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ظل استخدام السياسيني الدمياغوجي لها بوصفها مجرد
يصعب إجراء حوار مفيد حول مفاهيم معينة يف ِّ
شعارات أو «كليشيهات» يف خطاباتهم ،ويف أجوا ٍء من شحن العواطف وتوتري الفضاء العام عىل نح ٍ
و يفسح

املجال النتشار الغوغائيات عىل أنواعها؛ سواء أكان بسبب التنافس االنتخايب بني اليمني واليمني املتط ّرف
يف فرنسا ،أم بسبب بعض الرصاعات والتوترات عىل املستوى الدويل ،يف غري موقعٍ يف محيط البحر
املتوسط الذي يصل املسلمني بأوروبا ،ويفصلهم عنها يف الوقت ذاته .هذا هو حال مناقشة مفاهيم مثل

واملس باملقدسات يف هذه الفرتة.
حرية التعبري والتعددية والعلامنية
ّ

وليست جرمية قتل املد ّرس الفرنيس صمويل بايت ،يف  16ترشين األول /أكتوبر  ، 2020عىل يد مهاج ٍر
شيشاين ،هو عبد الله أنزوروف ،املناسبة الوحيدة التي أُثري فيها هذا النقاش يف أجواء مشحونة متنع إجراء

ة هذه املرة بسبب تورط الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون
الحوار عىل نحو مفيد ،ولك ّنه اتخذ أبعادًا جديد ً

مبارشة يف األمر ،وذلك منذ خطابه يف  2ترشين األول /أكتوبر  ،2020أي قبل وقوع الجرمية بأسبوعني؛ إذ
أشار فيه إىل أزمة يف اإلسالم يف كل مكان ،مسيئًا استخدام املصطلحات .وقد أساء مثل هذا االستخدام عدة

ن ذلك من متمامت الزعامة املطلوبة
مرات؛ ألنه يحاول الظهور يف خطاباته مبظهر املثقف املتفلسف ،كأ ّ

يف فرنسا .ويف الحقيقة ،إنه سيايس مثل غالبية السياسيني ،يحاول أن يتقن لعبة القوة واغتنام الفرص،

ن ماكرون ال ينتقي الكلامت
ويخاطب الفرنسيني يك ال يخرس أصوات ًا انتخابية محسوبة عىل اليمني املتط ّرف .لك ّ

بعناية حني يخاطبهم؛ إذ يخلط بني نقد التط ّرف ونقد اإلسالم ،وبني أزمة بعض املسلمني وأزمة اإلسالم .إنه

ن املسلمني يسمعونه يف الوقت ذاته ،فال يعجبهم هذا الخلط ،وال الوعظ االستعاليئ،
يخاطب الفرنسيني ،لك ّ
وال املقام برمته؛ فالرجل رئيس دولة علامنية ،وليست وظيفته تقييم اإلسالم وال املسيحية أو إبداء الرأي
يف أي دين.

تخلّلت حاالت معدودات العالقات املعقدة بني شامل البحر املتوسط وجنوبه ورشقه يف العقود األخرية،
ع مشو ٍ
ه ،أو إظهار
ظهر فيها أشخاص (مهووسون يف رأيي) يتملّكهم
ٌ
شغف ما باستعراض علامنية من نو ٍ

حرية التعبري عرب اإلساءة لنبي اإلسالم ،أو االستعراض من أجل الظهور ونيل الشهرة عرب استفزاز اآلخرين.
وللمامرسة املنشغلة بشخصية النبي العريب واالفرتاء عليها ورواية «أخبار» عنه خارج سياقها الحضاري

والتاريخي ،تراثٌ
م
هاميش يف الثقافة األوروبية؛ وهو ليس تراث ًا علامن ًّيا تحديدًا ،كام أنه ،يف غالبيته ،تراك ٌ
ٌ
ع وحروب .ولكن يف ظروف الفضاء العام املفتوح حاليًا ،وثورة وسائل االتصال والتواصل ،ونشوء
عرب مراحل رصا ٍ

الثقافة الجامهريية يف املجتمعات األوروبية واملسلمة ،فإن هذه املامرسة تتخذ أبعادًا مختلفة ،متيزها
نوع ًيا عن نرش األضاليل يف كتب يقرؤها عدد محدود من الناس.

