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بشأن املس باملقدسات يف األدب
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خصوصية حرية التعبري أم خصوصية األدب؟ بني قراءة الرواية وعدم قراءتها
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أثارت محاولة اغتيال الكاتب الروايئ سلامن رشدي خالل إلقائه محارضة يف معهد تشوتوكوا (Chautauqua

 )Institutionيوم الجمعة 12 ،آب /أغسطس  ،2022يف مدينة تشوتوكوا شامل والية نيويورك األمريكية أصدا ًء
متوقعة عىل مستوى العامل .ويحلو للبعض تصوير هذه الضجة عىل أنّها من مظاهر التنافر بني قطبني،
ويُقصد بذلك «الغرب» و»العامل اإلسالمي» بطولهام وعرضهام ،وذلك يف تجاهل ليس لتنوعهام الهائل
واالستقطابات والرصاعات داخلهام فقط ،بل أيضً ا للتداخل بينهام ولشبكة العالقات الواسعة واملعقدة،

الثقافيّة واالقتصاديّة والسياسيّة ،التي تربطهام ،مسخّف ً
ة أي مقاربة تقيم يف ثنائية كهذه.

شكّلت محاولة االغتيال مادّة دسمة للحوارات التلفزيونيّة ،والتعليقات الصحفيّة ،وكذلك لوسائط التواصل

مة إىل شامتتها بالكاتب.
االجتامعي ،كام هو متوقع .وصدرت إدانات واستنكارات ،ومل ّحت بعض الشخصيات العا ّ
دلياًل إضاف ًّيا عىل ما بات من املسلّامت عندهم ،وهو أن
ً
وعدّها معلقون وصحفيون ،كام هو متوقّع أيضً ا،

التعصب والعنف من سامت املسلمني والحضارة اإلسالميّة .وما أكرث الكتب والدراسات حول هذه املتخيّالت
الحدية القطبيّة ،ومحاوالت ترسيم حدود حضارة غربيّة وحضارة إسالميّة ،وتصميم جوهر ثابت لكل منهام وفق
املزاج والهوى واملصلحة ،واالستقراء من التفاصيل والجزئيات والحاالت الفردية يف أفضل الحاالت.

سياًل بال ضفاف من الكالم املرسل ،وتعميامت جارفة ،يعد أصحابها كل
ً
وشهدت وسائط التواصل االجتامعي

ملم ٍ
ة فرص ً
وت للبوح باألفكار املسبقة ،واآلراء املنزوعة املعلومات ،واملطلقات التي تنم عن
ة سانحة ال تف َّ
مزاج عصايب ،وتفريغ اإلحباطات ،واملرارات ،واألحقاد يف مامرس ٍ
ة لـ «حرية االستعراض» ومامرسة تعري

املشاعر الدفينة و»حرية التعبري» عن االنفعاالت النفسية .هكذا أصبح ضجيج وسائل التواصل االجتامعي

وفوىض االستعراض فيها إلثارة اإلعجاب عملي َ
ة وأ ٍد متواصلة لنمو تعددية ذات معنى وحوار عقالين بني

أصحاب آراء مختلفة فيها.

ليس هذا مقام مناقشة هذه املوضوعات ،وال مناقشة املقدس ومعناه ،والفرق بينه وبني املعبود (فقد
استفضت يف ذلك يف مواضع أخرى ،1وال مناقشة مضمون رواية اآليات الشيطانية أو أسلوبها األديب .لكن ما

دفعني إىل كتابة هذا النص هو التشويش الذي امتد إىل مسألة مبدئ ّية متعلّقة بحريّة التعبري والحق يف

االختالف ،وسبل التعامل معه.

الدولة والفتوى
أصدر آية الله الخميني يف شباط /فرباير  1989فتوى بقتل الكاتب سلامن رشدي .وفيام ييل نصها« :أُعلن
ون وطبع ووزع بدافع معادة
للمسلمني الغيارى يف أنحاء العامل ،بأن مؤلف كتاب (اآليات الشيطانية) الذي د ّ
اإلسالم والرسول والقرآن ،وكذلك النارشين املطلعني عىل فحوى الكتاب ،يحكم عليهم باإلعدام .وأطلب من
املسلمني الغيارى املبادرة إىل إعدام هؤالء عىل وجه الرسعة أينام وجدوهم يك ال يجرؤ أحد بعد ذلك عىل
اإلساءة إىل مقدسات املسلمني .وأن كل من يُقتل يف هذا الطريق يعترب شهيدًا إن شاء الله .وإذا ما كان
بوسع أحد أن يعرث عىل مؤلف الكتاب غري أنّه ال ميلك القدرة عىل إعدامه ،فليطلع اآلخرين عىل مكانه يك ينال
جزاء أعامله .والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته» .2يفرتض نص الفتوى معرفة صاحبها ليس فقط بنص الكتاب،
ول أي إنسان قتله وقتل النارش واملوزع ،ألنه
بل أيضً ا بنوايا مؤلفه وأهدافه ،مع أن األخري مل يرصح بها؛ ويخ ّ
 1أقصد يف الجزء األول من كتايب :الدين والعلامنية يف سياق تاريخي ،ج  ،1مج  :1الدين والتديّن (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2013 ،
" 2سلامن رشدي حتى لو تاب يجب عىل كل مسلم أن يرسله إىل الدرك األسفل" ،اإلمام الخميني :روح الله املوسوي الخميني ،2022/2/13 ،شوهد يف
 ،2022/9/4يفhttps://bit.ly/3D0Aogy :
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ايتغا

ةلواحم ديعب ددجت شاقن يف

ح ِكم (بصيغة املبني للمجهول) عليهم باإلعدام وي ِ
الفاعل بالجنة ألنه يُعتَرب (أيضً ا مبني للمجهول) شهيدًا
َ
عد
ُ

عند الله .اإلعدام والشهادة فعالن تنطق بهام الفتوى بصيغة املبني للمجهول ،وكأنه ليس هو القائل ،بل

إن قوة إلهية وضعت الكالم عىل شفتيه .كام يَحرِم الكاتب سلفًا من السامح والعفو إذا اعتذر وتراجع وندم

عىل فعلته .يصعب تخ ّيل هذا القدر من الشمولية وس ّد املخارج يف أربعة سطور محكمة اإلغالق بهذا الشكل.
بالفعل ،يف  12متوز /يوليو  ،1991قام مجهول بقتل مرتجم الرواية إىل اليابانية هيتويش إيغارايش أستاذ
أعاماًل البن سينا إىل اليابانية ،وألف
ً
الحضارة اإلسالمية املقارنة يف جامعة تسوكوبا الذي سبق أن ترجم
كتايب النهضة اإلسالمية ،والطب والحكمة يف الرشق .ومل يحظ قتل هذا الباحث الياباين الجاد باهتامم
واسع ،ولكن قلة ذكرت اغتياله يف سياق عودة الحديث عن الفتوى بعد محاولة اغتيال رشدي مؤخ ًرا.
أكَّد املرشد اإليراين الحايل ،عيل خامنئي ،رسيان هذه الفتوى يف عام  ،2017مع أن الرئيس السابق محمد
خامتي ،يف فرتة رئاسته ،اعتربها يف حكم املنتهية .وعىل كل حال ،مل يد ُع املسؤولون اإليرانيون إىل
تنفيذها منذ ذلك الحني.
مي بامل ّد اإلسالمي السيايس يف أعقاب الثورة اإليرانية ،وصعود اليمني يف
س ّ
صدرت الفتوى يف مرحلة ما ُ

الغرب (رونالد ريغان ومارغريت تاترش) ،وبداية أزمة اليسار الكربى مع بدء انحالل املعسكر االشرتايك ،وصعود
ما ميكن تسميته سياسة الهويات يف رشق أوروبا وغربها .ومنذ أن صدرت تلك الفتوى ،التي يؤرخ البعض
نشوء اإلسالموفوبيا (املعارصة منها) يف أوروبا مع تفاعل عقابيلها 3وإثارة موضوع الحجاب يف فرنسا يف

