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»التربية« والتشكيل 
احلكومي القادم

تسير احلكومة احلالية 
بناقص 3 وزراء، ومن 

املنتظر أن تكمل طاقمها 
الوزاري بعد العيد، 

وإن كان بعض احملللني 
السياسيني يذهبون إلى أننا 

بانتظار تشكيل حكومي 
جديد إال أنه في احلقيقة 

وبعد األحداث األخيرة 
والتسارع في بعض 

األحداث من الواضح أن 
احلكومة لن تستقيل ولن 
يكون هناك إعادة تشكيل 
بل مجرد توزير محدود 
جدا ال يتجاوز احلقائب 
الثالث: العدل واألوقاف 

والتربية، وهو أمر ذكرته 
قبل االنتخابات التكميلية، 

وقلت انه سيتم توزير 
نواب، على األقل نائبان 

والثالث من خارج املجلس، 
فرئيس احلكومة سيبدأ 

مشاوراته بعد العيد على أن 
يتم تسمية الوزراء اجلدد 
الثالثة بعد أقل من 10 أيام 

من بدء املشاورات.
واملشكلة ليست في 

وزارتي العدل واألوقاف 
فهما وزارتان بقيادييهما 

متزنتان إداريا، لكن 
املشكلة في وزارة التربية 
التي تعاني ليس من غياب 

الوزير فقط بل غياب 
الرؤية احلقيقية لكثير من 

قياداتها، فوزارة التربية 
قامت وعلى مدار عام واحد 
بإصدار أكثر من 22 قرارا 
كلها تتعلق بطلبة املدارس 

أو تنظيم العمل في املدارس 
إداريا وماليا وتراجعت عن 

أغلب تلك القرارات بعد 
أن ثبت أنها كانت قرارات 

خاطئة غير مدروسة، ومنها 
على سبيل املثال ال احلصر 

وثيقة غياب االبتدائي 
التي كانت بحق أسخف 
قرار تربوي في التاريخ 
البشري، ومع هذا مر، 

واملسألة ال يتحملها الوزير 
فقط، بل يتحملها قياديو 
وزارة التربية، فهل يعقل 

أن قياديا في التربية ال 
يجيد »اإلمالء«؟! وميكن أن 
تراجعوا الكتب التي يشير 

عليها مبالحظاته وهذه 
قصة أخرى.

من القرارات التي سيثبت 
خطؤها مع األيام قرار إلغاء 

مشروع الوجبات الغذائية 
لالبتدائي، وهو األمر الذي 

ترتب عليه تسريح أكثر 
من 800 مشرفة تغذية 

وقطع أرزاقهن بجرة قلم 
بعد اجتماع ملجلس وكالء 

وزارة التربية الذي قام 
بإعدام الـ 800 وظيفيا 

دون مراعاة ألي اعتبارات، 
ودون أن يحسبوا أي 

حساب آخر.
هل تعرفون كيف مت 

االجتماع، وماذا جرى 
فيه باختصار، كان 

النقاش كالتالي »حضرنا 
اليوم إللغاء قرار تغذية 

االبتدائي.. موافقة؟« 
وانتهى األمر باملوافقة دون 
نقاش، حضروا واجتمعوا 

من أجل مهمة محددة، وهي 
اإللغاء، ولم يناقش أحد ولم 
يعترض أحد بل لم يسجل 

أحد اعتراضه.
باملناسبة التربية أرادت 
بإلغاء مشروع الوجبات 
الغذائية التوفير املالي، 
ولكن كأنهم »حاسدين 

عيالنا على قوطي عصير 
وفطيرة« وأن هذا »القوطي 
والفطيرة« سيوفران على 

وزارة التربية مئات اآلالف 
في كل محافظة، وباملناسبة 

أمر تغييري واحد في 
مشروع فاشل كالفالش 

كفيل بأن يضيع على 
ميزانية الوزارة 10 ماليني 

دينار.

