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تدريس الدين بالمدارس العامة
في ألمانيا وسويسرا وشرق فرنسا
(دراسة مقــــارنة)

الأ�ستاذ جريار جـانيـ�س

�س�أقدم عر�ضا عاما عن و�ضع تدري�س الدين يف املدار�س العامة
ب�أملانيا و�سوي�سرا و�شرق فرن�سا (منطقة الألزا�س واملوزيل)� .إنها ثالثة
بلدان خمتلفة وثالثة �أنظمة خمتلفة ،ويوجد يف ك ّل منها تعليم ديني
وجتارب مفيدة لتدري�س الدين يف املدار�س العامة.
�سوف �أعتمد مقاربة �سو�سيولوجية مقارنة ،وقد كان يل حظ
التع ّمق يف امل�س�ألة منذ �سنوات عندما قمت ببحث ميداين ب�إ�شراف
الأ�ستاذ جون بول ويالم ،من املدر�سة التطبيقية للدرا�سات العليا،
وقد جمعت عددا كبريا من الوثائق وا�ستجوبت  62مدر�سا .لن يت�سع
املجال هنا �إلى عر�ض كل نتائج البحث الذي قمت به ،لكني �س�أحاول �أن
�أخت�صر الدور والوظيفة اللذين ي�ضطلع بهما تدري�س الدين يف التعليم
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العام بني هذه البلدان الثالثة و�س�أبرز بع�ض الرهانات احلالية.
فـردنة الدين وعولمته

�أبد�أ بكلمة عن العوملة� .إنّ بع�ض الظواهر ت�شملنا جميعا نحن
�أبناء �ضفتي املتو�سط .لكن طرق جتاوبنا مع هذه الظواهر تختلف
ح�سب الإقليم والثقافة والتاريخ ،فهذه العنا�صر قد �أ�سهمت �إلى ح ّد
كبري يف الهيكلة االجتماعية الدينية لك ّل بلد .لقد تعلمت على مدير
�أبحاثي ال�س ّيد ويالم �أن الظواهر الدين ّية تخ�ضع يف ع�صرنا �إلى �ضغطني
متناق�ضني� :ضغط الفردنة و�ضغط العوملة .فالفردنة تعني تع ّدد الطرق
التي حت ّدد الهوية الدين ّية الواحدة ،مثل الكاثوليك ّية والربوت�ستانت ّية
واليهود ّية والإ�سالم .فالعامل الفردي �أ�صبح ي�ضطلع بدور مهم يف
حتديد الهو ّية الدين ّية وكيف ّية عي�شها ،هذا ما نالحظه على الأق ّل يف
�أوروبا .مل يعد الأفراد يكتفون بالبحث عن االنتماء �إلى تقليد معينّ  ،لقد
�أ�صبحوا مدفوعني يف بحثهم الروحي والديني ب�إيتيقا للأ�صالة.
ويف الوقت نف�سه ،نالحظ �أنّ جهود العوملة مل ت�سفر عن نتائج
اقت�صاد ّية فقط ،فقد ترتّبت عليها نتائج ثقاف ّية باملعنى الوا�سع.
بتو�سع التعدد ّية يف ك ّل الأقاليم ،وهذه الظاهرة تقلب
ويتج�سد ذلك ّ
ّ
املوروث التاريخي .فقد كانت الأديان واملذاهب يف ال�سابق �شديدة
االرتباط بالأقاليم ،ويف �أوروبا كانت الوحدة ال�سيا�س ّية والوحدة الدين ّية
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مرتادفني( .)1وك ّل جمتمع �أوروبي يحمل �إلى اليوم �آثار جت ّذره الديني
اخلا�ص به .ففي بلد مثل فرن�سا ،بينّ علماء االجتماع كيف �أنّ ظاهرة
ّ
«الت�شفري الكاثوليكي» تظ ّل قو ّية.
لك ّننا نخرج �شيئا ف�شيئا عن هذا الرباديغم القدمي .فك ّل
التوجه نحو
البلدان ،ومنها تلك التي طبعت بتقليد ديني طاغ ،ت�شهد ّ
ت�ضم حال ّيا ثلثا من الكاثوليك وثلثا من
تعدد ّية متفاقمة .ف�أملانيا مثال ّ
الربوت�ستانت وثلثا من املنتمني �إلى غري هذين املذهبني ،وي�شمل الثلث
الأخري النا�س الذين يرف�ضون االنتماء �إلى دين معينّ �أو النا�س الذين
ينتمون �إلى �أقل ّيات دين ّية و�إلى الإ�سالم واليهود ّية .وميكن �أن نلتقي يف
وخا�صة البوذية والهندو�سية
املدن الأوروب ّية الكربى بك ّل �أنواع الأديانّ ،
و�أ�شكاال متع ّددة من امل�سيح ّية .فالدين يتط ّور حينئذ بني الفردنة من
جهة والعوملة من جهة �أخرى.
لقد قال الأ�ستاذ ويالم يف �إحدى حما�ضراته الأخرية« :توجد
جدلية ت�شمل ك ّل فرد ،طرفها الأ ّول ت�أكيد الهو ّية وطرفها الثاين
االنفتاح ،والدفاع عن الثقافة الذاتية والتبادل مع الآخرين .يحتاج
ك ّل فرد �إلى هو ّية ،ومنها الهو ّية الدين ّية ،ويحتاج ك ّل فرد �إلى انفتاح
وتبادل وتوا�صل مع الآخرين .فامل�شكل الرئي�س هو �أن نح ّدد طرق �إدارة
هذه احلاجة املزدوجة» .هذا ما ميكن االنطالق منه ب�صفة عا ّمة
((( مثاالن على ذلك :الأ ّول هو مبد�أ «عقيدة واحدة ،قانون واحد ،ملك واحد» وقد كان �سائدا يف الع�صر امللكي
بفرن�سا ويف فرتة �إلغاء مر�سوم «نانت» �سنة  .1685الثاين مبد�أ «دين امللك هو دين الرعية» وقد كان �سائدا يف البلدان
الأملانية وغريها يف �أوروبا.
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حول مو�ضوع الدين والعوملة� ،أما الو�ضع يف التعليم فهو جزء من هذا
تعم �أي�ضا الف�ضاء
تعم املجتمع كك ّل ّ
املو�ضوع الكبري .فالتعدد ّية التي ّ
التعليمي ،وهذا هو دافع من الدوافع التي ت�سمح بتطوير دور تدري�س
الدين ووظيفته يف التعليم العام بالبلدان الثالثة التي �س�أحتدث عنها.
مسألتان حـول الـمنهج

التو�سع يف
ما �أهم ّية املقاربة املقارنية؟ مّربا لن يكون مفيدا ّ
اجلواب لأنّ الندوة قد عقدت حتديدا لت�شجيع املقارنة ،و�أكتفى بت�أكيد
�أهم ّية هذه املقاربة ،فاملعنى ين�ش�أ من االختالف ،كما ع ّلمنا الفيل�سوف
بول ريكور .فاملقارنة بني �أو�ضاع جديدة هي التي تربز خ�صائ�ص ك ّل
و�ضع منها .ومن هنا تربز �أي�ضا الأ�سئلة حول تف�سري �سبب ك ّل و�ضع
من الأو�ضاع .من هنا مت ّثل عملي يف مقارنة و�ضع ودور التعليم الديني
خا�ص بالتدري�س الربوت�ستانتي الذي
بني �ضفتي نهر الران ،مع اهتمام ّ
�أعرفه �أكرث ،لكني مل �أهمل �أي�ضا التدري�س الكاثوليكي والتجارب
امل�سكون ّية والتجارب بني الأديان.
مـحاوالت في التنميط؟

