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تدريس الدين اإلسالمي 
في أوروبا: المقارنة 
كأسلوب للتدريس 
بمهنية واحتراف    

معز الخلفاوي 

)Fahimah Ulfat( فهيمة ألفت

ترجمة: بابكر الوكيل

احتلت املقارنة موقعًا متقدمًا يف جمال البحوث يف احلقل 
الرتبوي خالل العقود القليلة املا�سية. تعزى اأهمية املقارنة جزئيًا اإىل 
تاأثريات العوملة وتداعياتها، التي زادت من وترية العمليات واملعاجلات 
اأ�س�س  توحيد  واإىل  وطرائقه،  التدري�س  برامج  تقنني  اإىل  اأف�ست  التي 
تلك الربامج والطرائق. يرى ديفيد فيليب )David Phillps( ومي�سيل 
الدول  بني  للمقارنة  اأن   )Michele Schweisfurth( �سكو�سفريث 
للبحث،  كاأ�سلوب  ت�ستخدم  ناحية،  من  فهي،  رئي�سني:  هدفني  املختلفة 

بحيث ت�ساعد على حتقيق فهم اأف�سل للم�سائل مو�سوع البحث))). 

) نقل الن�ص من الإجنليزية. (
) اأكادميي وباحث تون�سي. (

 (Friedrich-Alexander-University( نورنبريغ  اإرلنغن  جامعة  يف  الدينية  ال�سالمية  الدرا�سات  ق�سم  يف  باحثة   ( (
)اأملانيا).

 مرتجم �سوداين.

((( Phillips, David &. Schweisfurth, Michele (2006(, Comparative and International Education,  
Continuum, UK. 

112.indd   97 7/9/18   11:56 AM



معز الخلفاوي        فهيمة ألفت              تر مة: بابفر الوكيمتدريس الدين اإلسالمي في أوروبا: المقارنة كأسلوب للتدريس بمهنية واحتراف    

المسبــار98

طبيعتها.  وتو�سح  املختلفة  اخلربات  كنه  املقارنة  ت�ستجلي  ال�سدد  هذا  ففي 
ومن ناحية اأخرى, وفيما وراء جمع املعلومات عن مو�سوعات البحث, تهدف املقارنة 
اإلى اإيجاد احللول للم�سكالت امل�سرتكة وامل�سائل العامة. �سنورد يف هذا املقام نوعني 
من احللول. اأما النوع الأول, فهو يتمثل يف حلول امل�ساكل املتعلقة باجلوانب النظرية 
العملية املادية  الثاين, فهو يتمثل يف امل�سائل وامل�سكالت  النوع  واأما  للطرح الفكري. 
امللمو�سة )من حيث اأف�سل املمار�سات). �سيكون هذان اجلانبان من جوانب املقارنة 

مبثابة الأ�سا�ص النظري لهذا املقال.  

نحتج يف هذه الورقة باأن املقارنة متثل �سرورة ق�سوى يف واقع احلال, لتطور 
العامل. يف اخلطوة الأولى من  التعليم الإ�سالمي على امل�ستوى الأوروبي وعلى نطاق 
هذا العر�ص, �سوف نتطرق اإلى جتربة تدري�ص مواد الإ�سالم يف كل من اأملانيا والنم�سا 
وبريطانيا وفرن�سا. ي�ساعد اجلدول اأدناه على فهم مو�سوع تدري�ص الدين الإ�سالمي 

يف تلك الدول. 

التعليم/ التدريب 
املمول من احلكومة 
ملدر�سي مواد الدين 

الإ�سالمي

املدار�س 
الإ�سالمية املمولة 

من احلكومة

تدري�س الدين 
الإ�سالمي يف مدار�س 

التعليم العام

X X X اأملانيا
X X X النم�سا

X بريطانيا العظمى
فرن�سا

قبل ال�سروع يف تقدمي و�سف لتدري�ص الدين الإ�سالمي يف الدول اآنفة الذكر, 
يجمل بنا عر�ص ما نراه الهدف اأو املق�سد النهائي من تدري�ص الإ�سالم؛ مما ميكننا 
من حتديد موقع تلك التجارب على خريطة امل�سهد الأوروبي. ولأجل هذا يجب علينا 
اخلطوة  وما  الإ�سالمي؟  للدين  الناجح  التدري�ص  ما  التايل:  ال�سوؤال  عن  جنيب  اأن 

الأخرية اأو النهائية لتجويد عملية التدري�ص واإتقانها؟  

معز الخلفاوي        فهيمة ألفت              تر مة: بابفر الوكيم

112.indd   98 7/9/18   11:56 AM



معز الخلفاوي        فهيمة ألفت              تر مة: بابفر الوكيم

99 المسبــار

يتفق خرباء الرتبية وال�سيا�سيون, وحتى الرموز الدينية للم�سلمني, على الراأي 
نف�سه, وتتطابق وجهات نظرهم –وهذا من �ساأنه اأن ي�سبح العن�سر الأ�سا�سي الذي 
يتفقون عليه, وهو اأن اخلطوة الأخرية لإجناح عملية التدري�ص, اأي اخلطوة النهائية 
لإتقان تلك العملية, هي اللحظة ذاتها التي يعد فيها تدري�ص الإ�سالم جزءًا مكماًل 
للتدري�ص العادي يف املدار�ص العامة؛ وهي اللحظة ذاتها التي يدور فيها حمور برامج 
التدري�ص حول التالميذ, بالرتكيز عليهم وعلى حياتهم اليومية, وكذا امل�سكالت التي 

تواجه جمتمعاتهم, مثل م�سكلة الدمج اأو عامل اجلرمية. 

فيها  ويكونون  اأوروبا,  يف  تدريبهم  املدر�سون  فيها  يتلقى  التي  اللحظة  اإنها 
يتمثل  الورقة ل  لهذه  الرئي�ص  الهدف  فاإن  لذا؛  للعامل.  الأوروبية  بالنظرة  اإملام  على 
بال�سرورة يف عر�ص اخلربات والتجارب املختلفة لتدري�ص الإ�سالم, واإمنا يتمثل يف 
اإلقاء نظرة على ما حتقق يف هذا املجال حتى الوقت احلا�سر, واإلى اأي مدى تبتعد 

تلك التجارب اأو تقرتب من الهدف املذكور اأعاله. 

