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 المدارس أفضل ترتيب تتصدر بريطانيا في اإلسالمية المدارس

 :الخبر

 تارٌخً إنجاز فً البالد مستوى على المدارس أفضل ترتٌب صدارة برٌطانٌا فً اإلسالمٌة المدارس احتلت

 المدارس احتكار التعلٌم وزارة عن الصادر التصنٌف وأظهر .اإلسالمٌة التعلٌمٌة للمؤسسات مسبوق وغٌر

 على مدرسة عشرٌن أحسن قائمة ضمن إسالمٌة مدارس ثمانً تحل   حٌن فً، األولى الثالثة للمراكز مٌةاإلسال

 عدن بمدرسة متبوعة الحكومً التصنٌف بالكبٌرن بمدٌنة اإلسالمٌة التوحٌد مدرسة وتصدرت .البالد مستوى

 تعلٌمٌة مؤسسات لخمس إضافة، ةثالث كوفنتري بمدٌنة للبنات عدن مدرسة جاءت ثم، برمنغهام بمدٌنة للفتٌان

 على مبٌن هو ما حسب - التعلٌم وزارة وتعتمد. األفضل العشرٌن قائمة ضمن حاضرة أسماؤها كانت إسالمٌة

 والعلوم والفٌزٌاء كالرٌاضٌات العلمٌة بالمواد الطلبة مستوى منها، المعاٌٌر من العدٌد على - الرسمً موقعها

 المتخرجٌن ونسبة، الدراسٌة الفصول بٌن الطلبة نقاط تطور ومستوى، السنة اٌةنه لمعدالت إضافة، واإلنجلٌزٌة

 (بتصرف - نت الجزٌرة ) .العالً التعلٌم فً االستمرار أو وظٌفة على حصولهم وسهولة المدرسة من

 :التعليق

 فًو ٌابرٌطان فً اإلسالموفوبٌا ظاهرة تصاعد وسط برٌطانٌا فً اإلسالمٌة للمدارس اإلنجاز هذا ٌأتً

 على والهجوم القتل حد وصلت المسلمٌن على عنصرٌة اعتداءات من فقهااٌر ما مع، األوروبٌة الدول من غٌرها

 إسالمٌة مدرسة تعرض خبر 92/3/9102 بتارٌخ الجزٌرة نشرت فقد، اإلسالمٌة والمدارس والمراكز المساجد

 ماما" "تٌل منظمة بٌانات وتؤكد، الكرٌم القرآن من لنسخ وتمزٌق عنصري العتداء البرٌطانٌة نٌوكاسل مدٌنة فً

 اإلسالموفوبٌة الهجمات أن   إلى، برٌطانٌا فً المسلمٌن كراهٌة جرائم بتوثٌق ىعنت رسمٌةوهً منظمة  الحقوقٌة

 االعتداء نسبة تزاٌد إن   عطا إٌمان للمنظمة التنفٌذٌة المدٌرة وقالت .نٌوزٌلندا هجوم بعد %011 بواقع ازدادت

 .التركٌز" دائرة فً لبقائهم ٌؤدي مما، للكراهٌة مشروعا هدفا المسلمٌن "ٌرون البعض أن   إلى تشٌر

 التعلٌمٌة والمؤسسات المدارس سٌما وال العامة األماكن فً الحجاب ارتداء ضد شرسة حملة وسط ٌأتًو

 على الٌمٌنٌة حزاباأل علٌه تسٌطر الذي الفرنسً الشٌوخ مجلس تصوٌت بعد فرنسا فً اآلن الدائر والجدل

 صاحبه وما .المدرسٌة النزهات خالل لألطفال المصاحبات لألمهات بالنسبة الحجاب ارتداء ٌمنع قانون مشروع

 فً الحجاب ارتداء بحظر طالب الذي التعلٌم وزٌر رأسهم وعلى والوزراء للسٌاسٌٌن تصرٌحات من سبقه وما

 .الحملة هذه شراسة على شاهد العامة األماكن

 الحجاب بأن   الواهٌة وحججهم ادعاءاتهم لٌفن د الظروف هذه ظل   فً اإلسالمٌة للمدارس التقدم هذا ٌأتً نعم

 بأبنائه إذاف والرجعٌة" "التخلف دٌن اإلسالم كون حول واالفتراءات المزاعم فن دولٌ، للطالبات العلمً التقدم ٌعٌق

دو، العلمً تحصٌلهم فً ٌتفوقون  الغربٌة والقٌم العلمانٌة األفكار مٌوتعل الجنسٌن بٌن االختالط وما  ٌ ٌكن لم هأن   لٌؤك 

ه ولٌظهر، والمجتمع الفرد على الدمار وتخلٌف الفكر انحراف فً سبب هو بل والنجاح للرقً سببا    تعارض ال بأن 

 .الدنٌا علوم فً ئدا  را ٌكون أن وبٌن دٌنه أحكام على المساومة ٌقبل ال وعقٌدته بدٌنه متمسكا   المسلم ٌكون أن بٌن

 مر   على دولته بهم واهتم ت، العلماء قدر ورفع العلم على حث   بل، والعلماء العلم ضد   ٌوما   ٌكن لم اإلسالم إن  

ٌ  ، الدنٌا أم الدٌن أمور فً علماء كانواأ سواء العصور  فتحتها التً البالد فً وجامعات ومدارس مكتبات دتوش

. ذلك على شاهد ندلساأل فً آثار من المسلمون خلفه وما ،والغرب الشرق من دارسٌنلل وقبلة للعلم منارة كانتف

 عزة على شاهدٌن فنكون النبوة منهاج على الثانٌة الراشدة الخالفة دولة ظل   فً بالعٌش ٌكرمنا أن تعالى هللا نسأل

 .المجاالت كافة فً ورفعته اإلسالم

 التحرير لحزبالمركزي مي اإلعال المكتب إلذاعة كتبته

 براءة مناصرة


