
 

 

 الرحيم  الرمحن هللا بسم

 التخلف  يف  يتسبب ما ومتدن   التعليم يف ابكستان فاسد  

التعليم مستمر، م  واإلمهال  ابكستان،  أتسيس  منذ   أبنائنا   من  املاليني  عشرات  حرمان  إل   أّدى  االفظيع يف قطاع 
  اإلسالمية،   والرتبية  جتريبية  علوم   إل  مالعلو   الربيطاين  االستعمار  فَصل   فقد   هلم،  اإلسالم    كفله  الذي  التعليم  حق  من  وبناتنا

  هذا   يومنا  إل اً  تقريب  الفْصل   هذا   استمر  وقد   الدينية(،  واملدارس   العادية  )املدارس   للتعليم   منفصلتان  مؤسستان  لتتشكل
 احلضارة عكس على  احلياة،  عن للدين انفصال  هناك ليس اإلسالم ففي األمر،  يف اإلسالم  نظر وجهة إل االلتفات دون

  إلنشاء  تسعى ابكستان يف احلالية التعليم  سياسة فإنّ  ذلك، ومع  احلياة، يف أعمالنا مجيع يف  نظر وجهة ولإلسالم لغربية،ا
  الذين   أولئك  فإنّ   اآلخر  اجلانب  وعلى  الدنيا،  احلياة  يف  اإلسالم  نظر  وجهة  حتمل  وال  "دنيوية"  نظر  وجهات  حتمل  أجيال
 التفكري  احنطاط  إل  الفصل  هذا  أّدى  لقد .  العملية  احلياة  يف  اإلسالم  تطبيق   لىع  قادرين  ليسوا  اإلسالم  متثيل  يّدعون

 والسياسّيني  املختّصني  واملثّقفني  للعلماء  االفتقار  وإل  ميول،  من  ذلك  على  يتشكل  وما  الغربية  املفاهيم  واعتماد
  عن   اإلسالم  إبعاد  إل  هتدف  حلاليةا  التعليم  سياسة  إنّ .  القيادي"  "الفراغ  من  الناس  اشتكاء  سبب  هو  وهذا  املخلصني،

 دولة  فإنّ   ابلتايل.  خملصة  حيويّة  شخصّيات  بناء  على  قادر    اإلسالمَ   نّ إ  حني  يف  ،اً أكادميياً  موضوع  وجعله  العملية  احلياة
 الفردي   املستوى  وعلى  السياسّية  حياهتم  يف  اإلسالم  تطبيق   على  قادرين  جتعلهم  بطريقة  ابإلسالم  الناس  تثّقف  اخلالفة
  وهذا   احلياة،  من  اإلسالم  إبعاد  وليس  وتعال،  سبحانه  هللا  عبادة  وهو  ،هذه احلياة  يف   وجودهم  جلدوى  ومدركني  أيضا،
 والسياسية،  االقتصادية  األمة   ملشاكل  حلوالً   يقدم   الّدين  أنّ   على  وبناهتا  األمة  أبناء   بني  صحيحة    نظر    وجهة  إجياد  يضمن
 الدولة خرّجت وقد  عام،  ألف من ألكثر للشعوب منارة تكون أن  من اإلسالمية ة احلضار  مّكن ما وهذا  وخارجيا، داخليا

  اللغةَ   العربية  اللغة  كانت  وقد ...  الفلك  وعلم   والفقه  والطب  الرايضيات  مثل   عدة،  جماالت  يفاً  ورّواداً  أفذاذ  وبنات    أبناءً 
ة  اخلالفة،  دولة  يف  الرمسية   للنخبة   املفضلة  التعلم   وجهة  اخلالفة  مدن  وكانت  العامل،  يف  -  ونساءً   رجاالً   -  املثقفني  ومسم

 .األوروبية
 على   الرتكيز  من  بدال  العلم،  أخذ   يف  اجملرد   احلفظ  على   ابلرتكيز  للتدريس،  صحيحة  غرياً  طرق  يتبع  احلايل  النظام  إنّ 

