طبقات الرقابة يف الثقافة العربية :ل ّذة ال ّرقابة باللّغة
محسن بوعزيزي*
اإلجهاض :أمثلة عرب ّية
ُ
 )1ال ّرقاب ُة

الرقابة اإلجهاض لفحولة فكريّة أو سياسية ممكنة ،رضب من الرببريّة الصلفة لفكرة أو ق ّوة
السلطة
معارضة قيد التشكّل .والرقابة
ُ
القطف لرؤوس بدأت تينع ،كام فعل الح ّجاج ،جرمية ّ
يف حالتها املحض ،رضبة وقائ ّية يف البداية للمختلف حتى ال يعلن عن نفسه رصاحةً ،ومامرسة
إكراهية مع ظهور املطبعة يف أوروبا بدءا ً من القرن الخامس عرش  .1ولك ّن هذه الدراسة ال تقف
عند هذا النمط األخري من الرقابة املؤسس ّية بقدر ما تتجه إىل الرقابة الكامنة يف البنى الخف ّية التي
تفرضها الثقافة العربية وتاريخها .وضمن هذه الثقافة تط ّرف يف ال ّرقابة بتجفيف منابع الفكرة قبل
تك ّونها أو الخصم قبل والدته ،وبأساليب مختلفة ومنها البالغة والخطابة وما ميكن تسميته بصناعة
القداسة ،صناعة قد ال تكون بالرضورة جعلت لحامية املق ّدس بقدر ما هي موظّفّة ألغراض سياس ّية
تصفّي الخصم من حقل الصرّ اع.
ومن أشهر األمثلة العربية عىل هذا اإلجهاض الفكري إعدام كتب الحالّج ،فلم يصلنا من أثره إالّ
وسجن ث ّم ا ُخرج من
القليل ومنها كتاب “الطّواسني” .فمن أجل محارصة الفكرة ا ُحرقت كتبه ُ
وصلب وقُطعت رأسه وأُحرقت جثّته ونرث رمادها يف
سجنه ،ف ُجلد وقُطعت يداه ورجاله وشُ ّوه ُ
دجلة ،تحت ذريعة املروق عن ال ّدين مع أ ّن األمر قد ال يعدو أن يكون أزمة يف اللّغة ناجمة عن
االستسالم لوقع ال َّنظم عنده ،ألنه اضط ّر لالعتذار عن معاين األلفاظ التي كانت تصدر عنه كقوله:
* باحث تونيس

75

طبقات الرقابة يف الثقافة العربية :لذّة ال ّرقابة باللّغة

الحق” أو “ما تحت الجبّة إالّ اللّه” .فقد قتلته هذه الكلامت مع أنّه كتب يقول“ :إ ّن معرفة
“أنا ّ
وكل ما تص ّور يف األوهام فهو – تعاىل – بخالفه ،كيف
الله هي توحيده ،وتوحيده مت ّيزه عن خلقهّ ،
يحل به من منه بدأ”  .2املثال الصويف ،ومنه الحالّج ،رؤية هاربة من الحدود التي تضعها الرقابة
ّ
الدينية مبكر اللّغة وقدرتها عىل الفسحة والتوليد.
الرقابة اإلجهاض كام ترد يف بعض أدعية املساجد واألدعية املذهبيّة العربيّة “ :اللّهم كن لهم
باملرصاد”“ ،اللّه ّم ف ّرق جمعهم ود ّمر أمرهم “ ،اللهم يتّم أطفالهم وأيّم نساءهم واقطع نسلهم”،
“الله ّم اعم برصه وبصريته”“ ،اللهم ج ّمد الدماء يف عروقه واجعله يتم ّنى املوت فال يجده” .والتط ّرف
أقض مضجع األمويني
يف ال ّرقابة بلغ ح ّد حصار القبور وأشهرها مرقد “اإلمام الحسني” يف كربالء الذي ّ
والعباسيني وصوال إىل البعثيني حتى صار القرب رمزا ً للمقاومة لدى الشّ يعة يعادل الطواف حوله مائة
طواف حول الكعبة .ولقد أنشأ املتوكّل الع ّبايس ،عىل سبيل املثال ،نقطة قرب كربالء وأمر أتباعه
بقتل كل من يأيت لزيارة الحسني وهدم بأمره تسع عرش م ّرة ،حتى أنّه ذهب هو وغلامنه ونبشوا
القرب حتى بلغوا الحصري“ ،وإذا به ،يف التأويل الشيعي ،تفوح منه رائحة املسك فهالوا عليه الرتاب
السري”  .3هكذا ال تكتفي الرقابة يف بعض
ثانية ،وأرادوا حراثة األرض ولكن املوايش وقفت عن ّ
حاالتها العربية املتط ّرفة بالقتل بل تتجه حتى إىل محارصة القرب بعد املوت .وتحارص رمزيّة الدين
باسم الدين للذّود عنه .كذلك فعل الح ّجاج يف حصار مكّة وزعموا أنّه رضبها باملنجنيق وقَتَل عبد اللّه
بن ال ّزبري سنة  64للهجري .وما تزال خطبته حني ُوليّ العراق مصدر لذّة بالغ ّية حني االستشهاد ببطش
الحاكم“ :أما واللّه فإنيّ ألحمل الشرّ بثقله وأحذوه بنعله وأجزيه مبثله ،والله يا أهل العراق إين أرى
