
 العلمانية  الغربية النظرة  بوجهة أطفالنا عقول يسمم املوحد(  الوطين )املنهاج  
 اإلسالمي احملتوى ببعض  ويضللنا

 ويف والسنة، ن آالقر  تعاليم بعض لتضمينه 2020 املوحد  الوطين املنهج اعتبارات حد أ يف كبريا  ابتهاجا ابكستان حكام أبدى
 ابعتباره اإلسالم فهم من املوحد( الوطين )املنهاج ينال حيث. اإلسالم من للنيل خطري استعماري منهاج وه املشروع هذا واقع 

 مشروع وغاايت أهداف مع  "التوافق على ابلكامل الفقري عموده يف املنهاج ويعتمد  والسنة، القرآن مصدره ،كامالا   حياة أسلوب
 ويتمثل . الباكستانية املهين والتدريب الفيدرايل التعليم وزارة واثئق يف مذكور هو كما  (،SDG-4 املستدامة التنمية )أهداف
 املستدامة للتنمية واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارة لرؤيةاا وفق بنائناأ تعليم يف (SDG-4 املستدامة التنمية )أهداف مشروع
  تشكيل ىلإ يعمد والذي والعاطفي االجتماعي التعلم انبج على املشروع تركيز هو خطورة األكثر واهلدف. املتحدة لألمم التابعة

 .الغربية  للقيماا  وفق  العاملية،  والشؤون   والسياسة  واحلكومة  واجملتمع  الدين  عن  نظرهتم  وتكوين أطفالنا، عند  النفسي  التصرف
 اجملتمعات يف يةنصرانلا كما  املسلمني، أبناء عند الشخصية الشؤون على يقتصر اإلسالم جعل إىل االستعمارية اخلطة وهتدف

 نقاش فيه يدور وقت يف التعليم يف االستعمارية اخلطة وأتيت. والدستور والدولة اجملتمع يف العملية احلياة على أتثري أي ودون  الغربية،
 االستعماري مالنظا األمة فيه ترفض وقت يف هذا وأييت. األمة ووحدة واخلالفة اإلسالمية الدولة وقيام ابإلسالم احلكم حول واسع 

 املستعمرون يبذل اإلسالمية، النهضة حبتمية ممنهاا وإدراك. اهتاثرو  وهنب دينها على واعتدى أراضيها احتالل إىل أدى الذي الدويل
 ورقة  تعبري حد وعلى. الشريرة القضية هذه على بسخاء وينفق االستعمار، معارضة عن اإلسالمية األمة تتخلى حىت كبريااا  جهد 
 الصراع من تقلل اليت األنشطة على لإلنفاق ن و مستعد  "املاحنني أن  املستعمرون يذكر التعليمية، املواد يف والعاطفي الجتماعيا التعلم

 ."املستقبل  يف
 لألمة، االجتماعية احلياة حول اإلسالمية املفاهيم يقوض والعاطفي( االجتماعي )التعلم فاهد أ حتقيق إىل األعمى السعي ن  إ
 لألمة الشرعي املفهوم من بدالا  والعرق، األرض أساس على لألمة الغربية السياسية للمفاهيم املوحد( الوطين اج)املنه ويروج

. "الوطن حب تعزيز إىل يهدف "املنهج أن ورد، واخلامس" الرابع للصف االجتماعية بـ"الدراسات اخلاص منهجها ففي. الواحدة
 ."ووطنيني  ابكستانيني  بكوهنم  الفخر  أسباب  "شرح  على رينقاد  الطالب  يكون  أن جيب  أنه  علىاا  أيض  وينص

 رابط هو احلق الرابط بل أبنائه بني صحيحاا  رابطاا  وليست اإلسالم، يف مرفوضة األمة تقسم اليت والطائفية والوطنية القومية إن
 اّللَِ  نِْعَمةَ  َواذُْكُروا تَ َفَرُقوا َولَ ًا َجَِيع اّللَِ  ِبَْبلِ  َواْعَتِصُموا﴿ :وتعاىل سبحانه هللا قال. اإلسالم يف األخوة يوجد الذي اإلسالم
ُتمْ   ِإذْ  َعَلْيُكمْ  ُتمْ  ِإْخَوانً  بِِنْعَمِتهِ  فََأْصَبْحُتمْ  قُ ُلوِبُكمْ  َبْيَ  فَأََلفَ  َأْعَداءً  ُكن ْ َها فَأَنْ َقذَُكمْ  الَنارِ  ِمنْ  ُحْفَرة   َشَفا َعَلى وَُكن ْ  حيرم أنه كما ﴾ِمن ْ
َية   رَايَة   ََتْتَ  قُِتلَ  َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال اإلسالم، غري آخر أساس أي على الرتابط إىل ةالدعو   يَ ْنُصرُ  َأوْ  َعَصِبَيةً  َيْدُعو ُعمِِّ

