
 التحدي الصهيوين           )   ٤-٦(املتابع االستراتيجي          التحدي االمريكي
 

   مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية                                        ٤٩ من١                                 ٢٠٠٥-    آذار
 

  
 
 

  
  
  
  

  تغيري مناهج التعليم يف دول املنطقة
 

  لرابعاالقسم 
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وكان من أوائل المشاريع التي طُرحت أن تُدرس اللهجات العامية بدل اللغة الفصحى وذلك لعزل العرب عن لغة 

اسية ولكن دون القرآن الكريم،وظهرت محاوالت كثيرة في فترات متفاوتة لتمرير اللهجة العامية في المناهج الدر

  .جدوى
 

ومع مجيء اتفاقيات كامب ديفيد كانت هذه الفكرة القديمة حاضرة على طاولة اإلمالءات التي فُرضت على المنطقة، 

ونشاهد جزءاً أساسياً من تلك االتفاقيات يتحدث بشكل مهين عن إزاحة اآليات التي تتحدث عن اليهود وإزالتها من 

  .الكتب الدراسية 

اقيات وادي عربة والتي اشترطت على األردن تغيير هذه المناهج وكما هو الجدل دائر في الكويت ثم جاءت اتف

   .والسعودية وغيرها

فاإلدارة األمريكية اليوم كزعيمة للغرب تعمل على ربط مفهوم اإلرهاب باإلسالم وتستخدمه ذريعة لفرض الهيمنة 

 .على المنطقة العربية واإلسالمية برمتها

محتمي بأمريكا يرى كمدخل إلعادة تشكيل وعي العرب أنه البد من إزالة النصوص القرآنية التي تتحدث فالغرب ال

 فبينما يقدمهم القرآن الكريم على أنهم مادة الفساد األولى يأتي الغرب ليقدم اليهود مادة الحياة.عن اليهود،

 أساسياً في التفسيرات التاريخية وفي الصراع األولى في المنطقة العربية، ومن هنا تبرز قيمة إعطاء الدين دوراً

  .الجاري على أرض فلسطين

  )١٢٠البقرة ..َولَن تَْرَضى َعنَك الَْيُهوُد َوالَ النََّصاَرى َحتَّى تَتَِّبَع ِملَّتَُهْم(
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   الرحمن الرحيمبسم اهللا

  :مقدمة العدد

، التي تحاول الحفاظ على الواليات المتحدة كقوة على مستوى العالماالستراتيجية االمريكية يأتي هذا العدد بعد تناول 

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

االسباب عد تناول  ذي االبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وبمشروع 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 ل العدد الخامس من المتابع االستراتيجي أهم وأخطر تداعيات االحتالل االمريكي للعراق أال وهو وبعد ان تناو

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

لجهة اليسرى من أعلى كل صفحات المتابع االستراتيجي في العدد االول، وللتأكيد عليه تظهر هاتين الكلمتين في ا

  .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   وهو أيضاَ جزء مهم وأساسي من مشروع الشرقالتداعيات المهمة كذلك لالحتالل االمريكي للعراق ،

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

ض شريط األخبار المرتبطه بهذا الموضوع والواردة حسب تأريخها،  يتكون هذا العدد من خمسة أقسام فاألول يستعر

هذا الشريط الذي يعطي فكرة إجمالية عن أهم األحداث المرتبطة ومتى بدأت، وبقية األقسام تستعرض أهم الدراسات 

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

  .الكبير جداَ يشير الى أهمية وحساسية هذا األمر الخطير

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

ل معهد هدسون للدراسات الواليات المتحدة والباحث في معهد راند لألبحاث والدراسات اإلستراتيجية،منشورة من قب

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

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

 !  والباقي في الطريق؟! صياتها إخذ طريقه الى التطبيقأهميتها إن بعض تو
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  فهرست المواضيع

  
 ! تغير مناهجها الدينية..  جامعات )١

  باكستانتغيير المناهج التعليمية في  )٢

  عداوات وأغاليط في مناهج الغرب)٣

 فصناعة العنف في ثقافته..  ليغير الغرب مناهجه)٤

  !يعشقون الدماء .. العرب بدو: األمريكية  المناهج)٥

العداء لإلسالم في الغرب قديم وتستغله فئات معينة لتحقيق : »الشرق األوسط« مراد هوفمان لـ)٦

 أهداف سياسية

   االرهاب تالحق المناهجزاعة ف)٧

 »٢-٢«..وسطاال الشرق على تهب المناهج تغيير  عاصفة)٨

  !فلسطين ليست للمسلمين: األمريكية واإلسرائيلية  المناهج)٩

  اإلسالمي العالم في التربوي  التغيير)١٠

  العربية المناهج الدراسية تعديل  )١١
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 ! تغير مناهجها الدينية.. جامعات 
  ١٤/٠٧/٢٠٠٣  - االسالم اليوم -التحرير

 بأفغانستان أن الجامعة بصدد إحداث تغييرات واسعة في محتوى مقررات صرح مصدر مسؤول في الجامعة اإلسالمية

  .التربية اإلسالمية في مناهجها

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

أن ما تتضمنه مناهج التربية اإلسالمية في الجامعة أضحت ) ماإلسالم اليو(العالم اإلسالمي في تصريحات خاصة لـ 

مشيراً إلى أن المناهج يجب أن ترتبط بآليات العصر، وأن . غير مالئمة لتطور العلم، وال تعكس ما يدور في المجتمعات

  .تلم بكيفية التعامل معه على ضوء الثوابت اإلسالمية

, سبتمبر١١ الجامعة جاءت استجابة لضغوط أمريكية بعد هجمات ونفى الدكتور ظفر أن تكون عملية تغيير مناهج

  . وهي تمر بعمليات تطوير مستمرة لمناهجها١٤وأوضح أن الجامعة طيلة سنواتها الـ 

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

عالم اإلسالمي يفترض أن تُعدل ويعاد النظر فيها كل خمس سنوات؛ لتتمكن من مواكبة العلوم المعتمدة في دول ال

  .الحديثة التي تتطور بشكل سريع

وندد الدكتور ظفر بالتصريحات األمريكية التي تتهم فيها الجامعات اإلسالمية بتخريج طلبة جامدين ال يتفاعلون مع 

لى مدى تاريخها أعداداً من العلماء واالختصاصيين في كافة المجاالت، إن هذه الجامعات خرجت ع: العصر، وقال

  .وتستفيد منهم كل دول العالم حتى الواليات المتحدة نفسها

وكشف األمين العام للهيئة اإلسالمية للتعليم الدكتور ظفر عن اتصاالت تجري حالياً بين الهيئة والجامعة اإلسالمية في 

ية األوروبية في فرنسا، وجامعة زنجبار في تنزانيا؛ إلدخال بعض التعديالت في محتوى بنغالديش، والكلية اإلسالم

مقررات التربية اإلسالمية لديها، وستبدأ الهيئة بالجامعة اإلسالمية في بنغالديش، مشيراً في ذات الوقت إلى أن طالب 

 . ت المعدلة الجديدةالسنة القادمة في الجامعة اإلسالمية في أفغانستان سيدرسون وفق المقررا
 

  
  

  باكستانتغيير المناهج التعليمية في 
  

  ومن باكستان نتحدث عن موجةنأهال ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من مراسلو: محمد خير البوريني

الرفض واالنتقاد التي سادت أوساطا عديدة بسبب الشروع بتغيير المناهج التعليمية المناهج التي أقدمت دول عربية 

وإسالمية عديدة على تغييرها استجابة للمطالب والضغوط األميركية التي تُمارس عليها منذ سنوات ونستمع إلى وجهة 

ين يتحدثون عن وجود مؤامرة كبيرة، أهال بكم إلى فقرات هذه النظر الباكستانية الرسمية وإلى وجهة نظر معارض

  .الحلقة
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  تغيير المناهج التعليمية في باكستان

استجابت دول وحكومات عربية وإسالمية عديدة للضغوط الخارجية واألميركية تحديدا وقامت : محمد خير البوريني

لف كثيرا في باكستان التي قامت على أساس ديني فعملية بتغيير مناهجها الدراسية بما يلبي تلك الضغوط، الوضع ال يخت

من تيارات مختلفة تربط الدين بوجود الدولة وترى في الحديث عن تغيير  تغيير المناهج التعليمية القت مقاومة شديدة

  المناهج مؤامرة كبيرة، أحمد زيدان حاول تسليط الضوء على هذا الموضوع 

  ]تقرير مسجل[

نت ثورة تغيير المناهج التعليم في بعض بلدان العالم العربي واإلسالمي اعتمدت الثورة الهادئة إذا كا: أحمد زيدان

البعيدة عن الضجيج فإن الوضع الباكستاني اختلف عن غيره بعد أن انتقلت المواجهة إلى الشارع الباكستاني وتحولت 

 الذين رؤوا أن المناهج الجديدة تصطدم تماما إلى مظاهر عنف ومواجهات بين قوات الشرطة الباكستانية وبعض الطلبة

  .مع الثوابت اإلسالمية لباكستان الدولة التي قامت على أساس العقيدة اإلسالمية

منح جامعة أغاخان مسؤولية تغيير المناهج واإلشراف على مئات المدارس جزء من : بروفيسور في جامعة البنجاب

يما ما يتعلق بالصحابة واألسالمة واآليات القرآنية وما يتعلق باإلسالم المؤامرة والتغيير في الكتب والمناهج الس

كاألبطال القوميين وما يتعلق باحترامنا وشرفنا كل ذلك أزيل من المناهج لوجود مؤامرة وقد تم تعيين بعض الدكاترة 

  .العلمانيين إلنجاز هذا العمل وتاريخهم الماضي يشهد أنهم كانوا دوما ضد نظرية باكستان

التغييرات المرفوضة في المناهج جرت لتحقيق األجندة األميركية ومؤامراتها ضد :  جمعية الطلبة المسلمين–زبير أحمد 

باكستان والتي نوقشت في الجمعية الوطنية وفي وسائل اإلعالم اإللكترونية والحكومة المركزية وحكومة إقليم البنجاب 

  .نرى أنه البد من التحقيق في المسألة وإلغاء التغييراتقبلتا ذلك وكل منهما تلوم األخرى اآلن و

هذا الوضع المتوتر انتقل إلى مناطق الشمال الباكستاني حيث فُِرضت حالة الطوارئ أليام فيها وهو ما دفع : أحمد زيدان

الوزراء الذي اجتماعات رئاسة الوزراء إلى بحثه خالل فترة رئيس الوزراء المستقيل ظفر اهللا جمالي وكذلك مع رئيس 

خلفه شودري شجاعة حسين وذلك لدراسة تداعيات ذلك ومراجعته لكن الحلقة المفقودة في القضية هي من الذي أصدر 

أوامر تغير المناهج فبينما شمل التغيير مناهج إقليم البنجاب ماتزال المناهج الفدرالية على حالها وهو ما أنعش نظرية 

 أغاخان التابعة للطائفة اإلسماعيلية في باكستان النشطة في مجاالت التعليم والصحة المؤامرة في تفسير ما جرى، منظمة

  .هي الهدف األول واألخير للجماعات اإلسالمية التي تعتقد أن لديها أجندة خفية لقضية التعليم في باكستان

اهج إلى مؤسسة أغاخان من لقد أوكلوا مهمة تطوير المن:  زعيم الجماعة اإلسالمية في باكستان–قاضي حسين أحمد 

أجل علمنة التعليم في باكستان وذلك من أجل إبعادها عن عقيدتها وجعلها دولة علمانية بعد أن كانت دولة إسالمية وقد 

أريد تطبيق المنهج العلماني ولكن هناك مظاهرات في طول البالد وعرضها ضد هذه المؤامرة ونأمل إن شاء اهللا أن 

  .ا نأمل أن يقف الناس ضدهاتفشل هذه المؤامرة كم

  .البروفيسور الذي قدم رؤيته للمنهج الجديد رأى في القديم تشجيعا على ثقافة الجهاد والقتال: أحمد زيدان
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الكتب حقيقة مسيئة للجهات واطلعت على كتاب اإلسالميات الذي يتحدث عن :  جامعة قائد أعظم بإسالم أباد–نير 

ألشقر طيبة أو جيش محمد وما ماثلهم من منظمات جهادية وسابقا كان الناس الجهاد وظننت أنه صفحة من كتب ا

  .يتكلمون عن الجهاد بمفهومه الواسع وتزكية النفس حيث إن ذلك من الجهاد ولكن الناس اآلن تركوا ذلك

وزارتها على لكن وزيرة التعليم التي أشادت بها أقطاب اإلدارة األميركية شددت خالل حفل تدشين موقع : أحمد زيدان

  .اإلنترنت على حرصها على الثوابت الباكستانية وهو ما كررته مسؤولة المناهج في الوزارة

عندما كنا نراجع المنهاج من المستوى األولى إلى المستوى الثاني :  مسؤولة تطوير المناهج الباكستانية–هارونة جاتوي 

لصف السادس من الصعب فهمه وفهم تصوره بشكل جيد عشر الحظنا أن ما كتب عن الجهاد على سبيل المثال في ا

فقمنا بترحيله إلى الصف العاشر وال ينبغي القول إن مسألة نقل اآليات يعني إلغاؤها من المنهج والذي جرى فقط هو 

  .عملية إعادة توزيع اآليات على المستويات المناسبة

ة في الدين اإلسالمي قد تم التالعب بها كإطالق الصفة المنتقدون لتغيير المناهج يرون أن ثوابت أساسي: أحمد زيدان

السيدة األولى على أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها واتهام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه باالستماع 

  .إلى الموسيقى وهو ما انتقده خبراء اجتماع بشدة

ا طبقت هذه المناهج وأصرت الحكومة الباكستانية على تطبيقها إذ:  نائب رئيس جامعة الرفاه الباكستانية–أنيس أحمد 

فإن هذا يعني إن ذلك هو تطبيق الموقف الرسمي المناقض لموقف الشعب ورغباته وهذا سيحدث تصادما بين الحكومة 

 وال مبادئ والشعب ونحن ال نود رؤية ذلك وإذا لم نتراجع عن التغييرات المعتزم إجرائها فإننا سنوجد مجتمعا ال هوية

  .له

لكن حين نتحول إلى المدرسة نجد أن الطلبة وأولياء أمورهم مستاؤون من هذه التغيرات لذلك فإنهم يدعون : أحمد زيدان

  .إلى الحرص على إبقاء اإلسالم نقيا في المناهج

 اإلساءة إلى يبدو أن المؤامرة حيكت بشكل مخطط له ومحكم ضد الجهاد ألجل:  ولي أمر أحد الطلبة–طارق رحماني

مفهومه وإبعاد الناس أو حرفهم وتضليل التالميذ من خالل تقديم مفاهيم خاطئة ومضللة لهم عن الخلفاء والصحابة 

  .واآليات القرآنية

الشارع الباكستاني المهموم بمشاغله اليومية الكثيرة لم يشعر حتى اآلن بالمشكلة وربما لم تطلع شريحة : أحمد زيدان

ما جرى من تغيير في مناهج التعليم في ظل غلبة نسبة األمية على نسبة التعليم في باكستان، الجبهات واسعة منه على 

الداخلية إنما تتوحد وتتقوى بوجود العدو الخارجي والعدو الخارجي هنا في الحالة الباكستاني إنما هو الهند لكن إطالق 

الذاكرة الباكستانية نظرية العدو الخارجي وهو ما قد يؤدي إلى الدبلوماسية الشعبية األخيرة بين البلدين قد يمحوا من 

  .خلخلة المجتمع الباكستاني بحسب مراقبين ومختصين، أحمد زيدان مراسلو الجزيرة إسالم أباد
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 عداوات وأغاليط في مناهج الغرب

  ٢٠٠٣ ديسمبر ٢٠ - جريدة الشرق األوسط-* يوسف عبد الرحمن

 تناولت محاوالت التدخل الغربي في مناهجنا التعليمية اسرفت في تبني استراتيجية دفاعية ال ريب في ان الكتابات التي

عن االسالم، وكأن األخير ماثل في قفص االتهام ويحتاج الى من يدافع عنه ويظهر سماحته واحترامه لآلخر ويكشف 

  .ط والعنف التي تجري هنا وهناكحجم التآمر والمكائد التي تريد النيل منه، بل واثبات براءته من اعمال الشط

والحقيقة التي ال مراء فيها ان الجهات الغربية التي تسعى الى تغيير المناهج التعليمية تنظر الى االسالم بعقلية قاصرة 

 وهي تروج الغاليط عن االسالم والمسلمين وتنتزعها من سياقها القرآني او »وال تقربوا الصالة«مجتزأة، على مبدأ 

و تستدعيها من ذاكرة االعالم المضللة للحقائق دون ان نتجشم عناء رد االمر الى اهله والوقوف على حقيقة النبوي ا

ظنهم السيئ، وقد نسوا ان االسالم دين كامل متكامل نزل من عند اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم، ولم يكن 

 فيه دور اال التلقي والتبليغ والتعليم، وان القرآن بقي خالدا للرسول فيه اال دور المبلغ عن ربه ولم يكن لعلماء المسلمين

وسيظل خالدا الى ان يرث اهللا االرض ومن عليها، وبقي تحديه للبشر قاطبة ان يأتوا بمثله او ببعض من مثله منذ ان 

 او يحرف منه، انزل وسيبقى على مر العصور وتعاقب االمم، والى آخر الدهر، وال يستطيع كائن من كان ان يبدل منه

  .ألن اهللا قد تكفل بحفظه مهما حاول اعداؤه ان يطمسوا او يغيبوا بعضا من حقائقه مهما صغرت

وهؤالء المدافعون عن االسالم اصحاب حق ألن الخصوم اجتزأوا بعض المقوالت بعيدا عن مقاصدها العامة والنظرة 

لمسلمين، وراحوا يجيرون الضغوطات السياسية واالقتصادية الشاملة المرادة، فوقعوا في هذا العداء السافر لالسالم وا

 الجبار البلدان االسالمية على تغيير مناهجها وحذف النصوص التي توضح منهج التعامل مع القوةواستخدام منطق 

  .اعداء االسالم، بل والعمل على تفريغ االسالم من مضمونه او صناعة اسالم معدل ومفصل على المزاج الغربي

 كان هؤالء الخصوم يتعللون بأن هناك فئة من المسلمين انحرفت عن التصور االسالمي الصحيح وانتهجت سبيل واذا

الغلو والتشدد، وابتعدت عن جوهر االسالم، فإن هذه كلمة حق يراد بها باطل، ألن هذه الفئة قليلة العدد فيما السواد 

  :ذي يؤمن بالحوار مع اآلخر وحقه في الوجود، قال تعالىاالعظم من المسلمين يدين باالسالم الوسطي المعتدل ال

ال ينهاكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان اهللا يحب (

م ومن انما ينهاكم اهللا عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوه. المقسطين

  ).يتولهم فأولئك هم الظالمون

  ). سورة الممتحنة٩ ـ ٨اآليات (

كما ان المغاالة ظاهرة ال جنس لها وال عرف وال دين، واتباعها يتواجدون في كل بالد الدنيا على اختالف مشاربها 

  .وعقائدها السماوية والوضعية، وكل صاحب لب يأبى اعمالهم

فإني ارى ن المنهج االسالمي في التربية كما اخذت ذلك على غيري وكأنه متهم، وحتى ال اتهم باالسهاب في الدفاع ع

من االنصاف ان نقرأ ونحلل المناهج التعليمية لآلخر او بمعنى آخر ماذا عن صورة العرب والمسلمين في المناهج 

ء؟ وهل مضامين هذه  وهل هذه المقررات تنصف االسالم والمسلمين ام تضعهم في خندق االعدا!الدراسية الغربية؟

  المناهج تربي النشء الغربي على االيمان بحقوق اآلخرين والسالم االجتماعي كما تدعي الطروحات الغربية؟

اتصور ان هذه التساؤالت قد شغلتني خالل الفترة االخيرة وازعم انني اجتهدت في العثور على بعض المراجع التي 

  . االجابات عن هذه االستفهامات المهمةاضاءت عقلي حول هذا االمر وقدمت جانبا من
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وقبل ان اخوض في قراءة مالمح الرؤية الغربية لصورة االسالم والمسلمين في مناهجهم التعليمية وتنشئة عقول ابنائهم 

الغضة عليها، وحشوها بكم هائل من المعلومات الخاطئة ادعو الغربيين الى قراءة االحكام والتعاليم االسالمية 

وبصورة اعمق واشمل بعيدا عن االنطباعات االستباقية او الربط الخاطئ بين ممارسات ثلة من المغالين بموضوعية 

والمنهج االسالمي وعندئذ سيجدون انفسهم امام منهج متكامل ومتوازن، ال يعرف الشطط او الغلو اليه سبيال، 

  .ز الفكر الغربي الذين دانوا باالسالموسيكونون اول الداعين الى التربية وفق المنهج االسالمي واسألوا رمو

كما اننا نؤمن بأن القرآن الكريم بوصفه المصدر االول لالسالم هو وحي من السماء، واهللا سبحانه وتعالى جلت عظمته 

  .وحكمته منزه عن ان يرسل الينا بكتاب يشيع بين البشر الصراعات والنزاعات وغير ذلك مما يتصوره البعض

 ضد العرب والمسلمين تعاظمت بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر ونشطت الدوائر الغربية في ان الحرب الشعواء

توجيه اصابع االتهام الى االسالم كدين وعقيدة وهو من هذه االحداث براء، وآية ذلك ان جماهير ومؤسسات المسلمين 

هذه الدوائر بتغيير المناهج في الدول قد ادانتها واستنكرتها، والعجيب ان من افرازات هذه االحداث ارتفاع صوت 

العربية واالسالمية على قاعدة بعض المعطيات السابقة، في حين ان المناهج الغربية تعج بالمغالطات عن االسالم 

  .والمسلمين وال تفسير لهذه التوجهات الغربية إال االزدواجية وسياسة الكيل بمكيالين وادعاء امتالك الحقيقة الكاملة

ب الدراسية االمريكية تغرس في اذهان ابناء االمريكان صورا نمطية سلبية، تعمم فيها سمات القلة الشاذة ان الكت

أثرياء كبار يسعون «على السواد االعظم، فتصف المسلمين والعرب بأنهم ) الشذوذ سلوك سائد في كل المجتمعات(

  .»يكرهون الغرب والمسيحيين«م ويتسببون في ارتفاع اسعار العقارات، وزادت بأنه» لشراء امريكا

وفي ذلك استخفاف بعقول شعوبهم وتفرط هذه المناهج في استعداء طالبها ضد العرب والمسلمين وشحن عقولهم 

العربي وثني كافر «و »العرب اعداء العالم ومثيرو الحروب«بطاقات عداء هائلة من خالل ما تضمنته من مقوالت 

 وصل تشويه الشخصية العربية واالسالمية الى حد وصفها بأنها تحترف مهنة  بل،»واالسالم ديانة غير متسامحة

 وتأكيدا لهذه المقوالت المشوهة لصورة العربي والمسلم في االدبيات الغربية يقول نيكوالس !!»الرقص وهز البطن«

 ويحط من قدرها لم تشوه سمعة جماعة دينية او ثقافية او قومية«» واشنطن بوست«فون هوفمان الصحافي بجريدة 

  لماذا؟ ولحساب من؟؟.. »بشكل مركز ومنظم كما حدث للعرب

وال يخفى ان هذه المضامين السلبية ضد العرب والمسلمين تزرع بذور الكراهية واالزدراء؟ وهذا ما يذهب اليه عالم 

منزلة البذرة لمحصول من ان الكتب المدرسية والمدرسين يمكن ان يكونوا ب«: التربية الشهير لوثر ايفانز حينما يقول

التفاهم الدولي والصداقة الدولية من خالل عرض الحقائق عرضا صحيحا من الناحيتين الكمية والنوعية وبمنظور سليم، 

ولكن يمكن ايضا ان يكونوا بذرة لمحصول من سوء التفاهم والكراهية واالزدراء تجاه انماط الحياة االخرى من خالل 

  .»قة وغير المتوازنة وغير المناسبة على انها حقائقعرض المقوالت غير الدقي

هذا وقد قامت مجموعة من الباحثين الغربيين والعرب بدراسة صورة العرب والمسلمين في المناهج الدراسية االمريكية 

الى جملة وتبيان الحقيقة ومنهم جايد بيري وعدوية العلمي ووليام جريورلد واياد القزاز والكيه كييني وغيرهم وتوصلوا 

  :من النتائج المؤلمة والمحرضة ضد االسالم والمسلمين وفيما يلي جانب منها

) لماذا هي فقط( وتخلط بين العرب والمسلمين وتمجد الدولة اليهودية الكتب تصور االسالم على انه ال يقبل التسامحـ 

ولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق وتقدمها مع تجاهل اي مطالب للفلسطينيين والعرب، بل وتصورها على انها الد

  .االوسط

، وان قلة من اصحاب الماليين ال هم لهم اال ركوب تصوير المجتمعات العربية على انها تعيش حياة البداوة القذرةـ 

  .السيارات الفارهة، وهل يمكن لهذه القلة شراء امريكا؟؟ يا للسخف
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 دون االشارة الى ان القتال في ص الروح القتالية في االسالمالتركيز على خصائـ تشويه الدين االسالمي من خالل 

  االسالم الهدف منه رد المعتدي والدفاع عن النفس ـ واين هذا من الغزو االستعماري لبالد العالم؟

ربية ـ تجاهل االسهامات االسالمية في الحضارة الغربية، وماذا تقول المفردات الباقية ليومنا هذا الدالة على اصولها الع

دون ذكر ضوابطه  (الحديث عن تعدد الزوجاتـ التعرض للمعتقدات االسالمية بصورة شائهة مثل ! واالسالمية؟

، واين هذا من تعدد العشيقات والعشاق لكل من الزوجين لدى الغربيين، وعدم معرفة كل طرف بما يفعله )واحكامه

  .الطرف اآلخر

 وممارساته انحياز سافر للكيان الصهيونيفي . جهة النظر االسرائيليةـ معالجة الصراع العربي ـ االسرائيلي من و

  .القمعية

ـ تصوير المرأة المسلمة بأنها ذات مركز متدن للغاية وحقوقها ضئيلة وعليها ان تطيع زوجها في كل شيء رغم انفها 

تعلمات، اسيرات المنازل، ، ونساء المسلمين حريم مترفات، راقصات عاريات، غير موال يجري تشجيعها على التعليم

ـ تصوير المسلمين على انهم ارهابيون، سفاحون، !  أليس لهؤالء عيون ترى، وآذان تسمع، وعقول تنكر؟!!سلبيات

  وهل نبت االرهاب وترعرع ثم انتشر في غير امريكا والغرب؟!! محاربون، متطرفون، مغتصبون، مضطهدون للمرأة

ج التعليمية االمريكية هي األولى بالتعديل وحذف كل هذه العداوات والتعميمات من المالحظ في هذا االطار ان المناه

، وتمتد هذه الصورة السلبية لتسهم في بلورة الخاطئة والتصورات المنحرفة والبيانات المنقوصة عن االسالم والمسلمين

ضاريا اوروبيا مطلقا على يظهر ان هناك تفوقا حالمناهج البريطانية من خالل تكريس المركزية لنموذج عنصري 

، وقد استطاع الباحث خلدون الشمعة في بحث الحضارات االخرى غير االوروبية وفي طليعتها الحضارة االسالمية

ان يثبت ان المركزية االوروبية تسعى الى تحويل صورة اآلخر الى رمز «حول النزعة االوروبية تصنع اآلخر االبليس 

في سقوط الدور العربي واالسالمي في تكوين الحضارة الغربية من حسابات المؤرخين للشر المطلق، وتكمن المفارقة 

؟ وتكريس مفهوم الحضارة المسيحية اليهودية في تجاهل متعمد للحضارة )لماذا(فيما اقترن ذلك بابراز التراث العبراني 

در الوعي االوروبي وادواته اللغوية العربية واالسالمية، وال شك في ان هذه الصورة السلبية المزيفة تشكل احد مصا

خاصة في المناهج الدراسية، االمر الذي ال يسهم في نجاح حوار مع اآلخر، بل عداء وتزييف للحقيقة وبناء مواقف 

  .على هذا االساس الخاطئ

مارلين نصر، وتسعى الكتب المدرسية الفرنسية الى تعميق هذا النموذج السلبي في الذهنية الغربية حسب دراسة للباحثة 

حيث تقدم القصص التعليمية الشخصيات العربية في ثوب دوني اذا كانوا تابعين، وبطابع عدائي اذا نجحوا في الهرب 

، ويبدو نقص الشخصيات العربية خلقيا وعقليا واقتصاديا ومهنيا اذا قورنوا بصفات من نفوذ الشخصيات الفرنسية

! ، وتصف الكتب الدراسية الفرنسية المسلمين بأنهم غزاة وقراصنةةوادوار لشخصيات فرنسية في النصوص المدرسي

، بل تجاهلت المقررات، الغزوات الفرنسية االستعمارية )عند الحديث عن فتوحات االسالم ودون االشارة لقيمه وتعاليمه(

دراسية تتناول االسالم على وفي اسبانيا ما زالت المناهج ال!! التي طالت بعض البلدان االسالمية وغيرها والى يومنا هذا

الدين الذي ابتدعه محمد، يسمح بتعدد األزواج، ويأمر بقتل غير المسلمين، ويحرم الخمر والخنزير، ألن محمدا «انه 

س في مناهج ر هذه الترهات واالضاليل تد»كان ثمال ذات يوم فعضه خنزير ولما استفاق حرم الخمر والخنزير معا

دين العنف والحرب والتسلط وهو دين متأخر «رحلة الثانوية تصور المناهج االسالم على انه التعليم االساسي، وفي الم

  .»ومع ذلك يسعى الى احتالل اراضي الغير، انه خطر على المسيحية وعلى قيمها الروحية

كم فرانكو  من الموسوعات المؤلفة ابان ح٧ معجما و ٢٧وفي دراسة اجرتها المستشرقة الغرناطية اميليا الونو على 

حول اثنتي عشرة مفردة من المفردات ذات العالقة باالسالم انتهت الى ان جميعها ذات قيمة ثقافية ضحلة ومعان قذعية، 
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القرآن هو كتاب محمد ذو الشعائر الزائفة واالحكام السخيفة والطقوس «بأنه رب العرب وان ) جلت قدرته(وتصف اهللا 

 هذا فضال على بعض الموسوعات التي ترى بأن محمدا هو منتج الديانة االسالمية »التي تقوم بها طائفة محمد البغيضة

يريدون !! (ومؤسسها وان ربه لم يسمح له بالزواج بأكثر من اربع نساء، لكنه لم يطبق ذلك على نفسه وتزوج بكثيرات

  ).ليطفئوا نور اهللا بأفواههم

كونشيتاكور سيللي المتخصصة في المناهج ـ على انها .  تقول داما المناهج في ايطاليا فتقدم الشخصية العربية ـ كما

متخلفة حضاريا وبعيدة كل البعد عن انماط التفكير الحديثة، ويستطيع المدرس في الفصل االيطالي ان يقرر على تالميذه 

قل صورة سلبية وان ما يشاء بفضل الحرية النسبية الممنوحة له، فإن كان حاقدا وكارها للعرب والمسلمين استطاع ان ين

كما ان المناهج االيطالية ما زالت تنظر الى العرب في مادتي كان منفتحا ومثقفا فإنه سيحاول نقل الصورة الحقيقية، 

في تجاهل سافر للتطور الذي لحق التاريخ والجغرافيا على انهم من البدو الذين يعيشون في الصحراء وان حياتهم بدائية 

لسنوات االخيرة، وتناست االستعمار الغربي ومنه االيطالي انه ـ وال يزال ـ العائق االكبر بوجه بالعالم العربي خالل ا

  .تقدم العرب وغيرهم من االمم

وليس غريبا ان تغدو كلمة عربي او مسلم في المناهج الدراسية والتربوية الروسية صنوا للتخلف والتزمت وممارسة 

لسابق هو الذي حارب االسالم ردحا طويال من الزمن وصدر للعالم العربي العنف واالرهاب واالتحاد السوفياتي ا

، وترسم المناهج التعليمية في روسيا صورة العربي على انه الثري الجاهل، البعيد واالسالمي افكاره المادية والماركسية

 ابناء الديانات االخرى، كما ، كما تنظر الى االسالم على انه دين يدعو الى محاربةعن المدنية الطارئ على الحضارة

وامعانا في الزيف واالكاذيب تعرض بعض المقررات االلمانية !! حاربهم في دول وسط آسيا وافغانستان والشيشان

على انه كلف كل مسلم بمقاتلة اعداء االسالم الذين ال ينصاعون للقرآن تبعا لمبدأ الجهاد حتى تتحقق للعرب االسالم 

 كما تضم معلومات ساذجة وشائهة ال تمت للحقيقة بأية صلة ومنها ان من اهداف !!دولة واحدةوالمسلمين وحدتهم في 

الحج عند المسلمين تقبيل الحجر االسود وحمل لقب حاج، وتوضيح وضع العرب في الجاهلية بذكر حوار وهمي بين 

ربي الساذج الجاهل، واليهودي ؟ ومن خالل هذا الحديث تترسخ صورة الع)لماذا يهودي(عربي من الجاهلية ويهودي 

وهذا من شأنه ان يؤثر بطريقة غير مباشرة في موقف التالميذ من القضية الفلسطينية، وفي احد !! الحكيم المتعلم

المقررات يسوق كاتب الماني حوارا في منتهى السخف بين الماني وبين شابة تركية عفيفة ترتدي الحجاب وتلتزم بخلق 

اللماني اقناعها بأن الحجاب دليل على التخلف وقمع الرجل المرأة وانه يحرمها من الذهاب للسينما االسالم، يحاول فيه ا

  .وحياة الشباب والفسق والفجور

واذا كان البعض يتعلل بموقف االسالم من اليهود الغاصبين ويتخذ من ذلك ذريعة للتدخل في مناهجنا وحذف النصوص 

 المعتدين، فهؤالء مدعوون الى قراءة فلسفة تربية الناشئة الصهيونية التي تتركز واالحاديث التي تدعو الى الجهاد ضد

  :فيما يلي

ـ ان اليهود أمة واحدة ولذلك كان ال بد من حصر جميع اليهود الذين جاءوا الى فلسطين من جميع انحاء العالم، في 

  .بوتقة واحدة على اساس اللغة العبرية والدين اليهودي

  .هي وطن هذه االمة وال بد من العودة الى هذا الوطن واالرتباط به) ئيلاسرا(ـ ان ارض 

ـ اعادة صياغة االمة اليهودية وفق الروح اليهودية والثقافية اليهودية وحيا من الدين اليهودي واللغة العبرية وتطبيق 

  .من اقصى اليمين الى اقصى اليسار) اسرائيل(ذلك على جميع القوى في 

  .اة في اصولها العبرية المصدر االساسي للتاريخ القومي وجغرافية الوطنـ اعتبار التور

ـ اعتبار الشعب اليهودي هو شعب اهللا المختار الذي هو فوق كل الشعوب والذي سخرت الشعوب األخرى لخدمته، 



 التحدي الصهيوين           )   ٤-٦(املتابع االستراتيجي          التحدي االمريكي
 

   مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية                                        ٤٩ من١٢                                 ٢٠٠٥-    آذار
 

  .حتى الشعوب االمريكية واالوروبية المناصرة له

 كله على الجندية لمدة طويلة وادخال التدريب العسكري الى ـ ايجاد المجتمع العسكري الدائم عبر تدريب الشعب

  .المدارس

ـ االيحاء للناشئة اليهودية بأن العرب يعملون على ابادتهم، وملء المناهج الدراسية بالبطوالت الخارقة للشعب اليهودي 

  .وان اهللا وعدهم باستخالفهم في االرض وتذكيرهم بأيام االذالل والمهانة والمذابح

تنكر للوجود العربي واالسالمي عبر التاريخ في مدينة القدس واعتبارها مدينة يهودية خالصة يقترن وجودها ـ ال

ـ ! ؟)مع عجزهم عن العثور على اثر واحد لهيكلهم المزعوم(التاريخي بوجود المؤسسات والمعابد والهياكل اليهودية 

دية بنى المسيحيون والمسلمون دور عبادتهم ومؤسساتهم على اعتبار سائر المعابد والكنائس والمساجد اماكن اثرية يهو

  .انقاضها زاعمين ان الحرم المقدس الشريف اقيم على انقاض هيكل سليمان

ـ القدس تمثل رمز االستعالء والتفوق العرقي اليهودي على بقية الشعوب ألنها ـ كما يزعمون ـ تعتبر مجمع صفوة 

هذه بعض القيم التربوية )! هل يفهم هذا المجتمع الغربي(ادة يهود عبر التاريخ ـ االمة اليهودية من انبياء وملوك وق

، فلماذا ال تطالب الدوائر الغربية الصهيونية التي تعج بها المناهج التعليمية، وقد لوحظ انها ممزوجة بتعاليم التوراة

  .عوب وتكوين الشخصية العدائيةبتغيير هذه المناهج التي تفيض باالستعداء ضد العرب والمسلمين وباقي الش

بعد هذه القراءة التي ابرزت صورة العرب والمسلمين في المناهج الدراسية في العديد من دول العالم، ندعو عقالء 

المسلمين والغرب الى االلتفات الى مخاطر استمرار تدريس هذه الصورة المشوهة عن العربي والمعلم ومن يقف 

 الحقيقة، وال بد ان نذكر ان الفضل في كشف خفايا هذه الصورة يعود الى مجموعة من وراءها والتي شكلت على غير

  .الباحثين المتميزين الذين اجادوا في عرضها ضمن كتاب المعرفة الذي يصدر عن وزارة التعليم السعودية

  صحافي كويتي * 

 فصناعة العنف في ثقافته.. ليغير الغرب مناهجه

  ٢٠٠١ ديسمبر ٨ –يدة الشرق األوسط  جر– زين العابدين الركابي

ما ترتب عليه، او نجم عنه أو الزم حملة مكافحته من فتن : يوازي او يحاذي بالء االرهاب ـ في التعسف والفوضى ـ

، اي انتهاز )تغيير االنظمة(وفتنة ).. تبني المفهوم الصهيوني لالرهاب(وفتنة ).. الوصاية الفكرية(فتنة : جسيمة ومركبة

  .تتمثل في تغيير االنظمة تحت شعار مكافحة االرهاب) سوابق سياسية(رصة او الفوضى العالمية لتوليد وتثبيت هذه الف

خبراء امناء كبار يخلصون لهم المشورة والنصح وهم يتعاملون مع : هل لدى قادة الغرب) الوصاية الفكرية(فتنة 

  وحضارة؟.. وأمة .. دينا: المسلمين

ان تجارب تاريخية تتكرر دون االستفادة منها كما : ن الخبراء متوافر، او مستدعى بجد، بدليلال نحسب ان هذا النوع م

بحسبانهم أمة، ) المسلمين(بحسبانه دينا، وان ) االسالم(لقد تسابق قادة الغرب الى التوكيد المتتابع بأن . تنبغي االستفادة

بيد أنه في مواقف ..  أكثر من رئيس ومسؤول غربيقال ذلك. ليسوا هدفا من اهداف الحملة الدولية ضد االرهاب

) خداعا(بل ان تخلف الفعل عن القول يضطر الذهن الى استنتاج ان هناك ). الفعل(فاصلة كهذه ال يغني القول عن 

واذا كان الخداع نقيصة على كل حال، فإنه في العالقة بين االمم شر عام، وفتنة عمياء، وهدم منكر لبنيان . سياسيا

المتلبس باالسالم ـ حقيقة ام ادعاء ـ وطفقنا ندين االرهاب، وإْن تزمل في ) الشكل الديني(اننا لم ننخدع بـ . قةالث
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بالمنهج ذاته لن : وبالمنهج ذاته ـ منهج التحرر من الخداع واالعتصام بصرامة العقل من اغراءاته ـ .. صورة دينية

  :وللتحرر من هذا الخداع موجباته.. تهننخدع بمجرد اقوال قيلت في احترام االسالم وام

خبراء » قادة الغرب«هل لدى : يمكن للقارئ استعادة السؤال الذي مر قبل ثوان، وهو(الموجب االول تاريخي : أوال

انه في فترات تاريخية امتدح قادة في : الموجب التاريخي هو) .. الخ.. امناء كبار يخلصون له النصح والمشورة 

ومن ثم شعر العالم االسالمي بالخداع، . الذي يصدقه ويزكيه) الفعل(أهله، ولكنه مدح قولي انفصل عن الغرب االسالم و

احتالل مصر بدأ بدراسة االسالم، بل بلغ حدا في ) نابليون(فحين قرر : وفقد الثقة باألقوال التي تنقضها االفعال

ال إله إال اهللا وال ولد له وال شريك في «: ء فيهواصدر منشورا جا. المخادعة حملته على ان يدعي اعتناق االسالم

وذلك كذب صريح فال تصدقوه ايها . ايها المصريون قد قيل لكم انني ما نزلت بهذا الطرف اال بقصد ازالة دينكم.. ملكه

ليون ولكن اقوال ناب. »ان الفرنساوية ايضا مسلمون مخلصون: قولوا ألمتكم. المشايخ والقضاة واالئمة واعيان البلد

دخلوه وتفرقوا بصحنه، . فقد ضربت مدافعه االزهر وما حوله، ودخلت خيله االزهر ووراءها مشاته. كذبها فعله

وكان ذلك سابقة . وربطوا خيلهم بقبلته، وعاثوا في االروقة، وكسروا القناديل، وهشموا خزائن الطلبة والمجاورين

  .سياسية من ابشع سوابق مخادعة المسلمين

وقع عليه ( وبعد قيام الثورة البلشفية بشهر واحد، اصدر مجلس الشعب البلشفي نداء الى المسلمين هناك ١٩١٧وفي عام 

انتم يا من انتهكت حرمات مساجدكم وقبوركم .. ايها المسلمون في روسيا«: ومما جاء في ذلك النداء ).. لينين وستالين

. ستكون حرية عقائدكم مكفولة.. الروس على مقدساتكمواعتدي على عقائدكم وعاداتكم، وداس القياصرة والطغاة 

هبوا اذن فابنوا حياتكم القومية . ومنظماتكم الثقافية مكفولة لكم منذ اليوم، ال يطغى عليها طاغ، وال يعتدي عليها معتد

وتيت من عزم كيف شئتم، فأنتم احرار ال يحول بينكم وبين ما تشتهون حائل، واعلموا ان الثورة تحمي حقوقكم بكل ما ا

  .»وقوة

فقد كذبت الثورة ). الخدعة الكبرى(ان بوغتوا بـ » !!«ولم يلبث المسلمون المخاطبون بهذا النداء الحار الصريح 

كذبوا ذلك باالفعال ! والتصريحات الثورية المنصفة! البلشفية، وكذب االتحاد السوفيتي من بعد، تلك االقوال الجميلة

تثاث جذور االسالم هناك، وطي راياته، وطمس شعائره، كما تمثلت في كبت المسلمين، واالعمال التي تمثلت في اج

  .واحالة كل مسلم يضبط متلبسا بقراءة القرآن، الى محكمة ثورية تنتهي ـ وال بد ـ باصدار حكم االعدام عليه

سلمين، وقد انخدع بها عرب ايماءات ود الى االسالم والعرب والم) هتلر(وفي اثناء الحرب العالمية الثانية، ارسل 

وهذا كذب !! ان ادعى بعضهم انه رأى النبي صلى اهللا عليه وسلم في المنام، وفي صحبته هتلر: ومسلمون الى درجة

فهذا النبي الجليل الذي جاء لتحرير البشر من الطغاة الجبابرة الظلمة، كهتلر وامثاله، يستحيل ان يكون صاحبا . محض

توظيف : ومما ال ريب فيه ان تلك االيماءات الهتلرية كانت مجرد خداع قصد به هتلر.. و منامللسفاح هتلر في يقظة ا

  .ثقل االسالم والمسلمين في صراعه مع الحلفاء

فعلى الرغم من الكالم . هو موجب راهن ماثل) الخداع القولي(الموجب الثاني لالعتصام بالعقل والوعي من : ثانيا

ولسنا نستند في ذلك . ان االسالم نفسه مستهدف: ن، جاءت المواقف واالفعال لتؤكد ضمناالحسن عن االسالم والمسلمي

وهذه اكذوبة (ان هذا االعالم هناك حر ومستقل : فقد قيل. الى ما يبثه االعالم الغربي من هجوم على االسالم ذاته

  :وانما نستند الى مواقف رسمية منها) .. كشفتها االزمة الراهنة

وهذه وصاية فكرية بالمعنى الموضوعي الدقيق لكلمة .. في االعتقاد والسلوك) االسالم العادي(دى باعتماد أ ـ موقف نا

اذ من الذي يحدد . وصاية فكرية يتدخل بها الوصي ليس في شؤون المسلمين، بل في جوهر االسالم).. وصاية(

االسالم الخاضع لثقافة : هل المقصود هو.. لك؟وما المقصود بذ.. وما معيار االسالم العادي؟.. ؟ )االسالم العادي(
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الغرب ومفاهيمه عن الدين، والحياة، والقيم، والعالقات االجتماعية؟، هل هو االسالم الذي يروض اتباعه على اال 

يعترضوا على اي سياسة غربية حتى وان كانت هذه السياسة هي التواطؤ المستمر مع الصهيونية على ظلم الفلسطينيين 

الشذوذ او الزواج : ب؟، هل هو االسالم الذي يسارع في اهواء الناس فيقر انحرافاتهم ويعايشها ويقننها، ومنهاوالعر

  .المثلي؟

ينطوي هذا الموقف .. ذات الطابع الديني في الوطن العربي والعالم االسالمي) تعديل المناهج(ب ـ وموقف نادى بـ 

ولسنا جامدين بخفل من التغيير والتجديد، بل ندعو الى التجديد .. سالم نفسهفي اال) البالء(على اعتقاد اولئك الناس بأن 

، او )الوصاية الفكرية(حق : دوما، ولكنه ليس التجديد او التغيير الذي يأتي بأوامر من اقوام منحوا انفسهم حقا ليس لهم

بصفة دورية متجددة، ال مقطوعة، وال وانما هو التجديد الذي حفز عليه االسالم، ورغب فيه، ). حق الكهنوت الثقافي(

  .ممنوعة، وال مفردة، ال تكون اال مرة واحدة في العمر

وعلى كل حال هذا موضوع آخر يتعلق بخصوصيات كل أمة، وبمقتضيات سيادتها، وبدواعي اصالحاتها، ومتطلبات 

 دفعتها الى السطح حملة مكافحة التي ولدتها او) الوصاية الفكرية(وهو موضوع مختلف عن .. نهضتها وتربية اجيالها

الخاطئة، ال بالمصادر المعصومة التي تتلمظ الوصاية الفكرية عليها، ) المفاهيم(ثم انه موضوع يتعلق بـ . االرهاب

  .وتحاول ان تلغو فيها

  .ونحسب ان الفرصة مواتية لطرق قضية تغيير المناهج عند الطرف اآلخر

ولهذه الصناعة مصادرها المعروفة ومن ) العنف صناعة غربية(ان : لسياسيةمن الحقائق االجتماعية والتاريخية وا

الماركسية بصراعاتها وعنفها : وعلى سبيل المثال. البقاء لالقوى: ونظرية.. والتعصب الديني.. تمجيد فلسفة القوة: بينها

والصهيونية ..  رحم مناهج الثقافة الغربيةوالنازية والفاشية االرهابيتان تخلقتا في.. الدموي نتاج لمناهج الثقافة الغربية 

والحروب الطاحنة في اوروبا، غذتها ثقافة غربية نزاعة .. ـ بارهابها الفكري والتطبيقي ـ نتاج مباشر للثقافة الغربية

ان الروح الداروينية «): ١٩٧٧ ـ ١٦٠١تاريخ الفكر االوروبي : (في) رونالد سترومبرج(يقول . الى الضرب والطعن

ونحن اذا .. ائلة بأن الصراع والمنافسة والقوة هي قوانين الحياة، كانت المنبع الرئيسي ألقوال رجال السياسة وافعالهمالق

استعدنا الى الذاكرة اسماء اولئك الكتاب والمفكرين الذين اعتبروا الحرب قضية مقدسة، لوجدنا انهم كانوا ابرز رجال 

برغسون، وتشارلز بوجي، وفرويد، وهناك ايضا العديد من الشعراء : فهناك مثال. ١٩١٤الفكر واالدب في عام 

دوركهايم، وماكس فيبر : ستيفان جورج، وتوماس مان، وايضا مؤرخون المعون وعلماء اجتماع مثل: والروائيين مثل

  .»وسواهما

  :ر، والتحريض عليهنقدم نماذج ماثلة من صور ثقافة العنف، وكراهية اآلخ: ان ذلك تاريخ قد انقضى: ولئال يقال

المحلية والخارجية، نبتت في مناخ الثقافة الغربية، لم تستورد من جامعات المملكة العربية :  ـ العنصرية الغربية١

  .السعودية، وال من االزهر في مصر

  .لكيماويةالنووية، والجرثومية، وا:  ـ والثقافة الغربية هي التي انبتت المبيدات البشرية او اسلحة الدمار الشامل٢