 التفكري  طريقة  عن   اخلروج  إل  أّدى  الذي  هو  األمر   وهذا  واضحة،  بطريقة  ابملشاعر  األفكار  ربط  خالل   من  املفاهيم  بناء
 التعليمية،   املرافق  يفاً  حادّ اً  ونقص  ندرة  هناك   فإنّ   ذلك،  على  عالوة.  عدة  لقرون  اإلسالمية  احلضارة  اتّبعتها  اليت  العقلية
  لغة  أو  القرآن   لغة  هي   ليست  بلغة   ت درس   الرئيسية  املواد   من   مجلة  فإنّ   املدارس   من   العديد  ويف  املؤهلني،   للمعلمني   اً وافتقار 

 أّدت   لقد   التعليم،  مستوى  يف  دولة  120  أصل  من  113  املرتبة  يف  م2015  عام  يف  ابكستان  جاءت  وقد   األم،  لبالطا
 انتشارا   أكثر  اخلاصة  اجلامعات  ابتت  حىت  اخلاص،  التعليم  قطاع  ازدهار  إل  التمويل  وشحّ   احلكومية  السياسات  إخفاقات

  توظيف   إل  واألمهات  اآلابء  غالبية  رّ يضط  حيث  األمور،  أولياء  لىع  املايل  العبء  ازداد  وابلتايل  احلكومية،  اجلامعات  من
 بسبب.  ةاملبذول  والتكلفة  واجلهد   الوقت  من  يضاعف  ام  اخلاصة،  التعليم  مدارس   إل   إرساهلم  إل  أو   ألبنائهم  خاصّ   معلم
 ختسر   لذلك  نتيجةو   اجلامعي،  التعليم   لتحصيل   الغرب  إل   السفر  يف   يرغبون  ابتوا   الطاّلب  معظم  فإنّ   العيوب  هذه 

  وال  األدمغة"،  "هبجرة  يسمى  مبا  اإلسالمية  األمة  خدمة   من   املوهوبني   الشبابَ   -  أخرى  إسالمية  وبلدان  -  ابكستان



 

 خصوصا   والزراعة، الصناعة يف استيعابه  ميكن ال لديهم العلمي التحصيل  ألنّ  ابكستان، إل للعودة اً سبب بعد  فيما جيدون
 .والزراعة الصناعة ابحتياجات العلمية البحوث بطر  يف فشلت قد  احلكومة وأنّ 

 اإلسالمي،   وتراثهم  اإلسالمية  العقيدة  عن  املسلمني  لفصل  استعمارية   سياسّية  أداة  ابكستان   يف  التعليم
 .والتقدم النهضة دون  واحليلولة
 اإلسالمية،  لعقيدةوا  املسلمني  بني  الصلة  تقطع  اليت  املناهج  على  تعتمد   التعليم  يف  االستعمارية  السياسة  تكان

 الغربية،   األيديولوجية  سيادة   تفرض  اليت  املفاهيم  من  وغريها  والدميقراطية  الليربالية  العلمانية  مفاهيم   تعزيز  خالل  من  وذلك
 البنك   )مثل  االستعمارية  واملؤسسات  وأورواب  أمريكا  فإنّ   اليوم  أما  احتالهلم،  خالل  السياسات  هذه   الربيطانيون  وضع   وقد 

 يف   واخلاصة  احلكومية  للمدارس  املدرسية  املناهج  وضع   تّ   وقد   السياسات،   هذه  على  كثب  عن  يشرف  من  هي  الدويل(
  من  فاسدة  مفاهيم  وفرضم   فقط،  دين   أبنه  لإلسالم  صورة  إلجيادم   هادفني  الغربيني،   األكادمييني  قبل  من  وكتابتها  ابكستان

 ذات  علمانية  شخصيات  بناء  النهاية  ويف  عيشه،  وطريقة  الغريب  حبّ   وتعزيزم   الغربيني،  والعلماء  والفالسفة  املفكرين   إنتاج
 . اإلنسان وضعها اليت والقوانني والرأمسالية األيديولوجية هي غربية، مرجعية

