استيعاب االحتياجات الدينية :حقائق رئيسة
يدور في اآلونة األخيرة الكثير من الكالم حول استيعاب االحتياجات الدينية في مجلس مدارس منطقة بيل .إننا نرحب بالنقاش والحوار،
لكن بالنسبة لهذه القضية ،كانت هناك عادة ً محاولة للتصدي لمطلب قانوني واضح ،وذلك من خالل تضليل متع َّمد ،وهذا أمر غير مقبول.
فنحن نأخذ التزاماتنا القانونية على محمل الجد في الوقت الذي نلتزم فيه كمجلس بخلق دمج حقيقي ،إذ نريد أن يشعر جميع الطالب بأنهم
آمنون ومرحَّب بهم -فهذا هو األساس الذي يُبنى عليه تميّزهم الشخصي .لتوضيح األمر ،فيما يلي بعض الحقائق المهمة التي عادة ً ما يُساء
فهمها.
حقيقة :هناك مطلب قانوني من جميع مجالس المدارس في أونتاريو يملي عليها استيعاب االحتياجات الدينية ،وهذا هو الصواب ،وهو ما
يتفق مع قيم مجلس منطقة بيل.
تنص
إن استيعاب االحتياجات الدينية مطلب يمليه قانون حقوق اإلنسان في أونتاريو ،كما أُشير إليه في المادة  ،11وعلى وجه الخصوص
ّ
لجنة حقوق اإلنسان في أونتاريو ( )CRHOعلى أن "هناك واجبا ً قانونيا ً على أرباب العمل ،ومقدمي الخدمات ،والنقابات ،ومقدمي
خدمات اإلسكان يملي عليهم استيعاب احتياجات األشخاص المتعلقة بمعتقداتهم وممارساتهم".
حقيقة :جميع مجالس المدارس مطالبة بأن تكون لديها إجراءات الستيعاب االحتياجات الدينية.
جميع مجالس المدارس في أونتاريو -العامة والكاثوليكية -مطالبة قانونيا ً باستيعاب االحتياجات الدينية (وفقا ً للجنة حقوق اإلنسان في
أونتاريو) ،ولديها إجراءات واجبة التطبيق الستيعاب االحتياجات الدينية (وفقا ً الستراتيجية المقاطعة للمساواة والتعليم الشامل 9002
الصادرة عن وزارة التربية والتعليم) .بالنسبة للطالب تحت سن  ،11يجب على الوالد(ة)/ولي األمر أن يطلب استيعاب االحتياجات الدينية.
سار في مدارس بيل منذ أكثر من  51عاما.
حقيقة :استيعاب االحتياجات الدينية أمر ٍ
ال يُمنَع ولم يسبق أن ُمنِع الدين في المدارس ،فاستيعاب االحتياجات الدينية شرط في مجالس المدارس منذ سنوات عديدة ،وبنا ًء على مطلب
تمليه وزارة التربية والتعليم ،وضع مجلس منطقة بيل إجراءات رسمية الستيعاب االحتياجات الدينية منذ عام  ،9019وألكثر من عقد من
الزمان قبل ذلك ،كان المجلس يستوعب االحتياجات الدينية المطلوبة قانونيا ً من خالل عملية َمرعية ،وقد تم خالل العام الدراسي -9011
 9012تحديث اإلجراءات.
حقيقة :لقد سمع األمناء وال يزالون ينصتون للعا ّمة فيما يتعلق باستيعاب االحتياجات الدينية.
لقد استقبل األمناء واستمعوا للكثير من الوفود التي كان بعضها مع استيعاب إقامة صالة الجمعة وبعضها اآلخر ضدها ،وإن دور األمناء
هو اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات للمجتمع المحلي الذي يخدمونه بأكمله ،لكن لم يكن هناك "قرار" لألمناء حول صالة الجمعة؛
فاستيعاب االحتياجات الدينية مطلب قانوني ،وإن "إجراءات العمل على استيعاب االحتياجات الدينية" سياسة إدارية وليست سياسة من
المجلس.
إن تشكيل الوفود واحدة من الطرق إلسماع صوتك ،ويمكنك أيضا ً التعبير عن رأيك لألمين المنتدب في منطقتك .إليجاد األمين المنتدب في
منطقتك افتح الرابطwww.peelschools.org/trustees :
حقيقة :ال يُف ِّ ّ
ضل المجلس ديانة على أخرى.
