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 دولة الفجور والوقاحة
 أجهزة الدولة في قمع الحرّيات وفرضت العناوين الكاذبة في اإلعالم، آّلما زايدت واجهاتها السياسية  في آّلما تشّددت

وهكذا تكاثرت المواقف مؤّخرًا لبعض المراآز المسّماة بالعليا وبدأت ُتتحفنا . ادعائها الحرص على الحرّيات العاّمة
وجهدها المتواصل لصيانتها، مّما يدفعنا إلى التساؤل عّمن يفرض بالتصاريح المتتالية عن سهرها الدائم على الحرية، 

 الرقابة الذاتية على أجهزة اإلعالم، ويّروج الشائعات على ألسنة المصادر لتضليل الرأي العام وإلهائه، 
  وعّمن ُيبّدل ويحذف األخبار في مختلف وسائله من دون علم المسؤول عن التحرير،

اشة التلفزيون بفئة المتعاونين مع المحتّل السوري، سواء آان ذلك بالترويج المباشر وعّمن يحصر الظهور على ش
له، أو بشكل غير مباشر، من خالل القيام بدور معارض احتوائي تنفيسي، آاّلتي تقوم به بعض المراجع الستقطاب 

 السطحّيين من المستائين،
 وقيف وبقطع األرزاق وباالستدعاء المتواصل المرهق،  وعّمن يعطي األوامر ألجهزة الترهيب لتهديد الناس بالت

 .وعّمن يأمر األجهزة األمنية بالمراقبة الهاتفية لرؤساء الدولة، ولمصلحة من هذه المراقبة
لقد قلنا مرارًا ونكّرر، بأن مؤّسسات الدولة فارغة من الصالحيات المنوطة بها، وهذه الصالحيات تمارس من قبل 

بأن اإلدارة واألجهزة اللبنانية مرتبطة مباشرة بهذه السلطات، وتنّفذ توجيهاتها مباشرة، وال السلطات السورية، و
حاجة ألي مرآز قرار لبناني إال للمحافظة على الشكل فقط، وقد وصلت درجة االرتباط إلى حدٍّ يمكن معه إرسال 

 .ل الحالي بهذا الفراغالوزراء والنواب ورؤساء الدولة إلى منازلهم من دون أن يتأّثر سير العم
إن الذين ُأجِلسوا في مقاعد السلطة، هم أول المستعَبدين، بعد أن تنازلوا طوعًا وارتهانًا عن حرّيتهم وصالحياتهم، آما 
قبلوا بشروط رقابٍة ارتضوها ألنفسهم، ألنها الثمن الذي ُيدفع مسبقًا للحصول على اللقب والتشريفات واإلثراء، جميع 

نهم الخروج من انصياعهم وتوّرطهم، وال يستطيعون منع رقابة عن الناس مفروضة عليهم، وال هؤالء ال يمك
المحافظة على حرّيات فقدوها قبل أن يذوقوا طعمها، ويعيشوا معانيها ولو للحظة قصيرة من حياتهم، واألسوأ من 

 عن القضايا العاّمة، والتي بسبب الوضع الحكومي في هذا المضمار هو وضع بعض المؤّسسات المنشأة أصًال للّدفاع
طموحات أعضائها، َتستغِّل موقعها وتتطّوع لتغطية طبقة المتواطئين، متناسين أن التعاون معهم اليوم، هو شراآة 

 . لهم، ووحدها مواجهتهم، تعطي براءة الذّمة من العمالة الموصوفة التي يقومون بها
قنعة لتغطية انتهاك حقوق اإلنسان، لتجّرأت وقابلت المؤّسسات الدولية ولو لم تكن الحكومة اللبنانية مجموعة من األ

أبان مؤتمرها في بيروت، فعجزها عن تبرير جرائمها يدفعها إلى الفرار أمام المراجع الدولية آما يفجر فجورها 
 . ووقاحتها عندما ترّد على اللبنانيين

 مين بها، فهل سيتلوها من وجب عليه أداؤها؟إّن شهادات الحّق للبنان بدأت ُتعلن من قبل غير الملز
 العمـاد ميشـال عـون

 ١١٦ العدد- ١٥/١٠/١٩٩٩الجمعة 

 موقف األسبوع

 

 إذا تكّلمت " القحباء"ما أبلغ 
 . عن العّفة
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