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نحو استراتيجية شاملة لمحاربة التطرف وبناء توافقات وطنية 4-2
إصالح المناهج والعملية التربوية كأداة لمحاربة التطرف واإلرهاب
قيمة التسامح في مناهج التعليم للمرحلة الثانوية في مملكة البحرين
(كتب مادتي الدين والتربية الوطنية نموذجاً)

إعداد:
إبراهيم الدرازي ،عضو المكتب السياسي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" ـ البحرين
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مقدمة
يركز هذه التقرير على تحليل مضامين مناهج المرحلة الثانوية فيي مملكية البحيرين ،وذليد بكيدف كفيا ا فكيار
والقيم التعليمية والتربوية التي يتفرب بكا الطلبة في هذه المرحلة العمرية الخطيرة ،وهي ا فكار والقيم التيي تعيزز
مبييادو وسييلوكيات التسييامح والتعددييية ،وميين سييم فينكييا تسيياهم ليييل فقييً بييرفق ا ايير ،بييل ايض يا ً تعييزز قيييم العنييا
والتطرف كممارسة تؤدي إلى اإلرهاب أو دعمه أو تفجيعه والقبول به.
ومن جانب آار يفخص التقرير سياسات وزارة التربية والتعليم ومناهجكا المتعلقة بالتربية اإلسالمية والتيي
تساهم في التقارب المذهبي بين أبناء الوطن الواحد من الفيعة والسنة.
وبالطبع يقيد التقريير الجوانيب اإليجابيية فيي هيذه المنياهج التيي تعيزز قييم التسيامح والتعدديية .لقيد أت ي مع يم
الم كر ين والسياسيين بأن القضاء على اإلرهياب ومن ماتيه والتيي تميارع العنيا والتطيرف بحاجية إليى حليول جذريية
شاملة اقتصادية واجتماعية وسياسية وحقوقية وأمنية وإعالمية وعسكرية ،وتأتي السياسيات التعليميية وإعيادة الن ير
في المناهج على رأع هذه الحليول كاسيتراتيجية متوسيطة طويلية ا ميد لتسياهم فيي الي جييل جدييد ميؤمن بالتسيامح
والتعددية وقبول ا ار ،ورافق لكافة أشكال قمع حرية الرأي والمعتقد المختلا معه ،ومناهق لكافة أفكار وتييارات
التطرف والعنا واإلرهاب.

وزارة التربية والتعليم وا ستراتيجيات
دأبت وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين على إصدار وثائق واستراتيجيات لتكون بمثابة المرجعية في إعداد
البرامج وتنفيذ السياسات ،كما إنها تستعين بالخطط التي تقرها المنظمات التعليمية الدولية والعربية والخليجية إذ إن بعضها
يصدر ويعتمد على شكل قرارات على الحكومات الموافقة عليها وااللتزام بتنفيذها .وعليه أصدرت الوزارة "وسيقة
التوجكات ا ساسية لتطوير التعليم في المرحلة القادمة" عام 1996م ،وقد اشتملت على ( )12محوراً ،وأبرز ما تميزت
به ما يلي:
 رفع مستويات التعليم ـ إعادة النظر في منظومة التعليم المهني والفني ـ تعزيز العالقة بين التعليم وسوق العمل ـ النظر
في الجوانب اإلدارية والتربوية ـ دور البيت ـ االستفادة من التقنية ـ خفض معدالت اإلهدار والرسوب.
 لكنها لم تشتمل على أي محور يطالب بإعادة النظر في المناهج وبما يحقق التسامح والتعددية.
 في أكتوبر 2001م أقر المؤتمر العام لليونسكو في دورته ( )31المنعقدة في باريس االستراتيجية المتوسطة األجل
( 2002ـ  2007م) وأكدت فيها على قيام الدول األعضاء في وضع وترويج مبادئ ومعايير عالمية تستند إلى قيم
مشتركة ،وتشجيع التعددية من خالل االعتراف بالتنوع وصونه مع احترام حقوق اإلنسان ،بيد إن المناهج التي تحللها
هذه الورقة لم تعكس هذه المبادئ والمعايير والتنوع بالشكل المطلوب وكما يتضح ذلك الحقاً.
 في الخطة المتوسطة المدى الثالثة ( 1997ـ 2002م) والتي اعتمدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (االلكسو)
تضمنت الدعوة لتحديث مضامين النظم التربوية وتبصير قياداتها بأهم المستجدات التي فرضت نفسها على الساحة
الدولية مثل :التربية من أجل الديمقراطية ـ من أجل السال العادل ـ التربية المواجكة للتطرف والعنا ومن أجل
الت اهم ،إال إن المناهج موضوع الدراسة لم تعكس هذه المستجدات بالشكل المتوقع .1

 1إبراهيم يوسف العبداهلل ،اإلصالحات التربوية وتخطيط المناهج وتطويرها لمواجهة متطلبات العصر وتحديات المستقبل.2006 ،
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مؤشرات إحصائية ومتطلبات إصالح التعليم
وصلللت العمليللة التعليميللة فللي مملكللة البحللرين مللن حيللث مؤشللراتها الكميللة إلللى مسللتويات جيللدة مقارنللة بالمؤشللرات
المعتمللدة مللن قبللل المنظمللات الدوليللة ذات العالقللة ،وبحسللب التقريللر العللالمي لرصللد التعللليم للجميللع الصللادر عللن منظمللة
(اليونسكو) عام 2007م ،فقد بلغ ترتيب البحرين فلي مؤشلر التعلليم للجميلع إللى ( )45ملن بلين دول العلالم واألوللى بلين
الدول العربية.
على صعيد التشريعات تم إصدار قانون التعليم وقيانون التعلييم العيالي فيي عيا  ، 2005كملا صلدر كيادر المعلميين
الجديييد ،إضللافة إلللى جملللة مللن المشللاريع والبللرامج كمفييروم مييدارع المسييتقبل الللذي ( بحسللب تقريللر وزارة التربيللة
والتعليم) تم االنتهاء من مراحله األولى والثانية والثالثة ،فضالً عن مشروع توحيد المسارات األكاديميلة ،واإلعلالن علن
فتح كلية للمعلمين ،إضلافة إللى افتتلار مراكلز متعلددة كمركلز القيلاو والتقلويم ،ومركلز التميلز للتعلليم والتلدريب المهنلي
والفني ومركز رعاية الطلبة الموهوبين.
نظريا ً أعلنت الوزارة علن رييتهلا التطويريلة التلي امتلدت ملن علام 2002م إللى علام 2010م واعتملدت ملن مجللس
الوزراء في أبريلل 2003م .نظريلا ً هنلاإ إشلارات حلول ربلط العمليلة التعليميلة التعلميلة باحتياجلات سلوق العملل وبلربط
المشاريع التعليمية بمبادرة اإلصالر االقتصادي الش امل ،كما برزت في اآلونة األخيلرة تصلريحات بلربط كافلة مشلاريع
التعليم بريية البحرين عام 2030م.
حسللب التصللريحات الرسللمية مشللروع مللدارو المسللتقبل سللوف يشللمل جميللع المللدارو فللي عللام 2009م ،وإن نظللام
توحيد المسارات سيتم تطبيقه على جميع المدارو عام 2009م أيضلا ،لكلن بتحليلل المؤشلرات اإلحصلائية األخلرى التلي
يفترض أن تعزز هذه االتجاهات ،إضافة إلى المشاريع التطويرية تشير إلى عكلس ذللك ،فنصليب وزارة التربيلة والتعلليم
من الميزانية العامة للحكومة محلدود ،علملا ً بأنله النصليب اللذي يجلب أن يعكلس تكلاليم هلذه المشلاريع والبلرامج الرائلدة
والتي تحتاج إلى بنية تحتية راقية من مدارو نموذجية ومختبرات علمية والكترونية وصفوف ومكتبات وغيرها.
هناإ مؤشر إحصائي آخر يتمثل في الزيلادة المطلردة للملدارو الخاصلة وإقبلال الملوالنين عليهلا ،وهلذا يعكلس ثقلة
النللاو بللالتعليم الخللاج وتراجللع الثقللة بللالتعليم الحكللومي ،وهللو مؤشللر هللام رقمي كمللي يعكللس بوضللور مللدى النجاحللات
الفعليللة فللي وجللود التعللليم الحكللومي أو التراجعللات فيلله .فحسللب إحصللاءات الللوزارة فللإن مللدارو الحكومللة كانللت ()195
مدرسة في العلام الدراسلي  2001ـ 2002م لترتفلع إللى ( )203مدرسلة فلي العلام  2005ـ 2006م ،دون أن توضلح هلذه
اإلحصاءات نوعية الملدارو ومبانيهلا وصلال حيتها ومالءمتهلا كملدارو ،مقابلل نملو أكبلر للملدارو الخاصلة حيلث كلان
عددها ( )46مدرسة في العام الدراسي  2001ـ 2002م ،لترتفع إلى ( )56مدرسة في العام الدراسي  2005ـ 2006م.
المؤشر األوضح هو زيادة نسبة إقبال الملوالنين عللى التعلليم الخلاج إذ كانلت فلي العلام الدراسلي  2001ـ 2002م
في حدود ( %18لترتفلع إللى  )%21فلي العلام الدراسلي  2005ـ 2006م .وهلي الاهرة خطيلرة ومقلقلة لقلادم السلنوات،
خاصة إذا كشفت هذه اإلحصاءات بأن ما نسبتها ( )%42,7من للبة المرحلة االبتدائية هم أصلالً يدرسلون فلي الملدارو
الخاصة ،أي نصم األلفال تقريباً ،وأن ( )%18,6من للبة المرحلة اإلعداديلة و( )%14,1ملن للبلة المرحللة الثانويلة
هم في المدارو الخاصة.
أن خطورة ما سبق اإلشارة إليه تتجلى في فقدان الثقة في التعلليم الحكلومي ،وهلو اتجلاه يلتم تشلجيعه لتلتخلة الدوللة
من أعباء توفير خدمة التعليم القوي ،بل الخطورة األشد تكمن في أن وزارة التربية والتعليم وهلي تتحملل تعلليم نسلب ملن
أبناء البحرين وسلكانها أصلبحت إمكانياتهلا غيلر قلادرة عللى تلوفير المتطلبلات األساسلية لهلم ،إضلافة إللى خطلورة ثقافيلة
حيللث تتكللون شللريحتين مللن الطلبللة األولللى خريجللي المللدارو الخاصللة ذات المنللاهج والتعللليم الجيللد بللل الممتللاز ،والثانيللة
خريجي المدارو الحكومية ذات المناهج والتعليم المتواضع .بيد أن اإليجابية التي تبرز هنا تكمن في أن أغلبيلة الملدارو
الخاصة مختلطة بين اإلناث والذكور ،األمر الذي يخفم كثيراً من القيم السللبية المتعلقلة بلالجنس ،ويعلزز ملن قليم التنلوع
والتسامح ،في حين ال يوجد اختالل في الملدارو الحكوميلة ،إنملا تقلوم المدرسلات بلالتعليم فلي بعلض ملدارو البنلين فلي
المرحلة االبتدائية فقط.
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الن ا التعليمي والمكارات ا ساسية
اعتمللد مجلللس التنميللة االقتصللادية مفييروم مكنييزي ل صييالح ا قتصييادي ،ويتضللمن المشللروع محللوراً أساسلليا ً عللن
إصللالر التعللليم والتللدريب ،حيللث حللدد رييتلله فللي إصللالر التعللليم والتللدريب ،وإن هدفلله األساسللي االرتقللاء بالمهللارات
والمعارف والسلوكيات من أجل المساعدة على نقل أكبر عدد ممكلن ملن البحلرينيين إللى الوالائم ذات الراتلب المرتفلع،
كما سيتضمن زيادة إنتاجيتهم ويجعلهم خياراً جذابا ً أمام أرباب العمل في القطاع الخاج ،برغم التحفظ الكبيلر عللى هلذه
األهداف التعليمية التي ال يجب أن توجه فقط إلى سوق العمل دون العمل الجاد على بناء جيل متعلم متدرب ويمتللك عقلالً
نقديا ً ومنلاهج علميلة وموضلوعية فلي التحليلل والتشلخية وثقافلة ومعرفلة وانحيلاز للتسلامح وحقلوق اإلنسلان وقليم الفلن
والجمال.
وقد خلة أحد الباحثين في دراسة له تتعلق بهذا الشأن إلى نتائج من أهمها :أن جهود وزارة التربية والتعلليم بلإجراء
تحديثات في المناهج مثل تنفيذ (توحيد المسارات) رغم أهميته ،فهو جزء من العمليلة التعليميلة وتحلديثها فقلط يعتبلر نلوع
من التناول الجزئي ولن يعالج المشكلة التعليمية ومشلكلة البطاللة وللن يحقلق أهلداف التنميلة الشلاملة ،كملا كشلفت دراسلته
إلى أن المسؤولين في وزارة التربية والتعليم غير متفقين على رسالة الوزارة ،وعليه اقترحت الدراسة أن العلالج الشلامل
على المدى البعيد هو قيلام اللوزارة بمراجعلة رسلالتها ورييتهلا المسلتقبلية بحيلث يكلون المسلؤولين القلائمين عللى قيادتهلا
متفقين حول ريية تعليمية تربوية مشتركة.2
غياب التخطيً واإلدارة المركزية
رغم عدم وجود مصادر رسمية تفصح وبشفافية عن النواقة في وزارة التربيلة والتعلليم ،إال أن مشلروعا ً واحلداً قلد
كشم عن ذلك ،وهو مشروع التعليم والتدريب المهني والفني ،وهذا المشروع مشترإ بلين وزارة العملل ووزارة التربيلة
والتعللليم وبالتعللاون مللع منظمللة العمللل الدوليللة ،حيللث يوضللح الكتيللب التعريفللي عللن المشللروع وأهدافلله والصللادر عللن
األلراف الثالثة ،وجود نواقة مازالت موجودة ،وهي نواقة في اعتقادنا موجودة فلي جميلع المشلاريع والبلرامج التلي
تنفذها وزارة التربية والتعليم ،وأبرزها التالي:
 التخطيييً :فقللدان لجهللة مركزيللة للتخطلليط ولمراقبللة منجللزات التعللليم والتللدريب ومقارنتهللا باألهللداف ،ورغللم وجللود
"هيئة ضمان الجودة" إال أن المؤشلرات تكشلم علدم قلدرة فرقهلا التلي تنلزل للملدارو ملن تصلحيح المسلارات نحلو
المزيد من الجودة.
 اإلدارة :ال توجد جهة مركزية لتنفيذ وإدارة الخطط واالستراتيجيات والبرامج.
 المنييياهج والميييؤهالت :ال توجلللد جهلللة مركزيلللة لوضلللع واإلشلللراف عللللى المنلللاهج والملللؤهالت وجلللودة التعلللليم
والتللدريب ،وال يوجللد إلللار ولنللي عللام للمللؤهالت المهنيللة ،وال توجللد معللايير مهنيللة تسللتند عليهللا منللاهج التعللليم
والتللدريب المهنللي 3وحسللب المؤشللرات معظللم هللذه النللواقة موجللودة فللي المللواد الدراسللية األخللرى كمللادة الللدين
والتربيلة الولنيللة إذ ال توجللد معللايير يمكللن االسلتعانة بهللا لقيللاو ولتحقيللق األهللداف وصلوالً إلللى تعزيللز حقيقللي لقلليم
التنوع والتسامح وحقوق اإلنسان.

