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نشرة مدارس البطريركية الالتينية في القدس وفلسطين وإسرائيل
عدد خاص بمناسبة زيارة قداسة البابا فرنسيس
أيار (مايو) 2014

نشرة مدارس البطريركية البلتينية يف القدس لشهر أيار (مايو)  ،2014تعطي مكاناً شليزاً لقداسة
البابا فرنسيس األول وذلك لؤلسباب الثبلثة التالية :رحلة احلج اليت قام هبا مؤخراً إذل األراضي

ادلقدسة ،وحبو للمدارس الذي بيّنو يف خطاب ألقاه يف إيطاليا ،ورسالتو اليت وضعها على حائط
ادلبكى الغريب يف القدس.

جاء قداسة البابا فرانسيس األول دلقابلة البطريرك
ادلسكوين للقسطنطينية (برثلماوس األول)،
وإلعبلن افتتاح كنيسة واحدة جلميع الكنائس ،وعبلمة على حبو جلميع
ادلسيحيُت .يف بياهنم ادلشًتك ،دعا البابا فرانسيس األول والبطريرك ادلسكوين
للقسطنطينية (برثلماوس األول) إذل ادلصاحلة ووحدة األسرة البشرية مجعاء
مع احًتام االختبلفات.
وتأيت ىذه الدعوة لدعم ولتأكيد إرادة مدارس البطريركية البلتينية اليت تريد،
منذ تأسيسها ،أن تكون مفتوحة للجميع ،جلميع األطفال من مجيع األديان.
لقاء قداسة البابا البطريرك المسكوني للقسطنطينية (برثلماوس األول)

أثناء رحلة احلج اليت قام هبا إذل األراضي ادلقدسة من  26-24أيار
(مايو)  ،2014أحاط بو يف مناسبات عديدة األطفال ،وقد
قابلهم واستمع إليهم ،وبكل بساطة تكلم معهم.
وخصص عظتو يوم األحد 25 ،أيار (مايو)  2014يف مدينة بيت
ّ
حلم لؤلطفال ،يف ادلكان الذي شهد والدة الطفل يسوع ادلسيح.
لقد ترك فينا قداسة البابا فرانسيس األول أثراً قوياً من خبلل
كلماتو ،وتصرفاتو وصبلتو أمام اجلمع.
قداسة البابا مع أطفال مخيم الالجئين الفلسطينيين في مخيم الدىيشة

"األطفال اليوم ىم أيضاً عالمة وآية".
"يحتاج األطفال اليوم أيضاً أن يشعروا بأنهم موضع ترحيب وبأننا نقوم بحمايتهم".
"اليوم أيضاً األطفال يبكون؛ يبكون كثيراً ،ودموعهم الكثيرة تمثل تحدياً لنا".

كانت تصريحاتو ،وكلماتو ،وأيضاً أسئلتو مثل:
"من نحن أمام أطفال اليوم؟
"ىل نحن قادرون على الوقوف بجانبهم" ،وعلى إضاعة
الوقت" معهم؟"
"ىل نستمع إليهم ،ىل ندافع عنهم ،وىل نصلي من
أجلهم ومعهم؟"
طالب مدارس البطريركية في االردن يستقبلون قداسة البابا

حتدياً لنا يف مهمتنا الًتبوية اإلنسانية وادلسيحية.

وأيضاً يف اسرائيل

ضلن مدعوون إذل "التحقق من احلالة الصحيّة" يف مدارسنا من خبلل مراقبة وجوه األطفال ،شلا غلعلنا ننتبو إذل تفاعبلهتم
وسلوكهم ...ونأمل أن تقدم ىذه النظرة بشكل أفضل يف مدارسنا "العبلقات األخوية والغفران وادلصاحلة وادلشاركة واحملبة".
قبل رليئو إذل األراضي ادلقدسة ،يف العاشر من شهر أيار (مايو)  ،2014أرسل قداسة البابا فرانسيس األول رسالة إذل مجيع
مدراء ادلدارس اإليطالية .وكشف يف ىذه الرسالة حبو للمدرسة ىذا احلب الذي كانت جذوره عند لقائو مع أول معلمة يف
مدرستو" .لقد علمتٍت ىذه ادلعلمة أن أحب ادلدرسة" منذ كان عمري
والطالب.

 6سنوات .وأشار هبذا إذل أعلية العبلقة بُت ادلعلم

إن رسالة قداسة البابا فرانسيس األول ،ادلشبعة بتجربتو الشخصيّة ،واليت أوضح فيها أسباب حبو للمدرسة ودلعٌت "الذىاب
إذل ادلدرسة" تعترب ككتيب دليل .وضلن يف ىذه النشرة دلدارس البطريركية البلتينية نكرر ما جاء فيها.

