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منهاج التربية 
اإلسالمية في مدارس 

حزب اهلل

عبدالغني عماد 

الأيديولوجيا  حتدد  والثورات  ال�سراعات  اأدبيات  في 
النتائج،  بال�سرورة  حتدد  ل  لكنها  والفاعلني؛  املت�سارعني  هوية 
والأيديولوجي  ال�سيا�سي  امل�سروع  خدمة  يف  حيويًا  دورًا  تلعب  هي 
للفاعلني من اأجل حتقيق الأهداف اأوًل اأو من اأجل البقاء وال�ستمرار 
اآمنة  اإمداد  خطوط  اإىل  �سراع  كل  يحتاج  وكما  ال�سراع.  نهاية  يف 
لتعوي�ض اخل�سائر املادية، يحتاج اأي�سًا اإىل خطوط تغذية م�ستقرة 
لال�ستقطاب والتعبئة والإقناع، لذلك تلجاأ غالبية الأحزاب والقوى 

املت�سارعة اإىل اأدجلة �سراعاتها وحروبها وت�سيي�سها.

( اأ�ستاذ جامعي وباحث اأكادميي لبناين متخ�س�ص يف احلركات الإ�سالمية. (
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 يف هذه احلالة يتطلب الأمر اأعلى درجات من القدرة على الإقناع والت�سويق 
ل  وهذا  اإثنية، مذهب، جماعة مهم�سة(؛  امل�ستهدفة )طائفة،  البيئة  وال�ستثمار يف 
املدى فقط،  تلبي حاجات مادية ق�سرية  التي  والظرفية  العابرة  باخلدمات  يتحقق 
مثل توزيع امل�ساعدات الغذائية وتوفري اخلدمات ال�سحية، اإذ اإن مثل هذه احلاجات 
الفاعل  اأخرى يف حالة النك�سار والرتاجع. ال�ستثمار  قد ميكن توفريها من جهات 
بك�سب ولئها، من  ينجح  الذي  امل�ستهدفة هو  البيئة  الذي ي�سمن اجتذاب  واملجدي 
طريق اإعادة ت�سكيل »هويتها« و�سحنها بكل ما يخدم امل�سروع ال�سيا�سي والأيديولوجي 
منو  به  يتوافر  اآخر  نوع  من  خدمات  يتطلب  الأمر  وهذا  بال�سراع،  القائمة  للقوى 
بعيدة  ولكن  تربوية  موؤ�س�سات وخدمات  لإعادة �سوغه من خالل  »الوعي اجلماعي« 

املدى يف تاأثريها.

فتاكًا  اأيديولوجيًا  و�سالحًا  »اأداتية«  وظيفة  املجال  هذا  يف  الرتبية  ت�سبح 
يف  الطائفية  والأقليات  الدينية  اجلماعات  و�سط  ا�ستخدامها  يتم  حني  وخ�سو�سًا 
املجتمعات التقليدية حيث الولءات الأولية را�سخة وقوية؛ وفيها عادة ما يكون النتماء 
الديني والقبلي والثني الأ�سا�ص الذي تقوم عليه الدولة، فهي تبداأ يف الأ�سرة والتي من 
خاللها يتم اإك�ساب الأفراد كثريًا من منظومة القيم امل�ستمدة من املوروث الثقايف. 
والأقليات عمومًا يف املجتمعات التقليدية تتميز بخ�سائ�ص دميوغرافية و�سو�سيولوجية 
وتاريخية، جتعل موروثها الثقايف غنيًا باخل�سو�سيات والرموز والطقو�ص، ل�سيما يف 
جمال العالقة مع الآخر، وقد ا�ستغل امل�ستعمر الأجنبي هذه اخل�سو�سيات م�ستعينًا 
ببع�ص الأدوات يف الداخل من خالل تغذيته للنعرات والنق�سامات الطائفية والعرقية 

لإحكام �سيطرته على املجتمع كله.

 اإ�سكالية حماية الأقليات �ساحبة املظلوميات التاريخية كانت -وما تزال- معربًا 
للتدخل الأجنبي الذي تعددت اأ�سكاله و�سعاراته، ففي لبنان -على �سبيل املثال- اتخذ 
ال�سكل الرتبوي عرب البعثات التب�سريية منذ القرن الثامن ع�سر، فانت�سرت املدار�ص 
الأجنبية والإر�ساليات الفرن�سية والإجنليزية والإيطالية والأملانية والأمريكية، وبلغت 
اأوجها مع تاأ�سي�ص الكلية ال�سورية الإجنيلية 1866 التي اأ�سبحت اجلامعة الأمريكية 
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املدار�ص  وغزت   ،1875 )الي�سوعية(  يو�سف  القدي�ص  وجامعة   ،1920 من  بدءًا 
التب�سريية كل املحافظات اللبنانية. وهذا ما ميكن مالحظته بعد الثورة اخلمينية التي 
عمدت اإلى دعم املوؤ�س�سة الدينية يف املجتمع ال�سيعي، فت�ساعف عدد املعممني ب�سكل 
كبري وخالل فرتة ب�سيطة، وترافق ذلك مع في�ص املوؤ�س�سات الجتماعية والتعليمية 

والإعالمية واخلدماتية وال�سحية التي يديرونها.

 بقي التعليم يف لبنان بعد ال�ستقالل يف ح�سن الطوائف على الرغم من قيام 
لبنان )%70(  املتعلمني يف  ثلثي  يزيد عن  ما  اأن  اإل  باأعباء كبرية؛  الر�سمي  التعليم 
بغالبيتها  تخ�سع  التي  اخلا�سة  واجلامعات  املدار�ص  يف  تعليمهم  يتلقون  يزالون  ما 
للطوائف واملذاهب املختلفة. فقد اأعطى الد�ستور اللبناين للطوائف حقوقًا ثابتة يف 
اإل  للتعديل  ن هذه احلقوق بن�سو�ص غري قابلة  ال�سخ�سية، وح�سّ التعليم والأحوال 
من  الدولة  ان�سحاب  اأن  كما  لبنان.  تاأمينه يف  امل�ستحيل  �سبه  من  د�ستوري  بن�ساب 
موؤ�س�سات  اأمام  املجال  اإف�ساحها  قابله  الر�سمية،  املدار�ص  الديني يف  التعليم  �ساحة 
اأمام كثري من  وا�سعًا  الباب  فتح  الذي  الأمر  الفراغ،  تقوم مبلء هذا  لكي  الطوائف 
الأفراد واملوؤ�س�سات والأحزاب واجلمعيات من كل الطوائف مبختلف مذاهبها مل�ساعفة 
جهودها وتو�سيع انت�سارها، حلماية رعيتها واحلفاظ على تعاليمها من خالل تن�سئة 
الأطفال والتالميذ عليها. ومما يزيد الأمر خطورة دخول الأحزاب واحلركات الدينية 
على خط الرتبية والتعليم ب�سكل عام، بحيث اأ�سبح لها معاهدها ومدار�سها وجامعاتها 
ومناهجها وم�سايخها ومفتوها وكتبها الدينية ومراجعها اخلا�سة وعالقاتها املمتدة 

اإلى خارج حدود الوطن، وطرق متويلها بعيدًا من رقابة الدولة املتنوعة.

 ومع ن�ساأة الإ�سالم ال�سيا�سي ال�سيعي تدفقت على لبنان، وخ�سو�سًا بعد الثورة 
على  والدعم  التمويل  من  كبري  قدر  لها  وتوافر  وهيئات،  وقيادات  كوادر  اإيران،  يف 
امل�ستوى ال�سيا�سي والجتماعي والثقايف. قبل ذلك اقت�سر الواقع الرتبوي لل�سيعة يف 
القطاع الأهلي واخلا�ص على املدر�سة العاملية التي تاأ�س�ست عام 1923 ومار�ست دورًا 
رياديًا ل�سنوات طويلة، عرب فروعها يف بريوت واجلنوب وتخرج فيها نخبة من املثقفني 
ال�سيعة الذين لعبوا اأدوارًا بارزة يف املجتمع اللبناين. ومع قدوم ال�سيد مو�سى ال�سدر 



منهاج التربية اإلسالمية في مدارس حزب اهلل

المسبــار118

اأمل الرتبوية  انطلقت موؤ�س�سات  اللبنانية،  الأولى للحرب  لبنان وخالل املراحل  اإلى 
عام 1962 لتنت�سر يف خمتلف مناطق املجتمع ال�سيعي)1( عرب الع�سرات من املدار�ص 
اخلريية)2(  املربات  م�سروع  يف  جت�سدت  الأبرز  املبادرة  اأن  اإل  واملجمعات،  واملعاهد 
الذي اأطلقه ال�سيد حممد ح�سني ف�سل اهلل التي اأطلقها عام 1978 انطالقًا من مربة 
الإمام اخلوئي لت�سل اإلى اأكرث من �ستني موؤ�س�سة بينها اأكرث من )17( موؤ�س�سة تربوية 

منت�سرة يف كل املحافظات اللبنانية. 

مدارس حزب اهلل: الشبكة، التوسع، االنتشار 

 بداأ حزب اهلل ن�ساطه الرتبوي منذ تاأ�سي�سه، اأوا�سط الثمانينيات، من خالل 
ما يعرف بـ»التعبئة الرتبوية«: من الوا�سح اأن م�سطلح التعبئة م�ستورد من قامو�ص 
الثورة الإ�سالمية يف اإيران التي يقابلها باللغة الفار�سية م�سطلح »با�سيج«)3(، وقد مت 
ا�ستخدامه توا�ساًل مع العمل الطالبي ال�سبابي، حيث اأن�ساأ احلزب »التعبئة الرتبوية« 
اجلامعات  خمتلف  يف  فروعها  انت�سرت  حيث  له،  الطالبية  الذراع  مبثابة  هي  التي 
والثانويات وفروع  للمدار�ص  الر�سمية  الفروع  والثانويات، ومن ثم بداأت تهيمن على 
واملوجودة  اللبنانية،  الدولة  يف  والتعليم  الرتبية  لوزارة  التابعة  اللبنانية  اجلامعة 
تعرف عن  ال�سيعية. وهي  الكثافة  والأحياء ذات  املناطق  بكثافة وخ�سو�سًا يف  فيها 
اأهدافها بو�سوح باأنها: »دعم املقاومة وتعميم ثقافتها وجتذيرها ورفدها بالكفاءات 

املتخ�س�سة، والتزام الق�سايا الكربى للوطن والأمة«))(. 

