
عبد الحميد اجماهيري

نجح وزيـــر األوقــــاف والــشــؤون اإلسالمية 
املغربي في مالمسة حلم تنظيري لباحثني 
يستدعي  وهو  عديدين،  مغاربة  ومفكرين 
املــفــكــر والــســوســيــولــوجــي األملـــانـــي، ماكس 
فيبر، في تأويل نص قرآني، من خــالل آية 
ــر بـــاملـــعـــروف. ففي  ــ الــنــهــي عـــن املــنــكــر واألمـ
مــســاء يـــوم الجمعة املــاضــي، ألــقــى الــوزيــر 
في موضوع  الرمضاني  االفتتاحي  درســه 
التنمية«،  الدين في نموذج  »استثمار قيم 
انــطــالقــا مــن قــول الــلــه تعالى فــي ســـورة آل 
ــمـــران: »كــنــتــم خــيــر أمــــٍة أخـــرجـــت للناس  عـ
ــنـــهـــون عــــن املــنــكــر  تــــأمــــرون بـــاملـــعـــروف وتـ
وتــؤمــنــون بــالــلــه«. وفـــي املــغــامــرة الفكرية، 
يبدو  ـــرة، 

ّ
مـــؤط مفاهيم  عـــدة  حــقــا،  الشيقة 

لــلــوهــلــة األولــــــى أنـــهـــا تــنــتــمــي إلــــى حــقــوق 
ــنـــد املــنــطــقــي،  ــتـ ــيـــر واملـــسـ ــايـ ــعـ مـــتـــبـــايـــنـــة املـ
ــمـــوذج الــتــنــمــوي،  ــنـ مـــن قــبــيــل الــتــنــمــيــة والـ
واألخـــــالق فـــي االقـــتـــصـــاد، وفــلــســفــة الخير 
ومنطق املــنــكــر... إلــخ. وفــي املــحــور املتعلق 
ــة الـــقـــيـــم بــاالقــتــصــاد  »الـــبـــحـــث عــــن عـــالقـ بــــ
ــــالم«، أبـــرز املــحــاضــر أن  خـــارج ســيــاق اإلسـ
والذي  املوضوع،  في هذا  الفلسفي  البحث 
انتهى موضوعيا،  قــرون،  أربعة  عبر  امتد 
إلــى مضمون  املرجعية،  عن  النظر  وبقطع 
الجماعة  إصــالح  فــي توقف  القرآنية  اآليــة 
على ضـــرورة وجـــود أمـــٍر بــاملــعــروف ونهي 
ــاه الــجــمــاعــة لــغــايــة طلب 

ّ
عـــن املــنــكــر، تــتــبــن

الحق والعدل. غير أن االقتصاد، سيما في 
الــغــرب، قد ذهــب في  القرنني األخيرين في 
اتجاه ليبرالي، بفلسفٍة جوهرها أن الحرية 

غازي دحمان

ملحاكمة التحّرك الروسي أخيرا في إدلب 
ــة( بــمــنــطــق االســـتـــراتـــيـــجـــيـــا  ــ ــوريـ ــ )فـــــي سـ
ببساطة  الحكم  يمكن  فــإنــه  ومــعــايــيــرهــا، 
ــه لــن  ــلـ ــاصـ ــّرك، ألن حـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــاء هــــــذا الـ ــبـ ــغـ بـ
يضيف شيئًا ذا قيمة يساعد روسيا على 
 عن أن 

ً
الخروج من مآزق تواجهها، فضال

هذا التحّرك يفاقم من أزماتها، في سورية 
الجهنمية  املعادلة  يكسر  وال  وخارجها، 
الـــتـــي وضـــعـــت روســـيـــا نــفــســهــا بـــهـــا، وال 
إلنتاج  املتناثرة  الستاتيكو  قطع  يــحــّرك 
ــع مـــريـــح لـــروســـيـــا. ذهـــبـــت كــبــريــات  ــ وضـ
عــديــدة،  تفسيرات  إلــى  العاملية  الصحف 
ــا أن روســـيـــا تــســعــى، عــبــر تهديد  مـــؤداهـ
إدلب، إلى إصابة أكثر من عصفور بحجر 
واحد، منها إعادة ضبط املعادلة القائمة 
مــع أمــيــركــا؛ لدفع األخــيــرة إلــى التفاوض 
مــعــهــا وإنـــهـــاء حــالــة الــجــمــود الــتــي باتت 
تـــضـــرب املـــلـــف الــــســــوري، وتــمــنــع الــــروس 
تــالــيــا مــن الـــذهـــاب إلـــى الــخــطــوة الــتــالــيــة، 
وهــــي قــطــف ثــمــار مـــا تــزعــم أنــــه انــتــصــار 
ــة.  ــاســ ــيــ ــــي االقـــــتـــــصـــــاد والــــســ ــكــــري فــ عــــســ
وتــذهــب تــفــســيــرات أخــــرى إلـــى أن الــغــايــة 
ــّرك هـــــي الـــتـــلـــويـــح  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــة مـــــن الـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
ألوروبــــــــا بــعــصــا الـــالجـــئـــني، كــــي تـــســـارع 
أوروبا إلى دفع مستحقات إعادة اإلعمار 
ــا أن اســـتـــخـــدام  فــــي ســــوريــــة، وخـــصـــوصـ
ورقــــة الـــدفـــعـــات األولـــــى مـــن الــالجــئــني قد 
ــا  أوروبـ دول  واســتــطــاعــت  مفعولها،  نــفــد 
تــجــاوز تــداعــيــاتــهــا وانــتــهــت مــن الــنــقــاش 
املحلي، األوروبــي ــ األوروبــي. وفي أملانيا 
بالتحديد أدى صعود حزب الخضر إلى 
موازنة املعادلة لصالح الالجئني، وخفت 
وهج األحزاب اليمينية، وخصوصا حزب 
أن غرض  أخــرى  البديل. وتــرى تفسيرات 
التحّرك الروسي تعويم األسد عبر منطق 
األمــر الــواقــع، ذلــك أن سيطرته على إدلب 
ستجعل أي اعتراض على شرعيته نوعًا 
مــن الــفــانــتــازيــا الــالمــعــقــولــة، إذ لــن يكون 

إبراهيم فريحات

طــــالــــبــــات فــــي الــــصــــف الــــعــــاشــــر اجـــتـــهـــدن 
ووضعن كتابا سمينه »قدوتنا رئيسنا«، 
الفلسطيني  الــرئــيــس  أفـــكـــار  مـــن  يــقــتــبــس 
محمود عباس وكتاباته، فيما نشره سابقًا 
من كتب يعود معظمها إلى فترة دراسته 
في االتحاد السوفييتي عندما كان يحضر 
لنيل الــدكــتــوراه. أثـــارت مــبــادرة الطالبات 
لتجميع الكتاب وإطالقه نقاشًا مجتمعيًا 
حادًا، لم ُيعرف له مثيل في أزمات سياسية 
الفلسطيني  باملجتمع  جديرا  كــان  كبرى، 
التحّرك ملعالجتها، خصوصًا التي تتعلق 
ــواجــه 

ُ
بــاالنــقــســام وغــيــرهــا. وكــعــادتــهــا، ت

ــالـــرأي والـــصـــراعـــات بشكل  االخـــتـــالفـــات بـ
ماهية  بتعريف  يتمثل  كبير،  بتحد  عــام 
املــشــكــلــة الــتــي يــــدور بــشــأنــهــا االخـــتـــالف؛ 
أن  الكتاب  عن  املدافعون  يفترض  فبينما 
االحتجاج يجري على »مبادرة من طالبات 
صــف عـــاشـــر«، يــقــول بــعــض املــحــتــجــني إن 
احتجاجهم على »نهج« و»تقديس أفراد« 
وعــودة إلى كتاب ماو تسي تونغ األحمر 
وكـــتـــاب مــعــمــر الـــقـــذافـــي األخـــضـــر وكــتــاب 
جوتشه لكيم إيل سونغ الكوري الشمالي. 
والالفت أن املشكلة ليست في الكتاب ومن 
أعـــده )الــطــالــبــات(، وال حــتــى فــي مــن ُكتب 
له )الرئيس(، وإنما هي بصدد من حضر 

حفل إطالقه.
اجتهدت الطالبات، وبمبادرة ذاتية منهن، 
وللمجتهد أجر إذا أخطأ وأجران إذا أصاب. 
نعم، قد يكون من األجدى للطالبات التفكير 
التقليد،  بما هو خــالق ومبدع وبعيد عن 
ز فرص 

ّ
ولكن يبقى مبدأ املبادرة الذي يعز

التغيير املجتمعي الحقًا، ويجب أن ُيشكرن 
أن محاولة  إدراك  املــحــتــّجــني  وعــلــى  عــلــيــه. 
سحب الكتاب من السوق قد توقعهم ضحية 
لحسن نياتهم، فينتهوا بمحاولة مصادرة 
 .

ً
الرأي اآلخر، وهو األمر الذي عارضوه أصال

للطالبات الحق بكتابة ما شئن، ولكن من 
ــدارس، فــالــكــتــاب في  ــ دون تــوزيــعــه عــلــى املــ

السوق ومن أراد شراءه فله ذلك.  
ــقــل عــن الــرئــيــس عــبــاس أنـــه أمـــر بطباعة 

ُ
ن

تـــوزيـــعـــه عـــلـــى كــافــة  يـــتـــم  الـــكـــتـــيـــب، »وأن 
الـــوطـــن«، ثــم لم  املــؤســســات التعليمية فــي 
يــصــدر أي تــأكــيــد أو نــفــي مــنــه، كــمــا أنـــه لم 
يتم  للقرار، حتى  فعلية  ترجمة  أي  تصدر 
 أعطى األوامر بذلك. وعلى 

ً
التأكد بأنه فعال

الرغم من أهمية التصريح، كونه نقل على 
لسان عضو اللجنة املركزية في حركة فتح، 
عزام األحمد، إال أن األمر بحاجة إلى نوع من 
التروي، حتى يدخل باب التنفيذ، أو التأكيد 

من الرئاسة، وعندها لكل حادث حديث. 
تتعلق معظم التحفظات التي أثارها الكتاب 
بما بــدر عمن حضر حفل إطالقه، فقد أكد 
عورتاني،  مـــروان  والتعليم،  التربية  وزيــر 
على أهمية املــبــادرة، وشــدد على »ضــرورة 
وجـــــود تـــوجـــه مــــــزدوج لــلــمــزج بـــني الــبــعــد 
الــوطــنــي واملــعــرفــة«، مــؤكــدًا الــتــزام الــــوزارة 
بطباعة هذا الكتيب وتعميمه على املدارس. 
وقــد درس  كبيرة،  قامة علمية  وعــورتــانــي 
ليهاي  فــي جامعة  والــدكــتــوراة  املاجستير 
الــعــريــقــة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، وصــاحــب 
إنـــجـــازات عــلــمــيــة كــبــيــرة، ولــكــن تصريحه 
األولــى  تتعلق  كبيرتني:  إشكاليتني  يثير 
بــفــلــســفــة تـــربـــويـــة تــعــلــيــمــيــة، تـــؤكـــد عــلــى 
ضرورة تعليم الطلبة التفكير النقدي املبدع 
الـــخـــالق، والــبــعــيــد عـــن الــتــقــلــيــد وتــقــديــس 
النظر  املجتمعية، بغض  واألبــويــة  األفـــراد 
مــن يــكــون هــذا الــفــرد. وكــمــا كتب الصديق 
ــذه األبـــويـــة الـــتـــي كتب  ــ خـــالـــد الـــحـــروب »هـ

إياد الدليمي

وأنــــــــت تــــتــــابــــع مـــــا يــــجــــري مـــــن تــــهــــديــــدات 
مثيل  لها  يسبق  لــم  عسكرية  وتحشيدات 
تــعــتــقــد أن  ــام 2003،  ــ الــــعــــراق عـ ــزو  ــ مـــنـــذ غـ
الحرب ربما لن تنتظر حتى اليوم التالي، 
فــقــد تـــم تــجــهــيــز املـــســـرح عــلــى أكــمــل وجـــه، 
وباتت ساعة الصفر الحد الفاصل بني ما 
قبل الحرب وما بعدها، فالواليات املتحدة 
ــرات وقــاصــفــاتــهــا  ــائــ ــطــ ــلــــت حـــامـــلـــة الــ أرســ
العمالقة، وحتى صواريخ الباتريوت. وفي 
املقابل، على الرغم من وضعها االقتصادي 
على  إيــران  تصّر  العقوبات،  بسبب  املنهك 
أنــهــا ستدفع الــقــوات األمــيــركــيــة إلــى تكّبد 
خــســائــر لـــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل، بـــل إن أحــد 
كبار القادة العسكريني في إيران ظهر على 
تــلــفــزيــون إيـــرانـــي، يــشــرح كــيــف أن الــقــوات 
األميركية ستكون لقمة سائغة إليران التي 
تحاصرها، سواء في العراق أو سورية أو 
الخليج، فهل بات  أفغانستان أو حتى في 