ن حرية التعبري من أركان الدميقراطية الليربالية التي تقوم عىل القبول بالتعددية ،والتي يؤ ّرخ لها
ال شك يف أ ّ
بعض منظري الليربالية (مثل جون رولز وغريه) خطأً ،يف رأيي ،كأن جذورها تعود إىل التسامح الديني ودروس

الحروب الدينية ،فهناك تكمن جذور الدول الحديثة وقبول درجة من التعددية الدينية فيها ،وليس التعددية
الدميقراطية .وحتى لو صح تأسيسها عىل ذلك من ناحية املنشأ التاريخي ،فهي ال تقوم عليه يف منطق

الدميقراطية الحارض (أي منطق تربيرها لذاتها وإعادة إنتاجها لذاتها) ،بل تقوم عىل األسس نفسها التي
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أول ،املساواة األخالقية بني املواطنني بوصفهم
تقوم عليها الدميقراطية الليربالية املعارصة ،وهيً :
ذوات قادرة عىل تشكيل أحكام بشأن الخري والرش ،وبشأن مصلحتهم .ثانيًا ،الحق يف املشاركة يف تقرير

مثل وما بني االنتخابات) ،والذي ال ميكن مامرسته من دون ضامن حرية التعبري .ثالثًا،
ً
مصريهم (باالنتخاب
فضل عن األداة الرئيسة
ً
وضع حدود لعسف السلطة ،وهذا أيضً ا غري ممكن من دون حرية التعبري والنقد،

ٌ
فرق بني
وهي الرقابة املتبادلة ما بني السلطات .عىل كل حال ،مهام تعددت اآلراء يف هذا الشأن ،مثة

التعددية الدميقراطية ،يف صورتها الناجزة ،وبني التسامح املستمد من تراث ديني بعينه .وهذا موضوع
م ،وأن التعددية
ال مجال للخوض فيه من دون اسرتسال طويل .ولكننا سوف نرى أن هذا التمييز مه ٌ
الدميقراطية ال ت ُغني عن التسامح الديني وغري الديني ،والذي قد يتمثل ليس فقط يف احرتام الرأي

اآلخر ،بل أيضً ا يف احرتام كرامة اآلخر من دون أن يفرض فعل التسامح املطلوب ،أو مينعه قانون الدولة.

ُعب عن
تحتمل التعددية الدميقراطية ليس تعددية اآلراء واألذواق واألحزاب فقط ،بل تحمي حقها يف أن ت ّ
نفسها يف املجال العام ،كام تعد نفسها محايدة يف ما بينها أيضً ا .ولكن الدميقراطية ليست محايدة

ما حدودًا لحرية
بشأن مبادئ الدميقراطية ذاتها .وليس هذا فحسب ،بل تضع الدميقراطيات الليربالية عمو ً

ِ
ُحاسب غالبًا عىل ما يُسمى التشهري؛ إذ يُلحق الكالم
التعبري أيضً ا ،عىل الرغم من هذا الحياد .فهي ت
ة ورض ًرا ملموسني بشخص أو أكرث بغري حق .ولن أدخل يف تعريف التشهري هنا ،فهو متباين
الكاذب إساء ً
بني النظم القانونية .كام تضع الدميقراطيات حدودًا بني املسموح واملمنوع عندما يتعلق األمر بالتحريض

الحض عىل القتل .وال تتسامح بعض الدول التي مرت بتاريخ من التمييز العنرصي مع التحريض
عىل العنف أو
ّ

شعب كامل أو حضار ٍ
ة كاملة أو غريهام (ولكن غالبًا ال
العنرصي؛ أي إطالق تعميامت سلبية سيئة عىل
ٍ

يشمل ذلك التعميامت تجاه اإلسالم واملسلمني).