 الدينية   املدارس  يف  التعليم  فمناهج  ابلواقع،  ربطه  يتم  وال  نظرية  بطريقة  اإلسالم  تدريس  احلايل  املدرسي  النظام  يف  يتمّ 
 والنكاح   املرياث  أحكام  بعض  ذكر  مع   فقط،  واألخالق  ابلعبادات  املتعلقة  الشرعية  األحكام  يف  موادها  احنصرت

 املتعلقة  واملسائل  اخلارجية  واملعامالت  االقتصادية  والشؤون  ابملعامالت  تتعلق  اليت  األخرى  األحكام  وأ مهلت  والطالق،
 ... احلاكم مبحاسبة

 .البحوث وإجراء  التكنولوجيا يف  املختّصني امل دربني واملدرسني التعليمية املرافق لتوفرياً كافي  ليس احلكومي التمويل

 اإلسالمية للعقيدةاً وفق التعليم تطوير

 ﴾. َواحلَِْجارَةُ  النَّاسُ  َوُقوُدَها اً ََنر  َوَأْهِليُكمْ  َأنْ ُفَسُكمْ  ُقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَ : ﴿وتعال  سبحانه هللا قال
 وضعَ   للتعليم  الدولة  نظام  يف  الرئيسي  اهلدف    يكون  وسوف  وبناهتا،  األمة  أبناء  تعليم  مسؤوليةَ   ةاخلالف  دولة  حتمل
  املناهج  تطوير  على  ستعمل  فإهّنا  وابلتايل  قويّتني،   ونفسية  بعقلية  إسالمية  شخصيات  بناء  شأهنا  من  تعليمية  سياسات

 وإرضاء   الثواب  على  احلصول  أجل  من...  املعرفة  يف  غبةوالر   التحليلي  والتفكري  التفكري  طريقة  تطوير  شأنه  من  حنو  على
  يف   التحرير  حزب  أعده   الذي  الدستور  يف  ورد   وقد   للمجتمع،  قيمة  ذات  مسامهات  تقدمي  وكذلك  وتعال،  سبحانه  هللا

"170  رقم   املادة   مواد   فتوضع   اإلسالمية،  العقيدة  هو   التعليم  منهج  عليه  يقوم  الذي  األساس  يكون  أن  جيب: 
 .األساس" هذا عن التعليم  يف خروج أي حيدث ال الذي الوجه على مجيعها التدريس وطرق الدراسة

 حبيث  والتكنولوجيا،  والتنمية  اإلنتاج  تطوير  هبدف  التعليم   مراحل   خمتلف  يف  التجريبية  العلوم  على  الرتكيز  يتمّ   سوف
  للوجود  األخرى  العملية  واملتطلبات  املعمارية  سةواهلند   والصحة  الصناعي  االبتكار  جمال  يف  العامل  قائدة  اخلالفة  دولة  تصبح

  ما   وهذا  الصحية،  والرعاية  والصناعة  الزراعة  مثل  العملية،  الضرورية  ابحلاجات  والتكنولوجيا  العلم  ربط  وسيتمّ   اإلنساين،
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 غاية  وبني   كّفاءاأل  وبناهتم   املسلمني  أبناء  بني  التمازج  خالل   ومن  األمم،  بني   واملهندسني   والعلماء  األطباء  تفّوق  سيضمن
 فإنّه   الثقافية،   لآلداب  ابلنسبة  أما.  رائدة  كقوة  اخلالفة  دولة  متّيز   والتقدم  اإلبداع  يف  ثورة  ستشتعل  احلياة  يف  املسلمني

 ويف   اإلسالمية،  األفكار  مع  تتعارض  ال  حمددة  لسياسةاً  وفق  والثانوية   االبتدائية  املرحلتني  يف  الطالب  تعليم   يتمّ   سوف
  أعّده   الذي   الدستور  يف  ورد   وقد  وهدفه،  التعليم   سياسة  عن   خترج   ال  الثقافية  اآلداب  دراسة  فإنّ   العايل  مالتعلي  مرحلة

