
        
 
 

 

 

 
 

 

٦٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

  

  

  

 ت اى ا ت اا  

و اا   

  

  

  

   إاد

 ا  ا  ةجنادات  

   اردن- وزارة ا وا- ف ي 

  

  



        
 
 

 

 

 
 

٦٢٩  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

  

  ا

     هدفت الدراسة الحالیة إلى بیان اإلطار المفاهیمي لألقلیات المسلمة وقارة 

مشكالت التربویة التي تعاني منها األقلیات المسلمة في استرالیا، وتوضیح ال

  .استرالیا، ووضع حلول لها

   ولتحقیق هدف الدراسة اتبع الباحث المنهج االستقرائي، والوصفي، 

: واشتملت الدراسة على ثالثة مباحث؛ المبحث األول. واالستنباطي، والتاریخي

المشكالت : لیا، والمبحث الثانياإلطار المفاهیمي لألقلیات المسلمة وقارة استرا

الحلول : التربویة التي تعاني منها األقلیات المسلمة في استرالیا، والمبحث الثالث

التربویة المقترحة للمشكالت التربویة التي تعاني منها األقلیات المسلمة في 

  .استرالیا

ویة إن المشكالت الترب:  وتوصلت الدراسة إلى أبرز االستنتاجات، ومن أهمها

ًفي الجانب العقدي والدیني من أخطر المشكالت، وأكثرها تأثیرا في نفوس 

وسلوك أفراد المسلمین في استرالیا، ویالحظ ذلك من تعددها من المنع من أداء 

بعض الفرائض، والقیام بعملیات التنصیر، وزرع مبادئ وعقائد تختلف عما جاء 

  . األمة، كالحجاب وغیرهُفي الدین اإلسالمي، وامتهان بعض ما یخص هویة

  

  .المشكالت التربویة، األقلیات المسلمة، قارة استرالیا، حلول: الكلمات المفتاحیة

  

  



        
 
 

 

 

 
 

٦٣٠  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

ا 

     الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد صلى اهللا 

علیه وسلم، النبي العربي األمي، وعلى آله وصحبه أجمعین، ومن تبعه 

  .وم الدینٍبإحسان إلى ی

  :أما بعد

     فإن مما یتمیز به أفراد األمة اإلسالمیة انتشارهم في شتى بلدان 

العالم، وعدم انحصارهم في قارة معینة أو إطار محدد، فالفاعلیة اإلسالمیة 

ذات دینامیكیة عالیة على مستوى العالم أجمع، فاألمة اإلسالمیة 

لذین یعتنقون اإلسالم بمقصودها الحضاري عبارة عن مجموع األفراد ا

  .كدیانة، بغض النظر عن أماكن التواجد هذا

     إال أن هذا التواجد یتراوح بین األكثریة واألقلیة في الدول، ففي بعض 

البلدان تكون نسبة المسلمین أكثر من أصحاب الشرائع األخرى، فیطلق 

ي علیهم األكثریة؛ كالمسلمین في قطر والسعودیة واألردن وغیرها، وف

المقابل فقد تشكل نسبة المسلمین األقلیة، مقابل أصحاب الشرائع األخرى، 

كالمسلمین في أمریكیا وأوروبا واسترالیا وغیرها، فقد تكون هذه األقلیات 

  .ناتجة لعدة عوامل أدت إلى تواجدها، كالهجرة بغیة الدراسة والعمل وغیره

قلیات المسلمة فیها؛      ومن أبرز الدول والقارات التي تتسم بتواجد األ

استرالیا، باعتبارها قارة، حیث من أسباب الهجرة لها؛ أسباب متعلقة بالسعي 

بتحسین مستوى المعیشة أو طلب العلم، وفي المقابل فإن هذه األقلیات 

تعاني من مجموعة من المشكالت التي تعوق سیر حیاتها التي اعتادت 



        
 
 

 

 

 
 

٦٣١  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

جتمع، وتغیر العادات والتقالید علیه، نتیجة الختالف الدین السائد في الم

والقیم واألحكام الفاعلة فیه، حیث إن هذه األمور تشكل مشكالت في 

  .اإلطار التربوي تعاني منها

    لذا فقد جاء البحث الحالي لبحث هذه المشكالت في اإلطار التربوي 

  . لدى المسلمة في استرالیا، ومن ثم تقدیم حلول مقترحة لها

 : ارا وأ -

     نتیجة األحوال االجتماعیة والتربویة التي تعیشها األقلیات المسلمة 

بعامة، والمتواجدة باسترالیا خاصة، من تفشي العدید من المشكالت التربویة 

العقیدیة، والدینیة بعامة، واألخالقیة، والتعلیمیة (في عدة جوانب 

ي سیر الحیاة لدیها وفق ، والتي تشكل ذاتها عوائق ف)واالقتصادیة، وغیرها

المنهج اإلسالمي، ویضاف إلى ذلك الظروف التي یعاني منها المسلمون 

من إلقاء الشبهات، والحیل والتهم في األطراف األخرى، وقلة الدراسات 

ًالباحثة في مثل هذه األمور، وخصوصا في الجانب التربوي، جاء اختیار 

  .هذا البحث

  :اإلجابة عن سؤالها الرئیس اآلتيوعلیه ستحاول الدراسة الحالیة 



        
 
 

 

 

 
 

٦٣٢  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

   ات ا ى ات ا  اا و؟

  :ویتفرع عنه األسئلة الفرعیة اآلتیة

 ما اإلطار المفاهیمي لألقلیات المسلمة وقارة استرالیا؟ - ١

 ما المشكالت التربویة التي تعاني منها األقلیات المسلمة في استرالیا؟ - ٢

حلول التربویة المقترحة للمشكالت التربویة التي تعاني منها ما ال - ٣

 األقلیات المسلمة في استرالیا؟

 

- رااف اأ: 

  :تهدف الدراسة الحالیة إلى تحقیق اآلتي

 .بیان اإلطار المفاهیمي لألقلیات المسلمة وقارة استرالیا - ١

توضیح المشكالت التربویة التي تعاني منها األقلیات المسلمة في  - ٢

 .استرالیا

تقدیم حلول تربویة مقترحة للمشكالت التربویة التي تعاني منها األقلیات  - ٣

 .المسلمة في استرالیا

 

- راا أ: 

 تتأتى أهمیة الدراسة من أهمیة موضوعها، واألهداف التي تسعى  -

  :لتحقیقها، ومن المتوقع أن تفید في الجوانب اآلتیة

 القائمة في استرالیا، وذلك من الهیئات والمؤسسات والجهات التربویة - ١

خالل إبراز المشكالت التربویة بطریقة نظریة، ومن ثم تقدیم الحلول 



        
 
 

 

 

 
 

٦٣٣  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

العملیة لذلك، عن طریق وضع بعض اإلجراءات التي یمكن االستفادة 

 .منها والعمل بها

الباحثین في المجال التربوي، بتقدیم رؤیة إسالمیة تربویة لمعالجة  - ٢

یات المسلمة في أوروبا، بحیث یكون ذلك المشكالت التربویة لألقل

 .ًانطالق ألعمال تربویة دقیقة، وأكثر تفصیال لمثل هذه الموضوعات

المنظمات اإلسالمیة في شتى دول العالم، وذلك بتزویدهم بهذه  - ٣

ٕالمشكالت، وافادتهم بحلول عملیة تربویة، وذلك للعمل على، دعم 

یات في شتى بلدان مشاریع اإلصالح ومعالجة المشكالت لدى األقل

 .العالم

 

- راا : 

استخدم الباحث في هذه الدراسة عدة مناهج بحثیة لتحقیق هدف 

  :الدراسة، والمتمثلة باآلتي

المنهج االستقرائي؛ وذلك باستقراء بعض الموضوعات المتعلقة  - ١

 .بالدراسة، كمفهوم األقلیات، واسترالیا، واستقراء المشكالت التربویة

وصفي؛ من خالل وصف المشكالت التربویة، وبیان مجاالت، المنهج ال - ٢

 .حیث استفاد الباحث من آراء بعض المتواجدین في قارة استرالیا

ًالمنهج االستنباطي؛ من خالل استنباط وتقدیم الحلول التربویة، وفقا  - ٣

 .لجوانب المشكالت

 .المنهج التاریخي، وذلك بتتبع التاریخي لنشأة المسلمون في استرالیا - ٤

 