الخليج على موعد مع حربه الرابعة؟
ــا تـــقـــّدم، نـــعـــم، فــالــواليــات  ــًا ملـ ــقـ نــظــريــًا ووفـ
املتحدة، هذه املرة، مصّممة على استعادة 
ما فقدته في املنطقة، بعد سنوات التراجع 
الــتــي أعــقــبــت انــســحــاب الـــقـــوات األمــيــركــيــة 
وما   ،2011 وبداية   2010 نهاية  العراق  من 
تبع ذلــك مــن فـــراٍغ نجحت إيـــران فــي ســّده، 
وال يبدو أن الواليات املتحدة ستقبل بأقل 
من تنفيذ املطالب االثنى عشر التي حّددها 
بومبيو،  مايك  األميركي،  الخارجية  وزيــر 
ــدرك الـــواليـــات  قــبــل أشـــهـــر. وفـــي املــقــابــل، تــ
املتحدة أيضا أن مواجهة عسكرية مع إيران 
ــران أيــضــا غــيــر راغــبــة  ــ لـــن تــكــون ســهــلــة. إيـ
فـــي املـــواجـــهـــة، ولــديــهــا ألـــف ســبــب وســبــب 
أجل  مــن  تتفاوض  أو  املعركة،  تلك  لتؤجل 
أن ال تقع، فناهيك عن وضعها االقتصادي 
الــســيــئ، فــإنــهــا تــــدرك أيــضــا حــجــم قــواتــهــا 
وقدراتها العسكرية، وهو ما يدفعها، بني 
الــقــوات األميركية  إلــى تهديد  حــني وآخـــر، 
مــا بات  أو  املنطقة،  فــي  املنتشرة  بــأذرعــهــا 
يعرف بالوكالء، وهم موجودون في العراق 
وسورية ولبنان وحتى اليمن، هذه األذرع 
هـــي الــتــي تـــذرعـــت بــهــا الــــواليــــات املــتــحــدة 
لــتــعــزيــز وجــــودهــــا فــــي الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، 
ــلــــن مـــســـتـــشـــار األمـــــــن الـــقـــومـــي  ــد أن أعــ ــعـ بـ
األمـــيـــركـــي، جــــون بـــولـــتـــون، أن مــعــلــومــات 
أفـــادت بــأن لــدى إيـــران النية  استخباراتية 
لتحريك وكالئها في املنطقة لضرب القوات 
األميركية. ولنتذّكر أن بولتون كان من بني 
العراق قبل عام 2003،  صقور الحرب على 

في اكتساب املال وترويجه ستعود بالنفع 
على الجميع.

املــعــالــجــة على  تــحــيــل هــــذه  يــمــكــن أال  وال 
قول ماكس فيبر في كتابه املوسوم أعاله، 
يــقــول إن »الــرأســمــالــي الحقيقي ال  عــنــدمــا 
يراكم رأسماله من أجل االستجابة لدواعي 
املسّرات واللذائذ التي يمكن لرأس املال أن 
يوفرها له، بل بهدف الوصول إلى تنظيم 
وعقلنة للعمل واإلنتاج، يؤديان إلى إثراء 
الــحــيــاة الــبــشــريــة. وبــالــتــالــي إلــــى تفسير 
الظرف التجاري الخاص، بوصفه اختيارًا 
 على أن اإلنسان، منذ البداية، 

ً
إلهيًا، ودليال

مهيأ لذلك، منذورا من أجله في ما يحمل 
مصلحة أبنائه وذريته وجماعته«.

وقد بني الوزير أيضا أن ماكس فيبر أعاد 
عــــام 1905، عن  ــنـــشـــورة  املـ ــه  ــتـ أطـــروحـ فـــي 
البروتستانتية«،  واألخــــالق  »الــرأســمــالــيــة 
ــم الـــــديـــــن فــي  ــيــ ــيــــر قــ ــأثــ ــأن تــ ــ ــــشـ الــــنــــقــــاش بـ
االقتصاد، فذهب إلى القول إن التفسيرات 
تحّكمت  قد  البروتستانت  لطائفة  الدينية 
فـــي ســلــوكــاتــهــم االقـــتـــصـــاديـــة بــخــصــوص 
ــثــــمــــار، غـــيـــر أن الــبــاحــث  ــتــ االدخـــــــــار واالســ
ــــش، مـــؤســـس  ــتـ ــ ــرولـ ــ األملـــــــانـــــــي، إرنـــــســـــت طـ
أطــروحــة  أغــنــى  الــديــنــيــة،  السوسيولوجيا 
الدين  فيبير وعدلها، وأشــار إلى أن تأثير 
ــتــــصــــاد ال يــنــحــصــر عـــنـــد ثــنــائــيــة  فــــي االقــ
الــبــروتــســتــانــت والــكــاثــولــيــك، بـــل ظــهــر في 
ديــانــاٍت أخــرى في أوقــات وأزمنة مختلفة، 
وهـــو مــا يــعــلــل لــجــوء صــاحــب الــــدرس إلــى 
قــراءة املــن القرآني من زاويــة تأثير الدين 
باالنطالق  بذلك،  وقــد حقق  االقتصاد.  في 
مـــن الـــحـــداثـــة الــفــكــريــة فـــي شــقــهــا الــغــربــي 

الفقهي  التأصيل  بني  ع 
ّ
تــتــوز واجتماعية، 

ــوازل الــعــصــر ومـــراجـــعـــات الـــتـــصـــورات  ــنــ لــ
باالستناد إلى التاريخ.

ال نــتــجــه هـــنـــا مــــن الــــتــــراث نـــحـــو الـــحـــداثـــة 
ــدادات الـــنـــص الـــتـــراثـــي  ــ ــتــ ــ ــن امــ ــبـــحـــث عــ والـ
ــقـــدر مــــا نــســعــى فــــي اتـــجـــاه  فــــي الـــعـــصـــر، بـ
ــرّبـــى في  ــد تـ مـــعـــاكـــس، يـــكـــون الــفــهــم فــيــه قـ
حـــضـــن الــتــفــكــيــر الــــحــــداثــــي، ويـــتـــجـــه نــحــو 
ــــوار الــنــص الـــتـــراثـــي، والــبــحــث في  ســبــر أغـ
كــثــيــرة،  بـــطـــراوٍة  مــا زال يحتفظ  مـــوضـــوٍع 
إن لم نقل في الدهشة لدينا جميعا، وهو 
مــعــادلــة الـــديـــن، بــاعــتــبــاره الــعــامــل املهيكل 
آلــيــات  فــي  الــهــائــل  وتــأثــيــره  للثقافة،  األول 
الـــنـــمـــو االقـــــتـــــصـــــادي. كــــــان مــــاكــــس فــيــبــر 
موضوع جدال كبير بني املاركسيني العرب 
مجهوداته  أن  كما  املجّددين،  واملاركسيني 
ــعــــرض الــســيــوســيــولــوجــي،  ــي تـــنـــويـــع الــ فــ
التي  واملــعــرفــيــة  العلمية  الــثــورات  كــل  بعد 

ــا،  ظــلــت حـــكـــرا عــلــى زاويــــــٍة شبه  عـــاصـــرهـ
ضــيــقــة فـــي الــتــعــامــل مــعــهــا، مـــن الــبــاحــثــني 
أكثر  السوسيولوجي  التفكير  تأصيل  عن 
مـــن الــبــاحــثــني فـــي الـــتـــرابـــط بـــني الــقــوتــني، 
الـــديـــنـــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة، وكـــتـــابـــه املــثــيــر 
عـــن الــبــروتــســتــانــتــيــة والــرأســمــالــيــة جــديــر 

بالعودة إليه.
ومــا زلــت أذكــر أن اسمه وحــده في املحافل 
والثمانينيات  السبعينيات  فــي  الطالبية 
كــان يثير سخط الــســواد األعــظــم مــن طلبة 
اللينيني،  واملــاركــســي  املــاركــســي  االنــتــمــاء 
ـــريـــن ومــنــاضــلــني 

ّ
ــــض مـــنـــظ نـــاهـــيـــك عــــن رفـ

والتاريخية  املعرفية  الحقول  في  وعاملني 
كثيرين املطلق ملجهوداته. وقد كان جوهر 
الحداثة  فــي  الــدخــول  تأثير  كيفية  تفكيره 
على املجتمعات، بما قد يتداعى عن ذلك من 
قضايا مرتبطة بالرأسمال والبيروقراطية 
للدولة  املتجّدد  واملفهوم  التاريخ،  وعقلنة 

وأدوارها، وما إلى ذلك.
لقد وضع ماكس فيبر أسس تفكير جديد 
فــي الــرأســمــالــيــة، داخــلــيــة، تجعل مــنــه »فــن 
وجــــــود أخـــــالقـــــي«، قـــبـــل أن يـــكـــون نــظــامــا 
اقــتــصــاديــا. ومــن هنا دعــوتــه إلــى الــشــروع 
ــال قــبــل البحث  ــــة أخــــالق رأس املــ فـــي دراسـ
فـــيـــه نـــاظـــمـــا ومـــوجـــهـــا لـــلـــعـــوامـــل الــديــنــيــة 
فـــي ديــنــامــيــة عــقــلــنــة الــســلــوكــات الــعــمــلــيــة، 
وفيها،  للحداثة  أساسية  ميزة  باعتبارها 
مـــا جــعــلــه مــرجــعــا فـــي مــجــالــه، تــعــود إلــيــه 
الــيــوم الــبــشــريــة بــتــحــفــيــزات جـــديـــدة. ويــقــّر 
فــيــبــر، بـــال مــــواربــــة، بــــأن الــبــروتــســتــانــتــيــة، 
ــل املــن  ــ بــاعــتــبــارهــا حـــركـــة إصــالحــيــة داخـ
ــلـــة لــكــي  الــكــاثــولــيــكــي الـــجـــامـــد، هــــي املـــؤهـ

تــحــمــل ديــنــامــيــة الــرأســمــالــيــة. وقــــد تــكــون 
بــــوعــــي غــيــر  ــة عـــلـــيـــه اآلن دعـــــــــوة،  ــ ــالــ ــ اإلحــ
مباشر، إلى حركة إصالحية دينية، تتمثل 
اإلصالحية البروتستانتية في العمل وفهم 
األخالق املرتبطة بها، داخل املن اإلسالمي 

وتاريخه. 
عرفت الدروس الرمضانية مقارباٍت كثيرة 
تـــقـــّرب بـــني األهـــــــداف املــعــلــنــة والــصــريــحــة 
لــلــقــيــم الــديــنــيــة واملـــبـــادئ الــســامــيــة للدين 
الــحــنــيــف، كــمــا شــهــدت مــســاهــمــاٍت عــديــدة 
عــالمــاٍت  وبــاحــثــاٍت شكلن  ــدد،  جـ لباحثني 
ــــي مــحــفــل  ــــي الـــــــــدرس الــــديــــنــــي، فـ  فـ

ً
فـــــارقـــــة

لـــه مـــيـــزاتـــه الــبــاصــمــة فـــي الــحــقــل الــديــنــي 
ــوم الــــــدائــــــرة املـــؤمـــنـــة.  ــمــ ــــي عــ اإلســـــالمـــــي فـ
 
ً
ولــكــنــهــا املــــرة األولـــــى الــتــي تــكــون مــقــاربــة

بمثل هذا الوضوح والتفاعلية مع الفلسفة 
املـــعـــاصـــرة فـــي املــبــحــث الــســوســيــولــوجــي، 
ناظمة للتفكير الديني في قضية معيشية، 
يلتقي فيها الرأسمال والبحث عن التنمية 
ــع الــــتــــراث الــقــيــمــي  ونـــمـــوذجـــهـــا الـــفـــاعـــل، مـ
واألخــالقــي اإلســالمــي. وفــي التمرين الــذي 
ــــؤرخ الـــروائـــي مــلــمــح من  قـــام بـــه الـــوزيـــر املـ
مــالمــح الــفــيــبــريــة الــتــي تـــرى أن الـــدولـــة قد 
الـــتـــاريـــخ، ومــنــه  تـــكـــون مـــن أدوات عــقــلــنــة 
الــعــقــائــدي. كما  الــديــنــي والتفكير  الــتــاريــخ 
»يــمــكــن لــلــتــفــســيــر الـــجـــديـــد لــلــنــصــوص أن 
يــصــبــح نــظــريــة كــامــلــة ومــســتــقــلــة بــذاتــهــا، 
اليومي  فــي  وتــاريــخــهــا  الــفــكــري  بإنتاجها 
على  بها«،  الخاصة  وجيواستراتيجيتها 
حــد »بــيــان مــن أجــل إســـالم األنــــوار« سالف 

