شعبان  1441هـ  -أبريل 2020

ثمن حرية الرأي والتعبير
في سوق الدين والسياسة

٥

أم كلثوم الفارسي

نتناول يف هذا املقال ما كتبته الدكتورة �أمل مربوك عبداحلليم حول «�ضحايا حرية الفكر» متخذة جيوردانو برونو منوذج ًا لذلك ،ومن هذا املنطلق
جند �أن الواقع يفر�ض علينا �إ�شكالية مفرطة الدقة �أال وهي حتديد معنى (حرية الر�أي والتعبري) لأنّ يف �سرب �أغوار معنى ومفهوم ذلك املبد�أ تبديدً ا
ال�سليم مل�ضمون مبد�أ حرية الكالم عن �أذهان النا�س.
للكثري من الغمو�ض الذي يدور حوله
ٍ
لدرجة قد ت�صل يف بع�ض الأحيان �إىل ت�شويه وحجب الفهم ّ
�صياحا �أو كتابة �أو ر�س ًما
جهرا �أو
ً
فحر ّية الكالم تعني حرية ال�شخ�ص يف قول ما ُيريد بال�صورة التي يرغب فيها� ،سواء كان بطريقة الكالم ً
هم�سا �أو ً
بالفن ّ
بكل �صوره و�أ�شكاله� ،سواء بالو�سائط العادية �أو الإليكرتونية� ،سلكية �أو ال�سلكية.
غناء �أو
�أو
ّ
ً

تعد حرية الفكر والتعبري �سمة �أ�سا�سية من ال�سمات
الداعمة لتقدم املجتمع باعتبارها ركيزة من ركائز
الدميقراطية ،بالإ�ضافة لكونها و�سيلة من و�سائل
ال�ت�ع�ب�ير ع ��ن ال � ��ذات ،وم ��ن ث ��م ي �ت�لاق��ى ال �ف ��رد من
خاللها باملجتمع ويتفاعالن تفاع ً
ال �إيجابياً حتتاجه
الذات الفردية كما يحتاجه احلكم الر�شيد باملجتمع.
�إن حرية الفكر والتعبري ُتعد احلرية الأم التي يجب
�أن حتت�ضن �أي ح ��وار داخ ��ل املجتمع ،و��ض�م��ان تلك
احل��ري��ة يعتمد ب��الأ��س��ا���س على منظومة م��ن الآراء
والأفكار واملعلومات يتم تداولها دون �أي تعر�ض لأي
نوع من القيود ولي�س معنى ذلك �أن ت��ؤدي ممار�سة
احل��ري��ة �إىل �إي �ج��اد ح��ال��ة م��ن ال�ت��واف��ق ب�ين خمتلف
ال �ت ��وج �ه ��ات ،ول �ك ��ن ال �ه ��دف م ��ن ��ص��ون�ه��ا ي�ت�م�ث��ل يف
كفالة تعدد الآراء مع �إر�ساء قاعدة توفر املعلومات
وحيادتها يف ذات الوقت.
لقد داف��ع �أن���ص��ار احل��ري��ة ع��ن وج�ه��ة نظرهم ط��وال
عقود� ،إميانا منهم ب��أ َّن حرية الكالم �سمة �أ�سا�سية
ل�ك� ّل الأن�ظ�م��ة ال�سيا�سية ال��دمي�ق��راط�ي��ة يف ال�ع��امل،
و� ّأن غياب تلك احلرية ي�ضع الدولة واملجتمع على
منحدر زلق ينتهي حت ًما باال�ستبداد والديكتاتورية.
يعترب الفيل�سوف جون �ستيوارت ميل من �أوائل من
نادوا بحرية التعبري عن �أي ر�أي مهما كان هذا الر�أي
غري �أخالقي يف نظر البع�ض حيث قال «�إذا كان كل
الب�شر ميتلكون ر�أيا ،واحدا وكان هناك �شخ�ص واحد
فقط ميلك ر�أي��ا خمالفا ف��ان �إ�سكات ه��ذا ال�شخ�ص
الوحيد ال يختلف ع��ن قيام ه��ذا ال�شخ�ص الوحيد
ب�إ�سكات كل بني الب�شر �إذا توفرت له القوة».
فهناك ال�ع��دي��د م��ن من ��اذج العلماء ال��ذي��ن ت�ضرروا
نتيجة �أفكارهم ور�ؤاهم ال�سابقة للع�صر ،ولعل �أبرز

