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  الخريطة اإلدراكية الراهنة للتعليم الديني السعودي المصري
  

  :حدود الدراسة وإطار املعاجلة
مفهوم مركزى حنته الغرب وصدره     " التعليم الديىن "

إىل العامل اإلسالمى كنواة ملنظومـة مفاهيميـة مـساندة          
ومساعدة، تستدعى كل مكونات األجندة الغربية الراميـة        

مبنظوره اإلسالمى  ) الدين(مفهوم  من أمد طويل إىل إزاحة      
كمنهج حياة شامل يتصف بالعمومية واإلطالق والشمول       
ينظم حياة أتباعـه ىف كل اـاالت، وإحـالل مفهـوم       

الذى تكرس ىف الغرب ىف عهد الدولـة القوميـة          ) الدين(
كمعتقدات حمصورة ىف جمال احلياة اخلاصة وال موضع هلـا          

  . )1(ىف فضاء احلياة العامة
 يال ترمى هذه الدراسة إىل التأسـيس املفـاهيم        و

، وال إىل حتليـل   )التعليم الديين اإلسـالمي   (املقارن ملفهوم   
سرية ذلك املفهوم يف التفاعل السياسي احلركي بني الغرب         
والعامل اإلسالمي يف القرون الثالثة األخرية، وإن كان ذلك         
ميثل خلفية أساسية هلا، بل تقف عنـد حـدود الكليـات     

منظومـة   (اخلريطة اإلدراكية : ثالث املتضمنة يف عنواا   ال
أمناط التوجهات الذهنية جتاه الظاهرة حمل البحـث علـى          

عـام   (الراهنة،  )صعيد التأسيس الفكري والتعامل احلركي    
، مع التأكيد على أنه غري منقطع الصلة مبـا قبلـه          2002

للتعلـيم الـديين   ، )عامة وبالعقد األخري بوجـه خـاص     
يف الـداخل الـسعودي املـصري،        (املصري السعودي
 املفترضة يف بقية العامل بوجه عام وىف باكستان         هوبامتدادات

وتشمل اخلريطة اإلدراكية للتعلـيم الـديىن    ). بوجه خاص 
السعودى املصرى خريطتني فرعيتني متفـاعلتني داخليـاً        

اخلريطـة اإلدراكيـة األمريكيـة، واخلريطـة       : وخارجياً
ية املصرية، من مث يأتى تقسيم الدراسة إىل        اإلدراكية السعود 

  .  مبحثني
 يوتطبق هذه الدراسة منهاجية التحليل النسق

 الرامي إىل بناء الصورة اإلدراكية لعالقية التعليم ياملفهوم

الديين السعودي املصري بالواقع السياسي العاملي الراهن 
بأسلوب استقرائي، بافتراض أن السلوك السياسي جتاه 

) التعليم الديين السعودي املصري(رة حمل البحث الظاه
الصورة الذهنية أو على البنية املعرفية الذاتية : يعتمد على

أكثر من اعتماده على حقيقة الظاهرة أو على حقائق 
املوقف السياسي اليت ال تعرب أبداً عن نفسها بنفسها، بل 
 ختضع لعملية تأويل وانتقاء وتنظيم بشرية تقود إىل فهمها
على حنو معني وإدارا بشكل معني فيما يعرف باخلريطة 
اإلدراكية اليت تصري مبثابة بوصلة للمالحة يف عامل تلك 
الظاهرة، وقد تكون مؤسسة على تبسيط اختزايل ال شأن 
لـه بالواقع أو تكون قريبة من ذلك الواقع بدرجة أو 

   ).2(بأخرى 
قة تقتـصر   فإن اإلشكالية البحثية هلذه الور ،وبالتاىل

على وصف معامل الصورة الذهنية للتعليم الديىن السعودى         
املصرى بشىت روافدها دون اخلوض ىف مدى قرا أو بعدها          
عن حقيقة الظاهرة حمل البحث وعن حقيقة الواقع السياسى     

  .العاملى الراهن
  املبحث األول

اخلريطة اإلدراكية األمريكية للتعليم الديىن 
  السعودى املصرى

م األمريكيون توجهاً يروجـون لــه بكـل      يتزع
الطرق يربط بني نوعية التعليم الذى كرسته اململكة العربية         
السعودية داخلها، وىف أرجاء العامل، وظـاهرة اإلرهـاب         
العاملى وكل مظاهر الضعف الـىت يعـاىن منـها العـامل            
اإلسالمى، ويكادون جيمعون على فساد التعليم الـديىن ىف         

ووجود عالقة عضوية بني مـا يعتربونـه        العامل اإلسالمى   
إفساداً للنظام التعليمى السعودى مل يقف تأثريه عند حـد          
السعودية بل انتشر ىف كل أرجاء العامل، وبني التالقح الذى          
مت بني الفكر الوهاىب وفكر حركة اإلخوان املسلمني، مـع          
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 بشأن أيهما أفسد اآلخر، والسرية      – فحسب   –االختالف  
عالقة بينهما، ويطرحون تصوراً ملـا يعتربونـه        التارخيية لل 

ميس العقيدة الدينيـة الـسائدة ىف      ) إصالحاً لذلك التعليم  (
وفيما . العربية السعودية وأعراف اتمع السعودى املصرى     

يلى شئ من التفصيل هلذه األبعاد الثالثة للصورة الىت يلـح      
د األمريكيون على رمسها للتعليم الديىن السعودى خاصة بع       

  : 2001 سبتمرب 11أحداث 
يرجع فساد  : فساد التعليم الديىن اإلسالمى   : أوالً

التعليم الديىن اإلسالمى ىف املنظور األمريكى إىل طبيعـة         
اإلسالم ذاته ىف رأى البعض، وإىل ما يعتربونه تفسرياً غري          

  .صحيح لإلسالم ىف رأى البعض اآلخر
إرجاع فساد التعليم الديىن اإلسالمى      -1
 يسود اجتاهان  بني املفكرين      :يعة اإلسالم ذاته  إىل طب 

األمريكيني حول طبيعة اإلسـالم، األول يـدعو إىل         
الصدام بني اإلسالم والغـرب، والثـاىن يـدعو إىل          

ومن رموزه جون اسبوسـيتو،     . التكيف والترويض 
وريتشارد بوليت، وروبني رايت، فضالً عن وجـود        
بعض املفكرين يعكفون علـى تفكيـك النمـوذج         
األمريكي من خالل الكشف عن التناقض بني خطابه        
وبني واقعه يف احلركة السياسية مـن أمثـال إدوارد          

، وهم قد يـصب نقـدهم       يسعيد ونعوم شومسك  
. للنموذج األمريكي بشكل غري مباشر لصاحل اإلسالم      

إال أننا ىف هذه الدراسة الىت تم مبفهوم التعليم الديىن          
 احلركة السياسية   املصرى السعودى كمحور ألجندة   

 ،الغربية بريادة الواليات املتحدة جتاه العامل اإلسالمى      
نالحظ أن االختالف ىف رؤية الفريقني األساسـيني        
ليس نوعياً بل هو اختالف ىف سـبل الوصـول إىل           

فقط يرى الـصداميون أن اسـتجابة       . هدف واحد 
اإلسالم للنموذج الرأمساىل الليرباىل مستحيلة وجيـب       

حيته، ىف حني يزعم الفريق الثـاىن قابليتـه         بالتاىل تن 
وال يساند أى من الفـريقني      . حملاكاة ذلك النموذج  

تعليماً دينياً يكرس هوية إسالمية مغايرة ملرتكـزات        

ورغـم أن دعـاة     . النظام الدميقراطى الليرباىل الغرىب   
التكيف أكثر عدداً من دعاة الصدام فإن رؤيتهم الىت         

أكثر مرونة واتزاناً ىف حتقيق     تدعو إىل سياسة أمريكية     
ترويض اإلسالم للمطالب األمريكية مهمشة والغلبـة    
اآلن لدعاة الصدام ألن حتالفهم مع الـيمني احملـافظ        
األمريكى اجلديد املمسك بزمام السلطة بالواليـات       
املتحدة يعطى صوم قوة وانتشاراً وفرصة للتفعيـل        

  ).3 (على أرض الواقع
 بـني اإلسـالم     ي الصدام ومن أبرز رموز التوجه   

برنارد لويس وصمويل هنتنجتـون وعـاموس       : والغرب
بريملوتر وجني كريكبا تريك وجوديث ميلر ودانيال بـابري    

ومن أهـم معـامل     . ومارتن كرامر وفرانسيس فوكوياما   
اإلسـالم ذاتـه منـاقض      : الصورة الىت يقدمها هؤالء أن    

اط للدميوقراطية الليربالية، وال أساس إلخـراج أى نـش         
إسالمى من مفهوم األصولية اإلسالمية املعاديـة للغـرب         
بطبيعتها، والىت يتمثل هدفها الثابت ىف مناهـضة الثقافـة       
السياسية الدميوقراطية بكل السبل، النتفاء وجود أرضـية        
مشتركة بينها وبني القيم الثقافية الغربية العلمانية شـأا         

حيد العملـى   والبديل الو . شأن احلركات الفاشية والنازية   
هو قضاء الواليات املتحدة على احلركـة اإلسـالمية ىف          

وال موضع للتعويل على التحول الـدميوقراطى ىف        . مهدها
 فالشعوب اإلسالمية غري مـستعدة لـه،        ،العامل اإلسالمى 

وهى تنفرد بأا إذا أتيحت هلا فرصة حرة لتقرير مصريها          
ـ    . فإن خيارها لن يكون منطقياً     سعى إىل  وبالتاىل فـإن ال

اإلصالح الدميوقراطى وحريـة االنتخابـات ىف العـامل         
اإلسالمى سابق ألوانه وسيؤدى إىل ظهور أنظمة حكـم         
أشد معاداة للدميوقراطية ىف جوهرها، وتعتـرب األنظمـة         

والعالقـة  . احلاكمة الراهنة بالقياس ا أخف الـضررين      
عضوية بني اإلسالم واحلدود الدامية والعجز الـدميوقراطى     

التخلف االقتصادى، واللعبة بينه وبني الغـرب صـفرية         و
إما أن يدمر الغرب اإلسالم وإمـا أن يـدمره          : بالضرورة
، واملطلوب ىف رأى هؤالء هو فرض الوصـاية         )4(اإلسالم  
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األمريكية على العامل اإلسـالمى بـالقوة، إذ أن البـديل       
اإلسالمى مرفوض، والبيئة غـري مؤهلـة بعـد للبـديل           

الذى قد يؤدى إذا مت فرضه قبـل األوان إىل          الدميوقراطى  
وتنعكس هذه الرؤية لإلسالم علـى      . )5(عكس املراد منه    

املنظور األمريكى للتعليم اإلسالمى ىف واقعه الراهن ومـا         
ينبغى أن يكون عليه حيث يرى صـمويل هنتجنتـون أن        

الذهنية اإلسالمية التوحيديـة    : الصراع الراهن صراع بني   
قة، والذهنية املتفتحة املؤسسة على التعددية      األحادية املنغل 

فاإلسالم هو القـوة    . العلمانية للغرب اليهودى املسيحى   
األكثر رجعية واستعصاء على قبول التعددية ىف عامل اليوم         

تعددية ما بعد احلداثـة     : املنخرط كله باستثناء اإلسالم ىف    
ء التفكيكية القائمة على النسبية الثقافية، وعلى رفض ادعا       

  . وجود حقيقة مطلقة
وىف حني أكت احلروب الدينية ىف أواخر العصور        
الوسطى الذهنية التوحيدية الالمتساحمة ىف الغرب اليهودى       
املسيحى، وأدت إىل التسليم بالفصل بني السياسة والدين        
وقبول التعددية فإن العامل اإلسالمى مل مير ذه اخلربة بعد،          

ـ        الم أقـل الـديانات     وترتب على ذلك أن صـار اإلس
التوحيدية تساحماً اآلن على غرار ما كانت عليه املـسيحية     

  ).6(إبان احلروب الصليبية
 االام األمريكـي للتعلـيم الوهـايب        -2
  : بوصفه تفسرياً فاسداً لإلسالماإلخواين

يتهم فرانسيس فوكوياما السعودية بنشر التعـصب       
بـالتعليم  اإلسالمى ىف أرجاء العامل عن طريق ما يـسميه          

الوهاىب القائم برأيه على غرس عقيدة فاشية إسالمية غـري          
متساحمة ومعادية للحداثة بدليل تـضمني أحـد الكتـب          

وجوب مواالة املسلمني لبعـضهم     : املدرسية السعودية مبدأ  
  . )7(البعض ومعادام للكفار

ويتهم هرالن أوملان السعودية بتبىن تفـسري فاسـد      
: رعيته، وأدلة فسـاده هى   لإلسالم يرى ضرورة دحض ش    

عدم فصله بني الدين والسياسـة، وسعيـه لتكريس هوية        
مغايرة للهوية الغربية من منطلق ديىن، واستناده إىل الشريعة         

 واملخالفة للمعايري الغربيـة،     –ىف رأيه – اإلسالمية الرببرية 
والىت تتسبب هى واملذهب الوهاىب ىف تضييع فرصة استفادة         

ة من الوجود العسكرى األمريكى الـراهن       العربية السعودي 
على أراضيها ىف حتقيق تكيف اتمـع الـسعودى مـع           

حقوق املرأة، التحـول    : متطلبات احلداثة مبؤشراا األربعة   
الدميوقراطى، التسامح مع الوجود األجنىب، إلغاء احلظر على       

  .املشروبات الكحولية
اق  نف – ىف رأى أوملان     –ويستتر وراء ذلك التعليم     

األسرة السعودية احلاكمة ورغبتـها ىف توظيفـه سياسـياً        
لصاحلها على حساب األمن والسلم الدوليني باإلنفاق على        
مدارس راديكالية باخلارج خترج شـباباً يـروج دعايـة          
استفزازية تكرس كراهية الغرب من أجل مهادنة املعارضـة    

ومن عالمـات   . وإبقاء املتطرفني والتطرف خارج حدودها    
نية السعودية ىف عهد األمري عبد اهللا التخلى عن تعليم          سوء  

النخبة السعودية بالواليات املتحدة واالجتاه إىل تعليمهم ىف        
املدارس واجلامعات السعودية، ويصب ذلـك ىف تعميـق         
اخلطر األكرب الذى تتعرض لــه الواليــات املتحـدة          

 بن الدن للثورة والتغيري الـىت     اصيغة  : وأصدقاؤها، أال وهو  
تتفاعل ىف تربة خصبة وسط مليار مسلم يعتـربون أتباعـاً         
كامنني هلا وتستطيع أن جتند ألـوف األتــباع منـهم،           
بصرف النظر عن بقاء أسامة بن الدن كشخص أو زواله،          

: ونواة هذه الصيغة هى   . مهما تضاءل حظهـا من النجاح    
ووجود أكثر مـن    . الثواب ىف اآلخرة على كراهية الغرب     

 يشتبه ىف إيوائها لعناصر من تنظيم القاعدة أبرز         مثانني دولة 
دليل على صدارة خطر هذه الـصيغـة وعلـى قـدرا           

  .  )8(التصديريـة والتعبوية العالية
وترى اإلدارة األمريكية أن احلكومة الـسعودية مل        
تكن تتعمد من وراء توظيفها الـسياسى للتعلـيم الـديىن        

دى واألشـخاص   باخلارج ومساحها بأن يكون املال السعو     
السعوديون هم عصب ظاهرة األفغان العرب استهداف أمن        
الواليات املتحدة، بل جمرد مهادنـة املعارضـة الـسعودية     
وتشجيعها على العمل خارج السعودية بدالً مـن العمـل          
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داخلها، وشغلها بنشر املذهب الوهاىب باخلارج عرب شـبكة   
  .رةمن املدارس اإلسالمية السعودية التمويل واإلدا

ومن أبرز األدلة الىت يسوقها األمريكيون علـى        
  : نشر مقررات التعليم السعودى للتطرف اإلسالمى

 ثلث املقررات الدراسية مقـررات دينيـة        -أ
 .إجبارية

للـصف  ) احلـديث ( تضمني كتاب     - ب
الثالث املتوسط حديثاً يبشر املسلمني باالنتصار على       

ـ           شرط اليهود ىف اية املطاف ألم علـى حـق، ب
استقامة املسلمني على شرع اهللا واحتادهم وحتلـيهم        
بالصرب واالستعانة باهللا ىف مواجهة عدوهم الذى جيب        

 .أخذ احلذر منه واليأس من رضاه عنهم

للصف الثالث  ) التفسري( تضمني كتاب    -ج
املتوسط اآليتني الثالثة والرابعة من سـورة احلـشر         

النـضري   ليهـود بـىن      εεεεاملتعلقتني مبحاصرة الرسول    
وإجالئهم لعداوم هللا ورسوله، كدليل على معاقبـة        

 .اهللا ملن خيرج على شرعه ىف الدنيا واآلخرة

 النمو االنفجارى للمدارس السعودية الىت      -د
تدرس املذهب الوهاىب باخلـارج املنـشغلة لـيس         

والتدقيق ىف نظـام التعلـيم      . بالدراسة، بل باجلهاد  
صدى للحركـة     هو مفتاح الت    -بالتاىل– السعودى
فترويج هذا التفسري هـو نـواة وجـود         . اإلسالمية

