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مة المحترم میل حش ارة إلى األب    ز

 

مة بوخلیل ا حش تورة دن   *الد

 

حديث دار  لقاء باسم ومن ثمّ  هللا يباركك يا بنتي! قالها األب كميل ذلك النهار حيث كان موعد ومن ثمّ 
مة م بطرس البستاني في مقدّ المعلّ  نقل المعارف، فاستذكر األب كميل ة دورها فيحول التربية وأهميّ 

 المعارف أساس إلتقان الزراعة والصناعة والتجارة وأمّ  أنّ  ىحيث قال: "ال يخف دائرة المعارفوسوعته م
نتظام ة، وركن الة، ومصدر للرفاهية وللمحافظة على الصحّ كتشافات، وينبوع للثروة والقوّ ختراعات واالاال

وانين والنظامات، وواسطة لتثقيف ة وإدراك دقائق السياسة ومعرفة الشرائع والقجتماعيّ أحوال الهيئة اال
ة واكتشاف العلل ة الحكم وتهذيب األخالق وتحسين العادات والوقوف على التعاليم الدينيّ العقل وصحّ 

  واألسباب وأحكام األعمال وضبطها إلى غير ذلك".

لقائمة على ة األولى اسة التربويّ تكلّم األب الجليل منتقداً ومستذكراً "مدرسة تحت السنديانة" أي المؤسّ 
ان، فيعيد ويعيد، يحفظ ويخّزن في ل الهيبة والسلطة، وتلميذ ينّمي ذاكرته على وقع نغم قضيب الرمّ أستاذ يمثّ 

  ذاكرته وتتعالى األصوات الساخنة عبر أغصان السنديان وجدران الجامع والكنيسة في آن.

                                         
توراه في علم االجتماع –احثة وأستاذة جامعّة  *  .د

تین في الّسنة    عن دار المشرق مجلَّة إلكترونَّة تصدر مرَّ
ران ، الثامنالعدد ا  ٢٠١٦حز



٢ 

 

كما  ،حيث صقلت اآليات الكريمةا الكتاب األوحد فكان السنكسار تارة والقرآن الكريم تارة أخرى أمّ 
ب العلم والساعين إلى التعّمق باإليمان وإلى اإللمام سامعيها من طالّ  سة، أخالقَ د المسيح المقدّ توجيهات السيّ 

  ة.ة واألسس النحويّ بالقيم والقواعد األخالقيّ 

ة، السلطات الوطنيّ  ة وعلى سعير العلوم التربويّ القائم على تطوّ  ا اليوم فقد فرض الواقع المجتمعيّ أمّ 
ة ة في إطار عمليّ أدنى من التربية السويّ  احدًّ  ة، إليجاد إجراءات تؤّمن للطفل اللبنانيّ ة منها والتربويّ السياسيّ 

  .التعليم اإللزاميّ 

ة كي ال يبقى طفل يصلح دواليب بالية، أو يجوب شوارع العاصمة حامالً يده نعم لمحو األميّ 
ً أو ماسح ً زجاج السيّ الصغيرة، مستعطيا ً للحصول على بعض النقود لشراء خبزه اليوميّ ا ها . إنّ ارات سعيا

  إتالف كنز الوطن ودعامة لبنان الغد.في ها تساهم ظاهرة مرفوضة تتنافى مع شرعة حقوق الطفل كما أنّ 

  ؟ماذا عن النمط التحّضريّ 

ً "لبيير لبورديو" عالم االإنّ  لطقوس سات والقواعد واجتماع المعاصر، "سلسلة من المؤسّ ه تبعا
ً محدّ تّ واال داً، والتي تنتج وتشرعن خطابات فاقات والمقاوالت واإلشارات والعناوين التي تكّون تراتبا

  نة".ونشاطات معيّ 

نتظام على اهذا النمط يملك معناً واحداً وهدفاً واحداً وقيماً متشابهة تُفرض ب إنّ قائًال يتابع "بورديو" 
ر الشديد بين األنا والمثل العليا على مستوى الفرد، التي من شأنها تباب حالة من التوتّ ستاالفرد. نلحظ حينها 

