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د. محمد جابر ثلجيالتحوالت احلاصلة في أشكال ومضامني التعليم اإلسالمي في تركيا املعاصرة

ملخص:
على  طر�أت  �لتي  �لتغري�ت  �أهم  بيان  �إىل  �لدر��سة  هذه  تهدف 
يف  �لنظامية  �ملد�ر�س  يف  �لإ�سالمي  �لتعليم  وم�سامني  �أ�سكال 
�لإجر�ء�ت  من  جمموعة  �لدر��سة  بينت  وقد  �لرتكية،  �جلمهورية 
يقع  �لإطار،  هذ�  يف  �لدولة  �تخذتها  �لتي  و�لتنفيذية  �لت�رشيعية 
�لرتبية  مو�سوعات  يف  �لدرو�س  من  جمموعة  �إ�سافة  مقدمتها  يف 
�ملختلفة،  �لدر��سية  �ملر�حل  ملناهج  �لعربية  و�للغة  �لإ�سالمية 
�ملرحلة  لت�سمل  �لدينية  �ملد�ر�س  يف  �لتعليمية  �ملرحلة  وتو�سيع 
�ملتو�سطة بعد تعديل �ل�سلم �لتعليمي للمر�حل �ملدر�سية، كما تناولت 
و�خلطباء،  �لأئمة  مد�ر�س  على  طر�أت  �لتي  �لتغيري�ت  �أهم  �لدر��سة 

و�أحدث �لقر�ر�ت �ملتعلقة بتاأهيل معلمي �لدرو�س �لدينية. 
�لرتكية،  �جلمهورية  �لإ�سالمي،  �لتعليم  املفتاحية:  الكلمات 

�لتعليم �لديني.

Transformations in the Forms and Content of Is-
lamic Education in Contemporary Turkey

Abstract:

This study aims at demonstarting the most 
important changes regarding the forms and contents 
of Islamic education at the regular schools in the 
Republic of Turkey. The study showed a number of 
legislative and executive measures taken by the state in 
this regard. The prioirty was given to adding additional 
lessons in the subjects of Islamic education and Arabic 
language at different educational levels, as well as the 
expansion of the educational stage in the religious 
schools to include the intermediate stage, after the 
adjustment of the educational ladder of the schools 
stages. The study also examined the most important 
changes that took place in the schools of imams and 
preachers, and the latest decisions regadring the 
rehabilitation of religious education teachers.

Keywords: Islamic Education, Turkey, religious 
education

املقدمة
تعد تركيا من �أهم دول �لعامل �لإ�سالمي لعتبار�ت تاريخية 
بلغ  فقد  �لدميغر�يف،  �لعامل  �إىل  بالإ�سافة  وجغر�فية،  و�سيا�سية 
عدد �ملو�طنني �لأتر�ك ح�سب �إح�سائيات 2012م )75627684( 
 ،)5593910( �لبتد�ئية:  �ملرحلة  تالميذ  عدد  وبلغ  ن�سمة.)1( 
�ملرحلة  وطالب   )5566986( �ملتو�سطة:  �ملرحلة  وتالميذ 
يف  �لرتكية  �جلمهورية  �سهدت  وقد   )2(.)2725972( �لثانوية: 
�ل�سنو�ت �لأخرية تغري�ت مهمة يف جمالتها �ل�سيا�سية و�لقت�سادية 
و�لثقافية و�لجتماعية، ومن �أبرز �لعو�مل �لتي �أ�سهمت يف ح�سول 
هذه �لتغري�ت هي �لتحولت �لدميقر�طية �لتي �سهدتها تركيا خالل 
�ل�سنو�ت �لقريبة �ملا�سية، وتعّد �لق�سايا �ملت�سلة باحلريات �لدينية 

�نفر�جًا ملحوظًا  �لتي وجدت  �لق�سايا  �أبرز  �لإ�سالمية من  و�لهوية 
�أكرث  من  تركيا  �لديني يف  �لتعليم  ملف  يعترب  كما  �لفرتة.  يف هذه 
�مللف  هذ�  ويرتبط  تركيا،  يف  و�لهتمام  للجدل  �ملثرية  �مللفات 
بعو�مل �سيا�سية وت�رشيعية وثقافية جعلته من �أكرث �مل�سائل تد�وًل 
يف �لأو�ساط �ل�سيا�سية و�لإعالمية و�لأكادميية يف �ملجتمع �لرتكي 

على مر تاريخ �جلمهورية.
�ل�سيا�سة  �سناعة  يف  ومتد�خلة  متعددة  عو�مل  �أثرت  وقد 
�لتعليمية للدولة �لرتكية، وبخا�سة ما يت�سل منها بالتعليم �لديني 
�أو �لتعليم �لإ�سالمي، يقع يف مقدمة هذه �لعو�مل، �لق�سايا �ملتعلقة 
بالرت�ث �لإ�سالمي و�لهوية �لإ�سالمية للمجتمع وعالقتها بعلمانية 
�لأوروبي،  �لحتاد  �إىل  لالن�سمام  و�سعيها  وقوميتها،  �لدولة 
�ملختلفة  �لعقدية  و�ملذ�هب  �لدينية  بالأقليات  �ملتعلقة  و�لطلبات 
يف �ملجتمع، كما �أنها �رتبطت بالتحولت �لدميقر�طية �لتي ح�سلت 
�لتحولت  �خل�سو�س  وجه  وعلى  �لدولة،  يف  متقطعة  فرت�ت  يف 

�لدميقر�طية �لتي �سهدها �ملجتمع �لرتكي يف �ل�سنو�ت �لأخرية. 
كما كان ملف �لتعليم �لديني ملفًا �ساخنًا تاأثر ب�سكل مبا�رش 
�ملتعاقبة ظهر  �لرتكية  �حلكومات  مر  فعلى  بالدولة،  �لدين  بعالقة 
عنا�رش  على  تركيا  يف  �حلاكمة  للنخبة  �ل�سيا�سية  �لروؤية  تاأثري 
�لتعليم �لإ�سالمي، فكانت هذه �لعنا�رش تتاأثر ب�سكل �سلبي مع جميء 
�حلكومات �لعلمانية �ملت�سددة، وتالقي نوعًا من �لتو�سع و�لنفتاح 
مع جميء �حلكومات �لتي تتبنى قيم �لدميقر�طية و�حلرية، وميكن 
�لذي  �حلريات  جمال  وتو�سيع  �ل�سيا�سية  �لنفتاحات  باأن  �لقول 
�سهدته تركيا منذ مطلع �لقرن �مليالدي �حلايل قد �أثر ب�سكل �إيجابي 
على حرية �ملمار�سات �لدينية و�لتعليم �لديني يف �ملجتمع �لرتكي. 
متو��سل  وب�سكل  �سعت  قد  �ملتعاقبة  �لرتكية  �حلكومات  �أن  كما 
من  جملة  عليها  فر�س  قد  وهذ�  �لأوروبي  �لحتاد  يف  �لدخول  �إىل 
�لإ�سالحات �لت�رشيعية و�حلريات �لدينية قد �أثرت على بنية �لتعليم 
يف  دور  لها  وكان  خا�س،  ب�سكل  �لديني  �لتعليم  وعلى  عام  ب�سكل 
�إتاحة �لفر�سة للمطالبة بتو�سيع �حلريات �لدينية لالأقليات �لدينية 
معايري  مع  يتنا�سب  مبا  �ملجتمع  يف  �ملختلفة  �لعقدية  و�ملذ�هب 
�لت�رشيعية  �لتعديالت  جاءت  فقد  هنا  ومن  �لأوروبي.  �لحتاد 
�لأخرية يف تركيا كنتيجة لهذه �لعو�مل جمتمعة، وقد تناول كل من 
م�رشوع �لتعديالت �لد�ستورية �جلديدة وقانون �لتعليم لعام 2012 
�لديني. ومن هنا �ستعمل هذه  �لتعليم  مو�د�ً مهمة تتعلق مبو�سوع 
و�أثرها على عنا�رش  �لتحولت ومناق�ستها  بيان هذه  �لدر��سة على 

�لتعليم �لديني �لر�سمي يف هذه �لدولة.  
2012م عامًا مهما فيما يخ�س هذ� �مللف، حيث  ويعّد عام 
�سدر يف هذ� �لعام قانون تعليم جديد وهو )�لقانون رقم )6287( 
قو�نني  وبع�س  �لتعليم  وقانون  �لبتد�ئي  �لتعليم  لقانون  �ملعدل 
ون�رش   )4+4+4( بقانون  عليه  و�ملتعارف  �لعالقة(  ذ�ت  �لتعليم 
بال�سحف �لر�سمية بتاريخ 11 /4 /2012م.)3( ومن �أبرز �لتحولت 
�ملهمة �لتي جلبها هذ� �لقانون -بالإ�سافة �إىل تغيري مر�حل �ل�سلم 
و�للغة  �لإ�سالمية  �لرتبية  لدرو�س  �لفر�سة  �إتاحة  هو  �لتعليمي- 
كما  �لعام.  �لتعليم  مد�ر�س  يف  �ختياري  ب�سكل  تدر�س  لأن  �لعربية 
�لت�رشيعية  �ملوؤ�س�سات  قبل  من  حثيثة  جهود�ً  �لفرتة  هذه  ت�سهد 
�لذي  �حلايل  �لد�ستور  حمل  يحل  جديد  د�ستور  ل�ست�سد�ر  �لرتكية 
�سدر �سنة 1982م. وتن�س م�سودة �لد�ستور �جلديد يف �ملادة �لر�بعة 
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به،  �خلا�س  �لديني  �لتعليم  �ختيار  �لفرد يف  على حرية  و�لع�رشين 
�إ�سافة لدرو�س �لثقافة �لدينية �لإجبارية، ويتم تناول هذ� �ملو�سوع 

لحقًا ب�سكل تف�سيلي.)4( 

مشكلة الدراسة
�سيا�سية  �لأخرية حتولت  �ل�سنو�ت  �لإ�سالمي يف  �لعامل  �سهد 
على  �ملبا�رشة  وغري  �ملبا�رشة  �آثارها  تركت  وثقافية  و�جتماعية 
�أنظمة �لتعليم، مبا فيها �أنظمة �لتعليم �لديني، و�أ�سبح من �لأهمية 
مبكان للمتخ�س�سني يف �لدر��سات �لإ�سالمية �أو �لدر��سات �لرتبوية، 
در��سة طبيعة هذه �لتحولت و�آثارها على عنا�رش �لتعليم �لديني يف 
�لدول �لإٍ�سالمية. وياأتي جانب �لت�رشيعات �لد�ستورية و�لقانونية يف 
مقدمة �جلو�نب �لتي يف�سل در��سة تاأثريها على �لق�سايا �لتعليمية، 
ل �سيما �أن جمموعة من دول �لعامل �لإ�سالمي متر يف هذه �ملرحلة 
لبع�سها  جزئية  تغيري�ت  �أو  لبع�سها  �ساملة  د�ستورية  بتحولت 
�لآخر. ومن هنا ت�سعى هذه �لدر��سة لبيان �لتغيري�ت �لت�رشيعية �لتي 
�أثرت يف �أ�سكال وم�سامني �لتعليم �لديني يف تركيا. وميكن التعبري 

عن م�سكلة الدرا�سة بالأ�سئلة التالية:
�لتعليم . 1 �أثرت يف  �لتي  �ل�سيا�سية و�لت�رشيعية  �لظروف  ما 

�لديني يف �جلمهورية �لرتكية؟
�لرتكي . 2 �لد�ستور  م�رشوع  يت�سمنها  �لتي  �لتحولت  ما 

�جلديد على �أ�سكال وم�سامني �لتعليم �لديني يف تركيا؟
3 . 2012 �لتعليم لعام  �لتي يت�سمنها قانون  �لتغيري�ت  ما 

على �أ�سكال وم�سامني �لتعليم �لديني يف تركيا؟
ما �أبرز �لتحولت �لتي تعر�ست لها مد�ر�س �لأئمة �خلطباء . 4

كنموذج ملد�ر�س �لتعليم �لديني يف تركيا؟
ما �أبرز �لتحولت �ملتعلقة بتاأهيل معلمي �لدرو�س �لدينية . 5

يف �ملد�ر�س �لنظامية يف تركيا؟

هدف الدراسة
�أهم �لتحولت �لتي طر�أت على  �إىل بيان  �لدر��سة  تهدف هذه 
�ملعا�رشة،  تركيا  يف  �لتعليمية  وعنا�رشه  �لإ�سالمي  �لتعليم  نظام 

نتيجة للتغيري�ت �لد�ستورية و�لقانونية فيها.

