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إصالح أم إعادة صياغة؟ التعليم الديني في لبنان:
1

 
 

 جورج ن. حّناس         
 

 مدخل

 لمحة تاريخيّة سريعة – 1

موضوع التعليم الديين يف لبنان موضوع مرتبط مبقاربة إشكالّية التعليم يف لبنان بشكل 
فتحت  ة أحكام الدستور حبفظ حقوق الطوائف بتأمني التعليم يف مدارس خاّصةاعام. فمراع

اجملال أمام وجود نظامني تربويني: األول هو النظام الرمسّي املعمول به يف املدارس الرمسّية والثاين 
 هو نظام مفتوح نسبًيا تتأقلم معه املدارس اخلاّصة بطرق خمتلفة.

لكن، ومن أجل اختصار  مبا خاّصة، على التعليم الدييّن.ينطبق هذا األمر أيًضا، ور 
 ّي سأكرر فقط طحطتني.هذا العرض التارخي

 قبل المناهج الجديدة -أ 
رانت الطوائف تؤّمن   .1٩٩٦ل صدور املناهج اجلديدة سنة هي قباحملطّة األوىل 

أما التعليم الديين يف املدارس  .هي التعليم الديين يف املدارس الرمسّية وفق مناهج ومقاربات تقّررها
 لشروط.اخلاّصة فكان حرًّا وغري مقّيد بأي شرط من ا

 بعد المناهج الجديدة -ب 
 ،متثّلت احملطّة الثانية بصدور الربامج اجلديدة دون كرر للتعليم الدييّن يف متنها. لكن

شرط أن يتّم اعتماد رتاب قرارًا يعيد التعليم الديين وبعد إحلاح الطوائف، أصدر جملس الوزراء 
ثلني عن الطوائف.  م يوافق ممثلو الطوائف موّحد، ُرلِّف املررز الرتبوّي بوضعه مبؤازرة خرباء ومم

على املقاربة، وبعد مراجعة جملس الوزراء، عّدل هذا األخري قراره، وأوصى باعتماد رتابني )واحد 
للمسيحيني، وآخر للمحمديني( على أن يعّرف رل من الكتابني بالديانة األخرى يف متنه، 

ممثلو الطوائف )باستثناء طائفة واحدة( وتوّقف وكلك مبسامهة هذه األخرية. مرّة أخرى  م يوافق 
 العمل باملشروع.

، حنن اليوم يف واقع، تتفّرد فيه املدارس اخلاّصة بإعطاء التعليم الدييّن )أو عدم إعطائه(
                                        

لعلوم  من تنظيم املررز الدويل، نتداعيات األزمة السوريّة على النظام السياسيّ يف لبنا هذه احملاضرة يف مؤمترألقيت   1
 يف جبيل، لبنان. اإلنسان
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)وهو غري موجود قانونًا(، وكلك يف  أليّة قاعدة ال خيضع التعليم الدييّن يف املدارس الرمسّية بينما
 وطيّن شامل.غياب أّي توجيه 

 اإلشكاليّة الوطنيّة - ٢

ران من الطبيعّي أن نعرض هذا املوضوع رنظام تربوّي وطيّن إسوة مبا حيري يف عدد 
من بلدان العا م. لكننا نعيش يف ظّل ظروف طحلّّية وإقليمّية جتعل من موضوع مقاربة الشأن 

يف لبنان بل أيًضا بسبب اجلهل  الدييّن إشكالّية وطنّية ليس فقط بسبب النظام الطائفّي القائم
 والتجهيل الذي يدخل البيوت اليوم مع تطّور التقانات احلديثة.

من هنا أن طرح هذا املوضوع يف ندوة رهذه ليس ترفًا فكريًا، بل هو حاجة ماّسة 
فأي تعليم نريد، وأليّة تنشئة  لنتلّمس مستقبل هذا املوضوع وانعكاساته على مواطن الغد.

كن تتكامل؟ هل من خصوصّية ميريف تتوزّع األدوار ضمن الوطن الواحد، و نطمح؟ ريف 
 ىل العا م بشكل عام وإىل العا م العريّب بشكل خاص؟للبنان التعّددّي أن ينقلها إ

سأسعى لإلجابة على هذه األسئلة على أرضّية تربويّة، لكن من خالل اعتماد رؤية 
قرتح بعض األفكار العملّية النابعة من رّل هذه واضحة للدين ولدوره يف جمتمع تعّددّي. وسأ

 القناعات لتكون طحور نقاش موضوعّي يبين على جتارب املاضي يف سبيل مستقبل أفضل.
 

 (؟concepts) هل من وحدة في األفاهيم

على عدد من األفاهيم  ،ترتجم رؤية اسرتاتيجّية بىن رل خطة عملّيةمن الطبيعي أن تُ 
 ة أررب يف جمال التخطيط الرتبويّ عرفّية اجلامعة. يأخذ هذا املوضوع أمهيّ اليت تشّكل القاعدة امل

ألن اإلنسان هو هدف اخلطّة، وهو خيتلف جوهريًا عن أي منتج آخر. لذلك، سأتوقف بسرعة 
 عند أفاهيم ثالثة: اإلنسان، الدين، التعليم.