 ـ والعنف الفردي والعائلي الذي يجتاح مجتمعات غربية هو من المواليد الشرعية لتلك البيئات، ولمناهج التعليم ٣

  .والثقافة واالعالم

 ـ والذين يقودون ـ اليوم ـ حملة الكراهية ـ الثقافية والفكرية ـ ضد االسالم والمسلمين ويحرضون عليهم هم من ٤

  .فة والفكر في الجامعات الغربيةخريجي مناهج الثقا

نرى انه من مسؤولية الغرب ان يبادر الـى تغيير مناهجه ) ثقافات العنف واالرهاب(وبمنطق تطهير الكوكب من 

وتتحرر من قيود .. وتنبذ العنف فكرا وتطبيقا.. تغييرا يؤدي الى تخريج اجيال تنظر الى اآلخرين نظرة سوية عادلة
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اجيال ال تتلذذ بتقبيح اآلخر، .. ومن ارهاب اآلخرين بالوسائل االعالمية والعسكرية .. اطشةفلسفة تمجيد القوة الب

  .وبالتفوق العنصري عليه، وبالتحرش به وايذائه

أجيال ينقه ضميرها وعقلها من المفاهيم الخاطئة التي تلقتها عن االسالم وأمته من خالل المناهج واألعمال الثقافية 

  .في هذا المجال» خيار الصفر اإليديولجي«وإنا لنرضى، بل ننادي بـ. واالشكال االعالمية

  !يعشقون الدماء .. العرب بدو: األمريكية المناهج

   االسالم اليوم– عبد الرحمن أبو عوف
  

21/05/2003   
، الغربيون ، العالم العربي ساحة يتنافس فيها األبطال..، العرب عبيد الرمال ..يركبون الجمال  العرب بدو

 !هؤالء هم العرب وفقا للمفهوم األمريكي . ويعيشون فيها مغامراتهم

والحرب  المسلمون فهم سفاحون وإرهابيون ومحاربون متطرفون،ومضطهدون للمرأة، ويعتنقون الجهاد أما

 !األمريكية تلك هي صورة العرب والمسلمين في المناهج الدراسية. المقدسة

ومسلم، بينما هم دعاة الحرية والسالم  ي الكراهية والحقد لكل ماهو عربيهكذا يعلمون أبناءهم وأحفادهم معن

  !والديمقراطية

" االيسسيكو"كشفتها دراسة حديثة للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة  أخر هذه الهجمات العنصرية

على المستوى  ين والعربأكدت الصور السلبية التي ترسمها الواليات المتحدة ألبنائها تجاه المسلم والتي

أنهم سفاحون وإرهابيون  ، تُصور فيها المسلمين علىالتعليمي، حيث قامت بتغيير مناهجها مؤخراً 

  !المقدسة ومحاربون متطرفون ومضطهدون للمرأة ويعتنقون الجهاد والحرب

 -أو في غيرهاسواء في أمريكا - والمنظمات والمؤسسات والهيئات المهتمة" اليونسكو"وناشدت الدراسة 

مباديء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و االتفاقيات  المبادرة إلى التنديد بهذا التشويه، والذي يتعارض مع

  .والعهود الدولية

لإلقناع،  كيف نصحح صورة هذه المفاهيم الخاطئة عن العرب واإلسالم؟ وهل حوارات األديان كفيلة :السؤال

 باعها؟أم أن هناك وسائل أخرى يجب إت

  التدخل في شؤوننا

تقديري دولة ليست مستقلة، بمعني أنها ال  إن أمريكا في: "مصطفي الشكعة.في البداية يقول المفكر اإلسالمي د

وبما أن اليهود في صدام مع . الموجودة في جميع أركان الدولة تستطيع إصدار قرارات ال ترضى عنها اليهودية

 .اسة األمريكية أن تسير على خطوات تل أبيبعلى السي العرب والمسلمين؛ فيتحتم

في  مسألة تغيير مناهج التعليم في أمريكا ال تعنينا، لكن الذي يهمنا هو تدخلها السافر وأضاف الدكتور الشكعة أن

مصر، : بالد أخرى منها مناهجنا التعليمية، ولألسف وجدت استجابة قليلة في بعض األقطار، وتم رفضها في

 .مارات العربيةوالسعودية، واإل

 إال بالوحدة بين الشعوب اإلسالمية، وعقد مؤتمرات دولية لمناقشة هذا التدخل، الشكعة أنه ال حل.كما أكد د
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هذا التدخل الصليبي السافر في  واالنتهاء إلى قرارات حاسمه تكون حصناً لشبابنا وبناتنا وأطفالنا، تحذرهم فيها من

   .المستقبل

  دراسة ألمانية

مركز الدراسات األكاديمية في ألمانيا برئاسة  إن:  فيقول-أستاذ الفلسفة اإلسالمية-حمد عبد الرحمن أ.أما د

أجرى دراسة لمدة عشر سنوات تناول فيها المقررات الدراسية في  ومعه فريق عمل) فالتوري.د(البروفيسور 

المناهج  برى في أوربا؛ ووجد أن هذهواإلعدادية والثانوية والجامعات في ست دول غربية ك المدارس االبتدائية

الدول تحدثت بطريقة ميسرة عن  مليئة باألخطاء الجسيمة عن اإلسالم، فكتب أربعة آالف كتاب أرسلها لكل هذه

  .سماحة اإلسالم، وصحح لهم األخطاء وبين لهم الصواب

كراهية "مرض اسمه  هاوأشار الدكتور عبد الرحمن إلى أن بعض دول الغرب وأمريكا تنشيء في قلوب أبنائ

حينما يصلون إلى المراكز القيادية، ولذلك  شار بحيث تتأصل هذه النزعة عندهم ويترجمون هذه الكراهية" اإلسالم

لإلسالم؛ رغم أن منهم مستشرقين حرصوا على معرفة اإلسالم  امتألت الصحف والمجالت بهؤالء الكارهين

الذي ) بول فندلي(عضو الكونجرس األمريكي : ع عن اإلسالم، مثلبتأليف كتب تداف ومنهم من قامودافعوا عنه، 

االبتدائي، ثم احتك   لقن كراهية اإلسالم في دروس األحد بالكنيسة في التعليم– هو نفسه –كيف أنه  شرح فيه

 بعد ، ولذلك فقد مكانته بالكونجرس“بعد اليوم  ال صمت"، وألف ثالثة كتب أهمها بالمسلمين وانجذب إلى اإلسالم

  !عاما عندما اضطهده اللوبي اليهودي٢٠

األمريكان بأخطائهم عن  أضاف الدكتور عبد الرحمن أنه يجب على األزهر مراجعة المناهج األمريكية، ومواجهة

في شؤوننا، خاصة أنهم يستجيبون جداً ألي  اإلسالم؛ ألننا لسنا أقل من أن نراجعهم، مثلما يريدون التدخل

   .حوارات

العداء لإلسالم في الغرب قديم وتستغله فئات معينة : »الشرق األوسط«مان لـمراد هوف

 لتحقيق أهداف سياسية

   ٢٠٠٤ آب ٤ – جريدة الشرق األوسط – محمد خليل: القاهرة

 مراد هوفمان على ضرورة االهتمام بالعلوم التطبيقية في مناهج التعليم باألزهر، وأكد في المفكر األلماني المسلمشدد 

على أن الهجمة الشرسة على االسالم في الغرب أثناء زيارة له حديثا للقاهرة » الشرق األوسط«ر أجرته معه حوا

وراءها فئات معينة لها مصالح خاصة سياسية في تشويه صورة االسالم وإلصاق تهمة االرهاب به، كما تطرق الحوار 

  .الى قضايا أخرى

غرب واستغالل أي حدث ارهابي للزج باسم االسالم وتصويره بانه دين يتعرض اآلن االسالم الى حملة شرسة في ال* 

  يحث على االرهاب والعنف فما تعليقكم؟

ـ ال شك ان الهجمة الشرسة التي يتعرض لها االسالم حاليا نتيجة لقيام فئات معينة من أصحاب المصالح باستغالل أي 

معينة، فهذا االتهام يتسم بعدم الموضوعية، فلو كان من حادث ارهابي والصاقه بالمسلمين واالسالم لتحقيق أهداف 

يرون ان االرهاب موجود في كل بقاع العالم في اليابان يدعون ان االسالم حث على االرهاب موضوعيين فسوف 
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ا، وهو ارهاب ليس له عالقة باالسالم وال المسلمين، فالتساؤل المطروح هو لماذا اختاروا وفرنسا واميركا وغيره

الم بالذات بأنه هو الدين الذي يدعو الى االرهاب ولم يختاروا اليهودية رغم ما يحدث في فلسطين من أعمال االس

هذا يعني ببساطة ان السياسة المطبقة في الغرب هي سياسة . ارهابية ضد الفلسطينيين العزل من قبل قوات اسرائيل

لمون نابعة من االسالم بينما يرون ان االعمال التي يقوم بها الكيل بمكيالين، فهم يرون ان االعمال التي يقوم بها المس

  .المسيحيون أو اليهود ال تنسب الى معتقداتهم الدينية

 لكن هذا التأثير السلبي صاحبه تأثير ٢٠٠١) أيلول(سبتمبر ١١يرى بعض المحللين ان االسالم تأثر سلبيا بعد أحداث * 

  اس بدأوا يسعون الى التعرف على االسالم فهل توافقون هذه الرؤية؟ايجابي بمعنى أن هناك قطاعا كبيرا من الن

سبتمبر كان عدد الراغبين في التعرف على االسالم ضئيال جدا ١١ـ نعم كان هناك تأثير ايجابي ألنه قبل احداث 

على االسالم عقيدتهم بدأ أناس كثيرون في التعرف وعندما وقعت االحداث واتجهت أصابع االتهام الى المسلمين والى 

وبعد اقتناعهم بأن االسالم دين رحمة وعدل وتسامح اعتنقوا االسالم وكان عدد الذين يعلنون االسالم باآلالف وليس 

  .بالعشرات كما كان قبل ذلك

والتي ما رأيك فيما طرحته الواليات المتحدة وغيرها من مبادرات الصالح األوضاع في العالم العربي واالسالمي * 

  يير المناهج في المدارس والجامعات؟تضمنت تغ

ـ المسلمون ليسوا في حاجة لمبادرات اميركا ولكن هم بحاجة لالصالح النابع من ذاتهم مثل تغيير عقلية االباء 

واألمهات وعقلية ونمط تفكير المدرسين في المدارس وبعدها يأتي دور الكتب المدرسية التي يجب أن تعلم الطالب 

ن المناهج الحالية في الدول االسالمية ال تشجع على االبداع أو البحث أو إعمال العقل، وبالتالي فإن والتفكير ألاالبداع 

ما أصاب المسلمين من تأخر هو نتيجة لتطبيقهم أنظمة تعليمية غير متقدمة لم تأخذ باألسباب الحديثة للتقدم فنجد ان 

  .فقط ولكن المسلمين لم يهتموا بالعلوم الطبيعيةالتوجه نحو تطوير المناهج األدبية مثل الشعر والرواية 

  بماذا تفسر حالة العداء التي يكنها الغرب لالسالم والتي ظهرت بصورة سافرة في هذه اآلونة؟* 

 وهنا قام منذ أن نزل المسلمون اسبانيا ووصلوا الى المانياـ العداء لالسالم في الغرب له أسباب وجذور عميقة 

من رجال الكنيسة بنشر كتابات مغرضة ضد االسالم واعتبروه مصدر تهديد للمسيحية وبالتالي المستشرقون ومعظمهم 

، وازدات الحملة على ٢٠٠١ سبتمبر ١١اعتبر الغرب االسالم مصدر تهديد، وذلك االنطباع تعزز بعد وقوع احداث 

  .ديمقراطية واقامة الحدوداالسالم في الغرب وبدأ ينظر الغرب لالسالم على انه التطرف واالرهاب وغياب ال

ما تعليقك على ما يردده بعض المفكرين والفالسفة في الواليات المتحدة ودول الغرب بأن االضطرابات السائدة في * 

  هي نتيجة الرهاصات صراع الحضارات الذي قال به االميركي صموئيل هنتنغتون؟العالم اآلن 

عل ومعظم الكتاب والمفكرين في الغرب يعرفون ذلك بغض النظر ـ الحضارات ال تتصادم بل تتعاون وتتكامل وتتفا

وعدم مصداقيتها وجداوها فالواليات المتحدة تحاول » صدام الحضارات«عن نظرية االميركي صموئيل هنتنغتون 

 ولكن هذا اللفظ له مدلول واسع، فتصور الجهاد االسالمي على انه يعني القتال فقطاختزال المصطلحات السياسية، 

فاالنسان المسلم يقاوم نفسه ويحيا حياة أفضل مع اهللا وبالقانون وهذا جهاد النفس، فاالسالم يسمح للمسلم باستخدام القوة 

لكن للدفاع عن نفسه وليس لالعتداء أو ايذاء غيره وكذلك استخدام القوة لمناهضة أفعال غير مشروعة، وهذه حالة 

  . ني وكذلك مشروعة في الواليات المتحدةمقبولة تماما على المستوى الدولي والقانو

  لكن كيف يمكن للمسلمين أن يتمكنوا من تصحيح صورة االسالم في الغرب؟* 

 مثل عقدهم للمؤتمرات المتكررة التي تدعو الى لألسف المسلمون يستخدمون أساليب تقليدية لتصحيح صورة االسالمـ 

ناك أساليب جديدة تقوم على العمل الجدي ألن عقد هذه تصحيح صورة االسالم بال جدوى، ولكن يجب أن تكون ه
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المؤتمرات وإلقاء كلمات مكررة يعطي انطباعا بأن المسلمين يفتقدون موهبة االبداع، وأفضل طريقة لتصحيح صورة 

ى فقط ألن غير المسلمين عندما ينظرون ال تطبيق تعاليم االسالم ومبادئه الصحيحة وليست ممارسة شعائره االسالم هي

يجب على المسلمين أن ينفتحوا السلوكيات الشاذة لبعض المسلمين يأخذونهم على أنهم هم المسلمون الحقيقيون وبالتالي 

وان يظهروا وأال يحصروا االسالم فقط في طقوس تمارس فحسب، كما يجب أن يطبقوا االسالم قوال وعمال على العالم 

  .ب األديان األخرىخلق االسالم وتسامحه وتعامله بالرحمة مع أصحا

يرى بعض المحللين السياسيين أن ما يحدث في العراق وافغانستان من جانب القوات االميركية بأنه حرب صليبية * 

  ، فما تعليقك؟٢٠٠١ سبتمبير ١١على االسالم كما ذكر الرئيس بوش في احدى خطبه عقب أحداث 

الواقع انها بند الحروب الصليبية أو الحرب الدينية، بل ـ العدوان االميركي والبريطاني على العراق ال يدخل تحت 

النفط الرئيسية في  حرب اقتصادية الهدف منها فرض مزيد من الهيمنة والسيطرة على االقتصادات العالمية ومنابع

لى ، ولذلك نحن في المانيا عارضنا هذه التوجهات ومعظم دول أوروبا أدركت منذ اللحظة األوالشرق األوسط والعالم

النوايا االميركية للسيطرة على الشعوب األخرى ألن ذلك يتعارض مع الدعوة لنشر السالم واألمن العالمي، لكن 

  .الواليات المتحدة تسعى لبسط همينتها ونفوذها خاصة بعد سقوط الشيوعية وتفكك االتحاد السوفياتي السابق

   االرهاب تالحق المناهجزاعةف
  عادل القصار: بقلم

  »أساس كل مصيبة.. السلوك السيئ«

  

  )مثل صيني(

  

لم يعد للواليات المتحدة االميركية تبني حرب عسكرية جديدة في المنطقة بعد تصاعد موجة الكراهية، التحدي الجديد 

  .ر الغضب والكراهية التي افرزتها تلك الحروب ضدهاالذي اصبح يواجه اميركا هو كيفية اخماد وتطويق مشاع

وانما ايضا وهذا ما دفع وزير الدفاع االميركي رامسفيلد الى القول ان االرهاب ال يمكن هزيمته بالقوة العسكرية فقط، 

  .عبر محاولة كسب العقول والقلوب وحرمان الجماعات المعادية ألميركا من تجنيد شباب جدد

 تتطلب نبش كل القيمة الدينية والثقافية والفكرية ومحاولة تطويعها لخلق War-Softقرب الى مفهوم فالحرب الجديدة ا

  .يضع حدا للعالقة المتأزمة بين العالم االسالمي واميركا» اسالم مودرن«

ة النظر في وعلى الرغم من استجابة العديد من الحكومات العربية للضغوطات الخارجية باتخاذ االجراءات الالزمة بإعاد

تعديل وتنقيح المناهج الدراسية، باالخص المناهج الدينية واالجتماعية، فال تزال تلك الجهود في نظر الواليات المتحدة 

  .بطيئة وغير جادة

وهذا ما جعل كثيرا من حملة االقالم العلمانية يركبون موجة تصعيد الهجوم على المناهج الدينية ويتهمون المسؤولين 

  .في بلدانهم بالتخلف تارة وبالتحالف مع التيارات االسالمية تارة اخرىالحكوميين 

الهوس وفجور الخصومة اللذان تتحلى بهما اليوم بعض االقالم الليبرالية، التي وصلت الى درجة تسفيه الخطباء وأئمة 

يعكسان في رهاب المساجد والطعن في نيات رموز ورجاالت الجماعات االسالمية واتهامهم بالتطرف وتغذية اال

  .حقيقتهما روح النقمة الليبرالية المشبعة بالعداء لالسالم
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من ابناء جلدتنا وصلت بهم الشقاوة والبالهة التهام حكوماتهم باالرهاب لمجرد ان لها رؤيتها » المتأمركون«هؤالء 

  .والشرعيالخاصة في قضية تغيير المناهج الدينية، ولم تعمل على اغالق مؤسسات التعليم الديني 

وهم بهذا الزعيق منسجمون مع فكرهم المؤدلج طالما اعتبرت اميركا ان االسالم هو العدو االول الجديد لإلمبريالية 

، وان المطلوب حسب استراتيجيتها هو اعادة تشكيل البنية التحتية لدول المنطقة االميركية بعد سقوط االتحاد السوفيتي

  .»ثقافة السالم«المناهج بما يسمى حتى لو اقتضى االمر غربلة وتغيير 

فشارون االرهابي السفاح، الذي يقتل ابناء فلسطين، يعتبر في قاموس اميركا وخواجاتها العلمانيين رجل سالم، بينما من 

  .يدفع الظلم والعدوان عن ارضه المحتلة بقوة السالح يعد من االرهابيين

االمر .. سف الشديد تثير الذعر والرعب في كل ما يتعلق باالسالملأل» فزاعات«حملة مكافحة االرهاب اصبح اليوم لها 

  .الذي اوقع بعض دول المنطقة ضحية لتلك المخططات الخبيثة

فقد ذكرت وكاالت االنباء ان مؤسسة راند االميركية ابرمت عقدا مع احدى الدول العربية ُيتوقع ان تصل قيمته الى 

ية تطوير وتحديث المناهج والكتب المدرسية في الدولة المتعاقد معها، وستعهد مليارات الدوالرات، تلتزم بموجبه بعمل

المؤسسة االميركية ألكاديميين وتربويين عرب ومسلمين تنفيذ القسط االكبر من العملية، وهذا ما يجعل وتيرة صياح 

يرتهم كي يجدوا لهم موقع قدم في التيار الليبرالي ترتفع عق» هجانة«بعض االصوات العلمانية او من اسميناهم سابقا بـ

  .اللجان وفرق العمل المشكلة، ليمارسوا من خاللها دورهم في تهجين الفكر االسالمي بفكر علماني اميركاني دخيل

وال سيما اذا علمنا ان . فهل ينتبه المسؤولون الغيورون على دينهم وقيمهم ومبادئهم الى ابعاد ذلك المخطط الماكر

ي تقوم بدور تخريج المحرضين من فلول العلمانيين والليبراليين المنهزمين، للقيام بدور المشاكس  الت-مؤسسة راند 

 تعد من المؤسسات االميركية البحثية القريبة من المحافظين الجدد -) كما اشرنا في مقالنا السابق(والمنقلب على قيمه 

تي تعمل لحساب االستخبارات االميركية وتتعاون مع المؤمنين بفكرة صراع الحضارات، فكيف نأمن لهذه المؤسسة، ال

تعيد صياغتها وفق اجندتها وما يحقق مصالحها .. وزارة الدفاع االميركية، كي نضع مناهجنا الدراسية في يدها

  ؟..االستراتيجية في المنطقة

  

  :آخر العنقود* 

السم الزعاف الذي تنفثه اقالم بعض نعتب كثيرا على الكتاب من ذوي التوجهات االسالمية لصمتهم وهم يقرأون 

  .دون ان يحرك احدهم ساكنا.. العلمانيين في الهجوم على الدين والمتدينين باسم محاربة التطرف واالرهاب

والتطرف والتكفير والغلو في الدين امراض وبائية . تعميم الشر آفة ال يلجأ اليها اال اصحاب العاهات واللوثات العقلية

 الجميع، دون استثناء، لمحاربتها بشكل صارم وحاسم بعيدا عن المزايدات السياسية ولعبة خلط االوراق ينبغي ان يتعاون

  .واالصطياد في الماء العكر

  »فهل من مدكر؟«

  تم طباعة هذا الموضوع من موقع بوابة العرب
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  »٢-٢«..االوسط الشرق على تهب المناهج تغيير عاصفة  
  للخالف مصدرا تكون ان يمكن التي المواد ابعاد على نركز : المناهج عام مدير

  ٢٠٠٤ نوفمبر٢ - جريدة الرأي العام السودانية – حسن محمد زين: تحقيق

ة وعرضنا كيف تم ويتم التدخل من اجل تغيير مناهجها في الحلقة الفائتة تجولنا في عدد من البلدان العربية واالسالمي

التربوية خاصة ما يتعلق فيها باالسالم وعرضنا وجهات نظر سودانية حول ذات االمر افاد بعضها بوجود تغيير 

 في المناهج التعليمية ذهبنا لعدد من الجامعات نتلمس التغيير ولكن الكل اشار الى.. مقصود ونادى آخر باحداث تغيير 

المرحلتين االساس والثانوي حيث تتشكل العقول الصغيرة في القوالب المعدة لها ووجدنا ضالتنا في المركز القومي 

هل .. للمناهج ومديره البروفسير محمد المزمل بشوش وطرحنا عليه مجمل القضية الن كل الخيوط تتجمع بين يديه

من كان يريد اجابة ال يرهق عقله في ... ير عالمية؟وصلت رياح التغيير للسودان؟ هل هي رياح محلية ام اعاص

  . الوصول اليها فلينصرف

  مناهج قديمة 

 مع ١٩٩٢المناهج في السودان حدث لها اعادة تخطيط من الصفر وذلك في العام : البروفسير محمد المزمل بشوش

الحفظ فقط وال تهتم بالطفل كانسان له يرون ان مناهج التعليم قديمة تركز على بداية االنقاذ وقبل ذلك كان التربويون 

المناهج القديمة كانت تفكر في حشو دماغ الطفل باكبر قدر من .. تطلعاته وله ميوله وله دوافع واهداف يتمنى تحقيقها

  . المعلومات

» لمعلمعلى عكس التقليدية التي محورها ا«اآلن كل العالم يفكر في المناهج الحديثة التي محور عمليتها هو المتعلم 

وفكرة تغيير المناهج قديمة حتى قبيل مجئ االنقاذ ولكن لم يكن لدينا حظ لتغييرها السباب كثيرة اولها االمية فالدولة 

 ماليين امي تفكر الدولة في محو اميتهم سواء ٨منشغلة بمحو االمية وهو هدفها االول اذ ال يزال في السودان حوالي 

اذن اهتمام الحكومة بالكم ....  ما يتم الحديث عنه اآلن في اطار عدم التوازنفي الشرق او الجنوب او الغرب وهو

جاء على حساب اهتمام التربويين بالكيف الذي يعنى االهتمام بنوعية التعليم وتحديثه بينما الهدف االساسي للحكومات 

  كان ازالة االمية ونشر التعليم 

  ل لماذا لم يصر التربويون على التغيير؟ اذا كان االمر يتعلق بمصالح عليا ومستقبل اجيا

  تهميش 

حتى االفكار التي ندرسها نظريا للطالب في كليات التربية .. التربويون المهتمون بالنوع مهمشون: البروفسير بشوش

.. المهم ان االنقاذ جاءت ووجدت خططا جاهزة فنفذتها » يوتوبيا«تجد االنتقاد بسبب عدم التطبيق ويظنونها مجرد 