وهذا التفسري تروجه مدارس    . إرهابيني ومساندين هلم  
ما كانت لتوجد أصالً وتنتشر وخترج هـذا العـدد          
. اهلائل من اخلرجيني لوال التمويل والتنظيم السعودى      

ونقطة ارتكاز هذه املدارس هى باكـستان وآسـيا         
وثني مبنح دراسية من منـاطق      الوسطى وهى تعلم مبع   

الداعية اإلسـالمى،   : أخرى، ومهمتها ليست إعداد   
بل ااهد اإلسالمى، وتدريب جيل من أئمة املساجد        
اجلدد الذين يؤسسون بدورهم مدارس دينية ويتولون       

ومعظـم  . الدعوة ىف املساجد من جاكرتا إىل الرباط      
عناصر هذه املدارس ينتمون إىل الطبقـة الوسـطى،         

ذا هو سر جناحها ىف نشر أيديولوجيتها وتأثريهـا         وه
. الكبري ىف تشكيل عقول الشباب ىف العامل اإلسالمى       

وسيكون لنجاح هذه املدارس اإلسـالمية وفـشل        
املدارس احلكومية تأثري خطـري علـى اتمعـات         

 .اإلسالمية

ويقول السفري األمريكى السابق لدى األمم املتحدة      
 ىف أوزبكستان مدارس ميوهلـا      ريتشارد هولربوك أنه رأى   

السعوديون تدرس الدراسات القرآنية، وتنشئ فئـة مـن         
ويتـهم  . القرآن وال شئ معه   : الناس يرون أن التعليم هو    

: السعودية بانتهاج سياسة غري متناسقة فهى حترص علـى        
كـوزير  –التواصل مع الغرب بعقليات مثقفة ومنفتحـة        

ت بـسيطرة    وتسمح ىف نفس الوق    -خارجيتها وسفرائها 
: ون الدينية ومتـول   ئاألصوليني على وزارتى التعليم والش    

  . التعليم املبىن على القرآن وحده
ويتهم األمريكيون املقررات الدينية السعودية بأا      

وهابيني ناجني من أهل اجلنـة، وغـري        : تقسم البشر إىل  
وهابيني كفرة أو مشركني أو مضيعني جيـب كراهيتـهم          

نه برغم إدانة السلطات    إويقولون  . مواضطهادهم، بل قتله  
السعودية ألسامة بن الدن فإا مل تدن الرسـالة الـىت مل            

بن الدن ىف القمر، بل ىف السعودية، وهى رسالة         ايتعلمها  
بن الدن حنبه وظلت تلك     اال تزال تدرس هناك، ولو قضى       

املقررات الدراسية وتلك السياسة التعليمية فإنه سـيظهر        
وهذه املقررات ذاا يتالعب ـا      . ن آخر أكثر من بن الد   

الوهابيون اجلدد ويوظفوا ضد النظام السعودى احلـاكم        
ذاته، ويصدروا إىل العـامل كلـه مـن باكـستان إىل            

وما تدمري طالبـان لتمثـال   . كاليفورنيا عرب نظام املدرسة  
وميتـد  . بوذا إال صدى لرؤية الوهابيني أن التماثيل شرك       

الوهاىب إىل الكويت وعمان واإلمـارات      تأثري هذا الفكر    
   . )9(العربية املتحدة 

وخمرجات هذا التعليم دليل مادى على خطورتـه        
حركة طالبان الـىت خترجـت ىف املـدارس         : وىف مقدمتها 

السعودية بباكستان، وإعجاب الطلبة السعوديني مبنفـذى       
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، واملعارضة الطالبية للوجـود     2001 سبتمرب   11هجوم  
لسعودية وللتأييـد األمريكـى إلسـرائيل،       األمريكى ىف ا  

وسخاء األثرياء السعوديني ىف اإلنفاق على التعليم الـداعم         
  . )10(هلذه التوجهات ىف كل أرجاء العامل 

ولية كل مشكالت   ئحتميل التعليم الديىن مس    -3
يؤدى التعليم الديىن الـسعودى ىف      :  السعودية الداخلية 

:املنظور األمريكى إىل  
ة الدولـة الـسعودية مـن انفـصام         معانا) 1 (

يتهم األمريكيون السعودية بأا دولة تعاىن من       : الشخصية
فهى دولة حتتضن ىف بعض مدا الكربى    . انفصام الشخصية 

أعلى درجات احلداثة، وهى دولة تدمغ منذ اإلطاحة بنظام         
الدولة الدينية األكثر تـشدداً ىف العـامل        : طالبان بوصف 

 كما يطرحها   –سويغ هذا الوصف    ومفردات ت . اإلسالمى
اعتبار القرآن دستور اململكـة وتفـسريه      :  هى –الغربيون  

دور الـسينما، املـسرح،     : على أنه حيرم رباعى احلداثـة     
صاالت الرقص، ظهور املرأة ىف األماكن العامة إال بـزى          

ويلح الغرب بشدة على ما يـسميه       . يغطى عموم جسدها  
 ىف احلصول على بطاقـة      ربط حقها : بانتهاك وضعية املرأة  

هوية مبوافقة وليها أو زوجهـا، والفـصل بـني اإلنـاث        
والذكور ىف دور التعليم وأماكن العمل، وقيام األسـاتذة          
بتعليم البنات عرب دوائر تلفزيونية لضمان عدم رؤية األستاذ         
احملاضر للطالبات، وعدم السماح للمرأة بقيادة السيارات،       

ح حساب مصرىف وىف العمل     وربط حقها ىف السفر وىف فت     
.مبوافقة وليها أو زوجها  

التعليم الديىن السعودى يؤدى ىف املنظور ) 2 (
  : األمريكى إىل

يرى دعاة هذا الطـرح أن      : االحنراف)  أ (
تلك القيود تؤدى إىل حرمان األلوف من خرجيـات         
اجلامعات من فرص العمل، وإىل قصر اال املفتـوح    

وىف جمتمع تبلغ   . س والتمريض أمام املرأة على التدري   
نسبة الشباب األدىن من سن اخلامسة والعشرين فيـه         

البد أن يؤدى منع الشباب مـن االخـتالط         % 65
ومن ممارسة املتع الىت تعترب حقوقاً طبيعية لنظرائهم ىف         
الدول األخرى إىل إحساسهم باإلحبـاط الـشديد،        
وانصرافهم إىل املخدرات واإلنترنـت والفـضائيات       

. ليفزيونية لتفريغ طاقام املكبوتة وشغل فـراغهم      الت
ومع انفتاح أولئك الشباب على العامل احلديث يتعمق        
إحساسهم بثقل تلك القيود، وختتلف تطلعام عـن        

  .أسالفهم
خـريج التعلـيم    : البطالة والتخلف )  ب (

السعودى غري مؤهل للعمل بالشركات احلديثـة ىف        
 قرابـة ثلـث     والسبب ىف ذلـك أن    . عصر العوملة 

الساعات الدراسية خمصصة للدراسات القرآنية، وعدم     
. انفتاح الدارسني على الفلـسفة غـري اإلسـالمية        

وكنتيجة لذلك تتخرج من اجلامعـات الـسعودية        
عناصر أقدر على حتليل النصوص الدينية من قـدرا         
على العمل اإلدارى أو اهلندسـى أو املعمـارى أو          

ـ   . املعلومايت ك تفـضيل أصـحاب     ويترتب على ذل
األعمال ومديرى الشركات للعمالة األجنبية األكفـأ    

: ويسفر ذلك عن ظاهرة غريبـة هـى       . واألرخص
استرياد ثلثي القوة العاملة ووجـود بطالـة تـصل          

مـن  % 95من الشباب السعودى، وإىل     % 30إىل
وبذا تنفرد السعودية باسـترياد     . الفتيات السعوديات 

داد عـدد العـاطلني    العاملني من الدول األخرى ليز    
  .من أبنائها
يؤدى ختلف نظـام   : التوتر االجتماعى ) ج (

التعليم السعودى والقيود الىت يعاىن منها وعدم قدرته        
على التكيف مع متطلبات سوق العمل إىل اخنفـاض         
. ملحوظ ىف قدرة الشباب على الزواج ورعاية األسرة      

وأصبح أكثر من ثلثى الفتيات السعوديات الالتى ىف        
سن الزواج حمرومات من فرص الزواج، ممـا ينـذر          
بأمراض اجتماعية حتتـاج إىل إصـالحات جذريـة     

إزالة العقبات الىت حتول دون حريـة    : ملعاجلتها تشمل 
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التجارة، وىف مقدمتها القيود الىت تفرضها التشريعات       
املستقاة من الشريعة اإلسـالمية كتحـرمي الربـا،         

لية رغم وجـود    واملسئولة عن عجز االستثمارات احمل    
استثمارات سعودية خاصة باخلارج تناهز التريليـون       

وال سبيل لدفع عجلة التنمية ىف الـسعوديـة       . دوالر
ىف وقت انتهى فيه عصر رواج أسعار البترول، وباتت         
احلكومة السعودية تعاىن فيه من مديونيـة داخليـة         

 مليار دوالر قروض داخلية     171(وخارجية ثقيلـة   
إال إزالـة تلـك     ) والر ديون خارجية   مليار د  35و  

بتعـبري  . القيود لتشجيع املستثمرين احملليني والدوليني    
آخر، فإن التخفف من الصرامة الوهابية هو املخـرج      
الوحيد للسعودية الىت تدىن نصيب الفرد فيها اآلن إىل         
مخس ما كان عليه منذ عـشرين سـنة، وجتمـدت        

. نذ سنوات مرتبات املوظفني احلكوميني السعوديني م    
حتـديث جهـاز الدولـة،      : وعالمات التخفف هى  

وحترير االقتصاد واخلصخصة وإنشاء شركات تأمني      
 ووضع الئحة للعمـل وإنـشاء منظمـة حلقـوق          

  .)11( اإلنسان
ــة ىف ) د ( تكــريس األصــولية اجلهادي

ويرى بيل باول أن باكـستان      : الداخل واخلارج 
قامة وطن حلركة أصولية حتظى بشعبية وتسعى إىل إ       

دولة إسالمية، وهى غري مسترحية لربويز مـشرف        
الذى ضحى م لصالـح التحالف مع أمريكـا،        
وإمكانية عدم االستقرار ىف باكـستان ووقـوع        
القنبلة اإلسالمية ىف يد اإلسالميني متثل كابوسـاً        

فالـصداقة  . جوهرياً، تليه السعودية بسبب البترول   
األمريكية الـسعودية مؤسـسة علـى الـصدفة         

واملدارس السعودية ىف باكستان بؤرة     . اجليولوجية
وـيمن املـدارس    . للتغذية باملبـادئ اجلهاديـة    

واجلامعات اإلسالمية على نظام التعليم الـسعودى      
مما دفع االقتصادى األمريكى بول كرومجان      . ذاته

الكـل يـدرك اآلن أن العربيـة        : إىل القول بأن  
ولرجـال  . السعودية هى أفغانستان الكامنة القادمة 

الدين السعوديني تأثري كبري ىف املدارس ينتقـل إىل         
فلقد مسح آل سـعود لرجـال       . شرايني االقتصاد 

). اختطاف نظـام التعلـيم    (الدين احملافظني بـ    
 كما ينقل عن األمري عبد اهللا بن        –وأصبح التعليم   

 ذا توجه كالسيكى ديىن منعـزل عـن         –فيصل  
 ألن  ؛تـصادى الواقع مما أدى إىل سوء الوضع االق      

اخلريج السعودى يفتقر إىل اخلربة الفنية الىت تؤهله        
فاخلريج يعرف اهللا ولكنه    . إىل دخول سوق العمل   
وازدادت خطورة هـذه    . ال يعرف العلوم احلديثة   

الظاهرة ىف ضوء تقليص السعودية عدد من تعلمهم        
باخلارج اآلن إىل ربع ما كـان عليـه احلـال ىف            

 صار الكابوس الـذى     وبذا. منتصف الثمانينيات 
جيل من الـشباب، املهـدد      : ينتظر السعودية هو  

 – حبكم تعلمـه  –األكثر تأثراً من آبائه     بالبطالة،  
  .)12(برجال الدين األصوليني 

السرية التارخيية للعالقة بني الفكر الوهـاىب       : ثانياً

: مثة طرحان أمريكيان هنا   :  يف املنظور األمريكى   واإلخواين
 أفسد الوهابيـة ووظفهـا،      لفكر اإلخواين األول يرى أن ا   

  .والثاىن يرى العكس
يـرى  :  أفسد الوهابيـة   الفكر اإلخواين  -1

أصحاب هذا الرأي أن بذرة فساد التعلـيم الـديين يف           
 اليت قام عليهـا  فكرة احلاكمية هللا: العامل اإلسالمي هي  

فكر اإلخوان املسلمني يف مصر، مث زرعوها يف العربيـة          
عهد الناصري، حيث جـرى تطعيمهـا       السعودية يف ال  

بالفكر الوهايب، ومع االنفتاح يف عهد السادات جـرت    
هجرة مكثفة للعمالة املـصرية إىل اخللـيج، وسـاهم          
االزدهار البترويل والتحـالف املـايل بـني اإلخـوان          
والوهابيني يف نشر ذلك الفكر بني العمالـة األجنبيـة          

أرجـاء  الوافدة، وىف داخل مصر والسعودية، يف كـل         
العامل عرب مصارف وبيوت استثمار إخوانية وسـعودية        
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فاإلخوان هم مصدر   . ديبلوماسية مالية إسالمية  : متارس
الداء الذي احتضنته السعودية يف العهد الناصـري، مث         
مصر يف العهد السادايت، مث صـار التحـالف املـايل           

 )13( الوهايب قاطـرة النتـشـاره يف العـامل         اإلخواين
تشكيل الفكري لظاهرة أسامة بن الدن املتمثلة   وأيضاً لل ،
تأسيس حركة إسالمية عاملية مترابطة، مع التأكيـد       : يف

بوجه خاص على الترابط بني احلركة اإلسالمية يف مصر         
ففى مدينة جدة بالذات، مت عرب      . والسعودية وباكستان 

العملية التعليمية، التأسيس الفكرى لتلك الظاهرة منـذ        
قد احتضنت جامعات جـدة، وعلـى       فل. السبعينيات

رأسها جامعة امللك عبد العزيز الىت خترج فيها أسامة بن          
الدن خنبة من أملع الدعاة واألكادمييني املصريني الـذين         
قاموا بتنشئـة الشباب السعودى على مقولـة حمـددة         

اإلسالم هو احلل، فال سـبيل حلمايــة العـامل          : هى
ن تسرب العيوب   اإلسالمى مما حيدق به من أخطار، وم      

املتأصلة ىف العامل الغرىب إليـه إال العودة غري املشروطة         
وما حتول أسامة بن    . إىل اإلسالم ىف صورته النقية األوىل     

الدن إىل االجتاه اإلسالمى إال مثرة للمطبوعات املصرية        
وللفكر الذى بثه علماء مصريون من غري خرجيى األزهر         

نياً غربياً، ولكنهم ما لبثـوا  التقليديني، تلقوا تعليماً علما  
أن نبذوه وأنتجوا فكراً إسالمياً ينطلق مـن تفكيـك          

اإلسـالم  : العلمانية الغربية ونقد الغرب مث تكريس مبدأ    
وساهم جناح الثـورة اإليرانيـة واملقاومـة        . هو احلل 

اإلسالمية ىف أفغانستان ىف طرد السوفيت ىف رواج ذلك         
 احلكم السعودى عام    الفكر، وقاد إىل حماولة قلب نظام     

مقاومة الفساد وإقامة حكم إسـالمى      :  بشعار 1979
ىف السعودية وخارجها، وانتهى إىل إعالن أسـامة بـن    
الدن تفضيله قضاء يوم ىف أفغانستان على االعتكـاف         
ثالث سنوات ىف مسجد، مث إعالنـه احلـرب علـى           

  .)14(الواليات املتحدة 
يرى : الفكر الوهايب أفسد الفكر اإلخواين     -2

أصحاب هذا الرأي أن العالقة بني الوهابية واإلخـوان         

املسلمني تعود إىل عهد  مؤسس العربية السعودية الذي         
أدرك األمهية الكامنة لإلخوان املسلمني يف حتقيق أجندته        
السياسية والعسكرية يف مواجهة منافسيه اهلامشيني، وأن       
 تقاليد البداوة وفكرة االستشهاد كطريق للجنـة هـي        

فـآل  . جذر العمليات االنتحارية الفلسطينية الراهنـة     
سعود أسسوا سيطرم على الـسعودية علـى غـرس          
التعصب ىف أناس بسطاء وتشجيعهم على االستهانة بأية        
قوة أرضية مبقولة أم إما حيوزون النصر أو الـشهادة،          
. وبث الكراهية والشك فيهم جتاه كل من ليس وهابيـاً    

ا وجد أن توظيفه لإلخوان وتروجيه      إال أن امللك سعود مل    
هلذا الفكر حيول دون التوصل إىل حـل وسـط مـع            
الربيطانيني ىف أواخر العشرينيات ختلى عن شراكته مـع    

واآلن جيـد   . بريطانيـا : اإلخوان لصاحل احلليف األهم   
االختيـار بـني    : األمري عبد اهللا نفسه أمام نفس اخليار      

