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وفريدريك وستيفاين، اليت ساعدتين وحتملت كثريا من األعباء والضغوط إىل عائليت الصغرية، هدى 

 املعنوية واملادية.
 .إىل والدي الكرميني

إىل إخوة املدارس املسيحية يف لبنان، الذين خدموا الرتبية واألجيال اللبنانية، وبذلوا كّل غال 
 ونفيس، من أجل تعليم الّشبيبة، وال يزالون.

 ني يف املسائل الّتارخيية العلمية.إىل الباحثني واملدقق
 أهدي أطروحيت هذه، عّلها تغدو منطلقا ألحباث أكثر مشوال وعمقا.
 عاطف مجيل عيد                                                                       

 18/2/2014 ذوق اخلراب                                                                  
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 املقدمة

 
، مدّرسا للغة 1/10/1995انتسبت إىل مدرسة القلب األقدس الّتابعة إلخوة املدارس املسيحية يف      

يوما على مدى سنتني،  14طيلة  ان علي متابعة دورة تنشئة مدرسيةالعربية، وكسائر املرّبني اجلدد ك
إطالع املشاركني  حتت إشراف وإدارة األخوين إيلدفونس سركيس وإيلدفونس خوري، فاألّول منهما توىّل 

هنا وإدارهتا، أّما أوضاع املؤسسة واترخيها ودور املؤسس واإلخوة يف أتسيس املدارس، وتدبري شؤو على 
ميانية على وجه اإلمجال.يه القدمي واجلديد، واملوضوعات اإلالثاين فقد اعتىن بشرح الكتاب املقّدس بعهد  

حول املسألة األرمنية حتت عنوان:"املسألة ، دبلوم الدراسات العليا يف غضون ذلك كنت أاتبع إعداد    
 ". 1924عام  ، إىل قيام الّدولة املدنية يف تركيا1919األرمنية والّدول الكربى من مؤمتر الّصلح عام 

يف خريف  سفري إىل روما وضوع األرمين، لكنتوجهي األّول بعد إهناء الدبلوم متابعة حبثي يف املكان    
 Session Internationale Educative »ملتابعة دورة تربوية ملدة شهر ضمن إطار  2009

Lassallienne »  ولبنان لياوأوسرتا من أورواب وآسيا وأمريكا الالتينية أخا ومربيا علمانيا 60 فيها شارك، 
حورت حول إعادة كتابة اتري  الّرهبنة قمقارابت جديدة وعلى ضوء التاارب املعيشة يف كّل بلد من مت

 .ينتشر فيها اإلخوة البلدان اليت
برانمج الدورة زايرة أرشيف الرهبنة املركزي، وفيه معظم املواد املؤرشفة منذ أتسيس الرهبنة،  مشل    

التابعة هلم. وتوجب على  اول املدارستتن إضافة إىل تقارير املدراءومؤلفات القديس يوحنا دي السال، 
صلة قما عاينوه وفهموه خالل وجودهم يف ذا ، أن حيددوا إفراداي مشروعا  الدورة املشار إليهااملشاركني يف

 روما. 
 

 اختيار املوضوع ٭
شّكلت هذه املسألة حافزا يل للعودة إىل حقبة مضت، والّتعمق أكثر بتاري  الرّهبنة يف لبنان،    

، وتتبع الّتطورات الرتبوية اليت انتهاها إخوة املدارس املسيحية، واألسلوب "الفرير"وأتسيس مدارس 
عالقتهم مع ، ومن مّث استكشاف جوانب ع شركائهم املربني العلمانينيعليه يف عالقتهم م الذي هناوا
   ، ورصد املميزات اخلاّصة اليت تطبعها.تالمذهتم
واخرتت أن يكون موضوع أطروحيت عن "اتري  رهبنة إخوة املدارس املسيحية فكرت مليا ابألمر    
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على املضي قدما واضعا حتت   » Claude Heraut-Jean « 1كلود هريو-شاعين األخ جانف يف لبنان"،
 :تصّريف حمتوايت أرشيف الّرهبنة يف لبنان، الذي حيوي

خمطوطات ابللغة الفرنسية تغطي كافة السنوات منذ الّتأسيس ولغاية أوائل الثمانينيات من القرن  -
االت غري مرّقمة وقد لكّن الس ،وهو مكتوب خبط اليد وبلغة فرنسية سليمة وخبط مجيل العشرين

  ترقيمها؛عملت على 
صورا فوتوغرافية إلخوة سابقني، أو ألنشطة ومهرجاانت رايضية، أو لزايرات بعض رؤساء  -

اجلمهورية اللبنانية، وأصحاب الدولة، أو لشخصيات أجنبية ابرزة زارت هذه أو تلك من مدارس 
 ؛اإلخوة
 رون مع الّسلطات الفرنسية خالل حقبة االنتداب. املراسالت اليت كان يتبادهلا اإلخوة الزّائ -
وائل التسعينيات من القرن التاسع مالحق سنوية صادرة عن إدارات املدارس، تؤرخ يومياهتا منذ أ -
 ، وحّّت هناية العقد األّول من القرن احلادي والعشرين متضمنة جداول إحصائية أبعداد الطالب.  عشر

وطرحت إمكاانت  رت حول ضرورة طرق املوضوع جّداي،متحو القناعة و وشيئا فشيئا ترّسخت هذه 
للمضي به حنو املطلوبة، فشاعين  واجلهد املطلوب واالستعدادات على األستاذ املشرف القيام ابلعمل

 ه.خواتيم
عربون وفاء، إلخوة أعابت أبسلوب حياهتم ونظام نذورهم  هذا العمل يكون على أمل أنو 

لذي محل وتركيزهم على شراكتهم واملربني اآلخرين العاملني وإايهم، واختذت قراري بتسايل املوضوع ا
 (".2009-1886الرّتبوي ) ودورها "لبنان"يف  عنوان:" اتري  رهبنة إخوة املدارس املسيحية

ان، ونزوهلم يف مدينة للعودة إىل حقبات مهّمة من اتري  الّرهبنة يف لبنفتح موضوع األطروحة اباب 
 فيها وأداروا 1890 بريوت اليت انتقلوا إليها عام و، 1886أسسوا أوىل مدارسهم عام  حيثطرابلس 

وما لبثوا أن  ،1894قمحلة اجلميزة عام  األوىل م، مّث أّسسوا مدرستهمدرسة اتبعة لرهبنة مار منصور
 حولوها إىل مدرسة اثنوية.

، أخذت حبركة تثقيفّية واسعة  بالدانوانطالقتها يف « Frères »ارتبط وجود مدارس "الفرير"    
واألهلية،  ا املرجعيات الّدينيةتطرق أبواب لبنان من أقصاه إىل أقصاه، حركة ذات أوجه حملّية قامت هب

                                                           

والتحق ابلطالبية، وخترج منها سنة  1968، أبرز نذوره املؤبدة سنة 1947سنة كلود هريو يف ابريس -ولد األخ جان1 
، نقل بعدها إىل لبنان ودّرس اللغة الفرنسية للمرحلة املتوسطة يف مدرسة 1999. خدم يف مصر حّت سنة 1970

قمهام  2007، يقوم منذ العام 2006، مث نقل إىل مدرسة مار منصور حّّت سنة 2002القلب األقدس حّّت سنة 
 أمانة السر اخلاصة ابألخ الزائر على منطقة الشرق األدىن، ويتبع مجاعة اإلخوة املقيمة يف مركز برج محود.

Calendrier du district de Proche-Orient, Le Caire 2010, p. 11. 
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من خالل إصدار السلطنة  املعارف العامةة احلاكمة اليت بدأت تعمل على تنظيم شؤون واجلهات الرمسي
، والذي طّبق على املدارس احمللّية احلكومية منها وغري احلكومية 1869سنة  العثمانية نظام املعارف

عرضت يف وتوخيا إىل مزيد من الدقة العلمية  .1مستثنيا مدارس اإلرساليات اليت رعتها اتفاقيات خاّصة
ية مجيعها يف إطالق هذه متهيد األطروحة تطور التعليم يف املناطق اللبنانية، وإسهامات املكوانت اللبنان

ذ ال جيوز اختزال اتري  التعليم يف لبنان، إىل جمّرد اتري  للنشاط اإلرسايل فيه، أو إىل جمّرد اتري  احلركة، إ
، ووثقت عالقتها الدينية والسياسية والفكرية بداية أمرهاللتعليم يف جبل لبنان، حيث حلت البعثات يف 

    .2مع قسم من السكان
 ة يف احلياة اليومية آلالف مكانة مهم مدارس اإلخوة، واحتلت رهبنتهم يف لبنان،كرت سبحة     

موقعها يف األوساط الوطنية، ثقافيا ، وحافظت على 1886 طويل منذ اللبنانيني على مدى ردح زمين
هاجر، الذي وأينما حّل ترحال الّشباب اللبناين امل وال تنفّك تشّع داخل أرجاء الوطن.وتربواي وعلميا، 

حيمل مشعل الثّقافة وراية العلم والّتخصص عاليا، وهو واثق من نفسه أبّن ما اختزنه من معارف 
ح أوسع الّسبل أمامه لكي حيقق أهدافه يف العمل، ومطاحمه خربه من جتارب، كفيل بفتومكتسبات، وما 

 يف عيش كرمي والئق.
يف  جتاوبت املناطق اللبنانية مع رسالة اإلخوة، فأرسلت أبناءها إىل مدارسهم لتلقي العلم والرّتبية،   

 اكحينذ قص احلاصل يف عدد املدارسحقبة احتاجت فيها البالد ملثل هذه املؤسسات الرتبوية بسبب النّ 
 الذين خوةاإلمنهم و ، غيورين مربني على أيدي ،3والرتفاع احلاجات الّتعليمية ولتلبية الطلبات املتزايدة

                                                           

وطبقته على املدارس احلكومية واحمللية، ابستثناء مدارس  1869أصدرت السلطنة العثمانية نظام املعارف العامة سنة  1 
، وبومبارد 1901عام  « Mitylene »اإلرساليات اليت رعتها اتفاقيات خاصة منها على سبيل املثال اتفاقييت متيالن 

« Bompard »  سيس املدارس الفرنسية، اإلرسالية منها والعلمانية، يف والايت ، واللتان وضعتا أطرا لتأ1913عام
 Institutions III deuxième semaine sociale de l`école et l`éducationالسلطنة العثمانية. 

nationale, Germain Watrin, et Autres, Beyrouth, 1948, pp. 21-23.                                      

  

،        1987دراسة واثئقية اترخيية، بريوت البعثات اليسوعية، مهمة إعداد النخبة السياسية يف لبنان، طالل عرتيسي،  2 
 .13ص 

 .1985و 1925: توزّع عدد مدارس الّتعليم الرمسي واخلاص بني 1جدول رقم   3
                                                                                                                      

 سنة البدء/

 القطاع

1925 

 وماقبل

1926  

1940 

1941 

1955 

1956 

1970 

1971 

1985 

1985 

2013 

 المجموع

 1275    346    234    309    319    45    22    رسمي

 358    128    54    108    45    17    6    خاص م
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داوموا على الوفاء لنذورهم يف الطّاعة والشراكة بتعليم  حقيق غاية اإلنسان األمسى، وقدنذروا أنفسهم لت
  الفقراء، والعفة والفقر.

إّن هذه املعطيات اآلنفة، إضافة إىل تقديري للرسالة الرتبوية ولكل القائمني هبا قمعزل عن   
واالختبار الّشخصي الذي تسىن يل عيشه عن قرب، وبطريقة عملية وواقعية، وجتاريب احلية  انتماءاهتم،

ملاذا ال يكشف : لتساؤلمنيني، دفعتين إىل امع التالمذة يف املرحلتني املتوسطة والثانوية طيلة عقدين ز 
 هولة، وهم نرباس يف نشر املعرفة،ملاذا تبقى مبادراهتم مطوية وجم؟ وسعيهم النقاب عن عمل اإلخوة

 أسهموا يف إحياء النهضة اللبنانية احلديثة؟
 
 والفرضيات اإلشكالية ٭

يف اجملتمع اللبناين، وراحت تتفاعل معه، وتشاركت وإايه يف إرادة  "اللّسالية" انغمست الرهبنة      
. هي تعددية ابنتمائها الثّقايف، ترتبط تقاليدها بوحدة العائالت الروحية اللبنانية وتوجهاهتا خدمة الناشئة

 االجتماعية، وهي منفتحة يف الوقت عينه على كّل جديد، آخذة بعني االعتبار معاانة الّشعب اللبناين
بكّل فئاته، مقّدرة تضحياته اجلسام إابن األحداث الّصعبة، وهي تدرك كم قاسى الّشباب اللبناين من 

 وويالهتا. (،1990-1975اللبنانية ) أهوال احلرب
، مع الوسط االجتماعي اللبناين، وحاجاته املختلفة، والمست املدرسة تكّيفت تربية "الفرير"

صوصا، وتقامست معها مصاعب احلياة ومطباهتا، وحاولت أن تستايب الطّبقات الّشعبية خ "اللّسالية"
  لتطلعات البالد، يف توفري العلم ألجيال قادرة على إجياد فرص عمل وازدهار وحياة فضلى.

، ووجد اإلخوة بعقبات كثرية يف "لبنان" اجتاهاهتا اجملانية اصطدمتلكّن دعوة اإلخوة الرّتبوية، و       
أسباب حضورهم، واختيارهم مناطق حمّددة ومعّينة إلنشاء  فما هي مع ذاهتم،أنفسهم يف تناقض 

مدارسهم فيها، وكيف استقطبوا تالمذة وإكلرييكيني؟ وما هي القيم الرّتبوية اليت ارتكزت عليها 
مدارسهم، وهل تتميز عن سواها من املدارس؟ وهل أّدت دورها وقامت بواجباهتا وأرست مشروعا تربواي 

فكيف يوفقون بني اجملانية اليت دعاهم إليها املؤسس، وبني الواقع احمللي  ري اإلنسان والوطن؟هادفا خل
 ية؟ الذي دفع هبم إىل أتسيس مدارس غري جمان

                                                                                                                                                                                

 1075    600    155    91    81    28    20    خاص غ.م

 2708    1074    443    608    345    90    48    مجموع

 
اجلمهورية اللبنانية، وزارة الرتبية والّتعليم العايل، املركز الرّتبوي ، 2013-2012الّنشرة اإلحصائية للعام الّدراسي 

 .56ص  ،2013للبحوث واإلمناء، دائرة اإلحصاء، بريوت، 
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يف لبنان، نتات عن  حتّداي، لوجود مدارس الرهبنة شّكلت يف سياق متصل برزت إشكالية أخرى     
الّنقص يف الدعوات اإلكلرييكّية، فكيف واجه إخوة املدارس هذه املعضلة على املستوى العام املتعّلق 

  جنحوا يف إجياد البدائل املناسبة؟ أم ال؟ابلّرهبنة ككّل؟ وعلى املستوى احمللي اخلاص بلبنان؟ وهل 
توجب علينا ل أو اليسري، إذ اختيار موضوع األطروحة، وحتديد إشكالياهتا، مل يكوان ابألمر الّسه إنّ     

املسائل الشائكة االطالع على املصادر واملراجع ونقدها، والوصول إىل استنتاجات دقيقة بشأن 
ارس ونتائاه، املطروحة، وبسبب تباين األهداف والتوجهات، بني األطراف املعنيني قموضوع أتسيس املد

فاإلخوة، كانت هلم حيثياهتم وخططتهم، وفرنسا يف املقابل كطرف أساسي وكراعية وحامية لإلرساليات 
 .الكاثوليكية يف السلطنة العثمانية، هلا براجمها ومصاحلها ومطامعها من خالل ما عملت على إرسائه

أبداها القارائن األستاذان الدكتورة لذلك وتوخيا ملزيد من املوضوعية، وبناء للمالحظات القيمة اليت 
جويل ترك، والدكتور لطفي املعوش، الذي أشار على ابالطالع على ثالثة كتب تناولت موضوع 
اإلرساليات الكاثوليكية يف الشرق األدىن ووالايت السلطنة العثمانية، وعالقتها بفرنسا، واليت أعرضها يف 

 السياق أدانه. 
 مصادر البحث ونقدها ٭

 أّوال: األصول
املصدر األّول ما خطّه اإلخوة أبنفسهم عن حياة املدارس اليومية، وساالت التالمذة احملفوظة  -

 ودفاتر عالماهتم؛
املصدر الثاين، أرشيف الرهبنة يف روما وليون، الذي وفر يل وخصوصا أرشيف ليون عشرات  -

دور حول عهود اإلخوة الزائرين الواثئق واملذكرات والّدراسات احملفوظة، إضافة إىل مستندات ت
 ."لبنان"الذين خدموا يف إقليم الّشرق األدىن و

، واستعنت قما خلفه "بلبنان"املخطوطات اخلاّصة بكّل مدرسة واحملفوظة يف أرشيف الرهبنة   -
، وما ألفوا من كتب ابللغة العربية أو الفرنسية خاّصا ابلذكر األخوين هاإلخوة الذين خدموا في

 .وإيلدفونس خورياجلليلني إيلدفونس سركيس، 
 "لبنان"متثّلت يف عدم مجع مواد أرشيف الرهبنة يف  الكامنة يف أرشفة املصادر، الثغرات لعّل أوىل

ن األخرى، وهلا أيضا وسائلها كانت هلا بداية ختتلف عضمن مكان واحد. ذلك ألّن كّل مدرسة  
على ساالت متفاوتة األحاام والقياسات، .اخلاّصة يف تدوين وتسايل األحداث والوقائع اخلاّصة هبا

، بينما بعضها اآلخر فيه زمين سنويمن دون ترقيم الّصفحات، والبعض منها مرّتب وفقا لتسلسل 
مرّده إىل غياب األخ  أو من غري قصد،فاوات نقص إذ، أمهل فيه الّسياق الزمين املتصل عن قصد 

 مكان آخر أو ألي سبب قاهر آخر. املدّون يف
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دفعتنا إىل التدقيق والقياس لتبيان  ندرة املصادر املوثّقة على أيدي أهل االختصاص،إّن      
اسة العوامل التارخيية وإظهارها وحتليلها، وعزل ما عداها من إنشائيات وأخبار ال متت إىل مواضيع الدر 

ذلك أّن املدوانت واملخطوطات كانت تسّال فيها أحداث قد ال هتم الباحثني والّدارسني، ورقما  بصلة،
أو إرثها  تكون أقّل أمهية من سواها، وال تؤثر بطريقة مباشرة على اتري  الّرهبنة، أو رسالتها العامة

إىل عمق الظاهرة  تنفذ على اليوميات بشكل سطحي وملاحلقيقي. فمثال ركزت املخطوطات مجيعها 
احلاصلة، واكتفى اإلخوة املدونون بذكر زايرات املسؤولني والرمسيني من دون نقل ماهية تلك الزايرات 

، واكتفوا يف كثري من األحيان بذكر ما دونته شخصيات أجنبية، يف وحماورها والنتائج اليت متخضت عنها
التوقف عند أثر والثناء على مدارسهم، من دون  سال التشريفات من إطناب وتبايل ملبادرات اإلخوة،

 .تلك الزايرات وما ميكن أن تكون قد أحدثته على خمتلف الصعد املدرسية
فاوات زمنية  ظهورمهّمة تعود ملرحلة التأسيس، و  إمهال فرتاتأبرزت املدوانت واملخطوطات    

غري مؤّرخة، واالنتقال من حقبة إىل أخرى بطريقة غري تسلسلية، يكتنفها غموض كثيف من عدم التواتر 
 بعد دخول مع اإلشارة إىل أّن أرشيف الرهبنة يف بريوت ترك بعهدة القنصلية األمريكية، املنطقي.

تعرض للتخريب واالنتهاك بعد قد ، و 1914يف خريف عام  جانب أملانيا حلرب إىلالّسلطنة العثمانية ا
 .1اليت كان مودعا فيها يف بريوت قوات العثمانية إىل مبىن القنصلية األمريكيةدخول ال
 :من األمور اآلتية "بلبنان"عانت املصادر املوجودة يف أرشيف الرهبنة ابإلمجال و 
 عدم االحتفاظ بنس  عن الواثئق والرسائل احملفوظة يف أرشيف روما أو ليون؛ -
تدوين الوقوعات واألحداث على أكثر من سال واحد يف املدرسة الواحدة ما يسبب ضياعا  -
 وشططا؛
 هتا، ممّا أضطرين للقيام هبذا العمل؛عدم ترقيم الّساالت وتعداد صفحا -
 حفظ تقارير اإلخوة الزائرين، ونتائج زايراهتم ومالحظاهتم يف أرشيف روما دون سواه؛ -
، وإحلاق الرطوبة واجلفاف، األمر الذي أّدى إىل إتالف بعضها تعّرض بعض الّساالت لعوامل -

 أضرار ابلبعض اآلخر.
إمهال تدوين تفاصيل الّساالت الّشخصية اخلاصة ابإلخوة، مثل ذكر اتري  االنتقال من مهمة  -

يف حاالت كثرية تسايل اتري  الوفاة لإلخوة املتوفني، األمر الذي استلزم كثريا من  إىل أخرى، وأمهل
 الوقت واجلهد إلزالة االلتباس وتوضيح الغموض؛

من أرشيف روما، قابلها  "لبنان"صعوبة احلصول على واثئق ومستندات متعلقة ابإلخوة يف   -
                                                           

استطاعت القصادة الرسولية يف بريوت استعادة جانب مهم من الواثئق املصادرة، وقامت بتسليمها إىل إدارة مدرسة  1 
     .Manuscrits des frères (Beyrouth), 1890-1994. P. 40.1923شباط عام  17القلب األقدس يف 
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 .1سهولة من جانب أرشيف ليون
 

 اثنيا: نقد بعض الدراسات واملراجع
تنويعا يف التعويل اعتمدت بناء إلرشادات األستاذ الدكتور عبد هللا املالح املشرف على عملي، 

على دراسات ومراجع متعددة تناولت موضوع التعليم وعمل اإلرساليات يف "لبنان" ومنطقة الشرق 
، وفرت لطفي املعوش االطالع على ثالثة مراجع قيمة الدكتور األدىن، ولفت انتباهي طلب األستاذ

ايء اإلرساليات التبشريية إىل مزيدا من وضوح الصورة ابلنسبة إىل جوانب خمفية وظروف كانت حميطة قم
بالدان، وأاتحت فهما أعمق حلقيقة مواقف األطراف املتداخلني واملتعاطني ابلشأن املذكور، وسنورد هذه 

 املراجع تباعا إبجياز على النحو اآليت:
 

1- but du ée au déditerranéLe père Joseph, l`empire ottoman et la M Benoit Pierre,

Paris, 2005.                                                                            siècle, Cahier 71, èXVII  
 متوسعا يف احلديث عنه،  يف سبع عشرة صفحة. 2األب جوزف دي ترامبلي  بيار" يف دراستهقّدم "بنوا   
 ر العمل  يف أط، وأصبح مرسال مّذاك بعدما أبدى محاسة دينية منقطعة النظري، 1604سيم كاهنا عام   

تراك، من أجل محاية مسيحيي بدأ األب جوزف يعّد العدة لتحضري محلة صليبية ضد األالكاثوليكي، 
إىل صفوف انضم فارس لتنفيذ خطته.  30000 ا، وراودته فكرة تنظيم ميليشيا مسلحة قوامهالشرق

، بطريقة دراماتيكية، وتغريت أولوايته 1625اختلفت أفكار األب جوزف بعد العام  الرهبنة الكبوشية،
واختذت التهدئة أولوية لديه وحلت مكان التوتر العسكري، وأصبح أول وكيل للرهبنة الكبوشية يف 

بدا واضحا أّن حتقيق الوحدة السلطنة العثمانية، وانتفى لديه حلم احلملة الصليبية، وانطفأ متاما. و 
                                                           

 1960املدارس املسيحية، نشرات دورية عائدة ملنطقة الّشرق األدىن من عام حيتوي أرشيف ليون اخلاص برهبنة إخوة  1 
 وما بعد. 2000، والقسم الثاين منها يغطي الفرتة الالحقة منذ عام 1980إىل عام 

Archives des frères des écoles chrétiennes, Bulletin du Proche-Orient,(1960-1980) et  

(2000-2010), Lyon, 2014. 

ووالدته ، » Le Clerc du Tremblay « مبلي، والده جان لكلريك دي ترا1577ام ع ولد جوزف دي ترامبلي 2 
أصبح مستشارا للملك لويس الثالث عشر، وأسهمت والدته يف إنفاق ، « Marie de la Fayette » ماري دي الفايت

 Benoit Pierre, Le père Joseph, l`empire مبالغ ضخمة من أجل إقامة عالقات مع بطانة وحاشية البالط.

Paris, 2005. P. 182.         siècle, Cahier 71, èbut du XVIIée au déditerranéottoman et la M
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، ابفتتاح 1620املسيحية لن يتم إاّل عرب  رهبنة مسكونية اثبتة ومتوازنة.كان القرار قد اختذ منذ عام 
بيت للكبوشيني يف العاصمة العثمانية، ركز عمله أوال على منطقة األانضول، واليوانن والشرق األدىن 

مدارس عديدة يف  بسرعة بدعم من األب جوزف، وأسستوانتشرت الرهبنة الكبوشية  ومشال إفريقيا،
ى يف إزمري، وحلب يف اليوانن، مث تبعتها مدرسة أخر  1627بلدان حوض املتوسط الشرقي، عام 

  .وطرابلس ،صورفصيدا، وبريوت، و 
مل يكن مشروع الكبوشيني وقفا على املسائل الدينية فحسب، بل تعداها إىل نشر النفوذ الفرنسي       
امتداد حوض املتوسط الشرقي، ومنطقة الشرق األدىن، واعترب هؤالء الرهبان الكبوشيون أهنم ضمن  على

مهمة دينية مسكونية، وكانوا متقدين محاسة وغرية يف دعوهتم الكهنوتية، وطاحمني لنشر سلطة ملوك 
دا مهه إظهار امللك فرنسا.هكذا أثبت األب جوزف أنّه مل يعد مهتما إبعداد محلة صليبية جديدة، إمّنا غ
 الفرنسي حاميا للكاثوليك واملسيحيني، وتدعيم سلطته ونفوذه على هذا األساس. 

على الرغم من أمهية الدور الذي أداه األب جوزف برتكيز الرهبنة الكبوشية يف الشرق، وخدمة النفوذ     
، إذ ال يقوى شخص واحد على القيام بكّل هذه ابلنظر إىل دوره الفرنسي، نالحظ شيئا من التضخيم

لدى فرنسا وسعي حثيث من أجل إرساء نفوذها، وهي أي فرنسا استغلت األعمال، لوال وجود نية 
  ألب جوزف ورهبنته لتنفيذ أهدافها.جهود ا

يف جمال نقدان هلذا املرجع نتساءل عن مدى جدية الطرح القاضي بتأسيس "امليليشيا"، وهل كانت    
سابقة تقع خارج  إّن أحداثه جرت يف حقبة مثّ  لتشكل هتديدا جداي للسلطنة العثمانية وجيوشها اجلرارة؟

 .اإلطار الزمين الذي حنن بصدده، وابلتايل ال متت إىل موضوع األطروحة بصلة
 
 

2-                             Alexis Vrignon, Les missionnaires catholiques franҫaises en Turquie    

      d`Europe (1840-1914), Université de Nantes, 2006-2007.    
                         

صفحة، وقسمني كبريين، ركز املؤلف يف القسم األّول على حماوالت فرنسا  252يتألف الكتاب من    
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، لتدعيم استعمارها معتمدة على األقليات املسيحية املوجودة يف أرجاء 1880اجلادة ابتداء من عام 
سوراي و"لبنان"، وتشايعها يف شطرها الرتكي األورويب، وصوال إىل  السلطنة العثمانية وخصوصا

 .1اإلرساليات الكاثوليكية الستخدامها كأداة لتنفيذ هذا االستعمار
االسرتاتياية التبشريية متحورت حول ليتنة األرثوذكس متهيدا أوضح "أليكسيس فرينيون"، أّن 

لوضعهم حتت لواء البابوية، مؤكدا أّن أشكال اإلرسال والتبشري اعتمدت أعمال الرمحة، وافتتاح املدارس 
واملستشفيات، وتعزيز االحتفاالت الطقسية هبدف اجتذاب املؤمنني. وأشار املؤلف إىل أّن املرسلني 

وير نظام امللل العثماين، فصار لكّل طائفة شيئا من االستقالل الذايت يف إدارة مؤسساهتا أسهموا يف تط
 الرتبوية وأوقافها وخدماهتا، وأصبح رئيسها احمللي مسؤوال عن شؤوهنا ومرجعا هلا.

بنّي املؤلف يف دراسته دور القناصل األوروبيني، يف مساعدة هذه االسرتاتياية، رغما عنهم، حّّت 
 عبري "فرنسي" و "كاثوليكي"، مرتادفني، ما عىن "أن تكون كاثوليكيا، فإّنك اخرتت فرنسا".غدا ت

استنتج "فرينيون"، يف هناية القسم األول، أّن هدف املشروع التبشريي رمى إىل حتويل العامل برمته 
، من خالل حنو املعتقد الكاثوليكي، وأّن املرسلني الالتني عاشوا هذه الدعوة مكرسني أنفسهم هلا

تصرفاهتم وخدماهتم الرعائية، حماولني بلوغ مقاربة شاملة، لذا توجب عليهم يف بعض األحيان قبول تنوّع 
الدايانت والطوائف واملعتقدات كأمر واقع، فتحلوا بشيء من الواقعية أقله يف املسائل الطقسية، طارحا 

 ة إلجناح مهامهم؟تساؤال يف هناية القسم األّول عما إذا كانت واقعيتهم كافي
 .، ومضمونه ال يتوافق مع موضوع أطروحيتبلغارايبأّما القسم الثاين من الكتاب فيتعلق حصراي 

 
3- Clementine Kurse, La France et le Levant (1860-1920), Les Clés du Moyen-

Orient, Paris, 2012.                                                                                               

                
، 1740رأت الكاتبة يف دراستها أّن حصول فرنسا على حق محاية املسيحيني منذ 

ية، فبدا النفوذ الفرنسي وابعرتاف الكرسي الرسويل، جاء تتوجيا التفاقها هبذا الشأن مع السلطنة العثمان
إذاك متيسرا، من خالل العالقات الودية اليت سادت بني اجلانبني يف احلقبة األخرية من القرن التاسع 

. ففي امليدان االقتصادي استثمرت فرنسا رؤوس أموال عشر. خصوصا يف اجملاالت االقتصادية والثقافية
لثانية من حيث حام االستثمارات عشية ضخمة ضمن قطاعات وأعمال منتاة، واحتلت املرتبة ا

. أّما على الصعيد الثقايف والتعليمي، فإّن اإلرساليات الفرنسية كانت 1914احلرب العاملية األوىل عام 
                                                           

 1 -Les missionnaires catholiques franҫaises en Turquie d`Europe (1840Alexis Vrignon, 

1914), Université de Nantes, 2006-2007.   
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قد انتشرت يف خمتلف الوالايت العثمانية خصوصا بريوت، وأّن زهاء تسعني ألف طالب كانوا مسالني 
واعتربت "كلمنتني كريس"، أّن اإلرساليات  خالل احلقبة املذكورة.يف املدارس التابعة لتلك اإلرساليات 

الفرنسية على وجه اخلصوص استفادت من نظام امللل العثماين الصادر يف أواسط القرن التاسع عشر، 
، عبارة عن خمصصات 1880فازدهرت وتوسعت وحصلت على مساعدات مالية ومنح فرنسية، منذ 

، فوفرت اإلرساليات من جهتها دعائم النفوذ الفرنسي، وأجرت « Crédits d`Orient »محلت اسم 
، وقد العديد من الدراسات مزودة السلطات الفرنسية بتقارير ميدانية سياسية واجتماعية واقتصادية

 .1اعتمدت اجلزء املناسب منه
التبشريية  اليات يالحظ أّن املراجع الثالثة على الرغم من علميتها وموضوعيتها، نظرت إىل اإلرس

كاسم واحد موحد يتحرك وفقا للمصاحل والتعليمات الفرنسية، من دون اإلشارة إىل متايز بني رهبنة 
وأخرى، ولرقما كان حري ابملؤلفني تفصيل مواقف الرهبانيات أو تسميتها ابالسم، وعدم االكتفاء 

  ا ملزيد من الوضوح واملوضوعية.بوضعها مجيعا حتت عنوان "اإلرساليات الكاثوليكية الفرنسية"، توخي
وما جيدر التوقف عنده يف هذا السياق، أنّنا اعتمدان األصول واملصادر من خمطوطات وواثئق 
املتوافرة يف حمفوظات الرهبنة، ونشران معظمها للمرة األوىل، ومل نركز كثريا على مسألة االستعمار الفرنسي 

، 2009إىل  1886ة املدارس يف لبنان ودورها الرتبوي من وخلفياته وأهدافه، بل على اتري  رهبنة إخو 
وأظهران موقف اإلخوة من االهتامات اليت طاولتهم ابإلساءة إىل الدين اإلسالمي احلنيف، ومعاداة 

فلو صحت هذه التهم املساقة ضد الرهبنة يف "لبنان" النعكس األمر على معظم أحناء الشرق العروبة. 
ابلذات. وملا  2نة لتزدهر يف مصر العربية مثال ويف عهد الرئيس عبد الناصراألدىن، وملا كانت الرهب

 استطاعت أن تستمر برتكيا سابقا وحاليا.  
 

 جديد األطروحة ٭

                                                           

 1 Orient, -s du Moyené1920), Les Cl-Clementine Kurse, La France et le Levant (1860

Paris, p. 3.                                                                                                                         

، التحق ابلكلية العسكرية وخترّج برتبة مالزم، قاد ثورة الضباط 1918مجال عبد الناصر يف اإلسكندرية عام ولد الرئيس  2 
، تسّلم رمسيا رائسة اجلمهورية 1952متوز  23األحرار، برفقة عبد احلكيم عامر وأنور السادات ضد حكم امللك فاروق يف 

كّل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل حينذاك، بعد أتميم قناة ، ووقف يف وجه العدوان الثالثي الذي شنته  1956عام 
 .1970السويس، يعترب الرئيس عبد الناصر املؤسس احلقيقي ملصر احلديثة. تويف عام 

http://www.historyguy.com/presidents_of_egypt.htm 
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إىل  1886عاجلت األطروحة اتري  رهبنة إخوة املدارس املسيحية يف لبنان، ودورها الرتبوي من 
يف خمتلف املناطق اللبنانية، وأبرزت اإلشكاليات ، مركزة على افتتاح املدارس "اللسالية" 2009

احلقبة االستقاللية، وحفلت بتضارب  واالنتدابية، ومطلع ت خالل احلقبتني العثمانيةواجلدليات اليت ساد
ت اختالف املواقف بني النخب اللبنانية إزاء تلك يف النظرة إىل مبادرات اإلخوة. وبيناآلراء وتناقضها 

األطروحة مسألة "كتاب التاري  املدرسي" واملقارابت اليت اقرتحت من أجل "كتاب املبادرات، وعرضت 
 .موحد"، وكيفة تطبيق املناهج اجلديدة اليت أقرهتا احلكومة اللبنانية

  : حاولت يف هذه األطروحة
، وعن العراقيل يف بالدان "الفرير"حول حقيقة املواقف من أتسيس مدارس  ،إجياد أجوبة مقنعة -
واجهتها وبعض حاالت الرفض اليت جوهبت هبا، من جانب مؤسسات تعليمّية خاّصة كانت اليت 

 ن مزامحتها على استقطاب التالمذة؛سبقتها إىل لبنان، خوفا م
الرّتبوي منذ أواخر القرن التاسع عشر حّت عام  ئهاوأداء، إظهار تطّور عمل هذه املدارس -
وصوال إىل املرحلة احلالية، نشأهتا  رائق الرّتبوية، منذطّ ، مرورا ابحملطات املهمة على صعيد ال2009

          واستطعت إجناز ما أييت: ومدى انساامها مع روح العصر.
 ؛وعملها الرتبوي يتناول اتري  رهبنة إخوة املدارس املسيحية حتقيق عمل حبثي -
صراعات دبلوماسية، والعوامل اليت بنيت عليها، وما واكبها من على النواحي التارخيية  الرتكيز -

 وما آلت إليه من نتائج وأتثريات على الواقع التعليمي والرتبوي اللبناين؛
تبيان دور قناصل فرنسا الذين تدخلوا بفعالية حلسم بعض اإلشكاليات اليت أعاقت حركة وفود  -

 اإلخوة، وكشف األدوار اليت أّداها القصاد الرسوليون يف هذا االجتاه؛
لل العثماين، يف النهضة العلمية خالل القرن التاسع عشر، وتسهيل مسألة توضيح دور نظام امل -

 إنشاء املدارس اإلرسالية؛
1إبراز دور األخ إيفاغر -

» Evagre «   الزائر على أقاليم سوراي وفلسطني ولبنان، يف مراحل
الزائر على تركيا يف هذا   » Heguaunisse « 2األوىل، واملساعدة اليت وّفرها األخ هيغونيس التأسيس
  اجملال؛
اليت طّبقها اإلخوة يف مدارسهم اللبنانية، وتوضيح  خلطوط األساسية للمنهايات الرتبويةعرض ا -

 دورهم واإلشارة إىل قوانينهم ونذورهم؛
شرح هيكلية املدرسة اللّسالية، ودور األخ الزائر واألخ املدير والراهب املعّلم، ومجاعة اإلخوة،  -
 إىل دور املربني العلمانيني؛ إضافة

                                                           

 .394نبذة عن حياته يف ملحق أبمساء اإلخوة، ص  1  
 .397أبمساء اإلخوة، ص نبذة عن حياته يف ملحق  2 
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الرتكيز على تكاملية املدرسة هبيئاهتا املختلفة الرتبوية واإلدارية وجلان املعلمني واألهل ومندويب  -
 ومتحور حركة املدرسة حول التلميذ؛الصفوف، 
 الرد على اهتامات اإلخوة ابلتّبشري، أو السعي إليه حتت أي طائل؛ -
وتركيزها على القيم الرتبوية اللّسالية، ووضعها مصلحة  تبيان آليات عمل مدارس اإلخوة، -

 املتعلمني يف مراتب عليا؛
لتطبيق املناهج املوضوعة من قبل احلكومة اللبنانية منذ ها اإلخوة منهايات تربوية اعتمد مقاربة -
 ؛1997العام 
الساحة اللبنانية، كيفية تدريس التاري  يف "املدارس اللسالية"، وسط االنقسامات املوجودة على  -

 وبعد الفشل يف إدراج كتاب موحد.
 

 األطروحة تصميم ٭
 متهيد عرضت فيهو  مقّدمة عامة  لبلوغ األهداف املرجوة، اعتمدت تقسيم هذه األطروحة إىل    
خالل القرنني الثامن عشر والّتاسع عشر ودور املرجعيات الطّائفية  "لبنان"تطور الّتعليم يف  ابختصار

ابإلضافة  خامتةو  مخسة فصولات التبشريية، و رساليدور اإلو  ،مسيحية كانت أم إسالمية واألهلية اللبنانية
 .إىل فهارس ومالحق

وظروف إرسال بعثة من  .ملها الرتبوي واإلرسايلوعالّتعريف ابلرهبنة  األّول فصلال تناول     
 وأماكن وقوانينها يفية تنظيمها،ك  عرضت فيهف يف منصرم القرن التاسع عشر.إىل الّشرق  اإلخوة
 .انتشارها

مدرستهم األوىل يف  وأتسيس، 1886 اعتبارا من عام، خوة إىل لبناناإلقدوم الفصل الثاين  وعاجل
وتوليها إدارة مدرسة مار منصور اجملانية،  1890طرابلس مرورا ابنتقال بعثة أخرى منهم إىل بريوت عام 

  مثّ أتسيس معهد القلب األقدس يف حملة اجلميزة.
أي املدارس  ،2009إىل  1920أتسيس املدارس يف املرحلة الثانية من  درس الفصل الثالث مسألة

السال" يف مدرسة "د أتسيس  وفيه ة خالل حقبيت االنتداب الفرنسي واالستقالل.اليت أسستها الرهبن
، فمون 1947، ففرن الشباك وبسكنتا عام 1939، ومدرسة بيت مري عام 1922عام ميناء احلصن 
رسة مار وأخريا تسّلم إدارة مد ،1987ودده عام  ،1986، وكفرايشيت عام 1972السال عام 

فمرده إىل كثافة  ا مربرات توزيع التأسيس على حقبتنيأمّ  .2000منصور اجملانية اعتبارا من عام 
املعلومات املتعلقة ابملدارس من جهة، والختالف مقومات وعناصر احلقبة األوىل املمتدة من عام 

التحركات ذلك أّن . 1920، عن مثيالهتا يف احلقبة الثانية اليت تبدأ عام1919إىل عام  1886
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 تسهيالت أو القنصلية بلغت ذروهتا يف احلقبة األوىل وخصوصا الفرنسية والفاتيكانية، إضافة إىل
إصدار الفراماانت  ري يفكانت تتعمد التأخ  يف بعض األحيان، إذ معيقات وضعتها السلطات العثمانية

عّلق ابلتأسيس من تي حشد دبلوماسي يالالزمة ملباشرة التدريس. يف حني أّن احلقبة الثانية مل تشهد أ
رمسيا لبنانيا وتشايعا لإلخوة من   تساهالو  حتفيزا من جانب سلطات االنتداب الفرنسية انحية، ونلمس

 . من انحية أخرى أجل افتتاح مدارس جديدة، وفقا للشروط اليت حددهتا القوانني اللبنانية ذات الصلة
االهتامات اليت ساقتها إشكاليات التبشري وجدلياته وموقف اإلخوة منه، و  لفصل الرابعا حبثو 

وابعتماد  لتبشري وحماولة اجتذاب بعض الشباب املسلم، بعض النخب اإلسالمية ضّد إخوة املدارس، اب
، وتضمن الرد على االهتامات املختلفة واملتعددة وخاصة يف ما 1"إساءات لإلسالم"كتب معينة فيها 

 داء اإلخوة للعروبة.بعيتعلق 
أّما الفصل اخلامس فتطّرق إىل إخوة املدارس املسيحية وتطبيق املناهج اجلديدة، واملقارابت اليت    

ثالثة مؤرخني هم الدكاترة: جان شرف، ووهيب أيب فاضل، وأمحد حطيط إلدراج كتاب اتري   حهارت اق
اليت صدرت عام  لمناهج اجلديدة"،"ل ، وصوال إىل إقرار احلكومة اللبنانية 1993مدرسي موحد عام 

ألهداف املناهج وخصائصها، مع الرتكيز على  عرض فيهو  (؛1971و 1968تعديالت )و  1997
زمه املدارس اللبنانية كافة، تت اليت رافقت حماوالت إصدار كتاب اتري  موحد جلميع املراحل تلاإلشكاليا

وموقف اإلخوة من تطبيق املناهج املشار إليها وكيفية التطبيق الذي جرى يف مدارسهم، مع عرض ملا يتم 
 بنانية للكتاب املزمع.تدريسه حاليا يف مدارس "الفرير" من مناهج التاري ، ابنتظار إصدار احلكومة الل

جداول تظهر أعداد التالمذة، ونسب النااح يف االمتحاانت الرمسية، ماضيا األطروحة  تتضمنو    
اجلميزة  رساوة من الرعيل األّول، وصور مدوحاضرا، ومالحق حتتوي على صور فوتوغرافية لبعض اإلخ

يتناول التعريف ابإلخوة الواردة أمساؤهم جدول معامي ابإلضافة إىل وفرن الشباك وبسكنتا،  وطرابلس
اعتمدان يف ترتيبه األجبدي االسم األّول، مّث جدول آخر أبمساء املدراء العلمانيني  يف منت األطروحة،

 ، مدارس "الفرير" منبعض اخلرجيني  إضافة إىل الذين تناوبوا على ملء الشواغر اإلدارية مكان اإلخوة، 
 بكبار الشخصيات اليت زارت هذه أو تلك من املدارس، وكّل اجلدوال املشار إليها مرتبة وجدول اثلث 

  أيضا وفقا لنسق االسم األّول أجبداي.
حرصا منا على الوضوح أضفنا إىل املالحق خارطة تظهر أماكن وجود مدارس "الفرير"، يف 

 "لبنان"، وسنوات أتسيسها أو انتقاهلا من منطقة إىل أخرى.
وضعنا كلمة لبنان بني مزدوجني حيثما وردت يف األطروحة، ضمن احلقبة املمتدة من القرن لقد 

                                                           

-ه1372منشورات املكتبة العلمية، بريوت، التبشري واالستعمار يف البالد العربية، مصطفى اخلالدي، وعمر فروخ،  1 
 .28م، ص 1953
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، ذلك أّن "لبنان" مل يكن خالهلا كياان واحدا على املستوى السياسي 1943الثامن عشر وحّت سنة 
بلدة قسم جبل لبنان إىل سبعة أقضية: األّول مشل الكورة ابستثناء  1864واجلغرايف، فربوتوكول سنة 

وبالد البرتون، والثالث ضّم بالد جبيل  إىل جبة بشري والزاوية "لبنان"القلمون، والثاين امتد من مشال 
وجبة املنيطرة وبالد الفتوح وكسروان األصلي حّت هنر الكلب، والرابع زحلة وضواحيها، واخلامس يشمل 

جنوب طريق الشام حّت جزين، ، والسادس يبتدأ من املنت وساحل النصارى وأراضي القاطع وصليما
 .1والسابع يشمل جزين وإقليم التفاح

، ألغيت أايلة صيدا وأايلة طرابلس، 1864ولدى صدور قانون الوالايت اجلديدة العثماين سنة 
أايلتني فقط والية حلب ووالية دمشق، فشملت والية سوراي  "لبنان"وأضحت البلدان الشامية خارج 
، وقسمت إىل سناجق والسناق منها إىل أقضية 1861سنة  "لبنان"اجلديدة مجيع ما سل  عن 

والقضاء إىل نواح والنواح إىل قرى، فأصبحت كّل من طرابلس وبريوت مركز سناق، وأحلق بطرابلس 
قضاء الضنية وقضاء عكار، كما أحلق ببريوت قضاء صيدا وقضاء صور وقضاء مرجعيون، وقسم البقاع 

 . 2أتبعت قمركز الواليةالشرقي إىل أقضية  "لبنان"و
، فعلى الرغم من إعالن دولة لبنان 1943و 1920استمر هذا الوضع إابن احلقبة املمتدة بني  

، وحل متصرفية جبل لبنان، ووالية بريوت، وإعادة ضم املناطق املسلوخة إىل لبنان 1920الكبري عام 
بقي معارضا هلذا  ، فإّن قسما كبريا من اللبنانيني1926وقيام اجلمهورية اللبنانية بعد إعالن دستور عام 

 الكيان ورافضا للوجود وللدور الفرنسي.
  

 كلمة شكر
أاتح يل عملي تواصال حثيثا مع مرجعيات الرهبنة يف لبنان إخوة وعلمانيني، فأذكر بكثري من      

الثناء والتقدير األخ املنّسق إلقليم لبنان إميل عقيقي، الذي منحين اإلذن منذ اللحظة األوىل للدخول 
. وال أنسى األخ إيلدفونس سركيس الذي كان له أرشيف الّرهبنة يف لبنان، وسّهل مهميت البحثيةإىل 

دور يف توجيهي وإرشادي حنو الوجهات الصحيحة، ودور مؤلفاته الفرنسية القيمة التارخيية منها 
ثري من والرتبوية. واألخ إيلدفونس خوري الذي توىّل قراءة األطروحة منذ البداية، وأشار علي بك

مالحظاته القيمة والفعالة اليت أسهمت ببلوغ املراد. واألخ املنسق ملدارس اإلخوة حبيب زرييب الذي 
أمدين ابإلحصائيات وبكثري من املعلومات املطلوبة، كما أذكر بكثري من العرفان املساعدات اجللى اليت 

 .، يف لبنانكلود هريو-قّدمها األخ جان
                                                           

 .57، ص 1973بريوت،  لبنان يف عهد املتصرفية،أسد رستم،  1 
 .89ص  لبنان يف عهد املتصرفية،أسد رستم،  2 
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القيم على أرشيف  « Francisse Rikouss »  األخ فرنسيس ريكوس وأخص ابلذكر أيضا       
واألستاذ  يف ليون.القيم على أرشيف الرهبنة  « Alain Houry »البيت األم يف روما، واألخ أالن أوري 

واآلنسة  ،عمه املعنوي واملاديمدرسة القلب األقدس على حسن متابعته ود مديرجورج بديع غامن 
 مدرسة السيدة بفرن الشباك، واألستاذ ريشار فارس  مدرسة مار بطرس ببسكنتا، أمسهان علم مديرة

والسيدة الرا ظريفة املسؤولة عن  ،"فرير اجلميزة"والّسيدة فريوز سعادة املسؤولة عن القسم الثانوي يف 
وأنطوان تيان ورميون  واألب الفاضل فادي بشارة وخليل خليل والزمالء أندريه جدعون القسم االبتدائي،

 ،واآلنسة جاكلني كليم والصديق العزيز مارون عقيقي والّسيدة يوال الراعي، وأجمد سعد خوري
كما   والصديقني مااي وشربل فاضل وستديو اليت، والسيد طوين كرم صاحب مؤسسة كرسيت للطباعة،

وأخّص بتقديري  شؤون الطالب يف املعهد العايل للدكتوراه، األستاذ يونس برتوين رئيس قسم أشكر
 ا وأهدايينتكّرم اللذين والدكتور رايض غنام  ابلوكالة األستاذ عدانن ضاهر أمني عام اجمللس النيايب

ا تكن بسيطة كّل من وّفر مساعدة مهمو  يتناوالن سري وتراجم النواب والوزراء اللبنانيني. مؤلفني قيمني
  األطروحة. إلجناز هذه
أشرف سابقا على رسالة  الذيو  )مشرفا(، عبد هللا املالح الدكتور األستاذوأخّص ابلّشكر     
طيلة سنوات مخس واتبع عملي حلظة بلحظة، توجيها منهايا، وروحا  يف أطروحيت هذه رافقينو  الدبلوم

استخدام التقنيات،  ، مصوابضمن الدوام الرمسي وخارجه علمية، وطول ابع يف املعارف والثقافات
، فله مين ومدّققا مرات عدة ومصححا األخطاء مشرفا على شكل األطروحة ومضموهنا يف آن معا
  :الكرمية املؤلفة منخالص حمبيت وتقديري. كما أشكر جلنة املناقشة 

القيم  الذي كان ملؤلفهو  )مناقشا(، لعايل للدكتوراهطالل عرتيسي عميد املعهد االدكتور األستاذ  -
األطروحة أثرا ابلغا يف مّد  السياسية يف لبنان"،اليسوعية، مهمة إعداد النخبة  عثاتواملوثق "الب

 .بعادها االجتماعية الواقعيةأب
 على كلّ  )قارائ(، جويل الرتك الدكتورة)قارائ(، األستاذ املساعد  لطفي املعوشاألستاذ الدكتور  -

، حّّت ظهرت حبلتها موضوعيةعلمية و  أكثرتصويب ما أسهم يف جعل األطروحة و  تصحيح
  .النهائية

الذي أكن له كّل تقدير، وأعتز و  من املعهد العايل للدكتوراه )مناقشا(، وليد عربيدالدكتور  -
  .                         بوجوده يف عداد اللانة الكرمية.
 راجيا من هللا أن مين عليهم بدوام العطاء.
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 متهيد
 

 خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر تعليم يف املناطق اللبنانيةلاأّوال: 
مناطق  القوى األوروبّية القتسام شهد القرن الثّامن عشر تضعضع الّسلطنة العثمانّية وتسارع      

أّي حماولة إصالحّية وجتهضها بقوة  عض اجلهات الّرجعّية تعوقب. وكانت واقتطاعها غنّية من أطرافها
الّسالح. ومل ترتّدد هذه اجلهات يف عزل الوالة وخلع الّسالطني، لكّن القرن مل خيل من حماوالت جاّدة 

 والّنظم األوروبّية ذات الّتطّور احلديث. ة اليت تتعّمق بني الّسلطنةلإلصالح بعد أن شعر احلكام ابهلوّ 
شهدت ، فضاع الّسلطنة، احلياة الثّقافّية العربّيةطرأ على جممل أو  وأصاب الوهن العام الذي     

عا وشّحا يف اإلبداع، لكّن هذا ال يعين أّن شعاعات الفار األوىل مل تكن حتاول سطو ضمورا يف اإلنتاج 
عثها ومنطلقاهتا يف القرن اوبو  الّنهضة بحت من أهم عوامل وأص خفرة، "لبنان"وضياء، فانسابت إىل 

، اومنظوره ااهليئات واملرجعيات الّدينّية املسيحّية واإلسالمّية، كّل وفق رؤيته ع عشر، محلت لواءهاالّتاس
   ابإلرساليات األجنبّية، واملدارس على تنّوعها وصوال إىل املناهج الّتعليمّية.مرورا 

ونفوذ رجال الدين. فهو من جهة  العقائد الدينّيةنظام التعليم أقّل من املطابع أثرا يف نشر  ومل يكن
عّزز األفكار  اإلسالمّية. ويعزى الفضل يف نشر  أوىل ساهم يف رواج األفكار املسيحية، ومن جهة اثنية

الذي أوىل عناية خاّصة إلعداد رجال الّدين  إىل الكرسي الرسويل ،الّتعليم بني املوارنة، واملسيحيني عموما
  .1اهتم الّدينّية والالهوتّيةاملوارنة وهتيئتهم للقيام بواجب

إىل هناية عهد املتصرفّية ال  خالل هذه احلقبة "لبنان"يف  أّن األحداث والتقّلبات اليت حصلت على
آنذاك. فهناك جانب آخر، أهّم يف بعض النواحي، يتناول  "لبنان"تروي إاّل جانبا واحدا من حكاية 

معظم ما مّيز  االجتماعية والثقافية، وكان هلا األثر يفبالد على حياة الاجلذرية اليت طرأت  التغيريات
عن سواه يف الشرق األدىن على أّن جانيب احلكاية كاان مرتبطني ارتباطا وثيقا. فلوال الوضع  "لبنان"

املتصرفية ملا  السياسي اخلاص الذي حظيت به البالد حتت السلطنة العثمانية، يف عهد اإلمارة مثّ يف عهد
 االجتماعي والثقايف شكله املمّيز.  اختذ تطّورها

وال ختفى أمهية "اإلصالحات"، لرفع مستوى التعليم واقتباس الطرق والوسائل واألنظمة األوروبية، 
، "ابلتنظيمات اخلرية"، ومتيزت بتقوية 1876و 1839وعرفت هذه اإلصالحات اليت صدرت بني 

                                                           
 .119ص  ،1982 ،األهلّية للنشر والتوزيع، بريوت،التحّول السياسي يف اتريخ لبنان احلديث، إيليا حريق1
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 .1السلطة املركزية داخل الوالايت العثمانية
إحياء الثقافة يف خمتلف بقاعها، وتعزيز قومية عثمانية تتخطى الوالء الديين السلطنة حاولت 

، فأنشأت املدارس وحتضن مجيع الرعااي على السواء، وحققت الدولة ما وعدت به يف "التنظيمات"
ة حتدي واملعاهد العالية اليت خّرجت خنبة مثقفة سعت لتكييف اإلسالم على املدنية الغربية، وذلك جملاهب

  .2الغرب
حوت الفرماانت السلطانية العديد من املواد التنظيمية والرتبوية والتعليمية، وقد نّص اخلط  

اهلمايوين على ما أييت: "... نظرا ملوقع دولتنا العلية اجلغرايف، وخصب أراضيها وقابلية واستعداد أهاليها 
مخس أو عشرين سنة..." أي "إعمار املمالك ال بّد، مع توفيق الباري تعاىل، أن حيصل املطلوب بظرف 

واألحناء وترقية األهايل الفقراء". لذلك وضع هذا اخلط الشريف أسس قوانني جديدة، تتعّلق موادها 
. وهذه عناصر حماولة إصالحية األساسية أبمنية النفوس واحملافظة على األموال والعرض والناموس"

 .3الدولة بقوانني عصريةاألمن وامللكية الفردية وتنظيم  لتثبيت
، مفّصال بوضوح مسار عملية التحديث، مؤكدا 1856مهايوين عام  يويف السياق نفسه، صدر خط  

عليها، ومصرّا على "االمتيازات واملعافيات الروحانية اليت أعطيت أو أحسن هبا... إىل مجاعة املسيحيني 
م ابإلصالحات داخل الكنائس من حيث وابقي التبعية الغري املسلمة..."، ونّص على وجوب القيا

انتخاب رؤساء الطوائف وعرضها على الباب العايل، وخّوهلم حرية تعمري وترميم دور العبادة واملدارس 
واملستشفيات، ومّتت املساواة بني العثمانيني، إذ قّرر أبن "متحى وتزال مؤبدا من احملررات الديوانية مجيع 

اليت تتضمن تدين صنف عن صنف آخر... بسبب املذهب أو اللسان أو التعبريات واأللفاظ والتميزات 
اجلنسية، ومينع قانونيا استعمال كّل نوع من تعريف أو توصيف يوجب الشني والعار..."، ومع هذه 
املساواة مّت التأكيد على حرية "كّل مجاعة مأذونة بعمل مكاتب ملية للمعارف واحلرف والصنائع، لكن 

مثل هذه املكاتب العامة وانتخاب معلميها، حتت نظارة وتفتيش جملس معارف تكون أصول تدريس 
خمتلط...". وهذا ما يعترب إقرارا صرحيا بتعدد اجلماعات الثقافية داخل الثقافة العثمانية، وحيق لكّل 

. وصار قمقدورها أيضا االحتفاظ قمعتقداهتا وتقاليدها، 4مجاعة يف اعتماد نظام تعليمي خمصوص هلا

                                                           

، 1986منشورات املكتبة البوليسية، حريصا،  أبعاد الوعي العلمي، دراسة يف الفكر العريب احلديث، سامي عون، 1 
 .119-118ص 

 .119ص  أبعاد الوعي العلمي، سامي عون، 2 
 املرجع نفسه.   3 

 .120ص  املرجع نفسه، 4 
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 . 1وتطبيق نظم أحواهلا الشخصية
، والذي 1876تطورت هذه النظرة العثمانية املبتكرة إىل أمهية الثقافة والتعليم يف اخلط الشريف عام   

جاء تكملة لإلصالحات وعرف "ابلقانون األساسي"، وقد حوى مواد مهمة تتعّلق بصون احلرية 
األداين والطوائف املعروفة، وتنظيم التعليم الرمسي  الشخصية من كافة أنواع التعرض، واملساواة بني مجيع

 .2واخلاص
جاهزة لتقبل األفكار اجلديدة ومؤالفتها مع األصل الشرعي السلطات العثمانية هكذا بدت   

 اإلسالمي.
نظام امللل العثماين، وخصوصا فرنسا، على املستوايت االقتصادية  من استفاد التدخل األورويب

 استندت إىل اإلرساليات اليسوعية واللعازاريةفراحت ترسل البعثات التبشريية، و  ية،والسياسية والتعليم
 .3، وقدمت املساعدات على خلفية تعزيز نفوذها واستعمارهاخصوصا

الذين أقاموا عالقات منتظمة مع أورواب  قمؤّسساهتم الكنسّية والّرهبانّية املسيحيني ن لوجودكما كا
فما هي أبرز األدوار اليت أدهتا املرجعيات املسيحية واإلسالمية  .يف إحداث هنضة ثقافّية أيضا ه املهمأثر 

أسئلة  ؟بنحو عام للرتبية والتعليم، وكيف كان دخول اإلرساليات األجنبية بتالوينها املختلفة إىل "لبنان"
 حناول اإلجابة عليها تباعا.

 
 املارونّية دور الكنيسة  اثنيا:

م عا”Roma“روما  يف 4يف ذلك إىل الكرسي الرسويل الذي أنشأ املدرسة املارونيةيرجع الفضل  
 .5بعض اإلملام ابلكرشونية والسراينية ارنةمع أنّه كان للمو  ،1584
خالل القرنني  ،على نشر املدارسإىل جبل لبنان وعمل خرجيو املدرسة املارونية بعد عودهتم   

عدد التالميذ يف . لكن 6السابع عشر والثامن عشر، كما نستدل من السري اليت كتبها البطريرك الدويهي
                                                           

 1 , siècle, travaille d`Archives missionnaires ème Empire Ottoman du 19Baria Daher, 

Ankara, 2001. P. 2.                                                                                                         

 .122، ص أبعاد الوعي العلمي، دراسة يف الفكر العريب احلديث سامي عون، 2 

3                                                                                                                    Baria Daher, op. cit, p. 

6.                                                                                                           

 .التحّول السياسي يف اتريخ لبنان احلديثإيليا حريق،  4 
 .120املرجع نفسه، ص   5 
، تويف والده وهو يف الثالثة من عمره، أرسلته والدته إىل ن( ولد يف إهد1704-1630الدويهي) أسطفان يركالبطر  6

مبادىء اللغتني السراينية والعربية، وليرتىب على أصول اإلميان واألخالق. سافر إىل روما والتحق مدرسة القرية ليتعّلم 
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وعندما كان  .بني مدرسة وأخرى  على وجه العموم اختلف عددهمف، و غري معرو  تلك املدارس
د كبري يف ذلك الزمان تضّم حنو ستني تلميذا، وهو عد ر مدرسة قنوبني، كانتالبطريرك الدويهي يدي

 .1واملكان
ونتياة هذا  ، الّدفعات األوىل من خرجيي مدرسة روما اآلنفة الذّكرإثر رجوع  تغرّيت كّل املقاييس

انعقاد اجملمع اللبناين  نتياة .2احلقبةأنشئت مدارس عّدة يف هذه  الّتفاعل احلضاري الذي حصل، فقد
 األطر الّتنظيميةاجملمع اللبناين،  وضع، فقد اجملاالت الرّتبويّةأتثرياته اإلجيابّية يف بفعل ، و 1736 عام

 ؟3للّتعليم يف الكنيسة املارونية، وأّدى دورا حامسا على هذا الّصعيد، فما هي املقررات اليت متخضت عنه
 
 (، وأتثرياته الّّتبويّة.1736اجملمع اللبناين)  -1

مقرراته بند تربوي ، وكان بني أهّم 1736 ة اللويزة عامسيد دير انعقد اجملمع اللبناين الّشهري يف حنااي    
أن يعىن األساقفة واخلوارنة ورؤساء اجملتمعون:" أبن تقام مدارس لألحداث... و  فيه جديد وحاسم أمر

كما .األداير بنصب معّلم حيث ال يوجد معّلم وبتدوين أمساء األحداث الذين هم أهل القتباس العلم
حنو إلزامّية   املدرسة ولو مكرهني". لقد مّثل القرار خطوة تشديديسوقوهم إىلهم أبن آابئ طلب من
 .4قد يكون جبل لبنان أّول من اختذ مثل هذه اخلطوة، األمر الذي مّيزه يف منطقة الّشرقو  ،الّتعليم

تنظيمّيا شّاع فوّفر بذلك إطارا  ة تعميم املدارس وتعليم الّطاّلب،على ضرور  حّض هذا اجملمع،
                                                                                                                                                                                

، وتتابع الكنيسة املارونية حاليا 1704تويف عام  1670ابملدرسة املارونية فيها وأظهر نبوغا ابرزا. انتخب بطريركا عام
 دعوى تطويبه إلعالن قداسته.

Pierre Dib, Histoire des maronites, Histoire de l`église maronite, évêque du Caire,  

Librairie Orientale, Beyrouth, 2001, p, 158.  

 .121ص  الّتحّول الّسياسي يف اتريخ لبنان احلديث،إيليا حريق،  1 
، ووضعتها حتت إدارهتا مباشرة      1624أسست البطريركية املارونية أّول مدرسة هلا يف "لبنان" يف حوقة جببة بشري عام  2 

إىل قنوبني. مّث أسست  1670وتوىل التدريس فيها متخرجو مدرسة روما أمثال البطريرك إسطفان الدويهي، ونقلتها سنة 
 نوات. املرجع نفسه. مدرسة مار يوسف يف زغرات بعد ذلك بعدة س

، ومدرسة دير 1707نذكر من هذه املدارس على سبيل املثال مدرسة سيدة اللويزة يف ذوق مصبح اليت أّسست عام  3 
مار الياس غزير يف الفرتة عينها. إضافة إىل تكاثر مدارس األداير عند هناية الثلث األّول من القرن الثّامن عشر، بعد 

حّّت  1695"تطّور الّنظرة إىل العلم والّتعليم يف الّرهبانّية املارونّية من سنة بولس نعمان، مطالبات عديدة. األابيت 
 .393 – 392، ص 1996الكسليك لبنان، ." تراث ورؤى مستقبلّية، 1737سنة 

تراث ". هبانّية املارونّية املرميّية"الّرهبانّية املارونّية املرميّية ورسالة الّّتبّية، احلياة الثّقافّية يف الرّ األب مسعان أبو عبدو،  4 
 .450 -449، ص ورؤى مستقبلّية
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 .األساقفة والّرهبان على إنشاء املدارس أو تعزيز القائم منها
إىل  ،كّل من جهتها  ،1والّرهبانيات املارونية واألسقفيات ومتاشيا مع قرار اجملمع سارعت البطريركية

واالهتمام  االخنراط يف هذه املهّمة احلساسةو من خالل أتسيس مدارس جديدة  ،وضعه موضع الّتنفيذ
، على أن يلي ذلك عني ورقة ةمدرس دور البطريركّية املارونّية من خالل أتسيسال أوّ  نّي بتطويرها. وسنب

 احلديث عن املدارس األسقفية املارونية، ودور الرهبان املوارنة يف ازدهار التعليم.
 
 وأتسيس مدرسة عني ورقة دور البطريركية املارونية - 2

ملسألة إجياد مؤسسات تعليمية قادرة على االستاابة أولت البطريركية املارونية مكانة خاصة     
للحاجات امللّحة، ومواكبة التطورات احلاصلة، عن طريق إعداد كهنة قادرين يتحلون ابملعرفة الالهوتية 

 والعلمية وحيّصلون درجة من الثقافة.
الّدعم  يف أتسيس مدارس أحلقوها مباشرة بكراسيهم البطريركية، موفرين هلا اركةجهد البطو        

، متدخلني يف بعض األحيان إلدراج لغة املادي واملعنوي، متابعني شؤون معلميها وطالهبا ومناهاها
 جديدة يف براجمها، أو اقرتاح تدريس هذه أو تلك من املعارف والعلوم. 

يل جديد من الّناحيتني الثّقافية والعلمية يكون قادرا على اللحاق على أولوية إعداد ج ترّكز عملهم
بركب احلضارة والّتقّدم العلمي، وبناء غده ومستقبل بالده على حنو أفضل، لذلك أتى أتسيس مدرسة 

 ، فإّن ذلك على سبيل املثال ال احلصر.وإذ نتوقف عند هذا النموذج عني ورقة استاابة هلذه احلاجات.
، لرتبّية األوالد خبوف هللا، والعبادة وحفظ الطّقوس 1789عام  2مدرسة عني ورقةنشأت     

ترّكز اهتمام إدارة هذه املدرسة على الّصعد الّروحّية و . والرّتب الكنسّية اإلنطاكّية منذ حداثة سّنهم
 :وفقا ملا أييتلّصباح وحّّت املساء يومّية منذ اوالّسلوكّية لتالمذهتا، على حنو يطال دقائق حياهتم ال

                                                           

إىل إضافة  1872(، أمهّية التّثقيف الّديين والرّتبّية والّتعليم، فبادر عام 1894- 1816أدرك اخلوري يوحنا احلبيب ) 1 
ا يلزم ليكون أّول مدرسة "كرميّية". بناء جديد إىل "دير الكرمي، وكّرسه للّتالمذة الرّاغبني يف دخول مجعيته، وخّصه قم

وحرص شخصّيا على تدريس الّطالب وإرشادهم، حّّت صارت "هلّته دايرة" عليهم، وابت هذا املوضوع شغله الّشاغل، 
" املرسلون اللبنانيون يف مدرسيت احلكمة وعني ولطاملا اعتربه "العمل الّشايف" للامعّية وللطّائفة.عبد هللا املاّلح، 

 .221ص  ،1994العددان الثّاين والثّالث  35السنة  املنارة،" ورقة،
، وبقي الّدير مسكنا 1660أسست البطريركية املارونية ديرا يف وادي املشرح املعروف بعني ورقة قرب قرية غوسطا عام  2 

أسطفان، على أن  . وحتّول مّذاك إىل مدرسة إكلرييكّية بطريركّية على يد البطريرك يوسف1798للرّاهبات حّّت سنة 
آلت إدارة املدرسة إىل  1935تكون املدرسة راجعة بكّل حقوقها وإدارهتا إىل الّسّيد البطريرك وحده. وابتداء من سنة 

إىل سنة  1839اتريخ مجعّية املرسلني اللبنانيني املوارنة من سنة مجعّية املرسلني اللبنانيني املوارنة. ميالد جعيتاين، 
 .99، ص 1981نيل دبلوم الدراسات العليا يف التاري ، الفنار ،رسالة أعدت ل1949
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 الّنوم يتلون الّصلوات املعتادة؛ عند هنوضهم صباحا من -
 ة ابالحتشام يف العلّية للّتأّمل؛بعد هناية ذلك بنصف ساعة، يركعون نصف ساع -
 عياد؛ضافة إىل قداسني أايم اآلحاد واألاليومي يف الكنيسة، ابإلحضور القداس  -
 الّتوجه إىل مائدة الغداء؛، قبل تالوة طلبة مجيع القديسني -
 يف أثناء تناول الطّعام؛ قراءة آايت من الكتاب املقّدس -
 األقدس بعد وجبيت الظّهر واملساء؛زايرة القرابن  -
 زايرة الكنيسة بعد الّنزهة؛ -
، وتناول القرابن مرتني يف الشهر على األقل، ومساع القيام برايضات روحّية أسبوعّية وسنويّة -

 .1ايم اآلحاد واألعياد، وكذلك متابعة التعليم املسيحي بعد ظهر كّل أحدالعظات أ
يف ما يتعّلق ابلّدروس يعود لألب الرئيس دائما أمر حتديد املواد اليت جيب أن يدرسها كّل طالب 

مثل الفلسفة والالهوت األديب والّنظري،  وفق طاقته وكفاءاته، أّما الذين يودون متابعة الّدروس العليا
فعليهم أن خيضعوا المتحانني اثنني خالل الّسنة من أجل مراقبة تقّدمهم، كذلك الذين يدرسون 

 .2الغرامطيق والفصاحة
 التدخل يف تدابري ونظام املدرسة كما منع عليهم  حمّددة متاما، ومسح للتالمذة ابلّتاّول يف أماكن

عملهم. ومشل هذا الّتدبري أيضا الناس الذين هم من خارج  والّدخول إىل أمكنة الّتعاطي مع اخلدمو 
املدرسة، إذ حظّر على التالمذة عقد أيّة روابط صداقة معهم، وكان عليهم رفض كّل دعوات الوالئم 

 .3املوجهة إليهم من خارج املدرسة
تقاد تصرفات رئيسها أو وضعها لفتت قوانني املدرسة االنتباه إىل أنّه ال جيوز حتت أي طائل، ان

موضع الّشك عند معاقبته أحد الّتالمذة، سرّا أو علنا ألخطاء ارتكبها، فال جيب أن حياول أي كان منع 
وحبركات  الّتدبري أو الّتخفيف من شّدة العقوبة، فالّتعاطي مع الرؤساء ينبغي أن يكون بطريقة الئقة

" وحّت ابحلبس" وإذا مل ينتصح الطرد من املدرسة، ومن  مؤدبة، وكّل خلل يعّرض صاحبه للقصاص
شروط النااح أن ال حيق ألي طالب مغادرة الّصف من دون إذن الرئيس، ويلتزم التالمذة الصمت التام 

                                                           

 . 22ص   ،1997بريوت، أحباث يف اتريخ لبنان املعاصر، عصام خليفة،   1 
 .30، ص 1989، بريوت، مدرسة عني ورقة يف الذكرى املئوية لتأسيسهااخلوري انصر اجلميل،  2 
كان من شأن هكذا معاشرة، إبعاد التالمذة عن جو املثابرة على اآلداب واملواظبة على التقوى واحلياة االجتماعية.  3 

 .31ص  مدرسة عني ورقة يف الذكرى املئوية لتأسيسها،اخلوري انصر اجلميل، 
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 .1طيلة وقت الدرس، وال يسمح ألي كان التكلم مع جاره أثناء شرح األمثوالت
امللقاة  اتدون شك، املسؤولية الكربى يف القرار  أضحت الّصفة الغالبة هلذا الّنظام املدرسي من

أتدية اخلضوع وواجب  معلى عاتق الرئيس، إذ جيب عليه االطالع على كّل شيء، أّما الّطالب فعليه
االحرتام، وال يقع عليهم عاتق تقرير أي شيء، إذ إّن القرار قد اختذ نيابة عنهم، فما عليهم سوى 

 .راماإلذعان فيسري كّل شيء على ما ي
املنحى  بتدائي، والثّانوي، والعايل. ومّت أتكيد توّزعت مراحل الّتعليم فيها على ثالثة مستوايت: اال

ابلّنواحي اللغوي، حبيث سادت اللغات العربّية والّسراينّية واإليطالّية والالتينّية. ابإلضافة إىل االهتمام 
وأضيفت اللغة  .2الّتوجيه الفكري، واملناقشات املرتتّبة عليهالّدينّية والفلسفّية. وكان هناك حزم يف مسألة 

 .3، ملواكبة الّتقدم واالنفتاح على الثّقافة الفرنسية1860الفرنسية بعد 
، الذي فرض حضارة تكنولوجية غرّيت "لبنان"أتى هذا نتياة دخول رأس املال األورويب إىل 

القرن التاسع عشر، كانت تتناسب ووسائل ، ويالحظ ابإلمجال أّن مدارس ما قبل عادات الّشعب
انسحاب ابراهيم ، بعد تطّور صناعة احلرير، و 1840اإلنتاج والوظائف يف تلك احلقبة. وابتداء من عام 

 .4، انقلبت املقاييس يف اجملتمع اللبناين الزراعي ملصلحة الفرنسيني"لبنان"ابشا من 
وضرب بتالمذهتا املثل، فقد خّرجت العديد عني ورقة على مصداقية كبرية طوال عهدها حافظت 

من الرجاالت الذين أتقنوا اخلطابة والفلسفة والالهوت والّشعر واللغة العربية والرايضيات واملوسيقى 
 .5والّتاري  والفقه

استفادت الكنيسة املارونية من مدرسة عني ورقة، اليت أفادت بدورها الّنهضة العربية، وجنحت ألهّنا  
 .البطريركية واحلكام والّشعب كانت مشروع

. ومل تتوقف إاّل بسبب اإلصالحات 1903، ولغاية عام 1797منذ عام  هااستمر التدريس في
العمرانية اليت أدخلت عليها، وظلت مقفلة إىل ما بعد احلرب العاملية األوىل، إذ إّن أوقافها وّزعت على 

، وعاودت املدرسة 1916إابن اجملاعة عام شخصا،  640الفقراء من آل أسطفان الذين بلغ تعدادهم 

                                                           

 .31...، ص مدرسة عني ورقة اخلوري انصر اجلميل،  1 
 .17ص  لبنان املعاصر،أحباث يف اتريخ عصام خليفة،  2 
 .38ص مدرسة عني ورقة...، اخلوري انصر اجلميل،  3 
 مدرسة عني ورقة...،.اخلوري انصر اجلميل،  4 
، واملطران 1863من خرجيها على سبيل املثال ال احلصر: املعّلم بطرس البستاين الذي أسس املدرسة الوطنية عام  5 

. 1883واملطران يوسف الّزغيب مؤسس املدرسة اللبنانية عام ، 1876يوسف الدبس مؤسس مدرسة احلكمة عام 
 .41ص  مدرسة عني ورقة...، اخلوري انصر اجلميل،
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 . 19201فتح أبواهبا عام 
 ت إليه أيضا األبرشيات التابعة هلا،تكن البطريركية املارونية وحيدة يف هذا املضمار، فقد دخل مل   

تكون ملحقة  اللبنانيني، من خالل افتتاح مدارساليت وجدت فوائد عديدة جينيها أبناء الطّائفة وسائر 
 ، ومن هذه املدارس:هبا بطريقة مباشرة

 
 

 املدارس األسقفية املارونية -3
سار األساقفة على خطى بطاركتهم، فاهتموا إبنشاء مدارس يف أبرشياهتم تتوىل الرتبية والّتعليم        

وترأسوها يف بعض األحيان، ووفروا هلا الوقفيات لكي تتمكن من االنطالق واالستمرار. وهنالك الكثري 
معها، بفضل  انهمكر ذ  انهاأسسوها، فإن ذكر   ارتبط ذكرها ابسم األساقفة الذينمن هذه املدارس اليت

 ، ومن هذه املدارس.عطاءاهتم وتضحياهتم اجلليلة
 

 مدرسة مار يوحنا مارون كفرحي  -أ
، أّن املطران جرمانوس 1812آب  15يتضح من وثيقة أتسيس املدرسة املؤرخة يف         

مار يوحنا ، راعي أبرشية جبيل والبرتون حينذاك، قد ألغى املكانة الفريدة آلل فريفر على دير 2اثبت
مارون دون أن يذكرهم ابالسم، فقد جاء يف بعض قوانني أتسيسها:" أّن املدرسة املذكورة هي خاضعة 

 ".3بكافة متعلقاهتا لسلطان مطران األبرشية، من دون توّسط وأالّ يقبل هبا تلميذ إالّ أبمر منه حتما
ألجل إيضاح وإثبات ما ذكران وحول حتويل الّدير إىل مدرسة اتبع املطران اتبت وضع القوانني، "

ورفع كّل علة معارضة عن الّدير املذكور، الذي ال يبقى ألحد عليه سلطة دون سلطاننا الرعائي، فمن 
اآلن وصاعدا نرفع عنه تسمية دير ونلقبه ابسم مدرسة ماري يوحنا، اثبتة يف زماننا وزمن من يستخلف 

 .4بعدان"
                                                           

 .39ص مدرسة عني ورقة...، اخلوري انصر اجلميل،  1 
، وأمر البطريرك يوحنا احللو 1810(، على أبرشّية جبيل والبرتون عام 1833-1798أنتخب املطران جرمانوس اتبت ) 2 

 (، بتحويل دير مار يوحنا مارون إىل إكلرييكية لألبرشية املذكورة.1809-1823)
http://almawarina.blogspot.com/2012/04/3.html 

، أطروحة أعّدت لنيل شهادة الدكتوراه اللبنانية يف  -كفرحي  –حمفوظات مدرسة مار يوحنا مارون جان خنول،  3 
 .36، ص 1982داب، الكسليك، الّتاري ، جامعة الروح القدس، كلية اآل

 املرجع نفسه. 4 
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مسرح األحداث غرّي املعادلة الّسابقة، إذ ال بّد من ، على 1لكّن بروز املطران يوسف فريفر 
خصوصا من الناحية املالحظة أّن مدرسة مار يوحنا مارون عاشت عصرها الذهيب زمن املطران فريفر، و 

قام بشراء األرزاق من ماله اخلاص، وتربّع به للمدرسة، كما قام بتوسيع بنائها، فهدم ما  إذاالقتصادية، 
 .2اتسع وزان ورفعها من حضيض إىل أوج الرفعةضاق وهان وشّيد ما 
، جاعال منها إكلرييكية وعلمانية، وكان بوسع تالمذهتا تعّلم ما يرغبون من 1878وجّددها سنة 

مبادىء اللغات الّسراينية والعربية واإلفرنسية والالتينية واإليطالية، وبعد تقّدمهم يتّم تدريس الراغبني منهم 
يزية والفنون والعلوم، كاإلنشاء واخلط والفصاحة والّتاري  واجلغرافية واحلساب واجلرب اللغة الرتكية واإلنكل

واملنطق والفلسفة والطّبيعيات والالهوت النظري واألديب. وبلغت مّدة الدراسة عشرة أشهر يف الّسنة، 
 .3وفيها داخليون وخارجيون من مجيع الّطوائف

حيث مناهاها، وأّدت خدمة جليلة ألبناء منطقة  شاهبت هذه املدرسة املعاهد الفرنسية، من
فرنك وّزعت كمنح على الّطالب  3000البرتون واجلوار، واستفادت من خمصصات مالية فرنسية بقيمة 

 .4لتشايعهم على االستزادة والّتحصيل
املختلفة، أتت اخلطوات التالية عرب االستمرار يف أتسيس مدارس أسقفية مارونية يف املناطق اللبنانية 

 ومنها على سبيل املثال مدرسة احلكمة يف بريوت اليت انلت شهرة واسعة.
 

   مدرسة احلكمة يف بريوت  –ب 
مل يكن للطّائفة املارونّية مدرسة يف بريوت، لتعليم الّشبان وتربيتهم، لذلك برزت احلاجة إىل مثل     

هذا األمر امللّح، علما أّن األبرشّية كانت تدير مدرسة واقعة ضمن نطاقها يف بلدة عني سعادة حيث 
                                                           

، دخل منذ صغره مدرسة مار يوحنا مارون، فظهرت عليه مالمح 1818ولد املطران يوسف فريفر يف كفرحي عام  1 
الذكاء، نبغ يف دروسه وحاز قصب الّسبق على أقرانه ممتازا ابنصبابه على اللغة الّسراينّية فأتقنها موغال يف مطالعة 

، ورقاه البطريرك بولس مسعد إىل الدرجة 1840ها، السيما أتليف القديس أفرام الّسرايين. سيم كاهنا عام أسفار 
. جان 1889، على مدينة الالذقية ابللقب، وجعل إقامته يف مدرسة مار يوحنا مارون. تويف عام 1872األسقفية عام 

 .39، 38، 36ص حمفوظات مدرسة مار يوحنا مارون...، خنول، 
، وفقا إلحصاء 160أوردت دفاتر املدرسة أّن عدد قطع األراضي اليت أوقفها املطران للمدرسة بلغت يف حدود  2 

 .44. املرجع نفسه، ص 1872-1888
 .64-63. املرجع نفسه، ص 1878تسّلم اخلورأسقف بطرس أرسانيوس إدارة املدرسة عام  3
 منح دراسية على طالب موارنة من مناطق لبنان الّشمالية. كّلف القنصل الفرنسي العام يف بريوت، بتوزيع عشر 4 

Adel Ismail, Documents diplomatiques et consulaires, relatif a l`histoire du Liban et du  

Proche-Orient du XVII siècle a nos jours, Paris, 1975, volume 15, p. 97. 
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منها، لكّن الظّروف املاديّة مقّرها الّصيفي، وابت اهلدف جعل هذه املدرسة الّصغرية منوذجا ملثال أكرب 
، أدرك أّن  1872مطراان على بريوت سنة  1حالت دون إمتام املشروع. وملا عنّي اخلوري يوسف الّدبس

كّل املدارس العاّمة واخلاّصة اليت أنشئت يف الطّائفة كانت لتهذيب اإلكلرييكيني وتعليمهم فقط، فأخذ 
تليّب حاجة الّشعب وحتفظ الرّتاث والعادات والعبادات ، 2لعلمانينياتقه إنشاء مدرسة خاّصة ابعلى ع

األصيلة، وتبعد عنهم خطر الّضالل والّتقاعد عن إمتام واجبات الّدين ووصااي الكنيسة املقّدسة. فطرح 
الفكرة يف عظاته ونداءاته مشّددا على إنشاء مدرسة كربى يف بريوت على غرار املدارس اإلكلرييكّية، 

ابلغة يف احلصول على الّرخصة من حكومة االستانة، ومل يفز هبا إاّل بعد "مراجعات لكّنه واجه صعوبة 
 ".3وتوسطات ال هناية هلا

عدة قطع من  1874بدأ املطران الدبس ابلبحث عن حمل "يوافق هذا الغرض"، فاشرتى عام 
، أجنز قسم كان  1875األرض يف حملة كانت معروفة ابلغابة، وشرع يف البناء. ويف أّول تشرين الثاين 

طالبا ومباشرة التعليم، يف حني استمر العمل يف بقية األقسام، ويف كنيسة مار  72كافيا الستقبال 
 .18784يوسف اجملاورة للمدرسة اليت أجنزت عام 

مسّيت املدرسة "مدرسة احلكمة" والقت جناحا كبريا، وابتت هّم املطران اليومي وأمسى إجنازاته. رسم 
ها مدرسة وطنّية جامعة تضّم أبناء الوطن على اختالف مذاهبهم ومشارهبم. ووضع براجمها أهدافها وأراد

حمافظا فيها على العادات الّصحيحة. وتفّرعت إىل فرعني: إكلرييكي ظّل اتبعا للحكمة حّّت عام 
 .5، وآخر علماين وكان وما يزال يشّع علما ومعرفة وطنّية1923
خلدمة القرى الّروحّية، »إلكلرييكّية، وكان يعد بعض اإلكلرييكيني عّلم الفرع األّول العلوم ا   

إكلرييكيا  286ا هب، فالتحق «ت واملدرسة والّرسالةوبعضهم اآلخر خلدمة الكرسي األسقفي ومدينة بريو 
معّلما جلهم موارنة. انلت إدارة املدرسة هبة من احلكومة  32، وأتلفت هيئتها التعليمية من 1883عام 
فرنك، عبارة عن منح مدرسية توزّع إبشارة القنصل العام الفرنسي ببريوت،  4000ية بقيمة الفرنس

                                                           

، تعّلم مبادىء القراءة والكتابة ابللغتني العربّية والّسراينّية، مّث التحق 1833ولد املطران يوسف الّدبس يف راس كيفا عام  1 
، ورّقّي إىل الّدرجة األسقفّية سنة 1855، فربع ابإليطالّية والالتينّية. سيم كاهنا عام 1847قمدرسة عني ورقة عام 

املارونّية، خلفا للمطران طوبيا عون. أّسس مدرسة احلكمة يف بريوت. تويف عام  مطراان على أبرشّية بريوت 1872
قّدم له األب ميشال حايك،  طبعة اثنيةاجلامع املفّصل يف اتريخ املوارنة املؤّصل، . املطران يوسف الّدبس، 1907

 . 3، ص 1978دار حلد خاطر، بريوت، 
 .14املرجع نفسه، ص  2 
ص   ، العددان الثّاين والثّالث،35الّسنة املنارة،  املرسلون اللبنانيون يف مدرسيت احلكمة وعني ورقة""عبد هللا املاّلح،  3 

223. 
 املرجع نفسه. 4 
 .224، ص املرسلون اللبنانيون يف مدرسيت احلكمة وعني ورقةعبد هللا املالح،  5 
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 .1وذلك لتحفيز الطالب على مزيد من التحصيل
اللغات العربّية والرّتكّية »أّما الفرع املدين و"الّصفوف العلمانية"، فكانت املدرسة تلّقن الّتالمذة    

زيّة واإليطالّية وغريها إذا اقتضت حالة بالدان ذلك... ومّت الرّتكيز على  والالتينّية واإلفرنسّية واإلنكلي
احلساب ومسك الّدفاتر واجلرب حّّت اهلندسة واجلغرافية والّتاري  والفصاحة والّرسم والّتصوير...، كما 

ا تقّدمت حالة جرى تدريس الفلسفة مع علم الطّبيعة والفقه ونظام دولتنا العلّية والّشريعة الّتااريّة. وإذ
 «.املدرسة تعّلم الكيمياء والّطب إىل غري ذلك من العلوم

غاية ما يكون من انتظام... وإتقان »استقبلت احلكمة طاّلاب من مجيع الّطوائف، وكانت على    
، حّّت انلت شهرة عظيمة واستحّقت أن تكون "مدرسة املطران يوسف الّدبس" «الّتعليم والّتهذيب
ه األسقفي جبانبها. فسهر عليها واعتىن هبا، واحتّلت مرتبة اجلامعة بكّل معىن الكلمة، الذي رّكز مقام

 .2فخّرجت مجهرة من رجاالت البالد يف حقلي الّدين والّدنيا
واجلمعيات الّتابعة هلا، بتأسيس هاتني  البطريركية املارونية وأبرشياهتا وهذه مناذج عما قامت به

املدرستني فقط بل تعدهتا إىل تعزيزها وتشايعها. وتالقت جهودها يف هذا اإلطار مع نشاط تربوي 
، فأسهمت يف ازدهار الّتعليم بني صفوف أبناء اللبنانيات لراهباتالرهبانية اللبنانية وامكّثف قامت به 

 .3وّسع إطار الفائدة ليشمل سائر األطياف اللبنانيةالطائفة بطريقة الفتة، إضافة إىل ت
 
 املدارس الرهبانية املارونية  -4

إىل جانب عملهم اليومي وتكاملهم الّروحي، دورا تربواّي مهّما يف جمتمع اجلبل  4أّدى الّرهبان
اللبناين. فكأهّنم بذلك أرادوا ملء الفراغ الذي خّلفته الّسلطة الّزمنّية، فانتشروا يف املناطق وابتنوا املدارس 

 ملبني حاجة اخلاّصة والعاّمة للرّتبّية والّتعليم والّتثقيف الّديين. 
يف الّديورة مثاين »غ جمموع املدارس اليت افتتحتها الّرهبنة حّّت أواسط القرن الثّامن عشر بل   

مدارس، ويف القرى ودور احلكام مدرستني، ويف املدن ثالث مدارس، فتكون اجلملة ثالث عشرة 
                                                           

 1 p. 96.                                    Documents diplomatiques et consulaires, V15, Adel Ismail,  

 .230 – 228ص  املرسلون اللبنانيون يف مدرسيت احلكمة وعني ورقة"...،عبد هللا املالح، " 2 
إىل البطريرك  1840 – 1823، إىل البطريرك يوحنا احللو، وبني 1823 – 1809يعود الفضل يف انتعاش الّتعليم بني  3 

الّّتبّية والّتعليم يف سوراي وفلسطني وشرق بعض األديرة إىل مدارس. صاحل الّديري، يوسف حبيش، الذي حّول 
أطروحة أعّدت لنيل شهادة الدّكتوراه اللبنانّية يف م، 1914 –م 1774األردن ولبنان، حتت احلكم العثماين 

 .258 ، ص2006الّتاري ، كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية/العمادة، قسم الّتاري ، بريوت، 
، عّلم فيهما الّرهبان "قواعد الّداينة املسيحّية 1696أّسست الّرهبانّية اللبنانّية مدرستني يف بشري وإهدن يف حلول عام  4 

 .23ص  ، تراث ورؤى مستقبلّية،ومبادىء القراءة يف اللغتني العربّية والّسراينّية". عبد هللا املاّلح
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كلفتها جماان من غري طلب ربح أصال رغما عن مجيع الّتكاليف اليت ت»وقد خدم الّرهبان فيها «. مدرسة
 .1على ذلك« الّرهبنة

هكذا أوجب امتهان الرّتبّية والّتعليم على الّرهبانّية أاّل حتصر رسالتها هبذا القدر من املدارس.    
فالّتطّور ضروري واالستمراريّة واجب والّرسالة تدعو إىل املتابعة فكان إنشاء املدارس يتواىل ابستمرار 

 .2وكّلما دعت احلاجة
فرائض اجملمع اللبناين، وقام بدور فريد بني  3هب اللبناين من خالل امتداد املدارسلقد حّقق الرّا

األمري احلاكم والّشي  اإلقطاعي والفالح الفقري. فأقام العدل الرّتبوي، إن جاز الّتعبري، يف زمن اإلقطاع 
واكتسب ثقة اجلميع  وختّلى عن الطّائفّية يف زمن الطّغيان الطّائفي، وساوى بني مجيع األسر الّروحّية

مزيّنة يف حفظ القوانني... والكماالت املسيحّية، »، ألّن الّرهبانّية اللبنانّية 4حّّت ابت مطلب اجملتمع
، وثق هبا الّسين والّشيعي «مخرية مقّدسة يف هذا الّشرق»وقد أضحت «. انجحة ابألعمال الّصاحلة...

                                                           

مدرسة موّزعة بني كسروان واملنت والّشوف وجبيل  17، وجود 1878سنة  أحصى األب نعمة هللا القدوم الكفري 1 
 .23ص تراث ورؤى مستقبلية،  والبرتون وجّبة بشري وعكار. عبد هللا املالح،

قطعة أرض يف وادي شحرور "ألجل عمار مدرسة إىل علم  1788أوقف األمري علي شهاب على الّرهبانّية سنة  2 
هذه الّرغبة ألّن األمر "راجع إىل اخلري وفايدة" الّشركاء. وبعد اعتناق أمراء أيب اللمع، القاطنني األوالد". فحّقق الّرهبان 

إىل  1831يف قرية راس املنت، املارونّية، قّدم األمري فارس قطعة أرض للّرهبانّية. فبادر األب أغناطيوس بليبل يف سنة 
 .34. املرجع نفسه، ص 1898ام حّّت سنة إنشاء مدرسة خلدمة األمراء. وقد قامت بدورها خري قي

 توّزعت مدارس الّرهبانّية اللبنانّية على الشكل الّتايل: 3 
 1695مدرسة مارت مورا يف إهدن  -
 1696مدرسة مار اليشاع يف جّبة بشري  -
 1706مدرسة مار يوحنا رمشيا  -
 1707مدرسة دير سيدة لويزة يف كسروان  -
 1712كفيا مدرسة دير مار بطرس وبولس يف قاطع ب -
 1728مدرسة سّيدة طاميش  -
 1734مدرسة دير مار أنطونيوس سري  -
 1737مدرسة سّيدة مشموشة  -
 1749أنطوش طرابلس  -
 .1749أنطوش صيدا  -

أطروحة أعّدت لنيل شهادة الدّكتوراه اللبنانّية  يف الّتعليم يف بالد البّتون خالل عهد املتصرفية، ميشال أيب فاضل، 
 .28، ص 2003اللبنانّية، كلّية الرتبية، بريوت،  علوم الرتبية، اجلامعة

نرجوكم ترسلوا إىل مدرسة »عرّب املطران خمايل فاضل الذي تبوأ الّسدة البطريركّية فيما بعد، برسالته إىل الرّئيس العام: 4 
تراث ورؤى ملاّلح، . عبد هللا ا«بريوت حضرة ولدان القس إقليموس راهبكم املكّرم لكوهنم مل يزالوا يطلبوه ويرغبوه...

 .34ص  مستقبلّية،
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اللبناين دوره الرّتبوي أبمانة وحمّبة مسيحّية، حّّت استحّق  والّدرزي واملسيحي وثوق املاروين. فأدى الرّاهب
 «. معّلم اجليل»جبدارة لقب 

والالفت  أّن الّرهبنة يف كّل مرّة تؤّسس فيها ديرا من دون مدرسة، كانت تذكر األسباب، كما 
 «.1الّدير ليس فيه مدرسة لبعده عن القرى ولكونه يف الوادي»احلال يف دير قزحيا: 

بعت الّرهبانّية اللبنانّية وبزخم من الّشعلة الرّتبويّة النّ رّية اليت أوقدها اجملمع اللبناين، جهودها يف ات    
مها مدرسة الّسّيدة يف مشموشة، ومدرسة  "لبنان"إنشاء املدارس اليت اشتهر منها حينذاك مدرستان يف 

 .  2الّسّيدة يف ميفوق
 
 مدرسة الّسّيدة يف مشموشة. -أ

، ابلّنسبة إىل الّرهبانّية 3تعّد هذه املدرسة األّوىل من حيث الّتأسيس يف أايلة صيدا              
اللبنانّية، وقد عملت ابنتظام حسب الّنظام الّتعليمي االبتدائي القدمي، وختّللت مسريهتا فرتات انقطاع 

 .4بسبب الّنكبات اليت حّلت ابملنطقة وابلّدير
ى الّدوام جمهودات وتضحيات وقدّموا تسهيالت علمّية وتربويّة، فتحت اجملال بذل الّرهبان عل   

واسعا أمام كّل طالب علم أن حيّقق أمنيته وخيرتق احلواجز اجلغرافّية واالقتصاديّة والّدينّية، ألّن املدرسة 
مال، ومن أسهمت يف خلق خنبة من املثقفني من خمتلف مناطق اجلنوب والّشوف والبقاع وصوال إىل الشّ 

الّطوائف اللبنانّية كافة. وشغل هؤالء املتخّرجون من مدرسة مشموشة فيما بعد وظائف هاّمة يف الّدولة 
 .5ويف قطاعات اجملتمع على اختالفها

واجتهت أنظار الّرهبانّية من اجلنوب ومشموشة حنو جبل لبنان، فأّسست دير ومدرسة الّسيدة    

                                                           

كتب الرّاهب احلاقالين من دير قزحيا ألخيه يف زوق مصبح، يطلب منه أن يتربّع أبجرة عامل بدال عن كّل ولد يعمل  1 
  .452ص تراث ورؤى مستقبلّية، يف احلقل لريسله إىل املدرسة. األب مسعان أبو عبدو، 

، فخّصصتها لشراء أمالك، من 1739حصلت الّرهبانّية اللبنانّية على هبة مالّية من احلكومة امللكّية الفرنسّية عام  2 
مدخوهلا وإنشاء ثالث مدارس تكون حتت عناية الّرهبانّية، يف عكا وطرابلس والثّالثة ترّكز يف الّشمال أو يف جبيل أو يف 

 .402، ص رؤى مستقبلّيةتراث و الّشوف. األابيت بولس نعمان، 
، 1736ابتاعت الّرهبانّية اللبنانّية دير سّيدة الّشوف يف مشموشة من مؤّسسه املطران مسعان عواد يف العاشر من آب  3 

وقد حصل الّتسليم على يد املوفد الّرسويل املونسنيور يوسف مسعان الّسمعاين. وقد أمّت الّرهبان بناء الّدير وأنشأوا فيه 
 .407تدائّية، فكان أّول دير للّرهبنة يف "إايلة صيدا". املرجع نفسه، ص مدرسة اب

 .407، ص تراث ورؤى مستقبلية. اآلابيت بولس نعمان، 1860راهبا يف دير مشموشة خالل نكبة  29استشهد  4 
 . 412 – 411ص  تراث ورؤى مستقبلّية،األابيت بولس نعمان،  5 
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 .1يف ميفوق
 

  ميفوق.مدرسة الّسّيدة يف  -ب
، وأتّسست نزوال عند رغبة أهايل املنطقة اجلرديّة «بكر مدارس الّرهبنة يف جبل لبنان»هي          

 .2من بالد جبيل لتأهيل األوالد ولتعليمهم
على غرار مدرسة مشموشة وانسااما مع سياسة الّرهبنة الرّتبويّة، يف احتضان الفئات املتوّسطة 

لتتسع للّطاّلب الّداخليني والّنصف داخليني، الوافدين إليها من أحناء اجلبل احلال أكمل بناء املدرسة 
قاطبة، والّشمال حّّت عكار، ومن البقاع حّّت دير األمحر واهلرمل، أبقساط زهيدة جّدا وقمبادالت عينّية 

بريا من يف متناول اجلميع من دون الّتضحّية ابملستوى، ألّن الّدير والّرهبنة كاان يتحمالن قسطا ك
 .3امليزانّية

، على 4اقتصر الّتعليم يف املدارس املذكورة البطريركّية منها أو الّرهبانّية أو تلك الّتابعة ألبرشيات     
يف ولوج أعتاب هذا تعليم البنني دون سواهم، بواسطة كهنة ورهبان ومعّلمني ذكور، وما دور الرّاهبات 

 ؟عن حركة الّتثقيف اجلاريّةقمعزل فهل بقيت البنات  ،احلرم املدرسي
 
 دور الّراهبات املارونيات  -5 

أّن » أوصى اجملمع اللبناين بتعليم البنات يف األداير، متاشيا مع قانون الكنيسة الذي يرسم          
البنات املهّذابت يف األداير جيب أن تقرتن تربيتهن بروح الّتقوى وبلوغ الغاية من االجتهاد والّسهر خمافة 

عليهن فيما بعد االستصالح أو امتنع. أهّنن، إذا قضني عمرهن الّنازع إىل املالذ، خلوا من أدب، عّز 
 «.5وعليه فليعنّي هلّن راهبات فاضالت يتحوطهّن بعناية

                                                           

وقد كان »، 1121ميالديّة، واستوىل عليه آل محادة عام  850يظهر أّن هذا الّدير هو من أقدم أداير لبنان، بين عام  1 
حني استلمته الّرهبانّية من األمري يوسف  1766. بقي مع احلماديني حّّت عام «قبلهم ديرا للعّباد جيتمع فيه املقّدمون

على  1892رف آنذاك "بطلل الّشي  امساعيل محادة". جتّدد بناؤه عام شهاب بواسطة الّشي  سعد اخلوري، وكان يع
 .412ص  تراث ورؤى مستقبلية،يد األب أنطونيوس املشمشاين. اآلابيت بولس نعمان، 

 املرجع نفسه. 2 
طها. اآلابيت شارفت املدرسة اإلقفال يف أربعينيات القرن املاضي، بسبب األزمة املالّية اليت أصابتها نتياة تديّن أقسا 3 

 . 413، ص تراث ورؤى مستقبليةبولس نعمان، 
4                                                       op. cit, p. 97.Documents diplomatiques et consulaires,    
هدفت قرارات اجملمع إىل هتذيب البنات، وصرفهّن عن املسالك اليت قد تؤدي إىل مساوىء أخالقّية معيبة. اآلابيت  5 
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مدرسة لتعليم األوالد يف دير مار  1انسااما مع هذه الّتوصّية أدارت الرّاهبات اللبنانيات      
يف املنطقة يف منطقة البرتون. وتسّلمن مدرسة أخرى يف قرية كفور العريب،  1888سف جربتا عام و ي

 .2نفسها
، الذي رّقي فيما بعد إىل الّسدة البطريركّية، أمهّية 3ويف الّسياق عينه أدرك املطران الياس احلويك   

لتعليم البنات املارونيات  ،1895عام  تعليم الفتاة فسعى من خالل أتسيس مجعية راهبات مارونيات
، وال غرو يف ذلك فهو أحد الّرعاة العاملني الواعني خصوصا واللبنانيات إمجاال متخطّيا احلدود الطّائفّية

 .4لدقّة دور الفتاة املثّقفة يف اجملتمع
وقد عمدت اجلمعّية هذه إىل إنشاء املدارس يف القرى، وإدارة األشغال اليدويّة واملآوي وامليامت     

 . 5وشرح الّتعليم املسيحي والعناية ابملرضى
ونّية والّرهبان والرّاهبات اللبنانيات أّدوا دورا فعاال يف إطالق احلياة وخالصة القول إّن الكنيسة املار 

مدارس كثرية »الرّتبويّة خالل احلقبة املذكورة، وأحصت الّرهبانّية اللبنانّية عند أواخر القرن الّتاسع عشر، 
ّدينّية. وبعض هذه املدارس معّينة لتعليم الّشبان العلمانيني القراءة البسيطة الّسراينّية والعربّية واألمور ال

هي جبانب األداير... وبعضها بعيدة عنها قائمة بذاهتا يف حمالت خصوصّية، وهلا أرزاق اثبتة، بعضها 
هذا عدا عن املدارس املذكورة سابقا، واليت أسهمت مع سائر «. 6وقف وبعضها مشرتى من الّرهبنة

                                                                                                                                                                                

 .398ص  تراث ورؤى،بولس نعمان، 
 .499 – 498ص  املارونيات" تراث ورؤى مستقبلّية، الّراهبات اللبنانيات،" األخت ماري لويز شهوان 1 
، وقّرر جممع املدبّرين برائسة األب العام موسى عازار، نقل بعض الرّاهبات من دير 1863أنشئت هذه املدرسة عام  2 

قّرر جممع املدبرين حتويل  1963، ويف عام 1952مار يوسف جربتا وتسليمهن إدارة املدرسة وإدارة األرزاق عام 
 .513املدرسة إىل دير قانوين للرّاهبات اللبنانيات. املرجع نفسه، ص 

، تّلقى علومه الكهنوتّية يف إكلرييكّية غزير اليت أدارها، وأتقن 1843لياس احلويك يف حلتا قضاء البرتون عام ولد ا 3 
نة اللغات العربّية والالتينّية والّسراينّية واليواننّية، أكمل علومه الّدينّية يف إيطاليا. أنتخب مطراان مث رقي بطريركا على املوار 

 .1931ا يف اتري  لبنان احلديث، ويف إطالق فكرة لبنان الكبري. تويّف عام ، وأّدى دورا حامس1898عام 
Pierre Dib, op. cit, pp. 239 – 250. 

 .271ص الّتعليم يف بالد البّتون...، ميشال أيب فاضل،  4
 .272ص  التعليم يف بالد البّتون...،ميشال أيب فاضل،  5 
، حول أتسيسها وعدد 1878ورد ضمن جواب الّرهبنة اللبنانّية املارونّية عن أسئلة، طرحها جممع الكنائس الّشرقّية عام  6 

مدرسة تديرها الّرهبنة يف عالتون وغبالة يف كسروان، والفريكة يف قاطع  17أدايرها ونشاطاهتا الّروحّية واألدبّية، وجود 
املنت، ومحاان، والّشبانّية، والعباديّة يف املنت، ووادي شحرور، ووادي جزين يف  بيت شباب، وبسكنتا، واملتني، وراس

الّشوف، ومدرسة كفرحي، وبّصا، وتنورين يف بالدي جبيل والبرتون، ومدرسة ابن يف جّبة بشري، ومدرسة عودين يف 
 "1918إىل سنة  1705نّية من سنة " تطّور الثّقافة والعلم يف الّرهبانّية اللبنانّية املارو عكار. األب إيلي قزي، 

 .440ص  تراث ورؤى مستقبلّية،
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وحتديد مالمح الّشخصّية اللبنانّية. وال يقّل دور ،  يف رسم معامل الّنهضة اللبنانّية 1املدارس األخرى
 الّطوائف املسيحّية األخرى األرثوذكسّية والكاثوليكّية أمهّية عن دور الطّائفة املارونّية. 

 
 املدارس األسقفية األرثوذكسية  اثلثا:

 على العكسالرّتبوي، بل اق الّسب رايتبعيدة عن جم "لبنان"مل تكن الكنيسة األرثوذكسّية يف    
. 2العثماين، كما لغريها من الّطوائف غري اإلسالمّية امتيازات خاّصة من ذلك فقد أاتح هلا نظام "املل

واستنادا إىل هذا الواقع اعتربت الدولة العثمانّية شؤون الّتعليم من مجلة األمور املرتبطة ابألداين 
 .، ومن أبرزهاحّق أتسيس املعاهد وإدارهتا أيضاواملذاهب، فخّولت مجيع الطّوائف املسيحّية واليهوديّة 

 
 أتسيس مدرسة "الّثالثة أقمار" يف بريوت -1 

، قرب كاتدرائّية 1835" عام 3أّسست مطرانّية الّروم األرثوذكس يف بريوت مدرسة "الّثالثة أقمار 
 القديس جاورجيوس األرثوذكسّية يف وسط بريوت.

                                                           

 أحصي وجود املدارس اآلتية يف قضاء املنت خالل عهد املتصّرف فرانكو ابشا: 1 
 .38(، ص 1995-1994العدد الثالث والعشرون )"قضاء املنت يف أايم املتصرفية"، حنون، عبد هللا املالح،   
 لكبوشّية؛مدرسة تديرها الّرهبنة ا 22 -
 مدرسة تديرها الّرهبنة اللعازاريّة؛ 12 -
 مدرسة تديرها الّرهبنة اليسوعّية؛ 11 -
 مدارس خاّصة؛ 3 -
 تديرمها الّرهبنة البلديّة؛ 2 -
 تديرها الّرهبنة األنطونّية؛ 1 -
 تديرها راهبات العائلة املقّدسة املارونيات؛ 1 -
 تديرها راهبات الرّاعي الّصاحل؛ 1 -
 الّناصرة؛تديرها راهبات  1 -
 مدرسة غري مشار إىل اتبعيتها.  13 -
قائمة  «مجاعة»إّن الّسياسة الّداخلّية املتبعة يف الّدولة العثمانّية كانت تعترب كّل طائفة من الطّوائف الّدينّية واملذهبّية  2 

امللية قمثابة الّسلطة خاّص. وكانت هذه اجملالس  «جملس مّلي»بذاهتا يرئسها البطريرك أو األسقف، ويعمل ابالتفاق مع 
الّشرعّية يف كّل ما يتعّلق بشؤون الكنائس واألديرة ويف كّل ما يتصل ابألحوال الّشخصّية. أبو خلدون ساطع احلصري، 

 .11 – 10، ص 1949الّسنة األوىل، مطبعة الّتاليف والرّتمجة والّنشر، القاهرة، حولّية الثّقافة العربّية، 
مدارس لبنان من حتت الّسنداينة إىل العامل، منشورات أجبد هّوز، مسيت آنذاك "املدرسة الكربى". أجمد إسكندر،  3 

 .89، ص 2005رعيدي، بريوت 
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للغات العربّية والرّتكّية واليواننّية واإلنكليزيّة والفرنسّية، وعلى تلّقى التالمذة يف هذه املدرسة ا   
الّرغم من عراقتها فقد تعّرضت لكثري من اخلضات واألزمات، ما جعل املدارس األخرى تنافسها، 

لكن بعد  1858، لتعود بعد ذلك إىل استقبال الّتالمذة جمّددا عام 1840وتوّقفت إابن أحداث 
الغرب، وما لبثت أن توقفت بعد سنتني بسبب الفتنة الكربى. وأخريا أعادهتا مطرانّية انتقاهلا إىل سوق 

 . 1، لتتابع مسريهتا جمّددا يف تثقيف الّشباب اللبناين1862بريوت إىل مركزها القدمي عام 
منبت األماين والّرجاء وبشري اخلري، » استقطبت املدرسة طاليب العلم شباان وشاابت ألهّنا      

ها راح  األمل يكرب ويعظم قمدارس البنات الاليت إذا تعّلمّن العلم وقرّن العلم ابلرّتبّية الّصحيحة مع
 «.     2واألدب الّناصع... فعلن العاائب. فاملدرسة تريّب املرأة واملرأة تريّب األّمة

وخصوصا ، 3إذا احتلت مسألة تربّية اإلانث مرتبة متقّدمة لدى املتوحدات األرثوذكسيات    
وقمساعدة مجعية "زهرة اإلحسان" فسارعت إىل افتتاح مدرسة جمانّية أوكلت إليها  4األخت مرمي جهشان
 .1880هذه املهمة منذ عام 

 
 املدرسة الوطنّية ) زهرة اإلحسان(. -2

من أبناء الطّائفة األرثوذكسّية هتيئة سبل حياة كرمية للفتاة،  5حاول بعض املتنّورين           
ومساعدهتا على أخذ دورها يف اجملتمع وحتقيق استقالليتها. وبعد أشهر من أتسيس اجلمعّية املشار 

تلميذة. وما لبثت القيمات على هذه املبادرة أن أضفن  22ا هب، افتتحت مدرسة جمانّية التحقت إليها
 ، ومحلت أّوال اسم "ابكورة اإلحسان". 1880خليا خمّصصا لبنات الطبقة الفقرية عامإليها قسما دا

                                                           

، لكّنها أعادت فتح أبواهبا أمام 1975توّقفت مدرسة "الّثالثة أقمار"، عن العمل بفعل ظروف احلرب اللبنانّية عام  1 
، يف مركز مؤقت قرب كنيسة القديس دميرتيوس يف األشرفّية، وعادت إىل مركزها الّسابق يف شارع 1982الّطالب سنة 
 ...،.أجبد هوز. أجمد إسكندر، 1998غورو سنة 

، من 1933 – 1868، 1920 – 1914شي  الّصحافة العربّية، مواقف وإصالحات داود بركات، رايض خنول،  2 
  .89، ص 2012بالد األرز إىل وادي النّيل، منشورات املطبعة البوليسّية بريوت، 

خدمة القريب، وهن  املتوحدات كلمة تعين "العامالت بعيدا عن اآلخرين" واملتفرغات خلدمة هللا والعبادة عن طريق   3 
 .87ص أجبد هّوز، مثل الراهبات لدى الطوائف الكاثوليكية. أجمد إسكندر، 

، خدمت يف 1880، أبرزت نذورها الرهبانية عام 1858ولدت مرمي جهشان وامسها األساسي لبيبة يف بريوت عام  4 
 أحد البيوت اليت استأجرهتا يف منطقة فلسطني مدة من الزمن، مّث عادت إىل بريوت وراحت تعمل على تعليم الفتيات يف

  Org. ozoxiehttp://ar.orth ..1935اجلميزة. توفيت عام 

ضّمت الّسّيدة إميلي سرسق رئيسة اجلمعية آنذاك جهودها، إىل جهود األخت مرمي، وتسّلمت إدارة زهرة اإلحسان  5 
 ...،.أجبد هوز. أجمد إسكندر، 1880غداة أتسيسها عام 

http://ar.orthozoxie/
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وقد ترّكز برانجمها على تدريس اللغات العربية، والفرنسّية، واإلنكليزيّة، واليواننّية والّروسّية، كما    
درسة دعما مالّيا من تلقت هذه امل تضّمنت تعليم األشغال اليدويّة والّتدبري املنزيل والعزف املوسيقي.

 .1"اجلمعّية األرثوذكسّية الفلسطينّية"، املدعومة بدورها من احلكومة الّروسّية
توّسعت زهرة اإلحسان يف مرحلة الحقة، وبدأت تتقاضى نفقات الّتعليم، وشّكلت ابلّنسبة      

املدرسة األرثوذكسّية . وغدت بذلك 2إىل املطرانّية سالحا ضروراي حملاربة اجلهل ولتعليم أصول الّدين
الّداخلّية الوحيدة، يف منطقة بريوت، كما أهّنا الوحيدة لإلانث، الوطنّية الّنشأة، العثمانّية الّصبغة، 

 .3األرثوذكسّية املبدأ
جتدر اإلشارة إىل أّن الطّائفة األرثوذكسّية هنات كغريها من اجلماعات الّدينّية اللبنانّية، إىل     

 .4ار مدارسها اليت تّوزعت يف غري منطقة لبنانّيةتوسيع دائرة انتش
الرهبان البطاركة واألساقفة و  الكاثوليكية، إذ أوىل الطائفة على وانسحبت عملية افتتاح املدارس

                                                           

 1831الّتطّور الثّقايف ملدينة بريوت، منذ الفتح املصري لبالد الّشام، وحّّت احلرب العاملّية األوىل )علي حويلي،  1 
أطروحة أعّدت لنيل شهادة الدكتوراه اللبنانّية يف الّتاري ، اجلامعة اللبنانّية، كلّية اآلداب والعلوم (، 1914 –

 . 174، ص 1990اإلنسانّية، الفرع األّول بريوت، 
 .88ص  ، أجبد هوز...،أجمد إسكندر  2 
 املرجع نفسه. 3 
 توّزعت املدارس األرثوذكسّية يف لبنان وفق اجلدول اآليت: 4 
 

 : توزع املدارس األرثوذكسية وسنوات أتسيسها2جدول رقم 
 
    

 تصنيفها     سنة التّأسيس       الجهة المؤّسسة المدرسة ومكان تأسيسها

 راقية 1837 بيروت مطرانيّة الثاّلثة أقمار

 راقيّة 1863 الياس صليبي اللبنانيّة، سوق الغرب

 راقية 1880 األخت ماري جهشان زهرة اإلحسان، بيروت

 راقية 1891 جراسيموس باره زحلة

 راقية 1893 أبرشيّة طرابلس الكورة

 راقية 1896 الخوري حنا مجاعص الّشوير

 راقية 1900 الكرسي األنطاكي البلمند

 راقية 1909 أبرشيّة طرابلس يوحنا المعمدان، دوما مار

 
 .272ص الّّتبّية والّتعليم...، ويعين تصنيفها كمدارس راقية أهّنا ابتدائية أو تكميلية أو االثنتني معا. صاحل الّديري، 
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والراهبات قضية التعليم اهتماما شديدا وكثريا ما استاابوا إلحلاح األهلني، فأسسوا مدارس أحلقوها 
والراهبات، الذين كافحوا حملو األمية واملساعدة يف إعداد جيل يتحلى أبديرهتم وخصصوها ابلرهبان 

 ابلعلم والثقافة.
 
