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سياسة

عن «حرية التعبير» ،ولبنان
عامر محسن

مــن أهمية االعـتـقــاالت التي حصلت،
«ع ــادي .هـنــاك شـ ّـبــان مــزقــوا الـصــور،
فقام الجيش بدوره .نحن ال دخل لنا
بــذلــك ،ولــم نعمد إلــى استفزاز أحــد».
ّ
وتقول إن التنظيم الحزبي في جبل
مـحـســن «ال عــاقــة ل ــه بــاالنـتـخــابــات،
فالعمل بــدأ قبل قــرابــة سنة ونصف
سـنــة ،وعقدنا أكـثــر مــن  100اجتماع
فـ ــي ال ـ ـج ـ ـبـ ــل» .م ـ ـ ــاذا عـ ــن االس ـت ـق ــال ــة
الـجـمــاعـيــة؟ «ش ـخــص اسـتـقــال وكــان
م ـعــه عـ ــدد ق ـل ـيــل م ــن األش ـ ـخـ ــاص .ما
بـ ــأثـ ــر .مـ ــا ي ـه ـم ـن ــا هـ ــو الـ ـعـ ـم ــل عـلــى
انتشارنا».

تيار املستقبل في الضنية أكبر من أن
تحتويها كلمات عاطفية ،ألن الخالف
بــن جـنــاحــي فتفت وال ـحــريــري داخــل
منسقية التيار األزرق في املنطقة يكاد
يـعـطــل دورهـ ـ ــا ،وألن ت ــراج ــع شعبية
ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ف ــي ال ـض ـن ـيــة بسبب
تقاعس نائبي املنطقة ،فتفت وقاسم
عـبــد ال ـعــزيــز ،ع ــن ال ـق ـيــام بــواجـبـهـمــا،
يـ ــدفـ ــع ال ـ ـحـ ــريـ ــري إلـ ـ ــى سـ ـ ـ ّـد ال ـن ـقــص
عوضًا عنهما .وهو لهذه الغاية بات
يـخـصــص ف ــي ك ــل زي ـ ــارة ل ــه للضنية
وقـتــا للقيام بــواجـبــات التعزية ،التي
ت ــأخ ــذ وق ـت ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى ن ـص ــف وق ــت
جولته.
وكـمــا فــي زيــارتــه الـســابـقــة ،لــم يحمل
الحريري معه إلى الضنية أي مشروع
إنمائي أو خدماتي ،وهــو ملس وضع
تياره الصعب فيها من خــال الحشد
ال ـش ـع ـب ــي ال ـض ـع ـي ــف الـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان فــي
استقباله ،وبعدما وصلت إلى أسماعه
تعليقات من كوادر التيار ومناصريه
فــي املنطقة على أداء النائبني .ولفته
ب ـع ـض ـهــم إلـ ــى أن ك ـم ـيــة ال ــزف ــت ال ـتــي
جلبها النائب السابق جهاد الصمد
للمنطقة ه ــذه ال ـس ـنــة ،تــزيــد عـلــى ما
جلبه النائبان فتفت وعبد العزيز منذ
عام .2009

ّ
ّ
ظل في ّ
السجن ولم
مصطفى سبيتي
قد ال يعرف الكثيرون ّأن الشاعر
ّ
ّ
على
يخرج منه حتى
األسبوع املاضي ،وذلك كله بسبب سطرين كتبهما ّ
ٌ
ٌّ
مسن في عمر والدي ،ال عالقة له بعالم السياسة وكل
«فايسبوك» .رجل
ّ
ّ
ُ
سطور مرسلة .وسبيتي
الش ّر الذي يحيط بنا ،يزج به في االعتقال بسبب
ٍ
ّ
هنا ،حتى تفهموا ّ
السياق ،لم يكن يحاول لعب دور كوبرنيكوس الذي
ّ
ّ
يتحدى بعنف ،ويصر على استفزاز السلطات الدينية وإغضابها ،بل
ّ
ّ
وأعلن ندمه والتوبة؛ ومع ذلك تم اعتقاله،
هو اعتذر فورًا وسحب كالمه،
ُ
ّ
ّ
ّ
كنوع من التشفي والعقاب ال أكثر ،وأبقي في السجن طوال هذه املدة .هذا
ّ ٍ
حملة من ّ
الصمت والتواطؤ ،وتهليل الكثيرين .فأسوأ
كله جرى وسط
ٍ
ّ
مــا تفعله الـ ّـسـلـطــة حــن تـمــارس مـثــل هــذه األف ـعــال هــو أنـهــا تفتح الـبــاب
ّ
ليطالب أي كان بسجن من ال يعجبه رأيه ،ويصبح تقرير مصير الناس
والرعاع («الـ ّـرعــاع» هنا تأتي كما ّ
وحر ّيتهم في يد الكهنة ّ
ّ
عرفها هادي
ّ
ّ ّ
منظمة غالبًا ،مستعدةّ
ّ
العلوي ،وهم ليسوا عامة الناس ،بل فئة محددة،
ٍّ
وقمع
شغب
أداة
غالبًا
وتكون
عنفي أو شعبوي،
طرح
ٍ
لالنسياق خلف أي ٍ
ٍ
وتحريض في يد سلطات املجتمع).
