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  فهرست المواضيع

  
  المدرسية الفلسطينية الجديدة تثير حفيظة اإلسرائيليينالكتب)١

  هيالري كلينتون تدعو لحذف النصوص المعادية إلسرائيل في المناهج الفلسطينية)٢

  دينية إغالق المعاهد القراراإلصالح ينتقد : اليمن)٣

 معركة موازية لدوره كوزير لتفعيل اإلصالحات» كمواطن«وزير التعليم المغربي يقود )٤

   في عدن بتهمة التطرفالقرآن مدرسة لتعليم إغالق)٥

   الدراسية الفلسطينيةالمناهج أميركية تنتقد منظمة)٦

 ليموزارة التربية الكويتية تدعو القوى السياسية للمشاركة في عملية إصالح التع)٧

   على افتراءات األميركيينيردون السعوديون المثقفون)٨

 لجنة أزهرية ـ إنجليكانية تدعو إلى تعديل المناهج الدراسية الدينية)٩

 الحكومة المصرية تنفي أي تدخل أميركي في مناهج التعليم باألزهر)١٠

   الدينية والتربويةمناهجها ترفض تغيير السعودية)١١

 ضد الحكومة الكويتية في قضية تعديل المناهج التربويةاإلسالميون يصعدون )١٢

 ننسق خليجيا لتعديل المناهج: وزير التربية الكويتي)١٣

ال توجد لدينا مشكلة تطرف وتعديل المناهج يعزز القيم : وزير التربية والتعليم العالي الكويتي)١٤

 الدينية السليمة في التسامح ونبذ العنف

 إصالح المنظومة الجامعية إما أن يكون شموليا أو ال يكون: وزير التعليم المغربي)١٥

 جدل واسع في الخليج حول إصالح مناهج التعليم بعد أحداث سبتمبر)١٦

   الدراسة بالعراقمناهج تستعد لتغيير أميركا)١٧

   الرياض بقائمة االضطهاد الدينيبإدراج أميركية تطالب هيئة)١٨

  دراسية بالعنف المناهجها تنفي عالقة السعودية)١٩

  !تغير مناهجها الدينية .. جامعات)٢٠

 مجلس األمة الكويتي يناقش تعديل المناهج التربوية)٢١

   : المسئوله عن مبادره المشاركه والديمقراطيه االمريكيه توكد علنا)٢٢

  واشنطن تسعي الي تغيير المناهج الدراسيه في العالم العربي     

   واألنظمة الدينية بالسعوديةاهجالمن أميركية بتغيير مطالب)٢٣

  الكويت تراجع المناهج الدراسية لحذف المواد التي تشجع على التطرف)٢٤
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مناهجها في اطار محاربه التطرف  وزاره التعليم الكويتيه تبدا تعديل-تنفيذا لقرار القمه الخليجيه) ٢٥

  الديني

   وتراجع مناهج التعليممتظاهرين تحاكم السعودية)٢٦

   واألنظمة الدينية بالسعوديةالمناهج أميركية بتغيير لبمطا)٢٧

 واشنطن تدرس نقل مؤتمر مناهج التعليم من الدوحة)٢٨

   قمة الكويت الخليجيةأجندة وإصالح التعليم اإلرهاب)٢٩

   يهدف لترويج االعتدالالتعليمإصالح : السعودية)٣٠

 ماً وليس نتيجة ضغوط عا٢٥التعليم قضية حاضرة منذ : وزير الخارجية الكويتي)٣١

النواب اإلسالميون يهاجمون تعديل المناهج ووزير التربية يرفض دعوات إلغاء حصص : الكويت)٣٢

 الموسيقى

 مجلس األمة الكويتي يناقش تعديل المناهج التربوية و اإلسالمية)٣٣

   تغيير المناهج الدينيةمن سعوديون يحذرون علماء)٣٤
  ساعة٢٤ في السعودية بين موقعيه اثنان طالبا بالتطوير قبل بيان يحذر من تطوير المناهج)٣٥
   التعليميةالمناهج أردني حول تعديل جدل)٣٦

   تعديل المناهج الدراسيةينتقدون أردنيون برلمانيون)٣٧

   المناهج التعليميةتغيير أردنيون ينتقدون نواب)٣٨

 ةاإلسالميون في األردن يرفضون سياسة تعديل المناهج الدراسي)٣٩

  المعارضه االردنيه توكد خطوره تغيير المناهج التعليميه)٤٠

  وحقيقة ما حصل في األردن..  المناهجأزمة)٤١

  اعتراضات تغيير المناهج في األردن والكويت)٤٢

   والدوحة إصالح التعليمبيروت عرب يبحثون في خبراء)٤٣

 خرتنا بدنيانالن نبيع آ: وزير التعليم المصري نافيا تغيير المناهج الدينية)٤٤

  الرئيس التركي يرفض تمرير قانون إصالح التعليم الديني)٤٥
 طنطاوي وشنودة يحذران من وقف تدريس مادة الدين)٤٦
  نعرة الفرعونية تُعلي موضوعات تحث على القيم واستبدالها بأخرى حذف)٤٧

القومية « ثقافته وتواصل بإلغاء» القائد«تغيير المناهج الدراسية العراقية بدأ بتمزيق صور )٤٨

 »االشتراكية
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  بالقدس التعليم الصهاينة يستهدفون: التعليم الفلسطينية وزارة)٤٩

  بالمغرب؟ َمن إعادة تأهيل الحقل الديني لمصلحة)٥٠

  !اإلسالمية التربية  تعيد النظر في مناهجاإلمارات)٥١

 الضغوط الخارجيةتغيير مناهجنا ال عالقة له ب: وزير التربية األردني في الكويت)٥٢

  متعددة الجنسية الشركات يحذر من ضياع الهوية ووقوع التعليم العربي في أيدي خبير)٥٣

 نرفض أية ضغوط بشأن تغيير المناهج: الشيخ صباح األحمد)٥٤
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   الرحمن الرحيمبسم اهللا

  :مقدمة العدد

 التي تحاول الحفاظ على الواليات المتحدة كقوة ،االستراتيجية االمريكية على مستوى العالميأتي هذا العدد بعد تناول 

امبراطورية عظمى ووحيدة خالل الخمسين سنة القادمة على االقل،وبعد تناول االستراتيجية االمريكية في المنطقة من 

االسباب  ذي االبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وبعد تناول مشروع الشرق االوسط الكبيرخالل 

 ببعديها النفطي والصهيوني من خالل المقاالت االستراتيجية للكاتب االستراتيجي الجاد عبد االستراتيجية الحتالل العراق

ثمن الوالء وخطة الهجوم وضد كل :  من خالل الكتب الثالثةالتطرق لقصة وخلفيات احتالل العراقاهللا النفيسي، وبعد 

  .االعداء

التغلغل  المتابع االستراتيجي أهم وأخطر تداعيات االحتالل االمريكي للعراق أال وهو وبعد ان تناول العدد الخامس من

، وفي اطار مواجهة التحدي الصهيوني في كل انحاء العالم، هذا التحدي التي تمت االشارة اليه الصهيوني في العراق

لى كل صفحات المتابع االستراتيجي  تظهر هاتين الكلمتين في الجهة اليسرى من أعوللتأكيد عليهفي العدد االول، 

  .للتذكير وباستمرار بأهمية هذا التحدي االستراتيجي

 ، والذى يعتبر من تغيير مناهج التعليم في المنطقةيأتي هذا العدد السادس من المتابع االستراتيجي لكي يتناول موضوع 

األوسط الكبير  م وأساسي من مشروع الشرقالتداعيات المهمة كذلك لالحتالل االمريكي للعراق ، وهو أيضاَ جزء مه

للمحاوالت والجهود المستمرة ومن صراع الحضارات الذي طرحه صموئيل هنتغتون قبل عدة سنوات، الذي هو امتداد 

  .عبر القرون للقضاء نهائياَ على االسالم كفكر وحضارة متميزة

مرتبطه بهذا الموضوع والواردة حسب تأريخها،  فاألول يستعرض شريط األخبار الخمسة أقسام يتكون هذا العدد من 

ستعرض أهم الدراسات ت بقية األقسامهذا الشريط الذي يعطي فكرة إجمالية عن أهم األحداث المرتبطة ومتى بدأت، و

وهذا العدد . والمقاالت المتوفرة في شبكة االنترنت التي تناولت هذا الوضوع في أكثر من خمسة آالف موضوع مختلف

  .جداَ يشير الى أهمية وحساسية هذا األمر الخطيرالكبير 

لوران مورافيتش اليهودي الفرنسي المقيم في وسيتناول العدد القادم وهو السابع بإذن اهللا دراسة إستراتيجية خطيرة بقلم 

اسات ،منشورة من قبل معهد هدسون للدرالواليات المتحدة والباحث في معهد راند لألبحاث والدراسات اإلستراتيجية

، هذه الدراسة التي تقترح إستراتيجية شاملة وواسعة اإلستراتيجية، ومترجمة من قبل مركز دبي للدراسات اإلستراتيجية

ويؤكد ومما يلفت النظر في هذه الدراسة . لمواجهة األرهاب، والتي تؤكد على الفكر الوهابي وإرتباطه الوثيق بآل سعود

   ! والباقي في الطريق؟!الى التطبيقإن بعض توصياتها إخذ طريقه أهميتها 
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  المدرسية الفلسطينية الجديدة تثير حفيظة اإلسرائيليينالكتب

   األوسط جريدة الشرق – ٢٠٠٠ سبتمبر ٥

   في الضفة الغربية وقطاع غزة مناهج دراسية فلسطينية الطلبة مرة في تاريخهم يدرس ألول

  *لي هوكستادر :  اهللارام

 السبت الماضي واحدة من يومرات الساخنة واالتهامات واالتهامات المضادة، ظهرت الى الوجود  اعوام من الحوابعد

 طريقها مباشرة الى االيدي الصغيرة المتحمسة لطالب ووجدتالوثائق االكثر حساسية في النزاع العربي ـ االسرائيلي، 

  . االبتدائيالسادسالصف االول وحتى الصف 

 الوثيقة فهي الكتب المدرسية امايون العائدون الى مدارسهم في الضفة الغربية وقطاع غزة،  هم الطلبة الفلسطينوهؤالء

وتأتي .  والول مرة فلسطينيون الجل تدريسها لفلسطينييناعدهاالجديدة للتربية الوطنية والموضوعات االخرى، التي 

  .طويلةل الفلسطينيون يستخدمونها لفترة  محل الكتب المدرسية االردنية والمصرية التي ظلتحلهذه الكتب المدرسية 

 في الشرق االوسط يعتبر المدرسية توزيع هذه الكتب المدرسية بمثابة انجاز مهم للغاية، الن ما يدرس في المناهج وكان

كما ينظر اليها الى جانب البرامج التلفزيونية، كأداة . للسالممؤشرا ومقياسا لمدى تقبل او رفض االطراف المختلفة 

  . على تشكيل كل منهما صورة لآلخرواليهودمة تساعد العرب مه

 عام رافض للشرعية عربي احتج الناقدون االسرائيليون على ان الكتب المدرسية الفلسطينية جزء من جهد وطالما

تهما  بوضوح التعاون االسرائيلي ـ الفلسطيني وشراكالجديدةوكان بعض هؤالء يأمل في تناول هذه الكتب . االسرائيلية

وكان مدخلهم الى .  اكدوا تصميمهم على وضع كتب منهجية تعليمية ال سياسيةالفلسطينيينغير ان . في عملية السالم

  . نوعياتحسنا تقليل االشارة الى اسرائيل واليهود، بدل من الطعن فيهم، وهذا بذاته قد يمثل ذلك

 من بينها على سبيل الطرفين،قاط الخالف المتوقع بين  ذلك، تشتمل تلك الكتب المدرسية بين دفتيها على عدد من نرغم

  :المثال

 يشبه الخنجر يفصل ما اخضر الخرائط الواردة في كتب التربية الوطنية للصف السادس التي تشير الى شكل طويل ـ

ثيرين  الكتاب ان هذا الشكل معروف من جانب الكيذكربين االراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وال 

 التي تلك الخارطة الى مدينة تل ابيب، رغم انها تشير الى المدن االسرائيلية االخرى تشيركما ال . في العالم هو اسرائيل

  .كانت تقطنها في الماضي او الحاضر اعداد كبيرة من العرب

 مبدأ ال سامحالتويشدد الفصل على ان .  ويخصص فصل من الكتاب للحديث عن التسامح بشكل عام وعن اهميتهـ

وليس من ذكر محدد للتسامح ازاء . السياسيةينطبق على االديان فحسب، ولكن يشمل ايضا الفرق الرياضية واالحزاب 

  . ـ اليهوديالعربياالسرائيليين او اي تلميح الى التصالح 

تنويه اليها بصورة تذكر  وال»المحتل« االشارة الى اسرائيل، في الحاالت القليلة التي جرى التطرق اليها على انها ـ

الشعب الفلسطيني طرد من ارضه « نص كتاب التربية الوطنية ان فيوجاء . بالعدو القديم بدل شريك السالم الجديد

  .»وتعرض للمذابح واالبعاد عن ارضه الى الدول المجاورة«، ويضيف » لفلسطيناالسرائيلينتيجة االحتالل 

   المدرسية االردنيةالكتبة تظل، من منظور انصار السالم، تمثل تحسنا عن  ان هذه المناهج الفلسطينية الجديدغير
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ويشن بعضها هجوما شديدا على .  عملية السالموانطالق والمصرية السابقة، التي كتبت كلها قبل توقيع اتفاق اوسلو 

 االسرائيليونحا يستخدمه وتعتبر هذه المواد سال.  بنصر عسكري للعرب على اسرائيلويتنبأ» الخونة الغدارين«اليهود 

 الفلسطينيون تثبت ان سلطة ياسر عرفات يديرهاللسالم لتأكيد ان استخدام الكتب المدرسية القديمة في المدارس التي 

  . السالم مشكوك فيها على افضل تقديرفيتتصف بالعنصرية ومحبة للحرب وان نيتها 

 على انهم متأخرون للفلسطينييناالسرائيلية تتضمن اشارات سيئة  الفلسطينيون فيردون على ذلك بان الكتب المدرسية اما

 المدرسية الجديدة، التي جاءت بعد اربع سنوات من الكتبويؤكد المسؤولون الفلسطينيون ان . ومراوغون وقذرون

  . خطوة عظيمة الى االمام في سبيل بناء الدولة الفلسطينيةوالمختصين،العمل واستشارة مئات الخبراء 

واعرب امام . » الحقيقةغيراننا لن ندرس في مدارسنا « نعيم ابو حمص نائب وزير التعليم الفلسطيني امس الى رواشا

احد احالم « في رام اهللا ان الكتب الجديدة تنجز التعليمالرئيس عرفات وعشرات الدبلوماسيين والمشتغلين في وزارة 

 تعكس مبادئ تعليمية متوازنة وتحاول تجنب السياسة بقدر  معه على ان الكتبمقابلةوشدد في . »الشعب الفلسطيني

 ال يشير ولو االسرائيليفالمنهج التعليمي ... ليس من الضروري ربط كل شيء بالسياسة«واشار الى ان . المستطاع

  .»ان منهاجنا ليس موجها ضد احد. مرة واحدة الى كلمة فلسطين

 فصل التسامح وتناوله اما. فلسطين، ال اسرائيل، امرا متعمدا ابو الحمص بان تركيز الكتب المدرسية على ونوه

اما محو كلمة اسرائيل عن الخرائط .  للفلسطينيينالرئيسيتانالمسلمين والمسيحيين فقط، فالن هاتين هما الديانتان 

  . كان بقرار من القيادة السياسية العلياذلكالمرفقة، فاشار الى ان 

 السالم، يصرون على عدم عمليةخاصة المنتمين الى اليمين االسرائيلي المشككين في  ان عددا من االسرائيليين، غير

 والمدارس الفلسطينية على فكرة ان اسرائيل الفلسطينيونالتوصل الى سالم مع الفلسطينيين حتى يتعود المسؤولون 

  .قامت لتبقى

 داخل المدارس الفلسطينية، التعليمية للمناهج  الكتب المدرسية الجديدة تشير الى بداية عملية اصالح واسعة النطاقان

  .العالمالتي تتميز بمعدالت نمو هي من بين االعلى في 

  » الشرق األوسط«ـ خاص بـ» واشنطن بوست«خدمة * 

  هيالري كلينتون تدعو لحذف النصوص المعادية إلسرائيل في المناهج الفلسطينية

  »الشرق األوسط«: لندن -٢٠٠٠ سبتمبر ٢٨

التحرك فورا لحذف «ري كلينتون زوجة الرئيس االميركي بيل كلينتون الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الى دعت هيال

وربطت الزوجة كلينتون التي تقود حملة انتخابية للفوز . »النصوص المعادية السرائيل في الكتب المدرسية الفلسطينية

يركية للسلطة الفلسطينية وازالة النصوص التحريضية بمقعد والية نيويورك في مجلس الشيوخ، بين المساعدات االم

  .والمعادية للسامية من المناهج الدراسية

الجيال ظلت دروس الحقد «ونسبت صحيفة جيروزاليم بوست االسرائيلية الى كلينتون قولها في احد خطاباتها االنتخابية 

ان المسألة ال تتوقف على كتب التاريخ « كلينتون وقالت. »والعنف تشكل جزءا اساسيا من المناهج المدرسية الفلسطينية

فهذه االفكار والصور . بل تدخل في الخرائط وتمارين القواعد ودروس اللغة المحقونة باالفكار والصور الالهبة للمشاعر

مصممة بشكل تحرم اسرائيل الشرعية وتشجع العنف وتعزز المواقف العنصرية في اوساط الجيل الجديد من 

  .»ينالفلسطيني
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اي مساعدات مستقبلية «واعتبرت كلينتون هذه الكتب المدرسية انتهاكا لبنود اتفاقات اوسلو ووادي ريفر لذلك فان 

للسلطة الفلسطينية يجب ان تكون مربوطة بالتزام كامل بتعهداتها بالغاء الكتب المدرسية لجميع الفصول الدراسية مرة 

  .»واحدة وليس بالتقسيط

اذا كنت حقا تسعى «وقالت موجهة الكالم اليه » التصرف فورا«رئيس الفلسطيني ياسر عرفات الى ودعت كلينتون ال

عليك عدم تعليم الحقد . لتحقيق السالم لشعبك فعليك االلتزام بالتعهدات التي قطعتها على نفسك على طاولة المفاوضات

  .»لالطفال

ان الزيو ادان هذه الكتب منذ «منافس الجمهوري لكلينتون وردا على هذه التصريحات قال المتحدث باسم ريك الزيو ال

بان المرشحة لعضوية مجلس الشيوخ التي قبلت سهى «وقال مايكل مار المتحدث باسم الكونجرس انه سعيد . »فترة

طئة بعد قولها ان االسرائيليين سمموا االطفال بالغاز، تعترف االن بان مثل هذه اللغة خا) حرم الرئيس عرفات(عرفات 

  .»وليس هناك ما يبررها

   إغالق المعاهد الدينيةقراراإلصالح ينتقد : اليمن

   الجزيرة نت– م ١١/٥/٢٠٠١الموافق -  الجمعة

انتقد حزب التجمع اليمني لإلصالح الذي يتزعمه عبداهللا األحمر قرار الحكومة الرامي إلى إغالق المعاهد العلمية الدينية 

  .ب ذلك بمثابة تدمير لمؤسسة تعد من أكبر منجزات الثورة والوحدة في اليمنواعتبر الحز. التي يشرف عليها

  ".رفض هذا القرار الخاطئ"، ودعا العلماء إلى "رغبات الشعب يتعارض مع"وقال الحزب في بيان إن تصرف الحكومة 

ين مدارس التعليم والمعاهد قرارها بتوحيد التعليم الموزع في اليمن ب رسميا الثالثاء الماضي  وأعلنت الحكومة الجديدة

وأكدت أن الدمج سوف يتم إداريا . العلمية الدينية التي تختلف في مناهجها الدراسية عن مدارس وزارة التربية والتعليم

  . وماليا في ميزانية الوزارة اعتبارا من الشهر المقبل

 أثناء األزمة السياسية -بقولكنه لم يط- ١٩٩٣آب عام /في أغسطس وكان قانون يقضي بتوحيد التعليم صدر

والخالفات بين حزبي المؤتمر واالشتراكي اليمني اللذين كانا يحكمان البالد بائتالف شكل غداة توحيد اليمن في عام 

١٩٩٠ .  

جلسة المجلس التي عقدت  يشار إلى أن رئيس مجلس النواب وزعيم الحزب الشيخ عبد اهللا األحمر قاطع السبت الماضي

  .راء الحكومة الجديدة لمناقشة برنامجها ومن بينه إلغاء المعاهد العلمية الدينيةبحضور جميع وز

وهي منتشرة في جميع أنحاء اليمن، وتضم .  معهد في مختلف مراحل التعليم٤٠٠يذكر أن عدد هذه المعاهد يقدر بنحو 

ية تنتمي إلى حزب التجمع اليمني في صفوفها ما يزيد على ربع مليون طالب وطالبة يتم تأهيلهم على أيدي كوادر تربو

  . لإلصالح
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  »كمواطن«وزير التعليم المغربي يقود 

  معركة موازية لدوره كوزير لتفعيل اإلصالحات

  ٢٠٠١نوفمبر   ٥ - جريدة الشرق االأوسط –منصف السليمي : الرباط

 كوزير في الحكومة، وذلك على قال عبد اهللا ساعف، وزير التعليم المغربي، انه قرر أن يخوض معركة موازية لمهمته

  .صعيد المجتمع المدني من أجل تفعيل اصالح التعليم المغربي الذي يتطلب في رأيه اصالحات عميقة وطويلة األمد

وقال ساعف الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في لقاء جمع عشرات من الكوادر والفعاليات من المجتمع المدني، 

لدعم اإلصالحات، ان إصالح التعليم عملية ال يمكن اختزالها عموديا في عمل الحكومة اجتمعوا لتأسيس هيئة أهلية 

  .والسياسات العمومية، بل يتعين أن تكون أفقية وإرادية ومفتوحة يشارك فيها المجتمع المدني والمواطنون

سفي، ان التعليم ليس قطاعا في حكومة عبد الرحمن اليو» المتواضعة«وقال وزير التعليم المغربي انه تعلم من تجربته 

بالمفهوم التقليدي للقطاعات الحكومية، بل هو فضاء تمتد أبعاده لمختلف مناحي الحياة االجتماعية والثقافية، وهو مجال 

يؤطر فئات واسعة من المجتمع تتسع لحوالي ربع مليون موظف يعملون في المنظومة التعليمية ويشرف على ماليين 

أبعد من ذلك فهو يخترق مختلف مناحي حياة المجتمع المغربي وبنياته األساسية كاألسر واألفراد التالميذ والطالب، و

الذي ساد خالل السنوات الماضية، نتيجة عدم إدراك حقيقة » خطاب األزمة«وانتقد ساعف ما سماه . والقرية والمدينة

  .ة فوقية وال تنفذ إلى عمق المسألة التعليميةميدان التعليم ومتطلبات النهوض به وإصالحه، فظلت السياسات العمومي

وقال ساعف انه ملتزم كوزير بأجندة االستحقاقات لتطوير أوضاع التعليم في المغرب والمتعلقة بتعميم التمدرس وتحسين 

مستواه ومراجعة طرق تقويمه ومعالجة مشاكل تسييره واعتماد الالمركزية وتوسيع مشاركة مكونات المنظومة 

كمواطن في حقل المجتمع المدني في جهود موازية لتفعيل اإلصالحات التعليمية «ة، لكنه أضاف أنه سيعمل التعليمي

وقال ساعف إن االصالح عملية هشة تقتضي في كل مرة اإلنعاش والمتابعة واليقظة . »بأبعادها الثقافية واالجتماعية

  .ني وليس غيرهوحماية المكتسبات، وهي المهمة التي يتكفل بها المجتمع المد

وأوضح ساعف أن دعمه لفكرة إنشاء فيدرالية مغربية للجمعيات المؤيدة لإلصالحات في البالد، نابع من إيمانه العميق 

  .بدور المجتمع المدني في تحقيق اإلصالحات المنشودة في المغرب والتي يشكل إصالح التعليم حلقة استراتيجية فيها

لشابة قد اجتمعوا أول من أمس في الرباط لتأسيس الفرع الخمسين للفيدرالية وكان عشرات من الكوادر والنخب ا

المغربية لدعم اإلصالح التي تضم مئات من األعضاء ينتمون إلى فئات اجتماعية مختلفة، ضمنهم رجال تعليم 

هة المجتمع ومهندسون وأطباء ومثقفون، ويتفقون حول هدف أساسي يتمثل في دعم اإلصالح من خالل العمل على واج

  .المدني لحماية المكتسبات ومراجعة السلبيات
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   في عدن بتهمة التطرفالقرآن مدرسة لتعليم إغالق
  

   الجزيرة نت– م ٨/١١/٢٠٠١الموافق - الخميس

وتشتبه السلطات . أغلقت الشرطة اليمنية اليوم مدرسة لتعليم القرآن في عدن بتهمة تدريس أفكار وصفت بأنها متطرفة

  .ة في أن مدرسة البيحاني الخاصة التابعة لمجموعة البيحاني الخيرية تحولت إلى تنظيم إسالمي متطرفاليمني

خالل الحصص اليومية التي تنظم "وقال مواطنون في الحي الذي توجد فيه المدرسة إنها تؤمن تأهيال من نوع عسكري 

، وأنها كانت منذ فترة طويلة تحت "أصوليون"وأكدت مصادر أمنية يمنية أن المدرسة يديرها ". بعد صالة الفجر

  .المراقبة

، "عمل إرهابي"واعتبرت مجموعة البيحاني الخيرية أن سيطرة الحكومة على المدرسة بعد دخول الشرطة إليها بمثابة 

لسالم أما المدير العام لوزارة التربية في عدن مهدي عبد ا. وأضافت في بيان رسمي أنها ستالحق الحكومة أمام القضاء

وقال إن اإلجراء يندرج في إطار القرار . الذي رافق الشرطة إلى المدرسة فقد اعتبر أن ما جرى هو إجراء شرعي

  .أيار الماضي بإلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية/ الذي اتخذته الحكومة في مايو

األحمر هذا اإلجراء األول من نوعه الذي وقد انتقد حزب اإلصالح اليمني بزعامة رئيس مجلس النواب الشيخ عبد اهللا 

ويبلغ مجموع المدارس القرآنية في . نيسان الماضي/ تتخذه حكومة عبد القادر باجمال التي تشكلت في الرابع من أبريل

  .  ألف طالب، وتختلف مناهجها عن مناهج المدارس الرسمية٢٥٠ مدرسة تستقبل حوالي ٤٠٠اليمن 

   الدراسية الفلسطينيةجالمناه أميركية تنتقد منظمة

  
    الجزيرة نت– ٢١/١١/٢٠٠١

اعتبرت دارسة أنجزتها منظمة أميركية غير حكومية أن البرامج الدراسية الجديدة التي اعتمدتها السلطة الفلسطينية في 

 يشمل ، وأن مبدأ التسامح بين الشعوب ال"ال تدرس مبادئ السالم والمصالحة مع إسرائيل"الضفة الغربية وقطاع غزة 

  . سوى المسلمين والمسيحيين

النصوص الجديدة ال تدرس "واعتبر يوهانان مانور نائب مدير الفرع اإلسرائيلي لمنظمة مركز متابعة وقع السالم أن 

، مضيفا أن المنحى التعليمي للسلطة الفلسطينية ليس "مبادئ السالم والمصالحة مع إسرائيل حتى إنها ترفض وجودها

  ). يونيسكو(ادئ التي حددتها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة متطابقا مع المب

