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 : ملّخصال

مّر �عليم أبناء ا�جاليات املسلمة، ومن �� حكمهم من األقليات واملهاجر�ن والوافدين �� البالد األجنبية  

حيث �عيش أبناء    .املصاعب ومازالودول امل�جر، و�� البالد اإلسالمية والعر�ية ذا��ا، بمراحل عديدة من  

�جر توفر قدرا جيدا من الوفادة أو  فبعض دول امل  ،هذه ا�جاليات واألقليات �� ظروف متفاوتة ومتناقضة

وتضع �� مقابل ذلك شروطا ومعاي�� من أهمها أال    ، أو التقدير ألبناء هؤالء �� ا�خدمات التعليمية  ،الرعاية

ھ من أف�ار دينية ونحوها.    ي��تب
ّ
عن التسهيالت التعليمية التأث�� السل�ي ع�� ا�جتمع من خالل ما قد يتم بث

اإلسالمية   الدول  نوعو��  هناك  م��ا    والعر�ية  �عا�ي  ال�ي  واملادية  الثقافية  واملصاعب  الضغوط  من  آخر 

تتخذ إجراءات تحمل بر�قا من األمل �شأن تحس�ن    وآخرو��ن ح�ن    .املؤسسات التعليمية اإلسالمية تحديدا

يظّل �عليم  ومع �ل ذلك    ،مستوى ا�خدمات التعليمية ألبناء الوافدين واملهاجر�ن وا�جاليات ومن �� حكمهم

املستوى  عن  كث��ا  متأخرا  الفئات  البالد    املنشود.   هذه  و��  امل�جر،  دول   �� السياسية  األنظمة  وتلعب 

  . الذي يقدم ألبناء هذه الشرائح  اإلسالمية والعر�ية الدور األك�� �� التحكم �� نوع ومستوى التعليم اإلسالمي 

لكن    ،مثل ألبناء املهاجر�ن واألقليات ومن �� حكمهموتوجد تنظيمات دولية تؤكد ع�� حماية حق التعليم األ 

وأك�� الذين �عانون �� الساحة الدولية من    .�عض املمارسات الفعلية �� عالم الواقع �عمل ضد هذا ا�حق

وتتوقف فعالية ا�خدمات التعليمية ألبناء األقليات    ،ب�ن جميع األقليات ومن �� حكمهم هم أبناء املسلم�ن

هذه   لدعم  اإلسالمية  واملنظمات  ل�جمعيات  املتاحة  اإلم�انات  مدى  ع��  ا�ختلفة  البالد   �� اإلسالمية 

تع ��ا �عض القيادات ا�جتمعية املسلمة �� هذه البلدان من املقدرة القيادية،  وع�� مدى ما تتم  ،ا�خدمات

عاّمة. وح�ى اآلن، ال يوجد تنظيم دو�� إسالمي    واملهارات االجتماعية، واالل��ام الدي�ي والوالء للهوّ�ة وا�جذور 

  ، ا�ح�� واإلقلي�ي والدو��محدد ير�� مصا�ح �عليم أبناء املهاجر�ن والوافدين واألقليات ونحوهم �� النطاق  

 . لكْن هناك دول عر�ية وغ�� عر�ية تدعم التعليم اإلسالمي لهذه الشرائح �ش�ل واعد
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Abstract: 
 
Educating children of Muslim communities and those of similar minorities, 

immigrants, and immigrants in foreign countries, and in Islamic and Arab 
countries themselves, have gone through many stages of difficulties and still are. 
Where the members of these communities and minorities live in varying and 
contradictory conditions. Some countries of the Diaspora provide a good level of 
delegation, care, or appreciation to their children in educational services, and set 
conditions and standards in return for that, the most important of which is that 
educational facilities do not have a negative impact on society through what 
religious ideas may be broadcast and the like. 

 In Islamic and Arab countries, there is another type of cultural and material 
pressures and difficulties experienced by Islamic educational institutions in 
particular. From time to time, measures are taken that carry a glimmer of hope 
regarding improving the level of educational services for the children of 
immigrants, expatriates and the like, and despite all this, the education of these 
groups remains far behind the published level. The political systems in the 
Diaspora, and in the Islamic and Arab countries, play the biggest role in 
controlling the type and level of Islamic education provided to the children of 
these classes.  

There are international regulations that affirm the protection of the right to an 
optimal education for children of immigrants, minorities, and the like, but some 
actual applications and practices in the real world work against this right. And 
those who suffer most in the international arena among all minorities and those 
in their rule are the children of Muslims. The effectiveness of educational services 
for members of Muslim minorities in different countries depends on the extent 
of the capabilities available to Islamic societies and organizations to support these 
services, and on the leadership ability, social skills, religious commitment and 
loyalty enjoyed by some Muslim community leaders in these countries. 

 Even until now, there is no official organizational structure to those students 
in reality, for the children of immigrants, minorities, and the like in the local, 
regional and international arenas, but there are Arab and non-Arab countries that 
support Islamic education for these segments promisingly. 
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 المقدمة:  -1

 عن معاقلهم ألسباب عديدة
ً
أبرزها الهروب    ،�عيش العديد من شرائح املهاجر�ن �� أوطان أخرى �عيدا

ألسباب تخرج عن إراد��م �� مختلف ا�حاالت. وهم    من االضطهاد أو الظلم الذي يتعرضون لھ �� بلدا��م

عندما ينتقلون للعيش �� بلدان أخرى يتعرضون ملصاعب ش�ى، وخاصة املهاجر�ن غ�� الشرعي�ن. و��ّون  

فيمارسون أ�شطة متنوعة قد    ،خاصة ��م  كيانات اجتماعية واقتصادية  هؤالء ألنفسهم، �� أوطان امل�جر،

إال أّ��م، �� الغالب األعم، �عيشون �� عزلة يحافظون من خاللها ع��  ،يمتد �عضها إ�� ا�جوانب السياسية

ثقاف��م، وع�� أش�ال مختلفة من ا�خصوصية. وفيما �عيش البعض م��م �أقليات �� مجتمعات امل�جر،  

بوتق  �� و�نصهر  اآلخر،  البعض  ا�جديدةيندمج  ا�جتمعات  هذه   �� والسياسية  االجتماعية  ا�حياة   ، ة 

الوقت مرور  مع  ف��ا  أساسي�ن  أعضاء  ان��اء   ،و�صبحون  عند  ح�ى  األصلية  بلدا��م  إ��  عود��م  وتصعب 

أزمات بلدا��م تلك. وقد نظر �عض املثقف�ن إ�� جماعات املهاجر�ن باعتبارهم أقليات، حيث يرون أن هؤالء  

جماع  عن  أك��، عبارة  جماعات  ب�ن  �عيش  فرعية  مالمح   ت�ّون   ات  األك��    تمّ��ها  لنفسها  ا�جماعات  من 

حولهم، وعادة ما تنظر إ�� نفسها باعتبارها مجتمعات معاناة مقارنة �غ��هم، وهذه املعاناة قد ت�ون �سبب  

عن املعاناة  شدة  وتزداد  امل�جر،  بلدان   �� عديدة  واقتصادية  اجتماعية  مزايا  من  �شاهدون  حرما��م  دما 

أقليات أخرى تتمتع بمزايا ووتحظى بمن�لة أفضل م��م، وعادة ما ينظر إل��م ا�جتمع الكب�� ع�� أ��م من  

�املدارس   ��م  ا�خاصة  الثقافية  املؤسسات  من  العديد  بت�و�ن  املهاجر�ن  هؤالء  يقوم  ولذلك  األغراب، 

لة عرقية، أو لغو�ة، أو ثقافية، أو لونية، واملستوصفات الطبية، واملتاجر ونحوها. وقد ت�ون أسباب العز 

 من هذا وذاك. و�� اآلونة األخ��ة أ�حت مشكالت ال�جرة من أعقد املشكالت  
ً
أو دينية، وقد ت�ون مز�جا

من دون قصد إ��    السياسية، ذلك أن العديد من بلدان امل�جر اكتظت باملهاجر�ن الذين شرعوا بقصد أو

، هذا إ�� جانب االم��اج االجتما��،  التأث�� ع�� �افة مجر�ات األحد
ً
 واقتصاديا

ً
 وثقافيا

ً
اث داخلها سياسيا

وت�ّون صور نمطية أو غ�� نمطية حول احتماالت تحولهم إ�� مجتمعات أغلبية، مع ترهل ا�جتمع األص�� 

امل�جر،   دول  ح�ومات  ع��  اقتصادية  ضغوط  من  املهاجرون  هؤالء  �سببھ  عما   
ً
فضال هذا  و�خصياتھ، 

اج إ�� ا�خدمات ال�حية وال��بو�ة بأنواعها. وتجد �عض ا�ح�ومات نفسها، بفعل موقعها الدي�ي أو واحتي

السيا�ىي، ملزمة بتأم�ن هذه ا�خدمات �غض النظر عما �سّببھ ذلك من ضغوط عل��ا وع�� مواطن��ا. كما  

للدخول   �التأش��ات  تقليدية  غ��  أخرى  خدمات  إ��  يحتاجون  املهاجر�ن  هؤالء  والسفر،    �خروجواأّن 

وتخطي   األغلبية  مدارس  إ��  أبنا��م  و�دخال  االمتالك،  وص�وك  العمل،  وتصار�ح  التعر�فية،  والهو�ات 

ا�ع�اسات ذلك ع�� أبنا��م، وع�� األبناء اآلخر�ن، وخدمات البلدية، وتوسيع نطاق ا�خدمات خارج املواقع  

رافق املتنوعة. وقد ات�ح من خالل أحد العروض  ا�حددة، وحاجة هؤالء إ�� العديد من املنشآت املدنية وامل 

تنطبق عل��م مواصفات األقلية والذين �عيشون وفق هذه ا�خاصية قد وصل    اإلحصائية أّن املسلم�ن الذين

  ، م2015كما �ش�� إ�� ذلك إحصائية صادرة عام    ). assakina.com(  عددهم إ�� ما يقارب ثلث املليار �سمة 

مليون    232ناك أك�� من عشر دول يقصدها املهاجرون، وأن هناك ما يز�د عن  حيث أظهرت بيانا��ا أّن ه 
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  ali,() ،2004  2012(  ،) م2015  ، األمم املتحدة(  م2015مهاجر حول العالم ح�ى تار�خ الثا�ي من يناير عام  

,Clary .( 

   المشكلة:   -1- 1

وا�جهود   ا�ختلفة  البلدان   �� ا�جاليات  مدارس  إ�شاء  تم  أن  مستمر  منذ  عمل   �� واألهلية  الرسمية 

لتقديم ا�خدمة التعليمية الالئقة ألبناء هذه ا�جاليات. وقد ات�ح من خالل العديد من املشاهد والوقائع  

والتقار�ر أن عدم توفر األوضاع النظامية لإلقامة وقلة الفرص �� املدارس ا�ح�ومية أو ندر��ا، �انت مدعاة  

سيما أن مص�� أبناء هؤالء املهاجر�ن الوافدين هو مص�� �� عالم ا�جهول،  للعديد من ا�خاوف واملصاعب ال 

َرّدٍ وتراجع، خاصة �� ظل الصمت والس�وت أو التجاهل    إ�� م�ى ستظل، أوضاع هؤالء ��  وال أحد �عرف
َ
ت

ن  الدو�� ملا يجري من أعمال عنف وقمع وتردي األوضاع عاّمة، واإلخالل التام بحقوق اإل�سان. ولذلك فإ

فهناك أعداد هائلة من    ،املدارس املنشأة �خدمة األبناء ظلت �عا�ي من أجل البقاء لف��ة ليست بالقص��ة

  ع�� غرار املشردين أو   األفراد �عيشون �� مواقع اإلقامة دون �عليم، ودون فهم لإلسالم وال��بية اإلسالمية

 لألمن االجتما�� والوط�ي. أبناء الشوارع، هذا إ�� جانب املشكالت املادية وغ��ها مما أض
ً
ل ��ديدا

ّ
�� �ش�

،
ً
ھ ي�ّح �ع��ا بالبدائية جدا

ّ
ف�ان    وقد �انت أوضاع املدارس املنشأة م��دية للغاية �� بداية �شأ��ا، حّ�ى أن

 ع��   يجلسون ع�� األرض داخل فصول هذه املدارس   الكث�� من الطلبة 
ً
ال�ي �انت معتمدة �ش�ل ك�� تقر�با

