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الجنوب

لديــن يعــزز االنقســام تعليــم ا

فالنتين نسر - صور

يف منطق�ة �ش�ور ب�رز تف�اوت يف اآراء ال�ش�باب ح�ول 
تعليم الدين يف املدار��س واإذا كان ذلك يعزز االنق�ش�ام 
اللبناين، وتباينت االآراء حول مطلب ف�شل الدين عن 

الدولة.

يقول رامي خ�ش�اب )23 عامًا(اأف�ضل اأن يتم تعليم الدين 
يف معاه�د متخ�ض�ض�ة حت�ى يك�ون ذل�ك اختياري�ًا لل�ض�باب. لأن 
تعليم�ه يف املدار��ض يع�زز النق�ض�ام لأن�ه يفر��ض تعلي�م دي�ن م�ا 
على الطفل ويح�ضر معلوماته بدين معني ح�ضب املنطقة واجلو 
ال�ض�ائد فيه�ا. لذل�ك اإن ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة ه�و مدخ�ل 

لتوحيد النا��ض.
وتعار�ض�ه م�رمي عبا��س )19 عام�ًا( الت�ي ت�رى اأن�ه م�ن 
الأف�ضل اإدخال مادة الدين يف املنهاج حلفظ اآيات قراآنية تعلم 
الأخالقي�ات. واإذا مت تعلي�م الدي�ن بطريق�ة �ضحيح�ة فاإنه يبعد 

النق�ض�ام وت�ض�ود ثقافة الت�ض�امح«.
لتخفي�ف  الدول�ة  ع�ن  الدي�ن  ف�ض�ل  ف�ض�ل  عبا��ض  لك�ن 

املختلف�ة. املذاه�ب  اأ�ضح�اب  ب�ني  املوج�ود  الحتق�ان 
وتف�ض�ل �ش�جى عب�د الر�ش�ى )20 عام�ًا( تعلي�م الدي�ن 
اأو  اإ�ض�الميًا  يري�د نظام�ًا  اأح�دًا ل  لأن  يف معاه�د متخ�ض�ض�ة 
تاب�ع لدي�ن حم�دد. كم�ا اأن تعلي�م الدي�ن يعلم�ك اأن تك�ره الآخ�ر 
واملدر�ض�ة ه�ي لتعلي�م العل�وم ولي��ض الدي�ن. لذل�ك اأوؤي�د ف�ض�ل 
الدي�ن ع�ن الدول�ة الت�ي غايته�ا تنظي�م اأطب�اق امل�ض�ركة ب�ني 

املواطن�ني والدي�ن ه�و عالق�ة �ض�خ�ضية م�ع اخلال�ق«.
 23( اإ�ش�ماعيل  فرا��س  اجلامع�ي  الطال�ب  يري�د  كذل�ك 
عام�ًا( تعلي�م الدي�ن يف معاه�د متخ�ض�ض�ة، لأن يف املدار��ض 
النق�ض�ام  يع�زز  فاإن�ه  وبالت�ايل  خمتلف�ة،  اأدي�ان  م�ن  ط�الب 
اأو  امللح�د  ال�ض�خ�ض  الدي�ن  اأ�ض�تاذ  وخ�ضو�ض�ًا عندم�ا يهاج�م 

اآرائهم�ا. ب�ض�بب  الن�ض�راين 
الدول�ة  ع�ن  الدي�ن  ف�ض�ل  اأهمي�ة  عل�ى  اإ�ض�ماعيل  ويوؤك�د 
»فالدول�ة تنظ�م حي�اة املواطن�ني املختلف�ني والدي�ن ه�و معتق�د 

بالإن�ض�ان«. خا��ض 
ويوافق�ه حمم�د زل�زيل )22 عام�ًا( باهمي�ة تعلي�م الدي�ن 
يف معاهد متخ�ض�ضة كي ل حتدث احتكاكات ونعرات مذهبية 

بني الطالب.

ويوؤي�د زل�زيل ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة »لأن ل�كل �ض�خ�ض 
راأي�ه ومعتقدات�ه«. كذل�ك تق�ول ه�ا ب�واب )18 عام�ًا(: اأوؤي�د 
تعليم الدين يف معاهد متخ�ض�ضة لأن املدار�ض ت�ضم طالبًا من 
اأديان خمتلفة. كما اأن تعليم الدين، كما يتم حاليًا، يف املدار�ض 
توؤدي بالطفل اإىل ان يخاف اهلل ل اأن يحبه«. وبالتايل فهو يعزز 
النق�ضام، وتدفع الطالب اإىل التع�ضب وين�ضى انتماءه الوطني. 
واأعتقد اأن ف�ضل الدين عن الدولة خطوة اأوىل لتخلي�ض ال�ضاب 

من قيوده وتطبيق امل�ض�اواة بني املواطنني.
يف  الدي�ن  تعلي�م  عل�ى  عام�ًا(   20( دي�اب  �ش�هى  وتوؤك�د 
الآن  يح�ض�ل  كم�ا  اإلزامي�ًا  يك�ون  ل  حت�ى  متخ�ض�ض�ة  معاه�د 
فيغ�ض�ل اأدمغ�ة الط�الب. »واليوم تعليم الدين يف املدار��ض يعزز 
النق�ضام ويكّفر الآخر. لذلك اأوؤيد العلمانية التي تف�ضل ما بني 
الدين والدولة ومتنحه حرية املعتقد وحترم الإن�ضان كاإن�ضان«.

واأ�ش�امة دياب )22 عامًا( الطالب يف اجلامعة اللبنانية، 
تتح�ول  ل  »حت�ى  متخ�ض�ض�ة،  معاه�د  يف  الدي�ن  تعلي�م  يوؤي�د 
ال�ض�عائر  لعر��ض  لوح�ات  اإىل  واجل�دران  جام�ع  اإىل  اجلامع�ة 
والقي�ام مبجال��ض ع�زاء، ويع�ود ذل�ك اإىل الأح�زاب الطائفي�ة 
امل�ض�يطرة عل�ى ح�رم اجلامع�ات. لذل�ك اأوؤي�د ف�ض�ل الدي�ن عن 

الدول�ة وقي�ام قان�ون م�دين يحم�ي ح�ق اجلمي�ع بامل�ض�اواة«.
وتوؤي�د الطالب�ة زين�ب ح�درج )18 عام�ًا( تعلي�م الدين يف 
معاه�د متخ�ض�ض�ة، »لأنه�م علمونا يف املدار��ض بع�ض املفاهيم 
اخلاطئ�ة مث�ل ال�ض�ّني يعب�د احلج�ر وامل�ض�يحي كاف�ر«. وه�ذا م�ا 
يعزز النق�ض�ام بني الطالب وجتعلهم يكرهون من هم من غري 
مذهبه�م«. كم�ا اأن ح�درج توؤي�د ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة، لأن 

الدي�ن عالق�ة روحي�ة والدول�ة لتنظيم حي�اة املواطنني.
وتوؤيده�ا مت�ارا جمعة )24 عامًا( قائل�ة: التعليم يجب اأن 
يتم يف معاهد متخ�ض�ضة لأن لبنان متعدد الطوائف واملدار�ض 
موؤ�ض�ضة تعليمية للجميع ولي�ض لأبناء دين معني، مما يوؤدي اإىل 
اأح�كام م�ض�بقة م�ن طالب �ضد اآخري�ن. واأوؤيد ف�ضل الدين عن 
الدولة التي هي للجميع بغ�ض النظر عن معتقداتهم يف حني اأن 

اجلوامع والكنائ�ض مفتوحة الأبواب لأبناء طوائفهم.

للتنمي�ة  ال�ش�راكة  مرك�ز  يبتغ�ي 

والدميقراطية من خال اإ�شدار هذه الن�شرة 

اأم�ام  الفر�ش�ة  باإتاح�ة  وذل�ك  املو�شوعي�ة، 

نخبة من ال�ش�باب ال�شحافيني لنقل احلقيقة 

كم�ا ه�ي دون اال�شط�رار اإىل تدوي�ر الزواي�ا 

اأح�د. الإم�اءات  اإر�ش�اء  اأو 

تك�ون  اأن  �ش�تحاول  ن�ش�رة  راأي�ك  �ش�و   -

�شوت املواطن ال�شاب بكل تنوعاته وقد نقلت 

كم�ا ه�ي، وغاب�ت عنه�ا حتلي�ات ال�شحافي�ني 

لتعك��س الواق�ع كما ه�و دون زيادة اأو نق�شان.

م�ش�احة  �ش�تكون  ن�ش�رة  راأي�ك  �ش�و   -

عام�ة تتجم�ع فيه�ا اآراء ال�ش�باب م�ن خمتل�ف 

املحافظ�ات، وم�ن خمتلف االنتم�اءات، لتقول 

حتم�ل  عل�ى  االأق�در  املتن�وع  لبن�ان  ه�و  ه�ذا 

االجتاهات كافة، اإذا اأح�شنا اإدارة االختاف 

والتن�وع

ال�ش�باب  �ش�تدفع  ن�ش�رة  راأي�ك  �ش�و   -

للم�ش�اركة باإب�داء راأي�ه يف ق�شاي�ا ق�د ت�ش�كل 

مو�ش�وع اخت�اف ب�ني املكون�ات االجتماعي�ة 

اللبنانية، ب�شورة حمايدة و�شفافة وم�شتقلة.

- �ش�و راأي�ك ن�ش�رة �ش�تجعل ال�ش�باب عل�ى 

اطاع وا�ش�ع الآراء غريهم من ال�شباب املنتمي 

اإىل مناط�ق اأخ�رى وطوائف ومذاهب اأخرى.

الدول�ة  م�ن  �ش�تجعل  ن�ش�رة  راأي�ك  �ش�و   -

املدني�ة املن�ش�ودة هدف�ًا اإعامي�ًا م�ن اأج�ل اأن 

االجتاه�ات  كل  حتت�ه  ين�ش�وي  �ش�قفًا  تك�ون 

املناطقي�ة واملذهبي�ة والطائفي�ة والوطنية.

االإدارة

لماذا هذه النشرة؟

األف باءاملدافعة
كتاب يحكي عن 

التخطيط حلمات 
املدافعة وحت�شيل 

احلقوق
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بيروت

فايزة دياب - بيروت

وال�ذي  واملذهب�ي  الطائف�ي  بالتن�وع  لبن�ان  يتمي�ز 
يراه كثريون باأّنه م�شدر غنى، اإاّل اأّن هذا التنوع انعك��س 
�شلبًيا على ال�شارع اللبناين ب�شبب االنق�شامات الطائفية 
ن�ش�وب  اأّدى اىل  املواطن�ني مم�ا  ب�ني  واملذهبي�ة احل�ادة 
ح�رب اأهلي�ة ا�ش�تمرت ح�وايل ال 15 عاًم�ا، اإ�شاف�ًة اإىل 
اإّنه�ا  اللبن�اين..  الد�ش�تور  يف  الطائفي�ة  مب�داأ  تكري��س 
»الطائفي�ة« اآف�ة يع�اين منه�ا املجتم�ع اللبن�اين  جعل�ت 
الكث�ري م�ن اللبنانيني يطالبون بف�ش�ل الدين عن الدولة 
ومن�ع تعلي�م الدي�ن يف املدار��س كونه يعّزز االنق�ش�ام بني 
اللبناني�ني، فم�ا هو راأي ال�ش�باب اللبناين وما هي احللول 

براأيهم؟

يق�ول حمم�د عوا�ش�ة )25 عاًم�ا( اأف�ض�ل التعلي�م الدين�ي 
يف معاهد متخ�ض�ضة لأن تدري��ض الدين يف املدار��ض يتعار�ض مع 
حرية التعبري واحلرية ال�ضخ�ضية ب�ضبب اإلزام الطالب على تعلم 

الدي�ن واأحياًن�ا جت�ره على در��ض دين غري ال�ذي ينتمي اإليه.
واأّم�ا ع�ن اأّن الدين يعزز الإنق�ض�ام ب�ني اللبنانيني راأى عوا�ضة 
اأّن »تعّل�م الدي�ن ل يع�ّزز الإنق�ض�ام لأن الدي�ن ه�و تع�اون و�ض�الم، 
ولكن ب�ضبب الإنق�ضام الطائفي واملذهبي الذي نعي�ض فيه واعتماد 
بع��ض املدار��ض عل�ى تعلي�م دي�ن مع�نّي اإعتم�اًدا عل�ى الطائف�ة اأو 
املذه�ب ال�ذي ينتم�ي اإلي�ه اأغلبي�ة ال�ض�كان يف منطق�ة معين�ة يوؤدي 
اإىل نف�ور عن�د الط�الب الذين ينتم�ون اإىل مذهب اأو طائفة اأخرى 

وه�ذا م�ا يح�ض�ل يف بع�ض املدار��ض الر�ض�مية.
واأك�ّد عوا�ض�ة »اأن�ه م�ع ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة لأّن�ه »يتواف�ق 
م�ع مب�داأ املواطن�ة وامل�ض�اواة بني جميع املواطن�ني بغ�ض النظر عن 

الدي�ن الذي ينتم�ون اإليه«.   
اأم�ا �ش�ارة اأب�و را�ش�د )28 عاًم�ا( راأت اأّن�ه »م�ن املمك�ن اأن 
يك�ون التعلي�م الدين�ي يف معاه�د ديني�ة متخ�ض�ض�ة به�ذا املج�ال 
اأف�ض�ل عندم�ا يت�م ذل�ك م�ن خ�الل املتخ�ض�ض�ني م�ن ذوي العل�م 
واملعرف�ة، وذل�ك انطالق�ا م�ن ك�ون معظ�م املدار��ض ت�ض�م ط�الب 
م�ن خمتل�ف الطوائ�ف. وبالت�ايل ف�اإن ذل�ك ي�وؤدي اإىل ع�دم اإث�ارة 
احل�ضا�ض�ية فيم�ا بينه�م كم�ا ميك�ن اإعط�اء بع�ض الدرو��ض الدينية 
يف املدار��ض التي ت�ضم طالب من الطائفة الواحدة حتت اإ�ض�راف 

ورقاب�ة الدارة املدر�ض�ية«.
اأّم�ا ع�ن فك�رة اأّن تعلي�م الدي�ن يع�ّزز الإنق�ض�ام ب�ني الط�الب 
اأّكدت اأبو را�ض�د اأّنه »يعتمد على املوا�ضيع التي يتم طرحها خالل 
احل�ضة الدرا�ض�ية اإن كانت هذه املوا�ضيع تثري النعرات الطائفية 
اأم ل، �ض�واء كان ط�الب ال�ض�ف الواح�د ينتم�ون لطائف�ة معين�ة اأم 
لطوائ�ف خمتلف�ة. فالأم�ر �ض�يئ يف احلالت�ني ف�اإذا كان�ت الأف�كار 
املطروح�ة مل توؤث�ر يف العالق�ة ب�ني ط�الب ال�ض�ف الواح�د، فاإنه�ا 
توؤدي اإىل بناء اأفكار تعزز الإنق�ضام بني اأبناء الوطن الواحد فيما 

بعد«.
وع�ن ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة قال�ت �ض�ارة »نع�م اأوؤي�د ه�ذا 
الط�رح وذل�ك انطالق�ا م�ن اأن الوطن جلميع اأبنائ�ه على اإختالف 
اإنتماءاته�م الديني�ة،  وم�ن ال�ض�رورة اأن يتمت�ع جمي�ع املواطن�ني 
بحقوقهم مبعزل عن اأي متييز طائفي مع الحتفاظ بحق ممار�ضة 

ال�ض�عائر الديني�ة للجميع«.
واأك�د �ش�امر عن�ر )29 عاًم�ا( عل�ى �ض�رورة ف�ض�ل الدي�ن 
)كم�ادة تربوي�ة ( ع�ن القط�اع الربوي الر�ض�مي، وذلك »انطالقا 
اأن الدي�ن، م�ن وجه�ة نظ�ري، ه�و انتم�اء خا��ض و�ض�خ�ضي  م�ن 
ويعر عن عالقة الفراد باهلل. كما اأن ممار�ض�ة ال�ض�عائر الدينية 
�ا )اإم�ا خا��ض للفرد اأو  وتطبي�ق وتعلي�م طقو�ض�ها �ض�اأن خا��ض اأي�ضً
تكر�ض�ها  الت�ى  العلمي�ة  الربوي�ة  بالر�ض�الة  والتزام�ًا  للطائف�ة(. 