لقد سمعنا مخاوف تفيد بأن المجلس باستضافته لصالة الجمعة يفضل الجالية المسلمة ،وهذا ليس فقط غير صحيح ،بل هو إهانة للمجلس
وللجالية المسلمة لدينا.
فاستيعاب االحتياجات الدينية أمر ينطبق على جميع الديانات .إن الدين أمر شخصي ،وتختلف طريقة تعظيم الديانة بحسب الديانة نفسها
وبحسب الشخص .والمجلس مطالب باستيعاب االحتياجات الدينية بنا ًء على الممارسة الشخصية للديانة ،وليس بنا ًء على المقارنة بالديانات
األخرى.

حقيقة :للدين مكانة في المدارس العلمانية ،إن ُ
طلِّب استيعاب االحتياجات الدينية.
إن الترويج لديانة ما ليس دور المدارس العامة ،لكن استيعاب االحتياجات الدينية من أدوارها ،فوفقا ً للجنة حقوق اإلنسان في أونتاريو فإن
"واجب استيعاب االحتياجات ال يُلغى لمجرد أن شخصا ً أو منظمةً ما ترى أن المعتقد أو الممارسة غير منطقية أو مستهجنة ،أو ألن
المنظمة تعمل في المجال العام العلماني ،وقد أفادت المحكمة الكندية العليا أن البلد العلماني يحترم ويستوعب الفروقات الدينية بدالً من أن
يحاول محوها".
حقيقة :ال تؤثر صال ة الجمعة سلبا على تعلم الطالب.
ال تؤثر صالة الجمعة على الطالب اآلخرين في الصف ،ويبقى التركيز على تحقيق التميّز األكاديمي الشخصي ،وبالنسبة للطالب الذين
يطلبون استيعابا ً إلقامة الصالة ،للمجلس توجيهات واضحة ومحددة تنص على تقليص عرقلة تعليمهم وتعليم اآلخرين إلى الحد األدنى ،إذ
نحاول أن نوجد وقتا ً يكون فيه الطالب أصالً خارج الصف -وقت الغداء مثالً -أو إن كانوا في الصف تؤخذ  11دقيقة في بداية أو نهاية
الحصة ،وإن كان هناك ما يقلق الوالدين ،فعليهم االتصال بمدير المدرسة أو نائبه.
حقيقة :ليست هناك تكاليف أو صعوبات زائد ة تترتب على استيعاب إقامة صال ة الجمعة.
ال تترتب أية تكاليف على استيعاب إقامة صالة الجمعة ،إذ يستخدم الطالب مساحة متاحة أصالً ،وذلك لمدة  90-11دقيقة ،ويشرف عليهم
أحد الموظفين الذي يتطوع بوقته لذلك ،وال تنشأ عن تلبية االستيعاب هذا حاجة لتوفير أية أشياء منقولة ،وال تترتب عليه كذلك أية مشكلة
متعلقة بالمكان في المدرسة.
تنص لجنة حقوق اإلنسان في أونتاريو على أن "واجب استيعاب احتياجات األشخاص المتعلقة بمعتقداتهم وممارساتهم الدينية يجب ّأال
ّ
يقتصر أو يُنكَر بسبب هكذا عوامل  ...ما تفضله أطراف ثالثة ،أو انزعاج جهة العمل ،أو اتفاقيات جماعية ،أو شروط تعاقدية" ".وال يُلبى
استيعاب االحتياجات الدينية في حال أن ذلك يسبب صعوبات إضافية أو بالغة ،لكن من المقبول وجود درجة من الصعوبة".
جراء استيعاب الحاجة إلقامة صالة الجمعة.
وفقا ً لقانون حقوق اإلنسان في أونتاريو ليست هناك صعوبات إضافية من ّ
حقيقة :يختلف استيعاب الحاجة الدينية بناء على ديانة األسر ة ومعتقداتها.
