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 د: الرتبية على الثقافة الدينية يف السياق املدرسي اللبناين املتعدّ 
 من النظرية إىل التطبيق

 األب فادي ضو، رئيس مؤّسسة أد�ن

 

 أصحاب السيادة،

 آلابء واإلخوة واألخوات األعزاء،ا

 مقّدمة

إّن االختالف الديين حظي ابهتمام الفت ومتزايد من قبل الكنيسة الكاثوليكية، منذ اجملمع الفاتيكاين الثاين 
مقّدمة البيان فجاء يف )، وما تاله من تعاليم وتوجيهات راعوية من البابوات والسلطات الكنسّية احمللّية. 1965(

 حد فيه اجلنس البشري احتاًدا أوثق، يوًمايف عصر� الذي يتّ " :أبنّه  "عالقة الكنيسة ابلد��ت غري املسيحية" حول
ص الكنيسة ابنتباه ابلغ ما هي عالقتها ابلد��ت غري بعد يوم، وتنمو فيه العالقات بني الشعوب املختلفة، تتفحّ 

والشعوب. واحملبة بني الناس  تعزيز الوحدةعلى اليت تقوم  "؛ وتعمل الكنيسة على ذلك يف ضوء رسالتهاةاملسيحيّ 
ويف هذا السياق، تتالت الدعوات الكنسّية إىل اعتماد احلوار سبيًال لتعزيز العالقة مع اآلخرين، والعمل على تطهري 

 الذاكرة من آالم املاضي، وتعزيز العيش مًعا واحرتام االختالف والتضامن، يف ظل املواطنة واحلرية الدينية. 

، نعترب الرعويّة املدرسية، والرتبية الدينية، يف اخلط األول للعمل على حتقيق هذه الرسالة، وخاصة بناًء على ما تقّدم
يف سياق املدارس الكاثوليكية، اليت تتمّيز بني املدارس اخلاصة األخرى، أب�ا حتظى بثقة اللبنانيني على اختالف 

 طوائفهم، وتضّم بني طالهبا نسبة عالية من غري املسيحيني.

خذ مسألة الرتبية الدينّية يف سياق املدرسة اللبنانّية املتعّدد، ثالثة أبعاد متكاملة، سوف نستعرضها هنا ابختصار، أت
مقاربة هذه املسألة يف املدارس الكاثوليكية، وأن تعّزز دورها ونقّدم االقرتاحات اليت ميكن أن تؤّدي إىل تطوير 

 اخلاص والعام.  ، يف القطاعنيللبناينالر�دي والنموذجي، ضمن اجملال الرتبوي ا

    اآلخر يف الرتبية الدينية املسيحية )1

عات اإلميان وجماالته، ومل إن اآلخر يف املفهوم املسيحي أصبح مع تعاليم اجملمع الفاتيكاين الثاين جزًءا من موضو 
. أعين بذلك بني أد�ننا املختلفة، نستعني به للمقارنة أو للمفاضلة رًا بكونه عالمة لالختالف واخلصوصيةو صيعد حم

أخالقّية فقط، ترتبط حصًرا  اجتماعية أو أنّه مل يعد ابستطاعتنا مقاربة اآلخر، أي املختلف دينيًّا، من وجهة نظر
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جزًءا من املساحة بتنظيم العالقة معه وحمبته ومساعدته. بل تدعو� الكنيسة الكاثوليكية أن ننظر إليه ابعتباره 
لذلك اعترب  )22" (عدد .ما بكلِّ إنسان ، إحتَََّد ابن هللا نوًعابتجسُِّدهِ اهتا. فيقول الدستور الرعائي: "اإلميانّية ذ

البااب قداسة فرنسيس، يف اإلرشاد الرسويل فرح اإلجنيل أبّن أي مقاربة للتعليم املسيحي ال �خذ ابالعتبار هذا 
) هلذا السبب يدعو البااب املسيحيني إىل عيش "األخّوة 89املوضوع يقع يف اَألسر ويقّدم املسيح بدون جسد. (عدد 