في المحصلة النهائية برغم من اعتماد مشاريع وبرامج جيدة من قبل وزارة التربية والتعليم ،إال أن غياب الكثيلر ملن
المتطلبللات ووجللود النللواقة ،قللد أدى إلللى هللدر فللي الطاقللات واألمللوال ،أبللرز علللى سللبيل المثللال ،لجنللة التقللويم الشللامل

 2محمد عيسى الكويتي ،دراسة مكنزي من منظور استراتيجي.
 3و ازرة العمل وو ازرة التربية والتعليم ،كتيب يعرف مشروع التعليم والتدريب المهني ـ .2007
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للمؤسسة المدرسية التي أسستها الوزرة وصرفت عليها كمشروع آالف الدنانير وابتعثت كثرة ملن األخصلائيين لبريطانيلا
عدد ( )4ونيوزلندا عدد( )4وكوريا عدد ( )5وأمريكا عدد ( )4وذاب المشروع.

نموذج مؤسساتي يعزز الالتسامح
والالتنوم في التعليم الحكومي

4

تجمع أغلب الدراسات التربوية والعلمية وكافة الريى السياسية والفكرية الولنية ،بأن لعملية التربية والتعليم دورا
مهما في تعزيز مفهوم الوحدة الولنية والتسامح واإليمان بالتنوع الفكري والديني والمذهبي ،وذلك عبر عملية التربية
والتنشئة للناشئة والشباب على حب الولن والوالء له واعتبار الموالنة فوق كافة الوالءات التقليدية األخرى كالطائفية
والمذهبية والعشائرية والقبلية.
وبعيداً عن اإلشكاالت التي تطرحها الدراسات والنظريات واالتجاهات بشأن تدريس مادة (الدين) ضمن المناهج
التعليمية في مجتمع متعدد األديان أو متعدد المذاهب والطوائم ،حيث تبرز األزمات والحساسيات إذا ما انحاز المنهج
التعليمي لدين ما أو مذهب ما على حساب باقي األديان والمذاهب المنتشرة في المجتمع المعني بهذا التنوع من التعليم،
ولخطورة ذلك على النسيج الولني دعا البعض الباحثين بمختلم اتجاهاتهم ـ وخاصة تلك المنحازة لألفكار العلمانية ـ
بعدم تدريس مادة الدين ضمن مناهج التعليم العام.
بعيداً عن صحة أو خطأ هذه األلروحات ،حيث إنها ال عالقة مباشرة لها مع موضوع هذه الورقة ،يركز هذا القسم
من الورقة على التعليم الديني في البحرين ،وهو تعليم مرتبط بالسياسة التعليمية والتربوية في وزارة التربية والتعليم،
ومسألة التعليم الديني مرتبطة ولها عالقة مباشرة بتعزيز الوحدة الولنية وقيم التسامح والتنوع أو إضعاف مثل هذه
المبادئ والقيم ،حيث إن مناهج هذا التعليم لها عالقة بهذه المبادئ والقيم عبر قدرتها أو عدم قدرتها في تنفيذ أهداف
وغايات تعليمية وتربوية تثمر جيالً بحرينيا ً متفهما ً لكافة المذاهب في ديننا اإلسالمي ومتسامحا ً تجاه هذه المذاهب
ومستوعبا ً لجذورها ومسببات اهورها وفرقها وتمايزها واختالفاتها برور من العلمية الصارمة والنظرة التاريخية
لنشوء هذه المذاهب دون أن تعكس كل تعقيداتها على الوضع الراهن والقادم من السنوات.
ويتوضح مما سيأتي بأن وزارة التربية والتعليم لم تراع تلك العالقة بين التعليم عامة والتعليم الديني خاصة من
جهة ،ودورها في تعميم وتكريس وترسيخ وحدة أبناء الولن ضمن نسيج ولني واحد ،ونشر مثل هذه القيم والثقافة
التسامحية والتفاهمية بين المذاهب اإلسالمية كلها وتدريسها ،وباألخة المذهب الجعفري (الشيعي) والمذاهب السنية
األربعة (الشافعية ـ المالكية ـ الحنبلية ـ الحنفية) أو االكتفاء فقط بالمشتركات بين كل هذه المذاهب اإلسالمية الخمسة.
فمن المعروف أن مكونات شعب البحرين الطائفية والمذهبية تنحصر في وجود لائفتين السنية والشيعية ،باإلضافة إلى
قلة صغيرة جداً من المسيحي ين واليهود كموالنين ،إضافة إلى سكان من العرب المسلمين والمسيحيين ،بعضهم يدرو
أبنائه في مدارو حكومية والبعض اآلخر في مدارو خاصة تفرض عليهم دراسة مادة الدين ،إضافة إلى أجانب وافدة
بعضها كعمالة مؤقتة وبعضها مستقرة في البالد مع أسرها وأبنائها الذين يدرسون معظمهم تقريبا ً في مدارو خاصة.
غير أن وزارة التربية والتعليم قد أنشأت تعليما ً دينيا ً متخصصا بجانب تدريس مادة (الدين) في المدارو الحكومية
فقد أسست المعهد الديني في أواخر عام  1943م تدرو فيه جميع تفرعات الدين اإلسالمي من الشريعة والفقه والتجويد
وغيرها ،ولكن ضمن المذاهب السنية األربعة وإبعاد دراسة المذهب الجعفري ،األمر الذي أدى إلى عدم انخرال أبناء
الطائفة الشيعية في هذا المعهد .بيد أن األمر بدا يتغير قليالً بعد تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة سدة الحكم.
المعكد الديني وتدريل المذاهب الخمسة
أولى مؤشرات تنفيذ سيا سة تعليمية وتربوية دينية تهدف إلى تخفيم حالة التنافر المذهبي بين الطائفتين المكونة
للمجتمع البحريني ،وتحقيق التفاهم والتسامح بينهما كانت "التوجيهات" التي صدرت من أمير البالد آنذاإ حيث صرر
 4عبداهلل جناحي ،دراسة التجسيد العملي لشعار الوحدة الوطنية (المعهد الديني نموذجاً) ،جريدة الوقت البحرينية.2008 ،
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وزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمد بن جاسم الغتم للصحم المحلية في  13يناير 2002م أنه "وبناء على
توجيهات سمو األمير تبحث وزارة التربية والتعليم إعادة النظر في مناهج التربية الدينية وأسلوب التدريس بالمعهد
الديني وتدريس المذاهب الخمسة والفقه المقارن وتحديد معلمين لتدريس المذهبين السني والجعفري في مختلم المراحل
االبتدائية واإلعدادية والثانوية بالمعهد الديني".
وكان هذا التوجيه األميري في تجاه تعزيز ثقافة التسامح بين المذاهب رغم حساسية هذه الخطوة وصعوبة تحقيقها
حيث تحتاج إلى ثورة فعلية في المفاهيم والسياسات ،وثورة حقيقية في المناهج التعليمية الدينية ،وثورة ضرورية
ومستحيل ة دون وجود إرادة وقناعة حقيقية لتأهيل كوادر من المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا معلمين إسالميين
حقيقيين بعيدون تماما ً عن أية نزعة أو تعصب مذهبي ولائفي ،وبعيدون عن فكرة تكفير المذهب اآلخر ،وان الحقيقة
والصحة والصواب لمذهبهم فقط .هي ثورة معرفية وقيمية وسلو كية بدونها لن تنجح أية سياسة تعليمية دينية تهدف إلى
تدريس المذاهب الخمسة في معهد واحد.
وكشم وزير التربية والتعليم في تصريحه الصحفي المذكور أعاله بأن "الوزارة تعمل كذلك في الوقت الحاضر
على تهيئة المعهد الديني الستقبال الطلبة الراغبين في دراسة الشريعة للحصول على درجة البكالوريوو في الشريعة
يتخصة في أحد المذاهب الخمسة والفقه المقارن وذلك بالتعاون لالعتمادية من جامعة األزهر الشريم".
وحيث أن هناإ غياب ألي ريية واضحة لدى الوزارة لمسار المستقبل ،وغياب ألي استراتيجية في هذا الشأن،
وحيث إن الوزارة تسير على تصورا ت أولية تناقش مناقشة سريعة وتتغير أمام أي ضغط مجتمعي دون أن تتحول إلى
خطط واضحة المعالم ،فلذلك وبعد حوالي ستة أشهر من التصريح تراجعت الوزارة عن هذا المشروع تحت تبريرات
قيل عنها ((صعوبات فقكية ترجع إلى وسيقة تأسيل المعكد الحالي)).
وتم اإلعالن عن افتتار م عهد ديني جعفري "لتدريس العلوم الفقهية للمذهب الجعفري تحت مظلة وزارة التربية والتعليم"
وبالتالي تم فصل تدريس المذهبين في معهدين منفصلين بدالً من تدريسهما في معهد واحد".
نحن نعي الصعوبات التي تواجه أي سياسة تعليمية جديدة تهدف إلى تغيير نوعي في التعليم العام ،ونعي أكثر
بالصعوبات التي ستواجه أية محاولة جادة لالندماج والتفاهم المذهبي ،ومن أجل تأسيس ثقافة تسامح وتفاهم بين أبناء
الطائفتين ليتمكنوا من خاللها معرفة اآلخر مذهبياً وفكريا ً وفلسفيا ً وتاريخياً ومن ثم يتسامحوا ويتصالحوا بدالً من هذا
االنفصال والتباعد وتق ييم ثقافة اآلخر ونقدها دون معرفة علمية لها ،بل من خالل التعبئة والتحريض الطائفي من قبل
األسرة أو العامة أو المسجد أو المأتم أو الجمعيات اإلسالمية الخاصة بكل لائفة ،بل أحياناً بكل مذهب على حدا ،األمر
الذي يعني في المحصلة إن كل لائفة أو مذهب يرى الحقيقة صوبه ويرى اآلخر المختلم على بالل.
إن التحول من التغيير المختلم إلى المؤتلم ونسبية الحقائق بحاجة إلى عقول تعليمية وتربوية متحررة من أية
نزعة لائفية أو مذهبية ترى الحقيقة عندها فقط وتتعصب لها وال تتصور وجود اآلخر المختلم مع قناعاتها .إن هذا
التحول بحاجة إلى تأهيل كادر تعليمي وإداري متحرر أيضا ً من العصبويات المذهبية والطائفية وتقرأ التراث قراءة
تاريخية موضوعية محايدة ،قراءة تهدف إلى خلق ثقافة وقيم التسامح وفهم اآلخر وتغرو كل ذلك في سلوإ ومفاهيم
األجيال الصاعدة من الناشئة والشباب.
أن هذا التحول بحاجة إلى متخصص ين أكفاء في إدارة المناهج إلعداد مناهج للمعهد الديني الموحد ،مستوعبين
تاريخ حضارتنا العربية اإلسالمية والصراعات الفكرية والعقائدية التي حدثت فيها ،وأسباب نشوء هذه المذاهب
وتطورها ،وبروز التمايزات بينها ،والتعمد أحيانا ً من خلق خصوصيات مذهبية فيما بينها من أجل حصانة الذات ضد
اآلخر ضمن الصراع السياسي الذي كان قائما ً وال يزال ،واستغالل التأويالت المتعددة للنة القرآني واقحام األحاديث
النبوية الصحيحة والمسندة أو غير الصحيحة في تأكيد مواقم وشعائر ومفاهيم كل مذهب.
إن هذا التحول المطلوب يحتاج أيضا ً إلى وسائل علمية لتدريس جميع المذاهب للوصول إلى المشترإ فيما بينها
وتفسير علمي وموضوعي وهادئ للمختلم فيما بينها ،وكيفية تدريس كل ذلك بهدف تقارب أبناء الولن وفلذات أكبادنا،
تلك الطينة الطرية الذي يسهل تكوينها حسب ما يشاء الكبار دون أن يحسوا بخطورة تعبئة جيل يعتمد عليه الولن في
البناء والتنمية في مستقبل السنوات.
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بيد أن كل هذه التحديات التعليمية والتربوية ال يمكن لها النجار دون وجود ذات الثقافة التي تشجع على التقارب بين
المذاهب والتسامح والتنوع وقبول اآلخر في سياسات الحكومة وفي مؤسسات المجتمع المدني وفي المؤسسات الدينية
األ هلية وفي اإلعالم وفي الممارسات اليومية وغيرها ،حيث التأثير والتأثر بين المجتمع والمدارو والمتعلم هو تأثير
متبادل وجدلي ،وال بد من وجود استراتيجية ولنية شاملة تربط الوزارات وسياساتها والمجتمع بمؤسساته بحيث تسير
جميع القنوات الرسمية واألهلية ضمن أهداف واحدة وصوالً إلى غايات واحدة.
مع أهمية االستيعاب واالستعداد بوجود قوى التعصب والرفض لهذا التغيير المنشود سواء مؤسسات أهلية ورسمية
أو أفراد وبعض رجال الدين من الطائفتين ،هذه القوى التي مازالت ترى استراتيجيتها في بقاء العصبويات الطائفية
والمذهبية تحت تبريرات وتأ ويالت فقهية وفكرية وسياسية ومصلحية .وبالتالي إيجاد البدائل من الخطط لمقارعة هذه
القوى بالحجة والعقل المستنير والمنطق والعقالنية والحوار الهادئ والمجادلة العلمية الرصينة.
إن نتائج سياسة وزارة التربية والتعليم في فصل المعهدين ،بحيث يكون هناإ معهد ديني للسنة ومعهد ديني جعفري
على المستويين المتوسط والبعيد ستكون التالية:
 .1على صعيد تعزيز الوحدة الولنية في بعدها المذهبي وعبر دور التعليم في ذلك ،حيث تثمر هذه السياسة الخالئة
عدم تحمل المؤسسة التعليمية الرسمية لدورها في تعزيز ثقافة ومفاهيم التسامح والتفاهم المذهبي والتالقح واالندماج على
المستوى البعيد ،وبالتالي بقاء بنية المجتمع االجتماعية والفكرية ضمن الثقافة السائدة التي تغذيها موروثات الماضي
األليم ،واستمرار هيمنته العقلية العصبوية المذهبية أو الطائفية.
 .2على صعيد التأثيرات على األجيال الشابة التي ستدرو وتتعلم في المعهدين المنفصلين مذهبياً ،ستكون سلبية ولن
تخدم تالحم الشعب بطائفتيه ،حيث ستنشأ ثقافة وقيم إسالمية مذهبية لكل لائفة على حده ،فأبناء الطائفة الشيعية سيدرسون
مذهبهم وسيتعاملون معه كما هو راهناً ،وأبناء الطائفة السنية كذلك ،وسيبقون في جزر تعليمية منفصلة ،ال يختلطون مع
بعضهم البعض ،وال يتعرفون على مذاهب بعضهم ،وال يتعلمون مذاهب غيرهم ،وال يستوعبون تاريخانية نشوء كل
مذهب ،وال تنخلق بينهم ثقافة التسامح والتفاهم ،بل اإلعجاب بالمذهب اآلخر ،بل ستختفي العالقات االجتماعية فيما بينهم
بسبب انفصال بعضهم البعض مكانياً.
و لكن لو تم دمج المعهدين في معهد واحد تدرو فيه المذاهب اإلسالمية كلها ،فالمتوقع أن يثمر ذلك نتائج إيجابية
ملموسة ومؤثرة وتراكمية لصالح المجتمع ،حيث يتم تعزيز ثقافة وقيم جديدة غير مألوفة راهنا ً في مجتمعنا إال قليالً،
وحيث ستتكون أجيال تتعامل مع المذاهب كعقائد فرعية لنهر إسالمي يجمعهم ،متنوع الفروع ،بل من الممكن أن يصل
األمر إلى أن يتخصة الطالب المنتمي للمذهب السني في دراسة أكاديمية عليا في المذهب الشيعي والعكس صحيح ،وقد
يتخرج لدينا قضاة وفقهاء من أصول مذهبية مختلفة متعمقين في المذاهب األخرى.
 .3على صعيد تشويه مسا رات التعليم التي بحاجة إلى تأسيس سياسة متساوية فيما بينها وموحدة في منهجيتها التنفيذية،
فدفع مكافأة مالية للذين ينخرلون في التعليم الديني ( 50دينار بحريني شهرياً) بجانب إنها تثقل من التكاليم الثابتة لوزارة
التربية والتعليم فهي تخلق توجهات مشوهة ،حيث ستدفع أسر فقيرة أو متأزمة اقتصادياً أوالدها إلى التعليم الديني ليس
بهدف الحصول على المعارف وإنما بهدف تحسين أوضاعها االقتصادية ،وبالتالي ستنخرل شريحة من الطالب في هذا
التعليم دون دراية أو دون رغبة بل سيفقد الولن ثروة بشرية قد تكون مبدعة وموهوبة في مجاالت علمية أو فنية ألنها
أجبرت على االلتحاق بالتعليم الديني!
 .4هل يستحق أن ينشأ معهدين دينيين منفصلين بسبب تدريس كتاب واحد مختلم بين المذهبين؟ فحسب تصريح مدير
المعهد الجعفري األستاذ عبدالكريم الصيرفي للصحافة المحلية بمناسبة افتتار المعهد حيث قال "ال يوجد أي تمايز أو فرق
بين المعهد عن غيره من المدارو الحكومية ،وأن المعهد جزء من المنظومة التعليمية ،إال أن المعهد الديني الجعفري يهتم
ببعض الفروقات المذهبية البسيطة والتي تتلخة في لريقة الوضوء والصالة ،ولذلك فأننا ندرو في المعهد كل ما يدرو
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في المدارو الحكومية العادية بجميع األ نشطة إضافة إلى كتاب واحد خاج بالمعهد وهو ملحق بكتب مادة التربية
اإلسالمية وتصدره إدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم وهو كتاب(الوضوء والصالة)"!!