أهمية الدراسة
�لنقاط  ��ستخال�س  باإمكانية  �لدر��سة،  هذه  �أهمية  تتمثل 
�لتعليم  �لتي تعر�س لها  �ل�سلبية يف م�سرية �لتحولت  �أو  �لإيجابية 
�لأكادمييون  منه  ي�ستفيد  �أن  ميكن  و�لذين  تركيا،  يف  �لديني 
كما  �لدر��سية.  و�ملناهج  �لتعليم  �سيا�سات  �سناعة  يف  و�لعاملون 
تركيا،  يف  �لديني  �لتعليم  عن  تف�سياًل  و�سفًا  �لدر��سة  هذه  متثل 
وهناك قلة يف عدد �لدر��سات �لتي تتناول تركيا �ملعا�رشة يف هذ� 

�ملجال. 

منهجية الدراسة 
خالل  �لتحليلية،  �لتاريخية  �ملنهجية  �لدر��سة  ��ستخدمت 
�لتعليم  عنا�رش  يف  و�أثرها  �لت�رشيعية،  �لتغري�ت  ت�سل�سل  در��سة 

�لإ�سالمي.

حمددات الدراسة
�ملد�ر�س  �لديني يف  �لتعليم  �لدر��سة بعنا�رش  حتدد مو�سوع 
�لنظامية، ومل تتناول �لدر��سة جو�نب �لتعليم �لديني يف دور �لقر�آن 
�لكرمي، �أو يف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل. كما ركزت �لدر��سة على بحث 
�أثر �أحدث �لت�رشيعات �لد�ستورية و�لقانونية يف �لدولة متمثلة بكل 
لعام  �لتعليم  وقانون  �جلديدة  �لد�ستورية  �لتعديالت  م�رشوع  من 

2012، وما تبعها من تغري�ت على عنا�رش �لتعليم �لديني. 

مصطلحات الدراسة 
تناولت الدرا�سة امل�سطلحات التالية:

يف  �لإٍ�سالمي  �لتعليم  درو�س  به  يق�سد  الإ�سالمي:  التعليم 
مد�ر�س �جلمهورية �لرتكية. 

�ل�سلم  بهيكلية  �ملتعلقة  �لعنا�رش  بها  يق�سد  التعليم:  اأ�سكال 
�لتعليمي و�لرب�مج �لدر��سية. 

بطبيعة  �ملتعلقة  �لعنا�رش  بها  يق�سد  التعليم:  م�سامني 
�لدرو�س وحمتو�ها �لتعليمي. 

الدراسات السابقة
يف  �لإ�سالمي  �لتعليم  و�قع  وتقييم  مر�جعة  �أهمية  �زد�دت 
�سيا�سية  متغري�ت  لربوز  �لأخرية  �ل�سنو�ت  يف  �لإ�سالمية  �لدول 
وثقافية جديدة. ومن هنا فقد تلعب �لدر��سات �لأكادميية �ملقارنة 
يف  كبري�  دور�  �لدول  بني  �لعلمية  و�لزيار�ت  و�ملوؤمتر�ت  و�لندو�ت 
��ستقر�ء  خالل  ومن  �لطرفني.  لكال  م�سرتكة  تربوية  فو�ئد  حتقيق 
تركيا  يف  �ملن�سورة  و�لبحوث  و�لكتب  �جلامعية  �لر�سائل  بيانات 
ويرجع  �لدينية،  �لرتبية  مو�سوع  بدر��سة  �لهتمام  حجم  يالحظ 
�لأكادميية  �لأق�سام  من  كبري  عدد  وجود  �إىل  �أ�سا�سي  ب�سكل  هذ� 
�ملتخ�س�سة مبو�سوعات �لتعليم �لديني �لتي متنح درجة �ملاج�ستري 
�لتي  �لبحثية  �ملر�كز  من  �لعديد  وجود  �إىل  بالإ�سافة  و�لدكتور�ه، 
�لدر��سات  من  �لعديد  هناك  �أن  كما  �لديني.  �لتعليم  بجو�نب  تهتم 
�لتي تتناول ق�سايا �لتعليم �لديني يف �لدول �لأخرى، ل �سيما �لدول 
�لأوروبية، ويرجع هذ� �إىل �سعي تركيا لالن�سمام لالحتاد �لأوروبي 
ما يجعل �لباحثني يدر�سون �لت�رشيعات و�لتطبيقات �لتي تتعلق بهذ� 
�ملو�سوع يف دول �لحتاد �لأوروبي، ومن �أهم �لأعمال �لعلمية يف 

تركيا �لتي تناولت و�قع �لتعليم �لديني يف عدد من �لدول ما يلي:
�لرتبية �لدينية يف تركيا.)5(. 1
�لرتبية �لدينية يف بريطانيا �ملعا�رشة.)6(. 2
�لرتبية �لدينية يف �أملانيا �لحتادية.)7(. 3
�لرتبية �لدينية يف هولند�. )8(. 4
يف . 5 و�ملتو�سطة  �لبتد�ئية  �ملرحلة  يف  �لديني  �لتعليم 

تون�س.)9( 
يف . 6 �لبتد�ئية  �ملرحلة  يف  و�لأخالقية  �لدينية  �لرتبية 

بلجيكا.)10(
�لرتبية �لدينية يف �لأردن.)11(. 7

و�قع  تتناول  �ساملة  در��سات  باأنها  �لدر��سات  هذه  وتت�سف 
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�لتعليم �لديني يف دولة معينة من ناحية تطوره �لتاريخي، وو�سعه 
�لتعليم  موؤ�س�سات  يف  ممار�سته  وكيفية  و�لقانوين،  �لد�ستوري 

و�مل�سكالت �لتي تو�جهه، و�حللول �لتي ميكن �أن يو�سى بها.
�أما فيما يخ�س مو�سوع �لدر��سة �حلالية فيتناول �لتطور�ت 
�ملعا�رشة �لتي طر�أت على ملف �لتعليم �لديني يف تركيا، وخ�سو�سًا 
ما يتعلق مب�رشوع �لتعديالت �لد�ستورية �لأخرية يف تركيا وقانون 
�لتعليم لعام 2012م و�أثرهما على طبيعة �لتعليم �لديني يف �لدولة، 
هناك  �إمنا  �ملو�سوع،  هذ�  تتناول  عربية  در��سة  �إىل  يتو�سل  ومل 
جمموعة من �لدر��سات و�لتقارير �لتي تناولت جزئيات متفرقة يف 

هذ� �ملو�سوع، باللغة �لرتكية، ومن اأهمها ما يلي: 
يف . 1 �لديني  و�لتعليم  �لدينية  )�ملوؤ�س�سات  بعنو�ن:  تقرير 

 (Yeni Anayasa’da Dini Kurumlar Din Eğitimi �جلديد(  �لد�ستور 
(Ve Öğretimi Raporu وقد تناول هذ� �لتقرير �رشحًا ملو�د م�رشوع 

�لديني،  و�لتعليم  �لدينية  باملوؤ�س�سات  تتعلق  �لتي  �جلديد  �لد�ستور 
وو�سع معدو هذ� �لتقرير روؤيتهم وتو�سياتهم �ملتعلقة بالتطبيقات 

�لعملية لهذه �ملو�د.)12( 
2 . İsteğe Bağlı( )تقرير بعنو�ن: )�لتعليم �لديني �لختياري

(Din Eğitimi Raporu وقد تناول هذ� �لتقرير عر�سًا لتطبيق تدري�س 

بعد  �لرتكية،  �لنظامية  �ملد�ر�س  يف  �لختيارية  �لدينية  �لدرو�س 
�سدور قانون �لتعليم لعام 2012م.)13(

بالقانون . 3 متعلقة  وتو�سيات  )تقييمات  بعنو�ن:  در��سة 
�لقو�نني  وبع�س  �لتعليم  وقانون  �لأ�سا�سي  �لتعليم  لقانون  �ملعدل 
 İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı( به(  �ملرتبطة  �لأخرى 
 Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

در��سة  وهي   )Hakkında Bazı Değerlendirme ve Öneriler

مقدمة من مركز �لقيم �لرتبوية يف �إ�سطنبول قدم فيه جمموعة من 
لقانون  وتقييماتهم  حتليالتهم  �لديني  �لتعليم  يف  �ملتخ�س�سني 

�لتعليم �جلديد و�أثره يف عنا�رش �لتعليم �لديني.)14(
در��سة بعنو�ن: )مد�ر�س �لأئمة و�خلطباء وموؤ�س�سة رئا�سة . 4

 Devlet( باملجتمع(  �لدولة  لعالقة  كنموذجني  �لدينية  �ل�سوؤون 
 ile Toplum arasında bir Okul olarak İmam Hatip liseleri bir

�لباحث  عر�س  وقد   )Kurum olarak Diyanet İşleri Başkanlığı

رئا�سة  وموؤ�س�سة  و�خلطباء  �لأئمة  مد�ر�س  تاريخ  �لدر��سة  هذه  يف 
�ل�سوؤون �لدينية يف تركيا منذ �لن�ساأة حتى وقت �لدر��سة، وبني عالقة 
هاتني �ملوؤ�س�ستني بالدولة من خالل �لد�ساتري و�لقو�نني و�لقر�ر�ت 

�ملختلفة على مر تاريخ �جلمهورية.)15(
�آخر  �ساماًل عن  �لدر��سة لتعطي ت�سور�ً  ومن هنا جاءت هذه 

�لتحولت �لتي طر�أت يف ملف �لتعليم �لديني يف تركيا.

أثرت  اليت  والتشريعية  السياسية  الظروف  أوال: حملة تارخيية عن 
على التعليم الديين يف اجلمهورية الرتكية

�لديني  بالتعليم  �ملتعلقة  �لرتكية  �لت�رشيعات  تاريخ  يتميز 
بارتباطه بعو�مل �ل�سيا�سة �لد�خلية للدولة وهويتها �ل�سيا�سية �أكرث 
)علمانية  مبد�أ  �أثر  وقد  �لرتبوية،  �ملجتمع  بحاجات  �رتباطه  من 
تاريخ  مر  �لديني على  �لتعليم  �سكل وحمتوى عنا�رش  �لدولة( على 
�جلمهورية، وقد ظلت هذه �مل�ساألة بني �سد وجذب نتيجة �ملجابهة 

بني �حلاجات �لدينية للمجتمع ومبد�أ علمانية �لدولة.