)1( انظر للمزيد من التف�سيل الرابط التايل: 
http://www.amaleducation.com/ar-about-us 

)2( ملزيد من التف�سيل عن جمعية املربات اخلريية على الرابط التايل: 
https://shakirycharity.org/index_A.php?id=149&news_id=4888 

)3( ن�ساأت يف اإيران اأيام احلرب الإيرانية– العراقية لت�ساند القوات الع�سكرية يف الدفاع عن الدولة، واأخذت دورها عندما اأطلق اخلميني 
اأثناء ال�سنة للبقاء يف  عبارته ال�سهرية لإعداد جي�ص الع�سرين مليون، ولهذه القوات ال�سعبية برامج ع�سكرية كدورات ومناورات خمتلفة 

حالة اجلهوزية الدائمة. 

))( انظر املوقع الر�سمي للتعبئة الرتبوية على الرابط التايل:
 http://www.tarbaweya.org

http://www.amaleducation.com/ar-about-us
https://shakirycharity.org/index_A.php?id=149&news_id=4888
http://www.tarbaweya.org
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ال�سيا�سية  ديناميته  واإيقاع  احلزب  مواقف  الرتبوية  التعبئة  اأن�سطة  تعك�ص 
وحتالفاته مع القوى الأخرى يف اجلامعات، اإل اأن امليدان الأبرز لهيمنته يبقى فروع 
التعبئة  اللبنانية يف اجلنوب، وجممع احلدث املركزي للجامعة حيث تقيم  اجلامعة 
اأن�سطة واحتفالت متنوعة )معر�ص �سيد ال�سهداء، يوم ال�سهيد، وقفات ت�سامنية يف 
منا�سبات اإ�سالمية اأو وطنية، م�سريات يف حرم اجلامعة، لقاءات ثقافية ومهرجانات 
رى انتخابات طالبية  يف منا�سبات متنوعة(. اأما يف اجلامعات اخلا�سة، فغالبًا ما جتجُ
يف اأجواء تناف�سية حادة مع قوى �سيا�سية معار�سة له، خ�سر فيها حزب اهلل مع حلفائه 
اأن  اإل  يف النتخابات الطالبية لعام 2017 يف اجلامعة الأمريكية على �سبيل املثال، 
مثل هذه النتخابات جرى تعطيلها يف اجلامعة اللبنانية منذ �سنوات عدة، خوفًا من 

اأن تتطور اإلى ا�ستباكات بني املتناف�سني.

 ل تكتفي التعبئة الرتبوية بهذا النوع من الأن�سطة، فلديها حزمة وا�سعة منها 
مثل تقدمي اخلدمات للطالب بدءًا بتنظيم الدورات التدريبية لهم، وتاأمني املقررات 
ودورات  ال�سيفية،  واملخيمات  الرحالت  اإلى  و�سوًل  الثقافية،  والدورات  والكتب 
اأي�سًا بقطاع املعلمني ويخ�س�ص  يجُعنى احلزب  الإعداد والتاأهيل، وتكرمي املتفوقني. 
لهم حيزًا مهمًا، حيث ينتظمون داخل اأطر موؤ�س�ساتية تهدف اإلى اإدخال الفعالية اإلى 
على  ينطبق  ما  وهو  احلزب.  اأطر  اإلى  زمالئهم  وا�ستقطاب  حميطهم،  ويف  دورهم 

خمتلف جمالت املهن احلرة )من حمامني ومهند�سني واأطباء(. 

واإن�ساء  املدر�سي  بالتعليم  بالغًا  اهتمامًا  احلزب  اأولى  ال�سياق  هذا  ويف 
�سبكة  اأ�س�ست  التي  والتعليم  للرتبية  الإ�سالمية  املوؤ�س�سة  فاأن�ساأ  الرتبوية،  املوؤ�س�سات 
بلغت )15(  املدار�ص،  اأن�ساأ احلزب عددًا �سخمًا من  املهدي، ومن خاللها  مدار�ص 
مدر�سة غالبيتها منت�سرة يف بريوت والبقاع وجنوب لبنان، حيث احلوا�سن ال�سيعية 
ذات الكثافة ال�سكانية العالية )»3« منها يف �ساحية بريوت اجلنوبية و»8« يف اجلنوب 
اللبناين و»)« يف حمافظة البقاع، ويوجد لها فرع واحد يف قم باإيران خم�س�ص لأبناء 
اجلالية اللبنانية( وقد بداأت املوؤ�س�سة عملها منذ عام 1993 بثالث مدار�ص، وحتت�سن 
مدار�ص املهدي اليوم ما يقارب خم�سة وع�سرين األف طالب يف خمتلف مراحل التعليم 
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ما قبل اجلامعي – وفق الإح�ساءات التي اأعلنتها اجلمعية- وتويل اجلمعية اهتمامًا 
اإلى )5)%( من  لهم منحًا درا�سية ت�سل قيمتها  للمتفوقني بحيث تخ�س�ص  خا�سًا 

جممل الق�سط املدر�سي)5(. وهي تعرف نف�سها وحتدد ر�سالتها بـ: 

تقدمِي   -2 ال�ساميَة.  الإ�سالمّيَة  الِقيَم  يلتزمجُ  واٍع  متعّلٍم  ر�سايلٍّ  جيٍل  بناِء   -1
اإ�سالمي رائٍد يجمعجُ بنَي الرتبيِة الإ�سالمّيِة الأ�سيلِة والتعليِم  اأجُمنوذٍج تربوي تعليمي 
واملواطنّيِة  واجلهادّيِة  الإميانّيِة  بالروح  يتحّلى  اإن�ساٍن  اإعداِد   -3 املمّيِز.  الع�سريِّ 
اإن�ساء املدار�ص، واإعداِد املناهج وكلِّ  احلّقِة، والفعالّيِة والإنتاجّية، وذلك من خالل 
ٍب  مدَرّ  ، ر�سايٍلّ وتربوٍيّ  تعليمٍيّ  جهاز  على  معتمدة  الرتبوّي،  بال�ساأن  ارتباط  له  ما 

وحمرتٍف.

 ثمة �سبكة تربوية موازية ومتكاملة ي�سرف عليها حزب اهلل عرب كوادره، وهي 
تتجاوز املوؤ�س�سة الإ�سالمية للرتبية والتعليم، التي اأ�س�ست �سبكة مدار�ص املهدي لتطاول 
املوؤ�س�سات الرتبوية الإيرانية املمولة ب�سكل مبا�سر من موؤ�س�سات ر�سمية تابعة ر�سميًا 
اأي�سًا موؤ�س�سات  اأن�سطتها الثقافية، ولتطاول  للدولة الإيرانية وترعاها ال�سفارة عرب 
تربوية �سيعية اأخرى اأ�سبحت –عمليًا- جزءًا من هذه ال�سبكة مثل، مدار�ص وثانويات 
نعيم قا�سم )نائب  التي ي�سرف عليها  الديني)6(،  التعليم  التابعة جلمعية  امل�سطفى 
الأمني العام حلزب اهلل( واملنت�سرة مدار�سها ال�ست بني بريوت وال�ساحية اجلنوبية 
و�سور والنبطية، وت�ستوعب ما يقدر بخم�سة ع�سر األف طالب من املرحلة البتدائية 
اإلى املرحلة الثانوية. هذا بالإ�سافة اإلى مدار�ص الإمداد املتخ�س�سة برعاية الأيتام 
خم�س�سة  اإحداها  تربوية  مدار�ص  خم�ص  اأن�ساأت  والتي  لها،  معيل  ل  التي  والأ�سر 
للتعليم املهني بالإ�سافة اإلى اأربعة مراكز تربوية متخ�س�سة لتاأهيل ذوي احلاجات 

)5( انظر املوقع الإلكرتوين للموؤ�س�سة و�سبكة مدار�ص املهدي على الرابط التايل:
http://www.webees-lb.com/almahdiproject25122012/qs/index.php

)6( حتدد اجلمعية اأهدافها على �سفحتها الإلكرتونية، ونذكر منها: اللتزام باملبادئ والقيم الإ�سالمّية يف الفكر وال�ّسلوك، اجلمع بني 
البناء الرّتبوّي الّديّني والّتمكني الأكادميي، املواكبة الفّعالة للمتعلِّم تعليميًا وتربويًا داخل املدر�سة وخارجها وامليزات املكّملة: اأداء �سالة 
واملواطنة.  واملقاومة  نهج اجلهاد  املتعلِّمني على  وتربية  للمتعلِّمات  ال�ّسرعي  الّتكليف  احتفالت  واإقامة  للمكّلفني،  املدر�سة  اجلماعة داخل 

تعريف خدمات مدار�ص امل�سطفى،موقع جمعية التعليم الديني الإ�سالمي، على الرابط التايل: 
http://www.islamtd.org/#!Schools 

http://www.webees-lb.com/almahdiproject25122012/qs/index.php
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اخلا�سة، تغطي مناطق الوجود الأكرث حاجة يف املجتمع ال�سيعي)7(. 

وثيقة التحول البنيوي للتربية والتعليم

 انطالقًا من التزام احلزب بالثورة الإ�سالمية يف اإيران ومرجعياتها الفقهية، 
عن  ال�سادرة  والتعليم،  للرتبية  البنيوي  التحول  بوثيقة  بارزًا  اهتمامًا  املتابع  يجد 
الديني،  التعليم  جلمعية  الإلكرتوين  املوقع  على  اإيران  يف  الإ�سالمية  اجلمهورية 
فل�سفة  تلخ�ص  التي  الوثيقة  وهي  اهلل،  التابعة حلزب  املهدي  مدار�ص  على  امل�سرفة 

الرتبية والتعليم يف اإيران، والتي يلتزم بها احلزب، وال�سادرة عام 2010.

