
 19فيد األطفال والمراهقين في زمن الكو

 وباء موزاي

 ترجمة المكتب اإلعالمي الكاثوليكي بمصر 

ديسمبر  ٢٢صادر عن االكاديمية الحبرية للحياة بالفاتيكان بعنوان )الوباء وتحدي التربية لألطفال والمراهقين في زمن فيروس كورونا( 

٢٠٢١ 

طلّق عليه )الوباء الموازي(. وعلى جعل من الضروري التركيز على ما ي   –أطفال ومراهقين  –على القاصرين  19أثر وباء الكوفيد  إن

تماعي على األطفال والمراهقين بسبب االجن الضغظ النفسي محدودة جراء هذا الشأن في كل الدول إال أالرغم من أن التصريحات الكلينيكيّة 

 مع وجود عواقب مختلفة تماما حسب السن واألوضاع المجتمعيّة والبيئيّة. أجواء الوباء قد تسببت في اضطرابات مزاجية وأمراض

في األوقات التي تنموا بداخلهم هذه الطاقة التي تهدف تعزيز خيالهم نحو المستفبل، ال إن هذا )الوباء الموازي( الذي يضرب هذه األجيال 

الناتج عن هذه الحالة يلفت انتباه الراشدين. ونالحظ  افتقاد الطريقن. إن المراهقي ثير عميق على نفسية األطفال وخاصةيفشل في أن ي وِجد تأ

قلقة  الخصائصلكنها التزال بعيدة من أن تكون موضوع محوري حول نمّوهم. إن أن هذه المسألة حتى وإن تم طرحها عديدًا  المطروحة الم 

قرارات كافية لتحمل هذه المسئولية. إن األطفال والشباب، في حدود إمكانيّاتهم، يتوقعون على الرغم من  تؤدي إلقتراحالحوار الحالي ال  في

ستفادة أي شيء  آمال كبيرة فينا وثقة ضمنيّة في قدرتنا ككبار على تفسير هذا المأزق الحالي بكل المرونة واالبتكار المهمين لفهم الدروس الم 

يجب التخلّص من تلك التي من أجل استعادة العادات الجيدة  وة  ليس من الضرورّي أن تعود كما كانت من قبل. إن كل عادتنا الحياتيّ فمنه. 

ة من أجل الحياة، خالل ممارستها الفعالة  جعلتنا غير مهتمين بالخير العام والضعف الفردي. ومن خالل هذه المالحظة، تأمل األكاديمية البابويّ 

مع تسليط ور الماضيّة مع االعتراف بالمصادر اإليجابيّة التي انتشرت أثناء فترة الوباء وستفادة مما عشناه خالل الشهلحماية وتعزيز الحياة اال

 ة من أجل مواجهة المستقبل القريب مع استعادة األمل لدى األجيال الشابة.الضوء على المجاالت األكثر ضعفًا والتي ت عَد َموِضع إشكاليّ 

 ل والمراهقين في زمن الكوفيدالمصادر لدى األطفا .1

ة التصادم والتطفل، يشهدون قدرة كبيرة على أن يتم توعيتهم وإدخالهم شديدغير المسبوقة  ةإن األطفال والشباب وتحديدًا في هذه الفتر

زيادة اإلحساس باألسئلة  ذي يتكّون لديهم فهم أكبر للواقع،في فهم وتفسير الوباء وأثاره. إن لدى األطفال األصغر سنًّا حتى في الوقت ال

همة في نمو الوعي األخالقي. واليمكننا افتراض أن واألجوبة الخاّصة باأللم والمرض والعالج . وي عَد هذا اإلحساس خطوة أولى م 

ختلفة.  قدرة على فهم آالم اآلخرين: فهم يدركونها على أنها تجربة معنويةنًا ليس لديهم إحساس التعاطف والاألطفال ، حتى األصغر س م 

م الخير الشر ، يكون لدينا حدس عميق لحجيتعلق األمر بصفة إنسانيّة تظهر دائًما وتلفت نظرنا. ومن سنواتنا األولى في الحياة

بَهم، فهذا اإلحساس كموضوع محورّي لمعناها . كليًّا منذ الطفولة يغمرناذات الطابع األخالقّي للحياة  . وهو في حدّ ذاته غاِمض وغاِلبًا م 

نقَِطع. فهو دِهش ألبعاده حيث العبور الغاموأما أمام الموت، يستطيع األطفال األصغر سنًّا على التعبير عن الحدس الم   ض والتقارب الم 

 حدس خاص بالحب كما أنه إعتراف واثق باآلب قادر عليه األطفال أيًضا.

