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محاكمة «اآلداب»

ّ
املؤرخ كمال الصليبي (أرشيف ــ مروان بو حيدر)
ّ
الطائفة ونخبها يسلفون دول ال�غ��رب مواقف
وان �ح �ي��ازًا ث��اب�ت��ًا إل�ي�ه��ا ،ع�ل��ى أس ��اس أن�ه��ا تمثل
التقدم والحداثة ،وأنه سيصيبهم شيء من هذا.
وقال املطران نقوال حداد إن املوارنة كانوا على
ال��دوام موالني لفرنسا وللصليبيني ،وإنهم في
ال�ش��رق على جبهة امل��واج�ه��ة م��ع ال�ب��رب��ري��ة ،وإن
ف��رن�س��ا ه��ي «ال��وط��ن ال �ث��ان��ي ل �ل �م��وارن��ة» .وعند
أسامة مقدسي أن م��راد قدم املوارنة ال كموالني
لفرنسا فحسب ،ب��ل كشعب فرنسي يعيش في
منطقة أعطاها صفة امللجأ الجبلي (مقدسي:
.)83
ّ
ووف��ر بولس نجيم للمفاوض البطرك الحويك
التسويغ النظري الذي اعتمد للمطالبة بإنشاء
ل�ب�ن��ان ال�ك�ب�ي��ر .وم��ن جملة م��ا ق��ال��ه إن «الشبان
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ي ��ري ��دون أن ي �ك��ون��وا ،ب ��ل ه ��م على
ّ
«فرنسيو امل�ش��رق» ،وإن على فرنسا أن
ال ��دوام،
ت��دع�م�ه��مّ( »..ك��ون��راد .)580 :وي��ذك��ر امل ��ؤرخ ديب
أن فيليب ح��ت��ي ،نقل م��ا ك��ان ق��د ج��اء ف��ي كتاب
البطرك الدويهي دون تمحيص .ويذكر أيضًا أن
ف��ؤاد اف��رام البستاني رب��ط امل��وارن��ة بمار مارون
الناسك دون الذهاب إلى أبعد .ويستعيد كرباج
وف � ��ارغ ال �ق �ص��ة نً�ف�س�ه��ا ال �ت��ي رواه � ��ا الدويهي
بشأن امل��ردة ،نقال ع��ن عزيز عطية ،ال��ذي نقلها
ب� ��دوره ع��ن ال��دوي �ه��ي (ك��رب��اج وف � ��ارغ33 :ـــــ.)34
هكذا إذًا ،صمت م� ّ
�ؤرخ��ان كفيليب حتي وفؤاد
افرام البستاني في شأن كون يوحنا مارون من
قرية غير موجودة تقع بني أنطاكيا والسويدية،
وكونه فرنسيًا وابن أخت ملك فرنسا ،ولم يقوال
شيئًا في دحض هذا الهراء.
ت��راف��ق ذل��ك ال�ج�ه��د امل�س�ت�م��ر ف��ي ن�س�ب��ة املوارنة
إلى فرنسا والغرب ،ومحاولة فصلهم شعوريًا
ع��ن محيطهم وأب�ن��اء قومهم ،م��ع عمل البعثات
ال �ت �ب �ش �ي��ري��ة ال �غ��رب �ي��ة .ي �س��رد م �ق��دس��ي تجربة
بعض ال��ره�ب��ان اليسوعيني خ�لال الحقبة التي
س�ب�ق��ت وأع �ق �ب��ت امل ��ذاب ��ح ال�ط��ائ�ف�ي��ة ع ��ام ،1860
م ��ن خ �ل�ال م��ذك��رات �ه��م .وق ��د ش ��اء ّه � ��ؤالء إحياء
يكون
املسيحية في الشرق ،ورأوا أن تحقق ذلك ّ
بتنقية ممارسات الرعايا املسيحيني ،ما يمثل
مشتركًا بينهم وب�ي�ن امل�س�ل�م�ين .وي�ع�ط��ي أمثلة
عن معاهدهم حيث االحتفال بفرنسا وتعويد
ال �ط�ل�اب ال �ت� ّ
�وج��س م��ن امل�ح�ي��ط اإلس�ل�ام ��ي كانا
ّ
يؤلفان جزءًا من تكوين هؤالء .وهو ما كان األمر
عليه في مدرسة غزير ( مقدسي91 :ـــــ.)94
ل�ك��ن األم ��ر امل��ؤك��د ه��و أن م��وارن��ة األري� ��اف بقوا
ف��ي م�ن��أى ع��ن ه��ذه ال�ت��أث�ي��رات ،وب�ق�ي��ت الكوفية
ال �ع�لام��ة ال �ف��ارق��ة ف��ي م�ظ�ه��ره��م ال �خ��ارج��ي .أما
الذاكرة الشعبية ألبناء األرياف هؤالء فال تخلو
م��ن إش � ��ارات إل ��ى م��ا ك��ان��وا ي�ص��ادف��ون��ه أحيانًا
م��ن تمييز وام �ت �ه��ان ي�ط��ال�ه��م ف��ي امل ��دن الكبرى
لالمبراطورية.
