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  دون رصيد منشيكات
 الذين يظهرون بها ، عن التناقض الكبير بين أقوال أرآان الحكم، بكثير من التعجبيتساءل متتبعو السياسة اللبنانية

 على ىغ وتطف بهم وبين العرائض الجنونية التي تعص،وآأنهم مسيطرون على األوضاع العامة سيطرًة تامة
 إلى وا معها مرتاحين وبالتالي يجب أن يكون، بإرادة لبنانية ساحقةعداء، سون يملكم بأنهعون، فمن جهة يّدهمتصرفات
على  وأ ، لهذا الحاضرمذعورين الذي ال يعكس أي ارتياح سلوك الون، ومن جهة أخرى يعتمدم ومستقبلهمحاضره

 .هذا المستقبل
 من قدرة  فتحّد،خضعه لجميع أنواع االنفعال يعيش ظروفًا قاسية ُت، في أآثريته الساحقة،نانيال شك أن المجتمع اللب

 والمحافظة على ،لعُقَت والمذهبية ، والحاجة تمنع، فالخوف يشّل.خلفياتهاق في  والتعّم،الناس على استيعاب األحداث
 عن القاعدة  وال يشّذ،خضع بأغلبيته للتوجيه ي، خارج هذه الدوائرمن يبّقالمصلحة أضمن من المجاهرة بالحقيقة، و

 .اإلعالمي من خالل الحظر  إبعاده عن الرأي العام،سوى النذر اليسير الذي تحاول السلطة
، وواقع المجتمع  مع صورتها المضخمة من خالله سمومها وتبّث،وبين الواقع اإلعالمي الذي تسيطر عليه السلطة

 وإعطاء األحداث أبعادها الحقيقية، تسيطر على ،ن أن يضيء خلفية مواقف السلطة الذي يمك،الذي يفتقد الرأي اآلخر
 المقرون باليأس من أي ، تضع الكثيرين في موقع االنتظار القاتل، وحالة من اإلحباط،الرأي العام أجواء تشاؤمية

 .تغيير إيجابي
 في أما ،منح للمعارضةض عادًة بثقٍة ُتودة تعّو ولكن الثقة المفق، الثقة بالحكومة مفقودًة إلى هذا الحدًالم تكن يوم

 واستيعاضيين عن السلطة، أي ،ن أن يكونوا استيعابيين للمعارضةيالمعارضبعض يريد ف ،وضعنا اللبناني الحاضر
ت سقف  تح، وممارسة السلطة بنفس الشروط الحالية، يريدون استيعاب المعارضة دون مطالبها الوطنية،بمعنى آخر

 ،زمنةفهم ال يستطيعون الخروج من حالة الطائف الُم.  التي أوصلت البالد إلى حالة اإلفالس،االحتالل وممارساته
 ، واألغرب من آل هذا. أيضًاالحكومة محاسبة ن آما أنهم ال يريدو،وال يريدون محاسبة سوريا ال داخليًا وال خارجيًا

 أمام تجاوزات السلطةر، تهرب من المواجهة بّرتعاتب وتأسف وُت ،ارضعارضًة تدافع عن نفسها أآثر مما ُتنرى مع
  . النفوذأروقةياء بأسمائها بغية استرجاع موقع فقدته في  تسمية األشوتتحاشى ،فهاوتعّس

 وال تملك ، يشهره لردع المعارضين وتأديبهم عند االقتضاء،ًا بيد السوريب سوى قضيتليسف ،أما الحكومة في المقابل
 وقد أشرفت هذه األخيرة على اإلفالس السياسي ،ات الوجود سوى ما تمنحها سوريا من دعم وتدعيمممن مقّو

لم و . وغير مقبولة في المصارف الدولية،د بها أصبحت ملغاة من التداول وأوراقها التي تهّد،والعسكري واالقتصادي
ها أوراقوقصة . دواقها ترغي وتزبد وتهّدأبلذلك أطلقت هي أيضًا  ،ة إلى واقعها الحاضر وإلى مستقبلهاتعد مطمئّن

التضامن والتكوآب حول لعبة من  إخراجهم و، اللبنانيينبغية التهويل على ،"بوآر"سوى خدعة ليست  الرابحة
  .مستقل ،حرحقوقهم في وطٍن سيٍد، 

هناك ما يخيف بعد  وليس ، وأنتم مدعوون اليوم إلى التالحم وعدم اإلصغاء إلى التهديدات،ال تخافوا أيها المواطنون
 .   العمالء جميع ما لديهم من وسائلذ استنفأن

دون من  وتتعامل مع بعضها بشيكات ، باتت حمراء، الموالية والمعارضة، فاألرصدة السياسية السورية واللبنانية
  . فقط أصوات مطلقيهّحُبرصيد، وهذا الضجيج اإلعالمي سَي

 ،هؤتي تملطت باأللوان ال وترّق،كلهم ثعالب سقطت في برميل من البويا ف،لن تخيف أحدًاف " القبضاياتةهوبر"أما 
 .صارت نمورا مت أنهافتوّه

 ونـال عـاد ميشـالعم  

 ٢٤٦  العدد– ٣٠/١٠/٢٠٠٢

 موقف األسبوع

 

 ليس هناك ما يخيف إنما هناك 
 أناس يخافون
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