يبدو ّأن العديد ّ
ممن تناولوا قضية سبيتي أو تجاهلوها ،ال يفهمون
ً
الفارق (ولــو باملعنى الليبرالي أو الحقوقي البدائي) بني أن تكره قوال
مــا ،أو تعتبره مهينًا ،وبــن ًأن تضع األصـفــاد في يد انسان وتحتجز
حر ّيته؛ ّ
ّ
ملواطن أن يقوم
وأن هذه ليست عتبة بسيطة ،وليس من النبيل
ٍ ّ
ّ
ٍّ
ّ
بـتــوزيــع أحـكــام ا ّلــسـجــن على الــنــاس بسبب نــص أو تجديف وأن ـنــا ،لو
سرنا في هذا الطريق ،فال أحد يعرف نهايته :هل اعتقال سبيتي ّ
مبرر
ألن مــا قــالــه تجديف على الـ ّـديــن؟ هــل يجب اذًا اعتقال كـ ّـل مــن ّ
ّ
يجدف
ٌ
على فايسبوك؟ هل هناك «حدود» تجعل بعض التجديف «مغاليًا» أو
ً
ّ
مثالٌ ،
«بذيئًا» يستدعي االعتقال؟ ومن ّ
بالنسبة ّ
كثير مما
الي،
يقررها؟
ً
ترونه على «فايسبوك» في لبنان أكثر سوءًا وانحطاطًا وقذارة بمراحل
ـيء يمكن أن يقوله سبيتي يومًا ومــن ّأي زاويــة (سياسية،
مــن ّأي شـ ٍ
ّ
ّ
انسانية ،جمالية) ويكون ألصحابها شعبية ويصبحون قادة
أخالقية،
رأي .وه ــذا كـ ّـلــه ال ــى جــانــب مــن اسـتـخــدم قـضـ ّـيــة احـتـجــاز رج ــل مسنّ
ٍ
«تقييم» املستوى
للسخرية أو اطالق النكات او استعراض السماجة (أو
ّ
ً
الشعري لسبيتيّ ،
كأن لذوقكم األدبي دخال في املسألة ،وكل ما أتمناه
من هؤالء يومًا ،لو دخلت السجن ،هو أن يصمتوا أو أن يؤيدوا اعتقالي
ً
باقتضاب ـ ـ بــدال مــن «تقييم» املستوى األدبــي فــي املـقــال ومــا ان كان
يستدعي ّ
السجن).
ّ
فهو يشرح لنا في حديثه عن مقتل الحلج ّأن
عودة الى هادي العلويّ ،
قضايا «ال ــرأي» والعقيدة قلما تكون كذلك فــي العمق ،ومــن الـنــادر في
تــاريـخـنــا أن تقتل شخصية أو تعتقل بسبب «الـتـجــديــف» أو ألسـبــاب
عـقـ ّ
ـديــة بـحــت (ول ــو زعـمــت ذلــك الـسـلـطــات وكـتــب ال ـتــاريــخ) ،فـهـنــاك دومــا
ٌ
ّ
ـوذ ومصالح ،تشرح هــذه األفـعــال ودوافعها.