العام نفسه ،نشأت الزمة متكررة؛ فيكفي أن يُ ِ
م كاتب أو رسام كاريكاتري عىل رسم ميسء للنبي الكريم،
قد َ

أو أن يعلن معتوه عن نيته حرق القرآن مرب ِ
جا ردود الفعل واالهتامم اإلعالمي ،حتى تخرج الجامهري الحانقة
م ً
فعاًل كام حصل يف مجلة شاريل إبدو
ً
لالحتجاج وحرق الصور واألعالم والتهديد بقتل الفاعلني ،وأحيانًا قتلهم
يف  7كانون الثاين /يناير  ،2015واغتيال معلم املدرسة الفرنيس يف  16ترشين األول /أكتوبر  .42020ويف
الوقت ذاته ،تستمر صناعة اإلعالم واألفالم يف الغرب يف رسم صورة سلبية للعريب واملسلم ،الذي يظهر
غالبًا إما بدور متطرف إرهايب ،أو إنسان تقليدي ذي بعد واحد ،أو متمول غني عديم الضمري واألخالق ،أو
شخص صالح ومقبول ألنه متعاون مع البطل الغريب يف السينام (مثل دور العريب املعتدل يف الواقع).
وتُبَث هذه األفالم يف شبكات التلفزيون العربية حتى أصبحت أم ًرا عاديًا ال يستدعي االحتجاج الشعبي.
وا يف تيار إسالمي سيايس ،أنه
قال يل صديق كان يقيم يف لندن عند صدور الفتوى ،وكان يف حينه عض ً
مل يقرأ الكتاب حتى ذلك الحني ،ومل يرغب يف رشائه ودفع مثنه بالطبع ،فذهب إىل املكتبة الستعارة نسخة

طوياًل من عرشات األشخاص يف انتظار الحصول عىل الكتاب ،وقيل له إن عليه االنتظار حواىل
ً
حيث وجد صفًا
شهر الستعارة نسخة منه .وأضاف أن الصحف الربيطانية املحافظة التي تضامنت يف حينه مع املشاعر الدينية
للمسلمني ،والليربالية التي انحازت إىل الدفاع عن رشدي ضد الفتوى ،مل تنرش االقتباسات املسيئة للكتاب.
لكن من فعل ذلك كان بعض املجالت اإلسالمية التي اقتبستها كاملة إلثبات جرمية رشدي والتعبئة ضده ،إذ
حا؛ ما استثار رد فعل هويايت
 3نرشت تقارير كثرية عن رد فعل استهجاين غريب اخرتق العالقات االجتامعية وطلب من املسلمني املقيمني يف الغرب موقفًا واض ً
وصل إىل حد التطرف يف بعض الحاالت ،وذلك يف إطار حلقة مفرغة من اإلسالموفوبيا والتطرف .ومن ذلك القصة الفردية التي نرشها موقع يب يب يس ،يُنظر :مبني
أزهر" ،الكاتب سلامن رشدي هو الذي دفع الجيل الذي أنتمي إليه للتطرف" ،يب يب يس عريب ،2019/2/14 ،شوهد يف  ،2022/9/4يفhttps://bbc.in/3Rxd9ij :
معلاًم ملاديت التاريخ والجغرافيا ،بقطع رأسه .وكان االستاذ قد عرض عىل
 4قتل متطرف أستاذ مدرسة فرنيس يدعى صامويل بايت عمره  47سنة ،ويعمل
ً
ما كاريكاتورية للنبي محمد .وقع الهجوم يف الشارع أمام املدرسة التي كان يعمل بها يف ضاحية كونفالنس سانت أونورين،
تالمذته يف املدرسة اإلعدادية رسو ً
ما.
بشامل غرب باريس .منفذ الهجوم من أصل شيشاين ومولود يف موسكو ويبلغ من العمر  18عا ً
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قامت هي عمل ًيا برتويج اإلساءات .قبل الفتوى وهذا كله ،كانت الرواية موجهة إىل قراء األدب باإلنكليزية،
ومنهم كثريون يفهمون االستعارات والتشبيهات بوصفها صو ًرا وشخصيات أدبية.

وصدرت تحليالت موسعة ،5بشأن دوافع صدور الفتوى وتوقيتها ،وللتدليل عىل أنّها مدفوعة سياسيًّا؛

إذ يشار يف العديد من الدراسات والتعليقات إىل أنها صدرت بعد وقف إطالق إيران النار مع العراق يف

م بعد الحرب ،واضطراره إىل وقف إطالق النار بعد قرابة
ظروف معنوية صعبة لإلمام الخميني ورأيه العا ّ
منع فيهام كتاب
عقد من الحرب الطاحنة ،الذي شبهه بتج ّرع السم ،6وبعد أن شهدت باكستان والهند التي ُ
سلامن رشدي مظاهرات ضد الرواية .ويعرف البلدان تاريخًا من تظاهرات املسلمني والهندوس املتبادلة منذ

مس مفتعلٍ لكل طرف مبقدسات الطرف اآلخر .وكانت الدوافع تعبوية طائفية
االستعامر الربيطاين بسبب
ٍّ
ة يف التحفيز والتعبئة والتحشيد .وخالل هذه العملية تسبغ قدسية عىل
سياسية تستخدم املقدسات أدا ً
برش وأماكن مل تكن عىل هذه الدرجة من القدسية (وما زال هذا النمط قامئًا .والجديد أن املسلمون يف

الهند يتعرضون يف السنوات األخرية إىل عنرصية موجهة من طرف حزب بهاراتيا جناتا الحاكم ،الذي باملناسبة

صمت عن محاولة اغتيال رشدي مؤخ ًرا ومل يدنها.7

هاًّم عىل اإلطالق أَقرأَ املتظاهرون الرواية أم مل يقرؤوها؟ وهل تضمنت إساءة فعلية مقصودة
م ًّ
مل يكن ُ
ن فكرة التظاهر
أو غري مقصودة أم مل تتضمن؟ وهل استهدف كاتبها
املس باإلسالم أم كان له غرض آخر؟ فإ ّ
ّ

والن إىل ضحيّة) ،فيام االحتجاج هو يف الحقيقة تأكيد
تبدو كأنّها ضد روايئ وروايته (يشتهران خالل ذلك ويتح ّ

ون من مكونات الهوية
عىل الهويّة الجامعية واملقدسات التي تتغري وظيفتها االجتامعية ،وتتحول إىل مك ّ
مسا بالكرامة الجامعية التي تذوب الكرامة الفردية فيها ،أو بالعكس،
واملس بها يُع ّد
هو يف القلب منها.
ًّ
ّ

وت الكرامة الفردية الكرامة الجامعية .عىل كل حال ،خرجت مظاهرات يف الهند وباكستان ،ومنعت
أي تتذ ّ
الهند نرش رواية هذا الكاتب املسلم الهندي وتوزيعها ،وذلك قبل صدور الفتوى .ومن الواضح أن قيادات
الهند وباكستان وجدت يف الرواية مناسبة لالنتقام من الكاتب عىل نقده الحاد للنخب الحاكمة يف البلدين
لهام يف روايتني مهمتني له ،هام «أطفال منتصف الليل» ،و»العار».