 التحالف بـني    الذي هو إحدى مثار   (التشدد اجلهادى   
وبـني احلليــف    ) الوهابية واإلخوان املسلمني اجلدد   

وقـد  . الواليات املتحدة والراجح أنه سيختارها    : األهم
تؤدى قطيعة النظام السعودى مع الوهابية والعمل على         
تقليص نفوذها إىل حرب أهلية منخفـضة الكثافـة ىف          

فقطيعة آل سعود مـع اإلخـوان ىف        . العربية السعودية 
. ينات أدت إىل ذلك من قبل والزالـت تتفاعـل   العشر

فلقد كان من بني من استولوا على احلرم املكـى عـام         
، 1929 عام  حفيد ألحد قادة التمرد اإلخواين   1979

  ).15(متاماً كما كانوا بذرة نشوء تنظيم القاعدة الحقاً 
الوصفة األمريكيـة إلصـالح التعلـيم       : ثالثاً
  :  السعودى

كى من ذكـر أى إجيابيـات       خيلو اخلطاب األمري  
للتعليم الديىن السعودى الراهن ىف الداخل أو ىف اخلـارج،    

قد يصري مرادفـاً لتنحيـة      ) اإلصالح(وبالتاىل فإن مفهوم    
الدين اإلسالمى وميشه ىف العملية التعليمية ىف نظر مـن          
يرون عدم قابليته للتكيف مع الـشروط األمريكيـة، أو          

لك الشروط ىف نظر القـائلني      تدجينه حبيث يصري تابعاً لت    
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مبرونته وبكمون العيب ىف النظام التعليمـى وىف التأويـل          
من مث ميكن اسـتقراء     . الذى يتبناه وليس ىف ذات اإلسالم     

تعريف إجرائى ملفهوم إصالح التعليم الديىن الذى يـسعى       
األمريكيون إىل تروجيه عرب احللول التالية الـىت يطرحهـا          

  : اخلطاب األمريكى
: ق مبادرة عاملية من أجل التعليم     إطال )1(

أصبح من الثابت ىف املنظور األمريكـى أن إصـالح    
التعليم مفتاح لإلصـالح الـشامل، وهـو أسـاس     
الفارق النوعى بني األمم، وقاطرة التنمية بكل أبعادها        

من مث جيب التخلـى عـن       . ىف كل أرجاء املعمورة   
ـ   : اعتباره شأناً داخلياً وجيب إقامة     ن حتالف دوىل م

أجل التعليم، يتابع اخلطط الذاتية الىت تـضعها كـل      
: دولة لتعميم التعليم فيها ويقدم الدعم لتطبيق مبـدأ        

 . )16(التعليم األساسى للجميع

 ضرورة نشر التعليم العلماىن احلديث     )2(
كأساس ال بديل له إلحداث التحول االجتماعى ىف         

وال سبيل للتفاؤل جتـاه مـستقبل       . الشرق األوسط 
ألوسط ما مل تتحول معطيـات بيئتـه إىل         الشرق ا 

معطيات شبيهة مبعطيات البيئة األوروبيـة ىف مطلـع    
 .     )17(العصر احلديث 

التحذير من ابتغاء احلداثة من أرضية       )3(

اخلربة األوروبية تثبت خطورة هذا التوجه،      : إسالمية
األوىل أثبتت أن . كما أن ثورة االتصال حتتم استبعاده    

لنابع من فكر مشـوىل الـساعى إىل        الفكر التقليدى ا  
 بني مرتكـزات احلداثــة    اجلمـع ىف آن واحـد     

البريوقراطية، وآليات السوق، والعلمانية، واتمـع      (
 والتحكم ىف كل جوانب احلياة ىف اتمـع       ) املدىن

لضبط صناع احلداثة وإخضاعهم خشية خـروجهم       (
متخض عن أيديولوجيات نازيـة     ) من طوق السيطرة  

شيوعية، وانتهى األمر باجلدلية اهليجيلية إىل      وفاشية و 
تكريس ليربالية قمعية تقوم علـى منظـور واحـد          

والثانية أظهـرت   . للحقيقة والعقل والتقدم والتاريخ   
مجود األمناط احلياتية اإلسالمية ودفعت أعداداً كبرية       
إىل اهلجرة بل السعى إىل اهلجرة غري املـشروعة إىل          

ك من صراع داخل العامل     الغرب، مع ما تولد عن ذل     
اإلسالمى وخارجه يستدعى االندماج الثقاىف ما بعد       

 . والتحرر من عقدة التبعية االستعماريةياحلداث

اآلليات األمريكية لتفعيل املفهوم األمريكـى    : رابعاً
من أهم هـذه    : إلصالح التعليم الديىن املصرى السعودى    

  :اآلليات
ـ       -1 الم الترويج لفكرة احتضان الغـرب لإلس

الليربايل، وتوظيف اإلعالم الغريب يف إعادة تـصديره إىل         
العالـم اإلسالمي، بزعم أن الغرب استقى التفكري مـا         

 من معني اإلسـالم، وأن معطيـات البيئـة          يبعد احلداث 
يدعى : العامليـة الراهنة حتتم هذا النمط من أمناط التفكري       
 األول  البعض أن خربة االستقالل اجلزائري كانت هي املنبع       

الجتاه فكرى يرمى إىل بناء بدائل لأليديولوجيات الشمولية        
تعدد املنظورات الثقافية ونسبية رؤية الثقافـات       : يقوم على 

املختلفة للتاريخ والتقدم والتعايش بني الرؤى الثقافية حيث        
يدافع ميتشل فيشر عن متشى اإلسالم مع ما بعد احلداثـة           

إىل مزيد من الفوضـى     على حنو ال خيلو من الدس والسعي        
املفاهيمية سواء على صعيد حفريات املعرفة أو منحوتاـا         

التسوية بني األديان يف    : بالالتفريقيةبالدعوة إىل ما يسمى     

فاإلسالم بقابليته للتنوع اهلائل هـو الـذى نقـل         . القيمة
احلضارة اإلغريقية إىل أوروبا يف عصر النهضة، وكان هـو          

ألوروبيون فلسفة عقالنية تتحدى    املصدر الذى استقى منه ا    
الدين وتنفتح على الرياضيات والعلوم والفنون والتشريعات       

وبالتـاىل . الىت استخدمها األسبـان ىف غزو العامل اجلديد      
، )اإلسالم الليـرباىل  (–اآلن– يهدد) اإلسالم األصوىل (فإن  

كما يهدد األساس الذى استند إليه اإلسـالم ىف حتقيـق           
التوليـف بـني املعرفـة      :  اإلسالم وهو  ازدهاره ىف صدر  
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اإلغريقية والبيزنطية والفارسية واملصرية وإخراج شئ جديد       
  .منها

نـه  أويصل فيشر إىل حد احلديث عن احلج على         
دمج بني اإلسالم والوثنية مع إعادة تفسريها وإىل تـسليم          

ما بعد  (القرآن بإمكانية نسخه ملسايرة اجلديد ىف ظروف        
ا يقصده باإلسالم الليربايل باإلشـارة      ويوضح م . )القرآن

الطائفـة اإلمساعيليـة    : إىل أن أشكاله الراهنــة هـي      
دريني من أبناء الطبقتني العليـا      أواحلركات الصوفية، والال  

والوسطى املقيمني يف العامل الغريب وىف العامل اإلسـالمي،         
والعلمانيني، واحلركة النـسوية املـستنرية، والدياسـبورا     

لعابرة للقوميات اليت تنقل العمل ورأس املـال        اإلسالمية ا 
سـلمان  : واألشكال الثقافية عرب احلدود، ومن أهم رموزه      

  .رشدي
وثورة املعلومات تفرض نفسها حىت على األنظمة       

 ورغمـاً   –ففى عصر الثورة اإليرانية     . اإلسالمية املتشددة 
 مل يعد اتمع اإليراىن يرى أن الشطرنج حرام، أو          –عنها  
آلداب والفنون من قبيل اللغـو، وراجـت الـسينما          أن ا 

. واملوسيقى وأشرطة الفيديو والبث اإلذاعى والتليفزيـوىن      
وتسابقت السعودية على حيـازة تكنولوجيـا التعلـيم         
اإلليكترونية لنشر مذهبهم اإلسالمى، وقد تستخدمها ضد       
األصولية إذا ما اقتنعت خبطورا علـى األمـن القـومى           

  .السعودى
احلركة النسوية اإلسالمية الىت تنمـو مـع        وتركز  

تزايد أعداد املرأة املتعلمة الىت تستطيع االنفتاح املباشر على        
القرآن والسنة على إثبات خطأ التفـسريات اإلسـالمية         

فعـرب  . األبوية وإمكانية حتديها مـن أرضـية اسـالمية        
الفضائيات حتدت طبيبة إيرانية تفسري الرجال آلية قرآنيـة         

 تسمح للرجل باجلمع بني أربع زوجات، وأكدت        على أا 
أن اآلية املذكورة متنع تعدد الزوجات، وأن أساس الزواج         

ية شروط يتفق عليهـا     أعقد ميكن للمرأة ولوليها تضمينه      
عقد ىف  وومشل عقد زواج إسالمى     . الطرفان حلماية املرأة  

حق التعليم، حق   : الواليات املتحدة مخسة حقوق للزوجة    

 املرتل، حق اخللع، حق حضانة أوالدهـا إذا         اخلروج من 
وتقـوم فاطمـة    . طلقها زوجها، حق اختيار حمل إقامتها     

 بتفنيد الكثري من التفسريات األبوية املتعلقة باملرأة        ياملرنيس
استناداً على استدراكات أم املؤمنني عائشة علـى أقـوال       
الصحابة، من أجل إعادة جتديد اإلسالم عرب تطوير عقـد          

 وإعادة تفسري النصوص من منظور نـسوى قـائم        الزواج
فاحلضانة الغربية لإلسالم   . على املساواة بني املرأة والرجل    

الليرباىل وللحركة النسوية اإلسالمية، قد تولـد أشـكاالً          
ثقافية جديدة تتفاعل مع الـتغريات احلادثـة ىف العـامل           
اإلسالمى كما قد تغذى احلركات احملافظـة ىف موطنـها          

   .األصلى
وخيلص إىل أن الشرق األوسط ليس أرض املطلق        

فالعـامل  . وال هو القطب املضاد ملا بعد احلداثـة الغربيـة   
اإلسالمى بات اآلن وبشكل غري مسبوق جزءاً من الغرب         
باجلاليات اإلسالمية الغربية، فضالً عـن أن املرتكـزات         

 نشأت تارخيياً   ياألخالقية والسياسية للفكر ما بعد احلداث     
ال أفريقيا وانتقلت إىل أوروبا، وكل ما ىف األمر أا          ىف مش 

  .)18(تعود منها إىل العامل اإلسالمى
: ميش املكانة البترولية للـسعودية     -2

يرى بعض املفكرين األمريكيني أن بوسـع الواليـات         
املتحدة االستغناء عن التحالف مع آل سعود النابع من          

، وبإسقاط  وزم البتروىل ببترول روسيا وآسيا الوسطى     
 هلـا ىف    النظام العراقى احلاىل وإقامة نظام حكم مـوالٍ       

وحيلل الرافضون خليار القطيعـة مـع النظـام         . العراق
السعودى احلاكم مبزيد من السيطرة على بترول بلـدان         
إسالمية أخرى أن ذلك النظام أخف الضررين ىف بلـد          
يزداد شعبه ثورية وفقراً مما ينذر بظهور بديل أسـوأ قد          

أخرى، ويدعو هؤالء إىل الضغط علـى    ) طالبان(كون  ي
النظام السعودى احلاكم فحسب لتقلـيص الـسلطات        
الواسعة املمنوحـة للوهـابيني ىف نـشر مذهبـهم ىف           
مؤسسات التعليم ودور العبادة ووسائل اإلعـالم وىف         

فـأمن  . تنظيم جمريات احلياة اليومية بواسطة املطوعني     
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ما هو أكثر من البتـرول      الواليـات املتحدة حيتاج إىل     
 .)19(الرخيص

 ترويج فكرة تصدير اإلسالم األسيوى إىل       -3
يرى ناتان جارديليز أن التحديث سيصل إىل       : السعودية

ن األمريكيني ال ينظرون إىل   إالسعودية من آسيا، ويقول     
الوراء وال حوهلم، فهم مشغولون باملستقبل، وحيـصل        

 Postد الـنص  اتمع األمريكى بوصفه جمتمع ما بع

textual society    على املعلومات مـن الـسينما  
والصورة الراكـزة   . والتليفزيون، وال ختترقه إال الصورة    

ىف وعيه عن اإلسالم ليست صورة دين يدعو إىل السالم         
والرمحة والتسامح، بل إىل العنف والغـضب والفـساد     
واضطهاد املرأة والطريقة الىت ميكن جتاوز هذه الـصورة     

خاصـة  (تصدير اإلسالم األسـيوى     : سالم ا هى  لإل
الذي يفصـل الدين عـن الـسياسـة إىل        ) التركي

 . )20(العربية السعودية 

:  ربط التعليم الديىن السعودى باإلرهاب     -4
البعد : يصور اإلعالم األمريكى املذهب الوهاىب على أنه      

السعودى لإلرهاب الذى حتتضنه السعودية بالتعاون مع       
ه إىل العامل عن طريق مـدارس هـى ىف          مصر وتصدر 

مراكز لغسل العقول وإغالق أبـواب التنـوير     : احلقيقة
وترويج أيديولوجيا دينية تعد باخلالص عرب الصراع مع        
الغرب وإقامة ديكتاتورية دينية معادية ألمريكا وإسرائيل       
كرمزين للحداثة والدميوقراطية، مما يستدعى الـضغط        

ية واعتبار التحالف معهما    األمريكى على مصر والسعود   
مؤقتاً وعدم السماح له بأن يكون على حساب املعركة         
األمريكية ضد كل شبكات اإلرهـاب الـىت بـدأت          

واحلل هـو التـرويج   . )21(باحلرب ضد شبكة القاعدة  
األمريكى لربنامج تعليمى بديل طويل املـدى يقـوض         

 على عصا وجزرة    دشرعية هذا التفسري لإلسالم باالستنا    
فالسبيل لدعم شرعية وفاعلية هذا التـدخل       . ريكينيأم

خطة مارشال جديدة ختصص مائة مليار      : األمريكى هو 

دوالر سنوياً ملعاجلة املشكالت االقتصادية واالجتماعية      
ىف العامل ىف اتمعات اخلاضعة لنظم حكم اسـتبدادية         
غري مرنة كمصر والسعودية اللتني أجنبتا معظم منفـذى         

، وتعتمد الواليات املتحدة    2001رب   سبتم 11هجوم  
ىف تغيري توجهات تلك األنظمة على ختيريها بني تغيريها         
بالقوة حال معاداا هلا، ودعمها وتقبل التغيري التدرجيى        
ىف املدى الطويل حال تعاوا مع الربنامج اإلصـالحى         

 .)22(األمريكى

إال أن املفكرين األمريكيني منقسمون بشأن املدى        
ب أن يصل إليه الضغط األمريكى علـى العربيـة          الذى جي 
فمنهم من يرى وجوب مطالبتها باإلعالن رمسياً       . السعودية

وبصراحة عن إدانتها لكل احلركات اإلسالمية املـصنفـة        
أمريكياً على أا متطرفة، وحتقيق انفتاح اتمع الـسعودى     
املغلق بإدخال إصالح جذرى على النظام التعليمى الـذى         

التعليم الديىن عليه ليجد الشباب السعودى مكاناً له        يهيمن  
ىف العامل احلديث املتشابك واملتـرابط حبيـازة املهـارات          

ويرى فريق آخر من املفكرين األمريكيني أن       . )23(العصرية  
هذه املطالب األمريكية مبثابة دعـوة للنظـام الـسعودى          

بية فتحجيم نفوذ املؤسسة الدينية الوها    . لالنتحار السياسى 
وإاء الدعم السعودى للمؤسسات التعليميـة سـيقوض       

ذلك أن ترضية ذلك    . شرعية ذلك النظام فيما لو أقدم عليه      
النظام للمؤسسة الدينية السعودية الرمسية بكل السبل هـو         
الثمن الذى تتطلبه شرعيته ىف مواجهة املعارضـة الدينيـة          

مـا  الىت استفحلت منذ حرب اخلليج والىت شكلت   (السنية  
يعرف بلجنة الدفاع عن احلقـوق املـشروعة الـواردة ىف     

، وكذا ىف مواجهة املعارضة     )الشريعة اإلسالمية ىف اململكة   
املدنية السعودية باخلارج املطالبة مبزيد من االنفتاح علـى         

فـشرعية  . الغرب على حساب االلتزام بالتعاليم اإلسالمية     
 املتـدينني  النظام السعودى احلاكم واقعة اآلن بني سـندان      

احملافظني ومطرقة الليرباليني التقدميني، وهـو حباجـة إىل         
املوازنة بني االعتبارات الداخلية ووصفة اخلالص السياسى       

   )24(واالجتماعى واالقتصادى الغربية
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يـرى  :  تكثيف الدور التعبوي هلوليود    -5
 هوليود ضرورة تكثيف دور هوليود يف       ويلسئكبار م 