�س�أحاول �أن �أقرتح حماولة يف التنميط .تعرفون طبعا املفهوم
الفيربي لـ«النمط النموذجي» ،وقد ع ّرفه كما يلي« :نح�صل على منط
منوذجي عندما نقوم بتكثيف عن�صر �أو جمموعة من العنا�صر والربط
بني ع ّدة ظواهر معرو�ضة يف عزلة عن بع�ضها �أو موزعة �أو متخفية...
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كي نح�صل يف النهاية على جدول فكر متجان�س»( .)1لقد ا�ستفدت
من هذا املفهوم ،والدرا�سات التي اهت ّمت بتدري�س الدين يف فرن�سا
قد عملت �أي�ضا على القيام بتجميع احلاالت املت�شابهة و�إقامة مناذج
و�أمناط .وقد �صدر م� ّؤخرا كتاب بفرن�سا( )2قام فيه �أ�صحابه بجمع
خمتلف التجارب الأوروب ّية يف تعليم الدين واقرتاح الأمناط التالية:
الدين يح ّدد الوطن (�إيطاليا ،اليونان ،الدمنارك).
التعدد ّية املقبولة :نحو تعليم ديني متع ّدد االنتماءات (بريطانيا،
�أملانيا� ،سوي�سرا).
مناق�شة بني تقليدين :تقليد ديني وتقليد علماين (بلجيكا،
�أ�سبانيا ،رو�سيا ،تركيا).
االنتماء الديني مف�صول عن الدرا�سة :احلياد اجلمهوري
(الواليات املتحدة ،فرن�سا).
تتم ّثل ال�صعوبة الأكرب عند حماولة التنميط يف وجود عدد �ضخم
من ال�ضوابط التي ميكن اعتبارها عند عمل ّية املقارنة ،كي تتحدد
املجموعات ب�أكرث د ّقة .ولن �أ ّدعي الو�صول �إلى تنميط نهائي وحا�سم.
لكن �أظنّ �أين قادر على �إبراز جمموعة من التوجهات �سوف تتّ�ضح يف
((( ماك�س فيرب :حماولة يف نظرية العلم .باري�س( 1965 ،بالفرن�سية).
((( جون بول ويالم و�سيفرين ماتيو :حول املعلمني والآلهة :املدار�س والأديان يف �أوروبا .باري�س( 2005 ،بالفرن�سية).
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خامتة عملي.
�أق ّدم لكم الآن قائمة �ضوابط �أرى �أنه من ال�ضروري االهتمام بها
يف ك ّل درا�سة دقيقة للتعليم الديني يف املدار�س العا ّمة:
ماذا تطلب الن�صو�ص القانون ّية ومباذا ت�سمح؟ (ن�صو�ص الدولة
�أو ن�صو�ص املجموعات املحل ّية) هل توجد ا�ستثناءات؟ و�إذا وجدت فما
مربراتها؟
يف � ّأي م�ستوى قانوين تدرج الن�صو�ص املنظمة للتعليم الديني؟
الد�ستور �أم القوانني العا ّمة �أم املنا�شري التنظيمية؟
ما الأهداف البيداغوجية؟
من يح ّدد املحتويات ومن يتو ّلى امل�صادقة عليها ومن يتو ّلى
مراقبتها؟
املخ�ص�صة لهذا التعليم؟
كم ال�ساعات
ّ
هل التعليم الديني مو ّزع بني الطوائف الدين ّية �أم ي�شمل طوائف
عديدة �أم ي�شمل ك ّل الطوائف (مع االختالط بينها �أم يف حاالت دون
�أخرى)؟
هل يخ�ضع التعليم الديني �إلى التقييم؟ وهل هناك �أعداد ت�سند
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للمتعلمني ،وهل حتت�سب هذه الأعداد يف النتائج العامة؟
من يتولى مه ّمة التعليم الديني؟ هل هي املدر�سة نف�سها �أم
املجموعات الدينية مب�شاركة املدر�سة؟ �أم املجموعات الدين ّية يف
املدر�سة خارج �أوقات الدر�س؟
كيف حت ّدد املجموعات �أثناء الدرا�سة؟ هل تتحدد ح�سب االنتماء
الطائفي �أم ح�سب �ضوابط �أخرى؟
كيف ميكن احل�صول على الإعفاء من ح�ضور هذه الدرو�س؟
هل من دور لالنتماء الديني �أو املذهبي للمد ّر�س؟
ما هو و�ضع مدر�سي املادة الدين ّية؟
ما جماالت تكوينهم الأ�صل ّية وتكوينهم امل�ستمر وما هي اجلهة
التي تتو ّلى التكوين؟
الدر�س الديني يف التعليم العام ب�أملانيا:
�إذا ت�أملنا يف مكانة التعليم الديني باملدر�سة العامة الأملان ّية
منطلقني من الواقع الفرن�سي ،ف�سن�صطدم بالنتيجة التالية� :إنّ مبد�أ
الالئيكية بفرن�سا قد �ألغى ح�ضور الأديان احل ّية من حقل التعليم
املدر�سي ،بينما دفع الدولة الأملان ّية �إلى التنازل �إلى الكني�سة بدور
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التكوين الأخالقي ملواطنيها.
وميكن �أن نخرج بنتيجة �أخرى للمقارنة بني البلدين ،وقد وقعت
الإ�شارة �إليها عند مناق�شة ميثاق احلقوق الأ�سا�س ّية لالحتاد الأوروبي
قبل �إقراره بالق ّمة الأوروبية مبدينة ني�س (الفرن�سية) نهاية �سنة .2000
لقد جنحت احلكومة الفرن�سية يف حذف مفهوم «الرتاث الديني» من
الن�ص النهائي�« :شعورا منه برتاثه
مقدمة امليثاق ،وبقي ما يلي يف ّ
الروحي والأخالقي ،يت�أ�س�س االحتاد الأوروبي على قيم ...الكرامة
الإن�سان ّية واحلر ّية وامل�ساواة والت�ضامن»( .)1وكانت �أملانيا يف ال�صف
املقابل لفرن�سا ،وقد مثلها الرئي�س ال�سابق للجمهورية الفدرالية رومان
هرزوغ وهو الذي تر�أ�س �أعمال حترير امليثاق ودافع عن وجهة النظر
املخالفة للفرن�سيني .ويالحظ �أنّ الرتجمة الأملانية الر�سمية قد احتفظت
بكلمة «ديني» و�أ�ضافتها �إلى «روحي» يف امليثاق ال�صادر بالأملانية .توجد
�إذن اختالفات �أ�سا�س ّية بني فرن�سا و�أملانيا ميكن تف�سريها بامل�سارات
التاريخ ّية املختلفة للبلدين وتاريخ الالئيكية بفرن�سا مقابل الدور الذي
احتفظت به الكنائ�س يف �أملانيا يف عهد الرايخ الثالث.
ويت�ضمن النظام التعليمي يف �أملانيا مرحلة ابتدائية تبد�أ من
�سنّ ال�ساد�سةّ ،ثم مرحلة ثانية تتو ّزع على ثالثة �أمناط من املدار�س،
((( هناك مادتان �أخريان ال تخلوان من �أهم ّية بالنظر �إلى مو�ضوعنا .فاملادة  10ت�ضمن «حر ّية التفكري والإميان...
ويت�ضمن هذا احلق حر ّية التعبري عن املعتقد الديني �أو ال�شخ�صي جماعيا �أو يف املجال العام �أو يف احلياة ال�شخ�صية
ويكون التعبري عرب الطقو�س �أو التعليم �أو املمار�سات»...
وت�ضمن املادة(« )14احلقّ للأولياء يف �أن يتوافر لأبنائهم تعليم ودرو�س تتنا�سب وقناعاتهم الدينية والفل�سفية
والبيداغوجية ...مبراعاة القوانني الوطنية التي ت�سيرّ التعليم».
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ّثم مرحلة ثانوية عليا تنق�سم �إلى معاهد ومدار�س مهن ّية .فبحكم تن ّوع
خا�صة بامل�س�ؤولية
هذا التعليم ف�إنّ النظام الأملاين يبدو مع ّقدا ويتم ّيز ّ
التي تتح ّملها ك ّل حكومة فدرال ّية يف امليدان التعليمي .والنظام الأملاين
لي�س نظاما مركز ّيا ،فيمكن لك ّل مقاطعة �أن ت�ضيف قوانينها التعليم ّية
اخلا�صة �إلى القانون العام للتعليم الأملاين.
ّ
يرجع الد�ستور الأملاين احلايل �إلى �سنة  1949وهو عبارة عن
«قانون �أ�سا�سي» يت�ض ّمن مبد�أ ف�صل الدولة عن الكنائ�س لكنه يت�ض ّمن
خا�صة يف امليدان التعليمي الذي هو حمور
�أي�ضا �أ�شكاال للتعاون بينهماّ ،
حديثنا .ويرد احلديث عن التعليم يف املادة ال�سابعة من الد�ستور،
خ�ص�ص مداخلته
ولن �أذكر ك ّل التفا�صيل لأنّ زميلي ولفغونغ بوك قد ّ
متخ�ص�ص يف علم
لهذا املو�ضوع؛ ولأنيّ ل�ست رجل قانون مثله ،بل �أنا
ّ
االجتماع ،لكن علم االجتماع م�ضط ّر لأن يدر�س القوانني اجلاري بها
العمل! ال ب ّد يل حينئذ من �أن �أعر�ض عليكم حمتوى هذا البند« :التعليم
الديني ما ّدة قا ّرة يف املدار�س العا ّمة با�ستثناء املدار�س غري الطائف ّية.
ويق ّدم التعليم الديني ح�سب مبادئ الطوائف الدين ّية وحتت مراقبة
الدولة .وال ميكن �أن يجرب مدر�س على تدري�س ما ّدة دين ّية �إذا مل يكن
راغبا يف ذلك»(.)1
�إنّ اكت�شاف و�ضع التعليم الديني ودوره يف �أملانيا يت�ض ّمن العديد
من املفاج�آت .فما ّدة «التعليم الديني» هي من بني املواد التي تد ّر�س
((( وردت خمتلف ال�صيغ لدى �إيكارت مارغراف يف كتاب:

