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كتب الخبر: محمد العجمي

سات واالختالف الفكري والعقدي، وكل ما ال یصبُّ في ال تمیِّز وزارة اإلعالم، على ما یبدو، بین المساس بالمقدَّ
سات. ولم یخطر ببال أحٍد من قبل القول إن المقرر األیدیولوجي لوزارة األوقاف یتم منعھ، بتھمة المساس بالمقدَّ
«المسلمین بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في التراث اإلسالمي» أمر یثیر حفیظة الرقابة في «اإلعالم»، كما لم

یخطر لنا القول إن «التعصب القبلي ازدھر مع تولي الدولة األمویة» یمكن أن یكون مساسا.

د ذكر كلمتي «آدم» و«حواء» غیر متبوعتین بعبارة «علیھما السالم» كان مشكلة في كثیر من الكتب، إن مجرَّ
ألنھ أمر یفتقر إلى «األدب» مع األنبیاء والمالئكة، مع أننا نعرف أن الحقیقة ابنة سیاقھا، وأن ورود كلمة آدم
في السیاق التوراتي یختلف عن السیاق اإلسالمي، وأن اللفظة قد تتضمن حزمة من الرموز الخالیة تماما من

سات أم تكمیم أفواه؟ كوالیس الرقابة في الكویت: حمایة للمقدَّ
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المرجعیة المقدسة، دون أن یعني ذلك مساسا، مثل استخدام الشعراء لكلمة «حواء» كرمز للمرأة األولى، أو أن
یدلل أٌب طفلتھ بقولھ «یا مالك»!

شتم وتكفیر

إذا كنا نتفھم منع الكتب التي تتضمن شتما وتكفیرا بین المذاھب، إال أننا ال نفھم منع الكتب التي یأخذ فیھا
«العلمانیة كتاب  في  كما  موضوعیا،  التاریخ  ھذا  ویتناول  الدینیة،  الملل  من  محایدا  تاریخیا  موقفا  المؤلف 

والسلطة نقد خطاب النخبة العربیة» لـنبیل دبابش.

ساتنا بذاتھ مساس بھا، من وجھة نظر «اإلعالم»، وھو المنطق ذاتھ الذي منعت ویبدو أن عدم تقدیس مقدَّ
باسمھ أھم مؤلفات الباحثین في األدیان، مثل: نصر حامد أبوزید، سروش، فراس السواح، خزعل الماجدي،

وغیرھم.

في سؤال برلماني لوزیر اإلعالم عن عدد الكتب التي تم منعھا خالل السنوات الخمس الماضیة، جاء رد الوزیر
«اإلعالم» رقابة  تعسف  عن  یسمع  الثقافي  للشأن  المتابع  كان  السنوات  تلك  وطوال  كتابا.   4390 بمنع 
تلك كل  علیھ  بنیت  الذي  واألساس  المنع،  حیثیات  على  االطالع  لھ  یسبق  لم  لكن  الكتب،  حق  في  ومجازرھا 

القرارات.

تجاوزت «اإلعالم»  فإن  الكراھیة،  خطاب  ونشر  الدینیة  سات  بالمقدَّ المساس  م  یجرِّ الكویتي  القانون  كان  وإذا 
سة ال یمكن مناقشة تاریخھا، وال سات، حتى أصبحت لدینا سالالت مقدَّ حدود النص القانوني فیما یتعلق بالمقدَّ

الوقوف عندھا حتى.

في الدولة  مؤسس  سفیان  أبي  بن  «معاویة  كتاب  في  حدث  كما  ممنوع،  أمر  تاریخیة  واقعة  نقل  د  مجرَّ إن 
المیزان» لعباس محمود العقاد، فضال عن مؤلفات د. علي الوردي، مثل: «وعاظ السالطین» و«مھزلة العقل

البشري».

أوالً: الحق البشري في االختالف

سات، نجدھا تمنع أحد أھم الكتب في مكتبتنا العربیة، وفي الوقت نفسھ الذي ترى «اإلعالم» أنھا تحمي المقدَّ
وھو كتاب «نھج البالغة»، لما اختاره الشریف الرضي من كالم أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب. لقد منعت
وأتباع المرأة  جند  «كنتم  منھا  أسطر،  لعدة  والدیني  العربي  التراث  في  المركزي  الكتاب  ھذا  «اإلعالم» 

البھیمة».