ية بروعة أمريكا وإحساا إىل     تعريف الناطقني بالعرب  
املسلمني وجتهيز نفسية األمريكيني حلرب طويلة األمد       
ضد اإلرهاب، وال يرون مربراً إلدخال أي تعـديل         
على الرسالة األمريكية املوجهـة إىل املـسلمني، وال       
لتحقيق انفتاح الـشعب األمريكـي علـى اآلداب         

فقـط ينبغـى إفهـام    . واألفكار واألفالم اإلسالمية 

: األمريكيني شيئاً واحداً عن ثقافـة املسلمني هـو       
 وتوقع األسـوأ مـن      أم ال يفهمون إال لغة القوة،     

جانبهم، وحذف كلمىت الرمحة والتردد من قـاموس        
التعامل معهم، ورفض متكني أصحــاب االجتـاه        

  .)25(اإلسالمى من اللعبـة الدميوقراطية 

 الضغط من أجل إرساء ما يسمى بثقافة        -6
يسعى األمريكيون إىل تعديل منط التعلـيم        : المالس

اإلسالمى املنبثق من املسجد واملؤسسات التعليميـة       
حبيث يتخلص من أى دعـوة للمقاومـة لألجنـدة          

ويأتى ىف هذا السياق مطالبـة أمريكـا        . األمريكية
للسعودية رمسياً بالتخفيض الفورى لساعات تدريس      

بـل دون  مخس ما كانت عليه من ق واإلسالميات إىل   
ويرى البعض أن الغرب يرصد حالياً كل ما        . مناقشة

تقوله أجهزة اإلعالم ومضمون منـاهج التعلـيم ىف         
الدول اإلسالمية، ويترمجها بشكل غري كامل ومشوه       
عن عمد أحياناً، ويؤكد على أمهية تـسكني ثقافـة          
السالم ىف عقول املـسلمني ووجـدام بالتـدخل         

ل املساملة ناظماً للتنشئة    القسرى ىف برامج التعليم، جلع    
اإلسالمية ىف العامل اإلسالمى، مع إطـالق العنـان         
للصراع كنـاظم للتنـشئة الـسياسية ىف أمريكـا          

وعالوة على ذلك يضغط األمريكيون من      . وإسرائيل
أجل محلة صارمة لتحديد النسل لتخفـيض عـدد         
الشباب ىف اتمعات اإلسالمية بـدعوى أن زيـادة         

ذه اتمعات تعرضها هى والعـامل  نسبة الشباب ىف ه   
 . )26(إلرهاب كامن 

  املبحث الثاىن
اخلريطة اإلدراكية السعودية املصرية للتعليم 

  الديىن
تتسم هذه اخلريطة بدرجة من التنـوع ىف الـصور     
الذهنية الفرعية املندرجة حتت مظلتها تفوق بكثري نظريـا         

 عالقة  األمريكية، وتتجاوز الداخل السعودى املصرى حبكم     
وفيما . التعليم الديىن املصرى السعودى باخلارج اإلسالمى     
  .يلى وصف موجز ألهم تلك الصور الذهنية الفرعية

رؤى املعارضة العلمانية السعودية املصرية     : أوالً
يسلم فريق مـن املفكـرين الـسعوديني        : للتعليم الديين 

 للدين اإلسالمي وبوجود    خبطورة التأويل الوهايب اإلخواين   
نتشار سرطاين للتطرف الديين الـسياسي مـع حتميـل          ا

 بدعم أمريكـي إبـان      مسئوليته للفكر الوهايب واإلخواين   
ويرى دعاة هذا الطرح أن بذرة التطـرف       . احلرب الباردة 

اإلسالمي غرست مع سعى الـسعودية للتـصدي للمـد      
القومي الناصري يف اخلمسينيات والستينيات باستـضافة       

 اإلخوان املسلمني الفارين مـن      األلوف من أعضاء مجاعة   
االضطهاد الناصري، ونقل هؤالء فكر حسن البنا و سـيد   

فكرة اجلهاد اإلسـالمي    قطب إىل السعودية، وباألخص     
 وهيمنوا على الدعوة وعلـى رسـم الـسياسة          السياسي

التعليمية وعلى التدريس يف املدارس واجلامعات، وربـوا        
. ر الوهايب واإلخواين  جيالً من احلواريني اجلامعني بني الفك     

وأفسد اإلخوان املسلمون املصريون املذهب الوهاىب الذى       
كان قبل وصوهلم إىل السعودية مذهباً دينياً ال شـأن لـه            

نقاء األخـالق وإزالـة البـدع واألداء    : بالسياسة، غايته 
ومع تطعيم اإلخوان للوهابيـة     . الصحيح للشعائر الدينية  

عارضة السياسية ىف نسيج    بفكرهم السياسى الديىن منت امل    
املؤسسة الدينية السعودية بـبطء مل تـدرك الـسلطات          
السعودية خطورته الكامنة ىف املدى البعيد ألنـه حـدث          
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ببطء وألا تومهت أا ستظل قادرة على ضبط إيقاعـه           
  . والتحكم فيه ورمبا توظيفه لصاحلها

واستدعت املصلحة القومية األمريكية والـسعودية      
لسبعينيات حىت سقوط االحتاد السوفيىت التـبىن       من أواخر ا  

األمريكى السعودى املشترك لإلسالم السياسى ألغـراض       
فرأت السعودية أن من مصلحتها االستفادة مـن        . ذرائعية

فيضان الدوالرات البترولية الذى أعقب حـرب أكتـوبر         
 العربية اإلسرائيلية ىف إنشاء آالف املراكز الثقافية        1973

تعليمية الدينية واملساجد ىف أرجـاء العـامل        واملؤسسات ال 
اإلسالمى وتقدمي منح دراسية وإرسال بعثات دعوية  لنشر         

ورأت الواليـات   . اإلسالم وحماربة العلمانية والـشيوعية    
املتحدة أن ذلك السلوك السعودى يصب ىف مصلحتها من         

التصدى للمد القومى واليسارى ىف العـامل       : روافد ثالثة 

الة الوجود الـسوفيىت مـن أفغانـستان،        اإلسالمى، وإز 
. وحتجيم قدرة إيران على تصدير رؤية ثورا اإلسـالمية        

ومتخض ذلك عن حتالف أمريكـى سـعودى باكـستاىن          
مهمته جتنيد وتعليم وتسليح وتدريب من مسـوهم حـىت          

ااهدين اإلسالميني الـدوليني،    : سقوط االحتاد السوفيىت  
امة بـن الدن وحركـة      فأس. وىف طليعتهم أسامة بن الدن    

طالبان صناعة أمريكية سعودية باكستانية مل يسقط صناعها        
الرهـان عليها ىف مناهضة السالفية واخلطر اإليراىن إال بعد         

، ومت إعـدادها فكريـاً ىف      2001 سـبتمرب    11أحداث  
مدارس دينية أقيمـت ىف باكـستان بتمويـل سـعودى           

  . ينيومبقررات دراسية سعودية وعلى يد مدرسني سعود
خالصة هذه الرؤية أن هناك تطرفاً إسالمياً تولـد         
عرب العملية التعليمية وأصبح خارج طوق السيطرة، يتقاسم        

اإلخوان املـسلمون لتسيـسهم للوهابيـة،       : ولية عنه ئاملس
،  للتعلــيم الوهــايب اإلخــواينموالـسعوديون لتدويلــه 

والسعوديون واألمريكيون معاً لتنـشئتهم ملـن كانــوا         
جماهدين دوليني إسالميني، وبـاتوا يـسموم       : يسموم
  .إرهابيني

ويتهم أصحاب هذه الرؤيـة األسـرة احلاكمـة         
بالتفريط خالل الثالثني سنة األخرية ىف الصيغة الىت وضعها         

 والىت كانت هى حمور     ،اآلباء املؤسسون للمملكة السعودية   
شـراكة  : وأساس هذه الصيغة  استقرار النظام السعودى،    

مة ورجال الدين تتمتع األوىل فيها باليد الطوىل        بني احلكو 
ويسلم الطرف الثاىن فيها بأولوية االعتبارات الدنيوية حالة        

. ون الدولـة  ئتعارضها مع االعتبارات الروحية ىف تسيري ش      
ومسحت تلك الصيغة للملك سعود وامللك فهد بإتاحة قدر         

رب ممـا   من احلرية الدينية واالقتصادية ومن املكانة للمرأة أك       
وأدى اللني الذى أبدته القيادة السعودية ىف       . هو سائد اآلن  

مواجهة املعارضة الدينية الىت تربت على يد اإلخوان والـىت      
سعت إىل القلب الفكـرى السلمى لتلك الـصيغة عـرب          
العملية التعليمية، إىل متكينها لدرجة أصبح مـن الـصعب          

ار النظـام   معها استعادة الصيغة األوىل دون تعريض استقر      
وقدمت السلطات السعودية تنـازالت     . السعودى للخطر 

سياسية للمعارضة السياسية مل تكن ضرورية وكانت هلـا         
تكثيف التعليم الديىن ىف كل مراحل      : عواقب وخيمة مشلت  

التعليم وىف كل الشعب مبا فيها شعب العلـوم الطبيعيـة،           
ر إىل  وإخضاع تعليم البنات إلشراف املؤسسة الدينية املباش      

أن استعادت وزارة التعليم اإلشراف عليه مؤخراً ىف ربيـع          
، ومنح املؤسسة الدينية سلطة رقابية فعالة على        2002عام  

وكانت احلكمـة   . كل وسائل اإلعالم والشارع السعودى    
 قمـع  - ىف رأى أصحاب هذه الرؤية  -السياسية تستدعى   

       ميشهم هذه األقلية احلركية النشطة القادرة على التغلغل و
ومواصلة ضمان والء وسكوت أغلبية أعـضاء املؤسـسة         

الرواتب السخية  : بالوصفة اربة املؤكدة النجاح   الدينية  
  . )27( واملزايا واحلصانات

وىف ذات السياق يأتى تسليم فريـق آخـر مـن           
احلمى األصولية  (املفكرين املصريني بوجود ما يسميه بـ       

 إفساد الوهابيـة لفكـر      إال أنه يرى أا نتاج    ). اإلسالمية
  وهذه احلمى ليست إال حلقة ضـمن         ،اإلخوان املسلمني 
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اإلسالم النهرى املتسامح املرتكـز     : صراع تارخيى دائم بني   
على ثقافة رية مستقرة ومتساحمة، واإلسالم الـصحراوى        
الناتج من ثقافة صـحراوية أحاديـة العقيـدة والفكـرة           

 اآلخر، واعتبـار    والتفسري، وقائمة على التعصب وكراهية    
وتضافرت أزمة اهلوية النامجـة     . املرأة مصدراً للشر والغواية   

، ووفرة الثروة البترولية اخلليجية النامجة      1967عن نكسة   
 يف متكني اإلسالم الـصحراوي مـن        1973عن حرب   

تصدير األصولية الصحراوية إىل مصر وضـرب التـسامح         
ـ       اإلخواين ل األصـولية    النابع من بيئة مصر النهرية، وتفعي

. اإلسالم هو احلل  : الصحراوية يف كل أرجاء العامل بشعار     
وال تزال الثقافـة النيليـة تعـاىن مـن هجمـة الثقافـة        

،ويصل األمر إىل حد اام البعض للتعلـيم        )28(الصحراوية
املصري بوضعه الراهن بأنه شبيه باليورانيوم املستنفد، مبا أنه         

بوية وتعليمية تتمثـل      يتعامل مع نفايات تر     - يف رأيهم    –
يف طرق تعليم وتقومي ومناهج منتجة لذخرية بشرية حيـة          
مشعة ومدمرة تؤدى إىل إجهاض البحث ومصادرة اإلبداع        

 ال موضــع فيـه      يوإىل العيش يف خط ورائي ماضـو      
الالثوابت، الاليقني، الالحتمية، النسبية،    : للمفاهيم احلديثة 

، جمتمع املعلومات مـا     احلداثة، الوظيفية، املفاهيم السكانية   
وشأن هذا التعليم شأن نفايات املفاعـالت      . بعد الصناعي 

النووية املنتجة إلشعاع سرطاىن، فهو يلوث احمليط البيئـى         
  ).29(االجتماعى

وتصل احلساسية من التعليم الديىن إىل حد رفـض         
فكرة دور احلضانة اإلسالمية بدعوى أا تعـرض وحـدة        

   تمع املصرى للخطـر وتـسمح      الفكر الوطىن وجتانس ا
ألصحاب العقليات املتزمتة بتدريس اللغة العربية على حنـو       

  .)30(يعجز عقول األطفال أو يصيبهم باملغاالة ىف فهم الدين
ويصل البعض إىل حد اام املعارف والعلوم املقدمة        
ىف مصر بأا أحادية التوجه ومتثل صراعاً بني قوى التخلف          

واجهة الفكر التقدمى املـؤمن بنـسبية   وثقافة الذاكرة ىف م  
املعرفة، والتقاط املؤسسة التربوية جلرثومة التعصب الديىن،       
وتغذية التربية ىف األسرة العربية بوجه عام لقيم التعـصب          

الديىن الىت تقتل ىف الطفل مقومات إنسانيته وجتعـل منـه           
جالداً ال يرحم وتفقده قيم التسامح جتاه اآلخـر، واـام           

ج التربوية املصرية بأا مشبعة مبفاهيم العنف واحلرب        املناه
والبغضاء والظلم، واام العديد من املناهج الدراسية العربية        

  .)31(بغرس القيم الطائفية وتكريس القيم السلبية عن اآلخر 
وحياكى فريق من الناشطات ىف جمـال احلركـة         

 األطروحـات األمريكيـة     – خاصة ىف مصر     –النسوية  
وضعية املرأة ىف العامل اإلسالمى، ويتحدث عـن      خبصوص  

احلاجة إىل تغيري وضعية املرأة من التبعية للرجل إىل املواطنة          
والسبيل إىل ذلك هو إحداث حتـول ىف نـسيج          . الكاملة

جمتمع الشرق األوسط ليصري جمتمعاً معاصـراً بـاملفهوم         
ركة الغرىب، بإزالة العوائق الدينية والثقافية الىت متنع املـشا        

  .املتساوية للمرأة ىف اتمع املدىن
ويرى  هذا الفريق أن التفاوت ىف حقوق املواطنـة          
ليس نابعاً من اختالف بني طبيعة املرأة والرجل، وإمنا هـو           
نابع من الشريعة اإلسالمية الىت جتعل للرجل القوامة علـى          
مستوى األسرة، فتصري املرأة تابعة لـه على حنو يتكرر ىف          

اق اتمعية األخرى، مما يهمـش دور املـرأة،         كل األنس 
ويكرس أوضاع اهليمنة األبويـة خاصـة ىف ظـل رواج           

واملخـرج  . األصولية اإلسالمية خالل الثالثني سنة املاضية     
هو التحول الدميقراطى داخل األسرة وىف النظام الـسياسى        
ذاته، وبلورة رؤية علمانية متحررة من آثار اهليمنة التارخيية         

  .)32(ة ومن ضغوط األصولية اإلسالمية للدول
رؤى أقطاب األسرة السعودية املالكة لواقع      : ثانياً

ينقسم أقطاب األسرة السعودية    : التعليم الديىن السعودى  
املالكة إىل ثالثة معسكرات فيما يتعلق مبوقفهم من الرؤيـة          
األمريكية الىت تتخذ من مفهوم إصـالح التعلـيم الـديىن         

أمريكية ترمى إىل تغيري شـامل ىف طبيعـة         مفتاحاً ألجندة   
  : الدولة السعودية الراهنة

يرفض أصحاب هذا التوجه : التوجه احملافظ -1
وىف مقدمتهم العاهل السعودى فهد وإخوته الستة األشقاء 
املعروفون بالسديريني السبعة نسبة إىل عائلة أمهم التهم 
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األمريكية ووصفة اإلصالح األمريكية على السواء، 
حكم هذا اجلناح احملافظ ىف ميزان القوى السياسية ويت

وحيذر هؤالء من أى تغيري جذرى . وبوسعه فرض إرادته
أو حىت تدرجيى بدعوى أنه سيزعزع استقرار النظام 
السعودى لتغلغل الروح الوهابية ىف نسيج الشعب 
السعودى وىف املؤسسة الدينية السعودية، فضالً عن أن 

ة ميثل غطرسة أمريكية تطلب من غموض األجندة األمريكي
السعودية التحرك إىل اهول بال أى إرادة مما يعرض 
الصورة اإلسالمية للنظام السعودى للخطر بتصويره على 
أنه بات ألعوبة ىف يد الواليات املتحدة على حساب 

 . اإلسالم

من أهم رموزه األمري : التوجه الليرباىل -2
ريكى للتعليم ورغم رفض طالل لالام األم. طالل

بن الدن، وبإمكانية أن يؤدى إىل  االسعودى بإفراخ صيغة 
جيل من أمثال ابن الدن ىف املستقبل ما مل يتم : تنشئة

إصالحه على الطريقة األمريكية، فإنه يطرح رؤية تتحد 
كل مفرداا مع ترسانة املفاهيم األمريكية املساعدة الىت 

التعليم الديىن يعتربها األمريكيون من لوازم إصالح 
فهو يرى أن بقاء السعودية مرهون باندماجها . السعودى

إصالحات : الكامل ىف اقتصاد العوملة، وأن مفتاح ذلك هو
إقامة نظام : جذرية قضائيـة واجتماعية وسياسية تشمل