ال ت ُقرأ هذه املظاهرات خارج السياق السيايس االجتامعي يف كل بلد .ومثة أمثلة عىل تدبري سيايس لغايات ال

عزلة النظام السوري بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناين السابق رفيق الحريري،
عالقة لها بالدين .ففي ظروف ُ
أخرج النظام السوري مظاهرات يف  4شباط /فرباير  ،2006وتوجه متظاهرون إىل السفارة الدمناركية يف

رساًم
جا عىل نرش 12
ً
دمشق ،التي ضمت ممثليتي السويد وتشييل أيضً ا ،واقتحموها وحاولوا إحراقها ،احتجا ً
جا عىل عزلة النظام من طرف الغرب بعد
مسيئًا لنبي اإلسالم يف صحيفة دمناركية .جاء هذا ليس فقط احتجا ً

مقتل الحريري ،وإمّنّ ا إظها ًرا لقدرته عىل إطالق «التط ّرف اإلسالمي» أو لجمه وفق باروميرت العالقات مع
5

مثاًل:
ً
آخرها
Robin Wright, “Ayatollah Khomeini Never Read Salman Rushdie’s Book,” The New Yorker, 14/8/2022, accessed on 4/9/2022, at: https://bit.ly/3AQFUQa

" 6كلمة الخميني يف الذكرى السنوية ملذبحة الحرم امليك ،وقبول القرار  ،"598صحيفة اإلمام الخميني ،ج  ۲۹( 1988/7/20 ،21تري  ۱۳۶۷ه -ش 5 /ذي الحجة
1208ه -ق) ،ص  ،92 - 73شوهد يف  ،2022/9/4يفhttps://bit.ly/3Rzuk2D :
عا التضحية
وجاء يف نص الكلمة" :قبلت القرار ووقف إطالق النار .إذ أين أعترب ذلك يف الظرف الراهن لصالح الثورة والنظام .ويعلم الله لو مل يكن واقعنا جمي ً
بأنفسنا وعزتنا ومصداقيتنا عىل طريق مصلحة اإلسالم واملسلمني ،ملا قبلت ذلك أبدًا ،ولكان املوت والشهادة بالنسبة يل أعذب بكثري .ولكن ما الحيلة حيث يجب
حا أمام
علينا جمي ً
عا التسليم لرضا الحق تعاىل .وال شك أن الشعب اإليراين كان الشجاع البطل وسيبقى كذلك ...إلهي! ليبق هذا الدفرت وسجل الشهادة مفتو ً
املشتاقني وال تحرمنا من االلتحاق بهم ..إلهي! ان بلدنا وشعبنا ال زالوا يف بداية طريق النضال وبحاجة إىل مشعل الهداية ،فاحفظ واحرس هذا الرساج ذو النور
الساطع ..هنيئًا لكم أيها الشعب هنيئًا لكم أيها النساء والرجال .هنيئًا للمعاقني واألرسى واملفقودين وأرس الشهداء املعظمة .وت ًبا يل الذي بقيت حتى هذه
اللحظة ورشبت كأس السم بقبول القرار .وإين أشعر بالخجل أمام عظمة وتضحيات هذا الشعب العظيم".
 7من املثري ما ذكره صادق جالل العظم من أن تيارات أصولية إسالمية كانت تدعم حزب بهاراتيا جناتا ضد حزب املؤمتر الهندي العلامين ،حزب غاندي  ،اشرتطت
إلغاء مظاهرة ضد رئيس الحكومة آنذاك راجيف غاندي بحظر الكتاب ،وهذا ما حصل ،مثلام منعته أيضً ا حكومة جنوب أفريقيا العنرصية يف حينه .يُنظر :صادق جالل
العظم ،ذهنية التحريم ،ط ( 3دمشق :دار املدى ،)1997 ،ص .187
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ريا
حريصا عىل صورة الرسول الكريم ،وال
الدول الغربية .ومن نافلة القول أن النظام السوري مل يكن
ً
ً
مهتاًم كث ً
بالرسوم الكاريكاتريية لرسامٍ مجهو ٍ
ل من الدمنارك.
ن فكرة
ما ،فإ ّ
اختلطت األهداف والدوافع السياسية برغبة السياسيني الظهور مبظهر الدفاع عن الدين .وعمو ً

خروج مئات آالف املتظاهرين الغاضبني لالحتجاج ضد رسام مجهول يف بقعة قصيّة من األرض أو ض ّد مجلة

فرنس ّية ،وذلك يف بلدان يعاين فيها املسلمون انتهاكات يومية ألبسط حقوقهم؛ من السجن التعسفي
املس اليومي بالحرم القديس
فضاًل عن
ً
وقمع حريّة التعبري إىل الفقر والبطالة املهينني لكرامة اإلنسان،
ّ

فعاًل .فهؤالء املتظاهرون يتجاوبون مع االستفزاز
ً
الرشيف والتهويد املتواصل ملدينة القدس ،هي أمر محري

أي من شذاذ اآلفاق ،الذي ال يكاد يستحق أن
الرصيح الذي يطلقه فر ٌ
د لهذا الغرض تحديدًا ،ويعلون من شأن ٍ

د مثله .تشمل تعبئة وتحشيد املجاميع عىل هذا النحو غري املتكافئ ض َّد فعل أفراد أجانب يقطنون
يرد عليه فر ٌ
ومُي َنحون هذه األهمية ،تهميشً ا ضمنيًا للفرد املسلم يف مقابل تأكيد فردية وخصوصية
يف بلدان أخرى
ُ

رسام الكاريكاتري أو الكاتب الروايئ الذي تخرج ضده الجامهري.

املظاهرات الغاضبة هي ،يف الوقت ذاته ،تأكيد عىل الهويّة واالعتزاز بها ،ولكنه تأكيد سالب (قلنا سالب
وليس سلبيًا مبعنى أنه دفاعي) ،ويف هذه الحالة ضد التطاول عىل مقدسات وضد مامرسات يفرتض أن

تع ّد نافلة مقارنة بتسامي هذه املقدسات عن أي تطاول من منظور أي حضارة واثقة من نفسها (عىل نحو

موجب) ،بحيث ال يضريها ،وال يهزها رسم وال تستفزها شتائم وال سطور يف رواية .فهذه من منظور الحضارة

عا عن الهوية الجامعية ضد خصوم
الراسخة تيسء لصاحبها ،إذا فهمت تعبرياته كإساءة .ولكن الخارجني دفا ً

ما.
محليني وأجانب ال يقتنعون بهذا الفهم للرموز املقدسة ،ألن وظيفتها يف منط تديّنهم مختلفة متا ً

يف ظروف اإلحباط السيايس يف ٍ
بلد ما زال يداوي جراحه من الحرب ،أصدر اإلمام الخميني تلك الفتوى

التي بدا فيها ،أو أراد أن يبدو ،الحامي األول لبيضة اإلسالم ،عىل نحو يب ّز املتظاهرين وقياداتهم يف الهند
وباكستان ،ويُظهر عنفوان الثورة اإلسالم ّية وقدرتها عىل الدفاع عن مقدساته يف وجه كل من تُسول له

املس بها ،حتى يف ظل نتائج الحرب العراقية  -اإليرانية.
نفسه
َّ

ن أهم ّية الفتوى ال تكمن فقط يف التحريم وإصدار أحكام اإلعدام التي كانت يف تلك املرحلة
والحقيقة أ ّ

ت ُطبّق بكثافة يف إيران ضد املخالفني للنظام الجديد ،ومنهم العديد ممن شاركوا يف الثورة ،الذين مل
يحظوا بشهرة رشدي ،وإمنا لخرقها أيضً ا حتى لحدود الدولة السلطوية الثيوقراطية وقوانينها التي تُح ّرم
رشع اإلعدام ،ولتناقضها مع مفهوم الدولة الحديثة يف ظل نظام دويل يقوم عليها.
النقد ،وت ُ ّ

لقد أصدرت الفتوى قرا ًرا باإلعدام ،متجاوزة إجراءات التحقيق واالدعاء واملحاكمة ،حتى الصوريّة ،كام تجاوزت