أيعقل أن تقو وزارة التربية والتعليم بكذا ال صل التعس ي بين أبناء الفعب الواحد بسبب كتاب عن الوضوء
والصالة يوضح ال روقات بين المذهبين في هذا الفأن؟

إن وجود معهدين دينيين منفصلين يمس أحد أهم مبادئ حقوق اإلنسان والمتمثل في التعامل المتساوي دون تفريق
.5
أو تمييز بين الطلبة من حيث توزيع المكافآت المالية عليهم ،ولذلك فمن المفترض أن يتساوى لالب المعهد الديني السني
مع الجعفري في المكافئة ،فضالً عن حق باقي الطلبة المنخرلين في المسارات التعليمية األخرى غير المسار الديني
للحصول على المكافأة إذا كانت الوزارة تؤمن بتجسيد مبادئ حقوق اإلنسان وعدم التمييز بين الطلبة حسب مسارات
التعليم التي يختارونها ،هذا إذا افترضنا أن سياسة دفع المكافئات المالية صحيحة ،وتحقق أهدافها المنشودة وهي فرضية
ال نؤمن بها.
مضمون كتب المعكد الجع ري
كنموذج تم اختيار كتابين من كتب المعهد الديني الجعفري وهما:
 )1كتاب "العلو الفرعية – الجزء ا ول – للصا الرابع ا بتدائي" الطبعة التجريبية  : 2005إذ يشتمل الفصل
األول منه على تفسير بعض اآليات الكريمة واألحاديث النبوية ،وأركان العقيدة ،وهي كلها تعتبر من المشتركات
في جميع كتب الدين في المسارات التعليمية األخرى بما فيها المعهد الديني السني .ثم يشرر الكتاب في قسم الفقه
"الوضوء في وجود الجبيرة" ،و "التيمم في عدم وجود الماء" و"مستحبات الصالة" .هذا ويتميز هذا الكتاب في
وجود بعض التسبيحات الخاصة بالمذهب الشيعي كتسبيحة الزهراء عليها السالم ،وغيرها من التمايزات الشكلية
والتي من الممكن دراستها لجميع الطلبة مع توضيح الفرق بين المذاهب وشرر أسباب ذلك بموضوعية وعلمية.
 )2كتاب "العلو الفرعية – الجزء الثاني – للصا الخامل ا بتدائي" :وهو يشتمل تقريبا ً على نفس مكونات
ومحاور الكتاب السابق ،مع إضافة لسيرة اإلمام زين العابدين عليه السالم وهي سيرة من الممكن تدريسها بشكل
عام ضمن جميع المسارات التعليمية األخرى.
مضامين مادة "التربية المواطنة"
مادة التربية الموالنة تدرو في جميع المراحل التعليمية ،وألهمية هذه المادة لمعرفة المنظومة التعليمية وأهميتها
في تشكيل الذهنيات ،وتعبيرها عن االختيارات المعلنة للدولة ،مما يعكس ترسيخ قيمة التسامح من جهة ،وتعليم الطلبة قيم
ومبادئ حقوق اإلنسان وتعزيز مبدأ الموالنة من جهة أخرى.
فإن الورقة تحاول دراسة وتحليل مضامين كتب هذه المادة ،ملتزمين بكشم المؤشرات التمثيلية (قياو مبدأ المساواة)
سواء تمثيلية مؤلفي الكتاب المدرسي (نسبة المؤلفين ونسبة المؤلفات) ،أو باقي المؤشرات النمطية واحترام التعددية
واالختالف واالنفتار.
 .1كتاب "التربية المواطنة" للصا ا ول اإلعدادي – الطبعة التجريبية : 2008
مؤلفو هذا الكتاب ثالثة من الذكور واثنتان من اإلناث ،وهو يركز على المجتمع البحريني تاريخياً ،والتغيير
االجتماعي الذي حصل فيه ،وتاريخ أسرة آل خليفة ومقوالت الملك حمد بن عيسى آل خليفة .يعطي الكتاب مساحة كبيرة
للمشروع اإلصالحي الذي دشنه الملك بعد توليه سدة الحكم والمسيرة الديمقرالية منذ 2001م ،كما يشرر أهمية وجود
دولة القانون واحترام القانون ،بجانب شرر لمبادئ حقوق اإلنسان واإلشارة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،إضافة إلى
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إنه يفصل أهم حقوق ال موالن وأهم واجباته ،ويختتم الكتاب بشرر للعالقات الدولية الطيبة لمملكة البحرين .وبشكل عام
الكتاب يركز على العموميات المتعلقة بأي دولة مدنية ،مع وجود صور ملونة من أهم معالم البحرين وعلمها ولبيعتها.
 .2كتاب "التربية المواطنة" للصا الثالث اإلعدادي – الطبعة التجريبية : 2007
مؤلفيه خمسة ذكور من المختصين .يشرر معنى الوحدة الولنية في المجتمع بين مكوناته وأصوله ومذاهبه وأديانه.
ودور الموالن في ترسيخ الديمقرالية عبر اإليمان بحرية الرأي والتعددية والتسامح ،ثم ينتقل إلى مسؤولية الموالن في
الحفاا على التراث والبيئة ،ويعز ز دور ومسؤولية الموالن أمام التحديات الدولية ،واإلعالم والعولمة ،التضامن والتعاون
الدوليان ،مع شرر مختصر للقانون الدولي اإلنساني ،وأهمية حوار الحضارات .وبشكل عام يقدم الكتاب شرحا ً جيداً
ألهمية الوحدة الولنية عبر نشر ثقافة الحوار وتثبيت دعائم التسامح في المجتمع من أجل ضبط الخالف وتعزيز السلم
األهلي وتحجيم فرج االنفالتات األمنية ،لذلك أعطى مساحة معقولة لمبدأ التسامح ،واالتجاه إلى الحوار ،ونبذ العنم،
واإليمان بحرية التعبير والمعتقد ،واإليمان بحق االختالف.
مادة "التربية المواطنة" اإلجراءات العملية المن ذة
البد ابتدا ًء من كشم ريية وزارة التربية والتعليم تجاه مادة التربية الولنية وتعزيز مبادئ حقوق اإلنسان ،معتمدين
5
على أحدث مقابلة صحفية مع وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج الدكتور عبدهللا المطوع
يؤكد الوكيل بأن ومن خالل "تطبيق مناهج التربية للموالنة وحقوق اإلنسان والدورات التدريبية التي نفذت ،أعطت
المؤشرات الواردة من قطاع اإلشراف التربوي واإلدارات المدرسية أن هناإ نتائج ملموسة حول وعي الطلبة بحقوقهم
وواجباتهم ،مع وجود عالقات مشتركة أكبر تسود المؤسسة المدرسية ،إذ هناإ تعاون وتضامن ومشاركة أكبر للطلبة،
ووجود وعي أكبر بحق االختالف وجدوى الحوار والتفاهم ونبذ العنم ،إال أن هذه القضايا تحتاج إلى وقت ألول حتى
تترسخ وتتعمق لدى الطلبة والقطاع التعليمي".
ويتضح من ذلك بأن الوزارة تعتمد على مواصلة تدريس مادة الموالنة فضالً عن قيامها بدورات تدريبية للمعلمين،
وحسب مضمون هذه المادة فإن للطلبة أيضا ً ورش وفرق عمل لمناقشة مبادئ حقوق اإلنسان والموالنة بشكل عملي
وعبر حوار جماعي ،إضافة إلى وجود متابعة لمدى تحقيق األهداف الموضوعة لهذه المادة من خالل مؤشرات ترسلها
إدارات معنية في الوزارة.
ويكشم الوكيل بأن مادة "التربية الموالنة" قد دخلت ضمن مناهج الوزارة وأنشطتها الصفية والالصفية بدءاً من عام
 2003م ،وقامت بتعميمها على جميع المراحل الدراسية في المدارو الحكومية والخاصة ،وفي عام 2009م شكلت
الوزارة فريقا ً إلعداد خطة ولنية للتربية على حقوق اإلنسان .علما ً بأن الوزارة قد أعادت صياغة األهداف التربوية
لتكون منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان .وتضمن قانون رقم ( )27لسنة 2005م بشأن التعليم في بنده الرابع من
المادة الثالثة والتي تنة علي "تنمية الوعي بمبادئ حقوق اإلنسان وتضمينها في المناهج الدراسية".
وفي ضوء ذلك قامت الوزارة بتشكيل فريق بموجب قرار وزاري رقم ( 1280م ع ن  )2009إلعداد خطة ولنية
للتربية على حقوق اإلنسان ،وتوصل الفريق إلى إعداد تصور إللار مرجعي للتربية على حقوق اإلنسان ووضع خريطة
لريق لعمل الفريق ،وإعداد مشروع خطة استراتيجية للتربية على حقوق اإلنسان.
ولقد نظمت الوزارة ورشة عمل في األول من أبريل 2010م حول التربية على حقوق اإلنسان وإرساء ثقافة الحوار
البناء لدى جميع األلراف العاملة في المؤسسة المدرسية وتوضيح أدوار إدارات الوزارة في تطبيق خطة التربية على
حقوق اإلنسان ،وقد شارإ فيها ( )70قياديا ً من الريساء والمختصين في مجال التعليم.