 البطريركية ومدرسة القديسة حنة : دور الكنيسة الكاثوليكيةرابعا 

يف تثقيف أبنائها ومّدهم بسبل العلم واملعرفة، فال  "بلبنان" الكاثوليكّية رغبت الكنيسة     
يضطرون إىل البحث عن مدارس رقما ال تناسبهم من الّنواحي الّروحّية واملاديّة واملعنويّة، لذلك أوكل 

أحد الكهنة الغيارى، القيام حبملة جلمع  اخلوري جرجس سكاف إىل 1البطريرك غريغوريوس الثّاين
 . 2تتفق وتوجهات البطريركّيةالّتربعات إلنشاء مدرسة 

اكتملت االستعدادات للبدء بعمليات البناء، على وقف متلكه البطريركّية يف منطقة املصيطبة،    
وانطلق العمل بسرعة خصوصا أّن املال ابت متوافرا، وبدأت املدرسة ابستقبال الّطاّلب يف الّتاسع من 

الّشبيبة اللبنانّية والّسوريّة واملصريّة من مجيع « حكمتهاكأس »، ودعا البطريرك إىل 1865تشرين األّول 
واستقدم إليها عددا من كبار رجال األدب « 3حّب الوطن»امللل واملذاهب. وكتب على حار الزّاويّة 

 .4والعلم آنئذ ويف مقّدمهم الّشي  انصيف اليازجي
 4000، وصرفت مبلغ واحلماية راق عمل البطريرك احلكومة الفرنسّية، فأيدته ابملال والعطف      

مربيا تدريسهم منهم  26إكلرييكيا توىل  172. تسال فيها آنذاك ة املدرسة املنوه عنهافرنك ملساعد

                                                           

، وما لبثت عائلته أن انتقلت إىل مصر. دخل دار االبتداء 1823ولد غريغوريوس الثّاين يوسف سيور يف دمشق عام  1 
. دّرس يف مدرسة غزير الّتابعة للّرهبنة اليسوعّية ملدة سنة واحدة، مّث سافر 1841يف الّرهبنة املخلصّية وأبرز نذوره عام 

. أنتخب بطريركا على 1862ري. عنّي زائرا رسوليا على الّرهبنة املخلصّية عام إىل إيطاليا ودرس الالهوت األديب والّنظ
الّرهبانّية املخّلصّية منارة . األب الياس كويرت املخّلصي، 1897وبقي حّّت عام  1864طائفة الروم امللكيني عام 

 .94 -92، ص 1997منشورات اليوبيل املئوي الثّالث، بريوت، مشّعة يف األراضي املقّدسة، 
فانطلق إىل بريطانيا وإيرلندا، وبعض العواصم األوروبّية،  1861من رهبان دير مار يوحنا الّشوير، وقد بدأ جولته عام  2 

أجبد هّوز...، ، للّشروع يف بناء املدرسة. أجمد إسكندر، 1864فاستغرقت محلته عّدة أعوام عاد بعدها إىل لبنان عام 
 .68ص 

 .112ص  د املتصّرفّية،لبنان يف عهأسد رستم،  3 
، تعّلم القراءة والكتابة على يد القس مّّت الّشبايب ودرس الّطب القدمي 1800ولد انصيف اليازجي يف كفرشيما عام  4 

على والده. اشتهر ابلعلم والّدرس وحسن اخلط يف بلدته، فدعاه البطريرك أغناطيوس اخلامس ليكون كاتبا عنده يف دير 
ا. اتصل ابملرسلني األمريكيني وصادقهم ووقف على مشورهتم يف ترمجة الكتاب املقّدس، وكان حمور القرقفة فوق كفرشيم

 . 115ص  لبنان يف عهد املتصرفية، . أسد رستم،1871احلركة الفكريّة يف بريوت. تويف عام 
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. ودأبت أوساط البطريركّية الكاثوليكّية على إعادة الّنظر يف مناهاها الّدراسّية ويف  1ابراهيم احلوراين
، حّّت اعتربت أحد الّصروح 2ة ومّدها ابخلربات الالزمة على الّدوامطريقة إدارهتا وجتديد هيئتها الّتعليميّ 

 .3الكربى يف عصرها
ومل تقّل جهود الّرهبانيات الكاثوليكّية الّرجالّية والّنسائّية، عن جهود البطريركّية، فقامت      

إحداث بتأسيس املدارس يف بعض نواحي الّشوف واجلنوب، وأسهمت يف حتريك العالة الثّقافّية و 
 الّتغيري يف منط حياة تلك املناطق البعيدة نسبيا عن العاصمة.

 
 الكاثوليك والراهبات مدارس الرهبان  -1

تعّددت املدارس الرهبانية الكاثوليكية، إمّنا نكتفي ابلتايل منها على سبيل مناذج تشاهبت يف       
 ما بينها ابلنسبة إىل إدارهتا وأساليب التعليم فيها وطرائقه. 

 
 جون. قرب دير املخّلص  -أ

لتعليم أبناء الطّائفة الكاثوليكّية وأبناء الّطوائف  أّسست الّرهبانّية املخّلصّية مدرسة        
واملعتقدات اللبنانّية األخرى يف البلدات والقرى احمليطة ببلدة جون الّشوفّية القريبة من صيدا وأحلقتها 

 . 4بدير املخّلص فحملت امسه
أّدت املدرسة دورا مهّما يف تربّية النشء وتعليمه، فصرف الّرهبان حياهتم يف الّسعي لنشر املعرفة     

كما ورد يف رسالة الّتأسيس   ،ة تركزت على مسألة الّتعليموالسيما أّن مهمتهم الرّئيس ،وتدعيم الثّقافة
كلرييكي لتعليم الّطاّلب الرّاغبني وكربت وتّوسعت وأنشىء فيها قسم إ، ومنت املدرسة اخلاّصة جبمعيتهم

  .5يف ارتياد احلياة الكهنوتّية
                                                           

يف خدمة اإلرسالية األمريكية ، اهتم منذ حداثته ابلرتاث الشعري العريب، عمل 1844ولد ابراهيم احلوراين يف حلب عام  1 
بريوت،  ،1900-1800رواد النهضة األدبية يف لبنان احلديث . كمال اليازجي، 1916يف بريوت، تويف عام 

 .                                                                                             43، ص 1962
 2                                                            op. cit, p. 96Documents diplomatiques et consulaires,  

 .69ص أجبد هّوز...، أجمد إسكندر،  3 
نينها ، وأراد أن تشبه بقوا1683أّسس املطران أفتيموس الّصيفي راعي أبرشّية صيدا وصور وعكا، مجعّية رهبانّية عام  4 

وعملها اجلمعّية اليسوعّية اليت تتلمذ آلابئها، وتدّرب على هناهم. وقد وضع هلا طريقة عمل ونرباس هدي يرشدها 
، وأنشأت الّرهبانّية املخلصّية مدرستها 1711دوما الّسعي ألجل الوحدة املسيحّية. وقام دير اخلّلص واكتمل بناؤه عام 

منشورات ملكيات متعبدات مّث مرسالت، ب الياس كويرت املخّلصي، . األ1731ضمن الّدير املذكور منذ عام 
 .82 – 81، ص 1989اليوبيل املئوي الثّالث للّرهبانّية املخّلصّية بريوت، 

ما  1714أاير  26كتب املطران أفتيموس الّصيفي يف طلب براءة التّثبيت من البااب اكليمونضس احلادي عشر يف  5 
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 مدرسة سّيدة البشارة )احملتقرة(. - ب

اليت عددهنا قمثابة "  وهنات الرّاهبات املخلصيات هنج الّرهبان فافتتحن مدرسة ابتدائّية يف جون
 .1كيلومرتات إىل الّشرق، مثّ انتقلن هبا إىل قرية احملتقرة على بعد بضعة   مهدهن األّول"

لذلك قامت بني الطّرفني صالت وثّقتها ورّسختها قرىب جغرافّية متازج فيها اهلواء وتقاربت     
 .2وأوسع نطاقا قات اترخيّية أيضا هي أعمق جذورااألرض، وعال
وكان فيها مدرسة ابتدائّية صغرية ختضع كسائر مدارس األبرشّية الّصيداويّة لسلطة املطران       

املركزيّة، الذي كان يعنّي هلا مدّرسا أو اثنني لالهتمام إبدارهتا، ومع مرور الوقت راح سراجها خيبو شيئا 
فيها، فلبني النداء، وإذا « إلحياء الرميم»أبرشّية صيدا ابلرّاهبات املخلصيات فشيئا. فاستنادت 

 بعد أن توّسع البناء. ملدرسة الّصغرية تصبح كبرية وخصوصااب
، واعتنت بتعليم الّتالمذة ضمن مراحل انتقلت هذه املدرسة يف مرحلة الحقة إىل بلدة احملتقرة    

  .3الّتدريس الّثالث االبتدائّية والّتكميلّية والثّانويّة
  فقط بل تعدهتا إىل املدارس على الفئات الّدينّية املسيحّية املذكورةمل تقتصر عملّية أتسيس   

مثلهم ، وقد أسهموا إسوة إبخواهنم املسيحيني 4الّطوائف اإلسالمّية اليت انربى اتباعها يؤّسسون املدارس
                                                                                                                                                                                

أييت: "ربّيت سبعة رجال على خرجي لكي يعملوا يف دين هللا مثلي، وبنعمة هللا غرّيهتم على نييت ونّيتكم، وهم خمتصني 
سل، وتعليمهم سالك ومقبول أكثر من تعليم املرسلني". األب الياس  ابلكرازة والّتعليم وكّل واحد منهم قمقام عشرة ر 

 .83ص  ات متعبدات مثّ مرسالت،يملككويرت، 
، ومتركزت يف دير سّيدة صيداناي يف سوراي، لّكن أحدااث مأساويّة حصلت 1683أّسست الّرهبنة النسائّية املخلصّية عام  1 

، فقرية 1735ريت اجلنوبّية أوال، مّث إىل نواحي بلدة جون يف حدود العام وأّدت إىل هرب الرّاهبات وجلوئهن إىل بلدة ب
 .98ص  ملكيات متعبدات مثّ مرسالت،احملتقرة. األب الياس كويرت املخلصي، 

ابتت جون منبتا لرهبان خمّلصيني كثريين يعّدون حواىل األربعني، ولطغمة كبرية من الرّاهبات املخلصيات. املرجع نفسه،  2 
 .305ص 

استنكف األهلون عن إرسال أوالدهم إىل املدارس احلكومّية وداوموا على تعليمهم لدى الرّاهبات يف املدرسة املشار  3 
 .ملكيات متعبدات مثّ مرسالتإليها. األب الياس كويرت، 

 ، على الّشكل اآليت:1869توّزعت مدارس الطّوائف احمللّية يف بريوت عام  4 
 

 املدارس يف بريوت وفقا للطوائف وأعدادها: توزيع 3اجلدول رقم 
      

 طالّب الثّانويّة تالمذة االبتدائية عدد الثّانويّة ئيةعدد االبتدا الّطائفة

 100 900 1 16 مسلمون
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الرّبوع اللبنانّية، على الّرغم من أهّنم مل يتمّتعوا ابالمتيازات اليت حظي هبا  يف نشر الوعي واملعرفة يف
 .1أخواهنم املسيحيون

وما أهم املؤّسسات اليت كيف ختطّىت املرجعيات العلمّية اإلسالمّية على تنّوعها هذا الواقع؟     
 أنتاتها الّنخب الّسنّية والّشيعّية والّدرزيّة يف هذا اإلطار؟

 
 دور الطّائفة الّسنّية.: خامسا

ا أمهّية، ألّن العلم كان دينّيا ابلّدرجة مل يكن إنشاء املدارس ابلّنسبة إىل املسلمني عاّمة أمرا ذ    
األوىل، وكان الّتالمذة يتلقونه يف املساجد وعلى يد الّشيوخ، لكّن االندفاعة الرّتبويّة اليت ظهرت يف 

ن املسلمني على طلب العلم يف املدارس واجلامعات املوجودة، دفع البالد، وإقبال عدد ال يستهان به م
املسلمني  إسالمّية تعىن ابلّطاّلب خبويّة إىل العمل على أتسيس مدارسابلّشخصيات اإلسالمّية النّ 

 وتلّقنهم مبادىء دينهم.
 

 املدارس اإلسالمّية الّتقليديّة. -1
العثمانّية حّّت أواخر القرن  خمتلف أحناء الّسلطنةة القائمة يف كانت املعاهد الّتعليميّ            

الثّامن عشر وأوائل الّتاسع عشر، كّلها من نوع املدارس الّدينّية الّتقليديّة، منها ما هو خمتص ابلّصغار، 
العلوم »وهتدف إىل تعليم مبادىء الّدين والقرآن، ومنها ما يعود للكبار، وترّكزت فيها الّدراسة على 

 .2الّضروريّة هلا واملوصلة إليها« العلوم اآللّية»املختلفة مع « والّشرعّيةالّدينّية 
                                                                                                                                                                                

 260 650 2 12 أرثوذكس

 - 580 - 9 موارنة

 155 130 1 2 كاثوليك

 - 30 - 1 بروتستانت

 - 45 - 2 أرمن

 70 - 1 - سريان

 
 .187ص الّتطّور الثّقايف ملدينة بريوت...، علي حويلي، 

احنصرت املعاهد الّتعليمّية املفتوحة أمام هؤالء، ابملدارس الوقفّية القدمية، اليت مل تنل أّي حّظ من اإلصالح، وابملدارس  1 
بني املسيحيني قبل املسلمني. ساطع  «الّتعليم العريب احلديث»الّرمسّية اليت كانت تعّلم اللغة الرّتكّية. لذلك انتشر 

 . 12 – 11ص حولّية الثّقافة العربّية، احلصري، 
عرف الّصنف األّول ابسم "الكّتاب" أو "املال" أو "الفقيه". أّما الّصنف الثّاين فكان يعرف ابسم "املدرسة" بوجه عام.  2 
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ّمة، انتشرت هذه املدارس يف مجيع أحناء البالد، وكان معظمها ملحقا ابملساجد واجلوامع العا    
 مشّيدة هلذا الغرض، مع مساجد خاّصة هبا. وبعضها مستقال عنها يف مبان

أدىن  ة، مل تتغرّي أو تتطّور منذ حقب طويلة، ومل تنلأّما الّتدريس فيها فيسري وفق أساليب قدمي   
حظ من الّتقّدم املذهل الذي حصل يف أورواب، ومل تساير العصر، بل بعكس ذلك تقهقرت إىل الوراء، 

 «.1العلوم الّنقلّية» ، وطفقت ال هتتّم بشيء غريألهّنا جتّردت ابلّتدريج عن مجيع العلوم العقلّية
 كان أمام رجال الفكر واحلكم الذين أدركوا ضرورة الّتحديث طريقتان، ال اثلثة بينهما:    
األوىل: تقضي إبصالح املعاهد الّتعليمّية املوجودة، ولو بصورة تدرجيّية بواسطة إدخال العلوم  

 العقلّية والّنظم احلديثة فيها.
هد القدمية جانبا، وإنشاء معاهد تعليمّية جديدة لتدريس العلوم الثّانّية: توجب ترك هذه املعا

 العصريّة وفق أساليب حديثة.
اختيار  االجتماعّية الّسائدة عندئذ أجربت رجال الدولة واإلصالح على واحلال فإّن األوضاع   

ّصغرية على حاهلا، تسري سريهتا الّطريقة الثّانّية، حبيث أهّنم تركوا املعاهد الّتعليمّية القدمية الكبرية منها وال
املعتادة وأخذوا ينشئون بعض املعاهد الّتعليمّية اجلديدة، كّلما شعروا ابحلاجة إليها وأعّدوا الوسائل 

  .2الالزمة هلا. ويف هذا الّسياق جاء أتسيس املقاصد يف بريوت تتوجيا هلذه الّتوجهات
 

 أتسيس املقاصد اخلرييّة اإلسالمّية. - 2
عز إبنشاء و وايل سوراي أن يزيد بريوت علما وال سّيما أبناءها املسلمني، فأ 3مدحت ابشاشاء  

 .4، وشّكل هيئة إلدارهتا1880 هلذه الغاية يف عام مجعّية خرييّة
                                                                                                                                                                                

 .3ص  حولية الثقافة العربية،ساطع احلصري، 
أخذ يشتد بني الشرق والغرب يف النصف األخري من القرن الثامن عشر، والنصف األّول من  أدى االحتكاك الذي 1 

القرن التاسع عشر إىل لفت أنظار الناهبني إىل عدم كفاية هذا النوع من التعليم، وجعلهم يشعرون بضرورة اقتباس بعض 
 .4، ص لية الثقافة العربيةحو  العلوم العصرية والنظم احلديثة، ملسايرة ركب احلضارة. ساطع احلصري،

 .حولية الثقافة العربيةساطع احلصري،  2 
، خلفا لواليها الّسابق جودت ابشا الذي عنّي انظرا للّزراعة يف احلكومة 1879تسّلم مدحت ابشا والية سوراي عام  3 

 لبنان يفالعثمانّية. ففرح الّناس بقدومه ملا مسعوا عنه من االستقامة والّدراية، وأملوا اإلصالح يف أايمه. أسد رستم، 
 .263ص ...، عهد املتصّرفّية

شخصّية بريوتّية، برائسة حمّرم بك أمني سر جملس إدارة سناق بريوت، وعضوية كّل من:  25يئة اإلداريّة ضّمت اهل 4 
حسن بيهم، بديع اليايف، بشري الرببري، أمحد دراين، حسن طرابلس، خضر احلاسر، راغب عز الّدين... وغريهم. 
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يف الوقت الذي غدت فيه املدينة من أكرب املعاقل الثّقافّية، حبيث شعر املسلمون حباجتهم إىل     
مجعّية املقاصد اخلرييّة اإلسالمّية اليت  ، أيقنت1الّذوابن يف تيارات ثقافّية جارفةرصيد علمي يقيهم خطر 

وضعت يف رأس أهدافها العمل على فتح املدارس ونشر الّتعليم بني صفوف أبناء الطّائفة اإلسالمّية، 
 .2للحّد من انتشار املفاهيم الّتبشرييّة الوسيلة الفّعالة والسّيما الفقراء منهم، ألنّه

 536وتسىّن للمقاصد أن تنشىء يف مدى عامني أربع مدارس: اثنتني منها للبنات ضمتا     
 .3إلنشاء بعض املدارس االبتدائّية والعالّية طالبا، وأخذت تستعد 394كور ضمتا طالبة، واثنتني للذّ 

ة املسلمة، رّكزت املقاصد على تعليم الفتيات إزاء حالة الّتخّلف اليت كانت تعيشها الفتا      
رة اشرتطت على كّل تلميذة وموقف اآلابء املتزمت الرّافض لتعليمها. وممّا يذكر يف هذا اإلطار أّن اإلدا

الّتسايل االتيان بتعّهد من قبل ويل أمرها يقضي بضرورة بقائها يف املدرسة أربع سنوات لكي راغبة يف 
 حتّصل مقدارا كبريا من العلوم والفنون.

قاصد أن تشّكل حمورا حلركة تربويّة وطنّية اقتفى أثرها العديد من املدارس استطاعت امل   
وصمودها أمام  اإلسالمية، وقد دعت إىل وحدة املناهج الرّتبويّة كإطار ثقايف وإىل تعزيز اللغة العربّية

، وكانت أّول من كشف عن أخطار النظام الرتبوي األجنيب، ووقفت يف وجه دعاة حماوالت اإلمهال
 .4لتغريبا

طرابلس، كانت ك  املناطق واملدن اللبنانّيةأّسست مدارس إسالمّية أخرى يف كثري من هذا و    
من أشهر ، و وحتفيظه القرآن رار، وقراءةملحقة أو منفصلة عن املساجد، وقام الّتعليم فيها على الّتك

العطّار، ووجدت جمموعة من اجلوامع اليت عقدت هبا حلقات الّتدريس: اجلامع املنصوري الكبري، وجامع 
 .5برهان الّنقي، واملدرسة الوطنّيةاملدارس الّدينّية منها املدرسة القادريّة، و 

، وحتويلها إىل شعبة للمعارف، 1882أقدمت السلطات العثمانية على حّل اجلمعية عام 
لت ، فأمه1908حّّت عام  سنة متواصلة 26وأصبحت مدارسها مّذاك حتت إشراف السلطة طيلة 

 .6مدارسها وتدىن مستواها على حنو ملحوظ

                                                                                                                                                                                

 .266املرجع نفسه، ص 
 .179ص وت...، الّتطّور الثقايف ملدينة بري علي حويلي،  1 
 املرجع نفسه. 2 
 املرجع نفسه. 3 
 .181ص  التطور الثقايف ملدينة بريوت،على حويلي،  4 
 .283ص الّّتبّية والّتعليم...، صاحل الّديري،  5 
 .181املرجع الّسابق، ص  6 
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عرضنا مبادرات الطائفة السنية يف جمال افتتاح املدارس، لكن ماذا عن آفاق ذلك لدى الطائفة 
 الشيعية؟
 

 دور الطّائفة الّشيعّية.: سادسا
عّدة مناطق مل تكن الطّائفة الّشيعّية بعيدة عن احلركة العلمّية، فازدهرت عملّية أتّسيس املدارس يف  

 .1لبنانّية ابتداء من اجلنوب مرورا ابلبقاع وصوال إىل بريوت
مل ينقطع مدد العلم يف جبل عامل أو يف أوساط الطّائفة الّشيعّية وال خبا نوره إاّل يف فرتات   

قصرية أعقبت الفنت واحلروب، وشاهبت تلك املدارس الكلّيات، حيث مّت تدريس الفقه واألصول 
راقّية والكالم والّتوحيد واملنطق والفلسفة القدمية والنحو والّصرف وعلم احلساب واجلرب واحلكمة اإلش

 .2والّطب واهلندسة
 
 أتسيس املدرسة احلميديّة يف الّنبطّية. -1
أّسست هذه املدرسة يف الّنبطّية، ورّكزت مناهاها على مواد األدب واملنطق وعلم البيان،   

املدينة منذ أواخر القرن الّتاسع عشر، وضّمت وقتئذ ستني تلميذا وأسهمت إسهاما كبريا يف هنضة 
على الّصرف والّنحو واألدب العريب  ،أّول األمر ،وجيء قمعّلمني من بريوت وطرابلس، واقتصرت الّدروس

واحلساب والّتاري  واجلغرافية واللغة الرّتكّية، وملعت هذه املدرسة وذاعت شهرهتا فقصدها طالبو العلم من 
 .3ائر املناطق الّشيعّيةس

مهّمة الّتدريس برجال اإلفتاء، ومراقبة الّدوام  ،يف مرحلة الحقة ،أانطت الّسلطات العثمانّية  
بضباط أتراك، فأضحت وسيلة للكسب غري املشروع ولقبض الّرشوة، وقد انهض هؤالء الّضباط مدارس 

 .4اء، مناهضة شديدة تعّصبا وافرتاءمدرسة الّنبطّية اليت خّرجت طاّلاب أكف ، وخصوصاجبل عامل
، فرغبت يف إضافة منارة مني على أمور الطّائفة الّشيعّية حنو بريوتاجتهت أنظار بعض القيّ     

بذلك مشروع املدارس العاملّية الّنور وانعكس ابخلري على الطّائفة  لمّية جديدة إىل منائرها، فأبصرع
 وعلى الوطن.

                                                           

 .231، ص 1981دار الّنهار للّنشر، بريوت اتريخ جبل عامل، حممد جابر آل صفا،  1 
 .255ص  اتريخ جبل عامل،حممد جابر آل صفا،  2 
 .257، ص اتريخ جبل عاملحممد جابر آل صفا،  3 
 .295ص  اتريخ جبل عامل،احممد جابر آل صفا،  4 



43 

 

 
 

 
 أتسيس املدارس العاملّية. -2
منطقة جبل عامل إىل موجة  االجتماعّية الّصعبة اليت سادتدفعت حال الفقر واألوضاع      

 نزوح ابجتاه العاصمة أو اهلارة إىل اخلارج. وأمام هذا الواقع املرير تنادى نفر من أبناء الطّائفة الّشيعّية
« اخلرييّة اإلسالمّية العاملّيةاجلمعّية »املقيمني يف بريوت إىل اجتماعات اتفقوا يف هنايتها على إنشاء 

 .1ملساعدة هؤالء الّناس
متثّلت أهداف اجلمعّية يف امليادين االجتماعّية والّدينّية ورفع مستوى الثّقافة العربّية اإلسالمّية،      

فتح عدد من املدارس يف كّل املناطق اللبنانّية، لنشر العلم واملسامهة يف بناء » على كما أعلنت عزمها
 «.الوطن
كان العلم يف تلك اآلونة أصعب من حتصيل لقمة العيش ابلّنسبة إىل بعض اجملتمعات،     

فاعتمدت اجلمعّية العاملّية خطّة أوىل قضت إبنشاء مدرسة لألطفال العامليني، وابتاعت ألجل هذه 
 ،لغاية بناء مكّوان من ثالث غرف يف حمّلة رأس النبع، وجعلته مدرسة لفقراء العامليني يف بريوتا

سارعت اجلمعّية إىل أتهيل املبىن وجتهيزه بكّل املستلزمات الّضروريّة، وأحاطته جبدار عال، وبدأت 
  .19292كانون الثّاين   26األعمال قبل احلصول على الرّتخيص الذي صدر يف 

وعلى ، قاطبة األحياء البريوتّية تلميذ من 300سنتها األوىل  صفوف املدرسة خاللالتحق ب   
الّرغم من الظّروف االقتصاديّة الّصعبة متّكنت اجلمعّية من احلصول على الّدعم املاّدي الذي أّمن 

 سّتة معّلمني تدريس املواد تلميذا يف الّسنة الّتالّية، وتوىّل  350استمراريتها، ورفع قدرهتا االستيعابية إىل 
 املختلفة.
بعد  مني عليها وعلى اجلمعّية، وخصوصاحتّولت املدرسة إىل معهد اثنوي بفضل جهود القيّ    

 .3يف أفريقيا م من اجلاليات الّشيعّيةوصول الّدع
ستقبلت اهتمام اجلمعّية العاملّية منذ البداية، فأنشأت مدرسة خاّصة ابلبنات، ا حاز أتهيل الفتاة  

صورا يف بريوت، بل ألف تلميذة، وجّهزت قمكتبة وقاعة لألشغال اليدويّة. ومل تبق اجلمعّية نشاطها حم

                                                           

كان الرّئيس األّول للامعّية  .441حتت الّرقم  1923حزيران  12صدر العلم واخلرب بتأسيس اجلمعّية املنّوه عنها يف  1 
احلاج حمّمد يوسف بيضون، وتبعه يف الرائسة بعد عامني رشيد يوسف بيضون الذي استمّر يف منصبه حّّت عام 

 .90ص  أجبد هّوز...،. أجمد إسكندر، 1971
 .92ص  أجبد هوز...،أجمد إسكندر،  2
 .97 – 96ص  أجبد هوز...، أجمد إسكندر،  3 
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لتعليم أبنائها،  1الرّبوع اللبنانّية جنواب وبقاعا، مفتتحة مدارس عاملّية جديدة يف القرى والبلدات نقلته إىل
 وأضافت إىل كّل هذا مدرسة مهنّية ذات كفاءة عالّية.

مل حتاب الّتطورات الثّقافّية اجلاريّة على صعيد العائالت الّروحّية اللبنانّية، ما حّققته الطّائفة    
، من وإجنازاهتا وفضائلها الوطنّيةالّدرزية الكرمية، وهي األخت الّصغرى بعديدها والكربى بعراقتها 
صبت جهودها يف خدمة هذه مبادرات تربوية وتعليمية بغية توفري ثقافة مناسبة ألبنائها، حيث 

 األهداف وحتقيقها. 
 
  .2دور الطّائفة الّدرزيّة، وأتسيس املدرسة الّداوديّة :سابعا  

 تصرفّية جبل لبنانالتابع مل ،وكيل الطّائفة الدرزيّة يف جملس وكالء الطوائف سعيد بك تلحوقتقّدم 
مقرتحا إنشاء مدرسة "للعلوم  ،املدارس ، مبّينا حاجة طائفته إىل3، من  داود ابشا1862يف مطلع العام 

العربية واللغات األجنبية"، مقّدما ابسم "معتربي طائفته" ريع أوقاف الدروز العمومية هلذه الغاية، مشريا 
حتويل بعض اخللوات يف عبيه إىل املدرسة الداودية اعرتافا بفضل املتصّرف واهتمامه "بتقدمي  انإىل إمك

فاهتّم املتصّرف ملعروض وكيل الطائفة الّدرزية وأحاله إىل جملس اإلدارة الكبري  ،مجيع الطوائف ومتدينها"
 :ي وكيل الطائفة وأقّر ما أييتالالزمة للمدرسة. فاستصوب اجمللس رأ 4للنظر فيه وإلعداد "النظامنامه"

 نني من ذوي الثقة يسمونأن يصرف ريع  األوقاف العمومية املخّصصة للمدرسة بواسطة خممّ  -
  ن قبل شيخي العقل ووكيل الطّائفة؛م  
أن ينّصب على إيرادات األوقاف املخصصة انظر من طرف الوكيل والشيخني املذكورين، ويرّتب  -

 ؛معاش منها حبسب استحقاق خدمته له
 رى الطائفة، وألهّنا جيدة اهلواء؛أن يكون مركز املدرسة يف قرية عبيه ألهّنا متوسطة بني ق -
ما للغات األجنبية، تكون فيهم الكفاءة لذلك مني للغة العربية، ومعلّ معلّ  الناظرأن ينتقي  -

                                                           

 .99املرجع نفسه، ص  1 
 .108ص لبنان يف عهد املتصّرفّية، نسبة إىل املتصّرف داود ابشا الذي أّسسها يف بلدة عبيه. أسد رستم،  2 
، من 1816، ولد يف استانبول عام  Garabet Artin Daoud Pacha“ “كرابيت أرتني املعروف ابسم داود ابشا 3

، 1857 إىل1856 من العام،  ”Vienne “عائلة أرمنّية كاثوليكّية، وشغل مناصب عدة منها سفريا لبالده يف فيينا 
مديرا للربيد والربق، ومديرا للمطبوعات يف الّسلطنة ف، 1868إىل العام  1861تصرفا على لبنان منذ العام مّث أصبح م

، منشورات اجلامعة اللبنانّية، 1918-1861عهد املتصّرفني يف لبنان . حلد خاطر، 1872 عامويف مانّية، تالعث
 .35-29ص  ،1967، ت الّتارخيّية، بريوتقسم الّدراسا

 .108ص لبنان يف عهد املتصرفية، . أسد رستم، كلمة تركية تعين قانوانالنظامنامه    4
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  ؛1ب هلم معاشا حسب استحقاقهم، ويرتّ ولتعليم احلساب  أيضا التعليم،
 أن يقبل الناظر املسؤول تالمذة بقدر احتمال إيرادات املدرسة لنفقات أكلهم وشراء كتبهم. -
 ، وطباخني، ومكارية بقدر اللزوم؛نييعني الناظر خدامني، من فراش -
أن يصرف الناظر املذكور ما حيتاج إليه التالميذ من مأكل، ومنزل، ومشرتى كتب فقط. وأّما  -

 فيتكّفل هبا األهل؛ فرشاهتم وكسوهتم وغري ذلك
 ات يف النهار مقتطعة غري متواصلة؛أن يكون تعليم التالمذة سبع ساع -
مي اللغة العربية، جتهيزية، والرتبة األخرى اليت تكون ين عند أحد معلّ أن تكون رتبة التالميذ الذ -

أصول احلساب، واخلط، ومراسم اآلداب.وكذلك معّلم  مهممني يعلّ عند املعّلم الثاين تكميلية، وكال املعلّ 
 ته ما ذكر يف اللغات اليت يعرفها؛اللغات، يعّلم تالمذ

 للتعطيل؛تالمذة أسبوعيا يوم واحد يعنّي لل -
ري يف السنة على ما تعّلمه التالميذ، فحصا واحدا حبضور املعلمني الثالثة، والناظر، ومن أن جيُ  -

 الطائفة، وآابء التالميذ وخالفهم؛شاء من معتربي 
مارة وشيخيها دفرتا يوضح فيه مدخول األوقاف  الطائفة لناظر يف كّل سنة، إىل وكيلأن يقّدم ا -

يت أنفقت، لتحصيل ذلك املدخول، وملقتضيات املدرسة املذكورة، ليكون كّل ذلك الذكر، واملصاريف ال
 .2معلوما ومصادقا عليه منهم
مث ما لبثت  .3ألّول عن أمهية التعليم الرمسي فأنشأ بعض املدارس يف املتصّرفّيةومل يغفل املتصّرف ا
ومثان يف مئة  ، 1869 خريف العامف العمومّية العثماين يف نظام املعار  أصدرت السلطات العثمانية أن

حبث الباب األّول يف أنواع املدارس، ودرجاهتا، والباب الثاين يف هيئة إدارة وتسعني مادة ومخسة أبواب. 
والرابع يف املعلمني واخلامس  ،وامتيازاهتا حاانت والشهادات والرؤوساملعارف العمومية، والثّالث يف االمت

 .4يف املال
، مع توافد العديد من لّطوائف اللبنانّية لتنظيم مدارسها وإطالق مبادراهتا الرّتبويّةحماوالت ا ترافقت

جّية طابع الّتنافس على الّتبشري وطبع الكتب ذت الّنزاعات الالهوتّية والليتور اإلرساليات األجنبّية، فاخت
                                                           

 .25ص  ،1942، بريوت، بريوت ذاكرتنافؤاد داّبس،  1
 .108-107ص  لبنان يف عهد املتصّرفّية،أسد رستم، 2
أنشأ املتصّرف داود ابشا عددا من املدارس احلكومّية، يف برجا، وبعقلني، وبتدين، واحلدث، ومحاان، ودير القمر،  3 

 .144ص  لبنان يف عهد املتصرفية،والّزعروريّة، وعانوت، وكفرشيما، ومزبود. أسد رستم، 
 . 9ص حولّية الثّقافة العربّية، ساطع احلصري،  4 
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انيات الكاثوليكّية، وأتسيس املدارس. وشهد القرانن الثّامن عشر والّتاسع عشر نشاطا ملحوظا للّرهب
 لكّنه تسرّع مع جميء اإلرساليات الربوتستانتّية.

 
 ."لبنان": اإلرساليات األجنبّية ومبادراهتا الّّتبويّة يف اثمنا

إطالق مشاريع يف  بدور حموري "لبنان"اليات يف املدارس اليت أسستها اإلرس اضطلعت       
املسيحيني منهم لنهل العلوم واملعارف، وخلقت أجواء من  شّكلت حافزا ألبناء البالد والسّيماتربويّة، 

الّتنافس احملموم يف ما بينها الستقطاب الّطاّلب، وما لبث أن حتّول ذلك إىل نوع من الّصراع العقائدي 
، إىل حتّد طرفاه الكاثوليك ومن معهم من جهات حملّية إجنيلية –ثنائّية كاثوليكّية  منتقال من مزامحات

   .1همو ويف طرفه اآلخر الربوتستانت ومؤيدودولّية، 
؟ من حيث نشأهتا، وأوان حضورها إىل بالدان، "لبنان"فما هي تلك اإلرساليات اليت توافدت إىل 

 واملبادرات الرّتبويّة اليت حّققتها قما يف ذلك أنواع مدارسها؟ وفقا لتسلسل جميئها.
 

 اإلرساليات الالتينّية. -1
 ”Franciscaine“ الفرنسيسكان -أ

، أقاموا أديرة هلم يف مدن ”St Franҫois d`Assise”2ينتسبون إىل القديس فرنسيس األسيزي
إىل جانب هذه األديرة. ويف  اليت كانت ابتدائّية قمعظمها، الّساحل اللبناين، وأنشأوا العديد من املدارس
حبدود عام  راهب وراهبة 17500 لرّاهبات، يبلغون حواىلالّرهبنة فرعان أحدمها للّرهبان واآلخر ل

، 3أّسسوا مدارس يف طرابلس وصيدا وصور .450وسوراي ما يربو على  "لبنان"، خدم منهم يف 1915
، وخصوصا الّرهبنة 4شّكل حضورهم عامال مشّاعا لغريهم من اإلرساليات اليت حذت حذوهمو 

 .5اليسوعية
                                                           

 .12املرجع نفسه، ص  1 
. أتوا أّوال إىل أنطاكّية عام 1226يف أسيزي إبيطاليا، تويف عام  1210أّسس القديس فرنسيس األسيزي رهبنته عام  2 

ن مباحث علمّية لبنا. 1680، مث غادروه وعادوا إليه عام 1628، وكان هلم دير سكنوه يف حريصا عام 1220
، منشورات اجلامعة اللبنانّية، بريوت، 1969نظر فيه ووضع فهارسه فؤاد فرام البستاين، اجلزء األّول عام واجتماعّية، 

 .234، ص 1970
 

 .235ص  حولية الثقافة العربية،ساطع احلصري،  4 
الّرهبنة اليسوعية، وصدرت براءة  » Ignace de Loyola «(، 1556-1491أّسس القديس إغناطيوس دي لويوال ) 5 
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 .1اليسوعيون -ب

غليو ييفوسوراي بعد فتنة الّستني، فكتب قنصلها يف بريوت بنت "لبنان"فرنسا قمصري  زاد اهتمام       
ومنح اليسوعيني االمتيازات  ،2اآلابء اللعازارينيو  ساواة بني اآلابء اليسوعينيإىل حكومته بوجوب امل

اليت متّتع هبا اللعازاريون يف دوائر وزارة اخلارجّية. فأجيب طلبه ودخلت الّرهبنة اليسوعّية منذ تلك  عينها
 .3اللحظة يف دور جديد من العمل والنشاط

، 1581، و1578بصفة قصاد رسوليني يف  "لبنان"جاء اليسوعيون يف بداية األمر إىل       
، وملا 1652، ويف عينطورا 1650آخر يف طرابلس ديرا يف صيدا، مث  1644، فتحوا سنة 1595و

ألغيت مجعيتهم أخذ اآلابء اللعازريون أديرهتم أبمر من الكرسي الّرسويل. مّث عاد اليسوعيون اثنّية إىل 
أبمر من البااب غريغوريوس الّسادس عشر، فسكنوا يف عني تراز، مّث فتحوا هلم أديرة  1831سنة  "لبنان"

، ودير القمر 1856، وصيدا 1843، ومدرسة يف غزير 1834، ومعّلقة زحلة 1833يف بكفيا سنة 
1859.  

ن األراضي مساحة كبرية م لّسفارة الفرنسّية يف استانبولنة العثمانّية على منح اووافقت الّسلط
إلنشاء مدرسة وميتم لأليتام املشّردين عليها، فحّولت الّسفارة حّق الّتصّرف هبذه  األمرييّة يف البقاع

األراضي البقاعّية إىل اآلابء اليسوعيني، شرط أن يدفعوا الّضرائب عنها إىل احلكومة العثمانّية، وأن ينفقوا 
                                                                                                                                                                                

، وعرفت اجلمعية اجلديدة ابسم "مجعية يسوع"، ألّن املؤسس ورفاقه مل 1540الّتأسيس عن الكرسي الرسويل عام 
يريدوا أن يطلق عليها اسم املؤسس كما هي احلال يف بعض الرهبانيات، بل آثروا أن تتحلى ابسم يسوع. لذلك حتتفل 

يدها يف تذكار ختان املسيح، ألنّه عيد "اسم يسوع"، أّما االسم احلقيقي للرهبانية فهو "رفقاء الّرهبنة اليسوعية بع
يسوع"، إذ إهّنم "مع" يسوع، وشخص يسوع املسيح هو حمور حياهتم وجسد الّرهبانية، فرفقاء يسوع يتبعونه، فيعرفونه 

هو أساس حياهتم وعمدة تكريسهم ومنبع صالهتم  وحيبونه يف عشرة وألفة، يف صداقة وموّدة، يف احرتام وإكرام، هذا
"القديس إغناطيوس وغاية خدمتهم. يذكر أّن مؤسسها كتب بنفسه قوانينها اليت تنقسم إىل عشرة أقسام. مىن كرم، 

-، الّسنة الثّامنة والثمانون، اجلزء األّول، كانون الثّاين1898عام  دي لويوال مؤّسس الّرهبنة اليسوعّية"، املشرق،
 .236-235، ص 2014زيران ح

 .235، ص لبنان مباحث علمية واجتماعية 1 
، وغايتها 1660املتويف سنة   ”Vincent de Paul“القديس منصور دي بول  1624مجعّية رهبانّية أنشأها عام  2 

هتذيب الكهنة وعموم املسيحيني واالهتمام ابلفقراء واملساونني، قدموا إىل سوراي للحلول مكان اليسوعيني الّذين 
، فخلفوهم يف حلب ودمشق وطرابلس وعينطورا، وقد بقيت هذه األديرة أبيديهم بعد جميء 1776ألغيت رهبنتهم عام 

. املرجع نفسه، ص 1850يها كّل أعماهلم الّرسولّية بعد أن أضافوا إليها ديرا يف بريوت عام اليسوعيني، وقد أمتّوا ف
236 . 

 .255ص لبنان يف عهد املتصّرفّية، أسد رستم،  3 



48 

 

 
 

 .1يل تعليم أبناء هذين البلدينوسوراي، ويف سب "لبنان"ريعها يف سبيل اخلري يف 
كلرييكّية، اإل  مدرسة غزيريف هذه اآلونة نفسها أكربت احلكومة الفرنسّية عمل اآلابء اليسوعيني يف 

 .2فخّصتها خبمس وعشرين منحة سنويّة وّزعت عشرين منها على خمتلف األبرشيات الكاثوليكّية
زحلة، واستكمال بناء ديرهم يف دير القمر وتوسيع واجه اآلابء اليسوعيون مسألة إيواء املشّردين يف 

 إطعامهم وإكسائهم.ر لقبول عدد متزايد من الطّلبة و العمل يف غزي
بدت عسرية بفعل  اثنّية تصب أبذى، فإّن إعادة فتح املدرسةة الّدير يف غزير مل ومع أّن أبني  

ابدر عدد كبري من األهايل إىل  ، حّّت دارهتا تعلن عن عزمها مباشرة الّتدريس. ومل تكد إاألحداث
 فأوعزت الّرائسة، ن الّرسومتسايل أبنائهم يف عداد الطّلبة الّدخليني، راجني يف الوقت عينه إعفاءهم م

يف الّشرق، إىل اآلابء يف لبنان بقبول مئيت طالب يف مدرسة غزير على نفقة الّرهبانّية، قمعدل  ةاإلقليمي
فرنك عن كّل منهم، وهّب اآلابء يسعون بدورهم فحصلوا مبلغا آخر اشرتوا به معمل حرير جماورا  400

 . 3للمدرسة، وأضافوه إليها، وعملوا على توسيعها أيضا
ّية عملها على مدرسة غزير وعّلقت عليها أمهّية كربى، ملا توخته من جناح رّكزت الّرهبانّية اليسوع

كلريوس وتثقيف الطّبقة صاحبة الّنفوذ يف اجملتمع الكاثوليكي. بتهذيب اإل  "لبنان"للكثلكة يف سوراي و
  الذي كان سائدا يف تها نظام الّتدريس عينهوهكذا زادت عدد الّرهبان املدّرسني فيها، وطّبقت يف كلي

 35 جانب تلميذا، قمن فيهم الطلبة اإلكلرييكيون، إىل 1170ضمت مدرسة غزير  .كليات فرنسّية
وفرضت تعليم الفرنسّية والالتينّية واليواننّية يف الّصباح اتركة فرتة بعد الظّهر  ،4معّلما معظمهم فرنسيون

، مّث ينصرف إىل تعّلم املواد للعربّية وآداهبا. فكان املبتدىء يصرف سنة أو اثنتني إلتقان اللغة الفرنسّية
 واتري  الكنيسة. الفلسفة والقانونلدرس الالهوت و وميضي بعدها أربع سنوات  األخرى سنتني أخريني،

وكانت أايم اآلحاد واألعياد ختّصص لدرس الطّقوس الّشرقّية من يواننّية وسراينّية ومارونّية وأرمنّية. أّما 
 .5قراءات املائدة فكانت تتلى ابلالتينّية والفرنسية واإليطالّية والعربّية
 قل نشاطهم الرّتبوي إىل بريوتوحاولوا ن ،واجتهت طموحات اآلابء اليسوعيني انحّية الّتعليم العايل

                                                           

 .12ص حولية الثقافة العربية، ساطع احلصري،  1 
 املرجع نفسه. 2 
 . 257، ص لبنان مباحث علمية واجتماعية 3 
 4                                   cit, p. 79.op. Documents diplomatiques et consulaires,  Adel Ismail, 

 

، على نفسه قانون الّرهبانّية 1864رئيس الّرهبانّية يف لبنان عام  ”Xavier Gautrelet“طّبق األب كزافييه غوترليه  5 
لبنان يف عهد القاضي بتعّلم اللغة العربّية، وراح يستعني أبحد الطّلبة اللبنانيني ليساعده يف ذلك. أسد رستم، 

 ,Documents diplomatiques et consulaires, op. cit, p.85. Adel Ismail. 258، ص املتصرفية
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، فأعدوا العّدة واشرتوا قطعة أرض مطّلة على البحر قمساحة سبعة 1وتعزيزه أيضا يف غري منطقة لبنانية
 اليت ابشرت دورها منذ عام 2عشر ألف مرت مربّع وبنوا فيها جامعتهم اليت محلت اسم القديس يوسف

 .1883 عام 3وما لبثوا أن أضافوا إليها معهدا للّطب .1875
، فوجد 1869رائسة الّرهبنة يف لبنان عام  ”Ambrossios Monot“ تسّلم األب أمربوسيوس مونو

أخا معاوان، وكانت رائسة الّرهبنة قد فّوضت إليه نقل   24أاب ومدّرسني اثنني للفلسفة الكالمّية، و 38
ووقع اختياره على الّسيد درويش تيان  كلّية غزير إىل بريوت، فاختار البقعة املالئمة املشار إليها أعاله،

ليقوم بدور الوساطة وشراء العقار فقام به خري قيام. وأرسل األب مونو من جيمع الّتربعات من إنكلرتا 
والوالايت املتحدة األمريكّية، حّّت بعد أن توافر املال الالزم مّت البناء واكتمل بواجهته الّشمالّية. وصرف 

، ليعودوا يف تشرين األّول من الّسنة عينها إىل 1875اجلوائز يف غزير خالل متوز الّطالب يف حفل توزيع 
 1881دير بريوت. وسعى اآلابء لرفع كلّية القديس يوسف إىل مستوى اجلامعات، وانطالقا من العام 

احلق أصبح قمقدور الطّلبة اإلكلرييكيني أن ينالوا رتبة البكالوراي والدكتوراه يف الفلسفة والالهوت و 
القانوين. وأصبح قمقدور الطّلبة العلمانيني أن يتقّدموا من امتحانني ينالون بعد اجتيازمها اإلجازة يف 

 Universitas catholica“ اآلداب. أّما اسم اجلامعة األساسي فهو" جامعة بريوت الكاثوليكّية اليسوعّية

Berytensis Societatis Jesu” 
، بل تعداها إىل فقط املذكورة آنفا الكاثوليكّية الّرهبانياتعلى  مل يقتصر نشاط اإلرساليات

 مماثلة رجالّية ونسائية على الّسواء. مجعيات أخرى
 

                                                           

فتاة، توىل تدريسهم مخسة معّلمني  270صبيا، إضافة إىل  290أّسسوا مخس مدارس يف زحلة، بلغ عدد تالمذهتا   1
، والثّانية للبنات وجمموع 220وتسع معّلمات. أّما يف املعّلقة فكانت هلم مدرستان إحدامها للصبيان وجمموع تالمذهتا 

                                                                    .                                205تلميذاهتا 

 .261 – 259ص  لبنان يف عهد املتصرفية،أسد رستم،  2 
 تضّمن نظام معهد الّطب  املواد اآلتية: 3 

والفيزيولوجيا، وعلم األمراض الداخلية البند األّول: تدّرس يف املعهد مواد الفيزايء والكيمياء واتري  الّطب، والعلوم الطّبيعية 
 واخلارجية، والّطب اجلراحي.

البند الثّاين: يشرتط ابلّطالب الراغبني اباللتحاق معرفة اللغة الفرنسية، على أن تشّكل جلنة مخاسية برائسة القنصل العام 
 الفرنسي يف بريوت لدراسة الطلبات وبّتها.

 وما يف الّطب.البند الثالث: مينح املعهد لطالبه دبل
 البند الرابع: حّددت مّدة الدراسة لنيل الّشهادة املستهدفة بثالث سنوات.

 البند اخلامس: مينح وزير الّتعليم العام الفرنسي الّشهادات ملستحقيها، بناء لتقرير رئيس اللانة الفاحصة.
Adel Ismael, Documents diplomatiques et consulaires, op. cit, pp. 61-63  
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 الكبوشيون -ج
هم أحد فروع الّرهبانّية الفرنسيسكانّية انفصلوا عنها يف اجليل الّسادس عشر،                   
أيضا عّدة مدارس أخرى منها  أّسسوا يف فرتة مبّكرة جّدا وحلوا يف بلدة صليما املتنّية "لبنان"ودخلوا 

، 34واحدة يف عبيه، وأدخلوا مناهج تعليم اللغة الفرنسية إىل تلك املدارس، بلغ جمموع مدارسهم 
مّدرسا  معظمهم  41فتيات، و 308صبيا و 1481توّزعت يف سائر املناطق اللبنانية، واستقطبت 

 لبنانيون، وقد استحضروا إىل مدرسة صليما معّلما علمانيا، من بعثتهم يف سوراي لتعليم اللغة الفرنسية.
. واهتموا أبعمال الّرسالة وخدمة الّرعااي مع 1افتتحوا ديرا يف بعبدات عند منصرم القرن الّتاسع عشر

برز ومل يكونوا وحدهم يف امليدان إذ  .2ا اهتماما شديدا وأولوها رعايتهماملدارس الراعويّة اليت اعتنوا هب
 مرسلون آخرون عملوا بنشاط.

 
 الكرمليون -د   
حياة نسكّية زاهدة  ، حيث عاشواقرب حيفا يف فلسطنيهذه الّرهبانّية إىل جبل الكرمل تنتسب   

، حيث يتولون خدمة طائفة الالتني ،. فتحوا هلم أديرة يف طرابلس، مّث يف القبيات3ردحا من الّزمن
من املدارس االبتدائّية إىل جانب األداير اليت بنوها، مّث نقلوا نشاطهم إىل كسروان  اوأّسسوا عدد

  حيث افتتحوا مدرسة اثنوية يف منطقة طريق الّشام. ،وبريوت
مل تقتصر حركة توافد اإلرساليات األجنبية على اجلمعيات اليت ذكرت فقط، بل تعدهتا إىل 

ونسائية، أدت قسطها يف إحياء املعارف والعلوم، فأسست املدارس ودور األيتام رهبانيات أخرى ذكورية 
  ومآوي العازة واملستشفيات خلدمة الناس وتلبية حاجاهتم.

 
  راهبات احملّبة اللعازارايت -ه 

إىل الرّهبانيات الّنسائّية، فحّلت راهبات احملبة  إذا انتقل الّنشاط اإلرسايل والّتبشريي      
اللعازارايت يف الرّبوع اللبنانّية، وتبعتها راهبات مار يوسف الظّهور ابإلضافة إىل مجعيات أخرى ال جمال 

  .4للّتوّسع يف احلديث عنها

                                                           

 .236ص  اجلزء األّوللبنان مباحث علمّية واجتماعّية،  1 
 2                                   .op. cit, p. 99Documents diplomatiques et consulaires, Adel Ismael,    

 .235، ص لبنان مباحث علمية واجتماعية 3 
 .241 – 239، ص لبنان مباحث علمية واجتماعية 4 
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 موانطالق نشاطهاللعازاريني إليه بعد وصول اآلابء  "لبنان"يف  1بدأت مهّمة راهبات احملّبة   
يف طرابلس ابتداء من  الّرهبنة الّنسائّية دورا مهّما يف افتتاح عدد من املدارسأّدت  ،2االجتماعي والرّتبوي
 ،، وتنورين، وحبنس1884، وبرماان 1870 ، وصوال إىل زوق مكايل عام3اسع عشراواسط القرن التّ 

يف  ، حيث مركزهن الرّئيسدون أن ننسى بريوت من وعالتون، وبرج الرباجنة يف مطلع القرن العشرين،
  .4منطقة األشرفّية

 امزمن تيات اللبنانيات اللوايت عانني إمهاالالف بة على االهتمام بتعليمعملت راهبات احمل   
ضافة إىل األهايل لإلنفاق على الّتعليم، ابإل ، إذ ال مدرسة هتتم هبن، وال قدرة مالّية لدى عموموتثقيفهن

بعض العادات املوروثة والّتقاليد اليت كانت تفّضل بقاءهن يف البيوت ابنتظار بلوغ سن الّزواج. لكّن هذه 
الّصعوابت والعقبات مل تثن الّرهبانّية، اليت سارعت إىل عرض احلالة على احلكومة الفرنسّية عرب الّسفارة 

محل  على، إلعانة الراهبات مساعدة سنوية قدرها أربعة آالف فرنك فسارعت إىل صرف  يف استانبول،
 احدة جديدة أقدمنو  حّّت كّلما أّهلتبتأهيل املعّلمات  الرهبنة. واهتمت 5ميتم الفتيات يف بريوت أعباء

كانت أوالها ،  ملدارس الّصغرية" خارج بريوتاافّية، ومّت أتسيس شبكة من هذه "على افتتاح مدرسة إض
واجلبل والّشمال وبدعم من على افتتاح مدارس أخرى مماثلة يف بريوت  ، األمر الذي شّاعهن6هيف عبي

 الّدوائر القنصلّية الفرنسّية.
تلميذة،  1500 حبدودطرابلس، وضّمت و يف بريوت  ازداد عدد مدارسهن 1896يف العام    

 .7مذهل يف فرتة الحقة وارتفعت هذه األرقام على حنو
                                                           

، ص لبنان مباحث علمية واجتماعية. 1632أنشأ القديس منصور دي بول فرعا نسائيا يف الّرهبنة اللعازاريّة عام  1 
237. 

 2  
Adel Ismael, Documents diplomatiques et consulaires, op. cit, pp. 94-95.  

تستطع تلبية االحتياجات املتزايدة، وال أن افتتحت راهبات احملبة دارا للمعلمات، هبدف تدريبهن وتنشئتهن، لكنها مل  3 
 جتبه احلمالت الّدعائية اليت تقوم هبا اإلرسالية األنغليكانية.

Adel Ismael, Documents diplomatiques et consulaires, op. cit, p. 89. 

 .لبنان مباحث علمية واجتماعية 4 
اجة ماسة إىل املال لتشييد األديرة وفرشها وجتهيزها، انهيك واجهت راهبات احملبة مصاعب كثرية يف البداية، فكّن حب5 

 ابملصاريف األخرى اليت تطلبتها أعماهلن اخلريية.
Adel Ismael, Documents diplomatiques et consulaires, op. cit, p. 89. 

، بعدما بلغ الّتمدد الربوتستانيت ذروته، وكانت مهّمة 1848أفتتحت مدرسة عبيه حتت إدارة اآلابء الكبوشيني عام  6 
املعّلمة صعبة للغاية يف هذا احمليط "املعادي"، الذي حاول إخراجها من القرية، لكّنها صمدت وأثبتت جناحها يف 

 .133ص أجبد هّوز...، مهمتها. أجمد إسكندر، 
 .136 -135ص  ،رجع نفسهامل 7 
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انّية يف مثارها املرجّوة على صعيد إحداث هنضة فعلّية يف األوساط اللبنأتت مبادرات راهبات احملّبة 
من حرفيات  خربنه، وفتح جماالت العمل أمامهن من خالل ما وتثقيفهن الفتيات ما يتعّلق بتهذيب

طلبات وتلبية وأشغال ومهن. وشّاع هذا الّتوجه مجعيات رهبانّية نسائية أخرى على مواجهة املت
 الّنداءات امللّحة.

 
 راهبات مار يوسف الظّهور. -و

St Joseph de“  1أّسست هذه الّرهبانّية على اسم القديس يوسف ذي الّرؤيّة      

l`Apparition » .يف فرنسا خالل الثّلث األّول من القرن الّتاسع عشر 
 وافتتحن مدرسة لتعليم الفتيات ،1866 اهبات مار يوسف إىل دير القمر عامتوافدت ر          
. جتدر اإلشارة إىل أمهية هاتني املدرستني ولدا 160وفيها لتعليم الفتيان  ، وأخرى255عدد تلميذاهتا 

بريوت بعد أتبعنها قمدرسة أخرى يف ، 2هلا، بعد اإلمهال الذي حلق هبما يف هنوض البلدة واملنطقة اجملاورة
  .1900 ، وعبيه1893وعمشيت   دا يف الّسنة الّتالية،وصي ،1882سّت سنوات، مثّ صور عام 

مل يكن امليدان الرّتبوي والّتعليمي املشرّع على مصراعيه، حكرا على اإلرساليات الالتينّية   
الكاثوليكّية، املدعومة من فرنسا والكرسي الّرسويل، بل أضحى أيضا بوابة عربت منها اإلرساليات 

وكانت هذه األخرية أغناها وأنشطها  الربوتستانتية، وكان بينها اإليرلنديّة والّدامنركّية واإلنكليزيّة واألمريكّية،
كسونّية يف عموم املناطق ا س –لنشر اللغة اإلنكليزيّة والثّقافة األنغلو  بطبيعة احلال، فصارت واسطة فعالة

 .3اللبنانّية
 
 التبشريي والّتعليمي. والّروسّية نشاط اإلرساليات الربوتستانتية  -2
    األمريكّية.اإلرسالّية األمريكّية وأتسيس اجلامعة  -أ

الكتاب املقّدس  تسهيل الّرجوع إىلل «حقل الّرب» يف ظهر يف بريوت مبّشرون أمريكيون يعملون   
ويف قلبه وجنوبه، وقمدرستهم الثّانويّة  "لبنان"ذلك قما أنشأوا من مدارس ابتدائّية يف قرى واالطالع عليه، 

نقل  مثّ  ،يف آن واحداليت أقاموها يف عبيه إلعداد املعّلمني ملدارسهم االبتدائّية، وختريج املبّشرين الوطنيني 
                                                           

 .238، ص لبنان مباحث علمية واجتماعية 1 
 2                              op. cit, p. 94.Documents diplomatiques et consulaires, Adel Ismael,       

 3                                            Ibid. 

    .                            
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، واستحضروا هلا أدوات جديدة 1834املرسلون األمريكيون مطبعتهم العربّية من مالطة إىل بريوت عام 
 .1لت بطبع مؤلفات عديدة معظمها ديين وتعليميوحروفا مشرقة، فاشتغ

عليها، اليزال يستهوي كبار العقول ويستويل  ة األمريكّيةيف الكنيسة اإلجنيليّ  وكان واجب الّتبشري  
للّتبشري  بعض من الرجال األمريكيني  "لبنان"فوفد إىل   ختدم هذا اهلدف. ويدفعها إىل القيام قمبادرات

الدكتور  :  العلم ولطف األخالق والّتقوى منهم، مجعوا بنيالقرن الّتاسع عشرعه، عند منتصف يف ربو 
 .3، والدكتور دانيال بلس2كرنيليوس فانديك

وبعض األقطار اجملاورة وتنوّع مطالب احلياة  "لبنان"تطّور األحوال يف  ملس هذان الّرجالن   
تؤّمن العدد الالزم  تكاد ال أّن مدرسة عبيه العالية إليه، ورأاياجلديدة، وإقبال الّناس على العلم وتشّوقهم 

أّن   عاونني الوطنيني للّتبشري، ووجدامن املعّلمني ملدارس اإلرسالّية االبتدائّية والعدد املطلوب من امل
اتّم، املطّلة على املتوّسط قد أخفقت على حنو يف مالطة اليت أنشئت لتثقيف الّشبان يف البلدان  اكلّيتهم
ن البيئات اليت نشأوا عواصم أورواب وكربايت مدهنا أّدى إىل إخراجهم م رسال هؤالء الفتيان إىلوأّن إ

، فخّرجت رهطا من  عني ورقة كانت قد جنحت حيث أخفقاأّن مدرسة  يف الوقت عينه فيها. وأتكدا
زهاء أربع  ، تلّقن العلوم1861 لّية عالّية يف بريوت خالل العامعلى أتسيس ك. فأمجعا 4كبار العقول
وقانونيني ليحلوا مكان  حاجة البالد إىل أطباء وصيادلة نتهاء الّدورة الثّانويّة. وكاان قد ملساسنوات بعد ا

 . 5على إحلاق كلّية للّطّب والّصيدلة ابلكلّية العالّية االّدجالني يف الّطب والّتطبيب، فقّر قرارمه
، قما 1862األمريكيني يف بريوت قرارا اترخييا عام  ملبّشرينقموازاة هذه الّتطّورات اختذ جملس ا   

للموافقة عليه. فوافق هذا اجمللس متحّفظا  ”Boston“تقّدم ورفعه إىل جملس الّتبشري األعلى يف بوسطن 
موجبا إعداد الطّلبة يف الكليات املنوي إنشاؤها يف بريوت للمهن احلرّة، كيال يصبحوا عالة على اجملتمع 

ه، وإشراك العنصر الوطين يف الّتعليم العايل ليتمّكن الوطنيون من االستقالل ابلّتعليم يف الذي يعيشون في
                                                           

 .102ص لبنان يف عهد املتصّرفّية، أسد رستم،  1 
، وشّب على العلم وعلى املعرفة، إاّل أّن والده الصيديل تعّرض لإلفالس 1818ولد كرنيليوس فانديك يف نيويورك عام  2 

فأعانه أقرابؤه على تعليم ابنه وحتّمل الّنفقات. برع يف جماالت الّطب إىل أن خترّج طبيبا. اختاره جممع املرسلني مرسال 
. لدى وصوله إىل بريوت ابشر أتسيس معهد الّطب األمريكي. تويف عام 1840وطبيبا "للبنان" وسوراي يف العام 

 .242 – 239. املرجع نفسه، ص 1887
، يعّد مؤّسس اجلامعة األمريكّية يف بريوت ورئيسها األّول، مل يالق 1823عام   ”Away“ولد دانيال بلس يف أيوا  3 

وا أشّد احرتاما من الغربيني للوالدين ورجال الّدين واملرّبني ألّن الّشرقيني يف نظره كان»صعوبة تذكر يف ضبط تالمذته 
. وكان يرّكز على ذكر حمامد طالّبه أكثر بكثري من تبيان مساوئهم. عين منذ الّساعة األوىل بتهذيب العقل «واملسنني

 .243. املرجع نفسه، ص 1916وتشايع الّتفكري وتقوية اإلرادة وتغذية الّضمري. تويف سنة 
 .112ص لبنان يف عهد املتصّرفّية، هم صديقهما وحبيبهما املعّلم بطرس البستاين. أسد رستم، بين 4 
 .113ص  لبنان يف عهد املتصرفية،أسد رستم،  5 
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املعهد اجلديد يف أقرب فرصة ساحنة، وضرورة تربية الطّلبة على حّب بالدهم وإبعادهم عن كّل ما من 
 .1شأنه أن يربطهم أبوطان أخرى غري وطنهم األصيل

 
 .«اللبنانّية» الربيطانّية ومدارسهااإلرسالّية  -ب

أن خيرج إىل  ”Jon Lucien” 2يدعى جون لوسيانمن أهل الّسعة واليسر  خطر لرجل إنكليزي
، ومل يلبث أن صعد إىل الّتالل 1843 ، فركب البحر ونزل يف بريوت عامليقضي فيه بقّية أايمه "لبنان"

استغرب قد املشرفة وضرب خيامه يف إحدى ضواحي عاليه، فكان غريب الّدار واللغة واألخالق. و 
األهلون حلوله بينهم، فكانوا خيرجون إىل مضرب خيامه للّتفرّج عليه واخلاّصة منهم يتحدثون يف أمره 

 .3وحيسبون جمليئه ألف حساب
، وسّهل له الّدخول يف مدرسة األمريكان يف 4يته أنّه شّوق سليمان الّصلييبوكان من ضروب عنا

عبيه، وكانت ال تزال يف حداثة عهدها والطّلبة فيها قليلون الهتمام الّشباب وقتذاك بصيانة الّنفس 
 وأتمني املعاش. وارحتل سليمان إىل عبيه لتحصيل العلم واعتنق املذهب اإلجنيلي، أّما شقيقه األصغر

لّتكّلم ابإلنكليزيّة حّّت اب جون، ومتّرس ، فقد وّسع نطاق معارفه ابختالطه مع أخيه ومع املسرت5الياس
 أصبح قادرا أن يعرّب عن مراده هبا.

ياس الذي بدا متحّمسا للّتعرف إىل مصطحبا معه ال 1852 سافر جون لوسيان إىل بالده عام   
إىل العلم والّتهذيب، فتّم اللياس  "لبنان"تربّعات من أجل تلبية حاجة  أحوال إنكلرتا. وقاما هناك حبملة

مكثا يف  1853 عام "لبنان"وبعد عودة الّرجلني إىل . ااسرتليني ابعض الّنااح واجتمع لديه مثانون جنيه
ه أهّنم فاوض يف غضوهنا الياس الّصلييب املبّشرين األمريكيني، وقّدم هلم املبلغ اعتقادا من ،بريوت أايما

حيسنون إنفاقه يف سبيل املدارس أكثر منه، فأبوا قبول الّتقدمة، وأوعزوا إليه أن يتصّرف ابملال مع أخيه 
                                                           

 .114، ص لبنان يف عهد املتصرفيةأسد رستم،  1

أبعمال خرييّة يف مناطق عاليه ، وقام 1843عمل جون لوسيان يف الّتاارة وحّقق أرابحا طائلة، وفد إىل لبنان عام  2
 .103ومشالن والّشحار الغريب، وشّاع على استنهاض مهم بعض اللبنانيني لتأسيس املدارس. املرجع نفسه، ص 

 .103ص  لبنان يف عهد املتصرفية، أسد رستم،  3 
لي، وقّدم له الّدعم لتأسيس تعّرف سليمان الصليب  إىل الوجيه اإلنكليزي جون لوسيان واعتنق على يديه املذهب اإلجني 4 

 .104"املدارس اللبنانّية" يف غري منطقة. سافر وإايه إىل بريطانيا جلمع الّتربعات. املرجع نفسه، ص 
ابنت علي الياس الصلييب شقيق سليمان أمائر الفطنة منذ صباه، واستطاع أن يلتقط بعض العبارات اإلنكليزيّة مّث ما  5 

قمعّية جون لوسيان إىل بريطانيا عّدة مرات وتعّرف يف أثناء أسفاره إىل امرأة إنكليزيّة ثريّة لبث أن أتقن اللغة. سافر 
وتزّوجها. أدار "املدارس اللبنانّية" اليت أّسسها مع أخيه الياس. لكّنه اختلف مع القيمني اإلنكليز عليها واستقال من 

 .105منصبه. املرجع نفسه، ص 
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 .1متخلني له عن مدرستهم يف حبوارة
ففتح بعض املدارس وكان ينفق عليها  ،وشاء الياس إشراك جريانه يف القرى القريبة قمال اإلحسان   

يف سوق  للّصبيان ، ومدرسة أخرى1855وعاليه  ،1854، وبتخنيه 1853ممّا بقي يف يده: يف بتاتر 
اله املربورة وسعيه يف سبيل الّتعليم، . وكان األهلون يثنون عليه ويشكرون له أعمالغرب خالل الّسنة ذاهتا

مال. فحّدثته نفسه ابلّسفر اثنّية إىل بالد اإلنكليز وتشاور مع فشحذ ذلك من عزميته وزيّن له وجوه اآل
ظهر هذا األخري ريبة يف الّنااح هذه املرّة. لكّن يف أمر املدارس وتوسيع نطاقها، فألوسيان أخيه ومع 

مزّودا  1854ه رغبة يف الّسفر، فركب البحر عام إحلاح الّناس يف القرى اجملاورة بطلب املدارس زاد
  .2الّتوصّية رسائلب

ظافرا كبري األمل راس  العزم فزاد يف عدد  1856 عام "لبنان"ّلم الياس الّصلييب إىل عاد املع    
، 1859، وبشامون والّشوير 1858منها مدرسة عيناب  ،املدارس على الّتدريج حّّت بلغت مخس عشرة

، ومدرسة سوق 1861، مّث مدارس رأس املنت والعباديّة وزحلة 1860ومدرسة بسكنتا ومعّلقة زحلة 
، ومدرستا 1866، ومدرسة توال يف البقاع 1864، ومدرستا حبمدون وكفر زبد 1863الغرب للبنات 

، ومدرسة محاان 1870ليا للذّكور ومدرسة حبمدون لإلانث ، ومدرسة جمد1868دير قوبل ودير الغزال 
1871. 

مدرسة عبيه األمريكّية كانوا ال يزالون  دبري املعّلمني ألّن املتخرجني يفوكان جيد صعوبة متزايدة  يف ت
ة يف سوق الغرب تدّرس الّشبان العلوم وتدّرهبم  للفرج أقرب من إنشاء مدرسة عالي. ومل جيد ابابقليلني
 فن الّتدريس. على

وتكررت أسفار املعّلم الياس إىل بالد اإلنكليز وجاء من يوشي به ويتهمه أبشياء مريبة وكتبوا هبا   
 لزايرة مدارس الّصلييب والوقوف على أحواهلا.  3إىل أعضاء اجلمعّية يف لندن، فأرسلت هذه وفدا

، وأقنعوه 1871 استدعوه إىل لندن عامنكليز الذين مل تنته األمور فصوال بني الّصلييب ورعاته اإل  
مساعد له يكون راعيا للكنيسة اإلجنيلّية ومديرا ملدرسة سوق الغرب، فوقف على رغباهتم بوجوب تعيني 

 .4وتعّرف ابلّرجل الذي توّجهت أنظارهم إليه
 رىإمّنا تعدهتا إىل مناطق أخ ،مل تقتصر املبادرات اإلنكليزيّة على أتسيس هذه املدارس فقط   

                                                           

 .104ص ملتصّرفّية، لبنان يف عهد اأسد رستم،  1 
 . 105 – 104املرجع نفسه، ص  2 
 .106ص  لبنان يف عهد املتصرفية،أسد رستم،  3 
 .107ص  لبنان يف عهد املتصرفية،أسد رستم،  4 
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عقب أحداث  وخصوصا 1مثل بريوت صيدا وصور وبعلبك وحاصبيا، واهتمت بتعليم البنات أيضا
1860. 
 
 املدارس الّروسّية. -ج

حامية »مل تشّذ روسيا من جهتها عن معادلة أتسيس املدارس، واعتربت نفسها دائما        
مامها على وركزت اهت ، وأخذت تنشىء مدارس خاّصة هبا راحت تعّلم اللغة الّروسّية«األرثوذكس

 :2بريوت مدفوعة بعاملني رئيسيني
السيما و وأعظمها نفوذا  اأّن الطّائفة األرثوذكسّية فيها تشّكل أكثر اجملموعات اللبنانّية عدد األّول

يف احلقلني املايل والّتااري. والثّاين متّثل يف احلؤول دون حتّول أبناء الطّائفة إىل عقائد اإلرساليات 
 األجنبّية األخرى اليت تنشط الجتذاهبم إليها.

هكذا و ، عدد من املدارس األرثوذكسية يف بريوت وجبل لبنان ة قرارا بفتح اختذت احلكومة الّروسيّ 
إذا دخلت املؤّسسات الّتعليمّية الّروسّية يف محى الّتنافس مع مثيالهتا األجنبّية، فشهدت بريوت بزوغ 

حّّت  ، وسرعان ما تنامى عددها1887فار الثّقافة الّروسّية إبنشاء أوىل املدارس املسكوبّية فيها عام 
 . 4اليت تشهد كثافة أرثوذكسّية ماكن، توّزعت يف خمتلف األ3وصل إىل مثاين

لكّن فساد اجلهاز اإلداري والقنصلي الّروسي جعل األمر فاشال، وكانت الّنتياة أن صعفت اللغة 
 الّروسّية كثريا يف مدارس بريوت اليت متّوهلا احلكومة القيصريّة.

انت البعثة الّروسّية يف بريوت أزمة حقيقّية مرّدها إىل األسباب كّل هذه اجلهود ع  من رغمالعلى  
 :اآلتية

                                                           

 .108ص  لبنان يف عهد املتصرفية،أسد رستم،  1 
 .13ص حولّية الثّقافة العربّية، ساطع احلصري،   2 
دراسة يف الّتاري  االجتماعي، رسائل من لبنان بريوت وجبل لبنان على مشارف القرن العشرين،  كرميسكي،  –أ  3 

 .28، ص 1985، دار املدى للطّباعة والّنشر بريوت، 1898 – 1896
تلميذ، وثالثة معّلمني. مدرسة ابتدائية  200توّزعت على النحو اآليت: مدرسة ابتدائية للّصبيان يف املزرعة ضّمت  4 

تلميذا وستة  190تلميذا. أيضا مدرسة ابتدائّية للّصبيان يف طلعة األمحر، ضّمت  40لصبيان يف املصيطبة ضمت ل
تلميذة. مدرسة ابتدائية للصبيان يف منطقة مار نقوال يف األشرفّية،  200معّلمني. وأحلقت هبا مدرسة للبنات ضّمت 

تلميذا وتلميذة. مدرسة  150طة يف منطقة املزرعة أيضا ضّمت تلميذ وأربعة معّلمني. مدرسة جمانّية خمتل 200ضّمت 
تلميذا داخليا، تدّرس فيها الّروسّية والعربّية  40جمانّية للبنات يف املصيطبة. مدرسة إيكلرييكّية يف مار مرت ضّمت 

 . 153ص الّتطّور الثّقايف ملدينة بريوت...، والفرنسّية والرّتكّية. علي حويلي، 
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 تمرّة ملنافسة اإلرساليات األخرى؛الّتواين عن توفري الّدعم املايل بصورة مس -
قّلة إكرتاث املتمّولني األرثوذكس إبنشاء مؤّسسات تعليمّية واالكتفاء إبرسال أبنائهم إىل مدارس   -

 ؛كاثوليكّية أو بروتستانتّية
 م مشاركة رجال الّدين األرثوذكس يف هذه املبادرات؛عد -
 فع األهايل إىل سحب أبنائهم منها؛إمهاهلا لتعليم اللغات الفرنسّية واإلنكليزيّة، ممّا د -
 ألهلني، وترّدي أوضاعهم املاّدية؛جهل املعّلمني الّروس للغة العربّية وصعوبة تواصلهم مع ا -
   .1902 اين الّرمسي هبذه املدارس إىل عاماالعرتاف العثم أتّخر -

                 
 :اتاالستنتاج -
 احلقبة املمتدة من القرن الثامن عشر وحّّت مطلع القرن العشرين خالل  "لبنان"انتقل الّتعليم يف  
 ةاجملمع اللبناين يف سيدة اللويز  آخر، وأحدثت الّتطورات اليت طرأت عليه انطالقا من مقّرراتواقع  إىل
 ، نقالت نوعّية على صعيد تزويد العاّمة ابملعارف والعلوم وقواعد اآلداب والّتهذيب.1736عام 

ونستطيع القول أبّن املؤّسسات الّتعليمّية اللبنانّية على اختالف انتماءاهتا وخلفياهتا وتوزّع    
حلضور اإلرساليات األجنبّية، اليت  ّية املناسبةاألرض هتيئةنتشارها اجلغرايف، أسهمت على حنو فعال يف ا

جاءت مشفوعة بعطف قنصلي ودبلوماسي ودويل أخفى مجلة مصاحل. ولرقما اقتضت املصلحة اللبنانّية 
ته وهيأت لنهضة أّمنت العلم بكّل مراحله ومستلزما حينذاك الّتعاطف معها واإلقبال عليها، فقد اجلامعة
من هنا ومن احملاوالت  من كلّ  رغمال ويّة الثّقافّية اللبنانّية علىوهر اهلحقيقّية، من دون مساس جلبنانّية 
وهي مثل الّنهر الذي تصّب فيه عّدة روافد حاملة معها األتربة  ،انبثقت منتصرة متعالّيةو هناك، 

 افد.واألغصان، لكّن الّنهر يبقى الّنهر ومياهه تصفو كّلما ابتعدت عن مصّب الّرو 
 وميكن مالحظة املسائل اآلتية:

على صعيد نشر العلم وإحالل املدارس بني أوساط العامة،  الّصحوة اليت أحدثها اجملمع اللبناين -
 خصوصا يف جبل لبنان، ويف بقّية املناطق اللبنانّية؛

 اعتبار "إلزامية الّتعليم"، كأحد اخليارات األساسية ملواجهة تطورات حياة األفراد؛ -
األهلني إىل إجياد مدارس لتعليم أوالدهم، وإحلاحهم على املرجعيات الدينّية والطائفية سعي  -

 ؛1لتأسيس مدارس جديدة تليب احلاجات املتزايدة
                                                           

 .390ص تراث ورؤى مستقبلّية،  بولس نعمان،األابيت  1 
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 توليد قناعة لدى األهايل تقتضي إبعتاق أبنائهم من األعمال البيتية، والّتفرّغ لطلب العلم؛ -
 اّصة هبا، وأتمني مستلزماهتا واستمراريتها.مسارعة الطوائف اللبنانّية إىل أتسيس مدارس خ -
أمهية "نظام امللل" العثماين، يف توفري املناخات املناسبة لتطوير التعليم من خالل احلرية اليت  -

 أفردها لكّل طائفة يف إدارة مؤسساهتا ومدارسها ووقفياهتا؛
ونظّم آليات عمل املدارس  إصدار نظام املعارف العثماين الذي وضع أطرا قانونّية ملناهج الّتعليم، -

 ؛1الّرمسّية واخلاّصة
دخول الفتيات إىل ميادين العلم، وعدم اقتصار األمر على الفتيان، واآلاثر اإلجيابية اليت جنمت  -
 ؛2عنه

عامل احلماية الفرنسية، والعالقات الودية اليت سادت بني فرنسا والسلطنة العثمانية، يف املرحلة  -
 ؛ 3، اقتصاداي وثقافيا1914عشر وحّت عام  األخرية من القرن التاسع

استقطاب النشاطات الّتبشريية، واألدوار اليت أدهتا اإلرساليات املتنّوعة، والّتنافس يف ما بينها.  -
العربية، مفسحة ابجملال أمام الّشباب واملنطقة  "لبنان"وقيام جامعات رّسخت مبادىء الّتعليم العايل يف 

 ب واهلندسة واحلقوق وغريها؛اللبناين للّتخصص يف الطّ 
 إقبال اللبنانيني على هنل العلوم، وانفتاحهم على الثّقافات املتنّوعة، إدراكا للفوائد املتعّددة؛ -
، بارا من أواسط القرن الّتاسع عشرإىل مركز لإلشعاع العلمي ومنارة ثقافّية اعت "لبنان"حتّول  -
     .4ومهتهم أولئك العاملني يف اجملاالت الرّتبوية بفضل

  

                                                           

 1  
Selguk Aksin Somel, Brill Leiden, The Modernization of education in the Ottoman  

Empire, 1839-1908 Islamization Autocracy and Discipline, Boston, 2001, pp. 8-15. 

 2                                                                                                          Ibid. 

على اعرتاف رمسي من السلطنة العثمانية، حبماية املسيحيني قنصليا، واعترب وزير خارجيتها  1740حصلت فرنسا عام  3 
بقوله: "... إنّه إذا وجدت  1890، يف معرض تعليقه على هذه املسألة عام « Alexandre Ribot »ألكسندر ريبو 

يف  الوالايت العربية يف السلطنة العثمانية،أمة أخرى لديها إرث مماثل، فلن تتخلى عنه أو تتنازل". أنطوان احلكيم، 
  .35-32، ص 1997، الدار اللبنانية للنشر اجلامعي، بريوت ،1918-1793حمفوظات وزارة اخلارجية الفرنسية 

أصبحت بريوت املرفأ األّول والعاصمة االقتصاديّة لكّل املنطقة، لدرجة أهّنا فرضت ذاهتا والية، بسبب تقّدمها العلمي  4 
ص تراث ورؤى مستقبلّية، وازدهار صحافتها ومنو طباعتها، حّّت ابتت مركز املكتبة العربية. األابيت بولس نعمان، 

404.  
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 لالفصل األوّ 
 الّتعريف برهبنة إخوة املدارس املسيحّية وهيكليتها الّّتبويّة

 
 

أّن "، e la SalleBaptiste D-Saint Jean" 1السال املعمدان د –يوحنا  املؤّسس القّديساعترب 
حلمالت اليت تعّرض هلا، والعداء الذي أظهره له بعض القريبني أو البعيدين، أو الرؤساء الكنسيني، قمثابة 

 سوء فهم وردود فعل تلقائية، احتملها وحاول معاجلتها برتّو وفضيلة. 
وجفاء، فقد كتب عنه يف مذكراته  أّما مشروع مدارس الفقراء، فموقفه منه وممّا سّببه له من مشاكل

أن يقود اإلنسان إىل حتقيق مشاريعه بعنفه، بل يقوده إىل تنفيذها برويّة،  هللا ا يلي:"... ليس من عادةم
االعتناء قمشروع  أو يلويها، أراد له تهإرادوهو الذي ال يعارض . حيث يستدرجه من مرحلة إىل أخرى

أنّه لو كان  عرتفام منذ البداية،ه ما كان يتوقعمن التزام إىل آخر  فراح ينتقل ،وتعهدها املدارس املسيحية
هكذا بني طفولة  ."2أانمله... أصغر املشروع بطرف سّ ات اليت ستواجهه ملا قبل أن مييعلم مدى العقب

لدعوة كهنوتية، رفض فيها املناصب  يف مطلع شبابه استندت إىل قيم ومبادىء مسيحية، وبني تكّرس
، وإذا قمشروع افتتاح املدارس قد مّت، ولو كّلفه مشروع هللا ، منقادا إىل، أنشأ دي السال رهبنتهواملغامن

 .الكثري من التعب والعناء واألمل
 

                                                           

يف مدينة رميس الفرنسية، والده كان قاضيا ومستشارا للملك لويس  1651نيسان سنة  30د السال يف ولد يوحنا  1 
"، وهو بكر إخوته السبعة. تكّرس للخدمة الكهنوتّية وانل رتبة "شنوان قانوين" يف الّسادسة Louis XIVالرّابع عشر "

نيسان  9"، سيم كاهنا يف Sorbonneلّسوربون "عشرة من عمره، ودرس الالهوت وانل شهادة الدّكتوراه من جامعة ا
، وأعلنه 1900. رفع قديسا على املذابح سنة 1719نيسان عام  7. تويف يوم اجلمعة العظيمة بتاري  1678عام 

 . 1950أاير عام  15شفيعا للمربني املسيحيني يف  « Pie XII »احلرب األعظم البااب بيوس الثاين عشر 
F. E Maillefer, la vie de Monsieur Jean-Baptiste De la Salle, MDCCXL, Maison St. Jean- 

Baptiste De la Salle, 476 Via Aurelia. Roma. 1980, pp 41, 50, 314. 

تعرض د السال حلمالت تشهري، وحوكم ولكن ظهرت براءته ممّا نسب إليه من هتم، ساقها ضّده معلمو املدارس اجملانية  2 
املوجودة يف ابريس، بسبب إقبال الناس على مدارسه. كما تعرضت بعض املدارس للتخريب وأحرق بعضها اآلخر. 

Ibid.p, 86. 
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 رهبنة إخوة املدارس املسيحّية أّوال: اتريخ
املسيحّية  دارسامل ألجل ذلك رهبنة إخوة  وأّسس ،يف بالده وتعليمه الّنشء اهتم برتبّية    

« Frères des écoles chrétiennes »  من أجل حتقيق هذه الغاية، فأصاب جناحا منقطع  1680عام
كافة   الطّبقات االجتماعّية الّتالمذة يتقاطرون إليها منقته من شهرة ذائعة الّصيت، جعلت الّنظري قما ال
 .1الوضيعة منها وخصوصا

 
 أتسيس الرهبنة -1

يشّاعونه على املضي قدما يف ورأى اجلميع مّمن كانوا حوله يف هذا اإلقبال عالمة مساويّة، فراحوا 
 مسألة مشروعه الذي شاءوا له أن حيمل اسم "املعّلمون"، لكّن أفكاره كانت تتخّطى ذلك لتصل إىل

 وجد فيها خري صفة تطلق على هذا العمل الفذ. "األخّوة املسيحّية"، إذ
عة اليت استمرت أكثر فأكثر ابملعّلمني العاملني معه، وعاش وإايهم حياة اجلما "دي السال"اهتم 

أربعني سنة، وقد عطف عليهم واستأجر هلم بيتا مّث أقام معهم، وأخذ ينّشئهم على القيام برسالتهم كما 
ق اإلفادة منه. وعندما ائيليق، مبّينا هلم كيفّية ممارسة الّتدريس والرّتبّية، واضعا نظاما يف تقسيم الوقت وطر 

وأحّس ابحلاجة إىل تلّمس إرادة هللا، جلأ إىل مرشده الّروحي  شعر أبنّه دخل يف ميادين املشروع الرّتبوي
يستشريه يف األمر. فأاته اجلواب جليا ال يقبل الّشك: الّرّب يريدك كّليا يف تنشئة املعّلمني وإنشاء 

، أاثرت هذه املسألة الّتأفف بني املدارس. وما لبث حينذاك حّّت آواهم يف منزله واستضافهم إىل مائدته
 ه، فغادر منزله الوالدي وأقام مع املعلمني وراح يشاطرهم قوهتم اليومي والعمل الّدراسي حبب وإتقانأشقائ

 .2بغية تغيري واقعهم احليايت، ومل أيبه للضّاة اليت أاثرها أهله وأقرابؤه وقد أخذهتم الّدهشة ممّا كان جيري
الذي  "دي السال"ّتدريس إبدارة يف شؤون ال ودون يف رميس يلتقون للّتداولجأخذ املعّلمون املو 

سة واجملتمع شّاعهم على الثّبات يف رسالتهم الرّتبويّة والّتعليمّية، ولفتهم إىل مسو مهمتهم وحاجة الكني
إذكاء الّشعلة يف قلوهبم. ختّلى عن منصبه الكهنويت الّرفيع الذي يدّر ماال وفريا على  امللّحة إليهم، حماوال

من ضّاة حول تدبريه الّشااع الذي ال يتالءم وذهنّية  ، غري مبال قما أثريصلحة كاهن فقريصاحبه مل
جمتمعه. ظّنه الّناس قد فقد الّصواب، واهتمه بعضهم ابلعناد وابلّتشّبث، لكّنه بذلك حتّرر من قيد أّول 

 يعمل هبا؟ ذاثروته الّضخمة، ما أال وهو يف سبيل خدمة املدارس. إمّنا بقي هناك قيد آخر،
ابع كّل أمالكه ووزّع املال على الفقراء  ابالحتفاظ قماله إلنشاء املدارس اجملانّية. عليه بعضهم أشار

                                                           

 1     it, p. 57.               , op. cBaptiste De la Salle-La vie de Monsieur Jean F. E Maillefer, 

منشورات إخوة املدارس القديس يوحنا دالسال، صديق الّنشء وشفيع املريّب، األخ إيلدفونس خوري اللّسايل،  2 
 .48-46، ص 2010املسيحّية، بريوت سنة 
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واحملتاجني، وصار يعتمد على الّصدقات ليعيش. افتقر بدوره فاستعطى اخلبز، وأثبت صدق موقفه، 
ابشروا  1684 ميف الرابع من أاير عاو . 1هوما لدى الذين يشاركونه الّتاردوصار كالمه مسموعا ومف

ه ضمن لتكّرس لّن هللا يدعوهم إىل العيش معا، وارايضة روحّية دامت سبعة عشر يوما، واتضح هلم أ
دي " . وعمال بذلك أبرزارتداء ثوب واحد مييزهم عن سائر املعلمنيشرعة يتفقون على خطوطها، و 

نذر الطّاعة عبارة عن تكّرسهم هلل، واتفقوا على جتديد التزامهم كّل عام،  مع اثين عشر منهم "السال
وقد انتهاوا ميثاقا جديدا يشّدهم إىل الّرب للقيام ابلرتبية يف  املعلمون إخوة بكّل معىن الكلمة. وأصبح

ميق. لكّن وإمياهنم الع طو خطواهتا األوىل بعزم أعضائهااملدارس املسيحّية، وأخذت الرهبنة الناشئة خت
 .2أو هترّبوا من مسؤوليتها أ القيمون عن منح الّرخص الالزمةالعراقيل بدأت تعرتض طريقها، فتباط

د اإلخوة لتلك املسؤولية. ويف التخلي عن الرائسة العامة، وقد هيأ أحيف  "جان ابتيست"ورغب 
يف حتقيق مشروعه الرتبوي، . أّما هو فمضى 3مجع اإلخوة الذين انتخبوا رئيسا عاما جديدا 1686 العام

مفتتحا عدة مدارس، وأنشأ دارا لتنشئة الّشباب الراغبني يف االلتحاق ابلرهبانية، كما فتح دارا ملعلمي 
 .4، تعّد أول دار للمعلمني يف اتري  الرتبيةيف رميس القرى الريفّية

وقادرة على توفري مضنية لتدريب املعلمني وتنظيم مجاعة مهيأة  وصرف سنوات بذل خالهلا جهودا
وقد استطاع قمقدرته اخلالقة أن يرسي مفاهيم جديدة  .5ممتازة، وتربية مسيحية وإنسانية نوعية تعليم

ارتكز عليها النظام الرتبوي احلديث حول أمهية التدريب املستمر يف تشذيب معارف املعلمني وقدراهتم، 
 .6هدافهوحتقيق أ املدرسية يف رفع كفاايت التعليم ودور اإلدارة

 الرهبنة مركز "اجلماعة" الناشئة، وأراد املؤسس أن حتافظ 1688 غدت ابريس انطالقا من عام
 6إىل  1694 أاير عام 30مع العام األّول من والتأم اجمل ليتها، وأاّل ترتبط أبّي أبرشّية.على استقال

                                                           
قدر زهدكم يف املال وخريات الدنيا، فتليّنون قلوب تالميذكم ويصبحون حقا من كلماته:" اخلري الذي تصنعون يزاد ب1

 .49. املرجع نفسه، ص،"مسيحيني... وهللا يوحي إىل اآلابء واألمهات إبرسال أوالدهم إىل مدارسكم
 .القديس يوحنا دي السال، صديق النشء وشفيع املريباألخ إيلدفونس خوري،  2 
السال إىل إظهار عالمات  رئيسا عاما مكانه، فبادر د ”Henri L`Heureux“انتخب اإلخوة األخ هنري لورو 3

 واخلضوع للرئيس العام اجلديد معطيا بذلك مثال يف التواضع والطّاعة جلميع إخوته.  الحرتاما
 F. E Maillefer, La vie de Monsieur Jean-Baptiste de la Salle, op. cit, p. 114. 

4     . Ibid p.116                                               
5 Baptiste  –Jean  documents, –Cahiers Lasalliens, textes études Michel Sauvage, F.S.C.  

de la Salle et la fondation de son institut, “Frères consacrés” en Église   pour le monde.  

No 55, Rome, 2001, p. 49.      
دون تنشئة املعلمني، ووجود إدارة فاعلة، وحتديد  من تقيمإىل قناعة مفادها أّن األمور لن تس "السال جان د"وصل 6

 .Ibidمعايري واضحة آلليات العمل املدرسي، وهذه كّلها تتوافر من خالل "اجلماعة الرتبوية" داخل املدرسة. 
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مكتواب جلمعيتهم، ضّمنوه وضع احلاضرون نظاما و الباريسية،  ”Vaugirard“حزيران يف ضاحية فوجريار 
نذورهم املؤبدة القائمة على الشراكة، والثبات، والطّاعة، مرّكزين أيضا على طابعها العلماين 

 .1واالجتماعي، بعيدا عن أّي مسؤولية كهنوتّية
 
 اجلمعية بعد املؤسس -2

يف كّرس إخوة املدارس املسيحية حياهتم من أجل خدمة النشء عن طريق الرتبية والّتعليم،        
 2مجاعات من خالل إبراز نذورهم وانضوائهم ضمنفرنسا بداية، مّث يف شّت أقطار العامل، 

» Communautés « يف األحياء واملناطق األكثر شعبية 3تتوىل تعليم الّصبيان. 
منوا ملحوظا منذ الثّلث األّول من القرن الّتاسع عشر،  » Lassalliens « "4اللساليون"شهد اإلخوة 

وبعض  اوآسيا وأفريقي ةيضا يف أمريكا الشماليوبلغت مدارسهم حدود األلف يف فرنسا وحدها، وانتشروا أ
الّتعليم ممارسة حّرم على اإلخوة  1881 لطات الفرنسّية أصدرت قانوان عامالبلدان األوروبية. لكّن السّ 

»  Jules 5وما لبث وزير الرتبية الفرنسي جيل فريي املدارس الّتابعة للبلدايت. ويف يف دور املعلمني

                                                           
 عمل اإلخوة التعليمي،  وقأّن مسؤوليات اخلدمة الكهنوتية ومتطلباهتا سوف تع ،وهو الكاهن "،دي السال"وجد 1
 إخوة متفرغني للتعليم، لذلك أوصاهم أبالّ يرتبطوا أبي خدمة كهنوتية من أي نوع كانت، والبقاء ك ،ومهمتهم الرتبوية 
 .Ibid, p. 14. واملدارس 

 

 قضت قوانني الرهبنة وجود مجاعة رهبانية تضّم ثالثة إخوة على األقل، يف كّل مدرسة من مدارسها، ويف حال مل يتوافر  2
 ,Frère Nicolas Capelle, FSC. Paris, 1976هذا، ينتقل اإلخوة ويلتحقون جبماعة أخرى حيّددها األخ الزائر.  

p. 3                                                                                                                                                                         

 العشرين إفساحا يف خّصصت املدارس يف أّول عهدها لتعليم الذّكور فقط، ولكن مّت تعديلها خالل تسعينيات القرن  3
 .Ibid, p. 4اجملال لقبول الفتيات.   

 اعتمدت تسمية "لساليون" نسبة إىل شهرة املؤسس، كوهنا جامعة وشاملة أكثر من تسمية "اإلخوة"، ذلك أّن انتشار  4
 تالئم  اإلخوة يف بلدان ومناطق عديدة وذات دايانت وطوائف غري مسيحية، حدت برائسة الرهبنة إىل إجياد صيغة  
 التّنوّع اجلديد وتعرّب عنه، وصفة "لسايل" ابتت تطلق على كّل مدرسة أو أخ أو مريّب أو تلميذ يف مدارس الرهبنة مهما   
Via  ral, 1993,énéChapitre Gèral, 42énérieur GéRapport du Supكان انتماؤه العرقي والديين.  

Aurelia 476, Rome, 1993, p. 43.                                                                                  

 ، تسّلم 1871، أصبح انئبا يف الربملان الفرنسي عام 1832عام  » éDi-Sainte «دييه -ولد جيل فريي يف سانت 5 
 ، ونّظم التعليم الرمسي، وإلزاميته لألوالد ابتداء من عمر ست سنوات وحّّت ثالث عشرة سنة، 1879وزارة الرتبية عام   
 .1893، مضّيقا اهلامش أمام مؤسسات التعليم الدينية. تويف عام 1881منذ عام   

http://www.france.fr/en/outstanding-men-and-women/jules-ferry-1832-1893.html 
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Ferry »   أن قام بتنظيم قطاع التعليم الرمسي مانعا التعليم الديين خالل الدوام املدرسي، ممّا أضطر اإلخوة
 .1السرتاحتهم األسبوعية إىل جانب األحدلنقل تدريس هذه املادة إىل يوم اخلميس الذي كان وقتا 

ومل يكتف بذلك بل فرض أن تؤول إدارات املدارس الرمسية إىل مديرين علمانيني، مستبعدا 
األشخاص اإلكلرييكني عن املنصب. ومّت مصادرة العديد من املدارس التابعة للرهبنة. كما حّضت 

، وألغت كتاب التنشئة املسيحية دارس الرمسيةالطالب على االنتقال إىل امل السلطات الفرنسية حينذاك
 .2الذي تعتمده مدارس "الفرير"، واستبدلته بكتاب للتنشئة املدنية

أخضع رجال الدين الفرنسيني للخدمة العسكرية اإللزامية ملدة ثالث  1889عام  3قانون صدر
 اإلخوة.مستثنيا املعّلمني العلمانيني األمر الذي ضاعف الضغوط على سنوات، 
التعليم يف فرنسا وألزمهم  ة منسّن جملس النواب قانوان آخر، قضى قمنع اإلخو  1904 ويف العام 

كانت موجودة يف 1395 مدرسة من أصل 801 مغادرة البالد مدة عشر سنوات آتية، وأغلق حواىل
وابت عشرة آالف أخ من الرهبنة من دون مواردهم اليت صودرت قمعظمها، فرتكت الرائسة  .4حينه

العامة اخليار هلم ابلتخلي عن نذورهم وقمغادرة الرهبنة، لكّن كثريين منهم آثروا االستمرار متوجهني 
 .5خصوصا إىل كندا وإىل الشرق األدىن

املتغريات اليت أرخت بثقلها على أورواب والعامل، ، خصوصا مع لرهبنة ظروفا متبدلةعاشت ا     
ومؤسساهتا  البلدان، وقد انصب بعضها العداء للكنيسةظمة سياسية جديدة يف كثري من وقيام أن

اإلكلرييكية والرهبانية. تغرّيت معها خارطة انتشار رهبنة إخوة املدارس املسيحية، توّسعا أو احنسارا وفقا 
  ينذاك.يديولوجية اليت شهدها العامل حألاللمعطيات الّسياسية و 

 
 1945و1914بني  يف العامل اإلخوة  -3

أخا فرنسيا إىل اخلدمة العسكرية، كمقاتلني  1896خالل احلرب العاملّية األوىل مّت استدعاء 
وإيطاليا وسائر البلدان األوروبية، ابإلضافة إىل يف أملانيا،  عينه األمر . وحصلومسعفني ومرتمجني

                                                           
1 ,       Baptiste de La Salle, Jules Ferry et la création de l’école-JeanFrère Alain Houry,  

Lyon, 2013. P.6.                                                                                                                      
2                                                                                             op. cit, p. 8.Frère Alain Houry,   

                           .Ibid, p. 14كداللة على اخلدمة العسكرية.  » s sac au doséCur «عرف هذا القانون ابسم  3

 يف فرنسا ابلزي ي بعضهموبق وطنهم، إلنشاء مدارس يف البلدان اليت استضافتهم،تطوّع عدد كبري من اإلخوة املنفيني من 4
حنو  إىل الرحيلرس، واضطرت الرائسة العامة املدين، ومارس التعليم بصفته مواطنا عاداي، إلنقاذ ما ميكن إنقاذه من املدا

 .154صديق النشء وشفيع املريب، ص، األخ إيلدفونس خوري، .  ”Belgique“بلايكا 
 5                                                                                             .18Frère Alain Houry, op. cit, p.
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أخا فرنسيا بينهم  155 وأستدعي منهم أخ إىل مصر واليوانن، 300غادرها  ، اليت1العثمانية السلطنة
. وبعد قيام الدولة املدنية يف تركيا عام 19142من لبنان وحده وذلك يف تشرين الثّاين عام  65

داخل الصفوف، ومسحت لإلخوة الفرنسيني  وضع إشارة الّصليب اإلخوة من ، منعت احلكومة1924
شريطة عدم ارتدائهم  ،1930بناء التفاقية خاّصة عقدت عام  يف البالد، إبدارة مدارس الرهبنة منهم

  .  3الّزي الرهباين
يف أورواب، األمر  عد األنظمة الفاشية والدكتاتوريةشهدت فرتة الثالثينيات من القرن املاضي تصا

الذي أدى إىل أزمات حادة، وانتقلت الرائسة العامة إىل مدينة روما ليبقى اإلخوة على مقربة من 
، لكّن السلطات اإليطالية حّولت مركزهم الرئيسي إىل مستشفى عسكري خالل 4الكرسي الرسويل

وقمعوا بقسوة وأقفلت مدارسهم، فمنعوا  يف أملانيا النازية ة الثانية، وتعّرض اإلخوة للمضايقةاحلرب العاملي
وبلغ االضطهاد ذروته يف أسبانيا  منهم إىل املغادرة والعودة إىل منازهلم.  من مزاولة الّتعليم وأضطر مئتان

5
“Espagne”،  منعوا قموجبه اجلمعيات  1933بعدما سيطر اجلمهوريون على الّسلطة وأصدروا قرارا سنة

واستقرت األوضاع نسبيا بعد سيطرة ، اإلخوة ألسوأ معاملة الكنسية والرهبانية من الّتعليم، وتعّرض
الذي مسح هلم  » Francisco Franco « 6فرنكو فرانسيسكو بزعامة اجلنرال 1936الوطنيني سنة 

، ففي البلدان األوىل عليه خالل احلرب العاملية ومل ختتلف األوضاع عّما كانت ابستئناف أنشطتهم.
                                                           

 .Robert Comte, opأغلقت ثالثون مدرسة أبواهبا يف أرجاء الّسلطنة العثمانّية، وغادر اإلخوة ابجتاه مصر، واليوانن. 1

cit, p.15.                                                                                                                       

 2                                                                                                                                                      Ibid. 

اتفقت احلكومتان الفرنسية والرتكية على بقاء إخوة املدارس املسيحية يف تركيا، لكن من دون أي مظاهر ذات طابع  3 
 ديين مهما كان نوعها. ومنحت إذان قمزاولة التدريس يف هذه املدارس ضمن املرحلتني الّتكميلية والثانوية.

Robert Comte, op. cit, p. 17. 

اليت ال تزال فيها حّّت  “Via Aurelia”، ونزلت يف منطقة أوريليا 1936 عاملرائسة العامة إىل مدينة روما قلت انتا4
 يومنا هذا. 

Ibid, p. 16.      
 ”Alphonse XIII“أصدر اجلمهوريون الذين سيطروا على األوضاع يف أسبانيا بعد رحيل امللك ألفونس الثالث عشر 5

ومّت إعدامهم تشرين األّول أوقف عدد من اإلخوة  5اجلمعيات الدينية من العمل أو التعليم يف البالد، ويف  قرارا منع 
ناطق اليت خضعت حلكم ، يف امل159 خوة القتلى يف أسبانياوبلغ عدد اإل .من الشهر نفسه 9رميا ابلرصاص يف 

 .Ibid. الشيوعيني

. 1914، التحق ابلكلية العسكرية امللكية وخترّج منها ضابطا يف اجليش اإلسباين عام 1892يف مدريد عام ولد فرنكو   6 
، وحكم البالد بقبضة حديديّة، لكّنه تقّرب من الكنيسة وجعلها 1935قام ابنقالب ضّد اجلمهوريني والشيوعيني سنة 

 .1975أحد مرتكزات عهده. تويف عام 
http://www.biography.com/people/francisco-franco-9300766 
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 املذكورة كافة، عاىن اإلخوة صنوف األمل واالضطهاد وحماوالت اإلبعاد.
الّشرق بلدان أمريكا الّشمالية فقد ازدهرت مدارسهم يف كندا، ومنها وسعوا انتشارهم حنو أّما يف 

 األقصى إىل الياابن ومنشوراي يف الصني، وأيضا حنو أوكرانيا يف شرقي أورواب.
ترحيبا قّل نظريه، فازداد الّتأثري  1923اليت بلغوها سنة  ووجد اإلخوة يف الوالايت املتحدة األمريكية

أّدى  عليم.ة األخرى، وحتّسن مستوى التّ الكاثوليكي يف البالد بفضل مدارسهم واملدارس الكاثوليكي
، إىل ازدايد الكليات 1941العاملية الثانية يف كانون األّول  الوالايت املتحدة األمريكية احلربدخول 

العسكرية. وعلى الّرغم من حّدة الظّروف اليت مرت هبا البالد عرف اإلخوة حقبة زاهرة استمرت إىل 
الوالايت املتحدة والياابن أرخى  ستادة بني، إمّنا واقع العداوة املأواخر األربعينيات من القرن املاضي

 .1بظالله يف أماكن أخرى
وأسروا اإلخوة األمريكيني، وقتلوا آخرين  احتل الياابنيون العاصمة الفليبينية مانيال 1942فسنة    

السال. وعاد سبعة إخوة سنة  ا على األملان منهم ضمن مدرسة دمن جنسيات خمتلفة، بينما أبقو 
 .2البالد إلدارة مدارسهم فيهاإىل هذه  1946

على وجه اإلمجال وقعت معظم مدارس اإلخوة خالل احلقبة اليت حنن بصددها حتت االحتالل، 
عن مهامهم  خلدمة العسكرية اإللزامية، واإلقصاءالّرهبان إىل ا ي، وأستدعاءوتعرضت لإلقفال القسر 

 الرتبوية والّتعليمية، حّّت هناية احلرب الثانية.
 
 احلادي والعشرينالرهبنة منذ اخلمسينيات إىل مطلع القرن  -4

استفادت الّرهبنة من اهلدوء الذي ساد العامل منذ أواسط األربعينيات، وراحت                  
تتوّسع ابجتاه بلدان جديدة كانت أبمس احلاجة إىل مؤّسسات تربوية، خصوصا يف جمتمعات تعاين من 

مدارس يف مقدونية، وجزيرة رودوس، وبوغوات ومدغشقر ودجيبويت الفقر واحلرمان، فافتتحت 
« Djibouti »  واألرجنتني، وتشيلي« Chili » حيث  والكونغو وجزر سان موريس والربازيل واألردن

 .3وأثيوبيا افتتحوا ثالث مدارس،
وبلغت وترية التوّسع  .4بينما تتابع استدعاء اإلخوة الفرنسيني إىل اخلدمة العسكرية يف أملانيا الغربية

وتونس  فاجته اإلخوة حنو يوغسالفيا وليبيا واملغرب ،، ال بل نشطت بعد هذا التاري 1966أوجها سنة 
                                                           

 1 Robert Comte, op. cit, p. 19.                                                                                         

 2                                                                                                                                                                    Ibid. 

 3 vrier, 1956, p. 8.                                                  éF24, oBulletin du district d`Orient N 

 4 25, Avril, 1956, p. 14.                                                                                     oIbid, N 
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، وغينيا واحتاد جنوب أفريقيا ومايل ونيارياي، وكينيا وتنزانيا وراوندا وفولتا العليا وأريرتاي واجلزائر
ند واهلند والباكستان ونيوزيلندا، وفنزويال وغواتيماال والياابن، واتيل واملكسيك والكامريون، والصومال

والربازيل، واجملر وكولومبيا وكواب وهونغ كونغ، وجزر  « Porto Rico »  واملكسيك وبورتو ريكو والفيتنام
 .1الكناري وماليزاي وكمبوداي وسريالنكا والدومنيكان

وحتفيز اخنراطه االجتماعي من خالل تثقيفه، ذلك  جنم هذا االنتشار على خلفية خدمة اإلنسان
ها ينحو ع، فمشرو أّن رهبنة إخوة املدارس املسيحية ليست إرسالية تبشريية ابملعىن الكالسيكي للكلمة

ويهدف إىل حتفيز األشخاص واجملتمعات وترقيتها لبلوغ طموحاهتا اخلاّصة  » Séculier « 2علمانيا
اإلنسانية، من دون إغفال مواهب الروح املسيحية اليت تعمل يف العامل. واكتشاف أبعادها والّذاتية 

ولذلك فإّن اإلخوة ال يتوجهون إىل البلدان واملناطق "كمبشرين حاملني مشروعا جاهزا يقّدمونه 
اانهتم وخرباهتم يف خدمة مشاريع أبنائها الذاتية لآلخرين"، بل يذهبون إليها "واضعني كفاايهتم وإمك

أضفى هذا االنتشار على الّرهبنة أبعادا دولّية، ومنح اإلخوة ورقة راحبة وجعلهم على احتكاك .3واخلاصة"
والّدينية، ملواجهة اإلشكاليات اليت تعرتض مباشر ابلثّقافات العاملية، والّنظم الّسياسية واالجتماعية 

 مسارات الرّتبية والّتعليم.
، مّث تراجع 16700فوصل إىل  القرن العشرين منتصف الستينيات منغ عدد اإلخوة ذروته يف بل
. ومتّيزت هذه احلقبة بتصاعد أتثري اإلخوة األمريكيني الذين تسلموا املراكز 1980سنة  10000إىل 

 عاب يف ذلك فقد شّكل األمريكيون يف حينهوال  وبداية احنسار التأثري الفرنسي،احلساسة يف الرهبنة،
هذا إىل مطلع القرن احلادي والعشرين، إذ بدأ يرتاجع ملصلحة األمريكيني ، واستمر 4نسبة الثلثني تقريبا

 .5الالتني
فأعترب قمثابة "أتسيس جديد"، ألنّه أعاد الرّتكيز على  1967قانوهنا سنة يبقى أّن الّرهبنة جّددت 

يف  معاسامهة ة الذين يربزون نذر املثالثة حماور هي: أولوية الّتمثل ابملؤّسس، الطّابع العلماين لإلخو 
، وكيف مهماهتم، االلتزام خبدمة تربوية خصوصا جتاه الفقراء. فما هي مندرجات هذا القانون وحيثياته

                                                           

أسس اإلخوة يف كثري من هذه البلدان ومناطق انتشارهم األخرى مدارس لذوي احلاجات اخلاّصة إىل جانب مدارسهم  1 
غون العاصمة الفيتنامية، مدرسة أخرى للمهن والفنون يف بوغوات، إنشاء األكادميية: مدرسة تقنية للّصم والبكم يف ساي

 ,Frère Nicolas Capelle, FSC, op. citميتم يف غواايان، إنشاء مدارس زراعية يف الوالايت املتحدة األمريكية. 

p. 8.                                                                                                                             
 2                                                                                                                                                    7.-Ibid, pp. 6 

 3                                                                                                                                   Ibid. 

 4                                              Ibid, p. 17.                                                                     

، مثّ 2000رئيسا عاّما سنة  » Alvaro Rodriguez Echeverria «انتخب اإلخوة األخ ألفارو رودريغيز إيشيفرياي  5 
 .Ibid, p. 22، وهو من كوستاريكا. 2007أعادوا انتخابه لوالية اثنية سنة 
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  ؟وخدم الرتبية والتعليم نّظم املسؤوليات وحّدد مهام القائمني هبا
  

 قانون مجعّية إخوة املدارس املسيحّيةاثنيا: 
لفقراء منهم، ا إنسانية ومسيحّية للشباب، وخصوصا ةإىل أتمني تربي ،منذ نشأهتا ،هدفت املؤسسة
تهم. وقد وتؤّمن تعليمهم وتربي مدارس تستقبلهم مع األغنياء عن طريق أتسيس وأولئك األكثر حاجة،

مستمر، وانفتحت على أساليب ووسائل تربوية حديثة، متكّيفة  جتّددت تلك املدارس على حنو
إلخوة إىل التعّمق يف روحانّية املؤسس، ودراسة املؤلفات وحاجات العصر والبالد حيث تعمل. وسعى ا

 .1اليت تركها، وإعادة قراءة اتري  املؤسسة ابنفتاح على ضوء جتارب املاضي  وعربه
لك من خالل عملهم الرّتبوي، وألجل ذ دمة اآلخريناهتم خلو التعليم، مكّرسني ذالتزم اإلخوة  

وتقّدمها قما يتوافق مع رسالة الكنيسة، وهم مقتنعون أبّن تربية تؤّمن  تناغمت جهودهم لتطوير الثقافة
احرتام اإلنسان، تبقى اباب مفتوحا على نعم فضلى يناهلا املرء بواسطة اإلميان. وبوحي من دعوهتم هذه 
جهدوا لتأسيس مدارسهم ابلتعاون مع هيئات تربوية كنسية، عملت على تنمّية الروح الّنقديّة لدى 

مذة، وسط جمتمع استهالكي، ذي قدرات إعالمّية وإعالنّية، ومصادر تقنّية ابتت جزءا مكّمال يف التال
 ديده، واعتماد التنشئة املستمرةون دوما إىل تقييم عملهم، وجتاليوم. وإلمتام هذه املهمة، يلاأ عامل

 .2والدائمة بكّل عناية ودراية
معتربين أّن  ري مستلزماهتا الرتبوية املناسبة،ها، لتوفويسعى اإلخوة إىل فهم األوساط اليت يعيشون في

فيها مسيحيون. أّما يف  إىل البلدان واألماكن اليت يوجدالتعليم الّديين ميّثل أحد أهم املرتكزات ابلنسبة 
البلدان األخرى فيقومون بتعزيز انفتاح  األوالد على احلياة، من ابب املسؤوليات، واملعارف واحملبة. 

 ن بذلك إرادة هللا، الذي تبىن مملكته بعمل ديين وآخر زمين.ويتّممو 
حيّقق اإلخوة رسالتهم بواسطة حياة مجاعّية، قائمة على الشراكة التامة، وهم متضامنون، داخل 

، من خالل ما يتولونه من ويف الرهبنة ككّل، حيملون األعباءتلك اجلماعة، كما يف اإلقليم الواحد، 

                                                           
أدركوا أّن هللا حاضر إىل صياغة منط حياهتم، وعملهم وحماولة فهم احلقائق األرضّية، و  ،على ضوء إمياهنم ،سعى اإلخوة1

 تكّرسوا خلدمة الفقراء.  بينهم، وقد
Règle des frères des écoles chrétiennes, texte approuvé en 1987, modifié par les chapitres  

généreaux 1993 et de 2000, Rome, 2002, pp. 21 – 23.     
أيخذ اإلخوة على عاتقهم، وبروح مجاعّية، القيام برسالة تربوية موجهة أساسا إىل مساعدة الفقراء، من خالل إرساء 2

 .Ibid, p. 27العدالة وكرامة اإلنسان، والعمل على انتفاء الظّلم.أسس 
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مسهمني يف تنشيط احلركة العلمانية  التناغم واالنساام مع أهداف املؤسسة النهائّية،ل، هادفني إىل أعما
 .بني املعلمني الذين يعملون معهم

 
 رهبنةهيكلّية ال -1
تسّهل حّتم تعاظم عدد اإلخوة وتوسعهم ابجتاه مناطق وآفاق جديدة، وضع أطر تنظيمية    

تؤّدي إىل تواصل فعال ومتسارع حيقق الّنتائج املرجوة، ة الّتحرك املطلوب بني مفاصل الرهبنة كافة، بطريق
وفر أيضا يف اجلهود هل الزمنية املتاحة واملقبولة، ويؤّمن آليات مرنة الختاذ القرارات وتنفيذها ضمن املوي

 البشرية واملادية من أجل بناء تربية تناسب العصر وتنسام مع وترية التطور.
 أييت يف طليعتها إّن الرّتتيب الدقيق وحتديد املهام يبقيان من الّسمات البارزة هليكلية اجلمعية اليت  

وجملسه العام، وانئب الرئيس العام، واإلخوة املستشارون اخلمسة الذين يتولون رائسة مناطق  الرّئيس العام
اليت تنتشر فيها الرهبنة، يليهم اإلخوة مديرو  الرهبنة، وأييت بعدهم اإلخوة الزائرون املشرفون على األقاليم

 فما هي وظائف ، مّث اإلخوة املعلمون الذين تولوا معظم مهام التدريس يف حقبات سابقة، املدارس
  ؟كّل منهم  وحدود صالحيات

 
 األخ الّرئيس العام -2

قوانني الّرهبنة  ويتوىّل الّصالحيات اليت خولتها له  » Chapitre Général «  1ينتخبه اجملمع العام
كافة، وما جيده مناسبا من أجل صاحل اجلمعية، وتستمر مّدة واليته حّّت اجملمع العام العادي املقبل، 

 وعند انتخابه جيب أن يكون قد أمضى سنتني متواصلتني يف الرهبنة على األقل.
وميكن لألخ  يف روما، « Maison Généralice »يقيم مع جملسه العام يف البيت الرئيسي العام  

العام تفويض صالحياته إىل انئبه العام، يف حال الّضرورات الّصحية اليت متنعه من أداء مهامه. أّما إذا 
استقال من منصبه خالل جممع عام استثنائي، يتوىّل هذا اجملمع ويف غياب أي مرّشح وابالقرتاع الّسري 

صراره على االستقالة فإّن النائب العام خيلفه وبغالبية األصوات أن يطلب منه متابعة مهامه، ويف حال إ
                                                           

القرارات ابسم اجلسم الّرهباين، وهو خمّول اختاذ كّل الّتدابري ميثل اجملمع العام اهليئة العليا يف الّرهبنة، وعنه تصدر  1 
واإلجراءات الّشرعية واإلدارية املتعّلقة برهبنة إخوة املدارس املسيحية. كان اجملمع العام يلتئم جبميع أعضائه مرّة كّل عشر 

للتاديد ملرة واحدة، لكن منذ اجملمع سنوات فرياجع قانون الرهبنة وينتخب الرّئيس العام لوالية متتد عشر سنوات قابلة 
، مّت االتفاق على تقصري والية الرئيس العام وجعلها سبع سنوات قابلة للتاديد 2007الثالث واألربعني املنعقد سنة 

 بدال من عشر سنوات، على أن تلتئم اجملامع العامة مرّة على األقل كّل سبع سنوات.
Règle des frères des écoles chrétiennes, op. cit, p. 156. 
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 .1يف الّرائسة العامة
اليت ترده تباعا ودوراي أو  يتابع األخ العام سري احلياة اليومية عن قرب بواسطة التقارير والرسائل

إلخوة وفق رغبته من اببشكل استثنائي، من خمتلف اجلهات املؤسساتية ذات العالقة، ويتصل ويلتقي 
الرهبانية، ويلاأ إىل  ايهاحرية اختاذ القرارات اليت خّولته إأجل حسن سري األمور وتسهيل األعمال، وله 

 استشارة جملسه العام قبيل اختاذ القرارات.
 
