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 ›١٠‹المآثر السورية في لبنان 
 مجلسًا  وأصرحهم غاية، فالمطلوب آانآان قانون تعيين النواب بعد استسالم الطائف أسهل القوانين فهمًا وأسلوبًا

م لألشقاء  وآأنها هدايا تقّد،لتنازالتل لجميع ا ويهّل،ذ دون اعتراض وينّف،ديبصم على القرارات السورية دون ترّد
 . ضمن العائلة الواحدة في المناسبات التقليدية

 حة لقوانينيجاد طبعات منّقإ آان ال بد من ، ويجب احترام الشكل االنتخابي،وبما أنه ال يمكن االستمرار بالتعيين
 قانون يخلق أرجحيات انتخابية يكون من  فتعطى لكل دورة،الت في الرأي العامانتخابية تأخذ بعين االعتبار التحّو

هكذا رّوج صحافيون وسياسيون لمجلس نّواب يحافظ على أولوية . نتائجه مجلس نواب منتخب شكًال معين جوهرًا
 . وهكذا حدث بالفعل لغاية اآلن وبإقرار الجميع،المصالح السورية بصورٍة مطلقة

ة أن هذه االنتخابات أعادت بعض الثقة  وخاّص، للسلطات العميلةتؤآد الوضع المتدهورلوجاءت نتائج انتخابات المتن 
أ سيره باتجاه المناطق  وجعلتهم يعتقدون بقدرتهم على التغيير الديموقراطي، آما أن النموذج المتني بد،إلى اللبنانيين
لسوري لتبرير وضع  وبروز خداع النظام ا، وانهيار الوضع االقتصادي، بالوعود الكاذبة"الحكم"مع تآآل األخرى، و

 عندئٍذ آشف  ال يستطيع معه هذا النظام االستمرار في السيطرة على لبنان،،يده على لبنان، بدأ بروز رأي عام قوي
 ومن ، من آل لبناني متطرفًا محاوًال تفكيك المعارضة باتهامات حاقدة وعنصرية، جاعًال،عن وجهه الطبيعي القمعي

 ، هذا الفجور إلى أصحابهترّدو ،للرأي العامالحقيقة  توضح ن هناك وسيلة للرّدا آاولّم. ًا حرًاآل عميل مواطن
 إلى قطع التواصل بين المواطنين ،آما أوضحنا سابقًاو ، هذا النظام لجأ،وتحافظ على سالمة التفكير عند المواطنين

 الفعال في محاولة إحياء التي آان لها األثر MTV وآانت باآورة مآثره إقفال محطة ال،والمعارضين المقاومين
 . متطلباتهم ومشاعرهمآراء المواطنين و  والتعبير عن،الديمقراطية

ت والتنازل  جعلتهم في موقع التشّت،قضية الحريات اإلعالمية في لبنانفي  ون بها المعارضىلميوعة التي تعاطوا
 ولذلك ال نفهم لماذا يتلون فعل ندامة عن خطيئة لم ، وال نعرف ذنبًا في ما فعلوه اليوم،ر لحقوقهم البدائيةوالتنّك

 .  ويطلبون براءة ذمة عن أعمال لم يقوموا بها،يرتكبوها
 وُيدخل المعارضة ،جها بلعبة قانون االنتخاب واإلرهاق الذي يمارسه النظام السوري على المعارضين الخائفين يتّو

لمزيد من التنازل وخلق المزيد من التنازع لتغطية حالة  للحصول على ا،د إطاره الطائفي والمذهبيفي جدٍل حّد
 . جمع اللبنانيون في تحميل االحتالل وأعوانه مسؤولية وجودها المالي التي ُي- االقتصادي -اإلفالس االجتماعي

 ربحهاعلى  نل خسارتها بإرادة اللبنانيي ونفّض، سواء جرت في دوائٍر آبيرة أو صغيرة،نحن ال نخشى االنتخابات
ين وعمالءهم المتواجدين في جميع رهق فعًال المحتّل وموقفنا هذا ُي، مكاتب المخابرات السورية في عنجربإرادة

 للعواء آالثعالب في آل مرة ا وتطوعو، والذين بنوا مصالحهم الخاصة على العمالة والعمولة،شرائح المجتمع اللبناني
 أو على األقل خلق الشكوك وزرع اليأس بين ،ئزية فيهيشعرون بوعي الشعب، محاولين إفاقة المشاعر الغرا

 . وا لحل مشكلة أساسية تعترضهماللبنانيين، آلما شعروا بأنهم على وشك أن يتحّد
 سيسهب معارضوه في الكالم عنها، ولكن سأقول األسوأ، وهي إعطاء ،نتخاب المقترح له مساوئ آثيرةقانون اال

     ... وفقدان صناديق وإعادة فرز صناديق،اآن عدة من األراضي اللبنانيةاالحتالل قدرة التزوير بسهولة في أم
 يزيد في  ال آي، حكمًا يقمعكم وال تهادنوا،نتخاب قبل حل مشكلة الحرياتعن موضوع قانون االكالم الارفضوا 

 .قمعكم وتجويعكم
 أيها اللبنانيون، 

 الجوع عبد إال وعرفوما من شعب مست ،ع وإن آان فقيرًامنا بأن ما من شعٍب حٍر جاالتاريخ هو خير معلم، وقد عّل
 ..وإن آان غنيا

 .شردتهم الحاجة وتستعيدون عيالكم الذين ،باستعادتكم حريتكم تستعيدون لقمة عيشكم
 ونـال عـاد ميشـالعم
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 موقف األسبوع

 

 : ثالثة ال يستطيعون المواجهة
 الخائف بطبعه، والخائف على مصلحة، 

 أو الخائف من مّلف، 
 ؟ يخاف الثالثة معًا؟فكيف بالذي
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