الذكر.
)كاتب مغربي(

ــّمــــة طـــــرف ســـيـــاســـي لــــه حــيــثــيــة يــشــكــل  ثــ
الدعوة  له؛ حينئذ تصبح   

ً
 محتمال

ً
بديال

مطالبٍة  بمثابة  السلطة  عــن  تنّحيه  إلــى 
ــراغ فـــي الــســلــطــة فـــي ســوريــة،  بــحــصــول فــ
وهو ما ال يقبله املنطق السياسي، بالنظر 
لتداعياته األمنية الخطيرة على مستوى 

سورية واملنطقة.
 داخلية أيضًا، 

ٌ
أغــراض الروسي  وللتحرك 

ال تقل أهمية عن الخارجية، تتعلق بسلطة 
بــوتــني الــتــي تــواجــه إربـــاكـــات فــي الــداخــل 
الــــروســــي؛ فــقــد ذكـــــرت صــحــيــفــة مــوســكــو 
العسكري  التدخل  دعــم  شعبية  أن  تايمز 
ــة تــــراجــــعــــت بــشــكــل  ــ ــــوريـ ــــي سـ الـــــروســـــي فـ
كبير، اســتــنــاًدا إلــى إحــصــاء جــديــد أجــراه 
مــركــز »لــيــفــادا املستقل«، ذلــك أن 55% من 
املستطلعة آراؤهم طالبوا بإنهاء حملتها 
األخطر  والنتيجة  ســوريــة.  في  العسكرية 
لــأحــداث  املتابعني  الـــروس  تــراجــع نسبة 
فــي ســـوريـــة، مــا يــعــنــي ان الــتــدخــل هــنــاك، 
الروسي  الداخل  إشغال  منه  بوتني  وأراد 
عــن قــضــايــا الــفــســاد والــحــكــم املــســتــبــد، قد 
إدلــب  فــي  الــتــحــرك  فهل  فعاليته،  استنفد 

محاولة السترداد الروح لهذه الوظيفة؟
بــوتــني  بــالــطــبــع ال، ألن ســلــطــة  الــــجــــواب 
تــعــانــي مـــن أزمــــــٍة مـــركـــبـــٍة داخـــــل روســـيـــا، 
الحكم،  القابضني على  انكشاف  أزمــة  هي 
الــبــيــروقــراطــيــة واألجــهــزة األمــنــيــة ورجــال 
ــّم لــهــم ســوى  أعـــمـــال الــكــرمــلــني الـــذيـــن ال هـ

االغتناء، فيما يزداد الروس فقرًا.
املــعــارض  ــــرى، فيسميها  األخــ ــة  ــ األزمـ أمـــا 
ــه بــيــوتــكــوفــســكــي، »مــــوت أســطــورة  ــدريـ أنـ
بوتني«، ويرد أسباب األزمة التي تمر بها 
روسيا إلى عملية تراكمية بدأت تنكشف 
ــرا، ويـــــقـــــول إن كـــــل نــــظــــام تــســلــطــي  ــ ــيــ ــ أخــ
ــقــّدم 

ُ
ينبغي أن يــقــوم عــلــى أســـطـــورة مــا ت

الــروس  إن  ويــقــول  كــي يتحملوه.  للرعايا 
يــتــذكــرون جــيــدًا خــريــف الــعــام 1999، حني 
حرب  واندلعت  املساكن  تفجيرات  حدثت 
)حكم  الكلبتوقراطية  وقــامــت  الــشــيــشــان، 
التلفزة،  جهاز  عبر  الحاكمة،  اللصوص( 

عنها هشام شــرابــي منذ عقود هــي إحــدى 
عوائق تقدم مجتمعاتنا، ألنها تنصب فوق 
املدرسة  إلــى  العائلة  من  املعنية  املجموعة 
إلى املؤسسة إلى الوزارة، وصواًل إلى هرم 
السلطة، آلهة صغيرة تتسلط على األفراد، 
وعليهم أن يتبعوها من دون أي فكر نقدي، 
ومن دون الشعور بالتمكني الذي يتيح ألي 
فرٍد مهما كان صغيرا أن ينتقد من هو على 

رأس الهرم«. 
ــر الــثــقــافــة، عــاطــف أبـــو سيف،  يــشــارك وزيــ
ــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم هــــذه  ــتــــربــ ــلــــه وزيـــــــــر الــ ــيــ زمــ
اإلشكالية، فهو الذي تعّرض لحادث مؤسف 
ومدان، قبل تعيينه وزيرًا، كان املتوقع منه 
التركيز على وضع رؤية تغيير في الثقافة 
الفلسطينية، وتحديدًا بشأن الجانب القائم 
على الوالء والطاعة للمسؤول، والذي يؤدي 
فيه إلى االعتداء على كاتب وروائي سالحه 
ــك، فــقــد حــضــر أبــو  ــ الــكــلــمــة. عـــوضـــًا عـــن ذلـ
سيف الحفل، ليساهم بتجسيد ثقافة الوالء 
والطاعة واألبوية وتقديس املسؤول، عوضًا 
نقدي وحرية  تفكير  قيم  على  التأكيد  عــن 

لة.  وتنوير واستقاللية ومساء
تــتــعــلــق اإلشـــكـــالـــيـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي تــصــريــح 
ال  التي  الرشيدة  بالحوكمة  التعليم  وزيــر 
الــكــتــيــب وتعميمه  »طــبــاعــة هـــذا  تــســمــح بـــ
ــــدارس« مــن مــيــزانــيــة الــــوزارة،  عــلــى كــافــة املـ
وهذه أموال عامة ملك الشعب الفلسطيني، 
ومن غير املقبول تبديدها على مصروفات 
لكتب تــقــّدس الـــقـــادة واألفــــــراد، فــهــذا ليس 
القادة أنفسهم أصــال. الشعب  في مصلحة 
الفلسطيني هو أْولــى بهذه األمــوال، سيما 
رفــــعــــت شـــعـــار  الــــجــــديــــدة  الـــحـــكـــومـــة  وأن 
الترشيد في املصروفات، خصوصًا في هذا 
الذي يجابه الغطرسة اإلسرائيلية  الظرف 

واقتطاعاتها اآللية بأمعاء خاوية. 
 للكتاب 

ً
وكان لصورة صائب عريقات، حامال

املذكور دور محوري في إثارة االحتجاجات 
غير  فمن  الكتاب،  إطــالق  تبعت حفل  التي 
التنفيذية  اللجنة  أمــني سر  املفهوم وجــود 
ملــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي حفل 
كــتــيــب طــالــبــات صـــف عـــاشـــر، فـــي حـــني أن 
الفلسطينية  للقضية  تصفية  خطة  هناك 
الــقــرن« سيتم إطالقها  »صــفــقــة  بـــ مــعــروفــة 
ــر، واملـــتـــوقـــع مـــنـــه، بــحــكــم  ــفـــطـ بـــعـــد عـــيـــد الـ
موقعه كبير للمفاوضني الفلسطينيني، أن 
 بالعمل على جميع الجبهات 

ً
يكون منشغال

ملقاومة الصفقة. وكان من املتوقع أن تظهر 
استراتيجية  يــرفــع  عــريــقــات وهـــو  صــــورة 
عــن حمله  الــقــرن«، عوضًا  مقاومة »صفقة 

كتيب طالبات صف عاشر يمجد القائد.
ــتـــســـاؤالت بــشــأن  ــار الـ ــثـ ـ

ُ
بــاملــنــطــق نــفــســه، ت

وجود عضو لجنة مركزية لحركة فتح، عزام 
األحمد، في الحفل نفسه، وهو املسؤول عن 
ملف تسوية االنقسام البغيض الذي عانى 
عبئًا  وأصــبــح  الفلسطيني،  املــجــتــمــع  مــنــه 
عليه يهدد بتصفية قضيته الوطنية، فهل 
بحجم  مــســؤول  لوقت  الوطني  االستثمار 
يكون  فتح  حركة  فــي  مركزية  لجنة  عضو 
في تمتني الجبهة الداخلية ملواجهة »صفقة 
الــقــرن« الــتــي عــلــى األبـــــواب، أم فــي مــبــادرة 
طالبات صف عاشر؟ وال ينتقص هذا القول 
طبعًا من أهمية مبادرة الطالبات، فهو عن 
الفلسطينيني  املسؤولني  استخدام  مسألة 
أوقاتهم وواجباتهم الوطنية. من جهة أخرى، 
يحمل األحمد صفة حزبية، في حني أن حفل 
وطنية   مؤسسة  اختصاص  مــن  الطالبات 
)وزارة التربية والتعليم(، وليس حزبية، فهل 
كان من املتوقع أيضًا دعوة عضوي مكتب 
سياسي في الجبهة الشعبية وحركة حماس 
ومــمــثــلــني عـــن بــقــيــة الــفــصــائــل؟ يــعــيــد هــذا 

النظام  لتغيير  املتحمسني  أكــثــر  مــن  وهــو 
ــران بــالــقــوة الــعــســكــريــة، ولـــعـــل هــذا  ــ فـــي إيــ
دونالد  الرئيس  دفعت  التي  األسباب  أحــد 
إلــى تعيينه في هــذا املنصب، عقب  ترامب 

االنسحاب من صفقة النووي مع إيران.
لن تكون الحرب نزهة، ال ألميركا صاحبة 
السالح والــقــدرات الفائقة، وال إليــران التي 
ــا كــثــيــرة تــالعــب بــهــا الــواليــات  ــ تــمــلــك أوراقـ
املــتــحــدة، بــل ال تبدو تلك الــحــرب مطلوبة، 
حـــتـــى مــــن أطــــــــراف خــلــيــجــيــة، الـــســـعـــوديـــة 
ــدًا، دفــــعــــت مـــــاال كــثــيــرا  ــديــ واإلمــــــــــــارات تــــحــ
مــن أجـــل رؤيــــة حــامــلــة الـــطـــائـــرات، أبــراهــام 
لـــنـــكـــولـــن، تـــجـــوب مـــيـــاه الــخــلــيــج الــعــربــي 
إخبارية  تقارير  ذكــرت  فقد  إيـــران،  لتهديد 
أن الرياض وأبوظبي عّبرتا عن خشيتهما 
مـــن مــواجــهــة عــســكــريــة فـــي مــيــاه الــخــلــيــج، 
يمكن لها اإلضرار باقتصاد بلدان الخليج 
العربي. وإذا ما كانت الحرب صعبة، فعالم 

كل هذه القوات التي حشدتها واشنطن؟ 
ــغـــط وأقـــــــل مــــن حــــرب،  ــر مــــن ضـ ــثــ األمـــــــر أكــ
فأميركا تريد من إيران أن تعود إلى طاولة 
لــلــتــفــاوض حــــول 3 أمـــــور رئــيــســيــة: املــلــف 
الــنــووي، فترامب يــرغــب فــي اتــفــاق آخـــر، ال 
يؤجل حصول إيران على السالح النووي، 
البالستية،  الصواريخ  الحلم.  ينهي  وإنما 
ومعلوم أن إيران طورتها، وباتت صواريخ 
بـــعـــيـــدة املـــــــدى، قـــــــادرة عـــلـــى حـــمـــل رؤوس 
ــرانـــي الـــذي  نـــوويـــة. الــتــغــلــغــل والــنــفــوذ اإليـ
بات يقلق حليفة أميركا األهم في املنطقة، 
إسرائيل. ولعلنا نضيف ملفًا رابعًا يتعلق 
بصفقة القرن، ومعلوم أن إليران شروطها 
وكــالء  فلديها  الصفقة،  هــذه  تمرير  مقابل 
يمكن أن يشاغبوا وأن يسببوا قلقا كثيرا، 
قــادرة على  وتعلم طهران أن لديها أوراقـــا 
ــك، وبــالــتــالــي فــإنــهــا تــطــلــب، كــمــا ُيطلب  ذلــ

منها، وتضع شروطًا كما ُيشترط عليها.
االنحناء  فــي سياسة  إليـــران خبرة طويلة 
للعواصف. ومن هنا، من املتوقع أن تنحني 
إيــــران لــلــعــاصــفــة الــقــادمــة عــبــر املــحــيــطــات، 
بــانــتــظــار تــغــيــيــر مـــا قـــد يـــحـــدث هـــنـــاك في 
ــام، تــغــيــيــر قد  ــ واشـــنـــطـــن، بــعــد أكـــثـــر مـــن عـ
بانتظار  األبيض  البيت  من  ترامب  ُيخرج 
التي  السالح  قرقعة  أن  أو  الجديد،  ساكنه 
مــن طرف  تشير،  الخليج  فــي  جلية  سمع 

ُ
ت

خــفــي، إلـــى قــنــوات اتــصــال، ربــمــا تــكــون قد 
ـــتـــحـــت بــالــفــعــل بــــني طــــهــــران وواشـــنـــطـــن، 

ُ
ف

تــفــاوض ســيــأخــذ فــيــه كــل طـــرف بــعــض ما 
يــريــد، وحتمًا مــا ســتــأخــذه واشــنــطــن أكبر 

مما ستمنحه إليران.
)كاتب وإعالمي عراقي(

ــراث، لفهم  ــتــ ــيـــركـــي، والـــتـــوجـــه نــحــو الــ األمـ
النص التراثي بآليات التفكير الحديثة.