يكمل رلتمع العائلة .فبل ينبغي أبداً
إن عظة قداسة البابا فرانسيس األول ّ
تعزز فكرتنا" :إن ادلدرسة ىي اجملتمع األول الذي ّ
معارضة األسرة أو ادلدرسة!".
"األسرة ىي نواة العبلقات :العبلقة مع األب واألم واإلخوة واألخوات ىي القاعدة واليت ترافقنا يف مجيع مراحل حياتنا".
من خبلل الشرح الذي أعطي على رسالتو اليت كتبها باليد ووضعها يف فجوة بُت كتلتُت من احلجر يف حائط ادلبكى الغريب
يف القدس ،غلسد قداسة البابا فرانسيس األول كلمتو بشكل ملموس ويشهد لوالدتو.
"لقد كتبت صالة أبانا بيدي باللغة التي تعلمتها من والدتي".
ىناك يف الباحة ادلواجهة حلائط ادلبكى الغريب ،كما ىو احلال على ضفة هنر األردن يف األردن ،كان على قداسة البابا
فرانسيس األول أن يصلي "أبانا" صبلة يسوع ادلسيح "أمَت السبلم".
ىذه الصبلة اليت عاشها بعد ذلك يف أحضان األخوية مع اثنُت من أصدقائو.
واستخدم ىذه أللفتة الرائعة كدليل على الوحدة بُت
ادلسيحيُت واليهود وادلسلمُت.

لتكن أقوال وأفعال قداسة البابا فرانسيس األول بالنسبة لنا كدليل نستخدمو يف مهمتنا يف تعليم وتربية األطفال والشباب
على السبلم والعدالة واالعًتاف باآلخر واحًتام اآلخر واالنفتاح على اآلخر ،بالرغم من االختبلفات.
األب فيصل حجازين
المدير العام لمدارس البطريركية الالتينية في القدس

"األطفال اليوم ىم أيضاً عالمة وآية
يف هناية االحتفال بالذبيحة اإلذلية (اإلفخارستيا) يف اخلامس والعشرين من شهر أيار (مايو)  ،2014كانت كلمات عظة
قداسة البابا فرانسيس األول يًتدد صداىا يف ىذا اإلعبلن الغَت متوقع ،قبل أن يغادر اجلمع يف بيت حلم ،شلا أثار التصفيق
احلار من قبل اجلماىَت بأكملها.
كلمة قداسة البابا في القداس الحبري في بيت لحم:

مضجعا في مذود" (لوقا (12 ،2
مقمطًا
ً
"وإليكم ىذه العالمة :ستجدون طفالً ّ
إهنا لنعمة كبَتة االحتفال باالفخارستيا يف ادلكان الذي ولد فيو يسوع! أشكر اهلل وأشكركم أنتم الذين استقبلتموين خبلل
حجي ىذا :الرئيس زلمود عباس والسلطات األخرى ،البطريرك فؤاد طوال واألساقفة اآلخرون ورللس أساقفة األرض
ادلق ّدسة ،الكهنة واألشخاص ادلكرسون ومجيع الذين يلتزمون للحفاظ على اإلؽلان والرجاء واحملبة يف ىذه األراضي ،وادلمثلون
عن ادلؤمنُت القادمُت من غزة واجلليل ،وادلهاجرين من آسيا وأفريقيا .أشكركم على استقبالكم !
إن الطفل يسوع ادلولود يف بيت حلم ىو العبلمة اليت منحها اهلل للذين كانوا ينتظرون اخلبلص ،ويبقى لؤلبد العبلمة حلنان اهلل
وحضوره يف العادل .لقد قال ادلبلك للرعاة" :وإليكم ىذه العبلمة :ستجدون طفبلً .

الصحي للعائلة
أيضا عبلمة "تشخيصيّةً" لفهم الوضع
أيضا يشكل األطفال عبلمة .عبلمة رجاء ،عبلمة حياة ،وإظلا ً
واليوم ً
ّ