(األشاعرة، الُسنة  أھل  كتب  من  كثیرا  أن  إال  المنع،  من  وافر  نصیب  لھا  الشیعیة  الطائفة  كتب  كانت  وإذا 
المعتزلة، المتصوفة، وغیرھم) تم منعھا أیضا، نذكر منھا كتاب اإلمام أبي القاسم القشیري (شكایة أھل الُسنة
األنبیاء» «قصص  وكتاب  القطب،  علي  لـمحمد  الرسول»  حول  «نساء  وكتاب  محنة)،  من  نالھم  ما  بحكایة 

لـلدكتور عمر عبدالكافي.

بین التعایش  وكأن  والدینیة،  والمذھبیة  الفكریة  األصوات  من  الكثیر  قمع  تم  الوطنیة  الوحدة  حمایة  بحجة 
المختلفین؛ فكریا ودینیا، ال یمكن أن یتحقق على أرض الواقع، وھو المؤشر المخیف على ھشاشة فكرة المواطنة

في نظر «اإلعالم».

تناقض سافر



إن قرارات المنع الصادرة في «اإلعالم» تتناقض بشكل سافر مع دستور الكویت، الذي كفل حریة االعتقاد
والتعدد الفكري والدیني والمذھبي. والمطلع على سلسلة تقاریر المنع الصادرة بحق أھم المؤلفات التاریخیة
الفكریة، الفاشیة  أشكال  من  شكل  إلى  المجتمع  سات  مقدَّ حمایة  یتجاوز  األمر  أن  یرى  والفكریة  والسیاسیة 

لتعبئة المجتمع بفكر أحادي، وطمس كل ما عداه.

فإن لـ»اإلعالم»،  بالنسبة  مقبولین  غیر  أمران  التعدد  في  المجتمعي  والحق  االختالف  في  البشري  الحق  وألن 
قدرة في  وتشكك  یریدھا،  التي  األفكار  تبني  وفي  المعرفة،  على  الحصول  في  القارئ  حق  على  تتعدى  الرقابة 
منع حد  إلى  التاریخ  وتقدیس  التاریخیة  البالھة  وتكریس  للتجھیل  أداة  كونھا  عن  فضال  التعایش،  على  المجتمع 

االقتراب منھ.

إن أمة لدیھا كل ھذه المقدسات (رغم غیاب الكھنوت ورجال الدین وسطاء اإللھ)، البد أن تكون أمة مثقلة جدا
بماضیھا.

سات واالختالف العقدي، أنھا منعت، على سبیل شاھد آخر على عجز «اإلعالم» عن التمییز بین المساس بالمقدَّ
وال لملك  یسوع ابنا  یكن  من قبیل «لم  أسطر  بسبب  المسیحیة»،  للدیانة  المصریة  كتاب «في األصول  المثال، 

مولودا في ساللة ملوك» وغیرھا.

الدین على  تعدیا  یعتبر  ال  االختالف  فإن  معھا،  اختلفت  أو  اإلسالمیة،  العقیدة  مع  األفكار  ھذه  تطابقت  وسواء 
تمنع أن  یمكنھا  فكیف  الكنائس،  بوجود  تسمح  الدولة  كانت  وإذا  عقدي.  اختالف  د  مجرَّ ببساطة  ألنھ  اإلسالمي، 

استیراد كتب مسیحیة؟

وبالمثل منعت «اإلعالم» كتاب «لغز عشتار» لفراس السواح، رغم أنھ ال یتقاطع مع العقیدة اإلسالمیة من بعید
أو قریب، بل یتحدث عن أشكال األلوھة المؤنثة في الحضارات القدیمة، مثل: بابل وسومر وغیرھما.