        
 
 

 

 

 
 

٦٣٤  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

- راود ا: 

      سوف تقتصر الدراسة الحالیة على دراسة بعض المشكالت 

التربویة التي تعاني منها األقلیات المسلمة في استرالیا؛ والمتمثلة 

بالمشكالت العقدیة والدینیة، والمشكالت األخالقیة، والمشكالت 

یة التعلیمیة، والمشكالت االقتصادیة، وعلیه فقد جاءت الحلول التربو

  .لها

- رات ا: 

  :یرى الباحث تعریف بعض المصطلحات التي وردت في الدراسة، وهي

ُوهي مجموع العوائق التي تشكل في اإلطار : المشكالت التربویة .١

التربوي، والتي تقف أمام العمل بشكله السلیم؛ حیث تكون متعددة 

 .األبعاد والجوانب

ق السلیمة في سبیل مواجهة  هي المعالجات والطرائ:الحلول التربویة .٢

 .العوائق التي تعیق المجال التربوي بشتى جوانبه

 

- ت اراا: 

      في حدود اطالع الباحث، ومراجعته لألدب النظري المتعلق بموضوع 

الدراسة، لم یقف على دراسة قد عالجت الموضوع على شكله الحالي، إال 

  :یئات هذه الدراسة، ومن أهمهاأنه وجد بعض الدراسات المتعلقة ببعض جز



        
 
 

 

 

 
 

٦٣٥  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

 دور المدرسة وبعض الوسائط التربویة في ):٢٠٠١(دراسة العتیبي  .١

 .)١(مواجهة المشكالت التي یتعرض لها المسلمون في الغرب

      هدفت الدراسة إلى إبراز الدور الفعلي لكل من األسرة والمسجد 

سس اإلسالمیة والمدرسة في تحقیق التربیة اإلسالمیة، والتعرف على األ

لمواجهة المشكالت التي یتعرض لها المسلمون في الغرب، ولتحقیق 

  .هدف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي التحلیلي

یجب :       وأسفرت الدراسة عن بعض االستنتاجات، ومن أهمها

ٕعلى األسرة والمدرسة توضیح مظاهر الحضارة اإلسالمیة، واظهار 

به العلماء المسلمون في فترات التقدم واالزدهار، الدور الهام الذي قام 

  .وتوضیح أن ذلك كان في التخصصات والمجاالت العلمیة المختلفة

 المشكالت التربویة لألقلیات المسلمة في ):٢٠١٤(دراسة میاس  .٢

 .٢الوالیات المتحدة األمریكیة

                                                           

العتیبـــي، بــــدر بـــن جویعــــد، دور المدرســــة وبعـــض الوســــائط التربویـــة فــــي مواجهــــة  )١(

المــشكالت التــي یتعــرض لهــا المــسلمون فــي الغــرب، مجلــة التربیــة، جامعــة األزهــر، 

 . م٢٠٠١

میـــــاس، نـــــسرین، المـــــشكالت التربویـــــة لألقلیـــــات المـــــسلمة فـــــي الوالیـــــات المتحـــــدة ) ٢(

األمریكیة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیـة الـشریعة، قـسم الدراسـات اإلسـالمیة، 

 .م٢٠١٤جامعة الیرموك، 



        
 
 

 

 

 
 

٦٣٦  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

     هدفت الدراسة إلى بیان المشكالت التربویة لألقلیات المسلمة في 

الوالیات المتحدة األمریكیة، حیث استخدمت الباحثة المنهج االستقرائي 

  .واالستنباطي والمنهج التاریخي

 تعریف :الفصل األول:       واشتملت الدراسة على خمسة فصول، وهي

 :الفصل الثانيعام باألقلیات المسلمة في الوالیات المتحدة األمریكیة، 

 :الفصل الثالثت المتحدة األمریكیة، حقوق األقلیات المسلمة في الوالیا

التحدیات المتعلقة بالتعلیم التي تواجه األقلیات المسلمة في الوالیات 

 دور المؤسسات التربویة اإلسالمیة في :الفصل الرابعالمتحدة األمریكیة، 

 المسؤولیة المشتركة :الفصل الخامسمواجهة التحدیات المتعلقة بالتعلیم، 

  .مة والعالم اإلسالميبین األقلیات المسل

أن من أهم :       وأسفرت الدراسة عن عدة استنتاجات، ومن أهمها

المشاكل التي تواجهها األسرة المسلمة في الوالیات المتحدة األمریكیة 

  .مشكلة صراع األجیال، حیث ضعفت سلطة اآلباء على األبناء

  

- ت اراا  ا: 

 نقاط االلتقاء: 

اسة الحالیة مع الدراسات السابقة في جعل األقلیات المسلمة تتفق الدر .١

 .ًمحال للدراسة والبحث، من خالل تحلیل قضایاها، وحل مسائلها

كما تتفق في استخدام بعض المناهج البحثیة؛ كالمنهج الوصفي،  .٢

 .والتحلیلي واالستنباطي



        
 
 

 

 

 
 

٦٣٧  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

 نقاط االفتراق: 

 المسلمة في استرالیا تتمیز الدراسة الحالیة عن غیرها، بجعلها األقلیات .١

 .ًمحال للدراسة

تتمیز الدراسة الحالیة بمناقشتها للمشكالت التربویة التي تعاني منها  .٢

 .األقلیات المسلمة في قارة استرالیا

تتمیز الدراسة بتقدیم حلول تربویة للمشكالت التربویة التي تعاني منها  .٣

 .األقلیات المسلمة في قارة استرالیا

 

- راا : 

  .اإلطار المفاهیمي لألقلیات المسلمة وقارة استرالیا: بحث األولالم

 .مفهوم األقلیات المسلمة: المطلب األول -

 .التعریف بقارة استرالیا ونشأة المسلمون فیها: المطلب الثاني -

المشكالت التربویة التي تعاني منها األقلیات المسلمة : المبحث الثاني

  .في استرالیا

 .الت التربویة في الجانب العقدي والدینيالمشك: المطلب األول -

 .المشكالت التربویة في الجانب األخالقي: المطلب الثاني -

 .المشكالت التربویة في الجانب التعلیمي: المطلب الثالث -

 .المشكالت التربویة في الجانب االقتصادي: المطلب الرابع -

 



        
 
 

 

 

 
 

٦٣٨  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

اني منها الحلول التربویة المقترحة للمشكالت التي تع: المبحث الثالث

  .األقلیات المسلمة في استرالیا

 .الحلول التربویة المقترحة على مستوى األفراد: المطلب األول -

الحلول التربویة المقترحة على مستوى الجماعة : المطلب الثاني -

 .والهیئات

 



        
 
 

 

 

 
 

٦٣٩  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

  ا اول

ارة او ت ا ر اطا.  