 انئب األخ العام -3

يعترب قمثابة املستشار املتقّدم للرئيس العام، وحيّل حمله عند غيابه أو يف حال وجود موانع تعوقه من 
 ممارسة مهامه. 

كما حيّل مكانه يف حالة الوفاة أو ختليه عن منصبه ألي سبب، ويبقى يف وظيفته حّّت موعد   
 اجملمع العام التايل.   

 دور األخ املستشار -4
مناطق وجود بعد توّسع الّرهبنة وانتشارها يف القارات اخلمس، عمدت الّرائسة العامة إىل تنظيم 

مناطق هي  إدراجها يف مخساإلخوة واملدارس جغرافيا وإداراي تسهيال للّتواصل وسرعته وفعاليته، وجرى 
 اآلتية:
  منطقة أورواب واملتوسط« RELEM »  وتعين« Région Lassallienne d`Europe et de 

Méditerranée » 
  منطقة أفريقيا« RELAF »  أي« Région Lassallienne d`Afrique » 
  منطقة أمريكا الّشمالية« RELAN »  وفحواها« Région Lassallienne d`Amerique du» 

Nord  
  منطقة أمريكا الالتينية« RELAL »  ومؤداها« Région Lassallienne d`Amerique Latine » 
  آسيا  –منطقة احمليط اهلادي« PARC »  ومعناها« Région de Pacific-Asie Conférence » 
 تضّم  ، حبيث يتوىل كّل منهم رائسة منطقة هذه املناطق خوة مستشارو الرئيس العام يدير اإل

تتبعها تربواي وإداراي وماليا. ولبنان موجود حبكم موقعه اجلغرايف ضمن منطقة  بدورها عددا من البلدان
، وعلى سبيل املثال السودان سطيا أو قريبا منهابلدا أوروبيا ومتو  24املتوسط الّت تتألف من أورواب و 

                                                           

 1 170.                                                                                                       -Ibid, pp. 169 
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 هذه البلدان تتوزّع .1س بلدا متوسطيا أو أوروبيا إمّنا أحلق ابملنطقة املذكورة لدواعي الرتابط مع مصرلي
ال  487أخا بينهم  1970تلميذا، و 286415و انومدرستمدرسة   402، وفيها 2على عشرة أقاليم

 معّلما ومعّلمة.  84800يزالون يف مقتبل العمر، إضافة إىل 
 ميكن إجياز مهام األخ املستشار رئيس املنطقة وفقا لآليت: 
األقاليم الّتابعة هلم يف املسائل املتعّلقة ابملهام تقدمي الّنصح واملساعدة لإلخوة الزائرين إلدارة  -

 الرتبوية، وشؤون اإلخوة؛
 تنظيم الدورات التدريبية وإعداد برامج التنشئة؛ -
 يف األقاليم؛ وممتلكات الّرهبنة إدارة املوارد املالية -
   .منطقةاخلاصة بكّل  دار التنشئةإدارة  -
 
 ئرادور األخ الزّ  -5

ها الرتبوية ضبط أوضاعخوة زائرين على املدارس لإ "الفرير" عنّي دي السالعندما أّسست مجعّية 
على حسن سري احلياة فيها، والقيام بزايرات دورية ملراقبة االمتحاانت واختيار  والتعليمية، والّسهر

دون أن يكون له احلّق يف االطالع على أوضاع بقّية العاملني، فهذا كان من ضمن  ، من3املدراء
ات الرئيس العام وحده. ولكّل معّلم العودة إىل األخ الزّائر يف مواجهة أّي خلل أو إشكال مسؤولي

األخ وظيفي، ومن واجب هذا األخري إرشاده، ومساعدته يف الوصول إىل حلول مرضية لقضيته. ويتوىل 
جيمع جملس  كما،  دة ترتاوح ما بني ثالث إىل أربع سنوات قابلة للتاديدالزائر تعيني األخ املدير م

 .4له مرّة يف الّسنة على األقل، وكّلما دعت احلاجة اإلقليم الّتابع
، فيتشاور معهم ابستمرار ع دور اإلخوة املدراء ضمن اإلقليمدور األخ الزّائر ومسؤولياته م نساموي

                                                           

بولندا، رومانيا، تتألف من البلدان اآلتية: إسبانيا، الربتغال، فرنسا، اليوانن، سويسرا، إنكلرتة، مالطا، إيرلندا، إيطاليا،  1 
 Laسلوفاكيا، اجملر، بلايكا، أملانيا، تشيكيا، لوكسمبورغ، مصر، إسرائيل، األردن، لبنان، فلسطني، تركيا، الّسودان.

RELEM, Note du Frère Jaques D`Huiteau Conseiller général, Paris,2014,p. 1-2.          

وجغرافية تتألف من عّدة بلدان، وبقي اإلطار األساسي للرهبنة ومدارسها حّّت شّكل اإلقليم يف املاضي وحدة تربوية  2
، وأصدر قرارات قضت إبنشاء مناطق كربى تضم أقاليم متقاربة جغرافيا. فبات 2007اجملمع العام الذي انعقد سنة 

 Chappitre è ienne,44técoles chréFrères desاتصال اإلقليم مير برائسة املنطقة وعربها إىل الرائسة العامة.

Général, 2007, Rome, 2007, p. 36.                                                                                      

3 Baptiste de la –et influence de st Jean  éCahiers lasalliens, Originalit, etYves Pout

Salle, Rome 1999, p, 94.                                                                                           
 4 op. cit, p.108.                                                                                     Règle des frères, 
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 للمدارس اليت يتولون إدارهتا. هبدف حتقيق تكاملّية يف املبادرات الرّتبويّة. هم خالل زايراته الفصلّيةويلتقي
 األخ املدير-6
وإدارة املدرسة، فهو يتواصل  ته يف إدارة اجلماعة الّرهبانّيةمهيّ الزّائر، يربز دور األخ املدير وأبعد األخ 

. 1ابلرئيس العام ويتلقى تعليماته مع األهل، أو يكّلف أحد اإلخوة للقيام هبذه املهمة. ويرتبط مباشرة
والعمل قمشورته. ويتوىّل توزيع املعّلمني على الّصفوف، ومراقبة نتائج  ويتوّجب على اإلخوة تلقي نصائحه

وعليه الّسهر على الّنظافة العامة ضمن مدرسته،  .2الرتفيع يف االمتحاانت النهائّيةاالختبارات، ومسألة 
لنظام املدرسي، واحلفاظ على سالمة التاهيزات، وضرورة استقامة املعلمني، ومعاقبة التالمذة املخلني اب

ومعاملة اجلميع بروح من العدل واملساواة، ومنع أّي شكل من  ،دروسهم وواجباهتموأولئك املقصرين يف 
 د احلضور إىل املدرسة، ومغادرهتا، وحتديداجلسدي واللفظي، واحرتام مواعي أشكال الّضرب أو العنف

من اإلخوة واملعّلمني على احليثيات الداعية لذلك،  ملؤهلني للقيام ابلتصويبات، واالطالعاألشخاص ا
وهي مخس حاالت ينبغي عدم الّتسامح بشأهنا، وتستوجب القصاص مثل الكذب، والتعارك ابأليدي، 

 .3وعدم احلشمة ت، وخمالطة الفتياوالّسرقة
األخ املدير قمثابة مسؤول ديين يف خدمة اإلخوة، يساعدهم يف إمتام رسالتهم، والقيام  ويعد

أبعبائها، ويقّدم هلم املشورة والنصح، ويتدخل لتصويب مسار احلياة اجلماعية، ويرشد إىل االجتاه 
لألخ  اوال يبقي املسائل معّلقة. ويعنّي انئبالواجب سلوكه، ويصحح القرارات وحيرص على تنفيذها، 
اجلماعة،  يف أثناء غيابه، وبناء على حاجة املدير يف األماكن واملناطق حيث تدعو احلاجة، ليحّل حمّله

ارد االقتصادية اخلاصة ابملدرسة. ويعمل األخ املدير إىل جانب ويساعد األخ املدير مسؤول عن املو 
                                                           

 لّ بط الرتاتيب بني كالرّتا سا، خالل القرن الثامن عشر، وسادفرنأوقف العمل هبذا التدبري بعد انتشار اإلخوة خارج 1
املسؤولة داخل الّرهبنة، وابت األخ املدير يتواصل مع األخ املنّسق ضمن اإلقليم، وهذا بدوره يرتبط ابألخ  املستوايت

ام وهو واحد من أعضائه، الزائر، الذي يرتبط ابألخ املستشار يف املنطقة، واألخ املستشار يرتبط مباشرة ابجمللس الع
   Règle des frères, op. cit, p. 113 وصوال إىل األخ الرئيس العام.

 Conseils des“حصرت مسألة الرتفيع من الصفوف ماضيا ابألخ املدير، أّما حاليا فتتوىّل "جمالس الصفوف" 2

classes” علمانيا،  مإىل مدير املدرسة أكان راهبا أة ، ومسؤويل األقسام، ابإلضافكافة  معلمي الّصفوف ، املكّونة من
ذلك وفقا للمراسيم الّرمسّية الّصادرة عن وزارة الرتبية النهائية املدرسية،  يف االمتحاانت مذة الناجحنيقضّية ترفيع التال

 ّية.لّرمسية اللبنانر االمتحاانت اوالثانوية العامة فيحصر أمر النااح فيهما بدوائ أّما صفوف الّشهادتني املتوسطة الوطنّية،
 .6، ص 14/10/1997اتري   ،10226 رقمالاملرسوم االشّتاعي 

 مّت الرّتكيز على دور األخ املدير كمرجعّية أساسية النتظام احلياة املدرسّية. 3
Pedro Gil, Diego Munoz, Etudes Lassalliennes No17, Que l`école aille toujours bien,  

Approche du modèle pédagogique lassallien, Traduite par une comité d`auteurs  

lassalliens, éditions des frères des écoles chrétiennes, Via Aurelia 476, Rome, 2013. P. 15. 
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 ، مشكلني وحدة تربوية منسامة ومتآلفة.إخوته داخل املدرسة الواحدة
  

 مجاعة اإلخوة الّّتبوية والّرسالة التعليمّية اثلثا: 
مع  اجلماعة وأتيت يف الرتتيب الثالث، مجاعة املدرسة اليت تضم اإلخوة العاملني فيها، وتتعاون هذه

وتقيم يف ما بينها عالقات متينة ووثيقة يف شّت  األخرى يف اإلقليم، وتلتقيها "ةاللّساليّ "مجاعات املدارس 
. وتضع اجلماعات اخلاصة بكّل إقليم "1اللسالية"امليادين، وهي حاضنة ومستقبلة ألعضاء العائلة 

مقررات اجملامع العامة موضع التنفيذ، وكذلك قرارات املسؤولني فيه. وتنظر اجلماعة أبمهية ابلغة إىل 
الّرسائل والدورايت والواثق الّصادرة عن رائسة اإلقليم، كما عن املناطق التابعة للامعية، وكّل ما تعّممه 

وتبادل اخلربات والّنقاشات يف  إدراج هذه املستندات يف أتمالهتمخوة اختياراي الّرائسة العامة، ويتوىل اإل
 .2شأهنا

عمل هللا اخلالصي، والّصالة من أجل ر األخ، الذي عليه التأمل دائما يف يلي بعد اجلماعة دو 
ملقدس، القريبني إليه، وجيد اإلخوة مصادر صالواهتم يف الكتاب ا ومجيع العاملني يف املدرسة تالمذته

اإلميان آخذين  كافية للقراءات والّتعّمق يف وتعاليم الكنيسة، ونداءات العامل، ومينحون أنفسهم أوقاات
 .3ابالعتبار مشاريعهم الّذاتية اخلاصة

ويعمل اإلخوة لتحرير اإلنسان من احلرمان املادي والثقايف، فاحملروم ماداي قد يقبل البشارة، لكّنه 
را من حمنته. وللعامل الّديين قدرة على مساعدة اإلنسان يف صراعه مع الفقر يرجو قبل كّل شيء حتري

وترّتب خدمة  املادي، إمّنا ليس هو عصا سحرية، ويف بعض األداين ليس نظاما اجتماعيا أو اقتصاداي.
يف رفع  أنواع احلرمان، والّسعي إىل توعية النشء، كي يتبنّي دوره ى األخ املريّب الّتصّدي لكلّ عل الفقراء

 .4املستوى املعيشي إىل ما يليق ابإلنسان، ومبادراته اهلادفة إىل إقامة نظام اجتماعي عادل
                                                           

وضرورة الّتشاور شّددت الّتقاليد الرّتبويّة "اللّسالّية" على توزّع املسؤوليات ضمن اجلماعة الرّتبوية الّتابعة للمدرسة،  1 
 والتّنسيق مع املدارس "اللّسالّية" األخرى الواقعة يف نطاق اإلقليم "اللّسايل".

Pedro Gil, Diego Munoz, op. cit, p. 17. 

، للوقوف على أوضاع كّل مجاعة، وهي اتليا مناسبة لالنفتاح على اإلقليم مهماد زايرات األخ الزّائر إطارا تشّكل مواعي2
  .Règles des frères, op. cit, p. 62 ة ككّل.اجلمعيّ  وعلى

جيهد اإلخوة للبقاء متحدين ابهلل طيلة أوقاهتم، وخيّصصون أوقاات للّصمت، ويعملون على قبول اآلخر بشكل عميق، 3
 .Ibid, p. 64.يف أفكارهم وتصّرفاهتم والنقاء واحملافظة على الطهارة والعفة

قدار ملصلحة الفقراء أّوال، وواصل إخوته هذا الّنهج طوال ما يزيد عن ثالثة قرون، قم، أسرته الرّتبوية "دي السال"أّسس 4
استطاعوا أتمني املوارد لذلك، واهتموا ابألشخاص أكثر منهم ابملناهج. وكما أّن املؤسس فتح املدارس جلميع النشء ما 
الطّبقات االجتماعّية يفتقرون إىل اإلميان واخللق العايل، وأّن  كلّ ل إخوته، معتربين أّن أبناء  استثناء، كذلك يفع دون
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غري قليل من اإلخوة، خلدمة الفقراء يف البلدان النامية، وال ينسى "الفرير" أّن  لذلك تطوّع عدد
 يتخطون العقبات والتااربوجتعلهم إذ حتّوهلم من الّداخل،  ،معروفا دمة الفقراء الرّتبوية تسدي هلمخ

 اليت تعرتض تكّرسهم للّرب.
للتنشئة والتعّلم، لكي يزيدوا مقدار معارفهم،  لتحقيق هذه املتطلبات، خيّصص اإلخوة أوقاات

ويصقلوا طرائقهم وأساليبهم الرّتبوية، مواكبة حلركة العصر. وتشتمل برامج الّتنشئة على نظام الّرهبنة يف 
 الّضرورية لتوعية ثقافية شاملة.  عامل اليوم، والعناصر

وعلى اإلخوة أن ينقلوا كالم هللا ابلوسائل الرّتبوية املالئمة، فتنتشر يف املدرسة روح العدالة واحملبة، 
 هم على اكتشاف دعوهتم يف احلياة.حرتام، وأن يساعدو ومتتاز عالقتهم ابلتالميذ ابلوداعة واال

ة، إذ ليست هذه الرّتبية معرفة حيّصلها الّتلميذ، بل هي حياة  القيام ابلرّتبية كاملة رسالة شاقإّن 
يلتزمها وتزداد صعوبة بقلة املربني الّصادقني، الّشاهدين حبياهتم كما بكالمهم، وابحنالل اخللق الّسائد يف 

ذبة حيث القيمة للمال واجلاه والّسيادة، يف وقت ابت فيه اإلعالم وسيلة إغراء وغواية ووعود كا ،اجملتمع
 بلذة رخيصة. 

لكّن األخ املريب ال ينسى أّن يف الّنفوس الفتية توثّبا حنو احلق وولعا ابلعدل والّتضامن، وفيها بذار 
اإلميان والرجاء واحملبة، واملواهب الكثرية واملتنّوعة. مّث إّن الناشىء ميال إىل من حيّبه وحينو عليه، وسبب 

عن حمّبة اخلالق غري املتناهية. وهو يعمل هبدي "دي الكشف هلم  وهو وجود األخ بني األحداث
 .1السال"، فال يفصل بني التعليم والرّتبية، وال بني وجوه الرّتبية من ديين وإنساين ووطين

وهذه الّرسالة الّسامية جتعله حيّس بضرورة العودة إىل هللا الذي أرسله، والذي يرهف ضمريه ويلنّي 
 قلبه ابلّنعمة.

 ، اليت تضّم مجاعات من األطفال، واألوالد"اللسالية" نكر تزايد اإلقبال على املدارسي ا الأحد إنّ 
لتفكري والّتقومي. ، ولكّل منهم طريقته اخلاصة يف الّتصّرف كما يف امن خمتلف الفئات العمرية والشباب

والعناية هبم. وال يفوهتا ما تعانيه  ل، ونظرة التخّوف عليهم والّسهرنظرة العطف واألم وتنظر إليهم الّرهبنة
تلك املدارس من نقص تربوي يف بعض األحيان ألسباب متنّوعة، ومن حاجة إىل مربني أصيلني. إن 
وجد من يعّلم فأين من حيب الناشىء، ويشعره بلطف هللا، ويقيه األخطار احملدقة من كّل صوب، ويبنّي 
                                                                                                                                                                                

حبّا  األخ إيلدفونس خوري اللّسايل،املدرسة حتملهم على االهتمام ابلفقراء، وعلى إشاعة العدالة يف وطنهم والعامل.
 .56-55ص  ،1982 ،ريوتب املدارس املسيحّية، إخوةشء، دعوة ابلنّ 

كّله مع الّتالميذ،   دون غنب يف حّق هذا أو ذاك. مّث إّن األخ املريب يقضي هناره من املواطن الّصاحل تعّد املدرسة اللّسالية1
م، م عالقة أخويّة، متّكنه من مشاطرهتم شؤوهنم وشاوهنهبل الّنهار ابلفرح غالبا، تربطه إلعداد عم والذي يسهر

 .65نفسه، ص  فيتبينون حمبته هلم. املرجع
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يهديه إىل موارد الّسعادة احلق؟ لذلك فإّن واجب األخ له مسؤوليته، اليوم كتلميذ، وغدا كمواطن، و 
 امل العنيف مع التالمذة مهما تكناألساسي هو يف إقدامه على الّتعليم أّوال وأخريا، ونبذ اللاوء إىل التع

 .1عية إىل ذلكاالظّروف الدّ 
ّية األوىل لإلخوة، العالمة الّرسول املدرسّية، تعدّ  أّن الرّتبيةلك أّكدت خمتلف قرارات اجلمعّية ولذ

ل تنشىء مدارس، وحتافظ ن أجل حتقيق هذا اهلدف، أّسست ومل تز فهي متنح األوالد تربية صاحلة، وم
عليها حاملة لواء التعليم فيها. فاملدرسة هي ورشة للعمل الرّتبوي، وإلعداد التالمذة حنو احلياة 

 دون عالقات مع اآلخرين. من االجتماعية، واإلنسان ككائن اجتماعي، ال يقدر على العيش
بدال من إقفال املدرسة أو مغادرهتا، بقي احلّل يف  ألزمات واملعوقات اليت حدثت، أنّهأثبتت اقد و 

 جتديدها ملواجهة تلك العقبات.
والّدعوة موجهة إىل مجيع اإلخوة للمبادرة والّتحّرك، ضمن األطر اليت رمستها الّسلطة الكنسّية اللتزام 

طالب الّشباب وتطّلعاهتم، والتاديد يف إدارة العمل والوضوح يف الّرؤى. مل واالستاابة  2ق جديدة،ائطر 
ألّن دور املدرسة يبدو جلّيا يف احلضارة اجلديدة، أكثر ممّا كان عليه يف ما مضى. وعملية حتديث الرّتبية 

ينبغي الّنظر يف  لذلكحزم وحسم أكثر من الّسابق، ، تفرض نفسها بقوة و "اللّسالّية"من خالل املدرسة 
وقمعزل عن طبيعة  ا العريق. الثّقافة بشكله وإلزاماهتا، اليت تتطّلب جهدا لتأمني هذه العملية فرضيات

دمايت هذه املدرسة ومستوايهتا، فإهّنا تتمّيز بنوعّية دروسها وجّديتها وتنشئتها يف قالب شفاف ومهين وخ
 .وللوسط االجتماعي الذي تتمركز فيه للّشبيبة
، بتاديد مناهاها اهتماما خاّصا لّتطّور الثّقايف العميق يف الّزمن احلاضرذا عليها أن تويل اوهل

على نقل املعارف واملعلومات وإيصاهلا حنو وجهتها،  ، إذ إّن عملها مل يعد مقتصراوطرائقها وأهدافها
، والّتعّلم، واالستنتاج والّتفكري واملخيلة، وإدخال وإيقاظها ملكة املالحظة يك. بل حتر فقط وتلقينها

االجتماعية، والعلوم الّسياسّية، واللغات احلّية، ودرس احلضارات -العلوم الّتقنية، والعلوم االقتصادية
ووسائل االتصاالت، واجلوانب الّرفاهية، وتشايع العمل البحثي، واملبادرات الّشخصّية، واالنتقال من 

                                                           
العنف جتاه الّتالمذة،  إخوة املدارس املسيحية على اإلخوة مسألتني أساسيتني: رفض التعليم، واستعمالمنع قانون رهبنة 1

   .Yves Poutet, op. cit, p. 105وتطّورهم. وألزمهم الّسهر على تربيتهم
ضمن األطر اليت ، مجيع إخوة املدارس املسيحّية يف العامل، إىل الّتحرك 1967عام ا جممع اإلخوة العام املنعقد دع 2

(، والذي أاثر حركة جتديد داخل الكنيسة الكاثوليكية، تناولت 1965-1961اجملمع الفاتيكاين الثّاين ) حّددها
 .إشراك العلمانيني يف عمل الكنيسةو  مسألة التاديد الرّتبوي صوصاالدينّية واملدنية، وخ خمتلف امليادين

Déclaration sur les frères des écoles chrétiennes, règles, constitutions, livres du  

gouvernement, 40e chapitre général 1976, Maison Généralice 476, Via Aurelia, Rome,  

1976, pp. 76 – 77. 
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 البصريّة.-لتعّلم الّذايت، واستخدام الوسائل الّسمعّيةالتلقني إىل ا
 

 يف رهبنة "الفرير" دور املعّلم واملدرسةرابعا: 
نساام لتعليم وتثقيف الناشئة، املوكلة إليها. أسس متينة تعمل اب على ترتكز الرّتبية "اللسالية"      

 خطرية.ي مهاو  واملهمة واالجتاه هبا حن إعاقة اها يؤدي حتما إىلذلك أّن أي انفراد أو خلل يف إحد
وهي تربية واقعية قابلة للّتطبيق، تتطّلع إىل حاجات اإلنسان وأهدافه من خالل الّتعّلم، فالّتلميذ يتعّلم 

بنة فكيف حتدد الره لياد له مكاان يف اجملتمع، وهذه الرّتبية تنحو إىل إشراك الّتلميذ يف احلياة املدرسية.
 ؟1خلدمة التلميذ واملدرسة املعّلمدور كّل من 

 
 املعّلم -1

على دور املعّلم، الذي وجدت فيه رافدا ومكّمال  ،منذ نشأهتا ،رّكزت رهبنة إخوة املدارس املسيحية
، سة صباحا، ودخوهلم إىل الّصفوفلعمل الرّاهب. فاملعّلم يرافق التالمذة من حلظة حضورهم إىل املدر 

 يف أثناء الّدروس مساء. ويسهر على االنضباط ومراقبة سلوكهمإىل حلظة مغادرهتم املدرسة 
ا وعليه أن يبقى واقفا أمام تالمذته، وأاّل يتصّرف قم ويتوىل كتابة الشروحات على اللوح.واالسرتاحات، 

طرح األسئلة عليهم لكي يقرأ اجلميع درسهم، مّث ي أن حيرص دائمايثري ضحكهم أو ما يزعاهم، و 
 .2هم واستيعاهبمالستكشاف مدى فهم

حتلي "املعّلمني اللساليني"  هذا وأمجعت التقاليد الرتبوية "اللسالية" ماضيا وحاضرا، على ضرورة
 قمميزات أمهها:

 
 الّتقيد ابملنهجية -أ
على املعّلم اتباع منهاّية واضحة، وإجراء اختبارات شهرية للوقوف على نتائج تالمذته، يتوجب  

قات حتول ، أو الذين يواجهون صعوابت ومعوّ إليه أمساء الرّاسبنيغ وإبال بعد إخطار األخ املدير بذلك،
. وعليه أيضا إرشاد التالميذ 3أطر املعاجلة ،ابلّتشاور معه ومع بقّية الزمالء ،دون تقّدمهم، ليحّدد بعدها

                                                           

 1 p. 21.        1967, -ral 1966énéchapitre g ètiennes, les missions 39écoles chréFrères des  

2 op. cit, p. 22.                                                                tiennes, écoles chréConduite des                                     
بعد الظهر، ملساعدهتم على ختّطي يف فرتة  إضافية زمالئهم دروساتالمذة األوائل لديها، إعطاء طلبت إدارة املدرسة من ال3

   Ibid, p. 27 اليت تواجههم.الصعوابت 
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للتلميذ  متابعجها، والنربة والتنغيم، وتعيني إىل احلروف املطلوب قراءهتا، واحلرص على لفظ جّيد ملخار 
دون  من تكفيهم للكتابة عليها، خلال ما. وينتبه املعّلم كذلك المتالك تالمذته أوراقا بيضاالذي يواجه 

أن ينسى تدوين مالحظاته على املسابقات املصّححة، ولفت انتباههم إىل عدم تبّقعها ابحلرب، والكتابة 
ر اإلمكان. مّث يعطي أمثلة حول كيفية كتابة خبط مرن وواضح خال من األخطاء الّصرفّية والنحوية، قد

م إىل طريقة استعمال الرّيشة، هلّ الذين ال جييدون الكتابة، ويد احلروف املستقلة، والّسطور، ويزّود أولئك
معيدا كتابة احلروف اليت اعدة بعض املتدربني قمسك أيديهم، ولو اضطّر يف بعض األحيان إىل مس

من جتاوزهم  اخلاّصة  واملتأخرين عن سواهم، ويتحّقق ذوي احلاجاتبه لأخطأوا فيها على اللوح. وينت
 تلك احلاالت.

على تعليم احلساب، وعمليات اجلمع والّضرب والقسمة،  ،ترّكز دور املعّلم بعد القراءة والكتابة
 وتدوين قواعدها ليتمّكن التالمذة من فهمها، مع وضع األرقام بوضوح، ويبدأ دائما من مستوى بسيط
إىل آخر أعلى. ووّفرت إدارة املدارس مكانة خاصة للصالة، قبل مباشرة الّدروس، وبعد االسرتاحات، 

لتأمالت الّصباحية واإلرشاد اليومي، وهو تقليد الزم اب فرضّي الّصباح واملساء، انهيك إضافة إىل تالوة
ومن ضمنها  كافة  ناطق واألقاليمامل يزال معموال به حّت اليوم يفمنذ نشأهتا، وال  "اللّسالّية"املدرسة 
كّل صباح إرشاد تالميذه حول موضوع أخالقي أو   ”Titulaire“حبيث يتوىّل "مريّب الّصف"  1لبنان،

اجتماعي أو وطين، ويلقي الّضوء على مسائل ترتبط ابهتماماهتم. وال تنتهي واجبات املعّلم اللّسايل عند 
 الذي يقتدى به، حلله عالقة ابلّسرية احلميدة، فهو املثال الّصا، بل تتعداها إىل كّل ما فقط هذه احلدود

وضع يف مكان والذي يبذل املستطاع إلرساء االنضباط، وأتمني اهلدوء، من دون صراخ أو انفعال، فيتم
ملراقبتهم، إمّنا للوقوف على أّي خلل رقما حيدث، وللّتأّكد من  ورؤيتهم ال اجلميع يتيح له مشاهدة

أو  ، وعدم االستطراد. وعليه الّتقّيد قما أورده الكتاب من معلومات2ابعتهم للّشروحاتإصغائهم ومت
 اخلروج عن املضامني املطروقة.

 
 

                                                           
يتوالمها "مريب  للذينا خّصصت مدارس "الفرير"، عشر دقائق يوميا تبدأ قبل حّصة الّدرس األوىل للتأّمل واإلرشاد، 1

، وتربيتهم على وتثقيفهم التالمذة و علميا معيّنا، هبدف توعيةمتناوال فيهما موضوعا وطنيا أو اجتماعيا، أالّصف"، 
 .تلتزمهارس اللّسالية يف لبنان سنة، وال تزال املد 350 تقليد متوارث منذ حواىلو نية، وهنساالقيم اإل

Manuscrits des frères (Beyrouth), p. 26. 

، بعضاخطوات عن بعضهم  ف التالمذة بشكل ثنائي، داخل أروقة املدرسة، ويف الكنيسة، مبتعدين مسافة أربعطصي 2
  فإّن املعّلم حيرص على إخراجه من الّصف هبدوء.مّت طرد أّي تلميذ، ويف حال 

Conduite des écoles chrétiennes, op. cit, p. 92. 
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 لسهر على االنضباطا -ب
وقد حّددت إدارة املدارس تسع قواعد أساسّية تسهم يف ترسي  الّنظام املدرسي، وتساعد املعّلمني 

املعّلم وتنّبهه، واستعمال وسائل اإليضاح يف شرحه، وتكرمي التالمذة على القيام برسالتهم ، منها تركيز 
الّتوقيت، وتوزيع املسؤوليات على التالمذة، ووحدة اهلم، وتصحيح األخطاء ، والتزام اجمللني يف أعم

 ، وال تزال هذه األسس سارية مع هنج مياشي التقنيات احلديثة،1املدرسة يف جتهيزاهتا وهيكلياهتا البنيوية
ويراعي مسألة تطّور املنهايات الرّتبوية والّتعليمية يف بالدان. فناد مثال تالمذة مسؤولني حيملون لقب 

وحيرصون على نظافته، ويساعدون مريّب  ف اللوح، ويعتنون قموجودات صّفهم،"وزراء" يهتمون بتنظي
وهؤالء  اإلدارة عليها.ليمات اليت تصدرها الّصف يف ترتيب اللوحة اجلدارية، وتزيينها، ووضع التع

التالمذة يتبّدلون بعد توزيع العالمات الّشهرية والفصلّية، ويتّم كّل ذلك من أجل تربية التلميذ على 
 .2ل املسؤولية، يف املدرسة اّوال مّث يف اجملتمع، فيغدو مواطنا قادرا وفاعال مّت خترّج إىل ميادين احلياةمّ حت

، بل على العكس من ذلك تراهم "اللّسالّية"اآلليات املدرسّية وال جيد التالمذة أّي حرج يف هذه 
 يتهافتون للقيام أبعبائها وحتقيق كّل مستلزماهتا جبديّة وروح متعاونة.

 
 ضرورة ترسيخ الشروحات -ج

إعادة شرح بعض املسائل للمتغّيبني، بعد استدعائهم إفراداي إليه، لالستفسار عّما  ويلتزم املعّلم
دون إذن مسبق. ابملقابل عليه التحّدث بصوت معتدل خفيض، فاهتم. وال يسمح ألحد ابلّتكّلم من 

. أّما حاليا فقد اصبحت عملّية التعّلم أكثر دينامية، من 3وبشكل يسمعه فيه تالمذته ويفهمون ما يقوله
ومستمع، بل ابت  متلق ف وحسب، فيما التلميذ جمّردذي قبل، فلم يعد املعّلم جمرد ملّقن وانقل للمعار 

تفاعل الطّرفني أمرا حمتوما إلنتاج املعرفة، وحتّول األّول إىل منّشط للحلقة التعّلمّية، والثاين إىل متعّلم 
مشارك فيها. ودخلت مفاهيم جديدة إىل قاموس املدرسة، مثل دميوقراطية التعليم، واستقاللية املتعّلم 

ائز التعامل مع األوالد والشباب بفوقّية معرفّية، ألّن وسائط ، ومل يعد من اجل ”Autonomie“الذاتية 
املعرفة والتواصل غزت كّل البيوت واجملتمعات، وأضحت متيسرة ويف متناول الّصغار والكبار، وأصبح من 

                                                           
1                                                   75.         –Pedro Gil et Diego Munoz, op . cit, pp. 73  
العملية اعتبارا من الصف حيرص مربو الّصفوف على حتديد مسؤوليات تالمذهتم منذ اليوم املدرسي األّول، وتبدأ هذه 2

طيلة املراحل  وتستمر حيث يبلغ عمر التلميذ تسع سنوات، ،”Eb3“احللقة الثانية من التعليم األساسي -الثالث
 التالمذة بتحّمل املسؤوليات، وليدركوا أّن احملافظة على البيئة املدرسيةاملتوّسطة والثانوية، ليتمرس هؤالء  الّتعليمّية

 .أولياؤهم من جهد ومال لتعليمهم هيف مصلحتهم، وحتافظ على ما وّفر  أمور تصبّ  اواالهتمام قمبانيها، وجتهيزاهت
Manuscrits des frères, op. cit, p. 54.  

3 Ibid, p. 124.                                                                                                                 
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م وبناء شخصياهتم املستحسن واملفيد أن يشارك التالمذة يف األعمال واألحباث اهلادفة إىل صوغ قدراهت
 .1اهتموحتقيق ذو 

اللبنانية، منذ  "اللّسالية"ّن كثريا من اّلطرائق الّسابقة بقي ساراي يف املدارس لكن ال بّد من التنويه أب
نشأهتا وحّّت فرتة متأخرة، والسيما منها ما أثبت فاعليته الرتبوية، فالتاديد مل يلغ كّل القدمي، بل وضع 
أطرا مرنة للتغيرّي، الذي أخذ يف االعتبار مصاحل املدرسة العليا ومجهورها الواسع، من إدارة ومعّلمني 

 .2وتالمذة وموظّفني وعّمال وجلان أهل وقدامى
 
 إصالح التالمذة –د 
كبطاقة االستقبال،   ،وتسهيل عملهم قات خاّصة تساعدهم يف ضبط صفوفهمبطا تزويد املعّلمني متّ 

وتغيري احلصص، وخصال الّتلميذ احلميدة والّسلبية، وزائري املتغيبني، وكانت هذه البطاقات ترافق التلميذ 
تتشابه إىل حّد بعيد مع ما هو معتمد اليوم على هذا ها. وهي ه يف املدرسة، وإىل حني ختّرجه فيمدة بقائ

الّصعيد، إن كان جلهة البطاقة املعبأة يدواي واحملفوظة يف خزائن املدرسة، أو الكرتونيا يف حواسيبها، 
التالمذة،  من الّتعّرف إىل، ومتكني املعّلمني 3ر املعلومات ملريديها عند الطّلبوالغرض منها تقدمي أوف

 وجناحهم .  ّورهمتطوقياس مدى 
بني التأنيب  قصاص، ملعاقبة التالمذة املخالفني تفاوتتومسح للمعّلمني ابعتماد أنواع متعّددة من ال

اللفظي، والطّرد خارج املدرسة، والّضرب يف بعض احلاالت الّضيقة بواسطة مسطرة خشبية ال يتااوز 
شيئا مماثال يف مطلع القرن املاضي،  "لبنان"يف  "الفرير"وشهدت مدارس  اخلمسة عشر سنتيمرتا.طوهلا 

راح يتالشى تدرجييا إىل أن صدرت تعليمات صارمة وصرحية، منعته بشكل اتم حتت طائلة الّصرف 
 التأدييب من اخلدمة منذ اواخر الستينيات.

  ىالّنوع من القصاص الذي ابت يرق منع مجيع مظاهر هذامجيع مدارس "الفرير"، يف لبنان  وتلتزم

                                                           
 .12 -1ص 1997أاير  8، اتري  10227رقم الاملرسوم  1
2                                                       , op. cit, p. 30, 44, 63, 80.Manuscrits des frères  
ها يدواي، علي ل املعلومات املتعّلقة ابلّتلميذتعتمد املدارس اللّسالية اللبنانّية حاليا نوعني من البطاقات، األوىل جيري تساي3

ه أو رسة، وإىل موعد خترج"ابلبطاقة اخلضراء"، ألّن لوهنا أخضر، وهي ترافق التلميذ منذ تسايله يف املد ىوتسم
الثّانية هي و بيان ملعدل عالماته السنوية ومعدل عالمة الّسلوك، وجانب املعلومات الّشخصّية. مغادرته هنائيا هلا، وفيها 

تعليمية يباشرها املتعّلم وحتفظ يف حاسوب خاص، ويتوىّل مسؤولو األقسام تدوين   م يف كّل مرحلةبطاقة الكرتونية تنظّ 
 مدرسّية بعد إعالن نتائج االمتحاانت املدرسّية. لبطاقة اخلضراء يف هناية كّل سنةت على ااملعلوما

Ibid, pp. 103, 411. 
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 .1يق بكرامة اإلنسان ومكانته وقيمهعصور ابئدة، وال يل إىل
إىل طرد التالمذة الذين يلهون رفقاءهم، واملتغّيبني تكرارا، واملتخلفني  يف املاضي إدارة املدرسة جلأت

حون أخطاءهم، وحّق للمعّلم أن يقرتح م اآلحاد واألعياد، والذين ال يصحعن احلضور إىل الكنيسة أاي
سلسلة من اإلجراءات لتصويب مسارات التالمذة، قمعىن حرصها على مصلحتهم اخلاصة، على املدير 

وأن تكون انبعة من حمّبة صافية، ومتناسبة مع حام اخلطأ ومتالئمة معه. وأيضا هادئة وحكيمة وحذرة، 
ماد أّي من عند اعت ،إرادية ومقبولة من املعاَقب، وحمرتمة ال حتّط من قدره ومكانته. وتوّجب على املعّلم

 دون إحداث صراخ أو إاثرة ضّاة تذكر. من تنفيذها بسكون، و  ،اإلجراءات املذكورة
حّدد تراث املدارس وتقاليدها وأعرافها، مسألة مراعاة بضعة جوانب مهّمة، عند اللاوء إىل 
 الّتصويب ابلقصاص، مثل أن تكون اإلجراءات املتخذة ضرورية ومفيدة، تؤدي الغرض املرجو منها،

، كما ال جيوز اللاوء نفسها األخطاء يقعوا يف املثل لآلخرين كي ال وقادرة يف الوقت عينه على إعطاء
إىل أّي تدبري ميكن أن حيدث ضررا ابلتلميذ، أو يسّبب فوضى مدرسّية، مع استبعاد اتّم للعوامل 

حتميل تلميذ تبعة  ، و ال ميكنيءهة املعاِقبة يف مزاج عكر أو سخصوصا إذا كانت اجلو الّشخصّية، 
ومن أجل مقاربة سليمة وواقعّية ملختلف هذه  .2ظروفها فات بني أهله واإلدارة مهما تكناخلال

االستعانة أبحد اإلخوة وطلب مشورته س احلاالت، وتطبيق ما يناسبها من تدابري، مل متانع إدارة املدار 
ة قمثابة "صّمام أمان"، داخل املدارس وتدّخله مباشرة ، حلّل تلك اإلشكاالت. وال يزال هؤالء اإلخو 

قلتهم العددية، يتدخلون بروية وفطنة الستنباط احللول، وللبحث عن  من رغمال على اللّسالّية إىل اليوم،
. ومتاشيا مع تطّور املفاهيم الرّتبوية احلديثة، 3خمارج مقبولة، آخذين ابحلسبان مصاحل املدرسة وتالمذهتا

                                                           
للمعلمني بضرب التلميذ املخالف ضربة واحدة، بواسطة   ،1688عند انطالق مدارس الرهبنة عام  مسح "دي السال"،1

 : آلتيةسنتم، يف حاالت املخالفة ا 15كرابج من حبال جمدولة بطول 
 ؛عدم الطّاعة واخلضوع -
 ؛أثناء الّشرح يف اللهو -
 ؛يف حال التضارب مع الرفاق -
     .Conduite des écoles chrétiennes, op. cit, 152.يف حال الّتخّلف عن حضور القداس -
صيغة املفرد مع الّتلميذ على املسؤولني واملعّلمني فيها، استعمال صيغة اجلمع بدال من  وجبت سري املدارس املسيحّيةأ 2

األرجل، أو جدع وعدم استخدام لغة مشينة، يف خماطبته أو عند أتنيبه، وحّذرت اللاوء إىل ضربه ابأليدي أو  املعاقب
 .Conduite des écoles chrétiennes, opأو الّشعر، ومسحت ابلّضرب على كف اليد فقط. األنف وشّد األذن

cit, p. 162. 
نهم يف مدرسة خالف بني ذوي بعض التالمذة وأحد املعّلمني، على خلفية طرد أربعة فوضويني م 1913يف العام  حصل3

ياته براءة تاملدير من القنصل الفرنسي يف املدينة، وترمجاهنا وأمني سّرها، إجراء حتقيق، ثبتت بنطرابلس، فطلب األخ 
 .الذي قام بتسوية األمر اروينزغرات، إىل القيام بوساطة لدى مطران طرابلس امل وكانوا من ،املعّلم. فالتاأ ذووهم
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اللبنانّية دعوة "جملس الّصفوف" إىل االنعقاد للّنظر يف أوضاع التالمذة  "اللّسالّية"اعتمدت املدارس 
املخالفني، وحتديد ماهية خمالفاهتم، وقياس مدى فوضاهم وارتكاابهتم، واخللوص بقرار هنائي يضع األمور 

إىل خمتلف  يف نصاهبا احلقيقي، بعد أن تكون اإلدارات قد أجرت حتقيقاهتا واستقصاءاهتا، واستمعت
ميع فرصا متساوية إلظهار وجهات اجلهات املعنية أو املتدّخلة يف أزمة مطروحة، من أجل منح اجل

والّدفاع عن قناعاهتم، وتبيان حااهم وإثبااتهتم، حّّت أتيت القرارات عادلة ومتوازنة، بعيدا عن  نظرهم
 .1االنتقام والّتشّفي

روح اإلميان والرّفق والّتعاون اجلماعي، اليت تربط بني  :الث، هيمتّيزت الّروح اللّسالّية دائما قميزات ث
وجتعلهم يتصرّفون مع صفوفهم وكأهّنا أشبه  نهم وبني تالمذهتم من انحية أخرى،املعلمني من انحية وبي

جبماعة صغرية، يعيشون ضمنها وتشّكل جزءا من حياهتم املدرسّية، حيث يتقامسون مسؤولياهتا مع 
 ويتمثّلون أبعماله. هدون لكي يقتدي هؤالء هبم، وجي2التالمذة
 

 أمهية تدريب املعّلم –ه 
ال خيفى ما للتدريب والتمّرن من أمهّية يف صقل مؤهالت املعّلم وخرباته، ومساعدته يف ضبط صّفه، 
وهتيئة أجواء مالئمة للّشرح. وهذا ما رّكزت عليه مبادرات إدارات مدارس "الفرير"، يف لبنان من خالل 
إعداد املعّلمني يف مدارسها، وتنشئتهم ابستمرار، يف دورات تدريب وأتهيل. وهي عقدت ألجل ذلك 

 لتدريبمع كّل من اجلامعة اللبنانّية/ كلّية الرّتبية، واجلامعة اليسوعّية/كلّية العلوم الرتبوية،  3اتفاقيات
                                                                                                                                                                                

Ibid, p. 5. 

ة الّصف املذكور، على خلفية وقع إشكال بني معّلم مادة التاري  يف صف الثانوية العامة، فرع العلوم العامة، وأحد تالمذ 1
تها إىل جملس صفوف وبعد دراسة القضية وإحال .دة أسبوعمرتام املعّلم، الذي طالب بطرده اح الّتلميذ قد قّلل منأّن 

دة م املعين أّن املخالفة ال تستوجب الّتدبري املطلوب، فأقّر طرد التلميذ ألستاذمدرسة "فرير" اجلميزة تبنّي له وحبضور ا
 (.2004-2003الل العام الّدراسي خ)معّلمه.  إىليومني، وضرورة اعتذاره 

Manuscrits des frères (Beyrouth), op. cit, p. 24.     
بشري يسهم يف خلق هللا،  يرى اللّساليون من خالل روح اإلميان، أّن العامل جاء كنتياة لعمل اخلالق، وأّن كّل عمل2

الصالة اليومّية وحضور هللا مشروعه، وفق قول املسيح:" أيب يعمل، وأان أعمل أيضا." وينتبهون إىل أمهّية وإكمال 
     .Ibid, p. 107الّدائم يف حياهتم.

تضّمنت االتفاقيات بني إدارة إقليم لبنان يف رهبنة إخوة املدارس املسيحّية، واجلامعات املنّوه عنها، مسألة تدريب  3 
راستها، ومستوى الّشهادات اليت املسؤولني واملنّسقني واملعّلمني فيها، ومّدة الّتدريب ونوع املواد املطلوب حبثها ود

ينالوهنا، ومدى قابليتها للمعادلة، وتطابقها مع القوانني اللبنانية الّنافذة فيما يتعّلق بشهادات اجلامعات اخلاصة، ويتابع 
االتفاقية اخلاّصة بني منسقّية إقليم املتدّرب فرتة دراسية مّدة سنتني حيصل يف هنايتها بعد جناحه على كفاءة تربوية. 
 .3ص ، 2011لبنان يف رهبنة إخوة املدارس املسيحّية، وجامعة القديس يوسف، بريوت سنة 
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ضمن االختصاصات الرّتبوية اليت  ، ومنحهم شهاداتوأتهيلهم املديرين واملنسقني واملعلمني اللّساليني
هبدف زايدة كفاايهتم، وتنويع أساليبهم لتتوافق مع املنهايات الرّتبوية العصرية،  ،حيّصلوهنا بعد ختّرجهم

ومع ما يسود العامل املتمّدن حاليا من ثورات ثقافية متنامية تعتمد التقنيات احلديثة، اليت دخلت بدورها 
 Smart“لكرتونية" وحة اإلاللبدأت " املسيحيني، إذ يف مدارس اإلخوة إىل خمتلف األقسام والّصفوف

Bord” مكاهنا يف قاعات الّصفوف، واملكتبات املدرسّية إىل جانب وسائل اإليضاح األخرى  حتتل
املعتمدة بقدميها وجديدها. وجتدر املالحظة أّن هذه املدارس كانت دائما سّباقة إىل إدخال كّل تقنّية 

ت ة توّخيا لوضع املزيد من اإلمكاانت فائدهتا وجدواها، على الّصعد العملية والّتطبيقيجديدة أثبت
اليت متّكنهم من النااح األكيد يف هناية ت بني أيدي املتعلمني، وتزويدهم كّل الوسائط املتاحة والقدرا

إمّنا ختطتها إىل  فقط، . ومل تقتصر حركة التاديد عند هذه احلدود1املطاف الّدراسي ما قبل اجلامعي
األمر الذي يوفّر  نظام االختبارات على احلاسوبنها جتهيز خمتربات املدرسة أبحدث الّتقنيات، وم

للّتالمذة فرصا للقيام بتاارب تطبيقّية فردية، تساعدهم على االستيعاب والفهم، وتكرار احملاوالت يف 
 حال اللزوم.

لغات  هاعضضاف ب، وأأمهية كبرية والفرنسية واالنكليزية اللغات العربية "اللّسالّية"رس وتويل املدا
 . 2حّية أخرى، مفسحا أمام تالمذته إتقاهنا وتوسيع رصيدهم اللغوي

ع تربوي متكامل، إبشراف ، يف العمل على تنفيذ مشرو 2008وكانت قد شرعت منذ سنة 
من اجلامعة اليسوعية يف بريوت، اهلدف منه إشراك مجيع العاملني يف احلقل املدرسي يف  اختصاصيني

تطوير قدراهتم واستخدام طاقاهتم ضمن ميادين عملهم، سواء أكانوا مدراء أو مسؤولني أو منّسقني أو 
وصوال إىل معّلمني أو يف سائر اخلدمات املدرسية األخرى، مثل املسؤول عن التمريض، أو خدمة الّنقل 

، الذي مّت إجنازه خالل أربعة أعوم 3عمال التنظيفات. ورصدت املبالغ الالزمة لضمان متويل هذا املشروع
                                                           

ن، " الّلوحة اعتمدت مدرسة القلب األقدس/ "فرير اجلميزة"، على سبيل املثال كباقي املدارس اللّسالية يف لبنا 1
 Lap “لمعّلمني عليها، بعدما أّمنت للرّاغبني منهم حواسيب شخصية ونّظمت دورة تدريبّية للكرتونّية"إلا

Tops”ال  شهراي ثالث سنوات قمعّدل مقداره تسعة وثالثون ألف لرية لبنانية دفعت مثنها نقدا، مّث قّسطتها هلم على
، ابتداء من كافة  الّتعليمّية املراحل  شرح الّدروس واألمثوالت يفيف ى اعتماد هذه الّتقنية املتطّورةغري، بغية تشايعهم عل

  .Manuscrits des frères (Beyrouth), op. cit, p. 30.2010سنة 
را اإليطالية اعتبا ةتدريس اللغ ،2011-2010يأدخلت مدرسة "فرير" اجلميزة يف مناهاها التعليمّية، منذ العام الدراس2

ية، وذلك ابلّتعاون واللغة األملانية لصفوف املرحلة الثّانو الّصف الّسادس األساسي، وإىل الّصف الّتاسع األساسي،  من
الثّقافيني اإليطايل واألملاين، وكان هناك مسعى لتدريس اللغة اإلسبانية، لكن بسبب ظروف تتعّلق ابملركز مع املركزين 

 .Ibid, p. 32املشروع. الثّقايف اإلسباين أمهل

فيذه، ابلّتعاون مع منّسق  ايزجي من اجلامعة اليسوعية، اإلشراف عليه وتناألستاذ طوين توىّل هدف املشروع الرّتبوي الذي 3
مجيع ناولت حتديث شاملة تإىل عملية  "،اللّسالية"زرييب، ومدراء املدارس لبنان يف مدارس "الفرير"، األخ حبيب إقليم 
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ما أّمن للمدارس حتقيق نقلة نوعية على خمتلف الّصعد وامليادين، وجّدد انطالقتها  وجبهها كّل 
 لحاجات املتاّددة واملتسارعة.ابت لستاالّتحدايت، فا

قدما، وامتالك األمل  ات مدارس "الفرير" يف لبنان، املعّلمني اللّساليني على املضيّ وتشّاع إدار 
وعلى الّتحّلي ابلّتواضع، واالبتعاد عن  لّتعليمي، ومآل رسالتهم  اخلرّية،ابلّنااح يف عملهم الرّتبوي وا

 :آلتيةتتيح هلم حتقيق الفوائد ا الّتعارف أو التقصري، وتوحيد منهاياهتم وطرائقهم حبيث
 ؛مع قليل من اجلهد والّتعب النتائج الفضلى -
 ؛تقّدم التالمذة بشكل أسهل -
 ؛ترسي  املبادىء يف عقول التالمذة -
 .مسامهة األهل يف تربية أبنائهم، ومساعدة املعّلمني -

على جتّنب إقامة عالقات مع تالمذهتم، تطغى عليها العشائرية، وال  "اللّساليون"حيرص املعّلمون 
أوساطهم املدرسية، ويفهمون تالمذهتم أّن احملّبة احلقيقّية تعين حمّبة اجلميع  يقيمون صداقات خاصة يف

 زمالء وتالمذة.
 االهتمام ابلتالمذة ومترسهم ابملسؤوليات -و

ل احملبة شرط أساسي لبناء عالقات وطيدة ومستدامة، توص يكتمل جناح املعّلم حبّبه لتالمذته، ألنّ 
دون صداقات ال طائل من دون متييز أو تفرقة بني واحد وآخر، و  ابلنتياة إىل األهداف املرجّوة، من

منها أو إمالءات، فهوالء األوالد هم ابلّدرجة األوىل أبناء هللا، وجيب الّتعامل معهم انطالقا من هذه 
يف تعامله  أن يكونعناية خاّصة، و  واملهّمشني منهم ن يويل أكثرهم حاجة واملهملنيوعليه أ القاعدة،
 حازما مثل أب، ورقيقا مثل أّم.  معهم

على التّوجه هذا، وميارسونه داخل بيئاهتم املدرسية، فيقيمون عالقات  "اللّساليون"وحيافظ املعّلمون 
احملّبة دومنا تكّلف أو ميوعة، تلتزم حدود مصلحة متينة مع تالمذهتم مبنّية على الّصدق، والّصراحة و 

 . 1املتعلمني يف أجواء مرحية وواثقة
ربوية ، فتعاملت مع تالمذهتا برفق، وأّمنت هلم أجواء تنفسه الّنهج مدارس "الفرير" يف لبنانإتبعت 

وبناء شخصياهتم. وداوم املعّلمون على مرافقتهم احلثيثة والدائمة، منذ  ساعدهتم على حتصيل معارفهم

                                                                                                                                                                                

، وقد تشكلت كافة  راد املالك التعليميأف ابإلضافة إىل إعادة أتهيل والتعليمية، واخلدمات املتنّوعة، قسام الرتبويةاأل
وترفع تقريرها حول ما مّت إجنازه، وأنواع العقبات اليت تعرتض  درسة، تلتئم دوراي برائسة مديرهاجلان متابعة داخل كّل م
   .Ibid, p. 35التنفيذ يف حال وجدت.

1 .                                                                                         et, op. cit, p. 127Yves Pout  
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السنوات األوىل اللتحاقهم هبا، وحّّت أوان ختّرجهم بعد قضاء ثالث عشرة سنة يف ربوعها. فقد عاشوا 
، من خالل االختبارات احلياتية الواقعية، وتشّرهبم للحرية طفولتهم، وحّضرهتم ملرحلة الّنضجفيها 
ء تالمذهتا ملواجهة عاون. فاملدرسة جمتمع صغري، هتّي ستقاللية الّذاتية واملسؤولية وروح املشاركة والتّ واال

 جمتمع الغد. ورقما تبدو أكثر مثالية ولكّنها أيضا وجودية أببعادها ومراميها.
تناسب مراحلهم العمريّة،  رهم مسؤوليات متدّرجةمنذ نعومة أظفا "اللّساليون"تالمذة يتحّمل ال

دورا مؤثرا يف حميطهم الّصغري ويؤدون خدمات ولو بسيطة له، ويتأهلون من خالل ذلك للقيام  فيؤدون
إىل  وصلواو اكز مهمة، مر  أواتبو  الذين ا يفّسر جناح العديد من القدامىأبدوار أعظم مّت كربوا، وهذا م

 .1وتقنّية ذات كفاءة عالية جّدامنتدايت دولية واستنباط نظم واخرتاعات علمّية 
من خالل األوزار الّصفّية اليت تتحّول فيما بعد إىل و  تّم عرب متابعتهم لدروسهم ي ألّن اخنراطهم 

دون أحكام جاهزة  من أوزار اجتماعية، وهي تفيد الفرد واجلماعة كوهنا تتّم بروح من الوحدة والّتعاونّية
 :ته املهنّية إىل القواعد اآلتيةأن يتنّبه خالل حيا "اللّسايل". وعلى املعّلم 2أو توقّعات مسبقة

 
 

 فضائل املعّلم "اللسايل" -ز
 ؛إتقان الكالم ولغة شرح األمثولة -
 ؛احلركية والّدينامية، خالل حّصة الّدرس -
 ؛املرونة -

                                                           
 جورج حلو الذي منهم العامل ،مدارس "الفرير" يفينّي والعامليني، الذين خترجوا برز العديد من الّرؤساء، واملسؤولني احملل1

أهنى املرحلة الثانوية يف "فرير اجلميزة"، والذي أصبح مديرا يف وكالة الّسيدة "فرير فرن الّشباك"، مّث تتلمذ يف مدرسة 
دراسة اجملرات. دون أن ننسى ب املتخصص IPAK“ومسؤوال عن مركز "إيباك"  ”NASA“ انسا الفضاء األمريكية

 دغار شويري خريج مدرسة "فرير" دده.إ، ”Physiologie“العامل يف الفيزيولوجيا  

Fr Ildephonse Sarkis, Le Liban découvertes et inventions, Beyrouth 2008, pp. 245-252.          
Jean-Baptiste de la Salle pédagogue, op. cit, p. 45. 

املرحلة بية يف تالمذهتا دائما على القيام أبنشطة داخل املدرسة وخارجها، وخلق جلان طال "اللّسالية"شّاعت املدارس  2
ّتعاضدية، والقيام حبمالت نظافة، وإمناء الّروح ال ،ياة داخل أقسام املرحلة املذكورةيف انتظام سري احل الثانوية تشارك

من األنشطة الالصفّية احملببة أيضا، تنظيم رايضات روحّية  و  تتضّمن أخبارهم ومقاالهتم وإصدار جمالت ودورايت
والفصح، وهذه الرايضات كانت تعمل على جتديدهم روحيا، ومتنحهم  عيدي امليالدل األعياد الكبرية كللتالمذة، خال

  .Ibid, p.208.زمخا جديدا لالنطالق
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 ؛التكّيف -
 ؛الصالبة -
 ؛والّتالمذة الّتعاطف مع الّزمالء -
 ؛االستقامة -
 ؛عدم الّتحّيز وقبول اآلخر -
 ؛الرّتوي، وتقدير املوقف -
 .1جتّنب املواقف املرتاخية -

طويلة  أنّه ميضي قمعيتهم أوقاات وخصوصا، أن يعرف تالميذه جّيدا، "اللّسايل"من واجبات املعّلم 
عدم الّتكّلم مع التالمذة خالل و  خالل القيام أبنشطة متنّوعة، يف غرفة الّصف، أو يف امللعب، أو

متابعة كّل  ونقاشات الطائل منها، وعليهالّشرح أبمور خارجة عن نطاقه، أو فتح سااالت 
 ، للّدخول يف تفاصيل أعماهلم وحيثياهتا.تالمذته

 حّدد القديس يوحنا دي السال اثنيت عشرة فضيلة للمعّلم الّصاحل على الوجه اآليت:
 
 الّرزانة -1ً

ال يلذع وال جيرح أو  للمعّلم نظرة واثقة، ال يضحك وهو يتكّلم وال يتلّوى، يوجز كالمه        
يتعاىل، وهذا ال ينفي الرّفق واحلنان وال العاطفة. يسعى أن حيرتم من دون مهابة متحاشيا الوقفة املهملة 

سعيا إىل الّتخويف  وعبوس الوجه واملمازحات املضحكة، ونربات الّصوت الغريبة، والّضرب على الطّاولة
 أو اإلذهال.

 
 الّصمت -2ً

، إذ ال يعين الّصمت االمتناع املطلق عن الكالم، بل االقتصاد والفطنة يف استعمال الّصوت      
الّصرف إىل  رفةالّنطق ينقالهنم من طور املع إّن الّداللة أجدى من القول، ومساءلة الّتالميذ ومحلهم على

 فّن الّتعبري عنها.

                                                           
1                                     148. –it, pp. 143 Pedro Gil et Diego Munoz, op. c 
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فالّصمت يوّلد الّنظام واالطمئنان يف غرفة الّصف، وهذا ما يفسح اجملال للّتقّدم، وعالوة على    
 ذلك قّلما يصغي املتعلمون إىل معّلمني يكثرون الكالم.

 
 الّتواضع -3ً

جيعل املعّلم مستحبا قريب املنال، يقّرب املعّلم من تالمذته، من دون أن ينسيه حقيقة       
ن كان واسع املعرفة ال حيتقر من هم أقّل معرفة منه، وإذا جنح يف الّتدريس ال يرّوج لنااحه إمّنا انتدابه. فإ

ينسب إىل تالمذته ما هلم من فضل يف هذا الّنااح، أّما إذا فشل فإنّه ال يستسلم لفشله بل جيهد يف 
 ختطيه.
وحيمله تواضعه على طلب املشورة، وعلى اتباع توجيهات اإلدارة ومسؤويل األقسام واملنّسقني،    

 .1والّتقّيد ابملنهايات املدرسية الّنافذة لئال يضطرب التالميذ يف اجتيازهم من صف إىل آخر
 
 الفطنة -4ً

عتماد الوسائل الفضلى يف ، فهي تنري املعّلم يف مجيع احلاالت الإهّنا فضيلة حسن االختيار       
تربية األوالد، وتقدير املواقف والقرارات وعواقبها اليت قد تصيب العقل والقلب. وتقتضي اللاوء إىل 
الّذاكرة لالنتفاع من اخلربات الّسابقة، وفهم ردود فعل التالمذة، واإلفادة من الوسائل املتوافرة إلعداد 

 الّتقلب والّتصرفات املزاجية.الّدروس، وهي تدفعه إىل حتاشي الّتهور و 
 

 احلكمة -5ً
توجب على املعّلم تعّلم ما يتوّجب عليه تدريسه وشرحه، وتلزمه قممارسة الفضائل البشرية        
 يف تعامله مع زمالئه وتالمذته. واإلنسانية
 
 الّصرب -6ً

يلزم املعّلم الكثري من الّصرب، السيما مع التالمذة من ذوي الفهم احملدود، أو الفوضويني من        
بينهم، فالّصرب يغلب األمل واملصاعب ويعّزز الّرويّة ويقي من ردود الفعل احلاّدة واالنفعاالت، بوجه 

                                                           

 1 Ibid, p. 150.                                                                                                                
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 .1الّشتيمة واالنتقاد ومزاح األوالد وتصرفاهتم الرديئة يف بعض األحيان
وال يكّل املعّلم من الّتكرار يف سبيل إيصال املعرفة، ليتشرب تالمذته األفكار الّصحيحة شيئا   

 فشيئا، حّّت تتحّول أعماهلم الّصاحلة إىل عادات راسخة.
 
 االنضباط -7ً

االعتدال ويقيه من اإلفراط يف كّل شيء، وجيعله قادرا على قياس ما  على املعّلم شاعي       
 لتالمذته يف وقت معني، فيأخذ يف احلسبان ضعفهم وندرة الوقت املتوافر لديهم وظروفهم العائلية.يصلح 
 
 الوداعة -8ً

توحي احلنان واللطف من دون أي تصّنع، وجتّنب األوامر الّسلطوية الّصادرة بنربة غري         
 مستحبة.

فاملعّلم بعد اقتصاصه من الّتلميذ، يبّدد االستياء الذي توّلد فيه إبفهامه أّن غايته من        
 اإلصالح هي حتسني وضعه. ويف مواجهة الّصعاب تتيح للّتلميذ الوقت الكايف للفهم واالستفسار.

وية إزاء اجلمع. وتقرتن الوداعة احلّق ابلقّوة والّشااعة، إذ يرتتب عليها أن تكون اثبتة ومتسا   
إليك مثال: يدخل املعّلم الّصف للمرة األوىل، فأّول ما يتبادر إىل ذهن التالمذة مراقبته الكتشاف 

 .2مواطن الّضعف فيه واستغالهلا، فإن تبنّي هلم أنّه مستقر هادىء جيابه حبزم، أطاعوا وانصاعوا
 
 الغرية -9ً

، والداللة فيتصّرف بطريقة إنسانية ال تشوهبا شائبةتفرض على املعّلم إعطاء املثل الّصاحل،        
سلوكه، وتدفع الغرية أيضا إىل النشاط واالهتمام بكّل  ىق ليست بشيء إن مل حيفز املثل علعلى الطري

 وسيلة تنمي التالميذ.
 

 التقوى -10ً

                                                           

 1 .                                                                                                               Ibid, p. 158 

 2                                                                                                         165-Ibid, pp. 161 
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على أهّنم عطية من إهّنا امتداد للغرية، تدفع املعّلمني إىل القيام بواجباهتم جتاه تالمذهتم          
 هللا. كما تزيد فيهم فّن تبليغ احلقائق األدبية والعلمية بطرائق مشّوقة متكيفة مع ظروف صفوفهم.

 
 الّسهر -11ً

أعماله وأقواله، غري متغاض عن تصرّفات  يرتتب على املعّلم أن يكون يقظا يف كلّ          
 تالمذته، فهو يسهر عليهم يقيهم من املخاطر وهذا يغين عن االقتصاص وخيلق حمفزات متعّددة.

 
 الّسخاء -12ً

حيمل املعّلم على البذل والّتضحّية ابملنفعة اخلاّصة يف سبيل منفعة تالميذه، وهو يعمل          
      عمله ويتاّلى بذله يف تعليم تالميذه.أكثر ممّا يطلبه منه عقد 
قدمي الّدور الرّتبوي تتطّلب توازان شخصيا ذاتيا، يستلزم منه ت ّن هذه الّصفاتوخالصة القول، إ

واالهتمام ابملدرسة، لتصبح شغله الّشاغل، وأن يبقى وفّيا لألسلوب  والّتعليمي على حياته اخلاصة،
 الّتلميذ يف مرتبة اثنية بعد هللا.، الذي يضع "اللّسايل"الرتبوي 

 ،ومع األوالد حول كيفّية الّتصّرف يف املدرسة لقد خّصص املؤسس هذا املعّلم بتأمالت أفردها،
. إذ إّن روح الكمال تفرض عليه 1وأرفقها بكثري من التفاصيل اليت تساعده على بلوغ األهداف

ومعاملة  م على املعرفة من أجل حياة فضلى،هتاالستعداد الّدائم لتعليمهم كّل ما من شأنه مساعد
 املسيحيني منهم وغري املسيحيني ابملساوة، والعدل والّتواضع.
 اخلالق، فيستمد املعّلم يف مدارس "الفرير"ويتحّمل األهل املسؤولية األوىل يف تربية أبنائهم أمام 

مهّمته ورسالته منهم، وتعاجل املدرسة املسيحية أوضاع تالمذهتا الذين أمهلهم ذووهم، أو أغفلوا معاملتهم 
 . 2بطريقة حسنة، بسبب متطلبات احلياة والعيش

                                                           
:" التكتفوا بصّد األوالد عن يتّث تالميذه على عمل اخلري"، ماأيأن حي "اللّسايل"ورد يف أتّمل حتت عنوان " على املعّلم 1

شدوهم إىل قول احلق، أر  وهم على أعمال اخلري اليت تتناسب وسنهم، واسعوا حلملهم علىعمل الّسوء، بل شّاع
القديس يوحّنا دي السال، أتّمالت للمعّلم قّدام الناس، لينظروا إليهم فينالوا أجرهم..." االحرتاز من عمل الرب 

 .94، ص 1980األخ إيلدفونس خوري، بريوت  عّرهبا عن الفرنسيةسيحي، امل
ذلك هبدف االهتمام  النفس، بعلمديها، أولتها إىل متخّصصني أقساما خاّصة ل اللبنانية "اللّسالية"شأت املدارس أن2

أولئك مشاكل نفسية، انمجة عن حاالت الّطالق واالنفصال اليت تتزايد يف العائالت اليوم، أو  الذين يعانون ابلّتالمذة
ي هذه األقسام خدمات مفيدة على هذه الّصعد، وتعمل على الّتخفيف ألسباب مادية أو معنوية، وتؤد منهم لنياملهم

 .Manuscrits des frères (Beyrouth), op. cit, p. 60من حّدهتا ووقعها.
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قة وثيقة وحبسب تعاليم املؤّسس، حيّل املعّلم  يف املدرسة املسيحّية حمّل األهل، ويرتبط معهم بعال
عقد، والبحث عن حلول مناسبة ، فيتحاور معهم ابستمرار من أجل تفكيك الاؤهمحمورها التالمذة أبن

اإلشكاالت، وإجياد أجوبة لكّل التساؤالت املطروحة. ألّن املعّلمني منتدبون من قبل األهل  لكلّ 
األوساط الفقرية حيث هم  داخل ى مستقبل الّتلميذ ومصريه، وخصوصاومؤمتنون يف الوقت عينه عل

مّت قد و . 1يعون القيام ابألعباء واملتطلباتد األطفال وتربيتهم وتعليمهم طاملا األولياء ال يستطتعهّ ملزمون 
الذي أدى إىل نقلة نوعّية على صعيد املهن وضرورة مقاربتها علميا،  رالرّتكيز على الّتعليم املهين، األم

وتكون ضامنا  تعيلهم مستقبال م من اكتساب مهنةوأفسح اجملال للفقراء الختيار ما يناسبهم، وميّكنه
 حلياة كرمية.

إّن جهود املعّلم وتضحياته وخصاله ال ميكن أن ترتجم إاّل عرب املدرسة ومن خالهلا، فهي ميدان 
لقائه التالمذة وفيها ميضي هؤالء ردحا زمنيا مديدا، يتلقون العلم وحيصلونه ويتقّدمون من االمتحاانت 

 .جهادات العليا وصوال إىل الّتخرّ املدرسية والرمسية حليازة الشّ 
فما هي مواصفات املدرسة اليت أنشأها اإلخوة يف لبنان، وسعوا دائما إىل تطويرها وتعزيز قدراهتا، 

  اليت أّدوا بواسطتها رسالتهم الرّتبوية؟و 
 املدرسة -2
خلوض غمار احلياة  تشّكل املدرسة حار الزّاوية يف العملية التعليمية والرّتبوية، ويف هتيئة األوالد    

 ومشرق. وحتقيق مستقبل زاهر
لذلك يتوجب عليها االنفتاح على تالمذهتا وجتنيبهم املساوىء واألخطار املعنوية واملادية،     

وتكوين مدى حيوي يتناسب وأجواء الّتعليم، وأن تتكّيف قمرونة مع املستادات والّتقلبات احلميدة 
وعدم إرهاق الّتالمذة والّتوازن يف  االعتدال يف إرساء املنهايات والربامجيها مراعاة لوالّتأثري قمحيطها. وع

األنشطة، وحتقيق املساواة والعدالة بينهم، وعدم الّتطلب أو اللاوء إىل إضافات يف املصاريف والنفقات 
  دون إخطارهم مسبقا وبعد موافقة جلان األهل على أي زايدة مقرتحة. 

ال مع دور األهل واجملتمع ألّن الرّتبية عمل وطين مجاعي، يسهم يف ويتكامل دورها يف هذا اجمل
 حتقيق تقّدم أخالقي واجتماعي واقتصادي من خالل إصالح مدرسي وتعليمي مستمرين.

 
 املدرسة "اللسالية" والواقع اللبناين –أ     

                                                           
غها، ونوع املهنة ولدهم، وما ينتظرونه منه، والوجهة التعلّيمّية املراد بلو  يف ى مدير املدرسة معرفة رأي األهليتوجب عل1

  .Yves Poutet, op. cit, p. 154ممارستها مّت أهنى علومه. لهاليت يرغبون 
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األهل القيام بواجباهتم جتاه أمهل ال جيوز اهتام املدرسة وإدارهتا وهيئتها الّتعليمية، إذا            
اهليئات  على أوالدهم، ومن هنا ابت عليهم دعمها وإحاطتها بدافع من الّروح الوطنّية، كما ينبغي
 .1والفعاليات احمللّية والبلدايت والّرعااي مساعدهتا يف حال تعّثرها أو عند مواجهتها عقبات

، انهيك أبّن اخلاصة حاولت وحتاول الّتفلت من الرّقابة مع اإلشارة إىل أّن بعض املدارس   
القطاعني التعليميني العام واخلاص ال يتعاوانن ابلطريقة املناسبة، وكذلك األمر بني املدارس إذ إّن 

 املنافسة الّسلبّية ال تزال تطغى يف غالب األحيان.
بعمل وطين شامل، أيخذ ابالعتبار اخلصوصية  اللسالية" تقوم املدرسةنعرف أّن " ومن املفيد أن  

املوجودة، وينطلق منها خللق الوحدة، من دون إنكار اجلذور أو الّتضحية هبا. ويف املقابل على القيمني 
الرّتبويني يف القطاع الّرمسي ختّطي األاننيات والفئوايت لتااوز العقبات، من خالل بناء مدرسة ينتظم 

 بال فوارق أو امتيازات. تساويةفيها الّتالمذة بطريقة م
لقد نظر األهل إىل مدارس "الفرير" نظرة تعاطف وأتييد، يف وقت تضاعفت فيه خماوف     

البعض من املس حبريّة الّتعليم، بينما خشي البعض اآلخر من قيام املدرسة اخلاصة ابنتهاج سبل ختتلف 
 .2لّتعليم أو تتعّرض لعمل اإلرساليات األجنبيةمع املصلحة الوطنية، أو إصدار تشريعات حتّد من حريّة ا

 دورها الوطين -ب 
تعّرض الّشعب اللبناين خالل اترخيه املديد لشّت أنواع االنقسامات والّتمزقات، وليس من           

الّسهل حتقيق الوحدة الوطنية عن طريق فرضها ابلقوة والّسلطة، وما يوّلد الّشعور الوطين هو األرض 
ة بل جعل الّتلميذ يعي واالنتماء إىل ماضي األجداد، إذ ليس من مهمات املدرسة استحضار أفكار غريب

والوطين، ودفع الّنخب للعمل يف خمتلف احلقول وامليادين  مسؤولياته، ويدركها ضمن وسطه االجتماعي
 االجتماعية يف سبيل اخلري املشرتك واملصاحل العامة، حبسب الطّاقات واملؤهالت واخلربات.

مبادرة املواطن، ليكون يف خدمة من هنا يربز دور املدرسة يف تعميق احلس الوطين وإغناء        
موطنه حبرية ومرونة، وتنمية الّشعور العام لدى املواطنني جتاه القضااي الوطنية املشرتكة، وأتطريهم من 
خالل األبعاد الثّقافية واالجتماعية واألخالقية، لتحقيق أهداف الّتعليم الكامنة يف حتضري وحدة البالد 

قي والّتالحم، والّتعاضد والّنظام وحّب العمل والبذل. مّث إرساء الّتوازن وصهرها يف بوتقة القبول والّتال
، من منطلقات حكيمة ورشيدة وواعية ذات جدوى للطّاقات االجتماعي واالنتعاش االقتصادي
                                                           

 1 72.-, op. cit, pp. 68Manuscrits des frères,(Beyrouth) 

، إىل األخ اناتل دي جيزي 1946تشرين الثاين  12أكد وزير الرّتبية فليب تقال يف رسالته اجلوابية املؤرخة يف  2 
« Natal de Jesus »  حرص احلكومة اللبنانية ووزارة الرتبية، على حريّة التعليم كما كفلها الّدستور، وشاعه على

 .Ibid, p. 156ضرورة استمرار إخوة املدارس املسيحية يف نشاطهم املعتاد من خالل املدارس اليت يديروهنا. 
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 واملبادرات، ومتييز القيم والفضائل ووضع سّلمها ابلرّتاتب واألولوايت واحرتام قواعدها ومرتكزاهتا.
يها مهمة الّتعليم على الّنظافة والّتنّبه إىل مستلزمات الوقاية من األمراض، األمر الذي أضف إل    

والرّتّفع عن الدونيات والصغائر، وحتفيز أعمال  لبالده هرية الوطن اللبناين، بدافع من حبيؤكد استمرا
الّرمحة وإفهام الواجبات جتاه اخلالق وجتاه القريب، واحرتام ابقي الّدايانت والّتعاضد مع العائالت الّروحية 
اليت تؤّلف الّنسيج الوطين الكامل. وهذا ما هدفت إليه رهبنة إخوة املدارس املسيحية من خالل 

؟ وهل وجد املتعلمون فيها القواعد الثّقافية "لبنان"هذه املبادىء على صعيد  مدارسها، فهل أمثرت
 ؟1اليت تنادي هبا بشكل كاف ومناسب؟ وهل استطاعت إيصال املبادىء والقيم والفضائل

ترّكز عمل مدرسة اإلخوة اجلاد على إدخال تلك العناوين كّلها إىل الّنفوس من خالل       
اجلوانب الّروحية واملعنوية لدى املتعلمني عرب تطوير وسائل وطرائق الّشرح، الّنصوص، وهو المس 

وتوّجب واحلال هذه إرساء مدرسة هلا امتدادات حياتية، تتصل بواقع البالد وانسها تكون قادرة على 
ئل الّدين إدخال الّتأثريات الغربية من دون إغفال اهلوية احمللية، أو حماولة حموها وإلغائها، واحلذر يف مسا

 ستؤول إىل الفشل. إىل أّن أي حماولة لتمرير أفكار مبهمة أو مشوشة نبهمع التّ 
الحقا ابتت املدرسة مدعوة أيضا إىل الّتاذر وسط بيئتها وحميطها، وأن تتكّيف مع احلاجات،    

واحي فالّتعليم بقي نظراي يف كثري من األحيان، وتوجب تسليح التالمذة بطريقة مسبقة وتنمية الن
 .2الّتطبيقية لديهم، وتشايع روح املبادرة من خالل األشغال اليدوية وغريها من معايري مناسبة

مل يكن اهلم حينذاك ختريج مهندسيني زراعيني، إمّنا إعطاء التالميذ حملة عن العلوم الزراعية، وكيفية   
إدارة وتنظيم األعمال الريفية، أّما املشغل فيخّصص للتدريب على صنع أمور مفيدة حتضريا هلم لاللتحاق 

تعليم مهين حقيقي وممكن، وعدم ضرورة قيام  يف ميادين العمل. ومن شأن هذه الّتوجهات أن تؤدي إىل
   إمهال الرايضة البدنية ملا هلا من أتثري إجيايب على العقل واجلسم، واالهتمام ابلبيئة املدرسية. 

دولة والتزمت ومهما يكن من أمر فإّن مدارس "الفرير" يف لبنان، عملت حتت سقف ال   
والعمل وفق املعايري يص وتسوية أوضاعها الرتخمنذ البداية، جلهة طلب  اللبنانية التشريعات والنظم
 ملنح الرتاخيص؟ ، فما هي الّشروط اليت حددهتا الدولةالوطنية والقانونية

 
 "املدارس اللسالية" وفقا للقوانني اللبنانيةتسوية أوضاع خامسا: 

ابشرت حكومات االستقالل املتعاقبة أعماهلا بورشة إصالح تربوية، وأخذت على عاتقها إعادة    
                                                           

1                                                            Ibid, p. 76.                                                         

2  Ibid, p. 78.                                                                                                                 
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تنظيم املدارس اخلاصة، ابلنسبة إىل املعايري والشروط القانونية اليت تطلب على أساسها الرتاخيص ومتنح 
ائمة منها. فماذا األذوانت لألفراد أو للمؤسسات الفتتاح مدارس جديدة أو لتسوية أوضاع تلك الق

تناولت التشريعات هذه؟ وما كان موقف املدارس الكاثوليكية منها وخصوصا رهبنة إخوة املدارس 
 املسيحية حينذاك؟

 7000املرسوم الرقم  -1
، الذي 1946تشرين األّول  1، بتاري  7000أصدرت احلكومة اللبنانية املرسوم الرّقم         

مشرتطا احلصول على إجازة رمسية تعطى قمرسوم يتخذ بناء على اقرتاح أبدل نظام فتح املدارس اخلاّصة، 
 .1وزير الرتبية الوطنية والفنون اجلميلة

وحّدد املدرسة اخلاصة، على أهّنا كّل معهد للرتبية والّتعليم، يرئسه أو يقوم بشؤونه أفراد أو       
ف درجات الّتعليم، تستوجب مجعيات أو إرساليات، موضحا أّن مزاولة الّتدريس فيه على اختال

احلصول على شهادات مدرسية رمسية، وأاّل يقّل عمر املدّرس عن مثاين عشرة سنة. واضعا معايري لتويل 
مفّصال املستندات واألوراق الواجب تقدميها إىل وزارة  .2اإلدارة املدرسية يف خمتلف املراحل الّتعليمية
املرخص هلم قانوان يف افتتاح مدرسة جديدة مع ذكر نوع  الرّتبية يف حال رغب األفراد أو اجلمعيات

املدرسة إذا ما كانت ابتدائية أم اثنوية، وحتديد جنس املتعلمني صبيان أو بنات. وترك املرسوم املنّوه عنه 
، واختاذ القرار املناسب يف هذا الّصدد، وأمهل تقدير مدى احلاجة إىل فتح املدرسة اجلديدة لوزارة الرّتبية

 .3أصحاب الّشأن مّدة سنتني لتنفيذ مشروعهم، حتت طائلة سحب الرّتخيص منهم يف حال الّتلكؤ
ألزم هذا املرسوم أيضا املدارس اخلاّصة الوطنية منها واألجنبية، بتعليم اللغة العربية واتباع مناهج     

ب الّتعليم وطرائقه، وضرورة ، اليت سنتطرق إليها الحقا، اتركا ملديريها اختيار أساليالّتعليم الّرمسية
استعمال كتب التاري  واجلغرافية والّشؤون األخالقية والوطنية اليت يقّرها وزير الرّتبية، ومنع إدخال أي  

 . 4كتاب سبق لوزارة الرّتبية أن منعت استعماله يف املدارس اخلاصة حتت طائلة اإلقفال
كما طلب إىل املدرسة تنظيم سال لقيد أمساء طالهبا، يتضّمن املعلومات الّشخصية، وأعطى      

                                                           

. 1935شباط  20اتري   1469، واملرسوم الّرقم 1931اتري  أّول أاير  7962عّدل هذا املرسوم، املرسوم الرّقم  1 
  .1الباب األول، أحكام عامة، املادة األوىل، ص ، 1946اتريخ أّول تشرين األّول  7000املرسوم الّرقم 

املدير قد بلغ احلادية والعشرين على األقل، وأن حيمل حتّددت الّشروط إلدارة مدرسة ابتدائية، مثال أبن يكون عمر  2 
شهادة الّدروس االبتدائية العالية على األقل، أو شهادة يعتربها وزير الرتبية معادلة هلا. وإلدارة معهد للتعليم الثانوي 

انوي على األقل. عاما، وأن حيمل شهادة البكالوراي للتعليم الث 21عليه أيضا أن يتّمم شرط احلد األدىن للعمر أي 
 .2و1املرجع نفسه، املادة الرابعة الفقرات 

 .2و1املرجع نفسه، املادة الّسادسة، ص  3 
 .2، ص 15، 14، 13، 12املرجع نفسه، املواد،  4 
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 .1947نيسان  30مديري املدارس مهلة لتسوية أوضاع مدارسهم تنتهي يف 
لكن جمّرد صدور املرسوم أحدث إرابكا يف األوساط الّتعليمية، وسرت إشاعات عن احتمال   

 ابري حتّد من حرية الّتعليم.جلوء وزارة الرّتبية إىل تد
 
 موقف إخوة املدارس املسيحّية -2
اليت ضمت حينذاك  1مل يتأّخر رد املدارس اخلاّصة عن الّصدور، فوّجهت رابطة الّتعليم احلر   

، كتااب ابمسها إىل وزير الرتبية ضمنته مالحظاهتا حول مدارس اإلرساليات األجنبية والوطنية الكاثوليكية
اليت كفلها الّدستور، بعض األحكام اليت وردت يف املرسوم املنوه عنه، رافضة أي مساس حبرية الّتعليم 

ج الّتعليم الرمسي دون سواه ومل جتد مربرا لتقدمي تعّهد الت اعرتاضها على مسألة تطبيق مناهوس
 .2بذلك

، وتطبيق القوانني املرعية يف هذا اجملال وجوب احملافظة على حرية أتليف ونشر الكتبوأشارت إىل 
من دون أتثري أو منع. ورفضت موضوع الرقابة على إدارات املدارس من خالل الّتفتيش، معتربة أّن 
و إطالع اجلهات احلكومية على اإلحصاءات أمر طبيعي، لكّن تدّخلها يف إدراج كتب مدرسية معّينة أ

مراجعة ساالت املدرسة مسائل غري جائزة، وفيها جتاوز حلق احلكومة من حيث خروجه عن نطاق 
 .3الّدستور الذي استند إليه الّتشريع موضوع اخلالف

عرّب الكتاب عن موقف رهبنة إخوة املدارس املسيحية يف لبنان، لناحية الّتمّسك حبرية الّتعليم 
املناسبة، اليت ال تتعارض مع املناهج املقّررة، وال تسيء إلحدى وأتليف واعتماد الكتب املدرسية 

 .4العائالت اللبنانية أو تناقض مبادىء اآلداب واألخالق العامة
وابإلمجال رّكزت رائسة الرّهبنة يف لبنان على ضرورة الّتنسيق مع املؤّسسات الّتعليمية األخرى 

تيب عالقات تعاون جّدي مع األوساط الرّتبوية خصوصا منها الكاثوليكية، من دون إغفال أمهية تر 
                                                           

فها مجعية مرّخص هلا من وزارة الّداخلية، ، وهي تضّم ممثلني عن املدارس اخلاصة الّتابعة للطّوائف الكاثوليكية، ومن أهدا 1 
 احملافظة على حرية الّتعليم يف لبنان.

Manuscrits des frères (Beurouth), op. cit, p.112.                                                             

الذي محل توقيع رئيس الرابطة رئيس معهد ، 1947شباط  21اتريخ  2538كتاب رابطة الّتعليم احلر الّرقم  2 
وحيتوي على ثالث صفحات. وقد أرفق بتعميم صادر عن رئيس معهد احلكمة إىل أصحاب الّشأن، يطلب  احلكمة،

 ،7000منهم فيه مراجعة أمني سر الرّابطة إميل داغر، يف ما يتعّلق ابلّتعاميم والطّلبات املبيّنة على أساس املرسوم الّرقم 
 .3و 2، ص 1947بريوت 

 .3املرجع نفسه، ص  3 
 4 op. cit, p. 116.Manuscrits des frères(Beyrouth),  



93 

 

 
 

 الّرمسية والّشعبية.
مطبقة القوانني اللبنانية دون  هنات مدارس "الفرير" يف لبنان هذه األسس والتزمتهالقد           

زانمة املدرسة سنواي، وتستطيع اإلدارة أن و ، من خالل اللقاءات الفردية أو العامة  املدرجة يف ر سواها
كما تستطيع   تستدعي أحد ذوي التالمذة  كّلما دعت الّضرورة لذلك، ملناقشة أمر متعّلق قمصلحته.

و مسلكي أو ألي طلب من معّلم أو أكثر، يف حال حدوث خلل دراسي أاستدعاء األهل بناء على 
قبولة جلان األهل وتتعاون معها، للوصول إىل صيغ م وتشّاع إدارات مدارس "الفرير" سبب وجيه آخر.

 .1رتكة الّداخلة ضمن نطاق صالحياهتاوحلول مرضية للمسائل املش
لدى إخوة املدارس املسيحية بكوهنا عملية، أخذت بعني االعتبار الّتوقيت متّيزت الرّتبية    

واإلجازات والربامج ووسائل اإليضاح، وطرائق الّتدريس والّتنويهات واإلصالحات، واملباين املدرسّية 
الّتالمذة عليها، لكن أخذ عليها سابقا أهّنا دّرست مواد االجتماعيات يف بالدان خالل حقبات وتوزيع 

  .2سابقة ابللغة الفرنسية من أجل تقوية الّتالمذة لغواي ال من أجل زايدة معلوماهتم وثقافتهم
عوها على الّدوام التزم إخوة املدارس املسيحّية قمبادئهم الرّتبويّة اليت وضعها املؤّسس، وقد أخضلقد 

للمراجعة وأعادوا الّنظر بصوابيتها وطوروها لتتماشى مع احلداثة، مّث محلوها معهم إىل بقاع األرض كافة 
وها لتتفاعل مع البيئات احمللّية. مههم الّشاغل مركزية الّتلميذ، قمعزل عن عرقه وعقيدته، حيثما حلوا، وترك

 وبيئته االجتماعية وانتماءاته الفكرية والّسياسّية. 
 
 االستنتاجات -

 إّن االنطالق من هذه املسلمات يدفع إىل استشراف النقاط اآلتية:
 افتتاح مدارس؛صعوابت الّتأسيس وما رافقها من عقبات كادت تنهي مشروع  -
 بذل جهود لتدريب معّلمني كفوئني ذوي قدرات خاّصة يتكّرسون للعمل الرّتبوي؛ -
تشديد قانون الّرهبنة على نذر الّشراكة يف الّتعليم والثّبات والطّاعة، والرّتكيز على الطّابع  -

 ة إىل العمل الكهنويت مطلقا؛العلماين وعدم حتّول الّرهبن
، على الّرهبنة وفرض خارطة انتشار 1904أثر القوانني العلمانية الفرنسية الّصادرة سنة   -
 جديدة؛

                                                           
وتقييم  ومناقشتها ثالث مرات سنواي، لبحث أوضاع أبنائهم كافة  املراحل التعلّيمية مون وأهل التالمذة مني املعلّ يلتق 1

وكّلما دعت احلاجة،  والثّانوية العامة فيلتقون ذويهم أربع مرات ّما تالمذة صف الّشهادة املتوسطةاملدرسّية. أنتائاهم 
   .Ibid, p. 76.ملساعدة احلاالت املتعثّرة االفريقان من القيام بواجباهتملكي يتمّكن 

 2 Ibid, p. 196.                                                                                                                
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الطّابع الفرنسي الذي الزم الرهبنة طيلة الّنصف األّول من القرن العشرين وحّّت أواسط عقد  -
 الّستينيات منه؛

ه مع انطالق العهد "األمريكي"، الذي أمسك قمفاصل بروز الّتحول يف العمل اإلرسايل وتوسع -
 الّرهبنة مذاك؛

 تركيز اإلخوة على مالقاة اآلخرين لتنفيذ مشاريعهم الّذاتية وإبراز مواهبه اخلاصة؛ -
 ؛سكوين كافة واكتساهبا الطّابع املبلوغ الرهبنة أصقاع العامل -
 اإلخوة الرّتبوية؛أمهية توزيع األدوار واملهام يف بلورة وإجناح مبادرات  -
 ترّكز الّسلطة العليا بيد الرئيس العام وجملسه العام؛ -
 أولوية املعّلم يف تنفيذ اخلطوات الرتبوية؛ -
 دور املدرسة الرايدي يف محل مهوم التثقيف وخلق مواطن حقيقي ملتزم اجتماعيا ووطنيا؛ -
واملبادىء األخالقية حرص اإلخوة على حرية الّتعليم يف لبنان، وعدم املساس ابملسّلمات  -
 والوطنية؛
 عرض مبادىء الّرهبنة وقوانينها ونذورها؛ -
 الّدربة والّتمّرس بروح املسؤولية من خالل تكليفهم قمهام صفّية طيلة فرتة وجودهم يف املدرسة؛ -
 ؛1الرّتكيز على دور اإلخوة يف تكوين اجلماعة الرّتبويّة، يف تنظيم وتنسيق العمل املدرسي -
ّتالمذة املتأخرين، وذوي احلاجات اخلاّصة والذين يواجهون معوقات معيّنة تعرتض االهتمام ابل -

 حتصيلهم؛
 امليداين احمللي ، وقدرهتا على الّتكّيف مع الواقعمرونة مدرسة "الفرير" -
 ، إىل تصويب مسارات الّطالب ومعاملتهم ابلعدل واملساواة؛سعي اإلخوة واملرّبني -
 أخالق الّتالمذة؛دور اإلرشاد اليومي يف صقل  -
 اعتماد طرائق تعليمية متدرجة، من الّسهل إىل الّصعب واملعّقد؛ -
اإلصغاء إىل الّتالمذة والوقوف على مشاكلهم، وحماولة إجياد احللول اليت تناسب أوضاعهم  -

 ومواقعهم؛
 استخدام وسائل إيضاح مالئمة للواقع، ومستايبة حلاجاته؛ -
 بني مكوانت املدرسة، من إخوة ومربني وتالمذة وأهلني؛روح الّتعاون والّتعاضد اليت تسود  -
صلبة، وزودهتم برتاث تعليمي  أاتحت هذه اخلصوصيات لإلخوة االنطالق من معطيات تربويّة   

     عريق وقّيم إىل جتارب وخربات كثرية. 
                                                           

 1 tiennes, Règles Constitutions Livres du écoles chréclaration sur le frère des éD

476, via Aurelia,  ralice,énéral, 1976, Maison GénéChapitre g ègouvernement, 40

Rome, 1976, p. 80.                                                                                                                 
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ماهّية العمل اإلرسايل الذي التزم به اإلخوة، والظّروف اليت حرّكتهم،  وهنا يطرح سؤال بديهي عن
س ملدار ا إخوة معهودور اجملامع العامة ومقرراهتا ذات الّصلة، إضافة إىل البداايت الّتارخيية اليت انطلق 

 .1بعامة الّشرق األدىنو  خباصة ""لبنان ملسيحية ابجتاها
 

 الفصل الثاين
 (1914-1886ملدارس خالل احلقبة األوىل )أتسيس او "لبنان"اإلخوة يف 

 
 

 بأّوال: "لبنان" نقطة استقطا
نشاء إب متثلت حركة اقتصادية وثقافية ملفتة، يف مثانينيات القرن التاسع عشر "لبنان"شهد    

 ، وحيوية ابرزة يف تشايع2العديد من املصانع الفرنسية يف غري منطقة لبنانية ملعاجلة احلرير الطبيعي
ها سياسيا وماليا لفتح تودعم اليت حفزهتا الدوائر الدبلوماسية الفرنسية خصوصا، اإلرساليات الالتينية

احلضارة واللغة الفرنسيتني، وذلك تعزيزا للنفوذ الفرنسي  مدارس ومؤسسات اجتماعية، تعمل على نشر
 وأتثرياته يف اجلزء الّشرقي من الّسلطنة العثمانية.

استقطبت اهتمام  دينية واجتماعية، على صغر بقعته اجلغرافية وّفر مرتكزات أساسية "فلبنان"
البلدان األجنبية، ويف طليعتها فرنسا وبريطانيا والوالايت املتحدة األمريكية، وممّا ال شك فيه أّن مدارس 

عض املثقفني جبل لبنان يف القرن التاسع عشر كادت أن تكون مجيعها يف أيدي الرهبان واملبشرين وب
  .3احملليني الذين تربوا على أايديهم

كان   هألنّ  يف اجلبل بشكل خاص، زاولوا مهنة الّطبوالرهبان واملبشرون، من فرنسيني وأمريكيني 
آنذاك، كسائر أحناء املشرق، حباجة ماسة إىل أطباء خمتصني. وقد اهتّم املرسلون األمريكيون ابلطب، 

وفتح مدارس خاصة ابلرهبنة.  لصنع قادة إنسانيني مستنريين دمي منح علميةبينما رّكز الفرنسيون على تق
 .4فكيف كانت بداايت رهبنة إخوة املدارس املسيحية يف لبنان

 
                                                           

1 op. cit, p. 158.                                                           Manuscrits des frères(Beyrouth),  

 2 op. cit, p. 56.                                 Documents diplomatiques et consulaires, Adel Ismail,  

 .159، ص 1974دار الفارايب، بريوت،  اتريخ لبنان االجتماعي،مسعود ضاهر،  3 
 املرجع نفسه. 4 
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 "لبنان"يف  "إخوة املدارس املسيحية"اثنيا: رهبنة 
وجهة فريدة إذ مل يكن  يف غمرة هذه اجلهود اجتهت أنظار رهبنة إخوة املدارس املسيحية، إىل

عثمانّية األمور، بل إهّنم سارعوا إىل تثبيت وجودهم يف الّسلطنة ال رايتغائبني مطلقا عن جم "اللّساليون"
 .1نوا امرباطوريّة تربوية للفئات الّشعبّيةليكوّ  "لبنان"مصر وفلسطني وسوراي و ومن مثّ توّسعوا حنو

دورا فعاال يف تنظيم إقليم الّشرق  « Jean-Pierre Higuonis »بيار هيغونيس  -األخ جان أّدىلقد 
، ووضع "لبنان"، فقسمه إىل أربعة أجزاء هي:  تركيا ومصر وفلسطني و1901و 1874األدىن بني 

على رأسها ثالثة إخوة زائرين، منهم زائر على تركيا، وآخر على مصر، واثلث على سوراي وفلسطني 
املعروف ابسم  « Joseph Alexis Longuenesse »كسيس لونغينيس ، هو األخ جوزف ألي"لبنان"و

. تزامن هذا مع قيام احلكومة الفرنسية ببذل جهود حثيثة وإيالء عناية خاّصة  « Evagre »إيفاغر 
، والطّلب إىل اإلخوة القيام ابلّتنفيذ بعد الّتشاور مع الكرسي "لبنان"الفتتاح أكثر من مدرسة يف 

 . 2الرسويل
وأتسيس مدارسهم فيه، إذ إّن  "لبنان"تطرح أسئلة عديدة حول أسباب حضور اإلخوة إىل    

اتري  هذه املدارس يعين ابلذات اتري  الرهبنة، ولذلك نتحدث عنها. فاألخ هو قبل كّل شيء معّلم 
من و  يصرف حياته إىل جانب تالمذته، واملدرسة بيته األّول واألخري فيها يعمل ويعّلم ويريّب ويصلي

 يتمم نذوراته، وال ينفصل عنها إالّ بسبب املرض أو املوت.خالهلا 
عّلق بفرنسا وبسياستها وجممل البحث أّن عوامل كثرية حتّكمت قمايء اإلخوة، منها ما يت  

مّث ابلكرسي الرسويل وتوجهاته، وأخريا قمشروع رهبنة إخوة املدارس املسيحية وعملها  وقمصاحلها،
  والّتعليمي، وسوف نتناوهلا تباعا.اإلرسايل 
 
 أسباب حضورهم -1

الفتتاح وتدبري مؤسسات تعليمية قائمة، أو  غالبا ما مّت استدعاء اإلخوة إىل بلدان خمتلفة، إلدارة   
بعض احلكومات  منهم ت، قمعزل عن املهام الرسولية اليت يقومون هبا أساسا. فقد طلبمدارس جديدة

تعليم أبناء البلدان البعيدة أحياان عن أورواب والذين يواجهون صعوابت  ،األوروبية والكرسي الرسويل
وحيث تعوق هذه  اجتماعية أو اقتصادية انمجة عن الفقر والّتخّلف، أو هي يف طور النمو البطيء

 .3العوامل جممل عملية التعليم
                                                           

1           p. 61.240, otiennes, 1994, Nécoles chréBulletin (F.E.C) frères des  

 2 p. 3.                                                                                     Manuscrits des frères(Tripoli), 

 3 -siècle, 1805 èl`histoire de l`institut des frères au XIX àInitiation Frère Henri Bedel,  
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 الدوافع الفرنسية -أ
من جهة وجهود اإلرساليات من جهة  لقد استغلت بعض األمم املتطورة احلاجات املذكورة     

، وخضع اإلخوة هلذه املعادلة، فأستغلت أخرى ملّد نفوذها حنو أجزاء جديدة من العامل وزايدة أتثريها فيه
خرباهتم وفعاليتهم خصوصا يف جمال إدارة مدارس جمانية، وكان من الطّبيعي تطبيق مبادئهم الّتعليمية 

األمر الذي استفادت منه فرنسا لنشر  ات ومناطق النفوذ الفرنسية.ذات التقاليد العريقة يف املستعمر 
 لغتها وتراثها يف تلك املناطق وبني أوساط الّسكان احملليني.

حّفز أصل الرهبنة الفرنسي وكثرة اإلخوة الفرنسيني الّسلطات الفرنسية لالعتماد عليهم أيضا يف    
على اإلخوة حتّمل تداعيات االستعمار الفرنسي وتلقي . لكن حتتم ارج فرنساجماالت الّتعليم العام خ

 .1ردات فعل سلبية يف بعض األحيان
، خصوصا يف منطقة الشرق األدىن أخفى االهتمام الفرنسي بتطوير مدارس اإلخوة دافعا آخر

بعد اتفاقية عقدهتا هبذا الشأن  عشر، ثامنالقرن ال حبماية املسيحيني منذ رمسيا حيث أّن فرنسا حظيت
هذه الواقعة وجدت السلطات الفرنسية متسعا من التربيرات لتحقيق  واستنادا إىل مع السلطنة العثمانية،

وجدت فيهم خري  ، خصوصا وأهّنامصاحلها عرب دعم اإلخوة يف أتسيس مدارسهم ضمن املناطق اللبنانية
اإلرساليات الالتينية كان يعاين من  كية والربيطانية. فمعظماألمري لية ياملدارس اإلجن مساند لوقف متّدد

نقص يف إعداد الرهبان للمهام الرتبوية، وألّن إخوة املدارس املسيحية أصحاب خربة عريقة يف التعليم ما 
 .2قبل اجلامعي جبميع مراحله

األقليات  تالقت هذه التوجهات الفرنسية، مع جهود جبارة قام هبا الكرسي الرسويل ابجتاه  
 حتركت املراجع الفاتيكانية؟ فعلى أي خلفيةالكاثوليكية يف الّشرق، 

 
 الدوافع الفاتيكانية -ب
جلأت الدبلوماسية الفرنسية إىل الكرسي الرسويل بغية الّتدخل إلقناع رائسة رهبنة إخوة املدارس   

املسيحية، بتلبية املطالب الفرنسية واملساعدة يف املبادرات التعليمية اليت يرعاها السفراء والقناصل 
 .3"لبنان"الفرنسيون يف الّشرق عامة، وخصوصا 

تلك من املناطق أو أو إرسال بعثة من اإلخوة إىل هذه مباشرة لطلب  الكرادلةوكثريا ما تدّخل    
                                                                                                                                                                                

11, Rome, 2003, p. 118.                                                      o Etudes lassalliennes N1928,  

 1                                Ibid, p. 119.                                                                                              

 2                              Librairie Plon, Paris, 1900, p. 341. La France du Levant,Etienne Lamy,  

 3 119.                                                                                         Frère Henri Bedel, op. cit, p.  
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اليت سنتوسع ابحلديث عن كيفية أتسيس ، 1وبريوت اللبنانية كما حصل ابلنسبة إىل طرابلس املدن
 الحقا. مدارسهم فيهما

 
 دوافع اإلخوة -ج              

ومدارس من املعلوم أّن اإلخوة وسعوا دائرة أتثريهم يف املناطق املنّوه عنها، عرب افتتاح إكلرييكيات   
جمانية وغري جمانية، فاألوىل أي اإلكلرييكيات هدفت إىل هتيئة الّشبان احملليني لتويل اخلدمة  ضمن 

ليم أولئك الذين ينتسبون إىل بلداهنم وأقاليمهم بعد اخنراطهم يف الرهبنة وتدرجهم فيها من جهة، وتع
  .2اإلكلرييكيات املذكورة مثّ يغادروهنا من دون االلتحاق ابجلمعية

وغريه مدركة حقيقة دخول بعض الّشبان إىل الطالبية من دون  "لبنان" كانت إدارة الّرهبنة يف    
مدخال إىل حتصيل العلم اجملاين. أّما مدارس  وجدت يف انتساهبم ولو املؤقت ، لكّنهارغبة يف الرّتهب

اإلخوة اجملانية فكانت تتوىل تعليم األوالد يف املرحلة االبتدائية من دون مقابل، وقد استفادت من منح 
ومساعدات عن طريق وزارة اخلارجية الفرنسية ودبلوماسييها، خالل العقدين األخريين من القرن التاسع 

عاملية األوىل، وبعد ذلك راحت تستفيد من معوانت سلطات االنتداب عشر وحّت هناية احلرب ال
 .3الفرنسي يف سوراي ولبنان

أّما املدارس غري اجملانية فكانت تستويف رسوم تسايل وأقساطا منتظمة، وتشتمل على املراحل   
 ، االبتدائية والتكميلية والثانوية.الّتعليمية الثالث

األخرية من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، على  هكذا كانت الرهبنة طيلة احلقبة 
استعداد لتلبية النداءات اليت توجه إليها وإرسال إخوة إىل بلدان بعيدة، لكن ما هي األمهية اليت أعارهتا 

 ؟4، وما نوع املعوقات اليت واجهتها وكيف مّت تذليهاملثل تلك املهام والطلبات
 
 العقبات -2
الرائسة العامة حينذاك تلبية مجيع الرغبات بسبب النقص احلاصل يف الطواقم تستطع مل        

البشرية لديها، أو خوفا من بروز عقبات غري متوقعة قد تعرقل تنفيذ املشاريع املوعودة. وعلى وجه 
، بعد التشاور مع اإلخوة لتتخذ بشأهنا القرارات املناسبة الرائسة تدرس كّل حالة العموم كانت

                                                           

 1                 Ibid.                                                                                                                        

   

 2                                 Ibid.                                                                                                         

 3 op. cit, pp. 15, 34, 56.                                                    Manuscrits des frères (Beyrouth),  

 4                     120.                                                                       Frère Henri Bedel, op. cit, p.  
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مع األخذ بعني االعتبار العوامل املؤثرة األخرى، اليت  أو الزائرين املتواجدين يف األقاليم املعنية. يناملساعد
جتعل املهمة مقبولة أو مرفوضة مثل املناخ واملسافات بني القرى واملناطق، وقدرة اإلخوة املرسلني على 

عائق اللغة إذ إّن اإلخوة اآلتني إضافة إىل  ،التكيف مع الوسط البشري واالجتماعي املتوجهني إليه
 .1جيهلون اللغة العربية مع ما يعنيه هذا األمر من صعوابت يف التواصل مع األهل والتالمذة على السواء

مّث إدارهتا وأتمني استمراريتها،  بدا اهلم األساسي يف إجياد الطاقم البشري الالزم الفتتاح مدارس   
وتعهدها وتسهيل مهامها، وتبني بنياة األحباث وجود ثغرات   هبا مساكوتوفري مديرين قادرين على اإل

 كثرية منها قلة الكوادر املؤهلة إداراي مع األخذ بعني االعتبار الكفاءات املوجودة.
 
 احللول -3

عمدت رائسة الرهبنة أمام العقبات اآلنفة إىل البحث عن خمارج مالئمة، فاستعانت إبخوة         
، وقررت أن ترسلهم "لبنان"جمربني أبدوا استعدادهم لتلبية الطلبات اآلتية من أماكن بعيدة وخصوصا من 

 مل يربزوا من املبتدئني الذين فرنسيون لتويل شؤون البعثات ولتدبريها، وانضم إليهم يف مرحلة الحقة إخوة
، مع التنويه كرية اإللزامية يف بالدهمنذورهم املؤبدة، ولرقما وجد هؤالء منفذا للتخّلص  من اخلدمة العس
 . 2أبّن الكثريين منهم عادوا أدراجهم بسبب الصعوابت اليت اعرتضتهم

  
 اإلخوة احملليون -4

من البلدان، بتشايع الدعوات الرهبانية،  وغريه "لبنان"اإلخوة املرسلني حنو قضى توجه         
وحتفيز الشبيبة اللبنانية على االخنراط يف صفوف الرهبنة والتزام نذوراهتا، لتسلم مقاليد األمور يف مراحل 

اإلخوة واملربني مقبلة، بعد خضوعها للتدريب على كيفية إدارة املدرسة وتويل شؤوهنا، وتدبري قضااي 
 .3ين التابعني هلاوالطالب والعاملني اآلخر 

اللبناين الذي أصبح معلما للغة العربية، مّث مسؤوال عنها يف مدارس  4وها هو األخ فيكتور ساروفيم
اجتذاب  وفلسطني، إضافة إىل توليه مسؤوليات متعّددة يف ما بعد، وقد عمل على  "لبنان"الرهبنة يف 

"، دّرس لطالب املرحلة "اتري  األدب العريب، وعين بتأليف كتاب بعنوان كثريين من أترابه ومواطنيه
، وأتى كثريون من املشاي  إليه للتباحث األدىن الشرق وإقليم "لبنان"الثانوية يف مدارس اإلخوة يف 

  .5والنقاش يف شؤون لغوية ذات صلة
                                                           

 1             Ibid, p. 121.                                                                                                                 

          .Ibidلقي بعض اإلخوة املرسلني حتفهم، ومل تتوافر دائما الظّروف املناسبة لتعويض النقص احلاصل يف عددهم.  2

 3 op. cit, p. 67.                                                                 Manuscrits des frères (Beyrouth),  

 . 313ساروفيم يف ملحق أبمساء اإلخوة، ص نبذة عن حياة األخ فيكتور  4 
 5 op. cit, 71.                                                                     Manuscrits des frères (Beyrouth),  
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وعلى الّرغم من العقبات املتعّددة اليت اعرتضت مسريهتا خالل حقبات طويلة، فإّن الّشعوب  
رقية استمرت يف إظهار حيوية ملفتة. فالتحرك اإلرسايل الذي تركز على افتتاح املدارس، ابت وسيلة املش

     .1أماكن جديدة مل تكن لتخطر على ابلانجحة أسهمت يف انتعاش احلضور الكاثوليكي، يف 
إىل جهود جّبارة، لدفع عالة الرّتبّية والّتعليم. فاملتطلبات  "لبنان" احتاجت هذه املنطقة وخصوصا

اليومّية بدت متعّددة واستلزمت العمل برويّة وحكمة، بعيدا عن الّتسرّع أو الّتهّور. ابإلضافة إىل مزيد 
عليمي ة بناء أجواء من الثّقة والتآلف، متّهد للقيام بعمل تربوي وتلوماسّية الودودة مع األهلني بغيمن الّدب

 جاد وفّعال ومستدام.
 

 (1886يف طرابلس ) "الفرير": مدرسة اثلثا
يت تساعدها األمكنة الفضلى ال 1880منذ العام وزارة الشؤون اخلارجية الفرنسية  تفحّصت       

 "لبنان"الثّقايف وأتثريها احلضاري يف هذا اجلزء من العامل، ووجدت يف  كمنطلقات لنشر إشعاع بالدها
بعد قيام اليسوعيني ابفتتاح جامعة القديس  والّتارخيّية، ما حيّقق تطلعاهتا، من املقومات الّدينّية واملعنويّة

. وأخذت األنظار تتاه إىل طرابلس اليت رأت فيها 1875سنة  يف بريوت " Saint Joseph" 2يوسف
هناك تتوىل تعليم أبنائها. وأحالت الّسلطات القنصلّية الفرنسّية موئال مناسبا، من أجل أتسيس مدرسة 

   فتوىل يف استانبول، "Frères des écoles chrétiennes" 3املوضوع إىل بعثة رهبنة إخوة املدارس املسيحية
سطني، لكّن ذلك تنسيق اجلهود واالتصاالت مع إقليم فليار هيغونيس  الزّائر على تركيا ب –األخ جان 

4لفرنسي العام يف بريوت ابترميونيووأظهر القنصل اتطّلب بعض الوقت. 
 "Patrimonio"  أمهية قصوى

قمسألة افتتاح مدرسة فرنسّية يف طرابلس تتوىّل نشر الثّقافة الفرنسّية، اليت تتعّرض ملزامحة شرسة من 
اصد الّرسويل املونسنيور جانب البعثات اإلجنيلّية األمريكّية واإلنكليزيّة على حّد سواء. ووجد يف الق

                                                           

 1             Ibid, p. 88.                                                                                                                  

 .261-259ص لبنان يف عهد املتصرفية، أسد رستم،  2
 3 op. cit, p. 96.                                                                 Manuscrits des frères (Beyrouth),  

توىّل القنصل ابترميونيو مهام القنصلّية العامة يف بريوت خالل املرحلة األخرية من القرن الّتاسع عشر، وأرسل تقريرا إىل  4 
ة البالغة لتأسيس مدرسة فرنسّية يف طرابلس. وسّلم نسخة ، يشرح فيه األمهيّ 1884أاير  17اخلارجّية الفرنسّية بتاري  

عن التقرير املذكور إىل األخ إيفاغر الزّائر على إقليم فلسطني يف رهبنة إخوة املدارس املسيحّية، طالبا منه الّتشاور مع 
  Archives de la maison généralice, dossier IDرؤسائه من أجل تنفيذ هذه املهمة.

 copie de la lettre du consul général de France dans la lettre adresée, le 28 août 1885, au  

frère assistant Raphaëlis, par le frère Évagre. 
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خري معني، وقد أشار إليه بوجوب الّتحادث مع بعثة إخوة  "Mgr Ludovico Piavi"، 1بيايف فيكولودو 
املدارس املسيحّية يف فلسطني، عّلها توافق على املشروع املطروح، بعد احلصول على إذن من الّسلطات 

، اليت خصوصا أهّنا حّققت نتائج ملموسة يف القدس وحيفا وايفا وسائر بلدان الّشرق األدىن  .2العثمانّية
كان إىل اإلنزعاج من حاملني لواء اللّسان الفرنسي، وهو ما دفع املرسلني األنغلي اإلخوة فيها انتشر
طرابلس وغريها من و وجد القنصل ابترميونيو إمكانية افتتاح اإلخوة مدارس هلم يف دير القمر و ،حترّكهم

 .3املناطق املهمة
مّت االتصال األّول هبذا الشأن بني القنصل الفرنسي العام يف بريوت ابترميونيو، والقاصد الرسويل 

، وقد أشار فيه ابترميونيو على حمّدثه بضرورة افتتاح مدرسة فرنسية ملواجهة 1883املونسنيور بيايف عام 
ووعده بتوجيه طلب هبذا املعىن إىل رهبنة إخوة املدارس املسيحية للقيام  التمدد األنغليكاين، فوافقه الرأي

   ابملهمة.
إقليم  وسارع إىل االتصال ابألخ إيفاغر الزّائر على "الفرير" راهن ابترميونيو على حسن نيات

وهي ، وأخربه أبّن احلكومة الفرنسّية ترغب يف مساعدته لتأسيس مدرسة يف طرابلس، 4فلسطنيو  "لبنان"
وسأله إذا كان خمّوال من رؤسائه  ،رصدت مبلغا من املال لتحقيق هذا اهلدف، طالبا منه دراسة العرض

 .5لبّته واختاذ القرارات املناسبة يف شأنه
 
 التأسيس -1

يف ما مضى هبنة الفرنسيسكانّية اليت كانت ابشر األخ الزّائر إيفاغر مشاوراته مع البعثة البابوية والرّ 

                                                           

وتوّجه إىل منطقة الّشرق األدىن لتعّلم اللغة العربّية.  1856، سيم كاهنا عام 1833ولد املونسنيور لودوفيكو بيايف عام  1 
. أنتخب 1876. وأصبح قاصدا رسوليا على سوراي ولبنان وفلسطني سنة 1861ينة حلب منذ العام خدم يف مد

 .1904. تويف سنة 1890، وغادر منطقة املشرق العريب عائدا إىل روما سنة 1889بطريركا على طائفة الالتني سنة 
http://www.lpj.org/newsite2006/priests/curricola/priests-dead/Piavi.htm. 

 2 op. cit, p. 57.                                                       Documents diplomatiques et consulaires, 

 3              Ibidem.                                                                                                                       

، وحتّول منذ 1886دخل "لبنان" ضمن إقليم فلسطني الّتابع للّرهبنة، وقد محل اسم إقليم فلسطني ولبنان منذ العام  4 
القرن املاضي إىل إقليم الّشرق األدىن الذي ابت يضّم مجيع مدارس "الفرير" يف تركيا ومصر وفلسطني  مخسينيات

 ,Notices nécrologiques des frères visiteurs du Liban, (1878-1978) pواألردن والسودان ولبنان. 

10-14. 

5.       du 3 novembre 1885, au lettre, op. cit, dossier ID ralice,énéArchives de la maison g 

Frère Raphaëlis                                                       
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 "Josserand Joseph"  1ابتدائّية حملّية يف طرابلس من جهة، ومع األخ جوزف جوسرياندتدير مدرسة 
كان فشلت ومل تؤد إىل نتائج الرّئيس العام لرهبنة الفرير من جهة أخرى، لكّن املباحثات مع الفرنسيس

مل حيبط هذا األمر ابترميونيو وإمّنا على العكس زاده تصميما واندفاعا ملواصلة خطّته، فدعا األخ  تذكر.
، وترافقت الّدعوة مع مشاورات بني إخوة ملوضوعور إىل بريوت من أجل الّتفاوض ابإيفاغر للحض
ولت القضّية تنا وبرعايته القنصل الفرنسي بتشايع 1885الّرهبنة الكبوشّية يف آب  املدارس وبني

وبدوا أكثر قابلّية لتسهيل األمور وحّل اإلشكاليات  شيون قد امتلكوا ديرا بطرابلسنفسها، وكان الكبو 
دون إاثرة معارضة الّسلطات العثمانّية داخل املدينة مظهرين ميال ملساعدة رهبنة إخوة  من القانونّية

 .2املدارس املسيحّية يف سعيها لتأسيس املدرسة
واستصدار قرار هبذا ملضي يف العملّية إىل هنايتها ابوتوىّل األخ إيفاغر مرّة اثنّية إقناع رائسة الّرهبنة  

نها قمعزل عن سياستها يف ظل إصرار احلكومة الفرنسّية على افتتاح املدرسة املنّوه ع الّشأن، وخصوصا
، حّتمت هذه املستادات على هذه احلكومةّشرقّية أتيت يف طليعة اهتمامات وألّن املسألة ال الّداخلّية.