ال بّد هنا من الرجوع إىل كالم البااب بندكتوس السادس قداسة يف القريب. املتصّوفة" اليت تعرف أن ترى عظمة ال
إعادُة  ، حيث يطلب2012عشر يف إرشاده الرسويل "الكنيسة يف الشرق األوسط"، الذي أطلقه من لبنان سنة 

هللا غُري موجودٍة "حبدِّ ذاهتا"  نعلم جيِّدًا أنَّ احلقيقَة خارجَ وقول: "نظٍر يف الَعالقة األنرتوبولوجيَّة مع الّدين وهللا. ال
ا تصبح َصَنماً. فاحلقيقة ال ميكن هلا أن تنمو إال يف الَعَالقِة مع اآلخر، الَّذي يقود� إىل اآلخر (هللا). والَّذي  أل�َّ

ِيَِّتيه من خالل أخويت البشر وفيهم.  )27(عدد  "بدوره أن يـَُعرِّفَنا على غىن َغريِّ

أتعامل مع االختالف الديين ة لآلخر كجزء من مسرييت اإلميانّية، ال يعد من املمكن أن انطالقًا من هذه املقارب
وهذا يتطّلب بناء مفاهيم الرتبية املسيحية انطالقًا من كموضوع خارج عن مسار التنشئة املسيحية والرتبية اإلميانية. 

سياق ال يبقى صحيًحا تقدمي السيد يسوع سر هللا الواسع هذا وعالقيت كمسيحي به. وعلى سبيل املثال، يف هذا ال
املسيح، حمور اإلميان املسيحي، مبعزل عن سر حضوره يف الكون واآلخر وحىت يف األد�ن األخرى، والتعامل مع أثر 
ذلك على نظريت لآلخر ولدينه. أو ال يبقى صحيًحا تقدمي الكنيسة على أ�ا مجاعة املؤمنني املسيحيني وحسب، 

جاء يف اجملمع الفاتيكاين الثاين كعالمة وأداة لبناء الوحدة بني البشر وشراكة اجلميع مع هللا،  دون تقدميها كما
وتقدمي عالقتها الروحية، مع اآلخرين، وخاصة مع أبناء الد�نتني اليهودية واإلسالمية، الذين، كما جاء فب اجملمع، 

 يتشاركون معنا يف اإلميان االبراهيمي.

 ابلتوصية األوىل اآلتية:بناء عليه، نتقّدم 

نقرتح العمل على تقييم مناهج التعليم املسيحي املعتمدة حاليًّا مع الكتب واألدوات الرتبوية الناجتة عنها، لدراسة 
صورة "اآلخر" املختلف دينيًّا فيها، ومدى انسجامها مع ما سبق من عرض لتعاليم الكنيسة الكاثوليكية يف هذا 

ي ومنهجي حيّدد كفا�ت هذا املوضوع وما يرتبط هبا من مفاهيم ومهارات ومواقف مطلوبة اجملال، ووضع إطار تربو 
 وفق املراحل العمرية العتمادها وادخاهلا يف الربامج، كل وفق مقاربته ومنهجيته اخلاصة. 

  (religious literacy)الرتبية على الثقافة الدينية  )2

أو التعددية الدينية العديد من املؤسسات الدولية ووزارات الرتبية يف  لقد شغلت مسألة الرتبية على الثقافة الدينية
كثري من البلدان، حىت األكثر علمانية من بينها. وأصبحت تعترب اليوم املعرفة الثقافية السليمة ألد�ن العامل جزًءا 

هلذه املسألة الرتبوية، وكثرت املبادرات  أساسيًّا من ثقافة املتعّلم، وجهلها جزءمن "األمّية الثقافّية". وتعّددت املقارابت
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يف هذا اجملال، نذكر منها على سبيل املثال الدليل الذي أعدته منظمة اليونسكو عامليًّا، وبنسخة عربية، عن املظاهر 
 . Collège Protestantمثلولقد ابدرت بعض املدارس يف لبنان إىل اعتماد بر�مج ثقافة دينية عامة، الثقافية لألد�ن. 

