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  األسرة الدولية واالغتياالت في لبنان

  رندة تقي الدين

 
 
 
 

اغتيال مروان حماده، من بعد هؤالء على  الححىة الجىراحل النءىراء التىي  رفيق الحريري، محاولة ،قصير سمير جورج حاوي،
  واسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتقراره واسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتعادة عافيتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   تسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت د  لبنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان

 
جىورج بىوو ونريىره السرنسىي جىاا شىيراا  اتصىل الىرحيا االميرءىي ،قصىير سىمير شى يد الصىحافة والحريىةعقب اغتيىال 

الى  ارسىال مبعو ى  تيىري رود الرسىن الى  دمشىق وايةىا العىادة ارسىال لجنىة  باألمين العال لألمل المتحدة ءوفي انىان لدفعى 
 .االنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحاب السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوري الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  لبنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان مجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىددا  التحقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىق مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن

 
 السوري بشار االسد ان االسرة الدولية تترقب من  ان يتحمل مسؤوليت  وينسى  القىرار دمشق ليقول للرحيا وتوج  الرسن ال 

1559 . 
 

ان المبعىو  الىدولي ءىان مباشىرا ودقيقىا فىي نقىل  لل يعر  إال القليل عن اجتماع الرسن مع الرحيا االسد، لءن مىن الواةى 
 . رسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالة االسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرة الدوليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىورية

 
بالتسصىيل مىا حىد  مىن اغتيىاالت فىي لبنىان،  زيرة الخارجية االميرءية ءوندوليزا رايا في خطاب ا اول مىن امىاوتناولت و

 فىي لبنىان مؤيىدون للديموقراطيىة يطىالبون باالسىتقالل مىن األسىياد':القىاهرة، فقالىت  خالل وجودها في الجامعة االميرءية في
أن  قصىير سىمير بالتغيير، وما لب  اغتيال آلال  من المواطنين اللبنانيينواةافت ان  بعد اغتيال الحريري طالب آ.'األجانب 

 .اللبنىىىىاني صىىىىامدا وتوحىىىىد واقسىىىىا مىىىىع اقالمىىىى    ءىىىىر الجميىىىىع بوحشىىىىية االرهىىىىاب، وعلىىىى  رغىىىىل  لىىىىا بقىىىىي الشىىىىعب
 

 ايةىا يتطلىع وحده متعطشا للتحرر من الدولة السورية البوليسية، بل ان الشعب السوري قالت رايا ان الشعب اللبناني ليا
الحءومة بافساح المجال امال ربيع دمشق  م قسا سوريا ومناةال من أجل حقوق االنسان يطالبون 971ال  ه ه الحرية، ف ناا 

ان يستجيبوا ل  ا القرار وان ي قوا بأبناء شعب ل، وان حال سىورية تنطىوي  ورأت رايا ان عل  المسؤولين السوريين.ليزهر 
مسىىتمرة فىي ايىىواء  فيمىا الىدول المجىىاورة ل ىا تعتمىد الديموقراطيىىة واالصىالح السياسىي، فان ىىاجديىة، ألنىى   على  خصوصىية

واعتبىرت اخيىرا ان الوقىت حىان لتقىدل سىورية على  خيىار . المجموعات المتورطة في العنى  فىي لبنىان وفىي تقىديل الىدعل ل ىا
 .القىىىىىىىىىىىىىىىىىاحل مىىىىىىىىىىىىىىىىىن حول ىىىىىىىىىىىىىىىىىا  اسىىىىىىىىىىىىىىىىىتراتيجي وتنةىىىىىىىىىىىىىىىىىل الىىىىىىىىىىىىىىىىى  ن ىىىىىىىىىىىىىىىىى  التطىىىىىىىىىىىىىىىىىور

 
يش دها لبنان حاليا، والسؤال هو لما ا ال يءش  عن هى ه االج ىزة ومىن  الج زة االمنية بارتءاب الجراحل التيالءل يت ل بقايا ا