رؤوسا قد أينعت وحان قطافها ،وإنيّ لصاحبها ،والله لكأنيّ أنظر إىل الدماء بني العامئم واللّحى”4 .
رش” قبل وقوعه .فال ّن ّص البليغ يف ح ّد ذاته سلطة مرا ِقبة
ويف هذه البالغة رقابة وقائيّة تجتثّ “ال ّ
ومعا ِقبة كهذا ال ّن ّص الشّ هري للح ّجاج ،مييل سلوكا ويضع حدودا بنحوه ورصفه وبيانه.
وال ّرقابة طبقات ترتاتب يف املجتمعات بحسب درجة تسامح الثقافة فيها مع املختلف .وكلّام اتسع
الفضاء العام وصارت الحريّ ُة عقيد ًة والدميقراطي ُة مطلبا متأسست الرقابة واتخذت شكالً رصيحاً
ومنظامً بالقانون ،وهذا ينسحب عىل املجتمعات اللّيربالية ،الغربية بالخصوص ،التي ناضلت من أجل
حداثتها قرنا من الزمن عىل األقل .هذه املجتمعات ط ّورت أشكاالً من “املراقبة واملعاقبة” يضعها
فوكو ضمن أفق أوسع تربطها بتط ّور املجتمع الحديث وأمناط الرقابة االجتامعيّة فيه .هذا التط ّور
املؤسسات بحسب االختصاص  .5وباملقابل كلّام ضاق الفضاء العام وانحرس مجاله،
حصل مع تك ّون ّ
تخفّت ال ّرقابة وتط ّرفت يف تخفّيها ح ّد االستئصال واالجتثاث ووأد املختلِف قبل تك ّونه ألنّها مرشعنة
ديناً ومرقّقة بالغ ًة وم ّربرة ثقافةً .وهذا حال الثقافة العربية التي جعلت من الهيمنة عقيدة ومن
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االستبداد عدالً ومن وأد البنت فحولة ،عىل األقل يف لحظة من لحظات تاريخها .فلم تتسامح هذه
الثقافة مع املناهض واعتربته ُجرماً ،وذلك مبعيار ذكوري دامئاً .ويع ّد ذلك فيها من طبيعة األشياء.
وال ّرقابة كذلك ،وعىل سبيل االفرتاض ،درجات من جهة كونها ت ُوزّع تراتبياً بحسب الطبقات
االجتامع ّية ،ت ُسلَّط خاصة عىل الفقراء دون األغنياء .ويف النصوص العرب ّية األدب ّية شواهد كثرية عىل
السلطانيّة» التي تحذّر الخّاصة من مكر العا ّمة .وكلّام زاد االستبداد
ذلك ومنها ما ورد يف «اآلداب ّ
يستحق منهم.
اشت ّدت رقابته للفقراء واملقص ّيني بالخصوص خوفاً من نقمتهم عىل املستبد لعلمه مبا
ّ
ولذلك كانت األنظمة االستبدادية أنظمة أمنية مراقبة بطريقة المعياريّة .يقول الكواكبي يف هذا
املعنى« :إ ّن خوف املستب ّد من نقمة رعيته أكرث من خوفهم بأسه ،أل ّن خوفهم نشأ عن علمه مبا
يستحقّه منهم ،وخوفهم ناجم عن جهل ،وخوفه عن عجز حقيقي فيه»6 .
النص ،ويف بعض
والغريب أ ّن كل االنتهاكات التي متارسها الرقابة تخضع إىل «القانون» ،أي إىل ّ
السلطة واإلجهاض.
الحاالت إىل «الشرّ ع» أو العرف اللذين عادة ما يكونا مداخل ملختلف أنواع ّ
وحتّى ما سمي «بالربيع العريب» راقبه القانون وتصدر رجاله وفقهاؤه املشهد «الثوري» لضبطه
والتحكّم يف انفالتاته املمكنة .فاحتلوا موقعاً متق ّدماً يف «ثورة» ليسوا بفاعليها األساسيني .لقد
بالنص القانوين .فال ّنص عادة خطاب آرس وخارق،
راقبوا الحراك االجتامعي لغلقه ضمن نسق مح ّدد ّ
يص ّحح الواقع ،أو حراك الواقع برؤية فوقيّة وباسم علوية القانون فال يُطلق العنان لتفاعالت
االجتامعي ،وللمجتمع عىل الفعل يف ذاته .هذا التصحيح الذايت للواقع بال ّنص ،وقد تح ّول إىل
خطاب ،يذكّر مبا يس ّميه روالن بارت بــــ“ :لسانيات التّصحيح”  7والتي تشبه من بعض الزوايا
نظرية الرقابة لدى فرويد ،تلك التي متنع اللّذّة املكبوتة الكامنة يف الالّوعي فتص ّحح االنحرافات
السلبيّة .لسانيات التصحيح تتدخّل يف ال ّنص بالتبديل والتصغري والزيادة ،فتشتغل باملبادلة ،رقاب ًة
ّ
فيص ّححه بنشوة املهي ِمن الذي ألف
النص مل ّا يتح ّول إىل خطاب يتالعب بالواقع ّ
توسعاً .كذلك ّ
أو ّ
الهيمنة حتى رآها اعتباطية عنده حني ميارسها عىل غريه وكأنّها من طبائع األمور.