يف لن نتطّرق إىل النقاش العلمي املرتبط هبذه املسألة، لضيق الوقت، لكن استناًدا إىل دراسة للدكتورة �يال طبارة، 
، 2012كتاب "الرتبية على العيش املشرتك يف ظل مواطنة حاضنة للتنوع الديين" الصادر عن مؤسسة أد�ن يف 

 ة يف لبنان.سوف نوجز أبرز عناصر الرتبية على الثقافة الديني

التثقيف مبا خيّص مجيع األد�ن واملذاهب، حاضرها الرتبية على التعّدديّة الدينّية هو هدف إن تقول د. طبارة: 
منهجيتها عن التعليم الديين إذ أّن أهدافها حياتّية ال إميانّية. فهي ماّدة ختتلف . ، أبسلوب موضوعّي وسليموماضيها

، إمنا أتخذ األد�ن على أ�ا حقائق اترخيّية، اجتماعّية وثقافّية. يف موضوع "احلقيقة"أكادميّية ال روحّية، ال تتدخل 
 .تعرض املظاهر الثقافّية والتارخيّية لألد�ن، دون اإلحنياز اىل أّي منهافهي 

 عها اجلغرايف،وتتضّمن الرتبية على التعّدديّة الدينّية يف مرحلة أوىل تعريف أد�ن العامل من خالل عرض اترخيها، توسّ 
والفرق  املذاهب ها وأعيادها، وعلىوتقاليد هاطقوس ها وعلىنصوص ، كما والتعّرف علىةة األساسيّ انيّ مياإل هامبادئ

 املتنّوعة ضمن كل د�نة.

 يف مرحلة اثنية، أتخذ هذه املادة بعني االعتبار التأثري الديين ليس فقط على الثقافة بل على جوانب حياتّية واجتماعّية
أخرى مثل الفكر والسياسة وحىت االقتصاد. وتقوم مبقاربة بني األد�ن لفهم نقاط تالقيها كالقيم املشرتكة، أو بعض 

) مبعزل عن انتمائه الديين اخلاص، homo religiousنقاطها اإلميانّية املشرتكة، أو خربة اإلنسان الدينّية العامة (
 دون اإلنزالق إىل التبسيط أو التلفيق.

وال بد، لنجاح هذه اخلربة، أن أتيت هذه الرتبية بشكل سياقي، �خذ بعن االعتبار الصور النمطّية، واألفكار املسبقة 
لدى الطالب عن األد�ن األخرى، وحىت الذاكرة اجملروحة املرتبطة ابلصراعات التارخيية اليت أخذت أبعاًدا طائفّية 

 عاطفي للتلميذ. -هنا عن البعدين املهارايت والقيمي يف السياق السوسيوفال جيب أن ينفصل البعد املعريف ودينّية. 

بناء على طلب مدرسة  2007لقد ابدرت يف هذا اجملال مؤّسسة أد�ن بوضع بر�مج ألوان، الذي انطلق يف  
مسألة الرتبية  اثنوية رمسية وخاصة يف كافة أحناء لبنان، وهو يُعاجل 42الناصرة يف بريوت، وأصبح اليوم معتمًدا يف 

على التنوع الديين، ابلرتكيز على الد�نتني املسيحية واإلسالمية، وربط ذلك يف سياق املواطنة الفاعلة (خدمة اجملتمع) 
 واحلاضنة للتنوع. 