ابحلاجات إىل اخلارجّية الفرنسّية، اليت سارعت إىل وضع  الّتنسيق مع رؤسائه وإرسال الئحة األخ إيفاغر
وع ضمن األطر الالزمة لتحقيق املشر  ك فرنسي بتصّرف اإلخوة الستخدامهمبلغ مخسة عشر ألف فرن

 1886كانون الثّاين   الغاية القنصل ابترميونيو يف بريوت يف والتقى األخ هيغونيس ألجل هذه املزمع.
 هذا األخري رايت، فأبلغالقاصد الّرسويل يف صورة اجملمّث وضع املونسنيور بيايف  .بشكل مفّصل وحتاداث
لرّتتيبات الّضروريّة اب سة والقيامقرار الكبوشيني القاضي ابستقبال بعثة اإلخوة وتسهيل فتح املدر  إليه

 ،ّدة أربع سنوات، فصّممت الّرائسة العاّمة عندئذاهلدف، من خالل أتجريهم الّدير مق هذا لتحقي
واخلربات  إرسال طاقم بشري يتمتع ابلكفاايت على ،ابلّتشاور مع األخوين الزّائرين يف تركيا ويف فلسطني

 .3الرّتبويّة للعمل يف املدرسة اجلديدة
صمموا على قبول التحدي والنااح يف املهمة طرحت مسألة التأسيس حتداي على اإلخوة ف

 ا.عمستقبل وجودهم فيه توسعا أو تراج، وهي تقّرر "لبنان"اجلديدة، خصوصا وأهّنا اخلطوة األوىل هلم يف 
                                                           

. عّلم مادة الّتاارة يف مدارس الّرهبنة 1840، دخل دار االبتداء سنة 1823ولد األخ جوزف جوسرياند يف فرنسا سنة  1
. أنتخب 1874، وأخا مساعدا للرّئيس العام سنة 1867على إقليم ابريس سنة يف فرنسا مدة طويلة. مّث عنّي أخا زائرا 

 .1897، وبقي يف منصبه إىل يوم وفاته سنة 1884رئيسا عاما لرهبنة إخوة املدارس املسيحّية سنة 
Précis d`histoire de l`institut des frères des écoles chrétiennes, procure générale, Paris  

78, Rue de Sèvre, 78, pp, 125-130. 

مل يعد لدى الّرهبنة الكبوشّية من إمكان لالستمرار يف طرابلس بسبب تناقص عدد الّرهبان، لذلك بدا منطقيّا تسليم  2 
الّدير فيها إىل إرسالّية أخرى قادرة على االنطالق جمددا، وعلى هذا األساس أجريت املفاوضات بني الكبوشيني ورهبنة 

 .Ibidارس املسيحّية. إخوة املد

3 .                                                      letter du 13 janvier 1886, au frère RaphaëlisIbid,  
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عمل زميله ابترميونيو يف ما يتعّلق  ”De Petiteville“ 1اتبع القنصل الفرنسي العام دي بتيتفيل    
، وأخطر "الفرير"ونّسق اجلهود اآليلة إىل ذلك مع اجلهات املختّصة ضمن رهبنة  ،قمدرسة املدينة

بعد أن هّيأوا مجيع  1886الّدروس اعتبارا من أواخر صيف سنة  اخلارجّية الفرنسّية أّن اإلخوة سيباشرون
 .       2الظّروف املناسبة لذلك على الّرغم من بروز بعض العقبات يف اللحظات األخرية

األخ إيفاغر املضّي قدما يف املشروع رافضا اإلذعان ألّي أمر واقع، فامع فريق عمله وطلب  قّرر
، حّلت بضيافة 3مكّونة من ثالثة رهبان إىل املدينة "لّسالّية"واستحضر مجاعة  ،حتويل اهلبة الفرنسّية إليه

وابشرت استقبال  1886مدة أسبوعني مّث انتقلت إىل دير الكبوشيني منذ تشرين الثّاين الفرنسيسكان 
أرسل األخ املدير أوديلون  1887. ويف مطلع سنة ولبطريقة شبه جمانّية لكن بشكل خاالّتالمذة 

 كتااب إىل الرائسة العامة أطلعها فيه على الّصعوابت والعقبات اليت تعرتض  ”Odilon Marie“ 4ماري
إذ إّن  ،، ولفتها إىل أّن صدوره يستلزم الّصرب والّرويّة5صدور  الفرمان العثماين القاضي ابفتتاح املدرسة

                                                           

                                                  ..1886تسّلم القنصل العام دي بتيتفيل مهامه كقنصل لفرنسا يف لبنان سنة  1 

 Adel Ismail, Documents Diplomatiques et consulaires, op. cit, p. 103                            

                           

اخلارجّية الفرنسي، وأوضح له أّن توىّل األخ رافاييليس املساعد العام لرئيس الّرهبنة شرح آليات عمل املدرسة لوزير  2 
اإلخوة سوف يقومون بفتح صفوفهم يف دير الكبوشيني القريب من مدرسة ابتدائّية اتبعة ألبرشّية طرابلس املارونّية، 
وسوف يعملون على استيعاب معّلميها يف مدرستهم الّناشئة بشكل تدرجيي، لكّن املطران إسطفان عواد راعي األبرشّية 

الّسابقة على هذا األمر وأصّر على متابعة املدرسة مهامها خصوصا وأهّنا املدرسة املارونّية الوحيدة يف  سحب موافقته
 Georges Rigault, Histoire générale de l`institut des املدينة، ما قد يعّرض املشروع للفشل برمته.

siècle, l`institut en Europe et   eTome VIII, la fin du XIXtiennes, écoles chréfrères des 

dans le monde,Paris, 1956,p. 118.                                                                                 

 أتّلفت البعثة من اإلخوة: 3
 ، مديرا للمدرسة؛”Odilon Marie“أوديلون ماري  -
 وكيال وقّيما؛  ”Gabinien“كابينيان  -
مدّرسا للّغة العربية، وهو من التابعية املصرية، لكّنه محل امسا أجنبيا بعد إبراز   ”Théophile-Bertin“تيوفيل براتن  -

 نذوره املؤبدة.
Manuscrits des frères, (Tripoli) op. cit, p. 13. 

  ”St Catherine”كاترينأتى األخ أوديلون ماري من مصر، حيث شغل منصب مساعد لرئيس إكلرييكّية القديسة   4  

  ، وأصبح أّول مدير ملدرسة الفرير يف طرابلس  منذ أتسيسها1886الّتابعة للّرهبنة يف اإلسكندريّة، إىل "لبنان"  سنة 
 .1892يف السنة عينها وحّّت سنة 

Frère Ildefonse – Marie Sarkis, Collège des frères des écoles chrétiennes, Tripoli,  

Centennaire 1886- 1986, Beyrouth 1995. P. 9. 
 .278ميالداي يف ملحق الواثئق، ص  1891نسخة مرتمجة عن الفرمان السلطاين الصادر عام 5 
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، مضيفا أّن عدد 1الّسلطات العثمانّية تستشعر حبساسّية ابلغة جتاه األوروبيني وتتعامل معهم حبذر شديد
لذلك نّظمت اإلدارة عتمدين يف املدينة، القناصل امل الّتالمذة ال يتااوز العشرة بينهم مخسة من أبناء

 .18862ابتداء من خريف السنة  دروسا خصوصّية هلم
اليومّية ابلرّتبّية  ناولة األوىل إىل جانب مشاغلهممتحور عمل اإلخوة حينذاك على إعداد األوالد للم

فارتفع عدد الّتالمذة إىل أربعني  ،األوضاع تتحّسن وتستقروالّتعليم، ومل متض سنة واحدة حّّت أخذت 
 أهتّم هبم أربعة معّلمني، لكّن حالتهم املاديّة بدت مرتّديّة، فال مساعدة ترجى من قبل األهلني يف اجلوار

 ، وابلّنسبة إليهم الّتعليم جيب أن يكون جمانيا.الذين هم يف الغالب فقراء معدمون
 تيتفيل يف بريوت األوضاع الّصعبةب دي ي العامشرح األخ هيغونيس للقنصل الفرنس تداركا لألسوأ
، بينما توّفر بشق النفس حصلت على بعض الّضرورايت يف طرابلس اليت "الفرير"عثة اليت تواجهها ب

ة إلرسالياهتا الوطنّية وتزودها املقّومات الالزم ، كلّ على سبيل املثال ،الّسلطات القنصلّية اإليطالّية
ناسبة كالكتب والقرطاسّية وغريها. طالبا إليه الّتدّخل إلنقاذ املوقف وأتمني االحتياجات املدرسّية امل

، مشريا يف الوقت عينه إىل عدم فقدان األمل من تدّخل احلكومة 3متطلبات احلد األدىن لالستمرار
جارية قدما لتأسيس  صاهبا، والفتا إىل أّن االستعداداتالفرنسّية يف هذا اإلطار لوضع األمور يف ن

ادات املالية من درسة اثنية يف منطقة امليناء، وقد أعّدت الّدراسات اخلاّصة هبا وجرى طلب االعتمم
الفرنسية لتنفيذ املشروع بغية زايدة اإلشعاع الثّقايف واإلرسايل لرهبنة إخوة املدارس  املراجع الرمسية

 . 4املسيحّية
، وعلى بتأخري بلغ أربع سنوات 1891يذكر يف السياق نفسه أّن الفرمان صدر يف أيلول سنة 

                                                           

أورد األخ املدير يف رسالته العبارات اآلتية:" حنن مل نستطع حّّت اآلن احلصول على الفرمان الذي يسمح بتأسيس  1 
املدرسة بطريقة شرعّية وقانونّية، ألّن وايل طرابلس العثماين ال يزال يعرقل هذا األمر، وهو حساس جدا وحذر جتاه 

 الطّلبات األوروبّية الكثرية. 
  
صادر أمساء الّتالمذة اخلمسة األوروبيني من أبناء القناصل املعتمدين يف طرابلس، لكنها أشارت إىل أّن ابن مل تذكر امل 2 

 هو من عدادهم فاقتضى التّنويه. ”Paul Savoye“القنصل الفرنسي بول سافوي 
Bulletin des écoles chrétiennes, numéro de janvier 1913, pp. 31- 35. 

 3  àral énéralice, ID0, lettres du frère Hugonis au consul généla maison gArchives de 

Beyrouth, 2 et 8 avril 1889.                                                                                                 

 توفري اهلبات املالّية املطلوبة لتنفيذ املشروع املنّوه عنه، أمل األخ هيغونيس يف رسالته أن تسارع احلكومة الفرنسّية إىل 4 
                                       .Ibidوترك االعتمادات امللحوظة قموجب الّدراسات وفق ما هي عليه وعدم ختفيضها.
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من السلطات  ة، وبغض نظر واضحالرغم من ذلك فإّن املدرسة عملت طيلة املدة املذكورة بطريقة طبيعي
  .العثمانية
إىل تقدمي هبات ومساعدات، إىل  رىامليسورين الغيا األهلني ترافق هذا كّله مع مبادرة بعض   

ات إلحياء املدارس، وسادت قناعة اتّمة أبّن املؤّسسات جانب ما بذله جممع نشر اإلميان من عطاء
لن تعمل، إاّل إذا حظيت قما حتتاج إليه من موارد  "لبنان"الّتعليمّية يف عموم منطقة الّشرق األدىن ويف 

 .يطةتبدأ ابألمور البس كانت  ماديّة وجتهيزات
مجيع الّتدابري  ،بعد الّتشاور مع الّرائسة العامة ،قموازاة التطورات اجلارية، اختذ اإلخوة يف طرابلس
لألقساط، وإطالق القسم الّداخلي  ر مستوفالفتتاح قسم جماين داخل املدرسة، مع إبقاء قسم آخ

 عندما تتيح الظّروف ذلك.
، بعدما أرسلت فرنسا اهلبات املالّية بسخاء، فتمّكن 1890ارتسم األفق بوضوح اعتبارا من العام 

فرنك فرنسي، مّث أردفتها بدفعة  22000ن ابتياع دير الكبوشيني والبستان امللحق به بقيمة اإلخوة م
 .1فرنك 8000اثنّية خمصصة ملشروع افتتاح مدرسة يف امليناء بقيمة 

عرّبت اجلهات القنصلّية الفرنسّية يف بريوت عن رضاها بعد وصول املساعدات املذكورة إىل بعثة 
الّية الّناشطة ة أّن ذلك مّكنها من الوقوف يف وجه املؤّسسات الّتعليمّية اإليطاإلخوة يف طرابلس، معترب 

 .2استقبال الّتالمذةوأّن مدرسة امليناء ابشرت لتوها  يف املدينة، خصوصا
 مؤقتا غري أّن األحوال مل تكن دائما مؤاتّية، وما لبثت الّسلطات البلديّة أن سحبت رخصة البناء

ملية تشييد مبىن إضايف جديد، وهو ما انعكس سلبيا على االزدهار الذي حّققه من اإلدارة وأوقفت ع
 .3اإلخوة وتنّعم به تالمذهتم

وابلفعل راهنت القنصلّية العامة يف بريوت على جهود إخوة املدارس املسيحّية لوقف املنافسة 
على أسس  املبينّ ط تربيتهم مناإليطالّية اجلارية مشاال، وبرهن هؤالء اإلخوة عن جدارة حقيقّية من خالل 

-صلبة، فحصدوا جناحات مهّمة يف طرابلس وفقا لتوصيف القنصل الفرنسي اجلديد يف بريوت سان
                                                           

لشراء مفروشات وجتهيزات خاّصة فرنك،  5000سّلم القنصل الفرنسي العام يف بريوت منحة مالية أخرى بقيمة  1 
 قمدرسة امليناء، وأثىن على اجلهود اليت يتوالها اإلخوة يف ميادين الرّتبية والّتعليم.

Manuscrits des frères (Tripoli), op. cit, p. 18. 

الفتتاح مدرسة امليناء، بذلت وزارة اخلارجّية الفرنسية ومعتمدوها يف لبنان جهودا جبارة، لتأمني مجيع الظّروف املناسبة  2 
          .Georges Rigault, op. cit, p. 467وقد جنحوا يف ذلك بفضل مبادرات إخوة املدارس الرّتبويّة والّتعليمّية.

وابء "اهلواء األصفر" املعروف علميا وشعبيا ابسم "الكولريا"، يف بعض  1890تفشى يف هذه األثناء من بداية شتاء  3 
الّشمايل وطرابلس، فتخّوف الّناس من العدوى والزم العديد منهم بلداته وقراه اجلبلّية، األمر الذي أدى نواحي لبنان 

                                                                            .Ibidإىل تراجع يف عدد الّتالمذة املسّالني لدى الفرير.
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1اتيالندييه-رينيه
 Taillandier”-René-“Saint  تضّمنت  الئحة 1893آب  17الذي أرسل يف

 .2احتياجات بعثة الفرير يف طرابلس يف ما يتعلق بتاهيزات خمترب ماديت الفيزايء والكيمياء
احتاجت املدرسة الناشئة إىل كفاءات إدارية لتسيريها ورعاية طالهبا، ومتابعتهم خالل حقبات      

 زمنية طويلة، فمن هم أولئك اإلخوة والعلمانيون الذين توالوا على إدارهتا؟
 إلدارةا -2

 ،1893عام  إدارة بعثة الفرير يف طرابلس ”Simplide-Marie“ماري -تسّلم األخ مسبليد         
وراح يطالب الّرائسة العاّمة يف  مديرها األّول، « Odilon Marie »بعد انتهاء والية األخ أوديلون ماري 

ستيعاب الّتالمذة املسّالني يف القسمني ال كافيةبنية املدرسّية اليت مل تعد  روما ابملوافقة على توسيع األ
 اجملاين وغري اجملاين.

العلمانيني، وفقا للادول مديرون كثر من اإلخوة و وكان قد سلفه يف إدارة املدرسة أخوان، وخلفه   
 :3اآليت أربعةرقم 

              
 1886مدرسة اإلخوة يف طرابلس ابتداء من عام  4: مدراء4 دول رقماجل
 

 مدّة واليته االسم باللغة الفرنسية المديراسم 

 Odilon Marie 1886-1892 أوديلون مارياألخ  

 Prosper Betty 1892-1893 بتي بروسبيراألخ 

 Simplide Marie 1893-1899 سمبليد مارياألخ 

 Roland Bènigne 1899-1901 روالن بنيناألخ 

                                                           

 ، خلفا للقنصل الّسابق دي بتيتفيل.1893وت ابتداء من بداية سنة تسّلم مهامه القنصلية يف بري  1 
Manuscrits des frères (Tripoli), op. cit, p. 19. 

أحدث طلب هذه الّتاهيزات واحلصول عليها قفزة كبرية إىل األمام على طرق الّتحديث والّتطّور، خصوصا أّن العديد  2 
 جنبّية كانت تواجه ظروفا صعبة وتعيش أوقاات عصيبة، بسبب قّلة مواردها املاديّة .من املدارس احمللّية اللبنانّية أو األ

Ibid, pp. 22, 28. 

 3 Beyrouth, 1986, p. 115.   1986).-nnes, Tripoli (1886étiécoles chréCollège des frères des  

 4 op. cit, p. 217.                                                                    Manuscrits des frères (Tripoli), 
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 )والية ثانية(1902-1901  سمبليد ماري األخ 

 Sinier Pierre 1902-1910 سينييه بياراألخ 

 Julien Félix 1910-1914 جوليان فليكساألخ 

 Ignace Louis 1914-1918 إنياس لويساألخ 

 Léonce Emile 1919-1926 ليونس إميلاألخ 

 Octave Laurent 1926-1931 أوكتاف لوراناألخ 

 Irénée Anselme 1931-1936 إيرنيه أنسيلماألخ 

 )والية ثانية(1939-1936  أوكتاف لوراناألخ 

 Imbert Jules 1939-1948 إمبرت جيلاألخ 

 Ilère Georges 1948-1954 إيلير جورجاألخ 

 Albert des Anges 1954-1962 ألبير دي آنجاألخ 

 )والية ثانية( 1970-1962  إيلير جورجاألخ 

 Gabriel Lenicky 1970-1979 غبلاير لينيكياألخ 

 Félix Fiamingo 1979-1982 منغوفيافليكس األخ 

 1992-1982  إيلي معلوفألخ ا

 Alejandro Perez 1992-1999 ألخندرو بيريزاألخ 

 2002-1999  إيلدفونس سركيساألخ 

 2006-2002  إيلي أسطا )علماني(

 2009-2006  سليم جريج )علماني(

   

 1ومّدها ابلتاهيزات ووسائل اإليضاح، وزايدة عدد الصفوفجهد اإلخوة املديرون لتعزيز املدرسة 
                                                           

، مسحت هلم ببناء جناح مدرسي جديد، 104/1946انل األخ املدير إمربت جيل رخصة من بلدية طرابلس رقمها  1 
 طن ترابة هدية من معامل شكا. 100وقّدمت هلم السلطات العسكرية الفرنسية 
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الستقبال مزيد من الطالب، ومل يوفروا أي أمر مع مساعديهم إلبقاء املدرسة يف طليعة املؤسسات 
 .1الرتبوية اللبنانية

 2وأظهرت الرائسة العامة للرهبنة تعاطفا مع إدارة املدرسة، وقام الرئيس العام األخ أاتانز إميل  
« Athanase Emile » فاستقبل ابلرتحاب وجال يف منطقة الّشمال ودّون يف 1947متوز  9يف  بزايرهتا ،

سال البطريركية املارونية يف الدميان، عبارات دّلت على مدى تعّلق إخوة املدارس املسيحية بعملهم 
ايف الرتبوي يف لبنان، ودأهبم مع تالمذهتم احلاليني والقدامى، لرفع راية البالد عاليا من خالل اإلشعاع الثق

ة، وهنأ األخ أاتانز اجلميع على ما قاموا والعلمي الذي حيملون لواءه مع سائر املؤسسات الرتبوية الوطني
، اليت كانت به يف خدمة األجيال اللبنانية املتعاقبة منذ أتسيس أوىل مدارسهم يف طرابلس ويقومون

ية إن مل يكن هنالك طالب يلتحقون ابكورة جهود اإلخوة تعليميا وتربواي، فال مدرسة وال تعليم وال ترب
 واضعني التحصيل أساسا وهدفا أولواي.

 
 ومراحل التدريس الّطالب -3
، والسن األكثر موافقة لقبول 3استقبلت املدرسة "طالاب داخليني ونصف داخليني وخارجيني    

يقدم شهادة سنوات، وعلى كّل تلميذ حيضر إىل املدرسة من غري مدرسة أن  10إىل  6الطالب هو من 
 139تلميذا يف القسم اجملاين، و 90تلميذا، منهم  229بلغ جمموع الّتالمذة املسّالني و  حبسن سلوكه".

تلميذا يف القسم الّداخلي وأغلب هؤالء يتعّلمون على نفقة  22تلميذا غري جمانيني ويدفعون أقساطهم، و
 .4لامعّيةكلرييكّية الّتابعة لهبنة وجيري أتهيلهم لاللتحاق ابإل الرّ 

، على التالمذة الغرابء عن طرابلس، أن يكون هلم وكيل مسؤول عنهم ينوب عن أهلهمو "      
اللتزام ابلولد يف حال طرده أو عند إصابته قمرض عضال ، وأن يقوم بدفع األقساط املدرسية اويتعهد 

واملصاريف يف أوقاهتا املعينة، وال ميكن أن يكون هذا الوكيل من أساتذة املدرسة ولو يف أي حال  

                                                                                                                                                                                

Manuscrits des frères (Tripoli), op. cit, p. 17. 

 1 p. 3.                                                 23 du district d`Orient, 8 decembre 1955, oBulletin N 

 
صباحا )حبسب ساعة املدرسة(،  7،15ألزم الطالب اخلارجيون والنصف داخليون احلضور إىل املدرسة عند الساعة  3 

 وبعد الظهر عند الساعة الواحدة، غري أنّه مسح لطلبة "اإلسكلة" أي امليناء ابلتأخر "نصف ساعة أايم الشتاء املزعاة". 
حتت إدارة إخوة املدارس املسيحية يف طرابلس الشام، طرابلس  بيان صادر عن مدرسة العائلة املقدسة اإلفرنسية،

 .2، ص 1911حزيران  15
 4 op. cit, p. 24.                                                                     Manuscrits des frères (Tripoli),  
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   ".1كان
ا وفقا للمبادىء ال شك أبّن كثريين من أبناء طرابلس والشمال تلقوا تعليمهم لدى اإلخوة، وتربو 

"اللسالية" اليت تضع اإلنسان والوطن يف قمة اهتماماهتا، فكم من األجيال اراتدت هذه املدرسة منذ 
، مرورا بكّل احلقبات؟ وكم من اخلرجيني فيها برزوا وملعوا وتبوأوا 2009، وحّّت عام 1886نشأهتا عام 

 هم؟املراتب العالية وأدوا أدوارهم يف خدمة جمتمعاهتم وبالد
 :2سنة، وفقا لاليت 123أعداد الطالب الذين تتلمذوا فيها على مدى  مخسةيظهر اجلدول رقم   

 
 1886الذين تتلمذوا يف مدرسة العائلة املقدسة يف طرابلس منذ  3: أعداد الطالب5اجلدول رقم

 2009وحّّت 
 
 

 د الطالباعدأ                السنة المدرسية                

               1886-1895                      
                558         

               1896-1905 
                1712                 

               1906-1915 
                2170 

               1918-1927    
                4578 

               1928-1937 
                5884 

               1938-1947 
                10122 

               1948-1957 
                15510 

               1958-1967 
                21066 

               1968-1977 
                22864 

                                                           

 .1ص ، بيان صادر عن مدرسة العائلة املقدسة اإلفرنسية 1 
، إىل حقبات متساوية  متتد كّل منها على عشر سنوات 2006و1886تسهيال للبحث قسمنا املدة الزمنية ما بني  2 

 (، املكونة من اثنيت عشرة سنة ضمن جموعة واحدة.2009-1998ووضعنا احلقبة األخرية )
 3 lèves du collège de la éTableaux statistiques des  Orient,-Archives du district du Proche

Sainte famille (Tripoli), entre 1886 et 2009, Beyrouth, 2014, pp. 1-11.                               
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               1978-1987 
                21121 

               1988-1997 
                21756 

               1998-2009 
                18193 

  123مجموع السنين:      
 145534مجموع الطالب: 

 
طالبا تلقوا العلم  145534أّن  يتبني لنا ،احتسبنا جمموع الّطالب خالل املدة املذكورة أعالهإذا 

 و 1915ة أقفلت أبواهبا بشكل قسري بني املدرس يف خمتلف مراحله األكادميية فيها، مع اإلشارة إىل أنّ 
، والتحقوا 1990 و1975 بنيدروها إابن األحداث اللبنانية ، كما أّن كثريين من التالمذة غا1918

  .قمؤسسات تربوية أخرى ألسباب متعّددة
أساسيتني وفقا ملا  ، ميكن التمييز بني مرحلتني5انطالقا من املعطيات الواردة يف اجلدول رقم   
 أييت:

 
 1947إىل  1886املرحلة األوىل من  -أ

، بسبب إقبال األهلني على 10000شهدت ارتفاعا ملحوظا يف عدد الطالب المس عتبة 
أمنتهما املدرسة، مع هتاود نسيب يف قيمة تسايل أبنائهم وإعااهبم أبسس الرتبية والتعليم اللذين 

األول أحلق ابملعهد األم عند  للتعليم اجملاين يف املرحلة االبتدائية رسية، وافتتاح ثالثة فروعاألقساط املد
يف منطقة املينا، أّما الثالث فكان عبارة عن فرع داخلي وأسس عام  1890إنشائه، وافتتح الثاين عام 

رحلة مع وقائع صعبة على املستوايت األمنية واالقتصادية واالجتماعية وتزامنت هذه امل .1896
( 1945-1939(، والثانية )1918-1914والسياسية، وختللتها احلرابن العامليتان األوىل )

 وتداعياهتما.
 

      2009إىل  1948املرحلة الثانية من  –ب 
شهدت املدرسة ارتفاعا ملحوظا جاوز ضعف العدد السابق وبلغ ذروته يف منتصف       

سبعينيات القرن العشرين، لكنه راح يرتاجع بعد ذلك بسبب األحداث اللبنانية اليت أندلعت يف نيسان 
، واستمرت ترخي بثقلها على الواقع املدرسي حّت اضطر اإلخوة مكرهني إىل بيع عقاراهتم يف 1975

تدّخل فعاليات  من رغمال على ، حتت وطأة االعتداءات والتهديدات اليت أصابتهم،1986طرابلس سنة 
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  7سوى قضاء الكورة واليت ال تبعد  يف 2، فانتقلوا إىل بلدة دده1املدينة من مفتني وسياسيني حلمايتهم
لرية لبنانية  4806750مرت مربع بقيمة  72500، حيث اشرتوا عقارا مساحته كيلومرتات عن طرابلس

 ."3بقيت املدرسة رغم هذه التغيريات حتمل اسم "فرير طرابلسال غري، و 
التبديالت اجلوهرية اليت حصلت يف البنية االجتماعية اللبنانية، وما رافقها من فرز طائفي  وبعد

من  ٪44مقابل  ٪56ومناطقي فإّن نسبة الطالب املسلمني يف املدرسة هذه بقيت مرتفعة فبلغت 
 .4املسيحيني
امسا دورا ح تليت لعبتعّرف إىل طرائق التعليم اليت اعتمدت حينذاك ومنهاياته، واوال بّد لنا من ال 

يف التحوالت الرتبوية اليت شهدهتا البالد، وعلى رأسها نظام التعليم العثماين. فما هي مندرجات هذا 
 النظام وأحكامه ونطاقات تطبيقه؟

 
 التعليم -4
لعودة إىل الّنظم اليت كانت طرائق التعليم ومنهاياته يف مدارس اإلخوة آنذاك، ال بد لنا من ا هملف
ها. فأي ومقارنتها هبا، مّث إظهار مواطن التقارب أو االختالف بين وسائدة على الصعيد الرمسيموجودة 

معايري رمسية طبقت؟ وما هي امليزات اليت طبعت املدرسة الرمسية لناحية الربامج، واملعلمني ونوعية 
 ؟التالمذة الذين أموها

 
 املراحل واملنهجيات العثمانية -أ

 سابقا خالل العهد العثماين، ثالثة أنواع من املدارس: وجد       
  الميةاملدارس اإلس -1
 ؛مدارس الّذميني -2
 .مدارس اإلرساليات األجنبية -3

 .وكان لكّل نوع منها، مناهاه، وأسلوبه، ومجهوره أيضا
 ، قبل حضور اإلخوة إىل بالدان حبوايل مخس عشرة سنة،1869عام  صدر نظام املعارف العثماين   

                                                           

حمضر لقاء فعاليات طرابلس وعلى رأسهم مساحة مفيت املدينة طه الصابوجني يف مقر أبرشية الروم الكاثوليك حبضور  1 
 .1، ص 4/10/1985من إخوة املدارس املسيحية بتاري   املطران الياس قرابن ووفد

  2 p. 139.                                                              2009), -Archives des frères au Liban(1886 

 3 op, cit. p. 204.                                                                    Manuscrits des frères (Tripoli),  

 4                 Ibid.                                                                                                                        
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 دية وإعدادية وعاليةرش :مراحل التعليم ثالثة فاعل
حّدد برامج التعليم من الكتابة واألخالق واحلساب والتاري  العثماين ودروسا خمتصرة يف اجلغرافيا، و 

إجادة الكتابة واإلنشاء ابلرتكية، وأصول احلساب ومسك الدفاتر  وكان على تالمذة املدارس اإلعدادية
واهلندسة واملساحة واإلملام قمبادىء الفلسفة والطبيعة، واملنطق وعلم املواليد والكيمياء واجلرب والرسم واللغة 

 .1الفرنسية
على ست  يف املرحلة االبتدائية للغة العربية وآداهبا، وتوزعت الدروساب اهتماما هذا النظام أوىل    
العريب يف "املقصود"، والصرف الرتكي يف " ترمجان  ، فكان تالمذة السنة األوىل يدرسون الّصرفسنوات

ومرشد املتكلم واحلساب يف "مصباح  ،« Cinquante »وصرف تركي"، واللغة الفرنسية يف "سنكونت" 
منية الراغب". ودرس تالمذة السنة الثانية، احلاسب ودليل الطالب"، والنحو يف "هدية الطالب و 

الصرف والنحو، والقواعد العثمانية والفارسية واللغة الفرنسية أيضا، ومواد احلساب واجلغرافيا واللغة 
يف كتاب  يف اللغة الرتكية فإهّنم درسوا النحو واملنطق واجلغرافيا اإلنكليزية. أّما تالمذة السنة الثالثة

"، واإلنكليزية يف الصرف والتاري  يف الرتكية أيضا يف "مرأت اتري  عثماين ،رافيايت عثماين"غ"ج
اإلنكليزي ومبادىء اإلنشاء والرتمجة. وجاء يف برانمج السنة الرابعة املنطق يف كتاب "ميزان العدل"، 
واجلرب يف "الوضعة الزهرية"، واحلقوق يف "ملتقى األحبر"، واجلغرافيا والتاري  يف كتاب "جغرافيا واتري  

ياء يف أصوهلا"، وجرى العمل ابللغات الرتكية والفرنسية إضافة إىل كتاب "الطبيعيات والكيم عمومي
 .2واإلنكليزية يف اإلنشاء والرتمجة

والبالغة يف الرتكية، وأصول اهلندسة  مشل برانمج السنة اخلامسة املعاين والبيان والبديع يف العربية،   
أصول احملاكمات وقانون التاارة ومبادىء ثروة امللل ابلرتكية، والتاري  العمومي أيضا ابلرتكية، واجمللة و 

، "3ابلرتكية، والكيمياء ابلفرنسية. وخصصت السنة السادسة النهائية قمحيط الدائرة، و "مقامات احلريري
 ، والزراعة ابلرتكية.« Mécanique »انمج مبادىء "امليكانيك" رب وابألنساب واملثلثات، وأضيف إىل ال

عالية، ومتحورت  ىأضيفت إىل املرحلة املذكورة ثالث سنوات إعدادية وثالث سنوات أخر    
املنوه عنها كافة، واشرتط نظام املعارف اختيار األهداف على تطبيق املناهج احلكومية يف املراحل 

ومن رغب  املعلمني من ذوي األهلية واالختصاص واملقدرة، حمّددا بداية املوسم الدراسي يف غرة آذار،
االلتحاق ابملدرسة الرمسية وجب عليه مراجعة إحدى شعب جملس املعارف أو احلكومة احمللية، وال يقبل 

                                                           

 .143-142ص  عهد املتصرفية،لبنان يف أسد رستم،  1 
 .265-264املرجع نفسه، ص  2 
نوع من النصوص األدبية ابللغة العربية، حتتوي على طرائف وأخبار... أّما كاتبها فهو القاسم بن علي بن حممد بن  3 

دابء أم(. بطرس البستاين، 1122-م1054عثمان وكنيته أبو حممد ولقبه احلريري، وهو من أدابء العصر العباسي )
 .426، ص 1979دار مارون عبود، بريوت،  حياهتم، آاثرهم، نقد آاثرهم، العرب يف األعصر العباسية،
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و يف عداد الطالب يف املرحلة اإلعدادية إاّل من أكمل اخلامسة عشرة، ومحل الشهادة االبتدائية أ
 . 1جريدة يف لغة من اللغات"دية، أو "على األقل من متكن من قراءة الرش

حّدده نظام املعارف العامة على وجه اإلمجال، لكّن الواقع أظهر أّن التعليم الرمسي قبل  هذا ما  
احلرب العاملية األوىل ظّل مقتصرا على املدارس االبتدائية دون غريها، وهي قليلة العدد ومبعثرة يف خمتلف 

 .2ن كانوا بغالبيتهم من املسلمنياملناطق اللبنانية وال يؤمها إالّ األوالد الفقراء خاّصة، والذي
ولدا، توىّل تعليمهم فيها شي   50أتلفت املدرسة املشار إليها من غرفة واحدة ضمت أكثر من   

جيلس، "وجبانبه عصا طويلة" ميأل منظرها قلوب األطفال األبرايء رعبا ويفعم صدورهم حزان وغما. وكم  
 .3إذا مل يصابوا ابلبله وركود الذهنكان هؤالء األطفال يتعلمون الذل واخلنوع، هذا 

لقد كان التعليم الرمسي مميزا بوضوح عن التعليم اخلاص، وال حيتاج األمر إىل كثري من العناء إلبراز   
التعليمي وأماكن تواجد الطّلبة فيهما،  هذه احلقيقة التارخيية، فاملدرستان ختتلفان كليا من حيث جهازمها

التدريس، ومستوى املعلمني الثقايف، وطرائق التدريس واملناهج. وبكلمة خمتصرة  وجتهيزاهتما املدرسية ولغة
مل تكن سوى التسمية فقط جتمع بني تلك املدارس الرمسية واخلاصة، فاألوىل شديدة االحنطاط يف 
مستوى تدريسها وبراجمها وأساتذهتا وأمكنتها ونسبة املساعدات احلكومية هلا، والثانية حسنة التنظيم 

 .4موما وبعضها يضاهي مستوايت راقية ومتطورةع
ما هي يف مدارسهم احمللية؟ و  املسيحيون ما هي املناهج اليت اعتمدها اإلخوة على ضوء ما تقّدم   

، وتوزيع التالمذة ، إضافة إىل نوعية املدرسني والكتب ووسائل اإليضاحائقهم التعليمية اليت طبقوهاطر 
 ؟على الصفوف

 
 التعليمية "اللسالية"الطرائق  –ب    
، بعدما أخضعوها ملزيد "لبنان"محل اإلخوة طرائقهم اليت درجوا عليها عند بداايت حضورهم إىل  

من التاارب والدراسات واالختبارات امليدانية، لكي يكون األمر موحدا قمعزل عن وجودها يف هذه أو 
 .5تلك من البلدان واألقاليم واملناطق
                                                           

 .265ص لبنان يف عهد املتصرفية، أسد رستم،  1 
 .163ص اتريخ لبنان االجتماعي، مسعود ضاهر،  2 
 .املرجع نفسه 3 
 املرجع نفسه. 4 
 5 op. cit, p. 114.                                                                Manuscrits des frères (Beyrouth), 

   



114 

 

 
 

ترّكز توجههم الرتبوي األّول على فرض االنضباط التام يف املدرسة، عرب وضع نظام داخلي موحد   
يشمل مجيع مؤسساهتم التعليمية أينما وجدت، مع التشديد على توحيد األسس التعليمية وطرائق 

 التدريس والشروحات بني معلم وآخر ومدرسة وأخرى.
اة أتسيسها على املرحلة االبتدائية، ومل متض ثالث اقتصرت مدارسهم يف طرابلس وبريوت غد  

تني التكميلية والثانوية، لكّن مدارسهم مجيعها كانت خمصصة سنوات بعد ذلك حّّت أضافوا إليهما املرحل
 القرن العشرين. مثانينياتل الفتيات إالّ يف أواسط لتعليم الصبيان، ومل تبدأ بقبو 

أتى حتديد طرائق التعليم يف املدارس "اللسالية" كافة، من خالل عمل مجاعي تشارك فيه اإلخوة   
وابتدعوا ما يسمى "العلم التعاضدي" إذ يشارك  .1واملربون العلمانيون، للتكيف مع تطور نوعية التالمذة

ذة دور الوسطاء لنقل فيه التالمذة ومدرسوهم، حيث يتوىل املتقدمون عن سواهم من بني هؤالء التالم
 املعارف إىل زمالئهم.

 
 املنهاج ومواد التدريس -1ً

رمي إىل:" توسيع نطاق القوى العقلية واألدبية، وتلقني يبيان املواد التدريسية املنظمة  إنّ        
مقسومة إىل التلميذ املعارف النظرية والرايضية اللتني متهدان له سبل االرتقاء إىل مراكز عالية انفعة، وهي 

 ."2تسع سنوات أو صفوف حمتوية على دروس أدبية وعلمية وجتارية
"اللسالية" اللبنانية على مواد اللغتني العربية والفرنسية وأضيفت اشتملت املنهايات يف املدارس   

زين واحتوت على علم أصول اللغة واألدب واملعاين والبيان، مع أحباث فلسفية "ت ،كليزيةإليهما اللغة اإلن
كما درست اللغة الرتكية يف مدرسيت   هذا التعليم"، واعتىن اإلخوة هبذه اللغات "اعتناء خصوصيا"،

والرسم  خوة أيضا بتدريس احلساب. وعين اإل1918وحّّت هناية سنة  طرابلس وبريوت منذ البداية
جتارة اتري  وجغرافيا و و  الرايضيات من جرب وهندسة وأضافوا إليها مواد ،والغناء، يف املرحلة االبتدائية

وعلم طبائع احليوان والنبات مع هيئة األرض  ،والفيزايء والكيمياء والرسم اهلندسي املبسط ،وعلم املعادن
،أما الدروس التاارية فركزت على تطبيق العمليات احلسابية يف 3، وحساب مساحة املثلثاتومركباهتا

لبضائع ونقلها"، واالقتصاد السياسي والقانون التااري، األعمال التاارية و"أدلة التاارة والبنوك ودرس ا
والتعليم املسيحي وموجز علم املناخ يف  وهذه الدروس التاارية تلقى يف الصفوف "األربعة األوىل"،

                                                           

 1 siècle, Lyon, 2009, p. 3.                          ème de F.E.C au 19 éativitéCrFrère Alain Houry,  

 .1ص بيان صادر عن مدرسة العائلة املقدسة اإلفرنسية،  2 
 املصدر نفسه. 3  
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 يف طرابلس وبريوت،  1املرحلتني التكميلية والثانوية، وبدأوا ابستقبال طالب داخليني أو نصف داخليني
لتعليم  ،فروعا مسائية يف املدرستني املذكورتنيتالمذة أقّل طواعية ومرونة. وافتتحوا وكيفوا طرائقهم مع 

 .2متابعة التحصيل النهاري الذين حتول ظروفهم دون البالغني
متنح املدرسة شهادة للطالب الذين "ينهون دروسهم ويؤدون امتحاان كافيا، يرأسه جناب قنصل   

، ال من أساتذهتا بل من رؤساء أهم اإلدارات مثل إدارة اخلط فرنسا، وتشكله هيئة تنتدهبا املدرسة
 ".3احلديدي والبنك العثماين وسوامها

رنسي حينذاك، لكن السؤال املطروح يبقى عن هكذا توزعت مواد التدريس وفقا للمنهاج الفإذا 
املواد، فهل كانت حصرا ابللغة الفرنسية، أم جرت ترمجتها إىل  غات اليت أعتمدت لتدريس خمتلفالل

 ؟لفون الذين أنتاوا تلك الكتبالعربية، مثّ من هم املؤ 
 
     الكتب املعتمدة   -2ً
املدارس املسيحية قسما من الكتب اليت ألفها اإلخوة يف معظم املواد، أبمساء  نشرت رهبنة إخوة 

الرؤساء العامني، الذين تزامنت عهودهم مع تواري  صدور تلك الكتب، وقد سرى هذا التدبري على 
ومطلع القرن العشرين، مّث حّل حمّله تدبري آخر منذ  املطبوعات اليت صدرت خالل القرن التاسع عشر

 »  Par une réunion"4قضى أبن حتمل الكتب اليت تصدرها الرهبنة عبارة "مجاعة من األساتذة 1946

de professeurs »  . 
لتعليم أصول اخلط الفرنسي،  والدفاتر اليت درست يف بالدان، دفرت متارين نذكر من هذه الكتب  

أتبع آبخر لتعليم فنون الكتابة العربية لصفوف املرحلتني االبتدائية والتكميلية، كتاب للارب وآخر 
للهندسة، وكتاب اتري  فرنسا، واتري  القديسني وكالمها ابللغة الفرنسية، مّث أضيف كتاب اتري  لبنان 

، وجرى الرتكيز على اتري  لبنان القدمي خالل املعنية والشهابية زمن االمارتني وهو يركز على ابللغة العربية
، إضافة إىل حملة عن اتري  أورواب واحلروب الصليبية، وكتاب "الطرائق املنهاية للرسم املرحلة الفنيقية

                                                           

يالزم الطالب الداخليون املدرسة طيلة أايم األسبوع فيتعلمون فيها هنارا ويبيتون ليال وأيكلون ويشربون فهي قمثابة بيتهم  1 
بيان صادر عن ساء. الثاين، أّما الطالب النصف داخليون فيتناولون وجبات الغداء يف املدرسة ويعودون إىل منازهلم م

  .2، ص ةمدرسة العائلة املقدسة اإلفرنسي

، عندما أدرجت احلكومة اللبنانية آنذاك مناهج جديدة اشرتطت فرتات 1970بقيت الفروع املسائية عاملة حّت بداية  2 
                                                                                 .Ibid, p. 119زمنية معينة لنيل الشهادات الرمسية. 

 .1ص مدرسة العائلة املقدسة اإلفرنسية،  بيان 3 
 4 op. cit, p. 14.                                                               siècle,  èmede F.E.C au 19 éativitéCr 
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، مّث اعتمدوا دفرت متارين "الطريقة التحليلية للكتابة" ابللغة الفرنسية، ومقررا مطبوعا حول "1اهلندسي
، وعلم اهلندسة التطبيقية، إضافة إىل كتاب 1902الفلسفة، وكتاب "علم النفس الرتبوي"، الذي صدر 

، و"اهلندسة الوضعية"، و"املتمم يف علم اهلندسة"، ومقررا يف دراسة األدب "عناصر علم اهلندسة"
ن املرحلة التكميلية، الفرنسي للمرحلة الثانوية، مع متارين مكّملة له خصصت للسنتني الرابعة والثالثة م

والسنة الثانوية األوىل، وكانت هذه الكتب واملنشورات مجيعها ابللغة الفرنسية ما خال تلك املخصصة 
 .2للموضوعات العربية واإلنكليزية

ابالستعانة قمنشوراهتم أكثر  منذ هناية العقد األول من القرن العشرين يف لبنان توّسع اإلخوةو    
فأكثر، مدرجني كتااب جديدا للقواعد الفرنسية، وآخر للصرف والنحو العربيني من أتليف األخ فيكتور 
ساروفيم اآلنف ذكره، وهو عبارة عن سلسلة متكاملة للمراحل التعليمية الثالث االبتدائية والتكميلية 

غة الفرنسية. واعتمدوا سلسلة جغرافية مؤلفة من سبعة أجزاء والثانوية. مثّ كتاب "منهايات اإلنشاء" ابلل
أمسوها "اجلغرافيا ابلصورة واخلريطة" للمرحلتني التمهيدية واالبتدائية، وأحلقوها قماسمات توضيحية 

 .3للمرحلة التكميلية
 ونوعية املعلمني طرائقهم التعليمية -3ً

مع سواها من املدارس األخرى بداية ابعتمادها  "لبنان"تشاهبت مدارس الرهبنة يف             
بينما   ،4خمتلف املواد اليت تتضمنها الربامج شرحقينية، حيث يؤدي املعّلم دوره بتدريس و الطريقة التل

                                                           

، ومحله 1837(، هذا الكتاب الذي أعتمد يف فرنسا عام 1819-1905) » Tempier «ألف األخ طومبييه  1 
. وقد لقب األخ طومبييه "أبخي اهلندسة" بسبب كثرة مؤلفاته يف 1886اإلخوة معهم إىل لبنان منذ 

                                                                                                               .Ibid, p. 16الرايضيات.

                   

 2                                                                                                                                                  Ibid.  

                                                                                                                                         

. مع نسخة 1924إىل عام  1900صورة غالف كتاب اجلغرافيا الذي اعتمدته مدارس "الفرير"، يف "لبنان"، منذ عام  3 
وهو من منشورات إخوة املدارس املسيحية، مطابقة ألمثولة فيه حول قارة أورواب، وحتتوي أيضا على خارطتها السياسية، 

 .292و 291يف ملحق الواثئق، ص 
يف ما أييت تفاصيل اليوم املدرسي الذي طبقه اإلخوة يف مجيع مدارسهم يف لبنان منذ أتسيسها، وحّت أواسط  4 

األربعينيات من القرن العشرين، مع اإلشارة إىل أّن هذه املدارس ال تزال حتافظ على فقرة التأمل واإلرشاد الصباحي 
 : ومدهتا عشر دقائق يوميا

 الذبيحة اإلهلية؛ 7,15
 التأمل واإلرشاد الصباحي؛ 8,00
 درس اللغة العربية؛ 8,10
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يبقى التالمذة جمرد متلقني ومستمعني، لكنها متايزت عنها إبدخال الطريقة االستقرائية القائمة على 
يح حتفسح ابجملال أمام الطالب ملزيد من املشاركة الفعالة، والتعلم ابلتاربة وتص ، واليتوالنقاش املساءلة
منذ مطلع القرن العشرين طريقة التعلم من خالل األهداف، أي  دخلتأ، و والتكرار واحملاكاة األخطاء

بتحديد عدة غاايت وبلوغها خالل كّل فصل دراسي. والتطلع إىل واقع التالمذة وقدراهتم ومراعاهتا 
 .1والثقة هبم وبكفاايهتم

وجهزت املدارس قمختلف وسائل اإليضاح اليت كانت معروفة حينذاك كاخلرائط واجملسمات   
ر، والكتب والقرطاسية إضافة إىل مكتبات خصصت للقراءة واملطالعة حتت إشراف األخ املسؤول والصو 

يذكر يف هذا السياق أّن اإلدارة املدرسية أبقت الكتب وتوابعها من قرطاسية ودفاتر وأقالم  عن املكتبة.
لالشرتاك يف املكتبة، على نفقة األهلني، وفرضت على تالمذة الصفوف األربعة األوىل رايال جميداي كرسم 

 .2وأوجبت على مجيع التالمذة املشاركة يف األلعاب الرايضية املختلفة واستوفت منهم بدال ماليا مماثال
ابلنسبة إىل نوعية املعلمني، فقد توىل اإلخوة الوافدون إىل بالدان تعليم التالمذة مجيع املواد  

توالمها معلمون حمليون و أتراك كما يف مدرسة طرابلس إذ فرضت ابستثناء اللغتني العربية والرتكية اللتني 
 .3السلطات العثمانية يف املدينة قيام أحد الضباط األتراك بتدريس لغة بالده

ملدة ترتاوح بني  4يف الطالبية التابعة للرهبنة يتابعون دورة تدريبية كانوا  اجلدير ذكره أّن اإلخوة    
                                                                                                                                                                                

 اسرتاحة؛ 9,15
 رايضيات؛ 9,30
 علوم؛ 10,30
 لغة فرنسية أو جتارة عامة؛ 11,30
 اسرتاحة؛ 11,45
 لغة إنكليزية؛ 13,15
 رايضيات؛ 14,15
 اسرتاحة؛ 15,15
 تعليم مسيحي؛ 15,30
 رايضيات أو لغة فرنسية؛ 16,00
 انصراف التالمذة اخلارجيني.صالة املساء و  17,00

Manuscrits des frères(Beyrouth), Horaire d`une journée de classe, cycle des grands, p. 18.  

  1 op. cit, p. 138.                                                               Manuscrits des frères (Beyrouth),  

 .2، ص العائلة املقدسة اإلفرنسيةبيان مدرسة  2 
 3 op. cit, p. 11.                                                                      Manuscrits des frères (Tripoli),  

 .1922، مث نقلتها إىل بيت مري عام 1884أسست الرهبنة طالبية لتنشئة اإلخوة املعلمني يف بيت حلم عام  4 
Manuscrits des frères (Beit Mery), p. 15. 
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ابملدارس. وعليه فكّل اإلخوة  كمعلمني  نذورهم املؤبدة متهيدا إلحلاقهم، بعد إبراز وثالث سنوات ةسن
 .1اتبعوا تلك الدورات 1970من الرعيل األول وحّّت سنة 

 
  توزيع التالمذة على الصفوف -4ً
هتم وفقا ملا من عدة غرف، استوعبت تالمذ 1914عام أتلفت مدارسهم عند أتسيسها وحّّت   

 .6يبينه اجلدول رقم:
 

إضافة إىل عدد اإلخوة واملربني عند  3واجلميزة 2: عدد تالمذة مدرسيت طرابلس6 اجلدول رقم
 .1914عام التأسيس  و 

 
 عدد الصفوف عدد المعلمين عدد اإلخوة عدد الطالب ألسنة

1886 

 )طرابلس(

       6        3  -        1 

1894 

 )بيروت(

       11        2                1        1 

1914 

 )طرابلس(

       266        15         9        11 

1914 

 )بيروت(

      500         34        5                  20 

 
                                                           

تراجعت الدعوات الرهبانية بعد ذلك فأقفلت طالبية بيت مري، وانتقل اإلخوة املبتدئون إىل مدرسة اجلميزة حبيث  1 
               .Ibid, p. 230يف فرنسا.   « Parménie »ميضون فيها مدة ثالث سنوات مث ينتقلون إىل طالبية ابرمين 

                

2 p. 134.                                                                    op, cit. Manuscrits des frères (Tripoli),  

3 op, cit. p. 267.                                                                Manuscrits des frères (Beyrouth), 
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تلميذا يف احلقبة املبينة أعاله، لكن بعد  30إىل  25ح عدد التالمذة يف الصف الواحد ما بني و ار 
 تلميذا يف الصف الواحد. 40قارب عددهم  احلرب العاملية األوىلازدايد الطالب يف املرحلة اليت تلت 

 وفقا ألساليب أثبتت جدواها يف حينه، مّت تدريس هؤالء الطالب عرب شرح األمثوالت بشكل واف
 والفهم. وضوحأمام املتعلمني ملزيد من ال ابجملال وقد تناولت خمتلف املواد العلمية واألدبية إفساحا

 
  تشرح األمثوال -5ً

اهتّم اإلخوة بتدريس املواد كّلها مع تركيز على النواحي العلمية من دون أن يثنيهم ذلك عن        
إيفاء النواحي األدبية حقها يف الّشرح واإليضاح، فكيف درسوا اللغات، والتاري  واجلغرافيا، والعلوم 

 والرايضيات؟
 
 اللغات العربية واألجنبية -

اللغة كما يتعلمها الطفل وينطق هبا بدون كتاب وال قلم، أي  اللبنانيةعّلم اإلخوة يف مدارسهم 
  .1وعن طريق الرتكيز على احملادثة الشفهية بداية فالتزم معلمو اللغات األجنبية هذا التوجهابلسماع. 
 األمر معلمو اللغة العربية فكانوا يعلموهنا انطقني ابلعامية ويقبلون من التالميذ أن جييبوا هبا أما  

الذي دفع املسؤولني يف الرهبنة إىل حماولة إقناع معلمي اللغة العربية يف مدارسها بلبنان واألردن 
، أمامهم 2وفلسطني، بضرورة النطق ابلفصحى، وملا كان أكثرهم غري مقتنع قام األخ إيلدفونس خوري

، ومقتضيا من التالميذ ابلفصحىيف كّل مرحلة من مراحل التعليم، بدرس منوذجي شارحا وسائال وجميبا 
للمعّلم حاة تعفيه من ذلك. فكان هذا أّول انقالب إذ ال  ل واجلواب ابلفصحى أيضا، فلم يبقالسؤا

يسمع التلميذ سوى الفصحى وال ينطق إاّل هبا، فال يسمح له ابلتعبري ابللبنانية وال ابألردنية وال 
 .3ابلفلسطينية
كيف يتعّلم تصريف الفعل؟ ابحملادثة، تلميذ يطرح ابملاضي نحو  ابلنسبة إىل قواعد الصرف وال   

واملضارع واألمر، واملسؤول جييب عنه، وأتليف النصوص القصرية يف موضوع ما وتصحيح أحدها بعد  
القراءة والكتابة... يف الصفوف الثانوية كان  يف كتابته على اللوح، تصحيحا مجاعيا مشرتكا وترغيب

، فيطلب منهم مطالعة نصوص األديب واستخالص ه حتليليا، حيفظه التالميذ غيبامعلم األدب ميلي نصّ 
                                                           

تناولت كيفية شرح األمثوالت يف مدارس  ،2014نيسان  2مقابلة مع األخ إيلدفونس خوري اللسايل، بتاريخ  1 
 قابلة، يف امللحق ص .   اإلخوة بلبنان، وعدم توسع اإلخوة إىل مناطق البقاع واجلنوب وبعض اجلبل. نص امل

 . 305نبذة عن حياة األخ إيلدفونس خوري، يف ملحق أبمساء اإلخوة، ص   2 
 .321-320ص  يف ملحق الواثئق،مقابلة مع األخ إيلدفونس خوري اللسايل،  3 
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 ميزاته منها بطريقة انشطة تستند إىل املناقشة واحلوار.
 ةالتاريخ واجلغرافي -

كان األخ إيلدفونس سركيس يعشق التاري  وقد أّلف عدة كتب يف اتري  الفنيقيني، ودّرسه أوال 
وهي .  » Diapositif «" 1مرحلة الحقة بواسطة "العرض التصويري الشفافبعرض املعلومات، مّث يف 

من املستندات خالل الدرس: تتأمن آلة نقالة تعرض الصور والرسوم طريقة يستفيد بواسطتها التالمذة 
 . 2ويشرح املعّلم أمامهم على اللوح أو على احلائط، أما أن يرفعها بيده أمام التالميذ

اموعات خرائط كبرية، كانت تعرض وانطالقا منها قممدارس الرهبنة كّلها  جهزت؟ ةواجلغرافي
  .3يدّرس املوضوع

 الرايضيات والعلوم -
متيزت مدارس "الفرير" هبذه املواد لدرجة أّن بعض املدارس الرمسية يف لبنان كانت تعلمها بكتب   

املسائل العلمية والرايضية ابلعشرات إىل من مؤلفات إخوة املدارس ومنشوراهتم. كان على التلميذ أن حيّل 
 ...4أن ميلكها
واكب اإلخوة التطورات العصرية اليت دخلت ميادين التعليم من دون أن يتخلوا عن تقاليدهم   

 العريقة، فاحتفظوا قما ثبتت جدواه مهملني ما ختطاه الزمن من طرائق غري مستثاغة أو أقّل فائدة.
 جيدة بتكاليف مادية معقولة ومناسبة.واهتموا بتأمني نوعية تعليم 

 
 ومتمماهتا األقساط املدرسيةً 6 -

 كما أييت:  عند هناية العقد األّول من القرن العشرين حتدد القسط السنوي      
 الداخليون: -
 فرنك 400( سنة فما فوق 13من ) الطلبة الكبار٭ 

فرنكا، يف الفصح  140امليالد فرنكا، يف عيد  180موزعة على الشكل اآليت: عند الدخول    
 فرنكا. 80

 فرنكا 360سنة فما دون(  12من ) الطلبة الصغار٭          

                                                           

  .1950، وانتشرت بشكل واسع منذ عام 1892تقنية لعرض الصور الثابة مت اخرتاعها عام  1
http://diapositif.net/forum 

، 1993مكتبة أنطوان بريوت،  تطور تعليم التاريخ يف لبنان "كيف تعلمنا التاريخ وكيف نعلمه"وهيب أيب فاضل،  2 
 .262ص 

 مقابلة مع األخ إيلدفونس خوري اللسايل. 3 
 .1ص بيان مدرسة العائلة املقدسة اإلفرنسية،  4 
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فرنكا، يف  120فرنكا، يف عيد امليالد  160موزعة على الشكل اآليت: عند الدخول            
 فرنكا. 80الفصح 

 ألغي القسم الداخلي يف بداية سبعينيات القرن املنوه عنه.
 
 اخلارجيون -
 ؛جميدي شهراي 3،5الصفوف األربعة األوىل: • 
 راي؛جميدي شه 3الصف اخلامس:  •
 جميدي شهراي؛ 2،5الصف السادس والسابع: • 
 جميدي شهراي؛ 2الصف الثامن: • 
 جميدي شهراي. 1،5الصف التاسع: • 
سنة فما فوق، يعاملون كطلبة الصف  12إّن طلبة الصفني الثامن والتاسع البالغني سن    

السادس من جهة القسط، وعلى النصف الداخليني واخلارجيني أن يدفعوا ما عليهم يف مدة الثالثة األايم 
 .1شباط أايراألوىل من األشهر اآليت ذكرها: تشرين األول كانون األول 

 للطبيب و"البيانو" وغريه فتدفع دفعة واحدة يف ابتداء السنة. أما املصاريف اإلضافية           
 
 احلسومات على األقساط -

 بسبب اخنفاض األقساط حددت إدارة املدرسة الشروط اآلتية إلجراء احلسومات:           
   لشقيقني؛ ٪5يسقط قيمة 
   لثالثة أشقاء فما فوق. ٪10يسقط قيمة 
 .2وال جيري اإلسقاط إالّ على القسط كامال بعد تسديده   
فقد استحقت أجرته متاما، غري أّن راتب أي قسط التالمذة اجلدد، فيحسب من  أشهر "ابتد وكلّ 

 .3منه حبسب دخول التلميذ يف اخلمسة عشر يوما األوىل أو الثانية من الشهر" 16اتري  أّول الشهر أو 
 
 مالحظات خمتلفة -

                                                           

 .1ص بيان مدرسة العائلة املقدسة اإلفرنسية،  1 
 .2، ص  بيان مدرسة العائلة املقدسة اإلفرنسية 2 
 .2ص بيان مدرسة العائلة املقدسة اإلفرنسية،  3 
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أوردت إدارة املدرسة مجلة مالحظات لتسهيل اخنراط الّطالب يف احلياة املدرسية، فلحظت   
للطالب الداخليني دروسا خصوصية يف اللغتني العربية والفرنسية، يف قسم من أوقات التدريس املعتادة 

بات ابلتؤدة والنظامية. وأولت قضية التقيد ابلنظام املدرسي أمهية ابلغة، ذلك أّن اإلخوة مزجوا الث
لكي يتحاشوا معاقبتهم، لكّنهم مل يرتددوا مطلقا يف فرض األبوية، وعملوا على استدراك هفوات التالمذة 

القصاص املناسب ضمن احلدود املشروعة، حّّت إذا مل يصطلح األمر جلأوا إىل طرد املخالف يف هناية 
 .1املطاف
أمساء الطالب الذين يتميزون حبسن  يف املقابل أدرج اإلخوة الئحة شرفية شهرية تضمنت  

سلوكهم، ومثابرهتم على دروسهم وجناحاهتم. وكانت تعطى عالمات يومية عن السلوك والفروض 
واملسائل اليت من شأهنا إهناض التلميذ، إىل السرية الفضلى والرتتيب واجلد واالجتهاد، وجرى تدوينها يف 

 . 2ومنحهم شهادات الشرف املتميزين فيها دفرت مدرسي خاص، وإعالهنا أايم اآلحاد وحتديد
يف كل الصفوف مسابقات أسبوعية وامتحاانت شهرية، كانوا يعلنون نتائاها وأجرى اإلخوة     

 واحتسبت هذه العالمات لرتتيب النااح يف هناية السنة الدراسية. قماالس حافلة،
مل حيدد اإلخوة زاي رمسيا خاصا ابملدرسة وترك لألهلني اختيار املالبس ألوالدهم شرط أن تكون  

الئقة ومقبولة، وألزم الطالب الداخليون بتأمني بعض األغراض واصطحاهبا معهم عند بداية السنة 
 املدرسية وفقا لآليت:

 سنتم؛ 75سنم، وبعرض  180فراش بطول  -
 خمدة وأربع أوجه هلا؛ -
 غطآن؛ -
 أغطية بيض للفراش؛ 4 -
 مناشف للوجه؛ 4 -
 قمصان هنار؛ 8 -
 قمصان للنوم؛ 4 -
 كلسوانت؛  6 -
 دزينة كلسات؛ -
 دزينة حمارم؛ -
 طقم مائدة وأربع فوط مائدة؛ -
 أربع أزواج أحذية؛ -

                                                           

 .3ص ،  املصدر نفسه1 
 .3ص بيان مدرسة العائلة املقدسة اإلفرنسية،  2 
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 مشاية؛ -
 أربعة أطقم شتوية؛ -
 طقمان صيفيان؛ -
 مشط وفرشاية للشعر؛ -
 كيسان للثياب؛ -
 الّصغار.ثالثة صداري صوفية للتالمذة  -

مّت ترقيم هذه اللوازم أبرقام خاصة من جانب املدرسة لتحديد أصحاهبا، والتزمت اإلدارة من جهة 
، واألهايل من جهة اثنية بتوقيع اتفاقية حتدد الشروط املقبولة من الطرفني لقبول التالمذة وتسايلهم

 .1وطبقت هذه التدابري يف مجيع املدارس التابعة للرهبنة بلبنان
واستطاعت خالل قرن ويزيد تنشئة رجاالت  اهرها،رافقت هذه املدرسة احلياة اللبنانّية قمختلف مظ

دولة نذكر منهم الّرؤساء سليمان فرجنّية، ورينيه معّوض، ورشيد كرامي، ابإلضافة إىل العديد من 
يشّكل  3000 املهندسني واألطباء واحملامني واالقتصاديني ورجال الّدين. ووصل عدد تالمذهتا إىل

، وال خيفى على أحد أبّن عددا كبريا من أبناء الّشمال تعّلموا فيها فأحدثوا 2املسلمون أكثر من نصفهم
هنضة فكريّة وثقافّية واقتصادية، وأّدى اإلخوة من خالهلا دورا يف تعزيز االنفتاح الّديين وقرّبوا بني 

 ،اقة واحلوار، بعيدا عن الّتعّصب والّتمّزقاملتباعدين من تالمذهتم ضمن أجواء من األخّوة والّصد
 اإلسالمي اهلادىء والّرصني واجلّدي والفّعال. –فأضحت املثال الذي حيتذى يف احلوار املسيحي 

وتبقى يف قلوب القدامى وذاكراهتم ومفكرات املرّبني أمساء ومالمح حّية إلخوة كثر طبعوا برتبيتهم 
 – Sinier“ بيار – صقل أجيال وطنية نذكر منهم األخ سينييه صرفوا أعمارهم يفو ترااث وطنيا عريقا 

Pierre”  روالن  –، واألخ لويس“Louis – Roland”   واألخ إيلي معلوف، واألخ أخلندرو أدولفو ،
“Alejandro Adolfo” سليم جريج، ويبقى كثريون  واملدير احلايل ، واملدير الّسابق األستاذ الياس أسطا

منهم جنودا جمهولني قاموا خبدمات تربويّة جليلة، ورافقوا تالمذهتم على دروب املعرفة والعلم وساعدوهم 
 يف بناء مستقبلهم وإجياد أمكنة تليق هبم يف اجملتمع اللبناين.

لعامة إىل الّتفكري ائسة اإّن الّنااح الرّتبوي الذي أصابه اإلخوة يف طرابلس والّشمال، دفع ابلرّ 
موضوع االنتقال إىل غري منطقة لبنانّية. ويف خّط مواز شاع هذا األمر أيضا الّسلطات بوضوح يف 

للمايء حنو بريوت وتفعيل حضورهم فيها.  "الفرير"القنصلّية الفرنسّية على توجيه دعوة جديدة إىل 
فكيف كان االنتقال إىل  ورته وتنفيذه.األمر الذي درسته أوساط الّرهبنة بعناية اتّمة وعملت على بل

                                                           

 .3ص بيان مدرسة العائلة املقدسة اإلفرنسية،  1 
من جمموع الّتالمذة العام وفقا إلحصائيات  ٪ 55و 53تتفاوت نسبة الّطالب املسلمني يف مدرسة طرابلس ما بني  2 

 .Manuscrits des frères (Tripoli), op. cit, p. 133.1986العام الّدراسي 
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 بريوت وأتسيس مدرسة جديدة؟
 
 

 (1890يف بريوت ) "الفرير" : رابعا
ايف القاصد الرسويل يف بريوت، دعوة إىل الرائسة العامة لرهبنة إخوة املدارس وجه املونسنيور بي    

مدرسة فيها، وتزامنت مع طلب من ، طلب فيها احلضور إىل املدينة الفتتاح 1862املسيحية منذ العام 
جانب اللعازاريني إلدارة مدارسهم يف بريوت، لكّن اليسوعيني اعرتضوا حينذاك لدى السلطات 

   املختصة حباة أّن قدوم اإلخوة سيؤثر فيهم سلبيا. الفاتيكانية
بعد  ،وهو حدث طال انتظاره ،1890منذ عام  إىل بريوت 1اجتهت أنظار اإلخوة              

تكاثر الّدعوات اليت راحت تبنّي فوائد أتسيس مدارس يديرها اإلخوة وينشرون أساليبهم الرّتبويّة فيها 
الّدعوة هذه املرّة من  ا مناسبني. وقد تلقواتعليما املتلّهفني إىل تزويد أوالدهم ثقافة و خدمة ألبنائه
تاح كلية للطب اتبعة جلامعة القديس ، أنبأهتم ابفت1882برسالة مؤرخة يف كانون الثاين  اليسوعيني

يوسف، وشاعتهم على القدوم وأتسيس مدارس هلم، وقدرت عدد التالمذة املتوقع تسايلهم ما بني 
  . 2ميكن أن يلتحقوا يف غضون ثالث سنوات 600و 500

العام مماثلة انطلقت من ابترميونيو القنصل مع مطالب  عوة اجلهات الفاتيكانية واليسوعيةترافقت د
بعد مديح كبري ألعمال  ،، الذي اعترب1884الفرنسي يف بريوت إىل وزارة اخلارجّية اعتبارا من سنة 

أهّنم ابتوا مقتنعني بضرورة توافد إخوة املدارس املسيحّية إىل ، اليسوعيني يف اجملالني اجلامعي واألكادميي
سة أّن رائ إضافة إىل .3رة ونزوال عند رغبتهمحلاحات األهايل املتكرّ على إ بريوت وافتتاح مدارس فيها بناء

اإلقليمّية وّجهت رسالة إىل األخ جوزف جوسرياند الرّئيس العام لرهبنة الفرير، طلبت فيها اللعازاريني 
املوافقة على تسّلم إخوة املدارس املسيحّية إدارة املدارس الّتابعة هلا يف بريوت، أو على األقل املدرسة 

أّن مره يقرب من ثالثني سنة، مؤّكدة وهو مشروع قدمي ع ،تلميذ 200 حيث يوجد ئيسّية بينهاالرّ 
ليت يقوم هبا وإمّنا حتاول من خالل هذا الطّلب أن تنسام مع اجلهود ا ،الّرهبنة ال تتهّرب من مسؤولياهتا

رّاء قدوم ج الّتالمذة الفقراءومشرية يف الوقت عينه إىل املكاسب اليت سيحّققها القنصل دي بتيتفيل، 
                                                           

، يف ملحق 2009وحّّت عام  1886"، تظهر كيفية تسايل اإلخوة الوافدين إىل "لبنان"، منذ عام 8املخطوطة رقم " 1
 .  286الواثئق، ص 

 2                         de étéde R.P Henry, de la soci lettre, raliceénéArchives de la Maison G 
Jésus, et recteur de l`université St – Joseph, du 19 janvier 1882. 

 3                    Georges Rigault, op. cit, p. 469.                                                     
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 .1اإلخوة، معربة عن استعدادها لتسهيل عملّية االنتقال بني الطّرفني يف حال املوافقة على املشروع
حضر كّل من األخوين الزّائرين إيفاغر وهيغونيس وتفاوضا مع أعضاء جملس إدارة مجعّية مار 

مدرسة مار منصور يف حمّلة منصور، ومّت االتفاق على أن تتوىّل رهبنة إخوة املدارس املسيحّية إدارة 
اجلميزة يف بريوت، وأن جتعلها جمانّية لتعليم األوالد الفقراء، والتزمت مجعّية مار منصور، يف املقابل، 

  30تسهيل عمل اإلخوة وحركتهم الرّتبويّة ومنحهم غرفا إضافّية لتحسني اإلنتاجّية. وجرى التوقيع بتاري  
الرّئيس اإلقليمي، وأنطوان  ”Deschamps“ جلمعية الّسادة ديشان، وقد وّقعها عن ا1889كانون األّول 

و د.  ، ”Dr Boyer“سفر، وبشارة خوري، وسليم دي فريج، وجورج سفر، وجان أبو كسم، و د. بوييه 
 أّما عن جانب اإلخوة فقد وّقعها األخ هيغونيس الزّائر على تركيا. .  ”Dr Nègre“ نيغر

ت ، أعدّ 1890نيسان  22ويف  ،املبدأ على الّصيغة املطروحةوافقت رهبنة الفرير من حيث 
 "الفرير"اخلارجّية الفرنسّية بقرار رهبنة  ، وأبلغت2وتفاصيلها هذه العملّية رّتتيبات اخلّاّصة آبلياتال

وتيول ألكسندر  ،3مدير للبعثةك  ”Papolein Antoine“ القاضي إبرسال كّل من اإلخوة اببوالن أنطوان
“Théole Alexandre”   وإيسيفور فرانسوا“Isivore Franҫois”وعمر بول ، “Omer Paul”    الستالم

 ّم هيئة تعليمّية غري مؤّهلةمدرسة مار منصور يف حمّلة اجلميزة يف بريوت، واليت كانت حّّت ذلك احلني تض
، وابشروا مهمتهم ابستالم املبىن 1890واحللول مكاهنا. فوصل اإلخوة يف العاشر من أاّير  اجّيد

والساالت اخلاّصة ابلّتالمذة وملفاهتم متهيدا لبدء الّدروس يف العام املقبل، وما لبثت أن التحقت هبم 
 . 4دفعة اثنية ضمت أربعة إخوة

إلدارة فرنك  ل 2500تقدمي معونة بقيمة   سارعت إىللّبت هذه املبادرة رغبة اخلارجّية الفرنسّية اليت
اجلديدة من أجل مساعدهتا على االنطالق، كما قامت مجعّية مار منصور بتحويل اهلبات اليت تتلقاها 

من جهة ومسارعة اإلخوة إىل تلبية الّنداء  داد اجلمعّية وطيب نياهتا، لكّن استع5إىل اإلخوة يف بريوت
                                                           

 .Ibidطلبت رائسة الرهبنة يف لبنان اعتمادات مالية من الرائسة العامة يف روما، فلبت مطلبها من دون أتخري.1 
2. 

Manuscrits des frères (Beyrouth), op. cit, p. 11. 

 .280، يف ملحق الواثئق، ص 1890أاير  10خمطوطة وصول األخ اببوالن أنطوان إىل بريوت يف  3 
، واببري  ”Hubert Antoine“، وهيربت أنطوان   ”Natal Basile“أتلفت الّدفعة اجلديدة من اإلخوة: اناتل ابزيل  4 

،  ”Sixte Victor“، وسيكست فكتور   ”Népotien Victor“، ونيبوتيان فكتور  ”Papyre Joseph“جوزف 
 ، وعمل هؤالء مجيعا حتت إدارة األخ اببوالن أنطوان. ”Ultain Jérôme“وإيلتني جريوم 

Manuscrits des frères (Beyrouth), op. cit, p. 12. 

ور ورهبنة إخوة املدارس املسيحّية، مطلق احلرّيّة لإلخوة يف إدارة املدرسة املنّوه ترك االتفاق املوّقع بني مجعّية مار منص 5 
                                                                      .Ibid, p. 13عنها لكن مع احلفاظ على جمانّية الّتعليم فيها.
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 جهة أخرى، مل حيوال دون بروز عقبات غري متوقّعة أخّرت إمتام الّتنفيذ. وحتّمل املسؤولّية من
 
 
 خالفات دبلوماسّية. -1

ت يف هذه األثناء مناقالت دبلوماسّية مشلت القاصد الّرسويل يف بريوت املونسنيور يجر أ        
r Gaudenzio “Mg 1بيايف الذي كان مقّراب من فرنسا، وأحلت مكانه املونسنيور غودونزيو بونفيغلي

Bonfigli”  ،فاشرتط موافقة جممع نشر اإلميان على  ،1890والذي ابشر مهامه عام  املتحفظ جتاهها
االتفاق الذي مّت بني مجعية مار منصور وبني إخوة املدارس املسيحّية، لكي يسمح هلؤالء قمباشرة مهامهم 

 .2مكان مجعية مار منصور الرّتبويّة وإدارة املدرسة موضوع البحث واستئناف الّتدريس
سبق للمونسنيور بونفيغلي أن خدم يف فلسطني واألراضي املقّدسة، والتقى حبفاوة ابلغة األخ 

عند مباشرة هذا األخري مهامه هناك، وشّكل موقفه املتحفظ جتاه فرنسا اليت ترعى  1876إيفاغر سنة 
 متوّقعة وغري حمسوبة.مبادرات رهبنة إخوة املدارس يف الّشرق األدىن مفاجأة غري 

قضى أبن يقّر جممع  ،1890يف مطلع صيف  أصدر الكرسي الّرسويل قرارا تهوال عند رغبنز و      
يف بريوت، لكّن القنصل الفرنسي دي بتيتفيل  "الفرير"بعثة  ميان نظاما مدرسيا خاّصا تلتزمهنشر اإل

ألّن الّتأخري يف فتح الّصفوف يضّر ابملصاحل  ،سارع إىل مطالبة حكومة بالده ابلّتدّخل لدى الفاتيكان
الفرنسّية احليويّة، معتربا أّن بعثة اإلخوة يف بريوت ال ميكن أن تعمل وفقا لنظام مدرسي غري واضح أو 

وزير   ”Ribot“ 4ومل تنته املسألة فصوال عند هذا املستوى فاتصل ريبو .3حمّدد يضعه جممع نشر اإلميان
ابلكرسي الّرسويل الستيضاح األمور وجالء املوقف، لكّن القاصد الّرسويل يف بريوت اخلارجّية الفرنسّية 

 .5يف بريوت "الفرير"أصّر على موقفه األساسي الذي شّدد على دور جممع نشر اإلميان يف حتديد مهمة 
أعطى اإلخوة إشارة  1890حزيران  6وأمام هذا املنعطف صدر موقف مباشر عن الفاتيكان يف 

 .6ق يف مهمتهم من دون أّي حواجز أو اعرتاضاتاالنطال
                                                           

 1                                         Georges Rigault, op. cit, p. 470.                                            

 2 Ibid, p. 471.                                                                                                                

 3                                                                                                                        Ibid.    

، شغل 1842يف فرنسا سنة   Omer” –“Saintأومري  –يف سانت  ”Alexandre Ribot“ولد ألكسندر ريبو  4 
لفرنسّية غري مرّة خالل املرحلة األخرية من القرن الّتاسع عشر ومطلع عّدة مناصب سياسّية ووزاريّة، وترأس احلكومة ا

 /http://www.diplomatie.gouv.fr/fr .1923القرن العشرين. تويف سنة 
 5   Georges Rigaul, op. cit.                                                                                                       
 6           Ibid, p. 472.                                                                                                               
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قّررت سلطات الكرسي الّرسويل، بناء على طلب املونسنيور بونفيغلي أيضا، وضع مدرسة الالذقّية 
يف سوراي اليت أنشأها إخوة املدارس قمساعدة فرنسّية حتت إشراف بطريرك القدس للطّائفة الالتينّية. وتبنّي 

ا حصل بني املراجع القنصلّية البابويّة من جهة واملراجع الفرنسّية حول حدود كّل ابلّنتياة أّن صراعا حادّ 
 من اجلهتني ودورها إزاء إرسالّية إخوة املدارس املسيحّية ومسؤولياهتا ومدى تبعيتها هلذه اجلهة أو تلك.

الّرسويل عن رئيس جممع نشر اإلميان القاصد   ”Cardinal Simeoni“ سأل الكردينال سيميوين     
األسباب احلقيقّية ملوقفه إزاء مهمة اإلخوة يف بريوت، فأاته اجلواب أبّن األسباب هي حمض تنظيمّية 

 سطحّية ال تتعّلق جبوهر حضورهم وأمهيته يف مدينة مثل بريوت.
أجريت اتصاالت حثيثة وعلى أعلى املستوايت بني املسؤولني الفرنسيني واملراجع الفاتيكانّية، 

 7إىل اتفاق، جاء يف صياغته الّنهائّية ما أييت": يستطيع إخوة املدارس املسيحّية اعتبارا من أفضت 
مباشرة مهامهم يف مدرسة مار منصور يف بريوت، من دون أّي عقبات، وإّن القاصد  1890حزيران 

 الّرسويل املونسنيور بونفيغلي سيصلي دائما من أجل جناحهم يف مهمتهم هذه".
اخلالفات الّدبلوماسّية بني فرنسا والكرسي الّرسويل  هبا اإلشكاليات اليت تسّببتهكذا انتهت 

حتقيق مشروع  جدوى منها، بل على العكس فهي أّخرت الذي أعلن أّن قداسة احلرب األعظم ال يرى
 حيوي ذي فوائد جّيدة ابلّنسبة إىل مستقبل األجيال الطّالعة.

 
 رحلة األلف ميل. -2
رحلة تربويّة مضنّية يف بريوت مع مخسني  1890منذ عام  األربعة املشار إليهمبدأ اإلخوة    

وتقادم الّتاهيزات  ،تلميذا تسالوا يف املدرسة، وسط ظروف صعبة يف ظّل غياب وسائل الرّاحة
، األمر الذي حدا 1واألاثث، وانعدام الّتخابر أو الّتواصل مع اخلارج وقلة املوارد املوضوعة حتت تصرّفهم

، فارى من العام نفسهتشرين الثّاين  5خلارجّية يف القنصل الفرنسي إىل طلب مساعدة عاجلة من وزارة ا
 فرنك. 2000إقرارها بعد ثالثة أسابيع وبلغت قيمتها 

يف اجملال الرّتبوي والّتعليمي وأظهروا مقدرة كبرية بشهادة تقرير  أبلى اإلخوة بشكل ممتاز   
ة يف مذة املسالني إىل مرتبة قياسّية ابلّنسبة إىل قدرة املدرسة االستيعابيّ ، فارتفع عدد الّتال2قنصلي

                                                                                                                                                                                

                                                                                                               

 

مل تتوافر لإلخوة يف ابدىء األمر املوارد املالّية الكافّية للقيام أبعباء املصاريف اليومّية كاملأكل وامللبس، وقد عانوا ظروفا  1 
 .Manuscrits des frères (Beyrouth), op. cit, p. 17اسّية.ابئسة وق

تلميذا يف مدرسة مار  222أّن  العدد ارتفع إىل  1890كانون األّول   9أّكد تقرير القنصل الفرنسي يف بريوت بتاري   2 
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 ، وتزايدت مطالب األهلني بضرورة توفري أمكنة جديدة ألبنائهم.اغضون مهلة زمنّية قصرية جدّ 
ازدهرت املدرسة بسرعة وتطّورت أعماهلا بشكل متضافر ومتناسق خالل ثالث سنوات، وتلقت    

فرنك، مع التّنويه أبّن العديد من العائالت الفرنسّية راحت  6500منحة مالّية فرنسّية أخرى بقيمة 
من  ”Isem Cagnac“دفع الّرائسة العامة إىل إيفاد األخ إيسم كانياك  ّدم هلا هبات ماديّة منتظمة، ماتق

 مصر إىل بريوت للبحث يف كيفّية توسيع االنتشار الرّتبوي إلخوة املدارس املسيحّية.
 

 (1894خامسا: مدرسة القلب األقدس اجلميزة )
وطلب اإلذن منه  ،بعّيد وصوله إىل بريوت للقاء القاصد الّرسويل بونفيغلي عمد األخ كانياك  

انب املدرسة املوجودة يف عهدة الّرهبنة، فنال مراده وشّكلت هذه الفتتاح مدرسة غري جمانّية إىل ج
بادرة نواة لتأسيس مدرسة القلب األقدس يف منطقة اجلميزة اليت حتتل املرتبة الثّانّية يف األقدمية من امل

، إذ إّن اإلخوة عملوا أّوال يف بريوت على إدارة مدرسة مار حيث الّتسلسل الّزمين بعد مدرسة طرابلس
 .، ومن مثّ صارت هلم مدرستهم اخلاصة هبم1894و 1890نصور بني م

 
 التأسيس -1
 Collège “تسمية  1894منذ نشأهتا يف اخلامس من تشرين األّول  محلت هذه املدرسة  

Coeur”-franҫais du Sacré وابشرت تدريس عدد ضئيل جّدا من  1، يف إشارة إىل هويتها الفرنسّية ،
اشرتهتا  غرفة واحدةااوزوا األحد عشر، وضعوا يف للاالّية الفرنسّية يف بريوت مل يتالّتالميذ الّتابعني 

وحظيت املدرسة بدعم السلطات  .2وكان منهم تلميذان لبنانيان يتحدران من عائالت ميسورة الرهبنة،
مناطق وصا يف الفرنسية اليت أخذت على عاتقها مّد نفوذها الرتبوي يف أرجاء السلطنة العثمانية، وخص

، واستمر احتضان السلطات الفرنسية هلذه املدرسة طيلة حقبة جبل لبنان متصرفيةسوراي ووالايهتا و 
                                                                                                                                                                                

                                        .Ibid, p. 474منصور اليت آلت إدارهتا وهيئتها الّتعليمّية إىل إخوة املدارس املسيحّية.

   

 1 op. cit, pp. 23, 158.                                                        Manuscrits des frères (Beyrouth),  

على الوجه اآليت: روك ريغو  1895 -1894بّينت ساالت املدرسة أمساء الّتالمذة املسّالني يف العام الّدراسي  2 
“Roch Rigo”  وبيار شقيقه، إدمون دي برتيوس ،“Edmond de Perthuis”  وغي ،“Guy”   ،شقيقه أيضا
،  ”Paul Boyer“ول بوييه ، ب ”Jean Rouvier“، جان روفييه  ”Eude de Mallevoüe“أود دي ماليفوي 

، إضافة إىل اللبنانيني جورج شويري   ”Max Salomon“، وماكس سالومون   ”Arnold Gény“أرنولد جين 
 .Ibid, p. 15وسعيد بيك.
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(، إذ كان معظم اإلخوة الذين أتوا بالدان من التابعية الفرنسية، 1943-1920االنتداب الفرنسي )
نت معهم املؤسسة، لكّن جيال جديدا من اإلخوة اللبنانيني أخذ حيّل مكان اإلخوة األجانب، تلبن

وانلت ترخيصها اجلديد خالل عهد االستقالل حتت تسمية "مدرسة القلب األقدس/ اجلميزة، بريوت"، 
 وقد اشتهرت ابسم "فرير اجلميزة".    

أّن عاّمة ، ومواجهة الّتحدايت وخصوصا هادعائم كانياك من أجل تثبيت  كافح األخ املدير    
 .1لالجمانّية الذي درجت عليه منذ أتسيسهاالّناس مل تتقّبل بسالسة موضوع ا

الّرهبنة  ،على سبيل املثال ال احلصرصادفات أّن بعض اإلرساليات ومنها، ومن غريب امل    
اليسوعّية اليت شاّعت اإلخوة على احلضور إىل بريوت سابقا، تراجعت عن موقفها عندما بدأ هؤالء 

بفتح املدارس غري اجملانّية وألّن هذه املدرسة كانت  الّتفّردب األقدس، وكأهّنا أرادت بتأسيس مدرسة القل
جماورة إلحدى مدارسها، لكّن إحلاح الكثري من العائالت امليسورة من جهة، وتدّخل القاصد الرسويل 

حاال  من جهة أخرى والّسلطات القنصلّية الفرنسّية  ”Mgr Charles Duval“ 2املونسنيور شارل ديفال
 .3بات تذكر فذهبت االعرتاضات أدراج الّرايحدون الّتسبب بعق

 Vanec“جتاوز اإلخوة كّل هذه العقبات حبكمة ورويّة، واستطاع األخ املدير فانك يواكيم      

Joachim”   ،إعادة تنظيم األوضاع، وقام ببعض الرّتتيبات اليت انعكست إجيااب على املناخات املدرسّية
مفروضا على الّتالمذة يف القسم غري اجملاين، وأوىف الّديون اليت ترتبت فألغى الّزي املدرسي الذي كان 

على املدرسة يف الّسابق، لكّنه ما لبث أن غادر لبنان إىل فلسطني ألسباب متعّلقة ابلّرهبنة، فتّم تعيني 
مدة تزيد عن مديرا جديدا للقلب األقدس، فاستمر يف منصبه  ”Ignace Louis“ 4األخ إنياس لويس

 حبق املؤسس الفعلي للمدرسة اليت حنن بصددها. يت عشرة سنة قام يف خالهلا أبعمال ابهرة، وهو يعدّ اثن
وجد أّن عدد املسالني يف القسم غري  1899عندما تسّلم األخ املدير إنياس لويس مهامه سنة    

حت تتحّسن حّّت تلميذا يف القسم اجملاين، لكّن األعداد هذه را 327تلميذا، مقابل  55اجملاين بلغ 
 إمّنا ضيق املباين واألمكنة دفع ة.طاّلب خالل الّسنة الّتالي106ىل اجملانيني إ غري وصل عدد الّطالب

اإلخوة إىل البحث والّتفتيش عن عقار جديد، ومّت شراء قطعة أرض يف منطقة األشرفّية قرب دير 
                                                           

 1                                                                            Ibid, p. 19.                                     

 ، خلفا للمونسنيور بونفيغلي.1894تسّلم املونسنيور ديفال مهامه كقاصد للكرسي الّرسويل يف بريوت سنة  2 
Georges Rigault, op. cit, p. 475. 

 وّجه اآلابء اليسوعيون برقيات إىل سفراء فرنسا وإيطاليا وإىل القاصد الرسويل املعتمدين يف استانبول، أعربوا فيها عن 3 
انزعاجهم من قيام إخوة املدارس املسيحّية بفتح قسم غري جماين يف مدرستهم يف بريوت وطالبوا ابلعودة عن هذا 

 .Ibid, p, 28الّتدبري.
 .393نبذة عن حياته يف ملحق أبمساء اإلخوة، ص 4 
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. فاستأجر 1دون امتام املشروع م حالتاآلابء اليسوعيني واعرتاضاهتراهبات الّناصرة ، لكّن حتّفظات ا
ة غري ذلك، مّث متّلكوا قطعة أرض درستني إحدامها جمانّية والثّانياإلخوة مبىن يف رأس بريوت أقاموا فيه م

جمانبة ملدرسة مار منصور حيث يعملون يف اجلميزة، وابت املكان معروفا بشكل رمسي على أنّه "بيت 
قّررت مجعّية مار منصور رفع بدل اإلجيار الذي   1904ويف العام  . ”Maison des frères“ "2اإلخوة

فرنك، ما دفع األخ املدير إىل استشارة املونسنيور ديفال  2500إىل  1500كانت تتقاضاه سنواي من 
الذي أذن له ابالنتقال إىل منطقة املدّور، لكن ضمن احلدود اليت ال تؤّدي إىل خلق إشكاالت جديدة 

بني املرفأ وخط الّسكة احلديديّة، إمّنا حالت بعض  فوقع االختيار على قطعة أرضمع اليسوعيني، 
الّتعقيدات اإلداريّة دون تشييد البناء عليها، فقّرروا االنتقال إىل منطقة اجلميزة القريبة، واشرتوا فيها عقارا 

أاتحت هلم مباشرة اإلنشاءات أمدهتم بسلفة مالّية لبوا معونة الّرائسة العاّمة فمناسبا وصاحلا للبناء، وط
 .3واألعمال
عرفت املدرسة بعد ذلك فرتة ازدهار متصاعدة ومتركز اإلخوة يف وسط أهم املدن اللبنانّية، وانلوا    

 .4ما استحقوه بفضل غريهتم وطول أانهتم ومعارفهم وتربيتهم
يف املعّلم عبد هللا نقطة حتّول مهّمة يف اتري  معهد القلب األقدس، إذ مّت توظ 1900شّكل عام 

البستاين لتدريس اللّغة العربّية وكان من املشهود هلم بسعة املعرفة، وأشارت هذه اخلطوة إىل أّن إدارة 
 .املدرسة مهتّمة جّدا بتعزيز اللّغة األم، واجتذبت بذلك عددا كبريا من العائالت البريوتّية

داية القرن العشرين، وفيه بنيت كاتدرائّية كبرية من ازدادت أمهّية املعهد بعدما حتّول إىل اثنويّة عند ب
، وشهد العديد من األنشطة الثّقافّية والفنّية والّرايضّية، وزايرات ملعظم 1927االمسنت املسّلح عام 

رؤساء اجلمهوريّة اللبنانّية ابتداء من الرّئيس حبيب ابشا الّسعد، مرورا ابلرّئيس ألفرد نقاش، وإميل إّده، 
اخلوري، والرّئيس كميل مشعون، والرّئيس شارل حلو. فضال عن زايرات أصحاب الّدولة وسعادة وبشارة 

الّنواب وأصحاب املعايل الوزراء. إضافة إىل العديد من املفوضني الّسامني الفرنسيني خالل عهد 
متّوز  27بزايرة تفقدية يف   ”Charles de  Gaulle“ االنتداب الفرنسي، وقيام اجلنرال شارل ديغول

                                                           

اإلخوة عن تنفيذ املشروع  سارع اليسوعيون إىل االتصال ابلقنصل الفرنسي، وابلقاصد الّرسويل، طالبني تدخلهما لثين 1 
 املنّوه عنه ملا سيكون له من أتثريات سلبّية يف مدارسهم يف منطقة األشرفّية عموما.

Manuscrits des frères (Beyrouth), op. cit, p. 34. 

استعملوها يف  يفضل اإلخوة هذه الّتسمّية على الّتسمية األخرى اليت تستعملها خمتلف الّرهبانيات أي "الّدير"، فنراهم  2 
ما ندر يف  توصيفهم ملكان إقامتهم، وألهّنم رأوا أّن تسمّية بيت أقرب إىل طبيعة حياهتم ودعوهتم املرتبطة أوال وأخريا 

 .Ibidابملدرسة وابلرّتبّية وابلّتعليم.
مسح هلم ابلّتوّسع وإضافة اشرتى اإلخوة عقارا متامخا آخر من آل جنار يقع إىل اجلهة الّشرقّية من ملكيتهم، األمر الذي  3 

                                                     .Ibidمرت مرّبع. 4000أقسام ومبان جديدة، وبلغت مساحة هذا العقار 

 4 348.                              -ro d`octobre 1933, pp. 347énumtiennes, écoles chréBulletin des  
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 .1، بعدما قصفته الطّائرات احلليفة خالل احلملة على لبنان1941
 
 اإلدارة -2

خاصة  ينوادوأنشأت  ،اهتمت اإلدارات املتعاقبة ابلرايضة ملا هلا من أتثري إجيايب على الطالب
بكّل نوع مع مالعب مناسبة، متيحة أمام األوالد املشاركة خالل أايم العطل األسبوعية أو الفصلية، 
فأوجدت بذلك روابط متينة بني املدرسة وحميطها، وسرى هذا األمر على مدارس اإلخوة يف لبنان، وقد 

عشرين، وحاز البطولة املدرسية يف اشتهر فريق الكرة الطائرة التابع للقلب األقدس منذ ثالثينيات القرن ال
 .  2بريوت مرات متتالية يف حقبيت الستينيات والسبعينيات من القرن املذكور

وحّّت عام  1890منذ أتسيسها عام  أخا مديرا 19ما جمموعه  األقدس تواىل على مدرسة القلب
 .7توزعت عهودهم وفقا للادول رقم ،2009
 

 وحّّت سنة 1890القلب األقدس/اجلميزة من سنة أمساء مديري مدرسة : 7 اجلدول رقم
20093 
 

 مدة الوالية اإلدارية Nom (FEC) االسم في الّرهبنة

 Papolein-Antoine 1890-1893 بابوالن أنطوان

 Isim Cagnac 1893-1898 كايناك إيسم

 Vénec-Joachim 1898-1899 يواكيم –فنك 

 Ignace-Louis 1900 – 1911 لويس –إنياس 

 Oger-Cécilien 1912 – 1920 سيسيليان –أوجيه 

 Palatin-Joseph 1921 – 1928 جوزف –باالتين 

 Oswald-Louis 1929 – 1930 لويس –أوزوالد 

                                                           

 1 p. 63.                                                                                               240, oF.E.C, nBulletin  

 2 Beyrouth, Secteur Liban, -tiennes, Province d`Orientécoles chréInstitut des frères des 

1986,p.3.                                                                                                                                

 3            p. 187.                                                                 Manuscrits des frères (Beyrouth),  
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 Octave-Laurent 1931 – 1935 لوران –أوكتاف 

 Natal-de-Jésus 1935 – 1947 جيزي –دي  –ناتال 

 Palatin-Joseph 1948 – 1949 جوزف –باالتين 

 Albert des Anges 1949 – 1954 ألبير دي آنج

 Ilère-Georges 1955 – 1964 جورج –إيلير 

 Léon-Paul 1965 – 1968 بول –ليون 

 Félicien-Marie 1969 – 1974 ماري –فيليسيان 

 1980 – 1975  إيلي معلوف

 Félicien-Marie 1981 – 1982 ماري –فيليسيان 

 1985 – 1982  سركيس إيلدفونس

 2006 – 1986  برنارد حبيقة

 2009 – 2007  حبيب زريبي

 

دأب هؤالء اإلخوة املديرون على االهتمام ابحلياة املدرسية، وتسيري الشؤون اإلدارية حبكمة وروية 
، مع التنويه أبّن مدة والية كّل 1متوخني مصاحل الطالب يف احلصول على نوعيات تعليم الئقة ومتطورة

 متفاوتة زمنيا وخاضعة يف الوقت عينه العتبارات حيددها اإلخوة الزائرون. منهم كانت
إذا كانت بريوت مدينة اإلشراقة الّدائمة، ومدرسة احلقوق الرومانّية، ورجال العلم واملال واألعمال   

واه من واملرفأ واملطار، وموطن الدميقراطّية وبيئتها وحصنها املنيع، فإن معهد القلب األقدس شّكل مع س
ومدرسة طبعت املدينة بطابعها، وهو واحد من أهم  2املؤّسسات الرّتبويّة اخلاّصة والّرمسّية مهدا تثقيفّيا

 .3املراكز الرّتبويّة يف لبنان
 الطالب -3

                                                           

 ، يف ملحق الواثئق، ص1909" كناية عن بيان صادر عن إدارة مدرسة القلب األقدس، عام 3وثيقة رقم " 1 
 .143، ص أجبد هّوز. أجمد اسكندر،  2 
 3 p. 63.                                                                                    240, oBulletin F. E. C, n 
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أصبح املعهد قادرا على استقبال تالمذة داخليني  1906تطورت األوضاع بسرعة كبرية، ففي عام 
مّت إنشاء وحدتني سكنيتني جديدتني خصصتا للدراسة، وعام  1907ومبتدئني إكلرييكيني، وعام 

يسهر على تعليمهم ثالثون مربيا، إضافة إىل  363ارتفع عدد التالمذة يف القسم غري اجملاين إىل  1909
إىل اثنوية راحت تؤهل طالهبا لنيل  1911تلميذا يف القسم اجملاين، وحتولت املدرسة منذ عام  337

فكان األول  1920منذ عام  اي الفرنسية، إضافة إىل افتتاح فرع للعلوم التاارية واحملاسبةشهادة البكالور 
من نوعه يف لبنان وقد منح أول األمر شهادة جتارية، وبعدما أدرجت احلكومة الفرنسية شهادة جتارية 

، هم يف فرنساعليا، عمل اإلخوة على نقل مناهاها إىل الفرع املذكور مما خّول طالبه من متابعة علوم
املهين منحت اإلخوة ترخيصا يؤهل معهدهم ملنح  نظمت احلكومة اللبنانية التعليمحني  1967وعام 

التااري كانوا مضطرين للعمل  طالب الفرع ، علما أبنّ شهادة البكالوراي الفنية بقسميها األول والثاين
  . 1ومساعدة عائالهتم يف الوقت عينه هنارا، والتفرغ للدراسة عند املساء، قما ميكنهم من دفع أقساطهم

يالحظ أّن أعدادا كثرية من الطالب توافدت إىل هذه املدرسة، اليت خرجت أجياال وأجياال منذ 
 .8رقم  سنة، وفقا ملا يظهره اجلدول 115على مدى  2009وحّّت عام  1894أتسيسها عام 

 
 وحّّت  1894اجلميزة من سنة / 2أعداد الطالب يف مدرسة القلب األقدس :8 اجلدول رقم

 2009سنة 
 

 أعداد الطالب سنوات التسجيل

1894-1904 1479 

1905-1914 6110 

1918-1927 7997 

1928-1937 11025 

1938-1947 12280 

1948-1957 21189 

1958-1967 21241 

                                                           

 1 op. cit, p. 8.                                                        tiennes,écoles chréInstitut des frères des  

 2 2009).                   -), (1894éCœur (gemmayz-élèves du SacréTableaux statistiques des  
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1968-1977 26043 

1978-1987 28870 

1988-1997 27623 

1998-2009 27080 

 190937مجموع الطالب:  115السنين: مجموع 

 
إّن قراءة األرقام الواردة ضمن اجلدول أعاله وحتليلها خيلص بنا للتوقف عند أهم مسات املراحل اليت 

فرتات الذهبية اليت شهدهتا ابلنسبة إىل تعداد مّرت هبا املدرسة يف ما يتعلق بقدرهتا االستيعابية وحتديد ال
 ثالث مراحل كما أييت: طالهبا، وميكن التمييز بني

 
 (1914-1894املرحلة األوىل ) -أ

كحد أقصى، ويف هذه املرحلة أوقف 6110طالبا كحد أدىن، و 1479تراوح فيها العدد بني 
شأهنم بذلك كشأن (، 1918-1914اإلخوة التدريس يف اجلميزة بسبب اندالع احلرب العاملية األوىل )

اإلمجايل قليال إابن هذه املرحلة، وقد تعرضت فيها املدرسة مدرسة طرابلس، األمر الذي جعل العدد 
للنهب والتخريب، واضطر اإلخوة للاوء حنو اجلامعة األمريكية يف بريوت اوال، مّث ما لبثوا أن غادروها 

 .1واشتملت املدرسة على املراحل التعليمية الثالث االبتدائية والتكميلية والثانوية .إىل مصر
 

 (1967-1918) املرحلة الثانية -ب
طالب، وبداية  21000جتاوز عتبة  2شهدت املدرسة يف هذه املرحلة ارتفاعا يف عدد طالهبا  

اخنراط العنصر النسائي يف عداد اهليئة التعليمية، مع بقاء التالمذة من البنني فقط إذ مل تكن مدارس 
 .3تستقبل الفتيات"الفرير" 

                                                           

 .22-1، ص 1914(، بريوت، 1914-1894يف السنوات ) إحصائيات طالب مدرسة القلب األقدس، 1 
. 1955-1954" تظهر أعداد طالب املرحلة الثانوية يف مدرسة القلب األقدس، خالل العام الدراسي 11وثيقة رقم " 2 

 . 289يف ملحق الواثئق، ص 
 3 op. cit, p. 65.                                                                  Manuscrits des frères (Beyrouth), 
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 (1997-1968املرحلة الثالثة ) –ج 

كان احلدث األبرز خالل هذه املرحلة، حتّول مدرسة القلب األقدس إىل تكميلية وإقفال         
وانتقال طالبه إىل معهد "مون السال" بعني سعادة. مع استمرار  1973القسم الثانوي يف مطلع سنة 

لعشرين، كما أعيد القرن ا سط مثانينياتمن أوا، والبدء بتسايل الفتيات اعتبارا يف ارتفاع عدد التالمذة
 افتتاح القسم التمهيدي.

 
 (2009-1998املرحلة الرابعة ) –د 

، تسهيال الستقبال تالمذة منطقة 2000أعيد افتتاح القسم الثانوي من جديد عام          
وأضيف قسم احلضانة إىل جمموعة األقسام  بريوت وضواحيها، ومّت تشييد مبىن خاصا ابملرحلة الثانوية،

لكّن عدد الطالب راح ينخفض تدرجييا عن السابق، بسبب التحوالت  واملراحل التعليمية األخرى،
مل تعد منطقة ذات كثافة سكانية وارتفاع أسعار االجتماعية االقتصادية اليت شهدهتا منطقة اجلميزة، اليت 

  الشقق فيها.
املدرسة إىل أوساط اجتماعية وضيعة كسائر تالمذة اإلخوة يف لبنان، وابلتايل انتمى معظم طالب 

فإّن أتثريات األزمات االقتصادية طاولتهم، رغم تدين األقساط عما هي عليه يف املدارس األخرى 
املشاهبة، إضافة إىل أّن إدارة املدرسة ختصص سدس موازنتها السنوية ملساعدة الطالب احملتاجني، إضافة 
إىل بعض اهلبات اآلتية عن طريق مجعيات حملية أو أجنبية، وحتفيز مشاريع التوأمة بني مدارس اإلخوة 

 . 1ومدارس فرنسية مهتمة
دون  من قام اإلخوة متكاتفني مع املرّبني واملعّلمني بنشر الرّتبّية اللّسالّية من خالل معهد القلب األقدس 

وساعدوهم يف  ،أصغوا إىل مشاكلهمو معاملة الوالدين ألبنائهم، فعاملوا اجلميع وآخر،  متييز بني تلميذ
 ادرّبوهم على حتّمل املسؤولّية والّتعّلق ابألوطان يف وقت انسلخو و معاجلتها ورافقوهم يف مراحل تعليمهم، 

أو مرّبني عاديني اضطلعوا  مديرين ولسنا نغايل إن ذكران بعضهم وطاهنم ليلتحقوا قمواكب الرّتبية.عن أ
 ”Possesseur Jean“عظيمة، وألهّنم كّلهم بذلوا الغايل والّنفيس من أمثال األخ بوسسور جان  قمهام

ليسيان ماري ي، واألخ املدير ف”Xiste Honoré“ هواألخ كزيست هونوري  ”Léon Paul“واألخ ليون بول 
“Félicien Marie”   واألخ ميشال كروثي“Michel Krotcy” واألخ املدير برانر حبيقة، واألخ املدير ،

 حبيب زرييب.

                                                           

 1 op. cit, p. 7.                                                      tiennes, écoles chrét des frères des Institu 
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اإلخوة األرض اجلّيدة والبذار الّصاحل الذي أمثر قوافل طويلة ينتمي أفرادها إىل خمتلف  هّيأو  
وتنوّع مشارهبا واجتاهاهتا، من أهل سياسة ورائسة وسعة معرفة  1الطّبقات واملراتب االجتماعّية اللبنانّية

وقادة عسكريني ملعوا يف امليادين الوطنّية والعاملّية منهم، الرّئيسان كميل مشعون والياس سركيس، وقادة 
الّسادة فريد يوسف  وكثريون غريهم من نواب أمثال  ميشال عونو إسكندر غامن، و اجليش جان جنيم، 

دغار معلوف، وأغوب جوخادراين، ووزراء منهم فؤاد بطرس، ومسري ، وإ الّدين األحدب جربان، خري
ف الرّتب وضباط من خمتل وغريهم كثر، وقضاة ومدراء عامون مقبل، ونصري املعلوف، وجوزف سركيس،

 وموسيقيون ون المعون ومهندسون وفنانونمنهم الربوفسور جورج حلو وحمام العسكريّة وعلماء ابحثون
 وغريهم كثريين تضيق هبم اجمللدات والّساالت. ،إيليا فرنسيس ثالأم

ضاقت مدرسة القلب األقدس منذ انطالقتها ابلّتالمذة الوافدين إليها، ففّكر اإلخوة ابلّتوّسع    
 .اخرى من بريوت واجتهوا إىل اخلندق الغميق حنو مناطق

يف خدمة تالمذهتم من  كمرحلة أوىل  1919حّت سنة 1886عمل اإلخوة بصورة متواصلة منذ سنة    
 وتعاقب خاضعا للسلطنة العثمانية، 1918علما أبّن لبنان بقي حّت خريف سنة  خالل الرّتبّية والّتعليم،

اتبعوا جهودهم على الرغم من العقبات املتعّددة  أرسوا نظاما تعليميا وفقا للمعايري الفرنسية، مثّ  إخوة كثر
وقد حّفزهتم على   تمامهم على أتسيس مزيد من املدارس اجملانّية وغري اجملانّية،اليت اعرتضتهم، مرّكزين اه

فعل الكثري من أجل طاليب العلم. ومن خالل متابعة حقبات الّتأسيس وما تالها من جهود تربوية قام 
ميكن استنتاج  بفروع جمانية هاقو يف كّل من طرابلس واجلميزة ، وأحل مدرستني وأسسوا خالهلا هبا اإلخوة
 ما أييت:
 االستنتاجات -
احلثيث لدى اإلخوة وإحلاحهم املتواصل  القناصل تدخالت القنصلية الفرنسية، وسعيكثافة ال -

 إلرسال بعثة إىل "لبنان"، تعىن بنشر الثقافة الفرنسية بواسطة مدارسها؛
الرغبة وتعارض أمهية األدوار اليت توالها بعض القاصدين الرسوليني، تسهيال أو عرقلة هلذه  -

 السياسات الفرنسية والفاتيكانية أو اتفاقها؛
إىل أتسيس املدارس، رغبة منهم بنقل الرتبية والتعليم والثقافة، حتقيقا ملشروع  سعي اإلخوة -

 إنساين حيملون لواءه؛
يف طرابلس  عائلة املقدسةر يف التمهيد لتأسيس معهدي الالدور احلاسم الذي قام به األخ إيفاغ -

                                                           

توارث اإلخوة عن مؤّسسهم القديس يوحنا دي السال، منذ حضورهم إىل بريوت، روحه الّصاحلة وغريته املتقدة وتفانيه  1 
يف سبيل الفقراء وهتذيب األحداث، وتعّلقه غري املنفصم ابلكرسي الّرسويل. األب لويس شيخو اليسوعي، "أكرم مثال 

، بريوت، املطبعة الكاثوليكّية، ص 1901ة الرّابعة اجملّلد الرّابع الّسنجملة املشرق، يف القديس يوحنا دي السال". 
465. 
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 ؛1والقلب األقدس يف بريوت
كثرة الصعوابت والعراقيل اليت اعرتضت اإلخوة، وتباطؤ السلطات العثمانية يف إصدار فراماانت  -

 التأسيس اخلاصة ابملدرستني املذكورتني آنفا؛ 
 نقل طرائق التعليم واملنهايات اليت كانت سائدة يف مدارس الرهبنة خارجا إىل لبنان؛ -
وعة ملختلف مواد التدريس، سهلت على املربني سبل الشرح، اعتماد سلسالت كتب متن -

 ويسرت على الطالب العلم والفهم؛
أمهية العالقة الوطيدة بني اإلخوة والقناصل الفرنسيني، ودورها يف حسم مسائل كثرية خالل  -

 مراحل التأسيس األوىل يف كّل من طرابلس وبريوت، من دون إغفال دور دوائر الكرسي الرسويل؛
اإلخوة اللبنانيني املنتسبني إىل الرهبنة، يف حتمل املسؤولية إىل جانب أقراهنم األجانب،  دور -

  ؛لى املستوايت اإلدارية والوظيفيةواحللول مكاهنم يف حقبات الحقة ع
الّصراعات الّدبلوماسية اليت عكست تضاراب يف املصاحل بني القوى الّدولّية، ومسارعة بعض اجلهات  -

 ؛2رسالية أو تلك تبعا ملصاحلها ومطامعها وخمططاهتاإىل دعم هذه اإل
 الّتنافر الذي وجد بني اإلرساليات، وانعكاساته الرّتبوية الّسلبية واإلجيابية؛ -
 ؛ 3إسهام اإلخوة ببذر بذور املعرفة يف الربوع اللبنانّية، ويف تنمية الرّتبية والعلم والثّقافة -
 رتفاعا أو اخنفاضا؛إظهار حركة توافد الطالب إىل املدارس، ا -
 ؛"لبنان"تشايع الرائسة العامة اإلخوة على مزيد من الفعالية يف  -
 ؛ة، ما استدعى توّسعا يف انتشارهاإقبال الّطالب على مدارس اإلخو  -
 انفتاح اإلخوة على البيئات املسيحية واإلسالمية، ومعاملتهم الّسوية لتالمذهتم؛ -
ين إىل رهبنة إخوة املدارس املسيحّية، مع ما رافقه من انتساب عدد ال أبس به من الّشباب اللبنا -

 ؛هابالد وإضفاء الطّابع احمللي عليحتّوالت على صعيد لبننة اجلمعية يف ال
، وقد أّدت ادوارا حامسة على " الوارد ذكرهاالفرير"خترّج العديد من الّشخصيات الوطنية يف مدارس  -

                                                           

 1 op. cit, p. 79.                    2004),-Orient, (1886-Les frères visiteurs du district du Proche 

 .136ص أبعاد الوعي العلمي، سامي عون،  2 
ها من مؤسسات تربوية، يف إحداث هنضة علمية شاملة، كان هلا يفخر اإلخوة أبّن مدارسهم شاركت إىل جانب غري  3 

 أبعد األثر يف نقل لبنان من واقع إىل آخر.
Frère Henri Bedel, Initiation à l`histoire de l`institut des frères des écoles chrétiennes,  

XIXe siècle, 1875-1928, études lassalliennes No 11, Maison Généralice, Rome, 2003, p.  

115. 
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 خمتلف الصعد؛
 الوطنية والطائفية، واحرتام تطلعاهتم ومعتقداهتم وتالوينهم؛حرص اإلخوة على هوية طاّلهبم  -
تركيز اإلخوة على أتسيس مدارس جمانّية، إفساحا يف اجملال امام الّشرائح األقل قدرة من الناحية  -

 املادية لتلقي العلم؛
 مدرسة للاميع فقراء ومتوسطي احلال وأغنياء؛ -
كيبة اللبنانّية، ودعمها املتوازن للعائالت الّروحّية اللبنانّية يف الرتّ  "اللّسالّية"تبيان أثر انتشار املدارس  -

 ؛على تنّوعه
 يف خلق حوافز اقتصادية واجتماعية. "الفرير"إسهام مدارس  -

صحيح أهّنم ابشروا مبادراهتم يف لبنان إىل جانب حفنة من املرّبني العلمانيني، الذين تزايدوا     
ّرهبان يف الرّتاجع نتياة عوامل خمتلفة، لكّن عدد الّطالب تصاعد على مّر الّسنني بينما أخذ عدد ال

 .1خالل املراحل األولّية وبلغ ذروته يف مطلع الّتسعينيات ليحافظ بعد ذلك على ثباته الحقا
تبنّي هذه الوقائع مدى جناح مهمة اإلخوة وجدواها الرّتبويّة، على صعيد األوالد والّشباب     

ضوا دائما املفاهيم اجلامدة واملتحّارة، فتعاملوا قمرونة مع املستادات والّتطورات، اللبنانيني، حبيث رف
ومتّيزت تربيتهم حبيوية فائقة ألهّنم كانوا خيضعوهنا ابستمرار ملراجعة متأنّية وتفّحص دقيق. لذلك مل يكتفوا 

بلورة مفاهيم ثوريّة راحت  قما حّققوه من إجنازات مبينة على صعيد الّتأسيس واالنطالق، إمّنا دأبوا على
وأساليبها  "اللّسالّية"تبحث عن كيفّية مواكبة حركة العصر من خالل رؤية تربويّة تستشرف آفاق املدرسة 

 يف مواجهة حتدايت الغد.
خوة طريق االنتقال أمام اإل على صعيد أتسيس املدارس هذه احلقبة قما حفلت به من إجنازات مّهدت 

 ،االستقاللخالل حقبة  قيام دولة لبنان الكبري، واستمر جديدة، فرتافق ذلك معق لبنانية حنو مناط
وانتقال البالد من واقع سابق إىل واقع آخر أكثر إشراقا، فاللبنانيون حزموا أمرهم وآلت إليهم مقاليد 

جوا فخر  األمور مجيعها وخصوصا الرتبوية منها، وهذا ما حّفز اإلخوة على استئناف نشاطهم من جديد،
الواقعة إداراي ضمن  ميناء احلصنمنطقة  ، وشّكلتدائرة انتشارهم إىل غري وجهةبذلك من املدن ووسعوا 

 2009واستمرت إىل عام  1920عام ألوىل إابن احلقبة الثانية اليت بدأت احملطّة امدينة بريوت حدود 
 يف عملّية االمتداد هذه.

 
 

                                                           

 1 op. cit, p. 96.                                                                  Manuscrits des frères (Beyrouth),    
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 الفصل الثالث
 (2009-1920املرحلة الثانية ) أتسيس املدارس "اللسالية يف 

 
 

 (.1972 – 1922رأس بريوت ) "دي السال"سة ر مد :أّوال
هدف اإلخوة إىل التوسع حنو مناطق جديدة من بريوت، تلبية لنداءات ملحة تلقوها من          

األهلني ومن فعاليات املدينة اإلسالمية واملسيحية على حد سواء طلبوا فيها توفري العلم ألبنائهم، 
 .1دراسة معّمقة ووافيةفاستااب اإلخوة ونفذوا مشروعهم القاضي ابلتوسع بعد 

 
 التأسيس -1

، بدأت 1922سنة  2بريوتب ميناء احلصن يف منطقة اخلندق  "السال دي"أسست مدرسة      
إذ كان ثالثة إخوة ينتقلون صباحا بواسطة "الرتامواي" من اجلميزة  أوال كفرع ملدرسة القلب األقدس

امللحقات  فصارت هلا إدارهتا اخلاّصة وكلّ  مّث استقلت عنها بعد مضي عشر سنوات، ويعودون مساء،
 األجهزة واهليئات املدرسّية األخرى.و 

تلميذا توّزعوا على صّفني من املرحلة  60كانت االنطالقة مع جمموعة قليلة بلغ تعدادها     
بعد نصف قرن من العمل الّدؤوب  أي 1972سنة  لتصل وهيئة تربويّة ضمت ثالثة معّلمني،االبتدائّية، 

 .ّتعليمّية الثالث، ومثانني معّلماصّفا وشعبة يف املراحل ال 37طالب و 1500واجلهد املتواصل إىل 
مسح توسيع املبىن أمام صفوف املرحلة االبتدائّية العمل بشكل مريح ومرن، انعكس إجيااب على    

درجة راحوا معها ميضون ردحا من إجازاهتم داخل حرم  تالمذهتا الذين اثبروا على إمتام واجباهتم، إىل
 املدرسة.

سهر اإلخوة على انتظام املدرسة وحسن سري احلياة الرتبوية فيها، فأفردوا هلا إدارة عملت بدأب من 
 أجل حتقيق النتائج الفضلى، فظهر ذلك جليا يف طريقة أدائها.

