
االربعاء 7 اكتوبر 2009   13محليات

الفهد والسديراوي: ضرورة إعالء المفاهيم اإليجابية 
واالنسجام بين مخرجات ومدخالت التعليم

حمد العنزي
عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لش����ؤون اإلسكان الش����يخ أحمد الفهد 
اجتماعا مساء امس االول مع وكيلة وزارة التربية 
متاضر الس����ديراوي، ومت بحث املقترح العام 
للخطط التنموية اخلمسية للدولة واخلاصة 
بسياس����ات التعلي����م العام واألط����ر املتعلقة 
بتنفيذ برنامج العمل احلكومي اخلاص بتلك 

السياسات.
وتطرق االجتماع الى ضرورة رفع مستويات 
حتصيل طالب التعليم العام وتقليل نس����بة 

اله����در في الف����رص التعليمي����ة الناجتة عن 
املعدالت العالية للرسوب والتسرب من املراحل 
التعليمية املختلفة وزيادة املس����احة الزمنية 
للعملية التعليمية ومن يس����اهم في تكثيف 
التحصيل العلمي للطالب، باالضافة الى إعادة 
صياغة سياسات منظومة التعليم في جميع 
املس����تويات على مس����توى الطالب واملعلمني 
واملدرسة ووسائط تكنولوجيا التعليم ملواكبة 

التغيرات العلمية والثقافية املعاصرة.
واتفق الشيخ احمد الفهد مع السديراوي على 
ضرورة اعالء املفاهيم االيجابية مثل املواطنة 
واالنتم����اء الوطني وتنمية مه����ارات التفكير 

اإلبداعي وإحداث تكامل في سياس����ات وآليات 
املنظوم����ة التعليمية في جمي����ع مراحلها مبا 
يحقق االنسجام بني مخرجات املرحلة ومدخالت 

املرحلة التالية.
وتطرق االجتماع الى ضرورة تفعيل دور 
املجلس األعلى للتعليم وإنش����اء مركز وطني 
مستقل للتعليم والقياس جلميع مراحل التعليم 
العام ليغطي كل جوان����ب العملية التعليمية 
باالضافة الى توفير متطلبات نظم ادارة اجلودة 
للمؤسسات التعليمية ومشاركة القطاع اخلاص 
في االدارة وإعادة بناء عدد من مدارس وزارة 

التربية.

بحثا الخطط التنموية الخمسية للدولة وتنفيذ برنامج عمل الحكومة

الشيخ أحمد الفهد ومتاضر السديراوي خالل االجتماع

 

دعاة يستنكرون سخرية طنطاوي من طالبة منتقبة: 
نطالبه بالترفع واالعتذار واحترام مخالفيه

أكدوا أن النقاب مشروع بالكتاب والسنة

حاي احلاي

د.محمد النجدي

فيحان اجلرمان

محمد العصيمي

خالد السلطان

رحمهما اهلل ان تظهر العينني او 
عينا واحدة.

وتابع بقول����ه: اني واهلل لفي 
غاية العجب واحليرة من قول شيخ 
االزهر هداه اهلل الى توقير واجالل 
هذه الشعيرة وهذه احلرمة التي 
هي من حرمات وشعائر اهلل، كما 
قال تعالى )ذلك ومن يعظم شعائر 
اهلل فإنها من تقوى القلوب(، وقال 
تعالى ايضا )ومن يعظم حرمات 

اهلل فهو خير له عند ربه(.
بدوره، اوضح االمام واخلطيب 
ف����ي وزارة االوقاف والش����ؤون 
االسالمية الداعية محمد العصيمي 
ان����ه ال يخفى على اح����د ان نيل 
املنتسب الى العلم والدعوة اخطر 
من نيل غيره، الفتا الى ان ما صدر 
من شيخ االزهر لم يكن مستغربا، 
خاصة بع����د خذالن����ه الخواتنا 
احملجبات في فرنسا بعد منعهن 
من دخول املدارس احلكومية ليأتي 
الدور اليوم على النقاب لينال منه 

وممن لبسته.
من جهته، اوضح رئيس اللجنة 
العلمية التابع����ة جلمعية احياء 
التراث االسالمي د.محمد احلمود 
النجدي ان ما قام به د.طنطاوي 
من تعديه على نقاب ولباس الفتاة 
الطالبة امنا هو في حقيقته يتضمن 
طعنا في مشروعية النقاب وليس 
طعنا في الفتاة نفس����ها، مشيرا 
الى ان مشروعية النقاب اتت بها 
السنة النبوية صريحة وذلك بنهيه 
احملرم����ة للحج بأال تتنقب، وهذا 
داللة على انه����ا تنتقب فيما عدا 

االحرام.

