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قضية

المثقفون
اإلسالميون والحريات
ّ

ليست مشـ
القاهرة ــ محمد خير
ف��ي املسرحية الكوميدية الشهيرة
«ال �ع �ي��ال ك �ب��رت» ،ي�خ�ب��ر االب ��ن أب��اه
ّ
أن أخ�ت��ه س��وف «تشتغل رق��اص��ة»،
ي��ده��ش األب للحظة ث��م ي�س��أل «آه،
باليه يعني؟» ،فينظر األخ إلى أخته
ً
قائال «م��ا وصلتش» ،قبل أن يكمل
امل �ع �ل��وم��ة ل �ل�أب «ب �ن �ت��ك ه��ات�ش�ت�غ��ل
رقاصة في الكباريهات يا رمضان».
رب �م ��ا ك� ��ان أش� ��د ال �ت �ب��اس ف ��ي ف�ه��م
ّ
م ��وق ��ف اإلس�ل�ام� �ي�ي�ن م� ��ن ال� �ف ��ن أن
ال �ب �ع��ض ي �ظ��ن ف��ي م��وق��ف اإلس�ل�ام
ال� �س� �ي ��اس ��ي ش �ب �ه��ًا ب� �م ��وق ��ف األب
رم� �ض ��ان ال �س �ك ��ري ف ��ي امل �س��رح �ي��ة
امل � �ح � �ب� ��وب� ��ة ،ف �ي �ع �ت �ق��د أن إش� �ك ��ال
اإلس�ل�ام� �ي�ي�ن وال� �ف ��ن ي �ت �ل �خ��ص ف��ي
ك �ل �م �ت�ي�ن ه� �م ��ا «ال � �ف � ��ن اإلب � ��اح � ��ي»،
وال� � ��واق� � ��ع أن م �ش �ك �ل �ت �ه��م ه� ��ي م��ع
الكلمة األول ��ى م��ن حيث امل �ب��دأ :مع
«الفن» بغض النظر عن الصفات أو
الكلمات امللحقة ب��ه ،وه��ي ــ أيضًا ــ
ليست مشكلتهم وحدهم.
ي �م �ك��ن ل �ل �ت �ص��ري��ح ال �ش �ه �ي��ر ل�ع�ب��د
امل� �ن� �ع ��م ال � �ش � �ح ��ات أن ي �ل �ق ��ي ع�ل��ى
م� ��ا س �ب ��ق م� ��زي � �دًا م� ��ن ال � �ض� ��وء (أو

عماد حجاج
ـــ األردن

مصر :قرن من اإلبداع ...والرقابة
ياسين تماللي *
ُ
ل�ي��س وص ��ف ال��داع�ي��ة السلفي عبد
املنعم الشحات َ
أدب نجيب محفوظ
ّ
ب��أن��ه «ي�ش�ج��ع ع�ل��ى ال��رذي�ل��ة» س��وى
حلقة من حلقات الحرب على اإلبداع
ال�ف�ن��ي وال �ف �ك��ري ف��ي م�ص��ر م�ن��ذ أن
أفلت من حظيرة املؤسسة الدينية،
ف��ي ب ��داي ��ات ال �ق��رن ال �ع �ش��ري��ن .وق��د
ّ
توحد في هذه الحرب املعلنة عليه
اإلسالميون وغير اإلسالميني ،ومن
اإلس�ل�ام� �ي�ي�ن «ال ��وه ��اب� �ي ��ون» وغ �ي��ر
نجيب محفوظ

الوهابيني ،على السواء.
ُ
وك��ان��ت أح � ��دث ف �ص��ول ال�ت�ح��ري��ض
الديني على حرية الفن والفكر ،قبل
«طلعة» عبد املنعم الشحات ه��ذه،
َ
اقتراح النائب اإلخواني علي لنب في
نهاية كانون األول (ديسمبر) ،2008
ُّ
َ
ت�ف�ع�ي��ل ق ��رار ب��رمل��ان��ي ات �خ��ذ ف��ي 15
شباط (فبراير)  1979يقضي ــ حسب
رأيه ــ بمنع الترويج ألعمال محيي
الدين بن عربي بسبب «تشكيكه في
العقائد اإلسالمية وأص��ول الدين».
َّ
وق��د ذك��رن��ا ه��ذا االق �ت��راح ف��ي حينه

