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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ممدمة

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.

ُلو َعَلْيِهْم َآََيتِِو لال هللا تعالى  ُهْم يَ ت ْ يِّنَي َرُسوًلا ِمن ْ ُىَو الَِّذي بَ َعَث ِف اْْلُمِّ
 (1) َويُ زَكِّيِهْم َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضََلٍل ُمِبنيٍ 

هللا علٌه فالحك سبحانه وتعالى جعل من المهام التً كلؾ بها الرسول صلى 

وسلم مع تعلٌم الكتاب والحكمة تزكٌة النفوس وتهذٌبها وتربٌتها وتموٌمها 

 وإصالحها.

وهذا هو المبتؽى األساس للعملٌة التعلٌمٌة أن تخرج رجاال أكفاء ٌتعلمون 

العلوم وٌأخذون ثمرتها فً حٌاتهم وٌظهر أثرها فً نفوسهم وأخاللهم ، 

 لحٌاة.وٌطبمون ذلن والعا عملٌا فً والع ا

ولد ذم الحك تبارن وتعالى ألواما ٌحصلون العلوم وٌجمعونها ثم ال ٌستفٌدون 

 منها فً دٌنهم ودنٌاهم وشبههم بأنهم كمثل الحمار ٌحمل أسفارا.

وإن من المهام األساسٌة لعملٌة اإلشراؾ التربوي أن تؤصل لجوانب العملٌة 

ملٌة التعلٌمٌة فً أي التربوٌة فً العملٌة التعلٌمٌة برمتها حتى ٌكون للع

مٌدان من المٌادٌن أو مجال من المجاالت ثمرتها المرجوة وأثرها المباشر 

أو فً مظهر وجوهر المؤسسة التعلٌمٌة إنما ٌظهر  ،لٌس فً حٌاة المتعلم

 ذلن بوضوح وجالء فً حٌاة المجتمع بل فً حٌاة األمة بأسرها .

نبدأ بتحمٌمه فً المؤسسات التعلٌمٌة  وهذا الذي نتمنى أن نصل إلٌه وأن

 اإلسالمٌة.

  (2)اقْ َرْأ ِِبْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ فهذا هو المنهج المرآنً فً لول هللا تعالى 

                                                           

ـ   2الجمعة آية  1  

ـ   1العلق آية  2  



 باهلل تعالى .فالمراءة مرتبطة باإلٌمان 

َ َعزِيٌز   وفً لول هللا تعالى  َا ََيَْشى اَّللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ِإنَّ اَّللَّ َكَذِلَك ِإَّنَّ
  (1)َغُفوٌر 

 فالعلم مرتبط بالخشٌة من هللا تعالى .

 وسوؾ أتحدث فً هذه الورلة عن ثالث عناصر 

 العنصر األول :

 الجهود التربوٌة لعلماء األندلس.

 العنصر الثانً: 

 بوي فً المؤسسات اإلسالمٌة بإسبانٌا الٌوم.والع اإلشراؾ التر

 العنصر الثالث:

 الرؤٌة المستمبلٌة لإلشراؾ التربوي. 
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 الجهود التربوٌة لعلماء األندلس:أوال : 

فتح المسلمون بالد األندلس وألاموا بها حضارة زاهرة أشرلت على الدنٌا 

تها المعاصرة نهضبأسرها ، وتعلم منها العالم وأفاد السٌما أوربا فً 

ا هو معروؾ تارٌخٌا أن جامعة أكسفورد أسست على مفمومدنٌتها المشهودة 

 .له ما تبمى للمسلمٌن من كتب فً طلٌط

التمسن  وازدهارهاوكان أساس حضارة اإلسالم فً األندلس إبان لوتها 

 بتعالٌم اإلسالم والعمل به والدعوة إلٌه.

ٌما ت التعلٌمٌة التً بلؽت شأوا عظسساوكان عمادها العلم والعلماء والمؤ

 ومنزلة كبٌرة فً بالد األندلس.