تدريس الدين اإلسالمي في ألمانيا

الدين  تدري�ص  »نحو  موؤمتر  ال�سادر عن  التقرير  اإلى  –هنا-  العر�ص  ي�ستند 
الدينية  والهوية  للتالميذ  ال�سخ�سية  احلياة  »بيئات  الثالث  املوؤمتر  الإ�سالمي« 
واملجتمع« )Auf dem Weg zum IRU III) الذي انعقد يف �ستوتغارت )جنوبي 
اأملانيا) خالل الفرتة من ال�ساد�ص ع�سر حتى الثامن ع�سر من �سهر مار�ص )اآذار) 
2009. كان هنالك بع�ص مدر�سي اأخالقيات الدين امل�سيحي ومدر�سي الدين امل�سيحي 
من بني مدر�سي املواد الدينية. وكان هنالك عدد من امل�ساركني يف املوؤمتر من ممثلي 
حل�سور  عامة  الدعوة  كانت  برلني.  يف  الإ�سالمي  الحتاد  مثل  الدينية,  املجموعات 

الجتماع اخلتامي املفتوح؛ كما وجهت الدعوة لو�سائل الإعالم.

ا�ستمل املوؤمتر على اأربعة حماور كما يلي: 

حول . ) التجريبي  التطبيقي/  البحث  خمرجات  والهوية–  امل�سلمون  التالميذ 
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التدري�ص داخل ف�سول الدر�ص, والدرا�سات التجريبية امل�ساندة.

الدين والهوية: تو�سيح العالقات بينهما.. 2

الهوية الدينية واملجتمع: اخلربات والتجارب واملواقف داخل الف�سل الدرا�سي, . 3
ومفاهيم اأ�سول التعليم الديني وعلم اأ�سول الدين.

الدين املدين املوحد اأم التعددية؟: الهويات املوؤثرة من الناحية الجتماعية من . 4
خالل التعليم الديني.

التقريرين ال�سادرين  املوؤمتر, يف  اأول اجلوانب واملحاور املهمة يف هذا  ّثل  متمَ
ا�ستعان املتحدثون بالإح�ساءات  بافاريا وبادن, فورمتبريغ الحتاديتني.  عن وليتي 
املتعاظم  والهتمام  واأبنائهم,  امل�سلمني  الآباء  ارتياح  لتو�سيح  امل�سحية,  والدرا�سات 

بتدري�ص الدين الإ�سالمي.

�سهد اجلزء الثاين من املوؤمتر ا�ستعرا�سًا لنتائج التحليل العلمي املتعلق مب�ساألة 
اإركا- كري�ستيان  النتائج كل من  تلك  ا�ستعر�ص  امل�سلمني. وقد  الهوية لدى الطالب 
موهر )Irka-Christin Mohr), املتخ�س�ص يف تدري�ص الدين الإ�سالمي بجامعة 
 Martin( وعاملا الجتماع مارتن اإجنلربخت (Universtity of Erfurt( اإيرفريت
Universtity of Erlangen-( من جامعة اإرلجنني, نورمبريغ (Engelbrecht
كارل�سروهي  جامعة  من   (Annette Treibel( تربيبيل  واأنيت   (Nuremberg

   .(University of Karlsruhe(

ا�ستمل املوؤمتر –كذلك- على ور�ص عمل, حيث �سارك املدر�سون والأكادمييون 
العملية  التجارب  حتليل  حول  عمل,  ور�ص  اأربع  يف  التعليمية  ال�سيا�سات  وخرباء 
و�سفًا  البالد,  اأرجاء  جميع  من  الإ�سالمي,  الدين  مدر�سو  قدم  وقد  وتقوميها. 
لأو�ساعهم, متطرقني اإلى انعدام الثقة من قبل زمالئهم ونق�ص املواد التدري�سية, وما 
ينتاب عموم الأفراد من توج�ص وارتياب. وقد ا�ستندت املجادلت -ب�سفة اأ�سا�سية- 
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(Mein Islambuch( الإ�سالمي«  »كتابي  اجلديدة  املدر�سية  املقررات  كتب  اإلى 
و)Saphir)6/5 )2). بالإ�سافة اإلى ما تقدم, تطرق امل�ساركون اإلى اجلوانب الرتبوية 

والتعليمية املتعلقة باأ�سول التعليم واأ�ساليبه ملواد الدين الإ�سالمي وح�س�سه. 

�سهد الجتماع العام عر�ص النتائج التي خل�ست اإليها جمموعات العمل, الأمر 
املقررات  كتب  وموؤلفي  الدينية  املجموعات  ممثلي  بني  قيِّم  نقا�ص  عن  اأ�سفر  الذي 
املقرر  كتاب  يف  امل�ستخدمة  ال�سور  يف  النقا�ص  مو�سوعات  اأحد  ومتثل  املدر�سية. 
توجد  الكتاب  �سفحات  اإحدى  ففي   .»6/5  (Saphir( الأزرق  »الياقوت  املدر�سي 
اأجنحة. ا�ستندت وجهة نظر منتقدي هذه ال�سورة على ما ي�سمى  �سورة ملالك ذي 
برروا  الراأي فقد  يعار�سونهم يف  اأما من  الإ�سالم.  ال�سور يف  ا�ستخدام  عدم جواز 
وجهة نظرهم باأن ذلك جزء من مفهوم تربوي وتعليمي يتعلق باأ�سول التعليم وفنونه.

التعليم  من  املتوخاة  والغايات  الأهداف  لدعم  فر�سة  املوؤمتر  كان  اإجماًل, 
اإلى امل�ستقبل  اأوجه الق�سور ومواطن اخللل, وللتطلع  اأوروبا, وملناق�سة  الإ�سالمي يف 
تو�سل  ما  هو  املوؤمتر  هذا  يف  اجلوانب  اأهم  اأحد  ولعل  متفائلة.  بنظرة  وا�ست�سرافه 
اإليه امل�ساركون فيه, وما وقفوا عليه وحتققوا منه, فيما يتعلق بالفتقار اإلى خربات 

موؤ�س�سة م�ستقلة, ي�ستعان بها يف جمال تدري�ص الدين الإ�سالمي.  

تدريس اإلسالم في النمسا 

كاأمنوذج  النم�سا  اإلى  ينظرون  الأملان  امل�سلمون  كان  جدًا,  قريب  عهد  حتى 
وتدري�ص  امل�سلمة  باجلالية  املتعلقة  والق�سايا  امل�سائل  يف  به  يقتدى  ومثال  يحتذى, 
الدين الإ�سالمي. ففي حني اأن امل�سلمني يف الدول الأوروبية الأخرى, وب�سفة خا�سة 
يف اأملانيا, كانوا مهتمني بالنواحي النظرية ملا اأ�سميه اأنا اأو اأ�سري اإليه مب�سمى »امل�سائل 
م�سائل  هنالك  فاإن  املثال-  �سبيل  -على  الإ�سالم  حول  وال�سجال  للجدال  البدائية« 
اأو من  املمكن  كان من  اإذا  عما  ف�ساًل  والنقاب,  م�سكلة احلجاب  قبيل  وق�سايا من 

)2) جمموعة الكتب.
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التدري�ص  اإدخال ذلك  التعليم, وكيفية  الواجب تدري�ص الدين الإ�سالمي يف مدار�ص 
الدين  مادة  لتدري�ص  اتباعها  التي ميكن  الأ�ساليب  وكذا  املدار�ص,  تلك  وتطبيقه يف 

الإ�سالمي.   

