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التعليم الديني الرسمي في املدارس االبتدائية وما قبل االبتدائية في 
إجنلترا: مدرسة )إسالميا( االبتدائية منوذجًا على ذلك

Cemil Oruç

املــلـــخــــص
ُيعتبر املسلمون جماعة دينية والتي تشكل إلى يقدر بـــ 8.4% باملئة من تعداد السكان في اململكة املتحدة. وهناك أكثر 
س فيها املسيحية أيضًا  من خمس مئة ألف طفل مسلم يحضرون عدداً من املدارس: منها املدارس احلكومية والتي تدرَّ
باإلضافة إلى أديان مختلفة، أو املدارس الكنسية والتي تدعم عددا من الطوائف املسيحية املختلفة وتدرِّس املسيحية، أو 
س فيها اإلسالم. في هذا البحث، سأقوم بدراسة موقع  واحدة من مئة وعشرين مدرسة من املدارس اإلسالمية والتي يدرَّ
املمارسات الدينية التعليمية بأخذ إحدى املدراس اإلسالمية كنموذج، والتي تتلقى الدعم احلكومي حتت النظام التعليمي 
في اململكة املتحدة، الذي دعم نشاطاتهم التعليمية في سنة ألفني واثني عشر - ألفني وثالثة عشر من العام الدراسي. وقد 
افُتتحت هذه املدرسة التي هي موضوع بحثي في عام ألف وتسعمئة وثالثة وثمانني كمدرسة ابتدائية وما قبل ابتدائية، 
وفي عام ألف وتسعمئة وثمانية وتسعني  بدأت في االستفادة من الدعم احلكومي التي تستفيد منه املدارس الكنسية أيضًا. 
تعتبر هذه املدرسة مدرسة متفوقة من خالل قوتها التمثيلية للمسلمني في تأمني االستمرارية الدينية في مجتمع مسيحي 
وعلماني ومن خالل توفير بيئة إسالمية. هذه املدرسة والتي توافق املعيار األكادميي للنجاح، تزّود الطالب من سن مبكرة بــ 
التعليم في نطاق األبحاث اإلسالمية الرئيسة حتت ثالثة أقسام رئيسة: الدراسات اإلسالمية )العقيدة، األخالق، األنبياء، 
التفسير القرآني، واحلديث( اللغة العربية، والفن اإلسالمي واملوسيقى. ومن خالل هذا السياق، يحظى الطالب املسلمون 
ببيئة تعليمية، حيث يستطيعون تعلم دينهم واملكونات املشتركة لإلسالم. تتبنى هذه  من األعراق والثقافات املختلفة 
املدرسة نظامًا دينيًا تعليميًا حول عدم الطائفية، وتدعم التعليم الديني من خالل النشاطات االجتماعية والثقافية خارج 

املقرر التعليمي كما هو احلال في املدارس الكنسية. 
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تطور التعليم اإلسالمي في اململكة املتحدة 
لقد كان للمسلمني مكانة مهمة في احلياة االجتماعية والثقافية في إجنلترا منذ قرن تقريبًا. ففي السنوات األخيرة، 

افتتح املسلمون مؤسسات شاركت في التعليم والتدريب وفقًا ألصول إميانهم اخلاصة كجماعة دينية مستقلة، وكما هو 
احلال مع اجلماعات الدينية والعرقية األخرى. فإن فرصهم للحصول على تعليم مثالي كانت تتشكل من خالل تطوير 

مناهجهم الدراسية.

ومع هذا فإن أداء النشاطات التعليمية والتدريبية بهذه الطريقة في اململكة املتحدة لم يحدث بهذه السرعة أو السهولة. 
فمع حركة هجرتهم األولى، شارك املسلمون في بعض املبادرات املتعلقة بالتعليم الديني مع قدوم حركة الهجرة األولى، 

كما حاولوا تلبية احتياجاتهم املتعلقة بهذا املوضوع من خالل مؤسسات تعليمية دينية بديلة.

ن في املدارس ذات الطابع املسيحي يعطي املساحة ملنهاج يدرِّس أديانًا أخرى  وعلى الرغم من أن التعليم الديني املؤمَّ
متضمنًا معلومات عامة عن تلك األديان، باإلضافة إلى سماح احلكومة ملبادرات خاصة متعلقة بالتعليم الديني، فإن ذلك 

جعل املسلمني يبحثون عن تعليم بديل.

فمدارس املساجد والبرامج املدرسية، ومدارس دار العلوم التي تؤمن تعليمًا تقليديًا، ومدارس نهاية األسبوع برزت 
كمؤسسات تعليمية بديلة والتي يؤمن فيها املجتمع املسلم احتياجاته للتعليم الديني خارج النظام املدرسي. ومع أنه لم 

ُيعلم بشكل دقيق، فإن عدد الطلبة الذين يحضرون تلك املؤسسات الشائعة جداً في بعض املناطق في اململكة املتحدة 
يقدر اليوم بحوالي 000002.

