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التعليم الديني اإلسالمي في صربيا: العملية والمنهج
Mehmet Şanver Seid Amidi

المــلـــخــــص

تناولت هذه الدراسة وضع التعليم الديني ضمن المنظومة التعليمية في صربيا والمراحل التي مر به منذ األمس 
وحتى اليوم ومكانته في المدارس الحكومية الرسمية، نهجه، شروطه، مناهج دروس التعليم الديني اإلسالمي 
في المدارس، مدى كفاءته وأيضا مؤسسات التربية والتعليم اإلسالمية في صربيا. كما تناولت الدراسة في ذات 
الوقت فعاليات التعليم الديني المقامة في الجوامع بوصفها وسيلة من وسائل التعليم غير الرسمي. الهدف الرئيس 
من هذه الدراسة يتمثل ببحث وضع التعليم الديني في صربيا ونهج عملية التعليم الديني في المدارس لإلسهام في 
الفعاليات الجارية بخصوص التعليم الديني. في مستهل الدراسة عمدنا أوال إلى بحث األدبيات وجرد المصادر 
كما حاولنا  األخرى.  المكتوبة  والوثائق  والكتب  المقاالت  بدراسة جميع  قمنا  الوقت  نفس  في  الصلة،  ذات 
االستفادة من الدراسات المشابهة التي أجريت بخصوص دول أخرى نظرا إلى ما يقدمه ذلك من تسهيالت 
في إجراء هذه الدراسة التي استُخدم خاللها كأساس نهج دراسة األدبيات وتمت مراجعة المؤسسات الرسمية 
للتزود ببعض المعلومات. أما في الدراسات المتعلقة بالمصدر فقد اعتُمدت الوثائق التي ُكتبت في صربيا حول 
هذا الموضوع كمصدر أساسي. كما تمت كذلك االستفادة من الدراسات والمقاالت والكتب المتعلقة بموضوع 
الدراسة سواء الصادر منها في تركيا أو تلك الصادرة باللغة التركية في صربيا. لجأنا إلى استخدام األسلوب 
التالي في الوصول إلى المصادر المتعلقة بالدراسة: عقد لقاءات مع المسؤولين العاملين في المدارس الصربية 
والحصول منهم على معلومات حول دروس التعليم الديني والتزود بمقترحات وتوصيات أساتذة التعليم الديني 
فيما يخص الوصول إلى منهاج دروس التعليم الديني. إلى جانب ذلك أجريت زيارات لهيئات التعليم اإلسالمي 
في صربيا وتم التزود بمعلومات عنها. خالل هذه المرحلة تمت زيارة المدارس الواقعة في مدينة »نوفي 
بازار« وكذلك كلية العلوم اإلسالمية الواقعة هناك أيضا والحصول على معلومات عنها. هذا باإلضافة إلى عقد 
لقاء مع رئيس علماء االتحاد اإلسالمي في صربيا وعضو اللجنة الحكومية للتعليم الديني آدم زيلكيتش وسؤاله 
حول وضع الدين والتعليم الديني في صربيا وغيرها من األمور ذات الصلة. وفي ختام الدراسة تم تلخيص 

المعلومات المستقاة وتقديم بعض التوصيات.
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تناولت هذه الدراسة وضع التعليم الديني ضمن المنظومة التعليمية في صربيا والمراحل التي مر به منذ 
األمس وحتى اليوم ومكانته في المدارس الحكومية الرسمية، نهجه، شروطه، مناهج دروس التعليم الديني 
اإلسالمي في المدارس، مدى كفاءته وأيضا مؤسسات التربية والتعليم اإلسالمية في صربيا. كما تناولت 
الدراسة في ذات الوقت فعاليات التعليم الديني المقامة في الجوامع بوصفها وسيلة من وسائل التعليم غير 

الرسمي. 

الهدف الرئيس من هذه الدراسة يتمثل ببحث وضع التعليم الديني في صربيا ونهج عملية التعليم الديني 
في المدارس لإلسهام في الفعاليات الجارية بخصوص التعليم الديني. 

