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  بٌن صحافً لبنانً ومواطن قطري...فوضى قمع الحرٌات 

  دالل البزري

 
 

القضٌة 'بؤحداث مكنتها من االستمرار فً الوجود وافضل هباتها الٌها كانت  أحوالنا المعاصرة لم تبخل على سلطاتنا الرسمٌة
فتغرف من خزان ادبٌاتها  حبط محاوالت المواطنٌن للتعبٌر عن رأٌهم باسم القضٌة،لذلك كانت ت.قضٌة من القضاٌا  ، او اي'

وقداستها، فتضفً بعض المعنى على قمع الحرٌة، مإمنة بذلك  الحجج الممكنة، وعلى رأسها اولوٌة القضٌة على ما عداها
 .قٌد السلطة  شرطا اساسٌا لبقائها على

 
فصرنا نعرف الخائن من المتخاذل، والمستسلم من . مع الرسمً المشفوع بقضٌةوهذا جزء مما اعتدنا علٌه من خطاب الق

صفات التصقت بؤجٌال من المواطنٌن ذهبوا الى السجون ألنهم خرقوا االجماع حول  وكلها.المتآمر واالرهابً من الرجعً 
 . وطوارئهااو اي قضٌة من القضاٌا، جرى االستعانة بها لمواجهة مجرٌات االحوال العامة  القضٌة،

 
ولكن ٌحصل .تبقى من المعانً التً تلبسها لقمعها  ما زالت السلطات العربٌة الرسمٌة وفٌة لهذا النهج، بل هو الطاغً على ما

 .بمالحقة وتهدٌد، ال بل سجن معارضٌها، مستعٌنة بحجج تناهض قضٌتها نفسها  احٌانا ان ٌفوتها الوعً، فتقوم
 

 : مثالن عن لحظة الغفلة هذه هنا
 

مقاال تعرض فٌه للجهة االمنٌة المنوطة  ،قصٌر سمٌر فلسطٌنً، واسمه حٌث كتب صحافً بارز من اصل:األول من لبنان 
سورٌة استمرار عدائها إلسرائٌل، والذي تجدد أخٌرا بانضمام المسار  والمعروف عن.بالتوجهات السورٌة فً لبنان 

ولكن .للمسارات، قومٌة التوجه  اذا الجهة المنوطة بهكذا تآزر.لمسار اللبنانً بعد تالزم مدٌد بٌنها وبٌن ا الفلسطٌنً الٌها،
االستمرار فً التعبٌر عن موقفه المعارض لها؟ سحبت  ؟ أي معنى اعطت لمنعه منقصٌر سمٌر بماذا تحججت لدى مالحقتها

الهوٌة  ٌنً، ومن احتمال كونه دخٌال علىفكانت معاٌرتها له بؤصله الفلسط.'غٌر مزور 'كونه  جواز سفره اللبنانً لتتحقق من
خوفا قبل ان  قصٌر سمٌر ، رٌثما ٌرتعد'موقتا ' اذ اعادت الٌه جوازه ولكن.اللبنانٌة االصٌلة هو سٌفها المسلط فوق رقبته 

 .سٌاستها، قومٌة التوجه  ٌتجرأ على التفكٌر فً إبداء رأٌه فً
 

ولكنها .والنفٌس من اجل تكرٌس بطولتها فً مٌدان تحرٌر فلسطٌن  غالًفً هذه الواقعة المحددة، نحن امام جهة بذلت ال
إسرائٌل ضد  وذلك بؤن تهدده بما قامت به.داموقلٌطس بوجه أي فلسطٌنً ٌتجرأ على نقد سٌاستها  مستعدة ان تسحب سٌف

 . اهله وابناء شعبه، اي تشرٌده على اعتاب هذه الدنٌا، او ٌسكت
 

القطرٌة اطلقت سراح المواطن عبد الرحمن  اشارت الصحف القطرٌة منذ اسبوع الى ان السلطاتفقد :المثل الثانً من قطر 
، اي مشاركتهن للمرة االولى فً االنتخابات 'والٌة النساء 'قٌادته لحملة ضد  بن عمٌر بعدما سجنته ألكثر من سنتٌن، إثر

