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نظام التعليم التدريجي في سياق التعليم الديني ومدارس األئمة واخلطباء
Fikriye Rana Kara

املــلـــخــــص
َض هذا التعليم ملمارسات مختلفة  إن التعليم الديني قد اعتبرته احلكومات مبوجب مبدأ العلمانية خطراً على الدولة، وتعرَّ
ُل ما يخطر ببالنا هو  من ِقَبل احلكومات السابقة طيلَة تاريخ اجلمهورية التركية. فعندما نتحدث عن التعليم الديني فإنَّ أوَّ
مدارُس األئمة واخلطباء. وقد كانت هذه املدارس جتذب انتباه املجتمع بشكل مكثف منذ تأسيسها إلى اليوم، وكانت 
موضعًا ومرمى للممارسات دومًا. إن مدارس األئمة واخلطباء والتي خضعت ملمارسات مختلفة خالل مراحلها التاريخية 
تستمر في نشاطها اليوم على مرحلتني: املرحلة اإلعدادية واملرحلة الثانوية، ومتلك اليوم عددا كبيراً من التالميذ الذي جتاوز 
كل األزمنة السابقة من حيث الكم. وقد مت البحث من خالل هذه املقالة في أسباب تفضيل أولياء أمور طالب املرحلة 
اإلعدادية ملدارس األئمة واخلطباء والتي بدأت بنشاطها بعد انقطاع دام أربع عشرة سنة، ومت حتليل املعطيات التي مت احلصول 
عليها من العمل امليداني. إن هذا العمل الذي يعد دراسة ميدانية قد مت تطبيقه على أولياء أمور 582 تلميذ في الصف 
السابع من اعدادية األئمة واخلطباء، ومت اختيار هؤالء األشخاص من بني شرائح مختلفة من املجتمع فقسم ينتمي لطبقة من 
ويعيش هؤالء  النواحي.  تلك  لطبقة منخفضة من  ينتمي  آخر  واالقتصادية وقسم  االجتماعية  الناحية  من  عال  مستوى 
األئمة  مدارس  تلبية  مدى  توضيح  الدراسة  هذه  مت خالل  وقد  قونيا.  حملافظة  تابعة  مركزية  مناطق  ثالث  في  األشخاص 
واخلطباء لتطلعات اآلباء وما ينتظرونه من هذه املدارس التي بدأت تعليمها التدريجي في عام 2102 على شكل 4+4+4 
)أربع سنوات لكل مرحلة دراسية: 4 ابتدائية و 4 إعدادية و 4 ثانوية( وقد تخرج أول فوج من هذه املدارس في نهاية هذا 

الفصل الدراسي.
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إذا نظرنا إلى تاريخ التعليم الديني، فسوف نرى أن التعليم الديني كان دائمًا من املشاكل األساسية اعتباراً من 
السنوات األولى لتأسيس اجلمهورية. ففي السنوات األولى من تأسيس اجلمهورية لم تلَق املؤسسات التعليمية -التي 

تتصف ببنية تقليدية قادمة من العهد العثماني-القبوَل من قبل السلطات احلاكمة بزعم أنها التناسب املنهج 
التعليميَّ اجلديد املبنيَّ على مفهوم قومي، وبدأ البحث عن نظام تعليمي جديد يناسب مفهوم الدولة احلديثة. ومت 

تغييٌر جذري وشامل في النظام التعليمي املوجود في ذلك الوقت من خالل التعديالت اجلذرية التي متت خالل 
السنوات األولى من تأسيس اجلمهورية. ومت في هذا املضمار قبول قانون »توحيد التعليم«وتبني وقبول األحرف 

الالتينية وأعقبها تغييراٌت جذرية في التعليم.

 ومت حظر التعليم الديني متامُا من خالل سياسة التعليم املطبقة في إنشاء الدولة الوطنية في ذلك العهد، مما أدى إلى 
حدوث فراغ كبير في التعليم الديني داخل املجتمع. ولكن بعد ظهور بعض اآليديولوجيات املختلفة خالل احلرب 

دة للدولة فاضطر السياسيون للعودة إلى  العاملية الثانية، مت اعتبار هذه اآليديولوجيات من قبل السياسيني كعناصر مهدِّ
تطبيق التعليم الديني. وأدى ذلك إلى ظهور ونشوء مدارس األئمة واخلطباء في هذا العهد.