                                                           

 1 op. cit, p. 267.                                                                Manuscrits des frères (Beyrouth),  

اشرتى اإلخوة قطعة أرض يف منطقة ميناء احلصن وبنوا عليها مدرسة على اسم املؤسس، فصارت تعرف "قمدرسة د  2 
 ألف فرنك. 80000السال" ، وبلغت كلفة املشروع آنذاك 

Frère Ildefonse Sarkis, Collège de la Salle (1922 – 1972), éditions des frères des écoles  

chrétiennes, Beyrouth 1972, p. 9. 
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 اإلدارة -2
(، 1972-1922تتابع على رأس اهلرمية اإلدارية ستة إخوة خالل حقبة امتدت مخسني سنة )  

 اآليت: 9وفقا للادول رقم 
 

 وحّّت  1922السال" رأس بريوت من  : أمساء مديري مدرسة "د9اجلدول رقم
19721 

 
 مدة واليته االسم باللغة األجنبية اسم المدير

 Léonce Joseph     1922-1932 ليونس جوزف

 Birin Joseph        1947-1956 بيرين جوزف

 Félicien Hien      1956-1960 فليسيان إيان

 Georges جورج إسبيناس

Espinasse  

1960-1963 

 1968-1963  إيلدفونس خوري

 1972-1969  إيلدفونس سركيس

    
السال"، يف منطقة عني سعادة الذي ، بعد بناء جمّمع "مون 1972أقفل اإلخوة هذه املدرسة سنة 

 .2بدأ ابستيعاب مجيع تالمذة الفرير يف بريوت، ملتابعة املرحلة الثّانوية
وعلى الرغم من احلقبة القصرية نسبيا اليت عاشتها هذه املدرسة، فإّن مفاعيلها الثقافية والتعليمية 

ادىء الوطنية اللبنانية، فكانوا مثاال والرتبوية انطبعت يف طالهبا الذين غرس فيهم اإلخوة القيم واملب
                                                           

 1 p. 35.                                       Orient), Beyrouth,-Archives des frères (District du Proche

  

الثانوية، يف مبىن متسع يستايب للمعايري الرتبوية احلديثة بعيدا عن زمحة املدن قّرر اإلخوة جتميع تالمذهتم يف املرحلة  2 
  Collège de la Salle(1922 – 1972),op. cit, p. 11وضوضائها.                                  وضاياها
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 للوحدة والتالقي.
 
 الطالب -3

استقطبت املدرسة دورات وفرية من الطالب أتت من خمتلف مناطق بريوت، وجتاوز عددهم عتبة 
  وفقا ملا أييت: 10وتوزعوا على مدى نصف قرن حبسب اجلدول رقم  ،األلف يف غالب األحيان

 
 1922" اخلندق الغميق من سنة 1السال "د: عدد طالب مدرسة 10اجلدول رقم
 1972حّّت سنة 

              
 أعداد الطالب سنوات التسجيل

1922-1931 5128 

1932-1941 7209 

1942-1951 9054 

1952-1961 9735 

1962-1972 14178 

 45304مجموع الطالب:  سنة 50مجموع السنوات: 

 
أّدى أتسيس هذه املدرسة إىل انفتاح على البيئة اإلسالمّية يف بريوت بعد طرابلس مع زوال   

مفاعيل االتفاقيات الّسابقة اليت كانت معقودة بني الّسلطنة العثمانّية وفرنسا واليت منعت افتتاح مدارس 
 .2فرنسّية يف أحياء ذات غالبية إسالمّية

بني احلكومتني العثمانّية والفرنسية،  1901املوّقعة سنة   ”Mitylene“قد نّصت اتفاقّية ميتيالن ف  
 على البنود اآلتية:، ”Bompard“ إضافة إىل اتفاقّية بونبار

                                                           

 1 p.53.                                                              Manuscrits des frères (Collège de Lassalle), 

    

 2 .                                                                                           , p. 21op. cit, Institution III  
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 عدم إنشاء مدارس فرنسّية يف األحياء اليت تقطنها غالبّية إسالمّية؛ -
 إعفاء األبنية من الّرسوم العقاريّة يف حال كانت املدرسة جمانّية؛ -
، ابإلعفاءات الّضريبّية يف حال كانت نسبة 1913املدارس الفرنسّية املنشأة بعد العام مشول  -

 ؛٪25التالمذة اجملانيني تزيد عن 
عرتاف احلكومة العثمانّية بشهادات املدارس الفرنسّية شرط أن تتوىّل الّسلطات العثمانّية، ابلّتنسيق ا -

 متحاانت؛مع القنصليات الفرنسّية أمر مراقبة املناهج واال
معاملة معّلمي املدارس الفرنسّية وتالمذهتا أسوة بزمالئهم الّتابعني للقطاع الّرمسي، يف كّل ما يتعّلق  -

 قمسائل اخلدمة العسكريّة ومستلزماهتا.
وغدت هذه املؤّسسات الرّتبويّة  أسهم هذا األمر يف إقبال الّتالمذة املسلمني على الثّقافة الفرنسّية، 

 نفأخذ الّتالمذة يتفاعلون قمعزل عحوار بني خمتلف مكّوانت الّنسيج اجملتمعي اللبناين، واحات تفاعل و 
 ق معايري حمّددة، ويرتبون علىأطيافهم املذهبية واجتاهاهتم الّسياسّية أو العقائديّة، يتلقون العلوم نفسها وف

ل اآلخر املختلف واملتميز يف قبو والتعصب مع تركيز حموري هدفه بعيدا عن التزمت  ،"اللّسالّية"دىء املبا
  أجواء من احملبة والتسامح.

لّسيد روبري شكيبان من قدامى املدرسة حكايته قائال:" كنت بسن اخلامسة، ومل جيد ا يروي  
ميناء يف  "السال د"إىل مدرسة  وافق على تسايلي، وذات يوم توجهامدرسة يف بريوت ت والداي
ه عن حاليت وأبنين مصاب بشلل نصفي، فقبلين وأخربا املدير األخ إيلدفونس خوري وقابالاحلصن 

وها أنذا أقف  .وأوصى زمالئي حبملي عند صعود الّدرج أو نزوله، وأصبحت من األوائل يف صّفي
أمامكم بعد أن حصلت شهادة عليا يف احملاسبة وأصبحت رّب عائلة، وكّل هذا بفضل األخ إيلدفونس 

 ". 1وة املدارس املسيحّيةورهبنة إخ
إّن قدامى هذه املدرسة حيملون يف وجداهنم ذكرى طّيبة ألخ كان مثاال يف العمل الّصامت    

الذي  ”Zacharias Marquion“ونكران الّذات تفاىن يف هتذيبهم وتثقيفهم هو األخ زكرايس ماركيون 
ه لرّتبويّة مع إخواننتائج مهمته ا أنّ ن العمل اجلاد واملنتج. وال شّك أمضى عشر سنوات متواصلة م

واهليئة الّتعليمّية، ظهرت تباعا من خالل شخصيات ملعت على املستوايت اخلاّصة أو العامة وأخذت 
أمكنتها وسط احلياة اللبنانّية يف أطرها الواسعة منهم الّسادة عدانن اجلسر، وحسن الّسبع، والدّكتور 

 يف خمتلف احلقول وامليادين واملهن احلرّة، والذين ال جمال لذكرهم.غريهم مّمن عملوا  ، وكثريونأهيف سنو
                                                           

يف  ”Don Castillo“سال" يف مطعم دون كاستيو روى الّشاب حكايته خالل احتفال نّظمه قدامى مدرسة "دي ال 1 
جونّية، حبضور اإلخوة إيلدفونس خوري وإيلدفونس سركيس وحبيب زرييب، ولفيف من الّشخصيات والفعاليات 
الّسياسّية واالجتماعّية يتقّدمهم معايل الوزير الّسابق حسن الّسبع وهو من القدامى، إضافة إىل مدراء املدارس اللّسالّية 

 ومربيها وقدامى املدرسة.
Supplément ả l`historique pour l`année 2013, communauté de Beyrouth, p. 11. 
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يف أوائل حزيران  بواسطة عريضة محلت تواقيعهم على املطالبة أهايل دير القمر وهذا ما شاع 
الزائر على فلسطني وسوراي ولبنان، بفتح مدرسة  ،» Benoit-Absalon « 1، األخ  أبسالون بنوا1928

يف دير القمر، ورفعوا كتاهبم عرب مديرية الرّتبية التابعة للمفوضية الّسامية الفرنسية مشفوعا بتوصية من 
أبرشية صيدا ودير القمر املارونية، فرّد األخ أبسالون شاكرا عاطفتهم، ومبينا الظّروف االيت حتول دون 

بسبب الّنقص احلاصل يف عدد اإلخوة، واعدا ابلتنفيذ يف حال توافر اإلمكاانت الالزمة. إمتام املشروع 
، إلعطاء جواب هنائي، لكّن الظّروف اضطرت 1928وقد طلب األخ الزائر مهلة زمنية حّّت متوز 

   .2لنظر عن املشروعالرهبنة إىل صرف ا
حّّت اآلن على مدينتني ساحليتني، وبقي الّسؤال مطروحا ماذا  اقتصر مدارس اإلخوة لكن وجود

عن املناطق األخرى؟ أال يريد إخوة املدارس الّتوجه حنوها؟ أم أّن مهمتهم الرّتبويّة تنحصر يف طرابلس 
سلطات االنتداب الفرنسي،  وبريوت دون سوامها من مدن وبلدات لبنانّية أخرى؟ وما هو موقف

 حتديدا اليت امتلكت مقومات احلل والعقد؟  البابوية  واملراجع
يت نّفذها اإلخوة ضمن أعربت اجلهات الفرنسّية والفاتيكانّية عن رضاها وسرورها ابخلطوات ال  

، وبدت املواقف الفرنسّية اكثر وضوحا وتصميما، إذ إّن تعّدد املدارس اإلرسالّية الفرنسّية أماكن وجودهم
انتشار اللغة والثّقافة الفرنسيتني على جزء مهّم من شواطىء عّية، ، إىل جانب اجلامعة اليسو أسهم

واعتربت األوساط اخلارجّية  وتعزيز مراكز الّتعليم االبتدائي.املتوّسط، إضافة إىل ازدهار الثّانوايت 
 الّتوّجه حنو القرى ،ال بل من امللّح جّدا ،الفرنسّية أّن هذه املبادرات ليست سوى بداية، ومن املفيد

 .3والبلدات اجلبلّية لتعليم أوالدها اللغة الفرنسّية
حيث كانوا قد امتلكوا بيتا  ،اجتهت أنظار اإلخوة مرّة اثنّية إىل بيت مري البلدة اجلبلّية ابمتياز    

ودارة  ، وجعلوا منه بداية مكاان للراحة ومصيفا"لبنان"ابلتواتر مع نزوهلم األّول يف  1886نزلوا فيه سنة 
 الستقبال الضيوف الذين حيلون على الرهبنة، قبل أن يضيفوا إليه مدرسة تكميلية.

                                                           

، أبرز نذوره املؤبدة عام 1911يف روديال إبسبانيا عام   » Arraya «ولد األخ أبسالون بنوا وشهرته األساسية أرااي  1
 .1987عام  . تويف1948وبقي يف منصبه حّّت عام  1938، أصبح أخا زائرا إلقليم فلسطني اعتبارا من عام 1929

Les frères visiteurs du Proche-Orient (1886-2004), Lyon, 2005, p. 33.                             

 2 tats de Syrie, du Grand     éaise, auprès des çpublique FranéHaut commissariat de la R 
Liban, des Alaouit, et du Djebel Druze, Instruction Publique, No4777, Beyrouth le 18  

Octobre 1927. 

  
، من القنصلّية الفرنسّية يف بريوت مساعدته إلدخال مادة اللغة 1924طلب البطريرك املاروين الياس احلويك عام  3 

 .Georges Rigault, op. cit, p. 475الفرنسّية يف مناهج إكلرييكّية غزير الّتابعة للبطريركّية املارونّية.
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 (2003-1939مدرسة الّسيدة بيت مري ): اثنيا

 وا طالبية بيت حلم إليها يف العام نفسه،نقل، إذ 1939ابتداء من سنة  فيها حّل اإلخوة        
 خارجيني من القرية.واستقبلوا إىل الطالب اإلكلرييكيني تالمذة 

 التأسيس -1
الرّئيس العام لرهبنة إخوة   ”Athanase – Émile“إميل  –تعليمات األخ أاتانز بناء على      

كلرييكيني الذين انتقلوا إليه بعد مضي مّت تشييد قسم جديد لإل  1946 املدارس املسيحّية، الّصادرة سنة
وهكذا متكنوا من زايدة صفوفها إىل املرحلة الثانوية، حبيث أّن الطالب اإلكلرييكيني درسوا جنبا  سنة.

 .إىل جنب مع زمالئهم العلمانيني
أخذ الّتالمذة يتناقصون رويدا رويدا،  ت، لكن منذ الّسبعينيا600هتا إىل فوصل عدد تالمذ    

يضة مع األخ حبيب زرييب منّسق اإلخوة يف إقليم فأشار األخ الزّائر جورج عبسي، بعد مناقشات مستف
لبنان ومع إدارهتم، بضرورة إقفال املدرسة بسبب تراجع عدد الّتالمذة األمر الذي يتسبب حبالة من 

 فانتقل أكثر هؤالء القالئل إىل مدرسة مون السال القريبة. االستنزاف املايل وهدر الطّاقات البشريّة.
 

 اإلدارة -2
، تركوا طيلة مّدة عملهم معا و املدرسةالطّالبّية  خوة الذين توالوا على الّتعليم يف ديريبقى أّن اإل   

أثرا ال ميحى يف العديد من امليادين االجتماعّية والوطنّية، ووجهوا مواكب من الّشباب وجهة اخلري 
، واألخ إميل زيلع، واألخ ضوميط   ”Napoléon André“املشرتك، خنّص منهم األخ انبليون أندريه 

الذين ربّوا على  ،، واألستاذ أندريه جدعون”Vitorio Ré“خوري، واألخ نويل صقر، واألخ فيتوريو ري 
 .أسس القيم واملبادىء

 اآليت: 11تواىل عشرة مدراء على إدارة املدرسة، وفقا للادول رقم 
 

 20031وحّّت   1939بيت مري منذ  السيدة مديري مدرسة: أمساء 11اجلدول رقم
 

                                                           

 1 p. 88.                                                                            ry), éManuscrits des frères (Beit M
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 مدة واليته االسم باللغة األجنبية اسم المدير

 Ignis Emilien          1939-1945 إنيس إميليان

 Marcel de Jésus      1946-1954 مرسيل دي جيزي

 Félix Fiamingo       1955-1961 فيليكس فيامنغو

 1964-1962  فرنسوا صقر

 1971-1965  إيلدفونس سركيس

 1982-1972  أسمرفرنسوا 

 1985-1983  إميل عقيقي

 1995-1986  حبيب زريبي

 Angel Lopez         1996-1998 أنخيل لوبيز

  2003-1999      )علماني(  أندريه جدعون

 
قام اإلخوة مدراء املدرسة بدور مزدوج، إذ أشرفوا على القسمني األكادميي واإلكلرييكي الذي اقفل 

 . 2000، بينما استمر القسم األكادميي حّّت سنة أبوابه يف أواسط الثمانينيات
وملا كان هدف الرهبنة توفري العلم األكادميي للراغبني من جهة أوىل، واجتذاب الدعوات الرهبانية 

، قسموا مدرستهم هذه إىل قسمني خصص أحدمها للطالب األكادمييني، واثنيهما للطلبة من جهة اثنية
  .1، وكان التدريس مشرتكا يف بعض الصفوف للفئتني معااإلكلرييكيني

 
 الطالب -3
 القسم اإلكلرييكي -أ
ديرا للطالبية. كان اإلخوة املبتدئون يلتحقون يف سن مبكرة بدار االبتداء  كلرييكياإل قسم الضّم  

إحدى مدارس وا املرحلة الثانوية يف ويتابعون دروسهم األكادميية أسوة بزمالئهم العلمانيني، حّت إذا أهن
                                                           

، يف ملحق 1957" برانمج دورة تدريبية ملعلمي مدارس "الفرير" يف مدرسة بيت مري، بتاري  أيلول عام 6وثيقة رقم " 1 
 .273 الواثئق، ص
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انتقلوا إىل دار االبتداء اليت كانت يف فرنسا، وملا ازداد عدد املؤهلني لدار االبتداء نقلت إىل ، "الفرير"
ة يف مرحلة اثنية تؤهلهم إلبراز نذورهم املؤقتة يف مرحلة أوىل، مّث النذور الدائمبيت حلم . وتلقوا دروسا 

، ولألخوة العائدين من دار االبتداء تكملة دروسهم العادية، أّما الطالبية فقد ذلكيف  ملن يرغب منهم 
 .1اختصت ابلدروس الدينية حصرا

أوجد اإلخوة عرب الطالبية جماالت جديدة ملساعدة بعض العائالت، عن طريق التحاق أوالدهم 
ة اإلكلرييكيني أكمل دعوته مربزا فيها بعمر مبّكرة من أجل التكّرس يف الرهبانية، فمن اقتنع من التالمذ

 .2النذور، ومن مل يقتنع استطاع أن يتعّلم على نفقة الرهبنة، من دون أن يكون مطالبا أبي التزامات
صورة واضحة عن نتائج امتحاانت العلوم الدينية اليت خضع هلا املبتدئون يف  12يعطي اجلدول رقم 

 .1958الطالبية عام 
  30امتحاانت العلوم الدينية اليت جرت بطالبية بيت مري بتاريخ : نتائج 12جدول رقم

 19583كانون األول عام 
 

االسم 

 /االمتحانبالرهبنة

العالمة  االسم باللغة األجنبية

 100/المحصلة

 الدرجة

    االمتحان األّول

 Alejandro ألخندرو أدولفو

Adolfo  

 نجاح جزئي 35

 Bernardo برناردو بنجمان

Benjamin 

 نجاح جزئي 39

 Tarcision تارزيسيون ماريا

Maria    

 نجاح جزئي 32

    االمتحان الثاني

                                                           

 1 Avril 1956, p. 9.                                                          25 du district d`Orient,  oBulletin N 

 2 p. 69.                                                                            ry), éM-Manuscrits des frères (Beit

    

 3 36, Fevrier 1959, p. 11.                                                                                            o Ibid, N
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 Ildefonse إيلدفونس فيكتور

Victor   

 حسن 60

 Bernard برنارد فريدريك

Frederick  

 جيد 74

 André Simon أندريه سيمون

    

 جيد 68

    االمتحان الثالث

 Louis Roland لويس روالن

   

 نجاح جزئي 34

 Filiberto فيليبرتو ميغال

Miguel  

 حسن 63

 Pierre بيار إتيان

Etienne    

 جيد جدا 96

 Augustin رمانأوغيستين أ

Armand  

 جيد جدا 89

 Albert de ألبير دي آنج

Ange  

 حسن 61

    االمتحان الرابع

 نجاح جزئي 29  لويس روالن

 نجاح جزئي 32  فيليبرتو ميغال

 Olivier أوليفييه أمبرواز

Ambroise  

 نجاح جزئي 28

 Emile Etienne إميل إتيان

  

 جيد 65

    االمتحان الخامس
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 Armando أرموندو أنطونيو

Antonio  

 حسن 62

 Jean Ephrem جان أفرام

     

 حسن 57

 Philippe فيليب روالن

Roland    

 جيد جدا 84

بوليكارب 

 كونستانتين

Polycarpe 

Constantin 

 نجاح جزئي 39

 Honoré هونوري فرانسوا

François   

 جيد جدا 89

 
 القسم األكادميي –ب 

ظلت أعداد الطالب يف القسم األكادميي متواضعة نسبيا، إذا ما قيست قمدارس الرهبنة         
، وبدأت املدرسة تواجه أزمة فعلية منذ مطلع قليلة السكان عها يف منطقة جبليةاألخرى، نظرا لوقو 

ذوو التالمذة الراغبون يف  ، إذ آثريف عني سعادة القريبة "مون السال"السبعينيات، بعد افتتاح مدرسة 
بعون ، حيث يتا1972بعد  "مون السال"اإلخوة أن يلحقوهم رأسا قمدرسة تسايل أبنائهم لدى 

التأقلم مع مدرسته ويعتاد عليها منذ سنواته األوىل يصعب عليه املرحلة الثانوية ألّن التلميذ يستسهل 
  . 1مغادرهتا

 .2003 أتسيسها وحّّت إقفاهلا سنةأعداد الطالب فيها منذ  13ويظهر اجلدول رقم 
 

 2003حّّت  1939من  2بيت مري السيدة : أعداد الطالب يف مدرسة13اجلدول رقم
 

 أعداد الطالب سنوات التسجيل

1939-1948 3400 

                                                           

 1 op. cit, p. 65.                                                              Merie), -Manuscrits des frères (Beyt 

 2 p. 108.                                                                           ry), éfrères (beit MManuscrits des  
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1949-1958 3704 

1959-1968 3578 

1969-1978 2915 

1979-1988 4100 

1989-2003 1837 

 19534مجموع الطالب:  سنة 60مجموع السنوات: 

  
أعداد التالمذة تراجعت خالل عقدي السبعينيات يالحظ انطالقا من اجلدول أعاله أّن 

 .1بشكل أدى يف هناية املطاف إىل اختاذ قرار إبقفاهلا والثمنينيات
الّسابق فوزي حبيش، مع الّتنويه  والوزير خرجت من صفوفهم شخصيات فّذة من أمثال الّنائب 

ت عشرالّتدريب واإلعداد اليت اتبعها أبّن هذه املدرسة كانت مركزا معتمدا لدى الّرهبنة لتنظيم دورات ا
. 2لبنان منذ أربعينيات القرن املاضي وحّّت أواسط العقد األّول من القرن احلايل يف "اللّساليني"املربني 

إىل بيت للراحة ومركز الستقبال الّرايضات الّروحّية حتت إشراف األخ برانر  2000وحتّولت منذ سنة 
 حبيقة.

  
 (1947مدرسة الّسيدة فرن الّشباك ): اثلثا
أدار  ، إذ1939القلب األقدس ابتداء من شّكلت مدرسة الّسيدة فرن الّشباك فرعا ملعهد    

 1946منهن يف مطلع عام  وما لبثوا أن اشرتوها لآلابء اللعازارينيكانت ملكا اإلخوة مدرسة ابتدائّية  
مدرسة كبرية تكون قادرة ، الذي أشار عليهم بضرورة بناء أاتانز إميل لرئيس العاملتوصيات األخ اتنفيذا 

 .على استيعاب مزيد من التالميذ، وحتظى ابستقاللية إدارية ومالية
                                                           

 1                 p. 1ry, éde Beit M ée 2001, communautél`historique pour l`ann àment éSuppl 

              

القصاص وكيفّية اللاوء إليه، علم الّنفس وتطبيقه يف الرّتبّية احلديثة، طرائق متحورت برامج الدورات على املسائل اآلتية:  2 
تدريس اللغة العربّية، طرائق تدريس اللغة الفرنسّية، كيفّية هتيئة الّصفوق الستقبال الّتالمذة يف بداية العام الّدراسي، 

 .إضافة إىل موضوعات تربوية ذات صلة
Archives des frères Beit Mery, Session pédagogique de Beit Mery, (6 – 11 septembre  

1957), p. 1. 
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 التأسيس -1
، حبضور لفيف من اإلخوة 1947نيسان  2يف  هلذه املدرسة التكميلية مّت وضع حار األساس   

مدير  ”Humat Léon“ليون  ومات، واألخ ه ”Natal de Jesus“يتقّدمهم األخ الزّائر اناتل دي جيزي 
 – 1948وابشرت الّدروس يف مستهل العام  ”Léonce Joseph“املدرسة، واألخ ليونس جوزف 

1949. 
وعمال بتقليد قدمي وعريق والتزاما منهم بنهج تربوي مل حييدوا عنه منذ جميئهم إىل لبنان، افتتح    

رتثوا للمسائل املادية معتربين أّن ذلك أهّنم مل يك ملدرسة األم،أحلقت اب 1957اإلخوة مدرسة جمانّية سنة 
إيرادات مدارسهم غري اجملانية ميكنها مساعدة املدارس اجملانية امللحقة هبا، وهكذا يستطيعون توفري نوعية 
تعليم جيدة للطبقات الوضيعة اليت ال قدرة هلا على إحلاق أبنائها يف مدارسهم غري اجملانية، من دون أن 

 حساب دون من توفري الرّتبّية واملعرفة ألبناء املنطقةفأسهمت املدرستان يف  .تتأثر هذه األخرية سلبيا
... ليس أبمواهلم بل خبدماهتم، قّدم اإلخوة : " 1املادايت، حّت قال فيهم املونسنيور أغناطيوس مارون
 ".2منها بنوع خاصخدمات جّلى للطّبقات الوضيعة واألقل يسرا والعاملة 

(، 1990-1975من خطوط املواجهات العسكرية خالل األحداث )أثر موقع املدرسة قريبا 
عليها سلبيا إابن احلقبة املنوه عنها، فأصيبت مرات عدة وتعرضت للتخريب، وعلى الرغم من تعقيدات 

 .3األوضاع األمنية فقد استمرت يف استقبال التالمذة
 اإلدارة -2

اإلخوة ابستثاء جوزف علوان. ويظهر املدرسة مخسة عشر مديرا كانوا مجيعهم من تتابع على إدارة 
أمسائهم وحيّدد مّدة والية كّل منهم، مع اإلشارة إىل أّن بعضهم توىل منصب املدير  14اجلدول رقم 

 ألكثر من مرة، وذلك تبعا للحاجات اإلدارية واملدرسية ومتطلباهتا.
   

 2009إىل  1947من  4: أمساء مديري مدرسة السيدة فرن الّشباك14اجلدول رقم
                                                           

، تسّلم األمانة العامة للمدارس الكاثوليكّية يف 1946، سيم كاهنا سنة 1925ولد املونسنيور أغناطيوس مارون سنة  1 
 .1989، تويف سنة 1963وهو أحد مؤّسسيها األوائل، رقي إىل درجة خورأسقف سنة  1956لبنان سنة 

http://www.ndj.edu.lb/old/ndj/abcdiaire-nous259.pdf  

 2 p. 65.                                                                                    240,  oBulletin F. E. C, 1994 N 

 3 op. cit, p. 3.                                                       tiennes, écoles chréInstitut des frères des  

 4 p. 167.                                                            Chebback), -el-Manuscrits des frères (Furn

http://www.ndj.edu.lb/old/ndj/abcdiaire-nous259.pdf
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 مدة واليته االسم باللغة األجنبية اسم المدير

   Léonce Joseph ليونس جوزف

  

 (1)والية 1947-1954

 (1)والية Gabriel Lenicky   1955-1957 غبلاير لنيكي

 (2)والية 1958-1957  ليونس جوزف

 (2)والية 1964-1959  غبلاير لنيكي

 1967-1964  فرنسوا صقر

 (1)والية Etienne Lenicky   1968-1974 إتيان لنيكي

 Raphël Gonzalez  1975-1979 رفاييل غوانزاليس

 Félicien Marie    1979-1981 فيليسيان ماري

 (3)والية 1987-1981  غبلاير لنيكي

 Alejandro Perez   1988-1991 ألخندرو بيريز

 (2)والية 1992-1991  إتيان لنيكي

 1993-1992  حبيقةبرنار 

 2000-1993  إيلي معلوف

 2009-2001  جوزف علوان )علماني(

 

تركز اهتمام هؤالء املديرين على رفع مستوايت أداء اهليئة التعليمية يف املدرسة، وأتمني املستلزمات 
والنااح، فعملوا الرتبوية الالزمة من أجل هتيئة املناخات املناسبة حتفيزا للطالب على مزيد من املثابرة 

 متكاتفني مع املعلمني واألهلني حلّل كّل املشكالت والعراقيل اليت اعرتضت مسرية املدرسة.
 الطالب -3
 1600وهو يتااوز حاليا حدود  1000تلميذ إىل  500ارتفع عدد الّتالمذة بسرعة قياسّية من  
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اجملاين يف أواخر مثانينيات القرن العشرين قسم تلميذ، مع اإلشارة إىل أّن إدارة الّرهبنة اضطرت إىل إلغاء ال
 وزارة الرّتبية الوطنّية عن صرف املستحقات املالّية اليت راحت ترتاكم على شكل ديون. بعد تواين

 .2009رسة منذ أتسيسها وحّّت سنة أعداد الطالب الذين التحقوا ابملد 15ويظهر اجلدول رقم 
 

 2009إىل  1947من  1السيدة فرن الشباك: أعداد الطالب يف مدرسة 15 جدول رقم
 

 عدد الطالب السنوات

1947-1956 6295 

1957-1966 15198 

1967-1976 20592 

1977-1986 16909 

1987-1996 15474 

1997-2009 16383 

 طالبا 90851مجموع الطالب:  52مجموع السنوات: 

 
 أعاله ميكن تقسيم حركية أعداد الطالب إىل ثالث مراحل هي اآلتية: 15انطالقا من اجلدول رقم 

 
 (1956-1947املرحلة األوىل ) -أ

تلميذ يف  600بلغ متوسط عدد طالب املدرسة خالل العقد األول الذي تلى التأسيس حوايل 
 عشرين.السنة، ومل يشهد ارتفاعا ملحوظا إالّ بني أواخر اخلمسينيات وأواسط الستينيات من القرن ال

 
 (1989-1957املرحلة الثانية ) -ب

                                                           

1 2009).              -Chebbak (1947-el-Dame, furn-lèves du NotreéTableaux statistiques des 
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شهدت ارتفاعا يف عدد الطالب بعد افتتاح القسم اجملاين، وصل إىل عتبة العشرين ألف تلميذ.   
، أدى إىل تراجعه بسبب قرب املدرسة من مناطق 1975لكّن اندالع احلرب اللبنانية سنة 

سكنهم طيلة فرتة األحداث، إضافة إىل إلغاء االشتباكات، واضطرار قسم من األهلني إىل تغيري أماكن 
 اجملاين. غري ، واقتصار التدريس على القسم1989القسم اجملاين سنة 

 
 (2009-1990املرحلة الثالثة ) -ج

شهدت خالهلا املدرسة استقرارا يف عدد الطالب مع منو ملحوظ سببه ازدايد نسبة اآلتني       
   وعودة السالم إىل الربوع اللبنانية.من مناطق الضاحية اجلنوبية بنوع خاص، بعد انتهاء احلرب 

لعماد فكتور دورا يف احلياة اللبنانّية منهم ا ذين أّدواها املئات من الّرجاالت الخترّج من على مقاعد 
 خوري، ومسري حعاع، وأنطوان احليت، وصالح احلركة، والّنائب الّشهيد أنطوان غامن.

استكمل اإلخوة أتسيس املدارس يف جبل لبنان واجتهوا أبنظارهم انحّية صنني حيث حّطوا رحاهلم 
 يف بسكنتا.

 
 (1947مدرسة مار بطرس بسكنتا ) :رابعا   

من األخ أاتانز إميل الرّئيس العام  2، رسالة جوابّية1تلّقى اخلورأسقف بطرس حبيقة           
لرهبنة إخوة املدارس املسيحّية، أعرب له فيها عن استعداد اجلمعّية إلرسال إخوة يديرون مدرسة مار 

                                                           

، درس يف مدرسة "حتت الّسنداينة"، مّث التحق قمدرسة عني ورقة 1880ولد اخلورأسقف بطرس حبيقة يف بسكنتا عام  1 
املارونّية، رقّي إىل رتبة خورأسقف تقديرا  وتسّلم إحدى رعااي بلدة بسكنتا 1900، سيم كاهنا سنة 1896سنة 

 .1956. تويف سنة 1935خلدماته وأعماله اخلرييّة يف بلدته سنة 
Manuscrits des frères (Baskinta), p. 11. 

أورد اخلورأسقف بطرس حبيقة يف رسالته إىل األخ أاتانز إميل ما أييت: " أرغب من دون أن ينتج عن رغبيت هذه أي  2 
  أن تضع رهبانيتكم موضع التنفيذ ما يلي:موجب، يف

 .1947أّوال: أن يكون يف املدرسة إخوة من رهبانيتكم، وأن تباشر املدرسة ابستقبال التالميذ ابتداء من تشرين األول 
ى نفقة اثنيا: إذا وجد من نسل عيد سلمان أبو شيبان حفيد ممن له الدعوة الكهنوتية واألهلية، فإيّن أرغب يف أن يتعّلم عل

رهبانيتكم يف مدرسة إكلرييكية يف لبنان أو يف فرنسا، وإذا مل يوجد من عائلة عيد سلمان حفيد فمن فرع شيبان ، وإالّ 
رسالة اخلورأسقف فمن عائلة حبيقة املقيمة يف بسكنتا، على أّن حق تقدير األهلية عائد لرئيس اإلكلرييكية وحده". 

 .1ص ، 1947متوز  23دارس املسيحية يف بطرس حبيقة إىل رئيس رهبنة إخوة امل
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 1948 – 1947ي ، فباشر اإلخوة ابتداء من العام الّدراس1906سنة  1بطرس اليت أّسسها يف بسكنتا
 يف الّسنة املذكورة. 200استقبال الّتالمذة الذين وصل عددهم إىل 

 
 التأسيس -1
اختذت رهبنة الفرير يف لبنان مجيع الرّتتيبات القانونّية لتأمني انتقال سلس بني الطّرف الذي    

ممّا جيري، فأرسلت الوزارة األمر لتكون على بّينة لرّتبّية الوطنّية وزارة ا إىل أوقف املدرسة وبينها. وأبلغت
مفّتشا تربواي قام بزايرة بسكنتا والتقى اإلدارة والّتالمذة وشّاعهم على ضرورة االستفادة من هذه الفرصة 

 اليت سنحت هلم بتلقي العلم.
 ،متّثل هّم اإلخوة يف أتمني املقّومات الرّتبويّة الالزمة ألوالد تلك الّناحّية اجلبلّية شبه املعزولة  

ى العلوم من كلرييكّية من جهة، وحتفيزهم لإلقبال علطاب الّشباب ابجتاه الّدعوات اإل ّولني على استقمع
صعوابت اقتصاديّة مثل  ضة جمتمعهم وبلدهتم، اليت عانتيف إعالة أنفسهم ويف هن جهة اثنّية، فيسامهون

 .2راعّيةكثري من القرى والبلدات اجلبلّية اليت تعتمد يف حياهتا على املوارد الزّ 
 
 اإلدارة -2
ولفيف املديرين املتتابعني من إخوة  برانرد إدمون وا أمسر، واألخ املديربذل األخ املدير فرانس   
عرتضتهم، فأنشأوا قسما العقبات اليت ا من رغمال على قصارى جهودهم لتعزيز املهام الرّتبويّة وعلمانيني

وبعد مخس سنوات أضافوا إليه الّسنة  القسم الّتكميلي. 1966فتتحوا سنة اجمانيا أحلقوه ابملدرسة مّث 
إبنشاء الّسنة الثالثة، كما  1977األوىل والثّانية من املرحلة الثّانويّة، واكتمل عقد هذه املرحلة سنة 

 . 3يعّد الّتالمذة لنيل الّشهادة الّتقنّية املتوّسطة 2004افتتحوا قسما تقنيا سنة 

                                                           

 ميكن االطالع على رسالة اخلورأسقف بطرس حبيقة إىل األخ ااتانز إميل ورد الرئيس العام جلمعّية الفرير يف: 1 
F. Ildefonse Marie Sarkis, Historique collège St Pierre, frères Baskinta, Beyrouth 2007, p.  

5-8. 

أزمة اقتصاديّة يف بسكنتا، بعد بوار املواسم الّزراعّية بسبب موجة الّصقيع اليت أتلفت بساتني  1952حدثت عام  2 
الّتفاح، فاضطرت اإلدارة إىل إقفال صّفني بعد مغادرة العديد من الّتالمذة، وقد طالب األهايل حتت وطأة األزمة بقبول 

 .Ibid, p. 17ستحقات املالّية.أوالدهم جماان، ألهّنم مل يتمّكنوا من أتمني األقساط وامل
تراجع عدد تالمذة املرحلة الثّانويّة، وتبنّي قموجب دراسة أجرهتا الّرهبنة أّن قسما كبريا من أبناء البلدة املقيمني بشكل  3 

هذا  دائم فيها، مييلون إىل حتصيل تقين وفيّن بدال من الّتعليم األكادميي، فقّر الرّأي على استحداث قسم يؤّهلهم خلوض
 .Manuscrits des frères (Baskinta), p. 106الّتوجه. 
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آلت  عندما، 2007كبري من اإلخوة حّت عام   ذ أتسيسها عددإدارة املدرسة منعلى  ىلاتو 
أمساء املديرين وحيدد  16أمسهان علم وهي مربية علمانية، ويظهر اجلدول رقم  سيدةمسؤولية إدارهتا إىل ال

 .2009حقبات والايهتم فيها حّت سنة 
 

يف مدرسة مار بطرس/ بسكنتا وسنوات والايهتم من  1: أمساء املديرين16 اجلدول رقم
 2009إىل  1947
 

 مدة الوالية االسم باللغة األجنبية االسم بالرهبنة

 François Asmar   ً 1947-1950 فرانسوا أسمر

 Bernard Edmond    1950-1959 برنارد إدمون

 Théodore Lutter  1959-1965 لوثرتيودور 

 1971-1965  نويل صقر

 1974-1971  لويس حلو

 (1)والية Alejandro Pérez   1974-1981 ألخندرو بيريز

 (1)والية 1990-1981  حبيب زريبي

 (2)والية 1992-1990  ألخندرو بيريز

 Angel Lopez    1992-1996 أنخيل لوبيز

 (2)والية 1999-1996  حبيب زريبي

 (3)والية 2006-1999  ألخندرو بيريز

 2009-2007  )علمانية( أسمهان علمالسيدة 

 
جهد هؤالء اإلخوة ومن عاوهنم من مربني على إرساء دعائم املدرسة قما بذلوه خالل ما يربو على 

                                                           

 1 Beyrouth, 2007, p. 83. Historique collège St Pierre Baskinta, F. Ildefonse Marie Sarkis, 
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دور رايدي يف ميدان ب سحوا جماال للمرأة اللبنانية القيامنصف قرن من اجلهد يف تربية النشء، وقد أف
تتوجيا لسياسة الرهبنة وتوجهاهتا ابالنفتاح على العلمانيني، الرتبية، فأتى تعيني السيدة أمسهان علم 

   وكانت أول امرأة تتبوأ مثل هذا املنصب ضمن مدارس "الفرير" يف لبنان.
عرب جوارها البلدة و  هنضة دت إىلضة حقيقّية ألقد أسهم اإلخوة مع شركائهم املرّبني يف إحداث هن

، نذكر منهم األخ جيل فلورون، فكانوا مثاال يف اخلدمة والعطاء، تدّرجوا على أيديهم من املتعّلمني من
“Jules Florent”  .واألخ املشرف أخلندرو أدولفو 

 
 الطالب -3

هيأت هذه املدرسة السبل أمام العديد من الطالب لتحصيل علومهم، وأسهمت عربهم يف بناء 
اجملتمعات احمللية والوطنية. تلقى العلم فيها اآلف منهم خالل نصف قرن ويزيد، كما يظهر اجلدول رقم 

 اآليت: 17
 

 2009إىل  1947/بسكنتا من 1: عدد طالب مدرسة مار بطرس17اجلدول رقم
 

 عدد الطالب السنواتعدد 

1947-1956 1131 

1957-1966 1190 

1967-1976 3714 

1977-1986 6305 

1987-1996 5873 

1997-2009 6009 

 24222مجموع الطالب:  52مجموع السنوات: 

 
                                                           

 1 2009).                   -lèves du collèges St Pierre, Baskinta (1947éTableaux statistique des 
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أعاله وابلنظر إىل تغرّي عدد التالمذة ميكن التمييز بني مرحلتني على  17استنادا إىل اجلدول رقم 
 النحو اآليت:

 
 (1976-1947املرحلة األوىل ) -أ
ارتفع عدد الطالب بشكل بطيء خالل هذه احلقبة، على الرغم من افتتاح قسم جماين ملحق   

، وصفي السنتني الثانويتني 1966، مّث إضافة املرحلة التكميلية إليها سنة 1964سنة  ابملدرسة األم
 .1971األوىل والثانية سنة 

 
  (2009-1977املرحلة الثانية ) -ب
شهدت املدرسة يف السنتني األخريتني من هذه احلقبة اخنفاضا يف عدد طالهبا، جاوز األلف   

ة األخرى الرمسية منها واخلاصة. وهذا ما دفع ابملسؤولني يف بسبب حدة املنافسة مع املؤسسات الرتبوي
وعلى الرغم من  الرهبنة قدميا وحديثا، إىل مساعدهتا وتوفري وسائل ومستلزمات استمراريتها تعليميا وتربواي

 .1ذلك تبقى هذه املدرسة ضمن دائرة اخلطر بسبب تراجع مواردها املالية، وهي مهددة ابإلقفال
اإلشارة إىل بعض القدامى الذين أّدوا دورا ابرزا يف احلقل العام مثل منري احلاج، أو   ال بّد من    

 املتفوقني من أمثال سامر صقر الطّبيب والباحث الذي يقود فريقا علميا يف فرنسا.
يبقى أّن اإلخوة رّكزوا عملهم أكثر فأكثر يف نطاق جبل لبنان، وأفادهتم جتربتهم فيه لتحديد    
األكثر استقطااب فوقعت أعينهم على تّلة يف منطقة عني سعادة العقاريّة، بدت يف حينه انئية  املنطقة

بعض الشيء وبعيدة عن ضوضاء املدينة وصخبها، لكّنها كانت واعدة من حيث وجودها على قاب 
 .2وعّمدوها ابسم املؤّسس فأجنز اإلخوة حبيازهتا مهمة رائدةقوسني من ضواح متنامّية ومزدهرة، 

 

                                                           

 1 op. citm p. 4.                                                     tiennes, écoles chréInstitut des frères des  

اشرتى اإلخوة تلة مكسّوة أبشاار الّصنوبر، كانت فيما مضى موقعا عسكراي للايش الرّتكي خالل احلرب العاملّية  2 
ملدينة بريوت يف حال تعّرضها لغزوة حبريّة. متركزت فيها وحدات مشاة البحريّة األوىل، من أجل أتمني احلماية الالزمة 

كيلومرتات. محلت اسم "مون السال" أي "جبل السال"   7. تبعد عن العاصمة مسافة 1958األمريكّية يف هناية ثورة 
 منذ ذلك احلني عند بداية الّسبعينيات من القرن املاضي.

F. Ildephonse Sarkis, Collège Mont la Salle, 25ème anniversaire 1972- 1997, Beyrouth  

1997, p. 1.  
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 (.1972عني سعادة ) "مون السال"مدرسة : خامسا
فرضت الوقائع اليت استادت منذ الّستينيات على صعيد خريطة انتشار مدارس اإلخوة يف لبنان   
 ميناء احلصن وضيقها السال يف دأعداد الّتالمذة يف مدرسة  ازدايدّنظر يف طريقة متوضعها، بعد إعادة ال

األخرى يف منطقة جبل لبنان من جهة اثنّية وكانت مجيعها ابتدائّية  "اللّسالّية"من جهة، وافتتاح املدارس 
، فتولدت يف أوساط الرهبنة رغبة يف تنفيذ مشروع ضخم يتيح هلم جتميع أو تكميلّية أو االثنتني معا

عن يف الوقت عينه بديال تالمذة املرحلة الثانوية يف مكان واحد ضمن منطقة بريوت وضواحيها، ويكون 
 .قفاهلاإب مدرسة "د السال" اليت فكروا
آفاق املشروع، الذي سارع اإلخوة إىل وضع كافة إمكانياهتم اإلدارية واملالية بلورت هذه املعطيات 

 لتحقيقه وإجنازه.
 التأسيس -1
احللول دفعة واحدة  تدارس اإلخوة بشكل مستفيض هذه املعطيات وأرادوا إجياد حزمة من   

لّرهبنة ومدارسها وتريح إدارهتا من مهوم تسّرب الّتالمذة أو تشّتتهم هنا وهناك، على ا تنعكس إجيااب
تراوح مراحله رية من الّتالمذة ضمن جمّمع ضخم واجتهوا حنو طرح خاّلق يقضي بتاميع كتلة كب

مرورا ابملرحلة املتوّسطة وصوال إىل كامل املرحلة الثّانويّة، ويكون  ثالثةبني السّنة االبتدائّية ال الّتعليمّية
، ويستوعب تالمذهتا وتالمذة القلب األقدس وفرن الّشباك "السال د"بديال يف الوقت عينه عن مدرسة 

وبيت مري من صفوف املرحلة الثّانويّة بعد إقفال هذه الّصفوف يف القلب األقدس وحتويلها إىل مدرسة 
موئال يتالقى فيه الّتالمذة الوافدون من مدارس  "مون السال"طة، األمر الذي جعل مدرسة متوسّ 
البتعاد عن ضايج املدن ابطة واملتامخة الرّاغبني تلك، إضافة إىل آخرين من أبناء املناطق احملي "الفرير"

ال اليت اتسمت ، بعدما مّت تقاسم األعم1972وازدحاماهتا وفتحت أمامهم أبواهبا اعتبارا من سنة 
، 1بسرعة الّتنفيذ، بتوجيه وبرعاية اتمني من األخ إيلدفونس خوري الزّائر آنذاك على منطقة الّشرق األدىن

 اليت اعتمدت. بنائيةضع الّدراسات واألمناط الاللبنانيني واألجانب بو  2وقام فريق من املهندسني
بفرتة  1972إىل تشرين األّول  ، واستمرت1970بدأت احلفرايت واألشغال يف أّول نيسان    

                                                           

ابفتتاح جمّمع "مون  1972راود هذا احللم املسؤولني عن اإلخوة يف لبنان منذ عقد الّستينيات وحتّول إىل حقيقة سنة  1 
األخ فيليسيان ماري، وعضوية األخ السال". وتشّكلت جلنتان توّلت األوىل منهما وضع الّدراسات الالزمة برائسة 

  ”Bernard Sudres“وإتيان لينيكي، وبرانر سيدر   ”Gabriel Leniky”إيلدفونس سركيس، وغربايل لينيكي
  . أّما الثّانّية فقد أشرفت على التّنفيذ”Léon-Paul Faultin“بول فولتني -وأخنيل لوبيز، ونويل صقر، وليون

 .Ibid, p. 8وضّمت اإلخوة الّستة األول الذين وردت أمساؤهم يف عداد اللانة األوىل.
 ، وراوول فرينroff” égoire Sé“Grأتلف فريق املهندسني من الّسادة خليل وجورج خوري، غريغوار سريوف  2 

“Raoul Verny”.بينما توىّل املهندس ألفرد مّّت أعمال الّتعّهد والتّنفيذ ،Ibid, p. 9. 



159 

 

 
 

شهرا، وحتّرك أسطول من احلافالت لنقل الّتالمذة إىل اجملّمع الذي بلغت مساحته  18قياسّية بلغت 
نوعا من املدى  أاتحت مرتا مربعا، 13365مبان قمساحة  8قسما و 11ألف مرت مربّع، يف  240

احليوي واالستقاللّية الّذاتّية واخلصوصّية، واعتمدت طرازات حديثة كما مّتت مراعاة الّنواحي اجلمالّية 
. ومتحورت مهّمة املعهد والبيئّية والفتحات الّضوئّية، وأحلق به مركز رايضي متسع واند أللعاب القوى

راي بقسميها اللبناين والفرنسي، وتعليم اللغات الثالث الّتالمذة وإعدادهم لنيل شهادة البكالو  حول هتيئة
 .1العربّية والفرنسّية واإلنكليزيّة

أخرى  16قاعة للصفوف و 15مّت ختصيص مخسة مبان للمراحل الدراسية، يضم كّل واحد منها 
ي صاالت كربى للعرض السينمائي أو املسرح 6لألعمال البحثية أو املخربية أو الفريقية، إضافة إىل 
وغرف للمعلمني. كما اشتملت   ”Projection“وتتيح يف الوقت عينه استعمال "العاكسات الضوئية" 

وأربع قاعات لالمتحاانت وأربع مكتبات  نيسةومطاب  وصاالت رايضية وك األقسام األخرى على مقاه
للقراءة واملطالعة. وأفرد قسم كامل لإلدارة مع ردهة استقبال وقاعة لالجتماعات، وقسم للمحاسبة 
والتدقيق، وآخر للخدمات الطبية واثلث للخدمات االجتماعية، والرتبوية، وخدمات النقل واملالية. وإىل 

 .2غرفة 28ة أتلف من جانب ذلك كّله أقيم قسم مستقل لإلخو 
وأنشىء ملعبان رايضيان أحدمها مسقوف واآلخر مكشوف يف اهلواء الطلق، وكالمها يراعيان 
قواعد ومعايري الرايضة الدولية، يف احرتام املقاييس واملساحات ونوعية التاهيزات املرفقة والضرورية 

 واألمكنة املخصصة للمشاهدين، ومخسة نواد رايضية وحوض للسباحة.
من الظروف املالئمة حول توفري املقدار األوسع  ،متحورت الفكرة األساسية اليت بين عليها املعهد

طبيعيا ومناخيا وبيئيا للطالب، كي يتعلموا وحيصلوا دومنا عوائق، وبذلك يقدمون أفضل ما لديهم. 
 وميكن القول أبّن اإلخوة حرصوا منذ بداايت املشروع على دعمه وجناحه. 

مخس وعشرين سنة تغرّيت مالمح بكاملها وترك الّزمن بصماته على البشر واحلار، خالل     
فظهرت عالمات الّتقّدم ابلّسن على من بقي من مريّب الّرعيل األّول، أّما الطّبيعة فازدادت إشراقة 

دهم أصابع وأانقة. وتراجع عدد اإلخوة الّذين انهزوا العشرين غداة الّتأسيس، واليوم ال يتااوزون يف تعدا
 .3اليد الواحدة

                                                           

، واستحدث قسم للمعلوماتّية وااللكرتونيات 1991أضيفت إىل "مون السال" أقسام للّتعليم املهين والّتقين سنة  1 
 p. 65.240 oBulletin F. E. C, 1994 N ,.1994لتخري  خرباء يف احملاسبة واملعلوماتّية اعتبارا من سنة 

 2 , une ambiance, élèves, une citéUn nouveau complexe scolaire de 3000  Nady Jazzar, «                                             

Ain Saadé », Beyrouth, 1972, pp. 1-2.                                                                        

3                                                                                                            Ibid, p. 19. 
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 اإلدارة -2
أخ  بّية اللبنانّية، واقرتن غريذلك وعلى قلتهم حاليا ملعت أمساء خالدة يف مساء الرتّ  من رغملاب   
واألخ املدير برانرد حبيقة، وقد تسلم كّل  ،إيلدفونس سركيس املدير مثل األخ "املون السال"قمسار 

سيدر  دواألخ برانر  ،”Félix Fiamingo“ واألخ فيليكس فيامنغومنهما إدارة املدرسة عدة سنوات، 
“Bernard Sudres”واألخ جوزف ماشي ، “Joseph Machu” واألخ أرسانيو كاربنتريو ،“Arsenio 

Carpintero” هذا فضال عن عشرات اإلخوة جورج غامن، و حامت، األخ فادي صفري، األخ سامي .
 .، منهم أنطوان شارتييهعالء شأن الرّتبّية وخلدمة تالمذهتمومئات املربني الذين نذروا حياهتم إل

عاما، ويظهر اجلدول رقم  37تعاقب مدراء كثر على إدارة هذا اجملّمع الرتبوي خالل حقبة متتد 
 أمساء هؤالء املديرين ووالايهتم على الوجه اآليت: 18

 
 2009إىل  1972" عني سعادة من 1: أمساء مديري مدرسة "مون السال18رقم اجلدول 

 مع سنوات والايهتم.
 

 مدة الوالية االسم باللغة األجنبية االسم بالرهبنة

 )والية أولى(1977-1972  إيلدفونس سركيس

 1986-1977  برنارد حبيقة

 )والية ثانية( 1997-1986  إيلدفونس سركيس

 2000-1997  بوالدجاك 

 2006-2000  حبيب زريبي

 2009-2006  جورج غانم )علماني(

 
متّرسهم ابألعمال اإلدارية، فقادوا الطالب حنو النااح غري  نينيثبت هؤالء املربون إخوة وعلماأ

                                                           

 1 p. 1.                                         2009, -Salle, 1972-la-Liste des directeurs du collège Mont
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 آهبني ابلتضحيات والتحدايت على الرغم من كثافة األعداد اليت التحقت ابملعهد منذ أتسيسه.
 
 الطالب -3
ضي ربع قرن طالب بعد م مدرسة مون السال ختريج ما يربو على ستني ألف لقد استطاعت   

 وفقا ملا أييت: 2009إىل  1972عدد الطالب امللتحقني من  19على أتسيسها، ويظهر اجلدول رقم 
 

 2009إىل  1972" عني سعادة من 1: عدد الطالب يف مدرسة "مون السال19ل رقم اجلدو 
 

 عدد الطالب عدد السنوات

1972-1981 21292 

1982-1991 23973 

1992-2001 25673 

2002-2009 184512 

 طالبا 89389 سنة 37مجموع السنوات: 

 
من الصف املتوسط الثالث فما فوق وصوال إىل املرحلة  املدرسة استقبلت أّوال الطالب أنّ يذكر 

املدرسة  بتداء من هذا التاري  بدأت، وا1988إىل  1972الثانوية وقد استمر هذا الوضع منذ عام 
تالمذة السنتني األوىل والثانية من املرحلة املتوسطة، فباتت تشتمل على املرحلتني التعليميتني بقبول 

فتاة  559 إذ مّت قبول 1976حّت سنة االلتحاق كان حكرا على الذكور املتوسطة والثانوية، لكّن 
ل نقونظرا للظروف عينها  1981-1980دراسي وخالل العام ال بسبب ظروف احلرب، استثنائيا

طالبا منهم  5251طالب مدرسة القلب األقدس إىل عني سعادة فارتفع عددهم يف "مون السال" إىل 
 1992-1991واعتبارا من العام الدراسي  .للقلب األقدس 2590اتبعني "للمون السال"، و 2661

م الدراسي . ويف مطلع العاشأن مجيع مدارس اإلخوة أصبحت املدرسة هذه خمتلطة بشكل رمسي
                                                           

 1 Beyrouth, 1997, -anniversaire 1972ème Collège Mont la Salle, 25F Ildefonse Sarkis, 

1997, p. 61.                                                                                                                           

  2 2009).                   -, (1998éSalle, Aïn Saad-la-lèves du MontéTableaux statistiques des  



162 

 

 
 

 .1بقبول تالمذة املرحلة التمهيدية بدأت 1993-1994
قياسية من الطالب الذين  ااستقطبت خالل حقبة قصرية نسبيا، أعداد فإّن "املون السال"وحبق 

أموها لنهل العلوم واملعارف، وسط مناخات تربوية قّل نظريها، ونظرا لروح احلداثة اليت ميزهتا يف حينه، 
مؤمنة هلم هيئة تربوية  بوية مرنة شاعت الطالب على مزيد من املثابرة،وألّن اإلخوة اعتمدوا سياسة تر 

التاهيزات املخربية والرايضية ووسائل اإليضاح العصرية، فضال  من أصحاب الكفاايت واملهارات، موفرة
 ة أو البعيدة نسبيا عن عني سعادة.عن تنظيم النقل إىل املناطق اجملاور 

قما ال يقبل الشك، أبّن عدد طالب املدرسة يف  يؤكد 19الواردة يف اجلدول رقم  إّن حتليل األرقام
تصاعد مستمر، مما أضطر اإلدارة إىل تنظيم الئحة انتظار تتضمن أمساء التالمذة الذين يرغب ذووهم 

 . 2بتسايلهم يف املرحلة التمهيدية حاملا تتسىن هلم الفرصة املناسبة
ين والفرنسي يف حقبة السبعينيات، لكن هارة البعض ونزوح البعض اآلخر مّت تعليم املنهاجني اللبنا

عام بفعل األحداث، أجرب اإلخوة على إلغاء الشهادة الفرنسية واالكتفاء ابملنهاج اللبناين، لكن منذ 
   عادت املدرسة العتماد منهاج البكالوراي الفرنسية إىل جانب شهادة الثانوية العامة اللبنانية. 1997
يف أرجاء العامل قاطبة وتبوأوا مراكز سياسّية ودبلوماسّية، وامتهنوا حرفا طبّية وهندسّية توزّع  هؤالء  

دون نسيان رجال األعمال منهم أو أصحاب املراتب الّدينّية. فكان منهم  من وتقنّية وحقوقّية وتعليمّية،
الّنواب أصحاب الّسعادة ابراهيم كنعان، وحنا رؤوف، وسريج طورسركيسيان. هذا فضال عن العديد من 

ره اإلخوة هلم يف مراحل من خالل ما وفّ  ورفعته وطنهم يسهمون يف منعة اخلرجيني الكفوئني، الذين
 ا قبل اجلامعّية. م دراستهم
مسريهتا الرّتبويّة خبطى اثبتة، مستندة إىل تراث عريق مبين على فهم  "مون السال"وتتابع مدرسة    

 عميق للّتلميذ، ومعاملته هبدوء ورويّة وحزم.
مل تتوّقف مبادرات اإلخوة عند افتتاح هذه املدرسة بفعل األحداث املؤسفة اليت اندلعت ابلبالد،    

وعلى العكس فقد حّفزهتم على مواجهة آاثرها واحلّد من تداعياهتا من خالل أتسيس مدارس أخرى 
حية لبنان فعادوا ووجهوا أنظارهم ان حتت وطأة املستادات اليت حدثت منذ أواسط الّثمانينيات.

، شكلت فرعا ملدرسة 1912فيها منذ  ابتداية الشمايل ومنطقة زغرات حيث أداروا يف ما مضى مدرسة
، وتوقفت هذه املدرسة يف مطلع ثالثينيات القرن العشرين بسبب أزمة مالية عانت منها. لكّن طرابلس

                                                           

 1 op. cit, p. 60.                                                                                     Collège Mont la Salle, 

    

 2 p. 11.                                 Salle, -la-e 2008, Montément a l`historique pour l`annéSuppl
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 ظروفا مستادة دفعت اإلخوة إىل طرح موضوع افتتاحها من جديد.
 

 (.1983كفرايشيت )  "دي السال"مدرسة : سادسا
فرضت وقائع األزمة اللبنانية خارطة جديدة وإعادة انتشار لبعض مدارس اإلخوة، فانتقل    

بعضها إىل أماكن مناسبة وآمنة، واستحدث آخر مل يكن موجودا يف السابق تلبية لرغبات من هنا ومن 
 هناك.

 
 التأسيس -1

أحلّ كثريون من أهايل منطقة زغرات الذين عّلموا أبناءهم سابقا لدى اإلخوة يف طرابلس،             
إذ كان  "الفرير"على ضرورة أتسيس مدرسة قريبة تؤّمن العلم ألوالدهم وتكون بديال عن مدرسة 

 .1انتقاهلم إىل طرابلس خطريا جدا يف أثناء احلرب
يف طرابلس، اإلخوة إىل افتتاح  املوجودين نطقةاملأبناء  مشلتدفعت موجات الّتهاري اليت و          

. وما لبثت أن أخذت مكاهنا يف 1200 يف البداية ، استقطبت 1983مدرسة يف كفرايشيت سنة 
بعناية األخ املدير إميل عقيقي، الذي أشرف على إجناز اإلنشاءات، وجتهيز  "اللّسالّية"الّشبكة الرّتبويّة 

 راسة، ورافق املراحل األوىل النطالقتها.الّصفوف ومباشرة الدّ 
 
 اإلدارة -2

أكمل اإلخوة واملربّون العلمانيون ما حتّقق قمزيد من الّتفاين والعطاء غري عابئني بتعب أو كلل،     
 Jaime“وداود كسابري، وجيم خيميه  ”Rafaël Gonzales“ خنّص منهم اإلخوة رفاييل غونزاليس،

Geme”  وليد فرح.، و 
 اآليت: 20دراء، وفقا للادول رقم إدارة املدرسة ثالثة م تواىل على

 
 2009إىل  1986: أمساء مدراء مدرسة "دي السال" كفرايشيت من 20اجلدول رقم

 ومدة والية كّل منهم

                                                           

1                               , p. 65.240o Bulletin F. E. C, 1994 N 
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 مدة الوالية االسم باللغة األجنبية االسم بالرهبنة

 1996-1986  إميل عقيقي

 Rafaël Gonzales      1996-2006 رفاييل غوانزاليس

 2009-2006  وليد فرح )علماني(

 
بذل هؤالء املدراء إخوة وعلمانيون جهود حثيثة للمحافظة على هذه املدرسة، وأتمني استمراريتها، 
 وتعاونوا مع هيئتها الرتبوية وجلان األهل من أجل مزيد من انتظام العمل وأتمني مصاحل الطالب العليا.

 الطالب -3
أّم كثري من الطالب هذه املدرسة الثانوية رغبة يف العلم والتحصيل، فتدرجوا على أيدي اإلخوة 

 21وساعدوهم يف اختيار وجهة مستقبلهم املهين والعملي. ويظهر اجلدول رقم الذين أمنوا هلم الرعاية 
 عاما من سال حياة هذه املدرسة. 23أدانه أعدادهم خالل 

 
 2009إىل  1986سال" كفرايشيت من ب مدرسة "د ل: عدد طال21رقم  اجلدول

 
 عدد الطالب عدد السنوات

1986-1995 14754 

1996-2005 12746 

2006-2009 3359 

 30859 23مجموع السنوات: 

 
تظهر األرقام الواردة يف اجلدول أعاله أّن عدد الطالب آخذ ابالخنفاض منذ أواسط التسعينيات 

فقط،  778الطالب  إذ بلغ جمموع 2009أدىن مستوى سنوي له عام  من القرن املنصرم، وقد سال
 رغم، على الومرد ذلك إىل كثرة املنافسة واألزمات االقتصادية اليت تشهدها البالد، وارتفاع كلفة التعليم

رسة مقارنة مع مدارس خاصة مشاهبة، يذكر يف هذا نسب األقساط اليت تتقاضاها إدارة املد من اخنفاض
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، 1975السياق أّن معظم طالب املدرسة هم أبناء عائالت زغراتوية كانت مقيمة يف طرابلس قبل 
ونزحت عنها بفعل األحداث وقد خسرت وظائفها هناك، وانصرفت إىل العمل الزراعي وإنتاج الزيتون 

ملساعدات والتفاح، وهي ذات مداخيل مالية حمدودة ومتواضعة، وبعضها يعاين من البطالة ويعتمد على ا
 .1إليفاء األقساط واملرتتبات املدرسيةواملنح 

هذا وتعمل رائسة الرهبنة يف لبنان، على تدارس الوسائل اآليلة إىل تدارك الوضع ومنع تفاقمه، 
يف أتدية  هذه املدرسة داعيات سلبية على مستوى استمرارووصوله إىل أزمة حقيقية ميكن أن ترتك ت

  رسالتها.
اء وأهل علم ، فناد بينهم نوااب أو وزر األخرى "الفرير"عن زمالئهم يف مدارس  الطالبمل حيد 

ميادين احلياة، منهم سليمان طوين فرجنّية، وجواد بولس وغريمها ممّن تضيق هبم  وثقافة جنحوا يف كلّ 
 األسطر والّصفحات.

وكما لّبوا نداء رهبنة مار منصور يف  ،استمر اإلخوة يف توسيع دائرة انتشارهم ضمن املناطق اللبنانّية
مطلع العقد األخري من القرن الّتاسع عشر، هكذا فعلوا جمّددا عندما دعاهم الواجب الرّتبوي لتلبية نداء 

 .، عند مطلع القرن احلادي والعشرينجديد
 

 (2000ة، برج محود )مدرسة مار منصور اجملانيّ  :سابعا
املسؤولية الرتبوية حلظة، ولذلك وافقوا من دون تردد على تويل مل يتوان اإلخوة عن حتمل     

املسؤولية مهما بلغت الصعوابت والتحدايت، فمصري التالمذة ومستقبلهم العلمي أهم بكثري من املسائل 
 املادية أو القانونية أو اإلجرائية، فهم يبادرون دومنا تراجع مّت تعّلق األمر بتوفري الرتبية والتعليم.

 
  أسيسالت -1

أسّست رهبنة مار منصور هذه املدرسة اجملانّية يف مطلع الّسبعينيات، لكّنها راحت تواجه       
يف ظّل تقاعس الّدولة عن الوفاء ابلتزاماهتا املالّية والّتاخري  عوابت يف االستمرار ابلعمل، خصوصاص

لب مساعدة اإلخوة للوصول إىل رهبنة مار منصور إىل طني هذه املوارد، األمر الذي دفع احلاصل يف أتم
 معاجلة تضمن بقاء املدرسة وحتافظ عليها.

الزّائر على منطقة الّشرق األدىن  ”Régis- Claude  Robbe“كلود روب   -عرض األخ رجيس    
                                                           

 1 op. cit, p. 5.                                                         tienne, écoles chréInstitut des frères des 
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املوضوع على الّرائسة العامة يف روما، ففّوضته القيام ابإلجراءات اآليلة إىل تسوية هذه القضّية قما يتوافق 
 .1مصاحل األطراف املتداخلة، وقما يضمن مصلحة الّتالمذة ابلّدرجة األوىلمع 

 
 
 
 اإلدارة -2
متاشيا مع هذا الّتوجه أتبعت مدرسة مار منصور إىل رهبنة الفرير اليت عّينت األستاذ جوزف    

 2009، مّث خلفه األستاذ هنري هرمس سنة "مون السال"دّكاش مديرا عليها بعدما نقلته من مدرسة 
  –الذي كان مسؤوال عن الّسنة األساسّية الثّالثّة يف مدرسة القلب األقدس. كما توىّل كّل من األخ جان 

تدريس اللغة الفرنسّية، واألخ سامح فاروق تدريس الّتعليم   ”Jean – Claude Herault“كلود هريو 
يف مراحله األساسية، ضمن احللقتني  يتلقون العلم 600سة حاليا ر املسيحي. ويبلغ عدد تالمذة املد
 .جماان األوىل والثانية وحّت السنة السادسة

 
 الطالب -3
أنعش تدخل اإلخوة اآلمال بتاديد شباب املدرسة، فتخلصت من أزمتها املستعصية وعاودت   

اآليت عدد الطالب الذين  22استقبال الطالب بعدما وصلت إىل حافة اإلقفال. ويظهر اجلدول رقم 
 .2009التحقوا هبا خالل العقد األول من القرن احلادي والعشرين وحتديدا حّت سنة 

 
إىل عام  2000: عدد الطالب يف مدرسة مار منصور/ برج محود من عام 22اجلدول رقم

2009 
 

 عدد الطالب عدد السنوات

2000-2003 2000 

2004-2007 2200 

                                                           

 1            , p. 1.Coeur-Supplément a l`histoire pour  l`année 2002, communauté du Sacré 
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2008-2009 1586 

 5786مجموع الطالب:  سنوات 10مجموع السنوات: 

 
استفادت منطقة برج محود من وجود هذه املدرسة، اليت أمنت التعليم ألبنائها والقاطنني فيها 
بكلفة معقولة، ولبت احلاجات امللحة وسط تصاعد الغالء. وأاتحت لكثري من هؤالء الطالب إكمال 

اإلخوة ضمن نطاق بريوت وضواحيها، مع حمفزات تتعلق دراستهم املتوسطة والثانوية، يف مدارس 
 .1بتخفيض أقساطهم

خاض اإلخوة جتارب فريدة عند أتسيس مدارسهم يف لبنان، فاجتذبوا إىل رهبنتهم إخوة لبنانيني   
عملوا على تنشئتهم وتدريبهم، فآلت إليهم املسائل اإلدارية والتنظيمية واملالية، واخنرطوا ابلتعليم وفاء 

املربني اآلخرين من العلمانيني، شركائهم يف  تزاما بنذورهم. ومل يقتصر األمر على اإلخوة بل تعداه إىلوال
. ونعلماني هم ن أصل سبعةأّن ستة م 2الرتبية والتعليم، إذ يالحظ انطالقا من جداول مدراء املدارس

استمرارية "مدارس الفرير"، ولو فما أساس هذه العالقة؟ وهل ميكن هلا أن تشكل بديال قادرا على أتمني 
 إبطار جديد تؤول فيه خمتلف املسؤوليات إىل "لساليني" علمانيني؟

 
 : االنفتاح على العلمانيني وتطبيق مبدأ الشراكةسادسا

إّن جناح مهام اإلخوة يف لبنان خصوصا، جاء نتياة لتعاوهنم اجلاد والبناء مع املربني العلمانيني 
، وأظهر أولياء الطالب والقدامى تعاوان قّل نظريه مع ذ البداية ومنحوهم ثقتهمالذين عملوا وإايهم من

 اإلدارات املدرسية انعكس تشايعا لإلخوة على املضي قدما يف رسالتهم.
متحورت التاربة األوىل على هذا الصعيد، ابالستعانة ببعض القدامى الذين تولوا التعليم إىل   

جانب اإلخوة، فهم مياثلوهنم يف األداء وأساليب التصرف والرؤى الرتبوية، وهم ابألساس تدرجوا على 
ما أخذ سبيله حنو  سرعان أيديهم وتشربوا طرائقهم، وأّمنت هذه املعطيات انطالقة ملشروع شراكة فعلية

 .3التنفيذ
معلما وعدد  761طالب، و 12000يف لبنان حوايل  حاليا يف مدارس "الفرير" يتواجد       

                                                           

 1 p. 6.                     Paul, -de-Vincent-e 2008, Saintément a l`historique pour l`annéSuppl 

 . 317-316ملحق املدراء العلمانيني يف مدارس "الفرير"، ص  2 
 3 Beyrouth, Orient, -» a notre mission, Districte du Proche Civils Integration de nos «

1997, p. 1.                                                                                                                             
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لذلك عمدوا إىل إعداد دورات تربوية لتنشئة  قليل جدا من اإلخوة الذين ابت معظمهم يف سن التقاعد.
، علما أبّن اإلخوة تعاملوا سابقا مع التعليميوإطالعهم على غىن وعراقة تراث الرهبنة الرتبوي و  املعلمني

"، وحافظوا على مسافة فاصلة معهم، حّت أّن البعض  املربني العلمانيني على اعتبارهم "شرا ال بد منه
كان جيد صعوابت وعقبات يف قبول هؤالء العلمانيني كشركاء ابلكامل يف قلب اجلماعة الرتبوية 

 .1"اللسالية"
بدا األمر ابلنسبة إىل اإلخوة وكأنّه "يقظة ضمري"، أمام التحدايت واملخاطر اليت تتهدد رسالتهم   

، فلم يرتددوا حلظة واحدة يف حسم هذا التوجه وابشروا بتهيئة الرتبوية، بسبب تناقص الدعوات الرهبانية
، اتركني ملعلمي املرحلة 1995عام  مدّرسا يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ضمن منطقة بريوت 230

الثانوية اختيار املوعد الذي يرونه مناسبا اللتحاقهم هبذا الركب فلم يتوانوا أو يتأخروا، وسرى األمر نفسه 
 .2بعد سنة واحدة على انطالقته يف بريوتيف طرابلس والشمال 

ملشاركون فيهما أتلفت هذه الدورات من حلقتني لكّل منها على مدى سنتني متتاليتني، يتابع ا  
دروسا يف التنشئة اللسالية، وحياة القديس املؤسس وأعماله ويطلعون على مؤلفاته الدينية والرتبوية، إىل 

 جانب دروس تتعلق ابلعقيدة واإلميان املسيحيني.
نبهت جدية املعلمني املشاركني األخ الزائر واإلخوة املسؤولني عن الرهبنة يف لبنان، إىل ضرورة   
تميزون بروحية دريبية. واستنفار املربني الذين ياجلهود وتكثيفها وتوفري الدعم إلجناح الدورات الت متابعة

، خللق جمموعات عمل انشطة منهم تتوىل حتريك زمالئهم وحّثهم على "لسالية" منفتحة على اآلخرين
 .3االخنراط أكثر يف املهمة الرتبوية

دفعت هذه التوجهات اإلخوة القيمني على الرهبنة عامليا وحمليا، إىل تعيني مربني علمانيني إلدارة  
وهكذا أصبح العلمانيون يف موقع املدارس "اللسالية"، واحللول حمل اإلخوة يف تسيري كافة شؤوهنا، 

س من أصل سبعة، إذ إدارات ست مدار  نب مع اإلخوة، وتسلم ستة منهماملسؤولية املباشرة جنبا إىل ج
  .4بقيت مدرسة القلب األقدس يف عهدة األخ حبيب زرييب

فهل أّمن اإلخوة استمرارية مدارسهم عرب إسناد إداراهتا إىل شركائهم العلمانيني؟ مّث هل جنح   
العلمانيون يف مسؤولياهتم اجلديدة وابتوا قادرين من خالل ممارساهتم الرتبوية على إقناع أهايل طالهبم 

 والطالب اجلدد اباللتحاق قمدارس "الفرير"؟
                                                           

 1           Ibid.                                                                                                                         

 2                 Ibid, p. 2.                                                                                                           

 3         Ibid, p. 3.                                                                                                                   

4  21.                               -Beyrouth, 2009, pp. 12Orient, -Calendrier du district du Proche  
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رقما من السابق ألوانه إصدار أحكام دقيقة أو اخللوص إىل أجوبة حامسة لألسئلة املطروحة،   
قواي، والقرارات الكربى ال أّن أتثري اإلخوة ال يزال لكاد تولوا مراكزهم مع اإلشارة إىل فاملديرون اجلدد اب

تزال تعرض على األخ الزائر والرائسة العامة مرورا ابألخ املستشار ملنطقة أورواب والبحر املتوسط، إذا 
السلطة الفعلية ال تزال أبيدي اإلخوة، إضافة إىل حتديد موازانت املدارس وترتيب كّل شؤوهنا املالية، 

عة، ورسم السياسة الرتبوية العامة املطبقة عمليا على أرض يف املالكات املتنو  لتوظيفاتووضع سقف ل
 الواقع.
الذين مل يتعلموا  األهلني خصوصا أولئكأّما موقف األهايل فيبدو أقل تعاطفا مع العلمانيني،   

لدى اإلخوة، ومل يدركوا أّن الرتبية "اللسالية" وحدة ال تتازأ، قمعزل عن القائمني هبا سواء أكانوا إخوة أم 
، مع التوضيح أن الرهبنة ال تشرتط عند تعيني مدير علماين أن يكون من بني قدامى مدارسها لمانينيع

مّث إّن أعداد الطالب الوافدين إىل مدارس "الفرير"، ال تزال تعكس رضى عاما يتالى يف ارتفاع نسب 
اخلطر، علما أبّن  اإلقبال، مقابل انتكاسات حمدودة أو متوسطة احلدة، تضع بعض املدارس ضمن دائرة

قياسا إىل احلقبات  ازداد بوترية مرتفعة ،إقبال الطالب املسلمني على مدارس دده واجلميزة وفرن الشباك
يف دده وطرابلس، بينما تتدىن هذه  ٪55يف بريوت وضواحيها، وإىل  ٪40السابقة وابت يصل إىل 

    .1٪3النسب يف مون السال وكفرايشيت وبرج محود لتصل إىل حدود 
يف افتتاح املدارس املنوه عنها ساحال وجبال، لكن بقيت هنالك مناطق لبنانية توسع اإلخوة   

أخرى، منها البقاع واجلنوب وأقضية عاليه والشوف على سبيل املثال ال احلصر مستبعدة من خارطة 
 انتشارهم، فلماذا مل يؤسسوا مدارس هلم فيها؟

يؤكد األخ إيلدفونس خوري، أّن كّل أتسيس كان تلبية لطلب املسؤولني احملليني املدنيني أو    
الدينيني، وقد وفدت طلبات كثرية من جهات مسيحية وإسالمية لفتح مدارس جديدة خصوصا خالل 

ن ، لكّن عدد اإلخوة املتناقص مل يعد يسمح بذلك فامتنعوا عحقبة الستينيات من القرن العشرين
وهم يعتربون أّن مدارسهم املوجودة بصيغتها احلالية قادرة، على استقطاب الطالب من خمتلف  .2التمدد

   األطياف اللبنانية أكان يف بريوت وضواحيها أو يف جبل لبنان أو يف الشمال.
  

 االستنتاجات -
                                                           

 1 -el-Cœur, Notre Dame Furn-ée 2009, Sacrément a l`historique pour l`annéSuppl

Chebbeck, Mont la Salle, Dedeh(Tripoli), Collège De la Salle Kfaryachit, pp. 6, 9, 11, 

14,17.                                                                                                                                     

 .2-1ص ، 2014نيسان  2مقابلة مع األخ إيلدفونس خوري، بتاريخ  2 
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ست افتتاح  ،2009إىل العام  1920من العام  املمتدة الثانية قبةيف احلاتبع اإلخوة           
فرن الشباك وبسكنتا وعني سعادة وكفرايشيت، وتولوا إضافة و  يف رأس بريوت وبيت مري مدارس أخرى

ومل يتوانوا مطلقا عن مماشاة كّل  اليت أسسها اللعازاريون، بربج محود صورإليها إدارة مدرسة مار من
ميكن  متناغمة وعصرية، وبناء عليهأن تثمر مبادراهتم يف خلق بيئة تربوية من أجل  ،حتديث وجتديد
 :استنتاج ما أييت

 ؛انفتاح اإلخوة على اجملتمع اللبناين، والبيئات احمللية -
 دور الطالبية احلاسم يف تنشئة وإعداد اإلخوة وحتضريهم ألداء دورهم الرتبوي؛ -
احلياة األعداد اهلائلة من الطالب اليت تلقت العلم يف مدارس "الفرير"، وأتثريها العميق يف  -
 اللبنانية؛
تطبيق املناهج احمللية اللبنانية، مع بقاء هوامش واسعة من احلرية التعليمية من دون تدخل  -

 ؛السلطات اللبنانية
 دولة االستقالل؛ركة مفتوحة أمام اإلخوة يف عهود بقاء هوامش احل -
 د العلمية؛تركيز اإلخوة على اللغات العربية والفرنسية واإلنكليزية، والتشديد على املوا -
 بروز دور اإلخوة كمعلمني منذ حقبات التأسيس، وحّت أواخر اخلمسينيات من القرن العشرين؛ -
 قما يتوافق ومصاحل املتعلمني؛ تنظيم احلياة املدرسية -
تنامي دور العلمانيني كشركاء لإلخوة، ووصول بعضهم إىل تبوء مهام إدارية كانت حكرا على  -

 ؛والعشرين اإلخوة حّت مطلع القرن احلادي
 ازدايد أعداد الطالب بشكل مطرد خصوصا يف مدرسة "مون السال"؛ -
، مع شقيقاهتا اليت  (2009-1920)تكامل هذه املدارس اليت أتسست خالل احلقبة الثانية  -

 (؛1919-1886كانت وليدة احلقبة األوىل )
 وامليادين:بروز متخرجني ذوي كفاءة ومكانة مرموقة اجتماعيا ووطنيا، يف شّت احلقول  -
أمانة اإلخوة لرسالتهم الرتبوية ونذوراهتم، والتزامهم ابملعايري اللبنانية وخصوصياهتا االجتماعية  -

 والعلمية والثقافية. 
وّجهت إليهم  ،تركيز اإلخوة على الرّتبّية والّتعليم يف مؤّسساهتم املذكورة آنفا من رغمعلى ال   
إىل املذهب  أبناء الطوائف املسيحية غري الكاثوليكية، قمحاوالت تبشري املسلمني والنّ ّية بتحويل اهتامات

 الالتيين. فهل راودهتم فعال هذه األفكار؟ وكيف ترّد أوساطهم عليها؟
 
 

 



171 

 

 
 

 
 
 

  الرابع الفصل
 وموقف اإلخوة إشكاليات التبشري وجدلياته

 
 

 ؟نويو مبشرون أم تربإخوة املدارس  أّوال: 
رفعت اإلرساليات األجنبية عند قدومها إىل "لبنان"، راايت الرتبية والتعليم معتربة أّن هاتني             

إىل البالد  التابعون هلا الوسيلتني ميكنهما خدمة أهداف تبشريية، وعلى هذا األساس توافد املبشرون
املسلمني، وتشايعهم على االلتحاق وانتشروا يف املناطق كافة، وحاولوا اجتذاب أبنائها املسيحيني و 

لم ضمن املدارس اليت مّت أتسيسها، وخنص منهم إخوة املدارس املسيحية. فهل أتى اإلخوة بركب الع
للتبشري أم ألهداف تعليمية وتربوية صرفة أم للقيام ابملهمتني معا؟ وهل صحيح أهّنم استغلوا حقبة 

، أم أّن قرهبم من املفوضية لصعيدين العلمي والوطيناالنتداب الفرنسي لتمرير مشاريع مشبوهة على ا
 .لى تلك االهتامات؟؟ وقماذا اهتمهم اخلصوم وما هو ردهم عالعليا الفرنسية أدى إىل اهتامهم بتهم خمتلفة

يف هذا السياق، عارضني للموقفني املتناقضني موقف اخلصوم، وموقف إخوة  نهانعاجلها وجنيب عأسئلة 
 .1إليهم من هتم وادعاءاترس مما نسب املدا
 

  موقف اخلصوم وفرضية التبشري  -1
نوي ابلنسبة للمبشرين اآلتني إىل شر الدين أمر اثالنخب اإلسالمية أّن ن اعتربت بعض            

الشرق، فالغرب ملحد والوالايت املتحدة اليت سيطرت على العامل غطت نصف األرض قمبشرين يزعمون 
، وفرنسا العلمانية حتمي رجال الدين يف اخلارج، حّّت االحتاد روحية وسالم ديينأهّنم يدعون إىل حياة 

السوفيايت عطف بعد احلرب العاملية الثانية على رجال الدين الذين دعوا إىل جممع مسكوين يف موسكو 
 .2مؤمنة هلم الظروف املناسبة إلجناح جممعهم

                                                           

 1 cit, p. 123.                                                              op. Manuscrits des frères (Beyrouth),  

 .28ص التبشري واالستعمار يف البالد العربية، مصطفى اخلالدي، وعمر فروخ،  2 
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عليها لكي ينّفذ فيها ما ال يتسىن له يف موطنه  من أييت منهم إىل البلدان العربية، يفرض ذاته    
املبشرين بتدريسهم مناهج خاصة، مبنية على إفهامهم روح  األصلي. وعلى هذا األساس جيري إعداد

، الشرق وتصويره بطريقة من التأخر والسوء، حتمل طالب التبشري على االندفاع يف مهمته اندفاعا أعمى
راب أن تقوم الرهبانيات األجنبية على اختالف نزعاهتا ومل يكن مستغمدارس هلذه املهمة، وقد أوجدوا 

 .ابلتبشري
املناسبات من يف سبيل الّتبشري، مستغلني  قائووجهت اهتامات شّّت إىل املرسلني بتوّسل مجيع الطّر 

ل جعصناعة الّتطبيب والّتعليم وترمجة الكتب من لغة إىل أخرى، وقد وجدوا أّن نشر الّدستور العثماين 
وسهولة، وهذا ما دفعهم إىل توحيد جهودهم والّسري حنو األمام، مّث استغلوا  الّتنصري املباشر أكثر إمكاان

هيمنتهم اليت فرضت على البلدان العربّية ابلقّوة، فراحوا خيلقون املشاكل بني أبناء الوطن الواحد، 
ّدينّية واألدبّية. وعندما ضعفت الّسلطنة وحياولون اللعب على الّتناقضات االجتماعّية واالقتصاديّة وال

العثمانّية يف أواخر القرن الّتاسع عشر، مسحت جلميع األجانب أبن يتمّتعوا ابمتيازات واسعة وإعفاءات 
ضريبّية. انهيك أبّن أهداف املدارس والكليات اليت تشرف عليها اإلرساليات يف مجيع البالد كانت 

ة للّتنصري ولتمرين قسس للكنائس، وحّّت املوضوعات العلمانّية اليت دائما متشاهبة، فقد أعتربت واسط
 .1تدّرس بكتب غربّية وعلى يد أجانب حتمل معها اآلراء املسيحّية

 
   اإلساءة إىل اإلسالم! هتمة و مدارس "الفرير" -أ
أّن املدارس شرط أساسي إلجناح الّتبشري، وإدخال اإلجنيل إىل  عمر فروخ ومصطفى اخلالديرأى   

مناطق كثرية مل يكن ابإلمكان أن يبلغها املبّشرون من طريق آخر، وأّن هلا قّوة جتعل الّناشئني حتت أتثري 
الّتعليم املسيحي. وذهب آخرون إىل أبعد من ذلك حني اهتموا مدارس اإلرساليات كّلها ابختيار 

من بني صفوف املسيحيني امللتزمني دينّيا، وممّن يعيشون املبادىء والقيم االجتماعّية والّسياسّية املعّلمني 
أبهّنا  "الفرير" رهبنة إخوة املدارس املسيحّيةمدارس اآلابء اليسوعيني، و  واواهتم اليت اندت هبا املسيحّية

أهّنا التزمت سياسة ضّيقة يف اختيار   نيمضيف يستحيل أن تقبل يف هيئاهتا الّتعليمّية أّي معّلم مسلم.
ابعتماد كتاب للّتعليم املسيحي عنوانه  اإلخوة نيشويش على الّدين اإلسالمي، متهمكتبها، هدفها التّ 

"، وفيه سلسلة حماضرات يف املفاهيم الّدينّية، صدر عن احتاد الّتعليم 2"البحث عن الّدين احلقيقي
                                                           

 .51 – 50ص  التبشري واالستعمار يف البالد العربية،مصطفى اخلالدي، وعمر فروخ،  1 
الكتاب املشار إليه، وأورد فيه فقرة تتحّدث عن اإلسالم يف القرن السابع  »  KoliMgr «ألف املونسنيور كويل  2 

امليالدي جاء فيها:" برز يف القرن السابع امليالدي يف الشرق عدو جديد ذلك هو اإلسالم، الذي أسس على القوة 
من الكتب هو الغالب وعلى أشد أنواع التعصب، لقد وضع حممد السيف يف أيدي الذين تبعوه...". وهذا النوع 

ص التبشري واالستعمار يف البالد العربية، عندما يؤلف الغربيون كتبا عن الشرق. مصطفى اخلالدي وعمر فروخ، 
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اخر القرن الّتاسع عشر، وانل موافقة الكرسي الّرسويل منذ العام املسيحي يف العاصمة الفرنسّية عند أو 
، وما زال ساراي يف مدارس اإلرساليات يطوي الّصدور على األحقاد، ويستفّز مشاعر املسلمني 1887

أبنّه يدّرس على األقل يف مدارس  يم وتشويه وإيقاد لألحقاد. مدعنّي بشكل شديد، وفيه تعّصب ذم
 ينمعترب ، ابعة هلذه الّرهبنة يف غري بريوتالفرير"، داخل بريوت ويف مجيع املدارس التّ اإلخوة املسيحيني "

 :أّن قارىء أمثال هذا الكتاب واحد من ثالثة
 وهو خطر على الوطن؛احلاقدين على اإلسالم إّما أن يكون من  -
 إّما أنّه رجل من سواد العامة يستفز اآلخرين حنو فتنة وذلك أيضا خطر على الوطن؛ -
 أو هو رجل حكيم حيتقر صاحبها مث يوّسع حكمه الحتقار الذين يرضون عن صاحبها. -
أّن أمثال هذه الكتب ال تزال تدرس يف مدارس اإلرساليات  ويرى فروخ واخلالدي يف السياق عينه 

 .1املشار إليها بلبنان، وألجل ذلك تتدخل وزارة الرتبية الوطنية ملنع كتاب أو أكثر
قمثل هذا احلقد يكتب املبشرون كتبهم ويضعوهنا يف  أبعد من هذا إذ يعتربان أنّهويذهبان إىل  

كل ا املدارس لتعليم التالمذة، ويقومون ببناء كنيسة إىل جانب كّل مدرسة، يظهرون االهتمام قمش
 الشباب، وبذلك ينفذون إىل نفوسهم وجيتذبوهنم إىل مذاهبهم وأدايهنم.

 نييزال، متهم أقلق الّسالم بني الّشرق والغرب، منذ أقدم األزمنة وال ّن هذا ماأب يرميان التهمةو   
 سلطات االنتداب الفرنسي حبماية هذا الّنوع من الّتأليف وفرضه على البالد ابلقّوة.

 
 خصوصا يف "املدارس املسيحية" استغالل التعليم للتبشري -1ً

ارس املسيحية أبرزهم خنلة وهبه املدضد  ،انضم منتقدون جدد إىل محلة فروخ واخلالدي     
دائما واسطة للتبشري ولتمرين الكهنة على مجيع مدارس وكليات اإلرساليات  وعدانن األمني معتربين

ممارسة مهامهم والقيام هبا، حّت إّن املوضوعات العلمانية اليت تتضمنها الكتب حتمل يف طياهتا آراء دينية 
التعليم واسطة أو وسيلة، إىل غاية أخرى هي قيادة الناس وتعليمهم مسيحية، ورأى املبشرون أنفسهم أّن 

 ليصبحوا أفرادا مسيحيني وشعواب مسيحية.
شكلت املدارس شرطا أساسيا إلجناح التبشري، ويف إدخال اإلجنيل إىل مناطق كثرية مل يكن 

لناشئني حتت أتثري ابإلمكان أن يبلغها املبشرون من طريق آخر، ووجد بعضهم أّن املدارس قوة جلعل ا

                                                                                                                                                                                

68-69. 
 .59، ص التبشري واالستعمار يف البالد العربيةمصطفى اخلالدي، وعمر فروخ،  1 
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 .1التعليم املسيحي
حاول البعض أن ميايز بني املدارس التبشريية وتلك املسيحية، إمّنا تبني أّن هدف املدرسة التبشريية 
يرتكز على نقل الطالب من مذاهب خمتلفة إىل مذهبها هي. بينما تعمل املدرسة املسيحية على هتيئة 

جو مسيحي، وحتمله على ممارسة التقوى والسلوك  الطالب من أي مذهب أتى، عرب إدخاله يف
  .2املسيحيني مادام طفال، فينشأ التلميذ ومعه تنشأ فلسفة مسيحية للحياة

وتلاأ هذه املدارس بنوعيها املذكورين إىل اختيار املعلمني لديها من املسيحيني املتلتزمني دينيا، 
وابلنسبة إليها املعّلم األجنيب أفضل من الوطين  سية.يعيشون املبادىء واحلياة املسيحية االجتماعية والسيا

 خصوصا إذا كان هذا األخري مسلما.
كّلها مسيحية   إذا تؤدي املدارس املسيحية رسالة تتمحور حول غاية قصوى، تقضي جبعل الشعوب
وحيد مشروعها يف املستقبل اتبعة للكنيسة، وجتمع على أّن التعليم الديين شيء أساسي، واقرتحت ت

 املسيحي يف التعليم.
العلم وسيلة للتبشري،  ملبادىء اإلنسانية، ملا استعملوااملبشرون إىل أشرف ا لكن بعملهم هذا أساء

واالستقامة والصدق واألمانة، عندما  اإلنسانية معاينإذ إّن املعّلم املبشر خملوق نفرت من قلبه أمجل 
خادع به األطفال واألوالد، فهؤالء مجيعهم جاءوا يتخذ فرد ما أنقى ثوب أسبغه هللا على اإلنسانية لي

بالدان يلبسون ثوب التقى ويتظاهرون ابإلنسانية ونبلها ومثلها، وتراهم يستغلون أعظم مكانة على هذه 
 .3األرض أي املدرسة

نعم استخدموا العلم النبيل ستارا لغاايت أخرى، ويريدون من خالل هذا النشاط الربيء يف ظاهره 
 لشرق واستغالله سياسيا واقتصاداي.استعباد ا
 
 ممارسة ضغوط على الطالب املسلمني -2ًً

أّن املدارس األجنبية أجربت طالهبا على دخول الكنيسة مرة يف اليوم،  نتقدون املذكورونزعم امل   
، ومل تكتف قمثل التصرفات متهما املدارس اإلرسالية الفرنسية أبهّنا ظلت تفعل ذلك إىل زمن قريب

املذكورة فقط، بل عمدت إىل ترويج األفكار املسيحية عن طريق احلديث على ما جاء يف القرآن الكرمي 
كوسيلة للتقرب من طالهبا املسلمني، أّما اهلدف النهائي فكان تسهيل استعمار   عن السيد املسيح

                                                           

 .62املرجع نفسه، ص  1 
 .63املرجع نفسه، ص  2 
 .73ص التبشري واالستعمار يف البالد العربية، مصطفى اخلالدي، عمر فروخ،  3 
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 .1الشرق أمام الغرب
 وفقا هلؤالء، 1920ابتداء من عام جتلى هذا مع تطبيق نظام االنتداب الفرنسي على لبنان وسوراي 

من خالل إسراع السلطات الفرنسية إىل مساعدة املبشرين، وخصوصا مدارس اإلرساليات ذات املنشأ 
طيلة حقبة االنتداب جلهة وضع الفرنسي اليت حببت فرنسا إىل طالهبا املسيحيني، ومتتعت بنفوذ كبري 

ا واجلهات اليت وضعتها وأين دور إخوة املدارس هي مندرجاهت املناهج ومنح الشهادات الرمسية. فما
 املسيحية يف هذه القضية؟

 
 ( 1943-1920سي )يم خالل االنتداب الفرناثنيا: مناهج التعل

بواسطة املساعدات اليت وفرهتا خالل حقبة  حرصت الدولة املنتدبة على تنشيط حركة التعليم،
: "...أّن بالده لن » Henri Goureaud « 3غورو، واعترب املفوض السامي الفرنسي هنري 2االنتداب

هتمل التعليم وخصوصا اللغة الفرنسية، وأيضا عليها االهتمام ابلعربية، وهي ستتابع جهودها يف توفري 
وارتفع  ،فكثر عدد املدارس اخلاصة من وطنية وأجنبية واملدارس الرمسية  .4الدعم للمدارس اليت أسستها"
، وينظم ت احلاجة إىل وضع برانمج حيدد مواد التدريس ومواضيعهاعدد التالميذ بسرعة فنشأ

  .5االمتحاانت ومينح شهادة رمسية للتالميذ
 6263مدرسة اثنوية للذكور تضم  16ابلذات  1922كان يف سوراي ولبنان الكبري عام      
تلميذا  64مدارس تعليمية أو فنية اثنوية تضم  3تلميذة و 318 مدارس لإلانث تشمل 7تلميذا، و

تلميذا أجنبيا من بلدان أوروبية أو  1885سوراي و 668 ملدارس الثانويةوتلميذة. ومن بني طالب هذه ا

                                                           

 .79ص  التبشري واالستعمار يف البالد العربية،مطفى اخلالدي، وعمر فروخ،  1 
موازنة  1921وفرت اخلارجية الفرنسية مساعدات مالية لإلرساليات التبشريية، لتعزيز النفوذ الفرنسي، فصرفت منذ عام  2 

 57، و1936مليوان عام  32، و1933مليوان عام  38، و1924مليوان عام  29مليون فرنك، ارتفعت إىل  21 بلغت
، 1930عام  10075000، و1924عام  9978000. وبلغت حصة سوراي ولبنان منها 1937مليوان عام 

 Anne Lucie, Chaigre- Oudin, « L`Action.  1936عام  90044000، و1934عام  9067050و

culturelle de la France au Levant pendant l`entré-deux-guerres », Paris, 2010, p. 1.      
، التحق ابجليش الفرنسي، وأصيب يف معركة الدردنيل إابن احلرب العاملية األوىل، 1867ولد هنري غورو يف ابريس عام  3 

 .1946. تويف عام 1923إىل عام  1920وكيليكيا من عام تسّلم منصب املفوض السامي الفرنسي على سوراي ولبنان 
http://rha.revues.org/6921 

 4 , eéannRevue des deux mondes: recueil de la politique, de l`administration, 1921/03, 94

, p. 115.                                                                                 é, rue de l`UniversitèmeParis 15 

 .110-109، ص تطور تعليم التاريخ يف لبنانوهيب أيب فاضل،  5 
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آالف  4عدد الطالب اللبنانيني يف تلك املدارس الثانوية والفنية حوايل  أمريكية خمتلفة، ويتبني أيضا أنّ 
على مدارس خاصة حملية وأجنبية، وكانت الغلبة الساحقة فيها للمدارس األجنبية اليت يشرف  موزعني

 عليها اليسوعيون والفرنسيسكان وإخوة املدارس املسيحية وراهبات احملبة اللعازارايت ومار يوسف الظهور
  .1وغريها واإلخوة املرمييون

ومن بينها "مدارس الفرير"، دورا كبريا يف توسيع رقعة لقد لعبت املدارس اخلاصة األجنبية منها واحمللية 
التعليم يف جبل لبنان. إالّ أّن تلك املدارس، واليت اختذت اللغة الفرنسية لغتها األم بشكل خاص، هيأت 

 .2الشبيبة اللبنانية أرضا خصبة استغلتها السلطة املنتدبة على أكمل وجه، ترسيخا النتداهبا
مستفيدة من هذه الوقائع سارعت سلطات االنتداب الفرنسي، إىل وضع املعايري اخلاصة بتنظيم   

رسم أطر واضحة املعامل لتحرك املؤسسات التعليمية توخيا لو لإلزدواجية الرتبوية ل املدارس تداركا عم
 اخلاصة والرمسية.

 
  إقرار املناهج التعليمية وآليات تنظيمها -1

استقالل كّل مدرسة خاصة قمناهاها، ألّن هذا يتناىف مع قيام نظام تعليمي  رفض الفرنسيون مبدأ
علما أّن إخضاع املناهج املدرسّية، لتصديق سلطات املعارف العمومّية أو احمللّية ال  0واضح ومتكامل

العثمانيون فرضوا إلزامية 0يضمن اخنراط تلك املناهج واملدارس امللتزمة هبا، يف سياق تنظيم موّحد
لكّن الفرنسيني أوجبوا على املدارس الّرمسّية 0مناهاهم، على املدارس العامة اليت كانت ضعيفة وقليلة

 :3واخلاصة ضرورة االلتزام ابملناهج، وحتّفظوا على مسألتني اثنتني
املسألة األوىل تكمن يف إبقاء احلرية للمدارس اخلاصة، إلضافة مواد تعليمّية أو لغات غري تلك اليت 

ا املنهج الّرمسي، كما أهّنا تظل حرة يف اعتماد الطّرائق الرّتبوية والّتدريسّية اليت تراها، ويف اعتماد حلظه
 الكتب املدرسّية، اليت ال تتناىف واملبادىء واألنظمة العامة املرعّية اإلجراء يف البالد.

ة الّرمسّية، واليت أدت إىل قيام املسألة الثّانّية، هي ثنائّية الّسلطة يف لبنان، إىل جانب ثنائّية اللغ
 شرعيتني متوازيتني على الّصعيد الّتعليمي.

لقد أحلقت سلطات االنتداب الفرنسي، املدارس املوضوعة سابقا حتت محاية وزارة اخلارجّية 

                                                           

 .177ص اتريخ لبنان االجتماعي، مسعود ضاهر،  1 
 .164ص اتريخ لبنان االجتماعي، مسعود ضاهر،  2 
"األحباث  مستل من"مناهج التعليم اللبنانية: نشأهتا وتطورها يف العهدين العثماين والفرنسي".  مفيد أبو مراد، 3 

 .22، كلية الرتبية، اجلامعة اللبنانية، ص 13/1984السنة احلادية عشرة، العدد الّتبوية" 
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ة الفرنسّية، أو املفّوضّية العليا، قمستشار املعارف الفرنسي. وهذه الفئة من املدارس تشمل املدارس األجنبيّ 
 مجيعا ومنها مدارس "الفرير".

أّما املدارس الّرمسّية أو اخلاصة األهلّية، فأحلقت مع دائرة املعارف ابملندوب اإلداري أّي احلاكم 
.وأمام هذا الواقع، أقتصر تطبيق 1حاكم دولة لبنان الكبري 1920املدين الذي أصبح منذ أّول أيلول عام 

س اللبنانّية الّرمسّية واألهلّية. أّما املدارس األجنبّية، فلم ختضع لسلطة املنهج الّرمسي اللبناين، على املدار 
وزارة املعارف، وال يدخلها مفّتشون لبنانيون، بل جيري تفتيشها من جانب ممثلي املفّوضّية العليا 

          .الفرنسّية، دون سواهم، وال تلتزم ابلّتايل املناهج الّرمسّية
، عن املفوضّية الفرنسّية، فحّدد 1/12/1924، اتري  2852صدر القرار الّتنظيمي رقم     

أهداف التعليم االبتدائي الّرمسي، ابإلمناء البدين واخللقي والعقلي، لألوالد مجيعا دومنا متييز جلهة املنشأ 
وطبيعيات،  رايضيات، وفيزايء، أّن املواد العلمّية من ةاملادة الثّانيوالّدين )املادة األوىل(. وأوضحت 

تدّرس ابللغة الفرنسّية. أّما الّتاري  واجلغرافية، فيدّرسان ابلعربية والفرنسّية على حد سواء، وطبقا للحاجة 
وللتسهيالت املتوافرة. وعلى سبيل املثال، فإّن املوضوعات املتعّلقة بلبنان والعرب عموما تعطى ابلعربّية، 

 سنون العربّية، وما عدا ذلك فباللغة الفرنسّية.حي إذا توافر هلا معّلمون
 
 الكتب املدرسّية -أ

اليت يتعّلم منها التالميذ   عليمّية الرّئيسّية يف املدارس،كانت الكتب املدرسّية وما تزال، الوسيلة التّ 
الّرمسي. كما كتبهم على املخّطط العام واخلطوط العريضة للمنهاج  يبين املؤلفونو كما يتعّلم املعّلمون. 

فقد يكون الكتاب املدرسي  .2تكّلف الّسلطات الرتبوية أحياان هيئة رمسّية إلعداد بعض الكتب املدرسّية
واحدا جلميع املدارس يف البالد، كما وأّن الّسلطات قد توزّع الكتب على التالمذة جماان أو قد يشرتوهنا، 
لكن يف معظم احلاالت تصدر الّسلطات لوائح ابلكتب املقّررة أو تعطي توجيهات معّينة، وترتك 

، مسي املقّررالرّ  بينها وبني املنهاج أّن هنالك صلة وثيقةللمدرسة حرّيّة اختيار الكتب اليت تالئمها. على 
إّن التأليف املدرسي حر، وللمدرسة أن ختتار الكتاب الذي تريد، إمّنا يشرتط يف الكتاب أاّل يكون فيه 

  .3ما يسيء إىل الشعور الديين والوطين
الكبري، جلنة  ، الّصادر عن حاكم دولة لبنان28/11/1925اتري   3159أنشأ القرار الرقم 

                                                           

 ، الّصادر عن حاكم دولة لبنان الكبري.1920شباط  9اتري   ،455القرار رقم  1 
 اجمللد .فريد جربائيل جّنارقد تقّرر الّسلطة بعض الكتب األساسية، مثل كتب الّتاري ، واللغة، والرّتبية الوطنّية.  2 

 . 145-144الثّالث، ص،    
 .62، ص تطور تعليم التاريخ يف لبنانوهيب أيب فاضل،  3 
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. وملساعدة هذه اللانة يف عملها، عّممت 1لدراسة الكتب املدرسية، برائسة مستشار املعارف الفرنسي
ة، على امتداد توجيهات تربويّة تتعّلق بتدريس اللغة العربّية، أوجبت أن يبدأ ابلّتعابري املبّسطة، أو احملكيّ 

اللغة الّرمسّية الثانّية بعد الفرنسّية، وخالل هذه الفرتة األوىل ، كّلما كانت العربّية هي نيالّسنتني األولي
 يقتضي الّتعويل على الّنهج املباشر يف تدريسها.

وجاء هذا القرار على خلفّية اعرتاضات كثرية، أاثرهتا غري جهة حملّية، حول إمهال متعّمد ومزمن 
فروخ اليات، أبهّنا تقف وراء ذلك. واهتم للغة الوطنّية، واهتامات للّسلطات االنتدابية ومدارس اإلرس

صراحة اجلهات املذكورة آنفا، ابعتماد سياسة ضّيقة يف اختيار كتب الّتدريس، فهي جلأت إىل  واخلالدي 
كتاب التوراة يف أّول األمر، وملا وجدت أنّه غري كاف، رضيت بتدريس الّتاري  واجلغرافية، وكانت 

 اة. معتربة أّن حكومات االنتداب محت هذا الّنوع من الّتأليف، البلتدّرسهما من انحية صلتهما ابلّتور 
فرضته على البالد ابلقوة. وكان حراّي ابحلكومات الوطنّية، إزالة الّتنافر والّشقاق، إبزالة هذا الّنوع من 

 الكتب من بني أيدي التالميذ.
 

 دعم التعليم الرمسي واخلاص -ب
ة الّتعليم لالنتداب إمجاال، ابلعمل على إمناء الّتعليم الّرمسي من جهة، ومحايمتّيزت الّسياسة الّتعليمّية 

، على مسامهة الّدولة اللبنانّية بشطور منتظمة، 1928آذار  10ونّص قانون  .الطّائفي من جهة أخرى
ّية الّتعليم لصاحل املؤسسات الّتعليمّية اخلاّصة، عن املرحلتني الّتمهيدية واالبتدائّية. على أن تراقب نوع

 .2فيها، حتت طائلة وقف تلك املسامهات، إذا تبنّي أهّنا مل تلتزم ابملعايري املطلوبة
واستاابت هذه املسامهة اليت منحتها الّدولة إىل املدارس اجملانّية، حلاجة مؤداها جعل الّتعليم إلزاميا 

املدارس حتت لوائها. لكّن هذا على األقّل ضمن املرحلة االبتدائية، وأّمنت من خالهلا انضواء تلك 
 الّتنظيم مل يلغ الّتفاوت يف ما بينها، وال خّفف من متايزها.

فقد أعتربت املدرسة الّرمسّية منذ زمن بعيد، مدرسة وطنّية حقيقية، مقابل مدارس الطّوائف، 

                                                           

 ، الّصادر عن رئيس اجلمهوريّة، القرار املشار إليه، وجعل جلنة دراسة 21/2/1928اتري   2837عّدل القرار  1 
 الكتب، برائسة وزير املعارف العمومّية والفنون اجلميلة، أو من ينتدبه هلذه الغاية، وعضوية املستشار الفرنسي     
 رين هم: الّشي  ابراهيم املنذر، الّشي  حممد الرببري، خليل بك سعدللمعارف العمومّية، لدى املفّوضّية العليا وآخ    
 38ص،  ،مفيد أبو مراداألب بطرس البستاين، والشي  سليم البااب، إضافة إىل مفتش املعارف العمومّية اللبناين.     

ى األقل، التتعّدى قيمة ما يدفعونه اشرتط القانون املذكور أعاله، أن يتسّال يف املدرسة اخلاصة اجملانّية ثالثون تلميذا عل2
                      .Deuxième semaine sociale, op. cit, p. 33 .هلا، لرية لبنانية واحدة عن كّل شهر دراسي
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أو طائفي أو فروقات  ومثيالهتا الّتابعة لإلرساليات األجنبّية، وفتحت أبواهبا أمام اجلميع، دون متايز ديين
 .1يف احلقوق والواجبات

وأصبح بوسع احلكومة اللبنانية، االعتماد على مجيع املدارس، خلدمة لبنان، عرب تعليم األطفال 
وتربيتهم، وخلق الوعي الوطين وفخر االنتماء إىل الكيان اللبناين.  فاملواطنة هي قناعة وشعور ودعوة 

اجلماعة خلدمة مصاحلها، ومصاحل اآلخرين، والّشعور بواجب حمّبة هذه أرساها هللا، ووضعها يف إطار 
اجلماعة للوطن األم ومساعدته، ودعمه والّدفاع عن مصاحله األساسّية، وجندته وصوال حّّت بذل الّدماء 

 واالستشهاد يف سبيله.
 

 شهادة البكالوراي اللبنانّية -ج 
، حمدثني فتحا يف 28/1/1929اتري   3335و 44302صدر املرسومان اجلمهوراين الرقم  

اتري  الّتعليم اللبناين. فاملرسوم األّول أوجد بكالوراي لبنانّية، والثّاين نّظم الّشهادة الّتكميلّية، وفق أسس 
 جديدة. وكذلك الّشهادة االبتدائّية اإلعداديّة. 

للبنانّية، والّسوريّة. ومل ، بني البكالوراي الفرنسّية، وا13/5/1929اتري   5004مّث عادل املرسوم 
، تضّمن تقوية العلوم البحتة 3تتوّقف جهود املسؤولني الرّتبويني، عند هذه احلدود، فأجروا تعديال جديدا

 ماديت يف القسم األول/الفرع األديب، لتخفيف الطّابع الّنظري عنها، ولكي هتيء املرّشحني إىل فهم
الفيزايء والكيمياء املدرجتني يف مناهج القسم الثاين منها. كما جرى خفض عدد األدابء العرب، 

 والفرنسيني املطلوبني. وبذلك تقاربت البكالوراي اللبنانّية عملّيا من زميلتيها الّسوريّة والفرنسّية.
بل عمدت إىل عملية مل تكتف سلطات املعارف الفرنسّية، واللبنانّية، ابستحداث هذه الّشهادة، 

تقييم للعمل االمتحاين نفسه، أّي تقييم الّتقييم. وذلك أبن ألفت جلنة من بعض األساتذة أعضاء اللانة 
الفاحصة، قّدمت لوزير املعارف تقريرا إضافّيا عن نتائج الّدورة األوىل، من امتحاانت البكالوراي، مثّ 

وبتقارير الحقة عن الّدورات والّسنوات الّتالية. وقد نشرت  أعقبته بتقرير آخر عن نتائج الّدورة الثّانّية.
. فأظهرت ضعفا شديدا يف العلوم والرايضيات سواء جلهة األعداد أم جلهة 4هذه الّتقارير تباعا

                                                           
طيلة ورثت الدولة يف لبنان، املدرسة الّرمسّية من الّسلطنة العثمانية، وحاولت جتاوز حالة االنغالق الّسابق اليت حكمتها 1

                    .Ibid, p. 35. القرن الّتاسع عشر، لتشكيل بوتقة وطنّية واحدة من خالل مناهاها الرّتبويّة والّتعليمّية
 .73ص ،1929لسنة  2781اجلريدة الّرمسّية، العدد 2 
 مستواها، ولتحسني أداء، البكالوراي اللبنانّية مرّة أخرى، لرفع 14/9/1933اتري   2465عّدل املرسوم الّرقم  3 

 .94، ص، 1933لسنة  2885الّطالب خالل االمتحاانت الّرمسّية. املرجع نفسه، العدد    
 .42-41 ص مناهج التعليم اللبنانية...،  ،مفيد أبو مراد 4 
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املعلومات. ومتثّلت الطّامة الكربى يف األدب الفرنسي، حبيث أّن احلفظ الببغائي، للّنظريّة األدبّية إىل 
الّدقة والوضوح، يف املناقشات واألحكام، تكشف رداءة اإلعداد الثّانوي ، املرتكز إىل جانب انعدام 

 الّذاكرة دون الفهم والّتذّوق.
وقد لفت نظر اللانة، بصورة أخّص، ما ملسه أعضاؤها من عزلة أو قطيعة، تفصل  بني مواد      

لفلسفة. مع أّن دروس الّتاري  إمّنا املنهج، فدروس األدب مل تستفد، من أضواء الّتاري ، ومثل ذلك ا
جعلت موازية لدروس األدب، والفكر بغية تكامل العصور واملعلومات، توّصال إىل فهم اإلنسانّية يف 

 معاانهتا.
إّن هذه الّتقارير الّنقديّة اليت وضعت ونشرت، حول البكالوراي، أسهمت يف تطوير الّتعليم، ويف     

. عّدلت يف تركيب 1وضوع. ومن مظاهر هذا االهتمام صدور مراسيم أخرىتكثيف االهتمام الّرمسي ابمل
اللانة الفاحصة اخلاصة هبذه الّشهادة، حبيث ابت مدير املعارف اللبنانّية، هو رئيس اللانة، عوضا من 

 شار بعد الّتعديل انئبا للرّئيس.املستشار الفرنسي للمعارف، وقد جعل هذا املست
ت، ال مفّر من تنظيم املعارف، ألّن املناهج ال تقوم ابملواد الّتعليمّية، لتحقيق هذه الغااي      

وطرائق الّتدريس وعمليات الّتقييم والّتوجيهات الرّتبويّة فحسب، بل هي تكتمل صورهتا بتنظيم اإلشراف 
 وتسيري مركبة الّتعليم برمتها.

 
 للمعارف فرنسي جملس إنشاء -د

مّسي "جملس  سّباقا إىل استحداث ما» Henri Ponsot «" 2، "هنري بونسو  كان املفّوض الّسامي
. برائسته، على أن يعاونه وينوب عنه، مستشار املعارف العمومّية لدى املفّوضّية 3املعارف العمومّية"

 العليا. اّما األعضاء ففئتان: أعضاء حبكم مناصبهم، وآخرون حبكم تسميتهم.
 األعضاء حبكم مناصبهم: -
 ؛ر املعارف الّسوري )يف سوراي(وزي 
 ؛مدير املعارف يف دولة لبنان الكبري 

                                                           

 ، املتعّلق بتعديل تشكيل اللانة الفاحصة للبكالوراي. املرجع نفسه، 14/9/1933اتري   2465املرسوم منها  1 
 .43 ص   

، شغل عدة حقائب دبلوماسية يف وزارة الشؤون اخلارجية الفرنسية، تويف عام 1877ولد هنري بونسو يف ابريس عام  2 
1963. http://countrystudies.us/lebanon/20.htm   

 ، عن املفّوض الّسامي "هنري بونسو"، وفيه هيكلية 18/1/1929اتري   60صدر القرار الّتنظيمي الرقم  3 
 .44ص، ،مفيد أبو مراد"جملس املعارف العمومّية"، وصالحياته.    

http://countrystudies.us/lebanon/20.htm
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 ؛رئيس اجلامعة اليسوعية يف بريوت 
 ؛رئيس اجلامعة األمريكّية يف بريوت 
 )رئيس اجلامعة السورية يف دمشق )يف سوراي. 
 :األعضاء ابلّتسمية -
 رؤساء معاهد وأساتذة جامعات؛ 
 وهو بنفس الوقت مقرر اللانة.ش املعارف لدى املفّوضّية العليا، ومفت 

ومن مهمات جملس املعارف العمومية: الّنظر يف مناهج الّتعليم، وأنظمة فتح املدارس اخلاصة، 
ومراقبتها وإقفاهلا يف حال املخالفة، وكتب الّتعليم واملطالعة، والكتب اليت تستوجب املنع، ملخالفتها 

 الّنظام واآلداب العاّمة.
 "،درسة "فرير" اجلميزةم مدراء إلخوة ابالتني جوزف وأوزوالد لويس وأوكتاف لوران يذكر أّن ا

وبناء  ،هيف عداد أعضاء وامسّ  1943اتري  إنشاء اجمللس وعام  1929ضمن احلقبة املمتدة بني عام 
احات واملسؤولني فيه، واملشاركة يف تقدمي االقرت  فقد اهتموا بتقدمي النصح واملشورة إىل رؤسائه عليه

الرتبوية، وإعداد مشاريع املسابقات اخلاصة ابالمتحاانت الرمسية، ووضع معايريها وأسس تصحيحها، 
 .1وفقا ملا تقتضيه احلال

 
 الثّنائّية الّّتبويّة -2

واحدة اتبعة حلاكم دولة لبنان ية يف السلطة والقرار اليت متثلت بقيام إدارتني، و تداركا لالزدواجية الرتب
، وعلى املدارس اخلاّصة األهلّية، ذات األمهّية القليلة نسبّيا. على املدارس احلكومّيةري، وتشرف الكب

واإلدارة الثّانّية، هي املشرفة على املدارس اخلاّصة األجنبّية، أي مدارس اإلرساليات، من كّل 
 اجلنسيات، ومن ضمنها مدارس "الفرير"، برائسة مستشار املعارف لدى املفّوضّية العليا.