أما تجربة املوارنة في لبنان منذ ذلك التاريخ،
فيمكن اعتبارها سلسلة متالحقة من التجارب
ال�ف��اش�ل��ة ال �ت��ي ت�ع��رض��ت ل�ه��ا م�ج�م��وع��ة بشرية
نمت ديموغرافيًا أكثر م��ن غيرها خ�لال العهد
ال�ع�ث�م��ان��ي .وق��د ج ��اءت ال �خ �ي��ارات االقتصادية
الليبرالية التي اعتمدت في شأنها ،لتنقلها من
فشل إل��ى آخ��ر على م��دى ال�ق��رن العشرين ،حتى
كادت أن تقضي عليها ديموغرافيًا .وصادر أبناء
ع��ائ�لات املقاطعجية اإلدارة ال�ع��ام��ة ومواقعها
األس ��اس � �ي ��ة .وك� � ��ان ب��دي �ه �ي��ًا أال ي �ش �ج��ع هؤالء
ّ
الحراك االجتماعي الذي يسهل منافستهم على
مواقعهمُ .
ورب ��ط جبل لبنان بفرنسا وسوقها
ّ
كاقتصاد كولونيالي ينتج م��ادة أولية وحيدة
ل�ل�ص�ن��اع��ة ف �ي �ه��ا ،ع �ل��ى م ��دى  75ع ��ام ��ًا .وبلغت
الهجرة ف��ي نهاية تلك الحقبة أحجامًا كارثية
بسبب اعتماد ذلك الخيار الفاشل .وكانت حقبة

االنتداب وخياراتها االقتصادية واستمرار تلك
الخيارات بعد االستقالل سبب دمار الريف الذي
ّ
مكونًا أساسيًا من ّ
يمثل املوارنة ّ
مكوناته .ونجم
عن ذل��ك هجرة كثيفة لهؤالء إل��ى ال�خ��ارج وإلى
غير رجعة (داغر).
وب �ع��د ال�ت�ج��رب��ة ال�ف��اش�ل��ة ل�ح�ق�ب��ة 1943ـــــ،1975
ج � ��اءت ت �ج��رب��ة ال �ح ��رب األه �ل �ي��ة ل �ت �ف��رز مجددًا
أبناء ه��ذه الطائفة عن محيطهم .وج��رى العمل
املحيط.
لكي تكون هويتهم قاعدة عداء مع هذا ُ
وجرت استعادة املمارسات ذاتها التي اختبرت
في تجربة الحرب االهلية عام  .1860واستخدم
اإلجرام الطائفي على نطاق واسع لتحقيق هذا
الفرز.
ويصعق القارئ من رداءة ّ
ُ
عينة ّ
مما صدر خالل
حقبة ما بعد الحرب اللبنانية في تاريخ املوارنة
وع�لاق �ت �ه��م ب�م�ح�ي�ط�ه��م .ال ت �ض �ي��ف النصوص
الصادرة معلومة واحدة جديدة عن هذا التاريخ.