بدعوة النائب علي الغاياتي ،سنة
 1926إلى منع كتاب طه حسني «في
تشكيكه
الشعر الجاهلي» بذريعة
ِ
في كون القرآن وحيًا إلهيًا.
ورغ � � ��م ال� � �ف � ��ارق ال ��زم� �ن ��ي ب �ي �ن �ه �م��ا،
ت �ت �ش��اب��ه دع� ��وت� ��ا ع �ل ��ي ل�ب��ن وع �ل��ي
ُّ
ال� �غ ��اي ��ات ��ي ف� ��ي ت �س ��ت ��ره �م ��ا ب� � ��رداء
شرعيتني اثنتني :الشرعية الشعبية
(البرملانية) والشرعية «الالهوتية»
ّ
ممثلة ف��ي األزه ��ر .االت�ه��ام��ات التي
ُو ّج�ه��ت إل��ى ط��ه حسني تزامنت مع
ت�ك�ف�ي��ر األزه ��ري �ي�ن ل ��ه و ُم�ط��ال�ب�ت�ه��م
بمحاكمته .كذلك ،الحملة التكفيرية
على الشيخ األكبر منذ ثالث سنوات
ت�ح� َّ�ج�ج��ت ب �ق��رار ن �ي��اب��ي ُب �ن��ي على
م��ذك��رة مل�ج�م��ع ال�ب�ح��وث اإلس�لام�ي��ة
(األزه � � � � � � � ��ري) اع � �ت � �ب� ��رت� ��ه «ص ��وف� �ي ��ًا

ازدادت حدة الرقابة الدينية في
التسعينيات مع طلوع نجم الحركات
اإلسالمية
متطرفًا ( )...وقع في الخطأ الجسيم
الذي وصفه بعض العلماء بالكفر».
وإذا ك� � ��ان غ� �ي ��ر ن � � ��ادر ال� �ت� �ص ��ري � ُ�ح
ب�ت��داول أعمال ممنوعة «سياسيًا»
بعد ّ
تغير الظرف الذي منعت فيها
(السماح ،في فورة انتصار أكتوبر
 1973ب�ع��رض فيلم ي��وس��ف شاهني
«ال�ع�ص�ف��ور» بعد ع��ام م��ن الحظر)،
من الصعب رفع الحجر عن األعمال
امل �م �ن��وع��ة «دي �ن �ي��ًا» ،خ �ص��وص��ًا في
ظل تحالف السلطة القائمة ،حفظًا
ملصالحها ال�ح�ي��وي��ة ،م��ع الحركات
السياسية ذات الطابع الديني.
حلقات الرقابة الدينية
وم��ن أشهر ُ
في مصر حملة بعض املشايخ على
نجيب محفوظ بعد نشر «األه��رام»
َ
رواي� ��ت� ��ه «أوالد ح ��ارت� �ن ��ا» ف ��ي ع��ام

 ،1959وه��و م��ا ّ
أج ��ل ص��دوره��ا في
م �ص��ر ف ��ي ش �ك��ل ك �ت��اب إل� ��ى .2006
وال ش� ّ�ك ف��ي أن ه��ذه الحملة ّ
مهدت
ل �ل��دع��وات (امل �ب��اش��رة أو الضمنية)
إل ��ى ت�ص�ف�ي�ت��ه ،ك �ق��ول ال��داع �ي��ة عمر
ع�ب��د ال��رح�م��ن ل�ج��ري��دة ك��وي�ت�ي��ة في
عام « :1989لو أن الحكم بالقتل نفذ
(ف�ي��ه) ح�ين ك�ت��ب ،ل�ك��ان ذل��ك بمثابة
درس بليغ لسلمان رشدي».
وم � � ��ن أه � � � � ّ�م ق � �ض ��اي ��ا ال � ��رق � ��اب � ��ة ف��ي
ُ
طلب مجمع البحوث
الثمانينيات
اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة م � ��ن ال � �ح � �ك ��وم ��ة س �ن��ة
َ
 1981ض�ب��ط «مقدمة ف��ي فقه اللغة
ال�ع��رب�ي��ة» ل�ل��وي��س ع��وض (ال �ص��ادر
ّأول م � ��رة ف� ��ي « )1980مل �ه��اج �م �ت��ه
ُ
القضاء
عقيدة التوحيد» ،ما اعتمده
أساسًا ملنع تداوله سنة ( 1983أعيد
ن �ش��ره ف��ي  .)1993وي�ش�ي��ر ال�ب��اح��ث
ال� �ف ��رن� �س ��ي ري� � �ش � ��ار ج� ��اك � �م� ��ون ف��ي
أط��روح�ت��ه ( )1999ب�ع�ن��وان «الحقل
األدب��ي امل�ص��ري منذ  »1967إل��ى أن
ه��ذه امل��ؤس�س��ة ،ب��دءًا م��ن ع��ام ،1980
أخ� ��ذت زم � � َ
�ام م� �ب ��ادرة ال��رق��اب��ة بعد
أن ك��ان��ت ت�ك�ت�ف��ي ب ��إب ��داء رأي �ه��ا في
م��دى ال �ت��زام ب�ع��ض ال�ك�ت��ب الدينية
باألرثوذوكسية السنية (بناء على
طلب الهيئات الحكومية).
وازدادت ح��دة ال��رق��اب��ة ال��دي�ن�ي��ة في
التسعينيات ،بطلوع نجم ّالحركات
اإلس�ل�ام �ي��ة ،ف�ل��م ت�ع��د ت �ت��وق��ف على
م� �ن ��ع األع� � �م � ��ال ال �ف �ن �ي ��ة وال �ف �ك ��ري ��ة
«امل � �خ ��ال � �ف ��ة» وت � �ع� � ّ�دت� ��ه إل � ��ى ات� �ه ��ام
أصحابها بالكفر ،بل وتنفيذ «حد
ال � � ��ردة» ف �ي �ه��م (اغ �ت �ي ��ال ف� ��رج ف ��ودة
ف��ي  1990وم�ح��اول��ة اغ�ت�ي��ال نجيب
م�ح�ف��وظ ف��ي  .)1994وت�م�ي��زت ه��ذه
الفترة بتقنني دور األزه��ر الرقابي
عن طريق تأكيد الجمعية العمومية
لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس
ال��دول��ة سنة  1994على أن��ه «وح��ده
ص � ��اح � ��ب ال � � � � � ��رأي امل � � �ل � � ��زم ل � � � � ��وزارة
الثقافة في تقدير الشأن اإلسالمي