Europa, die kirchen and dire Bilonng

المسبار

143

الحداد
محمد
ّ

للغالب ّية العظمى للتالميذ ،وهي مدرجة يف الربامج من املدر�سة
يتح�صل عليها التالميذ
االبتدائ ّية �إلى الباكالوريا ،والأعداد التي
ّ
ويتم تكوين الأ�ساتذة يف ك ّل مقاطعة
حتت�سب يف معدالتهم العا ّمةّ ،
فدرال ّية ب�شراكة مع الكنائ�س .وميكن للم�س�ؤولني عن الطقو�س الكن�سية
�أن ميار�سوا ،ح�سب احلاالت� ،أدوارا غري ه ّينة يف هذا التعليم.
أهتم كثريا بن�سب م�شاركة التالميذ يف هذه الدرو�س� ،إذ
لن � ّ
�ست�أخذ مني هذه امل�س�ألة وقتا طويال .ذلك �أنّ الأمر يختلف كثريا
بني �أنواع املدار�س� .أكتفي بالقول على �سبيل االخت�صار� :إنّ التالميذ
الذين يرغبون يف الإعفاء من احل�ص�ص الدين ّية عليهم �أن يح�ضروا
ح�ص�صا يف الأخالق ،لذلك كانت ن�سبة ح�ضور الدرو�س الدين ّية ن�سبة
عالية �إجماال .لكنها تختلف ح�سب ال�سياقات املحلية .فنالحظ ب�صفة
عا ّمة �أنّ ن�سبة ح�ضور الدرو�س الدين ّية مرتفعة بغرب �أملانيا ،و�أ ّنه ال
ي�سجل من تالميذ هذه املناطق �إ ّال عدد قليل يف درو�س الأخالق ،وال
توجد خماطر على الدرو�س الدين ّية وعلى ت�أثريها يف التكوين الأخالقي
واملدين للمواطنني� ،أ ّما يف املقاطعات الأملان ّية ال�شرق ّية التي كان فيها
التعليم الديني غائبا (يف العهد ال�شيوعي) قبل توحيد �أملانيا ف�إنّ الأمر
مما و�صفنا.
هو على العك�س ّ
وال ترى الكنائ�س �أنّ ذكر التعليم الديني يف القانون الأ�سا�سي
الأملاين مي ّثل هبة ل�صاحلها ،فالدولة �إنمّ ا ت�ؤ ّكد بذلك حر�صها على
تكري�س التعدد ّية الدين ّية والت�سامح بني الأديان .وقد قام جمل�س
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الكنائ�س الربوت�ستانت ّية �سنة  1994بت�أكيد �أنّ احلر ّية الدين ّية وحر ّية
املعتقد مي ّثالن ركيزتني �أ�سا�سيتني للدولة الدميقراط ّية .فمن وجهة
نظر هذا املجل�س الذي مي ّثل كنائ�س عديدة ،ي�ضطلع التعليم الديني
مبه ّمة �ضمان ممار�سة احلر ّيات الفرد ّية ممار�سة تا ّمة.
�أ ّما الطابع الطائفي للتعليم الديني ،ف�إ ّنه يعود �إلى طبيعة التك ّون
الفدرايل للدولة .فالتعليم الديني ينبغي �أن ّ
ينظم «باتّفاق مع مبادئ
ال�ست ع�شرة
ك ّل جمموعة دين ّية» ،وين�سحب هذا الأمر على احلكومات ّ
املك ّونة لأملانيا� .إ ّال �أنّ من حقّ ك ّل حكومة �أن ت�ضع قوانني و�سيا�سات
خا�صة بها .وهناك اختالفات كانت موجودة من ال�سابق
ثقاف ّية ّ
واختالفات �أخرى ظهرت بعد عمل ّية الوحدة .وتوجد ا�ستثناءات يف
�شمال �أملانيا� ،إذ �إنّ مدينة برلني وبرمي وكذلك مدينة هامبورغ (لأ�سباب
�أخرى) عرفت قبل  1949تنظيمات خمتلفة ال تتنا�سب مع البند 3/7
من الد�ستور ،فلذلك ت�ضمن البند  141ما يفيد ب�أنّ هذه اال�ستثناءات
ميكن �أن ت�ستم ّر.
�إنّ هذا املو�ضوع مطروح ب�إحلاح حاليا .فقد �أطلقت يف
 2009/04/26ا�ست�شارة مببادرة �شعب ّية هدفها �إدخال التعليم الديني
الطائفي منذ بداية التعليم ومتكني التالميذ و�أ�سرهم من االختيار بني
درو�س الدين ودرو�س الأخالق ،و�شملت هذه املبادرة العا�صمة برلني.
وقد ذكرنا �أنّ هذه املدينة مت ّثل ا�ستثناء عن النظام العام؛ لأنّ التعليم
الديني فيها تعليم اختياري ،والدرو�س الدين ّية تربمج خارج �أوقات
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الدر�س .وقد �أدرج فيها م� ّؤخرا در�س �أخالق من ال�سنوات � 7إلى 11
كي يتد ّرب التالميذ على قواعد العي�ش امل�شرتك والت�سامح بني بع�ضهم
البع�ض .وتبعا لهذه املبادرة التي رعتها املجموعات الدين ّية والأحزاب
ال�سيا�سية كي يقع �إقحام املواد الدين ّية يف الربامج التعليم ّية ،فقد
دعي مواطنو برلني للت�صويت ،لكن املبادرة انتهت بف�شل مزدوج،
فلم يح�صل الن�صاب بني الناخبني ( %25من امل�سجلني على قائمات
االنتخاب) وتغلبت الإجابة بالرف�ض على امل�صوتني ( ،)%51,3فلذلك
�سيبقى التعليم الديني ما ّدة اختيار ّية يف برلني بينما تبقى الأخالق
ما ّدة �إجبار ّية يف املرحلة التعليم ّية التي ذكرناها.
تذ ّكر هذه املبادرة التي اتخذتها ال�سلطات ال�سيا�س ّية مبدينة
برلني منذ �سنتني ،ب�أنّ طريقا �أخرى كانت قد اقرتحت مبقاطعة
براندبورغ� ،إذ ّمت �إدخال ما ّدة عنوانها« :تك ّون احلياة – الإيتيقا –
علوم الأديان» ،وقد ّمت اعتماد املا ّدة  141من الد�ستور لت�أكيد حقّ هذه
املقاطعة يف التمتّع بهذا اال�ستثناء ،ورف�ض �إدخال التعليم الديني على
مقت�ضى املا ّدة .3/7
ين�ص القانون التعليمي ملقاطعة براندبورغ ال�صادر يف 1996/04
ّ
على �أنّ الأهداف التعليم ّية لهذه املا ّدة اجلديدة هي التالية:
«ما ّدة :تكون احلياة – الإيتيقا – علوم الأديان هي ما ّدة ت�ساعد
التالميذ على ت�ص ّور حياتهم واختياراتهم بحر ّية وم�س�ؤول ّية وتعينهم
التوجه بطريقة م�ستق ّلة وواعية ،يف ظ ّل جمتمع دميقراطي وتعددي
على ّ
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يتم ّيز بتع ّدد القيم واملعاين ،فهذه املا ّدة تهدف �إلى تر�سيخ املبادئ
الكفيلة ب�ضمان حياة اجتماع ّية قائمة على �آراء �أخالق ّية �أو دين ّية �أو
فل�سف ّية».
«ما ّدة :تك ّون احلياة –الإيتيقا– علوم الأديان تدر�س بطريقة
حمايدة عن خمتلف االنتماءات املذهب ّية والدين ّية والفل�سف ّية ،ويق ّدم
للأولياء يف الوقت املنا�سب عر�ض ب�أهداف هذه املا ّدة وم�ضامينها
وطرق تدري�سها .وينبغي �ضمان االنفتاح والت�سامح بالن�سبة �إلى امليوالت
الدين ّية والفل�سف ّية للتالميذ».
لقد اهت ّمت العديد من الدرا�سات بتجارب ميكن �أن ت�ش ّكل مناذج
جديدة يف تعليم الأديان ،فال تتنازل الدولة �إلى الكنائ�س بالتكوين
الأخالقي والروحي ملواطنيها ،بل ت�سعى �إلى اال�ضطالع بهذا الدور يف
يوجه �إلى التالميذ.
�شكل مقرتح ّ
وقد جربت هذه املا ّدة مب�شاركة الكني�سة الربوت�ستانتية وتع ّر�ضت
�إلى انتقادات عديدة ،وو�صل الأمر �إلى رفع دعاوى ق�ضائ ّية �أمام املحكمة
الد�ستور ّية التي �أم�ضت �سنوات يف درا�سة امللفّ ،ثم حاولت �أن جتد
موقفا توفيقيا �سنة  ،2001فت ّمت مراجعة القانون �سنة  .)1(2002ويبدو
حال ّيا �أنّ هذه التجربة �ستظ ّل حمدودة مبقاطعة براندبورغ والعا�صمة
برلني.
((( الرتجمة امل�ستعملة هي الواردة يف «جمموع الد�ساتري الأوروبية» ،ن�شر يف بروك�سيل.1994 ،
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ال تتوافر لنا امل�سافة الكافية للحكم على هذه التجربة ،لكن ميكن
�أن نالحظ �أ ّنها مل مت ّكن من �إيجاد منوذج جديد للتعليم الديني ،لكنها
م ّثلت �أي�ضا جتربة مل تتوقف ومل يقع الإعالن ب�أ ّنها خمالفة للد�ستور،
فهي جتربة مازالت متوا�صلة� .إ ّنها جتربة غري م�سبوقة لذلك بدت
للكنائ�س جتربة حتتمل خماطر مل�ستقبل التعليم الديني ،لك ّنها جلبت
�أي�ضا اهتمام العديد من املخت�صني يف املو�ضوع (راجع البيبليوغرافيا).
تـدريس اإلسـالم؟