وف��ي ك�ت��اب ج�م��اع��ي م��ن إص ��دار األب��ات��ي بولس
ن�ع�م��ان ف��ي سلسلة «الكنيسة ف��ي ال �ش��رق» عام
 ،1997يجد القارئ في كل جملة يوردها الكاتب
مغالطة .ويسود كالم من نوع أن اآلخر هو دائمًا
املسؤول عن سوء املصير .وعند األباتي نعمان
أن ��ه «ع �ن��دم��ا رف ��ض اإلس�ل��ام إع �ط��اء املسيحيني
م�ك��ان�ه��م ،ق�ض��ى ع�ل��ى ن�ف�س��ه ب��ال�ع�ق��م والذبول»
(نعمان .)21 :ويثبت الخطاب املبثوث ما يعيبه
الصليبي على بعض نخب ه��ذه الطائفة
كمال
ّ
السلبيات،
على
خطابهم
في
زون
«يرك
أنهم
من
ّ
جاعلني من أنفسهم مشكلة مستعصية يملها
ال�ب�ع�ي��د وال� �ق ��ري ��ب( »...ن �ع �م��ان .)42 :وف ��ي كتاب
لحد خ��اط��ر ع��ن ع�لاق��ة املسيحيني بالفاتيكان،
ّ
الذي عده صاحبه مرجع املراجع ،ال يجد القارئ
ّ
شيئًا يعتد ب��ه .وتخلو كتب ص��ادرة عديدة من
ّ
ّ
الجدية ال��ذي يجعلها صالحة
الحد األدن��ى من
كمراجع.
ي �ت �ي ��ح ك � �ت� ��اب ف� � ��رج ال � �ل� ��ه ص� ��ال� ��ح دي� � ��ب تأكيد
األطروحات التي ذهب إليها كمال الصليبي في
كتابات سابقةّ ،
وأول�ه��ا وأهمها تأكيد األصول
العربية للموارنة بما ال يقبل الشك .ويقدم االثنان
حججًا دامغة في أصول املوارنة .وقد «عمال على
األرض» ،أي تأكدا من هذه األصول بإقامة الرابط
بني األمكنة وأسمائها والعشائر وأسمائها في
َ
ب�ل��دي األص��ل واالس�ت�ي�ط��ان .وي��ورد امل��ؤرخ ديب
أسماء العديد من العائالت في اليمن ،هي نفسها
أسماء عائالت موجودة في بالد الشام ولبنان
على وجه الخصوص .ويمتلئ كتاب الصليبي
«بيت بمنازل كثيرة» ب��إش��اراتّ وحجج وقرائن
تثبت ع��روب��ة امل��وارن��ة ،ليس أق��ل�ه��ا أن ه��ؤالء لم
ينسخون
يكتبوا مرة بغير العربية .وحني كانوا
ّ
ال�ك�ت��ب ال��دي�ن�ي��ة ع��ن ال�س��ري��ان�ي��ة ،ك��ان��وا يعقبون
عليها ويضيفون ه��وام��ش بالعربية .والكتاب
املذكور هو كتاب تاريخ املوارنة ال��ذي لم يكتب
أحد من أبناء هذه الطائفة مثله.
حني
هي
املوارنة
وأكثر الحقب إشراقًا في تاريخ
ّ
ك��ان��وا ينتمون إل��ى قضايا ال�ع��رب ب��دون تحفظ
بوصفها قضاياهم ،ويستخدمون إمكانياتهم
ّ
التعرف إلى الحقيقة
في هذه الوجهة .وليس في
ما ّقد يجعلهم أقل انفتاحًا ،أو ما قد يجعلهم أقل
تطلبًا تجاه أنفسهم لجهة طلب العلم والنهل
من الثقافة الغربية.
