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فلسطين

تخوفات «حمساوية» من «قرار تجريم» دولي

موسكو تدعو
هنية لزيارتها

فتحت موسكو ّبوابة أمل لخروج
ّ
المتعسر من
إسماعيل هنية من غزة،
سنة ،في وقت حساس تستعد فيه
«حماس» الستحقاق كبير في حال
نجاح واشنطن في إقناع األوروبيين
بتأييد مشروع قرار في األمم
المتحدة ّ
يجرم الحركة
غزة ــــ هاني إبراهيم
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي تـحـتـفــل ف ـيــه األم ــم
املتحدة بـ«اليوم العاملي للتضامن مع
ّ
مقارها في
الشعب الفلسطيني» في
نـيــويــورك وجنيف وفيينا ،تمارس
الــواليــات املتحدة األميركية ضغطًا
ع ـلــى االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي لـلـمــوافـقــة
على مشروع قرار دولي ّ
يجرم حركة
«حماس» ويدين مقاومتها في قطاع
غزة ،وهو ما تنظر إليه الحركة على
أن ــه مـقــدمــة لشرعنة اغـتـيــال قادتها

في حال خروج هنية إلى روسيا
ستكون بوابته لجولة واسعة
العسكريني والسياسيني ،في الداخل
وال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،أو ت ـس ـه ـيــل اع ـت ـق ــال ـه ــم.
ومـ ــا يـقـلــق «حـ ـم ــاس» أن امل ـعــارضــة
األوروب ـي ــة مل ـشــروع ال ـقــرار ال تتعلق
بخالف حول إدانة الحركة ،بل بحذف
فقرات حول «حل الدولتني» وإحياء
ج ـهــود الـتـســويــة بــن الفلسطينيني
واإلســرائ ـي ـل ـيــن ،رغ ــم أن ه ــذا ال ـقــرار
ي ـهــدف إل ــى الـضـغــط عـلــى «ح ـمــاس»
في أكثر من اتجاه.

وفـ ـ ــي حـ ـ ــال إق ـ ـ ـ ــرار بـ ـع ــض الـ ـبـ ـن ــود،
قـ ــد ي ـم ـه ــد ال ـ ـقـ ــرار إلع ـ ـطـ ــاء شــرع ـيــة
ألي اس ـت ـه ــداف إس ــرائ ـي ـل ــي ل ـل ـقــادة
الـحـمـســاويــن بــوصـفـهــم إرهــابـيــن،
وكذلك تجريم جميع الجهات التي
ً
تتعامل مهم ،فضال عن تقييد العمل
َ
ً
الـعـسـكــري مستقبال فــي ح ــال طــرح
أي تسويات للقضية الفلسطينية.
ووف ـ ـ ـ ـ ــق م ـ ـقـ ــربـ ــن م ـ ـ ــن «حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس»،
سيسهل القرار تشكيل توجه عربي
ودول ــي يساعد إســرائـيــل فــي العمل
إليجاد حكم بديل في غزة ،وهو ما
يـعـطــي تــل أبـيــب شــرعـيــة دول ـيــة إذا
قـ ــررت ال ـع ـمــل ع ـلــى اح ـت ــال الـقـطــاع
مــؤقـتــا تـحــت عـنــوان إنـهــاء ال ـقــدرات
الـعـسـكــريــة لـلـمـقــاومــة ثــم تسليمها
لبديل محلي أو عربي «مناسب».
ورغـ ــم م ــا يـمـثـلــه الـ ـق ــرار م ــن ضغط
س ـ ـيـ ــاسـ ــي واقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ،ت ـع ـت ـم ــد
«ح ـ ـمـ ــاس» ع ـل ــى قـ ــوة املـ ـق ــاوم ــة فــي
الـ ـقـ ـط ــاع ،وصـ ـع ــوب ــة إي ـ ـجـ ــاد بــديــل
لها ،وتــرى أن الثمن سيكون كبيرًا
على االحتالل إذا قرر تنفيذ عملية
عـ ـسـ ـك ــري ــة واسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ،رغـ ـ ـ ــم م ـع ــرف ــة
الـ ـح ــرك ــة صـ ـع ــوب ــة إض ـ ــاف ـ ــة ض ـغــط
ع ــرب ــي ودولـ ـ ـ ــي ع ـل ـي ـهــا فـ ــي ال ــوق ــت
الحالي« .التقييد للعمل العسكري
لـلـحــركــة» هــو ال ـع ـنــوان نـفـســه الــذي
ت ـ ـحـ ــدث ب ـ ــه الـ ـسـ ـفـ ـي ــر اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
لــدى األمــم املتحدة دانــي دان ــون في
وص ـف ــه مـ ـس ـ َّـودة الـ ـق ــرار األم ـي ــرك ــي،
ً
ً
قائال إن القرار سينتج «حال رابحًا
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـي ــع» ،وسـ ـيـ ـجـ ـب ــر الـ ـع ــواص ــم
العاملية على تحويل اهتمامها إلى
«حماس».
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ق ــد ي ـك ــون تــوقـيــت
طـ ــرح املـ ـش ــروع األم ـي ــرك ــي م ـحــاولــة
مـسـبـقــة ل ـق ــراء ة امل ــؤش ــرات الــدول ـيــة
وتــوجـهــات ال ــدول فــي الـتـعــاطــي مع
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة إذا طــرحــت

