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 بذاجترار الك
بر من نتائج تخلص المحتل السوري مع إفرازاته السلطوية الِعبعد االنتخابات الفرعية في المتن الشمالي اس

 فأطلق عميله التائب الذي أسقط قناعه أخيرًا ليهاجم الخط ،ر التصدي لمحاولة توحيد المعارضة وقّر،المعرآة
  والتي بدونها، ألنه يؤمن بثوابت وطنية مقدسة،الصلب في المعارضة، فصّنفه وفق معاييره االنصياعية متطرفًا

 لم تكن خافية األهداف بالنسبة ،بالتالي سلسلة من المناورات المغريةبدأ و.  وعلى من فيه،يسقط الوطن بمن فيه
 وليس من المفيد ، ولكن بعضهم سقط فيها ألسباب أو ألخرى،هنا إلى مرامي الفتنة التي تكمن وراءها فنّب،لنا

 .اث عدم الخوض بها غدًا وقد تفرض أيضا تطورات األحد،الدخول في تفاصيلها اليوم
 ما لبث أن ، ووعيًا للمشكالت الحقيقية، استقالليًا آبيرًاًا أبرزت توجه،ها األدنى من الشروط الالئقةفاالنتخابات بحّد

 وبدأ اللبنانيون ، متخطيًة آل الحواجز المصطنعة، مختلف المناطق التي بدأت تتقارب وتتناغم وتتواصل وطنيًاعّم
يها  وتغّذ،ر عنها إرادة حياة واحدة تعّب، بأنهم يتقاسمون نفس األماني واآلمال،بعد انقطاع قسري ،يكتشفون مجددًا

 الذين أقاموا دورهم على ،ل حالة مقلقة لألوصياء هذه األمور بدأت تشّك.نزعة للعيش بسالم وطمأنينة مع اآلخر
 ،ل المدخل إلى التالقيى اللبنانيين تشّكقصور اللبنانيين وعلى عدم إدراك حقائقهم، فحالة الوعي واإلدراك لد

  .إنهاء حالة االبتزاز التي يعيشونها في مختلف طبقات المجتمع وقطاعات العملبالتالي  و،وعودة الوطن إلى أهله
 وبدأت تقصف ،ة عملها من العمالء بأزيائهمٍ المختلفة فاستنفرت عّد،"عادت حليمة إلى عادتها القديمة"ولذلك 

ر عن عدم الرغبة تعّب" الال" حتى لو آانت هذه ،"ال" وعلى آل من يتجرأ ويقول ،عشوائيًا في آل االتجاهات
 تنشر أجواء ، من إعادة البالد إلى مواجهة زجلية طائفية،وآان ال بد والحالة هذه. بالشرب أو بتناول الطعام

 المظاهر التي و وعمقها في نفوس الناس، طالما المهم ه وذلك بصرف النظر عن مدى صحتها،تناحرية إعالمية
   . والتي توقف التفاعل اإليجابي بين شرائح المجتمع،تفرضها السجاالت المذهبية
وإخضاع الباقي إلى المراقبة ،  MTVدة آمحطة ال آان تعطيل وسائل اإلعالم المتمّر،ولالستمرار في هذه الحالة

 وإظهار الحقائق ،ه إلى الرأي العام من الظهور والتوّج، على الخطاب اإليديولوجيدين مع فرض منع المتمّر،الذاتية
  .أمامه

خلق عبر  ، ويدخل القضاء في لعبة التشهير،تاءاد االفتر تتعّد،وإلغراق الرأي العام أآثر في فوضى الشائعات
 مادة "جرةاُأل"ي سياسّي"عطاء  بغية إ،استنابات حول تهٍم وهمية غير واردة سوى في ذهن نّمامي مصادر األجهزة

  . وتأمين األجواء المسعورة في البلد،للتعليق
 ويحاول تغطية ، بعد أن أرهق شعبًا بكامله،قصص تقوم على اجترار الكذب في مجتمٍع سياسي أشرف على الهالك

 ،رة المستمرة هربًا من مواجهة مسؤولية الضلوع في هذه المؤام،هاء والتستر ورا، اإلفالس بخلق الفتنمجرائ
  .بأوجهها المتعددة

 وليس ،كمل مسيرتنا على أساس المطالبة بكل الوطن وُن، ونسخر من القائمين به،ع عن السجال الطائفيإننا نترّف
 وليس لمذاهب تتقاسم فتاته برعاية محتل ،يكون لمواطنين يتساوون فيه بالحقوق والواجباتوطن  ؛بحصة فيه

   .القي والوئام ويمنع الت،يزرع فيه التفرقة
 ، لقد حاول ذلك مرارًا وفشل،ع معنا محتل أن ينقل المواقف الوطنية إلى حلبة الصراع المذهبييولن يستط

  ...وسيفشل دائمًا
   . سيبقى قصيرًا أمام أبدية الحقيقة، ومهما طال حبل آذبه

  العمـاد ميشـال عـون  

   ٢٤٥  العدد� ٢٨/١٠/٢٠٠٢

  موقف األسبوع

  

  

  قصيرًا، يبَق مهما طال حبل الكذب
 . أبدية الحقيقةأمام
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