الوقت قمنا  إلى بحث األدبيات وجرد المصادر ذات الصلة، في نفس  الدراسة عمدنا أوال  في مستهل 
بدراسة جميع المقاالت والكتب والوثائق المكتوبة األخرى. كما حاولنا االستفادة من الدراسات المشابهة التي 

أجريت بخصوص دول أخرى نظرا إلى ما يقدمه ذلك من تسهيالت في إجراء هذه الدراسة.

استُخدم خالل الدراسة كأساس نهج دراسة األدبيات وتمت مراجعة المؤسسات الرسمية للتزود ببعض 
هذا  حول  صربيا  في  ُكتبت  التي  الوثائق  اعتُمدت  فقد  بالمصدر  المتعلقة  الدراسات  في  أما  المعلومات. 
الموضوع كمصدر أساسي. كما تمت كذلك االستفادة من الدراسات والمقاالت والكتب المتعلقة بموضوع 

الدراسة سواء الصادر منها في تركيا أو تلك الصادرة باللغة التركية في صربيا. 

لجأنا إلى استخدام األسلوب التالي في الوصول إلى المصادر المتعلقة بالدراسة: 

عقد لقاءات مع المسؤولين العاملين في المدارس الصربية والحصول منهم على معلومات حول دروس 
التعليم الديني والتزود بمقترحات وتوصيات أساتذة التعليم الديني فيما يخص الوصول إلى منهاج دروس 

التعليم الديني. 

إجراء زيارات لهيئات التعليم اإلسالمي في صربيا وتم التزود بمعلومات عنها. خالل هذه المرحلة تمت 
زيارة المدارس الواقعة في »نوفي بازار« وكذلك كلية العلوم اإلسالمية الواقعة هناك أيضا والحصول على 
معلومات عنها. هذا باإلضافة إلى عقد لقاء مع رئيس علماء االتحاد اإلسالمي في صربيا وعضو اللجنة 
من  وغيرها  في صربيا  الديني  والتعليم  الدين  وسؤاله حول وضع  زيلكيتش  آدم  الديني  للتعليم  الحكومية 

األمور ذات الصلة.

البالد وهم  الدينية في  المجموعات  أكبر  إحدى  المسلمون في جمهورية صربيا  العدد يشكل  من حيث 
والرومانيون  والبوشناق  األلبان  فمنهم  متعددة  عرقية  أصول  من  وينحدرون  مختلفة  مناطق  في  يقطنون 
والصرب وغير ذلك. يتركز تواجدهم عموما في منطقة »سانجاق« وفي »وادي بريشوفا«. ويشكل البوشناق 

معظم أفراد المجموعة األولى، أما المجموعة الثانية القاطنة في »وادي بريشوفا« فغالبيتها من األلبان.

التي  والمصاعب  المشاكل  العثمانيين ورغم جميع  قدوم  مع  في صربيا  باالنتشار  اإلسالمي  الدين  بدأ 
واجهها المسلمون القاطنون هناك إال أنهم نجحوا في المحافظة على بقاء اإلسالم حتى يومنا هذا. ورغم 
فصل الدين عن الدولة في جمهورية صربيا فإن جميع من فيها يتمتع بإمكانية العيش وفق دينه أو معتقداته 
الدينية  واجباتهم  وأداء  بحرية  دينهم  عيش  بإمكانية  صربيا  في  المسلمون  يتمتع  وهكذا  بحرية.  الخاصة 
وعباداتهم كالصالة دون أي عائق. إن الجوامع هي أماكن هامة ألداء العبادات والعديد من الفعاليات الدينية 
المختلفة ويعتبر المسلمون القاطنون في »سانجاق« و«وادي بريشوفا« أكثر راحة من سواهم في هذا الشأن 
بيد أن المسلمين القاطنين في المناطق األخرى من صربيا يواجهون بعض المشاكل والصعوبات في هذه 

األمور.
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الدين  بشؤون  المعنيين  باالتحادين اإلسالميين  كديانة رسمية وكذلك  باإلسالم  الصربية  الدولة  تعترف 
اإلسالمي وهما »االتحاد  اإلسالمي الصربي« و«االتحاد اإلسالمي في صربيا« ويقيم كل منهما  فعالياته 

بشكل منفصل عن اآلخر. 