ها تزداد تباعاً وتزيد معها مقتضياتها في إطار الملتزم كما أنّ  ستتباب العمل الجماعيّ اأن تقوى وتتفاعل مع 
  .الحقل الثقافيّ 

  ؟ماذا عن الحقل الثقافيّ 

ة ه ينطوي على أبعاد ماديّ نّ أتوي مداخلة العالقات واألوضاع، كما ها األب الكريم، حقل يحه، أيّ إنّ 
ة، سة التربويّ م الفاعل والمؤسّ دها المعلّ ات يجسّ كه ديناميّ األخرى، وتحرّ  عنة ستقالليّ اع بة تجعله يتمتّ ورمزيّ 

ة ناميّ يلدالقيم والقواعد الواجب بلورتها. تقضي هذه ا علىات وسواها  تدور أحداثها جتماعيّ بدروس في اال
من قبل التلميذ المتدّرج الساعي إلى التحصيل  اا وتطبيقيًّ ول ممارسة تلك القواعد نظريًّ أيضاً القيام بتعليم أص

  لتزام.اة والذي يخّوله أن يصبح مواطناً صالحاً قادراً على التأقلم في مجتمعه بفاعليّ  العلميّ 

  لكن ماذا عن السلطة؟

ً متشابهة، تُ  ىملك هذا النمط معنً "ي سابقًاننطلق من عبارات وردت  ً واحداً وقيما فرض واحداً وهدفا
ها حاجز أمان نتظام على الفرد"!!! ما يحتّم وجود السلطة المفروضة على المتعلم بشكل نظام يواجه به. إنّ اب

ة القويّ  ةة، الغريزيّ ة التي يجهلها، كما تساعده على ضبط الدوافع النفسيّ فاعل لحمايته من المخاطر الخارجيّ 
  ة، وتنظيمها في آن.منها خاصّ 

فات المقبولة والمؤيَّدة من قبل األهل ة هو اإلرشاد على التصرّ ة التربويّ فدور السلطة في العمليّ 
  ن.اإلنسان ووضعه في مجتمع معيّ  دة دورَ ين والمحدِّ ين التربويّ والمربّ 

  لكن يا أبتي ماذا عن الشعور باألمان وراحة البال؟



٣ 

 

 إلى ، رجاء جديد للبناناإلرشاد الرسوليّ ا بولس الثاني في كتابه قداسة البابا الراحل يوحنّ  قلقد تطرّ 
 حه الشخصيّ الموجود في هذه المنطقة من الشرق األوسط ينشد األجواء المالئمة لتفتّ  كون الشباب المسيحيّ 

زدهار. ينشد إلى الطمأنينة وإلى االى ه يتوق بالدرجة األولة، ألنّ ة والروحيّ من احترام تقاليده الثقافيّ  ابدءً 
ستطراداً إلى توظيف كفاآتهم في سوق العمل تلك التي اص ويسعون ان والصبايا التعلّم الحديث والمتخصّ الشبّ 
  زدهار.الً إلى الطمأنينة واالة توصّ ة على الحاجات اآلنيّ ة المبنيّ ن لهم اإلنتاجيّ تؤمّ 

  ة الشباب المعاصر، فما هو السبب برأيك؟في شخصيّ نفصام اغالباً يا أبتي ما نالحظ نوعاً من 

ات بالحريّ  عتراف الحقيقيّ ة في االقون في أغلب األحيان، ذلك بسبب الشحّ مون ما ال يطبّ هم يتعلّ إنّ 
ة ة، تلك التي تصون الكرامة اإلنسانيّ جتماعيّ طين والمسؤولين عن السياسة االة، من قبل المخطّ الجوهريّ 