ينع التعبري عن إنكار الهولوكوست بقوة القانون؛ إذ عوقب مثقفون ،وحتى باحثون ،ليس
ويف فرنساُ ،

ألنهم أنكروا هذه الجرمية الكربى التي وقعت وتعد بحق جرمية ضد اإلنسانية ،بل ألنهم تجرؤوا عىل
خطاب له ،يف  19شباط /فرباير ( 2020يف مقربة كاتسنايم
مناقشة األمر فقط .ومؤخ ًرا ،حاول ماكرون يف
ٍ

يف رشق فرنسا) ،أن يساوي بني العداء للصهيونية والعداء للسامية كمقدمة لنزع رشعية التعبري

ٍ
ري من اليهود ضد حركة قومية كولونيال ّية تقوم مبامرسات عنرصية،
عن
موقف رشعي يتفق معه كث ٌ
واستعمرت وط ًنا مأهولً  ،وطردت سكانه .إن دفاع ماكرون عن حرية التعبري انتقايئ ،وليته توقّف عند ح ّد

الدفاع عنها ،فهذا دفاع عن الدميقراطية .ولكنه ال يدافع عن الدميقراطية ،بل يخوض معركته السياسية.

وتختلف القوى والتيارات الفكرية املختلفة
د لحرية التعبري ت ُحدّدها الدميقراطية الفرنسية.
ُ
مث ّة حدو ٌ

متاح غالبًا يف الدميقراطيات الليربالية التي ال
املس مبقدسات اآلخرين الدينية
حول هذه الحدود .إن
ٌ
ّ
املس باملشاعر الدينية
املس باملشاعر؛ ألنّه من الصعب تعريفه ،وقد يُستخدم مصطلح
تعرتف بحدود
ّ
ّ
عىل نح ٍ
املس باملشاعر الدينية .وعىل كل حال ،حتى لو مل تحظر
تعسفي ملنع أفكا ٍر مرشوعة بحجة
و
ٍ
ّ

نبي مؤسس لديانة يؤمن بها أكرث من مليار ونصف إنسان ،يُجلّونه ويقدّرونه،
املس بشخص
الدميقراطية
ّ
ٍّ

جا عاديًا لحرية التعبري .قد
ويعتربونه رم ًزا للسرية الحسنة التي يُقتدى بها ،فإن هذا
املس ليس منوذ ً
ّ

ميس مبشاعر ماليني من مواطنيها ،وكثريين من
تتيحه حرية التعبري يف الدميقراطية الليربالية مع أنّه
ّ

املس،
غري مواطنيها ،فقط بوصفه مامرسة هامشية مدانة ومرفوضة .وال تعني إتاحة املجال ملثل هذا
ّ

والتعبري عنه يف املجال العام ،تقبّله والتسامح معه؛ مبعنى اعتباره أم ًرا عاديًا .فهو ليس أم ًرا عاديًا ،إنه

مل .صحيح أن الدميقراطية الفرنسية ال متنعه ،ولكن
أم ٌر استثنايئ وحالة متطرفة ،وهكذا يفرتض أن يُعا َ

هذا ال يعفيها من التثقيف ضده ،ومكافحته تربويًا وإعالم ًيا بوصفه ظاهرة سلبية ،مبوازاة تربيرها لعدم
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منعه بحجة تج ّنب حصول سوابق من قمع حرية التعبري ميكن توسيعها يف املستقبل .ولكن ،بالتأكيد ،ال يجوز
أن تكون راضية عنه أو أن تعتربه مفخرةً.