ثانیاً: القراءة السطحیة والعجز عن التأویل

األدبیة. النصوص  وتأویل  قراءة  عن  الرقیب  عجز  مدى  سیكتشف  «اإلعالم»  منع  تقاریر  على  المطلع  إن 
سات. على فاستخدام كلمة «مالك»، على سبیل االستعارة، أمر قد یودي بالكتاب إلى المنع، بتھمة المساس بالمقدَّ
سبیل المثال، في كتاب «الضائعة» لـعبدهللا الصالح، الصادر عن دار المدى، تحفظت الرقابة عن تشبیھ أورده
المؤلف بقولھ «الذي مّسھا كمالٍك غامض». وفي سطر آخر، قولھ: «فلتحرسنا مالئكتنا الحارسة أثناء نومنا».

إن عجز المؤسسة الرقابیة عن التأویل، وما تتطلبھ قراءة النصوص األدبیة أمر واضح، إذ یؤخذ النص بجریرة
ظاھر القول على الدوام.

إن توظیف لفظ الجاللة في سیاق شعري بذاتھ أمر ممنوع، على سبیل المثال، تم منع دیوان «زھرة في حوض
الرب» لـسعاد المحتسب، بسبب بضعة أسطر، منھا:

«دعھ یا هللا یفتح الباب لنفسھ

واسقھ من أنھار رحمتك

ال تعنفھ إن تعثر على السراط



سوف یعبر، سوف یخترق إلى مثواه».

وال نعرف اإلشكالیة التي وجدھا الرقیب مع ھذه األسطر، رغم أنھا متسقة حتى مع اآلیة القرآنیة (إن هللا ال یغیر
ما بقوٍم حتى یغیروا ما بأنفسھم)، لكن عجز الرقیب عن قراءة الشعر یجعلھ متورطا في ألفاظ ظاھرة یبدو أنھ

د تلفظھا یعتبر تجدیفا. تلقى تعلیمات بأن مجرَّ

100 عام

في لقاٍء أذیع على الھواء مع اإلعالمي حسین الفیلكاوي على قناة العربیة، مدافعا عن قرار منع روایة «مئة
عام من العزلة» لغابرییل غارسیا ماركیز، ذھب الفیلكاوي إلى أنھ «ال توجد دولة في العالم تقبل بفسح مثل
من عام  «مئة  تمنع  التي  العالم  في  الوحیدة  الدولة  ھي  الكویت  أن  الفیلكاوي  السید  ونسي  الكتاب»،  ھذا 
الفكریة الكتب  تداول  فیھا  یتم  واإلمارات،  السعودیة  مثل:  الكویت،  عن  محافظة  تقل  ال  دوال  وأن  العزلة»، 

واألدبیة بحریة أكبر، ودون مزایدة على أخالق الشعب أو وصایة على أفكاره.

ھو سیاقاتھا،  في  األفكار  ووضع  والتأویل  المنتجة  القراءة  عن  الكویت  في  الرقابة  جھاز  عجز  على  آخر  شاھد 
الطریقة التي تمنع فیھا الكتب بصفتھا كتبا للشعوذة.

إن تحفظ «اإلعالم» عن كتب السحر والخرافات أمر یمكننا أن نفھمھ، لكن ما ال نستطیع فھمھ، ھو منع التناول
یصنف أن  یمكن  مثال،  بالسحر،  تؤمن  شخصیة  فیھ  شعبیا  مشھدا  روائي  یصنع  فأن  المواضیع.  لتلك  األدبي 
الكتاب أوتوماتیكیا على أنھ كتاب للشعوذة. مثل روایة محمد الشحري (موشكا)، الصادرة عن دار سؤال. كان
الرقیب ممتعضا جدا، بسبب ثالث كلمات، ھي: «وبخور طاردة للشیاطین». أصبح الكتاب، بفعل ھذه الكلمات
أن یصعب  األدبي،  سیاقھا  في  ُتقرأ  روایة،  أنھا  رغم  للبدع،  ومروجا  الصحیحة  العقیدة  ضد  محرضا  الثالث، 

یقرأھا أحد لیصدق بأن البخور یطرد الشیاطین ما لم یؤمن بذلك قبال.