املدار��ض واملناه�ج الربوي�ة«.
واأ�ض�اف عن�ر اأّن�ه »عل�ى القط�اع الربوي الع�ام ان ي�ضب جل 

اهتمامه على تدري��ض  املواد العلمية والوطنية والجتماعية«.
و�ض�ّدد عن�ر عل�ى اأّن »التعلي�م الدين�ي يف املدار��ض الر�ض�مية 
يعزز النق�ضام بنب اللبنانيني ولو بطريقة غري مبا�ضرة، فاملدار�ض 

حت�ض�ن  واملناطقي�ة  الطائفي�ة  اخل�ضو�ضي�ات  وب�ض�بب  العام�ة 
الحي�ان(،  اغل�ب  )يف  واح�د  طائف�ي  ل�ون  م�ن  وط�الب  ا�ض�اتذة 
وبالت�ايل �ض�يركز التعلي�م الدين�ي عل�ى تدري��ض دي�ن مع�ني دون 

الخ�رى«. الدي�ان 
وع�ن ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدولة ق�ال عنر »عل�ى املواطن يف كل 
دولة اأن يختار ما بني النتماء للدولة اأو النتماء للدين والطائفة.. 
كم�ا اأن�ه عل�ى الدول�ة اأن ترع�ى مواطنيه�ا دون متيي�ز بينه�م لأي 
�ض�بب كان. وم�ن اأج�ل حتقيق هذه اله�داف واحلقوق علينا ف�ضل 
الدي�ن ع�ن الدول�ة م�ن خ�الل اعتم�اد معاي�ري قانوني�ة واإن�ض�انية 

حتك�م العالق�ة ما ب�ني املواط�ن والدولة«.
»تف�ض�ل  اأّنه�ا  اإىل  عاًم�ا(   23( �ش�رانق  األي�ش�ار  واأ�ض�ارت 
الكادمي�ي  املنه�ج  �ضم�ن  ولي��ض  متخ�ض�ض�ة  معاه�د  يف  التعلي�م 
التعليمي�ة  الربي�ة  ب�ني  الف�ض�ل  عل�ى  حفاظ�ا  وذل�ك  املدر�ض�ي 

الديني�ة«. والربي�ة  الأكادمي�ة  
ب�ني  النق�ض�ام  يع�زز  الدي�ن  تعلي�م  ه�ل  �ض�وؤال  ع�ن  واإجاب�ة 
اللبناني�ني راأت �ض�رانق اأّن »التعلي�م الدين�ي اإذا كان عل�ى م�ض�توى 
الديني�ة املختلف�ة،  الآراء  الت�ض�دد واح�رام  م�ن العت�دال وع�دم 
فهو ي�ضهم يف تر�ضيخ العديد من املبادىء الخالقية والجتماعية. 
اأم�ا اإذا انعط�ف باجت�اه التط�رف فه�و بالتاكي�د �ض�ياأخذ البل�د اىل 

والنق�ض�امات«. الهاوي�ة 
واأك�ّدت �ض�رانق عل�ى »مب�داأ ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة وذل�ك 
من جهة احرام وتكري��ض حلرية الديان وعدم خ�ضوعها ل�ض�لطة 
الدول�ة �ضم�ن ح�دود معين�ة، وم�ن جه�ة اأخ�رى هو احرام ل�ض�يادة 

ووظيف�ة الدول�ة بعي�دا ع�ن الدي�ان وتنوعها وطقو�ض�ها«.
اأما و�شام ن�شر الدين )28 عاًما( فاأكّد اأّن »التعليم الديني 
يج�ب اأن يك�ون يف املدار��ض ووف�ق منه�اج موح�د و�ضادر ع�ن وزارة 
الربية ح�ضرا، بعد اأخذ راأي املرجعيات الدينية بامل�ضمون وذلك 

تفاديا لولدة اأفكار دينية �ضاذة من هنا وهناك«.
وراأى ن�ضرالدي�ن اأّن »الدي�ن بح�د ذاته ل يعزز النق�ض�ام اإمنا 
املنهجي�ة، فاملنهجي�ة ه�ي ال�ضا��ض ومن الأف�ض�ل اأن تكون منهجية 
موحدة جتمع كل الأديان حتت عنوان الربية يف الأخالق والدين«.
لأن  والدول�ة،  الدي�ن  ب�ني  الف�ض�ل  »عل�ى  ن�ضرالدي�ن  و�ض�ّدد 
الدين له ر�ضالته الربانية والدولة لها نظامها فالأنظمة ال�ضيا�ضية 
مل تك�ن اأب�دا نتاج�ا ديني�ا ول يوج�د اأي راب�ط بينهم�ا فل�كل دوره 

منه�م دوره«.
وراأى خ�شر رم�شان )27 عاًما( اأّن »التعليم الديني يجب اأن 
يكون يف معاهد دينية متخ�ض�ضة، لأن لبنان بلد متعدد الطوائف 
واملدار��ض ه�ي  له�ا عقائده�ا ومعتقداته�ا  واملذاه�ب وكل طائف�ة 

لتعلي�م مناهج علمية ولي�ض�ت دينية«.
واأّك�د رم�ض�ان اأّن »التعلي�م الديني يف املدار��ض يعزز النق�ض�ام 
ب�ني اللبناني�ني لأن املدار��ض املتواج�دة يف مناطق اغلبيتها م�ض�لمة 
مناطق�ة  كان�ت يف  اإذا  الأم�ر  وكذل�ك  ال�ض�المي،  الدي�ن  �ض�تعلم 
ذات طاب�ع م�ض�يحي. واملناه�ج املتبع�ة للتعلي�م الدين�ي تتب�ع الهيئ�ة 
الديني�ة العلي�ا ل�كل طائف�ة واإذا افر�ضن�ا اأّن مدر�ض�ة فيه�ا تع�دد 
اأدي�ان م�ن م�ض�يحي وم�ض�لم داخ�ل ال�ضف الواحد اأي دين �ض�يتعلم 
خ�الل  ال�ض�المي  الدي�ن  يتعل�م  اأن  يقب�ل  ل  امل�ض�يحي  الط�الب؟ 
الع�وام الدرا�ض�ية و�ض�ي�ضطر لأن يغي�ب ع�ن ح�ض�ة الدي�ن وه�ذه 
احلالة مرت يف اإحدى مدار�ض �ضيعتي حيث كنت ا�ضتاذ فيها كان 
التلمي�ذ امل�ض�يحي يغي�ب عن ح�ضة الدي�ن وكان يتعر�ض مل�ضايقات 

مم�ا ا�ضط�ره ملغ�ادرة املدر�ض�ة«.
واأك�ّد رم�ض�ان »عل�ى تاأيي�د ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة وف�ض�ح 
املجال للكفاءة. لأن ال�ض�خ�ض الكفوء �ض�يتعامل مع من�ضبه ح�ض�ب 
ما ميليه عليه �ضمريه وثقافته عك�ض ال�ضخ�ض املعني من قبل زعيم 

طائفة الذي �ض�يفر�ض عليه زعيمه ماذا �ض�يفعل وماذا �ض�يقول«.
لكن ح�شن �شم�س )28 عاًما( راأى اأّن »التعليم الديني يجب 
اأن يكون يف املدار�ض ولكن الطريقة واملادة يجب اأن تكون خمتلفة، 
فالن�ضان بحاجة اىل اأن يتعلم القيم الدينية مثل الخالق وح�ضن 
املعاملة والأمانة والت�ضامح والكثري من القيم، كما على ال�ضفوف 
الديني�ة اأن تك�ون م�ض�ركة بني الدي�ان املختلفة. والتعليم يجب اأن 
يظهر القيم امل�ضركة بني الأديان ولي�ض الختالفات والتي لأجلها 
وعل�ى ا�ضا�ض�ها بني�ت الدي�ان. اأم�ا ال�ذي يح�ب اأن يتخ�ض��ض اأو 

يتعمق يف الدين ميكن اأن يكمل درا�ض�ته يف معاهد متخ�ض�ضة«.
ولف�ت �ض�م�ض اأّن »الطريق�ة الت�ي تتعاط�ى فيه�ا املدار��ض م�ع 
التعلي�م الدين�ي ه�ي طريقة خاطئة، فالف�ضل بني التالميذ ح�ض�ب 
ديانتهم ينمي ويعزز التمييز بني بع�ضهم البع�ض ويكر الختالف 
ال�ضاع�دة،  لالأجي�ال  ومربًي�ا  جامًع�ا  يك�ون  اأن  ب�دل  واخل�الف 
فاللبنانيني ب�ضكل اإجمايل يحبذون التعليم الديني لأولدهم لذلك 
يج�ب ال�ض�تفادة م�ن ه�ذه الروحي�ة ليك�ون التعلي�م الدين�ي خط�وة 

اأ�ضا�ض�ية ل�دى التالمي�ذ لتجم�ع بينه�م ل اأن تف�رق بينه�م«.
و�ض�ّدد �ض�م�ض اأّنه »لبناء دولة قادرة وقوية يجب ف�ضل الدين 
ع�ن الدول�ة، فاحلك�م يج�ب اأن يكون على مبداأ الكفاءة ولي��ض على 
مبداأ الديانة. من ناحية اأخرى يجب اأن ياأخذ بعني الإعتبار التنوع 
اللبن�اين فاإم�ا اأن تبق�ى الدول�ة مق�ض�مة عل�ى اأ�ضا��ض دين�ي طائف�ي 
وي�ض�تغل ال�ضيا�ض�يني النق�ض�ام الطائف�ي وتك�ون �ض�عبيتهم مبني�ة 
على ا�ضا�ض طائفي تع�ضبي. وهذا ما يزيد من النق�ضام الداخلي 
واإما اأن نكون جميعا �ضوا�ض�ية بغ�ض النظر عن الميان ال�ض�خ�ضي 

وليك�ون الف�ضل يف املكان املنا�ض�ب«.
كل  تعلي�م  »يت�م  اأن  عاًم�ا(   27( ن�ش�ابة  نادي�ن  ل�ت  وف�ضّ
لك�ي  امل�ادة  عل�ى  عالم�ات  و�ض�ع  اإىل  اإ�ضاف�ًة  للط�الب،  الأدي�ان 
يتخذه�ا الط�الب بجدي�ة، وبه�ذه الطريق�ة ي�ضب�ح الطال�ب مطل�ع 
على باقي الأديان وعندما يجادل يكون جداله على اأ�ضا��ض معرفة 

بعي�ًدا ع�ن اجله�ل والع�ضبي�ة«.
وراأت ن�ض�ابة اأّن تعلي�م الدي�ن يع�زز الإنق�ض�ام ب�ني اللبناني�ني 
لأن »اأ�ض�تاذ الدي�ن غ�ري مراق�ب، ومن املمك�ن اأ يزرع اأفكار خاطئة 
اأن تع�زز التع�ض�ب الطائف�ي دون  يف عق�ول الط�الب م�ن �ض�اأنها 

ح�ض�يب اأو رقي�ب«.     
واأّكدت ن�ضابة اأّنها »مع ف�ضل الدين عن الدولة لأنها الطريقة 
لبن�اء وط�ن يوؤم�ن العي��ض امل�ض�رك واحلق�وق املت�ض�اوية والكف�اءة، 
وعنده�ا ينته�ي دور رج�ال الدي�ن يف ال�ضيا�ض�ة وينته�ي التجيي��ض 

الطائف�ي ال�ذي يلج�اأ اإليه بع�ض ال�ضيا�ض�يني ع�ر رجال الدين«.
يك�ون هن�اك ح�ض�ة  اأن  �ش�عد )27 عاًم�ا(  حمم�د  �ل  ويف�ضّ
تربي�ة ديني�ة يف املدار��ض، �ض�رط اأن »يت�م ذل�ك م�ن خ�الل عر��ض 
القي�م واملب�ادئ الديني�ة الإ�ض�المية وامل�ض�يحية، وتك�ون عل�ى �ض�كل 
تربي�ة اأخالقي�ة للتالمي�ذ وتوعي�ة عل�ى تالقي الأدي�ان. ومن ناحية 
التعلي�م الدين�ي ملن يري�د التعمق واملعرفة الكاملة، اأف�ضل اأن يكون 

