
الثــــورة الدين والحياة٠٧

للسلطة السياسية الحاكمة نفوذها وهيبتها ووظيفتها، 
ــعب وتأديبهم  ــاءلة ألفراد الش ــا حق األمر والنهي واملس وله
ــدود ويتعدون عىل الحقوق العامة أو  عندما يتجاوزون الح
الخاصة، ويشكلون خطراً عىل غريهم من البرش ويتسببون 
ــون بممتلكاتها وخرياتها  ــدرات األمة ويتهاون يف تضييع مق
ــات وتبديد  ــدر الطاق ــبباً له ــد املواطنني س ــني يكون أح فح
الرثوات واإلرضار بالشعب فإن للرشع كلمته الفصل وموقفه 
الحازم إليقاف هذا العبث والسفه فالرشيعة اإلسالمية تقوم 
عىل جلب املصالح ودرء املفاسد هذا عىل مستوى املواطنني 
ــمل هذا املبدأ مبدأ املساءلة  ــطاء وكذلك يش العاديني البس
ــبة واملحاكمة والتأديب كل من تسول لهم أنفسهم  واملحاس
ــرق قانون  ــكام واألمراء خ ــوالة والح ــوء من ال ــارة بالس األم
الحياة الكريمة والعادلة التي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب 
ــَلَنا ِباْلَبيَِّناِت َوأَْنزَْلَنا  ــْلَنا رُُس من أجلها؟ قال تعاىل: ?َلَقْد أَرَْس
َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن ِلَيُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط وَأَْنزَْلَنا اْلَحِديَد 
ِفيِه َبأٌْس َشِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِلَيْعَلَم اللَُّه َمْن َيْنُرصُُه َورُُسَلُه 

ِباْلَغْيِب إِنَّ اللََّه َقِويٌّ َعِزيٌز?[الحديد : 25].
فال بد للحياة من قوانني منظمة وترشيعات زاجرة توقف 
ــه  ــولت له نفس ــة عند حده إذا ما س ــي والرعي ــن الراع كًال م
ــه قوانني العدل و  ــى أو يتعدى وتفرض علي ــد و يطغ أن يفس

التعايش مع أخيه املسلم وغري املسلم.
ــلوك  ــي يف مقام القدوة والس ــني ترى الراع ــة ح  إن الرعي
ــتكون أكرث  ــزام باألوامر فإنها س ــن واالنضباط وااللت الحس
ــم والء ووفاء له، ولنا  ــد احرتاماً للرَّاعي أو الحاك التزاماً وأش
ــريته دستور  ــنة ويف س ــوة حس ــول الله وأهل بيته أس يف رس
ــد القدوة يف الحزم وأصدر  حياة فحني دخل مكة فاتحاً جس
األمر بضبط األقربني قبل األبعدين فأصدر قراراً ملزماً يقول 
ُل َدٍم أََضُعُه َدُم َرِبيَعَة  ــٌة، َوأَوَّ ِة َمْوُضوَع ــه: (َوِدَماُء اْلَجاِهِليَّ في
ــْعٍد، َفَقَتَلْتُه ُهَذْيٌل -  ــَرتِْضًعا ِيف َبِني َس ــارِِث - َكاَن ُمْس ْبِن اْلَح
ــا، ِرَبا اْلَعبَّاِس  ُل ِرًبا أََضُعُه ِرَباَن ــوٌع، َوأَوَّ ِة َمْوُض ــا اْلَجاِهِليَّ َوِرَب
ــهُ َمْوُضوٌع ُكلُُّه). ونطق بالقول الصارم  ِلِب، َفإِنَّ ْبِن َعْبِد اْلُمطَّ
والفصل بحق أقرب املقربني منه وهي فاطمة الزهراء البتول 
ــق  ــل للح ــه أراد أن يجع ــه إال أن ــا وتربيت ــة أم أبيه املعصوم
ــبيل  ــا وحيويتها فقال عىل س ــدود فاعليته ــلطانه وللح س
ــت َلقطعت َيدَها) وهذه  ــرتاض: (َوالله َلو أَن َفاِطَمة رسق االف
ــواْ ُكوُنواْ  ــا الَِّذيَن آَمُن َه ــًال: ? َيا أَيُّ ــد عليها القرآن قائ ــم أك القي
ــُكْم أَِو اْلَواِلَدْيِن  ــَهَداء ِللَّـِه َوَلْو َعَىل أَنُفِس ــطِ ُش َقوَّاِمنَي ِباْلِقْس

َواألَْقَرِبنَي? [النساء: 135].