 عن سوء مواقعها  إعانات ا�حسن�ن،
ً
وعدم تلق��ا أي    ،وتفتقر إ�� أ�سط التجه��ات واإلم�انات، هذا فضال

هـ تم إ�شاء هيئة  1423دعم من ا�جهات ا�ختلفة، و�انت تخضع إلشراف م�اتب الدعوة والتوعية. و�� عام  

ض اإلعانات من  اإلشراف ع�� مدارس ا�جاليات �� اململكة العر�ية السعودية، و�دأت هذه املدارس تتلقى �ع

من   واملعلمات  املعلم�ن  من  العديد  تأهيل   
ً
الحقا تم  كما  ا�خ��ية،  ا�حرم�ن  مؤسسة  مثل  ك��ى  مؤسسات 

 ومعلمة  450األقليات نفسها للعمل ��ذه املدارس، زاد عددهم عن  
ً
وقد بينت الدراسة ال�ي أجراها    .معلما

ف وانت�اسات عديدة خالل �شأ��ا، و�� و�ن  هـ أّن مدارس ا�جاليات ا�خ��ية مرت بظرو 1432الشيعا�ي عام  

.  )هـ1432  ،الشيعا�ي(  شهدت أوضاعها �عض التحّسن، فإّ��ا ال تزال بحاجة إ�� مز�د من الدراسة والعناية 

هـ فقد تم توحيد مكت�ي التعليم لإلشراف  1437/ 10/ 15و�موجب قرار إدارة �عليم منطقة مكة املكرمة ��  

مكتب التعليم لإلشراف  (  بن�ن و�نات) �� مكتب واحد بمس�ى(  ة املكرمةع�� مدارس ا�جاليات بمنطقة مك

 . هـ)1437 ،اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة املكرمة(  ع�� مدارس ا�جاليات)

  �ان لها تأث��ها   ظروفا سلبية  م) أّن أبناء ا�جاليات �عانون 2008(  وأيدت الدراسة ال�ي أجراها عو�ل عام

الدرا�ىي ال��بوي وا  ،ع�� نجاحهم  �� ا�جتمع  ��    . ندماجهم  أبناء ا�جاليات  اندماج  وقد لوحظ أن معّدالت 

أّن املعلم�ن الوافدين أنفسهم    كما  .م)2008  ،عو�ل(  مختلفة  مازالت منخفضة ألسباب  العديد من الدول 

كهم مشاعر دونية أو سلبية �� بلدان الوفادة أ  �عملون �� مدارس ا�جاليات أو �� غ��ها  الذين
ّ
  ،و امل�جرتتمل

إليھ دراسة   ور�ما ال يحصل �عضهم ع�� نفس مزايا أقرا��م من جنسيات أخرى. و�دعم ذلك ما توصلت 

  ، الكندي (  من أن معدالت الرضا الوظيفي تنخفض �شدة لدى املعلم�ن الوافدين  ،م)2014(  الكندي عام
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العر�ية    .م)2014 ا�جاليات  أّن  قطر   �� واإلقليمية  الدولية  الدراسات  مركز  أجراها  ال�ي  الدارسة  و�ينت 

 مصاعب جمة �� التكيف أو االندماج
ً
وا�حصول ع��    ،الوافدة �� دول مجلس التعاون ا�خلي�� تجد أحيانا

مركز  (  ون لها �� بلدا��مهذا عدا الضغوط اإلدار�ة والتنظيمية ال�ي يتعرض  ،فرص التعليم املناسب ألبنا��م

واإلقليمية   الدولية  عام    ).م2016الدراسات  الصغ��  أجراها  ال�ي  امليدانية  الدراسة  نتائج  إ��  و�الرجوع 

منخفض �سبب ظروفهم ا�خاصة،    هـ ات�ح أّن مستوى التكيف االجتما�� والنف�ىي للطلبة الوافدين 1422

 �سبب �عض املمارسات اإلدار�ة والتنظيمية
ً
 . )Haddad, 2000)، (هـ1422 ،الصغ��( ا�خاطئة وأحيانا

 ع�� حالة الطلبة الوافدين من أبناء ا�جاليات ا�ختلفة،   
ً
ومن املشاهد الثقافية واالجتماعية املؤثرة سلبا

وخاصة الطلبة املسلم�ن �� دول الوفادة أو امل�جر، مشكالت ال�جرة والزواج من األجنبيات، وتأث�� ذلك ع�� 

ي واالجتما�� لألبناء، و�غ�� العديد من املفاهيم ا�جوهر�ة عندهم، وتذبذ��ا ما ب�ن الواقع  الت�و�ن النف�ى

م ال�ي أو�حت أّن إش�االت  2010م)، و�دعم ذلك ما توصلت إليھ دراسة مر�ىي عام  2000  ،نظيف(  واملثال 

ي أبناء املهاجر�ن  إذ �عا�  .املهاجر�ن العرب �� أورو�ا وحدها �ش�ل معضلة ثقافية اجتماعية سياسية عظ�ى

�� مدارس الوفادة �� بالد امل�جر من مصاعب جمة عرقية، ودينية، وتنتشر حاالت ال��ميش والتمي�� ضدهم  

م). وات�ح من نتائج الدراسة التحليلية عن الطالب الوافدين �� مصر  2010  ،مر�ىي(   �ش�ل كب�� ووا�ح

،  سلبية ألسباب تتعلق ��ممباشرة  ومواقف  مشاعر  أن الطلبة الوافدين لد��م  ،م2010ال�ي أجر�ت عام  

ا�ختلفة   و�التقلبات  مصر،   �� والسياسية  واالجتماعية  الثقافية  ا�حياة  و�طبيعة  بالنظم،  ق 
ّ
تتعل وأخرى 

  ، ومن خالل العديد من املشاهد األخرى   .م)2010  ،اإلدارة العامة للبحوث الثقافية(  لألوضاع االقتصادية

إ��    ل ع�� إقام��م �� بلدان الوفادة وامل�جر، يصلون �� �عض ا�حاالت فإن الوافدين �عد مرور وقت طو�

فيت�ون لد��م نوع من الرغبة ��    ،�عده �� الرجوع إ�� أوطا��م األصلية  ال يفكرون  عال من التكيف  مستوى 

من  العديد  �شمل  بل  �عي��ا،  جاليات  تخص  ال  الظاهرة  وهذه  أقل،  درجة  من  ولو  مواطن�ن  إ��  التحول 

إ�� دول  الوافد الواقع فإن ال�جرة والوفادة  البالد اإلسالمية. و��  أو األجنبية أو من  العر�ية  البالد  ين من 

ا�خليج العر�ية أصبحت ظاهرة حديثة غ�� اعتيادية، وشملت ح�ى الوافدين من بالد أورو�ا وأمر��ا وغ��هما.  

، وأض�� املهاجرون ا�جدد مهددين  ولكن هذه الظاهرة �� ال�جرة تزامنت مع ز�ادة الس�ان �� هذه الدول 

ان ا�حلي�ن ع�� الفرص 
ّ
السيما أن العديد م��م يتفوق ع�� املواطن�ن ��    ،للعمالة ا�حلية، ومزاحم�ن للس�

 �� ا�حصول ع�� موافقات ا�جهات الرسمية،    جوانب ش�ى. كما
ً
ا
ّ
أّن هناك اليوم وافدين جددا هم األك�� حظ

. ومعظم الوافدين ال يأتون وارتياح املواطن�ن، وهم الوافدو 
ً
بنّية ا�حصول    ن للعمل من دول آسيا تحديدا

أيضا ل�حصول ع�� فرص االستقرار النس�ي الذي �شهده بلدان ا�خليج العر�ي.    بل  ، ع�� فرص العمل وحدها

 ملشكالت  
ً
 بدأت �عض الدول ا�خليجية �� اتخاذ إجراءات كث��ة من شأ��ا أن توجد حال

ً
العاطل�ن  ومؤخرا

عن العمل من مواطن��ا الذين زحم��م العمالة األجنبية، ومع ذلك فهذه الدول ال �ستطيع أن �ستغ�ي عن  

 �� أورو�ا وأمر��ا 
ً
بحاجة إ�� املهاجر�ن    العمالة األجنبية �� املرحلة ا�حالية. وستظّل ح�ى الدول األك�� حظا

قد فشلت النظر�ات ال�ي �انت ترى أن عهد ال�جرات  الوافدين للعمل �� أراض��ا ألسباب كث��ة ومتنوعة، و 

الك��ى قد م�ىى، وأن العاطل�ن ا�حلي�ن سيحلون محل العمال املهاجر�ن، وأن التقسيم الدو�� للعمل قد 
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غ��   �ش�ل  ا�ختلفة،  ا�جاليات  واقع  إ��  النظر  بم�ان  األهمية  من  فإن  ولهذا  جدوى.  دون  ال�جرة  يجعل 

نظر إ�� أن عدد املهاجر�ن للعمل �� �عض البلدان ا�خليجية يق��ب، إن لم يزد،  تقليدي، والبد أيضا من ال

 محلية وخارجية ليس لها حدود
ً
 لذلك فإن البعد   .عن عدد الس�ان املواطن�ن، وهذا قد يصنع ضغوطا

ً
ووفقا

 من  ،ال��بوي قد يحتل أهمية خاصة �� صناعة فكر تر�وي �علي�ي �عزز الهو�ة الوطنية
ً
الت�افل    ويغرس صورا

والتواد والت�افل وا�حوار واالح��ام مع اآلخر�ن أك�� من أي وقت م�ىى. ومن جانب آخر فقد أصبحت اليوم  

 ع�� ذلك
ً
أّن عدد    حيث  .ال�جرة جماعية وعائلية ولم �عد فردية، وتؤثر األحداث السياسية املعاصرة كث��ا

خالل املرحلت�ن ا�حالية واملستقبلية، وقد    املهاجر�ن من النساء واألطفال والشباب سي��ايد �ش�ل م�حوظ

تصبح �عض أنواع ال�جرة غ�� الشرعية مكملة لل�جرة القانونية لتغطية �عض أنماط الطلب االجتما��  

 تم ��جيع ال�جرة إ�� أرض��ا  
ً
  كما �ش�� أحد ا�خ��اء   –ع�� أ�حاب ا�حرف. و�� �عض البلدان األورو�ية مثال

لهذه القارة ال�ي تتم�� بالشيخوخة وانخفاض ا�خصو�ة، ذلك أن شيخوخة    إ�� ا�خصوصيات الديموغرافية

نظام  ع��  كب��  ضغط  إ��  نفسھ  الوقت   �� تؤدي  كما  االقتصادي،  النشاط  انخفاض  إ��  تؤدي  الس�ان 

ھ ع��  
ّ
الضمان االجتما�� وا�خدمات التعليمية، وأنظمة التقاعد، وأشارت �عض تقار�ر األمم املتحدة إ�� أن

م. ولذلك فقد ارتفعت �سبة الزواج  2025مليون مهاجر مع عام    160أن �ستقبل وحدها ما ال يقل عن  أورو�ا  

س وعدد األطفال األجانب، وهذا الوضع نفسھ يتكّرر  
ّ
  �� العديد من الدول �� العالم   –ولو بدرجات    –والتجن

)2003 ,Jacob() ،1979 ,Lomax ( 

الس��  بم�ان  األهمية  �شر    ولعّل من   عن  إ�� 
ً
دولة عوضا �ل  أنحاء   �� �ش�ل مناسب  ا�جاليات  هذه 

�� ا�حافظة ع�� املقدرة ع�� تقديم خدمات    فقد �ساعد هذا االنتشار   ،تجّمعهم الكب�� �� مواقع محددة

أّن هذا االنتشار قد �ساعد ع�� إحياء �عض املواقع املهمشة    كما   ، متنوعة �عليمية وغ��ها �ش�ل مناسب

ما �ان    و�ظل ا�جانب التعلي�ي بمثابة نقطة   .للبالد  �� ا�جانب ا�جغرا��
ّ
تحول �� وضع هذه ا�جاليات، ف�ل

 ل�جميع مع 
ً
ر نفس الظروف  التعليم متاحا

ّ
ما    ،و�زالة العوائق والعقبات  ،واالرتقاء بفرص التوظيف  ،توف

ّ
�ل

ملهاجر�ن ال�ي قد  �ان ذلك مدعاة ل�حفاظ ع�� الوحدة رغم التنوع، ومدعاة ملعا�جة مشكالت البطالة عند ا