َلة    َعَصِبَيةً   .مسلم  رواه  «َجاِهِلَية    َفِقت ْ

  أهواء أساس على القوانني يضع الذي ة،الدميقراطي الغريب، احلكم لنظام املوحد( الوطين )املنهاج يروج، ذلك على وعالوة
 الرابع  للصف االجتماعية الدراسات منهج ويف. هللا أنزل مبا حتكم اليت اخلالفة، اإلسالم، يف احلكم نظام عكس على اإلنسان،
 على اعيةاالجتم الدراسات منهج يصر حيث ".الدميقراطية واحلكومة؛ الدولة تعريفات تغطية الطالب على "جيب نهأ ورد واخلامس

 ."املفض ل  الشكل  كونه  سبب  ووصف احلكومة  يف  شعبية  األكثر  النظام  ابعتباره  الدميقراطية  مفهوم  "وصف  الطالب  على جيب  أنه



 فالدميقراطية مطلق، بشكل الدميقراطية يرفض اإلسالم ن إف للحكم، املفضل الشكل الدميقراطية أن عناا وبعيد  ذلك، ومع
 ابلطاغوت احلكم عن املسلمني ينه مل وتعاىل سبحانه هللا إن. ملسو هيلع هللا ىلص حممد  نبينا سنة وعلى هللا أنزل مبا حتكم ال سلطة فهي طاغوت،
 قَ ْبِلكَ  ِمن أُنِزلَ  َوَما ِإلَْيكَ  أُنِزلَ  ِبَا آَمُنوا َأََّنُمْ  يَ ْزُعُمونَ  اَلِذينَ  ِإَل  تَ رَ  َألَْ ﴿ :تعاىل قال أيضا، به ابلكفر املسلمني أمر بل فحسب،

 وضع   يتم  الدميقراطية،  يفو ﴾  اً بَِعيد  َضاَللً  ُيِضَلُهمْ   َأن  الَشْيطَانُ   َويُرِيدُ   ِبهِ   َيْكُفُروا  َأن  أُِمُروا  َوَقدْ   الطَاُغوتِ   ِإَل   يَ َتَحاَكُموا  َأن  نَ يُرِيُدو 
نَ ُهمْ  ٱْحُكم نِ َوأَ ﴿ :قال هللا أن  من الرغم على الربملان، يف اجملتمعني والنساء الرجال ورغبات ألهواءاا وفق القوانني  َولَ  ٱّللَُ  أَنَزلَ  ِبَآ بَ ي ْ

  إذا إال اخلالفة دولة يف قانون أي تطبيق ميكن ال نهفإ وابلتايل،﴾ ِإلَْيكَ  ٱّللَُ  أَنَزلَ  َمآ بَ ْعضِ  َعن يَ ْفِتُنوكَ  َأن َوٱْحذْرُهمْ  أهواءهم تَ تَِبعْ 
 .والسنة  القرآن   من  مستنبطا كان 

 على الرابع  للصف اإلجنليزية اللغة منهاج يقتصر وال الباطل، رفض من بدالا  للباطل االحرتام (املوحد الوطين )املنهاج يزرع
 وأخطرها غاايت، مخس على اإلجنليزية اللغة منهج حيتوي حيث. الباطل مع احلقيقة خلط إىل ميتد بل فقط، اإلجنليزية اللغة تعليم

 اللغة منهج يصر كما.  واملساواة" واالحرتام التسامح مثل مسات "تطوير الطالب على املنهج يفرض حيث اخلامسة، الكفاءة
 اللغة منهج يسعى وهكذا متحيزة" مواد أي على حتتوي أال وجيب الثقايف، "احلياد تظهر أن جيب التعليمية املواد أن على اإلجنليزية
 عن التخلي للطالب ميكن حبيث الطالب، نظر يف نفسه التقدير وتستحق متساوية، والثقافات األداين مجيع أن إثبات إىل اإلجنليزية

