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 ›١١‹المآثر السورية في لبنان 
ندما من المؤسف ع و، بعيدًا عن الموضوعية وروح المسؤولية،به في غالب األحيان بكثير من الجهل والتعّصُنواَج

 مستوًى و،العّطمن الثقافة وااللى شاغليها قدرًا ن بعض المراآز التي تفرض عأوتصدر المواقف عن أشخاص يتبّو
بت بعد االحتالل في ّصلقية يجعلهم في منأى عن اإلسفاف واالنحطاط، ولكن يبدو أن الطواقم الجديدة التي ُنمن الُخ

، "التعهير" وال تستطيع سوى الشتم و،مختلف مؤسسات النظام القائم، من عامة وخاصة، هي من مستوى االحتالل
 فاالفتراء ،ليهم اإلهانةإه  وليس من توّج،لهمها، وال آخذة بعين االعتبار بأنها تهين من تمّثغير مبالية بما يصدر عن

 .ينعكس على صاحبه أوًال وأخيرًا
 ،ى اغتصاب مرآز مقابل بيع النفس على مدى الحياة من دروس األخالق، وأخالقهم ال تتخّطسمعنا هؤالء آثيرًاألقد 

من عصابة  ى عندهم مساحة دآانهم، وشعبه ليس أآثر وأرض الوطن ال تتعّد،وأعطوا آثيرًا من الدروس الوطنية
 . مذهبية

برز على حواجز االحتالل فالهوية اللبنانية ليست ورقة ُت. جميع هؤالء يتاجرون بالهوية اللبنانية وهي منهم براء
 .على الوطنللحصول على إذٍن بالمرور، بل هي انتساب والتزام ال يستطيع سحبها الطارئ عليها و

عيها زورًا من باع ة ألنه ال يجوز أن يّدوربما آانت إعادة النظر بهوية بعض الغيارى على هذه الهوية، ضرورة ملّح
  .أرضه وعرضه

 وهم ،قين، هناك فقدان البعد العلمي والحقوقي والقانونيوإلى جانب فقدان البعد األخالقي في سلوك هؤالء المتشّد
 ويريدون فرض جهالتهم علينا وعلى المواطنين، مستفيدين من ظروف وضع اليد على ، يجهلونهايتعاطون بأشياء
 وإثارة غرائز ،بنفس الحجم، لتضليل الرأي العام آالعادةال  و عليهم بنفس الوسائل وعدم إمكانية الرّد،وسائل اإلعالم
  .ل تحوير الكالم والقصد والوقائعطائفية من خال

ا بمو ،م وينتقد ويدين ما يقوم به مواطن من نشاط وفقًا للقوانين اللبنانية والدوليةقد المعرفة أن يقّيوآيف يمكن لمن يفت
  ؟له من حقوق وما عليه من واجبات

 فال ، عن جهالة مقرونة بالعبودية التي يفرضها النظام،أعتقد أن رعايا األنظمة األوتوقراطية فقط يفعلون ذلك
 . وبين السعي إلزالته وعودة السيادة إلى الوطن،تالل والعمل على ديمومتهزون بين العمالة لالحيمّي

 العمل على استعادة القرار الحر بالعمل "النواب"حد أف في التفكير هو أن يترجم ومن غرائب ما وصلنا إليه من تخّل
ج رؤوس بعض ري التي تتّوف الفك، وقس على ذلك من روائع التخّل"ة إلى الحكم بمساعدة األمريكيينعودة القّل"على 

بيت الطاعة، ن فهم القطيع المساق إلى و أما الباق،ة في لبنان اعتبار األحرار قّل"النائب"يبدو من آالم سعادة نوابنا، و
 .وهو منهم، فهنيئًا له بانتسابه

و ضربة قاتلة أخرى  وإبعاد البارزين في هذه الفترة ه،فين في واجهة اإلعالمإن اإلآثار من ظهور السياسيين المتخّل
فيض نوعية الرأي بجعله فهل من يدرك أن المحاولة اآلن تستهدف تخ. ه للمجتمع اللبناني بعد إلغاء وسائله الحرةتوّج
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