واشـ ـنـ ـط ــن مـ ـشـ ــروع ت ـس ــوي ــة ك ـب ـي ـرًا
خـ ــال األشـ ـه ــر امل ـق ـب ـل ــة .ل ــذل ــك ،ق ــال
دانـ ـ ــون إن واش ـن ـط ــن ت ـق ــود ج ـهــودًا
لـ ـكـ ـس ــب دع ـ ـ ـ ــم ح ـ ــاس ـ ــم م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول

األوروب ـ ـيـ ــة ف ــي ت ـصــويــت الـجـمـعـيــة
الـعــامــة لــأمــم املـتـحــدة يــوم الجمعة
أو االثـ ـن ــن امل ـق ـب ـلــن ع ـل ــى م ـش ــروع
القرار الذي يدين إطالق الصواريخ
ع ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل ،وي ـط ــال ــب ب ـ ـ «وق ــف
ل ـج ــوء ح ـم ــاس إلـ ــى ال ـع ـن ــف» ،عـلـمــا
أن ـ ــه س ـي ـك ــون األول مـ ــن ن ــوع ــه فــي
الجمعية .وقال السفير اإلسرائيلي
ل ـل ـص ـح ــاف ـي ــن إن مـ ــن شـ ـ ــأن ال ــدع ــم
األوروبـ ـ ـ ــي أن ي ـع ــزز ح ـظ ــوظ تـبـنــي
الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة ،ال ـتــي ت ـضــم 193
دول ــة ،ل ـل ـقــرار ،مـشـيـرًا إل ــى أن «دعــم
االتحاد األوروبي له رمزية كبيرة».
فــي امل ـقــابــل ،أعـلــن م ـنــدوب فلسطني
الــدائــم ل ــدى األم ــم امل ـت ـحــدة ،السفير
ري ـ ــاض م ـن ـص ــور ،إجـ ـ ــراء ات ـص ــاالت
وت ـ ـحـ ــركـ ــات ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة إلحـ ـب ــاط
مشروع القرار ،وذلــك بعقد اجتماع
مل ـج ـلــس ال ـس ـف ــراء الـ ـع ــرب ف ــي األم ــم
املـ ـتـ ـح ــدة العـ ـتـ ـم ــاد خ ـط ــة مل ــواج ـه ــة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــور ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
مشاورات مع كل األطــراف بما فيها
مـجـمــوعــة ال ـ ــدول اإلس ــام ـي ــة ودول

