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البيان اخلتامي
ملؤمتر املدارس الكاثوليكية السادس والعشرين
برعاية صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ،بطريرك انطاكية وسائر ادلشرق ،ورئيس رللس البطاركة
واألساقفة الكاثوليك يف لبنان ،انعقد يف مدرسة سيدة اللويزة – ذوق مصبح ،وبتاريخ  2و  0أيلول  ،2109مؤسبر ادلدارس الكاثوليكية
نرّب :رىاانت الشراكة يف ادلدارس الكاثوليكية.
السادس والعشرون :معاً ّ
تضمن ادلؤسبر حفل افتتاح ومخس جلسات وفقاً لآليت:
ّ
أوالً :جلسة حفل االفتتاح
حضر حفل االفتتاح ،وإىل جانب صاحب الغبطة والنيافة ،النائب روجو عازار شلثلً فخامة رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون وحشد
من ادلطارنة ومن الرؤوساء العامني والرئيسات العامات ،وسعادة مدير عام الرتبية شلثلً معايل وزير الرتبية األستاذ أكرم شهيب ،واألمني العام
الدويل للمدارس الكاثوليكية السيد فيليب ريشار ،وأمني عام ادلدارس الكاثوليكية يف أورواب السيد غي سيلدرسلغ وشلثل ادلكتب الدويل لدى
ادلنظمات الدولية السيد ميشال بريتو ،وادلسؤول عن العلقات اخلارجية يف األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية يف فرنسا السيد لوي ماري
بريون ،ابإلضافة إىل فعاليات سياسية وتربوية واجتماعية وأمنية ...إىل جانب أكثر من تسعماية مشارك ومشاركة.
للمكرم البطريرك الياس احلويّك ق ّدمتها وأع ّدهتا راىبات العائلة
وبعد النشيد الوطين افتتاحاً ،وصلة مستوحاة من منشور "زلبة الوطن"
ّ
ادلقدسة ادلارونيات ،تولّت األخت عفاف أبو مسرا ،من راىبات القلبني األقدسني تقدمي حفل االفتتاح الذي محل عنوان:
الكنسي يف ادلدارس الكاثوليكيّة يف لبنان
تنمية الثقافة السينودسيّة من أجل الشهادة للعمل
ّ
وجاءت الكلمات كاآليت:
 .0رحب األب بطرس عازار ،أمني عام ادلدارس الكاثوليكية ،ابدلشاركني وق ّدم إشكالية ادلؤسبر وخطوطو العريضة،
 .2رب ّدث السيد فيليب ريشار ،أمني عام ادلكتب الدويل للمدارس الكاثوليكية متوقفاً عند أمهية التشبيك بني ادلدارس كقاعدة
عمل مشرتك دلواجهة التحدايت ادلستقبلية،
 .2رب ّدث سيادة ادلطران حنا رمحو ،رئيس اللجنة األسقفية للمدارس عن األطر الكنسية واللىوتية دلبدأ اجلماعة يف العمل
الكنسي وانسحابو على األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية يف لبنان،
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 .0رب ّدث صاحب الغبطة والنيافة ،راعي ادلؤسبر ،عن ثقافة الشراكة من أجل توطيد "الشركة واحملبة" خدمة للرسالة التعليمية،
واعترب ان الشركة بني ادلدارس تعود إىل ينبوع الشركة ومصدرىا الذي ىو هللا ،شلا يستدعي تعزيز الرتبية على ادلمارسات الدينية
بتحمل مسؤولياهتا للحفاظ على التعليم اخلاص ولدعم مجيع مكوانت العائلة الرتبوية،
واألخلقية ،...وطالب الدولة ّ
 .0زبلّل حفل االحتفال عرض ابلصوت والصورة عن بعض نشاطات األمانة العامة خلل سنة ،وعن مئوية لبنان الكبري من
إعداد مؤسسة أداين.
اثنيا :اجللسة الثانية
أشكال جديدة للتشاور فيما بني ادلدارس الكاثوليكية انطلقاً من نفس توحيدي جامع.
