مداخمة األب جان يونس
في المؤتمر السنوي السادس والعشرين تحت عنوان:
"معا نربي :رهانات الشراكة في المدارس الكاثوليكية في لبنان"
ً
شهادة حول الشراكة ()CASL
المقدمة
أود أوالً التقدم بجزيل الشكر لمنظمي ىذا المقاء المثمر إذ إن إجتماعنا معاً في ىذا النيار ىو

تحدي الرىانات لنبني الشراكة المطروحة في عنوان مؤتمرنا ىذا.
خير دليل عمى ّ
طمب مني أن أقدم شيادة حّية
بصفتي
المنسق لتجمع المدارس الكاثوليكية األنغموفونية في لبنان ُ
ّ
عن الشراكة التي نعيشيا كمدراء ومرّبين داخل شبكة مدارسنا (.)CASL
ماذا تعني الشراكة؟

 -1-إسمحوا لي أوالً أن أروي ىذه العبرة من دروس الحياة في موضوع الشراكة:

" شاءت الظروف أن يوجد رجالن في غرفة واحدة في إحدى المستشفيات .سرير واحد منيما
أما اآلخر فكان مشموالً ال يقدر عمى الحراك فكان من الجية المقابمة بحيث
كان مالصقاً لمنافذة ّ
ال يستطيع إالّ رؤية الحائط أمامو وكان ىذا األخير يطمب من المريض األخر أن يصف لو
أثناء النيار والميل ،منظر السماء والحديقة من خالل النافذة ،وكان لو ما يريد.

وفي يوم توفي المريض الموجود قبالة النافذة وعندما طمب الرجل المشمول من الممرضة أن
تصف لو الطبيعة من الخارج ،عمى غرار ما كان يفعل المتوفي ،تعجبت الممرضة من قولو

وأخبرتو أن صديقو كان ضري اًر فكيف لو أن يرى
ليصف".
َ

أصر عمى مشاركة
دنو أجمو فإن الكفيف
ّ
ومغزى ىذه العبرة أنو وعمى الرغم من عّمتو ومن ّ
المريض اآلخر شعوره بالعجز ليضفي عمى حياتو الممّمة ألواناً من الفرح تنسيو مصيبتو.
َ
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 -2إقترن ظيور نظام الشراكة بالعديد من التحوالت التي شيدىا عالمنا المعاصر في جميعالميادين وانبثقت عنيا بعض المفاىيم مثل :المساىمة ،الالمركزية ،اإلندماج ،إحترام
الخصوصيات وانفتاح المؤسسات عمى محيطيا .وانطالقاً من ىذا التوجو ،وببركة صاحب
السيادة المطران يوسف بشارة رئيس المجنة األسقفية لممدارس الكاثوليكية آنذاك ،وبدعوة من
صاحب السيادة المطران كميل زيدان األمين العام السابق لممدارس الكاثوليكية في لبنانُ ،عقد

االجتماع األول لتجمع المدارس الكاثوليكية األنغموفونية في مركز األمانة العامة نيار الخميس
 11شباط  1111بحضور رؤساء عشر مدارس كاثوليكية تعتمد في تدريسيا المغة اإلنكميزية
كمغة رئيسة حيث أُعمن عن تأسيس ىذه الشبكة أو التجمع والتي تعرف بمختصر CASL

عين منسًقا ليا في اإلجتماع
( )Catholic Anglophone Schools in Lebanonوقد ّ
الثاني الذي عقد بتاريخ  1آذار  1111في مدرسة القديس يوسف في قرنة شيوان صاحب
السيادة المطران سيمون فضول رئيس المدرسة سابًقا .وبعد ىذا التاريخ حتى يومنا ىذا أصبح
أعضاء ىذه الشبكة أو التجمع  24مدرسة كاثوليكية أنغموفونية في لبنان.

 -3وقد ركز المقاء األول عمى أىمية التعاون لمبحث في الحاجات الممحة لممدارس الكاثوليكيةاألنغموفونية المشاركة في ىذا التجمع .كما أنو تم تحديد خطة طريق من أجل إنجاح ىذا النوع
من الشراكة تقوم عمى:
 ترسيخ ىوية ىذا التجمع وكذلك أىدافو.
 التأكيد عمى خصوصيات المدارس المشاركة.

 رسم الحدود الفاصمة لمحوار والتعاون بين األعضاء.
المعممين والعاممين في ىذه المدارس .غرس مفاىيم
 اإلستجابة لمحاجات المتعمقة بميام
ّ
رؤية تربوية مشتركة.
 -4ولكن اسمحوا لي قبل تبيان عيش ىذه الشراكة بين أعضاء ىذا التجمع أن أوضح معنىالشراكة التربوية.
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أوالً لمتوضيح أو لمتذكير :ال نتحدث ىنا عن اإلندماج بل عن الشراكة .فاإلندماج يعني ذوبان

مؤسسة معينة في مؤسسة أخرى ،أما في الشراكة فتبقى المؤسسة تحافظ عمى استقالليتيا من
حيث األىداف والمصالح الخاصة وتقيم عالقات شراكة لتحقيق بعض األىداف المشتركة.
من ذ أواسط الثمانيات ،بدأ مفيوم الشراكة يبرز ويتسع ليشمل قطاع التربية والتعميم في كندا
والواليات المتحدة األمريكية عمى وجو الخصوص قبل أن ينتقل إلى العديد من الدول األوروبية
مثل إسبانيا وفرنسا.
ولعل أىم ما أتى بو نظام الشراكة ىو العمل عمى تحقيق أىداف التربية في مجموعة
-5ّ
مدارس منسجمة مع بعضيا البعض .ويقتضي نظام الشراكة عمى:

أ -أن تحترم كل مدرسة المدارس األخرى المتعاونة.