 سنوات فكرته تقوم على اعطاء اكبر جرعة ممكنة من التعليم بحيث ان المتعلم اذا لم ٩-١لسلم التعليمي الممتد ا

 سنوات ولكن تم تنفيذ ٩-١يواصل تعليمه الي سبب من االسباب ال يرتد لالمية الطريقة التي كانت مقترحة هي 

 يوماً وهذا لم ٢١٠ ولكنهم فرضوا سنة دراسية قدرها  ليدخل الطالب الى المجتمع العملي بسرعة ان اراد٨-١طريقة 

 يوما ١٨٠يحدث واصبح التنفيذ لالسف على مستوى المدرسة والمنطقة وقدراتها فهناك مدارس عامها الدراسي 

  .باسباب منها نقص االساتذة وكل ذلك افرز تفاوتا مخيفا في المستويات» في امبدة مثال« يوما ١٤٠واخرى 
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   البعد االخالقي

  كيف يعالج ذلك؟ .. ولكن في هذه السنوات الطويلة بعد اخالقي ال يخفى فهو يجمع بين اطفال في السادسة ومراهقين

  . البعض اعتبرها قضية ادارة ... اتفق ان هناك تبايناً في االعمار: مدير عام المناهج والبحث التربوي

 كون ان المنهج مستمر لسنوات فهي فكرة منهجية ولكن.. ادارة المدرسة لو كانت جيدة فلن يكون هناك اشكال 

السلم التعليمي قلل االمتحانات بالغاء امتحان الشهادة المتوسطة حتى الفوارق العمرية بين االطفال فكروا .. صحيحة

  . في االستفادة منها بان يقوم الكبير بتعليم الصغير حتى ال يكون التعليم قصرا على المعلمين

  عيوب 

  ج المواد؟ وماذا عن دم

تكامل المنهج فكرة متقدمة وصحيحة من الناحية المنهجية .. دمج المواد يعطينا التعليم التكاملي: البروفسير بشوش

وان كان ثمة عيب فهو في عدم تدريب المعلمين لتدريسها بالطريقة الصحيحة بعد ان نشرح لهم ونقنعهم باسباب 

العالم من حولنا اخذ . ط الجديدة وواصل تدريسه بطريقة التلقين  لم يفهم الخط- اي المعلمين- بعضهم .. الدمج

 نقول ٨-١بسياسة الدمج منذ عهود طويلة وهو منهج معتمد في امريكا واوربا الغربية وللذين يعترضون على طريقة 

  .  وهي سنوات دراسية متصلة ١٢-١لهم ان الطريقة السائدة في امريكا هي 

   ان هذا المنهج جوبه بهجوم شديد؟ رغم ما تقوله عن المنهجية اال

الن ذلك شئ جديد وساعد على ذلك انه لم تكن هناك تهيئة كافية للمعلمين بسبب بطء التدريب : مدير عام المناهج

  .. والحقا ظهرت بعض االخطاء وبدأ الهجوم على المدارس بحجة كثرة المقررات وثقل الشنطة

  بستان وزهور 

  راسي في الصف االول الثانوي بهذه الكثافة؟ حقا لماذا اصبح المقرر الد

 مادة في السنة االولى من الثانوي وجاء ذلك الن الذين وضعوا المنهج ١٧نعم هناك : بروف محمد المزمل بشوش

قرروا انه من اهداف المدرسة الثانوية تحقيق الثقافة العامة فجاءوا من كل بستان زهرة فادخلوا عدداً كبيراً من العلوم 

والن تلك المواد كان الهدف منها التثقيف وجمع اكبر قدر من المعلومات في .. الخ.. جارية والهندسية واالسريةالت

  . ذهن الطالب والنهم ال يريدونها في امتحان الشهادة السودانية فقد ركزت في الصف االول

حظات والمقارنات وسوف نقوم باجراء وبهذه المناسبة نشير الى ان المنهج قد اكتمل العام الماضي واآلن بدأت المال

دراسات تقويمية لتطوير المنهج سواء أكان ذلك في مرحلة االساس او المرحلة الثانوية ويشمل ذلك التطوير في 

  . المناهج باالضافة او الحذف او كالهما وكل ذلك وفقا للتجريب

  مربط الفرس 

  االضافة؟ كيف تقومون بعملية التقويم والحذف و.. هنا مربط فرسنا

تلك عملية تقوم بها اتيام مدربة في المركز نرسلها الى كل انحاء السودان .. سمها عملية التنقيح: البروفسير بشوش

  . ومعها استبيانات واستمارات تقدمها للمعلمين لجمع معلومات عن مناخ الضعف والقوة في المقررات

جلسات نقاش مفتوحة تنقح فيها المواد ويتم االتفاق على المواد وبعد انتهاء عملها تعوداالتيام لبخت الرضا حيث تعقد 

التي يراد اجراء تعديالت عليها قبل ان ندفع بها للمطابع ذلك ما كان يحدث في السابق هذه العملية يقوم بها اآلن 
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وفسير المركز القومي للمناهج الذي يختلف من حيث اهدافه ووظائفه عن بخت الرضا حيث يرأسه مدير بدرجة بر

ولنعرف اهمية ذلك المركز نجد ان .. وبالمركز درجات علمية دكتوراة وماجستير وبه مختلف التخصصات الفنية

وظيفة مديره تعادل وظيفة مدير جامعة ومدير المركز لديه مجلس علمي التخاذ القرارات بشأن المنهج يرأسه وزير 

ه دستورية وهذا يوضح مدى االهتمام الذي توليه الدولة التربية وهو مسؤول مباشرة امام رئيس الجمهورية ووظيفت

  . الدارة المناهج

  عن قناعاتكم واالسلوب او المنهج الذي تتبعونه؟ .. هل تؤكد لنا ان التغيير يتم عبركم فقط

رس وعبر المدرس الذي د.. تقويم المناهج يتم عبر االساتذة الذين دربوا المدرس: مدير عام المناهج والبحث التربوي

تلك مجموعة تعطينا اراء .. المنهج وتمتد اسئلتنا على مستوى القادة التربويين في الواليات ونسأل الموجهين

  . متخصصة تكون موضع اهتمامنا ومن ثم تتم عملية التنقيح استنارة بما تم من تشاور واسع وتجربة لصيقة

  شكوى 

  هناك واليات كثيرة تشتكي من تغيير المناهج باستمرار؟ 

التنقيح عملية مستمرة وقد ال تشترى والية من الكتاب الجديد الن لديها في سلم اولوياتها اشياء تعتقد : بروف بشوش

انها اهم وعملية التعديل والطباعة تتم كل عامين وللعلم فانه يتم في امريكا اصدار كتاب جديد كل ستة اشهر كثيرون 

  . المراجعة المستمرة للكتب شكال ومضموناً.. وتلك وظيفتي » كل شوية«في الواليات يسألونني لماذا تغيير المناهج 

  اال تجدون عنتا في هذه الطباعة المستمرة؟ 

المشقة ال نجدها في الطباعة فلدينا دار نشر مقتدرة وذات خبرة طويلة في مجالها ولكن العنت نجده : بروف بشوش

اق ويكسبون منها ونجد مشقة كذلك من اساتذة يلخصون كتبنا من شركات كثيرة تطبع كتبنا دون حق وتبيعها في االسو

  . ويطبعونها في شكل مذكرات ويبيعونها

  انهم يوفرون الكتب بشكل ما؟ 

  طفيليات 

كتابنا ال يكلف ثالثة آالف وكتابهم يباع بعشرة آالف حول المساجد .. انها عملية تجارية بحتة : مدير عام المناهج

ميم واالخراج الن هدفنا تربوي وليس مادياً وهم يقللون خسارتهم للحصول على اكبر قدر وكتابنا جيد من حيث التص

اما المشكلة االخرى فمع االساتذة الذين يلخصون كتبنا فهم قد يفهمونها خطأ ويلخصونها .. من االرباح وطباعة رديئة 

 .. C D المقررات في اشرطة خطأ وبذلك يتضرر الطالب ويخسر مرتين وازدادت مخاوفنا ان بعضهم بدأ ينتج

  . البديل للكتاب اال الكتاب االصلي الصادر عن الجهة المشرفة على المناهج الذي يحمل رؤيتها متكاملة

  لنعد لقضيتنا المحورية هل الحظتم او قال لكم احد ما ان مناهجنا فيما شئ هنا او هناك يدعو لالرهاب؟ 

  ارهاب ام تنقيح 

المناهج تم تعديلها وفق عمليات التنقيح الذي يشمل .. في مناهجنا مواد تدعو لالرهابال توجد : بروفسير بشوش 

االسلوب والصياغة حتى تكون مرضية لجميع الطوائف والتوجهات وتكون مقبولة للجميع في الوقت الحاضر نحن 

نحن مركز قومي لكل .. نركز على ابعاد المواد التي يمكن ان تكون مصدرا للخالف ولذلك اجتهدنا ان نزيل التحيز

  . السودان ولذلك اجتهدنا ونجتهد ان يكون المنهج قوميا واذا فعلنا اي شئ غير ذلك فاننا نفقد صفة القومية
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يقول بعضهم مثال ان بمناهجنا اسماء كثيرة مثل احمد ومحمد .. هناك اشياء معينة يفهمها اآلخرون على انها تحيز

  . ثال ونحن نجتهد في ادخال مختلف الثقافات السودانيةوتخلو من اسماء مميزة في الجنوب م

الم يتصل بكم احد بشأن او يطلب منكم تغيير منهج او حذف مادة ما من خارج السودان او يستشف ان عليه ضغوطا 

  خارجية؟ 

  حقوق االنسان 

بلها بعيدا من المناهج بالنسبة لي تم تعييني منذ شهرين ونصف تقريبا في هذا المنصب ولم اكن ق: البروفسير بشوش

اتفقنا .. علمت ان ناس حقوق االنسان عملوا اجتماعاً مع المدير السابق.. اذ كنت عميدا لكلية التربية بجامعة الخرطوم

كانت لهم رؤية ان مناهجنا تخلو من مواد حقوق االنسان .. مع اليونسيف لتنظيم برامج للتوعية بحقوق االنسان

ال تنحاز .. كون منحازة حتى التربية االسالمية ندرسها بطريقة تكون مستوعبة للجميع وراجعنا المواد بحيث ال ت

  . النصار السنة او الصوفية مثال نحرص ان تكون موادنا مقبولة لكل االطراف

  حذفت مواد مهمة تدعو مثال للتمسك باللغة العربية وآيات تدعو للجهاد؟ 

ترحة للحذف او االضافة تراجعها لجان فاذا كانت في المادة اي ظالل من اية مادة مق: مدير المناهج والبحث التربوي

اقول لك انا رئيس المركز القومي للمناهج وقد بدأوا يتكلمون عن تدريس المناهج باللغة االم .. التحيز فانها تحذف

 آخر ينادي بالتدريس واتجاه.. لغة الدينكا في الجنوب والبداويت في الشرق..ليكون الفهم اكبر واالستيعاب اكثر 

باللغتين العربية واالنجليزية ويمكن ان يحدث ذلك اذا ما مضت اتفاقات نيفاشا ان يتم التدريس باكثر من لغة ولن 

تكون لنا في ادارة المناهج مشكلة وهمنا االساسي هو وصول المعلومة رغم وجود قانون ملزم بالتعلم باللغة العربية 

  . حتمال التدريس باللغتينولكن التيار الغالب يرجح ا

  تدخل خارجي 

  ! ارجو ان نبقى في اطار التغيير هل شعرتم باي تدخل خارجي لتعديل مادة ما؟

ال دولة امريكا وال احد مسؤوليها ليطلب منا تغيير .. لم يأتنا احد من الخارج وال من الداخل : بروفسير بشوش

ر المركز حرية كاملة في تحقيق االهداف التعليمية والتربوية نحن مركز قومي مستقل والدولة اعطت مدي.. المناهج

  الموجودة في االستراتيجية القومية الشاملة، اؤكد لك ان عملنا لم يتدخل فيه االمريكان او غيرهم 

  من هم الذين يبنون المناهج وكيف يتم اختيارهم؟ .. حسنا 

ىأ لهم كل الظروف للقراءة واالطالع على تجارب الدول كوادر مؤهلة يتم اختيارهم بعناية وته: مدير عام المناهج

االخرى في عملية وضع المناهج ونسعى لتدريبهم في شكل دورات متصلة في مختلف المجاالت ذات الصلة شامال 

تقنيات التعليم وغير المؤهلين نبعثهم الى الجامعات للحصول على الدرجات العليا حتى نضمن مناهج جديدة وجيدة 

  . ى اسس علمية وكل هذه المعرفة تستخدم في تطوير المناهجقائمة عل

  » اسباب تنظيمية«

  ماذا عن ما اثاره بعض التربويين في الجزء االول من هذا التحقيق؟ 

اقول لالخت ثريا ان معلوماتها غير صحيحة وقرار الدمج ليست له عالقة باالمريكان وأتي : بروفسير بشوش

االوراق فكانت الرؤية في اختصارها وال افتي فيما اذا كان القرار صحيحا ام ال ولكنه السباب علمية منها كثرة عدد 
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 يوما فقط اذاً ذلك منهج عملي ١٢ يوما ستصبح ١٧السباب تنظيمية فعدد ايام امتحان الشهادة السودانية كبير فبدل 

  . وقضية ادارة امتحانات ولو تم انتقادنا من ناحية تربوية لتقبلنا

  وجون دوي الترابي 

  الحاج وراق قال ان الترابي او الترابيون وراء تغيير المناهج لفرض رؤية احادية خاصة؟ 

وهذا المنهج .. انا رجل متخصص في المناهج والترابي ليست لديه عالقة بالمناهج وتنظيماتها : بروفسير بشوش

اغه بالمعلومات والحقائق ومثل هذا المنهج الذي طبق كان الهدف منه االهتمام ببناء شخصية التلميذ اكثرمن حشو دم

 سنة وكان له مؤيدون ١٥٠المنهج المحوري طبق في امريكا قبل « طبق في عدد كبير من الدول المتقدمة 

ومعارضون ولكن ليس على اسس سياسية او عقائدية وهو يتبع لمدرسة فلسفية تربوية تسمى المدرسة التقدمية او 

مدرسة تقول ان محور العملية وهي » جون دوي« اسسها العالم التربوي المشهور وهذه المدرسة» البرجماتية«

  . اؤكد ليس للترابي عالقة..  المعلم وظهرت عدة تنظيمات للمناهج تقوم على هذه المدرسةالتربوية هو التلميذ وليس

  وماهي العالقة بين التربوي والسياسي؟ 

.. هي عالقة وثيقة بين السياسة والتربية: ج والبحث التربويالبروفسير محمد المزمل بشوش مدير عام المناه

وغاياتنا المعتمدة اآلن هي االستراتيجية القومية الشاملة .. السياسيون يضعون لنا التوجهات العامة وغايات التعليم

 النظرية الشيوعيين كانت استراتيجيتهم مبنية على«واالهداف التعليمية تأتي متسقة معها لتوضيح ذلك اقول ان 

  .ال نستطيع ان نخالف الدولة» الديمقراطية «الماركسية وامريكا استراتيجيتها في ميثاقها 

  !فلسطين ليست للمسلمين: األمريكية واإلسرائيلية المناهج

    االسالم اليوم-عبد الحي شاهين
14/06/2003   

في تحديد  وتعمل بدرجة كبيرةالمناهج والمقررات الدراسية الدور األكبر في صياغة ذهن الطالب،  تلعب

وذلك وفق التصورات والصور  ,كيفية تعامله مع مجتمعه ونوعية تعاطيه مع المستجدات العالمية من حوله

وألهمية هذه المناهج؛ دأب مؤلفو , المختلفة التي غرست في عقله ونفسه في مراحله الدراسية والجامعية

والختالف . ن تتضمن مفاهيم معينة يريدون من التالميذ اعتناقهاعلى أ المقررات الدراسية في كافة دول العالم

من ناحية  والمبادئ التي تعتنقها الشعوب والدول؛فإن المناهج تأتي تبعاً لذلك مختلفة ومتنوعة المفاهيم

  .مضمونها وتصورها

دة اللقاءات اإلسرائيلي في السياسية الدولية، وتصدر أجن وخالل العقود الماضية برز الصراع اإلسالمي

القضية المحورية بالنسبة للعرب والمسلمين، وبالنسبة لبقية الشعوب التي تربطها  وأصبح, الدولية واإلقليمية

الشباب  وهذا الصراع إنما يتشكل في بدايته في ذهن, سياسية وتجارية مع فلسطين أو مع إسرائيل مصالح

  .اميهالذين يغذون بمفاهيم معينة حول إبعاد هذا الصراع ومر

والواليات  الموضوع بعرض وتحليل نماذج مختارة لبعض المقررات الدراسية في كل من إسرائيل يهتم هذا

دعم لوجستي كبير لليهود  وكان اختيار أمريكا ألنها طرف فاعل في هذا الصراع بما تقدمه من, المتحدة 

بجانب إسرائيل التي , جها الدراسية في مناه يكشف من خالله عن كيفية تصوير هذا الصراع, واإلسرائيليين 

 .هي محور الصراع 
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  الصراع في المناهج اإلسرائيلية

تسعى إلى تأصيل الوجود اليهودي في فلسطين  يقوم التعليم اإلسرائيلي على أسس ومنطلقات إيديولوجية صهيونية

نذ التاريخ القديم وحتى قيام أيديولوجًيا نحو إعادة كتابة تاريخ فلسطين م من خالل جهود علمية موجهة توجيًها

  .بشكل يثبت التواجد اليهودي المتواصل، ويثبت يهودية فلسطين عبر العصور إسرائيل

مختلفة  الجغرافيون الصهاينة على دراسة جغرافية فلسطين، ووضع خريطة جديدة لفلسطين وأطالس وقد عكف

بأسمائها اليهودية التوراتية، واختراع  لقرى القديمةتثبت بدورها يهودية المكان، من خالل إبراز األماكن والمدن وا

وهكذا تم تهويد الزمان والمكان في فلسطين من خالل أكبر عملية  .أسماء يهودية حديثة للمدن والقرى الحديثة

هذه الرؤية  وانبرى التعليم اإلسرائيلي لكي يعمق. والجغرافيا وقلب للحقائق التاريخية والجغرافية تزييف للتاريخ

وقد عبرت . كل مراحل التعليم اليهودية الصهيونية العنصرية في عقول ووجدان التالميذ في إسرائيل، وفي

التاريخية والجغرافية عن الفلسفة التاريخية الصهيونية وعن  محتويات المناهج الدراسية في المناهج الدراسية

 ن محتويات المناهج الدراسية والفلسفةوأصبحت هناك عالقة عضوية صريحة وواضحة بي الجغرافيا التوراتية،

 .وإيديولوجيته األساسية الصهيونية على مستوى التاريخ والجغرافيا، وعلى مستوى قيم المجتمع اإلسرائيلي

القومية الصهيونية، فأتت المناهج الدراسية في مختلف  وقد وظفت الجهود التعليمية والتربوية لدعم اإليديولوجية

. القومية الصهيونية العنصرية، وبخاصة من خالل دروس التاريخ والجغرافيا تكرس الرؤيةالمراحل التعليمية ل

والمتواصل لليهودي في  تركز على استبعاد اإلنسان العربي من تاريخ فلسطين، واالدعاء بالوجود الدائم وهي رؤية

شرق األدنى القديم وحضارته على يستحقها في تاريخ ال وتتجاوز هذا أحيانًا لكي تعطي لليهودي مكانة ال. فلسطين

 .العربي حساب مكانة اإلنسان

بل يغذي األجيال اليهودية القادمة بالعنف،  والتعليم اإلسرائيلي ال يتجه إلى تربية الناشئة أو تثقيفهم أو تعليمهم؛

لخريجين اليهود والعربي المحيط بالكيان الصهيوني المحتل، ويقدم شرائح من ا وكراهية اآلخر المتمثل بالفلسطيني

) التعليم عسكرة(العنصرية المنغلقة والمتعصبة قومياً من عقولهم وقلوبهم، فالتربية العسكرية  وقد تمكنت

فلسطين؛ ال يمكن أن تكون من الهوامش،  واإليديولوجية الصهيونية، وعملية السالم، وتاريخ تأسيس دولة اليهود في

لدينية، واألمثلة التاريخية، وفتاوى الحاخامات؛ حتى تحول القتل إلى ا ولذا يربط التعليم القتل لآلخر بالنصوص

 شعب(ذلك كله على أرض الواقع، فتمخض منه جيل عسكري ال يؤمن إال باليهود وخصوصـيتهم  عبادة، ثم طبق

ية اليهودية المحافظة على روح الكراه ، أضافه إلى) إنقاذ العالم ( و) بناء الهيكل(و) أرض الميعاد(و) اهللا المختار

واحتكارهم لأللم والتفوق والوحدة والتشتت مع ما يعضد ذلك من  لألمم والمجتمعات األخرى، وتضخيم معاناتهم ،

  !.بالسالح، يسره منظر الدماء وجود إله خاص بهم مدجج

رض األجداد عادلة ما دامت تتحدث عن المستوطنات والهجرة وأ ومن البدهيات أال تكون مناهج التعليم اإلسرائيلية

 وقانون العودة والحق التاريخي وإسرائيل الكبرى، وتقديم الحرب على أنها ضرورة حتمية والقدس والحدود اآلمنة

نتنياهو، والتي تهدف إلى  وزير التعليم في حكومة" إسحاق ليفي"للمحافظة على اليهودية واليهود وتحقيق خطة 

تعزيز الحافز والجاهزية "المرحلة الثانوية، أو برنامج  ألطفال إلىمن رياض ا" خلق صلة وثيقة بين الطلبة والجيش"

 ومن دالئل الظلم والعنف فيها؛ أنها تتكئ على التوراة المحرفة والتلمود المقدس، ".للخدمة في الجيش اإلسرائيلي

رح بقائه وقد ص وسروتترجم ما فيهما من حكايات وقصص إلى صور حية تعبر عن منهج الكيان الصهيوني 

نحتقرهم، وعلمونا كذلك إن نطردهم على  أن نكره العرب وأن) الجمنازيوم(علمونا في : "قائالً" موشيه منوحن"
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والمؤسف أن أسس هذه التعاليم سواء كانت صهيونية جديدة أو من ثمار  ، "اعتبار أن فلسطين هي بالدنا ال بالدهم

اإلبادة  ية؛ فهي في كل األحوال تجذر العنف، وتدعو إلىأو صهيونية كالسيكية أو دينية أصول ما بعد الصهيونية

شكل عقائد ونصوص وتشريعات  وقتل الشيوخ والنساء واألطفال، وتمتد إلى البقر والحمير والشجر، وتقدم على

المقرر على المرحلة االبتدائية، ثم نجد " يوشع بن نون" يهودية لألطفال يجب االلتزام بها، كما ورد في التوراة عن

حصار القرى الفلسطينية ، واغتيال األطفال ، : معاصر لتلك الحكايات الباطلة على أرض الواقع تطبيق عملي

للمستشفيات،  الجرحى ينزفون حتى الموت ، وإعاقة سيارات اإلسعاف، وتأخير النساء الحوامل من الوصول وترك

 .واقتحام المساجد والمدارس والكنائس

 التلمودي فيما يطرحه في عقول التالميذ اليهود الناشئين بعيداً كل البعد عن القيمو لذا كان التعليم الصهيوني

من خالل التعليم -اليهودي  فالفلسطينيون في نظر الطفل. اإلنسانية الشاملة، وعن لغة الخير والحوار والمحبة

بات ويجرحون األطفال يموتوا باإليدز، يحرقون الغا  أشرار متعطشون للدماء، يفضل أن-ونتائج االستبيانات

التاريخية أن المواضيع المقررة تمس خطوط التماس بين اليهود واآلخرين على  بالحجارة، ومما يعضد ادعاءاتهم

توماس "يزعم  كما) إسرائيل مولود الهوتي ناشئ عن المرويات التوراتية(الواقع، مع قناعتهم بأن  أرض

من سؤال " يجيئال ما يكل بنس" ما يطرحه الكاتب الصهيوني، ومع -أكاديمي وعالم آثار إسرائيلي -"طومسون

األمم؟ ولهذا السؤال جواب واحد هو أن الشعب اليهودي لم  بماذا يتميز الشعب اليهودي عن بقية: "وجواب قائالً 

 ،"تكن مشاركة وتفاعل بين عامل الجنس واألرض؛ بل بتفاعل التوراة والميثاق الديني لم: يولد والدة طبيعية، أي

للتعليم الديني، وإعفاء المتدين من  تبرير المتدينين اليهود ألهمية دعم دولة الكيان الصيهوني" إسرائيل شاحاك"وينقل 