طنطاوي كان صدمة لكل مس����لم 
لدي����ه بديهيات العلم الش����رعي، 
واصفا ما فعله بالش����يء املخزي 
واحملزن، وتابع قوله ان د.طنطاوي 
وقع في محاذير شرعية منها منعه 
للنقاب الذي هو من اإلسالم، مشيرا 
إلى ان العلماء اجمعوا قاطبة على 

أنه أفضل من كشف الوجه.
وأض����اف اجلرم����ان ان اعداء 
اإلسالم يسعون إلى منع النقاب 
واس����تئصاله م����ن املجتمع����ات 
اإلس����المية، مبينا ان السخرية 
واالس����تهزاء امر يجب ان يترفع 
عنه كل مسلم وعاقل، فكيف يصدر 
ممن يدعي العلم واملعرفة ويدعي 

أنه قدوة وأسوة.
وطالب د.طنطاوي باحلكمة في 
خطابه مع مخالفيه، وعدم الوقوع 
في تزكية نفسه، الفتا الى ان الفتاة 
لم تفعل جرم����ا حني انتقبت مع 
دخول املسؤولني من الرجال الى 

الفصل الدراسي.
وم����ن جهت����ه أوض����ح االمام 
واخلطي����ب ف����ي وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية الداعية حاي 
احلاي ان ما قام به ش����يخ األزهر 
هو جرأة قبيحة وتصرف غريب 
ومهني بأن يتهجم رجل ذو منصب 
ديني عال ورفيع على فتاة منتقبة 
في احد معاهد االزهر الش����رعية 
بدال من ان يثني عليها، بل ش����ن 
حربا ظلما وصدا عن سبيل اللهو، 
مبينا انه ال يشك مسلم في شرعية 
ومشروعية النقاب، وذلك بقوله 
تعالى )وال يبدين زينتهن اال ما 
ظهر منها( فسرها مجاهد واحلسن 

ضاري المطيري
استنكر عدد من الدعاة ما قام به 
شيخ األزهر د.محمد سيد طنطاوي 
مؤخرا م����ن منعه للمنتقبات من 
دخول معاهد األزهر وسخريته من 
إحدى الفتيات املنقبات، مستعظمني 
ومستهجنني ان تصدر مثل هذه 
االفعال من عالم شرعي ذي منصب 
ديني رفيع، وطالبوا باحترام اآلراء 
الفقهية التي ترى بوجوب النقاب، 
الفقهاء اجمعوا  أن  إلى  مشيرين 

قاطبة على فضيلته.
فف����ي البداي����ة أوضح رئيس 
جلنة الكلمة الطيبة الداعية خالد 
السلطان انه اقشعر جسده عندما 
قرأ ما نشر على لسان شيخ األزهر، 
وتصرفه القبيح مع تلك الطالبة 
التي استهزأ بلباس����ها الشرعي 
ونقابها املرعي، مشيرا الى ان هذا 
ليس اسلوبا حكيما وال هي طريقة 

سادة العلم.
واضاف بأنه ان كان د.طنطاوي 
ال يرى وجوب النقاب فعليه على 
األقل ان يتبع أدب العلماء الذين 
ال يرون الوجوب لكنهم يتفقون 
على فضيلته واستحبابه، وتساءل 
السلطان قائال: من قال ان النقاب 
شرع للجميالت؟ الفتا الى ان لسان 
حال د.طنط����اوي كأنه يقول ان 
القبيحة هي التي ال تنتقب وفي 

هذا إساءة لنساء العاملني.
وق����ال: اذا كان هج����وم على 
املنقبات بهذه الطريقة في املدارس 
االزهرية فأي اختالف في املوقف 
بينه وبني كفار فرنسا الذين منعوا 
املس����لمات من الدراس����ة والعمل 

باللباس الشرعي.
وتابع السلطان حديثه لشيخ 
االزهر قائال: هذه زلة كبيرة فعلتها 
تستوجب التوبة واالعتذار للفتاة 
اتهمتهم باجلهل،  الذي����ن  وأهلها 
مطالبا إياه بالترفع وبالكف عن 
الس����خرية بالناس، وتش����جيع 
املستورات على سترهن ومدحهن 
فإذا كان مقامه ال يفعل ذلك فباهلل 

عليه من يفعله؟
وبدوره أوضح اإلمام واخلطيب 
ف����ي وزارة األوقاف والش����ؤون 
اإلسالمية الداعية فيحان اجلرمان 
ان م����ا تف����وه به الش����يخ محمد 

رئيس التحرير استقبل سفيرة جورجيا

 )متين غوزال(

عبداهلل العبارالقنصل أرشل ديزوليا شيوليالسفيرة ايكاترينا مايرينج ميكادزه

التحرير  اس����تقبل رئيس 
الزميل يوس����ف خالد املرزوق 
سفيرة دولة جورجيا ايكاترينا 
مايرين����ج مي����كادزه يرافقها 
القنصل أرشل ديزوليا شيولي، 
ورئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب في الش����ركة الوطنية 
للصناعات االستهالكية عبداهلل 
العبار. وتخلل اللقاء نقاش حول 
العالقات بني البلدين وس����بل 
تعزيز التقارب بينهما في كل 

املجاالت، السيما إعالميا.
حضر اللقاء مدير التحرير 

الزميل محمد احلسيني.
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