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 قوبة قطعيشرح الكتاب المدرسي كيفية تنفيذ ع
. يد أو قدم السارق

 تحرض على"مناھج سعودية : تحقيق لبي بي سي
مدارس ببريطانيا  في" الكراھية

ان  نكشف تحقيق أجرته البي بي سي ع
الل بعض المدارس االسالمية التي تعمل خ

عتمد عطل نھاية االسبوع في بريطانيا ت
واد مدرسية سعودية تحتوي على م كتبا

.وصفت بأنھا مسيئة لليھود

بة الذي يدرس للطل وضم أحد ھذه الكتب

 عاما نصوصا تشبه 13و 12في أعمار 

تعداد  االطفال اليھود بالخنازير وتطلب من

".المستھجنة"صفاتھم 

.المثلية في االسالم ھي القتل كما يشير بعض ھذه الكتب إلى أن عقوبة

ية في لندن بيد أن السفارة السعود وقد صدرت ھذه الكتب عن وزارة التربية السعودية

.سياقھا تقول ان مثل ھذه المواد قد أجتزأت من

ي بريطانيا دروسا ف وتقول الحكومة البريطانية انھا لن تتسامح مع تعليم االطفال المسلمين

.معادية للسامية أو التي تثير الكراھية بصورة عامة

مدرسة  40 التحقيق الذي أجراه برنامج بانوراما في بي بي سي عن ان اكثر من وكشف

 5عودي لحوالي سعوديا في بريطانيا تقوم بتدريس المنھج التعليمي الوطني الس وناديا

.طالب االف

.ويتطرق أحد النصوص إلى حكم قطع يد السارق وقدمه

النوادي ولم  السعودية إنه ليست لديھا أي صالت رسمية بھذه المدارس أو وتقول السفارة

لى أحد مناھجھا، على الرغم من أن البناية التي حصل برنامج بانوراما ع تصادق على

.منھا ھي ملك الحكومة السعودية الكتب المدرسية

تب الثقافي السعوديين يقول أن لدى المك لكن مدير التعليم في مدارس ونوادي الطلبة

.التعليمية على ھذه الشبكة من المرافق السعودي، وھو جزء من السفارة السعودية، سلطة

"جھنم"
أن اليھود مايكل جوف، الى أنه ال مكان للتعاليم السعودية بش واشار وزير التعليم،

ن المواد ينبغي في رأيي، ال يبدو لي ان مثل ھذا النوع م"قائال  والمثليين في بريطانيا

".انجليزية استخدامه في مدارس

مؤسسة االشراف ل واضاف في ضوء اكتشافات بي بي سي، ان مفتشي المدارس التابعين

ادي التي والنو كانوا يبحثون في قواعد تنظيم وتفتيش المدراس) Ofsted(التربوي 

تحت  الحاضر اذ أن ھذه المدارس ال تقع في الوقت. تعمل خارج اوقات الدوام الرسمي

).Ofsted(تفويض مؤسسة االشراف التربوي 

روابط ذات صلة

راء يتوجه إلى الواليات المتحدة إلج ملك السعودية
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2010, تشرين الثاني /نوفمبر 22

ي السعوديةخادمة اندونيسية ف" بمقتل" مطالبة بالتحقيق
2010, الثاني تشرين/ نوفمبر 19

ادمة بتحقيق العدالة في قضية خ السعودية تتعھد
اندونيسية ضربھا مستخدموھا

2010, تشرين الثاني/ نوفمبر 17

ات عضو سابق في القاعدة ابلغ السلط :بريطانيا
السعودية بوجود الطردين المفخخين

2010, تشرين الثاني/ نوفمبر 1

أكثر الموضوعات تفضيال

 GMT 13:06, 2010, تشرين الثاني/ نوفمبر 22, االثنين : آخر تحديث

:آخر االخبار

قد الحكومة المصرية بتنفيذ حكم إلغاء ع إلزام
" مدينتي"مشروع 

كوريا  الشمالية تطلق مئات القذائف باتجاه كوريا
 ...الجنوبية و

نتخابات مراقبة الكترونية شعبية على اال: شاھد أنت
 المصرية

شخصا في حادث تدافع  345ما ال يقل عن  مقتل
بكمبوديا 

على  تحرض"مناھج سعودية : لبي بي سي تحقيق
 ...في مدا" الكراھية

برنامج إيران النووي "ضرب"فيروس 
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 اما فيكشف التحقيق الذي أجراه برنامج بانور
مدرسة وناد  40بي بي سي عن ان اكثر من 