Sh _aljiran@windowslive.com - @Shaika_a

قضية

شيخة أحمد الجيران
لن أكون تقليدية ألقول هاقد انتهى 
رمضان، ولم نحس به أو منتلئ به، 

لن أقول ملاذا الرحيل يا رمضان، 
ولن أطلب أن تكون كل شهور السنة 
رمضان، أنا أعتقد أن كل نادر غال، 
وأن السنة لو كانت كلها رمضان ملا 
كان طعم القيام وال الصيام كما هو 

في وجوده الثالثيني القصير، وألني 
من األشخاص الذين يحرصون على 

شعور استحقاق فرحة العيد وأجوائه 
ففي آخر أسبوع منه أحرص على أن 
أقيم خطتي التي اعتمدتها في أوله، 
أحب أن أرى ما أجنزت وما جاهدت 

وكابدت قبل حلول صباح العيد. 
صحيح أننا كلنا نعيش العيد بال 

استثناء، فالكسول والنشيط على حد 
سواء، لكن شعور استحقاق الفرحة 

مختلف، وأظنك قد جربته.
كل بني آدم معرض لقصور في إدراكه 

وال شك في ذلك. العبرة مبن يجتهد 
كي يصل للنضج والفالح. وهكذا كانت 

قصتي مع رمضان، كنت في السابق 
كأي شخص آخر أعد كم صفحة قرأت 
وكم ركعة أمتمت وكم ساعة منت. كان 

تفكيري منصبا على مبدأ رمضاني 
ظننت وملدى بعيد أنه صحيح، املبدأ 
يقول كل ما كان خارج إطار الصالة 

والقرآن فال حاجة إليه. وحتى وصلت 
للمبدأ اجلديد صرت أحيا رمضاني 
مرتاحة ساكنة مستقرة. املبدأ يقول 

كلما كانت النية أخروية في امتدادها 
فاستمري في الطريق، ال أبالغ حينما 

أقول لك إني صرت أستمتع بأدق 
تفاصيل احلياة تلك التي كان ضميري 

يرفضها سابقا. لقد صارت قراءة 
القرآن أسلس وأدخلت قراءات خارجية 
وبرامج مفيدة، وزيارات ممتعة ال كما 

كانت هما يقتل الوقت. لقد أدركت 
بعد ذلك أننا كمسلمني نحتاج إلى أن 
نتحرر من عداد العبادات وندخل في 

معانيها. فالقيام ليس ركعات وإمنا 
صلة باهلل، وصلة الرحم ليست أداء 
حقوق إمنا زيادة ود ورحمة. هكذا 

نتحرر من العدد إلى املعنى، وأظنك قد 
أحسست بالفارق.

حرر رمضانك

سقاية

قبل أن أخوض في مقالتي أود ان أوضح ان وجهة النظر 
التي سأطرحها تخص أغلب احلركات اإلسالمية و»أغلب« 
تعني أنه ليس جميع احلركات محل اتهام في هذه املقالة، 
أما حتديد هذة اجلماعات واحلركات فسأتركه لك عزيزي 

القارئ، فالنقاش بني اإلنسان وضميره ال صوت له وبالتالي 
قد يكون اختياره أبعد عن التعصب وأكثر دقة وسرية 

ومغايرا لرأيه املعلن، تعتبر التيارات واحلركات الدينية عائقا 
أساسيا في حل القضية الفلسطينية وليست عامال مساعدا 

للتهدئة أو حلل القضية، ذلك ان التيارات الدينية تعتبر 
القضية الفلسطينية هي حرب دينية بني املسلمني واليهود 
وليست حربا سياسية عسكرية إستراتيجية، ما يعني أن 

الدولة اإلسرائيلية تضع باعتبارها أن هذا الفكر يشكل خطرا 
دائما عليها ال ينتهي بانتهاء مشكلة ترسيم حدود الدولتني، 