وأضاف أن مبدأ التسامح بين الشعوب ال يشمل سوى المسلمين والمسيحيين، وأن ارتباط اليهود باألرض المقدسة يقتصر 

  .على العصور القديمة ويختفي تماما اعتبارا من العهد الروماني
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األسف ألن اللغة العبرية ال تعتبر من اللغات المستخدمة في البالد وألن إسرائيل توصف بالدولة "وأعربت الدراسة عن 

  .  وأنها ال تظهر على أي خارطة١٩٤٨منذ قيامها سنة " المغتصبة والمحتلة"

األماكن "ن وشددت الدراسة على أن البرامج الدراسية الفلسطينية للعامين الدراسيين الماضي والحالي لم تشر إلى أي م

المقدسة اليهودية وأن القدس تظهر وكأنها ملك للفلسطينيين وحدهم وأن الكفاح من أجل تحرير فلسطين موضوع 

  ". عسكري محض

  ".ال تعرب مباشرة عن دعمها لإلرهاب"وأكدت أيضا أن الكتب الدراسية تقدس الشهيد والجهاد مع أنها 

  للمشاركة في عملية إصالح التعليموزارة التربية الكويتية تدعو القوى السياسية

  ٢٠٠١ ديسمبر ١٣ - جريدة الشرق األوسط –نواف السلمان : الكويت

دعت وزارة التربية الكويتية القوى السياسية واالجتماعية واالقتصادية في البالد الى المشاركة في مؤتمر الوزارة في 

  .ليم الكويتي ودعمه مالياالمقبل للبحث في امكانيات اصالح نظام التع) نيسان(ابريل 

وطلبت الوزارة من الجهات التربوية الى اعداد تصوراتها وتطلعاتها لتطوير التعليم عبر مذكرات ستطرح للمناقشة 

خالل فعاليات المؤتمر، الذي يتوقع له ان يشهد جدال واسعا حول الصيغة المناسبة التي يتطلبها االرتقاء بالتعليم وفق 

  .ت السياسية، ال سيما بين الغريمين التقليديين االسالمي والليبراليرؤية كل من التيارا

ان المؤتمر الوطني الذي بدأ االعداد له منذ عام تقريبا سيحاول ايجاد » الشرق االوسط«ونقلت قيادات تربوية بارزة لـ 

ي جديد بدل ما هو متبع حاليا في  سنة مقبلة، فضال عن امكانية اعتماد سلم تعليم٢٥استراتيجية تعليمية متفق عليها لمدة 

وتوقعت ان يساهم هذا المؤتمر ايضا . نظام األربع سنوات لكل مرحلة دراسية من مراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية

في ايجاد نظام تعليمي موحد للمرحلة الثانوية بدال من نظامي المقررات والفصلين، والنظر في كيفية تفعيل التكنولوجية 

  .ظم التعليمية مع االخذ في االعتبار كيفية االرتقاء بوضع المعلمين من الجانب المالي والمهنيفي الن

يذكر ان وزارة التربية الكويتية استجابت من خالل تنظيم المؤتمر الى طلبات برلمانية عدة شددت على ضرورة اشراك 

  ور بالمشكلة التربوية والتعليمية المجتمع في القضية التعليمية التي اصبحت تشغل افراده، لتفشي الشع

   على افتراءات األميركيينيردون السعوديون المثقفون
  

   الجزيرة نت-  م ٢٨/٤/٢٠٠٢الموافق -  األحد

 مثقفا أميركيا برروا ٦٠أصدرت مجموعة من المثقفين السعوديين بيانا ترد فيه على وثيقة وقع عليها مؤخرا أكثر من 

نطن على ما تسميه اإلرهاب واعترفوا بأن هذه الحرب ليست سوى نوع من الصدام فيها الحرب التي أعلنتها واش

  .الحضاري مع المسلمين كافة

وفي تصريح للجزيرة قال أحد الموقعين على البيان وهو الداعية والمفكر اإلسالمي السعودي سلمان بن فهد العودة إنه 

  .اليات المتحدة في حربها على ما تسميه اإلرهابجاء ردا على المثقفين األميركيين الذين تستعين بهم الو
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وأدان بيان المثقفين السعوديين ما وصفوه بالحملة اإلعالمية المنظمة على اإلسالم والمسلمين وخاصة على النظام 

  .التعليمي والمنظومة الثقافية للمسلمين

ويورك وواشنطن، ولماذا لم يختاروا أيلول على ني/وتساءل الموقعون على البيان عن مبررات منفذي هجمات سبتمبر

كما أشاروا إلى أن الواليات المتحدة من أكثر الدول مخالفة لمقررات األمم المتحدة . بلدا آخر غير الواليات المتحدة

وإعالن حقوق اإلنسان وقيم العدل والحق، خاصة عبر تبريرها الدائم للممارسات اإلسرائيلية الظالمة بحق األطفال 

لشيوخ في فلسطين، وذلك في الوقت الذي تعد فيه واشنطن آلتها العسكرية لمعارك ضد دول أخرى كالعراق والنساء وا

  .بحجة انتهاك حقوق اإلنسان

أن العلمانية خيار ال يمكن قبوله في العالم اإلسالمي، رافضا " على أي أساس نتعايش"كما أكد البيان الذي حمل عنوان 

واختتم الموقعون السعوديون بيانهم بدعوة الغرب إلى الحوار وإلى االنفتاح . بالدينفي هذا السياق أي ربط للتطرف 

  .الجاد على اإلسالم، وأكدوا أن غالبية الحركات اإلسالمية تمتلك قدرا ذاتيا من االعتدال تجب المحافظة عليه

كة العربية السعودية كانت مؤخرا محط وقال سلمان بن فهد العودة إن الثقافة ومناهج التعليم والمدارس الدينية في الممل

تركيز إعالمي من الغرب بسبب ما يزعمونه بارتباطها بنشر ما يسمى األفكار المتطرفة واإلرهاب، وأوضح أنه لذلك 

كان من المهم مواجهة البيان األميركي ببيان يحمل نفس الطابع واالتجاه ويشمل عددا كبيرا من شرائح المجتمع 

  . وإعالميين ورجال أعمالالسعودي من مثقفين

  .وأشار إلى أنه من الضروري أن يسمع الغرب صوتا يدافع عن األمة اإلسالمية، صوتا معتدال يدافع عن العقيدة

ومن بين الموقعين على . وأوضح العودة أن البيان األميركي كشف أن قيم المسلمين الحقيقية غير معروفة في الغرب

  . بن جبرين والدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي والدكتور أحمد التويجريالبيان السعودي الشيخ عبد اهللا

 لجنة أزهرية ـ إنجليكانية تدعو إلى تعديل المناهج الدراسية الدينية

  ٢٠٠٢ سبتمبر ١٣ - » الشرق األوسط«: القاهرة

في مصر، دعا بيان صادر بعد يومين من اجتماعات غير معلنة بين أطراف في لجنة حوار األديان بمقر مشيخة األزهر 

عن االجتماع الذي مثل اللجنة المشتركة المكونة من اللجنة الدائمة لألزهر للحوار بين االديان السماوية ووفد الكنيسة 

الى تعديل المناهج التعليمية الخاصة باألديان في المدارس بهدف تصحيح المعلومات الخاطئة التي ) االنجليكانية(االسقفية 

مناهج الدراسية عن كل دين منهما طبقا العتقادات أهل الديانتين من دون تشويه والى تشجيع تبادل تدرس في ال

  .الزيارات بين رجال الدين

في ) االنجليكانية(وقد شارك في االجتماعات التي عقدت يومي الثالثاء واالربعاء الماضيين ممثلو الكنيسة االسقفية 

رئيس لجنة الحوار والدكتور منير حنا مطران الكنيسة االسقفية لمصر وشمال شخص المطران الدكتور كريستوفر المب 

افريقيا، وممثلو اللجنة الدائمة لألزهر للحوار في شخص الشيخ فوزي الزفزاف رئيس اللجنة والدكتور علي السمان 

  .نائب رئيس اللجنة
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دسة في كلتا الديانتين تنص صراحة على واتفق الجانبان على أهمية عدم فصل السالم عن العدل، وان النصوص المق

  .السالم وتحقيق العدل بين الناس وترفض الظلم واالنحياز الى طرف على حساب حقوق الطرف اآلخر

على نسخة منه ان الديانتين االسالمية والمسيحية تؤمنان » الشرق األوسط«وأكدت اللجنة في بيان صحافي حصلت 

  .بقبول الطرف اآلخر

 ة تنفي أي تدخل أميركي في مناهج التعليم باألزهرالحكومة المصري

  ٢٠٠٢ أيلول ٢١ -  »الشرق األوسط«: القاهرة

في اطار المناقشات البرلمانية الجديدة حول االزهر والتي تقودها لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، تلقت اللجنة تأكيدات 

الزهر في كافة المراحل الدراسية، حسب ما تردد حكومية رسمية بعدم وجود اي تدخل اميركي في مناهج التعليم با

كل مناهج التعليم الديني ومناهج االزهر يتم اعدادها بواسطة علماء الدين «واكدت الحكومة في تقاريرها ان . أخيرا

االسالمي في مصر، من خالل االزهر ومجمع البحوث االسالمية، كما تتم مراجعة كتب التربية الدينية في جميع مراحل 

  .»لتعليم داخل هذا االطار ايضا دون أي تدخل خارجيا

واشارت الحكومة ضمن التقارير التي تلقتها اللجنة والمقرر ان تطرحها بدورها على البرلمان، الى عدم صحة ما يقال 

عن وجود تقليص في مساحة المناهج الدينية أو حصص التربية الدينية في المدارس المصرية بمختلف مراحلها 

أي عمليات تطوير تخضع لرقابة واجازة االزهر الشريف وعلماء الدين والخبراء في هذا المجال «مية، قائلة ان التعلي

  .»بحيث تواكب التوجهات العلمية وتلبي االحتياجات العصرية

وكان الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ االزهر نفى قطعيا وجود اية ضغوط اميركية على االزهر من اجل تغيير 

وقال ان مكتبه . هج الدينية بزعم تطويرها، مشيرا الى انه لن يسمح الحد بالتدخل في الشؤون التعليمية المصريةالمنا

  .»ولكن هذا ال يعني على االطالق التدخل في شؤون االزهر«مفتوح امام أي مسؤول اميركي يرغب في زيارة االزهر 

اليا عددا من التقارير تلقتها من االزهر للرد على االستجواب من ناحية اخرى تناقش لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان ح

واحال البرلمان . المقدم من النائب االخواني علي لبن حول ما وصفه بمخالفات في االزهر في الدورة البرلمانية الماضية

  .االستجواب الى اللجنة الدينية العداد تقرير عن مناقشة البرلمان في دورته البرلمانية القادمة

   الدينية والتربويةمناهجها ترفض تغيير السعودية
   الجزيرة نت- م٢٧/١٠/٢٠٠٢الموافق -األحد 

أكد وزير الدفاع السعودي سلطان بن عبد العزيز أن المملكة ال تنوي تعديل نظامها التربوي أو مناهجها التعليمية التي 

  .كانت مثار نقد في وسائل اإلعالم األميركية مؤخرا

نحن لن نغير "ر سلطان للصحفيين في ختام لقائه بالرياض وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال أليو أمس السبت وقال األمي

وفوق ذلك كله العلوم الدينية , فالبلد لها سياسة وبرامج علمية وثقافية وتقنية. ولم يطلب منا التغيير. سياستنا التعليمية أبدا

  ". ال ينبغي المساس بها أبدا
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فهذا أمر غير مقبول وهو ,  يقال من أن هناك طلبات من أي دولة في العالم أن تغير السعودية مناهجهاكل ما"وأضاف 

ونرجو من صحافتنا الحرة أن تنظر إلى أن هناك إعالما ورجاال ينتمون , ولم يطلب منا ذلك. تدخل في السيادة

ن المملكة العربية السعودية وصديقتها الواليات لإلسرائيليين ضد سياسة المملكة ويعملون المستحيل إليجاد الفوارق بي

  ". صداقتنا مستمرة وال يلحقها شائبة ولم تطلب منا دولة في العالم أن نغير مناهجنا. المتحدة بالذات ودول أوروبية أخرى

هل التسا"أيلول العام الماضي بـ /  سبتمبر١١وكانت صحف ومسؤولون أميركيون اتهموا السعودية في أعقاب هجمات 

ورفضت األوساط الدينية السعودية . وهو األمر الذي سبب توترا في العالقات بين الرياض وواشنطن, "إزاء المتطرفين

ودعت " اإلرهاب"انتقادات بعض وسائل اإلعالم الغربية التي اعتبرت أن نظام التعليم بالسعودية يحرض على التطرف و

  . إلى تعديله

وقال . بسبب اعتمادها أحكام الشريعة" وهابية"وصف المملكة السعودية بأنها دولة ومن جهة أخرى رفض األمير سلطان 

نحن نحكم بالقرآن الكريم ثم بالرسالة النبوية، ال وهابيين وال عنصريين , نحن دولة إسالمية ودولة عربية ونفتخر بذلك"

  ". نؤمن بالكتاب والسنة. نحن مسلمون فقط. وال متطرفين

هناك اآلن أربعة مذاهب في العالم اإلسالمي وهذه مذاهب اصطالحية جاءت عن "السعودي قائال وأوضح وزير الدفاع 

نحن يسرنا ويشرف . لكن الوهابي غير موجود, ومن ضمن المذاهب المذهب الحنبلي, طريق علماء أدوا واجبات

لكن حقيقة األمر أننا نتبع , اإلسالميالمملكة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان من العلماء األجالء الذين خدموا الدين 

  ". الكتاب والسنة وليس عندنا تطرف وال عندنا وهابية وال نؤمن بذلك أبدا

والوهابية حركة دينية تستند إلى مذهب أحمد , )٩٤٥ - ٨٥٥(وينبثق المذهب الحنبلي عن األمام الفقيه أحمد أبن حنبل 

  .لجزيرة العربية محمد بن عبد الوهاببن حنبل دعا إليها في القرن الثامن عشر بشبه ا

 اإلسالميون يصعدون ضد الحكومة الكويتية في قضية تعديل المناهج التربوية

  ٢٠٠٣ يناير ٣ - » الشرق األوسط«: الكويت

عادت قضية تعديل المناهج التربوية في الكويت لتثير تساؤالت في االوساط السياسية المعارضة التي تخشى ان يكون 

  .خارجية» ايماءات«و» توجيهات« الفنية التي تراجع المناهج خاضعاً لـعمل اللجان

وكان عضو مجلس األمة الكويتي الدكتور وليد الطبطبائي قد وجه سؤاالً الى وزير التعليم العالي الدكتور مساعد 

اللغة العربية معلومات ووثائق عن عمل لجان فنية في وزارة التربية كلفت بمراجعة وتحليل منهجي «الهارون حول 

محاربة «و» الجهاد«والشريعة االسالمية، وتداولت خالل عملها نماذج معدة تتضمن رصداً لمصطلحات ومعان مثل 

وغيرهما، يفهم منه ان لها حساسية معينة ـ في نظر الوزارة ـ وان النية تتجه الى تغيير المناهج واستبعاد او » اليهود

  .»تخفيف ورود هذه االفكار والمصطلحات

وبعد ان طلب الطبطبائي تزويده صوراً عن قرار تشكيل هذه اللجان وأسماء االعضاء واالشخاص الذين حددوا 

  المصطلحات المطلوب رصدها، تساءل عن الدافع لتشكيل هذه اللجان، وسبب اختيار منهجي اللغة العربية والتربية 
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، وما اذا كانت الوزارة او )أيلول( سبتمبر ١١بأحداث االسالمية من دون باقي المناهج، ومدى ارتباط هذا القرار 

  .الحكومة تلقت توجيهات او نصائح او ايماءات من جهات خارجية للبدء بتعديل المناهج

ما اذا كان أوحي الى اللجان المذكورة بأن تعدل المناهج على نحو يجعل التطبيع مع الكيان «وتساءل الطبطبائي 

ما سيستمر منهجا التربية االسالمية واللغة العربية بعد ان تفرغ اللجان المختصة في تعديلهما الصيوني اكثر قبوالً، واذا 

في اعتبار الجهاد المسلح ضد االحتالل الصهيوني ألرض فلسطين مشروعاً ومباركاً، وانه على الكويتيين، أفراداً 

ما إذا كان قد طلب رأي وزارة األوقاف «وزير واختتم الطبطبائي بسؤال ال. وهيئات، دعم هذا الجهاد مادياً ومعنوياً

  .»وكلية الشريعة في التعديالت التي تنوي هذه اللجان ادخالها على منهجي اللغة العربية والتربية االسالمية

وكانت وزارة التربية قد أوضحت ان اللجان المختصة بهذا االمر هي لجان محض فنية وغير خاضعة العتبارات 

. رجية، كما اكدت ايضاً عدم وجود اي اعتبارات سياسية وراء استبعاد اي شخص من عضويتهاسياسية او ضغوط خا

اال ان هذه التوضيحات والتطمينات لم تخفف من نغمة المعارضين االسالميين الذين صعدوا هجومهم على الحكومة 

و حذف بعض المصطلحات وأكدوا حصولهم على وثائق لمحاضر اجتماعات اللجان المختصة تؤكد توجه الوزارة نح

  .»التضحية«واالستعاضة عنها بكلمة » الجهاد«كـ

واتهم عضو التكتل االسالمي النائب محمد البصيري التيار الليبرالي بالوقوف وراء هذه الحملة بهدف مسخ التيار 

تربية االسالمية بل االسالمي، مشيراً الى ان حذف المصطلحات او تعديلها لن يقتصر فقط على منهجي اللغة العربية وال

  .سيشمل التاريخ والجغرافيا ايضاً

 ننسق خليجيا لتعديل المناهج: وزير التربية الكويتي

  ٢٠٠٣ يناير ٧ - جريدة الشرق األوسط –وفائي دياب : الكويت

بوية الحالية نفى وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور مساعد الهارون وجود أي رابط أو عالقة بين المناهج التر

أن الوزارة تتبنى منهجا قويما لتنشئة المواطن الصالح «والعمليات اإلرهابية التي وقعت في الكويت أخيرا، وأكد 

المتمسك بدينه والحريص على التواصل مع اآلخرين من منطلق االحترام المتبادل واألخوة اإلنسانية الشاملة من دون 

إن تعديل المناهج ينطلق من خطة شاملة «أمس » الشرق األوسط«رحة مع وأوضح في حديث مصا. »إفراط أو تفريط

بهدف التطوير في المناهج العلمية واألدبية والدينية لتعزيز القيم الدينية السليمة التي يدعو إليها ديننا الحنيف مثل قيم 

ل مجلس التعاون في موضوع وجود تنسيق قائم بين دو«وكشف عن . »التسامح ونبذ العنف واحترام األديان السماوية

  .»المناهج وتحديدا بما يتعلق بتأليف منهجي العلوم والرياضيات

إننا نهدف إلى منهج دراسي «وعن العنوان العريض للمنهج الدراسي الجديد الذي تأمل الوزارة تحقيقه، قال الهارون 

 من هذا كله أن يكون منهجا كويتيا وليس يواكب المتغيرات والتطورات التقنية للعصر ويلبي حاجة سوق العمل، واألهم

عمليات «وشدد الهارون على عدم وجود مشكلة تطرف ديني في الكويت، معتبرا أن ما حدث . »مستوردا من الخارج

ان قانون عدم االختالط هو قانون الدولة والوزارة ملتزمة بتطبيقه في جميع «، كما أكد »فردية شاذة عن القاعدة

  . » بما فيها الخاصة ما دامت تعمل بترخيص رسميالمؤسسات التربوية
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ال توجد لدينا مشكلة تطرف وتعديل المناهج يعزز : وزير التربية والتعليم العالي الكويتي

 القيم الدينية السليمة في التسامح ونبذ العنف

  ننسق خليجيا في منهج مشترك للعلوم والرياضيات : »الشرق األوسط«مساعد الهارون لـ

  ٢٠٠٣ يناير ٧ -  وفائي دياب: الحوارأجرى 

نفى وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور مساعد الهارون وجود أي رابط او عالقة بين المناهج التربوية الحالية 

الوزارة تتبنى منهجا قويما لتنشئة المواطن الصالح «والعمليات االرهابية التي وقعت في الكويت اخيرا، معتبرا ان 

متمسك بدينه والحريص على التواصل مع اآلخرين من منطلق االحترام المتبادل واالخوة االنسانية الشاملة دون افراط ال

  .»او تفريط

ان تعديل المناهج ينطلق من خطة شاملة بهدف «امس » الشرق األوسط«وأوضح الوزير في حديث مصارحة مع 

عزيز القيم الدينية السليمة التي يدعو اليها ديننا الحنيف مثل قيم التسامح التطوير في المناهج العلمية واالدبية والدينية لت

وجود تنسيق قائم بين دول مجلس التعاون في موضوع المناهج «وكشف عن . »ونبذ العنف واحترام االديان السماوية

  .»وتحديدا بما يتعلق بتأليف منهجي العلوم والرياضيات

اننا نهدف الى منهج دراسي «ي الجديد الذي تأمل الوزارة تحقيقه، قال الهارون وعن العنوان العريض للمنهج الدراس

يواكب المتغيرات والتطورات التقنية للعصر ويلبي حاجة سوق العمل، واألهم في هذا كله ان يكون منهجا كويتيا وليس 

عمليات فردية شاذة « بأنه وشدد على عدم وجود مشكلة تطرف ديني في الكويت، معتبرا ما حدث.»مستوردا من الخارج

ان قانون عدم االختالط هو قانون الدولة والوزارة ملتزمة بتطبيقه في جميع المؤسسات التربوية «، كما اكد »عن القاعدة

  .»بما فيها الخاصة مادامت تعمل بترخيص رسمي

  :وفي ما يلي نص الحديث

على أي أساس سيكون التعديل، . ديل المناهج التربويةشكلت أخيرا لجنة مهمتها وضع الدراسات والخطط المتعلقة بتع* 

  ووفق أي تصور، ونحو اي هدف؟

ـ تعديل المناهج ينطلق من خطة شاملة لقطاع المناهج بالوزارة بهدف التطوير في المناهج العلمية واالدبية والدينية، 

، مثل قيم التسامح ونبذ العنف واحترام االديان وذلك لتعزيز القيم الدينية السليمة التي يدعو اليها ديننا االسالمي الحنيف

  .السماوية والسالم من خالل الدروس والمحتويات التي يتضمنها المنهج الدراسي

  هل هناك أي تنسيق خليجي في هذا المجال؟ وهل تأملون بتعديل خليجي موحد بما يتعلق بالمنهج التربوي؟* 

لى ان نساهم جميعا في اعداد منهج دولي من خالل مؤسسة دولية ـ هناك اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي ع

  .لتأليف منهجي العلوم والرياضيات، والتعاون قائم ومستمر بين الدول الخليجية

هل في رأيكم ان المناهج الحالية، كما يعتقد البعض، ساعدت على زيادة العنف داخل المجتمع الكويتي؟ وهل ترون * 

 بين المناهج الحالية والعمليات االرهابية التي وقعت في الكويت أخيرا؟ وهل توافقون الرأي شخصيا أي رابط او عالقة

  القائل بأن محاربة العنف تبدأ بتعديل المناهج التربوية؟

  ـ ليس هناك رابط او عالقة بالفعل بين المناهج الحالية والعمليات االرهابية، وال اعتقد ان المناهج الحالية ساعدت على 
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عنف داخل المجتمع الكويتي، فالوزارة تتبنى منهجا قويما لتنشئة المواطن الصالح المتمسك بدينه، صاحب الخلق القويم ال

والسلوك السوي المستقيم المتفتح على مفاهيم االسالم السمحة والمواطنة الصالحة، الواعي لقضايا عصره ومعطياتها، 

  .حترام المتبادل واالخوة االنسانية الشاملة دون افراط او تفريطوالحريص على التواصل مع االخرين من منطلق اال

  لماذا في رأيكم؟ وهل سيساعد ذلك على الحد من ظاهرة العنف؟. اضيفت اخيرا مادة حقوق االنسان على المنهج* 

 في احد ـ االضافة ليست بجديدة ولكن ليس هناك مادة لحقوق االنسان منفصلة كمقرر رئيسي، بل هناك جزئية بسيطة

  .المناهج تنادي بالحقوق االنسانية التي نعتبرها من عادات المجتمع الكويتي المسالم، والتي اقرها ديننا الحنيف

هل سيشمل التعديل تغيير التفسير المعتمد لبعض اآليات . هناك حديث عن تعديل جذري في مادة التربية االسالمية* 

  القرآنية الكريمة او حذفها كليا؟

ير في مادة التربية االسالمية يتمثل في رغبة الوزارة في تعزيز القيم الدينية السليمة التي يدعو اليها ديننا ـ التطو

االسالمي الحنيف، والتربية ملتزمة بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، واستغرب الحديث عن حذف او اضافة 

  .مصطلحات في مناهجنا الدراسية

  عريض للمنهج الدراسي الجديد الذي تأملون بتحقيقه؟ما هو العنوان ال* 

ـ نهدف الى تحقيق منهج دراسي يركز على المعلومات التي يحتاجها طالب العلم، وتواكب المتغيرات والتطورت 

  .التقنية للعصر، وتلبي حاجة سوق العمل، وقبل هذا كله يجب ان تكون اوال مناهج كويتية وليست مستوردة من الخارج

  تعتقدون ان الكويت تعاني حاليا من مشكلة تطرف ديني؟هل * 

ـ ما حدث اخيرا من اشكاليات واحداث أمنية كحادث فيلكا او غيرها ليست سوى عمليات فردية، ولكل قاعدة شواذ، 

  .وال اعتقد اننا نعاني من مشكلة تطرف ديني في هذا البلد

جديد، ولماذا هذا التحول الكبير عند الكويتيين من المدارس اين تقع مسؤولية المدرسة الرسمية في تربية النشء ال* 

  الحكومية الى المدارس الخاصة؟

ـ المدرسة مؤسسة اجتماعية تشارك األسرة ومؤسسات المجتمع االخرى مثل المساجد واجهزة االعالم والجمعيات 

اده للحياه، وتتميز المدرسة بانها االهلية واالندية االجتماعية والرياضية في مسؤولية تربية النشء وتوجيهه واعد

المؤسسة المختصة بالتربية والتعليم بصورة مباشرة ومقصودة ومنهجية، ولذلك فان موقعها يأتي في المقدمة بعد االسرة 

وقبل المؤسسات االخرى وبموازاتها، فمن مناهجها ونشاطاتها يكتسب المتعلم معلوماته وقيمه وانماط سلوكه واتجاهاته، 

  . فيها خبرة معلمة وموجهة بصورة منهجية وعلى يد خبراء مختصين في مختلف مجاالت التربية والتعليمفالخبرة

اما ما يالحظ من ازدياد في توجه بعض اولياء االمور اللحاق ابنائهم بالمدارس الخاصة بدال من المدارس الحكومية، 

معينة ذات محتوى علمي يختلف بعض الشيء عن فأود ان اقول ان المدارس الخاصة، وان انفرد بعض منها بمناهج 

المدارس الحكومية، اال انها محكومة في توجهها العقائدي والقيمي والسلوكي بما تلتزم به المدارس الرسمية، وال يختلف 

ي مثال، فالمحتوى العلم. االمر كثيرا في تدريس بعض المواد باللغة العربية او بلغة اخرى مثل االنجليزية والفرنسية

والمتتبع لمسيرة . واحد ويتقارب الى حد كبير، لكن االمر يفترق فقط في لغة التدريس وربما بعض طرقه واساليبه

الطلبة المتخرجين في المدارس الرسمية والمتخرجين في المدارس الخاصة في مراحل التعليم العالي يجد ان اكثر 

وربما يعود امر هذه المالحظة الى ميل بعض . لمدارس الرسميةالمتفوقين والنابهين في التعليم العالي هم من خريجي ا

