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ميديا

ما وراء الصورة

قضية

هامش معركة عثمان الخشت وشيخ األزهر
على ّ

عندما يموت «ضمير» اإلعالم

ّ
أدهم السيد :عين الحقيقة في ووهان

«كوني قوية ووهان» ،هكذا هتف
من على شرفات منازلهم أهالي
عاصمة إقليم هوبي ،وسط الصين،
التي اجتاحها فيروس كورونا .مشهدٌ
أبكى مئات اآلالف حول العالم
من المتضامنين مع المدينة التي
تواجه موتها بشراسةّ .أما المتابعون
والمشاهدون من الناطقين بالعربية،
فـ«خصتهم» المدينة من حيث ال
تدري ّ
بشاب لبناني وجد نفسه وقد
ّ
تحول فجأة إلى «عينهم» التي ترصد
وترى ما يحدث هناك!
بيروت حمود
ت ـ ـحـ ـ ّـول اب ـ ــن م ــدي ـن ــة بـ ــرجـ ــا ،ال ـط ــال ــب
ف ــي «ج ــام ـع ــة وسـ ــط ال ـص ــن لـلـعـلــوم
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا» ف ــي ووه ـ ـ ــان ،أده ــم
ّ
السيد ،إلى «مراسل حربي» بالنسبة
إلــى املتابعني للمأساة الـتــي أصابت
ّ
للمتحدثني
املدينة الصينية ،وال سيما
بــالـعــربـيــة .هــي «ح ــرب مــن ن ــوع آخــر»
ك ـم ــا ي ـص ـف ـهــا ال ـ ـشـ ــاب ،ف ــا ص ــواري ــخ
تقذفها الطائرات الحربية كما فعلت
َ
إسرائيل فــي لبنان عــام  2006وقبله،
ّ
وال مشاهد دمار لألبنية التي تتفتت
كالبسكوت؛ إنه املوت الذي يتنقل عبر
ّ
كائنات مجهرية ،فتشعر معها أن كل
ما حولك تهديد لحياتك ،بدءًا من أنفك
املكشوف ،مــرورًا بـيــدك ،وليس نهاية
بالهواء من حولك.
الـسـ ّـيــد رف ــض حـتــى اآلن ت ــرك املــديـنــة
الـتــي احتضنته منذ خمس سـنــوات.
ال ـ ـس ـ ـبـ ــب ،كـ ـم ــا ي ـ ـقـ ــول ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»:
«أن ال ـس ـل ـطــات ال ـص ـي ـن ـيــة و«مـنـظـمــة
ال ـص ـحــة ال ـع ــامل ـ ّـي ــة» ق ـ ّـدرت ــا أن إج ــاء
رع ــاي ــا الـ ــدول ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة «غـيــر
صـبــح
ض ـ ـ ـ ـ ــروري» ،م ـض ـي ـف ــا« :ح ـ ــن يـ ّ
مــن ال ـض ــروري فـعــل ذل ــك ،لــن أتــأخــر».
ّ
شـجــاعــة ال ـش ــاب ل ــم تـتـجــل ف ــي بقائه
في مدينة يحاصرها املوت ،وإنما في
ّ
يتردد في املخاطرة بحياته،
كونه لم
ّ
إذ نــزل إلــى ال ـشــوارع متسلحًا بقناع
وك ــام ـي ــرا ه ــات ــف ف ـق ــط ،وراح يـتـنـقــل
فيها للكشف عن زيف روايات اإلعالم
الـغــربــي ،الـتــي «أبــدعــت» فيها مخيلة
الصحافيني الغربيني ،سعيًا لتقزيم
جـهــود الـحـكــومــة الصينية وشعبها
َ
وإظ ـه ــاره ـم ــا ع ــاج ــزي ــن ع ــن مــواج ـهــة
الوباء.