 أفهوم اإلنسان - 1

نسان. فالتيارات الفلسفّية ناقشت ليس اهلدف هنا أن أدخل يف نقاش فلسفّي حول اإل
وأستعمل عن قصد تعبري "األفهوم" ألشري إىل البُ ْعد املعريف هذا املوضوع من جوانب خمتلفة. 

ان، طاملا هو يتحّرك "يف مجاعة" أشّدد على أن اإلنسف(. en – acteجم "بالفعل" )رتَ الذي ي ُ 
اإلنسان تصبح ضرورة قصوى، ال  من هنا أن اعتماد رؤية حولهو مفطور على "االجتماعّية". 

 .لنصل بعد كلك إىل توضيح عالقة هذه الرؤية بالواقع بد من التوافق عليها
اإلنسان جمّرد فرد يتمّتع باستقاللّية ورينونة خاصة به ورأنه قائم حبّد كاته. لكنه ليس 
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 ، وهذا التواصل جزء من شخصيته، ومن خصوصيّته رمخلوق"فرد يف تواصل"شخص أي أنه 
له طاقة كهنّية جتعله قادرًا على التفكري، والتمييز، والدخول يف حوار مع اآلخرين، والوصول إىل 

 ، والعاطفّية، واخللقّية.ةاستنتاجات تضمن تكامل مكّوناته الذهنيّ 
متفاعل  جزًأ من جمتمع (والفئة اليت ينتمي إليها)اعتبار اإلنسان  يؤّدي هذا األفهوم إىل

أّي نوع من أنواع التواصل واالنفتاح يف اجملتمع.  لًيا وحياتًيا على آلياتينعكس عمف وتكامل،
الفرديّة حتًما إىل ها من وجهة نظر إنسانّية شاملة. تقود الفرديّة، هو قاتل للمجتمعات ولتطّور 

التفّرد والفوقّية، لذلك فاالختالف يف النظرة لإلنسان )وللفئات اجملتمعّية على تنوعها( يلعب 
 سلبًيا يف املنحى التوافقّي حول وحدة اجملتمعات ومتاسكها الداخلّي.دورًا 

 أفهوم الدين - ٢

هنا أيًضا أقصد الوجه املعريّف  األفهوم الثاين الذي أود أن أتوّقف عنده هو أفهوم الدين.
حات إناسّية أخرى؟ و ليس إال. هل الدين إيديولوجّية مشولّية ال ميكن أن تتواجد وتتحاور مع طر 

تنظيًما فكريًا يأخذ من املاورائّيات حّجة ليفرض نفسه  ران األمر رذلك يصبح الدين   إن
، األمر الذي ال حيرتم أسس املكّونات اإلنسانّية أي العقل، واحلرّية، رمرجعّية وحيدة ومطلقة

 والتواصل.
 ،هأم علينا أن نعترب الدين جمموعة فروض وعقائد ُُتْرج اإلنسان من الزمن احلاضر وتربط

مبا ينّمط األفراد جاعاًل من هويّة رّل منهم جمرد  ،بتجريد جربّي يعرب عن نفسه طقوسًيا
استنساخ لقالب غري خاضع للنقاش؟ إن ران األمر رذلك، يكون الدين قد أعطى األولّية 
للشكل على حساب ما ميكن أن يعطي اإلنسان جمال حتقيق كاته باعتباره شخًصا له 

 عن نفسها من خالل غىن انتماءاته املتعددة. التعبري لقادرة علىخصوصيته ا
ة من العملّيات املنطقّية، وتربط تنبع بالضرور ال أم أن الدين جمموعة من القناعات اليت 

؟ إن ران األمر  بطرق ال ُتضع لإلدراك الذهينّ  كاته يف اجملتمع أن حيققمبا يسمح له  اإلنسان
اليت تقبل االختالف، وال حتّد من طرق التعبري،  رذلك، يكون الدين هذه املساحة اخلاّصة

 وتعتمد جمموعة من املقاربات اليت تشكل خصوصيته اإلنسانّية واجملتمعّية.
 أفهوم التعليم - ٣

من هذه التساؤالت حول اإلنسان والدين، يأخذ موضوع التعليم رّل أبعاده،  انطالقًا
يم وعالقته باإلنسان، وماكا يعين كلك يف خاصة على الصعيد املعريّف. ريف نفهم موضوع التعل

 ؟املعيوشالواقع 
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رّلنا يعلم أن واقع التعليم هو تلقييّن بشكل عام حىت لو اعتمدت املقاربات احلديثة 
ميتلك ال سهل خاصة يف غياب "نظام تربوّي" ال. لكن تبديل الواقع ليس باألمر اخمتلفً  منحىً 

 .)مىت ُوِجدت( ا، ومتابعة تنفيذها، وتقومي خمرجاهتاالطاقة على ترمجته والالرؤية النظريّة 
ينسحب طبًعا هذا األمر على ما يسّمى بالتعليم الديين، خاصة إكا ما استند هذا التعليم إىل 
رؤية لإلنسان وللدين مشاهبة ملا كررت آنًفا. فيصبح التعليم جمّرد تفريغ يف وعاء على أمل أن 

 دد ما أُْفرِغ فيه.يصبح هذا الوعاء قادرًا على أن ير 
هو استبدال التلقني  ،ة إىل تعميمهثوهو ما تسعى املدارس الرتبويّة احلدي ،اخليار الثاين