 10/  29 بتاريخ  �لرتكية  �جلمهورية  تاأ�سي�س  �إعالن  فبعد 
و�لقانونية  �لد�ستورية  �لت�رشيعات  من  جمموعة  �تخذت  /1923م 
�سارت  �لديني  و�لتعليم  بالدين  �ملتعلقة  �حلكومية  و�لقر�ر�ت 
و�لت�سييق  �أحيانًا  مو�فقتها  حيث  من  وهابطة  �ساعدة  باجتاهات 
عليها وتنحيتها �أحياًنا �أخرى)16( وقد تركت فرت�ت �لهبوط �آثارها 
على موؤ�س�سات �لتعليم �لرتكي �لر�سمي وغري �لر�سمي يف �إلغاء �أو منع 
�خل�سو�س  وجه  وعلى  �لديني  �لتعليم  فعاليات  م�سمون  تغيري  �أو 
وليدة  �لإجر�ء�ت  هذه  تكن  مل  �حلال  وبطبيعة  �لإٍ�سالمي.  �لتعليم 
تعود  وثقافية  �سيا�سية  تاريخية  برت�كمات  �رتبطت  بل  �ل�سدفة 
�لرتكية  �لدولة  تاأثرت  فقد  �لعثماين،  �لعهد  �أو�خر  �إىل  بجذورها 
�حلديثة بالتيار�ت �لقومية و�لعلمانية �لتي ظهرت بعد ع�رش �لتنوير 
وبالتايل  �لفرن�سية،  �لثورة  بعد  حدتها  �زد�دت  و�لتي  �أوروبا  يف 
�لإمرب�طورية  من  �لدولة  له  تعر�ست  �لذي  �جلذري  �لتحول  فاإن 
منط  على  قامت  �لتي  �مل�ستقلة  �لرتكية  �جلمهورية  �إىل  �لعثمانية 
�لدول �لقومية يف �أوروبا و�لتغيري�ت �لثقافية و�ل�سيا�سية �لتي تلت 
�إىل  �لرتكي متيل  للمجتمع  �أ�سهمت يف تكوين هوية جديدة  قد  ذلك 
�أوروبا يف  �لنمط �لغربي.)17( و�أول ما ظهرت �حلركات �لقومية يف 
فرن�سا وبريطانيا وقد قامت هذه �حلركات على فكرة تتبنى ف�سل 
�لدين عن �لدولة، )18( وقد تبنت �لدولة �لرتكية �حلديثة منوذج نظام 
دولة يقوم على �لأ�سا�س �لقومي و�لتغربي �لعلماين، وهذ� هو �مل�سدر 
�لأ�سا�سي لالأزمات �ملتعلقة بالتعليم �لديني �لتي ظهرت منذ تاأ�سي�س 

�جلمهورية �لرتكية حتى وقتنا �حلا�رش.)19(
�سنة  �لرتكية  للجمهورية  �لأول  �لد�ستور  �أن  من  وبالرغم 
�لإ�سالم،  هو  �لدولة  دين  �أن  �لثانية  �ملادة  يف  ن�س  قد  1924م 
 4/  10 يف  وحتديد�ً  �سنو�ت  �أربع  بعد  �ملادة  هذه  �إلغاء  مت  �أنه  �إل 
�لدولة  مبادئ  من  �أ�سا�سيًا  مبد�أ  �لعلمانية  �عتبار  ومت   ،1928/
�إجر�ء�ت  �لفرتة  هذه  بعد  �لرتكية  �لدولة  �سهدت  وقد  1937م.  �سنة 
�لتي  �لإجر�ء�ت  �أهم  ومن  �لديني،  و�لتعليم  بالتدين  تتعلق  مت�سددة 
رفع  فكرة  تبني  �لدولة  يف  �لقومي-�لعلماين  �لتوجه  عن  عربت 
�سنة  من  �عتبار�ً  �لرتكية  باللغة  �لكرمي  �لقر�آن  �آيات  وقر�ءة  �لأذ�ن 
1941م مت �إقر�ر قانون يتعلق بحب�س من يوؤذن  �سنة  1926، ويف 
�أ�سهر، و�تخذ جمل�س  بالعربية مدة ثالثة  �أو ي�سلي  �ل�سالة  يقيم  �أو 
�لأمثلة  1950م. ومن  �سنة  �لقانون  باإلغاء هذ�  �لرتكي قر�ر�ً  �لأمة 
�لقر�ر�ت  �لدولة،  �لديني يف  �لتعليم  �ملت�سددة جتاه  �لإجر�ء�ت  على 
�ملتعلقة مبنع �لتعليم �لإ�سالمي يف �ملوؤ�س�سات �لر�سمية و�لأهلية يف 
�لكرمي يف  �لقر�آن  �تخذ قر�ر باإغالق دور  مر�حل متفاوتة، حيث مت 
تركيا �سنة 1929، كما �تخذ قر�ر باإغالق مد�ر�س �لأئمة و�خلطباء 
�سنة 1930، ومت �خت�سار �لتعليم �لديني يف �ملد�ر�س �لر�سمية على 
بع�س �لدرو�س �لدينية �لثقافية �لتي تقدم معارف جزئية عن �لدين، 
و�لثاين  �لأول  لل�سف  �ختياري  كدر�س  �لدين  در�س  �إ�سافة  متت  �إذ 
)�ملعارف  مقرر  بتدري�س  قر�ر  �تخذ  كما  1956م،  �سنة  �ملتو�سط 
�لدينية( ب�سكل �ختياري يف �ل�سف �لر�بع و�ل�سف �خلام�س، ثم �تخذ 
قر�ر بتدري�س �ملعارف �لدينية لل�سفني �لأول و�لثاين �سنة 1967م.

 )20(

�لر�بعة  �ملادة  يف   1982 ل�سنة  �لرتكي  �لد�ستور  ن�س  وقد 
و�ملعارف  �لدينية  )�لثقافة  در�س  �إجبارية  على  و�لع�رشين 
�لأخالقية( يف �ملد�ر�س �لرتكية. وجرى تدري�س مادة �لرتبية �لدينية 
يف �ملد�ر�س �لرتكية يف �ملرحلة �لأ�سا�سية �بتد�ء من �ل�سف �لر�بع 

بو�قع ح�ستني �أ�سبوعيا. )21(
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وميكن �لقول باأن در�س )�لثقافة �لدينية و�ملعارف �لأخالقية( 
�ملدر�س يف �ملد�ر�س �لرتكية ل يعترب در�سا للرتبية �لإ�سالمية، بل 
�أخالقية  وقو�عد  دينية  معلومات  على  يحتوي  تثقيفي  در�س  هو 
يف  يقع  خمتلفة  لأديان  معلومات  على  �ملناهج  وحتتوي  عامة، 
مقدمتها �لدين �لإ�سالمي و�مل�سيحي و�ليهودي، لكن مو��سيع �لدين 
�لإ�سالمي ت�سكل �أغلبية �ملحتوى للمناهج، فقد نظمت هذه �ملناهج 
كما  �لدولة.  يف  �ملوجودة  �لثقافية  للتعددية  مر�عاتها  �أ�سا�س  على 
جاءت  وبذلك  وطنية.  مو�سوعات  على  �لدر��سية  �ملناهج  حتتوي 
نظر  وجهة  من  �لدولة  علمانية  عن  معربة  �لدرو�س  هذه  طبيعة 

و��سعي هذه �ملناهج.
وقد ظلت �لت�رشيعات �ملتعلقة بالتعليم �لديني م�ستقرة ن�سبيًا 
�لت�سعينات  عقد  من  �لأخري  �لربع  حتى  �لثمانينات  عقد  بد�ية  منذ 
�أربكان  حلكومة  ح�سل  �لذي  �لع�سكري  �لنقالب  عقب  وحتديد� 
�لئتالفية �سنة 1997، حيث مت ت�سكيل �حلكومة �لئتالفية بني حزب 
�لرفاه بقيادة �لر�حل جنم �لدين �أربكان وحزب �لطريق �لقومي بقيادة 
تان�سو ت�سيلر يف منت�سف �سنة 1996م،)22( وقد بذلت هذه �حلكومة 
خمتلف  يف  للدولة  �لإٍ�سالمية  �لعنا�رش  �إبر�ز  يف  مكثفة  جهود�ً 
�حلكومة يف  بالنقالب على هذه  �جلي�س  قيادة  وقامت  قطاعاتها، 
28 /2 /1997م بحجة مناه�سة �ملمار�سات )�لرجعية( �لتي قامت 
بها هذه �حلكومة.)23( وقامت قيادة �جلي�س باتخاذ جمموعة قر�ر�ت 
حتد من �حلريات يف �ملجالت �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية 
و�لتعليمية، ومن �أهم هذه �لقر�ر�ت �لتي �تخذتها يف جمال �لتعليم 
�لديني: تعديل �ل�سلم �لتعليمي ليكون ثماين �سنو�ت �إلز�مية، وقد منع 
هذ� �لإجر�ء �لتالميذ من �لتوجه �إىل دور �لقر�آن �لكرمي بعد �ملرحلة 
�لبتد�ئية بعدما كانو� يتوجهون �إىل دور �لقر�آن �لكرمي يف �ملرحلة 
لهذ�  مبا�رشة  وكنتيجة  و�ملتو�سط.  �لبتد�ئي  �لتعليم  بني  �لفا�سلة 
و�خلطباء،  �لأئمة  مد�ر�س  من  �ملتو�سطة  �ملرحلة  �ألغيت  فقد  �لقر�ر 
يف  �لأتر�ك  �لتالميذ  حرم  فقد  �لإجر�ء�ت  لهذه  ونتيجة  هنا  ومن 
�تخذت  �ملرحلة. وقد  �لديني يف هذه  �لتعليم  �لإلز�مية من  �ملرحلة 
�لديني  �لتعليم  جمالت  من  حتد  �لتي  �لإجر�ء�ت  من  جمموعة 
�لعايل،)24( وغريها من �لإجر�ء�ت �لتي تتعلق باحلريات �لإ�سالمية 
�ل�سخ�سية يف �ملوؤ�س�سات �لر�سمية، مثل منع �حلجاب يف �ملوؤ�س�سات 

�لر�سمية.)25(
با�سم  جديد�ً  حزبًا  �أع�ساءه  �أ�س�س  �لرفاه،  حزب  حظر  وبعد 
تقليدي  �أحدهما  تيار�ن  �حلزب  هذ�  يف  ظهر  وقد  �لف�سيلة(،  )حزب 
بقيادة رجائي كوتان و�لثاين جتديدي بقيادة رجب طيب �أردوغان 
2001م  �سنة  ورفاقه  �أردوغان  طيب  رجب  فقام  غول،  وعبد�هلل 
)�لعد�لة و�لتنمية( وقد عمل هذ� �حلزب  ��سمه  بتاأ�سي�س حزب جديد 
على  �ن�سحبت  دينية  وحريات  دميقر�طية  �نفتاحات  حتقيق  على 
�لتعليم �لديني)26( كما عمل على تقلي�س نفوذ �ل�سلطة �لع�سكرية على 
يف  لالن�سمام  �ل�سعي  م�رشوع  يف  و�ل�ستمر�ر  �ل�سيا�سية،  �لقر�ر�ت 
�لحتاد �لأوروبي، و�ل�ستفادة منه يف عملية �لإ�سالحات �ل�ساملة يف 
جميع موؤ�س�سات �لدولة،)27( وت�سري �لدر��سات �إىل �أن �ملجتمع �لرتكي 
قد ز�دت �جتاهاته نحو �لتدين يف عهد حزب �لعد�لة و�لتنمية وز�دت 
�لعد�لة  �لإ�سالمية،)28( وقد م�سى حزب  �لهوية  �إبر�ز  توجهاته نحو 
و�لتنمية بخطو�ت متدرجة نحو �إعادة �حلريات �لدينية و�ل�سخ�سية 
�لتي  �ل�سعوبات  من  �لعديد  وجود  رغم  �لرتكي،  �ملجتمع  لأبناء 
و�جهته، ومن �لأمثلة على هذه �ل�سعوبات قر�ر�ت �سابقة للمحكمة 

و�ملخاوف  �حلزب،  ميز�نية  بتخفي�س  تتعلق  تركيا  يف  �لد�ستورية 
قر�ر�ً  �تخاذها  �حتمالية  حول  و�أخرى  فرتة  بني  تظهر  كانت  �لذي 
بحظر �حلزب ب�سبب ميوله �لإ�سالمية.)29( ومن �لأمثلة على �مللفات 
�حلجاب  لب�س  حق  �لقريبة،  �لفرتة  يف  �نفر�جًا  لقت  �لتي  �ملتعرثة 
للمو�طنات �لرتكيات فقد �سار هذ� �مللف يف م�سار�ت قانونية �سعبة، 
تركيا،)30(  يف  �لد�ستورية  �ملحكمة  من  �لعرث�ت  من  �لكثري  وو�جه 
حتى حتقق يف �لفرتة �لقريبة ومت رفع هذ� �حلظر، با�ستثناء بع�س 
كل  وي�سكل  و�لق�سائية)31(  �لأمنية  باملوؤ�س�سات  �خلا�سة  �لوظائف 
و�أهم هذه  �آخر  �جلديد  �لد�ستور  �لتعليم �جلديد وم�رشوع  قانون  من 
�لديني، �سيتم  �لتعليم  �لإجناز�ت فيما يتعلق ب�سكل مبا�رش بق�سايا 

تناولها ب�سكل تف�سيلي يف هذه �لدر��سة.