ولت أي
حدود الدولة واملواطنة؛ إذ صدرت ضد شخص غري مواطن فيها ،وارتكب جريرته خارج حدودها؛ وخ ّ
شخصا يحمل جنس ّية أخرى يف أي ٍ
بلد كان .الدولة
شخص ،حتى لو مل يكن مواط ًنا أن «يعدم» (وفق تعبريها)
ً

الحديثة تحتكر الترشيع والعنف عىل إقليم وسكانه .ولكن صاحب الفتوى صادر لنفسه الترشيع والقضاء
رشع (أفتى) وحكم باإلعدام عىل
وأوكل مامرسة العنف املسلح إىل أشخاص مجهولني من خارج الدولة ،و ّ

مواطن يف دولة أخرى ناسفًا مفهوم الدولة الحديثة جها ًرا نها ًرا .تلك الدولة الحديثة التي تقوم عليها
املنظومة الدولية التي كان النظام اإليراين يف حينه يرغب بشدة يف أن يكون جز ًءا منها ،وأن يُعرتف به.
وإيران عضو يف األمم املتحدة موقِّع عىل املواثيق والعهود التي يؤكد فقه جميع املذاهب اإلسالمية

عىل رضورة احرتامها.
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ميكن القول إنه ،إىل حد ما ،ما زالت آثار هذه العقلية ت ُالزم السياسة اإليران ّية يف دول أخرى ،وذلك يف

قضايا ال تتعلق باملس باملقدسات وال بالنبي الكريم ،وإمّنّ ا يف قضايا الرصاع السيايس املحض ،مبا يف

ذلك التعلل بحامية املزارات .فإيران هي حاليًا الدولة الوحيدة يف العامل التي مُتُ ارس السياسة يف الدول

مسلحة تابعة لها مؤلفة من مواطنني يف تلك الدول ،ويف دول أخرى .واستخدام
األخرى عرب ميليشيات ُ

ن إيران أصبحت تقرص هذا النوع من السياسات املتجاوزة للحدود
التحفظ أعاله يف عبارة «إىل ح ٍّد ما» سببه أ ّ
عىل مصلحة الدولة ونفوذها اإلقليمي مبارشة ،ومل تعد تصدر فتاوى من نوع فتوى اإلمام الخميني بالقتل

متنصاًل من محاولة االغتيال هذه ،فيام عدا تعبريات
ً
عا عن رموز اإلسالم (ولذلك كان سلوك القادة اإليرانيني
دفا ً

استثنائية كام يف صحيفة كيهان املحافظة التي مل ت ُخف فرحتها مبحاولة االغتيال مع شامتتها بالروايئ).

بشأن املس باملقدسات يف األدب
عرفت جميع مقدسات الديانات ،مبا فيها املسيحية واليهودية والهندوسية والبوذية ،محاوالت أدبية وفنية
(وسينامئية) لدنيوة مقدساتها والكشف عن جانب حيايت برشي ألنبيائها غال ًبا ما يتناول الجسد وحاجاته؛
يجري ذلك يف بعض الحاالت لغرض تقريب سري األنبياء من الناس وأنسنتهم ،كام تفعل النصوص املقدسة

ذاتها حني تروي امتحان الله ألنبيائه يف نقاط ضعفهم اإلنساين ،وأحيانًا أخرى تتناولهم نصوص أدبية

ما بوصفه
لغرض السخرية من االعتقادات املنترشة التي ترفع األنبياء فوق جنس البرش ،وتسخيف الدين عمو ً

عبارة عن خرافات ،أو الحط من شأن دينٍ بعينه .لقد صدرت روايات وأنتجت أفالم عن السيد املسيح كأنه ارتبط
بعالقة غرامية جنسية مع مريم املجدلية .وهذه تعد يف املسيحية جريرة أكرب من نسبة شهوة جنسية إىل
نبي اإلسالم .فاألول يعد تجسيدًا للروح اإللهية يف نظر املتدينني املسيحيني ،يف حني أن جميع املذاهب

ن النبي إنسان من البرش .وكان ممك ًنا أن يُقتل صاحب مثل هذه الروايات حرقًا لو كتبها يف
اإلسالمية تؤكد عىل أ ّ
العرص املسيحي الوسيط .ولكنها متاحة يف العرص الحديث ضمن حريات مثل حرية اإلبداع والعقيدة والتعبري

عن الرأي ،عىل الرغم من السخط الذي تثريه عند املؤمنني وخروج مظاهرات كاثوليكية محدودة ضدها.

ال تؤثر هذه األعامل األدبية والفنية يف أي مكان يف عقيدة املؤمنني ،مثلام يؤثر تغري منط الحياة والرتبية
وقوانني الدولة والتفاعل مع الطبيعة واملجتمع والجسد بأدوات العلم والتكنولوجيا يف ظروف العامل
املعارص يف التدين ،أو يف منط التدين عىل األقل ،بل غال ًبا ما تزيدهم متسكًا بإميانهم .وبغض النظر عن

تفاوت القيمة األدبية والفنية لألعامل التي تتضمن النقد الذي يعده البعض تنويريًا ،مل ينجح هذا األسلوب

أصاًل ،وذلك مبوازاة استجالب
ً
ما يف العلمنة والتنوير أو يف إطالق حوار ،إال يف أوساط نخبوية علامنية
يو ً
ردود فعل مضادة غاضبة من طرف املتدينني والحريصني اآلخرين عىل املقدس عىل مستوى الهوية .ورمبا

يسهم هذا األسلوب يف االحتفاء بالذات بواسطة تبديد هالة القدسية التي تحيط بالرسل واألنبياء ،ويف
تبيني متاديها وجرأتها ضمن ثقافات فرعية علامنية ،ورمبا يف االحتفاء بإنجاز سوابق يف تجاوز حدود حرية

التعبري وتوسيعها ،أو التفاخر بإحداث الصدمة التي يعتقد البعض أنها توقظ السادر يف امليثولوجيا ،وتشفي
من الخرافات ،أو التباهي بالعدمية يف أوساط تعيش يف عاملها الخاص وتحتفي بأي خرق للأملوف بغض

النظر عن قيمة هذا الخرق األدبية والفنية.

مسا بالدين ،ألنها صورت أمناطًا من التدين بوصفها
أعاماًل أدبية راقية اعتربها البعض
ً
عرفت العربية عرب التاريخ
ًّ

من مظاهر التخلف والجهل ،وقد ال يختلف معها يف ذلك العديد من املتدينني .ويف هذا السياق ،يُذكر دامئًا

االعتداء عىل الروايئ نجيب محفوظ .ومثة أعامل أدبية وفنية كثرية متس بجرأة بقيم علامنية تعترب مقدسة
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بالنسبة إىل جمهور واسع من الوطنيني والحزبيني (الزعيم ،الوطن ،الشعب ،القومية ،الحزب ،العلم ،النشيد
فعاًل،
ً
الوطني ،رموز الوطنية وأبطالها) ،يجري ذلك أحيانًا من منطلق تظهري املعاناة ،أو من منطلقات تحررية
وأحيانًا أخرى من منطلقات عدمية ،والتمييز بني األمرين ليس صعبًا عىل العقل السليم .وما زال مثل هذه

األعامل يثري الغضب ورمبا االنتقام من طرف الدولة وأجهزتها يف الدولة السلطوية ،والعقوبات القانونية
ما ،عىل الرغم
يف حالة وجود قوانني تح ّرمها .ولكنها أصبحت موضع تسامح يف الدميقراطيات الليربالية عمو ً

من عدم الرضا الشعبي والرصاع بني األوساط الشعبية التي ال تريد أن ت ُحرم من هالة الرموز الوطنية املهمة
لهوية الشعب والدولة والنخب الليربالية املحرجة بني الدفاع عن حرية التعبري واملجازفة بخسارة الشارع

لصالح اليمني املتطرف يف انتخابات مقبلة ،وال سيام أن تأليب الشارع ضد هذا التامدي عىل الرموز هو من
أهم أدوات الشعبوية.