سـيــاق سياسي ،ولعبة نـفـ ٍ
ّ
قبل فتر ٍة قصيرةّ ،تم استدعاء الزميل ايلي حنا لـ ً«االستجواب» ،وسط
ّ
تحريض من اليمني اللبناني ،ألنه أجرى مقابلة صحافية مع حبيب
حملة
ٍ
ّ
الشرتوني (حاولوا أن تبحثوا عن «الجناية» هنا) .وقبل ايام ،وجه وزير
العدل القضاء اللبناني لكي يالحق أسعد ابو خليل بسبب تغريد ٍة على
تويتر ،طالب فيها بنزع ســاح الجيش اللبناني (وهــو اقـتـ ٌ
ـراح ال يخلو
وسنعود اليه في األسفل) .السياسة ليست فقط ما يسمح
من وجاهة،
ّ
بـحــدوث هــذه الـتـعــقـبــات ،بـ ّـل مــا يسمح بـمــرورهــا فــي صـمـ ٍـت ،ومــن دون
إعالمية كالتي تقيمها الشلل في لبنان ،دوريًاّ ،
ّ
ألن أحدًا
تضامن
«حفلة»
ٍ
ٌ
ـراض
ـ
ت
ـ
ع
ا
موجة
لهم
ـل
ـ
ي
ـ
م
ز
ـه
ـ
ج
وا
أو
«فايسبوك»،
على
زميلهم
شتم
قــد
ٍ
واحتجاج ،أو حصلت مشكلة بينه وبني رؤسائه ،وهــذه الحمالت دومًا
تجري ـ ـ للمفارقة ـ ـ تحت شعار «حرية الرأي» .لهذه األسباب ،الى هؤالء،
والــى مــن ّأيــد سجن سبيتي أو تــواطــأ او سخر ،فأنا ـ ـ مــع أنــي ال أعــرف
سبيتي مطلقًا ولم أسمع به حتى الحادثة ـ أنحاز الى الشاعر السجني
ّ
ضدكم جميعًا ،ولو كان هناك ما يجب أن ُيقال حول «حرية التعبير»،
ّ
فإن هذه القضايا هي الشيء الوحيد الذي يستحق الكتابة عنه ،ال دفاعًا
ّ
ّ
عن حرية التعبير بل ألن هذه الحاالت تكشف ،اكثر من أي شيء آخر،
حقيقة لبنان ومجتمعه.
لبنان وصناعة المعايير
ّ
ال أحــد ينطلق مــن ّادع ــاءات حــول حــريــة التعبير بــاعـتـبــار أنـهــا مطلقة
ّ
(حــتــى باملعنى الـ ّـســالــب ل ـ «الـحــريــة» ،أي أن تـســاوي حرية التعبير عدم
ً
القمع فحسب ،وال نلتفت الــى اآلراء التي ال تجد منبرًا أصــا ،أو تلك
ً
التي ّ
تهمش بوسائل أخرى ،الخ) .في أميركا مثال ،حيث حرية التعبير
ّ
كحق دستوري ،توجد استثناءات .كما
نظريًا ـ مطلقة ،ومضمونة
هي ـ
ٍ
تشرح الفيلسوفة جوديث بتلر في نقاشها ملوضوع مجيء اليميني
ّ
يانوبولس الى جامعة بيركلي ،وما إن كان يجب ّ
ّ
السماح
املتطرف ميلو
ً
ّ
مختلفة من
باملحاضرة أو منعها ،فإن القانون األميركي يعتبر أشكاال
ً
ّ
التعبير ،كالتهديد الشخصي أو التحريض على العنف ،ممنوعة وغير
محمية دسـتــوريــا .كما تقول بتلر ،فـ ّ
ّ
ـإن هــذه االستثناءات ال يعتبرها
ً
ً
ال ـق ــان ــون «أفـ ـع ــاال ت ـع ـب ـيــريــة» ب ــل ف ـع ــا جــرم ـيــا ال ي ــدخ ــل ت ـحــت حـمــايــة
دول أخ ــرى ،تعلي ايـضــا مــن شأن
«الـتـعــديــل األول» ّفــي الــدسـتــور .فــي ٍ
أشكال
منع
الى
أدى
والسياسي
حرية التعبير ،فإن السياق التاريخي
ً ٍ
مختلفة مــن الـخـطــاب تحت حـجـ ٍـج مـتـعـ ّـددة (خـطــاب الـكــراهـيــة مـثــا ،أو
الكالم العنصري ،أو مراجعة الهولوكست في بعض دول اوروبا؛ وفي
بالدنا ،نظرًا الى التجربة التاريخية ،من الطبيعي أن يمتد هذا املنع الى

ً
خطاب التحريض الطائفي ،مثال).