وبرز من العلماء األجالء الذي ركزوا على النظرٌات التربوٌة فً عملٌة 

 1التعلٌم ساهمت فً رلً مجتمعاتهم بل وإفادة البشرٌة كلها ومن هؤالء:

  ابن عبد البر 

شٌخ اإلسالم الحافظ أبو عمر ٌوسؾ بن عبد هللا بن عبد البر النمري 
 هـ 463هـ وتوفً 363المرطبً ولد بمرطبة سنة 

 أهم آرائه التربوٌة :

 .أهمٌة التعلٌم وتحرٌم كتمان العلم ) حك التعلٌم (           -1

 .وجوب طلب العلم            -2

 .العمل بالعلم           -3

( مبدأ   إلنسانٌة الخٌرةكل مولود ٌولد على الفطرة ) الطبٌعة ا           -4
 .الفطرة 

 .الخالص فً طلب العلم و إرادة الخٌر            -5

 .(  مجانٌة العلٌم ) تكافؤ الفرص التعلٌمٌةالتأكٌد            -6

                                                           

ـ انظر من أعالم الفكر التربوي في اإلسالم د/ عبد هللا آل عايش .  1  



 .نشر العلم وتبلٌؽه أهمٌة            -7

 .العلمٌةمبدأ األمانة ترسٌخ            -3

 .آداب لطالب العلم وللمعلمبٌان             -9

 .  تمسٌم العلوم ) المناهج (     -11

 

 - ابن حزم 

هـ 334علً بن احمد بن سعٌد بن حزم األندلسً ولد فً رمضان سنة 
 هـ 456وتوفً فً شعبان سنة 

 هم آرائه التربوٌة :أ 

حرٌة اإلنسان وكرامته وعدم الفصل بٌن الحر والعبد فً التأكٌد على     -1
الحموق وكذلن المرأة وحمها فً العلم والعمل وتولً بعض المٌادات ما دون 

 .اإلمامة والخالفة

طبٌعة اإلنسان الخٌرة ودوافعه و أفعاله والنفس و الروح  توضٌح          -2
 .واختصاص كل منها

 –الظن  –رٌك الحس لم ) المعرفة ( عن ططرق اكتساب الع بٌان          -3
 .التخٌل والعمل

تكامل بٌنها وعدم االستؽناء ؾ العلوم وضرورة الٌصنأهمٌة ت           -4
 .عنها

 .والتوسع فٌها ضرورة تبسٌط العلوم           -5

 (1وضع المنهج الجٌد )           -6

                                                           

 أهم المراجع ـ   1

 األخالق والسٌر فً مداواة النفوس  –ابن حزم            -1

 المحلى – ابن حزم           -2



 :ًالماضً أبو بكر بن العرب 

   ،دمحم بن عبد هللا بن دمحم المعافري الذي ٌنتهً نسبه إلى لحطان
، والمدفون فً فاس ه469 ولٌل ه 463 والمولود بإشبٌلٌة سنة

 ، ه 543 سنة

  اشتهر بالرحلة إلى بالد المشرق فزار مصر والمدس والحجاز وبؽداد
واتصل بشٌوخ العراق وعلى رأسهم اإلمام الؽزالً ألجل التعلم ولد بدأ 

وانتهى منها  م 1192 ه/ 435ذه الرحلة سنةه
وعاد إلى بالد المؽرب حٌث تولى  م 1112 ه/ 495 سنة

 (. [36]المضاء)

 ًوالبن العربً طرٌمته ومنهجه الخاص فً التعلٌم تتلخص ف: 

 1 إذا عمل )الولد(  -أباً كان أو وصٌاً أو إماماً  -ٌجب على الولً أنه  ـ
  .وٌعلمه الكتابة والحساب أن ٌلمنه اإلٌمان

 ل فً اإلعراب وشٌئاً من وٌحفّظه أشعار العرب العاربة، وٌعّرفه العوام
 .التصرٌؾ

 2  وهً عماد  -البخاري ومسلم ثم ٌحفظه حدٌث فً األبواب نظمها ـ
 .الدٌن

 3 خذ بعد ذلن نفسه بعلوم المرآن ومعنى كلماته، ٌأـ 

 4 ال ٌشتؽل برواٌة الحدٌث من كل كتاب، فالباطل فٌه كثٌر. ـ 

 5  ال ٌخلً نفسه من األنساب وشًء من الطب، ـ 

 6 ال ٌفرد نفسه ببعض العلوم فٌكون إنساناً فٌما ٌعلم وبهٌمة فٌما ال ـ
 (1)«.ٌعلم

 

                                                                                                                                                                      

 طوق الحمامة  –ابن حزم            -3

 االزهر –رسالة ماجستٌر –الفكر التربوي فً األندلس  –عبد البدٌع الخولً            -4

مصر –دار الفكر العربي  –ابن حزم وفكره التربوي  –د / حسان دمحم حسان الخولي            -5  
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  - ابن طفٌل 