ثانيا: التعليم الديين يف مشروع الدستور الرتكي اجلديد 

ت�سهد هذه �لفرتة جهود�ً حثيثة من قبل �ملوؤ�س�سات �لت�رشيعية 
حمل  يحل  جديد  د�ستور  ل�ست�سد�ر  �ل�سيا�سية  و�أو�ساطها  �لرتكية 
�لد�ستور �حلايل �لذي �سدر �سنة 1982م. وتاأتي �ملطالب ل�ست�سد�ر 
تقع  �حلايل  للد�ستور  وجهت  �نتقاد�ت  بعد  �جلديد  �لرتكي  �لد�ستور 
مو�كبته  عدم  حيث  من  بها  و�سف  �لتي  �لأو�ساف  مقدمتها  يف 
�ملا�سية،  �لفرتة  خالل  �لرتكية  �لدولة  �سهدتها  �لتي  للتحولت 
�لإن�سان.)32(  �لعامة وحقوق  �حلريات  يتعلق مبجال  ما  وخ�سو�سًا 
وقد بد�أ جمل�س �لأمة �لرتكي بت�سكيل جلان خا�سة ل�سياغة �لد�ستور 
من  �عتبار�ً  �لرتكي  �ل�سعب  قطاعات  جميع  مع  بالت�ساور  �جلديد 
منت�سف عام 2011م)33( وتعترب �ملو�د �لتي تتعلق باحلرية �لدينية 
�جلديد،  �لد�ستور  م�سودة  يف  ح�سا�سية  �ملو�د  �أكرث  �لديني  و�لتعليم 
�لدولة  تو�زنًا بني علمانية  فيها  �أن يحدث  �لرتكي  �مل�رشع  في�سعى 
وطلبات وحاجات �أبناء �ملجتمع وخ�سائ�سهم. ويالحظ �أن م�سودة 
�أن  ميكن  �لدينية  �لرتبية  �أن  على  ن�ست  قد  �جلديد  �لرتكي  �لد�ستور 
جترى يف موؤ�س�سات �لدولة �لتعليمية بناء على رغبة �ملو�طن �لبالغ، 
وبناًء على رغبة �أولياء �أمور �لتالميذ.)34( وحتتوي �ملادة )24( من 
وحرية  �لدينية  �حلرية  على  و��سحة  �إ�سار�ت  على  �لد�ستور  م�سودة 
�لرتبية �لدينية و�لتعليم �لديني، وقد ن�ست هذه �ملادة على ما يلي: 

و�لدينية  �لأخالقية  و�لتعليم  �لرتبية  فعاليات  �إجر�ء  )يتم 
حتت �إ�رش�ف ورعاية �لدولة. ويتم تدري�س �لثقافة �لدينية و�ملعارف 
�لأخالقية كدرو�س �إلز�مية، يف مرحلتي �لتعليم �لبتد�ئي و�ملتو�سط، 
عرب  فتتم  �لديني  و�لتعليم  �لدينية  �لرتبية  فعاليات  من  غريها  �أما 
�أوليائهم  مو�فقة  بعد  تتم  لل�سغار  وبالن�سبة  �ل�سخ�سية،  �لرغبة 

�ل�رشعيني(.)35(
ويالحظ اأن هذه املادة تت�سمن العنا�رص الأ�سا�سية التالية:

�أن يكون �لتعليم �لديني د�خل مر�قبة وتنظيم �لدولة.. 1
�لأخالقية( . 2 و�ملعارف  �لدينية  )�لثقافة  در�س  يكون  �أن 

مقرر�ً �إلز�ميا يف �ملرحلتني �لبتد�ئية و�ملتو�سطة. 
�أن تكون درو�س �لرتبية و�لتعليم �لديني �لأخرى -خارج . 3

درو�س )�لثقافة �لدينية و�ملعارف �لأخالقية(- �ختيارية.)36( 
وميكن �لقول �إن م�رشوع �لد�ستور �لرتكي مل ياأت بجديد فيما 
�أكد عليها فقد ن�س د�ستور عام  �إمنا قد  �لنقطة بالذ�ت  يتعلق بهذه 
�لأخالقية(. و�ملعارف  �لدينية  )�لثقافة  در�س  �إلز�مية  على   1982

�لديني  للتعليم  �إلز�مية  درو�س  وجود  �رشورة  فكرة  وتاأتي   )37(
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وت�ستند  �ملو�طنني.  م�سرتكة بني  دينية  قيم  �أجل �سمان وجود  من 
تدر�س  متعددة  عاملية  مناذج  وجود  على  �لرتكية  �لتعليم  وز�رة 
�لتي قامت  �لدر��سة  �لأمثلة عليها  �لديني يف مد�ر�سها، من  �لتعليم 
�أ�سل  �أن ثالثة و�سبعني دولة من  بها منظمة �ليون�سكو و�لتي بينت 
مائة و�ثنتني تدر�س مو�د �لرتبية �لدينية يف مد�ر�سها ب�سكل �سمويل.
)38( وتتجه وز�رة �لتعليم �لرتكية �إىل حتديث حمتوى هذه �لدرو�س 

و�لأديان  �ملذ�هب  تتناول  �لتي  للجو�نب  �أكرب  فر�سة  تعطي  بحيث 
هذ�  ياأتي  �لرتكي.)39(  �ل�سعب  قطاعات  �إليها  تنت�سب  �لتي  �لأخرى 
�لتوجه بعد �لعديد من �لنتقاد�ت �لتي وجهت �إىل هذه �لدرو�س من 
حيث �ملحتوى وكيفية �لتطبيق، وميكن تلخي�س �أهم هذه �لنتقاد�ت 

�ملتعددة �لتي وجهت لهذه �لدرو�س مبا يلي:
جمردة  ♦ معرفة  تقدمي  ت�ستهدف  �لدرو�س  هذه  �أن  �أول:   

�أكرث من ��ستهد�فها ملهار�ت تطبيقية للتلميذ، كما �أن �ملعرفة �لتي 
حتتويها ل تلبي حاجات �لتلميذ. 

�لطائفة  ♦ �أتباع  قبل  من  �لدرو�س  هذه  �نتقاد  مت  ثانيا: 
ل  لأنها  �لدرو�س  بهذه  �أبنائهم  �إلز�م  بعدم  طالبو�  حيث  �لعلوية، 

تتنا�سب مع معتقد�ت طائفتهم.
ثالثا: �عرت�س �ملو�طنون �لأتر�ك من �لأديان �لأخرى على  ♦

�أغلبه مو�سوعات �لدين �لإ�سالمي.  حمتوى �ملقرر �لذي يتناول يف 
 )40(

وميكن ملتابع �ل�سيا�سة �لد�خلية و�خلارجية �لرتكية �أن يالحظ 
�لعالقة بني �سعي تركيا لالن�سمام �إىل �لحتاد �لأوروبي وت�رشيعات 
وتطبيقات �لتعليم �لديني يف تركيا. فتاريخيًا، تقدمت تركيا لع�سوية 
�ليوم  تعرف  و�لتي   1959 �سنة  �لأوروبية  �لقت�سادية  �ملجموعة 
با�سم �لحتاد �لأوروبي، و تقدمت بطلب �لع�سوية �لكاملة للمجموعة 
�لقت�سادية �لأوروبية �سنة 1987، ومت �لإعالن عن �أن تركيا دولة 
منا�سبة لدخول �لحتاد �لأوروبي يف قمة لوك�سمبورغ �سنة 1997، 
وقد �عترب جمل�س �لحتاد �لأوروبي -�لذي �نعقد يف هل�سنكي �سنة 
كغريها  �لأوروبي  �لحتاد  لع�سوية  مر�سحة  دولة  تركيا   1999-
من �لدول �لأخرى دون تفريق، وبد�أت �ملفاو�سات �لر�سمية لدخول 
�لحتاد �لأوروبي �سنة 2005، وما ز�لت �حلكومات �لرتكية ت�ستمر 
ومن  �ملنظمة.)41(  هذه  يف  �لدخول  حتاول  وهي  قرن  ن�سف  ملدة 
�لتعليم  ب�سيا�سة  �لأوروبي  �لحتاد  عالقة  على  تدل  �لتي  �ملظاهر 
6 /10 /2007م من  �لذي �سدر بتاريخ  �لقر�ر  �لديني يف تركيا، 
قبل حمكمة حقوق �لإن�سان �لأوروبية �لذي يتعلق بدرو�س )�لثقافة 
�لدينية و�ملعارف �لأخالقية(، فقد ن�س هذ� �لقر�ر �أن هذه �لدرو�س 
ل تتنا�سب مع مبد�أ )�حرت�م ديانة �لعائلة وفل�سفتها �لدينية( �لذي 
ن�ست عليه معاهدة حقوق �لإن�سان. وقد �أثر هذ� �لقر�ر على �ملبادر�ت 

�لت�رشيعية و�لتطبيقات �لعملية �ملتعلقة بهذه �لدرو�س.)42( 
�أما بالن�سبة للرد على �جلهات �لتي تنتقد �إلز�مية در�س )�لثقافة 
�لدينية و�ملعارف �لأخالقية( فرد عليهم جمموعة من �لباحثني يف 
كامياكجان)43(  رجب  منهم  �لأتر�ك  �لأ�ساتذة  من  �لدينية  �لرتبية 
مطبقة  �لإجبارية  �لدين  درو�س  باأن  و�أفادو�  �آيدن،  زكي  وحممد 
و�لدين  �لدول  هذه  �أنظمة  �ختالف  على  �لعامل  دول  من  �لعديد  يف 
�لدول  جميع  يف  مطبق  �أمر  وهو  مو�طنوها،)44(  �إليه  ينتمي  �لذي 
�لإ�سالمية، ويبني �جلدول رقم )1( �جتاهات دول خمتلفة من �لعامل 

يف �إدر�ج درو�س �لدين يف مد�ر�سها �حلكومية.