 كما عملت أد�ن ابلشراكة مع وزارة الرتبية والتعليم العايل واملركز الرتبوي للبحوث واإلمناء، على وضع املنهج الرديف
 . 2014م//8بقرار وزاري رقم  2014نيسان  14للرتبية على املواطنة احلاضنة للتنوّع الديين، والذي صدر يف 
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 بناء عليه، نتقّدم هنا ابلتوصية الثانية اآلتية:

أتليف جلنة يف األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، تدرس مكانة الرتبية على الثقافة الدينية يف سياق ورشة إصالح 
ملناهج الرتبوية يف لبنان، تعمل على تطوير قدرات األمانة العامة يف هذا اجملال، هبدف لعب دور ر�دي وُمؤثّر يف ا

وابالعتماد على املبادرات الناجحة املوجودة،  هذا اجملال، خاصة ضمن احتاد املؤسسات الرتبوية اخلاصة يف لبنان،
مبا فيها الكتّيب الصادر عن االحتاد حول األعياد الدينية الوطنية، وبر�مج ألوان، وموقع تعددية (قسم وحدة وتنوع 

 عن األد�ن وروز�مة أد�ن العامل)، واملنهج الرديف املذكور. 

 املشرتكةالرتبية اإلميانية على قيم احلياة العامة   )3

تشرتك اجلماعات الدينية يف مهمة تطوير احلياة العامة وتعزيز الرتابط االجتماعي والسالم داخل اجملتمعات ويف ما 
بينها. فاملؤمن، ابسم إميانه، حيمل مسؤولية اجتماعية، يف حتقيق العدل والسالم كقيم امللكوت الذي أعلنه السيد 

شئة الدينية وال الثقافة الدينية العامة، إن مل ترتافقا مع تربية مكثفة و�جحة املسيح. هلذا السبب، ال تكتمل ال التن
 على قيم احلياة العامة. 

يعترب البعض على حق أبن هذه هي مهمة "الرتبية املدنية والتنشئة الوطنية." ولكن من األمهية مبكان أن تتالقي 
ة العامة يف نفوس الطالب، مع األخذ بعني االعتبار خصوصيات الرتبية الدينية مع الرتبية املدنية يف ترسيخ قيم احليا

كل مادة. وبذلك يقّدم الرتبية الدينية أتصيًال إميانيًّا للقيم اإلنسانية املرتبطة ابملواطنة واحلياة العامة، وتقّدم للمتعّلم 
 اجملتمعات املتعددة، مثل لبنان، القدرة على املواءمة بني إميانه والتزامه الوطين. أتخذ هذه املقاربة أمهية خاصة يف

حيث تؤكد من �حية على املنظومة القيمية املشرتكة وطنيًّا بني خمتلف املكو�ت والطوائف، ومن �حية أخرى تقّدم 
 للمتعّلم خصوصية مقاربة هذه القيم وفًقا إلميانه اخلاص. 

ية يف لبنان طوال ثالث سنوات، وأصدرت لقد عملت مؤسسة أد�ن على هذه املقاربة مع املؤسسات الدينية الرمس
مؤخرًا برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية، دليلني، واحد مسيحي وآخر إسالمي، للرتبية الدينية على قيم احلياة 

وقد شارك يف وضع هذا العمل من الناحية العامة املشرتكة، والذي يسعد� أن نضعه بتصرف املدارس املهتمة. 
 .، مع زمالء هلم خرباء ممثلني لسائر الطوائفالسيدة فيوليت اخلوري مسن واألب غايب اهلاشمالكاثوليكية 

 ة اآلتية:لثبناء عليه، نتقّدم هنا ابلتوصية الثاختاًما و 

واملنسقني، واملدربني واملعلمني، خالل العام الدراسي اقرتاح ورش عمل للقيمني على برامج التنشئة الدينية 
هبدف بلورة اسرتاتيجية مشرتكة ضمن املدارس الكاثوليكية، وتقدمي املهارات الالزمة للمعلمني  2017/2018

 لتقدمي تنشئة دينية ورعوية وروحية منفتحة على التنع الديين والعيش مًعا. 