سياسى شفاف، وجملس نياىب يشرع ويعتمد امليزانية 
اواة بني املرأة العامة، وتقرير االستقالل التام للقضاء، واملس

والرجل، والتخلص من القوانني البالية، وإجراء انتخابات 
حملية، وإقامة نظام تعليمى حديث متكيف مع احتياجات 
العصر، وأنسنة العقوبات اجلنائية ألن بعضها موروث من 

بالسماح (احلياة االجتماعية " ولربلة"عصر ما قبل اإلسالم، 
ياد الدولة وتساحمها جتاه بإنشاء دور السينما واملسارح، وح

وال يطرح طالل رؤيتـه هذه على أا ). كل األديان
 – رغم وحدة مفرداا –استجابـة للمطالب الغربية 

وإمنا على أا نابعة من روح اإلسالم وأساسية لدعم 
  ).33 (املرتكزات الدينية والسياسية للمملكة

من أهم رموزه األمري : التوجه الربمجايت -3
 وىل العهد السعودى واحلاكم الفعلى احلاىل للعربية عبد اهللا
رفض : ويتحرك هذا الفريق على أربعة حماور. السعودية

ولية التعليم الديىن السعودى عن إفراز تنظيم أسامة بن ئمس
بن الدن املستقبل، اجيل : الدن، ورفض مقولة أنه سيفرز

واختاذ إجراءات لتهدئة اخلطاب الديىن السعودى مراعاة 
عطيات اللحظة التارخيية الراهنة، وإشراف وىل العهد مل

بنفسه على مراجعة املقررات الدراسية السعودية، 
والتسويق السياسى لفكرة التعاطى التدرجيى احلذر للوصفة 

 الىت ميثل مفهوم إصالح التعليم الديىن رأس ةاألمريكي
فلقد أعرب األمري عبد اهللا عن حتفظه على املسعى . حربتها

مريكى لتوسيع احلملة األمريكية ضد اإلرهاب لتشمل األ
ولية اإلسالم ئما وصفه بوش مبحور الشر، وعلى مس

السعودى واملؤسسة الدينية السعودية عن خلق مناخ مالئم 
وصمم على أن التطرف موجود ىف . لفكر أسامة بن الدن

كل دين وىف كل أمة وأن صوت االعتدال يكتسب أرضية 
كرى ىف السعودية وأن من مصلحة أكرب ىف الوسط الف

الواليات املتحدة احلفاظ على حتالفها معها، وأكد أن 
التغيري السريع ميس بالتوازن االجتماعى، واألوىل التغيري 
. التدرجيى املتواصـل إال إذا اقتضت الضرورة القصوى

فاحلاجة إىل التغيري مسلم ا لكى تدخل السعودية القرية 
مري عبد اهللا تعليمات لألئمة ورجال وأصدر األ. العاملية

التعليم  واإلعالم واألعمال بعدم املبالغة ىف الدعوة إىل 
الوهابية، وتشديد الرقابة على حسابات اجلمعيـات 

 .)34(اخلريية اإلسالمية، وحتسني وضعية املرأة السعودية

ولني عن السياسة التعليمية ىف ئرؤية املس: ثالثاً
ؤية األمري عبد اهللا السالف تشكل ر: السعودية ومصر

بيان معاملها األساسية، جوهر رؤية السياسة التعليمية ىف 
رفض التهم األمريكية على صعيد اخلطاب مع : السعودية

التغيري التدرجيى على أرض الواقع خاصة على صعيد 
منظومة املفاهيم املساعدة املؤهلة للبيئة السعودية ملا يعتربه 

وينذر ). للنظام التعليمي السعوديإصالحاً (األمريكيون 
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بداية غرس االزدواجية ىف النظام التعليمى : ذلك بأمرين
السعودى وإحداث تناقض بني الواقع السعودى والتعليم 

وسيضع ذلك السعودية على بداية طريق . اإلسالمى
سارت فيه مصر منذ الثورة الفرنسية وانتهى اآلن إىل 

 كثافة باطراد على حساب ازدواجية للنظام التعليمى تزداد
اخلطاب : وسنستعرض هنا بإجياز معامل. التعليم الديىن

، والفعل )السعودياملدافع عن التعليم  (السعودى
وموقف )  أرض الواقعيف الديينتغيري التعليم  (السعودي

  .ولني عن السياسة التعليمية ىف مصر من التعليم الديىنئاملس
ت اخلطاب السعودى الرافض لالامـا     .1
 األمريكية لنظام   االاماتىف رد مطول على     : األمريكية

 السعودى مـا     العاىل التعليم السعودى أكد وزير التعليم    
  : يلى

 عدم شرعية إعطاء مفكرين أمريكيني -أ
من أمثال فرانسيس فوكوياما احلق ألنفسهم ىف 

تفسريه وحتديد ما يعترب  احلكم على اإلسالم أو
قارهم بالقطع إىل تأويالً غري صحيح له الفت

  .املؤهالت الالزمة لذلك
ا إ. الوهابية ليست إسالماً جديداً    -ب

نـه  أجمرد حركة إصالحية غايتها فهم القرآن على    
مجلة واحدة بال أى انتقائية أو جتزئة، والعودة إىل         
اإلسالم ىف نقائه وبساطته األوىل كما بينه القرآن        

 البدع  وصحيح السنة النبوية وحدمها، وإزاحة كل     
الىت تولد العسر ىف حيـاة املـسلم، ورفـض أى      

  .وساطة بني اإلنسان وخالقه
ـ الوهابية باملعىن    -ج  هيـد دسالف حت ال

ية ألا تقوم   دليست دعوة رافضة للتسامح والتعد    
  النبويـة  وصحيح السنة الكرمي  قران القرآن   إعلى  

 .م اإلكـراه ىف الـدين     دمبدأ التوحيد اخلالص بع   
 السعودية اخلاضعة هلا على مدى      وسرية الوهابية ىف  

قرنني من الزمان تؤكد أا كانت مصدراً للسالم        

واالستقرار والتـسامح واالعتـدال ىف الـداخل        
فالنهج الـسعودى   . والتعاون مع العامل اخلارجى   

الثابت هو االعتدال، وال أساس لالام األمريكى       
الذى مل يتردد إال مـؤخراً باسـتهداف النظـام          

ري من األنظمة العلمانية املتساحمة ىف      السعودى لكث 
العامل اإلسالمى وإشاعة الكراهيـة واإلرهـاب       

التهمة الدارجة للـسعودية هـى    بل إن   . األصوىل
اإلفراط ىف االعتدال وىف التقـرب إىل الواليـات         

  .املتحدة
ال أساس من الصحة لدعوى متويـل        -د
 ملدارس ودور دعوة تكرس التطرف ىف       السعودية

فاملؤسسات التعليمية والدعوية   . لعاملكل أرجاء ا  
الىت فتحتها السعودية باخلارج أقيمت بطلب مـن        
حكومات البلدان املضيفة، وتعمل بترخيص منها      
وبالتنسيق مع نظائرها الوطنية، وتقدم تعليماً نوعياً       
شامالً، وليس دينياً حمضاً لشرائح لوالها حلرمـت       

  .من فرصة التعليم
ـ     -هـ ام النظـام   ال أساس منطقى ال

 حىت على فرض وجود مشتبه      التعليمى السعودى 
. 2001 سبتمرب     11فيهم سعوديني ىف أحداث     

فال مسوغ الام ذلك النظام بالقصور وبتغذيـة        
التطرف رد اام حفنة يسرية من خرجييه الذين        

 و  2001ناهزوا الثلث مليون خـريج عـامى        
وإال فهل يستدعى ذات املنطق     .  بالتطرف 2002

القول خبلل نظامى التعليم األمريكى والربيطـاىن       
لوجود متطرفني أمـريكيني ولوجـود اجلـيش        

  ؟ األيرلندياجلمهورى 
املرأة السعودية متمتعة باملساواة مـع    -و

من إمجاىل  % 55بل إا متثل    . الرجل ىف التعليم  
والـدعوة  . الدارسني بالتعليم العاىل الـسعودى     

ليست خملصة، بـل    الغربية لتصحيح وضعية املرأة     
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تنطوى على مبالغة ترمى إىل تصدير النظام القيمى        
الغرىب إىل جمتمعات أخرى هلا تصورها اخلاص ملا        

  .تراه وضعية صحيحة حلقوق اإلنسان 
 سـبقت اإلشـارة إىل    :الفعل السعودى  -2

إجراءات اختذها وىل العهد على طريـق االسـتجابة         
 للمطالب األمريكيـة علـى الـصعيد االقتـصادى        
واالجتماعى والدعوى واإلعالمى، وهـى إجـراءات    
تدخل على واقع يرى أقطاب املعارضة الدينية كمـا         
سيتضح الحقاً أنه بعيد عن صورة السعودية كدولـة         
إسالمية، وتطرح على أا نابعة مـن روح اإلسـالم          

حتديث : وليس على أا استجابة لألمر الواقع، وتشمل      
عة يتنحيـة الـشر   جهاز الدولة وحترير االقتـصاد و     

اإلسالمية ىف جمال املال والتركات والتأمني والعقوبات       
اجلنائية وضوابط احلياة االجتماعية وحقوق اإلنـسان       
. وإقامة نظام حديث متكيف مع احتياجات العـصر       

وكلمة السر املستخدمة هنا هى قول األمري عبـد اهللا          
ضرورة التغيري لكى تدخـل السعودية القريـة       : بـ

ـ    العاملية ضرورة وضع الـدين    : ، وقول األمري طالل ب
ىف مكانه الصحيح ىف اتمع واالخنـراط بـسرعة ىف          

احلرية والدميوقراطية وحقوق اإلنـسان     : معاجلة قضايا 
وحقوق املرأة والشروع ىف حوار قومى خبصوص هذه        

  .)35(القضايا 
ولني عن السياسة التعليمية    ئرؤى املس  -3

 رحـى   1993م  تدور ىف مصر منذ عـا     : ىف مصر 
محلة مضادة للتعليم الديىن بكل رموزه أطلق وزيـر         

اختـراق  : هنالتعليم املصرى إشارة البدء فيها بإعال     
التطرف ملناهج التعليم واعتزامه تنفيذ خطة لتطـوير     
التعليم حملاربة التطرف الفكرى باملدارس، وحتددت      
وجهة التطوير باالنفتاح البالغ على أنظمة التعلـيم        

ة والتعليم األمريكيني بوجه    يعامة وخرباء الترب  الغربية  
ىف ضوء اخلطاب اإلعالمى لوزارة التربيـة       خاص،  

التعليم املصرية، وأحدث التعديالت الىت أدخلتـها       

على املقررات الدراسية فيما يتعلـق مبـادة القـيم          
واألخالق، والوثيقة الىت أصدرا عن معامل السياسة       

ات العشر املاضية والىت    التعليمية املصرية خالل السنو   
وصفها وزير التربية والتعليم بأا شهدت نقلة مـن         
القرن التاسع عشر إىل القرن الواحـد والعـشرين،         

 أول من أرسل مبعوثني إىل الغرب       فيها بأنه وافتخر  
  .)36( الطهطاوية ـل رفاعـبعد من أرس

ميكـن  : املعارضة الدينية املصرية السعودية   : رابعاً
صورتني ذهنيتني للتعليم الديىن مـن منظـور        التمييز بني   

رؤية تدعو إىل مزيد من    : املعارضة الدينية املصرية السعودية   
األسلمة، وسنسوق هلا منوذجني من مـصر والـسعودية،         
ورؤية تدعو إىل التغيري ىف جمال التعليم الديىن دف زيادة          

  . احلصانة الذاتية ىف مواجهة األجندة األمريكية
ترى هذه املعارضة   :  الدينية السعودية  املعارضة -1

. أن السعودية تعاىن من تفريط شديد ىف جمال التعليم الديىن         
وتطرح رؤية لواقع ذلك التعليم داخل السعودية، وما جيب         
أن يكون عليه دور السعودية ىف هذا الـصدد ىف الـداخل            

مـذكرة نـصيحة   : فلقد جاء ىف وثيقة عنواـا    . واخلارج
اام العلماء للحكام الـسعوديني     : لسعوديةالعلماء حلكام ا  

بالتفريط ىف حق اإلسالم، وتركيزهم على اإلصالح الشامل        
  .املتشابك مع أسلمة التعليم بكافة أبعاده وبكل قنواته

وعلى مدى ثالث وتسعني صحيفـة تقدم وثيقـة     
خادم احلرمني الشريفني ووالة أمر     (النصيحـة املوجهة إىل    

اإلسـالم خمرجـاً وحيـداً      : ا كون وصية نوا ) املسلمني
للبشرية مجعاء من أزمتها الراهنة، وإنذاراً من تبـديل اهللا          
نعمته نقمة على املتخاذلني عن القيـام بـأمر الـشريعة،           
واستبدال املقصرين بقوم غريهم ليسوا أمثـاهلم، وقـاطرة      

التأصيل الشرعى لثلـة    :  تنفيذ الوصية وجتنب اإلنذار هى    
ية، ورصد واقعها السعودى الـراهن،      من القضايا األساس  
دور العلمـاء  : وأهم هذه القـضايا . وبيان سبل إصالحها 

والدعاة، واألنظمة واللوائح، والكرامة وحقوق اإلنـسان،    
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والوضع اإلدارى، واملال واالقتصاد، واملرافق االجتماعية،      
  .واجليش، واإلعـالم، والعالقات اخلارجية

لدعوة واألمـر   محل ا : دور العلماء والدعاة  ـ  1
باملعروف والنهى عن املنكر يتطلب العلم الشرعى وقيام ما         
يكفى من أفراد األمة به، وهو مـن أعظـم الواجبـات            

ويستلزم ذلـك   . الشرعية على الفرد واجلماعات والدولة    
صدارة العلماء ألهل احلل والعقد، ورجوع اجلميع حكاماً        

 العلـم   وحمكومني إليهم وتوفري كل التسهيالت هلم لنشر      
الشرعى، وتقدمي ذلك على كل أنشطة الدولة على اعتبار         

وقنوات . أن الدعوة إىل اإلسالم هى العمل األصلى للدولة       
املدارس واجلامعـات واملـساجد     : هذا العلم الشرعى هى   

ووسائل اإلعالم اجلماهريى والسفارات واللجان الشرعية      
  .ىف املؤسسات احلكومية

ل يلزم تغيريها ليتمكن    والواقع احلاىل مشوب بأحوا   
هامشية دورهم ىف احلياة    : العلماء من القيام بدورهم تشمل    

العامة وىف قطاعات بالغة األمهية كسن القوانني واألنظمة        
واإلعالم وأنشطة املرافق االقتصادية والثقافيـة، ونـدرة        

ون الداخلية واخلارجية، وعدم األخـذ      ئاستشارم ىف الش  
دد بفصل الدين عـن جمريـات       برأيهم وعدم نشره مما يه    

احلياة، وفقدام االستقالل الرتباطهم مبؤسسات حكومية،      
وحساسية احلكام املفرطة جتاه النقد وجلوئهم إىل أساليب        
مل تكن معهودة من قبل لعزل العلماء ومنعهم من ممارسـة       
واجبهم الشرعى، وقصر ما يذاع من أقـوال العلمــاء          

 مع إحكام الرقابة عليهـا،      وكتابام على املواعظ اجلزئية   
وقصر رسالة املسجد على الوعظ العام مع حتجيم الندوات         
واحملاضرات الىت تعاجل القضايا العامة ىف واقع املـسلمني،         
وضعف الدور الدعوى لكثري من مرافق الدولة كـأجهزة         
اإلعالم والسفارات واملؤسسات التعليمية الىت من املفترض       

 وبناء الشخصية املسلمة مـن  أن يكون نشر العلم الشرعى   
  .أهم أعماهلا

  :وتطالب الوثيقة باإلصالحات التالية

 تعزيز دور العلماء ومتكينهم من القيام بواجبهم ـ 
  : الشرعى بـ

رفع كل القيود الىت حتد من حريتـهم ىف التـأليف            •
والنشر والفتوى واخلطابة وتسجيل األشرطة وعقـد       

الـسلطات  الندوات واحللقات العلمية، وقصر حق      
العامة ىف مواجهتهم على رفع دعوى أمام القـضاء         

 .الشرعى كجهة فصل وحيدة ىف تلك املخالفات

إفساح اال إلنشاء هيئـات ومجعيـات مـستقلة          •
للعلماء والدعاة غري مرتبطة بأجهزة الدولة، يشرف       
عليها علماء األمة املشهود هلم  بالصالح ومتـارس          

 .لدعويةالدعوة ونشر العلم ىف املرافق ا

تعزيز دور هيئة كبار العلماء مع إسـناد الترشـيح           •
لعضويتها جلهات شرعية وعدم جـواز عـزهلم إال         
لسبب شرعى موجب، وعـرض مجيـع األنظمـة         
واملعاهدات املراد سنها عليها للتأكد من مطابقتـها        

 .ألحكام الشريعة قبل إقرارها

فتح اال أمام الدعاة والعلماء من خارج اململكـة          •
اء احملاضرات والندوات واملـؤمترات واحللقـات     إللق

 .العلمية لتحقيق التفاعل بني علماء العامل اإلسالمى

تعزيز دور األوقاف اإلسالمية واسـتقالهلا للقيـام         •
بواجبها الـشرعى، وفـصل إيـرادات األوقـاف         
املخصصة لنشر العلم عن ميزانية الدولة، وإسـنادها        