للطائفیة إدانة  كتبت  التي  فالروایة  السنعوسي،  لسعود  حصة»  أمي  «فئران  روایة  منع  مع  حصل  ذاتھ  األمر 
من الروایة  عالم  بناء  یستحیل  طائفیة،  شخصیات  وجود  بسبب  طائفیة،  روایة  أنھا  بحجة  «اإلعالم»،  منعتھا 
بعض «وأن  الروایة  نشر  بمنع  الوزارة  قرار  ألغى  الذي  الحكم،  حیثیات  في  المحكمة  أكدتھ  ما  وھو  دونھا، 
العبارات المأخوذة على المؤلف ال تنال من ثوابت الدین وأصولھ، فضال عن أنھا جاءت غیر معبِّرة عن وجھة
ال بالروایة  ذكرھا  مجرد  وأن  لھا،  نقده  معرض  في  الروایة  شخوص  ألسن  على  جاءت  إنما  المؤلف،  نظر 

ینصرف قطعا إلى تبني المؤلف لھا أو الترویج لھا».

لكن الطریف في األمر ھو ما قالتھ محامیة وزارة اإلعالم في إحدى الندوات، دفاعا عن قرار المنع: «كلنا ید
لت الروایة في نظرھا إلى تزویر للحقیقة، وعلیھ یجب منعھا. واحدة، والغزو یشھد»، وھكذا تحوَّ

ثالثاً: ھشاشة األخالق وتربیة المجتمع

أو «نھد»، مثل «فخذ»  البشري  الجسد  من  أعضاء  إلى  اإلشارة  أن  ھو  العامة،  باآلداب  المتعلق  اآلخر  األمر 
جائزة الحائزة  البصیص،  لعبدهللا  الذئب»  «طعم  روایة  مع  حدث  مثلما  للمنع،  سببا  ذاتھ  في  یكون  أن  یمكن 
الدار عن  الصادر  البجع»،  الماء  في  یسجد  «مثلما  الصلھبي  حسن  الشاعر  ودیوان  العربیة،  للروایة  الشارقة 

العربیة للعلوم، إذ إن الرقیب تحفَّظ عن البیت اآلتي:

«نھدك المارق من ضلعي غوى، وتھادى فوق عشب النزوة الیسرى».



ونحن نتساءل: إن كان الرقیب فھم فحوى البیت، لكنھ لیس مضطرا لفھمھ، فكلمة نھد بذاتھا جریمة، وھو األمر
الالفت حقیقة، ألن الموروث األدبي العربي، السیما المعلقات السبع، مليء بأبیات تتغزل بجسد المرأة، مثل:

ُھ َواإلِتُب َتنفُُجُھ ِبَثديٍ ُمقَعِد الَبطُن ذو ُعَكٍن َلطیٌف َطیُّ

طَن ِبالعیداِن في ُكلِّ َمقَعٍد َوَیخَبأَن ُرّماَن الُثِديِّ الَنواِھِد ُیَخطِّ

ْھـ ـِد إذا ماَزَجْتُھ بْنُت الُكُروِم كاِعٌب ِریقَُھا أَلذُّ من الشَّ

فما الذي ستفعلھ «اإلعالم» إزاء ھذا الموروث؟ ھل نعلن قطیعة ثقافیة مع المتون التي أسست لألدب العربي؟
ھل نمنع المعلقات السبع وقصائد المعري وأبي نؤاس، ألنھا ال تتوافق مع منطق الدولة األخالقي، وال تتطابق
مع رؤیتھا الدینیة؟ كیف ستتعامل وزارة اإلعالم مع ما كتبھ العلماء واألدباء والشعراء والقضاة والفقھاء وعلماء
الحمامة» «طوق  كتب:  ذلك  ومن  الجنسیة،  والعالقات  المرأة  جسد  عن  الكتابة  في  الكبار  والشیوخ  الدین 
و»محاضرات األدباء» للراغب األصفھاني، والعقد الفرید البن عبدربھ، كذلك كتب مثل «تحفة العروس ومتعة
للتیفاشي كتاب»  في  یوجد  ال  فیما  األلباب  و»نزھة  صباه»  إلى  الشیخ  و»عودة  للتیجاني،  النفوس» 
فھل لألصفھاني»،  و»األغانى  أبوتمام»  و»حماسة  ولیلة»  لیلة  و»ألف  األصبھاني،  للراغب  و»المحاضرات» 
مع نتوافق  لكي  األدبي،  تراثنا  من  نتبرأ  وھل  المرأة؟  جسد  عن  ألفاظا  تضمنھا  بحجة  أیضا  الكتب  ھذه  نمنع 