ولد باألندلس بٌن عام  –عبد الملن بن طفٌل المٌسً هو أبو بكر دمحم بن 
 هـ بمدٌنة مراكش كان لاضٌا وطبٌبا531هـ وتوفً عام  495-515

 أهم آرائه التربوٌة :

كشؾ فً لصته الكثٌر من الجوانب النفسٌة والجسدٌة والذهنٌة            -1
 .واالنفعالٌة لدى االنسان

 .على الفطرةنظرته إلى اإلنسان وانه            -2

اهتمامه بمراحل النمو الجسدي والعملً والمعرفً وما تحتاجه            -3
 كل مرحلة 

 .عرضه طرق التعلم باألسالٌب والوسائل           -4

 .التعلم األمثل عن طرٌك الجزئً إلى الكلً ومن الخاص إلى العام           -5

 اهتمامه بالخبرة والتجربة           -6

 (1در التعلٌم ) التربٌة بالطبٌعة ( )البٌئة من أهم مصا           -7

 - ابن رشد 

هـ 521هو دمحم بن احمد بن دمحم بن رشد المشهور بابن رشد الحفٌد ولد سنة 
 هـ 597باألندلس وتوفً 

 أهم آرائه التربوٌة :

                                                           

 دار االفاق –بيروت  –نشرة سعد  –حي بن يقظان  –ابن طفيل            -1:  أهم المراجع ـ   1

 منها ابن طفيل  –موسوعة الفكر التربوي  –عبد األمير  –شمس الدين            -2

 3من أعالم التربية العربية ج –مكتب التربية العربي لدول الخليج            -3

       



 .وجوب تنشئة الناشئة على فضائل األخالق            -1

 .االهتمام بالتربٌة العملٌة            -2

 .تمسٌم العلوم إلى علمٌة وؼٌر علمٌة            -3

 (1مستوٌات الناس العملٌة والفكرٌة )فً التعلٌم ٌجب مراعاة            -4

 - ابن خلدون 

هـ وتوفً سنة 723هو عبد الرحمن بن خلدون الحضرمً ولد بتونس سنة 
 .هـ تملد من الوظائؾ الوزارة والمضاء والسفارة والخطابة والتدرٌس 313

 من أهم آرائه التربوٌة: 

 .أن العلم والتعلٌم طبٌعً فً العمران البشري           -1

 .الرحلة فً طلب العلم            -2

 .أن المران اصل التعلم            -3

اختالؾ األمصار اإلسالمٌة فً طرق تعلم المران ) التربٌة            -4
 .الممارنة (

 .ٌرى تمدٌم تعلٌم العربٌة وتأخٌر تعلٌم المران            -5

 .ضرورة تعلٌم اللسان العربً            -6

 .أهمٌة التربٌة المبكرة اللطفل            -7

 .عدم الشدة على المتعلم وهً مضرة به           -3

                                                           

 بداية المجتهد ونهاية المقتصد  –ابن رشد            -1:  أهم المراجعـ  1

 تهافت التهافت  –رشد   ابن           -2

 3من أعالم التربية العربية ج –مكتب التربية العربي لدول الخليج             -3

 



 .التدرج فً التعلٌم            -9

 .عدم اإلطالة فً الفواصل الزمنٌة بٌن الدروس      -11

 (1. )التعلٌم بالمحاورة ال الحفظ     -11

 :المدارس والمعاهد العلمٌة باألندلس 

كان علماؤهم كان شعب األندلس شعبًا ٌمبل على العلم للعلم ذاته، ومن ثم 
متمنٌن لفنون علمهم؛ ألنهم ٌسعون إلٌها مختارٌن ؼٌر مدفوعٌن بهدؾ ؼٌر 
التعلم، وكان الرجل ٌنفك ما عنده من مال حتى ٌتعلم، ومتى عرؾ بالعلم 

 أصبح فً ممام التكرٌم واإلجالل، وٌشٌر الناس إلٌه بالبنان.

  

الهام فً رعاٌة ولد أشادت جل المصادر التً أرخت لألندلس بدور الحكام 
 - 133الحركة العلمٌة، وشؽفهم الشدٌد بالعلم؛ فهنان عبدالرحمن الداخل)

م( لد شكل فً عهده لاعدة لوٌة للحضارة، فكان  733 - 755هـ /  172
أعظم حكام األندلس مكانة فً البالؼة واألدب، وسار على نهجه أمراء 

 - 733هـ /  131 - 172وخلفاء وملون األندلس، من أمثال هشام الرضى )
م(، الذي تعتبر فترة حكمه فترة حاسمة فً مجال التعلٌم فً األندلس؛  936

ا اهتماًما مباشًرا بالعلم والفمهاء، مانًحا إٌاهم كل ما ٌستطٌع  فمد كان مهتمًّ
من حماٌة وتأٌٌد، وكان له دٌوان أرزاق لتوزٌع عطاٌاه، حتى إنه "لم ٌمتل 

أو جٌوشه، إال وألحك ولده فً دٌوان أحد من جنده فً شًء من ثؽوره 
 أرزاله".