مببدأ التنشئة، فال يتوّجه التعليم فقط إىل املخزون املعلومايت، بل يتعّهد اإلنسان بكامل طاقاته 
 ّية مع النمو اجملتمعّي.لينشَئه طاقة جمتمعّية قادرة على أن حتقق مناءها يف عملّية جدل

يف جمتمع  ،ركائن حيّ لإلنسان  حالة تأهيل مستمّر  تصبح عملّية التعليم رأفهومهكذا 
يتطّور باستمرار، ويكون الدين أحد فضاءاته الداعية إىل االنفتاح، واحلريّة، واملسؤولّية يف ظل 

 اليت تشّكل مّيزاته احلضاريّة. الِقَيم من جمموعة
 

 س: النظرة للدين وللوطنمشكلة في األسا

ضيء على جذور املشكلة اليت نعاين منها يف لبنان، واليت أشرت إىل موضوع األفاهيم أل
هتّدد رّل بلد عريّب يسعى إىل تثبيت مبادئ التعايش ضمن الشعب الواحد، رما هتدد رّل بلد 

النظر إىل ضرورة  م يقع من حيث ال يدري يف فّخ استقاللّية الدين عن الدولة من دون ايف الع
  إجياد أطر للتكامل والتناغم.

 هة عنجاتناإلشكاليّة الوتأرجح في األفاهيم ال - 1

هو الذي أدى يف لبنان إىل ما حنن عليه يف موضوع األفاهيم يف تأرجح برأيي أن ال
التعليم الديين، وما ينتج عنه من تشّنجات نلحظها هنا أو هنالك. ينعكس هذا على ثالثة 

 لى األقل:أصعدة ع
 نظرة مختلفة لموقع الدين في المجتمع -أ 

هناك أواًل موقع الدين يف اجملتمع. فهل الدين هو الناظم األساسّي والوحيد للمجتمع؟ 
احلضارّي يف اجملتمعات الذي  ماكا عن حرّيّة املعتقد؟ وماكا عن التعّدديّة؟ وماكا عن التطّور

وِقَيًما جديدة عابرة لألديان؟ ماكا عن مستقبل ما  د مفاهيم جديدة للعالقات اإلنسانّيةأوجَ 
نسّميه اليوم "اجملتمع املديّن" ودوره اجلامع بني املؤمنني وغري املؤمنني؟ عدد من األسئلة اليت ال 
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 لنجيب على التساؤالت األساسّية هلذه املداخلة. بصالبةبّد وأن نواجهها 
 

 نظرة ضبابّية لمفهوم الوطن -ب 
بني االنتماء للوطن من حيث هو  هو النظرة للوطن. هل من تناقض الصعيد الثاين

سقف جامع أساسّي واالنتماء إىل دين معنّي؟ هل االنتماء إىل دين معنّي يعين بالضرورة 
من املؤمنني؟ هل من تراتبّية يف  االتماهي مع الطائفة رمجموعة اجتماعّية تتأّلف من أتباعه

لضرورة صراع هويّات؟ هذه ليست أسئلة فلسفّية وجوديّة. هذه هذين االنتماءين يرتتب عليها با
يها يرتتب قيام وطن أو عدمه، ومبعىن آخر نقارب موضوع التنشئة أسئلة واقعّية وعملّية عل

 الدينّية من منظار وطيّن أو من منظار طائفّي.
 ة نفعّية لموقع الدولةنظر  -ج 

ل والثاين فهو صعيد التعاطي مع أما الصعيد الثالث الذي ينتج عن الصعيدين األوّ 
ن تصبح األولويّة للدين يف التعاطي مع الشأنني اجملتمعّي لة رناظمة حلياة املواطنني. فما إالدو 

والوطيّن حىت تتحّول الدولة إىل َحَكٍم يف مباراة نفوك ال تنتهي بني الطوائف. فتتحّول النظرة إىل 
اطن شريكه يف املواطنة على مبدأ املساواة باحلقوق الدولة من نظرة خدماتّية خيدم فيها رّل مو 

والواجبات، إىل نظرة نفعّية يتحّكم فيها مبدأ احملاصصة. فهل هذا هو هدف التنشئة الدينّية اليت 
 نطمح إليها؟ 

 كاليّة في األساس وليست في الشكلهذه إش - ٢

وهر اإلشكالّية، وما أمرًا شكلًيا بل هو جالتوافق على األفاهيم ليس  أن مما سبقيتبني 
 . فمنها ستنبعإىل خالف عميق حياهلا عدم التوافق ؤّدياجملاالت اليت يالُصُعد اليت كررت إال 

الرؤية للوطن، واسرتاتيجّيات بناء الدولة، والتوجّهات الرتبويّة اليت على أساسها سيُ ْنشأ تدرجيًيا 
 املواطن.

وأن تكون شاملة. فالتنشئة هي عملّية  تكمن أمهّية املوضوع هنا، يف أن الرؤية ال بدّ 
مستمرّة وال بّد من أن نؤّسس ملقّومات دميومتها فال تنحصر ال يف املدرسة، وال يف سن، وال يف 

 قطاع معنّي.
 