 )2الرقاب ُة والتل ّذ ُذ بالخضوع:
واملفارقة أ ّن املهي َمن عليه يرشعن هذه الهيمنة ويتلذّذ أساليبها القمع ّية فرياها أمناً .ويُنتج لذّته عند
النص يف الثقافة العربيّة يتصرّ ّ ف يف الواقع كام يحلو للمهي ِمن أن
الشعور بالق ّوة ،ق ّوة املهي ِمن .كذلك ّ
وكل الكفاءة تكمن يف ر ّد ال ّرقابة غري مرئ ّية والهيمنة اعتباط ّية
يكون ،تأبيدا ً لحكمه أو تحسيناً ملوقعهّ .
والخضوع محبّباً .فخلقت مفهوم “املستب ّد العادل” مع محمد عبده بديالً للدميقراطيّة والح ّريّة .يقول
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عبده إمنا ينهض بالرشق “مستبد عادل” .وهذا شكل ناعم لالستبداد يُ ّربر بالعدل ،ويُعترب عند البعض
منوذجاً للحكم الصالح ويحيل يف الغالب إىل السرية التي عرفت عن الخليفة عمر بن الخطّاب يف الحكم
واملتميّزة بالعدل ،كام هو متداول .ويف األدبيات الفارسية التي قد تكون أث ّرت يف الثقافة العربية
من هذه الوجهة حديث عن «املستبد الرضوري بالدين» من خالل صورة كرسى أنو رشوان امللقّب
بالعادل رغم استبداده .هذه الفكرة التي ترشعن االستبداد وتتلذّذ به تط ّورت وانترشت خاصة يف ما
يُعرف مبفهوم اآلداب السلطان ّية التي متثّل منطاً مثالياً عربياً لرشعنة رقابة الحاكم واستبداده .ومبا أن
محبوب باستبداده فقد خُلقت داخل اإلنسان العريب كوابح معياريّة تراقبه ومتنعه من التطاول
املستب َّد
ٌ
عىل الحاكم حتّى بينه وبني نفسه .فاإلمام لدى الشّ يعة مثالً له قداسة دينية تراقب أهلها املؤمنني بها
السيايس  .8وهذا النموذج« :مسؤول بهذه
وتخضعهم بالوفاء للفكرة التي صارت كامنة يف الالّشعور ّ
الدرجة أو تلك عن غياب الدميقراطية ،عىل األقل من حيث إنّه يق ّدم بديالً عنها يعتربه أفضل منها.
ولكن مبا أ ّن هذا البديل النموذج قد بقي وما زال مج ّرد منوذج ومج ّرد طلب ،فالبديل الواقعي القائم
دوماً هو يشء آخر غري االستبداد املق ّيد بالعدل .إنّه االستبداد املطلق الذي هو نقيض للدميقراط ّية»9.
و«املستب ّد العادل» فكرة لجامل الدين األفغاين يرت ّدد صداها اليوم يف املرجعيّة السياسيّة لإلخوان
لكل منهام رجالً
املسلمني :يقول األفغاين« :لن تحيا مرص ،وال الشرّ ق بدوله ،وإماراته ،إالّ إذا أتاح الله ّ
كل هذه
والسلطان» .10وما كان لهذه الفكرة أن تجد ّ
قويّاً عادالً يحكمه بأهله عىل غري تف ّرد بالق ّوة ّ
السحريّة يف الثقافة العرب ّية لو مل تكن تتامىش مع الذّهن ّية العرب ّية التي مل تتخلّص إىل اليوم من صورة
ّ
«بطرك» يعادل االبتعاد عنه بعبارة أيب حيان التوحيدي «الفطام عن ال ّدنيا».11
السلطان.
حب ال ّرقابة يف الثقافة العرب ّية ومتعة الخضوع إىل ّ
ويف اآلداب السلطان ّية أمثلة كثرية عىل ّ
«السلطان سوق فام نفق عنده أيت به» .12والكتّاب واملثقّفون أكرث
ففي «عيون األخبار» البن قتيبةّ :
كل
«السلطان سوق ،وإنمّ ا يجلب إىل ّ
السوق حسب الجاحظ لرتويج بضاعتهمّ :
ال ّناس تر ّددا ً عىل هذا ّ
والسوق التي أقمتها فلم أر فيها شيئاً ينفق
سوق ما ينفق فيها ...وقد نظرت يف التّجارة التي اخرتتهاّ ،
السلطان ّية عنايتها بترشيع
إالّ العلم والبيان عنه»ّ .13
ولعل أه ّم ما يش ّد االنتباه يف ما س ّمي باآلداب ّ
الهيمنة وترقيقها ونصح الحاكم بكيفيات اتقاء رشور ال ّرعيّة وضامن والئها  14دون النظر يف ظروف
هذه ال ّرع ّية وواقعها .ويف املد ّونة العرب ّية أدب “رفيع” ب ّدد جهدا ً يف ترقيق االستبداد وتعيني سبل
ال ّرقابة “لسواد” ال يؤمتن له جانب ،ومنه “رساج امللوك” للطرطويش ،و”اإلشارة يف أدب الوزارة”
السلطان ّية تبدو عند ابن
للسان الدين ابن الخطيب و”كليلة ودمنة” البن املقفّعّ .
كل هذه املد ّونات ّ
خلدون مزيّفة للواقع ألنّها مج ّرد “مواعظ” ال تنظر يف امللك من حيث هو واقعة اجتامعيّة ترتبط
برشوط إنتاجها  ،15غري أنّه يسقط يف ما سقط فيه غريه مل ّا رأى يف “البيعة عهدا ً عىل الطّاعة”.
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 )3الرقابة والبالغة:
الرقاب ُة املن ُع ،من ٌع للطبيعة من أن تنمو وتتلذّذ بنم ّوها (باملعنى الفرويدي للذّة) ،كختان البنت يف
بعض األعراف العربية بدل رعاية هذه اللّذّة ،وخاصة يف بعض مناطق السودان حيث تحرم البنت
فالحب يف هذه األعراف خطر محض أحياناً ألنّه يجلب العار ألهله،
من أه ّم أنسجة اللّذة لديها.
ّ
ولعل هذا املنع هو الذي
ولذلك يبدو أكرث الحقول عرضة للّرقابة إذ هو شيطان يغوي بالجنسّ .
أفىض إىل مالحم شعريّة يف الثقافة العربية تنقلب عىل مصادر املنع وتبيع الدين بالدنيا كدعوة
جميل لبثينة:
تعايل نَ ِب ْع يف العام يا ب ُنث دي َننا