عـ ــدم االن ـح ـي ــاز وال ـ ـ ــدول األوروبـ ـي ــة
ومجموعة ال ــدول األفــريـقـيــة .كذلك،
دع ــا أم ــن س ــر «ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة
ملنظمة الـتـحــريــر» صــائــب عــريـقــات،
دول ال ـع ــال ــم إلـ ــى إحـ ـب ــاط امل ـش ــروع
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ألن ـ ـ ــه «مـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة ل ـق ـلــب
الحقائق».
فـ ــي سـ ـي ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ت ـل ـق ــى رئ ـي ــس
امل ـ ـك ـ ـتـ ــب ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ل ـ ـ ـ «حـ ـ ـم ـ ــاس»،
إسـمــاعـيــل هـنـيــة ،دع ــوة رسـمـيــة من
الخارجية الروسية لزيارة العاصمة
م ـ ــوس ـ ـك ـ ــو ،س ـ ـل ـ ـمـ ــه إي ـ ـ ــاه ـ ـ ــا س ـف ـي ــر
جـمـهــوريــة روس ـي ــا االت ـح ــادي ــة لــدى
فلسطني ،حيدر رشيد ،خــال لقائه
هـنـيــة فــي مكتبه غ ــرب مــديـنــة غــزة،
ص ـبــاح أم ــس ،وه ــو م ــا كـشـفــت عنه
«األخـ ـب ــار» (راجـ ــع ال ـع ــدد  3624في
 22تشرين الثاني) .ووفــق مصادر،
ف ــإن ه ــذه ال ـخ ـطــوة سـتـتـيــح لـهـنـيــة،
َ
ال ــذي لــم يـحــظ ب ــأي جــولــة خارجية
منذ توليه منصبه ،االلـتـفــاف على
ال ــرف ــض امل ـص ــري امل ـت ـكــرر لـخــروجــه
ع ـبــر ال ـق ــاه ــرة خ ــاص ــة ب ـعــد إدراجـ ــه

أم ـي ــرك ـي ــا ع ـل ــى «لـ ــوائـ ــح اإلرهـ ـ ـ ــاب»،
وذل ــك فــي ظــل ال ـعــاقــات امل ـصــريــة ـ ـ
الــروسـيــة الـجـيــدة .وبــذلــك ،ستكون
مــوسـكــو بــوابــة هنية لجولته التي
ّ
تعول عليها الحركة كثيرًا ،خاصة
في ظل التحريض األميركي القائم.
إل ــى ذلـ ــك ،أعـلـنــت ال ـس ـعــوديــة ،خــال
مـ ــؤت ـ ـمـ ــر حـ ـ ـض ـ ــره امل ـ ـ ـفـ ـ ــوض ال ـ ـعـ ــام
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ«األون ـ ـ ـ ـ ـ ــروا» ،بـ ـيـ ـي ــر ك ــريـ ـنـ ـب ــول،
ت ـق ــدي ــم  50م ـل ـي ــون دوالر أم ـي ــرك ــي
إلـ ــى «األون ـ ـ ـ ـ ــروا» ،ع ـل ـمــا أن الــوكــالــة
سـبــق أن أعـلـنــت منتصف األسـبــوع
ال ـجــاري انـخـفــاض العجز املــالــي في
مــوازنـتـهــا لـ ــ 2018بـصــورة الفـتــة من
 446مـلـيــونــا إل ــى  21مـلـيــونــا فـقــط،
بعد تبرعات عربية وأوروب ـيــة تلت
وقــف املساعدات األميركية ،وهــو ما
نتج منه مطالبات فلسطينية برفع
وكالة الغوث إجراءاتها التقليصية.
وس ـبــق أن أعـلـنــت ال ــري ــاض تحويل
 60مليون دوالر إلى موازنة السلطة
ال ـفـل ـس ـطـيـنـيــة ع ــن األشـ ـه ــر ال ـثــاثــة
املاضية.

سيكون المشروع في حال إقراره سابقة في الجمعية العامة (أ ف ب)