توىل األب وديع سقيم رائسة ىذه اجللسة شلثلً رئيس عام الرىبانية اللبنانية ادلارونية االابيت نعمة هللا اذلاشم ،ورب ّدث فيها:
العامة والفاعلني يف سلتلف
 .0السيد ليون كلزي عضو اذليئة التنفيذيّة ،مقدماً نتائج استبيان قياس رضى ّ
ادلعنيني بعمل األمانة ّ
اجلدي يف السبل
ادلؤشرات التكميليّة لفتح الطريق أمام التفكري
أجهزهتا التقر ّيربة والتشاوريّة واإلداريّة ابإلضافة إىل بعض ّ
ّ
ادلكونة لعائلة ادلدارس الكاثوليكيّة،
العملية الفضلى لتطوير العمل ادلشرتك يف ما بني اجلماعات الروحية ادلختلفة ّ
ليكي ،الذي تساءل عن الصيغة ادلثلى لبناء رؤية مشرتكة
 .2السيّد غي سيلدرسلغ األمني ّ
العام للجنة األوروبيّة للتعليم الكاثو ّ
احمللي ومركزيّة القرار لدى بعض اجلماعات الروحيّة.
يف ادلدارس الكاثوليكيّة آخذاً ابالعتبار خصوصيّة الطابع ّ
 .2األب شربل ابتور عضو اذليئة التنفيذيّة ورئيس مدرسة سيدة اجلمهور ،الذي استشرف خطّة مرحليّة إلعادة تنظيم األمانة
العامة.
يلب مقتضيات مواكبة التحوالّت ادلتسارعة على الساحة الرتبويّة ّ
ّ
العامة أبجهزهتا وأعماذلا دبا ّ
اثلثاً :اجللسة الثالثة
وضعيّات لتعزيز التشارك يف ادلسؤولية وااللتزام لدى الفاعلني الرتبويني يف ادلدراس الكاثوليكيّة
ادلقدسة ادلارونيّات ،وربدث فيها:
العامة لراىبات العائلة
تولّت رائسة ىذه اجللسة األم ماري أنطوانيت سعادة ،الرئيسة ّ
ّ
ادلؤسسة العادلة والصاحلة حبسب تعليم
الرسويل عن اللتني يف بريوت ،بعرضو موضوع الشخص يف
أسااين ،النائب
سيادة ادلطران سيزار ّ
ّ
ّ
االجتماعي،
الكنيسة الكاثوليكيّة
ّ
ليكي يف فرنسا ،ق ّدم فيها مسامهة
 .0السيّد ميشال بريتيو ،مدير مركز التدريب يف شبكة ادلدارس الرىبانيّة يف التعليم الكاثو ّ
اخلاصة يف حقل الرتبية من جهة،
كل مجاعة تربويّة يف عيش موىبتها ّ
عملية انطلقًا من خربتو يف كيفيّة التوفيق بني خصوصيّة ّ
مسيحي مشرتك من جهة أخرى،
بوي
ومشاركتها يف صوغ مشروع تر ّ
ّ
رلرد التعايش
 .2طرحت األخت مارلني يوسف ،من مجعيّة راىبات احملبّة ومديرة مدرسة سيّدة احلبل بل دنس ،إشكاليّة ذباوز ّ
مجاعي يتخطّى
اخلاصة ،حبثًا عن حلول مشرتكة دلشاكلها من أجل بناء مصري
يف ما بني ادلدارس وتنافسها يف ادلصاحل
ّ
ّ
اخلصوصيات الفرديّة،
ّ
 .2وختم الدكتور أنطوان ايزجي ،ادلستشار يف اإلدارة الرتبويّة ،متناوالً موضوع تقاسم ادلسؤوليّة يف شلارسة اإلدارة الرتبويّة
ىشة أحياانً.
