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ّر في               . رب ضارة نافعة   ال الم اللغط الذي اثارته خطوة المجلس الدستوري باعالن تأّخر النائب غبري
ا نعيش في عصر           . التصريح عن ممتلكاته له على االقل ايجابية، بل اثنتان         ى انن فقد لفت الجمهور ال

د         مكافحة االثراء غير المشروع، وان ثمة هيئة هي المجلس الدستوري ال يغمض              م تتأآ ا ل ن م لها جف
.من تطبيق القوانين التي سّنت لهذا الغرض

واطنين    ا،   .  واالآتشافان ايجابيان من دون شك، فاالرجح ان االمرين آانا قد فاتا معظم الم ذا، ربم هك
وا                   د اقتنع يعتقد القيمون على االخالق العامة ان اللبنانيين سينامون بال قلق على غدهم بعدما يكونون ق

تم                 بأنهم ال  فافة ال ته  يعيشون فقط في آنف دولة القانون والمؤسسات، بل ايضًا في جمهورية حديثة ش
ر   ار آخ وق اي اعتب ة ف صدق واالمان يم ال اعالء ق ام وب ال الع صون الم ن . اال ب واطنين ل ر ان الم غي

شافين  ذين االآت رًا له وا آثي ي  . يطمئّن شير االخالق اعهم بالتب ائق دون اقتن ة ع ضائي -فثم رائج،  الق ال
.والعائق هو انهم يعرفون

ي            ا اال ف ود له انون ال وج ة الق فافة، وان دول ة ش ة حديث ي جمهوري يش ف ا ال نع ون انن م يعرف  انه
ا                  صيف، وان المؤسسات جميعه ذا ال اثرة ه ات المتك المهرجانات الخطابية واالعراس الوطنية والالفت

ان حاسة    . معطلة، وليس بسبب الحر  ة، ف ه       وحتى قبل المعرف م علي ا ه اءهم بم ة انب شّم وحدها آفيل . ال
اد         ا وتك فكيف ال يستشعرون تلك الرائحة النتنة التي تفوح من جمهورية فقدت بوصلتها وضّيعت قَيمه

ا من     " مؤسسة "تنسى اسمها؟ تلك الرائحة لم تعد توّفر احدًا، فما من        ا، م اال " سلطة "رسمية اال لّفته
.اغرقتها

سياسيين                    تلك الرائحة راحت تستفز       سياسة وال ع عن رغوة ال ى الترف ادة ال حتى الذين يدعون في الع
ل صون                            ادئ مث ا، مب ادئ تنّظمه ة من دون مب ار ان ال جمهوري ادئ باعتب ى المب ام ال من اجل االحتك
ات  اد اآللي ساد بايج در ومكافحة الف ع اله ستقل، ومن ضاء م انون بفضل ق يادة الق ة وس المصلحة العام

انون م  ة آق س       القانوني ة مجل ة باقام اة العام تورية الحي اة دس شروع، ومراع ر الم راء غي ة االث كافح
.دستوري يقف فوق الجميع

البين                  د بعض المط د الطائف اعتق ى اذا جاء عه ت، حت ود خل وآلها مطالب طرحت من دون آلل لعق
ا   اد توازنه ى ايج ك عل ة توش ا ان الجمهوري ى   . به ضت عل شكالنية وق صرت ال د انت ًا، فق ن عبث  ولك

ول احد                  ى حد ق سها صدقيتها، عل ة نف ادئ الجمهوري د المب روحية االصالح، بل صار الخطر ان تفق
وانين : رواد االصالح السابقين الذي بلغ به القرف حدًا جعله يردد قبل يومين         م  ! فليوقفوا تطبيق الق انه

م ليسوا اهًال، تلك هي     ه. يبهدلونها، فالقوانين ليست مجرد اشكال وال ذرائع، وهم ليسوا اهًال لتطبيقها          
ًا تكن                . المشكلة ة الحرب، واي ذ نهاي ه، من ع مراتب م، وفي جمي ى الحك وآلهم سّيان، آل من تعاقب عل

.ادعاءاتهم بأنهم ال يريدون شيئًا لهم ولعائلتهم قبل ان يغرقوا معها تحت العطاءات والهدايا
اء الحرب،           منذ انتهت الحرب، اختبر هذا البلد صيغًا مخت         ًا متعارضة، جّرب تحالف اثري ة واحيان لف

صاد الريعي، وجّرب                        ون اال باالقت اولين ال يؤمن راء خوات وسمسرة، مع مق من قادة ميليشيات وخب
ال والعسكر                      ين الم ساآنة ب ن، وجرب الم زة االم سالم الجدد واجه لكن  . الحلف المقدس بين اثرياء ال

   تتعاظم وتتعاظم، مضيفة العلل واحدة فوق االخرى، حتى صرناتلك الرائحة النتنة ال تزال تفوح، بل
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صرنا . بازاء جمهورية اسمية تقبض عليها عقلية نفعية وتحميها شكالنية قانونية تتسلح بذراع مسلحة            
ى                     ًا عل في جمهورية تغرق آلها في الوسخ، من دون ان ينتبه احد الى عدد الفضائح التي تحصل يومي

انتهم   سؤولين وبط د الم ضيحة    ي د ف رى اح ن دون ان ي ل م اهرًا    . ، ب ضاء س يس الق ضيحة؟ ال اي ف
فحتى تكون   . والمؤسسات على اهّبة االستعداد لالنقضاض على المرتكبين؟ ال ليس آذلك، وال عجب     

ى،                    اك من ذوي القرب ا هن ى م ه واصهرته ال اؤه وبنات قاؤه وابن ا اش امرأة قيصر فوق الشبهات، ومعه
. بشرعيته وبتقديم الحساب الى من منحوه الشرعيةفيجب ان يكون قيصر معنيًا

سأل قيصر                  اذا ي ى الخط العسكري، لم ة، وعل ة الخارجي  ولكن عندما ال تأتي الشرعية اال من الحماي
الصغير عن غير رضا القيصر االآبر؟ قد ال تكون سوريا مسؤولة عن آل الفضائح التي تحصل،                       

ّر،   أن تم ضيحة ب سمح للف ن ي د م ا بالتأآي ى   لكنه شجع عل ن ي ك م وق ذل ي ف ا ، وه شترك به م ت  ان ل
. ريعي ناجح، وان يكن آخر نجاحاته هبوطًا جديدًا للعملة الوطنية-التماهي مع نظام قيمي امني 

وي          سورية مطلب فئ ة ال ًا     .  وبعد ذلك، تجد من يقول ان مطلب رفع الهيمن َم ال يكون المطلب فئوي ول
انيي      ن اللبن ة م ه فئ ي وج ة؟ ف ي النهاي سلطة      ف ي ال ربعين ف ن المت شرات م دادها الع اوز تع ن ال يتج

ب  ون المطل َم ال يك ا، ل وي"واروقته ن   " الفئ نهم ومم ضررين م ل المت شمل آ ة اخرى ت ن فئ ًا م نابع
ديرها ب               تفتاء لتق ى اس ك الرائحة، وال حاجة ال ون تل ودوا يتحمل  ٩٩،٩٩يحميهم، فئة آل الذين لم يع
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