یث عن اإلطار المفاهیمي للدراسة والمتمثل       یشمل هذا المبحث الحد

باألقلیات المسلمة وقارة استرالیا؛ وذلك من خالل بیان مفهوم األقلیات 

  .المسلمة، والتعریف بقارة استرالیا

 . ات ا: ا اول -

      سوف یقوم الباحث بالرجوع إلى المعاجم اللغویة لمعرفة الجذر اللغوي 

 .ت، ومن ثم تعریفها عند أهل االختصاصلألقلیا

      حیث ترجع كلمة األقلیات في اللغة إلى مادة قلل، ومفردها أقلیة، 

قلل، والقلة، وخالف الكثرة وأقل، وأتى بقلیل، والقلة، مثل الذل : ومن معاني

، وقیل أن القلة خالف الكثرة، ویتشابه هذا التعریف باألقلیة، وهو )١(والذلة

  .)٢(ثریة والجمع أقلیاتخالف األك

      ومن خالل ما سبق یتبین أن األقلیات مفردها أقلیة، وتدل في مجمل 

  .معانیها على القلة، التي هي ضد األكثریة

                                                           

، ١ابــن المنظــور، محمــد بــن مكــرم، لــسان العــرب، بیــروت، دار الكتــب العالمیــة، ط )١(

 . ٦٧١م، ص ٢٠٠٣، ١١ج

الزیات، مصطفى وآخرون، المعجم الوسـیط، القـاهرة، مجمـع اللغـة العربیـة، المكتبـة ) ٢(

 .٧٦٢ت، ص .ط، د.العلمیة، د



        
 
 

 

 

 
 

٦٤٠  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

ً     أما في االصطالح فتعددت تعریفات المفكرین في حق األقلیات تبعا 

ا الحسیني للزوایا الفكریة التي ینظر له بها، ومن هذه التعریفات، ما عرفه

أنها الجماعات التي تربط بین أفرادها روابط متعددة؛ كالدین واللغة :" بقوله

والعرق، أو العنصر، تشكل كل جماعة من الجماعات مجموعة من رعایا 

دولة ما تنتمي من حیث اللغة أو الجنس أو الدین إلى غیر ما تنتمي إلیه 

  .)١("أكثریة السكان

مجموعة من األفراد الذین :" المسلمة بأنها      في حین تعرف األقلیات 

یشتركون بالدین اإلسالمي، ویختلفون بانتمائهم إلى اإلسالم عن باقي أفراد 

المنطقة التي یعیشون بها، ویعملون على إثبات وجودهم في المجتمع الذي 

یعیشون بها، ویعملون على إثبات وجودهم في المجتمع الذي یعیشون 

  .)٢("فیه

مجموعة بشریة تعیش بین مجموعة أكبر منها :" ً أیضا بأنها      وتعرف

ًعددا، وتختلف عنها بكونها تنتمي إلى اإلسالم، وتحاول بكل جهدها 

  .)٣("المحافظة علیه

                                                           

الحــسیني، إســماعیل، قــراءة فــي بنیــة فقــه األقلیــات، مجلــة إســالمیة المعرفــة، الــسنة  )١(

 .١٢٠-١١٩م، ص ٢٠٠٢، ٣٠، العدد ٨

ألقلیات المسلمة في الوالیات المتحدة األمریكیة، مرجـع المشكالت التربویة ل: میاس) ٢(

 .٢٠سابق، ص 

، )علـوم الـشریعة والقـانون(الرفاعي، جمیلة، فقه األقلیات والجالیات، مجلة دراسـات ) ٣(

 .٢٣٤م، ص ٢٠٠٥، ٣٢، المجلة ١العدد 



        
 
 

 

 

 
 

٦٤١  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

كل مجموعة بشریة تعیش بین مجموعة أكبر "       ومن جهة أخرى فهي

 منها، وتختلف عنها بكونها تنتمي إلى اإلسالم، وتحاول بكل جهدها

  .)١("الحفاظ علیه

      ومن خالل ما سبق یظهر للباحث توافر بعض المرتكزات في مفهوم 

  :األقلیات المسلمة، وهي على النحو اآلتي

 حیث إن األقلیات تمثل بمجملها الفئة البشریة من المرتكز البشري؛ .١

 .األفراد والجماعات

دین  حیث تشترك هذه المجموعات باالنتماء للالمرتكز االنتمائي؛ .٢

 .اإلسالم، ومنظومة معینة من القیم والعادات والتقالید واألهداف

 حیث تهدف هذه المجموعات إلى استمرار المرتكز االستمراري؛ .٣

 .محافظتها على اإلسالم بفكره وسلوكه

فئة من الناس :       وعلیه فإن الباحث یعرف األقلیات المسلمة بأنها

یه، حیث تتواجد في منطقة ال تنتمي إلى اإلسالم، وتسعى للمحافظة عل

  .تمثل بها األكثریة

      وبما أن البحث الحالي یعنى بالحدیث عن األقلیات المسلمة في 

  .استرالیا، فهو یعالج مشكالت الفئة المسلمة التي تتواجد في قارة استرالیا

  

                                                           

ارة، الكتــاني، علــي، األقلیــات اإلســالمیة فــي العــالم الیــوم، مكــة المكرمــة، مكتبــة المنــ) ١(

 .٦م، ص ١٩٨٨، ١ط



        
 
 

 

 

 
 

٦٤٢  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

- ما ا : نة اوم ارة ا ا. 

لمطلب بتعریف مجمل بقارة استرالیا، ومن ثم تتبع نشأة       یعنى هذا ا

المسلمون فیها، تعد استرالیا سادسة قارات العالم، فتوجد في النصف 

الجنوبي من األرض، وتفصل بین المحیطین الهادي والهندي، فتطل 

سواحلها الشرقیة على األول، وسواحلها الغربیة على الثاني، وتنحصر بین 

وثالث وأربعین جنوبها، حیث تنتهي جزیرة تسمانیا، دائرتي عرض عشرة، 

وبین خطي طول مائة وخمسة عشر، ومائة وأربعة وخمسین إلى الشرق 

من جرینتش، وتبلغ مساحة استرالیا سبعة مالیین وستمائة واثنتین وثمانین 

ًكیلو مترا مربعا ً
)١(.  

یالدي،       هذا وقد ظلت هذا القارة مجهولة حتى القرن السابع عشر الم

م، أن یصل إلى سواحلها ١٦٤٢حیث استطاع تسمان الهولندي، في عام 

ًالجنوبیة، ولم یحقق كشفا كامال للقارة االسترالیة، وبعد ذلك بأكثر من قرن  ً

تمكن جیمس كوك أن یكتشف معظم سواحل استرالیا في ثالث رحالت قام 

  .)٢(م١٧٨٠م وعام ١٧٦٨بها بین 

یضم ست والیات ) اتحادي(ظام فیدرالي       وتتكون استرالیا من ن

ومقاطعتین هي نیوسوث ویلز، وفیكتوریا، وكوینزالند، واسترالیا الجنوبیة، 

                                                           

بكــــــر، ســــــید عبــــــد المجیــــــد، األقلیــــــات المــــــسلمة فــــــي آســــــیا واســــــترالیا، جــــــدة، دار ) ١(

 .٢٥م، ص ١٩٧٣األصفهاني، 

أبــو العینــین، حــسن، آســیا الموســمیة وعــالم المحــیط الهــادي، اإلســكندریة، مؤســسة ) ٢(

 .٥٤٤ت، ص .الثقافة الجامعیة، د



        
 
 

 

 

 
 

٦٤٣  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

وغرب استرالیا، وتسمانیا، والمقاطعة الشمالیة، ومقاطعة العاصمة، 

وعاصمة االتحاد كنبرا، وسكان العاصمة حوالي ربع ملیون نسمة، وأكبر 

الیین وربع ملیون، ثم ملبورن وسكانها المدن سدني وسكانها ثالثة م

  .)١(ملیونان

      أما عن نشأة التواجد للمسلمین فكان على عدة ُأطر، فأول من وصل 

من المسلمین إلى استرالیا جماعة من بالد األفغان استقدمتهم الحكومة 

اإلنجلیزیة لالستعانة بهم، وبإبلهم للتعرف على الفیافي االسترالیة الواسعة، 

دأت تفد إلى هذه الدولة جماعات مسلمة مختلفة من ألبانیا ویوغسالفیا ثم ب

وتركیا وبالد الشام واندونیسیا ومالیزیا، وأكثر هؤالء كانون یهدفون إلى 

أما عن األطر األخرى فبدأ التجار المسلمون یصلون إلیها، وفي . العمل

  .)٢(المقابل جاء دور طالب العلم

ن من أسباب توجد األقلیات المسلمة في       وعلیه فیظهر للباحث أ

استرالیا، یتمركز ألسباب التجارة، والعمل وطلب العیش، والهجرة للعلم 

  .والتعلم

                                                           

)١(JONES, EMRYS, THE NEW ENCYCLOPEDIA OF WORLD 

GEOGRAPHY, BY OCTOPUS BOOKS LIMITED, LONDON, 

١٩٦٨, PAGE ٣٧٤.  