 5المحرر ،مقابلة ،جريدة أخبار الخليج البحرينية ،عدد  ،12272السبت  29أكتوبر 2011م.
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وضمن اآلليات العملية المستخدمة في الصم الدراسي تشكيل فرق لدراسة حاالت وأمثلة ملموسة تعتمد على التعلم
عبر استخدام الحجج وقدرات التفكير والنقد واالستماع واحترام تعدد اآلراء وذلك بهدف بناء شخصية الفرد والولن،
ويتضمن تدريس مادة الموالنة اكتساب مصطلحات الموا لنة مثل الحرية والعدل والتضامن ومبادئ الديمقرالية،
باإلضافة إلى تعريم المؤسسات السياسية والنصوج األساسية للنظام السياسي وقواعد أساسية للحياة االجتماعية
والسياسية واحترامها.
ومن أهم اآلليات المستخدمة إعطاء فرج للطالب ليمارسوا هذه القيم الديمقرالية والحقوقية أثناء التعلم من خالل
األنشطة الصفية والالصفية حتى يتدربوا على التمتع بالحقوق مقابل أداء الواجبات مما يدعم األهداف السلوكية للمادة،
وفي هذه الممارسة العملية لتجسيد المفاهيم يقوم المعلم على تنظيم تعلم المهارات وحل المشكالت ،وتعلم االتجاهات والقيم
الخاصة بثقافة حقوق اإلنسان كالتسامح ونبذ العنم والحوار وإبداء الرأي وغيرها.
ويستخدم عنصر التشويق واالبتكار في تصميم األنشطة وتنويعها وبما يتناسب والفئة العمرية للمتعلم ،فالتعلم قد يكون
من خالل لرائق وأساليب منوعة كاللعب أو تمثيل األدوار أو الزيارات الميدانية أو مشاريع اإلنجاز أو من خالل القصة
التعليمية وغيرها من األنشطة المختلفة.
وأهم الزيارات التي يقوم بها الطالب لتطبيق النظرية وتجسيد المفاهيم على أرض الواقع هي لمؤسسات سياسية
كالمجلس النيابي ومجلس الشورى أو مؤسسات اقتصادية واجتماعية وثقافية تتماشى ومحتوى كل مقرر ،بجانب تنظيم
المسابقات والندوات والمعارض والمحاضرات التي تقام في المدارو.
وضمن الخطة تولي الوزارة اهتماما ً بالتدريب أثناء الخدمة ،بحيث تقوم على وصل المعلم بالمستجد والمبتكر من
أساليب التربية التي تنة بعملية التعلم والتعليم ،لذا وعلى صعيد حقوق اإلنسان تقيم سنويا ً عدة ورش عمل للمعلمين من
أجل تزويدهم بالمعارف الخاصة بحقوق اإلنسان ،وااللالع على المستجدات التربوية في الموضوع ،وتنمية استراتيجيات
التدريس في هذا الحقل .وقد شملت موضوعات التدريب تحديد المكونات األساسية التي يقترر أن يتضمنها منهج التربية
للموالنة ،ومناقشة بنود وثيقة حقوق اإلنسان وأبعادها وتطورها.
وقد نفذت الوزارة ورش عمل لتدريب المعلمين األوائل ومعلمي المدارو الحكومية والخاصة تزامنا ً مع إصدار
الكتب المدرسية شملت حوالي ( )520من المعلمين والمعلمات في التعليم العام والخاج في الفترة من 2010 – 2009م.
كما أعدت دليال مرجعيا للتربية على حقوق اإلنسان يتضمن جانبا ً معرفياً ،أي القيم والمفاهيم والمبادئ والمواثيق ذات
العالقة بحقوق اإلنسان ،وجانباً تطبيقيا ً أي مختلم االستراتيجيات والطرائق واألنشطة التعليمية التعلمية.
وقامت بتنفيذ ورشة حول (رزمة ألعاب من أجل حقوق اإلنسان) وذلك لأللفال بين  12 – 6سنة ،شارإ فيها ()39
من بين اختصاصيين ومعلمين أوائل ليتم تعميمها على المدارو االبتدائية.
تناقق الواقع مع التصريحات والسياسات الرسمية
رغم السياسات النظرية لحكومة مملكة البحرين عامة ووزارة التربية والتعليم على وجه الخصوج والتي تؤكد على
نشر قيم التسامح والتعددية وحقوق اإلنسان ،إال أن الواقع العملي يقول ويؤكد عكس ذلك.
ولقد تجلى هذا التناقض بشكل فاضح ومؤلم بل ومخيم في التعامل الوحشي والقمعي للحركة الشعبية التي انطلقت في
الرابع عشر من فبراير 2011م وما تالها من انتهاكات فاضحة لحقوق اإلنسان ،حيث تم التعامل مع المحتجين ومن خيرة
أبناء الشعب والذين يمثلون الثروة البشرية المتخصصة من سياسيين مرموقين وألباء ومعلمين وأساتذة الجامعات والطلبة
والعمال والموافين والنساء والشباب ،وكان التعامل بحق هؤالء وحشيا وانتقاميا وتجلى التمييز الواضح على أساو
انتماءاتهم المذهبية ،حيث زج في السجون آالف المعتقلين من هذه الثروة البشرية ومورو بحقهم أصناف التعذيب
الجسدي والنفسي سقط منهم حوالي خمسة قتلى من جراء التعذيب في السجون ،وأكثر من أربعين شهيدا إضافيين من
جراء إلالق الرصاج (الشوزن) والرصاج المطالي وقنابل مسيل الدموع.
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وعلى صعيد وزارة التربية والتعليم موضوع هذه الورقة فقد تم الفصل من العمل مئات من الموافين والمعلمين
وفصل العشرات من الطلبة من مدارسهم وجامعاتهم والتوقيم عن العمل لشهور ،وتشكيل لجان التأديب والتحقيق معهم
واعتقال كثرة من المعلمين وموافي الوزارة والطلبة.
ولقد كشم تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كل هذه االنتهاكات الماسة بحقوق اإلنسان ،وأوصت
اللجنة بالعديد من التوصيات الداعية إلى خلق ثقافة التسامح وعدم التمييز واهم التوصيات ذات العالقة بوزارة التربية
والتعليم هي:
-1

إعادة كل الطالب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائيا بارتكاب عمل من أعمال العنم إلى وضعهم السلابق ،ملع
ضرورة إيجاد آليلة تسلمح للطلالب اللذين فصللوا ألسلباب مشلروعة أن يتقلدموا بطللب إلعلادتهم إللى الجامعلة بعلد
انقضاء فترة معقولة مع اعتماد معايير واضحة وعادلة لإلجلراءات التأديبيلة ضلد الطلالب وضلمان أن تطبلق هلذه
المعايير بطريقة منصفة ومحايدة.
وأوصت اللجنة فيما يتعلق بالفهم األفضل واحتلرام حقلوق اإلنسلان بملا فلي ذللك احتلرام التنلوع العرقلي بالتوصلية
التالية:

-2

وضللع بللرامج تعليميللة وتربويللة فللي المراحللل االبتدائيللة والثانويللة والجامعيللة لتشللجيع التسللامح الللديني والسياسللي
واألشكال األخرى من التسامح ،عالوة على تعزيز حقوق اإلنسان وسيادة القانون.
ودون الدخول في تفاصليل هلذا التقريلر الهلام واللذي تعهلد الحكلم فلي البحلرين بتنفيلذ جميلع توصلياته ،فقلد كشلم
التشخية الوارد في التقريلر إضلافة لتوصلياته إن المنظوملة التعليميلة والتربويلة فلي البحلرين تحتلاج إللى تغييلر
جللذري بمللا فيهللا منللاهج التربيللة الولنيللة لتحقيللق وتعزيللز قلليم التسللامح والتنللوع وحقللوق اإلنسللان ،حيللث كشللفت
األحلداث األمنيلة والسياسللية منلذ فبرايللر 2011م بلان الممارسلات الرسللمية بعيلدة جللدا علن خللق مثللل هلذه الثقافللة
وعللدم القللدرة فللي تشللريب األجيللال الصللاعدة بثقافللة التسللامح تشللريبا قللادرا علللى سللد منيللع يمنللع انفجللار األحقللاد
والكراهية الطائفية ،وان تكون كرامة اإلنسان وحقوقه األساسية خطا احمرا يجب أن ال تمس وال تنتهلك .وإن ملا
هو موجود من منهاج ومواد تعليمية وتربوية ذات العالقة بحقلوق اإلنسلان والتسلامح هلي منلاهج هشلة وسلطحية
وغير قادرة على تحقيق األهداف المنشودة منها.

مضامين مادة (التربية المواطنة)
في ضوء الريية والخطوات واإلجراءات التي نفذتها وزارة التربية والتعليم في مجال إنجار أهداف مادة (التربية
الموالنة) ،فإن الورقة سوف تركز على مضامين الكتب الصادرة لهذه المادة.
 .1كتاب "التربية المواطنة – الن ا السياسي في مملكة البحرين" المرحلة الثانوية (أجا .)104
جهة اإلصدار :وزارة التربية والتعليم – إدارة المناهج – الطبعة الثانية 2010م.

