
 "اإلتفاقية التربوية" إطالقأجل رسالة الحبر األعظم من 

 (لتربية الكاثوليكيةامجمع مبادرة من )

 عزائي،أ

المشترك  بيتناحماية للتضامن من أجل  ، دعوت الجميعكن مسبًَّحاضمن الرسالة العامة 

د دعوتي للحوار حول الطريقة التي من جد  بعد عد ة سنوات، أ  والتي تستوقفنا. يات ومواجهة التحد  

مستقبل كوكب األرض وحول ضرورة استثمار طاقات الجميع ألن  بناءخاللها نعمل على إعادة 

ب.إنضاج إلى مسار تربوي من أجل  يحتاجالتغيير   تضامن عالمي ومجتمع مرح ِّ

بعنوان  2020يار أ /مايو  14عن هذا اللقاء العالمي في  أعلنرغب بأن أ لهذا الغرضو 

األجيال إلى إعادة إحياء االلتزام من أجل هذا اللقاء  يهدف": التربوية العالمية االتفاقيةإعادة بناء "

شمولة، قادرة على اإلصغاء  وأكثرانفتاًحا  أكثرتربية إلى  التوقالشابة ومعها، من خالل تجديد 

ن نجمع قوانا إلى أوقت مضى  من أي  إننا بحاجة أكثر الحوار البنَّاء والتفاهم المتبادل. والصبور، 

على تخطي  وقادرينشخاص ناضجين، أ من أجل تنشئةواسعة النطاق ة ة تربوي  اتفاقي   ضمن

ة. أكثرنسانية تشرذمات وإعادة نسج العالقات من أجل إوال االنقسامات  أ خوَّ

لالعالم المعاصر إن   : عصر جديدشهد والدة ن نحنازمات عديدة.   وتجتازهمستمر   هو في تحو 

ٌل، ال  نبًا، بدون تمييز، نه يخلق لغات جديدة ويضع جاقافي وحسب، بل انتروبولوجي بحيث أثإنه تحو 

يه  بما تصطدمالتاريخ. إن التربية سل مها لنا النماذج التي   ”rapidación“في اللغة اإلسبانية  البعضيسم 

امة السرعة التكنولوجية والرقمية  يأسر" الذي التراكم التسارعيي "أ  لمراجعا ارً مغي ِّ الوجود في دو 

ل  إزاء النفسي ةالتركيبة  فك كوتتبحد  ذاتها مضمونها، في هذا الوضع تفقد الهوية و. بشكل دائم تحو 

 .(18كن مسبًَّحا،  الرسالة العامة) "ر البيولوجيمع البطء الطبيعي للتطو  " تناقضي ائمد

ك الجميع.  إلى يحتاجلكن كل  تغيير   بناء "قرية  إلىلذا نحن بحاجة ومسيرة تربوية ت شرِّ

خلق شبكة عالقات انسانية  يشترك الجميع بااللتزام في، االختالفمن خالل والتربية" حيث، 

القرية جل تربية طفل واحد". هذه قرية كاملة من أ إلىمنفتحة. يقول المثل اإلفريقي "اننا بحاجة و

كل تمييز عنصري من خالل إدخال  األساسمن أن ننزع بالتالي علينا  كشرط للتربية.علينا بناؤها 

ة كما سبقت  وقلت  في "وثيقة ة اإلنساني ة" التي وق األ خوَّ شيخ األزهر في أبو  مع فضيلةعتها األ خوَّ

 .المنصرمشباط  /فبراير  4ظبي بتاريخ 

 باستطاعتها أن تحق قجل تربية أمن مل إيجاد تقارب شا مثل هذه القرية فييصبح من السهل و 

األجيال؛ بين األساتذة والتالميذ؛ مختلف : بين الدرس والحياة؛ بين اإلنسان مكوناتبين جميع  ائتالفًا

السياسي، والرياضي، والفن ي، والعلمي، ووالمجتمع المدني من خالل تعبيره الفكري،  األس ربين 

علينا أن نعتني به ي والذشترك"، ان األرض و"البيت المبين سك   هو ائتالف والتعاضدي. مهني  الو

لحوار كما ويول د ا البشريةشعوب العائلة جميع بين  والضيافة ،ةلالعداولسالم، ا ائتالف يول د ؛ونحترمه

