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ة                          ا في مرحل ا زلن ة ان نكون م إنها نعمة بال شك، اقّله في نظر عدد آبير من المواطنين العرب، نعم
ات            ة والحري ى الديموقراطي ى شيء    . نستطيع التساؤل فيها هل آان هناك خطر عل سؤال ان دّل عل فال

  .فعلى ان االوان لم يفت بعد آليًا
  

ا . انها نعمة، لكنها ال تحمل آبير عزاء        ش    ف ان ال ع                 يذا آ ن يقتن ان ل دًا في لبن ان اح اس، ف شيء يق ء بال
الجميع  . بمقارنة مع جيران واخوة في العروبة مهما عّزت علينا معاناتهم          واذا آان ال بد من مقارنة، ف

  .سيفّضل قياس االمور بما آانت عليه في عصر ذهبي وّلى
  

ة    ليس هنا المجال للخوض مجددًا في محدودية الديموقراطية اللب  ة مقول د  "نانية السالفة، وال في جدي بل
رار     ". مهد الحضارات  "التي يطيب للكثيرين التغّني بها بالتالزم مع معزوفة         " الحريات زوم للتك وال ل

ة تجاوزت                      ضافر ظروف تاريخي ة اال بفعل ت مرة اخرى ان تلك الحريات لم تصبح خصوصية لبناني
ا يكون            فعندما يّتصل االمر بالوعي الجماع    . حدود لبنان  ي، ال يتجّسد المهم في الواقع التاريخي قدر م

ين             . في الصورة التي ترّسخت عنه     وزراء اآلت وفي هذا المقياس، لن ينكر احد، ربما باستثناء اولئك ال
  .الصحافة، احساسه بتراجع آبير ولن يضمر خوفه من تراجع اآبر... من
  

ذا االحساس سبب واضح          ائ     : لذلك الخوف وله ه الوضع الق ل سياسة            ان ة، او لنق سياسة اللبناني م في ال
اال ان التظّلل بمثل هذا العنوان العريض قد يؤّدي الى تجاهل حقيقة الحدود الموضوعة               . االمر الواقع 

ان لوصاية سورية                     ع خضوع لبن االمر الواق ان المقصود ب . على ممارسة الحريات، وخصوصًا اذا آ
سياسية،           فهذه الوصاية، ان آانت تحول دون تداول حقيق        ة ال سلطة، اي دون ممارسة الديموقراطي ي لل

د              ة اصبحت عن ك الحري ى ان تل ر، حت ة التعبي ه من حري فهي في المقابل تتعايش مع هامش ال بأس ب
ا       . جزء من المعارضين للنظام رمزًا لقوة االمر الواقع        فعندهم ان الحرية المتروآة للسجال السياسي م

ى       . "حريرالت"هي اال اللهاء الناس عن هدف      ًا عل ا دام الغطاء محكم ؤّخر م ّدم وال ت وهي اصًال ال تق
  .السياسة اللبنانية وال تغيير في االفق

  
م تفض                          امين االخرين ل في هذا الكالم، شيء من الصواب بدليل ان آل الفضائح التي اثيرت في الع

ر تقالة وزي ى اس ى ال. ال م عل فة للحك ة المؤس ذه المالحظ ن ه الق م صحافية اال ان االنط ة ال حري
م                      د لفه يم ال يفي در من التعم ى ق بالالجدوى او لتحميل الوصاية السورية مسؤولية ضعفها، ينطوي عل

اذ يجدر التنّبه هنا الى ان هامش التعبير في الصحافة اللبنانية اليوم، أآانت              . الواقع االعالمي في البلد   
ًا             ل خمسة او ستة اعوام        مكتوبة ام مرئية ام مسموعة، اآبر بكثير مما آان متاح د من      . قب يكفي للتأّآ

طبعًا، لم يحصل التغيير    . ذلك اجراء مقارنة سريعة بين ما آان يكتب آنذاك وما نقرأه او نسمعه اليوم             
  ثمرة تراآم يومي الختراقات قد تبدو صغيرة وربما تافهة، لكنها آفيلة أن) وما زال(آان . فجأة
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وم اختب             ستطيع آل ي ه ي د من        تكشف للصحافي ان ة   "ار حد جدي ة العادي دًا       "الحري ا شعرنا تحدي ، مثلم
  .خالل معرآة التمديد لرئيس الجمهورية التي شّكلت التحول االساسي في هذه المسيرة الطويلة

  
 السورية، والتي تحدو بالبعض الى      –ال تعني الراحة التي صرنا نكتب فيها اليوم عن العالقة اللبنانية            

ر              "  السوري االحتالل"استعمال تعبير    ة في الف خي ة االعالمي فباالضافة  . من دون خوف، ان الحري
سوري               سوري حصراً   (الى استمرار وجود خط احمر، او ربما اثنين في الموضوع ال سوري    ،ال  ال ال

صغيرة           ) اللبناني – د ال ا البل ، هناك اخطار اخرى تهّدد الحريات، وان تكن متأتية من تفاصيل جغرافي
  . المعادلة االستراتيجية المتحّكمة بهاآثر ما هي ناجمة عن

  
صاد             اذ ال يخفى  . اول هذه االخطار يكمن في هيمنة عدد من المافيات على قطاعات اساسية من االقت

صرف         ور الت دى الجمه ا ل ا زال يثيره ي م ة الت ن المهاب ستمدها م ة ت درة رادع ات ق ذه المافي ان له
ى االرجح دون خوض االعالم          وهو الس . الميليشيوي المستمر ولو في ثياب مدنية      بب الذي يحول عل

  .في ما يسّمى صحافة االستقصاء
  

ى مستوى اشمل، هو               ا عل ة وانم ة المافيوي الخطر الثاني، وربما االعظم، ينبع ايضًا من ترسخ العقلي
ي   . مستوى السلطة التي يعرف الجميع آيف تقاسم اقطابها المشهد االعالمي   ًا، ال يعن ذا التقاسم   طبع ه

ين       اتًا لكل صوت معارض، اذ يتيح التن    اسكا سّرب شيء من المعارضة ب زع المستديم بين االقطاب ت
م يصبح                . ثنايا الخطاب السلطوي   ضًا آ اال ان تجربة السنة االولى بعد تطبيق قانون االعالم، اثبتت اي

سلطين عل               شأن   سهًال تقنين االصوات المعارضة عندما تكون مقاليد االعالم الخاص في ايدي المت ى ال
  .العام

  
ا مصالحها                      ة رعايته سلطة، وفي طريق . لكن الخطر االآثر ضررًا، وان يكن االهون، ال يكمن في ال

ه                        سوا اال جزءًا من ع، ورجال االعمالم لي ات، اي المجتم ل بالحري ين االوائ ه  . انه في نفوس المعني ان
  .ان آل ما قد نفعله ال ينفعخطر القنوط، خطر االقتناع بأن واقع الحال مقيم الى ما ال نهاية، و

  
ا دام          د ماشي   "قد ال يكون الحكي مفيدًا م ر عابىء   " البل ه        . غي ى عن د      . ولكن حذار ان نتخّل م يع اذا ل ف

  !الكالم ماشيًا، آيف نعرف متى يتوقف البلد عن المشي ليهرب مهروًال
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