كما أولى المسلمون في صربيا اهتماما بالتعليم الديني فيما مضى فإنهم ال يزالون يحافظون على هذا 
االهتمام اليوم أيضا. يبدأ التعليم الديني في العائلة ثم يستمر في المؤسسات التي تقيم فعاليات متعلقة بالتعليم 
الديني كالجوامع والمدارس. وبفضل الوعظ وخطب صالة الجمعة وغيرها من الخطب التي يتم إلقاءها قبل 
الصالة في مناسبات شتى تتعمق معرفة المسلمين بشؤون دينهم. كما تقدم دورات تعليم القرآن الكريم التي 

تقام في الجوامع تعليما دينيا إال أن األطفال عموما هم وحدهم المستفيدين من هذه الدورات. 

الحكومية الصربية وهو ما شكل  المدارس  إلى  الديني مجددا  التعليم  إدراج مادة  في عام 1002 أعيد 
فرصة كبيرة لألفراد القاطنين في هذا البلد (الطلبة) لتعلم دينهم. وفي ذات الوقت فإن هذه الفرصة قدمت 
للعائالت التي تفتقر إلى المعرفة الدينية أو التي ال تمتلك منها إال النذر اليسير إمكانية هامة لتعليم أبنائها دينهم 
وأهم األسس الدينية ككلمة التوحيد والصالة والصوم وما إلى ذلك. تُعطى دروس تعليم الدين اإلسالمي تحت 
اسم »علم الدين« وهي مدرجة ضمن المناهج المدرسية من الصف األول االبتدائي ولغاية الصف الثامن، 
ومن الصف األول في المرحلة المتوسطة (الثانوية) إلى الصف الرابع (من الصف التاسع إلى الصف الثاني 
عشر) وتتضمن هذه الدروس مواضيع دينية شتى تبعا لمستوى الصف الذي تُدّرس فيه. ومع أن مادة التربية 
الدينية هي مادة اختيارية في نظام التربية والتعليم الصربي إال أنها تستقطب اهتمام الطلبة وذويهم حيث 

يختار معظم الطلبة هذه المادة.

والخطباء)  األئمة  (ثانويات  الدين اإلسالمي كمدارس  لتعليم  تعليمية  اليوم في صربيا مؤسسات  يوجد 
فيها 4 سنوات أيضا  الدراسة  تبلغ مدة  التي  الشريعة  فيها 4 سنوات، وأيضا كليات  التعليم  تبلغ مدة  التي 
وكالهما يقع تحت إشراف االتحادين اإلسالميين في صربيا (االتحاد اإلسالمي الصربي واالتحاد اإلسالمي 
في صربيا). يشتمل المنهج التعليمي المدرسي على 5 مواد أساسية وهي الدروس الدينية، دروس اللغة، 
العلوم  (أو  الشريعة  كليات  أما  التخصصية.  والدروس  والرياضيات  العلوم  دروس  االجتماعية،  الدروس 
اإلسالمية) فيشتمل منهاجها التعليمي على دروس وأقسام عدة وبرامج للدراسات العليا. وبوسع الراغبين 
في تعلم وفهم التعاليم اإلسالمية بشكل أفضل االلتحاق بهذه المؤسسات التعليمية لنهل المزيد من المعرفة 
حول اإلسالم. يستطيع خريجو المدارس العمل الحقا كأئمة أو خطباء أو واعظين في الجوامع كما بوسعهم 
الديني في المدارس الحكومية. أما خريجو كليات  التعليم  - في الوقت نفسه - أن يصبحوا مدرسين لمادة 
التعليم الديني فبمقدورهم العمل كأئمة أو في وظائف أخرى في الجوامع إلى جانب تدريس التربية الدينية 

في المدارس الحكومية.

يقيم االتحادان اإلسالميان في صربيا فعاليات التعليم الديني اإلسالمي في مؤسسات مختلفة وهذه المشكلة 
ال تتسبب بخالفات إدارية وحسب بل تسبب أحيانا خالفات في العالقات بين المسلمين القاطنين في هذا البلد.

