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اننيالمعركةهذهفبمبانهميبجحونفينفيا!طكمونقتيءمامنوسواهماال!وساميمالكشارلبياناتالى.يستمعلمنيردلا

،وحدهلبناناجلمنلاالدجمقراطيةاقيعنيد؟فعونانما!خوض!نهاحشوذلتهانتقدعنر!م"الكلمة))ق!بمةبأنيشعرانالمسؤولين

كله.الحرالعالماجلعنبلواتمويهاتفل!ءلىت!ومالبياناتهذه(ند!فى.معناهامنةرغت

ابعدهمعئدناالحاكمينانالمحرالعالمهذايرىانمناسهلوليس.للحرفبونهقيةلاالمذيالشرفحسالكلمةفقدتبحيتو(لكذب

الذيبالشعبيؤمنونلاانهمذلك!الديمقراطيةبالمقيمالايمانعنالناسحين،الفكري"الاشعاء))مصدر،للبنانيبقىماذارراءلاحدناران

اقيالثورةهذهبانيتهمونهفهم.الديمقراطيةالقيمكلتنيثقمنهو!مونالحقانق،فيقلبونالفكلي"العهر"سياسةفيهالمسؤولونيشبنى

بذلكوهم.خارجيتحريضنتيجةهيبل،-عنهتصدرلايخوضها؟والخرالحقمعانيريشو!ونالموقائع

خارجيبامريساققطيعاويعتبرونه،لبنانفيبالشعبيكفرونشارلبهاطلعالتي"المحبة"اسطورةيذكرونبربزالونيمااللبنلنيبنان

شيئا.امرهمنيملكولاعمياءاستجابةفيستجيبهسيعرفسذإجةاوفرهمانفىشكولا.واشنطنالىسفرهقبلمالمك

كفرهئادوهل؟الاحتقارهدامناعمقللشعباحتقارهناكفهلالحقديشيعانهمهكلكانرجلشفمنيمنت!رجحينال!لممةهذهقبض

الكفر؟هذامناعنفبالمديمقرأطية.واتدرقةوالافارالطائفيةسياسةباتباع؟لمواطنينيينوالبغضاء

اقصاهمنلبنانتجتاحالتيالثورةلهذهد!شتهالعالمأطهر!دفيهيثبهالديالاخيزاضلح!!ببيانيذكروئاوإبنانيونيزازوما

المسالمالهاديءلبنانيعرفانيتوقعونالمناسدكنولم،اقصاهالىايعاملهلىالمناضلانتعبانمن،يثكووالاو)؟ءوالانبياءباأقديسيننغسه

001؟............نرليدركعظيمةوثقافةوالعععلمذالكونافيللمنانيحاسةولامعامالتهم
رهمحرويرجلسفارميهايصطهراحرىبلاددييمودعولهاكالوالوره..

لبنانفيالعربيالشعبانالناسهولاءنسيولكن..السجونفيلمالتيوالاتامالذنوباحطارتكابعنرجللاقيورعمنالألامه!!قبمةع

اخرى،بلادفيالعربيالشعبيصبهلمماوالثقافةالوعيمناصماب!و-..محابىنجهااجلمنالاوالانبياءالقدي!مونيرل!ل

احركاتالان..يتوقعونكانوامماواعمقواتفاسرعثوركهكانتولهذاادوارللنائبضافيةبياناتالىالانجرالأس!وعفيال!نانيوناستم!وقد

حينها،فياتتفادا،المثسبيملكهالذيبمقداهـالوعيرهنالقوميةوالاكاديبوالاثهامالالاضافيهابر!فوااناعشرروني!نلم!الن

سريعا.فعلهردفكاناكنملقدالتضعبيالوعيانعلىديلفهذارئيساخلتاشهرالىكانحنينادوارانيذكروكلن.الدشسعئؤضلا

فيالعربيالشعبثقافةقوةفيلعطةيشكونلالبنانفيالحاكمنانانحطالتيالدركةيرىانمني!صعقلمبنانفي"القلما!ل"لجهعبة