يراوح النقاش بني التحليل العقالين التاريخي والنقد األديب من جهة ،واملزايدات والدمياغوغيا من جهة

أخرى ،ولكنه ال يصل إىل حد العنف الجسدي والقتل .فمن يعاقب عىل الكالم بالعقوبة الجسدية والقتل هو

ترخيصا لتجاوز املمنوع ميكن أن ميتد إىل تجاوز
األنظمة السلطوية التي تقمع حرية الكلمة ،ألنها تعدها
ً

ممنوعات أخرى ،وتج ّرؤًا ومقدم ً
ة لحرية الفعل .وتفعل ذلك الجامعات التي تعد الرأي املخالف أو املس
جا عن الجامعة التي تصونها وتحمي حدودها هذه التقاليد والرموز،
الكالمي بالتقاليد والرموز املشرتكة خرو ً

وتش ّد عرى العضوية فيها .فهي ليست مؤلفة من أفراد يشاركون يف الشأن العمومي عرب التداول العقالين
بني آراء مختلفة .لحرية التعبري يف هذه الحالة مثن هو الرصاع املستمر عىل ترسيم هذه الحدود.

ال توجد معادلة واضحة من سبب ونتيجة بني العمل األديب ونتائجه .فاألمر يتعلق بالظرف التاريخي ،وتفاعل

عماًل نقديًا تنويريًا يف إطار
ً
القوى االجتامعية والسياسية معه ،من الصمت بشأنه وتهميشه إىل اعتباره

احتدام الرصاع بني الدولة واملؤسسة الدينية ،إىل اجتامع الدولة والقوى االجتامعية املحافظة والشعبية
عىل معارضته كام حصل مع رواية رشدي يف الرشق والغرب .فقد دانته املؤسسات الدينية املسيحية

واليهودية يف أوروبا ،وحتى يف إرسائيل ،والقادة السياسيون يف أوروبا والواليات املتحدة (من تاترش

وريغان وحتى جيمي كارتر) ،وذلك ليس متلقًا للدين واملتدينني والدول املسلمة فقط ،بل أيضً ا من منطلقات
فعاًل ،وألن أدبه كان معارضً ا للعنرصية والسياسات الغربية بخصوص املهاجرين وقضايا العامل الثالث.
ً
محافظة

مسا بسيادتها ال تقبل به أي دولة .8وحتى اليسار
واكتفت اململكة املتحدة بحاميته من القتل ألنه يشكل
ًّ

العريب ،مبن فيه مفكرون وصحفيون معروفون ،انقسم بشأن الرواية وال سيام يف ظل استمرار انبهار أوساط
منه بالثورة اإليرانية وتبني جزء من اليسار لسياسات الهوية يف تلك املرحلة .وال شك يف أن بعض األدباء
يف الرشق والغرب مارسوا يف موقفهم منه نزعة منترشة عند الكتّاب ،مثقفني وأدباء ،وأقصد املنشغلني

بشهرتهم ،وقلام تعطى حقها عند تشخيص الدوافع ،أال وهي الغرية الشخصية.

منذ ذلك الحني سالت دماء كثرية يف مجرى اإلرهاب والحرب عىل اإلرهاب ،وتغري موقف الحكومات الغربية

املتحفظ من التحريض عىل اإلسالم واستفزاز املسلمني ،وحتى الرافض لهام من منطلقات مختلفة ،إىل

التسامح مع اإلسالموفوبيا وحتى النفخ يف نارها ،وتحميل املسؤولية لإلرهاب و»التطرف اإلسالمي» ،كام
وصل إىل الحكم يف بعض الدول سياسيون مل يخفوا آراءهم املسبقة ضد اإلسالم واملسلمني قبل انتخابهم.

من املفيد التمييز بني تعبريات عنرصية ضد اإلسالم أو غري اإلسالم من طرف مسؤول يف دولة ،أو يف منهجها

فعاًل .األوىل ،يف رأيي،
ً
التدرييس وإعالمها الرسمي وبني تعبريات فردية ألديب أو رسام ،إذا كانت عنرصية
8
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تستحق االحتجاج الجامعي ذا الطابع السيايس مثل املظاهرات؛ فالحديث يف هذه الحالة عن دولة ومؤسسة
بات يفرتض أن ترفض العنرصية ،أو أن متثل الجميع ،أو أن تكون محايدة عىل األقل .أما الثانية فال تستحق
التظاهر واالعتصامات واملسريات .وأقىص ما ميكن عمله هو التجاهل ،أو الرد الكالمي الشفوي أو الكتايب،
و /أو مقاطعة الكتاب أو العمل الفني .ومث ّة انطباع عميق تثريه االحتجاجات واملظاهرات ضد املس الفردي
وتكرّب وسخرية وعدم
باملقدس بعدم الثقة بالنفس والخوف من الكالم والرسوم التي ميكن مواجهتها بأنفة
ّ

اكرتاث .ويبقى مع ذلك مث ّة جانب واحد من املهم عدم متريره بإبداء عدم االكرتاث إزاءه ،وهو استخفاف

الحكومات الغربيّة وصناع الرأي العام فيها يف املرحلة الراهنة بهذا الغضب ،والدفاع عن االستفزاز املوجه

للمسلمني بوصفه جز ًءا من حريّة التعبري املكفولة يف هذه الدول .فكونها جز ًءا من حرية التعبري ال يعني

الدفاع عنها وعدم إدانتها .ومثة فرق بني حرية التعبري وبني املوقف من مضمون ما يقال.

ن القانون ال يعاقب عىل
ن ضامن القانون والدستور لحريّة التعبري يف الدول الدميقراطيّة الليرباليّة يعني أ ّ
إ ّ

األقوال والرسوم ،ولكن هذا ال يعني أال تتخذ الدولة ممثل ً
ة بأجهزتها املختلفة ،وال س ّيام برملاناتها وحكوماتها،
موقفًا مستنك ًرا لـ «تقليعة» املس مبقدسات اآلخرين لغرض االستفزاز ولفت النظر أو ملجرد التمتع باالستفزاز،

جا مرغوبًا فيه ملامرسة حرية التعبري .وال بأس بأن يُخَص
وأن تثقّف عىل أن املس مبقدسات اآلخرين ليس منوذ ً

التحريض عىل اإلسالم ونبيه وتشويه صورته باهتامم خاص بالتقريع واإلدانة ،وال سيام أن لهام جذو ًرا منذ
ريا عن
عرص النهضة وعرص التنوير ،فلم تكن صورة النبي يف الكوميديا اإللهية صورة أدبية بريئة ،بل كانت تعب ً

فعاًل يف مرحلة بدأت فيها النهضة األوروبية برسم صورة سلبية للرشق؛ إضافة إىل أنه
ً
رأي مسبق سلبي
مثة توتر مصدره العالقة االستعامرية التي سادت منذ النصف الثاين من القرن التاسع عرش .وهذا املطلب من
املسؤولني وصناع الرأي العام يف الغرب إىل الحزم بشأن التحريض عىل اإلسالم ،ال يعفي صناع الرأي العام
يف العامل اإلسالمي من مراجعة نقدية للخطب الدينية التي تحط من شأن الديانات األخرى وأتباعها.
ن قوانني ومراسيم ت ُحدّد حريّة التعبري يف حالة العنرصيّة والتعميامت
من ناحية أخرى ،مث ّة أمثلة كثرية عىل س ِّ

شعب أو إثني ٍ
ٍ
أشخاص بعينهم .وال يبدو
ة كاملة ،أو عند التحريض الرصيح عىل العنف العيني ض َّد
السلبية عىل
ٍ
ن الدفاع عن هذه التعبريات
ن أيًّا من هذه الدول مستع ٌد التخاذ خطوات قانونيّة من هذا النوع .وميكن القول إ ّ
أ ّ