طوق إسرائيلي ـ ـ خليجي ـ ـ إفريقي ...والهدف فلسطين
علي حيدر
تواصل إسرائيل «فتوحاتها» السياسية ،التي تستند
فـيـهــا إل ــى دع ــم أم ـيــركــي وغ ــرب ــي واس ـ ــع ،واح ـت ـضــان
سعودي فتح لها أبوابًا بقيت مسدودة لعقود سابقة.
الترجمة العملية لــذلــك تمثلت حتى اآلن ـ ـ مــن ضمن
خطوات عــدة ـ ـ بفتح أبــواب سلطنة عمان أمــام رئيس
ال ـ ــوزراء بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،بــانـتـظــار هـبــوطــه الــاحــق
ف ــي الـحــديـقــة الـخـلـفـيــة لـلـنـظــام ال ـس ـع ــودي ،الـبـحــريــن.
وليس بعيدًا عن السياق نفسه ،يأتي وصول الرئيس
التشادي إدريــس ديبي ،إلى إسرائيل ،والتقارير التي
ت ـتــوالــى ع ــن ات ـص ــاالت ســريــة ت ـهــدف إل ــى فـتــح أب ــواب
الخرطوم الستكمال القوس السياسي الــذي يبدأ من
الخليج ،ويصل إلى القارة اإلفريقية ،حتى اآلن.
ال ـق ــدر املـتـيـقــن أن امل ـت ـضــرر األول ف ــي ه ــذه املـحـطــات
ه ــو الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي .فـبـعــد ال ـج ــوالت الخليجية
املتوالية واملتصاعدة ،التي تهدف إلى تطويق القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة م ــن خــاصــرت ـهــا ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،أتـ ــى دور
استكمال العمق اإلفريقي من بوابة تشاد التي تسعى
إســرائـيــل إلــى أن تـكــون مـقــدمــة لـخـطــوات الحـقــة أكثر
أهـمـيــة لـتــل أب ـيــب لــو اكـتـمـلــت شــروط ـهــا ،فــي أبـعــادهــا
السياسية واألمـنـيــة واالستراتيجية .وهــو مــا تحاول
اإليحاء به التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية عبر الحديث
عن اتصاالت سرية حثيثة تمهيدًا لتطبيع العالقات مع
السودان.
إلــى جــانــب كــون انـفـتــاح تـشــاد على إســرائـيــل يشكل
محطة إضافية في سياق توسيع عالقاتها اإلفريقية،
وعلى املستوى الــداخـلــي اإلسرائيلي تضيف إنجازًا
سياسيًا لنتنياهو ،فقد رأت إسرائيل في زيارة الرئيس
الـتـشــادي خـطــوة نــوعـيــة فــي الـطــريــق إل ــى ف ـ ّـك مــا كــان
يسمى في مرحلة سابقة طوقًا سياسيًا واقتصاديًا
حول كيان االحتالل .وبحسب مكتب رئيس الــوزراء،
سيسافر نتنياهو قريبًا إلى تشاد ،وباريس ،وسيعلن
مع الرئيس ديبي استئناف العالقات بينهما.
في الداللة التاريخية ،تطورت عالقات إسرائيل مع دول
إفريقية ،بما فيها تشاد ،منذ السنوات األولى من قيام
الدولة .وبقيت متواصلة إلى مطلع السبعينيات .ووفق
صحيفة «إسرائيل اليوم» ،بعدها «اضطرت الكثير من
الــدول األفريقية إلــى التخلي عن العالقة مع إسرائيل،
تـحــت ال ـض ـغــوط ال ـتــي مــارس ـهــا ال ـع ــرب ال ــذي ــن وع ــدوا
باملساعدات املالية السخية» .وبخصوص تشاد تحديدًا
«أعطت الضغوط ثمارها حتى قبل حرب  ،1973وهي
الفترة التي قررت فيها العديد من الدول اإلفريقية قطع
عالقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل».
أمــا اآلن ،فتأتي زيــارة ديبي إلسرائيل تتويجًا ملسار
من الغزل املتبادل ،وتنبع أهمية الزيارة ،وفق الصحيفة،
ليس لكونها في قلب أفريقيا ،بل لكونها ذات أغلبية
إسالمية .في املقابل ،رأى رئيس الوزراء السابق ايهود
باراك أن ما جرى بني إسرائيل وتشاد ال ينطوي على