 األديان.بين 



ت ن تقوم بخطواالتربية" أ، يجب على مسيرة "قرية الشاملةقيق هذه األهداف جل تحأمن  

 نبثفاقية لكي . لذلك يجب توقيع اتالمحور في ضع اإلنسانلو شجاعةبال أوالً عليها أن تتحل ى ة. مهم  

في العالم  يءان تنفي ان كل ش تستطيعالتي ال الرسمي ة وغير  الرسمي ةروح في المراحل التربوية ال

السياسة، و، االقتصادرى لفهم طرق اخ -سليمةنتروبولوجية ال وفقًا- هو متواصل وانه يجب ان نجد

بعالقة  الهتماما محورفي كائن ت وضع قيمة كل   ة،متكاملإيكولوجية النمو والتقدُّم. من خالل مسيرة و

 .الفضالترفض ثقافة نمط حياة يرح قت  ي  و ،هب يحيطالواقع الذي مع األشخاص و مع كل  

العمل فقة وبمسؤولية. بطريقة خال   الشجاعة في استثمار افضل الطاقاتطوة الثانية هي الخ 

دائرة ي ال تغرق ف ،طويلة األمدعلى القدرة على إطالق مشاريع لتربية االستباقي الواثق يفتح ا

يجاد وقت إلن يمستعد  ون، يمسؤولون، يمنفتح ااشخاصهذه الطريقة بويصبح لدينا األوضاع الراكدة. 

ل ومع بين األجياون على حياكة شبكة عالقات مع العائالت، يقادرولحوار والتفكير، لإلصغاء وا

 ة جديدة.ي  نانسبحيث تتشك ل إ ،المجتمع المدني أوجه مختلف

الخدمة  .ن يكونوا في خدمة الجماعةتنشئة أشخاص مستعدين أالشجاعة في الخطوة الثالثة هي  

 بدونله يد المساعدة  ونمد  ن ننحني على المحتاج ثقافة الحوار: "هذا يعني أالفقري لمود العهي 

م، كما انحنى يسوع وغسل أرجل تالميذه. أن نخدم هو أن حنان وتفهُّ  وبكل  بدون خوف، وحسابات، 

عالقات قربى ورباط و، إنساني ة معهم قبل كل  شيءقامة عالقات عبر إانب المحتاجين، إلى جنعمل 

، 20 رسل)را.  عظم منها في األخذأهي السعادة في العطاء أن . من خالل الخدمة نختبر 1تعاضد"

رق التي من خالها هدافها وعن الط  ل عن أأن تتساءسات المؤس   كل  على ، ومن هذا المنظار (.35

ئةق رسالتها تحق    .المنش ِّ

ي حقل التربية بحسب دوره، تعملون ف جميعًا في روما، أنتم الذين، كل  لتقي بكم أن أ ولذا أود   

اتفاقية  خالل ، منلوافع ِّ وت   زوادعوكم كي تعز  األبحاث. أ في حقلو ة أالتعليمي   االصعدة ةكاف  على 

 أيًضادعو أومعكم له بطريقة ايجابية. التي تعطي معنًى للتاريخ وتحو   األنشطة ، كل  تربوية عامة

، ة شخصي ات عام   األجيال  هم  مستقبل افي قلبهتحمل على الصعيد العالمي، مراكز مسؤولية وتحتل 

تشاركوا في  كي ةبيالشبأيها يًضا أنتم أبأنهم سوف يتجاوبون مع دعوتي. أدعوكم  أنا واثقالصاعدة. 

، 2020يار أ /مايو  14في روما موعدنا سيكون مسؤولية بناء عالم أفضل. كامل تشعروا بهذا اللقاء و

سات، ؤس  مة عد   في، ندوات مواضيعيةة ت عقد عد  وف البابا بولس السادس في الفاتيكان. سقاعة في 

 تحضيًرا لهذا الحدث.

ل بدون خوف، ونتطل   نطلق عملي اتن وأن نجد حلواًل، أ النحاول مع  قبل ع نحو المستتحو 

خصي وجماعي ، آخذًا على عاتقه تعه د شاالتفاقيةفي هذه  رائدًان يكون  منكم ألدعو كالً اء. أبرج

د، معً   هللا. وتدبيراإلنسان  عاتتطل  تلب ي ة متضامنة ينانسبإ نا، حلمالكي نوط ِّ
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