من ت�ضرروا من ذلك هم علماء الفلك ،فقد �أ�صبح
م��ن امل�سلم ب��ه ال�ق��ول ب ��أن م�سار علم الفلك مل يكن
دوم ��ا م�ف��رو��ش�اً ب��ال��ورود ،و�إن �صح ال�ق��ول �أن ��ه �سطر
بالدم واال�ضطهاد ،ويبدو �أنه كان �صعبا على الب�شر
دوماً التجاوب مع من يطالبهم بتغيري �أفكارهم عن
ال�ك��ون وع�لاق��ة الإن���س��ان والأر� ��ض ب��ه ،وم��ن الأمثلة
امل �� �ش �ه��ورة يف ه ��ذا امل �ج ��ال ه ��و �إع� � ��دام ع ��امل ال�ف�ل��ك
«ج��وردان��و ب��رون��و» يف ال�ع��ام  ،1600وبطريقة جعلت
ن�سيانها �أمراً م�ستبعداً.
ف �ف��ي ب ��داي ��ة  ،1590ع �م��ت � �ش �ه��رة ب ��رون ��و و�أف� �ك ��اره
اجل��دي��دة يف الأو� �س ��اط ال�ث�ق��اف�ي��ة يف �أوروب � ��ا ،وب��ات��ت
الكني�سة تنتظر الفر�ص للإيقاع به ولإح�ضاره �إىل
روم��ا ،وجرى ا�ستدعاء برونو يف  1592بحجة �إ�سناد
وظيفة تليق ب��ه .وم��ا �إن وط ��أت ق��دم��اه �أر� ��ض روم��ا
ح�ت��ى اق�ت�ي��د �إىل دوائ ��ر التحقيق بتهمة الهرطقة،
وق���ض��ى ��س�ن��وات��ه ال�ث�م��اين الأخ �ي�رة حبي�ساً يف قلعة
«��س��ان��ت �أجن �ل��و» ح�ي��ث ت�ع��ر���ض للتعذيب والتحقيق
�إىل �أن حانت حماكمته .ومل يرتاجع وواج��ه قا�ضي
علي �أن �أتراجع،
الكني�سة الكاثوليكية بقوله «لي�س َّ
ول��ن أ�ت��راج��ع» ،وحت��دى حكم الإع��دام ال��ذي �صدر يف
حقه ،فلم يغري موقفه و�سلوكه .وحتدى من اتهموه
ق��ائ� ً
علي ب��امل��وت ،ف ��إن خوفكم من
لا «ح�ين حتكمون َّ
هذا احلكم �سيكون �أكرب من خويف منه» .ويف مطلع
� 1600أ� �ص��درت الكني�سة الكاثوليكية حكم الإع ��دام
بحقه ،ونفذ احلكم ب�سرعة .حيث ثقب ل�سان برونو
ب�شوكة حديد ،وو�ضعت �شوكة �أخرى يف �سقف حلقه.
و�ص ّفد فكه بحلقة معدنية ،واقتيد عرب �شوارع روما
عارياً ،ثم �أحرق حياً يف �ساح ٍة عامة ت�سمى بـ«ميدان
ال � َّن ��ار» ،وب�ع��د وف ��اة «ب��رون��و» �شعر ال�ب��اح�ث��ون بقيمة

علومه و�أبحاثه واعتربوه �شهيداً للعلم ،وتعبريا من
الكني�سة عن الندم قاموا بنحت متثال له يف روما
وهو يقف بعزة و�شموخ.
و�إىل ي��وم�ن��ا ه ��ذا ،م ��ازال ه�ن��اك ال�ك�ث�ير م��ن �أم�ث��ال
ب��رون��و �ضحايا حلرية الفكر والتعبري على الرغم
من كل التطورات التي ط��ر�أت على حياتنا �إال �أننا
عالقون هناك يف القرون الو�سطى ،فعلى الرغم من
وج��ود بنود يف د�ساتري ال��دول على امل�ستوى العاملي
ت�ضمن حرية الر�أي والتعبري �إال �أنها مل تخرج عن
�إطارها ال�شكلي �إىل حيز التطبيق ،حيث االنتهاكات
كثرية حلرية التعبري يف كثري من دول العامل التي
مينع يف ع��دد منها �إن مل يكن يف معظمها االنتقاد
ال ��ذي كفلته د��س��ات�يره��ا بو�صفه ح�ق�اً للتعبري عن
الر�أي ،حيث ي�سطر لنا على امل�ستوى العربي  -مثال
 امليثاق العربي حلقوق الإن�سان يف مادته الثانيةوالثالثني ب�أنه ي�ضمن هذا امليثاق احلق يف الإعالم
وح��ري��ة ال� ��ر�أي وال�ت�ع�ب�ير وك��ذل��ك احل ��ق يف ا�ستقاء
الأن�ب��اء والأف�ك��ار وتلقيها ونقلها �إىل الآخ��ري��ن ب�أي
و�سيلة ودومن ��ا اع�ت�ب��ار ل�ل�ح��دود اجل�غ��راف�ي��ة .بينما
ج ��اءت م��ادت��ه ال�ث��ان�ي��ة ت�ن����ص ع�ل��ى �أن مت��ار���س ه��ذه
احل �ق ��وق واحل ��ري ��ات يف �إط� ��ار امل �ق��وم��ات الأ��س��ا��س�ي��ة
ل�ل�م�ج�ت�م��ع وال ت�خ���ض��ع �إال ل�ل�ق�ي��ود ال �ت��ي يفر�ضها
احرتام حقوق الآخرين �أو �سمعتهم �أو حماية الأمن
الوطني �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب
العامة.
فمتى �س ُنغادر قيود القرون الو�سطى وننعم بحرية
ر�أي وتعبري تنتع�ش به املجتمعات وينغم�س بعدها
امل��واط�ن��ون يف نقا�شات ت�سمح لهم بالو�صول لأك�ثر
الآراء قر ًبا لل�صواب.؟؟!
nkha008@gmail.com