 تنطلق الوثيقة يف بندها الأول من التعاليم القراآنية يف �سوء حمورية التف�سري 
الإمامي والوليتي، بهدف حتقيق »جمتمع العدل العاملي املحدد باملجتمع املهدوي«)8(، 
وتوؤكد اأن الأقليات الدينية املعرتف بها يف الد�ستور �ستلتزم بالقوانني املو�سوعة. وهي 
تعترب اأن التقاليد الأ�سا�سية للجمهورية، والتمهيد لظهور الإمام املهدي، وولية الفقيه، 
هي رمز هوية الإ�سالم الأ�سيل وم�سدر حياته وبقائه يف زمن الغيبة، وذلك توا�ساًل 
مع الإرث النظري والعملي للخميني، ومفاهيم الثورة املكر�سة بالد�ستور ا�ستنادًا اإلى 

ولية الفقيه.

 تعترب الوثيقة اأن عملية الرتبية والتعليم يف امليادين كافة، العقائدية والعبادية 
والأخالقية والجتماعية وال�سيا�سية والفنية والقت�سادية واملهنية والعلمية والتقنية، 
يجب اأن تتطابق مع النظام املعياري الإ�سالمي واملباين امل�ستوحاة من القراآن و�سنة 
والعائلية  الفردية  باأبعادها  التالمذة  هوية  تت�سكل  اأن  يجب  بحيث  املع�سومني، 

)7( تعترب مدار�ص ومعاهد الإمداد فرعًا ملوؤ�س�سة جلنة اإمداد الإمام اخلميني، التي تاأ�س�ست يف اإيران عام 1979 وهي يف فرعها اللبناين 
اأربعة مراكز تربوية متخ�س�سة للرعاية والتاأهيل،  بداأت عملها بعد عام 1987، واأ�سبح لديها خم�ص مدار�ص ومعاهد تربوية ف�ساًل عن 
و�سبكة �سخمة من مراكز الرعاية الجتماعية واخلدماتية املتخ�س�سة وملزيد من التف�سيل انظر موقع جمعية الإمداد اخلريية الإ�سالمية- 

لبنان، على الرابط التايل: 
http://www.alemdad.net/article.php?id=1473&cid=529#.Wd9nHTiSzcs 

)8( وثيقة التحول البنيوي للرتبية والتعليم ال�سادرة عن املجل�ص الأعلى للثورة الثقافية ووزارة الرتبية والتعليم يف اجلمهورية الإ�سالمية 
الإيرانية )2011(، �ص11.
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والجتماعية يف �سوئها ووفق معايريها)9(. ويف �سبيل ذلك تويل اأهمية بارزة لإعداد 
املعلمني للقيام بهذه املهمة، الذين يقع على عاتقهم امتالك الب�سرية والتحول اإلى 
وتنمية  التالمذة،  لهوية  الإن�سانية  والأبعاد  اجلهادية  الروح  وتكوين  ح�سنة  اأ�سوة 
قدراتهم العقلية. ت�سدد الوثيقة اأي�سًا على تقوية امليل والتوجه للغة الفار�سية واآدابها، 
ل تهمل الوثيقة الدور الفاعل لالأ�سرة و�سرورة تفعيل دورها وم�ساركتها، كما ت�سدد 
على �سرورة التكامل مع الدور الرتبوي لالأماكن الدينية وو�سائل الإعالم، وتفعيله مبا 

يخدم الهوية الإ�سالمية لإقامة املجتمع املهدوي املن�سود)10(. 

 جاءت هذه الوثيقة يف اإطار »اخلطة الع�سرينية« التي اأعدها املجل�ص الأعلى 
للثورة الثقافية يف اإيران، و�سارك فيها علماء وتربويون وفقهاء �سيعة من بلدان عدة 
فاق عددهم )500(، وكان الهدف منها كما يفيد حممد عليق )مدير جلنة التاأهيل 
الإ�سالمية اجلديدة«  اإنتاج و�سوغ »فل�سفة الرتبية  الرتبوي يف مدار�ص املهدي(، هو 
التي حتدد خ�سائ�سها واأهدافها ومبانيها واأ�ساليبها على امل�ستوى النظري، وتر�سم 
الإ�سالمية  املوؤ�س�سة  التحول الرتبوي املطلوب، ويقول: »لقد قمنا يف  م�سارات عملية 
النظرية،  املباين  الوثيقة وكذلك  املهدي– برتجمة هذه  –مدار�ص  والتعليم  للرتبية 
الإ�سالمي  الرتبوي  للفكر  عمل  برنامج  باعتبارها  منها  والإفادة  مبطالعتها  ونقوم 
اإلى اأن هذه اخلطة تتطلب تكاماًل وتعدياًل  واأ�ساليب حتققه يف املجتمع«)11(، وي�سري 
يف دور جميع الربامج الثقافية والرتبوية واملدر�سية والرتبية العامة )اإذاعة وتلفزيون 

واأئمة امل�ساجد والقطاعات املختلفة(.

 هوية املرتبي والأمنوذج الذي يجب اأن يرتبى عليه، هو جوهر الفل�سفة اجلديدة 
املعتمدة، ف�ساًل عن الت�سبيك مع املوؤ�س�سات الدينية خارج املدر�سة �سواء من خالل 
ح�سور العلماء من ذوي الكفاءة لإعطاء املحا�سرات يف املدار�ص اأو خروج التالمذة 

)9( املرجع ال�سابق، �ص13-12.

)10( نف�سه، �ص)1.

)11( من مقابلة مع حممد عليق )مدير جلنة التاأهيل الرتبوي يف مدار�ص املهدي(، تلفزيون املنار، 12/ فرباير )�سباط( )201، على 
الرابط التايل:

 http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=744995 

http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=744995
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اإلى املوؤ�س�سات الدينية والتفاعل مع اأن�سطتها وعلمائها، مما يعد روؤية جديدة للتفاعل 
بني املدر�سة واملحيط الجتماعي والثقايف. لذلك كان ت�سديد املر�سد الأعلى اخلامنئي 
يف حما�سرة تربوية له على اأن امل�سوؤولية الكربى يف نظام الرتبية والتعليم تقع على 
احلوزات العلمية الدينية التي حتدد م�سارات الرتبية الإ�سالمية، وتاليًا يقع على املعلم 
املربي دور اأ�سا�سي يف هذا املجال، فهو الذي يغرّي العادات وميكنه التفوق حتى على 
الدور الرتبوي للوالدين، فاملعلمون هم �سناع الإن�سان. الرتبية والتزكية كما يطرحها 

اخلامنئي تبداأ من املراحل البتدائية)12(. 

 هذه الروؤية ل عالقة لها مبا خطه املجل�ص الإ�سالمي ال�سيعي الأعلى يف لبنان 
من خالل جلنة الرتبية الدينية التابعة له، وهو املجل�ص املعني ح�سرًا بتنظيم �سوؤون 
الطائفة ال�سيعية ا�ستنادًا للقانون رقم )67/72( وتاريخ 1967/12/19 والذي تن�ص 
املادة )28( من نظامه الداخلي على اأن الهيئة ال�سرعية للمجل�ص تتولى العمل على 
كتب،  وتاأليف  �سحيحة،  متطورة  برامج  وو�سع  املدار�ص،  يف  الديني  التعليم  تعميم 

واإيجاد دورات للمتعلمني حتقيقًا للغاية املذكورة.

 والواقع اأنه مل ي�سبق لأي من العائالت الروحية يف لبنان اأن اأقدمت على و�سع 
تربوية  لغايات  وفقًا  ومتنا�سقًا  متما�سكًا  يكون  الدينية؛  الرتبية  مادة  لتعليم  منهج 
وا�سحة وحمدودة، فهناك كتب تعليم ديني بال مناهج، اإذ لي�ص هناك تعددية دينية 
الإمياين �سمن  التوجيه  الديني ويف  التعليم  تعددية يف  بل هناك  ومذهبية فح�سب، 
املذهب الواحد، وهذه التعددية قابلة للتزايد بتزايد عدد موؤلفي الكتب)13(، لأن كل 
بع�ص  فهناك  يعتمدها،  التي  الفقهية  اخللفية  اإلى  ا�ستنادًا  كتابه  يف  ينطلق  موؤلف 
العاملية،  كاملدر�سة  تاريخية  �سيعية  ملرجعيات  التابعة  ال�سيعية  واملوؤ�س�سات  املدار�ص 
اأو املربات اخلريية الإ�سالمية، اأو موؤ�س�سات ال�سيد حممد ح�سني ف�سل اهلل وغريها، 

)12( نعيم، قا�سم )نائب الأمني العام حلزب اهلل(: الويل املجدد، من حما�سرة للخامنئي لدور املعلم.. اأفكار م�ستقاة من الكتاب حتت 
عنوان »الرتبية والتعليم«، �سادر عن دار املحجة البي�ساء، ط )201، �ص05)-28).

)13( يو�سف، مروة، مناهج التعليم ملادة الرتبية الإ�سالمية كما و�سعتها جلنة الرتبية الدينية يف املجل�ص الإ�سالمي ال�سيعي الأعلى، معهد 
طرابل�ص اجلامعي، اأعمال املوؤمتر الرتبوي الإ�سالمي، 1996، �ص155.
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يديرها  التي  ال�سبكة  املعتمدة يف  تلك  تختلف عن  الدينية  الرتبية  مناهج يف  تعتمد 
حزب اهلل. 

