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 مسلسل الجرائم
ة، والمتعاطين بالشأن العام  بصورة عاّماللبنانيينه به ة النهار موقفًا ننّب نشرت لنا صحيف١٠/١٠/١٩٩٩بتاريخ 

ر وجودها فيه بعد انسحاب إسرائيل من الشريط ط للبقاء في لبنان ستفقد مبّرة، بأن سوريا التي تخّطبصورة خاّص
 . ها للبناناستمرار حكم ة والقلق األمني لتبرير ولذلك ستلجأ إلى الفوضى السياسّي،الحدودي المحتل

 والتي بلغت ربع قرن من ،ف النظام السوري، ليست البّصارة بالتأآيد، ولكن تجربتنا معهنبئنا مسبقًا بتصّروما ُي
 هذا ، وما يزال، هذا النظام ال يحاور اآلخرين إال بالجريمة، وهكذا عاش لبنانمتنا هذه التجربة، بأّن عّل.الزمن

 .المسلسل المتمادي من الجرائم
 وبعد أن .ة أو إشعال الجبهاتات السورّي بين التمديد للقّو، ستة أشهر آّل،مس آان على اللبنانيين أن يختاروا باأل

تخذت منها ذريعة لتعود ا ،شعلت حربًا بين مناصريهاأة بيروت، على أثر االجتياح اإلسرائيلي، ات السورّيخلت القّوَأ
 . وتلعب دور اإلطفائي البطل،إليها

ط عليه المدفع، فجاءت بالرئيس سّل أو ُي،نه سوريا تعّي، رهينةن على الشعب اللبناني أن يقبل برئيٍس آا ومن ثّم
ن يختاروا بين المدفع أو اإلذعان لإلتفاق الخديعة، فكان أ آما آان على نواب الطائف .طًاالرهينة وبقي المدفع مسّل

 .يال أتت على معظم القياديين المقاومين لسياستهاغتابًا بعمليات  ذلك آان مواَآ وآّل.لهم المدفع واإلذعان
قها االحتالل السوري في  اإلنجازات الضخمة التي حّق تجتّر، من لبنانيين وسوريين،واه المسؤولينأف تسع سنوات و

 . روا  بشغب أمني وسياسي وفتنة واقتتالون ليبّشذا بهم يرتّدإ و، حسب زعمهم،هليألها السلم اهّمأ و،لبنان
 أو ،ًا تكنطات العدو أّي ويجابه معها مخّط،دًا في الداخل ومع سورياا أن يكون موقفه موّحّمإ: مام خيارينأان لبن "

 ."واالقتتال يعود إلى الفتنة الداخلية 
 بعد أن سبقه في الكالم ،٢٩/١١/١٩٩٩هذا ما قاله رئيس الجمهورية إلى اللبنانيين، في حديثه مع اإلعالميين بتاريخ 

نة باألمن المحّص"ر العالم انطالقًا من فرنسا، بعودة الشغب السياسي واألمني إلى ربوع لبنان ار األسد وبّش بّشالدآتور
   ."السوري الشقيق

 ، تحت إشراف وتوجيه النظام السوري، بتحضير أجواء الفتنة، وذلك بالكالم عنها والتهديد بها،لقد بدأ الحكم فعًال
  . والمعتدين على الكنائس،عن هوية وانتساب مرتكبي جريمة اغتيال القضاة بعدم الكشف ،ألآثر من ذلكاو

ر بين الفلسطينيين واللبنانيين  مشفوعًا بكالم المسؤولين، يثير الشكوك والتوّت، اإلبقاء على الغموض في هذه الجرائمإّن
 ،اآمات الموقوتة والمشبوهةة إذا ما أضفنا اليها المحخرى، خاّصأ وبين المسيحيين والمسلمين من جهة ،من جهة
 ،بعادًا طائفيةأعطيت ل خليفة التي ُأيد منها اإلثارة اإلعالمية وليس إقامة العدل، آمحاآمة الفنان مرسقَصوالتي ُي

 . البعد عن القضاء والعدالةلت إلى سجال إعالمي استفزازي بعيدًا آّلالعينين التي تحّوأبو ومحاآمة سلطان 
هم فغم من التواطؤ المسؤول في هذه األحابيل، بالّرفآسبتهم الوعي والحكمة، أ على اللبنانيين تحداث التي مّر األإّن

 .مها يكن مصّمًاّيأ ، إشعال الفتنةن وسيمنعو،لن يدعوها تمر
.  ر لها ولماذان نعرف من هي الجهة والقوى الفاعلة التي تحّضأنا، بعد اإلعالن الرسمي عن الفتنة، صبح من حّقأ لقد 

ويطلب من ،  ٥٢٠ ويطالب بجالء القوات السورية عن لبنان استنادًا للقرار،امرةؤ يدين المار الوطني الحّر التّيإّن
 .الفتن ه وحده يقينا شّرألّن جميع القيادات اللبنانية السير بهذا الموقف،

  العمـاد ميـشال عـون

 ١٢٤ العدد - ١٠/١٢/١٩٩٩الجمعة 

 موقف األسبوع

 

 ، إذا قتلت إنسانًا تكون مجرمًا
 .ولكن إذا قتلت شعبًا تصبح بطًال
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