ً
عمال النظافة مثال ما زالــوا ينظفون
ال ـش ــوارع كــاملـعـتــاد ،ه ــذا مــا ظـهــر في
أحــد الفيديوات املباشرة التي نقلها
ّ
ال ـس ـيــد ،فـيـمــا أغ ـل ـقــت م ـح ــات كـثـيــرة
أبـ ــواب ـ ـهـ ــا مـ ـن ــذ عـ ـطـ ـل ــة رأس ال ـس ـن ــة
الصينية التي ّ
مددتها الحكومةّ .أما
الصيدليات ففتحت أبــوابـهــا ،وكذلك
محالت بيع الخضار والطعام .ال ينكر
ّ
الشاب الخطر املحدق في كل مكان ،وال
ّ
ّ
خلو الشوارع إل من بعض السيارات
واملـ ــارة ،لـكــن الحقيقة أن ال ـنــاس هنا
يمتثلون ألوام ــر السلطات فــي البقاء
ف ــي مـنــازلـهــم وال ـت ـقـ ّـيــد بــالـتـعـلـيـمــات،
وتخفيف تنقالتهم إال للضرورة ،وهم
يـعــرفــون أن ال ـهــدف هــو الـحـفــاظ على
سالمتهم.
أحد املجاالت التي حظيت فيها جهود
الحكومة الصينية بوصف «خارقة»
ه ــو االنـ ـتـ ـه ــاء ب ـع ــد ت ـس ـعــة أي ـ ــام فـقــط
ّ
التخصصي
م ــن إن ـش ــاء «املـسـتـشـفــى
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األول ل ـع ــاج فـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا» ،إذ
ّ
ُســلــم املستشفى قبل يــومــن إلــى فرق
م ـت ـخ ـص ـص ــة مـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ،وشـ ـ ــرع
ف ــي اسـتـقـبــال امل ـصــابــن مـنــذ االثـنــن
املاضي .ووفق عدد من وكاالت األنباء
ّ
ّ
العاملية ووسائل إعالم صينية ،يتسع
امل ـس ـت ـش ـف ــى الـ ـج ــدي ــد «ألل ـ ـ ــف س ــري ــر،
ّ
ّ
متطورة
مجهز بــوســائــل طبية
ُوهــو
ّ
أع ـ ــدت ل ـت ـعــوض الـنـقــص ال ـحــالــي ّفي
شـفـيــات امل ــدي ـن ــة» .وم ــن املـتــوقــع
مـسـتـ ّ
أن ي ـمــثــل امل ـس ـت ـش ـفــى «ن ـق ـطــة ت ـحـ ّـول
أس ــاس ـي ــة ف ــي م ــواج ـه ــة الـ ـفـ ـي ــروس»،
وذلــك بــالـتــوازي مــع قــرب االنتهاء من
ثان بـ1500
بناء مستشفى تخصصي ٍ
سرير.
مــا ي ـحــدث ،كـمــا ي ـقــول الـسـيــد ،هــو أن
«الصني في حــرب حقيقية ،االنتصار
فيها هــو بحماية اإلن ـســان» ،وأثبتت
«األيــام املاضية أن األولــويــة في البلد
ه ـ ــي لـ ــإن ـ ـسـ ــان ول ـ ـيـ ــس ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد.
ّ
ُحشدت كل اإلمكانات من أجل الدفاع

عـ ــن ق ـي ـم ــة هـ ـ ــذا اإلن ـ ـس ـ ــان ولـ ـ ــو ّأدى
ذل ــك إل ــى خ ـس ــارة امل ـل ـي ــارات وتــراجــع
ّ
االق ـت ـصــاد عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم كــلــه،
خاصة أن ووه ــان تحديدًا تلعب فيه
دورًا ّ
مهمًا بصفتها نقطة عبور بري
َ
ونهري تصل شطري الصني ،في حني
أن ال ـس ـل ـطــات ل ــم ت ـت ـ ّ
ـردد ف ــي إغــاقـهــا
عـنــدمــا أص ـبــح ذل ــك ضـ ــرورة لحماية
الصينيني والبشرية» ،يوضح الطالب
اللبناني.