 والواقع اأن املجل�ص الإ�سالمي ال�سيعي الأعلى قد خطا خطوة مهمة جلهة و�سع 
هذا  وو�سع  والتالميذ.  للمعلمني  كتب  واإعداد  الدينية؛  الرتبية  ملادة  جتريبي  منهج 
املنهج مو�سع التطبيق للمرحلة التجريبية الأولى للرو�سات عام 1990، وتلتها طبعات 
ل�سنوات املرحلتني البتدائية واملتو�سطة، كما و�سعت جلنة الرتبية والتعليم يف املجل�ص 
نف�سه منهجًا للمرحلة الثانوية، وهي تعمل على تطوير هذه الكتب، ومراجعة حمتوى 
املنهج املعتمد))1(. وقد اأ�سهم هذا الربنامج يف �سوغ وتوحيد برامج متطورة للتعليم 
والتعليم وجمعية  للرتبية  الإ�سالمية  املوؤ�س�سة  اأن  اإل  ال�سيعة،  الديني وتوحيدها عند 
التعليم الديني الإ�سالمية، �سممت كتبًا موازية ملدار�ص املهدي وامل�سطفى والإمداد، 
تركز على اجلهاد والبطولة والهوية وولية الفقيه، وتن�سجم مع وثيقة التحول البنيوي 

للرتبية والتعليم ال�سادرة عن املجل�ص الأعلى للثورة الثقافية يف اإيران. 

لتوحيده،  املحاولت  كل  ف�سلت  الذي  لبنان،  يف  التاريخ  كتاب  ذلك  ويطاول   
وللطوائف  اخلا�سة  الرتبوية  واملوؤ�س�سات  للمدار�ص  املطاف  نهاية  يف  الأمر  وترك 
اأكرث من خم�ص وع�سرين �سل�سلة من كتب  اليوم  كي تختار الكتاب املنا�سب، وهناك 
لبنان  مدار�ص  يف  التاريخ  مادة  لتدري�ص  املوؤ�س�سات،  هذه  قبل  من  معتمدة  التاريخ 
وثانوياته)15(، ولأن كتاب التاريخ يعترب مدخاًل لبناء الذاكرة اجلمعية يبقى مو�سوعًا 
خالفيًا يف املجتمع الطوائفي، ويتطلب ت�سوية ولو على ح�ساب احلقائق التاريخية، وهو 
الأمر الذي لقي معار�سة وا�سعة من موؤرخي الطوائف بحجة حرية التعليم، واأف�سى 
اأن اأ�سبح لكل طائفة موؤرخوها، ولكل موؤ�س�سة تربوية كتابها اخلا�ص  اإلى  باملح�سلة 
املتنا�سبة مع �سرديتها  البطولة وال�سهادة  التاريخية يف  للتدري�ص، ومناذجها  املعتمد 
املدار�ص  يف  اأ�سا�سية  اأيديولوجية  و�سيلة  اليوم  ي�ستخدم  وهو  املتوارثة.  التاريخية 

))1( انظر: املوؤمتر الرتبوي الإ�سالمي )1996(، جمعية الإ�سالح الإ�سالمية، معهد طرابل�ص اجلامعي للدرا�سات الإ�سالمية، طرابل�ص 
لبنان، �ص171-158.

)15( علمًا اأن املادة نف�سها مل حتظ باأكرث من )3%( يف املنهاج العام مقابل )18%( للريا�سيات و)15%( للغة العربية اأو الفرن�سية.
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على  الطائفة  لزعيم  التلميذ  ولء  ت�سمن  م�سوهة  طائفية  معرفة  لن�سر  الطائفية 
ح�ساب الولء للوطن الواحد واملوحد، من خالل نظام تعليمي غري مراقب ومتفلت من 
كل ال�سوابط الرتبوية والوطنية. وت�ستخدم معظم املدار�ص الطائفية الكتاب املدر�سي 
اأخرى.  مواجهة جماعة  واملتما�سكة يف  املوحدة  اجلماعة  اأيديولوجية  لتمرير  و�سيلة 
املن�سورة  التاريخية  الوقائع  ت�سويه  يف  حرجًا  املدر�سي  التاريخ  كتاب  موؤلف  يجد  ول 
تاريخ  دورها يف  وت�سخيم  الطائفة  ما يخدم زعماء  وانتقاء  التاريخية،  امل�سادر  يف 

لبنان)16(.

بناء  وإع��ادة  السياسية  التعبئة  إلى  التربوي  المدخل 
الهوية 

 من خالل �سبكة املدار�ص هذه، ي�سمن احلزب توا�ساًل �سديد الفعالية مع جيل 
من النا�سئة والفتيان يف بيئته الطائفية، وداخل جمتمعات وحوا�سن مدر�سية وتربوية، 
حيث ميار�ص بدقة اإدارة التناق�سات العائلية والع�سائرية، وي�سع الربامج التوجيهية 
والتعبوية من خالل التن�سئة الجتماعية والرتبوية الهادفة اإلى اإعادة ت�سكيل الهوية 
التي  الر�سمية  باملناهج  تلتزم  املدار�ص  اأن هذه  لبنان. �سحيح  لل�سيعة يف  ال�سيا�سية 
حتددها وزارة الرتبية الوطنية، اإل اأنها يف امل�سامني الرتبوية والتوجيهات املنهجية 
التاريخ  مقرر  يف  وخ�سو�سًا  الطالب،  عقول  يف  وتر�سخها  تبثها  التي  والال�سفية 
الثقافية  اخل�سو�سية  وت�سنيع  خلق  يف  ت�سهم  الديني،  والتعليم  الوطنية  والرتبية 
واملذهبية يف اأذهان الطالب ولو بطريقة غري مبا�سرة، وهو ما يطرح بحدة وظيفة 
التعليم اخلا�ص الذي يغلب عليه الطابع الطائفي واملذهبي يف لبنان ب�سكل عام، لي�ص 
التي  الأن�سطة  طبيعة  يف  اأي�سًا  ولكن  املناهج،  يف  ت�سريبه  يتم  اأو  يت�سمنه  مبا  فقط 
تقيمها هذه املدار�ص، والثقافة التي تن�سرها بني الطلبة، فمدار�ص املهدي والإمداد 
وامل�سطفى -على �سبيل املثال- درجت على تعليم اللغة الفار�سية �سمن مناهجها)17(، 

)16( م�سعود، �ساهر، اأزمة كتاب التاريخ املدر�سي يف لبنان: روؤية موؤرخ، جريدة النهار اللبنانية، 7�سبتمرب )اأيلول( 2009، على الرابط 
التايل: 

http://www.annahar.com/content.php?priority=1&table=kadaya&type=kadaya&day=Mon 

)17( انظر التحقيق املو�سع يف هذا املجال الذي قام به األك�ص راول وترجمته زينة اأبو فاعور عن الإجنليزية وهو بعنوان )الفار�سية من 

http://www.annahar.com/content.php?priority=1&table=kadaya&type=kadaya&day=Mon
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احلزب  �سعارات  عنها  تغيب  ل  ول�سفية(  )�سفية  واأن�سطة  خميمات  عن  ف�ساًل 
اهلل،  حلزب  العام  والأمني  الفقيه  الويل  و�سور  الإيرانية،  الإ�سالمية  واجلمهورية 
حتى يف م�ستوى الرو�سات، والتي متالأ اجلدران واملالعب وامل�ساحات املحيطة بهم، 
ف�ساًل عن الق�س�ص املطبوعة بعناية والأفالم املنتجة واملدبلجة بتقنيات عالية، حتى 
يبدو اأن اأي ارتباط باحل�سارة العربية وبالعروبة يجب اأن يخ�سع اأواًل اإلى الت�سفية 

املذهبية، ثم ثانيًا اإلى التنقية احلزبية ذات املرجعية الإيرانية. 

التن�سئة  عملية  خلدمة  وتوظيفه  ال�سيعي  املدر�سي  املجتمع  يف  الوقت  اإدارة   
ال�سيعية  اجلمعية  الذاكرة  مع  تتناغم  وهي  مقد�سة؛  م�ساألة  املطلوبة  الجتماعية 
ع�سر  الثني  الأئمة  ميالد  اإلى  الغدير  عيد  من  ومنا�سباتها،  وطقو�سها  واحتفالتها 
ووفاتهم وعا�سوراء، وذكرى الإمام احل�سني، وال�سيدة فاطمة الزهراء، وغريها من 
للمراقد املقد�سة، جتمعات،  منا�سبات تتخللها احتفاليات �سخمة )مواكب، زيارات 
مهرجانات، حما�سرات، اأنا�سيد...( والتي تتميز بغنى رمزي وم�سرحي وا�سح، حيث 
اأ�سبح يحاكي  الذي  ال�سيعي،  الهوياتي  للم�سرتك  البانية  وال�سردية  والأداء  الأ�سلوب 
اأعدها  التي  الروزنامة الإيرانية من حيث امل�سمون وال�سكل. وت�سري الدرا�سة املهمة 
واأمنوذج  اهلل  حزب  مدار�ص  يف  املعتمد  الأمنوذج  بني  الت�سابه  اإلى  كاثرين  توما�ص 
لبنان،  التب�سريية يف  الأجنبية  الإر�ساليات  املعتمد يف  التعليمي  الكاثوليكي  الرتكيب 

من حيث الأ�ساليب والتقنيات والأدوات واملناهج)18(.

 يويل حزب اهلل الفتيان وال�سباب اأهمية كبرية يف عملية التفاعل والتاأطري، وهو 
يف �سبيل ذلك ل يرتك الرتبية حم�سورة �سمن اأ�سوار املوؤ�س�سة التعليمية، بل ي�سعى 
تنطلق  ل�سفية  بن�ساطات  الفراغ  اأوقات  اإدارة  اإلى  الوقت  اإدارة  ا�سرتاتيجية  �سمن 
من هذه املدار�ص باعتبارها م�سانع للهوية وبيئات حا�سنة، لذلك عمد اإلى تاأ�سي�ص 

خ�سو�سيات التعليم يف ال�ساحية(، حيث ي�ستطلع التداعيات الثقافية لتزايد ظاهرة تعليم الفار�سية يف عديد من مدار�ص ال�سيعة يف لبنان، 
ا�ستنادا اإلى مقابالت وزيارات ميدانية لبع�ص هذه املدار�ص، ومقابالت مع مدراء وم�سوؤولني، انظر الرابط املخت�سر التايل: 

http://cutt.us/JWsSx

)18( Le Thomas Catherine, Les écoles chiites au Liban. Construction communautaire et mobilisation politique. 
Paris, Karthala-IFPO, 2012. p.149



عبدالغني عماد 

127 المسبــار

الرتخي�ص  تنل  مل  اأنها  من  الرغم  على   1985 عام  منذ  املهدي)19(  ك�سافة  جمعية 
الر�سمي من وزارة الرتبية الوطنية واملديرية العامة لل�سباب والريا�سة اإل عام 1992، 
اليوم من  وهي  بداية عام 1997،  اللبناين  الك�سفي  الحتاد  اإلى  ر�سميًا  ان�سمت  ثم 

اأن�سط اجلمعيات الك�سفية يف لبنان واأبرزها. 