لس املعارف ، أوجد احلاجة إىل الّتنسيق، فلاأ املندوب الّسامي إىل إحداث، جمهذا وعدم الّشمول
 .2الذي ضّم ممثّلي اإلدارتني أعاله العمومّية املنوه عنه

فتحت هذه االزدواجية الرتبوية الباب واسعا حول األهداف احلقيقية لسلطات االنتداب الفرنسي، 
                                                           

 1 op. cit, p. 102.                                                                Manuscrits des frères (Beyrouth),  

 ، تكّون من اثنني وعشرين عضوا، مهمته تنظيم2/4/1928أنشأ الرّئيس شارل دابس جملسا أعلى للمعارف، يف  2 
 احلكومة اللبنانّية. وشّكل أيضا اجملمع القضااي الرّتبويّة، على اختالف أشكاهلا. برائسة وزير املعارف العمومّية يف    
 ، وقد ألغي قموجب املرسوم االشرتاعي، رقم2145العلمي اللبناين، قموجب القانون الّصادر يف اجلريدة الّرمسية العدد   
 ، بعد أن انتهج سياسة تربوية معاكسة لالنتداب الفرنسي، هدفت إىل تعزيز اللغة العربية.31/1/1930اتري   4 

 .46ص ، مفيد أبو مراد    
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لية املناهضة لفرنسا أو غري املتعاطفة معها، من سعيها إىل فرض واقع وتركت خشية يف األوساط احمل
مدارس معني يف اجملاالت الرتبوية والتعليمية، يتيح هلا اإلمساك أكثر فأكثر بزمام األمور من خالل 

 اإلرساليات.
، بل تعدهتا إىل حقبة تتوقف مع هناية االنتداب هذه مل  ضد املدارس اإلرساليةعلى أّن اهلامة    

مجيعا من دون حتديد جهة  املوجهة إليها فتتابعت االنتقادات، 1943االستقالل اليت بدأت عام 
املرة قمآخذ كثرية حول أداء مصحوبة هذه  ،فانربى عمر فروخ من جديد بكيل اهتاماتإرسالية ابالسم، 

، واتسمت بنربة مرتفعة حتت عناوين الدفاع مياحلكومات اللبنانية املتعاقبة على الصعيدين الرتبوي والتعلي
ليس حمصورا بفرد واحد أو  عن العلم وعن الوطن. وإذ إّن أمر الدفاع سواء أكان عن العلم أم الوطن

جبماعة واحدة، وإمّنا هو شأن كّل املواطنني واملؤسسات القائمة، رأينا أن نعرض أوال للحيثيات وللدوافع 
من منهاج البكالوراي اللبنانية الذي  وضعه نتقادات ويف طليعتها الشكوى وللمربرات الكامنة خلف اال

، مث نوضح موقف رهبنة إخوة املدارس املسيحية مما نسب إليها االنتداب الفرنسي وسبقت اإلشارة إليه
حماولني رصد احلقيقة العلمية بعيدا عن إطالق األحكام املسبقة، أو التمرتس خلف مباشرة أو مداورة، 

 .1حول هذه أو تلك من القضااي املثارة يديولوجية والطائفية،املواقف األ
 

 اثلثا: حزمة أزمات دفعة واحدة
أّن منهاج املعارف اللبنانية، منهاج  فروخ يف كتابه "دفاعا عن العلم دفاعا عن الوطن"، اعترب

ه . ووصفامتحان ال منهاج تدريس، وهو يتماشى مع النفوذ السياسي واإلداري ال مع املنافسة العلمية
 .2بعيد عن الروح العلمية والقومية "ابللغة الفرنسية"، نقل إىل اللغة العربية، وهو أبنه منهاج استعماري

النواحي النظرية يف مجيع مراحل التعليم، ألنّه مينع الوطنيني إتقان عليه تركيزه على  وأخذ   
 ىابلفنيني األجانب على األقل. ورأ، وعن االستعانة الصناعات املختلفة اليت تغين البالد عن اخلارج

أيضا أنّه يزدحم  ابلتفاصيل حّت يضيق وقت املعّلم ووقت الطالب عن التفكري يف االستقالل 
 .3ا يتسابقان طول العام املدرسي حّت ينهيا املنهاج مث ال يستطيعانالشخصي، فكالمه

كمنت املشكلة الكربى يف جعل اللغة الفرنسية مسة أساسية يف التعليم، حبيث تدّرس منذ     
صفوف الروضة، وتتصاعد شيئا فشيئا للوصول إىل املرحلة الثانوية، فال تدّرس أي مادة ابللغة العربية إالّ 

لكيمياء والطبيعيات تدّرس مجيعها قما فيها الفيزايء وا اللغة العربية، فالتاري  واجلغرافية والرايضيات والعلوم
                                                           

 .11، ص 1977واثئق ودراسات لبنانية، جامعة بريوت العربية، دفاعا عن العلم دفاعا عن الوطن، عمر فروخ،  1 
 املرجع نفسه. 2 
 .11ص دفاعا عن العلم دفاعا عن الوطن، عمر فروخ،  3 
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ابلفرنسية. يبقى االستثناء الوحيد يف بعض املدارس الوطنية اليت تعّلم بعض التاري  وبعض اجلغرافية فقط 
 ابلعربية.
االدعاء أبهّنا تسيطر على التعليم يف البالد، ذلك أّن اإلرساليات  ال تستطيع احلكومة اللبنانية  

التعليم الثانوي فبات يف عهدهتا أو يف عهدة مدارس خاصة خمتلفة  التبشريية وضعت يدها على
، ألّن املدارس الرمسية النزعات. أّما أثر وزارة الرتبية يف املرحلتني االبتدائية والتكميلية فال يشكل خطرا

 ، فإنّه استنادا إىل دراسة إحصائية أجرهتا وزارة التصميمتضم أعداد قليلة من الطالب ليست ذات ابل
  1969و 1965بني سنيت  العام يف منتصف ستينيات القرن العشرين تبني أّن تالمذة املرحلة الثانوية

 :1كانت توقعاهتا وفقا للادول اآليت
 
 

 1969و 1965: تالمذة املرحلة الثانوية يف لبنان بني سنيت 23اجلدول رقم 
 
 1969    1968    1967    1966    1965    محافظةال

    بيروت 

55667 

   

58741 

   

61615 

   

61815 

   

67338 

    جبل لبنان

16910 

   

17893 

   

18876 

   

18876 

19991 

    الشمال

28700 

   

30145 

   

31590 

   

31350 

   

34907 

    الجنوب

17815 

   

19166 

   

20517 

   

20517 

   

22309 

    البقاع

16873 

   

17504 

   

18135 

   

18135 

   

19896 

                المجموع

                                                           

 1 op. cit, p. 19.                                   L`Enseignement au Liban, Situation et Perspectives, 
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طالب يف املراحل ما قبل اجلامعية، وهو رقم مرتفع  463409أّن هنالك أظهرت هذه الدراسة 

. ابلنسبة إىل دولة حبام لبنان، خصوصا وأّن معظم الطالب ال يتاهون انحية التخصص املهين والتقين
من اإلمجايل العام، وأّن  ٪66طالبا أي ما يعادل نسبة  306534وتستقطب املدارس اخلاصة منهم 

 .1ية الطالب يتواجدون يف بريوت الكربى وحمافظة جبل لبنانر أكث
يتبادر إىل األذهان سؤال حول القيمني على مقاليد األمور ودورهم يف حتديد املعايري الرتبوية، وكيفية  

إىل االمتحاانت الرمسية، إذ إّن شائعات راجت عن قيام بعض اجلهات النافذة بتسريب  إعداد الطالب
األسئلة إىل طالب معينني، انهيك ابالهتامات األخرى املساقة ضد املدارس األجنبية قمحاولة تشويه 

 .2احلضارة العربية، وخدمة قضااي استعمارية
 
 اهتام اإلرساليات ابلسيطرة على التعليم  -1
صراحة الرهبانيات الالتينية وخصوصا الفرنسية منها، وعلى رأسها اليسوعيون كّل من عمر فروخ   اهتم

وإخوة املدارس املسيحية، ابلسيطرة على جملس املعارف الذي أنشىء إابن االنتداب الفرنسي وسبقت 
وإرساء منهاج  اإلشارة إليه، للهيمنة بواسطته على مفاصل الرتبية والتعليم يف اجلمهورية اللبنانية،

استعماري يتوىل معلمون خمتارون تطبيقه وتنفيذه وفق آليات حمددة وواضحة، بدأت ابستبدال بعض 
أعدادا منهم بني احلني واآلخر، واستبدلتهم قمن أبدوا املعلمني الذين وقفوا عقبة يف الطريق وعزلت 

وتتلخص جبعل لبنان بلدا اتبعا  استعدادا لتلبية رغبات تلك اإلرساليات اليت مل تعد خافية على أحد
  . 3يدور يف أفالك التغريب والفرنسة

االستقاللية املتعاقبة على كيل الوعود يف اجملاالت الرتبوية من دون أن تفي هبا،  توالت احلكومات 
بل على العكس من ذلك فإهّنا أبقت املوظفني املتنفذين يف مناصبهم السابقة ومل تكرتث إىل كفاءاهتم أو 

واختصاصاهتم. مث عمدت إىل تعيني أانس ليس هلم صلة ابلرتبية والتعليم ليضطلعوا قمسائل ال  لياهتماه
تتعلق قمااالت ختصصهم، وسكتت عن التعدايت اليت يتعّرض هلا املعلمون القالئل املؤمنون ابالستقالل 

رغم إّن أتثري هؤالء ونفوذهم ضئيالن جدا، بسبب وجود "غري  والذين خيدمون رسالة التعليم جبدية،
الذين حياربوهنم سرا وعالنية. فعمل هذه النخبة القليلة من أهل اإلخالص يف طبع تالمذهتم  اخللصني"

                                                           

 1 23.                           -op. cit, pp. 21L`Enseignement au Liban, Situation et Perspectives,  

 .13ص دفاعا عن العلم دفاعا عن الوطن، عمر فروخ،  2 
 .13ص دفاعا عن العلم دفاعا عن الوطن، عمر فروخ،  3 
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مدارس "بطابع وطين نبيل يف أثناء التدريس االبتدائي والتكميلي، ال بّد أن يصطدم بواقع تسليمهم إىل 
  .1"، تقوم هبدم ما بناه أولئك املخلصون يف املدارس الرمسيةغري وطنية"و أ "استعمارية
خالصة األمر أنّه ليس يف وزارة الرتبية الوطنية شيء امسه اختصاص، أو وجود إدارة لإلشراف     

على االمتحاانت، وال لوضع األسئلة وترتيب املناهج وبناء املدارس وترتيب املالعب والتوجيه الصحيح. 
القيام بعمل بسيط، عمدت إىل أتليف جلان مرجتلة فتأيت جلاان متنافرة األهواء  ما أرادت هذه الوزارةوكل

حبيث ختتار القاضي واملهندس واملعّلم واملوظف والتاجر  ، فتحّلها لتعيني جلاان أخرى مكاهناخمتلفة اآلراء
لوضع منهاج أو امتحان طالب أو ترتيب حفلة مدرسية، وتكون النتياة دائما هذه الفوضى اليت 
تتخبط فيها وزارة الرتبية وهذا النفوذ "االستعماري" الذي ال يزال ينتهز فرصة الفوضى ليرتك أصابعه 

زمن تتالعب قمستقبل النشء الذي تدعي احلكومة اللبنانية أبهّنا حترص وأظافره  ردحا جديدا من ال
 .2عليه

 
 سلبيات نظام االمتحاانت الرمسية -أ

 ةوهو يف هناية املرحلة االبتدائييتصرف الطالب على سايتهم حّت بلوغ الصف اخلامس       
وصف شهادة البكالوراي القسم األول مث   صف  والصف الثالث الذي ينهي به املرحلة التكميلية،

شهادة البكالوراي القسم الثاين، ففي كّل صف من الصفوف املذكورة تتغرّي نفسية الطالب ألنّه 
، وبني الرتبية تقد أهّنا سالح بيده ودليل وجاهةأصبح بني موقفني متنافرين: بني الشهادة اليت يع

الفعلية يف املرحلتني االبتدائية والتكميلية، لذلك يلاأ إىل اخللقية اليت ال يستطيع إدراك قيمتها 
، عرب الوسائط السياسية والغش إذا اتفق وسائل خمتلفة لضمان جناحه يف االمتحاانت الرمسية
 .3واحلفظ غيبا وممالئة الفاحصني وشراء األسئلة إن أمكن

أّن املدارس املشار إليها  الذي عمل على تدريس الفلسفة، فروخ لعمر زاد األمر سوءا وفقا  
، أخذت تعىن ابلدعاية والرتويج، من خالل تسليط الضوء على جناح تالمذهتا يف االمتحاانت الرمسية

وراحت تقوم قمداخالت ومناورات لزايدة عدد الناجحني لديها بوسائل غري مشروعة نوردها الحقا، 
طالهبم على طرق غري نبيلة متّهد هلم سبيل  مرغمني إىل تدريب ويبلغ السوء ذروته حينما يلاأ املعلمون

، حّت النااح يف االمتحاانت الرمسية، إذا وجد هؤالء الطالب أنفسهم أمام عائق ال ميكن هلم اجتيازه
حاانت الرمسية ومتريرها اعتربت اجلمعيات التبشريية أّن من حق مدارسها احلصول على أسئلة االمت

 ا.لطالهب
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 شبهات وتسريبات -1ً
أاثرت ضاة كربى منذ أنشئت البكالوراي اللبنانية، أبّن األسئلة كانت تتسرب قبل   شائعات راجت
 وما برحت هذا الواقع مستمرا.االمتحاانت،  مواعيد
مّر عهد كانت تتسرب فيه األسئلة إىل مدارس خمصوصة قبل مواعيد االمتحاانت، ذلك أّن   

كبري يف املعارف تولت وضع الربامج واألسئلة، وخصت بعض املدارس األجنبية اليت كانت ذات نفوذ  
بتلك األسئلة لكي يكون عدد الناجحني لديها كبريا، وأاثر هذا األمر ضاة أحدثت  نفسها وطالهبا

لغطا شديدا أضطر إدارة االمتحاانت إىل تبديل مظاهر وضع األسئلة مرات عدة، وقيل أيضا إّن أسئلة 
 .1عرفت قبل أواهنا بيعت ومما ال شك فيه أّن أسئلة

يف الّسياق ذاته حاولت وزارة الرتبية وحرصا منها على سرية االمتحاانت، أن تضع األسئلة    
بنفسها إمّنا غياب دائرة خمتصة، أدى هبا إىل الطلب من املدارس الثانوية إرسال قائمة من عشرين سؤاال، 

ا فرض ما تشاء، ومما ألجنبية أاتح هلالختيار مسابقات األمتحان من بينها، لكّن نفوذ بعض املدارس ا
زاد الطني بلة أّن تلك املدارس مرّنت طالهبا على اإلجابة، من خالل إعطائهم موضوعات معينة 

 . 2حيفظوهنا غيبا أو قريبا من ذلك ولكي يكتبوا يف املسابقات املوضوع الذي يكون منها
 

 عداء العروبة   -2ً
ليتمكن  معتربين أّن على الطالب القيام بذلك البكالوراي تشويه احلضارة العربية علىدعاة العروبة أخذ   

من النااح، واهتموا املدارس األجنبية إبمهال متعّمد للناحية العربية، حبيث تطرح مواضيع عامة يف مواد 
من املنهاج  حتتوي أسئلة ليست حمصورة ابلربانمج العريب، بل تكون مستمدةمثل الفلسفة واللغة العربية 

الفرنسي، وحينما أييت هذا السؤال يف االمتحان الرمسي فمعناه أّن الطالب الذي درس الربانمج العريب 
تفصيليا، ال يستطيع استغالل جهوده وعقله ومثابرته، بينما طالب املدارس "االستعمارية" الذي أمهل 

ج الفرنسي فيكتب فيه. وجتدر اإلشارة إىل أّن املنهاج العريب هنائيا ميكنه االستعانة قما تعّلمه من املنها 
 9،5الطالب يناح ولو انل ثالثة على عشرين يف اللغة العربية فقط، شرط أاّل يتدىن معّدله العام عن 

يظهر حينئذ خطر ذلك كّله على مستقبل اللغة نفوذ املدارس األجنبية على عشرين، وإذا أُدرك مدى 
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 .1واحلضارة العربيتني يف لبنان
 وخصوصا عندما يتعّلق األمر قمادة التاري  اليت جيب أن توّحد اللبنانيني بدل أن تفرّقهم، فما هي

اليت اعتمدهتا مدارس اإلرساليات املسيحية، وأهم املوضوعات اليت رّكزت عليها، وكيفية الكتب  مضامني
 ؟ ، وهل هذا صحيحتناوهلا
 

 االنتقائية يف تدريس التاريخ -ب
م مادة التاري  منذ القرن التاسع عشر، وبعد دخول الفرنسيني وتطبيق االنتداب كانت املدارس تعلّ 

، لكّن املدارس اخلاصة ، استمر تعليم التاري  العام، لكن أدخل تعليم اتري  فرنسا1920الفرنسي منذ 
كان   1924احتفظت حبرية واسعة، ويف غياب برانمج واضح، وعدم فرض امتحاانت رمسية قبل سنة 

 . 2وقد اختلفت املدارس يف تعليم التاري  سواء يف تطبيق املنهاج أم يف اختيار الكتاب لتاري  حراتعليم ا
، بني أربعة 3من خالل مراجعة الكتب املعتمدة وساالت بعض املدارس، مّيز د. وهيب أيب فاضل

 اجتاهات يف تدريس التاري  على األقل، وفقا لآليت:
، فاملدارس مناهاها بني املدارس الفرنسية، واملدارس االنكلوسكسونيةاملدارس األجنبية ختتلف يف  -

الفرنسية طبقت الربامج الفرنسية، معتمدة الكتب الفرنسية، أّما عن لبنان ومنطقة االنتداب فقد 
ة الفرنسية، وهو اعتمدت إىل جانب الكتب الفرنسية كتاب اتري  سوراي لألب هنري المنس ابللغ

، واعتمدته النتداب ككّل دون أن خيّص اتري  لبنان بدراسة خاصة أو منفردةا يدرس اتري  بلدان
. أّما املدارس االنكلوسكسونية فعلمت اتري  بلداهنا يف كتب إنكليزية، ومنها مدارس "الفرير" أيضا

 مدارس علمت التاري  العام واتري  الشرق األوسط يف كتب إنكليزية متت ترمجتها إىل العربية الحقا.
دارس الوطنية وهي مقسمة إىل نوعني مسيحية وإسالمية، فاملدارس املسيحية مثل احلكمة امل -

والبطريركية والكلية الشرقية يف زحلة والبلمند اإلكلرييكية، كانت كّل منها تطّبق الربانمج الذي 
ن لبنان ، أّما عختتاره، فاحلكمة مثال كانت تعّلم الربانمج العام يف كتب فرنسية وابللغة الفرنسية

، مّث اعتمدت فيما بعد  فعّلمت ابللغة العربية واعتمدت كتاب "يف سبيل لبنان" ليوسف السودا
 .4كتاب األب آلمنس املعتمد يف مدارس اإلرساليات الفرنسية

املدارس اإلسالمية الوطنية، ويف طليعتها املقاصد، وكانت تدّرس التاري  ابللغة العربية، واعتمدت   -
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  اإلسالمي ملؤلفها الشي  حمي الدين اخلياط.كتب التاري  
ال بد لنا من إلقاء نظرة فاحصة على مضامني كتب التاري  هذه، لتوضيح حالة اجلدل   

واالنقسام اليت رافقتها، وكانت سببا لتوجيه التهم واالنتقادات إىل مدارس "الفرير" وأبهّنا تسعى 
 . فما هي مواضيعها وحمتوايهتا؟إىل تعبيد طريق اهليمنة واالستعمار أمام فرنسا

 
 كتب اإلرساليات املسيحية  -1ً

صدر كتاب "خمتصر اتري  سوراي ولبنان"، وهو تعريب كتاب فرنسي بقلم أحد اآلابء 
صفحة حبام صغري،  143، ويتألف من 1924صدر عن املطبعة الكاثوليكية سنة ، 1اليسوعيني

 .بدون أي رسم، وفيه خريطة واحدة
، ويقسم إىل ثالثة 1924يتناول هذا الكتاب اتري  مناطق االنتداب منذ مطلع التاري  حّت          

 أقسام: العصور القدمية، والوسطى، واحلديثة. ويلي كّل درس جمموعة من األسئلة.
 « René Mouterde »الكتاب الثاين "خمتصر اتري  سوراي ولبنان"، ابللغة الفرنسية لآلب رينيه موترد    

، « Totel »قمساعدة األب المنس واألب توتل  1924اليسوعي، ظهرت الطبعة األوىل منه سنة 
 25صفحة، موزّع يف  183تحاانت الرمسية، وهو حيتوي على خصص للطالب الذي حيّضرون االم

          .2فصال، يتناول اتري  مناطق االنتداب منذ عصور ما قيل التاري  إىل الزمن املعاصر، وفيه أربع خرائط
أّما الكتاب الثالث فوضعه األب فردينان توتل، حتت عنوان "اتري  سوراي ولبنان وفلسطني"، صدر   

صفحة، تتوزّع على مخسني فصال، يبدأ كّل فصل أبسئلة عامة غالبا ما  198ويتكّون من  1934عام 
 واجلواب.، وذلك كمدخل للدرس، وجيري الدرس على أساس السؤال تكون حول الصورة

هذه الكتب الثالثة تبنتها معظم املدارس اليت علمت املادة موضوع البحث ابللغة الفرنسية أو ابلعربية، 
السيما املدارس ذات الطابع املسيحي من أجنبية ووطنية، وقد أتثرت بكتاب سوراي لألب المنس، 

أورواب موجهة لغاية لكنها جاءت مبسطة لتتالءم مع مستوى الطالب، وكانت كالكتب يف فرنسا و 
سياسية. فهي جعلت من مناطق االنتداب كال متاانسا، مربزة دور فرنسا احلضاري وعالقاهتا التقليدية 

 .3والتارخيية ابلشرق
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 كتب املدارس اإلسالمية  -2ً
، وهو 1924، صدر عام ألف حمي الدين اخلياط كتاب "دروس التاري  اإلسالمي"                 

"، وخصص اجلزء الرابع أّما الكتاب األهم فهو "اتري  سوراي ولبنان املصّور التاري  العثماين.يركز على 
يشتمل على اتري  سوراي السياسي والثقايف واالجتماعي  منه لصفي البكالوراي بقسميها األّول والثاين،

اصد، وعمر فروخ ، أتليف زكي النقاش وكان مديرا للمق1949من األلف الرابع قبل امليالد إىل عام 
 .1الفلسفة يف املدرسة املذكورةدّرس الذي 

صورة منها صور اترخيية، يتناول العصور  57صفحة، فيه أربع خرائط و 294يتألف الكتاب من   
. ويبحث يف اتري  سوراي خصوصا والعامل العريب القدمية والوسيطة واحلديثة، ولكّل منها عدة أبواب

قيني بصفحتني، وحرص دائما على استعمال كلمة سوراي ملنطقة شرق واإلسالمي عموما، خّص الفني
املتوسط ومل يعط أي وضع للبنان ومل يعرتف له أبي واقع سياسي، واعتربه جزءا بسيطا من سوراي، لكّنه 

، مظهرا اخلالفات ، واكتفى عن املسيحية جبملة واحدةحرص ابملقابل على إبراز كّل ما يتعّلق ابلعرب
 املسيحيني يف العهد البيزنطي.بني 

وعلى الرغم من أّن هذا الكتاب حيمل اسم لبنان جبانب اسم سوراي، فهو منذ البداية مل خيصه بدرس 
مستقل، أمهل التاري  القدمي، وسع اتري  العرب واملسلمني ، ومل تزد حصة لبنان منه عن إحدى عشرة 

 .2داث املنطقةصفحة، ليست كلها للبنان إذ اختلطت أحداثها مع أح
، ففيما فصال املذاهب اإلسالمية سواء يديولوجيةهما اخلاص من الوجهة العلمية واألكان للمؤلفان موقف  

مل يشر إىل أي من املذاهب املسيحية، حّت أهنما مل يشريا إىل املوارنة  اليت زالت أو اليت ما تزال حية،
الثاين وبشري الثاين متمردان على السلطنة العثمانية،  ووجودهم يف لبنان، وبنظرمها أّن األمريين فخر الدين

وأمهال دور اللبنانيني يف النهضة من دون االعرتاف بشخصية للبنان قبل عهد املتصرفية اليت اعترباها كياان 
 .3مصطنعا أرادته السياسة األوروبية مستغلة ضعف السلطنة، أّما دولة لبنان الكبري فهي كيان مفروض

 
  املدارس الرمسيةكتب   -3ً

معظم املدارس الرمسية يف لبنان سلسلة "اجلديد يف التاري " من أتليف عادل إمساعيل، ومتيزت  اعتمدت 
هذه السلسلة قمستوى علمي جّيد، وخبرائط ورسوم اترخيية، وبلهاة معتدلة، وبنهج وطين لبناين مقبول، 

 .4ب سواهواجتاه عريب وإسالمي وسطي، يرضي العرويب من دون أن يغض
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راجت أيضا يف قطاع التعليم الرمسي "سلسلة التاري  اجلديد"، وضعته مجاعة من األساتذة، ونشرته   
 مكتبة املدرسة التابعة لدار الكتاب اللبناين.

يف كتاب التاري  املدرسي، وبغيابه يالحظ تباعد الطالب عن  "الوطن"فهوم مل مشرتك ال يرد حتديد
 .1املوجود يف كتب املدارس املسيحية فهو نفسه املعتمد يف كتب التعليم الرمسي، أّما املفهوم وطنهم
 تعتمد املدارس اإلسالمية يف مقابل ذلك مفهوما آخر للوطن، حيث "الوطن العريب" يشّكل  

. كما أّن هنالك فروقات يف مقاربة موضوع "االستقالل"، ومن الواضح أّن نيل أساس البحث ومنطلقاته
أتى نتياة نضال مرير وطويل ضّد احملتل، ويربز التباعد بني الدايانت والطوائف من خالل االستقالل 

 .2ترسيم الشخصيات اليت قامت أبدوار ابرزة عرب حقبات التاري  املختلفة
ركزت املدارس املسيحية يف تدريس التاري  على مسألتني جوهريتني، األوىل منهما تعترب أّن لبنان   

وطن قائم بذاته وله جذوره الضاربة يف الزمن، أّما الثانية فتشدد على الدور الفرنسي املساعد للبنان 
 وتربير كّل ما رافقه من مبادرات وتطورات.    

االنتداب  ، حولعلى سبيل املثال الكتب املنوه عنهانبا مما أاثرته نورد جا لفهم هذه املسائل 
 الفرنسي وكيفية تناوله، ابملقارنة مع االجتاهات  اإلسالمية املعاكسة.

 
 رابعا: مقارابت خمتلفة

 اآليت: القضية يف ثالثة اجتاهات على الشكلتفيد دراسة هذه   
 واحملتوايت املنوي إيصاهلا إىل الطالب؛فهم الوسائل اليت أرساها نظام االنتداب،  -
 اإلضاءة على مفهوم االستقالل ومعانيه؛ -
 إدراك األفكار اليت طرحتها مناهج التعليم وقتذاك مقارنة مع البلدان األخرى. -
، ورأت أبّن االحتالل وصنفته يف خانة  االنتدابدارس اإلسالمية إبشارة عابرة إىلاكتفت امل  

البالد، وأّن "لبنان الكبري" بقي حتت اهليمنة الفرنسية، لكنها وجدت ابملقابل عصبة األمم فرضته على 
بينما نظرت إليه الكتب  .أّن إعالن اجلمهورية اللبنانية واالنتخاابت الرائسية األوىل مكتسبات هامة

، املعتمدة يف املدارس الرمسية أبنّه حقبة من احلكم األجنيب، أوصلت يف هناية املطاف إىل االستقالل
، بعدما أعّد العدة لذلك، ويظهر هذا جليا من خالل أسلوب الكتاب الذي حاول إسقاط هذه الوقائع
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مم، فيما تولت فرنسا تنفيذه على لبنان حّّت قبل عصبة األوتتفق مع املدارس اإلسالمية حول فرضه من 
 .1يصبح قادرا على حكم نفسه وإدارة شؤونه الذاتية

 واقتصاداي، أيضا فوائد حقبة االنتداب، جلهة تنظيم الدولة سياسيا وإداراي الكتب الرمسيةر هظت 
  .وإقرار دستور للبالد

االنتداب  وضوعمللحديث عن  يف كتبهاامال يف املقابل خصصت املدارس املسيحية فصال ك  
، واستفاضت يف تبيان حسناته متغاضية عن السيئات، فما املقارابت اليت توصلت إليها جتاه الفرنسي

 اإلشكالية املعروضة؟
 
 

 االنتدابتربير "هتمة"  موقف املدارس املسيحية وخامسا: 
أّن عصبة األمم فرضت االنتداب لتدريب  بها املذكورة آنفاوجدت املدارس املسيحية يف كت              

ومساعدة لبنان من قبل فرنسا، ورأت أّن االعرتاف به ككيان سياسي جاء عن طريق قيام اجلمهورية 
سياد احلقيقيون، اللبنانية وإعالهنا واستقالهلا، يف حني بقي الفرنسيون يوجهون احلياة السياسية وهم األ

نظام  ةمغطي،2ذكر أّي سلبية يت علىأتاإلجيابية بكثرة من دون أن تائج موضوع البحث الن بعّدد الكتتو 
 عن فرنسا.  هتمة االستعمارئه الشرعية الدولية، وإبعاد االنتداب عن طريق إعطا

الفارق بني االستعمار ونظام االنتداب املتمايز برفعته وتساميه، واحلؤول دون اهتام  يضاأ بّينتو   
املوارنة خصوصا واملسيحيني عموما أبهّنم وراء تشايع فرنسا على حكم لبنان، وملنع األتراك من العودة 

 إليه.
 االفرنسي، وأدرجاملربر لالنتداب  حتديدا موقف املدارس املسيحية خنلة وهبه وعدانن األمني اهتم 

حماوالهتا هذه يف خانة االستفادة من صدقية الطالب إلقناعهم أبّن احلقبة املنوه عنها، شكلت ابلفعل 
فرتة تدريب أهلت لبنان لكي يتمكن من حكم نفسه بنفسه، وتساءلت يف الوقت عينه عن مدى صحة 

التمارين اليت  ،املدارس املسيحيةالكتب املعتمدة يف فّصل تملاذا ال هذه الفرضية، فإذا كانت صحيحة 
  ؟3أرستها فرنسا لتدريب اللبنانيني؟ ومن هم أولئك اللبنانيون الذين اتبعوها وخاضوا غمارها

أّن االنتداب مل يكن عملية تدريب على احلكم الذايت، بل جاء  صاحبا هذه التوجهات واستنتج  
 الذين يكنون الود لفرنسا ويعتربوهنا حامية هلم وملصاحلهم. وأّن حماولتهم استاابة لرغبة بعض اللبنانيني

تصوير االنتخاابت الرائسية األوىل أبهّنا إجراء مهم، هدفها جعل األطفال حيكمون على الظواهر 
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 والسطحيات بدال من التعمق يف الوقائع التارخيية وحتليلها.
كتب املدارس املسيحية دارس اإلسالمية، تتفق  امل عتمد يف"اتري  سوراي ولبنان" امل وابستثناء كتاب 

شر للبنان، من دون اإلشارة عما إذا كانت أتت ابل على أّن احلقبة املنوه عنها محلت اخلري والتعليم الرمسي
حول استفادة فرنسا أم عدمه، وهل إهّنا جانبا آخر متساءلة  شخصيتان الوارداتن أعالهأم ال. وتطرح ال

  ها جملرد خدمة اللبنانيني وجماان ومن دون مقابل؟قامت بعمل
املستهدفة حقيقة ما جرى قبل االستقالل من تعليق  اجلهة جلواب بنعم، فلماذا ال توضحإذا كان ا 

 للدستور واعتقال املسؤولني يف الدولة، وملاذا ال تكون فرنسا يف موقع االهتام؟
املصاحل الفرنسية اآلنية والبعيدة من خالل فرض وملاذا تغاضي الكتب إايها املقصود عن حقيقة 

 نظام االنتداب؟
هنالك مسألة شائكة أخرى تتعلق بطبيعة اإلرساليات األجنبية وبعملها يف لبنان، حبيث أخذ   

 وسلخه عن حميطه العريب. عليها سعيها إىل تنكر "لبنان" هلويته القومية وبث الفرقة بني أبنائه وطوائفه
 

 :ليات واخلدمات التعليميةاإلرساسادسا: 
، وهي حلت "بلبنان" صوره أبنّه عمل خري ورمحةتدارس املسيحية بعمل اإلرساليات و امل تشيد كتب 

هبدف تطويره. ويالقيها الكتاب الرائج يف التعليم الرمسي موضحا أّن اإلرساليات التبشريية جاءت إىل 
املناطق اللبنانية، مث مل تلبث أن حولت معظمها إىل هذه البالد الفتتاح املدارس االبتدائية يف خمتلف 

اثنوية، وال يزال بعضها فاعال حّّت يومنا هذا مثل اإلرسالية األمريكية واليسوعية واللعازارية ورهبنة إخوة 
 .1املدارس املسيحية والبعثة العلمانية الفرنسية

يعترب أّن اإلرساليات األجنبية يبدو كتاب املدارس املسيحية أكثر تطرّفا حيال هذه النقطة، ف  
وبوعي اتم قامت بدور كبري وقمسامهة فعالة لتطوير لبنان واحلياة العلمية والثقافية وساعدت األهلني برتبية 

يف  ، من خالل أتسيس املدارس ودور األيتام واملستشفيات، ومشاركتها مع املؤسسات الوطنيةأبنائهم
وحياول إفهام التالمذة أبّن وجود اإلرساليات هو ضرورة للبنان ويدعوهم  .رفع مستوى الثقافة اللبنانية
 للمحافظة عليها ودعمها.

يديولوجية املسيحية" يف جهازية ألبينما يتهم أصحاب الرأي املغاير تلك اإلرساليات ببث فكرة "ا  
، ألّن االرتباط ابلثقافة الغربيةالقرار، ويبدو فيه هذا التوجه الليربايل وامليل إىل  يةالنظام اللبناين ومركز 

 معظم الطبقة السياسية احلاكمة هم من قدامى تلك املدارس األجنبية.
يعتقد هؤالء الدعاة أّن تعميم التعليم الرمسي اجملاين يلغي دور املدارس اإلرسالية، ويتهموهنا بتعليم    
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 .1ألجنبية واحتكرتهامليسورين واملقتدرين ماداي، ويرون أبهّنا أدخلت تعليم اللغات ا
ويرون يف وجودها عقبة أمام تعريب املناهج التعليمية، وأّن طالهبا وحدهم قادرون على النااح يف  

 الشهادات الرمسية اليت تطلب سعة معرفية ولغوية.
يبقى أّن هدف هذه اإلرساليات احلقيقي ليس تعميم التعليم أو نشر األفكار الدينية أو التبشري،   
قاء كوجه من أوجه االستعمار والعمل على استدامته واحلفاظ عليه، أو على األقل االرهتان الثقايف إمّنا الب

 مع ما يستتبعه من ارهتان للبنان حنو اخلارج.
ابلبعثات التبشريية،  ترتبط املدارس املسيحية بكتيرى وهبه واألمني، أبن   وعلى هذا األساس،   

، بينما التالمذة املسلمون ال يراتدوهنا كثريا خلوفهم من أن فهي كّلها مسيحية ومعظم طالهبا مسيحيون
 .2تطبعهم بطابعها وجتتذهبم حنو اعتناق املسيحية

رى أبّن العنوان الديين ليس سوى غطاء تالمية حيزا ضيقا هلذا املوضوع، و املدارس اإلس بفرد كتت 
لتأدية دور آخر، والبعثات التبشربية مل أتت إىل لبنان للتعليم وللرتبية أو للتطوير، وإمّنا لنشر الداينة 

 املسيحية.
على الرغم من ذلك ال يتخذ الكتاب موقفا واضحا جتاه اإلرساليات، لكّنه يالحظ أهّنا تؤمن  

 امتيازات للمسيحيني اللبنانيني وأبّوة غربية هلم وللبنان.
تقد أصحاب هذه النظرايت أبّن كتب التاري  الرائاة خصوصا يف املدارس املسيحية، ال توفر يع  

للطالب تنشئة عقلية وفكرية ضرورية لتوضيح رؤيتهم وإصدار أحكام موضوعية، وعلى العكس فهي 
 . 3توجههم حنو اخلضوع للطبقة املسيطرة والغنية من خالل عرض األحداث التارخيية

بدت النخب اإلسالمية على اختالف ميوهلا وأهوائها، مآخذ متعددة حول عمل بنتياة األمر أ
اإلرساليات واهتمتها صراحة أبهنا "منشئة الطائفية يف لبنان" بسبب وجود "رجال دين أجانب"، زرعوا 

حّّت متكنت جذوره، إضعافا للوطن وتسهيال للنيل منه، فهؤالء  وغذوه التباغض وغرسوا التنازع وتعهدوه
حمنته وعلى كّل خملص قطع أيديهم قبل أن متتد إىل بّث التفرقة بني أبنائه، ورّدهم إىل بلداهنم ألهّنا  هم

  .   4أوىل وأحق برباعتهم وعبقريتهم
اتسم تقدير دور تلك املدارس ابلعاطفة والتسرع، فمن مماد ومبخر لدورها يف النهضة اللبنانية 
وانفتاح البالد على الغرب ونقل حضارته إلينا حبيث أضحى لبنان الوسيط الطبيعي بني الشرق والغرب 

ويل قسم كبري من يف هذا اجملال، إىل اعتبار أنّه بواسطة املدارس توصلت أورواب، وخصوصا فرنسا إىل حت
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املسيحيني واليهود عن العروبة، بعد أن وجدت هلا بني هؤالء أتباعا خملصني ذوي فعاليات كبرية. حّت 
أن تلك املدارس غدت عقبة يف طريق توحيد اآلراء والعمل السياسي املشرتك، وذهب بعض الكتاب 

لطائفية وتثبيت النفوذ األجنيب يف لبنان السوريني أبعد من ذلك يف تعميم دورها فألقوا عليها تبعة إاثرة ا
بشكل خاص، ألهنا كانت تنتزع من النشء اللبناين فكرة التآزر واإلخاء القومي، إىل درجة فقدت معها 
الشبيبة اليت تربت فيها كّل مظاهر الوطنية والوالء القومي، معتربين أّن هذه الشبيبة اللبنانية مل تكن تتوجه 

 .1ا مستعدة خلدمة أول دولة أجنبية تعرض عليها العمل لديهاإىل فرنسا فقط، بل إهنّ 
هل تصّح كّل هذه االعتقادات، وهل يندرج عمل رهبنة إخوة املدارس املسيحية يف لبنان ضمن   

األطر والعناوين املذكورة سابقا، وما هو موقفهم الفعلي مما نسب إليهم من هتم طاولتهم مباشرة أو 
  للتبشري أم للتعليم أم لالثنني معا؟مداورة، وهل أتوا بالدان

 
  : رد إخوة املدارس املسيحية وأولوايهتمسابعا

، فثمة أمور وجتاوزات حصلت منذ البداية ومل تعاجل هم تربير عقالين مقبولبعضقد يكون حلذر    
مّث إّن تداخل املصاحل  كأن خيفف اإلخوة محاستهم وعاطفتهم جتاه فرنسا وسلطات االنتداب،  يف العمق،
نظرة  الكم من الرّيبة حنو اآلخر، فنظرويف كثري من األحيان تعارضها أو تناقضها، سبّبت هذا  ،وتضارهبا

لو صدرت عن خلفيات صادقة. علما أبّن الّدول لكّل اخلطوات اليت يعتمدها حّّت رفض وعدم قبول 
على قاعدة أّن الغاية تربّر الوسيلة، وهذه انطبقت  واملؤّسسات واألفراد تسعى دائما إىل حتقيق مصاحلها،

على عمل اإلرساليات يف بالدان فتنافست وتسابقت من أجل الفوز وحصد الّنااحات، يف جماالت 
الّتعليم والرّتبّية ونشر لغات أوطاهنا وقيمها، وفق مناهاها اخلاّصة مستفيدة من غياب الّرقابة الفاعلة، أو 

يت تزايدت منذ أواسط القرن الّتاسع عشر، ومن غياب مؤّسسات حملّية قادرة يف من هوامش احلرّيّة ال
 بعض املناطق يف ميادين الّتعليم واملعارف.

ولسنا معنيني ابلّدفاع عّما أرادت اإلرساليات األجنبّية حتقيقه من أهداف حمّقة أم غري ذلك، وال    
ذهب إليه الدكتور  مع أتكيد ما ا وتصّرفاهتا الّسابقة،العودة إىل احملرّكات األساسّية اليت حكمت توجهاهت

طالل عرتيسي من "... أنّه ال جيوز البحث يف النشاط اإلرسايل عموما قمعزل عن ارتباطه، أهدافا 
وإجنازات، بسياسات الدول األوروبية املستعمرة يف شّت أقاصي األرض، ألّن هذا االرتباط الضروري هو 

ل املثال القريب، عودة بعثات املبشرين الكثيفة ونشاطها الدؤوب املتالحق منذ الذي يفّسر لنا على سبي
ىل خمتلف امتداد ما يقارب املئة عام، ال إىل بالد الشام وحسب، بل إ أوائل القرن التاسع عشر، وعلى
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 . 1أحناء الدولة العثمانية اليت كانت تلفظ أنفاسها األخرية"
حول استبعاد املعّلمني املسلمني من  يف كتاب  فروخ واخلالدي، ورداتلكّننا معنيون بتوضيح نقطتني 

 ، واعتمادها ما يسيء إىل الّداينة اإلسالمّية الكرمية."الفرير"الّتدريس يف معاهد 
 

 عدم اعتماد الدين معيارا الختيار املدرسني والطالب -1
حاضرا، يؤّكد استخدام معيار  ابلّنسبة إىل الّنقطة األوىل، ال وجود ألّي دليل ملموس ماضيا أو  

الّدين كعامل مؤثّر يف اختيار أفراد اهليئة الّتعليمّية يف مدارس اإلخوة يف لبنان، والقاعدة الوحيدة اليت 
تعتمد يف مثل هذه احلاالت هي كفاءة املعّلم ومقدرته املهنّية، ولو كان الوضع عكس ذلك ملا رأينا 

ماضيا وحاضرا أو مدارس أكثريّة طاّلهبا من املسلمني كما يف  "رالفري"مرّبني أو تالمذة مسلمني لدى 
 .2مدرسيت طرابلس وفرن الّشباك

، ومن الواضح أّن  لبنان يف طبيعة الّتوظيفاتيف "الفرير"أثّرت البيئات اليت أّسست فيها مدارس 
هم مسيحيون من الّطوائف الكاثوليكّية، لكّن هذا ال يلغي وجود مرّبني من  م أفراد هيئاهتا التعليميةمعظ

، ولذلك جند أّن سائر الّطوائف األخرى املسيحّية واإلسالمّية واألمر نفسه يندرج على املوظّفني اآلخرين
قد خالل الع ٪15عند بداية الستينيات من القرن العشرين و ٪12نسبة املعلمني املسلمني تراوحت بني 

األول من القرن احلادي والعشرين، لكنها بقيت حمصورة يف مدرسة "دي السال" ابخلندق الغميق، 
 .3والقلب األقدس ابجلميزة، والعائلة املقدسة بطرابلس مثّ بدده

وهذه حقيقة جيب الّتوّقف عندها دحضا للمزاعم واالهتامات اليت رقما حكمت على الّشكليات، 
وضمن منطقة  عشرينيات من القرن العشرين رأس بريوت يف مطلع اليف "السالدي "وما افتتاح مدرسة 

مل  نفتاح والّتقارب مع املسلمني، إذذات غالبّية إسالمّية، إاّل أتكيد وحرص من جانب اإلخوة على اال
واألمر نفسه ينطبق على أفراد  ."لّسالّية"جير تنصري أّي تلميذ مسلم قسرا أو طوعا، يف أّي مدرسة 

يئات الّتعليمّية وسائر املوظّفني الذين تسري عليهم القوانني اللبنانّية املرعّية اإلجراء دون سواها سواء اهل
منذ  هبا أعداد الطالب املسلمني حدودا ال أبس  بلغت .4أكانوا مسحيني أم مسلمني أم غري ذلك

 نورد جانبا منها يف اجلدول اآليت:  أواسط التسعينيات من القرن العشرين
                                                           

 .10، ص السياسية يف لبنان ةالبعثات اليسوعية، مهمة إعداد النخبطالل عرتيسي،  1
2        Chebback, -El -Supplément a l`historique pour l`année 2008, Tripoli (Dedeh), Furn

Sacré-Coeur, p.p, 1, 2, 1. 
 3 136.                                                                        -op. cit, pp. 133Manuscrits des frères,  

 4                                                                                  , p. 3.Coeur 2009-SacréIbid,  
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 1995 من العام الدراسييف مدارس "الفرير"  1: أعداد الطالب املسلمني42اجلدول الرقم 

 1997 إىل العام الدراسي
 

 عدد الطالب المسلمين السنة الدراسية اسم المدرسة

 طالب واحد 1996-1995 بسكنتا

 طالبا 16  بيت مري

 طالبا 115  الجميزة

 طالبا 41  "مون السال" عين سعادة

 طالبا 196  فرن الشباك

 طالبا 1167  دده )طرابلس(

 طالبا 14  كفرياشيت

 1550  مجموع الطالب

 طالب 4 1997-1996 بسكنتا

 طالبا 12  بيت مري

 طالبا 223  الجميزة

 طالبا 45  "مون السال" عين سعادة

 طالبا 266  فرن الشباك

 طالبا 1067  دده )طرابلس(

 طالبا 15  كفرياشيت

 1632  مجموع الطالب

 

                                                           

 1 3.              -Beyrouth, 1997, pp. 11997, -lèves des frères au Liban, 1995éStatistiques des  
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التحق هؤالء الطالب قمدارس "الفرير"، على الرغم من عامل احلذر الذي تلى حقبة األحداث اللبنانية 
 . لكّن عودة اهلدوء واالستقرار شاعت املسلمني من جديد إلرسال أبنائهم، 1991و 1975بني 

قما يؤكد  ،مطلقا يف مدارس "الفرير"وجود الطالب املسلمني مل ينتف يوما اجلدول بوضوح أّن  يبني هذ
بطريقة ال يرقى إليها الشك، أبنّه ليس هنالك من عقبات أو حواجز أو حتفظات حتول دون التحاقهم، 

 تناسبهم وال تتعارض مع معتقداهتم أو حرايهتم الدينية واالجتماعية ،وأّن املناخات املتوافرة علميا وتربواي
     . 1أو تطلعاهتم وأفكارهم

أتكيدا على حريتهم الّدينّية وصوان ملشاعرهم، تعمد إدارة املدرسة إىل فصل الّتالمذة املسلمني عن و 
أثناء حصص الّتعليم املسيحي، فينصرف املسلمون إىل املذاكرة وكتابة فروضهم  يف زمالئهم املسيحيني

يقضي بصرف الّتالمذة وواجباهتم املدرسّية حتت إشراف الّنظار. وابتكرت إدارة مدرسة طرابلس حاّل 
املسلمني ظهر يوم اجلمعة ليقوموا بواجباهتم الّدينّية، وأبقت الّتالمذة املسيحيني ملتابعة دروس الّتعليم 

، من القرن السابق أواخر الّتسعينيات ، وطبقت هذا الّتدبري منذاإلهلية املسيحي واالحتفال ابلّذبيحة
  .2املسيحيني لعيش التزاماهتم الّدينّية حبريّةمفسحة يف اجملال أمام تالمذهتا املسلمني و 

د انسااما مع تراثهم الرّتبوّي وتوّجهاهتم املرنة، مل خيضع اإلخوة تالمذهتم املسلمني أو اليهو       
د تالمذة مسلمني معروفني ابنتمائهم و جإّن و  سابقا داخل املدرسة. مثّ  للمناولة األوىل اليت كانت جترى
يرّد كّل املزاعم واالدعاءات الزّائفة، ومنهم وجوه معروفة ذكرت مثل  "الفرير"والتزامهم الّدينيني يف مدارس 

جيدر الّتوقف عندها مثل بشري عثمان ن الّسبع وغريمها، أو أخرى الرّئيس رشيد كرامي، والوزير حس
فهؤالء مسلمون حافظوا على شعائرهم من ، خوة املدارس املسيحّيةمذوا إلوسوامها، ممّن تتلوأمحد فتفت، 

دون انتقاص وال يزالون كذلك، فقد أمضى الرئيس رشيد كرامي على سبيل املثال، مثاين سنوات يف 
مدرسة العائلة املقدسة بطرابلس، ودوام على زايرهتا ابستمرار حلضور ورعاية احتفاالت مدرسية، وشارك 

 . 3سه احلكومة اللبنانية بتكرمي العديد من اإلخوة ومنحهم أومسة تقديريةأثناء ترأ
يف  أو من اعتبارهم لبنان مل يقلل من إمياهنممدارس اإلخوة ب في ىهؤالء الطالب القدام وجود إنّ 

ما ذهب إليه بعض النخب اإلسالمية من أّن إخوة  عل منهم مسيحيني مطلقا، وهذا يدحضشيء ومل جي
بقية اإلرساليات األجنبية عملت على اجتذاب املسلمني لتغيري دينهم وتبديل  املدارس املسيحية مثل

، ولو صّح ذلك ملا كانت العديد من العائالت اإلسالمية املعروفة بعراقتها أبقت أوالدها لدى هويتهم
   .4اإلخوة

                                                           

 جداول تظهر أعداد الطالب املسلمني املسالني يف مدارس "الفرير"، يف ملحق اجلداول، ص  1 
 2                                                                                                   , p. 2.Tripoli (Dedeh) 1998Ibid,  
 3                    Ibid, p. 6.                                                                                                              
4 op. cit, p. 1.                                                     Tripoli,  àtiennes écoles chréLes frères des  



198 

 

 
 

األمية هّم اإلخوة األساسي إىل جانب تعليم اللغات الوطنية واألجنبية، وهتيئة من يشاء غدا موضوع حمو 
من شبان حمليني لالخنراط يف صفوف الّرهبنة وتويل مسؤولية مدارسها ومؤّسساهتا ضمن بلداهنم 

قيق، ومناطقهم، مع اإلشارة إىل أّن العديد من اجلهات مل حترتم هذه الّتوجهات أو تلتزم هبا بشكل د
ومالت بعض احلكومات انطالقا من مصاحل وخلفيات استعمارية إىل فرض مشاريعها اخلاّصة على 
اإلخوة، فاحلكومة الفرنسية اليت ضّيقت عليهم ومنعتهم من العمل داخل حدودها منذ مطلع القرن 

ألماكن العشرين كما ذكران آنفا، شاعتهم وأحاطتهم برعايتها يف اخلارج حفاظا على أتثريها يف ا
  .1سائر بلدان الشرق األدىناتياية اليت حّددهتا يف لبنان و لسرت ا

ل متعّلقة يروي الوزير الّسابق فؤاد بطرس وهو من قدامى معهد فرير اجلميزة، يف مذّكراته تفاصي
عام رير" يف اجلميزة يف ... تزامن انتقايل إىل مدرسة القلب األقدس "الف :"قمراحل الّدراسة فيكتب

 ."مع وصول مربّية فرنسّية إىل بيتنا 1925
شّكلت مدرسة الفرير اإلطار الكبري األّول إلطالليت على احلياة والّناس،كانت اهتماماتنا طالّبّية حبتة "

وقّلما تكّلمنا يف الّسياسة، ومل نكن منقسمني على أساس طائفي، على الّرغم من وجود تالمذة 
لذين كانوا ال حيضرون القداس، ودروس الّتعليم املسيحي، هذا مسلمني. واملسلمون يف حينه زمالؤان ا

الفارق الظّاهر بيننا وبينهم. لقد تظاهران مرّة معا ضّد قرار حصر الّتبغ والّتنباك الذي أصدره املفّوض 
 .2"الّسامي الفرنسي

فرص التأصل يف أدركت العامة يف لبنان أمهية مواكبة العصر الفرنسي البادىء، فارأتت أن متنح أبناءها 
الثقافة الفرنسية، فاختارت احلاقهم قمدارس اإلخوة بسبب مستوايهتا الراقية، خصوصا وأّن إخوة فرنسيني أشرفوا 
مباشرة على تدريس اللغة الفرنسية، من دون أن تتخطى اهتمامتهم حينذاك أطر مناهج التعليم، على الرغم من 

من أمر فإّن مدارس اإلرساليات ومن ضمنها رهبنة "الفرير"،  االهتمات اليت كاهلا هلم كثريون. ومهما يكن
محلت أعباء ما أثري من محالت، وهي لعبت وال شك مع غريها من املؤسسات التعليمية األجنبية دورا يف 

 .3خاصالتمهيد لالنتداب الفرنسي على لبنان بشكل 
االنتداب الفرنسي، طيلة احلقبة املمتدة من دفع هذا كّله إىل التدقيق يف املوقف الذي وقفه اإلخوة إزاء 

والنظر قموضوعية إىل ما انطوت عليه تلك املواقف، بعيدا عن الغلو والتطرف  1943إىل عام  1920عام 
 واالنفعال، توخيا لرصد احلقائق العلمية املستندة إىل وقائع وشهادات يركن إىل مصداقيتها.

 
                                                           

 1 .      Frère Nicolas Capelle, op. cit, p. 7                                                                                   
 .32 – 28، ص 2009دار الّنهار للّنشر، بريوت املذّكرات، فؤاد بطرس،  2 
 .165ص اتريخ لبنان االجتماعي، مسعود ضاهر،  3 
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 دابرس بسلطات االنتعالقة رهبنة إخوة املدا -1
يف لبنان منذ  من الصداقة والعالقات املمتازة بني اإلخوة وسلطات االنتداب الفرنسي اءجو أسادت    
موريس  ، ومل تعكر صفوها سوى أحداث بسيطة اعرتضتها خالل عهد اجلنرال1943عام  وحّت 1919العام 
أثناء زايرة ملدينة طرابلس  برجال الدين، ويروى عنه أنّهالذي مل يكن يكرتث  » Maurice Sarail « 1ساراي
وقيامه جبولة فيها، سأله سائقه لدى اقرتاب موكبه من مبىن مدرسة "الفرير"، عما إذا كان  1924عام  رأواخ

   .2وكأّن شيئا مل يكن يرغب ابلتوقف فأمره قمتابعة سريه
، فمعظم اإلخوة الذين وفدوا بداية كانوا لكّن هذه احلادثة البسيطة ال تعكس الواقع    

إذ إّن عددهم راح يتناقص وسال يف مجاعة اإلخوة  1939فرنسيني، وقد استمر هذا الواقع حّّت عام 
أواصر العالقة وطيدة وحرص  . وعلى الرغم من ذلك بقيت3أخا منهم فقط أربعة فرنسيني 21بطرابلس وجود 

ملدارس اإلخوة اليت كانت اع الدعم املعنوي واملادي، وتكرار زايراهتم املفوضون السامون على تقدمي كافة أنو 
قائمة حينذاك، وخصوصا مدرسة القلب األقدس، حبضورهم ورعايتهم خمتلف االحتفاالت والنشاطات الثقافية 

يث والرايضية اليت كانت تقيمها إدارة املدرسة، وانسحب األمر نفسه على الفرتة األوىل من عهد االستقالل ح
حافظ السفراء الفرنسيون املعتمدون يف بريوت على هذا التقليد الذي استمر حّت أواسط السبعينيات من القرن 
العشرين، فتكررت زايراهتم ملعاهد اإلخوة يف بريوت وطرابلس، والبعض منهم كان يفاخر أبنّه من قدامى 

 مدارس اإلخوة.
ورا حامسا يف التطور العلمي والثقايف اللبناين، تبقى فرنسا مدينة لآلابء واإلخوة الذين أدوا د  

، وهيمنتها يف بعض األحيان تلبية ملشاريعها االستعمارية، فاستطاعت بواسطتهم تسهيل أعماهلا ومبادراهتا
 .مباشرة عن طريق الوجود العسكري، ومداورة عرب التبعية اللغوية

إىل جملس  اعترب اإلخوة أهّنم جزء من مكوانت اآللية الرتبوية اللبنانية، فارتضوا االنتساب  
الدخول يف املهاترات السياسية اليت  بعضويته، من دون أن يعين ذلك املعارف الفرنسي السابق ذكره وقبلوا 

ولو صّح زعم البعض  .4كانت قائمة بني فرنسا وخصومها من اللبنانيني سواء أكانوا مسلمني أم مسيحيني
البكالوراي،  مدارس اإلخوة مجيعهم يف امتحاانتحول مسألة الوساطة وتسريب األسئلة، لناح مرشحو 

يها حصرا، وهذا دونه عقبات هائلة، وألّن ال والستطاعت تلك املدارس اكتساح سواها واستقطاب الطالب إل
                                                           

 ولد موريس ساراي يف ابريس عام 1856، التحق عام 1875 يف الكلية احلربية الفرنسية وخترّج منها عام 1877 برتبة  1
. عني مفوضا ساميا على مناطق 1885و 1883عليا يف كلية األركان الفرنسية بني عامي مالزم، اتبع دورة تدريبية 

.1929، واشتهر قميوله اليسارية. تويف عام 1925و 1924االنتداب الفرنسي يف سوراي ولبنان بني عامي   

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf                                                                   
 2 op. cit, p. 16.                                                                     Manuscrits des frères (Tripoli),  
3  op. cit, p. 2.                                                     Tripoli,  àtiennes écoles chréLes frères des  

 4 ais au çLes Fran «97, 1993,  oN émoire religieuse de l`humanitéNotre Histoire, la m

Liban, 1919-1946 », p. 13.                                                                                                    
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مة عن "الفرير"، لكّننا نتحفظ ابلنسبة إىل شيء مطلق وكون املسائل نسبية، نستطيع إسقاط هذه الته
  .1اإلرساليات األخرى اليت حظيت بنطاق نفوذ واسع لدى الفرنسيني

يف بعض  ولتأكيد بطالن تلك االدعاءات واملزاعم ال بّد لنا من إلقاء نظرة على نتائج االمتحاانت الرمسية   
 للاداول اآلتية، وفقا واالستقالل االنتداب قبيتخالل ح مدارس اإلخوة

 
 
 

 : نتائج امتحاانت البكالوراي اللبنانية القسم الثاين يف مدرسة القلب25 اجلدول رقم
 1931 2األقدس /اجلميزة لدورة سنة

 
 النسبة المئوية عدد الناجحين عدد المرشحين البكالوريا اللبنانية

 فرع الفلسفة
12 7 58،3٪ 

 فرع الرياضيات
15 11 73،3٪ 

 
 وفقا ملا أييت: 1936فيظهر نتائج البكالوراي اللبنانية يف دورة سنة  26أما اجلدول رقم 

 
: نتائج امتحاانت البكالوراي اللبنانية والفرنسية يف مدرسة اإلخوة بطرابلس 26 اجلدول رقم

 1936 3لدورة سنة
 

 النسبة المئوية عدد الناجحين عدد المرشحين نوع الشهادة

 الفرنسيةالبكالوريا 
12 8 66،6٪ 

 البكالوريا اللبنانية
7 4 57،1٪ 

 
نتائج امتحاانت البكالوراي بقسميها األّول والثاين يف مدرسة القلب  27ويظهر اجلدول رقم 

                                                           

 .76ص البعثات اليسوعية...، طالل عرتيسي،  1 
 .3، ص ، مدرسة القلب األقدس1931نتائج امتحاانت شهادة البكالوراي اللبنانية/القسم الثاين، دورة سنة  2 
 3 op. cit, p. 8.                                                 Tripoli, à tiennes écoles chréLes frères des  
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 ، وفقا ملا أييت:1940األقدس يف دورة سنة 
 
 

مدرسة  : نتائج امتحاانت البكالوراي اللبنانية بقسميها األّول والثاين يف27 اجلدول رقم
 1940 1القلب األقدس/ اجلميزة يف دورة سنة

 
 نسبة الناجحين عدد الناجحين عدد المرشحين البكالوريا اللبنانية

 ٪55،5 20 36 القسم األول

 ٪59،1 29 49 القسم الثاني

 

نتائج االمتحاانت الرمسية يف مدرسة "دي السال"، يف اخلندق  28كما يبنّي اجلدول رقم 
 وفقا ملا لآليت: 1950الغميق لدورة سنة 

 
 

: نتائج امتحاانت شهادة البكالوراي اللبنانية يف مدرسة "دي 28 رقم اجلدول
 1950 2السال"/اخلندق الغميق لدورة سنة

 
 نسبة الناجحين عدد الناجحين عدد المرشحين األّولالبكالوريا القسم 

 ٪78،9 15 19 الفرع األدبي

 ٪75 15 20 الفرع العلمي

 

 

نتائج االمتحاانت الرمسية يف املدرسة نفسها خالل  29ويف اإلطار نفسه يظهر اجلدول رقم 
                                                           

 .1، ص ، مدرسة القلب األقدس1940اللبنانية/القسم الثاين، دورة سنة نتائج امتحاانت شهادة البكالوراي  1 
 .2ص "دي السال"، ، مدرسة 1950، دورة سنة ألّولنتائج امتحاانت شهادة البكالوراي اللبنانية/القسم ا 2 
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 ابلتطابق مع ما أييت: 1952دورة سنة 
 

السال"، : نتائج امتحاانت شهادة البكالوراي اللبنانية يف "مدرسة دي 29 اجلدول رقم
 1952 1لدورة سنة

 
 نسبة الناجحين عدد الناجحين عدد المرشحين األّولالبكالوريا القسم 

 ٪72،2 13 18 الفرع األدبي

 ٪50 14 28 علميفرع الال

 

 1961نتائج االمتحاانت الرمسية يف مدرسة القلب األقدس يف دوريت  31و 30يبني اجلدوالن رقم 
 :وفقا ملا أييت 1963و
 

: نتائج امتحاانت البكالوراي اللبنانية القسم الثاين يف مدرسة القلب األقدس لدورة 30رقماجلدول 
 1961 2سنة

 

 نسبة الناجحين عدد الناجحين عدد المرشحين البكالوريا القسم الثاني

 ٪68،4 13 19 فرع الفلسفة

 ٪83،3 20 24 فرع الرياضيات

 
 
 
 

                                                           

 .5ص"دي السال"، ، مدرسة 1950، دورة سنة ألّولا نتائج امتحاانت شهادة البكالوراي اللبنانية/القسم 1 

 .3ص  القلب األقدس،، مدرسة 1950نتائج امتحاانت شهادة البكالوراي اللبنانية/القسم الثاين، دورة سنة  2 
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اللبنانية القسم الثاين يف مدرسة القلب األقدس لدورة  : نتائج امتحاانت البكالوراي31 اجلدول رقم
 1963سنة 

 
 نسبة الناجحين عدد الناجحين عدد المرشحين البكالوريا القسم الثاني

 ٪31،8 7 22 فرع الفلسفة

 ٪57،5 19 33 فرع الرياضيات

 

يف دوريت سنة نتائج االمتحاانت الرمسية يف مدرسة "دي السال"، 33و 32مثلما يظهر اجلدوالن رقم 
 وفقا لآليت: 1967و 1965

 
 

: نتائج امتحاانت شهادة البكالوراي اللبنانية القسم الثاين يف "مدرسة دي السال" 32رقم اجلدول
 1965 1لدورة سنة

  
 نسبة الناجحين عدد الناجحين عدد المرشحين الوريا القسم األّولالبك

 ٪52،3 11 21 األدبيفرع ال

 ٪69،2 18 26 الفرع العلمي

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .5ص  "دي السال"،، مدرسة 1965، دورة سنة ة/القسم األّولنتائج امتحاانت شهادة البكالوراي اللبناني 1 
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: نتائج امتحاانت البكالوراي اللبنانية القسم الثاين يف مدرسة "دي السال"، لدورة 33اجلدول رقم
 1967 1سنة

 
 نسبة الناجحين عدد الناجحين عدد المرشحين األّولالبكالوريا القسم 

 ٪60 15 25 ألدبيفرع اال

 ٪69،2 18 23 علميفرع الال

 

 حققت مدرسة "مون السال"، نتائج جيدة وفق اجلدول اآليت: 1972يف أّول انطالقة هلا سنة 
 

: نتائج امتحاانت البكالوراي اللبنانية يف مدرسة "مون السال"/عني سعادة لدورة 34اجلدول رقم
 1972 2سنة

 
 نسبة الناجحين عدد الناجحين عدد المرشحين البكالوريا القسم الثاني

 ٪95،2 80 84 فرع الفلسفة

 ٪89،2 50 56 الرياضياتفرع 

 

حتقيق ما  1984و1982وتؤكد نتائج االمتحاانت الرمسية يف مدرسة العائلة املقدسة بطرابلس لدوريت 
 أييت:
 
 
 
 

                                                           

 .7املرجع نفسه، ص  1 
 .1ص "مون السال"، ، مدرسة 1972نتائج امتحاانت شهادة البكالوراي اللبنانية/القسم الثاين، دورة سنة  2 
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: نتائج شهادة البكالوراي اللبنانية القسم الثاين يف مدرسة العائلة املقدسة /طرابلس 35اجلدول رقم
 1982 1لدورة سنة

 
 نسبة الناجحين عدد الناجحين عدد المرشحين الثانيالبكالوريا القسم 

 ٪95 19 20 فرع العلوم االختبارية

 ٪82،7 24 29 فرع الرياضيات

 

 

: نتائج شهادة البكالوراي اللبنانية القسم الثاين يف مدرسة العائلة املقدسة/طرابلس 36اجلدول رقم
 1984 2لدورة سنة

 
 نسبة الناجحين الناجحين عدد عدد المرشحين البكالوريا اللبنانية

 ٪96 25 26 فرع العلوم االختبارية

 ٪100 28 28 فرع الرياضيات

 

حوال إىل مثانني حدودا معقولة، ومل تصل يف مطلق األأعاله أّن نسبة النااح مل تتعد  النتائج الواردةتؤكد 
، فكيف تسربت األسئلة إىل ارسوتعترب منخفضة قياسا إىل املد أو تسعني ابملئة إاّل يف دورات قليلة،

الطالب، وكيف حضرهم اإلخوة لإلجابة عليها، وأين الثغرات اليت أطاحتها وجعلتها تستقر على ما هي 
 عليه بدال من أن تكون مئة ابملئة؟ 

، إمّنا اإلخوة مل يتوقفوا عند هذه املهاترات اليت كانت تنال من تبقى اإلجابة برسم املشككني ماضيا وحاضرا  
 جيها وأصحاهبا حّت وإن طاولتهم بشظاايها.مرو 

وتسريب األسئلة إن صّح يضع مصداقية املسؤولني يف وزارة الرتبية على احملك، أكانوا 
                                                           

ص العائلة املقدسة/طرابلس، ، مدرسة 1982نتائج امتحاانت شهادة البكالوراي اللبنانية/القسم الثاين، دورة سنة  1 
3. 

 .5املرجع نفسه، ص  2 
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فرنسيني أم لبنانيني، مّث إّن نفوذ إحدى اإلرساليات األجنبية على الدوائر التعليمية يف الدولة وقتذاك، ال 
واجلمعيات التبشريية من دون مربرات منطقية وإسنادات واقعية، وابلتايل يظل جييز اهتام سائر الرهبانيات 

 .1األمر جمرد ختمينات وافرتاضات وافرتاءات يف غري وجهتها الصحيحة
جهد إخوة املدارس املسيحية وعلى الرغم من مسايرهتم سلطات االنتداب، إىل      

سية إابن احلقبة املنوه عنها. فطبقوا املناهج اليت تطبيق مشروعهم اخلاص الذي استفاد من الرعاية الفرن
محلوها معهم من اخلارج، مّث التزموا التشريعات الرتبوية اللبنانية اليت صدرت تباعا، مع تركيزهم على أولوية 
تدريس اللغة الفرنسية، اليت غدت عامال أساسيا يف سائر املواد العلمية واالجتماعيات، وابلتأكيد داوم 

، وكان لزاما عليهم لى متابعة املنهاجني اللبناين والفرنسي ليتمكنوا من نيل البكالوراي الفرنسيةطالهبم ع
دراسة اتري  فرنسا وجغرافيتها فاستحال هذا جرمية وطنية ال تغتفر، خصوصا أنّه حبب فرنسا إىل قلوب 

ودرست الربامج الفرنسية الطالب أكثر من وطنهم. فهل إّن األجيال اليت تعلمت يف مدارس "الفرير" 
هي أقّل لبنانية من سائر الطالب اللبنانيني، وهل تدريس اللغة الفرنسية أو غريها من اللغات احلية 
والرتكيز عليها أضّر قمن تعّلمها وأتقنها، أو أساء إىل قضااي العرب والعروبة بشيء، وأسهم يف تراجع 

  ؟2احلضارة العربية
وكانت هلا  فرنسا تطرفت بفرض سياستها االنتدابية،املعارضني لالنتداب، تشابكت مواقف املؤيدين و    

 مطامعها، ومل حتاول تدارك األمور أو التخفيف من وطأهتا.
مع العلم   نعم فاخر اإلخوة قمدرسيت القلب األقدس والعائلة املقدسة، بكوهنما "معهدين فرنسيني" ، 

، أو إىل اتري  التعليم يف نان إىل جمّرد اتري  النشاط اإلرسايل فيهأبنّه ال جيوز أن خيتزل اتري  التعليم يف لب
حركة التحرر الوطين يف سوراي ولبنان، تربوا ابلذات يف تلك  علما أّن عددا كبريا من قادة  جبل لبنان،

صحيح أّن هيمنة الفرنسيني على التعليم يف لبنان قبل احلرب، كانت من ال لّكن املدارس األجنبية.
 .3عدت فرنسا على تربير انتداهبا عليهاليت سا األسباب

من حقبة االنتداب، بل تعدهتا املسيحية  على موقف إخوة املدارس  ر املواقف املعرتضة والردودمل تقتص                  
، فهل صحت االهتامات اليت سيقت ضدهم 1943إىل مرحلة االستقالل اليت بدأت بشائرها سنة 

ديولوجيات ختدم اجتاهات معينة، أم أّن اإلخوة ألفكار وأ يف تدريس اتري  لبنان، والرتويجة ابالنتقائي
يؤمنون هبا؟ فعرض هذه اعتمدوا يف ذلك معايري قانونية واضحة، ختدم احلقائق العلمية والقناعات اليت 

، مع الء احلقيقةاملواقف كفيل بوضع األمور يف نصاهبا الصحيح، وإلقاء مزيد من الضوء عليها توخيا جل
، بعيدا عن احلساسيات السياسية والطائفية السيد احلر مع لبنانمنذ االستقالل وقفوا  التنويه أبّن اإلخوة

  الضيقة.
                                                           

 1 op. cit, p. 185.                                                                Manuscrits des frères (Beyrouth),  

 2            Ibid, p. 192.                                                                                                                 

 .165ص اتريخ لبنان االجتماعي، مسعود ضاهر،  3 
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 رد اإلخوة على االنتقائية يف تدريس التاريخ  -2
    ستة مراسيم، نّظمت  1946حّققت احلكومة اللبنانية إجنازا يف ميدان التعليم عندما أصدرت سنة    

املناهج  وحّددت مناهاها وامتحاانت شهاداهتا، واستمر العمل هبذه فيها التعليم يف مراحله الثالث
الثانوي واملتوسط صدرت تباعا مناهج وتنظيمات جديدة ملراحل التعليم ، ف1971والتنظيمات حّّت عام 

 .1واالبتدائي
ألزمت هذه القوانني مجيع املعاهد اخلاصة من وطنية وأجنبية ابعتماد املنهج الرمسي وتعليم اللغة   

ابملستوى العلمي احملدد يف كّل مرحلة من مراحل ذاك املنهج، كما أعطت احلق  العربية، مع االحتفاظ
ساليب الفنية اليت يرون مصلحة يف اتباعها، وإضافة مواضيع ملديري املدارس املشار إليها يف اختيار األ

غري منصوص عنها يف املنهج الرمسي، وحيّق هلم كذلك منح املتخرجني يف مدارسهم شهادات مدرسية 
، لكّنه منعهم ابملقابل من استعمال كتب مدرسية مل يقررها وزير الرتبية الوطنية يف مواد اتري  ابمسها

 .2ؤونه األخالقية واملدنية والوطنيةلبنان وجغرافيته وش
تتفق مع املعايري  اتري  وجغرافيااعتمد اإلخوة كتب  ،استنادا إىل هذه التشريعات وفرضياهتا  

 ابلنسبة إىل لبنان.  والتوصيفات اليت حددهتا اجلهات الرمسية
جلأوا إىل املؤلفات  مل أيت اإلخوة من عندايهتم قمواضيع جاهزة ومعلبة لتدريس التاري  خصوصا، بلو    

الرائاة واملوجودة وقتذاك واليت ركزت على قيام دولة لبنان الكبري، مّث إعالن اجلمهورية اللبنانية  اللبنانية
ونشر الدستور اللبناين، وصوال إىل االستقالل وامليثاق الوطين، مع التشديد على دور اإلرساليات 

   التبشريية يف افتتاح املدارس ونشر العلوم.
 
 االنسجام مع الذات تعارض مع اآلخرين -أ

إذا كان انتقاد املنتقدين إلخوة املدارس املسيحية وجد تربيراته، فإّن ركون هؤالء اإلخوة إىل 
أي "اتري  للبنان" يدرسونه يف معاهدهم له مربراته وحااه، فاإلخوة مل أيتوا من كوكب آخر وال من 

ية اليت منحتها هلم عامل غريب، لذلك ترمجوا قناعاهتم يف اختيار مواضيع التدريس وفقا للمعطيات الشرع
القوانني اللبنانية ذات الصلة، وانسااما مع القيم الوطنية واالنسانية اليت يؤمنون هبا مع هيئاهتم التعليمية 
وجلان األهل والطالب، طاملا أهّنا ال تناقض وجود لبنان كوطن وال تسيء يف الوقت عينه إىل أحد 

من ذلك فإهّنم مل يهملوا وجهات النظر األخرى اليت  املكوانت اللبنانية معنواي وماداي، وعلى الرغم
                                                           

، 14001، ص 2001وزارة الرتبية الوطنية والشباب والرايضة، دار املنشورات احلقوقية، بريوت، ، 13قوانني لبنان،  1 
14005 ،14013. 

الباب الثاين، املتعلق بنظام فتح املدارس اخلاصة وتعديالته، ، 1950آذار  23الصادر يف  1436املرسوم الرقم  2 
 .13219-13217، ص 14و 13و 12املواد 
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 .1تتعارض معهم ورقما تصل إىل حدود التناقض
فكيف يطلب من اإلخوة مثال قبول اإلساءة إىل اإلرساليات األجنبية وانتقاد مبادراهتا ورفض أدوارها 

هنم، وليتنة املسيحيني، إىل ما واهتامها أبهنا وليدة االستعمار األجنيب واإلعداد له، وثين املسلمني عن إميا
هنالك من افرتاءات، من دون أن حيّق لإلخوة التعبري عن وجهة نظرهم وتوضيح أدوارهم والدفاع عن 

 انفسهم وعن قناعتهم؟
وهل تصور أولئك املنتقدون أن يستخدم اإلخوة يف مدارسهم كتب اتري ، تسيء إىل تراثهم وإىل 

ضيع واحلقائق قمعزل عن ماهيتها ومدى صوابيتها، وعن تقارهبا أو منطقهم ورؤيتهم ابلنسبة إىل املوا
 . 2تعارضها مع غريها مما يعرّب عن توجهات بقية األطراف واألفرقاء اللبنانيني

إّن إخوة املدارس املسيحّية حني رّكزوا أّول أساس ملدارسهم يف ربوعنا، أو أداروا مدارس إرساليات 
دفا أوحد هو تربية األجيال اللبنانّية وتنشئتها على العلم واملعرفة أخرى فيها، وضعوا نصب أعينهم ه

 وحمو اجلهل املسيطر، ورفع الّتلميذ إىل مستوى يليق بكونه ابنا هلل.
يتنة املسيحيني لقد اعترب بعضهم عن حّق أو عن غري حّق أّن املرسلني أتوا إىل لبنان لتبشري أهله: ل

 "الفرير"لذلك رجت أوساط الّرهبنة إىل املعرتض أن يسأل من شاء من قدامى تالمذة  وتنصري املسلمني.
وهل مسعوا يف نطاق املدرسة أحدا يذّم  املسلمني: هل حاول أحدهم أن يستميلهم إىل الّداينة املسيحّية؟

 لك؟اإلسالم أو املسلمني؟ وهل وجدوا نّصا يف الكتب أو املنشورات الّصادرة عن اإلخوة يوحي بذ
يرى األخ إيلدفونس خوري أّن إخوة املدارس املسيحّية، مل مييزوا يوما بني تلميذ وآخر انطالقا من 
خلفّية دينّية أو مذهبّية، وعاملوا اجلميع بعدل وبرفق وقمحّبة، وقد استفاد املسلمون الذين أّموا مدارس 

وعلوما إنسانّية واترخيّية بال حدود.  الفرير علما، وتعامال، وواجبات اجتماعّية، ولغات، وثقافة عاّمة،
ولو كان اإلخوة من املتعّصبني ملا كان آالف املسلمني وثقوا هبم وعهدوا إليهم برتبّية أوالدهم، ولكان 

 رى. اعرتاض املعرتضني أخاف املسلمني فاسرتجعوا أوالدهم أو أرسلوهم إىل مدارس أخ
 !3لفرنسي، ومقاومة الّنفوذ العثماينورّب قائل أيضا أبهّنم جاؤوا خلدمة االستعمار ا

نعم عّلموا اللغتني الفرنسّية واإلنكليزيّة إىل جانب العربّية، لتثقيف الّناس وتوسيع آفاقهم، وزار 
مدارسهم بعض أشخاص من األكادميّية الفرنسّية وأعابوا بعملهم الثّثقيفي، وخّرجوا من مدارسهم أجياال 

 .4عديدة
                                                           

 1 212.                                                      -op. cit, pp. 210Manuscrits des frères (Beyrouth),  

 2                       op. cit, p. 214.                                           Manuscrit des frères (Beyrouth),  

 . 108 – 107دراسة يف الفكر العريب احلديث، ص أبعاد الوعي العلمي، سامي عون،  3 
، 2009تشرين األّول سنة  24مدرسة القلب األقدس اجلميزة بتاري  مقالة حول الّتبشري ومدارس الفرير يف لبنان،  4 

 .2ص 
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مدارس اإلخوة منذ نشأهتا يف لبنان وإىل اآلن، تعّلم املسيحيني إجنيلهم خيتصر هذا الواقع اتري  
وحتثّهم على عيشه مع مجيع الّناس، وتعّلم اجلميع املبادىء اإلنسانّية، فإن قصد املدارس دارسون من غري 
املسيحيني أخذوا عنها العلوم وحسن الّتعامل، وعاشوا مع رفقائهم من خمتلف األداين ضمن أسرة 

 . 1دةواح
 

 اهتماماهتم تربوية حمضة -ج
إّن اإلخوة ال يتحركون انطالقا من عوامل عاطفية ومشاعر أحادية، علموا املواد املتنوعة مركزين 
على ما شّكل منها خصوصا أداة لبلوغ الوظائف واملراتب وسبيال أمام الطالب لتحصيل رزقهم وترتيب 

  .2مستقبلهم قما يتناسب ومؤهالهتم املرموقة
هبا ألبناء ، غري أهّنا فتحت أبوا"جمتمعات مسيحّية"أّسست وتطّورت يف صحيح أّن مدارس الفرير 

الّتعّدديّة الّدينّية، متارس عملها الّرسويل يف إطار من  "اللّسالّية"بدأت املؤّسسات و  الّدايانت األخرى،
املدارس، وينظر اإلخوة إىل العاملني معهم تنا جند حولنا جمموعات دينّية متنّوعة تؤّكد هويتها يف داخل بو 

بروحانيتهم اخلاّصة هبم وابحرتام معتقداهتم الّشخصّية  ة"العائلة اللّساليّ "ة، وكأعضاء يف بروح مسكونيّ 
احرتاما عميقا، واالعرتاف بوجودهم وشهادهتم وتساؤالهتم. وهي تدعوهم إىل املشاركة بصفاهتم 

 .3أجل الفرد وتقّدم القيم اإلنسانّية الّشخصّية ومواهبهم الّذاتّية من
تقود املتابعة املتأنية لعمل اإلخوة الرتبوي والتعليمي يف لبنان، وما واجهوه من تشكيك واهتامات 

 حول األهداف احلقيقية اليت سعوا إليها إىل استخالص ما أييت:
 
 االستنتاجات -
بعيدا عن الغاايت الدينية والسياسية، فليس جتلت أهدافهم بنشر الرتبية والتعليم بني أبناء البالد  -

 هنالك من نظم خاصة هبم حالت دون استقبال طالب مسلمني يف مدارسهم؛
احرتام االختالف والتمايز يف اجملتمع اللبناين، وقبول هذه الظاهرة كوهنا تشكل غىن إنسانيا  -

 وحضاراي؛
 القداديس أو حصص التعليم املسيحي:عدم إلزام طالهبم املسلمني أو اليهود أو غريهم حبضور  -

                                                           

 املرجع نفسه.  1 
 2             Ibid, p. 239.                                                                                                                 

 .25ص حجارة حّية، األخ إيلدفونس خوري، األخ داود كسابري...،  3 
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 عدم اعتماد أي كتب مسيئة إىل اإلسالم أو إىل املسلمني ماضيا أو حاضرا؛ -
التعاون مع سلطات االنتداب أملته ظروف موضوعية، ومل يكن نتياة خللفية مشاعة على  -

 االستعمار أو لغاايت سياسية من أي نوع كان؛
ذهب الالتيين، إىل جانب طالب من الطائفة األرثوذكسية حتّول طالب يهودي واحد ال غري إىل امل -

 ؟1الكرمية طيلة مدة عمل اإلخوة يف بالدان، فهل هذه مأثرة تبشريية تستحق الذكر ومناقشتها
وجود اإلخوة يف جملس املعارف الفرنسي خالل حقبة االنتداب، أتى على خلفية كوهنم إرسالية  -

 ة االستقالل؛فرنسية، وانتفت احلاجة إىل ذلك يف حقب
 جناح طالب اإلخوة ابالمتحاانت الرمسية أيت مثرة اجتهاد ومثابرة؛ -
 اعتماد الكتب اليت توافقت مع مندرجات املناهج اللبنانية، إابن حقبيت االنتداب واالستقالل؛ -
 التزامهم القوانني الرتبوية اللبنانية، ومقتضياهتا ومعايريها؛ -
 ان ابعتباره عضوا فاعال ضمن اجملموعة العربية؛عدم معاداة العروبة، والنظر إىل لبن -
الرتكيز على احملاور العلمية والرتبوية والثقافية، وعدم االجنرار إىل الرمال اللبنانية املتحركة أو إىل أتليب  -

 فريق لبناين على فريق آخر؛
 وقوع املنتقدين يف خطأ تعميم االهتامات على قاعدة "كّل من ليس مثلنا فهو ضدان". -
وب التنبه إىل أّن اإلرساليات األجنبية مل تكن جسما موحدا، وما ينطبق على إحداها ال ينطبق وج -

 على األخرى؛
تدريس اتري  فرنسا أو جغرافيتها، أتى انسااما مع منهاج البكالوراي الفرنسية، وليس هبدف حتبيبها  -

 ".2إىل طالب مدارس "الفرير
وطين اللبناين، وحمبتهم لبالدهم وسعيهم الدؤوب حمافظة قدامى مدارس اإلخوة على والئهم ال -

 خلدمتها والزود عنها؛
ز تتلمذ الطالب املسلمني على أيدي اإلخوة مل يقلل من أمهية إمياهنم أو التزامهم الديين، بل عز  -

 ؛3يف ذلك شأن رفقائهم املسيحيني لديهم التوجهات اإلنسانية شأهنم
 طالب وآخر؛انتفاء التمييز الطبقي أو املناطقي بني  -

                                                           

 1 op. cit, p. 89.                                                                  Manuscrits des frères (Beyrouth),  

 2 op. cit, p. 105.                                                                Manuscrits des frères (Beyrouth),  

 3             Ibid, p. 111.                                                                                                                 
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نشوء عالقات سوية وعرى وثيقة وصداقات متينة بني بعض العائالت اإلسالمية البريوتية  -
     والطرابلسية، وبني اإلخوة وهي قيم يتباهى هبا اجلانبان.

أكدت هذه النقاط قما ال يقبل الشك أّن إخوة املدارس املسيحية، مل تثنهم االهتامات اليت كيلت 
ان إىل مظاهر احلقد والكراهية والعداء، ولو أدت يف بعض األحي ضدهم ومل حتبطهم بعض

وحمبتهم لطالهبم املسلمني قبل املسيحيني، واندفاعاهتم الرتبوية  عرقلتهم. فهمومهم التعليمية
وضعتهم على طريق التحديث والعصرنة، فغدت هذه حمركاهتم األساسية ابجتاه إجياد مناهج 

صاف البلدان املتطورة عن طريق استثمار طاقاته البشرية يف تربوية متاددة، تضع لبنان يف م
 جماالت املعرفة.

عهدا تربواي واعدا مع إقرار مناهج التعليم العام، فما هي  1997نعم لقد دخل لبنان يف سنة 
أطرها وأهدافها وجتديداهتا البنيوية، وكيف تعامل إخوة املدارس املسيحية معها حتضريا وتطبيقا 

 تلف املواد اليت أقرهتا، وخصوصا كتاب التاري  املزمع؟على صعيد خم
 هذا ما سوف نعرضه وجنيب عليه يف الفصل الالحق.   
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 الفصل اخلامس
 (2009-1997إخوة املدارس املسيحية وتطبيق املناهج اجلديدة )

 
 

 أوال: حتديد وضع مناهج التعليم العام وأهدافها
كخطوة طبيعية اثنية أعقبت اخلطوة املبدئية   ،1997سنة  أتى وضع مناهج التعليم العام ما قبل اجلامعي 

تشرين األّول  25يف إقرار اهليكلية التعليمية اجلديدة من قبل جملس الوزراء بتاري  األوىل اليت متثّلت 
تتدرّج يف نطاقه خمتلف املناهج .ذلك أّن اهليكلية املذكورة شكلت اإلطار العام الذي يقتضي أن 1995

 .1التعليمية من عامة وغريها
أّن التعليم العام األساسي يف مرحلتيه االبتدائية واملتوسطة، يشّكل إىل  جتدر اإلشارة يف هذا السياق، 

 اجلذع الرتبوي املشرتك الذي يتفرّع عنه:
 تعليم عام يستكمل مساره إىل التعليم العام الثانوي، فاجلامعي؛ -
تعليم تقين يسلك مسارا آخر لريفد سوق العمل، بعد هناية املرحلة التقنية الثانوية ببعض خرجييه،  -

ونكتفي هنا بتفصيل النقطة األوىل أعاله ألّن التعليم التقين، ال يدخل ضمن نطاق موضوعات 
 األطروحة اجلاري حبثها.

ل املناهج ذلك أّن املناهج السابقة  حتمت عوامل متعددة إضافة إىل اهليكلية اجلديدة، مسألة تعدي  
 كانت تستدعي التعديل امللّح وفقا لالعتبارات اآلتية:

 
 ضرورة التطوير -1

إىل عملية  نشأت قناعة اتّمة عند كّل الرتبويني اللبنانيني، أبنّه ال بّد من إخضاع املناهج التعليمية  
امدة ال ميسها تعديل أو تغيري يذكر تطوير جذرية، لسبب جوهري بسيط يتمّثل يف بقاء هذه املناهج ج

تطورات هامة يف خمتلف أنواع املعارف والعلوم  منذ صدورها قبل ربع قرن، وهي فرتة زمنية شهدت
والفنون، إىل درجة مل يعد مستغراب أن يكتشف املرء أّن الطالب اللبنانيني يستقون من أجهزة التلفزة، 

 .2قيمة ومفيدة املختلفة، معلوماتو"الكومبيوتر"، وغريمها من وسائل اإلعالم 
القرن العشرين، فلم تستطع املناهج اللبنانية أن بطابع متطور منذ أواخر العامل طبع هذا التطور املتسارع  

                                                           

بريوت ، حتديد مناهج التعليم العام ما قبل اجلامعي وأهدافها، 1997أاير  8اتريخ  10227املرسوم الرقم  1 
  .6، ص 1997

 .7جع نفسه، ص املر  2 
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 تلحق ابلركب احلضاري بسبب احلرب املدمرة اليت عصفت يف معظم احلقبة املشار إليها.
 

  مكامن اخللل -2
برز اخللل الرتبوي يف مفهوم املناهج السابقة وأهدافها وطرائق التعليم وأساليب التقييم،                   

 واالمتحاانت الرمسية، وذلك يف ضوء املعايري احلديثة، إىل جانب الفاوات الكامنة بني مضامينها
ب والتأخر املدرسيني وما يستتبعهما من املدرسية وبني بيئتها اخلارجية يف املنزل واجملتمع، إضافة إىل الرسو 

تسّرب وهدر مايل وبشري، وفقدان التكامل بني مناهج التعليم ما قبل اجلامعي، وجماالت التخصص يف 
 التعليم العايل، وافتقارها إىل الفنون اجلميلة.

 كان ال بّد هلذا التعديل من أن أيخذ قمفاهيم الرتبية احلديثة جلهة مضامني املناهج وأهدافها التعليمية   
والطرائق والوسائل واألنشطة وأصول التقييم وأنظمة االمتحاانت الرمسية، لكي أتيت ابملردود الرتبوي 

 .املطلوب خدمة للفرد وللماتمع
 

 لعامةأهداف املناهج ا -3
ومنتج يف جمتمع دميقراطي حر،  وكعضو صاحل ج تنمية شخصية الطالب اللبناين كفردتوخت املناه

وكمواطن مدين ملتزم ابلقوانني ومؤمن قمرتكزات الوطن، على أن تستايب لضرورات بناء جمتمع متقّدم 
 .1ومتكامل يتالحم فيه أبناؤه يف مناخ من احلرية والعدالة واملساواة

 
 مراحلها  -أ

 أبربع وهي: التعليم العام ما قبل اجلامعيحتددت مراحل 
 مرحلة الروضة ومدهتا سنتان، يدخلها من أمّت الرابعة على األقل؛ -
 املرحلة االبتدائية، ومدهتا سّت سنوات، يدخلها من أمّت السادسة من عمره على األقل، وتشتمل -

 على حلقتني أوىل واثنية مدة كّل منهما ثالث سنوات؛ هذه املرحلة
من عمره على األقل، واجتاز  ةاملرحلة املتوسطة ومدهتا ثالث سنوات، يدخلها من أمّت الثانية عشر   -

 ؛2الشهادة املتوسطةاملرحلة االبتدائية، وتؤدي هذه املرحلة إىل 
من عمره على األقل وحصل  املرحلة الثانوية ومدهتا ثالث سنوات، يدخلها من أمّت اخلامسة عشرة -

، وتؤدي هذه املرحلة إىل الشهادة الثانوية العامة أبحد الفروع طة املشار إليهاعلى الشهادة املتوس
                                                           

 .3ص ، 1997أاير  8اتريخ  10227املرسوم الرقم  1 
 املرجع نفسه. 2 
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 .وعلوم احلياة، والعلوم العامة اإلنسانيات، واالقتصاد واالجتماعاألربعة أي 
 

 مبادئها العامة -ب 
 الفكرية والوطنية واالجتماعية تعلى املستواي -1ً  

ركزت املناهج على اإلميان وااللتزام بلبنان وطنا للحرية والعدالة اليت كرسها الدستور اللبناين، وحددهتا     
القوانني، وأولت القيم واملبادىء اإلنسانية اليت تقيم مكانة للعقل وحتّض على العلم والعمل واألخالق. 

عرتف هبا دوليا، وقد تطلعت املناهج إىل يف حدوده املو  هومؤسسات واإلميان بلبنان بوحدة أرضه وشعبه
مسألة اهلوية العربية اليت حسمها الدستور، فلم يعد "لبنان ذو وجه عريب"، بل أصبح "عريب االنتماء 

 ".1واهلوية
كما مّت التشديد على حرية التعليم من دون اإلخالل ابلنظام العام، وبشكل ال يتناىف مع اآلداب العامة   

حد األداين أو املذاهب، وميس حقوق الطوائف جلهة إنشاء مدارسها اخلاصة، على أ أو يتعرض لكرامة
 أن تسري يف ذلك وفاقا لألنظمة العامة اليت تصدرها الدولة يف شأن املعارف العمومية.

وهدفت على الصعد االجتماعية إىل احرتام احلرايت الفردية واجلماعية، واملشاركة يف اخلدمة  
السياسي يف إطار القوانني واألنظمة اللبنانية. معتربة الرتبية من أولوايت األعمال  االجتماعية، والعمل

وجهد وطين مجاعي متنوّع ومتطّور، ختطط له الدولة وتتحّمل مسؤوليته  الوطنية، فهي ضرورة اجتماعية
تدرجييا حّّت بلوغ ، وتعتمد فيه إلزامية التعليم يف إطار التخطيط العام للتنمية االجتماعية واالقتصادية

  .التلميذ اخلامسة عشرة
 
 على الصعد التعليمية -2ً

متثلت أهداف مرحلة الروضة بتعويد األطفال االنتقال التدرجيي من مناخ البيت إىل مناخ املدرسة،       
وتنمية قدراهتم اجلسدية وتشايعهم على اكتساب املهارات اللغوية، وتشايعهم على امتالك الروح 

 لية وحتّمل املسؤولية، ومساعدهتم على الفهم واالكتساب من خالل حواسهم.االستقال
اج واملهارات الالزمة الندمحتددت أهداف املرحلة االبتدائية بتوفري القدر األساسي من املعارف 

شاركة بفعالية يف عملية تتناسب مع مسات النمو اليت تسمح للطفل ابمل األطفال يف جمتمع متمدن، قما
، فهما وقراءة وتعبريا خطيا وشفهيا، التعّلم، وضرورة اكتسابه مهارات االتصال اللغوي األساسية

، واكتسابه أيضا واملصطلحات البسيطة وتعزيز ثقته بنفسه واملهارات العلمية والرايضية والبيئية والصحية
                                                           

 .7، ص 1995بريوت، مع مجيع تعديالته،  1926أاير سنة  23الدستور اللبناين الصادر يف  1
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 لتقدم واألخالق واحلضارة.وقيم العمل والعلم وا ،اجلغرافية والتارخيية واحلضاريةجمموعة من املعارف 
بتكوين مواطن لبناين مثّقف ومتمدن، وضرورة التعّرف على  تلخصت أهداف املرحلة املتوسطة

القدرات واالجتاهات الفردية وتعزيزها متكينا للمتعّلم من متابعة الدراسة النظامية، أو االخنراط يف احلياة 
عزيز ثقته بنفسه واملوازنة بني العامة، واستكمال املعارف التكنولوجية والتآلف معها، إضافة إىل ت

 . 1وحريته مسؤوليته
الثانوي على مساعدة الطالب حلسن اختيار جمال ختصصه العايل، أو  واحتوت أهداف التعليم

الدخول يف سوق العمل مزودا ابملفاهيم املناسبة وابملعلومات النظرية والتطبيقية يف جماالت الثقافة 
ر اجلمالية والتفاعل مع والعلوم، وإدراك معىن احلقوق والواجبات، واالبتكار واإلبداع وتذوق املظاه

والعلمية والتكنولوجية، وتعميق معرفته ابللغة العربية إىل جانب غريها من اللغات  اإلجنازات الفنية
 األجنبية وإتقان مهارة االتصال بواسطتها.

حّددت املناهج حماور املواد التعليمية ومضامينها ووزعتها على املراحل كافة، ابتداء من الروضة 
ورا ابملرحلة االبتدائية واملتوسطة وانتهاء ابملرحلة الثانوية، فبات إبمكان التالمذة دراسة الناس األوىل مر 

وحمتوايهتا النباتية واحليوانية ومكوانهتا األخرى من ماء وهواء وتربة وصخور. واجملتمعات والبيئة الطبيعية 
 والقيام أبنشطة متنوعة فنية وموسيقية وأدبية وعلمية. 

 املقابل وبعد تطبيقها طيلة الفرتة التاريبية احملددة بثالث سنوات، تعالت أصواتلكن يف 
منتقدة ومطالبة إبعادة النظر ببعض احملتوايت على ضوء التاارب من هنا ومن هناك  املهتمني الرتبويني،

 .2يف املدارس الرمسية واخلاصة اليت نعرض بعضها على سبيل املثال ال احلصر
   

 يات التطبيقإشكالاثنيا: 
املعايري اليت سعت إليها،  بعضهم السؤال عما إذا توصلت املناهج املذكورة إىل توحيدطرح  
مثل "االتصال  إىل االستنتاج أبّن األهداف العامة يف اللغة العربية، أتت ذات طابع أتملي وسارع

نبية أوىل على الرتقب من ابلرتاث" و"اإلحساس ابجلمال"، بينما اقتصرت أهداف اللغة الفرنسية كلغة أج
فعددت القدرات اليت يفرتض أن ميتلكها املتعّلم أّما أهداف اللغة اإلنكليزية  اإلجرائية، دون تناول األبعاد

يف وضعيات واضحة وحمددة وامتالك الفكر النقدي اف، وهي التواصل واستخدام اللغة يف هناية املط
 .3والقدرة على تفّهم التداخل احلضاري

يف الرايضيات يشاهد حيلل، يسلسل يصنف، يقيم عالقات بني ما يدرسه وبني ما يعيشه من 
                                                           

 .6ص ، 10227املرسوم الرقم  1 
 .15، ص 1999بريوت، املناهج التعليمية اجلديدة يف لبنان نظرة تقوميية، فوزي أيوب وآخرون،  2 
 .19املرجع نفسه، ص  3 
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واقع، يرّمز يصوغ املعلومات. لكن يف جمال العلوم أتت املعلومات وصفية خالية قمعظمها من األجوبة 
 ، مثل "تعميق الوعي بقيمة اإلنسان"، وفهم "طبيعة العلوم".اإلجرائية

لتعليمية لالنتقال من األهداف العامة إىل األهداف اخلاصة، فهل هيأت أهداف املراحل ا
 جنحت يف أتمني وحدة تربوية يف هذا االجتاه؟

اللغة العربية قسمت وفق تبويب يقوم على احملادثة والقراءة واحملفوظات، والتعبريين الشفهي 
ثانوية رقما على شيء من العمومية والكتايب والقواعد واإلمالء واألدب. وأهدافها تتشابه ما خال املرحلة ال

 والرتداد أحياان، ومقابل ذلك احتوت على مسائل إجرائية كوضع تصميم، وضبط نص.
ابلنتياة يتبنّي أّن املادة الوحيدة اليت حافظت على وحدهتا الداخلية هي اللغة اإلنكليزية، فقد 

. وربطت اللغتان اسيةجرت صياغة أهدافها اخلاصة وتوزيعها على الصفوف من ضمن وحدات در 
للغات والرايضيات الفرنسية واإلنكليزية احملتوى ابألهداف، بينما يالحظ أبّن هذا الربط غري موجود بني ا

من جهة، وال بينها وبني العلوم من جهة اثنية، وال تتطّلب املواد التدريسية من املتعّلم بذل القدرات 
تراكمي، لكن ال شيء يؤكد امتالك املفاهيم وتداخلها ، وهناك توّسع يف املعلومات بشكل نفسها

 .وتكاملها، وتربز اخلطورة يف ذلك يف انعكاسها على نوعية أتهيل املتعلمني
غابت التكنولوجيا عن مواد العلوم، واستبعد احلاسوب عن الرايضيات، وعن الكتابة، 

من تدريس اللغات والعلوم والرايضيات وعن التثقيف، ومل يتّم استعمال املسرح أو املوسيقى أو الرقص يف 
إىل وحدة النظر حنو املتعّلم ومنّوه اإلدراكي، إذ املناهج بذلك  خالل التداخل النفسي واحلركي. فافتقرت

، من دون االستناد إىل االرتباط الوثيق واملرجعية الواضحة د، كما افتقدت إىلال تشابه وتكامل بني املوا
اين وطاقاته وحاجااتته، ودّلت على تفكك يف توجهها حنو املتعلمني ومن معرفة كافية لإلنسان اللبن

التعليب، وإمهال اخلصوصيات البيئية واملناطقية والقدرات االقتصادية والثقافية واحلضارية يف البعدين 
 .1عمل متناسقة ومتناغمة داخل املؤسسة الرتبوية الواحدةاملدرسي واجملتمعي، ومل تؤّد إىل قيام ورشة 

تلبية كّل ما ميكن ختصيصه لنشاط اجتماعي موجه يستهلك الوقت املخصص للتدريس  
لضرورات احملتوى، وغالبا ما يتوىل التالمذة زايرة ميتم أو مأوى حيث يقدمون بعض املواد الغذائية، 
وتكون زايرة خاطفة ال تتيح التفاعل وال االندماج قمشروع جمتمعي هادف ورصني ومعّمق. ويؤخذ على 

 املناهج أيضا أهنا توانت عن مسألة تغيري البنية املدرسية وإجياد رؤية واضحة.
رأت املدرسة نفسها من جديد مسؤولة عن إجناز كتب منهاية مقّررة، أمام حمتوى 

، وبقي السؤال مطروحا: هل حّلت املناهج تراكمي وأهداف وصفية، واستقالل اتم للمواد عن بعضها
 املدرسة والوطن؟ مشكلة الفارق احلاصل بني

إّن جمرد ذكر موضوع الوطن يف كتب القراءة ال حيل املشكلة املطروحة، فأين كتاب 
                                                           

 .26ص املناهج التعليمية اجلديدة يف لبنان نظرة تقوميية، فوزي أيوب وآخرون،  1 
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التاري  الواحد الذي يطرح كّل قضااي الوطن "وتوارخيه" ويربز أسباهبا ونتائاها يف خمتلف العصور 
حبت بعيدا عن  واحلقبات، ويصوغ مقارابهتا ونقدها وتشذيبها عارضا حتليلها ودراستها بشل علمي

، 1968االنفعاالت والعواطف؟ إذ ال تزال برامج مادة التاري  هي نفسها يف املرحلة الثانوية منذ العام 
. فكيف تعاملت املناهج موضوع البحث مع  1970أّما يف املرحلتني املتوسطة واالبتدائية فتعود إىل عام 

 ؟1دارهكتاب التاري  املوحد، وما هي األسباب اليت حالت دون إص
 االختالف على "اتريخ لبنان"اثلثا: 

إّن وجود صراع مرير على اتري  لبنان، بّرر لألطراف اللبنانية كافة اللاوء إىل اعتماد "توارخيها   
اخلاصة"، وعليه تساءل بعضهم عما إذا كان لبنان موجودا، وهل اترخيه موجود؟ ذلك أّن اتري  لبنان 

يكفيهما لتلوح هلما بوارق غد، أن جيمع املتاادلون فيهما على  –وإن بقيا موضوع نزاع  –ولبنان نفسه 
أّن لوجودمها حقيقة ما. إذ ال حيتاج الشيء ليوجد وجودا أكيدا إىل انتفاء التعارض ما بني الرؤى اليت 

 .    2هو موضوعها، يكفيه أن جتد فيه هذه الرؤى موضوعا هلا مشرتكا
، بقي تلفظ املؤرخ بعبارة "اتري  لبنان" يغري بسؤاله عن حدود 1920ان الكبري سنة فمذ إنشاء لبن   

من أطراف الكيان اجلديد قائلة:  –احلقل الذي يراه لذاك التاري . ترتفع أصوات مؤرخة أو غري مؤرخة 
ا آخر". "ما ذاك بتارخينا". وتقول عناصر أخرى "ما هو إاّل عنصر من عناصر اترخينا الذي نرى له حمور 

أي حمور؟ كثريا ما متاهت هذه األصوات وقوى مل يتكون اتري  لبنان، حبسب دعاته، إاّل يف مواجهتها. 
هكذا بقيت اجلماعات املتناوئة داخل لبنان الكبري يضع كّل منها لفرادة اترخيية دائرة جغرافية، وبعدا يف 

ا ما ختتلف عن إحداثيات لبنان الكبري، الزمن خاصا به، وملا كانت خطوط الطول والعرض املتبناة كثري 
فتشط إىل خارجه حينا وتتحصن يف بقعة منه حينا، نشأت حركات واستغراق ما بني التعريفات هي 

 .3ظالل لتلك اليت هتدد الكيان نفسه وهي أيضا عناصر منها
الطائفي،  كان احلد الفاصل ما بني نظم التعريف التارخيية مطابقا، إىل مدى بعيد، خط االنقسام   

فطغت على كتابة "اتري  لبنان" حلل يغلب ما بني ألواهنا اللون الطائفي أيضا، وكان هذا كافيا عند 
 املتشككني يف وجود ذلك التاري  ليستقر يف يقينهم أّن التاري  املذكور إمّنا أسيئت تسميته.

 
 
 

                                                           

 .29ص املناهج التعليمية اجلديدة يف لبنان نظرة تقوميية، فوزي أيوب وآخرون،  1 
أو اهلوية والزمن يف أعمال مؤرخينا املعاصرين، منشورات اجلامعة اللبنانية، قسم ، الصراع على اتريخ لبنانأمحد بيضون،  2 
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 واتريخ لبنان املدرسية املناهج -1
 طغيان العامل الديين والطايف -أ

على الرغم من أّن  ،يكن اخلالف أبدا بني اللبنانيني على اتري  أي بلد من البلدانمل    
الشؤون التارخيية انطالقا من قراءته اخلاصة هلا، لكّن الفاوة بدأت تظهر لكّل لبناين احلق يف مقاربة 

 جليا عندما ابشر املعنيون وضع اتري  لبنان.
اختذت حيزا واسعا من املناقشات اليت  كانت هذه املادة من املواضيع األساسية اليت
، حيث جرى االتفاق على 1989عام  دارت بني النواب اللبنانيني اجملتمعني يف مدينة الطائف السعودية

، واالنفتاح الروحي والثقايف، وأوىل إعادة النظر يف املناهج وتطوبرها قما يعزز االنتماء واالنصهار الوطنيني
 .1ري  األمهية اليت تستحقاجملتمعون موضوع مادة التا

، وتعليم التاري  يف املدارس بصورة خاصة، شّكال موضوع إّن اتري  لبنان بصورة عامة
 نقاش، وقد اختذ أحياان طابعا حادا بني بعض األشخاص واجلماعات، فاملوضوع مهم ويستحق االنتباه.

احلاضر،  تاري  الشعب يصف الشخصية وحيّدد اهلوية عرب املاضي، وابلتايل يفف 
والشعب الذي حيرتم نفسه ال يتنازل عن شخصيته أو ينكرها، يساير الواقع، رقّما، ولكن ال يزور 
شخصيته فينتحل غريها، وإذا فرض عليه أن يفعل، يتظاهر ابلقبول لكن إىل حني... فاألسلم أن يدرس 

 .2اترخيه بصدق ويتصرف على أساسه بقناعة
عريقة يف القدم، مثل كّل بلدان الشرق األوسط، تركيب سكان لبنان معروف، بالد و  

، املنطقة ولبنان منها، بدأ منذ ستة آالف سنة تقريبا، والبالد حبكم موقعها اجلغرايف وشكل أرضهافتاري  
اجتمعت فيها شعوب خمتلفة، تتنوّع أبصوهلا وأدايهنا، حّّت أصبح اترخيها غنيا متنوعا مشبعا ابألحداث 

 إىل درجة التعقيد.
ان الدين من أهم مميزات اتري  الشرق عرب العصور، اإلنسان الشرقي مؤمن ابهلل، ك

يسّلم إليه أمره، ويرتك بيده حّل املعضالت اليت ال جيد هلا حال. لذا أصبح الدين رابطا أساسيا بني أبناء 
.. ما هو ، والشرقي مرتبط بدينه إىل درجة ال يفصل معها بني ما هو لإلنسان وما هو للرب.اجلماعات

 لقيصر وما هو هلل.
لعب الدين يف لبنان دورا كبريا يف ارتباط الفرد جبماعته، حّّت كانت اجلماعات البشرية 
تتوزّع جغرافيا على أساس عقيدهتا، فأقامت كّل طائفة يف منطقة لبنانية معينة، وأطلق املستشرقون على 

، ويعرف كّل من قرأ اتري  املنطقة كيفية توزّع تلك الطوائف على « La Nation »الطائفة اسم األمة 
                                                           

 .66-65، ص 2010بريوت، التعددية والّتبية يف لبنان، نبيل قسطنطني،  1 
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  .1األراضي اللبنانية
، القائمقاميتان، مّر اتري  لبنان احلديث قمراحل وّجه فيها الواقع الديين مسارها: اإلمارة

مل يكن عرب  املتصرفية، وأخريا لبنان الكبري الذي نعيش يف واقعه، وما جيدر التوقف عنده أّن لبنان اليوم،
بل تبّدل كّل ذلك إضافة إىل نظام  العصور كما هو، وليس من دولة يف العامل احتفطت بشكلها،

 حكمها وحدودها، وهذا ما ينطبق على لبنان أيضا.
 ، من دون استفتاء شعيب، فوجدت الطوائف نفسها1920نشأت دولة لبنان الكبري إبرادة فرنسية عام 

ومّت وضع دستورها وقوانينها على مراحل، واختلفت نظرة الطوائف تلك إىل  يف دولة هلا أرضها وحدودها
 .2الواقع اجلديد، فمنها من رحب ومنها ما اعتربه مفروضا

 
 من التاريخ األيديولوجي إىل التعددية اجملتمعية  -ب

لذا فإّن مشكلّية التاري  من املسائل اليت واجهتها اجملتمعات، خصوصا التعددية 
اجلماعية ونشوء الدول احلديثة على أنقاض  ترافق طرحها مع الوعي التارخيي للذات املعاصرة، وقد

إذ األمرباطورايت، فكانت جدلية اجملتمع والدولة من أهم املوضوعات اليت أاثرها وعي الذات اجلماعية، 
بني  ، لذلك كان اإلشكالبت على هذا الوعي مسألة االنتماء إىل املاضي وحق الشعوب يف اترخيهاتتر 

اترخيية، كما كان من -اتري  الدولة كإطار تنظيمي، واتري  الشعوب واجملتمعات كوحدات جمتمعية
كونه أحد أبعاد وعي الذات، ال بل اإلطار الزمين   املفرتض أن يسهم التاري  يف توضيح هذا اإلشكال

هلذا الوعي. إاّل أّن الظروف املستادة يف مطلع القرن العشرين ومؤثرات البيئة اجملتمعية والتخبط يف 
األوضاع االقتصادية واالجتماعية، خصوصا ضمن بلدان العامل الثالث، أظهرت مجيعها احلاجة امللحة 

خالل استيعاب الدول الناشئة اتري  شعوهبا. فكان التوافق بني أيديولوجية إىل ختطي تلك األوضاع من 
يولوجيات التاري  وما أفرزته من مدارس عكست حاجات آنية، طرحت مشكلية الدولة املركزية وأيد

يف توضيح إشكالية الدولة واجملتمع. فكان ال بّد من أزمات يستعاد بعدها  التاري  أكثر مما أسهمت
 .3ري  يف حماولة الستيعاب عناصر األزمة وختطيها حنو املستقبل األفضلموضوع التا

يندرج موضوع كتابة اتري  لبنان حّّت املدرسي منه، يف الظرف الراهن يف إطار احملاولة 
املذكورة، والسؤال الكبري: " هل ميكن كتابة اتري  موّحد منهاا ومادة؟" يوقفنا على حالة نزاعية، كانت  

لبنان املعاصر إحدى تلوانهتا الظرفية، لذلك ال مناص من اإلجابة على "السؤال الكبري"، كتابة اتري  
 واخللوص إىل استنتاجات واقعية.

                                                           

 .342 ص ...،كتابة اتريخ لبنان،"تطّور كتاب التاريخ املدرسي يف لبنان" وهيب أيب فاضل،  1 
 .379ص  ، كتابة اتريخ لبنان إىل أين...،""مشكلية كتابة اتريخ لبنان، حالة الكتاب املدرسيجان شرف،  2 
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، أدرك ابن من خالل تقلبات البشر بعضهم على بعض، وقبل نشوء الدول احلديثة
األخبار" واملنهج إذ مشكلية التأري  على صعيدي "أمهية التاري  يف االجتماع اإلنساين، فطرح  1خلدون
تتداوله األمم واألجيال، وتشد إليه الركايب والرحال، وتسمو إىل معرفته السوقة  "... إّن فّن التاري قال:

، وتتنافس فيه امللوك واألقبال، وتتساوى يف فهمه العلماء واجلهال. إذ هو يف ظاهره ال يزيد واألغفال
القرون األّول تنمق هلا األقوال، وتصرف فيها األمثال، وتطرف على أخبار األايم والدول والسوابق من 

 " 2هبا األندية إذا غّصها االحتفال...
 إّن مشكلية التأري  واضحة عند ابن خلدون، فثنائية "فن التأري " انعكست منهايا

موعة على كتابة التاري ، وطرحت مسألة املاضي على مستويني: الرواية والعلم. وإذا كانت الرواية جم
أخبار عن األايم والدول... "تنّمق هلا األقوال"... وتتمحور حوهلا سرية "البطل"، فإّن العلم يتخطى 

املثال الذي تقاس -"البطل" إىل "الكاينات" و "الوقائع وأسباهبا". والبطل يف الرواية التارخيية هو النموذج
ومع تقّلب األحوال وتعدد الرواة  على أساسه "الكاينات" و "تستوعب سريته اتري  شعب وجمتمع"،

تبىن "األسطورة" فتستهلك يف بنيتها وأحداثها الزمن التارخيي، وتصبح جاهزة لكل مقام ومقال، 
 فيتساوى عندئذ يف فهمها العلماء واجلهال.

أّما يف العلم "فالبطل" "كاألسطورة" هو الرمز الذي خيتصر معاانة شعب وجمتمع، 
الزمن التارخيي، فالتلوانت هي موضوع اهتمام املؤرخ، يتناوهلا ابلنظر والتحقيق  وحيمل يف تلوانته عالمات

والتعليل ليكتشف من ورائها األحوال اليت ولدهتا ويقف على أسباهبا وحيدد مسار اجملتمع الذي ولدت 
 فيه األسطورة وترعرعت، وأهّم تلك التلوانت أربعة أمور:

 خيي على مالحقة احلقيقة ابستمرار؛مل املنهج التار األّول: إهّنا تطرح من املسائل ما حي -
             ذهنية كامنة احتضنت "البطل" و "األسطورة"، لكن سرعان ما والثاين: إهّنا توقفنا على  -

 ، عن غايتها غري املعلنة؛تكّشفت تلك التلوانت عند النقد والتحليل
وليدة جمتمع اترخيي منه انطلقت ويف الذاكرة والثالث: إّن تلوانت سرية "البطل"، كبنية "األسطورة"،  -

 اجلماعية منت، تغذيها تقلبات األحوال ومعاانة اجلماعات؛
والرابع: إّن رواية سرية "البطل" أو "األسطورة"، كما تدوينها على أيدي الكتبة، أييت معظمها  -

ر "الصدق والصحة"، "تكاليف إنشائية" تزّين اخلرب وتسوق له احلاج والرباهني دون األخذ ابالعتبا
 إذ إّن "فايدة اإلنشاء مقتبسة منه فقط وفايدة اخلرب منه ومن اخلارج ابملطابقة"، حسب ابن خلدون.

                                                           
م، هو فيلسوف عريب وعامل اجتماع واتري ، 1332ولد حممد بن حممد بن خلدون وكنيته "ابن خلدون"، يف تونس عام  1

 .1406من أشهر كتبه يف الفلسفة "املقدمة"، ويف التاري   "كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب"، تويف يف مصر عام 
http://mawdoo3.com 
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تشّكل هذه املقدمة املدخل إىل نقد اتري  التأري  يف لبنان املعاصر، فالكتاابت التارخيية اليت 
املسائل والقضااي ما أاثر  وقعت يف اخلطأ األيديولوجي على اختالف اجتاهاته، اختلقت من

 اجلدل بني الكتبة واملؤرخني.
، وابت اإلنسان فيه معاصرا لكّل حادث أو ويف غمرة هذا اجلدل فقد املاضي صفته الزمنية

طارىء، ال بل ألبس هذا اإلنسان من الصفات وأعطي من النعوت وصدرت حبقه األحكام 
الزمان واملؤثرات البيئية واجملتمعية وخملفات وتناوبت عليه األيديولوجيات تبعا لظروف املكان و 

الرتاث، فكان التساؤل الطبيعي: أبي صفة ينتمي املاضي إىل التاري ؟ أعرب االلتزام 
األيديولوجي؟ أم حبكم اجلغرافيا؟ أم من خالل الكاتب؟ أم حبضور املاضي الدائم يف أزماتنا 

حبكم اإلنسان فيه وحتوالته عرب الزمن  ومعاانتنا؟ أينتمي املاضي إىل التاري  ابلواسطة؟ أم
 ؟1الطويل

، املاضي حقل اختبار جواب املدرسة احلضورية ومن ورائها التاري  األيديولوجي، واضح وبسيط
النفعاالتنا ومرآة تعكس كّل هواجسنا وتطلعاتنا املستقبلية، وإنّه بعد مستقبلي حنّمله عبء 

ا، خنتصم حوله ونشّد فيه اإلنسان إىل خصوصياتنا حاضران وانفراج آمالنا وتطبيق أيديولوجيتن
ونقحمه يف أزماتنا، حّّت ابت هذا اإلنسان يف املاضي فريقا بني املتصارعني وأخطر ما يف هذا 

 اجلواب عامالن:
إّن حقيقة املاضي من الناحية املنهاية، ابتت نسبية تقاس ابالنفعاالت واملواقف واالنتماءات،  ٭

معاانة احلاضر. لذلك كان لكّل عصر ال بل لكّل مجاعة نظرهتا األيديولوجية وحتّدد انطالقا من 
إىل املاضي، ويف كّل أيديولوجيا تيارات اختلفت ابختالف مؤثرات البيئة اجملتمعية وترسبات 

 الرتاث وروافد الثقافة؛
أو  ب الكلّ إّن مبدأ استيعاب املاضي يف التاري  أصبح جزئيا أو فئواي، حبيث إّن اجلزء يستوع ٭

أّن لكّل من الكتبة واملؤرخني حقيقته اخلاصة به، يسّخر يف خدمتها املنهج الشكلي املوسوم 
  ابلعلمي.