اولياء االمور الى تعليم ابنائهم في جامعات اجنبية، ويرون ان الحاقهم بمدارس التعليم الخاص يساعدهم على االلتحاق 

  .بهده الجامعات وتحقيق نجاح ملموس فيها

  . ة في الكويت، وهناك طلبات اخرى عديدة من جامعات اخرىوافقتم اخيرا على السماح بإنشاء فرع للجامعة االميركي* 
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  كيف تفسرون هذه الظاهرة؟

ـ هذه الظاهرة هي تطور طبيعي، سبقتنا اليه دول عربية وغير عربية بانشاء فروع لهذه الجامعة وغيرها، فهناك 

اضف الى .  نصف قرنجامعة اميركية في مصر وفي لبنان واخيرا في بعض دول الخليج، وبعض منها له اكثر من

ذلك اننا نرسل في كل عام مجموعات من ابنائنا الطلبة للدراسة الجامعية في الواليات المتحدة ودول اوروبا وبعض 

الدول العربية، وانشاء فرع لهذه الجامعة او ذلك في بلدنا امر طبيعي، خاصة اننا امام عصر جديد يأخذ فيه التعليم شكال 

نامية تحاول اللحاق بركب التقدم الحضاري عن طريق التعليم، ومن ثم فانها تسعى لالفادة من جديدا، واصبحت الدول ال

التقدم الكبير الذي حققته بعض الدول الكبرى في ميدان التعليم، ونحن نرحب بمثل هذه الجامعات ونرى انها اضافة 

  . معاييرنا وشروطنا ومتابعتناايجابية الى جامعاتنا ومؤسسات التعليم العالي لدينا، ما دامت تعمل وفق

هل ستفرضون على الجامعات االجنبية اعتماد نظام عدم االختالط؟ ولماذا ال تكون هناك جامعات مختلطة واخرى * 

  غير مختلطة بحيث يختار الطالب منها ما يناسبه؟

يع هذه المؤسسات ما دامت ـ قانون عدم االختالط في مؤسسات التعليم هو قانون الدولة ونحن ملتزمون بتطبيقه في جم

  .تعمل بترخيص من الدولة، ويحق البنائنا وبناتنا االلتحاق بها

  ما رأيكم في أداء جامعة الكويت؟ والى اي حد يمكن القول ان التدخل السياسي في بعض اداراتها ساهم في تراجعها؟* 

عي طبقا للمعايير والنظم واالعراف الجامعية ـ اداء جامعة الكويت االكاديمي والبحثي هو من ارقى انواع االداء الجام

المعترف بها على المستوى الدولي، فمقرراتها مستوفية للمتطلبات الجامعية مقارنة بنظيراتها على المستوى االقليمي 

والعالمي، واساتذتها مؤهلون علميا واكاديميا وفقا للمواصفات والشروط المطلوب توافرها في اعضاء هيئة التدريس، 

وليس هناك اي تدخل . ياداتها مختارة بعناية ممن تدرجوا في سلك العمل الجامعي من بين اعضاء هيئة التدريسوق

سياسي معين في اداراتها، فهي تعمل في ظل سياسة الدولة، وهي سياسة عامة ذات خطوط واضحة تتبناها الدولة 

  . وتجاوز نربأ بجامعتنا عن ان توصف بهولذلك فان مقولة تراجعها فيها افتئات. وتحرص على االلتزام بها

  هل توافقون الرأي بأن منصب مدير الجامعة تحول من منصب علمي واكاديمي الى منصب سياسي؟* 

ـ ال اوافق على مثل هذا االدعاء الن سجل مديري الجامعة منذ قيامها الى االن يشهد ان هؤالء المديرين االكفاء قد 

  .العلمية واالكاديمية دون اي اعتبار او تدخل سياسياختيروا على اساس من الكفاية 

كيف يمكن حلها؟ وهل تنصحون بانتقالهم . مشكلة الطلبة الكويتيين الذين يدرسون في الواليات المتحدة التزال عالقة* 

  الى جامعات اخرى في اوروبا او العالم العربي؟

 بالواليات المتحدة االميركية فجميعهم يواصلون دراساتهم ـ لم تعد هناك مشكالت عالقة البنائنا الطلبة الذين يدرسون

كالمعتاد،ومن رغب منهم في العودة يّسرنا له، وفقا لرغبته، االلتحاق بجامعة الكويت او بغيرها من الجامعات والمعاهد 

  .التي نتعامل معها

ظركم؟ وكيف تقيمون تجربتكم في اين المشكلة في ن. لماذا يتخوف الكثير من الكويتيين من قبول المنصب الوزاري* 

  الحكومة؟

ـ المنصب الوزاري مسؤولية واعباء، يتطلب في من يتواله ان يكون لديه اوال اقتناع كامل بتولي هذا المنصب، وان 

تتيح له ظروفه الخاصة التفرغ التام لهذا المنصب، وان يقبل بكل ما يترتب على الوزير من مسؤوليات سياسية وادارية 

 وزارته وفي نطاق مجلس الوزراء وفي اطار مجلس االمة باعتباره ـ بحكم منصبه ـ عضوا في هذا في مالك

فقد يرى بعض من يعرض عليه المنصب الوزاري انه ال يمكنه الوفاء بمطالبه والقيام بمسؤولياته على الوجه . المجلس

  نفسه أوال ومع الثقة التي يوليها اياه وليالمطلوب ومن ثم فانه يعتذر عن قبول هذا المنصب، وهو في هذا امين مع 
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وتجربتي مع المنصب الحكومي تجربة ايجابية فيها الرضى النفسي اوال، والشعور بانني .  العهد ورئيس مجلس الوزراء

اؤدي خدمة وطنية نابعة من الثقة التي اوالني اياها ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ومن الثقة المتبادلة مع اخواني 

الوزراء واالخوة اعضاء مجلس االمة، وانا اشعر انني في موقعي الوزاري اؤدي خدمة لوطني، وارعى مصالح 

المواطنين بكل ما اوتيت من قوة، وبكل ما في وسعي مما يسره اهللا لي من طاقة ووقت وقدرة على تحمل اعباء هذا 

وليه كل اهتمامي، راجيا من اهللا تعالى العون والتوفيق المنصب الذي اعتبره شرفاً وتكليفاً في الوقت نفسه، اعتز به وا

  .والسداد

هل انت مع هذا الرأي، . هناك من يقول ان الدكتور مساعد الهارون سيبقى في الحكومة في التشكيل الوزاري الجديد* 

  وهل هذا الموضوع يشغل بالك فعال؟

وكل . ف امير البالد وليس خاضعا لقول هذا او ذاكـ اختيار الوزراء راجع الى ورئيس مجلس الوزراء بناء على تكلي

  .ما يشغل بالي هو خدمة الوطن في اي موقع اشغله سواء في الوزارة او خارجها

  كيف تقيم تجربتك االخيرة مع االستجواب؟* 

بها ـ كانت تجربة مفيدة، وعلى قدر ما احيط بها من ضجيج اعالمي فهي من طبيعة الحياة الديمقراطية التي يتمتع 

وطننا العزيز، فاالستجواب اداة دستورية من حق اي نائب منتخب ان يستخدمها متى رأى ان الموضوع الذي يشغله 

يستحق ان يقدم عنه استجواب للوزير المسؤول، وللوزير الحق في الرد على هذا االستجواب بما يجلو وجه الحقيقة، 

ات وحقائق، وبما يزيله من شبهات، وفي الوقت نفسه يستفيد من ويولد اقتناعا لدى اعضاء المجلس بما يقدمه من معلوم

وانا شخصيا قد . مفردات االستجواب في عالج ما قد يكون هناك من قصور في بعض جوانب العمل في محيط الوزارة

  .افدت من هذا االستجواب في بعض ما اثير فيه من تساؤالت

  اقتربت دورته الحالية من نهايتها؟ما رأيكم في انجازات مجلس األمة الحالي بعد ان * 

ـ رأيي ان اداء مجلس االمة الحالي بصورة عامة كان اداء ايجابيا، إذ أسهم مع السلطة التنفيذية في السير بسفينة 

الوطن آمنة وسط المتغيرات المثيرة التي حفلت بها المنطقة والعالم اجمع وماترتب على بعضها من تداعيات لها ابعادها 

  .المؤثرة

  هناك من يصفكم بأنكم رجل بالغ الهدوء في بلد كثير الضجة؟ كيف توفق بين هذا وذاك؟* 

وطبيعة المسؤولية . ـ الهدوء سمة مطلوبة لكل من يتولى مسؤولية حساسة لها ابعادها السياسية والثقافية واالجتماعية

القرار الصائب وننفذ السياسات التي نتبناها، التي انهض بواجباتها تتطلب الهدوء ألتيح الفرصة لنفسي ولمن معي لنتخذ 

وانجازاتنا حاضرة في جميع وسائل االعالم بصورة موضوعية، . ونبلغ بالمشروعات والبرامج التنفيذية غاياتها المرجوة

وفي محيط المؤسسات المعنية، وعلى مستوى قطاعات الشعب المختلفة بالكلمة المختارة بعناية بالطرح الموضوعي 

  .ل بالتي هي احسنوالجدا

  هل تفكرون بخوض االنتخابات النيابية في يوم من األيام؟* 

  .ـ حاليا ليس لدي تفكير في مثل هذا االمر

  هل تزعجكم الصحف اليومية؟ وهل تعتقدون انها أنصفتكم أم ظلمتكم؟* 

 وان كان حادا وفي غير ـ بالعكس لم تزعجني الصحف اليومية وانا ارحب بكل ما تنشره، واستفيد مما فيها من نقد،

موضعه، علما بان صحفنا المحلية ـ في رأيي ـ هي من ارقى المنظومات الصحفية على امتداد وطننا العربي، ولها 

  .مساهمات ايجابية ال غنى عنها لكل صاحب قرار، كما الغنى عنها لجماهير الشعب وفعالياته االجتماعية والسياسية
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ت، فأنا ارحب بكل ما ينشر فيها، واتواله بالدراسة والتقييم، واوضح الحقائق المتعلقة به، اما القول بانها انصفت او ظلم

  .متى كانت هناك حاجة لمثل هذا التوضيح، وعموما ارى انها انصفت

  :وزير التعليم المغربي

  إصالح المنظومة الجامعية إما أن يكون شموليا أو ال يكون

  ٢٠٠٣يناير ١٩ - » الشرق األوسط«: مراكش

أكد خالد عليوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب أن إصالح منظومة التكوين الجامعي الذي سيتم الشروع 

  .إما أن تكون على نحو شمولي أو ال تكون) ٢٠٠٣/٢٠٠٤(في تنفيذها ابتداء من العام الدراسي المقبل 

ح ناتجا عن الضغوطات الظرفية التي تفرضها عملية ونفى أن يكون التشاور الذي يجري حاليا بخصوص هذا اإلصال

الندوة الوطنية «وقال عليوة الذي كان يتحدث في مراكش أمام المشاركين في . الشروع في تفعيله ابتداء من السنة المقبلة

لعالي  من األطر العليا العاملة في مجال التعليم ا٢٥٠التي اختتمت أشغالها مساء أول من أمس وضمت » البيداغوجية

من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومديري معاهد ومدارس التكوين العليا إضافة إلى لجنة الخبراء التي تستعين بها 

الوزارة لبلورة اإلصالح ان انعقاد هذه الندوة يتصادف مع اتضاح الرؤية حول المصير الذي ستؤول إليه األمور 

معتبرا أن هذا المعطى يشكل فرصة سانحة لمالئمة المناهج » والتكوينالسوق العالمية للتربية «المتعلقة بما سماه 

  .الدراسية المستهدفة من اإلصالح مع متطلبات المناهج التكوينية الجاري بها العمل عبر العالم

وأثار انتباه المشاركين في الندوة إلى كون الخالصات التي ستتمخض عنها ستشكل موضوع مراقبة من طرف العديد 

جهات التي تتطلع إلى معرفة درجة استيعاب القائمين على بلورة مشروع إصالح التعليم الجامعي لمقاصده من ال

ومبتغاه، موضحا أن األطراف المعنية بهذه المراقبة تشمل المحللين والسياسيين والمراقبين وأرباب األسر والقطاعات 

وى االقتصادية والقطاعات العمومية وشبه العمومية أو الخارجية التي لها صلة بالتعليم العالي سواء منها الداخلية مثل الق

وفي مقدمتها الهيئات القائمة على شؤون األنظمة التعليمية في مختلف الدول التي تربطها مع الجامعات المغربية عالقات 

  .تعاون واعتراف متبادل

ه األطراف التي تنتظر من الساهرين على وأكد بهذا الخصوص ضرورة األخذ بعين االعتبار لعامل التجاوب مع كل هذ

رسالة واضحة ومقروءة بكل بساطة للحيلولة دون حدوث «هندسة اإلصالح الجامعي أن يبعثوا لها بما وصفه الوزير 

  .»أي تأويل لمغزى اإلصالح سواء أكان مغرضا أو من قبيل سوء الفهم والتقدير

الذي ستصبح » لميثاق الوطني إلصالح منظومة التربية والتكوينا«وتطرق عليوة للوضعية الجديدة الناتجة عن تفعيل 

الجامعات المغربية بموجبه متمتعة باالستقالل المالي واإلداري اللذين اعتبرهما أداة لتدبير االستقالل البيداغوجي 

وصول إلى تحقيق والوظيفي للجامعة، وتجاوبها بالتالي مع جميع القضايا المتعلقة بتنويع التخصصات والمسالك قصد ال

  .المشروع الجامعي الذي تتمتع فيه كل جامعة على حدة بشخصيتها ومواصفاتها الخاصة بها

وفيما يتعلق بموضوع الحركية بين مجاالت التكوين العالي ومؤسساته، أكد الوزير ضرورة مراجعة كل المعايير التي 

ي هذا الصدد إلى أن الحركية الداخلية ال تتعلق بقرار كانت ترتكز عليها المعادالت بين الشهادات الجامعية، مشيرا ف

  قرار بيداغوجي في يد األساتذة الذين هم مطالبون بتحديد المقاييس «إداري تمنحه هيئة إدارية مركزية فحسب ولكنها 
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سار إلى التي على أساسها يمكن للشخص الذي اكتنز قسطا من المعرفة أن تحتسب له في حال ما إذا قرر االنتقال من م

  .»آخر في مجال التكوين الجامعي

على صعيد آخر صرح عليوة أن مسألة العودة إلى متابعة الدراسة ستصبح بموجب قرارات الميثاق الوطني إلصالح 

منظومة التربية والتكوين مبدأ ساري المفعول مدى الحياة بالنسبة للراغبين في متابعة تكوينهم سواء في حالة الرسوب 

وأكد أن تفعيل هذا المبدأ ال يتوقف على إصدار قرارات . ول على شهادات والدخول إلى عالم الشغلأو بعد الحص

إدارية، وإنما يتطلب من الجميع العمل المتضافر من أجل صياغة منظومة تكوينية تكون مغايرة تماما للمسار الدراسي 

الدراسة يريد االنخراط في مسار يعطيه تأهيال المخصص للطالب العادي، وذلك بناء على كون الراغب في العودة إلى 

جديدا، ومن ثم خلص الوزير إلى إثارة انتباه القائمين على هندسة مشروع اإلصالح لما ينتظرهم من تفعيل اجتهاداتهم 

  .وإطالق العنان لالبتكار قصد بلورة تصور فعال ودقيق حول مسألة التكوين المستمر المتفتح على عالم الشغل

 ع في الخليج حول إصالح مناهج التعليم بعد أحداث سبتمبرجدل واس

   ٢٠٠٣ فبراير ٣ - *سوزان غالسر : الدوحة

. يتلقى الطالب حاليا في دولة قطر قدرا قليال من الدراسات االسالمية ويخصصون وقتا اطول لدراسة اللغة االنجليزية

يل بمدرستها الطبية وجامعة كارنجي بمدرستها الدارة وتم اقناع جامعات أميركية ذات مكانة مرموقة، مثل جامعة كورن

واعلن األمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني االسبوع الماضي عن اصالحات اوسع . االعمال بفتح كليات لها في الدوحة

  .»راند كوربوريشن«مدى في مجال التعليم العام في اطار مشروع صممته 

: عليمها في الواليات المتحدة والمشاركة في برنامج قطر لتعليم اللغة االنجليزيةوقالت فاطمة عمادي، الباحثة التي تلقت ت

  .»اننا ننفذ ثورة في مجال التعليم«

: وقال درويش عمادي الذي تخلى االسبوع الماضي عن عمادة جامعة قطر ليتولى االشراف على اصالح التعليم العام

انها زلزال . د ال يمكن ان ترى نظيرا لها في كل الشرق األوسطعملية االصالح التعليمي التي تجري في هذه البال«

  .»كامل

ولكن . وعملية االصالح التعليمي الجارية في قطر هي واحدة من اوجه التحديث التي ادخلها الشيخ حمد بن خليفة

وهذه لمحة من . عمادي يأمل ان تنجح االصالحات في قطر في تحويلها الى نموذج يحتذى بالنسبة لكل اقطار الخليج

التغييرات التي يقول المسؤولون في االدارة االميركية انها ستحدث في حالة سقوط نظام الرئيس صدام حسين في 

  .العراق

) أيلول( سبتمبر ١١وقد شرع هؤالء منذ هجمات . وتشكل هذه النظرة كابوساً بالنسبة لكثير من المحافظين في المنطقة

ذرون من حملة واشنطن العادة كتابة الكتب المدرسية وتغيير المناهج التقليدية في  على الواليات المتحدة، يح٢٠٠١

وثارت نقاشات حادة حول صلة االسالم السياسي بالنموذج . التعليم وتخفيض حجم المادة االسالمية في هذه المقررات

  .الذي يقوده أسامة بن الدن، ونوع التعليم الذي يتلقاه اطفال الخليج

  .ة والكويت تركز النقاش على ما اذا كانت المقررات الدينية تشجع على اشاعة التطرف وانعدام التسامحوفي السعودي

وفي مناطق اخرى من الشرق األوسط، غطى الدور الذي تلعبه الواليات المتحدة في احداث تغييرات شبيهة، في بعض 

اب االردنيين االسبوع الماضي على مشروع تقوم وعلق أحد الكت. االحيان، على الجدل الدائر حول االصالح التعليمي

  احتالل «به وزارة الخارجية األميركية الجراء اصالحات في مجال التعليم وغيره من المجاالت واصفا اياه بأنه 
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  .»اميركي

تدخل «ووصف عبد الرزاق الشايجي، أحد االسالميين في الكويت، المحاوالت األميركية الصالح التعليم في بالده بأنها 

  .»المقرر المدرسي ينبغي ان يبرز شخصيتنا، ويبرز تاريخنا ويدعو الى ديننا«: وقال. »أميركي

 في ٥وفي السعودية، قامت السلطات السعودية بمراجعة كل الكتب الدراسية بحثا عن أية مظاهر للتطرف ووجدت ان 

ناصر االجنبية بتشويه نظامهم التعليمي القائم على واتهم كثير من السعوديين الع. المائة من المواد المقررة يجب حذفها

  .االسالم

يقول الناس ان النظام التعليمي هو السبب في «: وذكر وزير التعليم السعودي محمد الرشيد في تصريح ادلى به اخيرا

 الذين تلقوا ولو كان صحيحا فان كل السعوديين. المواقف العنيفة ضد البلدان واالديان االخرى، ولكن هذا ليس صحيحا

  .»تعليمهم تحت هذه المناهج كانوا سيشاركون في هذه االعمال

 ١١ومع ذلك فان كثيرا من المفكرين والمسؤولين الحكوميين في الشرق االوسط، صاروا ينظرون الى تداعيات احداث 

تسامح الديني، بل سبتمبر كفرصة سانحة لدفع االصالح التعليمي، والتغييرات الكبرى التي لن تنحصر في اشاعة ال

ترسخ مفاهيم مثل مشاركة المواطنين في ادارة شؤونهم وتوسيع الخيارات امامهم وترقية مهاراتهم في مجال االعمال 

وبدا ولي العهد السعودي األمير عبد اهللا بن عبد العزيز وكأنه يشجع هذا االصالح الواسع، عندما اصدر ميثاقا . الخاصة

  .ر تقدمية يكون مواطنوه اكثر مقدرة على المنافسة في االقتصاد العصرييدعو فيه الى شرق اوسط اكث

ونحن سائرون .  سبتمبر افكارنا١١بلورت «وقال الشيخ محمد سالم الصباح، وزير الدولة الكويتي في وزارة الخارجية 

  .»بمقتضى جدول اعمال املته علينا الضرورة

عتمد على عائدات النفط، ومناهج التدريس التقليدية وفشل المدارس واضاف ان معدالت البطالة المتزايدة في بلد ظل ي

اجرينا نحن «: وواصل يقول. في التأقلم على عصر االنترنت، تمثل جميعا عقبات تحول دون التقدم في العالم العربي

 نظامنا، بدءاً في دول الخليج حوارا بيننا حول العقبات التي تعرقل مسارنا الى االمام، وتوصلنا الى اهمية اصالح

وال نفعل ذلك الن الواليات المتحدة طلبته منا، بل ألننا ال نزود الناس حاليا بالمهارات التي تلبي متطلبات . بالتعليم

  .»ومستويات السوق

وفي الخريف الماضي، وبعد قيام بعض . ولكن تجربة الكويت توضح ان هذه المسألة ليست سهلة باية حال من االحوال

الصوليين المتزمتين باطالق النار على اثنين من جنود المارينز األميركيين، مما ادى الى قتل احدهما، شنت المسلحين ا

، ووجهت باجراء تغييرات في المقررات المدرسية الدينية التي خشي المسؤولون »العنف والتعصب«الكويت حملة ضد 

م الى تلك الكتب المدرسية التي تصف الجهاد بأنه ووجه المسؤولون الكويتيون أنظاره. من انها تشجع على التطرف

وقالوا ان المقررات . فرض اجباري لمحاربة غير المسلمين ومحاربة اسرائيل باعتبارها العدو الديني لكل المسلمين

وجاء ذلك في بيان صدر . »االخوة والمساواة والحب والعطف والرحمة والتعايش السلمي«المدرسية يجب ان تدعو الى 

  .الماضي) تشرين األول(الحكومة في أكتوبر عن 

ولكن آالف الكلمات بدلت في مساجالت شملت كل شيء من الخوف من . وال تزال الدراسة جارية ولم تغير كلمة واحدة

وانبرى . وظلت قضية المقررات المدرسية تحتل العناوين العريضة لعدة اسابيع في الكويت. الواليات المتحدة

وقال النائب الكويتي مبارك الدويلة الذي . ن المظاهرات ويلقون الخطب البرلمانية المعادية ألي تغييراالسالميون يسيرو

ما هو مهم ليس تغيير النصوص المدرسية، اذ لم تُكتب في كتبنا أن األميركيين «: قاد الحملة ضد تغيير الكتب المدرسية

.  نظره فان الجهاد واالسرائيليين قد تم شرحهما بشكل صحيحفمن وجهة. »عليك ان تغير العقلية ال الكتب. هم أعداؤنا

  كذلك تقول الكتب المدرسية ان االسرائيليين. انه ضد الكافر. علينا أال نغير ما نقوله حول الجهاد«: وأضاف الدويلة
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  .»هذا صحيح أيضا.  أعداء لنا ألنهم يريدون أن يستولوا على كل أراضي فلسطين

اسيين إسالميين آخرين في الكويت يجب أال يكون النقاش حول ما يجب أن يتعلمه األطفال بل حول بالنسبة للدويلة ولسي

المسلمون ال يقبلون بأن يأتي «: وفي هذا الخصوص قال الدويلة. تأثير الواليات المتحدة على هذا الجزء من العالم

 إنه سيقوم بتغيير مفهوم الجهاد سيفهم كل الناس حينما يقول نظام أي بلد مسلم. شخص من الخارج ويقوم بتغيير المفاهيم

  .»ان ذلك بسبب ضغط األميركيين

لكن أولئك الذين يفضلون االصالحات يقولون ان االصوليين استغلوا موضوع الكتب المدرسية كقضية سياسية مؤملين 

وقال عبد اهللا النيباري أحد . طرفةأنفسهم بأن ذلك سيؤدي الى تحويل انتباه الناس عن عالقاتهم بالمنظمات األصولية المت

انهم يحاولون ان يرفعوا راية . هذه هي واحدة من اللَُعب التي يلعبونها«: الوجوه القيادية اإلصالحية في البرلمان الكويتي

ما هو مطروح هو اصالح الطريقة التي يتم فيها التدريس ال التخلي عن مبادئ .. االسالم لخلق قضية من ال شيء

  .» علينا أن نتأكد تماما من ان االسالم ال يتم تفسيره بطريقة تدفع نحو التطرف.اإلسالم

  » الشرق األوسط«ـ خاص بـ» واشنطن بوست«خدمة * 

   الدراسة بالعراقمناهج تستعد لتغيير أميركا

   الجزيرة نت– م ١٢/٤/٢٠٠٣الموافق - السبت

إن الواليات المتحدة تريد فصل السياسة عن التعليم في يقول عدة علماء عراقيين يساعدون في وضع نظام تعليم جديد 

  .العراق حيث كان يهيمن على المناهج التعليمية الوالء للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين

ويعد تعديل المناهج الدراسية التي تشيد بصدام وسياساته وإعادة بناء المدارس العراقية المتداعية أحد مشاريع كثيرة 

  .رة الرئيس األميركي جورج بوش بعد انتهاء القتال وبدء مرحلة إعادة البناءتخطط لها إدا

كانون الثاني يعكف علماء عراقيون منفيون في الواليات المتحدة وخبراء تعليم على خطط إلعادة هيكلة / ومنذ يناير

  .ع لوزارة الخارجية األميركيةالمدارس العراقية كجزء من مجموعة عمل التعليم التي ينظمها مكتب مستقبل العراق التاب

وتقول هند رسام كلهاني وهي أميركية عراقية وخبيرة اجتماعية من كلية ميرسي في دوبز فيري بنيويورك في الفريق 

الهدف هو توفير كتب "مضيفة " أحد األهداف هو تخليص الكتب الدراسية وتطهيرها من كل الدعاية الخاصة بصدام"إن 

  ".لوجية حزب البعثدراسية خالية من أيديو

إن نظام التعليم األميركي قد يكون جيدا بالنسبة لنا ولكن ذلك ال يعني أنه "وبشأن نظم التعليم المقترحة تقول كلهاني 

  ".يتناسب مع العراق الذي كان به في البداية نموذج تعليم بريطاني وتبعه في وقت الحق نظام سوفياتي

 جانب امتالء المناهج الدراسية بالدعاية تعاني المدارس العراقية أيضا من نقص ويقول علماء عراقيون منفيون إنه إلى

  .شديد في اإلمدادات كما أن أكثر من ثلثي المباني بحاجة إلى ترميم

ومقرها واشنطن التي فازت بمشروع مماثل في أفغانستان وهي أفضل ) كريتف أسوسيتس إنترناشيونال(وتعد مؤسسة 

  .من وكالة المعونة الدولية األميركية سيشمل تغيير المناهج وتدريب المدرسينالمرشحين للفوز بعقد 
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وقال ألفونسو أجويالر المتحدث باسم الوكالة إنه بمجرد إبرام العقد سوف يتم إجراء تقييم كامل لمدارس العراق وسوف 

  .مهايتم العمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة التعليم العراقية الجديدة عندما تتولى مها

نريد أن نتأكد أن نظام التعليم الذي سيحصل عليه العراقيون يتمشى مع النظام الديمقراطي الذي أثق أنهم "وأضاف 

ولن نحاول , وفي ما يتعلق بالكتب الدراسية سنتأكد من توفير كتب يعتد بها ومفيدة للطالب"وتابع " سيرغبون في إقامته