يتجاوز الدفاع عن حريّة التعبري إىل تحويلها إىل منوذج لحرية التعبري ،مع أنّها حاالت حدوديّة قصوى ،ال يجوز
االعتداد بها والدفاع عنها بهذا الحامس.9

خصوصية حرية التعبري أم خصوصية األدب؟ بني قراءة الرواية وعدم قراءتها
َّ
شك يف
ال يجوز تفسري صمت املاليني يف العامل اإلسالمي عن جرمية محاولة االغتيال بوصفه تأييدًا لها .ال
ريا فلديه مشاكله الحياتية كام ال يخلو يوم من أخبار القتل يف بالده ،مبا يف
أ ّ
ن البعض مل يكرتث لألمر كث ً
ذلك قتل األبرياء .وقد يسجن فيها الشخص ويتعرض للتعذيب بجريرة اإلساءة للرئيس ،وليس للرسول أو الذات

ن سلامن رشدي يستحق الخروج للدفاع عنه
اإللهية .والبعض اآلخر ال يوافق عىل هذا الفعل ،ولك ّنه ال يعتقد أ ّ

ّ
شك
عل ًنا .وقد قرأت مقاالت عديدة لكتاب عرب أدانوا االعتداء األخري بحق ومبلء الفم ومن دون «ولكن  .»...وال

يف أنّه مث ّة فئة من الصعب تقدير حجمها كانت راضية عن هذا الفعل .ويف هذا السياق ،يصعب عدم اإلشارة

 9عزمي بشارة" ،مناقشة حرية التعبري والتسامح والعلامنية يف أجواء غوغائية" ،مقاالت ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2020/10/29 ،شوهد يف
 ،2022/9/4يفhttps://bit.ly/3q6u2Vr :

7

ايتغا

ةلواحم ديعب ددجت شاقن يف

إىل كتاب دافعوا عن حرية رشدي ضد تهديد املتطرفني ،ولكنهم ال يدافعون عن سجناء رأي يف بلدانهم،
ومل يدافعوا حتى عن حرية رئيس منتخب مات يف سجنه.

ما يهمني يف هذه الفقرة هو النقاش الذي جرى بني الناس الواعني واملدركني ملا جرى ومواقفهم منه،

وأخص بالذكر النقاش حول مضمون الرواية وسلوك الناس تجاهه.

جا لذهنية التحريم املتخلفة التي
لقد علّق الكاتب صادق جالل العظم عىل فتوى الخميني بوصفها منوذ ً
متثل كل ما هو متخلف وحائل ضد التقدم والتنوير والعقالنية وت ُسارع إىل الدعوة إىل القتل من دون حتى

االطالع عىل الرواية أو التعمق فيها وال تفهم دور الخيال يف األدب ،وتحاسبه كأنه نص تقريري أو تاريخي،
مع أن األدب ال يكون أدبا إذا كان مجرد تصوير للواقع ،وإذا مل تكن عالقته مع الواقع مشوبة بااللتباس عىل

األقل إن مل يكن بالتوتر .وتتجاهل الرتاث اإلسالمي الذي تدعي أنها تتعصب له ،والذي مل يخل من الشعر

الفاحش واألدب النقدي الذي تجاوز حدود املحرمات ،وال تحتمل حال ًيا قراءة تفاصيل ال تخلو منها كتب السري

النبويّة وغريها .وقد قام العظم بعمل نقدي أديب مستفيض للرواية ومل يكتف بإدانة الفتوى ،وذلك يف

فعل احتجاجي من طرفه؛ ليس فقط عىل الفتوى والتحريض ،بل أيضً ا ضد من كتب عنها دون أن يقرأها.10
َّ
ن الخميني مل يقرأ الرواية ،وأنّه قد لُفت نظره إىل بعض سطورها ،وال س ّيام ذلك املتعلق
وال
شك يف أ ّ

ح رمبا إليه شخص ًّيا .وقد عاد كثري من الكُتاب مؤخ ًرا إىل اإلشارة إىل عدم
بإمام منفي يف الغرب يف تلمي ٍ

تكليف مستنكري الرواية واملحرضني عىل قتل صاحبها أنفسهم بقراءتها .وهي إشارة محقة ألنها ظاهرة

يعانيها كُتاب ومثقفون عرب كثريون ،إذ قد ينربي ملهاجمة نصوصهم أشخاص ،وحتى مثقفون ،مل يقرؤوها،

ويكتفون مبا يثار حولها من أقاويل .وقد تصل بهم الجرأة إىل حد بدء نص عدايئ باالعرتاف بذلك بصيغة رائجة
مثل« :الحقيقة أين مل أقرأ الكتاب ،ولكني أرى أن  .»...هذه املالحظة عىل أهميتها ال عالقة لها مبوضوع

حرية التعبري ،بل بعقالنية الحوار وأخالقياته وجدواه .ال يجوز لشخص مناقشة كتاب مل يقرأه هذا صحيح .ولكن

ما يهمنا يف سياق محاولة االغتيال هو أنه ال يجوز لشخص إصدار حكم بقتل كاتب أو االعتداء عليه جسديًا
بسبب ما كتبه سواء أقرأ كتابه أم مل يقرأه .وهذا متييز مهم.
ن الشخص الذي قام بعمل ّية االغتيال (األمرييك اللبناين األصل
ك ّرر عديد من الكُتاب املؤيدين لحرية التعبري أ ّ

ِ
تحدث
هادي مطر) مل يقرأ الرواية .وأعتقد أنّهم محقون .ولكن ملاذا تهم اإلشارة إىل هذا املوضوع؟ هل
ن فالنًا قرأ الرواية والتعليقات
قراءة الرواية فرقًا بالنسبة إىل املوقف من محاولة قتل كاتبها؟ لنفرتض أ ّ

عليها ووصل إىل حد مقارنتها مبا ورد يف الطربي ويف طبقات ابن سعد عن حادثة الغرانيق وغريها ،وما

رواه ابن اسحق وسجله ابن هشام عن تفاصيل يف السرية النبوية ،ثم وصل إىل قناعة مفادها أن الكاتب
ومس باملقدسات .فهل يصبح من حقه قتل من يعتقد أنه ارتكب هذه الفعلة بنا ًء عىل
أساء لصورة النبي
ّ

جهاًل بالرواية؟ جوايب بالطبع هو ال .ال يحق له اإلقدام عىل القتل سواء أكان قد قرأ
ً
اطالع وإحاطة وليس

مس باملقدسات أم كان ذلك من دون
ن الرواية هي
عا بالدليل امللموس أ ّ
الرواية أم ال ،وسواء أكان مقتن ً
ٌ

دليل .ما أهمية كونه قرأ الرواية أم مل يقرأها يف هذا السياق إذًا؟

ال معنى لدعوة الشاب املتحمس الغارق يف أزمة هوية ،والباحث عن معنى لحياته يف الطائفة أو يف
فهم محدد للعقيدة لقراءة الرواية قبل أن يحكم عىل صاحبها .فحسابه معها ليس حسابًا عقل ًيا فكريًا ،وال
فنيًا وأدبيًا .إنه حساب مع الواقع الذي يغضبه ،والشخص الذي أغضب زعيمه ،وهو دفاع عن الهوية التي
يغضب لها .والقيم التي ال تجيز استخدام العنف يف الرد عىل الكالم ليست من ِ
ق َيمه .فقيمه باتت تجيز له
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قتل من ميس بدينه .واملسألة متعلقة بالقيم واألخالق وليس مبعرفة موضوع التحريض أو الجهل به .ولذلك،
شخصا كهذا من ارتكاب فعل القتل يف غياب أخالق دينية ودنيوية تردعه بعد أن قمعها وأحل
فإن ما مينع
ً
محلها العصبية هو ليس قراءة الرواية ،بل قانون الدولة (إذا مل يفلح الوعظ واإلرشاد الرتبوي).
يف املجتمع الحديث ي ّرد عىل الكالم بالكالم ،إذا كان يستحق الرد .وبعض الكالم يعاقب عليه القانون بوصفه