  تنقيت ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ي يحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىول دون
 

مقتىل شى داء لبنىان، لءىن هى ه الجىراحل النءىراء رسىالة  ال يمءن أحدا ان يوج  ات امات قاطعة ألي ج ة باعتبارها مسؤولة عن
 .والحريىىىىىىىىىىىىىىىىات فىىىىىىىىىىىىىىىىي هىىىىىىىىىىىىىىىى ا البلىىىىىىىىىىىىىىىىد  يموقراطيىىىىىىىىىىىىىىىىةجديىىىىىىىىىىىىىىىىدة تريىىىىىىىىىىىىىىىىد اطاحىىىىىىىىىىىىىىىىة الد

 
وعل  رغل ما اتسىمت بى  مىن حمىالت ءالميىة وات امىات مشىحونة ءىان .ءافة  فاالنتخابات النيابية اجريت في المناطق اللبنانية

صالح االجواء واجراء اال فإن في لبنان اآلن مجلسا نيابيا جديدا يستحسن ان تعمل جميع اطراف  عل  تنقية الجميع بغن  عن ا،
 .العىىىىىىىىىداء لبنىىىىىىىىىان وشىىىىىىىىىعب   الىىىىىىىىى ي يتطلىىىىىىىىىع اليىىىىىىىىى  الشىىىىىىىىىعب اللبنىىىىىىىىىاني لءىىىىىىىىىي ال يءىىىىىىىىىون االنتصىىىىىىىىىار

 
هى ه مسىؤولية .لتجاوز العىداوات الشخصىية واخىراج لبنىان مىن المحنىة  فءس  الشعب اللبناني اغتياالت ومصاحب وحان الوقت

 .يقة سىىىىىىىورية جميىىىىىىىع السياسىىىىىىىيين اللبنىىىىىىىانيين ولءىىىىىىىن ايةىىىىىىىا وبالطليعىىىىىىىة الشىىىىىىىق جماعيىىىىىىىة تقىىىىىىىع علىىىىىىى  عىىىىىىىاتق
 



 . ءىىىىىان علىىىى  مىىىىدي  ال ىىىىين سىىىىنة فىىىىىي يىىىىد سىىىىورية ءمىىىىا ءانىىىىت الطبقىىىىة السياسىىىىىية بيىىىىدها ايةىىىىا فىىىىأمن لبنىىىىان
 

 التي قتلت الرحيا الحريري ورفاق   ل تسجير سيارة يءاد تسجير السيارات المسخخة يصب  تقليدا في لبنان بعد الشاحنة المسخخة
 .حمىىىىادة يقةىىىىي بالطريقىىىىة نسسىىىى ا  ا ءىىىىاد مىىىىروانوأمىىىىا تسجيىىىىر سىىىىيارة جىىىىورج حىىىىاوي، بعىىىىدم قصىىىىير سىىىىمير
 

 . تريد المساا باستقرار البلد ومنىع الحريىة والديموقراطيىة مىن االنتعىاو فيى  ه ه الجراحل رساحل للجميع، وهي رساحل جبانة
 

يمىا يسىتمر عن غياب الحريىات وحقىوق االنسىان ف ولءن ال  مت   العالل تغير شحنا ال ابينا وعاجال ال آجال لن تسءت الشعوب
 .القمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع 

 
الديموقراطيىة  الحرب االهلية وم ما ءانت خطورة أوةاع  فىإن االغتيىاالت الجبانىة لىن توقى  مسىيرت  لبنان اليول ليا لبنان

 .حتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو ءانىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت متع ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرة وصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعبة وبداحيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 

يسىتسيقوا لمواج ىة  لءالمىي وأنمطالبون اليول بأن يتوقسوا عن الت اتر وتبادل االت امىات والتراشىق ا جميع السياسيين اللبنانيين
 .طموحات ابناء شعب ل 

  عال:الموةوع 

  الحياة:المصدر 
  

 
 


