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 نقاط على الحروف

رفين فهم ما يجري على األرض اللبنانية، من تالعب باألزمة المزمنة التي بلغت ربع ليس من السهل على غير المحت
قرن من العمر وما زالت تنمو وتكبر برعاية مفتعليها بعد أن عملوا على مضاعفة أبعادها السلبية في آل ميادين الحياة 

 .ةة والخاّصالعاّم
مريكي وقبول إسرائيلي، أ وفقًا للمطالب السورية بدعم اق، وتّمج بأنه اتفوِّ، وُرأمر  اللبنانيينض علىِرفي الطائف ُف

وألننا طلبنا توضيحه لجهة انسحاب القوات السورية وعودة السيادة إلى لبنان وضمان تنفيذه دوليًا، اتهمتنا أمريكا 
حت للطيران  آما رفعت إسرائيل خطوطها الحمر فسم،ةعطت ضوءًا أخضر لسوريا الجتياح المنطقة الحّرأد وبالتمّر

ومنذ ذلك التاريخ تقوم . زيحت السلطة الشرعية بالقوةُأ و،السوري بالتحليق فوق لبنان وقصف مقر الرئاسة في بعبدا
سات صبحت المؤّسأ وقد ،سوريا بدعم من أمريكا، إن لم يكن بطلب منها، بتعيين من تشاء في مراآز السلطة والنيابة

 بدءًا برئيس الجمهورية الذي يقول عن نفسه بأنه ،أصابع المخابرات السوريةآها الدستورية مألى بالدمى التي تحّر
عضاؤه من أل مجلس نواب وصل َب التصديق عليه من ِق ثم تّم،ك لسوريا أمر اإلعالن عن تعيينهِرخيار أمريكي ُت
 %. ٩٩،٩٩ها المخابرات في أنظمة  التي تعّداالنتخاباتخالل مسرحية 

ة وسوريا وإسرائيل والحكومة اللبنانية والمقاومة، تقوم بلعب مسرحية دولية  الواليات المتحّدفة منإن الفرقة، المؤّل
 ،ل لبنانمّثب عليه من نتائج مأسوية، فالحكم في لبنان ال ُيإقليمية  ليس فيها من حقيقية الشعب اللبناني سوى ما يترّت

ل في المفاوضات دور الكومبارس والحاجب،  ويمثِّوهو جزء من المسرحية التي بدأت، آما أبرزنا منذ عشر سنوات،
سند إليهم ر هذا الدور بتغيير أعضاء الوفد المفاوض ألنه ُمليها ويخرج منها بناء على إشارات، ولن يتغّيإالذي يدخل 

 . وليس من صنعهم
 بين المعلن ،ألمريكية اللبنانيون بأنهم يعيشون في دوامة المؤامرة، فالتناقض في المواقف افّكرليس من الوهم أن ي

مريكا تدعم سيادة واستقالل لبنان في حين أن أل آيف حد يستطيع التخّيأى حدود المنطق البشري، فال  يتخّط،والعملي
 آما تقبل وتساهم في جميع المناورات المكشوفة ،تها التذويبية لكيانهاءاتدعم السيطرة السورية على لبنان مع إجر

 .ي إلى هذا االستمرارالمفاوضات بشكلها الحالي شكًال ومضمونًا قد تؤّدلتأمين استمرار وجودها، و
ل يتحّم ل شعبه، واليمّث  وتكملة هضمه مع حكم ال،ر البقاء لسوريا في لبنانإن تضخيم دور حزب اهللا إلعطاء مبّر

بقي فتيل نه ُيإس س لحالة سالم في الشرق األوسط، بل على العكنهاء حالة الحرب، ال يؤّسإمسؤولية المفاوضات و
يقوم على  فأي نظام ال.  عن نظام عالمي جديد لن يكون سوى نظام استعماري جديد،حكى اليومالنزاع مشتعًال، وما ُي

 .يمكنه االستمرار  األدنى من الحق والعدالة الاحترام الحّد
 احترامه لحقوق اإلنسان والشرائع  ومدى،ومشكلة لبنان ال تقاس بحجمه، بل بما يرمز إليه هذا النظام العالمي الجديد 

 .  واحترام شمولية تطبيقها على يد الدولة األعظم التي تحتكر لنفسها حق القرار،الدولية
 جعلها و،ابة لدولة نظامها من مخلفات الستالينيةر الواليات المتحدة عّر تصّو، في نهاية القرن العشرين،فهل يمكن

 .  الحياة الديمقراطية ويسعى إلى تحرير أرضهإلىتوق على الشعب اللبناني الذي ي منها وصية
 . راد بها النيل من سمعة وآرامة الدبلوماسية األمريكيةولو لم يكن لبنان عائشًا هذه الحالة العتقدنا أنها شائعة ُي

 العمـاد ميشـال عـون

 ١٢٧ العدد- ٣١/١٢/١٩٩٩الجمعة 

 موقف األسبوع

 نتم بخير، مع أمل إنهاءأآل عام و
 وجود قوى األذى على أرض لبنان في  

 دمالعام القا
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