ّ
ً
ّ
ولعل ما تنشده بكني ،فضال عن حماية
اإلنسان ،وفق مدير البحث في «املركز
الفرنسي للبحث العاملي» الذي يرأس
مختبر األنثروبولوجيا االجتماعية
فــي بــاريــس ،فــريــديــرك كـيــك ،هــو أنها
ُ
«أرادت أن تظهر ،منذ بداية األزمة في
أواخر كانون األول (ديسمبر) املاضي،
اسـتـعــدادهــا ملواجهة الــوبــاء الجديد،
االنتقادات التي ُو ّجهت إلى أدائها
بعد ّ
إبان تفشي وباء السارس عام .»2003
وهو ما ّ
يفسر ،طبقًا لكيك ،أن حكومة

الـصــن «أبـلـغــت الـعــالــم بسرعة بشأن
تسلسل ال ـف ـيــروس ال ـجــديــد ،وأوقـفــت
ّ
ح ــركــة ال ـس ــك ــان ب ــن امل ـ ــدن ،بــالـتــزامــن
ّ
م ــع إنـ ـش ــاء مـسـتـشـفـيــات مـخــصـصــة،
األمــر الــذي ُيظهر إرادة رائـعــة لوضع
ً
نفسها في قلب العالم ،وضعفًا مذهال
لــاق ـت ـصــاد ال ـع ــامل ــي ال ـ ــذي تضعضع

ابن برجا اللبنانية
حمل هاتفه وراح
يتنقل في الشوارع
لكشف الحقائق

ّ
ملجرد أن فيروسًا قتل (إلى اآلن) 490
شخصًا في الصني».
ك ـ ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ـ ــك ،يـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــارب الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــث ف ــي
األنـ ـث ــروب ــول ــوجـ ـي ــا ،فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مــع
صحيفة «لوموند» الفرنسية ،الكارثة
الـ ـت ــي ت ــواج ـه ـه ــا الـ ـص ــن ب ــال ـت ــاري ــخ
الثقافي الخاص بووهان ،الذي أحدث
«آث ـ ـ ـ ــارًا س ـي ــاس ـيــة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة» ،ألن
«كـبــرى مـ ّـدن إقليم هــوبــي وعاصمته
الحالية مثلت أيضًا عاصمة النظام
ال ـ ـقـ ــومـ ــي خ ـ ـ ــال ال ـ ـح ـ ــرب ال ـص ـي ـن ـي ــة
ال ـي ــاب ــان ـي ــة ب ــن  1937و .1945وهــي
ّ
شكلت نقطة انطالق ثورة  1911التي
ّ
تـســبـبــت ب ـس ـقــوط اإلم ـب ــراط ــوري ــة ،ما
للغاية في
يعني أنـهــا مـكــان حـســاس ّ
التاريخ الصيني الحديث ،ألنها مركز
إلمبراطورية تيانشيا».
هذه املكانة دفعت أكاديمية العلوم في
الـصــن إلــى اختيارها موقعًا ملختبر
الـ ـس ــام ــة اإلحـ ـي ــائـ ـي ــة مـ ــن امل ـس ـت ــوى
ال ــراب ــع ،ال ــذي ُي ـعـ ّـد الــوحـيــد فــي آسيا

التجديد حق من حقوق العقل المسلم!
مصطفى شلش
من نوعه .وهو ما ُيعطي املدينة ،كما
يقول كيك« ،دور الحارس ّ
املنبه للعالم
ب ـشــأن األوبـ ـئ ــة املـنـطـلـقــة م ــن ال ـصــن،
وه ـ ــو دور ل ـع ـب ـتــه ح ـت ــى اآلن هــونــغ
كــونــغ الـتــي بنى فيها علماء األحـيــاء
املجهرية األستراليون مختبرًا ملراقبة
طفرات فيروس اإلنفلونزا في جنوب
ال ـ ـصـ ــن ،ول ـع ـب ــت دورًا رئ ـي ـس ـي ــا فــي
مراقبة األمراض الناشئة هناك».