 

جيال الشابّة ألنها استمرت في أن تدفع نفسها للمستقبل على خالل هذه الشهور الحزينة، استطعنا رؤية المرونة التي تتصف بها األ

عَرِكلة  واألوضاع الصعبة و قاومة لألحداث أحيانًا أيًضا الصدمات العصيبة. لالرغم من األحداث الم  قد استطاعت تلك األجيال إيجاد  م 

إن األطفال والمراهقون لديهم قدرة على المرونة :  والدعم الخارجّي.الصعبة في الحياة من خالل تعاملهم عبر تلك المصادر الداخلية 

م: إنه من الضرورّي األزمة النفسية وردود األفعال الَمِرنة ي مكنها أن تتواجد لدى األطفال والمراهقين. ولهذا ال يجب أن نتركهم بمفرده

لتي اشتركنا فيها والتي أصبحت صعبة بسبب مع وجود تفسير وداللة لهذه الخبرة اإلنسانية ا بعد الصدمة تأهيلتفعيل مسارات إعادة 

ِهمة لالنتباه والمشاركة في أشكال واألحداث العصيبة الجماعيّة. إن  جود حوار استشعاري وتهيئة سردية مناسبان ي ِعدّان مساعدات م 

وار والمقابالت التي تعطي ليّة. وأيًضا في النشر والتوزيع األوسع للحالتعاون األسرّي وباألخص فيما بين األهل والمجتمعات المح

عاشة.  معنى وتوجيه وإرشاد حول الخبرات الم 

 

ختَِلفة مثل الكوفيدوهذا الوقت التأهيلّي هو أيًضا فرصة للتواصل مع القاصرين   19أنه يجب أن يثقوا في العلم. ولكن أمام أمراض م 

د بالتكنولوجيا والتفسيرات الِعلميّة  الصاِعدة حسب الوضع الخاص بكل بحٍث علمّي. إن األجياليجد الذكاء البشرّي أجوبة  َزوَّ في عالم م 

ساعدتها لتجد في العلم مسار نجاح وفشل  إبادة خطيرة لقيم نتشر من الحلول. وفي الوقت نفسه حيث ت ي مِكن من خالله التقّربي مِكن م 

كان أيًضا نتاًجا لمشاركة المهارات العلميّة بين مختلف إن وجود اللقاحات الفعالة حول قدراته العقليّة ف ومواهب الفرد البحث العلمي

ة أكثر من الخاّصة حتى يتوفر اللقاح مجانًا. يتعلق األمر هنا بعناصر نموذجيّة لعالم تحكمه العولمة يالدول والمصادر الماليّة العالم

 تقديمها كاستحقاقات وفرص.حيث نتّخذ مسئوليّة 

 

 خطيرة وُمِلّحةأربع تحديّات  .2



تحمل مسئوليّة واِضح يتشاركه الجميع إزاء األجيال الصاِعدة. وإليكم ، في المستقبل القريبيتطلّب تتبع الوباء على المستوى العالمّي 

 أربع مجاالت تتطلّب انتباه خاص.

  فتح أكبر عدد من المدارس 2.1

ختِلفة ف ختِلفة وفي أوقات م  ي العالم مع التشجيع على اتخاذ هذا القرار من اتخذ المجتمع العلمّي القرار بغلق المدارس بطرق م 

إن خبرة األوبئة السابقة أظهرت فاعلية هذا اإلجراء من أجل الحد من العدوى وكسر  أجل تجنب تفشي العدوى بين المجتمعات.

