اإلساءة إلى النبي واإلساءة إلى اإلسالم

أحدث الفيمم األميركي المسيء لمنبي صمَّى اهلل عميو وسمّم والحاقد عمى المسممين واإلسالم ردود ٍ
فعل
ُ
ٍ
ٍ
معروض عمى أحد المواقع،
ألن الفيمم وان لم ُيعرض في قاعات السينما؛ فإنو
ٌ
عنيفة يبدو أنيا ستستمر لمدةّ ،
ٍ
وقد انتشر وينتشر بسر ٍ
ىائمة عبر وسائل التواصل .وقد كان من أولى نتائج ظيوره بمناسبة  11سبتمبر
عة

التظاىرات أمام السفارة األميركية بالقاىرة وتونس ،واطالق قذائف صاروخية عمى مبنى القنصمية األميركية

ببنغازي مما ّأدى إلى مقتل السفير األميركي وثالثة من معاونيو حرقاً واختناقاً! وتشبو حادثة الفيمم ،واقعتين
القاص
وسالموُ عميو ،أُوالهما كتاب سممان رشدي
ات اهلل
جرتا من قبل ،كمتاىما حاولت اإلساءة لمنبي صمو ُ
ّ
ُ

الص َور الكاريكاتورية بالدنمارك عام
البريطاني اليندي األصل بعنوانٌ :
آيات شيطانية ( ،)1191وثانيتهما ُ
 .2002وقد كانت ىناك عبر أكثر من ٍ
عقد عشرات الحوادث بل مئاتيا تتعمق جميعاً باإلساءة إلى اإلسالم
مثل تمزيق القرآن أو تدنيس المقابر اإلسالمية أو التعرض لممساجد أو لمنساء المحجَّبات والمنقَّبات .وكمُّيا
ٍ
لحالة أو ظاىرة بالغربين األوروبي واألميركي صارت معروفةً باسم اإلسالموفوبيا .وقد كان
مظاىر فرعيةٌ
يمكن اعتبار ىذه الوقائع ميما تكررت من فعل أقميات معزولة أو فاشية ،كانت تقوم باألعمال ذاتيا أو ما

يشبييا تجاه الييود – لو ال أنو كانت ليذه الظاىرة آثارىا القانونية التي تعني وجود أكثرية أونسبة وازنة من
المواطنين في الدول األوروبية تدعم ىذا التمييز ضد المسممين .ومن ذلك تحريم الحجاب أو النقاب في
ٍ
باستفتاء
األماكن العامة والمدارس والمؤسسات الرسمية بقانون ،ومنع المسممين من بناء مآذن لممساجد

أن الفوبيات الشعبوية تستعصي عمى التعميل أحياناً .وأول ىذه
شعبي! وليذه اإلسالموفوبيا عدة أسباب ،رغم ّ
ٍ
حساسيات منيم لدى
األسباب تكاثُر المياجرين المسممين في البمدان األوروبية وغيرىا ،مما ّأدى إلى إثارة
العامة في المنافسة بسوق العمل والوظائف -ومزاحمة السكان األصميين في الحركة بالمجال العام .وثاني

تمك األسباب :إصرار المسممين عمى الظيور باليوية الخاصة مثل الحجاب لمنساء والمحى لمرجال وكثرة بناء
ٍ
ٍ
عنيفة لدى شبان الجيمين الثاني والثالث من المياجرين بسبب
ميول
المساجد .وثالث تمك األسباب :وجود
الخاص ،والسموك العنيف ٍ
بمون
تمون المباس
التيميش والبطالة والوقوع في إسار الجريمة .ورابع تمك األسبابُّ :
ّ
إسالمي في زمن الصحوة واألصولية منذ الثمانينات من القرن الماضي ،فالجاذبية التي صارت لمقاعدة
ديني
ٍّ
ٍّ

والجياديين .وقد بمغت تمك الظاىرة الذروة في ظيور اإلسالم الجيادي ،والقيام بأعمال إرىابية وتفجيرات في
ٍ
ردة ٍ
المدن باسم اإلسالم ،واعتبار ذلك َّ
ىجمة غربية عمى اإلسالم أو ديار المسممين ،ووصوالً إلى
فعل عمى

بروز القاعدة ،وارتكاب أحداث  11سبتمبر عام  ،2001وانتشار التفجيرات وأحداث القتل في المدن األوروبية

والعربية-اإلسالمية في السنوات التالية.