ويتحسن اجملتمع ويصبح
وػلرسون ويكونون زلميُّت تكون العائلة سليمة
وػلبّوا ُ
واجملتمع والعادل بأسره .عندما يُقبل األطفال ُ
ّ
العادل أكثر إنسانيّة .لنفكر بالعمل الذي تقوم بو مؤسسة "إفّتاح" بولس السادس لصاحل األطفال الفلسطينيُت الصم والبكم"،
إهنا عبلمة ملموسة لطيبة اهلل ،عبلمة ملموسة لتحسن اجملتمع .
أيضا ضلن رجال ونساء القرن احلادي والعشرين" :إليكم ىذه العبلمة" ،احبثوا عن الطفل .
يكرر اهلل لنا ً
ّ
ليغَت قلب وحياة
طفل بيت حلم ىش كجميع ادلولودين اجلدد .ال يعرف أن يتكلّم ومع ذلك ىو الكلمة
ادلتجسد اآليت ّ
ّ
أيضا ػلتاج األطفال دلن يقبلهم ويدافع عنهم،
البشر .ذاك الطفل ،ككل طفل ،ضعيف وحباجة دلن يساعده وػلميو .واليوم ً
منذ تكوينهم يف أحشاء األم.
تطوًرا ال يزال ىناك العديد من األطفال الذين يعيشون حاالت غَت
طور التقنيات األكثر ّ
لؤلسف يف عادلنا ىذا الذي ّ
إنسانية ،ويعيشون على ىامش اجملتمع ويف ضواحي ادلدن الكبَتة أو ادلناطق الريفيّة .ال يزال ىناك العديد من األطفال اليوم
ادلهجرون
الذين يُستغلّون وتُساء معاملتهم ويُستعبدون ،وىم عُرضة للعنف واإلجتار غَت الشرعي .كثَتون ىم األطفال ّ
وخصوصا يف مياه البحر األبيض ادلتوسط .ضلن طلجل من ىذا كلو اليوم أمام اهلل ،اهلل
والبلجئون وأحيانًا يغرقون يف البحار
ً
الذي صار طفبلً.

ويهتمان بو
ونتساءل :من ضلن أمام الطفل يسوع؟ من ضلن أمام أطفال اليوم؟ ىل ضلن كمرمي ويوسف اللذين يستقببلن يسوع ّ
حبب والدي؟ أم ضلن كهَتودس الذي يريد قتلو؟ ىل ضلن كالرعاة الذين ذىبوا مسرعُت وسجدوا يعبدونو وق ّدموا لو ىداياىم
ادلتواضعة؟ أم أننا غَت مبالُت؟ ىل ضلن من أصحاب "الببلغة" و"التقويّة" ،أشخاص يستغلّون صور األطفال الفقراء هبدف
الربح؟ ىل ضلن قادرون على االقًتاب منهم و"ىدر الوقت" معهم؟ ىل نعرف أن نصغي إليهم وضلرسهم ونصلي من أجلهم
لنهتم مبصاحلنا؟
ومعهم؟ أم أننا ُهنملُهم ّ

"إلينا ىذه العبلمة :ستجدون طفبلً "...رمبا ذلك الطفل يبكي .يبكي ألنو جائع ،ألنو يشعر بالربد ،ألنو يريد أن ُػلتضن ...
كثَتا وبكاؤىم يُسائلنا .ويف عادل يرمي يوميًا كميّات ىائلة من األكل واألدوية ،ىناك
واليوم يبكي األطفال ً
أيضا ،يبكون ً
أطفال يبكون ،ببل جدوى ،نتيجة اجلوع واألمراض القابلة للشفاء .ويف زمن يعلن محاية القاصرين ،يُتاجر بأسلحة تنتهي بُت
أيدي األطفال  -اجملندين؛ يُتاجر مبنتجات يُعلبها عمال  -عبيد صغار .بكاؤىم سلنوق :بكاء ىؤالء األطفال سلنوق! عليهم
أبنائهن
أن ػلاربوا ،عليهم أن يعملوا ،ال ؽلكنهم أن يبكوا! لكن األمهات يبكُت من أجلهم :إهنن راحيل عصرنا :يبكُت على
َّ
ويأبُت أن يتعزين (را .مت ).18 ،2

"إليكم ىذه العبلمة ستجدون طفبلً "...ولد الطفل يسوع يف بيت حلم ،وكل طفل يولد وينمو يف كل ناحية من العادل ىو

الصحي لعائلتنا ومجاعتنا و ّأمتنا .ومن ىذا التشخيص الصريح والنزيو ؽلكن
عبلمة "تشخيصيّة" تسمح لنا بالتحقق من الوضع
ّ
أخوة
أن ينبثق أسلوب حياة جديد حيث ال تكون العبلقات بعد اآلن عبلقات صراع وقمع واستهبلك ،وإظلا عبلقات ّ
ومغفرة ،مصاحلة ومقامسة وحب .