 صالح أم  صياغة جديدة؟إ

العرض أمسح لنفسي بأن أجيب على السؤال املطروح علّي يف هذه املداخلة:  هذابعد 
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لكن، وحىت ال يكون اجلواب مبتورًا، ونظريًا،  ديين يف لبنان إىل اصالح"؟"هل حيتاج التعليم ال
 سأسعى يف الفقرات اليت تلي أن أقرتح للنقاش تصّورًا مبدئًيا وعملًيا.

 ل االصالح ممكن؟ ه - 1

أعتقد أن إصالح التعليم الديين يف حالته احلاضرة غري ممكن. فالوضع القائم غري منّظم 
يبقى انونّية رما سبق وقلت. من ناحية أخرى التعاطي مع التعليم الديين وليس له مرجعّية ق

طحصورًا يف الشق املدرسّي ما يساهم يف اإلعطاء عن التنشئة الدينّية صورة جمتزأة. أخريًا العودة 
، ال ميكن أن يؤّمن احلّد األدىن من املستلزمات 1٩٩٦إىل النظام الذي ران قائًما قبل سنة 

 عيدة املدى وكلك:الوطنّية الب
 اآلنفة الذرر، األفاهيمالرؤية حول الختالف  -أ  
 ،عالقة الطوائف بالدولةحول الختالف الرؤية  -ب  
 الرؤية حول املواطنة بشكل عام.الف الخت -ج  

لذلك أعتقد أن النظام القائم غري قابل لإلصالح ألسباب جوهريّة وليس ألسباب تقنية. 
اهج واألساتذة، بل برؤية توّحد الوطن )أيًا ران( حول قناعات فاملوضوع ال يرتبط باملن

 "مجهوريّة" باملعىن الفرنسّي هلذا التعبري.
 ؟إًذاماذا  - ٢

لذلك من الطبيعي أن نسأل، وماكا إًكا؟ هل يُ رْتك األمر للمجهول مع ما ميكن أن يرافق 
ع رّل كن أن جيمكلك من فرص مفتوحة للخطاب الذي يدعو للتطّرف؟ أم نفّتش عن ما مي

يف اعتقادي أن  التنشئة األفضل على مدى الوطن؟ وا سويًا لتأمنيأصحاب النوايا احلسنة ليعمل
 قليلة نسبًيا.اخليارات املطروحة 

 ، وتجاهل أهميتهاالستغناء عن رؤية وطنّية للموضوع -أ  
حييط بنا . لكن رّل ما ل، معتربًا أن الشأن الديين أمٌر شخصيهناك من يطرح هذا احل

وتتحدى  ُتسائلُنامن أحداث، وما جيري يف أحناء العلم من توترات حلجج دينّية رّلها وقائع 
أن نسأل بواقعّية عن لنا  مواقف رّنا ندافع عنها بسبب احرتام املساحات الشخصّية. لكن

 ش عن منحى يرسم خارطة طريق جديدة.ضرورة التفتي
 واإلبقاء على نفس الروحّيةاعتماد  تغييرات طفيفة في الشكل  -ب  

سبق وكررت وباستفاضة ملاكا ال ميكن اعتماد هذا اخليار إكا ما نظرنا مبوضوعّية إىل ما 
توّصلنا إليه على الصعيد الوطيّن يف لبنان. وال يبدو أن النظام املعتمد يف سوريا، والذي جيعل 
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)واحد مد رتًبا وضعتها الطوائف الدين مادة من املواد اخلاضعة لالمتحانات الرمسّية واليت تعت
أن اإلصالح  ،برأيي ،ني وآخر للمحمديني(، قد أّدى إىل نتيجة أفضل. من هناللمسيحي

 الطفيف يف الشكل لن خيدم ما نصبو إليه.
 م رؤية مستقبلّيةيترج  يمكن أن صياغة جديدة  لما  -ج  

جديدة ُتدم اإلنسان  لذلك أعتقد أنّه علينا أن نفكر بطريقة خالّقة الستنباط مقاربة
هذه األخرية يف  والوطن وال تسيء إىل األديان بل حترتم خصوصيتها وترتك هلا جمال التعبري عن

ن هذا التوازن والتناغم على يؤمِّ  ،به تذى آخر، هل ميكننا أن نضع منوكًجا حيُْ أطر طحّددة. مبعىن
؟ هذا حتّد ربري، ثانًيا ن الواحداجملموعات الدينّية يف الوطعلى صعيد ، و أّوالً  صعيد األشخاص

 ، وال بّد لنا من مواجهته حتضريًا ملستقبل أفضل لألجيال الصاعدة.لنا خيار اللكن 
 

 ألّي هدف؟و ،أيّة تنشئة

، مستنًدا إىل رّل املبادئ اليت يف ما يلي سأتوّسع قلياًل بطرح تصّور لنموكج رهذا
وإين أعترب أن طرح   بّد وأن ترافق جهًدا رهذا.كررهتا آنًفا، وعلى املعطيات الرتبويّة اليت ال

 البدائل من قبلي هو جزء من جوايب على التساؤل املطروح.
 تبديل في المقاربة التربويّة - 1

أبدأ بالشأن الرتبوّي، ليس ألنه األسهل بل ألنّه، يف هذا اإلطار، ليس هو طحط 
حلديثة القائمة على مثّلث هو: النمائّية النقاش. بشكل عام، أقرتح رخلفّية تربويّة املنهجّية ا