محتويات الكتاب:
أو ً :التربية للموالنة :الموالنة وحقوق اإلنسان :الوعي الولني – وزارات المملكة مهماتها وانجازاتها .حقوق
اإلنسان والممارسة الديمقرالية في البحرين.
سانياً :النظام السياسي :الدولة – التطور التاريخي للدولة – أنواع الدولة – الدولة الحديثة.
سالثاً :أنظمة الحكم :النظم السياسية – الحكم الديمقرالي وأنواعه – الدستور والميثاق – أنواع السلطات
وواائفها.
رابعاً :النظام السياسي في البحرين :النظام السياسي واإلداري في البحرين قبل االستقالل ،النظام األساسي
واإلداري في البحرين بعد االستقالل – السياسة الخارجية للبحرين.
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وتتوضح من عناوين هذا الكتاب مضامينها إذ ال داعي لتبيانها بحكم عمومية ووضور هذه العناوين التي تندرج تحتها
تعريفات وتقسيمات لنظم الحكم المعروفة .بجانب هذه الشروحات العامة ،ترى في كل صفحة من صفحات الكتاب تقريبا ً
فقرات من الكلمات التي ألقاها الملك في المناسبات الولنية ،بجانب شرر لهذه الكلمات ومما يمتلكه الملك من وعي ألهمية
االنتماء الولني ،فضالً عن شرر للدور القيادي ألسرة آل خليفة .كما يوضح الكتاب السياسة القمعية للوجود األجنبي قبل
االستقالل ولو بشكل مختصر جداً ،ويسرد الكتاب دور الموالن وحقوقه وواجباته بما فيها مسؤوليات القوى المعارضة
الولنية ،األمر الذي يعني االعتراف الضمني بهذه القوى السياسية وذلك بعد أن صدر قانون للجمعيات السياسية والذي
أدى إلى تأسيس العديد من الجمعيات السياسية في البحرين ومنها جمعيات سياسية معارضة .ويدفع الكتاب نحو أهمية
الوالء الولني وارتباله باالنتماء الولني لتراب الولن.
وفي قسم ا سئلة التي على الطالب اإلجابة عنها فهي تنسجم مع مضامين هذه المحاور والعناوين وتعطي أهمية
للدور الولني لألسرة الملكية .وعلى صعيد م اهيم حقوق اإلنسان فقد شرر الكتاب تاريخية مفهوم حقوق اإلنسان،
والمواثيق العالمية وقدم نماذج من مواد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليين ،بجانب مواثيق رفض التمييز
ضد المرأة – حقوق الطفل .كما أسرد بعض مواد إعالن االستقالل األمريكي واإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان
والموالن .وفي قسم حقوق اإلنسان والممارسة الديمقراطية في البحرين ركز الكتاب على الحقوق المنصوج عليها في
الدستور ومنها الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية .كما أسرد الواجبات المنصوج عليها في
الدستور وحقوق المرأة ودورها والمجتمع المدني .ولذا كان الكتاب منصفا ً فيما يتعلق بالنوع االجتماعي وبحقوق الفئات
االجتماعية كالطفولة والمرأة .وفي قسم الحقوق العامة أسرد الكتاب شرحا ً لحق االختالف واالعتراف باآلخرين ،وقبول
التعايش ،وممارسة الحوار والتخلي عن فكرة الصراع والعنم ،واحترام القانون وحقوق اإلنسان وحقوق المشاركة
السياسية حيث شرر الكتاب حق االنتخابات والتصويت والترشيح للجنسين .وفي قسم أركان الدولة شرر الكتاب معنى
الشعب من حيث اعتباره تجمعات سكانية تشترإ بروابط الدين واللغة والتاريخ ويخضعون لقانون واحد يحكمهم نظام
سياسي واحد .وفي قسم اصائص الن ا الديمقراطي ركز الكتاب على أهم هذه الخصائة كالحرية وتعزيزها ،وحقوق
اإلنسان – التعددية وصيانتها – المساواة – العمل السياسي الذي يقوم على التسامح والتوافق بين ألرافه سواء كانت
الحكومة أو المعارضة.
هذا نموذج من كتاب خاج بمادة "التربية للموالنة" تتكرر مضامينها في باقي الكتب ،ومن تحليل هذا المضمون
يستشم المرء بأن هناإ محاولة لتبسيط مفاهيم الموالنة كالحقوق والواجبات ومبادئ حقوق اإلنسان والنظم السياسية
وغيرها .ورغ م أن الكتاب قد أسرد تاريخ البحرين السياسي قبل وبعد االستقالل وركز على دور أسرة آل خليفة ،إال أنه
أهمل المحطات السياسية الكبرى واالنتفاضات الشعبية التي اندلعت إبان االنتداب البريطاني وبعد االستقالل والتي كانت
تطالب إما برحيل االستعمار أو المطالبة بإصالحات سياسية وإدارية نحو المزيد من الديمقرالية والمشاركة الشعبية في
صناعة واتخاذ القرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي.
التسامح في المواد الدينية
الهدف األول من إبراز مضامين الكتب الدراسية الخاصة بمادة التربية اإلسالمية أو دراسات في العقيدة اإلسالمية
والثقافة اإل سالمية هو مقارنة بين األهداف الموضوعة في مادة التربية للموالنة من تعزيز قيم التسامح وحق االختالف
ومبادئ حقوق اإلنسان والحرية والمساواة والتعددية الفكرية والثقافية ،ومدى انسجام هذه األهداف في مواد التربية
اإلسالمية ،وهل هي تدفع في نفس االتجاه التسامحي أم أ ن كتب التربية اإلسالمية تبتعد عن تعزيز قيمة التسامح.
وبالتالي الوصول إلى نتائج بضرورة انسجام أهداف جميع المواد الدراسية وعدم تعارضها ،مما يخلق تشوها ً في الوعي
وإرباكا ً في التربية الهادفة إلى خلق جيل متوازن غير متناقض ،وبناء جيل ال يحمل ازدواجيات في الشخصية ،بمعنى
أن يكون متسامحا ً عندما يتكلم في مجال حقوق اإلنسان ومتشدداً عندما يتكلم في مجال العقائد.
لذا تحاول هذه الورقة أن تسرد وبالتفصيل مضامين نماذج من الكتب التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم في
البحرين والخاصة بمادة التربية اإلسالمية.
أو ً :كتب الت اسير
أصدرت وزارة التربية والتعليم ثالثة كتب للمرحلة الثانوية.
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 .1كتاب "دراسات في العقيدة اإلسالمية" دين ( – )101إدارة المناهج – الطبعة الثالثة . 2001
 .2كتاب "التربية اإلسالمية" للصا الثاني سانوي ،الطبعة السادسة  – 1991صادر من دولة الكويت.
 .3كتاب "التربية اإلسالمية" للصا الثالث الثانوي – الطبعة العاشرة . 1992
 هذه الكتب الثالثة تحاول شرر وتفسير اآليات واألحاديث من خالل منهج العموميات والبحث عن المشتركات
واالبتعاد عن االختالفات المذهبية.
سانياً :دراسات إسالمية حول القضايا المعاصرة والن م
بجانب الكتب المتقدم ذكرها ت درو في المرحلة الثانوية مواد حول اإلسالم والقضايا المعاصرة والنظم
اإلسالمية أهمها:
 -1كتاب "اإلسال والقضايا المعاصرة" للمرحلة الثانوية – الطبعة الثالثة – إدارة المناهج – . 2003
يحتوي الكتاب على المواضيع التالية:
 تكريم اإلنسان في اإلسالم – حقوق اإلنسان في اإلسالم – اإلسالم والعولمة – االنفتار اإلعالمي وخطر الغزو
الثقافي – قضايا لبية معاصرة (نقل األعضاء وزرعها – ألفال األنابيب -االستنساخ) – القلق والشك والصراع
النفسي – المخدرات – اإلرهاب وموقم اإلسالم منه – الوسطية ونبذ المغاالة – اإلسالم سبيل الحضارة المثلى
والمجتمع األفضل – اإلسالم والبيئة – التربية الجنسية في اإلسالم – اإلسالم والديمقرالية – االنتماء للولن
واألمة.
وتحتوي جميع هذه المحاور على نصائح والدعوة للمساواة بين الناو وحفظ كرامة اإلنسان واعتبار عمله في الخير
والصالر هو المقياو ،بجانب عالقة المسلمين مع غيرهم من أهل الكتاب على أساو من التسامح والتراحم ،والتأكيد
على حقوق اإلنسان من مساواة في الحقوق والواجبات ،وحق الحياة وحق التعلم ،ومنح الحرية في التعبير والتفكير وحق
التمل ك والتصرف .غير أن ضمن هذا المحتوى من األهمية اإلشارة إلى بعض المفاهيم واألفكار ذات العالقة بقيم
التسامح والتعددية والعدالة وأهمها:
 -1الكتاب يؤكد على ضرورة القصاج وتطبيق عقوبة قطع اليد للسارق وعقوبة الجلد للزاني والزانية وعقوبة الجلد
لشارب الخمر ،وهي دعو ة تتعارض ومع الكثير من األنظمة الوضعية التي بدأت الدول العربية واإلسالمية بتطبيقها
والتي تحاول التوفيق مع مواثيق حقوق اإلنسان وتطبيق العقاب دون المساو بآدمية اإلنسان وكرامته وجسده.
 -2يعرف الكتاب العولمة بشكل من التحليل الغيبي ،فابتداء يقول بأن تعريم العولمة في السياسة هو ((عولمة السياسة
بمعنى إخضاع الجميع لسياسة القوة العظمى والقطب األوحد في العالم "أمريكا")) وهو تعريم يشوبه عدم الدقة وينحاز
نحو خلق موقم سلبي من العولمة اإليجابية الداعية إلى التحاور بين الحضارات.
وبعد سرد لمرحلة الصراع بين المعسكرين االشتراكي والرأسمالي يقول الكتاب (كان اختالف األقوياء رحمة
للضعفاء) وهنا ينحرف التحليل نحو الغيبيات حيث يقول أن هذا االختالف بين األقوياء (جعل بعض علماء أمتنا قديماً
يدعون هللا قائلين "اللهم اشغل الظالمين بالظالمين ،وأخرجنا من بينهم سالمين") وهو ما يوحي بأن جميع شعوب العالم
من المعسكرين هم من فئة الظالمين !! .ويواصل الكتاب ((ولكن الخطر على الصغار يكمن فيما إذا اتفق الكبار عليهم،
فاتفاقهم نقمة ،كما إن اختالفهم رحمة ،ولكن من سنة هللا تعالى أال يتفقوا ،وإذا اتفقوا حينا ً فسرعان ما ينفض اتفاقهم
لتناقض المصالح فيما ب ينهم)) وأعتقد بأن مثل هذا التحليل ال يخدم قيم السالم العالمي والتعاون الدولي والحرج على
البشرية وحمايتها عبر الدفع نحو المزيد من التعاون واالتفاق الدولي.
أما العولمة االقتصادية فجميع التعريفات والتحليالت في هذا الكتاب تركز على سلبيات هذه العولمة على الدول
النامية ووجود منظمات دولية تعتمد عليها العولمة االقتصادية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة
العالمية ومؤسسات األمم المتحدة والشركات متعددة الجنسيات ،ويصل إلى نتائج بأن العولمة االقتصادية نتائجها
االستغالل وباألخة استغالل موارد الدول النامية ،واإلسراف في االستهالإ ،وسكرة اإلعالنات الدعائية ،وكل هذا
اإلسراف ((محرم في ديننا الذي ال يحبه هللا تعالى ويدفعنا بأساليبه الخطيرة إلى شراء ماال نحتاج إليه)) بجانب أن هذا
االقتصاد المعولم يكون لحساب القلة من األقوياء من األفراد والدول.
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ويبدو واضحا ً من هذ ا التحليل السطحي للعولمة االقتصادية بأنه قد أبرز العولمة المتوحشة دون أن يحاول
إبراز الجوانب اإليجابية للعولمة االقتصادية والتي تخدم اقتصاديات الدول العربية واإلسالمية وتؤدي إلى المزيد من
التشاركية والتنافسية والحوكمة وجذب االستثمارات وتوفير المزيد من فرج العمل وغيرها من المخرجات التي تحتاج
إلى تفهم شامل إليجابيات وسلبيات العولمة االقتصادية.
وعلى صعيد عولمة الثقافة فإن الكتاب يعتبر هذا النوع من العولمة هو من أشد األنواع خطراً وأبعدها أثراً
((حيث فرض ثقافة أمة معينة على سائر األمم ،أو ثقافة األمة القوية الغالبة على العالم كله ،وإن العولمة الثقافية أخطر
من العولمة االقتصادية فهي التي تمهد لالختراق وتغيير السلوكيات ...وإن العولمة الثقافية تريد أن تسلخ الشعوب من
أصالتها ،وأن تنتزعها من هويتها أو تنزع منها هويتها)) والحل الذي يركز عليه الكتاب لمواجهة العولمة الثقافية هو
((ال يمكن مقاومة العولمة الثقافية إال إذا اعتصمنا بإيماننا وقيمنا وأخالقياتنا وشريعتنا وتراثنا الثقافي العريق ،وإصرارنا
على تميزنا وتمسكنا بصرالنا المستقيم ،صرال الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين)).
ودون الدخول في تفاصيل مدى صحة هذا التحليل البد من التأكيد بأن العولمة الثقافية قد استفادت منها شعوب
العالم عبر زيارة المعارف والحصول عليها والوصول إليها واستيعاب ثقافات العالم وتفهمها.
ولقد اجتهد المؤلفون حيث أضافوا نوعا جديدا من العولمة هو عولمة الدين !! رغم إنهم لم يتوسعوا فيها كثيراً
حيث أشاروا فقط إلى أن ((هناإ سعي حثيث لعولمة الدين ،عن لريق نشر العقيدة المسيحية في العالم "تنصير العالم"..
وبهذا يفرض الغرب "إمبريالية دينية" على العالم بعد أن ولى عهد اإلمبريالية االستعمارية والعسكرية والسياسية القديمة
التي لم تعد مقبولة اليوم)).
ورغم ع دم دقة النتائج حيث ما يزال هناإ احتالل أجنبي وإمبريالية عسكرية وسياسية ،إال أن مسألة عولمة
الدين والتركيز على تنصير العالم دون تحليل الواقع االقتصادي والسياسي واالجتماعي المتخلم في معظم الدول النامية
والذي يؤدي إلى اختراقات عديدة ،ومع ذلك البد من اإلشارة ب أن مثل هذه األلروحات ال تنسجم ومع قيم حرية األديان
والتعبير والتفكير والتسامح ،وال تنسجم مع واقع جديد يتمثل في قدرة اإلسالم على االنتشار في أوروبا وأمريكا
واستفادته من العولمة بشتى أنواعها للتعريم باإلسالم.
وينتهي الكتاب في محور العولمة بمقارنة بين هذه العولمة بأنواعها الثالث والتي تمثل اإلمبريالية واالستغاللية
وبين مفهوم العالمية كما في اإلسالم وذلك عبر اإلتيان ببعض اآليات الكريمة (وما أرسلناإ إال رحمة للعالمين "سورة
األنبياء")( ،تبارإ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً "سورة الفرقان") ومن ثم تعريم معنى العالمية
في اإلسالم باعتبارها تقوم على تكريم بني آدم جميعاً ،وعلى أساو المساواة بين الناو في الكرامة اإلنسانية ،متجاهالً
بأن هذا المفهوم والتعريم موجود في جميع مواثيق حقوق اإلنسان العالمية أيضاً.
وفي ختام هذا الفصل يؤكد الكتاب بأن واجب المسلمين نحو العولمة هو (ال ينبغي تقبلها كما هي ،واالستسالم
لها ،فالموقم الالئق هو "الموقم الوسط" الذي يجتهد أن يستفيد من إيجابيات هذه العولمة وانفتاحها ،ويؤخذ خير ما
فيها ،وأن يجتنب سلبياتها المادية والمعنوية ..وضرورة االعتماد على الذات اقتصاديا ً وتنمويا ً لنأخذ دورنا في العالم)
وهي خاتمة سليمة وصحيحة ،إال أن ما يؤخذ عليه بأن في متن الفصل وأثناء تحليله وشرحه للعولمة لم يركز سوى على
سلبيات العولمة دون ذكر أو شرر أو توضيح إليجابياتها العديدة والتي تدفع الناشئة نحو التقبل بقيم االختالف واآلخر
والتنوع والتعاون والتسامح.
 -3في فصل قضايا لبية معاصرة من المفيد مقارنة ما ورد فيه من تحليل مع قيمة التسامح العلمي إن جاز التعبير
وأهمية التعامل بإيجابية كبيرة مع االكتشافات العلمية التي تخدم اإلنسان وصحته واالبتعاد عن تأويل اآليات وربطها
باالكتشافات واالختراعات العلمية.
 ففي مجال نقل األعضاء البشرية وزرعها انحاز الفصل آلراء العلماء الذين أجازوا نقل األعضاء وزرعها وذلك
((الضرورة العالجية ألن في ذلك حفظا ً لحياة اإلنسان وتحقيقا ً لمبدأ اإليثار والتعاون بين المسلمين)) كما انحاز
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الفصل لرأي عدم إجازة بيع األعضاء في حال حياته وال بعد وفاته حيث يعتبر ذلك امتهانا ً لإلنسان ((ويؤدي إلى
انتشار عصابات لسرقة الناو بقصد بيع أعضائهم ،فيحرم ذلك سداً للذرائع)) وأعتقد بأن األحرى أن يشير الفصل
إلى حق التبرع باألعضاء بعد الوفاة لمن يرغب بذلك وذلك إلنقاذ حياة اآلخرين ،وهي إشارة قد تعزز قيمة حب
اآلخرين ومساعدتهم.
 وفي مجال ألفال األنابيب فقد أجاز الكتاب ذلك وهو انحياز إيجابي وتحرر نحو القبول بمثل هذه االختراعات التي
كانت مرفوضة ومحرمة في بداياتها لدى بعض رجال الدين المتزمتين ،ولقد وضع الكتاب شرول لهذه اإلجازة هي:
 أن تكون الزوجية قائمة بين الزوجين.
 أن يتم إجراء هذه العملية برضا الزوجين.
 أن يؤمن عدم اختالل األنساب بعدم استعمال بويضة الزوجة أو غير ماء الزوج.
 أن يقوم بإجراء هذه العملية من يوثق بدينه وعلمه من األلباء في مركز لبي موثوق.
ودون الدخول في مدى فعالية وقدرة هذه الشرول والقيود إال أن انحياز الكتاب إلجازة االستفادة من ألفال األنابيب
هو انحياز إيجابي حيث لم يحرمه.
 وفي مجال االستنساخ فالكتاب أشار إلى أن الحكم الشرعي بإباحته في النبات والحيوان بشرل البعد عن العبث
وتغيير خلق هللا ،كما لذلك من فوائد اقتصادية للبشرية ،أما على صعيد البشر فأشار الكتاب بأنه ((ال مانع شرعا ً من
تعديل بعض الصفات الوراثية المرضية أو المعيبة بعيب ما مثل السرلان أو التشوه الشديد ،وتعدد العاهات
والتخلم العقلي أو العمى أو المرض الوراثي الخطير الذي يؤثر في حياة اإلنسان ..أما إذا كان المرض غير خطير
فال يلجأ لعملية التعديل ،منعا ً من المجازفة أو المخالرة في عمليات غير مضمونة النتائج)).
أما بالنسبة إلى تحسين النسل فيشير الكتاب إلى أن ((إذا كان تعديل الصفات الوراثية من أجل تحسين النسل كزيادة
الذكاء أو الحس أو االنتباه ،وأما في األعضاء كإلالة القامة أو اليدين ،أما في األلوان كتغيير لون البشرة أو العين أو
نحو ذلك فال يجوز شرعاً ،ألنه تغيير لخلق هللا ،وهللا خلق اإلنسان في أحسن تقويم ،ولكن لحكمة معينة فقد يخلق البليد
والقبيح والمجنون والمعتوه والقزم واألسمر واألبيض وغير ذلك)).
وأعتقد بان هذا التبرير ضعيم ال ينسجم ومع قيم الحرية والتسامح.
 -4في قسم اإلرهاب في اإلسال فقد صنا الكتاب اإلرهاب إلى نوعين
 استعمال العنم ضد القوى األجنبية المحتلة ،سعيا ً إلى الحرية والمساواة ونيل االستقالل ،وقد أشار الكتاب إلى
قرارات األمم المتحدة باعتبار أن هذا األسلوب الذي تقوم به الشعوب أو حركات التحرير الولنية في كفاحها
المسلح من أجل االستقالل وتقرير المصير وإزالة االستعمار أو أي شكل من أشكال السيطرة والهيمنة ،ولذا