* أستاذ جامعي
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حرية؟
ّ
أي دفاع وعن ّأية ّ

المر *
خريستو ّ

ح �ك �م� ْ�ت م �ح �ك �م� ُ�ة امل� �ط� �ب ��وع ��ات ب� �غ ��رام ��ة ّ
مالية
ّ
بسبب نشر رئيس
كبيرة على مجلة «اآلداب»
ًّ
تحريرها سماح إدري��س افتتاحية ّانتقد فيها،
ّ
السيد ف�خ��ري ك��ري��م ،ومل��ح إل��ى ما
ف��ي م��ا انتقدْ ،
ُ
ك��ان��ت ق��د ذك��رت ��ه ج �ه��ارًا ن �ه��ارًا ع �ش��رات األقالم
ّ
السيد كريم بسرقة أم��وال ،وم��ن عمل
من اتهام

بعض «الشيوعيني العراقيني القدامى /الجدد»
ّ
وبريطانية
م��ع اس�ت�خ�ب��ارات ع��رب� ّ�ي��ة وأم�ي��رك� ّ�ي��ة
َ
(وه�ن��ا أختلف م��ع ّبعض ال��ذي��ن ح��اول��وا الدفاع
ّ
السيد كريم من
عن إدريس قائلني إنه لم يقصد
جملة أولئك «الشيوعيني»).
ّ
ّ ٌ
بحقه ،في مقالة
قيل
على كالم
َ
نفهم أن يرد أحد ينّ
ّ
ما ،بمقالة كاملة ّيب فيها بطالن «االدعاءات»
ْ
ّ
ض��اد قد
ال�ت�
�ي س�ي�ق��ت ُب�ح��ق��ه؛ ف��ال�َف�ك��ر وال�ف�ك��ر امل � ً
ّ
نظرة أشمل
ويعطيان
،
اآلخر
هما
أحد
حان
يصح
ّ ً
ّ
ُ
األمر
�اص ��ة ع�ن��دم��ا ي�ت�ع��ل��ق
ع��ن ح�ق�ي�ق��ة م ��ا ،وخ �
ّ
ّ
ّ
فلسفية أو سياسية ما.
بقضية
ّ
ّ
إن الكالم الذي أطلقه إدريس في افتتاحيته عام
ّ
ّ
السياسي ال�ن�ق��دي للواقع
 2007ك��ان م��ن ال�ن��وع
ّ
العربية ،وف��ي العراق
�لاد
ب
املعيش ف��ي بعض ال�
ّ
َ
على نحو أخ � ّ
�ص ً .وم��ن ح��ق��ه ك��إن�س��ان أن ينتقد
ً
م��ا ي�ع�ت�ق��ده ّخ �ط��أّ ،ب �ن��اء ع�ل��ى م�ن�ظ��وم��ة عقائده
ه��و .وم��ن حقه أن يتهم َم��ن يشاء ّ
ممن يعملون
ف��ي ال�ح�ق��ل ال �ع� ّ
�ام ،ال�س�ي��اس� ّ�ي ك�م��ا ْ ال�ث�ق��اف� ّ�ي ،بما
ً
َ
َ
بالناس،
يراه خطيئة كبرى وضررًا أكبر يلحق ّ
ودائ� �م ��ًا م��ن وج �ه��ة ن �ظ��ره ه ��و .وم ��ن ح ��ق غيره
َ
أن ي��واج��ه��ه وي�ح��اج� َ�ج��ه ان�ط�لاق��ًا م��ن منطلقاته

مهمة العاملين في
ّ
حقلي اإلعالم والثقافة
ْ
مستقال
مجاال
يمثلوا
ً
ً
هو أن ّ
السياسية ،بل
عن السلطات
ّ
القضائية أيضًا
ّ
َ
ّ
َ
منطلقات
ويهاجم
وخلفياته أيضًا ،وأن ّ ينتقد
َ
إدريس نفسها .غير أن إدريس لم ينتقد املوقف
ّ
ّ
العام فحسب،
السياسي إلنسان يعمل في الحقل
ّ
ّ
أخالقياته أيضًا؛ وهذا ٌ
أمر ضروري هو
انتقد
بل
ُ ّ
ّ
ّ
كل عمل ّ
عام.