�ضم�ن معاه�د ديني�ة متخ�ض�ض�ة«.
يع�زز  مدار�ض�نا  يف  الدين�ي  التعلي�م  اأن  اأرى  »ل  �ض�عد  واأّك�د 
ن  الإنق�ض�ام، لكن�ه ل ي�ض�اهم يف التالق�ي ي�ني الطوائ�ف. وذل�ك لأ
ينا�ض�ب  طاب�ع  ذات  تك�ون  ديني�ة  تعط�ي ح�ض��ض  الت�ي  املدار��ض 
التالميذ. واإن احل�ض�ض ت�ض�اهم يف اإطالع الطالب على ديانتهم 
الديني�ة  التعالي�م  ب�ني  التالق�ي  اإىل  الإ�ض�ارة  دون  م�ن  فح�ض�ب، 

وامل�ض�يحية«. الإ�ض�المية 
تاأكي�د  ب�كل  »نع�م  �ض�عد  ق�ال  الدول�ة  الدي�ن ع�ن  وع�ن ف�ض�ل 
ن كي�ان الدول�ة يج�ب اأن يك�ون  اأوؤي�د ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة. لأ
منا�ض�بًا لأي مواط�ن م�ن اأي اإنتم�اء، ويهت�م باحلي�اة الجتماعي�ة 
والقت�ضادي�ة وال�ضيا�ض�ية للمواطن�ني كاف�ة. اأم�ا الدي�ن فه�و م�ن 
�ل  خ�ضو�ضي�ات الف�رد الت�ي يكر�ض�ها الد�ض�تور واحلري�ات«. ويف�ضّ
املعاه�د  يف  الدي�ن  »تعلي�م  يت�م  اأن  عاًم�ا(   25( ك�رمي  مه�دي 
الديني�ة، وذل�ك انطالقًا من فكرة تاأييدي لف�ضل ال�ض�وؤون الدينية 
ع�ن الدنيوي�ة م�ن ناحية، ولك�ي يوؤدي ذلك اىل ح�ضر تعليم الدين 
ا�ض�راف  تعم�ل حت�ت  معاه�د مرخ�ض�ة  واملعرف�ة يف  العل�م  باأه�ل 

املوؤ�ض�ض�ات الديني�ة املع�رف به�ا يف الدول�ة«.
راأى ك�رمي اأّن »مو�ض�وع تعلي�م الدي�ن يف املدار��ض ه�و ن�ض�بي 
ومدر�ض�ة  )مت�ض�ددة(  مدر�ض�ة  م�ن  يختل�ف  الدين�ي  فالتعلي�م 
)منفتح�ة(، فف�ي ح�ني اأن الأوىل تو�ضل فكرة خاطئة عن التعاليم 
الديني�ة ق�د ت�وؤدي اىل ك�ره الآخ�ر، ف�اإن الثاني�ة ت�ض�هم يف تعزي�ز 
مكانة الدين بني اللبنانيني، لذا فاإن الأجدى عودة التعليم الديني 

اىل معاه�د متخ�ض�ض�ة ومراقب�ة«.
وع�ن ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة ق�ال ك�رمي »نع�م اأوؤي�د ف�ض�ل 
الدي�ن ع�ن الدولة، م�ع مراعاة احرام الطقو��ض اخلا�ضة الدينية 

ل�كل طائف�ة عل�ى اأن ل تتناف�ى م�ع النظ�ام الع�ام للدول�ة«.

شخصي الديني  االنتماء 

2 2016 الثاين  كانون   - الثاين  العدد   -  PCDD والدميقراطية  للتنمية  ال�شراكة  مركز  عن  ت�شدر   - دورية  غري  ن�شرة 



حال سمسم - الشمال

يب�دو اأن معظم ال�ش�باب يف ال�ش�مال م�ع تعليم الدين 
يف املدار�س اأو معاهد متخ�ش�شة واأن تعلمه ال يوؤدي اإىل 
انق�ش�ام اللبناني�ني، الأن كل االأدي�ان تدع�و اإىل اح�رام 
االآخ�ر. لكنه�م اختلف�وا يف نظرته�م ح�ول ف�ش�ل الدي�ن 

عن الدولة.
توؤيد عائ�ش�ة قرحاين )25 عامًا( تعليم الدين باملدار��ض 
ب�ض�كل اختي�اري »اأي ت�رك للطالب حرية التعل�م اأو عدم التعلم«. 
وت�ضي�ف: ل اأعتق�د اأن تعلي�م الدي�ن يزي�د م�ن النق�ض�ام يف لبنان 
لأن كل الأدي�ان تدع�و اإىل املحب�ة واح�رام الآخ�ر. باملقاب�ل اأوؤي�د 
ف�ضل الدين عن الدولة لأنه اإذا ت�ضيي�ض الدين يوؤدي اإىل م�ضاكل 

املجتم�ع. يف 
لك�ن �ش�هام غم�راوي )27 عام�ًا( تف�ض�ل تعلي�م الدي�ن يف 
معاه�د متخ�ض�ض�ة »حت�ى يك�ون للطال�ب الق�درة عل�ى التدقي�ق 
الدي�ن بالطريق�ة  اأن تعلي�م  والعل�م بتفا�ضي�ل دين�ه. وخ�ضو�ض�ًا 

املوج�ودة يزي�د م�ن النق�ض�ام ب�ني اللبناني�ني«.
وت�ضي�ف: حتم�ا اأن�ا م�ع ف�ض�ل الدين ع�ن الدول�ة، حتى ميكن 
و�ضع ال�ض�خ�ض املنا�ض�ب يف املكان املنا�ض�ب ولي��ض ح�ضب طائفته 

ومذهبه.
وت�رى ف�رح يحي�ى )20 عام�ًا( �ض�رورة اأن يتعل�م الطال�ب 
كل الأدي�ان يف املدار��ض حت�ى يتع�رف عليه�ا جميعه�ا ول حتكم�ه 
اآراء م�ض�بقة ع�ن الأدي�ان املختلفة عن دين�ه. وبذلك ي�ضري تعليم 
الدي�ن عام�اًل لتوحي�د اللبناني�ني لأنه�ا جميع�ًا تدع�و اإىل اح�رام 
الآخ�ر، وتوؤي�د يحي�ى ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة، »لأن م�ا يح�ض�ل 
حاليًا يف لبنان هو تزوير للدين، يف حني يجب اأن يكون ال�ضخ�ض 

املنا�ض�ب يف امل�كان املنا�ض�ب«.
وتعتق�د زين�ب ك�ش�ار )20 عامًا( اأن تعلي�م الدين يف معاهد 
متخ�ض�ض�ة اأف�ض�ل، »لأن الطال�ب يتعم�ق اأكرث يف م�ضمون دينه«، 
اإىل تعمي�ق  �ض�يوؤدي  املدار��ض  تعليم�ه كم�ا يج�ري حالي�ًا يف  واأن 

النق�ض�ام ب�ني اللبنانيني.
وتوؤي�د ب�ش�مة يحي�ى )19 عامًا( تعليم الدين يف املدار��ض، 
»ك�ي يّطل�ع الطال�ب عل�ى دين�ه ب�ض�كل �ضحي�ح م�ن معل�م خمت��ض 
بالدي�ن، واأعتق�د اأن ذل�ك ل يزي�د م�ن النق�ض�ام لأن كل الأدي�ان 
تدع�و اإىل املحب�ة«. لكنه�ا م�ن جه�ة اخ�رى م�ع ف�ض�ل الدي�ن ع�ن 
الدولة، »لأن يف لبنان 18 طائفة، وكل منها ترى نف�ض�ها الأجدر، 

ف�اإن عملي�ة الف�ض�ل اأف�ضل مل�ض�تقبل البلد«.

وت�رى اكتم�ال �ضم�ض�م )26 عام�ًا( اأن تعلي�م الدي�ن يج�ب اأن 
يت�م يف املدار��ض واملعاه�د املتخ�ض�ض�ة ك�ي يتع�رف الط�الب على 
دينه�م ب�ض�كل تف�ضيل�ي، »اأن ذل�ك ل�ن يزيد من النق�ض�ام لأن كل 
الأدي�ان تدع�و اإىل الح�رام وامل�ودة. واأن�ا �ض�د ف�ض�ل الدي�ن عن 

الدول�ة لأن اأ�ضا��ض الع�دل ه�و الرجوع اإىل ال�ض�ريعة ال�ض�ماوية«.
م�ن جه�ة اأخرى تعتقد قم�ر غمراوي )18 عامًا( اأن تعليم 
الدين يجب اأن يتم يف معاهد دينية متخ�ض�ضة، واأن تعلم الدين 
ل يزيد من النق�ضام. لذلك ل يجب اأن يف�ضل الدين عن الدولة.
واأحم�د طال�ب )25 عام�ًا( م�ع تعلي�م الدي�ن يف املدار��ض 
�ض�رط اأن ل يك�ون اإلزامي�ًا، »ولأن كل الأدي�ان تدع�و اإىل اح�رام 

الآخ�ر، ف�اإن تعلم�ه ل يزي�د م�ن النق�ض�ام ب�ني النا��ض«.
ميكنن�ا  ل  »اإذ  الدول�ة،  ع�ن  الدي�ن  ف�ض�ل  طال�ب  ويوؤي�د 
ال�دول«. �ضيا�ض�ات  يف  لتطبيقه�ا  الدي�ن  بتعالي�م  ال�ض�تعانة 

وترف�ض وداد الزين )19 عامًا( تعليم الدين يف املدار��ض، 
يري�د  وم�ن  الأدي�ان،  خمتل�ف  م�ن  طالب�ًا  حت�وي  املدار��ض  »لأن 
التعلم، على والديه تعليمه اأو اللتحاق مبعهد ديني متخ�ض�ض«. 
وت�ضي�ف: يف املدار��ض الت�ي حتوي طالب خمتلف�ني، من الطبيعي 
اأن يزيد من النق�ضام بني اللبنانيني، وخ�ضو�ضًا يف هذه اللحظة 

ال�ضيا�ضية«.
وت�ضي�ف: لذل�ك اأوؤي�د ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة، لأن عملي�ة 
الف�ض�ل ه�ذه وج�ه م�ن وج�وه الدميقراطي�ة واأن اإدخ�ال الدين يف 
ل  ديكتات�وري  نظ�ام  اإىل  الدميقراط�ي  النظ�ام  يح�ول  الد�ض�تور 

يح�رم املواطن�ني كاف�ة«.
ويعل�ن عب�د الك�رمي غم�راوي )22 عام�ًا( تاأيي�ده لتعلي�م 
الدي�ن يف املدار��ض، »واأن ذل�ك ل يزي�د م�ن انق�ض�ام اللبناني�ني، 

لك�ن م�ن جه�ة اأخ�رى اأوؤي�د ف�ض�ل الدين ع�ن الدولة«.
عندم�ا  ال�راأي،  عام�ًا(   20( غم�راوي  يا�ض�مني  وتخالف�ه 
تق�ول: اأف�ض�ل تعلي�م الدي�ن يف معاه�د متخ�ض�ض�ة، لأن تعلم�ه يف 
املدار��ض يزيد من النق�ض�ام ب�ض�بب اأن كل واحد �ض�يعتقد اأن راأيه 
ه�و ال�ضحي�ح، لذل�ك اأوؤي�د ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة كي ت�ض�تطيع 

الدول�ة ان تتعاط�ى م�ع جمي�ع مواطنيه�ا ب�ض�كل مت�ض�او وع�ادل.
وتوؤي�د ف�رح �شم�ش�م )20 عام�ًا( تعلي�م الدي�ن يف املدار��ض 
اأف�ض�ل  بطريق�ة  يتعاط�ون  الط�الب  جتع�ل  الدي�ن  اأخ�الق  »لأن 
فيم�ا بينه�م. واأن معرف�ة الدي�ن بطريقة �ضحيح�ة يجعلنا نحرم 

الأدي�ان الأخ�رى وبالت�ايل يتوح�د النا��ض«.
وتب�دو م�رددة �ضم�ض�م ب�ض�اأن موقفه�ا م�ن ف�ض�ل الدي�ن ع�ن 
ق�درة  وع�دم  لبن�ان  الطوائ�ف يف  ك�رثة  ب�ض�بب  فتق�ول:  الدول�ة، 
الدول�ة اأن تلت�زم بدي�ن مع�ني يج�ب ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة م�ع 

اأخذ اآراء الطوائف بعني العتبار.
الدي�ن يف  تعلي�م  ان  )22 عام�ًا(  �ش�ادي اخلطي�ب  وي�رى 
املدار��ض ي�وؤدي اإىل تو�ض�يع انت�ض�اره بينه�م. »واإذا عل�م ال�ض�خ�ض 
تفا�ضي�ل دين�ه يح�رم الآخ�ر ودي�ن الآخ�ر«. لك�ن اخلطي�ب م�ع 

ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة »ك�ي يت�ض�اوى اأبن�اء ه�ذا الوط�ن«.
ويوؤي�د ج�ود �ش�عبان )25 عام�ًا( تعليم الدين يف املدار��ض، 
ب�ض�كل  تعلم�ه  واأن  �ض�بابنا ويبتع�دوا ع�ن دينه�م.  »ك�ي ل ي�ضي�ع 

�ضحي�ح يزي�د م�ن التف�اف اللبناني�ني ح�ول وطنه�م.
وح�ول ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة، يو�ضح �ض�عبان: ب�ض�بب تنوع 
الطوائ�ف ي�ضع�ب علين�ا بن�اء دولة على اأ�ضا��ض دين�ي واحد لكننا 
ن�ض�تطيع بن�اء دول�ة تاأخ�ذ قراراته�ا بع�د م�ض�اورات م�ع ممثل�ني 
الد�ض�تور ه�و  يك�ون  اأن  واأح��ض  اأف�ض�ل  لكن�ي  املوج�ودة.  الأدي�ان 
الق�راآن الك�رمي، لأن في�ه كل القوان�ني الت�ي نح�ن بحاج�ة اإليه�ا 

وين��ض عل�ى احلري�ة وامل�ض�اواة«.
وتقرح نور العني )21 عامًا( اأن يتعلم الطالب كل الأديان 
»ك�ي يتعرف�وا عل�ى دينهم ودين الآخري�ن. وخ�ضو�ضًا اأن جميعها 
تدع�و اإىل الت�ض�امح مم�ا يدف�ع اإىل العي��ض امل�ض�رك«. م�ن جه�ة 
اأخرى ترف�ض نور العني ف�ضل الدين عن الدولة »لأن الأديان هي 

التي حتافظ على ا�ض�تمرار الدولة«.