 تتبنى »جمعية ك�سافة املهدي« اأهداف احلركة الك�سفية ومبادئها وطريقتها، 
ول  لبنان،  ك�سافة  واحتاد  والعربية  العاملية  الك�سفية  املنظمة  عليها  ن�ست  كما 
الإ�سالم  تلتزم مبفاهيم  فهي  والعقائدية.  التاريخية  اخللفية  �سوى يف  عنها  تختلف 
وهي  الفقيه.  ولية  عقيدة  النا�سئة  يف  وتغر�ص  ع�سري،  الثني  ال�سيعي  املذهب  وفق 
اليوم تعترب من اجلمعيات الك�سفية الكبرية العاملة يف لبنان، حيث تنت�سر يف معظم 
الأرا�سي اللبنانية، وخ�سو�سًا يف بريوت والبقاع واجلنوب، وجتاوز عديدها بح�سب 
اإح�ساء اأعلنته اجلمعية عام 2005 خم�سة واأربعني األفًا موزعة على خم�ص مفو�سيات: 
بريوت، جبل لبنان، اجلنوب )وتنق�سم اإلى مفو�سيتني: جبل عامل الأولى وجبل عامل 
)التدريب  خمت�سة  مفو�سيات  جمموعة  يواكبها  والتي  ال�سمال،  البقاع،  الثانية(، 
و�سوؤون  الب�سرية  املوارد  واملمتلكات،  الإدارة  والفنون،  الإعالم  العامة،  والربامج 

الأفراد، العالقات العامة، املر�سدات، الإنرتنت، جملة املهدي، التفتي�ص.

 تتوزع ن�ساطات اجلمعية على جوانب عديدة اأبرزها: تدريب اجلوالة، والقيام 
للجمعية،  الإلكرتوين  للموقع  املت�سفح  اأن  اإل  وترفيهية،  وتوجيهية  بيئية  بن�ساطات 
يالحظ اأن غالبية الأن�سطة يغلب عليها طابع امل�ساركة يف اإحياء املنا�سبات الحتفالية 
والأن�سطة الدينية واحلزبية اخلا�سة باحلزب وتنظيمها، فعلى �سبيل املثال نالحظ 
يف عينة من الأن�سطة قمنا بتتبعها يف زيارتنا)20( للموقع الإلكرتوين �سملت اآخر )20( 
اإحياء  ا�ستهدفت  خمتلفة  ملفو�سيات  اأن�سطة   )9( بينها  اأن  تبني  للجمعية،  ن�ساطًا 
اأن�سطة  �سابه ذلك و)5(  وما  دينية وجمال�ص عزاء وم�سريات عا�سورائية  منا�سبات 

)19( انظر موقع جمعية ك�سافة الإمام املهدي، على الرابط التايل:
http://www.almahdiscouts.net/essaydetails.php?eid=35&cid=6

)20( جرت زيارة املوقع بتاريخ 12/3/)201.

http://www.almahdiscouts.net/essaydetails.php?eid=35&cid=6
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تكرمي بع�سها يت�سل مبا �سبق، ون�ساطًا بيئيًا واحدًا، وندوة ثقافية واحدة جاءت حتت 
عنوان: »بناء ال�سباب من خالل مناذج عا�سوراء«. 

 ت�سدر اجلمعية جملة حتت ا�سم »جملة مهدي«، وهي خمت�سة بالفئة العمرية 
)8–13 �سنة( وهناك اأعداد خم�س�سة بالفئة ))–7 �سنوات( وهي توزع على �سبكة 
م�سّور  م�سمون  حتليل  درا�سة  الدين  علم  خالد  املدون  ن�سر  وقد  املهدي.  مدار�ص 
لبع�ص اأعداد هذه املجلة، ون�سر بع�ص ما حتتوي على �سفحته، مثل ن�سائح اخلميني 
واخلامنئي، وتدور مو�سوعاتها الرئي�سة حول ال�ست�سهاد واملقاومة، م�سحوبة بر�سوم 
تعليم  كيفية  اإلى  الأهل  تر�سد  املجلة مبقدمة  وتبداأ  وعبوات.  ودبابات  بنادق  اأغلبها 
اأبنائهم فكر املقاومة، وتقرتح عليهم بع�ص النظريات يف هذا املجال. يف اأجزاء اأخرى 
مترين  عرب  الأولد  املجلة  متتحن  كما  ع�سكرية،  معدات  التلوين  �سفحات  تت�سمن 
واألعاب مثل: �ساعد الأرنب  ال�سائكة،  متعلق باعتداء بقنبلة ومزين ببع�ص الأ�سالك 
على اجتياز حقل الألغام، اأو اخترب مهاراتك يف الريا�سيات يف عد الألغام، هذا عدا 

عن املتاهة املتعلقة بالألغام)21(... اإلخ. 

 جند يف موقع جملة املهدي ف�ساًل عن ذلك جمموعة من الأعداد ال�سادرة 
حتوي اأي�سًا ق�س�سًا خمتلفة، منها ما جاء حتت عنوان »مقاومون« اأو ق�س�ص جملة 
اللغة  و�سعوبات  الرتفيهي،  الطابع  عليها  غلب  اأعداد  هناك  اأي�سًا  لكن  اهلل«،  »بقية 

والتوا�سل واأن�سطة )كرم�ص( واألعاب مع اأطفال املهدي.

 وميكن تلم�ص الهتمام مبر�سدات املهدي وحركية هذا القطاع، والتي اأ�سبحت 
باأنها  نف�سها  عن  وتعرف   ،2005 عام  الرتخي�ص  ونالت   2003 منذ  م�ستقلة  جمعية 
وهي  للفتيات،  والجتماعي  والتفاعلي  الرتبوي  الإر�ساد  ت�ستهدف  اإر�سادية  جمعية 
املفو�سية  واأ�سبحت ممثلة يف  والدليالت،  للمر�سدات  اللبناين  اإلى الحتاد  ان�سمت 

العامة لالحتاد. 

)21( Khaled, Alameddine, Hezbollah’s Pre-Schooler’s Guide to War: A Peek Inside Mahdi Mag, July 8, 2014,
 https://khaledalameddine.wordpress.com/2014/07/08/hezbollahs-pre-schoolers-guide-to-war-a-peek-inside-
mahdi-mag/ 

https://khaledalameddine.wordpress.com/author/khaledalameddine/
https://khaledalameddine.wordpress.com/2014/07/08/hezbollahs-pre-schoolers-guide-to-war-a-peek-inside-mahdi-mag/
https://khaledalameddine.wordpress.com/2014/07/08/hezbollahs-pre-schoolers-guide-to-war-a-peek-inside-mahdi-mag/
https://khaledalameddine.wordpress.com/2014/07/08/hezbollahs-pre-schoolers-guide-to-war-a-peek-inside-mahdi-mag/
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 تركز جمعية املر�سدات عملها على: الرباعم )من 6–8 �سنوات( والزهرات 
)من  اجلوالة  وهي  والدليالت  �سنة(   1(–12 )من  واملر�سدات  �سنة(   11–9 )من 
15–17 �سنة(. ت�سدر اجلمعية جملة »الرائدة« وهي جملة ف�سلية ذات طابع اإر�سادي 
الأن�سطة  يف   .201(/11/13 بتاريخ  عددًا   )26( منها  �سدر  وقد  وك�سفي،  وتربوي 
امليدانية ل يختلف ما تقوم به اجلمعية عما تقوم به جمعية »ك�سافة املهدي«، حيث 
التكافل  على  تركز  ذلك  اإلى  بالإ�سافة  وهي  الدينية،  املنا�سبات  اإحياء  عليها  يغلب 
جلمع  فتياتها  جهود  تنظيم  خالل  من  واجلوع،  املدقع  الفقر  ومكافحة  الجتماعي 
م�ساعدات عينية وتقدميها اإلى فئة حمرومة اأو �سبه معدمة من املجتمع، وقد انت�سرت 
اأكرث من منطقة عرب مفو�سيات اجلمعية وا�ستهدفت )اأيتامًا–  هذه امل�سروعات يف 
اأيامًا  ترفيهية،  تعليمية جمانية– رحالت  درو�ص  فقراء– اأرامل– م�سنني– اإقامة 

�سحية جمانية...(. 

