المدارس تواجه لقدسابًعا، 
بين ما  نقطاعاإل نوًعا من هناك صحيح أنّ  جعله مواطًنا لبنانيًّا.ي النجاح بل فحسب والوصول به إلى إحراز

 سرياًنا سريًعا ثحد  هذا التعليم ال ي   ، لكنّ امهتجاه حكّ نقدّية القدرة من حيث الللمواطن تعّلمه المدرسة الكاثوليكّية 
اإلهمال والفساد ب بةو المشة جتماعيّ من خالل الممارسات اإل يخضع للمساءلةفي المواطنة   اإلنخراطألنّ 

 ةذالتالمفيها  ميتعلّ  فهي األماكن التي هذا المبدأب في ما يتعّلقة لن تتراجع مدارسنا الكاثوليكيّ  لكنّ  .اتوالتسوي
وا بأرضهم وينمّ  قواعلّ يتمن أجل أن شروع التعليمي الخاّص بالمدرسة، والم من معّلميهم ومن المشروع التربويّ 

، ات القرن العشرينالتي وقعت بعد أربعينيّ  السبب، ما هو صحيح بالنسبة إلى الهجرة لهذا باالنتماء إليها. شعورال
. ة مع بالدهمون على روابط قويّ بنانيّ المهاجرون اللّ  يحافظ فيهبحيث ة قتصاديّ ليست سوى هجرة إ هاهو أنّ 

 لبنان.أصل هذا الشعور باالنتماء إلى  ت فيكان اهمسؤولة عن هذا االرتباط ألنّ ة المدرسة الكاثوليكيّ 
 سات تقومفي أن تكون مؤسّ  تستمرّ ذلك لكي ف، يتهابحرّ على االحتفاظ هذه المدارس  ، إذا أصّرتصاراختب
 ، فذلك ألنّ ية تعليم في لبنانإذا كانت هناك حرّ  .وفي خدمة لبنان والمنطقة مختلف بشكل   تها التعليمّية مهمّ ب

ض قد تتعرّ . مخيار المدرسة لتعليم أوالدههم وهم مسؤولون عن مون ألوالدواألسرة هم المعلّ  أولياء أمور التالمذة
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ر الوقت والتي سمحت مرو مع خاذها اتّ  تمّ  ةقانونيّ تدابير للتهديد أو عدم االستقرار بسبب تشريعات و ة هذه الحريّ 
مي معلّ باصطفاف قة ، يمكن أن نذكر القوانين المتعلّ على سبيل المثال .قاض  يبرم حكًماك للدولة بالتدّخل

نشاء صندوق تعويضالمدارس الخاّصة مع المدارس الرسمّية برام القانون ، و ةالمدارس الخاّص  ات، وا   515ا 
ر قبل أن هذا يجب أن يجعلنا نفكّ  . كلّ 46وقوانين زيادة األجور مثل القانون  ةالمدرسيّ  األقساط بشأن تنظيم

 األمر، يكمن دورفي مواجهة هذا  ".ّتخذ إجراءات: "من يعطي ي هناك مبدأ بسيط ل ألنّ نطلب من الدولة التدخّ 
التي نحوها ب اجذنوتطوير عوامل اإلاالستمرار في العمل على نفسها  تها فيومسؤوليّ ة المدرسة الكاثوليكيّ 

 .مطالب األهلر قدرة على االستجابة إلى أكث ى تكون ثنا عنها حتّ تحدّ 
 لقداسة البابا يوحّنا اإلرشاد الرسوليّ  ، وهو نّص حاكينا ال يزال يبسرور إلى نّص  أختم محاضرتي وأعود ، وأخيًرا

، على الصعيد التربويّ ":  106بعنوان : "رجاء جديد للبنان" وفيه ي طلق النداء التالي في الرقم  وثاني وهبولس ال
وتولي المدارس  .أن تكون مرّبية األشخاص والشعوب ها مدّعوة إلىإنّ  .تتمّتع الكنيسة بتقليد ينبغي أن ي صان

ع المؤّسسات أشجّ  (...) إّني ."االكنيسة وأن توفر تعليمًا نوعيًّ  الكاثوليكية اهتمامها بأن تشارك بفعاّلية في رسالة
ة قيّ خللة واة والروحيّ األسس الثقافيّ  إلى الحصول علىن يحتاجمال ،ة أعمالها في خدمة الشبابتابعى معل التربوّية

  نجيل ومواطنين مسؤولين في بلدهم".إل، وشهوًدا لينناشطين مسيحيّ منهم  التي ستجعل
 دائمة الحضورأن تكون  فيي لبنان الكنيسة ف جهدت، ذلك الواقعب سمحيما بقدر و : " ، يقول107الرقم  في ثمّ 

 هابأنّ  وتفخر ،نيبنانيّ اللّ معظم  به خّصهاالذي يتقدير التعرف  وهي؛  ةاألهميّ  البالغ يّ هذا النشاط اإلنسانفي 
 الكنيسةعلى  .أو تفرقة زتميي دون أيّ من ، البالد لعديد من األوالد في كافة أنحاءأن تؤّمن التعليم ل ستطيعت

ع أن تتابع مهّامها، وتّتخذ التدابير التي تجعل مؤَسساتها التعليّمية في متناول جمي ،هام نحتالثقة التي ب وقد تقّوت
فقراء  إن استقبال الكنيسة الكاثوليكية لشبابفي الواقع، . (...)  الذين يمكن تنشئتهم، وباألخّص أفقرهم حاالً 

 في إندماج الشباب في مجتمع غنيّ بتحقيق ذلك ت سهم المدارس الكاثوليكية  (...) .في مدارسها هو تقليد قديم
 ."الثقافة، وتساعدهم على مواجهة مستقبل أفضل

  
   