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى الـ ـسـ ـي ــد ،و ّبـ ـعـ ـيـ ـدًا عــن
ّ
أي م ـق ــارب ــات ع ـل ـمـ ّـيــة ،ت ـمــثــل املــديـنــة
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ـي ــه وإلـ ـ ــى طـ ــاب أج ــان ــب
ُ
ك ـث ــر «وطـ ـن ــا ث ــانـ ـي ــا» ،وال ـس ـب ــب أن ـهــا
«حضنتنا جميعًا .إنني أعيش فيها
مـنــذ خـمــس س ـنــوات .لــم َأر مــن أهلها
إال ضحكتهم وتعاملهم اللبق الــذي
جعل الحدود بيني وبينهم تتالشى،
ّ
بغض النظر عـّـن اخـتــاف الثقافات».
ويـقــول« :ال يمثل بقائي ،أنــا وغيري،
انتحارًا .هناك اختالف بني االنتحار
واملواجهة .ما نفعله هو بدافع أخالقي
وإنـ ـ ـس ـ ــان ـ ــي ،وب ـ ـقـ ــاؤنـ ــا هـ ـن ــا ص ـم ــود
وتضامن مع املدينة ّ
ورد جميل» .كيف
تحو َ
ّ
لت إلى «مراسل حربي»؟ يجيب:
«ماذا أستطيع أن أفعل؟ سألت نفسي.
الناس يجلسون في منازلهم يلتزمون
ال ـت ـع ـل ـي ـمــات ،وعـ ـل ـ ّـي ف ـعــل شـ ــيء م ــا»،
مـسـتــدركــا« :لـســت صحافيًا وال أفهم
في هذا املجال .مع ذلك وجدت أنه من
ال ـضــروري الكشف عــن زيــف الدعاية،
خ ــاص ــة ال ـغ ــرب ـي ــة .ال ـ ـ ــدول الـ ـت ــي ت ـعـ ّـد
ّ
الصني عدوًا أو خصمًا راحت تستغل
ه ـ ــذه الـ ـك ــارث ــة اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة .ف ـي ــروس
ك ــورون ــا ل ـيــس أول حـ ــدث ،إذ سبقته
حـ ـ ٌ
ـرب اق ـت ـصــاديــة أعـلـنـتـهــا ال ــوالي ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،ومـ ـ ــن بـ ـع ــده ــا املـ ـظ ــاه ــرات
املستمرة حتى اآلن فــي هــونــغ كونغ.
وفي قصة املسلمني والعرب استثمرت
ماكينة الدعاية الغربية مسألة الرابط
الديني لنسج روايــات كاذبة حــول ما
يـتـعـ ّـرض لــه مسلمو اإلي ـغ ــور ،مــع أن
ُ
مـئــات الـفـيــديــوهــات الـتــي استخدمت
ّ
مصورة في أمكنة ودول غير الصني».