وال شك في أن لدى املسلمني عدة أسباب دينية واجتماعية وتعليمية وشخصية تدفعهم لالنتقال إلى هذه األمناط من 
النشاطات التعليمية البديلة في مجتمع علماني ومسيحي.

وتقوم مدارس املسلمني -والتي يحضرها نسبة 3% من الطلبة والتي تأسست من قبل املسلمني مزودة بفلسفة حياة 
إسالمية- بتطبيق منهاهجها اخلاصة فيما يتعلق بالتعليم الديني اإلسالمي باإلضافة إلى التشريعات العامة مشابهة بذلك 

املدراس الكنسية في تطبيق تلك الدروس في املناهج الدراسية كغيرها من املدارس األخرى.

واعتباراً من عام 3102، قامت 21 مدرسة إسالمية بإكمال نشاطاتها التعليمية حول تلك األنظمة من خالل الدعم 
احلكومي فيما يتعلق بتعليمها العام. وباإلضافة إلى املدارس املدعومة من قبل احلكومة، يوجد عدد من املدارس اإلسالمية 

اخلاصة املستقلة الدعم والتمويل متامًا. ويقدر عدد تلك املدراس بحوالي 021 مدرسة.

التعليم  الديني في املدارس اإلسالمية 

ومن بني املدارس التي أسسها املسلمون في اململكة املتحدة مبصادرهم اخلاصة، تعد مدرسة إسالميا األولى تأسيسًا 
واألكثر شهرة واعترافًا. مؤسس هذه املدرسة هو الفنان والكاتب املشهور كات ستيفنز)يوسف إسالم(. فبعد أن أصبح 

مسلمًا سنة 7791، بدأ ستيفنز بعض األعمال في مجال التعليم وكان صاحب املشروع لتأسيس مدرسة من خالل متويله 
اخلاص في لندن سنة 3891 من أجل تعليم وتربية أطفاله. وقد برزت هذه املدرسة كنتيجة جلهده اخلاص وتعتبر رائدة 

املدارس اإلسالمية التي افتتحت بعد ذلك في اململكة املتحدة.

وتعتبر مدرسة إسالميا املدرسة االبتدائية األولى من نوعها كمدرسة إسالمية من جهة وكمدرسة إسالمية تتلقى الدعم 
احلكومي كذلك. وبعد أن واجهت إجراءات تقدمي طلب طويلة في أثناء وصول حزب العمال إلى السلطة، استطاعت 

املدرسة اكتساب مرتبة )مستلم الدعم احلكومي( واستالم الدعم احلكومي في سنة 8991. واملدارس حتت هذه املرتبة 
- والتي 58% من مصاريفها مدفوعة من قبل احلكومة-حرة لتطبيق منهجها التعليمي الديني اخلاص باإلضافة إلى تطبيق 

املنهج الدراسي الوطني.
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وُيعد الهدف الرئيسي لهذه املدرسة هو تأمني بيئة مدرسية تعلِّم كيف تكون ناجحًا أكادمييًا مصاحبًا لنمط حياة 
إسالمي. وقد تلَّقت هذه املدرسة .والتي جنحت في رسم مخطط ناجح مقارنة باملدارس األخرى في إجنلترا-نتائج إيجابية 

من التفتيش الذي حصل سنة 9002، وُقّيمت بأنها »جيدة« و«مناسبة«، ومع هذا فقد ُصرِّح بأنها حتتاج إلى تطوير 
بعض النواحي أيضًا. وقد اعَتَبر التفتيش الذي حصل سنة 3102 أن هناك تطورات ُسجلت في مناح مختلفة مقارنة 

بالتفتيش السابق، وقيَّم حالة املدرسة بأنها »جيدة« في املجمل و«ممتازة« في بعض النواحي أيضًا.

التطبيق العام للتربية الدينية 

زيارات املساجد: في البرنامج األسبوعي املنظم من قبل املدرسة، ُيؤخذ الطالب من فئة 8-11 سنة العمرية إلى املساجد 
في أيام األربعاء، والطالب من فئة 4-7 سنة العمرية إلى املساجد في أيام اجلمعة، والطلبة جميعهم في أيام الثالثاء 

ملدة نصف ساعة. كما تقام صالة اجلماعة في تلك الرحالت باإلضافة إلى بعض احللقات الدراسية التعليمية التي تعقد 
وتدرس هناك.

الصلوات اليومية وصالة اجلماعة: حتت نطاق الصلوات اجلماعية، تقام صالة اجلمعة وبعض الصلوات اليومية األخرى 
في املدرسة على شكل مجموعة مبشاركة كل من الطلبة واألساتذة.