خصوصية المسار مع السودان
أن األخير كان يؤدي دورًا
داعمًا للمقاومة
ّأي بعد تاريخي ،ألن شــارون ومساعده سبق أن زارا
تشاد قبل  36عامًا عندما كــان يتولى منصب وزير
األم ـ ــن .ول ـفــت أي ـضــا إل ــى أن ال ـخ ـطــوة الـحـقـيـقـيــة الـتــي
تنطوي على أبـعــاد كهذه تكمن فــي مـبــادرة إسرائيل
إلى حراك يهدف إلى بلورة اتفاق إقليمي وحلف واسع،
مــع اإلم ـ ــارات والـسـعــوديــة ومـصــر واألردن «م ــن أجــل
تكوين ثقل مضاد للهالل الشيعي املمتد من طهران
إلى بغداد ودمشق حتى الضاحية الجنوبية لبيروت».
ً
وتابع باراك قائال إن الحكام «يطمحون بشدة إلى نسج
عالقات معنا ،لكن شعبهم لن يسمح لهم بذلك ،ما دام
الفلسطينيون في وضعهم الحالي».
في السياق نفسه ،رأت تقارير إسرائيلية أخــرى أنه ال
يــوجــد سبب لالنفعال ،فالعالقات االقـتـصــاديــة قائمة
مع تشاد منذ زمن ،وإسرائيل ستواصل بيع األسلحة
لديبي الذي رأى أن صوره في إسرائيل ستكون مفيدة
له ،لكونه يحتاج إلى مساعدة ّدولية ودعم من واشنطن.
أما نتنياهو ،فلديه دوافع ال تقل أهمية تتصل بالوضع
السياسي الداخلي في هذه املرحلة ،خاصة أن إسرائيل
قد تبادر إلى انتخابات مبكرة ،وهو ما يتطلب مراكمة

املزيد من اإلنجازات السياسية.
على املسار نفسه ،قدم الرئيس تشادي وسيطًا لتطبيع
العالقات بني إسرائيل والـســودان ،مؤكدًا أن استئناف
العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل ،التي انقطعت في
 ،1972سـيـكــون فــي األي ــام أو األســاب ـيــع املـقـبـلــة .وبــرر
ذلك بالقول« :العالم يتغير أمــام أعيننا ،وحتى األزمــات
والحروب التي عهدناها» .ولم ينبع كالم ديبي من فراغ،
بشأن الوساطة بني تل أبيب والخرطوم ،لكونه تزامن مع
توالي التقارير اإلسرائيلية عن اتصاالت سرية أجراها
مبعوث خــاص ل ــوزارة الـخــارجـيــة اإلســرائـيـلـيــة ،بــروس
ك ـش ــدان ،م ــع م ـســؤولــن رفـيـعــي امل ـس ـتــوى م ــن الـنـظــام
الـســودانــي ،بـهــدف استئناف ال ـحــوار ،كما نقلت القناة
العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي .وتأتي هذه الجهود،
ً
استكماال ملهمات سبق أن قام بها كشدان بسرية تامة
خالل العقود الثالثة املاضية مع دول ال توجد عالقات
دبلوماسية بينها وبني إسرائيل.
في التفاصيل ،ذكرت القناة اإلسرائيلية أن كشدان التقى
قبل سنة مجموعة من املسؤولني السودانيني الرفيعي
امل ـس ـت ــوى ،ف ــي إس ـط ـن ـبــول ،بــرئــاســة أح ــد املـســاعــديــن
امل ـقــربــن مــن رئ ـيــس االس ـت ـخ ـبــارات ال ـســودان ـيــة آن ــذاك،
محمد عطا ،الذي ّ
عينه قبل سنوات الرئيس السوداني
ً
عـمــر حـســن البشير م ـســؤوال عــن املـلــف اإلســرائـيـلــي،
وقبل أشهر ُع ِّي سفيرًا للسودان في واشنطن .مع ذلك،
ينف املتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية ،عمونئيل
لم ِ
نحشون ،أيًا من التفاصيل التي وردت في هذه التقارير،
موضحًا أن «ال ّ
رد».
ُ
خصوصية هــذا املسار الــذي كشف عنه مع الـســودان،
أنه يأتي بعدما كان يؤدي دورًا داعمًا ملصلحة املقاومة
في فلسطني .ونتيجة ذلــكّ ،
تعرض في سنوات سابقة
لـسـلـسـلــة م ــن ال ـه ـج ـمــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـت ــي ق ـيــل إنـهــا
استهدفت قوافل أسلحة كانت تعمل إيران على إيصالها
إلى املقاومة في فلسطني عبر األراضي السودانية .لكن
منذ  ،2014بدأ التحول في السودان الذي بادر إلى قطع
العالقات مع إيران التي كانت تقدم إليه الدعم .ثم بدأت
إسرائيل في العام التالي إجراء محادثات مع السودانيني
عبر قنوات سرية ،وممثلني من املنظمات الدولية ،وهو ما
أدى إلى بلورة لوبي إسرائيلي من أجل السودان ،في كل
من الواليات املتحدة وأوروبــا .على هذه الخلفية ،طلبت
إسرائيل من الدول الغربية مساعدة السودان في ديونه
الدولية.
مــع ذل ــك ،رفــض ال ـســودان التعقيب عـلــى هــذه التقارير
الـتــي وردت فــي وســائــل اإلع ــام اإلســرائـيـلـيــة ،وأوضــح
وزيــر الــدولــة فــي الخارجية الـســودانـيــة ،أســامــة فيصل،
ردًا على أسئلة الصحافيني في البرملان ،أن الخارجية
ُ
تعد مؤسسة رسمية ،وأنها ليست قناة إعالمية حتى
ت ــرد عـلــى مــا ي ــرد فــي وســائــل اإلعـ ــام ،مـشـيـرًا إل ــى أنْ
ليس هناك شيء رسمي يمكن التعليق عليه .وأضاف:
«مــوقــف ال ـس ــودان تـجــاه إســرائـيــل ثــابــت ول ــن يتزحزح
مهما حدث من تحوالت».