الشمال

البقاع

هكذا فهمت اراء الشباب
ليلى عبد الغني- البقاع

التعلي�م الدين�ي اأو الربي�ة الدينية هي مادة مقررة يف الربنامج التدري�ش�ي يف 
لبنان للمدرا�س اخلا�شة والر�شمية عدا عن تواجد معاهد خا�شة للتعليم الديني. 
فاأيهما هو املكان االأف�شل لتدري�ش�ها بطريقة م�ش�تقيمة ال توؤدي اىل االإٍنق�ش�ام بني 
اللبنان�ني الذي�ن ينق�ش�مون ب�ني موؤي�د ومعار��س لف�ش�ل الدين عن الدول�ة واحلياة 

ال�شيا�شية.

املعاه�د  يك�ون حم�ض�ورًا يف  اأن  يج�ب  ل  الدي�ن  تعلي�م  اأن  عل�ى  امل�ض�تطلعة  الأراء  اأجمع�ت 
الدينية فقط، بل يجب اأن يكون مادة تدري��ض ولو ملرة يف الأ�ض�بوع يف املدار��ض كي ل يكون حكرًا 
عل�ى �ض�ريحة حم�ددة، لأن�ه ح�ق للجمي�ع، خا�ضة يف وق�ت ل ميلك الأهل الكثري من الوقت ل�ض�رح 

تفا�ضي�ل الدي�ن لأبنائه�م، فيعو��ض ع�ن ذلك يف املدار��ض.
اإّل اأن خط�ورة التدري��ض الدين�ي اأينم�ا كان تبق�ى مرتبط�ة باملعل�م ال�ذي يدر�ض�ها، ف�اإن كان 
معت�دًل م�ض�تقيم الفك�ر والدي�ن، وتعام�ل م�ع م�ادة الدين كمادة فل�ض�فية يعرف به�ا الطالب على 
اجن�ازات الأنبي�اء ون�ض�رهم للمحب�ة والر�ض�ائل الإن�ض�انية، اأدى ذل�ك اىل حتقي�ق غاي�ة اهلل م�ن 
الإن�ض�ان وُيبنى جمتمع معتدل دينيًا والعك��ض �ضحيح مع مدر��ض متع�ضب يتخذ من الدين غاية 
لتكوين �ض�لطة �ضيا�ض�ية ومتطرفة توؤدي اإىل تطرف ديني ي�ض�عى اىل تق�ض�يم املجتمع ككل ولي��ض 

اللبنانيني فح�ض�ب.
اإّل اأن الإنق�ض�ام يف الراء اإنح�ض�ر ب�ني موؤي�د و معار��ض لف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة. وم�ن اأبرز 

للف�ض�ل  التاأيي�د  اأ�ض�باب 
كان�ت عدم ا�ض�تغالل رجال 
الديني�ة  للتعالي�م  الدي�ن 
حاجاته�م  لتلبي�ة  للو�ض�ول 
حلماي�ة  وكذل�ك  اخلا�ض�ة 
ال�ض�لطة. الدي�ن م�ن عب�ث 
اأن  اإىل  بالإ�ضاف�ة 
الدول�ة احلديثة التي يطمح 
اإليها ال�ضباب تكون اأ�ضا�ضها 
املواطنة التي ل ت�ضتقيم مع 
ت�ض�ليم احلك�م لدين واحد، 
خا�ض�ة يف بل�د مث�ل لبن�ان، 
فيه هذه التعددية الطائفية 

والديني�ة.
الآراء  رك�زت  فيم�ا 

املعار�ض�ة للف�ض�ل، باأن�ه ه�و مفه�وم غرب�ي اإ�ض�تعماري، حي�ث �ض�عوا لف�ضل الكني�ض�ة ع�ن الدولة، 
يف حني اإرتكز بع�ض امل�ض�لمني اإىل اأن »الإ�ض�الم هو دين ودولة« ول جمال للف�ضل. وتبقى الغلبة 
للحل�م بدول�ة املواطن�ة الت�ي ت�ض�اوي اجلمي�ع اأم�ام القان�ون. دول�ة حماي�دة دينيًا ل تلت�زم بالدين 

املواط�ن. بي�د  اخلي�ار  وت�ض�ع  حتارب�ه،  ول  مطلق�ًا  اإلتزام�ًا 
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البقاع

نانو غصن - البقاع

معظ��م  البق��اع  منطق��ة  يف 
يف  الدي��ن  تعلي��م  م��ع  ال�ش��باب 
يب��ث  ال  اأن  �ش��رط  املدار���س 
االأدي��ان  اأتب��اع  �ش��د  الكراهي��ة 
اأن  معظمه��م  واأك��د  االأخ��رى. 
تعليم��ه بطريق��ة خاطئ��ة يع��زز 

النا���س. ب��ني  االنق�ش��ام 

عام�ًا(   26( عقيق�ة  دع�اء  توؤي�د 
تعليم الديني يف املدار��ض �ضرط تعديل 
طريق�ة تعليم�ه مب�ا يتنا�ض�ب م�ع تعزي�ز 
الوحدة، لذلك تقول: اأوؤيد ف�ضل الدين 
عن الدولة ليمار��ض كل مواطن حقوقه 
وواجباته املواطنية من جهة وممار�ضة 

عقائ�ده الدينية م�ن دون قيود.
عام�ًا(   22( �ش�تيفاين  وترف��ض 
كل  لأن  املدار��ض،  يف  الدي�ن  تعلي�م 

دي�ن لدي�ه ثقاف�ة خمتلف�ة ع�ن الآخر ويف 
املدار��ض جن�د طالب�ًا من كل الأدي�ان، وتوؤيد ف�ضل الدين 
عن الدولة لأن وظيفة الدولة اإدارة �ضوؤون املجتمع والدين 

�ض�اأن �ض�خ�ضي.
لك�ن الرا خ�وري )25 عام�ًا( م�ع التعلي�م الدين�ي لأن�ه 
م�ن ال�ض�روري اأن يت�ض�رف كل �ض�خ�ض على اأ�ض��ض دينه. 
وه�و يع�زز الوح�دة لأن كل الأدي�ان تدع�و اإىل الوح�دة وكل 
املبادئ الدينية هي م�ضركة«. لذلك ترى خوري اأنه لي�ض 
م�ن ال�ض�روري ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة ولك�ن يج�ب اأن 

ت�درك كيف ندم�ج بينهما.
تعلي�م  م�ع  عام�ًا(   18( احلج�ريي  ه�ادي  كان  واإذا 
الدين يف املدار�ض لكنه ي�ضرط اأن »ل يقت�ضر التعلم على 
دي�ن واح�د ب�ل يج�ب اأن يطل�ع الط�الب عل�ى كل الأدي�ان«. 
وي�رى احلج�ريي ان تعلم الدين يعزز النق�ض�ام لأن رجال 
الدين يتاجرون به«. ول يوؤيد ف�ضل الدين عن الدولة »لأن 
الدول�ة �ض�ارت مق�ض�مة ح�ض�ض�ًا عل�ى الطوائ�ف وحت�ى ل 

اأح�دًا«. يغ�نب 
املدر�ض�ة  »اإن  عام�ًا(:   24( حمم�ود  عم�ر  يق�ول 
واملعاه�د ه�ي للتعلي�م الأكادمي�ي وبالت�ايل ل يوؤي�د تعلي�م 
الدي�ن فيه�ا، لأن�ه يع�زز النق�ض�ام، لذل�ك اأن�ا م�ع ف�ض�ل 

الدول�ة«. ع�ن  الدي�ن 
يف  الدي�ن  تعلي�م  عام�ًا(   26( �ش�لوم  عائ�ش�ة  وتوؤي�د 
املدار��ض �ض�رط ع�دم اأخ�ذ الطالب اإىل العن�ضري�ة واإلغاء 
الآخ�ر. وبه�ذه الطريقة يعزز الوحدة. وحول ف�ضل الدين 
عن الدولة نادت �ض�لوم بدولة مدنية بدون حم�ض�وبيات اأو 

تفرقة.
نادي�ا �ش�عيتو )21 عام�ًا( تعلي�م الدي�ن بق�وة  وتوؤي�د 
»لأن كل �ض�يء متعلق بالدين، »الدين براأيي يعزز الوحدة 
وخ�ضو�ض�ًا اإذا تعلمن�ا ع�ن الأدي�ان الأخ�رى وعرفن�ا كيف 

نتعام�ل معها«.
وترف��ض �ض�عيتو ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة »لأن ل دول�ة 
م�ن دون دي�ن ول دي�ن بدون دولة حتافظ عليه وحترمه«.

كذل�ك يوؤي�د خال�د رم�ش�ان )21 عام�ًا( تعلي�م الدي�ن 
يف املدار��ض لأنه ينمي �ض�خ�ضية الطالب وميده بالثقافة، 
وبالت�ايل »ل اأوؤي�د ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة ل�ن ذل�ك يولد 

الفو�ضى واحلروب«.
يف  الدي�ن  تعلي�م  عام�ًا(   19( روجي�ه  ويرف��ض 
املدار��ض، »لق�د عاني�ت م�ن ه�ذه امل�ض�كلة كن�ت اأدر��ض يف 
مدر�ض�ة كان�وا يكّف�رون دين�ي وتعر�ض�ت لالإهان�ات. لذلك 
اأعتقد انه يعزز النق�ضام والعن�ضرية والتفرقة. كما اأوؤيد 
ف�ضل الدين عن الدولة، لأن متى ُجمع الثنان �ضار البلد 

مري�ض�ًا.
وي�ض�رط رام�ي يزب�ك )24 عام�ًا( اأن ت�ض�دد الرقاب�ة 
عل�ى التعلي�م حتى ل يتحول الأمر اإىل تع�ضب، وخ�ضو�ضًا 
اأن تعليم�ه يع�زز النق�ض�ام. ويزب�ك م�ع ف�ض�ل الدي�ن ع�ن 
الدول�ة، لأن�ه يتح�ول املجتم�ع اإىل جمتمع م�ض�اكل اإذا دمج 

الدي�ن بالدولة«.
اأم�ا �شف�اء حم�زة )21 عام�ًا( فهي �ض�د تعليم الدين 
تع�زز  خراف�ات  كله�ا  »لأنه�ا  املن�زل  يف  اأو  املدار��ض  يف 
النق�ضام وهدفها تق�ضيم ال�ضعوب وبالتاأكيد اأنا مع ف�ضل 

الدي�ن ع�ن الدولة.
وت�رى ف�رح عب�د ال�ش�اتر )22 عام�ًا( اأن تعلي�م الدين 
يف املدار��ض تزيد من ثقافة الطالب، لأنه يعزز النق�ض�ام 
ب�ض�بب الت�ض�دد وتع�دد الأف�كار. وتوؤي�د عب�د ال�ض�اتر ف�ضل 

الدين ع�ن الدولة.
الدي�ن  تعلي�م  عل�ى  عام�ًا(   23( جف�ال  رمي  وتواف�ق 
يف معاه�د متخ�ض�ض�ة متعمق�ة، لأن رج�ال الدين ي�ض�عون 

للتفرق�ة ويع�ززون النق�ض�ام.
ويواف�ق عل�ي ح�ش�ن )25 عام�ًا( عل�ى تعلي�م الدي�ن يف 
املدار��ض »�ض�رط تق�دمي املفاهي�م امل�ض�ركة ب�ني الأدي�ان، 
ولي��ض م�ا يدف�ع للك�ره ب�ني النا��ض. وبالو�ضع الراه�ن فاإنه 
يع�زز اخل�راب«. لك�ن ح�ض�ن �ضد ف�ضل الدي�ن عن الدولة 
لأن الدي�ن مي�د الدول�ة مبب�ادئ ومفاهي�م ت�ض�اعدها عل�ى 

و�ض�ع حلول مل�ض�اكلها.
يف  الدي�ن  تعلي�م  عام�ًا(   24( م�ارون  مي�ش�ال  ويوؤي�د 
التفرق�ة  وع�دم  الوح�دة  يع�زز  اأن�ه  وخ�ضو�ض�ًا  املدار��ض 
ويج�ب اأن ت�ض�تفيد الدول�ة من الأ�ض��ض الديني�ة واأخالقها.
تعلي�م  عام�ًا(   21( جاركج�ي  حمم�د  يوؤي�د  كذل�ك 
الدي�ن يف املدار��ض »فه�و يع�زز الوح�دة يف ح�ال مل يك�ن 
»لأن  الدول�ة  ع�ن  الدي�ن  ف�ض�ل  ويوؤي�د  تع�ضب�ًا«.  هن�اك 
الدولة تهتم بال�ض�وؤون الإدارية ولي��ض وظيفتها التدخل يف 

الديني�ة«. ال�ض�وؤون 

وترف��ض جن�ني عط�وي )21 عام�ًا( تعلي�م الدي�ن يف 
املدار��ض »ب�ل يج�ب اأن يتلق�ى الطال�ب معلوم�ات ع�ن دينه 
يف املن�زل« والدي�ن يع�زز النق�ض�ام وخ�ضو�ض�ًا يف اأيامن�ا 
لأن  الدول�ة،  ع�ن  الدي�ن  ف�ض�ل  توؤي�د  وعط�وي  احلالي�ة، 

الدول�ة لأم�ور العب�اد.