ّ
كـ ــل م ــا س ـب ــق دفـ ــع ال ـس ـي ــد إلـ ــى حـمــل
هــاتـفــه والـتـنـقــل فــي ال ـش ــوارع لكشف
الحقائق ،وسرعان ما وصل «إنتاجه»
ّ
إل ــى ال ـق ـنــوات الـعــربـيــة ف ــي ك ــل مـكــان،
الـتــي راح ــت تستضيفه فــي نشراتها
وب ــرامـ ـجـ ـه ــا .وي ـش ـي ــر إل ـ ــى أن بـعــض
القنوات تواصلت معه للعمل مقابل
مـبـلــغ م ـ ـ ّ
ـادي« ،لـكـنـنــي رف ـضــت ألنـنــي
َ
لــم أب ــق هـنــا مــن أج ــل الـعـمــل أو امل ــال،
ب ــل ل ـل ـت ـضــامــن والـ ـصـ ـم ــود» .ويـ ــروي
أن إح ــدى الـقـنــوات الـغــربـيــة املــرمــوقــة
(رفـ ــض ال ـك ـشــف ع ــن هــوي ـت ـهــا) ،الـتــي
ت ـن ـطــق ب ـع ـش ــرات ال ـل ـغ ــات م ــن بـيـنـهــا
الـعــربـيــة ،تــواصـلــت ّ معه الستضافته
في أحد برامجها .وملا «كان هناك فرق
كبير في الوقت بني املكان الــذي تبث
ُ
عرضت
منه الـقـنــاة ،ومدينة ووه ــان،
خ ـيــار إرسـ ــال فـيــديــو أص ـ ـ ّـوره مجيبًا
ف ـيــه ع ـلــى األس ـئ ـل ــة ال ـت ــي سـتـطــرحـهــا
امل ــذيـ ـع ــة» .واألخ ـ ـيـ ــرة وافـ ـق ــت ق ـبــل أن
تــرســل إل ـيــه« :ال أري ــد أن تـخـبــرنــي أن
الوضع جيد وكــل شــيء على ما ُيــرام،
أريد أن تقول إن الوضع خطير وهناك
فيروس والناس يموتون ،تمامًا كما
تقول الوكاالت ،ال أريد شيئًا مغايرًا».
ول ــذل ــكّ ،
رد عـلـيـهــا« :ملـ ــاذا تسألينني
وأنت مقتنعة بإجابة واحدة ووحيدة
وال تريدين معرفة غيرها؟».
ه ـ ـك ـ ــذا ،عـ ــزمـ ــت املـ ــدي ـ ـنـ ــة عـ ـل ــى ق ـت ــال
ّ
ّ
الـفـيــروس الـفــتــاك .ق ــرار ات ـخــذه أهلها
بعدما وضعوا ّ
حدًا للخوف ،منتقلني
إل ــى املــواج ـهــة .وم ـثــل س ـكــان ووه ــان،
وجــد شـ ٌ
ٌّ
لبناني أن الحياة هــي أن
ـاب
نكون اليوم ...أو أن ال نكون أبدًا.
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الـقــاهــرة محمد عـثـمــان الـخـشــت أنــه لــن يـتــراجــع عــن أي
كلمة أو عبارة ذكرها في املحاضرة التي ألقاها خالل
مشاركته في فعاليات «مؤتمر األزهــر العاملي للتجديد
ّ
في الفكر اإلسالمي» ،مؤكدًا أن ما ذكره في املؤتمر «هو
الكريم والسنة ،فى حني أن شيخ األزهر
للدفاع عن القرآن ّ
أحمد الطيب كان محل كالمه الدفاع عن األشاعرة فقط».
ّ
مستمر ُمنه بعد تعقيب
يأتي تصريح الخشت كتصعيد
شيخ األزه ــر أحمد الطيب على الكلمة «املــرتـجـلــة» التي
ألـقــاهــا األول فــي «مــؤتـمــر األزه ــر ال ـعــاملــي »...ال ــذي ضـ ّـم
عــددًا كبيرًا من القيادات والشخصيات الدينية البارزة
عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم وممثلني لـ ــوزارات األوقـ ــاف ودور
اإلفتاء واملجالس اإلسالمية من  46دولة من دول العالم
ّ
اإلسالمي .وأشار الطيب إلى كالم الخشت بأنه ال يتسم
بالدقة املعرفية ،وال ّ
ينم عن إملــام حقيقي باالختالفات
بني الفرق الدينية اإلسالمية .وأوضح أن الخشت أتى على
األشــاعــرة بما ليس فيهم وهــم «التيار الفكري الرسمي
ّ
لــأزهــر» بخصوص املناهج العلمية املتبعة فــي دراســة
علم الحديث والفتاوى املستندة إليه .كما أشار الطيب إلى
أن اقتباس الخشت حول منهج دراســة نصوص القرآن
ظنًا منه أنه يقدم رؤية حداثية لم يسبقه إليها أحد ،ما هي
إال رؤية أهل التراث القدماء .وأخيرًا ،سخر شيخ األزهر
بطريقة سقراطية جدًا من فكرة الخشت حول ضرورة
نفي وجــود «حقيقة مطلقة» فــي الفكر اإلســامــي عبر
ً
اإلشــارة إلــى أحــد كتب الخشت قائال« :إن كنت تظن أن
ما في كتابك حول تجديد الخطاب الديني حقيقة ،فقد
سقط مذهبك ،وإن كنت ّ
تشك فيه فعندما تتأكد ،أهديني
نسخة».