  .بأي حال من األحوال أن نفرض أي شيء

قا لما تذكره األمم المتحدة فإن ربع أطفال العراق في سن المدرسة ال ينتظمون في الدراسة ويعملون لكي يزيدوا من ووف

  .دخل أسرهم

   الرياض بقائمة االضطهاد الدينيبإدراج أميركية تطالب هيئة
  

   الجزيرة نت– م ١٤/٥/٢٠٠٣الموافق - األربعاء

 وضع حرية ممارسة األديان في -وهي لجنة شبه رسمية-انتقد تقرير أصدرته الهيئة األميركية الدولية للحريات الدينية 

المملكة العربية السعودية، وقال إنه ينبغي لواشنطن أن تدرج اسم حليفتها القديمة على قائمتها السوداء للدول التي 

  .ضطهاد الدينيتمارس اال

وأوصى التقرير بحل هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية وتعديل بعض مناهج التعليم، كما انتقد ما 

  . دعاه إغفال الحكومة هناك لحرية األديان في الدستور الجديد

ع أن يفهم السبب الذي يجعل وقال مايكل يونغ نائب رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن أمس إنه ال يستطي

  .بالده لم تعتبر بعد السعودية بلدا محل قلق خاص

  . وأضاف أن الواليات المتحدة يجب أن تضغط على السعودية سرا وعالنية كي تسمح بحقوق اإلنسان األساسية

تشرين األول / بروكانت الخارجية األميركية قالت في تقريرها السنوي عن الحريات الدينية بأنحاء العالم في أكتو

، وهي التي تعتبر "البلدان محل قلق خاص"الماضي إن واشنطن ستنظر بعناية في مسألة وضع السعودية على قائمة 

  . واشنطن أنها تنتهك الحرية الدينية بشكل منتظم

شمالية آذار الماضي ضمت الصين وإيران والعراق وميانمار وكوريا ال/ لكن القائمة الجديدة التي صدرت في مارس

  . والسودان، بينما لم تضم اسم السعودية أو غيرها من حلفاء الواليات المتحدة الجدد الذين انتقدهم التقرير مثل باكستان
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   الدراسية بالعنفمناهجها تنفي عالقة السعودية
  

   الجزيرة نت– م ٢/٧/٢٠٠٣الموافق - األربعاء

شدد مسؤول سعودي كبير بوزارة التعليم على أن المناهج الدراسية ال تشجع على العنف وال تتحمل أي مسؤولية عن 

  .٢٠٠١أيلول عام /  سبتمبر١١هجمات 

   

لكن " م والتسامحالسال"وقال خالد العواد وكيل وزارة التعليم السعودية إن المملكة تراجع المناهج الدراسية لتؤكد على 

  . االتهامات بأن الكتب الدراسية تشجع على العنف ال أساس لها من الصحة

". الذين يتهمون تعليمنا وخاصة كتبنا الدراسية أخرجوها عن سياقها وأخذوها بطريقة غير منطقية"وأضاف العواد أن 

ل أي دولة أخرى بدأت مراجعة للمناهج وأوضح أن المنتقدين يأخذون بضعة أمثلة خارج سياقها مضيفا أن المملكة مث

  . الدراسية منذ أربع سنوات

يدرس اإلرهاب ) المتحدة(أن استخلص بنفس السهولة أن التعليم في الواليات "وأشار المسؤول السعودي إلى أنه يمكن 

  ".ماكفي وأوكالهوما) تيموثي(بسبب 

  .  شخصا١٦٨ني سنوات مما أدى إلى مقتل وماكفي مواطن أميركي فجر مبنى اتحاديا في أوكالهوما منذ ثما

  . ٢٠٠١أيلول عام /  سبتمبر١١ الذين نفذوا هجمات ١٩ سعوديا من الخاطفين البالغ عددهم ١٥وتتهم الواليات المتحدة 

 

  !جها الدينيةتغير مناه .. جامعات

14/07/2003    
محتوى  مسؤول في الجامعة اإلسالمية بأفغانستان أن الجامعة بصدد إحداث تغييرات واسعة في صرح مصدر

 .مقررات التربية اإلسالمية في مناهجها

المجلس التنفيذي للجامعة، واألمين العام للهيئة اإلسالمية للتعليم  رئيس) عبد الرزاق ظفر(وقال الدكتور 

 أن ما تتضمنه مناهج التربية) اإلسالم اليوم(العالم اإلسالمي في تصريحات خاصة لـ  تابعة لرابطةال

مشيراً إلى أن  .اإلسالمية في الجامعة أضحت غير مالئمة لتطور العلم، وال تعكس ما يدور في المجتمعات

 .الثوابت اإلسالميةضوء  المناهج يجب أن ترتبط بآليات العصر، وأن تلم بكيفية التعامل معه على

  جاءت استجابة لضغوط أمريكية بعد هجمات ونفى الدكتور ظفر أن تكون عملية تغيير مناهج الجامعة
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 .وهي تمر بعمليات تطوير مستمرة لمناهجها 14 وأوضح أن الجامعة طيلة سنواتها الـ, سبتمبر١١ 

   إلى أن المناهج -في العالم اإلسالمييعد أحد أبرز خبراء التربية  الذي-ولفت الدكتور عبد الرزاق ظفر 

في دول العالم اإلسالمي يفترض أن تُعّدل ويعاد النظر فيها كل خمس سنوات؛ لتتمكن  والمقررات المعتمدة

 .مواكبة العلوم الحديثة التي تتطور بشكل سريع من

ج طلبة جامدين ال األمريكية التي تتهم فيها الجامعات اإلسالمية بتخري وندد الدكتور ظفر بالتصريحات

واالختصاصيين  إن هذه الجامعات خرجت على مدى تاريخها أعداداً من العلماء: العصر، وقال يتفاعلون مع

 .نفسها في كافة المجاالت، وتستفيد منهم كل دول العالم حتى الواليات المتحدة

الياً بين الهيئة والجامعة ح وكشف األمين العام للهيئة اإلسالمية للتعليم الدكتور ظفر عن اتصاالت تجري

فرنسا، وجامعة زنجبار في تنزانيا؛ إلدخال بعض  اإلسالمية في بنغالديش، والكلية اإلسالمية األوروبية في

اإلسالمية لديها، وستبدأ الهيئة بالجامعة اإلسالمية في بنغالديش،  التعديالت في محتوى مقررات التربية

 نة القادمة في الجامعة اإلسالمية في أفغانستان سيدرسون وفقالوقت إلى أن طالب الس مشيراً في ذات

   .المقررات المعدلة الجديدة

 مجلس األمة الكويتي يناقش تعديل المناهج التربوية

  ٢٠٠٣ نوفمبر ٩ - » الشرق األوسط«: الكويت

 تواجه النظام التعليمي يواصل مجلس االمة الكويتي غداً مناقشة الطلب المقدم من عدد من النواب بشأن التحديات التي

  .في الكويت وموضوع التعليم بشكل عام الستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده

ومن المقرر ان يتطرق عدد من النواب الى موضوع تعديل المناهج التربوية الذي سبق ان ناقشته الحكومة وركزت 

  .على ضرورة االسراع في مناقشته

عمال مناقشة عدد من تقارير اللجان عن مشروعات القوانين واالقتراحات، ومنها تقرير لجنة كما يتضمن جدول اال

 في شأن شراء ١٩٩٣لسنة ) ٤١(الشؤون المالية واالقتصادية عن المشروع بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 

  .الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها

   : قراطيه االمريكيه توكد علناالمسئوله عن مبادره المشاركه والديم

  واشنطن تسعي الي تغيير المناهج الدراسيه في العالم العربي
 

العدد-127 السنه  االهرام 2003 سبتمبر 22 ١٤٢٤ من رجب ٢٥  ه   االثنين
  

   ا . ش . الدوحه ا
 

اعترفت ايلينا رومانسكي المسئوله   , في تاكيد رسمي لجديه الواليات المتحده في التدخل في الشئون الداخليه لدول المنطقه

 بان االداره االمريكيه تسعي الي تغيير المناهج التعليميه في الدول  , عن مبادره المشاركه والديمقراطيه بوزاره الخارجيه

   . العربيه
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دف الي وزعمت ان المبادره التي طرحها كولين باول وزير الخارجيه االمريكيه عن الديمقراطيه في الشرق االوسط ته

   . تغيير المناهج بما يودي الي التخلص من الحقد والتحريض علي الكراهيه والعنف في المنطقه علي حد قولها

  

   . جدير بالذكر انها لم تشر بكلمه الي المناهج الدراسيه او الي برامج االعالم في اسرائيل

 ان المنطقه واالجيال المقبله ليست في  , لقطر في تصريحات للصحفيين في اثناء زيارتها الحاليه  , وقالت رومانسكي

 واضافت ان الواليات المتحده ستساعد دول المنطقه علي تغيير كل ما يدعو الي تعميق الحقد  , حاجه الي مزيد من العنف

   . والكراهيه في المناهج التعليميه علي حد قولها

  

 انه ليس بمقدور اي جهه التدخل في  :  قائله , نيهواوضحت رومانسكي ان المبادره ليست لها عالقه بالنصوص الدي

   .  وان هذا ليس ما تسعي اليه االداره االمريكيه , النصوص الدينيه مثل القران الكريم

وذكرت ان الواليات المتحده تسعي الي تغيير المناهج التعليميه بما يودي الي تكريس التسامح واالخاء بين شعوبها 

   . حسب تعبيرها

  

 وزعمت ان المناهج  , لت رومانسكي تماما اي حديث عن الصراع العربي االسرائيلي وانعكاساته علي المنطقهوتجاه

 وان اي نظام تعليمي يسمح بمناهج تدعو  , التعليميه في العالم العربي هي المسئوله عن تراجع معدالت التنميه العربيه

   .  افراد قادرين علي التعامل مع العولمه والنظام العالمي الجديدصراحه الي العنف والكراهيه لن يكون قادرا علي اعداد

  

   واألنظمة الدينية بالسعوديةالمناهج أميركية بتغيير مطالب
  

   الجزيرة نت– ٢٠٠٣ /١٩/١١

طالب أعضاء في لجنة أميركية للحريات الدينية الدولية بتغييرات جذرية في المناهج التعليمية بالسعودية ووقف ما 

  . بتمويل المملكة لألنشطة اإلرهابيةوصفوه

 أوصت بتغيير األنظمة الدينية -وهي جهة استشارية معينة من جانب الكونغرس-وفي جلسة استماع أمس عقدتها اللجنة 

مثل منع صناديق الزكاة في مساجد المملكة وإيقاف األنشطة الدعوية في الخارج بحجة تصدير ثقافة العنف ضد الغرب 

  . الجلسةحسب ما جاء في

وقال مساعد وزير الخارجية األميركي األسبق مارتن إنديك إنه ال ينبغي على واشنطن تجاهل تمويل السعودية لمنظمات 

واعتبر أن تغيير األنظمة الدينية على المدى .  مقابل مصالح إستراتيجية-على حد وصفه-فلسطينية إرهابية مثل حماس 

  .نطنالبعيد يشكل أكبر التحديدات أمام واش

فإن "وأعرب أحد المشاركين عن اعتقاده بأنه في حال عدم تعاون السعودية مع ما جاء في الدراسة أو ما قد تكشف عنه 

  ".ذلك سيغير العالقات السعودية األميركية بشكل جذري
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يات المتحدة ودعا بعض المشاركين في اللجنة إلى وقف االعتماد األميركي على السعودية كممول رئيسي للنفط في الوال

  .وللصادرات األميركية من الطيران الحربي والمدني بعدما أصبح النفط العراقي في متناول يد األميركيين

بيد أن الخارجية األميركية وعلى لسان الناطق باسمها أبدت ارتياحا لمستوى التعاون السعودي فيما يتعلق باإلصالحات 

  .الداخلية وما يسمى الحرب على اإلرهاب

 على السعودية، -التي شكلت أصال من أجل دراسة الحريات الدينية في العالم–ساءل البعض على سبب تركيز اللجنة ويت

متغافلة بذلك عن دول مثل إسرائيل التي أسقطتها من حساباتها رغم الشروط والحواجز التي تضعها أمام المصلين 

  .حتلةللوصول إلى الكنائس والمساجد في األراضي الفلسطينية الم

 الكويت تراجع المناهج الدراسية لحذف المواد التي تشجع على التطرف

   ٢٠٠٣ ديسمبر ٢٩ -  »الشرق األوسط«: الكويت

اهج الكتب المدرسية لحذف اي فقرات اعلن وزير التربية والتعليم العالي الكويتي رشيد الحمد امس ان الكويت تراجع من

ويأتي القرار في أعقاب اتفاق بين الدول الخليجية على محاربة جذور التشدد االسالمي . قد تشجع على التطرف الديني

  .الذي يتزعمه اسامة بن الدن» القاعدة«بعد سلسلة من الهجمات االرهابية يعتقد ان وراءها تنظيم 

تشجيع التسامح وضمان احترام االديان االخرى «ة ان هدف مراجعة المناهج هو وقال الحمد فى تصريحات صحافي

ونقلت صحف محلية عن الحمد . »الهدف ليس تغيير المناهج الدراسية ولكن تطويرها«واستطرد . »واآلراء المختلفة

وغيرها يجب أال تؤدي ان ما نقدمه من آيات قرآنية وأحاديث وقطع أدبية «قوله ان الكتب الجديدة ستضع في حسبانها 

ودافع الحمد عن قرار الوزارة قائال انه ليس نتيجة . »بالنشء أن يفكر تفكيرا متعصبا يؤدي الى أخذ مبادرات عدوانية

غير ان نواباً اسالميين انتقدوا قرار مراجعة المناهج الدراسية وقالوا انه يخدم المصالح . ضغط أجنبي على الكويت

 الكويت االسبوع الماضي قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي دعت الدول االعضاء وقد استضافت. االميركية

  .الصالح أنظمتها التعليمية كخطوة اولية تجاه تحقيق االستقرار في المنطقة

ورد وزير االعالم الكويتي محمد ابو الحسن على الدعوة التي اطلقها النائب ضيف اهللا بورمية إللغاء الموسيقى من 

ان هذه الدعوة تعبر عن رأي شخصي، فمن حق النائب ان يعبر عن رأيه بالصورة التي «ج الدراسية، مؤكدا المناه

واكد ابو الحسن الذي كان يتحدث على هامش . »يراها، لكن هذا ال يعني ان الدعوة اصبحت قرارا او توجها للجميع

م كل رأي، كما يحترم حق صاحبه في الدفاع عنه التي افتتحت مساء امس االول انه يحتر» الغرب بعيون عربية«ندوة 

البعض يستخدم احيانا كلمات او عبارات ال تعبرعن حقيقة ما «اال انه يبقى في النهاية رأيا شخصيا، مشيرا الى ان 

وأكد وزير االعالم ان تطوير المناهج التربوية يتم وفق االحتياجات التي تختلف من وقت الى آخر، مشيرا الى . »يقصده

 عاما كانوا ٣٠المناهج ألن هذا االمر يوحي وكأن الذين وضعوا المناهج قبل » اسلمة«انه ال يستطيع استخدام عبارة 

وشدد . غير مسلمين كما انه ال يحب ايضا استخدام مصطلح احزاب اسالمية وكأن االحزاب االخرى ليست اسالمية

مد من الشريعة الغراء وان اعادة النظر في المناهج ظاهرة على ان مجتمعنا اسالمي في طابعه وعاداته ودستوره المست

  وكان بورمية قد قال ان حصص الموسيقى مخالفة للشريعة . صحية وطبيعية ويجب أال تفسر على انها عودة الى الوراء
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  .وال فائدة منها، وانه سيسعى بالتنسيق مع نواب آخرين الى الغائها واستبدالها بحصص الشريعة االسالمية

  اولياء االمور«الماضي ان ) تموز(واضاف بورمية وهو طبيب فاز في انتخابات مجلس األمة للمرة االولى في يوليو 

 ال يرسلون ابناءهم الى المدارس لتعلم الموسيقى بل للتحصيل العلمي المفيد الذي يساعدهم على بناء انفسهم وخدمة 

مة لدى مناقشة الوضع التعليمي في جلسة ستنعقد في االسبوع واكد انه سيطرح هذا الموضوع على مجلس اال. »وطنهم

  .وينظر الى بورمية على انه نائب مستقل، اال انه قريب من الحركة الدستورية االسالمية. المقبل

  تنفيذا لقرار القمه الخليجيه

  وزاره التعليم الكويتيه تبدا تعديل

  مناهجها في اطار محاربه التطرف الديني
 

2003 العدد-127 السنه  42757 ديسمبر 30 ه 1424  من ذي القعده٦    الثالثاء
 

   : الكويت مكتب االهرام
 

 ان بالده بدات في تنفيذ خطوات لمراجعه مناهج الكويت  , اعلن وزير التربيه والتعليم العالي الكويتي رشيد الحمد

   .  لحذف اي فقرات من شانها التشجيع علي التطرف الديني , المدرسيه

 علي محاربه جذور  ,  في اجتماعهم االخير بالكويت , وياتي القرار عقب اتفاق بين زعماء دول مجلس التعاون الخليجي

   .  يعتقد في ان تنظيم القاعده وراءها , التشدد االسالمي بعد سلسله من الهجمات االرهابيه

  

 وضمان احترام االديان االخري  , يع التسامحوقال الحمد في تصريحات صحفيه امس ان الهدف من مراجعه المناهج تشج

   .  مشيرا الي ان الهدف ليس تغيير المناهج الدراسيه ولكن تطويرها , واالراء المختلفه

 غير ان نوابا اسالميين انتقدوا قرار  ,  ان يكون قرار الوزاره نتيجه ضغط اجنبي علي الكويت , ونفي الوزير الكويتي

   .  ووصفوه بانه اجراء يخدم المصالح االمريكيهمراجعه المناهج الدراسيه

  

 بمنع الحفالت الغنائيه ومنع تدريس الموسيقي في  , وفي اول رد فعل له علي مطالبه بعض نواب مجلس االمه الكويتي

 ان تلك المطالب اراء شخصيه  ,  اكد وزير االعالم محمد ابوالحسن , المدارس ودعوتهم الي ما سموه اسلمه المناهج

 عقب افتتاحه ندوه  ,  وقال في معرض رده علي سوال لالهرام , تخص اصحابها لكنها ال تعبر عن توجه المجتمع الكويتي

  ,  كل شخص حر في التعبير عن رايه بالطريقه التي يراها : مجله العربي بعنوان الغرب بعيون عربيه مساء امس االول

   . را وتوجها من المجتمعلكن هذا ال يعني ابدا ان هذا الراي اصبح قرا

 الننا  ,  ان اعاده النظر في تلك المناهج ظاهره صحيه :  وقال , ونفي ابوالحسن وجود ايه ضغوط لتغيير مناهج التعليم

 ورفض  ,  وهي احتياجات متغيره طبقا للزمن الذي نعيش فيه , نطور التعليم بالصوره التي تخدم احتياجات المجتمع

 هذه الكلمه ال تعبر عن حقيقه ما نهدف  :  اسلمه المناهج علي عمليه التغيير مبررا ذلك بقولهابوالحسن اطالق وصف

   واستخدام هذه الكلمه قد يوحي بان من وضعوا مناهج التعليم قبل عشرين ,  ويجب اال ننسي اننا في مجتمع اسالمي , اليه
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ضا علي من يسمون انفسهم نوابا اسالميين ينتمون الحزاب  واضاف هذا الراي ينطبق اي ,  او ثالثين عاما ليسوا مسلمين

   .  وكان باقي االحزاب والنواب ليسوا كذلك , اسالميه

 قدم اقتراحا الي المجلس يطالب فيه بالغاء حصص  , يذكر ان نائب مجلس االمه الكويتي الدكتور ضيف اهللا بورميه

   . هالموسيقي من المدارس واستبدالها بحصص التربيه الديني

  

   وتراجع مناهج التعليممتظاهرين تحاكم السعودية
   شخص بعد تفجيرات الرياض٦٠٠ اعتقلنا:  الفيصلتركي

  

   الجزيرة نت– م ٢٣/١٠/٢٠٠٣الموافق - الخميس

  

 شخصا بينهم ثالث نساء إلى المحكمة ٨٣أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أن السلطات األمنية أحالت 

  .اركتهم في مظاهرة نادرة أثناء منتدى لحقوق اإلنسان عقد في الرياض قبل نحو أسبوعينالشرعية لمش

ونقلت وكالة األنباء السعودية عن المصدر قوله أمس إن السلطات أطلقت سراح بقية المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم 

  . رة دون أن يشاركوا فيها بعد أن ثبت أنهم كانوا يشاهدون المسي١٨٨أثناء التظاهرة والبالغ عددهم 

ووصف المصدر األمني المحالين للمحاكمة بأنهم فئة ال تعكس واقع المجتمع السعودي وال تنسجم تصرفاتها مع القيم 

  .ولم يشر المسؤول إلى نوع التهم التي ستوجه للمعتقلين أو نوع العقوبة التي تنتظرهم. اإلسالمية

تشرين األول الجاري وسط العاصمة السعودية تلبية لدعوة من الحركة / ر أكتوب١٤وكان مئات األشخاص تجمعوا في 

اإلسالمية لإلصالح المعارضة التي تتخذ من لندن مقرا لها، فتدخلت قوات مكافحة الشغب لتفريقهم واعتقلت عددا كبيرا 

  . وقد دعت الحركة اإلسالمية لإلصالح الثالثاء إلى التظاهر مجددا اليوم الخميس. منهم

أمر مخالف لما هو قائم وسيتعرض كل من "عتبر وزير الداخلية األمير نايف بن عبد العزيز أن هذه التظاهرات هي وا

  . حسب ما نقلت عنه وكالة األنباء السعودية" يفعل هذا إلى عقوبة رادعة تقرر من المحكمة الشرعية

  مناهج التعليم واإلرهاب

وجاء اإلعالن السعودي عن محاكمة المتظاهرين في الوقت الذي تسعى فيه المملكة جاهدة لتحسين صورتها في الغرب 

  . في إطار مواجهتها لما يسمى اإلرهاب

دراسات الدفاعية واألمنية وفي هذا السياق نظمت سفارة المملكة العربية السعودية في لندن بالتعاون مع المعهد الملكي لل

مؤتمرا عن جهود المملكة في مواجهة اإلرهاب شارك فيه عدد من الخبراء السعوديين والغربيين في شؤون األمن 

  .وقضايا اإلرهاب
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 في المؤتمر إن المملكة تجري -وهو رئيس المخابرات السابق–وقال السفير السعودي لدى بريطانيا تركي الفيصل 

  ".موضوع حقوق اإلنسان أدرج بالمنهج"لتعليم بالمدارس وتدخل موضوعات جديدة، وأوضح أن مراجعة لمناهج ا

" برنامج إعادة تثقيف"وأشار الفيصل إلى أن أكثر من ثالثة آالف من أئمة المساجد في أرجاء المملكة خضعوا لـ

  .تشجعهم على التسامح في اإلسالم

بة اإلرهاب شددت الرياض مراقبة وكاالت اإلغاثة التي توجه إليها وفي إطار الخطوات التي تتخذها السعودية لمحار

  . في أنحاء العالم وأغلقت بعض الفروع الخارجية لجمعيات خيرية محلية" جماعات متشددة"االتهامات بتحويل أموال لـ

 التدقيق عبر وقال السفير السعودي إن المملكة تتخذ اآلن خطوات تستهدف جعل التبرعات الخيرية خاضعة لمزيد من

حظر صناديق التبرع في المساجد والمدارس وإلزام المتبرعين بتقديم أموالهم بشيكات وتحويالت مالية يسهل اقتفاء 

  .أثرها

 شخص في حملتها على من تصفهم باإلرهابيين منذ ٦٠٠وكشف الفيصل أن األجهزة األمنية في المملكة اعتقلت نحو 

  .  قتيال بينهم تسعة أميركيين٣٥الماضي التي أوقعت أيار /  مايو١٢تفجيرات الرياض في 

 شخصا للمحاكمة، وما ٩٠ و٧٠ شخصا في حين أحيل ما بين ١٩٠وأوضح أنه من بين المعتقلين أفرج بالفعل عن نحو 

  . قيد التحقيق٣٠٠ و٢٥٠زال ما بين 

  . عاما٢٥ و١٥أعمارهم بين يشار إلى أن غالبية الذين اعتقلوا في األشهر األخيرة من الشبان الذين تتراوح 

   واألنظمة الدينية بالسعوديةالمناهج أميركية بتغيير مطالب
  

   الجزيرة نت– ٢٠٠٣ /١٩/١١

لتعليمية بالسعودية ووقف ما طالب أعضاء في لجنة أميركية للحريات الدينية الدولية بتغييرات جذرية في المناهج ا

  .وصفوه بتمويل المملكة لألنشطة اإلرهابية

 أوصت بتغيير األنظمة الدينية -وهي جهة استشارية معينة من جانب الكونغرس-وفي جلسة استماع أمس عقدتها اللجنة 

افة العنف ضد الغرب مثل منع صناديق الزكاة في مساجد المملكة وإيقاف األنشطة الدعوية في الخارج بحجة تصدير ثق

  .حسب ما جاء في الجلسة

وقال مساعد وزير الخارجية األميركي األسبق مارتن إنديك إنه ال ينبغي على واشنطن تجاهل تمويل السعودية لمنظمات 

واعتبر أن تغيير األنظمة الدينية على المدى .  مقابل مصالح إستراتيجية-على حد وصفه-فلسطينية إرهابية مثل حماس 

  .عيد يشكل أكبر التحديدات أمام واشنطنالب
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فإن "وأعرب أحد المشاركين عن اعتقاده بأنه في حال عدم تعاون السعودية مع ما جاء في الدراسة أو ما قد تكشف عنه 

  ".ذلك سيغير العالقات السعودية األميركية بشكل جذري

عودية كممول رئيسي للنفط في الواليات المتحدة ودعا بعض المشاركين في اللجنة إلى وقف االعتماد األميركي على الس

  .وللصادرات األميركية من الطيران الحربي والمدني بعدما أصبح النفط العراقي في متناول يد األميركيين

بيد أن الخارجية األميركية وعلى لسان الناطق باسمها أبدت ارتياحا لمستوى التعاون السعودي فيما يتعلق باإلصالحات 

  . وما يسمى الحرب على اإلرهابالداخلية

 على السعودية، -التي شكلت أصال من أجل دراسة الحريات الدينية في العالم–ويتساءل البعض على سبب تركيز اللجنة 

متغافلة بذلك عن دول مثل إسرائيل التي أسقطتها من حساباتها رغم الشروط والحواجز التي تضعها أمام المصلين 

  .لمساجد في األراضي الفلسطينية المحتلةللوصول إلى الكنائس وا

 واشنطن تدرس نقل مؤتمر مناهج التعليم من الدوحة

  ٢٠٠٣ نوفمبر ٢٤
ان واشنطن تدرس نقل مؤتمر موسع حول تعديل » الشرق األوسط«كشفت مصادر أميركية لـ: القاهرة ـ جمال شاهين

. ة الدوحة الى دول عربية أخرى من بينها مصرالمناهج الدراسية العربية واالصالح المدرسي من العاصمة القطري

وأرجعت المصادر األسباب الى مخاوف من وقوع عمليات ارهابية، خصوصا بعد تفجيرات المحيا بالعاصمة السعودية 

» الخارجية والتعليم«الرياض وتفجيرات اسطنبول، وتم الغاء زيارة عدد كبير من المسؤولين االميركيين من وزارتي 

كانون ( ديسمبر ١٨ الى ١٣قطرية الدوحة لحضور فعاليات المؤتمر الذي كان مقرراً عقده في الفترة من للعاصمة ال