س شرعى مـن    إىل مجعية خريية لألوقاف يديرها جمل     
 .القضاة والعلماء حسب شروط الواقفني

إصدار التعليمات لكل قطاعات الدولة، وخاصـة        •
التعليم واإلعالم والنشر بتمكني العلماء مـن أداء        
واجبهم الشرعى واألخـذ بنـصائحهم ىف كـل     

 .ااالت، ونشر بيام للحق عرب كل الوسائل

اعتبار الـسفارات والقنـصليات باخلـارج دوراً      •
عوة لإلسالم وتبليغه لألمم بـدعمها بالـدعاة        للد

 .املؤهلني والعلماء املتفرغني
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االستفادة من التكنولوجيا احلديثـة ىف تبليـغ         •
الدعوة لكل أقطار املعمورة، وإنشاء حمطـات       
إذاعية وتليفزيونية خاضعة إلشـراف اهليئـات       
الدعوية والشرعيـة لتعليم أحكـام اإلسـالم       

 .باللغات األجنبية

م بتعليم أبنـاء األقليـات اإلسـالمية        االهتما •
باخلارج، وفتح املعاهد واملـدارس والكليـات       
الشرعية ىف بالد املسلمني املختلفة وختـصيص       
موارد ثابتة لإلنفاق عليها وزيادة املنح الدراسية       
ملسلمى اخلارج لتمكينهم من القيـام بـدور         

 .ريادى ىف نشر اإلسالم ىف بالدهم

ون الـشرعية ىف    ئلشإنشاء إدارة متخصصة ىف ا     •
كل املرافق احلكومية ملراقبة مطابقـة النـشاط        
للشريعة وتقدمي االستشارات الـشرعية، مـع       

الرئاسـة العامـة    : تبعيتها جلهات شرعية مثل   
للبحوث واإلفتاء واإلرشـاد أو هيئـة األمـر         

 .باملعروف والنهى عن املنكر أو وزارة العدل

تدعيم مؤسسات الـدعوة وهيئـات األمـر         •
روف مالياً ومعنوياً ووظيفياً حىت تستقطب      باملع

الكفاءات الدعويـة والثقافيـة مـع توسـيع         
 . صالحياا وإمكاناا التقنية

االهتمام بنشر التعلـيم الـشرعى ىف الريـف          •
واملناطق النائية، ورصد ميزانية خاصة لذلك ىف       

 .اهليئات الدعوية واملرافق التعليمية

ئح املعمول ـا    املراجعة الشاملة لألنظمة واللوا    •
لتنقيتها من كل ما خيـالف الـشريعة وإـاء          
ازدواجية القضاء، وإنشاء حمكمة شرعية عليـا       
للنظر ىف الدعاوى اخلاصة مبخالفـة األنظمـة        
واللوائح للشريعة، وعدم استرياد قوانني من بالد       
ال حتكم بشرع اهللا، ووضع مـذكرة فقهيـة          
شرعية لكل نظام أو الئحة يتم سنها، وقـصر         
اللجان اخلاصة باقتراح األنظمة واللوائح علـى       

أهل الفقه واالجتهاد، وإزالة كل مـا خيـالف         
الشريعة ىف نظام القضاء واحملاكم املعمول بـه        

 .اآلن

إزالة االنتهاكات الراهنة لكرامة اإلنسان وحقوقه  •
  :   والىت تشمل

 تعرض بعض أعضاء هيئـة التـدريس والقـضاة          ـ  
التجميد دون حماكمـة    وموظفى الدولة للعزل أو     

عادلة لقيـامهم بواجبـهم الـشرعى ىف األمـر          
باملعروف والنهى عن املنكر وتعـرض املتـهمني        

  .للتجسس والتفتيش والتعذيب وفتح الرسائل
  .افتقار أجهزة الدولة للرقابة واحملاسبة املستمرةـ  
عن الشريعة   احنراف الواقع اإلدارى واملاىل بوضوح    ـ    

  اإلسالمية 
عية الدولة من القيام بأعمال جائزة شـرعاً ىف     منع ر  ـ

  . العقود والتصرفات
إنشاء جلنة عليا مستقلة ملراقبـة حالـة حقـوق           •

اإلنسان، ومراجعة كل األنظمة لضمان احتـرام       
تلك احلقوق، والتوعية الشرعية للعاملني بـأجهزة       
األمن، وإنشاء إدارة ىف كل مصلحة حكومية تابعة     

اوى املـواطنني وحتريكهـا   هليئة الرقابة لتلقى شك   
  . قضائياً

تنتقد الوثيقة حالة اجلـيش     : التربية اجلهادية لألمة   •
السعودى الذى مل يقم حىت اآلن بدور جهـادى         
يذكر ىف نشر دعوة التوحيد ونصرة املظلـومني،        
ومل يطرأ تغيري يذكر على تسليحه وجتنيـده ممـا          
يؤدى إىل العجز عن محاية النفس مع الركون إىل         

ات مربمة مـع دول ال يوثـق بعهودهـا،          معاهد
وغياب التربية اجلهادية لألمة الالزمة جلعل األمـة        
. جيشاً جهادياً ميكن االعتماد عليـه وقت احلاجة      

االستفادة من خـربة علمـاء      : وتدعو الوثيقة إىل  
البالد واستقطاب الكفاءات والعلماء من سـائر       
البالد اإلسالمية لبناء صـناعة عـسكرية حمليـة         
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لتخلص من كل االرتباطات العسكرية املخلـة       وا
بسيادة البالد، وعدم االعتماد علـى أيـة قـوة          

 .عسكرية خارجية ىف الدفاع عن النفس

  :  إصالح الواقع اإلعالمى الراهن والذى يعيبه •
  تقديس األشخاص والذوات مما يرسـخ النفـاق          ـ

  .والكذب واملدح املذموم
املنابر وحماولـة     العرض االنتقائى لإلسالم وحتجيم       ـ

  .حصرها على من ال حيسنون القيام حبقها
  فراغ الربامج من احملتوى البناء وشل فاعلية الوسائل     ـ

اإلعالمية وتعطيل القدرات اإلبداعية ىف كل مـن        
يتوىل خطاب األمة بسلسة من القيود والتعليمات       

  .الثقيلة
  التقليل من الربامج الدينية واحتكار احلكومة ـ

  .اإلعالملوسائل 
 حجب األخبار الصادقة مما يؤدى إىل تلقى الشعب         ـ  

  .األخبار من وسائل إعالم معادية
 للـشريعة   املنافية  ترويج القيم واألخالقيات الغربية       ـ

وتقدميها كنموذج يقتدى  مما يكـسر احلـاجز         
  .  بني املؤمنني وأهل الكفر والنفاقياالعتقاد

دور اهلامـشى ىف     إبراز الشرائح االجتماعية ذات ال      ـ
اتمع ممن يعتـربون اللـهو مههـم املركـزى          
كالرياضيني والفنانني، والسعى إىل متكينهم مـن       
أذهان الشباب بدالً من أهـل العلـم والفكـر          

  .واإلصالح
 اإلكثار من برامج األطفال الىت تعتمد على األساطري         ـ

وتصديق املستحيل والسحر مع غيـاب الـربامج        
  .  رأة املسلمةاهلادفة لألسرة وامل

 التركيز اإلعالمى على جماراة اإلعـالم الغـرىب ىف        ـ  
الطعن ىف الدعاة املسلمني واحلركات واملؤسسات      
اإلسالمية والتشكيك فيها ورميهـا باألصـولية       

والتطرف واالعتماد الكلى ىف املـادة اإلعالميـة        
  .املقدمة على إصدارات أعداء األمة وحتليالم

لصوت اإلسالمى إىل األقليات    العجز عن توصيل ا   ـ    
  .اإلسالمية واجلمهوريات حديثة االستقالل

وترى الوثيقة أن سبيل اإلصالح هو تبىن سياسـة         
إعالمية جديدة وتـشجيع الـصدق اإلعالمـى        
والتحليل اإلسالمى، وإقامة مؤسسات إعالميـة      
خاصة وجملساً استشارياً لإلعالم وإعالماً مفتوحاً      

وختـصيص بـث إذاعـى      أمام العلماء والدعاة،    
يستهدف الدعوة إىل اإلسالم، وجعـل القـضاء        

  .الشرعى هو الرقيب الوحيد على هذا اإلعالم
إصالح واقع العالقات اخلارجية الـراهن اـاىف         •

نشر الدعوة اإلسـالمية وتوحيـد كلمـة        : ملبدأ
املسلمني ونصرة قضاياهم، حيث يتـسم ذلـك        

  :الواقع مبا يلى
لكة بالتوجهـات اإلسـالمية      الفتور ىف عالقة املم    ـ  

والتجاهل ) على صعيد الدول واحلركات واألفراد    (
والتشويه اإلعالمى والتقصري ىف دعم احلركـات       
امللتزمة مبنهج أهل السنة ىف مواجهـة احلركـات         

  .البدعية التنصريية
  مد يد العون لدول حتارب الدعاة وتعرقـل نـشر            ـ

  الدعوة اإلسالمية 
 ال تتعارض سياسة اململكة  احلرص الشديد على أنـ 

مع مصاحل األنظمة الغربية الىت تقود محلة العداء 
  .ضد اإلسالم

تذبذب سياسة اململكة جتاه إيران مما يوحى بعـدم         ـ    
بناء العالقات على الثوابت الشرعية والتخطـيط       

  .االستراتيجى
  انعدام النشاط اإلسالمى للـسفارات الـسعودية         ـ

وظيف النساء السافرات   باخلارج، وانتشار ظاهرة ت   
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فيها، وصرف أموال طائلة علـى شـراء ذمـم          
  .وإسكات بعض رجال اإلعالم وقادة األحزاب

وتقترح الوثيقة إصالح هذا الواقع بزيـادة املـنح         
الدراسية للدارسني باململكة من كل اجلنسيات إلعـدادهم        
للدعوة، واستقطاب الطاقات اإلسالمية من كل أحناء العامل        

دمة اإلسـالم، وإيـواء العلمـاء والـدعاة         وتوظيفها خل 
املضطهدين وتوفري احلماية هلم، وإعادة النظر بشكل جذرى        
ىف وزارة اخلارجية السعودية لتؤدى رسـالتها اإلسـالمية،     
وتبىن سياسة خارجية ترمى إىل الوحدة اإلسالمية وتوثيـق         
العالقات مع التوجهات اإلسالمية القائمة علـى الكتـاب         

  .)37(والسنة 
: دعاة تغيري املناهج مبزيد من األسـلمة       -2

مثة اجتاه يرى أن العلوم االجتماعية حباجة إىل أسلمة          
فاملناهج الغربيـة   . كضرورة منهج، وكضرورة حياة   

للعلوم االجتماعية احلديثة هى مصدر آفات الغـرب        
املزمنة، ومثة توجه غرىب لنقدها والتخلى عنها، وهى        

، وينبغى اإلسراع باملراجعة    غري ملزمة لعاملنا اإلسالمى   
النقدية للعلوم االجتماعية مث إعادة صياغتها ىف ضـوء   

والبد مـن   . بصائر القرآن والسنة النبوية الصحيحة    
، مع الوعى بثمار النقد     اربط إصالحنا لعلومنا بثوابتن   

الغرىب للمادية العلمانية وجتاوزها واالعتداد بالعوامل      
  .الوضعيةالروحية، وبثبوت فشل املنهجية 

  وينبه هذا الفريق إىل صعوبة عملية التحول       
إىل املنهجية اإلسالمية لوجود ثالث قوى مضادة وإن        

متغربون ومتمركسون يـرون ىف     : اختلفت منطلقاا 
ذلك رجوعاً إىل الوراء، ومشككون ىف مشروعية نقد        
الغرب دون أن يكون لدينا أوالً علوم مناظرة لعلومه         

 يرون أن نوايا اإلسالميني بترولية      إن مل تتفوق عليها،   
نفعية، ومتباكون على بطء حركة األسلمة راغبـون        
ىف أن تتم ىف غمضة عني غري مكترثني بـسنن اهللا ىف            
التدرج ىف إعادة البناء الذى هو أصعب من اإلنـشاء          

  .) 38(األصلى ألته يستلزم إزالة الركام مث البناء 

س  الغرىب لـي   جالنموذ: دعاة االعتدال  -3
. شراً كله، واالنفتاح املنضبط عليه ضرورة شـرعية       

ومن بني دعاة ذلك من يـرى أن غفلـة العلمـاء            
 الغـرىب هـى الـىت       جاملسلمني عن إجيابيات النموذ   

تسببت ىف قلب ميزان القوة لـصاحله ضـد العـامل           
اإلسالمى، وتعكس فشالً ىف نقد الذات واستحضار       

فات األخرى  خربة التفاعل التارخيى لإلسالم مع الثقا     
احلـوار،  : ىف عهود ازدهـاره الىت قامت على مربع      

: وعتبة خط الرجعة هـى    . النقل، اإلضافة، اإلبداع  
تطوير مناهج التعليم األزهرى حبيث جتمع بني دراسة        
العلوم الدينية وفهم الواقع على حنو يرسـى أسـلوباً          

بتعبري آخـر،   . للحوار وليس للصدام بني احلضارات    
عتراف حبالة الركود الـىت نعيـشها     هناك ضرورة لال  

تغيري منـاهج التربيـة   : وبأن مفتاح اخلروج منها هو    
والتعليم بفكر معاصر جيمع بني أصول العقيدة والواقع       
اجلديد ويرتكز على الـشفافية والبحـث العلمـى         

وملا كانت دعوة احلوار بـني      . الستعادة الثقة بالنفس  
فؤ ىف  احلضارات تنطلق اآلن من وضعية عدم التكـا       

القوة، ومن تشويه لصورة اإلسالم، فإن احلوار حيتاج        
إىل مناهج تعليمية تفرخ حماور ذكـى واع بداللـة          
املصطلحات واملفاهيم وعامل بالقاسم املـشترك بـني    
النموذج املعرىف اإلسالمى والنموذج املعرىف الغـرىب       
وقادر على الكر والفر ىف هذه املعركة الفكرية، وعلى       

ب الغربية وتعريـة اإلعـالم الرمسـى        خماطبة الشعو 
  . )39(املخطط املوجه إليها 

تنـقـسم  : رؤى اخلـارج اإلسـالمى    : خامساً
: الفعاليات اإلسالمية خارج مصر والسعودية إىل فـريقني       

فريق مؤيد للطرح األمريكى، وفريق معارض له سواء من         
  .منطلق ديىن أو من منطلق سياسى

بىن يت: رؤى املؤيدين للطرح األمريكى    -1
بعض الزعماء واملثقفني املسلمني مفردات اخلطـاب       
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األمريكى فيما يتعلق بإصـالح التعليــم الـديىن         
 : ومن مناذج ذلك. السعودى املصرى

ربط ظاهرة بن الدن بنوعية التعليم وغيـاب         -أ
يقارن أنور إبراهيم بني سلوكيات األثريـاء       : الدميقراطية

وكيام ىف  املسلمني ىف عصر االزدهار اإلسـالمى وسـل       
أثرياء العصر األول أنفقوا أمواهلم     . عصر االحنطاط الراهن  

اجلامعـات  : مؤسسات التقوى وىف مقدمتـها    : ىف متويل 
واملستشفيات ورعاية العلماء والفالسفة واألدباء من أجل       

أثرياء العصر الثاىن، ومنـوذجهم     . ازدهار التعليم واإلبداع  
فما هو تفسري   . قتلال: أسامة بن الدن، ينفقون أمواهلم ىف     
تباعه أفأسامة بن الدن و   . هذه الظاهرة؟ غياب الدميوقراطية   

فهم طبقة مهنية جديدة قادرة علـى العطـاء    . نتاج اليأس 
تنمو عاماً بعد عام دون أن جتد فضاًء سياسياً للتعبري احلـر    
عن مهومها، بسبب هيمنة الدولة، وانعدام إمكانية التغـيري       

 اتمع املدىن، والتعاون الغـرىب      بالوسائل السلمية وغياب  
مع احلكومات املستبدة القائمة ىف كـثري مـن البلـدان           
اإلسالمية على حساب أى فرصة لنمو احلركة الدميوقراطية        

  .)40(الوليدة 
 ضرورة الفصل بني الدين والسياسة وحتجيم       -ب

يتحدث الشيخ سعود ناصر الـصباح      : احلركة اإلسالمية 
خطف احلركة  :  الكويىت السابق عن   وزير البترول واإلعالم  

اإلسالمية للعامل العرىب باستخـدام اإلسالم كمجرد غطاء       
 ويرى أن القاعدة األم للحكم ىف العامل        ،ألجندا السياسية 

فصل الدين عـن    : كله وىف الكويت خباصة جيب أن تكون      
وينعى على العامل العرىب ما يسميه بفـرض الـدين     . الدولة

االستبداد ىف مواجهة   :  واحلل برأيه هو   .نفسه على السياسة  
ومن غري احلكمة أن تترك هلم فرصـة النمـو          . اإلسالميني

فهـذه اجلماعـات ذات     . وتكوين احتادات وفروع وجلان   
. واملال هو الشريان األساسى لنفوذها    . عضالت مالية قوية  

ولذا جيب إخضاع مصادر متويلها للرقابة والتحكم فيهـا،         
ويتـهم احلكومـة    . ة ىف ظاهرهـا   وتقليص أنشطتها اخلري  