  

ومن بعده جاء الحكم الربضً الذي عمل بعد المضاء على ثورة الربض 
 الشهٌرة على تشجٌع العلم والعلماء، 

                                                           

 المقدمة  –ابن خلدون            -1:  أهم المراجعـ   1

 مصر –عالم الكتب  –تاريخ التربية بين الشرق والغرب –دمحم منير مرسي            -2

 3من أعالم التربية العربية ج –مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي            -3

 



عبدالرحمن األوسط، الذي ٌمكن أن نطلك علٌه "عصر النجوم الالمعة"، ثم  
وصل إلٌه هذا العصر وٌكفً أن نورد بعض األسماء الالمعة لنتبٌن مدى ما 

 من ازدهار ورلً.

فظهر فً ذلن العصر الفمٌه ٌحٌى بن ٌحٌى اللٌثً، المعروؾ باسم "عالل 
 األندلس"، الحكٌم عباس بن فرناس، والموسٌمً المؽنً زرٌاب.

انتشرت المكتبات والكتب فً جمٌع أنحاء البالد، وكثر عشالها، وكثر وكذلن 
ُوجد حكام شجعوا العلم، وهم أنفسهم كانوا  التألٌؾ والمؤلفون، وال سٌما أنه

ُمثاًل علٌا فً حب الكتب وجمعها، واالهتمام بها؛ فمد اشتهر عبدالرحمن 
الناصر بحبه للكتب، حتى بلؽت شهرته فً ذلن اإلمبراطور البٌزنطً، الذي 

 رأى أؼلى هدٌة ٌمكن أن ٌمدمها إلٌه هً كتاب "دٌسمورس".

مكانة خاصة بٌن الحكام المثمفٌن، ووصفوه الحكم المستنصر، الذي ٌحتل و 
اًعا للكتب"، وكان ٌرسل المبعوثٌن إلى الماهرة ودمشك وبؽداد  بأنه كان "جمَّ
والمدن األخرى التً تهتم بالكتب؛ وذلن لشراء الكتب بأثمان عالٌة، حتى 

ألؾ مجلد لمكتبته، بل وٌروى أنه سجل علٌها  411استطاع أن ٌجمع نحو 
ً الدلة، كما أنشأ داًرا لنسخ الكتب، وأودعها بمدٌنة مالحظات ؼاٌة ف

 الزهراء.

  

وأكد ابن حٌان على أن الحكم المستنصر لد أمر بـ:"تحبٌس حوانٌت 
السراجٌن بسوق لرطبة على المعلمٌن الذٌن لد اتخذهم لتعلٌم أوالد الضعفاء 
والمساكٌن بمرطبة"، ذا ٌعنً أن الدولة لد تبنت تخصٌص مصروفات 

مدرسة مجانٌة، منها ثالث مدارس  27رس، ولد بلػ عدد المدارس للمدا
 مدرسة فً أحٌاء لرطبة المختلفة. 24ازدهرت فً المساجد، و

  

وٌذكر ابن حزم فً جمهرته نماًل عن تلٌد الخصً: أن عدد الفهارس التً 
فٌها تسمٌة الكتب أربع وأربعون فهرسة، وفً كل فهرسة خمسون ورلة، 

 ر أسماء الدواوٌن ال ؼٌر.لٌس فٌها إال ِذك

ومما ساعد على انتشار الكتب وازدهار الحٌاة العلمٌة انتشار صناعة  
نسخ ما ٌظهر من  Libreriasالورالة فً األندلس؛ حٌث تولى الورالون 

مؤلفات، كما اشتهرت األندلس بمصانع الورق، وتمٌزت بهذا اإلنتاج بعض 



طبة، ولد حاز مصنع شاطبة المدن، مثل: ؼرناطة وبلنسٌة وطلٌطلة، وشا
 شهرة واسعة فً صناعة الورق الجٌد.