مستعرضا عوامل صلاح ذلك مع ما حيمل من توازانت ّ
َ
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رابعاً :اجللسة الرابعة
التآزر داخل اجلماعة ادلدرسيّة الواحدة يف خدمة التميّز فيما بني ادلدراس الكاثوليكيّة يف لبنان
العام للرىبانيّة الباسيليّة ادلخلصيّة ،ورب ّدث فيها كل من:
توىل رائسة ىذه اجللسة قدس األرمشندريت أنطوان ديب ،الرئيس ّ
.0
.2
.2
.0
.0

اخلاصة متناوال دور أفراد اذليئة التعليميّة كشركاء يف الرسالة الرتبويّة يف تلك
السيّد رودولف عبّود نقيب ادلعلّمني يف ادلدارس ّ
ادلدارس وليس كاجراء،
ادلكرسني يف
األخت رىل عكر مسؤولة قسم يف مدرسة الورديّة-جبيل ،مروحة من التطلعات لبناء تعاون أفضل بني
ّ
العلمانيني و ّ
مدارسنا الكاثوليكيّة،
بوي ادلشرتك مع اقرتاحات تطبيقية،
قدم السيد شادي رمحو ،مدير مركز إثراء ،مسامهات أولياء أمور ادلتعلّمني يف ادلشروع الرت ّ
الشخصي يف تبادل اخلربات الرتبويّة واإلداريّة يف ما بني
قّدم السيّد أنطوان حايك ،مدير مدرسة أتينيو -بريوت ،اختباره
ّ
نسي وعلقاهتا مع وكالة التعليم الفرنسي يف اخلارج،
ادلدارس ّ
اخلاصة اليت تتبع ادلنهج الفر ّ
ذبمع ادلدارس الكاثوليكيّة األنغلوفونيّة يف لبنان ،مداخلت ىذ اجللسة الثانية ابلكلم على
وختم األب جان يونس ،منسق ّ
تطور اختبار التعاون يف ما بني ادلدراس األنغلوفونيّة من حالة التشارك يف االختبارات الرتبويّة إىل الشراكة يف ما بينها
ّ
والنشاطات اليت تقوم هبا.
خامساً :اجللسة اخلامسة

العامة للراىبات األنطونيّات ادلارونيّات ،وتناوب على الكلم فيها:
تولت رائسة ىذه اجللسة األم نزىا اخلوري ،الرئيسة ّ
ليكي يف فرنسا ،ق ّدم وحبكم موقعو ،صيغاً
 .0السيد لوي-ماري بريون ،مسؤول العلقات الدوليّة يف األمانة ّ
العامة للتعليم الكاثو ّ
ليكي يف العامل،
عمليّة انجحة ألشكال التعاون يف ما بني سلتلف شبكات األماانت ّ
العامة للتعليم الكاثو ّ
الدويل ،موضوع التشريعات ادلدرسيّة يف لبنان ،دبا ربمل من تشعبات وتفريعات
 .2تناول الربوفسور أنطوان صفري ،أستاذ القانون
ّ
اخلاص
وتفاصيل تتطلّب مقارابت ربديثيّة لتبسيط تلك التشريعات وتوحيدىا وتطويرىا وجعلها أكثر ملءمة لواقع حال التعليم
ّ
احلايل.
يف عصران ّ
توصيات
ويف ىذه اجللسة أيضاً ق ّدم األب أندريو ضاىر ،منسق ادلؤسبر ،واألستاذ ليون كلزي ،عضو اذليئة التنفيذية يف األمانة العامة ،واألخت
مريان فرح ،مديرة مدرسة راىبات البزنسون  -بريوت ،التوصيات اخلتاميّة وىي اآلتية:
العامة للمدارس الكاثوليكيّة للسنوات ادلقبلة.
 .0إعداد خطّة اسرتاتيجيّة متكاملة رب ّدد ادلسار ّ
العام ّ
لتوجهات األمانة ّ
العامة ودورىا كضامنة للشراكة الكنسيّة هبدف خلق إطار أكثر فعاليّة لتأمني
 .2تشكيل جلنة إلعادة النظر هبيكليّة األمانة ّ
التشبيك اجملدي يف ما بني مؤسساتنا الرتبوية ،يف ظل رب ّدايت ادلشهد الرتبوي اللبناين العام؛ على أن تُِق ّدم حصيلة ِ
أعماذلا
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
للمصادقة عليو يف ّأول اجتماع يعقده رللس البطاركة واألساقفة الكاثوليك يف لبنان.
العامة يسلط الضوء على ادلبادرات ادلميّزة والنقلت النوعيّة يف مدارسنا جلهة تبين
 .2استحداث مرصد ضمن خدمات األمانة ّ
الشراكة يف حوكمة مؤسساتنا التعليميّة ،وترمجة ىذا ادلفهوم يف التفاعل بني مجيع مكوانت العائلة الرتبويّة خصوصاً جلهة
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مراجعة النصوص التنظيميّة وادلشاريع الرتبوية اخلاصة ،انطلقا من ادلفاىيم اجلديدة للحوكمة وروحانية الشراكة تسهيلً للعمل
معاً ورب ّمل ادلسؤولية وادلساءلة ادلسؤولة.
