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اإلسالميون و مناهج التعليم في العالم العربي
مع وصول اإلسالمٌٌن إلى السلطة فً بعض الدول العربٌة التً اختبرت
الربٌع العربً ،ومع سقوط األنظمة التً حكمت البالد لعقو ٍد طوٌلة،
برزت تحدٌات ع ّدة ومختلفة ،منها التعلٌم وكٌفٌة تطوٌر هذا القطاع،
الهوٌة الدٌنٌة والتربٌة المواطنٌة  .وقد أثار استالم اإلسالمٌٌن السل طة
مخاوف عدة ،لٌس فقط لدى األقلٌّات والعلمانٌٌن ،بل أٌضًا لدى المسلمٌن
أنفسهم ،خصوصًا فً ما ٌتعلّق باحتماالت تغٌٌر المناهج الدراسٌة واعتماد
أو إدخال الشرٌعة اإلسالمٌة فٌها.
هل هناك توجُّ ه لدى اإلسالمٌٌن إلدخال الدٌن اإلسالمً فً البرامج
التعلٌمٌة؟
فً حالة نجاح اإلسالمٌٌن فً إدخال الدٌن فً البرامج التعلٌمٌة ،كٌف ٌمكن
الجمع بٌن هذا التوجه وبٌن تطلعات القطاعات المجتمعٌة األخرى إلى
تحسٌن وتطوٌر القطاع التعلٌمً فً ظ ّل مجتمع منفتح وتع ّددي؟
ماذا عن تداخل الهوٌتٌن الدٌنٌة والوطنٌة؟
ماذا عن دعوات بعض األحزاب والقوى اإلسالمٌة (مثلما فعل اإلخوان
المسلمون فً مصر) إلى عدم الخوف من أي اضطهاد ،بل والذهاب إلى
ح ّد التؤكٌد أنّ الم واطنة شرط أساسً ألي تشرٌع ٌقدمونه؟
ً
وتحدٌدا المسٌحٌٌن ،أنّ األحزاب
كٌف ٌمكن تطمٌن األقلٌات الدٌن،
اإلسالمٌة الصاعدة لن تعمد إلى تهمٌشهم والتع ّدي على حقوقهم ،عبر
إصدار مناهج تعلٌمٌة التؤخذ بعٌن االعتبار خصوصٌتهم الدٌنٌة والمدنٌة
وهواجسهم األقلوٌّة؟
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محمد فاعور
من المهم ،أوال ،عدم وضع الدول العربٌة كافة التً وصل فٌها اإلسالمٌون
إلى السلطة أو أصبحوا شركاء أساسٌٌن فٌها ،وهً تحدٌدا مصر وتونس
والمغرب ولٌبٌا ،فً سلة واحدة  .إذ أن ثمّة فروقات هامة فً طبٌعة
األنظمة السٌاسٌة التً تم استبدالها أو إصالحها  .كذلك تختلف مجتمعاتها
فً مستواها الثقافً وفً أنظمتها التعلٌمٌة والتحصٌل العلمً لطلبتها ،لكن
ماٌجمع بٌن برامجها المدرسٌة مقرر فً التربٌة الدٌنٌة.
فً حالة مصر الٌوم ،كما فً عهد الرئٌس المخلوع حسنً مباركٌ ،درس
الطلبة المسلمون فً المدارس الحكومٌة الدٌن اإلسالمً ،فٌما ٌدرس
الطلبة المسٌحٌون الدٌن المسٌحً  .وتشمل دروس الدٌن العقائد والشعائر
والسلوكٌات التً تدرّ س بؤسلوب التلقٌن والحفظ .عالوة على ذلكٌ ،تعرف
الطالب المصري ،المسلم والمسٌحً معا ،على جوانب عدٌدة من اإلسالم
من خالل مقررات أخرى أهمها اللغة العربٌة والتارٌخ  .مثال ،النصوص
المقررة فً اللغة العربٌة فً المرحلة االبتدائٌة تستعٌن بآٌات من القرآن
الكرٌم وبؤحادٌث نبوٌة شرٌفة لتعلٌم قٌم اجتماعٌة سامٌة مثل اإلحسان
والصدق ،ولكن هناك أٌضا اآلٌات التً تخالف عقائد غٌر المسلمٌن مثل
تلك التً تدعو إلى وحدانٌة الخالق ،والتً تتناقض مع إٌمان المسٌحٌٌن
بالثالوث المقدس  .أما التارٌخ فٌر ّكز على الحضارة اإلسالمٌة بجوانبها
المتعددة منذ ظهور اإلسالم ،فً حٌن ٌقتصر تارٌخ األقباط على الجوانب
االقتصادٌة واالجتماعٌة  .أما مقرر القٌم واألخالق الذي اعتمد ككتاب فً
المرحلة االبتدائٌة ،فهو غٌر مطبَّق فً الواقع.