" حالة نزاعية"تعكس  أّن مدارس التأري  يف لبنان املعاصر ،2بناء ملا تقّدم يعترب د جان شرف  
ن واقع سياسي جمتمعي تبعا يف اجملتمع اللبناين، وتيارات هذه املدارس على اختالفها عرّبت ع

 1920للظروف اليت مّر هبا الوطن وللتحدايت اليت واجهته خصوصا املشاكل السياسية منذ 
                                                           

 .382ص  ، كتابة اتريخ لبنان إىل أين...،""مشكلية كتابة اتريخ لبنان، حالة الكتاب املدرسيجان شرف،  1 

التاري  يف كلية ، حيمل دكتوراه يف التاري  من جامعة السوربون، ترأس قسم 1939ولد جان شرف يف الزلقا عام  2 
، تويف 1983، وأصبح مديرا لكلية اإلعالم والتوثيق يف اجلامعة اللبنانية سنة 1980إىل  1976اآلداب /الفرع الثاين من 

 .393ص  كتابة اتريخ لبنان إىل أين...،.2009عام 
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على األقل. فكان بديهيا لدى الباحثني اللاوء إىل املاضي الستيعاب املشاكل أو إلجياد احللول 
ستمرارية صيغة التعايش فيه، املالئمة هلا، عرب تكوين قناعات تدعم وجود الوطن اللبناين وتؤمن ا

أو على عكس ذلك، الرتكيز على حاج تدحض تلك القناعات وتؤكد على إحلاق لبنان 
 .1قمحيطه
 : إذا ليست مشكلة التاري  املدرسي يف لبنان إالّ صورة مبّسطة لواقعني متكاملني     

تياراهتا. أّما الثاين ففيه األّول فيه استسالم املنهج لصراع األيديولوجيات، على اختالفها وبكّل 
 استمرار الواقع اجملتمعي ضمن حالة نزاعية حول الوطن واهلوية واالنتماء.

على الرغم من ذلك يبقى التاري  املدرسي أحد العوامل املساعدة، على ختطي هذين     
ب الواقعني. فهو اتري  تعليمي ازدهر يف مراحل نزاع القوميات واشتداد الصراعات بني الشعو 

واألمم خصوصا األوروبية، فكان وسيلة نضالية. مّث أصبح مع هتافت هذه األيديولوجيا وسيلة 
 الستعادة الشعوب واجلماعات حقها يف التاري .

ومن املسّلم به أّن لبنان يقوم على صيغة التعايش، لّكن مدارس التأري  على اختالف     
اللبناين يف حالة نزاعية مع نفسه وحميطه، تياراهتا، نقضت هذه الصيغة، وأبقت على اجملتمع 

األمر الذي أاثر يف ذهن املتعلمني العديد من املشاكل والقضااي، أكثر مما أسهم يف ترسي  
 صيغة التعايش وتطويرها حنو مستقبل أفضل.

لذا فإّن الكتاب املدرسي عرّب عن حاالت انفعالية والتزامات أيديولوجية، خصوصا إابن    
ري عاىبء بتناول الواقع بعقالنية وانفتاح، لدرجة أّن أفق املتعّلم ابت ضيقا وفئواي األزمات، غ

وأحياان مغلقا على كامل اجملتمع، ومتااهال يف الغالب وضع العمران يف سياق الزمن الطويل. 
مادة ومنهاا وانتشارا، حّّت كاد األمر يصبح من لذلك مل يزل كتاب التاري  املدرسي يتعّثر 

 .2يالتاملستح
انطالقا من هذا الواقع يطرح التساؤل الطبيعي، حول ما يراد من التاري  التعليمي، كافتعال   

ماض خلدمة ظروف آنية سرعان ما ينقضها املستقبل بتحوالته املتسارعة، وتربواي هل يعقل أن 
على حقيقة يظّل التاري  عامل استمرار للنزاع يف اجملتمع اللبناين؟ أم علينا إرساء املستقبل 

 جمتمعية يتفاهم فيها البشر، بدال من تقاتل الطوائف وتصارع األيديولوجيات؟
 إّن اإلجابة على هذه التساؤالت تندرج حتت األسس اآلتية:   
  جتديد التأري  منهاا ومادة، على أسس علمية يف إطار التحوالت الدينية واالقتصادية

 والسياسية واالجتماعية والدميوغرافية؛
                                                           

 .385ص  ين...،، كتابة اتريخ لبنان إىل أ""مشكلية كتابة اتريخ لبنان، حالة الكتاب املدرسيجان شرف،  1 
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 إعتبار التاري  "خربا عن االجتماع اإلنساين"، ممّا يعين أّن املاضي ال ينحصر يف بعد واحد؛ 
  اعتماد منهج التاري  االجتماعي، كقاعدة الختيار مادة التاري  املدرسي، ومن شأن هذا

العامل تنظيم العالئق ابحمليط اآلخر املتساوي الذي تشدان إليه الروابط اإلنسانية واحلضارية 
 التفاعل الفكري.و 
وال بّد من اختيار مادة التاري  تبعا لسيكولوجية الطالب، يف خمتلف مراحل الدراسة ما   

قبل اجلامعية، بطريقة تتااوب مع اهتماماهتم بغية توسيع آفاقهم وتطوير معارفهم، ومن 
املستحسن أن تتم عملية اإلعداد من قبل جلنة مشرتكة تضّم اختصاصيني يف علم النفس 

 .1الرتبوي إىل جانب مؤرخني
 

   اتريخ لبنان ومعطياته اجلغرافية -ج 
سلسلة خطوات من أجل حتسني املشروع التوحيدي  ،2يف سياق متصل طرح الدكتور أمحد حطيط 

، منها الدعوة إىل عقد مؤمتر عام ألهل االختصاص ذوي الكفاءة والتارد، وإعادة للكتاب املدرسي
التاري  خصوصا، وتعليم اتري  لبنان انطالقا من جغرافيته الواحدة وحبدوده املعرتف النظر جذراي قمنهج 

هبا دوليا، وضرورة اعتماد احلقيقة واالستناد إىل أّن اإلسالم واملسيحية مها مصدران أساسيان لرتسي  
اعلي، وتركيز الوحدة الوطنية، إضافة إىل سريورة االرتباط العضوي بني لبنان وحميطه العريب يف إطار تف

   . 3منهج التاري  على دراسة احلضارات قما يعّزز احلس اإلنساين لدى الطالب
ين يليب ما اإلجراءات اليت اختذهتا السلطات الرتبوية الرمسية من أجل إدراج كتاب مدرسي وطف 

طوائف ويكون بديال مقبوال عن "تواري  ال طموحات األجيال اللبناين، ويستايب للمتطلبات املدرجة،
 واملناطق"؟

 
  وعثراهتا ورشة إعداد كتاب التاريخ املوحد -2

املهم يف األمر أّن احلكومة اللبنانية أصدرت بعد أتخري استمر ثالث سنوات، املرسوم 
، وحّددت فيه أهداف مادة التاري  ومناهاها يف مراحل التعليم العام ما قبل اجلامعي، 3175الرقم 

، لكّن وزارة الرتبية الوطنية ما 2002- 2001مع بداية العام الدراسي وابلفعل صدرت الطبعة األوىل 
، بسبب اخلالف الذي حصل على خلفية توصيف لبثت أن أوقفت عملية توزيع سبعني ألف نسخة منه

                                                           

 .390ص ، حالة الكتاب املدرسي"...، "مشكلية كتابة اتريخ لبنانجان شرف،  1 
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الكتاب الرمسي موضوع البحث "الفتح العريب" و"احلمالت الصليبية" ضمن خانة االحتالالت األجنبية 
رفضه أعضاء اللانة املسلمون منهم واملسيحيون، فاملسلمون رفضوا اعتبار مسألة  األمر الذي ،للبنان

 "الفتح العريب" احتالال، بينما رأى املسيحيون أّن "الفتح العريب"، شأن مماثل "للحمالت الصليبية". 
نيون فبقيت املدارس بقطاعيها الرمسي واخلاص من دون كتاب موحد ملادة التاري ، وبقي الطالب اللبنا

 .1حمرومني من معرفة ما ينبغي هلم معرفته عن التفاعل وما ينبغي أن يتفاعلوا معه
تساءلت اجلهات املتابعة عن أسباب تعديل أو استبدال بعض أعضاء جلنة وضع املنهج 

 اهليئة االستشارية عدة مرات قبل واللاان اليت اشرتكت يف وضعه، وصياغة األهداف ابإلضافة إىل
 بصيغته النهائية وفقا للمرسوم املشار إليه.ره إصدا

يف املاضي على الواقع الذي شهدته مادة التاري   أعاله إلقاء الضوء ذلك متّ  لفهم
يديولوجية. فموضوع الكتاب املوحد كان الدينية ال بل املذهبية وحّت األ القريب، حيث ظهرت التعددية

العديد من الندوات واملؤمترات إىل الوصول إليه، وعقدت ، فقد  دعت أمام اللبنانيني مطلبا بعيد املنال
حتت إشراف حكومي لكنها مل تصل إىل نتائج ملموسة، أو أّن  ت أحياانالكثري من اللقاءات اليت مت

 .2توصياهتا بقيت حربا على ورق
عرب كتاب التاري  املوحد حمطات كثرية منذ الطائف، مّث أخذ املركز الرتبوي زمام املبادرة 

وأخرى كهيئة استشارية، فشهدت األوىل عمليات جتاذب وتغيريات   شّكل هلذه الغاية جلنة للصياغةو 
اب علمية حبتة وبعضها إىل عوامل ينتمي بعضها إىل أسبوبرزت بداخلها وجهات نظر متباينة،  كبرية

حتديد األهداف يف التفاصيل، ميكن القول إّن احلصيلة كانت يديولوجية يف رؤية املادة من دون الغوص أ
، وأعقب صدورها الشروع يف  العامة واحملاور واحلصص األسبوعية واألهداف التعليمية يف املراحل كّلها

عرب ثالث جلسات أسبوعيا، ودقّقت فيه لغواي  التأليف الذي تولت اهليئة االستشارية اإلشراف عليه
 .3ازهتا لتبدأ عملية الطباعةاليت سلمت إليها وأج جلهة الوقائع التارخيية ابلنصوص وتربواي

اعتمدت كتب التاري  الصادرة عن املركز الرتبوي، منهاا خمتلفا عن الكتب اليت عرفت 
يديولوجيا، علما أبهّنا تناولت قضااي ر الوقائع التارخيية على حساب األسابقا، إذ ركزت على استحضا

ابلغة احلساسية وخالفية يف موقف اللبنانيني منها، ال سيما وأهّنا عاجلت املسائل كافة وصوال إىل 
، من دون إمهال احلرب األهلية اليت صنفتها على أهّنا "احلرب 1998انتخاابت رائسة اجلمهورية عام 

                                                           

 67ص يف لبنان،  التعددية الّتبويةنبيل قسطنطني،  1 
 .68ص  يف لبنان، التعددية الّتبويةنبيل قسطنطني،  2 
 يف لبنان. التعددية الّتبويةنبيل قسطنطني، 3 
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، عضوا اللانة 2، وهنري العويط1الدكتورين رضوان السيد اللبنانية"، وقد أمجع كّل من األستاذين
وخصوصا نزاعاته  االستشارية على أمهية هذه اخلطوة احلامسة، ملا متثله من تقدم على صعيد الرؤية للبنان

 الداخلية، اليت جعلت من التاري  أشبه ما يكون من حقل ألغام.
مثرة جهود مضنية وانتظارات  أتى إصدار الكتب اخلمسة املخصصة للمرحلة االبتدائية

، واعترب حداث مهما بنظر اللبنانيني يف خمتلف املناطق ومن كافة املشارب واالجتاهات والفئات طويلة
والشرائح، وابلدرجة األوىل الطالب واملعّلمون واإلداريون يف املدارس، إنّه يقطع مع مسار بعيد من 

تابته وتدريسه. إذ ثبت أّن الكتب اليت درج الطالب على اخلالف والنزاع بني املواطنني على التاري  وك
والوطن، وكان هذا التباين  للكيان دراستها منذ االستقالل وحّت اليوم، بلغت حدود التباين بني رؤيتني

 .3هو الذي جعل كتب التاري  السابقة تنحو منحى خاصا هبا وقد أشران إىل ذلك يف الفصل السابق
لكتاب التاري  املوحد هذا، أّن تدريس الطالب يف الكتاب  اعتقد فريق املؤيدين   

، طاملا أّن الكتاب الذي دّرس يف غري منطقة لبنانية خيتلف املنوه عنه من شأنه القضاء على خالفاهتم
ستصل  ب املوحدالكتا من معني فإّن األجيال املقبلة اليت تنهلعن سواه يف منطقة أخرى، وابلتايل 

كرة الكتاب املوحد فة مشرتكة متهد لنشوء وطنية مفقودة. أّما الفريق املناهض لفحكما إىل تكوين ثقا
فانطلق من رؤية علمية جتعل من التاري  جزءا من ثقافة أكثر مشوال، ابعتبار أّن االنتماءات  ال تتكّون 

هذا فضال ، وعمليات التلقني يف الّصف بل من خالل احمليط واملنزل والتاربة االجتماعية بفعل الدروس
هذه الكتابة هناية ، اليت اعتربت عن أّن كتابة اتري  واحد للوطن هو من معام األنظمة الشمولية

ديولوجيات، وعليه فإّن قسما كبريا من الفريق املذكور اعتقد بشكل راس  بوجود الصراعات واألي
  هنالك تواري  تتناول ، ففي كّل أترياستحالة حتول دون كتابة اتري  موحد للبنان أو غريه من الدول

الفئات واألشخاص واملناطق والقطاعات واملواقف. شابت املوقفني املنوه عنهما أعاله انقسامات 
، ولكن ما تقرر كان نتياة حتمية انطلقت من مبادىء فكرية أو ثقافية أو تربوية أو حّّت إيديولوجية

ثلت فيها الطوائف الست الكربى: الشيعة، ألجواء الوفاق الوطين، وعلى هذا األساس مّت تشكيل جلنة مت
                                                           

، وأستاذ 1977، هو أستاذ حماضر يف اجلامعة اللبنانية، كلية اآلداب منذ عام 1949ولد رضوان السيد يف ترشيش عام  1 
، وأيضا جبامعة هارفرد 1994عام  « Chicago »زائر يف قسم دراسات الشرق األوسط جبامعة شيكاغو 

» Harvard «  2002منذ .http://www.ridwanalsayyid.com/                                                                                      
، 2008هنري العويط أستاذ حماضر يف اجلامعة اليسوعية يف بريوت، وانئب رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية منذ عام  2 

، عنّي مديرا عاما ملؤسسة الفكر العريب سنة 2002شغل أيضا منصب املقرر العام جمللس احتاد اجلامعات العربية منذ 
، 16628العدد الرايض، لتعليم العام ما قبل اجلامعي. صحيفة . شارك يف اللاان اخلاصة اليت أعدت مناهج ا2014
 .1، ص 2014نيسان 

 .70ص التعددية والّتبية يف لبنان، نبيل قسطنطني،  3 
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 .1والسنة والدروز، واملوارنة، واألرثوذكس، والكاثوليك، وضمت أخصائيني من الطوائف املذكورة
توّجب على جلان املؤلفني إعداد سلسلة كتب التاري  املدرسي املوحد والبالغة أحد 

أهّنم من املؤرخني ويتولون تدريس املادة ، وضمت هذه اللاان أساتذة جامعيني مصنفني على عشر كتااب
يف الكليات واملعاهد. فتوصلوا إىل حتديد أهداف دراسة التاري  على النحو اآليت:" تنمية روح البحث 

القائم على التعرف والفهم والتحليل والتعليل، والنقد والتوليف والتقدمي واكتساب املهارات  العلمي
بيان العالقة واالستدالل واالجتهاد والتصنيف، واالبتعاد عن العموميات العلمية القائمة على املقابلة وت

 والشعارات وحماذرة اجتزاء األحداث...".
أاثر كتاب السنة الثالثة االبتدائية الذي محل عنوان "انفذة على املاضي"، التباسا استدعى               

لبت منه العمل على إلغاء صفحة من الكتاب للبحوث، فط تدخل اهليئة االستشارية لدى املركز الرتبوي
 ل والشعوب اليت مرت على لبنان، بسبب ورود تعبري "الفتح العريب" فيها ضمن سياق اخلط الزمين للدو 

إذ مّت عنونة أحد الدروس وفقا لآليت:  ،اعترب النص أّن املؤلفني صنفوا الفتح العريب يف عداد االحتالالتو 
ن: استقالل وطن". وأدى هذا إىل خالف حاد بني وزير الرتبية الوطنية آنذاك "ذهبوا مجيعا... وبقي لبنا

  .4ابلنتياة إىل إقالة فرحية من منصبه ، أدى3، ورئيس املركز الرتبوي الدكتور منر فرحية2عبد الرحيم مراد
كما برزت مسألة خالفية اثنية تتعلق بعنوان "علم بالدي" عرب مقارنة علم االنتداب بعلم االستقالل، 

 . 5واملسألة اخلالفية الثالثة ظهرت حول أنواع النقود املستعملة
لكّن األمور مل تتوقف عند هذا احلد جلهة إلغاء درس أو صفحة، وتبني أّن املطلوب إعادة             

 .ديدة للكتب، وتطبيق نصوص ومندرجات املرسوم الذي أجازهاقراءة ج
ردت جلان التأليف يف احللقة الثانية من التعليم األساسي أبّن مضامني املادة انلت    

موافقة احلكومة اللبنانية، رغم أّن اللاان ال تدعي الكمال بل حرصت على كتابة اتري  يوحد بني 
                                                           

ضمت اللانة كال من: حممد كاظم مكي )شيعة(، رضوان السيد )سنة(، أنور ضو )درزي(، هنري العويط )موارنة(،  1 
 .72، ص التعددية والّتبية يف لبنان املعّلم )كاثوليك(. نبيل قسطنطني،منري أبو عسلي )أرثوذكس(، شفيق 

، تسّلم عدة حقائب وزارية يف احلكومات اليت شكلها الرئيس رفيق 1942ولد عبد الرحيم مراد يف بلدة غزة ابلبقاع عام  2 
سرية وتراجم وزراء لبنان  للبناين،املعجم الوزاري اعدانن ضاهر، ورايض غّنام، احلريري، منها وزارة الرتبية الوطنية. 

 .346. ص 2008، بريوت، 1922-2008
منر فرحية، الرئيس السابق للمركز الرتبوي للبحوث واإلمناء، وأستاذ يف اجلامعة اللبنانية كلية الرتبية، ويف املعهد العايل  3 

 .181، ص 2014ابء، بريوت، ، منشورات ألف منهاج التاريخ وكتبه شهادة للتاريخللدكتوراه. منر فرحية، 
 .53املرجع نفسه، ص  4 
 .81ص التعددية والّتبية يف لبنان، نبيل قسطنطني،  5 
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 خالل تعريفهم برتاثهم احلضاري، كما توخت احلقيقة التارخيية معتمدةاللبنانيني وال يفرقهم، وذلك من 
، يف تقدمي املعلومات وتبسيطها، ومتّثل عملها يف اخلروج من اتري  األفراد إىل الدقة واملوضوعية والوضوح

اتري  الشعوب، ومن الّسرد اململ إىل علم يتمحور حول املتعّلم، وأخضعت املخطوطات للمناقشة 
 .1قوالتوثي

آىل املركز الرتبوي على نفسه عدم اخلوض يف املسألة اخلالفية فالتزم الصمت، وتعاطى معها هبدوء حرصا 
، لكّن كتب التاري  املوعودة ورغم إجنازها بقيت يف خزائن منه على إبقاء األمور يف إطارها املؤسسايت

  عليها وشرب. وزارة الرتبية، بينما جرى تدريس املناهج املعتادة اليت أكل الدهر
إّن الكتب املعتمدة حاليا لتدريس التاري  يف مدارس لبنان الرمسية واخلاصة، هي كما كانت ابألمس  

فئتان، فئة يغلب عليها الطابع األيديولوجي ومتثل رأي هذه اجلماعة أو تلك، وتعكس نظرهتا إىل التاري  
مؤلفون ينتمون إىل طوائف لبنانية خمتلفة هبدف  واهلوية. أّما الفئة الثانية اليت غالبا ما يشارك بوضعها

أتمني أوسع رواج هلا، فيغلب عليها هاجس التوافق ولو على حساب احلقيقة، وغين عن البيان أهّنا 
بسبب توجهها هذا تسيء إىل علم التاري ، ال حترتم قواعده وأصوله وشروطه، وتسيء أيضا إىل لبنان 

يعطي الطالب انطباعا أبّن وطنهم ال ميتلك املقومات التارخيية واالجتماعية  ألّن الكذب واملواربة
 .2والسياسية الالزمة

إلقرار الكتاب املدرسي املتعثر، على عدم استثناء أحد من عملية لذلك أمجعت الصيغ املطروحة   
 التأليف، مع واجب االستعانة خبرباء تربويني أصحاب كفاءة.

أسس  ول املناهج املستهدفة، وضرورة إرساءموضوعي يتنا برزت حاجة ملحة لتقييم
ية ، فوزارة الرتب2000إىل سنة  1997تربوية جديدة بعد انقضاء املرحلة التاريبية اليت امتدت من سنة 

عام  وعرب املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء وجّهت إىل مجيع املؤسسات التعليمية املعنية الرمسية واخلاصة
 ، تناولت مجيع مواد التدريس امللحوظة، وطلبت فيه حتديد احملاورفقته ابستماراتأر كتااب   2003
ي إبقائها وحذف ما ال طائل منه وما يشّكل إرهاقا للطالب، فاستاابت اجلهات املعنية املنو  والدروس

بدرجات متفاوتة من األمهية، لكّن التعديل املوعود ما زال معّلقا على الرغم من بعض اإلجراءات 
الشكلية اليت تناولت حذف حمور من هنا أو إلغاء لدرس من هناك، فعلى سبيل املثال حذفت اللانة 
املوكلة قمادة الرتبية الوطنية والتنشئة املدنية احملور السابع الذي يتناول قضااي الشباب اللبناين املوزعة على 

 .3شهادة الثانوية العامة بفروعها كافةدرسني، وأبقت على احملاور الست املتبقية واملطلوبة يف امتحاانت 
                                                           

 .88-87ص  املرجع نفسه، 1 
 .110ص  التعددية والّتبية يف لبنان،نبيل قسطنطني،  2 

، 2003العامة مجيع الفروع، بريوت، شهادة الثانوية الّتبية الوطنية والتنشئة املدنية وتعديالته،  منهاج مادة الّتبية 3 
 .3-2ص 
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 وإشكالياته تقييم عمل الطالب -3

أقّرت املناهج نظام تقييم جديد وجرى تدريب عشرات املدراء وألوف املعّلمني عليه، 
لكن مع الوقت ظهرت هوة شاسعة بني واقع التعليم اللبناين والنظام املتبع، وبني نظرة عصرية للتقييم 

، ونشأت حاجة تعليمي وإداري تسيطر عليه عقلية االمتحان والعالمات املستحقة واحملاسبةمقابل طاقم 
 .1اعترب أحد أبرز مقومات املناهجملّحة من أجل اللاوء إىل التقييم ابلكفاايت الذي 

 واقرتحت ألجل ذلك ثالثة أشكال أبرزها: 
لتحديد مستوى الطالب ونقاط القوة  التقييم التشخيصي، الذي يتّم عند بداية العام الدراسي -

 والضعف لديه؛
 لتصويب مسار العملية التعلمية؛ ، وجيري طيلة أايم السنة الدراسيةالتقييم التكويين -
وتقرير  سية لتحديد مستوى حتصيل املتعلم، عند هناية كّل فصل ويف هناية السنة الدراالتقييم اخلتامي -

 جناحه أو رسوبه.
التقييمات املتنوعة حول معاجلة أخطاء الّطالب وصعوابهتم املدرسية، وقياس متحورت أهداف هذه 

م مع املعلمني عن درجة حتقيق ما هو مطلوب، عملية التحصيل بعد إجناز أي عمل مطلوب، إلعالمه
معينة هلم. وتسمح  وعن بلوغ الغاايت املرسومة للمتعلمني من دون أن يؤدي ذلك إىل وضع عالمة

   . 2للمعّلمني بقياس املسافة اليت قطعها املتعلمون بنااح يف فرتة حمّددة التقييمات أيضا
استلزمت هذه التقييمات حوارا مستمرا بني املعّلم واملتعّلم لتصحيح مساره الدراسي بصورة       

اليت  االختبارات واملسابقات، مّث حتليل املعطيات واملبادرات الّصفيةتدرجيية، بعد مجع املعلومات بواسطة 
 .قام هبا التلميذ

، فكيف مّت يبقى أّن هذه املعايري احتاجت إىل وضعها على أرض الواقع، إلثبات جناحها أو فشلها
 تطبيقها يف مدارس "الفرير"؟

 
 : كيف طّبق إخوة املدارس املسيحية املناهج اجلديدةرابعا
من خالل مشاركتهم أبعمال اللاان األساسية والفرعية  ،واكب اإلخوة عملية إعداد املناهج اجلديدة    

، لدراسة املواد املختلفة واقرتاح أهدافها وصياغة  عرب إرسال معّلمني من مدارسهم إىل اللاان اليت أتلفت
كفاايهتا، فكان هلم حضور عرب األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، حيث رافقوا كافة التفاصيل ووقفوا 

، هذا من جهة أوىل، أّما من ت والصياغات وإقرار املواد وبلورة أهدافها العامة واخلاصةعلى التعديال
                                                           

 .31فوزي أيوب...، ص  1 
 .40املرجع نفسه، ص  2 
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جهة اثنية فأعدوا خطة تدريب وأتهيل جلميع منسقي املواد وللمعلمني، توزعت على ثالث مراحل وفقا 
 :1لآليت
 (، عرب األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية؛2000-1997املرحلة األوىل: ) -
(، عرب منسقية اإلخوة يف لبنان، وابلتعاون مع األمانة العامة 2006-2001) الثانية: املرحلة -

 للمدارس الكاثوليكية يف فرنسا؛
 (، عرب اجلامعة اليسوعية يف بريوت.2009-2007: )املرحلة الثالثة -
الذي أنشأته  « Centre Pédagogique Lassallien Libanais » "املركز الرتبوي اللسايل اللبناين"توىّل   

واالهتمام بتنظيم الدورات التدريبية، املرحلتني الثانية والثالثة،  ، تنفيذ2000يف لبنان عام  رائسة الرهبنة
واللقاءات الدورية، ودراسة واقع املواد وطرائق تعليمها وأساليبها، وتقييم عمل املعّلمني دوراي، وذلك 

 نان، وقد تناوب ثالثة إخوة على القيام هبذه املهمة هم:حتت إشراف األخ املنّسق ملدارس "الفرير" يف لب
 (2003-2000برانرد حبيقة ) -
 (2007-2003حبيب زرييب ) -
 ( 2009-2007إميل عقيقي ) -

ضّم املركز مجيع منّسقي املواد التعليمية يف مدارس الرهبنة املوجودة بلبنان، بديال عن مكاتب تربوية 
 يكليته وفقا ملا أييت:مل يكتب هلا االستمرار. وأتت هسابقة 

  رئيس املركز الذي يشرف على أعماله ومهامه ويشكل يف الوقت عينه حلقة ربط بني األخ
 املنسق ومنّسقي املدارس قما يتعلق جبميع املسائل التعليمية والرتبوية؛

 قسم اللغة العربية وآداهبا؛ 
 قسم اللغة الفرنسية وآداهبا؛ 
 قسم اللغة اإلنكليزية؛ 
  الرايضيات؛قسم 
 قسم العلوم والطبيعيات؛ 
 قسم االجتماع واالقتصاد، ومواد التاري  واجلفرافيا والرتبية الوطنية؛ 
 2قسم الرايضة. 

 1تواىل على رائسة املركز الرتبوي اللسايل اللبناين كّل من الدكتور ميشال عبد املسيح

                                                           

 1 op. cit, p. 134.                                                               Manuscrits des frères (Beyrouth),  

 .31، ص 2009منشورات املركز الرتبوي اللسايل اللبناين، بريوت،  الدليل الّتبوي اللسايل، 2 
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 (.2009-2007) 2(، ومسري حويك2000-2006)
 يطرح سؤال بديهي عن جمرايت كّل منها املذكورة أعاله، التطبيق مراحلابلعودة  إىل  

حيث احتوت على سلسلة تدابري هدفت إىل أتمني تنشئة مهنية جديدة تتوافق ومعايري 
املناهج املقررة، ومساعدة املعّلمني على القيام خبطوات من شأهنا تغيري مفاهيمهم السابقة، 

جب عليهم اختاذها لتطبيق املطلوب توخيا ملصاحل وتسهيل استيعاهبم اإلجراءات اليت يتو 
املتعلمني، يف احلصول على تعليم نوعي وثقافة غنية وفقا ألحدث األساليب والطرائق 

 العصرية املستخدمة، فما هي مالمح تلك املراحل الثالث؟
 
 
 
 ( وبداية التأهيل2000-1997املرحلة األوىل ) -1

يف ما بني مدارسها ومنها مدارس اإلخوة، ابشرت األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ابلتعاون 
سلسلة دورات أتهيلية وتدريبية، جرت يف مركز األمانة العامة السابق يف بدارو، إبشراف أساتذة 

اللاان  من اجلامعتني اللبنانية واليسوعية، ممن شاركوا يف إعداد املناهج املدرسية أو ترأسوا
 األساسية والفرعية أو كانوا منسقني أو مقررين داخل تلك اللاان.

وتوزعت ورش العمل والتدريب بتوزع املواد التدريسية ومراحلها، فكانت هناك ورش ملراحل   
، وغطت 10227التعليم األساسية، قّسمت بدورها إىل ثالث حلقات وفقا ملا حلظه املرسوم 

 واملتوسطة، وخصصت ورش أخرى للمرحلة الثانوية وموادها. هذه املرحلتني االبتدائية
وعلى هذا األساس أفردت أماكن خاصة للغات العربية والفرنسية واإلنكليزية بشكل     

مستقل، وأخرى للرايضيات، والعلوم، والفيزايء، والكيمياء، والفلسفة، واجلغرافيا، والرتبية الوطنية والتنشئة 
 للى املفاهيم اجلديدة اليت متكن من إحداث نقلة نوعية، وبدأ املدربون ابستعما. ومت الرتكيز عاملدنية

مفردات جديدة تدل على حاجة إىل التغيري املرجو، فاستخدموا لفظة منّشط بدال من معّلم معتربين أبّن 
تلميذ أو  دوره هو إحياء وتنشيط احللقة التعليمية وليس االستفراد ابلتلقني واحملاضرة، واستبدلوا تعبري

طالب "قمتعّلم" ألّن هذا الطفل أو الولد أو الشاب ابت مسؤوال عن تعّلمه وهو ليس تلميذا متلقيا 

                                                                                                                                                                                

، حيمل شهادة دكتوراه يف العلوم الرتبوية، وكان أستاذا يف مالك كلية 1942ولد ميشال عبد املسيح يف بسكنتا عام  1 
، ملف د ميشال عبد اللبناينحمفوظات املركز الّتبوي اللسايل . 2011، تويف عام 2006الرتبية، أحيل إىل التقاعد عام 

 .2، ص 2002املسيح، عني سعادة، 
  du  Calendrier de districtمسري حويك، منّسق اللغة الفرنسية وأستاذ حماضر جبامعة القديس يوسف يف بريوت.  2 

Proche-Orient, F. E. C, Beyrouth, 2008, p. 16.                                             
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 .1فحسب، بل مشاركا فاعال يف التحصيل والتعلم
خضع معلمو مدارس اإلخوة مداورة ملثل هذه الدورات، وبدأوا بتطبيق مفاهيمها يف                    

على مدى ثالث ، واستمرت هذه الدورات انشطة 1998-1997لدراسي مدارسهم منذ العام ا
سنوات، وهي املهلة اليت حددها املرسوم االشرتاعي املنوه عنه سابقا، إلعادة النظر ابملناهج وإخضاعها 

  ملزيد من التمحيص والتشذيب على ضوء مندرجات التطبيق على أرض الواقع املدرسي.
بل جتاوزوه سعيا إىل حتسني جوهري، يطاول كافة  مل يتوقف اإلخوة عند هذا احلد

األسس الرتبوية، ويعيد النظر يف الطرائق واألساليب طاملا أّن الفرصة ساحنة أمامهم، وعلى هذا السبيل 
 ابشروا عهدا آخر من التدريب مستعينني قمدربني أجانب هذه املرة.

 
 ( واخلطة اخلمسية2006-2001املرحلة الثانية ) -2

شاهبت املناهج اليت حنن بصددها املناهج الفرنسية جلهة األهداف والكفاايت، فاستعانت   
رائسة اإلخوة بلبنان قمدربني أخصائيني من األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الفرنسية، كانوا 

 .2قد مترسوا سابقا عندما اعتمدت بالدهم املعايري اجلديدة
رتبويني "اللساليني"، على التقنيات واألساليب الواجب إبطالع ال قام هؤالء املدربون

اعتمادها يف الشروحات واملقارابت، يف مراحل التعليم األساسية واملرحلة الثانوية، وتناول اإلعداد كافة 
املواد التعليمية من رايضيات وعلوم ولغات أجنبية وتربية وطنية وفلسفة واتري  وجغرافيا، علما أبّن طرائق 

تاري  املعتمدة يف فرنسا ترتكز على دراسة النصوص والواثئق واملستندات، وهي تتشابه هلذه اجلهة مادة ال
 مع ما أعتمد يف املناهج اللبنانية يف ماديت الرتبية واجلغرافية.

وهو خبري  » Pierre Cabassol-Jean « 3بيار كبسول-يف مرحلة الحقة حضر جان
تربوي فرنسي، وداوم على احلضور طيلة سنوات قام خالهلا ابلتدريب واإلشراف على كيفية تطبيق 

التدابري الواجب اختاذها يف حلقات املعاجلة والتقوية اخلاصة املناهج اجلديدة، وشدد أكثر ما يكون على 
ّن املناهج موضوع البحث فرضت ما ابلتالمذة املتخلفني عن فهم بعض املواد العلمية أو األدبية، ذلك أ

                                                           

 1 op. cit, p. 143.                                                                Manuscrits des frères (Beyrouth),  

 2             Ibid, p. 156.                                                                                                                 

، عمل يف بعثات علمية اتبعة للحكومة الفرنسية يف غريب آسيا 1952بيار كبسول يف مدينة ابريس عام -ولد جان 3 
، عنّي مستشارا تربواي لدى احلكومة الفرنسية، مثّ 1995و 1985ومشال أفريقيا، وخصوصا يف اجلزائر بني السنتني 

اخلاصة ابملعاجلات وحل مشاكل التعّلم، حضر إىل لبنان مرات  انصرف إىل مزاولة التدريب واالهتمام ابلشؤون الرتبوية
، وقام بدراسة ميدانية ملدارس اإلخوة وأعد تقارير لرائسة إقليم لبنان عن احلاجات والنواقص، مبينا 1998متتالية منذ 

 .Ibid, p.2009ام اإلجيابيات والسلبيات، يف مرحلة إرساء املناهج اجلديدة وداوم على احلضور بطريقة مستمرة حّت ع

163.         
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اتفق على اعتباره "ترفيعا ميّسرا" من صف إىل آخر ضمن احللقات الثالث األوىل وصوال إىل الشهادة 
، لكي تتيح للمتعلمني غري الراغبني يف متابعة حتصيلهم، أو أولئك الذين يواجهون صعوابت املتوسطة

  .1رسة وعدم التسّرب منها قبل حيازة الشهادة املنوه عنهاحتول دون متابعته الدراسة إىل البقاء يف املد
 والتقى السيد كبسول مرارا ابألخ املنسق حبيب زرييب وبقية مدراء مدارس "الفرير"    

ش معهم يف مرات متكررة، وتناق ومسؤويل املركز الرتبوي "اللسايل"،ومنسقي املواد التعليمية، واملعّلمني
على مالحظاهتم وتقييمهم  عند تطبيق املناهج، واطلع من املسؤولني الرتبوينيالصعوابت اليت يواجهوهنا 

للاهود واملبادرات اليت ميكن هلا أن توفر أفضل السبل إلجناح عملية التطبيق على أكمل وجه، وحضر 
 صفوفا وحصص تدريس متنوعة.

ظام من استيعاب الطرائق اجلديدة، وقد أسهم ن 2006متكن املعلمون حبلول العام 
االمتحاانت الرمسية يف الشهادتني املتوسطة والثانوية العامة ببلورة املعايري املطلوبة، جلهة تدريس املواد 

 ووضع أسس التصحيح ومعايريها التفصيلية.
انتقل اإلخوة بعد جناح خطتهم اخلمسية إىل خطة أخرى سنعرض هلا يف احلديث عن 

 د والتدريب.املرحلة الثالثة واألخرية من عملية اإلعدا
 
 

 ( وأفق التعاون مع اجلامعة اليسوعية2009-2007املرحلة الثالثة ) -3
كول" و تع اجلامعة اليسوعية على "بر فاتفقوا م 2007طّور اإلخوة مبادراهتم مع مطلع سنة    

، تتوىل قموجبه اجلامعة تدريب املدراء ومسؤويل األقسام واملنسقني ملدة سنتني متنحهم يف خاص
ما خمتلفا هذه الدورات اليت مديرا ومعل بع حوايل ستنيشهادة كفاءة تربوية، وبناء عليه اتهنايتها 
  .2وإمّنا بوترية أقلّ  استمرت

 
 وحيثياته : معايري جناح تطبيق املناهجخامسا
تركت احلكومة اللبنانية إلدارات املدارس اخلاصة احلرية يف اختيار لغة التعليم اليت تراها مناسبة، ومل      

تلزمها سوى قمعايري متعلقة بشروط أتليف الكتب أو اعتمادها ووجوب املوافقة املسبقة من قبل املركز 
الرتبية الوطنية املوحد يف مجيع املدارس عليها، ومل تلزمها إاّل ابعتماد كتاب  الرتبوي للبحوث واإلمناء

 اللبنانية.
أاتحت املناهج أمام اإلخوة ابإلبقاء على اللغة الفرنسية يف تدريس مجيع املواد العلمية واألدبية     

                                                           

 .66ص ، 8/5/1997اتريخ  10227املرسوم الرقم  1 
 2 op. cit, p. 166.                                                                Manuscrits des frères (Beyrouth), 
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قتصاد وغريها، ابستثناء التاري  واجلغرافيا والرتبية، وهكذا مثل الفلسفة وعلم االجتماع واال األخرى
مسألة تعريب املناهج برتك احلرية أمام من يرغب ابعتماد اللغة العربية، حيث جلأت  من جهة أوىل حلت

 بعض املدارس وخصوصا الرمسية منها إىل اعتماد كتب معربة ملواد الفلسفة واالقتصاد واالجتماع.
ا لذلك نرى اليوم أّن طالب مدارس اإلخوة يقدمون امتحاانت الثانوية العامة ابللغة الفرنسية، بينم

 .زمالؤهم يف املدارس الرمسية يقدمون امتحاانهتم ابللغة العربية ضمن املواد اليت ذكرانها
واستطاعت من جهة اثنية أتمني حرية التعليم اليت كفلها الدستور اللبناين، عن طريق عدم فرض       

لى التنوع، ضمن أطر لغة معينة وهذا ما اعتربته املدارس اخلاصة ضمانة كافية تتعلّق قمسألة احملافظة ع
 الوحدة الوطنية.

أييت احلكم على مدى جناح اإلخوة يف خطوات تنفيذ املناهج اجلديدة، من خالل نسب النااح اليت   
والثانوية يف االمتحاانت الرمسية سواء أكان ذلك يف الشهادة املتوسطة أو  املتوسطةحققتها مدارسهم 
 ابلثانوية العامة.

وتربز اإلحصائيات الصادرة عن مدارس "الفرير" نسب جناح مرتفعة يف الشهادتني املذكورتني، واليت    
نعرض لبعضها على سبيل املثال ال احلصر، علما أبننا أخرتان بشكل عشوائي ثالث مدارس سلطنا فيها 

سة السيدة بفرن الضوء على النتائج وهي مدرسة "فرير" دده، ومدرسة القلب األقدس اجلميزة، ومدر 
 .1الشباك

 
يظهر اجلدول التايل أعداد املرشحني والناجحني منهم يف امتحاانت شهادة الثانوية العامة، فروع العلوم 

 2001اإلخوة يف دده/الكورة ابتداء من دورة  العامة وعلوم احلياة واالجتماع واالقتصاد، يف مدرسة
 .ضمنا 2009وحّّت دورة 

 
يف  2املرشحني وفقا الختصاصاهتم ونسب جناحهم يف شهادة الثانوية العامةأعداد : 37اجلدول رقم

 ، يف مدرسة "الفرير" دده2009و 2007و 2005و 2003و 2001دورات 
 
 النسبة المئوية عدد الناجحين عدد المرشحين الفرع السنة   

 ٪100          32         32         علوم عامة 2001    

                                                           

بريوت، (، 2009-2001دارس املسيحية، )جداول إحصائية صادرة عن منسقية إقليم لبنان يف رهبنة إخوة امل 1 
 .9-1، ص 2009

 .2-1ص ، 2014جدول إحصائي صادر عن مدرسة العائلة املقدسة "فرير طرابلس"، دده،  2 
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 علوم الحياة

 اجتماع واقتصاد

        54 

        18 

        53 

        18 

        98،1٪ 

        100٪ 

 علوم عامة 2002   

 علوم الحياة

 اجتماع واقتصاد

        27 

        22 

        17     

        25 

        21 

        17 

        92،5٪ 

         95،4٪ 

        100٪ 

 عامة علوم 2003   

 علوم الحياة

 اجتماع واقتصاد

        24 

        36 

        20 

        23 

        34 

        15 

         95،8٪   

        94،4٪  

         75٪      

 علوم عامة 2004   

 علوم الحياة

 اجتماع واقتصاد

        30 

        24 

        17 

        23 

        21 

        16 

        76٪ 

       87،5٪ 

        94،1٪ 

 علوم عامة 2005   

 علوم الحياة

 اجتماع واقتصاد

        35 

        32 

        22 

        33 

        32 

        19 

        94،2٪ 

        93،7٪ 

        86،3٪ 

 علوم عامة 2006   

 علوم الحياة

 اجتماع واقتصاد

        40 

        32 

        18 

        39 

        31 

        17 

        97،5٪ 

        96،8٪ 

        94،4٪ 

 علوم عامة 2007   

 علوم الحياة

 اجتماع واقتصاد

        26 

        28 

        23 

        26 

        27 

        20 

        100٪ 

        96،4٪ 

        87٪ 

 علوم عامة 2008   

 علوم الحياة

 اجتماع واقتصاد

        28 

        36 

        35 

        28 

        35 

        32 

        100٪ 

        97،2٪ 

        91،4 
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 علوم عامة   2009   

 علوم الحياة

 اجتماع واقتصاد

        28 

        26 

        34 

        27 

        26 

        34 

        96،4٪ 

        100٪ 

        100٪ 

 

، نتبني النتائج 2009-2007ئيات اخلاصة قمدرسة القلب األقدس خالل دورات وإذا تناولنا اإلحصا
 .38 اآلتية وفقا للادول رقم

 
وعلوم احلياة : أعداد الناجحني يف شهادة الثانوية العامة بفروع العلوم العامة 38 اجلدول رقم

 2009و 2008و 2007واالجتماع واالقتصاد مبدرسة القلب األقدس يف دورات 
 

 النسبة المئوية عدد الناجحين عدد المرشحين الفرع السنة

 علوم عامة 2007   

 علوم الحياة

 اجتماع واقتصاد

        93 

        53 

        37 

        76 

        50 

        35 

        81،7٪ 

        94،3٪ 

        94،5٪ 

 علوم عامة 2008   

 علوم الحياة

 اجتماع واقتصاد

       57 

       47 

       47 

         49 

        45 

        40        

        85،9٪  

        95،7٪   

        85،1٪     

 علوم عامة 2009   

 علوم الحياة

 اجتماع واقتصاد

       51 

        46 

        34 

        48 

        40 

        23 

        94،1٪ 

        86،9٪ 

        67،6٪ 

 

 ٪95وإن انتقلنا يف املدرسة ذاهتا إىل مستوى الشهادة املتوسطة، نالحظ أّن نسبة الناجحني تتعدى 
 وفقا للادول اآليت:
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العادية يف مدرسة القلب  2007: عدد الناجحني يف الشهادة املتوسطة دورة سنة 39 اجلدول رقم
 1األقدس

 
 امتياز جيد امتياز جيد جدا النسبة المئوية عدد الناجحين عدد المرشحين

        166         158         95،1         7         28 

  
األوىل بلغ مثانية طالب فقط، استطاع ستة منهم النااح يظهر هذا اجلدول أّن عدد الراسبني يف الدورة 

 .2007يف الدورة الثانية لسنة 
نتائج شهاديت الثانوية العامة بفروع العلوم العامة وعلوم احلياة واالجتماع  40كما يظهر اجلدول رقم 

العادية، مع التنويه أبن ال وجود لفرع  2008واالقتصاد، ونتائج الشهادة املتوسطة أيضا، يف دورة سنة 
 اإلنسانيات يف مدارس اإلخوة العاملة يف لبنان.

ة العامة بفروع العلوم العامة وعلوم احلياة : نسب الناجحني يف شهادة الثانوي40اجلدول رقم
 2العادية 2008واالجتماع واالقتصاد والشهادة املتوسطة يف مدارس اإلخوة لدورة سنة 

 
 الشهادة المتوسطة االجتماع واالقتصاد علوم الحياة علوم عامة اسم المدرسة

 ٪95،8         ----         ٪88،8        ٪75         مار بطرس/بسكنتا

 ٪92،4         ٪91،4         ٪97         ٪100         "فرير طرابلس"

 88،4         53،1         92،3         91،6         كفرياشيت/ زغرتا

 94،6         86،4         86،6         82،4         "مون السال"

 93،7         87،2         95،6         83،3         القلب األقدس

 92،7         ----         ----         ----         السيدة/فرن الشباك

                                                           

جدول إحصائي بنتائج الشهادات الرمسية واالمتحاانت املدرسية، مدرسة القلب األقدس، العام الدراسي  1 
 .43ص ، 2006-2007

 2 Beyrouth,  Etablissements lassalliens au Liban,-examens officils 2008sultats aux éR

2008, p.1.                                                                                                                              
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ل اآلنفة الذكر، ونسب الطالب الناجحني يف الشهادات الرمسية يبنّي حتليل النتائج الواردة يف اجلداو  إنّ 
 مجلة حقائق ال يرقى إليها الشك على النحو اآليت:

 الطالب الناجحني خصوصا يف فرعي العلوم العامة وعلوم احلياة؛ارتفاع نسب  -
تدين نتائج فرع االجتماع واالقتصاد قياسا على الفرعني األولني بسبب عوامل متعّددة ال جمال  -

 لذكرها؛
 .ناجحني يف الشهادة املتوسطة إمجاالارتفاع نسب ال -

صفوف الشهادات الرمسية، خصوصا يف يف  املسالنيوإذا أخذان بعني االعتبار كثافة أعداد الطالب 
القلب األقدس و"فرير طرابلس" و"مون السال" وفرن الشباك، لوجدان أّن هذه النسب جيدة على وجه 
اإلمجال، األمر الذي يؤكد أبّن املدارس "اللسالية" يف لبنان تطّبق املناهج الرمسية بطريقة ممتازة، وألنّنا يف 

ا صادرة عن منسقية إقليم لبنان لتبيان األمر، ويعين ذلك اتليا أّن املعلمني يف عامل األرقام اعتمدان أرقام
، واألمر املدارس املذكورة حققوا األهداف والكفاايت املستهدفة اليت حددهتا املراجع الرتبوية املسؤولة

 .1نفسه ينطبق على الطالب فلوال جهودهم ومثابرهتم لذهبت أتعاب معّلميهم أدراج الرايح
ميكن القول أبّن هذه املناهج شكلت منوذجا جديدا للعمل التعليمي، رغم ما شاهبا من ثغرات وما       

رافقها من تداعيات خصوصا يف عدم اعتماد كتاب التاري ، والعودة إىل مناهج سابقة يف حماولة من 
التاري  اليت يدّرسها اجلهات الرمسية املعنية مللمة األوضاع وجتاوز اإلشكاليات، فما هي مواضيع مادة 

 لبنان، وكيف يوجهون طالهبم يف جمال الدراسة التارخيية، ابنتظار اإلفراج عن الكتاب اإلخوة يف
 "املوّحد"؟

 
 التاريخ : اإلخوة وتدريسسادسا

 يف املرحلة الثانوية -1
الصادرة  تركت احلكومة اللبنانية إذا احلرية للمدارس بتدريس منهاج التاري  قما يتوافق مع املراسيم       

مع تعديالت طفيفة طاولت السنتني الثانية والثالثة من صفوف املرحلة ، 1968يف هذا الصدد عام 
طالب يدرسون احلقبة وعليه ابت ال الثانوية، إذ أستبدلت برامج السنة الثالثة قمثيالهتا يف السنة الثانية،
( إضافة إىل التوسع 1938-1919اليت تلت احلرب العاملية األوىل وسبقت احلرب العاملية الثانية،)

(، والنتائج 1945-1939والتفصيل يف دراسة أسباب الصراع الذي قاد العامل إىل احلرب العاملية الثانية)
                                                           

 1 op. cit, p. 175.                                                                Manuscrits des frères (Beyrouth), 
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مت عنها، إضافة إىل اتري  العامل املعاصر. أما طالب الشهادة السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت جن
الرمسية فراحوا يدرسون اتري  لبنان منذ دخول السلطنة العثمانية احلرب العاملية األوىل مرورا حبقبة 

(، إضافة إىل اتري  العرب املعاصر وقيام 1943-1914االنتداب الفرنسي وصوال إىل االستقالل )
 تركيا. الدولة املدنية يف

، مع 1945حّّت عام  1919يدرس طالب السنة الثانية الثانوية أحداث العامل املعاصر من عام    
وأنظمتها السياسية عشية احلرب العاملية الثانية،  ،شيء من التفصيل عن األوضاع يف البلدان األوروبية

حوالت امليدانية اليت أوصلت إليها، وانطالق شرارهتا األوىل وأهم املعارك والت وأسباهبا القريبة والبعيدة
مناطق الشرقني األوسط واألقصى واحمليط اهلادي لتصل إىل أطراف  عاملية متتد إىلوجعلت منها حراب 

ويطلعون على نتائاها وآاثرها السياسية واالجتماعية واالقتصادية، مث سياسة أوسرتاليا مرورا ابلفلبني، 
 .1منذ أواخر األربعينيات من القرن العشرين األحالف العسكرية، واألزمات الدولية

يقتضي برانمج التاري  يف السنة الثانوية األوىل دراسة حضارات العامل القدمي، يف مصر وبالد ما بني    
النهرين، واحلضارة الفينيقية، واحلضارة اإلغريقية، والرومانية، وصوال إىل عصر النهضة يف أورواب، وحملة عن 

رس اإلخوة إىل تدريس طالهبا يف صدر اإلسالم. وملا كان هذا الربانمج غري ملزم، عمدت بعض مدا
اليت ترفدهم عند  املعلوماتالصفوف املنوه عنها برانمج اتري  الشهادة الرمسية، متكينا هلم من امتالك 

 .2التقّدم من االمتحاانت الرمسية
 

 يف احللقة الثالثة من مرحلة التعليم األساسي )املرحلة املتوسطة( -2
ة )الشهادة املتوسطة(، الربانمج نفسه احملدد لشهادة الثانوية يدرس طالب السنة األساسية التاسع    

اتري  الفتح العريب واخلالفة العربية  أّما طالب السنة الثامنة فيدرسون .3العامة، على شيء من االختصار
مظاهر النهضة يف ، و العثمانيني، والنظام اإلقطاعي يف "لبنان"، واإلمارتني املعنية والشهابية وصوال إىل

 . البالد خالل القرن التاسع عشر
أّما طالب السنة األساسية السابعة، فيدرسون أسباب تفكك الدولة العباسية، وقيام الدويالت يف   

املشرق العريب وصوال إىل "لبنان" يف العهد الفاطمي، والعهد السلاوقي، مّث احلمالت الصليبية وأسباهبا 
، مع أمثولة عن "لبنان" خالل هذا العهد. وقيام الدولة األيوبية وطريقة اإلعداد هلا ونتائاها وتفاعالهتا

، ابإلضافة إىل عن "لبنان" يف عهد املماليكواتليا الدولة اململوكية ومظاهر احلياة فيها، لتكتمل ببحث 

                                                           

يتعّلق بنظام االمتحاانت الرمسية للشهادتني املتوسطة ، 2001حزيران سنة  15صادر يف  5697املرسوم الرقم  1 
 .3والثانوية العامة بفروعها األربعة وفقا للمناهج اجلديدة. ص 

 2 op. cit, p. 203.                                                                des frères (Beyrouth),  Manuscrits 

 .3ص ، 2001حزيران سنة  15الصادر يف  5697املرسوم الرقم  3 
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قيام الدولة العثمانية والفتح العثماين يف الشرق والتوسع يف الغرب، وختتتم برامج هذه السنة الدراسية 
سباب ومظاهر النهضة األوروبية واإلصالح الديين، وما تاله من حروب دينية مّث اهنيار النظام أب

  .1اإلقطاعي وظهور املمالك القومية يف أورواب
بينما شّكلت هذه املواضيع حماور تدريس التاري  يف احللقة األساسية الثالثة واملرحلة املتوسطة،    

 تبعا لسياق مشابه نعرضه يف ما أييت.حتددت دروس املرحلة االبتدائية 
 

 يف احللقتني الثانية واألوىل من التعليم األساسي )املرحلة االبتدائية( -3
تناولنا هاتني احللقتني سوية كوهنما تتشاهبان وتشكالن معا أطر املرحلة االبتدائية،                        

ما قبل التاري  والعصور التارخيية إلدراك  ، عصوريس تالمذة السنة األساسية السادسةإذ جيري تدر 
الفوارق بينهما، مث اتري  احلضارات القدمية، والعرب قبل اإلسالم إىل قيام الدعوة اإلسالمية، وعهد 

وتنظيم دولتهم مرورا ابلدولة األموية، وقد أفرد درس "للبنان" يف العهد األموي، وقس  اخللفاء الراشدين
، مّث اتري  أورواب يف العصور الوسطى. ويتطابق هذا مع برانمج املادة املخصص ةعليه أيضا الدولة العباسي

 .2لطالب السنة الثانوية األوىل مع كثري من االختصار
، فياري تدريس برانمج السنة ويسري الوضع نفسه على السنة األساسية اخلامسة                  

ك، نزوال إىل السنة األساسية الرابعة فيتّم عندئذ األساسية الثامنة مع شيء من احلذف من هنا وهنا
، فرتى عناوين مثل "الفنيقي مزارع التوسع بتاري  الفنيقيني ومظاهرهم الزراعية والصناعية والتاارية

نشيط"، و"صناعي ماهر"، و"اتجر ابرع"، و"قرطاجة سيدة التاارة العاملية"، و"فنيقيا صديقة مصر"، 
خالل العهود املصرية واحلثية والفارسية، وصوال إىل احلقبتني اليواننية والرومانية، مرورا ابلوضع الفينيقي 

وظهور املسيحية، والعهد البيزنطي، وظهور اإلسالم واتري  اخلالفة اإلسالمية، مرورا أيضا ابحلروب 
  .3الصليبية ونتائاها، وصوال إىل اتري  اإلمارة اللبنانية

انمج التاري  يف السنة األساسية الثالثة على الفينيقيني ومظاهر حضارهتم يركز بر                      
وخصوصا اكتشافاهتم البحرية، وينتقل إىل احلمالت الصليبية ابختصار كلي وقيام األيوبيني بتحرير 
القدس منهم، مرورا بعهود املعنيني والشهابيني، وتنويه "ابلسعي إىل االستقالل" منذ العهد املعين، 

تمرار متسك اللبنانيني ابستقالهلم" يف العهد الشهايب، وصوال إىل "الطموح حنو االستقالل" يف و"اس
أواخر احلقبة العثمانية، و"شهداء الوطن" إشارة إىل شهداء السادس من أاير، إضافة إىل اتري  االغرتاب 

 اللبناين، و"نضال اللبنانيني من أجل استقالهلم".
                                                           

 .6-5ص ، املرجع نفسه 1 
 .8املرجع نفسه، ص  2 
 املرجع نفسه. 3 
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ق برانمج هذه املادة يف السنة األساسية الثانية مع مثيله يف السنة األساسية ويتطاب                   
آخذين بعني االعتبار الفئة العمرية لتالمذة السنة املذكورة. ، اخلامسة، إمّنا أيضا بتبسيط واختصار كليني

تاري ، يف بينما يتمحور برانمج السنة األساسية األوىل، وهي السنة احملددة كنقطة انطالق لتدريس ال
تعريف التالمذة على اإلنسان القدمي، واكتشافه النار وسكنه املغاور والكهوف وأتمني غذائه وحياته 

كتشاف الزراعة وظهور احلياة القروية وصناعة اخلبز والفخار والنسيج واملعادن، ا العائلية، وبعض حرفياته و 
 وكّل هذا بتبسيط كلي واختصار. 

 
 "اجملددة" وانتظارات الطالبإمالءات الربامج  -4

يف مدارس اإلخوة واملدارس الرمسية واخلاصة، بطريقة تلقينية تقوم تدريس التاري   يتمّ   
، مّث على التالمذة حفظ ما يطلب منهم غيبا عن ظهر قلب، وحياسب على شرح األمثولة من قبل املعّلم

تطاع حفظه وكميته وإذا كان متطابقا مع التلميذ يف االختبارات املدرسية والرمسية على مقدار ما اس
الوقائع واألحداث اليت أوردهتا الكتب املدرسية. وهذا يتناىف كليا مع األسس اليت تبنتها املناهج اجلديدة، 
أو املرسوم اخلاص قمادة التاري  الذي أفرد أقساما لدراسة الواثئق واملستندات والنصوص، وحتليلها متهيدا 

 رب منها.لفهمها واستخالص الع
وخيتلف التاري  يف أسلوب التلقني هذا مع املعايري املعتمدة يف نفس املناهج ابلنسبة 
إىل ماديت الرتبية الوطنية واجلغرافية، واليت أوجبت على املعّلمني والطالب تغيري طرائقهم وأساليبهم، 

 ومقاربة املادة بشكل خمتلف.
هم، على الرغم من سعيهم ال يستطيع اإلخوة فرض تدريس خاص هبم يف مدارس

احلثيث من أجل حتديث معاجلاهتا وإدخال تقنيات جديدة، واعتماد األفالم واألقراص املدجمة واخلرائط 
التوضيحية يف بعض األحداث التارخيية، لكّن ذلك كّله يبقى حمصورا يف الصفوف خارج إطار 

داث على مسامعهم منذ سنيهم األوىل الشهادات الرمسية، إضافة إىل أّن الطالب ملوا تكرار نفس األح
وحّّت هناية املرحلة الثانوية، ألّن نفس املواضيع تعود لتتكرر بزايدة فقرة من هنا أو حبذف مقطع من 
هناك، واالنطباع األويل املتكون هو "اجلمود"  مجود األحداث التارخيية املتعلقة ابلوطن على سبيل املثال، 

 ."1دمية أو وسيطة أو حديثة ومعاصرة ابلنسبة إىل "لبنانوكأّن الزمن توقف عند أحداث ق
ابلنظر إىل العراقيل والعثرات اليت أوقفت الكتاب املوحد وحرمت الطالب من أدىن 

واستمرت  1975حقوقهم، يتساءل هؤالء عند تدريس اتري  لبنان، أين اتري  احلرب اليت نشبت عام 
تناول كتااب يلقي الضوء على هذه احلقبة يكون موثقا ؟ ملاذا ال تضع احلكومة يف امل1991إىل عام 

                                                           

، (2009-2000وحوارات بني معد األطروحة وطالب الثانوية العامة يف مدرسة القلب األقدس ) مناقشات 1 
 .2009بريوت، 
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وعلميا وموضوعيا؟ وهل لبنان بلد عريب، أم غري ذلك؟ وهل االنتداب الفرنسي احتالل وعائق، أم 
 وماذا عن كذا وكذا وكذا مما ال تتسع له هذه الصفحات؟وجود صديق وعامل مساعد؟ 

املعضلة الوطنية، لقد أهتموا سابقا ال ميلك إخوة املدارس مفاتيح سحرية حلّل هذه 
لبنان عن حميطه العريب، واألغرب  حماولة سل عن حق أو عن غري حق ابلرتويج للسياسات الفرنسية، و 

من ذلك ألصق بعض النخب واملفكرين هبم تدريس الربانمج املشكو منه، خالل ماضي العهود 
عيد تعومي برانمج التاري  السابق، متااوزة كّل ت ونّيف سبعة عشر عاماتقاللية، فإذا ابحلكومة منذ االس

االنتقادات والفاوات واحلمالت اليت كانت تشن من جانب املرجعيات الدينية والطائفية والسياسية 
 والفكرية، فلماذا يقبلون اليوم ما أعترب مفروضا ومرفوضا ابألمس القريب؟

فكل األقاويل وعليه إّن انقسام اللبنانيني يبقي املشكلة يف مربعها األّول، 
هنم مل يفرضوا اترخيا يناسبهم بل ق إخوة املدارس كانت مغرضة، إذ إواالفرتاضات واحلمالت السالفة حب

درسوا "التاري " الذي يتابعون تدريسه اليوم حتت طائلة االلتزام بقرارات وزارة الرتبية الوطنية، ولو كان 
 إىل فرضه على األقل ضمن مدارسهم وعلى طالهبم؟اترخيهم اخلاص، فلماذا ال يعمدون اآلن  ملديه

، وجل ما فعلوه أهّنم التزموا نعم مل يسع إخوة املدارس إىل أّي شيء من هذا القبيل
مها أو ال مع أفكارهم ومعتقداهتم الذاتية. ولذلك جندهم اليوم ما املناهج الرمسية قمعزل عن تالؤ دائ

 .1من قبل املراجع الرتبوية املسؤولة متحمسني إلدراج كتاب التاري  قمارد إقراره
برامج وهم يعتربون كما طالهبم على تنوع مشارهبم الدينية واجتاهاهتم السياسية أبّن 

(، يف لبنان كإمالءات مفروضة على اإلدارات والطالب، 2009-1997التاري  املعتمدة طيلة املرحلة )
وصلت إىل تفّار األوضاع اللبنانية، ومطلوب فهذه الربامج عينها أنتات سابقا ثقافة األجيال اليت أ

 منها اليوم تكوين ثقافة األجيال اليت ترسي السالم اللبناين، فهل هي قادرة على ذلك؟
إّن التغريات املتسارعة يف لبنان واملنطقة العربية، تفرض حدا أدىن من ضرورة توافق 

ومرونة إىل "اتري  لبنان"، وإعادة قراءته اللبنانيني ومرجعياهتم على حسم اجلدل، والنظر قموضوعية 
وكتابته على ضوء الوحدة الوطنية والطموحات الشبابية، وعدم تشويه األحداث واستاماع عرب املاضي 
ال  واستخالص دروسه من أجل منعة وطنية وجتاوزا لألحقاد والضغائن واملهاترات واجلدل العقيم الذي

 طائل منه.
يء من القلق عن برامج مادة التاري ، ويؤكدون يف كّل مبادراهتم استعدادهم يتساءل اإلخوة بش         

  .2إلرسائها وتطبيقها حاملا تضعها احلكومة اللبنانية موضع التنفيذ
ابلنظر إىل كّل ما تقّدم حول املناهج اجلديدة بكّل مندرجاهتا، وعدم قدرهتا على تعميم كتاب التاري  

                                                           

 1 op. cit, 228.                                                                    Manuscrits des frères (Beyrouth),  

 2                                                                                                    Ibid, p. 234.                         
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حتّقق وما مل يتحقق، إنصافا ملن قام جبهود صادقة يف اجملاالت الرتبوية  ، ميكن التساؤل حول مااملوحد
 والتعليمية من دون أن يتطلع إىل مصاحل خاصة وفئوية.

 
 االستنتاجات -
تعامل اإلخوة جبدية اتمة مع املناهج الرمسية اللبنانية، وسارعوا إىل هتيئة األجواء واملناخات املناسبة    -

وأتمني مستلزماهتا الرتبوية والتقنية واإلدارية، لذلك من البديهي مالحظة ما يف مدارسهم الستيعاهبا 
 أييت:

تطبيق اإلخوة املناهج اللبنانية انسااما مع مراسيم وقرارات احلكومة اللبنانية، بكّل مندرجاهتا  -
 ؛وتفاصيلها

 احملافظة على مبدأ التنوّع ضمن الوحدة الذي طاملا اندى به اإلخوة؛ -
 أو اإلنكليزية يف مجيع مدارسهم؛ احملافظة على اللغة الفرنسية، من دون إمهال اللغة العربيةاستمرار  -
 االلتزام بكتاب الرتبية الوطنية والتنشئة املدنية، الذي أصدره املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء؛ -
فعيل الشروحات الرتكيز على التدريب والتنشئة املستمران لتهيئة املعلمني مهنيا وعمليا، من أجل ت -

 ؛1وحسن تطبيق املناهج وموادها
جناح مدارس اإلخوة يف ختريج دفعات من الطالب الثانويني، ومن محلة الشهادة املتوسطة، بفضل  -

 سهر اإلخوة واهليئات التعليمية وعنايتهم ومواصلة الرقابة لتطبيق املطلوب؛
 مار األجنيب يف لبنان؛بطالن احلمالت واالدعاءات اليت صّورت اإلخوة كوراثء لالستع -
 إثبات اإلخوة أهّنم لبنانيون: يف تعليمهم، يف مسؤولياهتم، يف خترجيهم الطالب؛ -
 مودي بني اللبنانيني، يبقى حائال من دون إصدار كتاب اتري  موحد؛أتكيد على أّن االنقسام الع -
 الرمسية الشرعية؛انفتاح اإلخوة على كّل األفكار والطروحات اليت ال تتعارض والتوجهات  -
توق الطالب إىل اتري  لبناين حقيقي وموضوعي، من خالل روح انقدة لألحداث والتطورات اليت  -

 شهدها "لبنان" ماضيا وحاضرا؛
 ثبوت اإلخوة على موقفهم أبن ال نوااي لديهم للخروج على اإلمجاع اللبناين، أو على انفتاحهم؛ -
 ة املناهج اجلديدة، بني القطاعني الرمسي واخلاص؛جناح الشراكة الرتبوية اليت أثبتتها جترب -
 مشاركة اإلخوة عرب ممثليهم يف اللاان واهليئات اخلاصة ابإلعداد والصياغة؛ -
الرتكيز على أمهية الدورات التدريبية واالستعانة خبرباء حمليني وأجانب، والتعاون مع اجلامعتني اللبنانية  -

 واليسوعية.
، علما أبّن يدة بكّل التاهيزات ووسائل اإليضاح الضرورية والالزمةمواكبة اإلخوة املناهج اجلد -

                                                           

 1 op. cit, p. 242.                                                                Manuscrits des frères (Beyrouth), 
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 احلكومة ألغت مادة التكنولوجيا من املناهج ألّن املدارس الرمسية غري جمهزة لذلك؛
مسارعة اإلخوة إىل إنشاء مشاغل وورش عمل وفق القرارات النافذة، وجتهيز املختربات املوجودة  -

 بتقنيات جديدة وعصرية؛
معلمي صفوف الشهادتني املتوسطة والثانوية على املشاركة يف وضع أسس التصحيح إقبال  -

 ومناقشتها، ويف تصحيح املسابقات أيضا؛
ت مسبقة إىل طالهبم، وحتضريهم يف أوقا بطالن الدعاية عن تسريب أسئلة االمتحاانت الرمسية -

ية وسهر اإلخوة واملعلمني على جنحوا قدميا وحديثا جبهودهم الذات لإلجابة على األسئلة، فالتالمذة
 حتقيق التعليم النوعي؛

التاري  املتوازن والبعيد عن التطرف والعداء واإلساءات، ابنتظار بّت وإصدار الكتب  تدريس -
 املوعودة؛

القيم واملبادىء التحلي ابملوضوعية وبطول األانة وعدم الرد على احلمالت قمثلها، بل ابلتأكيد على  -
 ؛يف لبنان خصوصا ومنذ البداية 1اإلخوةاليت طبعت عمل 

 أدت إليها بعض املواقف اخلالفية. اإلرابك املخيم على تصرف الدولة والعاز أمام األزمات اليت -
تعليم، وأهّنم براء من  ومرة جديدة أثبت اإلخوة أّن مهومهم يف لبنان مل تتعّد مسائل الرتبية وال     

إليهم من تدبري وسعي لفرض أو مساندة انتداب من هنا واستعمار من هناك،  كّل ما نسب
 وخدمة مشاريع أجنبية مشبوهة.

لقد التزموا ابملبادىء الرتبوية اليت سعوا لتحقيقها منذ البدابة، فاملناهج كانت وبقيت عمال   
 احلقبات تتواله السلطات ابلعودة إىل أصحاب املدارس واملؤسسات أو من دوهنا، ويف شّت

واحلاالت طّبق اإلخوة ما مّت وضعه وجرى سراينه من نظم ومراسيم وقوانني، وانضلوا من أجل 
 .2أن تكون متوازنة حتقق مصاحل األجيال اللبنانية وتليب طموحاهتا يف مستقبل ابهر وموعود

 
 
 
 
 
 

                                                           

 1 op. cit, p. 245.                                                                Manuscrits des frères (Beyrouth),  

 2                 Ibid.                                                                                                                        
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 امتةخ
 
رضت يف هذه األطروحة املبادرات التعليمّية والرّتبويّة اليت سادت لبنان خالل القرنني الثّامن لقد استع

عشر والّتاسع عشر مرورا بتحّرك الكنيسة املارونّية والرّهبانيات الكاثوليكّية واألرثوذكسّية، والطّوائف 
رها إضافة إىل عرض عمل اإلرساليات واملرجعيات اإلسالمّية والّنخب والّتالوين الطّائفّية اللبنانّية وأث

 الكاثوليكّية والربوتستانتّية واملدارس املسكوبّية. 
 1886لبنان من سنة ومّت الرّتكيز على اتري  رهبنة إخوة املدارس املسيحّية ودورها الرّتبوي يف    
ة، واألثر الرّتبوي الذي وانتشارها يف املناطق اللبنانيّ  "اللّسالّية"، وكيفّية أتسيس املدارس 2009حّّت سنة 

ثر اإلخوة وعرض دورهم الرّتبوي، ملقيا مزيدا إة اجلمعّية، واستطعت تتبع طبع عمل اإلخوة وأّدى إىل لبنن
 :1من الّضوء على املسائل اآلتية

 
 أّوال: خيارات الّتأسيس وظروفها

العاّمة يف روما ومسؤوليها يف أظهرت الوقائع وحيثيات الّتأسيس يف لبنان، أّن رائسة الّرهبنة     
، مل تكن لديهم خيارات حمّددة أو خطط مسبقة أو تعليمات معّينة، الختيار البالد منطقة الّشرق األدىن

ومناذج املبادرات اليت تناسبها، ذلك أّن تّوسعها حصل شيئا فشيئا، منذ أواخر القرن الّتاسع عشر دومنا 
 .2تطّلع إىل حتدايت املستقبل وعقباته

إىل نشر على أتسيس املدارس، اليت هدفوا من خالهلا  على الّرغم من ذلك عمل اإلخوة منذ جميئهم
الرّتبية والّتعليم يف أوساط الّصغار والّشباب، بطريقة جمانّية بداية، والحقا بتكاليف ماديّة معقولة. فهل 

لبنانّية واستاابت لتطلعات جنحوا يف مهمتهم؟ وأي تربية أسهموا يف حتقيقها، وهل الءمت البيئة ال
 ؟3الّشباب

عام ويزيد، يف وضع برامج دراسية ومنهايات تربوية تنسام مع  ائةلقد جهد اإلخوة طيلة م
، وهي املتطلبات اللبنانية، وتليّب حاجات الّطالب اللبنانيني إىل ولوج أسواق العمل، يف حقبات سابقة

جلامعات الوطنية منها واألجنبية، ومعاهد الّتخصص اب االلتحاق تليب اليوم مطلب املتخّرجني فيها

                                                           

1                             , 114.79op. cit, pp. 11, 13, 36, 45,  Manuscrits des frères (Beyrouth), 

2 124.                                                      -del, op. cit, pp. 115éHenri B 

 . 333يف ملحق اخلرائط، ص   وسنوات أتسيسهاخارطة تظهر أماكن انتشار مدارس "الفرير" يف لبنان،  3 
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 . 1العليا
على تطوير نظامهم الرّتبوي، ابستمرار مع حرصهم على االلتزام بتطبيق املناهج الرمسّية  رّكز اإلخوة

يف تفاصيل  إىل وجوب معرفة كّل تلميذ مشروعهمواستند  .2اليت أقرهتا احلكومات اللبنانية املتعاقبة
، من خالل عويةخصصة للرايضة أو األنشطة الرّ ية، داخل الّصف أثناء الّشرح ويف األوقات املحياته اليوم

  . 3مرافقته والوقوف على حاجاته املعنوية
لقد ابدروا مجيعهم إىل التّنفيذ، وخلقوا أجواء من األخّوة ودعوا الّطالب إىل حتسني ظروف 

واهتموا قمسألة جناح كّل منهم  يف "تنشئة ذاتية".مكتسباهتم ومعارفم، وشاعوهم على ضرورة املشاركة 
ذين يواجهون صعوابت مادية أو معنوية، وواجهوا قضية الّرسوب من دون استثناء، والسّيما أولئك ال

 .4املدرسي، واقرتحوا أنشطة متنّوعة تناسب مواهب املتعّلمني وطاقاهتم وكفاايهتم الّذهنية والرايضية والفنية
الّدوري واملنتظم، ليقيسوا ابستمرار مدى ما حيققونه من تقّدم. عاملوهم الّتقييم  واتبعوهم من خالل

برفق وزرعوا فيهم األمل والّتعاطف مع الغري، والواقعية والوضوح، أصغوا إىل مشاكلهم وحتاوروا معهم، 
 صححوا أخطاءهم وعاقبوهم عندما استحقوا ذلك.

قمتناول تالمذهتم مجيعا، من خالل كفاايت مهنية وجدوا فيها  ا، جعلوهةنوعي على إرساء تربيةدأبوا 
. وانفتحوا على األهلني، ودعوهم إىل املشاركة يف تعليم أوالدهم عرب تعاوهنم مع شرطا لكّل جناح

 . املدرسة، إلحداث تناغم وانساام بني الرتبية العائلية واملدرسية، كوهنم شركاء يف العملية الرّتبوية
املناهج الرّتبوية بطريقة سلسة، وانطالقا من تقاليد رهبنتهم وعراقتها وتراثها وأهدافها طّبق اإلخوة 

، وطبعوها ابلطابع اللبناين مطبقني املناهج اخلاصة، وأضفوا عليها روح املؤسس وأغنوها خبرباهتم وجتارهبم
 .احمللية بقدميها وجديدها

يقودان إىل استنتاج مالمح  بنان ودورها الرّتبوي،املسيحّية يف ل إّن تتبع اتري  رهبنة إخوة املدارس
ويفتح آفاقا من الّتساؤالت اليت حتتاج إىل مزيد  ،أوىل وخصائصه من جهة اثنية املديد من جهة اترخيها

                                                           

احنصر هّم معظم الّتالمذة حّّت أواسط األربعينيات من القرن العشرين حبيازة البكالوراي اللبنانية، أو الفرنسية، اليت كانت  1 
متكّنهم من دخول أسواق العمل يف القطاعني العام واخلاص، أّما اآلخرون فكانوا خيتارون متابعة حتصيلهم اجلامعي، يف 

 العلوم اإلنسانية.حقول احلقوق والّطب واهلندسة و 
Manuscrits des frères (Beyrouth), op. cit, p. 119.  

 .80-56، ص 1997أاّير  8اتري  ، 10227املرسوم االشّتاعي الرقم  2 
يستدعي االهتمام ابلّتالمذة، ختصيص الوقت الكايف وإقامة عالقات شخصية معهم ومع عائالهتم وإشراك مندوبني  3 

 .عنهم يف جمالس الصفوف
Projet éducatif lassallien, éditions lassalliennes, France, Paris, 2009, p. 13.   

 4  Ibid, p. 15.                       
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 وميكن التمييز بني مراحل ثالث وفقا لآليت:  من البحث العلمي الّرصني.
 
 (1966-1886املرحلة األوىل ) -1

مرتفعا نسبيا إابن هذه املرحلة، ومجيع الوافدين كانوا من جنسيات أجنبية وخصوصا بقي عدد اإلخوة   
 الفرنسية، وقد متّيزت ابلعوامل اآلتية:

بروز دور القنصل الفرنسي بشكل حاسم بعملية أتسيس مدرسيت طرابلس وبريوت، وبدرجة  -
 أقّل دور القاصد الرسويل؛

 ؛وماليا وتربواي وعلميا إمساك اإلخوة قمفاصل الّرهبنة إداراي -
ليت توليهم مسؤولية األقسام، وتدريس مجيع املواد العلمية واألدبية ابستثناء اللغة العربية ا -

 ؛1استحضروا هلا معّلمني حمليني
فرنسا بداية رغم صدور قوانني علمنة التعليم يف أواخر القرن التاسع  بناء عالقات وطيدة مع -
مثّ  ،1904ومنعهم من العمل ضمن األراضي الفرنسية ابتداء من عام مصادرة مدارس اإلخوة عشر، و 

    .1943إىل  1920من  ودوائره املختلفة ،2سلطات االنتداب الفرنسيب
 االنفتاح على رؤساء اجلمهورية، واحلكومات اللبنانّية املتعاقبة؛ -
 لبطريركية املارونية؛اب توطيد الّروابط -
 ؛3البابويّة يف لبنانتوثيق الّصالت ابلّسفارة  -
طليعة اإلخوة  طالبية بيت مري، وهؤالء شكلوا الحقا يف دير استقطاب إكلريكيني لبنانيني -

 اللبنانيني املنتسبني إىل الّرهبنة.
، أّن فرنسا قمحافظتها على  » Robert de Caix « 4روبري دي كيه الدبلوماسي الفرنسيلذلك اعترب 

الراسخة والتقاليد العلمية، اليت تنصب عليها اجلهود، تستطيع نشر الدينية ذات اجلذور املؤسسات 
اإلخوة أمكنة لتخريج النخب من جهة أوىل واجتذاب الطالب  وأتثريها. فقد شّكلت مدارس نفوذها

بني مفاهيم االستقالل واحلياد واملسامهة ونشر الثقافة الفرنسية من جهة اثنية ما أدى إىل تداخل 

                                                           

منذ أواسط اخلمسينيات من القرن املاضي، توّسع اإلخوة يف االعتماد على مرّبني ومدرسني علمانيني، وتفرغوا ملتابعة  1
 .Manuscrits des frères (Beyrouth), op. cit, pp. 11, 13, 36, 45, 79, 114, 138التعليم الّديين. 

2 .                                                                                          Ibid, (Tripoli), op. cit, p.8  
3                                                                                                                                                      Ibid. 

منصب أمانة السر اخلاصة ابملفوض السامي الفرنسي  1920، شغل منذ عام 1869ولد روبري دي كيه يف ابريس عام  4
 .1970. قام بدور انشط يف إرساء نظام االنتداب بلبنان. تويف عام 1923نان وسوراي وبقي فيه حّت يف لب

http://www.libanvision.com/mandat.htm 
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 .1هّنا أاتحت وعيا هلذه القضاايوالتبعية، قمعىن أ
الفرنسيني وسلطات االنتداب، كانوا  ويالحظ يف هذا الصدد أّن اإلخوة والدبلوماسيني والقناصل

متوافقني حول معادلة ترى يف "الفرير" "مرسلني لغويني"، تقضي مهمتهم بتحضري الشعوب. ففي هذا 
ية، والتوجهات اللغوية بني والعقائدية والطائف اخلضم على صعيد اهلوية الوطنية واالنتماءات السياسية

من هنا وضرورة حفظ العربية كلغة حية وفاعلة، بدا واضحا أّن سلطات االنتداب راحت تستغل فرنسة 
 .، واملصاحل االستعماريةالعطف الذي لقيه اإلخوة، واستخدامه لتحفيز اللغة الفرنسية

خالل حقبة االنتداب الفرنسي على لبنان، مل يكن إّن النظام الرتبوي الذي اعتمده اإلخوة    
الفرصة  خمتلفا عّما سبقه منذ حضورهم إليه، فمشروعهم األساسي متحور حول أتطري الشبيبة، وإاتحة

ووطنية إنسانية أمامهم للدخول يف معرتكات احلياة العملية واملهنية، وتوفري تعليم وتربية ذات جذور 
 .2الديين واجملتمعي اللبناين آخذين بعني االعتبار التنوّع

خضع ابلغالب للسياسات الفرنسية ومصاحلها، يف الشرق األدىن والبلدان  املنّوه عنه لّكن الدور
هذا املنظور، أستخدمت مدارس اإلخوة يف بعض األحيان لتنفيذ أدوار سياسية وثقافية العربية، ومن 

وهو ما بدا واضحا من خالل حركة القناصل ودينية، وأيضا كممثلة للرتبية الفرنسية وتوجهاهتا، 
واملوفدين، غداة أوائل عهود التأسيس، فأسهم اإلخوة من الرعيل األّول وجّلهم فرنسيون، يف إزالة احلدود 

ماداي ومعنواي من خالل القطاعني  وهتيئة السبل أمام فرنسا اليت شاعتهم وأمّنت هلم الدعم الكايف
اليت تضم أساتذة   « Oeuvre d`Orient »ثال فقد أرسلت مجعية  احلكومي واخلاص، وعلى سبيل امل

وسنة  1923فرنك فرنسي بني سنة  715000، إىل مدارس "الفرير" مساعدات بقيمة 3السربون
19374. 

وأسهم اإلخوة أيضا يف تعميم صورة فرنسا على أهّنا "االبنة البكر للكنيسة الكاثوليكية"، لّكن هذا 
    ، واالهتامات اليت ألصقت هبم "العمالة لفرنسا".االنتقاداتعّرضهم لكثري من 

 
طا، وتولوا زمام وبكلمة موجزة فإّن اإلخوة أشرفوا يف هذه املرحلة على كّل تفصيل مهما كان بسي

، وحافظ الفرنسيون منهم على رجاحتهم العددية حّّت أواخر الثالثينيات، ابلنسبة ألقراهنم األمور مباشرة
الرهبان أو لشركائهم العلمانيني، فمنهم معلمو اللغتني الفرنسية واإلنكليزية، والعلوم والرايضيات، وهم من 

 يتولون توجيه املدارس تربواي، وعلى صعيد العالقات ابألهل. 
                                                           

 1 s linguistiques. Le collèges des frères éPolitiques, Education, et IdentitKarène Sanchez, 

des écoles chrétiennes de Jérusalem (1922-1939), Netherlands, 1990, p. 13, 17.                  

 2              Ibid, p. 25.                                                                                                                  

web/lassociation/nos-orient.fr/site-http://www.oeuvre- .1856أتسست هذه اجلمعية يف ابريس عام  3 

missions/ 

 4 Karène Sanchez, op. cit, p. 162.                                                                                             
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 والدين املسيحي؟  اؤالت عّما إذا كان اإلخوة "جسما"، لتعليم اللغة الفرنسيةوطرح عديدون تس
 إذما كانوا يشكلون امتدادا للطاقم الدبلوماسي الفرنسي؟و 

تعّددت املقارابت اليت رأت فيهم وسائط لنقل املعارف والعلوم واللغات، وعلى الرغم من أّن  
. لكّنهم ابملقابل م األخذ بعني االعتبار اللغة العربيةالفرنسية هي لغتهم األم، فقد أصبح لزاما عليه
  .1حافظوا على والئهم لفرنسا طيلة عهد االنتداب

، أخذ اإلخوة يبتعدون عن 1943مع هناية حقبة االنتداب الفرنسي وقيام دولة االستقالل عام 
ا ابتوا قريبني من ، خصوصا بعدم1967حّّت عام  جماالت اهليمنة الفرنسية السابقة، بطريقة متصاعدة

  األوساط الشعبية اللبنانية قمختلف مشارهبا واجتاهاهتا، وبعد تراجع يف عدد الفرنسيني منهم. 
 ة الّرهبنة يف لبنان، مهيئة الظّروف للمرحلة الثّانّية.ّدالت جوهريّة حصلت على صعيد بنيتب إمّنا
 
 (1994-1967الثّانية )املرحلة  -2

، على تويل منصب األخ الزائر يف منطقة الشرق األدىن هذه املرحلة ثالثة إخوة لبنانيون تعاقب يف   
 هم:

 (؛1978-1968إيلدفونس خوري ) -
 (؛1988-1978إيلدفونس سركيس ) -
 (.1994-1988برانرد حبيقة ) -

م الرهبنة اليت اكتسبت جّسد هؤالء اإلخوة التوجهات احمللية من دون أن تتعارض مع زخ      
ضرورات ، فالءموا بني إقليميتها السابقة وهويتها الفرنسيةمن ا مسكونيا وهوية عاملية بديال طابع

االنساام الداخلي ضمن مجعيتهم، ومتطلبات التوافق مع احلاجات اللبنانية، فهم كلبنانيني أكثر 
أوىل، أّما قراب من الطالب واألهلني على حّد سواء، إذ إّن احلواجز اللغوية غري موجودة من انحية 

من انحية اثنية فإّن العقليات تكاد تكون متطابقة ابلنسبة إىل طريقة التفكري وردات الفعل، وهذا 
 ما وّثق العالقات وجعل التفاهم سهال.

تطورت اللبننة عن طريق حلول اإلخوة احملليني بعد إبراز نذورهم، مكان زمالئهم األجانب الذين   
ألي سبب  غادروا ماكن أخرى اتبعة لفروع الرهبنة خارج لبنان، أوإّما تقاعدوا، أو نقلوا إىل أ

، واملهم أّن هؤالء اإلخوة اللبنانيني بدأوا أيضا بتسلم مناصب ووظائف إدارية داخل املدارس، آخر
بينما انصرف بعضهم اآلخر متفّرغا للتعليم، وشيئا فشيئا أخذت الرهبنة طابعها اللبناين مبقية على 

، تمعي احملليكثر فأكثر يف الواقع اجملهلا مطلقا، وانغمست أجذورها املسكونية، من دون أن تتنكر 
  واالنفتاح على أطرافه كافة.

                                                           

  1                                                                                                   Karène Sanchez, op. cit, p.308. 
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 أّما أبرز مسات هذه احلقبة فهي اآلتية:    
 بقاء اإلخوة يف مراكز القرار واملسؤولية؛ -
 تسليم مرّبني علمانيني مسؤولية بعض األقسام، يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة؛ -
 اللبنانية؛استمرار سياسة الّتعاون الوثيق مع اجلهات الرمسية  -
 اقتصار العالقة مع فرنسا على اجملاالت الرتبوية، املتعلقة بشهادة البكالوراي الفرنسية؛ -
ترافق ذلك مع النمو الّتوسع واستقطاب أفواج جديدة من الّطالب، يف املراحل الّتعليمية كافة،  -

مدارس اإلخوة منذ  فبلغ متوسط التالمذة املتخرجني من، االقتصادي واالجتماعي الذي عرفته البالد
 200000طالب سنواي، أي ما يعادل  4000أتسيسها وحّّت مطلع اخلمسينيات من القرن العشرين 

، قمعدل وسطي بلغ 2000طالب يف املراحل الالحقة حّّت سنة  600000طالب، يضاف إليهم 
 8000تدىن إىل  طالب سنواي، يف حقبيت السبعينيات والثمانينيات من القرن املنصرم أيضا، مثّ  12000

منذ أواخر التسعينيات، ليعاود االرتفاع شيئا فشيئا، وابلتايل يكون جمموع املتخرجني حوايل  طالب سنواي
 ؛1سنة 125طالب على مدى  800000
منذ أوائل الستينيات من القرن          "اللسالية"ازدايد دخول العنصر الّنسائي يف ميادين الرتبية  -
 ؛العشرين
، ، وبداية مرحلة سادها االضطراب1975األوضاع األمنية يف لبنان منذ نيسان ترّدي  -

 .وخصوصا مدارس الفرير وانعكاسات األحداث على الواقع املدرسي
 
 (2009-1995) املرحلة الثالثة -3

ترافقت هذه املرحلة مع عودة األمن واالستقرار إىل الربوع اللبنانّية، وانطالق ورشة إعادة إعمار ما 
هّدمته احلرب، والبدء بورشة هنوض على خمتلف املستوايت حملو آاثر التدمري، ومتيزت على صعيد مدارس 

 اإلخوة قما أييت:
تنفيذ خطة جديدة قائمة على مبدأ تقاسم املسؤوليات، وتسليم إدارات املدارس ملديرين  -
 ؛علمانيني
از، ولرتاجع الّدعوات تراجع ملحوظ بعدد اإلخوة، بسبب الّتقّدم ابلّسن واملرض والع -

 ؛2اإلكلرييكّية
                                                           

، 1950رهبنة إخوة املدارس املسيحّية، قسم اإلحصاء، الّسنوات الّنشرة اإلحصائّية الّسنويّة الّصادرة عن إقليم لبنان،  1
1972 ،1986 ،1994 ،2000. 

(، ولويس 2003كلود أبو عتمة )-(، وجان1995هم: فادي صفري ) أبرز ثالثة من اإلخوة نذورهم أثناء هذه املرحلة 2 
 (.2009جملي )

Calendrier du district de Proche-Orient, op. cit, pp. 8, 12, 27.  
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 ؛1ارتفاع عدد الّطالب، تاله تراجع طفيف، فبداية ارتفاع -
عني العام واخلاص، وخضوع املؤّسسات الرتبوية لسياسات تصاعد املنافسة بني املدارس يف القطا -

  العرض والطّلب، ونوعية اخلدمات امللحقة، وتداعياهتا على مدارس الفرير. 
 "اللسالّية"احنسار عدد اإلخوة وتراجع الّدعوات، حتدايت جديّة على صعيد هوية املدارس طرح    

يف لبنان ومستقبلها. فهي ابألساس وفدت بالدان كإرسالية رهبانية، وكسبت رصيدها بسبب طبيعتها 
املنعطفات كيف أمام هذه . "اللّسالية"اإلكلرييكية، وهو ما تفقده اليوم على الرغم من تنامي الروح 

 حتّضر الرهبنة بدائلها؟ وهل متدها تلك البدائل قمقومات االستمرار واالزدهار؟
 

 يف لبنان اثنيا: آفاق مستقبل إخوة املدارس
، أفردت فيها أمكنة تقف رهبنة إخوة املدارس املسيحية يف لبنان، عند أعتاب مرحلة انتقالية   

اختارت عن قناعة اتمة منها، إيالءهم دورا كامال إلدارة املدارس  خاّصة للّشركاء املربني العلمانيني، وهي
 وتدبري شؤوهنا ورعاية طالهبا وتالمذهتا.

ونيف أن تستمر، هبمة اإلخوة واملربني اللّساليني، وأمّدها لقد استطاعت عرب أكثر من جيل     
وجود اإلخوة خصوصا بعناصر االستقطاب ووفر هلا الّزخم والوهج. ألّن كثريا من األهلني اللبنانيني 

، فهل سيكون العلمانيون بديال "الفرير"وقمعزل عن معتقداهتم وطوائفهم رغبوا أن يرتىّب أبناؤهم لدى 
الء؟ وماذا عن مدرسة ال إخوة فيها؟ كيف تتبلور ذهنية املهتمني جتاهها، التالمذة، مقبوال بنظر هؤ 

وهل ستقوى على االستمرار كمضمون وكرسالة؟ أم ستحمل عنوان  واألهل، واملربني، واملوظفني؟
وهل ستتشابه إّذاك ، مع مجعية ذات طبيعة  "اللّسالّية"، وتبتعد به صوب ضفاف العلمنة التامة؟

هناك خيار آخر عاد ليطرح من جديد  ؟2ة؟ مّث ماذا عن مدى جناح العلمانيني منفردين يف مهامهمرهباني
من إمكان لنااح هذا وهو يقضي أن ترسل الّرائسة العامة إخوة أجانب لتويل بعض املهام، فهل 

  ؟1؟ وما هي املقومات اليت على القيمني توفريها3اخليار

                                                           

تلميذا، مّث اخنفض إىل  10432(،2002-2001بلغ جمموع تالمذة مدارس الفرير يف لبنان، أثناء العام الّدراسي ) 1 
يف العام  8332(، ليعود فريتفع من جديد إىل 2009-2008يف العام ) 8195التايل، ليصل إىل يف العام  9955

 (.2014-2013الّدراسي )
Frères des écoles chrétiennes, Tableau de l`évalution du nombre d`élèves par collège  

évalution entre 2001-2002 et 2013-2014, Beurouth, 2014, p. 1 

يبدو من الّسابق ألوانه قياس مدى جناح العلمانيني قمعزل عن اإلخوة، الذين وعلى قلتهم ال يزالون ميلكون سلطة فعلية  2 
 حّّت يف املدارس اليت انتفى فيها وجودهم.

Supplément a l`historique pour l`année 2008, Sacré – Cœur, op.cit, p. 8. 

 ، بشكل ملحوظ وفقا لآليت:2009و 1966خوة يف لبنان والعامل بني سنيت يظهر اجلدول أدانه تراجع عدد اإل 3 
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من الّتعمق والبحث، وإىل دراسات علمّية دقيقة، تسرب أكناه كلها أسئلة حتتاج إىل مزيد      
 كان ذلك يف لبنان أم يف اخلارج.أرشيف الّرهبنة وتشبعه متحيصا، أ

مغامرهتم الرّتبويّة اللبنانّية اليت رفعت قيمهم الثّقافّية إىل  "اللّساليون"نعم لقد خاض اإلخوة         
أعلى املراتب، ورغم ما حّققوا من جناحات لبثوا على تواضعهم، حسبهم أّن تقاليدهم العلمّية تستمر 
قة وهاجة وحّية تواكب احلداثة بكّل أوجهها وحمتوايهتا، وتبقى سفينة مبحرة يف عامل الرّتبّية اللبنانّية، واث

 .2ال ختشى العواصف أو األنواء مهما اشتدت أو تعالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                

 .2009وسنة  1966عدد اإلخوة يف لبنان والعامل سنة :41جدول رقم
 

 عدد التالمذة          عدد اإلخوة          الّسنة             

              1966                16824              767112  

             2009                4883              858819 

، يتولون مهام خمتلفة فيما أحيل الباقون إىل الّتقاعد، بينما هنالك 4883أخا من أصل  2117مع اإلشارة إىل أّن 
 رجال. 37107نساء و 39203مربّيا منهم  76310

Session internationale éducative lassallienne (SIEL), Modules 1-4, 2009-2010, Maison 

Généralice, Via Aurelia, 476, Rome, 2010. P. 14. 

البحر املتوسط، روما،  –الّصادر عن األخ املساعد ملنطفة أورواب  ،232رهبنة إخوة املدارس املسيحّية، الّتعميم رقم  1 
2013.  

تلميذة وتلميذ سنواي، وفقا ألحدث الطّرائق واملنهايات، كما توفّر  8000وايل تؤّمن املدارس اللّسالّية الرّتبّية والّتعليم حل 2 
 .3 – 1، ص 2009سنة الّنشرة اإلحصائية الّسنويّة، تعليما مهنيا يتناول فروع احملاسبة واملعلوماتّية وإدارة األعمال. 
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 املالحق
 
 

  واملراجع املصادر
 أوال: املصادر ابللغة العربية

حتت إدارة إخوة املدارس املسيحية يف طرابلس بيان صادر عن العائلة املقدسة اإلفرنسية،  -
 .1911حزيران  15الشام، طرابلس 

 .1995بريوت، مع مجيع تعديالته،  1926أاير سنة  23الدستور اللبناين الصادر يف  -
وضع اإلخوة أنظمة داخلية ملدارسهم، وكتبوا مقاالت حول الرّتبّية والّتعليم، كانت توزّع ضمن 

 ومنها: ، أو نشروا جداول إحصائية تتناول أعداد طالهبم يف لبنانمدارس الّرهبنة يف لبنان
جداول إحصائية صادرة عن منسقية إقليم لبنان يف رهبنة إخوة املدارس املسيحية،  -

 .2009بريوت، (، 2001-2009)
 .2009اجلميزة،  مقالة حول الّتبشري ومدارس الفرير يف لبنان"،خوري األخ إيلدفونس: " -
 بريوت،مقالة حول رهبنة إخوة املدارس املسيحّية يف لبنان، خوري األخ إيلدفونس: " -
2008. 
 .1997، عني سعادة(، 1997-1972سجل مدرسة "الفربر" "مون السال" ) -
 .1947شباط  21اتري  ، 2538كتاب رابطة التعليم احلر الرقم  -
منشورات رهبنة إخوة املدارس املسيحّية، بريوت، الّنظام الّداخلي ملدرسة القلب األقدس،  -
1997. 
 2008بريوت، نظام مدرسة القلب األقدس الّداخلي،  -
 ، الصادر عن وزارة الداخلية.1945أاير  3اتري   136/45العلم واخلرب الرقم  -
 ، الّصادر عن حاكم دولة لبنان الكبري1920شباط  9اتري   ،455القرار رقم  -
وزارة الرتبية الوطنية والشباب والرايضة، دار املنشورات احلقوقية، بريوت، ، 13قوانني لبنان،  -

2001. 
، ملف متركز املدارس التابعة للرهبنة من عام إخوة املدارس املسيحية يف لبنانحمفوظات رهبنة  -
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 .2009، بريوت، 2009إىل عام  1886
 ، املتعّلق بتعديل تشكيل اللانة الفاحصة للبكالوراي14/9/1933اتري   2465املرسوم  -
 .1/10/1946اتري   7000املرسوم الرقم   -
املتعلق بنظام فتح املدارس اخلاصة ، 1950آذار  23الصادر يف  1436املرسوم الرقم  -

 وتعديالته.
 .1997نيسان  14، الصادر بتاري  10226املرسوم الرقم  -
. إقرار مناهج الّتعليم العام ما قبل 1997أاير  8الّصادر بتاري  ، 10227املرسوم الّرقم  -

 اجلامعي.
 مناقشات وحوارات شفوية -
مناقشات وحوارات بني معد األطروحة وطالب الثانوية العامة يف مدرسة القلب األقدس  -

 .2009، بريوت، (2000-2009)
 املراجع ابللغة العربية: اثنيا

 .1981دار الّنهار للّنشر، بريوت، اتريخ جبل عامل، آل صفا حمّمد جابر:  -
"مناهج التعليم اللبنانية: نشأهتا وتطورها يف العهدين العثماين والفرنسي".  أبو مراد مفيد: -

 ، كلية الرتبية، اجلامعة اللبنانية.13/1984السنة احلادية عشرة، العدد "األحباث الّتبوية"  مستل من
أطروحة أعّدت لنيل شهادة الّتعليم يف بالد البّتون خالل عهد املتصّرفّية، أيب فاضل ميشال:  -

 .2003، اجلامعة اللبنانّية، كلّية الرّتبّية، بريوت، اللبنانّية يف علوم الرّتبّيةلدّكتوراه ا
، مكتبة تطور تعليم التاريخ يف لبنان "كيف علمنا التاريخ وكيف نعلمه"أيب فاضل وهيب،  -

 .1993أنطوان بريوت، 
املدارس املسحّية، وكّل من جامعة بني منّسقّية إقليم لبنان يف رهبنة إخوة االتفاقّية اخلاّصة،  -

 .2011القديس يوسف وجامعة الّروح القدس، بريوت، 
، منشورات رعيدي، أجبد هّوز، مدارس لبنان من حتت الّسنداينة إىل العاملإسكندر أجمد:  -
 .2005بريوت، 
حياهتم آاثرهم نقد آاثرهم، دار مارون أدابء العرب يف األعصر العباسية، بستاين بطرس:  -

 .1979عبود، بريوت، 
 .2009دار الّنهار للّنشر، بريوت، املذّكرات، بطرس فؤاد:  -
أو اهلوية والزمن يف أعمال مؤرخينا املعاصرين، الصراع على اتريخ لبنان، بيضون أمحد:  -

 .1989منشورات اجلامعة اللبنانية، قسم الدراسات الفلسفية واالجتماعية، بريوت، 
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جداول إحصائية صادرة عن منسقية إقليم لبنان يف رهبنة إخوة املدارس املسيحية،  -
 .2009بريوت، (، 2001-2009)

(، 2009-2001رير طرابلس" )جدول إحصائي صادر عن مدرسة العائلة املقدسة "ف -
 .2009،دده

إىل سنة  1839اتريخ مجعّية املرسلني اللبنانيني املوارنة من سنة اجلعيتاين جوزف ميالد:  -
 .1981، الفنار، رسالة ماجستري، 1949
 .1983بريوت مدرسة عني ورقة يف الذكرى املئوية لتأسيسها، اجلميل اخلوري انصر:  -
، 1996الكسليك لبنان  نّية املارونّية،اليوبيل املئوي الثّالث للّرهباتراث ورؤى مستقبلّية،  -

"الّرهبانّية املارونّية املرميّية ورسالة الّّتبّية، احلياة الثّقافّية يف الّرهبانّية املارونّية أبوعبدو األب مسعان: 
 املرميّية".
 الّراهبات اللبنانيات املارونيات"."لويز: –شهوان األخت ماري  -
يف  القرنني الثّامن والّتاسع عشر"." عالقة الّرهبانّية ابلّسلطة الّزمنّية يف املاّلح عبد هللا: -

 الرهبانية اللبنانية املارونية.
تطّور الّنظرة إىل العلم والّتعليم يف الّرهبانّية اللبنانية املارونّية من سنة نعمان األابيت بولس:"  -
 املرحلة األوىل. "،1737حّّت سنة  1695
حّّت سنة  1920نّية املارونّية من سنة "تطّور الّنظرة إىل العلم والّتعليم يف الّرهبانّية اللبنا -
 املرحلة الثّانية. "، 1950
األهلّية للّنشر والّتوزيع، بريوت، الّتحّول الّسياسي يف اتريخ لبنان احلديث، حريق إيليا:  -
1982. 
الّسنة األوىل، مطبعة الّتأليف والرّتمجة حولّية الثّقافة العربّية، احلصري ساطع أبو خلدون،  -
 .1949القاهرة، والّنشر، 
يف حمفوظات وزارة اخلارجية  الوالايت العربية يف السلطنة العثمانية،احلكيم أنطوان ،  -

 .1997الدار اللبنانية للنشر اجلامعي، بريوت،  ،1918-1793الفرنسية 
الّتطّور الثّقايف ملدينة بريوت منذ الفتح املصري لبالد الّشام وحّّت احلرب حويلي علي:  -

، اجلامعة اري أطروحة أعّدت لنيل شهادة الدّكتوراه اللبنانّية يف التّ ( 1914-1831وىل )العاملّية األ
 . 1990اللبنانّية، كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية الفرع األّول، بريوت، 

منشورات اجلامعة اللبنانّية قسم ، 1918-1861عهد املتصرفني يف لبنان خاطر حلد:  -
 .1967وت، الّدراسات الّتارخيّية، بري 

عرض جلهود املبّشرين  الّتبشري واالستعمار يف البالد العربّية،خالدي مصطفى، فّروخ عمر:  -
اليت ترمي إىل إخضاع الّشرق لالستعمار الغريب، منشورات املكتبة العلمّية ومطبعتها، شارع املعرض 
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 م.1953-ه1372بريوت، 
 .1997بريوت  أحباث يف اتريخ لبنان املعاصر،خليفة عصام:  -
 .1982بريوت، حّبا ابلّنشء، دعوة أخي املدارس املسيحّية،خوري األخ إيلدفونس:  -
بريوت، القديس يوحنا دي السال، أتمالت للمعّلم املسيحي، : إلدفونس خوري خوري األخ -
1980. 
قّدم له األب ميشال اجلامع املفّصل يف اتريخ املوارنة املؤّصل، الّدبس املطران يوسف:  -

 .1978 شر والّتوزيع، بريوت،حلد خاطر للطّباعة والنّ حايك، دار 
 .2009منشورات املركز الرّتبوي اللّسايل اللبناين، بريوت، الّدليل الّّتبوي اللّسايل،  -
الّّتبّية والّتعليم يف )سوراي وفلسطني وشرق األردن ولبنان(، حتت احلكم الّديري صاحل:  -

، كلّية اآلداب والعلوم اللبنانّية يف الّتاري  وراهأطروحة أعّدت لنيل شهادة الدّكتالعثماين، 
 .2006اإلنسانّية/العمادة، قسم الّتاري ، بريوت، 

 .1973دار الّنهار للّنشر، بريوت، لبنان يف عهد املتصّرفّية، رستم أسد:  -
، روما، 44الّصادر عن اجملمع العام ، 456رهبنة إخوة املدارس املسيحّية، الّتعميم رقم  -
2007. 
، متشاركون من أجل الّرسالة... فعل 461بنة إخوة املدارس املسيحّية، الّتعميم رقم ره -
 .2010اجمللس العام، روما، رجاء، 
-الّصادر عن األخ املساعد ملنطقة أورواب، 232رهبنة إخوة املدارس املسيحّية، الّتعميم رقم  -

 .2013البحر املتوسط، روما، 
اتري  مدارس الفرير يف فلسطني واألردن حجارة حّية، ، وآخرون، داود كّسابريوري األخ خ -

 .2013وروحانيتها وخصائصها، منشورات املركز اللّسايل للّتنشئة، بيت حلم، 
 .1967دار الّنهار للّنشر، بريوت، اتريخ لبنان احلديث، الّصلييب كمال:  -
اجملالس الّنيابّية  سرية وتراجم أعضاءاملعجم الّنيايب اللبناين، رايض، و غّنام و ضاهر عدانن،  -

، دار بالل للطّباعة والّنشر، بريوت، 2006-1861وأعضاء جمالس اإلدارة يف متصّرفّية جبل لبنان 
2007. 
سرية وتراجم أعضاء اجملالس الوزاريّة املعجم الوزاري اللبناين، رايض، و غّنام و ضاهر عدانن،  -
 .2008، ، دار بالل للطّباعة والّنشر، بريوت2007-1943اللبنانّية 
 .1974بريوت اتريخ لبنان االجتماعي، ضاهر مسعود،  -
دراسة واثئقية،  البعثات اليسوعية، مهمة إعداد النخبة السياسية يف لبنان،عرتيسي طالل،  -
 .1987بريوت، 
دراسة يف الفكر العريب احلديث، منشورات املكتبة أبعاد الوعي العلمي، عون سامي:  -
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 .1986البوليسّية حريصا، 
واثئق ودراسات لبنانية، جامعة بريوت دفاعا عن العلم دفاعا عن الوطن، فروخ عمر،  -

 .1977العربية، 
 .2014، منشورات ألف ابء، بريوت، منهاج التاريخ وكتبه شهادة للتاريخمنر ،  فرحية -
 .2010بريوت، التعددية والّتبية يف لبنان، قسطنطني نبيل:  -
حبوث ومناقشات الندوة الدراسية اليت نظمتها مجعية متخرجي  كتابة اتريخ لبنان إىل أين، -

 .1993املقاصد اإلسالمية يف بريوت، 
 ."تطّور كتاب التاريخ املدرسي يف لبنان" ،وهيب أيب فاضل -
 "قراءة يف جتربة املركز الّتبوي للبحوث واإلمناء".، أمحدحطيط   -
 املدرسي"."مشكلية كتابة اتريخ لبنان، حالة الكتاب ، جانشرف  -
دار املنتدى للطّباعة والّنشر، بريوت، ، 1898-1896رسائل من لبنان أ، -كرميسكي -
1985. 
منشورات اليوبيل الّرهبانّية املخّلصّية منارة مشّعة يف األراضي املقّدسة، كويرت األب الياس:  -

 .1997املئوي الثّالث للّرهبانّية املخلصّية، بريوت، 
منشورات اليوبيل املئوي الثّالث للّرهبانّية ملكيات متعبدات مّث مرسالت، كويرت األب الياس:  -

 .1989املخّلصّية، بريوت، 
منشورات نظر فيه ووضع فهارسه فؤاد افرام البستاين،  لبنان مباحث علمية واجتماعية، -

 .1970اجلامعة اللبنانية، بريوت، 
دفاتر الّرسالة ّية إنسانّية ومسيحّية، إدارة املدارس املسيحّية، مشروع تربلورير األخ ليون:  -
 .2007 ّرسالة الرّتبويّة القاهرة،، ترمجة جمموعة من الباحثني، منشورات ال12-اللّسالّية
، 1920-1914مواقف وإصالحات داود بركات شيخ الّصحافة العربّية، خنول رايض:  -
 .2012البوليسّية، بريوت، ، من بالد األرز إىل وادي الّنيل، منشورات املطبعة 1933، 1868
 .1928القدس، حمفوظات إخوة املدارس املسيحية يف إقليم الشرق األدىن،  -
اجملّلد األّول، منشورات املركز الرّتبوي للبحوث واإلمناء، تطّور الفكر الّّتبوي، جّنار فريد:  -
 .1980بريوت، 
، مدرسة القلب 1940سنة نتائج امتحاانت شهادة البكالوراي اللبنانية/القسم الثاين، دورة  -
 .1940، بريوت، األقدس
، مدرسة "دي 1950، دورة سنة األّولنتائج امتحاانت شهادة البكالوراي اللبنانية/القسم  -

 .1950، بريوتالسال"، 
، مدرسة "مون 1972نتائج امتحاانت شهادة البكالوراي اللبنانية/القسم الثاين، دورة سنة  -
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 .1972عني سعادة، السال"، 
، مدرسة العائلة 1982نتائج امتحاانت شهادة البكالوراي اللبنانية/القسم الثاين، دورة سنة  -

 .1982املقدسة/طرابلس، 
 .1982الكسليك، كفرحي، -حمفوظات مدرسة مار يوحنا مارونخنول جان:  -
 .1962بريوت، ، 1900-1800 رواد النهضة األدبية يف لبنان احلديثايزجي كمال:  -
 والّدورايتاجملالت  -
 1929لسنة  2781اجلريدة الّرمسّية، العدد  -
، اجلامعة اللبنانّية،  1995-1994العدد الثّالث والعشرون  ة،جملة لبنانّية جغرافيّ جملة حّنون،  -

 قضاء املنت يف أايم املتصّرفّية".كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية، عبد هللا املاّلح، "
 .2014نيسان ، 16628العدد الرايض، صحيفة  -
الّسنة " أكرم مثال يف القديس يوحنا دي السال"، األب لويس شيخو اليسوعي، املشرق،  -
 .1901اجملّلد الرّابع، املطبعة الكاثوليكّية بريوت،  1901الرّابعة 
الّسنة الثامنة "القديس إغناطيوس دي لويوال مؤّسس الّرهبنة اليسوعّية"، مىن كرم،  املشرق، -

 .2014حزيران -اجلزء األّول كانون الثّاينوالثمانون، 
 عن مجعّية املرسلني اللبنانيني املوارنة، عبد هللا املاّلح،  جملة دينّية جامعة تصدراملنارة،  -

  .1994العددان الثّاين والثّالث،  – 35الّسنة املرسلون اللبنانيون يف مدرسيت احلكمة وعني ورقة". "
-1886دارس إخوة املدارس املسيحية يف لبنان )النشرات اإلحصائية الصادرة عن م -
2009.) 
النشرات اإلحصائية الصادرة عن إقليم الشرق األدىن يف رهبنة إخوة املدارس املسيحية  -

 .2009وحّّت  1886والعائدة ملدارس لبنان منذ 
قسم الّصادرة عن إقليم لبنان، رهبنة إخوة املدارس املسيحّية، الّنشرة اإلحصائّية الّسنويّة،  -

 .2009، بريوت، 2009، 2000، 1994، 1986، 1972، 1950اإلحصاء، السنوات 
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 ابللغة األجنبية: صادراثنيا: امل
 املخطوطات: -1

Manuscrits des frères des écoles chrétiennes au Liban : 

- Tripoli (1886-1986) 

- Beyrouth (1890-1979) 

- Beit-Merie (1939-1981) 

- Collège de Lassalle Beyrouth (1922-1972) 

- Collège Notre Dame Furn-El-Chebback (1947-1997) 

- Collège St. Pierre Baskinta (1949-2005) 

Personnel de l`établissement des frères : 

- Cahier I (1890-1927) 

- Cahier II (1927-2010) 

 املصادر املطبوعة:  -2
 روما: -  أرشيف رهبنة إخوة املدارس املسيحّية -أ

- Archives de la Maison Généralice, N H 684 – 184.4,Article de la revue des deux 

mondes sur la France au Levant (1921). 

- Archives de la Maison Généralice, Via Aurelia 476, Rome 1924. Article de la 

revue le Monde Colonial, numéro du décembre 1924. 

1- Archives de la Maison Généralice, Dossier ID0, Lettre de R.P Henry de la société 

de Jesus, et recteur de l`Université St Joseph du 19 janvier 1882, Via Aurelia 476, Rome, 

1882.  

2- Copie de la letter du consul général de France dans la lettre adressée le 28 août 

1885 au frère assistant Raphaëlis par le frère Evagre. 

3- Lettre du 3 novembre 1885 au frère Raphaëlis.  

4- Lettre du frère Hugonis au consul général ả Beyrouth, 2 et 8 avril 1889. 
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5- Frère Natal de Jesus des écoles chrétiennes (1889-1978), ancien visiteur du 

district d`orient, notice autobiographique 1978. 

 لبنان: –أرشيف رهبنة إخوة املدارس املسيحّية  -ب
Archives du district du Proche-Orient, Tableaux statistiques des élèves du collège de 

la Sainte famille (Tripoli), entre 1886 et 2009, Beyrouth, 2014. 

6- Archives des frères (Beyrouth), Dossier No 3, Beyrouth, 2004. 

7- Archives des frères (Beytméry), session pédagogique de Beytméry(6-11 septembre 

1957), Beytméry, 1957. 

8- Archives des frères des écoles chrétiennes, Dossier No 1, Beyrouth, 1977 

9- Archives des frères des écoles chrétiennes, Dossier No 3, Beyrouth, 1978. 

10- Archives des frères au Liban, Dossier No 9 CSC (1980-1990) 

11- Archives des frères au Liban, Dossier No 12 (1996) 

12- Archives des frères au Liban, Dossier No 14 (2000) 

13- Archives des frères au Liban, Dossier No 16 (2004) 

14- Lettre du frère visiteur des frère des écoles chrétiennes, en Syrie et en 

Palestine ả Monsieur le conseiller pour l`instruction publique au Haut-Commissariat, 

Beyrouth Le 10 mars 1926. 

15- Lettre du conseiller pour l`instruction publique au Haut-Commissariat de 

la République Française auprès de Syrie, du Grand Liban, des Alaouites et du Djebel 

Druze, Instructions publique, No4777, Beyrouth, Le 18 octobre 1927. 

Suppléments à l`historique pour les collèges suivants : 

16- Communauté de Beit-Merie, (2003). 

17- Communauté de Beyrouth, (2002), (2006), (2008), (2013). 

18- Communauté de Furn-El-Chebback, (2008). 

19- Communauté de Tripoli/Dedeh, (1998), (2008). 
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 25بتاريخ  الشام، املقدسة/طرابلس" رسالة صادرة عن إدارة مدرسة العائلة 1وثيقة رقم "
إىل الرائسة العامة لرهبنة إخوة املدارس املسيحية تتعّلق بتفاصيل وصول بعثة اإلخوة  1887شباط 

 إىل املدينة.
Mensieur le Viscomte de Petiteville, Consul Général de France à Beyrouth, obtient du 

Couvernement à la suite de demandes faites par Monsieur Geoffroy Vice-Consul de France 

à Tripoli, et premier promoteur de la création de cet établisement, la somme de quinse 

mille francs pour aider à la fondation de cette œuvre fraçaise et catholique. 

