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بالغ

خاص ألولیاء تالمیذ المسلمین من الصف األول إلى الصف الثامن في والیة ھسن

األعزاءأولیاء التالمیذ

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، 

المعلومات حول مادة اإلسالم السني في مدارس ھسن. من خالل ھذا المنشور نود أن نبین لكم بعض 
نتیجة شراكة 2013/2014في السنة الدراسیة انطلقت مادة تدریس اإلسالم السني كما تعلمون جمیعا أن 

ووزارة الثقافة بوالیة ھسن. التركیة السنیة DITIBوتعاون بین جمعیة 
تعلیق ھذه الشراكة لصالح الدولة األلمانیة إذ ستسھر تم 2020/2021انطالقا من السنة الدراسیة الجدیدة 

تدریس مادة الدین االسالمي لوحدھا !!!! على 

وعلیھ ننصحكم بعدم تسجیل أبنائكم في ھذه المادة التي تقدمھا الدولة. وبدال عن ذلك أن تسجلوھم في 
.Ethikمادة االخالق 

على علم تام بالقرارات المتخذة في حق أوالدكم. -أنتم أولیاء التالمیذ -نحن نقوم بھذا التوضیح لتكونوا 
أوالدكم، ھذا الحق یضمنھ لكم القانون الدستوري في إذ أنھ من حقكم اختیار المادة الدینیة التي یتعلمھا 

. 6مادتھ رقم 

؟ "مامعنى "مادة االسالم وفق المعتقد
 (bekenntnisorientierter islamische Religionsunterricht)

أن تكون مادة تعلیم الدین في المدارس العمومیة وفقا لمبادئ الطائفة الدینیة فإنھ یجبطبقا للدستور 
في شراكة لتقدیم ھذه المادة في المدارس مع الطوائف الدینیة المعنیة باألمر، ولذلك فإن الدولة تتعاون 

یكون علیھ الحال المعنیة، متعاونةً مع الطائفة الكتولیكیة و البروتستانتیة والیھودیة...وھذا ماینبغي أن
حینما یتعلق األمر بتدریس االسالم وفقا للمعتقد، ھكذا تكون المقررات والكتب واألطر لیست فقط معتمدة 
من الدولة ولكن تحظى بثقة الطائفة الدینیة المعنیة ، وال یُسمح قانونیا للدولة أن تشرف ھي لوحدھا على 

مادة تدریس الدین. 
من الصف األول الى الصف ي المشرفة على تدریس االسالم السني ھDITIBإلى یومنا ھذا كانت 

السادس، لكن مع االسف تم تعلیق التعاون معھا من طرف وزارة التعلیم في ھیسن بدایة من السنة 
الدراسیة القادمة؛ لتشرف "الدولة" ھي بنفسھا ولوحدھا عن تعلیم االسالم!!!! 

ي. وال عقیدتنا اإلسالمیة الصحیحة. وھذ المادة ال توافق مذھبنا السن
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ما مفھوم اإلسالم الذي ستشرف على تدریسھ الدولة ؟ 
2020/2021بدایة من السنة الدراسیة DITIBلقد علَّقت وزارة التعلیم في ھسن التعاون مع 

یع المدارس معنى ھذا أن في المستقبل ستكون الدولة ھي لوحدھا المشرفة على تدریس اإلسالم في جم
ُس فیھا اإلسالم السني، وتكون ھي التي تضع المقرارات والكتب وتختار المعلمین دون أیة  التي كان یُدرَّ
مشاركة من أي طائفة سنیة، ھذا یجعلنا ال نثق فیما ستقدمھ الوزارة ألوالدنا من تعالیم قد تكون مخالفة 

ل في مضمون لمفاھیمنا السنیة، حتى و إن أبقت الوزارة على نفس الم علمین، ألنھم ال تأثیر لھم وال تدخُّ
س.  المادة التي ستُدرَّ

! األمر للدولة فقط

ھكذا ستحدد الدولة مفھومھ العقیدة واإلسالم دون الرجوع إلى أھل التخصص من المسلمین، وھذا الخرق 
للقانون لم یحدث إالَّ في حق اإلسالم فقط!!!

لماذا مادة تعلیم اإلسالم التي تقدمھا الدولة لیست صالحة ألوالدنا؟ 

إننا نرفض ھذا النوع من تدریس االسالم الذي تقدمھ الدولة لوحدھا من الصف االول حتى الصف 
الثامن، ألن مضمونھا یأتي من الدولة وھذا لیس من تخصصھا، ال المساجد وال التجمعات االسالمیة وال 

التالمیذ كان لھم تدخل أو مشاركة أو مراقبة حول ھذه المضامین.أولیاء
إذاً الیُعقل أن نتحمل مسؤلیة ما نجھل.