يخ�ص مكانة الإ�سالم يف
اجلانب الآخر املرتتّب على العوملة ّ
النظام التعليمي .ي�سمح القانون الأ�سا�سي الأملاين ب�أن يكون للإ�سالم
ح�ضور يف التعليم العا ّم ،فاملا ّدة  3/7ت�شري �إلى �أنّ التعليم الديني غري
حم�صور يف الطوائف امل�سيح ّية ،عك�س ما كان عليه الأمر قبل .1919
فالق�صد من التعليم الديني هو منح ك ّل مواطن حرياته الدين ّية وحقوقه
الد�ستور ّيةّ .ثم �إ ّنه جزء من اخلدمات العا ّمة التي تقدمها الدولة عرب
حكومات املقاطعات التي تعترب م�س�ؤولة عن ال�سيا�سة الثقاف ّية .فمن
حقّ ك ّل مواطن �أن يطالب لنف�سه ولأبنائه باحلقّ يف التمتّع بثقافة عا ّمة
حتتوي على مرجع ّيات دين ّية ،وعليه فقط �أن يتق ّيد باملبادئ الد�ستور ّية.
مهم يف امل�س�ألة التي نحن ب�صدد
وي�ضطلع النظام الفدرايل بدور ّ
معاجلتها .فحكومات املقاطعات هي امل� ّؤهلة للحكم يف م�س�ألة �إدخال
تعليم الإ�سالم يف املدار�س .وبالنظر �إلى تو ّزع اجلاليات الإ�سالم ّية
يف �أملانيا ف�إنّ  11مقاطعة (على  16مقاطعة) تبدو معنية مبا�شرة
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باملو�ضوع ،و�أغلبها تقع يف غرب �أملانيا .وقد وقع �إلى ح ّد الآن اعتماد
حلول خمتلفة لتدري�س «ال ّلغة والثقافة لبلد املن�ش�أ»( ،)1فاملمار�سات
�شديدة االختالف يف هذا املجال .ففي منطقة ريناين ال�شمالية –
و�ستفايل ،تتو ّلى الدولة اال�ضطالع املبا�شر بهذا التدري�س� .أ ّما يف باد -
ويتمربغ فقد عهد بامله ّمة �إلى القن�صل ّية الرتك ّية .وقد تط ّورت املمار�سة
يف منطقة ريناين – و�ستفايل باتجّ اه تقدمي درو�س دين ّية يف الإ�سالم
للتالميذ امل�سلمني.
فالدولة هي التي ت�ضمن –�إذن� -إطار التعليم الديني،
اخلا�صة بك ّل دين.
واملجموعات الدين ّية هي التي حت ّدد القواعد
ّ
فلي�س للدولة �أن تكون الطرف املبا�شر يف و�ضع تعليم �إ�سالمي و�إجبار
التالميذ امل�سلمني على الت�سجيل فيه� .إنّ الد�ستور يفر�ض على الدولة
واملجموعات الدين ّية �أن تتعاون على و�ضع هذا التعليم .واملبادرات التي
اتخذتها مقاطعة ريناين – و�ستفايل تثري العديد من امل�شكالت ،ومن
وربا لن حت�صل �أ�صال على
املرجح �أ ّنها �ستخ�ضع العرتا�ضات �شتّى .مّ
قبول املجموعات امل�سلمة.
�إنّ الأ�س�س القانون ّية الأملان ّية تفرت�ض وجود �شرطني لقيام تعليم
ديني �إ�سالمي� ،أ ّولهما �أن تطالب املجموعات امل�سلمة بذلك ،وثانيهما �أن
موحدا مع الدولة
تن�سق هذه املجموعات فيما بينها كي ت�ش ّكل خماطبا ّ
ّ
((( �أ�صدرت حمكمة كال�سرو حكما وفاقيا يق�ضي ب�إدماج التعليم الديني يف التوقيت الر�سمي والإبقاء عليه مع
متتيع من يرغب يف حق الإعفاء منه ،وميكن �أن يتو ّلى مدر�سون تابعون للدولة القيام بهذا التدري�س �إلى ح ّد �أق�صاه
� 8ساعات يف الأ�سبوع.
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يف ميدان تكوين مد ّر�سي الدين الإ�سالمي وحتديد م�ضامني الدرو�س
الإ�سالم ّية.
خـال�صـة :التعليم الديني يـواجه رهانات غري م�سبوقة.
�إنّ التعليم الديني يف �أملانيا� ،سـواء كان كاثوليك ّيا �أم بروت�ستانتيا،
يتمتّع بح�ضور را�سخ يف املنظومة التعليم ّية ،وبدور معرتف به .وقد
ا�ستنتجنا من ا�ستجواب املدر�سني �أ ّنهم ي�شعرون يف الغالب باالندماج
التا ّم يف املدار�س .ومع ذلك ف�إنّ العديد من الأ�سئلة تبقى مطروحة.
فالوحدة الأملانية �سنة  1989غيرّ ت التوازنات االجتماع ّية الدين ّية،
وخف�ضت من ن�سبة الذين يعلنون انتماءهم �إلى الكنائ�س .فالتعدد ّية
الدين ّية املت�صاعدة ت�ضاف �إلى نتائج العلمنة يف بلد مطبوع بح�ضور
خا�ص للكنائ�س دفعت املجتمع الأملاين �إلى ت�سا�ؤالت غري م�سبوقة.
ّ
فرنسا واالستثناء في األلزاس والموزيل