ل �ل �ت��رخ �ي��ص أو رف� ��ض ال �ت��رخ �ي��ص
للمصنفات السمعية والبصرية».
وأش � � � �ه� � � � ُ�ر «ق � � �ض � ��اي � ��ا ال � � � � � � � ��ردة :ف��ي
ال �ت �س �ع �ي �ن �ي��ات ح� �ك � ُ�م ال� �ق� �ض ��اء ف��ي
 1995بتطليق الباحث الراحل نصر
ح��ام��د أب� ��و زي� ��د م ��ن زوج� �ت ��ه ب��زع��م
أن كتبه تشكك ف��ي ال�ط��اب��ع اإلل�ه��ي
ُ
للقرآن وأنها ،بذلك ،تخرجه من امللة
اإلس�لام�ي��ة .وش ��اءت سخرية القدر
لاّ
أ ي �ن �ج� َ�و أول م ��ن ات �ه �م��ه ب��ال�ك�ف��ر،
ع �ب��د ال �ص �ب��ور ش ��اه�ي�ن ،م ��ن ب�ط��ش
مجمع ال�ب�ح��وث ال��ذي اعتبر كتابه
«أب��ي أدم» ( )1999مخالفًا للمعتقد
اإلسالمي عن الخليقة.
وع��رف��ت س �ن� ُ
�وات األل�ف�ين ام �ت� َ
�داد يد
الرقابة األزه��ري��ة إل��ى أعمال عديدة
م �ن �ه��ا ،س �ن��ة  ،2000رواي � ��ة «ول�ي�م��ة
ألع �ش ��اب ال �ب �ح��ر» ( )1983ل�ل�ك��ات��ب
ال�س��وري ح�ي��در ح�ي��در ال�ت��ي َ
اتهمت
ب� ��االس � �ت � �ه� ��زاء ب ��ال ��دي ��ن اإلس �ل�ام� ��ي
ورواي � � ��ة «س� �ق ��وط اإلم � � ��ام» ()1987
ل�ن��وال ال�س�ع��داوي ال�ت��ي ُوص�ف��ت في
 2004ب��أن �ه��ا «ت �ض �م �ن��ت إس� � ��اءات
ُ
بالغة لإلسالم وتعاليمه» ،وقصيدة
«ش��رف��ة ل�ي�ل��ى م� ��راد» ل�ح�ل�م��ي س��ال��م
ال�ت��ي منعت ف��ي  2007ل�ـ«إس��اء ت�ه��ا
إلى الذات اإللهية».
ُ
وت � �ج� ��در اإلش � � � � ��ارة إل � ��ى أن م�ج�م��ع
سلطات
البحوث اإلسالمية يمارس
ِ
الرقابة الواسعةِ هذه من دون سند
قانوني متني ،فالقانون  103لسنة
 1961ال ��ذي أن�ش��ئ ب�م��وج�ب��هّ ،
ينص
ع� �ل ��ى اخ� �ت� �ص ��اص ��ه «ب � � ��دراس � � ��ة ك��ل
م ��ا ي�ت�ص��ل ب��ال �ب �ح��وث وال ��دراس ��ات
اإلسالمية وإبداء الرأي الشرعي في
كل ما يستجد من قضايا ومشكالت
ت � �ت � �ص� ��ل ب� ��ال � �ع � �ق � �ي� ��دة اإلس�ل��ام � �ي � ��ة
ومتابعة ك��ل م��ا ينشر ع��ن اإلس�لام
في الخارج» وهي كلها مهام ال تمت
إلى «الرقابة» بصلة ال من قريب وال
من بعيد.
* كاتب جزائري