إلى جانب ذلك تُقام في صربيا فعاليات للتعليم الديني في مجال التعليم غير الرسمي عبر طرق مختلفة  
أيضا سواء في محيط العائلة أو الجوامع أو دورات تعليم القرآن الكريم أو اإلعالم.

بوسعنا عموما طرح مقترحاتنا بشأن المواضيع التي تناولناها في الدراسة كما يلي:

يجب ضمان حقوق وحريات جميع المسلمين القاطنين في صربيا كما يتم ضمان الحرية الدينية في الدول 
األوروبية وسائر المجتمعات الديمقراطية لجميع المواطنين على كافة األصعدة وبنفس المستوى. 

يجب حل المشاكل القائمة بين االتحادين اإلسالميين في صربيا المعنيَين بالشؤون الدينية ويجب وضع 
حد لهذه البنية المزدوجة وضمان تمثيل اإلسالم والمسلمين في صربيا عبر هيئة واحدة كما هو الحال في 

باقي الدول األخرى. 
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يجب إدراج درس التربية الدينية كمادة إلزامية في مناهج التعليم االبتدائي والمتوسط (الثانوي) كغيره 
من الدروس األخرى.

يجب أن يحصل مدرسو مادة التربية الدينية على نفس الوضع الذي يتمتع به مدرسو المواد األخرى. كما 
يجب أن يتم اختيارهم من بين خريجي كلية الشريعة لضمان أهليتهم وكفاءتهم.

يجب إعادة النظر بمنهج دروس التعليم الديني وفق مفهوم علمي وتطويره بإجراء التعديالت الالزمة 
عليه تبعا لمستوى الطلبة واهتماماتهم واحتياجاتهم.

يجب إعادة النظر بمناهج ثانويات األئمة والخطباء والتي هي مؤسسات تعليمية بمستوى التعليم المتوسط 
أوسع  مساحة  وتخصيص  طلبتها  مستوى  مع  يتناسب  بما  عليها  الالزمة  التعديالت  وإدخال  صربيا  في 
للدروس الدينية في المناهج المدرسية. ويجب أن تقدم الدروس الدينية المزيد من المعرفة لطلبة ثانويات 

األئمة والخطباء بما يمكنهم الحقا من أداء مهامهم في األماكن التي تقدم تعليما دينيا كالجوامع. 

اإلسالمي  بالدين  المتعلقة  الدروس  في  الكافية  المعرفة  على  أيضا  الشريعة  كليات  طلبة  يحصل  لكي 
وليكونوا أكثر نجاحا في المهام التي سوف تناط بهم بعد تخرجهم أو في تعليمهم العالي الذي سيلتحقون به 
بعد إنهاءهم دراستهم الجامعية فإنه يجب إعادة النظر بالمناهج التي يتم تدريسها في هذه المؤسسات التعليمية 

وتعزيزها على غرار مناهج كليات الشريعة في الدول المتقدمة األخرى.

لتزويد النساء أيضا بالمعرفة في القضايا الدينية يجب على المؤسسات المعنية بالشؤون الدينية في صربيا 
الجوامع وتوفير إمكانية  بالنساء وتنظيم برامج وعظ وإرشاد موجهة لهن في  إقامة دورات دينية خاصة 

حصولهن على التعليم الديني.  

المقامة في الجوامع ينبغي أن  الدينية المختلفة  الكريم والفعاليات  القرآن  لضمان نجاح وكفاءة دورات 
تحظى تلك الفعاليات بالتنظيم والتنسيق الجيد. وال يجب أن تقتصر الدورات الدينية التي تقام في الجوامع أو 
خارجها على الشباب وحدهم بل يجب أن تشمل كذلك البالغين الذين ال يتمتعون بالمعرفة الدينية الكافية أو 

الراغبين بالحصول على المزيد منها.

المؤسسات  فإنه يجب على  الديني  التعليم  للمسلمين بخصوص  لكي تكون وسائل اإلعالم أكثر جدوى 
الدينية في صربيا أن تولي المزيد من االهتمام بهذا الصدد وأن تقوم بإعداد برامج دينية لبثها في القنوات 
الحكومية والخاصة على حد سواء وأن تكون وسائل اإلعالم أكثر فاعلية بخصوص تعليم المسلمين دينهم.
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