ــه من أعىل  ــب أن تكون أمت ــذا يج ــي وهك ــذا كان النب هك
ــيط، ومن  ــوًال إىل املواطن البس ــلطة وص هرم يف الحكم والس
ــلم يجب  ــىل الله عليه وآله وس ــول الله ص ــا واقتداًء برس هن
ــم العلم من  ــه عليه ــا يفرض ــاة م ــاء والدع ــل العلم أن يحم
ــق يف وجه الحاكم  ــح والتبيني والجهر بالح ــؤولية النص مس
ــح العلماء ومواعظ  ــواء ال أن تكون نصائ واملحكوم عىل الس
ــة وضعفائها بل يكون  ــطاء األم الدعاة موجهًة فقط إىل بس
ــرث اهتماماً وعناية  ــاد والتوجيه أك الخطاُب والنصح واإلرش
بأصحاب القرار وأن يتم الصدع بالحق وتوجيه سهام النقد 
ــح البناء إليهم وزجرهم ونهيهم عند الحاجة واللزوم  والنص
ــون يف الخطيئة  ــع العلماء والدعاة والناصح ــك ال أن يق لذل
التي وقع فيها بنو إرسائيل والتي تمثلت بمحاسبة ومعاقبة 

الضعيف وغض الطرف عن منكر الرشيف.
ــام  ــرم أو رأس النظ ــراف يف رأس اله ــون االنح ــا يك عندم
ــة تحول دون  ــلطة مانع ــوة رادعة وس ــال بد من ق ــم ف والحك
ــتنقع الفساد وبراثن الظلم  انحراف الراعي وانحداره يف مس
ــلطة تتمثل  واملظالم والتمادي يف الطغيان وهذه القوة والس
يف دور العلماء الربانيني الصادعني بالحق اآلمرين باملعروف 
ــه النبي بقوله:  ــد إلي ــر وهذا ما رّّغب وأرش ــني عن املنك الناه
ــلطان  ــهداء حمزة، ورجل قال كلمة حق عند س ــيد الش (س
ــلطان الجائر  ــام الس ــة الحق أم ــدع بكلم ــر). ألن الص جائ
ــبة واملساءلة والتخفيف عىل  والحاكم الظالم تعني املحاس
ــاد و الظلم وتراكم املظالم وهذا ما أشار  كاهل األمة من الفس
ــيئني  ــا وجه خطابه لعلماء األمة الس ــه اإلمام زيد عندم إلي
ــم: (فو الذي نفس  ــد الحاجة فقال له ــني للبيان عن والكاتم
ــد بن عيل« بيده لو بينتم للناس ما تعلمون ودعوتموهم  »زي
م  إىل الحق الذي تعرفون، لَتَضْعَضَع ُبْنَيان الجبَّارين، ولتَهدَّ
ــاً قليًال،  ــات الّله ثمن ــرتيتم بآي ــني، ولكنكم اش ــاس الظامل أس
ــا أخذ الّله عليكم من  ــم يف دينه، وفارقتم كتابه هذا م واْدَهنت
العهود واملواثيق، كي تتعاونوا عىل الرب والتقوى، وال تعاونوا 
ــىل اإلثم والعدوان، فأْمَكنتم الظلمة من الظلم، وزيَّنتم لهم  ع
الَجوَر، وَشَدْدتم لهم ملكهم باملعاونة واملقارنة، فهذا حالكم) 

إىل آخر كالمه عليه السالم.
ــة واملواقف املرشفة  ــواهد التاريخي وهناك الكثري من الش
والعظيمة لبعض العلماء والدعاة الذين وقفوا وقفة بطولية 
ــبة الحكام وبيان أخطائهم وانحرافاتهم،  ــجاعة ملحاس وش
ــواهد تعترب حجة عىل علماء ودعاة اليوم  هذه املواقف والش
الذين ينظرون إىل _الحق ال يعمل به وإىل الباطل ال يتناهى 

عنه- فال يتخذون موقفاً.
ــذا الزمن يرون منكرات الحكام  فكثري من دعاة وعلماء ه

واألمراء ويشاهدون فسقهم وفجورهم وفسادهم وانحرافهم 
ــن كل األخالق  ــالخهم وبعدهم ع ــم القيمي وانس وانحداره
ــراَم  ــاَد وإج ــَر وفس ــاكناً وكأن منك ــون س ــال يحرك واآلداب ف
ــِب الجاللِة والفخامِة نزل به وحي  وانحراَف الحاكِم وصاح
ــه عن ذلك  ــل األعىل تعاىل الل ــمح به الجلي ــماء وس من الس

وتنزّه سبحانه وتقدست صفاته وأسماؤه.
ــذا ما يدعونا للتذكري بمواقف أولئك العلماء العاملني  وه
ــذه الوقفة  ــام الحاكم الظالم وه ــوا وقفة الحق أم ــن وقف الذي
ــم تعترب حجة  ــاء عىل اختالف مذاهبه ــجاعة من العلم الش
عىل العلماء الساكتني عن قول الحق والصامتني أمام إجرام 