قد يحدث �أن تنتقل عائالت فرن�س ّية للعي�ش يف منطقة الألزا�س
ت�سجل
بتعجب �أحيانا� ،أنّ ب�إمكانها �أن ّ
واملوزيل و�ستكت�شف حينئذّ ،
�أبناءها يف ح�ص�ص دين ّية تقدمها املدار�س العا ّمة ،مبع ّدل �ساعة يف
الأ�سبوع.
كانت هاتان املنطقتان قد �ضمتا �إلى �أملانيا بعد حرب 1870
ومعاهدة فرانكفورت بتاريخ  ،1871/05/10ف�أ�صبحتا تع ّدان مقاطعة
تابعة للإمرباطورية ،وظلتا على هذا الو�ضع �إلى �سنة  .1918وكانت
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فرن�سا يف هذه الأثناء قد �شهدت �إقرار قانون  1905امل�شهور الذي يق�ضي
بف�صل الدولة عن الكنائ�س .وقد حاولت حكومة هريوت �سنة � 1924أن
تطبق هذا القانون يف الألزا�س واملوزيل لكنها ا�صطدمت مبعار�ضة
قو ّية جعلتها ترتاجع عن الفكرة .وبعد �أن �أحلقها الرايخ الأملاين الثالث
يف  1940عادت الألزا�س واملوزيل �إلى فرن�سا ،لكن تطبيق القوانني
اخلا�ص للممار�سة الدين ّية.
الفرن�س ّية عليها مل ي�شمل امليدان
ّ
ومن دون الدخول يف التفا�صيل نقول� :إنّ ثالث مقاطعات من
ال�شرق الفرن�سي تتم ّيز ب�أ ّنها تق ّدم تعليما دين ّيا يف مدار�سها العموم ّية.
وقد ي�ستغرب البع�ض هذا الأمر لك ّنه موجود ،وعلى عك�س نظريه الأملاين
ف�إنّ هذا التعليم مل يندمج بنجاح يف املنظومة التعليم ّية العا ّمة .فهو
يقت�صر على �ساعة واحدة يف الأ�سبوع ،ويربمج يف الغالب �آخر اليوم،
وو�ضع مد ّر�سيه �سيء ج ّدا ،وهو يتّجه �إلى االنهيار على الرغم من بع�ض
خ�ص�صت له ،لكنه �ضعيف يف الربامج والكتب املدر�س ّية
اجلهود التي ّ
والتكوين.
�إ ّنه �إرث من املا�ضي ،ت�ضبطه ن�صو�ص قانون ّية موروثة عن القرن
حممي بالقانون لك ّنه مه ّدد على م�ستوى التطبيق
التا�سع ع�شر ،وهو
ّ
وربا ا�ستحال �إ�صالحه .ومع ذلك ف�إنّ �أهل املنطقة ال يرونه �أمرا
مّ
غريبا وال ي�شعرون ب�أ ّنه مه ّدد باال�ضمحالل .وهم يتم�سكون بالعديد
من خ�صائ�صهم املحل ّية ومنها �إمكان ّية ت�سجيل �أبنائهم يف درو�س دين ّية
داخل املدر�سة .فالقانون املح ّلي للممار�سة الدينية مي ّثل يف نظرهم جزءا
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من هويتهم املحل ّية ،حتى و�إن �شاهدنا حركة نحو مزيد االن�صراف عن
املمار�سة الدين ّية على امل�ستوى الفردي باملقارنة بالأجيال ال�سابقة.
فالأطفال يف التعليم الديني حري�صون على متابعة الدرو�س
الدين ّية ( %75ح�سب بع�ض التقديرات اجلديرة بال ّثقة) ،لكن عددهم
يرتاجع يف م�ستوى التعليم الثانوي ،فال يتجاوز � %30أو � ،%40أ ّما
التالميذ الذين يح�ضرون الدرو�س الدين ّية يف �آخر مرحلة من التعليم
الثانوي ف�إنّ ن�سبتهم �أق ّل من .%10
ّ
تت�ضخم ن�سبة الراف�ضني كلما تقدمت
يف�سر ملاذا
وهناك �سبب ّ
مراحل التعليم ،وهو غياب مواد تع ّو�ض التعليم الديني يف املرحلتني
الأخريتني� .أ ّما يف املرحلة االبتدائ ّية ف�إنّ التلميذ الذي ال يح�ضر درو�س
الدين يجد نف�سه م�ضط ّرا حل�ضور در�س �آخر يف الأخالق� .أ ّما �إذا ما
و�صل التلميذ �إلى ال�سنة ال�ساد�سة ف�إ ّنه يعفى من املا ّدة الدين ّية من دون
�أن يطالب بتعوي�ضها ،ويرتتّب على هذا الو�ضع العديد من امل�شكالت
التنظيم ّية التي ال تعمل ل�صالح التعليم الديني.
وقد كتب جون بول ويالم مقاال يختزل عنوانه اختزاال ج ّيدا و�ضع
امل�س�ألة :التعليم الديني يف املدر�سة العموم ّية ب�شرق فرن�سا :تراث بني
التم�سك
اال�ضمحالل و�إعادة الرتكيب .ويرى ويالم �أنّ هناك رابطا بني ّ
بالقانون املح ّلي للممار�سات الدين ّية والإ�سهام يف التعليم الديني .وال
ي�ستغرب ارتفاع ن�سبة التالميذ الذين يتابعون هذه الدرو�س يف املرحلة
االبتدائ ّية�« :إنّ وجود تعليم ديني يف املدر�سة مي ّكن �أولياء ال ميار�سون
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ال�شعائر الدين ّية �أو ال يرتبطون مبجموعة دين ّية �أو يرت ّددون يف الق�ضايا
الدين ّية من �أن يف ّو�ضوا للمدر�سة مه ّمة اال�ضطالع بالرتب ّية الدين ّية
لأبنائهم من دون �أن ي�ضطروا للتوا�صل ب�أنف�سهم مع هيئات دين ّية»� .أ ّما
ارتفاع عدد الذين يطلبون الإعفاء من هذه الدرو�س مع تط ّور مراحل
التعليم فريجع -ح�سب عامل االجتماع املذكور� -إلى �شعور املراهقني
ب�أ ّنهم �أ�صبحوا امل�س�ؤولني عن �أنف�سهم.
لن �أدخل يف تفا�صيل امل�سائل القانون ّية ،فالقانون املطبق يف
ي�ضم طبقات
التعليم الديني مبدار�س الألزا�س واملوزيل هو قانون قدمي ّ
متعاقبة بع�ضها فرن�سي وبع�ضها �أملاين( .)1ومع �أ ّنه خليط ومتع ّدد
املراجع ،ف�إ ّنه يو ّفر �إطارا للتعليم الديني وتعرتف به ال�سلطات العموم ّية
مف�صل للربامج
وتقوم بتطبيقه .ولن �أمت ّكن �أي�ضا من تقدمي عر�ض ّ
والكتب املدر�س ّية� .س�أكتفي بالرتكيز على نقطة حم ّددة :املفهوم
الأ�سا�سي لـ«ثـقافة دين ّية» .لقد �أ�صدرت الكنائ�س الربوت�ستانت ّية يف
 1999/11مل ّفا حول مو�ضوع التعليم الديني يت�ض ّمن ما يلي« :در�س
الثقافة الدين ّية يتم ّيز يف الآن نف�سه عن التعليم الديني الر�سمي الذي
يد ّر�س يف املعابد بهدف دعم الإميان وعن التعليم التاريخي ال�صرف.