يف  الدي�ن  تعلي�م  عام�ًا(   22( غ�ش�ن  لي�ال  وتوؤي�د 
واح�رام  الأخ�وة  اإىل  تدع�و  اأنه�ا  »وخ�ضو�ض�ًا  املدار��ض 
الآخ�ر. وه�و يعزز الوحدة لأن م�ن اأهدافه احرام الآخر. 
لك�ن غ�ض�ن توؤي�د ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة، لأن الدول�ة 

ال�ضيا�ض�ية. الأم�ور  عل�ى  دوره�ا  يقت�ض�ر 
الدي�ن  تعلي�م  اأن  عام�ًا(   21( الطح��س  ب�راء  وت�رى 
لكن�ه  ال�ضغ�ر.  من�ذ  دين�ه  عل�ى  للتع�رف  الطال�ب  يدف�ع 
توؤي�د ف�ض�ل  راأيه�ا يع�زز النق�ض�ام، لذل�ك فه�ي  وح�ض�ب 

املح�ض�وبيات. تلغ�ى  حت�ى  الدول�ة.  ع�ن  الدي�ن 
لكن �شامي عودي )23 عامًا( يرى بالدين عالقة بني 
ال�ض�خ�ض وخالق�ه »ول داع�ي للتفري�ق ب�ني الطالب لذلك 
اأن�ا �ض�د تعلي�م الدي�ن يف املدار��ض«. فه�و يع�زز النق�ض�ام 
وخ�ضو�ضًا ب�ضبب ممار�ضات رجال الدين«. وهو مع ف�ضل 

الدي�ن عن الدولة.
يع�زز  التعلي�م  اأن  عام�ًا(   28( دل�ول  يحي�ى  وي�رى 
عالق�ة الإن�ض�ان برب�ه. ويع�زز الوحدة، وبالت�ايل فاإن دلول 

�ض�د ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة.
اأم�ا ماغ�ي �ش�ديد )22 عام�ًا( فه�ي �ض�د تعلي�م الدين 
يف املدار��ض ويك�ن الطال�ب جم�رًا عل�ى التعل�م، ول يع�زز 
»لإلغ�اء  الدول�ة  ع�ن  الدي�ن  ف�ض�ل  م�ع  و�ض�ديد  الوح�دة 

املح�ض�وبيات«.
يف  الدي�ن  تعلي�م  عام�ًا(   20( رك�ني  زين�ة  وترف��ض 
والعن�ضري�ة،  التفرق�ة  اإىل  تدع�و  التعالي�م  لأن  املدار��ض 
وبالت�ايل فاإن�ه يعزز النق�ض�ام ويزيد م�ن الكراهية. وتوؤيد 
امل�ض�اكل  م�ن  يح�د  لأن�ه  الدول�ة  الدي�ن ع�ن  رك�ني ف�ض�ل 

الطائفي�ة.
اأم�ا حم�زة �ش�رف الدي�ن )21 عام�ًا( في�ض�رط اأن ل 
يكون التعليم طائفيًا لأنه عندها يعزز النق�ضام، وبالتايل 
فه�و م�ع ف�ض�ل الدي�ن عن الدولة، �ض�رط حق كل جمموعة 

مبمار�ض�ة �ضعائرها الدينية.

مع التعليم بطريقة ال تسيء لآلخر 
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الجنوب

األحكام الدينية أكثر عداًل
نشوة حماد - الجنوب

حت�ى ل�و كان املجتم�ع املحل�ي يغل�ب عليه طابع مذهب�ي معني، فاإن اآراء ال�ش�باب 
تختلف بني �ش�خ�س واآخر خ�شو�شًا مبا يتعلق بتعلم الدين يف املدار��س، وف�شل 

الدي�ن ع�ن الدولة. وهذه عين�ة من هذه االآراء.

تق�ول �ش�ادية �ش�ومان )22 عام�ًا - جوي�ا(: »اأوؤي�د تدري��ض الدي�ن يف معاه�د ديني�ة لأنه�ا ت�زود 
ال�ض�اب مبعلومات كافية وتف�ضيلية ولي��ض كاملدر�ض�ة التي تدر��ض الدين ب�ض�كل عام. لكن تعليم 
الدي�ن يع�زز النق�ض�ام. فبع��ض املدار��ض خمتلط�ة م�ن ع�دة اأدي�ان وه�ذا ي�ض�بب م�ض�احنات بني 
الطالب ونعرات، وب�ض�بب تدخل الأحزاب الدينية فقدت الدولة وزنها واأ�ضبح الدين هو الأهم 

لأن كل جمموع�ة متع�ضب�ة لطائفته�ا. لذل�ك اأري�د ف�ض�ل الدين ع�ن الدولة.
وت�رى زين�ب كنع�ان )22 عام�ًا(: اأن تعلي�م م�ادة الدي�ن يج�ب اأن يت�م يف معاه�د ديني�ة. لك�ن 
تعلي�م الدي�ن ل يع�زز النق�ض�ام. لأن الكت�ب املطروح�ة ل يوج�د فيه�ا م�ا يع�زز النق�ض�ام او مييز 
ب�ني املواطن�ني، وم�ن جه�ة اأخ�رى تق�ول كنع�ان: »نع�م، اأوؤيد ف�ض�ل الدين عن الدول�ة يف بلد مثل 

ي�ض�تغل  مل  ولالأ�ض�ف  لأن�ه  لبن�ان، 
التن�وع الدين�ي يف ه�ذا البل�د مل�ا في�ه 
�ض�الح البل�د. والأ�ض�واأ اأن الدين بات 
اأحيان�ًا حج�ة للم�ض�احنات الطائفي�ة 

ولالإقتت�ال«.
عام�ًا(:   23( هم�در  ي�ارا  وتواف�ق 
يت�م  اأن  الدي�ن يج�ب  تعلي�م  اأن  عل�ى 
يف معاه�د ديني�ة، واأن تعليم�ه ي�وؤدي 
ب�ني  انق�ض�ام  اإىل  الأحي�ان  بع��ض  يف 
الطوائف لكنها ت�ضيف: ل اأوؤيد فكرة 
ل�كل  لأن  الدول�ة  ع�ن  الدي�ن  ف�ض�ل 
اإىل  ينتم�ي  واآراء  �ض�خ�ض معتق�دات 
طائفة معينة يرى اأنه يجب التم�ض�ك 
م�ن  ه�و  بدين�ه  الإن�ض�ان  وتعل�ق  به�ا، 
يردع�ه ع�ن الحتي�ال والن�ضب الذي 

يح�ض�ل يف بلدن�ا لبن�ان الآن. ويوؤي�د عم�ر غرمت�ى )20 عام�ًا(: تعلي�م الدي�ن يف معاه�د دينية، 
»جلع�ل التلمي�ذ يح�ب الدي�ن ول يتعلم�ه م�ن اأج�ل رف�ع درجات�ه الدرا�ض�ية فح�ض�ب. وي�ضي�ف: يف 
املدار��ض الإ�ض�المية ل يوجد انق�ض�ام ب�ض�بب طبيعة اجلو الديني املعلن من اإ�ض�م املدر�ض�ة، لكن 
يج�ب ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة لالإف�ض�اح يف املجال لالأف�ضل للو�ضول اإىل موقع ما ولي��ض ح�ض�ب 

الطائف�ة الت�ي ينتم�ي اإليه�ا.
اأم�ا ح�ش�ام حنين�ة )23 عام�ًا(: فيوؤيد تعليم الدين يف املدار��ض »�ض�رط اأن يك�ون املعلم موؤهاًل 
لتعليم الدين، لكي يكون عند ال�ضباب خلفية عن الأمور الدينية ال�ضحيحة يف حياتهم. ول اأرى 
اأن تعليم الدين يعزز النق�ضام لأن كل الأديان تدعي اإىل التقارب واملحبة. ول اأوؤيد ف�ضل الدين 
عن الدولة لأن الأحكام الدينية )الإلهية ال�ضرعية( اأف�ضل واأعدل بكثري من القوانني والأنظمة 

الإن�ضانية، ولو كانت الدولة تعمل بالقوانني الإ�ضالمية كانت من اأهم دول العامل.
وت�رى رمزي�ة العب�د )20 �ض�نة(: اأن�ه م�ن الأف�ض�ل تعلي�م الدي�ن يف املدار��ض، لأن لي��ض جمي�ع 
الأهل يعلمون اأولدهم الدين، واأي�ضًا لي�ض كل الأهايل ي�ضعون اأولدهم مبعاهد دينية. والتعليم 
ل يعزز النق�ضام بني اللبنانيني لأن الدين اأخالق. كما اأين ل اأوؤيد ف�ضل الدين عن الدولة لأن 

يج�ب اأن يكون الدين موجودًا«.
كذلك نادين �ش�ريف )24 عامًا(: توافق على تعليم الدين يف املدار��ض، »لكي يكر جيل يعرف 
دين�ه. وتعلي�م الدي�ن، ل يع�زز النق�ض�ام لأن الأدي�ان هدفه�ا واح�د، واإذا كان ف�ض�ل الدي�ن ع�ن 

الدول�ة مل�ضلح�ة ال�ض�عب واملجتم�ع فاأنا مع ف�ضل الدين عن الدولة.
ول�ش�ارة دروي��س )23 عام�ًا( راأي اآخ�ر، اإذ تق�ول: يك�ون التعلي�م يف معاه�د خا�ضة لأنها تدر��ض 
ب�ض�كل مو�ض�ع م�ع التفا�ضي�ل. ولي��ض م�ن ال�ض�رورة اأن يع�زز النق�ض�ام، ولك�ن ممك�ن اأن يكون له 

تاأث�ري �ض�لبي م�ن جه�ة اأخ�رى. لك�ن دروي��ض ت�ضيف يج�ب اأن يكون الدي�ن بعيدًا ع�ن الدولة، لأن 
الدي�ن يختلف عن الدولة وال�ضيا�ض�ة.

وتوؤي�د مريان�ا اأب�و زين�ب )22 عام�ًا( تعلي�م الدي�ن يف املدار��ض، ول يع�زز النق�ض�ام يف ح�ال 
كان هن�اك اح�رام لالآخ�ر. وترف��ض اأب�و زين�ب ف�ضل الدين عن الدولة قائلة: »ل ول ب�ض�كل من 
الأ�ضكال لأنه يف الأ�ضل عندما نف�ضل الدين عن الدولة فاإننا نذهب اإىل اأحزاب هدفها الفتنة، 
وحت�ى بال�ض�رع الإ�ض�المي يوج�د حك�م عادل وممكن للجميع اأن يعي�ض�وا في�ه، والدليل على ذلك 
ال�ض�لطنة العثمانية حكمت 800 �ض�نة بعدل ولكن ما اأف�ض�ل حكمها يف النهاية هو خرق العمالء 

لها.
ل اإميان خ�شان )22 عامًا( اأن يتم التعليم يف معاهد متخ�ض�ضة لأن تعليمه يف املدار�ض  وتف�ضّ
يعزز النق�ضام، »لأن الأ�ضتاذ من املمكن اأن يكون من طائفة حمددة والطالب من عدة طوائف. 

وتقول: نعم لف�ضل الدين عن الدولة لعدم دخول الدولة يف نزاعات طائفية«.
وتو�ضح حوراء ق�شاق�س )22 عامًا( راأيها قائلة: براأيي تعليم الدين يف املدار�ض مهم وخا�ضة 
يف �ضف�وف املرحل�ة البتدائي�ة لك�ي يع�رف الطف�ل دينه من�ذ ال�ضغر. واأعتق�د اأن تعليم الدين ل 
ي�وؤدي اإىل فتن�ة، ولك�ن بح�ال كانت املدر�ض�ة متار��ض تعليم الدين بهدف تع�ضب�ي فهنا اأ�ضبحت 
امل�ضكلة من املدر�ضة ولي�ض من الدين. 
لأن الدين وجد لكي يعم ال�ض�الم بني 
اجلمي�ع، ول ميك�ن ف�ض�ل الدي�ن ع�ن 
الدول�ة يف لبن�ان لأن�ه مع�روف بتع�دد 
طوائف�ه واملراك�ز ال�ضيا�ض�ية مق�ض�مة 

ح�ض�ب الطوائف.
عام�ًا(:   20( منان�ة  اإ�ش�راء  وتق�ول 
ل تعليم الدين يف املدار�ض، بهذه  اأف�ضّ
الطريق�ة ي�ض�تطيع جمي�ع الط�الب اأن 
يك�ض�بوا املع�ارف الديني�ة. واأعتقد اأن 
التعلي�م الدين�ي يف مدار�ض�نا ممك�ن 
اللبناني�ني،  ب�ني  النق�ض�ام  يع�زز  اأن 
معتق�دات  تك�ون  املدار��ض  فف�ي 
الط�الب خمتلف�ة فممك�ن اأن ياأخ�ذوا 
نظ�رة خاطئ�ة ع�ن الدي�ن الآخ�ر م�ن 

تقّبل�ه. دون 
لذل�ك اأوؤي�د ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة، لأن عنده�ا �ض�ت�ضبح الوظائف لي�ض�ت حكرًا عل�ى اأحد اأو 

حت�ى املنا�ض�ب وتنع�دم مظاهر التع�ضب والطائفية بني النا��ض.
ل بتول خن�ش�اء )22 عامًا( تعليم الدين يف املدار��ض ب�ض�كل اأ�ضا�ض�ي كمادة الريا�ضيات  وتف�ضّ
واللغة الأجنبية، لأن الدين �ضيء مهم ل يعزز النق�ضام، لأن الدين اإذا در�ض ب�ضكل �ضحيح لن 
�ل ف�ض�ل الدين عن الدولة، لأن الدولة خمتلفة عن الدين، ولكن بحالة  ي�وؤدي اإىل طائفي�ة، اأف�ضّ
كان�ت الدول�ة كله�ا م�ن نف��ض الدي�ن فعنده�ا ل مانع من دخول الدين يف الدول�ة ولكن بحال كان 

املجتمع متعدد الطوائف عندها يجب ف�ضل الدين عن الدولة.
ولبهاء اأبو ظهر )24 عامًا( راأي خمتلف فهو يقول: يجب اأن يدر��ض الدين يف مدار��ض خا�ضة 
ولأعم�ار �ضغ�رية وتعلم�ه ل يع�زز النق�ض�ام لأن كل �ض�خ�ض ل�ه دين�ه ومعتقدات�ه الت�ي يج�ب اأن 
حت�رم. وح�ول راأي�ه يف ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة، اأ�ض�اف: اأن�ا حماي�د، لأن لبن�ان لي��ض دول�ة 

اإ�ض�المية ويوج�د في�ه اختالط.
�ل اأن ل يتم تعليم الدين يف  وتختل�ف غدي�ر رم�ال )22 عام�ًا( بال�راأي م�ع الآخرين فتقول: اأف�ضّ
املدار��ض، ويج�ب عل�ى الأه�ل تعلي�م اأولده�م يف املن�زل، ولكن م�ن املمكن اأن يعطوا يف املدار��ض 
ح�ض�ة يف النه�ار به�دف التوعي�ة. وتعلم�ه يعزز النق�ض�ام، لأن كل مدر�ض�ة تعلم دين واحد ولكن 
بح�ال اأعط�ت املدر�ض�ة درو�ض�ًا يف كل الأدي�ان ذل�ك �ض�يمنع النق�ض�ام. كذلك يج�ب ف�ضل الدين 

ع�ن الدول�ة، لأن�ه الدول�ة دميقراطية ويجب اأن تكون الدولة م�ض�تقلة عن كل �ض�يء.
وي�رى اإبراهي�م فقي�ه )23 عام�ًا( ان تعل�م الدي�ن يج�ب اأن يك�ون يف معاه�د متخ�ض�ض�ة لأن 
طالب املدار�ض متعددو الأديان. »واأعتقد اأنه يعزز النق�ضام لأن الأ�ض�ض التي يتم تعليم الدين 
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به�ا ل تدف�ع للوح�دة. لذل�ك يج�ب ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدولة لأن 
الدول�ة فيه�ا مواطن�ون م�ن خلفيات ديني�ة متعددة.