العمل السلمً الذي  ا االستاذ الجامعً بكل سماتاتسمت حملة هذ. 8991(ٌونٌو )التً شهدتها قطر فً حزٌران  البلدٌة
، ( 81بلغت ال)عرٌضة وجمع تواقٌع شخصٌات قطرٌة  فهً قادته الى صوغ:القائمة، بل ٌتوجه الٌها 'المإسسات 'ٌحترم 

 بالده ، رافعا سالح الثورة السوداء ضد نظم'إرهابٌا 'اي ان ابن عمٌر لم ٌكن .اٌاها  والتوجه الى مجلس الشورى لتسلٌمها
فتح المجال للمرأة 'بسبب رأٌه، فً ان  كل هذا.وهٌئاتها الشرعٌة لكنه مع ذلك اعتقل وحرم من الحرٌة ثالث سنوات متتالٌة 

استثناء، ٌسبب االختالط المحرم وٌإدي الى خسارة المجتمع دور المرأة  على مصراعٌه للمشاركة فً مختلف االعمال بال
 .'آخر  واستبدالها لتصبح رجال الحقٌقً

 
معلنة بالضرورة، تشجع النساء على االهتمام بالشؤن العام، وتندرج ضمن  وكان اعتقاله هذا باسم فكرة نسوٌة عامة، غٌر

خصومه، فهم فً  اما.'ظالمً '، 'ماضوي 'اي الحداثة فمن الواضح ان ابن عمٌر إسالمً التوجه، اي انه  اختراع العصر
لكن بن عمٌر كان ٌعبر عن رأٌه ومن الواضح ان . الى فكرة مشاركة النساء فً السٌاسةحدهم االدنى دعاة حداثة، منجذبون 

 الرأي، بدلٌل ان وال قطرٌة واحدة نجحت فً االنتخابات التً اثارت حملة بن عمٌر، مما قسما ٌسٌرا من المجتمع أخذ بهذا
 .ٌعنً بؤنه لم ٌكن ٌغرد وحٌدا 



 
الحداثٌة، كان حري بها ان تتحمس اٌضا، للشق االساسً الذي انبنى علٌه هذا  والسلطة، المتحمسة لفكرة تحرر النساء

المجتمع ٌإمن بهذه  الدٌموقراطٌة، وأضعف اٌمانها، االخذ باآلراء االخرى خصوصا اذا كان جزء ال بؤس به من التحرر، اي
ة رأٌه، ان تصغً الٌه وتنظم التحاور الرأي على بلور وحري بها بالتالً ان تشجع االستاذ الجامعً الذي حمل هذا.اآلراء 

االوطان  واشتراكهن فً السٌاسة، على القمع، مكررة ما بنته هً ونظٌراتها من اجل استقالالت حوله، وإال بنت تحرر النساء
 .وتقدمها 

 
الى زٌادة  الفوضى الضاربة فً المعانً، فوضى عائدة ربما ٌإشر المثالن اللبنانً والقطري الى قمع من نوع خاص، مصدره

للمعانً  لذلك تستسلم.فٌما لٌس فً عقل وال فً ٌد سلطاتنا الرسمٌة حٌلة لتسمٌتها اصال  تعقٌدات عالمنا ومشكالته،
الى فوضى قمع الحرٌات، متسببة بذلك فً  المتضاربة، لفوضى المعانً، فتإخذ على حٌن غرة من برامجها االصلٌة، وتلجؤ

اما .انك فً االول تعرف مصدره، فتتعلم كٌف تدارٌه :الشمولً، اال فً نقطة واحدة  ه القمعإحٌاء مناخ من القمع الشامل، ٌشب
 . الثانً فال تستطٌع ان تدركه إال بشق األنفس، واحٌانا بعد فوات األوان فً
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