بدنيا فإنّا قابالً سنتوب

فقالت :لع ّنا يا جميل نبيعه

وآجالنا من دون ذاك قريب 16

وبقدر ال ّرقابة واملنع تظهر الالّمعيارية يف الشعر العريب:
سموتُ إليها بعد ما نام أهــلُها

حباب املاء حاالً عىل حال
ُس ُم َّو ِ

فقالت سباك اللّه إنّك فاضحي

السماّ ر وال ّناس أحوال؟
ألست ترى ّ

فقلت ميني اللّه أبرح قاعدا ً

ولو قطّعوا رأيس لديك وأوصايل 17

الحب فأبدع استعارة وامتأل “فحشاً” .ف ّربر العرب االستبداد يف التعابري الجامل ّية
هكذا حورص
ّ
ولعل االستبداد هنا
كام يف املعنى الذي صاغه عمر بن أيب ربيعة“ :إنمّ ا العاجز من ال يستبد”ّ .
منظور إليه من جهة الحزم وعدم الرت ّدد فيقال“ :فاز باللّذة الجسور” .وم ّرة أخرى تقام عالقة بني
االستبداد واللّذة.
وال ّرقاب ُة الهيمن ُة مبعناها الواسع والغطرسة الجاهلة ،غري املتسامحة مع املختلف ،أو باألحرى جرمية
لكل مختلف .وأعتى أنواع الرقابة ليست تلك
الثقافة السائدة املهي ِمنة والتي ترعاها الدولة القامعة ّ
التي متنع القول وتُسكته بل تلك التي تفرضه عىل النحو الذي يريده املراقب ويرضاه ،كأن ال تسمح
واملراقب السلط ُة “الفاشية” التي متنع الصمت وتراه معارض ًة وانسحاباً:
القومي.
بالتعبري إالّ بلسانها
ُ
ّ
“إن مل تكن معي فأنت ضدي” .فالصمت احتجاج يف بعض البيئات ،وليس دامئاً عالمة رضا كام ت ّدعي
الصمت ونعمه حتى جعلوا منه لغة حكيمة
الثقافة الذكوريّة العرب ّية .ولقد أجاد العرب يف تقنية ّ
فالصمت من ذهب” أل ّن “للجدران آذانها”.
وأنتجوا يف ذلك أمثاالً وأقواالً“ :إذا كان الكالم من فضّ ةّ ،
ثقافة الراعي-الذكر تالزمنا ،فنتلذّذ بالخضوع إليه .الخضوع صار حبّاً للخضوع ودونه الهالك حني
التعسف يصبح مطلباً
يستل ّذ املغلوب رشعية هيمنة الغالب وسلطته الواجبة ،وأحيانا املق ّدسة عليهّ .
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ترسخه ونسجه مك ّوناً من مك ّونات الثقافة الشرّ عيّة .وكلّام كان املهي ِمن قويّاً متح ّكامً،
وحاجة من ش ّدة ّ
زاد رصيده ال ّرمزي عند املغلوب .ينسحب هذا عىل سلطة شيخ القبيلة يف املجتمعات العربية التي
ما تزال فيها القبيلة متثّل نظاماً اجتامعياً وسياسياً قامئاً بذاته .الشيخ يراقب ويعاقب ويستلب إرادة
الفرد ومع ذلك تعرتف الضح ّية برشعية هذا االستالب وتطلبه وتتلذّذه وال تستطيع العيش بدونه.
ولقد أبدعت الثقافة العربية حقالً دالليّاً كامالً يتلذّذ الخضوع للقائد :األب ،السيد ،القائد ،املنقذ،
الحامي ،حامي الحمى والدين ،األمري ،الفاتح ،الراعي ،الكبري ،موالنا ،الشّ يخ ،العناية ،الرعاية ،املعايل،
املفتي ،الفقيه ،السم ّو .وعلينا حتى نفهم لذّة الخضوع يف الثقافة العربية ،قليالً مع “بيري لوجوندر”
 18 Pierre Legendreواستنادا ً إىل الرباديغم الفرويدي ،أن نقوم بتفكيك التالعب بالرموز الجنسية
نصاً فقهياً وقانونياً والضامنة لسلطة القائد الذي ال حياة هادئة بدونه .هكذا من ّر من التسترّ
املرشعنة ّ
مؤسسات رشعية
املؤسس ّية ،أي كيف يتح ّول الخضوع غري الرشعي إىل ّ
الدوغاميئ لنلحظ الظاهرة ّ
السلطة وبالتايل الرقابة .ولكن مع إخفاء
اعتباطيّةّ .
النص القانوين (والفقهي كذلك طبعاً) جاء ليرشعن ّ
سلطويتها ورقابتها التدمريية فال تظهر إالّ محاسنها حتّى تتح ّول إىل حاجة نخضع إليها بلذّة .هكذا
“ُتستعبد” املرأة يف السعودية وتُقنع بأنّها “امللكة” وعىل الجميع طاعتها ،وتُنتهك أبسط حقوقها،
ومنها قيادة الس ّيارة ،وترى ذلك من طبائع األمور ودون ذلك املروق عن الدين والعرف .هناك
نصاً
ُجعلت املرأة للجنس واإلنجاب وبال حياة حميمية حتّى من األب إالّ يف القلّة ،ومع ذلك أقنعوهاّ ،
تجسمه معنى “ال ُحرمة” ،فتتلذّذ املرأة الحرمة باستعبادها دون
وعرفاً ،بأنّها مب ّجلة يف سجنها الذي ّ
أن تدري يف الكثري من األحيان أنّها مسلوبة اإلرادة .ويف املقابل تنعت الحاالت التحديثية يف العامل
بالتفسخ واالنحالل التي يجب تصحيح مسارها،
العريب ،كام يف مجلّة األحوال الشخص ّية التونس ّية ،19
ّ
مع أ ّن األنثى كانت آلهة الخصب وجلب األمطار ورمزا ً للحياة والعطاء يف بعض الثقافات القدمية.
ٍ
تدليس ،مرو ٍر يف الصمت ،حرقٍ كام
وتظهر الرقابة يف أشكال مختلفة ،يف شكل انتزاع ،منعٍ،
حدث لكتب ابن رشد ،غربل ٍة بحثاً عن الحياد ،تفريغ وتخلُّص من محتوى مزعج .وأكرب عدو لها
اإلبدا ُع وسط املنعِ ،خلق خطاب مفارق ،ميلء باإليحاءات السياسية بصياغات غري متوقّعة ،شعريّة
( ،)Poétiqueوغري بديهية ( .)Obtusومن هذه الوجهة فللرقابة فضل عىل األدب وعىل الشعر
وعىل تنمية الخيال ألنّها ال ترى إالّ الخطاب املبارش الفقري .أ ّما املجاز فال قدرة لها عليه وال ح ّجة.
والقصيدة التي يستطيع الرقيب أن يفهمها يصعب انتسابها للشّ عر ،فقد تهيّج “العا ّمة” بردود
فعلهم املبارشة ولك ّنها ال تصنع شعرا ً.
لقد أنتجت الرقابة العربيّة أدب املنفى ،ومنه ما أنتجه الكاتب الفلسطيني إدوارد سعيد الذي أشار
إىل أن للمنفى بعض الفضل عىل إنجازاته اإلبداع ّية حتّى كاد يتح ّول إىل وطن أل ّن وطنه األم مل مينحه
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الحريّة ،أي حقّه يف أن يكون مختلفاً .فكبار الشّ عراء وكبار األدباء ال يستطيعون العيش يف بلدانهم
العرب ّية ألنّهم سيصطدمون بال ّرقابة وسيدخلون يف نزاع محبط مع االستبداد .فرغم إحساس الفقد
يف املنفى مبا هو عقاب سيايس معارص فقد توافق مع ثقافة حديثة هي أيضاً تشكو االغرتاب ،فكانت
يف حاجة إىل إبداعات املنفيني أمثال إدوارد سعيد .غريب هذا الواقع اللّغوي الذي يُحارص أهله فال
رضعون إىل هذه
يجدون مساحة الح ّريّة إالّ يف لغات ليست لهم ألنّهم ال يعبأون مبحافل املمنوع ،فيت ّ
واملنفي الفا ُّر من
اللّغة املحارصة بسياط ال ّرقيب“ :كوين كام تشائني إالّ التي أنت عىل صورتها”.
ُّ
ال ّرقابة قد يتح ّول لدى مبد ٍع مثل إدوارد سعيد إىل رضب من رضوب التح ّرر :املنفى هو املكان النهايئ
للمثقف الذي يسعى دامئاً وبال هوادة إىل أن يعيش “خارج املكان” تخريباً للحدود.
لقد علم املنفى محمود درويش كيفية حامية اللّغة لئالّ تُف ّرغ من أصوات الضحايا .ها هو يخاطب
املراقب اإلرسائييل بطريقة ساخرة فيقول“ :أيّها الواقفون عىل العتبات ادخلوا ،وارشبوا معنا
رش مثلنا .أيّها الواقفون عىل عتبات البيوت! ا ُخرجوا من
القهو َة العربيّة ،فقد تشعرون بأنّكم ب ٌ
رش مثلكم! 20درويش يريد استنطاق االستعارة لتُجابه الحدود التي
صباحاتنا ،لنطم َّنئ إىل أنّنا ب ٌ
يضعها املراقب وال ّرقيب اإلرسائييل يريد إسكات املايض لريسم الحدود .هكذا كانت تجربتُه مت ّردا ً
بحب الحياة.
باللّغة والكتابة عىل املنع والحواجز والحدود وحتّى عىل املوت ّ