 منھجسعودي في بريطانيا تقوم بتدريس ال
. التعليمي الوطني السعودي

ان مؤسسة االشراف : واوضح جوف

في  تقوم ببعض العمل) Ofsted( التربوي

ياتھا ھذا الصدد، وسترفع لي قريبا توص

جيل افضل السبل لتس عن كيفية ضمان

ل ھذه والجراء التفتيش التربوي في مث

ام جزئي بدو المرافق التعليمية التي تعمل

.في المستقبل

ال ويطلب احد الكتب المدرسية من االطف

" ھجنةالمست"قائمة بالصفات  أن يسجلوا

فال وتساءل كتاب آخر موجه لالط. لليھود

ي الذي سيحدث لمن يموت وھو غير مؤمن باالسالم؟ والجواب الذ ما: األصغر سنا

".الجحيم" يعطيه الكتاب ھو

يفية تنفيذ ك ويحدد نص اخر عقوبة مثلي الجنس بالموت، ويعرض لآلراء المختلفة عن

.ھاوية ھل ستكون رجما او حرقا بالنار او رميا إلى: ھذه العقوبة

منھا وبض عاما قوانين الشريعة عقوبتھا للسارق 14ويشرح كتاب موجه لألطفال بعمر

.مخطط يوضح كيفية قطع يد السارق وقدم

"خارج السياق"
ياقھا وھي السفارة السعودية في رد مكتوب إن مثل ھذه المواد قد اقتطعت من س وقالت

.تشير إلى وقائع وأوصاف تاريخية في العادة

دمت فيه ھذه االسالمية قال إن السياق الذي ق بيد أن نيل روبنسون الخبير في الشؤون

.المواد يحمل مخاطر

الم، ولكن الحاضر، قد تكون، كما يبدو انھا ھنا، مجرد جزء من تعليم االس في"واوضح 

 نزعة معاداةذخيرة ل"وتشكل " من الحكمة بشيء، اعتقد أنھا في اياد خاطئة ال، ليس ذلك

".السامية

لبي بي سي أجرته ا وجاء استخدام ھذه المواد في بريطانيا بعد ثالث سنوات من تحقيق

صف اليھود ت ووجد أن المدارس التي تمولھا السعودية في غرب لندن تستخدم نصوصا

ستويات الم األمر الذي استوجب ضمانات من أعلى. والمسيحيين بلغة تنتقص منھم

.الدبلوماسية بأزالة ھذه المواد

س على نظرات متطرفة في بعض مواقع المدار ووجد برنامج بانوراما أيضا أدلة

ان اطفالنا" ى كامل وبضمنھا رسائل تشير ال االسالمية الخاصة التي تعمل بساعات دوام

علينا ان "و. "مع كل ما يمثله االسالم يتعرضون إلى ثقافة ھي في تعارض في الغالب

".نصون اطفالنا من القوى الشريرة

ة لشؤون االطفالالنائب باري شيرمان، وھو الرئيس العمالي السابق للجنة البرلماني وقال

 يم المثيرة للجدلوالمدارس والعائالت، إن السياسيين قد تجنبوا الخوض في قضية التعال

.في بعض المدارس االسالمية

مدارس ولكن ثمة أيضا بعض ال ثمة بعض المدارس االسالمية الجيدة جدا،: "وأضاف 

خالقيات حول مبادئ وا االسالمية التي تعطيني مبررا كبيرا للقلق الذي يدور عادة

)".تقدمھا التي(تركيزھا ونوع االيديولوجيا ) جوھر(المدارس و

د غرب احد مساج وحذر الباحث االسالمي أسامة حسن، والذي يتولى االمامة احيانا في

معاھد الدينية ال لندن، من مخاطر عزل المسلمين الشباب في بريطانيا وبشكل خاص في

.التي يتعلم فيھا الجيل القادم من األئمة

ون مكونات وال يتعلم... يتفاعلون مع الناس االخرين من غير المسلمين انھم ال: "وقال 

كتبت في  لذا من السھل عليھم ان يقرأوا نصوص القرون الوسطى التي العالم الغربي،

اإللكترونية النشرةالمحمول على ھاتفك

بودكاستRSSخدمة 

اإللكتروني األخبار بالبريدالمرسلة تحميل المواد

األخبار برنامج ناقل

خدمات

  `` 

ونراديو وتلفزيةرياضياوتكنولوج علوملاقتصاد وأعماكشارك برأيمالعالطالشرق األوسيةالرئيس منوعات
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نا ويجب يتعرض لھجمة، والتي تقول إن غير المؤمنين ھم اعداؤ وقت كان االسالم فيه

".قتالھم علينا
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