الكويتية الراهنة بأن أغلبية أعضائها سـلفيون أو أخـوان          

حبثها عـن  (مسلمون مما يضع الكويت على شفا بركان ىف        
  .)41() اهلوية

يرفض منور :  التحرر من املعرفة احلفرية- ج
غري القابل للوفاق مع ) اآلخر(أنيس مقولة إن اإلسالم هو 

فلقد . غى حماصرته وحماربته إىل األبدبقية البشر الذى ينب
سبق لإلسالم أن أقام ىف أرض الواقع منوذجاً فريداً ىف 
احترام التنوع والتسامح، إال أنه يرى أن الداخل وليس 
اخلارج هو السبب ىف منع اإلسالم من استعادة مكانته مرة 

ويشبه صورة اإلسالم بديناصور يقال أنه منا إىل أن . أخرى
فجمود . ري طبيعى فعجز عن التغيري فانقرضصار حجمه غ

العقلية اإلسالمية ىف احلنني إىل املاضى التليد بتفكري عقيم 
معزول عن املتغريات العصرية وحمصن ضد التغري والتطور 
متناسياً سنة اهللا ىف عدم تغيري ما بقوم حىت يغريوا ما 
بأنفسهم، هو السبب األهم ىف متكن هوليود وبعض 

غربيني من ختليق صورة شيطانية له وتروجيها املفكرين ال
 التخلى عن العقلية احلفريةواملخرج هو . وإعادة إنتاجها

الىت ترسى عليها هوليود ووسائل اإلعالم الغربية صرح 
 ليس –ىف رأيه– والعامل اإلسالمى. صورا املزيفة لإلسالم

ىف حرب مع الغرب، بل مع نفسـه، فهو منخرط ىف 
استعادة احلرية والعدالة "واملخرج هو . ذاتعملية إبادة لل

لربوع اإلسالم كأساس للشراكة ىف عامل جديد مبين على 
  . )42( ىف عصر ما بعد النصوصرمحة اهللا، 
:  اام العلماء املسلمني بالتسبب ىف التخلـف      -د

: يف حوار يسأله فيه ناتان جارديلز عـن       : يرى حممد مهاتري  
 سباته العلمي؟ ومـا سـر   من) اإلسالم العرىب (مىت ينهض   

؟ أن الذي يقف يف طريق التحديث       )اإلسالم العرىب (ختلف  
علماء اإلسالم وغايتهم تـرويج     : هم من يسمون أنفسهم   

أجندم السياسية باالنفراد باحلكم دون سواهم وهـؤالء        
فاإلسالم كان  . العلماء املسيسون هم سر ختلف املسلمني     

: فة ومجـع ىف جعبتـه  ىف أوج ازدهاره حضارة العلم واملعر 
ولكـن  . الفلسفة والعلم والرياضـة الىت بدأها اإلغريـق      
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تعلم الدين وحده  "علماء املسلمني بدأوا بعد ذلك يدعون إىل        

 بالعلوم الطبيعية   نيوأصبح هؤالء العلماء جاهل   " وال شئ معه  
وكلما بذلت حماولة للحـاق بركـب       . وبالدين ذاته أيضاً  

 التنمية أجهـضتها مجاعـات   الدول غري اإلسالمية ىف جمال 
تعلن اجلهاد ضد حكومات    ) العودة إىل اإلسالم  (تدعو إىل   

بالدها الىت حتاول التطوير والتنمية، كما حدث من جانب         
اإلخوان املسلمني ىف مصر، ومن جانب احلركة اإلسـالمية   
ىف أرجاء العامل، والوهابية متثل تفسرياً متشدداً لإلسـالم،         

ىف رأيه على أن السعوديني يـسعون  ولكنه ليس هناك دليل     
  .)43(إىل ترويج الفكر الوهاىب ىف آسيا 

: رؤى املعارضني للطرح األمريكـى     -2
يفند بعض املثقفني املسلمني عالقة التعلـيم الـديىن         
ومشكالت اإلرهاب العاملى ومـشكالت الـداخل       

 :وفيما يلى مناذج لذلك. اإلسالمى

تفنيد عالقة التعلـيم الـديىن مبـشكالت         -أ
يرى بعض املفكـرين اإلسـالميني    : الداخل اإلسالمى 

عدم صحة االامات األمريكية للتعليم الديىن ويـدللون      
على زيف ارتباط اإلسالم بالتخلف االقتـصادى بـأن       
العامل اإلسالمى يواجه مشكالت اقتصادية خطرية، إال       
أنه ليس أسوأ من غريه باملقارنة مبن كانوا تارخيياً ىف مثل        

املـساواة بـني   : لنمو االقتصادى على صعيدوضعه ىف ا  
املرأة والرجل وتطوير مؤسسات احلكـم الـدميوقراطى     

فمعـدل النمـو ىف     . وإقامة عالقات سلمية مع جريام    
 الثالثة ىف مصر    ةنصيب الفرد من الدخل مع مطلع األلفي      

وإيران وإندونيسيا أعلى منـه ىف أوكرانيـا وفرتويـال          
ة لباكستـان واهلند وتركيا    واهلند، وشبه متساوٍ بالنسب   

 دولة إسالمية مراكز تتراوح بني      22وروسيا، وحققت   
.  على مقياس مؤشرات التنميـة البـشرية       100 و 32

 مرتبة باكستان فإا سبقت الكثري من الدول        ىيورغم تد 
  . غري اإلسالمية

وجاءت السعودية ىف نفس مرتبة النرويج وفنلنـدا        
نصف الدول اإلسالمية من    وخيلو  . ىف اإلنفاق على التعليم   

وال صحة ملقولـة أن     . التحيز ضد املرأة باملقاييس الغربية    
التصدى للثقافة اإلسالمية أساس ملنع االنفجار الـسكاىن،        
بدعوى أن معاداة تلك الثقافة تؤدى إىل منو سكاىن سريع          

فاملقارنة بني الزيادة السكانية ىف العامل      . ىف العامل اإلسالمى  
لسبعينيات والزيادة السكانية اآلن تكـشف      اإلسالمى ىف ا  

عن اخنفاض كبري ىف املعدل اإلمجاىل للخصوبة اإلجنابية ىف         
كل الدول اإلسالمية، ىف فترة أقصر بكثري من الىت حتقـق           

وال وجه للـصحة    . ذلك فيها ىف أوروبا وأمريكا الالتينية     
فلقـد كـشفت    . أيضاً ىف مقولة احلدود الدامية لإلسالم     

اتان فوكس نشرت مع مطلع األلفية الثالثة، أن        دراسة جلون 
نسبة اخنراط املسلمني ىف صراعات مع غري املسلمني منـذ          
احلرب العاملية الثانية مل تصل إىل الربع وهى نسبة تنـاهز           
نسبتهم إىل سكان العامل، رغـم طـول حـدود العـامل            
اإلسالمى األفريقية واألوروأسيوية الىت جتعله ىف اتـصال        

 مـع احلـضارات الغربيـة واألفريقيـة         وثيق ومكثـف  
واألرثوذكسية واهلندوسية والبوذية، فضالً عـن احلـدود        
الداخلية للتجمعات اإلسالمية داخل الدول غري اإلسالمية       

ومن ااىف للمنهاجية   . والىت تزيد على ثلث مسلمى العامل     
    للقيم الدميوقراطية، وبـأن     العلمية الزعم بأن اإلسالم معاد 

الثقافية اإلسالمية تسببت ىف عدم استفادة الشرق       التقاليد  
 التوجه الـدميوقراطى اللـتني هبـت        األوسط من موجيت  

رياحهما مع تصفية االستعمار التقليدى مث مع اية احلرب         
فالتصنيفات الغربية يف هذا الصدد متحيـزة، وال        . الباردة

تظهر حقيقة ختوف الغـرب مـن أن يـؤدى التحـول            
عامل اإلسالمي إىل وصول اإلسالميني إىل      الدميوقراطي يف ال  

السلطة وتغيري قواعد العالقة معه، وإقدامه بالتـايل علـى          
 ألنظمـة حكـم     تقدمي العون املادي واملعنوي واملخابرايت    

استبدادية للتصدي للمعارضة اإلسالمية، فضالً عن مساحه       
لروسيا بالتصدي للدميوقراطية يف آسيا الوسطى لتحجـيم        

  .مي هناكالنفوذ اإلسال
القضية إذن ليست اخلطر اإلسالمى على الواليات       
املتحدة، وإمنا ااة الىت تفرضها أمريكا علـى اإلسـالم          
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برؤيتها لذاا كقوة حتضر فائقة القدرة، تبشر بنموذجها ىف         
مواجهة حضارة إسالمية جرحية مهمشة، تـشعر مبهانـة         

ينبئ تفاقم  و. اخلضوع للهيمنة الغربية منذ قرنني من الزمان      
احلماس التبشريي األمريكي الراهن، والقناعـة األمريكيـة      
بالقدرة على إحلاق الضرر بالغري دون تكبد خسائر بـشرية   
تذكر، والفشل ىف مواجهة صيغة بن الدن السرية الشبكية         
الالمركزية، أن مييل صانع القرار األمريكى إىل املعـسكر         

 السعى إىل تدمري    الداعى للصدام مع اإلسالم مع التركيز ىف      
العامل اإلسالمى على أهـداف حمـددة مالئمـة يـسهل           

ولـن  . استهدافها كأنظمة احلكم وقنوات التعليم اإلسالمى   
حيقق ذلك ألمريكا األمن وال السالم،  إنه قد يثبت للعامل            

احترام : أا قوة ال نظري هلا، ولكنه لن يثبت أا قوة يهمها          
  .)44(القيم احلضارية 

يلفت حسن  :كيك ىف النوايا األمريكية   التش -ب
التراىب النظر إىل أن الواليات املتحدة وظفـت احلركـة          
اإلسالمية أثناء احلرب الباردة، ولكن مع استمرار تـرويج        
الصورة السلبية لإلسالم، وأن التطرف الذى تقع فيه بعض         
عناصر احلركة اإلسالمية ما هو إال رد فعـل للتطـرف           

ن بالغرب قطاعات حمبذة للحـوار   ومع ذلك فإ  . األمريكى
املثمر مع اإلسالم بدالً من استهدافه بـضربات وقائيـة،          
وتعى هذه القطاعات حقيقة أن معظم احلركات اإلسالمية        
عادلة وأن عدالة اإلسالم وإنسانيته كفيلتان بإنشاء حيـز         
مشترك بني اإلسالم واملثالية الدميوقراطيـة الغربيـة، وأن         

فراز االعتدال هو احلوار الذى يكـون       احلوار القادر على إ   
. هدفه فتح آفاق جديدة للتعايش وليس احتواء اإلسـالم        

ولب املعضلة الراهنة ليس رفض احلركـات اإلسـالمية         
للدميوقراطية وإمنا إصرار الواليات املتحـدة علـى عـدم          
التسامح معها حىت لو تبنت العمل الدميوقراطى الـسلمى         

)45( .  
، وبـني   م والوهابيـة  التمييز بـني اإلسـال     -ج

يرد البعض على االامات    : سلوكيات السعوديني والوهابية  
اإلميان بـاهللا  : األمريكية بأن اإلسالم عقيدة واحدة أساسها     

وحده وبوحدة الرسالة ووحدة األسرة البشرية، واحلريـة        
وحممد بن عبد الوهاب مصلح مل      . الدينية وكرامة اإلنسان  

 قالـه مـن قـرنني،       يطلب من أحد اجلمـود عند مـا      
: ، بل يقولـون )حنن وهابيون: ( أبداًنوالسعوديون ال يقولو 

فقط يدرسون فكر حممد بن عبد الوهاب       ). حنن مسلمون (
واعتقاد بعض العلماء السعوديني أن املذهب      . ىف مدارسهم 

الوهاىب هو أصح املذاهب وأنه ليس حباجة إىل تعديل يولد          
الكثري مما يفعله القـادة     موقفاً فصامياً ألن الوهابية ترفض      

السعوديون الذين يثريون ضجة على قيادة املرأة للـسيارة          
)46(.  

  
  اخلامتـــة 

  
ماذا بعد وصف اخلريطة اإلدراكية الراهنة للتعليم       

  الديىن السعودى املصري؟ 
الوصف خطوة تسبق التقييم، الذى هـو شـرط         

ومل . القدرة على التنبؤ مبستقبل الظـاهرة حمـل البحـث    
رق هذه الدراسة إىل هذين املستويني، بل إا وقفـت          تتط

عند حد وصف الظاهرة من خالل اخلطاب وبعض الوثائق         
احملدودة الىت تيسرت، فوصف الظاهرة ىف عمقها حيتاج إىل         
حتليل حملتوى املناهج الدراسية ىف مصر والسعودية، علـى         
األقل ىف مرحلة ما قبل اجلامعة، فضالً عن حتليل اخلطاب          

إال أن هذه الدراسة ميكـن أن تقـدم         . يىن بكل قنواته  الد
جمموعة من الفرضيات البحثية الىت ميكـن اختبارهـا ىف          

الوصـف  : دراسة معمقة تطول األبعاد الثالثة للتحليـل      
  : والتقييم والتنبؤ، وذلك ىف ضوء املالحظات التالية

مفهوم التعليم الديىن مفهـوم أجنـدة        -1
م يعرف شبكة عالقية    بالنسبة لكل أطرافه، وهو مفهو    

غاية ىف التعقيد خاصة ىف الداخل اإلسالمى حيث ال         
يزال الغرب يصدر منظومة هذا املفهـوم إىل داخـل      
نسيج اتمع اإلسالمى، مع التنوع ىف املوقف مـن         
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العلمانية بني مؤمنني بفاعليتها، ومتخـوفني مـن أن         
 .)47(تكون مطية حملو الشخصية اإلسالمية  

ني الدين والـسياسة ىف  مفهوم الفصل ب  -2
فاألصـل ىف  . الغرب حديث النشأة ومتعدد األشكال 

فكرة اجلمـع بـني الوحـدة والتعـدد املراعـى           
للخصوصيات الفرعية للمجتمع السياسى الغرىب كان      
هو العقد الديىن بني اهللا وبىن إسرائيل حـىت أواخـر          
القرن السابع عشـر ىف أوروبا، وأواخر القرن الثامن        

يات املتحدة، وال تزال هناك درجة من       عشر ىف الوال  
ومل . التشابك بني الدين والدولة ىف الغرب حىت اآلن       

يتفق الغرب على مدلول معني للمقصود بالفصل بني        
السياسة والدين، بل انقسم إىل مخسة توجهـات ىف         

ترويج اتمع العلمـاىن وإزالـة      : هذا الصدد تشمل  
احلرية الدينية  الدين، واعتماد كنيسة رمسية مع إتاحة       

للكنائس األخرى، ومساندة الدولة املتساوية لكافـة       
الكنائس مع جعل يد الدولة هى اليد العليا، وحتريـر          
الدين من قيود الدولة، وإعطاء حقوق متكافئة لكافة        

: وال يزال هناك معضلة ىف الغرب خبصوص      . األديان
وال يزال بالغرب من يرفـضون  . حدود التنوع الديىن  

نسبية املطلقة، ويؤكدون ضـرورة اسـتبعاد       فكرة ال 
فكرة اعتبار الفهم الغرىب حلقوق اإلنسان هو اخليـار         
الوحيد املتاح واملقبول، ويرون ضرورة اعتبار الكرامة       

 . )48(اإلنسانية ناظماً حلقوق اإلنسان 

ال حدود للرتعة التفتيتيـة للنمـوذج        -3
. الغرىب فيما يتعلق بأجنـدة إصالح التعليم الـديىن       

وعلى سبيل املثال فإن ما يسمى بإصالح وضعية املرأة      
وصل ىف بعض الدراسـات الغربيـة اآلن إىل حـد           
احلديث عن محاية املرأة من طفلها أو باألحرى مـن          
أن يكون حق الطفل على حساب حقها ىف املساواة         

نوعاً مـن   (مع الرجل، وسمى زواج الفتاة الصغرية       
املرأة والرجـل ىف    ، واعتربت عدم التسوية بني      )الرق

نوعاً من  (املرياث وحقوق امللكية واخلدمة العسكرية      

، وبات التركيز اآلن علـى محايـة     )التمييز العنصرى 
املرأة داخل األسرة وتقرير أولوية حقوقهـا الفرديـة      
السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة علـى مـسألة        

 . )49(االستقالل الذاتى لألسرة 

ية، من قبيل   يستدعى الغرب رؤية صراع    -4
استخدامه ملفهوم احلرب العادلة الـذى بـرر بـه           
الكاثوليك من قبل احلرب الصليبية، مع عدم اإلشارة        
لكلمة العدالة إال ىف وصف احلرب ىف مقابل اإلحلاح         
على مفاهيم احلرية والروح الفردية والقيم األمريكية       

 .وشرعية منظومة القيم األمريكية

 من منطلق   مثة رفض لألجندة األمريكية    -5
 11غري ديىن ىف العامل اإلسالمى خاصة بعد أحداث         

، حيث حتدث الكثري من املفكـرين       2001سبتمرب  
تآكل احللم األمريكى وإفالس مشروع قيـادة       : عن