استبعدت تلك األعمال من تعريم اإلرهاب باعتبارها أعماالً مشروعة.
 ما يهدف إلى إكراه العناصر الثورية على العدول عن نشالها وخططها ومثاله أساليب العنم والبطش التي
استخدمتها الحركة الفاشية في إيطاليا ،والحركة النازية في ألمانيا قبل الوصول إلى الحكم وبعده ،والحركة
الصهيونية مع شعب فلسطين منذ احتاللها إلى اآلن .فقد أعتبره إرهاباً.
ورغم أن الكتاب قد أسرد تاريخ اإلرهاب منذ القدم عالميا ً إال أن خلط الكثير من الثورات واعتبرها إرهابا ً حيث زج
بالثورة الروسية عام  1917م ضمن اإلرهاب ،وعلى صعيد التاريخ اإلسالمي اعتبر الحشاشون والقرامطة والزنج
حركات إرهابية رغم أن مفكرين عديدين يعتبرون حركة القرامطة والزنج حركات شعبية ومقاومة ضد االستبداد ،ومع
ذلك لم يشر الكتاب نهائيا ً إلى ا لتطرف واإلرهاب الذين تمارسه بعض الحركات اإلسالمية المتطرفة كالقاعدة وأشباهها.
وينتهي هذا القسم من الكتاب في تحديد المواقم التالية:
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 اإلسالم دين الرحمة والتسامح ،يدعو إلى العدل والسالم ،ودعا إلى مقابلة السيئة بالحسنة ،وقد عفا النبي
(صلعم) عن أهل مكة عند فتحها.
 هناإ تطابق تام بين اإلسالم والسالم ،وأن السالم هدف رئيسي ال ينبغي أن يغيب عن األذهان.
 حرم اإلسالم االعتداء على اآلخرين بأي شكل من األشكال ،لدرجة أنه جعل االعتداء على فرد واحد من أفراد
اإلنسانية كأنه اعتداء على البشرية كلها.
وهي مواقم إيجابية تعزز قيم التسامح والمحبة والسالم.
 .2كتاب "دراسات في الثقافة اإلسالمية" للمرحلة الثانوية – دين ( )323إصدار الجامعة الكاشمية – ا ردن –
لبعة خاصة للبحرين 2001م.
تأليم :الدكتور صالح ذياب هندي.
من المفيد شرر هذا الكتاب بالتفصيل وذلك لوجود العديد من المفاهيم والقيم المتعارضة مع قيم حقوق اإلنسان
والتسامح والتفاهم والتصالح.
الباب ا ول :مدال إلى الثقافة اإلسالمية :يركز على مفهوم الثقافة – الفرق بين الثقافة والعلم – عالقة الثقافة
بالحضارة المدنية – تعريم الثقافة اإلسالمية – مصادرها وخصائصها – التحديات المعاصرة للثقافة اإلسالمية.
وأهم التحديات :الغزو الثقافي الغربي ووسائله كالتبشير وأهدافه وخطورته وأساليبه ،واإلستشراق والتغريب
وإحياء الدعوات الهدامة كالنزعات الجاهلية قبل اإلسالم؟؟!!
واعتبر النزعة القومية كإحدى هذه النزعات بجانب النزعة اإلقليمية والنزعة العصبوية .واعتبر خطورة النزعة
القومية باعتبارها فكرة خبيثة خادعة هدفها تمزيق وحدة المسلمين ،فكرة يهودية إلنتاج ماسوني يستهدف فرض
العلمانية ،وإن أهداف النزعة القومية إضعاف الرابطة اإلسالمية وتحقيق مصالح النفوذ األجنبي ،وجعل والء
المسلم لولنه ،قبل عقيدته؟؟!! وتقديم الكافر إ ذا كان من قوميته على المسلم إذا كان من قومية أخرى؟؟!! ووصل
المؤلم بأن أمام كل هذه (المخالر!!) فإن اإلسالم يرفض رفضا ً قالعا ً القومية كفكرة بديلة عن اإلسالم.
إن هذه الدعوة الرافضة للقومية بجانب عدم دقة االتهامات الموجهة للفكرة القومية كلها تصب في زيادة األحقاد
والكراهية وتحريم أهداف األمم ومنها الولن العربي بضرورة الوحدة والتكامل ،بل المطلوب الدعوة بأن القومية
تتكامل مع اإلسالم وال تتعارض معه ،هذا فضالً عن تعارض مثل هذه الدعوة مع العديد من الكتب الدراسية
الخاصة بالتربية الولنية أو التاريخ أو االجتماع أو الجغ رافيا أو غيرها والتي تدعو إلى الوحدة والتكامل العربي
والنضاالت القومية ضد االستعمار.
سيحتضن هذا الكتاب العديد من المفاهيم المتزمتة البعيدة عن الجوانب اإلنسانية والمتسامحة في اإلسالم وبدل
التوجه نحو العالمية والتسامح يبث الكتاب مفاهيم كراهية القومية وريية غير دقيقة للعلمانية وتركيزه فقط على
فصل الدين عن الدولة باعتباره المقصد من العلمانية وبجانب موقفه الضد من حرية المرأة ونيل حقوقها ومساواتها
بالرجل ،هذا فضالً عن تضخيم بعض الظواهر في الدول العربية واعتبارها غزواً ثقافياً خطيراً ،ككتابة العربية
بالحروف الالتينية ،وإحالل العامية محل الفصحى ،كما اعتبر الدعوة لتحرير المرأة وتبرّجها غزواً ثقافياً.
الباب الثاني :مدال إلى دراسة العقيدة اإلسالمية :مفهومها وأركانها – اإليمان بالقدر – مفهوم التوكل – الرزق –
األجل – خصائة العقيدة اإلسالمية – أثرها في حياة الفرد والمجتمع.
وهو باب تقليدي يشتمل على العموميات المعروفة في المواضيع المذكورة أعاله.
الباب الثالث :الفريعة اإلسالمية :مفهومها ،عالميتها ،مقاصدها ،الموازنة بين التشريع اإلسالمي والوضعي،
مفهوم العبادة في اإلسالم ،خصائصها ومزاياها.
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إن أهم المفاهيم المتعارضة مع توجهات الدول العربية نحو المدنية وتاليم األنظمة والتشريعات الوضعية مع
الشريعة اإلسالمية هو هجوم المؤلم غير الموضوعي وغير العلمي على التشريع الوضعي الذي اعتبره لابعه
مادي وال يعرف معنى لألخالق فيه ،وهو اتهام غير صحيح بل خطير حينما يخلق في ذهن الطلبة مثل هذه الكراهية
لألنظمة والقوانين الصادرة عن السلطات التشريعية ،ولتشويه هذه التشريعات فالمؤلم يوضح بان األخالق وإن
تواجدت في مثل هذه التشريعات فهي أخالق نفعية مخالفة لإلسالم؟؟!
ومثاله بأن القوانين الوضعية ال تتورع أن تقر ملكية الشخة للعقار الذي يستخدمه مدة ( )15سنة حتى ولو كان
غاصبا ً له؟؟ وهو مثال سطحي ،ومثال آخر يستشهد به كجريمة تهريب المخدرات في بلد كمصر وكان المهرب من
رعايا األردن فإن أحكام القانون المصري ال تسري عليه وإنما يعاقب بموجب أحكام القانون األردني ،وهو مثال
مضحك وكذب واضح وتشويه فاضح ألذهان وثقافة الطلبة ،ويؤكد بأن التشريع الوضعي يفتقر إلى المراعاة
لظروف ومصالح الفرد والجماعة في آن واحد وهو أيضا ً مثال غير صحيح.
وبشكل عام فإن كل هذه التبريرات تدفع الطلبة نحو التشرب بقيم عدم احترام القانون إذا كان وضعياً.
الباب الرابع :الن ا اإلسالمي :مفهومه – خصائصه – سلطات الدولة اإلسالمية – مفهوم الجهاد في اإلسالم
وأنواعه وبواعثه – مفهوم النظام القضائي في اإلسالم وسلطاته ومحصلة هذا الباب هي ((أهمية وضرورة تطبيق
نظام الحكم اإلسالمي في الحياة ،فنظام الحكم في اإلسالم هو النظام الذي تشرف على أحكامه وتطبيقها دولة
إسال مية تستمد مقوماتها من القرآن والسنة ،وهذه الدولة هي دولة الخالفة اإلسالمية؟! التي يرئسها الخليفة أو اإلمام
األعظم أو أمير المؤمنين)).
وهي محصلة بعيدة عن ضرورات المرحلة المعاصرة الراهنة وتوجهات الدول نحو دولة المؤسسات الديمقرالية
والقانون ،وهي تعزيز أللر وحات وشعارات التيارات والحركات اإلسالمية التي ال تؤمن بالديمقرالية والتعددية
والتشاركية ،ويبتعد المؤلم في هذا الشأن كثيراً عن أي جهد علمي لمعاصرة وتحديث النظام اإلسالمي وإنما إعادة
الحاضر للماضي البعيد دون تفكير موضوعي الستحالة مثل هذه الدعوة في الواقع العربي والعالمي الراهن الذي يدفع
نحو المزيد من الديمقرالية كنظام سياسي والمزيد من حقوق اإلنسان السياسية ،األمر الذي يخلق تشوهات خطيرة عند
تعلم الطلبة مثل هذه المفاهيم المتعارضة مع قيم إنسانية وإسالمية كثيرة.
الباب الخامل :الن ا ا جتماعي في اإلسال (ا سرة في اإلسال ) :مفهومه ـ مفهوم النكار وحكمته وحكمة ،حقوق
المرأة في اإلسالم ،حكم االسالم من عمل المرأة واختاللها بالرجل.
وينحاز المؤلم في هذا الباب للكثير من الدعوات المحافظة غير المنسجمة مع المواثيق الحقوقية ،فكافة تبريراته تتجه
نحو عدم اإلجازة لقيادة المرأة العمل السياسي أو القضائي وأن العمل األصلي للمرأة يجب أن يكون متوافقا ً مع فطرتها
وهو أن تكون أما ً وربة البيت ،وأن عملها األصلي كزوجة وأم حتى قبل العبادة والتطوع؟؟!!
ويشير في هذا المقام بأنه ومع ذلك يجوز للمرأة العمل بشرل أن ال تكون الوايفة معطلة لعمل المرأة في بيتها كأم
وكزوجة ،وأن يكون العمل مناسبا ً للمرأة كأنثى ،وأن يكون عملها بعيداً عن جو االختالل!!!
ولتعزيز مفهوم المحافظ بشأن االختالل يشير إلى أن ((السهرات العائلية أو السياحة المشتركة أو النوادي المختلطة فهي
من االختالل الذي ال يقره الشرع).
ويتضح من ذلك مدى التعارض الكبير بين هذه القيم والمفاهيم التي يبثها الكتاب وبين مفاهيم وقيم المساواة والعدالة
والحرية والمحبة والتسامح.
البابان السادع والسابع:
تشتمل على شروحات حول النظام االقتصادي في اإلسالم من ملكية وزكاة وعمل وغيرها ،والعقوبات في اإلسالم،
وال يوجد أي مفهوم من الممكن مقارنته بقيم التسامح وحقوق اإلنسان ،حيث إنها شروحات عامة متفق عليها.
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الباب الثامن :الحضارة اإلسالمية:
حيث يشير إلى التسامح الديني بين المسلمين وغير المسلمين ،واألساو الفكري لتسامح المسلمين مع غيرهم ،حيث
يشير لهذه العالقة بشكل إيج ابي ال يتعارض ومع قيم التسامح وحقوق اإلنسان والحريات العامة ،وكذلك يشير إلى
مظاهر التسامح لدى المسلمين وحقوق المسلمين وغير المسلمين كحمايتهم من االعتداء الداخلي والخارجي وحماية
أموالهم وأعراضهم وحقهم في الـتأمين ضد العجز والشيخوخة والمرض وحرية ممارسة شعائرهم وأعمالهم.
غير أن كل هذه المظاهر التسامحية اإلسالمية التي يشير إليها ال تندرج ضمن التعامل مع غير المسلمين من سكان
أو موالني الدولة اإلسالمية باعتبارهم موالنون كاملي الحقوق ،األمر الذي يضعم مبدأ الموالنة كأساو ألية دولة
مدنية .وما يؤكد هذا الطرر هو عند إ شارته لواجبات غير المسلمين في الدول اإلسالمية والتي تتمثل في دفع الجزية
والخراج والضريبة التجارية ،فإذا كانت األخيرة ملزمة وواجبة على جميع الموالنين دون تمييز بينهم على أساو الدين
فإن مفهوم الجزية والخراج أصبح خارج التاريخ اإلسالمي المعاصر واإلشارة إليهما يتنافى مع قيم المساواة والموالنة
وحقوق اإلنسان في المجتمعات اإلسالمية الراهنة ،األمر الذي يخلق تشوها ً قيميا ً وثقافة تمييزية في عقول الطلبة.
األمر ذاته ينطبق عندما يشير الباب لوجوب التزام غير المسلمين بأحكام القانون اإلسالمي في المعامالت حيث
يتنافى ذلك مع مبادئ دستورية في المجتمعات اإلسالمية الراهنة وتعارض ذلك مع مواثيق حقوق اإلنسان ،وكان
األجدى الدفع في اتجاه حق غير المسلمين في المعامالت بوجود خصوصية وقوانين خاصة بهم أو أن تكون هذه القوانين
الوضعية منسجمة مع قيم المساواة والعدالة التي ملزم تنفيذها من قبل جميع الموالنين دون تمييز على أساو الدين.
الباب التاسع :اإلسال والقضايا المعاصرة:
يختلم هذا الكتاب في اختياره للقضايا المعاصرة عن الكتاب المتقدم ذكره حيث اختار قضايا شكلية كاللباو ولبس
الرجل الحرير وتحريمه ،وتحريم لبس الرجل الذهب ،وتحريم استخدام آنية الذهب والفضة ،وتحريم وشم األبدان،
وتحريم وشر األسنان (أي تحديدها وتقصيرها) حيث يشير الكتاب لحديث نبوي (لعن رسول هللا المرأة التي تقوم بهذا
العمل) وينطبق ذلك على الرجال أيضا ً وتحريم ترقيق الحواجب (أي إزالتها ورسم حواجب جديدة باألقالم الخاصة
بالحواجب ،ويشير إلى أ ن الرسول لعن المرأة التي تمارو مهنة النمة) (أي التي تقوم بترقيق الحواجب) ،وتحريم
وصل شعر المرأة بشعر آخر حقيقيا ً أو اصطناعيا ً (الباروكة) ودليل الكتاب على هذا التحريم هو أن رسول هللا لعن
الواصلة والمستوصلة (الواصلة هي من تقوم بوصل الشعر والمستوصلة هي التي تطلب ذلك) ويركز الباب على
الخالفات الفقهية بشأن اللحي ولولها وحلقها.
إن كل هذه القضايا الشكلية وتحريمها قد اجتازتها الحياة المعاصرة من جانب ،وتعتبر تدخالً سافراً في الحرية
الشخصية من جانب ثان  ،وتعزيزاً لقيم القمع والمنع والترهيب والتعصب البعيدة عن قيم الحرية والتسامح واالختيار من
جانب ثالث.
وعلى صعيد مسألة التأمين سواء على الحياة أو الممتلكات فيسرد الكتاب الموقم المؤيد للتأمين بأنواعه والموقم
المحرم له ،ومن ثم يحدد المؤلم موقفه بأن "التأمين عقد بالل ال تتحقق فيه مواصفات العقد في الشرع اإلسالمي ،ألن
عقد التأمين ال يقع على عين أو منعه وإنما يقع على تعهد أو ضمانة ،وهما ال تعدان عينا ً ألنه ال يستهلك وال يؤخذ
منفعته ..وهو عقد بالل ألنه ليس عملية تعاونية بين الناو  ..كما أنه عقد رافد يغذي الربا ومؤسساته  ..وأن التأمين
يربي في اإلنسان البالدة في الحس اإليماني  ..إضافة إلى أن التأمين مناف لمفهوم التوكل الصادق على هللا".
ورغم أن هذه التبريرات بشأن مسألة التأمين تتنافى مع متطلبات االقتصاد المعاصر ،واألسواق المفتوحة في
المجتمعات اإلسالمية أو معظمها أو التنافسية والتعددية بحق المستهلك الموالن في االستفادة من أو االمتناع عن التعامل
مع إال أن الكتاب يواصل شرحه لارقا ً البديل اإلسالمي لشركات التأمين كالتعويض عن لريق التكافل أو من بيت المال
(الحكومة) وهو مؤسسة حكومية عامة للتأمين الولني لكل المسلمين أو من الزكاة أو غيرها من الوسائل التي أخذ من
بعضها شركات التأمين (اإلسالمية!!) وال يمكن األخذ ببعضها لصعوبة تطبيقها في وقتنا الحاضر.
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ورغم أن في كتاب آخر وهو كتاب (العالم اإلسالمي) 6ويدرو في المرحلة الثانوية أيضا ً يشير إلى أن المشكالت
االجتماعية التي تعاني منها الدولة اإلسالمية هي نفس المشكالت التي في الدول الغربية ،كاالنفجار السكاني وآثاره
االجتماعية واالقتصادية من سوء توزيع الثروة وانخفاض مستوى المعيشة والبطالة وعدم التوازن بين الدخل ونسبة
الزيادة السكانية بسبب كثرة المواليد وانخفاض عدد الوفيات ،وحيث يطرر حلوالً لهذه المشكالت منها نشر الوعي
لتنظيم األسرة وااللالع على كل ما هو جديد في العالم الغربي من أفكار ومخترعات والعمل على نقل المعرفة
والخبرات واالستفادة منها.
وهنا يبدو التناقض واضحا ً في منهجية التعامل بين الكتابين والتوجهات بين األخذ واالستفادة من الغرب ،وبين
محاولة هذا الكتاب تحريم ورفض االستفادة من الخبرات والوسائل االقتصادية واالجتماعية الكفيلة بحماية اإلنسان
وحياته وممتلكاته وتحسين مستوى معيشته وضمانها وضمان حاضره ومستقبله.
ويتجلى ذلك التناقض بين الكتابين بأن هذا الكتاب ال يحلل مثل هذه األزمات المعاصرة تحليالً اقتصاديا ً موضوعياً
وعقالنيا ً ومنطقيا ً وإنما يتعامل معهما ب عقلية "المؤامرة الغربية" فعلى صعيد مسألة تحديد النسل يرى بأنه فكرة أوروبية
خبيثة نظراً لمشاكلها األوروبية كالبطالة ،وكأننا كمجتمعات عربية وإسالمية بعيدون عن هذه المشاكل واألزمات
االقتصادية واالجتماعية ،لذلك فالكتاب يعتبر "تحديد النسل تعطيل ألعضاء الجسم من القيام بوايفتها الطبيعية وهي
اإلنجاب ،وإن المرأة عندما تستخدم الموانع إن كانت ال تتعرض باستخدامها لضرر فوري ااهر إال أنها إن الت
تستخدمها لمدة من الزمن فالبد أن يصيبها االنهيار العصبي قبل سن الكهولة!!! كما تنتج عن هذا االستخدام التبرم
والتذمر والقلق واألرق وتوتر األعصاب وتشويش الفكر وهجوم األحزان وضعم القلب ونقة الدورة الدموية وشلل
اليدين والرجلين والتهاب الجسد واضطراب العادة الشهرية!!!)).
وال داعي ألي تعليق على هذه الفتاوى الطبية التي تضخم المخالر لدرجة كبيرة وتدفع العقول الصغيرة والشابة
للطلبة نحو رفض االستفادة من االكتشافات الطبية الحديثة وتعزز التعصب للجهل والمرض.
 -3كتاب "الن م اإلسالمية" :وهو كتاب معدل للمرحلة الثانوية (دين  )212حيث قام بالتعديل األستاذ خالد السخي –
اختصاصي مناهج التربية اإلسالمية – نادية أحمد صقر (أنثى) ،اختصاصية المناهج التربية اإلسالمية ،علي خليفة
الزياني ،اختصاصي مناهج التربية اإلسالمية ،اإلشراف الدكتور يوسم محمود العلوي ،االختصاصي األول لمناهج
التربية اإلسالمية – إعداد وحدة مناهج التربية اإلسالمية – الطبعة الثالثة (المعدلة) – 2003م.
ويتميز هذا الكتاب بأنه يدعو للقضاء على العصبية ،وتغيير واضح في شرحه اإليجابي لحقوق المرأة في اإلسالم
حيث يبتعد عن ما سبق ذكره في الكتب المذكورة أعاله من األحكام المحافظة والمتخلفة ،فالكتاب يؤكد على مساواة
المرأة في اإلنسانية وحقها في التعاقد في سائر العالقات االقتصادية ،وحتى في الزواج ،وحقها في العلم والتعلم وحق
التملك وحق الميراث (دون أن يدخل في التفاصيل في هذا الشأن كما في الكتاب السابق ذكره أو يبرر أسباب حصولها
على الميراث بنسبة أقل من الرجل) ،وحقها في العمل (مع اتفاق هذا الكتاب بما ورد في الكتاب السابق في رفضه
لالختالل وعدم تعارض العمل مع رسالتها الحقيقية في األمومة ورعاية المنزل ولاعة الزوج) غير أن هذا الكتاب ابتعد
عن استخدام كلمة (التحريم) نهائيا ً وإنما حاول التخفيم حيث استخدم كلمة (منع اإلسالم ذلك) ،وهذا عكس الكتاب
السابق الذي كانت معظم القضايا المعاصرة من المحرمات.
التغيير المطلوب (التوصيات)
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()1