  

وأسس العرب فً األندلس الكتاتٌب لتعلٌم الصبٌان اللؽة العربٌة وآدابها 
ومبادئ الدٌن اإلسالمً، على ؼرار نظام الكتاتٌب فً المشرق العربً، 
ادئ واتخذوا المؤدبٌن ٌعلمون أوالد الضعفاء والمساكٌن اللؽة العربٌة ومب

 اإلسالم.

 

 أما المناهج الدراسٌة فً األندلس فمد أشار إلٌها ابن خلدون بموله:

)وأما أهل األندلس فمذهبهم تعلٌم المرآن والكتابة، وجعلوه أصاًل فً التعلٌم، 
فال ٌمتصرون لذلن علٌه فمط، بل ٌخلطون فً تعلٌمهم الولدان رواٌة الشعر، 

ظها، وتجربة الخط والكتابة... إلى أن والترسل، وأخذهم بموانٌن العربٌة وحف
ٌخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبٌبة ولد شد بعض الشًء فً العربٌة 
والشعر وأبصر بهما، وبرز فً الخط والكتاب، وتعلك بأذٌال العلم على 

 الجملة.

وٌتلمى األطفال العلم منذ صؽرهم؛ إذ كان مٌسوًرا، ٌؤتى لهم بالمدرس إلى 
سل بهم إلى الكتاب األلرب إلى مسكنه، وتخضع هذه المدارس البٌت، وإال أر

االبتدائٌة نظرًٌّا إلشراؾ "المحتسب"، وٌجمع المعلم أو المؤدب عددًا محدودًا 
من األطفال فً مكان صؽٌر مفتوح على الشارع، ٌطلك علٌه اسم 

"المصرٌة"، ٌدرس لهم بأجر برنامًجا معروفًا ؼٌر مكتوب، تحدده التمالٌد، 
مد محترم منه ومن ولً الطفل، وفً هذه المرحلة ٌحفظ الطفل جانبًا من وبع

المرآن الكرٌم، وٌحفظ لصائد من الشعر، وممتطفات من النثر، وٌدرس شٌئًا 
من النحو وللٌاًل من الحساب، والكتابة والمراءة على الطرٌمة "الجملٌة"، 

فً كتابه، أو جاء  وٌبدو أنها لم تكن ممبولة من الكافة، وٌدفع األجر للمعلم
إلى البٌت، طبمًا للعمد، وٌكون سنوًٌّا، وٌتضمن المادة أو المواد المطلوب 

تعلٌمها، وشكل التعلٌم، والزمن المخصص لها، وشروط دفع النفمات من مال 
ٌدفع آخر العام، أو مواد ؼذائٌة من دلٌك وزٌت تدفع شهرًٌّا، ومن العادات 

م فً عٌدي األضحى والفطر، وأخرى أجل المتأصلة أن تمدم الهداٌا للمعل
 وأكبر حٌن ٌختم الطفل المرآن.

  



وٌتردد على بٌوت المادرٌن، ؼالبًا، أكثر من معلم لتربٌة أطفالهم، وأحٌانًا ٌمع 
االتفاق على إكمال العمل، ٌموم المعلم بتعلٌم الصبً، ممابل أجر معلوم، مادة 

م ولً األمر أن ٌمدم تمرًٌرا وافًٌا معٌنة، أو مواد متعددة، وفً هذه الحالة ٌلز
 عن عملٌة الصبً ولدراته الذهنٌة.

  

ورؼم أن التعلٌم أهلً، كانت المدارس المجانٌة كثٌرة، ٌنفك علٌها من رٌع 
الحوانٌت والعمارات واألراضً التً أولفها الحكم الثانً، وآخرون ؼٌره، 

ا عن رلابة الدولة وأسهم الشعب بدوره، ٌجمع الهبات، وٌدعم المدارس، بعٌدً 
وتدخلها فً النظم أو المناهج، ما دامت ال تستهدؾ نشر أفكار ضارة بأمن 
المجتمع وهدوئه، ولد تحمك فً لرطبة المثل األعلى الذي نطمح إلٌه: أن 
ٌكون التعلٌم االبتدائً مجانًا وإجبارًٌّا؛ مجانًا: ألن العاجزٌن لم ٌكونوا 

بضؽط من المجتمع نفسه، دون حاجة إلى ٌحرمون منه لعجزهم، وإجبارًٌّا: 
أمر ٌصدر أو لانون ٌشرع؛ ألن التجار أصحاب الحرؾ والمصانع ٌرفضون 
أن ٌمبلوا فً حوانٌتهم عمااًل ال ٌعرفون المراءة والكتابة، حتى ولو كنت 
مهنهم ال تحتاج إلٌها، فإذا بلػ الطفل سن الحلم انتمل إلى مصنع أو متجر 