تتسبب �� زعزعة األمن االجتما�� أو ح�ى تقو�ضھ. ور�ما ي�ون من املناسب أن يتّم النظر إ�� املهاجر الوافد  

ول�خدمة لإلنتاج  وسيلة  أو  أداة  مجرد  أنھ  ع��  و�عض    بل  ،ال  اإلسالمي  الشرع  حث  �شري  �ائن  ھ 
ّ
أن ع�� 

 ع��،  قوقھ و��سانيتھ �� شّ�ى ا�جاالتاح��امھ وتقديره ومراعاة ح  الدسات�� الدولية ع��
ّ

  ضرورة   مثلما حث

واللغوي  تجّنب والعر��  واللو�ي  القب��  التمي��  أش�ال  ال��ميش    ،جميع  أو  االستعباد  أش�ال  �سقط  وأن 

 . )Clegg( )1996 ,Brooks, 1998( واإللغاء و�حل محلها التسامح وحسن التعا�ش والتقبل لآلخر

 ع�� ما   
ً
إ�� مراجعة تحليلية نقدية لتعليم أبناء ا�جاليات    تقدم، فإن املش�لة تنحصر �� الس��وتأسيسا

وحل مشكالت �عليم الالجئ�ن املسلم�ن، والوصول إ�� صيغ متطورة لالرتقاء بتجر�ة �عليم أبناء ا�جاليات،  

 .وتقو�مها، و�ناء نموذج عاملي لتعليم الوافدين ومن �� حكمهم
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 البحث: أسئلة    -2- 1

 التالية: وم البحث اإلجابة عن األسئلة ير  

ا�جاليات  -  أبناء  �عليم  واقع  واإلسالمية    )الوافدين  ،املهاجر�ن(  ما  العر�ية  الدول  �عض   �� املسلم�ن 

 واألجنبية؟ 

واألجنبية  -  واإلسالمية  العر�ية  الدول  �عض  ��ا  قامت  ال�ي  ا�جهود  أبناء    ما  �عليم  مشكالت  ملتا�عة 

  ؟)والوافدين ،املهاجر�ن( ا�جاليات

والوافدين) �� الدول العر�ية    ،املهاجر�ن(  ما الصيغة العلمية املق��حة لالرتقاء بتعليم أبناء ا�جاليات  -

   واألجنبية؟واإلسالمية  

 الموضوع: أھمیة    -3- 1

 اآل�ي:تنبثق أهمية هذه املراجعة من 

املهاجر�ن،  (  بالوضعّية الّتعليمّية ألبناء ا�جاليات  من املتوقع أن �سهم نتائج املراجعة �� الّتحسيس(  .1

 الوافدين) �� الّدول ا�ختلفة) أمال �� تحسي��ا. 

ا�جاليات .2 أبناء  رعاية   �� املبذولة  ا�جهود  مستوى  ع��  الضوء  املراجعة  �سلط   ،املهاجر�ن(  قد 

 . الوافدين) �عليميا، من قبل الدول ا�ختلفة

عناية مّتخذي القرار �� الدول ا�ختلفة بأهمية االرتقاء بمستوى    قد �ساعد نتائج املراجعة �� توجيھ .3

 ).الوافدين ،املهاجر�ن(  ا�خدمات التعليمية ألبناء ا�جاليات

4. �� املراجعة  نتائج  �ساعد  ا�جاليات  قد  أبناء  �عليم  لدعم  جديدة  أف�ار  املهاجر�ن  (  طرح/تقديم 

 والوافدين) من ا�جوانب ا�ختلفة.

اجعة واملناقشات الواردة القيادات ال��بو�ة ا�ختلفة ع�� حسن اتخاذ تداب��  قد �ساعد نتائج املر  .5

ا�جاليات أبناء  �عليم  مع  للتعامل  مناسبة  و�جراءات  وحسن    ،املهاجر�ن(  واحتياطات  الوافدين) 

 .وسن القوان�ن الالزمة ،إدارتھ وفق معاي�� ومؤشرات �عليمية مرموقة

لباحثات والباحث�ن ع�� البحث العل�ي �� شؤون �عليم أبناء  قد ��جع نتائج املراجعة ومداوال��ا ا .6

 . الوافدين) �� الدول ا�ختلفة ،املهاجر�ن( ا�جاليات

 أھداف العرض التحلیلي النقدي:   -4- 1

  ي��:�س��دف الباحث من وراء هذه املراجعة التحليلية النقدية ما 

املهاجر�ن، الوافدين) املسلمة �� �عض الدول (  توف�� مستند عل�ي عن واقع �عليم أبناء ا�جاليات .1

 .العر�ية واإلسالمية واألجنبية 
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رصد �عض ا�جهود األساسية املبذولة من قبل �عض الدول العر�ية واإلسالمية واألجنبية �� متا�عة   .2

 ). الوافدين ،املهاجر�ن( مشكالت �عليم أبناء ا�جاليات

 .الوافدين) �� الدول ا�ختلفة ،املهاجر�ن( لياتاق��اح صيغة علمية لالرتقاء بتعليم أبناء ا�جا .3

 المصطلحات:   -5- 1

بحسب �عض الوثائق فإن مفهوم الك��ة والقلة يؤخذ �ش�ل �س�ّي، فما   :وا�جاليةمفهوم األقلية   .1

القاموس   فبحسب  ا�جالية  أما  القلة.  فهو  النصف  عن  نقص  وما  الك��ة،  فهو  النصف  ع��  زاد 

   ،منازلهم يجلون جلوالجلوا عن  (  ا�حيط
ً
قل خرج من بلده (  ، أما �� املنجد)وهم ا�جالھ  ،جلوا  ،وجال

 .)ا�جالھ: �� ا�جامعة جلت من منازلها وأوطا��ا واستوطنت البالد ال�ي حلت ف��ا  ،فهو جال  ،إ�� آخر

افدين)  .2 الو (املهاجر�ن،  ا�جاليات  أبناء  التعليمية    �عليم  ا�خدمات  ونوع  مستوى  بھ  و�قصد 

املقدمة �� الدول العر�ية واإلسالمية واألجنبية ألبناء ا�جاليات واملهاجر�ن والوافدين املسلم�ن �� 

 . هذه الدول 

ا�جاليات .3 أبناء  �عليم  بإ�شا��ا    :مؤسسات  تقوم  ال�ي  املعاهد  أو  املراكز  أو  املدارس  ��ا  و�قصد 

لدان ا�ختلفة ال�ي �ستقبل أبناء ا�جاليات أو املهاجر�ن أو الوافدين �� بلد  األقليات املسلمة �� الب

اإلقامة للمحافظة ع�� جذورهم الثقافية ا�ختلفة، وقد تحصل هذه املؤسسات ع�� �عض أش�ال  

هذه   تقدمها  ال�ي  التعليم  مستو�ات  وتختلف  وغ��ها،  التعليمية  ا�ح�ومية  السلطات  من  الدعم 

 اجة. املؤسسات بحسب ا�ح

اإلقامة .4 بلد  �� مؤسسات  افدين)  الو (املهاجر�ن،  ا�جاليات  أبناء  بھ س�� دول    :�عليم  و�قصد 

اإلقامة إ�� توف�� ا�حد األد�ى من التعليم ا�جا�ي ألبناء ا�جاليات أو املهاجر�ن أو الوافدين ضمن  

 .املؤسسات الرسمية التا�عة لها، كنوع من االل��ام األخال�� واألد�ي والدو��

 المنھجیة:   -6- 1

و�� الظاهرة  معالم  استنباط   �� وذلك  الكيفّي  املن�ج  ع��  الباحث  ا�جاليات،  (  اعتمد  أبناء  �عليم 

ع��    املهاجر�ن  املؤثرة  القوى  أو  العوامل  ورصد  ��ا،  املرتبطة  الشواهد  �عض  عن  والبحث  والوافدين) 

الثق  وا�جوانب  الرسمية،  واملستندات  الوثائق  تجليات  وفهم  استجالء  الظاهرة،  �غية  العالقة  ذات  افية 

). والهدف من تطبيق  1982  ،عبد الكر�م(  )،1986  ،اسماعيل(  جوان��ا ا�ختلفة، وا�خروج بتعميمات محددة

املن�ج الكيفي هو توف�� وصف مت�امل عن موضوع ظاهرة �عليم أبناء ا�جاليات ومن �� حكمهم، وذلك ع�� 

 )  Babu, 2008)، (هـ1433 ،الولي��(  تحقيق غايات استطالعية

افدين: مفهوم األقليات واملهاجر�ن وا�جاليات    والو

 يدّل اللفظ ع�� شر�حة من الس�ان �ستوطنون بلدا ما لظروف قسر�ة تحّتم عل��م االنتقال أو ال�جرة

أو الوفادة إ�� بلد ذي أغلبية، بقصد العثور ع�� ما يمك��م العثور عليھ من فرص اإليواء، والسالمة. و�ّتجھ  
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ووافدين �ح�ن انتفاء الظروف ال�ي دع��م    مقيم�ن إقامة مؤقتة  �عض هؤالء إ�� بلدان األغلبية كمهاجر�ن، أو

بوصفهم جاليات تبحث عن فرص العيش �سالم ولو إ�� ح�ن. وغالبا ما ت�ون هنالك   إ�� مغادرة بالدهم، أو 

جاليات أو الوافدين من أهمها البحث عن  قواسم مش��كة ب�ن هؤالء املنتم�ن إ�� األقليات أو املهاجر�ن أو ا�

فرص للعمل، والهروب من قسوة األنظمة القائمة �� بلدا��م، أو النجاة من قسوة ظروف الطبيعة. والعديد  

أغلب    القرابة أو الدين، أو اللغة أو املوطن. وقد تصبح األقلية أغلبية، ولكن ��  روابط  من هؤالء تر�طهم

د ذات أغلبية س�انية مختلفة ع��ا �� �ل �ىيء تقر�با. واألقليات املسلمة �ش�ل  األمم �عيش األقليات �� بال 

أّن   الوفادة وال�جرة ألسباب سياسية ودينية ونحوها، ع��  �� دول  أنماط األقليات معاناة  خاص �� أك�� 

النفو  إ��  فيھ  والوصول  بل  ا�جديد،  ا�جتمع   �� واالندماج  السريع،  التكيف  من  يتمكنون  هؤالء  ذ  �عض 

). و�رى النجار أن األقلية �ع�ي الفئة أو الطائفة أو ا�جماعة من  1975  ،الكتا�ي(  هـ)،1432  ،بكر(  والسلطة 

الّدين يجمعهم  الذين  وال    الناس  عددا  م��م  أك��  وشعوب  ومجتمعات  وطوائف  أنظمة  وسط  ويعيشون 

� هو���م الدينية ل�ي ال تذوب  يؤمنون بالدين نفسھ أو �عتقدون فيھ، و�حاولون ب�ل اإلم�انيات ا�حافظة ع�

هـ) ورغم أنھ توجد اختالفات �� التوصل 1438  ،النجار(  �� خاصيات األغلبية ال�ي ليست ع�� الدين نفسھ

أّن الوا�ح    إ�� مفهوم جوهري �شأن �عر�ف األقلية وخاصة األقلية املسلمة من وجهھ النظر الفقهية، إال 

ستوطنة تجمع بي��ا روابط محددة أو متنوعة، و�س�� للعيش  أن هذه األقلية �� عادة ما ت�ون طائفة م 

 ). Marie-Gibsondawn; 2016( الكر�م �� املوطن ا�جديد

إ�� ا�حفاظ ع�� الهو�ة والتمّسك با�جذور،    و�ش�� معظم األدبيات العلمية إ�� أن جماعات األقلية �س��

�سبب اال�غماس �� ا�جتمع ا�جديد. كما اآلخر عناصر الهو�ة  و�عضها ينجح �� ذلك، وت��اجع لدى البعض

حقوقا   هؤالء  منح  أجل  من  متنامية  بجهود  تقوم  املتحضرة  العالم  دول  من  العديد  أّن  الوا�ح  من  أنھ 

األرض وامل�ان، �� معاناة دائمة �سبب    األقليات، ح�ى و�� تبدي انتماء إ��متنوعة. ومع ذلك تظل �عض  

وقد أو�حت �عض األدبيات أن    .ت عل��ا، وخاصة املسلم�ن م��ماالضطهاد السيا�ىي الذي تمارسھ السلطا 