Le 29 Octobre 1886 s`embarquaient à Alexandrie pour fonder la maison de Tripoli : 

 àCatherine -Le Cher Frère Odilon Marie, sous directeur de notre pensionnat Ste e1

Alexandrie, ayant l`obédience de directeur, 

Bertin, de notre Noviciat dr Ramleh pou l`enseignement -ophileéLe Cher Frère Th e2

De la langue arabe. 

Ces frères arrivèrent à Tripoli, le deux Novembre Mil Huit Cent Quatre Vingt Six. 

Monsieurs les Lasaristes leur donnèrent pendant 13 jours la plus cordiale hospitalité. 

Monsieur Baget, Supérieur de la mission s`est montré entre tous, plein de bonté et de 

bienveillance. 

Les frères prirent définitivement possession de la maison dite Capucins, le 14 

Novembre suivent. 

 
                                        Collège des frères des écoles chrétiennes/Tripoli  

                                                                              Le 25 Février 1887 
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 (290إىل  267)إلغاء هذه الصفحات من 
نسخة مّتمجة عن الّتكية للفرمان الذي أذن إلخوة املدارس املسيحية بّتميم  "2وثيقة رقم "
 مدرسة العائلة املقدسة يف طرابلس الذي اشّتوه وافتتحوا فيهدير الكبوشيني 
 ميالدية 1891أغسطس،  4متوز/  23اتري  الفرمان 

حضرة القانوين املكّرم واملشري املفّخم، مدبّر أمور اجلمهور ابلفكر الثاقب، متّمم مهام األانم ابلرأي الصائب، 
عواطف امللك األعلى، وايل والية  ممّهد بنيان الدولة واإلقبال، مشّيد أركان السعادة واإلجالل، احملفوف بصنوف

بريوت، احلائز على وسام اجمليدي من الدرجة األوىل، وعلى الوسام العثماين من الدرجة الثالثة، وزيري عزيز ابشا، أدام 
 هللا تعاىل إجالله.

مد وحضرة أفخار األعايل واألعاظم، مستامع كّل املعايل واملفاخم، املختص قمزيد عناية امللك الصائم، حم
أفندي من رجال دوليت العلية، ومتصّرف سناق طرابلس الشام، احلائز على وسام اجمليدي من الدرجة الثالثة، دام 

 علّوه.
عندما تتسلمان توقيعي امللكي الرفيع إعلما أنّه أثر الربقية اليت طلب فيها ترميم املدرسة القائمة يف دير 

 اريت الداخلية والعدل مثّ حّولت إىل جملس الدولة، قسم الداخلية.الكبوشيني وتوسيعها، تبودلت املراسالت بني وز 
بعد البحث والتدقيق، أقّر اجمللس اآلنف ذكره يف مذّكرة أنّه، على الرغم من أّن املدرسة قد بنيت بال ترخيص، 

 ال أبس من ترميمها على أهّنا ملحقة ابلدير.

حملاذير. إّن ترميم املدرسة املشروط بسّد هذا الباب ولكّن فتح ابب مطّل على أرض مساد قدمي غري خال من ا
 ال يتعّلق إال إبذين السامي.

بعد اطالعي على القضية، أصدرت إراديت السامية ابلرتميم قموجب ما ذكر أعاله. وطبقا لذلك أصدر ابيب 
 العايل األمر اجلليل القدر.

على أاّل مينع ترميم املدرسة اآلنف ذكرها وتوسيعها أّي  وأنتما، أيّها الوايل واملتصّرف املشار إليكما أعاله، إسهرا
مانع، شريطة أن يسّد الباب املفتوح على عرصة املساد القدمي. واسهرا كذلك كّل السهر على أاّل حيدث ما يعارض 

 رضاي امللكي من ابتزاز مال أو إزعاج، أبي شكل، وجتنبا ذلك ما وسعكما األمر.
 ه. 1308من ذي احلاة الشريفة سنة  28حّرر يف                           

 قد قوبل النص على ظهره:

 (.219املرسل إليهما: حضرة وايل بريوت ومتصّرف سناق طرابلس الشام )
 من جريدة إدارة اللواء. 17قد سّال هذا الفرمان حرفيا يف الصفحة 
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 املرتجم: املهندس علي كنعان بك                                  
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": خمطوطة تبني وصول بعثة إخوة املدارس املسيحية برائسة األخ اببوالن أنطوان إىل 3وثيقة رقم "
 مع مندويب رهبنة مار منصورولقاءها  1890أاير عام  10وت يف بري 
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" تظهر أمساء اإلخوة األوائل الذين أتوا إىل بريوت وأسسوا مدرسة القلب  4وثيقة رقم"
 ، وعلى رأسهم األخ اببوالن أنطوان أّول مدير هلذه املدرسة1890األقدس/ اجلميزة عام 
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عن السلطان  1890أاير عام  10" صورة طبق األصل عن الفرمان الصادر بتاريخ  5وثيقة رقم" 
 العثماين والذي أذن لرهبنة إخوة املدارس املسيحية مبباشرة التدريس يف بريوت
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: بيان صادر عن إدارة مدرسة القلب األقدس/بريوت حول شروط التحاق الطالب "6وثيقة رقم "
 1909حزيران  24التعليمات ذات الصلة بتاريخ  وقيمة األقساط وبعض

 
Collège Français du Sacré-Cœur/ Beyrouth (Syrie) 

Extrait du prospectus général 

Le collège Français du Sacré-Cœur, fondé en 1894 par les frères des écoles chrétiennes, a 

pour fin principale l`éducation intellectuelle, morale et religieuse de la jeunesse ; il 

donne l`instruction dans un but pratique, en s`inspirant des besoins du pays. 

Les matières d`enseignement sont réparties en trois cycles concentriques, comprenant 

chacun plusieurs années, ou classe. 

Une organisation spéciale des études a permis à l`établissement d`appliquer à la fois les 

programmes des meilleures institutions commerciales, et de maintenir au niveau normal 

son enseignement littéraire et scientifique moderne. 

Parmi les langues vivante enseignées au collège, le français, l`arabe et l`anglais sont 

obligatoires ; le turc, l`allemand, ect, sont facultatifs. 

Les tout jeunes enfants ont un règlement et un local à part dans le collège ; des soins 

spéciaux leur sont prodigués et une légère réduction de prix est faite en leur faveur. 

Un certificat de bonne conduite est exigé des élèves nouveaux qui ont atteint la dixième 

année. 

Tout élève, même externe, dont la famille est éloignée de Beyrouth, doit avoir en ville un 

Correspondant responsable, qui remplace les parents et s`engage à verser, aux époques 

déterminées, le montant de la pension et des dépenses justifiées. 

L`établissement, transféré dans des locaux vastes et confortables, 

Reçoit : I Des Internes – Rétribution pour l`année scolaire, Livres française 30 

              II Des Demi-Pensionnaires -    id                       id                             15 

              III Des Externes -                     id                      id                               7.5 

Il est accordé aux jeunes élèves du cycle I la réduction de trois livre française, s`ils sont 

internes, et d`une livre française s`ils sont demi-pensionnaire, ou externes. 

On laisse aux élèves internes la faculté de se faire blanchir hors du collège ; dans ce cas, il 

leur est fait une réduction de deux livres françaises sur le montant de la pension 

annuelle. 

La présence simultanée de plusieurs frères au collège donne lieu à une réduction de 5 % 

pour deux frères et de 10 %, pour trois et au-delà. Cette réduction porte sur le total des 



273 

 

 
 

frais communs de pension, de demi-pension et d`externat. 

Les paiements s`effectuent à la procure du collège, dans les conditions suivantes : les deux 

tiers à la rentrée et le reste au premier Mars. 

Lorsqu`un élève est admis au collège dans le courant de l`année scolaire, il lui est déduit, 

sur la rétribution annuelle, une somme proportionnelle au nombre de quinzaines 

écoutées : mais pour un élève ancien, il n`est fait aucune diminution en raison du retard 

de sa rentrée en octobre. 

Un service de voitures, organisé par le collège, permet aux demi-pensionnaires et aux 

jeunes externes de faire le trajet matin et soir de leur domicille au collège et 

réciproquement, sous la surveillance d`un frère. La rétribution annuelle pour ce service 

est de cinq livres françaises payables à la rentrée. 

Les élèves externes ont la faculté de faire apporter leur repas de midi au collège. Ils sont 

admis dans un réfectoire à part sous la surveillance d`un frère. La rétribution annuelle, 

payable à la rentrée est demi-livre française. 

Les leçons de piano (location comprise), de violon, ou de tout autre instrument se règlent 

par anticipation, à raison de trois quarts de livre française par mois. 

La rétribution annuelle pour les langues facultatives est de trois livres françaises payables à 

la rentée. 

Au début de chaque année scolaire, tout élève verse un Medjidieh pour frais divers de jeux 

et de gymnastique. 

La nourriture des pensionnaires, saine et abondante, est la même que celle des professeurs. 

1- Dégeuner : Café ou chocolat au lait. 

2- Diner : Potage, viande, plat de légumes, salade, dessert. 

3- Souper : Viande ou poisson, plat de légumes, dessert, thé en hiver. Les 

jours de congé, les dimanches et fètes, menu plus complet. 

A 10 heures, les jeunes pentionnaires, qui sont faibles de santé reçoivent, sur l`avis du frère 

infirmier ou du docteur, un bouillon ou une tasse de lait. 

Les demi-pentionnaires ont droit au repas de midi et au goûter des internes à 3 heures. 

Le collège n`impose pas d`uniforme, mais les élèves sont toujours correctement mis, et le 

trousseau d`un pensionnaire comprend : 

3 Costumes d`interieur, 1 Costume pour les sorties, 2 Costumes d`été, 8 Chemises de jour, 

4 de nuit, 12 Machoirs, 12 Paires de bas ou chaussettes, 4 Paires de chaussures, 1 Service 

complet et 8 Serviettes de table, 8 Seviettes de toilette, 1 Matelas : long. 1,90 ; large 0,90, 3 

Paires de draps, 2 Couvertures, 1 couvre-lit blanc, 2 Sacs en toile pour linge, 1 Traversin, 1 
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oreiller et taies, 4 Tabliers (suivant modèle du collège). 

Les familles sont priées de joindre à cette liste les autres objets dont les enfants se servent 

habituellement : complet de toilette, flanelles, calçons ordinaires calçons pour bains et 

douches, ect. 

Tous les articles du trousseau sont marqués par le soin des familles d`un numéro indiqué 

par le collège. 

Un médecin est attaché à l`établissement, et un frère infirmier a mission spéciale de veiller 

aux besoins particuliers des pensionnaires. 

Les frais courants d`infirmerie sont compris dans la pension ; mais les visites du docteur et 

les frais exceptionnels ( opérations chirurgicales, régimes spéciaux, notes du pharmacien, 

ect) restent à la charge des familles. 

En cas d`indisposition, les demi-pensionnaires et les externes reçoivent les premiers soins 

au collège. Au besoin, ils sont accompagnés dans leur famille. 

Les pensionnaires dont les parents sont eloignés peuvent être autorisés à passer les 

vacances à Beyt-Mery résidence dété du personnel du collège. Ce séjour à la montagne, 

donne lieu à un supplément de pension soit pour la saison neuf livres françaises, payables 

par anticipation. 

Lorsque les élèves ont parcouru avec succés les divers cycles des études, le collège 

délivre les titres ci-après : 

Diplôme : Lettres Sciences Commerce. 

Diplôme : Lettres Sciences Mathématiques. 

L`examen final en vue de ces diplômes est présidé par Mr, le Consul Général de France en 

Syrie et les membres du jury toujours choisis en dehors du personnel de seignant du 

collège, sont les chefs des principales administrations : chemin de fer, gaz, banque 

impériale ottomane, ect. 

Tous les deux mois, un bulletin signé du frère directeur du collège, renseigne les 

famillessur l`état de santé des pensionnaires et fournit des notes prises sur la marche des 

études. 

Par le fait de la présentation et de l`admission d`un élève au collège français du Sacré-

oeur, les parents d`une part et la direction d`autre part adhèrent à toutes les clauses et 

conditions précitées lesquelles deviennent loi pour les parties et annullent toutes autres 

conventions. 

                                                                                    Beyrouth, 24 Juin 1909 
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" وهي كناية عن تقرير وجهه مدير مدرسة القلب األقدس األخ اناتل دي جيزي  7وثيقة رقم"  
، إىل الرائسة العامة يف روما عارضا فيه مراحل أتسيس مدرسة 1938تشرين األّول عام  6بتاريخ 

 القلب األقدس
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اتريخ التحاقهم " تظهر كيفية تدوين الوقوعات املتعلقة ابإلخوة يف لبنان اعتبارا من 8وثيقة رقم" 
 إىل جانب بعض املعلومات الشخصية ابلرهبنة، وتظهر فيه أمساء بعض اإلخوة وأرقامهم املتسلسلة
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" خمطوطة تظهر وقائع احلياة املدرسية يف القلب األقدس خالل العام الدراسي 9وثيقة رقم "
1933-1934 
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الشهادات الرمسية يف مدرسة القلب األقدس خالل " خمطوطة تظهر عدد طالب 10وثيقة رقم "
 1953-1952العام الدراسي 
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" خمطوطة تؤرخ الوقائع احلاصلة يف مدرسة القلب األقدس خالل العام  11وثيقة رقم" 
 1955-1954الدراسي 

 

  



280 

 

 
 

، تظهر تظهر عدد طالب مدرسة "فرير" اجلميزة الناجحني يف 1960" خمطوطة من عام  12وثيقة رقم:" 
 البكالوراي
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 6تظهر تنظيم دورة تربوية ملعلمي مدارس "الفرير" يف مدرسة بيت مري من  "13 رقم " وثيقة
 1957أيلول عام  11إىل 
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إىل  1900مدارس" الفرير" بلبنان من " غالف كتاب اجلغرافية الذي اعتمدته 14وثيقة رقم "
 .1وهوخمصص للمرحلة املتوسطة 1924

 

                                                           

 1 1945, -raire 1908économique, politique et littéLa Correspondance d`Orient, Revue 

Paris, p. 3716.                                                                                                                     



283 

 

 
 

 

" خارطة أورواب السياسية إىل جانب بعض الشروحات والتمارين، ضمن حمتوايت  15وثيقة رقم "
 1كتاب اجلغرافية للمرحلة املتوسطة

                                                           

 1 op. cit, p. 3755.                                                                     La Correspondance d`Orient,  
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عام  جمموعة من اإلخوة التابعني ملدرسة القلب األقدس، أثناء إحدى الرحالت ":1الصورة رقم "   
صور/ رهبنة أرشيف ال، وبدا األخ اناتل دي جيزي رئيس املدرسة معهم )الرابع جلهة اليمني(. 1946

 "الفرير" يف لبنان.
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. 1923بعد أحد االحتفاالت يف مدرسة القلب األقدس يف اجلميزة عام ": 2الصورة رقم "
 أرشيف الصور/رهبنة "الفرير" يف لبنان.
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أرشيف الصور/رهبنة "الفرير" ، 1930مدرسة القلب األقدس يف اجلميزة سنة ": 3الصورة رقم "
 يف لبنان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
أرشيف الصور/ رهبنة "الفرير" ، 1930مدرسة العائلة املقدسة بطرابلس عام  ":4الصورة رقم "

  يف لبنان.
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 أرشيف الصور/ رهبنة "الفرير" يف لبنان.، 2009مدرسة مار بطرس ببسكنتا عام  ":5الصورة رقم "

 

يف أرشيف الصور/ رهبنة "الفرير" ، 2009مدرسة القلب األقدس، يف اجلميزة عام  ":6الصورة رقم "
  لبنان.
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أرشيف الصور/ رهبنة "الفرير" يف . 2009مدرسة السيدة بفرن الشباك، عام  ":7الصورة رقم "
  لبنان.
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أرشيف الصور/رهبنة . 1938اإلخوة خالل رايضة روحية يف القرية عام  ":8الصورة رقم "
 ."الفرير" يف لبنان
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يف  « Weygand »لدى استقبال املفوض الّسامي الفرنسي اجلنرال ويغان  ":9الصورة رقم "
، وبدا األخ ابالتني جوزف رئيس املدرسة "الثاين من جهة 1923مدرسة القلب األقدس/اجلميزة عام 

 أرشيف الصور/رهبنة "الفرير" يف لبنان.اليمني". 
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 ملحق أبمساء اإلخوة
 

 « Athanase Emile » األخ أاتانز إميل  -1
، تسّلم 1900، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1880الفرنسّية سنة  ”Deauville“إميل يف مدينة دوفيل  –أاتانز  ولد األخ

 .19521، وبقي حّّت وفاته سنة 1946الّرائسة العامة لرهبنة إخوة املدارس املسيحّية سنة 
 « Etienne Aboud » األخ إتيان عبود -2

يف الرملة قمصر  1887يف البرتون، أبرز نذوره املؤبّدة سنة  1871إتيان عبود الذي محل اسم عمر بول سنة ولد األخ 
، أتى إىل بريوت مع بعثة الفرير األوىل ومكث ثالثة أشهر ما لبث أن عاد بعدها إىل 1888وخترّج يف الطّالبّية سنة 

املرحلة االبتدائّية، مّث املرحلة الّتكميلّية يف مدرسة القلب  مصر، مّث رجع مرّة اثنّية إىل لبنان وتوىّل تعليم صفوف
             .21953األقدس. تويف سنة 

 « Etienne Lenicky » األخ إتيان لنيكي -3
، قدم 1939، وخترّج يف الطالبية عام 1938، أبرز نذوره املؤبدة عام 1922إتيان لنيكي يف سلوفاكيا عام ولد األخ 

، 1974إىل عام  1967، تسلم إدارة مدرسة السيدة بفرن الشباك مرتني، األوىل من عام 1947إىل لبنان عام 
 .20033. تويف عام 1992إىل عام  1991والثانية من عام 

 « Albert des Anges » األخ ألبري دي آنج -4
عام  « Didier »يف ديدييه  « Rouchoise » وكنيته روشواز « Albert des Anges »ألبري دي آنج ولد األخ 
 1954. تسّلم إدارة مدرسة طرابلس من عام 1922، وخترّج يف الطالبية عام 1920، أبرز نذوره املؤبدة عام 1904
. تويف 1954إىل عام  1949، كما  كان قد تسلم إدارة مدرسة القلب األقدس يف اجلميزة من عام 1962إىل عام 

    .19694عام 
 « Alejandro Adolfo » األخ أخلندرو أدولفو -5

، أبرز 1939عام   ”Madrid“ يف العاصمة اإلسبانّية مدريد ”Perez“ برييز شهرتهو   أخلندرو أدولفوولد األخ 
، خدم يف مدرسة 1961والتحق ابلطّالبّية الّتابعة للامعّية مدة ثالث سنوات وخترّج سنة  1958نذوره املؤبّدة عام 
، مّث أصبح مديرا ملدرسة 1999و 1987، مّث يف فرن الّشباك اليت تسّلم إدارهتا بني سنيت 1964اجلميزة حّّت سنة 
، وتسّلم إدارة مدرسة مار بطرس يف بسكنتا عّدة مرات يف عقود 1995إىل سنة  1992طرابلس من سنة 

                                                           

 1 Alain Houry, Lyon, 2006, p. 2.         e par le frèreédigéFiche r Archives lassalliennes. 

 2                                               p. 1.5, oCahier I, n, tablissement des frèreséPersonnel de l` 

 3                                                                                                       p. 22442, oCahier II, nIbid,   

 4                                                                                                                           p. 1.288, onIbid,  
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 .1، ويشرف حاليا على هذه املدرسة2006و 1999الّسبعينيات والّتسعينيات كان آخرها بني سنيت 
 « Arsenio Carpintero » األخ أرسانيو كاربنتريو -6

وخترّج  1960، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1940إبسبانيا سنة   ”Catalogne“ أرسانيو كاربنتريو يف كتالونياولد األخ 
وخدم مّذاك يف مدرسة مون السال معّلما ملادة الكيمياء مّث  1980. أتى إىل لبنان سنة 1962يف الطّالبّية سنة 

 .2مسؤوال عن خمتربات املدرسة، فمفّتشا تربواي يف القسم الثّانوي، ومشرفا على املدرسة
 « Imbert Jules » األخ إمربت جيل -7

، وخترّج يف الطالبية 1925، أبرز نذوره املؤبدة عام 1909يف أملانيا عام  « Leixendorf » إمربت جيل يفولد األخ 
 .31990. تويف عام 1948إىل عام  1939من عام  طرابلس. تسّلم إدارة مدرسة 1927عام 

 « Emil Zailaa » األخ إميل زيلع -8
وخترّج فيها سنة  والتحق ابلطالبية 1946، أبرز نذوره املؤبدة عام 1924ولد إميل زيلع يف حدث بريوت عام 

إىل لبنان وخدم معّلما يف مدرسة بيت مري ودير  1952، اتبع دورة تدريبّية يف إيطاليا مّث يف فرنسا. عاد سنة 1948
 . 19614يف حادث مؤسف سنة  الطّالبية. تويفّ 

 « Emil Akiki » األخ إميل عقيقي -9
والتحق ابلطّالبّية وخترّج فيها  1958، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1937إميل عقيقي يف كفردبيان سنة ولد األخ 

. خدم يف دير طالبية بيت مري حّّت أوائل الّسبعينيات، نقل بعدها إىل مدرسة القلب األقدس، وتسّلم 1960سنة 
. نقل إىل األردن كمدير لكلّية 1996نة حّّت س 1983يف كفرايشيت منذ أتسيسها سنة  "دي السال"إدارة مدرسة 

 2008يف عمان، وقد ربطته ابلعاهل األردين الّسابق امللك حسني عالقة وطيدة. عاد إىل لبنان سنة  "دي السال"
 .5"مون السال"وانتخب منّسقا لإلخوة فيه، وهو مقيم حاليا يف 

 « Angel Lopez » األخ أخنيل لوبيز -10
والتحق ابلطّالبّية وخترّج فيها سنة  1959، أبرز نذوره املؤبّدة عام 1940أخنيل لوبيز يف مدريد عام ولد األخ 
 1987وخدم يف مدرسة الّسّيدة بفرن الّشباك، حيث تسّلم إدارهتا بني سنيت  1964. أتى إىل لبنان سنة 1960

                                                           

 1                                                                                                                    , p. 35.      496 onIbid,  

2                         .                       Le Caire 2010, p. 8 Orient,-Calendrier du district de Proche
        

 3                                            38 p.426, on Cahier II,  tablissement des frèreséPersonnel de l`
    

 4                                                                                                                                    .    466o nIbid,  

 5                                            p. 40., 524o n, Personnel de l`établissement des frères, Cahier II  
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     .1إىل مدرسة الفرير كفرايشيت/ زغرات 2008، نقل سنة 1991و

 « Ignace Louis » إنياس لويس األخ -11
، 1899، أبرز نذوره املؤبدة عام 1882عام  « Dalmiress » األساسية داملرياس شهرتهإنياس لويس و ولد األخ 

      .19612. تويف عام 1918إىل عام  1914. تسّلم إدارة مدرسة طرابلس من عام 1900وخترّج يف الطالبية عام 

 « Ignis Emillien »األخ إنيس إمليان  -12
. قدم 1895، وخترّج يف الطالبية عام 1894، أبرز نذوره املؤبدة عام 1878بفرنسا عام  إنيس إمليانولد األخ 
، عندما أستدعي للخدمة يف اجليش الفرنسي خالل 1914والزمه بصورة متواصلة حّت عام  1904إىل "لبنان" عام 

 نقل إىل فلسطني ملدة سنتني عاد بعدمها إىل لبنان، تسّلم  إدارة مث 1922احلرب العاملية األوىل، عاد إىل لبنان عام 
 .31955. تويف عام 1945ىل عام إ 1939مدرسة السيدة يف بيت مري من عام 

 « Oger Cécilien » األخ أوجيه سيسيليان -13
، 1888، أبرز نذوره املؤبدة عام 1872يف فرنسا عام   « Chambery »أوجيه سيسيليان يف شامربي ولد األخ 

إىل  1912وتسلم إدارة مدرسة القلب األقدس من سنة  1908. أتى إىل لبنان عام 1889وخترّج يف الطالبية عام 
، بسبب إقفال 1918إىل  1914، مع اإلشارة إىل أنّه غادر لبنان خالل حقبة احلرب العاملية األوىل من 1920سنة 
                          .19434. تويف عام 1920ة، عنّي زائرا على إقليم فلسطني عام املدرس

 « Odilon Marie » األخ أوديلون ماري -14
، وخترّج يف 1879، أبرز نذوره املؤبدة عام 1863عام  « Clervaux »أوديلون ماري يف كلريفو  ولد األخ
، وبقي إىل عام 1886. تسّلم إدارة مدرسة العائلة املقدسة يف طرابلس غداة أتسيسها عام 1880الطالبية عام 

  .51940حيث نقل إىل مصر. تويف عام  1892

 « Oswald Louis » األخ أوزولد لويس -15
عام  « Vany-sur-Blaisse »بليس -سري-يف فاين « Lambert »أوزوالد لويس وشهرته المربت ولد األخ 
. تسلم إدارة مدرسة القلب األقدس من عام 1909، وخترّج يف الطالبية عام 1908، أبرز نذوره املؤبدة عام 1888
 . 19636. تويف عام 1930إىل عام  1929

                                                           
 1                                                                                                                             p. 28.460, onIbid,  

 2                                                                                                              p. 14.79, oCahier I, nIbid,    

 3                                    p. 1272, oCahier I, nop. cit, tablissement des frères, éPersonnel de l` 
 

 4                                                                                                                             p. 18. 107,onIbid,    

 5                                                                                                              p. 1.3,  oChahier I, nIbid,  

 6 p. 4.                                                                                                  Cahier II, n309, Ibid, 
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 « Octave Laurant » األخ أوكتاف لوران -16
، وخترّج يف 1902، أبرز نذوره املؤبدة عام 1878عام  « St Etienne » أوكتاف لوران يف سان إتيانولد األخ 

. تويف 1931إىل عام  1926، وتسّلم  إدارة مدرستها من عام 1905. قدم إىل طرابلس عام 1903الطالبية عام 
 . 19571عام 

  « Irénée Anselme » يرنيه أنسيلماألخ إ -17
. تسّلم 1926، وخترّج يف الطالبية عام 1923، أبرز نذوره املؤبدة عام 1907إيرنيه أنسيلم يف ابريس عام ولد األخ 

 .21986، نقل بعدها إىل فلسطني. تويف عام 1936إىل العام  1931إدارة مدرسة طرابلس من عام 
 « Isim Cagnac » األخ إيسم كانياك -18
، خدم يف 1876وخترّج يف الطّالبّية عام  1875، أبرز نذوره املؤبّدة عام 1860إيسم كانياك يف املانيا عام ولد األخ 

، حيث تسّلم إدارة مدرسة القلب 1898وبقي فيه حّّت سنة  1893مصر متنقال بني مدارسها. أتى إىل لبنان سنة 
 .31941إىل فلسطني. تويف سنة  ، عاد إىل مصر مثّ انتقل1894األقدس اليت أّسسها اإلخوة سنة 

 « Xefaur François » األخ إيسيفور فرانسوا -19
، أبرز نذوره املؤبّدة عام 1863من أعمال فرنسا عام   ”Clervaux“ إيسيفور فرانسوا يف كلريفوولد األخ 

، 1890سنة . خدم يف مصر وقدم إىل بريوت مع بعثة الفرير األوىل إليها 1880وخترّج من الطّالبّية عام  1879
 .19454وعمل مدّرسا ومربّيا طيلة وجوده يف لبنان وخدم يف مدرسة القلب األقدس. تويف سنة 

 « Evagre » األخ إيفاغر -20
، مّث أبرز نذوره املؤبّدة 1847، دخل دار االبتداء يف رهبنة إخوة املدارس املسيحّية سنة 1831إيفاغر سنة ولد األخ 

. خدم يف مدارس رهبنة 1850والتحق بدار املعّلمني الّتابعة للامعّية مدة سنة واحدة وخترّج فيها سنة  1849سنة 
بعثة اإلخوة إىل لبنان اليت أّسست مدرسة العائلة املقّدسة ، ورئس 1876ضمن إقليم الّشرق األدىن منذ سنة  "الفرير"

                                                                                          .51914. تويّف سنة 1886يف طرابلس سنة 

                           

         

                                                           

 1                                                                                                                  p. 11.66, onIbid,      
 2                                                                                             6.   p. 330, Cahier II, onIbid,  
3                                               , p. 3.15o Personnel de l`établissement des frères, Cahier I, n 

 4                                                                                                                                .p. 1 3, o, nIbid  

 5                                                                                                                     . p.2re Evagre,éNotice du fr   
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 « Ildefonse Khoury » األخ إيلدفونس خوري -21
، والتحق ابلطّالبّية وخترّج فيها 1945، أبرز نذوره املؤبّدة عام 1928إيلدفونس خوري يف قرنة احلمرا عام ولد األخ 

يف راس بريوت  "دي السال". خدم يف دير طالبّية بيت مري معّلما اإلخوة املبتدئني، مّث انتقل إىل مدرسة 1946سنة 
حّّت  1968، مّت تعيينه أخا زائرا على منطقة الّشرق األدىن من سنة 1968ام إىل ع 1966من عام وتسّلم إدارهتا 

، فكان بذلك أول أخ زائر من اجلنسّية اللبنانّية وافتتح عهدا جديدا يف توجهات الّرهبنة إذ تبعه مباشرة 1978سنة 
بعد ذلك عدة وظائف وتسّلم أخوان زائران لبنانيان مها إيلدفونس سركيس وبرانر حبيقة. شغل األخ إيلدفونس خوري 

رائسة اللانة الكاثوليكّية للّتعليم املسيحي يف الّشرق األوسط، وأشرف على دورات الّتعليم املسيحي اليت نّظمتها رهبنة 
ويعّد أحد ابرز املراجع يف أوساط إخوة  "لّسالّية"يف لبنان، له عّدة مؤلفات وكتب دينّية وأتمالت مسيحّية و "الفرير"

 .1املسيحّية املدارس
 « Ildefonse Sarkis » األخ إيلدفونس سركيس -22
، من أبوين 1926العاصمة األرجنتينّية سنة  ”Buenos Aires“ إيلدفونس سركيس يف بيونس أيريسولد األخ 

، مثّ 1947والتحق ابلطّالبّية وخترّج فيها سنة  1946، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1938لبنانيني، عاد إىل لبنان سنة 
تسّلم  انتقل إىل روما ملتابعة دراسته الالهوتّية وبقي فيها سنتني ليعود بعدها إىل لبنان. تسّلم إدارة طالبّية بيت مري،

مرّة أوىل، مّث مّت تعيينه زائرا على منطقة الّشرق األدىن  1977إىل  1972إدارة مدرسة مون السال منذ إنشائها سنة 
، وتوىّل 1986و 1982، وكّلف يف الفرتة نفسها إبدارة مدرسة القلب األقدس ما بني 1988و 1978بني سنيت 

، نقل بعدها مشرفا إىل مدرسة فرن الّشباك والزمها حّّت سنة 1997و1986إدارة مون السال للمرّة الثّانّية بني سنيت 
، ويشرف مّذاك على فرير طرابلس. أوىل األخ إيلدفونس مجع أخبار اإلخوة يف لبنان عناية خاّصة وأصدرها 2006

رت ابللغة تباعا يف سلسلة اترخيّية قمناسبات خمتلفة وأهتم أيضا بتدوين اتري  لبنان احلضاري، وكّل مؤلفاته صد
 .2يف لبنان "الفرير"الفرنسّية، وهو أحد املراجع العلمّية اليت يركن إليها ابلّنسبة إىل اتري  

 « Ilère Georges األخ إيلري جورج -23
، أبرز نذوره املؤبدة عام 1922عاصمة النمسا عام  يف فيينا « Rudolf »رودلف  شهرتهإيلري جورج  و ولد األخ  

. 1954وبقي يف منصبه حّّت عام  1948. تسّلم إدارة مدرسة طرابلس عام 1942، وخترّج يف الطالبية عام 1939
 . 31981تويف عام 

 

 « Papolin Antoine » األخ اببوالن أنطوان -24
                                                           

  1                                           ,p. 2441 oPersonnel de l`établissement des frères, Cahier II, n 

 2                                    p. 27.   449,  oPersonnels de l`établissement des frères, Cahier II, n 

 3                                                                                                                          p. 20.430, onIbid,  
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، دخل اإلكلرييكّية الّتابعة لرهبنة 1842الفرنسّية عام   ”La Loire“اببوالن أنطوان يف منطقة اللوار ولد األخ 
، خدم يف مصر 1859وخترّج يف الطّالبّية عام  1858، وأبرز نذوره املؤبّدة عام 1857إخوة املدارس املسيحّية سنة 

ت ، وبقي يف لبنان مّدة مثاين سنوا1890وحضر على رأس بعثة اإلخوة اليت قدمت إىل بريوت يف العاشر من أاير 
  .11909غادر بعدها إىل تركيا. تويف سنة 

 « Bernard Edmand » األخ برانر إدمون -25
، وخترّج يف الطالبية عام 1928، أبرز نذوره املؤبدة عام 1912برانر إدمون وشهرته روش يف فلسطني عام ولد األخ 
اليت تسّلم إدارهتا من عام . شغل وظائف عديدة منها مسؤولية القسم العريب يف مدرسة مار بطر ببسكنتا، 1929
 .19952. تويف عام 1959إىل عام  1950

 « Bernard Hobeika » األخ برانر حبيقة -26
، والتحق ابلطّالبّية وخترّج فيها 1953، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1935برانر حبيقة يف بسكنتا سنة ولد األخ 

مّدة سنة رجع بعدها إىل لبنان، عّلم اتري  الفلسفة العربّية يف معهد  1958، نقل إىل فلسطني عام 1954سنة 
، مّث إدارة القلب األقدس 1986و 1978بني  ”Mont la Salle“القلب األقدس، تسّلم إدارة مدرسة مون السال 

إىل  1986، وكان يف الوقت عينه زائرا على منطقة الّشرق األدىن من سنة 2006وحّّت هناية سنة  1986من سنة 
 .32013ه سنة حّّت يوم وفات 2007. توىّل مسؤولية دار الّسيدة يف بيت مري من سنة 1994سنة 

 « Bernard Sudres » األخ برانر سيدر -27
والتحق  1940، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1923يف فرنسا سنة   ”Avignon“ برانر سيدر يف أفينيونولد األخ 

ودّرس مواد العلوم الطّبيعّية والفيزايء والكيمياء، نقل إىل  1957، أتى إىل لبنان سنة 1942ابلطّالبّية وخترّج فيها سنة 
   .20094وم وفاته سنة والزمها حّت ي 1972مون السال منذ أتسيسها سنة 

 « Prosper Betty »  األخ بروسبري بيت -28
، وخترّج يف 1886، أبرز نذوره املؤبدة عام 1871عام  « Luxiol »يف ليكسيول  ”Petit“بروسبري بيت ولد األخ 

 .51939. تويف عام 1893و 1892. تسّلم إدارة مدرسة طرابلس بني عامي 1887الطالبية عام 

 « Possesseur Jean » األخ بوسسور جان -29
 1883، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1867الفرنسّية سنة   ”Grenoble“ وسسور جان يف مدينة غرينوبلولد األخ ب

                                                           

 1                                                                                                            , p. 11oCahier I, nIbid,    

 2                                                                                                      p. 33.479, on , Cahier II,Ibid 

 3                                                                                                                        , p. 32475 o, nIbid 

 4                                                            , p. 31472o nfrères,Personnel de l`établissement des            

 5                                                                                                                                p.2.9, onIbid,  
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وعّلم يف مدرسة القلب األقدس ومدارس الّرهبنة  1923. أتى إىل لبنان سنة 1884والتحق ابلطّالبّية وخترّج فيها سنة 
 .11946يف لبنان، وتوىّل إنشاء متحف للطّبيعيات يف مدرسة اجلميزة وتعّهد مسؤوليته. تويف سنة 

 « Théodore Lutter » األخ تيودور لوثر  -30
. نقل إىل 1946، وخترّج يف الطالبية عام 1944، أبرز نذوره املؤبدة عام 1927يف ابريس عام تيودور لوثر ولد األخ 
. أحيل إىل التقاعد 1965إىل عام  1959، فخدم يف مدرسة بسكنتا اليت تسّلم إدارهتا من عام 1953لبنان عام 

      .2وهو حاليا يف دير "مون السال"

 « Théole Alexandre » األخ تيول ألكسندر -31
وخترّج يف  1884، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1866عام   ”Avignion“تيول ألكسندر يف أفينيون ولد األخ 
. غادر لبنان 1890األوىل اليت أتت إىل بريوت سنة  "الفرير". خدم يف مصر وكان يف عداد بعثة 1885الطّالبّية عام 

هبنة داخل ىل فرنسا ملتابعة دراسته، وتنّقل بعد ذلك يف مدارس الرّ بعد مضي ثالثة أشهر عائدا إىل مصر، مّث سافر إ
 . 19153فرنسا. تويف سنة 

 « Jaques Baulad » األخ جاك بوالد -32
، عّلم يف 1951، وخترّج يف الطالبية عام 1949، أبرز نذوره املؤبدة عام 1929جاك بوالد يف القاهرة عام ولد األخ 

وتسّلم إدارة مدرسة "مون السال" مّذاك وبقي يف منصبه  1997إىل لبنان عام خمتلف مدارس الرهبنة قمصر، نقل 
   .20104. تويف عام 2002، عاد إىل مصر وترك الرهبنة هنائيا عام 2000حّّت عام 

 « Jean-Pierre Higuonis » بيار هيغونيس -األخ جان -33
، وأبرز نذوره املؤبّدة 1845، دخل طالبية دار االبتداء سنة 1828بيار هيغونيس يف فرنسا سنة  –جان ولد األخ 

. أتى إىل تركيا 1848، والتحق بعد ذلك بدار املعّلمني الّتابعة للّرهبنة مدة سنة واحدة وخترّج فيها سنة 1847سنة 
زائرا على إقليم تركيا. تويف سنة  1884ة ، عنّي سن1877و 1870وشغل مناصب إداريّة متعّددة بني سنيت 

51901 . 
 

 « Jean-Claude Abou Atmé » كلود أبوعتمة-األخ جان -34

                                                           

 1                                                                                                                  , p. 34    219 oChaier I, n Ibid, 

 2                                                     2008,p.1., Orient, Beurouth-Calendrier du district du Proche                                                               

3                                                                                                                                 Ibid, p. 32. 

 4                                                                                                                                    Ibid, p. 15. 

 5                                             numéro de Janvier 1913, p. 30., Bulletin des écoles chrétiennes  
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، تلّقى علومه االبتدائّية واملتوّسطة يف معهد القلب 1975كلود أبو عتمة يف مشموشة سنة –جان ولد األخ 
، والتحق ابجلامعة اليسوعّية يف بريوت 2002. أبرز نذوره املؤبّدة سنة "مون السال"األقدس، والثّانويّة يف مدرسة 

لينال اإلجازة يف الالهوت وإجازة أخرى يف األدب الفرنسي، خدم يف مدرسة الّسيدة بفرن الّشباك فدّرس اللغة 
ل دبلوما من اجلامعة اليسوعية الفرنسّية والّتعليم املسيحي يف املرحلة املتوسطة، اتبع دراسته العليا يف األدب الفرنسي وان

، وتسّلم قسم اللغة الفرنسّية يف املرحلة 2010وبقي فيها حّّت سنة  2006اجلميزة سنة  "فرير"أيضا، نقل إىل مدرسة 
رات الّشبابّية كلود شارك بفعالّية يف خمتلف اللقاءات واملؤمت–الثّانويّة، نقل بعد ذلك إىل مصر. يذكر أّن األخ جان 

                                                                                 .1ها الّرهبنة أو الكنيسة الكاثوليكّيةتّظمناليت العاملية 

            

  « Georges Espinasse » األخ جورج إسبيناس -35

وخترّج يف  1919، أبرز نذوره املؤبدة عام 1900عام  « Colombies »جورج إسبيناس يف كولومبيه ولد األخ 
. 1965إىل عام  1960، تسّلم إدارة مدرسة "دي السال" من عام 1923، قدم إىل لبنان عام 1920الطالبية عام 
 ..21992تويف عام 

 « Georges Abssi » األخ جورج عبسي -36
تدائية والثّانويّة يف مدرسة الفرير ابإلسكندريّة، ، أمّت دروسه االب1952جورج عبسي يف اإلسكندريّة سنة ولد األخ 

، 1976وخترّج يف الطّالبّية سنة  1974وانل إجازة يف اهلندسة الكهرابئّية من جامعة القاهرة. أبرز نذوره املؤبدة سنة 
إىل سنة  2003خّدم يف مدارس الفرير قمصر، عينته الّرائسة العاّمة للّرهبنة زائرا على منطقة الّشرق األدىن من سنة 

 .3يف اإلسكندريّة ”St Marc“ ، عاد بعدها إىل مصر وتسّلم إدارة مدرسة سان مارك2011
 « Joseph Just » األخ جوزف جيست -37

 1901 عامه املؤبّدة ، أبرز نذور 1886جوزف جيست وامسه األساسي جوزف فروجي يف ايفا سنة ولد األخ 
، 1927 عاموبقي فيه إىل  1906 عامء يف املرّة األوىل إىل لبنان . جا1903 عاملتحق ابلطّالبّية وخترّج فيها وا

مدرسة مار بطرس يف  بقي يفو  1945 عامإىل لبنان  . عاد1918و 1914ابستثناء فرتة احلرب األوىل ما بني 
  .1966 4. تويّف سنة1959 عام إىل بسكنتا 

 

                                                           
1                                                , 2008,p.1.Orient, Beurouth-Calendrier du district du Proche 
2                                p. 210210, oCahier I, nop. cit, Personnel de l`établissement des frères,     

3                       .2 -, Le Caire 2012, p. 1de Frère visiteur Georges Abssi, F. E. CBiographie  
 
4                                             P. 13.. 73 oPersonnel de l`établissement des frères, Cahier I, n 
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 « Joseph Machu » األخ جوزف ماشي -38
وخترّج  1942، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1925يف فرنسا سنة  ”Roulaix“ يف روليه جوزف ماشيولد األخ 

يف رأس  "دي السال"قادما من بلايكا وخدم يف مدرسة  1952. أتى إىل لبنان سنة 1945يف الطّالبّية سنة 1
م العلوم الّتااريّة ، عنّي مسؤوال عن قس"مون السال"، حني انتقل فورا إىل مدرسة 1972بريوت وبقي فيها إىل سنة 

 .2007 2. تويف سنة1994يف املدرسة سنة 

 « Jules Florant » األخ جيل فلورون -39
، ابرز 1925يف بولندا عام   ”Tworkawa“ يف توركاوة  ”Kuras“ جيل فلورون وامسه األساسي كرياسولد األخ 

وخدم يف مدارس  1948. أتى إىل لبنان سنة 1947والتحق ابلطّالبّية وخترّج فيها سنة  1944نذوره املؤبّدة سنة 
، سافر بعدها إىل بيت حلم 1954و 1952يف بريوت مّث نقل إىل بسكنتا والزم مدرسة مار بطرس بني سنيت  "الفرير"

 .1994وبقي إىل يوم وفاته سنة  1957. عاد إىل لبنان سنة 1956مثّ إىل ليون يف فرنسا سنة 
 « Jaime Gemeh » األخ جيم خيميه -40
. أتى إىل 1975وخترّج يف الطّالبّية سنة  1973، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1943جيم خيميه يف مدريد سنة ولد األخ 
إىل مدرسة  1999مّدة طويلة من الّزمن، نقل عام  "مون السال"ودّرس الّرايضيات يف مدرسة  1978لبنان سنة 

3وىّل تنسيق مادة الّرايضيات فيهايف كفرايشيت، حيث يت "دي السال"
. 

 « Habib Zreiby » األخ حبيب زرييب -41
لرايضيات ودّرس هذه ، انل إجازة يف ا1970، أبرز نذوره املؤبدة عام 1950حبيب زرييب يف القبيات عام ولد األخ 
، مث عاد إىل لبنان وتسّلم إدارة مدرسة 1983و 1981عامياتبع دورة تدريبّية يف فرنسا بني  معهد اجلميزة.املادة يف 

عينته  رائسة الرهبنة منسقا إلقليم لبنان عام  .1999إىل  1996ومن  1990إىل  1981مار بطرس يف بسكنتا من 
، فإدارة معهد 2006إىل سنة  2002من سنة  توىّل إدارة مدرسة مون السال. 2007وبقي حّّت عام  2003

منذ أواخر  مرة اثنية  منّسقا ملدارس اإلخوة يف لبنانمّت تعيينه ، 2013وإىل سنة  2007القلب األقدس منذ بداية 
                                                            .20114سنة 

 « Daoud Kassabry » األخ داود كسابري -42
وانل إجازة يف  2001، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1968داود كسابري يف بيت جاال يف فلسطني سنة ولد األخ 
، "مون السال"من اجلامعة اليسوعّية يف بريوت. خدم يف مدرسة القلب األقدس مّث انتقل إىل  2002الالهوت سنة 

                                                           

 1                                                                                                                           p. 32.473, onIbid,  

 2                                                                                                           p. 2 457, oCahier II, n ,Ibid  

 3                                                                                                                             p. 34485, onIbid,         

 4                                                                                                                            p. 38.514, onIbid,  
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رسة بيت حلم يف ، نقل مّذاك إىل مد2007سنة نقل إىل مدرسة كفرايشيت وبقي فيها حّّت  2002واعتبارا من سنة 
 .1األراضي املقّدسة

 « Régis Claude Rob » روب كلود  األخ رجيس -43
. أتى 1958، وخترّج يف الطّالبّية سنة 1956، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1937رجيس روب يف ابريس سنة ولد األخ 

إىل مصر وتنّقل بني مدارس اإلخوة يف اإلسكندريّة  1970فيها، مّث نقل سنة  "الفرير"إىل تركيا وخدم يف مدارس 
، عاد بعدها إىل 2003و 1994والقاهرة والّصعيد. عّينته الّرائسة العاّمة زائرا على منطقة الّشرق األدىن بني سنيت 

                   .2011 2تداء من أيلول، عنّي زائرا للمرّة الثّانّية على املنطقة ذاهتا اب2011مصر وبقي فيها حّّت سنة 

         

 « Rafaël Gonzales » غوانزاليس األخ رفاييل -44
 1950، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1929إبسبانيا سنة    ”Valencia“رفاييل غونزاليس يف فالنسيا ولد األخ 

وعمل يف مدارس  1963. خدم يف فلسطني أّوال مّث جاء إىل لبنان سنة 1952والتحق ابلطّالبّية وخترّج فيها سنة 
، مّث الزمها مّدة طويلة، نقل سنة 1979و 1975فيه، تسّلم إدارة مدرسة الّسيدة يف فرن الّشباك بني سنيت  "الفرير"

 .3كفرايشيت وال يزال فيها  "ي السال"إىل مدرسة د 2008
 « Roland Benin » األخ روالن بنني -45
، وخترّج يف الطالبية 1891، أبرز نذوره املؤبدة عام 1878عام  « Cochat » األساسية شهرتهروالن بنني و ولد األخ 

إىل عام  1899، وبعدها جاء إىل طرابلس وتسّلم إدارة مدرستها من عام 1903. نقل إىل فلسطني عام 1895عام 
                                                                .41953. تويف عام 1901

 « Zacharias Marquion » كيوناألخ زكرايس مار  -46
 1904، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1889يف فرنسا سنة   ”Sens“ زكرايس ماركيون يف بلدة سينسولد األخ 

، لكّن اجملمع العام املنعقد سنة 1948. عنّي مساعدا للرّئيس العام يف الّرهبنة سنة 1906وخترّج يف الطّالبّية سنة 
ني من استبعده عن الرّتشح ملنصب الّرائسة العامة بسبب تقّدمه يف الّسن، إذ كان حينها يف الّسابعة والّست 1956

دي "عمره، وعلى الرغم من ذلك أطاع مقررات الرؤساء وآثر اجمليء إىل لبنان ،حيث أمضى عشر سنوات يف مدرسة 
يف رأس بريوت، يعّلم ويؤّلف ويرتجم ويهتم بشؤون تربوية متنّوعة. نقل إىل روما، حيث مقر الّرائسة العامة  "السال

                                                           

 1                                                            p. 12.op. cit, Orient, -Calendrier du district du Proche 

 2                                                                       p. 22. Orient,-Calendrier du district du Proche  

 3                                                                                                             2010, p. 7.Ibid, Le Caire,  

 4                                                                                                                                Ibid, p.4. 
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 .1979 1ة والكثيفة، وبكتابة القصائد الّدينّية. تويف سنةوالزمه هنائيا، اشتهر بلحيته الّطويل 1966سنة 
 « Sameh Farouk » األخ سامح فاروق -47
وخترّج يف الطّالبّية  1995، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1973سامح فاروق يف مدينة البياضّية بصعيد مصر سنة ولد األخ 

     .2دها إىل مصر. نقل بع2008 سنة حّّت ، وخدم يف مدرسة مار منصور 2003. أتى إىل لبنان سنة 1997سنة 

  

 « Sami Hatem » األخ سامي حامت -48
وخترّج يف الطّالبّية سنة  1980، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1948سنة راس احلرف سامي حامت يف ولد األخ 
املسيحّية، احرتف ، خدم يف مدرسة الّسيدة بفرن الّشباك، نقل إىل مون السال واهتّم بتعليم الرّتبّية 1982

الّرسم والّنحت قبل انتسابه إىل الّرهبنة، وهو فنان موهوب له العديد من املنحواتت واللوحات ذات الطّابع 
 .20093إىل عام  1996، واملرشد الروحي ألخوية أعالم اإلميان ابلشرق األدىن من عام الوطين أو الّديين

 « Simplid Marie » األخ مسبليد ماري -49
، أبرز نذوره املؤبدة عام 1859عام  « Berginoux »مسبليد ماري وامسه األساسي جان بيار برجينو ولد األخ 
، نقل بعدها إىل 1899إىل عام  1894. تسّلم إدارة مدرسة طرابلس من عام 1875، وخترّج يف الطالبية عام 1874

 1923 4مصر. تويف عام

 « Sinier Pierre » بيار-األخ سينييه -50
، والتحق ابلطّالبية الّتابعة 1883، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1866بيار يف فرنسا سنة  –سينييه األخ ولد األخ 

، رجع بعد سنة إىل 1901، مّث انتقل إىل القدس عام 1896، أتى إىل لبنان عام 1884للامعّية وخترّج فيها سنة 
 .1951 5، تويّف سنة1910حّّت سنة  1902يف طرابلس من سنة  "الفرير"بالدان وتسّلم إدارة معهد 

 « Doumit Khoury » األخ ضوميط خوري -51
والتحق ابلطّالبّية وخترّج فيها  1954، أبرز نذوره املؤبّدة سنة1934ضوميط خوري يف عينطورة سنة ولد األخ 

، خدم يف مدرسة الّسيدة بفرن الّشباك، مّث يف مدرسة بيت مري. أحيل إىل الّتقاعد، وهو موجود حاليا يف 1956سنة
                                                           

 1 tiennes, fr Zacharias Adrian Marquion, Assistant du écoles chréInstitut des frères des 

, pp. 76, 78, èmegion France, 78, rue de Sèvres Paris 7éR1979), -ral (1889énérieur gsupe

106, 107.                                                                                                                               

 .3، ص 2009ملف األخ سامح فاروق بريوت  حمفوظات مدرسة مار منصور،  2 
 3                                                                          p. 2 Orient,-Calendrier du district du Proche       

4                                                              .p.2643, on, sl`établissement des frèreersonnel de P 

5                                                                                                             , p. 4.25o , Chaier I, nIbid 
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  .1ر مون السالدي

 « Gabriel Lenicky » األخ غربايل لنيكي -52
، وخترّج يف 1932، أبرز نذوره املؤبدة عام 1914عام  « Slovaquie »سلوفاكيا  غربايل لنيكي يفولد األخ 
 .1989 2. تويف عام1979إىل عام  1970، تسّلم إدارة مدرسة طرابلس من عام 1934الطالبية عام 

 « Fadi Sfeir » األخ فادي صفري  -53
، أبرز نذوره 1988انل إجازة يف هندسة االلكرتونيات سنة ، 1965سنة  فادي صفري يف األشرفّيةولد األخ 

، 1996و 1995، خدم يف مدرسة مار بطرس ببسكنتا  بني سنيت 1995وخترّج يف الطّالبّية سنة 1993 املّؤبدة سنة
، 2002طرابلس يف دده إىل سنة  "فرير"، نقل بعدها إىل مدرسة 2000حّّت سنة  "مون السال"مّث نقل إىل مدرسة 

، وقد توىل مسؤولية األنشطة منذ ذلك احلني "مون السال"عاد إىل ، 2008إىل اإلسكندريّة والزم مصر إىل سنة  مثّ 
                                       .20083الرعوية اليت تقوم هبا الرهبنة يف لبنان منذ عام 

  « Vaneck Wochschim  »  األخ فانك يواكيم  -54

، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1857سنة   ”Chambéry“ فانك يواكيم يف شامربيولد األخ                      
وكان آنذاك  1899و 1898. خدم يف مصر مّث أتى إىل لبنان ما بني سنيت 1874وخترّج يف الطّالبّية سنة  1872

 .1937 4مدير مدرسة القلب األقدس، غادر بعد ذلك إىل فلسطني. تويف سنة
 « François Asmar » أمسراألخ فرانسوا   -55
، ونقل إىل فلسطني وبقي فيها 1931، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1911فرانسوا أمسر يف جديدة املنت سنة ولد األخ 
. عاد إىل لبنان وتسّلم 1945، حني استدعي لاللتحاق ابلطّالبّية يف فرنسا اليت مكث فيها إىل سنة 1938حّّت سنة 

، وخدم بعد ذلك يف اجلميزة وفرن الّشباك إىل سنة 1950و 1947بسكنتا بني سنيت إدارة مدرسة مار بطرس يف 
. عاد إىل لبنان وعّلم الرتبّية املسيحّية واهتّم 1977حني نقل إىل فلسطني جمّددا ومكث فيها حّت سنة  1963

 .2006 5ابلّتأليف وابلرّتمجة. تويف عام

                                                           
1                                                                                                                              33. 481, onIbid,  

2 Beyrouth, 2010, p. 3.                                          Orient, -Calendrier du district du Proche  

 3                                              , Beyrouth, 2010, p. 7.Orient-Calendrier du district du Proche    

4 , p. 5.                                             30o Personnel de l`établissement des frères, Cahier I, n 

 . 3-1، ص 2006، بريوت، ملف األخ فرنسوا أمسرحمفوظات مدرسة القلب األقدس،    5

 



304 

 

 
 

 
 « François Sakr » األخ فرانسوا صقر -56
، وخترّج يف 1955، أبرز نذوره املؤبدة عام 1936نسوا صقر وامسه األساسي بشارة يف بريوت عام افر ولد األخ 
   .1967 1حّت اتري  وفاته عام 1964. تسّلم إدارة مدرسة السيدة بفرن الشباك من عام 1957الطالبية عام 

 « Victor Serafim » األخ فيكتور ساروفيم -57
ة يف مدرسة اإلخوة ، تلقى علومه االبتدائي1878عام  ساروفيم وامسه األساسي عطاهللا يف الشويفاتفيكتور ولد األخ 
نذوره املؤبدة عام  وجه. التحق بطالبية بيت حلم مربزافلفت أنظار املربني إليه بسبب ذكائه ونض يف بريوت،
 يزية. مثّ توىل مسؤولية قسم اللغة كّلف بتدريس اللغة العربية، وأجاد أيضا اللغتني الفرنسية واإلنكل،1894
 .1922 2، تويف عام1918العربية يف مدرسة اإلخوة ابلقدس عام   
 « Vitorio Réy » األخ فيتوريو ري -58

 تحق ابلطّالبّية وخترّج فيها وال 1969، أبرز نذوره املؤبّدة عام 1948فيتوريو ري يف ميالنو سنة ولد األخ 
من  ميزة وبيت مري، وتنّقل بني مدارس اجل1980. خدم يف مدارس الّرهبنة يف إيطاليا مّث أتى إىل لبنان سنة 1971
 1994، عاد إىل القلب األقدس وعنّي مسؤوال عن املرحلة االبتدائّية بني سنيت 1993إىل سنة  1986سنة 
 .2000 3نة، مثّ آلت إليه مسؤولّية املرحلة الثّانويّة . تويّف س1998و

 « Félicien Marie » األخ فيليسيان ماري -59
 1924، أبرز نذوره املؤبدة عام 1907ولد األخ فيليسيان ماري وامسه األساسي ألفرد ألبري ببلايكا عام 

 1960، خدم يف لبنان وتسّلم إدارة مدرسة القلب األقدس عّدة سنوات بني 1925وخترّج ابلطالبية عام 
 .1989 4. تويف سنة1981و
 

 

 

                                                                                                                                                                                

   

 

 1                                                           op. cit, p. 29.Orient, -Calendrier du district du Proche 

 .55-52، ص 1928القدس، إخوة املدارس املسيحية يف إقليم الشرق األدىن، حمفوظات  2 

 3                                               , Le Caire 2008, p.6Calendrier de district du Proche Orient 
 

 4                                          24. p. 484,otablissement des frères, cahier II, néPersonnel de l` 
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 « Félix Fiamingo » األخ فيليكس فيامنغو -60
 1934، وهو من اجلنسّية املالطّية. أبرز نذوره املؤبّدة سنة  1918فيليكس فيامنغو يف اإلسكندرية سنة ولد األخ 

، أتى إىل لبنان يف املرّة 1941. نقل إىل ايفا يف فلسطني والزمها حّّت سنة 1937والتحق ابلطّالبّية وخترّج فيها سنة 
. 1959قل بعدها إىل بيت مري، حيث بقي إىل سنة ، انت1948إىل  1941األوىل وخدم يف مدرسة طرابلس من 

، ليعود بعدها إىل فلسطني ويالزمها حّّت سنة 1962و 1959اتبع دورة للّتعليم املسيحي يف ابريس بني سنيت 
وانتسب إىل مجاعة  "مون السال"، وانتقل بعد ذلك إىل 1981إىل  1971. رجع إىل طرابلس مرّة اثنّية من 1971

 .2012 1عندما أحيل إىل الّتقاعد. تويف سنة 2008سنة  اإلخوة فيها إىل

 « Xesite Honoré » األخ كزيست هونوريه -61

 1921، أبرز نذوره املؤبّدة عام 1904كزيست هونوريه وامسه األساسي جوزف أيوب يف بريوت عام ولد األخ  
وتوىّل  1935ابالذقّية، مّث رجع إىل لبنان سنة  "الفرير"، خدم يف مدرسة 1922والتحق ابلطّالبّية متخّرجا فيها عام 

                                            .1990 2مسؤولّية قسم اللغة اإلنكليزيّة يف مدرسة القلب األقدس. تويف سنة

 « Louis Helou » األخ لويس حلو -62

. خدم 1953خترّج يف الطالبية عام ، و 1951، أبرز نذوره املؤبدة عام 1939لويس حلو يف بعبدا عام ولد األخ 
 1971، حيث نقل بعدها إىل مدرسة مار بطرس ببسكنتا وتسّلم إدارهتا من عام 1958قمدرسة طرابلس حّّت عام 

          . 31974إىل عام

 « Louis Roland » األخ لويس روالن -63

والتحق مدة سنتني  1951، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1934روالن يف فرن الّشباك عام  –لويس ولد األخ 
، مّث نقل إىل 1958طرابلس مّدة مخس سنوات إىل ب "الفرير"، خدم يف معهد 1953بطالبية اجلمعّية وخترّج فيها سنة 

 .4عني سعادة "املون السال"مدرسة اجلميزة وأخري بسكنتا. أحيل إىل الّتقاعد وهو حاليا ضمن مجاعة اإلخوة يف دير 

 « Louis Mjalli » األخ لويس جمّلي -64
كفرايشيت وأهنى علومه   ، تتلمذ يف مدرسة دي السال1989 سنة رشعني قضاء زغراتلويس جمّلي يف ولد األخ 

. نقل بعد ذلك إىل إرسالّية اإلخوة يف ساحل العاج 2010سنة  قتة، أبرز نذوره املؤ 2007ها سنة الثّانويّة في

                                                           

1            26. -P. 1Mont la Salle, 2011.  Souvenirs écrits de ma main,, F. Félix Fiamingo  
2                                    , Beyrouth, 2008, p. 19.Orient-Calendrier du district du Proche 
3                                    p.18.393, otablissement des frères, Cahier II, néPersonnel de l`  

4                                                                                          ., p. 32477 oChaier II, nIbid,   
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  .1أبفريقيا

 « Léon Paul » األخ ليون بول -65
والتحق ابلطّالبية وخترّج  1926، أبرز نذوره املؤبّدة عام 1910عام   ”Poland“ليون بول يف بولندا ولد األخ 

وتوىّل تعليم مادة الّرايضيات يف املرحلة الثّانويّة ضمن معهد القلب  1932، أتى إىل لبنان سنة 1928فيها عام 
. تويف ميذاتل 65، وانل شهرة فريدة بذلك، جعلت القيمني على املدرسة حيولون صفه إىل مدرج يستوعب األقدس
 .21992سنة 

 « Léons Joseph األخ ليونس جوزف -66
والتحق  1906، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1889يف ليون سنة   ليونس جوزف وامسه األساسي إميلولد األخ 
إىل  1922وتسلم إدارة مدرسة "دي السال" من عام  1920ن عام . وفد إىل لبنا1907يها سنة ابلطّالبّية وخترّج ف

حّّت سنة  1948وما لبث أن تسّلم إدارة مدرسة الّسيدة يف فرن الّشباك سنة  "الفرير"وخدم يف مدارس  ،1932عام 
 .1967 3. تويف سنة1958و 1957، ومرّة اثنّية بني سنيت 1954

 « Marcel de Jésus » األخ مرسيل دي جيزي -67
بفرنسا عام  « Le Selve »يف "لو سيلف"  « Cannac »مرسيل دي جيزي وشهرته األساسية كاانك ولد األخ       

، وتسّلم إدارة 1912. وفد إىل "لبنان" عام 1899، وخترّج يف الطالبية عام 1898، أبرز نذوره املؤبدة عام 1880
        .1961 4. تويف عام1954إىل عام  1946مدرسة السيدة يف بيت مري من عام 

 « Michel Téssier »  األخ ميشال تسييه -68
والتحق ابلطّالبّية وخترّج فيها سنة  1941، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1923ميشال تسييه يف ابريس عام ولد األخ 
فيه وخصوصا يف  "الفرير"وتنّقل بني مدارس  1973بفرنسا، مّث جاء إىل لبنان سنة  "الفرير". خدم يف مدارس 1943

 .2009 5اعتبارا من سنةالقلب األقدس، نقل إىل مدرسة الّسيدة بفرن الّشباك 
 « Michel Krotky » األخ ميشال كروثي -69

، 1926سنة  ”Slovaquie“ من أعمال سلوفاكيا  ”Lieshoviany“ ولد األخ ميشال كروثي يف لشيوفياين
. أتى إىل لبنان وخدم يف مدارس الّرهبنة 1946والتحق ابلطّالبّية وخترّج منها عام  1943أبرز نذوره املؤبّدة عام 

، مّث إىل فرنسا لينال درجة الدّكتوراه يف الفلسفة 1951وخصوصا يف مدرسة القلب األقدس، غادر إىل فلسطني سنة 

                                                           

 1                                                                                                                                 Ibid, p. 27. 

 2                                                                                                    , p. 3303 oII, n CahierIbid,        

 3                                                                                                                   p. 41 242, onIbid,    

 4                                                                                                                   p. 19.120, onIbid,  

 5                                            p. 40.521, oPersonnel de l`établissement des frères, cahier II, n 



307 

 

 
 

املون "فة يف القلب األقدس حّّت أوائل الّسبعينيات. أحيل إىل الّتقاعد يف دير من جامعة الّسوربون، توىل تدريس الفلس
 .2010 1اعتبارا من سنة "السال

  ”Napoléon André“ األخ انبليون أندريه -70
بفرنسا   ”Pontajoue“يف بونتاجو  ”Palière Albert“ أندريه وامسه األساسي ابليري ألبري انبليونلد األخ و         
 1936. أتى إىل لبنان سنة 1908والتحق ابلطّالبّية وخترّج فيها سنة  1906، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1889سنة 

أّلف جمموعة حبثية عن  مّث نقل إىل دير طالبّية بيت مري. ،1952وعمل يف مستوصف مدرسة اجلمّيزة حّّت سنة 
 .1969 2تويّف سنة ة، وهو عمل جبار.أعشاب لبنان، أهدهتا الرهبنة بعد وفاته إىل اجلامعة اللبناني

 « Natal de Jesus » األخ اناتل دي جيزي -71
  ”Brenat“ يف بلدة برينات  ”Frédéric Gonsot“ اناتل دي جيزي وامسه األساسي فريدريك غونسوولد األخ 

بعد سنتني. قدم عام وخترّج فيها  1906والتحق ابلطّالبية عام  1904، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1889يف فرنسا عام 
حيث خدم يف مدرسة القلب  1930إىل فلسطني وعّلم يف مدرسة بيت حلم، مث نقل إىل مصر، فلبنان سنة  1910

زائرا على منطقة  1947، وعنّي ابتداء من سنة 1947و 1935األقدس بشكل خاص وتسّلم إدارهتا بني سنيت 
 .1978 3. تويّف سنة1972غادرها هنائيا إىل فرنسا سنة  ، فعاد إىل فلسطني اليت1965الّشرق األدىن حّّت سنة 

 « Noël Saker » األخ نويل صقر -72
والتحق ابلطّالبّية وخترّج فيها سنة  1952، أبرز نذوره املؤبّدة سنة 1934نويل صقر يف عني إبل سنة ولد األخ 
إىل عام  1965إدارهتا من عام بسكنتا اليت تسّلم وة يف لبنان وخصوصا مدرسة . خدم يف مدارس اإلخ1956
، وعمل كمدير ملركز التنشئة اللّسالّية 2008. مّث انتقل إىل فلسطني واألردن فرتات طويلة، عاد إىل لبنان سنة 1971

. نقل إىل مصر واعتىن هناك برتمجة بعض املنشورات اللسالّية 2011ونّظم دورات تنشئة للمربني اللساليني حّّت سنة 
    .2012 4بّية. تويف سنةإىل اللغة العر 

 « Humath Léon » األخ هيمات ليون -73
، أبرز نذوره 1884يف فرنسا عام  ”Crouzole“ هيمات ليون وامسه األساسي إميل ليون يف كروزولولد األخ 

قادما من مصر اليت أمضى  1920. أتى إىل لبنان سنة 1902والتحق ابلطّالبّية وخترّج فيها سنة  1901املؤبّدة سنة 
وبقي فيها مخس سنوات عاد بعدها إىل لبنان سنة  1928فيها سبع سنوات، وغادر لبنان جمّددا إىل فلسطني سنة 

                                                           

 1                                                                                                                   , p. 27446 o, nIbid      

2                                          p. 20. 403, oPersonnel de l`établissement des frères, Cahier II, n    

3  1978), Ancien visiteur du district  –Frère Natal de Jesus, des écoles chrétiennes (1889 

d`Orient, Notice autobiographique, pp. 1, 4, 18. 

 4                                                                                                                      p. 33.470, onIbidem,  
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 1948 وبقي حّّت سنة 1939ة فرن الّشباك منذ كانت فرعا ملدرسة القلب األقدس سنة . تسّلم إدارة مدرس1933
  .1973 1تويف سنة

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                           

 1                                           p. 26 154,o  Personnel de l`établissement des frères, Cahier I, n 
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 ملحق املدراء العلمانيني يف مدارس "الفرير"
                                        

                                    

 الياس أسطا -1
، خترّج يف  "الفرير"، تلّقى علومه قمختلف مراحلها يف مدارس 1950الياس أسطا يف بور سعيد يف مصر سنة  ولد   

. مارس الّتدريس يف 1974 كلّية الرّتبّية يف اجلامعة اللبنانّية حامال الكفاءة الرّتبويّة يف اللغة الفرنسّية وآداهبا سنة
، مّث شغل مهّمة مندوب الّرسالة الرّتبويّة اللّسالّية 2006و 1999نيت وتسّلم إدارة مدرسة دده بني س "الفرير"مدارس 

                                                                               .2009و 2006 1يف منطقة الّشرق األدىن بني سنيت

   أمسهان علم -2 

، 1983يف اللغة الفرنسية وآداهبا من اجلامعة اللبنانية عام ، انلت إجازة 1960أمسهان علم يف بسكنتا عام  ولدت 
، حيث شغلت وظائف عدة منها مسؤولية القسم املتوسط بني 1985التحقت يف مدرسة مار بطرس ببسكنتا عام 

                        . .2009إىل عام  2006 2، مثّ تسلمت إدارة املدرسة من عام2005و 1999عامي 

 جدعونأندريه -3
 .I“ "االنرتانشيوانل كوليدج"، تلّقى علومه يف خمتلف مراحلها يف مدرسة 1959أندريه جدعون يف زحلة سنة ولد 

C”.  مون"اهليئة الّتعليمّية يف مدرسة . دخل يف مالك 1983انل إجازة يف العلوم الطّبيعّية من اجلامعة اللبنانّية سنة 
 1996وعّلم صفوف املرحلة الثّانويّة، نقل إىل مدرسة بيت مري اليت تسّلم إدارهتا بني سنيت  1984سنة  "السال

، 2007. نقل بعد إقفاهلا إىل القلب األقدس وأصبح مسؤوال عن صفوف الّسنة الثّانويّة الثّانّية حّت سنة 2003و
   .3ة األساسّية واألوىل الثّانويّةتسّلم مسؤولية الّسنتني الّتاسع 2012إىل سنة  2008ومنذ سنة 

 جورج غامن-4

، تلّقى علومه االبتدائّية والّتكميلّية والثّانويّة يف مدرسة القلب األقدس، انل 1951جورج غامن يف بسكنتا سنة ولد 
إجازة يف الفلسفة من اجلامعة اللبنانّية مّث الكفاءة الرّتبويّة من اجلامعة عينها، انتسب إىل اهليئة الّتعليمّية يف مدرسة 

س مادة الفلسفة ومواد اللغة العربّية، عنّي مسؤوال عن القسم الّتكميلي بني ، توىّل تدري1973سنة  "مون السال"
 .2006 4، مثّ تسّلم إدارة املدرسة منذ أواخر العام1993و 1992سنيت 

                                                           

 .4، ص 2009ملف األستاذ الياس أسطا، بريوت،  رهبنة إخوة املدارس املسيحية، إقليم الشرق األدىن، 1 
 .3، ص 2009، بسكنتا، التابعة لرهبنة إخوة املدارس املسيحيةحمفوظات مدرسة مار بطرس  2 

 .5، ص 3/2003ملف املعلمني رقم حمفوظات مدرسة القلب األقدس،  3 

 .2، ص 1/10/1972اتري  ، 25/1972مدرسة "مون السال" ملف رقم  4 



310 

 

 
 

 جوزف دكاش-5
. 1978، انل إجازة يف اللغة العربّية وآداهبا من اجلامعة اللبنانّية سنة 1953جوزف دّكاش يف حارة حريك سنة ولد 
وتوىّل تدريس صفوف املرحلة الثّانويّة. تسّلم إدارة مدرسة مار  1980سنة  "مون السال"ل يف مالك مدرسة دخ

م . نقل إىل مدرسة فرن الّشباك وتسّلم مسؤولّية املرحلة االبتدائّية، قدّ 2009و 2002منصور يف برج محود بني سنيت 
  .2010 1استقالته من املدرسة سنة

 جوزف علوان-6

. 1970، انل إجازة يف اللغة العربية وآداهبا من اجلامعة اللبنانية عام 1947جوزف علوان يف فرن الشباك عام ولد 
ودّرس اللغة العربية، تدرّج يف عدة وظائف إدارية منها مسؤولية املرحلة  1971التحق قمدرسة السيدة بفرن الشباك عام 

 .2009 2إىل العام 2002املدرسة منذ عام  ، تسلم إدارة2001و 1998املتوسطة يف املدرسة بني 
 سليم جريج-7

يف  "الفرير"، تلّقى علومه االبتدائية والثّانويّة يف مدرسة 1965سليم جريج يف بلدة رشعني قضاء زغرات سنة ولد 
طرابلس، متتلمذا لإلخوة، انل إجازة يف الكيمياء من اجلامعة اللبنانّية، وتوىّل تدريس املادة لصفوف املرحلة الثّانويّة يف 

 .2006 3، تسّلم إدارة املدرسة سنة1988دده ابتداء من العام  "فرير"مدرسة 
 هنري هرمس-8

خمتلف مراحلها يف مدرسة القلب األقدس ابجلميزة، انل ، تلّقى علومه يف 1949هنري هرمس يف األشرفّية سنة ولد 
، دخل يف مالك اهليئة الّتعليمّية ملدرسة القلب 1972إجازة يف اللغة الفرنسّية وآداهبا من اجلامعة اليسوعّية سنة 

ة مار ، تسّلم إدارة مدرس2009و 1986، عنّي مسؤوال عن الّسنة االبتدائّية الثّالثّة بني سنيت 1973األقدس سنة 
                                                                                                                  .2009منصور سنة 

    

   وليد فرح -9

طرابلس، انل إجازة يف اللغة  "فرير"، تلّقى علومه االبتدائّية والثّانويّة يف مدرسة 1959وليد فرح يف زغرات سنة ولد    

                                                           

 .1، ص 1/2008، ملف املعلمني رقم حمفوظات مدرسة مار منصور 1 

 .1/10/1971، اتري  9/1971ملف رقم سجالت اهليئة التعليمية يف مدرسة السيدة /فرن الشباك،  2 

3                      , Beyrouth 2006, p. 8.Orient, F. E. C -Calendrier de district du Proche 
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       .2009 1إىل عام 2005تسلم إدارة املدرسة منذ عام  .1982الفرنسّية وآداهبا من اجلامعة اللبنانّية سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .3ص ، 1983/ 156، ملف رقم سجالت اهليئة التعليمية يف مدرسة "دي السال" كفرايشيت 1 
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 ملحق اخلرجيني يف مدارس "الفرير"
 
 

 ابراهيم كنعان -1
الفرير مون "، تلّقى دروسه االبتدائّية واملتوّسطة والثّانوية يف مدرسة 1962ابراهيم كنعان يف جديدة املنت سنة ولد 
. وهو 2005، أنتخب انئبا عن قضاء املنت يف دورة 1986، انل إجازة يف احلقوق من اجلامعة اليسوعّية سنة "السال

 .1ةعضو يف الّتيار الوطين احلر، ويف كتلته الّنيابيّ 
 أمحد فتفت -2
بطرابلس،  "الفرير"، تلّقى علومه االبتدائّية والّتكميلّية والثّانويّة يف معهد 1953أمحد فتفت يف سري الّضنّية سنة ولد 

. سافر إىل بلايكا ودرس الّطب الّداخلي واجلهاز اهلضمي. أنتخب 1972وانل شهادة البكالوراي القسم الثّاين سنة 
. شغل عّدة حقائب وزاريّة منها وزير الّشباب 2005و 2000، و1996انئبا عن حمافظة الّشمال يف دورة سنة 

ف بوزارة الّداخلّية والبلدايت. هو عضو يف كتلة تيار املستقبل اليت والّرايضة يف حكومة الرّئيس فؤاد الّسنيورة، وكلّ 
 .2يرئسها الّنائب سعد احلريري

 إدغار معلوف -3
ابجلميزة، ودخل  "الفرير"، تلّقى علومه جبميع مراحلها يف مدرسة 1934دغار معلوف يف فرن الّشباك سنة إولد 

. تدرّج يف الرّتاتبّية العسكريّة حّّت بلغ رتبة لواء. تسّلم 1956وخترّج فيها برتبة مالزم سنة  1953املدرسة احلربّية سنة 
، أنتخب انئبا عن املنت يف 1988وزارات املال والّصحة والّصناعة يف احلكومة االنتقالية اليت شّكلها العماد عون سنة 

 .20053دورة 
 سكندر غامنإ -4
اجلميزة، تطوّع يف املدرسة احلربّية يف  "فرير"، تلّقى دروسه يف مدرسة 1911العماد إسكندر غامن يف صغبني عام ولد 

، 1948، عنّي قائدا لفوج املدفعّية سنة 1937، وخترّج فيها برتبة مالزم سنة 1934محص بصفة تلميذ ضابط سنة 
ث أن أعيد إىل اخلدمة، فرقي إىل رتبة عماد وتسّلم قيادة اجليش سنة ، لكن ما لب1969أحيل إىل الّتقاعد سنة 

                                                           

سرية وتراجم أعضاء اجملالس الّنيابّية وأعضاء جمالس اإلدارة يف املعجم الّنيايب اللبناين، عدانن ضاهر ورايض غّنام،  1 
 .440ص ، 2007لطّباعة والّنشر، بريوت ، دار بالل ل2006 – 1861متصّرفّية جبل لبنان 

 .290املرجع نفسه، ص  2 

 .479 – 478املرجع نفسه، ص  3 
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، عنّي وزيرا للدفاع الوطين واملوارد املائّية والكهرابئّية يف احلكومة العسكريّة اليت شّكلها الرئيس فرجنية يف أاير 1971
 . 20051. تويف سنة 1975
 أغوب جوخدراين -5
ابجلميزة، وانتسب  "الفرير"تلّقى علومه االبتدائّية والثّانويّة يف مدرسة ، 1934أغوب جوخادراين يف بريوت سنة ولد 

إىل معهد احلقوق يف اجلامعة اليسوعّية وخترّج حمامّيا. عمل يف مطلع شبابه موظّفا يف إدارة اجلمارك اللبنانّية. أنتخب 
يف  1992ة لشؤون البيئة سنة ، عنّي وزير دول1996، ويف دورة سنة 1992انئبا عن حمافظة بريوت يف دورة سنة 

 . 2عمر كرامي حكومة الرئيس
 الياس سركيس -6
، تلّقى دروسه االبتدائّية يف مدرسة الّشبانّية، واتبع دراسته 1924الرّئيس الياس سركيس يف بلدة الّشبانّية سنة ولد 

. عنّي قاضيا يف ديوان 1941اجلميزة. انل إجازة يف احلقوق من اجلامعة اليسوعّية سنة  "فرير"الثّانويّة يف مدرسة 
، وبقي حّّت منتصف عهد الرّئيس شارل حلو. أصبح حاكما 1953احملاسبة، مّث مديرا عاّما لرائسة اجلمهوريّة سنة 

 .31985تويّف سنة . 1976. أنتخب رئيسا للامهوريّة اللبنانّية سنة 1968ملصرف لبنان ابتداء من 

 أنطوان احليت -7
بفرن الّشباك، والثّانويّة يف مدرسة   "الفرير"، تلّقى علومه االبتدائّية يف مدرسة 1947أنطوان احليت يف بريوت سنة ولد 

. 1975كلّية البشارة يف األشرفّية، اتبع دراسته اجلامعّية يف كلّية الّطب يف اجلامعة اليسوعّية وخترّج فيها طبيبا سنة 
 .4. شارك يف عّدة ندوات وحماضرات سياسّية وفكريّة وطبّية1996أنتخب انئبا عن قضاء عاليه يف دورة سنة 

 تييهأنطوان شر  -8
، وهو من أصل فرنسي حيمل اجلنسية اللبنانية. أهنى دراسته الثانوية عام 1937أنطوان شارتييه يف بريوت عام ولد 

منذ  "مون السال". نقل إىل مدرسة 1958سنة سة القلب األقدس ابجلميزة والتحق كمدّرس يف مدر  1957
. توىّل عّدة مهام رايضية، منها رائسة 2001و 1995أتسيسها، وأصبح مسؤوال عن القسم الثّانوي فيها بني عامي 

                                                           

 2008، بريوت، 2008-1922سرية وتراجم وزراء لبنان  املعجم الوزاري اللبناين،عدانن ضاهر، ورايض غّنام،  1
 .283-282ص  
 .131ص  ،املعجم النيايب اللبناين ،عدانن ضاهر ورايض غنام 2 

     موقع رائسة اجلمهورية اللبنانية،  3 
                     www.presidency.gov.lb/Arabic/presidentofRepublic/Page/EliasSarkis.aspx. 

 .143 – 142ص املعجم الّنيايب اللبناين، عدانن ضاهر، ورايض غّنام،  4 
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 .2014كانون األّول سنة   15. تويف يف 20131 إىل  2010االحتاد اللبناين لكرّة الّسلة من العام 
 أنطوان غامن -9
بفرن الّشباك، واتبع  "الفرير"، تلّقى علومه االبتدائّية والّتكميلّية يف مدرسة 1943أنطوان غامن يف عني الّرمانة سنة ولد 

علومه الثّانويّة يف مدرسة القلب األقدس ابجلميزة. انل إجازة احلقوق من اجلامعة اليسوعّية، إضافة إىل احلقوق الفرنسّية 
. أستشهد يف 2005، وأعيد انتخابه يف دورة سنة 2000من جامعة ليون. أنتخب انئبا عن دائرة بعبدا يف دورة سنة 

 . 20072أيلول ة استهدفت موكبه يف انفاار سيارة مفّخخ

   أهيف سنو -10
القديس يوسف بني رئيس املعهد العايل إلعداد الدّكتوراه يف العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية، يف جامعة  أهيف سنو

 .20123و 2009عامي 

 إيليا فرنسيس -11
 مدرسة القلب واملتوسطة والثانوية يف، تلقى علومه قمراحلها االبتدائية 1982إيليا فرنسيس يف أنطلياس عام ولد 

. أحيا 2004. التحق جبامعة الروح القدس وانل إجازة يف العلوم املوسيقية  عام 2000األقدس وخترّج فيها عام 
                                                              .ة بعض البلدان العربية واألوروبيحفالت غنائية عديدة يف

 عثمانبشري  -12
، ويعود بنسبه إىل آل املرعيب، فوالده عثمان ابشا املرعيب كان يف جملس 1914بشري عثمان يف ببنني )عكار( سنة ولد 

. أنتخب انئبا عن حمافظة الّشمال يف "الفرير""املبعواثن" العثماين، تلّقى علومه يف عّدة مدارس بطرابلس منها مدرسة 
. شغل عّدة حقائب وزاريّة منها 1968و 1964و 1957و 1953، وأعيد انتخابه يف دورات 1951دورة سنة 

 .41994الربيد والربق واهلاتف والزراعة. تويف سنة 

 جان جنيم  -13
اجلميزة. تطوّع  "فرير"رسة القلب األقدس ، تلّقى دروسه االبتدائّية والثّانوية يف مد1915جان جنيم يف كفرتيه سنة ولد 

، اتبع 1936، التحق بفوج الّشرق اعتبارا من سنة 1933يف املدرسة احلربّية يف محص وخترّج فيها برتبة مالزم سنة 

                                                           

 .3، ص379/1976ملف رقم  "مون السال"، عني سعادة، مدرسةحمفوظات  1 
 .383ص  املعجم النيايب اللبناين ،عدانن ضاهر ورايض غّنام 2 

3  http://www.fsr.usj.edu.lb/newsletter/0111/ieic/hommagear.htm 

 .265ص املعجم الوزاري اللبناين، عدانن ضاهر، ورايض غّنام،  4 
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متّوز  24، أستشهد بتاري  1968عّدة دورات عسكريّة يف الوالايت املتحدة األمريكّية. تسّلم قيادة اجليش سنة 
 .1حتّطم طوافة عسكريّة حبادث 1971

 جواد بولس -14
دي "بطرابلس، وأكملها يف مدرسة  "الفرير"، تلّقى علومه االبتدائّية يف مدرسة 1966جواد بولس يف زغرات سنة ولد 
بكفرايشيت منهيا فيها املرحلة الثّانويّة، حاز بكالوريوس يف العلوم الطّبيعّية ويف إدارة األعمال من اجلامعة  "السال
 . 20052كّية يف بريوت. أنتخب انئبا عن قضاء زغرات يف دورة سنة األمري 

 جورج حلو -15
فرن الّشباك،  "الفرير"، تلّقى علومه االبتدائّية يف مدرسة 1954الربوفسور جورج حلو يف وادي جزّين عام ولد 

والثّانويّة يف مدرسة القلب األقدس اجلميزة، سافر إىل الوالايت املتحدة األمريكّية وختّصص ابلفيزايء الفضائّية، أنتسب 
وقام بعدة أحباث واكتشافات، وهو حالّيا يدير أحد خمتربات البحث ،  ”NASA“إىل وكالة الفضاء األمريكّية انسا 

 .3قبهاعن جمرات كونّية جديدة وتع
 جوزف سركيس -16

، تلّقى علومه قمختلف مراحلها يف مدرسة القلب األقدس اجلميزة، درس 1949جوزف سركيس يف بريوت سنة ولد 
، عنّي وزيرا 1998. أنتخب عضوا يف بلديّة بريوت سنة 1972اهلندسة يف جامعة القديس يوسف وخترّج فيها سنة 

 . 4نيورةيف حكومة الرّئيس فؤاد السّ  2005للّسياحة سنة 

 حسن الّسبع -17
ببريوت، درس  "الفرير دي السال"، تلّقى علومه قمختلف مراحلها يف معهد 1947حسن الّسبع يف بريوت سنة ولد 

، مّث تقّدم إىل مباراة الّدخول يف سلك األمن العام 1972احلقوق يف جامعة القديس يوسف وانل إجازة فيها سنة 
، توىّل 1973اللبناين ففاز ودخل السلك برتبة مالزم. رافق الرّئيس سليمان فرجنّية إىل القمة العربية يف اجلزائر عام 

، مّث يف حكومة الرّئيس فؤاد السنيورة يف 2005حكومة الرّئيس جنيب ميقايت يف نيسان وزارة الّداخلّية والبلدايت يف 

                                                           

1                                   http://www.lebarmy.gov.lb/ar/army/commanders/?5#.UugTAxD8LIU 
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 . 1متوز من الّسنة عينها. ينتمي إىل تيار "املستقبل" الذي يرأسه الّنائب سعد احلريري
 حنا رؤوف -18

بطرابلس، والثّانويّة يف مدرسة مون  "الفرير"، تلّقى دروسه االبتدائّية يف مدرسة 1956حنا رؤوف يف رحبة سنة ولد 
السال، سافر إىل فرنسا ودرس اتري  العالقات الّدولّية يف جامعة الّسوربون، واتبع دراساته العليا يف الوالايت املتحدة 
األمريكّية. انتسب إىل حزب الوطنيني األحرار يف مطلع شبابه، لكّنه ما لبث أن تركه. وانتسب أخريا إىل تيار 

 . 20052بل. أنتخب انئبا عن عكار يف دورة املستق
 خري الدين األحدب -19

، لكّنه أساسا من طرابلس، تلقى علومه االبتدائّية والثانويّة يف مدرسة 1894خري الّدين األحدب يف بريوت سنة ولد 
مل مع املفوضّية العليا ببريوت، التحق جبامعة الّسوربون يف فرنسا وانل إجازة يف الّرايضيات. عاد إىل لبنان ليع "الفرير"

. أنتخب عن بريوت يف دورة 1925الفرنسّية، لكّنه ما لبث أن تفرّغ للعمل الّصحايف وأّسس جريدة العهد سنة 
، شغل حقائب وزارية منها املالّية والعدلّية وترأس حكومة معّدلة 1937، مثّ عنّي انئبا عن حمافظة الّشمال سنة 1934
 . 19473، ونقلت رفاته إىل لبنان سنة 1941نة . تويف يف فرنسا س1938سنة 

 رشيد كرامي -20
، وكلّية الرّتبّية والّتعليم يف طرابلس، أنتخب "الفرير"، تلّقى علومه يف مدارس 1921رشيد كرامي يف مرايطة سنة ولد 

خالل ، وشغل عّدة حقائب وزاريّة وترأس الكثري من احلكومات 1972إىل  1957انئبا عن طرابلس يف دورات 
. أستشهد 1984و 1975و 1969و 1966و 1965و 1961، و1958وحكومة اإلنقاذ سنة  1954سنوات 

 . 41987حزيران سنة  1 يف
 روبري شكيبان -21
، "مدرسة دي السال"، تلقى علومه االبتدائّية والّتكميلّية والثّانويّة يف 1960روبري شكيبان يف بريوت سنة ولد 

 مسؤولية قسم احملاسبة يف خبريا يف احملاسبة. عمل يف اجملال املصريف مدة ربع قرن، توىّل  مّث التحق قمعهد الفرير وخترّج
  .20145. تويف سنة اخللوية اللبنانية لالتصاالت شركة

                                                           

 .193-192املرجع نفسه، ص  1 
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 رينيه معّوض -22
يف طرابلس، مّث اتبع علومه الّتكميلّية  "الفرير"، تلّقى دروسه االبتدائّية يف معهد 1925رينيه معّوض يف زغرات سنة ولد 

يف جامعة القديس يوسف. دخل املعرتك الّسياسي  1947والثّانويّة يف معهد اآلابء اللعازاريني يف عينطورة، وخترّج سنة 
 1968و 1964و 1960، مّث أعيد انتخابه يف دورات 1957وانتخب انئبا عن دائرة زغرات سنة  1951سنة 
تشرين  22، أستشهد يوم عيد االستقالل يف 1989با حّّت انتخابه رئيسا للامهوريّة سنة ، واستمر انئ1972و

 . 1عينهاالثّاين يف الّسنة 

 سامر صقر -23
، تلّقى علومه االبتدائّية واملتوّسطة والثّانويّة يف مدرسة مار بطرس  1976سامر صقر يف جل الديب سنة ولد 

ليم. خترّج يف كلّية العلوم يف اجلامعة اللبنانّية والتحق ببعض اجلامعات الفرنسّية ببسكنتا، وعمل والده يف الرّتبّية والّتع
 .2ملتابعة أحباثه يف علم اخلالاي

 سرج طورسركيسيان -24
، وخترّج يف "مون السال"، اتبع دروسه االبتدائية واملتوسطة يف مدرسة 1965سرج طورسركيسيان يف بريوت سنة ولد 

اجلامعة اللبنانّية حامال إجازة يف احلقوق، مّث مارس احملاماة. أنتخب انئبا عن الّدائرة الثّالثة يف بريوت دورة سنة 
 . 20053، مثّ دورة 2000

 سليمان فرجنية -24
يف طرابلس، مّث اتبعها يف مدرسة  "الفرير"، تلّقى علومه األولّية يف مدرسة 1910سليمان فرجنّية يف إهدن سنة ولد 

. عمل مراقبا يف مشروع إيصال املياه إىل طرابلس وزغرات، أنتخب انئبا عن قضاء زغرات يف دورات 1924عينطورة سنة 
بفارق صوت واحد انهلا املرشح الياس  1970آب  17، أنتخب رئيسا للامهورية يف 1968و 1964و 1960

  .19924. تويف سنة 1975نانّية عام الع احلرب اللبسركيس، تزامنت والية حكمه مع اند
 طوين فرجنية سليمان -25

بكفرايشيت، واضطر   "دي السال"، أكمل دروسه املتوّسطة يف مدرسة 1964سليمان طوين فرجنّية يف زغرات سنة ولد 
، وشغل عّدة حقائب وزاريّة منها 1990إىل قطع دراسته ابكرا بسبب اغتيال والده. عنّي انئبا عن قضاء زغرات سنة 

                                                           

 .485- 484ص  املعجم النيايب اللبناين، ،ورايض غّنامعدانن ضاهر  1 

2  234. –op. cit, p. 229  Le liban découvertes et inventions,, F. Ildephonse Sarkis   
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 . 20041، ووزيرا للّداخلّية والبلدايت سنة 1998، والّزراعة واإلسكان والّتعاونيات سنة 1996الّصحة العاّمة سنة 
 مسري جعجع -26

بفرن الّشباك، واتبع دراسته  "الفرير"، تلّقى علومه االبتدائّية يف مدرسة 1952عني الّرمانة سنة  مسري حعاع يفولد 
 الثّانويّة يف اثنويّة الّشياح الّرمسّية للبنني. درس الّطب يف اجلامعة األمريكّية يف بريوت واتبعه يف اجلامعة اليسوعّية، لكّنه مل

. 1986نتني. تسّلم قيادة القوات اللبنانّية بعد انتفاضة عسكريّة عام يكمل دراسته بسبب إصابته خالل حرب السّ 
، يف حكومة الرّئيس عمر كرامي، لكّنه قاطع الوزارة مّدة واستقال، ووزير 1990عنّي وزير دولة يف كانون األّول سنة 

شكيلة احلكومّية. أهتم بعّدة يف حكومة الرّئيس رشيد الّصلح، لكّنه استقال عشّية إعالن التّ  1992دولة يف أاير سنة 
. يرئس حاليا اهليئة الّتنفيذيّة يف حزب 2005جرائم فسان أحد عشر عاما وخرج قموجب قانون عفو خاص سنة 

 . 2القوات اللبنانّية

 مسري مقبل -27
القلب ، تلّقى دروسه االبتدائّية يف املدرسة اليسوعّية، وأهناها يف مدرسة 1939مسري مقبل يف بريوت سنة ولد  

. شغل حقيبة وزارة البيئة يف حكومة 1963األقدس اجلميزة، درس اهلندسة يف اجلامعة األمريكّية وخترّج فيها سنة 
حتت عنوان "الكتاب  1995فأصبح أّول وزير للبيئة يف لبنان. أصدر كتااب سنة  1993الرّئيس رفيق احلريري سنة 

 . 3األبيض للبيئة"
 صالح احلركة -28

بفرن الّشباك واملتوسطة  "الفرير"، تلّقى علومه االبتدائّية يف مدرسة 1943يف برج الرباجنة سنة  صالح احلركةولد 
، وكان يف  1996ودرس يف اجلامعة األمريكّية. أنتخب انئبا عن دائرة بعبدا يف دورة سنة ،  ”I. C“ والثّانويّة يف مدرسة

 . 4س نبيه بريكتلة الّتنمّية والّتحرير اليت يرأسها الرّئي

 عدانن اجلسر -29
ببريوت، مّث درس  "الفرير"، تلّقى علومه قمختلف مراحلها يف مدرسة 1913عدانن اجلسر يف طرابلس سنة ولد 

. 1947. أنتخب انئبا عن حمافظة الّشمال يف دورة سنة 1939احلقوق يف اجلامعة اليسوعّية، وخترّج فيها حماميا سنة 
 .20015. تويف سنة 1977امني العرب، وأعيد انتخابه سنة أمينا عاّما الحتاد احمل 1973وانتخب سنة 
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 فريد جربان -30
ابإلسكندريّة، مّث انتقل إىل لبنان  "الفرير"، تلّقى دروسه االبتدائّية يف مدرسة 1912فريد جربان يف قربص سنة ولد 

وظيفة رئيس حماسبة يف  1932ببريوت، فدرس احملاسبة وانل دبلوما فيها، شغل سنة  "الفرير"ليتابع علومه يف مدرسة 
أحد املصارف. يعّد من مؤّسسي احلزب الّتقدمي االشرتاكي. أنتخب انئبا عن الّدائرة الثّانّية من حمافظة بريوت يف 

 .15199، شغل عدة حقائب وزاريّة. تويف سنة 1972و 1968و 1964و1960دورات 
 خوريفكتور  -31

فرن الّشباك،  "فرير"، تلّقى علومه األولّية يف عدة مدارس منها 1930العماد فكتور خوري يف عمشيت سنة ولد 
، 1950وخترّج فيها مالزما سنة  1948وأهنى الّدراسة الثّانويّة يف مدرسة احلكمة ببريوت. دخل املدرسة احلربّية سنة 

وتوىّل قيادة اجليش، عنّي وزيرا للّدفاع الوطين يف حكومة  1977عماد سنة اتبع عّدة دورات يف اخلارج، ورّقي إىل رتبة 
الرّئيس احلص بعد استقالة فؤاد بطرس، مع احتفاظه بقيادة اجليش. ساهم يف عملّية بناء مؤّسسة اجليش بعد حرب 

 . 21983 الّسنتني. بقي يف قيادة اجليش حّّت سنة
 فؤاد بطرس -32

 "الفرير"، تلّقى علومه يف مدرسة 1914، لكّنه سّال يف الواثئق الّرمسّية سنة 1917فؤاد بطرس يف بريوت سنة ولد 
يف بريوت وانل البكالوراي جبزءيها اللبناين والفرنسي، درس احلقوق يف اجلامعة اليسوعّية وخترّج فيها، كما انل إجازة يف 

. انتخب 1942و 1939احلقوق الفرنسّية. بدأ حياته املهنّية مساعدا قضائيا لدى حمكمة االستئناف املختلطة بني 
، شغل عّدة حقائب وزاريّة وخاّصة 1964أعيد انتخابه ابلّتزكّية سنة ، و 1960انئبا عن دائرة بريوت األوىل سنة 

حقيبة اخلارجّية، وعرف عنه متّرسه وانفتاحه على خمتلف الّتيارات الّسياسّية وإجادته فن احلوار، ويعّد قارائ جّيدا 
 . 3نطقةللّسياسة اإلقليمّية والّدولّية ولتوازانت امل

 فوزي حبيش -33
، تلّقى علومه االبتدائّية يف مدرسة اآلابء الكرمليني ابلقبيات، والّتكميلّية يف 1937بيات سنة فوزي حبيش يف القولد 

ببيت مري، والثّانويّة يف دار املعّلمني واملعّلمات. توىل مهام إدارية منها مدير عام إدارة املوظفني بني  "الفرير"مدرسة 
، وبسبب الطّعن الذي قّدم بنيابته أعيد 1996ة . أنتخب انئبا عن حمافظة الّشمال سن1990و 1983عامي 

 . 4. له عّدة مؤلفات تتناول مسائل اإلدارة العامة والّتنظيم اإلداري1997انتخابه سنة 
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 كميل مشعون -34
، تلّقى دروسه يف مدرسة القلب األقدس، مثّ انل إجازة يف احلقوق 1900الرئيس كميل مشعون يف دير القمر سنة ولد 

، 1934. فاز يف االنتخاابت النيابية انئبا عن جبل لبنان يف دورة 1923يوسف وخترّج سنة  من جامعة القديس
. أنتخب رئيسا 1972و 1968و 1964و 1951و 1947و 1943و 1937وأعيد انتخابه يف دورات 

لى متديد ، انتهى عهده بثورة مسّلحة اهتمه زعماؤها ابلعمل ع1958وبقي حّّت سنة  1952للامهورية اللبنانّية عام 
واليته واالحنياز إىل سياسة األحالف حتت قيادة الوالايت املتحدة األمريكّية، يعّد الرئيس مشعون زعيما سياسيا كبريا 

 . 19871ورجل دولة من الطّراز األّول. تويف سنة 
 منري احلاج -35

ببسكنتا، والّتكميلّية والثّانويّة  ، تلّقى علومه االبتدائّية يف مدرسة القديس بطرس1936منري احلاج يف بسكنتا سنة ولد 
يف معهد القلب األقدس ابجلميزة. درس احلقوق يف اجلامعة اليسوعّية وانل إجازهتا الفرنسّية واللبنانّية. انتسب إىل 

 1991. عنّي يف حزيران 1971، وانتخب عضوا يف مكتبه الّسياسي للمرّة األوىل سنة 1957حزب الكتائب سنة 
 .2قاطعةتنفيذا لقرار حزب الكتائب ابمل 1992نت، وقاطع انتخاابت دورة انئبا عن قضاء امل

 ميشال عون -36
بفرن الّشباك، والثّانويّة  "الفرير"، تلّقى علومه االبتدائّية يف مدرسة 1935العماد ميشال عون يف حارة حريك عام ولد 

.وصل إىل قيادة اجليش سنة 1958يف معهد القلب األقدس اجلميزة، دخل املدرسة احلربّية وخترّج فيها برتبة مالزم سنة 
، وتوىّل فيها وزاريت الّدفاع الوطين واإلعالم. 1988، عّينه الرّئيس أمني اجلميل رئيسا للحكومة االنتقالّية سنة 1984
، حني عاد إىل لبنان وانتخب 2005وبقي فيها حّّت سنة  1991فرنسا بعد طلب اللاوء الّسياسي سنة  انتقل إىل

 . 3جبيل، يرأس كتلة نيابّية كبرية –انئبا عن دائرة كسروان/الفتوح 
 نصري املعلوف -37

ر(، مّث انتقل إىل ، تلّقى علومه االبتدائّية يف مدرسة مار يوحنا )الشوي1911نصري املعلوف يف عني القبو سنة ولد 
يف بريوت، حيث أهنى دراسته الثّانويّة. أنتخب انئبا عن الّدائرة األوىل يف بريوت خالل  "فالفرير"املدرسة البطريركّية 

الفرعّية مللء املركز الّشاغر بوفاة الّنائب 4يف االنتخاابت  1995، أعيد انتخابه سنة 1972ودورة  1968دورة سنة 
 . 2005ة حقائب وزاريّة منها االقتصاد الوطين، والّسياحة، والّدفاع الوطين. تويف سنة جوزف مغيزل. شغل عدّ 

                                                           

 .294 – 293ص  املعجم الّنيايب اللبناين،عدانن ضاهر، ورايض غّنام،  1 

 .134ص ،  ،املرجع نفسه 2 

 .378 – 377املرجع نفسه، ص  3 

 .355 – 354املرجع نفسه، ص  4 
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 "الفرير"كبار الشخصيات اليت زارت مدارس ملحق  
 
 

 ألفرد نقاش -1
. سافر إىل فرنسا والتحق جبامعة 1904، أهنى دروسه الثانوية لدى اآلابء اليسوعيني سنة 1888ولد يف بريوت عام 

واعترب منقذ بريوت إابن  1941إجازة يف احلقوق. عينه املفوض السامي الفرنسي رئيسا للدولة سنة السوربون فنال 
 .19781. تويف سنة 1943محلة احللفاء عليها حينذاك، استقال من رائسة اجلمهورية سنة 

 إميل إده -2
، التحق 1900، أهنى دراسته الثانوية لدى اآلابء اليسوعيني يف بريوت عام 1884ولد يف دمشق عام 

، وبقي حّت سنة 1936يف فرنسا وخترج جمازا ابحلقوق. أنتخب رئيسا للامهورية سنة  السوربون جبامعة
أثناء اعتقال املسؤولني اللبنانيني لكنه فشل يف  1943، عينه املفوض السامي رئيسا للدولة عام 1941

 .19492تشكيل احلكومة. تويف سنة 
 بشارة اخلوري -3

، 1909، أهنى دروسه لدى اآلابء اليسوعيني يف بريوت، وسافر إىل ابريس عام 1890ولد يف رمشيا عام 
، 1943، شغل مناصب وزارية عدة، انتخب رئيسا للامهورية اللبنانية عام 1912مّث عاد إىل لبنان عام 
 بسبب إصراره على تشرين الثاين من العام نفسه مع رايض الصلح وحكومته  11واعتقله الفرنسيون يف 

لوالية اثنية لكنه مل يكمل املدة الدستورية، فاستقال عام  1948االستقالل، عدل الدستور وجدد له سنة 
  .19643حتت ضغط املعارضة النيابية والشعبية. تويف سنة  1952

 حبيب ابشا السعد -4
بريوت، مثّ يف مدرسة احلكمة،  ، وتلقى دروسه األولية يف املدرسة البطريركية يف1866ولد يف عني تراز سنة 

رئيسا جمللس الشيوخ، عني رئيسا للامهورية اللبنانية ملدة سنة  1926واجلامعة اليسوعية. أنتخب سنة 
 .19424. تويف سنة 1935، وجدد له لسنة اثنية سنة 1934واحدة سنة 

 
 

                                                           

 .386-385ص  املعجم الوزاري اللبناين، عدانن ضاهر ورايض غنام، 1 
 .30املرجع نفسه، ص  2 
 .157-156املرجع نفسه، ص  3 
 .198-197، ص املعجم الوزاري اللبناينعدانن ضاهر ورايض غنام،  4 
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 شارل حلو -5
. خترج من 1929وأهناها سنة  اليسوعيني، تلقى علومه الثانوية لدى اآلابء 1913ولد يف بعبدا عام 

. شغل عدة مناصب وزارية وانتخب رئيسا للامهورية اللبنانية عام 1934اجلامعة اليسوعية حماميا عام 
 .20001خلفا للرئيس فؤاد شهاب. تويف سنة  1964

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .125-124، ص  املعجم الوزاري اللبناينعدانن ضاهر ورايض غنام، 1 
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نيسان  2األطروحة بتاريخ مقابلة مع األخ إيلدفونس خوري أجراها الطالب عاطف عيد معد 
 يف مدرسة القلب األقدس/ اجلميزة 2014
 
ما هي منهجيات تدريس اللغات )األجنبية والعربية(، والتاريخ السؤال األول:  -1

 واجلغرافيا والرايضيات والعلوم اليت أعتمدت ماضيا وحاضرا يف مدارس الرهبنة بلبنان؟
 ا يف اجلنوب والبقاع ؟ السؤال الثاين: ملاذا مل تؤسس الرهبنة مدارس هل -2
 

إن سألت كيف نتعّلم لغة أجبتك كما يتعلمها الطفل وينطق هبا بدون كتاب وال قلم أي ابلسماع، مع 
 العلم أّن الطفل مهيأ طبيعيا لذلك.

ال يسمحون ألنفسهم، يف ساعات التدريس، التكلم بلغة أخرى. ومعلمو  معلمو اللغة األجنبية
 العربية يعلموهنا انطقني ابللغة العامية، ويقبلون من التالميذ أن جييبوا هبا. أهذا منطق تربوي تعليمي؟

حاولت إقناع املعّلمني يف مدارسنا بلبنان واألردن وفلسطني بضرورة النطق ابلفصحى خالل 
مرحلة من مراحل التعليم بدرس  س. وملا كان أكثرهم غري مقتنع، قمت أمامهم يف كلّ ساعات التدري

جي شارحا وسائال وجميبا ابلفصحى. فلم يبق للمعّلم حاة تعفيه من ذلك فكان هذا أّول انقالب. وذمن
نية وال ال يسمع التلميذ سوى الفصحى، وال ينطق إاّل هبا. فال يسمح له ابلتعبري ابللبنانية وال ابألرد

 ابلفلسطينية.
 ، تلميذ يطرح سؤاال على آخر، مثّ على آخرين، مثّ على ثالثة.كيف يتعّلم تصريف الفعل؟ ابحملادثة

واملسؤول جييب عنه وعن االثنني وعن الثالثة، وأتليف النصوص القصرية يف موضوع ما، وتصحيح 
 القراءة والكتابة.أحدها بعد كتابته على اللوح، تصحيحا مجاعيا مشرتكا، وترغيب 

الطريقة  ،بطريقة ببغائية حيفظه التالميذ غيباو ، كان معّلم األدب ميلي نصهيف املرحلة الثانوية  
 .وحتليلهامطالعة نصوص  املالئمة تستند إىل اكتشاف األديب من

قا ، وانطاليف التاري  واجلغرافيا، كان املعلمون يستعينون قماموعات خرائط كبرية يف مدارسنا كلها
. وكان األخ إيلدفونس سركيس يعشق التاري  وقد ألف عدة كتب يف اتري  منها يدّرس املوضوع

جمهوال، وقد عمم  « Power point » إذ كان « Diapositif »الفنيقيني، ودرسه يف وقت الحق بطريقة 
   طريقته على سائر مدارس الرهبنة يف لبنان.
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اليت متيزت هبا مدارسنا، لدرجة أّن بعض مدارس الدولة أّما الرايضيات والعلوم، فكانت املواد 
 اعتمدت كتبنا. كان على التلميذ أن حيّل املسائل العلمية والرايضية ابلعشرات إىل أن ميلكها...

 :اجلواب على السؤال اآلخر
كثرية   مَل مل نؤسس... كّل أتسيس كان تلبية لطلب املسؤولني املدنيني أو الدينيني... لقد وفدتنا طلبات

من جهات مسيحية وإسالمية لفتح مدارس جديدة خاصة خالل حقبة الستينيات من القرن العشرين، 
 امتنعنا عن التمدد.فلكّن عدد اإلخوة املتناقص مل يعد يسمح بذلك 

  األخ إيلدفونس خوري اللسايل                                     2/4/2014اجلميزة يف 
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 ملحق اجلداول( 331-325)إلغاء الصفحات 
 
 

  2003 1مدارس "الفرير" العام الدراسي: عدد الطالب املسلمني يف 42اجلدول رقم
 

 أعداد الطالب المسلمين السنة الدراسية اسم المدرسة

 543 2003 القلب األقدس

 31  مار منصور

 374  السيدة فرن الشباك

 48  "مون السال"

 1  بسكنتامار بطرس 

 770  دده )طرابلس(

 5  كفرياشيت

 1758  مجموع الطالب

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1 Beyrouth, 2003, p. 1.               tablissements lassalliens,  ésence musulmanne aux éPr     
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 2004 1يف العام الدراسي : أعداد الطالب املسلمني يف مدارس "الفرير"43اجلدول رقم
 

 عدد الطالب المسلمين السنة الدراسية اسم المدرسة

 537 2004 القلب األقدس

 35  مار منصور

 438  السيدة فرن الشباك

 44  "مون السال"

 ---  مار بطرس بسكنتا

 692  دده )طرابلس(

 2  كفرياشيت

 1748  مجموع الطالب

 
 2005 2: عدد الطالب املسلمني يف مدارس "الفرير" يف العام الدراسي44جلدول رقما

 
 عدد الطالب المسلمين العام الدراسي اسم المدرسة

 523 2005 القلب األقدس

 35  مار منصور

 468  السيدة فرن الشباك

 15  "مون السال"

 ---  مار بطرس بسكنتا

 665  دده )طرابلس(

 2  كفرياشيت

                                                           

 1 Beyrouth, 2004, p. 1.                  tablissements lassalliens, ésence musulmanne aux éPr  

 2         Ibid, 2005, p. 1.                                                                                                             
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 1708  مجموع الطالب

 

 

 

 

 2006 1: عدد الطالب املسلمني يف مدارس "الفرير" يف العام الدراسي45جدول رقم
 

 عدد الطالب المسلمين 2006العام الدراسي  اسم المدرسة

 507  األقدسالقلب 

 40  مار منصور

 472  السيدة فرن الشباك

 48  "مون السال"

 ---  مار بطرس بسكنتا

 637  دده )طرابلس(

 3  كفرياشيت

 1707  مجموع الطالب

 

 
 
 
 
 

                                                           

 1 Beyrouth,         tablissements lassalliens du Liban, ésence musulmanne au sein des éPr

2006, p. 1.                                                                                                                          
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 2007 1: عدد الطالب املسلمني يف مدارس "الفرير" يف العام الدراسي46جدول رقم

 
 عدد الطالب المسلمين 2007العام الدراسي  اسم المدرسة

 500  القلب األقدس

 41  مار منصور

 496  السيدة فرن الشباك

 67  "مون السال"

 ---  مار بطرس بسكنتا

 632  دده )طرابلس(

 3  كفرياشيت

 1739  مجموع الطالب

 

 

 2008 2: عدد الطالب املسلمني يف مدارس "الفرير" يف العام الدراسي47جدول رقم
 

 عدد الطالب المسلمين العام الدراسي المدرسةاسم 

 473 2008 القلب األقدس

 42  مار منصور

 509  السيدة فرن الشباك

 65  "مون السال"

                                                           

 1                                                                            Ibid, 2007, p. 2.                                            
2 Beyrouth, 2008, tablissements lassalliens du Liban, ésence musulmanne au sein des éPr

p. 2.                                                                                                                                             
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 5  مار بطرس بسكنتا

 616  دده )طرابلس(

 3  كفرياشيت

 1713  مجموع الطالب

 

 

 

 

 

 2009 1العام الدراسي: عدد الطالب املسلمني يف مدارس "الفرير" يف 48 رقم جدول
 

 عدد الطالب المسلمين العام الدراسي اسم المدرسة

 471 2009 القلب األقدس

 46  مار منصور

 580  السيدة فرن الشباك

 44  "مون السال"

 4  مار بطرس بسكنتا

 638  دده )طرابلس(

 5  كفرياشيت

 1788  مجموع الطالب

 
 

                                                           

 1           Ibid, 2009, p. 2.                                                                                                             
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منذ  "مون السال":    تطّور املوازانت واألقساط ورواتب املعّلمني يف مدرسة 49 دول رقمج
 11997ولغاية  1972

 متوّسط راتب المعلّم قيمة األقساط الموازنة المدرسيّة العام الدّراسي

 ل. ل 1180 ل.ل 900 ل.ل1400000 1973 -1972

 ل.ل2120 ل.ل1000 ل.ل1400000 1974 -1973

 ل.ل2240 ل.ل1100 ل.ل1800000 1975 -1974

 ل.ل2240 ل.ل1200 ل.ل2000000 1976 -1975

 ل.ل2380 ل.ل1300 ل.ل2500000 1977 -1976

 ل.ل2380 ل.ل1450 ل.ل3000000 1978 -1977

 ل.ل3250 ل.ل1600 ل.ل4000000 1979 -1978

 ل.ل4750 ل.ل1850 ل.ل5000000 1980 -1979

 ل.ل6330 ل.ل2500 ل.ل6000000 1981 -1980

 ل.ل8031 ل.ل2925 ل.ل7000000 1982 -1981

 ل.ل9910 ل.ل3875 ل.ل9400000 1983 -1982

 ل.ل10670 ل.ل4775 ل.ل11500000 1984 -1983

 ل.ل11680 ل.ل4775 ل.ل12000000 1985 -1984

 ل.ل19550 ل.ل5925 ل.ل13900000 1986 -1985

 ل.ل37700 ل.ل8700 ل.ل16000000 1987 -1986

 ل.ل82300 ل.ل41100 ل.ل26200000 1988 -1987

 ل.ل207120 ل.ل104000 ل.ل135900000 1989 -1988

 ل.ل385152 ل.ل205000 ل.ل204000000 1990 -1989

 ل.ل852100 ل.ل450000 ل.ل397000000 1991 -1990

 ل.ل1471610 ل.ل700000 ل.ل953000000 1992 -1991

 ل.ل1950000 ل.ل1100000 ل.ل2093000000 1993 -1992

 ل.ل2773600 ل.ل1500000 ل.ل3064000000 1994 -1993

 ل.ل3285900 ل.ل1700000 ل.ل3490000000 1995 -1994

 ل.ل3285900 ل.ل2150000 ل.ل4700000000 1996 -1995

 ل.ل4100000 ل.ل2900000 ل.ل6500000000 1997 -1996

 

 
                                                           

 .23، ص 1997عني سعادة، (، 1997-1972سجل مدرسة "الفربر" "مون السال" ) 1 
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 1948 1يبنّي عدد اإلخوة والّتالمذة يف مدارس الفرير خالل سنوات :"50"جدول رقم 

 2009و 1993و

 2009 1993 1948 2009 1993 1948 المدرسة

 إخوة 3 إخوة 3 أخا 14 2280 2207 1269  طرابلس

 أخان 2 إخوة 4 أخا 28 1562 3301 1560 الجميزة

 ----- ----- أخا 12 ----- ----- 730 "دي السال"

 إخوة 3 إخوة 8 إخوة 10 ----- 608 120 مريبيت 

 إخوة 3 إخوة 8 إخوة 8 1237 1634 430 فرن الّشباك

 أخان 2 إخوة 3 إخوة 6 451 650 130 بسكنتا

 إخوة 3 أخا 14 ----- 2263 2107 ----- "مون السال"

 إخوة 3 إخوة 3 ----- 640 1458 ----- كفرياشيت

 ----- ----- ----- 600 ----- ----- مار منصور

 11814 تلميذا 4239 مجموع
 تلميذا

 أخا 17 أخا 39 أخا 78 تلميذا 8633

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

شهد عدد الّتالمذة منوا ملحوظا يف فرتة الّتسعينيات من القرن املاضي، مّث تراجع بعد ذلك ليستقر نسبيا على حدود  1 
 سنواي،  أّما عدد اإلخوة فبات ضئيال جّدا. تلميذ 8000

Bulletin F. E. C, 1994 No 240 p. 66. 

Supplément a l`historique pour l`année 2009, Sacré – Coeur, Baskinta, Fur – El – 

Chebbak, St Vinҫant, Dedeh, Kfaryachite, Mont la Salle, pp. 1 – 15. 
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 خريطة تظهر مواقع مدارس "الفرير" يف لبنان وتبدالهتا1 منذ عام 1886 ولغاية عام 2009

 

          
 

                                                           

إىل عام  1886، ملف متركز املدارس التابعة للرهبنة من عام حمفوظات رهبنة إخوة املدارس املسيحية يف لبنان 1 
 .4، ص 2009، بريوت، 2009


