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ية،             اة السياس ادت ان تعطل الحي انحبست االنفاس منذ ايام في انتظار لحظة عّدها الجميع مفصلية، وآ
ار صدور     ي انتظ ارف، ف ارض الج دها المع ي بع ى ف ر"حت ي  "التقري ة الت ًا الوثيق ، والمقصود طبع

ري اعدتها اللجنة المنتدبة من االمم المتحدة لتقصي الحقائق حول اغتيال رفيق الحر            ا حصل      . ي لكن م
ا           ر، مهم د التقري في االسابيع الخمسة االخيرة، وخصوصًا في مطلع االسبوع الماضي، ال يتوقف عن

ة  رة المتوقع ه الكبي ن مفاعيل و     . تك ن يمح عيدية، ل ة تص ي حرآ رًا ف دا اخي ذي ب ي ال ب االمن فالتخري
.التقرير، ايًا يكن محتواه وايًا تكن لهجته

ان في الشهر ا         ي في                    ما شهده لبن ا سنوات الستخالص دروسه بشكل عمل ر سوف يتطلب ربم الخي
ا                    ة ارقى تجلياته ا المصالحة الوطني ه   . اتجاه التأسيس على هذه اللحظة التاريخية التي بلغت فيه اال ان

تنتاج ان             ة، االس نجحت في انجاز      " انتفاضة االستقالل   "يمكن منذ اآلن، ومهما تكن التطورات المقبل
ة          " الخّيرة" صفحة الهيمنة    طي: مكسبين هائلين  التي مارسها الحكم البعثي في دمشق على الحياة العام

ه        دخل لتفكيك اني آم ي اللبن ام االمن ة النظ ان، وتعري ي لبن  .ف
ات                           تدامة، وان رهان ل لالس ر قاب ي غي دًا ان النظام االمن ات اآي د ب ة، فق فأيًا تكن توجهات االيام المقبل

ان تبييض صورتهم،        د                  اسياده على امك ة، ق ة باطل انتهم في اي ترآيب ى مك الهم في المحافظة عل  وآم
.سقطت جميعها

ري،                  فحتى اذا افترضنا ان قادة االجهزة االمنية نجحوا في اقناع العالم بأنهم براء من دم رفيق الحري
ذا النظام             ا ه ة التي تحمله تعادة المسؤوليات الوخيم اب اس تح ب ي ف فان فتح السجال حول النظام االمن

ال                 ب رموزه القضائية والميدانية في عدد من الجرائم منذ نهاية الحرب، من آنيسة سيدة النجاة الى اغتي
.رمزي عيراني، مرورًا بالتالعب بقضية الشبكات االسالمية السنية

ين االستقالل واالمن بحجة موجة الحوادث                         انيين ب ر اللبن ذي يخّي  ولن يغير شيء االبتزاز السافر ال
ة الح ليك   االمني ر الكس ى تفجي ين ال احة ساس ي س ار ف ن اطالق الن ابيع، م ة اس ذ ثالث ى . اصلة من عل

از                               يًا ام مسؤوًال في جه ان سياس زاز، سواء اآ ذا االبت إن من يقف وراء ه ًا، ف ك تمام النقيض من ذل
ء فهؤال . امني، يلغي اي امل له في ان يبقى له اي حضور في الحياة العامة اللبنانية، اللهم في السجن                  

يضعون انفسهم في موقع من يخطف رهينة، واي رهينة؟ ذلك ان من يراد خطفه صراحة هو الشعب        
.اللبناني ليس اال

م البعث     ة الحك دًا ان هيمن ات اآي د ب ة نفسها، فق ة باتت من الماضي   وبالطريق ى السياسة اللبناني . ي عل
ان   ري، ف ق الحري راء من دم رفي ه ب الم بان اع الع ي اقن م السوري نجح ف ى اذا افترضنا ان الحك فحت
ا        ي تحمله ة الت ؤوليات الوخيم تعادة المس اب اس تح ب د ف ة ق ى الجريم ارم عل عبي الع راض الش االعت

ه        المتبقي من البعثين في آبت الحريات العامة في          لبنان، وفي ابقاء حياته السياسية وحياة السياسيين في
ليم                     ل س رورًا بقت ى سجن سمير جعجع، م بالط ال ال جن ال آم دائم للمقصلة، من اغتي د ال تحت التهدي

رهم   رين غي روة والكثي ين م ل وحس دي عام د ومه ن خال يخ حس وزي والش يئ  . الل ر ش ن يغّي ذلك ل آ
ه عدد من               ّوه ب ذي تف انيين ان             االبتزاز المفضوح ال ون صراحة للبن ذين يقول المسؤولين السوريين ال

 مصيرهم من دون الهيمنة هو الخراب، وعلى رأس هؤالء بشار االسد نفسه، من دون ان ننسى
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بطن         . الوزيرين الالمعين فاروق الشرع ومهدي دخل اهللا       على العكس تمامًا، فان هذا التهديد بالكاد الم
ن ان م السوري م ًا الحك ع نهائي اء يمن ذا االدع ان، ه ي لبن ي ف لم االهل ه يحمي الس د اآلن ان دعي بع  ي

.الباطل منذ البداية
انيون ثمن                دفع اللبن ى ان ي ا سعى ال ذي طالم اما وقد صدر التقرير، فقد صار جليًا ان الحكم البعثي ال

د يدفع                ه ق ثمن، وان دفع ال ع من ي ا صار هو في موق ه الضغوط من اجل انسحاب قواته من لبنان، انم
 .ابتداء من اآلن اضعافًا اضعافًا مما آان سيكلفه االنسحاب لو اقر به طوعًا
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