جميع  اأكملوا  النم�سا  يف  امل�سلمني  اأن  ال�سدد  هذا  يف  بالذكر  اجلدير  من 
اليومي  امل�سهد  الإ�سالمي �سمن مفردات  الدين  تدري�ص  ال�سرورية لدمج  اخلطوات 
للواقع املدر�سي: فقد حاز الإ�سالم على العرتاف كدين يف النم�سا منذ عام 2)9), 
ال�سعائر  باإقامة  املت�سلة  بامل�سائل  يتعلق  فيما  الكاملة  باحلرية  امل�سلمون  ويتمتع 
الإ�سالمية وتنظيم احلياة الدينية, ذلك اأن غطاء الراأ�ص م�سموح به, وهكذا. ففي هذا 
اخل�سو�ص ن�ستطيع اأن نقول: اإن امل�سلمني الأوروبيني, وامل�سلمني الأملان بوجه خا�ص, 
كانوا يغبطون اجلالية امل�سلمة يف النم�سا على الو�سع الذي و�سلت اإليه. وحتى عهد 
اأنف�سهم فخورين جدًا باحلالة الإ�سالمية واأحوال  قريب, كان امل�سلمون النم�ساويون 
ثمانينيات  اأوائل  يف  ر�سميًا  الإ�سالمي  الدين  تدري�ص  بداأ  لقد  النم�سا:  يف  امل�سلمني 

القرن املن�سرم. 

اأما كتب املقررات الدرا�سية, فقد ُطِبعت واأدخلت اإلى حيز ال�ستخدام بعد ذلك 
بفرتة وجيزة, فيما اأ�سبح مدر�سو الدين الإ�سالمي يتلقون تدريبهم على التدري�ص يف 
اأ�سا�سية على امل�سائل  اأكادمييتني. وكان اهتمام امل�سلمني من�سّبًا ب�سورة  موؤ�س�ستني 
املتعلقة باإتقان تدري�ص هذه املادة. ميكن الوقوف على هذا ال�سعور بالعتزاز والفخر 
يف كلمات عدنان اأ�سالن, وهو اأ�ستاذ ورئي�ص اأكادميية الرتبية الإ�سالمية النم�ساوية 
النم�ساوية يف  التجربة  اأن  اأ�سالن  ن�سرت عام 2009, ذكر  ورقة  فينا. ففي  بجامعة 
اجلاليات  بني  املثمر  للتعاون  يحتذى  اأمنوذجًا  تعد  الإ�سالمي,  الدين  تدري�ص  جمال 
امل�سلمة منظمة  اأ�سبحت اجلالية  لذلك  ونتيجة  امل�سلمة ودولة علمانية غري م�سلمة. 
بطريقة جيدة جدًا, واندمج امل�سلمون ب�سورة جيدة؛ كما اأن تدري�ص الدين الإ�سالمي 
دخل حيز التنفيذ دومنا عقبات اأو تعقيدات)3). وميكن الوقوف على الإح�سا�ص بالغبطة 

(3( Aslan, Ednan (ed.), Islamische Erziehung in Europa, Böhlau, Wien, 2009Khorchide, Mohannad, Der islam-
ische Religionsunterricht zwischen Integration und Parallelgesellschaft : Einstellungen der islamischen Reli-
gionslehrerInnen an öffentlichen Schulen, Verl. für Sozialwiss., Wien, 2009. 
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النعمة من  للمغبوط من  ِمْثَل ما  اأَن يتمنى املرُء  لدى امل�سلمني الأملان )والغبطة هي 
اأ�ستاذ  اأوكار )Bülent Ucar) وهو  بولينت  ى زوالمَها عنه) يف كلمات  يتمنَّ اأمَن  غري 
جامعي اأملاين ورئي�ص املركز الرتبوي الإ�سالمي/ مركز اأ�سول تعليم الدين الإ�سالمي 
يف  من�سورة  ورقة  ففي   .(University of Osnabrück( اأو�سنابروك  بجامعة 
الكتاب نف�سه الذي ي�سم ما اأورده اأ�سالن, ي�سف اأوكار الو�سع يف اأملانيا باأنه متخلف 
َز بها كل �شيء  وحمافظ باملقارنة مع الو�شع يف النم�شا، متعجبًا من ال�شرعة التي اأُْنِ

يف النم�سا)4).  

حريٌّ بالذكر يف هذا اخل�سو�ص اأن »الو�سع املريح جدًا للم�سلمني يف النم�سا« 
هو ال�سبب يف مغادرة عديد من امل�سلمني الأملان وخروجهم من اأملانيا و»جلوئهم« اإلى 
النم�سا خالل ال�سنوات القليلة املا�سية؛ ل�سعورهم بعدم ال�سعادة وعدم الرتياح اإزاء 
اأو�ساعهم يف اأملانيا؛ اإذ مل تكن م�سكلة احلجاب اأو غطاء الراأ�ص هي ال�سبب الوحيد 
اإلى  ال�سجال  وو�سل  مداه,  اإلى  اجلدال  احتدم  وقد  اخلروج.  وذلك  املغادرة  لتلك 
ذروته, حيال التعليم الإ�سالمي يف النم�سا خالل عام 2009, حيث روجعت املناهج 
مو�سوع  املدر�سني  تدريب  كان  فيما  للتنقيح,  واأخ�سعت  الدرا�سية,  املقررات  وكتب 
ا�ستمر  الذي  احليادي  موقفها  من  النم�ساوية  الدولة  خرجت  فقد  متوا�سل.  نقا�ص 
املزيد من  اتخاذ  امل�سلمني على  اإجبار  اإلى  و�سعت  الأمر,  وتدخلت يف  لفرتة طويلة, 

التدابري الوقائية يف امل�سائل والق�سايا املتعلقة بالدميقراطية وحقوق الإن�سان.  