الدول  �عض  داخل  برملا�ي  أو  تمثيل سيا�ىي  لها  ليس  املسلمة  مرجعيات    ،األقليات  بت�و�ن  لها  �سمح  وال 

سياسية، وغالبا ما تجد صعو�ة �� املنافسة ع�� األصوات االنتخابية، ومن الصعو�ة بم�ان أيضا أن ت�ون  

كيانا��م عن  تدافع  حقوقية  منظمات  األقليات    .)2008  ،املي�ي(  لهم  من  العديد  أن  ا�خ��اء  �عض  ورأى 

�غالق وعدم املقدرة ع�� التغلغل داخل �سيج الدولة ال�ي  وخاصة األقليات املسلمة �عا�ي من مش�لة اال

�ستوط��ا �سبب اإلبقاء ع�� التواصل الزوا�� ضمن حدود أفرادها، ولذلك ال يجد أبناؤهم فرص التعليم  

 . )2017Demographic Poatrate ,)، (هـ1441 ،تو�ولياك( ال�ي لغ��هم املناسبة، وال فرص العمل
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 :في الدول األجنبیة: منظور تحلیلي نقدي ) الوافدین ،المهاجرین(  ت تعلیم أبناء الجالیا -2

ا�جاليات أبناء  أن  إ��  واألدبيات  الوثائق  العديد من  الوافدين(  �ش��  أورو�ا وأمر��ا    )املهاجر�ن  �� دول 

التعليمية   ا�خدمات  مستوى  مع  تماما  مت�افئة  ت�ون  وت�اد  مناسبة،  �عليمية  بخدمات  يحظون  وكندا، 

تنت�جاملقدمة   ال�ي  السياسية  األنظمة  طبيعة  ت�ون  البالد األصلي�ن. وقد  إ��    الّديمقراطّية، و�س��  ألبناء 

ترسيخ مبادئ حقوق اإل�سان، وطبيعة القوان�ن املنظمة ل�حياة املدنية �� املسؤولة عن ذلك. فهذه الدول  

التعليمي املراحل   �� اإلسالمي  الدين  علوم  بدراسة  املسلمة  لألقليات  ل�خ��اء  �سمح  و�سمح  ا�ختلفة،  ة 

الطلبة    والعلماء بتدريس  أيضا  و�سمح  و�عاليمھ،  اإلسالم  عن  وا�حاضرات  وا�خ��ات  الدروس  بتقديم 

املقررات الدراسية املع��ة عن روح اإلسالم، و�س�� �� الوقت نفسھ إ�� ت�حيح الصورة الذهنية النمطية  

حوها. كما أّن هذه  ال�ي ت�ونت عن اإلسالم وأهلھ وعلومھ بفعل املتغ��ات السياسية واملواقف التار�خية ون

الدول تر�� العديد من مبادئ ثقافة السالم، والتسامح، وحقوق اإل�سان، وتجعل من ذلك مجاال مهما ��  

،  )1975  ،الكتا�ي. (ا�خدمات التعليمية وال��بو�ة ألبنا��ا ولغ��هم من األقليات وا�جاليات ومن �� حكمهم

 ) ,Beshir And Diamant 2019( هـ)،1439املسعودي،(

ا�جاليات  ،عموماو  أبناء  �عليم  أقسام   ،املهاجر�ن(  فإن  عدة  تحت  يندرج  حكمهم   �� ومن    الوافدين) 

 و��: خاصة �� أورو�ا وأمر��ا) (

 �عليم أبناء القادم�ن من الدول اإلسالمية طلبا للرزق وتحسينا للوضع املعي�ىي. .أ

 . �عليم أبناء الوافدين طلبا للعلم .ب

لذين هاجروا �سبب احتالل أراض��م وديارهم، أو �سبب  �عليم أبناء الالجئ�ن السياسي�ن ا .ج

 . العنف السيا�ىي أو الدي�ي �� بالدهم

هذه   .د  �� تقيم  فئة  عادة  وهم  وظروفهم،  أنماطهم  باختالف  األعمال  أ�حاب  أبناء  �عليم 

 . مّدة طو�لة جدا أشبھ ما ت�ون بال�جرة البلدان

حكم .ه  �� هو  وما  الدبلوماسية  البعثات  أ�حاب  أبناء  السيد  (  )،1997�شاري،  (  ها�عليم 

 .)1979وآخرون، 

و�حكم أن اإلسالم هو األك�� نموا �� الساحة العاملية، و�� أورو�ا تحديدا، وكذلك �� الواليات املتحدة  

أّن املسلم�ن يأتون من خلفيات وجنسيات متعددة، فإن التعدد العر�� للمسلم�ن هو األك��   األمر�كية حيث

ال�ي وات�ح م��ا أن    ،�� أمر��ا  2017أجر�ت من معهد السياسة االجتماعية عام    وفقا لبعض الدراسات 

% من  24% من مسل�ي أمر��ا، وحوا��  25األغلبية العرقية تأ�ي من املنتم�ن إ�� قارة أفر�قيا السوداء حوا��  

حوا��  % من العرب، عالوة ع�� أعراق مختلطة  18% من اآلسيو��ن، وحوا��    18السالالت البيضاء، وحوا�� 

% من مسل�ي أمر��ا هم من الوافدين إما مع آبا��م وعائال��م، و�ما أ��م ولدوا خارج  50%، وأن حوا��  17

أمر��ا. وهناك ما �ش�� إ�� أن أك�� من مليو�ي فرد من املسلم�ن املهاجر�ن إ�� أمر��ا أصبحوا س�انا قانوني�ن  

% من مجموع س�ان الواليات    1.1مسلم بنسبة    مليون   3.45��ا. ووفقا لبعض التقديرات فإن هناك حوا��  
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�سبة أع��    املتحدة األمر�كية هم من املسلم�ن، و�لغت معدالت ا�حفاظ ع�� الدين اإلسالمي من قبل هؤالء

�عد   دينية  مجموعة  أك��  سي�ونون  املسلم�ن  أن  إ��  �ش��  توقعات  وهناك  األخرى،  الديانات  �افة  من 

إ�� ارتفاع معدالت    األمر�كية خالل العشر�ن سنة املقبلة، واألمر عائٌد إما املسيحي�ن �� الواليات املتحدة  

مع ذلك فهناك �سبة من املسلم�ن ت��ك    ،إ�� ارتفاع معدالت ال�جرة إ�� أمر��ا  ا�خصو�ة عند املسلم�ن، أو 

 ). ,Sacirbey 2001(  اإلسالم ألسباب مختلفة، وتحتاج هذه الشر�حة إ�� عناية فائقة

% ممن  80و�ش�� �عض التقار�ر إ�� أن كث��ا من األفراد املودع�ن �� ال�جون �عتنقون اإلسالم وأن حوا��  

األمر�كية   املتحدة  الواليات   �� املساجد  و�ش�ل  اإلسالم.  �عتنقون  ال�جن  ف��ات  خالل  ما  دينا  �عتنقون 

ا، هذا عدا املراكز اإلسالمية  م�جد �� أمر��  2000مصدرا أساسيا للتعليم اإلسالمي. فهناك ما يز�د عن  

مدرسة لتدريس أبناء املسلم�ن خالل العطالت األسبوعية، عالوة ع�� ما    400الك��ى. وهناك ما يز�د عن  

مركز لتدر�ب األطفال ع�� السلوك اإلسالمي وممارسة الشعائر اإلسالمية عمليا. وتقوم �عض    200يز�د عن  

سلم�ن إ�� جانب املن�ج العام �� أمر��ا املنا�ج الدراسية اإلسالمية،  األ�اديميات اإلسالمية بتعليم أبناء امل 

الدينية اإلسالمية   املدارس  كب��ة من  أعدادا  �� واشنطن وهناك  السعودية  األ�اديمية اإلسالمية  وخاصة 

مع  جنب  إ��  جنبا  اإلسالمية  الدراسية  املنا�ج  بتدريس  تقوم  األمر�كية  املتحدة  الواليات  أنحاء   ��   تنتشر 

املن�ج الدرا�ىي األمر��ي العام. و��� جانب هذه املؤسسات هناك مدارس أخرى من نوع خاص تقوم بتدريس  

الدراسات اإلسالمية واللغة العر�ية مثل مدارس األخت كالرا، ومعهد الدراسات اإلسالمية �� لوس أنجلوس،  

اإلسالم  (  لعر�ية �� املدارس ا�ح�وميةواملدراس العامة ال�ي تقام �� مواقع تجمعات املسلم�ن لتدريس اللغة ا

األمر�كية:   املتحدة  الواليات   ��t.ly/4XIa(  .  خضعوا الذين  أو  املهاجر�ن  اإلسالم  معتنقي  لبعض  أّن  كما 

لالضطهاد الدي�ي من أمثال درو ع��، وما ل�ولم إكس ووار�ث دين محمد دور بارز �� �شر اإلسالم وخاصة  

ا  اإلسالمية  املعابد  جانب  إ��  هذا  األمر�كية،  املتحدة  الواليات   �� الس�ي  أمة  اإلسالم  ومنظمة  �ختلفة، 

رشاد،   وأحمد  عليوان،  وحكيم  ا�جبار،  عبد  كر�م  مثل  ور�اضية  سياسية  أخرى  و�خصيات  اإلسالم، 

وشر�ف عبد الرحيم، ورو�ن �ارت، ومايك تا�سون، ومحمد ع�� كالي، ورشيد واالس، جنبا إ�� جنب مع  

لز بالل، وأ�و عبد الصمد، وأندر�ھ  سياسي�ن بارز�ن من أمثال كيث إليسون، والري شو، و�لهان عمر، و�شار 

 .)t.ly/WkAx(املسلمون االمر�كيون من أصل افر�قي:  �ارسون، وجميلة �شيد وغ��هم

ذلك ا�جاليات   ،ومع  نحو  العام  السيا�ىي  املنظور   �� ازدواجية  هناك    ، الوافدين  ،املهاجر�ن(  فإن 

إذ �ش�� �عض الوثائق إ�� أن املهاجر�ن الياباني�ن وال�ور��ن والصين�ن    .اإلسالمية مقارنة �غ��هم  )األقليات

حيث ينظر إ�� هذه األقليات ع��    ،تم النظر إل��م �أقليات نموذجية، و�تم إ�حاق الطوائف ال��ودية ��مي

أ��ا تحقق درجة أع�� من النجاح االجتما�� واالقتصادي مقارنة مع املتوسط الس�ا�ي فيتم الّنظر إ�� �ل  

ا�جر�مة معدالت  وانخفاض  والتعليم  الّدخل  مؤشرات  األس   ،من  مستوى  واالستقرار  ع��  ل�حكم  ري 

حكمهم  �� ومن  األقليات  لهؤالء  املتحدة    كما  .الّنموذجية  الواليات  ع��  وقفا  ليس  التصنيف  هذا  أّن 

األمر�كية، بل و�� أور�ا كذلك، حيث يحتل اإلندو املقام األول �� جملة األقليات �� هولندا. و�� أملانيا يتم  

عتبارهم أقليات نموذجية. أما �� فر�سا، فيعت�� الفر�سيون  النظر إ�� األملان من أصل �وري أو فيتنامي با
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ا�حياة    �� ونجاحا  اندماجا  أك��  هؤالء  باعتبار  نموذجية،  �أقليات  والفيتنامية  الالوسية  أصول  من 

  ),Uzra 1990( األ�اديمية، و�� دخل األسرة من غ��هم

شرائح تحظى بفرص �عليم أفضل من  و�� الكيان اإلسرائي�� �عطى املقام األول للمسيحي�ن العرب، وهم  

والعمل �� املهن الراقية،    إ�� ا�جوانب األ�اديمية،  واملؤشر األقوى �� تفضيل هذه الشر�حة �عود  ،غ��هم

بينما �سيطر الصور الذهنية النمطية السلبية ع�� املنظور العام لآلخر�ن رغم تفوق العديد م��م. ومع ذلك  

ھ، فإن هناك �غ��ات �� نوع وح
ّ
جم الصور الذهنية النمطية السلبية امل�ونة حول العديد من األقليات  �ل

بوصفهم أفرادا مج��دين وعامل�ن جّيدين منضبط�ن، وخاصة    فهناك من ينظر إل��م  العر�ية واآلسيو�ة،

و�� �عض الدول األخرى �املكسيك    .األمر�كي�ن الهنود الذين بدأت النظرة تتجھ نحوهم �أقليات نموذجية