ليس هذا من العلامنية وال من التنوير يف يشء .التنوير الفرنيس ،الذي تتلمذ بعضنا عىل األقل يف فرت ٍ
ة

للمؤسسة الدينية ولتدخّلها يف السياسة
من حياته عىل أفكاره ،مل يكن معاديًا للدين غال ًبا ،بل كان معاديًا
ّ
وتداخلها مع امللكيّة ،ومناهضً ا لرجال الدين الذين ينرشون الخرافات للسيطرة عىل عقول الفالحني والبسطاء،
ن التيار املعادي للدين مبارشة كان
كام كان يردد تنويريو القرن الثامن عرش الذين سموا «الفالسفة» .لك ّ

هامش ًيا يف حركة التنوير ،ومل يعتمد السخرية من السيد املسيح أو من النبي محمد .تعد مناقشة الدين
والعقائد واملتدينني ورجال الدين من أسس حركة التنوير ومقاربتها النقدية العقالنية .أما السخرية من األنبياء
مقبول يف الفن
ً
يف الفضاء العام ،فهو استفزاز ال غري .يضاف إىل ذلك أن االستفزاز املقصود قد يعترب أم ًرا

واألدب يف ثقافة بلد بعينه ،ولكن يف هذه الحالة غالبًا ما تسخر األعامل األدبية والفنية من مقدسات ثقافتها،

ة ما عىل ثقاف ٍ
أما السخرية من مقدسات اآلخرين ،وفرض مقاييس املتاح وغري املتاح من ثقاف ٍ
ة أخرى ،فيثري

الحساسيات ألنه يصطدم مبسألة الهوية والكرامة وغريها ،وال سيام حني تكون العالقة التاريخية بني املنتمني

إىل ثقافتني مختلفتني مركبة تتضمن ماضيًا من تحويل الفرق إىل سيطرة واستعالء.

هم لهذه األمور ،أن يتوقع من أتباع الثقافة التي ينبغي عليه احرتامها أن
ومن حق من أطالبه هنا بإبداء التف ّ

يحرتموا هم أيضً ا الديانات األخرى ،وأن ال يكون شتمها عىل املنابر أم ًرا مقبولً  .هذا أحد أشكال التسامح (الذي
أشكال أخرى عديدة)؛ وهو ،يف رأيي ،أمر مختلف عن التعددية واحرتام حرية التعبري .ويتطلب التسامح
ً
يتخذ
يعب ،بل أن ميسك عن التعبري من دون إجبار من أحد ،حتى لو أتاح مبدأ حرية التعبري الكالم.
أحيانًا من الشخص أال
ّ

أشكال متطرفة يف فرنسا بعد الجمهورية الثالثة لناحية املوقف من ظهور الدين
ً
والعلامنية ،وإن اتخذت

ودوره يف الفضاء العام ،فإنها تشرتك مع بقية العلامنيات يف أمر جوهري؛ وهو رفض استخدام الدولة
ٍ
معي أو بفرائضه ،وكذلك رفض تدخّل الدولة يف قضايا
مبعتقد
ومؤسساتها يف فرض دين بعينه ،أو اإللزام
ّ

العقيدة ،وكل ما يتعلق بالضمري .وجوهر علامنية الدولة هو تحييدها يف الشأن الديني .ومثة نقاش يف
فرنسا حول إتاحة املجال للدين ومظاهره يف الفضاء العام يف الدول الدميقراطية العلامنية .وهو محسوم
شكل من أشكال حرية التعبري ،وألن منعه يناقض مبدأ العلامنية ،إال إذا
ٌ
عندي لصالح إتاحته؛ ألنه ،عىل األقل،

تحولت إىل أيديولوجية مفروضة من أعىل ،أو إىل دين بديل من الدولة .ال ميكن حظر الدين يف املجال العام،
وليس من العدل منعه .وغالبية الدول الدميقراطية ال تفعل ذلك .ويف الوقت نفسه ،فإن الدول الدميقراطية
أطراف منظم ٍ
ٍ
ة سياسيًا يف ترهيب املخالفني لها وتكفريهم ،أو فرض منط حياة
متنع استخدام الدين من

معني عليهم .وال بد من تحصني الدولة وتحييدها من أي محاولة الستخدامها يف فرض تعاليم دينية معينة

أو يف محاربة ديانات وعقائد أخرى دينية وغري دينية .إن الحركات والفرق الدينية التي تختلف مع هذا املوقف
أصل ،وهي تطالب الدميقراطية مبا ال تقبل هي ذاتها به .وهذا موضوع
ً
هي حركات معارضة للدميقراطية

ن غالبية املسلمني مندمجون يف حياة الدول الدميقراطية التي هاجروا إليها ،واملتدينون منهم
آخر .ولك ّ

ميارسون دينهم ،ويعملون وينتجون ويسهمون يف بناء املجتمعات التي يحيون يف كنفها ،ويعيشون

حياتهم الدنيوية مثل غريهم.