ركيزة
هي
ات
األخالقي
ألن
اآلخر
ّ
ّ
ْ
ول� ّك��ن ه��ل م��ن ح��ق اإلن �س��ان أن ينشر اتهامات
ُ
ّ
تتعلق ب��األخ�لاق��ي��ات ال�ت� ّ�ي ي�م��ارس بها أحد ًهم
ّ
َ
مثال)؟
العام ُ
دوره في ّالحقل ٌّ
(اتهامات السرقة ّ
تجنبُ
ال أعتقد أن ذل��ك ح� ً�ق باملطلق ،إذا يجب
ّ
أخالقي.
وذلك من منطلق ّ
نشر التلفيقات ّمثالّ ،
حقًا فقط
ليس
هامات
االت
ّ
ومع ذلك أقول إن نشر ْ
ُ
ب��ل ه��و ًواج ��ب أي �ض� َّ�ًا إن ك��ان��ت ه��ذه االتهامات
ُ
ُ
ّ
صحتها يجب ُ
ذكر
ولكي ي�ت��أك��د م��ن ُ ّ
صحيحةّ .
ّ
املراجع واألدل��ة ،وكذلك اح�ت��رام ح��ق الشخصية
ّ
ال �ع� ّ
�ام��ة امل �ن �ق��ودة ب ��ال ��رد وال �ت��وض �ي��ح .ل �ق��د ذكر
َ
إدري� � ��س م ��راج ��ع ��ه ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى ف �خ ��ري كريم
ف��ي م�ق��االت ل��ه الح�ق��ة ،وليته ك��ان ق��د ذك��ره��ا في
ّ
موضوع الدعوى.
افتتاحيته
ّ
ِّ
ول�ك� ّ�ن لنفترض ّ أن الصحافي ّأو امل�ث��ق��ف أخطأ
َ
يواجه
ف��ي ات �ه��ام��ه ،ف��إن �ن��ي ال أع�ت�ق��د أن خ �ط��أه

غالف العدد األخير من مجلة اآلداب

ً
ّ
بالقضاءّ .فمثالّ ،ل��و أن�ن��ا أردن��ا أن نرفع دعوى
ون �غ� ّ�رم ك��ل َم��ن ي��ت�ه��م آخ��ر ب��ال�س��رق��ة ،ل�ك��ان على
ّ
ّ
اللبنانيني أن يطلبوا إحالة مجمل
السياسيني
ّ
اللبناني على القضاء للمطالبة بغرامة
الشعب
ُ
منهم جميعهم ،والض�ط� ّ
مواجهة
�ى
�
ل
إ
القضاء
�ر
ّ
ّ
ال �ش �ت��م وات �ه ��ام ��ات ال �ن��اس ب�ع�ض�ه��م ب�ع� ّض��ًا كل
ي ��وم ف � ً�ي ال � �ش ��وارع وا ًل� �س ��اح ��ات! ول ��و أن هناك
ت �ح��ام�لا م��ا م �ت��وا ُص�لا ف��ي إ َع �ل�ام م��ا فسيسقط
ُ
الناس
من ذاته؛ فاإلسفاف يدين ذات��ه ،ويغربله
عبر تاريخهم ال�ج�م��اع� ّ�ي .وع�ل��ى ك� ّ�ل ح��ال ْ
يمكن
ُ
ّ
لإلعالميني أن
مواجهة الكلمة بالكلمة ،ويمكن
ّ
يتفقوا في ما بينهم على تنظيم شؤون مهنتهم
ّبعيدًا عن املحاكمات.
إن ّ
ْ
حقلي اإلعالم والثقافة هو
في
العاملني
مهمة
ّ
ً
ً
ّ
السياسية،
أن يمثلوا ّمجاال مستقال عن السلطات ْ
بل القضائية أيضًا ،لنقدها وتصحيحها إن أمكن.