  .المقبل، وتأجيلها الى وقت الحق) االول

   قمة الكويت الخليجيةأجندة وإصالح التعليم اإلرهاب
  

   الجزيرة نت– م ١٨/١٢/٢٠٠٣الموافق - الخميس

 التي ستعقد بالكويت األسبوع القادم بالتركيز على تفعيل ٢٤حددت دول مجلس التعاون الخليجي جدول أعمال قمتها الـ

  .مكافحة ما يسمى باإلرهاب وإصالح النظام التعليمي

وأعلن األمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية في مؤتمر صحفي بالكويت أمس أن مقترحات محددة 

  .لتعديل المسار التعليمي وتدريب المعلمين ستقدم إلى القمة السنوية للمجلس إلقرارها

من جانبه أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح أن إصالح نظام التعليم ضمن القضايا الهامة 

  .التي ستناقشها القمة باإلضافة لقضايا األمن في المنطقة
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 المتحدة ضغوطا لتغيير المناهج التعليمية بعد الهجمات التي تعرضت لها مدينتا نيويورك وواشنطن وتمارس الواليات

  . ٢٠٠١أيلول /  سبتمبر١١في 

ويقول إصالحيون في السعودية إن المملكة أزالت من مقررات الكتب المدرسية إشارات تصف المسيحيين واليهود بأنهم 

  .كفرة وأعداء لإلسالم

  .ن القمة ستناقش الوضع في العراق بعد اإلطاحة بصدام حسين إثر الحرب األميركية هذا العاموقال مسؤولون إ

ولكن بشأن الطلب العراقي باالنضمام إلى مجلس التعاون أشار العطية إلى أن الموضوع ليس مطروحا للمناقشة، وردا 

سيضم صوته إلى المطالب الدولية على سؤال بشأن الرئيس العراقي السابق صدام حسين صرح أمين المجلس بأنه 

  .لمحاكمة علنية لصدام

يذكر أن دول قطر والبحرين والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة تشكل مجتمعة 

   .مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس في بداية الثمانينيات

   يهدف لترويج االعتدالالتعليمإصالح : السعودية
  

   الجزيرة نت– م ٤/١٢/٢٠٠٣الموافق - الخميس

الذي زعم بعض -التعليمي أكد وزير الدفاع السعودي األمير سلطان بن عبد العزيز أن إصالح المملكة لنظامها 

 يهدف إلى الترويج لالعتدال واستيعاب مقاصد الشريعة وتوفير فرص -المنتقدين الغربيين بأنه يعزز التطرف اإلسالمي

  . عمل

وقال الوزير لوكالة األنباء السعودية أمس إن اإلصالح الجديد سيعمل على فهم الطلبة للقرآن الكريم والسنة النبوية 

  .ز القيم واألخالق والسلوك اإلسالميالمطهرة وتعزي

ليس ردة فعل وإنما هو "وشدد على أن اإلصالح يجري تنفيذه مبادرة من الحكومة قائال إن تقويم المناهج وتطويرها 

  . والحاجة للتدريب العلمي للطلبة السعوديين" مبادرة واستجابة لمتطلبات العصر

 يتوالها فريق يضم أعضاء بمجلس الشورى وعددا من الوزراء وأكد سلطان أن عملية مراجعة المناهج الدراسية

  . والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

وتعرضت الرياض لضغوط من أجل ما يوصف بتنقية الكتب الدراسية من انتقاد المسيحيين واليهود ومهاجمتهم، وهو ما 

  . ة الغرب في نفوس الطلبةيزعم من يسمون اإلصالحيين بأنه يغرس التطرف وكراهي

  

أيلول على الواليات المتحدة بعد اتهامات بأن منفذي الهجمات / وأصبحت القضية أكثر إلحاحا عقب هجمات سبتمبر

  .بطائرات مختطفة معظمهم سعوديون
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ن األول من تشري/ ويقول اإلصالحيون ودبلوماسيون إن السعودية نقت المناهج الدراسية بداية العام الدراسي في أكتوبر

  ". التعصب"عبارات 

  عاماً وليس نتيجة ضغوط٢٥التعليم قضية حاضرة منذ : وزير الخارجية الكويتي

  اتفاق على منهج خليجي موحد اعتبارا من السنة الدراسية المقبلة والجواز الموحد ينتظر حل بعض اإلشكاالت الفنية 

  ٢٠٠٣ ديسمبر ٢٣ - » الشرق األوسط«: الكويت

  .خارجية دول المجلس اجتماعا تكميليا وضعوا خالله اللمسات االخيرة على البيان الختاميعقد وزراء 

وأعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح عن ارتياحه للنتائج التي توصل اليها هذا االجتماع، وقال 

ضيع التي اخذت وقتا وحيزا من النقاش، ان موضوع التعليم وتطويره في دول مجلس التعاون الخليجي كان بين الموا

  .كما تمت مناقشة تفعيل آليات عمل مجلس التعاون، وكيفية تحسين اداء آليات العمل الخليجية المشتركة

وحول مفهوم . وعن مناقشة موضوع مكافحة االرهاب، قال الوزير الكويتي انه لم يأخذ حيزا النه محل توافق واتفاق تام

وهي دراسة اخذت .. انه نتاج جهد بذل خالل عام كامل للدراسة المتعمقة«: الدكتور محمد الصباحالتعليم، قال الشيخ 

. »بآراء وثيقة ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني السعودي االمير عبد اهللا بن عبد العزيز

لتي وردت في الهيئة االستشارية للتعليم وهي ان الخطة المشتركة للتعليم واالراء ا«وأوضح وزير الخارجية الكويتي 

، نافيا وجود اي ضغوط على دول مجلس التعاون »نتائج عمل جدي وضعه الخبراء لمدة عام لتطوير التعليم في الخليج

 عاما، ومجلس التعاون يولي ٢٥ان قضية التعليم هي قضية حاضرة منذ «وأضاف الوزير . من اجل تغيير المناهج

 خاصة وهناك برامج وطنية وضعتها دول مجلس التعاون لتطوير التعليم، وهذا ليس نتاج أي حدث التعليم أهمية

سياسي، حيث ان قضية التعليم قضية وطنية كانت محل نقاش ومحل جهد مبذول من الجميع لتطوير آليات المؤسسات 

  .»التعليمية وتنسيق المناهج وتطويرالمؤسسات التعليمية

كويتي الدكتور رشيد الحمد أكد ان دول مجلس التعاون ستتبع منهجا تعليميا مشتركا اعتبارا من وكان وزير التعليم ال

  .السنة الدراسية المقبلة او التي تليها

تم اتفاق على ان تكون هناك مباركة له، «وعن موضوع الجواز الخليجي الموحد، قال الشيخ الدكتور محمد الصباح انه 

  .»متطلبات فنية ان شاء اهللا يتم تداركها واستكمالهاوهناك جزئيات بسيطة تتعلق ب

نحن .. ان الشيء الممتاز في هذه القمة انها تؤكد على استمرارية البرامج الموضوعة وبتواريخها المحددة«وأردف قائال 

تفاق ال نقفز فوق االشياء لتحقيق حركات اعالمية، نحن نمشي وفق خطى ثابتة وارضية صلبة، وهناك مواعيد تم اال

  .»عليها لتحقيق االتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتوحيد العملة

ان هذه المواعيد متفق عليها بحثنا فقط في امكانية تسريعها، ورأينا ان بعض «وأضاف الشيخ الدكتور محمد الصباح 

واكد الشيخ . »تي تم االتفاق عليهاالمجاالت ممكن التسريع بها والبعض االخر ال يمكن، واالفضل ان نلتزم بالمواعيد ال

ان توحيد االقتصاد بين دول المجلس عمل جاد، ولذلك اشكر اخواننا في مجلس االمة الكويتي «الدكتور محمد الصباح 

  الذي تجاوب بشكل سريع واقر اتفاقية العمل المصرفي في دول مجلس التعاون، حيث تم االتفاق في المداولة االولى 
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صارف الخليجية ان تفتتح فروعاً في الكويت، وكذلك اقر في المداولة االولى قضية التملك العقاري لدول على السماح للم

نحن في الكويت خطونا خطوة كبيرة في انسجام القضايا االقتصادية الواردة في «وأضاف . »مجلس التعاون في الكويت

  .» الكويت وهو انجاز ايضا للكويت في هذا المجالاالستراتيجية االقتصادية الخليجية مع المتطلبات التشريعية في

وأعرب الوزير الكويتي عن تفاؤله بالبرنامج الزمني والجهد والجدية النشاء السوق الخليجية المشتركة، والتي سترى 

  .»تبشر بالخير«، مشيراً الى ان الخطوات التي تم اتخاذها النشاء االتحاد الجمركي ٢٠٠٧النور في عام 

 عاماً ٥٠ان االتحاد االوروبي اخذ «: ير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح تصريحاته قائالواختتم وز

  .» سنة٥٠ليصل الى ما هو عليه اآلن ونحن في خالل عقدين من الزمن حققنا ما حققه االتحاد االوروبي في 

اليجابية وان جميع القرارات تصب في مصلحة بانها مثمرة جدا وفي غاية ا«ووصف الشيخ محمد الصباح القمة الحالية 

  .»الدول االعضاء وشعوبها

ان روح التعاون التي سادت االجتماعات كان لها اكبر األثر في معالجة الكثير من القضايا التي تهم المجلس «واضاف 

  .»وتدعم كل جهد خليجي يظهر الدول االعضاء كوحدة واحدة في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة

اننا نشهد تغييرات كثيرة، اال ان وجهات نظر الدول االعضاء متطابقة في جميع االمور التي «وضح الشيخ محمد وا

  .»بحثت من خالل النقاشات العميقة في هذه القمة

وكان قادة دول المجلس التعاون قد استمعوا خالل جلسة عملهم المغلقة االولى التي عقدت عقب الجلسة االفتتاحية للقمة 

ى تقرير من األمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية، حول االنجازات التي حققتها اللجان المختصة ال

وبدوره وصف وزير الخارجية القطري الشيخ حمد . بشأن مختلف الشؤون المتعلقة بعمل المجلس خالل السنة الماضية

، كما اشاد بالروح التي سادت اجتماعات المجلس الوزاري »ةبأنها طيبة وجيد«بن جاسم بن جبر آل ثاني اجواء القمة 

اما الوزير المسؤول في السياسة الخارجية العمانية يوسف بن علوي بن عبداهللا، فقال . التكميلي لالجتماع التحضيري

  .»ان دول المجلس متفقة على الرؤية تجاه العراق في مرحلة ما بعد صدام«

، واكد »النتائج الهامة التي سارت بها اعمال القمة«لشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بـونوه وزير الخارجية البحريني ا

ان مبادرة االمير عبد اهللا تهدف الى تقوية «، مشيرا الى »ان الدول االعضاء متفقة تماما حول عدد من القضايا المهمة«

  .»االقتصاد والتعليم، اضافة الى التعاون األمني

قمة «ووصف قمة الكويت بانها .  االرهاب واتفاقية التنقل بالبطاقة الشخصية والجواز الموحدواشاد باتفاقية مكافحة

  .»الخطوات الملموسة التي ستؤدي الى ترسيخ التعاون بين الدول الست

النواب اإلسالميون يهاجمون تعديل المناهج ووزير التربية يرفض دعوات إلغاء : الكويت

 حصص الموسيقى

  ٢٠٠٣ ديسمبر ٣٠ -  »ألوسطالشرق ا«: الكويت

عقد مجلس االمة الكويتي امس جلسة ساخنة، بدأت علنية ثم تحولت الى سرية ثم عادت علنية مجددا، بعد ان سحبت 

وكان رئيس مجلس االمة الكويتي جاسم . الحكومة طلبها مناقشة االقتراح بقانون بشأن كادر المهندسين في جلسة سرية

لجلسة عن تحويلها الى سرية بناء لطلب الحكومة، اال ان المجلس وافق بعد ذلك على اقتراح الخرافي قد اعلن في بداية ا

تقدم به بعض االعضاء يقضي بابقاء الموضوع مدرجا على جدول االعمال على ان تقدم اللجنة المالية واالقتصادية 

  ٥٨ من اصل ٣٦ التصويت ففاز باغلبية وقد طرح االقتراح على. البرلمانية تقريرا في شأنه في فترة ال تتجاوز الشهر
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  . عضوا، فتقرر في ضوء ذلك ان تكون الجلسة علنية

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ان الحكومة قررت االحتكام الى المحكمة 

كل هذه االسئلة التي يوجهها النواب الدستورية فيما يتعلق بموضوع االسئلة البرلمانية، نافيا في الوقت نفسه أن تش

  .للحكومة مصدر ازعاج لها

ان «وفي رده على سؤال حول ما يراه النواب بأن من حقهم الحصول على اجابات عن أسئلتهم، قال الشيخ صباح 

. »عالنواب يقولون ان لهم حقا ونحن نقول ان لنا حقا وكل يتمسك برأيه الى ان تحكم المحكمة الدستورية في الموضو

  .»هذا الموضوع ليس محل خالف بين الطرفين بقدر كونه خالفا حول التفسير«واضاف ان 

وفي رده على سؤال آخر حول ما اذا قامت الحكومة بترتيب اجهزتها االقتصادية ومدى استفادتها من الوضع األمني 

سوق الكويت لألوراق المالية ان هذا األمر توضحه أحوال ومؤشرات «شبه المستقر في المنطقة، قال الشيخ صباح 

وأكد الشيخ . »في المستقبل أفضل من الحاضر«واعرب عن األمل في ان يكون الوضع االقتصادي . »)البورصة(

صباح مجددا استمرار الحكومة بالوفاء بوعدها بشأن منح تسهيالت لمن يعدل وضعه من فئة غير محددي الجنسية 

  .»دنانحن مستمرون وسنفي بوع«وقال ) البدون(

وكانت الجلسة قد بدأت بطلب من الشيخ صباح باحالة االقتراح بقانون بشأن كادر المهندسين الى اللجنة الحكومية 

  . عضوا فقط١٣المختصة لمزيد من الدراسة، اال ان الطلب سقط بعد التصويت عليه وحصوله على موافقة 

االمر «ماح للتخصصات االخرى باقرار كوادر مماثلة وحسب ما قاله الشيخ صباح فان اقرار كادرالمهندسين يعني الس

  .»الذي يخل بمبدأ التكويت في القطاع الخاص

وشهد المجلس ايضا نقاشا ساخنا جدا فيما يتعلق بموضوع السياسة التعليمية وتعديل المناهج، وهو ما لمحت له الكتلة 

ما «ضد وزيرالتربية والتعليم الدكتور رشيد الحمد اذا عندما اكدت انها ستفعل ادواتها الدستورية )  نائبا١٤(االسالمية 

وشددت الكتلة في تصريح على . »انساق وراء الدعوات التي تشير الى ان المناهج التربوية الحالية تؤدي الى االرهاب

  .»التخفيف من الجرعة االسالمية في روح المناهج التربوية«لسان منسقها العام النائب فيصل المسلم على رفضها 

وكان وزير التربية الذي عرض امس االستراتيجية الجديدة للتعليم تمهيدا لمناقشتها بشكل موسع في مجلس االمة اليوم 

قد اكد ان وزارته تقوم بمراجعة الكتب المدرسية وحذف كل ما من شأنه التشجيع على التطرف الديني لمواكبة التغيرات 

ورفض الحمد الدعوات الى الغاء حصص الموسيقى، معتبرا . احترام االديانالحاصلة في العالم وتشجيع مبدأ التسامح و

  .»ان هذا المنهج يعبر عن الفن والتراث وال يسيء لديننا وعاداتنا«

أما فيما يتعلق بموضوع اليمن، والسؤال الذي تقدم به النائب مسلم البراك حول حقيقة ما نقل عن لسان الرئيس اليمني 

أنه نصح الرئيس العراقي السابق صدام حسين بغزو الكويت مجددا قبل الحرب االخيرة، فقد رد علي عبد اهللا صالح ب

وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح على ذلك بالقول ان االتصاالت التي اجرتها الوزارة في هذا الشأن خلصت الى 

 يقتنع بالرد وطلب من الوزير كشف جميع نتيجة مفادها بأن هذه المعلومة ال اساس لها من الصحة، اال ان البراك لم

  .المالبسات المتعلقة بهذه القضية لينتهي االمر

الى ذلك، ارجأ المجلس امس التصويت في مداولة ثانية على مشروع القانون المتعلق بالسماح للبنوك االجنبية بفتح 

لحكومة التي طلبت احالة المشروع الى فروع لها في الكويت الى جلسة مقبلة لمزيد من الدراسة وذلك بناء على طلب ا

  .لجنة الشؤون المالية واالقتصادية لمزيد من الدراسة

وكان عدد من النواب قد تقدموا بتعديالت على مشروع القانون تقضي بالزام البنوك االجنبية التي ترغب بفتح فروع لها 

  تحفظها على التعديل المقترح من قبل بعض في الكويت ان تتعامل وفق احكام الشريعة االسالمية، وابدت الحكومة 
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ال تمنع اي بنك «النواب حيث اوضحت على لسان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح انها 

وقال الشيخ . »اال اننا ال نريد ان نضع شروطا وقيودا على البنوك االجنبية.. بالتعامل وفق احكام الشريعة االسالمية

  .»فهذا امر خطير.. ريد ان نطرد االستثمار االجنبي من هذا البلدال ن«صباح 

ال سيما ان الكويت » اهمية خاصة«من جانبه، اوضح وزير الخارجية الشيخ محمد صباح السالم الصباح ان لهذا القانون 

لدول االخرى، وتمنى ملتزمة باتفاقيات خليجية ودولية تقضي بالتعاون االقتصادي واالنفتاح االستثماري بين الكويت وا

ان «، مؤكدا »الشيخ محمد عدم وضع قيود او شروط على المصارف الخليجية التي تريد ان تفتح فروعا لها في الكويت

وتباينت آراء النواب بشأن التعديالت المقترحة . »التعديالت المقترحة من بعض النواب ال تنسجم مع االتفاقية الخليجية

ا التعديالت المتعلقة بوضع شرط التعامل باحكام الشريعة االسالمية على البنوك االجنبية على مشروع القانون ال سيم

وقال النواب المؤيدون لشرط التعامل باحكام الشريعة االسالمية ان هناك توجها عالميا . الراغبة بفتح فروع لها في البالد

وضع هذا الشرط هو تعزيز لقوة هذه المصارف، اال للتوسع بالمصارف التي تتعامل وفق احكام الشريعة االسالمية وان 

ان النواب المعارضين لهذه التعديالت اكدوا ان هذا التوجه ال يتماشى مع االتفاقيات االقتصادية واالستثمارية التي 

 وقعتها الكويت مع الدول والمنظمات االخرى، مشددين على ضرورة التفكير بشكل منطقي ال سيما في ما يتعلق بمصالح

واكدوا ايضا ضرورة فتح المجال للبنوك االجنبية لتفتح فروعا لها في البالد، معللين هذه الخطوة . الكويت االقتصادية

  .بانها تساعد على تنشيط االقتصاد الكويتي وتخلق تنافسا بين البنوك

يفتح المجال للمنافسة في ال «من جانبه، قال وزير المالية محمود النوري ان وضع شرط او قيد على البنوك االجنبية 

واضاف ان الحكومة تشجع العمل المصرفي االسالمي . »المنافسة تحددها قوى السوق«، موضحا ان »السوق الكويتية

  .»بدليل اقرار قانون البنوك االسالمية«

ا الى وجود واوضح انه في المستقبل ستكون هناك ثالثة بنوك تتعامل وفق احكام الشريعة االسالمية في الكويت، مشير

وبنك تقليدي آخر سيتحول بالكامل الى بنك اسالمي، اضافة الى بنك » وهو بيت التمويل الكويتي«بنك اسالمي حاليا 

  . مليون دينار كويتي٧٥جديد سيتم انشاؤه برأس مال 

 مجلس األمة الكويتي يناقش تعديل المناهج التربوية و اإلسالمية

  ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ - ق األوسط  جريدة الشر–فادية الزعبي : الكويت

حذر أعضاء مجلس األمة الكويتي وزير التربية رشيد الحمد من إجراء أي تعديل في مناهج التربية اإلسالمية، مطالبين 

  .بأن يقتصر التعديل على المواد العلمية بحيث تتماشى مع تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل

تصرت المناقشة فيها على االستراتيجية الجديدة للتعليم، بناء على طلب ففي جلسة مجلس األمة التي عقدت أمس، واق

أتمنى أال تخضع الحكومة ألية ابتزازات أو تهديدات « نائباً، قال النائب الدكتور حسن جوهر ١٦تقدم به منذ مدة 

 سمعي أن وزارة التربية لقد نمى إلى«: وقال. »خارجية وتقوم بتعديل مناهجها التعليمية بما يتناسب مع تلك التهديدات

ستلغي أجزاء من مناهج التربية اإلسالمية والقرآن الكريم، وهذا ما ال نقبله، وال نرضى بأن تلغى قيم فكرية وعقائدية 

  .»بسبب تهديدات خارجية

تعلق أما النائب عبد اهللا عكاش المطيري، فقد حذر وزير التربية وجميع المسؤولين في الوزارة من المساس بأي شيء ي

هل هناك دين جديد تريدون تدريسه للتالميذ؟ وهل هو الدين الغربي أو الدين األميركي «بمناهج التربية اإلسالمية، قائالً 

  وفي حين طالب النائب خالد العدوة بعدم. »نحن بلد مسلم ولدينا مبادئ أساسية ال يمكن التنازل عنها«: وقال. »المقبل؟
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الذي يربي «النائب فهد الخنة أسفه لوجود توجه لحذف شيء من مناهج الدين اإلسالمي  ربط اإلسالم بالتطرف، أبدى 

  .»ال نريد سياسة تتجه إلغفال الدين«وقال . »األجيال المسلمة ليكونوا أمة قوية

لكن وفي ختام الجلسة تقدم عدد من النواب بتوصيات لوزير التربية تتعلق باالستراتيجية الجديدة للتعليم في الكويت، 

نظراً لعدم وجود النصاب القانوني، قرر رئيس مجلس األمة جاسم الخرافي تأجيل التصويت عليها للجلسة المقبلة 

  .المقررة بعد أسبوعين

وفي تصريح للصحافيين بعد انتهاء الجلسة، قال وزير التربية رشيد الحمد انه مهتم جداً بمالحظات النواب التي أبدوها 

أن الوزارة قامت منذ مدة بإجراء مسح وتقييم لجميع المناهج، «وأكد . »م مسؤولية الجميعألن التعلي«في الجلسة 

واطمأنت الى أن مناهج التعليم الكويتية خالية تماماً من أية دعوة لإلرهاب، فديننا الحنيف يدعو للتسامح، ونحن ال نقصد 

إلمكان والتسهيل على الطالب كأن يتم تأخير مواد من التعديل حذف آيات قرآنية أو المساس بالدين، بل التبسيط قدر ا

وأكد أن هناك خطوطاً حمراء تتعلق بمناهج الدين اإلسالمي ال يمكن المساس بها أو . »صعبة لسنوات مقبلة مثالً

  .تجاوزها

الدولية من وكان الوزير الحمد، قد اكد ان الوزارة جادة في تطوير مناهجها الدراسية تماشيا مع المستجدات االقليمية و

اننا جادون في ان نضع مناهجنا الدراسية «وأبلغ الدكتور الحمد أعضاء مجلس األمة . خالل استراتيجية تربوية شاملة

  .»في افضل صورة نتوجه بها الى المستقبل

 يتأثر لكونه كغيره من عناصر بناء المجتمع«وقال ان مستقبل التعليم في دولة الكويت يشغل اذهان افراد المجتمع ككل 

مواكبة المستجدات ومواجهة «، مؤكدا ان على النظام التعليمي »بالظروف المحيطة سواء المحلية او االقليمية او الدولية

  .»التحديات والتالؤم معها

   تغيير المناهج الدينيةمن سعوديون يحذرون علماء
  

   الجزيرة نت– م ٣/١/٢٠٠٤الموافق - السبت

ة وأساتذة جامعات وعلماء على وثيقة تحذر المملكة من إجراء تغيير في مناهج  سعوديا بينهم قضا١٥٠وقع نحو 

  .التدريس الدينية

 بعد يوم على إنهاء مجموعة من المفكرين والعلماء -الذي لم يكشف عنه سوى اليوم-وصدر البيان التحذيري 

، والذي اختتم "ة المسلحين المتطرفيناللقاء الوطني الثاني للحوار الفكري لمعالجة ظاهر"والشخصيات البارزة أعمال 

  .أعماله األربعاء الماضي في مكة المكرمة

مشيرا إلى , وحذر البيان من خطورة أي خطوة قد تتخذها الحكومة باتجاه تعديل المناهج الدينية في المدارس أو تطويرها

  ".مةوقفة حاز"مما يستدعي " اإلفساد"أن ذلك يعتبر بمثابة العتبة األولى على طريق 

بهدف جر المملكة "وينتقد البيان التغييرات المقترحة في المناهج التعليمية في وقت تتضاعف فيه الضغوط األميركية 

  ".على طريق الكفر واإللحاد
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أن أي إغفال أو اقتطاع مما كتب في المناهج التعليمية الدينية يتعارض مع الوحدة الوطنية التي تدعو "وجاء في البيان 

  ".دولة كون هذه الوحدة تعتمد على الروح الدينيةإليها ال

ومن بين الموقعين على البيان الدكتور سفر الحوالي الذي يرتبط بعالقات مع المسلحين السعوديين والذي سبق أن أصدر 

يخ عبد ومن بينهم أيضا ناصر العمر األستاذ في الجامعة اإلسالمية، والش. بيانات تطالبهم بتسليم أنفسهم لسلطات األمن

  .اهللا بن جبرين

إنها محاولة من قبل المتشددين "وانتقد اإلصالحيون في المملكة البيان التحذيري، وقال أحدهم طالبا عدم ذكر اسمه 

  ".لكونهم المستفيدين من الوضع القائم ألنه يحفظ تأثيرهم

عبد العزيز اليوم التوصيات وسيرفع المشاركون في اللقاء الوطني للحوار إلى ولي العهد األمير عبد اهللا بن 

  .ويعتبرونها باتت ملحة لدعم المسيرة اإلصالحية في البالد في المرحلة الراهنة, واالقتراحات التي خرجوا بها

 ٢٤بيان يحذر من تطوير المناهج في السعودية بين موقعيه اثنان طالبا بالتطوير قبل 
 ساعة

  ٢٠٠٤ كانون الثاني ٣ – جريدة الشرق األوسط –فارس بن حزام : الدمام

 ساعة من اختتام ٢٤، بعد »تغيير المناهج الدراسية« توقيعاً وحذر من ١٥٦صدر بيان في السعودية اول من امس حمل 

. »تغيير المناهج وتطويرها«مؤتمر الحوار الوطني الثاني اعماله في مكة المكرمة الذي دعا ضمن توصياته العشرين لـ

 نقطة توضح موقف الموقعين من تغيير ١٦، ومتضمناً »إلى العموم من أبناء األمة«وجاء البيان على شكل رسالة 

ولفت مراقبون إلى وجود اسمي الدكتور حمد الصليفيح، . وكان تركيز البيان موجهاً الى المواد الدينية. وتطوير المناهج

وا في مؤتمر الحوار الوطني الذي طالب والدكتور خالد العجيمي، بين قائمة الموقعين على البيان، وهما من اللذين شارك

  .»حدوث مثل هذا التناقض«واستغرب المراقبون ما وصفوه بـ. »تغيير المناهج وتطويرها«في توصياته بـ

وكان من ابرز الموقعين على البيان الدكتور سفر الحوالي والدكتور ناصر العمر وعبد اهللا حمود التويجري والشيخ عبد 

  .اهللا بن جبرين

باحث اسالمي سعودي، طلب عدم ذكر اسمه، ان البيان تجاهل ان تعديل المناهج يصب في مصلحة السعودية وقال 