 .بذلك  للقيام  ذنب  يأب  الشعور  دون   إسالمية غري  حياة أمناط  واعتماد  اإلسالم،  أحكام  ممارسة
 نظر  وجهة من األمور كل  إىل فينظرون  للحق،اا واضحاا احنياز  املسلمني عند  يؤسس كامالا اا  دين وتعاىل سبحانه هللا نزلأ لقد
 مساو املؤمن أن  اإلسالم يرى وال﴾. تَ ْعَلُمونَ  َوأَنُتمْ  اْْلَقَ  َوَتْكُتُموا ِِبْلَباِطلِ  اْْلَقَ  تَ ْلِبُسوا َوَل ﴿ :تعاىل هللا قال وحده، اإلسالم
 اإلسالم ويستنكر﴾. ُزونَ اْلَفائِ  ُهمُ  اْْلََنةِ  َأْصَحابُ  اْْلََنةِ  َوَأْصَحابُ  الَنارِ  َأْصَحابُ  َيْسَتِوي َل ﴿ :وتعاىل سبحانه هللا قال، للكافر
 اإلسالم ن فإ وهكذا، .﴾زَاِهق   ُهوَ  فَِإَذا فَ َيْدَمُغهُ  اْلَباِطلِ  َعَلى ِِبْْلَقِِّ  نَ ْقِذفُ  َبلْ ﴿ :وتعاىل سبحانه هللا قال ابملعروف، وأيمر الباطل
 .األخرى  احلياة  وأمناط احملرفة  األداين  مجيع  وينكر  اإلسالمية،  األمة  يف واجلماعية  الفردية  للحياة  مقياس  إىل  يؤسس

 لألعمال كمقياس  اإلسالم تقويض إىل املوحد الوطين املنهج يسعى وتقويضه، الكفر من والوقاية احلذر عن النظر وبصرف
 الشرعي املفهوم يقو ض فهو "2020 والثالث األول للصف العامة "املعارف مبنهج يتعلق فيما أما. واألخالق واحلرام احلالل

 القيم مفهوم إن . األداين  مجيع  بني مشرتكة األخالق أبن االدعاء خالل من اإلسالم، يف لألخالق الفريد واملفهوم واحلرام للحالل
 واملضرة واملنفعة خطأ هو وما صواب هو مبا يتعلق فيم البشري، املنطق على بناء القيم حتديد يتم حيث غريب، مفهوم هو األخالقية

 ابملصاحل يربطها ألنه األخالق، وراء السعي يف والنفاق التناقض إىل لألخالق الغريب املفهوم يويؤد. البشرية ذهانألا يف املتصورة
 .وتعاىل  سبحانه  هللا  رضا  وراء السعي  من  بدالا   الشخصية

 يف أو العبادات يف سواء وتعاىل، سبحانه هللا إىل هبا يتقرب وتعاىل، سبحانه هللا من يونواه أوامر األخالق يعترب اإلسالم بينما
َهى الَصاَلةَ  إنَ ﴿ :تعاىل هللا قال املعامالت،  الشهادة، يف والصدق التجارة، يف الصدق اإلسالم وفرض ﴾َواْلُمنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  تَ ن ْ

 لشجاعةوا احملتاجني، مساعدة يف والكرم التحية، وحسن األبناء، مع  التعامل يف والرمحة الوالدين، مع التعامل يف واالحرتام والطاعة
 .املصلحة  حول  تدور  وال  للمسلم  اثبتة  صفة  فإهنا  الشرعية،  ابألحكام  مرتبطة األخالق  أن ومبا. املعركة  ساحة  يف العدو  مواجهة عند 

 خارج ابلضيق أطفالنا هبا يشعر اليت الطريقة تغيري إىل يسعى املوحد الوطين املنهج فإن  ،اا كافي  يكن مل هذا كل  أن  لو وكما
 املسلمني نفوس يف سغر  والذي ويكره، الطفل حيب أن  جيب وما اإلسالمية، امليول املوحد الوطين املنهج قوضي حيث. اإلسالم

 (ECCE) والتعليم املبكرة الطفولة "رعاية منهج يف جتد بينما. اهلندية القارة شبه يف ابإلسالم احلكم ظل من قرون مدار على
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 وتعاىل سبحانه هللا لطاعة قوايا اا حب اإلسالم يبين بينما نهفإ لذلك،. الصغار عند  الصافية للميول تدمريا جتد  "،2020 األول للصف
 يصر املبكرة الطفل تربية منهج فإن وتعاىل، سبحانه هللا عبادة لتحقيق ةالالزم امليول إجياد أجل من وتعاىل، سبحانه عصيانه وكراهية

 ."دينهم  عن النظر  بغض  اآلخرين  وآراء  مشاعر "حيرتم  أن  الطالب  على جيب  أنه  على
 احملبة يبين اإلسالم إن  بل. والعصيان  والكفر اإلمث إىل تدعو اليت واملشاعر اآلراء حيرتم ال اإلسالم أن رغم بذلك املنهج ويقوم

 تكون أن  اإلسالم فرض وقد . الرتمذي «اَْلَبِذيءَ  اَْلَفاِحشَ  يُ ْبِغضُ  َاّللََ  ِإنَ » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال يعصيه، ملن والكراهية هللا أطاع ملن
اً تَ َبع َهَواهُ  َيُكونَ  َحََت  َأَحدُُكمْ  يُ ْؤِمنُ  َل » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال. تعاىل هللا أنزل مبا تكون أن فرض يبغض، وما حيب وما املسلم ميول