الحكام والسلطات الجائرة يف هذا العرص.
ــي ال زال التاريخ  ــة الت ــواهد التاريخية املرشف ــن الش وم
يرويها لألمة موقف العالمة العز بن عبد السالم الذي اتخذ 
ــلطان املتكرب والحاكم الفاسد واملفسد  موقفاً صارماً من الس
ــز كان له  ــري أن الع ــب التاريخ والس ــث ذكرت كت ــعبه حي لش
ــه كان ذلك يف يوم العيد هذا  ــلطان زمان موقف عظيم أمام س
ــلطان لتقدم  ــه الرعية عىل األمري والس ــوم الذي تقبل في الي
ــه ويصطف فيه  ــالم علي ــرشف بلقياه والس ــة وتت ــه التهنئ ل
ــي أو الحاكم لكن العز بن  ــاس للمباركة بالعيد عىل الراع الن
ــني والنفعيني وعبيد  ــن أولئك املداهن ــالم لم يكن م عبد الس
ــرايس املفتونني بالقرب  ــار والدرهم وهواة القصور والك الدين
ــلطان؛ ففي يوم عيد املسلمني والسلطان الحاكم يف  من الس
أبهته وزينته وعسكر السلطان وحشمه مصطفون بني يديه 
ــا يقال: رُبَّ  ــالم بكالم هز كيانه كم ــه العز بن عبد الس يباغت
قوٍل أعظم من صول أي: أشد وقعاً وأثراً من السيف ليصدع 
بكلمة الحق فيقول لهذا الحاكم الفاسد:ما حجتك عند الله 
ــال لك: ألم أبوئ لك ملك مرص ثم تبيح الخمور؟ فقال:  إذا ق
هل جرى هذا؟ فقال الشيخ: نعم. الحانة الفالنية تباع فيها 
ــيخ:  ــذا من أيام أبي. فقال الش ــيخنا ه ــور. فقال: يا ش الخم
ٍة? . وقد أمر  ــن الذين يقولون: ?إنَّا وَجْدَنا آَباَءَنا َعَىل أُمَّ أنت م
ــأل الشيخ أحد  ــلطان بإقفال الحانة عىل الفور، ثم يس الس
ــتحرضت  ــيخ: والله يا بني اس ــذه: أما خفته؟ قال الش تالمي

هيبة الله تعاىل، فصار السلطان أمامي كالقط.
ــون يقومون  ــون والدعاة الواع ــم العلماء الرباني ــذا ه هك
ــكام وال يرتكونهم  ــة الح ــعون لرتبي ــة ويس ــم السياس بتقوي
ــرون  ــي يأم ــة وال نه ــال رقاب ــاد ب ــون الفس ــأنهم يمارس وش
ــذراً للحاكم يف  ــر وال يقبلون ع ــن املنك ــروف وينهون ع باملع
ــام أعينهم وما  ــرياً أم ــد قطاً حق ــرون الوايل الفاس ــك بل ي ذل
ــب أن ننزلهم منزلة  ــوالة الذين يج ــراء والحكام وال أكرث األم
الفرئان ال القطط بل ننزلهم منزلة الفواسق الخمس التي ال 

ــا لفظاعة ما نراه من أمراء اليوم  ــة لها يف حل أو حرم وي حرم
وحكامه وما يمارسونه من خيانة كربى لله ولرسوله ولدينه، 
فقد أباحوا املحرمات واستباحوا وهتكوا حرمات وتعاطوا يف 

ناديهم املنكرات ورشعنوا للباطل واملنكر واإلثم والعدوان.
ــص عىل الوايل  ــالم نغ ــز بن عبد الس ــة الع إذا كان العالم
ــبب حانة خمر فكيف بعلماء  رسوره وفرحته يف يوم عيد بس
ــارات دبي التي تباع فيها  ــة ودعاتها اليوم بعاصمة اإلم األم
ــرات والعاريات  ــتقبل فيها العاه ــاراً نهاراً وتس الخمور جه
والراقصات ويحتفي بهن الحاكم والسلطان املحسوب عىل 

اإلسالم واملسمى زوراً وبهتاناً ويل أمر ورشعية؟
كيف بعلماء ودعاة اليوم وهم يشاهدون مطار ما يسمى 
ــطنبول الذي تباع  ــالمية إس بعاصمة الدولة والخالفة اإلس
ــوبة عىل  ــذه الدولة املحس ــح يف ه ــا وتفت ــور علن ــه الخم في
ــات الخمور والرقص  ــالم أماكن الدعارة واملجون وحان اإلس

ويفاخرون ويتغنون علناً بعلمانيتها والعياذ بالله؟
ــاهدون أمراء  كيف بعلماء ودعاة وخطباء اليوم وهم يش
ــاد  ــون الفس ــمع يمارس الخليج بأم أعينهم عىل مرأى ومس
ــاد ويمولون قنوات وفنادق املجون والدعارة ويغرون  واإلفس
شباب وشابات املسلمني بالفواحش ما ظهر منها وما بطن؟