يقع على وزارة التربية والتعليم عبئا كبيرا وتحديا أكبر حتى تتمكن من التغيير واإلصالر الشاملين ،فهي بحاجة
ماسة لوجود مرجعية فكرية لمحتوى التعليم في البحرين بدالً من االعتماد على التوصيات والمبادئ العامة
الفضفاضة ،أي أن الوزارة بحاجة إلى تبني فلسفة تربوية مت كاملة قادرة على تحديد ماذا يراد من التعليم؟ وأي
موالن يراد بنايه؟ حتى تساهم العملية التعليمية والتعلمية والتربوية في التنمية اإلنسانية المستدامة والشاملة ،وأن
تكون األهداف االقتصادية واالجتماعية أيضا ً مواكبة كمنتج بشري يدعم توجه فلسفة التعليم في البحرين.

()2

ومن التحديات التي تواجه هذه الوزارة اعتمادها على التخطيط الشكلي المعتمد على إحصاءات كمية عن تطور
ونمو عدد الطلبة والمعلمين والمدارو وغيرها دون التخطيط المعتمد على المؤشرات الكيفية ،بجانب التحدي
األكبر المتمثل في اإلصالر اإلداري كطريق ضروري لإلصالر التربوي المتكامل المتجدد ،فالقياديون التربويون
في اإلدارات هم أهم عناصر النظام التربوي لذلك هم بحاجة إلى إصالر ،فالبعض أصبح محنطا ً ال يواكب التغيير
واإلصالر بل أنه يعتبر سلطته فوق الجميع ويمارسها بتعسم ال يليق بميدان كالتربية والتعليم.

()3

ومن أهم التحديات إيجاد الطرق المثلى في إكساب المتعلم تعليما ً متميزاً يرى من خالله التقدم العلمي الالمحدود في
القرن الحادي والعشرين مع المالءمة بين ذلك وبين التغييرات الجذرية التي تحدث في المجتمع ،وذلك عبر إعداد
مناهج تعتمد على فلسفة محتواها فكرة التقدم والتطور واإليمان بالعلم والثقافة وتنمية التفكير الجماعي والعقل النقدي
بحيث يكون المتعلم على استعداد لقبول التغيير والتطور ومن أجل بناء شخصية قادرة على التفاعل والتوافق
االجتماعي.

()4

إن المنهج المطلوب يجب أن يسعى لتحقيق الغايات واألهداف اإلنسانية والديمقرالية والحقوقية بعيداً عن تعزيز قيم
الديكتاتورية واالستبداد وعبادة الفرد .وأن يستجيب هذا المنهج لحاجات المجتمع المتجددة ويواكب التغييرات
الحاصلة  :الثقافية والعلمية والتكنولوجية والبيئية؛ فالمنهج ليس وصفة ثابتة ال تتغير صالحة في أي زمان ومكان،
بل من الضروري أن يتميز هذا المنهج بخصائة ومواصف ات تمكنه من إرساء قيم المجتمع ومبادئه مع ربط ذلك
بثوابت العصر ومستجداته من معارف وقيم وكفايات ،وأن يجسد وحدة المعرفة وتكاملها وتنوعها مع المراجعة
والتعديل المستمر ،ألن المعرفة اإلنسانية ليست مطلقة وأبدية وجامدة ،بل هي متغيرة تنمو باستمرار وبالتالي يجب
تصحيح المسار دورياً وإعادة البناء في ضوء ما يستجد من علوم واكتشافات جديدة وأفكار وعلوم اجتماعية تقدم
المزيد من الريى الحديثة والحداثية ،مع ضرورة العناية بشخصية المتعلم وفكره وجعله قادرا على استيعاب
متطلبات العيش في القرن الواحد والعشرين من حيث التأكيد على مفاهيم التضامن والتسامح واألمن العالمي
واحترام حقوق اإلنسان كما يؤكد على التشاركية والتنوع واالختالف.