من حقِ الدميقراطية الفرنسية وغريها من الدميقراطيات ،بل من واجب أي دولة أن تدافع عن املجتمع
وتحميه ممن يرتكبون أعاملً إجرامية (مثل جرمية نيس القبيحة األخرية) باسم الدين أو أي أيديولوجيا علامنية

ن الجامعات املتطرفة التي ترتكب جرائم ضد املدنيني باسم الدين مأزومة،
أو دينية .وميكن أن يرى باحثون أ ّ
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اغوغ ءاوجأ يف ةيناملعلاو حماستلاو ريبعتلا ةيرح ةشقانم

ن مجتمعاتها تعيش يف أزمة .ولكن ليس من وظيفة رئيس دولة أن يحدّد إن كان اإلسالم أو اليهودية
أو أ ّ

خطاب قال
مسلم ،بغض النظر عن طبيعة نظامه ،خرج يف
ن رئيس دولة
أو املسيحية يف أزمة .وال أذكر أ ّ
ٍ
ً
ن البوذية يف أزمة بعد ثبوت
ن الكونفوشية يف أزمة بسبب ما يُرتكب يف الصني يف حق اإليغور ،أو أ ّ
فيه إ ّ

سياسة التطهري اإلثني املشوب بجرائم ضد اإلنسانية ضد الروهينغا ،أو أنه اعترب اليهودية يف أزمة نتيجة

ٍ
ملامرسات يف فلسطني تقوم بها جامعات باسم الدين اليهودي مبارشة وبرشعية الوعود التوراتية .ماذا

كان سيقال لو هاجم الفلسطينيون والعرب ،وتحديدًا املسؤولون الحكوميون منهم ،اليهودية أو التوراة

التي ت ُستخدم نصوص منها لتربير قمع الفلسطينيني؟ مل يكن منطق سلوك الرئيس الفرنيس حني تحدث عن

أزمة يف اإلسالم منطقًا علامن ًّيا .قد تعيش املجتمعات املسلمة أزمة ،بل أزمات ،مثل مجتمعات أخرى ،ولكن

هذا ليس مرب ًرا لرئيس دولة أن يشخّص حالة اإلسالم.

اإلسالم ديانة عظيمة يتبعها أكرث من مليار ونصف املليار إنسان ،كام أسلفنا ،وتوسم به حضارة شديدة التنوع،
وال يصح أن يزج به ،بهذه الخفة والتعميم ،يف خطاب سيايس لرئيس دولة يف سياق مكافحة التطرف

واإلرهاب ،أو يف سياق التنافس داخل اليمني الفرنيس املتطرف عىل األصوات االنتخابية.

ة شنيع ً
ال شك يف أن مقتل املعلم صمويل بايت كان جرمي ً
ة ويجب أن تُدان ليس عىل استحياء ،ومن دون
«ولكن» .فـاستدراك «ولكن» غالبًا ما يليه تربيرات للجرمية .فليست أحوال املسلمني يف أي مكانٍ يف العامل

وما ميرون به مسؤولة عن سلوك الشاب الذي قرر قتل املعلم .وال يجوز تربير القتل مبا يتع ّرض له مسلمون

ٌ
مسؤول عن
يف أماكن أخرى يف العامل .ميكن دراسة خلفية الشاب وظروفه االجتامعية وأفكاره ،ولكنه
جرميته ما دام واع ًيا فعلته ،وليس غائ ًبا عن الوعي .وهو مل يشاور «املسلمني» مبا فعل ،وليس «اإلسالم»