اليهودية إنما توجد بسبب فضيلة دعمهم للدراسة التلمودية، فهذا الدعم  اليهود ودولة إسرائيل"الخدمة العسكرية؛ ألن 

الصهيوني المحتل  كما أن التعليم لدى الكيان"  إسرائيل تنتصر في حروبهااهللا يقف بجانبهم وجعل هو الذي جعل

مشوالميت "في إبعاد وزيرة التعليم  "شاس"يعاني من صراع الجماعات اليهودية المختلفة عليه، وقد نجح حزب 

الب بشكل غير ونتيجة لهذا الصراع وبسببه يتعامل التعليم مع الط ،"يوسى سريد"من الوزارة وجاء مكانها " إلونى

بإعداده كل من  وقام" أدفا"المساحات بين الفئات االجتماعية وهذا ما أكده التقرير الصادر عن مركز  متساو، ويزيد

اليهود في فلسطين، وأكد أن معظم  م بهدف كشف الفجوات االجتماعية لدى٢٠٠٢عام " إتي كونور"و " شلومو"

يسكنون في المدن والقرى العربية، وأن أغلب الطالب المرشحين  الطالب الذين لم يحصلوا على الشهادة الثانوية

   .رفضهم من القرى والمدن العربية، ويأتي قبلهم اليهود من أصول أفريقية وآسيوية للمرحلة الجامعية تم

  ".دولة إسرائيل يهود وعرب في"درسي القيم السياسية في الكتاب الم

المجتمع اإلسرائيلي؛ فقد تم حشد مجموعة من  نظًرا ألن المنهج يتناول أساًسا العالقة بين اليهودي والعربي داخل

تعطي صورة واضحة لطبيعة العالقة المرجوة بين يهود إسرائيل والعرب  القيم النظرية ذات الطابع السياسي، والتي

قيم حق  أهم هذه القيم السياسية المعلنة والضمنية القيم المستمدة من فكرة الديمقراطية، وهي منالفلسطينيين، و

على المستوى السياسي، وحق االختالف  التعبير عن الرأي، والمساواة بين المواطنين، وقيمة التعايش بين المواطنين

النوايا الحسنة، وفكرة الصراع من حيث ومناقشتها، والتعاون و مع الحرص على حرية التعبير، وطرح القضايا

والعرب وأسبابه، والتحامل السياسي والسلوك السياسي غير العقلي الذي ينتج عن  طبيعة الصراع بين اليهود

وبدون إبراز لها  وقيم السالم وحسن الجوار، وغير ذلك من األفكار السياسية التي يعرضها المنهج ضمنًا الصراع،

 .س موضوعات للمنهجفي شكل عناوين أو رؤو
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السياسي اإلسرائيلي،  السياسية صفة القيم النظرية البحتة التي ال تجد لها تطبيقًا حقيقًيا في السلوك وتأخذ هذه القيم

بدون تطبيق عملي لها في حياة المجتمع وحياة التالميذ  وتُوظَف في المناهج التعليمية للتأكيد على ديمقراطية الدولة

 ،....السياسية ذات طابع إيجابي مثل المساواة، وحرية التعبير عن الرأي وحق االختالف  القيموبعض هذه . أنفسهم

السلبي التي يمكن  وبعضها له صفة سلبية مثل قيم الصراع ، والنزاع على الحقوق ومظاهر السلوك السياسي

على وضع سياسي سلبي تشير وتؤكد  استنباطها من القيم اإليجابية المعروضة في شكل طموحات، أو أمنيات

  .تسيطر عليه قيم سياسية سلبية

   :مسميات عبرية للبلدان العربية في فلسطين

واضحة ) عبرنة(المدارس اإلسرائيلية عملية  المقرر في" تاريخ عالقة اليهود بالشعوب األخرى"لوحظ في كتاب 

عبرية في األصل وليس لها تسمية يتعرف عليها التلميذ على أنها  حتى, لمسميات البلدان العربية في فلسطين

الحديثة ال  واللغة العبرية. المؤلفان هذا التوجه يوردان خريطة عليها البلدان بمسميات عبرية ولكي يدعم. أخري

األرض ال وجود لها إال باإلشارة  وهذا يتفق مع التصور اليهودي الصهيوني الذي يرى أن". فلسطين"تعرف كلمة 

وحتى ال ". إرتس يسرائيل"يهودي إلى فلسطين؛ فإنه إنما يشير إلى  ولهذا فكلما أشار. يهوديإلى اليهود والتاريخ ال

المؤلفان في  الذي يتردد اآلن لبساً في ذهن التلميذ الذي يعرفها بأنها أرض إسرائيل؛ أورد ُيحدث اسم فلسطين

سرائيل نكاية في اليهود وانتقاما إ الكتاب أن اسم فلسطين اسم أطلقه الرومان على أرض إسرائيل لمحو اسم أرض

بالدهم لذا أطلقوا اسم فلسطين على أرضنا نسبة إلى البلستيم  أراد الرومان محو اسم اليهود من:"؛ فيقوال منهم

 لما لها من" فلسطين"تسمية ) م١٩٩٨-م ١٩١٣" (مناحيم بيجن"الصهيوني اإلسرائيلي  ويرفض السياسي". القدماء

يتطلب منك التسليم بأن هذه  إذا استخدمت كلمة فلسطيني بالنسبة للعربي؛ فإن هذا:"قولهدالالت سياسية يرفضها ب

وإذا لم تكن هذه , يعنى أنها ليست أرض إسرائيل األرض هي فلسطين، وإذا كانت هذه األرض فلسطين فإن هذا

   "هنا؟ فماذا نفعل نحن, األرض هي أرض إسرائيل

   .القيم السياسية في المنهج

فيشيران إلى أن , عند اليهود في التاريخ القديم يؤكد المؤلفان على أهمية القدس والهيكل:  القدس والهيكلـ أهمية1

ولما كان .الدينية التي ارتبطت باألحداث التي مرت على القدس والهيكل اليهود يحتفلون بالعديد من المناسبات

ويورد الكتاب  ،"الهيكل قبل أن يقع في أيدي األغيارالرب سيرسل مسيحه المخلص؛ لينقذ "فإن " حياتنا بيت"الهيكل 

إن :"يقول الحاخامات . بالقدس والهيكل استشهادات من العهد القديم والتلمود، تؤكد الحزن على الخراب الذي حل

ومن يحزن على القدس . يحزن على القدس لن يرى فرحتها أي شخص يمارس أي عمل يوم التاسع من آب وال

وتبكى عيني بكاء وتذرف الدموع ألنه : "أحد الحاخامات ما جاء في العهد القديم ، ويفسر"رحتهاسيحظى بمشاهدة ف

والثانية على  ,واحدة على الهيكل األول: يجب على اليهودي أن يذرف ثالث دمعات: "، وقال"قطيع الرب سبى

 " .والثالثة على اليهود الذين تشتتوا من موطنهم, الهيكل الثاني

 :مظاهر أخذ تحقيق هذه القيمة عدة: واالعتزاز بهم) اآلباء(يهود القدماء الفخر بال ـ2

) سليمان(لم تصلها في عهد الملك  لتصل إلى نقاط حدودية) يناي( اتساع حدود دولة إسرائيل في عهد الملك –أ 

كما , يهودافقد هزم العرب وضم شرق األردن إلى "فلسطين،  الذي يعد أزهى عصور الوجود اليهودي السياسي في
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كما ضم كل المدن الساحلية من مصر حتى لبنان عدا عكا , األردن إلى يهودا ضم المدن اليونانية في شرق

تمتد  وفي فترة متأخرة". امتدت دولة إسرائيل اآلن من مصر حتى لبنان ومن البحر إلى الصحراء لقد. وأشكلون

اليهودية من حدود مصر حتى دمشق  تمتد الدولة"وريا هذه الحدود شماال لتتجاوز لبنان حتى تصل إلى دمشق في س

 " .ومن البحر إلى الصحراء

 .وقادتهم لليهود  تقدير األغيار-ب

 . اعتراف األغيار بتميز اليهود وتفوقهم-ج 

 .وبطولتهم رغم قلة عددهم بين الشعوب  شجاعة اليهود-د 

العربي ـ (لحديث المعروف بالصراع مرتبطا بالصراع ا عداء العرب لليهود في فلسطين قديم وليس 3-

وأنها ستكون محصنة ولن , إلى القدس أدركوا أنهم لن يجدوا ثغرة في أسوارها حينما توجه العرب) "اإلسرائيلي

) نحميا(ولكن . البناء فاجتمع قادة األعداء وقرروا الهجوم عبر الثغرات التي مازالت موجودة، وهدم. عليها يقدروا

على شن ) يهودا(لم يجرؤ أعداء . أمام الثغرات الشعب أن يوقف العمل، ويستعد لمعركة كبيرةعلم بمكيدتهم فأمر 

السور الذي أوشك على االكتمال، ولم يترك المدافعون سالحهم، وقد قسم  ولكنهم حاولوا في الليل هدم, حرب عليها

: البناء رس، وبقية الشعب تساهم فينصفهم يعمل في البناء، ونصفهم يح, أنفسهم إلى دوريات حراسة )نحميا(شباب 

 ".بيده األولى يبنى وباألخرى يمسك السالح"

 ناسيين أو,  مالمح العداء قديماً بين اليهود والعرب–ما ورد في العهد القديم   بناء على–هكذا رسم المؤلفان 

المؤلفان بسؤال للتلميذ  متناسيين أن العرب هم جزء ال يتجزأ من أرض فلسطين، ويتأكد هذا الصراع حينما يتوجه

" ؟ في الوقت الحالي"وباألخرى يمسك السالح بيده األولى يبنى"في أي موقف تستخدم عبارة "في نهاية الفصل 

)٣٦.(  

   .مدى مساهمة محتوى الكتاب في تشكيل ذهن التلميذ

السياسية وغير ذلك من القيم؛ اليهودية والصهيونية و مما الشك فيه أن كتاباً يحوي هذا الكم والكيف من القيم الدينية

وإن كان يعكس افتقاد الكبار إلي , تشكيل ذهن التلميذ في هذا السن المبكر من شأنه أن يسهم مساهمة كبيرة في

إسرائيل  من هنا حرص مؤلفا الكتاب علي أن يرسخا في ذهن التلميذ أحقية اليهودي في أرض. المكان الجذرية في

  .السياسية لليهود علي أرض فلسطين لسعي نحو التوغل في التاريخ إلثبات السيادةمن خالل ا, بما ال يقبل الشك

واآلثار من رؤية مفادها أنه يعكس قضية االستمرارية التاريخية اليهودية  ينطلق االهتمام اإلسرائيلي بالتاريخ القديم

الرسمية  التي تشغل بال الجهاتفالبحث عن أدلة تثبت هذه االستمرارية كانت ومازالت من األشياء  .في فلسطين

يحفرون من أجل الخبرة الفنية  وغير الرسمية، األفراد والجماعات في إسرائيل؛ فعلماء اآلثار في إسرائيل ال

المخلفات اإلسرائيلية العتيقة التي يعثرون عليها في  واالكتشافات؛ بل ليقروا من جديد جذورهم التي يرونها في

  ).٢٩(أنحاء البالد 

   ع في المناهج األمريكيةالصرا

 :سعى إليصال الرسائل التالية بشكل غير مباشر من خالل تحليل وافي لما يتعلق بهذه القضية يتبين أن المنهج

 في فلسطين، وسعى لذلك من خالل نقل النصوص الدينية، -التوراة بنص-اليهود أصحاب حق تاريخي وإلهي 
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 .في تلك األرض ومن خالل ذكر تاريخهم

وسعى لذلك بتفصيل وتضخيم األحداث التي  اليهود على مدى التاريخ من اضطهاد اآلخرين لهم، دون مبرر،عانى 

  .وقعت لليهود عبر التاريخ

الفلسطينيين، وذلك  الدولة المسالمة من حروب العرب، وانتصرت فيها جميعاً، كما عانت من إرهاب عانت إسرائيل

مثال على أعمال اليهود اإلرهابية، سواء  د اإلسرائيليين دون ذكر أيمن خالل ذكر أمثلة محددة ألعمال عنف ض

 .إسرائيل أم بعد" دولة"قبل قيام 

أخرى، مع عدم مراعاة  استغل الكتاب المدرسي المجال المعرفي، فكان انتقائياً في تقديم معلومات وإخفاء وقد

 :ن طريقينم التوازن في كل موضوع، كما استغل أيضاً المجال الوجداني، وذلك

مع " كسب"ذات داللة، مثل استخدام كلمة  بانتقاء الكلمات المستخدمة مع كل من الجانبين، بحيث توصل معاني 1.

 مع الجانب الفلسطيني" إرهابية" أو" راديكالي"الجانب اإلسرائيلي، وكلمة 

  .لك تماما مع الجانب الفلسطينيمع الجانب اإلسرائيلي، وإغفال ذ انتقاء المواقف التاريخية التي تثير التعاطف 2.

القضية،  الرسائل وما تحمله من معاٍن تتسق تماما مع الموقف الرسمي للسياسة األمريكية من هذه ويالحظ أن هذه

األمريكية، والتي بدورها أوصلتها إلى هيئة  حيث إن اليهود أوصلوها بوسائل مختلفة ألي صناع القرار في اإلدارة

   .أن يكسبوا الموقف الدولي ه السياسة استطاعوااألمم المتحدة، وبهذ

المقرر على ) روابط للحاضر.تاريخ العالم (كتاب  جدول يلخص تغطية الموضوعات فيما يخص الجانبين في

   المدارس األمريكية

 الفلسطينيون اليهود الموضوع

 لم يذكر البتة ذكره في قسم كامل أصول الشعب

إغفال ما قام ذكره باقتضاب، مع  نشأة الدولة

به اليهود من أعمال عنف وإرهاب

نلم يشر لمطالبتهم بدولة 

مستقلة، واعتراض إسرائيل 

 على ذلك

نقول من الكتب 

 المقدسة

ذكر أكثر من نص يؤكد حق 

 اليهود في فلسطين

لم ينقل عن كتب المسلمين شيئا

ذكرها قديما وحديثا،  • المعاناة

بشيء من التفصيل، كما 

شار إلى أنه وأ. في ألمانيا

بالرغم من الصعوبات 

فقد أنشؤوا المصانع في 

فلسطين واستصلحوا 

 أرضها للزراعة 

ذكر أن هجرتهم لفلسطين  •

لم يذكر عنها شيئا  •

البتة، إال لمحة 

قصيرة عن االنتفاضة 

لم يذكر أنهم يريدون  •

فقط األمن في 

  !وطنهم
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كانت بحثاً عن وطن آمن

 ال شأن أسهب فيه وذكر تفاصيل التاريخ 

 لها 

 لم يذكر شيئا عنهم

 ربطهم بالعنف 

  

ذكر أمثلة لما تعرضوا  •

له، ولم يذكر شيئا عما 

 صدر منهم 

ذكر أن حماس جماعة  •

راديكالية، تعارض 

 محادثات السالم

ذكر أمثلة لما صدر  •

منهم، ولم يذكر ما 

 تعرضوا له 

لم ينسب قتل رابين  •

إلى جماعة يهودية 

  متطرفة

   

    
، التي نظمتها وزارة "األسس والمنطلقات.. المناهج بناء"ة استفادت بشكل كبير من البحوث المقدمة لندوة هذه الماد

وبخاصة , هـ ٢٠/٣/١٤٢٤-١٩جامعة الملك سعود بالرياض، في الفترة من  التعليم العالي في كلية التربية

 .. البحوث التالية

 "هود بالشعوب األخرىتحليل كتاب عالقة الي"بحث الدكتور محمد أحمد حسن 

 .األمريكي "روابط للحاضر.تحليل كتاب تاريخ العالم "الدكتور راشد بن حسين العبد الكريم  بحث

 ".إسرائيل تحليل كتاب يهود وعرب في دولة"بحث الدكتور محمد خليفة حسن 

 ".تحليل كتاب من جيل إلى جيل"بحث الدكتور محمد فتحي البغدادي 

 ".سامرا.يهوذا . تحليل كتاب القدس"ي عبد المجيد منتصر الدكتور عبد العاط بحث

   ".تحليل كتاب تحوالت في جغرافيا الشرق األوسط"الدكتور فؤاد محمد عبد الرازق  بحث

  القادم التغيير

  اإلسالمي العالم في التربوي التغيير

   مجلة البيان السعودية–  الدويشاهللا بن عبد محمد

 حدث بمثل هذا يؤديا أعقبها أثراً لدى الغرب وأمريكا بدرجة أساسية، ومن الطبيعي أن  سبتمبر ومأحداث ولَّدت لقد

 أن يؤدي إلى تغيير في سياسة هذه القوة العصر،الحجم تستهدف به دولة تتربع على عرش القوة والجبروت في هذا 

دراً لمن تصنفه القوى الغربية  الذين تعد أرضهم وبالدهم موطناً ومصأولئكوأساليب تعاملها مع اآلخرين، وبخاصة 

  . األحدث واألخطرالعدوعلى أنه 

 األمة شعوب تلك القوة إلى إحداث التغيير في المنطقة وفرض قيمها وحضارتها ومعاييرها على سعت هنا ومن

  .المسلمة
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جه مسيرتهم،  وتواألمة أن التربية والتعليم هي أخطر أسلحة األمة، وأنها هي التي تصنع عقول أبناء الغرب ويدرك

  .الغربومن هنا حظيت التربية بأهم مجاالت التغيير التي يتطلع إليها 

 تغيير إلى فقد رأينا في أحداث التاريخ الماضي كيف أنهم يسعون عند مواجهة أمة من األمم بجديد؛ هذا وليس

بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث  وألمانياتربيتها وثقافتها، ولعل من أبرز األمثلة على ذلك ما حدث في كل من اليابان 

  . لتغيير تربيتهموصارمةأملى عليها المنتصرون شروطاً قاسية 

 تأكيد باول ذلك التصريحات التي تطالب بالتغيير من كبار أصحاب القرار في العالم الغربي، ومن تتوالى بدأت لذا

 أن تعيد النظر في تقاليدها وممارساتها فعليها! ةفي مقابلة له مع القدس العربي بأنه مع احترامه لتقاليد دول المنطق

 وأثنى على ما سماه إصالحات في بعض الدول، ودعا اآلخرين إلى السير ممكناً،بهدف معرفة ما إذا كان التغيير 

  ).١( نفسهالطريقعلى 

 واحدة عليها أن وكلوبالنسبة إلى الدول الصديقة لنا في المنطقة، كل واحدة لها نظامها الخاص، «: أيضاً باول وقال

 بها، ونأمل أن نستطيع التأثير عليها من حيث ستتغيرتحكم بنفسها ما إذا كانت تريد أن تتغير، ومدى السرعة التي 

  ).٢(» أن يكون أفضل لها من أشكال أخرى من التغييريمكنكيف يتحقق التغيير، وأي تغيير 

  :التربوي التغيير مجاالت *

  :أبرزهابوي التي يسعى إليها الغرب في دول المنطقة، ومن  التغيير الترمجاالت تتنوع

  : اإلسالمفهم إعادة - ١

 مطالبة المسلمين الذي ينادي بحرية التدين، وعدم التدخل في خصوصيات اآلخرين إلى مطالبة الغرب يسعى

الوزراء البريطاني ـ  الغرب، فها هو رئيس يحددهصريحة بتغيير دينهم، وإلى أن يعيدوا فهم اإلسالم فهماً جديداً 

 مكافحة اإلرهاب في خطاب موجه للزعماء والمسؤولين بالدول حملةالشريك األساسي للواليات المتحدة في 

 main: استخدم لفظ(» اإلسالم العادي أو الرئيسي« يعملوا جاهدين على أن يهيمن أناإلسالمية، يدعوهم فيه 

stream (العالمحاء بحيث يخضع له جميع المسلمين في شتى أن.  

 فلإلسالم المعدل التفاصيل؛ مجرد التصريح أو إثارة ما أسمي بمفهوم اإلسالم المعدل إلى الدخول في تجاوز واألمر

مالحق تنص على حذف مجموعة من األحكام »  العادياإلسالم«مالحق تنفيذ؛ فقد أرفقت اإلدارة األمريكية بمنهاج 

راهية المشركين واليهود، وباإلضافة إلى تلك األحكام تطالب اإلدارة  على كوالحثاإلسالمية المتعلقة بالجهاد 

 وفرض توجه فكري »مخغسيل « بضرورة منع تحفيظ القرآن الكريم لألطفال الصغار؛ ألن ذلك بمثابة األمريكية

  ).١(»المبكرةمحدد ال يستطيعون تمييزه في هذه السن 

  :  الغربيةالقيم فرض - ٢

  .  والتطرفاإلرهاب العالم، ولحمايته من مخاطر في هي القيم المرشحة لتحقيق رسالة السالم  ِقَيَمهبأن الغرب يشعر

 قيمها لتغيير المسلمين هي مصدر هــذا اإلرهـاب والتطرف ـ كما يزعمون ـ فال بد من السعي بالد إن وحيث

  .وإحالل قيم ُيفصلها ويصنعها الغرب
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 لويسفيل في خطاب ألقاه بجامعة -م ٢٠٠١في شهر نوفمبر » باولكولن « الخارجية األمريكي وزير أشار وقد

 قيم معينة تمس التكوين الثقافي من إلى تبلور رؤية أمريكية للمجتمعات اإلسالمية تقوم على أساس -بوالية كنتاكي 

  ).٢(المجتمعاتوالسياسي والعقدي لتلك 

  : التي يسعى الغرب إلى فرضها ما يليالقيم وأبرز

  : بالمرأةلمتعلقةا القيم - ١

 للعالم اإلسالمي، وكثيراً تصديرها المتعلقةُ بالمرأِة ودوِرها القمةَ في القيم الغربية التي يسعى الغرب إلى القيُم تحتل

  . عن الرغبة في تغييرهوالحديثما يتكرر انتقاد واقع المرأة في العالم اإلسالمي 

 على ربط للمؤتمرن باألمم المتحدة في كلمتها االفتتاحية رئيسة لجنة حقوق اإلنسا»  روبنسونماري« أكدت وقد«

  . السياسية، وليس دوراً رمزياً فقطالحياةتقديم المساعدات ألفغانستان بإعطاء دور حقيقي للمرأة األفغانية في 

 المانحة الدول مليون نسمة، وعلى ٢٦من سكان أفغانستان البالغ عددهم % ٦٠ أن المرأة تشكل روبنسون وذكرت

 األفغاني له دور في أي إدارة الشعبفي إعادة بناء أفغانستان أن تتأكد من البداية أن هذا الجزء الهام من 

  ).٣(»مستقبلية

 الخارجية وزارة والمقال منقول من موقع - الرئيس األمريكي لألمن القومي كونداليزا رايس مستشارة وقالت

 إلى جانب الرجال والنساء في كل دولة الوقوفكة تصميماً على ويجب أن يكون محور جهودنا المشتر«: -األمريكية 

 أال وهي -» المطالب المتعلقة بالكرامة اإلنسانية غير القابلة للتفاوض«: بوشالذين يكونون رمزاً لما دعاها الرئيس 

  ).٤(»الدولة العدالة المتساوية، احترام المرأة، التسامح الديني، ومحدودية سلطة الحر،الخطاب 

  : الغربيةالليبرالية قيم - ٢

 يأخذ بها أن الفكر الليبرالي المتحرر، ويرى أن الحرية التي تسود في مجتمعاته هي التي ينبغي على الغرب يقوم

  .اآلخرون

 في الغربية يتجاوز مجرد المطالبة أو الضغوط إلى توظيف الحمالت العسكرية؛ فقد جاء القيم هذه وفرض

 الخارجية في العالقاتمساعد الرئيس ونائب مستشار األمن القومي، في مجلس تصريحات ستفين جي هادلي، 

  : ـاألمريكيةم ـ والتصريح منقول من موقع وزارة الخارجية ١٢/٢/٣٠٠٣

 اإلنسانية غير الكرامةمطالب « أعاد الرئيس التشديد على وقوف الواليات المتحدة إلى جانب ما سماه السبب لهذا«

 وحرية العبادة، والمساواة أمام القضاء، التعبير،حكم القانون، وتحديد سلطة الدولة، وحرية : »القابلة للمساومة

  . واحترام الملكية الخاصةواإلثني،واحترام المرأة، والتسامح الديني 

تي  الحاالت الذلك على أساس هذا االلتزام بقيام عالم أفضل في كل أوجه سياستنا الخارجية، بما في للعمل بحاجة إننا

 وتكراراً، ليست بلداً غازياً ـ إننا بلد ُمحرر؛ مراراًفالواليات المتحدة، كما أشار الرئيس . نقوم فيها بأعمال عسكرية

