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 الحالة اللبنانية
 تعليقات المصادر الدبلوماسية حول التحّرك الطالبي باّتجاه القرية اللبنانية المحاصرة حديثا ، ولم تفاجئني،أعجبتني

 . بالشريط الشائك
 .لعمل، آما تفاجأوا سابقا بمظاهرات الحريةلقد تفاجأ المسؤولون المحلّيون والدبلوماسيون بهذا ا

سبب المفاجأة واضح وبسيط، فالقوى المتحّرآة على األرض تمّثل الحالة اللبنانية التي ال تنّسق مع مخابرات الدولة 
 آما أّنها ال تطلب إذنًا منها لترفع شكوى أو أن. وال مع مخابرات الشقيقة، وال تربطها أي عالقة بمخابرات السفارات

 .تدافع عن حقوق
فهنيئًا للشعب اللبناني بتجسيد هذه الحالة ألّنها ستكون أّم لبنان السّيد الحّر المستقّل، علمها لبناني، قلبها لبناني، فكرها 

 .لبناني
 .تنطلق من ذاتيتها الصافية، وفكرها المنفتح، فتتعاطى مع جميع قوى المنطقة وتبني معها أسلم العالقات

، نريد أن نبني معك عالقات صداقة وأخّوة حقيقية، ولنبتعد عن الشعارات، التي تحمل عناوين حّق تقول لسوريا أوًال
بمضمون باطل، وعليك أن تبدئي بسحب مكاتب المخابرات وقّواتك من لبنان، وتفسحي بالمجال لكي تبني هذه الحالة 

 .اللبنانية نفسها، وتكون لك نموذجًا تعتمدينه في المستقبل
رائيل نقول بأن عنف المسالمين هو أقوى من رصاص البنادق، ومدافع الدبابات، وصواريخ الطائرات، فال وإلى إس

تفّتشي عن حّل في لبنان بهذه الوسائل، آما لن يكون أيضًا مع البندقية السورية، فهو يكمن فقط في زنود الذين قّصوا 
 .شريط أرنون

 الذي جعل من لبنان دّمل تثبيت لمشاآلهما المشترآة، ومدى اإلسرائيلي،_ نحن ندرك، عمق التفاهم السوري 
 .استعمالهما األرض اللبنانية مسرحًا للرسائل والمناورات

ولم تعد المواقف اإلعالمية العدائية بين سوريا وإسرائيل آافية الخفاء حالة السلم التي يعيشانها في الجوالن المحتّل 
ة المتاخمة للحدود اللبنانية وذلك من خالل البند األول لتفاهم نيسان الذي والتي امتدت لتشمل األراضي اإلسرائيلي

 .ترعاه سوريا بالذات
ولم ننس بعد أن أوري لوبراني هو الذي هّددنا، عندما آّنا نقاوم اللعبة اإلقليمية في لبنان ثم جاءت القوات السورية 

 .ي لبنان في المستنقع اآلسنلتنّفذ تهديده باحتالل بعبدا، وتؤّمن استمرار اللعبة وتبق
وهو يتحّرك بهذا االتجاه وعلى هذا . لقد طفح الكيل وبدأ الشعب اللبناني، المتمّثل بشبابه، يفهم بأن خالصه بيديه

 . األساس
والى الدول الغيورة على استقالل وسيادة لبنان، وسالمة اراضيه، وحرية شعبه، نقول بأّنه آن األوان آي تشّرف هذه 

 . آما تشّرف تواقيعها على شرعَتي األمم المتحدة وحقوق اإلنسان. فتستعمل نفوذها لهذه الغايةالمواقف
إّن األساليب الهمجية في القتال والسياسة واالقتصاد واإلعالم، التي استعملت في لبنان، آان بمقدورها أن تفّكك أآبر 

لقوى الحّية فيه عن خط التفكير السليم، وها هو من خالل الدول، ولكّنها لم تستطع تفكيك لبنان، آما أّنها لم ُتخِرج ا
 .شبابه ينبعث متجّددًا ألنه أآبر من يبلع وأصغر من أن يقّسم

نأمل بعد بروز الواقع الجديد أن ُيقلع المعنيون بالمسألة اللبنانية والشرق أوسطية عن أساليبهم القديمة، وأن يبدؤوا 
نحّقق معًا سالم الشعوب القائم على الحّق والعدالة، وليس على سالم األنظمة ببناء إنسان السالم على أرض سالم، ل

 . الذي ال يتعدى آونه حبرًا على ورق
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عنف المسالمين أقوى من رصاص 
 .البندقية
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