فهو در�س يقيم عالقة مع مدر�سني واخت�صا�صات �أخرى ويتو ّاله مد ّر�س
ينقل يف الآن ذاته معرفة و�شهادة ،لكنه ال يعمل على الدعاية والتب�شري
وبحر�ص على احرتام خمتلف العقائد� .إنّ احلديث عن ثقافة دين ّية
((( �أحد هذه القوانني هو قانون فالو الفرن�سي بتاريخ  1850/03/15والثاين قانون �أملاين �صادر يف 1873/02/12
والثالث قانون فرن�سي �صادر �سنة � ...1936إلخ.
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هو تنزيل للدين يف الن�سيج العا ّم للمواد الأخرى املدرو�سة� .إنه يهدف
�إلى ف�سح مكان للكتاب املق ّد�س يف عالقته وت�أثريه يف الفنّ والأدب
والتاريخ .ويهدف �إلى تقدمي مناهج قراءة تعدد ّية .ويهدف �إلى ال ّربط
بني الدين من جهته تعاليا كما يفهمه البع�ض ،وبني جمموعة من القيم
االجتماعية .كما يهدف �إلى ف�سح املجال �أمام تعدد ّية الأديان».
يقبل هذا التعريف منطلقا للعمل ،ويتلوه عمل طويل النف�س
لإعادة �صياغة الربامج ،واحتفظ على ذمتكم بوثائق هذا العمل.
وهناك ع ّدة اختيارات مطروحة .ف�أحد االختيارات يتم ّثل يف الرتكيز
على العنا�صر التقليد ّية للثقافة الربوت�ستانت ّية مثل الكتابات التوراتية
واملعارف املرتبطة بها والقيم امل�سيح ّية وال�شخ�صيات الروحية يف
التاريخ الربوت�ستانتي .واالختيار الآخر يتم ّثل يف االنفتاح �أكرث على
م�ضامني تاريخ الأديان .لكن الربوت�ستانت ،كيفما تنوعت تياراتهم
الفكر ّية ،يرحبون دائما بعبارة «ثقافة دينية» لأ ّنها تفتح الكثري من
اخلا�صة
املمكنات وجتعل كل مد ّر�س م�س�ؤوال وم� ّؤهال �أن يرتك ب�صمته
ّ
على امله ّمة التي ك ّلف بها ومتنح �إمكان ّية التوافق مع مقاربة الئيكية
للأديان.
�أي م�ستقبل للو�ضع التعليمي بالألزا�س واملوزيل؟ ال ّ
�شك �أنكم
�سمعتم باللجنة التي �أمر بت�شكيلها ال�س ّيد جاك �شرياك ،رئي�س
اجلمهور ّية الفرن�س ّية ،يف �سنة  ،2003و�أ�سند �إدارتها �إلى برناد �ستازي.
لقد قدمت تقريرها يف  2003/12وكان قانون الرموز الدينية باملدر�سة
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�أحد نتائجها .يرد يف الفقرة  .1.1.1.4من هذا التقرير التي حتمل
عنوان «�إعادة ت�أكيد الالئيكية» �أنّ «ال ّلجنة تق ّدر �أنّ �إعادة ت�أكيد
الالئيك ّية ال تتط ّلب �ضرورة مراجعة و�ضع منطقة الألزا�س واملوزيل؛ لأنّ
التم�سك به ...وتق ّدر ال ّلجنة
�س ّكان املقاطعات الثالث للمنطقة �شديدو ّ
�أن من حقّ التالميذ امل�سلمني �أن تق ّدم لهم درو�س دين ّية يف الإ�سالم
مثل بق ّية التالميذ».
وقد بقيت هذه ال ّرغبة املعلنة يف التقرير من دون تطبيق .ملاذا؟
امل�سلمون ميثلون اليوم �أقل ّية عدد ّية مه ّمة باملنطقة ،وهم يف �صدد
االندماج فيها ،لكنهم ال ي�شاركون �أهلها ك ّل تاريخهم .وقد اعتربت جلنة
ربر ت�أخري تقدمي درو�س دين ّية �إ�سالم ّية
«�ستازي» �أنّ هذا الو�ضع ال ي ّ
للتالميذ امل�سلمني ،تطبيقا ملبد�أ امل�ساواة بينهم والآخرين .واعتربت �أنّ
التمييز �سيحدث يف امل�ستقبل م�شكالت متفاقمة.
ومع �أنه يوجد جمل�س ممثل لل�شعائر الدينية الإ�سالم ّية ف�إ ّنه
مل يح�صل �إلى ح ّد الآن تق ّدم يف مقرتح تنظيم درو�س دين ّية �إ�سالم ّية
تتوافر فيها ك ّل ال�ضمانات التي تطلبها الدولة وال�شركاء املحليون
املمثلون لل�شعائر الدين ّية الأخرى .و�أرى �شخ�ص ّيا �أنّ غياب التن�سيق يف
مو�ضوع الإ�سالم هو �شاهد على اجلمود الن�سبي للو�ضع ،فمع �أنّ بع�ض
الربوت�ستانت قد بادروا يف بع�ض امل ّرات بطرح امل�س�ألة ،فلم ن�شهد �إلى
ح ّد الآن قيام فريق عمل لال�ضطالع بامله ّمة.
ويرى عامل القانون فران�سي�س م�سرن ،وهو املتابع للو�ضع املح ّلي
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وتطوراته� ،أنّ هناك «�أزمة عميقة» لأنّ التعليم الديني يف منطقة
الألزا�س واملوزيل مل يعد مي ّثل «ح ّال مهيكال» ،خا�صة يف املرحلة الثانية
من التعليم الثانوي .فالغياب اجلماعي للتالميذ ي�ؤ ّدي �إلى «�أزمة هوية
لدى املدر�سني وخلط يف مادة التدري�س»( .)1ومل تفت�أ م�س�ألة املالءمة
املدر�سية تفر�ض نف�سها لكنها نادرا ما انتهت �إلى قرارات حا�سمة
خا�صة على
وقواعد جديدة .ويبدو �أنّ ال�سلطات العموم ّية قد راهنت ّ
ا�ضمحالل ذاتي لهذه املمار�سات املحل ّية.
كيف ميكن �أن يتجه م�صري نظام ا�ستثنائي؟ يرى فرن�سي�س
م�سرن �أنّ الو�ضع مل يعد ي�ستجيب للم�شكالت اجلديدة التي �أ�صبحت
تطرحها �أديان الأقلية� ،سواء املعرتف بها �أم غريها .كيف ميكن معاجلة
الالم�ساواة التي ي�صبح عليها التالميذ يف ظ ّل الو�ضع احلايل؟ هل ينبغي
انتظار �صدور �أحكام ق�ضائ ّية؟ �إنّ ع�شرات من ال�سنني مل ت�شهد غري
�إدارة اجلمود ،فلذلك كان من الع�سري ت�ص ّور قيام �إ�صالحات جذر ّية،
لكنّ الإ�صالحات املحدودة مل تعد كافية �أي�ضا وال ميكن لها �أن متنح
اجلدارة لنظام تعليمي ا�ستثنائي .وال ميكن �أن تعاد �صياغة التعريفات
والأهداف البيداغوج ّية �إ ّال بقيام حوار وا�سع وتفكري مع ّمق با�شرتاك
ك ّل الأطراف املعنية ،كي تعاد امل�شروع ّية �إلى احل�ضور االجتماعي
واملدر�سي للتعليم الديني .ولي�س من اخلطورة �أن ن�أمل بذلك!