  ).٥(»وألوالدها الفرص المتاحة من أجل الحرية، وبناء مجتمعات أفضل لها انتهازملتزم مساعدة الشعوب على 

 فيسك الكاتب روبرت وأن من مسؤوليتهم اإلسهام في تغييره؛ فها هو  أن العالم العربي عالم متخلفالغربيون ويرى

»  على الحقائق المرة في العالم العربيالضوءاألمم المتحدة تسلط «: البريطاني صديق العرب يكتب في تعليق بعنوان

 والمعزول عن  يجد العالم العربي ـ المحروم من الحرية السياسية،لن«: م، يقول٤/٧/٢٠٠٢في صحيفة اإلندبندنت 
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 إليها توصل للنساء في مجتمعه، والقامع للعلم والتطور ـ ما يقوله ضد االستنتاجات التي والمضطهدعالم الفكر، 

  ).٦(» كثير من األقطار العربيةفيتقرير صادر عن األمم المتحدة يصف بدقة متناهية الحياة القاحلة والمتحجرة 

  : التربوية اإلسالميةالمؤسسات - ٣

 بؤرة التربوية التربوية أهمية قصوى في أي مطلب للتغيير في المجتمعات، وتعد المؤسسات المؤسسات تكتسب

  . النصيب األوفى من عملية التغييرلهاإلعداد اإلرهابيين وتخريجهم ـ كما يرى الغرب ـ ومن ثم فال بد أن يكون 

  : التربوية المستهدفة في التغيير ما يليالمؤسسات أبرز ومن

  : الشرعيةمدارسال - أ

 العلم الشرعي وفي نشر الشرعية اآلالف من الشباب في المجتمعات اإلسالمية، ولها أثرها البالغ في للمدارس يتجه

  .إشاعة التدين لدى صفوف الشباب

 تجاوزت الحملة وقد بتغيير المدارس الشرعية بعد أحداث سبتمبر مباشرة وقبل الحرب األفغانية، االهتمام بدأ وقد

 عملية في ذلك، ومن أبرزها ما تم في خطوات المدارس الشرعية مجرد المطالبة والحديث عن التغيير، فتمت على

  . معهد حيث تم إلغاؤها ودمجها بالتعليم المدنيأربعمائةاليمن بشأن المعاهد الدينية التي تبلغ 

 رقابة على برنامجن دوالر إلطالق  باكستان فإنه تدخُّل سافر وصفيق؛ حيث قدمت أمريكا مائة مليوفي ما تم أما

 طالب، وهي التي تُتهم بأنها خرجت مليون حوالي تضمالمدارس الشرعية التي يقدر عددها بسبعة آالف مدرسة، 

 ذلك البرنامج الذي تشرف عليه وزارتا الداخلية والشؤون الدينية أهدافقيادات حركة طالبان األفغانية، وسيكون من 

 خاصة من خلية على منشورات تلك المدارس ودور النشر التابعة لها، ويتضمن البرنامج تشكيل ةالرقابالباكستانية 

 كل ما يجري داخلها، كما يوجه جزءاً ورصدأجهزة االستخبارات الباكستانية تدرب أشخاصاً للتسلل إلى تلك المدارس 

 في تلك المدارس التي كانت تقتصر على  إدخال مواد دراسية جديدةإلىمن التمويل الذي قدمته الواليات المتحدة 

  ).١(األخرىوعلى نحو تدريجي سيتم إدماج المدارس القرآنية مع المدارس المدنية . وعلومهتدريس القرآن 

 إلى سائر وباكستان حامد عبد الماجد عن هذا التغيير، ورأى أن األمر سيتجاوز ما حدث في اليمن الدكتور   وتحدث

 أو بآخر، ولن يشفع لها ما كانت تمارسه بشكلرعية كاألزهر فهي ستتعرض بدورها لضغوط المؤسسات التعليمية الش

 السياسية ولكن بنيتها ذاتها ونمط التفكير الذي تنتهجه؛ ولذلك سوف مواقفهاسابقاً من أدوار؛ ألن المطلوب هنا ليس 

 بناء ناحيةاصرة انتشار األزهر من  تجفيف جذور هذه المؤسسة الدينية، والتوقعات هنا أن تتم محعلىيتم العمل 

 مع التعليم المدني العادي، وفي ليتوافقالمعاهد، كما سيتعرض المضمون الدراسي لتعديالت متالحقة، ويعاد تكييفه 

  ).٢( المدني، ويتم اإلبقاء على األزهر كجامع فقطالتعليممرحلة الحقة تدرج جامعة األزهر في إطار 

  :المساجد -  ب

 تشير كذلك«:  عند حدود المدارس، بل سيمتد إلى المساجد، وهذا ما يتوقعه أحد المهتمين بقولهيقف ال واألمر

 على التعليم بشقيه الديني والمدني، يقتصر إلى أن التأثير لن - بناء على ما يصدر عن المصادر الغربية -التوقعات 

دروس دينية؛ بحيث تتجنب هذه الخطب  ُيلقى فيها من خطب ومابل سيتجاوزه أيضاً إلى المساجد، سواء عبر 

  .السالم للكراهية وعدم قبول اآلخر، وأن تشيع بدورها ما يوصف بثقافة إثارةوالدروس ما ُيوصف بأنه 
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 عشرة أن قرارات مجلس الوزراء المصري التي صدرت أوائل ديسمبر الماضي ووضعت شروطاً البعض ويعتقد

 الشائع في مصر ـ هدفها هو الشكلد أسفل العمارات الســكنية ـ وهو لبناء المساجد أهمها عدم بناء هذه المساج

 على وزارة األوقاف اإلشراف واإلنفاق عليها وتعيين الصعبالحد من بناء المساجد التي زاد عددها بحيث أصبح من 

  ).٣( على األجهزة األمنية مراقبة ما يدور في كثير منهاالصعبأئمة لها، كما أصبح من 

 حولم بهدف تغذية الحوار ١٩٩٨ به معهد بحوث إعالم الشرق األوسط وهو معهد أنشئ في عام قام  ذلك ماومن

 التي ألقيت في السعودية، الجمعةالسياسة األمريكية في الشرق األوسط، وقد قام المعهد باستعراض قائمة من خطب 

ادات منها مما يرى أنه يصب في تغذية  وذكر بعض االستشهالرياض،وبالذات في المنطقة الشرقية والغربية ومدينة 

  ).٤( للتغيير في هذه المنابرالسعياإلرهاب، داعياً إلى 

  :التعليم مناهج - ٤

  .سابقة أشهر من أن يستشهد له، وقد سبق تناول الموضوع بالتفصيل في مقالة المناهج عن والحديث

 دول أن تكون أرادتلكن إذا «: ل الذي يقول فيه األمثلة على االتجاه للتغيير في المناهج تصريح باوأبرز من ولعل

 التي تدرسها ألبنائها في مدارسها العامة، الدينيةلها عالقات حسنة معنا؛ فعليها أن تعرف أنه مهما كانت الطروحات 

ا وعلى كل سفراء أمريكا أن يحققوا هذ.  السلمية التي تحقق بها تلك الطروحاتالطريقةفإننا ننتظر منها أن تلقن 

  .»مستحيل من القضية؛ ألنه إذا لم يكن التسامح عالمياً فإن التعايش الجزء

 المدرسية لمنع مناهجها ـ في كلمته امام المنتدى االقتصادي بجدة ـ الدول اإلسالمية إلى تغيير كلينتون دعا وقد

  .»ترسيخ العقائد في النظام التربوي

  .بمتابعتهاصريح لمسؤول، ومهمة يطالب السفراء  مجرد كتابات لبعض الصحفيين إلى تيتجاوز فاألمر

 ومنها على تورد، الصحفيين والمفكرين والمراكز المستقلة وشبه المستقلة فهي أشهر من أن تصريحــات أما

 إسرائيلي الجنسية، ويعمل صحفياً في وهو) الدكتور أرنون جريس(سـبيل المثال ال الحصرالدراسة التي قام بها 

 وتسعين كتاباً من كتب المواد الشرعية التي تدرس في السعودية، وكان ثالثةوقام فيها بتحليل محتوى ! راديو إسرائيل

 هم أعـداء والمسيحيين دراسته أن المناهج تدعي أن اإلسالم هو الدين الوحيد المقبول، وأن اليهود نتائجمن أهم 

  .إلخ...سرائيلإالمســلمين األبديين، وأن كتب الجغــرافيا ال تعترف بدولة 

 أصدره، ومما بيان البحوث اإلسالمية في األزهر الخطوات الرامية إلى تغيير المناهج الدراسية في مجمع أدان وقد

 للتدخل في أخص خصائص اإلسالم وشاذةولقد تبع هذه التصريحات والكتابات دعوات غريبة «: جاء في البيان

 للعالم اإلسالمي، إلى الحديث عن ضرورة تغيير واالقتصاديةية والمسلمين، فتجاوزوا التدخل في الشؤون السياس

 الشاذة، والغربية القرآنية في بعض البالد اإلسالمية، وفي مواجهة هذه الحملة الظالمة والمدارسمناهج التعليم الديني، 

، والسعي لتغيير  على أي دين من األديانالتهجميرى مؤتمر مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف أن يعلن أن 

 هو تجاوز للخطوط الحمراء يصل إلى حد اللعب بالنار وتعريض السالم إنماأو تعديل هويات األمم وثقافات الشعوب، 

  .  والتحدياتالمخاطرالعالمي ألشد 

والفتنة ) دينهمفتنة الناس في ( يصنف هذه الدعوات والكتابات والتصريحات والمساعي في باب اإلسالم أن وأضاف

 الدين خالصاً هللا، وحتى تكون يكوند من القتل ـ وهي سبب من أسباب اإلذن والتحريض على الجهاد حتى أش
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 ما يريد ضميره الحر، ال ما يفرضه المتجبرون على ويختارالحرية مكفولة لكل صاحب عقيدة وهوية وثقافة، 

  .المستضعفين

 الديني التعليملظالمة والشرسة على اإلسالم وعلى  المجمع من العواقب الوخيمة لهذه الحملة امؤتمر يحذر لذلك

  ).١(»اإلسالمي

  : البويضةتجفيف سياسة - ٥

 عن الراديوالضابط في وحدة األبحاث التابعة لالستخبارات الصهيونية، يفصح عبر »  واسكالليوسي« وهذا

  :مخططهم لمواجهة اإلسالم فيقول

  :قريباً على ثالث تعمل على مستويين وستعمل االستخباراتإن أجهزة (

 بالمعلومات إمدادهاوقد نجحنا في ذلك مع الواليات المتحدة األمريكية من خالل :  مستوى التحالف:األول المستوى

 المنطقة بنطاق استخباري، وهو األمر الذي فيعن حماس والجهاد وحزب اهللا، وقد تم ذلك بالتعاون مع دول التحالف 

  .اإلرهابائمة أدى إلى وضع هذه التنظيمات على ق

 الدقيقة بالمعلوماتإذ تعمل بها أجهزة الشاباك واالستخبارات عبر مد الجيش :  مستوى اإلحباط:الثاني المستوى

 وحدات المستعربين والدفدفان وحرس خاللحول نشاطات الفلسطينيين والتي تتمثل بالتصفيات واالعتقاالت من 

  .الحدود وغيرها

 ونحن اآلن في الفكر،إذ تعتمد الحرب على ) تجفيف البويضة: (مل به قريباً فهو والذي سيع الثالثالمستوى أما

اقتحام المستوطنات، إطالق قذائف :  هذه األفكارومنمواجهة الحركات اإلسالمية التي تنتهج فكر المقاومة إلسرائيل، 

إزاء محاربة هذا الفكر من خالل  داخل إسرائيل؛ هذا األمر يدفعنا للوقوف النارالهاون، وإطالق الصواريخ، وإطالق 

 الحركات اإلسالمية؛ أيديولوجيا بكيفية التعامل مع اإلسالم الهادئ، واإلسالم المتطرف، وأعني بذلك محاربة معرفتنا

 النطاق العسكري، وإنما الوصول إلى الروحانية التي علىبحيث ال تقف الحرب عند حدود التعامل مع اإلرهابيين 

  ).٢( من خالل تجفيف البويضةاإلسالميةلحركات يتمتع بها أعضاء ا

  :التغيير مواجهة خطوات *

 نقول إنها حين وضخامة هذه الحملة التي تواجه فيها أمتنا بدينها وهويتها ـ والتي قد ال نبالغ لجدية إدراكنا إن

ن، وأن يتجاوز  هذا الطوفامواجهةأخطر من العدوان العسكري المسلح ـ يفرض علينا أن نفكر بجد في أساليب 

  . األمر مجرد الحديث عن التغيير إلى الخطوات العملية

  :األمة توعية - ١

 بها الوعي وهذه المطالب أكبر من أن يواجهها فئة محدودة من الدعاة، ومن ثم فتوسيع دائرة الهجمة حجم هذه إن

  .ومواجهتها مطلب ال غنى عنه

 ومن حيث انتشارها،عي بهذه الحملة، من حيث حجمها ومجاالت  علينا أن نعتني بتوسيع دائرة الويتأكد هنا ومن

  .مخاطرها وآثارها التي ال يعيها الناس

 العاطفية التي اللغة إلى توظيف الوسائل التي تخاطب األمة، والعمل على االرتقاء بالحديث وتجاوز يحتاج واألمر

  .الرصينتردد كيد األعداء ومكرهم، إلى الحديث العلمي الموثق 
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  : التعليم بهوية األمةارتباط تأكيد - ٢

 ولئن كان هذا عليها، هوية وثقافة أألمة، وهو يسعى إلى تقرير هذه الهوية، وتربية األجيال الجديدة يمثل التعليم

 األمة وثقافتها لكثير من االهتزازات، هويةاألمر مهماً في أي عصر فهو أكثر أهمية في عصرنا؛ حيث تتعرض 

  . لدى الجيل لصالح مؤثرات أخرىبنائهاتي يسهم التعليم في وتضيق الدائرة ال

 التعليم أهم وأن ملحة لمزيد من ارتباط التعليم بهوية األمة، وإشعار األمة بخطورة هذا األمر، فالحاجة هنا؛ ومن

  .مواطن السيادة لدى المجتمعات الواعية بهويتها

  : أولوية واهتماماًاألمر إعطاء - ٣

 التي والخطوات ليست دعوة لمنكر محدود ينتهي أثره، إنما هي دعوة لتغيير مسيرة األمة، لبالمطا مثل هذه إن

  .تتخذ في ذلك يصعب التراجع عنها

 التي هي المشروعات الغيورين أن يعطوا مثل هذا األمر أولولية واهتماماً، ويقدموه على غيره من على يحتم وهذا

  .دونه في األهمية

  : التربوي تستمد أولويتها من اعتبارين رئيسين التغييرمشروع ومواجهة

  . التأثير واستمرارهخطورة: األول

  . قضية الوقتكونها: والثاني

  : المواجهةأولويات تحديد   - ٤

 أو في موقع والرأي، القضايا ليسوا فئتين ال ثالث لهما؛ فمن المسلمين ـ سواء من هم في موقع الفكر هذه في الناس

 ليست واحدة فهي تضيق مع أشخاص وتتسع االختالفمن يختلف معنا بصورة أو أخرى، ومساحة القرار والتنفيذ ـ 

  .مع آخرين

 ومع هؤالء مع المطالب الغربية، ومن هنا فنحن بحاجة إلى الحكمة في التعامل مع هؤالء بعض يتناغم وقد

  . المصالح والمفاسدرتباية أطروحاتهم، وأن ندرك أننا أمام صراع خطير يستوجب منا تحديد األولويات، ورع

 أن يُملوا كافة على ينبغي أن نتجاوزها، وخالفات ينبغي أن نؤخر الحديث حولها، وعلى الذين يصرون خالفات فثمة

 هؤالء أن يكونوا واقعيين، وأن يفرقوا بين علىاقتناعاتهم، وعلى االستماتة على وجهات نظر تقبل األخذ والعطاء، 

  . حكمة وحنكةيتطلبي، وبين صراع التنظير والتقرير الفكر

  : االحتسابيةالجهود تفعيل - ٥

 االحتساب تقف عند مجرد اإلثارة الفكرية، بل هي تسعى الستصدار قرارات عملية، ومن ثم يتأكد ال الحملة هذه

ية  الذي يسعى لطمس هوالتغريبلمواجهة التغيير، والسعي لتفعيل كافة فئات المجتمع وشرائحه للوقوف في وجه 

  . أفراد األمةمناألمة سواء كان مصدره من العدو الخارجي، أو المستغربين 

  : التعليم غير الرسميدور تفعيل - ٦

 مجال مواٍز له في على التعليم الرسمي القائم، وترسيخ الهوية اإلسالمية فيه، فال بد من السعي المحافظة أهمية مع

 العلمية في المساجد، والدراسات الدروسلمدارس الخاصة، أو يتمثل في تفعيل التعليم غير الرسمي من خالل ا

  .ذلكالمسائية، وبرامج التعليم الذاتي، وغير 



 التحدي الصهيوين           )   ٤-٦(املتابع االستراتيجي          التحدي االمريكي
 

   مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية                                        ٤٩ من٣٧                                 ٢٠٠٥-    آذار
 

 القائم منها؛ فكثير بأداء إلى توسيع دائرة االنتشار لمؤسسات التعليم غير الرسمي، ويحتاج إلى االرتقاء يحتاج واألمر

  .منهايتطلع من الجهود القائمة ال تتالءم نوعياً مع مستوى ما 

  : بترسيخ القيماالعتناء - ٧

 والممارسة السلوك واالنحراف في األمة كثيرة ومتعددة، وهي ليست ذات درجة واحدة؛ فالخلل في الخلل مجاالت

  . يستهدفه الغرب بالتغييرمماخطير، لكن الخلل على مستوى المبادئ والقيم أكثر خطورة؛ لذا صارت 

 المعرفي المجرد التناول القيم، وتأصيل المفاهيم الشرعية، وهذا ال يتحقق من خالل  االعتناء بترسيخيتأكد ثم ومن

  . اقتالعهيصعبلها، بل هو بحاجة إلى برامج متنوعة تحقق تأثيراً راسخاً 

 من خاللها التحرك تمكن الغيورين من تأصيل المفاهيم والقيم الشرعية، وثمة مجاالت عدة يمكن متاحة منابر وثمة

  .ا توظيفاً إيجابياًوتوظيفه

  : بأداء المعلمين والمعلماتاالرتقاء - ٨

 المنهج أو تأثير المدرسي وخطورة تأثيره، فيبقى للمعلمين والمعلمات أثر قد يؤدي إلى تهميش المنهج أهمية مع

  .تطوير أثره

  . من االعتناء بدور المعلمين والمعلمات بكافة تخصصاتهمبد هنا ال ومن

 ولديهم الرغبة المسلمينسنا فئة غير قليلة من المعلمين والمعلمات يملكون الغيرة على مجتمعات  مدارفي نملك إننا

  .في اإلسهام واإلصالح

 توظيفاً إيجابياً المنهج القادمة تتطلب االرتقاء بخبراتهم وأدائهم حتى يمتلكوا قدرة أكبر على توظيف التحديات أن إال

  .في تحقيق هوية األمة

  :بالجوانب األخرى من المنهج االعتناء - ٩

 سبيل على على تلك األوراق التي يدرسها الطالب؛ فمن االهتمامات المعاصرة في التربية ـ قاصراً ليس المنهج

 تعلم غير مقصود وغير موجود منكل ما يمكن تعلمه في المدرسة : ، ويعنى به)المنهج الخفي(المثال ـ ما يسمى 

  .في المنهج الرسمي

 في المدرسة، ومن الموجودة المنهج الخفي من القوانين واللوائح الداخلية والقواعد والتنظيمات العامة اطاستنب ويمكن

 وعالقته بالطالب، وعالقة كل فئة باألخرى، ومن بالمعلمين،العالقات العامة الموجودة داخل المدرسة كعالقة الناظر 

 المستخدم واألثاث طبيعة بنيان المدرسة   قتصادية والثقافية، ومن الطبقية واالجتماعية واالالمختلفةخلفيات هذه الفئات 

  ) .١( المدرسية وليس مضمونهاالمعرفةللطالب والعاملين، وطبيعة المنافع والمرافق العامة، ومن شكل 

  :  اإليجابيالتغيير - ١٠

  .والقصور  التربوية مهما بلغت من التميز تبقى جهداً بشرياً ال يخلو من النقصوالنظم المناهج

 المرتبطة المتوترة المنادون بالتغيير من ثغرات موجودة في النظام التعليمي، وقد أدت األجواء ينطلق ما وكثيراً

 على اإلبقاء على الواقع والدفاع عنه رغم والخيرينبإثارة قضايا التعليم والتربية إلى إصرار العديد من الغيورين 

  .سلبياته
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 ينهار أمام عوامل أن مع هذه الظاهرة إن تحقق له النجاح فسيبقى نجاحاً وقتياً، وما يلبث  من التعاملاللون هذا ومثل

  .التغيير

 فنقطع الطريق على من إيجابياً إلى أن نبادر بحكمة حتى يكون لنا إسهام في التغيير، وأن يكون التغيير يدعونا وهذا

 النوايا الحسنة ممن ال يرضيهم الواقع القائم فيسايرون أصحابيسعون لتوظيف التغيير توظيفاً سيئاً، أو على توظيف 

  .السلبيتيار التغيير 

  : بين رفض التغيير ومراعاة المصالح والمفاسدالتوازن - ١١

 مرونة أينظرة تتجه إلى اإلصرار على التمسك بكل صغيرة وكبيرة ورفض :  المواقف تبدو نظرتانهذه مثل ففي

  .العاصفةعامل الواقعي مع المشكلة واالنحناء أمام أو استجابة، ونظرة تتجه إلى الت

  . جانب واحد فقطإلى لها مسوغاتها، والخلل ينشأ في الغالب من اإلصرار والمبالغة في النظرة النظرتين وكال

 المصالح ومراعاة التمسك بمكتسباتنا والحفاظ عليها والوقوف في وجه التغيير، وبحاجة إلى الحكمة إلى بحاجة فنحن

  .المفاسدو

 يكتب وأن رفضت قريش أن يكتب الرسول صلى اهللا عليه وسلم باسم اهللا الرحمن الرحيم، الحديبية صلح وفي

 يريدون مراعاة للمصلحة األهم مافلم يصر النبي صلى اهللا عليه وسلم على ذلك، ووافقهم على ) محمد رسول اهللا(

  . حواره مع الخوارجفيواألكبر، وقد أخذ علي ـ رضي اهللا عنه ـ بهذا المعنى 

-- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  

 )١(  _newsid/news/arabic/hi/uk.co.bbc.news://http٢٥٧٦٠٠٠/٢٥٧٦٣٤٥stm.   

)٢( /mena/arabic/gov.state.usinfo://http١٢١٧htm.pwlar   

)١( pages/net.elakhbar.www://http٣١٠٥٠٢monde/٣htm.   

  .م١٨/١٢/٢٠٠١ األهرام،) ٢(

)٣( /news/Arabic/net.islamonline.www://http١٢/٠٥-٢٠٠١Article/٧٨shtml.  

)٤( /tr/arabic/gov.state.usinfo://http١٠١٦htm.rice  

)٥( /mena/arabic/gov.state.fousin://http٠٢١٩htm.usisl   

)٦ ( /politics/Arabic/net.islamonline.www://http٢٠٠٢/٠٧article/١٥shtml.  

)١ ( /politics/arabic/net.islamonline.www://http٢٠٠٢/٠١article/١٢shtml.  

)٢ ( /politics/arabic/net.islamonline.www://http٢٠٠٢/٠١article/١٢shtml.  

)٣ (/politics/arabic/net.islamonline.www://http٢٠٠٢/٠١article/٢١shtm.    

   org.memri.wwwموقع المركز على شبكة اإلنترنت : انظر) ٤(

)١ ( /daily/sa.com.alwatan.www://http١٩- ٠٤-٢٠٠٢culture/culture/٠٥htm.  