وفــي تفسير الــقــرآن، مــن هــذه الــزاويــة، كما 
يــرى مــالــك شبل فــي كتابه »بــيــان مــن أجل 
املطلوب  سيكون   ،)2004( األنــــوار«  إســـالم 
ــة اإلســــــالم مـــع الـــحـــداثـــة، وهــــو ما  مــ »مــــالء
تهدف،  التي  األصوليني  أطروحة  يعارض 
ال أقـــل وال أكــثــر، إلـــى تكييف الــحــداثــة مع 
اإلسالم، بما في ذلك إسالم القرن السادس 
الثامن«. وقــد يكون هــذا املجهود  القرن  أو 
قد تم في محاوالت كثيرة جّدية وجريئة، 
التراثية  النصوص  مــع  التعامل  حيث  مــن 
القرآني  النص  هــو  بما  السياقي،  ونصها 
الــــذي تــتــحــّدد فــيــه تــاريــخــيــة األمـــــة، ســـواء 
فــي البحث املــغــربــي، أو الــعــربــي اإلســالمــي 
ــا، فـــفـــكـــرة مـــصـــالـــحـــة اإلســـــــــالم مــع  ــمــــومــ عــ
ينتسبون  عديدين  مفكرين  أغــرت  عــصــره، 
منهم محمد  الــواســع،  العقالنية  إلــى حقل 
الــطــالــبــي فـــي تـــونـــس ومــحــمــد أركــــــون في 
فرنسا وبشارة خضير في بلجيكا ومحمد 
ســعــيــد الـــعـــشـــمـــاوي ونـــصـــر أبـــــو زيـــــد فــي 
مــصــر ومــحــمــد عــابــد الــجــابــري فــي املــغــرب 
 تــلــك التي 

ً
 نـــــادرة

ً
ــرة وغــيــرهــم. غــيــر أنــهــا مــ

اســتــنــطــق فــيــهــا الـــوزيـــر املـــــؤرخ والـــروائـــي 
صــاحــب »جـــــارات أبـــي مـــوســـى« الــشــهــيــرة، 
نصا قرآنيا له امتداداته في السلوك العام 
لأمة وللمؤمنني عموما، ويخلق تبايناٍت 
أمام  التفكير،  طرائق  بني  أحيانا  صدامية 
العاهل املغربي في مناسبٍة ليست عادية، 
التي  الرمضانية  الحسنية  الـــدروس  وهــي 
كان قد سنها امللك الراحل الحسن الثاني، 
لــإنــصــات الجـــتـــهـــادات وتــنــظــيــرات دينية 

بإيجاد أسطورة ضابط املخابرات الشاب 
البطل، الذي يحمي الروس من اإلرهابيني، 
لكن هذه األسطورة، حسب بيوتكوفسكي، 
ــأزق  ــ ــبــــح الــجــمــيــع يــــــدرك املـ ــتـــهـــت، وأصــ انـ
البوتينية، وغياب  النهب  لسلطة  الشامل 
أية ضمانات اجتماعية وآفاق للمستقبل.

لــن يستطيع الــتــحــّرك الـــروســـي فــي إدلــب 
االنـــقـــالب عــلــى هـــذه املــعــطــيــات، وتحقيق 
نتائج مهمة من شأنها ترميم ما عطلته 
الــــوقــــائــــع واألحـــــــــــداث، كـــمـــا أن بـــوتـــني لــن 
يــســتــطــيــع إحـــيـــاء مـــا هـــو مـــيـــت، طـــاملـــا أن 
األســد  بــشــار  ــة 

ّ
جــث يحملون  دبلوماسييه 

عبر العواصم في محاولٍة إلعادة إحيائه، 
فمن  والعبث،  الفانتازيا  قمة  ل 

ّ
يمث وذلــك 

يـــشـــتـــري جـــثـــة مــتــعــفــنــة؟ ولـــــن يــســتــطــيــع 
أحـــد، مهما بلغت درجـــة وقــاحــتــه، تأهيل 
ة بشار األســد. كما أن لعبة 

ّ
مجرٍم من عين

بـــوتـــني الــقــائــمــة عــلــى »تـــأجـــيـــل الـــتـــاريـــخ« 
في ســوريــة، بتمديد حكم األســد، وتنويم 
الــثــورة ضــده بــالــقــّوة وبسياسات اإلبــادة 
تــعــد  ــم  ــ ــ ولـ انــــتــــهــــت  املـــــحـــــروقـــــة،  واألرض 
مجدية، فباإلضافة إلى تكاليفها الباهظة، 
والحقيقة،  التاريخ  ملنطق   

ٌ
معاكسة فإنها 

وسيخضع لها بوتني مكرهًا، مهما حاول 
ت منها.

ّ
التفل

)كاتب فلسطيني(

الحدث إلى السطح ضرورة تنظيم العالقة 
ما بني الحزب الحاكم )حركة فتح( والسلطة 
لكليهما.   مــدّمــر  بينهما  فــاملــزج  الــوطــنــيــة، 
ومــع ذلـــك، يجب أن ال تــكــون االحتجاجات 
ــاة قـــلـــق، عـــلـــى الـــعـــكـــس يـــجـــب الــنــظــر  ــدعــ مــ
إلــيــهــا بــإيــجــابــيــة تــامــة، تــؤكــد أن املجتمع 
ونــابــضــا، واألهــم  زال حيا  مــا  الفلسطيني 
أنه قادٌر على املساءلة، والتي بدونها يعيد 
الدكتاتوريات  نسخ  الفلسطيني  املجتمع 
العربية واألنظمة الشيوعية البائدة، فهناك 
دساتير يتم تعديلها تسمح لبقاء الرؤساء 
فيها مدى الحياة، من دون أن تسمح األنظمة 
ــل فـــي املــســؤولــني  ــ ــد. واألمــ ــ بــاحــتــجــاج واحــ
بشأن  انتقادهم  الذين جرى  الفلسطينيني 
واقعة إطالق »رئيسنا قدوتنا« أن يأخذوه 
بــصــدر رحــــب، ويــتــعــلــمــوا مــنــه كــيــف يكون 
أداؤهم أفضل، بل عليهم أن يشكروا الذين 
عالية،  ومسؤولية  بحرية  بآرائهم  جهروا 

من دون مجاملة أو خوف.  
ويــعــطــيــنــا االحـــتـــجـــاج عــلــى الــكــتــاب أيــضــًا 
فرصة للتعلم، فالنقاش املجتمعي الذي دار 
لنقاش قضايا،  لأفراد  وفــر فرصة  بشأنه 
العامة  املــبــادرة وحــدودهــا والحريات  مثل 
لــة والــعــالقــة بــني الــحــزب والسلطة  واملــســاء
والـــفـــلـــســـفـــات  املـــجـــتـــمـــع  ــــي  فـ ــرد  ــ ــفـ ــ الـ ودور 
التعليمية املختلفة، وما كان ذلك ليتحقق 
لوال هذا الحدث الذي أثار اهتمام كثيرين، 
ووجـــــــدوا أنــفــســهــم يـــجـــادلـــون بـــشـــأن هــذه 
الـــقـــضـــايـــا. وأعـــطـــى الـــحـــدث أيـــضـــًا فــرصــة 
لــلــســيــاســيــني لــلــتــفــكــيــر بـــمـــا يـــقـــومـــون بـــه، 
يقومون  فيما  ليتأملوا  فــرصــة  لــهــم  فــوفــر 
للتوقعات  ومــدى مالءمته   ،)reflection( به 
ــنـــهـــم، ولـــتـــوقـــعـــات املـــرحـــلـــة  املــجــتــمــعــيــة مـ
السياسية. واألهم أن االحتجاجات رسخت 
الفلسطيني،  املــجــتــمــع  فــي  لــة  املــســاء مــبــدأ 
ــات  ــ ــــى درجـ ــتــــي يـــفـــتـــرض أن تـــتـــطـــور إلـ والــ
، فعلى السياسي أن يدرك 

ً
متقدمة مستقبال

أنــه ُمــراقــب، وأن هــنــاك مــن يــحــاســب، وهــذا 
لــة  املــســاء فــبــدون  أواًل،  الــســيــاســي  ملصلحة 
يــتــحــول املــــســــؤول فــــاســــدا، فـــالـــقـــوة تــغــوي 
وتوقع صاحبها، إن لم يكن هناك من يراقب 

ويحاسب. 
أخيرًا، على الطالبات في مدرسة بنات البيرة 
الــثــانــويــة الــلــواتــي أنــجــزن كــتــاب »رئيسنا 
قدوتنا« أن يفخرن أن مبادرتهم قد أثارت 
فقد  املجتمعي،  النقاش  مــن  املستوى  هــذا 
 يتطلعن إليه، وتحديدًا 

َّ
حققت أكثر مما كن

تنبيه املواطن إلى ما يفعل املسؤول بوقته، 
وربما تكون مبادرتهن املقبلة هو تجميع 
ما يريد املواطن الفلسطيني قوله لرئيسه 
ومــســؤولــيــه، أي الــشــق اآلخـــر مــن املــشــروع 
ــدأوه، ملــواجــهــة تــحــديــات تواجهنا  ــ الــــذي بـ
جميعًا، وفي مقدمتها الخطر الداهم املتمثل 
بمشروع تصفية القضية الفلسطينية الذي 

يهّدد الجميع. 
)أكاديمي فلسطيني(

ماكس فيبر يأمر بالمعروف وينهى عن الـمنكر

إدلب لن تحل أزمة بوتين وروسيا

»قدوتنا رئيسنا«... أين الخلل؟

الخليج وحربه الرابعة

استدعى وزير 
األوقاف المغربي، 

ماكس فيبر، في 
تأويل نص قرآني

للتحرك الروسي 
أغراٌض داخلية أيضًا، 

تتعلق بسلطة بوتين 
التي تواجه إرباكات

للطالبات الحق 
بكتابة ما شئن، ولكن 

من دون توزيعه 
على المدارس

آراء

عيسى الشعيبي

منذ واقعة االنقسام املشؤوم قبل أزيد من اثنتي عشرة سنة، وإلى وقت غير بعيد، 
ظلت حركة حماس رب البيت في غزة، اآلمرة الناهية وحدها، صاحبة اليد العليا، لها 
الكلمة األخيرة، وعندها القول الفصل، القاضي والشرطي والجالد، فبدت في فضاء 
القطاع املحاصر وكأنها الدولة العظمى الوحيدة، باملعايير الغّزية، تمامًا على نحو ما 
بدت عليه الواليات املتحدة غداة انتهاء الحرب الباردة في مطالع تسعينات القرن املاضي.
ومع أن سلطة األمر الواقع في غزة بقيت، على مدى السنوات االثنتي عشرة املاضية، 
محاصرة سياسيًا، معزولة وغير معترٍف بها عربيًا ودوليًا، معسرة وتحت التهديد 
والضغط اإلسرائيلي املتواصل، إال أن أحدًا لم ينازعها مقاليد إدارة مهاجع السجن 
م بشؤون وشجون نحو مليوني إنسان، 

ّ
املقام في الهواء الطلق، أو ينافسها على التحك

مت األطراف املعنية بمركزية »حماس« في »العالم 
ّ
حياتهم ال تشبه الحياة أبدًا، بل وسل

الغّزي« املثقل بالبؤس والبأس. صحيٌح أنه كان هناك بعض املنغصات، وكانت هناك 
أيضًا مناكفات كثيرة، إال أن الوزن السياسي والعسكري الراجح لحركة حماس كان 
معارضة  باستثناء  إذ  وتيرتها.  ويحكم  القطاع،  في  الداخلية  اللعبة  إيقاع  يضبط 
مت 

ّ
الــذي أرادتــه »حماس«، إذ سل النحو  الغّزي على  »فتح« املصادرة، انتظم املشهد 

بقية الفصائل بالحقيقة السياسية القائمة مكرهة، وارتضت اللعب في نطاق الهوامش 
الضيقة املتاحة، ولو على مضض، ما دام األخ األكبر ممسكا بقرار »الحرب والسالم«، 
البانورامية  الصورة  والتهدئة واملسيرات. وسط هذه  التصعيد  ناهيك عن مسارات 
املتجلية ملء البصر والسمع، كان يتكون تحت السطح، بتؤدٍة وصمٍت وصبر، فاعل 
فلسطيني جديد، راح يراكم عناصر قوٍة ويبني عليها، ويقتطع لنفسه قسطًا متزايدًا 
من الحضور واألهلية، وحصة متواضعة من الكعكة الغّزية )هل قلنا كعكة؟(، ونعني 
 ثانيًا من 

ً
»حماس«، حركة الجهاد اإلسالمي، املصنفة فصيال به الشقيق األصغر لـ

حيث الفاعلية العسكرية، واملعروفة بُزهدها في السلطة، وبنأيها عن االنخراط في 
دهاليز السياسة العفنة.