وبالتالي ومن هذا املنطلق فإن توجه التيارات الدينية، كما 
ينظر له الكيان الصهيوني يعتبر خطرا البد من التصدي له 

من خالل مبدأ »الهجوم خير وسيلة للدفاع«، وذلك بإضعاف 
الدولة الفلسطينية كمؤسسة وتأمني حدودها مع باقي الدول 

اإلسالمية والعربية.
أعلم يقينا كما توقنون ان هذا املنطق ال يبرر اجلرائم التي 
يرتكبها الصهاينة كنظام سياسي إال أنني أعتقد أيضا ان 
التعصب والغلو لدى أغلب التيارات الدينية هو أحد أكبر 

العوامل التي تعتبر عائقا أمام حل العديد من قضايانا وإعطاء 
املبررات إلسرائيل وغيرها من الدول لسفك دماء املسلمني 

والعرب حتت عذر خطورة اإلرهاب الديني الذي متارسه 
هذه التيارات في جميع القضايا املطروحة وليست القضية 

الفلسطينية فقط.
املصيبة العظمى ال تكمن في هذه النظرة التي ينظر لها 

الكيان الصهيوني والتي يعكسها فكر اغلب التيارات 
اإلسالمية، املصيبة ان هذه الصورة التي تعطي الذريعة 
الكبرى إلسرائيل وللمجتمع الدولي غير اإلسالمي هي 

صورة غير حقيقية وأقصد بغير حقيقة انها مجرد فكر من 
مجموعة من مدعي اإلسالم لم ولن يترجم إلى حرب حقيقية، 

بالتالي فنحن نتحمل عبء فكر ليس حقيقيا إمنا هو مجرد 
شعارات هدفها الوصول للسلطة، أقصد غير حقيقي عندما 

ال يتعلق األمر باختالفهم مع مسلمني آخرين، حيث يلبسون 
اللباس العسكري ويسافرون ليقتلوا ويقتلوا، أما حني 

يتعلق األمر بفلسطني فأقصى ما يفعلونه هو لبس الغترة 
والعقال والتجمع بالساحات وإلقاء اخلطابات وقد تصل بهم 
الوحشية الى حرق علم إسرائيل، يبدو لي كما يبدو لكم ان 
الكيان الصهيوني يعلم ذلك ويعلم ان هدفهم السلطة ولكن 
في ظل حرب في القرن الواحد والعشرين والتي تلعب فيها 
املؤسسات والهيئات الدولية دورا مهما في ترجيح موازين 

القوى يجب أال تعطى الذريعة للخصم أمام هذا املجتمع 
الدولي املنحاز أصال للكيان الصهيوني من خالل مؤسساته 

الرسمية وليس على املستوى الشعبي على األرجح.
ان التيارات الدينية السياسية في شتى امليادين تبدأ حمالتها 

بحجة محاولة إسقاط مؤسسة فاسدة، حتى تسيطر عليها، 
ثم ال تسقطها، ولنا في إخوان مصر خير دليل حني كانوا 

يطالبون على مدى عشرات السنني بقتال الدولة الصهيونية 
وإبادتها بل كانوا يرفضون إبرام املعاهدات واالتفاقات 

الدولية، وأن القضية هي قضية وجود وإنهاء وجود، حتى 
وصلوا إلى السلطة عن طريق االنتخابات ولكنهم لم يسقطوا 

غير أقنعتهم بل كانوا أحن على الصهاينة ممن سبقهم. 
نحتاج سياسيني مسلمني ال نحتاج »إسالمويني« سياسيني.

تلك الثورة املجيدة التي كان في السابق يحتفل بها الكثير 
من املجتمعات التي تعاني إلى اآلن من الطبقية والتمييز 

بني األجناس، تلك الثورة التي انطلقت شرارتها من أرض 
الكنانة في عام 1952م عندما قام الضباط األحرار برفض 

العبودية والثورة على كل من يتعامل معهم مبنطق األسياد 
والتعامل مع اآلخرين على أنهم عبيد، هذا هو يوم الـ 23 من 

يوليو ثورة احلرية التي قامت على أيادي الضباط األحرار 
بانقالبهم العسكري ضد احلكم امللكي واستبداله بحكم 
الشعب، تلك الثورة التي كانت شرارة أضاءت في سماء 

الكثير من املجتمعات والبلدان العربية لتسير بعد ذلك على 
خطى ونهج أرض الكنانة.