رغم أن مدارس األئمة واخلطباء كانت مرغوبة كثيرا في السنوات األولى من قبل األسر واألطفال القادمني من الريف، إال 
لة ومطلوبة من قبل العديد من شرائح املجتمع وذلك بعد  أن هذه املدارس حتولت مع مرور الزمن إلى مؤسسات مفضَّ

التغير الذي حصل في املمارسات السياسية.

 مت تأسيس مدارس األئمة واخلطباء بشكلها احلالي في عهد احلزب الدميقراطي. وقد مرَّ على تأسيسها منذ ذلك العهد 
إلى اليوم حوالي 66 سنة تقريبًا. وبالرغم من جميع العوائق املختلفة التي واجهتها هذه املدارس خالل هذه الفترة، إال 

أنها حافظت على ميزتها كمدارس مطلوبة ومرغوبة من املجتمع في جميع األوقات.  وبسبب الرسالة التي حتملها مدارس 
األئمة واخلطباء، فإن املتخرجني من هذه املدارس يلقون احتراما بالغا من قبل املجتمع وتلك حقيقة الجدال فيها. ولهذا 

السبب ُيعَتَبر االنتماء ملدارس األئمة واخلطباء مبثابِة حمل هوية ورسالة في الوقت نفسه. 

إال أنَّ املرحلة التي وصلت إليها هذه املؤسسات بسبب التطّور أكثر من ذي قبل، وبسبب اجلهود املبذولة ملواكبة ظروف 
احلياة في املدينة وتقدم التقنيات وانتشار االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وسوء استخدام هذه اخلدمات، كل ذلك 

ترك آثاراً سلبية على تالميذ األئمة واخلطباء. وإن كان تفضيل األسر ملدارس األئمة واخلطباء ينبع عن املشاعر التي تبديها 
هذه العائالت جتاه الدين والتعليم الديني، ولكن هناك أسباب أخرى جعلت األسر تفضل هذه املدارس وهي كونها 

مؤسسات تعليمية آمنة وموثوقة بالنسبة لهذه األسر في مواجهة عوامل التهديد للبيئة االجتماعية التي نعيشها في أيامنا 
كاجلرمية والعنف.

وكانت مدارس األئمة واخلطباء في بداية تأسيسها تستقبل تالميذ من القرى بحيث يقيمون في املدرسة أثناء تعليمهم، 
ولكن منط حياة األسرة في يومنا هذا يختلف متاما عما كان عليه في املاضي. وقد بدأت هذه املدارس تستقبل الطالبات 

في السبعينات، ومت بعد عام 0991 افتتاح ثانويات األئمة واخلطباء، وبدأت هذه املدارس ُتذكر وُتعرف بتفوقها 
األكادميي مما جعلها مفّضلة من قبل األسر املهنية واألسر البيروقراطية من املستوى الرفيع في املجتمع. ومع افتتاح مدارس 

األئمة واخلطباء الدولية أصبحت هذه املدارس مرغوبة ايضًا من قبل تالميذ وأسر تنتمي لقوميات وأمم أخرى.

وقد خضعت مدارس األئمة واخلطباء التي تتبع منهجًا يجمع بني التعليم احلديث والتعليم الديني ملمارسات عديدة في 
تاريخ التعليم التركي. وخاصة بعد الستينات (0691---) فقد خضعت هذه املدارس ملمارسات سلبية وايجابية من قبل 
السياسيني وحاول السياسيون فيما بعد إعاقة مسيرة هذه املدارس عن طريق جعل الدراسة االبتدائية إلزامية وبدون انقطاع 
وتطبيق نظام املَُعاِمل 2على نظام امتحانات دخول اجلامعات ملنع املتخرجني من هذه املدارس دخول اجلامعات والدراسة في 
فروع مختلفة. وبالرغم من كل هذه املمارسات إال أن املدارس حافظت على موقعها ولم يقل الطلب عليها في أي وقت. 