ــن  ــاء ع ــاة والخطب ــكوت الدع ــاء وس ــت العلم إن صم
ــرار لهم عىل  ــكام تواطؤ وإق ــد ومظالم الح ــرات ومفاس منك
ــم  ــم يف ظلمه ــاركة له ــم ومش ــح فعاله ــم وقب ــوء صنيعه س
ــج من قبل  ــاد املدروس واملمنه ــادها هذا اإلفس ــة وإفس لألم

الصهيونية وصهاينة العرب املوالني للغرب.
ــالمية  ــد تحولت كثري من عواصم الدول العربية واإلس لق
ــاد واإلفساد واإلغواء والرذيلة والقرب من  إىل محاضن للفس
الفواحش الظاهرة والباطنة عىل مرأى ومسمع من كثري من 
العلماء والدعاة والخطباء السيما دول الخليج ومن تحالف 
ــداً لله يحبها كحب  ــا ودار معها حيثما دارت وجعلها ن معه
الله بل أشد ويقدم أوامرها عىل أوامر الله ورضاها عىل رضاء 
ــَن النَّاِس َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّه  الله وصدق الله القائل: ?َوِم
ــبحانه عن علماء  ــبِّ اللَِّه?. والقائل س وَنُهْم َكُح ــَداًدا ُيِحبُّ أَْن
ــدين وخدمة والة األمر املضلني  الضالل عبيد الحكام الفاس
ــْم َورُْهَباَنُهْم أَْرَباًبا ِمْن ُدوِن اللَِّه?  قال عنهم: ?اتََّخُذوا أَْحَبارَُه
وحني سئل النبي عن معنى اآلية وتفسريها قال: رسول الّله 
ــلم: ((أما أنَّهم لم يكونوا يعبدونهم،  صىل الّله عليه وآله وس
ــتحلونه،  ــم كانوا يحلُّون لهم ما حرم الّله عليهم، فيس ولكنه

ويحرمون عليهم ما أحل الّله لهم، فيحرمونه)).

مسؤولية العلماء والدعاة يف مواجهة سلطات اإلفساد األخاليقمسؤولية العلماء والدعاة يف مواجهة سلطات اإلفساد األخاليق
"خالد عوض"

ماذا يحدث يف العالم ؟!
ــراب أحد  ــح الخ ــل أصب ه

أفراد العائلة الكونية!

ــم الحر يصم  مجدداً العال
ــداء الطفولة يف  ــن ن ــه ع أذني
ــة إىل  ــة الحاج ــن بذريع اليم
ــاته اإلنسانية  تمويل مؤسس
ــعودي – اإلماراتي  باملال الس
أرواح  ــق  يزه ــذي  ال ــه  ذات

األبرياء يف كل مكان.
إنها حضارة الدم والظالم، 
ــىل أعتاب  ــوب ع ــدم املصل ال
ــي،  األمم ــاج  الزج ــى  مبن
ــت  ــالدي تحول ــواق يف ب األس
ــرية،  كب ــوداء  س ــة  فحم إىل 

ــول جهنمية هبطت للتو  عج
ــراء الخليج التهمت  من صح
ــب الفرح  ــوة أكيدة عش بقس
ــق  ــت يف األف ــة وغاب والطفول

األحمر.
ــك  ــم ال تخدع ــا العال أيه
ــيح يف الحدائق  دموع التماس
املخملية، فقط: تأمل املشهد 
ــرتى الوطن  ــكله الكامل ل بش

املذبوح ينام عىل صدري.

تحالف العدوان.. عجول جهنم

العطاء الوطني

عادل أبو زينة  

ــول تاريخية  ــش الوطن مرحلة تح يعي
ــباب  ــتطاع ش عىل مختلف األصعدة واس
ــؤولية  ــتوى املس اليمن أن يكونوا عند مس
ــم املتمثلة يف التصدي البطويل  املناطة به
ــذي  ــي ال ــعودي – األمريك ــدوان الس للع
استهدف تدمري مقومات البقاء اإلنساني 

عىل األرض اليمنية.
ــذاذ يف كل  ــال اليمن األف ــواعد أبط  بس
ــباب  ــدم ش ــي يق ــاء الوطن ــن العط ميادي
ــن حيوية  ــورة ناصعة ع ــوم ص ــن الي اليم

ــان اليمني وصموده األسطوري يف  اإلنس
ــداء الحضارة  ــداء اليمن.. أع ــة اع مواجه
ــانية ويهدون للوطن العزيز مع كل  اإلنس
إرشاقة شمس انتصارات خالدة تسهم يف 

صنع النرص القادم.
ــي تصافح  ــم العالية وه ــت أياديك  بورك
ــا أبطال اليمن األوفياء،  املجد كل صباح ي
ــمخ الهامات  ــوان كرامتنا بكم تش أنتم عن