 )4سياقية ال ّرقابة :من الوضوح إىل الكمون

الرقيب يف الثقافة العربية اإلسالمية اسم من أسامء اللّه الحسنى تَقلَّده الحاكم بأمر اللّه .أما
معناه يف روما القدمية فيشري إىل وظيفة اجتامعية من درجة أوىل يحتكرها اإلمرباطور بالخصوص
ألنّها تتعلّق بتعداد البرش والرثوة تعييناً للرضائب .وللرقابة أيضاً يف الجمهورية الرومانية القدمية
مضمون فكري يتمثل يف التقدير والتقييم ملؤلَّف بالرفض أو التحوير 21.وفيها تك ّونت مؤسسة
كل خمس سنوات بتعداد السكّان وترتيبهم طبقياً حسب ما ميلكونه
ال ّرقابة :قاضيان مكلّفان ّ
حب الرقيب
من ثروة مع إقصاء ذوي “األخالق السيئة” .ويف كلتا الثقافتني تربير للرقابة
بالحبّ ،
ّ
وخوف عليه من انحرافاته وحامية له من املبالغات واندفاعه نحو اللذّة .فال ّرقيب هو الذي يعرف
ويفكّر ويضع الحدود لكتلة “جاهلة” مبصلحتها22.
كل نرش
مؤسسة رسميّة تُس ِند الرتاخيص أو تحجبها قبل ّ
وبدءا ً من القرون الوسطى تح ّولت الرقابة إىل ّ
ملخطوط .وهنا قد تتدخّل بالحذف أو باإللغاء لفصول بأكملها منه .ومع ظهور النزعة الليربالية يف
أوروبا وما رافقها من سريورة استقاللية للثقافة عىل السلطتني السياسية والدينية يف القرنني الثامن عرش
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املؤسسة ،ومل تستم ّر إال يف بعض البلدان العربية واآلسيوية ومنها العربية
والتاسع عرش اختفت هذه ّ
السعودية وبالروسيا وكوريا الشاملية والصني وكوبا وإيران  .23يف هذه البلدان ما تزال الرقابة ،أحيانا،
معلنة ورصيحة وصلفة ،أ ّما يف الدول الدميقراطية فرقابتها خفيّة االسم ،ماكرة ،غري واضحة ،إلكرتونية
يف أيّامنا هذه عرب األنرتنت كشبكة غوغل وما فيها من قدرة عىل الغربلة وكذلك األقامر الصناعية
املتجسسة حتى عىل غرف ال ّنوم .هذا يف حركة التاريخ الهادئة ،أ ّما يف اله ّزات االجتامعيّة الكربى كام
ّ
وخاصة
الثّورات ،فتنهار السلطة املرا ِقبة انهيارا ً مؤقّتاً وتنكشف بعض الحقائق ولك ّنها ال تتفكّك نهائياًّ ،
يف السياق العريب الذي رضب أهله منذ زمن بعيد عهدا ً عىل الطّاعة .وليس خروجهم عىل الحاكم هذه
األيّام إالّ “خروجاً” 24رسعان ما يفرت ويتالىش .فالرقابة حالة ذهنية ثقافية ،بنية عميقة مستق ّرة تتغيرّ
وتظل عنارصها الكامنة .ولذلك تعود أش ّد عودا ً وأكرث حنكة يف الضّ بط ما دامت
شكالً ،إن تغيرّ تّ ،
ثقافتها كامنة وراسخة رسوخاً ش ّد وثاقه التاري ُخ يف البنى العقلية العربية حتى صار صلدا ً .وما حدث
ميس إالّ القرشة ال ّربانيّة للرقابة .وستعود
منذ سنتني ،يف بعض السياقات العربية وبدءا ً من تونس مل ّ
السلطة القدمية يف ثوبها الجديد لتشتغل بحرفية أجدى من
مح ّملة بالتجارب واملعلومات متى عادت ّ
كل أوراقها ظ ّناً منها أ ّن األمر َآل إليها ،ألنّها
ذي قبل .لقد أعلنت الخاليا النامئة عن نفسها وكشفت ّ
تأسست املدينة إالّ منت الطّاعة.
تجهل أ ّن الرقابة ساكنة يف الالّوعي التاريخي الذي مل يعرف منذ أن ّ
الوضوح والكشف َع ُد ّوانِ للرقابة ،وهو ما ينزع إليه اإلعالم العريب اليوم الذي صار يفضح كواليس
يقض مضجع أنظمة االستعالمات التي لطاملا احتكرت
املعلومة وما يحكمها من روابط ق ّوة حتّى بات ّ
رس الذي ّ
السحر عنه فلم يعد مث ّة
فك ّ
رسا ً من أرسار الدولة .فالرقابة تعيش من ال ّ
املعلومة واعتربتها ّ
رس نخفيه .هذا يف الظاهر ،أ ّما يف العمق فالرقابة ساكنة فينا ،مرا ِقباً ومراقَباً ،ألنّها مك ّون من مك ّونات
ّ
ثقافة مل تعرف االختالف وتراه كفرا ً وخروجاً عن امللّة .ولعلّنا ال نتوازن إالّ بها مادامت مكتسباً تح ّول
إىل كيان يجري مجرى ال ّدم فينا .ويبدو أ ّن اإلنسان العريب بحكم ثقافة الحالل والحرام وما ترىب عليه
من منت الطاعة مبا فيها من سلطان الراعي عىل الرعية محكوم بالوعي الرقابة أكرث من وعيها .فالساكن
فينا أكرث وطأة وتح ّكامً من الرقابة الخارجية التي متارسها السلطة علينا .يستعمل فرويد يف هذا
املعنى استعارة فضائية ليميّز بني الباطن والظّاهر ،بني الالّوعي والوعي :يشبّه الالّوعي بغرفة كبرية
ترتاص فيها النزعات النفس ّية تجاورها غرفة أكرث ضيقاً هي مبثابة غرفة لالستقبال يستق ّر فيها الوعي.
وعىل عتبة الغرفة الكبرية يقف حارس يفتّش النزعات النفسية ويحول دون دخول من ال يعجبه منها
إىل غرفة االستقبال حيث الوعي 25.هذا يعني أ ّوالً أن الرقابة من هذه الوجهة ليست سوى فسخ
السطح .وبقدر الرقابة ال ّداخليّة الكابتة
خفي أكرث سطوة علينا مماّ طفا عىل ّ
وتشويه ،وأ ّن ما فيها من ّ
لإلنسان العريب تظهر مفارقة عجيبة يف سلوكه أحياناً يكون فيها نزقاً إىل ح ّد بعيد ،مارقاً يف بعض
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كل مح ّرم بحثاً عن اللّذة املمنوعة ألنّه ال يراقب نفسه قناعة ووعياً ،بل توافقاً مع الرأي
أفعاله عن ّ
السائد مبا هو رأي غالب .وال ّرقابة يف التحليل النفيس الفرويدي وظيفة تنزع ملنع اللّذة ،أ ّما يف الثقافة
العربيّة فاللّذّة تحدث مل ّا يفرض املرا ِق ُب سطوته بجدارة فيحسن التحكّم يف ال ّرقاب.

