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 االنسحاق

، ي الرفس واللكم والصفع من الشقيق األآبرد على تلّقن تنازل عنها طوعًا، لقد تعّوأنا آرامة الحكم بعد لم تعد تهّم
حاآة خصيصًا وهو دائم الجهوز لقبول خيانة وحدة المسار وغيرها من الخيانات وتبريرها، فعباءة المصلحة العليا ُم

 . تهبط من السماءنها نعمة المطرأ" مةئالش" والتي يقول عنها قليل ، على الوجه"البصقات"لتغطية 
م عِلدون أن ُتمن ماته بعد أن أوآلت حكومة الدمى أمرها إلى دمشق  على مصير الوطن ومقّو وقلقنا اليوم، ينصّب

ف بالتوقيع من غير  ومن شكل الوفد المكّلاالستسالمي،قرأ من سلوآها شعبها بمضمون الوآالة، ولكن هذا المضمون ُي
 ،ي عودة الالجئين والتعويض وتقضي بطرح موضوَع،ة سلفًامثيلية تفاوض معّدتحفنا هذا الوفد بتتفاوض، وقد ُي

لحق سابقاتها من  ثم نتبادل التهاني بتحقيق انتصار من خالل قبض بضعة مليارات َت، التعويضقّررفض العودة وُيفُت
 .ناء وسماسرتهم من اللبنانيي اللبناني من األشّق لماسكي الملّفموال القروض لبناء قصوٍرأ

ه ى قدرتها على حّلونتساءل عن الحكمة في هذه الدبلوماسية العوراء التي تطرح موضوع عودة الالجئين الذي يتخّط
قراره إها وحدها ا هو من حّقى عّمدون تنسيق مع السلطة الفلسطينية وسائر الدول العربية، في حين تتخّلمن منفردة و

 .لبنانبقة لية المتعّلنيت بها القرارات الدوووضع جهازية تنفيذه، َع
ى لهذا الحديث ن تتصّدأن بدأ المسؤولون اإلسرائيليون الكالم عن الضمانات األمنية، أآان على الحكومة اللبنانية منذ 

ها لم تفعل لغاية اآلن عليها أال ّنأ التدخل الدائم لسوريا في لبنان، وبما  يكون مدخًال لتثبيت حّق إعالميًا لحلٍُّيهّيئالذي 
فالضمانات حاجة  بل الدولة العبرية والدولة السورية،خر بعد وتبادر إلى طلب ضمانات لعدم التدخل بشؤونها من ِقتتأ
 .طلب للبنان وليس من لبنانُت

ن لسوريا ذريعة البقاء في لبنان بل المقاومة اللبنانية ليؤّمده من ِقم اإلعالم اإلسرائيلي األخطار التي تهّدوقد ضّخ
ة ولكن التناقض الفضيحة في المطالب األمنية اإلسرائيلية يكشف الحيلة الشكلّي زالت المتبادلة،آجزء من التنا

عقل أن تكون سوريا خطرًا على ُيالمستعملة إلقرار الضمانات وتكليف القوات السورية بحماية أمن إسرائيل، إذ آيف 
 وتحرس  منشآتها على ،ا في الجنوب اللبناني لتصبح ضامنًة ألمنه،مريكيًاأإسرائيل في الجوالن وتطلب مراقبتها 

                         .حدودها الشمالية
ض على اللبنانيين فَر وُي،سقط عودة الالجئين سوري إسرائيلي ُيإن الخوف الحقيقي على لبنان هو تحضير حّل

 السالم عائها أنه ضّدالشعب باّد سوريا باضطهاد  وهكذا تستمّر. بالقوة تحت شعار ضمان السالم العتيدوالفلسطينيين
  . انه متعامل مع إسرائيلعيًةمع إسرائيل آما اضطهدته باألمس مّد

ت السرية، ءافي اللقاالحارة عدم تبادل القبالت بضمانة لبنان ليست بعدم المصافحة العلنية بين الشرع وباراك، بل 
 . أبعادها التآمرية آّلر العواطف من مراقبة الجمهور، وتأخذ اللعبة الوسخةحيث تتحّر

.   شيئًا يرضي العقل والضمير، إن آان لديكم،عطوناأية، وزيكفينا لغاية اآلن اإلخراج الذي يرضي المشاعر الغرائ
نها تنتظر اإلجهاز أم أ؟ " السالم ولكن لمن"فهل لدى الحكومة اللبنانية ما تقوله قبل إخراج المشهد الثاني من مسرحية 

 .بواجب العزاءعلى الضحية لتقوم 
 العمـاد ميشـال عـون

 ١٢٦ العدد- ٢٤/١٢/١٩٩٩الجمعة 

 موقف األسبوع

 

ه بعد هزيمته ألّم، ملك فرنسا،قال فرنسوا األول
 لقد خسرت آل :"Pavieوأسره في معرآة 

 ،" الشرفعداشيء، ما 
 ؟فهل يستطيع الحكم اللبناني مثل هذا القول
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