()5

تأكيد دور الجمعيات واألحزاب السياسية والحقوقية ،لما لها من دور فاعل في تعزيز الموالنة ،وهذا يتطلب تعاون
وتكامل الجهات الرسمية ذات العالقة وباألخة وزارة التربية والتعليم بمدارسها الحكومية والخاصة وكذلك
الجمعيات ،فضالً عن وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة ،ذلك أن أهداف ولموحات هذه الجمعيات
واألحزاب تؤكد على جملة من المبادئ المرتبطة بتطوير مبدأ الموالنة في المجتمع منها على سبيل المثال:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

التوعية بمبادئ الدستور والمساهمة الفعالة في تفعيل ميثاق العمل الولني.
غرو وتكريس الوعي والممارسة السياسية ونشر القيم الديمقرالية.
ترسيخ مبدأ المساواة بين الموالنين ومحاربة التفرقة بينهم على أسس لائفية أو قبلية أو عرقية أو غيرها.
الدفاع عن الحريات العامة والشخصية وحمايتها ،وحرية التعبير والنشر وحرية الضمير والمعتقد وحقوق
اإلنسان.
التأكيد على مساواة المرأة بالرجل في كافة الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتطوير حقوقها القانونية
والمهنية.
ترسيخ التفكير العلمي والنظرة العقالنية وإشاعة قيم التسامح وقبول الرأي اآلخر.
حماية الثقافة الولنية العربية اإلسالمية والتوصل مع حضارات الشعوب األخرى ومنجزاتها المختلفة.
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تلك هي األهداف العامة التي تطرحها معظم الجمعيات الديمقرالية ،وهي أهداف تنشد في خالصتها من ضمن ما
تنشده تعزيز الموالنة في المجتمع عبر وسائل متعددة جماهيرية وتوعوية وتثقيفية تعمل على إعادة تربية الموالن
وتأهيله نحو االقتراب أكثر فأكثر لقيم االنتماء الولني واالبتعاد أكثر فأكثر عن قيم وأفكار وسلوكيات تتعارض مع مبدأ
االنتماء الولني ،ورغم قناعتنا بأن شعبنا ومنذ أوائل القرن الماضي كان واعيا ً للمحاوالت الرامية لشق صفوفه ووقم
صفا ً واحداً أمام سياسة االنتداب البريطاني "فرق تسد" وتالحم بكل لوائفه تحت هيئة اإلتحاد الولني في الخمسينات
من القرن العشرين وشارإ في جميع االنتفاضات التي حدثت ضد االستعمار أو ضد جور والم الشركات األجنبية
ورفض كافة المخططات التي كانت تهدف إلى إزالة هويتنا القومية العربية ولذلك وقم مع استقالل البحرين ورفض
ادعاءات شاه إيران ،ووقم مع الحرية والديمقرالية ،كما وقم ضد كافة القوانين واإلجراءات التي كانت تجهض
حقوقه المشروعة في المشاركة والديمقرالية والحرية.
( )6إن هذه األهداف والفعاليات التي تنفذ ،لتطبيقها على أرض الواقع ولتأسيس ثقافة جديدة قوامها االنتماء الولني
لتراب هذا الولن واالعتراف بحق اآلخر في االختالف وبث رور التسامح وتعزيز مؤسسات وقيم الديمقرالية
وغيرها بحاجة إلى أن تقوم المؤسسات التربوية والتعليمية الرسمية بإعادة النظر في جملة من المسائل أهمها:
 المناهج ولرق الت دريس :حيث إن التركيز الراهن على الواجبات التي يجب على الموالن تأديتها  ،وإهمال
كبير في تعريم الطالب بحقوقه ،ونعتقد بأن نشر الوعي الحقوقي وتكريس الثقافة الحقوقية في المناهج ولرق
التدريس والممارسة في المدارو من شأنه أن يؤسس تربية صالحة لتعزيز الموالنة الواعية ،األمر الذي ينشئ
موالنا ً يعي واجباته تجاه الدولة والمجتمع كما يعي حقوقه وحقوق اآلخرين .وفي هذا الشأن حسنا ً فعلت وزارة
التربية باعتمادها مادة الموالنة التي تدرو من المرحلة االبتدائية ولغاية الثانوية وهي خطوة إيجابية البد أن
ترافقها خطوات أخرى منها:
 إن دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن يكون دوراً مساهما ً إذا ما تم تكريس القناعة بضرورة
مشاركتها في صياغة المناهج عبر لرر أية استراتيجية في هذا الخصوج على الرأي العام وإقامة حلقات
نقاشية وورش عمل إلضفاء مرئيات هذه المؤسسات عليها.
 االستقاللية النسبية للمدار و :حيث إن المساهمة اإليجابية لمؤسسات المجتمع المدني تتطلب فتح أبواب
المدارو لها إلقامة الفعاليات والندوات ودعوة الشخصيات الولنية فيها ،وذلك بهدف التعريم بمؤسسات
المجتمع المدني وبأهدافها الديمقرالية وبنشر الوعي الحقوقي في صفوف الطلبة والتعريم بجملة الحقوق
ا لعامة لهم كحق التنظيم والتعبير والرأي وحقوق اإلنسان وغيرها ،ذلك أن الممارسة الفعلية بجانب التعليم
النظري من شأنهما أن يعززا حقوق الموالنة لدى الجيل الصاعد.
الجامعات ودورها في تعزيز مبدأ الموالنة :هناإ مقولة سائدة ومؤكدة تنة على أن كل حكومات العالم سواء
الملكية أو الجمهورية ،وفي كل الدول تمارو سياسة واحدة شعارها "لكي تحكم المجتمعات فاحكم أوالً جامعاتها" وكل
حكم جديد لكي يظهر قوته يفرض سيطرته الكاملة على جامعاته ونظامه التعليمي ،ولقد لبقت هذه المقولة بحذافيرها في
معظم دول العالم ،ومن أجل أن ال تمارو مملكتنا الفتية هذا السلوإ فالمطلوب أن تحقق لجامعتنا االستقاللية الكاملة
حتى تأخذ أدوارها في تعزيز الموالنة وتخرج شبابا تعلموا إضافة إلى المناهج التعليمية الجامعية السلوإ الديمقرالي
عبر حقهم في إنشاء منظماتهم الطالبية المستقلة ،وكذلك يمارو سلك التدريس فيها ذات السلوكيات وحقهم في إنشاء
منظماتهم النقابية المستقلة ،وأن يقيموا فعالياتهم وينفذوا احتجاجاتهم الحضارية ويتفاعلوا مع قضايا الشعب الولنية
والقومية.8
()7

ال تزال الجامعة تتبع نظاما ً مقفالً على نفسها ،وتقليدية في أساليب تعليمها ،لم تنفتح بالقدر الكافي على محيطها
االجت ماعي ولم تهتم كما يجب بالتفاعالت الخارجية الحاصلة خارج أسوارها ،رغم محاوالتها البسيطة ،إال إنها
بحاجة أن تأخذ أدوارا أكبر في التفاعل مع المجتمع وقضاياه ،ذلك أن التجربة كشفت أن األجيال الشابة التي عاشت

 8محمود قمبر" ،دراسة الحرية األكاديمية في الجامعات العربية" ،مركز دراسات الوحدة العربية.
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في الجامعات الحية والمتفاعلة مع المجتمع هي التي لديها ملكات التفكير المستقل والعقل النقدي الحاضر دوما ً أمام
المستجدات والمتعالفة والمتفاعلة مع مشكالت وحاجات مجتمعاتها ،أما األجيال الشابة التي تخرجت من الجامعات
المنغلقة على نفسها فدورها وتأثيرها على المجتمع كان محدودا ومحصورا في الجوانب التخصصية فقط.
أما على الصعيد األكاديمي ،فخير للدولة أن ترفع سلطاتها اإلدارية عن الجامعة ،فهي ليست مؤسسة إنتاج كالمصنع
وال مؤسسة خدمة زبائن كالمستشفى أو مكتب بريد ،إن الجامعة بيئة علمية ومجتمعا أكاديميا منفردا بذاتيته ،رغم النقة
الموجود فيها ،إال أن رجالها هم األقدر على تعريم أمورها تشريعا ً وتنظيما ً وتسييراً وتطويراً ،فالبحث العلمي
الموضوعي والنقد الحر وإعداد الدراسات الميدانية االجتماعية وفتح كليات الحقوق والفلسفة واالقتصاد واالجتماع
واالنفتار على المجتمع والسمار لألكاديميين بالكتابة في الصحم وإقامة الندوات ،ركائز مهمة لتعزيز الموالنة
والمشاركة الفاعلة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع.9
()8

من أجل إنهاء أزمة (وليست مشكلة) ممارسة الديمقرالية في األنساق التعليمية ،يتطلب دعم وعي الفرد بحقوقه،
وحث هذا الوعي لالنطالق أساسا ً نحو تفعيل كل آلياته مهما تواضعت لبلوغ الحق ،فالديمقرالية وحقوق اإلنسان
وحرياتها األساسية ال يمكن أن تكون لها جدوى بمجرد إيمان الدولة بها ،وال بوضع القوانين ،بل البد من أن
يتوازى مع ذلك وعي كل فرد بحقوقه األساسية وممارسته لها في سلوكه اليومي وذلك عبر الوسائل التالية:
 وجود منظمات لالبية مستقلة في الجامعات ،وكذلك المنظمات النقابية األكاديمية.
 انتخابات حرة الختيار ريساء األقسام وعمداء الكليات من قبل زمالئهم.
 وجود مجتمع مدني حر ونشط تتفاعل معه الجامعات.
 وجود مجتمع سياسي مستقل نسبيا ً يطرر رييته مقابل ريى الحكومة.

()9

فضالً عن كل ذلك هناإ مجموعة من األهداف والمبادئ العامة التي تتبناها الجمعيات واألحزاب السياسية وهي
ذاتها جزء من أو من المفترض أن تكون جزءا من المناهج الدراسية ،والبد من إيجاد صيغة تشاركية بين الطرفين
لتعزيزها في وعي ووجدان وسلوإ الطلبة ،منها على سبيل المثال (القضايا الخاصة بحماية البيئة ومقاومة التلوث
ومحاربة الفساد واحترام القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز) .دور المرأة ومساواتها بالرجل ،وتوفير
المتطلبات الخاصة بذوي الحاجات الخاصة في المجتمع وإعادة قراءة التاريخ الولني للبالد والتصالح مع التاريخ
الذي لم يكن مسموحا ً به أو غير معترف به ،وغيرها من القضايا االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية أو الثقافية
والفنية.
عبر هذا التفاعل الجدلي بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية سوف نتمكن من تعزيز الموالنة،
ونكرو قيم المشاركة واالنتماء في صفوف األجيال الصاعدة في المجتمع البحريني.

( )10على مستوى السلطة هناإ حاجة إلى منهج إلدارة التعددية المذهبية يقوم على أسس عدة أهمها:10
 تعزيز مبدأ الموالنة الذي يعلو جميع اعتبارات وفوارق الدين أو المذهب أو العرق ،ويتساوى في اله
الموالنون في توزيع الثروة والسلطة ،فإن أخطر مشاكل الدولة العربية الحديثة بعد االستقالل ،خاصة في
منطقة الخليج هو اال هتمام ببناء الهياكل والمؤسسات وليس بناء األمة المترابطة التي يشترإ أبنايها في االنتماء
إلى ولن واحد ،ولذلك ما أن تنهار هذه المؤسسات أو يتم تهديدها حتى يتضح غياب األمة التي تتأسس على
الموالنة.
 ما يؤكد أهمية الموالنة باعتبارها األساو الجوهري لسالمة واستقرار المجتمعات العربية ذات التعددية
المجتمعية أن تجارب ((الديمقرالية التوافقية األثنية)) على الساحة العربية سواء في لبنان أو السودان أو
العراق بعد  2003لم تحقق االستقرار ولم تخلق نظما ً سياسية فاعلة ،فضالً على أنها هددت الدولة الولنية،
حيث أثبتت التوافقية الطائ فية عدم قدرتها على تقديم حل لمشاكل التنوع األثني في المجتمعات العربية التعددية،
 9أحمد محمد النكالوي" ،أزمة الممارسة الديمقرالية في األنساق التعليمية في الولن العربي" ،مركز الدراسات الوحدة العربية.
 10شحاته محمد ناصر ،دراسة " سياسات النظم الحاكمة في البحرين والكويت والعربية السعودية في التعامل مع المطالب الشيعية ( 2003ـ ،")2008
مجلة المستقبل العربي :مركز دراسات الوحدة العربية ،عدد  ،387سنة ( )34ـ ص  47ـ مايو ( ،2011بتصرف).
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بل أنها ساهمت في زيادة الحواجز النفسية بين األثنيات المختلفة وعززت مشاعر عدم الثقة المتبادلة بين
ألرافها.
 إن البديل عن الديمقرالية التوافقية الطائفية هو "الديمقرالية التكاملية" التي تقوم على أسس عدة أهمها
الموالنة – الحياد الطائفي في صنع السياسات العامة – إيجاد مؤسسات عابرة للطائفية واألثنية – تشكيل نظام
انتخابي يسمح بالتصويت السياسي وليس الطائفي.
 اإلدراإ أن االنتماءات الطائفية والمذهبية واقع ال يمكن تجاهله أو الفكاإ منه ،لكن ليس واقعا ً سلبيا ً إذا تمت
إدارته بشكل سليم ،إذ يمثل التنوع المذهبي أو الديني أو العرقي أو الثقافي في أي مجتمع مصدراً لثرائه إذا ما
توافرت األسس الكفيلة بتحقيق التعايش بين المكونات المختلفة فيه ،بعيداً عن توجهات التمييز واإلقصاء أو
التخوين أو التكفير.
 التفريق بين الوالء والتقليد ،والوالء للولن والوالء للنظام ،فهناإ مرجعيات دينية يتم االلتزام المذهبي بفتاويها
وذلك من قبل كافة المذاهب ،في حين المطلوب التركيز في الوالء للولن وليس للنظام السياسي الذي تطالب
الحركات السياسية بشتى تياراتها بما فيها اإلسالمية السنية منها والشيعية باإلصالر والتغيير الذي يجب عدم
ربط هذه المطالبات السياسية بالتشكيك والتخوين للولن.
 ضرورة القضاء على جميع أشكال التمييز سواء في وسائل اإلعالم أو مناهج الدراسة أو على المستوى الديني
– المذهبي ،فضالً على التعامل على تغيير المفاهيم الخالئة والصور الذهنية المشوهة عن المذاهب والطوائم
والعرقيات.
 ضرورة ممارسة النقد والتشخية لنصوج التوحش في تراثنا المؤدية لحاالت التطرف واإلرهاب ،فبعض
النصوج كالوحش يسرق وجوهنا باسم الدين والخالفة اإلسالمية والمدارو اإلسالمية واألئمة اإلسالميين،
وتعتبرنا نصوج التوحش أعدا ء يجب قتلهم وسبيهم وينظر إلى ممارساته هذه كعبادة كما سائر العبادات من
حيث كون التكفير شعيرة دينية ،تأخذنا سريعا ً للتطرف واإلرهاب.
إن دور مناهج التعليم والتربية أصبح مهما ً وضروريا ً لتجسيد هذه المبادئ والثوابت المذكورة في هذه
التوصيات بحيث تكون بمثابة توجهات ورسائل واضحة ألية إستراتيجية ولنية تعليمية تعزز قيم المساواة والعدالة
والتسامح والتعددية وحقوق اإلنسان.
* ورقة عمل قدمت في ورشة عمل " نحو استراتيجية شاملة لمحاربة التطرف وبناء توافقات ولنية  - )4-2( ...إصالر
المناهج والعملية التربوية كأداة لمحاربة التطرف واإلرهاب"والتي نظمها مركز القدو للدراسات السياسية بتاريخ -7
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