صالة:

يا مرميَّ ،أم يسوع،
يا َم ْن قبليت ،علّمينا أن نقبَل؛

يا َم ْن عبديت ،علّمينا أن نعبُد؛
يا َم ْن تبعيت ،علّمينا أن نتبع .آمُت

لوحة الهيكل الرئيسية في القداس الحبري رسمها فنان فلسطيني تمثل مهد السيد المسيح في بيت لحم
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كلمات قداسة البابا فرانسيس األول بعد صالة ملكة السماء

"من ىذا ادلكان ،حيث ولد أمَت السبلم ،أود توجيو دعوة للسيد الرئيس زلمود عباس ،والسيد الرئيس مشعون بَتيز لنرفع سوياً
صبلة مكثفة والدعاء احلار إذل اهلل ليمنحنا نعمة السبلم .وأنا مستعد الستضافة اجتماع الصبلة ىذا يف بييت يف الفاتيكان".
"إننا مجيعاً نريد السبلم؛ الكثَت من الناس يساعلون يف بناء السبلم كل يوم من خبلل لفتات صغَتة؛ كثَت من الناس الذين
يعانون ويدعمون بصرب جهود احملاوالت العديدة لبناء السبلم .وضلن مجيعاً  -وخاصة أولئك الذين يف مركز خلدمة شعوهبم –
غلب علينا أن نكون أدوات سبلم وصانعي سبلم ،قبل كل شيء بواسطة الصبلة.

بناء السبلم أمر صعب ،ولكن العيش من دون السبلم ىو العذاب بذاتو .مجيع الرجال ومجيع النساء على ىذه األرض وحول
العادل يطلبون منا أن نرفع أمام اهلل آماذلم يف حتقيق السبلم.
وضلن نستعد إلهناء ىذا االحتفال ،نتجو بفكرنا
إذل القديسة ادلعظمة مرمي العذراء ،فإهنا ىنا يف
بيت حلم أصلبت ابنها يسوع ادلسيح .إن
القديسة مرمي العذراء ،أكثر من أي شخص
تستطيع أن تتأمل اهلل يف وجو يسوع اإلنسان.
مبساعدة القديس يوسف ،ل ّفت الطفل يسوع
بأقمطة وأضجعتو يف ادلذود.
إننا نضع حتت محاية القديسة مرمي ىذه األرض
وأولئك الذين يعيشون عليها ،كي يتمكنوا من
العيش يف ظل العدالة والسبلم واإلخاء .ونضع أيضاً حتت محايتها احلجاج الذين يأتون للشرب من ينابيع اإلؽلان ادلسيحي –
إهنم موجودون ىنا أيضاً ويشاركون يف ىذا القداس .يوجد العديد منهم ىنا.

يا قديسة مريم نضع تحت رعايتك األسر والشباب والمسنين .ونضع تحت رعايتك
جميع أولئك الذين فقدوا الثقة واألمل؛ أعطي الراحة للمرضى والسجناء ولجميع أولئك
الذين يعانون؛ امنحي معونتك للرعاة وللمجتمع بأكملو من المؤمنين ،بحيث يكونون

''الملح والنور في ىذه األرض المباركة''؛ امنحي الدعم لعمل التربية والتعليم ،والسيما
عمل جامعة بيت لحم.

عندما أتأمل بالعائلة ادلقدسة ىنا يف مدينة بيت حلم،
تتجو أفكاري بشكل عفوي إذل مدينة الناصرة ،حيث
آمل أن أمتكن من زيارهتا إن شاء اهلل ،يف مناسبة
أخرى .من ىنا أعانق ادلؤمنُت ادلسيحيُت الذين
يعيشون يف اجلليل وأشجعهم لتأسيس مركز الناصرة
الدورل لؤلسرة.
نضع حتت رعاية القديسة السيدة مرمي العذراء اجلنس
البشري بأسره ،حىت تنفتح يف العادل آفاق جديدة
األخوة والتضامن والسبلم".
وواعدة من ّ

أمام جدار الفصل العنصري في بيت لحم
"أتمنى لكم جميعاً ،آباء ومعلمين وطالب،

طريقاً أكثر جماالً في المدرسة ،وىو الطريق

يطور ثالث لغات والتي يجب على
الذي ّ
الشخص الناضج أن يكون قادراً على

التحدث بها وىي :لغة العقل ،ولغة القلب
ولغة األيدي".

عظة قداسة البابا فرانسيس األول إلى المدارس اإليطالية
في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان
يوم السبت  10أيار (مايو) 2014
أيها األصدقاء األعزاء مساء الخير!
أوال أشكركم ألنكم حققتم شيء مجيل حقاً! ىذا االجتماع ىو شيء جيد للغاية :لقاء كبَت للمدارس اإليطالية ،وادلدرسة
بكل مراحلها :الصغار والكبار ،وادلعلمُت ،وادلوظفُت غَت ادلعلمُت ،والطبلب وأولياء األمور؛ ادلدارس احلكوميّة واخلاصة...
أشكر الكاردينال بانياسكو (  ،)Bagnascoوالوزير ،والسيدة جيانيٍت ،ومجيع الذين ساعلوا؛ وىذه القصص اجلميلة حقاً،
العديد من األشياء اجلميلة اليت جعلتٍت أشعر بأنٍت حبالة جيدة!
مسعت
َ
اذلامة .لقد ُ
و ّ