اأو  جزافًا  حتدث  ل  تقدم  ما  غرار  على  تغيريات  اأن  افرتا�ص  اإلى  ا�ستنادًا 
عر�سيًا, ول تقع على �سبيل امل�سادفة, اأود اأن اأ�سوق حجتي باأن التغيري يف النم�سا مل 
يكن متوافقًا اأو متزامنًا على النحو الذي يظنه عديد من النا�ص. على الرغم من اأن 
اأدنى م�سكلة يف النم�سا خالل  اأنه مي�سي قدمًا يف املقام الأول, دومنا  كل �سيء بدا 
واملتخ�س�سون يف  الإ�سالمي,  بالدين  املعنيون  فلطاملا حذر  املا�سية,  القليلة  العقود 
الرتبية الإ�سالمية, من وجود الكثري من امل�سكالت, �سواء فيما يتعلق بكتب املقررات 

(4( Ucar, M. Blasberg-Kuhnke, & A. von Scheliha (Eds.), Religionen in der Schule und die Bedeutung des 
Islamischen Religionsunterrichts: Okzidentale Traditionen des Streitens in Literatur, Geschichte und ... Islamstu-
dien der Universität Osnabrück) (1., Auflage, pp. 291–304). Göttingen: V&R Unipress.

معز الخلفاوي        فهيمة ألفت              تر مة: بابفر الوكيم

112.indd   103 7/9/18   11:56 AM



معز الخلفاوي        فهيمة ألفت              تر مة: بابفر الوكيمتدريس الدين اإلسالمي في أوروبا: المقارنة كأسلوب للتدريس بمهنية واحتراف    

المسبــار104

اأم فيما يت�سل بتدريب املدر�سني. بل حتى من يتبواأ مركزًا مرموقًا على  الدرا�سية, 
الدينية  الهيئة  رئي�ص  ال�سفقة  اأن�ص  مثل  بالنم�سا,  امل�سلمة  اجلالية  يف  عاٍل  م�ستوى 
يد  اإليها  متتد  اأن  يف  اآماًل  الأو�ساع,  من  بال�سكوى  يجاأر  ظل  النم�سا,  يف  للم�سلمني 

الت�سحيح يف اأقرب وقت ممكن.   

اإلى  النم�ساوية  الدولة  ودفعت  التغيري,  زناد  قدحت  التي  العوامل  اأحد  ولعل 
التدخل واالنخراط يف ال�شجال، قد متثل يف كتاب ن�شره املتخ�ش�ص يف علم االجتماع 
النم�ساوي مهند خور�سيد, الذي اأجرى بحثًا حول مدر�سي الدين الإ�سالمي يف مدار�ص 

التعليم العام بالنم�سا. 

تو�سل مهند خور�سيد يف بحثه اإلى ما يلي: 

وتفهم . ) بالنفتاح  يتميزون  النم�ساويني  الإ�سالمي  الدين  اأرباع مدر�سي  ثالثة  اأن 
الآخر.

واأن )25.3٪) من املدر�سني يرغبون يف البقاء داخل جمتمع منغلق.. 2

واأن ))2٪) منهم يرون اأن الدميقراطية تنطوي على تهديد لالإ�سالم.. 3

الت�سريعي . 4 اأن الإ�سالم ل يتما�سى مع الو�سع  واأن )4.7)٪) من املدر�سني يرون 
النم�ساوي. 

القدمية« . 5 العقيدة  املنحرفة عن  »التف�سريات  يوؤيدون  املدر�سني  واأن )8)٪) من 
والرتهات والبدع املخالفة لأ�سول الدين الإ�سالمي, والداعية اإلى القتل. 

واأن )23٪) منهم يرون اأن ال�سيعة غري م�سلمني.. 6

واأن ))3٪) من املدر�سني يعتنقون اأفكار النظام الأبوي )الذين يكون فيه لالأب . 7
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ال�سلطة املطلقة على الأ�سرة) ويتبنون تلك الأفكار)5).

جلهة  جدًا؛  مهمة  البحث  هذا  خمرجات  على  ترتبت  التي  التداعيات  كانت 
اإرغام مدر�سي الدين الإ�سالمي على  النم�ساوية على  اإقدام الدولة  اإلى  اأف�ست  اأنها 
توقيع عقد, يقّرون ويوافقون مبوجبه على الد�ستور النم�ساوي, والدميقراطية, وحقوق 

الإن�سان. 

من خالل املقارنة بني الو�سع يف اأملانيا والنم�سا, يبدو اأن امل�سلمني يف البلدين 
-على حد �سواء- ي�سعون اإلى امل�سي قدمًا يف جتويد عملية تدري�ص الدين الإ�سالمي 
والعمل على اإتقانها, بيد اأنهم يف غمرة م�ساعيهم يف هذا اخل�سو�ص اكت�سفوا اأن اأهم 
عن�سر ل يزال غائبًا ومفقودًا؛ ذلك اأن ما مت الظفر به يف العقود القليلة املا�سية, كان 
يتعلق -يف الغالب- بتجليات امل�سائل ال�سكلية وامل�سكالت البارزة يف جمال التدري�ص, 
ولكنه مل يتطرق اإلى حمتوى التدري�ص. فقد كان امل�سلمون يف اأملانيا م�سغولني باإقرار 
اأنهم يف النم�سا �سرعان ما حققوا هذا الهدف, ولكنهم اكت�سفوا  التدري�ص, يف حني 

بعد ذلك اأن املحتوى يحتاج للمراجعة والتنقيح.  

من واقع التجربة ال�سخ�سية يف اأملانيا والنم�سا, بل من واقع اخلربة يف جمال 
والهند  املتحدة  الوليات  ويف  خمتلفة,  اإ�سالمية  دول  يف  العلمي  والبحث  التدري�ص 
يومنا هذا,  الإ�سالمي يف  الدين  تدري�ص  يواجه  اأكرب حتٍد  اإن  القول:  واأوروبا, ميكن 
املراد تدري�سها.  املادة  التدري�ص/ حمتوى  املتعلقة مبحتوى  التحديات  اإمنا يكمن يف 
تركيز  من  التاأكد  كيفية  يف  يتمثل  اأولهما:  �سقني:  يف  التحدي  هذا  تلخي�ص  ميكن 
التدري�ص على التالميذ, وعلى املو�سوعات املتعلقة بحياتهم الفعلية. ولعل هذا ما بداأ 
حاليًا يحدث بخطوات بطيئة ووئيدة. اأما ال�سق الثاين من التحدي: فهو يتعلق بكيفية 
ال�سيطرة  ربقة  وتخل�سه من  العلمانية,  املدار�ص  الإ�سالمي يف  الدين  تدري�ص  حترر 
الالهوتية. مبعنى اأن هذا التحدي يتمثل حاليًا يف كيفية اإزالة التناق�ص, والتخل�ص 
من اأوجه التعار�ص بني مادة الدين الإ�سالمي التي يتم تدري�سها يف املدار�ص, وتلك 

(5( Khorchide, Mohannad, Der islamische Religionsunterricht zwischen Integration und Parallelgesellschaft : 
Einstellungen der islamischen ReligionslehrerInnen an öffentlichen Schulen, Verl. für Sozialwiss., Wien, 2009. 
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التي يدر�سها علماء الدين يف امل�ساجد واملدار�ص الدينية. مل يبذل ما يكفي حتى الآن 
بخ�سو�ص هذا املو�سوع.   