(أقلية    ),Terry,،(  )2005  Samuel And Others  1993(  لبنانيون تصنيفا نموذجيا �� دائرة األقلياتيحتل ال

 . ) t.ly/aWwjذجبة: نمو 

ا�حافظة ع�� ر�اطة    ، ورغم �ل ذلك تمكنت من  األمر�كية  املتحدة  الواليات   �� املسلمة  األقليات  فإن 

ا�جمعيات   من  مجموعة  تأسيس  ع��  ذلك  وساعد  شأ��ا،  من  اإلقالل  محاوالت  جميع  تجاه  ا�جأش 

  بتحس�ن ا�خدمات التعليمية لألقليات اإلسالمية �� أمر��ا، ومن   واملؤسسات اإلسالمية لها عالقة مباشرة

الشمالية ألمر��ا  اإلسالمي  االتحاد  املنظمات  اتحاد  )Isna(  هذه  والطبية    وهو  العلمية  با�جوانب  مع�ّي 

، ورابطة  )Fia(   فرعا، واتحاد ا�جمعيات اإلسالمية  215ونحوها، واتحاد الطالب املسلم�ن ولھ ما يز�د عن  

املسلم�ن العر�ي)Msa(  الطالب  املسلم  الشباب  ورابطة   ،  )Maya(وجمعي اإلسالمي،  ا�جتمع    . )Mas(  ة 

ا�جمعيات هذه  باإلسالم    تتعامل  العالقة  ذات  والسياسية  واملذهبية  الفكر�ة  املصاعب  من  العديد  مع 

ومبادئھ وتطبيقاتھ واملنظور الوط�ي لھ وللمسلم�ن، السيما �� ظل ا�ساع القارة األمر�كية، ووجود مصاعب  

ات العلمية القادرة ع�� قيادة الفك، واإلشراف ع�� الشأن  اال��جام، ومشكالت الهو�ة بي��م، وقلة الكفاء

والقدرة االس��اتي��،  التخطيط  ع��  واملقدرة  عبد    .هـ)1426الشر�ف�ن،  (ا�حوار    ع��  اإلسالمي،  وأشار 

ماتزال موضوعا �عيدا عن االس��داف �� �شاط املؤسسات الثقافية اإلسالمية   ا�حميد إ�� أّن اللغة العر�ية 

توجد مش�لة أخرى ��دد األقليات اإلسالمية هناك، و�� تراجع الهو�ة    املتحدة األمر�كية، كما   �� الواليات

اإلسالمية �� خضم التيارات الفكر�ة والن�عات ا�ختلفة داخل القارة األمر�كية، واالحت�ا�ات ب�ن األقليات  

  املسلمة، وتراجع دور األسرة املسلمة وضعف املقدرة ع�� إدارة أفرادها بطرق تناسب الظروف املعاصرة، 

أصال،   اإلسالم  بالد   �� تحدث  أمور  و��  االل��ام.  وعدم  االختالط  ومشكالت  ا�ختلط،  الزواج  ومشكالت 

فكيف ��ا �� بالد غ�� املسلم�ن. و��� وقت قر�ب �انت املنا�ج الّدراسية �� الواليات املتحدة األمر�كية تكتظ  

هذا فضال عن أّن أبناء املسلم�ن ��    �عرض صور نمطية عن اإلسالم وعن العرب وعن املمارسات اإلسالمية. 

النجاح   أجل  من  والبد  التنوع،  من  هائل  قدر  ف��ا  دراسية  ب��امج  يلتحقون  األمر�كية  املتحدة  الواليات 

والتفوق من امتالك مهارات لغو�ة وعلمية متعددة. ومعظم املدارس ا�خاصة أو مدارس األقليات ال تتلّقى  

��ة أعداد الطلبة املسلم�ن �� الواليات املتحدة األمر�كية ودول أورو�ا  دعما من ح�ومات الواليات. و�سبب ك

فإن هؤالء الطلبة يدرسون بأعداد كب��ة داخل املدارس ا�ح�ومية لهذه البلدان، و�� مدارس ذات ثقافات  
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  .)هـ1407محمود،  (  هـ)،1426،الشر�ف�ن(  )،2002القزار،  (  )،2003قناوي،  (  والن�عة اإلسالمية  تتما�ىى  ال

وعموما فإّن هناك حمالت إعالمية، وغ�� إعالمية يتم القيام ��ا ضد املؤسسات التعليمية اإلسالمية داخل  

بأ��ا   واالّدعاء  املؤسسات  هذه  صورة  لتشو�ھ  محاوالت   �� وذلك  األمر�كية،  املتحدة  والواليات  أورو�ا 

قلة   من  املؤسسات  هذه  و�عا�ي  ونحوهما.  واإلرهاب  التطّرف  تصدر  عدد  مؤسسات  قلة  ومن  بل  املوارد، 

هذا إ�� جانب قلة ال�وادر القيادية والتعليمية املؤهلة    الطلبة امللتحق�ن ��ا �� �عض م��ا ألسباب عديدة،

كما ��ا.  أيام    للعمل  جميع  دراسة  إ��  يضطرون  الذين  الطالب  ع��  عبئا  تمثل  األسبوع  ��اية  مدارس  أّن 

 ),Lomax,،( )2008 Muha( )2003 Turner 1963(  األسبوع وفقا لهذا التوجھ

التعليمية،   احتياجات املهاجر�ن �� ا�خدمات  بالغة من جملة  بأهمية  ال�ي تحظى  أبرز ا�خدمات  ومن 

إ�� أّن هؤالء املهاجر�ن يتعرضون إ�� الكث�� من أوجھ التعسف    حيث �ش�� العديد من املمارسات �� العالم

أبناؤهم ع بلدان امل�جر، وذلك عندما يج��   ��  
ً
ت�ون مختلفة جذر�ا ال�ي قد  �� دراسة منا�ج دول امل�جر 

 مع مواقعهم األصلية، السيما �� غياب التعليم الذي �ع�� عن كيانا��م الثقافية والعقدية، هذا إ��  
ً
وعقائديا

ينش��ا املهاجرون ألبنا��م، وذلك من    جانب مش�لة االع��اف بالشهادات املمنوحة للطلبة �� املدارس ال�ي

أو املتخصص. وقد قام  قبل   العا��  التعليم  إ��  لبلدان امل�جر، واعتبارها جواز مرور  التعليمية  السلطات 

 م��م باملعاناة ال�ي ي�ابدها هؤالء �� بلدان  
ً
�عض األفراد بإ�شاء العديد من املدارس ألبناء املهاجر�ن شعورا

لفنية أو اللوجستية كنوع من العون  امل�جر، وتقوم �عض ا�ح�ومات بتقديم �عض أنواع الدعم وا�خدمات ا

اليو�س�و لسنوات عديدة أبناء    واملساعدة ألبناء املهاجر�ن. وقد أكدت تقار�ر  بتعليم  العناية  ع�� أهمية 

االقتصادية   املشكالت  أو  ا�حرب  ظروف  عن  النظر  �غض  العالم  مواقع  جميع   �� واألقليات  املهاجر�ن 

ولذلك فإّن األمم املتحدة ومنظما��ا أطلقت العديد من    .م)1970  ،اليو�س�و(  والثقافية والسياسية ونحوها

التشريعات ال�ي تج�� ل�جاليات �� مختلف املواقع �� العالم إ�شاء مدارس ألبنا��ا تحت قانون حق ممارسة  

ذلك ومع  العام،  ا�حق  وقوان�ن  التعليمية،  املؤسسات  إ�شاء  وحق  والعقيدة،  من    الدين  العديد  مازالت 

القوان�ن، خاصة    املمارسات التعامل مع هذه  �� �عض دول امل�جر تكيل بم�اييل مختلفة عند  ا�ح�ومية 

ألف طالب وطالبة    570عند التعامل مع املهاجر�ن املسلم�ن، إذ �ش�� إحدى الدراسات إ�� أن ما يز�د عن  

�� مدارس أملانية ال يتّم ف��ا تدريسهم اإلسالم أو السماح   ، أبا�ورا(  لهم بذلك   من املسلم�ن مثال يدرسون 

 ).William, ،( )Turner, 2003  1994( هـ)1435

وتتعّدد مدارس ا�جاليات وتتنّوع، فهناك مدارس ا�جتمع و�� نوع من املدارس تمّولها ا�ح�ومة �� �عض  

ل�حياة    الدول  ومركزا  �عليمية  مؤسسة  باعتبارها  خدما��ا  وتقّدم  األمر�كية،  املتحدة  الواليات  غرار  ع�� 

معية، و�ع�� عن شراكة ب�ن املدرسة وا�جتمع، و��تم بتقديم املواد األ�اديمية، وتنمية الشباب، ودعم  ا�جت

األسرة، وتحس�ن ال�حة العامة، وتوف�� خدمات متنوعة خالل ف��ات الدراسة الرسمية وقبلها و�عدها و��  

أو التكتالت أو االئتالف ولذلك    إ�� نوع من التحالفات   عطالت ��اية األسبوع، وعادة ما تخضع هذه املدارس

 . ف�ي مدارس عامة ح�ومية تمول من الضرائب
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(املهاجر�ن)   الوافدين  أبناء  خاللها  من  تر��  متعددة  مدرسية  أنظمة  أوجدت  كب�جي�ا  دول  وهناك 

الفر�سية   باللغت�ن  عادة  الدراسة  وتقدم  الثانوي،  التعليم  األو��، ومدارس  التعليم  والهولندية،  كمدارس 

وتقوم مؤسسات ا�جتمع بتقديم �عض ا�خدمات التعليمية إ�� جانب ا�جهود ا�ح�ومية. و�ختلف مفهوم  

�عض   تتوفر  أن  يتع�ن  الهولندية  املدارس  ففي  الهولندية،  املدارس   �� عنھ  الفر�سية  املدارس   �� الوافد 

 يز�د عن  املعاي�� �� الطالب ل�ي يلتحق ��ا، من أهمها أال يقل سّنھ عن خم
ّ
، وأال    18س سنوات وأال

ً
عاما

 ع�� التفاعل، وأن  
ً
 بمقومات تجعلھ قادرا

ً
ت�ون لغتھ األم أو اللغة الوطنية �� الهولندية، وأن ي�ون ملّما

ي�ون حديث عهد باإلقامة �� ب�جي�ا، وتتشّدد املدارس الهولندية �� معيار اللغة، ومع ذلك توفر ا�ح�ومة  

الوافدين   ألبناء  مواد  برامج  ع��  االبتدائية  املدراس  تحصل  ول�ي  املذ�ورة.  املعاي��  توفر  عدم  عند  ح�ى 

إضافية يتع�ن عل��ا ��جيل ا�حّد األد�ى من عدد الوافدين الذين يتم تخصيص أوقات دراسية أطول لهم  

، فال يتم إعداد دروس منفصلة لهم. و��� جا
ً
نب ذلك  من غ��هم، أّما إذا �ان عدد الطلبة الوافدين محدودا

فإّن املساجد �� ب�جي�ا تقدم خدمات �عليمية ألبناء الوافدين كذلك. و�� ب�جي�ا يتم ال��ك�� ع�� املفاهيم  

برامج   لتعدد  وذلك  يرغبون،  ما  بحسب  املدارس  اختيار  األها��  و�إم�ان  املدارس،   �� األخالقية  والقيم 

 .)Uzra ، 9901(  �جالياتاملدارس ا�ح�ومية وا�خاصة، وا�جتمعية، وا�حلية، ومدارس ا

 ن): الوافدی ،المهاجرین(مؤسسات التعلیم ألبناء الجالیات -3

من املالحظ أن مدارس ا�جاليات �� اململكة  :  �� �عض الدول العر�ية واإلسالمية: عرض تحلي�� نقدي

مدارس    العر�ية السعودية وغ��ها من الدول تتنوع �ش�ل ملفت للنظر، فهناك مدارس ا�جاليات املصر�ة،

ا�جاليات  ا�جا مدارس  العر�ية،  ا�جاليات  مدارس  وهناك  اليمنية،  ا�جاليات  ومدارس  ال��ماو�ة،  ليات 

وهكذا، نفسھ، السودانية،  الوقت  العر�ية    و��  ا�جاليات  مدارس  ع��  �شرف  الهيئات  من  عدد  يوجد 

الدولية واإلسالمية  العر�ية  للمدارس  العاملي  االتحاد  مثل  تتو�(  واإلسالمية  عاملية  الثقافة  منظمة  �شر   �

العر�ية، و�عز�ز الدراسات اإلسالمية باللغة  العالم  وجمعية املدارس اإلسالمية    )العر�ية اإلسالمية داخل 

الطالب   رعاية  ومنظمة  أورو�ا   �� اإلسالمية  ا�جاليات  ومدارس  ب��يطانيا،  العر�ية  واملدارس  بأس��اليا، 

مال��يا،  �� اإلسالمية  العاملية  واملدرسة  السعودية،    الوافدين،  العر�ية  باململكة  العاملية  واملدارس 

واأل�اديميات السعودية �� ا�خارج، هذا إ�� جانب �عض املدارس األهلية متعددة الفروع ال�ي تنتشر �� عدد  

الثقافة   تركز ع��  ال�ي  املدارس  من  كب��ة   
ً
أعدادا أن هناك  إ��  اإلشارة  العر�ية وغ��ها. وتجدر  الدول  من 

غة العر�ية والدعوة اإلسالمية أ�شأها �عض املشايخ والدعاة من حسا��م ا�خاّص �� �عض  اإلسالمية والل

 دول أفر�قيا وآسيا وغ��ها تطّوعا. 

