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العالم

مصر

«األوقاف» تحارب إنشاء «الزوايا» والمسـ
خطة حكومية جديدة
للسيطرة على المساجد
في مصر تنفذها وزارة
األوقاف ،ومن مالمحها
منع إنشاء الزوايا والمساجد
الصغيرة من دون موافقات
مسبقة ،وذلك بعد شهور
على تطبيق شرط التصريح
المسبق بالخطابة
القاهرة ــ األخبار
يـ ــواصـ ــل وزي ـ ـ ــر األوقـ ـ ـ ـ ــاف املـ ـص ــري،
محمد مختار جمعة ،محاولة إحكام
الـسـيـطــرة الـحـكــومـيــة عـلــى املساجد
وال ـ ــزواي ـ ــا ال ـص ـغ ـي ــرة الـ ـت ــي تـنـتـشــر
فـ ــي أرجـ ـ ـ ــاء «املـ ـ ـح ـ ــروس ـ ــة» .س ـي ـطــرة
تـ ـب ــدو «م ـ ـشـ ــروعـ ــة» ب ـع ــد اس ـت ـب ـعــاد
األئمة املثيرين للجدل واملحسوبني
عـ ـل ــى الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــارات اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
ب ــات ــت م ــرف ــوض ــة رس ـم ـي ــا وشـعـبـيــا
ب ـص ــورة ك ـب ـي ــرة ،وي ـق ـبــع ع ــدد كبير
فيما
مــن أعضائها خلف القضبانّ ،
تـ ـ ــوارى آخـ ـ ــرون ع ــن امل ـش ـهــد تـجــنـبــا
ملصير مشابه ألقرانهم.
ه ــذه ال ـخ ـطــوة تــأتــي مـكـ ّـمـلــة ألخــرى
سـبـقـتـهــا ق ـبــل شـ ـه ــور ،ح ـي ـن ـمــا أق ـ ّـر
جمعة نظام الخطبة املــوحــدة الــذي
يـتـضـمــن تــوحـيــد مـضـمــون «خطبة

ّ
مثلت بعض الزوايا مركزًا لخروج أشخاص ّ
تورطوا في عمليات ضد الدولة (آي بي ايه)

صـ ـ ـ ــاة ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة» ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
م ـ ـصـ ــر ،وه ـ ـ ــو ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار الـ ـ ـ ــذي واج ـ ــه
اعـتــراضــات وانـتـقــادات فــي الـبــدايــة،
خــاصــة مــن جــانــب مــؤسـســة األزه ــر،
لكنه دخــل ّ
حيز التنفيذ الفعلي مع
ً
ت ـع ــدي ــات طـفـيـفــة ع ـل ـيــه؛ ف ـب ــدال من
إلـ ــزام األئ ـم ــة بــإل ـقــاء ن ــص الـخـطـبــة،
ُ
اك ــتـ ـف ــي ب ــال ـس ـم ــاح ل ـه ــم بــال ـحــديــث
ّ
فــي مضمونها .واآلن ،ثمة رد فعل
إيـ ـج ــاب ــي فـ ــي أروق ـ ـ ـ ــة ال ـ ــدول ـ ــة عـلــى
«الـخـطـبــة امل ــوح ــدة» ،الـتــي ب ــدا أنها
ّ
ت ــت ـس ــق م ــع م ــا دع ـ ــا إلـ ـي ــه ال ــرئ ـي ــس