. وعمد الى تصوير خطوة وزارة التربية والتعليم السعودية بتغيير وتطوير المناهج وكأنها رضوخ لمطالب أميركية

والءهم وهواهم مع أهل الكفر والشرك « بأن واضاف أن البيان لم يتردد في اتهام بعض المطالبين بتطوير المناهج

  .»والضالل، خشية على أنفسهم ومصالحهم من تسلط الكفار
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   التعليميةالمناهج أردني حول تعديل جدل
   الجزيرة نت– م ٣/١/٢٠٠٤الموافق - السبت

  عمان-منير عتيق

ثارت التعديالت التي تعتزم وزارة التربية والتعليم إدخالها في المنهاج الدراسي جدال بين الحكومة األردنية واألوساط أ

  .النيابية والسياسية والمدنية

وال يتعلق جوهر الخالف بمبدأ تعديل المنهاج لجهة اللحاق بالتطورات العلمية والتقنية كالحاسوب والفيزياء والرياضيات 

حقوق اإلنسان والديمقراطية والحريات العامة إذ إنها جميعا محل إجماع، وإنما بكون التعديل يمس منهاج الثقافة وال ب

  .الوطنية واإلسالمية والتاريخ الذي يزرع في األجيال روح المقاومة ضد االحتالل واالستعمار ورفض القبول به

 صفحة تطال مفاهيم لها عالقة بنبذ العنف ٩٠اهج التعليم من وكانت الحكومة األردنية قد أقرت إدخال تعديالت على من

  .تدخل ضمن خمس مساقات هي اللغتان العربية واإلنجليزية والتربية الوطنية والتربية اإلسالمية والتاريخ

قد ونفى وزير التربية األردني خالد طوقان أي ضغوط على بالده لتغيير المناهج، مشيرا إلى أن وزارة التربية كانت 

  .طلبت قبل ثالث سنوات مساعدة اليونسكو في ذلك

 وملف المناهج الدراسية مفتوح على جدل واسع وكبير أساسه الضغوط التي ٢٠٠١أيلول / ومنذ هجمات سبتمبر

تمارسها الواليات المتحدة على الدول العربية واإلسالمية من أجل إعادة النظر في المناهج الدراسية وخصوصا مناهج 

  .اإلسالميةالتربية 

يقول النائب اإلسالمي عدنان حسونة رئيس لجنة التربية في البرلمان األردني في تصريح للجزيرة نت إنه ال يعارض 

  .التعديالت التي تستهدف تطوير الجوانب العلمية

ألننا نعتقد أن  "بيد أنه استدرك بالتعبير عن قلقه من تعديل المناهج الدراسية في التربية الوطنية واإلسالمية والتاريخ

الواردة في هذه " التعديل يستهدف تطهير المناهج األردنية من مفاهيم الجهاد ومقاومة االحتالل أيا كان شكله ومظهره

  .المواد لخلق جيل ال يؤمن بالمقاومة وال يتمسك بفريضة الجهاد

عض النواب بصدد رفع مذكرة وعبر عن دهشته من كون التعديل جاء دون تمريره على البرلمان، وأشار إلى أن ب

  .مساءلة للحكومة تطالبها بعرض التعديل على البرلمان للموافقة عليه

ويشاطر وزير التربية والتعليم األسبق إسحاق الفرحان النائب حسونة قلقه، معربا عن اعتقاده بأن المناهج المتبعة في 

ألنها مواكبة للعصر الذي نعيشه ونابعة من "ة إلى تعديل التربية الدينية والوطنية والتاريخ واللغة العربية ليست بحاج

  ".خصوصية واقعنا المحلي والعربي واإلسالمي وهي تتصف باالعتدال والحفاظ على الثوابت الوطنية واإلسالمية
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ي ال ال يجوز أن نغفل أن مسألة المناهج التربوية التي يراد تغييرها أو تطويرها هي إحدى مفردات السيادة الت"وقال 

  ".يصح التفريط بها

سعيد ذياب أن هذه التعديالت نتيجة ضغوط ) يسار معارضة(وأوضح األمين العام لحزب الوحدة الديمقراطي األردني 

  .أميركية على األردن وغيرها من الدول إلعادة بناء المنطقة العربية لتحقيق السيطرة الثقافية على العقل العربي

ردني جاء أيضا بعد أن وقعت الحكومة األردنية على معاهدة سالم مع إسرائيل لدفع وأضاف أن تعديل المنهاج األ

  .األجيال المقبلة إلى القبول باآلخر

وهذه الضغوط األميركية ربما تلتبس بالضرورة الملحة لتطوير المناهج التربوية في ضوء تسارع المعارف الشديد 

تلزم معه إجراءات تطوير وتحديث ال غنى عنها من أجل دعم مسيرة والتدفق الهائل للمعلومات في هذا العصر، مما يس

  .التعليم وضمان تلقي األجيال القادمة آخر ما أنجزه العلم وبأفضل الوسائل وطرق العرض

ويرحب مدير مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان نظام عساف بإدخال حقوق اإلنسان والديمقراطية والحريات في 

  .المنهاج األردني

ال إنه ال أحد يرفض غرس الديمقراطية وحقوق اإلنسان والحريات ونبذ التعصب العرقي والطائفي من خالل تعديل وق

ما نرفضه ونخشاه هو أن يطال التعديل المقاومة التي تعتبرها إسرائيل والواليات المتحدة إرهابا "، إال أنه قال "المنهاج

  ".وطان والشعوبونعتبرها نحن حقا مشروعا البد منه لتحرير األ

  

  لواشنطن رضوخا اعتبروها
  

   تعديل المناهج الدراسيةينتقدون أردنيون برلمانيون
   الجزيرة نت– م ٣/١/٢٠٠٤الموافق - السبت

وخ لمطالب الواليات المتحدة بشأن تغيير المناهج اتهم عدد من أعضاء مجلس النواب األردني حكومة بالدهم بالرض

  .الدراسية

واعترض النواب برئاسة الكتلة اإلسالمية في البرلمان على قرار وزارة التربية والتعليم بتعديل المناهج الذي يتضمن 

  .فاهيم السالمإدخال مفاهيم لم يحسم الجدل حولها كقضية الفرق بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة وحقوق اإلنسان وم

وقال النائب علي أبو السكر وهو أحد النواب المنتمين لجبهة العمل اإلسالمي إن التعديالت المطروحة ال دخل لها 

  .بتطوير المناهج فنيا وعلميا إلثراء الطالب بالمعلومات، ولكنها تتعلق بتغيير ثقافة وفكر الناشئة
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 للمطالبة بتفاصيل التغييرات المقترحة، مضيفا أنها مرتبطة بتعزيز وأفاد أبو السكر بأن النواب سيستجوبون الحكومة

  .١٩٩٤معاهدة السالم التي وقعها األردن مع إسرائيل عام 

نحن ال نعترض على التغييرات ولكننا ندعو لفتح حوار وطني حتى "من جانبه قال النائب المستقل عبد الرحيم ملحس 

  ".الم واإلرهاب والمقاومة المشروعة ال أن تأتينا جاهزة من دول أجنبيةنقرر نحن األردنيين تعريفنا لماهية الس

وكانت الناطقة الرسمية باسم الحكومة األردنية أسمى خضر نفت في تصريحات صحفية أن تكون التعديالت التي أعلنتها 

  .وزارة التربية والتعليم األسبوع الماضي أتت استجابة لضغوط أميركية

   المناهج التعليميةتغييرن  أردنيون ينتقدونواب
  

   الجزيرة نت– م ٤/١/٢٠٠٤الموافق -  األحد

أبدى عدد من النواب األردنيين وعلى رأسهم نواب إسالميون اعتراضاتهم على قرار وزارة التربية والتعليم تعديل 

  . المناهج الدراسية واتهموا الحكومة بالرضوخ للمطالب األميركية

ونفت الناطقة . هيم السالم وحقوق اإلنسان والتمييز بين اإلرهاب والمقاومة المشروعةوتتضمن التعديالت إدخال مفا

  .الرسمية باسم الحكومة أن تكون التعديالت المذكورة تقررت استجابة لمطالب أميركية

س  صفحة تطال مفاهيم لها عالقة بنبذ العنف تدخل ضمن خم٩٠وكانت الحكومة أقرت تعديالت في مناهج التعليم من 

وأثارت التعديالت جدال بين . مساقات هي اللغتان العربية واإلنجليزية والتربية الوطنية والتربية اإلسالمية والتاريخ

  .الحكومة واألوساط النيابية والسياسية والمدنية

روح وسبب الخالف يتعلق بكون التغيير يمس منهاج الثقافة الوطنية واإلسالمية والتاريخ الذي يزرع في األجيال 

  .المقاومة ضد االحتالل واالستعمار ورفض القبول به

ونفى وزير التربية خالد طوقان أي ضغوط على بالده لتغيير المناهج، مشيرا إلى أن وزارته كانت قد طلبت قبل ثالث 

  .سنوات مساعدة اليونسكو في ذلك

سع وكبير أساسه الضغوط التي  وملف المناهج الدراسية مفتوح أمام جدل وا٢٠٠١أيلول / ومنذ هجمات سبتمبر

تمارسها الواليات المتحدة على الدول العربية واإلسالمية من أجل إعادة النظر في المناهج الدراسية وخصوصا مناهج 

  .التربية اإلسالمية
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ت وقال النائب اإلسالمي عدنان حسونة رئيس لجنة التربية في البرلمان في تصريح للجزيرة نت إنه ال يعارض التعديال

ولكنه عبر عن قلقه من تعديل المناهج الدراسية في التربية الوطنية واإلسالمية . التي تستهدف تطوير الجوانب العلمية

  .والتاريخ

وعبر عن دهشته من كون التعديل جاء دون أن يمر بالبرلمان، وأشار إلى أن بعض النواب بصدد رفع مذكرة مساءلة 

  .البرلمان للموافقة عليهللحكومة تطالبها بعرض التعديل على 

ويشاطر وزير التربية والتعليم األسبق إسحاق الفرحان النائب حسونة قلقه، معربا عن اعتقاده أن المناهج المتبعة في 

  .التربية الدينية والوطنية والتاريخ واللغة العربية ليست بحاجة إلى تعديل

سعيد ذياب أن هذه التعديالت نتيجة ضغوط ) ار معارضةيس(وأوضح األمين العام لحزب الوحدة الديمقراطي األردني 

  .أميركية على األردن وغيرها من الدول إلعادة بناء المنطقة العربية لتحقيق السيطرة الثقافية على العقل العربي

ورحب مدير مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان نظام عساف بإدخال حقوق اإلنسان والديمقراطية والحريات في 

ما نرفضه ونخشاه هو أن يطال التعديل المقاومة التي تعتبرها إسرائيل والواليات المتحدة "ج األردني إال أنه قال المنها

  ".إرهابا ونعتبرها نحن حقا مشروعا البد منه لتحرير األوطان والشعوب

 اإلسالميون في األردن يرفضون سياسة تعديل المناهج الدراسية

  ٢٠٠٤ يناير ٦ -شرق األوسط  جريدة ال– محمد الدعمة: عمان

طالب خمسون نائبا في البرلمان االردني امس بعقد جلسة خاصة لمناقشة سياسة الحكومة في تعديل المناهج الدراسية في 

واعتبروا في مذكرة الى رئاسة المجلس ان المناهج االردنية، شأنها شأن غيرها من المناهج العربية مستهدفة . االردن

في مقدمتها مفاهيم السالم » مصفوفة المناهج الدولية المشتركة«اطلقت عليها وزارة التربية والتعليم بـبالتعديل عبر ما 

  .والتسامح

واحتج حزب جبهة العمل االسالمي في رسالة الى رئيس الوزراء فيصل الفايز على سياسة حكومته بتعديل المناهج التي 

حدة واسرائيل على حد تعبيره رافضا هذه السياسة التي وصفها بانها جاءت بامالءات خارجية، تحديدا من الواليات المت

تمثل اعتداء على تراث وسيادة الوطن وموروث األمة وستترتب عليها نتائج سلبية تعقد االوضاع المعيشية والحياتية 

  .للمواطنين
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  المعارضه االردنيه توكد خطوره تغيير المناهج التعليميه

2004 العدد-127 السنه  االهرام يناير 10 ه 1424  من ذي القعده١٧   السبت
 

  

   :  ا .  ش . عمان ا
  

اكدت لجنه التنسيق العليا الحزاب المعارضه االردنيه خطوره تغيير المناهج التعليميه خصوصا ما يتعلق بمواد بناء 

   . الشخصيه والهويه الوطنيه والقوميه العربيه واالسالميه

  

 التنسيق العليا الحزاب المعارضه االمين العام لحزب حقوق المواطن الدكتور يعقوب سليمان وقال الناطق الرسمي للجنه

 ان اللجنه توقفت في اجتماعها االخير عند قضيه تغيير المناهج الدراسيه التي تسعي الحكومه  , في تصريح له امس

   . االردنيه حاليا اليها موكده خطوره هذا االجراء علي مستقبل الوطن وهويته

  

واشار الي ان اللجنه استعرضت كذلك ما يجري في فلسطين والعراق من عمليات قتل وتدمير وقمع معبره عن دعمها 

   . الكامل للشعب العربي الفلسطيني وللشعب العراقي ومقاومته

  

ودعمها وقال الدكتور يعقوب سليمان ان اللجنه اكدت كذلك وقوفها الي جانب سوريا ووحده السودان ارضا وشعبا 

   . للمقاومه اللبنانيه

  

  وحقيقة ما حصل في األردن..  المناهجأزمة

  ٢٠٠٤ كانون الثاني ١٤ -  جريدة الشرق األوسط–  القالبصالح

 الهواء ففي االسابيع االخيرة ُأثيرت عاصفة هوجاء ضد تطوير المناهج الدراسية طواحين طريقة شن الحرب على على

 مأتماً تندب وتنوح فيه تستغل تجدفهناك قوى وتنظيمات سياسية عندما ال . ينها االردن عدد من الدول العربية، من بفي

 لالعالن عن وجودها ومن أجل حشد قطاع محدد من الرأي العام منهاظرفاً وتفتعل مناسبة لممارسة هذه الهواية سعياً 

  . متواضعةحلة التنفيذ ولو بحدود  شعارات على مدى اكثر من نصف قرن ولم تنتقل الى مربقيتحول شعاراتها التي 

 القوى السياسية العربية فبعض، وفقاً لمصطلحات غير طيب الذكر صدام حسين، »أم المشاكل« مشكلة المشاكل، او انها

 الى القضايا اليومية للجماهير باتت تحترف تصيد المناسبات واألقربومن بينها التنظيمات التي تعتبر نفسها في المقدمة 

  . باصدار بيانات التنديد والشجب واالدانة بال تحقيق وال تدقيق وال مراجعةوجودهاعن لإلعالن 

 المناسبات لشتم وافتعال المفترض ان هذه القوى استفادت من عبر وتجارب القرن الذي مضى وهو قرن البيانات ان

حليمة باقية على عادتها  « لكن يبدو انموجودةاالنظمة وشن الحروب الوهمية والقصف الكرتوني على اهداف غير 

  فها نحن قد دخلنا ابواب القرن الجديد بكل» من شب على شيء شاب عليه «وان» الطّبع يغلب التطبع«وان » القديمة
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 وهذا ينطبق على نفسها مستجداته وال تزال القوى المشار اليها تقف في المربع ذاته وتمارس الهواية وكل تحدياته 

  . الرجعي والتقدمي على حد سواءاليسار واليمين وعلى

 فأسَرَجت الخيول وَجرَد الفرصةفسارعت هذه القوى المفلسة ذاتها الى ابتهال » الحجاب« ايام كانت هناك مناسبة قبل

 فرنسا الدولة الصديقة للعرب والمؤازرة لقضاياهم والتي وتعرضتفرسان البيانات والجمل الثورية سيوفهم الخشبية 

 بالتخلي عن واتهامها الواليات المتحدة بالعالم لسيول عرمة من الشتائم والتهديد والوعيد استفرادبة على تحاول المشاغ

  !!.قيم الثورة الفرنسية المجيدة

 على انه من حق فرنسا ان وأكدفألنه قال كلمة حق » الدونكيشوتية« يسلم حتى شيخ األزهر من شظايا هذه المعركة لم

 والعربية حقوقها على أراضيها تعرض لما تعرض له االسالميةضيها كما تمارس بعض دولنا تمارس سيادتها على أرا

 ال قادة أحزاب سياسية ال يحق لهم التطاول على رمز اسالمي يحتل موقعاً يجب ان »فتاوى«الفرنسيون ولم توفره 

  . بالتي هي أحسندلة،المجا كان ال بد من ايواجه ما يصدر عنه اال بالتقدير واالحترام والمجادلة، اذ

 لكنها لم تفعل هذا وبدل ان الدراسية على هذه القوى ان تنتظر إيضاحات الدول المعنية بتطوير او تغيير المناهج كان

الى اسراج خيولها » فبركات المفبركين« االشاعات والقيل والقال والىتتحلى بفضيلة البحث عن الحقيقة بادرت مستندة 

 والعويل والنواحوالمهم ان هناك بوادر مأتم وال بد من التسابق للندب ...  على طواحين الهواءارةواالغوامتشاق سيوفها 

  . فيه

 االستنفار الثوري الكالمي وقبل هذا ان هذه القوى ال تعيش على افتعال األزمات ولي أعناق الحقائق لكان عليها قبل لو

 حتى تكون صادقة مع الجماهير التي تدعي تمثيلها، سها،نفاعالن هذه الحرب الطاحنة على خصم وهمي ان تكلف 

يقيناً انها لو فعلت ذلك الصدرت ..  بالنسبة للمناهج المدرسية وبخاصة في األردنجرىبالسعي للوقوف على حقيقة ما 

  .  التأييد والمؤازرة بدل ان تصدر بيانات الشتم والتنديد واالتهامبيانات

 العامة بل اخذت تسرب باالتهاماتل الى الحقيقة ليس هدفها فان هذه القوى لم تكتِف  لم تفعل ذلك وألن الوصووألنها

 بها من سلطان ومنها ان كتب التاريخ التي تدّرس لتنشئة اهللاللجماهير الغفيرة المسكينة قصصاً وروايات ما أنزل 

مع بني قريضة وبني قينقاع  قصص غزوات الرسول عليه السالم كغزوة خيبر وحروبه مناألجيال قد اصبحت تخلو 

  . غير ذلك فليأِت بهعلى فان هذا ال صحة له على االطالق ومن لديه البرهان من هذه القوى المذكورة وبالطبع

 الماضي ثم واذا كان القرنأضعاف تحديات ..  اآلن في القرن الحادي والعشرين وهو قرن ستكون تحدياته اضعافنحن

 فإن هذا القرن هو قرن الثورة البيولوجية واالستنساخ الهائلةعوام قرن ثورة االتصاالت القرن الذي ودعناه قبل ثالثة أ

  .وباقي مخلوقات اهللا من البهائم الى بني البشر» دوللي« النعجة سيتجاوزالذي بات مؤكداً أنه 

هل .. فطرنا عليه وما معتقداتنا يمكن ان نحصن أطفالنا وأجيالنا الصاعدة ضد هذه التحديات التي تمس صميم كيف

 الذي بات يهدد العالم بأسره باالستمرار بمناهجنا المدرسية »االيدز«نـواجه هذه الثورة البيولوجية واالستنساخ ومرض 

 وان المستحيل »االزديألمية الشنفرى «و» ألفية ابن مالك« تحفيظ أبنائنا الذين على مقاعد الدراسة وبمجرد.. النمطية

  !؟...اء والخل الوفيالغول والعنق... ثالثة

 تقف لنا عند كل زوايا والتي بد من ثورة هائلة في كل برامجنا المدرسية فالتحديات الجديدة التي تواجهنا اآلن ال

 التربوية النمطية والهدف يجب ان ال يكون تلقين شبابنا االساليبومنعطفات المستقبل تقتضي التخلص نهائياً من كل 

 فإنوهنا .. لح لعصور مضت، فانها ال تصلح وعلى االطالق للعصر الذي دخلنا أبوابه تصكانتوجبات جاهزة، اذا 

  .عليهالقدسية هي فقط لكالم اهللا جلَّ شأنه والمسند من حديث رسول اهللا صلوات اهللا 
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» االيدز« من مرض التحديات بد من ان يتعلم أطفالنا وعلى اسس علمية وبالحجج واالقناع كيف يواجهون كل هذه ال

   واشكاالته الى الوصول الى القمر والتجول على سطح ومشاكله» االنترنيت«الى الثورة البيولوجية واالستنساخ الى 

 وتتسع..  التي تفصل بيننا وبين العالم المتطور الذي يسبقنا بمئات السنين سوف تتسعالهوةوما عدا ذلك فإن .. المريخ

  . ينفع الندموالها سنندم كثيراً ولكن يوم ال يفيد وسنجد انفسنا في مؤخرة الرتل العالمي وعند

 المؤامرة والتآمر يوصلنا الى عقليات الى ما جرى بالنسبة للمناهج المدرسية فإن التدقيق في االمور بعيداً عن وبالعودة

ن الدول  المثال، واعتقد ان هذا هو الذي حصل في العديد مسبيلوالحقيقة ان كل ما جرى في األردن على . الحقيقة

 الى الجديد بادرت تحت ضغط التحديات المستجدة في نهايات القرن الماضي وبداية القرن التربيةالعربية، هو ان وزارة 

  . والقيم العالمية المشتركةالسالماعداد مشروع تربوي يستند الى مصفوفة مفاهيم حول حقوق االنسان وثقافة 

 حاولت التأكد من حقائق سماعياًصوى وبدأت القصف على اهداف وهمية  ان القوى التي أعلنت حالة االستنفار القلو

 المشار اليه هي منظومة قيم نبيلة يكرسها الدين االسالمي المشروعاالمور لوجدت ان كل المفاهيم التي تضمنها هذا 

 وسنسلم رقابنا تهاماال وبدونها فاننا كعرب ومسلمين سنضع انفسنا في زوايا العزلة وفي مواقع السماويةوكل األديان 

  .تسليماً لسيوف أعدائنا

 نتوقف ونحجم، نحن في االرهابغدت في مواجهة مع ) أيلول( ألن الواليات المتحدة بعد الحادي عشر من سبتمبر هل

 بين المقاومة المشروعة واالرهاب المرفوض ونتوقف عن فرقاًالعالمين العربي واالسالمي، عن تعليم أطفالنا ان هناك 

  !؟... أسماء اهللا عز وجلأحديث عن السالم الذي هو الحد

 الذي انعقد مؤتمره األول األردني، منظومة هائلة من القيم النبيلة التي تضمنها مشروع تطوير المناهج الدراسية هناك

، ١٩٩٥ ومعاهدة وادي عربة، وانعقد مؤتمره الثاني في العام السالم، أي قبل مؤتمر مدريد وعملية ١٩٨٧في العام 

ألفية « تحفيظ وأسلوب الى األطفال والطلبة المبتدئين بطريقة العصف الذهني وليس بطريقة التلقين تقدموكل هذه القيم 

  .»ابن مالك

 واحترام حقوق االنسان واالنتقال الفكريةالتعددية السياسية والتعددية :  هذه القيم النبيلة، على سبيل المثال ال الحصرمن

 واالنتقال به من المحلية الى العالمية، وحرية التعبير عن الرأي وحق االقتصادلالمركزية وتطوير من المركزية الى ا

 الشورى والديموقراطية ومفهوم وحق القيام بالمظاهرات السلمية وحرية عقد االجتماعات والحرية الصحافية، االحتجاج

 والمياه وحماية التراث العالمي والمخطوطات األثرية،  الطاقةوحفظواحترام المواثيق والقوانين، والعيش في بيئة آمنة 

 المقاومة وخطر النفايات النووية والحروب األهلية، ومنع العنف األسري، والتمييز بين األطفالوعدم استغالل 

  .المشروعة لالحتالل واالرهاب

 ثقافة السالم يقول عنوانت  فاننا نجد ان النص الذي أثيرت حوله كل هذه العاصفة الهوجاء والذي ُأدرج تحوهنا

 لالحتالل الصهيوني الذي هدم منزله وشرد أفراد مقاومتهما الفرق بين شاب فلسطيني استشهد اثناء «: لألطفال بالطبع

 ركاب مدنية وهدد بقتل كل من فيها ما لم تفرج سلطات احدى الدول عن رفاق له طائرةأسرته وشخٍص آخر اختطف 

  !؟...درات بتهمة تهريب المخسجنوا

 التي تعيش بطالة واألحزاب ان هذا النص، الذي لم يقرأه ولم يبحث عنه فرسان الكالم والجمل الثورية والقوى هل

وهل ان تعليم األطفال فضيلة حل ..  والصهيونيةاألميركيةمقنعة، من الممكن ان يكون قد وضع وفقاً للتوجيهات 

  !؟..سالمي السمح الحنيف وباقي األديان السماوية مع الدين االيتنافىالنزاعات بالطرق السلمية 
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  اعتراضات تغيير المناهج في األردن والكويت

   ١٦/١/٢٠٠٤ الجمعة - النبأ المعلوماتية شبكة

أبرز تقرير يوضح موقف عدد من النواب األردنيين يترأسهم إسالميون باعتراضهم على قرار وزارة التربية والتعليم 

ناهج الدراسية متهمين الحكومة األردنية بالرضوخ لمطالب الواليات المتحدة باعتبار أن التعديالت في البالد بتنقيح الم

المطروحة ال دخل لها بتطوير المناهج فنياً وعلمياً وإثراء الطالب بالمعلومات ولكنها تتعلق بتغيير ثقافة وفكر الناشئة، 

 القادم وهو استحقاق لمطلب أمريكي وهذا واضح ألن وبرأيهم يشكل هذا القرار خطورة كبيرة على ثقافة الجيل

التغييرات ليست نابعة من حاجة وطنية، فيما أعلنت وزارة التربية األردنية نفت أن تكون تلك التعديالت تجيء استجابة 

 .للمطالب األمريكية

 اإلسالمي والقيم والعادات وقال مسؤول عن المناهج في الوزارة أن الخطة ليست جديدة وأن المفاهيم قائمة على الدين

العربية اإلسالمية مثل التسامح والحوار بين الثقافات، وكان نائب أردني قد قال نحن ال نعترض على التغييرات، ولكننا 

ندعو لفتح حوار وطني حتى نقرر نحن األردنيين تعريفنا لماهية السالم واإلرهاب والمقاومة المشروعة ال أن تأتينا 

جنبية، مضيفاً أن التغييرات المقترحة مرتبطة بتعزيز معاهدة السالم التي وقعها األردن مع دولة الكيان جاهزة من دول أ

، وأعلن النائب عن دهشة النواب لقرار الكويت المماثل والذي سبق األردن بيوم واحد إلضافة ١٩٩٤الصهيوني عام 

 التعديالت متضمنة إدخال مفاهيم السالم وحقوق اإلنسان أشار التقرير إلى أن(التعديالت ذاتها على مناهجها المدرسية 

والفرق بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة، وتزامن موقف النواب األردنيين مع تحذير نواب كويتيين الحكومة الكويتية 

ب الرضوخ لالبتزاز األمريكي والغربي لتغيير المناهج الدراسية بهدف حذف مواد يعتقد أنها تشجع على اإلرها

والتطرف مؤكدين أن مناهج الكويت ال تشجع التطرف وال تفرخ إرهابيين يذكر أن الحكومة الكويتية قد أعلنت أنها تقوم 

بتأليف كتب مدرسية في مواد التربية اإلسالمية واللغة العربية واالجتماعيات والتربية الوطنية وذلك لتدعيم قيم التسامح 

ائب اإلسالمي الشيعي حسن جوهر قد أكد من جانبه إننا نتمنى أن ال يخضعوا ومحاربة العنف والتعصب يذكر أن الن

