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ة ومن                   ٦٠الشارع ،  ى اللعازري ة مبن  منطقة الباشورة االدارية، في الوسط التجاري، يحاذي من جه
، ويفضي الى شارع االمير بشير ومنه الى المجمع  )او ما سيؤول اليه (الجهة االخرى التياترو الكبير     

تظ بالس   . السياحي الضخم الذي صار يترآز حول شارع المعرض ومتفرعاته         ة  الحي مك يارات الباحث
اً   ه محظوظ ر نفس ة يعتب ث لف ن ثال ق م ذي يوّف ائق ال ه، والس ان تتوقف في ارع . عن مك ن الش  ٦٠لك

ة من             : يصّعب االمور على البيروتيين وضيوفهم     على ضفتيه، مساحة تتسع لنحو عشر سيارات خالي
ة ا . "اي مرآب وف هن وع الوق ن الت  ". ممن د م اوٌز جدي ه تج رء ان ال الم ة يخ ي البداي ا ف اوزات، وم ج

وم الـ         ا آل ي ارآينغ  "اآثرها، التي يرتكبه ه ب زة عسكرية مرّقطة،        "فالي ى ان يلمح ب رهم، ال ا اآث ، وم
١٦.-فثانية، وآالهما مزود إم
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ة    ل نصف الكلم اء فأآ ن الحي يء م دي بش ا الجن ر قاله ة االم عر بغراب ه يش رأ  .  وآأن ه ال يق د ان ال ب
لم يعلم على االرجح ان تهمة التعامل مع اسرائيل راحت            . الصحف وال يفهم مقتضيات االمن القومي     

ال رجل                      ذهب خي ًا ان ي توّجه حتى الى من اعتاد مجالسة المسؤولين في اعلى الهرم، وانه بات طبيعي
د    .  اي مكان، وصوًال الى مقاهي شارع المعرض  االمن بعيدًا فيرون العدو معشعشًا في    دري؟ ق من ي

.او يزرع ادوات التجسس في َنَفس النرجيلة) قطري؟(يتلّبس العدو لبوس سائح خليجي 
ن        وى االم واب وق س الن رس مجل د ح دد حش اري المتج ط التج ي الوس واطنين ف ي الم ه ال يكف وآأن

داً         ة ج ا هو معروف، وحمل                 الداخلي والعسكر بالبّزات المرّقطة المالئم ة، آم ة مديني ه في بيئ  للتموي
اهي           ... االسلحة الرشاشة وسط االطفال والسياح     وآأنه ال يكفي المواطنين انتشار البّصاصين في المق

د ان                   ّزات تري دهم ب ورّش شرآات االمن الخاص ارتاًال من الحّراس على آل ارصفة المنطقة، وتزوي
ذلك       ه آ وا        ... توحي طابعًا رسميًا، ولعل ة ان يطمئن وة ورواد المحالت الفخم اآلن، يمكن محتسي القه

.خاص به" ات...م"مكتب " البلد"ويبّددوا المخاوف التي تكتنفهم من اختراق اسرائيلي، فقد صار لـ
ًا بمكاتب  ه مزروع د آل ا دام البل كلة م ا المش ون " ات...م"وم َم يك قيقة؟ فل أ او ش ة المنش د"محلي " البل

ة،                     ألة فاعلي المصّغر، آما آان يسمى الوسط التجاري ايام زمان، استثناًء للقاعدة؟ ال مشكلة، فقط مس
ة مرآز                 ى اقام اذا اضطرت ال ة ف دول المتقدم ة،     على ما تعلمه اجهزة االمن في ال ة مديني ا في بيئ له

...اذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. وربما ايضًا مسألة ذوق. مّوهته، وليس بالبّزات المرّقطة
ا حب الظهور                ه ال         . لنكن منصفين، ليست اجهزة االمن وحدها من يمتلكه النظام التي تحرسه برمت

ة   . يعرف معنى السترة   ة اللبناني ى الطريق أ   ال: هي الشفافية الجديدة عل ر االسماء  ( شيء يخّب ، آل  )غي
 ، المدينة تنضح بالسيولة التي يعرف آل)وان تم تجهيل المرتكبين(االرتكابات تجري في العلن 
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ع،         ن الجمي رأى م ى م ّغالة عل يض ش ة التبي ا، آل ل منه ف ينه ر آي ل آبي أتي، وآ ن ت ن اي غير م ص
اس              ى الن م يضحكون عل وح من        . وابتسامات المسؤولين العريضة تقول صراحة انه اد تف رائحة الفس
.الترآيبة الحاآمة والترآيبة الحاآمة ال تبالي بأنوف المواطنين، وال بذآائهم

فيق       ألكم اال التص ا ال نس م انن أل، وااله ن ال ُنس ؤولون اذا نح ن مس زات    . نح نا الب ا تحرس ن هن نح
تم، شاء الدستور             "ات...م"المرّقطة ومكاتب الـ   ى، شاءت المصلحة       ، اذًا نحن باقون، شئتم ام أبي أم اب

.العامة ام أبت
 !فاستتروا. حذار، هذا ايضًا ما آان يقوله قبل ثالثة اسابيع رجل اسمه ادوار شيفاردنادزه
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