تدريس مواد الدين اإلسالمي في بريطانيا

تعريفًا  العظمى  بربيطانيا  العام  التعليم  مدار�ص  يف  الديني  التعليم  يعرف 
د�ستوريًا باأنه مو�سوع غري عقدي )ل يجاهر فيه بالعقيدة) ينطوي على التعددية يف 
املعتقدات. ومن بني الديانات الت�سع الرئي�سة ال�سائدة حاليًا يف اململكة املتحدة, ات�سح 
اأن امل�سلمني ميثلون ثاين اأكرب جمموعة عقدية/ دينية حيث متثل ما ن�سبته )٪4.8) 
الوا�سحة  الأغلبية  ميثلون  امل�سيحيون  فتئ  ما  بينما  الدولة)6).  �سكان  اإجمايل  من 
من املواطنني الربيطانيني, فقد ظل عدد امل�سلمني ي�سهد ازديادًا م�سطردًا ب�سورة 
املهاجرين  من  مرتفع  عدد  بداأ  عندما  الفائت,  القرن  خم�سينيات  منذ  ملحوظة 
»امل�سلمني« يف الو�سول اإلى البالد. مبا اأن هوؤلء املهاجرين اأ�سبحوا جزءًا ل يتجزاأ 
مب�سمى  اأنف�سهم  اإلى  الإ�سارة  يف  منهم  عديد  طفق  فقد  الربيطاين,  املجتمع  من 
العامل,  اأرجاء  امل�سلمني من خمتلف  اأف�ست هجرة  لقد  الربيطانيون«)7).  »امل�سلمون 
مبا يف ذلك باك�ستان والهند وكينيا ويوغندا والبلقان)8) اإلى فر�ص حتديات على نظام 
الرتبية والتعليم يف بريطانيا, الذي كان ل بد له من اأن يتكيف ويتاأقلم مع احتياجاتهم 
الدينية املحددة. جنبًا اإلى جنب مع الق�سايا وامل�سائل املتعلقة بنظام اللبا�ص واأدبياته 
لدى امل�سلمني, اأو متطلبات الأكل واآدابه )نظام الك�ساء والغذاء) اأو التثقيف اجلن�سي 
ل احل�سر– اأ�سبح تعليمهم الديني هو الآخر مثار جدال ومدار  الذكر  �سبيل  –على 
�سجال. ولعل »مو�سوع ر�سدي« عام 989) هو ما اأ�سفى مزيدًا من الزخم على اخلطاب 

العام حول دمج الأقليات )الدينية) ودور الإ�سالم يف اململكة املتحدة)9).   

(6( Gates, B., & Jackson, R. (2014). Religion and Education in England. In M. Rothgangel, R. Jackson, & M. 
Jäggle (Eds.), Religious Education at Schools in Europe: Part 2: Western Europe (1st ed., pp. 65–98). Göttingen : 
Wien: V&R Unipress.

(7( Lewis, P. (2006). Imams, ulema and Sufis: providers of bridging social capital for British Pakistanis? Con-
temporary South Asia, 15(3), 273–287. http://doi.org/10.1080/09584930601098018

(8( Modood, T., Triandafyllidou, A., & Zapata-Barrero, R. (2006). Multiculturalism, Muslims and Citizenship: 
A European Approach. Routledge .

(9( Berglund, J. (2015). Publicly Funded Islamic religious education in Europe and the United States. Retrieved 
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يوجد التعليم الديني يف اململكة املتحدة يف موؤ�س�سات التعليم العام وموؤ�س�سات 
التعليم اخلا�ص على حد �سواء. ففي مدار�ص التعليم العام, يعد »التعليم الديني« غري 
املختلفة  الديانات  ذوي  الأطفال  اإن  �سواها, حيث  دون  دينية  يتعلق مبلة  ول  طائفي 
يتلقون درو�سهم التي تغطي جميع الديانات العاملية املوجودة؛ مما يعني اأن الإ�سالم 
�ص مع الديانات الأخرى �سواء ب�سواء, من وجهة نظر عمومية و»خارجية/ م�ستقلة«  يدرَّ
بدًل عن تدري�سه من وجهة نظر طائفية حمددة تعك�ص »املوقف الداخلي« من الدين 
باملدار�ص  التعليمي  املنهج  من  جزءًا  ي�سكل  الديني  التعليم  اأن  حني  ويف  الإ�سالمي. 
البتدائية باململكة املتحدة على نطاق الوطن, فهو ميثل وحدة اختيارية يف مدار�ص 
�ستة  توجد  الديني,  للتعليم  العامة  ال�سيغة  هذه  اإلى  بالإ�سافة  الثانوي)0)).  التعليم 
اأنواع من املوؤ�س�سات التي تقدم تعليمًا دينيًا اإ�سالميًا عقديًا للتالميذ)))) وهي كما يلي:   

املدار�ص الدينية. . )

التعليم املنزيل/ التعليم من منازلهم. . 2

التعليم الديني يف امل�ساجد واملوؤ�س�سات الإ�سالمية الأخرى, يف الفرتة امل�سائية اأو . 3
يف عطلة نهاية الأ�سبوع.

املدار�ص الإ�سالمية اخلا�سة.. 4

مدار�ص امل�سلمني التي ترعاها الدولة وتتكفل بها. . 5

موؤ�س�سات التعليم العايل. . 6

يتلقى طالب العلم يف جميع احلالت ال�ست املذكورة اأعاله, درو�سه يف الدين 

from http://www.brookings.edu/research/papers/2015/04/islamic-education-europe-us

((0( Parker-Jenkins, M. (1995). Children of Islam: A Teacher’s Guide To Meeting the Needs of Muslim Pupils. 
Trentham Books, Ltd., Westview House, 734 London Road, Oakhill, Stoke-on-Trent, Staffordshire, England 
ST4 5NP United Kingdom (12.95 British pounds). Retrieved from http://eric.ed.gov/?id=ED386421

(((( Malik, 2010,
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فاإن  اأن جميع املدر�سني م�سلمون,  الإ�سالمي من »منظور داخلي« حمدد دينيًا. ومع 
حمتوى تدري�سهم يكون خمتلفًا, �سواء كان يت�سف مبزيد من التقليدية, اأم اإنه تعلم 

اأكرث حداثة.  