لم تطرح »الجهاد اإلســالمــي« نفسها، في أي يــوم مضى، بديال ألي من السلطتني 
التفاوضية  اللعبة  في  طريقتها،  على  كل  املتوّرطتني،  وغــزة،  الله  رام  في  القائمتني 
االنتخابات، ولم  ف عن املشاركة في 

ّ
املجاهدة تتعف الحركة  الكريهة، كما ظلت هذه 

بد استعدادا لتحّمل أي مسؤولية مدنية، إدارية أو مالية، تخص حياة الناس، سيما 
ُ
ت

 مقاومًا 
ً
وأنها تقّدم نفسها منظمة عسكرية ذات طهارة ثورية خالصة، أو قل فصيال

ليس له برنامج اجتماعي، أو رؤية سياسية تتعّدى تحرير فلسطني، كل فلسطني، 
من دون مساومة.

منذ انطالق مسيرات كسر الحصار، وربما منذ تولي زياد النخالة قيادة »الجهاد«، 
بدأت هذه الحركة، وثيقة الصلة بإيران، تنتقل تدريجيًا من هامش الهامش السياسي 
إلى قلب الحلبة الغّزية، ثم أخذت تقطع لنفسها مكانة أرفع في املشهد العام، عبر أداء 
عسكري الفت في كل املواجهات املتعاقبة، وشرعت في تعزيز دورها شريكا فاعال 
، عن إجراء مداوالت وقف 

ً
 الوسيط املصري، مثال

ّ
في قرار الحرب والتهدئة، فيما كف

النار مع حركة حماس فقط، فراح، في كل مرة، يستضيف الحركتني اإلسالميتني 
معًا، وهو ما شكل أول اعتراف ضمني بثنائية القيادة في غزة.

في الجولة األخيرة، برزت حركة الجهاد، أكثر من أي يوم مضى، العبا رئيسا في فضاء 
القطاع املحاصر، وأصبحت بفعل صواريخها الثقيلة )قيل إن لديها نحو ثمانية آالف 
صاروخ( مفاوضًا ُيحسب له الحساب، في قرار التصعيد والتهدئة، جنبًا إلى جنب مع 
»حماس« التي تمتلك نحو خمسة آالف صاروخ. ولعل اتهامات قادة االحتالل حركة 
الجهاد باملسؤولية عن إشعال الجولة العاشرة، بل وجّر شقيقتها الكبرى إلى الحرب 

من دون رغبة منها، ما يشير إلى مغزى التحول الجاري في غزة.
بدت »الجهاد«، عقب املواجهة األخيرة، أشد بأسًا، أعلى صوتًا، وأقل التزامًا بقواعد 
اللعبة الدارجة، إن لم نقل إنها باتت أرفع شأنًا، وأرجــح وزنًا من ذي قبل، وأمضى 
، األمر الذي يسحب البساط من تحت أقدام »حماس« كصاحبة قرار مطلق في 

ً
فعال

القطاع، وقد يفقدها صفة »املمثل الشرعي الوحيد« في غزة.

معن البياري

انتصارا لحرية القول والرأي، يحُسن أن ُيرفض توقيف قناة أبوظبي عرض حلقات 
تهما، 

ّ
برنامجها الحواري »لعلهم يعقلون« الثالثني مع الشاعر أدونيس، بعد حلقتني بث

ثم أزالتهما من »يوتيوب«، وذلك كله بعد ترويج إشهاري للحلقات التي كان مقّررا 
عرضها أيام شهر رمضان. ومع هذا الرفض، املبدئي فقط، ُيستهَجن أيضا إيثار 
الفضائية هذه الخرس التام بشأن وقفها البرنامج وبشأن أسبابه. وقبل هذا كله، قد 
يجد واحُدنا نفسه معجبا بإقدام قناة أبوظبي على أال تكون كما التلفزات العربية، 
فال تستضيف فقط مشايخ ودعاة ووعاظا على شاشتها في الشهر املبارك، وإنما 
توازي هذا األمر باستضافة كاتب ومثقف عربي نقدي، صاحب أطروحات إشكالية، 
لبعضها حساسيته  أسئلٍة  على  ومشاهديه،  أمــام مستمعيه  ليرد،  على شاشتها، 
الخاصة، ويطرح، من دون تحرز، قناعاته املضادة تماما لكثيٍر مما ينطق به املشايخ 
والدعاة. هذا جديد، تجترحه القناة اإلماراتية ومن وراءها، غير أن ذلك اإلعجاب سيزيل 
نفسه بنفسه، بل سيرتد باعثا على السخرية، ألسباٍب غزيرة، منها أن الذي تفعله 
أبوظبي، القناة )والسلطة الحاكمة؟(، يبدو تشاطرا وحسب، وال صلة له أبدا برؤية 
نقدية لدى أدونيس أو غيره، فالغرض أكثر من واضح في استضافة الشاعر املعروف 
برميه »اإلخوان املسلمني« بالفاشية، وبمباركته االنقالب العسكري في مصر، ورميه 
اإلسالميني بما فيهم وليس فيهم، وعدم تفريقه بني أبوبكر البغدادي وراشد الغنوشي. 
كان محاور أدونيس، املذيع اإلماراتي، يحيى األمير، كما شوهد في الحلقتني امللغاتني، 
نابها وعارفا شغله، في تعقيباته على إجابات ضيفه عن أسئلته، فكان متوقعا منه 
الحساسة، وفي  املواطن  أدونيس كما هو، وأن ُيساجله في  »يمّرر« كل منطوق  أال 
الوقت نفسه، يترك له الحبل على الغارب في غير موضوع، من قبيل أن »اإلخــوان« 
املوقوفة،  الحلقات  العالم اإلسالمي، كما يقول صاحُبنا في واحــدة من  كارثة على 
أنشتاين  دمـــاغ  إلــى  تحتاج  ال  الـــذي  للبرنامج  الترويجي  املقطع  عّرفنا  مــا  بحسب 
التلفزيونية  القناة  على  للقائمني  ــه خيل 

ّ
أن فيها  ومــا  فالقصة  وقفه،  أسباب  لتعرف 

أن في وسعهم أن يتشاطروا، فيرمون أدونيس أمام الصائمني وعموم عباد الله، من 
النظارة، ليسمعوا منه تنظيرا فكريا من مثقٍف ذي حيثيٍة مشهودة، )شّددت دعاية 
أبوظبي،  في  الحاكمني  أطروحة  مع  يستقيم  نوبل(،  لجائزة  حه 

ّ
ترش على  البرنامج 

 أشــاوس في الحرب على التطّرف والتكفير واإلخــوان 
ً
وهم يحسبون أنفسهم قــادة

ى لهم، في مداركهم، أنهم صناديُد جسورون في إشاعة ثقافة النقد 
ّ
واإلرهاب، ويتأت

ل أمام املشاهدين، 
ّ
واالعتدال واالنفتاح، بدليل أنهم يبيحون أدونيس في شهر التبت

الكريم  الــقــرآن  النقل والعقل، عن االتــبــاع واإلبـــداع، عن  يــوم، ليتحدث عن  ساعة كل 
نصا تراثيا، وعن الدين في مطرح والدنيا في مطرح آخر. ولكن ما تبنّي أنها محض 
أوهاٍم تستحكم في أخيلة املتحّدث عنهم في هذا الشأن، وال تجعلهم يرْون أي أرٍض 
أنفسهم  في  يفترضون  تجعلهم  التي  األخــرى  أوهامهم  كما  تماما  عليها،  يقفون 
 على النفاذ في مطارح وموانئ وبلدان وصحارى، بعيدة وقريبة.

ً
قدراٍت إمبراطورية

هم أدونيس في استفظاعهم بّث »لعلهم 
ُ

بالتأكيد، لم يكن الئقا ما حارب به بعض
يعقلون«، وما رموا به قناة أبوظبي من قلة تهذيب. ولكن األخيرة هي التي جاءت 
باملسّبة لنفسها، ليس ألنها استضافت الشاعر واملثقف العربي الذي له الحرية 
في أن يقول ما يراه، ولكن ألنها لم تحسبها جيدا، عندما افترضت أن استخدامها 
الرجل في خياراتها ومغامراتها السياسية، ومحاولتها توظيف مقوالته، لتعزيز 
أوهام الحاكمني في أبوظبي، عن أنفسهم، قادرين على تجاوز حساسيات الرأي 
العام املحلي، وعدم االكتراث بالتدين الفطري لدى عموم الناس ووجدانهم، وعلى 
ازدراء أي أصوات ال تستحسن التشاطر البادي في قصة الحلقات الثالثني مع 
أدونيس. واملرجح أنه لتطويق الدعوات إلى إقالة مدير القناة، ومسؤولني آخرين 
فيها معه، ولكي ال يتدحرج السخط في »تويتر« وغيره إلى تصعيٍد ووجع رأس، 
ال قبل لهؤالء به، جرى التراجع عن إسماع الناس كالما ألدونيس قاله سابقا في 
عشرات املناسبات، ولم يحُدث مرة، وهو النقدي املعروف، أن أجرى أي مراجعة 

نقديٍة لشيء منه، وهذه قصة أخرى.

محمد طلبة رضوان

وجــدوه  ومــريــديــه،  مــن محبيه  كثيرين  الــقــرنــي  عــائــض  الشيخ  أثـــارت تصريحات 
يتراجع عن خطه الديني، ويعتذر عن التشّدد، ويتبنى دين امللك، من دون خجل من 
إعالن توجهه الجديد مقترنا باسم امللك الفعلي، أو ولي العهد بالتعريف الرسمي. 
ى ما يدعو إليه ولي العهد. املهتمون بالشأن 

ّ
هكذا ببساطة، نعتذر عن تشددنا، ونتبن

الستهانتها  وال  لفجاجتها،  لــيــس  الــشــيــخ،  تــصــريــحــات  أيــضــا  أغضبتهم  الــديــنــي 
بمصائر ماليني البشر الذين ضاعت حيواتهم سدى، وهم يحسبون أنهم ُيحسنون 
فهما، ولكن ألن الشيخ تعّمد أن يزور التاريخ،  وينسب التشّدد لظاهرة الصحوة، 
تعني  ال  هنا  الصحوة  تبرئة  قبلها،  مستقرا  سياسيا  منتجا  التشّدد  كــان  فيما 
أفكار صبيانية وساذجة ومسيسة بدورها،  إنتاج  املطلقة من  براءتها  بالضرورة 
إنما في هذا املوقف بالذات، كونها مسؤولة عما حاق بالسعودية ومحيطها اإلقليمي 
الــثــورات  بدعمها  الحــقــا  عليه  أكملت  ثــم  املمنهج،  الديني  بالتخريب  تعهدته  الـــذي 

املضادة.
األخير تمأل  وابتسامة مفترسة على وجه  يتأبط محمد بن سلمان،  الشيخ  وقف 
الجميع.  ، ال دخل للصحوة بكثافتها، وأطلق تصريحاته في وجه 

ً
لزوجة »الكادر« 

وعلى غير العادة، تراجع التبرير، ليواجه الشيَخ طوفاٌن من الكتابات، تحليالت، دفوٌع 
من  كثيفة  وسحب  أتباعه،  يستحقها  ال   ،

