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الملّخص الموسع

الدولة احلديثة والتعليم الديني في دول اخلليج*
Birol Başkan

املــلـــخــــص
نتناول في هذه املقالة التغيير الذي حصل على التعليم الديني  أثناء فترة بناء الدولة احلديثة  في دول اخلليج العربي . ما 
قبل الدولة احلديثة كان التعليم الديني يدار من قبل أشخاص معينني بشكل مستقل متاما عن الدولة . غير أن التعليم 
الديني لم يكن في متناول جميع شرائح املجتمع ، وبقي مبستوى أساسي إلى حد ما. مع بناء الدولة احلديثة بدأت الدولة 
بإدارة واالشراف على التعليم الديني ,هكذا مت إلغاء استقالليته التاريخية  متاما . ومع ذلك ، فإن الدولة احلديثة جعلت من 

املمكن ايصال التعليم الديني جلميع شرائح املجتمع وتقدميه على مستوى مبا يراعي حدوده. 
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لقد مرت عملية تحديث العالم اإلسالمي أو تأثره بالغرب  في الجزء األكبر من القرنين التاسع عشر 
والعشرين ، في ظل الهيمنة العسكرية واالقتصادية والسياسية والثقافية األوروبية األمريكية. كان للضغط 
البلدان  في  والشاملة  المختلفة  والتحوالت  التغييرات  من  العديد  المعنية  للهيمنة  الثقافي  التأثير  أو  المباشر 
تلقي  والتحوالت.  التغييرات  هذه  نصيبه من  الديني  التعليم  أخذ  وقد  الطويلة.  الفترة  هذه  اإلسالمية خالل 
هذه الدراسة الضوء على التغيرات والتحوالت في التعليم الديني أثناء عملية التحديث أو التأثر بالغرب من 
خالل مثال دول الخليج العربي الخمس هي البحرين وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية واإلمارات 

العربية المتحدة. 

وفقا لما تم مناقشته في هذه المقالة فانه تم التوصل إلى ملحوظتين . بادئ ذي بدء ، في فترة ما قبل 
التحديث أو التأثر بالغرب في دول الخليج ، والتي استمرت حتى الخمسينات ، كان التعليم الديني نشاطًا ذاتيًا 
مستقل واستمر في أغلبه بوساطة  الجهود الشخصية وإمكانيات رجال الدين. في عملية التحديث أو التأثر 
بالغرب ، والتي أصبحت ممكنة بفضل اكتشاف النفط ، بدأت الدولة  في توفير التعليم الديني في المدارس 

التي أنشأتها بنفسها ، وبالتالي أدت إلى نهاية االستقالل الذاتي التاريخي للتعليم الديني. 

على الرغم من أن ذاك قد يبدو نتيجة سلبية لرجال الدين ، إال أن له نتيجة إيجابية من وجهة  نظر مختلفة. 
باإلضافة إلى أن في الفترة ما قبل التحديث أو التأثر بالغرب ، كان التعليم الديني يتطلب التزاًما ماليًا لم 
تكن تتحمله سوى العائالت ذات مستوى مالي معين . ولربما لم تتمكن الغالبية العظمى من السكان تحمل 
كلفة التعليم األساسي حتى. مع تحديث الدولة  أو تأثرها بالغرب  قامت الدولة بأخذ إدارة التعليم الديني على 
عاتقها و الحرص على إستفادة كل مواطن دون تشكيل أي عبء مالي ، وإيصال التعليم الديني إلى كل جزء 
من المجتمع. بمعنى آخر فإنه وبتحديث الدولة فإنه التعليم الديني تم صبغه بالصبغة الديمقراطية. وكانت 
النتيجة األكثر أهمية لهذا التغيير هي تغيير البنية التحتية القبلية الطبقية مع إدخال طبقة رجال الدين الذين 

كانوا من األقلية تاريخياً.

المالحظة الثانية المستندة إلى المناقشة في هذه الدراسة هي أن المملكة العربية السعودية تختلف بشكل 
واضح عن دول الخليج األخرى من حيث تنوع وكثافة  التعليم الديني. في الواقع ، هذا ليس فرقا جديدا. 
كانت المملكة العربية السعودية مختلفة من حيث التعليم الديني بالنسبة  لدول الخليج األخرى في فترة ما 
قبل التحديث أو التأثر بالغرب. لقد حافظ وجود ثروة النفط على هذا االختالف فقط. إن السبب األهم في أن 
المملكة السعودية  كانت مختلفة عن دول الخليج األخرى كان بالطبع وجود طبقة محلية من رجال الدين 
الذين كانوا مرتبطين بفهم ديني معين. في المملكة العربية السعودية ، حافظ رجال الدين على قوتهم في 
عملية التحديث أو التأثر بالغرب قدر اإلمكان ، ومن الممكن أن ذلك أثر بشكل كبير على طبيعة الدولة. 
ونتيجة لذلك ، فإن فرص العمل في المملكة العربية السعودية  للذين حصلوا على التعليم الديني أكبر بكثير 
مما هي عليه  في دول الخليج األخرى. على سبيل المثال : في المملكة العربية السعودية المحاكم العامة هي 
المحاكم التي تقضي بالشريعة اإلسالمية أوالمحاكم الشرعية . في دول الخليج األخرى ، المحاكم الشرعية 
 ، ولذلك  والميراث.  األسرة  أمور  في  إال  إليها  اللجوء  يتم  وال  العامة  المحاكم  في ظل  ثانوية  محاكم  هي 
فإن حاجة المملكة العربية السعودية إلى القضاة الدينيين ليست فقط بسبب الحجم الجغرافي. مدى سلطات 

المحاكم الشرعية مهم أيضا.

هذه الدراسة بالطبع لم تقل الكلمة األخيرة حول هذا الموضوع. حيث أن هذه الدراسة محدودة للغاية. 
في أي بلد ما ، يمكن مناقشة التعليم الديني تحت فئتين مختلفتين مع تمييز دقيق: في حين أن الفئة األولى 
هي محتوى التعليم الديني ، والفئة األخرى هي استقاللية التعليم الديني عن  الدولة أو عن النخب السياسية 
العقالني  اإلسالمي  الفكر  وآثار  الديني  التعليم  محتوى  على  تركز  دراسة  أي  في  األخرى.  واالقتصادية 
المعاصر أو حركة السلفية الحرفية أو الطوائف التقليدية في الطائفة أو التحديث في عملية التحديث أو التأثر 
بالغرب في التعليم الديني في أي بلد أو منطقة ، في حين تركز الدراسة على استقاللية التربية الدينية ومدى 
استقاللها عن  النخبة السياسية واالقتصادية . من المستحيل بالطبع متابعة تغيير وتحويل التعليم الديني في 
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كلتا الفئتين في دراسة أكاديمية بحجم هذه المقالة. تبحث هذه الورقة فقط في تغير وتحويل التعليم الديني 
في دول الخليج الخمس أثناء عملية التحديث الدولة والتأثر بالغرب وتدعو للقيام بالدراسات بما يخص هذا 

الموضوع في المقام األول .
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