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فً تونس والمغرب ولٌبٌاٌ ،درس الطلبة فً المدارس الحكومٌة مقررا فً
التربٌة اإلسالمٌة ٌختلف مضمونه التفصٌلً بٌن هذه الدول  .لكنه ٌنحصر،
كما فً حالة مصر ،فً اإلسالم ومنظوره من مواضٌع شتى.
وتتنوع الصورة فً المدارس الخاصة ،والسٌما فً مصر ،حسب طبٌعة
المدرسة .فالمدرسة الدولٌة العلمانٌة التدرِّ س الدٌن  .أما المدرسة المسٌحٌة
فتدرس الدٌن المسٌحً وتطبع بٌئة المدرسة وثقافتها وسلوكٌات الهٌئتٌن
التدرٌسٌة واإلدارٌة بالثقافة المسٌحٌة ،وٌنطبق ذلك أٌضا على المدارس
التً ٌشرف علٌها إسالمٌون أفراد أو جمعٌات إسالمٌة حٌث تسود الثقافة
اإلسالمٌة.
وٌغٌب عن برامج التربٌة الدٌنٌة فً هذه الدول العربٌة التعرٌف باألدٌان
 .فال ٌتم
والمذاهب الدٌنٌة المختلفة عن المذهب الرئٌس فً المجتمع
التعرٌف مثال بالمذهب الشٌعً أو اإلباضً فً الدول ذات الغالبٌة السنٌة،
كما أن دراسة الدٌن تتم باألسلوب التلقٌنً من دون اعتماد البحث عن
مصادر وآراء متنوعة أو إفساح المجال للنقاش المفتوح داخل الفصل .
وهذا ٌعنً أن برامج التربٌة الدٌنٌة فً شكلها الراهن التساهم فً تطوٌر
التعارف والتفاهم بٌن األدٌان ا لمختلفة فً الدولة الواحدة أو فً تعزٌز
مفاهٌم تقبل واحترام اآلخر المختلف ومفهوم التعددٌة الثقافٌة.
ولٌس واضحا أو محسوما حتى اآلن ما إذا كانت األحزاب اإلسالمٌة
الرئٌسة فً تونس ومصر تنوي تغٌٌر برامج التربٌة الدٌنٌة فً المدارس
الحكومٌة ألكثر من سبب ،منها أن ع لٌها ،أوال ،أن تع ِّدل مواد فً دساتٌر
دولها تتناول الشؤن التعلٌمً والتربوي ،ودون ذلك مصاعب ورفض من
قبل أكثر من طرف سٌاسً وعسكري فاعل  .والسبب الثانً الها ّم أن
البرامج القائمة التتعارض جوهرٌا مع أهدافها السٌاسٌة ،فكل طالب ٌدرس
دٌنه عند معلم من دٌنه ،لكن هذه األحزاب قد جرّ بت فً مدارس خاصة
تدٌرها إدخال السلوكٌات اإلسالمٌة فً البٌئة المدرسٌة بحٌث تطغى الثقافة
اإلسالمٌة والتوجه اإلسالمً على سلوكٌات المدرس وأسلوب تعامله مع
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الطلبة واألهل ،فٌشجع عند الطالب ما ٌعتبره سلوكا إسالمٌا حمٌدا مثل
إقامة الشعائر الدٌنٌة وبر الوالدٌن وٌذ ّم أو ٌنتقد ما ٌعتبره سلوكا مخالفا
.
للشرٌعة مثل شرب الخمر والسفور للبنات وعدم طاعة أولً األمر
وتجدر اإلشارة إلى أن األحزاب الممثلة لإلخوان المسلمٌن تعلن بوضوح
عدم إلزام اآلخرٌن بما تلزم به أعضاءها وأنصارها من أفكار وسلوكٌات.
وقد تسعى األحزاب ا إلسالمٌة الرئٌسة إلى نقل تجربتها التربوٌة فً
مدارس خاصة إلى المدارس الحكومٌة عن طرٌق التؤثٌر فً برامج إعداد
المعلمٌن ،وفً إضافة أنشطة الصفٌِة تعزز الثقافة اإلسالمٌة فً المدارس.
اإلسالمٌون فً مصر وتونس والمغرب ٌشجعون اعتماد طرق التدرٌس
الحدٌثة فً المواد العلمٌة ،مثل أسلوب التقكٌر الناقد والحوار والبحث
والمناقشة المفتوحة ،وبرامجهم المنشورة تدعوا إلى تدرٌب وتؤهٌل
المعلمٌن لكً ٌكتسبوا الكفاءة الالزمة فً هذه األسالٌب  .وقد طبقوا بعض
هذه األسالٌب فً مدارس ٌدٌرونها فً لبنان وربما فً مصر وغٌرها .وهم
بذلك ٌلتقون مع التوجهات العالمٌة لجهة طرق التدرٌس الحدٌثة  .أما فً
تدرٌس الدٌن وا لعلوم االجتماعٌة واللغة العربٌة فاإلخوان المسلمون
ٌعتمدون الحوار بمفهوم معٌن ٌستند إلى آٌات قرآنٌة ،وهذا المفهوم ٌقوم
على الدعوة بالموعظة الحسنة والمجادلة بالحسنى  .لكنه الٌقبل أي مخالفة
صرٌحة للعقٌدة اإلسالمٌة مثل اإللحاد أو الشرك.