غــالب، محمــد وآخـــرون، البلــدان اإلســالمیة واألقلیـــات المــسلمة فــي العـــالم : انظــر )٢(

م، ص ١٩٧٩المعاصــــر، الریــــاض، جامعــــة اإلمــــام محمــــد بــــن ســــعود اإلســــالمیة، 

٧٧٩.  



        
 
 

 

 

 
 

٦٤٤  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

      وللمسلمین جمعیات على المدن، ولهم مجلس للجمعیات على مستوى 

الوالیة أو المنطقة، واتحاد عام للجمعیات على مستوى القارة، ومركز 

وهو یصدر صحیفة ) ملبورن(عیات اإلسالمیة هو مدینة اإلتحاد العام للجم

كما أن فرع االتحاد في ) المنارة االسترالیة(باللغة االنجلیزیة تعرف باسم 

وقد ألف االتحاد ). الهالل(یصدر صحیفة شهریة اسمها ) كوینز الند(

شركة الهالل التجاریة (م، عرفت باسم ١٩٦٨جمعیة تجاریة عام 

ام فیها متاح ألي مسلم یعیش في استرالیا وهدفها مراعاة ، واإلسه)االسترالیة

أحكام الشریعة في ذبح الحیوانات التي تعد لحومها لألكل في صور 

ًمختلفة، ویستهلك اإلنتاج محلیا بصفة أساسیة ویصدر الباقي إلى البلدان 

  .)١(اإلسالمیة

من % ٢م، فتشكل نسبة المسلمین ٢٠١٤      وحسب إحصائیات عام 

ناشط إسالمي استرالي أن عدد مسلمي " سكان استرالیا؛ حیث قالعدد 

من عدد % ٢ًاسترالیا یبلغ حالیا نصف ملیون مسلم، ما یشكلون 

  .)٢("السكان

                                                           

واألقلیـات المـسلمة فـي العـالم المعاصـر، البلدان اإلسالمیة : غالب وآخرون: انظر )١(

 .٧٨٠-٧٧٩مرجع سابق، ص 

 .م٩:٥٨م، ١١/١/٢٠١٤جریدة الرأي األردنیة،  )٢(



        
 
 

 

 

 
 

٦٤٥  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

ما ا  

اا  ت اا  م ا ت اا.  

لتي تعاني منها       یعنى المبحث الحالي بتوضیح المشكالت التربویة ا

األقلیات المسلمة في استرالیا؛ حیث إن الباحث سوف یقتصر على بیان 

  .المشكالت المتعلقة بالجوانب العقدیة واألخالقیة والتعلیمیة واالقتصادیة

 .ات ا  ام اي وا: ا اول -

 الشخصیة       یعد الجانب العقدي والدیني من أهم جوانب تشكیل

المسلمة في إطار الدین اإلسالمي، حیث یعبر عن صحة الفكر الذي 

ینبثق عنه صحة السلوك، فكیف إذا كان واقع المحیط أو المجتمع المحیط 

  .بالفرد ال یساعد في تحقیقه أو الدعوة إلیه

      حیث إن مما تعانیه األقلیات المسلمة في العالم تحدي العقیدة، 

في البلدان التي یشكل بها المسلمون األقلیة، عامل رئیسي فاختالف العقیدة 

في شعور الفرد المسلم باالغتراب في سیاق مجتمع ال ینتمي النتمائه، وال 

یدین بدینه، ومن حیث یبرز التحدي األكبر وهو تحدي الهویة الممثل لدین 

  .الفرد وعقیدته

قیدة المسلمین،       ویضاف لذلك عملیات التبشیر والتنصیر المعادیة لع

والساعیة إلى تشویها، حیث لم تقتصر في عملها داخل البالد اإلسالمیة، 

ٕوانما تجاوزتها لتشمل الطلبة الوافدین على البلدان التي ال یشكل بها 

المسلمون األكثریة للدراسة والتخصص، ویشیر تقریر صادر عن اتحاد 



        
 
 

 

 

 
 

٦٤٦  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

مواجهة الطلبة الكنائس یذكر بالمبادئ التي ال بد من اعتمادها في 

البدء بالطالب : المسلمین الوافدین على بریطانیا، ومن أهم هذه المبادئ

الخالي من اهتمامه بدینه، لكونه فریسة سهلة، وفرصة سانحة للمنصرین، 

ًویحدد التقریر طریقة االتصال بالطالب المسلم، بعدم ذكر الدین مطلقا، 

ًیا في معاملته له، سواء عند بدایة التعرف علیه، وأن یكون المنصر طبیع

أثناء األكل، أو في المختبر، أو الملعب، وأن یظهر اللطف والعطف 

  .)١(والتفاهم طول الوقت، وغیرها من األسالیب

      ومن أبرز المشكالت التربویة التي تعاني منها األقلیات المسلمة في 

لمسلمین منع استرالیا، والتي لها األثر في زعزعة العقیدة والدین في نفوس ا

ٕطالب المرحلة األساسیة من الصوم، واجبارهم على اإلفطار من قبل 

، حیث إن هذا األمر یشكل عامل في تخلي المسلمین )٢(المعلمین

ًوخصوصا األطفال عن تعظیم دینهم، وبالتالي التخلي عن القیام بالفرائض 

  .والواجبات الدینیة

الموجودة في قارة استرالیا، وذلك       ویقابل ذلك اختالف العقائد والشرائع 

بالبعد عن خصوصیة كل شریعة في ذلك، وهذا األمر یشكل عند المسلمین 

ًوخصوصا األطفال عدم التفریق بین الصحیح والخاطئ، ویضاف لذلك 

                                                           

المعموري، الطاهر، التنصیر ووسائله في أوسـاط األقلیـات المـسلمة، مـؤتمر : انظر )١(

 ، الریـاض، شـركة)ظروفهـا المعاصـرة، آالفهـا، وآمالهـا(األقلیات المسلمة فـي العـالم 

 .٢٧٥، ص ١م، ج٢٠٠٠العبیكان، 

مكالمــــة هاتفیــــة قــــام بهــــا الباحــــث مــــع بعــــض زمالئــــه المقیمــــین باســــترالیا، بتــــاریخ ) ٢(

 .ً مساء٥:٣٥م، الساعة ١/١١/٢٠١٥



        
 
 

 

 

 
 

٦٤٧  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

قیام المدارس في استرالیا بعملیات تغییر واضحة لمبادئ وقیم الطالب، 

التأثیر الذي تقوم به المدرسة ًوخصوصا المسلمین، حیث أثبتت الدراسات 

في تغییر األفكار والسلوكیات، مما یؤدي إلى التناقض الذي یراه المسلم 

  .في بیته، وبین ما یراه في المدرسة

     كما أن هناك نظرة ازدراء لمن ترتدي الحجاب من المسلمات، 

ًوخصوصا غطاء الوجه، وذلك بامتهان المرأة بشأن حجابها، الذي یمثل 

  .ة المرأة المسلمةُهوی

     ومن هنا یتبین أن المشكالت التربویة في الجانب العقدي والدیني من 

ًأخطر المشكالت، وأكثرها تأثیرا في نفوس وسلوك أفراد المسلمین، ویالحظ 

ذلك من تعددها من المنع من أداء بعض الفرائض، والقیام بعملیات 

ي الدین اإلسالمي، التنصیر، وزرع مبادئ وعقائد تختلف عما جاء ف

  .ُوامتهان بعض ما یخص هویة األمة، كالحجاب وغیره



        
 
 

 

 

 
 

٦٤٨  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

- ما ا :ا ما  ت اا. 