مسؤول عنها .اإلسالم بريء منها بالتأكيد.
ً

ٍ
صف
الرد عىل الكالم يكون بالكالم ،وعىل السخرية بالسخرية ،حتى لو كان ذلك يف املجال العام وليس يف

مدريس .وقد يرتفّع بعض الواثقني من أنفسهم حتى عن الرد عىل الكالم بالكالم .فليس كل كلم يستحق الرد.
ما
وكان رأيي دامئًا أنه حتى الرسوم الكاريكاتورية التي نرشت
للمس بنبي اإلسالم يف صحيفة دمناركية يو ً
ّ

ما ال تستحق أن تشغل املجتمعات؛ فالنبي يستحق الدفاع عنه ،ولكن الرسام ال يستحق أن تخرج له مظاهرات.
م مجهول (لن أذكر
ومث ّة أسباب كثرية للخروج من أجل التظاهر يف العامل اإلسالمي غري صور رسمها رسا ٌ

ن من يقوم بفعل ٍ
ة
اسمه) ،ولوال هذه املظاهرات ملا عرفه أحد ،وال سمع عنه أحد غري قراء صحيفته .مبعنى أ ّ

رصف أبناء حضارة راسخة
كهذه؛ املس مبقدسات اآلخرين ،ال يستحق الحشود والتظاهر ،بل إهامله .هكذا يت ّ

إذا كانوا واثقني من هويتهم .وليس كلام قرر مهووس استفزاز املسلمني يخرج اآلالف منهم يف مظاهرات
ويوحلونه إىل «نجم» .ونذكر جيدًا حالة القس األمرييك املهووس الذي هدد بحرق القرآن عل ًنا (لن أذكر اسمه

ما عديدة يف انتظار أن يقوم بفعلته هذه .يف املقابل ،من
أيضً ا) ،فاصطفت وسائل اإلعالم أمام بيته أيا ً

واجب حكومة الدولة التي يقيم فيها هؤالء التثقيف ضد هذه األعامل واستنكارها ،مثلام أن واجبها التثقيف
حا أن الدولة الدميقراطية محايدة يف كل
ضد العنرصية وإدانتها ،ال االكتفاء بالقول إنها حرية تعبري .ليس صحي ً

حا.
ما يتعلق بحرية التعبري ،حتى لو كان متا ً

لكن ما حصل يف فرنسا بعد فعلة القتل الشنعاء تلك هو تجاوز الحياد .لقد استخدم التضامن مع الضحية عرب

تقديم الصور املسيئة كنموذج لحرية التعبري والتمسك بها .ويف نوع من املكايدة ،انتقلت الصور من غرفة
املس
صف مغلق إىل جدران املباين الحكومية .وبغض النظر عن النوايا ،فإن النتيجة هي التشجيع عىل
ّ
باملقدسات وتحويلها من أمر شا ٍذ إىل منوذج؛ ما استفز كثريين يف العامل اإلسالمي.

4

الاقم | 29وتكأ /لوألا نيرشت 29  29

ن الدين ورموزه األساسية تشكّل أحد مكونات الهوية الحضارية
حتى العلامين الفرنيس ميكنه أن يفهم أ ّ
للمتدينني وغري املتدينني عند كثري من شعوب العامل ،وأن هؤالء يف غالبيتهم الساحقة يعارضون التطرف

ما .ولكنهم ال يتفهمون إهانة
الديني ،والقتل بسبب الكالم ،وتكفري اآلخرين ،وحتى العنف السيايس عمو ً
ن
رموزهم الدينية عن سبق إرصار ،ويعتربونه
مسا مقصودًا بالكرامة .حتى متوسط الذكاء يجب أن يُدرك أ ّ
ً
إشهار هذا النوع من «التعبري» عىل مبانٍ حكومية يُطلق سلسل ً
ة من األفعال وردود األفعال ال ميكن أن ينجم

عنها أي خري .يجب الخروج من دائرة الرش هذه يف أرسع وقت ممكن.
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