الفكرة ّأن هناك مقاييس وإمكانات متعددة ملقاربة ٌاملوضوع واملحاججة
ولكن الفريد في لبنان هو ّأنه ٌ
ّ
بلد تقوم فيه نخبة صغيرة باستمرار
فيه،
بخلق املعايير على هــواهــا؛ بمعنى آخــر« ،حرية التعبير» عند اللبناني
ّ
هي غالبًا تساوي رأيه والرأي الذي يتوافق معه .هم ّ
يقررون ما يستحق
ّ
الحماية ومــا ال يستحق ،ومــا هــو «فضيحة» ومــا هــو مقبول ،و«حــريــة
التعبير» عندهم ،غالبًا ،تعني أن ال يتعرضوا الى االنتقاد أو يخالفهم أحد
(جــديــا ،راقـبــوا مقابالت نجوم اإلعــام مــؤخـرًا ،هم يشتكون باستمرار
ومـظـلــومـيــة حقيقية مــن أن «أح ـ ـدًا م ــا» قــد شـتـمـهــم عـلــى «فــايـسـبــوك»،
ويعتبرون أن ذلك يجعلهم ضحايا وأحرارًا يواجهون قمعًا ـ ما معنى أن
تكون نجمًا تلفزيونيًا أو شخصية ّ
عامة وال يجري شتمك من البعض،
حتى لو كنت نزيهًا ومخلصًا ،والـحــال غالبًا غير ذلــك؟) .عملية «خلق
املـعــايـيــر» ه ــذه ،وبـنــاء الـتــوافــق حــولـهــا ،ال تنتهي وال تـعــرف ح ــدودًا في
مجتمع ّ
بلد
ضيق تحكمه الهيمنة واملـصــالــح .ال تستغربوا ،فنحن فــي ّ ٍ
ٍ
يشعر فيه الـكــاتــب بالثقة الــى درجــة أن يـبــوح فــي مقابلة ،ببساطة ،أنــه
يختار أن يصمت ويخفي رأيه في مواضيع كثيرة بسبب ّ
مموليه (ماذا
ّ
ّ
ّ
يتبقى من املثقف حني يعترف بأنه ال يقول كــل ما يؤمن به وال يملك
الـنــزاهــة الفكرية؛ وكيف يمكن لنا أن نـعــرف ،حــن نـقــرأه ،إن كــان يقول
ّ
ّ
«املحرم» ،الذي يبقيه «في
الصدق هنا ،أو هو يخوض مواضيع تالمس
الدرج»؟).
أن تحمي نفسك من األقوياء
ّأمــا تغريدة أسعد ابــو خليل ،فهي الحالة األكثر طــرافــة ،وانــت ال تحتاج
ـام لـكــي تـعــرف ّأن ال شــيء فــي مــا قـ ّـالــه أسـعــد يمكن أن يوضع
الــى مـحـ ٍ
خانة التحريض أو التحقير أو الفتنة ،ال ّ
ألن اإلعــام اليميني قد
تحت
ّ
ٌ
ّ
قرر ذلك ،وانساق وزيــر خلفه .احتج ابو خليل على اجتماع ضباط من
ّ
يحتج أيّ
الجيش مع ضباط اسرائيليني فيما قضية القدس تشتعل (كما
بفعل خاطئ ،أو تتجاوز ،أو تضرب
ناشط على القوى األمنية حني تقوم
ٍ
ٍ
ّ
متظاهرين) ودعا الى املطالبة بنزع سالح الجيش وترك املقاومة وحدها
للدفاع عن لبنان .هذا ما أغضب اإلعالم (الذي يطالب بسجن االعالميني
ويالحق كالمهم على وسائل التواصل) على ما يبدو ،وهو ما ال أفهمه.
ّ
نزع سالح الجيش هو ّ
شخصيًا
مجرد اقتراح ،ال شيء يعيب نقاشه ،وأنا
ال ّمشكلة لدي في اإلبقاء على سالح الجيش ،فحواماته وطائراته حني
ـات ،بـخـ ّ
ـاصــة قبيل ال ـعــروض العسكرية واملـنــاسـبــات
تـحــلــق فــي تـشـكـيـ ٍ
ّ
ـاع منخفض فــوق منزلي تمامًا ،حيث تنعطف
ـ
ف
ـ
ت
ار
الوطنية ،تـمــر على ّ ٍ
ّ
ّ
جهة أخــرى ،فــإن عمر بعض
وتغير مسارها ،فتؤلف منظرًا بديعًا .من ٍ
ً
هــذه الحوامات يزيد على أربعني سنة وهــي ّ
تمر ،كما أسلفت ،مباشرة
فوق منزلي .الخالصة هي أنني على الحياد ،ال مانع لدي في أن تطالب
بنزع ســاح الجيش وتحويله الــى قــوى أمــن داخلي وخدمة مدنية ،وبني
ً
ّ
ّ
تصر على الحفاظ على سالحه كامال ،من الرشاش الى الـ «سيسنا»،
أن
ولكني ال أفهم اين الجريمة هنا.
