
في هذا العدد

آخر  لطموحاته.  مختربا  يعتربه  الذي  لبنان  ضد  عدوانيته  ليثبت  ارتكبه  اال  شيئا  االرسائييل  العدو  يرتك  مل 
"االفكار التجريبية" محاولة استدراج الجمهورية اللبنانية اىل نوع من حوار تفاويض بدعوى ترسيم الحدود، 
يف حني ان املضمون الجدي والحقيقي تثبيت ادعاء رئيس وزراء العدو بنيامني نتنياهو بنجاحه خالل والياته 
االربع يف الحكم لجهة نسج عالقات مع دول عربية مل يعد ينقصها سوى العالنية، عىل ما يّدعي هو ويزعم.

القائم عليها هو  الحكم  املحتلة. ونظام  لبنان فلسطني  إىل  بالنسبة  "ارسائيل" هي  ما يسمى  فان   ، املبدأ  يف 
احتالل عنرصي بغيض ووحيد يف هذا العرص. املوقف اللبناين من هذا العدو ناتج من موقع لبنان الطبيعي 
والحضاري من الجرمية الرهيبة التي رشدت شعبا بأكمله، واستدعت افرادا وجامعات من اصقاع االرض ليحلوا 

بدال من السكان االصليني الذين تحولوا اىل الجئني ومرشدين يف جهات العامل االربع.
االفتئات الصهيوين االخري لجهة الزعم بأن البلوك التاسع البحري ليس تابعا للمناطق االقتصادية اللبنانية عىل ما 
ُتسمى يف القانون الدويل، ليس عابرا وال هو عادي. قبل ذلك مل يكن عاديا ايضا دفع الجدار االسمنتي الذي تبنيه 
الدولة الصهيونية نحو الداخل اللبناين، متجاوزة حتى الخط االزرق الذي يتحفظ عنه لبنان، كون الحدود الربية 

مع فلسطني املحتلة ثابتة وواضحة يف الخرائط القدمية، املتوافرة عند سائر مقار الديبلوماسيات.
هذا االفتعال االرسائييل الجديد يأيت استكامال للمحاوالت التي بادر اليها العدو منذ تسعينات القرن املايض، 
عندما طرح من عنده "جزين اوال" ليجر لبنان اىل مفاوضات تخرجه عن التزامه الدويل مع اشقائه العرب يف 
مؤمتر مدريد الذي كان يفرتض معادلة "االرض يف مقابل السالم"، وصوال اىل انسحابه من اجزاء كبرية محتلة 
يف  شبعا  ومزارع  كفرشوبا  تالل  ومرتفعات  الغجر  قرية  احتالل  عىل  ابقائه  مع   ،2000 ايار  يف  الجنوب  من 
الواضح  اليه، يف مقابل تنازل لبنان عن موقفه  البقعة، تكون بوابة لتفاوض مؤجل هو يريده ويسعى  هذه 
والحاسم اىل جانب الشعب الفلسطيني، وحقه يف تقرير مصريه، وعن موقفه ايضا املتمسك باعتبار ارسائيل 

دولة احتالل ومتييز.
ان  مفاوض، هو  اي وسيط  اعتبار  يف  يكون حارضا  ان  ويجب  فهمه،  يريد  وال  االرسائييل  العدو  يتجاهله  ما 
رشعية الحدود الدولية بني لبنان وفلسطني املحتلة هي تلك املثبتة  عام 1949 يف اتفاق الهدنة، وان الخط 
االزرق خط وقف اطالق نار وليس خطا حدوديا دوليا. بالتايل، هو خط امني ال يجيز للعدو الصهيوين اعتباره 
حدودا دولية بديلة من خط الهدنة. كام ان الجدار الحدودي الذي تبنيه الدولة العربية يشّكل مّسا بالسيادة 
الربية لدولة لبنان. وزعمه ايضا ان ان البلوك التاسع هو استباحة للسيادة البحرية، وال يلغي انه كامال من 
حق لبنان الرشعي والثابت وفقا للقوانني الدولية. بالتايل يحق له استخراج النفط والطاقة منه من دون اعتبار 

الي ادعاء ارسائييل.
العدو اإلرسائييل كان وسيبقى مرفوضا اىن كانت  التفاوض مع  الرسمي ان خيار  لبنان  اكد موقف  عىل هذا، 
ائتامن  ميكن  ال  العدو  هذا  وان  خصوصا  ومياهنا،  الرضنا  محتل  مع  تفاوض  وال  صلح  ال  املناورات.  طبيعة 
جانبه، وهو ال ينفك يجري مناورات عسكرية الواحدة تلو االخرى بشكل رسائل تيش بالتحضري لـ"حرب ثالثة" 

عىل لبنان الذي هو دولة، ومل يعد صندوقة بريد دولية، وال ساحة، وال مختربا الفكار تطبيعية.  

"االمن العام"

لبنان دولة وليس مختبرا