مستقباًل إال إذا كان الخيار خطورة هذا اإلجراء الذي ال يجب اتخاذه لى نحو آخر ال نستطيع عدم اإلشارة . ولكننا علهانسبة انتقال

ختِلف للمحليّات األخير في أوضاع شديدة الخطورة وفقط بعد أن يتم إتخاذ إجراءا ت أخرى للسيطرة على تفشي الوباء كالتنظيم الم 

جملها وكذلك جداول العمل.  ووسائل المواصالت وتنظيم الحياة المدرسيّة في م 

 

ترنِحة في حياة التالميذفي الوقع، إن التدابير الخاّصة بالَحجر  عتادة والم  حيث أن  أثناء التعلم عن بعد قد عركلت اإلجراءات الم 

عِلمين أصبح أمر بَيّن يتشاركه الجميع. بالطبع هذه المالحظة ال تمنعنا من تقدير  إفقار التعليم الفكري وعدم وجود عالقة مع الم 

عتراف بقيمة مصادر االنترنت اإلالتواصل والتعليم. كما يجب أيًضا  نفقد استخدام الوسائل التكنولوجية التي نمتلكها فقط حتى ال

والتطلع لتعزيزها في بعض األماكن حول العالم التي ال تزال تعاني من ضعف التواصل االفتراضي. ولكنه واضح جدا أن هذه 

ز وجود مرونة أكثر إبتكاًرا وذكاًءا: الوسائل غير كافية. فال يجب أبدًا استبعاد إمكانية أن هذا الفقر الشديد ي مِكن أ الحدّ  فإنن ي عّزِ

إلمكانيات التعليم في الكثير من الدول يوازي اإلصرار المؤثر لدى الكثير من الطالب الذين يقطعون مسافات طويلة اليوم الصارم 

تجولين الذين يصلوا إلى مجم علِّمين الم  وعات صغيرة من الطلبة في مدنهم عن جدًا على أقدامهم للذهاب إلى المدرسة وكذلك الم 

 طريق وسائل النقل المختلفة.

 

علمين، األطباء، أولياء األمور والعاملين في مجال الصحة  تراكم اإلحباط والخروج عن  هوومن الواضح أيًضا بالنسبة إلى الم 

والذي تضاعف بسبب عناصر سابقة خاصة بالفقر واألزمات المجتمعيّة. إن ضعف الحوار  الطريق أحيانًا وخاصة لدى المراهقين

تعلِّقة بتكوين اإلنسا تعدد األبعاد في العالقة الدراسيّة والمجتمعيّة له أثر سلبي على شعورنا نحو جودة الحياة وعلى الحوافز الم  ن م 

سى اإلشارة إلى أن الذهاب اليومّي للمدرسة ال ي عّد فقط أداة تَعَلّم. وبالنسبة وأيًضا على تحمل المسئوليّة الم جتمعيّة. واليجب أن نن

للجميع وخاصةً المراهقين، يتعلق األمر ب)مدرسة الحياة(، بالعالقات والصداقات والتعليم العاطفي. لقد تسبب غلق المدارس في 

 عركلة العالقات المجتمعية أي أنه حذفها بصورة خطيرة.

 حتى اليوم الكثير من القلق: على عدد من العواقب السلبية التي التزال تستدعي ركيز من المهم الت

قِلقة في البالد الواقعة في الجنوب، نسبة  (1 بسبب غلق المدارس. وحسب التقديرات األخيرة،  ترك المدرسةزادت بطريقة م 

جتمعيّة الكثير من هؤالء مما أجبرهم فعلى األقل عشر مليون طفل حول العالم لن يعود إلى المدرسة. فلقد لحقت ال مشاكل الم 

 على العمل واستغاللهم.

لقد أدى إغالق المدارس إلى الحد من الحصول على التعليم . التراجع العام في المهارات والتفوق الدراسيّ  زادت نسبة (2

تعلِّق االنشقاق الرقميعدم المساواة بهذا الشأن وهذا بسبب )وضاعف نسبة  بالممارسات الخاّصة بالتعليم عن بعد ( الم 

 عية السكن.كذلك عدم المساواة فيما يتعلق بنووإمكانيات األهل المحدودة في مساعدة أبناءهم في واجبتهم المنزليّة و

األطفال الذين يعيشون في مناطق توفر وجبة مدرسيّة مما سمح حتى اآلن بمأل العجز  لكل السعرات الحراريّةتقليل نسبة  (3

تقدمة، الذي شاهد إرتفاًعا بسبب األزمة اإلقتصاديّة التي تسبب فيها الوباء. تصادي اإلق وبصورة أخرى أكبر في الدول الم 

ة الوزن زياد إن وتعلّق إغالق المدارس بطرق حياة م ضّرة بالصحة فيما يتعلق بالنظام الغذائي وتقليل األنشطة الجسديّة. 

