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 المدينة المرّقطة

  
I  

  
ان                           من سنين ي ى مر ال ة التي أخذها عل ين الصور الجوي ة ب  يجول في شارع المعرض وساحة النجم

د يكون     . يدرك ان االرض تفصح احيانا عن اشياء قد تغيب عمن يقف عليها            برتران   –ارتوس   لذا، ق
داده  من االفضل ان يتجنب المصور الفرنسي الطيران فوق بيروت في مطلع شهر آب، في اطار ا                   ع

د                      . لمجموعة من الصور حول لبنان     م تع ة ل وحي ان المدين د ت ّل ق ا من ع ذلك ان اي صور قد يلتقطه
ه      .  انواع المشوهات  بشّتى"ازدان"مدينة بل صارت معسكرا للكشافة    ا عانت روت م ه ال يكفي بي وآأن

ا ان                    ات عليه اء الجدد، فب تختفي تحت    من دمار الحرب وعبث ما بعد الحرب والذوق الفاحش لالثري
  !مالمح مدينة مرقطة، وأي تعارض بين الكلمتين

  
II  

  
انون             قبل ه        أعوام، قامت الحكومة بازالة آل اللوحات االعالنية من الشوارع تهيئة لسن ق ل ان د قي  جدي

ة صارمة      د من ان                          . يراعي مقتضيات بلدي ك الوقت او للتأآ ذ ذل ا جرى من ويم م م يفكر احد في تق ل
ل   ي اق شار االعالن ة    االنت ادرة الحكومي ك المب ل تل ان قب ا آ ساعا مم ات   .  ات اح اللوح ا الن اجتي ربم

ا         رض له ي تتع ات الت ات الالفت ة بهجم ا، مقارن را عادي ات أم ة ب رى   االعالني دن والق وارع الم  ش
  .والطرقات العامة مرارا وتكرارا آل سنة في ما يسمى المناسبات الوطنية وفي مقدمها عيد الجيش

  
و ع   سؤال ه ا، ال ل  طبع ات التبجي دبيج آي ة ت اطين    . ن آيفي طة خط ر بواس ا تم ا انه ان معروف اذا آ ف

ى   سبة ال را بالن زا آبي ارات لغ ار العب ة اختي ى آلي ا، تبق اء ليعلقوه د رجال االطف رفين وتنتهي عن محت
هل هناك الئحة باالقتراحات     .  آلها على نغم واحد    المواطن المتفرج، خصوصا اذا انتبه ان التنويعات      

تم                شبيهة ب  ذين ي ى اصحاب النخوة ال دم ال ام تق تنخاؤهم "قائمة الطع دورهم انتخاب        " اس فيكون في مق
ه اال              " الطلبية"التي تالئم طباعهم او مخيلتهم؟ أم ان         ا علي ذي م ى الخطاط ال تصل خالصة مخلصة ال

ه  وب من شعار المطل م ال رة   رس ي وتي تحكم ف ايير ت ال، أي مع ذه الح ي ه ق؟ وف ع المراف ه التوقي  ومع
الن واصدقاء عالن و          دي       "التواقيع، بين المختار ف يس وأعضاء المجلس البل سى    "رئ ، من دون ان نن

  المحلة؟ على فكرة، من يدفع النفقات؟" شباب"
  

ا ستوردة آلي ل، وال هي م دة بالكام ست جدي د الجيش لي ي تحاوط عي ة الت ة . االحتفالي ام الجمهوري فأي
". قوة لبنان في ضعفه "االيديولوجيا اللبنانية، رغم شعار االولى، آان الجيش يحتل موقعا مرآزيا في  

ّول       ل التح ي ظ ه، ف ع في ل توس ع، ب ذا الموق ي ه ي ف ه بق ة ان اوم"والمفارق ديولوجيا، " المق ذه االي له
 [فتوسعت معه االحتفالية المنفلشة، في سياق التحضير لالتيان بالعماد لحود رئيسا للجمهورية وعلى
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ى دور الجيش هو               . اط البعثية خلفية لبننة بعض االنم    ة، عل ى والثاني وريتين، االول ولعل اجماع الجمه
ه                    ما يجعله  دفاع عن  ينعم باجالل ال تستفيد منه قطاعات اخرى لم تكن اقل اسهاما في بناء هذا البلد وال

صناعيين     صرفيين وال ال والم انين والعم امين والفن اء والمح اتذة واالطب ل االس ل صورته، مث وتجمي
  . ناهيك بالصحافيين واالدباء)نعم التجار، ألم يقم البلد على التجارة؟(ار والتج