((( فران�سي�س ما�سنري :التمثل ،حتديات التعليم الديني� ،ضمن كتاب جماعي :التعليم الديني يف املدر�سة العمومية،
�سرتا�سبورغ.1998 ،
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التـدريس الديني في التعليم العمومي
بسـويسرا

وت�ضم الكنفدرالية
مت ّثل �سوي�سرا ف�سيف�ساء من احلاالت املختلفةّ .
�أمناطا متنوعة من الأو�ضاع لي�س من املبالغة القول �إ ّنها مت ّثل مناذج
م�ص ّغرة لك ّل الأو�ضاع املوجودة يف �أوروبا! فهي ترتاوح بني الغياب الك ّلي
للتعليم الديني يف جنيف وح�ضور تعليم ديني كن�سي ي�ضاف �إلى الربامج
التعليم ّية الر�سم ّية ،وي�شمل ك ّل التالميذ يف مناطق �أخرى .ويرى �أغلب
املراقبني �أنه ميكن تلخي�ص احلاالت يف ثالثة مناذج كربى هي التالية:
 -1التعليم الديني الطائفي داخل املح ّالت املدر�سية من دون �أن
خا�صة.
متار�س فيه املدر�سة م�س�ؤول ّية ّ
 -2التعليم الديني الطائفي داخل الربامج املدر�سية وحتت
م�س�ؤولية الكنائ�س.
 -3تدري�س التاريخ التوراتي� ،أو املتعارف حول الأديان ،حتت
م�س�ؤولية املدر�سة التي تتمتع �شيئا ف�شيئا باحلياد جتاه الطوائف،
وبالقدرة على تنظيم هذه الدرو�س من دون م�ساعدتها.
ونالحظ ب�صفة عا ّمة �أنّ ما يق ّدم �إلى التالميذ يف جمال التعليم
الديني هو يف �صدد التح ّول .ملاذا؟ لأنّ امل�شهد الديني نف�سه قد �شهد
حت ّوالت كربى يف القرن املن�صرم .فالربوت�ستانت كانوا مي ّثلون يف بداية
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القرن الع�شرين بني  %55و %60من جمموع ال�سكان ،لكنهم �أ�صبحوا
ال ميثلون �سنة � 1990أكرث من  %40من ال�سكان .ومبوازاة ذلك ،تط ّور
عدد املنتمني �إلى الأديان والطوائف الأقلية يف العقود الثالثة الأخرية.
ومل حتدث هذه التح ّوالت بالكيفية نف�سها يف ك ّل املقاطعاتّ .ثم �إنّ
املقاطعات (الكنتونات) ال�ست والع�شرين كانت من الأ�صل خمتلفة يف
و�ضعها االجتماعي – الديني (ي�ضيق املجال هنا عن تف�صيل ك ّل هذه
املعطيات).
يعمل النظام التعليمي ال�سوي�سري ح�سب مبد�أ الالمركز ّية
وتن�ص
والفدرال ّية ،كما هو ال�ش�أن يف �أملانيا ،وعك�س ما هو عليه بفرن�ساّ .
املا ّدة الثالثة يف الد�ستور الفدرايل على �أن «الكنتونات تتمتع بال�سيادة
يف ما مل يح ّدده الد�ستور الفدرايل ،ومتار�س ك ّل حقوقها التي مل تعهد
�إلى الكنفدرال ّية»( .)1ومنذ �أن ت�أ�س�ست الدولة الفدرال ّية �إلى يومنا هذا،
�أ�سندت امل�س�ؤول ّية ال�سيا�س ّية �إلى الكنتونات للتع ّهد باملدار�س وتكوين
املدر�سني .وترتب على هذا التط ّور مت ّيز الأنظمة التعليم ّية بالكثري من
املرونة ،وان�سحب ذلك على التعليم الديني املدر�سي �أو التعليم الديني
الطائفي عندما يقدمان -ح�سب احلاالت -داخل �أق�سام املدار�س
العموم ّية.
اخرتت �أن �أحتدث عن ثالثة مناذج كي يتّ�ضح مو�ضوعنا :كانتون
«فود» الذي �سيعيننا على فهم املق�صود بتعليم ديني مف�صول عن
((( مثال :هان�س �إيفانربجر ،التعليم يف �سوي�سرا� ،ضمن كتاب جماعي :التعليم الديني ب�أوروبا.2000 .
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الطوائف ،وكانتون «بال» الذي �شهد قيام تعليم ديني م�سكوين يف ك ّل
امل�ستويات التعليم ّية ،و�أخريا كانتون «زوريخ» الذي �شهد م� ّؤخرا تغيرّ ات
م�شهودة.
كانتون «فود» :على مدار ب�ضعة عقود� ،شهدت �أهداف مادة
«التاريخ التوراتي» تط ّورات مه ّمة .ناهيك عن �أنّ النا�شر املدر�سي
«�أنبريو» (التعليم التوراتي الرومندي) غيرّ ا�سمه و�أ�صبح يطلق على
نف�سه «التعليم الرومندي للتوراة وما بني الأديان» .هذا التط ّور يختزل
النقا�ش القائم بني دعاة فتح التعليم التاريخي على ك ّل التقاليد
الدينية ،ودعاة املحافظة على الأولو ّية للتاريخ اليهودي – امل�سيحي �أو
االقت�صار عليه ،كما يرد يف مقدمة �أحد الكتب املدر�س ّية اجلديدة .وقبل