ن أن تتسبب في عواقب على المدى البعيد على الصحة )خاصة ارتفاع نسبة يمك في وقت قصير حتى وإن كانت بسيطة

سلبي على الصعيد الجسماني كالصعيد العقلي  رالمرض بالسكر وأمراض القلب(. إن توقف األنشطة الرياضيّة له أيًضا أث

 واالجتماعي.

والتواصل المجتمعي لدى األطفال والمراهقين  الجسديّة، العقليّة واإلجتماعية-وجود األثار السلبيّة على الصحة النفسية (4

عامة بسبب غلق المدارس، تسبب في إضطرابات القلق، الضغط واالكتئاب. إال أن غلق مراكز الرياضة مع وجود كل 

حيث توصي منظمة الصحة العالمية  –ط البدني اقد أدى إلى الحد من النش الحدود األخرى المفروضة على التباعد االجتماعيّ 

الحدّ إن على الصحة العقلية. أثره الذي أدى إلى زيادة الوزن وكذلك   -عاًما  17-5دقيقة في اليوم لألعمار بين  60ء بقضا

تِّصل أيًضا بضعٍف في فيتامين )د( وزيادة كبيرة في األنيميا. كما توضح  من األنشطة في الهواء الطلق لألطفال م 

كانت أعلى لدى األطفال التي عانت أسرها من  19أثناء فترة وباء كوفيد  اإلحصاءيات أيًضا أن النشاط الجسدي المحدود

 من زيادة الضغط النفسي.كذلك أزمات ماديّة أو التي عانت 

)متالزمة المشاهدة(. الحد ساهم غلق المدارس في إنتشار االعتماد على اإلنترنت وعلى ألعاب الفيديو وعلى التلفزيون  (5

مما كان له أثار سلبية جسيمة. وتوضح دراسات خاّصة باألعصاب أنه عندما تكون  الهواء الطلقالُمؤِلم من األلعاب في 



اعتالل المناطق التي تشهد الحزن والخوف المستمر ممايؤدي إلى وجود أثار  خبرات األلعاب واإلكتشاف محدودة نجد

 وخيمة على نمو الطفل.

. إن لفتح الطريق إلجراءات اإلحترازيّة األخرى لن يكون كافي في حد ذاتهي عَد اإلنتشار الواسع والعالمي للقاح وا لوضع الحزينإن أمام هذا ا

نة للتواصل اإلجتماعّي والعقليّ  َكّوِ ، هي باألحرى مسألة تجديد ثقافي  َميّز الجماعات األساسيّة باالطالع والتعلمي يالذ إعادة بناء الثروات الم 

 نها مجرد مسألة سياسيّة إقتصاديّة أو إعانة بالمصادر.أكثر من كو

 

 .وفي هذا السياق، يلجأ إلينا األطفال والمراهقين لنساعدهم. فلقد ساعدنا غلق المدارس على اإلدراك من جديد ألهمية الذهاب إلى المدرسة

نهم فهموا قيمتها بصورة أكبر على الصعيد الدراسي كما أن العودة إليها أصبح بالنسبة لألطفال والمراهقين هدفًا يجب الوصول إليه أل

ع خاصة في الدول واإلجتماعّي. ويشهد على ذلك النتائج الجيدة الخاّصة بتطعيم الصغار والمراهقين. إن التكنولوجيا التي جاءت إلنقاذ الوض

من ه : إن مستقبل التعليم المدرسّي يمكن أن يستفيد همية االستخدام الجيّد والحكيم لإلنترنت والمصادر الخفيّة فيالمتقدمة والمدن أظهرت أ

تبادل أعمق خاص بالمهارات والمعرفة بفضل الروابط والدروس المتاحة على األنترنت واألدوات المتداولة على شبكة األنترنت التي 

 استخدمناها بوفرة أثناء فترة الوباء.