وتجدر اإلشارة إلى أن ا ألزهر فً مصر ٌسعى مع الكنائس القبطٌة
وممثلٌن لتٌارات فكرٌة وسٌاسٌة متنوعة إلى إعداد مقرر دراسً ٌتناول
القٌم المشتركة لألدٌان السماوٌة ،وسٌكون هذا المشروع فً حال إقراره
أنموذجا تربوٌا لسائر دول المنطقة.
ٌعتبر اإلسال مٌون أن الدٌن "مفتاح" الشعوب العربٌة ،وأن الهوٌة الدٌنٌة
أعمق وأشمل من الهوٌة الوطنٌة ،ألنها تنطلق من تصور أوسع للحٌاة
والكون واأللوهٌة محوره اإلنسان  .أما التعلٌم فهو جزء من هذا التصوّ ر
وهو فً خدمة اإلنسان والمجتمع والمإسسات  .من ث ّم ،فإن األحزاب
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اإلسالمً الرئٌسة تدعوا إلى االنتماء الوطنً مع التمسك بؤولوٌة االنتماء
ة
الدٌنً والسٌما اإلسالمً ،وذلك دون إكراه غٌر المسلمٌن على اإلٌمان
باإلسالم أو معاملتهم كغرباء عن الوطن.
ٌإكد برنامج اإلخوان المسلمٌن الممثل بحزب الحرٌة والعدالة فً مصر
على عدد من المبادىء السٌاسٌة األساسٌة التً تسود فً المجتمعات
التعددٌة الدٌمقراطٌة وأبرزها  " )1 ( :ضمان الح رٌة لجمٌع المواطنٌن " فً
()2
االعتقاد وإبداء الرأي وتكوٌن األحزاب وغٌرها من الحرٌات،
"المساواة وتكافإ الفرص " من دون تمٌٌز على أساس الدٌن أوالجنس
أوالعرق " )3( ،التعددٌة السٌاسٌة " ،إضافة إلى بث قٌم الحوار والتسامح
والمشاركة والمسإولٌة والمساءلة وغٌرها من القً م الدٌمقراطٌة  .لكن
العبرة هً فً التنفٌذ ،وإن الغد لناظره قرٌب.
فً الحالة المصرٌة ،مثال ،حٌث تبرز هذه المخاوف األقلوٌة ،لم تكن
المناهج التً طبقت فً عهود ماقبل الثورة األخٌرة تراعً خصوصٌة
األقلٌات الدٌنٌة ،بل كانت تفرض على كل الطلبة مفاهٌم إسالمٌة من خالل
نصوص القراءة العربٌة ومواضٌع التارٌخ والع لوم االجتماعٌة  .والخوف
األقلوي فً مصر بعد الثورة كما فً تونس والمغرب نابع من عدم الثقة
بالنواٌا المعلنة والبرامج والتصرٌحات المنشورة للقٌادات اإلسالمٌة حول
االلتزام بمبادىء التعددٌة والدٌمقراطٌة ،بما فٌها تقبل اآلخر واحترامه
واعتباره مواطنا متساوٌا فً الحقوق والواجبات.
إن تجربة الثورات العربٌة فً مصر وتونس بعد عشرات السنوات من
حكم تسلطً مستقر ،جدٌدة وغٌر مسبوقة  .ولٌس واضحا حتى اآلن
تفاصٌل مسارها ،ما ٌجعل الكثٌرٌن من المواطنٌن ،من المسلمٌن كما
المسٌحٌٌن ،فً حال من الخوف من مستقبل مجهول والسٌما فً ظل
توجهات متطرفة لدى بعض اإلسالمٌٌن وتجارب مقلقة لألقلٌات فً دول
أخرى.
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والٌمكن تطمٌن األقلٌات إال بالتزام اإلسالمٌٌن الذٌن وصلوا إلى السلطة
بما صرحوا وتعهدوا به قبل االنتخابات.
وعلى الفئات الشعبٌة كافة من األكثرٌة واألقلٌة أن تتابع ما تقوم به
السلطات الجدٌدة من م قترحات قوانٌن وتشرٌعات قبل الحكم لها أو علٌها .
فإن وفت بتعهداتها أسست لدولة مدنٌة مستقرة ،وإال فإنها ستفتح بابا
واسعا للصراع معها ،ما قد ٌمنعها من االستمرار فً السلطة حتى موعد
االنتخابات المقبلة.
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