وضلن نرى أن ىذا احلدث ليس "ضد" ولكن "مع"! ىذه ليست شكوى ،ولكن احتفال! احتفال للمدرسة! ضلن نعرف أن
ىناك مشاكل وأمور ال تسَت على ما يرام ،وضلن نعلم ذلك .لكن أنتم موجودون ىنا ،وضلن موجودون ىنا ألننا ضلب ادلدرسة.
وأنا أقول "ضلن" ألنٍت أحب ادلدرسة ،ولقد أحببت ادلدرسة عندما كنت تلميذاً ،وعندما كنت طالباً ومعلماً ،مث بعد ذلك
عندما أصبحت أسقفاً .يف أبرشية بوينس آيرس كثَتاً ما كنت اجتمع مع أناس من ادلدرسة ،واآلن ،أنا أشكركم على تنظيم
ىذا االجتماع ،الذي ال يهم فقط روما ،بل مجيع أضلاء إيطاليا! شكراً جزيبلً لكم .شكراً!

أحب ادلدرسة؟ سأحاول أن أشرح لكم .لدي صورة .مسعت ىنا أن الواحد منا ال ينمو وحده ،وىنالك دائما نظرة
دلاذا ُ

تساعدنا على النمو .ولدي صورة ألول معلمة علمتٍت ،ىذه ادلرأة ،ىذه ادلعلمة اليت اعتنت يب عندما كان عمري ست
سنوات ،يف الصف األول .دل أنسها أبداً .فقد جعلتٍت أحب ادلدرسة .مث لقد كنت أذىب لزيارهتا باستمرار طوال حياهتا حىت
وفاهتا عندما كان عمرىا  98عاماً .وىذه الصورة جتعلٍت أشعر بأنٍت حبالة جيدة! أنا أحب ادلدرسة ألن ىذه ادلرأة علمتٍت أن
أحب ادلدرسة .ىذا ىو السبب األول الذي جعلٍت أحب ادلدرسة.
أنا أحب ادلدرسة ألهنا مرادف لبلنفتاح على الواقع .ىذا ىو على األقل ما ينبغي أن تكون! ولكن ىذا ال يتحقق دائماً وىذا
ادلؤسسة قليبلً .الذىاب إذل ادلدرسة يعٍت أن يفتح اإلنسان عقلو وقلبو على الواقع ،بكل غناه يف سلتلف
يعٍت أن علينا تغيَت ّ
جوانبو ،وأبعاده .وليس لدينا احلق يف أن نكون خائفُت من الواقع!

تعلمنا ادلدرسة أن نفهم الواقع .يعٍت الذىاب إذل ادلدرسة أن يفتح اإلنسان عقلو وقلبو على الواقع ،بكل غناه يف سلتلف
يتعمق بادلواد ،مث يف
جوانبو وأبعاده .وىذا مجيل جداً! خبلل السنوات األوذل للدراسة ،يتعلم ادلرء إذل  360درجة ،مث تدرغلياً ّ
معُت .ولكن إذا تعلمنا كيف نتعلم ،ىذا ىو سر التعلم – فإن الذي نتعلمو يبقى إذل األبد ،ونبقى
النهاية
يتخصص مبوضوع ّ
ّ
أشخاص منفتحُت على الواقع! ىذا ما كان يعلمو أيضاً ادلريب اإليطارل العظيم ،الكاىن األب لورنزو ميبلين.

ادلعلمون ىم أول من غلب أن يظل منفتحاً على الواقع  -لقد مسعت الشهادة من معلميكم؛ ىذا جعلٍت سعيداً ألنٍت
شعرت بأهنم منفتحُت على الواقع  -وإن عقلهم دائماً منفتحاً للتعلم! ألنو إذا كان ادلعلم ليس منفتحاً للتعلم ،فإنو ليس
حاسة التمييز" وينجذب الشباب للمعلمُت الذين لديهم
بادلعلم اجليد ،ودل يعد مثَتاً لبلىتمام؛ الشباب يفهم فإن لديهم " ّ
عقبلً وفكراً منفتحاً" ،فكر غَت زلدود" يسعى "لشيء أكثر" ،وبالتارل ينقلون ىذا ادلوقف إذل الطبلب .ىذا ىو أحد
األسباب اليت جعلتٍت أنا أحب ادلدرسة.