فيما قال وكيل وزارة التربية ) لالبتزاز والتهديد الخارجي إللغاء أجزاء رئيسية من التربية اإلسالمية والقرآن الكريم

إلى العنف والتعصب وإثارة الكويتية حمود السعدون أن لجاناً متخصصة راجعت تلك المناهج ووجدت أنها ال تدعو 

  .الفتنة ومحاربة األديان بل تركز على التسامح واإلخاء والمساواة والعطف والمحبة

  

   والدوحة إصالح التعليمبيروت عرب يبحثون في خبراء
   الجزيرة نت– م ٢٠/٢/٢٠٠٤الموافق -  الجمعة

ول مرة سبل تطوير المناهج التربوية  بلدا عربيا في بيروت أل٢١بحث ممثلون عن القطاعين العام والخاص من 

  . والتعليمية نافين أن يكون العمل لإلصالح نتيجة ضغوط خارجية خصوصا أميركية

 وزيرا في إطار الملتقى العربي للتربية ١٧ مختص عربي من بينهم ١٥٠٠وشارك في بحث تطوير هذا القطاع نحو 

، وافتتح الملتقى أعماله الثالثاء واختتم أمس الخميس، وكان تحت والتعليم برعاية رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري

  ". الواقع وسبل التطوير.. التربية العربية"عنوان 
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وأضاف " يشمل الفكر اإلسالمي"وألمح وزير المالية اللبناني فؤاد السنيورة في كلمة باسم راعي الملتقى إلى أن اإلصالح 

إن برامجنا تحتاج إلى تغيير وتطوير ولكنها ليست هي سبب .. يادتنا واستقاللنالكن التغيير المفروض ال يتناسب مع س"

  ". التطرف

من جانبه شدد األمير خالد الفيصل بن عبد العزيز رئيس مؤسسة الفكر العربي التي بادرت بتنظيم الملتقى على أن 

  . التغيير ينبع من المجتمع وليس مفروضا من الخارج

إدماج "و" مستقبل التربية والتعليم في البالد العربية في ضوء المتغيرات العالمية"ات العمل وكان من أبرز محاور جلس

  ". مفاهيم حقوق اإلنسان وحوار الحضارات في المناهج الدراسية

وانعقد الملتقى بمبادرة من مؤسسة الفكر العربي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية ومكتبي التربية العربي لدول 

العربية للتربية والثقافة "و" اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة"يج واليونسكو اإلقليمي للدول العربية والمنظمتين الخل

  ".والعلوم

 ضغوطا أميركية إلدخال ما ٢٠٠١أيلول /  سبتمبر١١وتواجه الدول العربية واإلسالمية خاصة السعودية منذ هجمات 

  ". التعليمية المتهمة بالتشجيع على اإلرهابإصالحات على مناهجها"تسميه واشنطن 

وقد دعا مجلس الشورى السعودي الشهر الماضي إلى الموافقة على قانون إلصالح النظام التعليمي يجعل الوسطية 

 من علماء الدين والمثقفين في بيان وزرع على ١٥٦إحدى القيم األساسية لرسالة اإلسالم، فيما حذرت مجموعة من 

  . ت السلطات من تغيير المناهج الدراسيةشبكة اإلنترن

  ورشة عمل 

وفي العاصمة القطرية الدوحة اختتمت أمس أعمال الورشة اإلقليمية حول حقوق اإلنسان شارك فيها أكثر من خمسين 

خبيرا من دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، بالدعوة إلى إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان في المناهج الدراسية بدول 

  . لمجلسا

كما دعا المجتمعون إلى تشجيع الجهات المعنية بدول المجلس التعاون على التصديق على االتفاقيات والمواثيق 

  . والمعاهدات الدولية والعربية ذات الصلة بالتربية على حقوق اإلنسان

ضمن الضغوط " المنتدى وقد نفى ممثل المفوض األعلى لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة أمين مكي أن يكون تنظيم هذا

القاعدة األساسية هي أن التغيير ينبع من الداخل وبناء على قيم "وأضاف أن ". األميركية على دول الخليج لتغيير المناهج

  ". المنطقة وتراثها
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 لن نبيع آخرتنا بدنيانا: وزير التعليم المصري نافيا تغيير المناهج الدينية

  ٢٠٠٤ار  آذ٢ - » الشرق األوسط«: القاهرة

هل «: نفى وزير التعليم المصري الدكتور حسين كامل بهاء الدين ما يشاع عن تغيير المناهج الدينية في البالد، متسائالً

لن يجرؤ أحد على مطالبتنا بتغيير مناهجنا التعليمية وال يستطيع أحد ان يزايد «وقال الوزير انه . »نبيع آخرتنا بدنيانا؟

: واضاف. »اب، ألن مصر قاومت االرهاب وتصدت له وقدمت الدليل العملي على ذلكعلى مصر في مواجهة االره

 سنوات كل المفاهيم الخاصة بحقوق االنسان والتسامح والمرور والبيئة والمعلومات ٧ان مصر أدخلت في مناهجها منذ 

 الدكتور فاروق اسماعيل أمس وقال امام لجنة التعليم بمجلس الشورى برئاسة). ايلول( سبتمبر ١١وكل ذلك قبل أحداث 

اننا نساهم بخبرة حقيقية في مجال «، مشيراً الى »مصر ال تحتاج الى وصاية من أحد، بل لديها ما تقدمه لآلخرين«ان 

التعليم وال خوف من ذلك وقد تعرضنا لحمالت ضارية من التشهير، اذ قالوا اننا حذفنا بعض اآليات من القرآن الكريم 

لرسول عليه الصالة والسالم ونهمش التاريخ االسالمي وكل ذلك محض افتراء وال أساس له من وحذفنا أحاديث ا

  .»الصحة

وفي مقدمتهم الدكتور محمد سيد طنطاوي والمرحوم الشيخ محمد « طلب من العلماء ١٩٩٣وأضاف انه في عام 

هج الدينية فقال لي المرحوم الغزالي الغزالي والدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور عبد الصبور مرزوق رأيهم في المنا

هل يستطيع «: ثم تساءل. »لقد استقر في يقيني ان ما يدرس من مواد دينية هو صحيح الدين وما يشاع محض افتراء

، مشيراً الى ان الذين يروجون لذلك انما يتاجرون باالسالم والدين، مؤكداً ان مادة التربية هي »أحد ان يبيع آخرته بدنياه

  .رسوب ونجاحمادة 

 الرئيس التركي يرفض تمرير قانون إصالح التعليم الديني

  ٢٠٠٤ مايو ٢٩ -» الشرق االوسط«: انقرة

اعترض رئيس الجمهورية التركي احمد نجدت سزر على بنود قانون مثير للجدل حول اصالح نظام التعليم الديني 

، واعاد سزر القانون الذي يعتبر الكثيرون انه يمس يسمح لطلبة المعاهد الدينية باالنضمام الى الجامعات التركية

بالعلمانية، الى البرلمان العادة النظر فيه، وقد يفتح اصرار الحكومة االسالمية، التي يرأسها رجب طيب اردوغان على 

 وقالت. تمرير القانون، الباب أمام مواجهات بين الحكومة من جهة وكل من الجيش ومؤسسة الرئاسة من جهة اخرى

ضد مواد القانون الذي تعرض لهجوم شديد من ) الفيتو(وكالة االناضول لالنباء ان الرئيس التركي استخدم حق النقض 

ابواب ) ايار(الجيش التركي وأثر على اسواق المال، ويفتح القانون الذي صوت عليه البرلمان في الثالث عشر من مايو 

 امامهم مجال الوظائف العامة، في حين تقصر التشريعات القائمة الجامعات امام طالب المدارس الدينية كما يفتح

واعتبر سزر الذي عارض . الدراسات العليا لهؤالء على كليات الشريعة، مما يحد من اختراقهم مجال الوظائف المدنية

الحقيقة ان عدد «ل اربعة بنود من القانون، ان األخير يهدف الى تشجيع الشبان على االنتساب الى المدارس الدينية، وقا

 ١٩، وفصل الرئيس اسباب رفضه القانون في وثيقة من »الطالب المسجلين في هذه المدارس هو اصال مرتفع جدا اليوم

  واذا ما تبنى البرلمان القانون كما هو من جديد بدون تعديله واعاده الى الرئيس، فسيضطر. صفحة قدمها للبرلمان امس
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وبوسع الحكومة ذات الميول . لك فرصة اخيرة هي احالة االمر الى المحكمة الدستورية سزر للتصديق عليه، لكنه يم

االسالمية نظريا ان تعيد القانون الى سزر، لكن المحللين يقولون ان االكثر ترجيحا هو سحبه تجنبا لدخول الحكومة في 

  . مواجهة مع الجيش التركي العلماني

 دة الدينطنطاوي وشنودة يحذران من وقف تدريس ما
 

  الجزيرة نت–٢٠٠٤- ٦-٢٢

حذر شيخ األزهر محمد سيد طنطاوي وبابا اإلسكندرية شنودة من عواقب إلغاء تدريس مادة الدين في المدارس 

 .المصرية في إطار ما يسمى باإلصالح

سيؤدي إلى كثير من إن إلغاء تدريس مادة الدين ) سبورتنغ(وقال البابا شنودة في ندوة أقامها نادي اإلسكندرية الرياضي 

إلى أن المجتمع األميركي عانى من مشاكل االنحراف واالنحالل بعدما استجابت الواليات الكوارث في المجتمع، وأشار 

  .المتحدة للضغوط اليهودية وألغت مادة الدين

رى مثل يجب تدريس الدين اإلسالمي والمسيحي، وأن يدرس كل شخص دينه، ويمكن أن تدرس مادة أخ"وقال شنودة 

لو تم إلغاء تدريس مادة الدين في المدارس "مبطن ومضى شنودة يقول فيما يفهم بأنه تهديد ". األخالق بجانب الدين

  ".فسوف نعلم الناس الدين بطريقتنا الخاصة

 وبدوره أيد طنطاوي البابا شنودة فيما ذهب إليه، وفيما يتعلق بمصادرة بعض الكتب نفى شيخ األزهر أن يكون علماء

  .األزهر الذين حصلوا على الضبطية القضائية قد هاجموا أو دهموا المكتبات

ووصف الطنطاوي هذه األنباء بأنها افتراء وشدد على أن رجال األزهر ليسوا شرطة، مشيرا إلى أن دور مجمع 

جهات المسؤولة بعد ذلك البحوث اإلسالمية هو أن يقول رأيه فيما تطلبه منه الجهات األمنية والقضائية في الكتب، وأن لل

  .أن تأخذ بهذا الرأي أو تتجاهله

أحيانا نطلب حجب الكتاب ألنه مخالف للشرع، ونحن ال نصادر لكن الذي يتخذ قرار المصادرة الجهات التي "وأضاف 

 .تطلب الرأي في الكتب

 مصر تطوير المناهج يواصل دوره المشبوه في مركز

  نعرة الفرعونية تُعلي ا بأخرىموضوعات تحث على القيم واستبداله حذف
 

   11/07/2004 -أون الين  إخوان
  

  الدين هاني صالح -تقرير

المصري عند حذف الموضوعات الدينية  التعليم تقف الحملة المشبوهة التي يشنها مركز تطوير المناهج على لم

   إلى الموضوعات الوطنية والقومية؛بل امتدت يد العبث بالمركز والمناهج؛ واآليات القرآنية من كراسات الخط العربي
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 الوطنية الصف الخامس والسادس االبتدائي للعام الدراسي القادم حذفًا لمعظم الموضوعات مناهج  حيث شهدت

من المنهج السابق، وتم % ٣٣بـ المحذوفة والقومية التي تحثُّ الطالب على االنتماء وحب الوطن، وقُدر حجم المواد

  !والتطبيع مع اآلخر؟ السالم ات تغريبية تدعم قيماستبدالها بموضوع
   

، فقد )عباس العقاد(العربية، وخاصةً موضوع  اللغة أمثلة الموضوعات والتدريبات التي حذفت ما حدث بمنهج ومن

الوطني، وتغرس حب رواد التاريخ المصري؛ مثل محمد كريم، ومصطفى كامل،  الحس تم حذف التدريبات التي تنمي

والمقاومة  الجهاد وطلعت حرب، كما تم حذف التدريبات المرتبطة بحرب أكتوبر، وذلك لمحو فكرة زغلول، وسعد

  .والسالم بالمناهج، في حين أن الموضوعات الجديدة تدعم التطبيع
   

 الخالفات، كما شهد نفس الموضوع حذفًا بعض أمثلة ذلك كيف تتعامل مع الدول المجاورة حتى لو كان هناك ومن

وعمل الخير، والمحافظة على المال العام، واستبدالها بكلمات متقاطعة  اهللا، للتدريبات التي تحث الطالب على إرضاء

في  (بلدنا خيرات(، كما شهد موضوع )هات عكس يخطط، ومرادف مشهور: (على تضييع الوقت، مثل الطالب تحث

متى نحتفل (الهوية، مثل  ويعمق  الطالب الوطنية،، وكان يرسخ عند١٢ بصفحة ٣نفس الكتاب حذفًا للتدريب رقم 

  .(لها؟ وكيف كان أبناء مصر خيرا! بحرب أكتوبر؟
   

والذي يدعم فكرة الهوية الوطنية  العربي ، وهو تدريب على الخط١٣ بصفحة ١٠تم حذف التدريب رقم  كما

، في حين تم إضافة فقرة جديدة )الميةبفضل حضارتها اإلس وحاضرها مصر منبع الخير في ماضيها(واإلسالمية؛ وهو 

القدماء  المصريين إن النهضة التي تشهدها مصر امتداد لتاريخها القديم الذي سجل حياة(مثل  الفرعونية، تدعم الهوية

  )والتحنيط وبراعاتهم في الفنون والعمارة والحساب والهندسة والنحت
   

الستئصال جميع التدريبات التي تحث  (الثاني  الدراسيالفصل(تعرض كتاب اللغة العربية للصف الخامس  كما

، ٢١ صفحة ٤؛ حيث تم حذف التدريب رقم )صوت الوطن) موضوع الطالب على الدفاع عن الوطن، كما حدث في

 العزيزة مصر: (، وأيضا)الدفاع عن الوطن.... (مصر تقوي جيشها من أجل(تم حذفه  ما وذلك بدون بديل، ومن أمثلة

  ).أكمل...... طنلي و
 

، وكان ٧ و٦؛ حيث تم حذف التدريب رقم )للصف الخامس) امتدت يد الحذف إلى كراسة األنشطة والتدريبات كما 

 الوطن، ويوضحان مدى أهميته ودوره في حماية مصر، وأيضا تأصيل تكوينه من بجيش يحثان الطالب على االعتزاز

  .الشرعية الناحية
   

وتاريخ األنبياء، كما حدث في موضوع  الحضارات الحذف طالت الموضوعات التي تبرزلما سبق أن يد  يضاف

الذي وضح ) ١٠(؛ حيث تم حذف التدريب رقم )الفصل الدراسي الثاني) الخامس بكتاب القراءة بالصف) آثار األجداد(

الوثنيين منهم، فقد  خاصةً  الفراعنة،يوسف في حضارة مصر القديمة، وقد تم استبداله بتدريبات تشيد بملوك اهللا أثر نبي

، وتم استبدال )آمنين، ووضح أثر سيدنا يوسف في مصر اهللا ادخلوا مصر إن شاء.. اكتب ما يلي بالخط النسخ(تم حذف 

  .وبجوارها مجموعة من األسئلة عن تاريخه وأهمية اكتشاف مقبرته آمون، ذلك بصورة للملك توت عنخ
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التالميذَ اآلداَب والقيَم الدينية؛ فقد تعرضت  تُعلِّم مركز أيضا الموضوعات اإلسالمية التيطالت يد العبث بال وقد

 لحذف التدريبات التي تحث الطالب على األمر بالمعروف) الفصل الدراسي الثاني) الخامس كراسة التدريبات بالصف

ج /التدريب بالفقرة أ حذف ؛ حيث تم)قحق الطري(عن المنكر، وتعلمهم آداب الطريق، كما حدث في موضوع  والنهي

  ).إياكم والجلوس في الطرقات.. جمل كالمثال التالي ثالث اكتب(، ودون بديل، ومن أمثلة ما تم حذفه ٢٨و٢٧بصفحتي 
   

 المصري؛ حيث تقدم النائب اإلخواني علي لبن باستجواب لوزير التعليم، البرلمان فرض الموضوع نفسه على وقد

   .والوطنية واإلسالمية المصرية من هجمة شرسة تستهدف الموضوعات العربية ناهج ما تتعرض له المفيه وضح
   

 أن التعليم المصري يمر بأسوأ -الشعب مجلس  عضو-أكد األستاذ علي لبن) إخوان أون الين(تصريحات لـ وفي

أضاف أن ال حلَّ إال بإغالق المركز اإلسالمية والوطنية، و الهوية مراحله، ويتعرض ألخطر هجمة تغريبية تستهدف

 يظهر األمريكان، وهو مركز تطوير المناهج، وأضاف أن على كل إعالمي مخلص لوطنه أن عليه المشبوه الذي يسيطر

وأكد أيضا أن المخلصين من أبناء  المصرية، لتدمير المناهج) األمريكي(للرأي العام أبعاد المؤامرة التي يقودها المركز 

اإلسالمية والعربية، وأنهم سيسعون إلنقاذ الطالب من هذه  هويتنا دون لكل َمن يحاول أن ينال منمصر سيتص

  .تستهدف تدمير مستقبل مصر التي المخططات التغريبية
 

وتواصل بإلغاء ثقافته » القائد«تغيير المناهج الدراسية العراقية بدأ بتمزيق صور 

 »القومية االشتراكية«

  التاريخ لم يعد احتكارا لرؤية او لطائفة او لمذهب واحد : » الشرق االوسط«لتعليم العالي لـ وزيرا التربية وا

   ٢٠٠٤ آب ٧ – معد فياض: لندن

أكد وزير التربية العراقي، الدكتور سامي المظفر، ووزير التعليم العالي الدكتور طاهر البكاء، على ان وزارتيهما ما 

  .ير المناهج الدراسية في المدارس والجامعات العراقية منذ تغيير النظامتزاالن تواصالن العمل من اجل تغي

  .وأوضح الوزيران ان النظام السابق ورئيسه استغل المناهج الدراسية للترويج الفكاره وممارساته وتمجيد سياساته

 ان غالبية مناهج عبر الهاتف من مكتبيهما في بغداد أمس» الشرق االوسط«وقال الوزيران في حديثين منفصلين لـ

وقال . التربية والتربية االسالمية والجغرافيا والتاريخ قد تم تغييرها في الوقت الذي يتم فيه تحديث مناهج العلوم الصرفة

تم تغيير مناهج التربية االسالمية وخاصة تلك التي تؤكد على الطائفية وعلى المذهب الواحد وتحض على «المظفر انه 

غيرنا كل المناهج التي تمجد النظام السابق وخاصة «وأضاف . »لتي كان يمارسها النظام السابقالتفرقة الطائفية ا

  .»شخص الرئيس المخلوع حيث كانت مناهج التربية الوطنية مكرسة لفكر النظام ولفكر الرئيس السابق

القصائد التي تتحدث عن وأشار المظفر الى ان وزارة التربية قامت كذلك بحذف كل الدروس والمواضيع والكتابات و

حزب البعث او عن رئيس النظام السابق، كما شمل التغيير مناهج التاريخ الذي حدث فيه الكثير من التحريف لصالح 

  .»خدمة خطط النظام، وكذلك مناهج الجغرافيا

  تناسب والمرحلةان لجانا من اساتذة عراقيين مختصين تعمل منذ العام الماضي على وضع مناهج جديدة ت«وقال المظفر 
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وحول تجاوز ازمة طبع . » الحالية والمستقبلية ومن اجل بناء جديد لوعي الطالب وانفتاحه على االفكار الخالقة الجديدة

في العام الماضي تم التخلص من المناهج غير المرغوب فيها عن طريق تمزيق «الكتب الدراسية الجديدة قال المظفر 

مناسبة لطبع الماليين من الكتب المنهجية اما خالل العام الدراسي الجديد فقد تم طبع صفحاتها حيث االوضاع لم تكن 

  .»الكتب داخل العراق وخارجه وخاصة في بيروت وعمان

من جهته قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور طاهر البكاء ان سلسلة اجراءات اتخذت لتغيير المناهج 

  . بدأت بالغاء المناهج التي كانت تدرس فكرا أحاديا وتروج أليديولوجية النظام السابقالدراسية، وهذه االجراءات

» فكر القائد«تم إلغاء مادتي الثقافة القومية االشتراكية، التي كانت تكرس لفكر حزب البعث فقط، و«واضاف البكاء قائال 

تان مفروضتين بواقع ساعتين لكل طالب التي كانت تروج لفكر الرئيس المخلوع وتؤلهه، حيث كانت هاتان الماد

  .»اسبوعيا في جميع الجامعات العراقية

يفسر التاريخ واالحداث السياسية من وجه نظره فقط، أي من «وأشار الى ان اسلوب المناهج في ظل النظام السابق كان 

  .»ى المعاصرةوجهة نظر ضيقة، أما االن فيتم تفسير التاريخ واالحداث وفق النظريات العالمية والرؤ

ان بعض مفردات تدريس الجغرافيا تغيرت وخاصة فيما يتعلق بتغير الخرائط وتقسيم الحدود، مشيرا الى «وقال البكاء 

ان النظام السابق كان قد غير خارطة العراق عندما دخلت القوات العراقية الى الكويت وطبع االف الخرائط الجديدة 

عراق، لكن سرعان ما الغيت هذه الخرائط بعد ان اعترف النظام السابق بالكويت التي توضح الكويت وكأنها جزء من ال

أما قضية شط العرب والخالف حوله مع ايران فقد كان رئيس النظام «مضيفا » بفعل الضغوط الدولية التي تعرض لها

  .» اعوام٨ بعد ان الغاها من جانبه وبعد حرب دامت ١٩٧٥السابق قد اعترف باتفاقية عام 

غالبية المناهج التي تم تغييرها تشمل مراحل الدراسة االبتدائية والثانوية وخاصة فيما «أوضح وزير التعليم العالي ان و

يتعلق بالتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية والتربية االسالمية واالدب، وحسب علمي فان وزارة التربية قامت بتغيير 

  .»كل المناهج

كانت مناهج هذه الكليات تميز بين المذاهب االسالمية وتشيع ثقافة «ات الشريعة قال البكاء وفيما يتعلق بمناهج كلي

التمييز الطائفي والنعرات الطائفية وخاصة عن طريق االساتذة الذين كانوا يركزون على تدريس مذهب دون غيره او 

يع المذاهب االسالمية واعتماد مصادر اختيار مدرسين طائفيين اصال ومن مذهب معين دون غيره، اما اآلن فتدرس جم

  .»وآراء واجتهادات مختلفة حتى من المذاهب التي لم يعد لها وجود وصارت في ذمة التاريخ

واشار الى ان الجامعات العراقية تسعى حاليا الى تحديث مناهجها فيما يتعلق بالعلوم الصرفة وردم الهوة بينها وبين 

لقد اعتمدنا اسلوب التوأمة بين جامعاتنا والجامعات «بية في المجاالت العلمية، وقال آخر ما توصلت اليه الجامعات الغر

  .»الغربية في مختلف انحاء العالم وبهذا نكون قد بدأنا من حيث انتهى اآلخرون

ونفى البكاء ان يكون قد حدث أي تدخل خارجي في عمليات وضع المناهج التدريسية وفي كل المراحل الدراسية، وقال 

مشيرا » لم يحدث أي تدخل خارجي في عملية وضع المناهج الدراسية واالعتماد تم ويتم على الكفاءات العراقية فقط«

  .»عمليات التغيير والتحديث في المناهج مستمرة وتحتاج الى عمل دؤوب وقد تستغرق وقتا طويال«الى ان 

ترف بالشهادات التي منحتها جامعة البكر للدراسات من ناحية ثانية أكد وزير التعليم العالي ان وزارته لم ولن تع

ولن نعترف كذلك بالشهادات التي منحت بصورة فخرية عن الجامعات العراقية لرئيس وأركان «العسكرية او السياسية 

  .»النظام السابق او ألولئك الذين فُرضوا على الدراسة الجامعية وحصلوا على شهادات جامعية من غير ان يداوموا فيها
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  بالقدس التعليم الصهاينة يستهدفون: التعليم الفلسطينية وزارة

  ٠٧/٠٨/٢٠٠٤ -أون الين  إخوان

  
  الدين هاني صالح -تقرير

عما تتعرض له المؤسسات التعليمية  النقاَب تقرير صدر مؤخرا عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية كشف

أثرت بصورة سلبية على العملية التعليمية على مدار األعوام الخمسة  يةصهيون الفلسطينية بالقدس الشريف من انتهاكات

   يهدد التعليم في القدس بكارثة، والسطور التالية تحمل التفاصيل مما الماضية؛

   وأرقام إحصائيات

من سكان القدس %٣١,٥حيث أكد أن  التعليمية؛ التقرير بعرض إحصائيات للطالب المنتظمين في المؤسسات استهل

في سن التعلم الثانوي، وأشار التقرير إلى أن % ٤,٥األساسي و التعليم في سن% ٢٦,٥ي سن التعليم العام منهم ف

 يقطنون  طالبا٤٣٠٣١ طالبا داخل الحواجز و٧٩٤١٨ منهم ١٢٢٤٤٩العام بالقدس يقدر بـ التعليم إجمالي طالب

 .ضواحي القدس

 مدرسة، وهيئة الوكالة ٢٢هم هيئة األوقاف وتضم  جهات؛ شراف أربعأكد التقرير أن المدارس بالقدس تقع تحت إ كما

مدرسة، وهذه المدارس تقع تحت اإلشراف الفلسطيني، بينما الجهة  ٣٧ وتضم مدارس، والمدارس الخاصة٩وتضم 

إلى  التقرير مدرسة هي البلدية والمعارف، وتقع هذه المدارس تحت إشراف صهيوني، كما أشار ٣٤ تضم الرابعة والتي

الضفة الغربية وقطاع غزة والبالغ  معدل ، وهذا المعدل أقل من%٧٤,٣أن معدل التحاق المقدسيين في التعليم العام 

مع الضفة وغزة ناتج عن انخفاض معدل االلتحاق في  بالمقارنة ، وأن انخفاض معدل االلتحاق المقدسيين%٨٧,٥

 بدالً ، وهذا ناتج عن رغبة الطلبة في العمل%٥٧في الضفة وغزةفي حين يبلغ المعدل  %52.6 المرحلة الثانوية ويبلغ

  .مدينة القدس أبناء من إكمال دراستهم الثانوية، وذلك بسبب الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشها

   في القدس الشريف التعليم

بقة في المدينة في ظل غياب أنظمة التعليم المط تعدد التقرير أن الواقع التعليمي في القدس الشريف هو حصيلة وأكد

في أنظمة التعليم، وأن هذه التعددية في ظل غياب السلطة الوطنية ذات  التعدد سلطة وطنية تربوية تشرف على هذا

ظاهرة التسرب وعدم  وتفشي أدت إلى ظهور سلبيات في العملية التعليمية منها انخفاض نوعية التعليم الملزمة المرجعية

  .لزاميتطبيق التعليم اإل
   

أدت إلى انخفاض مستوى التحصيل لدى الطلبة  متدنية التقرير إلى أن االحتالل ساعد على نشأة بيئة تعليمية وأشار

إلزامية التعليم أسوة بالمدارس الصهيونية غرب القدس، كما تتفشى في  تطبيق وانخفاض مستوى تأهيل المعلمين وعدم