 اإلعتناء بالعالقات األسريّة 2.2

: كانت فترة  وقت المشاركة على أنه فرصةالتي قضيناها مع األسرة كانت فرصة إلعادة اكتشاف  للفترة يل اإلجباريطوالتإن 

فاجئ والملحوظ بين األهل واألبناء . إلألسر دورهم التربويّ ولنعطي القيمة ولنستفيد ولنمتأل. استدعى الوباء  لألهل  ن التقارب الم 

جدّد في حياة أبائ حضورلبينها الخاّصة بالتخيل الخيالّي واالبتكار  قد أعطى األسرة من جديد رؤية للمسئولية ومن هم. اليعني م 

ه إلى المدرسة والحرص على الذهاب. إن غلق المدارس قد وضع من جديد في قلب فقط أبنائ كون الشخص ولي أمر أن يرسل

ِهًما لدعم األبناء  دعوة أن نكون آباء أو أجداد.األسر  ومساعدتهم في تخطي الصعاب التي يقابلونها في الوضع يلعب اآلباء دوًرا م 

 دي التعليمّي بدًءا باألسر.فرصة إلعادة النظر إلى محتوى التحالحالي الجديد. فهذه الفترة، 

 

ت ظِهر الدراسات كيف كشف الوباء  عن حدود العديد من التجارب األسرية وسياق المعيشة والسكن التي تندرج  وفي الوقت نفسه،

% حتى 40)الناتج أيًضا عن الضغط المادّي المفروض على األسر( قد زاد من المباشر وغير المباشر . إن العنف األسري تحتها

% فقط في أولى أيام العزل المنزلي. 20% في بعض الدول. وحسب المعلومات في بعض الحكومات، زادت طلبات المعونة ل50

قِلقة  بعد فترة العزل الممتدة لها أثر  التوتر المتزايد لدى األهل في العالم أجمع. إن  إلضطرابات السلوككما ظهرت عالمات م 

مباشر على الصحة العقلية لألطفال. ومن غير المنطقي مواجهة الشهور القادمة بدون دعم مناسب )على المستوى االجتماعي 

 خاّصة بالوباء.ستتحمل أيًضا عواقب الطوارئ الوالثقافي والحضري واإلقتصادي( لألسر التي 

 

 ى األخوة العالميةالتربية عل 2.3

إن التوجه ف. تربويًّاتحديًّا ة تاريخيّة ذات مدى عالمي. إن هذا البعد ي مثل أيًضا تم توعية العالم أجمع حول مشكل 2020منذ بداية عام 

يتقدّم تاريخ الكوفيد ألفق مدرسيّة خاّصة جدًا باألقاليم والدول يخاطر باستبعاد األبعاد األكثر توسعًا والدوليّة. للحد من التكوين الثقافّي  

ربيين  19 فرض إعادة التفكير في األدوات التربويّة الناتجة عن الوباء يإظهار المصدر واآلثار والعواقب  كما أن قَيّمة. كفرصةلعالم الم 

ستَخدمة من أجل مساعدة األطفال في اكتشاف العالم وسكناه حتى اليشعروا بالغربة ومن أجل أن يفهموه. وبذلك يتم فتح التحدي  الم 

تّصلين. التربية على الشموليّة واألخوة العالميّةالحقيقي حول  ( ليس فقط وال تحديدًا بسبب وجود اإلنترنت ولكن ألننا جميعًا إننا )م 

ِحبّيَن  ”:  92د كتب البابا فرنسيس في الرسالة العاّمة البابوية رقم سكان لنفس )البيت المشترك(. وق فال يمكننا اعتبار أنفسنا أشخاًصا م 

إن السالم، والعدل وحماية الخلق، هي ثالثة مواضيع مرتبطة ببعضها الى حد بعيد، “فعاًل، إن استبعدنا عن اهتمامنا قسًما من الواقع: 

إن كّل شيء هو مترابط، وإننا جميعنا، ”. ”منها على حدة، تحت طائلة الوقوع مّرة أخرى في االختزاليةوال يمكن فصلها لمعالجة كّل 