مه إذا سمحت له ظروفه بذلن، وفٌها ٌحضر الطالب لٌعمل، أو ٌواصل تعلٌ
المواد التً تعجبه، على األستاذ الذي ٌطمئن إلٌه، وٌمرأ فً الكتاب الذي ٌراه 
نافعًا ومفٌدًا، وٌتعمك فً درسه بالمدر الذي ٌسمح له به ذكاؤه ورؼبته 

 وإمكاناته

 

اص فً ولد انتشرت الحلمات التعلٌمٌة فً أؼلب جوامع األندلس، وبشكل خ
المدن الرئٌسٌة؛ كمرطبة وطلٌطلة وإشبٌلٌة، ولمد وجد فً كل جامع مكتبة 

 (1)ؼنٌة بمختلؾ فروع المعرفة اإلنسانٌة.

توضح مدى الرلً العلمً  األندلس ملن إلى أوربا ملون أحد من رسالةوهذه  
 ..الذي وصلت إلٌه بالد األندلس آنذان

 :الممام الجلٌل الثالث، هشام -المسلمٌن خلٌفة- العظمة صاحب إلى) 

                                                           

 زناتي محمود أنور د. العلم والتعلٌم فً األندلسـ   1
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 المسلمٌن ملن الخلٌفة إلى والنروٌج، والسوٌد إنجلترا ملن الثانً جورج من
 .الممام الجلٌل الثالث هشام العظمة صاحب األندلس، مملكة فً

 ..والتولٌر التعظٌم بعد

 العلم معاهد الصافً بفٌضه تتمتع الذي العظٌم الُرلً عن سمعنا أننا نفٌدكم
 هذه من نماذج التباس ألبنائنا وأردنا العامرة، بالدكم فً والصناعات
 التً بالدنا فً العلم أنوار لنشر أثركم التفاء فً حسنة بداٌة لتكون الفضائل،
( دوبانت) األمٌرة شمٌمنا ابنة وضعنا ولد األربعة، أركانه من الجهل بها ٌحٌط
 العرش، أهداب بلثم لتتشرؾ اإلنجلٌز األشراؾ بنات من بعثة رأس على

 العطؾ، والتماس

 بهدٌة الصؽٌرة األمٌرة زودت ولد عظمتكم، عناٌة موضع زمٌالتها مع لتكون
 .الخالص والحب التعظٌم مع بمبولها التكرم أرجو الجلٌل، لممامكم متواضعة

 الثانً جورج :المطٌع خادمكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الٌوم: مؤسسات اإلسالمٌة بإسبانٌاوالع اإلشراؾ التربوي فً الثانٌا: 

 الوجود اإلسالمً المعاصر بإسبانٌا:

أن شبعدما كانت للمسلمٌن ببالد األندلس حضارة زاهرة زاخرة ارتفع فٌها 

 العلم والعلماء ، وكانت معاهد ومدارس العلم فٌها منارة للشرق والؽرب .

ضعؾ عزمهم ووهنت لوتهم وتفرلت كلمتهم وتشتت أمرهم وبدئت عملٌة 

سبانٌا انتهت بسموط ؼرناطة ثم بإخراج المورٌسكٌن إخراج المسلمٌن من إ

 من إسبانٌا لبل ماٌمرب من خمسمائة عام.

وتزٌٌؾ الحمائك  ،ثم محاولة طمس المعالم اإلسالمٌة وتؽٌٌر مظهرها

وتشوٌه المعالم التارٌخٌة للمسلمٌن فً تلن البالد التً مازالت سارٌة إلى 

 ٌر بمرطبة .ٌومنا هذا وآخرها ما ٌحدث فً المسجد الكب

 لكن لدر هللا تعالى أن ٌعود اإلسالم لهذه البالد من جدٌد 

فمع بداٌة الستٌنات من المرن الماضً توافد بعض المهاجرٌن إلى إسبانٌا 

نظام الألسباب عدٌد منها سٌاسٌة كهجرة بعض السورٌٌن فرارا من 

ً لنصٌري، ومنها التصادٌة  للبحث عن العمل ، ومنها علمٌة للتعلم فا

 الجامعات اإلسبانٌة.

وكانت الهجرة إلسبانٌا فً منتصؾ المرن الماضً للٌلة العدد محدودة األثر 

 وكانت إسبانٌا ممرا للعبور لدول أوربا األخرى.