ّ
ّ
إمكانية
ول �ه��ذا ف�م��ن ال �ض��روري اّمل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى
نقد ه��ذه السلطات ّب��ل اتهامها ك��ذل��ك ...على أن
املنتقدون واملت ِهمون بأن يفتحوا مجالهم
يلتزم
ِ
ّ
ّ
والثقافي أم��ام الذين ينتقدونهم لكي
اإلعالمي
ّ
ي� ��ردوا ّع�ل��ى م��ا ي�س��اق عنهم م��ن آراء .وإدريس
صفحات
ك ��ان ش��ف��اف��ًا ف��ي ه ��ذا امل �
ِ
ج ��ال ،إذ ف�ت��ح ُ
ّ
ّ«اآلداب» أمام َمن يشاء الرد ،فجاء النقاش مفيدًا.
أن يكون
إن
استخدام القضاء ،ف��ي ّ رأي� ّ�يْ ،يجب َ
ّ
متوجهًا أساسًا لفرض حق الرد إن لم ُيحت َر ْم َهذ
ّ
ال�ح��ق ،ال لتغريم املنتقدين العاملني في حقلي
ّاإلعالم والثقافة ومعاقبتهم!
إن حماية مجال ّ
ْ
حقلي اإلعالم
حرية التعبير في
وال �ث �ق��اف��ة ت�س��اه��م ف��ي ص��ون�ه�م��ا م��ن الخضوع
ّ
القضائية
للسلطات األخ� ��رى ،وم�ن�ه��ا ال�س�ل�ط��ة
عديدة)
�دان
(امل �س� ّ�ي � ُس��ة ف ��ي أح �ي ��ان ك �ث �ي��رة وب� �ل �
ُ
وس �ل �ط��ة امل � ��ال ،وذل� ��ك ل �ك��ي ي �ك��ون ال �ف �ي �ص��ل هو
ّ
األخالقيات
النقاش والعقل انطالقًا من مختلف
ّ
وامل �ن �ظ��وم��ات ال �ف �ك� ّ
�ري��ة وال �ت� ّ
اإليمانية
�ات
�وج �ه�
�اب�ه��ا ف��ي ح� ّ�ري��ةّ .إن جوًاّ
يعبر عنها أص�ح� ُ
ال�ت��ي ّ
ُ
ك �ه��ذا م� ّ�ن ش��أن��ه أن ي�ن� ِ�ع��ش وط �ن��ًا ب��أك�م�ل��ه .ومن
ّ
�روري ال�ق�ي� َ
�ام بحملة واسعة،
هنا ،ف��إن م��ن ال �ض�
ّ
ع�ل��ى ّم��راح��ل م �ت �ص��اع��دة ،ي �ق��وده��ا اإلعالميون
وامل �ث��ق �ف��ون ،امل �ت �ض� ّ�ررون امل �ب��اش��رون م��ن سيف
واقع هذا القانون في
قانون املطبوعات ،لتغيير
َ
لبنان ،على أن ْ
الحملة
هذه
في
يشارك
يسعوا كي
ًّ
أك�ب� ُ�ر ع��دد ممكن م��ن ال�ن��اس ،لكون ال�ن��اس عامة
ّ
متضررين غير مباشرين (بل مباشرين!) من هذا
ّ
ّ
اإلعالمي والثقافيّ.
ّ
الجو التهديدي في ّالحقل
ُ
ّ
إن الدعوى على مجلة «اآلداب» يجب أن تقرأ ّمن
زاوية ُأبعد من فخري كريم وقرار املحكمة :إنها
ّ
الحرية
مشكلة تضييق على إح��دى م�س� ّ�اح��ات
ّ
ّ
حتى أذنيها في
الفكرية في ب ّ�لاد عربية غارقة ّ
ّ
السافر منه واملبطن ،العسكري
اإلرهاب الفكري،
ّ
ال�ف� ّ�ج وامل��ال� ّ�ي الناعم .كلنا ف��ي ا ّمل� ْ�رك��ب نفسه في
�ادي ،م� ْ�ر ُك� ِ�ب منطقتنا ّامل�خ��ل��ع ،ونحتاج أن
اع�ت�ق� َ
ّ
ْ
�اة فكري
ن �ت �ع��اون ّك��ي ن�ب�ق��ي ع�ل��ى ك��ل ط ��وق ٌن �ج� ٍ
وح�ض��اري فيه .و«اآلداب» ّ هي واح��د من أطواق
�ار ل �ه��ا ٌ
ال �ن �ج��اة امل�م�ك�ن��ة ت �ل��ك ،وإن االن �ت �ص � َ
أمر
ّ
ّ ْ
ّ
ّ
ض� � ��روري ل �ك��ل َم� ��ن ي ��رى أن اإلن� �س ��ان ،بحريته
ّ
وكرامته في آن ،هو األولوية.