ويوؤي�د ب�ال الغرب�ي )24 عام�ًا( تعلي�م الدين يف املدار��ض لأن 
الأه�ايل ل�ن يفك�روا يف و�ض�ع اأبنائه�م يف معاه�د ديني�ة، نظ�رًا 
ل�ضي�ق الوق�ت. وه�و ل يع�زز النق�ض�ام اإذا مت و�ض�ع منه�اج جيد 
ودر�ض بطريقة جيدة، وعندما يفهم ال�ضخ�ض دينه �ضيت�ضرف 
ل  بطريق�ة �ض�ليمة. ول اأوؤي�د ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة، لأن اأف�ضّ
اأن تكون دولة اإ�ض�المية ولي�ض�ت علمانية، وال�ض�رع هو الد�ض�تور 

الذي يج�ب التقّيد به.
وتق�ول اإ�ش�راء عاك�وم )24 عام�ًا(: نع�م م�ع تعلي�م الدي�ن يف 
املدار��ض، لأن ذل�ك يجع�ل الطالب يتع�رف على دينه اأكرث. ولن 
ي�وؤدي تعلي�م الدي�ن اإىل تعزي�ز النق�ض�ام. لكن م�ع ف�ضل الدين 
ع�ن الدول�ة، لأنها عندها �ض�ي�ضل ال�ض�خ�ض اإىل احلكم ح�ض�ب 

اإمكانيات�ه ومهارات�ه ولي��ض ح�ض�ب دينه.
ويعط�ي اأحم�د فاع�ور )24 عام�ًا( تعلي�م الدي�ن اأهمي�ة ك�رى 
ل تعليم الدين يف املدار�ض ويف املعاهد ويجب اأن  اإذ يقول: اأف�ضّ
تكون مادة الدين مادة اأ�ضا�ض�ية، لأنه يجب ن�ض�ر الوعي الديني 
عن�د الطف�ل ليك�ر ول يك�ون بعي�دًا ع�ن دين�ه. م�ن جه�ة اأخ�رى 
الأدي�ان.  متع�ددو  املدار��ض  ط�الب  لأن  النق�ض�ام  يع�زز  فاإن�ه 
»يج�ب ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة يف لبن�ان لأن لبن�ان بلد متعدد 
اإ�ض�الم  �ض�كانها  دول�ة كل  كان�ت  اإن  ولك�ن  والطوائ�ف  الأدي�ان 

فعنده�ا اأف�ض�ل دم�ج الدي�ن م�ع الدولة«.
ل  اأم�ا عف�اف اأب�و ظهر )22 عامًا( فتو�ض�ح موقفها قائلة: اأف�ضّ
تعلي�م الدي�ن يف املعاه�د ب�ض�كل مو�ض�ع اأم�ا يف املدار��ض فيت�م 
التعلي�م ب�ض�كل ع�ام. واأن يت�م تعلي�م جمي�ع الأدي�ان ولي��ض دين�ًا 
واحدًا. وتعليم الدين ل يعزز النق�ضام، لأن الدين ل يوؤدي اإىل 
ل ف�ضل الدين عن الدولة لأن الدين يختلف  م�ضاكل لكني اأف�ضّ
ع�ن ال�ضيا�ض�ة وال�ض�خ�ض ال�ضيا�ض�ي ل يج�ب اأن يك�ون متع�ضب�ًا 

دينيًا.
وت�رى اآالء ع�ش�اف )23 عام�ًا( انه م�ن الأف�ضل اأن يتم التعليم 
الديني يف املدار��ض جلميع الأعمار واأن تخ�ض�ض مادة للدين، 
يرغ�ب،  مل�ن  خا�ض�ة  تعليمي�ة  مدار��ض  اإىل  بالإ�ضاف�ة  »طبع�ًا 
ال�ضبب هو تر�ضيخ املبادئ الدينية والعقيدية يف عقول الأطفال 
عل�ى اأ�ضا��ض اأنه�ا اأ�ض�لوب للحي�اة. والتعلي�م الديني يف املدار��ض 
لي��ض ل�ه عالق�ة بالنق�ض�ام ب�ني اللبناني�ني، م�ن ح�ق كل ديان�ة 
اأن تعل�م اأبناءه�ا مب�ادئ �ض�ريعتها واأظ�ن اأن ه�ذا م�ا ن�ّض عليه 
الد�ض�تور اللبن�اين، اأم�ا بالن�ض�بة لالنق�ض�ام فه�و موج�ود ب�ض�بب 
النق�ض�امات ال�ضيا�ض�ية ولي��ض الديني�ة. كم�ا اأين ل اأوؤي�د ف�ض�ل 
الدين عن الدولة. فالدولة تنظر مل�ضالح ال�ضيا�ضيني اأما الدين 

فينظ�ر مل�ضال�ح ال�ض�عوب والأمم.
ويف�ض�ل عبا��س اإبراهي�م )22 عام�ًا( تعلي�م الدي�ن يف معاه�د 
ديني�ة: »لأن الدي�ن يف املدار��ض يك�ون ب�ض�كل ع�ام ولي��ض ب�ض�كل 
دقي�ق ولك�ن يف املعاه�د يت�م تعلي�م الدي�ن ب�ض�كل مو�ض�ع ودقيق. 
لكن�ه يع�زز النق�ض�ام لأن يف املدار��ض يوج�د تع�دد اأدي�ان ب�ني 
الط�الب«. ويوؤي�د اإبراهي�م ف�ض�ل الدين عن الدول�ة، لأن الدين 

يختل�ف ع�ن الدولة وال�ضيا�ض�ة.
يف  اأكي�د  ق�ال:  اإذ  حا�ض�مًا  كان  عام�ًا(   22( عجم�ي  وح�ش�ن 
املعاهد الدينية، لأن اأي �ضخ�ض يجب اأن يتعمق يف الدين عليه 
التوج�ه اإىل املعاه�د الديني�ة املتخ�ض�ض�ة لك�ي ي�ض�تفيد ب�ض�كل 
كب�ري. والتعلي�م يف املدار��ض يع�زز النق�ض�ام، لأن بلدن�ا يتمي�ز 

بتع�دد الطوائ�ف وه�ذا �ض�يخلق انق�ض�امًا كب�ريًا ب�ني الط�الب 
وخا�ض�ة اإن كان هن�اك ع�دة طوائ�ف داخ�ل ال�ض�ف الواح�د. 
وطبع�ًا اأوؤي�د ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة، حت�ت �ض�عار اأن�ا كم�ض�لم 
يحق يل اأن اأكون رئي�ضًا للجمهورية، وامل�ضيحي يحق له اأن يكون 
رئي�ض�ًا ملجل��ض النواب، وف�ضل الدين عن الدولة ل يعني ف�ضل 
القي�م واملناق�ب امل�ض�ركة بني الإ�ض�الم وامل�ض�يحية ع�ن الدولة.

وتوافق�ه �ش�ارة ح�ش�ون )21 عام�ًا( ب�اأن يت�م التعلي�م يف معاهد 
ديني�ة متخ�ض�ض�ة لك�ي ي�ض�تطيع الأ�ض�تاذ اأن يو�ض�ل معلومات�ه 
بدق�ة ولك�ي ي�ض�تطيع التلمي�ذ اأن ياأخ�ذ راحت�ه خ�الل الدر��ض 
ب�ض�بب  النق�ض�ام  يع�زز  الدي�ن  وتعلي�م  املعلوم�ات.  وي�ض�توعب 
اخت�الف اآراء النا��ض، فهن�اك نا��ض ل تهت�م للدي�ن ونا��ض تهت�م 
ولك�ن بطريقته�ا اخلا�ض�ة. واأنا مع ف�ض�ل الدين عن الدولة لأن 
الدول�ة ي�ض�كنها نا��ض متع�ددي الأدي�ان، والدي�ن ل يج�ر اأح�دًا 

على �ض�يء.
ل تعليم الدين يف  كذلك دعاء مو�شى )23 عامًا( فاإنها، »اأف�ضّ
معاهد متخ�ض�ضة لأن تعليم الدين اختياري ورئي��ض اإجباريًا. 
وتعلي�م الدي�ن يف املدار��ض يع�زز النق�ض�ام، لأن التالمي�ذ يف 
املدار��ض متع�ددو الأدي�ان وه�ذا �ض�يولد �ض�عور بعدم ال�ض�تقرار 
يج�ب  مو�ض�ى:  وت�ضي�ف  التفرق�ة«.  عل�ى  ويعلم�ه  التلمي�ذ  ل�دى 
ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدولة لأن كل احلروب يف لبنان �ض�ببها ربط 

الدي�ن بالدول�ة خا�ض�ة واأن ال�ض�عب اللبن�اين متع�دد الأديان. 
لك�ن ر�ش�ا عا�ش�ي )22 عام�ًا( ترى اأن تعليم الدين يف املدار��ض 
مهم لأنه يعلم الطفل الدين منذ ال�ضغر، وهو ل يعزز النق�ضام 
ولأن الدي�ن ل يعل�م التفرق�ة ولك�ن �ض�يعلمهم اأن هن�اك اأديان�ًا 
خمتلف�ة. لذل�ك اأوؤي�د ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة لك�ي ل يتدخ�ل 

ال�ض�خ�ض ذي الطاب�ع الدين�ي بالدولة.
ويقول �شاح �ُشنبل )24 عامًا(: لأن اأغلبنا متع�ضب فيجب اأن 
يكون تعليم الدين يف معاهد متخ�ض�ضة، واإذا كان يف املدار�ض 
فيج�ب اأن يك�ون �ض�ف اختياريًا ولي��ض اإجباري�ًا. ومن املمكن اأن 
يع�زز النق�ض�ام اإذا كان�ت الطريق�ة يف التعلي�م تع�ضبي�ة. واأوؤيد 

وهن�اك  الأدي�ان،  متع�دد  بل�د  لأنن�ا  الدول�ة  ع�ن  الدي�ن  ف�ض�ل 
العدي�د م�ن الآراء الت�ي تق�ول اأن ال�ضيا�ض�ة العلماني�ة ه�ي احل�ل 

الوحي�د لدول�ة تعددت فيه�ا الأديان.
وتعتق�د جوليان�ا حميديل )21 عامًا( اأنه: »يجب تعليم الدين 
اإذا مت  اأن يع�زز النق�ض�ام  يف معاه�د خمت�ض�ة، وم�ن املمك�ن 
تعلي�م دي�ن واحد يف مدار��ض طالبه�ا متعددين الأديان، ممكن 

اأن يدر�ض�وا كل الأدي�ان ليتمك�ن كل الط�الب م�ن الإط�الع عل�ى 
خمتل�ف الأدي�ان«. واأوؤي�د ف�ض�ل الدي�ن عن الدول�ة، لأنه عندها 
كل �ض�خ�ض �ضيمار��ض دين�ه م�ن دون تع�ض�ب �ضيا�ض�ي و�ض�يكون 
النتماء الديني �ضيء �ضخ�ضي وقرار ذاتي ولي�ض ب�ضبب انتماء 

�ضيا�ضي.
وت�رى راني�ا خري��س )17 عام�ًا(: اأن تعلي�م الدين يف املدار��ض 
مه�م لأن الطف�ل �ض�يتعرف عل�ى دينه اأكرث. ولن يعزز النق�ض�ام 
اإن كان الأ�ض�تاذ يعل�م الدي�ن ب�ض�كل جي�د اأي ينق�ل الأم�ور الت�ي 
الدي�ن ع�ن  تتوح�د عن�د كل الأدي�ان. وترف��ض خري��ض ف�ض�ل 
الدول�ة لأن الدي�ن ه�و م�ن ي�ردع املجتمع�ات م�ن النخ�راط يف 
اأم�ور خط�اأ، ووج�ود الدين يف الدول�ة يحافظ على جمتمعنا من 

التح�ول اإىل جمتم�ع غرب�ي.
يف  الدي�ن  تعلي�م  ب�اأن  عام�ًا(   22( يحي�ى  ري�ان  ويوافقه�ا 
املدار��ض مه�م لتعري�ف الطف�ل عل�ى الدي�ن، وت�ضي�ف: ل اأعتقد 
اأن التعلي�م الدين�ي يف املدار��ض �ض�يعزز النق�ض�ام لأن التوجي�ه 
الأ�ضا�ض�ي م�ن الأه�ل الذي�ن ي�ضع�ون اأولده�م مبدار��ض مماثلة 
لدينهم. لذلك ل اأوؤيد ف�ضل الدين عن الدولة لأنه فكر علماين 
واأ�ض�جع اأن يك�ون الدي�ن من د�ض�تور الدول�ة لأن يف الدين هناك 
ت�ض�ريعات جيدة تدعو اإىل املحبة من املمكن اأن ينت�ض�ر الف�ض�اد 

اإذا مت ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة.
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ح�ول  االآراء  تتباي�ن  الواح�دة  االجتماعي�ة  البيئ�ة  يف 
تعليم الدين يف املدار�س وما ميكن اأن ينتج عن هذا التعليم 
م�ن نتائ�ج �ش�لبية كان�ت اأم اإيجابي�ة، كم�ا تتباي�ن اآراوؤه�م 

ح�ول عاق�ة الدي�ن بالدولة.