  
ة                سألة جمالي ردود     . لكن المسألة ليست في المعنى السياسي لهذه االحتفاالت بقدر ما هي م ا دام الم وم

ذين حّصلوا                            ضباط ال ك أولئك ال ا يفترض ان يعرف ذل دوم، آم ذه الحمالت شبه مع الدعائي لمثل ه
ات القماشية او              . في علم النفس االجتماعي   اختصاصا   فلماذا ال يتم اختيار اساليب أقل نفورا من الالفت

ة    ؟ االعالم الورقية البخسة او البيارق االبخس المصنوعة من نايلون         صناعة االعالني ك ال  ففي بلد يمل
ذه                    ال آل ه ة الجيش، ان اهم ا مطبع ه المطابع المتطورة، ومنه االآثر تقدما في المنطقة، وتزدهر في

لبية          وتفضيل" الترسانة" ة س ان دعاي ا يوازي ذه          .  جماليات بائدة عليه ك ان ه ى ذل ة "أضف ال ال " الزين
شكل في بعض        ا في        تخدش فقط مشهد الحياة المدينية، بل ت ة، آم سالمة العام ى ال ان خطرا عل  االحي

نة فتضطر   ه آل س ا من اح اطراف زع الري ذي تن ديب وال ى طول جسر جل ال دود عل م المم حال العل
ة بال ضوء                  ى     السيارات الى تخفيف مفاجىء لسرعتها، او قوس النصر الذي تم تعليقه في ليل  قمر عل

  .الحذرمخرج نفق نهر الكلب من دون ادنى اجراءات الحيطة و
  

سالمة               ستحقون     –اذا آان المواطنون ال يسألون عن الجمالية وال حتى عن ال أنهم ال ي م األعرف ب  فه
 أال يجدر بالمسؤولين عن االقتصاد والسياحة ان يفكروا في انعكاس هذه            –في أعين السلطة اي انتباه      

ة ت             ار في       الطقوس على الزوار؟ أال يكفي الزوار ان لبنان يستقبلهم بصورة بندقي تكرر آل عشرة امت
  المزروعة على طريق المطار؟" اهللا حزب"شعارات 

  
III  

  
ادق     ا دام الحديث عن البن د آخر في            م ه ال يوجد بل ى ان ة ال ر الداخلي ه وزي ا آن االوان آي ينتب ، ربم

ات    ور المهرجان ين جمه يقية او ب الت الموس ة وسط الحف ادق الرشاش شرطة البن ه ال ل في الم تحم . الع
ى                     صحيح ان  رهم عل اذا نجب دها، لم دوا بع ذين ول ال ال نا تعودنا رؤية السالح خالل الحرب، لكن االطف

ر              د وزي ب، هل يعتق دفاع         اآتساب هذه العادة السيئة؟ والزوار العرب واالجان ياله في ال ة وزم  الداخلي
سهم وراء شاحنة عسكرية يح           المشاهدوالسياحة انهم يطمئنون عندما يرون هذه        مل  ، حين يجدون أنف

ر عابىء ان               ه، غي ى جانب ى االرض ال ا عل دل ان يرآزه الجالس في مؤخرتها بندقيته على حضنه، ب
ع           ا          . راحت الفوهة تصوب نحو الماّرة أو السيارات التي تتب تهم مثلم ادة اعم ذورون، فالع وزراء مع ال

سال                  . تعمي المواطنين  ه عسكري ب حه لكنه يكفي الجلوس لحظة مع زوار اجانب في مقهى يقف امام
ة تحمي      "  ألم تقل لي ان الحرب انتهت؟      لماذا يقف الجندي هنا؟   : "حتى يسأل أحدهم   تشرح له ان الدول

ربما يعتقدون ان الثياب    : " يقول بمكر شديد   بآخرالمواطن لكنها ال تملك امكانات حراسة مموهة، فاذا         
  ". في قلب المدينةتمويه للطة تساعدهم المرقّّ
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ادت                      مقال الزميل علي ح    في شأن االعالمي آ وزراء في ال داوالت مجلس ال ماده اول من امس ان م
رة  د فك ستقر عن ي  "ت صراع العرب ا بال دة الرتباطه دا واح ا ع ل المحطات م ال آ رائيلي–اقف ".  االس
  !اهللا.يختصر لبنان" حزب اهللا"تلفزيون : تصوروا المشهد
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