العالم، و�حتم عل��ا   أنحاء   �� املسلم�ن  الداعمة لقضايا  الدول  �� إحدى  السعودية  العر�ية  واململكة 

القيام اإلسالمي  العالم   �� الر�ادي  م  موقعها  املسلم�ن  بأدوار  ووحدة  اإلسالم،  قيم  ع��  ل�حفاظ  تعددة 

أّن اململكة العر�ية السعودية تحتضن أك�� قدر من ا�جاليات    وتضام��م، و�عاو��م �� ش�ى ا�جاالت. كما

اإلسالمية �� مختلف املواقع وخاصة �� مكة املكرمة واملدينة املنورة، ومن أبرز هذه ا�جاليات النازحة إ��  
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ر�ف�ن ا�جالية ال��ماو�ة. وقد أشار تقر�ر أعده املغام�ىي و�شرتھ ع�اظ إ�� العديد من  أرض ا�حرم�ن الش 

القمع   أعمال  بفعل  السعودية  العر�ية  اململكة  إ��  املهاجرة  ال��ماو�ة  بالطائفة  تتعلق  ال�ي  ا�جوانب 

مة، وقد  ع�� نصف مليون �س   واالضطهاد الذي يتعرضون لھ �� بالدهم ع�� أيدي البوذي�ن، و�ز�د عددهم

قامت ح�ومة اململكة العر�ية السعودية بت�حيح العديد من األوضاع ال�ي اق��نت بقدومهم الواسع سواء  

واالجتماعية.   ال�حية  ا�جوانب  أو  التعليمية،  ا�جوانب  أو  األمنية  ا�جوانب  أو  النظامية  ا�جوانب   ��

لر  مجالس  �شكيل  من  ال��ماو�ة  ا�جاليات  تمكنت  اإلصالحات  هذه  مناطق  و�موجب   �� مصا�حهم  عاية 

 بال��ماو��ن ��   ) 14كيلو  (   سكناهم وخاصة �� �ل من مكة املكرمة، واملدينة املنورة، وجدة، وأصبح
ً
معروفا

املثال، كما  ال��ماو��ن  جدة ع�� سبيل  �عض  الطائف،   أّن  باملدن، عالوة ع�� سك�ى  أخرى  سكنوا مواقع 

 . واملنطقة الشرقية. ويغلب ع�� هذه الفئة التدين، والعمل �� تجارة املواد الغذائية، ويعيشون �� عشوائيات

ولم يكن نزوح ال��ماو��ن للمملكة العر�ية السعودية وحدها، بل هناك فئات نزحت إ�� سر�الن�ا ومال��يا،  

 إلقام��م    60نغالد�ش �� البداية ثم هاجروا إ�� اململكة العر�ية السعودية منذ أك�� من  والهند، و�
ً
. ونظرا

ً
عاما

الطو�لة �� البالد، فقد أصبحت لهم امتدادات عديدة تمثلت �� والدة آالف األطفال ال��ماو��ن �� اململكة، 

ولعل من أفضل ما برعت    .ة النظاميةالسيما �عد أن منح��م ح�ومة اململكة العر�ية السعودية حق اإلقام 

، وتالوة. و�� منطقة مكة املكرمة وحدها  
ً
 وتجو�دا

ً
فيھ ا�جالية ال��ماو�ة �عليم األبناء القرآن الكر�م حفظا

ألف طالب وطالبة م��م ��    70تم القيام بت�حيح أوضاع �عليمية ل�جالية ال��ماو�ة استفاد م��ا أك�� من  

التعليمية،   املراحل  تم استحداث  مختلف  م��ا    121حيث  وللبنات،    109مدرسة  للبن�ن  ابتدائية  مدرسة 

 وطالبة، هذا إ�� جانب استحداث أرقام    41312مدرسة متوسطة للبن�ن وللبنات، �خدمة    12وعدد  
ً
طالبا

املدارس،   هذه  مواقع  وتحس�ن  الوطنية،  التعليمية  ال�وادر  من  احتياجا��ا  و�سديد  املدارس  لهذه  وزار�ة 

البيئة التعليمية ��ا، و�سهيل عملية الوصول إل��ا، وتوف�� خر�طة تحديد مواقع �جميع املدارس    وتحس�ن

لهذه   قادة  بتعي�ن  املكرمة  مكة  بمنطقة  للتعليم  العامة  اإلدارة  قامت  ذلك  باملنطقة. عالوة ع��  ال��ماو�ة 

ع�� اختالفها، هذا إ�� جانب  املدارس، وصرفت م��انيات �شغيلية لها، وتم تزو�دها بالتجه��ات املدرسية  

قبل   أية رسوم من  دفع  و�يقاف  الطلبة،  �جميع  التعليم  وتطبيق مجانية  والصيانة  النظافة  أعمال  توف�� 

م). واتجهت ا�جهات التعليمية الرسمية إ�� دمج الطالب ال��ماو��ن ��  2016وطن،  ( هؤالء الطلبة أو أهال��م

وا�جدير بالذكر أن ح�ومة    .األهلية بافتتاح دروس ليلية لهممدارس التعليم العام مع السماح للمدارس  

عن   يز�د  ما  بمنح  قامت  السعودية  العر�ية  بتسو�ة    190اململكة  وقامت  لل��ماو��ن،  مجانية  إقامة  ألف 

أوضاع أك�� من سبعة آالف أسرة برماو�ة خالل اآلونة األخ��ة. ورغم �ل ذلك فإن مدارس ا�جالية ال��ماو�ة  

اجة إ�� دراسة عملية متعمقة تتناول العديد من ا�حاور الثقافية وال��بو�ة واالجتماعية وغ��ها،  ال تزال بح 

وت�ون  العاملية،  اإلشادة  مستوى  إ��  وتصل  السعودية،  ا�ح�ومة  من  املبذولة  ا�جهود  تكتمل      ح�ى 
ً
مثاال

إ��   كث�� من املسلم�نو�� �عض البلدان �� شرق أسيا والباسفيك يتعرض   يحتذى بھ �� الساحة الدولية.

مشكالت وتحديات عديدة �سبب الطوائف والديانات املنافسة، و�سبب الن�عة العدائّية ال�ي يتبناها أولئك  

القوم تجاه أي دين أو فكر. ومن أك�� املصاعب هناك عدم اإلملام باللغة العر�ية، وانقطاع التواصل مع  
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املدارس اإلسالمية ال�ي تحرص ع�� بناء التماسك وا�حفاظ    الدعاة من األقطار العر�ية. و��� جانب ذلك فإن

ع�� الهو�ة اإلسالمية، �عا�ي أشد املعاناة من ضعف اإلم�انات بأنواعها، و�� مدارس �� مجملها بدائية ��  

ف��ا ا�حديث  التعليم  تقديم  فرص  قلة  عن  فضال  األساسية،  بني��ا  و��  البيئة    إم�انا��ا،  منافسة  �سبب 

�حيطة ��ا، عالوة ع�� أن �عض الدول ال �ع��ف باملدارس اإلسالمية مما �عوق دخول الطلبة إ��  العلمانية ا

ومن التوظيف �� املؤسسات    امتحانات الثانو�ة العامة، و�حرمهم �سبب ذلك من فرص التعليم ا�جام��،

دارس ا�ح�ومية �سبب  إ�� امل  ا�ح�ومية واألهلية. ورغم ذلك، فإن األها�� املسلم�ن يرفضون إدخال أبنا��م

ا�خوف عل��م من الذو�ان �� الثقافات غ�� اإلسالمية، ولذلك �غلب ع�� هذه املدارس أساليب الكتاتيب  

هائلة   أعدادا  وا�حلقات الدراسية �� املساجد، وخاصة �� كمبوديا، والفلب�ن، وتايالند، مع العلم بأن هناك

حيث أّن عدًدا ليس بالقليل من   تد�ي مستوى املعلم�ن،من املسلم�ن �سكن هذه البلدان. و�ضاف إ�� ذلك 

هؤالء املعلم�ن ليس لديھ مؤهالت تناسب التدريس، ور�ما �عرف أغل��م قراءة القرآن الكر�م، وشيئا �سيطا  

تأثرهم �غ��هم    �غلب الن�عة غ�� الّدينّية �� مناشط التدريس ع�� �عضهم �سبب  من اللغة العر�ية، ور�ما 

م�ن.
ّ
ھ يتّم �� �عض األحيان تجاوز هذه    . وألّن هذه الدول تقوم بحظر القيام بمناشط دينية إالمن املعل

ّ
أن

األنظمة. و�� رأي �عض س�ان تلك الدول من املسلم�ن، فإن التعليم امل�ي ألبناء املسلم�ن �� هذه املناطق  

�� ا�حصول ع�� فرص  لھ أولو�ة، فقد �ساعدهم ذلك  بلدا��  قد ي�ون  أو ر�ما استكمال  للعمل خارج  م، 

أبناء تلك البلدان املسلم�ن ال تتوفر لهم فرص املنح الدراسية    أّن   دراس��م ا�جامعية خارجها إن أمكن. كما 

و�النسبة للهند، فقد �ان لدخول    .)2008العمري،  (   ال�افية واملناسبة للدراسة �� البالد العر�ية واإلسالمية 

التعلي �شر   �� كب��  دور  إل��ا  ومن  اإلسالم  واملستعمر�ن،  الغزاة  من  املعاناة  من  الرغم  ع��  اإلسالمي  م 

الصرعات الطائفية والدينية ال�ي أشعل فتيلها االستعمار قبل مغادرتھ لتلك البالد. وقد �ان �عض الهنود  

�ستخدمون الكتابة العر�ية ألوقات طو�لة إ�� أن تدخل االستعمار اإلنجل��ي وق�ىى ع�� هذا التوجھ، ولم  

بذلك، بل أسهم االستعمار �� إدخال أنماط من التعليم والقيم غ�� السو�ة وعمل ع�� �شرها ب�ن   يكتف

 ).2020 ،فر�س بريس(املسلم�نالشباب 

  فع�� الرغم من اندماج املسلم�ن �� ا�جتمع الصي�ي قبل العهد املنشوري، فإ��م عانوا   ، أما �� الص�ن

�� عهد املنشور��ن ومن تالهم، إال  زالوا �عانون  املذهب الشيو�� ط�� ع�� معظم س�ان الص�ن،   أّن   وما 

االبتدائية   املدارس  استمرت  ذلك  ومھ  اإلسالمية،  التعليمية  املؤسسات  رقعة  تقليص   �� سببا  ف�ان 

اإلسالمية والثانو�ة  اللغة    واملتوسطة  تدريس  ذلك   �� بما  بارزة  إسالمية  �عليمية  برامج  تقديم   �� بالص�ن 

�� مؤسسات التعليم اإلسالمي العليا. و�ان لبعض الدول �شاط ملموس ��  العر�ية، وكذلك األمر بالنسبة إ

اإلسالمية املنظمات  و�عض  السعودية،  العر�ية  �اململكة  متم��ا  إسالميا  �عليما  املسلم�ن  الصين�ن    دعم 

العديد ا�جمعية االتحادية لعموم الص�ن). لكن ا�ح�ومة الصينية تتدخل �� ( ، و )جمعية التقدم اإلسالمي