تدري��ض  )23 عام�ًا - �ضي�دا( عل�ى �ض�رورة  و�ش�ام  اأك�د  فق�د 
الدي�ن يف املدار��ض من�ذ ال�ضغ�ر كي يتع�زز مفهوم الدي�ن و تفا�ضيله 
م�ن الأل�ف اإىل الي�اء ب�ض�كل �ضحي�ح عن�د الطف�ل، وك�ي ل ي�ض�ت�ضعبه 
عندم�ا يك�ر في�ض�تطيع التفري�ق ب�ني احل�الل واحل�رام وال�ض�ح م�ن 
اخلطاأ. وي�ضيف: »اأما عن التعليم يف املدار�ض فاإنه ل يعزز النق�ضام 
ب�ل عل�ى العك��ض يج�ب الإطالع على الديانات الأخ�رى لتنمية مفهوم 
اح�رام الأخ�ر وتفهم�ه، ولكن هذا ل يعني موافقتي على مبداأ ف�ضل 
الدي�ن ع�ن الدول�ة لأن الدي�ن براأي�ي ه�و اأ�ضا��ض الدول�ة وطريقه�ا يف 
حتقيق العدل بناءًا على قواعد التحرمي والتحليل ومكارم الأخالق.
ب�ريوت( كون�ه  )24 عام�ًا م�ن  تي�ش�ري  بالن�ض�بة  الأم�ر  كذل�ك 
يف�ض�ل اأن يت�م التدري��ض يف املدار��ض اأي�ض�ًا ليتاأ�ض��ض ويقتنع الطالب 
الدي�ن  تعلي�م  مّت  و«اإن  ال�ضغ�ر،  من�ذ  ال�ضحيح�ة  واملعامل�ة  بالدي�ن 
بالطريقة ال�ض�ليمة فاإنه ل خوف من اأي انق�ض�ام رغم اأين مل اأدر��ض 
يف لبن�ان اإل يف املرحل�ة اجلامعّي�ة، و م�ن وجه�ة نظري فاإّن الإ�ض�الم 
ه�و احل�ل ل�كل م�ا حولن�ا كون�ه ج�اء ب�كل التعالي�م والقواعد والأ�ض��ض 
ال�ضحيح�ة الت�ي ي�ض�تطيع الأن�ض�ان اأن يعتم�د عليه�ا يف كل تفا�ضي�ل 

حيات�ه وم�ن ه�ذا املنطل�ق ل حاج�ة لف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة«.
املعاه�د  يف  الدي�ن  يدر��ض  اأن  فتف�ض�ل  �ض�حيم  م�ن  رمي  اأم�ا 
باعتبار اأنه يوجد طالب يعتنقون الدين امل�ضيحي يف مدار�ض تدر�ض 
الدي�ن الإ�ض�المي والعك��ض. وه�ذا م�ا اتفق�ت معه�ا مل�ى م�ن �ض�حيم 
اأي�ض�ًا ذات الثم�اين ع�ض�ر عام�ًا م�ضيف�ة اإىل ذل�ك اأّن�ه ميكن اأن يغري 
الطال�ب دين�ه اإن مل يك�ن متمكن�ا من�ه، وخوف�ًا م�ن ذل�ك فهي ت�ض�جع 

اأك�رث عل�ى تدري��ض الدي�ن يف معاه�د خمت�ض�ة  كُل وف�ق دين�ه.
لك�ّن مل�ى ورمي يختلف�ان بالراأي حول فك�رة ان كان التعليم الديني يف 
املدار��ض اللبناني�ة يع�زز النق�ض�ام اأم ل؟ وكذل�ك الأمر لفكرة ف�ضل 

الدين عن الدولة.

ف�رى رمي اأن�ه يع�زز النق�ض�ام حي�ث اأن املدار��ض حتت�وي ط�الب م�ن 
خمتل�ف الأدي�ان والطوائ�ف وتعلي�م الدي�ن ق�د ي�ض�بب ح�ضا�ض�ية ب�ني 
الط�الب خا�ض�ة مل�ن ينتم�ون لديان�ات اأخ�رى، بالإ�ضاف�ة لتاأييده�ا 
ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة يف حماولة للتخفيف من امل�ض�اكل والتعقيد 

ب�ني العامل.
يع�زز  ل  املدار��ض  يف  الدين�ي  التعلي�م  »اأن  راأيه�ا:  ف�كان  مل�ى  اأم�ا 
النق�ض�ام باعتب�ار جمي�ع الأدي�ان تدع�و للت�ضام�ن، اأن�ا ل اأوؤي�د ف�ضل 
الدين عن الدولة ب�ض�رط اأن ي�ض�تغلوا الدين لتطوير الدولة والتعامل 

مع�ه بطريق�ة ح�ضاري�ة بعي�دة ع�ن التع�ض�ب«.
كذلك الأمر بالن�ض�بة اىل اأمين من البقاع فهو اأي�ضًا ل يوؤيد التعليم 
الدين�ي يف املدار��ض، »ب�ل اأف�ض�ل املعاه�د م�ن منطل�ق اأن الدي�ن يف 
املدار��ض يفر��ض فر�ض�ا و«ل اإك�راه يف الدي�ن«، بالإ�ضاف�ة »م��ض كل 
النا��ض بتحب تتعلم الدين وم��ض كل النا��ض من نف��ض الدين«، و يرى 
اأمي�ن اأن التعلي�م الدين�ي يع�زز الف�رز وي�ض�تخدم الدي�ن للم�ضال�ح 
ال�ضيا�ض�ية كون املدار��ض يف لبنان مفروزة �ضيا�ض�يًا. وهو يوافق على 
ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة لأن الدي�ن عالقة خا�ضة ب�ني كل فرد و رّبه 

بينم�ا الدول�ة هي نظ�ام وعالقة م�ع القانون.
فرا��س 27 ع�ام واإ�ش�راء 19 عام�ا يتفق�ان عل�ى تعلي�م الدي�ن 
يف املدار��ض لأن معظ�م الط�الب يدر�ض�ون فيه�ا ولي��ض يف املعاه�د، 
ويتفق�ان اأي�ض�ًا عل�ى اأن التعلي�م الدين�ي يف مدار��ض لبن�ان ل يع�زز 
النق�ض�ام ف�رى اإ�ض�راء اأن جمي�ع الط�الب يتعلم�ون دينه�م دون اأي 
خالف�ات وتاأث�ري �ض�لبي اأو اي انق�ض�ام كونه�م ل زال�وا يف عم�ر �ضغ�ري 
ول ميلك�ون الوع�ي اأو التفك�ري ال�ذي يدفعه�م لأي انق�ض�ام كان، اأم�ا 
فرا�ض فريى اأنه يعزز العي�ض امل�ضرك بني جميع الطالب خا�ضة يف 

بل�د ال 18 طائف�ة.
فرا��ض واإ�ض�راء يختلفان بالراأي حول نقطة ف�ضل الدين عن الدولة 
التي يرف�ضها فرا�ض كونه يود اأن يتبع ما تعلمه من دينه يف اأن ين�ضره 
ولكن دون اأن يفر�ضه على اأّي اأحد، اأما ا�ضراء فتف�ضل ف�ضلهما عن 
بع�ضهم�ا خا�ض�ة يف زمنن�ا ه�ذا لكونه قد يكون ح�اّل لإنهاء الطائفية 
والعن�ضرية والنق�ض�امات، في�ضبح كل فرد حّرًا بدينه ومذهبه من 

دون اأن يحق لأّي �ضخ�ض كان اأن يتعر�ض له.
نان�ش�ي )23 عام�ًا( تف�ض�ل تعلي�م الدي�ن باملعاه�د كون�ه احل�ل 
الأن�ضب، »لكل �ضخ�ض اأن يختار ما يتعلمه بطريقة �ضحيحة تنا�ضب 

دين�ه ومذهب�ه، وم�ن ناحي�ة اأخ�رى ف�اإن ذل�ك �ض�يخت�ضر اخلالف�ات 
يف  الدين�ي  التعلي�م  مت  اإن  وانق�ض�امات  خلالف�ات  ي�وؤدي  ق�د  م�ا  اأو 
املدار��ض«. كما جتد نان�ض�ي اأنه ل عالقة للدين يف الدولة باعتبارها 
جتم�ع كل الأدي�ان اإمن�ا يجب على كل �ض�خ�ض اأن يكون كفء ملن�ضبه 

بغ��ض النظر ع�ن دينه.
م�ن  عام�ا   23 واأ�ش�امة  �ضي�دا  م�ن  عام�ا   24 م�شطف�ى  اأم�ا 
�ضحيم فهما يختلفان كّليا بالآراء. م�ضطفى يجد اأن تعليم الدين يف 
املعاهد اأف�ضل، واإن التعليم الدين يف مدار��ض لبنان يعزز النق�ض�ام 
»تخيل�ي وج�ود اأك�ر م�ن دي�ن داخ�ل �ضف واح�د! ما بتزب�ط«، و يوؤكد 
م�ضطف�ى عل�ى اأف�ضلي�ة ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة باعتب�ار اأن جمي�ع 

احل�روب تب�داأ من ه�ذه النقطة.
اأم�ا اأ�ض�امة فيج�د العك��ض كون�ه ي�رى املدار��ض ف�ض�حة اأك�ر ليتعل�م 
اجلمي�ع م�ن خالله�ا الدي�ن ب�ض�كل �ضحي�ح، ول ي�رى اأن ذل�ك يع�زز 
النق�ض�ام لأن الدي�ن ل ي�ض�جع عل�ى ه�ذا املفه�وم اأ�ضا�ض�ًا، ويج�ب اأن 
يبق�ى الدي�ن والدول�ة مرتبط�ان ببع�ضهما لكونهما يكم�الن بع�ضهما 

البع�ض.
اأم�ا هب�ة )21 عام�ًا( تف�ضل املعاهد مكانًا تعليم الدين حر�ضًا 
مل  جتربت�ي،  خ�الل  وم�ن  �ضحيح�ة.  وط�رق  موثوق�ة  م�ض�ادر  عل�ى 
اأ�ض�هد اأي انق�ض�ام عندم�ا تعلم�ت الدي�ن يف املدر�ض�ة ومل يخل�ق له�ا 
ذلكاأي نزعة طائفية، وهي �ضد العلمانية لأنها توؤمن مببداأ اخلالفة 

القادم�ة ولك�ن لي��ض م�ن خ�الل مظاهر الإره�اب احلالية.
�ضي�دا  م�ن  عام�ًا(  ومع�روف )23  عام�ًا(  حمم�د )21  اأم�ا 
فيتفق�ان عل�ى اأف�ضلي�ة اختي�ار املعاه�د، لأن�ه يف املدار��ض ل�ن يك�ون 

هن�اك وق�ت كاف ل�كل التفا�ضي�ل امن�ا �ض�تكتفي بروؤو��ض الأق�الم.
مع�روف ي�رى اأن هن�اك انق�ض�امًا ب�ض�بب تعلي�م الدي�ن يف املدار��ض 
املت�ض�دد ومنه�م م�ن ه�و  اأ�ض�تاذ، فمنه�م  �ض�خ�ضية كل  بن�اءًا عل�ى 
معتدل ويتبع نظام املدر�ضة دينيا و�ضيا�ضيًا، ويجب ف�ضل الدين عن 

الدول�ة لأن�ه براأي�ه »�ضيا�ض�ة ودي�ن م�ا بيلتق�وا«. 
اأم�ا حمم�د فيوافق�ه بنقطة تعزيز النق�ض�ام لأن لبنان كدولة يحتوي 
عل�ى ع�دة اأدي�ان وكل ديان�ة حت�وي ع�دة طوائ�ف وكل طائف�ة تختل�ف 
ع�ن الأخ�رى وه�ذا م�ا يزي�د الأخت�الف ب�ني جمي�ع الأف�راد، لكن�ه ل 
يواف�ق مع�روف ح�ول ف�ضل الدين ع�ن الدولة لأنهما من وجهة نظره 

يكم�الن بع�ضهم�ا البع�ض.

الجنوب

جبل لبنان

آمنة ديماسي - جبل لبنان

طبيع�ي،  غ�ري  لبن�ان  يف  الو�ش�ع 
يف  الدي�ن  ي�ش�تخدم  البع��س 
يط�رح  االآخ�ر  البع��س  ال�شيا�ش�ة، 
االأفكار الدينية بطريقة مت�ش�ددة، 
لرقاب�ة  يخ�ش�ع  ال  الدي�ن  وتعلي�م 
جدي�ة، فم�اذا يق�ول ال�ش�باب ح�ول 

ذل�ك؟

تعلي�م  عام�ًا(   24( غن�ام  رغ�دة  تف�ض�ل 
الدي�ن يف املدار��ض اأن يقت�ض�ر عل�ى املبادئ العام�ة »لأنه الغو�ض 
في�ه يع�زز النق�ض�ام خ�ضو�ضًا يف هذه الظ�روف، لكني اأعتقد ان 
امل�ض�كلة لي�ض�ت يف الدي�ن، ب�ل كي�ف تط�رح املوا�ضي�ع الديني�ة«. 
وتوؤي�د غن�ام ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة، »لأن�ه حالي�ًا �ض�ار الدي�ن 

و�ض�يلة للو�ض�ول اإىل ال�ض�لطة وه�ذا ت�ض�ويه للدي�ن ودوره«.
ويوافقه�ا عم�ر �ش�عد )19 عام�ًا( الراأي ب�ض�رورة تعليم املبادئ 
العام�ة للدي�ن يف املدار��ض، وي�ضي�ف: اأن تدري�ض�ه ب�كل ال�ض�ور 

يع�زز النق�ض�ام، وامل�ض�كلة بطريق�ة تق�دمي املعلوم�ات الديني�ة.

ول يوؤي�د �ض�عد ف�ض�ل الدي�ن عن الدولة »لأن�ه بجوهره يحمل 
العدل والإح�ض�ان وتاأمني ال�ضالم«.

وتوؤي�د اآي�ة ب�ريم تعلي�م م�ادة الدي�ن يف املدار��ض »ويف املعاه�د 
املتخ�ض�ض�ة اأي�ض�ًا، يف املدار��ض يتع�رف الطف�ل عل�ى دينه وعلى 
الواجب�ات مث�ل ال�ضي�ام وال�ض�الة ويتعل�م الأخ�الق الديني�ة ويف 
املعاهد ي�ضلون اإىل اأعماق الدين ومن خالل ذلك ينت�ضر الدين 

يف املجتم�ع«.
وترى بريم اأن الدين يعزز العالقات بني النا��ض على اأ�ضا��ض 
املحب�ة والأخ�وة والتع�اون. لكنه�ا توؤي�د ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدولة، 

الت�ي  وال�ضراع�ات  الراه�ن  الو�ض�ع  لأن 
نعي�ض�ها توؤث�ر على الدول�ة، لذلك يجب ف�ضل 

الدي�ن ع�ن الدول�ة.
تعلي�م  عام�ًا(   20( رم�ش�ان  ح�ش�ني  ويوؤي�د 
الدي�ن يف املدار��ض ويف املعاه�د املتخ�ض�ض�ة 
اأي�ض�ًا، »لأن�ه �ض�ار الآن بع�د ع�ن الدي�ن م�ن 
اأن  وخ�ضو�ض�ًا  ال�ضغ�رية«،  الأجي�ال  قب�ل 
م�ن  يقربه�م  ب�ل  النق�ض�ام  يع�زز  ل  الدي�ن 
اإىل  ندع�و  الأدي�ان  البع��ض لأن كل  بع�ضه�م 
املحب�ة واملعامل�ة احل�ض�نة. ويرف��ض رم�ض�ان 
ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة، مو�ضح�ًا بالق�ول: 

قوي�ة«. دول�ة  يوؤ�ض��ض  الدي�ن  »لأن 
ول جت�د خل�ود ع�زام )18 عام�ًا( م�ض�كلة يف تعلي�م الدي�ن يف 
املدار�ض واملعاهد، �ضرط اأن يتم ذلك عر اأ�ضاتذة اخت�ضا�ضيني 

حت�ى ل ت�ضل املعلوم�ة بطريقة خاطئة«.
ول ت�رى ع�زام اأن تعلي�م الدين يعزز النق�ض�ام »لأن الأطفال 
يتعلمون من خالل الدين الإ�ضالمي الأخالق واملبادئ الإ�ضالمية 
التي تدعو اإىل التعاون والت�ضامح وتخدم احلريات ال�ضخ�ضية«. 