ٍ
ٍ
متبادل
عنف
كيف تحولت ىذه الحساسيات عبر عدة عقوٍد -بسبب سياسات الدول والفئات -إلى
لفظي وعممي ،ولماذا ترّكز ذلك بين العرب والمسممين من جية ،و"الغربيين" عمى اختالف فئاتيم من ٍ
جية
ٍّ
ثانية؟ المسؤول عن ذلك من الجيات الغربية الساسةُ اليمينيون الشعبويون الذين تنمو شعبيتُيُم في األزمات،
ألنيم يحاولون استغالل مخاوف العامة وىواجسيا من الغريب والطارئ .وقد كانت مصادر التوجس حتى

سبعينات القرن الماضي آتيةً من األفارقة المياجرين ومن األسيويين ،ثم صار المخوفون في الثمانينات وما
بعد من العرب والمسممين .أما من الجانب العربي واإلسالمي فالمسؤول عن الميل لمعنف تجاه الغربيين

أما الصحويون اإلسالميون فقد رّكزوا عمى
فئتان:الصحويون اإلسالميون ،وسياسات الجميوريات االستبداديةّ .
تآمر الغرب عمى اإلسالم ،وعمى قيام ثقافتو عمى الماديات الييودية،
مدى عقود عمى فظاعة التغريب ،وعمى ُ
وعمى إقدامو عمى ممارسة الكراىية والعنف ضد اإلسالم والمسممين من الحروب الصميبية والى زمن

أما حكام الجميوريات الخالدة فقد كانوا يتوافقون ظاى اًر مع العنف الشعبوي إنما
االستعمار ،واقامة إسرائيل .و ّ
ألسباب"قومية" ،ويتوافقون س اًر مع الغرب ضد أولئك "األُصوليين" المتخمفين باعتبار أنيم ىم مثميم عممانيين
وتقدميين! وخالل أربعة أو خمسة عقود ،أقيمت عشرات الجمعيات ومئات المؤتمرات من جانب المؤسسات

الدينية الغربية واإلسالمية ،لمحوار بين المسيحية واإلسالم ،وبين الغرب والشرق .لكنيا بقيت بالفعل أحاديث

بين ٍ
الن َخب الدينية من
كيان وشيو ٍخ ومثقفين ،وما َّ
أحس بيا جميور الطرفين ،فضالً عمى ىشاشة الوعي لدى ُ
الطرفين ،وسرعة استجابتيا الىتياجات الجميور.
تابعت عمى مدى األيام القميمة الماضية ما صار ُيعرف بردود الفعل من جانب شبان اإلسالميين
لقد
ُ
تتم التظاىرات واالحتجاجات
ات اهلل
عمى الفيمم المسئ لمنبي صمو ُ
وسالموُ عميو .وربما كان من البدييي أن ّ
ُ

أن صناع الفيمم وعارضيو ىم من األميركيين ،ومعيم بعض أو
أمام السفارات والقنصميات األميركية ،باعتبار ّ
واحد من "أقباط الميجر" .لكنو ليس من البدييي وال من األخالقي أن تحدث عمميات اإلحراق واطالق
اطن أميركي ،وليس الحكومة األميركية .كما أنو ال مسؤولية ٍ
ألحد من
القذائف .فالذي صنع الفيمم المعتدي ُمو ٌ
إدارة أوباما أو الجيش األميركي عن ذلك .والقضاء األميركي مستق ّل ،ويمكن مالحقة المشاركين في الفيمم
أن شيئاً
بالطرق القانونية ،والقيام بحممة متنورة تجعل من الفيمم وصاحبو مح ّل إدانة من األميركيين أيضاً .بيد ّ
من ذلك لم يحدث ،بل الذي حدث اإلحراق ورفع أعالم ورايات القاعدة ،واستخدام القذائف الصاروخية ضد

ٍ
وسرعان ما ُنسيت األسباب المباشرة ،وعادت اليتافات ومظاىر الشغب ضد أميركا
أشخاص مدنيين ُ
وع َّزلُ .
ٍ
بوجو عام.إنما المفجع واألفظع من ذلك ردود فعل اإلسالميين المثقفين والحزبيين ،واآلخرين الذين
والغرب

أيت عشر ٍ
ات منيم عمى التمفزيونات يتحدثون لحوالي الساعة والساعتين عن مساوئ
ُي َّ
سمون ليبراليين .فقد ر ُ
الفيمم والغرب وأميركا ودعاوى حرية التعبير ...وتأتي في النياية تماماً دقيقتان تستنكر أعمال القتل واقتحام

العمَم .والواضح من ذلك أمران :أما الميبراليون فإنيم يخشون من اعتداء العوام عمييم إن
السفارات أو إن ازل َ
حاولوا التفريق بين الغرب وأميركا وصناع الفيمم ،أو إذا طالبوا بمعاقبة المعتدين من الغوغاء عمى األمالك
العامة والخاصة .وأما اإلسالميون الذين يقبعون في السمطة اآلن فإنيم يريدون االحتفاظ بجاذبيتيم لمجميور،

ان عمى الناس وحرياتيم وحياتيم وسمعتيم مواطنيين وأجانب .وقد
وكسبيم ليم حتى وان كان في ذلك عدو ٌ
ْ
ٍ
كثير من ىؤالء – في تو ٍ
اطؤ محمود -ذكر ٍ
لموضوعات أُخرى
سمبي عن األقباط ،لكنيم تطرقوا
شيئ
تجنب
ٍّ
ٌ
تُ ِ
الحرمة الخاصة ،وغياب اإلحساس باحترام اآلخرين وثقافاتيم
شع ُر بالفعل بغياب اإلحساس بال ّ
حق في ُ
وأديانيم ،كما غياب الكوابح دون ارتكاب العنف ألَتْفَ ِو األسباب.
وكان ذلك كمُّو ممحوظاً خالل العقود القميمة الماضية من جانب البعض ضد المسيحيين بالعراق