اخلميني  الإمام  مدينة  هو  املجال  هذا  يف  واأبرزها  الإجنازات  اأهم  اأن  اإل   
ال�سبابية الك�سفية)22(، والتي تعترب من اأكرب املدن الك�سفية ال�سبابية يف لبنان والعامل 
واإقامة املخيمات  الأن�سطة ال�سيفية  لت�ستوعب جميع  واأهمها، وهي م�سممة  العربي 
واملحا�سرات  والندوات  والثقافية(  والريا�سية  )الك�سفية  والدورات  واملهرجانات 
واملوؤمترات وجمالت الرتفيه املختلفة من م�سابح متعددة لل�سغار والكبار، ومالعب 
لل�سيارات، ف�ساًل عن م�سجد ومركز �سحي وقاعة  عديدة، ومطعم حديث، وموقف 
زوطر  بلدة  قرب  النبطية  حمافظة  يف  وتقع  الإعداد،  قيد  ومتحف  متدرج  م�سرح 
ال�سرقية على م�ساحة )1500000م2(، وترتفع عن �سطح البحر حوايل )500( مرت 
احلركة  ت�سهل  داخلية  طرقات  ب�سبكة  تتميز  بحيث  حديثة،  اأ�س�ص  على  بنيت  وقد 
باأرجائها، ف�ساًل عن اإنارة وحدائق عامة. وبالإ�سافة اإليها يقيم احلزب مع�سكرات 
�سيفية ك�سفية عديدة ويتعامل معها ب�سخاء بالغ، اإذ ينخرط فيها االآالف من الفتيان 
تدريب  برامج  يتخللها  والتي  الليطاين،  نهر  �سفاف  على  تقام  التي  تلك  واأ�سخمها 
واألعاب حتاكي الأن�سطة الع�سكرية بالإ�سافة اإلى املقررات الدرا�سية لك�سافة املهدي، 

)22( ملزيد من التفا�سيل حول مدينة الإمام اخلميني ال�سبابية الك�سفية على الرابط التايل:
http://mahdifamily.net/files/madinat_imam/index.html

http://mahdifamily.net/files/madinat_imam/index.html
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مما يجعلها امل�سدر الرئي�ص والبيئة الأكرث حيوية لإمداد احلزب بالكوادر والقيادات 
اجلديدة، لذلك يفر�ص احلزب حماية بالغة على هذه املع�سكرات ومن النادر اأن مينح 

ت�سريحًا لأحد بالدخول اليها)23(. 

القولبة والتنميط بين التربية والتصفية والتعبئة 

 يتالزم مفهوم »الرتبية« يف منهاج الرتبية الإ�سالمية املعتمد يف �سبكة مدار�ص 
»حزب اهلل« مع مفهوم »التعبئة« التي ت�سدد على عن�سري الهوية الدينية- املذهبية، 
والتعبئة ال�سيا�سية- الع�سكرية، وتوظف لهذه الغاية خمتلف الأدوات املعرفية واأ�ساليب 
والتكنولوجيا  العلم  ل�ستثمار  حيوية  طاقات  وحت�سد  احلديثة،  والتقنيات  التدري�ص 
يحقق  مبا  والب�سرية،  ال�سمعية  املعدات  من  وغريها  احلا�سوب  وغرف  واملختربات 
ت�سبيكًا متكاماًل بني الن�ساط ال�سفي والال�سفي الإحداث التعبئة والتغيري املطلوب يف 

عقول التالميذ.

 يعترب احلزب اأن »اجلبهة الرتبوية والثقافية هي القاعدة الأ�سا�سية واملنطلق 
الديني تركز  للتعليم  اإلى ت�سميم كتب  الت�سدي واملقاومة« لذلك ذهب  اأ�سكال  لكل 
املجل�ص  �سممها  التي  تلك  عن  خمتلفة  وال�سهادة  والرموز  والبطولت  اجلهاد  على 
الإ�سالمي ال�سيعي الأعلى، والتي تعتمدها املدار�ص ال�سيعية الأخرى والتي تتميز باأنها 
اأقل ت�سي�سًا واأدجلة))2(. يتعامل املنهاج املعتمد يف املنظومة الرتبوية التي ي�سرف عليها 
اإلى  »تت�سلل  بتقديره  والتي  امل�ستوردة،  الأجنبية  املناهج  مع  �سديد  بحذر  اهلل  حزب 
�ساحتنا الرتبوية، فقد ثبت اأنها ت�سعى لإلبا�ص نف�سها ثوبًا حمليًا من ناحية الظاهر، 
كما  حملية  �سركات  وعرب  الت�سلل،  عملية  لت�سهيل  والإخراج،  ال�سكل  م�ستوى  وعلى 
عامل  يف  لكن  متامًا،  والأمنية  ال�ستخباراتية  الأن�سطة  طريقة  على  بالفعل،  يح�سل 
الثقافة والرتبية بدًل من ال�سيا�سة والأمن، مما يتطلب الدقة واحلذر واليقظة التامة، 

)23( روبرت، وورث: حزب اهلل.. �سبكة قومية من املدار�ص لإعداد جيل جهادي، جريدة ال�سرق الأو�سط، العدد )10952(، 22 نوفمرب 
)ت�سرين الثاين( 2008. 

))2( انظر الكتاب املهم يف هذا املجال:
Le Thomas Catherine, Les écoles chiites au Liban: Construction communautaire et mobilisation politique, ibid, 
p 221,222
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وهنا يجدر اللتفات اإلى اأن بع�ص هذه املناهج قد يغري الرتبويني بحداثة الأ�سلوب 
والتقنيات واملنهجية، والتي ل تظهر ما يريده ب�سكل وا�سح يف الكتاب، بحيث يكون 
هدفه قد و�سع ب�سكل خفي، لذلك فاملطلوب »اإيجاد البدائل املنا�سبة من خالل العمل 
مع  والأدوات،  والتقنيات  واملنهجية  املحتوى  �سعيد  على  املناهج،  تطوير  على  اجلاد 
الرتبوية �سمن  والأهداف  واملواقف  القيم  اإدخال  والدقة يف  الأ�سالة  املحافظة على 
نها من العمل  الكفايات الأ�سا�سية املق�سودة، وتدريب الأجهزة التعليمية عليها مبا ميِكّ

على حتقيقها يف �ساحة الدر�ص«)25(.  

الرغم  وعلى  بتقديرهم،  الأخريين  العقدين  خالل  املحققة  الإجنازات  اأما   
وفتحت  والرتبية،  الثقافة  تاأ�سيل  تقدمًا يف جمال  َقت  حَقّ »فقد  التجربة  من حداثة 
وهي  بينهما،  التكامل  حالة  واأبرزت  والعلم،  الدين  بني  املزاوجة  اأمام  وا�سعًا  الباب 
بهذا توؤ�س�ص ملنهٍج متوازٍن ي�سع التطور العلمي يف الطريق ال�سحيح وال�سليم.  كذلك 
والأخالق  بالقيم  اللتزام  املتعلم على  تعني  واجتماعية  تربوية  بيئة  جنحت يف خلق 

الإ�سالمية«)26(. 

تتمثل اأبرز ال�سعوبات التي تواجه املدر�سة يف توافر الأطر العلمية والتاأهيلية 
الأدنى  لياأتي املنهج متنا�سبًا يف احلد  التعليمية املدربة؛  الكوادر  التي تعنى بتخريج 
مع املبداأ الذي انطلقت منه.  وهي حتدد روؤية تخدم التغيري الثقايف املطلوب، بحيث 
ميكن ت�سويقها يف دوائر التخطيط والقرار الرتبوي الر�سمي يف لبنان، مبا يوجد �سدًا 
يف مواجهة الهيمنة الأمريكية على املناهج الرتبوية يف لبنان.  وهذا يتطلب الدخول 
اإلى عامل تاأليف ون�سر الكتاب املدر�سي الذي يراعي ال�سروط واملوا�سفات احلديثة، 
على  وخ�سو�سًا  الأ�سيلة،  والقيمية  والأخالقية  الفكرية  واملرتكزات  الثقافة  ويج�ّسد 
م�ستوى الرتبية الدينية، حيث كانت البداية يف اإطالق املناهج الرتبوية الإ�سالمية، 
التي يغلب عليها حتى الآن البعد املعريف التلقيني،  لذلك تعترب اأنه من الواجب حتديث 

الدرا�سات  ملف  يف  املهدي  ومدار�ص  موؤ�س�سات  موقع  على  من�سور  بحث  اأ�سيل،  منهج  �سياغة  يف  الإ�سالمية  املدار�ص  م�ساهمات   ((2(
والأبحاث بتاريخ 19 يونيو )حزيران( 2013 على الرابط التايل: 

http://www.almahdischools.edu.lb/component/k2/item/317 

)26( املرجع ال�سابق، �ص2.

http://www.almahdischools.edu.lb/component/k2/item/317
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يكت�سف  الطالب  يجعل  ما  الن�ساطات  من  فيها  ليدخل  املعتمدة  والطرائق  املنهج 
ويحّلل ويتخذ موقفًا، ويتعاطف ويبني �سلوكًا والتزامًا جتاه كل ما مير به يف املنهج، 
خ�سو�سًا  للطالب،  الفكري  ل  الت�سكجُّ مرحلة  متّثل  التي  الثانوية  املرحلة  يف   وحتديدًا 
مع املقارنة باملناهج احلديثة التي متتلك قدرة على اجلذب واإثارة الهتمام، وتفعيل 
دور املتعلم على ح�ساب التلقني. وهي تخل�ص اإلى اأنه باإمكان املدر�سة الإ�سالمية اأن 
تجُدخل يف الكفايات اخلا�سة بكل �سف وبكل مادة، القيم الإ�سالمية املتنا�سبة، والتي 
يتم اختيارها بدقة فائقة لتالئم املرحلة العمرية واملادة الدرا�سية، بحيث تو�سع لها 
طريقة تربوية موؤثرة ون�ساطات متنا�سبة من �ساأنها اأن تنتقل باهتمامات املدر�سة من 
املجال املعريف اإلى املجال ال�سلوكي الرتبوي، لكن هذا يفرت�ص وجود مهارات خا�سة 

عند املعّلم ينبغي اكت�سابها وتاأهيله لها)27(.

 ي�سرح نعيم قا�سم مفهوم »الرتبية الإيجابية« القائمة على الإميان والت�سليم 
وفهم طريق الولية، ثم جهاد النف�ص واأداء العبادات والقيام بالتكليف ومتثل الف�سائل 
 Taught( املتعلَّم  املنهج  اأن  اأي�سًا  تعني  الإيجابية  والرتبية  لالأئمة)28(.  الأخالقية 
الدرا�سّي  املنهج  عن  ينتج  ل  مدر�سية  موؤ�س�سة  يف  التلميذ  من   )Curriculum
والنتيجة  الطبيعية  الثمرة  هو  اإمنا  فح�سب،   )Learned Curriculum( املعلَّم 
 Collateral( اجلانبي  اأو  املوازي  املنهج  مثل  املناهج  من  اأخرى  لأنواع  الواقعية 
وهما   )Hidden Curriculum( امل�سمر  اأو  اخلفي  واملنهج   )Curriculum
يت�ساركان يف بناء اجتاهات التالميذ وتكوينهم وتر�سيخ قيمهم وهويتهم. لكن اأهمية 
وغالبًا  والأهل،  للتالميذ  وتاليًا غري معروف  بكونه غري معلن،  تتمثل  املوازي  املنهج 
وحا�سم  فتاأثريه خطري  لذلك  منهم،  املعلمني وغري مق�سود  اأي�سًا من  غري معروف 
واملعلمني،  الأهل  وعلم  علمهم  دون  وتعليمها  املتعلمني،  لدى  م�سمرة  قيم  اإنتاج  يف 
الأنظمة  ومن  فيها،  املتبناة  الرتبوية  والفل�سفة  املدر�سة  ثقافة  من  ويتبلور  َيْنتجُج  فهو 

)27( نف�سه، �ص3.