حتى بداٌة تسعٌنات المرن الماضً ومع انضمام إسبانٌا لالتحاد األوربً 

إسبانٌا للعمالة شهدت طفرة التصادٌة كبٌرة وانفتاحا سٌاسٌا واحتاجت 

ها من بالد المؽرب ٌلتشؽٌل المصانع ومواكبة التؽٌٌرات الحدٌثة فنزح إل

 العربً ال سٌما المؽرب أعداد كبٌرة استمرت واستوطنت إسبانٌا 

وهاجر إلها أعداد كبٌر من كثٌر من الدول اإلسالمٌة السٌما باكستان 

 والسنؽال وؼانا وؼٌر ذلن من الدول اإلسالمٌة.

لوجود اإلسالمً مع مطلع التسعٌنات ٌستمر فً إسبانٌا وٌؤسس وبدأ ا

 اإلسالمٌة التً بدأت على شكل  المؤسسات

 ٌاتلجمعٌات ومساجد ومص



 ثم فٌدرالٌات 

 ثم المفوضٌة اإلسالمٌة للمسلمٌن بإسبانٌا 

 ثم المراكز والمؤسسات اإلسالمٌة 

شملت  صدرت وثٌمة الحرٌات الدٌنٌة بإسبانٌا التً 1992وفً عام 

المسلمٌن وكفلت لهم الحرٌة الدٌنٌة واالعتراؾ بالدٌن اإلسالمً مع بالً 

 أصحاب الدٌانات األخرى .

ملٌون وسبعمائة  2114وٌبلػ عدد المسلمٌن فً إسبانٌا طبما إلحصاءات 

 ألؾ مسلم

 منهم أربعمائة ألؾ ٌحملون الجنسٌة اإلسبانٌة 

صول إسبانٌة دخلوا فً وحسب بعض االحصاءات ٌبلػ عدد المسلمٌن من أ

 ٌمرب من خمسٌن ألؾ مسلم. اإلسالم ما

  1211ٌمرب من  والمصلٌات ما وعدد المساجد والمراكز

 . 1311هٌئات اإلسالمٌة ما ٌمرب من وعدد الجمعٌات وال

 :المدارس والمؤسسات التعلٌمٌة اإلسالمٌة 
  التعلٌمٌة اإلسبانٌة:المدارس التعلٌم داخل المؤسسات 

فإن تعلٌم الدٌن م  1992الصادرة عام طبما لوثٌمة الحرٌات الدٌنٌة 
تكفله الدولة لكل  العامةاإلسبانٌة بالمؤسسات التعلٌمٌة  ًاإلسالم

مدرسة ٌتوفر فٌها عشرة من أبناء المسلمٌن ٌرؼبون فً تعلم 
 . الدٌن اإلسالمً

لتعلٌم وٌتم التنسٌك بٌن بٌن وزارات التعلٌم بالوالٌات ) مستشارٌة ا
بالوالٌة( وبٌن المفوضٌة اإلسالمٌة على تحدٌد المدرسٌن 

 .والمناهج
تعلٌم الدٌن اإلسالمً بإسبانٌا داخل  واجهٌولكن إلى ٌومنا هذا 

 المدارس اإلسبانٌة العامة صعوبات أهمها:
عدم موافمة كثٌر من المستشارٌات على التعلٌم الدٌنً  .1

إال فً بعض  اإلسالمً بالمدراس فلم ٌتم تطبٌك األمر
الوالٌات منها سبته وملٌلٌة ، وسرلسطة ، بلباو وبعض 

 .، والكناري مناطك مدرٌد،ومرسٌا



 منهاج تعلٌمً موحد متفك علٌه. ال ٌوجد .2
 كفاء للمٌام بهذه المهمة.األمدرسٌن ال للة عدد .3
التدرٌس فٌها ال توجد جهة تموم تم اطك التً فً المن .4

ولذلن وجدت كثٌر من باإلشراؾ أو المتابعة أو التوجٌه 
 المشاكل ولم تكون هنان ثمرة واضحة لعملٌة التدرٌس.