       مما یتمیز به الدین اإلسالمي المنظومة األخالقي التي جاء بها، 

منظومة القیم والتوجیهات اإلسالمیة، التي تصلح شأن " حیث تمثل

سلمة، وتنظم سلوك الفرد المسلم تجاه ذاته واآلخرین، بقصد الجماعة الم

  .)١("تحقیق السعادة في الدنیا والفوز في اآلخرة

       وعلیه فإن المشكالت التربویة في الجانب األخالقي من أكبر 

المشكالت التي تعاني منها األقلیات المسلمة، باعتبارها أمور مشاهدة، 

قالید واألدیان عامل رئیسي في اختالف حیث یعد اختالف األعراف والت

  .الثقافة التي تنشأ عنها مشكالت أخالقیة

       ومن ذلك مشاهدة مناظر إباحیة في األماكن العامة، وفي القنوات 

التلفزیونیة، وانتشار بعض األفعال المحرمة والمخلة باألخالق اإلسالمیة 

 فالفساد األخالقي مما .)٢(كالسرقة، واالعتداء على اآلخرین والكذب وغیره

ًتتمیز به المجتمعات التي ال تدین باإلسالم فكرا وسلوكا، حیث تكثر فیها  ً

  .الفواحش والجرائم، والبعد عن السلوك الصحیح

      كما ویتعرض أبناء األقلیات المسلمة وخاصة في البلدان التقدمة، 

ء مما قد یغري كاسترالیا وغیرها، لصور متعددة من الحیاة الجنسیة بال حیا

                                                           

خطاطبـــة، عـــدنان، أخـــالق الداعیـــة فـــي اإلســـالم وتطبیقاتهـــا فـــي المیـــدان الـــدعوي، ) ١(

 .١٦م، ص ٢٠١٣إربد، عالم الكتب الحدیث، 

 هاتفیـــة قـــام بهـــا الباحـــث مـــع بعـــض زمالئـــه المقیمـــین فـــي اســـترالیا، بتـــاریخ مكالمـــة) ٢(

 .ً مساء٧:٣٥م، الساعة ١١/١١/٢٠١٥



        
 
 

 

 

 
 

٦٤٩  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

البعض باالنخراط في عالقات مماثلة، والذین یستطیعون الصمود، فإنهم قد 

یعانون من مشاعر ضاغطة من الكتب الجنسي حیث عوامل اإلثارة 

  .)١(متعددة، وكثیرة وقویة تكاد تحیط به في كل مكان

ة       وهذا جمیعه یعیق العملیات المستمرة التي تقوم بها التربیة اإلسالمی

عند األقلیات المسلمة في تحقیق المنظومة األخالقیة التي جاء بها 

  .اإلسالم، من خالل التناقض المشاهد

      ویضاف إلى ذلك مشكلة االختالط التي تشیر إلى نزعة للتحرر من 

  .ًاألحكام األخالقیة، وخصوصا في العالقة بین المرأة والرجل

                                                           

علـي، سـعید إسـماعیل، دور المؤسـسات التعلیمیـة فـي رفـع المـستوى الثقـافي لألقلیــة ) ١(

 .١٣٢م، ص ٢٠٠٠المسلمة، مؤتمر األقلیات المسلمة في العالم، 



        
 
 

 

 

 
 

٦٥٠  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

  

- ا ا : ت ااا ما . 

      تعد مشكلة التعلیم لألجیال الناشئة من األقلیات اإلسالمیة مشكلة 

ذات حیز كبیر، فنظم التعلیم اآلن في دول العالم تتصف بالعمومیة 

والتخطیط القومي، واستهداف غایات معینة في إعداد الفرد وتنشئته لیكون 

لذین یعیشون في هذه ًمواطنا، ومن هنا یمكن الخطر على المسلمین ا

البالد، والذین تتجاوز أعدادهم المالیین، والخطر األكبر أن التربیة والتعلیم 

في اإلسالم لهما أصولها الذاتیة، بحیث یستهدف التعلیم والتربیة تنشئة 

مه وخلقه وسلوكه في عالقاته بالناس، وذلك عكس مسلم في عقیدته وقی

بكل ما یقتضیه ذلك من ) مواطن(بعض نظم التربیة التي تستهدف تنشئة 

التركیز الشدید على النزعة القومیة والوطنیة التي تخدم هذا الغرض، وفي 

ظل هذا النظام من التعلیم العام یتلقى الطفل المسلم حقائق الحیاة وقیمتها 

، ویتأثر في صغره بكل ما یلقى إلیه، وتسود القیم التي یراد االجتماعیة

  .)١(غرسها بحكم السن واالتصال واالختالط

ً      وتشكل المناهج الدراسیة جزءا من المشكالت التربویة التي تعاني 

منها األقلیات المسلمة في استرالیا، وذلك لكون النظام التربوي ال إسالمي 

  . في الحیاة والمنهاجفیها، حیث ال تفعل الدین

                                                           

المــشكالت الثقافیــة واالجتماعیــة، (ن، األقلیــات اإلســالمیة محمــود، جمــال الــدی: انظــر ١

 .٥٤-٥٣م، ص ٢٠٠٠، )مؤتمر األقلیات المسلمة في العالم



        
 
 

 

 

 
 

٦٥١  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

      وكذلك الحال في قلة تعلیم اللغة العربیة من المنظمات اإلسالمیة، 

وكذلك في المدارس، فاللغة العربیة لیست الرئیسیة والرسمیة، ویضاف أن 

. المناهج بعیدة عن تعلیم تعالیم الدین اإلسالمي في جوانب الحیاة كافة

،  لقیم المنفعة والمادیة والمصلحةوالبد من اإلشارة إلى تفعیل المناهج

  .واعتبارها أساس قیام العالقات

ویالحظ ذلك في ،       ویضاف من جانب آخر فقدان الفرص التعلیمیة

فكرة التباین في مستوى المدرسة العام المتعلق بأقلیة معینة مع مقارنتها 

 فهو یختلف من حیث البنیة عن ذلك، بمدرسة أخرى تتبع جماعة األكثریة

ولقد ظهرت ، )األغلبیة(النوع من التعلیم الذي یقدم للطالب في مدارس 

مشكالت تعاني األقلیات من خالل الفكرة أو االتجاه الذي كان وال یزال 

ًیسود كثیرا من المجتمعات المتعددة الثقافات والمذاهب واألعراق واللغات 

. علیمیة بهاأو عدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص الت، المبني على الالمساواة

فتعطى األولیات لمدارس فئات األكثریة بینما تقل أو تنعدم الفرص 

  .)١(التعلیمیة ألبناء جماعة األقلیة

                                                           

مجلـة ، دراسـة مقارنـة: تعلیم األقلیـات بـین النظریـة والتطبیـق، محمد شحات، الخطیب ١

 .٤٤٨ص، م١٩٩٠، ٢العدد، العلوم التربویة، جامعة الملك سعود



        
 
 

 

 

 
 

٦٥٢  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

  

- اا دي: اا ما  ت اا. 