ً
شماتة يستحقه،  سباب،  الصحوة،  عن 

الكآبة تظهر في تغريداٍت آمن أصحابها يوما بالشيخ، وبغيره من شيوخ السلطان، 
وباعة الدين على أرصفة الحكام، وهؤالء تحديدا من يستحقون الكتابة لهم وعنهم. 
التاريخ  امــتــداد  الغالب، على  االســتــبــدادي، وهــو  الحكم  تاريخ  ال توجد صفحة في 
بهم  والعساكر، في جعبته،  الكهنة  أن يجمع والءات  الحاكم  إال وحــاول  اإلنساني، 
السلطة  تصنع  وكــمــا  للفقراء.  والــلــه  للمنافسني،  السيف  يسيطرون،  وبــه  يحكم، 
جيشها وشرطتها وقضاءها وفنانيها، تصنع شيوخها، باآلليات نفسها. العلماء 
والشيوخ والقساوسة والوعاظ ظواهر دنيوية، البر منهم قبل الفاجر. ال يوجد شيء 
اسمه »خذوا دينكم عن فالن«، ال يوجد شيء اسمه »علقها في رقبة عالم واخرج 
منها سالم«، ال يوجد شيء اسمه »لحوم العلماء مسمومة«، ال يوجد شيء اسمه 
 وساعدهم 

ٌ
»العلماء ورثة األنبياء«، كل هذه أساطير وأوهام مسيّسة صنعها شيوخ

في نشرها حكام مثل ولي عهد ودين القرني ليسيطروا. 
ليس العيب فيهم، العيب على من رآهم وهم يكذبون ألف مرة، وما زال يلتمس 
لعلمهم،  الله، نصّدقهم  لوجه  يلتمسها  أنــه  وهــو يحسب  الحاكم،  لوجه  األعــذار 
إلى  الخطاب  تحويل  صناعته،  تمكن  كله  ذلــك  لبكائهم؟،  لدعائهم،  لصلواتهم، 
اإللحاح  صناعة،  الذهنية  الصورة  على  اللعب  صناعة،  تسليعه  صناعة،  منتج 
ودوام الحضور وأثره على نفسية املتلقي علم وصناعة، أقل من عامني يمكنك 
أن تحفظ خالصات أفكار مدرسٍة دينيٍة بعينها، بعدها يلزمك »اإلستايلست« 
أفنديا ببدلة  أم  املناسبة إلمكاناتك، مجلببا ومعمما  الخانة  الذي سيضعك في 
وكرافت، شاشة، وإعداد، وبرنامج خاص، واستضافات في برامج أخرى، وكثير 
من الجرأة على اإلفتاء والتحّدث في كل شيء، بوستات وتغريدات وفيديوهات 
يوتيوب ومقاطع ساخنة، نارية، بعناوين من نوعية الشيخ فالن يمرمط ويفشخ 
ــاس على ديــن فضائياتهم. 

َّ
ــخــدم، والــن

ُ
ــخــدم وت

َ
ت الــبــالط. صــرت نجما،  ويمسح 

القاعدة األساسية هنا أنك لن تصير شيئا مذكورا على شاشات بالدنا من دون 
الرجل  بالسماح، كلهم هذا  أو  املباشرة  الدولة، وتبنيها، ســواء بالصناعة  رضا 
الذي يقّدم خدماته. أدرك ذلك، مثل القرني والجندي، أم لم يدركه مثل كثيرين من 

الخدم املتطوعني. باألخير، الله في مكان آخر، فابحث بنفسك.

»تعّددية قطبية« جديدة 
في غزة

أدونيس وشطارة »أبوظبي«

كيف تصنع الشيخ القرني؟
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أخــذ األســتــاذ خميس طــابــه الصغار 
في بداية املرحلة اإلعــداديــة إلــى معمل 
العلوم، ووقف بجسده النحيل وقامته 
يشرح  العصبية،  وحركاته  القصيرة 
التي سيضيف  التجربة  ثقة  بكل  لهم 
بها مركب كذا إلى مركب كذا وسينتج 
َصت أبصار 

َ
خ

َ
منه بخار لونه أحمر. ش

الطاب الصغار نحو معلمهم الساحر 
القنينة  مـــن  ــــذي ســيــخــرج  الـ الــعــجــيــب 

الشيطان األحمر.
بـــــدأت الـــتـــجـــربـــة: يــصــب املـــركـــبـــن في 
ــان..  ــ ــدخـ ــ ــبـــخـــار والـ ــاء. يــنــطــلــق الـ ــ ــوعـ ــ الـ
املــارد  مفتوحة  بعيون  الطاب  يترقب 
األحمر. ولكن تحدث املفاجأة... فاملارد 
إلى  أزرق. ينظر األستاذ خميس  لونه 
الدخان األزرق بدهشة، ويصمت ُبرهة، 
ثــم يــصــوب نــظــره إلـــى الــطــاب بنظرة 
ما  مثل  ويــقــول:  الــشــرر  منها  يتطاير 

قلت لكم بالضبط.. اللون األحمر.
تنعقد ألسنة الطاب.. ويسود الصمت.. 
يخرق صوت األستاذ حاجز الصمت.. 
يرفع عصاه صائحًا: ملاذا ال تنطقون.. 
تشاهدون  أال  ألسنتكم..  خرست  هــل 
اللون األحمر؟ فيصيح معظم التاميذ: 
أحــــمــــر.. أحــــمــــر.. يــــا أســــتــــاذ. وبــيــنــمــا 
أحمر.  أحمر..  الطاب تصيح:  جمهرة 
يقف تلميذ ويقول لألستاذ: قرأت في 
 ،

ً
ــْوا بــاِطــا

َ
ــل
َ
ديـــوان أبــو الــعــاء املــعــري: ت

ْوا صاِرمًا، وقالوا: صَدقنا! فقلنا: 
َ
وجل

نَعم. رد عليه األستاذ: وما عاقة هذا 
بموضوعنا يا خفيف يا ظريف؟

ــه: يــعــنــي املـــعـــري يــقــصــد: جــلــوا  ــ ــال ل قــ
أحمر، وقالوا صدقنا؟  صارما وقالوا 
إنك  األستاذ: تصدق  فرد  نعم!  فقلنا: 
ولـــد عــبــيــط، مــا تــقــول مــع زمــائــك من 
األول إنه أحمر الزم تلف وتدور وتقول 

لي امِلَعري وامِلَغطي.
قــام تلميذ آخــر وقـــال: يــا أســتــاذ، هذا 
ِكـــرك بمشهد توفيق 

َ
ُيـــذ قــصــده  الــولــد 

الدقن، وهو يضرب عبد املنعم إبراهيم، 
الــعــلــبــة فيها فــيــل.. فيها  وهـــو بــيــقــولــه 

إيه؟.. فيل.
قــالــه: تــصــدق إنــك ولــد غــبــي.. مــا صلة 
الـــعـــلـــم والــــتــــجــــارب الــعــلــمــيــة الــدقــيــقــة 
لكم،  أقدمها  التي  العلمية  واإلنــجــازات 

بالفيل.. واملنديل.. والهبل بتاعك.
ــال: أنا  قــام تلميذ آخــر بكل جــديــة، وقـ
قـــرأت كــتــاب »آثـــرت الــحــريــة« لفيكتور 
كــرافــيــتــشــيــنــكــو الــشــيــوعــي الـــروســـي 
الـــهـــارب مــن نــظــام ســتــالــن، وفــيــه قــال 
كنت  الحقبة:  هــذه  ديكتاتورية  منتقدًا 
ــي الـــحـــزب  بــصــفــتــي عـــضـــوًا بـــــــارزًا فــ
الــشــيــوعــي ألـــقـــي مـــحـــاضـــرات، وكــنــت 
السامعون  األكــاذيــب وكــان  أردد فيها 
ُموَن أنني كاذب، وبرغم ذلك كانوا 

َ
َيْعل

يــصــفــقــون لـــي، فــأنــا وهـــم كــنــا نتقبل 
ــا املــقــررة فــي هذه  إهــانــة تمثيل أدوارنــ
املــهــزلــة الــســيــاســيــة. ضــحــك األســـتـــاذ 

ــــك ولـــد  ــه: تـــصـــدق إنـ ــ ــال لـ ــ خـــمـــيـــس، وقــ
ذكي. ذكرت الشيوعية بمناسبة اللون 

األحمر الذي رأيته.. صح؟.. هههههه!
ــال: عـــاَم تضحك  قـــام تلميذ آخـــر وقــ
يا أستاذ، إن الله مالك امللك لم يفرض 
ــراه في  ــ ــال »ال إكـ ديــنــه عــلــى خــلــقــه وقــ

الدين« ألن اإلكراه ينبت النفاق.
رد األستاذ خميس: تصدق إنك أغبى 
ولــد في الصف، ما دخــل الدين بالعلم 
الــتــي أعلمها  واملــعــامــل واالخـــتـــراعـــات 

لكم؟
ــال: لــن أســمــح ألحد  ثــم رفــع عــصــاه وقـ
بــعــد ذلـــك بــالــكــام، ولـــن أريـــكـــم إال ما 
أرى. صمت الجميع في جو من الرهبة، 
وتــهــامــس بــعــضــهــم: الــتــجــربــة فشلت، 

والنتيجة زرقا.. والله زرقا.
الــطــاب يصيحون:  مــن  فــقــام جمهرة 
ــط صـــيـــحـــات:  ــ ــ ــرا.. ووسـ ــ ــمـ ــ ــرا.. حـ ــ ــمـ ــ حـ
األستاذ خميس  حمرا.. شعر  حمرا.. 
َح بــعــصــاه، فـــرفـــع أحــد  بــالــنــشــوة ولــــــوَّ
الطلبة علمًا أحمر، وأخــرج غيره طبلة 
وزمــارة، ورفعوا األستاذ خميس على 
أستاذ خميس  يهتفون:  األعــنــاق وهــم 

خط أحمر.. ولون بخاره لون أحمر
ــم.. لــونــك  ــدهــ ــايــ ــا كــ ــاذ خــمــيــس يــ ــتــ أســ
األحـــمـــر مــشــعــلــلــهــم، وانــتــشــر الــدخــان 
الستار  ســِدل 

ُ
وأ املكان،  ظلم 

َ
وأ األزرق.. 

على قصة رضاعة النفاق.
محمود صقر )مصر(

درســـنـــا، فـــي بـــدايـــة تــخــصــصــنــا لعلم 
النفس، أن لكل مجتمع عاداته وتقاليده 
وأعرافه، فما قد نعتبره غير مقبول في 
ومرغوبًا   

ً
مقبوال يكون  قد  مجتمعنا 

في مجتمع آخر. وعرفنا أمثلة كثيرة 
فــي هــذا الــشــأن؛ وكــان ذلــك بسبب أنه 
ال يجب أن تؤثر تلك االختافات على 
النفسية،  الــخــدمــة  طالبي  مــع  تعاملنا 
أيًا كانت ثقافتهم أو عاداتهم أو حتي 
ــــك أن تــلــك االخـــتـــافـــات قد  ديــنــهــم، ذل
النفسية  املشكات  تكون أحد أسباب 
تعامله  لــدى  الشخص  تطرأ على  التي 
مع اآلخرين، في عدم احترام اختافه 

وثقافته.
ــال الــحــقــبــة  ــ ــودان خــ ــ ــســ ــ ــ مــــن واقـــــــع ال
ــقـــال، يــتــم الــتــعــامــل  ــتـ الـــتـــي تــلــت االسـ
ــذا  ــع الـــــســـــودان كــكــتــلــة واحــــــــدة، وهــ مــ
مـــن األشـــيـــاء الـــتـــي عــمــقــت مــشــكــاتــه 
واالقــتــصــاديــة،  والثقافية  اإلجتماعية 
وحـــتـــى الـــنـــفـــســـيـــة، فــــالــــســــودان دولــــة 
والثقافات  األعـــراق  ومتنوعة  متعددة 
واللغات.  ويلعب نظام الحكم في الدولة 
دورًا كــبــيــرًا فـــي تــحــقــيــق االســتــقــرار 
واالجتماعي،  واالقتصادي  السياسي 
الفترات  الحكم خال  أنظمة  أن  ويبدو 
ــان لــهــا قــصــب الــســبــق في  الــســابــقــة كـ
والــتــردي  الـــســـودان،  مشكات  تعميق 
الــذي آل إليه في اآلونــة األخــيــرة. لذلك؛ 
كان ال بد من اختيار نظام حكم يائم 

لها،  التكوينية  الطبيعة  حسب  الــدولــة 
ويـــائـــم حــتــى طــبــيــعــة إنــســانــهــا الـــذي 
يتباين في نشأته وتكوينه. وهنا كان 
ال بد من اختيار نظام الحكم الفدرالي 
ــــذي يــعــرف بــأنــه مــن أشــكــال الحكم  ال
الـــــذي تـــكـــون الــســلــطــات فــيــه مــقــّســمــة 
ــة )أو  ــزيــ ــركــ ــة مــ ــومـ ــكـ دســــتــــوريــــًا بـــحـ
حكومة فيدرالية أو اتحادية( ووحدات 
حكومية أصــغــر )األقــالــيــم، الــواليــات(، 
ويــكــون كــا املستوين املــذكــوريــن من 
اآلخر،  أحدهما على  الحكومة معتمدا 