 ”نحن البشر، متّحدون كإخوة وأخوات في مسيرة حّج رائعة، ومرتبطون بالمحبّة التي يكنّها هللا لكّل من خالئقه والتي تجمعنا فيما بيننا

ِحب وصديق لإلنسان والذي يدعو كل البشر ة لألخوة المسيحيّة التي ونحن في قلب الالهوت للشهادة الحقيقيّ  الموجودة في كالم إله م 

  (15: 15)أحبائي( . )يو

مة ومكتسبات العلم والتحدي البيئي والمنظور اإلقتصادي والمجتمعي ومن المهم تعليم األجيال الشابّة عدم الهروب من منظور العول

ا التواصل اإلجتماعي والتكنولوجيا.  لن نستطيع أبدًا واليجب أبدًا اإلكتفاء بالشكوى من أن أطفالنمع وجود الفروقات ودور وسائل 

نفَِصلة عن العالم ومشاكله، ف والقديمة الدول الغنية فمع وجود الوباء، دخل العالم أجمع كأل في منزله : منعزلين وفي حدود ثقافيّة ضيقة م 



ربيين ليترجموا كل هذا واالستفادة بأكبر قدر في كالدول األكثر حداثة ولكنها التزال من أجل  منه طور النمو. كما ينتمي إلى العالم م 

 أن تفتح تلك األجيال الشابة أعينها وأن تكتسب وعي  للعالم ومسئولياتهم كمواطنين ومؤمنين.

 

 نقل اإليمان في إله الحياة 2.4

جدّدالنستطيع إنكار أنه بجانب العديد من األمثلة البارة  من أجل الكثير من الواقعية الكنسيّة، فإن الوباء  لإلبتكار والخيال الرعوي الم 

هًما في الضغط ليس فقط بصورة نادرة ومع وجود بعض األسباب،  ا ألنشطة التربوية المعتاد إقتراحهوتعليق اأصبح مصدًرا م 

إلهتمام ادة التفكير في الصورة ضرورة طارئة له التجربة إعلشباب. ومن أجل مستقبل قريب، تتطلب هذللجماعات المسيحيّة لألطفال وا

 الرعوّي باألجيال الشابة.

عقّد، اليمكن اعتباره سوى فرصة للتعمق والتركيز على مسائل ذات أهمية كبرى حول التعليم واإليمان . إن الوباء في حد ذاته وكحدث م 

تم تجنبها في األوقات العادية الكنسية فترة ما قبل الوباء مثل: منأين الفرصة إلقتراح موضوعات للشباب قد يكون  19يعطي الكوفيد 

ما  جاء األلم؟ أين هو هللا في هذه الفترة التي بها وباء؟ ما هي العالقة الصحيّة والمتوازنة التي تقترحها الكنيسة بين اإليمان والعلم؟

ستخدَمة أمام المرض وما هي التصرفات هي صفحات الكتاب المقدس التي تضيء لنا الطريق في هذه األوقات؟  ما هي الكلمات الم 

تحترم األعمار المختلفة ألنها إلصطحاب المرضى؟ وها هنا بعض األسئلة التي تم البحث وإيجاد إجابتها مع الشباب بطريقة مناسبة 

 سوف تمثل بالطبع وبال أي شك مصدًرا وفرصة للنو في اإليمان.

 

وأيًضا، من خالل إجبارنا على البقاء في المنزل، فإن الوباء بطريقٍة أوبأخرى قد طرح من جديد مسألة البيت والعائلة ك)مساحة 

التي سنجد فيه األفعال والكلمات تاني تدعم وتعزز وتجيب على األسئلة العميقة ألطفالنا.  اإليمانمعرفيّة( من أجل إدراك ومشاركة 

لعمل ضرورّي من أجل أن في قلب الجماعات المسيحيّة واألسر التي نعتبرها )عقدة الشبكة( لمسارات التكوين ولهذا الهدف، فإن ا

واالصطحاب: مع القيمة الم ضافة لوضوح أكثر في الرابط بين الحياة األسرية والحياة المجتمعية بالنسبة للرابط بين األسرة الفرديّة 

سنبدأ شفاء ومأل مسافة كبيرة بين حياة الجماعة والحياة داخل المنزل الذي حتى وإن تجنبنا  مع المؤسسة اإلبرشية. وبهذه الطريقة،

اإلرشاد الرسولّي هذا االتجاه عندما كتب في بهذا هو ما صّرح به البابا فرنسيس وكل ضرورة، تستمر في أن ت فِقرها  وهذا منذ وقٍت. 