ّ
تقرر أن تكون
الدروس الدينية
وتحفيظ القرآن في
المساجد الكبيرة

عبد الـفـتــاح السيسي بـشــأن تجديد
الخطاب الديني وتأهيل األئمة.
وي ــوج ــد ف ــي م ـصــر ت ـقــري ـبــا ن ـحــو 16
ألف مسجد وزاويــة صغيرة للصالة،
تـعــانــي غــالـبـيـتـهــا م ــن مـشـكـلــة غـيــاب
ـاف مــن األئ ـم ــة ،وال سـيـمــا في
ع ــدد ك ـ ٍ
ظــل ضعف الــرواتــب وانشغال األئمة
ّ
املعينني في املناطق النائية بأعمال
أخرى ،إلى جانب مهمتهم األساسية
ف ــي امل ـس ـجــد ،م ــا أدى بـبـعـضـهــم إلــى
أحد من أهالي املنطقة بمهمة
توكيل ٍ
إمامة املصلني.
كذلكّ ،
تسبب خروج جماعة «اإلخوان
املـسـلـمــن» ،الـتــي صنفتها الحكومة
على أنها إرهابية ،من املشهد الديني
في نقص في الدور الخيري الذي كان
ُي ّ
ؤدى عبر املساجد ،خاصة أن ّالدولة
ً
لــم تـقــدم بــديــا حتى اآلن ،مــا أث ــر في
الـعــائــات الفقيرة الـتــي كــانــت تقصد
أنشطة الجماعة الخيرية وتستفيد
مـ ـ ــن األدويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واإلع ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــات امل ـ ــادي ـ ــة
والعينية.
رغــم هــذا ،يبدو وزيــر األوق ــاف سائرًا
فــي الـطــريــق ال ــذي تــرغــب فيه الــدولــة،
وذلك بعودة «اإلســام الوسطي» إلى
امل ـس ــاج ــد وم ـن ــع ت ـحــول ـهــا إلـ ــى «ب ــؤر
تـخـ ّـرج أصـحــاب الفكر املـتـطــرف» ،أي
بما ّ
يحولها ،كما يرى أصحاب القرار،
إلى أماكن للعبادة فقط .واآلن القرار
ال ـجــديــد يـتـعـلــق بـمـنــع إن ـش ــاء زواي ــا
صغيرة أسفل الـعـقــارات املخالفة إال
بـتــرخـيــص ،وك ــان ال ـهــدف مـنـهــا منع
هدم تلك العقارات ،أو حتى استغالل
زوايـ ــا ال ـصــاة لـلـحـصــول عـلــى املـيــاه
والكهرباء من دون دفــع أم ــوال ،وهي
اإلجراءات التي ّ
عدلتها الوزارة أخيرًا
وباتت تجبي مقابل الخدمات.
وجمعة ،الذي دخل في صدام مباشر

مع شيخ األزهــر أحمد الطيب ،أعلن
أيضًا وقــف السماح ببناء أي زاويــة
ج ــدي ــدة ل ـل ـص ــاة ،ع ـل ــى أن يـقـتـصــر
دور املــوجــود منها حاليًا على أداء
ال ـصــاة فـقــط .أم ــا الـ ــدروس الدينية
وتحفيظ الـقــرآن ،فسيكون مكانهما
املسجد الجامع ،مشيرًا إلى أنه طالب
املحافظات بذلك .وفي تبرير القرار،
ش ــرح ال ــوزي ــر أن «ال ــزواي ــا استغلت
خ ــال ال ـع ـقــود املــاض ـيــة ف ــي تجنيد
أطفال ملصلحة الجماعات اإلرهابية
ولنشر األفكار املتطرفة».
وحـتــى اآلن ،ال ت ــزال وزارة األوق ــاف
تـ ـعـ ـت ــرف بـ ـعـ ـج ــزه ــا ع ـ ــن ال ـس ـي ـط ــرة
عـلــى جـمـيــع ال ــزواي ــا ،بـسـبــب بعض
االنـتـقــادات التي طــاولــت إغــاق عدد
م ـح ــدود مـنـهــا كــانــت ب ــا تــرخـيــص،
ألن ذلـ ــك ف ــي ال ـن ـهــايــة ي ـع ـنــي إغ ــاق
معان
مكان للصالة ومــا يحمله من
ٍ
فـ ــي م ـج ـت ـم ــع مـ ـح ــاف ــظ .فـ ــي ال ــوق ــت
ن ـف ـســه ،يـسـتـغــل ب ـعــض امل ـت ـشـ ّـدديــن

فكريًا تواريهم عن األعني في الزوايا
من أجــل انتقاد األمــن .كذلك ثبت أن
ّ
بعضها شكل بالفعل مراكز لخروج
أشـخــاص تــورطــوا فــي عمليات ضد
ال ـ ــدول ـ ــة ،مـ ــن ب ـي ـن ـهــم م ـن ـف ــذ تـفـجـيــر
كـنـيـســة طـنـطــا ف ــي نـيـســان املــاضــي،
خاصة أن جــزءًا كبيرًا منها منتشر
ف ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــرى والـ ـ ـض ـ ــواح ـ ــي ال ـف ـق ـي ــرة
واألضعف في مستوى التعليم.
وبـيـنـمــا تمضي وزارة األوقـ ــاف في
هـ ـ ــذه اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ،ي ـ ـحـ ــاول األزهـ ـ ــر
الـ ـلـ ـح ــاق ب ــرك ــب «الـ ـتـ ـج ــدي ــد» الـ ــذي
طالب به السيسي ،ويبدو أنه يعمل
حاليًا على تعديل مناهجه الدينية
ومــراجـعـتـهــا بــالـتــدريــج ،خــاصــة أنــه
ال ي ــري ــد ال ـ ـصـ ــدام م ــع ب ـع ــض ال ـق ـيــم
الراسخة في املجتمع منذ سنوات.