ع َّد تحريضً ا من نوع معني مثل التحريض الكالمي عىل القتل .ولكن حتى الحض
ريا بالغرامة ،أو السجن إذا ُ
تشه ً

الكالمي عىل القتل ال يُربر القتل ،بل املحاكمة مبوجب قوانني الدولة التي يوجد فيها املتهم ،وليس بفتوى
من زعيم ديني يعيش يف دول ٍ
ة أخرى .هذا هو الفرق بني قوانني الدول الحديثة التي من املهم يف هذه

املناسبة التأكيد عليها ،وبني اإلرهاب وقانون الغاب .واإلرهاب هنا يعني حرفيًّا اإلرهاب ،أي الرتويع لردع
آخرين من القيام بأعام ٍ
ول الرتويع إىل تشجيع ،فمنذ أن صدرت الفتوى بدأ آخرون
ل مامثلة .وكام رأينا تح ّ

بتضمني نصوصهم إساءات لإلسالم واملسلمني بأسلوب مبتذل ونرشت رسوم كاريكاتريية مسيئة وغريها.
ٍ
تحد بدعوى الدفاع عن «منط الحياة» يف الغرب الذي يشمل حرية التعبري .أصبحت مثة
ول األمر إىل
لقد تح ّ

هوية أخرى يجري الدفاع عن مقدساتها .وكانت النتيجة إساءات أكرث وتعميامت أقبح ضد الحضارة العربيّة
اإلسالميّة ،مع أنّه ال فتوى اإلمام الخميني ،وال فعلة هادي مطر يف قاعة محارضات عامة ،متثّل هذه

الحضارة املتنوعة والغن ّية.

هل يحظى األدباء والروائيون بامتيازات يف مجال حريّة التعبري؟ ال أساس فكري أو أخالقي أو قانوين
ملثل هذا التمييز يف رسيان مبدأ حرية التعبري الذي يعد من ضمن حريات النواة يف الفكر الليربايل.
وهي يف الدساتري الدميقراطية الليربالية مكفول ٌ
ة لكل صاحب رأي يف إطار القانون .ولكن حتى يف

حا مع التعبريات الفنية واألدبية التي متس
الدول الدميقراطية كان الرأي العام يف املايض أكرث تسام ً
باملقدس ومبا يسمى الذوق العام ،ألن عامل الخيال والصور ال يحاسب مبقاييس الحياة اليومية املعيشة
وال مقاييس العلم .وال أعتقد أن هذا األمر ساري املفعول حاليًا ،فلم يعد مثة فرق يف الدول الليربالية بني

القاعدة واالستثناء فيام كان يعد محرمات يف املايض ،وال سيام يف مجايل الدين والجنس .أما القوانني
أصاًل مثل هذا التمييز بني األدباء والفنانني وغريهم يف مجال حرية التعبري .ومن املفارقات أن
ً
فلم تعرف

اليمني املتطرف ،يف إطار االستقطاب املفتعل يف الغرب وانتشار اإلسالموفوبيا ،أصبح يتبنى أيضً ا الدفاع

عن أمور كانت تعد محرمات حتى فرتة قريبة ،مثل املثلية الجنسية ،التي كان يعارضها من منطلقات دينية

أو قومية محافظة .إنه يدافع عنها اآلن يف إطار الحفاظ عىل الحريات يف الغرب بوصفها جز ًءا من منط

الحياة والهوية التي «يهدّدها» املهاجرون املسلمون تحديدًا .يف املايض القريب كان اليمني يف الدول

الدميقراطية الغربية يتحفظ عىل املس بأي دين ،مبا يف ذلك اإلسالم ،ويناهض املثلية الجنسية املعلنة

وغريها من التحوالت االجتامعية ،أما يف اللحظة الراهنة فينرش اليمني اإلسالموفوبيا ويدافع اليمني
املتطرف عن املثلية الجنسية وغريها بوصفها من الحريات الفردية يف املجتمع األورويب التي يهددها
متدد اإلسالم فيه بواسطة املهاجرين.

مُينح للكتاب واألدباء عىل مستوى حرية التعبري هو من نتاج العيش يف ظل النظام
إ ّ
ن االمتياز الذي ُ
االستبدادي .ففي الدول الدميقراطيّة والليرباليّة التي يكرم فيها األدباء واملبدعون ،ويخلط القمح والزوان
يف ثقافة الحفالت والجوائز وصناعة املشاهري ،ال يحظى األدب والفن بامتيازات خاصة عندما يتعلق األمر بحرية
ن عليهم مسؤوليّة أكرب من غريهم،
التعبري ،ورمبا بالعكس .وال أقصد أنّهم أقل حظًا يف حرية التعبري ،بل إ ّ
ما .هذه مسؤولية الكاتب إذا
وذلك ليس يف الدفاع عن حريتهم بالتعبري ،بل يف الدفاع عن حريّة الناس عمو ً
ما التي تشمل حريته هو يف التعبري يف إطار
كان مثقفًا عموميًا .ليست حريته هي القضية ،بل الحريات عمو ً
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ةلواحم ديعب ددجت شاقن يف

حرية املجتمع ،وليس فقط يف جزيرته الخاصة ،أو فقاعته .وقد يحظى املشاهري من الكُتاب واألدباء بحصانة
خصوصا يف حالة اقتصار انتشار أعاملهم عىل النخبة ،أو
أكرب من غريهم يف الدول الديكتاتورية تحديدًا،
ً
يف حاالت الكتابة التي تعتمد اسرتاتيجيات أدبية رمزية ،أو واقع ّية سحريّة وغريها ،والتي ميكن ألي دكتاتور
أن يتظاهر بأنها ال تقصده ،وال سيام إذا كان الكاتب معتكفًا ،ليس له مواقف يف الشأن العمومي ،أو إذا كان
عا من الرقابة الذات ّية يعرف فيها من التجربة بذكاء كيف يتج ّنب األفكار التي تزعج األجهزة األمنية
مُيارس نو ً
ُ
والحكام .وحتى يف هذه الحاالت كانت هنالك دامئًا أساليب لـ «تأديب» بعض األدباء بالتضييق عليهم أو تأليب
خصوصا بعد مسهم بـ «الذوق العام» ،ثم بإجبارهم عىل معرفة حدودهم باتخاذ
الرأي العام عىل كتاباتهم،
ً
إجراءات لحاميتهم من الرأي العام واملتطرفني الذين يريدون املس بهم بسبب ما يكتبونه يف قضايا كهذه.
ريا
هكذا يسمح الدكتاتور فجأة للرأي العام أن ينطق ،وأن يوجه غضبه نحو عنوان بديل .فيصبح الكاتب أس ً
للدكتاتورية تحميه من «عنف الغوغاء».
بتوسع أكرب ،فنميز بني األنظمة الشمولية والسلطوية .واألوىل أقل
ميكن مواصلة الحديث عن املوضوع
ّ
حا مع الكتاب واألدباء؛ إذ تتوقع منهم تبني العقيدة الرسمية ،ورمبا ميتلك بعض القراء فكرة عن
تسام ً

تعريفات جدانوف لألدب يف عهد ستالني والواقعية االشرتاكية ،واألدب الذي يعرب عن العرق اآلري وروح
ن امتياز األعامل األدبيّة بشأن حرية التعبري
الشعب األملاين يف ظل النازية وغريها .ولكن ما يهمني القول إ ّ

هو نتاج عقل ّية النخب يف ظل النظم الدكتاتوريّة .ولذلك ال يصح تربير رفض محاولة اغتيال رشدي بأن ما يكتبه

حا ،بل انطالقًا من اعتبار حريّة التعبري قيمة أساس ّية مثل حرية
يدخل يف نطاق أدب الرواية ،وإن كان صحي ً
التنقل وحرية االجتامع وحرية التعاقد وحرية امللكيّة والحق يف الحياة.