رغم أن الوزارة و المدارس تبذالن جھداً كبیراً من أجل إقناع الناس أن ما تقدمھ االن ھي نفس المادة التي 
بعض التصرفات كمثل عدم إلقاء السالم في القسم و كانت تقدم في السنوات الماضیة، إالّ أنھ ملموس من

عدم الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم عند ذكر اسمھ أن األمر یختلف تماما على ماكان علیھ من 
قبل، و أُجبر المعلمون بااللتزام بھذه القرارات عدم الربط بین مادة التدریس وبین المعتقد، وال یلزم 

مسلمین. أصالًأن یكون المعلمون

ھل الدرس االسالمي الذي تقدمھ الدولة ملزم ؟ 

ال یلزم أن یحضر التالمیذ المسلمون ھذا الدرس الدیني الذي تقدمھ الدولة، إلنھ لیس درسا إسالمیا وفقاً 
لمعتقدھم السني. 

بإلغاء ھذا التسجیل قبل حكم فإننا ننصالتي تقدمھا الدولة،أوالدكم في ھذه الحصة سجلتموإذا سبق أن 
العطلة فبإمكانكم إرسال ھذا االلغاء بدایة السنة الدراسیة الجدیدة حتى وإن كانت المدارس مغلقة أیام 

عن طریق البرید وأن تحتفظوا بنسخة منھ عندكم. 
!الذي یضمنھلكم الدستورھذا حقكم 

إذاً؟“ Ethik“ھل أسجل أوالدي في مادة االخالق

نعم، سجلوا أوالدكم في مادة األخالق حیث یتلقون دروس األخالق مع زمالئھم الذین ال یرغبون في مادة 
الدین. 

الحقنا بھذا المنشور نموذج لي طلب إعفاء االوالد من كما ننصحكم أن تشرحوا ألوالدكم أسباب ذلك، ولقد 
طلبوه منا عن طریق عنواننا االلكتروني كما یمكنكم أن تمادة التعلیم الدیني الذي تقدمھ الدولة،
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أو على صفحة المجلس األعلى أو تسألوا في المساجد التي تصلون فیھا،hessen@zentralrat.deال
w.zentralrat.dewwللمسلمین في ألمانیا 

فضال عن ذلك احرصوا على حضور أوالدكم دروس التربیة اإلسالمیة في المساجد. 

المجلس األعلى في والیة ھسن؟ فعلماذا 

من ھذه القضیة و دینیة محلیة موقفا رافضاً كطائفة لقد اتخذ المجلس األعلى للمسلمین فرع ھسن 
مخالفة للقانون عالم النھ یرى أن اإلجراءات ھذه التي قامت بھا وزارة التعلیم عن ذلك في وسائل اإلأعلن 

عند المحاكم المختصة ، وفي المجلس اتخاذ خطوات قانونیة كماأن وھذا ما أكده لنا فقھاء القانون كذلك، 
جل الوصول إلى الوقت ذاتھ أعلن عن استعداده و باقي التمثلیات السنیة للتعاون مع وزارة التعلیم من أ

نتیجة موافقة للدستور ومبادىء اإلسالم السني ومرضیة لجمیع األطراف. 

كیف یمكنني أن أساعد من أجل تدریسي اإلسالم؟

جوانبھا و أكون على علم بما یخولھ لي كولي أمر ینبغي أن أستعلم حول ھذه القضیة لإلیحاطة بجمیع 
من تولیت أمره. الدستور من حق في اختیار المادة الدینیة التي یتلقاھا

و أن وحتى إن لم تكن ولیا للتلمیذ فانك تستطیع أن تشرح ھذه المسألة لمن تعرف من أقاربك ومعارفك 
كما أن المجلس األعلى ثقیف أوالد المسلمین دینیا ، تقدم ید العون للمساجد والجمعیات التي تبذل جھدا في ت

في أمس الحاجھ إلى دعمكم المادي والمعنوي. 

أین یمكنني الحصول على مزید من المعلومات؟ 

إذا كان لدیك أي أسئلة أو ترید المزید من المعلومات،
یمكنك أن تطلب من مجلس إدارة أحد مساجدنا.-
hessen@zentralrat.deمباشرة على أو یمكنك مراسلتنا-
أو االتصال بنا على-
-069-999997924