المعاییر األخالقیة لوزارة اإلعالم؟

المركز األول في المنع

مثل: قریبة،  أخرى  دول  في  المنع  نسبة  أضعاف  یتجاوز  بمعدل  الكویت  مثل  دولة  في  الكتب  تمنع  لماذا 
وال العیسى،  لبثنیة  التیھ  خرائط  وروایة  للسنعوسي،  حصة  أمي  فئران  كروایة   - واإلمارات؟  السعودیة 
زمن في  والحب  العزلة،  من  عام  مئة  روایة  مثل  عالمیة  روایات  أو  الحمادي،  لعبدالوھاب  رؤیاك  تقصص 
الكولیرا، والعدد یطول- ألن اآللیة التي تجري وفقھا عملیة الرقابة في ذاتھا َمعیبة، إذ یقوم الرقیب (موظف
من مجموعة  باقتناص  واألدبیة)،  الفلسفیة  النصوص  لقراءة  علمیة  مؤھالت  یمتلك  ال  الذي  اإلعالم  وزارة 

األسطر التي تتضمن ألفاظا بعینھا باعتبارھا مخالفة، بغض النظر عن سیاقاتھا.

توضع ھذه األسطر في التقریر الذي یرفع بدوره إلى لجنة الرقابة، وھي التي ال تتكبد عناء قراءة الكتاب من
أولھ إلى آخره، بل تقرأ األسطر المشبوھة على طریقة «وال تقربوا الصالة»، وتقرر منع ھذا الكتاب، بحجة

حمایة المجتمع من االنحالل واالنحراف الفكري.

المدنیة الھندسة  تخصص  ومن  التربیة  كلیة  من  أعضاء  الحالیة  الرقابة  لجنة  في  نجد  لماذا  نتساءل:  ونحن 
وإدارة األعمال والمكتبات، وال نجد أساتذة للنقد واألدب والفلسفة قادرین على قراءة تلك النصوص بأدوات

علمیة، وإنقاذھا من مجزرة المنع التي تتم بموجب الجھل وحده؟

وإذا كانت لجنة الرقابة ال تقرأ الكتب التي تمنعھا، فإن لجنة التظلم بدورھا ال تقرأ الكتب التي تعرض للتظلم،
وعلیھ فإن نظاما رقابیا ال یقرأ، لكنھ یراقب القراءة، ال یمكنھ أن ینتج إال مزیدا من المنع، سیكون األمر أشبھ

بمطالبة عاقر بأن تنجب أربعة توائم.

بث یجعل  الذي  ما  إذ  التراثیة،  األغاني  مع  وخاصة  والكتب،  اإلذاعة  بین  الوزارة  موقف  ازدواجیة  عن  ناھیك 
أغنیة تقول «وخص لي في سالمي أبونھیٍد صغیر» أمرا مقبوال، لكن قراءتھا في روایة أو دیوان تصبح أمرا

خارجا عن األدب؟



إن االتفاق على مفھوم واحد لآلداب العامة أمر مستحیل، لكن یبدو أن «اإلعالم» تأخذ بمنطق المزایدة، وكلما
كان وإذا  بأسرھا.  البالد  على  األمر  موا  عمَّ الخاص  لذوقھم  «الخدش»  من  بمزید  الرقابة  لجنة  أعضاء  شعر 
باإلمكان استنتاج شيٍء واحد من معیار خدش اآلداب العامة لدى الرقابة، فھو أن أعضاء اللجنة جاھلون تماما
یدرسون الكویت  جامعة  في  اآلداب  كلیة  طلبة  أن  المفارقة  منِعھ.  إلى  تفضي  قد  درجة  إلى  العربي،  بالموروث 

ذات النصوص التي، بحكم معیار وزارة اإلعالم، ینبغي أن ُتمنع!