دعما لممدارس األخرى ،كأن تضع رىن إشارتيا مختمف اإلمكانيات
ب -أن تقدم كل مدرسة ً
البشرية المتوفرة.

ج -أن تنفتح كل مدرسة عمى المدارس األخرى لإلستفادة من الخبرات عمى كافة أنواعيا.
د -أن تحدد األىداف المشتركة ليذه الشراكة عمى سبيل المثال ال الحصر:
 المشاركة في وضع الخطط.
 جمع الطاقات.
 المشاركة في تحمل المخاطر.
 زيادة الفيم المتبادل.
 تحسين صورة المدرسة الكاثوليكية.
 التنسيق في البرامج التربوية.
 -6-كيف نجسد كمدارس كاثوليكية أنغموفونية هذه الشراكة؟

منذ تأسيس تجمع المدارس الكاثوليكية األنغموفونية في لبنان عام  1111تم اإلتفاق عمى
تدعيم الشراكة.
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عمى مستوى المديرين:

أ -عقد اجتماع دوري كل شير في ضيافة إحدى المدارس المنضوية في ىذه الشبكة بحضور
األمين العام لممدارس الكاثوليكية في لبنان ببدأ المقاء بصالة وبعدىا تطرح إشكالية مشتركة
فيتم مناقشتيا وكيفية مواجيتيا وايجاد الحمول المناسبة ليا عمى سبيل
تعني المدارس األعضاءّ ،
المثال :إشكالية الدروس الخصوصية في البيت أو في مراكز التدريس بعد الظير.
ويميو عرض يتضمن جديد مدارسنا ويختم المقاء بغداء.

ب -لقاءات حوارية لمناقشة آخر المستجدات في المجالين اإلداري والتربوي مع أصحاب
اإلختصاص وتبادل الخبرات والطرائق الناجحة التي تساعدنا في تحدي الرىانات الي تشكل
حاجز.
ًا
حجر عثرة في مدارسنا أو

ج -خموة سنوية لمديري المدارس الكاثوليكية األنغموفونية في شير حزيران لمدة يومين حيث يتم
تقييم العام الدراسي لمختمف األنشطة المشتركة ووضع روزنامة العام الدراسي الجديد :تحديد

اإلجتماعات الدورية ،المقاءات بين أفراد الييئتين التعميمية واإلدارية ،والمقاءات عمى مستوى
الطالب.

عمى مستوى المعممين والمعممات:
 الزيارات وتبادل الخبرات بين معممي ومعممات المدارس الكاثوليكية األنغموفونية عمى
سبيل المثال :بين معممات مرحمة الروضات في مدرسة قدموس – صور ومدرسة يسوع
ومريم  -الرابية.
عمى مستوى الطالب:
 المقاء السنوي لطالب الصف العاشر ( )grade 10والذي يعقد في شير أيار في
إحدى مدارس التجمع والذي يشارك فيو أكثر من  188طالب وطالبة حول موضوع

معين كالذي حصل في المدرسة الدولية األنطونية في عجمتون حول وثيقة األخوة من

أجل السالم العالمي والعيش المشترك التي وقعت بين قداسة الحبر األعظم البابا
فرنسيس وشيخ األزىر فضيمة اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب في  4شباط .2811

4

عمى مستوى المدارس الشقيقة غير الكاثوليكية:
 المقاءات وتبادل الخبرات مع رابطة المدارس اإلنجيمية واألرثودكسية في لبنان.
الخالصة مع اإلقترحات:

الشراكة بين المدارس الكاثوليكية األنغموفونية في لبنان ىي نموذج  .وعيش ىذه الشراكة يجسد
تعميم الكنيسة الكاثوليكية لما فيو من خير عام وشيادة حية عمى عيش الوحدة في التنوع.
التحول السريع في مجتمعاتنا الحالية ،تحتّم عمينا كمرّبين
إ ّن الرىانات التي يفرضيا عمينا
ّ
ومسؤولين أن نصب ج ّل اىتمامنا عمى بناء إنسان تتكامل فيو السمات المطابقة لصورة الثالوث

األقدس في عيش الشراكة الروحية واإلنسانية.

ولقد تجّمى صدى ىذه الشراكة في وثيقة األخوة اإلنسانية التي وضعيا قداسة البابا فرنسيس مع

الطيب وغايتيا ىدم كل الجدران الفاصمة وبناء جسور حوار
إمام األزىر الشيخ الدكتور أحمد ّ
وتالق وتعاون.
إخوتي وأخواتي
الحية ،إسمحوا لي أن أتقدم ببعض اإلقتراحات لممضي قدماً في مسيرة
في ختام ىذه الشيادة ّ
الشراكة الفعالة.

 دورات توعية عمى أىمية الشراكة بين المدارس الكاثوليكية عمى مستوى مديري المدارس
وأفراد الييئتين التعميمية واإلدارية.

 خمق شبكات تواصل مع آلية عمل لعيش الشراكة عمى مستوى المدارس الكاثوليكية في
المناطق.
 إنشاء مكتب في األمانة العامة لممدارس الكاثوليكية ليساعد عمى تأسيس شبكات أو
تجمعات لممدارس الكاثوليكية عمى مستوى المعممين والمعممات وعمى مستوى الطالب
المتخرجين.
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