حو واقع أوسع ولمزيد من الفعالية، فان "الجماعات المسيحيّة مدعوة إلى مؤازرة بغية تمديد األمومة واألبوة ن : "ما بعد السينودس

 "خاصة من خالل مسيرة تلقين التنشئة المسيحية. إننا بحاجة الى "إحياء العهد بين العائلة والجماعة المسيحية ."رسالة العائلة التربويّة

 النهاية

 صفحات الكتاب المقدس نفسه.الكنيسة بشأن تربية الصغار في نجد جذور قلق 

وأتوه بأطفال ليضع يديه عليهم، فانتهرهم التالميذ. ورأى يسوع ذلك فاستاء وقال لهم: ))دعوا األطفال يأتون إلي، ال تمنعوهم، " 

ديه عليهم ثم ضمهم إلى صدره ووضع ي "الحق أقول لكم: من لم يقبل ملكوت هللا مثل الطفل، ال يدخله((. فألمثال هؤالء ملكوت هللا.

 (16-13: 10" ) مر  فباركهم.

وبخههم . فيكون المجتمع أحيانا كاألم السيئة أثر من كونه أم حقيقية: فهو يترك يسوع الذي وصول األطفال للم يقم التالميذ بتسهيل 

 األطفال بمفردهم بدون أجوبة، وحتى األجوبة الطروحة فهي أغلب الوقت خطيرة وضارة.

الجثيمة التي تمنع األطفال والمراهقين في هذا ى ضرورة إبعاد العوائق وباء، فإن الكنيسة الكاثوليكيّة ت شير إلوإنطالقا من تجربة ال

وإيجابيّة وعلى أن يتم خلق الظروف من أجل تحقيق هذا. يجب على الصغار، الذهاب  بطريقة صحيّة مجتمعالالعالم من الدخول في 

ِلدَت بعد الوباء. جدّدة التي و  على أن تكون المدرسة بيئة صحيّة  إلى المدرسة . لنترك األطفال تذهب إلى المدرسة! هذ هي الدعوة  الم 

علمين أكفاء منتبهين لمواهب كل الطلبة ! وعلى أعيش سويًا والعالقاتحيث يتعلم فيها الصغار معرفة  وعلم ال ن األصغر يكون لهم م 

 وقادر على الصبر واإلنصات!

إنه أيًضا ضروري أن نشعر في قلوبنا من جديد وكذلك في عملنا الرعوّي، رغبة شديدة لتوصيل الصغار ليسوع وتربيتهم حسب نهجه 

بأسئلتهم وقدرتهم على المرونة  تتعلّم التعّرف على يسوع طبيب الروح والجسد، لنتركهم يذهبون إليه ومدرسته. انترك األطفال

فاجئ وطريقهم الخاص نحو اإليمان. لقد ذّكر الوباء الجميع بضرورة اإلجابة على األسئلة الصريحة والعميقة لألطفا ل حول األلم الم 



هو ظاهرة عالمية  19ي برامج تعليم اإليمان هي فرصة اليجب تركها. ووباء كوفيد إن إضافة األجوبة لهذه األسئلة ف والجماعّي.

بمناسبة الميثاق  2020أكتوبر  15وذكرنا البابا بهذا في رسالته  واسع. يفرض التحدي الجديد لتفتح عقولنا وقلوبنا على منظور عالمي

رجاء قائم على التضامن، وأن كّل تغيير يتطلب مساًرا تربويًا، لبناء نحن ندرك أيًضا أّن مسيرة الحياة تحتاج إلى : "التربوّي العام

نماذج جديدة قادرة أن تقف أمام التحديّات وحاالت الطوارئ في العالم المعاصر، وأن تفهم وتجد حلواًل لمقتضيات كّل جيل، فتسير 

 ".بإنسانيّة اليوم والغد إلى االزدهار
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