مقالة

ليس مسؤولية األزهر وحده
عبدالله السناوي *
أي دول ــة نــريــد؟ إن ــه أكـثــر األسـئـلــة جــوهــريــة في
ق ـض ـيــة إص ـ ــاح ال ـخ ـط ــاب ال ــدي ـن ــي ،ال ـت ــي تـطــرح
نفسها ب ـشــيء مــن ال ـحــدة عـلــى ال ـس ـجــال الـعــام
في مصر من وقــت إلــى آخــر .أســوأ اإلجــابــات أال
تكون هناك إجابة وتبادل االتهامات من دون أن
يكون واضحًا اإلطار العام والتوجه الرئيسي ،أو
املقصود بإصالح الخطاب الديني ،كأن السجال
كله معلق على فــراغ الـتــأويــات والـنــوايــا وبعض
الكالم يتفلت ويــؤذي قضيته .إذا كانت اإلجابة
دولــة مدنية ديموقراطية حديثة على ما يقضي
ال ــدس ـت ــور ،ف ــإن ل ــإص ــاح ض ــرورات ــه وأص ــول ــه
وقواعده.
املــدخــل الــرئـيـســي إلص ــاح الـخـطــاب الــديـنــي هو
إرساء قواعد الدولة املدنية الديموقراطية الحديثة
والفصل بني الديني املقدس والسياسي املتغير
ومنع إنشاء األحــزاب على أســاس ديني ،أو بناء

على التفرقة بسبب الجنس أو األص ــل ،أو على
أس ــاس طائفي أو جـغــرافــي ،أو مـمــارســة نشاط
معاد ملبادئ الديموقراطية ،أو سري أو ذي طابع
ٍ
عـسـكــري أو شـبــه عـسـكــري ،وأن تـكــون سـيــادة
القانون أســاس الحكم في الدولة ،وذلــك كله وفق
القواعد الدستورية.
ذلك ليس مسؤولية األزهر وال يدخل في طبيعة
أدواره .بنص التعريف الدستوري فهو «املرجع
األساسي في العلوم الدينية والشؤون اإلسالمية،
ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة
الـعــربـيــة فــي مـصــر وال ـعــالــم» وشـيـخــه «مستقل
وغ ـي ــر ق ــاب ــل ل ـل ـعــزل وي ـج ــري اخ ـت ـي ــاره م ــن بني
أعضاء هيئة كبار العلماء» .وفق ذلك التعريف ال
يصح إغفال مرجعية األزهر في ما يخص العلوم
الدينية والدعوة ،أو التقليل من شأنها الروحي ،أو
فرض وصاية عليه أن يفعل أو ال يفعل من دون
أن يكون مقتنعًا بأنه يخدم صحيح الدين.
بالنظر إلــى طبيعة األزه ــر هــو مؤسسة دينية،