)٢ (/rantisi_abdulaziz/views/gor.amin.www://http٢٠٠٢jan/٠٨html.   
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  ).٨٣ ـ ٨٢( ص ٣٩عدد . جامعة الكويت.  التربويةالمجلة: انظر) ١(

  العربية المناهج الدراسية تعديل 
  جمانة نمور: مقدم الحلقة

  : ضيوف الحلقة

  أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس اللجنة التعليمية: حسام البدراوي

   عضو مجلس األمة الكويتي:ناصر الصانع

   جامعة القدس المفتوحة-رئيس قسم المناهج : علم الدين الخطيب

  ١٢/٠١/٢٠٠٤: تاريخ الحلقة

   من أين يأتي تطوير التعليم في البالد العربية؟-

   حالة المناهج اإلسالمية في الوطن العربي-

    الضغوط األميركية الواضحة إلى تعديل المناهج-

    نوعية التغيير الذي تنشده أميركا-

   حالة المعلم في الوطن العربي-

  فعالً؟ هل المناهج بحاجة إلى التطوير -

   توحيد المناهج في الوطن العربي-

شنَّت الواليات المتحدة هجوماً على معظم الدول . أهالً بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من منبر الجزيرة: جمانه نمور

 لتغيير المناهج التعليمية في تلك البلدان بَزْعم أنّها تحتوي على أحداث الحادي عشر من سبتمبرالعربية واإلسالمية عِقَب 

ت المتحدة فقرات تُشَجع على التَّعصب واإلرهاب وكان نواب مجلس األمة في الكويت قد احتَّجوا على دعوة الواليا

وزارة التربية الكويتية لَحذِْف بعض أجزاٍء من منهج التربية اإلسالمية بُحجة أنّها تدعوا إلى العنف ومحاربة األديان 

وحذَّر نواب إسالميون كويتيون من تغيير الثوابت اإلسالمية في الكتب الدراسية، مؤكدين أن الدين اإلسالمي يدعوا إلى 

غض النظر عن الهجوم األميركي على المناهج الدراسية في الدول العربية واإلسالمية وبنظرٍة التسامح ونبذ الفتن وب

أكثر موضوعية، هل تحتاج مناهجنا حقاً إلى تعديل؟ وهل تَقف الدعوة األميركية لتغير المناهج الدراسية عند حد 

رى؟ وإذا كان التغيير مطلوبا لمواكبة المرحلة الحالية االستجابة لنداءات العصر المعلوماتي الجديد؟ أم أن هناك أسباباً ُأخ

   فهل يكون في مضمون المناهج الدراسية؟ أم في طرق التدريس؟

مساء الخير . نأخذ رأي الدكتور حسام بدراوي بدايةً واألستاذ بكلية الطب في جامعة القاهرة ورئيس اللجنة التعليمية

  الكامنة وراء تعديل وتغير المناهج التعليمية في البلدان العربية؟وبرأيك ما هي األسباب الحقيقة دكتور حسام 

أوالً أنا َبشكركم على البرنامج ده وعلى فتح هذا الموضوع الهام جداُ، أوالً إحنا الزم . مساء الخير: حسام بدراوي

، يجب أن تكون في حالة تَطَور نَْعترف أن المناهج التعليمية والبرامج التعليمية في كل العالم وليس في البلدان العربية

 أن واقع المعرفة في البلدان العربية والبلدان اإلسالمية ٢ُمستمر، التعليم يجب أن يكون في حالة تطوير ُمستمر، ِنمرة 

  .يحتاج إلى جهد من الجميع
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  من أين يأتي تطوير التعليم في البالد العربي؟

ة واإلسالمية وأن هذا التطوير مطلوب ومطلوب بأذهان وعقول العرب والتطوير يجب أن ينُبع من داخل البالد العربي

والمسلمين، لكن للتطوير أساليب ِعلمية وموضوعية يجب أن نأخذ بها، سواء في إدارة المؤسسات التعليمية أو في واقع 

 يتم ذلك بمؤسسات هام جداً وهو االعتماد وضمان جودة البرامج التعليمية وضمان جودة المؤسسات التعليمية ويجب أن

وطنية مختلفة عن ُمقَدمي الخدمات، النقطة التالية هو إن ال يمكن يحصل التطوير بالضغط على البالد من خارج أهل 

التربية وأهل الخبرة فيها، التعليم تطويره يجب أن يكون تدريجي ويجب أن يكون ُمَؤسِسي ويجب أن يكون بأهداف 

  ...درات وخبرات البالد نفسها لكنواضحة ويجب أن يكون بأذهان وق

المحاوالت التي تجري اآلن على األرض، يعني ها التطوير بهذا المطلوب ِمثالياً ولكن ما رأيك ]: مقاطعةً[جمانه نمور 

ح كان داِفُعه فعالً هذه الحاجة الداخلية الُملحة الذي تحدثت عنها؟ أم الضغوط الخارجية األميركية؟ يعني هذا النقاش مفتو

  .منذ فترة

  أو في البالد العربية، التي َأْعلَم ما يدور بها، كل برامج التطوير بدأتمصرالحقيقة إنّه يعني سواء في : حسام بدراوي

ي أثر عكسي ألن . رهقبل أحداث سبتمبر وكلها نابعة من واقع نحن نعلمه ويجب أن نُغيساعات التدخالت األجنبية تُؤد

بتنشأ منها حساسيات حول الظن أنه من الممكن أن يكون التطوير نتيجة ضغوط، لكن يجب أن يكون عندنا ثقة بأنفسنا 

ألن التطوير الزم وواجب للبالد العربية كلها وبدون ويجب أن يكون عندنا ثقة بمعلمينا وبأهل الخبرة والتخصص، 

  .َمدخل التعليم ال يمكن للمعرفة أن تتم

يعني هو من خبرتك في هذه الموضوع هذا التطوير يعني يجب أن يكون أكثر على المضمون أم على : جمانه نمور

  طُرق التدريس؟

على اإلدارة التعليمية في المؤسسات وعلى المضمون وعلى طرق التدريس .. االثنين الحقيقة]: متابعاً[حسام بدراوي 

جب أن يكون ذلك باستمرار ومستمر ويجب أن نكون على ِصلة ببعض، ألن التعليم عالمي، يعني إحنا بندرس العلوم وي

  .ملهاش بلد.. والرياضيات دي ملهاش وطنية

ولكن إن على ذكر العالمية مفاهيم كثيرة، أصبح هناك إشكالية في فهمها، يعني إذا كان موضوع ]: مقاطعةً[جمانه نمور 

 العربي اإلسرائيلي مثالً ومواضيع أخرى، المقاومة وما إلى هنالك، إذا كنا نُريد أن نقدمها في مناهجنا بمفاهيم الصراع

  ماذا سيكتب التاريخ ألجيالنا العربية القادمة؟عالمية كيف يمكن إيصالها إلى يعني 

يخ أن هناك فرق بين المقاومة لالحتالل يجب أن َيكتب التاريخ وجهة النظر العربية ويجب أن َيكتب التار: حسام بدراوي

وبين اإلرهاب وكُلُّنا نرفض اإلرهاب، لكننا مع المقاومة الشرعية ألي بلد محتَّل ، ده أمر أعتقد أن المفهوم العربي 

 كانت  وده مهم إحنا أن المفاهيم العالمية دية ال تُفرض لكنها إذا٢والمفهوم الواقعي يجب أن ُيذكر في هذا الشأن، نمرة 

ِقَيم حافظة للمجتمع العربي وِقَيم متحركة .. تتوافق مع ِقَيِمنا فأهالً بها والتطوير في الِقَيم واجب، لكن هناك ِقَيم ثابتة

  .يجب أن نُغيرها
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دكتور حسام يعني سؤال أخير باختصار، من موقعك كسياسي أيضاً في مجلس الشعب هذه ]: مقاطعةً[جمانه نمور 

ة لتغيير المناهج هل هي فعالً في هذا اإلطار الذي أنت تتحدث عنه؟ وفي إطار تطوير الطالب العربي النداءات األميركي

  أم أن لها أهداف وغايات أخرى؟وبالتالي اإلنسان العربي؟ 

غير ما واهللا أنا ال أتكلم عن نيات اآلخرين، لكن أنا أتكلم على واقع األمر عندنا، حتى لو كان في النيات : حسام بدراوي

تَظَهر، نحن نثق بأنفسنا ويجب أن تكون عندنا الثقة الكافية، نختار ما نراه مالئماً ونفعل ما نريده ونفعل ما ُيالئم 

  .مجتمعاتنا ويجب أن نسعى للتطوير بأنفسنا

  .معنا من هناك األخ عبد اهللا، مساء الخير.. فلسطينشكراً لك دكتور حسام من مصر، نتحول إلى : جمانه نمور

، هناك حقيقةً يعني موضوع ما ُيسمى إصالح التعليم هذه عبارة عن حرب على المسلمين.. إذا سمحت لي: عبد اهللا

 أعلن وخََرج لنا ١٢/١٢/٢٠٠٢هدف من وراء هذه الحرب فكولين باول وزير خارجية الواليات المتحدة األميركية، في 

بمبادرة الشَّراكة األميركية في الشرق األوسط وذلك في إطار خطة إصالحية شاملة تُشارك فيها قيادات شعوب الشرق 

على ثالثة أعمدة، العمود األول االقتصادي والعمود الثاني هو الديمقراطية السياسية األوسط وقال باول إن مبادرتي تقوم 

حقيقةً يعني المهم في هذا األمر والُمَدقَّق في هذه المبادرة، يرى أن األمر . باإلصالح التعليميوالثالث هو ما سماه 

الثالث هو الركن األساسي المقصود فيها، فأميركا تريد أن تفرض نفسها زعيمةً على العالم من غير منازع وتريد تَطويع 

لذي حقيقةً ُيهددها في ُعقر دارها، فنقول لألمة اإلسالمية أنّها المسلمين إلرادتها، فهي تدرك اآلن أن اإلسالم هو الخطر ا

عقيدتهم وهي ترى بأن يجب عليها أن تَحذَر كل الَحذَر من هذه المبادرات، الهدف منها هو َحْرف المسلمين عن 

  .ودالمسلمين ما داموا متمسكين بعقيدتهم فيعني ذلك أن هذا األمر سيؤدي بالنهاية إلى إنهائها من الوج

  .وستُرفع فوق البيت األبيض" إن شاء اهللا"ونحن نقول ونُطمئن المسلمين بأن راية اإلسالم َستَِصل في كل مكان 

 من  هل تشارك عبد اهللا تخوفهاألردنلنتحول إلى األخ صالح في . شكراً لك أخ عبد اهللا]: مقاطعةً[جمانه نمور 

  الغايات، غايات النداءات األميركية بتغير المناهج؟

  حالة المناهج اإلسالمية في الوطن العربي

 المناهج اإلسالمية هي أصالً ُمقَلَّمة وُمشَذَّبة من وجهة نظر طبعاً أشارك األخ عبد اهللا وأضيف بأن: صالح من األردن

الغرب وخاصة أميركا، التي هي دبرت الهجوم على البرجين كذريعة للتدخل في شؤون المسلمين َوَوْسِمِهم باإلرهاب 

للُمزاِرع األميركي ولذلك وهي اآلن تُريد تطعيم المناهج بالحضارة الغربية المادية حتى تكون الشجرة مائة بالمائة تابعة 

أنا َأنَصح وُأَوجه ندائي إلى المسلمين وإلى العلماء منهم خاصة، بأن يتنادوا إلى أقرب اجتماٍع لهم وأن يعلنوا للمسلمين 

وللحكام خاصة، بأن يدعموا المنادين إلقامة الخالفة اإلسالمية كرٍد حاسم على الهجوم األميركي ذي الثالث شَُعب الذي 

  .وشكراً.. ذَر وال ُيبقي في المستقبل أي أثٍر لإلسالم والمسلمينال َي
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هل أنت شكراً لك أخ صالح، معنا األخ عبد الرؤوف من مصر، هل فعالً برأيك أخ عبد الرؤوف يعني : جمانه نمور

 المناهج هي مع نظرية المؤامرة التي استمعنا إلى شرٍح لوجهة نظر األخ صالح من خاللها؟ أم أن برأيك أن فعالً

  بحاجة إلى تعديل وال َضْير في إعادة النظر بها؟

لماذا كل ما يخاطبنا اآلخر نعتبرها يعني عداء ونعتبره تحدي ونعتبره صراع مع األديان؟ لماذا : عبد الرؤوف من مصر

ة؟ أستأذنك بس كل ما يشير إلينا كل تعديل في إصالح خطاب ديني أو سياسي أو تعليمي نَُحوله إلى هجوم وعدواني

ماذا فعل البرلمان المصري للمعلِّم، الذي .. األستاذ حسام بدراوي هو بيتكلم عن الُمعلِّم والتعليم.. أرجع لحوار الدكتور

َدخْله ال يساوي قوت يومه؟ ماذا فعَل له لتأهيله هو كمعلِّم؟ ماذا فعل للطالب وللمادة العلمية؟ أين التطوير؟ وأين التعليم 

ج العربية قبل أن يتحدث إلينا الغرب؟ وحينما يتحدث إلينا الغرب نأخذها على محمل العدوانية ونحولها في المناه

لإلسالم، أين هذه التعديالت التي حدثت في المعلم من قْبل صالح الدين لحد النهاردة؟ مازال هو نفس المنهج يدرس 

ت من الغرب وحينما يتحدث إلينا الغرب نحولها إلى عدوانية ألبنائنا لحد دلوقتي وسوف يدرس إلى أن تأتي إلينا التعديال

ونحولها إلى إسالم ونحولها إلى إرهاب، العام كله بيتطور وإن لم نَركَب عجلة الِعلمانية والتقدم لن نصل إلى أي مرتبة، 

دولة صغيرة سوف نظل في العالم الثالث والعالم الرجعي، حينما تتحدث قطر عن إصالح سياسي نلوم على أن قطر 

وماله لما تكون دولة صغيرة وتنادي باإلصالح السياسي، حينما تتحدث أبو ظبي عن أي تطور في السياسة أتحدث عن 

تعدادها، يعني كيف هذا هانعد نهاجم كل من يتحدث عن التطوير والتعليم واإلضافة ونعتبره هجوم وعدوانية؟ لماذا هذا 

  .. الضعف الداخل جوه الوطن العربي

َوَصلت وجهة نظرك كاملةً، يعني أخ عبد الرؤوف دعنا نأخذ اآلن رأي الدكتور ناصر الصانع، عضو :مانه نمور ج

مجلس األمة الكويتي، دكتور مساء الخير وأهالً وسهالُ بك، يعني نُرحب ونتمنى منك صورة أكثر تفصيلية عن هذا 

  .مةالموضوع، عن أخِذه ورده في الكويت، خاصةً داخل مجلس األ

 ١١أشكرك، موضوع جداً حساس، إحنا في الكويت بدينا في تطوير المناهج قبل موضوع أحداث : ناصر الصانع

شركة أجنبية سبتمبر وأعتقد كثير من الدول مثل ما أشار األخوان بدءوا في تطوير المناهج، اللغة اإلنجليزية َوقَّعنا مع 

  والدول العربية لوضع مناهج اللغة اإلنجليزية بشكل جيد ولكن في إطار محلي، أمثلة محليةدول الخليجمع عدد من 

ة كذلك العلوم والرياضيات اللي عم بنصير فيها، لما جينا لمناهج التربية اإلسالمية واللغة العربية حاولنا نمسح مسح

تطمئن لها النفس، ربما ما ُيردد في الغرب قد له أي أثر، إحنا ما ودنا ندافع دفاع و إحنا مغمضين عينا وجدنا بعد ما 

العنف لقينا الجهاد مثالً موجود في لتحريض على لَمسحت وزارة التربية في لجنة مختصة، ما وجد أي أثار 

 الُمحتَل اللي يحتل أراضيك وهذا أيضا معنى سامي وطيب، موضوعين، يا إما جهاد النفس وهذا أمر طيب، أو جهاد

، بعد ذلك مثالً التسامح مع األديان األخرى وغيرها كلها لقينا يعني بصمات جيدة في بالشك نعتز فيه في مناهجنا

ن ما في نشرت الدراسة، أيضاً أثبتت أوالقبس وعملت دراسة شاملة للمناهج الكويتية  المناهج، جاءت جريدة محلية وهي

غُلُْو في طَْرح مناهجنا ولكن موضوع التطوير وأنا بالمناسبة لي صدر لي كتاب مع زميل دكتور عدنان وديع قبل 

، حاولنا نشوف ثغرات التعليم، لقينا ثغرات كبيرة "التعليم و أسواق العمل في العالم العربي"شهرين فقط، مؤلَّف اسمه 

مناهجنا تعبانة متخلفة، عن تطوير المناهج هذا إنسان ال ُيريد مصلحة األمة، جداً وهائلة وأي واحد اليوم ما يتكلم 

الُمدرس ليس له حافز، الفجوة الرقمية في كل األوطان كبيرة جداً عن العالم، سيريالنكا لوحدها كدولة تتقدم عن كل 

  .العالم العربي في مؤشرات التنمية ومؤشرات التعليم واإلنسان الزم يكون واقعيين
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  الضغوط األميركية الواضحة إلى تعديل المناهج

بغض النظر ولكن دكتور يعني عن هذه الحاجة الداخلية التي ُيجمع عليها كثيرون وعن أن ُربما ]: مقاطعةً[جمانه نمور 

 قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر ولكن كان هناك دعوات أميركية واضحة إلى محاوالت تغيير بعض المناهج بدأت

تعديل هذه المناهج، مثالً حتى ربما لو رأت الكويت أن هناك مناهج هي ليست بحاجة إلى تعديل مضمونها، فيما رأت 

 أن تقوم الواليات المتحدة فيها الواليات المتحدة مثالُ ما يحرض على ما تصفه باإلرهاب، برأيك إلى أي مدى ُيمكن

  األميركية بالضغط على الدول العربية لتغيير هذه المناهج؟ وأين سيضع هذا إذا التعاطي مع هذا الموضوع؟

بطبيعة الحال الواليات المتحدة دولة كبيرة ولها نفوذ عسكري وسياسي وثقافي في كل المنطقة الحقيقة، : ناصر الصانع

ها تَمكين لشعوبها من أن يكون لهم رأي، أيضاً الواليات المتحدة تعتقد أن لها حدود، أنا لكن أنا أشوف الدول اللي في

أعطي مثال في مجلس األمة بالكويت قبل أسبوعين فقط ناقشنا قضية التعليم على مدى جلستين، أكثر األعضاء وبالذات 

ير التعليم، أو وزير التربية، علِّمنا إيش في التيار اإلسالمي وحتى غير التيار اإلسالمي، بصراحة طرحوا تساؤل لوز

حاصل في المناهج هل أكو شي من هي اللي ُيقال في الخارج بعد في عبث في مناهجنا، فقال أبداً قال وأنا أسجلها في 

المضبطة بعبارات واضحة وصريحة، أنا أعتقد إنه ما في عيب ألي دولة إنها تكون واثقة بنفسها وتطور نفسها إذا جاء 

النصيحة األميركية شيء مفيد البأس نتعاطى معه، لكن أيضا ال يجوز االنصياع مثل ما تفضلت لمجرد دعوات من 

  دون أن يكون لنا ثقة في منهجية التغيير واحتياجاتنا الفعلية في الخطوة التعليمية 

ى فلسطين معنا من هناك من جديد نتحول إل. دكتور ناصر الصانع، عضو مجلس األمة الكويتي، شكراً لك: جمانه نمور

  األخ أبو عالء مساء الخير

المسلمين الهدف منها هي َأْمَركة الدين اإلسالمي، حتى يتماشى فكرة الدعوة إلصالح مناهج التعليم في بالد : أبو عالء

 واإلرهابيين اإلرهابمع السياسة األميركية الجديدة القائمة على أساس ُمحاربة المسلمين وعقيدتهم تحت عنوان مكافحة 

والُمستهَدف الرئيسي أخت ُجمانه من هذه الحملة الصليبية هو فرض من فروض اإلسالم، أال وهو الجهاد في سبيل اهللا، 

هم ولمنعهم أيضاً من الدفاع عن أنفسهم عندما ُيعتدى على دمائهم وأعراضهم لمنع المسلمين من نشر اإلسالم خارج بالد

 ومصطلح اإلرهاب هو الترجمة الحقيقة لمعنى الجهاد، الذي تتبناه أميركا وكرامتهم وتُسلب بالدهم وثرواتهم وخيراتهم

ريههم من القيام بفرض الجهاد ومعها الغرب الكافر ويمارسه ُحكام العرب والمسلمين لتضليل الُسذَّج من شعوبهم لتك

  حتى يكونوا عوناً وجنوداً لهم في مالحقة المجاهدين المخلصين من أبناء األمة 

وُيساعدهم في ذلك وسائل إعالمهم الُمَسيس والُموجه من قبل أسيادهم الصليبيين عن طريق امتطاء علماء السالطين 

  ...والكتاب والمثقفين والعلمانيين

  أو باإلسالم الحقيقة يعني المناهج يعني التي تُدرس يعني تنقسم إلى قسمين، قسم متعلق: ن سالم من األرد

أفكار اإلسالم وفرائض وأحكام ونُظم اجتماعية وقسم متعلق بالعلوم الدنيوية، من هندسة وطب ورياضيات وما إلى ذلك 

ر ما تسمى بالمناهج العلمية أو الدنيوية وإنما العملية والُمالَحظ من خالل عملية الطلب في التعديل ليست عملية مثالُ تغيي

متعلقة بالعلوم العقيدية والفكرية ومتعلقة بالعقيدة واألحكام، فلذلك نجد أن هنا الدائرة يعني خارج ما يسمى بإنه واهللا 
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نضرب مثالُ يعني على  النية ولذلك يعني التغيير يتم اآلن حول موضوع اإلسالم وأفكار اإلسالم ومناهج اإلسالم،ُحْسن 

ورقم ) ١٦(ذلك يعني طُلب في األردن مثالً اآلن تطبيق وثيقة حقوق اإلنسان وثيقة حقوق اإلنسان تنص في المادة رقم 

للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون قيد بسبب الجنس أو الدين .. هي كالتالي) ١٨(

لكل شخص الحق في حرية التفكير ) ١٨(ج وأثناء قيامه وعند انحالله والمادة رقم ولهما حقوق متساوية عند الزوا

والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية اإلعراض عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة 

المتعلقة في الدين، في عقيدة المجتمعات الشعائر ومراعاتها، إذاً ُيالَحظ من هذا إنه يعني العملية متعلقة في تغيير مناهج 

 الديمقراطيةلن نسمح لشعوب المنطقة بالعودة إلى جذورها وليس لهم من خيار إال : "ولذلك يقول بوش بالحرف الواحد

ى أنه يجب أن يعيشوا كما يعيش الغربيين من حيث االنحالل، من حيث االبتعاد عن دينهم ، يعني معن" الحروالسوق

   فلذلك جاءت الدعوة إلى تشتيت منابع اإلرهاب، اللي يتسمى منابع اإلرهاب يعني منابع اإلسالم يعني العملية

  نوعية التغيير الذي تنشده أميركا

ها وليست متعلقة بعملية تغيير منهجية العلوم الدنيوية من أجل ِرفَْعة تمس دين األمة وعقيدتها واألحكام المنبثقة عن

  ..الصناعة والعلوم األرضية وتغيير يعني

  أنا ال أستطيع أن أفهم األسلوب الفصيح بالتعامل مع كل هذه األمور، أنا من أنصار فكرة: سامر من اإلمارات

 يسبق أن استطاعت أي دولة عربية أن تغير حقيقةً أياً من التغيير والتحسين والتعديل، ألنه على مرور التاريخ لم

من احتياطي البترول في العالم، % ٧٠برامجها أو أوضاعها بشكل جذري، نحن في الوطن العربي نملك أكتر من 

ل ، بإنتاجنا القومي، أكثر من دولة، على سبيل المثا)GDP(الدول العربية واإلسالمية، مع هذا وكل إحنا ال نمثل بـ 

  أسبانيا، في كل شيء فأنا مع التغيير والتغيير السريع والتغيير الجذري والتغيير العاجل شكراً 

  كبيرة في الجزائر وخاصة أنكم تعرفون الحقيقة الموضوع أثار ضجةً إعالميةً: ماسينيسا من الجزائر

 في هذا الموضوع وأنا أقول بأن هذه الجزائر بمشكلة اإلرهاب واتهموا المؤسسة التعليمية، أي المدرسة، بأنها تسببت

القضية ال عالقة لها بهذا األمر وفي الحقيقة المدرسة الجزائرية بريئة من هذا الشيء وأما قضية اإلرهاب والموقف 

األميركي األخير وإزاء تغيير المناهج التعليمية، فإنني أظن أن هناك تغيير وأعطي مثاالً نظراً لضيق الوقت، ُأعطي 

إلى آخره واآلن تغير أصبح ما يسمى في وقت عبد الحميد كشك .. ول مثالً الخطاب الديني كان في زمن معينمثاالً ح

 ة العربية أصبحت إلى غير ذلك، التغيير يعني شيء إيجابي وال حرج في ذلك، كما أقول أن قضية القوميبعمرو خالد

قضية بائدة وقضية ال عالقة لها بالواقع، فيجب علينا أن نتخلى عن قضية القومية العربية، هناك حقيقة قومية إسالمية 

يجب أن نتمسك بها، أما قضية القومية العربية فال أظن أن هذا األمر ونحن في الجزائر كأمازيغيين نشاطر كل األخوان 