سبب آخر ىو حقيقة أن ادلدرسة ىي مكان اللقاء .ألننا مجيعاً يف رحلة ،وضلن نبدأ عملية التعلم ،وضلن نفتح الطريق .وقد

مسعت أن ادلدرسة  -ضلن مجيعاً مسعنا ذلك اليوم  -ليست موقفاً للسيارات .بل ىي مكان اللقاء يف طريقنا .يف ادلدرسة
نلتقي بالرفاق؛ نلتقي بادلعلمُت؛ نلتقي بادلوظفُت ادلساعدين .أولياء األمور يلتقون بادلعلمُت ،وادلدير غلتمع مع أولياء األمور،
وغَتىا .إذاً ادلدرسة ىي مكان اللقاء .واليوم ضلن حباجة إذل ثقافة اللقاء ىذه حىت نعرف بعضنا ،وكي ضلب بعضنا ،وكي
نسَت معاً .ىذا أمر أساسي ،وحتديداً يف سن عندما نكرب كإضافة إذل العبلقات يف األسرة .األسرة ىي نواة العبلقات :العبلقة
مع األب واألم واإلخوة واألخوات ىي أساس العبلقات والذي يرافقنا يف مجيع مراحل احلياة.

ولكن يف ادلدرسة يصبح لدينا عبلقات اجتماعية :نلتقي بأناس ؼلتلفون عنا ،اختبلف يف العمر ،والثقافة ،واخللفيات،
مكملة الواحدة
والقدرات .ادلدرسة ىي ّ
مكملة للعائلة .ال ينبغي أبداً معارضة األسرة وادلدرسة! فهي ّ
ادلؤسسة األوذل اليت تعترب ّ
األخرى ،ومن ادلهم أن تعمل األسرة وادلدرسة معاً باحًتام متبادل .أسر الشباب من طبقة معيّنة ،ؽلكنها أن تفعل الكثَت من
خبلل العمل معاً جنباً إذل جنب مع ادلعلمُت .ىذا يذكرنا بادلثل األفريقي اجلميل" :لتثقيف الطفل ،ينبغي أن تتعاون القرية.
أما لتثقيف الشباب ،فإنو غلب أن يتعاون الكثَت من الناس :األسرة ،وادلعلمُت ،وادلوظفُت غَت ادلعلمُت ،وادلدرسُت ،واجلميع!
ىل أحببتم ىذا ادلثل األفريقي؟ ىل أعجبكم ادلثل؟ إذاً دعونا نقول معاً :لتثقيف الطفل ،غلب أن تتعاون القرية! نكرر معاً!
لتثقيف الطفل ،غلب أن تتعاون القرية! ودعونا نفكر بذلك!
وأنا أحب ادلدرسة ألهنا تعلمنا ما ىو صحيح وما ىو جيّد وما ىو مجيل .ىذه الثبلثة تسَت جنباً إذل جنب .ال ؽلكن أن
يكون التعليم زلايداً ،إما أن يكون إغلابياً ،أو أن يكون سلبياً؛ إما أنو يُثري أو يُفقر؛ إما أنو غلعل الشخص ينمو أو يضعفو،
يف وسع التعليم حىت أن يُفسد الشخص .وفيما ؼلص التعليم ،ما مسعناه اليوم ىو مهم جداً :إن الفشل النظيف دائماً أكثر

مجاالً من انتصار قذر! تذكروا ذلك! فهذا قد ينفعنا مدى احلياة .دعونا نقول معاً :الفشل النظيف دائماً أكثر مجاالً من
الفوز القذر .لنكرر ذلك معاً! الفشل النظيف ىو دائماً أكثر مجاالً من الفوز القذر!

مهمة ادلدرسة ىي تنمية معٌت احلق ومعٌت اجليد واإلحساس باجلمال .ويتم ذلك من خبلل مسَتة غنية ،تشمل العديد من
إن ّ

"ادلكونات" .ذلذا السبب يوجد ىناك الكثَت من ادلواد والتخصصات! ألن التنمية ىي نتيجة للمكونات ادلختلفة اليت تعمل
معاً لتنشيط الذكاء ،والوعي ،والعواطف ،واجلسم ،اخل .على سبيل ادلثال ،إذا نظرت إذل ىذا ادلكان ،ساحة القديس بطرس
يف الفاتيكان ،ؽلكن أن أتعلم أشياء عن اذلندسة ادلعماريّة ،والتاريخ ،والدين ،وحىت علم الفلك – وجود ادلسلة يذكرنا
بالشمس ،ولكن قلة من الناس يعرفون أن ىذا ادلكان ىو أيضا مزولة كبَتة للشمس.