)28( وذلك �سمن فعاليات اللقاء ال�سنوي العام ملعلمي الرتبية الدينية للعام 2018/2017 الذي عقد يوم الأحد 2017/8/27 يف قاعة 
اجلنان التابعة ملدار�ص امل�سطفى يف بريوت، حيث األقى حما�سرة تربوية بعنوان »مفاهيم مفتاحية للرتبية الإيجابية« على الرابط التايل: 
http://www.islamtd.org/#!Lecture/E32C38008B56A12042BBCA8752699B5E942CEA06/ReligionEducation 
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املدر�سية املعتمدة ل �سيما تلك املت�سلة بالتالمذة، وميكن اأن يلعب هذا املنهج دورًا 
ل اإيجابيًا عند  �سلبيًا يف حال عدم الهتمام به وباملخرجات املتوقعة منه، لكنه يتحوَّ

اإدخاله حتت دائرة الهتمام والرعاية وال�سيطرة الواعية والتحكم الهادف)29(.

ومنظومته  اهلل«  »حزب  منهاج  يف  املعتمد  املفهوم  هي  بالقدوة:  الرتبية   
كمعيار  احلزبي  منهاجه  يف  لتعميمه  ي�سعى  اأ�سلوب  هي  بل  املدر�سية،  التعليمية- 
لرتقية الكوادر، ي�سرح رئي�ص جلنة املباين الفل�سفية للرتبية والتعليم يف اجلمهورية 
يف  وذلك  بالقدوة،  الرتبية  مفهوم  زادة)30(  �سادق  ر�سا  علي  اإيران  يف  الإ�سالمية 
املوؤ�س�سة الرتبوية للرتبية والتعليم، وجمعية  التي حتدث فيها بدعوة من  حما�سرته 
و�سط  بريوت)31(،  يف  الرتبوية  والدرا�سات  الأبحاث  ومركز  املهدي،  الإمام  ك�سافة 
ح�سور كثيف من الأ�ساتذة واملربني، وبغ�ص النظر عن املقاربة الدينية التي اعتمدها 
فاإن  والنف�سية والجتماعية،  والرتبوية  املعرفية  الأبعاد  فيه  تتداخل  ملناق�سة مو�سوع 
الالفت يف حما�سرته التوجيهية هو الرتكيز على هذا املنهاج والدعوة اإلى تاأ�سيله، 
والتزكية  والف�سيلة  ال�سهادة  عن  بعناية  ومنتقاة  خمتارة  ق�س�ص  اإبراز  خالل  من 
�سهداء  على  ومتعمد  ب�سكل مربمج  واإ�سقاطها  و�سحبهم،  البيت  واآل  الأئمة  لأخالق 
و�سخ�سيات وقيادات حزبية معا�سرة، متالأ �سورها جدران كل املوؤ�س�سات الرتبوية 
التابعة للحزب وك�سافة املهدي، وترافق الفتيان حتى خارج البيئة املدر�سية اإلى احلي 

ومفارق الطرق وال�ساحات العامة، مزينة بالعبارات ذات الدللة العاطفية املوؤثرة. 

اأنه   يعرتف �سادق زادة باأن هذا الأ�سلوب تقليدي، واملق�سود هنا بالتقليدي 
يقوم على املحاكاة وتقليد الآخر، ول يقوم على الإرادة والوعي، واأنه ل يربي العن�سر 

)29( انظر يف هذا املجال ورقة عمل اإلى موؤمتر: القراءة والنهو�ص الثقايف– الأفق املمكن، يف 20 اأبريل )ني�سان( 2015 بعنوان »امل�ساريع 
والربامج التعليمية– تطوير اآليات جديدة« قدمها ح�سني يو�سف، من�سورة على موقع جمعية التعليم الديني – مدار�سة املهدي، على الرابط 

التايل: 
http://www.almahdischools.edu.lb/index.php?option=com_k2&view=item&id=2058:%D8%A7%D9%84
%D9%85 

)3)) رئي�ص جلنة املباين الفل�سفية للرتبية والتعليم يف اجلمهورية الإ�سالمية يف اإيران، وهو املتخ�س�ص يف ميدان فل�سفة الرتبية، وع�سو 
الهيئة العلمية جلامعة »تربية مدر�ص« واملعاون الثقايف جلامعة املثقفني، ونائب رئي�ص هيئة فل�سفة الرتبية والتعليم يف اجلمهورية ال�سالمية.

)31( املحا�سرة من�سورة على موقع مركز الأبحاث والدرا�سات الرتبوية، على الرابط التايل: 
http://esrc.org.lb/article.php?id=4277&cid=239&catidval=0 

http://www.almahdischools.edu.lb/index.php?option=com_k2&view=item&id=2058:%D8%A7%D9%84%D9%85
http://www.almahdischools.edu.lb/index.php?option=com_k2&view=item&id=2058:%D8%A7%D9%84%D9%85
http://esrc.org.lb/article.php?id=4277&cid=239&catidval=0
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النقدي لدى الفرد ويكبح الإبداع والتميز، ف�ساًل عن ا�ستحالة الو�سول اإلى الإن�سان 
التي  الثانية  الإ�سكالية  الأعلى.  واملثل  القدوة  يكون هو  لكي  الواقع  الكامل ومتثله يف 
افرتا�سية  ل�سورة  تفرت�ص �سناعة  الأمنوذج  الرتبية عرب  اأن  الأ�سلوب،  يثريها هذا 
ت�سبح  عمليًا  لكنها  تعميمها؛  على  والعمل  واملحاكاة  للتمثل  لنماذج �ساحلة  متخيلة 
عقيمة بعد اأن يتجاوز االإن�سان فرتة ال�سباب؛ الأن ال�سخ�ص البالغ ي�سل اإلى مرحلة 
الن�سج، بحيث ي�سعر بعدم احلاجة اإلى اتباع الآخرين ويتعرف تاليًا اإلى مناذج جديدة 
بالقدوة  الرتبية  مو�سوع  املح�سلة  يف  للجماعة.  التاريخية  ال�سردية  يف  موؤطرة  غري 
يواجه انتقادات عملية ونظرية يف الدرا�سات الرتبوية احلديثة. على الرغم من كل 
هذه النتقادات، يحاجج علي ر�سا �سادق زادة ويناق�ص هذه الآراء لالإفادة من هذ 
الأ�سلوب، اأي الرتبية بالقدوة، واإحداث التعبئة املطلوبة كاأثر مبا�سر يف اإعادة ت�سكيل 

�سخ�سية املتعلمني وبناء هويتهم. 

يف املح�سلة »التعبئة« بهذا املفهوم ت�سبه »القولبة والتنميط« فهي ل حتتاج اإلى 
عقل املتعلم اإل بقدر ما يكون عقاًل »اأداتيًا«، مبعنى اأنها ل حتتاج اإلى ت�سغيل وظائف 
اإلى املحاكاة  العقل املعقدة مثل التحليل والنقد والرتكيب والتقومي، بقدر ما حتتاج 
نقلها  املراد  املهارات  واإتقان  وفهمها،  املعلومات  حفظ  على  والرتكيز  وال�ستظهار 
بوظائف  القيام  بهدف  عليها  احل�سول  �سبل  وتنويع  تكرارها،  تكثيف  مع  للمتعلمني 
وحامل  التعليمية  العملية  حمور  القدوة(  املربي–  )املعلم–  فيها  يكون  حمددة، 
الر�سالة التي ي�سبح معها االن�سياع وااللتزام واالن�سباط، هو معيار النجاح يف �سلوك 

املتعلمني. 

بعملية  الرتبوية  اهلل«،  »حزب  منظومة  يف  وال�سرت،  احلجاب  فل�سفة  ترتبط   
ي�سعى  الذي  وال�سرعي  الأيديولوجي  بالبعد  ارتباطها  عن  ف�ساًل  والتنميط،  القولبة 
اإذ يالحظ  الأهلية احلا�سنة،  البيئة  ومن خاللهم يف  الفتيات  اإلى غر�سه يف عقول 
واملالعب  الدر�ص  قاعات  يف  والإناث  الذكور  بني  الف�سل  �سيا�سة  اإلى  بالإ�سافة  اأنه 
والأن�سطة، تويل موؤ�س�سات احلزب الرتبوية عناية كبرية باإقامة احتفالت »التكليف 
ال�سرعي« ال�سنوية للفتيات اللواتي بلغن هذا ال�سن، والذي يبداأ بعمر التا�سعة، وهي 



عبدالغني عماد 

135 المسبــار

احتفالت حتر�ص املوؤ�س�سات الرتبوية والك�سفية على التعامل معها مبنتهى احلرفية، 
حيث يح�سرها -ف�ساًل عن الأهل- �سخ�سيات وقيادات بارزة، تظهر فيها الفتيات 
وال�سري  على حجابهن  واحلفاظ  الوفاء  ق�سم  يوؤدين  وهن  الأبي�ص،  املوحد  بلبا�سهن 
على درب ال�سيدة الزهراء)32(. واإذا كان ال�سادور االأ�سود قد لقي رواجًا يف االأو�ساط 
اإل  والرتويج،  الت�سجيع  بف�سل  وانت�سر  و�سيا�سيًا حلزب اهلل  املوالية عقائديًا  والبيئة 
اأنه ل يزال يف البيئة ال�سيعية عمومًا ل يحظى بالقبول الوا�سع كما هو حال احلجاب 

ب�سيغته التقليدية املحلية. 