 ،والعقدیة ادیة المشكالت األخرى؛ كالسیاسیةتوازي التحدیات االقتص

في مستوى التأثیر على األقلیات المسلمة في وغیرها ، واالجتماعیة والقیمیة

حیث انه بمجملها تخضع لألنظمة . الدول التي ال تمثل بها األكثریة

  . االقتصادیة الفاعلة في تلك الدول

  

  .وفي المقابل فان التعامل الربوي هو أساس التعامل في البنوك

شكالت وتعاني األقلیات المسلمة القاطنة في استرالیا من العدید من الم

، غالء المعیشة: التربویة التي تصب في الجانب االقتصادي؛ ومن أهمها

حیث إن مستلزمات الحیاة في هذه القارة مرتفعة األسعار سواء أكان ذلك 

والجامعة كما أن الرعایة الصحیة والسكن وغیرها تعاني ، بتكلیف المدرسة

لمادیة لألقلیات ًمما یشكل عائقا في تحسین األوضاع ا، من ارتفاع األسعار

  .)١(المسلمة

  

، وكثرة اإلغراءات والشهوات، ٕوان فتنة الحضارة المادیة في مثل هذه الدول

فأنتج ذلك عند ، أبرز وجود تحدیات اقتصادیة هائلة أمام األقلیات المسلمة

مما زاد من المسؤولیة ، البعض لسیر هذه األمور ومواكبتها بالفعل

  . لمیناالقتصادیة أمام األفراد المس

                                                           

، م١٨/١١/٢٠١٥، قام بها الباحث مع بعض المقیمین في استرالیامكالمة هاتفیة ) ١(

 .ًمساء٩:٥٣الساعة 



        
 
 

 

 

 
 

٦٥٣  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

وتعاني المنظمات اإلسالمیة والمراكز والجمعیات والمساجد والهیئات 

وبالتالي تدني تقدیم ، ٍالمسلمة على حد سواء من تدني الدعم الحكومي

وقد جاء ذلك نتیجة التعصب والعداء ، الخدمات المختلفة لألقلیات المسلمة

  .)١(الذي تكنه تلك الدول لإلسالم

                                                           

 .المرجع السابق نفسه) ١(



        
 
 

 

 

 
 

٦٥٤  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

ا ا  

 ات ا ا ت ا م ال 

اا  ا  

یعنى هذا المبحث بتقدیم حلول تربویة مقترحة للمشكالت التي تعاني منها 

وسوف یتم تقسیم هذه الحلول إلى حلول ، األقلیات المسلمة في استرالیا

 والبد من .وحلول على مستوى الجماعة والهیئات، على مستوى األفراد

التأكید إلى أن هذه الحلول مقترحة تستند إلى المشكالت التربویة سابقة 

  .وهي عبارة عن اقتراحات یراها الباحث، الذكر

 .ال ا ا  ى ااد: ا اول

ًنظرا للمشكالت التربویة العدیدة التي تعاني منها األقلیات المسلمة في قارة 

فان ذلك یتعین تكثیف الجهود الفردیة والجماعیة في سبیل ، لیااسترا

اإلجراءات واألسالیب الواجب : ویقصد الباحث بمستوى األفراد، التصدي لها

  .أو محیطه األسري، عملها من قبل الفرد نفسه

والتي تحد من ، ومن الحلول التربویة المقترحة على مستوى األفراد

  :ي منها األقلیات المسلمة في استرالیا؛ ما یأتيالمشكالت التربویة التي تعان

العمل على غرس وتعزیز اإلیمان بعقیدة هذه األمة واالعتزاز باالنتماء  -

ٕوابراز الشعائر اإلسالمیة ، واحترام فیها قیمیها الحضاریة والثقافیة، إلیها

والشعور بالتمیز واالستقاللیة الفردیة ، والتمسك بها،واالعتزاز بها

وهي محصلة ونتاج ، والقیام بحق الرسالة وواجب الدعوة، ةوالجماعی



        
 
 

 

 

 
 

٦٥٥  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

وهي تحاول إثبات نجاحها في هذه ، التجربة التاریخیة ألمة من األمم

 .)١(الحیاة

وحتى وصولهم ، إرسال األطفال إلى المدارس اإلسالمیة منذ طفولتهم -

ًوخاصة في صالة ، وتعویدهم للذهاب للمسجد، إلى المراحل الثانویة

مما یوثق صلة الطفل بدینه ، وصالة الجماعة والحلقات العلمیةالجمعة 

 .)٢(وعقیدته

بحیث ال ، إبعاد األطفال عن االختالط الكبیر مع المجتمع المحیط -

والحذر من ، ًتشكل شخصیاتهم بناء على ما یروه في المجتمع

وأمور بعیدة عن منهج ، وما یقدمه من إباحیة، المعروض من اإلعالم

 .اهللا

وغرس ، النفس للحیاة مع اإلدراك الواضح للرسالة اإلسالمیةإعداد  -

ًومساعدة الطفل على أن ینمو متمتعا ، اإلحساس العمیق باالنتساب لها

ومساعدته على التزود بالعلوم والمعارف المرتبطة ، بشخصیة متزنة

 .)٣(والتي تحقق هدف اإلسالم، بشؤون الحیاة

والبعد عن كل ما ذم ،  اإلسالمالتحلي باألخالق الحمیدة التي أمر بها -

وال یتأتى ذلك إال ، باعتبار أنها صورة واقعیة للدین اإلسالمي، منها

                                                           

البحــــوث ،العــــراق، الهویــــة اإلســــالمیة فــــي زمــــن العولمــــة الثقافیــــة، خلیــــل، العــــاني )١(

 .٤٥ص، م٢٠٩، ١ط، والدراسات

دار ، لمــسلمة فــي العــالمفتــاوى األقلیــات ا، عبــد العزیــز، محمــد وابــن بــاز، آل الــشیخ )٢(

 .٢٥٨ص، م٢٠٠٦، اإلیمان

، الریـاض، وطـرق معالجتـه، مـشكالته: التعلـیم اإلسـالمي فـي أوروبـا، محمـد، خیاط )٣(

 .١٣٤ص، م١٩٩٩، دار الندوة



        
 
 

 

 

 
 

٦٥٦  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

ویفعل ذلك بالنسبة ، من خالل تعوید النفس وتهذیبها على ذلك

والبعد عن أماكنها ، االمتثال باألخالق الحمیدة: لألقلیات من خالل

 . وممارسة الجریمةلكونها من مسببات االنحراف، الفواحش والرذیلة

، الحرص على تربیة األبناء على القیم واألخالق واآلداب اإلسالمیة -

وعلى ، فعلى اآلباء أن یربوا أبنائهم علیهما، وعلى الحالل والحرام

 .)١(والسلوك الحسن مع النفس والمجتمع، شعائر اإلسالم

البعد عن كل ما یؤدي إلى البعد عن منهج اهللا عز وجل في  -

والحرص على عدم التعامل مع البنوك الربویة ،  االقتصادیةالمعامالت

 .قدر اإلمكان

                                                           

، ه١٤٢٢، ٨٥العـدد، كتـاب األمـة، قطر، من أسباب التفكك األسري، شادیة، التل )١(

 .٤٥ص



        
 
 

 

 

 
 

٦٥٧  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
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- ما ا : ى ا  ل اا

  .وات

المستوى الذي یكون به العمل : یقصد الباحث بمستوى الجماعة والهیئات

 في اإلجراءات المتخذة في سبیل مواجهة المشكالت التربویة التي تعاني

حیث تمثل مجموع الهیئات والمراكز ، منها األقلیات المسلمة في استرالیا

  .اإلسالمیة التي تعنى بشؤون المسلمین لدى األقلیات المسلمة

تشكیل لجنة خبراء تضم علماء في القانون والشریعة اإلسالمیة وعلم  -

وأن یكون لهذه اللجنة مقر دائم ، واإلحصاء واألنثروبولوجي، االجتماع

وأن ترتبط هذه ، حدى العواصم التي تتوسط أماكن وجود األقلیاتفي إ

اللجنة بالمؤتمر اإلسالمي العالمي أو بالمؤتمر اإلسالمي أو أیة هیئة 

ومعترف بها على مستوى ، إسالمیة مركزیة شریطة أن تكون فاعلة

تعمل هذه اللجنة على تحسین المشكالت التي ، )١(العالم اإلسالمي

 .والعمل على حلولها، لیات المسلمةتعاني منها األق

وتوفیر ، تقدیم الخدمات التربویة والعلمیة والثقافیة لألقلیات المسلمة -

ألن نجاح هذه األقلیات في حمایة ، المساندة والمؤازرة في كل األصول

                                                           

، المیة بـــین تحـــدیات الحاضـــر وآمـــال المـــستقبلاألقلیـــات اإلســـ، محمـــد، أبـــو حـــسان) ١(

 .٧٦ص، م١٩٩٥، ٦المجلد ، ٤العدد، مجلة الندوة
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، یخدم في نهایة المطاف، وفي الدفاع عن حقوقها ومصالحها، هویتها