الإ�سالمية  اجلامعة  )الأ�ستاذ يف   (Maszlee Malik( مالك مازيل  خل�ص 
العاملية - ماليزيا) عام 0)20 اإلى اأن املدار�ص متثل اأقدم �سيغة للتعليم الديني يف 
اململكة املتحدة. اأما املدر�سة, فهي عبارة عن حمل للتح�سيل الدرا�سي طوال اليوم 
الدرا�سي. وللمدر�سة »�سخ�سية ح�سرية« -نوعًا ما- جلهة اأن من يلتحقون بها هم 
-يف الغالب الأعم- من امل�سلمني ذوي الأ�سول الهندية, الذين يتلقون درو�سهم حول 
الدرا�سي  املنهج  اإلى  »العلمانية«  املواد  اأ�سيفت  التقليدية.  الإ�سالمية  املو�سوعات 
ولئن  الإجنليزية.  اللغة  اأو  الريا�سيات  مثل  الأخرية,  ال�سنوات  الدينية يف  للمدار�ص 
كان حمتوى تلك املواد مطابقًا ملا هو �سائد يف مدار�ص التعليم العام, فاإن اجلدال يظل 
قائمًا -بكل حال- حيال ما اإذا كان من املمكن القول ب�سفة عامة: اإن التعليم الذي 
تقدمه املدار�ص الدينية مطابق للمعايري الرتبوية والتعليمية الوطنية, وما اإذا كان من 
املمكن عقد مقارنة بني مدار�ص التعليم العام واملدار�ص الدينية, عطفًا على الرتكيز 
 strong metaphysical( ال�سديد للمدار�ص الدينية على م�سائل ما وراء الطبيعة

 .(emphasis

التعليم المنزلي

ميثل التعليم املنزيل بدياًل لتلقي الدرو�ص يف مدار�ص التعليم العام يف اململكة 
املتحدة, متامًا ك�ساأن املدار�ص الدينية �سواء ب�سواء. يوجد التعليم املنزيل يف امل�ساكن 
اخلا�سة اأو امل�ساجد, ويقوم عليه اإما الآباء واأولياء الأمور, اأو رموز املجتمع والقيادات 
التعليم  )وزارة  العام  التعليم  مدار�ص  بنظام  الآن-  -حتى  يرتبط  ومل  الجتماعية؛ 
»ذو  املنزلية  املدار�ص  يف  التدري�ص  �سكل  فاإن  الدينية,  املدار�ص  وك�ساأن  واملهارات). 
طبيعة ح�سرية« نوعًا ما, الأمر الذي من �ساأنه اأن يقف عقبة حتول دون دمج الأطفال 
ذوي اخللفية اخلا�سة باملهاجرين يف املجتمع الربيطاين. ف�ساًل عما تقدم ميكن اأن 
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تكون هنالك �سكوك حول امل�ستوى املهني للمدر�سني وموؤهالتهم الدرا�سية, وتعليمهم 
واملواد التي ي�ستخدمونها يف التدري�ص)2)). 

التدريس اإلضافي

هنالك نوع اآخر من التعليم الديني »العلماين« وهو »التدري�ص الإ�سايف« الذي 
نهاية  عطلة  يف  اأو  امل�سائية  الفرتة  يف  الإ�سالمية  واملراكز  امل�ساجد  يف  تقدميه  يتم 
يتلقاها  التي  النظامية  الدرو�ص  مع  النوع  هذا  يتكامل  اأن  املفرت�ص  من  الأ�سبوع. 
التالميذ يف مدار�ص التعليم العام, واأن يكون مكماًل لتلك الدرو�ص, ول �سيما اأنه تعليم 
ذو طابع تقليدي حلد ما. يهدف التدري�ص الإ�سايف اإلى تزويد الأطفال بتعليم ديني 

عن الإ�سالم, ورفدهم به ل�سد النق�ص املوجود يف املدار�ص اخلا�سة)3)).

مدارس تمولها الدولة

يو�سف  يديرها  التي  املدر�سة  مثل  الدولة,  متولها  التي  امل�سلمني  مدار�ص  اأما 
ل�سلطة  الإ�سرافية  امل�سوؤولية  اأو  الإداري  الإ�سراف  حتت  تقع  فهي  لندن,  يف  اإ�سالم 
املدر�سة, كما اأنها تخ�سع لإ�سراف ال�سلطات البلدية/ املحلية, متامًا ك�ساأن مدار�ص 
الدرا�سي  املنهج  مع  يتطابق  فهو  املدار�ص,  لتلك  الدرا�سي  املنهج  اأما  العام.  التعليم 
ملدار�ص التعليم العام الذي متوله الدولة يف اململكة املتحدة, على الرغم من اأن مزيدًا 
التدري�ص, فهم  اأع�ساء هيئة  واأما  الإ�سالمي.  يتم على تدري�ص املحتوى  من الرتكيز 

م�سلمون ح�سريًا ممن تلقوا تدريبًا تاأهيليًا. 

مدارس تمولها الجهات الخاصة

التي  املدار�ص  فاإن  الدولة,  متولها  التي  امل�سلمني  مدار�ص  من  النقي�ص  وعلى 
متولها اجلهات اخلا�سة تعتمد على الدعم من اجلاليات التي ت�ستهدفها تلك املدار�ص, 
وعلى التربعات. وهذه املدار�ص لديها منهجها الدرا�سي اخلا�ص بها, وهو -بكل حال- 

((2( Malik, 2010.

((3( Malik, 2010.
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ل يختلف كثريًا عن املنهج الدرا�سي ملدار�ص التعليم العام. ل تقع مدار�ص امل�سلمني 
لل�سلطات امل�سوؤولة عن املدار�ص؛ وبالتايل فهي  اخلا�سة يف نطاق الإ�سراف الإداري 
 (AMS UK( الإ�سالمية  املدار�ص  احتاد  اأخذ  وقد  ال�ستقالل.  من  مبزيد  تتمتع 
على عاتقه مهمة متثيل م�سالح مدار�ص اجلاليات, كما تكفل مبهمة التن�سيق العام 

بينها)4)).   

يف جميع موؤ�س�سات التعليم الديني التي ورد ذكرها اآنفًا, تلعب الأ�سئلة املتعلقة 
بتاأهيل املدر�سني دورًا حموريًا. فقد �سهد عام )99) اإقرار اأول درجة بكالوريو�ص يف 
الرتبية يركز -ب�سفة خا�سة- على تدريب الطالب امل�سلمني, وذلك يف بريمنجهام. 
يف غ�سون اأربع �سنوات يتم تدريب الطالب على تدري�ص مواد الدرا�سات الإ�سالمية 
امل�سيحية.  الدرا�سات  يف  بدورات  ويكتمل  تعليمهم  ويتكامل  البتدائية.  املدار�ص  يف 
بالإ�سافة اإلى ما تقدم ينه�ص كل من كلية للتعليم العايل, واحتاد املدار�ص الإ�سالمية, 
تلقوا  الذين  املدر�سني  ل�ستهداف  م�سرتك م�سمم خ�سي�سًا  برنامج  تقدمي  باأعباء 
تاأهيل  اإلى احل�سول على  ي�سعون  والذين  الإ�سالمي,  الدين  مواد  تدري�ص  تدريبًا يف 

متقدم يف جمال اخت�سا�سهم)5)).