23 يوليو ذلك التاريخ الذي كان في السابق يعد شعلة احلرية 
للكثير من املجتمعات العربية، بل كان حلم الكثير بأن ينالوا 
حرياتهم مثلما نالته مصر وشعبها، ذلك اليوم الذي كان في 

السابق تدرس أسسه في املناهج التعليمية ويستمد منها 
بعض السياسيني حيثيات الثورة، واليوم تبقى لنا سؤال 

يطرح نفسه: 
ماذا سنكتب نحن في التاريخ بعد ثورة 23 يوليو؟

القضية ليست معضلة لنقوم بالتفكيك والتحليل لكلمات 
سؤالنا، فالسؤال ما يحتويه من معان كثيرة مختصرة في 
كلمات بسيطة وعلى الرغم من هذا إال أننا جند كلماتنا ما 

حتتويه بني حروفها من تاريخ شعوب وأمم ضحت من أجل 
احلرية ومن أجل كرامة الشعوب العربية، وهنا جتف األحبار 

وتعجز األقالم عن الكتابة، فما األحداث والثورات التي ميكننا 
أن نستكمل بها تاريخ أجدادنا من بعد فجر 23 يوليو؟! 
إن الضباط األحرار عندما أقاموا ثورتهم كانوا يؤمنون 

بقضية شعب، من أجل تلك األمة قاموا بثوراتهم على أسس 
وأهداف لنيل كرامة مجتمعهم، تلك القضية كانت رمزا 

ومنارة تستحق أن تسجل في التاريخ، تلك هي الصفحات 
التي دونت في تاريخنا املجيد وهي تصف رجال مصر 

في ذلك الوقت الذي كان ميأله الفساد والتفرقة والتحيز 
للمصالح الشخصية وكبت وظلم املقهورين من الطبقات 
الكادحة إلى أن سجل التاريخ ثورة 23 يوليو والذي كتب 

بصوت الشعب الذي ثار مناديا باملساواة سعيا منه الى 
حتقيق العدالة االجتماعية إلى حد ما، وأصبحت األغلبية 

من الدول املجاورة ألرض الكنانة تقوم مبا قام به الشعب 
املصري إلى أن سقط الكثير من األنظمة السياسية، ومن 

هنا توقف التاريخ عن الرصد ألن بعض من أتى بعد ثورة 
23 يوليو لم يقرأ التاريخ واستحضر األنظمة امللكية مرة 

أخرى وقام بتطبيقها في سيادة دولته، وأصبحت مجتمعاتنا 
العربية ميألها الكثير من الثورات الفردية التي تقام من أجل 

الرفض، وبني ثورة وأخرى فقدت القضية العربية وأصبح 
التاريخ يعجز عن الرصد بعد 23 يوليو!

مسك اخلتام: »متى استعبدمت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا؟!« )عمر بن اخلطاب(.

Nermin-alhoti@hotmail.com
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احلركات الدينية 
والقضية الفلسطينية

ثورة 23 يوليو
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مفرح النومس

في كلمته مبناسبة العشر األواخر من 
رمضان املبارك، قال صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد: »..سقوط 
الضحايا واجلرحى واملصابني من 

إخواننا الفلسطينيني من دون وازع أو 
رادع إنساني..«

نعم يبذل أهل غزة اليوم مئات 
القرابني من الشهداء واجلرحى 

ويقدمون بيوتهم وما ميلكون لتفجر 
ظلما وعدوانا، ثمنا رخيصا حلفظ 

ماء وجه هذه األمة، التي تعيش القهر 
والهوان، الشعوب احلرة فيها مقيدة 

عن فعل شيء بحكم األنظمة العربية، 
سوى متابعة الصور املروعة للضحايا 
ثم احلوقلة )ال حول وال قوة إال باهلل 

العظيم(.
هل هذه أمة اإلسالم؟ أين إجاباتهم 
من نداءات أهل غزة: يا مسلمون..