الخطاب املفارق ،كام يقول روالن بارت ،غري االستفزاز ميثّل تقنية ضد الرقابة ،تبدو ثورية ألنها
تخلق لغة جديدة .26والبالغة مبا هي لغة عابرة للغة ( )Métalangageتقنية تناهض الرقابة يف
تحصن صاحبها من فضح معانيها الثوريّة .وكلّام تخفّت ال ّرقابة وغيرّ ت أساليبها
الثقافة العربية ألنّها ّ
مكرا ً قويت البالغة وتسلّحت باالستعارة كتقنية دفاعيّة ضد سلطة مراقبة توهم باختفائها والحال
كل مكان .والرقاب ُة الخف ّية معياريّ ٌة تتسلّح بأرثودوكس ّية اآلراء السائدة يس ّميها بيري
أنّها منترشة يف ّ
بورديو “بنيويّة” ألنّها ترتبط بتأثري الحقل الذي يسيّج حدود التفكري والقول بآليات تنظم الفضاء
االجتامعي“ :عىل استعارة الرقابة أالّ تخطئ :فبنية الحقل عينها هي التي تنظّم التعبري بتسيري
العبور يف الوقت ذاته إىل التعبري وإىل شكل التعبري ،وليس مج ّرد هيئة قانونية مجعولة خصيصاً
السنن اللّساين” 27.مث ّة بن ّية مراقبة ،قامعة أو “حقل مراقب” بعبارة
لِتُعينّ وت َقمع انتهاك نوع من ّ
بورديو يفرض نوعاً من االمتثالية للمعايري السائدة ومينع ما دون ذلك ويعتربه نشازا ً وخروجاً عن
القاعدة .وكل خطاب ليكون مقبوالً ،مستجيباً لالنتظارات ،عليه أن “يحرتم” ما تفرضه بنية الحقل
من معيار .ووحده املجاز بأنواعه يستطيع اخرتاق البنية الذهنية املراقبة بصورها النمطيّة.
هذه الرقابة القاطعة التي تحكم حتّى عىل الذي ال يُرى وعىل املخيال تفقد اليوم صوابها ،مؤقّتاً،
وقدرتها عىل الضّ بط بعد أن انهارت يف الظاهر رمزيّة السلطة التي كانت تساندها حتّى باتت ال ّرقاب ُة
اليوم مراقَبة .هذا املرور املؤقّت من غطرسة ال ّرقابة وقدرتها عىل إطفاء العقول إىل مراقبة ال ّرقابة
حدث منذ أن خرج ذاك الصوت املد ّوي من غسق اللّيل مؤذناً بانهيار السلطة“ :بن عيل هرب”.
وتك ّر َس تفكّك آليات ال ّرقابة يف ما عاشته مرص من محاكامت مشهديّة لرئيسها بعد أن بُويع البيعة تلو
األخرى لِيرُ اقَب ويُعاقَب مدى الحياة .وكانت النهاية املأساوية للسلطة الغاشمة يف ليبيا بذلك االنتقام
فظل ُمس ّجى بعد
الهستريي لقائد َحكم باسم “ثورة الفاتح” أكرث من أربعة عقود حتى أكلته “الثّورة”ّ ،
السلطة الغاشمة
قتله تنكيالً ،محروماً من س ُّنة“ :إكرام امليّت” ،أيّاماً حتى كاد يتحلّل إمعاناً يف إهانة ّ
ور ّدها فرجة يراها ضحاياها فيتلذّذون بتحلّلها .ولك ّنهم وبشكل مفارق يبكون بني أيديها وال يص ّدقون
السلطة التي قهرتهم عقودا ً .أهذا هو “الفاتح من سبتمرب العظيم”؟“ ،القائد الثائر”؟
أن هذه هي ّ

الفكر الغالب هو الذي يراقب عرب فرض الرأي الخاص رأيا عا ّما تث ّبته الدوكسا مبا فيها من
السياق العريب ،مبا لديها من آلة رقابية ال تنهار برسعة ألنّها نُسجت
أورثودوكسا .فالسلطة فينا ،يف ّ
بفعل ال ّزمن يف الكيان حتى صارت جزءا ً منه .نخرج عليها ولك ّننا رسعان ما نعود إليها .لقد صارت
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الرتسخ والظهور يف صورة املنقذ
مصدرا ً للّذّة عرب الدعاية وف ّن اإلثارة السياسيّة وعرب سريورة من ّ
الذي ال حياة بدونه .وها إ ّن سوريا تتفكّك ومع ذلك تتعاىل أصوات“ :األسد أو نحرق البلد” .وهذه
األردن اليوم تخىش التغيري .ويبدو أ ّن رؤوس النظام القديم بدأت تنتعش من جديد يف تونس ،فت ّنئ
بتخف عودة االستبداد ألنّه أرحم من “الثورة” ،وتنتعش البورقيبية من
أصوات مكبوتة تتم ّنى ٍّ
متسكاً بكاريزما األب .فيام تختلط الصورة يف ميادين االحتجاج يف مرص .ويخرج “الباجي
جديد ّ
قائد السبيس” يف تونس ،املنهكة هذه األيّام ،يخرج من ركام التاريخ ليظهر يف صورة القائد الحكيم
الذي يضمن االستمرار.
الكاريزمات العرب ّية استطاعت ،عىل األقل يف بعض حاالتها ،أن تتح ّول إىل موضوع للذّة ،سلطة
السلطة امللتهِمة لإلرادة،
مستطابة ومطلوبة ألنّها ساحرة .وليس مث ّة أخطر عىل مجتمعات من هذه ّ
لحق الكالم ،مادام القائد الكاريزمي يتكلّم عنهم وباسمهم .وليس مث ّة أدهى
املنتزعة للح ّريّة وحتّى ّ
بحب إىل التنازل طوعاً عن حقوقهم فيتلذّذون بهيمنة الكاريزمي .يحلّل
من رقابة تدفع األفراد ّ
بالسلطة” 28أشكال
يف هذا املعنى عامل النفس التحلييل الفرنيس بيري لوجوندر يف كتابه“ :التمتّع ّ
حب السياسة ميثّل موضوع الوطنيّة يتح ّدث فيه
السلطة يف الغرب وصناعتها له
نفاذ ّ
بالحبّ :
ّ
القادة ،بطريقة “رشع ّية” نيابة عن قواعدهم عن ج ّنة بال فوارق ،وتُلْغَى فيها الحرب األهل ّية .إنّها
للصفاء ،ال يتح ّرك فيها الفرد دون اإلحالة إىل معبودهم الذي
الدولة املحض التي تتح ّول إىل رمز ّ
هو الحاكم املنقذ الذي ال نجاة بدونه .هكذا تربكنا املركزيّة ومحوريّة القائد وما تخلقه من عامل
بال قطائع يؤبّد الحكم والحاكم .29فنظام التفكري العريب مل يتخلّص بع ُد من ثقافة البطل ليبلور
األقل
ظل دامئاً للفرد الكاريزمي وليس للفكرة .ومن هنا وثنيتها ،عىل ّ
املرشوع الحضاري ،فاالرتهان ّ
ترسباتها العميقة .وهذا ما قد يفسرّ ق ّوة ال ّرقابة فيها ،إذ الفرد يُراقب أ ّما الفكرة فتتوالد .ولن
يف ّ
تخف الرقابة يف املخيال العريب إالّ بتحطيم الوثنيات الساكنة يف الالّوعي والتي تغلّب الكاريزما عىل
ّ
املرشوع الحضاري.
ويف الثقافة العربية شواهد كثرية عىل وجود بنية هيمنة تنتج نصوصاً بالغية ال تتو ّرع عن تأليه
القائد ،ومنها ما هو معروف عن شعر محمد بن هانئ األندليس يف مدحه للمعز لدين اللّه الفاطمي:
شئت ال ما شاءت األقدار
ما َ