غرار منع الصيام �� �عض ا�حاالت خالل شهر رمضان. وتقوم    ع��  من مناشط املسلم�ن �ش�ل غ�� الئق،

ا�جمعية اإلسالمية الصينية باإلشراف ع�� كث�� من مؤسسات التعليم اإلسالمي بالص�ن، إال أّن مستوى  

بعض ا�جمعيات اإلسالمية األخرى  أّن ل  التعليم ضئيل ومحدود خاصة �� تايوان، وتايبيھ، وهونج �ونج. كما
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 �� ال��ار�ة �شاط ملموس  الهندية، وا�جمعية  وا�جمعية اإلسالمية  الباكستانية اإلسالمية،  ا�جمعية  مثل 

 .خدمة التعليم اإلسالمي �� الص�ن

نيبال �عيش املسلمون داخل مجتمع األغلبية فيھ هندوسية مع أقلية بوذية، لك��م �ستطيعون    ،و�� 

رهم الدينية اإلسالمية بحر�ة رغم الضغوط والتحديات القائمة. وتمكنت األقلية املسلمة من  ممارسة شعائ

إ�شاء العديد من املدارس واملراكز اإلسالمية مما أدى إ�� ا�حفاظ ع�� الهو�ة اإلسالمية للطلبة املسلم�ن  

عيات بفتح املدارس  وساعد��م �� ذلك ا�جمعيات ا�خ��ية اإلسالمية، حيث قامت هذه ا�جم  داخل نيبال،

ا�جمعيات   هذه  وتقوم  والدعوة،  بالتدريس  ليقوموا  واألئمة  الدعاة  و�عي�ن  الدعو�ة،  واملراكز  اإلسالمية 

 .كذلك بإرسال �عثات طالبية إ�� الهند واململكة العر�ية السعودية للدراسة من أجل استكمال �عليمهم

% إال أن الدستور املال��ي ينص ع��  61�ن حوا��  ، ع�� الرغم من أن األغلبية هم من املسلمو�� مال��يا

أن اإلسالم هو دين االتحاد املال��ي، لكن القوان�ن واألنظمة �عتمد ع�� القانون اإلنجل��ي العام، لذلك ال  

تطبق الشريعة اإلسالمية إال ع�� املسلم�ن، و���كز التطبيق ع�� جوانب الشعائر الدينية واألحوال األسر�ة.  

ن املؤسسات التعليمية اإلسالمية �� مؤسسات متطورة قياسا إ�� ما يماثلها �� البلدان األخرى،  ومع ذلك فإ

و�� الغالب األعم، فإن هذه املؤسسات تأخذ بنظم التعليم ا�حديث، ولذلك فإن النظام التعلي�ي املال��ي  

 �عّد من أفضل األنظمة التعليمية عامليا. 

سنغافورة  �� التأما  املؤسسات  فإن  سنغافورة  ،  تتصدر  ولذلك  فائقة،  عناية  تلقى  اإلسالمية  عليمية 

املؤسسات   تأث�� ع��  لها  إسالمية متعددة  جمعيات  األحيان. وهناك  �� معظم  التعلي�ي  نظامها   �� العالم 

وجمعية   األرقم،  دار  وجمعية  املالو��ن،  وجمعية  املسلم�ن،  الشبان  جمعية  مثل  اإلسالمية  التعليمية 

املسلما  ا�جدد، الشابات  املسلم�ن  وجمعية  املسلمة،  التأميل  وجمعية  اإلسالمية  الدعوة  وجمعية  ت، 

 .)2008العمري، ( ،)هـ1432 ،بكر( وجمعية تثقيف النشء وغ��ها

، تحظى باهتمام كب�� من ا�ح�ومة الس��يالنكية،  �� س��يالن�اكذلك فإن مؤسسات التعليم اإلسالمي  

ا املدارس  مئات  ع��  ا�ح�ومة  �شرف  �س��يالن�ا  حيث  توجد  كما  االبتدائي،  التعليم   �� وخاصة  إلسالمية 

البلدان   ذلك   �� بما  البلدان  املسلم�ن من مختلف  الطالب  �ستقبل عددا من  ال�ي  العر�ية  املعاهد  مئات 

العر�ية. كما توجد مدارس ��اية األسبوع ال�ي تقدم �عليما دينيا ألبناء املسلم�ن، و�� الواقع فإن هناك �شاطا  

حوظا جدا للتعليم اإلسالمي �� س��يالن�ا يفوق التوقعات، وهو أمر معاكس تماما ملا يحدث �� الص�ن م�

ال�ي �عمل عنوة ع�� طمس معالم الهو�ة اإلسالمية ع للعديد من الشرائح الس�انية املسلمة ع�� ان��اع األبناء  

  �خراجهم من الهو�ة اإلسالمية، من عائال��م و�دخالهم �� مدارس ذات صبغة داخلية �س��دف تنميطهم و 

اإل�غور وال�ازاخي�ن. و�ش�� الدالئل    وأعداد هؤالء األبناء والبنات الذين يتعرضون لذلك باملالي�ن خاصة فئة

إ�� أن ا�حزب الشيو�� الصي�ي ا�حاكم �عمل ع�� �شغيل عدد من املدارس الداخلية �� معظم املواقع ال�ي  

ت طمس للهو�ة اإلسالمية ع�� الرغم من اع��اض ا�جتمع الدو�� ع�� يوجد ��ا املسلمون من أجل عمليا 

ذلك، وغالبا ما يتّم اعتقال الوالدين أو أحدهما كنوع من الضغط ع�� األبناء للذهاب إ�� هذه املدارس،  

عرقيات   من  بمعلم�ن  واستبدالهم  الّ�جن،  بي��ا  من  ش�ى  بطرق  املسلم�ن  املعلم�ن  استبعاد  كذلك  و�تم 
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واملسلم�ن، هذا إ�� جانب القواعد واألنظمة الصارمة ال�ي تمارسها ا�ح�ومة الصينية   ادي اإلسالم أخرى �ع 

 ).2020س، فر�س بريس (ع�� األطفال �� هذه املدار 

ومؤخرا، قامت �عض البلدان العر�ية بمبادرات لتعليم أبناء ا�جاليات �� �عض التخصصات ا�جامعية  

حيث فتحت الباب لقبول الطلبة �� تخصصات الدراسات  ��ا، كما فعلت دولة اإلمارات العر�ية املتحدة  

 ). 2017، عبد ا�حميد( اإلسالمية واللغة العر�ية وآدا��ا

أّن ا�جامعة اإلسالمية باملدينة املنورة باململكة العر�ية السعودية �عد جامعة متخصصة �� �عليم   كما

% من الطلبة  80يز�د عن  أبناء املسلم�ن �� التخصصات ا�ختلفة ��ا، ع�� حساب الدولة بنسبة تصل إ�� ما  

الذين يقبلون ��ا كنوع من االل��ام اإلسالمي تجاه أبناء املسلم�ن. وهناك جامعات أخرى �� اململكة العر�ية  

السعودية وغ��ها من البالد العر�ية واإلسالمية تقدم منحا دراسية ألبناء املسلم�ن للدراسة ��ا منذ ف��ات  

كما ��    طو�لة.  ا�جاليات  أبناء  املدارس  أّن   �� ا�جانية  الدراسة  بفرص  يحظون  العام  التعليم  مستوى 

 ا�ح�ومية، و�� �عض ا�حاالت يتم قبول هؤالء �� املدارس األهلية وتقوم الدول بتسديد نفقات دراس��م. 

ومع تزايد ا�جاليات واملهاجر�ن املسلم�ن إ�� دول العالم ا�ختلفة، فقد أض�� �عليم اللغة العر�ية شائعا  

عض الدول ال�ي يطلق عل��ا دول امل�جر. إذ تدل �عض الوثائق ع�� أن اللغة العر�ية �� اللغة الثانية �� �� �

من   أك��  يوجد  حيث  إ��    5فر�سا  حاجة  هنالك  أ�حت  ولذلك  ��ا،  العر�ية  اللغة  يتحدثون  فرد  مالي�ن 

ل كب��. لكن السلطات الفر�سية ال  املعلم�ن الذين لد��م القدرة ع�� �عليم اللغة العر�ية �� بالد امل�جر �ش�

حيث ال يز�د عدد الطلبة الذين    ،تقدم الّدعم املادي املناسب لتعليم اللغة العر�ية �� املدارس الفر�سية

 . )2017،  عبد ا�حميد(  % فقط مقارنة باللغات األجنبية األخرى 1يدرسون اللغة العر�ية �� تلك املدارس عن  

 :في الدول المختلفة ات اإلسالمیةاالعتبارات المؤثرة علی تعلیم أبناء الجالی -4

�ش�ل   والدينية  واالقتصادية  السياسية  والتحديات  الضغوطات  من  العالم  أنحاء   �� املسلمون  �عا�ي 

ف��ة إ�� أخرى نوعا من اال��امات الباطلة ضد اإلسالم وأهلھ،    يفوق �ل التوقعات.. فاإلعالم الدو�� �شن من

يرتكبون أخطاء وحماقات تز�د من قوة ال�جمات اإلعالمية    –وه �سبب ا�جهل ونح  – و�عض أبناء املسلم�ن  

والضغوطات السياسية شراسة، وأمام تراجع العديد من املواقف اإلسالمية عن متا�عة الشأن اإلسالمي  

الدو�� بالش�ل املطلوب، فإن معاناة أبناء املسلم�ن �� املواقع ا�ختلفة تزداد حدة وضراوة. فهناك ألوان من  

إّن ا�خاسر األك�� هو اإلسالم وأهلھ  االضطه لها هؤالء األبناء. و�� ا�حقيقة  اد السيا�ىي والعنف يتعرض 

التغر�ب   املسلم�ن  أبناء  �عليم  ع��  سل�ي  �ش�ل  تؤثر  ال�ي  املعاناة  هذه  أمثلة  ومن  املعاناة.  لهذه  نتيجة 

وصورتھ،   اإلسالم  م�انة  و�شو�ھ  والتضييق،  وال��ميش،  واالستبعاد  الذهنية  والتجهيل  الصور  وت�و�ن 

النمطية السلبية عن اإلسالم وتنامي ما بات �عرف بـ "اإلسالموفو�يا" �� �ل م�ان، والضغط ع�� ا�جتمعات  

وتحقيق    اإلسالمية �شعارات متنوعة تحت شعار ا�حداثة، وما �عد ا�حداثة والتنو�ر، والعوملة، واالنفتاح 

اإل  الهو�ة  ونبذ  الثقا��  باالستالب  �س�ى  عدا  ما  هذا  وأقطا��ا،  ورموزها  نماذجها   �� التشكيك  أو  سالمية 

الضغوط االقتصادية، و�ثارة الف�ن والقالقل وا�حروب داخل البلدان اإلسالمية، والس�� ا�حثيث إلجبار  
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لهذا، ومن منطلق الشرع اإلسالمي    .املسلم�ن ع�� الدخول �� موجات متعاقبة من االنصهار الثقا�� الدو��

قليات املسلمة �� بالد امل�جر أو �� بالد الوفادة، باختالف أنماطهم، مطلبا حضار�ا دينيا ملزما.  �عد دعم األ

شومما   والضغوط    ك ال  التحديات  ضّد  الوقوف  ع��  جاهدة  �عمل  والعر�ية  اإلسالمية  البلدان  أن  فيھ 

ن األنظمة السياسية ��  أّن العديد م  الدولية وغ�� الدولية، لدعم العمل اإلسالمي �� مختلف املواقع، كما

دول امل�جر طورت مواقفها إيجابا نحو األقليات املسلمة ��ا، هذا فضال عن تب�ي العديد من الدول العر�ية  

قيمة   رفع  أجل  من  األجنبية  الدول  مع  والدي�ي  ا�حضاري  وا�حوار  اإل�سا�ي  التواصل  مبادئ  واإلسالمية 

 . من أجل السالم اإل�سان، واالرتقاء با�جهود الدولية ال�ي �عمل

وأو�حت �عض الدراسات أن إهمال األقليات املسلمة �عد سببا �� حاالت الن�وص وال��اجع ال�ي تحدث 

لدى أبناء هذه األقليات. وجّل ما تحتاجھ هذه األقليات هو ا�حر�ة �� ممارسة العقيدة والعبادة وا�حصول  

التعليم وغ��ه. و�عض دول امل�جر تتخذ إجراءات غ  �� �� عادلة، وغ�� متسقة مع  ع�� ا�خدمات املناظرة 