   كذا ولكنه شرط أن نحنا لسنا عرب لكي نشعر مثلهم أو كذا وكذا وشكراً لكم والسالم عليكم المسلمين في العقيدة وفي

الحقيقة أنا من حيث المبدأ أوافق على مسألة التغيير بالنسبة للبرامج بالنسبة للبرامج التربوية، لكن : أبو سارة من سوريا

ال بعض المبادئ الدينية األساسية في حياتنا، أو بعض عالقتنا عندي نقطة أساسية، النقطة األولى إنه إذا كان التغيير َيطَ

وأفكارنا القومية أو مبادئنا األساسية فهذا يحتاج إلى رأي آخر يعني، أما بالنسبة للتغيير بالنسبة للمناهج الرياضيات أو 
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ها بالنسبة لتغيير المناهج غيرها فمناهجنا متخلفة تماماً في كل مدارسنا في الوطن العربي وهناك نقطة أخرى أود أطرح

لماذا ال ُيطرح مسألة تغيير المناهج بالنسبة لما هو مكتوب على الحكام من الملكيين إلى الجمهوريين إلى كل الرؤساء 

  في الوطن العربي؟ نجد أن المناهج تَُمجد هؤالء الرؤساء فلماذا ال ُيطرح مسألة التغيير أن نترك هذه المسألة مثالً؟ لكن 

أخ أبو سارة يعني هناك تساؤل يعني يطرح نفسه، نقطة لم يتم التطرق إليها يعني حتى لو كان ]: مقاطعةً[ه نمور جمان

هناك ضغوط لتغيير بعض، ربما المناهج أو الفقرات في المدارس ولو كان هذا طلب من ضغط خارجي حتى ولو تم 

 تشكل حماية ربما حتى لو ُحِذفَت بعض الفقرات؟ الطالب يعني، برأيك أليست التربية وليست الُمَسلَّمات التي نعيشها

  .العربي يستطيع أن يأخذ ما يريد وهي متوفرة له في مراجع وأماكن أخرى

أخت جمانه أنا ال أريد أي تغيير في مناهجنا استناداً إلى ضغط خارجي واستناداُ إلى قرارات من ]: متابعاً[أبو سارة 

 نحن من خالل أساتذتنا ومن خالل ما نملك من قدرات هائلة وقدراتنا واسعة دول أخرى، يجب أن نغير مناهجنا

  ومنتشرة، حتى في الغرب وعلمائنا موجودين في كل دول أوروبا وفي أميركا ذاتها لكن هم ُمَهجرون أصالً 

وير هذه المناهج لكن يجب أن نستفيد من خبراتنا نحن ونطور مناهجنا بحيث نستطيع من خالل تط]: متابعاً[أبو سارة 

  نتقدم نحو األمام، إذا لم نتمكن من تطوير المناهج ال يمكن أن نتقدم أصالً 

لكن هذا التطوير والتغيير يجب أن يتم بناء على قرارات داخلية من علماءنا ومن أساتذتنا، لكن نقطة ]: متابعاً[أبو سارة 

  مهمة 

  حالة المعلم في الوطن العربي

جمانه، المعلِّم لدينا في الوطن العربي حالته ُيرثى لها، نحتاج إلى تطوير آلية تعيين المعلِّم وتطوير حالة المعلِّم يا أخت 

المعلِّم وتعليم المعلِّم ذاته، لدينا الكثير من المعلمين في الوطن العربي ال يجيدون اإلمالء، حتى اإلمالء في اللغة العربية 

ء معلمين رياضيات ال يجيدون حل مسألة رياضيات، كيف لهؤالء أن تصوري أننا هناك معلمين ال يجيدون اإلمال

  يطوروا المناهج نحتاج إلى تطوير كامل لكن هذا كله أؤكد أنه يجب أن يتم 

  من خالل قدراتنا ومن خالل أفكارنا 

سيرية الخاصة  يعني صراحة هي المدارس التكسيرية عندنا بالوطن العربي، يعني مثالً المدارس التك:حيدر من ألمانيا

ألنها تُكسر كل المذاهب اإلسالمية، سنةً بالثالثية والوهابية، مثالُ على سبيل الحصر، يعني يجب أن تذهب إلى األبد، 

واحد ..  يعني نحتاج إلى تصحيح من هذه الدراسة ألنه فعالً فيه تَطَرف وخاصة في دول الخليج، كنت في الحج وشيعة،

، مثالً كفتوى من فتاوى بن باز يعني تصوري هذه المنطقة عندنا، فإحنا ه وأدخل الجنةيقول لو رأيت شيعي ألقتل

بصراحة نحتاج تغيير لكن على ضغط أجنبي ما نقبل، مثالً يعني منهاج دراسي يماثل المنهاج الغربي هذا ما نقبل به 

 األخ اللي قبلي تغيير في منهاج الرياضيات أبداً، ألن هو خطر كبير على أدياننا إحنا ما نقبل التغير مثالً ِكيف ما قال

  العلوم الفيزياء نحتاج، ألننا ُمتخلفين فيها جداً يعني بصراحة، يا ريت لو نشوف المنهاج الموجود اآلن 
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أخ حيدر يعني تعليق بسيط على ما ذكرت وأشرت إلى المدارس الدينية، تقول أنت مع ذهابها ]: مقاطعةً[جمانه نمور 

ه وجهة نظرك، برأيك يعني إذاً إذا كان األميركيون على حق أو الغرب على حق في مطالبات بتعديل إلى األبد وهذ

دينية، مثالً داخل إسرائيل مناهج هذه المدارس ماذا إذاً يقول كثير من المحللين؟ وهذا نقرأه في الصحف عن مدارس 

   ورؤيتهم لآلخر؟ اليهودماذا عن 

أي شيء يعني .. عفواً يعني إحنا نرفض المدارس التكسيرية أيضاً من الجانب اإلسرائيلي، يعني هذا ]: متابعاً[حيدر 

يميل للتعصب والميل للمذهب أو لفرقة المعينة ضد فرق أخرى هذا ما نرفضه، أخت جمانه بس أستأذن على السريع 

نا عندنا مشكلة الُمدرسين بصراحة نواجهها دول الخليج وخاصة في اليمن، يعني هذه المنطقة يعني بس الخص يعني إح

منطقتنا العربية، يعني العراق واألردن، صراحة يعني مدرسين يعني صدقي التلميذ يسمع ويصدق ما يقول المدرس، إذا 

ق، أنا عراقي، شعب العراق أصبح ضحية شعب العراكان المدرس متعصب وما عنده أي شيء، يعني إحنا بصراحة 

  من مجرد فكر تعصب مذهبي يعني حاربوا إيران على فكر مذهبي ال أكثر 

فهد من الكويت يري بأن المطالبة بتعديل المناهج الدراسية في الوطن العربي هي َمسعاً إلبعاد الشريعة : جمانه نمور

اءل هل المناهج التعليمية التي تريد أميركا تغييرها هي الرياضيات اإلسالمية، أحمد من الواليات المتحدة األميركية يتس

أو العلوم مثالً أم أن المواد الدينية هي المستهدفة؟ يتساءل دكتور أحمد، وفاء تقول إذا كان تغيير، هي من فلسطين بعثت 

يقة الوصول للمريخ فنحن معه، إلينا بوجهة نظرها تتساءل إذا كان تغيير المناهج يعني تعليم الطالب التكنولوجيا وطر

أما تغير العقائد فالكل ضده وتتساءل هل سُيدرج في مناهج جديدة أن أميركا احتلت العراق وقتلت من شعبه أكثر من 

مليون نتيجة العقوبات من أجل أسلحة لم تكن موجودة أصالً؟ نتابع تلقي اتصاالتكم ومعنا من السعودية األخ أبو نايف، 

  .. مساء الخير

قضية تغيير المناهج، تطوير المناهج، هذه هجمة على اإلسالم والمسلمين، فلسطين فقدناها وأفغانستان فقدناها : أبو نايف

  والعراق فقدناها، فبالتالي جاء تغيير على المناهج بالدين هذه هجمة على اإلسالم والمسلمين والسالم عليكم ورحمة اهللا 

ذا المجال يعني هناك ثالث نقاط أساسية يجب أن يتم التركيز عليها وأن تكون يعني الحقيقة في ه: طالب من لبنان 

الحقيقة األولى أن المسلمين يجب أن ُيدركوا أن أميركا دولة عدوة للمسلمين . واضحة وإن شاء اهللا ستكون مختصرة

ى هذا األساس يجب أن ولسان حالها ومقالها يشهد على ذلك، فهي تتصرف على أساس أن اإلسالم هو عدو لها وعل

بل ُينظر إلى ما تقترحه أميركا من إصالحات أو تغييرات في البالد اإلسالمية، فهي تستهدف اإلسالم والقضاء .. ننظر

، عليه في نفوس المسلمين لما رأت الفهم الجديد لإلسالم عند األمة، على أساس أنه دين ومنه الدولة، هذه الحقيقة األولي

 فال ُيتََصور حصول أي ية فواقع الُحكَّام في البالد اإلسالمية أنهم هم أدوات ألميركا لتنفيذ مخططاتهاأما الحقيقة الثان

تغيير صحيح من خاللهم وعلى هذا األساس ينبغي أن ُيعمل يعني ينبغي أن ننظر إلى هذا الُحكَّام، إلى هؤالء الُحكَّام، 

 من خاللهم فيجب العمل على تغييرهم وإزالتهم من أجل أن يأتي على هذا األساس، أي أن التغيير ال يمكن أن يأتي

التغيير الصحيح، أما النقطة الثالثة وهي متعلقة بمناهج التعليم، إن الناظر إلى البالد اإلسالمية يجد أنه يجب أن تتغير 

ح ذلك ولكن ألن مناهج التعليم ، يعني مناهج التعليم في البالد بحاجة إلى تغيير ولكن ليس ألن أميركا تقترمناهج التعليم

 هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإنها تهدف إلى إبقاء البالد أصالً ُوضعت على أساس عقيدة فَْصل الدين عن الحياة

اإلسالمية خاضعة للدول الغربية وسوق استهالكية لها، فالتغيير الذي يجب أن يحصل يفرضه اإلسالم الذي ُيوجب أن 

م قائمة على أساسه، أو بعبارة أخرى قائمة على أساس أن اإلسالم عقيدة ونُظم، جاء لينظم شؤون تكون سياسة التعلي
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الحياة كلها ومن ناحية ثانية فيجب أن تكون سائر العلوم الدنيوية قائمة على أساس أن األمة حاملة رسالة للعالم وذلك 

وهذا الحل البد قوة الكفاية للقيام بواجب حمل الرسالة كي تحصل لنا ال يقتضي أن تكون األمة متقدمة في جميع المجاالت

له من دولة لتنفذه ألن سياسة التعليم وغيرها من السياسات إنما تنفذه دولة وهذه الدولة هي دولة الخالفة ولذلك فإني 

  . أدعو المسلمين للعمل مع العاملين المخلصين إلقامة الخالفة من جديد وبارك اهللا بكم

  اجة إلى التطوير فعالً؟هل المناهج بح

نحن في بالدنا العربية نحتاج إلى تطوير المناهج ولكن ليس بما يواكب العلمانية الدولية، في كل .. نعم: محمد أبو جهاد

العالم البد أن يكون التعليم في تطور مستمر، الزم يواكب العصر وهذا البد أن يكون أوال و أخيراً نابع من داخل الدولة 

الزم يكون مفروض علينا من الخارج وإن فُرض علينا من الخارج منخدوش زي ما قال األخ عبد الرؤوف نفسها، مش 

قبل كده وأنا بأؤيده، منخدوش بحساسية زيادة ألن إحنا أيضا نايمين في العسل، فلما يجينا من بره مش مشكلة ماحنا من 

له له نيات أخرى وإن كان ليه نيات أخرى إحنا جوه مفيش، يعني إحنا لما نحسبها من جهة اضطهاد و ولكن هذا ك

برضه نأخذ هذا على المحمل الجد ومنخدوش برضه بعدوانية، إحنا نطور في التعليم إحنا أهم من تطوير التعليم تطوير 

من ، المعلِّم نفسه عندنا في بالدنا العربية لألسف في حالة مهلهلة، في حالة سيئة جداً مادية ونفسية والُمدِرس نفسه

المعلِّمين من هم ُأميين وحدِث وال َحَرج، حتى في اإلمالء يعني يخطأ في إمالء في اللغة العربية، التالميذ في المدارس 

في حالة سيئة ال يملكون مصروفات لكتبهم المدرسية، المدارس نفسها عايزة تطوير، فلما يجينا ده من بره ماهوش 

  مشكلة 

اقول بالنسبة للمناهج زي ما تفضل اإلخوان جميعاً، المناهج فعالً من زمان نحن بنطالب أوال أنا يعني ب: يوسف من قطر

الكل يشعر بأهمية التغيير فيها، فإنما نحن نأخذ تغيير المناهج على إنه جيتنا من بره كم من تلميذ ضرب مدرساً، نحن 

مة، فال أعتقد وإن كنا خايفين على إسالمنا علينا أن نستفيد ونأخذ الصالح والذي سيقوم بالتغيير هو جزء من هذه األ

.. ربنا حاميه ألنه ال يستطيعوا إذا تغيرت المناهج وُألغي كلمة الجهاد وُألغي كلمة أعداء اهللا وإلى.. فإسالمنا ربنا يحميه

ه نحن واثقين من إنه نحن على حق وإن فنحن ال نخاف ألن} إنَّا نَْحُن نَزلْنَا الذِّكَْر وإنَّا لَُه لََحاِفظُوَن{لكن كتاب اهللا محفوظ 

هذا كتاب اهللا وهذا الكتاب لن يمسه التغيير بأذن اهللا وال يستطيع أحد أن يمسه بتغيير، ال خوف وال غبار على التغيير 

.. نحن طول عمرنا نطالب بالديمقراطية ليش نخاف إنه واهللا الديمقراطية ال تُفرض.. في المناهج وأن تأتي الديمقراطية

هذا لصالحنا كشعوب علينا أن نحن أن نتفهم معني التغيير ومعني الديمقراطية وأن نمارس هذا قوالً وفعالً ..  تُفرضأل

   .وعمالً بما يخدم أمتنا وشعبنا ووطننا

شكراً لك لنأخذ رأي الدكتور علم الدين الخطيب، رئيس قسم المناهج وطرق التدريس في جامعة ]: مقاطعةً[جمانه نمور 

  نقاط عديدة طُرحت ما رأيك في أبرز ما سمعته حتى الساعة .. س المفتوحة، مساء الخيرالقد

هو الحقيقة إنه موضوع المناهج وطرق التدريس موضوع هام جداً وبيهم الجميع، إذا أرادنا إصالح : علم الدين الخطيب

الح هي المناهج ولكن المناهج لها ُأسس أي شعب أو أي أمة فالبد من اللجوء إلى التربية ووسيلة التربية في هذه اإلص

 فإذا كانت عمليات اإلصالح أوال األساس المعرفي واألساس الفلسفي واألساس النفسي واألساس االجتماعي،تقوم عليها، 

التي ستقوم أو تُقام، أو هي محاولة إقامة لهذا اإلصالح تعتمد على ُأسسنا الفلسفية وتعتمد على فلسفتنا وتعتمد على 
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ئص أبنائنا النفسية وعلى خصائص ثقافتنا االجتماعية وبشكل عام الثقافة بشكل عام، فال بأس وأهالً وسهالً بها، خصا

ألنها تنبع من عندنا تنبع من ذاتنا من أنفسنا، أما إذا كانا سنعتمد على ثقافات أخرى مستوردة، أو على أسس فلسفية، 

توردة، فهذه مرفوضة بالطبع، البد أن نعتمد على اُألسس النفسية فلسفات أخري مستوردة، أو على عمليات نفسية مس

بتاعت أبناءنا، ما هي الضغوط النفسية التي يعانون منها، ما هي المشكالت التي يعانون منها، ما هي األمور بشكل عام 

 أشياء كثيرة ونتيجة التي يشكون منها، ما هي األمراض النفسية التي يتعرضون لها نتيجة الخوف ونتيجة العنف ونتيجة

  .. الضغوط النفسية والكبت النفسي إذا كانت

  توحيد المناهج في الوطن العربي

ي إذا كنا بمجرد طب دكتور في إطار، أو في ِخَضم الحديث عن تغيير هذه اُألسس والمناهج يعن]: مقاطعةً[جمانه نمور 

حلقة لم تنته حتى اآلن ُمدتها أقل من ساعة استمعنا آراء مختلفة في هذا اإلطار، على أي أساس يمكن توحيد إذاً هذه 

   المناهج لتالءم الجميع وكل هذه اآلراء المختلفة؟

هو عملية توحيد المناهج في الوطن العربي الحقيقة ُيسَعى إليها من سنوات طويلة، من أواخر : لخطيبعلم الدين ا

الخمسينات وأوائل الستينات وكانت أول قرارات صادرة في مؤتمر وزراء التربية العربي الذي عقد في اإلسكندرية سنة 

 األسس الثقافية الموجودة، بحيث إنه يكون كل وطن ، عملية التوحيد ليست توحيد المعلومات بالضبط ولكن توحيد١٩٦٥

عربي عموميات الثقافة الموجودة في مصر كما هي موجودة في قطر كما هي موجودة في فلسطين كما هي موجودة في 

وإلى فلسفة تربوية واحدة في الوطن العربي  األردن كما هي موجودة في المناطق فنلجأ إلى توحيد عموميات الثقافة

  . أما الفلسفة واألسس النفسية هي واحدة  تصبح المناهج موحدة فعالً ولكن للمعلومات الموجودة بها تختلفوبذلك 

لماذا تغيير المناهج التعليمية في الدول العربية؟ هذا مطلب أميركي إسرائيلي في األساس بعد غزو : الهادي من ألمانيا

من البنود في الرصيد الثقافي العربي اإلسالمي، خاصة فيما يتعلق العراق واحتالل األمة العربية لحذف وإلغاء العديد 

بالثقافة العدائية للصهيونية ولالحتالل األجنبي وحق الُمشِركين والكفرة في استباحة وطننا العربي اإلسالمي والتشكيك 

األمة العربية من في معتقداتنا ونهب ثرواتنا وطمس هويتنا، بدون أن تكون لنا ردة فعل نحو ما ُيحاك ضد هذه 

مؤامرات والقبول بكل اُألطروحات الغربية التي تتزعمها اإلدارة األميركية وسامحيني بين قوسين وتصريحات وزير 

وكأنّهم شعب الخليج " وأنه على دول الخليج أال تَخجل من الحماية األميركية لها: "خارجية قطر المحترم الذي يقول فيها

 تقبل فيه، حتى المرأة، بطلب الحماية من أي أحد لقد انقلبت المفاهيم وأصبح الليث قرد قاصر في هذا الوقت الذي لم

  ثبت من شرعية األمة العربية  الخافية التي والقرد ليث وما إلى ذلك من المفاهيم

ما مناهج التعليم بحاجة إلى تعديل، الخطاب اإلسالمي الرسمي بحاجة إلى تعديل ولكن ليس ل:محمود من السعودية

يتوافق مع مطالب أميركا أو المطالب العلمانية أو العلمانيين، ألن المناهج أصالً موضوعة ومبنية على فكرة فَْصل الدين 

عن الحياة وفَْصل السياسة عن الحياة، التعديل يجب أن يكون لتكون المناهج اإلسالمية خالصة، لكي تبني الشخصية 

تحتاج } وَما خَلَقْتُ الِجن واإلنَس إالَّ ِلَيْعُبُدوِن{هللا ليكون عبداً له، قال تعالي اإلسالمية تعرف أن اإلنسان إنما خلقه ا

المناهج إلى تعديل ليعرف المسلمون أن مسؤوليتهم هي حمل الدعوة إلى عبادة اهللا وحده والعبادة ليست فقط العبادات من 

وحده عن طريق تطبيق اإلسالم كامالً على األمة اإلسالمية صالة وزكاة وصيام، العبادة هي منهج الحياة كله، عبادة اهللا 



 التحدي الصهيوين           )   ٤-٦(املتابع االستراتيجي          التحدي االمريكي
 

   مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية                                        ٤٩ من٤٩                                 ٢٠٠٥-    آذار
 

والجهاد وهذا ال يتم إال وعن طريق حمل الدعوة اإلسالمية رسالة الهدي والنور إلى العالم عن طريق الدعوة والبيان 

  .جادهابدولة الخالفة التي هي دولة للمسلمين جميعاً في العالم وهي التي أوجب اهللا على كل مسلم أن يعمل إلي

قضية التعليم وخصوصاً في الوطن العربي، يعني لها أبعاد كثيرة، هل التغيير القصد منه هو تغيير  :محمد من السعودية

وَأِعدوا لَُهم {يعني بعض األشياء اللي هي في صميم ديننا اإلسالمي؟ اللي هي مثالً .. المناهج العلمية؟ وال تغيير بعض

ن قُوا اْستَطَْعتُم مهل نحذف الكالم ده من اإلسالم؟ ونقول عيسي ابن اهللا؟ ده إذا كان المبدأ أصالً تغيير العلم علشان } ٍةم

في مصر أنا يعني كمصري اتعلمت في مصر من الناس اللي اطبق عليهم تغيير بعض النظم .. العلم في تجربة

 كان في المناهج كان في اللغة اإلنجليزية في وخصوصا في اللغة اإلنجليزية مثالً في بعض المناهج يعني أول تغيير

مصر جابوا لنا منهج أميركي كان يعني مستوى التفاهة فيه ال ُيوصف، تغيير المناهج لما تغير تغير لألسوأ متغيرش 

لألحسن عشان إثراء لغة مفيش إثراء لغة، يبقى إذاً التغيير مش القصد منه يعني نطلَّع مجتمع عربي مثالي التغيير 

  .. بأن أعداء اهللا مش أعداء اهللا وده كله في صميم اإلسالم} وَأِعدوا لَُهم ما اْستَطَْعتُم من قُوٍة{قصد منه بعض العبارات، ال

إن الشيء الوحيد الثابت في الحياة هو أنه ال يوجد شيء ثابت، ال أحد يحتج على التغيير : عبد العزيز من اإلمارات

؟ في الحقيقة أميركا تشن حملة شرسة على كل ما هو إسالمي، هدفها تغيير الهوية  بالذاتولكن لماذا هذا التوقيت

اإلسالمية وتَغْييب الشعوب العربية واإلسالمية، أميركا تنتهز فرصة ضعف العرب والمسلمين، فواقع الحال يقول أن 

 أميركا تريد أن تنتهز ور الظالم،العرب والمسلمين يعيشون عصر أسوا لم يمر بهم من قبل، حتى في عص.. اإلسالم

هذه الفرصة وتطالب بتغيير المناهج اإلسالمية وحذف آيات الجهاد، إلغاء الكتاتيب من خالل رجالهم العلمانيين في العالم 

وللعالم ُزويل و فاروق الباز و زغلول النجار تريد نزع العربي ونسوا إن الكتاتيب والمناهج دي هي اللي فرخت لهم 

 ، تريد منع التبرعات وإيقاف أعمال فريضة الزكاة والصدقة، لتجفيف المنابع عن المهاجرين،أسلحة الدمار الشامل

ل السالم الوحيد في العالم، ال تريد أي تحالفات من أي نوع بين أي حماس وحزب اهللا إرهابيين و شارون هو رج

جاك سترو أعلن بعد ما القذافي سلِّم دولتين عربيتين وتُوِقع الفتيلة والبغضاء والعداوة بينهم، لماذا تطالب أميركا بذلك؟ 

لطة هو وولديه يبقي المسألة مش أسلحة الدمار الشامل قال باللفظ لو إن صدام حسين فعل ما فعله القذافي لظل في الس

  . مسألة ديمقراطية ومسألة مصلحة العرب والشعوب العربية، المسألة أبعد من ذلك شكراً

نختم ببعض المشاركات سريعاً عبر اإلنترنت األخ غانم يقول أتمنى أن ال يتحقق الحلم .. شكراً لك: جمانه نمور

مد من مالطا يقول نحن بحاجة للحداثة ولمواكبة العلم وتكنولوجيا ولسنا األخ مح. األميركي في تغيير مناهجنا اإلسالمية

بحاجة للعودة إلى الخالفة لنحكم باسم اإلسالم كفانا شر متاجرة بالقومية واإلسالم ولإلسالم رب يحميه، األخ أبو البراء 

خبرنا بأن مناهجنا يجب أن تتبدل من السعودية يقول لألسف لقد وصلنا لدرجة كبيرة من االنحطاط، لدرجة أن أميركا ت

  .ويعترف بأن المناهج تحتاج لتغيير، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء


