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اليسوعية: في مؤتمر العربية الدينية التربية
إنما باإليمان بالهوية ترتبط يجوز أن ال

مــن ـــــعـــــاشـــــرة كـــفـــلـــت الـــــــمـــــــادة ال
التعليم حـــريـــة الــلــبــنــانــي الـــدســـتـــور 
أو ينافي الــعــام يخل بالنظام لــم "مــا 
أحـــد لـــكـــرامـــة ض  يـــتـــعـــرّ أو  اآلداب 
حقوق تمس أن يمكن وال األديـــان
مــــدارســــهــــا الـــــطـــــوائـــــف فـــــي إنـــــشـــــاء
ذلـــك فــــي الـــخـــاصـــة عـــلـــى أن تــســيــر
تصدرها التي العامة لألنظمة وفاقا
العمومية". المعارف شأن في الدولة
- معهد الدراسات اإلسالمية انطلق
الدينية العلوم  كلية المسيحية في
مــن يـــوســـف فــــي جـــامـــعـــة الـــقـــديـــس
حلقة لتنظيم الــدســتــوريــة الـــمـــادة 
الدينية "الــتــربــيــة تــتــنــاول دراســـيـــة 
محاولة في العربية" المجتمعات في
في الدينية التربية مفهوم لتحديد
المبادئ إلــى باالستناد الدين علوم
الــتــعــلــيــم وحــريــة الــعــامــة حـــول حــريــة
الــحــاجــات ــــرز أب الــمــعــتــقــد، وتــحــديــد
والمجتمعات لبنان فــي واألولــويــات
وتــطــبــيــقــيــا الـــعـــربـــيـــة عــــامــــة بــحــثــيــا
وخبرات وقائع تحليل إلى باإلضافة

الموضوع. حول ومنجزات
بــكــلــمــة لعميد الــحــلــقــة افــتــتــحــت 
سليم األب الــديــنــيــة الــعــلــوم كــلــيــة 
"مقولة أن لــفــت إلـــى دكـــاش الـــذي
ال يكون متكال عندما يضعف الدين
وزالــت ولــت السياسي الساعد  على 

ال وهــــــذه ألن الــــديــــن هــــو روحـــانـــيـــة
يطفئها. العلمانية أحد أن يستطيع
تستطع لم قوتها كل مع الغرب في
وعــلــى الـــقـــضـــاء عــلــى جـــوهـــر الـــديـــن

المسيحية".
الــدكــتــور الحلقة ثــم أطــلــق مــديــر
الــــنــــدوة أنـــــطـــــوان مــــســــرة مــنــهــجــيــة
وأهدافها محددا أربعة أبعاد للتربية
واإليماني الحقوقي "البعد الدينية

والثقافي". والتربوي الديني –
الــتــربــيــة األول الـــقـــســـم وتـــــنـــــاول 
والــمــجــتــمــعــات الـــديـــنـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان
دائرة لرئيس كلمة فكانت العربية،
الــفــتــوى فـــي دار الـــديـــنـــي الــتــعــلــيــم 
أن أكـــد الــــذي الــشــيــخ أســامــة حــــداد
المدارس التعليم الديني في حصص
فقط تعلم "ال الفتوى  لــدار  التابعة
واألخــالق وتراعي القيم العقيدة إنما
كميالد اإلجتماعية المناسبات كل
فتعليم وعــــاشــــوراء عــيــســى ســيــدنــا 
من نوعا يخلق الطريقة بهذه الدين
علمناه إن وبـــاال يصبح لكنه اإللــفــة

بتعصب".
في الـــروحـــي ثـــم تــحــدث الــمــرشــد
الجميزة األقدس في القلب مدرسة
التربية "دور عن جندح فــادي األب
األجــيــال إرادات صقل فــي الدينية
تــنــمــو الــــصــــاعــــدة فـــعـــلـــى مــنــكــبــيــهــا

لذلك والــوطــن، والمجتمع الكنيسة
أهمية تاريخها عبر الكنيسة أولــت
من فجعلت الدينية للتربية كبيرة
في ومنارة وإيمان علم واحة مدارسها
القيم انتزاع حاول الذي العالم وجه
أن عــلــيــنــا الــمــســيــحــيــة مـــن جـــذورهـــا.
وجه في الديني التعليم على نثابر
التي تضرب الروحي الموت حضارة 

شبابنا".

مسيحية مدارس من خبرات
وإسالمية

الــحــلــقــة مـــن جــمــع الــقــســم الــثــانــي
الـــديـــنـــيـــة مــن خــــبــــرات فــــي الـــتـــربـــيـــة
واإلســـالمـــيـــة الــــمــــدارس الــمــســيــحــيــة
بــدايــة فــتــحــدث الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة،
اإلســالمــيــة مــديــر مــعــهــد الــــدراســــات
الـــحـــالق عــــزيــــز األب والـــمـــســـيـــحـــيـــة 
سوريا فــي الــديــنــي التعليم مــتــنــاوال 
فصل "يـــتـــم ومــــحــــددا اشـــكـــالـــيـــاتـــه:
المسلمين عن المسيحيين التالمذة
وهــذا الــديــنــي، التعليم فــي حصص 
صــدمــة يــشــكــل الـــفـــصـــل الـــجـــســـدي
التلميذفيتكون لدى وتربوية نفسية
اآلخر. أما عن الشعور باالختالف لديه
المعتمد فهو الديني  التعليم  كتاب 
ويركز التربية وزارة تضعه مسكوني،
األديان القواسم المشتركة بين على
وهذا خصائصها ف يعرّ أن دون من
متعدد. مجتمع في إشكالية يشكل
تشكل وكفاءاته فمؤهالته المربي أما
عملية أونجاح فشل عامالأساسيافي
ليس أنه والمشكلة الدينية، التربية
المستوى على كفوؤون مربون هناك
يوجدمعاهدتخصص إذ ال المسيحي

المجال". هذا في
قربان أنطوان الدكتور قدم بدوره
قــــــراءة فـــي كـــتـــاب الــتــعــلــيــم الــديــنــي
قــرار نتيجة "أتـــى  الـــذي المسكوني 
مجتمعة... الكنسية  السلطات  من
استراتيجيا خــيــارا هــنــاك أن  وتبين 
لعدم المشروع على القيمين قبل من
منها والــبــعــض الــتــطــرق لــلــخــالفــات

عقائدي".
لمؤسسة الــســابــق األمـــيـــن وأكــــد 
غسان الــعــرفــان الــتــوحــيــديــة الــشــيــخ
ساعة يـــدرس مــن "عــلــى أن  الحلبي 
التي المؤسسة  يــخــدم ال أن  الــديــن
المؤسسة ألن الله إنما فيها يعمل
أن دون من الدين تستخدم أحيانا
السلطة". أسيرة فتكون الله تخدم

الخالصة في
من واألخـــيـــر فـــي الــقــســم الــثــالــث
بـــرنـــامـــج الـــحـــلـــقـــة عــــرضــــت مـــنـــســـقـــة
أيـــوب ريـــتـــا الــتــنــشــئــة عــلــى الــــحــــوار
وملخصات ودراســـات لكتب نماذج
الدينية، فكلمة الثقافة تربوية في
فيها عــرض مسرة أنطوان للدكتور 
األربعة األبعاد ضمن الحلقة خالصة
الجانب "فــمــن بــدايــة: الــتــي حــددهــا
مع لــبــنــان وضـــع الــحــقــوقــي، ينسجم
حرية من حيث الدولية التشريعات 
العربية الدول أن إال التعليم الديني،
الــتــشــريــعــات التي بــحــاجــة إلـــى رصـــد
في أما الممارسة". هذه حرية ترعى
"فهناك والــديــنــي اإليــمــانــي الجانب 
الذات طاغية صورة أن مالحظة إلى
ماقديحمي الديني التعليم كتب في
وهنا والتنميط والعقائدية التعصب
الــكــتــب ــــرز اقــــتــــراح تــحــلــيــل بــعــض ب
القيمي". مضمونها ودراسة الدينية
على "يغلب التربوية الناحية وفــي
أصول وفق التعليم التوجهات بعض
للمستجدات، تــجــاهــل مــع الــمــاضــي 
الــفــعــلــي للتعليم الــتــأثــيــر  ــب  مــا يــغــيّ
فيكتسبون الــتــالمــذة عــلــى الــديــنــي 
البيئة مـــن مــعــلــومــاتــهــم وســلــوكــهــم
ال إذ واإلعــــالم والــعــائــلــة اإلجــتــمــاعــيــة
أجوبة الــديــنــي التعليم فــي يــجــدون 
أن يـــقـــول عـــن أســئــلــتــهــم. الــبــعــض
الــتــعــلــيــم الــديــنــي يــغــذي الــطــائــفــيــة
يكسب إنه إذ صحيح غير هذا لكن
الـــشـــبـــاب ثــقــافــة الــمــنــاعــة فـــي وجــه

والتعصب". االنغالق تيارات
باسكال عازار
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