بعض إرثها التاريخي تقليدي ومحافظ ،وبعضه
اآلخـ ــر م ـت ـشــدد ومـتـشـكــك ف ــي دع ـ ــوات إص ــاح
الخطاب كأنها تـعــادي العقيدة ،وبعضه الثالث
منفتح على العصر من دون تساهل في األصول،
وبعضه الرابع يمضي كما هو معتاد على إيقاع
الـسـلـطــة ،أي سـلـطــة .أس ــوأ مــدخــل لــإصــاح هو
اصطناع فـجــوات وصــدامــات تفضي عمليًا في
نهاية املطاف إلى إثارة الشبهات من دون داع على
قضية لها ضروراتها.
هناك فــارق بني النقد واإلجـحــاف؛ النقد طبيعي
ومـ ـش ــروع ،واإلجـ ـح ــاف ت ـج ــاوز لـلـحـقــائــق .مما
هــو تحت مجهر النقد أن بعض مناهج األزهــر
ال ــدراس ـي ــة تـنــاقــض روح الـعـصــر وت ـص ــادم قيم
ـاف لتنقيتها
امل ــواط ـن ــة ،وأنـ ــه ل ــم ي ـقــم ب ـمــا ه ــو كـ ـ ٍ
وفق صحيح اإلســام ووسطيته والتصدي ألي
روايات في التراث تسيء إلى الدين وتوسع دوائر
اإللـحــاد بــه .هــذا النوع من النقد له أســاس وعليه
أدلة ويستحق النظر فيه بجدية.

ومما هو تحت مجهر النقد شيوع التسلف بني
بعض علمائه وأنه يؤسس للتشدد والعنف.
إطــاق الـكــام على عواهنه خطر حقيقي على
األزه ـ ـ ــر الـ ـش ــري ــف ،ك ـم ــا ع ـل ــى ق ـض ـيــة إص ــاح
الخطاب الديني .ال يعقل أن ينصب شيخ األزهر
م ـحــاكــم تـفـتـيــش لـلـضـمــائــر واألفـ ـك ــار ،يفصل
ويعاقب بناء على اآلراء واالعـتـقــادات ،من دون
أن يكون هناك حــوار حقيقي يؤسس إلصالح
حقيقي فــي الـخـطــاب الــديـنــي .اإلص ــاح قضية
فكرية في املقام األول ال تصلح معها التعليمات
واألوامر.
املشكلة أن ما هو متشدد وعنيف زاده الفكري
مـتــوارث ومتوافر فــي كتب تطبع وت ــوزع خــارج
األزهــر ،ال هو طارئ وال عابر ،وال يمكن كسب
امل ـعــركــة م ـعــه بــال ـش ـعــارات ال ـعــامــة واالت ـه ــام ــات
املــرسـلــة .يـقــال ـ ـ ـ ع ــادة ـ ـ ـ الـفـكــر يــواجــه بالفكر.
البيئة الطاردة التي تحجب حرية الفكر والــرأي
وح ــري ــة ال ـب ـحــث الـعـلـمــي وح ــري ــة اإلبـ ـ ــداع الـفـنــي

واألدبي وحرية االعتقاد املطلقة وحرية ممارسة
الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة ألصحاب
األديــان السماوية ،وكلها منصوص عليها في
الــدسـتــور الـقــانــون األعـلــى فــي الـبــاد ،تجعل أي
حــديــث عــن مــواجـهــة األف ـكــار املـتـشــددة محض
دعايات ،كأنها سراب في متاهات بال نهاية.
بصياغة أخرى :األزهر ليس هو عنوان إصالح
الخطاب الديني إال بقدر ما تساعده البيئة العامة.
فلم تكن مصادفة توقيت أن يسعى شيخ األزهر
امل ـجــدد مـحـمــود شـلـتــوت فــي ستينيات الـقــرن
املــاضــي إل ــى الـتـقــريــب بــن امل ــذاه ــب اإلســامـيــة،
مجيزًا التعبد باملذهب اإلثناعشري .كانت مصر
في ذلك الوقت تقود حركات التحرير الوطني في
العالم الثالث ،تتبنى مشروعًا وحدويًا عربيًا ال
مذهبيًا منغلقًا ،فجاء االجتهاد األزهري متسقًا
مع العصر وروحــه وحركة الحوادث التي تدعو
للوحدة ال الفرقة بني املذاهب اإلسالمية ،كما بني
املسلمني واملسيحيني.
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كــانــت تـلــك ث ــورة حقيقية داخ ــل ج ــدران األزه ــر
الشريف ال مجرد إصــاح يضبط بعض الكالم
وي ـعــدل فــي بـعــض امل ـنــاهــج .وأي ره ــان عـلــى أن
يضطلع األزهــر الشريف بخطوات من مثل هذا
الحجم من دون بيئة عامة تحتضن وتذكي تحليق
فــي األوه ــام .وفــي العصر الـحــديــث ،تــولــى اإلمــام
محمد عـبــده مسؤولية التجديد واإلص ــاح في
ً
الخطاب الديني ،لم يكن ذلك عمال مؤسسيًا بقدر
ما كان اجتهادًا فكريًا لرجل شغلته قضايا دينه
وزمـنــه .تتلمذ عبده على جمال الدين األفغاني،
والتحق بالثورة العرابية ،وعندما أجهضت بقوة
الـســاح البريطاني عــام  1882أحبطته النتائج
وبدا له أن املستقبل املصري مرهون باإلصالح
والتعليم .بعده لم يخرج مجتهد بحجم تأثيره،
وكانت تلك مأساة ممتدة.
بـعــد سـقــوط الـخــافــة العثمانية عــام  ،1923بــدا
أق ــرب تــام ـيــذه مـحـمــد رش ـيــد رض ــا أب ــا روحـيــا
ملؤسس جماعة «اإلخوان املسلمون» ،حسن البنا،

