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ّ
كلنا إبراهيم عيسى
«األزهر» يرهب جريدة «المقال»

صورة
وخبر

ّ
فواز طرابلسي محاضرًا
عن المجتمع والسياسة
يدعو «املجلس الثقافي
للبنان الجنوبي» إلى
ندوة حول كتاب «الطبقات
االجتماعية والسلطة
السياسية في لبنان» (دار
الساقي) للكاتب واألكاديمي
اللبناني ّ
فواز طرابلسي
(الصورة) في  21نيسان
(أبريل) الحالي في ّ
مقره
البيروتي .يشارك في
الندوة :األكاديمية ريما ماجد
ّ
محمد زبيب ،على أن
والزميل
ّ
ويقدمها عضو الهيئة
يديرها
اإلدارية في املجلس عبدالله
رزق.
ندوة حول كتاب «الطبقات
االجتماعية والسلطة السياسية في
لبنان» :الخميس  21نيسان ـ 18:00
ـ قاعة «املجلس الثقافي للبنان
الجنوبي» في بيروت (نزلة برج
أبو حيدر ـ خلف محطة «توتال»).
لالستعالم 01/703630 :أو
www.althakafi-aljanoubi.com

شـارك عدد كبير من المكسـيكيين في المعارك التي شهدها مهرجان Marquesa
ّ
 Medievalهـذا العـام ،قبـل أن ُيختتـم أول مـن أمـس .منـذ عـام  ،2012يجمـع هـذا
الحـدث السـنوي موسـيقيين وممثليـن ومقاتليـن ومهتميـن بالمجـال الثقافـي
فـي غابـة  Marquesaلتمضيـة ثالثـة ّأيـام تنتشـلهم مـن الواقـع وهمومـه
اليوميـة( .دانيـال كاردينـاس ـــ األناضـول)

محمد محسن...
عودة إلى بيروت

بار فاروق يقترع:
«بيروت مدينتي»

بعد الحفلة الناجحة التي
أحياها في «جامعة بيروت
العربية» (الطريق الجديدة)
في  25شباط (فبراير) ،2015
يعود الفنان املصري الشاب
محمد محسن ( 1981ـ
الصورة) إلى بيروتّ ،
ليقدم
حفلة طربية في  28نيسان
(أبريل) الحالي في «قاعة
بيار أبو خاطر» مع
«األوركسترا اللبنانية
للموسيقى الشرق ـ عربية»
بقيادة املايسترو أندريه
الحاج .يعرف محسن هذا
املكان ّ
جيدًا ،إذ سبق أن أحيا
فيه حفلة عام  2014جمعته
بالحاج أيضًا.

يخصص «مترو املدينة»
(الحمرا ـ بيروت) أمسية العرض
املسرحي الغنائي «بار فاروق»
لدعم حملة «بيروت مدينتي»
املؤلفة من مجموعة من
املستقلني الذين سيخوضون
االنتخابات البلدية ّ
املقرر
إجراؤها في شهر أيار (مايو)
املقبل .يحاكي «بار فاروق»
(إخراج هشام جابر) موسيقى
املسارح والكاباريهات التي
كانت منتشرة في بيروت من
ثالثينيات القرن املاضي إلى
الفترة التي سبقت الحرب
ّ
تتضمن عشرات
األهلية .لوحات
األغاني ،يؤديها  14فنانًا
وفنانة يأخذوننا إلى حقبة
الزمن الجميل.

حفلة محمد محسن :الخميس
ً
مساء
 28نيسان ـ الساعة الثامنة
ـ قاعة «بيار أبو خاطر» (جامعة
القديس يوسف ـ حرم العلوم
اإلنسانية /بيروت) .الدعوة عامة.
لالستعالم01/421000 :

«بار فاروق» دعمًا لـ«بيروت
مدينتي» :الخميس  21نيسان ـ
ً
مساء ـ «مترو
الساعة العاشرة
املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

القاهرة ـــ نضال ممدوح
يبدو ّأن مؤسسة األزهــر الدينية لم تكتف بسجن الباحث الشاب
إسالم بحيري ٬وقبله التحريض على املفكر فرج فودة .في بيان
أصـ ــدره قـبــل أيـ ــام ،ش ــن األزهـ ــر هـجــومــا وص ــل إل ــى ح ــد التكفير
ّ
الضمني لجريدة «امل ـقــال» املصرية وكتابها على رأسـهــم رئيس
التحرير ابراهيم عيسى ،ووصفهم بالظالميني! وجاء البيان كرد
من مشيخة األزهــر بعد أربعة أشهر على نشر مقال في «املقال»
(بتاريخ  15ديسمبر  )2015بعنوان «النبي – صلى الله عليه وسلم
– منع رواية األحاديث النبوية وكتابتها» للكاتب عصام الزهيري.
وجاء في بيان األزهر« :بمتابعة بعض الجرائد واملقاالت التي تكتب
حول تراثنا الديني ،وجدنا عبثًا ال يمكن غض الطرف عنه ،ومن
الجرائد التي تابعناها جــريــدة «املـقــال» التي ضمت مجموعة من
الكتاب الذين ال بضاعة لهم من العلوم التي دونوا عنها في الجريدة،
فأتوا بالعجب العجاب» .من جهته ،قال عصام الزهيري لـ «األخبار»:
«تصوري أنه ال تــزال في األفــق سنوات سيظل فيها األزهــر يفكر
بعقل مــا قبل املطبعة وب ــزوغ الــوعــي الحديث وظـهــور ال ــرأي العام.
املفهوم الذي تدور حوله تصريحات أساتذته عن التخصص ليس
بمعنى ابتكار منهجيات نقد املعرفة الدينية ورفد العقل املجتمعي
بــأطــر الـتـفـكـيــر األقـ ــدر عـلــى إن ـت ــاج قـيــم امل ـعــرفــة واس ـت ـث ـمــار طــاقــة
اإليمان الديني استثمارًا فكريًا مبدعًا ،لكنها معان ال تــزال تدور
حول املفهوم الكهنوتي االحتكاري للمعرفة الدينية .وهي مسألة
رجعية ومتحجرة وقاسية في عصر التواصل الجماهيري والتدفق
املـعـلــومــاتــي .لــذلــك ،فـقــد تميز رد املــرصــد األزهـ ــري عـلــى «امل ـقــال»
بالتجزئة واالتهامية ،فالتجزئة ناتجة من عدم القدرة على إدراك
اإلشكاليات العامة التي يطرحها هــؤالء الكتاب النابهون وتمثل
عــوائــق صلبة فــي طريق تجديد املعرفة الدينية واستيعاب الدين
استيعابًا عصريًا ينتج قيم الـحـضــارة ال قيم ال ـبــداوة والتوحش
والهمجية ،وال يتناقض مع أسس العقالنية والحرية والروح العلمي.
اإلشكالية األساسية املطروحة على صفحات جريدة «املقال» تتعلق
بـســؤال :كيف يمكن أن يتحول اإليـمــان إلــى طــاقــة بـنــاء حضارية
متسقة مع ما توصل إليه العقل البشري واملعرفة اإلنسانية من
طفرة علمية ومنهجية وفكرية؟ ويجري طرح هذا السؤال بشكل
حر ومفتوح بالغ الحيوية والتنوع واإلبداع وبشكل يومي .لذلك تعد
هــاتــان الصفحتان اليوميتان بعنوان «يرحمكم الـلــه» فــي جريدة
«املقال» من أهم ما جــادت به الصحافة املصرية منذ « 25يناير»،
وغذت بهما العقل الديني املصري والعربي واإلسالمي».