 :الموسسات التعلٌمٌة التابعة للمراكز والمساجد 
ٌوجد فً أؼلب المساجد والمراكز اإلسالمٌة مدارس لتعلٌم اللؽة 

 العربٌة والمرآن الكرٌم والدٌن اإلسالمً .
 خاصة ٌومً السبت واألحد.
كثرتها وكثرة عدد المتواجدٌن بها من التالمٌذ وهذه المدارس على 

 تفتمر إلى االمكانات المادٌة والعلمٌة بشكل واضح.
 فأؼلبها ال ٌتوفر له المكان المالئم للعملٌة التعلٌمٌة

فبعضها ٌكون داخل المسجد أو المركز إما فً فصول دراسٌة 
ملحمة ؼٌر كافٌة من ناحٌة استٌعاب الكم وؼٌر مهٌئة من ناحٌة 

 الكٌؾ.
وإما تكون فً أماكن مستأجرة أو ممنوحة من جهات رسمٌة أوؼٌر 

 رسمٌة .
وبالنسبة للمنهج ال ٌوجد منهج متفك علٌه فكل مدرسة أو منطمة 

 حساب اجتهاد المائمٌن على العملٌة التعلٌمٌة
وإن كان فً الفترة األخٌرة بدأ االعتماد على منهج اللؽة العربٌة 

 بفرنسا. المٌسرة لمؤسسة ؼرناطة
وبالنسبة للمدرسٌن فأؼلبهم من المتطوعٌن للمٌام بهذا األمر وللٌل 
منهم من عنده المستوى العلمً والدراسً والتربوي للمٌام بهذه 

 المهمة .
هنان بعض المحاوالت الجادة من بعض المؤسسات للعناٌة بمدارس 

 اللؽة العربٌة 
دٌن بإسبانٌا من منها ما لام به االتحاد اإلسالمً لألئمة والمرش

، وشارن فٌه نٌا سنوي لمدارس اللؽة العربٌة بإسبا عمل ملتمى
 أكثر من ستٌن مدرسة ومؤسسة لكن لم ٌكتب له االستمرار.



 
 

 

 

بعض الدورات لمسئولً المدارس والمدرسٌن ألامتها فٌدرالٌة التجمعات 

 اإلسالمٌة من أجل التعاٌش بإسانٌا.



 

 

 

 

 



 بعض الدورات ٌمٌمها المجلس التنسٌمً لتعلٌم اللؽة العربٌة بكتالونٌا

 

 



 

 

وهذه الجهود لها أثر طٌب فً تطوٌر العلمٌة التعلٌمٌة للمدارس الملحمة 

 بالمساجد والمراكز اإلسالمٌة.

إال أنها ال تلبً االحتٌاجات المطلوبة وال تكفً لتحمٌك المستوى التعلٌمً 

 ربوي الفعال.وتطوٌر اإلشراؾ الت

 

 

 

 

 

 

 



  :ؤٌة المستمبلٌة لإلشراؾ التربوي:الرثالثا 
 إنشاء مؤسسة تعنى بتطوٌر وتعلٌم اللؽة العربٌة بإسبانٌا. (1

حسن اختٌار المعلم من حسن التكوٌن والمهنٌة والمدوة  (2

 الحسنة.

تعلٌم لتوفٌر الدعم المالً والمعنوي وتهٌئة الظروؾ المناسبة ل (3

 .سالمًاإل

البدء فً إنشاء مدارس نظامٌة تلبً حاجة الوجود اإلسالمً  (4

 وتتفاعل مع المجتمع اإلسبانً. 

العمل على توحٌد البرامج التربوٌة والتمٌمٌة لمستوٌات اللؽة  (5

 العربٌة.

 التأكٌد على أهمٌة اللؽة العربٌة وعاللتها بالدٌن اإلسالمً. (6

العاللة بٌن أولٌاء إشران األسرة فً العلمٌة التعلٌمٌة وتحسٌن  (7

 األمور والمعلمٌن والمدرسة.

تطوٌر األداء التعلٌمً مع تدرٌب المعلمٌن عن طرٌك مؤتمرات  (3

 محلٌة ودولٌة ، ودورات تكوٌنٌة.

استعمال شبكات التواصل االجتماعً لتبادل الخبرات والتجارب  (9

 بٌن المدارس.

ملتمى سنوٌا كحد أدنى بٌن مدارس  الحرص على عمد (11

 اللؽة العربٌة بإسبانٌا.ومؤسسات 

االستفادة من الخبرات والتجارب للمؤسسات اإلسالمٌة  (11

 فً البالد األوربٌة األخرى.

كلٌة للدراسات اإلسالمٌة والعربٌة تعمل على إمداد  العمل على  (12

 المدارس بالمدرسٌن المؤهلٌن دراسٌا وعلمٌا والمرتبطٌن بالوالع .