املدر�سي  الديني  التعليم  كتب  بع�ص  م�سمون  على  اأجريناها  درا�سات  ويف   
بهدف تتبع عن�سر »الأنا والآخر«؛ وجدنا اأن كتب تعليم الدين تتوجه لأنا�ص يعتنقونه 
بالأ�سا�ص، وهذا اأمر مفهوم وم�سروع، لكنه ي�سبح �سلبيًا عندما يتم تغييب الآخر اأو 
والإحالة  فالإ�سارة  هذه.  التعليم  عملية  �سياق  لي�ست حقيقته يف  اأخرى  ذاتًا  اإلبا�سه 
اإميانهم(  و)اإمياننا–  م�سلم(  و)م�سيحي–  و�سني(  و)�سيعي  وهم(  )نحن  اإلى 
و)تعاليمنا- تعاليمهم(، كلها م�سطلحات مركزية ت�سدد على اخل�سو�سية والهوية 
الآخر  اإن  القول:  ليمكن  الآخر. حتى  للدين  يقل  اأو  يكرث  اإغفال  مع  للدين،  املتميزة 
فنادرًا،  واإن ح�سر  الكتب،  اأغلب  ا�ستبعاد يف  اأو حتى مذهبيًا مو�سع  دينيًا  املختلف 
ومن باب �سلبي اأحيانًا، كا�ستح�ساره لإظهار التفوق عليه والتمايز عنه، ومبا ي�ستبطن 
املقارنة بني املوؤمنني وال�سالني اإذ مل نقل بني الكفر والإميان، ثم بعد ذلك يغيب هذا 

الآخر يف �سياق الكتاب.

 تركز غالبية هذه الكتب على »الأنا املذهبية« ب�سكل مكثف، مبا يجعلها هوية 
مرجعية فوقية على كل امل�سرتكات مع الآخر، وعلى كل ال�سفات اجلميلة املفقودة اأو 
القليلة عند الآخرين، وهذا ما ي�سكل متييزًا �سد كل اآخر خمتلف، وجتهياًل مق�سودًا 
ملا فيه من �سفات جميلة. اإنه اإق�ساء وتغييب عمدي لالآخر الديني واملذهبي من حقل 

القيم اجلميلة.

ى مثل هذه الحتفالت اإعالميًا وتجُن�سر على مواقع مدار�ص املهدي وامل�سطفى والإمداد، انظر على �سبيل املثال الرابطني التاليني:  )32( تغطَّ
http://www.souronline.org/EventDetail.aspx?id=14262 
http://alnabatieh.com/index.php/2014-03-01-09-08-08/item/2811-a 

http://www.souronline.org/EventDetail.aspx?id=14262
http://alnabatieh.com/index.php/2014-03-01-09-08-08/item/2811-a
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الخاتمة

اأدت اأغلب كتب الرتبية الدينية اإلى تكوين �سور م�سبقة وم�سوهة ومنمطة ونهائية 
»االأنا  الرتكيز على  االإفراط يف  اأوقع  وبذلك  للت�سامح،  واالآخر ومناق�سة  الذات  عن 
املذهبية« كتب التعليم: الرتبية والتعليم الديني يف فخ الطائفية والتع�سب وت�سنيف 
النا�ص ح�سب اأديانهم ومذاهبهم. ينطبق هذا الأمر على �سبكة مدار�ص حزب اهلل، 
كما ينطبق على املدار�ص الأخرى التي تديرها اأحزاب طائفية وعقائدية يف لبنان)33(، 
وهو ما اأبرزته عديد من الدرا�سات، ومنها الأرقام التي اأف�ست اإليها الدرا�سة التي 
عر�سها  التي  املواطنية«  الثقافة  وعنا�سر  الوطني  النتماء  »�سعور  حول  متحورت 
اخلبري الرتبوي اللبناين علي خليفة، والتي بينت اأن )العائلة اأو الطائفة الدينية( هما 
ما يذكره )63.5%( من التالميذ يف لبنان، كتعبري عن انتمائهم اجلماعي، ول ياأتي 
�سعور النتماء للوطن اإل يف مرتبة اأخرية بن�سبة ل تتعدى )27%( من طالب املدار�ص 
التي �سملتها الدرا�سة، مما ي�سري اإلى ت�ستت �سعور النتماء اجلماعي لدى املواطنني، 
»حتى نكاد نتحدث عن غابة من النتماءات الطائفية يف ظل غياب املواطنية ومنظومة 

مكوناتها على ال�سعيدين الجتماعي وال�سيا�سي«))3(.

»ح�سور اجلماعة« ممثلة ب�سرديتها التاريخية وم�سلحة بكامل عدتها املعرفية 
ويعزز  الفتيان  فردانية  ي�سحق  فهو  املنهاج،  لهذا  املو�سوعي  الأ�سا�ص  ميثل  املقد�سة 
املكان  يف  الطاغي  بح�سورها  الطائفة  فاجلماعة/  عندهم.  والتقولب  التطبع  ميول 
الجتماعية  املوؤ�س�سات  يف  تتمظهر  وهي  والقبيلة،  الدولة  مثل  معرفية  �سلطة  متثل 
�ساعية عرب و�سائلها الأيديولوجية )املدر�سة، الإعالم، املوؤ�س�سة الدينية...( اإلى فر�ص 
ال�سيا�سية.  التماثل الجتماعي واملعريف يف الأعراف والعادات والتقاليد والتوجهات 
واملوؤ�س�سة الرتبوية يف هذا ال�سياق متار�ص تاأثريها الكبري على الفرد اإلى درجة اإلغاء 

)33( Jonathan Sixtus Kriener: Lebanese – But How?: Secular and Religious Conceptions of State and Society at 
Lebanese Schools (Muslimische Welten / Empirische Studien zu ... Orient-Okzident Mainz (KOOM)) (Englisch) 
Taschenbuch – 14. November 2011, pp 82, 110, 112, 157, 167, 219 

))3( انظر: جريدة ال�سفري اللبنانية )30 مايو/ اأيار 2011( وموقع جنوبية على الرابط التايل: 
http://janoubia.com/2011/05/30/63-%D9%85%D9%86- 

http://janoubia.com/2011/05/30/63-%D9%85%D9%86-
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املوؤ�س�سة  التي متثلها  اأفكار اجلماعة  تتعار�ص مع  اأفكاره، حني  ذاتيته واحلجر على 
اأركان عملية القولبة املوؤدجلة التي حتجر على  الرتبوية وامتداداتها، فهي هنا اأحد 
الإبداع والبتكار وحرية التفكري والنقد وامل�ساءلة يف املجال ال�سيا�سي والأدبي والفني، 
اجلماعة  ترت�سيه  موؤطرة مبا  تبقى  التي  اليومية  ال�سلوكيات  م�ستوى  على  وحتى  بل 
ال�سائدة  الذهنية  على  ومتردها  احلالت  بع�ص  خروج  من  الرغم  على  عام،  ب�سكل 
و�سرديتها اجلاهزة املوروثة، اإن باللبا�ص اأو ال�سلوكيات والعالقات والأفكار، ذلك اأن 
اأنواع  ب�ستى  وحما�سرته  له  وت�سفيهها  لفاعله  اجلماعة  بتجرمي  يقابل  اخلروج  هذا 
املمار�سات وامل�سايقات، التي تنتهي برتوي�سه وبانكفائه اأو خ�سوعه يف بع�ص الأحيان.

 املنهاج الرتبوي املعتمد يكّر�ص البنية الأبوية و�سلطاتها البطركية، ويوؤطر رحلة 
اكت�ساف الذات والعامل عند املتعلم ب�سكل يجعلها خا�سعة لإكراهات �سلطوية ظاهرة 
وامل�ساءلة  النقد  وترف�ص  املطلقة  احلقيقة  امتالك  تدعي  ورمزية،  مبا�سرة  وخفية، 
واأي حماولة لكت�ساف الذات وال�ستقالل، بعيدًا من الن�سق الرتبوي لالأ�سرة واملدر�سة 
ل�سل�سلة من  والإطار املرجعي الطائفي املحِدد لنتظامها يف مناذج تفر�ص المتثال 
ال�سوابط والنواهي، تعر�ص خمالفها للتهمي�ص والنبذ عند اأي حماولة للخروج عليها، 
وهي بهذا تتقاطع يف كثري من حماورها مع منهاج الرتبية الذي اعتمده تنظيم الدولة 

الإ�سالمية، حيث اأقام مدار�سه الرتبوية)35(. 

لإعادة  �سريورة  ت�سبح  الإطار،  هذا  يف  الرتبوية  الجتماعية  التن�سئة  عملية   
والتي  الإكراه،  و�سائل  مالكو  يريده  الذي  بالجتاه  وتعريفها  للمتعلمني  الهوية  اإنتاج 
تدجني  اإلى  اإما  خمرجاتها  توؤدي  التنميط  اأ�ساليب  من  جمموعة  اإلى  الرتبية  حتّول 
اجتماعي، يطمح اإلى �سنع �سخ�سيات واأج�ساد طيعة تدمن امل�سايرة واملداهنة والولء 
والن�سياع، اأو اإلى عدوانية مفرطة جتاه الآخر، تتخذ �سكل عالقات ا�سطهادية تفرز 
نوعًا من العنف العالئقي، الذي قد يتفجر فرديًا ما مل يتم توظيفه يف �سياق جماعي 

يخدم مالكي و�سائل التدجني والرتوي�ص واأهدافهم القريبة والبعيدة. 

)35( Jacob Olidort: Inside The Caliphate’s Classroom. Textbooks, Guidance Literature and Indoctrination Meth-
ods of the Islamic State. See The Washington Institute For Near East Policy( 2016):
 http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/inside-the-caliphates-classroom 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/inside-the-caliphates-classroom
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