يف ىذه الطريقة ،ضلن نزرع يف أنفسنا معٌت احلق ومعٌت اجليد واإلحساس باجلمال؛ وضلن نتعلم أن ىذه األبعاد الثبلثة ال
تنفصل عن بعضها أبداً ،بل تبقى مًتابطة معاً .إذا كان ىناك شيء صحيح حقاً فهو أيضاً أمر جيّد ومجيل؛ وإذا كان ىناك

شيء مجيل حقاً فهو أمر جيّد وصحيح؛ وإذا كان ىناك شيء جيّد حقاً فهو أمر صحيح ومجيل .ىذه العناصر الثبلثة معاً
جتعلنا ننمو وتساعدنا على حب احلياة ،حىت عندما يكون وضعنا سيء ،وحىت يف خضم ادلشاكل .إن التعليم احلقيقي غلعلنا
ضلب احلياة ،ويفتح لنا ملء احلياة!
وأخَتاً أريد أن أقول أننا يف ادلدرسة ال نكتسب ادلعرفة وزلتوى ادلواد فقط ،بل نتعلم أيضاً العادات والقيم.
ومهمة ،والكتساب عادات معيّنة وأيضاً لتبٍت قيم
ضلن نتعلم دلعرفة الكثَت من األشياء ،وىذا يعٍت معرفة زلتوى مواد كثَتة ّ

معيّنة .وىذا مهم جداً .أمتٌت لكم مجيعاً ،آباء ومعلمُت ،وموظفُت ،أنتم الذين تعملون يف ادلدارس ،وطبلب ،طريقاً مجيبلّ يف
يطور اللغات الثبلث اليت ينبغي على الشخص الناضج أن يكون قادراً على إتقاهنا وىي :لغة
ادلدرسة ،وىو الطريق الذي ّ
العقل ،ولغة القلب ولغة اليدين .ولكن بطريقة متناغمة ،وىذا يعٍت ،التفكَت مبا نشعر بو ومبا نقوم بو؛ الشعور مبا نفكر بو ومبا
نقوم بو؛ وأن نفعل ما نفكر بو وما نشعر بو .ىذه اللغات الثبلث غلب أن تكون متناغمة وأن تعمل معاً سوياّ!
مرة ثانية دلنظمي ىذا اللقاء وأشكركم مجيعاً على حضوركم .ومن فضلكم  ...من فضلكم ،ال تدعوا أحد
أتقدم بالشكر ّ
يسرق منا حبنا للمدرسة! شكراً لكم!

فالشات على مدارسنا...

اثنين من أساتذة اللغة الفرنسية ،الفلسطينيين ،في مدارس البطريركية الالتينية ،إلى باريس لتدريب م ّدتو ثالث أسابيع...

ثبلثة مدرسُت للغة الفرنسية يف فلسطُت ،سامر من مدرسة البطريركية البلتينية يف بَتزيت ،وأصالة من مدرسة البطريركية

البلتينية يف الطيبة وىناء من مدرسة الوردية ،من خبلل شبكة برنابا ،وصلوا إذل باريس بتاريخ  1حزيران (يونيو) ،2014
لتدريب مدتو ثبلثة أسابيع.
وقد مت استقباذلم يف األسر اليت سيقيمون عندىا ،وسوق يشاركون يف الدورات التدريبية يف ادلدرسة ،لتحسُت معارفهم
ودلمارسة اللغة الفرنسية ،مع مراعاة تعليمهم طرق التدريس اليت تطبق يف فرنسا.

من اليسار إلى اليمين ،جان فرانسوا كانتتينير مدير شبكة برنابا ،سامر وىناء وأصالة ،وفريديريك غوتييو مدير األبرشية للتعليم الكاثوليكي في
باريس  2حزيران (يونيو) 2014

االتصال والتواصل باللغات االجنبية من خالل عرض مشاريع باللغة
االنجليزية في نابلس

تدريب اسعاف أولى في عابود

إجراء وتطبيق لعملية االنتخابات في نابلس

من اليوم المفتوح في الطيبة
من اليوم الرياضي في جفنا

اليوم الرياضي في عين عريك

المزروعات الطبية في عين عريك

دوري كرة قدم (دوري الطالب جبرا سمعان في بيت جاال

المسابقة الثقافية الفرنسية االولى 2014
فوز مدرستي نابلس والمعهد االكليريكي
في المسابقة الثقافية الفرنسية االولى

امتحان اللغة الفرنسية الموحد لمدارس البطريركية
للصف السادس األساسي حصول الطالب على
شهادات خاصة

جانب من اجتماعات معلمي اللغة الفرنسة في المدارس  -الطيبة

" حضرت الى الصالة ىنا وطلبت من اهلل نعمة السالم "

العطلة الصيفية :ضرورة وليست رفاىية...

