
رأي القدس

■ احتلت صورة املدرســة البريطانية التــي اعتقلت في 
اخلرطــوم بتهمة االســاءة الى االســالم صــدر الصفحات 
االولــى فــي جميــع الصحــف البريطانيــة طــوال اليومني 
املاضيني، االمر الــذي اوقع اجلالية االســالمية وقياداتها 
في حرج كبير، ودفع اعضاء الســفارة السودانية في لندن 
الى استخدام كل الوسائل الدبلوماسية املمكنة للتقليل من 

هذه املسألة، والتأكيد على قرب االفراج عن هذه املدرسة.
القصة بدأت عندما اطلقت املدرســة على لعبة على شكل 
دب لقب «محمد» اختــاره تالميذها الصغار حتببا، فاحتج 
بعــض اوليــاء االمــور وتقدموا ببــالغ الــى احلكومة ضد 
املدرسة، فجرى اعتقالها بتهمة االساءة الى االسالم، وهي 

تهمة يعاقب عليها بالسجن واجللد والغرامة املالية.
تصــرف املدرســة البريطانيــة ليــس مقبــوال، وينم عن 
غباء وســوء فهم وســذاجة، ومن غير املعتقد انها تعمدت 
االســاءة، وكان مــن املمكن معاجلــة هذه املســألة بطريقة 
حكيمة هادئة وبسرعة لتجنب ما ميكن ان يترتب عليها من 
نتائج، قد تنعكس سلبا على السودان وصورته في العالم، 
وتقــدم فرصــة ذهبية العدائــه واملتربصني بــه، وهم كثر، 

لتشويه صورته امام العالم.
الســودان مير في ظرف صعــب، فهناك مؤامــرة كبرى 
تســتهدفه في دارفور، واخــرى تعود الى الســطح مجددا 
فــي اجلنــوب. واحلكمــة تقتضــي عــدم االقــدام على اي 
تصرف ميكــن ان يؤدي الى اذكاء نــار احلمالت االعالمية 
مجــددا، في الغــرب، وفــي بريطانيا بالذات التــي انطلقت 
منهــا اساســا، وفتحت انظــار العالم بأســره على الوضع 

املأساوي في دارفور.
صحيح ان احلكومة الســودانية عاملت املدرســة بشكل 

جيد في املعتقــل، وخصصت لها غرفة مريحة، وســمحت 
لها باللقاء مع محاميها، واستقبال القنصل البريطاني في 
اخلرطــوم، ولكن كان يجب ان ال تعتقل من االســاس، وان 
يتم لفت نظرها الــى التبعات اخلطيرة التي ميكن ان تترتب 
علــى تصرفها لو كررته، ثم يتم بعد ذلك متابعتها والتحقق 
مــن طبيعة نواياهــا، وما اذا كانــت متعمــدة ام هي مجرد 

تصرف ساذج ينطوي على جهل وسوء تقدير.
التعصــب  ديــن  ال  والتســامح  احملبــة  ديــن  االســالم 
والكراهيــة، وكان يجــب ان تتحلــى احلكومة الســودانية 
بكل احلكمة والتعقل في التعامل مع قضية هذه املدرســة، 
ال ان تضيــف وقودا الى نيران ســوء الفهم املتأججة جتاه 

االسالم واملسلمني.
قليلون هم الذين تعاطفوا مع موقف احلكومة السودانية 
جتــاه املدرســة وتصرفهــا االخرق فــي اوســاط اجلالية 
املســلمة في بريطانيا، بينما ســارعت قيادات هذه اجلالية 
فــي معظمهــا الدانته واملطالبــة باالفراج عن هذه املدرســة 

بأسرع وقت ممكن.
نضم صوتنا الى االصوات املطالبة باغالق هذه الصفحة، 
واالفــراج عــن املدرســة، خاصة بعــد ان اعتذرت املدرســة 
اخلاصــة التي تعمل فيها، وقالت انها انهت تعاقدها معها. 
وفي الوقت نفســه نحمل احلكومة البريطانية وســفارتها 
في اخلرطوم مسؤولية عدم اطالع مواطنيها الذين يريدون 
العمل في دول اســالمية على ابســط قواعد السلوك الذي 
يجــب ان يتبعوه في التعامل مع قضايــا دينية واجتماعية 
حساســة، وضــرورة احتــرام معتقــدات الدولــة املضيفة 
الدينيــة وعاداتهــا وتقاليدها االجتماعيــة، جتنبا ملثل هذه 

التصرفات املؤسفة واملسيئة وغير املقبولة.
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