ويتقاسمان السيادة في الدولة.
ما يخص األقاليم والواليات، فهي تعّد 
نظامها  منها  لكل  دســتــوريــة  وحـــدات 
ــدد ســلــطــاتــهــا  ــحــ األســـــاســـــي الـــــــذي يــ
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة، 
الــذاتــي لألقاليم،  الحكم  ويــكــون وضــع 
مــنــصــوصــًا  الــــواليــــات  أو  الـــجـــهـــات  أو 
عــلــيــه فـــي دســـتـــور الــــدولــــة، بــحــيــث ال 
ــرار أحـــــــــادي مــن  ــ ــقـ ــ يـــمـــكـــن تـــغـــيـــيـــره بـ
الحكومة املركزية. والواقع أن الفيدرالية 
استخدمت في عهد الحكومة السابقة 
الـــتـــي أزيـــلـــت بـــثـــورة شــعــبــيــة شــوهــت 
نظام الحكم؛ فهي مزجت نظام الحكم 
بــالــفــدرالــي، حيث تنقلت بن  املــركــزي 
الــنــظــام الــفــدرالــي إلـــى الــنــظــام املــركــزي 
إلى الامركزي، ال ألجل شيء، سوى 
ترسيخ حكمها وبقاء الحاكم، وهو ما 
تـــرزح تحت خط  جعل واليـــات كثيرة 

الفقر؛ النعدام االقتسام العادل للثروة، 
وفي أحيان كثيرة، عدم استفادة الوالية 
التنمية  انعدام  وبالتالي  مــواردهــا،  من 
فيها وتركز التنمية في مناطق معينة، 
ــا ســـّبـــب ظــلــمــًا وســخــطــًا كــبــيــرًا في  مـ
املناطق املهمشة، على الرغم من غناها 
الثقافية  فالتعددية  الطبيعية،  باملوارد 
الواعي  القصدي  االعتراف  على  تقوم 
والقبول  واحــتــرامــه،  الثقافي،  بالتنوع 
بـــه، والــتــســامــح نــحــوه، بــل الــعــمــل على 
وإتاحة  وتــطــويــره،  وحمايته  تكريسه 
 
ً
نفسه، فضا عــن  للتعبير  لــه  املــجــال 

والتفاعل  للحوار  الفرصة  إتــاحــة  عــن 
السلمي واإليجابي بن مكوناته، عبر 
جملة من اإلجراءات والتدابير واآلليات 
واملــؤســســات الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة 

والتنفيذية املائمة. 
ومن هنا، جاءت املشكات التي تعتبر 
فــقــرت 

ُ
فــكــريــة أيــديــولــوجــيــة، فــمــثــلــمــا أ

تــلــك املــنــاطــق بــاملــركــزيــة فــي املستوى 
وتعليم  ثقافة  فــرض  كــان  السياسي، 

مناطق على حساب أخرى.
ــلـــى ذكــــر ذلـــــك، لــيــس مـــن املــعــقــول  وعـ
فــــرض نـــظـــام تــعــلــيــمــي ومــنــهــج كــامــل 
مــوحــد على قطر تــتــنــّوع وتــتــعــدد فيه 
ضير  فــا  والثقافة،  الفكر  مستويات 
فــــي أن يـــكـــون هـــنـــالـــك مــــــواد مـــوحـــدة 

لتوحيد كيان الدولة.
محمد عمر حسن )السودان(

فضاء مفتوح

آراء

مهنا الحبيل

أمامي نص ألحد فقهاء املذاهب، ُيناقش فيه 
إحدى كوارث العهد العثماني، في جواز قتل 
السالطني إخوانهم احتياطًا، من دون أي جرم 
لكنه  أعمالهم،  محاسن  مــن  ذلــك  وأن  منهم، 
أطلقوا  الذين  الفقهاء  من  غيره  َيتعقب على 
جواز القتل على إخوة السالطني األطفال، أي 
أن خالف هذا الفقيه هو في مطلق جواز ذبح 
القتل.  الــســالطــني، وليس فــي جريمة  إخـــوان 
ــر فــهــو تــحــريــٌر لــفــقــيــه آخـــر،  ــ ــا الـــنـــص اآلخـ أمــ
يــتــحــدث عــن كــيــنــونــة املــــرأة مــع الــرجــل بلغة 
احتقارية وضيعة، خارج املساواة اإلنسانية 

وتكليفها التي نص عليها القرآن.
ذّكر بقواعد حّددتها سابقا، 

ُ
قبل االستطراد، أ

فــي الــتــعــامــل مــع الـــتـــراث، وكــونــي مــمــن َعــَبــر 
ان البحث 

ّ
على حركة طلب العلم، وعرف مظ

لــلــمــذاهــب األربــعــة،  ــام املــصــادر الفقهية  وركــ
فــــأدرك تــمــامــًا أن ذلـــك لــيــس ســمــة عــامــة، في 
الــتــراث يحمل، في  لكن مجمل  الفقه،  مراجع 
طــيــاتــه، مــن انــحــطــاط الــــرأي وتــخــلــف العقل، 
النفسية  العصبية  وربما  القصور،  ونزعات 
التي ُيمكن للمحقق أن يستشعرها. وهو ما 
من  يــضــم،  الفقهي  الــتــراث  أن  لتثبيت  يكفي 
الخزي والخطايا، ما يحتاج إلى قاعدٍة، هي 
فــي ذاتــهــا مــن أصــــول الـــشـــرع، وهـــي رد هــذه 
وشرعًا.   

ً
عقال واملتخلفة  الزائفة  االجتهادات 

الباحث،  وهــو جانب حني يتحقق وعيه في 

جمال محمد إبراهيم

حــني أوشــكــت ثــــورة الــســودانــيــني عــلــى إنــهــاء 
نظام عمر البشير الذي عّمر في الحكم ثالثني 
ــاءت الــضــربــة الــقــاضــيــة مـــن الــقــوات  عـــامـــا، جــ
الــنــظــامــيــة، إثــــر انـــحـــيـــازهـــا لــلــشــبــاب الــثــائــر 
فــي ســاحــات االعــتــصــام، غــيــر أن تــلــك الــحــالــة 
لــم يكن  الــثــوريــة االستثنائية أحــدثــت إربــاكــًا 
في حسابات شباب الثورة، وال في حسابات 
القوات املسلحة الوطنية التي ساندت الحراك 
الــشــعــبــي، وبــــادرت بحمايته  وأوصــلــتــه إلــى 
إنهاء نظام الطاغية البشير. ومثلما يستدعي 
القط توحشه لحظة املحاصرة، وجد البشير، 
وهــو فــي ســكــرات انــهــيــاره، عند بعض علماء 
السلطان، من أفتى له بجواز قتل ثلث السكان 
الطاغية  ذلـــك  الــحــيــاة.  بطعم  الــثــلــثــان  لينعم 
 لسانه مّرة 

ّ
اتــه، زل اإلســالمــوي وبكذب ادعــاء

ولربما عن جهل، فضّيع اسم الخليفة الثاني 
وسّماه في إحــدى خطبه الفّجة، عمر بن أبي 

طالب، فتأّمل!
2

بــعــد يــــوم أو بــعــض يـــــوم، تــضــاعــف اإلربـــــاك 
وكـــثـــرت الـــظـــنـــون، واســــتــــراب الــشــبــاب الــثــائــر 
ــيــــش الـــــــــذي بـــــــــادر بـــحـــمـــايـــة  فـــــي نـــــوايـــــا الــــجــ
ــــي نــظــرهــم  اعـــتـــصـــامـــاتـــهـــم، لـــكـــنـــه يـــمـــاطـــل فـ
 

َ
لإلمساك بزمام السلطة من دونهم. َمن تطّرف

الــجــيــش سيختطف  أن  اّدعـــــى  الــثــائــريــن  مـــن 
ثـــورتـــهـــم، وســيــخــرج مـــن بـــني أولـــئـــك الــضــبــط 

ــة وعـــــي أخـــــــرى، تـــفـــرز كــنــوز  ــوابــ ــه بــ يــفــتــح لــ
التراث، واآلراء الراشدة التي قد تتضارب في 
العلماء، وكيف  أولــئــك  مــن  شخصية واحـــدة 
يصفو رأيــه، وتنبل أخالقه، ويستنير قوله، 
حني يستقل عن عصبيٍة أو توظيف سياسي، 
أو مـــزاج صــراعــي، فيهتدي فــي زمــن متقّدم، 
ملعالم عدالة وتنوير وهدي راشد، وهي هنا 

مهمة الفرز الدقيقة.
ــفـــرز،  ــك الـ ــ ــلـــغ مــــن ذلـ غـــيـــر أن املـــعـــنـــى هـــنـــا أبـ
فاملسألة ليست في تقريٍر راجح، أو مرجوٍح 
مــن أقــــوال الــفــقــهــاء، بــل فــي نــزعــة الجاهلية 
الــواعــظ،  الفقيه أو ذلــك  التي تولد عند ذلــك 
بسبب  التخلف  بــني حلقتي  تــدور  ونجدها 
للمستبّدين  السياسي  التوظيف  أو  البيئة، 
منذ العهد األمــوي. وهنا نلمح بوضوح أن 
الــتــخــلــف )واالنـــحـــطـــاط( يــنــزل إلـــى مستوى 
ــلــــي، فـــهـــو ُيــــصــــادم  ــاهــ ــي الــــجــ ــنــ ــديــ الـــفـــقـــه الــ
الشرع،  عليها  نص  التي  اإلنسانية  الكرامة 
ويـــســـتـــدعـــي الـــعـــقـــل الـــجـــاهـــلـــي فــــي مــنــظــور 
التصنيف واملواجهة السياسية. وهي ليست 
التالعب  فمسألة  العهد،  بذلك  خاصة  حالة 
ــآلــــة تــحــريــض  ــيـــرهـــم، كــ ــاء، وتـــســـخـ ــهـ ــقـ ــفـ ــالـ بـ
ســـيـــاســـي، ال تـــقـــف عـــنـــد مــــا بــــني املــســلــمــني 
وغيرهم، بل إنها في الصراع الديني نفسه 
بني طوائف املسلمني، وفي نماذج االنحطاط 
بــني جــمــاعــات مــذهــبــيــة، حــمــل تــاريــخ بــغــداد 
إرثًا مخزيا عن تصوراتها وتأصيلها لتلك 
ــات، فـــهـــو هـــنـــا لـــيـــس مــحــطــة خــــالٍف  ــزاعــ ــنــ الــ

الكبار الذين أعلنوا أنهم أعضاء في »املجلس 
 جــديــد تصنعه املــطــامــع. 

ٌ
الــعــســكــري« طــاغــيــة

يـــريـــد املــعــتــصــمــون فـــي الـــســـاحـــات مـــن أبــنــاء 
الــشــعــب الـــســـودانـــي فـــتـــرة انــتــقــالــيــة تستهل 
الديمقراطية  آفاق  إلى  البالد تحّولها  بعدها 
الــرحــبــة، وتــســتــنــشــق عــبــيــر الــحــريــة وتبصر 
أضواء العدالة، وتستفتح عهدا جديدا للبناء 
 ذلك في ظالم 

ّ
وللتنمية، بعد أن غاب عنها كل

الــتــي دفنها فيه نــظــام البشير  الــثــالثــة عــقــود 
االستبدادي الفاسد. 