جدول )1(
اتجاهات عدد من دول العالم في تدريس دروس الدين في مدارسها الحكومية

درو�س دين 
اإجبارية

درو�س دين اإجبارية 
اأو در�س اآخر كبديل 

اإجباري

درو�س الدين 
اختيارية ولي�ست 

اإجبارية

ل يوجد درو�س 
دين

�لدول �لإ�سالمية
�سوي�رش�
�لرنويج

�لدمنارك

�أملانيا
بلجيكا

فلند�
�إ�سبانيا

كند�

�أ�سرت�ليا
بريطانيا

هولند�
�لربتغال
�ليونان

فرن�سا
�لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية
�ليابان

 Mehmet Zeki Aydın, Yeni Anayasa

 ve Din Dersi Tartışmaları, Düşünce Platformu Dergisi,
125-Ankara 2008, yıl:3, sayı:30, ss.120

�جتاهات  وجود  �ل�سابق  �جلدول  هذ�  خالل  من  ويت�سح 
و�أنظمتها  �أديانها  �ختالف  على  �لعامل  دول  من  ملجموعة  متعددة 
�لدينية، ومن هنا فت�ستدل  �لدرو�س  �ل�سيا�سية يف تطبيقها لإلز�مية 
وز�رة �لتعليم �لرتكية على �سحة نهجها يف �إلز�مية درو�س �لثقافة 
�لدينية و�ملعارف �لأخالقية، باأن هناك مناذج من �لدول �لإ�سالمية 
وغري �لدول �لإ�سالمية �لتي تطبق هذ� �لنهج، ل �سيما دول �لحتاد 
موقف  يوؤيد  ما  وهذ�  و�لدمنارك،  و�لرنويج  �سوي�رش�  مثل  �لأوروبي 
�سعيها  �إطار  يف  �لأوروبية  �لت�رشيعات  �أمام  �لرتكية  �حلكومة 

لالن�سمام يف �لحتاد �لأوروبي. 
�أما فيما يتعلق بالدرو�س �لختيارية، فقد بد�أ �جلد�ل �ملتعلق 
�ملد�ر�س  يف  �ختيارية  دينية  تربية  درو�س  تقدمي  �إمكانية  مبدى 
�لرتكية، -بعد تطبيق درو�س )�لثقافة �لدينية و�ملعارف �لأخالقية( 
�لإلز�مية- �عتبار�ً من فرتة �لنقالب �لع�سكري �لذي ح�سل يف 28 
م�رشوع  عن  �حلديث  �إطار  يف  �أخرى  مرة  عاد  ثم  /1997م،   2/
�ملجل�س  قر�ر�ت  يف  و�أخري�ً   ،2007 �سنة  �جلديد  �لرتكي  �لد�ستور 

�ل�ست�ساري للتعليم �لقومي �لثامن ع�رش عام 2010م.)45( 
�لفرق  ر�عى  قد  �جلديد  �لرتكي  �لد�ستور  م�رشوع  �أن  ويالحظ 
�ملفهوم  ح�سب  �لديني  و�لتعليم  �لدينية  �لرتبية  م�سطلحي  بني 
�لرتكي لهما، فجعل تعليم الثقافة الدينية اجبارياً وجعل تدري�س 

الرتبية الدينية اختيارياً، وذلك كما يلي:
1 . Din( ن�ست م�سودة �لد�ستور على �أن درو�س �لتعليم �لديني

و�لأخالقية  �لدينية  و�لثقافة  �ملعرفة  بتقدمي  �ملخت�سة   )Öğretimi

هي درو�س �إلز�مية. 
2 . Din( �لدينية  �لرتبية  فعاليات  من  �لدرو�س  هذه  غري   

�لرغبة  عرب  فتتم   )Din Öğretimi( �لديني  و�لتعليم   )Eğitimi

�ل�رشعيني. �أوليائهم  مو�فقة  بعد  تتم  لل�سغار  وبالن�سبة  �ل�سخ�سية، 
)46(

وبالرغم من �أن مو�سوع �لدرو�س �لختيارية �ملتعلق بالرتبية 
�لدينية مبا فيها �لرتبية �لإ�سالمية قد مت ت�سمينه يف م�سودة �لد�ستور 
�لرتكي �لذي يخطط لالنتهاء منه نهاية هذه �ل�سنة 2013م، �إل �أنه 
قد مت تطبيقه هذه �ل�سنة 2012م بعد �سدور قانون �لتعليم �ملعدل. 
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ثالثاً: التعليم الديين يف قانون التعليم لعام 2012

لقانون  �ملعدل   )6287( رقم  )�لقانون  بتطبيق  �لعمل  بد�أ 
ذ�ت  �لتعليم  قو�نني  وبع�س  �لتعليم  وقانون  �لبتد�ئي  �لتعليم 
بال�سحف  ن�رشه  بعد   )4+4+4( بقانون  عليه  و�ملتعارف  �لعالقة( 
من  عليه  �ملو�فقة  بعد  وذلك   2012/  4/  11 بتاريخ  �لر�سمية 

جمل�س �لأمة �لرتكي بتاريخ 30 /3 /2012.)47( 
�سنة   12 �لإلز�مي  �لتعليم  مرحلة  �جلديد  �لقانون  جعل  وقد 
�سنو�ت،  �أربعة  فيها  مرحلة  كل  تعليمية  مر�حل  ثالثة  على  مق�سمة 
مرحلة  بدل  و�لثانوية،  و�ملتو�سطة  �لبتد�ئية  �لتالية:  �ملر�حل  هي 
�إذ  �ل�سابق.)48(  �لقانون  �سنو�ت يف  ثمانية  مدتها  متو��سلة  �إلز�مية 
�إنه منذ �سدور �لقانون �لأ�سا�سي لعام 1997)49( جرى �حت�ساب مدة 
ثمان �سنو�ت م�ستمرة للتعليم �لإلز�مي حتى �سدور �لقانون �ملعدل 
مر�عاته  عدم  حيث  من  �لقدمي  �لقانون  �نتقاد  ومت   ،2012 لعام 
لالأطفال،  �لنمو  وخ�سائ�س  �لفر�س،  تكافوؤ  مثل:  تربوية  لق�سايا 
�لعاملية.)50( ويف تاريخ قو�نني  وحاجاتهم �ملختلفة، و�لتطبيقات 
و�لقر�ر�ت  �لقو�نني  من  �لعديد  مترير  مت  �ل�سابقة  �لرتكية  �لتعليم 
دون مر�عاة �جتاهات �ل�سعب �لرتكي وطلباته، وبعد عملية �لتحول 
من  �أ�سبح  �لأخرية  �ملرحلة  يف  تركيا  �سهدته  �لذي  �لدميقر�طي 
�ملر�حل  يف  طبقت  �لتي  و�لأنظمة  �لقو�نني  تخ�سع  �أن  �لطبيعي 
�لتي  �ملربر�ت  من  �لعديد  وهناك  هذه.)51(  �لتحول  لعملية  �ل�سابقة 
�رتكزت عليها وز�رة �لتعليم �لرتكية من �أجل ��ست�سد�ر هذ� �لقانون، 
�لثمانية  �ل�سنو�ت  وجود  عن  نتجت  �لتي  بال�سلبيات  يتعلق  �أغلبها 
�لإجبارية �ملتو��سلة للتعليم �لإلز�مي. فقد وجهت �نتقاد�ت لنظام 
�لتالميذ من  �لتي نتجت عن وجود  ب�سبب �مل�سكالت  �لقدمي  �لتعليم 
�ل�سف �لأول �إىل �ل�سف �لثامن يف نف�س �ملدر�سة، وعدم وجود مثل 
هذ� �لتطبيق يف �لدول �لغربية �ملتطورة مثل دول جمموعة �لثمانية، 
�لدنيا  �لبتد�ئية  وهناك فروق نف�سية ومنائية بني تالميذ �ملرحلة 
وتالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية �لعليا. ومن �ملربر�ت �لتي �رتكزت عليها 
وز�رة �لتعليم �لرتكية من �أجل تغيري �ل�سلم �لتعليمي ملر�حل �لتعليم، 
وما  �لدنيا  �ملرحلة  يف  �لبتد�ئي  �لتعليم  بني  ف�سل  وجود  عدم  �أن 
فوقها من �ملر�حل، يتنافى مع حرية �لختيار وتعدد �لرغبات �لتي 
كذلك  �ملهمة  �لأ�سباب  ومن  �ملتقدمة.)52(  �لدول  لتحقيقها  ت�سعى 
و�لتي جعلت وز�رة �لتعليم �لرتكية تتبنى هذ� �لقانون رغبة �لدولة 
�لدول  و�أن  خ�سو�سا  �لرتكي،  للمو�طن  �لتعليمي  �مل�ستوى  رفع  يف 
مو�طنيها  ن�سبة  لزيادة  ت�سعى  �لوقت  نف�س  يف  و�لنامية  �ملتقدمة 
ت�سعى  �ملثال  �سبيل  فعلى  و�لعايل،  �لثانوي  �لتعليم  يكملون  �لذين 
على  �حلا�سلني  مو�طنيها  �رشيحة  لتو�سيع  �لأوروبي  �لحتاد  دول 
2020، وقد  �لثانوية �لعامة لت�سل ن�سبتهم �إىل 90 % بحلول عام 
ب�رشورة  �إح�سا�سها  بعد  هذه  �لرتكية  �لتعليم  وز�رة  م�ساعي  جاءت 
تغيري �لو�سع �حلايل وخ�سو�سًا و�أن ن�سبة �حلا�سلني على �لثانوية 
�لعامة هي 28 % فقط، وقد �أتاح هذ� �لقانون �جلديد �لفر�سة �أمام 
�لأطفال �لذين �أكملو� �سن �خلام�سة ودخلو� يف �ل�ساد�سة �أن ي�سجلو� 
�لتالميذ  ي�ستطيع  وبذلك  �لبتد�ئية  �ملرحلة  من  �لأول  �ل�سف  يف 
يف  مطبقًا  كان  مما  �أبكر  �سن  يف  �لنظامي  �لتعليم  �سلم  يدخلو�  �أن 

�ل�سنو�ت �ل�سابقة. )53( 

�لتعليم  قبل  �لتعليمية  �ملر�حل  تق�سيم  عملية  وتتما�سى 
�ملثال،  �سبيل  على  �لعاملية،  �لرتبوية  �لجتاهات  مع  �جلامعي 
�أو�سى �لتقرير �ل�سادر عن منظمة �لت�سنيف �لدويل �ملقنن للتعليم 
)ISCED( �لتابع ملنظمة �ليون�سكو UNESCO لعام 2011، بتق�سيم 
من  �لأوىل  �ملرحلة  تكون  بحيث  مر�حل،  �أربعة  �إىل  �لتعليم  مر�حل 

4 �سنو�ت.)54(  - 2 6 �سنو�ت و�ملر�حل �لتي تليها من   - 4
�لتالميذ  �لدرو�س �لختيارية لتلبية حاجات  كما تاأتي فكرة 
�لدينية، ومما يدل على زيادة �لطلب على �لرتبية �لإ�سالمية لأبناء 
�ملوؤ�س�سات  �إىل  �لرتكي  �ملجتمع  �أبناء  جلوء  �لرتكي،  �ملجتمع 
�لتعليم  على  �حل�سول  �أجل  من  �لنظامي  �لتعليم  خارج  �لتعليمية 
�لإ�سالمي، وخ�سو�سًا ما يتعلق بتالوة وحفظ وتف�سري �لقر�آن �لكرمي، 
لعام  �ل�سيفية  �لقر�آن  دور  يف  �مل�سجلني  �لطالب  عدد  و�سل  فقد 
2011م �إىل )1.366.914( طالبًا منهم )701.716( من �لذكور 
يف  �لكرمي  �لقر�آن  دور  عدد  بلغ  كما  �لإناث.  من   )665.198( و 
عموم تركيا يف نف�س �لعام: )9.066(. كما و�سل عدد حفاظ �لقر�آن 
�لكرمي يف �لفرتة �لزمنية )1998م- 2012م( و�لذين ح�سلو� على 
�سهاد�ت ر�سمية بذلك �إىل )44.479( حافظًا، منهم )23.626( من 