خالل الفصل الدراسي تقام صالة الظهر بشكل منتظم في املدرسة بعد انتهاء احلصص الصباحية. ويشارك كل من 
الطلبة وأهاليهم أيضًا في صالة اجلمعة. باإلضافة إلى ذلك، فإن بعض فترات العطل تتحول إلى نشاطات دينية وثقافية 

من خالل مشاركة الطالب واألهالي. على سبيل املثال: في اجلمعة األولى من شهر رمضان وأعياد الفطر واألضحى 
على التوالي، تقام صالة اجلمعة وعدد من النشاطات الدينية على هذا النمط ويحضر هذه البرامج تقريبًا كل الطالب 

واألهالي.

تنظيم التقومي املدرسي وفقًا للشعائر اإلسالمية: يعتبر كل من عيد األضحى واأليام العشرة األخيرة من رمضان وعيد 
الفطر عطاًل وألّن عيد األضحى يوافق قدوم موسم احلج، تعّطل املدرسة ملدة أسبوعني. باإلضافة إلى ذلك، تستطيع 

املدرسة أخذ عطل في األيام التي تعتبر مقدسة بالنسبة لإلسالم.

وبعيداً عن العطل، يتم توزيع املنهاج للدروس الدينية التعليمية موافقًا للتسلسل الزمني للتاريخ اإلسالمي. فمع بداية 
رمضان ُتعطى دروس القرآن فقط ألن القرآن نزل أواًل في ذلك الشهر. أما في شهر شعبان فسيشرح موضوع تغيير القبلة 

)اجلهة التي يستقبلها املسلمون بوجههم عند الصالة(. أما موضوع اإلسراء واملعراج )حادثتا الرحلة الليلية( وأخيراً 
موضوع احلج فُيشرحان في شهر رجب.

تعليم األديان األخرى: تعليم األديان األخرى يتم في املدرسة موافقًا ملصادر الدين اإلسالمي. فاألديان التي لم تذكر في 
املصادر اإلسالمية ال تدخل في املنهج الدراسي.

أساتذة الدروس الدينية التعليمية: في حني يقوم منسق التربية الدينية بإعطاء دروس في العقيدة .التي تعّلم املبادئ 
األساسية للدين اإلسالمي-يقوم أساتذة الصف عادة بإعطاء دروس دينية أخرى.

املنهج الديني التعليمي

يعتبر البرنامج التعليمي الديني للمدارس التي تطبق املنهج الدراسي الوطني مجانيًا متامًا. ويتم تركيز االنتباه بشكل 
خاص على هذه النقطة عند تطبيق البرنامج وذلك ألن فلسفة احلياة العامة لهذه املدرسة هو »تأمني التعليم األفضل في 

ظل بيئة وجو إسالمي حتت ضوء القرآن والسنة«. وفي ذلك السياق يكرس 02% من املنهج الدراسي للدروس التعليمية 
الدينية. وهذا يتوازى مع خمس ساعات تعطى في املقرر األسبوعي للمنهج الدراسي. في هذه املدرسة، تبدأ الدروس 

مبدة ساعة أبكر من املدارس األخرى حتى يتم تطبيق املنهج الدراسي بشكل كامل.
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عند النظر إلى املنهج الدراسي التعليمي، تتضمن املقررات تعليم اللغة العربية إلى املستوى الذي ميكن فيه قراءة وكتابة 
النص العربي من غير الوصول إلى مستوى متقدم للفهم أو احملادثة، وذلك باستخدام الدراسات اإلسالمية في الغالب 

)التفسير ، الفقه، السياسة ، التاريخ ، األخالق واحلديث(. وبعيداً عن هذا، يتم كذلك تطبيق دروس املوسيقى 
اإلسالمية في مجال تعليمي منفصل.

يخصص لهذا املنهاج التدريسي خمس ساعات أسبوعيًا للطلبة الذين بدأوا املدرسة في سن الرابعة. كما تختلف مدة 
املقرر بحسب الصف الدراسي، ويتألف القسم األغلب من هذا املنهاج من مقررات حول الدراسات اإلسالمية. وتستمر 

مقررات الدراسات اإلسالمية-والتي تعطى مبقدار ثالث ساعات في األسبوع للسنتني األوليني-ملدة أربع ساعات في 
األسبوع في السنة الثالثة. كما أن كل الطلبة يتلقون مبعدل وسطي ساعة للغة العربية ونصف ساعة للموسيقى الدينية 

أسبوعيًا كل سنة. 