 .)١(المصالح للعالم اإلسالمي

ومنها ،  قائمة بقواعد تعامل المسلمین مع واقع غیر إسالميوضع -

، وفهم ذلك الوقع من خالل منهاج اهللا، معرفة المسلم لدینه والتزامه به

وأن ال ، وان یدرك المسلم أنه داعیة یحمل رسالة اهللا لیبلعها للناس

وأن یؤمن أنه مأمور بالدعوة وأن ، ینعزل عن أرض اإلسالم وأمته

 .)٢(عند اهللالهدایة من 

یكون الهدف منها حل ، عمل مؤتمرات تعاونیة بین تلك المنظمات -

، ٕوایضاح تعالیم اإلسالم، المشكالت التي تعاني منها األقلیات المسلمة

 .ووضع القضایا كافة محل النقاش

تعمیق معاني األخوة اإلسالمیة " تصمیم مناهج تعلیمیة تعمل على  -

ًا والشعور بوحدة األمة اإلسالمیة وبین المسلمین جمیع، بین دارسیه

، والتعریف بالعالم اإلسالمي، مهما اختلفت البقاع واللغات واألجناس

وبینهم وبین األمم ، وتحقیق وحدة المشاعر واألفكار بین الدارسین

ًوتحقیق تربیة اجتماعیة تقیم مجتمعا یسوده العدالة ، المسلمة عامة

، )٣(" وحریة الفكر والطهارةاالجتماعیة والمحبة والتسامح والشورى

                                                           

الجالیــات والمؤســسات اإلســالمیة ودورهــا فــي إبــراز صــورة ، عبــد العزیــز، التــویجري) ١(

 .٣٢ص، م٢٠٠٣، المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة، المغرب، اإلسالم

ـــر مـــسلمالتعا، عـــدنان، النحـــوي )٢( ، ١ط، دار النحـــوي، الریـــاض، مـــل مـــع مجتمـــع غی

 .١٨٥-١٧٢ص، م١٩٩٧

، نحـــو مـــنهج تربـــوي وتعلیمـــي موحـــد ألبنـــاء األقلیـــات اإلســـالمیة، حمـــد، الـــصلیفیح) ٣(

 .١٥ص، م١٩٩٩، دار الندوة، الریاض
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ْواعتصموا بحبل الله جمیعا وال تفرقوا واذكروا نعمة الله علیكم إذ كنتم " ْ ُُ َ َُ ُ ُْ ْ َِ ِْ ْ َْ ََ َ َ
ِ َّ ِ ِ ِ َّ ِ

َ ُْ ْ ْ َْ َ َُ ََّ ً
ِ

ٍَأعداء فَألف بین قلوبكم فَأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة  ِ ِ ِ
َ ْ ْْ َ ُ َُ َ َ ََ َ َ َ ُُ ْ ُُ َُ ًَ

ِ ِ ِ َّ
َ ْ ْْ ْ َْ َ َ

َمن  َالنار فَأنقذكم منها كذلك یبین الله لكم آیاته لعلكم تهتدونِّ َُُ َْ ْ ْ َُ ُ َ َُّ ِ ِ َّ ِ
َ َ َ َ ََ ُ َُِّ َ َْ ِّ َ ِ آل [ "َّ

 . ]١٠٣:عمران

وعلى ، زیادة المنح الدراسیة في ضوء نسبة تعداد األقلیة المسلمة"  -

ضوء واقع هذه األقلیة السیاسي واالجتماعي في مختلف مراحل 

ابطة الجامعات اإلسالمیة مع حكومتها إمكان على أن تدرس ر، التعلیم

تعلیم أبناء األقلیات المسلمة العلوم غیر الشرعیة في ضوء الخطة 

كالزراعة والصناعة واإلدارة واالقتصاد والتدریب ، العامة للرابطة

 .)١("المهني

ألن المسلم ، ویزید دور المسجد أهمیة في مجتمع األقلیات المسلمة -

ًخاصة أن الحیاة التي تحیط ، التي یقدمها المسجدهناك یفتقد التربیة 

بینما المسجد یربي ، به ووسائل اإلعالم كلها ال تقدم إال ما هو مادي

والصلة به عز ، فیشعره بأهمیة القرب من اهللا، المسلم تربیة روحیة

 .)٢(ویربیه على األخالق والقیم، وجل ویذكره باآلخرة والموت

تسهل إجراء المعامالت ،  إسالمیةالسعي في إنشاء بنوك ومصارف -

 .ًالمالیة لألقلیات المسلمة بعیدا عن الربا

                                                           

، دار الجیــل، بیــروت، محنــة األقلیــات اإلســالمیة والواجــب نحوهــا، صــابر، طعیمــه )١(

 .٢٥٠ص، م١٩٨٨، ١ط

مرجع ، المشكالت التربویة لألقلیات المسلمة في الوالیات المتحدة األمریكیة: میاس) ٢(

 .٢٠١ص، سابق
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وتسعى إلى ، ویضاف إلى ذلك إنشاء مدارس ذات أهداف إسالمیة -

ًتحقیق الدین اإلسالمي فكرا وسلوكا والزیادة من مراكز تعلیم القرآن ، ً

 .وأماكن تجمع األقلیات للتعارف واأللفة، الكریم
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ا  

- تا: 

  :توصلت الدراسة إلى من مجموعة من االستنتاجات، وهي كاآلتي

فئة من الناس تنتمي إلى اإلسالم، : تعرف األقلیات المسلمة بأنها .١

وتسعى للمحافظة علیه، حیث تتواجد في منطقة ال تمثل بها 

  .األكثریة

تعود نشأة التواجد للمسلمین فكان على عدة ُأطر، فأول من وصل  .٢

 إلى استرالیا جماعة من بالد األفغان استقدمتهم من المسلمین

الحكومة اإلنجلیزیة لالستعانة بهم، وبإبلهم للتعرف على الفیافي 

االسترالیة الواسعة، ثم بدأت تفد إلى هذه الدولة جماعات مسلمة 

مختلفة من ألبانیا ویوغسالفیا وتركیا وبالد الشام واندونیسیا ومالیزیا، 

أما عن األطر األخرى فبدأ . دفون إلى العملوأكثر هؤالء كانون یه

 .التجار المسلمون یصلون إلیها، وفي المقابل جاء دور طالب العلم

إن المشكالت التربویة في الجانب العقدي والدیني من أخطر  .٣

ًالمشكالت، وأكثرها تأثیرا في نفوس وسلوك أفراد المسلمین في 

 أداء بعض الفرائض، استرالیا، ویالحظ ذلك من تعددها من المنع من

والقیام بعملیات التنصیر، وزرع مبادئ وعقائد تختلف عما جاء في 

ُالدین اإلسالمي، وامتهان بعض ما یخص هویة األمة، كالحجاب 

  .وغیره
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من صور المشكالت األخالقیة في استرالیا مشاهدة مناظر إباحیة في  .٤

األفعال األماكن العامة، وفي القنوات التلفزیونیة، وانتشار بعض 

المحرمة والمخلة باألخالق اإلسالمیة كالسرقة، واالعتداء على 

 .اآلخرین والكذب وغیره

ًتشكل المناهج الدراسیة جزءا من المشكالت التربویة التي تعاني منها  .٥

األقلیات المسلمة في استرالیا، وذلك لكون النظام التربوي ال إسالمي 

  .نهاجفیها، حیث ال تفعل الدین في الحیاة والم

تعاني األقلیات المسلمة القاطنة في استرالیا من العدید من المشكالت  .٦

غالء : التربویة التي تصب في الجانب االقتصادي؛ ومن أهمها

حیث إن مستلزمات الحیاة في هذه القارة مرتفعة األسعار ، المعیشة

والجامعة كما أن الرعایة الصحیة ، سواء أكان ذلك بتكلیف المدرسة

ًمما یشكل عائقا في ، غیرها تعاني من ارتفاع األسعاروالسكن و

 .تحسین األوضاع المادیة لألقلیات المسلمة

والتي تحد من ، من الحلول التربویة المقترحة على مستوى األفراد .٧

: المشكالت التربویة التي تعاني منها األقلیات المسلمة في استرالیا

مة واالعتزاز العمل على غرس وتعزیز اإلیمان بعقیدة هذه األ

ٕوابراز ، واحترام فیها قیمیها الحضاریة والثقافیة، باالنتماء إلیها

والشعور بالتمیز ، والتمسك بها،الشعائر اإلسالمیة واالعتزاز بها

، والقیام بحق الرسالة وواجب الدعوة، واالستقاللیة الفردیة والجماعیة

ي تحاول وه، وهي محصلة ونتاج التجربة التاریخیة ألمة من األمم

 .إثبات نجاحها في هذه الحیاة
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والتي تحد من ، من الحلول التربویة المقترحة على مستوى الجماعة .٨