أمريكا للعامل وديدها لالستقرار العاملى، ألن أجندا       
فهى تضافر بـني    . أجندة هيمنة وليس إصالحاً دينياً    

افظة اجلديدة والالهـوت اليمـيىن      األيديولوجية احمل 
املسيحى األمريكى من أجل تدخل أمريكـى يعيـد         
تشكيل خريطة الشرق األوسط، وتأخري احندار اهليمنة   

  . )50(األمريكية 
  

  هوامش الدراسة
، املصطلحـات  يأبو األعلى املودود  : انظر على سبيل املثال    .1

رىب للطباعة  األربعة ىف القرآن الكرمي، القاهرة، دار التراث الع       
ف شليب، إن ورؤ. ، د135 – 126، ص 1975والنشر، 

اليوسـف،   مؤسـسة روز  : الدين عند اهللا اإلسالم، القاهرة    
 .23 – 12، ص 1988

وشهدت القرون الثالثة املنصرمة تفاعالً بـني املنظـور         
من موقـع رد    (واملنظور اإلسالمي   ) من موقع الفعل  (الغرىب  
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البطالة وسياسات اخلصخصة : وضعية املرأة لضغوط من اجتاهني
اليت حتد من فرص التعليم (واإلصالح االقتصادى اهليكلى 

وتبىن ) ل والرعاية الصحية املتاحة أمام املرأة املصريةوالعم
قطاعات نسوية ألمناط التنشئة التقليدية الىت يروج هلا من 
األسرة إىل املدرسة إىل أجهزة اإلعالم ودور العبادة، واملتبلورة 

حشمتها وطاعتها : حول الربط بني مكانة املرأة وعفافها وبني
ئها إىل بيت أبيها قبل الزواج لآلباء واإلخوة واألزواج وانتما

وإىل بيت زوجها بعد الزواج، وضرورة حتاشيها لكل ما يعتربه 
وخيلص هذا . اتمع جالباً للعار على البيت الذى تنتمى إليه

الفريق إىل أن املرأة لن تتمتع باملواطنة الكاملة إال إذا حتررت من 
. أبوىربط هويتها بأمومتها أو زوجيتها ىف أسرة ذات نظام 

التاريخ وجمتمع : سلمى بومتان  توالـد املواطنة ىف مصر: انظر
اهليئة العامة : السيد عمر، القاهرة. الشـرق األوسط، عرض د

  .40 – 5، ص 2000االستعالمات، 
33. Roleau Eric , op. cit , p 88. :  وانظر أيضاً
Scott Macleod , Saudi prince's Call for 
Reform , 25/2/2002 , time , http: // www. 
Time. com / time / Europe / me / magazine / 
0, 9869 / 212784 , 00. h tm /.  
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يرى األمري طالل أن بالده حباجة إىل الليربالية واحلوار  .34
والتحرر من حكم الرجل الواحد، والتوصل إىل نظام للمملكة 
وسياسة واضحة حتظى باإلمجاع من خالل احلوار بني 

 املدنية والدينية لبناء الدميوقراطية وامللكية الدستورية املؤسسات
ويرى أن أخطر مشكلة تواجه السعودية ىف . على مراحل
األزمة السكانية، وهى حباجة إىل فتوى دينية تعيد : املستقبل هى

 للتناكح والتناسل الىت تستند عليها εεεεتفسري دعوة الرسول 
ويرى أا كانت املعارضة األصولية ىف رفض حتديد النسل، 

  . صاحلة ىف صدر اإلسالم ومل تعد مالئمة ىف الظروف الراهنة
ن القيادة السعودية حبثت االامات إويقول األمري طالل      

األمريكية للمجتمع السعودى ىف جلان وجلسات مغلقة، 
احلرية : وتوصلت إىل صحـة بعضها ووجوب معاجلته، مثل

 اإلنسان، ولكنه ال يسلم والدميوقراطية وحقوق املرأة وحقوق
بأن معظم هذه املشكالت نابع من النظام التعليمى السعودى، 
وإن كان يرى أن املقررات الدراسية السعودية حباجة إىل 

  :انظر. مراجعة من أجل صاحل األجيال السعودية القادمة
Scott Macleod , Saudi prince's Call 
for Reform , 25/2/2002 , time , h tt p: // www. 
Time. com / time / Europe / me / magazine / 

0, 9869 / 212784, 00. htm /. .  ًوا���� أ���� :Scott 
Maclod , with Friends like these? 
Http://www.Time.com/ Time/ Europe/ me 
/magazine / 0,48681 / 182842,00 html. http: // 
www..digital npq. org / archive / 2002 spring 

/ al ankary  html �ًوا��� أ��  :George A. Nader 
, A dialogue with  prince Al Waleed Bin 
Talal , Middle East Insight , Jan. Feb. 2002 , 

pp. 27- 30.  
35. Scott Macleod ,How to Bring Change to 

the Kingdom ? time , 25 / 2 / 2002 & 4/3/2002 
, http: // www. time. com / time / Europe / 
Magazine , article / 0. 13005, 959020304 , 
212732 - 400. htm1. :  وانظر أيضاً U.S. Saudi 

Relations , a middle East insight forum with 
Amb. Robert w. Jordan and a Delegation 
from Saudi Arabia , Middle East sight , 
March - April 2002 , www. mideastsight. 
Org,  

السعوديون مادة التربية الوطنية، كما يفكرون ىف   وأضاف 
تدريس التراث الشعىب السعودى للخروج من اإلطار 
التقليدى السائد من أمد طويل بالتطوير املستمر للمقررات 

، دفاعاً عن الوزير ي سلمان بن يوسف الدوسر،الدراسية
  .4/3/2000ية، الشرق األوسط ووزارة املعارف السعود

وفيما يلى حماولة الستقراء تعريف إجرائى ملفهوم إصالح  .36
التعليم من واقع رؤية وزير التعليم املصرى ومن يساندوا 

اخلطاب اإلعالمى، وكما جتسدت ىف مادة : كما جتلت ىف
القيم واألخالق الىت مت تقريرها مؤخراً بدءاً بالفرق الثالث 

  .يم األساسىاألوىل من التعل
اقتصرت اإلشارات :  مادة القيم واألخالقدليل معلم -أ

 على 216ذات املضمون الديىن ىف هذا الكتاب الواقع ىف 
  :سبيل احلصر فيما يلى

ىف ) شـاركوا (أن علماء الدين اإلسالمى واملسيحى     -1
مبادئ وتعـاليم األديـان     : مادته مشتقة من  .. إعداده

 ال يلزم التخـصص     ..السماوية والعقل اجلمعى لألمة   
  .بالنسبة ملن يقوم بتدريسه

ـ الفلسفة املؤسسة ملنهج القيم واألخالق نابعة من سـبعة          
: حماور متشابكة مل يرد لألديان ذكر ضمنها سوى بعبارة        

  0توظيف مبادئ وتعاليم األديان السماوية السلوكية 
ـ اإلطار النظرى مأخوذ بالنص من امليثاق األخالقى العـاملى          

علماء املستقبليات والدور التربوى للمدرسة كما      ورؤية  
ومداخل حتقيق األهداف التربوية غربية     . حددته اليونسكو 

وبوسع من يتصفح الكتاب مالحظة اعتماد مؤلفيه        .متاماً
على مصادر أجنبية فقط، وعدم فـصلهم بـني القـيم           

حيـث   عنـوان املـادة،   به   يوحى   بعكس ما واألخالق،  
وهـم  ). 15 – 1ص  (خالقيـة   القيم األ : يتحدثون عن 

يفرقون صراحة بني معلم التربية الدينية ومعلـم املنـهج          
ين والشرائع والثاىن دتعاليم ال: األول يركز على. األخالقى

يركز على السلوكيات وعلى الشعور األخالقى الذى هو        
         م أرسخ وأقدم ىف نفس الطفل من الشعور الديىن، وال يه

 هو املصدر الوحيد للقيم     وليس الدين . ختصص هذا املعلم  
وما . الضمري واتمع : ران آخران داألخالقية بل هناك مص   

االعتبار الديىن إال أحد ست اعتبـارات تطلـب القـيم           
  ).18 – 16ص (األخالقية من أجلها 

املسيح : ـ   اإلشارات الدينية ىف هذا الكتاب على سبيل احلصر  
 طهـر   اللهم: ودعاء) 17ص(معلم، والرسول حممد معلم     

ص (أنفسنا ونقها كما ينقى الثوب األبيض من الـدنس          
 بالصادق األمني، وجزء من آية تدعو بقالرسول لو، )19

، )24ص  ) (وتعاونوا على الـرب والتقـوى     (إىل التعاون   
، )33 – 32ص (وثالث آيات تدعو إىل احلرية الدينيـة    

) 33ص  (وحديث دخول امرأة النار ىف هـرة حبـستها          
وصية لقمان البنه بأن ال ميـشى ىف األرض    وإشارة عابرة ل  
) 36 – 35ص  (من تواضـع هللا رفعـه       : مرحا، ولألثر 
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وغاب أى ذكر للدين ىف خريطة األهداف السلوكية الـىت     
وذلك ) 45 – 37ص (ينبغى حتقيقها ىف الصفوف الثالثة 

ص (قدرة اهللا على خلق كل شـئ        : عدا إشارة عابرة إىل   
44.(  

يقى من هذا الكتاب يالحظ الباحث ما       وبالتأمل ىف اجلزء التطب   
  : يلى

 : اجلزء اخلاص بالفرقة األوىل )1(

ـ تركيز على التعاون بني مدرس مادة القيم واألخالق ومدرس 
  ). 99، 76، 75، 56ص . (املوسيقى

ال إشارة للدين باستثناء القول بأن النظافة من        : ـ قيمة النظافة  
  ).55ص (اإلميان وحثت عليها األديان 

ال إشارة للدين باستثناء القول بأنه سلوك تدعو : ة األمانةـ قيم
إليه كل األديان، والكذاب يغضب ربه، والصادق مصريه 

  ).64ص (اجلنة 
ال إشارة للدين عدا القـول بـأن األديـان          : ـ قيمة التعاون  

السماوية دعت إىل التعـاون، دون أى ربـط للحقـوق            
  ).77 – 70ص (والواجبات بالدين 

خلت حىت من أى إشارة حلث األديـان        : وليةئل املس ـ قيمة حتم  
  ).77ص (عليها 

فقط . خلت حىت من أى إشارة حلث األديان عليها     : ـ قيمة احلب  
اهللا خلق الذراعني ليحتضن بعضنا البعض مـا         : جاء ا 

ص (، والدين ينهى عن ر الـسيدة العجـوز          )89ص  (
90 (  

  ).96 – 95ص . (انال إشارة فيها لألدي:: ـ قيمة تذوق اجلمال
إال أن تعريفها . وردت اإلشارة إىل أا هبة من اهللا      : ـ قيمة احلرية  

فهى تعـىن القـدرة علـى       . وضوابطها بعيدة عن الدين   
  ).99ص ) (ضوابط العقل واتمع(االختيار ىف إطار من 

 :اجلزء اخلاص بالصف الثاىن )2(

ال : مـاىل ولية، والتعاون، والتذوق اجل  ئـ قيم النظافة، وحتمل املس    
 119، ص   106 – 105ص  (ذكر للدين فيهم مجيعاً     

  ).148 – 145، ص 126 –
جاء ذكر أا خلق محيد دعـت إليـه األديـان           : ـ قيمة األمانة  

وألول مرة يوجه املعلم صراحة إىل اإلشارة إىل        . السماوية
أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختـن مـن          (حديث نبوى   

اطرحوا عـنكم الكـذب     (، واقتباس من اإلجنيل     )خانك
  ) 114ص). (وتكلموا الصدق

أحب ألخيك مـا حتـب      (ورد ا حديث نبوى     : ـ قيمة احلب  
تتأىن وترفق، ال حتـسد، ال      : احملبة(وعظة إجنيلية   ) لنفسك

) تتفاخر، ال تظن السوء، ال تفتخر باإلمث، بل تفرح باحلق         
  ).142ص (

 : اجلزء اخلاص بالفرقة الثالثة )3(

، وكـذلك احلـال   )151ص ( ذكر للـدين  ال: ـ قيمة النظافة 
  ).183ص (بالنسبة لقيمة حتمل املسؤولية 

فضيلة دينية أخالقية، والعمل عبادة، ومن غـشنا        : ـ قيمة األمانة  
  ).167، ص 159، ص 155ص (فليس منا 

ورد حث األديان السماوية عليه، وإشارة جلزء من آية      : ـ التعاون 
 إىل أن ىف اإلجنيـل      وإشارة) وتعاونوا على الرب والتقوى   (

 – 172ص(آيات حتث علـى التعـاون دون ذكرهـا          
173.(  

وردت إشارة إىل آية قرآنية ىف ضرورة اتباع الرسـول          : ـ احلب 
وحـديث نبـوى ىف     ) قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوىن     (

ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب      (ضرورة حب الرسول    
أحبوا (املتبادلة واقتباس إجنيلى ىف احملبة ) إليه من ماله وولده

احملبة فلتكن بال رياء وكونوا كارهني للشر . بعضكم بعضا
  ).201ص )  (ملتصقني باخلري

: ورد لفظ اجلاللة اهللا أربع مرات: ـ التذوق اجلماىل
اهللا خلق اجلمال، اهللا خلق كل شئ، اهللا خلق الزهرة، قـدرة            

  ) 209، 207، 206ص (اهللا 
ارات دينيـة حتـث علـى       ألول مرة ترد عب   : ـ قيمة التواضع  

ما تواضع أحد هللا إال رفعه،      : التواضع ضمن خطة الدرس   
الكمال هللا وحده، ال يدخل اجلنة من كان فيه مثقال حبة           

  ).211 – 109ص (من كرب 
كـوثر حـسني كوجـك      . د: انظر ما سـبق ىف         

، دليل املعلم ملنهج القيم واألخالق لتالميـذ        )وآخرون(
ن مرحلة التعلـيم االبتـدائى،      الصفوف الثالثة األوىل م   

مطابع الـشروق، الفـصل الدراسـى األول،        : القاهرة
وهذا الكتاب ألفه عشرة بـاحثني      . 2003 / 2002

وهذا الفريق البحثى هـو نفـسه       . منهم اثنان مسيحيان  
مؤلف الكتب الدراسية الثالثة املقررة على الفرق الثالثة        

لة عاجلة على وفيما يلى إطال . األول من التعليم االبتدائى   
موقع الدين ىف مضمون املقرر الدراسى ملـادة القيــم          
واألخالق، والذى سيتضح منه أا أقل اهتماماً بالـدين         
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فلقد أشري إىل الـدين     . حىت من الدليل اخلاص بتدريسه    
  : على سبيل احلصر على النحو التاىل

النظافـة،  : يشتمل على قيم: مقرر الصف األول االبتدائى    )1(
لتعاون، حتمل املسؤولية، العطف والرمحة، تذوق      األمانة، ا 

وال توجد فيه اى إشارة ملعىن ديـىن وال         . اجلمال، احلرية 
الكـذب  (لربط القيم باألديان باستثناء العبارات التاليـة     

: انظر). حرام، الكذاب جزاؤه النار، الصادق جزاؤه اجلنة      
، القيم واألخالق، الـصف     )وآخرون(كوثر كوجك   . د

قاهرة، مطابع دار الشروق، الفـصل الدراسـى        األول، ال 
 ).10، ص 7، ص 2003 /2002األول، 

النظافة، : القيم الواردة به هى: مقرر الصف الثاىن االبتدائى )2(
. ولية، احلب، تذوق اجلمال   ئاألمانة،  التعاون، حتمل املس    

وخيلو هذا الكتاب متاماً من أية إشارة ألصل ديىن هلـذه           
، القـيم   )وآخـرون (وجـك   كـوثر ك  . د: انظر. القيم

واألخالق، الصف الثاىن، القاهرة، مطابع روز اليوسف،       
 .2003 /2002الفصل الدراسى األول، 

: القيم الـواردة به هـى    : مقرر الصف الثالث االبتدائى    )3(
ولية، احلب، تذوق   ئالنظافة، األمانة،  التعاون، حتمل املس     

عبارات وال إشارة فيه للدين باستثناء ال     . اجلمال، التواضع 
أؤدى الصالة ىف مواعيدها    ) 13ص  (العمل عبادة   : التالية

الطبيعة هى كل ما خلق اهللا والتأمل فيها يزيد         ) 22ص  (
من إمياننا بقدرة اهللا، واألار والبحار وما ا من خملوقات      

كـوثر كوجـك   . د: انظـر ). 41ص (من صـنع اهللا     
، القيم واألخالق، الصف الثالث، القـاهرة،       )وآخرون(

 2002مطابع ول إجننرينج، الفـصل الدراسـى األول،         
/2003. 

 صفحة أشرف على    176وتكشف دراسة أخرى تقع ىف         
والً رفيعاً بوزارة التربية والتعليم عـن       ئإعدادها أربعة عشر مس   

ولني عن صنع السياسة التعليميـة ىف  ئموقع الدين ىف منظور املس  
: ملشرفون عليها اسم  اليت أطلق ا  (فاملتأمل ىف هذه الدراسة     . مصر

مبـارك  ) وآخـرون  (يحسن حسني الببالو  . د: الوثيقة وهى 
، يالحـظ أن    2002والتعليم، القاهرة، مطابع روز اليوسف،      

  : معامل هذه النقلة هى
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