هم يتوقون إلى احترام صادق لحقوقهم وحقوق اآلخرين. سة تعاليم اإليمان. إنّ وتفسح في المجال لممار
ص المهندسون كي يمارسوا مهنة الهندسة بكرامة. يتخصّ  ةلمحامون كي يمارسوا مهنة المحاماص ايتخصّ 

ة عدال ارون كي يمارسوا مهنة النجارة بكرامة... ال يستوي هذا الواقع إالّ في ظلّ ص النجّ بكرامة. يتخصّ 
  . جتماعيّ ته في التنظيم االليّ وع بمسؤمواطن أن يتمتّ  ح لكلّ سمس مساواة الجميع أمام القانون وتتكرّ 

في جنوب حتالل لة باالالنزاعات المستفحلة في هذه المنطقة من العالم، والمتمثّ  أنّ في بنتي ايا  ال شكّ 
ة على األرض، واستمرار مشكلة حة غير لبنانيّ ات مسلّ ، ووجود قوّ قتصاديّ لبنان، وحالة التدهور اال

ة بالكيان والهويّ  تخلق شعوراً من الشكّ  ال شّك في أنّهاة... رين وكذلك هول التطّرف واألصوليّ المهجّ 
 ة التضحيات بدالً منأهميّ  علىم ال نتكلّ  ؛ فلمَ ةبيج تجربة الهجرة لدى الشبوبالحرمان من الحقوق، وتؤجّ 

  نفصام؟اال

، يساعد على وجوب حضور التمّرس في ضبط النفس بشكل مستمرّ  ةبيالشبم التضحيات تعلّ  ذلك أنّ 
  .فاعل وشجاع ومثابر في تسيير شؤون المجتمع نحو الخير على حساب قوى الشرّ 

  ما هو دور اإليمان باهلل؟

هها نحو الخير. ننطلق في عتماد على نعمة هللا الذي يغيّر القلوب واإلرادات ويوجّ بنتي االايجب يا 
هذا من ما اختبره المؤمنون بالمسيح في الماضي والحاضر، في أنفسهم وفي اآلخرين. لقد عملوا على قولنا 

ضياعاً وتهديداً  سبّبالساعية دوماً إلى نشر الظلمة في العقول، والقسوة في المشاعر، ما ي محاربة قوى الشرّ 
ً للمستقبل. أمّ  المفعّل لثقة اإلنسان في ذاته  اء الحيّ ك لنعمة هللا في نفوس خلقه فيبقى الرجا المحرّ واضحا

  الحديث. قراطيّ وة وجود بلده بوجهه الديموهي استمراريّ 

هم ولدوا ونشؤوا في نّ أة، ذلك ة واألخالقيّ زوا بالنظافة الخلقيّ نا على رغد العيش وتميّ تُ بيشب تلقد نشأ
سة لألبوّ ة أو إسالميّ أسرة مسيحيّ  ة لمجتمع ها النواة األساسيّ ة؛ إنّ ة وللبنوّ ة ولألمومة محافظة على تقاليدها مكّرِ

ة في ما بين الجميع، التي تبدو في أحلى مظاهرها في األوقات العصيبة والتي باتت الحافز على األخوّ  مبنيّ 
ولباب شراكة  ة هي ثروة التراث الوطنيّ على المساهمة الناشطة في بناء الوطن على أساس قيم إنسانيّ 

في حياتهم سائرين على درب الرجاء  الربّ  على أفضل وجه، إرادةَ  ،ناتبيلبّي شبتاإلنسان مع هللا. هكذا 
  ته.دين بروحه وبمحبّ ومتجدّ 

  ت ساعة الغداء معلنة نهاية الزيارة...طال الحديث ولم نشعر بمرور الوقت إلى أن دقّ 
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 ربويّ ت حيث انتهى على مضض الحديث الشيّق مع األب الجليل والمربّي الملتزم بنظام يسوعيّ 
ي والقداسة في تراب كما ساهم في غرس قيم المعرفة والتحدّ  ،أعطى ثماراً زادت المجتمعات شموخاً وقداسة

 لبنان والعالم.  