يا مسلمون، وفي احلديث الشريف: 
»ومن لم يجبه فليس مبسلم«، بل 

ان احليرة والوجوم يضغطان على 
غيارى األمة: هل نعيش األمة التي 
تنبأ لها النبي صلى اهلل عليه وآله 

وسلم: »يوشك األمم أن تداعى عليكم 

كما تداعى األكلة إلى قصعتها« فقال 
قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: »بل 
انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء 

السيل ولينزعن اهلل من صدور عدوكم 
املهابة منكم وليقذفن اهلل في قلوبكم 
الوهن« أيكون ذلك يا رسول اهلل؟ بل 

اصبح اليوم املنكر معروفا، واملعروف 
منكرا انظروا الى من يسمون انفسهم 

جهاديني ويرفعون رايات الشهادتني، 
الى أين توجه بنادقهم؟ إلى أين تقاد 

سياراتهم املفخخة؟ الى أين يذهب 
االنتحاريون ليفجروا انفسهم باسم 
االستشهاد؟ انهم يتوجهون بانخداع 

نحو صدور املسلمني واألبرياء 
ليقتلوهم ذبحا باسم اإلسالم، ونحو 
تخريب بيوتهم وممتلكاتهم بصفتهم 

كفارا خارج امللة، والصهاينة في 
إسرائيل منهم في راحة وانبساط 

متناه ويا لألسف بل ان أكثر األنظمة 
السياسية هي الداعم األكبر ملذبحة 

إسرائيل اليوم في غزة، ولسان حالهم 
يقول »عليكم بحماس والداعمني لهم 
من أهل غزة.. أدبوهم..حتى ميتثلوا 

صاغرين للمشروع االستسالمي 

العربي - اإلسرائيلي.. حتى يكفوا 
عن أي تعاون أو تنسيق مع إيران 
واملقاومة اإلسالمية حلزب اهلل، ألم 
يصرح القياديون الصهاينة بأنهم 

يتلقون اكبر دعم في هذه املذبحة؟.
أهل غزة قد ال ينجحون في جلم 

العدوان اإلسرائيلي املدعوم عامليا، 
ولكن من املؤكد انهم حافظوا على 

وهج املقاومة، وعلى عنفوانها ورفض 
احللول االنبطاحية، وهي األكثر إيالما 

للصهاينة ومن وراءهم، ألن ذلك 
يقضي على أحالمهم في التمدد بهدوء 

واستقرار. وان يوم القدس - وهو 
آخر يوم جمعة من شهر رمضان 

املبارك - سيكون يوم الشعوب احلرة 
عندما تلتقي مع دعوة اإلمام اخلميني 
املنادي بيوم القدس: املوت إلسرائيل.. 
املوت إلسرائيل.. وهو الدعم املعنوي 
األكبر في ظل الروح االنهزامية التي 

يراد لها ان تستشري لدى من يخضع 
للسياسة االستسالمية. ولكن القدس 
- وهي الرمز السامي ألرض فلسطني 

احملتلة وللمقاومة - ستبقى حية إن 
شاء اهلل ولن متوت بإذن اهلل تعالى.