تقرير

قطاع التعليم في إسرائيل «يتقدم إلى الوراء»
تتباهى إسرائيل بكونها
«دولة متحضرة» ومتقدمة
تكنولوجيًا وصناعيًا وزراعيًا
وعسكريًا ،لكن «القوة
وحدها ال تكفي» ،فماذا عن
العقول ،أقله في القطاع
التربوي والتعليم؟ السؤال
تجيب عنه معطيات صدرت
عن «منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية»
ً
عن
عاكسة صورة «قاتمة» ً
التعليم في إسرائيل مقارنة
بدول المنظمة
بيروت حمود
ال تـتــوافــر معطيات دقـيـقــة وحاسمة
عن حجم إنفاق إسرائيل على القدرات
الـعـ ُسـكــريــة والـتـكـنــولــوجـيــة .فـمــع كل
مــا نـشــر عــن ذل ــك ،ال ت ــزال هـنــاك أمــور
ض ـبــاب ـيــة وغ ـي ــر واضـ ـح ــة .ل ـكــن على
األقـ ـ ــل ،أدرك ال ـج ـم ـهــور اإلســرائ ـي ـلــي
ومعه املهتمون واملتابعون لشؤونه

أن الـقــوة العسكرية ليست كــل شــيء،
ف ـت ـج ــرب ــة عـ ـ ـ ــدوان تـ ـم ــوز  2006عـلــى
لبنان أثبتت أن قلة من املقاومني مع
ع ـتــاد ع ـس ـكــري «م ـت ــواض ــع» ،مـقــارنــة
بــإمـكــانــات «الـجـيــش ال ــذي ال ُيـقـهــر»،
أجـ ـ ـب ـ ــرت إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى االعـ ـ ـت ـ ــراف
بهزيمتها.
ه ـ ــذا االعـ ـ ـت ـ ــراف لـ ــم ي ـن ـج ــح فـ ــي كـســر
ال ـص ــور الـنـمـطـيــة ع ــن إس ــرائ ـي ــل عند
ك ـث ـيــريــن ،أق ـل ــه ع ـنــد أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن ال
ي ـ ــزال ـ ــون م ــؤم ـن ــن ب ـت ـف ــوق ـه ــا فـ ــي كــل
شيء ،ماضني في مغازلتها وتحجيم
أنفسهم وأدوار مجتمعاتهم ودولهم،
على سبيل القول إن «التعليم عندهم
أفـ ـض ــل ،وال ـط ـب ــاب ــة ُع ـنــدهــم م ـج ــان ــا...
إلخ» ،مع أن آخر ما نشر في موضوع
الـتـعـلـيــم ،ه ــو ت ـقــريــر «Education at
 ،»a Glanceال ـ ـصـ ــادر عـ ــن «مـن ـظ ـمــة
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي وال ـت ـن ـم ـي ــة
 ،»OECDوت ـب ــن ف ـيــه أن االسـتـثـمــار
اإلسرائيلي في قطاع التعليم ال يزال
يـحـتــل مــرت ـبــة مـتــدنـيــة بــامل ـقــارنــة مع
معدل االستثمار في القطاع نفسه في
دول هذه املنظمة.
وأظـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــرت املـ ـ ـعـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــات املـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــورة
أمـ ــس ،أن أس ــات ــذة الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ،وتـ ـح ــديـ ـدًا أص ـح ــاب
خ ـبــرة  15سـنــة فــي الـقـطــاع الـتــربــوي
يتلقون رات ـبــا سـنــويــا قيمته أق ــل من
 25ألــف دوالر أمـ ُيــركــي ،فيما يحصل
ن ـ ـظـ ــراؤهـ ــم م ـ ــن امل ـ ــدرس ـ ــن ف ـ ــي دول
امل ـن ـظ ـم ــة ع ـل ــى ن ـح ــو  43أل ـ ــف دوالر
س ـنــويــا ،ك ـمــا ي ــرس ــم ال ـت ـقــريــر ص ــورة
قاتمة عن حالة الصفوف واملدارس.