(Developmental Approach)واملعرفّية ، (Cognitivism)والبنائّية ، 

(Constructivism):وهذا يعين باختصار شديد . 
 مبعناه التلقيين، اعتماد التنشئة ربديل للتعليم -أ 

األساسّي فال يتّم التضحية به حلساب أي تفصيل تنشئة جعل اإلنسان هّم ال - ب
 تعليمّي تقين،

 ا خمرجات طحّددة.تطّور تدرجيًيا، وهلاملرجّوة تتنشئة لل ةواضح طحاوروضع  - ج
 المهّم هو هدف التنشئة - ٢

هذه األسس النظريّة ملقاربة تربويّة متطّورة تنعكس عملًيا، ويف جمال التنشئة الدينّية، 
 على ما يلي: ،ما سبقواستناًدا إىل 

ملا نتوّقع أن يكون الشخص الذي ننشئ،  وضوعّيةاملشاملة و الرؤية توضيح ال -أ 
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 من حيث مكّوناته الفكريّة، وطاقاته الذهنّية العليا، 
توضيح الرؤية الشاملة واملوضوعّية ملا نتوّقع أن يكون الشخص الذي ننشئ من  -ب 

ّية من قبول واع لتعّدد انتماءاته الثقافّية، نضوج هذه الشخصحيث شخصيته وما يتطّلب 
 والدينّية، والوطنّية، رعناصر مكّونة ومتكاملة هلذه الشخصّية،

توضيح الرؤية الشاملة واملوضوعّية ملا نتوّقع أن يكون الشخص الذي ننشئ،  -ج 
، بعيًدا عن من حيث نضوجه العاطفّي وقدرته على التأقلم مع رل جديد مبوضوعّية ووعي

 نفعالّية.ّدات الفعل االر 
األمر يتطّلب العمل على خطنّي متوازيني يشّكالن مًعا معا م الطريق اليت برأيي أن 

ن يتالزمان وال يستقيم أحدمها دون اآلخر. يْ ذَ لسنتدرّج عليها متاًما رما خطّي سّكة احلديد ال
 مسؤولّية دينّية خاّصة.معتربًا األّول مسؤولّية وطنّية، والثاين  اخلّطنيلذلك سأعرض هلذين 

 
 التنشئة التي هي مسؤوليّة وطنيّة  محاور

هو مسؤولّية وطنّية أعين بذلك، أن الدولة تتعّهد بوضع  اخلطعندما أقول أن هذا 
برناجمه، وخمرجاته التعّلمّية، ومتابعة تنفيذه يف النظام التعليمّي اللبناين الرمسّي منه واخلاص. لن 

فصيل منهجّي، لكنين سأقرتح ما أعتربه توصيًفا مبدئًيا ملكّونات هذا أدخل هنا طبًعا بأّي ت
واجلامع. رما أين لن أتطّرق هنا للتنظيم املنهجي هلذه املكّونات، فهذا  اخلط، نظرًا لطابعه العام

 أمر، على أمهيته، ميكن أن يرتك ملرحلة الحقة.

 التعريف بالدين - 1

ن الدخول يف أّي تفصيل يتعّلق بدين طحّدد، أو هذا اجلزء بالدين رأفهوم من دو يعّرف 
ميكن أن مبذهب معنّي. إىل جانب تارخيّية التدّين يف تاريخ اإلنسانّية، وظهور األديان هنا ومثّة، 

 على ما يلي:يشّدد هذا اجلزء 
 ا ثقافًيابالدرجة األوىل، وهو مع رونه مكّونً  اشخصيً  أمرًاالديين  السعيِ اعتبار  -أ  

بعض مفاهيمه الِقيمّية، إال أنه ال خيتصر الشخص، وال يذّوبه يف اجملموعة الطائفّية للشخص ول
 اليت تدين هبذا املعتقد أو بذاك.

من اإلرث احلضارّي اجلامع، وهو أمر  اجزءً يف الوطن اعتبار التعّدد الديين  -ب  
 هم إجيابًيا يف تطّور اإلنسانّية.تارخيّي ميكن أن يسا

ميكن  ا صّحًياع واالختالف يف جمال االنتماء الديين يف بلد معنّي أمرً اعتبار التنوّ  -ج 
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تواصله اإلجيايّب مع يف و على بعضه، أن ينتج عنه تثاقف حضاري يساهم يف انفتاح اجملتمع 
علًما أن االنتماء الدييّن )أو عدمه( ليس إلزامًيا لألشخاص، إكا ما شئنا أن  .جمتمعات أخرى

 املعتقد. حرّيّة مبدأ نراعّي 
 األديانب التعريف - ٢

يعّرف هذا اجلزء باألديان بشكل عام وباملسيحّية واإلسالم بشكل خاص، مع الرتريز 
ليس على اخلصوصّية العقيديّة لكّل منها، بل على نظرهتا لأللوهة بشكل عام، وعلى انعكاس 

 إىل:يان ألدهذا التعريف املتدرّج باكلك على العالقة باإلنسان واخلليقة. يهدف 
بني األديان، بعيًدا عن رّل نظرة قيمّية،  ن التشابه والتكاملواطِ مَ  ارتشاف -أ  

بالتشديد على تقاطع رؤيتها، وأمهّية األوجه العباديّة رسبل تقّرب من اهلل وارتشاف ألبعاد 
 النفس اإلنسانّية.

