قبل البداية..

وهم ا�سمه
"احلرية"
فاديا جربيل

من قلب �أكرث الدول دميقراطيةً ،كما يزعمون ،وعرب ف�ضاءاتها التي حملت �إلينا التهديد
والوعيد ب�ضرورة �إطالق احلريات العامة ،وعلى ر�أ�سها حرية الر�أي ..جاء الدليل ب�أن حلن
احلرية م�ضبوط �إيقاعه جيداً ،واملاي�سرتو بيد من عرف جيد ًا كيف يوظّ ف تلك احلالة التي
يتوق �إليها بني الب�شر ،خدمة لأهدافه وم�صاحله ،و�أن قناع احلرية والدميقراطية الذي تلب�سه
تلك الدول يجب �أن يُخلع بني احلني والآخر ،لتحذير الغارقني يف الوهم� ،أو ملن يرتاءى له
الوهم حقيقة ،ب�أن عليه �أن ي�ستفيق و�أن يكون حا�ضر الذهن ،فللعبة قواعدها ال�صارمة؟!..
الدليل هذه املرة جاء مغلف ًا بنب�أ �إقالة ال�صحفية �أوكتافيا ن�صر حمررة �ش�ؤون ال�شرق الأو�سط
يف �شبكة  ،cnnوطرد هيلني توما�س الناطقة الإعالمية با�سم البيت الأبي�ض ،وتعنيف
فرن�سي�س غاي �سفرية بريطانيا يف لبنان.
فما هي جرائم ه�ؤالء كي ي�ضيق "قانون احلرية الع�صري" يف الغرب عن ا�ستيعابها؟.
يف حلظة �صدق مع النف�س وخارج �أوقات "ال�ضبط ال�ساعي" ،كتبت فرن�سي�س غاي �سفرية
بريطانيا يف لبنان يف مدوّنتها على �شبكة االنرتنت مقا ًال بعنوان "موت رجل �شريف" ذكرت
فيه �أن املرجع الديني ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل هو �أكرث �شخ�ص �سُ عدت بلقائه ،و�أن
العامل يحتاج �إىل مزيد من �أمثاله .ومل تتطرق يف مقالتها �إىل ما يعنيه ال�سيد ف�ضل اهلل يف
ال�ساحة ال�سيا�سية اللبنانية !..فقامت الدنيا ومل تقعد و�سط هلع وخ�شية احلكومة الربيطانية
من غ�ضب زعماء املافيا ال�صهيونية ،حيث مت �سحب املقال ...بل و�أكرث من ذلك حني �أطلّ
علينا الناطق با�سم وزارة اخلارجية الربيطانية حماو ًال حمو �آثار اجلرمية التي اقرتفتها
ال�سفرية غاي ،ليعترب �أن ما حدث كان خط�أ ،و�أن ر�أيها ال ميثل �سيا�سة احلكومة الربيطانية،
فما كان من غاي �إال حماولة �إ�صالح ما �أف�سدته عليها حلظة الوهم باحلرية ،لتقول ت�صحيحاً:
"�إن وجهات نظر ال�سيد ف�ضل اهلل مل ت�ؤدِ �سوى �إىل ت�أجيج االنق�سامات يف هذا اجلزء املعقّد
من العامل".
وال�صحفية �أوكتافيا ن�صر حمررة �ش�ؤون ال�شرق الأو�سط يف �شبكة  cnnالأمريكية وقعت يف
"مطب" الوهم ذاته ،و�أي�ض ًا خارج �أوقات "ال�ضبط ال�ساعي" ،ففي �صفحتها على موقع تويرت
�أبدت �إعجابها بال�سيد ف�ضل اهلل ،م�شرية �إىل حزنها العميق ل�سماع نب�أ وفاته ..فكانت العاقبة
"العقوبة" وكان الف�صل ،حيث مل ت�شفع لها �سنني خدمتها الطويلة يف القناة وال كفاءتها التي
�أو�صلتها �إىل مرتبة �أهلتها لتكون من كبار حمرري ال�شبكة.!..
�أما هيلني توما�س البالغة من العمر  95عام ًا فهي حكاية �أخرى ،حيث تع ّد جزء ًا ال يتجز�أ من
تاريخ البيت الأبي�ض منذ العام  ،1961ويف غفلة من الزمن ،ولرمبا حتت ت�أثري تقدم العمر،
تهي�أ لتوما�س �أنها متار�س عملها من قلب الدميقراطية واحلرية ...وهنا الزلة التي �أودت
بها خارج البيت الأبي�ض� ،إذ نطقت باحلقيقة ومبا ت�ؤمن به ،ولكنها مل حت�سن ال املكان وال
الزمان ،فكان طوفان املطالبات با�ستقالتها وطردها ،وكل ما يف الأمر �أنها قالت" :فل�سطني
�أر�ض حمتلة وهي للفل�سطينيني" ...وهذه جرمية كربى تعاقب عليها "القوانني الدميقراطية"
ل�سا�سة ولوبي البيت الأبي�ض.!!...
�إن �ضحايا الوهم الثالثة دليل ومثال وا�ضح �أن ال خالف بني ال�شرق والغرب فيما يدّعيه
الأخري من حريات ،هم فقط يجيدون �صناعة الأقنعة جيداً ،كما يجيدون �صناعة الطائرات
وغريها ..وهذا هو الفرق.
ولعلنا يف النهاية نت�ساءل :ماذا لو حدث ما حدث ملثل ه�ؤالء يف �شرقنا؟! كم كنا �سن�سمع من
�إدانات وموجات �شجب وا�ستنكار ،وتوبيخات ومطالبات من هذه الدول ومن ين�ضوي حتت
لوائها من منظمات وجمعيات �أهلية وغريهم ،وحتى الأمم املتحدة �ست�أخذ ن�صيب ًا من حملة
الإدانة والتوبيخ ،لي�س فقط لإثبات عدم وجود حريات يف ال�شرق ،و�إمنا لإثبات حالة الوهم
التي عمّموها على العامل ب�أن الغرب هو منارة احلرية والدميقراطية؟!.

