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أعربت عن قلقها البالغ لما يثار حول مناهج التربية اإلسالمية

»المعلمين« تطالب بعدم إقحام المسألة التربوية في الحسابات السياسية 

أصدرت جمعية املعلمني بيانا أشارت 
فيه الى أنها تتابع بقلق بالغ احملاوالت 
والطروحات التي تثار حاليا حول مناهج 
التربي����ة اإلس����امية والتي من ش����أنها 
إقحام املسألة التعليمية في احلسابات 
السياسية والشخصية والتشكيك والطعن 
في غايات القائمني عليها من أهل امليدان 
دون أي مراع����اة خلصوصية ومنهجية 
هذه املسألة وأهميتها القصوى واجلهود 
املضنية للقائمني عليها، وما يبنى عليها 
من أهداف وآمال وتطلعات في بناء أجيال 
واعدة تتحمل مسؤولية استكمال مسيرة 
اخلير والعطاء واألمن واألمان لهذه األرض 
الطيبة ولهذا الوطن العزيز. وحذرت في 

بيانها من تفاقم هذه احملاوالت والتصعيد فيها ومن املساس 
مبقومات الوحدة الوطنية وروح التعاضد والتآخي التي 
جبل عليها أبناء هذا الوطن على امتداد تاريخه، مشيرة إلى 
أنها ومن منطلق دورها ومسؤولياتها الوطنية والتربوية 

تؤكد التالي:
1 � من اخلطأ البالغ تفسير ما جاء في األسئلة املدرجة 
في اختبارات التربية اإلس����امية التي ج����اءت في إطار 
مضمون ومفاهيم املقررات الدراسية، ولم يكن القصد منها 
إثارة الفتنة حس����ب ما طرح مع العلم بأن هناك العديد 
من املفاهي����م واملعتقدات فيها اختاف����ات من طائفة إلى 
أخرى كاألذان والصلوات والوضوء على سبيل املثال إال 
أن املقررات الدراسية ملزمة على مفاهيم معينة ومثبتة 
وفقا ملا نصت عليه مصادر التشريع املعتمدة في الكويت، 
وهذا ما تسير عليه مناهج التربية اإلسامية في الكويت 
منذ بدايات التعليم الرسمي في الكويت حتى يومنا هذا 

ولم يعترض عليها أي أحد.
2 � كان من املفترض بل ومن الواجب النأي باملس����ألة 
التعليمية واملناهج املدرسية عن الطرح السياسي أو األفكار 
واملتعقدات االجتهادية حتى ال تكون عرضة لألهواء ومجاال 
خصبا للمزايدة واإلثارة والتصعيد، في الوقت الذي البد فيه 

من مناقشة القضايا واملسائل التعليمية 
التي يظن البعض أنها تؤثر على الوحدة 
الوطنية من خال اللجان املختصة التي 
تضم التربويني وأهل االختصاص، ومن 
خال ترسيخ القيم التربوية وفقا ملا جاء 
في أهداف وثيقة التعليم دون أي تعصب 

أو حتيز أو مواالة.
3 � من املؤسف حقا وما يثير احلسرة 
واأللم التطاول على أهل امليدان واإلساءة 
ملكانتهم والتشكيك في عطاءاتهم ونعتهم 
باألوصاف املسيئة التي ال تليق أبدا بهم 
ومبكانتهم ورسالتهم اإلنسانية والوطنية 
النبيلة، في الوقت الذي من الواجب العمل 
والسعي على تعزيز مكانتهم والتأكيد 
على دورهم ومسؤولياتهم اجلسام واألعباء الكبيرة التي 
يتحملونها، والوقوف إلى جانبهم من أجل املضي قدما في 

حتقيق األهداف والغايات املنشودة.
4 � إن عل����ى وزارة التربية أن تواجه هذه األمور بكل 
صرامة وجرأة دون الرضوخ ألي ضغوط وتدخات، وأال 
تسمح ألي كائن من كان التعرض ملناهجها وأهل امليدان، 
وعليها أن تسخر كل طاقاتها وإمكاناتها من أجل أن حتمي 
مناهجها وهيئاتها التعليمية ملا تتعرض له من إس����اءة 
وجتريح ومن تدخات، وأن تؤكد على ضرورة ترس����يخ 
مفاهيم التسامح واحلوار والنقاش املوضوعي والتفاهم 

الودي الهادف والبناء.
واختتمت جمعية املعلمني بيانها بالتأكيد على ضرورة 
ممارسة أهل امليدان من جموع املعلمني واملعلمات واإلدارات 
املدرسية مسؤولياتهم في التصدي ملثل هذه املسائل ولتعزيز 
روح الوحدة الوطنية ومتاسك النسيج الوطني، والنأي 
مبيداننا التعليمي وأبنائنا الطلبة عن أي أمور تبث بينهم 
بذور الفتنة واالنش����قاق، مع التأكيد أيضا على ضرورة 
الوق����وف صفا واحدا واألخذ بتوجيهات قائد مس����يرتنا 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد من أجل حماية 

وطننا العزيز وتعزيز روح الوحدة الوطنية.