هناك م ــدارس عــدة لـقــراءة هــذا املشهد ،املــدرســة األولــى:
تصوير األمر كصراع بني شيخ األزهر كممثل ملؤسسة
كـهـنــوتـيــة ورج ــل م ـجـ ّـدد كــالـخـشــت .وامل ــدرس ــة الـثــانـيــة:
أكبر بــن شيخ األزه ــر والقيادة
تصوير األمــر كـصــراع ً
السياسية في مصر ،ممثلة في رئاسة الجمهورية ،إذ
ك ــرر رئـيــس الـجـمـهــوريــة عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي الــدعــوة
لـتـجــديــد ال ـخ ـطــاب الــدي ـنــي أك ـثــر ِم ــن مـ ـ ًـرة ،فـيـمــا ج ــاءت
مستهجنة حديث العامة
استجابة األزهــر محدودة ،بل
ِ
في أمور الدين عن غير علم .وهناك مدرسة ثالثة وهي
أفضلها :أن ننظر إلــى األمــر ليس بوصفه صــراعــا ،بل
لوحة جمعت الـ «علم – جهل» بالفكر اإلسالمي في آن
واحد.
مل ــاذا سنعتبر ال ـن ـقــاش ال ــذي دار م ـح ـصــورًا بــن حــدي
ً
العلم والجهل للفكر اإلســامــي؟ أوال ،فــي تصريحاته،
التزم الخشت باإلطار اإلسالمي في عمله «التجديدي»
على حــد وصـفــه ،وشــدد على كونه مسلمًا مدافعًا عن
القرآن والسنة .ولذلك نستبعد فرضية الطرح العلماني،
فاملطلوب ليس إقصاء الدين من الحياة كاملدرسة الفكرية
الالئكية الفرنسية أو تحييده عن الحياة وبناء إطار مواز
له كاملدرسة الفكرية األنغلو-أميركية ،بل إننا ملتزمون
بقراءة فكر الخشت في ضوء املفاهيم والبيئة االجتماعية
والسياسية واالقتصادية والتاريخية اإلسالمية.
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ثانيًا ،التجديد في الفكر اإلسالمي ليس ِمنحة تحكمها
مؤسسة أو مسجد أو هيئة ،بــل حــق مــن حقوق العقل
املسلم ،وفرض على أهل الذكر واالختصاص من العلماء.
وبــدون التجديد الدائم واملستمر للفقه والخطاب والفكر
اإلسالمي ،تحدث فجوة بني الشريعة اإلسالمية وحياة
املسلم التي صارت تخضع لتطورات ومتغيرات سريعة
طبقًا للعالم املعولم الذي نعيش فيه .كما أن ّأي جمود في
ّ
ّ
سيؤدي إلى تفكك الحاكمية اإلسالمية
ُالفكر اإلسالمي
َ
املفترضة لحياة املسلم التي تظهر على األقل في حدها
األدنى من املمارسات في العبادة وبعض القوانني كالزواج
والطالق واملواريث.
