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تراتيجية      سابات االس ذّرع بالح ل فيت ن ال يخج نجد َم ضًا س رة اي ذه الم ود ه َت موج ارآك، اذن ان اش
ة  روف االقليمي الم      . والظ ة االع ًا لحري ت تقنين روف أمل ك الظ سابات وتل ذه الح سلم ان ه سنًا، فلن ح

م               . المرئي والمسموع  اء البورصة؟ ث ة انب ا عالق ا ذنب اولئك       ولكن ما دخل الموسيقى في ذلك؟ وم  م
ة               ذا الكالم لتبرئ يس ه ال؟ ل رار االقف وا بق ع فكوفئ م االمر الواق ل لحك ذ زمن طوي صاعوا من ذين ان ال

سنوات الماضية               . السلطة من دم التعددية االعالمية     اه في ال فتلك اصًال مهّمة مستحيلة بعد آل ما رأين
سافرة     غير ان الرغب. من هتك للحريات العامة وتقويض لحقوق المواطنية       بعض، وال د ال ة عن ة، الدفين

ع الرخص لمحطات                   ة توزي عند البعض اآلخر، في وضع حّد الي نشاز اعالمي ال تفّسر وحدها آيفي
.آما ال يمكن ان تبّررها ارادة سورية مفترضة. التلفزيون واالذاعة الخاصة

ّدى ضيق الصدر     آال، ثمة دور خاص واصيل الرآان الحكم اللبناني انفسهم، وثّمة شيء عندهم ي           تع
ة                     صادية واجتماعي ضًا اقت ا هي اي ة بم سألة الديموقراطي . من حرية اعالمية غير مضبوطة ليتصل بم

سياسي، بأحد اقطاب                  يس فقط ال الي، ول اط الم دِّد العطاء الرخص االرتب ار المح فعندما يصبح المعي
.موجوداشارآك، اذن انَت : السلطة، تكون سياسة الربح قد بلغت ابشع تجّلياتها

ان روة لبن الم ث ون ان االع انوا يقول ذجًا.  آ انوا س م آ ا اال . آ ه اليه ي ال ينتب روة الت ذه الث ا ه م
دلعونا و  روة ال امرين، ث ون وبعض المغ اجقين الكون"الرومنطيقي ّم ارزة الع ا لحسن الحظ "الك ؟ لكنن

دّ  ي الج رًا ف ا اخي ا ودخلن ة فاضحى ا . تطّورن روة الفعلي دأت الث ط ب وم فق انالي ط لبن الم بحق نف . الع
اً     /فاالعالم النفط تمام روة آ ًا                       . الث ري فعلي ه ال يث واطنين، لكن ة واسعة من الم ه حلق ستفيد من فتات د ت ق

ع الرخص             ". آبار القوم "سوى   رى، في توزي ا الكب الحصص وفق    /تلك هي الفضيحة االخرى، وربم
ي      ع الخليج شياوية والري وات الميلي ين الخ ق زواج ب و ا . منط ك ه ي وذل ر الحقيق دأ  : لخط يم مب تعم

.المقاسمة على جميع االنشطة االقتصادية
تريدون شفافية؟ خذوا، هذه    : وتلك هي الرسالة  .  فاالعالم هنا آالمقاوالت والمرفأ والشرآات العقارية      

ي ك لحليف ي وتل يكم. ل سالم عل سماء . وال ي ال ذلك ف ى االرض آ ا عل امية، فكم الة س ا رس ا . والنه هن
م ب  ن ال يفه سبة لَم صة اال بالن ست رخي ة، وهي لي اد التجاري اآثر االبع ر ف ضح اآث اج تّت ة انت د آيفي ع

ان   "ال يحق البث الفضائي اال ل         : االمور واضحة . الثروات وادارتها قانونياً   ون لبن ّم    ".. تلفزي ًا، ت فعلي
سلبطة "حصر هذا البّث بشرآتين خاصتين مع تساؤل حول نجاح شرآة ثالثة في              دما ان     " ال ددًا بع مج

ل ان        تمكنت، في ظل وضع استثنائي فرضه العدوان االسرائيلي في الرب          يع، من الصعود الى القمر قب
ذين   . اسود آالنيات التي ترعى اقتسامه. حقًا، انه ذهب اسود جديد    ! تطأ قدماها االرض   ل ال اسود آاللي

وان منّمطة باتت                        ة ال ع بفرقع ه، اال التمت د اختراق ذي يري واطن ال اًال للم رك مج يريدون اسداله فال يت
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