3
مــجــلــســهــم  فــــي  ــم  ــهـ ــاتـ ــمـ وحـ الــــثــــائــــرون  أدرك 
املنظمة  األفريقي، وهو  االتحاد  أن  العسكري 
اإلقــلــيــمــيــة الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا الــــســــودان، بل 
هو أحــد مؤسسيها عــام 1963، قد يعمد إلى 
تجميد عضوية الــســودان، إن رأى أن ما وقع 
مــن تغيير فــي نــظــام الــحــكــم انــقــالب عسكري 
أحـــدث تغييرا بطريق غير دســتــوري،  وذلــك 
 ملــيــثــاق االتــحــاد وإعــــالن لــومــي لعام 

ٌ
مــخــالــف

الــدولــي بعدم  الــتــزم فيه املجتمع  الـــذي   2000
حساسية  العسكرية.  بــاالنــقــالبــات  االعــتــراف 
العسكرية  االتحاد األفريقي تجاه االنقالبات 
شــكــلــت أول اهــتــمــام خـــارجـــي بــمــا حــــدث من 
تــغــيــيــر فـــي الــــســــودان. تــنــامــى بــعــد أن لعبت 
تزامن  اهتماما  العربية  الفضائية  الــقــنــوات 
مـــع تــصــاعــد االحــتــجــاجــات فـــي فــرنــســا وفــي 
احتجاجات  تجاهلت  أن  بعد  وذلــك  الجزائر، 
السودانيني في أشهرها األولى. فإذا املراسلون 

السابق،  العهد  في  بًا، 
ّ
مرغ أو  مفروضا  كــان 

لنزعات  والتقييم  النقد  املهم مسؤولية  لكن 
العربي  النظام  عليها  يشجع  الــتــي  الــتــشــّدد 
الرسمي لحساباته الخاصة، لتنقية اإلسالم 

مما يعلق به من هذه التوظيفات الجاهلية.
وهنا ندخل فــي مفصل فكري هــو األهـــم، إن 
اإلسالمية  املقاصد  فكر  على  الهجوم  حملة 
ومدرستها، وهي تحمل منهجًا تصحيحيًا، 
واألخــالق  النهضة  بني  مساراتها،  وتختلف 
والـــتـــجـــديـــد الــتــشــريــعــي، وتـــأصـــيـــل الــكــرامــة 
إلى  تصل  بالغة  هم 

ُ
ت على  تقوم  اإلنسانية، 

التكفير، ويسود هذا الفقه في أوساط بعض 
الشباب الدعوي، بحكم أن ذلك حماية ألصول 
الشريعة. وبعض ردود الفعل هذه مفهومة، 

 بــمــا يــــدور مـــن قــتــال فـــي الــيــمــن وفــي 
ً
عــربــيــة

بني  وتجاذبات  تتقاطع،  وتحالفات  سورية، 
سنة وشيعة. وللسودان تحت حكم الطاغية 
 الـــقـــارئ 

َّ
ــل ــعــ ــي ذلـــــك كـــلـــه. ولــ الـــبـــشـــيـــر دور فــ

الحصيف يرى بأمِّ عينيه عظم التعقيد املاثل. 
قد ينشغل من هم خــارج الساحة السودانية 
ــد يـــفـــوتـــهـــم أن  ــة. ولـــكـــن قــ ــ ــيـ ــ بـــأجـــنـــداتـــهـــم اآلنـ
 كــامــل، أن 

ٍ
الــســودانــيــني يــســتــشــعــرون، بــوعــي

مواسم  يشابه  ال  الــســودانــي  ربيعهم  مــوســم 
الــربــيــع األخــــرى، لكنه املــوســم املــلــهــم ملــواســم 
أخـــرى، انــدلــع فــي األنــحــاء القريبة والبعيدة. 
شــــعــــارات الــــحــــراك الـــجـــزائـــري كـــــادت تتبنى 
وقد  بــس«،  »تسقط  السودانية  الثورة  شعار 
وصـــل صـــداهـــا إلـــى بــعــض أصـــقـــاع أفــريــقــيــا. 
بــل يــكــاد املــحــتــجــون ذوو الــســتــرات الــصــفــراء 
ــه رئــيــســهــم،  فـــي فــرنــســا أن يــقــولــوهــا قـــي وجـ
تظاهرة  استوكهولم، خرجت  وفــي  مــاكــرون. 

فــي ظــل انــدفــاع مــشــروع صناعة ديــٍن جديد، 
اه أنظمة استبداد خليجية مع معسكر 

ّ
تتبن

غربي، ال تهمه حقوق اإلنسان وال املساواة، 
وال حــتــى الـــســـالم الــعــاملــي، بــقــدر مـــا يضمن 
شّكل 

ُ
نزع كل روح إيمانية من املجتمع، قد ت

مصالح  ضــد   
ً
ثقافية أو   

ً
ديمغرافية  

ً
ممانعة

املستبدين والغربيني.
الكارثة أن أولئك الشباب تدفع بهم تياراتهم 
إلــــى مـــواجـــهـــة فــكــر الــنــهــضــة، بــحــكــم دعـــوى 
ــرّوج الدين  تمييع الــشــريــعــة، فــي حــني كــان يـ
مناقضًا  بينهم،  والــيــوم  بــاألمــس  الــجــاهــلــي 
لكليات الشريعة، في القرآن وما يتحد معها 
فـــي الــســنــة، وفــــي الــفــقــه الـــرشـــيـــد، بــحــجــة أن 
النهضة  الحقيقة،  اجتهاد شرعي. وفي  ذلك 
الــفــكــريــة لــلــتــنــويــر اإلســـالمـــي الـــيـــوم، هـــي ما 
ــع عن  ــدافــ ــ

ُ
ــديـــن الــجــاهــلــي، وت ــذا الـ يــفــضــح هــ

قــة، 
ّ

 وروحـــًا فكرية خــال
ً
اإلســـالم قيمًا وثــقــافــة

من داخل أصوله وكلّياته، وهي تحمي معالم 
اإلسالم، فليس كل مذهٍب أو قوٍل أو تأصيٍل 
ديـــنـــي هـــو مـــن اإلســـــــالم، بـــل كــمــا رأيـــنـــا في 
مأل الفتاوى بناء على دين 

ُ
القديم والجديد، ت

 محضة، فيدافع 
ً
املستبد، ولو كانت جاهلية

عـــن الــجــاهــلــيــة بــاســم الـــدفـــاع عـــن الــشــريــعــة، 
اإلسالم  بنيان  وُيهدم  الصحيحة،  والعقيدة 
وأصول الكرامة اإلنسانية فيه، بحجة صحة 
الدليل الذي قام االستدالل به عبر فقٍه مريض 

ربة اإلسالم الكبرى.
ُ
أو جاهل، حقًا إنها غ

)كاتب عربي في كندا(

ــار الـــحـــالـــي،  ــايــــو/أيــ فــــي عـــيـــد الـــعـــمـــال أول مــ
فتاة  لــوحــاٍت تمثل  فيها  املــتــظــاهــرون  حــمــل 
أيقونة  التي صارت  السودانية  االعتصامات 

للحرية وللعدالة.
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يــخــشــى الـــســـودانـــيـــون أن تــحــاصــر ثــورتــهــم 
أجــنــدات ومطامع مــن إخــوة وأشــقــاء، فتكون 
مـــكـــرمـــات هـــــــؤالء رشـــــــوة رخـــيـــصـــة، لــيــقــاتــل 
ــال الــــســــودان عــنــهــم حـــروبـــهـــم فـــي الــيــمــن  ــ رجـ
ــا فـــعـــل مـــثـــل ذلـــــك ســـــوى مــحــمــد  وغــــيــــرهــــا. مــ
القرن  الكبير وأبناؤه في سنوات  على باشا 
التاسع عشر، فــي غــزوهــم بــالد الــســودان. أال 
تلك  أن يفعلوا مثل  اإلخـــوة  أولــئــك  يستنكف 
الشناعات، ونحن في سنوات األلفية الثالثة، 
ــنـــت الـــبـــشـــريـــة ظــــاهــــرة االرتـــــــــزاق فــي  ــد دفـ ــ وقـ
 أكيد 

ٍ
التاريخ؟ السودانيون على وعي مدافن 

ــــزوال،   مصير تــلــك األجـــنـــدات االنــكــفــاء والـ
ّ
أن

ــروز واحــــة  ــ ولـــكـــن الــخــشــيــة الــحــقــيــقــيــة فــــي بــ
محيٍط  فــي  والــعــدالــة،  والديمقراطية  للحرية 
أنظمة  قاحلة، ال تتحمل بعض  مــن صــحــراٍء 
الحرية عليها، وال مذاق  فيها هبوب نسائم 
لديمقراطية تستطعمها شعوبها، وال عدالة 
تمشي في أنحائها. يتطلع السودانيون إلى 
أن تــكــون بــالدهــم تــلــك الـــواحـــة، ولــكــن بعض 
أخــــوة لــهــم مـــا فــتــئــوا يــنــصــبــون لــهــم فخاخًا 
إلبــقــائــهــم مــن جــديــد فــي صــحــراء االســتــبــداد 

ومفاوز الطغيان.
)دبلوماسي سوداني سابق(

تتلبس  جاهلية  وإنــمــا  مطلقًا،  الــفــروع  فــي 
بالدين، لتقديم اإلســالم على هوى الصراع، 
أو هوى املستبد اآلثم. وملفات هذا االنحراف 
قة، وعلى الرغم من 

ّ
في تاريخ املسلمني موث

أن املــوقــف مــن رد كــل إثــم اجــتــهــادي مزعوم 
واضـــح، إال أن العكس هــو مــا يجري فــي كل 
دورٍة زمنية، فُيحمل الناس على الدفاع على 
إرث الفقهاء باسم أنه شريعة، على الرغم من 
أن بعض املسائل أو االجتهادات التي صدر 
عنها النزاع، في األفق الفكري أو الدستوري، 
تقوم في الحقيقة على فهم هذا الفقيه، وعلى 
تحديد نص أحادي مصادم أحيانا لكليات 

الشريعة.
 كبير على واعــظ سعودي 

ٌ
وأخــيــرا، ثــار جــدل

شهير، أعلن أنه يتوب من تدّينه القديم، وأنه 
ــه، بزعمه،  عــلــى ديـــن ولـــي أمـــره الــجــديــد، وأنــ
يـــعـــتـــذر عــــن مـــذهـــبـــه الــــــذي تـــصـــدر فــــي عــهــد 
والحقيقة  املــســؤول.  لهذا  السياسي  الخصم 
ع ذلك العهد، 

َ
أن هذا الواعظ املرتزق لم َيصن

وإنما كان من موظفيه، فولي األمر القديم هو 
الصناعة، حني كانت تخدمه،  تلك  ى 

ّ
تبن من 

والــيــوم يهدمها خصمه. ولست في معرض 
اإلدانــــــة املــطــلــقــة، لـــهـــذه الــنــخــبــة أو الــقــاعــدة 
الــشــعــبــيــة، مــمــن انــتــشــر بــيــنــهــم فــقــه مــدعــوم 
بقرار سياسي، فيه مساحة من تعّبد روحي 
وفقه اجتهادي عبادي، وسلوك ضمن دائرة 
اإلسالم الكبرى، والجناية اليوم بتتبع أولئك 
بما  وإدانــتــهــم،  بالقمع  وشيوخهم  الــشــبــاب 

يتقاطرون على الخرطوم، وشاشات قنواتهم 
تنقل تــحــوالٍت أقــلــقــت أنــظــمــة حــولــهــا، عربية 
وأفــريــقــيــة، تــحــاذر مــن ثــــورٍة شــعــبــيــٍة تقضي 

على نظام شمولي ترتاح إلى تحالفه معها. 
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ــعــــت أجـــــــنـــــــدات الـــــــخـــــــارج مــع  ــاطــ ــقــ وهــــــكــــــذا تــ
استعصاء التوافق في الداخل السوداني، بني 
أصــحــاب الـــثـــورة املــعــتــصــمــني فــي الــســاحــات، 
فــي غرف  القابعني  الــجــنــراالت  مــن  وحماتهم 
ــرئـــاســـي وقـــاعـــاتـــه. تـــوتـــرت بعض  الــقــصــر الـ
مع  تحالفها  يتأثر  أن  خشية  عربية،  أطـــراف 
نظام البشير املباد بغير ما يوافق أجنداتهم. 
ترى َمن يرغب منهم في زلزال سوداني ربما 
ــــراف الــخــلــيــج،  تــبــلــغ اهـــتـــزازاتـــه شــرقــا إلـــى أطـ
أو شــمــاال إلـــى مــصــر الــتــي تــعــالــج عــالقــاتــهــا 
التاريخية مع السودان بمنظاٍر أمني عتيق؟ 
سترى أطرافا أفريقية تحاذر من الذي وقع في 
الجنوبية  السودانية  الدولة  أولها  الخرطوم، 
التي انفصلت عــن الــســودان األم، هــي ال تــزال 
فــي اضــطــرابــهــا، وال أحـــد، حتى إن ملك عــّداد 
ريـــخـــتـــر، قــــــادٌر عــلــى الــتــنــبــؤ بـــتـــداعـــيـــات ذلــك 
الزلزال عليها. وهنالك إثيوبيا، الجار الشرقي 
يمضي  أن  يــحــاذر  الشائكة،  بملفاته  املمسك 
فـــي مــشــروعــه لــبــنــاء ســـد الــنــهــضــة، املـــشـــروع 
الذي يؤثر على أحــوال نهر النيل من منابعه 

ومعابره ومصّباته. 
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تــلــك بــعــض اهــــتــــزازات  قـــد تــربــك انــشــغــاالٍت 

الفقه الديني الجاهلي والتحرير اإلسالمي

السودان بين الداخل والخارج

النهضة الفكرية 
للتنوير اإلسالمي اليوم 

هي ما يفضح الدين 
الجاهلي وُتدافع عن 
اإلسالم قيمًا وثقافًة 

وروحًا فكرية خلّاقة

توترت بعض أطراف 
عربية، خشية أن يتأثر 

تحالفها مع نظام 
البشير المباد بغير ما 

يوافق أجنداتهم
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