بتأن ،وعليها االلتزام
يختلف استيعاب االحتياجات الدينية بحسب المعتقدات ومتطلبات الديانة ،وتقوم المدرسة بمراجعة الطلبات المقدّمة ٍّّ
بقانون التعليم ،وقانون حقوق اإلنسان في أونتاريو ،وإن المجلس مطالب قانونيا ً باستيعاب االحتياجات على أفضل وجه ممكن.
وفقا ً للجنة حقوق اإلنسان في أونتاريو "يعتبر واجب استيعاب االحتياجات أكثر من مجرد تقديم أفضل استيعاب ممكن في ظل الظروف
ي ٍّ
المتاحة ،بل يدور كذلك حول االنخراط في عملية هادفة وحسنة النيّة لتقييم االحتياجات وإيجاد الحلول المناسبة ،وإن اإلخفاق في القيام بأ ّ
من هذين العنصرين بالشكل المالئم قد يعتبر عمالً تمييزيّا ً".
باستيعاب االحتياجات في المدرسة ،يتم تقليص الوقت الذي يقضيه الطالب خارج الصف ،ويصبح لديه وقت أطول للتعلم في الصف ،مما
يدعم نجاحه.
حقيقة :المجلس مطالب قانونيا أيضا بالسماح بالنوادي الدينية بطلب من الطالب.
ال يمكن للمجلس أن يميّز بين الطالب بنا ًء على اهتماماتهم ،ومن بينها الديانة ،فعلينا التعامل مع جميع اهتمامات الطالب بشكل متسا ٍّو ،وال
نستطيع التعامل مع الديانة بشكل مختلف عن أي اهتمام آخر عندما يأتي األمر إلى تأسيس نا ٍّد طالبي ،فهناك الكثير من مثل هذه النوادي في
ي ٍّ آخر ،كما يجب أن تكون العضوية في
المدارس ،والتي تُؤسّس حسب اهتمامات الطالب ،وتتبع هذه النوادي قوانين أي نا ٍّد أو نشاط ال صف ّ
النوادي الدينية مفتوحة أمام جميع الطالب.
حقيقة :على الرغم من أن الموظفين سيشرفون على صال ة الجمعة ،إال أن المجلس ال يتدخل في ممارسة الشعائر الدينية.

القانون واضح ،فليس للمجلس أن يتدخل في ممارسة الشعائر الدينية ،فيختار الطالب مكان جلوسهم ،وكيفية أدائهم للصالة ،وسيكون هناك
دائما ً مشرف من الموظفين ،وستكون خطبة الطالب دائما ً باللغة اإلنجليزية.
حقيقة :هناك فارق مهم بين إلغاء محكمة أونتاريو للصال ة الربانية واستيعاب االحتياجات الدينية.
كان جميع الطالب يتلون الصالة الربانية ،بما فيهم أولئك الذين لم يمارسوا تلك الديانة ،أما صالة الجمعة فهي ليست ممارسة يوجبها
المجلس على جميع الطالب ،بل هي تؤثّر فقط على الطالب الذين طالبوا بصورة فردية بتلبية هذه الحاجة الدينية الخاصة بهم.
حقيقة :لقانون حقوق اإلنسان في أونتاريو السياد ة على أي قانون آخر.
وفقا ً للجنة حقوق اإلنسان في أونتاريو "لهذا القانون السيادة -أو أنه يأخذ األفضلية -على جميع القوانين اإلقليمية في أونتاريو ،ففي حال
تعارض قانون ما مع قانون حقوق اإلنسان ،تكون السيادة لقانون حقوق اإلنسان".
حقيقة :ال يتساهل مجلس منطقة بيل مع أية حمالت تم ّيز ضد ديانة ما.
من المحبِط وال ُمثبّط أن نرى ما هو في العادة كره وتحيّز ضد مجموعة دينية وحيدة متنكرا ً خلف حملة مزعومة عن الدين في المدارس ،فلم
يعبر أحد عن قلقه من االحتفاالت المدرسية بعيد الديفالي ،أو لكوننا نقدم خيار الوجبات النباتية ،أو نضع الملصقات التي تعترف بجميع األيام
الدينية الرئيسة بما فيها عيد ميالد المسيح .هذه حملة ضد اإلسالم ،وهي مخالفة لقوانين الدولة ،ولقانون حقوق اإلنسان في أونتاريو ،ولقيمنا
في المجلس.