�لذكور و )21.353( من �لإناث.)55(
هي  �جلديد  �لقانون  بها  جاء  �لتي  �جلديدة  �لتحول  ونقطة 
�لتالميذ  من  يرغب  ملن  �ختيارية  �إ�سالمية  تربية  درو�س  وجود 
�لأخرى، فقد  �لأديان  �أخرى لأتباع  �مل�سلمني ودرو�س تربية دينية 

ن�ست �ملادة �لتا�سعة يف �لقانون على ما يلي:
يف  �لنبوية  و�ل�سرية  �لكرمي  �لقر�آن  دور�س  تدري�س  )يتم 
�لوز�رة  وتقوم  �ختياري،  ب�سكل  و�لثانوية  �ملتو�سطة  �ملرحلتني 
هاتني  يف  تدر�س  �لتي  �لأخرى  �لختيارية  �لدرو�س  بتحديد 
�ملرحلتني و�لدرو�س �لختيارية �لتي تدر�س يف �ملد�ر�س �ملتو�سطة 

لالأئمة و�خلطباء، وغريها من �ملد�ر�س �ملتو�سطة(.)56(
و�ستطبق �لدرو�س �لختيارية يف �ملرحلة �ملتو�سطة و�لثانوية 
�لقانون  هذ�  و�سي�سمل  �لبتد�ئية)57(  �ملرحلة  يف  تطبق  ولن 
�لأقليات  مبد�ر�س  يتعلق  فيما  �أما  �خلا�سة،  �لأجنبية  �ملد�ر�س 
وت�سمل  �لختيارية.  �لإ�سالمية  �لدرو�س  فيها  تدر�س  فال  �لدينية 
و�لقر�آن  �لعربية  �للغة  ومنها  �لأجنبية  �للغات  �لختيارية  �لدرو�س 
حتى  �خلام�س  �ل�سف  من  تطبيقها  و�سيتم  �لنبوية.  و�ل�سرية  �لكرمي 
�ختيار  ويتم  �أ�سبوعية.)58(  �ساعات  ثمان  مبجموع  �لثامن،  �ل�سف 
�ل�سف  م�ستوى  ح�سب  ولي�س  �لدر�س  م�ستوى  ح�سب  �لدرو�س  هذه 
تلميذ من  �لدر�س  �أن يوجد يف نف�س  للتلميذ، مبعنى ميكن  �لدر��سي 
�أ�سحاب �ملذ�هب  �أما  �لثامن.)59(  �ل�سف  �ل�سابع وتلميذ من  �ل�سف 
يختارو�  �أن  فيمكنهم  و�مل�سيحيني  �لعلويني  مثل  �لأخرى  و�لأديان 

در�س )�ملعلومات �لدينية �لأ�سا�سية(.)60( 
كما يبني �جلدول رقم )2( ت�سمل جمموعة �لدرو�س �لإلز�مية 
يف �ل�سفوف )4 - 8( ما ياأتي: �للغة �لرتكية، �لريا�سيات، �ملعلومات 
�لأخالقية،  و�ملعارف  �لدينية  �لثقافة  �لأجنبية،  �للغة  �حلياتية، 
�لفنون �لب�رشية، �ملو�سيقى، �للعب و�لن�ساط �لبدين، �لرتبية �لبدنية 
و�لتخطيط  �لإر�ساد  �ملروري،  �لأمن  و�لت�سميم،  �لتقنية  و�لريا�سة، 

�لوظيفي، حقوق �لإن�سان، �ملو�طنة و�لدميقر�طية.)61(
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جدول )2(
الدروس اإللزامية في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة

ال�سفوف

املرحلة املتو�سطةالدرو�س املرحلة البتدائية

8 7 6 5 4 3 2 1

5 5 6 6 8 8 10 10 �للغة �لرتكية

�لدرو�س �لإلز�مية

5 5 5 5 5 5 5 5 �لريا�سيات

3 4 4 �ملعلومات �حلياتية

4 4 4 4 3 3 �لعلوم

3 3 3 3 �لجتماعيات

2 �لتحول �جلمهوري و�لأتاتوركية

4 4 4 4 2 2 2 �للغة �لأجنبية

2 2 2 2 2 �لثقافة �لدينية و�ملعارف �لأخالقية 

1 1 1 1 1 1 1 1 �لفنون �لب�رشية

1 1 1 1 1 1 1 1 �ملو�سيقى

2 5 5 5 �للعب و�لن�ساط �لبدين

2 2 2 2 �لرتبية �لبدنية و�لريا�سة

2 2 �لتقنية و�لت�سميم

1 �لأمن �ملروري 

1 �لإر�ساد و�لتخطيط �لوظيفي

2 حقوق �لإن�سان و�ملو�طنة و�لدميقر�طية

29 29 28 28 30 28 28 26 جمموع الدرو�س الإجبارية

فقد   )3( رقم  �جلدول  يبينها  كما  �لختيارية  �لدرو�س  �أما 
خ�س�ست يف جمالت ومو�سوعات �ستة هي: �لدين، �لأخالق و�لقيم، 
و�لفنون  و�لريا�سيات،  و�لعلوم  �لأجنبية،  و�للغات  و�لتعبري،  و�للغة 
يف  �ساعتني  �لدر�س  مدة  تكون  �أن  على  و�لجتماعيات،  و�لريا�سة 
بلغ  �إذ�  �لختيارية  �لدرو�س  يف  �لتدري�س  �عتماد  ويتم  �لأ�سبوع، 
عدد �لذين يختارونها ع�رشة تالميذ مع مرونة تطبيق هذ� بالن�سبة 
للمد�ر�س.)62( �أما فيما يخ�س درو�س �للغة �لعربية �لختيارية، و�إن 

كانت خارج �لدرو�س �لدينية، لكنها ترتبط �رتباطًا وثيقًا بالثقافة 
�لإ�سالمية كونها لغة �لقر�آن �لكرمي ولغة �لعلوم �لإ�سالمية، و�سهدت 
�هتمامًا متز�يد�ً يف �ملجتمع �لرتكي يف �ل�سنو�ت �لأخرية، وقد �سدر 
�إقر�رها �سمن �ملو�د �لختيارية لل�سفوف من  قر�ر باملو�ففة على 
�لر�بع �إىل �لثامن من قبل رئا�سة جلنة �لرتبية و�لتعليم بتاريخ 26 
/9 /2011م ورقم 141. �أما مع �إقر�ر قانون �لتعليم �جلديد عام 
2012م فقد مت �عتبارها من �لدرو�س �لختيارية �لتي تدر�س بعد 

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي بو�قع �ساعتني �أ�سبوعيتني.)63( 

جدول )3(
الدروس االختيارية في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة

ال�سفوف

املرحلة املتو�سطة الدرو�س املرحلة البتدائية 

8 7 6 5 4 3 2 1

2 2 2 �لقر�آن �لكرمي 
�لدين �لأخالق 

و�لقيم
�لدرو�س 

2�لختيارية 2 2 2 �ل�سرية

2 2 2 2 معارف دينية �أ�سا�سية
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ال�سفوف

املرحلة املتو�سطة الدرو�س املرحلة البتدائية 

8 7 6 5 4 3 2 1

2 2 مهار�ت �لقر�ءة

�للغة و�لتعبري
2 2 2 2 مهار�ت �لكتابة

2 2 2 2 �للغات و�للهجات �ملحكية

2 2 2 2 مهار�ت �لعر�س و�لت�سال

2 2 2 2 �للغات �ملقبولة ح�سب قر�ر جمل�س �لوزر�ء �للغة �لأجنبية

2 2 2 2 �لتطبيقات �لعلمية
�لعلوم 

2و�لريا�سيات 2 2 2 �لتطبيقات �لريا�سية

2 2 2 2 تكنولوجيا �ملعلومات و�لربجميات

4/2 4/2 4/2 4/2 �لفنون �لب�رشية

�لفنون 
و�لريا�سة

4/2 4/2 4/2 4/2 �ملو�سيقى

4/2 4/2 4/2 4/2 �لريا�سة و�لن�ساط

2 2 �لدر�ما

2 2 2 2 �ألعاب �لذكاء

2 2 �لثقافة �ل�سعبية

�لجتماعيات
2 2 �ل�سحافة

2 2 �حلقوق و�لعد�لة

2 2 �لرتبية �لفكرية

8 8 8 8 عدد �ل�ساعات �لتي ميكن �ختيارها

�لدينية  �لثقافة  درو�س  حمتوى   )4( رقم  �جلدول  ويبني 
تدري�سها  يبد�أ  و�لتي  �لدر��سية  �لف�سول  ح�سب  �لأخالقية  و�ملعارف 
من �ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي وت�ستمر حتى �ل�سف �لثاين ع�رش، ويالحظ 

�أن �ملحتوى �لعام لهذه �لدرو�س قد ر�عى جمالت �أ�سا�سية يف �لعلوم 
�لإ�سالمية وهي: �لعقيدة و�لعبادة و�ل�سرية و�لتف�سري و�لأخالق. كما 
ملو��سيع  تعر�س  قد  �لدرو�س  هذه  حمتوى  من  جانبًا  �أن  يالحظ 

خارجة عن ق�سايا �لتعليم �لإ�سالمي. 
جدول رقم )4(

 محتوى دروس الثقافة الدينية والمعارف األخالقية حسب الفصول الدراسية)64( 

 ال�سف
456789101112املو�سوع 

معلومات عن �لدبن �لعقيدة
�لر�سل و�لكتب �لإميان باهللو�لأخالق

�ل�سماوية
�ملالئكة 

و�ليوم �لآخر
�لق�ساء 
و�لقدر

�لإن�سان و�لدين
�لوحي و�لعقل

�لإن�سان �لإميان باهلل
و�لقدر

�لدنيا و�لآخرة
�لت�سوف يف 

�لفكر �لإ�سالمي

�لزكاة و�حلج �ل�سوم�ل�سالةمعنى �لعبادة�لطهارة�لعبادة
و�لأ�سحية

�لطهارة 
و�لعبادة

�لعبادة يف 
�لإ�سالم

فو�ئد �لعبادة 
يف �لإ�سالم

�لعبادة يف 
�لديانات 

�لأخرى

�ل�سرية
معلومات عن �سيدنا 

عائلة وحياة حممد
�سيدنا حممد

خامت 
�ملر�سلني

�لنبي �لب�رش 
�لنبي يف حياة �لنبي �لنبي �لقدوة �سيدنا حممد

فهم �سخ�سية �لنبي �لقدوة�لقر�آن
�لنبي

تعرف �لقر�آن�لتف�سري
�خل�سائ�س 

�لرتبوية 
للقر�آن

مو�سوعات 
�لقر�آن 

�لأ�سا�سية

�لفكر 
�لإ�سالمي

�لعقل 
و�ملعرفة يف 

�لقر�آن
�لتف�سري 
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 ال�سف
456789101112املو�سوع 

�لأخالق

�ملحبة و�ل�سد�قة 
�مل�ساركة و�لأخوة

يف �لأفر�ح 
و�لأحز�ن

بع�س 
�ل�سلوكيات 

�لتي حذر منها 
�لإ�سالم

�لدين 
و�لأخالق 

�حلميدة

موقف �لدين 
من �لعاد�ت 

�ل�سيئة 

�لأخالق 
و�لعائلة 

�حلق �حلرية 
و�لدين

�لعائلة 
�لإ�سالم و�ل�سالمو�لدين

�لدين 
نحب وطننا �لدين و�لعائلة و�لثقافة

و�أمتنا
�لإ�سالم 
و�لأتر�ك

ثقافتنا 
و�لدين

�لأديان 
و�ملو�عظ 
�لعاملية

�لإ�سالم �لإ�سالم و�لأتر�ك
و�لعلم

�لإ�سالم 
و�لفنون

خ�سائ�س بع�س 
�لأديان �لأخرى 

�ملعا�رشة
�لدين 

و�لعلمانية 
�لدين و�لعلمانية 

يف تركيا
�أتاتورك 

و�لدين
�لدين يف عهد 

�جلمهورية
�لتعليم �لديني 
يف عهد �أتاتورك

ويعر�س �جلدول رقم )5( �ملو�سوعات �لأ�سا�سية �لتي ي�سملها 
در�س �لقر�آن �لكرمي يف �ملرحلة �ملتو�سطة �لتي ت�سمل �ل�سفوف )5 

�لقر�آن  تف�سري  يف  مو�سوعات  ي�سمل  �لدر�س  هذ�  �أن  ويالحظ   )8  -
�لكرمي، و�لتالوة و�حلفظ لآيات و�سور معينة ح�سب �ل�سف �لدر��سي. 