، هو واحد تسعى إىل هدف املتنّوعة، القائمة يف األديان، والىتطرق تلّمس ال -ب  
بل تعرتف بأمهّية هذا التعّدد  وال تلغي طرقًا أخرى استلهام األلوهة إىل ما فيه خري اإلنسان،

 وتستفيد منه.
االطالع على الغىن اإلنساين واحلضاري الذي ساهم  به رّل من هذه األديان،  -ج  

 وريف تثاقفت على مدى العصور.خاصة يف جمال الفنون، 
سْ للمتعّلم ليتدّرب على يكون هذا اجلزء فرصة 

ُ
 ميكن بقة اليتاالنفتاح، وعلى رفض األفكار امل

 أن تأتيه من مصادر أخرى. 
 مقاربة مقارنة للنصوص الدينيّة - ٣

مبوازاة اجلزء السابق خاصة، يرّرز هذا اجلزء على مقارنة نصوص دينّية صالتّية وفكريّة، 
)خاصة يف يًضا إىل تراثات أخرى أ  الرتاث اإلسالمي واملسيحي، بلتنتمي ليس فقط إىل

سامهت يف بلورة حضارات هامة يف تاريخ اإلنسانّية. هذا اجلزء الذي يأخذ الشرق األقصى( 
 أمهّية متزايدة مع نضوج املتعّلمني، يهدف إىل:

، وريف للمخزون الرتارمي اإلنساينبالنسبة  يف النصوص ارتشاف أوجه القرىب -أ  
 م وجود أوجه ُمْظلمة طغت هنا وهنالكيات يف الديانات، رغتعرّب هذه األوجه عن جتلّ 

 . يف أرثر األحيان ألسباب سياسّية
وطرق التعبري عنها يف الدين الواحد، رداللة  تنوّع املصادر اإلميانّية إىلالتعّرف  -ب  

 على رحابة األديان ررؤية عميقة لقبول التعّدد رمصدر غىن.
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يف النصوص فيكون تقّبل التنوع  مواقع االختالف يف معرفةالدخول التدرجيي  -ج  
 .جزءًا من التنشئة الدينّية فال نقع يف التوليف املزّيف والتلفيقّية

إىل مصادر ثابتة، وليس فقط إىل باالستناد األمور  تفحصيتّمم هذا اجلزء عملّية تأهيلّية 
بسبب خلفّيات ال ا دوًّ اعتباره عأدب شعيّب يشّوه صورة اآلخر ويدعو إىل  تأيت منروايات 

 لدين.هلا با عالقة
 بالفكرعالقة اإليمان   - ٤

)يف اجلامعات  يسعى هذا اجلزء، خاّصة يف الصفوف املتقّدمة ويف برامج موّجهة للكبار
حبث موضوع عالقة اإلميان بالعقل. ال يعتمد هذا اجلزء املقاربة الفلسفّية إال إىل  بنوع خاص(،

تتم معاجلة املوضوع عملًيا، باإلضاءة على دور الفكر يف قراءة يف مرحلة متقّدمة، لكن 
الذي ال خيضع للتحليل. يهدف هذا اجلزء  ا، على ضوء املعطى اإلمياينّ هالنصوص الدينّية وفهم

  إًكا إىل:
لكّل منهما دوره يف  نْي  متكاملَ نْي رفضائ َ ارتشاف العالقة بني الدين والفكر   -أ  

 وعّية العلمّية، باستعمال قدراته التحليلّية، والتوليفّية، والتواصلّية.تنشئة اإلنسان على املوض
عالقتها باإلميان على و رعنصر أساسّي يف تنشئة اإلنسان، احلريّة  التأريد على  -ب  

، فتدعم احلرّيّة االنتماء الدييّن بتسليطها الضوء على القرار الشخصّي الذي وبنماء األشخاص
 هذا االنتماء األساسّية.هو مكّونة من مكّونات 

الوعي املوضوعّي رسبيل لدعم مكان الفكر االنتقادّي،  الفكر النقدي إحالل  -ج  
يف التعاطي مع الشأن الديين، بالتمييز بني ما هو لإلميان، وما هو للشكل يف التعاطي مع 

 األبعاد الدينّية.
 عالقة اإليمان بالعلم - ٥

ء ليتّمم اجلزء السابق بالتفتيش عن التناغم بني ما هو أخريًا وليس آخرًا، يأيت هذا اجلز 
فمن املهّم، من أجل تنشئة سليمة، أن يُْدرِك اإلنسان أن العلم ليس للعلم، وما هو لإلميان. 

لذلك، مطلًقا، وال يفّسر رّل شيء، وأن البُ ْعد اإلميايّن الصرف ال خيضع للتحليل العلمّي. 
يهدف لذلك  رق خمتلفة لإلدراك يوظّفها ملا هو أفضل.القبول بوجود طننمي اإلنسان على 

 هذا اجلزء إىل: 
رهبة   العلمّية تنبع من املؤهالت اإلنسانّيةاالنتاجّية تسليط الضوء على أن  -أ  
هلذا املخلوق دون غريه من املخلوقات. لذلك حترتم األديان هذه املوهبة ونتائجها، خاّصة 
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 وتتعامل معها مبوضوعّية تامة.
ركل.   خليقةللإلنسان و ُمَقّدمة من قبل العلماء لخدمة اعتبار النتاج العلمي  - ب 

لذلك ننشئ األشخاص على احرتام العلم، وعلى السعي لالخنراط فيه رجزء من رؤية الدين ملا 
 فيه خري اإلنسانّية.