ثالثًا ،التجديد لغويًا واستنادًا إلى القرآن الذي لم ينكره
الخشت ندركه من اآليــة «أئنا لفي خلق جديد» (ســورة
السجدة آية  )10بمعنى البعث وإعــادة اإلحياء والــرد ملا
ّ
كان اإلنسان عليه ،وهذا اتفق عليه حول كلمة «تجديد»
فــي معاجم اللغة كــ«لـســان ال ـعــرب» ،ومختار الصحاح،
ومفسري القرآن كابن كثير وابن جرير .ومن هنا نتبني
الشيء
أن التجديد فــي النطاق اإلســامــي يعني «إع ــادة ُ
وإرجاعه ملا كان عليه» .وهذا يكون عبر إظهار ما طمس
وأحكام دينية ،وإعادة ما نقص أو انتزع وإزالة
من أفكار ُ
ما أضيف وألحق بالدين والشريعة نتيجة عوامل زمنية
سياسية واجتماعية شوهت املفاهيم ،وال يعني التجديد
الترك أو اإلهمال .وهذا يمكن أن نعتبره األصل الفكري
ملا جــاء في تعقيب شيخ األزهــر بخصوص املثال الذي
ذكره الخشت حول هجره منزل والده ألنه صار قديمًا،
فقد أشار شيخ األزهر إلى أنه يجب إعادة بناء البيت مع
البقاء فيه ال هجره.
راب ـع ــا ،ض ـمــن اإلط ـ ــار اإلس ــام ــي أي ـض ــا ،ك ـتــب الـعــامــة
الكبير محمد شمس الحق في كتابه «عون املعبود على
شرح سنن أبي داود»« :املجدد ال يكون إال َمن كان عاملًا
بالعلوم الدينية ،ومع ذلك من كان عزمه وهمته آناء الليل
والنهار إحياء السنن ونشرها ونصر صاحبها ،وإماتة
ال ـب ــدع وم ـحــوهــا وك ـســر أهـلـهــا «بــال ـل ـســان» ،وتصنيف
الكتب والـتــدريــس ،ومــن ال يكون كذلك ال يكون ّ
مجددًا
البتة ،وإن كان عاملًا بالعلوم مشهورًا بني الناس مرجعًا
لهم» .هذا يعني أن اللقب والشهادة العلمية واملنصب ال
ّ
تؤهل صاحبها ليصير مجددًا دينيًا ،فقد يكون متأثرًا
بمدارس غربية حاربت الكنيسة وسطوتها ويردد كلمات
براقة مثل «تنوير»« ،ديمقراطية»« ،حرية» ...وهذا يختلف
كل االختالف عن الواقع اإلسالمي وإن تشابهت األزمات
املتعلقة باالستبداد وباالضطهاد ،ولكن تختلف النماذج
الفكرية والهياكل املؤسسية واملناصب الالهوتية املنبثقة
مــن كــل دي ــن .وه ــذا يعيد إل ــى الــواجـهــة الـفـكــر النخبوي
العربي االلتقاطي الفاقد لألصالة والتآني املعرفي لكي
يقوم ببناء نماذج معرفية مناسبة لطبيعة البيئة التي
يعيش فيها.
خــامـســا ،عـنــدمــا يـكــون الـحــديــث عــن الـتـجــديــد فــي إطــار
اإلس ـ ـ ـ ــام ،ي ـج ــب أن يـ ـك ــون ال ـ ـحـ ــوار م ـل ـت ــزمــا بــأق ـصــى
درج ــات الفكر والـعـلــم ،ومستندًا إلــى العقل والـنــص في
آن ،بحيث ال يتعارضان ،وال تضرب األحكام ّ بعضها،
وال ينحدر النقاش إلى مستوى التبسيط املخل ملداعبة
وعــي الجماهير ،وإث ــارة مشاعر التعاطف مع املتحدث،

فالحوارات املرتجلة ،والكلمات الرنانة املندفعة ملجاملة
سياسية غالبًا كـ «تجديد الخطاب الديني» لن تضيف
شيئًا ،فالتاريخ اإلسالمي عرف فكرة التجديد منذ عمر
ِّ
بمجدد الـقــرن األول ،ومن
بــن عبد العزيز الــذي وصــف
بـعــده الـشــافـعــي مـجــدد ال ـقــرن الـثــانــي ،وغـيــرهـمــا .وكــان
الكل ذا هــدف واحــد هو إعــادة بـ ّـث الــروح اإلسالمية في
األمة ّ
وحث املجتمع على فعل الخير واالجتهاد في العلم
وتعليمه للناس.