بادعاء ّ
القصد هو ّأن الحملة هنا ال عالقة لها بما قاله أسعد أو ّ
الدفاع
ٌ
عــن الـجـيــش وال ـحــرص عـلـيــه ،بــل لـهــا س ـيــاق سـيــاســي ،هــي مــا يجمعها
بالحملة ضــد سبيتي أو ايلي حنا .هــؤالء األف ــراد ،ببساطة ،لــم يربطوا
وسلطة ومــال ،وال طوائف تدافع عنهم وتعتبرهم من
ـزاب
ٍ
أنفسهم بــأحـ ٍ
أبنائها ،وليسوا جزءًا من شبكات الشللية والترويج املتبادل والصداقات
ّ
املصطنعة في لبنان .في الحقيقة ،كنت دائمًا أحذر أسعد من ّأن سياسته
ً
في الكتابة ٍّســوف توصله الــى هنا .ال يمكنك أن تكتب مقاال اسبوعيًا،
تنتقد فــي كــل مـنــه أو تـهــاجــم أو تسخر مــن ثــاث أو أرب ــع شخصيات
سياسية واعــامـيــة .وه ــذا فــي بلد صغير ،يـعــرف الجميع فيه الجميع،
وأناس غير معتادين على النقد والتسمية ،والعالقات الشخصية فيه ّ
أهم
من السياسة واملبادىء (واملادة والوظائف ّ
الشخصية،
أهم من العالقات
ّ
التراتبية واضـحــة للجميع) .هـكــذا ،انــت ستجمع فــي فـتــرة قصيرة كل
ّ
الــنــاس ضـ ّـدك ،يمينًا ويـســارًا ،وسيتكتلون عليك ويتحينون ّسقطاتك،
ّ
وبـخــاصــة أولـئــك الــذيــن يـتـجــرأون عـلــى أمـثــال ابــو خليل ويـتــزلـفــون ألي
شخص تفوح منه رائحة سلطة أو مصلحة أو انتماء حزبي ـ ولو على
ٍ
«فايسبوك» .هذه ليست مشكلة في الحقيقة ،بل مديح؛ فتعريفي للكاتب
يروج فيها له وال يقرأه ٌ
الجيد هو أن يسعى للوصول الى مرحلة ال ّ
أحد
ّ
من الصحافيني والسياسيني والكوادر ،أو من يتصل معه بعالقة مهنة
ّ
أو مصلحة أو تنافس ،بل املفضل أن يكرهوه ويخافوه ،ويكون جمهوره
ّ
الضيق (أي بعكس الصورة
حصرًا من «الناس العاديني» خارج الوسط
املعتادة للصحافي في لبنان).
ّ ّ
ّ
ولكن ّ ،يا معالي الوزير ،ما كل الناس تهاب السلطة ويحركها الطموح
والـ ـت ــزل ــف .ن ـحــن ال ي ـم ـكــن ل ـنــا أن ن ـل ــوم اإلع ـ ــام ال ـظــام ــي وم ــن خـلـفــه
حــن يـحـ ّـرض ،فـهــذه وظيفته ،ولـكـ ّـن مشكلتنا هــي مــع السياسي حني
يـنـســاق خـلـفـهــم ،وه ــذا ت ـحــدي ـدًا مــا ي ـنــزع عــن ال ـخ ــادم ال ـعــام شــرعـ ّـيـتــه.
هـنــاك الكثيرون مثلنا ممن ال يملكون طموحًا وال ي ـ ّ
ـودون االنضمام
ٌ
ّ
سياسية طويلة وطموح ،وفـ ٌ
ـرص كثيرة
الى النادي ،وانــت أمامك حياة
ّ
لـكــي نـعـ ّـدل الـحـســاب (قــاعــدتــي فــي الـحـيــاة فــي هــذه األم ــور هــي أن ــه ّ ،لو
اعتدى أحدهم عليك وأجبرك على ّاملواجهة ،عليك أن تضمن أن تكلفه
ـ بطريقة أو بأخرى ـ أضعاف ما كلفك ّ في عــدوانــه ،ومــن دون ذلــك ال
ـدالــة» ولــو حكمت لصالحك كــل محاكم األرض) .نحن قــد ال
تـكــون «عـ ً
نملك سلطة ونـفــوذًا ،ولكننا نعرف كيف ندافع عن أنفسنا ،وأقالمنا
مسنونة ،ولدينا ذاكرة ال تنسى من كان خسيسًا معنا ،وانحاز ّ
ضدنا
مع دعاة القمع والفاشية.
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