  ال   أن   شرط  على  العلم   يؤخذ   كما  املعارف   هذه  فتؤخذ  العالية  املرحلة   يف   وأما":  174حزب التحرير يف املادة رقم  
 . وغايته" التعليم سياسة عن  خروج أي إىل تؤدي

صص  سوف   عند  لإلسالم  األساسية  املبادئ  بناء  يتمّ   حىت  اإلسالمية  والعلوم   العربية  اللغة  لتعلم  الكايف  وقتال  ُي 
 وبناتنا   أبنائنا  تشجيع   وسيتمّ   التعليمية،  املراحل   مجيع   يف  اإلسالمية  الثقافة  تدريس  وسيتمّ   عملي،  بشكل  لتطبيقها  األطفال
 الدستور  يف  ورد  وقد   العملية،  احلياة  يف  اإلسالم  تطبيق  كيفية  فهم  أجل  من  والقضائية  الشرعية  العلوم  يف  فقهاء  ليصبحوا

  ابلعلوم الناس وتزويد اإلسالمية الشخصية إجياد هي التعليم من الغاية": 172 رقم  املادة  يف التحرير حزب أعّده  الذي
  لغي  تؤدي  طريقة كل  عومتن  الغاية هذه  حيقق  الذي الوجه  على التعليم طرق فتجعل. احلياة بشؤون   املتعلقة واملعارف

 والنساء   للرجال  اإلسالم   أحكام  يعلم  كان   فإنه    الرسول  فعل  دليلها":  175  رقم  املادة   شرح   يف  وجاء  "،الغاية  هذه
 . "التعليم مراحل مجيع يف فيعلم الناس، من جيل  كل  يعلم اإلسالم  أنّ  على يدل مما والشبان، والشيوخ

 والكتساب   املوضوعية،  املعرفة  لزايدة  للمعلمني  التدريبية  والربامج   رسللمدا  التسهيالت  اخلالفة  دولة  تقدم  سوف
  على   فيها   الرتكيز  حيث  العايل  التعليم  إل  االبتدائية  املرحلة  من  التعليم  أتمني  وسيتمّ   التعلم،  عملية  تسّهل  للتدريس  أساليب

 وسوف  العلمي،  التقدم  لتسريع   الشريعة  حكاملألاً  وفق  إيراداهتا  هيكلة   ستعيد   الدولة  فإنّ   التعليم،  قطاع  ولتمويل  البحوث،
  وتصنيعم   واسع(،  نطاق  على   البناء  )مثل  احلكومية  والشركاتم   الطاقة(،  )مثل   العامة  املمتلكاتم   من  ضخمة  عوائد   تدر

 االقتصادي،   النشاط  خنقت  اليت  املبيعات(  وضريبة  الدخل  ضريبة  )مثل  املهلكة  الضرائب  أشكال  مجيع   وتنهي  اآلالت،
 الذي  الدستور  يف  ورد  عدة،  لقرون  كانت  كما   للمعرفة  منارة  لتصبح  أخرى  مرة  ابألمة  النهوض  على  اخلالفة  دولة  وستعمل

 املدارس  غي  يف  املعرفة  وسائل  وسائر  واملختربات   املكتبات  الدولة  هتيئ":  179  رقم  املادة  يف  التحرير  حزب  أعّده
 ومن   وتفسي،   وحديث  فقه  وأصول  فقه  من  املعارف  شىت  يف  األحباث  مواصلة  يف  يرغبون   الذين  لتمكني  واجلامعات

 اجملتهدين  من  حشد  األمة  يف  يوجد  حىت  ذلك،  وغي  واكتشافات  اخرتاعات  ومن  وكيمياء،  وهندسة  وطب  فكر
 ."واملخرتعني واملبدعني
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