العامة يتناول توصيف ادلهام الوظيفيّة ادلختلفة يف مدارسنا الكاثوليكيّة وملمح العاملني يف
إعداد ملف متكامل من قبل األمانة ّ
العلمانيني ،دبا
االجتماعي ،آخذاً ابالعتبار مقتضيات الشراكة والتعاون بني ادلكرسني و
مؤسساتنا انطلقًا من تعليم الكنيسة
ّ
ّ
كل رلموعة تربويّة.
يراعي معايري اجلودة مع احلرص على خصوصيّة موىبة وتراث ّ
اتيجي بني ادلرجعيات الرتبوية يف البطريركيات واألبرشيّات والرىبانيّات
تويل األمانة ّ
ّ
العامة للمدارس الكاثوليكيّة التنسيق االسرت ّ
بعيدا من منطق التنافس والتزاحم القتناص ادلتعلّمني وأفراد اذليئة
على أعلى ادلستوايت من أجل إعادة النظر ابنتشار مدارسنا ً
اإلدارية والتعليميّة.
ادلتخصصة ،هبدف
أتمني أرقى درجات التنسيق والتعاون زللياً بني ادلدارس لتنظيم تبادل الكوادر التعليميّة واإلدارية والتقنيّة
ّ
زبفيف أعباء الفاتورة التعليميّة ،دلا ذلا من انعكاسات على كلفة التعليم يف ظل األزمة الوجوديّة اليت تعصف ابلقطاع الرتبوي
اخلاص.
ّ
بوي يف األمانة العامة ،مع انطلقتو اجلديدة ليكون أحد التجليات ادلميّزة لعيش الشراكة
دعم مركز التدريب والتنسيق الرت ّ
األكادمييّة والرتبويّة يف ما بني مدارسنا الكاثوليكيّة وذلك عرب مسامهة ادلكاتب الرتبويّة ادلختلفة يف وضع إمكاانهتا البشرية
الفعلي دبجموعات التفكري
ادلستمرة للمعلمني وادلديرين وادلديرات وتعزيز العمل
ادلتنوعة يف خدمة مشروع التنشئة
ّ
والتقنيّة ّ
ّ
بوي وىندسة ادلناىج وتطويرىا وف ًقا
األكادميي إلعداد ملفات تسهم ادلدارس الكاثوليكيّة من خلذلا يف خطة النهوض الرت ّ
ّ
خصوصية النسيج اللبناينّ وفرادتو.
ألحدث مستجدات العلوم الرتبويّة ومقتضيات احملافظة على
ّ
إطلق ورشة عمل حقوقيّة متخصصة إلعادة نظر شاملة جبميع القوانني والتشريعات واألنظمة اليت ترعى التعليم يف القطاع
ويزود ادلسؤولني يف االدارات ابألدوات القانونية
اخلاص دبا حيفظ احلقوق العادلة وادلتوازنة جلميع مكوانت العائلة الرتبويةّ ،
اللزمة حلسن مواكبة األوضاع التشريعية واإلدارية ادلستجدة دبا يضمن مزيداً من الشراكة االصليلية والعدالة ادلسيحية والسلسة
يف التعامل.
تعزيز التعاون بني مدارسنا الكاثوليكيّة يف لبنان وبني ادلؤسسات التعليميّة الكاثوليكيّة يف اخلارج ،وخباصة العاملة يف إطار
ادلكتب الدويل للتعليم الكاثوليكي.
ختام املؤمتر

ختم األمني العام للمدارس الكاثوليكية يف لبنان األب بطرس عازار ادلؤسبر صاحب الغبطة والنيافة وفخامة رئيس اجلمهورية وكل من
حضر وساىم إبصلاح ىذا ادلؤسبر ،متمنياً الوصول اىل حلول جذرية ترضي كافة مكوانت األسرة الرتبوية ،من اجل اإلنطلق بعام دراسي انجح
ادلكرم البطريرك الياس
تعيش فيو مجيع مكوانت األسرة الرتبوية جبميع أبعادىا ،نعمة الشراكة ونعمة الفرح دبئوية لبنان الكبري ادلتزامنة مع سنة ّ
احلويك .
وبعد أن أكد األب عازار على موعد اثبت للمؤسبر ادلقبل يف يومي الثلاثء واالربعاء  0و  2أيلول  ،2121متَّ اختتام ادلؤسبر بنشيد:
خلّص شعبك وابرك مرياثك...

4