فاحكم فأنت الواحد الق ّهار

وكـأنمّ ـا أنت النـبــي محمد

وكأنمّ ا أنصــــارك األنصـــار

أنت الـذي كـانت تبشرّ نا به

يف كتبها األحبار واألخبــار

وقوله أيضا ،كام ورد يف ابن األثري ،و” ...لطاملا زاحمت تحت ركابه جربيال” ومن ذلك ما يُنسب إليه:
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حل برقّادة املسيح
ّ

حـل بـهـا آدم ونوح
ّ

حل بها اللّه ذو املعايل
ّ

فكل يشء سواه ريح30

هكذا يلتبس الفرق ،شعرا ً عىل األقل ،بني العناية اإللهيّة وعناية الحاكم املستب ّد فيعفى من ال ّرقابة
بحق وبني
ألنّه فوق الشّ بهات بشفاعة اللّغة“ :ومل ّا أ ّن الفرق ملتبس لدى األغلبية بني املعبود ّ
املستب ّد املطاع بالقهر ،فيختلطان يف مضايق أذهانهم من حيث التشابه يف استحقاق مزيد التعظيم،
وال ّرفعة عن السؤال وعدم املؤاخذة عىل األفعال ،بناء عليهم ال يرون ألنفسهم حقّا يف مراقبة
املستب ّد النتفاء ال ّنسبة بني عظمته ودناءتهم”31.
ويستمتع املحكوم يف الثقافة العربية بسلطان حاكمه ح ّد العبادة والتأليه يف بعض املواضع بعد أن
السلطة من إخفاء تسلّطها برباعة لتصبح موضوع عشق وعبادة .ويف ما فرضه امللوك
متكّنت هذه ّ
والسالطني من ألقاب ت ُسن ُد لهم ما يشري إىل هذه القدرة يف تحويل الخضوع إىل التلذّذ بالخضوع،
وإىل كاريزما تستم ّد طاعتها من طاعة اإلله ،كام يبينّ هذا الحقل الداليل :املقتدر بالله ،املع ّز لدين
الله ،أمري املؤمنني ،املعتضد باللّه ،املتوكّل ،املعت ّز ،املعتمد عىل الله .هذا مع ش ّدة الفقر والحاجة
حتّى أن أحدهم يف عهد املقتدر بالله كان يبول يف كفّه ث ّم يرشبه .32فكيف يُراقب من كان مقتدرا ً
باللّه ومعتمدا ً عليه ومتوكّالً عليه ومع ّزا ً لدينه؟
العالقة بالكاريزما ،إذن ،يف الثقافة العربيّة ليست دامئاً رضباً من ال ّرياء وال ّنفاق بل قد تكون موضوع
حب للقائد تحكمها بنية مهيمنة تخرج من رحم هذه الثقافة ( )Matrice de la cultureالتي
ّ
تسكنها فكرة البطل واملنقذ املسنود بسلطة خارقة ال نجاة بدونها وليست يف متناول الجميع .هذا
االرتباط الساحر والعاشق للكاريزما عادة ما يكون مدخالً للرقابة الذاتية .والكاريزما عند ماكس
خاصية استثنائيّة لفرد يتمتّع بقوى ومواصفات خارقة للطبيعة وخارقة للقدرة البرشيّة ،أو
فيرب ّ
يف الح ّد األدىن متجاوزة لليومي الذي ليس يف متناول اإلنسان العادي .وقد تتمظهر عىل شاكلة
الهبة اإللهيّة ،وتكون أحياناً منوذجيّة تجعل من مالكها قائدا ً دون غريه ،33فرتتبط به الجامعة
ارتباطاً يصعب التخلّص منه .وتاريخ القيادة بهذا املعنى تاريخ كاريزمات ت ُربك الواقع حني تغيب.
فال يكفّون عن استحضار ذكراه حتى يتح ّول إىل أسطورة نصفها من الواقع ونصفها الثاين تضخيم
جامعي لهذا الواقع .هكذا صار عنرتة بن ش ّداد منطاً مثالياً للشجاعة العربية ،وتح ّول سيف بن ذي
برشي وت ّوجته
يزن اليمني الحمريي إىل أسطورة جامعيّة جعلته ابناً أل ّم من الج ّن وألبسته لباساً غري
ّ
ملكاً عىل اإلنس والج ّن .وكانت كذلك أسطورة األمرية ذات اله ّمة من قبيلة بني كالب التي كانت
عىل ثغور البيزنطيني ،34تعطي أمالً أنثوياً يف دحر هيمنة ال ّروم يف منطقة الثّغور .وتتواصل صناعة
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األبطال يف الثقافة العربية مع السرية الهاللية ،لتصل إىل الحقبة الحديثة فتظهر الكاريزما مج ّددا ً
يف أشخاص أمثال امللك فيصل بن عبد العزيز وجامل عبد ال ّنارص والحبيب بورقيبة وامللك الحسن
الثاين ووالده محمد الخامس وهواري بومدين ويارس عرفات.
الخضوع للرقابة يف الثقافة العربية مي ّر عرب بالغة الرتقيق حتى تُنزع عنها فظاظتها ،كأن ت ُغطى هيمنة
بالحب عىل ابنه الذي“ :يرضبه ويرضب بدالً عنه” لحاميته ،ويغلّف استبداد “الراعي” أو
البطرك
ّ
املؤسسة األمن ّية بالحاجة إىل األمن واالستقرار .ويتح ّول
“أويل األمر” برشع ّية دين ّية ،وت ّربر غطرسة ّ
نصاً يف القرآن إىل رضب رمزي يف الفقه تلطيفاً للعنف .والحال
الرضب املادي للمرأة املرشعن ّ
أن العنف ال ّرمزي أش ّد وطأة عىل ال ّنفس من املادي ،أل ّن غايته اإلخضاع ودميومة الهيمنة .وتمُ نع
خب ،أي مك ٌر وخديعة فتقلّص اإلميان .يحدث هذا
اللّغات األجنبيّة يف الس ّنة خدمة للدين ألنّها ٌّ
النبي عر ّيب فوجب هجر ما سوى
بدعوة من عمر بن الخطّاب حني أمر “مبقاطعة لغة العجم ملا أ ّن ّ
اللّسان العريب واأللسن يف جميع ماملكها واعترب ذلك يف نهيه عن بطانة األعاجم .ومل ّا هجر ال ّدين
اللّغات األعجم ّية وكان لسان القامئني بالدولة اإلسالمية عربياً هجرت كلّها يف جميع ماملكها إذ
للسلطان وعىل دينه”.35
ال ّناس تبّع ّ
القوي هو الذي يفرض ويراقب وير ّد رقابته من طبائع األمور ليخفي ما فيها من هيمنة ومن
ّ
محل نقاش.
روابط ق ّوة بأساليب مختلفة تنتج ال ّنظام .وتنتج كذلك اعتباطية السلطة حتى ال تصري ّ
ويتع ّجب املراقب أحياناً من تطاول “القلّة” عليه فيس ّميهم خونة :املعارضة دامئاً ومن هذه الوجهة
و”تعض اليد التي متت ّد إليها” وتستقوي باألجنبي من
“خائنة” للوطن ،مجرمة وناكرة للجميل
ّ
السلطة تستعني
وجهة نظر
ّ
القوي ،وتتح ّول مع الوقت هذه الوصامت إىل اعتباط ّيات ثقاف ّية لدى ّ
بها لرتاقب وتعاقب وتقيص وتقتل أحياناً .واملشكلة أ ّن املراقب مع ال ّزمن ينىس أن اعتباطيات
السلطة التي صنعها ليست يف األصل اعتباط ّية بل مكتسبة بثقافة من االستبداد مداها ال ّزمن
الطويل .كذلك اندهش “القذايف” من “الجرذان” الذين شكّكوا يف دميومة سلطته .وملا خرجت
عليه رعيته التي صنعته طيلة عقود مل يفهم سبب خروجهم حتى قُتل عىل أياديها .وقبله قتل
تشاوسيسكو يف طرفة عني عىل صوت مخمور نادى بسقوطه.