 
 دينيّة خاّصةالتنشئة التي هي مسؤوليّة  محاور

الدينّية اخلاصة اليت ا ميكن أن تكون عليه التنشئة الثاين من اقرتاحي مب اخلطيتعّلق  
تشرف عليها الساطات الدينّية، وتنّظمها وفق أساليب تعتمدها هي وتعتربها األفضل. يف 

   :اخلطهذا  يطالرأيي، 

 التعريف بالخصوصيّة الدينيّة - 1

ّل دين من ما يرتبط بالشؤون املعرفّية اليت يعترب راملقصود هنا باخلصوصّية الدينّية، 
 األديان، أو حىت مذهب من املذاهب، أهنا متّيزه عن غريه. وبنوع أخص:

اليت تشّكل الفحوى اإلميايّن الذي مّت التعبري عنه يف الرتاث  األسس العقائديّة -أ  
 الدييّن لكّل مذهب؛

 والطرق العباديّة اليت يعتمدها رل مذهب؛ األسس الطقسّية -ب  
يت ترتجم النظرة اإلميانّية لكّل مذهب، وكلك بعالقة اإلنسان ال األسس اخللقّية -ج  

 باإلنسان، وباجملتمع.

 المجتمعيّ  للحضورالتهيئة  - ٢

هذا الشق هو توسيع ملا جاء يف )ج( أعاله، وهو الوجه الناظم لوجود اإلنسان يف عا م 
فأخذ  ات املألوفَ اجملتمعوبني  ضمن اجملتمع الواحد متعّدد االنتماءات، ُتّطى فيه التواصلُ 

ال بّد  ،الزمان، واملكان، واحلضور معان جديدة، ومستلزمات متحرّرة ودينامّية. من هنا
 للمجموعات الدينّية من:

، وأن دورها اجملتمعّي جزء من رؤيتها األديان ال تقوم يف الفراغبأن  الوعي -أ  
 لنفسها ولآلخر؛

، الواحدة اجملموعةخاص ضمن أن إلغاء اآلخر هو خطر على األشاإلدراك ب -ب  
إىل  لد كلك من فعل ورّدات فعل ال متتّ وخطر على اجملموعة نفسها بسبب ما ميكن أن يوّ 

 حقيقة األميان بصلة؛
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 أن التعايش هو من جوهر األديان وليس دخياًل عليها.التعبري الفعلي ب -ج  
احلضور اجملتمعّي أبعاده  لنفسها برامج تأهيل تعطي هذا هذه اجملموعات الدينّية لذلك، تضع

 اإلنسانّية.
 

 ؟تضاربتكامل أم 

ليست من االقرتاح أم يتضاربان؟  اخلطّانرّب سائل، وعن حق، هل يتكامل هذان 
ملا هلذا املوضوع من أبعاد عاطفّية، ومن خلفّيات تارخيّية لن يكون من السهل  اإلجابة ببديهّية

 هو التايل:التغاضي عنها أو جتاهلها. رغم كلك، فجوايب 
 يتكامالن الخطّانهذان  - 1

 يتكامالن ألسباب موضوعّية أمهّها: اخلّطنيبرأيي أن هذين 
رما كررت، ولكل منهما جهة ناظمة واضحة. يبقى أن   لكل منهما خصوصّية -أ  

تفاصيلها عند وضع اخلطوات التنفيذيّة اليت  وحترتمحترتم رّل اجلهات هذه اخلصوصّية، 
 ء األخري من املداخلة.سأصيغها يف اجلز 

، امقارنً  ا، وتوليفيً اعامً  . فبينما يبقى الشق األّوللكّل منهما ميدان معريف طحّدد -ب  
 .اوطحّددً  ايكون الشق الثاين خاصًّ 

هر الَقيِّمون على وضع التفاصيل فيس منهما مضمون حيرتم باقي املضامنيلكّل   -ج  
  هي وراء القصد.أخذوا بعني االعتبار الرؤية اليتعلى أن ي

 التضاربخطر   - ٢

خطر التضارب قائم، ولقد شهدت لكن، وبنظرة أرثر واقعّية، ال بّد أن نعرتف أن 
سباب هذا اخلطر نفيذ القرار احلكومي منذ سنوات. أشخصًيا مناكج عنه عندما سعينا إىل ت

 املباشرة هي:
 عل منجي ائف،عدد من املسؤولني عن الطو  لدى مفهوم خاطئ للدينوجود  -أ  

 .إيديولوجّية الدين
، تؤدي إىل اإللغائّيةالعديدين، ولو  م تكن معلنة،  لدىأصولّية فكريّة وجود  -ب  

زدوج، واللسان اخلشيّب الذي ال خيدم وإىل التكفري. يدّل على كلك يف أيّامنا هذه اخلطاب امل
 األديان وال األوطان.