أخيرًا ،ملسنا مفهوم التجديد في إطــار اإلســام ملسًا
خفيفًا ،فهو مــوضــوع تناولته مـجـلــدات وأفـنــى كثير
م ــن املـسـلـمــن واملـسـتـشــرقــن أع ـمــارهــم فـيــه باحثني
ودارسني ومدققني ،لكننا أردنا توضيح أن هناك فرقًا
بــن اإلدراك الحقيقي بالفكر اإلســامــي ومــا يتطلبه
من إحــداث نقلة في الــوعــي ،وبــن املجاملة السياسية
ُ
الـتــي تـظـهــر صاحبها كـجــاهــل بــأبـســط قــواعــد الــديــن
ّ
ُ
الـ ــذي يـطـلــب ت ـج ــدي ــده .ف ـقــد ك ــان ش ـيــخ األزه ـ ــر مـلــمــا
بأدواته ومنهجه العلمي ،هادئًا في ردوده ،ومتزنًا في
ً
كلماته بينما كان الخشت مرتجال يخلط بني القضايا
ُ
ويضرب املصطلحات وال يعرف ماذا يريد أن يصيب،
ّ
بل إنه شخصن السجال الفكري باعتباره استهدافًا له
تحديدًا رغم أن شيخ األزهر أوضح له أن يرد نصًا على
الكالم الذي طرحه.
كما يمكن أن يؤخذ على شيخ األزهر طرحه الغزوات أو
ً
ً
الفتوحات اإلسالمية بوصفها عمال جليال في الدين،
وهــذا أمــر خــاف ومحك خطر في التاريخ اإلسالمي،
على الرغم من أنه تم في زمن اإلمبراطوريات الكبيرة،
ول ــم تـتـفــرد ب ــه أم ــة اإلس ـ ــام ،ب ــل قــامــت عـلــى أنـقــاض
إمبراطوريات أخرى كالرومانية والفارسية ،لكن يجب
تجاوز هذا األمر وبدء بناء نموذج تعايشي جديد في
ظل عالم أكثر إنسانية ،ولن نكون مثاليني ،فهذا صعب
في زمــن الهيمنة األميركية ذات القطب الواحد ولكنه
يستحق املحاولة ،فحتى الدفاع عن األرض الفلسطينية
أو بـنــاء ذات وطـنـيــة مستقلة ال يـقــوم عـلــى ال ـغــزو أو
ذكــريــات الفتوحات ،بــل بالعلم وبالقفزات الصناعية
واستقاللية القرار وبناء الجيوش املدربة ال التي تهاجم
ّبالرمح والسيف أو باستهداف املدنيني بأحزمة ناسفة.
ً
ولــدت هــذه املناقشة جــدال عارمًا على وسائل التواصل
االجتماعي على الــرغــم أن ِكــا الرجلني يضمهما إطــار
إســامــي فـكــري واح ــد ،وه ــذا مــا يجعل مــن ال ـضــروري
العمل على مشروع فكري يتركز على معالجة التشوهات
الفكرية اإلسالمية عبر طرح بدائل علمية جادة ورصينة
خيرًا من اإلرتجال والكلمات الرنانة والفضفاضة .وهذا
ال يعني إفــراط أو ّ
تشدد بل اختيار خطاب بسيط على
مستوى الجماهير وعلمي دقيق على مستوى أهل العلم
والبحث وال عيب فــي هــذا ،باإلضافة إلــى التركيز على
العملية التعليمية وإع ــادة دمــج التعليم الــديـنــي بشكل
سليم خيرًا من إهماله وتركه .وهذا ما سيجعل النشء
يعيد التفكير في الدين ال كأمر ثانوي ،بل كركن أساسي
يمكنه أن يجادل ويناقش فيه ،فال يقع فريسة سهلة في
براثن أهل اإلســام السياسي ودعــاة تكفير األمــة ،حيث
سيكون املجتمع ككل فكرًا دينيًا خاصًا به بعد دراسة
متأنية.