ويعد الهدف الرئيس للدروس العربية .والتي تبدأ من عمر الرابعة-هو القدرة بشكل كاف على قراءة وفهم بعض املفاهيم 
األساسية للقرآن. ويستطيع املرء أن يقول أيضًا بأن اجلهود هناك التي تبذل لتطوير قدرة الطالب على الكتابة باللغة 

العربية هي جهود مكثفة كذلك.  بعد تعّلم األبجدية العربية، يعطى الطالب وظائف لكتابة األقسام التي تعلموها من 
القرآن، باإلضافة إلى ذلك يقوم الطلبة الذين تعلموا قسمًا من القرآن بتعلم النص العربي مع اللغة اإلجنليزية

في سياق هذا املنهج الدراسي، يعتبر الهدف هو أن يصبح الطالب الذي قد أنهى الصف األخير مكتسبًا لبعض اإلجنازات 
الدينية األساسية: كاحلصول على معرفة حول املبادئ األساسية لإلميان والقدرة على إظهار األخالق اإلسالمية في حياته 

بشكل عملي وفهم حياة النبي من خالل مظاهرها العامة وحفظ وفهم معاني سور القرآن من سورة البلد وحتى سورة 
الناس وفهم وتعلم األربعني النووية واملعرفة املرتبطة بالتطبيقات العملية للدين اإلسالمي والقدرة على قراءة النص العربي.

الصالة اجلماعية 

يعتبر نظام التعليم البريطاني الصالة اجلماعية جزءاً مهمًا من الثقافة الدينية. وفي هذا الصدد فإن الصالة اجلماعية 
ال تطبق فقط كما هو احلال في بعض املدارس احلكومية واملدارس الكنسية، بل تطبق في نفس الوقت في املدارس 

د وُتَعرَّف من خالل إطار قانوني حتت مظلة املقررات التعليمية  اإلسالمية. يعتبر هذا التطبيق ممارسة دينية والتي حُتَدَّ
الدينية في كل من املدارس العامة واملدارس املفَتتحة من قبل املؤسسات الدينية واملدارس اإلسالمية.

من خالل الصالة اجلماعية في املدرسةُ يسَتهدف احلصول على بعض اإلجنازات مثل: تأمني الفرصة للطالب لفهم أنهم 
أفراد من أعراق ولغات وثقافات مختلفة وبذلك يتم إيجاد الروح املجتمعية عند الطلبة بتوعيتهم بأن اهلل دائمًا مع البشر 

م أحدهم من خبرة اآلخر. في هذا  ومراقب لكل ما يفعلونه وإيجاد البيئة اآلمنة التي تتيح للطبة حتمل املسؤولية وتعلُّ
السياق تقام الصالة اجلماعية في املدرسة في فترات مخصصة بالتعاون مع املسجد أو املدرسة ومشاركة كل العاملني.

فيما يلي منوذج لتطبيق ما يتعلق مبوضوع الصالة اجلماعية ملدة ثالثة أشهر في املدرسة:

كل يوم قبل بدء الدروس الصباحية وبعد انتهاء الدروس، يجتمع كل من الطلبة واألساتذة في ساحة املدرسة - 1
كمجموعة للصالة.

تقام الصلوات الفرائض بشكل جماعي.- 2

يتم النطق بالشهادتني والتي تتلفظ عادة عند الدخول في اإلسالم.- 3

النتائج والتقييمات

تتركز فلسفة مدرسة إسالميا االبتدائية على فكرة إنشاء بيئة إسالمية آمنة لألطفال من خالل وضعهم على الطريق للمصادر 
اإلسالمية الرئيسة. كما أن النموذج الرئيسي الذي يتبّناه مشرفوا املدرسة في التعليم الديني هو التربية الدينية باإلضافة إلى 

العقيدة. ويقوم هذا النموذج بتطبيق وتنفيذ التعليم الديني حتت إطار القرآن والسنة بدال من اآلراء واألفكار األخرى.
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وجتري األنشطة التعليمية الدينية في املدرسة مبشاركة مشرفي املدرسة واألساتذة واألهالي. وبحسب مالحظتي لبيئة 
الصف، فإن الطالب إلى حد كبير قد استطاعوا حتقيق األهداف التي مت حتديدها.

ل في النشاطات التي تنفذ داخل وخارج املدرسة.  بعيداً عن املقررات التعليمية الدينية، يقوم املنهاج الدراسي بدور مكمِّ
وفي هذا الصدد فإن النشاطات املقامة داخل وخارج املدرسة يكمل بعضها بعضًا. خصوصًا الصالة اجلماعية-والتي 

تشكل جزءاً مهمًا من نظام التعليم الديني في اململكة املتحدة-والتي حتولت إلى شكل من العبادة التي تقوم بها جميع 
املدرس وفقًا للتعاليم اإلسالمية، كصالة الظهر والعصر وصالة اجلمعة في املدرسة، وأداء النطق بالشهادتني وبدء وختم 

الدراسة بالصالة، كل ذلك يظهر أن التعليم الديني يظهر بشكل نظري وعملي وأن املسلمني لديهم الفرصة على التعبير 
عن أنفسهم داخل الثقافة الغربية.
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