االستثمار اإلسرائيلي في التعليم
ال يزال في مرتبة متدنية

عالمات اإلسرائيليين
في االختبارات الدولية
أقل من المعدل العام

برغم ذلــك ،يوضح التقرير أن تحسنًا
ملحوظًا طرأ على رواتب املوظفني في
ال ـح ـضــانــات والـتـعـلـيــم األس ــاس ــي في
إسرائيل على مــدار السنوات .وضمن
هــذا اإلط ــار ،عــزت صحيفة «يديعوت
ّ
أح ــرون ــوت» الـسـبــب إل ــى أن املـشــرفــن
على سلك التربية والتعليم قد عملوا
بتوصيات صدرت عن مشروعي «أفق
ج ــدي ــد» ،و«ع ـ ــوز لـ ـتـ ـم ــوراه» ،وه ــو ما
جعل إســرائـيــل تحتل املــرتـبــة الثانية
فــي مـعــدل تحسني األج ــور فــي ريــاض
األطفال والتعليم األســاســي ،واملرتبة
األول ــى فــي مـعــدل تحسني األج ــور في
املدارس اإلعدادية ،والرابعة في معدل
تحسني األجور في املــدارس الثانوية،
بــاملـقــارنــة مــع دول املـنـظـمــة .لـكــن هــذا
«التحسني» لــم يستطع سـ ّـد الـهــوة أو
الـفـجــوة الــواسـعــة بــن أج ــور املعلمني
في إسرائيل مقابل أجور نظرائهم في
دول املنظمة.
وف ـ ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاإلنـ ـف ــاق الــوط ـنــي
عـلــى الـتـعـلـيــم ،يـتـبــن مــن الـتـقــريــر أن
متوسط اإلنفاق على التلميذ الواحد
في إسرائيل أقل من الطالب في بلدان
 ،OECDفـفــي إســرائ ـيــل ُيـنـفــق سنويًا
ن ـح ــو  7800دوالر ع ـل ــى ك ــل تـلـمـيــذ،
مقابل  10800دوالر على الـطــاب في
دول املنظمةّ .أمــا عن االكتظاظ داخل
الـ ـصـ ـف ــوف« ،ف ـ ـحـ ــدث وال ح ـ ـ ـ ــرج» ،إذ
ّ
يظهر الـتـقــريــر أن إســرائـيــل حــلــت في
املرتبة األول ــى لجهة االكتظاظ داخــل
مدارسها ،بل إن االكتظاظ في رياض
األط ـفــال فــاق املـعــدل فــي دول املنظمة
بـ ـ ــ .%27إذ مـتــوســط ع ــدد ال ـطــاب في

ال ــدول املتقدمة هــو  ،21فيما بلغ في
إسرائيل  26طالبًا لكل فصل .وكذلك
ع ـ ـ ــدد ال ـ ـط ـ ــاب ف ـ ــي ال ـ ـصـ ــف الـ ــواحـ ــد
للمرحلة االبتدائية ،ففي إسرائيل ثمة
 28تلميذًا داخل الصف ،وباقي الدول
 ،20أما في الثانوية ،فيصل العدد في
بعض األحيان إلى أكثر من  32طالبًا
داخل إسرائيل.
وبرغم أن املعطيات املنشورة تبني أن
ساعات التعليم اإللزامي في إسرائيل
فــي املــرح ـلــة االب ـتــدائ ـيــة أع ـلــى بنسبة
 ٪25مــن متوسط «املنظمة» ،وأن كل
طالب إسرائيلي يحصل على خمس
ساعات أسبوعيًا أكثر من نظرائه في
ال ــدول املتقدمة ،فــإن إن ـجــازات الطلبة
اإلسرائيليني في االختبارات الدولية
ال تزال أقل من املعدل العام.
ّ
فــي السياق ،علق املــديــر الـعــام لــوزارة
الـ ـت ــربـ ـي ــة والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة،
شموئيل أب ــواف ،على نتائج التقرير
بأنه «يظهر تحسينات عــدة في أكثر
من مجال ،وخاصة رواتــب املعلمني»،
مضيفًا أن «جـ ــودة التعليم ت ـبــدأ من
ج ـ ـ ــودة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ،وأن االسـ ـتـ ـخ ــدام
ال ـح ـك ـي ــم لـ ـلـ ـم ــوارد س ـي ـت ـيــح تـحـســن
نــوع ـيــة الـ ـت ــدري ــس»ُ .
وي ــذك ــر أن وزي ــر
الـ ـت ــربـ ـي ــة نـ ـفـ ـت ــال ــي بـ ـيـ ـن ــت ،ق ـ ـ ــال فــي
ت ـص ــري ـح ــات س ــابـ ـق ــة ،إن «االهـ ـتـ ـم ــام
ب ـتــدريــس الـ ـت ــوراة وال ــدي ــن ال ـي ـهــودي
أفضل من االهتمام بتدريس العلوم»،
ك ــذل ــك لـ ــم ي ـع ــد خ ــاف ـي ــا ع ـل ــى أح ـ ــد أن
ح ـ ــاخ ـ ــام ـ ــات املـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ــديـ ـنـ ـي ــة فــي
إسرائيل ينظرون إلى العلوم (الفيزياء
والكيمياء) على أنها «هرطقات».