 .النووي  «بِهِ   ِجْئتُ   ِلَما
 !اخلصوص  هوج  على واملربون  أمورهم  وأولياء  ومعلموهم  وطالهبم  ِبكستان  يف  املسلمون  أيها
 أجيال على استعماري هجوم هو املوحد الوطين املنهج تطبيق خالل من املستدامة( للتنمية املتحدة )األمم هبدف االلتزام إن  
 الفرد شئون  لكل والوحيد الصحيح األساس اإلسالم يكون أن  جيب بينما احلياة، شؤون عن الدين فصل إىل يدعو وهو. املستقبل
 احلق الدين أن  وتعاىل سبحانه هللا يؤكد  حني يف األداين، مجيع مع  املساواة درجة على اإلسالم املوحد  الوطين جاملنه ويضع . واجملتمع 

 وحدهتا يف اإلسالمية األمة قوة بينما واللغة، واألرض العرق سسأ على اإلسالمية األمة تقسيم إىل املنهج ويدعو. اإلسالم هو
 .اخلالفة  هو  اإلسالم  يف  احلكم  نظام  أن   رغم  الوضعية،  الدميقراطية  اننيبقو   احلكم  إىل املنهج  ويدعو  ابإلسالم،

 ،1835 لعام اإلجنليزي التعليم قانون  فرضت اليت ستعمارية،اال احلقبة يف حدث مبا املتابعني يذكر املوحد الوطين املنهج إن 
 من "فئة لتخريج حاجة هناك إن فيها قال واليت التعليم، حول الشهرية مذكرته ماكوالي( اببينجتون )توماس املستعمر أصدر عندما

 أن املؤمن يستغرب وال. والفكر" األخالق ويف آرائه، ويف ذوقه يف هي اإلجنليزية اللغة ولكن واللون، الدم يف هندي األشخاص،
 ،﴾اّللَِ  َسِبيلِ  َعن  لَِيُصدُّوا ْمَواََلُمْ أَ  يُنِفُقونَ  َكَفُروا  اَلِذينَ  ِإنَ ﴿ :تعاىل قال فقد  ابإلسالم، متسكنا هو للمستعمرين الشاغل الشغل
 وتعاىل سبحانه هللا حذر وقد. الفاسدة ومشاريعهم وقيمهم ملعتقداهتم القادمة أجيالنا إخضاع إىل اليوم املستعمرون الكفار ويسعى

 ﴾.اَْلَُدى  ُهوَ   اّللَِ   ُهَدى  ِإنَ   ُقلْ   ِمَلتَ ُهمْ   تَ تَِبعَ   َحََت   الَنَصاَرى  َول  اْليَ ُهودُ   َعْنكَ  تَ ْرَضى  َوَلن ﴿  بقوله
 املناهج يف االستعمارية اخلطة جناح لضمان يعملون  فهم، هللا نزلأ مبا حيكمون  ال كوهنم  نع فضال ابكستان، حكام عن أما
 َغيِني  اّللََ  فَِإنَ  اَتْكُفُرو  ِإن﴿ :تعاىل هللا قال والكفر، املعاصي نشر على يعملون فهم بديننا، ميانإلا يدعون هم وبينما. التعليمية

 خطة كل  جناح لضمان حياتنا، عن ديننا قصاءإ إىل ابكستان يف احلكام يسعى الواقع، ويف ،﴾اْلُكْفرَ  ِلِعَباِدهِ  يَ ْرَضى َول َعْنُكمْ 
 .ديننا  حىت أو  مواردان  أم  أراضينا  على  اعتداء  ذلك أكان   سواء  ضدان،  استعمارية

 اليت الوحيدة الدولة أجل من ونعمل بديننا نتمسك أن اا مجيع وعلينا وعصياهنم، ضالهلم ماحلكا على ننكر أن  مجيعا وعلينا
 الطب  إىل  الفقه  من احلياة،  جماالت كل  يف  واإلبداع  االبتكار  تشجع  تعليمية  سياسة  ستضع  حيث.  النبوة  منهاج  على  بديننا  ستحكم

 الذي املدين الرقي اخلالفة ستعيد الغربية، الرأمسالية ظل يف عاملال فيه ُيسحق الذي الوقت ويف. بفروعها واهلندسة الغذاء وعلوم
 :وتعاىل سبحانه هللا قال. املظلمة عصورهم من اخلروج على وأجربهم األوروبيني أهلم مما مضت، لقرون  أبسره العامل يف اخلالفة أحدثته

 ﴾.الَناسِ   َعَلى  ُشَهَداءَ   لَِتُكونُوا  َوَسطاً   أَُمةً   َجَعْلَناُكمْ   وََكَذِلكَ ﴿
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http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
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