وبالتايل، ل توؤيد عزام ف�ضل الدين عن الدولة.

ال فصل للدين عن الدولة

تنوع اآلراء واللوم على طريقة التعليم

7 2016 الثاين  كانون   - الثاين  العدد   -  PCDD والدميقراطية  للتنمية  ال�شراكة  مركز  عن  ت�شدر   - دورية  غري  ن�شرة 



�ش��كلت اآراء ال�ش��باب حول تعليم مادة الدين يف 

املدار���س اأو يف معاهد خ�شو�شية حول ف�شل الدين 

ع��ن الدولة، مفاج��اأة من حيث النتائ��ج التي ميكن 

ا�شتخا�شها كالتايل:

اأواًل: تبني اأن الغالبية من ال�شباب ومن خمتلف 

املناط��ق على ع��دم معرفة مبفاهيم ت�ش��تخدم مثل 

ف�ش��ل الدين ع��ن الدولة، كم��ا تبني جه��ل بع�شهم 

ملفه��وم الدولة ودورها يف املجتمع وحول الدين مبا 

ي�ش��كل من عاقة بني االإن�شان ومن يعتقد به، وهي 

عاقة خا�شة جدًا. يف حني ان الدولة هي موؤ�ش�شة 

تنظ��م العاقة ب��ني اأفراد املجتم��ع املختلفني فيما 

بينهم، توحدهم موؤ�ش�شة الدولة من خال قوانني 

ترعى م�شالح جميع الفرقاء.

ثاني��ًا: اأكرثي��ة ال�ش��باب م��ع تعلي��م الدي��ن يف 

املدار���س اأو يف املعاه��د اخل�شو�شية، ويبدو ان هذه 

االأكرثية قد ا�شت�ش��لمت لواقع الفرز ال�شكاين بني 

املناطق وغلبة مذهب معني يف منطقة ما، وبالتايل 

ت��رى ه��ذه االأكرثي��ة اأن كل االأدي��ان تدع��و اإىل 

املحبة وال�شام.

ثالثًا: انق�ش��م ال�ش��باب اأنف�ش��هم بني من يرى اأن 

تعليم الدين يعزز االنق�شام وبني من يرى اأنه يعزز 

الوح��دة، حتى ب��دت االآراء وكاأنه��ا اأ�شغاث اأحام 

لي�س اإال.

الق�ش��مة  عنا�ش��ر  ب��ني  املغالب��ة  اإن  رابع��ًا: 

املكون��ات  ب��ني  التوحي��د  وعنا�ش��ر  واالف��راق 

االجتماعية يف لبنان متيل اإىل الفرقة واالنق�شام 

وتوؤجل زمن حتولنا اإىل �شعب موحد اإىل اأجل غري 

م�شمى.

إذا الدين والسلطة اجتمعا حصلت الفتنة

المشكلة في العائلة وليس في الدين
فؤادي كردي - الجنوب

ما هو تاأثري تعليم الدين على الطاب، هل هو اإيجابي اأم 
�شلبي هذا ما حاولنا معرفته من خال بع�س اللقاءات.

ت�رى عب�ري عكاوي )27 عامًا( اأن تعليم الدين للطفل منذ نعومة 
اأظافره يف املدر�ضة ير�ضخ لديه حب الأديان والإنفتاح  على املجتمع 
املحيط به، واأنها ل حتبذ تعليم الدين  يف املعاهد واملراكز الدينية.
واأم�ا اإذا كان لتعلي�م الدي�ن دوره يف الإنق�ض�ام يف املجتم�ع اللبن�اين 
�ض�ببها  امل�ض�كلة  اأن  واأعم�ق بكث�ري حي�ث  اأك�ر  امل�ض�كلة  اأن  فع�رت 
الرئي�ض الربية داخل العائلة واملجتمع ولي�ضت وقفًا على الدين. اإل 
اأنها توؤيد ف�ضل الدين عن الدولة حيث اأن بلد مثل لبنان ي�ضتح�ضن 

اأن يت�م في�ه الف�ض�ل والركيز عل�ى دور الدولة.
اأح�ام اخلال�د )26 عام�ًا( كان له�ا وجه�ة نظ�ر خمتلف�ة  لك�ن 
حيث راأت اأن دور املدر�ضة للدرا�ضة فح�ضب ول يجوز اإدخال الدين 
على املنهاج التعليمي«، وعلى من يهمه التعلم الديني اأن يذهب اىل 

مرك�ز خمت��ض بالتعليم الديني. 
واأ�ضافت »اأن التعليم الديني يزيد الإنق�ض�ام بني فئات املجتمع لأن 
الربي�ة الديني�ة ت�وؤدي اإىل الكره واحل�ضا�ض�ية بني النا��ض. وبالتايل 

اأوؤي�د ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة لإن الدول�ة للوط�ن ولي�ض�ت لالأدي�ان 
وخ�ضو�ض�ُا يف بل�ٍد مثل لبنان.

اأم�ا حمم�ود ح�وراين )25 عام�ًا( قال: يتوجب عل�ى الطفل تعلم 
الدي�ن من�ذ الطفول�ة ونق�وم بتوجيه�ه عل�ى الطري�ق امل�ض�تقيم واإذا 
تركن�ا الأم�ر عن�د الك�ر �ض�ي�ضيع الف�رد ول يع�رف حيثي�ات الدي�ن 

وج�ذوره وعمق�ه يف املجتم�ع والأف�راد«.
وراأى اأن التعل�م الدين�ي ل ي�وؤدي اىل الإنق�ض�ام يف املجتم�ع اللبن�اين 
بل على العك��ض يوثق روابط احلب والت�ض�امح بني النا��ض. وبالتايل 

ل يوؤي�د ف�ض�ل الدين عن الدولة .
وتعتق�د ديان�ا بطحي��س اأن�ه يتوجب تعلي�م الدين يف املدر�ض�ة لإن 
الدي�ن يدف�ع الطف�ل اإىل الطري�ق ال�ضحي�ح. واأن التعلي�م الدين�ي 
ل يزي�د الإنق�ض�ام ب�ل عل�ى العك��ض ي�وؤدي اىل املحب�ة والت�ض�امح بني 
النا��ض ويوؤكد اأوا�ضر الآخاء. اإل اأنها توؤيد ف�ضل الدين عن الدولة 

ليك�ون ال�ض�خ�ض املنا�ض�ب يف املكان املنا�ض�ب.
لك�ن ح�ض�ن �ض�المي ق�ال اأن�ا �ض�د التعلي�م الدين�ي ب�ض�ورة مطلق�ة 
لأن املدر�ض�ة للدرا�ض�ة فح�ض�ب واأن املعاه�د واملراك�ز الديني�ة تدف�ع 
ال�ض�باب اىل الف�ض�اد والتبعي�ة. كم�ا اإن التعلي�م الدين�ي ي�وؤدي اىل 
الإنق�ض�ام ب�ني النا��ض«. واأن�ه يوؤي�د ف�ض�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة ليك�ون 

الف�رد منتمي�ًا اإىل دولت�ه ولي��ض اإىل طائفت�ه.

الجنوب

النبطية

عباس الحاج أحمد - النبطية

و�ش�يادة  االآخ�ر،  الفك�ر  اإلغ�اء  ثقاف�ة  انت�ش�ار  اأن  يب�دو 
االأح�كام امل�ش�بقة جتاه االآخرين، دفعت ب�ش�ريحة وا�ش�عة 
م�ن ال�ش�باب لرف��س فك�رة تعلي�م الدي�ن بطريق�ة خاطئ�ة 

ت�وؤدي اإىل ح�رب فتن�ة ب�ني فئ�ات ال�ش�عب.

ت��رى اآمن��ة )28 عام��ًا( ان التعلي��م الدين��ي يف املدار���ض ل يزي��د 
من النق�ضام، »لكن حاليًا يدر�ض بطريقة خاطئة ويطال نقاط حمددة 

ترك��ز عل��ى اختالف واخلالف م��ع الآخر«.
اأم��ا ماي��ا )26 عام��ًا( فتعتق��د اأن املدر�ض��ة ه��ي امل��كان املنا�ض��ب 
لتعلي��م الربي��ة املدني��ة املوح��دة. »لذل��ك اأرف���ض فك��رة تدري���ض الدي��ن 
يف املدر�ض��ة لأن��ه يعط��ي بطريق��ة خاطئ��ة فيه��ا مغ��الة وتع�ض��ب، ليطل��ع 

الطال��ب عل��ى الدي��ن يف منزل��ه اأو يف معه��د خا���ض«.
الدول��ة،  ع��ن  الدي��ن  ف�ض��ل  عام��ًا(  يا�ش��ني )21  عل��ي  ويوؤي��د 
ويف الوق��ت نف�ض��ه »اأوؤي��د تعلي��م الدي��ن يف املدار���ض، امل�ض��كلة لي�ض��ت يف 
الدي��ن، امل�ض��كلة تكم��ن بالطريق��ة الت��ي يق��دم فيه��ا الدي��ن حت��ت عناوين 
ا�ضتفزازية تثري الفرقة. لو در�ضت الأديان بطريقة مو�ضوعية فاإنها لن 

تع��زز النق�ض��ام.
ويدع��و كام��ل حم��زة )23 عام��ًا( اإىل الت��درج يف تعل��م الدي��ن يف 
املدر�ض��ة ث��م يف معاه��د خا�ض��ة حت��ى ل تك��ون الربي��ة الديني��ة ال�ض��لوكية 
بعي��دة ع��ن حيات��ه اليومي��ة. واأ�ض��اف: اإذا الت��زم كل �ض��خ�ض بتعالي��م 
ديانته التي تدعو اإىل املحبة والوحدة في�ضري تعليم الدين يوحد النا�ض 
بدي��اًل ع��ن انق�ض��امهم«. ودع��ا اإىل ع��دم ف�ض��ل الدي��ن ع��ن الدول��ة لأن 
»الدي��ن يت�ضم��ن �ض��ن وت�ض��ريعات ق�ضائي��ة عادلة ميك��ن تطبيقها �ضمن 

قوان��ني الدولة.
ويواف��ق حمم��د ب�ش��ري )26 عام��ًا( عل��ى اأن امل�ض��كلة لي�ض��ت بتعلي��م 
الدي��ن ب��ل بطريق��ة التعلي��م، حي��ث ميك��ن تعلمه من دون التط��رق ملا نراه 
يف و�ضائل الإعالم حاليًا مثل »هذه طريقة ال�ضنة وهذه طريقة ال�ضيعة، 

هذا م�ض��لم وهذا م�ضيحي«.
ويوؤي��د حمم��ود كرك��ي )25 عام��ًا( فك��رة ف�ض��ل الدي��ن ع��ن 

الدولة، »ل�ض��بب ب�ض��يط اأن ال�ض��لطة والدين ل يتفقان واإذا اجتمعا ولدت 
الفتن��ة«. ول يرف���ض كرك��ي فك��رة تعلي��م الدي��ن يف املدار���ض، »ه��ذا اأم��ر 
�ض��روري لتك��ن م��ادة ثقافي��ة تن�ض��ر فك��ر الأئم��ة الذي��ن بن��وا جمتمع��ات 
وثقافات وا�ض��عة. ولكن ما يح�ضل اليوم اإنها حتولت اإىل مادة �ض��جالية 
و�ض��ط حال��ة م��ن التع�ض��ب الدين��ي ال�ض��ائد ورف���ض الفك��ر الآخ��ر، اإذ ل 
يدّر���ض الدين امل�ض��يحي يف املدار���ض الإ�ض��المية ول الدين الإ�ض��المي يف 
املدار���ض امل�ض��يحية عل��ى الرغ��م م��ن اأن الأدي��ان وج��دت لأج��ل ال�ض��الم 

والت�ض��امح.
الدي��ن للمن��زل والربي��ة للمدر�ض��ة ه��ذا م��ا اك��دت علي��ه راني��ا 
عوا�شة )24 عامًا( ورف�ضت اإدخال مادة الدين اإىل املنهاج املدر�ضي 
»ل��ه معاه��د متخ�ض�ض��ة، ليذه��ب اإليه��ا من يريد«. واأ�ضاف��ت: نحن نرى 
م��ا يح�ض��ل ب�ض��بب اإقح��ام الدي��ن بال�ضيا�ض��ة، ياأخ��ذون اأف��كارًا تنا�ض��ب 
واقعه��م يبن��ون عليه��ا درا�ض��ات خاطئ��ة. الدي��ن ر�ض��الة حمب��ة ووف��اق 

تكف��ريًا. لي���ض  اإن�ض��اين، 
كم��ا يرف���ض يو�ش��ف )23 عام��ًا( تعلي��م الدي��ن يف املدار���ض »اإنه��ا 
مكان للعلم ولي�ض لإقامة �ضعائر خا�ضة مما يثري ح�ضا�ضية بني الطالب 
وخ�ضو�ض��ًا املختلط��ة منه��ا. تعلي��م الدي��ن ل��ه مكان��ه اخلا���ض، ل��ذا يجب 
ف�ضل��ه ع��ن املدار���ض كم��ا يج��ب ف�ضل��ه ع��ن ال�ض��لطات، لأن��ه اإذا اجتم��ع 

الدي��ن والدول��ة ا�ض��تعلت الفتنة عن �ض��ابق اإ�ض��رار وتر�ضد.
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