: المشكالت التربویة التي تعاني منها األقلیات المسلمة في استرالیا

تشكیل لجنة خبراء تضم علماء في القانون والشریعة اإلسالمیة وعلم 

 وأن یكون لهذه اللجنة مقر ،واإلحصاء واألنثروبولوجي، االجتماع

وأن ، دائم في إحدى العواصم التي تتوسط أماكن وجود األقلیات

ترتبط هذه اللجنة بالمؤتمر اإلسالمي العالمي أو بالمؤتمر اإلسالمي 

ومعترف بها ، أو أیة هیئة إسالمیة مركزیة شریطة أن تكون فاعلة

ین تعمل هذه اللجنة على تحس، على مستوى العالم اإلسالمي

 .والعمل على حلولها، المشكالت التي تعاني منها األقلیات المسلمة

 

 :ات -

في ضوء االستنتاجات التي توصلت إلیها الدراسة یوصي الباحث 

  :باآلتي

عمل دراسات میدانیة تستقرئ المشكالت التربویة التي تعاني منها  .١

 .ورصد اآلراء في ذلك، األقلیات المسلمة في استرالیا

، بتحسس المشكالت التي تعاني منها األقلیات، ات اإلسالمیةالمنظم .٢

وتكثیف جهودها بالمستوى النظري ، ومساعدتها بالطرق المتاحة

 .والعملي

تعنى بمعالجة الواقع ، تقدیم مقترحات تربویة عملیة من قبل التربویین .٣

  .المعاش



        
 
 

 

 

 
 

٦٦٤  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
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ادر واا   

ي آسیا واسترالیا، جدة، دار بكر، سید عبد المجید، األقلیات المسلمة ف -

  .م١٩٧٣األصفهاني، 

، ٨٥العدد، كتاب األمة، قطر، من أسباب التفكك األسري، شادیة، التل -

 .ه١٤٢٢

الجالیات والمؤسسات اإلسالمیة ودورها في ، عبد العزیز، التویجري -

المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم ، المغرب، إبراز صورة اإلسالم

 .م٢٠٠٣، والثقافة

 .م٩:٥٨م، ١١/١/٢٠١٤ریدة الرأي األردنیة، ج -

األقلیات اإلسالمیة بین تحدیات الحاضر وآمال ، محمد، حسانأبو  -

 .م١٩٩٥، ٦المجلد ، ٤العدد، مجلة الندوة، المستقبل

الحسیني، إسماعیل، قراءة في بنیة فقه األقلیات، مجلة إسالمیة  -

 .م٢٠٠٢، ٣٠، العدد ٨المعرفة، السنة 

أخالق الداعیة في اإلسالم وتطبیقاتها في المیدان خطاطبة، عدنان،  -

 .م٢٠١٣الدعوي، إربد، عالم الكتب الحدیث، 

دراسة : تعلیم األقلیات بین النظریة والتطبیق، محمد شحات، الخطیب -

 .م١٩٩٠، ٢العدد، العلوم التربویة، مجلة جامعة الملك سعود، مقارنة

، وطرق معالجته، تهمشكال: التعلیم اإلسالمي في أوروبا، محمد، خیاط -

  .م١٩٩٩، دار الندوة، الریاض

علوم الشریعة (الرفاعي، جمیلة، فقه األقلیات والجالیات، مجلة دراسات  -

 .م٢٠٠٥، ٣٢، المجلة ١، العدد )والقانون
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الزیات، مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، القاهرة، مجمع اللغة  -

 .ت.ط، د.العربیة، المكتبة العلمیة، د

فتاوى األقلیات المسلمة في ، عبد العزیز، د وابن بازمحم، الشیخآل  -

 .م٢٠٠٦، دار اإلیمان، العالم

نحو منهج تربوي وتعلیمي موحد ألبناء األقلیات ، حمد، الصلیفیح -

 .م١٩٩٩، دار الندوة، الریاض، اإلسالمیة

دار ، بیروت، محنة األقلیات اإلسالمیة والواجب نحوها، صابر، طعیمه -

 .م١٩٨٨، ١ط، الجیل

، الهویة اإلسالمیة في زمن العولمة الثقافیة، خلیل، العاني -

 .م٢٠٠٩، ١ط، البحوث والدراسات،العراق

العتیبي، بدر بن جویعد، دور المدرسة وبعض الوسائط التربویة في  -

مواجهة المشكالت التي یتعرض لها المسلمون في الغرب، مجلة 

 . م٢٠٠١التربیة، جامعة األزهر، 

 دور المؤسسات التعلیمیة في رفع المستوى علي، سعید إسماعیل، -

 .م٢٠٠٠الثقافي لألقلیة المسلمة، مؤتمر األقلیات المسلمة في العالم، 

العینین، حسن، آسیا الموسمیة وعالم المحیط الهادي، اإلسكندریة، أبو  -

 .ت.مؤسسة الثقافة الجامعیة، د

 العالم غالب، محمد وآخرون، البلدان اإلسالمیة واألقلیات المسلمة في -

المعاصر، الریاض، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، 

  .م١٩٧٩

الكتاني، علي، األقلیات اإلسالمیة في العالم الیوم، مكة المكرمة،  -

 .م١٩٨٨، ١مكتبة المنارة، ط



        
 
 

 

 

 
 

٦٦٦  

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد لرابعااملجلد 
 

  املشكالت الرتبوية لدى األقليات املسلمة يف اسرتاليا وحلوهلا

المشكالت الثقافیة (محمود، جمال الدین، األقلیات اإلسالمیة  -

 .م٢٠٠٠، )عالمواالجتماعیة، مؤتمر األقلیات المسلمة في ال

المعموري، الطاهر، التنصیر ووسائله في أوساط األقلیات المسلمة،  -

ظروفها المعاصرة، آالفها، (مؤتمر األقلیات المسلمة في العالم 

 .م٢٠٠٠، الریاض، شركة العبیكان، )وآمالها

، مكالمة هاتفیة قام بها الباحث مع بعض المقیمین في استرالیا -

 .ًمساء٩:٥٣الساعة ، م١٨/١١/٢٠١٥

مكالمة هاتفیة قام بها الباحث مع بعض زمالئه المقیمین باسترالیا،  -

 .ً مساء٥:٣٥م، الساعة ١/١١/٢٠١٥بتاریخ 

مكالمة هاتفیة قام بها الباحث مع بعض زمالئه المقیمین في استرالیا،  -

 .ً مساء٧:٣٥م، الساعة ١١/١١/٢٠١٥بتاریخ 

، دار الكتب المنظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بیروتابن  -

 .م٢٠٠٣، ١العالمیة، ط

میاس، نسرین، المشكالت التربویة لألقلیات المسلمة في الوالیات  -

المتحدة األمریكیة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الشریعة، قسم 

 .م٢٠١٤الدراسات اإلسالمیة، جامعة الیرموك، 

، حويدار الن، الریاض، التعامل مع مجتمع غیر مسلم، عدنان، النحوي -

 .م١٩٩٧، ١ط
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