تتاح فر�ص التعليم العايل –اأي�سًا- يف خمتلف اجلامعات والكلية الإ�سالمية, 
ومعهد ماركفيلد للتعليم العايل, واحلوزة العلمية. وي�سار اإلى اأن الدرا�سات الإ�سالمية 
يف اجلامعات الربيطانية, ل ميكن مقارنتها مع مواد اأ�سول التعليم الإ�سالمي, التي 
الإ�سالمية  العلوم  ت�سبيهها مبجال  واإمنا ميكن  الأملانية,  يتم تدري�سها يف اجلامعات 
ال�سرقية« )Orientalistik). ت�ستمل  اأو »الدرا�سات   (Islamwissenschaften(
الدرا�سات الإ�سالمية يف اململكة املتحدة على تدري�ص املحتوى الإ�سالمي وفق منظور 
»خارجي/ م�ستقل«. وعلى النقي�ص من اجلامعات الربيطانية, فاإن الكلية الإ�سالمية, 
»من  الإ�سالم  لدرا�سة  الفر�سة  اإتاحة  اإلى  تهدف  بدوي,  زاوي  الدكتور  اأ�س�سها  التي 

((4( Hewer, C. (2001). Schools for Muslims. Oxford Review of Education, 27(4), 515–527. http://doi.
org/10.1080/03054980120086211.

((5( Hewer, 2001.
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العامل  ديانات  ودرا�سة  الناقد  النقدي/  التفكري  اأما  »داخلي«.  منظور  وفق  الداخل« 
والفل�سفة الغربية, فهي جمرد جزء من املنهج الدرا�سي للكلية؛ متامًا ك�ساأن املحتوى 
الإ�سالمي التقليدي. يح�سل اخلريجون –ر�سميًا- على درجة املاج�ستري يف الدرا�سات 
درا�سية  وحدات  –اأي�سًا-  العايل  للتعليم  ماركفيلد  معهد  ويقدم  الإ�سالمية)6))؛ 
والتعددية«  »الإ�سالم  قبيل:  من  التقليدية  الإ�سالمية  باملفردات  مبا�سرًة  تت�سل  ل 
للطالب  بالن�سبة  اأما  الأنثى«)7)).  وعامل  والن�ساء  و»الإ�سالم  اأوروبا«  يف  و»الإ�سالم 
ال�سيعة, فاإن احلوزة العلمية التي تقدم التعليم التقليدي تتيح فر�سة تعليم اإ�سالمي 
م�سمم خ�سي�سا للطالب ال�سيعة؛ وي�ستمل املنهج الدرا�سي للحوزة العلمية –اأي�سًا- 
على مقررات درا�سية »علمانية« مثل علم النف�ص الب�سري/ علم نف�ص الإن�سان, اأو علم 
الجتماع. تتاح للطلبة الفر�سة لتلقي الدرو�ص املكثفة وا�ستكمال درا�ستهم يف دم�سق 

)�سوريا) وقم )اإيران))8)). 

تدريس اإلسالم في فرنسا

يف  ال�سكان  جمموع  من  و)٪8.5)   (٪6( بني  ترتاوح  ن�سبة  امل�سلمون  ي�سكل 
فرن�سا. وتعود هجرة امل�سلمني من امل�ستعمرات الفرن�سية ال�سابقة اإلى فرن�سا -ب�سفة 

عامة- اإلى القرن التا�سع ع�سر)9)). 

تعد العالقة بني املدر�سة والدين يف فرن�سا م�ساألة بالغة احل�سا�سية؛ فقد حدث 
ف�سل  من  ذلك  ي�ستتبع  وما  الفرن�سي,  التعليم  نظام  على  العلماين  الطابع  اإ�سفاء 
بني الكني�سة واملدر�سة خالل الفرتة بني )882) و886)). وجاء ذلك �سابقًا للف�سل 
الذي حدث –اأخريًا- بني الكني�سة والدولة عام 905). منذ ذلك احلني تعد العوائل 
البتدائية  املدار�ص  تتيح  لالأطفال.  الديني  التعليم  عن  م�سوؤولة  الدينية  واملوؤ�س�سات 
اأ�سوار  اأمام الآباء, مبعدل مرة يف الأ�سبوع, لتنظيم دورة عن الدين خارج  الفر�سة 

((6( Malik, 2010.

((7( Malik, 2010.

((8( Malik, 2010.

((9( Berglund, 2015.
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املدر�سة)20). 

ل يتم تدري�ص املحتوى الإ�سالمي يف مدار�ص التعليم العام يف فرن�سا, ولذلك 
فاإن الآباء الذين يرغبون يف تعليم اأبنائهم مواد الدين الإ�سالمي, ير�سلون اأبناءهم 
من ناحية منوذجية لتلقي دورات تقدمها امل�ساجد اأو املوؤ�س�سات الإ�سالمية اخلا�سة, 

خالل فرتة ما بعد الظهر اأو عطلة نهاية الأ�سبوع. 

اأن التعليم الديني ل ميثل مادة يتم تدري�سها ب�سفة م�ستقلة  على الرغم من 
يف املدار�ص الفرن�سية, فقد مت دمج املو�سوعات الدينية �سمن مادة التاريخ اأو تاريخ 
مبوجب  اإ�سالحية  عملية  اإطار  يف   ,200( العام  منذ  الفل�سفة  اأو  الآداب  الفنون/ 
يف   (Régis Debray( دوبريه  ريجي�ص  الفرن�سي  الفيل�سوف  من  �سادرة  تو�سيات 
تقرير حول و�سع الدين, قدمه لوزير التعليم الفرن�سي. يف الوقت احلايل يتم الرتكيز 
على التاأثريات التاريخية املختلفة للدين يف املدار�ص الفرن�سية, حيث يتم ربط الدين 
اأو اجلغرافيا  اأو الطب  الإ�سالمي -على �سبيل املثال- بالتقدم يف جمال علم اجلرب 

والفنون والزراعة))2).