وليس للتمييزات امل ُهمة يف النقد األديب بشأن «معامر الرواية» واسرتاتيجية الراوي عالقة بحريّة التعبري
عا كتبه الروايئ السوري ممدوح عزام 11بشأن التمييز
ً
وحظر العنف الجسدي ض َّد الكالم ،خذ
مثاًل تعليقًا ممت ً

مهم من دون شك ،وقد يكون آلخرين رأي
بني موقف الروايئ وما
تعرّب عنه شخصيات الروايئ ،وهو متييز ُ
ّ

تعرّب عن رأيه أم ال ،ال صلة لذلك بفتوى
مخالف يف هذا الشأن ،ولكن سواء أكانت شخصيات سلامن رشدي
ّ

قتله واإلقدام عىل تنفيذ هذه الفتوى.

ما .ومثة ثالث حاالت بارزة
ليس املهم إذًا خصوصيّة األدب يف هذه الحالة ،بل خصوصيّة حريّة التعبري عمو ً

ميكن أن يُحاكم فيها القائل عىل تعبرياته يف النظام الدميقراطي ،مع اإلشارة إىل أن األنظمة السلطوية

أواًل ،التشهري ،وتتفاوت قوانني الدول
ً
تيسء استخدامها إذ تستغلها ضد املعارضني السياسيني ،وهي:
املس بشخص معني بنرش ادعاءات كاذبة تلحق رض ًرا مثبتًا
يف تعريف التشهري والتشدد فيه ،واملقصود هو
ّ

به .ثانيًا ،الحض عىل العنف والقتل عينيًا أي ضد شخص بعينه ،وليس بشكل عام .ثالثًا ،التعميامت السلبيّة
ضد جامعات برشيّة بأكملها والتي تعد عنرصية ،والتي تتسامح معها غالبية دول العامل لألسف .فكثري من

الدول مبا فيها الدول الدميقراطية ال تح ّرم العنرصية خشية عدم القدرة عىل رسم حدودها بدقة وإمكانية

مط تعريفها فيتحول إىل وسيلة لقمع حرية التعبري .وتربز هنا مسألة تحريم مناقشة املحرقة النازية ضد
عا من العداء
اليهود وتوسيع حدود تعريف العداء للساميّة الذي وصل إىل درجة اعتبار العداء للصهيونية نو ً

للسامية ،وقد ناقشت ذلك يف مواضع أخرى .12ويظهر ساسة الدول الدميقراط ّية الليربالية نفاقًا عجي ًبا يف
هذا املوضوع بالذات.

 11ممدوح عزام" ،املحكمة أو السكّني" ،العريب الجديد ،2022/8/26 ،شوهد يف  ،2022/9/4يفhttps://bit.ly/3CXA2aG :
ن معاداة الصهيونية هي أحد األشكال الحديثة ملعاداة السامية؟ معاداة الصهيونية باعتبارها ظاهرة يهودية" ،تقييم حالة ،املركز
 12عزمي بشارة" ،أصحيح أ ّ
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2019/2/28 ،شوهد يف  ،2022/9/4يفhttps://bit.ly/3Qe05gv :
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ومثة مجال آخر يتحول فيه الدفاع عن حرية تعبري األدباء إىل نفاق .وهو عندما يجري االنتقاص من أهمية

رصا يف ظروف قمع الحقوق
حريات وحقوق أخرى لعموم الناس .وليس مفاجئًا أن الدفاع عن حرية األدب ح ً
والحريات عىل نطاق واسع يف ظل الدكتاتوريات ال يلقى صدى لدى املقموعني.

وبعد،
مة للتعامل العنيف مع التعبريات الكالمية ،سواء أكانت أدبية أم غريها،
تجدر اإلشارة إىل ظاهرة مرافقة ُ
مه ّ
ولهام تحويل
وغال ًبا ما ال يُلتفت إليها عند مناقشة املوضوع .وهي ظاهرة مركبة مؤلفة من شقني متالزمني ،أ ّ

املترضر ،أو الذي يعد نفسه مترض ًرا إىل فاعل؛ والثانية تغييب فرصة مناقشة املوضوعات التي يثريها عقل ًيا

مدان من
ول من يقدم عىل إدانة التحريض عىل املقدسات إىل ُ
وإدانتها أخالقيًّا عند اللزوم .ففعل العنف يُح ّ

منظور الرأي العام والقانون يف الدول التي يجب أن تجري فيها هذه املناقشة.

ول التلويح به واملظاهرات االحتجاجية العنيفة ضد الكاتب إىل ضح ّية يتعاطف معها الناس.
قبل فعل القتل ،يُح ّ
وأذكّر هنا مبا ورد أعاله ،أنه مثة فرق بني التظاهر ضد دولة أو حكومة والتظاهر ضد شخص .وميكن أن يكون

ن مثل هذه النصوص تُشهره ألنّه سيحصل عىل رد فعل
مه الشهرة ويعرف أ ّ
هذا الشخص نرجس ًّيا انتهازيًا ه ّ
الرّنجسيّة (الربيئة
من النوع املتوقع .وال أقصد بذلك سلامن رشدي شخصيًا ،فال أعرفه .ويعتقد البعض أن ّ
غال ًبا وغري الربيئة أحيانًا) داء مالزم لبعض املشتغلني باألدب والفن سواء أنجحوا يف نسج أسطورتهم الذاتية

يف حياتهم أم خاب مسعاهم يف ذلك ،وال ينجو منه إال استثناءات فذّة .وليس هذا هو املكان املناسب
ملناقشة طبيعة العالقة بني الرنجسية والتمثيل والشعر وغريها من األصناف األدبية .ولكن وجود منط من

ردود الفعل اإلعالميّة والشعبيّة عىل أقوا ٍ
ل أدبيّة أو فنيّة بعينها قد يُحفّز الكثري من املغمورين الباحثني عن

الشهرة إىل اإلتيان مبثلها أو مبا يفوقها.

امل ُركّب الثاين من هذه الظاهرة هو إجهاض النقاش العقالين واألخالقي مع املس باملقدسات وغريها ،وهو

الضح ّية الحقيقية الثانية لهذه األفعال .فبعد فعل العنف أو املظاهرات الجامهرييّة الحاشدة ضد كاتب وأديب

أو فنان أو رسام ،يُصبح من الصعب مناقشة هذا الشخص عىل مستوى الرأي العام ،أو نقد التسامح مع
أفعاله يف الغرب ودحض الصورة السلبيّة التي يرسمها لحضارة العرب أو لشخص الرسول الكريم ،هل يدخل
يف نطاق الفن واألدب الراقيني أم يدخل قبل ذلك ضمن تاريخ من تكرار األفكار السلبية املسبقة عن اإلسالم

ونبيه منذ عرص النهضة ،وترويجها مجددًا؟ من الصعب القيام بهذا التصنيف يف ظل التحريض ومحاوالت
االغتيال أو التفجري الفعيل الذي يذهب ضحيته أبرياء ،مع أنّه الواجب الحقيقي للمثقفني الذين ينتقلون

بحكم الرضورة من مناقشة أقوال وأفعال أستاذ مدرسة فرنيس أو رسام كاريكاتري أو مستوى الرواية الفني

حرج ال
وصورة املسلمني فيها إىل الدفاع عن حقه يف التعبري وإدانة جرمية االعتداء الجسدي عليه .وهو
ٌ
جل فيه نقاط ضد
ب َّد منه يض ّيع فرصة كبرية يف التفاعل الحضاري والحوار املفيد الذي من املمكن أن تُس َّ
العنرصية واألفكار املسبقة.
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