جدول رقم )5(
موضوعات درس القرآن الكريم في المرحلة المتوسطة)65(

5678املو�سوعات/ال�سف

تعلم �لقر�آن �لكرمي�إ�سار�ت �لقر�آن �لكرمي
فهم �إ�سار�ت �لقر�آن

حت�سني �ل�سوت بالقر�ءة
فهم �إ�سار�ت �لقر�آن

مكانة �لقر�آن �لكرمي
 فهم �إ�سار�ت �لقر�آن

�ملو�سوعات �لرئي�سة للقر�آن �لكرمي
فهم �إ�سار�ت �لقر�آن

�سور و�آيات حمددة �لتالوة و�حلفظ
للتالوة و�حلفظ

�سور و�آيات حمددة 
للتالوة و�حلفظ

�سور و�آيات حمددة 
�سور و�آيات حمددة للتالوة و�حلفظللتالوة و�حلفظ

كما يعر�س �جلدول رقم )6( �ملو�سوعات �لتي يتناولها در�س �ل�سرية �لنبوية يف �ملرحلة �ملتو�سطة و�لتي ت�سمل �ل�سفوف )5 - 8(. 
جدول رقم )6(

)6( موضوعات درس السيرة النبوية في المرحلة المتوسطة)66(

5678املو�سوعات/ال�سف

ق�س�س خمتارة من �ل�سريةق�س�س خمتارة من �ل�سريةق�س�س خمتارة من �ل�سريةق�س�س خمتارة من �ل�سريةق�س�س من حياة �لنبي

�لرتفيه و�لريا�سة�للبا�ستناول �لطعام�لنظافة مو�سوعات من �ل�سرية

 �لعبادة �لدعاء�لعبادة �لأخالق�لنبي كقدوة للب�رش

تعامل �لنبي مع �جلري�نعد�لة �لنبيتعامل �لنبي مع �جلري�نتعامل �لنبي مع �لأطفال�حلياة �لجتماعية للنبي

�لأقاربوظيفة �لأم و�لأب�لأقاربوظائف �لأطفال �أ�رشة �لنبي

عالقات �لنبي �لجتماعيةتقوية �لرو�بط �لجتماعيةعالقات �لنبي �لجتماعية�سحبة �لنبي�لتو��سل �لجتماعي يف حياة �لنبي

رابعاً: التحوالت اليت تعرضت هلا مدارس األئمة واخلطباء كنموذج 
ملدارس التعليم الديين

�لعهد  يف  �لإر�ساد«  »مدر�سة  �إىل  �ملوؤ�س�سة  هذه  جذور  تعود 
�لأئمة  تاأهيل  هدفها  وكان  1913م،  �سنة  �أ�س�ست  �لتي  �لعثماين 
)مدر�سة  ت�سمى  مدر�سة  مع  بعد  فيما  دجمها  مت  و�لتي  و�خلطباء، 
�لو�عظني( �لتي �أ�س�ست �سنة 1912م. ويف عام 1924 جرى �تخاذ 
�سميت  –�لتي  �ملعارف  بوكالة  �لتعليم  فعاليات  جميع  بربط  قر�ر 
�آخر  قر�ر  �تخذ  مبا�رشة  �لقر�ر  هذ�  وبعد  �لتعليم-  وز�رة  بعد  فيما 
�لعثمانية.  �لدولة  عن  �ملوروثة  �لدينية  �ملد�ر�س  جميع  باإغالق 
مد�ر�س خا�سة  �إن�ساء  على  1924م  ل�سنة  �لتعليم  قانون  وقد ن�س 
لتاأهيل من يقومون بالوظائف �لدينية، فجرى �إن�ساء مد�ر�س )�لأئمة 
�لر�غبني بالدر��سة يف  �ل�سنة. وبحجة قلة عدد  و�خلطباء( يف نف�س 
هذ�  على  وظلت  1930م،  عام  باإغالقها  قر�ر  �تخذ  �ملد�ر�س  هذه 

�لفرتة  هذه  حتى  �لديني  �لتعليم  فظل  1948م،  عام  حتى  �حلال 
يعطى عن طريق دور �لقر�آن �لكرمي �لتابعة لرئا�سة �ل�سوؤون �لدينية.

)67( �أما يف عام 1948م مت �ل�سماح بعقد دور�ت لالأئمة و�خلطباء، 

�لأئمة و�خلطباء بعد فوز  �إعادة فتح مد�ر�س  1951م مت  ويف عام 
1950م، يف عدة مدن تركية،  �لدميقر�طي بانتخابات عام  �حلزب 
وثانوية  متو�سطة  مرحلتني  ت�سم  دينية  مد�ر�س  مبثابة  وكانت 
مدتها �سبع �سنو�ت تتبع ملديرية خا�سة يف وز�رة �لتعليم. ويف عام 
و�تخذ  و�خلطباء  �لأئمة  ثانويات  �ملد�ر�س  هذه  ت�سمية  مت  1972م 

قر�ر باإتاحة �لفر�سة لطالبها باللتحاق بالتعليم �لعايل.)68(
ثانويات  من  نوع جديد  باإن�ساء  قر�ر  �تخذ   1985 عام  ويف 
�لأئمة و�خلطباء دعي )ثانويات �لأئمة و�خلطباء �لأنا�سولية( وتعد 
هذه �ملد�ر�س نوعًا من �ملد�ر�س �ملهنية �لتي تعطي درو�سًا مكثفة يف 
�للغات وخ�سو�سًا �لأملانية و�لإجنليزية، م�سابهة للمد�ر�س �ملهنية 
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�لأملانية، و��ستمر هذ� �لنوع من �ملد�ر�س بالتز�يد حتى و�سل عددها 
�سنة 2012 �إىل 252 مدر�سة.)69(

�ل�سنو�ت  عرب  �لتعليمية  م�سريتها  يف  �ملد�ر�س  هذه  وم�ست 
�لالحقة لكنها تعر�ست لنوع من �لت�سييقات خ�سو�سًا فيما يتعلق 
وبقيت  �لعايل.  لتعليمهم  �ملد�ر�س  هذه  خريجي  �إكمال  باإمكانية 
�لفرتة  تغيري�ت جذرية يف  بدون  و�خلطباء  �لأئمة  ثانويات  م�سرية 
�سهد  قد  1997م  عام  �أن  �إل  1997م(،   -  1980( عامي  مابني 
بعد  جاء  و�لذي  �ملد�ر�س  هذه  تاريخ  يف  وهبوط  �نك�سار  مرحلة 
�لنقالب �لذي ح�سل يف هذه �ل�سنة على حكومة حزب �لرفاة. ففي 
�لفرتة قبيل ح�سول هذ� �لنقالب تز�يد عدد طالب هذه �ملد�ر�س �إىل 
�أعد�د قيا�سية، فقد بلغ عدد طالب هذه �ملد�ر�س يف �لعام �لدر��سي 
يف  �لعدد  هذ�  تناق�س  طالبًا،   )511501( 1997م   -  1996

بن�سبة   )178046( �إىل:  1998م   -  1997 �لتايل  �لدر��سي  �لعام 
يف  �لتعليمي  �ل�سلم  تغيري  وجرى  تقريبًا.   %  65 ت�ساوي  نق�س 
�أربع  بعدها  �لإلز�مي  �لتعليم  من  �سنو�ت  ثمان  ليكون  �ل�سنة  هذه 
و�خلطباء  �لأئمة  مد�ر�س  �عتبار  ومت  �لثانوي،  �لتعليم  من  �سنو�ت 
مد�ر�س ثانوية ملدة �أربعة �سنو�ت �ل�سنة �لأوىل فيها �سنة حت�سريية.
ميار�سو�  �أن  و�خلطباء  �لأئمة  مد�ر�س  خريجي  باإمكان  )70(وكان 

عدد  وبلغ  �لدينية.)71(  �ل�سوؤون  لرئا�سة  �لتابعة  �لر�سمية  وظائفهم 
مد�ر�س �لأئمة و�خلطباء �لثانوية و�ملتو�سطة ح�سب �إح�سائيات عام 
2011: )1135( مدر�سة.)72( وبعد �سدور قانون �لتعليم �جلديد عام 
�أعيدت  و�لثانوية  و�ملتو�سطة  �لبتد�ئية  �لثالثة  مبر�حله  2012م 
�ملرحلة �ملتو�سطة ملد�ر�س �لأئمة و�خلطباء و�أ�سبحت ت�سم �ملرحلة 

�ملتو�سطة و�لثانوية.)73(

جدول رقم )7(
أعداد طالب ومعلمي مدارس األئمة والخطباء خالل ثالثة أعوام دراسية

املعلمنين�سبة الإناثالإناثن�سبة الذكورالذكور جمموع العددالعام الدرا�سي

2010-2009198.58194.24247,46104.33952,5410.617

2011-2010235.639112.65147,81122.71352,0912.909

2012-2011268.245126.42947,13141.81652,8715.049

 Mehmet Bahçekapılı ve diğerleri, Türkiye’de

.Raporu, İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, İstanbul 2012, s: 133 )2012-Din Eğitiminin Dönüşümü (1997

�لطلبة  �أعد�د  يف  �لتدريجي  �لتز�يد   )7( رقم  �جلدول  ويبني 
عدد  و�سل  حتى  �ل�سابقة  �سنو�ت  �لثالث  خالل  �ملد�ر�س  هذه  يف 
جمموع �لطالب فيها �إىل )268.245( طالبًا، �أما �لدرو�س �ملتعلقة 
من  �ملتو�سطة  �ملرحلة  يف  �لإ�سالمي  و�لتعليم  �لإ�سالمية  بالرتبية 
�لدينية  �لثقافة  هي:  �إجبارية  درو�س  خم�سة  فهي  �ملد�ر�س  هذه 
و�ملعارف �لأخالقية، و�لقر�آن �لكرمي، و�ل�سرية، و�ملعلومات �لدينية 
درو�سًا  منها  �لأخرية  �لأربعة  تعترب  �لعربية.  و�للغة  �لأ�سا�سية 
�ختيارية للمر�حل �ملتو�سطة يف مد�ر�س �لتعليم �لعام.)74( وبالن�سبة 
�لثانوية،  �ملرحلة  �ملد�ر�س يف  بر�مج هذه  تت�سمنها  �لتي  للدرو�س 
فتق�سم �إىل ثالث جمموعات: �لدرو�س �مل�سرتكة، ودرو�س �لتخ�س�س، 
�ملرحلة  يف  �لتخ�س�سية  �لدرو�س  وترتبط  �لختيارية.  و�لدرو�س 
�لعربية،  �للغة  �لكرمي،  �لقر�آن  وهي:  �لإ�سالمية  بالدر��سات  �لثانوية 
�ملعلومات �لدينية �لأ�سا�سية، �ل�سرية، �لفقه، �لتف�سري، تاريخ �لأديان 
�ملقارنة، �حلديث، علم �لكالم، �خلطابة و�لتطبيقات �ملهنية، �لتاريخ 

