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بالد اقطاعات             ًا يقتطع ال ة عشر عام ذ ثالث رح من غدًا، بعد اشهر، عندما سيتبدل هذا الحكم الذي ما ب
ة                      قائهم وراء الحدود، سوف نجد ان اصعب مهم لقادته واوالدهم وبطانتهم وحّراسهم، فضًال عن اش

  !الصدقية... تتطلبها استعادة الجمهورية هي اعادة الصدقية الى مفهوم
يحكون له عن مكافحة      . اسوأ ما بلغته ازمة السياسة ان المواطن لم يعد يصّدق شيئًا مما يقال له             فلعل  

ه ان                              دون ل ارة، يؤآ دعي الطه ة في نفس م ى تصّور غاي شك ال الفساد، فال يلبث ان يأخذه شيطان ال
ه                    دد ل اه وهو يع شيطان اي رة     المسؤول الفالني ال يريد شيئًا لنفسه، فيدير اذنه للتو الى ال انم االخي  المغ

دة جرت في                . التي حصدها ذلك المسؤول او من هم حوله        ك المزاي ذه المناقصة او تل ان ه يبّشرونه ب
  .افضل ظروف الشفافية فيسارع الى الشيطان، الشيطان عينه، سائًال عن القطبة المخفية

ات       ي اللعن ل تكف ن ه دًا، ولك شك تحدي يطان ال ى ش ًا، وعل شيطان، طبع ى ال ة عل شك؟ اللعن د ال لتبدي
روب        ن ح ر م صل االخي و الف ا ه ه، وه ه عن ببًا لدفع د س واطن ال يج و ان الم شك ه ن ال االنكى م ف

  .الطهارة، عنينا مناقصة الخليوي، يثير في نفوس المواطنين الف سؤال وسؤال
اً              شكل فجاء االخراج موّفق اع          . بالتأآيد، آان هناك اعتناء غير معهود بال ذا االنطب ق ه وساعد في خل

ام                        شريط المعروض ام ًا في ال دا ناتئ ا ب عند المشاهدين ان الُمخرج هو ايضًا الرقيب، فتكفل بحجب م
لكن الشيطان، شيطان الشك، اللعنة عليه، لم يتأخر في وشوشة بعض االسماء في آذان         . محكمة العّفة 

  .المواطنين، وان لم ينجح، والحمد هللا وللرقيب، في آتابتها وطباعتها
ان صادر عن مكتب                 قد ال يكون     ر من بي الشك مبررًا في المحصلة، غير ان تبديده يتطلب اآثر بكثي

  .االعالم في وزارة االتصاالت
ه بعضهم بعضًا،                        ما يتطلبه تبديد الشك اوًال هو ان يدرك دعاة الطهارة اننا في بلد صغير يعرف اهل

نْ               ْن يتحرك لمصلحة َم ْن، وَم شبهة ال يكون           وع. ويعرفون باالخص َمْن يعمل مع َم ع ال ان رف ه، ف لي
ات يعرف                     ع ب الن، والجمي باجترار آلمة الشفافية حتى بلوغ النشوة، بل باالعالن جهارًا ان الوسيط ف

  .اسمه، ال يرتبط بعالن في موقع المسؤولية او قربها
ستطيع     ّرب ال ي واطن المج ن ان الم ارة م اة الطه يّقن دع و ان يت ًا، ه شك ثاني د ال ه تبدي ا يتطلب ان وم

يستسيغ آيف يهبط العفاف فجأة من السماء، وان ما راآمه شيطان الشك من يقين حول أالعيب سابقة                 
ى االآت   واطن ال ذا الم دفع ه ة، ال ي ر المنقول ة وغي ا المنقول ول ثماره ة، وح ر قديم اء بحضور وغي ف

ّذبوا             ن يك ب، ل السفراء االجانب آشهادة شفافية، فهو يعرف ان السفراء االجانب، آونهم سفراء واجان
راءة             . ، على االقل في العلن    "آدميًا"وزيرًا   ى ب وال بد تاليًا من المزيد من التطمين، آالحصول مثًال عل

اريس       ت ب ي رع ة الت ات الدولي ن الهيئ سان م صريح استح ى ت ة او حت ة   ٢ - ذم ن عملي ت م  وجعل
  .الخصخصة امتحانًا لجدية الدولة اللبنانية

اذا                رتين، ف وما يتطلبه تبديد الشك ثالثًا، هو ان يتأآد دعاة الطهارة من ان المواطن ال يقع في الخطأ م
ه               ا تخفي خذلته الحرب على الفساد مرة، آما حصل في بداية العهد الحالي، صار أمَيل الى التخوف مم

اً                  هذه الحر  د انقطاع دام اعوام د، وبع فال  . ب متى استعرت للمرة الثانية، مثلما يراد لها في نهاية العه
  سبيل لطمأنته بأن الهدف هو نزع الفساد اال بعزل هذه الحملة المستجّدة عن الحساسيات السياسية 
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ا ل               . والشخصية واطنين انه وا الم ة ان يقنع يست فصًال    بكالم اوضح، يفترض بالقيمين على هذه الحمل
ة              . جديدًا من حروب الرئيسين اميل لحود ورفيق الحريري        ا ليست اداة في معرآ ك انه واالهم من ذل

ى استالل سيف            . آسر العظم الهادفة الى التمديد لألول      وبهذا المعنى، فان مسعى رئيس الجمهورية ال
ًال ن            " قطع االيدي " ا فع رئيس انه د ال ده     في نهاية عهده لن يستقيم، اال اذا اآ ة عن د، وان ال ني ة العه هاي

د      (وال رغبة في قبول التمديد او التجديد         ًا، ال يري ا صار معروف وال نقول في طلبهما ألن الرئيس، آم
  ).شيئًا لنفسه

  
  .عندئذ، ربما، قد يصبح ممكنًا رآل شيطان الشك والتهيؤ العادة الثقة الى فكرة الثقة بالحكام
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