جيلني ،كان التاريخ التوراتي مادة غري طائف ّية ،لكنها كانت مطبوعة
بالطابع الربوت�ستانتيّ .ثم حت ّولت يف اجليل ال�سابق �إلى ما ّدة م�سكونية،
ت�ضم مدر�سني
و�أع ّدت مقرراتها املدر�سية من قبل جلان م�شرتكة ّ
كاثوليك وبروت�ستانت .واليوم ،يبدو الرهان مزدوجا ،يف الوقت الذي
تع ّد فيه كتب مدر�سية جديدة؛ �إذ كيف ميكن موا�صلة االقت�صار على
الثقافة اليهودية – امل�سيحية �أمام امل�شكالت التي تطرحها الذاكرة؟
ويرى امل�س�ؤولون الربوت�ستانت �أنّ هذا التعليم ينبغي �أن ال يقت�صر على
التالميذ املرتبطني بالتقليد امل�سيحي.
كانتون «بال» :بادرت كني�ستان م�سيحيتان (�إحداهما �إ�صالحية
والثانية كاثوليكية) �إلى توحيد جهودهما كي توا�صال اال�ضطالع
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بالتعليم الديني ،مع كونهما يف و�ضع الأقلية .وقامتا ب�إر�ساء تعليم
م�شرتك بني الطائفتني والتع ّهد ب�إعداد م�شرتك للمد ّر�سني.
كانتون «زوريخ» :ق ّررت �سلطات هذه املقاطعة القيام بعمل ّية
فتم منذ ثالث �سنوات حذف ما ّدة
خف�ض النفقات يف امليدان املدر�سيّ ،
التاريخ التوراتي من الربامج .وقامت مبادرة �شعب ّية تطالب ب�إعادة
هذه املا ّدة .وا�ضطرت ال�سلطات �أمام ال�ضغط ال�شعبي �إلى �إقحام ما ّدة
توجه �إلى ك ّل التالميذ ،وال ميكن
جديدة عنوانها «الدين والثقافة» ّ
الإعفاء من متابعة درو�سها .وقد بد�أ العمل بهذا الدر�س يف ال�سنة
احلالية ،وينبغي �أن ت�ست�ضيفوا �شخ�صا من زوريخ ليحدثكم عن هذه
التجربة!
الـخـالصـة

توجه ،وهذا ما ميكن �أن �أر�سمه يف
لقد وعدتكم باحلديث عن ّ
�شكل «منط منوذجي» ّ
يلخ�ص الواقع ويتخ ّلى عن تفا�صيله .ففي البلدان
الثالثة ،التي اهتممت بها ،كان التعليم الديني �إلى فرتة قريبة يتّخذ
�شكال طائف ّيا ،ويتو ّزع التالميذ يف الدرو�س ح�سب انتماءاتهم الطائف ّية،
وكذلك تو ّزع الدرو�س على الأ�ساتذة بالنظر �إلى دياناتهم وانتماءاتهم.
ويقع حتديد الربامج وامل�ضامني باتّفاق مع املجموعات الدين ّية ،مع
الأخذ بعني االعتبار تنامي التعدد ّية الدين ّية يف املجتمع .ويقع اختيار
املدر�سني باالتّفاق �أي�ضا مع املجموعات الدينية التي تتو ّلى تكوينهم.
وميكن للأولياء �أن يطلبوا �إعفاء �أبنائهم من هذه الدرو�س ،ويف بع�ض
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احلاالت يدعى التالميذ الذين متتعوا بالإعفاء �إلى متابعة ما ّدة �أخرى
بديلة.
يبدو �أنّ هناك ت�ص ّورا يف �صدد الربوز ،و�أنّ منوذجا �آخر هو
يف �صدد البناء ،ويتم ّثل يف اقرتاح در�س يف «الثقافة الدينية» و� /أو
«الأخالق» يكون موجها لك ّل التالميذ ،ب�صرف النظر عن انتماءاتهم
الدين ّية ،وب�صرف النظر �أي�ضا عن االنتماءات الدين ّية والطائف ّية
للمدر�سني .وتتو ّلى ال�سلطات التعليمية بنف�سها اال�ضطالع بتحديد
الربامج وامل�ضامني ،وترتاجع بذلك الت�أثريات التي متار�سها املجموعات
الدينية ،كما ي�صبح املدر�سون م�ستقلني عن ال�سلطات الدينية.
�إنّ التعليم الديني يف املدار�س العموم ّية �أو تدري�س ال�ش�أن الديني
قد �أ�صبحا ،بفعل العوملة ،رهانا اجتماعيا يف العديد من البلدان
الأوروب ّية .فقد ظ ّلت املدر�سة �أحد مواقع تنمية ال�شعور باالنتماء
الوطني� ،إن مل تكن املوقع الأخري .من هنا كانت االختيارات التي
تعتمدها ال�سلطات التعليمية واحلكومات خطرية النتائج يف امل�ستقبل،
�سواء يف ت�شجيع الإمكانات املقدمة يف ميدان التكوين الديني املدمج يف
اخلدمات العمومية للتعليم� ،أو يف الت�ضييق عليها.
الأ�ستاذ جريار جاني�س حا�صل على الدكتوراه من املدر�سة التطبيقية للدرا�سات
العليا بباري�س وقد �أعدّ �أطروحته حتت �إ�شراف اخلبري الأوروبي امل�شهور يف
تعليم الأديان «جون بول ويالم».
الن�ص معرب من الفرن�سية.
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