ىدر دلا حصدوه خبلل العام الدراسي
يظن الكثَتون أن ادلدرسة ىي ادلكان الوحيد الذي يتعلّم فيو األطفال وأن العطلة ىي ُ

بتأثَتىا السليب على تطور مهاراهتم التعلّمية فيسعون إذل إذلاء أبنائهم بزجهم ىف كورسات صيفية ليشغلون هبا أوقاهتم وأذىاهنم
ويبدوون وقت اإلجازة اليت ىي من صميم مسَتة التعليم ،بل إن بعض اآلباء واألُمهات ُغلربون أبنائهم على استذكار
دروسهم خبلل اإلجازة خاصةً إذا كانت نتائجهم سيئة يف العام الدراسي ادلنقضي.
ُ
العطلة ىي فرصة سانحة لتجديد النشاط وطرد شبح ادللل وفرصة حقيقية للتواصل اإلجتماعي واإلنساين الذي يندر ىف أيام

الدراسة فهي ليست وقت مهدور ولكنها مساحة حقيقية للخروج من النظام الدراسي الدسم اذل فُسحة لتنشيط الذىن
وإنعاش النفس ،ويؤكد إختصاصيو علم نفس الًتبية والطالب أن العطلة الصيفية تساىم بشكل كبَت يف تطور قدرات الطالب
متنوعة ،إذ أن أجواء العطلة الصيفية وما يرافقها من
الذىنية والتعلّمية ولكن يف إطار سلتلف وضمن نشاطات ترفيهية ّ
نشاطات فضبلً عن حضور األىل شبو الدائم مع األبناء تساىم بشكل كبَت يف تعزيز قدرات الطالب الفكرية والنفسية على
حد سواء ،حيث إهنا تعد مبثابة فرصة جيدة للراحة واالسًتخاء وإعادة شحن الدوافع واذلمم استعداداً للعام الدراسي اجلديد
و ؽلكن زيادة قدرات التحصيل الدراسي للطبلب خبلل اإلجازة عن طريق اللعب وقراءة القصص ادلصورة اليت تنمي مهارات
القراءة والتخيل والتحليل ،كما توجد ألعاب تنمي مهارات أخرى لدى الطبلب.

ال تقل فترة العطلة الصيفية أىمية عن تلك الفًتة اليت يقضيها الطبلب على مقاعد الدراسة فلها أيضاً دوراً ُمهماً يف صقل

األذىان وبروز ادلواىب واذلوايات بعيداً عن سطوة األكادؽليات ،ففيها يتحرر الطالب من االلتزام بادلواقيت اليت يتقيد هبا
خبلل العام ادلدرسي فبل يكون لكل عمل يقوم بو وقت زلدد ،فإحتساب الوقت خبلل العام الدراسي غلعل فًتة اجللوس مع
الوالدين قصَتة نسبيًا ،وبالتارل ال يكون لديهما الوقت الكايف لئلستماع إذل كل ما يواجهو أبنائهم من مشكبلت ،فيما يكون

حضورعلا أكرب خبلل العطبلت فيتاح ذلما الوقت الكايف لبلستماع إذل أبنائهما واإلجابة عن أسئلتهم ،واكتشاف رغباهتم
ومراقبتهم عن كثب ،شلا يساعدىم يف بناء ثقتهم بأنفسهم يف إطار الدفء األسري العميم.
العطلة حق وحاجة حقيقية للطالب ومن الظلم سلبها منهم بدعوى إستثمارىا وشغلها بالدراسة األكادؽلية  ،فكما ػلتاج

الطبلب للدراسة األكادؽلية فإهنم زلتاجون للًتفيو ولًتك اإللتزام قليبلً حىت يعودون اذل مقاعد الدراسة بروح جديدة منتعشة
ومتعطشة للعلم ،بدالً من تبديد وقت راحتهم ىف كورسات يعودون منها منهكُت اذل دراستهم ،فاألساس ىف العطلة أهنا تتيح

للطالب باخلروج من اإلطار التقليدي للتعليم فيستفيد ولكن بطرق أخرى أكثر سهولةً وإمتاعاً.
يقول الدكتور حسان المالح:

اإلجازة الصيفية مناسبة ىامة ومفيدة لطبلبنا ..وىي أيضاً مناسبة ىامة للآلباء واألمهات دلراجعة النفس ومراجعة أساليب
تعاملنا مع اوالدنا الطبلب
وتسعى األمهات واآلباء إلى توفير ما ؽلكن توفَته إلسعاد أطفاذلم وتسليتهم وقضائهم ألوقات مفيدة ومثمرة يف العطلة

الصيفية  ..وؽلكن أن تكون اإلجازة الصيفية مناسبة للتفكَت يف كيفية التعامل مع الوقت والزمن والعمر ..وبعض األشخاص
يعتربىا فرصة للهو والعبث والعطالة والنوم ..وفرصة لتبديد ادلال وتضييع الوقت وصرف الطاقات دون جدوى  ..كما ػللو
للبعض الفراغ وانعدام ادلسؤوليات وقضاء أوقات طويلة يف اللعب بأشكالو ادلتنوعة احلديثة والقدؽلة....

