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 تسليمة رشدي

 

وكــاالت األنبــاء منــذ أشـهر احلفــاوة البالغــة الــع تلقاهــا  تتناقـل  

تســـليمة نســـرين الكاتبـــة البنغاليـــة الـــع ســـلكت طريقـــة ســـلمان 

مــن اإلســالم, ومــن نبيــه حممــد عليــه الصــالة   رشــدي يف الســخرية 

ــاوة  ــري باســم األدب      ــب يف األمــر أن هــذه احلف والســالم, والغري

واألدبــاء وحريــة الكلمــة والتعــبري, وقــد وضــعت هلــا جــداول عديــدة  
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رمبــا كــان مــن بينهــا مقابلــة بعــا الرُســاء كمــا حصــل لســلمان    

يف قبــل أيــام  ىرشــدي مــن قبــل, ومــن آخــر تلــك االحتفــاالت مــا جــر

السويد مـن لقـاءات وتشـجيع وإبـراز هلـا علـى املسـتوى اإلعالمـي يف         

ذلــك البلــد مــن خــالل املــؤمترات الصــةفية, واســتقبال العديــد مــن   

لني واملـــثقفني هلـــا, والغريـــب يف األمـــر أن تلـــك االحتفـــاالت  ؤواملســـ

يالحد فيها رفع الصليب يف أماكن ,تلفة من احلفـل وخصوًصـا   

األديبـــة املزعومـــة تســـليمة نســـرين,  يخلــف املتةدثـــة الرئيســـة وهـــ 

وحيتفــل احلضــور مبــا توجهــه تلــك الكاتبــة مــن انتقــادات ل ســالم  

ذلك جيري باسم حريـة الكلمـة واألدب, أمـا حنـن      وكل ولنبيه 

 ســبةانه وتعــاىل أن جعلنــا حنــب عيســى  املســلمون فنةمــد اهلل 

وحنرتمه أكثر يا حيرتمه من ينتسب إليه ين يسخرون من نبينا 

, ولـــو وجـــد يف أي بلـــد مـــن بـــالد املســـلمني مـــن حيـــاول   حممـــد 

 ملنع وعوقب من قبل املسلمني قبل غريهم. التعرض لعيسى 

وهنـاك دعــوات وجهـت لتلــك الكتابـة البنغاليــة إللقـاء مــؤمترات     

صةفية عـن مـا قامـت بترليفـه وإلطـالع الـرأي العـام الفرنسـي علـى          

هـا األدبـي كمـا يزعمـون,     ولعمل دعايـة قويـة إلنتاج   ارائهآإنتاجها و

ولــيس جلــودة إنتاجهــا األدبــي وأســلوبها الغريــب ولكــن هــذا األمــر   

كله بسبب محلتها الشرسـة علـى اإلسـالم ولـذلك فإنهـا يف فرنسـا       

بلد احلرية كما يقولون فهي حرة يف أن تقول ما تشاء وتتةدث مبا 
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تشــاء, وأن مــن يننمــون هلــا دعايــة العــداء ضــد اإلســالم أحــرار ألن  

وبـــا عموًمـــا وفرنســـا خصوًصـــا يقـــول فيهـــا النـــا  ويفعلـــون مـــا أور

 يشاءون إلرية تامة كما هو الناهر.

علًما أن تلك الزيارات ملختلف البالد األوربية تكلـف حكومـات   

تلك البالد بعا املصاعب والنفقات إذ أن هـذه الكاتبـة ستـاج إىل    

بب بالقتل من املسلمني بسـ  ةحراسة مشددة فهي كما يقولون مهدد

آرائها, وتستغل التهديدات لعمل الدعاية هلا ومع كل تلك النفقـات  

 سم احلرية. إأوروبا ب أحناءوالتكاليف فإنها يرحب بها يف كل 

ولكن يف جانب آخر فإن املسـلمات يف فرنسـا لـيس هلـن احلريـة      

يف ارتداء احلجاب, ومن تفعل ذلك فإنهـا تطـرد مـن املدرسـة ولـيس      

 .؟!هذه هي احلريةأ .هلا احلش يف التعليم

مر ليس قرار مدرسة فهذا األ !,ولست أدري ما السبب وراء ذلك

بعينهـا, بــل هــو قــرار التعلــيم العــام يف فرنســا وقــرار وزارة الداخليــة  

الفرنسية واملدعوم من احملكمـة العليـا وهـي أكـ  سـلطة قضـائية       

عتــ ت إن قطعــة القمــاح الــع تضــعها التلميــذة أيف فرنســا, والــع 

مة فوق رأسها يف فرنسـا خطـر جيـب حماربتـه, و مـع العلـم إن       املسل

 يف فرنسا هـم يف الغالـب مواطنـون فرنسـيون مـن املفـرتض       نياملسلم

الشـعب الفرنسـي,   بقيـة  إنهم يتمتعون بنفس احلقوق الع يتمتع بهـا  
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ولكــن كــونهم مســلمني حيــرمهم مــن حقــوق كــثرية مــن رموزهــا     

ها قضية رمزية كما احلجاب الذي ليس كل شيء يف األمر, لكن

ار  الفرنسـية  املمنـوع يف املـد   بقلت, وال يتخيـل الـبعا أن احلجـا   

كما هو شائع يف السعودية ودول اخللـيج,   هو غطاء الوجه كاماًل

ولكــن احلجــاب املمنــوع يف فرنســا هــو جمــرد قطعــة قمــاح توضــع  

وبصــرامة,  وقتــهعلــى الــرأ , وقــد نفــذ هــذا األمــر يف فرنســا يف    

ال البوليس عند مـدخل بعـا املـدار  وقـاموا     حيث وقف بعا رج

بــرد الفتيــات املســلمات ومنعــوهن مــن دخــول املــدار  وأيــن يف بلــد     

ون, ومبشـــي تهم قـــد ال ُاحلريـــة الـــع يلـــبس النـــا  فيهـــا مـــا يشـــا 

ــليم  إيلبســـون, وب ــعت تلـــك الـــبالد لتسـ ــرين  هســـم احلريـــة. واتسـ نسـ

حلجـاب  لكنها ال تتسع حلجاب املسلمات. ليس ملشكلة معينـة يف ا 

بــل ألن احلجــاب يرمــز ل ســالم وهــذا مــا يكرهــه الــبعا يــن         

 كانوا وراء هذا القرار ورمبا صرحوا بذلك أحياًنا.

إنهــا احلريــة وبلــد احلريــة كمــا يقولــون, والغريــب يف األمــر أن    

بعــا املــثقفني الفرنســيني يــدافعون عــن القــرار وحيتجــون يف هــذا     

ذا األمر ومتنع احملجبات األمر برن بعا البالد العربية تطبش مثل ه

 واهلل املستعان. ,فال حول وال قوة إال باهلل ,من دخول املدار 

 