   .فوف الطلبة تحت أعين وبصر سلطات االحتاللظاهرة انتشار المخدرات بين ص المدارس هذه
   

الطلبة المقدسيين إلى المدارس التابعة لها على  لجذب التقرير أن سلطات االحتالل تتبع حاليا سياسة جديدة وأكد

لألوقاف من أجل فرض وتدعيم سيطرتها على المؤسسات التعليمية باستخدام  التابعة حساب المدارس الخاصة والمدارس

  :منها أساليب عدة
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والحد من البناء، وإجراء الصيانة الدورية  التوسع التضييق على المدارس الحكومية والتابعة لألوقاف؛ بمنعها من -

 في الغرف الصفية، ويقلل من قدرات هذه المدارس االستيعابية لدفع الطلبة االزدحام للمدارس، مما يرفع من مستوى

   .بمدارسها لاللتحاق
   

بالمقارنة مع معلمي المدارس الحكومية  والبلدية اتب عالية للعاملين في التدريس في مدارس المعارفدفع رو -

  .األكفاء الوطنية إلى مدارسها وتفريغ المدارس الوطنية من المعلمين المدارس والخاصة؛ بهدف جذب المعلمين من
   

مدارس المعارف والبلدية كمقيمين في القدس مما  لىإ كما تعترف وزارة الداخلية الصهيونية بأسر الطلبة المنتسبين -

 على اإلقامة في" الطلبة المنتسبين إلى المدارس الوطنية ال تعتبر دليالً بينما يعرض أسرهم لسحب هويتهم المقدسية،

   .ويتعرضون لسحب هويتهم أيضا المدينة
   

لخاصة بهدف تبني هذه المدارس سياستها ا المدارس تقوم سلطات االحتالل بدفع مساعدات نقدية وعينية لبعض -

   .التعليمية وفرض سيطرتها على المؤسسات
   

من االعتداءات واالعتقاالت  لمينوالمع الطلبة المضايقات التي تمارسها سلطات االحتالل والمستوطنين تجاه -

دارس خارج القدس أو االنتقال إليها لدفع الطلبة لالنتقال إلى الم المؤدية ومحاصرة المدارس الوطنية، ووضع الحواجز

  .والمعارف البلدية إلى مدارس
   

    :ترتب على ذلك وقد

نسبتهم من  ارتفعت طلبة مدارس المعارف والبلدية الصهيونية أصبحوا يشكلون حوالي نصف طلبة القدس فقد عدد أن

سى الحالي، وقد العام الدرا في %٦٥م، ووصلت ٢٠٠٠/ ١٩٩٩في العام % ٥٣,٧م إلى ١٩٩٤/١٩٩٥عام % ٥١,٧

  المدارس الخاصة؛ فقد انخفضت حصة المدارس  حساب جاءت هذه الزيادة في حصة مدارس المعارف والبلدية على

هذا االنخفاض في .. في العام الدراسي الحالي% ٢١,٨م إلى 1994/1995 في العام الدراسي% ٢٨الخاصة من 

بل أيضا  والبلدية لبة من التعليم الخاص إلى مدارس المعارفلم يأتي فقط نتيجة لتحول الط الخاصة عدد طلبة المدارس

مما رفع حصة مدارس األوقاف من  الخاص أن مدارس األوقاف قد توسعت وانضم إليها أربعة مدارس من القطاع

   .التقرير من مجموع الطلبة، كما أكد% ١٨,٥إلى % ١٣,٥
   
السيطرة على المؤسسات التعليمية في القدس مع  معركة ى كسبوزارة التربية والتعليم الفلسطينية تعمل جاهدةً عل إن

 بأن التعليم ذات الهوية العربية واإلسالمية أصبح مهددا بكارثة بسبب ضغوط التقرير سلطات االحتالل، ولكن يعترف

ية العربية ذات الهو المقررات المستمرة على المناهج الفلسطينية ومحاوالت االحتالل المستمرة للتخلص من االحتالل

  .واإلسالمية
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   تسرب الطلبة من مدارس القدس ظاهرة

كافة المراحل التعليمية وفي كافة المدارس  في التقرير أيضا أن ظاهرة التسرب من التعليم أصبحت منشرة وأكد

راحل تنخفض في المرحلة األساسية الدنيا وترتفع تدريجيا في الم حيث بالقدس، وتتفاوت حدتها حسب مستوى الصف؛

   .ذروتها من الصف العاشر وأعلى وتصل التعليمية العليا
   

حجم التسرب في المدارس التابعة للمعارف والبلدية  عن التقرير إلى أن وزارة التعليم ال يتوفر لديها معلومات وأشار

 تخفي مثل  للتخفيف من حدت هذه الظاهرة؛ حيث إن سلطات االحتالل-وجدت إن –وال عن أسبابه والطرق المتبعة 

الحد األدنى من التعليم  تقدم النوعية عن التعليم الفلسطيني في مدارسها نوعيته، وإن سلطات االحتالل المعلومات هذه

لدفع الطلبة نحو العمل المأجور الذي ال يحتاج إلى مهارة  الثانوي، للفلسطينيين ضمن المرحلة األساسية وتهمل التعليم

   .يونية، وتنتهج هذه السياسة مع الفلسطينيين داخل الخط األخضرالصه االقتصادية في القطاعات
   

القدس هو السبب االقتصادي لدوافع العمل،  مدارس التقرير أن أهم األسباب الدافعة لتسرب الطلبة الذكور من وأكد

الرئيس لتسرب من مجموع الطلبة المتسربين، وهذا هو أيضا السبب  %٤٣,٥ بلغت وأن نسبة التسرب نتيجة هذا السبب

الدراسية لدى  القدرة على مستوى الوطن، السبب الثاني من حيث التأثير للطلبة الذكور هو تدني المدارس الطلبة من

  .الوزارة في المؤسسات التعليمية بالقدس إنجازات ، واختتم التقرير بعرض أهم%٢٥,٨الطلبة ويقدر نسبة هؤالء 

  

  بالمغرب؟ من إعادة تأهيل الحقل الديني لمصلحة
  ٠٩/٠٨/٢٠٠٤ - أون الين  إخوان

  
  رضا عبد الودود -كتب

كافة الفعاليات اإلسالمية، شملت الخطة التي  استهدفت السلطات المغربية منذ بداية يوليو حملة تمشيط واسعة بدأت

عن طريق " يإعادة هيكلة الحقل الدين"م بإصدار المرسوم الملكي المسمى 23/7/2004 دشنها الملك محمد السادس في

   - "دائرة اختصاصاتها وتوسيع المجلس العلمي األعلى وتوسيع نطاق شبكة المجالس العلمية وإعادة تنظيمها تنظيم إعادة

مساجد عشوائية؛ ألنها لم تحصل على  أنها  هدم عشرات المساجد في عدد من المدن المغربية بحجة-شملت

  .طرف الدولة من تراخيص كما أن أئمتها وخطباؤها ليسوا معينين
   

مطلوبة "بعد أن أصبحت هذه المساجد  الصفيحية، أكثر عمليات هدم المساجد في األحياء الفقيرة، والمدن تركزت

  .المتطرفين وترويج خطاب ديني غير معتدل واحتضان ؛ بتهمة التحريض على اإلرهاب،"دوليا
   

كانت قبلة المصلين عشرات السنين، وأمام  التي ،"المساجد العشوائية"استنكار عدد من السكان لحملة هدم  وأمام

بما يتماشى مع الحرب الدولية على اإلرهاب، التي انخرط فيها المغرب  الديني، إصرار الدولة على إعادة ضبط الحقل

المساجد " ويقرب المتحدة األمريكية، كان البد من إيجاد بديل يخفف من غضب رواد المساجد، الواليات إلى جانب

األوقاف والشئون اإلسالمية قرارا آخر  وزارة من كل المواطنين، لتعميم الخطاب الديني المعتدل، فقد أصدرت" يةالرسم

تحت إشراف الدولة، ولكنه مجرد مسكنات فقط في ضوء األزمة  المساجد لتالفي الغضب الشعبي ببناء عدد من

  .المغرب يحياها االقتصادية التي
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من األحياء الهامشية، يتركز بها نشاط  عدد ستبنى فيها المساجد، والمتركزة فيالقرار المناطق التي  وذكر

الجماعات اإلسالمية التي تنشط في مساجد خاصة، داخل المدن  تحركات اإلسالميين، ويبدو أن المقصود هو تطويق

األمني الذي  المنطق موازاة معالتي نهجها المغرب، بال" األمن الروحي"الفقيرة، تماشيا مع سياسة  األحياء الصغيرة وفي

راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى،  والتي م،٢٠٠٣ مايو ١٦طبع سماء المغرب بعد تفجيرات الدار البيضاء في 

  .األمنية المغربية على إدراجها في قوائم اإلرهاب العالمية السلطات ، التي تصر"السلفية الجهادية"ونسبت إلى 
   

ولكن خطورتها الحقيقية بقدر ما  حاكمة،  ليس في كونها صادرة عن جهات سياديةخطورة تلك المخططات ولعل

فصائل المجتمع، األمر الذي يفسره انطالق عدد من المعارك  بين تفتحه من أبواب لالستغالل السياسي والمتاجرة

 الحداثيين جبهة"ب باسم رموز اليسار المغربي القديم، إضافةً إلى ما بات يعرف في المغر يقودها السياسية الساخنة

ظاهرة العري التي ترتفع حدتها في  الستفحال ، على خطباء المساجد والفعاليات اإلسالمية، بسبب استنكار الخطباء"الجدد

أو الغرفة الثانية في البرلمان المغربي؛ حيث وصفت المجموعة  المستشارين، فصل الصيف، وكانت البداية من مجلس

في الدار  الثاني اد االشتراكي خطبة الجمعة التي ألقاها أحمد بن شقرون خطيب مسجد الحسناالتح لحزب البرلمانية

، "رجعية"التقيد بضوابطها، بأنها خطبة  دون البيضاء، واستنكر فيها انتشار ظاهرة االختالط بين الذكور واإلناث،

  .والرجل وتكرس التمييز بين المرأة
   

، وبين "الظالمية والرجعية والتطرف"بـ الخطباء لمنابر اليسارية التي وصفتالمعركة على الصحافة بين ا واستمرت

 والتنمية اإلسالمي، ثم تزايدت حدة الخطاب العلماني وجرأته على الخطباء العدالة القريبة من حزب" التجديد"صحيفة 

أو الهيبة، " العقدة"أن تخلصت من  بعد وهو ما عده بعض المراقبين انزالقاً للنخبة المغربية بالتهجم على العلماء والدعاة،

القريبة " األحداث المغربية"المغرب؛ ففي الصفحة األولى لصحيفة  علماء التي كان يفرضها الراحل الحسن الثاني على

 ، ونشرت أسبوعية"آراء متطرفة"اعتبرت الصحيفة ما جاء في الخطبة المذكورة  االشتراكي من حزب االتحاد

وهو ينظر باتجاه مغنية  شاردا، ها األولى صورة تم تركيبها يظهر وزير األوقاف أحمد التوفيقعلى صفحت" البيضاوي"

  ".الحرب المقدسة ضد الميني بوط" شبه عارية ومتكئة على كتفه، وفوق الصورة عنوان بارز

اكة االسالمي، خاصةً في ظل الشر التيار ثم فإن صيف المغرب سيشهد مزيد من التصعيد السياسي ضد ومن

األسبانية المغربية في طور جديد من التقارب بعد تفجيرات  العالقات اإلستراتيجية بين واشنطن والمغرب ودخول مسار

من تأكيدات  بالرغم تتهم إسبانيا عناصر من تنظيم القاعدة المنتمين لعدد من بلدان المغرب العربي، التي مدريد األخيرة

  .تلك األحداث في اصر منظمة إيتا االنفصاليةالقيادات األمنية اإلسبانية بضلوع عن

  !اإلسالمية التربية  تعيد النظر في مناهجاإلمارات

  
  زين محمد  :الكاتب  ٢٠٠٤-سبتمبر-4 : التاريخ  الكويت-السياسة :المصدر

  
 

 !ة؟ومتى السعودية ومصر واليمن وبقية الدول العربي, الكويت متى , العربية المتحدةاإلمارات دولة بدأتها
 

  بشكل  خلصت اخيرا الى ضرورة واهمية تعديل مناهج التربية االسالمية في المدارساالمارات في  حكوميةلجنة
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 مناهج دول حرفيا نقلوا هؤالء واغلب الظن ان, وتوصلت الى ان واضعي هذه المناهج كانوا يفتقرون الى خطة.. شامل 

 !السعودية »الشرق األوسط»اخرى وذلك على ذمة صحيفة 
 

,  الى االيجابية والفعاليةالقيم يدفع بعض بحيث  ان المناهج تشتمل على قيم تهدم بعضها بعضاعلى هذه اللجنة وشددت

 وانتهى تقرير اللجنة االماراتية! خر والرغبة في استئصالهˆ العداء لالمفاهيم وغرس فيما يقود البعض االخر الى التواكل

 كبير قضايا المرأة حد الى يركز على دور الرجل ويتجاهل, اج ذكوري الطابع بأن المنهج الحالي هو منهالقول الى

 !المجتمع ودورها وهو أمر ينتج عقلية غير قادرة على تقبل المرأة في

 ! انتهى اليهاالتي مجمل التوصيات شأن  رفع الى الحكومة في ابوظبي التخاذ القرار فيالتقرير تردد أن هذا ولقد
 
 ودراسة مناهج التربية االسالمية وتوصلت لبحث من ذات نفسها قبل غيرها سارعت  المتحدةالعربية دولة االمارات اذن

 تجري ان ويطلب منها يأتيها  بمقدورها ان تبدأ االصالحات من الداخل وليست بحاجة الى منانمما يعني , النتائج الى

 !االصالحات من الخارج
 

 وصرخوا,  الواليات المتحدة باجراء اصالحاتطالبتهموا كثيرا عندما  العرب تضايقالحكام من ان الكثير والغريب

 واد ولم نسمع في صرخة وكانت, نحن الذين سنجري االصالحات في بلدنا,  توجيهات من احدنقبلال ..  واحد بصوت

 !أميركي او أنه زوبعة في فنجان, وكأن االمر قد انتهى, صداها
 

 دور الرجل ويتجاهل الى حد على الطابع يركز ذكوري ة الى ان المنهاج الحالي هو االماراتياللجنة يشير تقرير وعندما

 وانما لمسته وهي تقرأ فصول,  اصابت اللجنة ولم يأت ذلك استنتاجا منهالقد, صحيح فهذا.. كبير قضايا المرأة ودورها

عندما نشاهد ,  نراه في الواقعما وهذا ..من الكريˆيقلل من شأن المرأة التي كرمها القرا¯ بالفعل ¯  الذي الحالي المنهاج

  ويقاتلون باسم الدين على ان ال تشارك,  المرأة حقوقهااعطاء يرفضون بعض نواب مجلس االمة وبعض خطباء المساجد

 ! يستطيعون ان يتقبلوا وجودها الى جانبهم داخل المجتمعوال, السياسية في الحياة

 في قلوبهم غرست التي وانما تولد نتيجة ما تلقوه من تعاليم تلك المناهج, صبا او دعائيا او تعتبجحا ليس  هذاوموقفهم

 !خرˆوعقولهم مفاهيم العداء للمرأة والعداء لال
 
 شامل لجميع تعديل باجراء وسيكون القرار جريئا وسريعا,  الحكومة في ابوظبي ستأخذ بتوصيات اللجنةان اعتقادي في

 التي مازالت تلقن تالمذتها تلك المناهج البالية العربية الدول فماذا تنتظر بقية.. رسمناهج التربية االسالمية في المدا

 . مع واقع الحياة وبقية المجتمعاتيصطدم متطرفا التي تنشئ جيال
 
  فيه القرآن الكريم والسنة مصدرا للمعرفةيكونوندعو الى منهج جديد ..  على يدها ونشد االماراتية مع اللجنة نحن

 واالستظهار ضوعا للحفظ مووليس
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 تغيير مناهجنا ال عالقة له بالضغوط الخارجية: وزير التربية األردني في الكويت

  ٢٠٠٤ تشرين الثاني ٣٠ -  »الشرق األوسط«: الكويت

نفى وزير التربية والتعليم األردني الدكتور خالد طوقان وجود أي ضغوط أجنبية خارجية تمارس على المملكة األردنية 

  .تغيير مناهجها التعليمية، مؤكداً ضرورة تطوير المناهج التي تتفق مع متطلبات سوق العملبشأن 

نحن ال نتحدث عن تغيير «أثناء زيارته الكويـت امس، » الشرق األوسط«وقال الدكتور خالـد طوقان في تصريح لـ

ة وإعادة بناء وتطوير أنظمتنا المناهج وإنما عن تطويرها، ألنها من سنة الحياة وسمة العصر ويجب علينا تهيئ

، مؤكداً أن تطوير المناهج التربوية في األردن يتماشى مع التقاليد التربوية الراسخة المبنية على فلسفة تربوية »التعليمية

وأكد أن الحكومة االردنية، ممثلة بوزارة التربية والتعليم، تنظر إلى اإلسالم والدين نظرة وسطية معتدلة وهو . واضحة

ان التطوير جاء بسبب «: وقال. ا عكسته الفلسفة التربوية للبالد بأن اإلسالم هو دين التسامح واالعتدال والوسطيةم

  .»الثورة المعلوماتية واالتصاالت التقنية، ولكن الركائز األساسية للفلسفة التربوية بقيت كما هي

ية على نوعية التعليم فيها، قال الوزير طوقان إن وحول مدى تأثير االزدياد الكمي للجامعات الخاصة بالدول العرب

كمي «االزدياد الكمي إذا لم تكن هناك ضوابط له، من حيث معايير االعتماد والجودة فسنكون مهددين بخطر تخريج 

  .»بدون نوعي

الي، مبيناً أن وأكد الوزير أن الحكومة األردنية تتجه إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات التعليمية في التعليم الع

  .تطبيق معايير الجودة واالعتماد وتحقيق الكفاءة لخريجي الجامعات الخاصة ستكون صارمة

ان التعاون الثقافي والتربوي عاد أقوى من السابق وهناك تبادل الخبرات بين البلدين في ما يتعلق «واشار الوزير الى 

، مشيراً إلى توقيع اتفاقية مع الصندوق العربي »متنا التربويةبمجال التخطيط التربوي لمواجهة التحدي الذي يواجه أنظ

 مدرسة في األردن ضمن مشروع التطوير التربوي وهو ٣٥في الكويت العام الماضي من أجل توفير الدعم الالزم لبناء 

  .قيد التنفيذ حالياً

ربية كثيرة، أهمها عملية االنتقال وأوضح الدكتور طوقان أن التحديات التي تواجه األنظمة التربوية العالمية والع

  .باألنظمة التربوية إلى عصر المعلوماتية والتصدي للتحدي المعرفي

  متعددة الجنسية الشركات يحذر من ضياع الهوية ووقوع التعليم العربي في أيدي خبير
  قدس برس

الم العربي وما يعصف به من مشكالت في الع العالي خبير تربوي من تداعيات العولمة وآثارها السلبية على التعليم حذر

عبداهللا بوبطانة، مدير مكتب اليونسكو والممثل اإلقليمي لدى الدول  الدكتور وقال. واختناقات ومواطن ضعف متعددة

متغيراتها، بدءاً من  جميع الخليج، في دراسة له إّن تأثيرات العولمة على منظومات التعليم العالي ستستهدف في العربية

 .والتمويل ت واألهداف، وانتهاء باإلدارة والتسييرالسياسا

العربية الخاصة للتعليم العالي  المؤسسات بوبطانة في دراسة قدمها للمؤتمر الرابع للجمعية العمومية لرابطة ورأى

 ها علىتؤكد أن نوعية وكفاءة التعليم العالي العربي سوف لن يتم تحديد المستقبل المنعقد في اإلمارات، أّن احتماالت

 .بها الوطني؛ وإنما سيتم تحديدها طبق أنماط ومعايير دولية البد أن تلتزم المستوى

  والتكنولوجيا؛ أّن كل الدالئل للعلوم الدكتور بوبطانة في دراسته للمؤتمر الذي تستضيفه شبكة جامعة عجمان وأضاف
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فرازات ظاهرة العولمة، إذ ستفرض العولمة ضرورة بشكل كبير بإ سيتأثر  تشير إلى أّن التعليم، وخاصة التعليم العالي؛

في تقديم  الدولة المناهج وطرق التدريس ونوعية اإلدارة والتمويل، وهذا سيؤدي إلى تقليص دور محتوى إعادة صياغة

 .المشروع هذه الخدمات، ومن الممكن أن تسيطر الشركات العابرة للقارات على هذا

لن تكون بالضرورة مالئمة للسياقات  األكاديمية ن أّن المناهج التعليمية والبرامجالمسؤول والخبير في دراسته م وحذر

 لها أن تستجيب وتتالءم مع السياق العالمي ومتطلباته، مشيراً إلى أّن خريجي البد االجتماعية والثقافية الوطنية، بل

تغييراً جذرياً في  تقديره ا يتطلب وفقالعالي لن يتنافسوا على وظائف بمواصفات األسواق العالمية، وهو م التعليم

 .محتوى المناهج وطرق التدريس والتدريب

االغتراب الثقافي،  وترسخ تعيد إنتاج التخلف،"مناهج التعليم العالي الحالية في غالبية الدول العربية  أّن بوبطانة وأوضح

م بأي شكل من األشكال في ترسيخ مفاهيم وال تساه عليها، ومساهمتها محدودة في تعزيز الهوية الثقافية والمحافظة

ساهمت بتراكم أعداد كبيرة من الخريجين العاطلين عن العمل لفرضها مناهج  والتي الديمقراطية وحقوق اإلنسان،

 .تعبيره ، على حد"غير مالئمة لألسواق المحلية، ناهيك عن األسواق العالمية أكاديمية وبرامج

أن يتعامل معها ويساهم في تعظيم  يجب تحديات كبرى أمام التعليم العالي،"عدة المسؤول الثقافي إلى تناول  ومضي

والتهديدات الناشئة عن محاوالت فرض نموذج واحد، وهو النوذج  الثقافي فهناك التحدي". إيجابياتها وتقليص سلبياتها

أن يضطلع بدورا فاعل في  العالي التعليمويؤكد بوبطانة هنا أنه ينبغي على . بالثقافات الوطنية السائدة واإلطاحة الغربي،

خالل مناهجه ونشاطاته، والبد أن يكون له دور في تحصين  من المحافظة على الثقافة والهوية وتطويرهما وترسيخهما

  .للنموذج الذي ستفرضه العولمة، وفق تقديره الثقافي الثقافة والمجتمع ضد الغزو

 علومات واالتصاالت، وهي األدوات التي تساهم في كسر الحدود والحواجزثورة الم تفرضه أيضاً التحدي الذي وهناك

إذا ما تم االستفادة منها  واالتصاالت في كل ما هو موجود في العالم، معتبراً أنه من الممكن لثورة المعلومات لتؤثر

ت التمويل وتنويع التعليم العالي عربيا، وخاصة مشكال مشكالت بشكل علمي وصحيح بأن تساهم في حل الكثير من

  .بين المؤسسات التعليمية العربية، وفقاً لدراسته والتكامل البدائل واالختيارات

  من  محذراً وحقوق اإلنسان، وهو من أهم المتغيرات التي تستهدفها حركة العولمة، الديموقراطية يتجسد أيضاً تحدي كما

هذا التحدي وتحقيقه؛ فإّن تيار العولمة  مواجهة قت الراهن منأّن مؤسسات التعليم العالي العربية إذا لم تتمكن في الو

 .والعدالة وحقوق اإلنسان للديموقراطية سيكون كفيال بفرض نموذجه الخاص

العربي لكل إمكانياته، وتفعيل كل مؤسساته؛ لكي يضطلع بالدور  العالم الدكتور بوبطانة بضرورة تسخير وطالب

 والمواطن ي مواجهة عدد من المخاطر التي ستفرضها حركة العولمة على المجتمعمسؤولياته ف ويتحمل المطلوب منه،

 .العربي

للتعاون العربي في مجال التعليم العالي،  كبرى ضرورة التفكير الجدي في إعطاء أولوية"أّن التحديات تفرض  ورأى

 ، كما"اجهة مجمل التحديات المستقبليةمن أداء الدور المطلوب منها في مو وتمكينها وتفعيل آلياته ومؤسساته القائمة،

  .الدراسة في أورد
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 نرفض أية ضغوط بشأن تغيير المناهج: الشيخ صباح األحمد

  ٢٠٠٤ كانون األول ١٥ -  »الشرق األوسط«: الكويت

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح األحمد الصباح رفض بالده ألية ضغوط خارجية، فيما يتعلق بالمناهج 

  .تعليمية في وزارة التربيةال

نحن ال نقبل «وقال في تصريحات صحافية بعد حضوره جلسة برلمانية خاصة، لمناقشة الوضع التعليمي في الكويت 

وأشار إلى ضرورة تطوير المناهج، بحيث تكون . »نحن بلد صغير لكن ال نقبل أن يضغط علينا.. بأن يضغط علينا أحد

  .»خالل اجتماعي مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم.. أنا أول من طلب ذلك«قال مختلفة عن المناهج السابقة، و

طالبت بايجاد مناهج تختلف عن المناهج السابقة، وكما قالوا حتى ال يمأل رأس الطالب بأشياء كثيرة ليس «وأضاف 

إلصالح وترميم المدارس في  مليون دينار كويتي ١٩٠وذكر الشيخ صباح أن الحكومة خصصت مبلغ . »بحاجة اليها

  .جميع محافظات الكويت

  نواب اإلخوان المسلمين يهاجمون تعديالت في منهج التربية الدينية بالمدارس المصرية

  ٢٠٠٤-شباط- ٤ - » الشرق األوسط«: القاهرة

 وأكدت قيام تجددت اتهامات الكتلة االسالمية في البرلمان المصري للحكومة المصرية باالستجابة للضغوط األميركية

الحكومة باجراء تعديالت جوهرية في مقررات التربية الدينية في مختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي بصورة مخلة 

  .أفقدت المادة الهدف من تدريسها

ومن جهته قدم النائب علي لبن، من االخوان المسلمين، في بيان عاجل إلى الحكومة مستندات ووثائق عبارة عن كتب 

ية الدينية المقررة هذا العام ومثيالتها التي كانت مقررة في حقبة الثمانينات، تأكيداً لعدم مصداقية وزارة التربية الترب

  .والتعليم في التأكيد على عدم حذف أي أجزاء من مادة التربية الدينية، امتصاصاً لغضب الرأي العام

دة بالغاء جميع اآليات القرآنية التي توجب حجاب المرأة في كتاب واتهم النائب وزارة التربية والتعليم بمسؤوليتها المتعم

كما تم . الصف األول الثانوي بعد أن كان يتم تعليم فتيات الصف األول الثانوي أن الحجاب فريضة كالصوم والصالة

التي تدعو » الجاثية«ة التي تدعو إلى الحكم بما أنزل اهللا والغاء سور» المائدة«حذف اآليات القرآنية المأخوذة من سورة 

   .٨٧/١٩٨٨إلى تطبيق الشريعة االسالمية التي كانت في كتاب الصف األول الثانوي عام 

وأشار النائب إلى سوء القصد والنيات في حذف موضوعات تستهدف إضعاف كتب التربية االسالمية مثل أضرار 

  .الزواج بأجنبيات من كتاب الصف الثاني الثانوي

يضاً األحاديث النبوية التي تنهى عن تبرج النساء بالزينة والحض على الزواج المبكر والتحذير من وألغت الوزارة أ

  .العزوبة وتأخر سن الزواج

كما رفض البيان اقحام . وانتقد البيان العاجل إلغاء مصادر الشريعة، القرآن والسنة، واالجتهاد في المقررات الدينية

  .م األسرة في منهج التربية االسالميةوزارة التربية والتعليم ملف تنظي