جمتمعًيا،  متواصالً  اشخصً لدين وال تعتربه تستعبده باسم انظرة خاطئة لإلنسان  -ج  
 مواقفه على ضوء إميانه. تطويردرًا على حرًا يف انتماءاته، قا
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 أدوار أخرى  - ٣

بأن مقّومات جمتمعّية أخرى ميكن أن تلعب دورًا إجيابًيا يف  أيًضا ال بد لنا وأن نعرتف
يف املستقبل بشكل  حبثها بّد من ا باختصار علًما أنّه الهذا النموكج ممكن التطبيق. أعرضه جعل

 مفّصل.
  البيت -أ 

الوازن، واملراقب، واملالحظ األّول ألّي نوع من أنواع التطّرف. لكن هذا يعين يف ما هو 
يعنيه أننا أعطينا للبيت أيًضا جمال االطالع واملعرفة من خالل تربية تؤّمن أيًضا من خارج 

اعة واملتلفزة اليت تأخذ أمهّية هاًما ورذلك الربامج املذ ورًااإلطار املدرسّي، فاجلامعات تلعب د
 متزايدة يف حياة العائالت.

  المدرسة فالجامعة - ب

رّل منهما وحدة تربويّة هامة يف جمال التنشئة. طبًعا، خيتلف جذريًا الدور بني األوىل 
ا فرصة معطاة على رل منهم  ، تشّكلوالثانّية بسبب الفئة العمريّة والنضوج يف رّل منهما. لكن

الصعيد الوطين للسهر على التعايش واختباره. ورّل منهما جمال مفتوح للتأّرد من أن املتعّلم، 
فقط هذا األمر ال ينطبق ء عقله، وممارسته املسؤولة. ينمو فكريًا بشكل متوازن حيرتم حريته، ومنا

فيه التعليم  نًا وطنًيا يتساوىشأهذه املقاربة  من املهّم أن تصبحعلى املؤّسسات الرمسّية، بل 
 أن تناقد حرّيّة التعليم مصلحة الوطن العليا. ال ميكنالرمسّي مع التعليم اخلاص، ألنّه 

  اإلعالم -ج

دور اإلعالم وهو اليوم سلطة رابعة ال متتد فقط على مساحة  يأيتأخريًا، وليس آخرًا، 
 اإلعالمي   البُ ْعدَ  هذا الواقع . يعطيرّله العا م تطال ،مع التقانات احلديثة ،تالوطن، بل أصبح

ميكن أن  اليوم القدرة على ممارسة تأثري مستمر، لإلعالمقيمة أررب ومسؤولّية أضخم.  احملّلي  
مسؤول عن املسامهة يف جعل التنشئة اليت يسعى إليها  فهو يأخذ منحى إجيابًيا أو سلبًيا.

كلك دون أن نقع يف قمع احلرّيات؟ هذا ما جيعل  التوّجه الوطيّن تصل إىل مبتغاها. ريف يتّم 
 رل طرحنا اليوم شأنًا عاًما جيب أن تتضافر فيه القناعات، والنّيات، واألفعال.

 
 اقتراح للنقاش

، بّناءة، لقاء رهذاانطالقًا من رّل ماسبق، وحىت تأيت اجلهود اليت تُ ْبَذل يف إطار 
 :اطالق مبادرة هتدف إىلوهادفة، أقرتح 
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 تشّكل ميثاقَ  باملواطنة،ة حول ارتباط التنشئة الدينّية عداد ورقة توجيهّية وطنيّ إ - 1
 يلتزم به مجيع املعنيني بالتنشئة من تربويني، ومسؤولني دينيني، وإعالميني؛ اشرف وطنيً 
ة يف اجلامعات جزءًا من تأهيل والثقافة الدينيّ جعل التنشئة الدينّية يف املدارس  - 2

 لرتسيخ مبدأ التعايش يف العقول وليس فقط يف الشكل؛ مدخالً و  ،شخصّية املواطن
، مع رل ما تأهيل أساتذة متخّصصني لتأمني هذه التنشئةاطالق ورشة عمل ل – 3

 يلزم كلك من منهجّيات، ومراجع موثّقة، وتقانات تعليمّية؛
  ةالسنوات املنهجيّ موزّع على رل  ،خرباء جلانمن قبل  ،جهاوضع تصّور للمن - 4

 ، وعلى بعض املقّررات اجلامعّية؛ّيةرساملد
ألمهّية تبديل نوعّي  العام طنّية لتحضري الرأيمحلة إعالمّية و  العمل على إطالق – 5

 حيفظ للوطن وحدته وتراص أبنائه.
 

 الخاتمة

يف اخلتام، ال يسعين إال أن أشكررم على دعويت إلعطاء هذه املداخلة، مشّدًدا على  
والتعاطي معه بإجيابّية هو حاجة وطنّية للخروج من التشنج الديين الذي  رون هذا التساؤل

نطورها بفكر و  ا ما عرفنا أن حنافظ على خصوصيتهإك به يرتّبص بنا. فلبنان منوكج حُيْتذى
قًا يف عدد من القضايا اإلنسانّية وهو اليوم مدعو ليكون  اخاّلق، فمجتمعنا املديّن ران سبّ 

ملي الذي منّر به. ومن مسؤوليتنا جتاه اإلنسان، وحنن جمتمعون يف هذا رذلك يف السياق العا
البيت بالذات، أن نستنبط بروح إجيابّية ما ميكن أن يكون الرد العملّي واملعيوش، على من 

 والتطّرف. يشوّهون الدين ومياهون بني االنتماء الديينّ 
 

 والسالم.
 
 