�لإ�سالمي.)75( 
وهناك �لعديد من �لدر��سات �لتي تناولت �لعنا�رش �لتعليمية 
من  كل  بها  قام  در��سة  ففي  و�خلطباء،  �لأئمة  ملد�ر�س  �ملختلفة 
�لأ�ستاذ �لدكتور رجب كاميقجان )Recep Kaymakcan( و�إبر�هيم 
�أ�سالماجي )İbrahim Aşlamacı( تبني باأن عدد �لدر��سات و�ملوؤلفات 
و�لتقارير �لتي تناولت مو�سوع مد�ر�س �لأئمة و�خلطباء حتى عام 
هي: 155 در��سة، وتبني من خاللها حجم �لهتمام بهذه  2011م 

�ملوؤ�س�سة من �لناحية �لبحثية.)76(

يف  الدينية  الدروس  معلمي  بتأهيل  املتعلقة  التحوالت  أبرز  سادساً: 
املدارس النظامية 

قبل  �جلمهورية من  مد�ر�س  �لدينية يف  �لدرو�س  تدري�س  يتم 
�أ�ساتذة  �أو  �لأخالقية(  و�ملعارف  �لدينية  )�لثقافة  �أق�سام  خريجي 
�لدر��سات  يف  �ملتخ�س�سني  قبل  من  �أو  و�خلطباء،  �لأئمة  مد�ر�س 
�لإ�سالمية خريجي كليات �لإلهيات �حلا�سلني على تاأهيل تربوي)77( 
وتاريخيًا، فقد �سكلت موؤ�س�سة )مكتب �ملعلمني( �لتي مت تاأ�سي�سها يف 
�لعام �لدر��سي 1924م- 1925م �أول موؤ�س�سات �إعد�د �ملعلمني مبا 
�لرتكية، ثم عقبها بعد  �لدينية يف �جلمهورية  �لدرو�س  فيها معلمو 
و )معاهد �ملعلمني يف  1935م،  �سنة  )د�ر �ملعلمني(  ذلك موؤ�س�سة 
�لقرى( �سنة 1940م، ثم )مد�ر�س �ملعلمني �لأ�سا�سية( �لتي ��ستمرت 
يف �لفرتة ما بني )1953م- 1974م(، ثم �تخذ قر�ر �سنة 1973م 
�لعايل،  �لتعليم  موؤ�س�سات  �إىل  للمعلمني  �لتعليمي  �لتاأهيل  باإحالة 
�لإلهيات  كليات  وجدت  فقد  �لدينية  �لتخ�س�سات  يخ�س  وفيما 
�لغر�س،  لهذ�  �لإ�سالمية  �لعلوم  �لعليا ومعاهد  �لإ�سالمية  و�ملعاهد 
ومت توحيدها جميعًا يف بنية كليات تاأخذ تنظيما و�حد�ً يف خمتلف 

�جلامعات �لرتكية حتت م�سمى كلية �لإلهيات. )78( 
قر�ر�ً  1998م  �لرتكية عام  �لعايل  �لتعليم  �تخذت هيئة  وقد 
بفتح �أق�سام )معلمي جمال �لثقافة �لدينية و�ملعارف �لأخالقية(يف 
�لدينية  �لدرو�س  بنف�س م�سمى  �لدينية(  )�لدر��سات  �لإلهيات  كليات 
�لإجبارية يف �ملد�ر�س، بغر�س �إعد�د معلمني موؤهلني علميًا ومهنيًا 
عام  قر�ر  �تخذ  ثم  �لرتكية،  �ملد�ر�س  يف  �لدينية  �لدرو�س  لتدري�س 
2006م بنقل هذه �لأق�سام �إىل كليات �لرتبية.)79( ويعر�س �جلدول 
و�ملعارف  �لدينية  )�لثقافة  معلمي  برنامج  خطة   )8( رقم  �لتايل 

�لأخالقية( يف هذه �لكليات.
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جدول رقم )8(
خطة برنامج معلمي )الثقافة الدينية والمعارف األخالقية( في كليات التربية

مقررات الثقافة العامةاملقررات امل�سلكية الرتبويةمقررات التخ�س�س

الفل�سفة والعلوم الدينيةالتاريخ الإ�سالمي والفنوناأ�سول الدين الإ�سالمي

الن�سبةالوحدات الن�سبةالوحدات الن�سبةالوحدات الن�سبةالوحدات الن�سبةالوحدات 

14112544% 26.341% 24.26

3.55 %6�للغة �لعربية

3.55 %6�لتالوة و�حلفظ

26�ملجموع
 18.25

%
11% 6.5025% 14.79

4.73 %8�أ�ساليب خا�سة يف �لتعليم

2 )1.18 %(12 ) 7.10 %(مو�د حرة

43 )25. %(52 )31 %(74 )44 %(املجموع

 Halit Ev, Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sistemi ve Din Öğretimi Alanına

.39-s. 38 ,50-Öğretmen Yetiştirme, DEÜ1FD, XXXIII/2011, ss. 9

)معلم  تخ�س�س  طلبة  �أن  �ل�سابق  �جلدول  خالل  من  ويالحظ 
جمال �لثقافة �لدينية و�ملعارف �لأخالقية( �لذي جرى نقله �إد�ريا 
يدر�سون  �لرتبية،  �إىل كليات  �لدينية(  )�لعلوم  �لإلهيات  ً من كليات 
�لدرو�س  �لديني وغالب هذه  مقرر�ت متنوعة يف جمال تخ�س�سهم 
جمموع  من   )%  44( ن�سبته  ما  وت�سكل  �لإ�سالمية،  �لدر��سات  يف 
�لرتبوي  بالتاأهيل  متعلقة  مقرر�ت  يدر�سون  كما  �لربنامج،  خطة 
وت�سكل  �لربنامج،  درو�س  جمموع  من   )%  31( ن�سبته  ما  ت�سكل 
 )%  .25( ن�سبته  ما  �لعامة  باملعارف  �ملتعلقة  �ملقرر�ت  جمموعة 

من جمموع درو�س �لربنامج. 

اخلامتة
ميكن عر�س اأبرز النتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�سة من 

خالل النقاط الآتية:
�ل�سيا�سية . 1 �لظروف  ما  �لأول:  بال�سوؤ�ل  �ملتعلقة  �لنتائج 

و�لت�رشيعية �لتي �أثرت يف �لتعليم �لديني يف �جلمهورية �لرتكية؟
�أثرت عو�مل متعددة ومتد�خلة يف �سناعة �ل�سيا�سة �لد�خلية 
�ملتعلقة بالت�رشيعات �خلا�سة بالتعليم �لديني �أو �لتعليم �لإ�سالمي 
بالرت�ث  �ملتعلقة  �لق�سايا  مقدمتها  يف  تقع  �خل�سو�س،  وجه  على 
�لدولة  بعلمانية  وعالقتها  للمجتمع  �لإ�سالمية  و�لهوية  �لإ�سالمي 
و�لطلبات  �لأوروبي  لحتاد  �إىل  لالن�سمام  و�سعيها  وقوميتها، 
�ملتعلقة بالأقليات �لدينية و�ملذ�هب �لعقدية �ملختلفة يف �ملجتمع، 
كما �أنها �رتبطت يف م�سريتها بالتحولت �لدميقر�طية �لتي ح�سلت 
�لتحولت  �خل�سو�س  وجه  وعلى  �لدولة،  يف  متقطعة  فرت�ت  يف 
�لدميقر�طية �لأخرية �لتي �سهدها �ملجتمع �لرتكي �عتبار�ً من عام 

2002م.
�لتي . 2 �لتحولت  ما  �لثاين:  بال�سوؤ�ل  �ملتعلقة  �لنتائج 

وم�سامني  �أ�سكال  على  �جلديد  �لرتكي  �لد�ستور  م�رشوع  يت�سمنها 
�لتعليم �لديني يف تركيا؟

ن�ست م�سودة �لد�ستور �لرتكي �جلديد على �أن �لرتبية �لدينية 
ميكن �أن جترى يف موؤ�س�سات �لدولة �لتعليمية بناء على رغبة �ملو�طن 
�لبالغ، وبناًء على رغبة �أولياء �أمور �لتالميذ. وحتتوي �ملادة )24( 
من م�سودة �لد�ستور على �إ�سار�ت و��سحة على �حلرية �لدينية وحرية 
تت�سمن  �ملادة  هذه  �أن  ويالحظ  �لديني.  و�لتعليم  �لدينية  �لرتبية 

�لعنا�رش �لأ�سا�سية �لتالية:
�أن يكون �لتعليم �لديني د�خل مر�قبة وتنظيم �لدولة. �
�لأخالقية( � و�ملعارف  �لدينية  )�لثقافة  در�س  يكون  �أن 

مقرر�ً �إلز�ميا يف �ملرحلتني �لبتد�ئية و�ملرحلة �ملتو�سطة. 
�أن تكون درو�س �لرتبية و�لتعليم �لديني �لأخرى -خارج  �

درو�س )�لثقافة �لدينية و�ملعارف �لأخالقية(- �ختيارية. 
�لتي . 3 �لتغيري�ت  ما  �لثالث:  بال�سوؤ�ل  �ملتعلقة  �لنتائج 

يت�سمنها قانون �لتعليم لعام 2012 على �أ�سكال وم�سامني �لتعليم 
�لديني يف تركيا؟

جعل �لقانون �جلديد مرحلة �لتعليم �لإلز�مي 12 �سنة مق�سمة 
على ثالث مر�حل تعليمية كل مرحلة فيها �أربع �سنو�ت، هي �ملر�حل 
�إلز�مية  مرحلة  بدل  و�لثانوية،  و�ملتو�سطة  �لبتد�ئية  �لتالية: 
�لتحول  ونقطة  �ل�سابق.  �لقانون  �سنو�ت يف  ثماين  مدتها  متو��سلة 
تربية  درو�س  وجود  هي  �جلديد  �لقانون  بها  جاء  �لتي  �جلديدة 
�إ�سالمية �ختيارية ملن يرغب من �لتالميذ �مل�سلمني ودرو�س تربية 

دينية �أخرى لأتباع �لأديان �لأخرى.
�لتي . 4 �لتحولت  �أبرز  ما  �لر�بع:  بال�سوؤ�ل  �ملتعلقة  �لنتائج 

تعر�ست لها مد�ر�س �لأئمة �خلطباء كنموذج ملد�ر�س �لتعليم �لديني 
يف تركيا؟

�ملهنية  �ملد�ر�س  من  و�خلطباء  �لأئمة  مد�ر�س  تعترب 
�لتاريخية  م�سريتها  تعر�ست  وقد  �لديني،  �لتعليم  يف  �ملتخ�س�سة 
عام  �جلديد  �لتعليم  قانون  �سدور  وبعد  �لتحولت،  من  ملجموعة 
�أعيدت  و�لثانوية  و�ملتو�سطة  �لبتد�ئية  �لثالثة  مبر�حله  2012م 
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�ملرحلة �ملتو�سطة ملد�ر�س �لأئمة و�خلطباء و�أ�سبحت ت�سم �ملرحلة 
�ملتو�سطة و�لثانوية. 

�لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �خلام�س: ما �لتحولت �ملتعلقة . 5
بتاأهيل معلمي �لدرو�س �لدينية يف �ملد�ر�س �لنظامية يف تركيا؟

وفق �لتعليمات �لنافذة يف وز�رة �لتعليم �لرتكية، يتم تدري�س 
�لدرو�س �لدينية من قبل خريجي �أق�سام “�لثقافة �لدينية و�ملعارف 
�لدر��سات  يف  �ملتخ�س�سني  �جلامعيني  قبل  من  �أو  �لأخالقية” 

�لإ�سالمية �حلا�سلني على تاأهيل تربوي. 
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�ملجتمع، و�أن ت�سمنها يف موؤ�س�ساتها �لتعليمية �لر�سمية.
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جتربتها �لتعليمية
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