وقد كانت هذه املدارس اخليار الوحيد لبعض األسر التي ترغب في تعليم بناتها احملجبات وخاصة في الوقت الذي مت حظر 
احلجاب فيه  على الطالبات الالتي يردن الدراسة في الثانويات واجلامعات. وكان املتخرج من ثانوية األئمة واخلطباء 

اليستطيع دخول كليات أخرى سوى كلية اإللهيات حتى وإن حصل على درجة كاملة في امتحان دخول اجلامعات. 
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وكان منط حياة األسر والطالب -الذين يفضلون الدراسة في مدارس األئمة واخلطباء ويعطون األولوية للتعليم الديني قبل 
النجاح األكادميي-يتصف بتركيب متجانس إلى حد كبير.

إن ممارسات احلظر جعلت املجتمع يتجه نحو حلول مختلفة. فبعض األسر الغنية والتي تتصف بدخل جيد وتعطي 
األولوية للتعليم الديني حاولت إرسال أبنائها وبناتها إلى مدارس أهلية تطبق نفس املنهج التعليمي الرسمي بداًل من 
إرسالهم إلى مدارس األئمة واخلطباء وذلك بسبب قلقهم حول مستقبل أطفالهم. فهذه املدارس اخلاصة التي تنتمي 

بشكل غير رسمي إلى جماعات دينية مختلفة تقدم تعليمًا دينيًا ألبناء هذه األسر وحتميهم من عوامل التهديد احمليطة 
بهم. وكنموذج خدمة مبفهوم الدولة الدميقراطية كان يجب أن يكون هناك مناذج تعليمية بديلة.

 ومع قبول نظام التعليم التدريجي في عام 2102 مت ضمان هذا البديل إلى حد ما. ومت في عام 1102 إلغاء قاعدة 
املَُعاِمل املطبقة على امتحانات دخول اجلامعات ومت في عام 2102 االنتقال إلى نظام التعليم التدريجي 4+4+4، وبذلك 

مت افتتاح إعداديات األئمة واخلطباء مرة أخرى بعد أن كان قد مت إغالقها في عام 7991. ورافق ذلك ازدياد مفاجئ في 
عدد الطالب وعدد مدراس األئمة واخلطباء.

وبعد زوال ممارسات املعامل املطبقة على االمتحانات وزوال حظر احلجاب أصبحت مدارس األئمة واخلطباء التي تقدم 
تعليمًا بدياًل مدارس مفضلة من قبل عائالت تنتمي إلى شرائح مختلفة من املجتمع. فهذه األسر التفضل هذه 

املؤسسات بسبب مشاعرها الدينية فحسب بل أصبحت هذه املدارس مالذاً آمنًا من التهديدات احمليطة باملدارس والتي 
بدأت تهدد املدارس االبتدائية أيضًا. وقد ازداد الطلب من قبل األسر التي تعطي األولوية للتعليم الديني والتفوق 

به  األكادميي بنفس الوقت على هذه املدارس التي بدأت تنافس املدارس األخرى من ناحية التفوق والنجاح وما يتطلَّ
.(GOET) امتحان االنتقال من التعليم األساسي إلى التعليم املتوسط

كما بدأ النقاش حول »إنشاء جيل متدين« بعد هذا االزدياد امللحوظ وامللفت للنظر في عدد الطالب وعدد مدارس 
األئمة واخلطباء. وهذه االنتقادات اليوم تعتبر موضوعًا آخر مت تناوله ضمن هذه املقالة واليعرف مدى الردود التي حصلت 
جتاه هذه االنتقادات. وقد مت من خالل هذه املقالة التي جرى حتقيقها وفق استبيان مت إجراؤه مع أولياء أمور طالب مدارس 
األئمة واخلطباء الكشُف عن منط حياة هؤالء اآلباء، ودراسة أسباب إرسال هؤالء األشخاص أبنائهم إلى هذه املدارس ومت 

بشكل خاص استبيان فيما يتعلق بتطلعاتهم وتوقعاتهم من هذه املدارس.

 لقد جرى باختصار من خالل هذه املقالة التركيز على نقاط التحول في مدارس األئمة واخلطباء وتقدمي نبذة تاريخية 
عنها. وانطالقا من املعطيات التي مت احلصول عليها خالل التطبيق امليداني لالستبيان مت حتليل أسباب تفضيل أولياء 
طالب مدارس األئمة واخلطباء لهذه املدارس والكشف عن تطلعاتهم ومخاوفهم، ومعرفة مدى تلبية تلك املدارس 

لتطلعات هؤالء اآلباء.
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