وتسمو األجيال.
ــة بمكتب  ــدة التنفيذي ــر عام الوح مدي

األشغال العامة – أمانة العاصمة

حسن الديلمي

التعليم بني الحرية والهيمنة الثقافية الغربيةالتعليم بني الحرية والهيمنة الثقافية الغربية
ــل إىل أهمية  ــا منذ زمن طوي ــرُب يف أوروب ــَن الغ َفِط
ــه اهتماما  ــعوب ورقيها فاهتموا ب ــاء الش العلم يف بن
كبريا، وسعوا جاهدين إىل أن يكون التعليم مبنيا عىل 
ــاء  مبدأ التفكري والحوار والتطبيق. وعملوا عىل إنش
ــائل  املعامل والورش وتوفري متطلبات التعليم كالوس
ــوه،  ــا فهم ــون م ــق املتعلم ــا يطب ــن خالله ــي م و الت
ــم نظري  ــن عل ــوه م ــا فهم ــول م ــتوعبوه، فيتح واس
ــاهد  ــكار مش ــرتاع وابت ــان إىل اخ ــتوعب يف األذه مس

بالعيان.
ــي يف الغرب  ــور العلم ــت عجلة التط ــذا تحرك وبه
ــه من ثورة  ــوا إىل ما نراه ونلمس ــت حتى وصل و تقدم

علمية تذهل العقول.
ــعوب ال ترقى وال تنمو إال  ــك فيه أن الش ومما ال ش
ــَق يف الواقع،  ــا إال إذا ُطبِّ ــون العلم علم ــم وال يك بالعل
ــط يف العملية  ــه إال إذا تم الرب ــن يتأتى تطبيق و ال ول
ــنا يف حاجة  ــة بني النظرية والتطبيق، ولس التعليمي
ــا ذكرنا كون ذلك معلوما للجميع.  إثبات مصداقية م
كما أن يف تاريخ البرشية ملن طالع فيه بتمعن شواهد 

تصدق ما ذكرت.
ــة عىل ذلك؛ فنحن  ــرص الحديث داللة كافي ويف الع
ــور العلمي بكل  ــرصا بلغ فيه التقدم و التط نعيش ع
ــؤاد أن هذا  ــز يف الف ــه. و ما يح ــورة ذروت ــكاله وص أش
ــن يهود  ــلمني م ــا من غري املس ــور أتان ــدم والتط التق

ونصارى و وثنيني.
ــالمي يأمرنا بطلب  ــا اإلس ــم من أن دينن ــىل الرغ ع
ــنة  ــم ويحثنا ويرغبنا فيه، فالقرآن الكريم والس العل
ــم، و يحث  ــب يف طلب العل ــان بما يرغ ــرة مليئ املطه

عليه.
ــالمي نماذج علمية تدل عىل أن  ويف تاريخنا اإلس
ــاركات  ــلمني يف وقت من األوقات قد كان لهم مش املس
ــت كانوا فيه  ــرب، يف وق ــة أذهلت الغ ــة تطبيقي علمي
غارقني يف خالفاتهم الطائفية وخرافاتهم وجهاالتهم، 
ــوا  حني ذاك من  و ال يخفى عىل الجميع أنهم التمس
ــم و ابتعثوا  ــوا عليهم من علومه ــلمني أن يفيض املس

طالبهم إىل الرشق لينهلوا من علومهم.
ــل  ــوه ج ــم أول ــة العل ــرب إىل أهمي ــن الغ ــذ فط ومن
ــوا  ــة وربط ــات ضخم ــه ميزاني ــدوا ل ــم وأع اهتمامه
ــا تعلموه.  ــذوا يطبقون م ــق، فأخ ــة بالتطبي النظري
ــو الثورة  ــح نح ــم الصحي ــقون طريقه ــذوا يش و أخ
ــج العلم  ــم نتائ ــم و أعظ ــت أه ــي كان ــة الت الصناعي

التطبيقي.
ــبب  ــلمون آنذاك يرتاجعون علميا بس ــذ املس و أخ
ــتغل الغرب  ــا بينهم ، فأس ــروب فيم ــم والح خالفاته
ــىل تمزيق األمة والهيمنة عىل ثقافتها  ذلك فعملوا ع
ــالل أراضيها، و بالفعل  ــخ هويتها، و من ثم احت ومس

كان لهم ذلك ولكن بشكل تدريجي.
ــالمي؛  ــا راجعنا تاريخ العالم العربي واإلس و إذا م
ــنجد أن االسترشاق قد بدأ مبكرا و أنه كان بمثابة  فس
ــح التعبري. و  ــبق املعركة إذا ص ــتطالع الذي يس االس
ــة نابليون إىل مرص هي  ــد عليه هو أن حمل الذي نؤك
ــترشاق، و تىل تلك الحملة قيام محمد  من نتائج االس
ــها  ــا بابتعاث أول بعثة علمية كان عىل رأس عيل باش
ــس الذي  ــري إىل باري ــع الطهطاوي األزه ــة راف رفاع
ــادات وتقاليد  ــاري، وبع ــرا بالتطور املعم ــع منبه رج
ــي فرجع متأثرا بتلك الثقافات التي  املجتمع األوروب
ــه وهويته الدينية جملة وتفصيال،   هي تخالف ثقافت
ولكنه عاد منبهرا بها وألف كتابه (تلخيص اإلبريز) 