تالعب الجيات األمنية بالعواطف والوقائع .لكنو
بأن تمك المظاىر ناجمة عن
ومصر .وكنا ّ
نعزي النفس ّ
ُ
استمر وزاد بعد الثورات العربية ،ومن جانب الفئات نفسيا أو األشخاص أنفُسيم تقريباً .وما عاد األمر قاص اًر
اليجمات عمى المساجد والم ازرات
عمى التعرض لمعتقدات غير المسممين وحرية ممارستيم لدينيم؛ بل اشتدت
ُ
بحجة مكافحة ِ
الش ْرك ،وعمى مؤسَّسات وجمعيات المرأة بحجة مكافحة العممانيين والفساد .وعمى الكميات

والمعاىد بحجة فرض الحجاب والنقاب أو لمتصدي لمحاوالت منعيما .وقد لفت انتباىي وأنا أُتابعُ وقائع
أن َّ
كل المتحدثين عمى التمفزيون كانوا يتركون الفيمم موضوع االحتجاج فجأةً
المسيء ّ
االحتجاجات عمى الفيمم ُ
أن َّ
ردة فعميا كان ُمبالغاً فييا عمى اتيام أحد المشايخ ليا بالدعارة
لييجموا عمى إحدى الممثالت بحجة ّ
بأن
والفساد عمى التمفزيون! فيل يأتي ىذا اليياج لطول االنكباب؟ أم يأتي من جانب المحترفين إلحساسيم ّ
ٍ
شيء بحجة مكافحة الغرب والتغريب وتطبيق الشريعة وفرض الح ّل
الفرصة أتت لالستيالء عمى كل

اإلسالمي؟!

إن الذي أراه أن الكبت السابق والضغوط األمنية من جية ،واالستغالل الحالي من ٍ
جية ثانية،
ّ
ّ
عامالن واردان وقويان في تعميل استشراء ىذه الظواىر الشا ّذة بعد الثورات .إنما من ٍ
جية ثانية ،ال أعتبر

ٍ
بشكل كامل.
ذلك كافياً الستيعاب ىذه األمور

متخصص بشؤون الحركات اإلسالمية .وقد صدرت لو عدة ٍ
كتب في
نسي
أوليفييو روا
باحث فر ٌّ
ٌ
ٌ
وسع دائرة
موضوعات اإلسالم السايسي في العقدين األخيرين من السنين .لكنو في العام ّ 2011-2010

أن ما يجمعُ بين
اىتماماتو إذ أجرى دراسةً مقارنةً بين "الصحوات" في سائر ديانات العالم .وقد تبين لو ّ
ت دائماً اإلقبال عمى المظاىر التعبدية والطقوسية
تمن ْ
صحوات البوذية والبروتستانتية والييودية واإلسالم أنيا َ

في الدين واإلعراض عن تقاليد وأعراف العيش والتصرف داخل الجماعة الخاصة ،وفي التعامل مع

الجماعات الدينية األُخرى ،حتى لو كانت تمك األعراف ثابتةً في النصوص التي يعتقد الصحوي قداستيا!
َّ
وصدام والنميري
عب في الظواىر المستشرية أيام القذافي واألسد
َّ
سمى الرجل كتابوٌ :
"دين بال ثقافة"ّ .
المر َ
إن ُ
والبشير والعسكر الجزائري ،والمستشرية أيضاً لدى متشددي اإلسالم األُصولي ىذا الفساد واإلفساد لمطبيعة
البشرية ،سواء باسم الوطنية والقومية أو باسم الدين وتطبيقو .نعم ،ما عاد ىناك إحساس قوي لدى الشباب

ات اهلل وسالمو عميو
بحرمة الدم وحرمة الكرامة وحرمة الممتمكات ،وىي األمور التي أَوصى بيا نبيُّنا صمو ُ
يكون ىناك
ذىاب من ُم َّدعي الدين من الغوغاء والعامة ،إلى أنو يمكن أن
ف يخطبتو بحجة الوداع .إنو
ٌ
َ
إن الصالة تنيى عن الفحشاء والمنكر" :وىل
ٌ
دين بال أخالق ،وكيف يكون ذلك واهلل سبحانو وتعالى يقولّ ":
منكر أعظم من قتل أ ٍ
ُناس مسالمين بالقذائف الصاروخية واإلحراق؟!
ىناك ٌ
شبان كثيرون استسيموا العنف والتظاىر والشعارات بعد سقوط حكومات االستبداد – التعبير
لقد أراد ٌ
محرمات الدين
ات اهلل وسالمو عميو ،لكنيم بخروجيم عمى َّ
عن استنكارىم لإلساءة إلى رسول اهلل صمو ُ

واألخالق  ،ما اتّبعوا سنتو صموات اهلل عميو وسالمو عميو ،وأساءوا إلى اإلسالم .وقد تتسبب ىذه الحوادث
المتكررةُ بميبيا وبغيرىا ،في العودة عمى االعقاب ،إلى زمن بن الدن والقاعدة والعياذ باهلل.
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