املحصلة:
ّ

حاولت هذه الدراسة أن تبينّ أ ّن أخطر أنواع ال ّرقابة يف الثقافة العربية هي تلك التي ت ُخفي رقابتها
باللّغة ،فتجعل من البالغة تبليغاً لرشعية مامرستها .وبقدر املجاز يكون العنف ،وتصري ال ّرقابة،
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مجسمة
مبختلف أشكالها اإلخضاعية ،اعتباطيّة غري قابل لل ّنقاش ،حتّى أنّها تتح ّول إىل موضوع للذّة ّ
يف العالقة باألب ضمن ثقافة ذكوريّة .واألب “مفرد مدلوله الجمع” أو جمع مدلوله املفرد .واملفرد
– الجمع هو القائد الكاريزمي الذي ال حياة بدونه .الكاريزما والتعلّق بها تجعل الفرد رقيباً عىل
نفسه وعىل غريه فرت ّد الجميع جهازا ً للقمع الجامعي .وحتّى من يتج ّرأ عىل القول احتجاجاً فإنّه ال
املتوسط” حني تع ّرضه لعامل
يقول كل ما يجب أن يُقال كام كشف لنا عبد الرحمن منيف يف “رشق
ّ
السجني من قسوة ومهانة يف الرساديب والعتمة.36
السجن وما يلقاه ّ
ّ
وإذا ما كان لل ّرقابة من مزايا فإحداها تتجلىّ يف ما يُفرض عىل السلطة من رقابة تؤ ّدي إىل املحاسبة.
ولك ّن أه ّمها يف هذه ال ّدراسة تلك التي ّ
تفك قيود ال ّرقابة القامعة باإلبداع ،كاإلبداع الصويف الذي
يتح ّرر يف اللّغة وبها ،فيدخل يف عوامل أخرى ال حدود لها .لقد أنتجت الرقابة يف املجتمعات العربيّة
السجون وأدب
نفيها مبا ظهر من إبداع يحاول حصارها وتفكيك آلياتها فكان أدب املنفى وأدب ّ
االحتجاج واملقاومة.
3 Nathalie Roelens, « Censure ou sensure », Revue Communication et Langages, Année 2008,
Volume 115, Numéro 155, pp. 326-.
 2ابن باكويه ،أخبار الحالّج ،نرشة ماسينيون وكراوس ،دار ومكتبة بيبليون 2008 ،ص.47 :
 3ع ّباس القمي ،تت ّمة املنتهى يف تاريخ الخلفاء ،بريوت ،الدار اإلسالمية للطباعة والنرش ،2001 ،ص 241 :و.240
 4عبد ربّه األندليس ،العقد الفريد ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،1965 ،ص.78 :
5 Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison, Paris, Gallimard, « Bibliothèque
des histoires ».
 6عبد الرحمن الكواكبي ،يف طبائع االستبداد ومصارع االستعباد ،كلامت عربية للرتجمة والنرش ،القاهرة ،ص.23 :
7 Roland Barthes, nouveaux essais critiques, in Degré zéro de l’écriture, Paris, Seuil, (coll.
« Points », 1972, p. 138.
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