الذي تكلم فيه عن باريس. وكان رفاعة وزمالؤه باكورة 
التجديد و االنفتاح - كما يطلق عليهم - الذين فتحوا 
الباب للتطور يف مرص و منها إىل بقية الدول العربية.
ــىل الرغم من انتعاش الحركة العلمية و األدبية  و ع
ــع  ــك يف الواق ــيل إال أن ذل ــد ع ــد محم ــرص يف عه يف م
ــالمية  ــًة لهيمنة الغرب عىل الثقافة اإلس مثَّـــَل بداي
ــي مهدت  ــة األداة الت ــوا بمثاب ــم كان ــة؛ ألنه و العربي
الطريق و عبدتها أمام الغرب إلضعاف املجتمع، و تىل 
ــك فتح مدارس  ــة بعثات أخرى، وعقب ذل تلك البعث
ــددة األغراض، و عمل  ــا متع من قبل محمد عيل باش
ــا، ويف املقابل كان هناك  عىل توظيف الخريجني منه
ــرص دوره عىل التعليم  ــال لألزهر و العمل عىل ح إهم
ــري عنه بحثا عن  ــا أدى إىل انرصاف الكث الديني،  مم

الوظيفة، واملال والجاه، وأيضا اعتباره رجعيا.
ــزي كرومر كان املجتمع  ــد الحاكم االنجلي و يف عه
ــوب خطته  ــرح القس دانل ــع الوضع، فط ــد تأقلم م ق
ــنها األخري، و عينه مرشفا عىل  عىل كرومر فاستحس
ــرشع دانلوب يمليها  ــلك الرتبوي. ف املوجهني يف الس
ــص خطته يف:  ــا. و تتلخ ــني ويلزمهم به ــىل املوجه ع
(تقديس املكتوب)، فأخذ يقيم تعليماته عىل أساس 
ــارت امليزة  ــظ واملذاكرة، وص ــرة هو الحف ــة الذاك تنمي
التي تميز الطالب الذكي عند العرب هي ميزة الحفظ 

دون االهتمام بالتفكري واإلبداع واالبتكار و االخرتاع.
ــة تخضع لتلك  ــني والثقافة العربي ــذ ذلك الح ومن
ــمل ذلك  ــب بل ش ــس هذا يف مرص فحس ــة ولي الخط

أغلب البلدان العربية دون استثناء.
ــة قائما يف جميع  ــم يف البلدان العربي فصار التعلي
مراحله (األسايس – الثانوي –والجامعي – والعايل)
ــوار أو نقاش، أو حتى  ــني، و االتباع دون ح عىل التلق
ــىل رصف املجتمع عن  ــري. و عملوا ع ــماح بالتفك الس
ــن خالل قرصهم  القراءة  ــزاز بتاريخه املرشف م االعت
ــباب  ــة أس ــراءة املجردة عن دراس ــىل  الق ــخ ع للتاري
النهضة والتطور، واعتبار التاريخ مجرد قصص عن 

أرسة ما أو ملك تملك يف زمن ثم انقىض أمره.
ــات جامدة  ــاء يعبئ معلوم ــار الطالب كالوع فص
ــوى حفظها  ــس عليه س ــتاذه، ولي ــا عليه أس يمليه
ــي عليه  ــزا ثمينا ينبغ ــا كن ــا واعتباره ــار به و االنبه

ــا أو  ــوار حوله ــق الح ــه ح ــس ل ــه، ولي ــاظ علي الحف
ــات. واالبتكار  ــل صار االجتهاد من املحرم االبتكار. ب

من الخيال الذي ال يجوز حتى التفكري فيه0
ــار  ــرور وص ــاتذة الغ ــض األس ــم بع ــى أصابه حت
ــم يف كل آرائهم خوفا منهم  التلميذ يجاملهم ويتبعه

فقد يؤخرونهم يف النتائج إذا ما خالفوهم.
ــع  ــي يخض ــم العرب ــم يف العال ــار التعلي ــذا ص وبه
ــاذ الجانب  ــة، من خالل اتخ ــة الثقافة الغربي لهيمن
النظري يف التعليم املتمثلة يف الحفظ والتكرار منهجا 

وطريقة متبعة، وغابت فكرة التطوير واالبتكار.
ــدان العربية  ــح البل ــة تكتس ــذه الهيمن ــذت ه وأخ
ــدول بما يف ذلك  ــا بقية ال ــرص، و من بعده ــداء بم ابت
اليمن،حيث أن نظام التعليم يف اليمن ال يختلف عن 
ــتفادت كثريا من نظام  ــام يف مرص؛ ألن اليمن اس النظ

مرص ومناهجها بعد ثورة سبتمرب 1962م.
وظلت املناهج التي تدرس يف مدارس اليمن مرصية، 
لسنوات عدة. وحتى عندما تم تأليف املناهج اليمنية  
ــها و  ــاً وبالطريقة نفس ــني غالب ــون مرصي كان املؤلف
ــه يف مرص هو  ــوب من خالل خطت ــعى إليه دانل ما س
نفسه ما تم يف التعليم يف اليم ، فالطريقة هي التلقني، 