 (Jenny Berglund( بريغلند  جيني  الأملانية  الأكادميية  اأوردته  ملا  وفقا 
الدين  عن  مواد  تدري�ص  يف  �سعوبة  الأخرى  واملواد  التاريخ  مدر�سو  يواجه   ,20(5
الذي  التاأهيل  من  كاف  قدر  على  لي�سوا  باأنهم  ل�سعورهم  ح�س�سهم؛  يف  الإ�سالمي 
ب�سفة  الدين  عن  التحدث  اجتناب  حماولتهم  ويف  املواد.  تلك  تدري�ص  من  ميكنهم 
الإ�سالم, عطفًا على  مواد عن  اأي  تدري�ص  ب�سفة خا�سة يف  فاإنهم يرتددون  عامة, 

الت�سور ال�سائد يف املجتمع حيال الأمور وامل�سائل املتعلقة بالإ�سالم يف فرن�سا.

المدارس الفاثوليفية

القطاع  )من  عامًا  متوياًل  تتلقى  التي  الكاثوليكية  املدار�ص  فرن�سا  يف  توجد 

(20( Willaime, J.-P. (2014). Religious Education in French Schools. In M. Rothgangel, R. Jackson, & M. Jäggle 
(Eds.), Religious Education at Schools in Europe: Part 2: Western Europe (1st ed., pp. 99–119).

(2(( Berglund, 2015.
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تلك  من  قلة  العام.  التعليم  نظام  مدار�ص  مع  بيد  يدًا  اخلا�سة,  واملدار�ص  العام) 
املدار�ص اخلا�سة متثل مدار�ص امل�سلمني على وجه التحديد. وي�سار اإلى اأن بع�سًا من 
تلك املدار�ص التي يديرها القطاع اخلا�ص, تتلقى دعمًا ماليًا من الدولة, وذلك لدفع 
رواتب املدر�سني -على �سبيل املثال- وتقدمي املنهج الدرا�سي الوطني. ومن بني هذه 
املدار�ص هنالك ثانوية ابن ر�سد )Averroès High School) يف مدينة ليل, وهي 

مدر�سة اأحرزت نتائج باهرة واحتلت مراكز متقدمة. 

حتتج بريغلند اإجماًل باأن تقرير دوبريه املذكور اآنفًا, واخلطاب العام ال�سائد 
يف فرن�سا, يربزان اأهمية التعليم الديني و�سرورة تلقيه يف املدار�ص ف�ساًل عن التغيري 
واملفاهيم يف هذا  الت�سورات  على  والذي طراأ  نظرها)  وجهة  )الإيجابي من  العام 
�ساأن  من  فاإن  املوؤهلني,  املدر�سني  عدد  يف  نق�ص  هنالك  يزال  ل  اأنه  ومع  ال�سدد. 
تاأ�سي�ص املعهد الأوروبي للعلوم الدينية )IESR) واملدر�سة التطبيقية للدرا�سات العليا 
 École Pratique des Hautes Études in Paris/( ال�سوربون  باري�ص/  يف 

Sorbonne) حتقيق اإ�سافة مهمة, واإ�سهام معترب يف هذا اخل�سو�ص م�ستقباًل. 

الخاتمة 

يف  الإ�سالمي  الدين  تدري�ص  بخ�سو�ص  مقارنة  عقد  على  املقال  هذا  انطوى 
على  م�سلمة. عطفًا  اأقليات  بها  توجد  علمانية خمتلفة,  اأوروبية  دول  باأربع  املدار�ص 
الدول  من  كل  انتهجت  الأربع,  الدول  لتلك  والتاريخية  ال�سيا�سية  الأحوال  اختالف 
الدين  مواد  )تدري�ص  الإ�سالمي  التعليم  لتوفري  �سعيها  يف  خمتلفًا  اأ�سلوبًا  املذكورة 
الدولة  بني  والعالقة  للدولة,  احليادي  املوقف  ويعد  امل�سلمني.  لالأطفال  الإ�سالمي) 
والدين, عاملني مهمني ب�سفة خا�سة لتو�سيح الفروق والختالفات املنوه عنها اأعاله. 
كما هو  الدينية,  واملوؤ�س�سات  العامة  املوؤ�س�سات  تعاون بني  يت�سح وجود  ناحية,  فمن 
ال�ساأن يف اأملانيا اأو النم�سا. ومن ناحية اأخرى, تهيمن »كني�سة الدولة« على امل�سهد يف 
اململكة املتحدة, عطفًا على ما تتمتع به من نفوذ وقوة تاأثري. ومع هذا فاإن مدار�ص 
التعليم العام, تقت�سر فقط على تقدمي ح�س�ص ذات طابع غري طائفي عن الديانات 
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الرئي�سة يف العامل. اأما يف فرن�سا, فاإن الف�سل ال�سارم بني الكني�سة والدولة, ل يدع 
جماًل البّتة للتعليم الديني يف مدار�ص التعليم العام.

هنالك عامل اآخر يجب مراعاته عند املقارنة بني الدول الأربع املذكورة فيما 
املدين  احلراك  اأدى  فقد  �سواء.  حد  على  والدمج  الهجرة  اإزاء  ب�سيا�ساتها  يتعلق 
اإلى ظهور خطاب مرتبط بالهجرة, وهو  الجتماعي يف ت�سعينيات القرن املن�سرم, 
للمجتمع,  الجتماعي«  »التما�سك  على  يوم  بعد  يومًا  الرتكيز  فيه  يتزايد  خطاب 
الإ�سالموفوبيا  قبيل  من  مو�سوعات  تاأتي  امل�سلمني.  دمج  اأهمية  مع  بيد  يدًا 
�سي من الإ�سالم/ م�ساعر الكراهية  )Islamophobia) رهاب الإ�سالم/ اخلوف املمَرمَ
امل�سلمني)  اأو  الإ�سالم  �سد  املوجهة  امل�سبق,  واحلكم  املربر  غري  واخلوف  والتحامل 
يف   (radicalization( الت�سدد  والتطرف/   (fundamentalism( والأ�سولية 
�سميم العنا�سر احلا�سمة وبالغة الأهمية ملكونات اخلطاب املذكور اأعاله. ب�سورة اأو 
اأخرى, ميكن اأن يكون التعليم الديني مبثابة ج�ص النب�ص )litmus test) للتما�سك 
الجتماعي ملجتمعات غرب اأوروبا, التي توجد بها اأقليات م�سلمة؛ وعلى هذا ي�سبح 
يلزم  اأخرى,  اأ�سياء  بني  فمن  التحديات.  من  هائل  كم  مواجهة  يف  الديني  التعليم 
حتديد كيفية اإتاحة الفر�سة للم�سلمني ال�سباب لتعزيز هويتهم الإ�سالمية وتر�سيخها, 
مع مراعاة اأن ي�سبحوا يف الوقت ذاته اأع�ساء فاعلني يف املجتمعات الأوروبية, واأن 

يكونوا جزءًا من الدول الدميقراطية.
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