  �� تمتد  إجراءات  با�حجاب، و��  املدارس  دخول  املسلمات من  الفتيات  والثقافية كمنع  الدولية  أنظم��ا 

مقدرة   يضعف من  مما  نفسها  العر�ية واإلسالمية  الدول  داخل  النفوذ  �سط  نوع من  إ��  الظروف  �عض 

�عض الوثائق ع�� أن األنظمة التعليمية الوطنية  األقليات املسلمة ع�� نيل حقوقها �� دول امل�جر. وتدل  

لدول امل�جر وخاصة �� مستوى التعليم العام، إنما �� أنظمة تركز ع�� جوانب وطنية وقومية وتار�خية قد  

ال تتناسب مع التوجھ اإلسالمي مما يز�د من إم�انية فقدان الهو�ة اإلسالمية ألبناء املسلم�ن الذين يتعلمون  

ظمة، وهو موضوع �ستحيل عالجھ ع�� الصعيد الرس�ي، لكن عدم توفر إم�انات التعليم  داخل هذه األن

 .)t.ly/ue7u(   اإلسالمي املكثف �� دول امل�جر تضطر األها�� املسلم�ن إ�� إ�حاق أبنا��م و�نا��م ��ذه األنظمة

 اآل�ي: وتأسيسا ع�� ما تقدم، فإن �عليم أبناء ا�جاليات اإلسالمية يتطلب 

ج وا�خدمات واملناشط التعليمية الفرص ال�افية لضمان ا�حفاظ ع�� الهو�ة الثقافية  أن ت�ئ ال��ام .1

 . اإلسالمية

ت�ون معتمدة ع�� وسطية   .2 للطلبة بحيث  تقدم  ال�ي  الدراسية اإلسالمية  املنا�ج  تتم مراجعة  أن 

خر، اإلسالم، وع�� االعتدال، واستبعاد �افة النصوص أو املوضوعات ال�ي ��يج املشاعر نحو اآل 

ح�ى و�ن �انت هنالك تجاوزات من اآلخر. و�التا��، فإن العمل وفقا للمنظومة الدولية �� التعليم  

والتسامح، ومراعاة حقوق اإل�سان ونحوها،    ، ال�ي ��ّجع ع�� غرس ثقافة السالم، واح��ام اآلخر

  وما   سيوفر مساحات جيدة لنيل ا�حقوق، وا�حصول ع�� منافع جمة عوضا عن ثقافة الكراهية 

د م��ا من آثار سلبّية
ّ
 . يتول

من املهم أن تتناول املقررات الدراسية جوانب اللغة والتار�خ والثقافة اإلسالمية بموضوعية ودونما   .3

 .تح��ات طائفية أو مذهبية، أو خالفات من أي نوع
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نجرار  التنّبھ الوا�� �ختلف أش�ال التأث�� ع�� �عليم النشء والشباب مما قد يطال الفكر، أو اال  .4

العلمية   ا�حصانة   من 
ً
نوعا الطلبة  إكساب  �ستلزم  مما  أو علم،  دون قصد  منحرفة  تيارات  وراء 

   .والفكر�ة ملقاومة األف�ار املتطرفة أو املنحرفة أو الضالة، أو العلمانية، أو اإل�حادية ونحوها

يتم .5 اإلسالمية    أن  باملواقع  املتعلم  الشباب  لر�ط  املناسبة  اإلجراءات  خاذ 
ّ
املقدسة،  ات �الديار 

واآلثار القائمة ف��ا من خالل الز�ارات امليدانية أو الروابط اإللك��ونية    والبلدان العر�ية واإلسالمية 

 . وما يقع �� عدادها

أو   .6 التقارب  وصناعة  الثقافية،  التعددية  وتطبيقات  مفاهيم  الدراسية  وال��امج  املنا�ج  �عزز  أن 

 . النتماءات غ�� املستندة إ�� ا�جذور اإلسالميةالت�امل الثقا�� اإلسالمي عوضا عن ا

هذه   .7 أهمية  و�دراك  اإلسالمية،  الثقافية  املفاهيم  ترسيخ   �� اإلسالمية  الدينية  املناسبات  اغتنام 

املناسبات ومغزاها، وسبل �عظيم شعائر هللا ال�حيحة، واكتساب املعارف واملهارات واالتجاهات  

   .اإليجابية املرتبطة ��ذه املناسبات

أبناء   .8 �خدمة  املدارس  من  املز�د  فتح  إ��  الرامية  واألهلية  ا�ح�ومية  ا�جهود  توحيد   �� االستمرار 

املسلم�ن �� دول امل�جر، و�� غ��ها، ووضع املنا�ج الدراسية املناسبة لها، وتوف�� ال�وادر الفنية  

و  والتقو�م  والتخطيط  واإلشراف  �اإلدارة  األخرى  ال��بو�ة  والعناصر  أفضل  املؤهلة،  وفق  غ��ها 

 .التطبيقات املعاصرة املمكنة 

أن تت�امل أجهزة اإلعالم العر�ية واإلسالمية مع األجهزة ال��بو�ة �� ترسيخ جذور الهو�ة اإلسالمية،   .9

مع تفعيل أنظمة التعليم والتوعية عن �عد لتوصيل ا�خدمة التعليمية إ�� ا�حتاج�ن لها من أبناء  

ن أو الوافدين وا�جاليات، واعتماد ال��امج والشهادات عند استكمال  األقليات املسلمة أو املهاجر� 

 .حلقات التعليم املس��دفة لهم

أن يتم تفعيل ز�ارات العلماء املسلم�ن وكبار األساتذة، ومن �� حكمهم، إ�� مواقع أبناء األقليات    -10

ر  
ّ
نوعا من التعليم والتثقيف  املسلمة التعليمية والسكنية لتقديم ا�حاضرات والدروس ال�ي توف

 .املتطور للناشئة وللشباب املسلم�ن �� دول امل�جر وغ��ها 

إكساب الطلبة �� جميع مستو�ات التعليم نوعا من الثقافة األمنية للوقاية من ممارسات املتطرف�ن    -11

املواقع، جميع   �� املسلم�ن  غ��  ا  من  وجود  ف��ا  يزداد  ال�ي  املواقع  أو  الدول   �� �حمالت وخاّصة 

 .اإلعالمية املضادة لإلسالم وللمسلم�ن

االنتماء األسري والوط�ي بحيث ال    -12 ا�حافظة ع��  للطلبة تدعم  توعية  التعليمية  ال��امج  توفر  أن 

 ي��تب ع�� اإلقامة �� بالد امل�جر أو غ��ها انقطاع عن األهل و�لد املنشأ والوالدة. 

أ   -13 التعليمية الرسمية  ال��امج  �� دول امل�جر وغ��ها  أن �عزز  أبناء املسلم�ن  و غ�� الرسمية متا�عة 

للطلبة   املعنو�ة  ا�جوانب  �عزز  أن  اإلسالمية  الدول  �جميع  بّد  ال  كما  اإلسالمية.  األمة  لقضايا 
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املسلم�ن �� دول امل�جر والدول األخرى إما من خالل التواصل املباشر، أو من خالل التواصل عن  

 . �عد

مج التعليمية الطلبة املسلم�ن �� دول امل�جر أو غ��ها من التحدث باللغة أو اللغات  أن تمكن ال��ا  -14

 . األجنبية، حيث يوفر ذلك منافع جمة للطلبة و�جتمعا��م ولألمة اإلسالمية جمعاء

أن �عزز ال��امج الدراسية لدى الطلبة املسلم�ن أهمية بناء العالقات االجتماعية السو�ة مع الغ��،   -15

 وأال يتم ال�جوء إ�� العزلة عن الغ��. 

اآلباء  -16 يحرص  فائقة    أن  عناية  و�نا��م  أبناءهم  يولوا  أن  ع��  املواقع  جميع   �� املسلمون  واألّمهات 

الدراسية   ال��امج  الوقت الستكمال  و��  العا��.  التعليم  برامج  خاصة  اإللزامية  �عد  وما  اإللزامية 

إ�� ت�حيح    نفسھ يجب أن ي�ون لهم دور �� �عز�ز مفاهيم ال��بية اإلسالمية لد��م، والس�� ا�جاد

املفاهيم املرتبطة بالتطور والتحضر واالنفتاح والعوملة وا�حداثة ونحوها، مما �ساهم �� خلق نوع  

التضامن   األسر�ة  من  املعامالت  من  العديد   �� اإلسالمية  غ��  والثقافة  اإلسالمية  الثقافة  ب�ن 

وخارجها، �االختالط واملمارسات اإلباحية، والسفور والت��ج، وعادات الطعام والشراب، واللباس  

التفكك   من  نوع   �� تتسبب  أو  األسرة،  تقوض  قد  ال�ي  السلوكيات  من  نمط  �ل  وردع  ونحوها، 

 .�ون عامال �� تمرد األبناء والبنات ع�� القيم واملعامالتاألسري، أو ت

أن �س�� ح�ومات الدول اإلسالمية مجتمعة إ�� اتخاذ تداب�� و�جراءات من شأ��ا أن تحسن الصور    -17

الذهنية النمطية السلبية عن اإلسالم واملسلم�ن �� �عض البلدان ال�ي يتعرض ف��ا اإلسالم وأهلھ  

أو من قبل ا�جاهل�ن باإلسالم،   ،املتطّرفة  من قبل اللو�يات املعادية، واألقليات   إ�� التشو�ھ املتعمد

أوالكتب الدراسية والثقافية غ�� املستندة إ�� املصادر اإلسالمية ال�حيحة، فضال عن محاوالت  

  كث�� من املستشرق�ن وأمثالهم للنيل من اإلسالم وأهلھ، أو ع�� تلك ا�حمالت املغرضة ال�ي تقوم ��ا

منظمات سر�ة أو علنية �ستخدم ف��ا أحيانا أفرادا من أبناء املسلم�ن أنفسهم ضد اإلسالم وأهلھ،  

مختلف   �� ولإلسالم  للمسلم�ن  تحاك  ال�ي  املست��ة  أو  الظاهرة  الدولية  والدسائس  املؤامرات  أو 

�� حد  ا�جوانب، ع�� أنھ يجب أن ي�ون �� ا�حسبان أن ت�حيح الصور الذهنية السلبية �عتمد إ

كب�� ع�� إصالح ا�خلل �� العالم اإلسالمي نفسھ الذي ��ّج بممارسات ال تتفق مع اإلسالم أصال  

 سواء �� البعد السيا�ىي، أو البعد االقتصادي، أو البعد اإلعالمي.

من املهم أن ي�ئ التعليم اإلسالمي ألبناء ا�جاليات واألقليات املسلمة ومن �� حكمهم الفرص للنبوغ  -18

ع��  وا والشباب  النشء  تحف��  �ستلزم  الذي  األمر  ا�ختلفة،  الدراسية  ال��امج   �� العل�ي  لتم�� 

ا�جدية، وع�� املثابرة، وع�� التفوق، و�فهامهم أّن فرص املسلم�ن �� املنافسة ضئيلة إال إذا تب�ى 

ذا اق��ن ذلك  هؤالء الطلبة العلم و�س�حوا بھ �� مواجهة التحديات ا�حالية واملستقبلية، السيما إ 

 . بالتمكن من منا�ج البحث العل�ي وأدواتھ
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عديدة.إن    -19 عقبات  لتخطي  العلمية  املداخل  أحد  هو  اإلسالمية  والثقافة  الدي�ي  ا�خطاب  تجديد 

العلمية والفقهية املناسبة يصنع تحوال فكر�ا ذاتيا، وتحوال أك��   امتالك املسلم لألدلة ولل��اه�ن 

 عند اآلخر لصا�ح اإلسالم. 

إن تجديد ا�خطاب اإلسالمي يتطلب فهم النصوص الشرعية فهما دقيقا معتدال وسطيا، �عتمد ع�� 

ھ ا�خروج من النمطية 
ّ
ي وع�� ا�جمع ب�ن النظر�ة والتطبيق. ويستد�� ذلك �ل الدليل العق�� والدليل ا ا�ح�ىّ

�غالق الفكري، كما يتطلب  وال�خصنة أو الذاتية الفردية إ�� االنفتاح العق�� عوضا عن الدوغمائية واال

  ذلك ا�حوار ومهارات ا�حوار البناء، و�عادة النظر �� فهم اآلخر، وتفعيل علم االستغراب.
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