 .1928على رغم ذلك علت أصوات مجددة تلقت
علومها الــديـنـيــة فــي األزه ــر الـشــريــف ،كالشيخ
علي عبد الرازق صاحب كتاب «اإلسالم وأصول
الحكم» ،الذي أثبت فيه أنه ال يوجد دليل شرعي
على الخالفة ،وال شكل معينًا للدولة في اإلسالم
شــرط أن تلتزم املقاصد الكلية للشريعة .كانت
تـلــك ث ــورة فـكــريــة أدت فــي زمـنـهــا إل ــى مــا يشبه
الــزلــزال فــي الـفـكــر الـسـيــاســي ،كـمــا فــي الخطاب
ُ
الديني ،إذ نشر بعد عامني من سقوط الخالفة
العثمانية (.)1925
ً
ل ــم يـكــن ذل ــك أي ـضــا ع ـمــا مــؤسـسـيــا ج ــرى من
داخل األزهر الشريف ،لكنه اجتهاد مفكر أتاحت
لــه حــريــة الـنـشــر حــق االج ـت ـهــاد وس ـمــح اطــاعــه
على عصره في الجامعات البريطانية أن تتسع
نـظــرتــه عـلــى حـقــائــق عــاملــه بـعــد ال ـحــرب العاملية
األولــى .في توقيت مقارب ،بدا كتاب الدكتور طه
حسني« ،في الشعر الجاهلي» ،اجتهادًا صادمًا
ُ
توصل إلى أن الشعر الجاهلي كتب بعد اإلسالم

وفق مبدأ الشك الديكارتي .كانت الصدمة ثورة
ثالثة في مناهج البحث وحرية االجتهاد وأثارت
سـجــاالت وم ـعــارك على ورق وج ــرت مالحقات
ومحاكمات انتهت بتبرئته من التهم التي نسبت
ً
إليه .لم يكن ذلك عمال مؤسسيًا بقدر ما كانت
بيئة عامة تستجيب لتحديات وقتها وتطرح على
العقل العربي قضايا جديدة لم يألفها .بالتكوين
األســاســي هــو ابــن األزه ــر لكن ظــروفــه سمحت
بتلقيه تعليمًا عــالـيــا فــي الـجــامـعــات الفرنسية
فأعمل املناهج الجديدة بمعايير وقتها في التراث
العربي.
إذا غــابــت حــريــة التفكير والـبـحــث ف ــإن مستقر
ال ـك ــام كـلــه مـقــابــر ال ـصــدقــة .إن ـهــا مـســألــة بيئة
تـحــرض عـلــى ال ـحــوار وتـفـســح فــي امل ـجــال الـعــام
وتتقبل االخ ـتــاف فــي ال ــرأي وال تـحــرض عليه
وتـلـتــزم الـقــواعــد الــدسـتــوريــة الـحــديـثــة فــي إدارة
الشأن العام .وهذه ليست مسؤولية األزهر.
* كاتب وصحافي مصري