ّإن ال��دف��اع ع��ن «اآلداب» ل�ي��س دف��اع��ًا ع��ن ّ
حرية
ّ
الجرائد واملجالت التي
حق
التعبير
ً
فقط؛ فمن ّ ً
َ
ّ
�ري��ة م�ع��اك�س��ة ل�ه��ذه امل�ج�ل��ة أن
ت��ت�خ��ذ م��واقً��ف ف�ك�
ت �ك ��ون ح� � � ّ�رة ف ��ي ال � ّت �ع �ب � ْي��ر ،وي �ج ��ب ال ��دف � ًّ�اع عن
ّّ
َ
ّ
ّ
حريتها تلك:
هو
ذلك ّ ألن «من يحب الحرية حقا ُ
ّ
من يدافع عن حرية غيره» ،كما يقول الفيلسوف
األرث��وذك �س� ّ�ي ب� ّ�ردي��اي �ي��ف .ال��دف��اع ع��ن «اآلداب»
ٌ
ُ
ّ
موقف ف�ك��ري يقول
أب�ع��د م��ن ذل��ك :إن��ه دف��اع ع��ن
ّ
ّ
ب��ال��وق��وف إل ��ى ج��ان� ّ�ب اإلن �س��ان ك��ل��ه ف��ي حريته
ّ
وك��رام � ّت��ه ال�ي��وم� ّ�ي��ة؛ إن ��ه دف ��اع ع��ن م��وق��ف فكري
يقول إن ّ
حرية التعبير ليست كافية؛ فهذه تكون
بال أفق حني ال يستطيع ُ
املرء تأمني قوته اليوميّ
أو مأواه أو استشفائه.
َ
لم تمتشق «اآلداب» َ
قلم الدفاع عن ّ
جوفاء
ية
حر
ٍ
وحياته،
م � ّخ��ادع��ة ال ت�ك�ت��رث ب � ّك��رام��ة اإلن �س ��ان
ّ
�ان« ،كل
�
�
س
وإن � �م� ��ا ت � ّ�داف ��ع ع ��ن خ� ��ط ت� �ح � ّ�رر اإلن � �
ُ
إنسان وكل اإلنسان» .من هنا يجب الوقوف مع
ْ
ملموسة (www.
ه��ذه امل�ج�ل��ة .ل��ذا ن�ش��أت حملة ُ
 ،)adabmagclub.blogspot.comلسان حالها« :أنا
اليوم».
أدع��م مجلة اآلداب ،إذًا أن��ا أش�ت��رك فيها
ّ
ّ
وبتحرك كهذا ،محسوس ،وحاضر ،يستطيع كل
ّ
إنسان مقتنع بتوجه «اآلداب» أن يتضامن مع
نفسه بتضامنه معها ،اآلن .وعلى املدى األطول،
يجب أن يترافق ذلك مع السعي إلى إعادة النظر
في واقع محكمة املطبوعات في لبنان.
ب �م �ج �ل��ة «اآلداب» ن� �ح ��اف ��ظ ع� �ل ��ى ض � � ��وء في
ّ
منطقتنا ،ال نوده أن ينطفئ .وأن ُنساعد ُضوءًا
على استمرار اشتعاله ،فذلك أسهل وأفضل من
إشعال ضوء جديد!
ّ
جامعي في جامعة يورك ـ ـ كندا
* أستاذ