اإلشكالیة األخرى، ھي الزعم بأن الكتاب قادر على خدش اآلداب «العامة»، وھذا األمر عملیا غیر وارد، ألن
عملیة تلقي الكتاب ال تحدث من قبل جماھیر، بل أفراد، وھو لیس بالمشھد الذي یتم بثھ على المأل ویشاھده مئات
حدوثھ، الممكن  األمر  وھو  قارئھ،  وذوق  حیاء  ما  كتاب  خدش  أن  فعال  حدث  لو  حتى  إذ  المتفرجین،  آالف  أو 

فنحن ھنا نتحدث عن الذوق الخاص، ال العام، ومن غیر المنطقي أن یعمم الذوق الخاص على المجتمع كلھ.

إن الثابت من خالل كل ھذه النماذج لیس التخبط والعشوائیة فحسب، بل انعدام المعیار العلمي، والقدرة الحقیقیة
عملیة ھو  ما  بقدر  عن «القراءة»،  یكون  ما  أبعد  اإلعالم  وزارة  تفعلھ  فما  النصوص،  واستنطاق  القراءة  على 
تلصص معیبة، باحثة أبدا عن مبررات المنع. ھؤالء، عسس الّنص، العاجزون حقیقة عن قراءة فعالة ومنتجة

لتلك النصوص، ھم وحدھم الذین یبّتون بشأنھا.

رابعاً: الجھل بالقیمة الرمزیة للكتب

أو كیخوتھ،  دون  اإللھیة،  الكومیدیا  نوتردام،  أحدب  فاوست،  الیوناني،  زوربا  مثل  روایة  بمنع  تقوم  دولة  إن 
التي األساسیة  األدبیات  من  وغیرھا  البالغة،  نھج  كتاب  أو  آنجلو،  لمایكل  لوحات  تتضمن  تاریخیة  موسوعة 
شكلت منعطفا مھما في مسیرة التاریخ األدبي اإلنساني، ھي دولة ما زالت عالقة في العصور الوسطى، وتعمل

بمنطق محاكم التفتیش، وتطالب المجتمع بأن یصدق أن «األرض ھي مركز الكون».

إن وزارة اإلعالم ال تقیم أي اعتبار لھذه الكتب المركزیة في مكتبة العالم، ومنع كتب من ھذا النوع ال یختلف
بحمایة بل  اإلنسانیة،  الذاكرة  بحمایة  معنیة  غیر  «اإلعالم»  لكن  والتراثیة،  التاریخیة  المباني  منع  عن  أبدا 

الزھایمر الجمعي الذي یحدث بمباركة من قطاع الرقابة.

الكویت. لسمعة  عدو  أسوأ  وھي  كویتي،  مواطن  لكل  مھینة  اإلعالم  وزارة  ترتكبھا  التي  األدبیة  المجزرة  إن 
التخلف عن  مأساویة  قصة  إلى  والحریة  للثقافة  منارة  من  یوم،  كل  الوطن،  ھذا  تحویل  یتم  الرقابة  وبفضل 

واالنغالق الفكري.

خامسا: تنھي عن «طبعة» وتأتي «بغیرھا»

إلى ذلك  یتجاوز  بل  فقط،  والحظر  المنع  بأغالل  الكلمة  وسجن  والسطحیة  الجھل  حدود  عند  األمر  یتوقف  ال 
تناقض الرقابة، وتخبط الرقیب في قرارات الفسح والمنع، فمما یقضى بھ العجب وال ینقضي بھ، أن ُتجاز روایة
تجیز «اإلعالم» أن  كذلك  العربي،  الثقافي  المركز  بطبعة  نفسھا  الروایة  وُتمنع  التنویر  دار  بطبعة   «1984»

روایة «قواعد العشق األربعون» إللیف شفق بالنسخة اإلنكلیزیة وتمنعھا باللغة العربیة.

تكشف ھذه التناقضات زیف ما تدعي السلطة الرقابیة من أسباب تعلل بھا منعھا الجائر، فھي داللة كبیرة على
أنھ لیس عند لجنة الرقابة قواعد راسخة تستند إلیھا، لذلك تكون قراراتھا أشبھ ما تكون بلعبة نرد رقابیة، تحاكم
الخاص فھمھ  بحدود  فیھا  فرد  كل  تقییم  ووفق  اللجنة،  أعضاء  وأھواء  أمزجة  وفق  األفكار  وتناقش  الكتب 

ومنظوره الشخصي والضحیة ھي الكلمة والموءودة ھي الثقافة.