االختالف���ات ف��ي المفاهي�م واردة إال أن المق�ررات الدراس�ية ملزم�ة بالمص�در التش�ريعي المعتم�د 
وعل�ى وزارة التربي�ة ع�دم الرض�وخ ألي ضغ���وط وتدخ���الت وأن تحم�ي مناهجه�ا وهيئاته�ا التعليمي�ة

إطالق تهمة التكفير جزافًا ووصم المربين األجالء الذين كتبوا مناهج التربية اإلسالمية 
بالتكفيريين والسعي لتغييرها محاولة يائسة لن يرضاها أهل الكويت

»التراث« و»اإلصالح« و»المعلمين« و»النجاة« 
ترفض تعديل مناهج التربية اإلسالمية

أصدرت جمعيات النف��ع العام »جمعية إحياء 
التراث اإلسالمي – جمعية اإلصالح االجتماعي – 
جمعية املعلمني الكويتية – جمعية النجاة اخليرية« 
بيانا حول املطالبة بتعديل مناهج التربية اإلسالمية، 
ج��اء فيه: الكويت بلد مس��لم يؤمن أهله باملنهج 
الوسطي الذي ال غلو فيه وال تطرف، والذي يضع 
األمور في نصابها الصحيح، ويحرص على صيانة 
عقيدة التوحيد في نفوس أبنائه، كما يحرص على 
نش��ر احملبة والرحمة والوئام بينه��م بعيدا عن 
االجنراف وراء دعوات التكفير والتش��دد، وبث 

روح الشقاق والعداوات التي تفرقهم.
وقد ساءنا ما أثير من اتهامات باطلة ملناهجنا 
التعليمي��ة، ووصمها بأنها مناهج تكفيرية، وأنها 
تسعى لبث روح الطائفية والكراهية بني أبناء البلد 

الواحد دون أن يأتوا بأي دليل على ما يقولونه.
وأوضح البيان ان هذه املناهج قد وضعها أساتذة 
ومربون أجالء، وتربت عليها أجيال كثيرة من أبناء 
البلد دون أن يحدث بينهم خالف قبل أن يتنادى 

هؤالء القلة بنبذها، وضرورة التخلص منها.
وتركز احلديث حول موضوع االستغاثة والتوسل 

بأصحاب القبور ودعائهم لتفريج الكربات، وتلبية 
احلاجات، مما ال يقدر عليه غير اهلل سبحانه وتعالى، 
واتهم��وا واضعي املناهج بتحرمي زيارة القبور - 
وهو ما لم يقل به أحد من علماء املسلمني – بل إن 
الذي اتفق عليه علماء األمة اإلسالمية قاطبة منذ 
عصر الرسالة األولى هو االعتقاد ان املوتى – وإن 
كانوا من الصاحلني – ال ميلكون كش��ف الضر، 

أو نفع األحياء.
وأضاف البيان أما القضية األخرى التي أثارت 
غضبهم فهي »السؤال عن النصيحة التي توجهها 
ملن يسب الصحابة رضوان اهلل عليهم«، ومع أن 
القوانني الكويتية جترم وتعاقب من يسب الصحابة 
رض��وان اهلل عليهم، إال أن اعتبار ذلك الس��ؤال 
شقا للوحدة الوطنية ودعوة صريحة للتعصب، 
ومحاولة لتعميق الهوة بني أبناء الش��عب الواحد، 

ودق إسفني بينهم هو التعصب بعينه.
وال شك أن إطالق تهمة التكفير جزافا ودون 
تثبت، ووصم املربني األجالء الذين كتبوا مناهج 
التربية اإلسالمية بالتكفيريني والسعي لتغييرها ال 
شك أنها محاولة يائسة لن يرضاها أهل الكويت، 

وسيقفون لها باملرصاد، كما أن اتهام دعوة الشيخ 
محم��د بن عبدالوهاب - رحم��ه اهلل - بالتعصب 
والتط��رف يضر بعالقة الكويت بجارتها الكبيرة 
السعودية التي تتبنى ذلك املنهج املبارك وتدرسه 
ألبنائها، وتنش��ره في جميع بق��اع العالم، وهي 
الدولة التي وقفت مع الكويت في أوج محنتها عام 
1990 وضحت بأبنائها وأموالها من أجل الدفاع عن 
إخوانها في الكويت، فيا للعجب أن تصبح الدعوة 
ال��ى صون التوحيد وحماي��ة العقيدة الصحيحة 
منهجا تكفيريا يجب تغييره، ويا للعجب أن تصبح 
الدعوة الى تنزيه الصحابة الكرام – رضوان اهلل 
عليهم – عن السوء واالتهامات الباطلة تصبح منهجا 
تكفيريا، ويا للعجب أن توصم دعوة الشيخ محمد 

بن عبدالوهاب بالتطرف والتعصب. 
وختم البيان بقوله: إننا لنربأ بوزيرة التربية 
احملترمة أن تسمع لهؤالء، أو أن تستجيب حملاوالتهم 
تغيير مناهجن��ا الدينية األصيلة، ولتعلم ان أهل 
الكويت الذين تربوا على املنهج األصيل ال يرضون 
بغير العقيدة الصحيحة واملنهج الوس��طي الذي 

تقوم عليه مناهج التربية اإلسالمية.
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