والطالب املمتاز هو الذي يتميز برسعة الحفظ.
حتى املواد العلمية التي تحتاج إىل معامل و ورش 
ــدرس بطريقة  ــائل تعليمية، صارت ت و تطبيق و وس
ــة  ــون يف الهندس ــار القان ــل.  وص ــة؛ إال القلي نظري
ــدة النحوية  ــاء يحفظ كالقاع ــات والفيزي والرياضي

والنص األدبي.
ــني الجامعات  ــب ذلك التنافس ب ويضاف إىل جان
ــتها،  ــن يف هندس ــي والتفن ــاء املبان ــن بإنش يف اليم
ــي تحتاج اىل  ــات العلمية الت ــح الكلي ــراط يف فت واإلف
معامل ضخمة وورش عالية الجودة والتقنية.  فتفتح 
الكليات العلمية يف كل جامعة وينفق عليها املليارات 
ــاء، وكلية الطب يف  ــال كلية الطب يف جامعه صنع فمث
ــوت ويف تعز ويف  ــدن وكلية الطب يف حرضم جامعة ع
ــران، ومثلها كلية  ــار ويف عم ــدة ويف ذم إب ويف الحدي

طب االسنان ومثلها كلية الهندسة و ما شابه.
وإىل جانب ذلك يتم فتح املعاهد الطبية والهندسية 
ــوائية؛ إذ كان األحرى املداولة بني  وهذه سياسة عش

ــم قيمته  ــث يكون للتعلي ــات املحافظات بحي جامع
ــاء املباني فلننفقها  ــدال من إنفاق املليارات يف إنش وب
يف إنشاء املعامل والورش التطبيقية وتوفري الوسائل 
ــة أمام  ــا فرص ــد أعطين ــك ق ــون بذل ــة و نك التعليمي
ــال التعليم  ــس  يف مج ــا للتناف ــات جميعه املحافظ

العايل.
ــت فيها  ــئت وافتتح ــد أنش ــات ق ــا أن الجامع و بم
ــة وغريها إال أن التعليم يف أغلبها  كليات طب وهندس
ال يعدو كونه نظريا وتهيمن عليه خطة دانلوب سواء 
ــعر؛ إذ أن أغلب الجامعات تفتقر  ــعرنا ألم  لم نش أش
ــة املتكاملة  ــائل التعليمي ــل والورش والوس إىل املعام
ــة يف العالم، بل  ــة والصناعي ــورة العلمي ــة الث ومواكب
ــني و الحفظ  ــب التلق ــم فيها جان ــىل التعلي يغلب ع
ــوار أو  ــمح للطالب بالح ــال يس ــتاذ،  ف ــلط األس وتس
ــتاذه قامت  ــأل طالب  أس ــؤال واذا س ــاش أو الس النق
ــرة عىل  ــع الفك ــون الطالب قط ــد؛ ك ــم تقع ــا ول الدني
األستاذ وقد يؤدي ذلك إىل أن يبقى الطالب يف مادته 
وإذا كان هناك من تطبيق فيكون يف بعض الجامعات 
ــي مدة غري  ــهرين،  وه ــر العام أو ش ــهر يف آخ ملدة ش

كافية لصقل موهبة الطالب.
ــت إن من املصائب  ــيل ال أكون مبالغاً إذا ما قل و لع
التي أصيب بها التعليم يف الوطن العربي عموما ويف 
ــم من أجل الحصول  ــن خصوصا؛ هو طلب العل اليم
عىل الشهادة، ومن ثم الحصول عىل الوظيفة. فصار 
هم الطالب األول واألخري هو الحصول عىل الشهادة 
لكي يحصل بها عىل درجة وظيفية، وما إن يتوظف يف 
ــلك الحكومي حتى يبدأ بالتحايل عىل الوظيفة  الس
ــعيا  ــن فرصة للعمل الخاص س ــمية ويبحث ع الرس
ــن عالم يف مجاله  ــال فيتحول ذلك الخريج م وراء امل
يفرتض عليه أن  يخدم دينه  وطنه إىل متكسب يجري 
وراء جمع املال، و يستوي يف ذلك الطبيب واملهندس 
ــي وغريهم فصار الطبيب يعمل يف  و الدكتور الجامع
ــة أكرث مما  ــة وعيادته الخاص ــفيات الخاص املستش
ــمية، وهو يستلم راتبا شهريا  يعمل يف الوظيفة الرس
ــدس، و الدكتور  ــك املهن ــق الحكومي، وكذل ــن املرف م
ــك الحاالت هو الوطن  ــي، والضحية يف كل تل الجامع

والطالب.

