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 ›٧‹المآثر السورية في لبنان 
ص منها، ولما آان تحرير األرض يتم ال شك أن لبنان يعيش في خضم أخطار جسيمة، وستتاح له فرصة التخّل

 به بسبب االحتالل ن تحرير العقل السياسي من الخبل المزمن الذي أصيبإبمجرد جالء الجيوش األجنبية عنها، ف
 وينحدر إلى أقصى درجات االنحطاط في ،ر يومًا بعد يومالفكري يبدو مستعصيًا، فالمجتمع يفقد معالم العالم المتحّض

 .جميع نشاطاته وعالقاته
ضنا لها بظهور عوارض مرضية خبيثة في عقول وأخالق الذين أتحفونا بعرضهم زت الحملة األخيرة التي تعّرتمّي

 ثم ،قوا واتهموا وحاآموا غيابيًاق والنائب العام والقاضي، فحّق واتخذوا ألنفسهم صفة المحقِّ،ي المنفردالتلفزيون
 . صدروا األحكامأ

ن ما إ ف،قد اتخذوا صفة القضاء) وال أدري إن آانوا يستحقون هذه األلقاب( وإذا آان بعض السياسيين والصحافيين 
ًا لنفسه الخروج يح ومستب،ًا بعد أن اتخذ منحًى إعالميًا تشهيري،األدوار معهم وأدهى هو قبول القضاء بتبادل شّدأهو 

 .على آل قواعد العدالة
 ولكن هل يجوز أن تلغي هذه الحدود أي التزام مهني لدى وسائل ،نعرف مسبقًا بأن هناك حدودًا مرسومة لإلعالم

 طرح سؤاٍل واحٍد على ادون أن يكون بإمكانه ،المعنوية المشارآة في هذه المجزرة ارضت عليه ُفتياإلعالم ال
اآذبوا " :اعدة ما قاله فولتيرة؟ وهل يجوز زرع الشك والعدائية في نفوس المواطنين على قملالمستهدف في هذه الح

  ".   ماءسيبقى دائمًا من آذبكم شي. ..آذبوا ا ...
 ، ويقفون، الفرزدق، فكيف لها أن تنال ممن وقفوا"عرَبِم" لن تستطيع قتل " بيروتية-الدمشقو"ن الحملة أنعرف مسبقًا 

إن سمحت هي، و و!همر عليهمال، وال بآالف القذائف تنتيغا بمحاوالت االأوبوجه اإلرهاب السوري آل يوم، ولم يعب
 . وممن يعلنونها بكل شفافيتها، عن النيل من الحقيقةستقواء بالتطاول واالفتراء، فستبقى قاصرةلها حالة اال

 وقد أصبح الحكم فيها ،أن التهريج الحاصل في بيروت ال عالقة له بضمائر الناسبلقاصي والداني اوان ليفهم آن األ
 الممنوعات المفروضة على المعارضة بعد أن صارت سمع من أراء في ظّل وال قيمة لما ُي،%٩٩من نادي ال

 أو المموهين بربع ،لرأي اإليديولوجي الواحد ال يخترقها سوى أصحاب ا،نةات التلفزيون والراديو قالعًا محّصمحّط
 .رأي معارض برسم المساومة والبيع

 وال عن نشاطه ، عن قناعاتهًا فلن يثني أحد،تقوم به أجهزة المخابرات للناشطين في التيار الوطني الحرما أما 
ى الجميع  سلوآهم يتحّد وما زال،ألن ما يمارسه الشباب هو أقل بكثير من حقوقهم المشروعة والشرعية، المألوف

 .   فمن لديه أفضل مما عندنا فليواجهنا...  ألنه دون عمالة وال عمولة وال دم
التعامل مع في  فهي واجب إنهاء الذهنية الستالينية ،لها رجال النظام السوريوإذا آان هناك من نصيحة يمكن أن يتقّب

ص من المعارضين بالوسائل غير المشروعة، التي تبدأ ّلع بكل شاردة وواردة للتخ واإلقالع عن التذّر،المواطنين
 وإطفاء قناديل ،بمحاآمة النوايا وتنتهي باالغتيال، وترك لبنان بأسرع وقت ممكن ألننا نريد إضاءة مصابيح الكهرباء

 >يتبع <     .س الهواء الموبوء فلم تعد لنا القدرة على تنّف،ثة لألجواءالكاز الملوِّ
 ونـعال ـاد ميشـالعم

 ٢٣٧  العدد– ٢/١٠/٢٠٠

 موقف األسبوع

 

احترق القناع، وبان وجه الذئب الذي 
 اعتقدناه شقيقًا
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