المحكمة اإلداریة: اإلبداع ینصرف إلى كل مختلف عن المألوف



ألغت المحكمة اإلداریة قرار وزارة اإلعالم منع روایة «فئران أمي حصة» للكاتب سعود السنعوسي.

وجاء في حیثیات الحكم أن حریة الحوار تخرج الرأي والرأي اآلخر سامقا مفندا ما قد یعلق بالدین الحنیف
من زائف األباطیل وخاطئ االتھامات بجمود الفكر تارة وتطرفھ تارة أخرى، واإلسالم من كلیھما براء.

ولكون األمور،  من  المألوف  عن  مختلف  كل  إلى  ینصرف   – القول  مستقر  في   – اإلبداع  أن  حیث  ومن 
حرص التي  الحقوق  من  حق  المختلفة  بصورة  وھو  مستحیال،  یغدو  علیھ  االتفاق  فإن  سمتھ،  االختالف 
أداة كونھا  في  المتمثلة  حمایتھا  یحقق  وجھ  على  كفالتھا  الدولة  على  وأوجب  نصا،  تقریرھا،  على  الدستور 
یستقیم ال  اإلبداع –  صور  أحد  باعتباره  وحمایتھ  الروائي  اإلبداع  وصون  المجاالت،  كافة  في  والنمو  التقدم 
أمرة أو یستوي على صحیح مقصده إال بتقییمھ فى إطار كونھ عمال فنیا بأدواتھ المختلفة وسیلة من وسائل
التنویر بكل فكر جدید یجلي ماضیا بأفكار سقیمة، ویرسم خطوطا للمستقبل حسبما یتخیلھ المبدع ال حدود إال
األفكار یمنع  وال  المبدع،  طاقات  من  یحد  ال  بما  أطرھا،  یقدرون  الحق  ھذا  على  القائمین  من  ذاتیة  رقابة 
واإلبداعات على المتلقین مع تباینھا واختالفھا، لیكون لھم حق الرفض والقول في إطار احترام فكري متبادل.

إن العمل الروائي محل الدعوى ال یخرج عن كونھ عمال فنیا واجب تقییمھ في إطار أن االختالف أو االتفاق
معھ ال یكون إال من منظور فني، وإن طرح أمور تتعلق باختالف الطوائف ال یمثل خروجا على النظام العام
أو األمن العام، باعتبارھم جزءا من نسیج المجتمعي الواحد شارك بعضھم بإبداعھ الفني واألدبي في استبیان
العالقات االجتماعیة على ھدى من القاسم المشترك بینھم، والمتمثل في الدین اإلسالمي بما یحملھ من التسامح

والمحبة واإلخباء.

لما كانت الروایة تحمل معاني ھادفة حاصلھا الدعوة إلى التوحد والتمسك بالقیم األصیلة والعریقة والتراث
الخالد ومقت الطائفیة ونبذھا، وأتت صیاغتھا سلیمة وأفكارھا منسقة متراصة في سرد قصصي متناغم یشیر
روائي أسلوب  في  أحداثھا  وتسلسلت  منھا،  الغث  طارحا  والمعاني،  األفكار  من  بالثمین  متمسك  إبداع  إلى 
عن بالضرورة  یعبر  ال  فني  كعمل  تقییمھا  إطار  في  یظل  بھا  یرد  قد  ما  بعض  على  الخالف  فإن  متناسق، 

وجھة المؤلف، بقدر ما ھو رصد لواقع برؤیتھ قد یعتریھ أي من الصواب أو الخطأ.

واعتبرت «اإلداریة» أن استجالء األفكار ال یكون إال بطرحھا لتجد سبیال لنقدھا بعد الوقوف على كنھھا،
الفتنة دواء  ھي  المسؤولة  الحریة  أن  في  یتمثل  یغیب  ال  مفھوم  إطار  في  مؤلفیھا  خیال  حبیسة  تبقى  لئال 
الطائفیة، وأنھ قد اندثرت إلى غیر رجعة مصادرة الرأي وحجب الفكر وترویج فقر الفكر، واألدیان والعقائد

السماویة تدعم وترسي حریة الفكر واإلبداع، طالما ال تنال من أصولھا الثابتة ومبادئھا الراسخة.