ــج التي حققتها خطة دانلوب  ولعل من أهم النتائ
ــدان الضمري  ــي لدى هؤالء وفق ــزع الوازع الدين هي ن
الوطني واإلنساني فصاروا ال يأبهون بدين وال وطن، 
ــىل ذلك من أن أغلب الدكاترة الجامعيني يف  وال أدل ع
أغلب الجامعات اليمنية يعملون اآلن يف دول الخليج 
ــن الجامعات  ــات م ــتلمون مرتب ــم يس ــا، وه وماليزي
ــب، ومن لم يكن منهم يف الخارج  اليمنية إىل وقت قري
ــة الحكومية  ــل يف الجامع ــو اآلن مرضب عن العم فه
بحجة انقطاع الراتب، و يداوم يف الجامعات األهلية.

و هذا إن دل عىل يشء فإنما يدل عىل انعدام الوازع 
الديني، و موت الضمري اإلنساني، و الحس الوطني.
ــية يف  ــكالم عن املناهج الدراس ــا إىل ال ــا عدن و إذا م
ــه الخصوص  ــىل وج ــن و ع ــم يف اليم ــل التعلي مراح
ــنجد أنه خضع للتعديالت  ــم الديني، فإننا س التعلي
ــا، و كل  ــو عليه حالي ــل إىل ما ه ــى وص ــررة، حت املتك
ــدة منها:  ــم بذرائع ع ــا كانت تت ــا م ــالت غالب التعدي
دعوى االعتدال و الوسطية، و نبذ التعصب املذهبي، 
ــح من اآلراء اتباعا  ــر التعليم، األخذ بالصحي و تطوي
ــن الذرائع  ــرة، و غري ذلك م ــنة الصحيحة املطه للس
ــن قبل لجنة  ــج أعدت م ــع أن املناه ــة. و الواق الواهي
ــكام و العقائد، و تجاهلت  تبنت مذهبا معينا يف األح
ــني يف اليمن (الشافعي  املذهبني السائدين املتعايش
ــر جديد يف اليمن  ــأ فك و الزيدي)، و نتاجا لذلك نش
ــافعي و الزيدي،  ــداء للمذهبني الش ــمة الع حمل س
ــع، متبعا يف ذلك  ــىل تغيري ثقافة املجتم ــل و عمل ع ب
ــل،  ــن العوام ــري م ــتعان بكث ــددة، و اس ــاليب متع أس

السياسية، و الجغرافية، و الفكرية، و االقتصادية.
و ما هي إال فرتة زمنية محددة حتى أصبح التعليم 
ــعب  ــيا، و عانى الش ــا و فقهيا و سياس ــا فكري موجه
ــات الطائفية التي تطورت  ــي جراء ذلك النزاع اليمن
ــعب من  بعد ذلك إىل حروب طاحنة. و ما يعانيه الش
ــوي، و حرب ظاملة دمرت و  ــار بري و بحري و ج حص
ــة التحتية فضال عن قتل األطفال  ال تزال تدمر البني
ــج و مخرجات تلك  ــن نتائ ــزل، هو م ــاء و الع و النس
ــا و العمل عىل  ــج. التي يجب إعادة النظر فيه املناه

تغيريها و تعديلها.
ــة االختصاص  ــوة إىل جه ــام هذه دع ــل الخت و قب
ــه، و ذلك من  ــر التعليم وإصالح ــىل تطوي بالعمل ع

خالل التايل: -
ــا، مرجعه  ــة و ال يفرقه ــج يوحد األم ــع منه -1 وض

كتاب الله و السنة النبوية الجامعة غري املفرقة. 
ــائل و  ــات بالوس ــد الجامع ــىل تزوي ــل ع -2 العم
املعامل و الورش التي تتيح للطالب فرصة التطبيق.

ــري و االبتكار؛ من  ــة الفرصة للطالب للتفك -3 إتاح
ــماح  ــا بينهم، و الس ــس فيم ــو التناف ــالل خلق ج خ

بالحوار و النقاش املثمر.
ــم  ــاد أمته ــم و أمج ــالب بتاريخه ــف الط -4 تعري
ــباب نهضتهم و  ــالمية، و توضيح أس ــة و اإلس العربي

رقيهم.
ــالمية لدى الطالب  ــروح الدينية اإلس ــة ال -5 تنمي
املبتعثني إىل الخارج حتى ال يتأثروا بثقافات مخالفة 
ــهورة  ــم و أصالتهم، مذكرين لهم باملقولة املش لدينه
ــون علومهم يف  ــباب الذين يتلق ــن كرومر: (إن الش ع
ــم الثقافية و الروحية  ــرتا و أوروبا يفقدون صلته انكل
بوطنهم، و ال يستطيعون االنتماء يف نفس الوقت إىل 
ــط  ــم ثقافته فيتأرجحون يف الوس ــد الذي منحه البل

ممزقني).
ــن للهوية،  ــا أن نكون فاقدي ــد لنا أعداؤن هكذا يري

منبوذين، مذبذبني.

محمد علي أحمد
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