يفترض ان من عانى من احلرمان 
أال يحرم اآلخرين ويفترض ان من 
عانى من املرض ان يساعد اآلخرين 
في شفائهم من أمراضهم ويفترض 

من بنيامني نتنياهو الذي عانى آباؤه 
وأجداده من محارق النازية بأملانيا 

يفترض ان يوقف مسلـسل حـرق 
غزة والذي وصلـت أحـداثه الـى 

احللقة الثالثة بعد 2009 و2012 
ورمبا إذا سيـطرت احللول الوحشية 

مع أهل غزة على قادة إسرائيل 
ستتحول محارق إسرائيل في غــزة 

الى مسلسل مكسيكي ال نهاية له، 
وفي املقابل فمن احملتمل ان هذا 
العنف اإلسرائيلي املتواصل ضد 

الفلسطينيني سيكون مبنزلة مفتاح 
احلرية األبدية لهم.

فإسرائيل متلك األسلحة الفتاكة 
املستخدمة من قبل جيش ذهب إلى 
غزة مبعنويات متدنية وينظر الى 
العودة ساملا بعد نزهته املزعومة 

في غزة، أما املقاتل الفلسطيني فإنه 
يقاتل عن عقيدة ومعنوياته عالية 
جدا، وهو أصعب أنواع املقاتلني 
عند املواجهة إضافة إلى ذلك انه 

يقاتل العدو بأرضه التي هي أرض 

آبائه وأجداده وشعبه يدعمه بكل 
رحابة صدر، وهذه من أهم مقومات 
النصر في حرب العصابات، واملقاتل 

الفلسطيني جند ان احلياة واملوت 
متساويان أمامه، وليس لديه شيء 
يخــسره في املعركة سوى هاتفه 

النقال الرخيص الثمن والذي ال يعمل 
أصال بسبب انقطاع الكهرباء الناجم 

عن قصف العدو اإلسرائيلي حملطات 
توليد الكهرباء وسالحه الهجومي 
الذي اشتراه من السوق السوداء 

اإلسرائيلية بثمن بخس عن طريق 
اخلونة في اجليش اإلسرائيلي )اهلل 

يكثر من أمثالهم(.
وأما العسكري اإلسرائيلي فإنه يقاتل 

في أرض عدوه وقطعة العسكرية 
ستكون أهداف واضحة للمقاتلني 

الفلسطينيني، والعسكري اإلسرائيلي 
يريد ان يعود إلى صديقته وكلبه 
املدلل ووسائل تواصله اجتماعيا 

ويريد ان يعمر بهذه الدنيا ألف سنة 
وعليه فإنه حريص كل احلرص على 

حياته وال يريد ان يفرط فيها في 
غزة.

ولو اننا قمنا مبراجعة سريعة لتاريخ 
العالقات اليهودية مع العرب لوجدونا 

انهم عاشوا بكرامتهم وبكامل 
حرياتهم الدينية واالجتماعية في ظل 
العصر الذهبي للدول اإلسالمية بعد 
ان عاشوا مبذلة خالل حكم الكنيسة 
بأوروبا وخالل حكم الفراعنة مبصر 

قبل اإلسالم.
أما اليوم ومن خالل ملف غزة 

كأقرب دليل فقد أثبت اإلسرائيليون 
انهم ناكرو جميل بامتياز للعرب 
واملسلمني، وغدا حتما سيكونون 

ناكرين للجميل مع حلفائهم األميركان 
واألوربيني، والدالئل التاريخية تؤكد 
هذا السلوك املستأصل فيهم بل انه 

يعتبر جزءا من صفاتهم الوراثية 
)DNA( ان جاز التعبير.

ولو ذهبنا الى أبعــد من ذلك 
فــإننا ال نلومهم بذلك ألنني قرأت 

في كتابهم »التوراة« هذا النص: 
»كما يعلو اإلنسان عن احليوان 

فـإن اليهود يعلون عن خلق اهلل 
من البشر«، من جهة أخرى، يزعم 

اليهود انهم شعب اهلل املختار ورمبا 
زادتهم هذه املكانة الدينية وهذه 

العقيدة احملرفة بأن يستهينوا بفضل 
املسلمني عليهم وبدمائهم وخاصة في 

غزة.

القدس حية
لن متوت

أسرار
محرقة نتنياهو 
في غزة
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