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 ›٥‹المآثر السورية في لبنان 
 وهم من خريجي النظام السوري علمًا وأخالقًا، ،لي المراآززمجر به مرتزقة النظام ومتسّوهمدر وُيلسنا مهتمين بما ُي

  .يعد هناك من حّد لإلسفافومع هذا اإلسهال اإلعالمي لم 
  ونفخر بأّن،ننا لبنانيونإ ، فبالرغم من آل شيء،ون االحتالل قد أوصل المجتمع إلى هذا الدركويحزننا أن يك

 فإذا بنا نكتشف فقدان آل معالم ،اد حرية المعتقد والتفكير والرأي واحترام حق االختالفمجتمعنا آان من رّو
 ف الفكري وذلك ليس لسبٍب سوى التخّل،خ ونسير إلى الوراء عائدين إلى غياهب التاري،رالمجتمع المتمدن والمتطّو

 .لون النموذج السيئ الذي يفرض نفسه من خالل إعالٍم مستملكبتهم دمشق في مراآز المسؤولية، ويشّكللذين نّص
 ويكتب قصة قايين وهابيل آما يروي النظام ،القدر أن يعود بنا إلى قصص سفر التكوين في العهد القديم-يريد القضاء

 الذي لم ، اليوم الذي يحمل قسطاس العدالة"العّضوم" فيجعل هابيل قاتًال وقايين مقتوًال، هذا هو ،لبنانالسوري أحداث 
ل للمراقبين بأنه ومن آثافة مداخالته للدفاع عن مصالح سوريا في لبنان والعالم، يتخّي. يكن بين يديه يومًا إال مكسورًا

 .هينباط المخابرات واألمن العام والوزراء المفّو تمامًا آما ض،امتداد لمدعي عام سوريا في لبنان
 وهل هذا ؟بتزاز السياسي والتهويلن يديه ملف فارغ يحتفظ به أداة لال وبي، قاضيًاىآيف يجوز لهذا القاضي أن يبق

  وآيف يجرؤ على فتح ملٍف آخر سيجده فارغًا آرؤوس الذين دفعوه إلى فتحه؟،هو معنى العدالة لديه
له في األنظمة الديكتاتورية المغطاة له وتحّم صدمات الهزائم االنتخابية والدولية ليس سهًال تقّبال شك أن توالي

 ولكننا لم نحسب يومًا أنها ضعيفة لدرجة دق نفير االستنفار العام وما زلنا في ،باالنتصارات الوهمية والمهابة المزيفة
 .بداية الطريق

 ، ولم يرد أن يعترف بأن في لبنان مشكلة، لذلك لم يرد أن يحاور،لقد اختبرنا النظام السوري في حالة االسترخاء
 ، وال يعترف بأن في لبنان مشكلة،عي هذا النظام بأن سوريا محاصرة واليوم يّد،واستمر الطمًا بيديه ورافسًا برجليه

ساءل لماذا يراد منا األخذ بعين االعتبار الوضع الراهن طالما أن ونت. ويرفض الحوار ثم يلطم بيديه ويرفس برجليه
 . وال تزيح قيد أنملة عن هذا الهدف،ه إلى سورياسوريا تعمل على تذويب الكيان اللبناني وضّم

  يدّل،قفال وسائل اإلعالم بوجهناإ مع ، حملة إعالمية عشوائية همجية عليناشّنإلى إن لجوء النظام السوري وعمالئه 
 وعلى اعتمادهم الكذب والتزوير بالقول والفعل والخشية من سماع الناس ،ة للمواجهةعلى مدى افتقارهم إلى الحّج

 .  والهروب من طرح الموضوع األساسي وبيت القصيد،للرأي اآلخر
ية النظام  وينعم الذين قتلوه بحما،جله اغتيل بشير الجميلأ ومن ،ن إلغاء لبنان الوطن السيد هو الهدف السوريإ

قل إلى سوريا مع وصول قواتها إلى سجن روميه، ولنفس السبب طلق سراح حبيب الشرتوني وُن وقد ُأ،السوري
 أي تحقيق، ولنفس الغاية جَرل الفاعل ولم ُيهِّاغتيل رينه معوض وهو في حماية السوريين، ثم اختفت جميع األدلة وُج

... فيتطلق سراح المجرمين وُن وُأ،الت اجتيحت المنطقة الحرة ولما فشلت المحاو،جرت ثالث محاوالت الغتيالي
أترى هذا هو النظام الذي سيحيلنا إلى التحقيق؟ أتراه ينسى أنه هو من سيحال إلى المحاآمة الرتكابه جرائم ضد 

 اإلنسانية؟ 
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 موقف األسبوع

 

 ...و القافلة تسير
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