ينكرونزلكمعولكنهم..الصحيحالوعييملكبانهيؤمنونوهم،لبنان...(لحرفومسطرا*امةكاتب"ا!ظ!)1ايى!ا

-والانانيةالطغيانعلىثورة:منهالوعييتطلبهمايحققانالانءليهالهلمة:لبنانيملمكهما(روعيمشلالذيصتىهذاورصدوأ1!قد،أجل

سلاحامضىهوالوعيانفاتهمولقد.المستعمرلامروالانص!باعوالتفرقة+.الحوةالثمريفة

نصابها.الىالاموريردانيستطيعوبه،الشعوبمنشعبيملكهبدلااليوماللبنانيالمشعبفيوضهاالتي(لمحرةازكنرربئةالثورةوهذه

فكان،وقيمتهالوعياهميةعلىمثالخيرلبنانفيالشعباعطىولقدالذينجميعبمحاربة،اع!نبارها)*لممقيترداناهدافهااءكممنيكون(ن

طريقفيتجريحاكميهسياسةكانتحيئعالهاديالمسالمالشعبذاك"للعهر"عهداواقامو؟الحرفوهذاالكلمةهذهز-"وبر"فينساركوا

يدركونلارجالالحكمالىاتىاداخى.والاعتدالوالحبالحياد.قبلمنلبنانيةففهلمالفكري

ناقماثائراالهاديءالمسالمالشعباصبح،حقاحراالمرعيكونانمعنىاولئكبجميعبالاطاحةالصحيحالإنانيالاشكاعروحأءادةمنبدلا

.والضلاللعبودية4وللانحرافمنكرامقاتلارفعالذيداكرأسهموعلمى،واأتزييفالمكذببوحلالكامةلطخواالذيق

عليهماملتهاالتيالسياسةاختطواحينالشعببهذاكفرواألقدإ..المفضالملىمرتبةالىالكذب

ازدروهلانهمعليهميثورانللشعبواجباولفكان،المدخولةضمأئرهما58!حريران21
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...آنالع!دالقيمعسنيداؤعونبانهميتبجحونذلكمعوهم.واحتقروه

فرحوننحنبل.العيدمناليومهذافياواسىحزنعلىلسنا،لا!طية1الديرموقر

فيهلنايتاجالذيهوبهنحتفلأنينبغيالذي(لعبهـالحقيقيلانسعداءالوعيقيمةلادركالحقةالديموقراطيةمعنىيفهمشمعونكميلكانلو

الحق،الاستقلملالفيمانينا1لتح!قنعمل،انللحريةاشواقناءننعبران.بالدلميمتاتوبىبةالايومنلاانهعلىيدليفعلهماولكن..الشعبي

-إالحقواسادةإ!والديكتاتورالزعيمبينالفرقهوودلك

انحر(فاعواممنذذشكو،لبنانفيالعربالقومييننحن،كنالقد

علىاحهـتجاجناوكنولم.وخالىجياداخليا،لبنانفيالعامة؟لسيماسةا!8يرانص22

الثورةهذهقامتوقداما03والاستئكاروالشكوىالتظلمليتعدىذلك

نعبربانالفرصةدناافسحتفقد،بالذاثالانحرافهذامنبدافعواليعبوديهكحرفي

ي!امانينا!منكانتالتيالسياسةلتلكقنجبناعناتعبيرهـلوانباعنفحولالجكمعن!لم!وولينالتصريحات"نعدداالايامهذهفيلمعنا

للتحرررمزا*نبيلةاللبنانجبةثورتنااصبحت،هذااجلومن.الصميمالانكلوالتدخلطلباعتزامهمالىاشارةكلهاوفيها،"اللبنانيةالازكلة"

الميومهذاوفي.اليهانسعىلتي1الأهدافلتحققودواناوالخلا!.المتحدةالعربيةالجم!ريةتدخلمنلبنانستقلال1"لحماية"اصركي

العيدهدانعتبرانلنافيحق،السعابعالسبوعهاالثورةزدخل،العيدمنة1مورثلاثةعلىيدل؟اوقفوهذا

اليه..نصبيوالذيالهـدفبشرفوابتو،جابهاإحتفالامجل!سعلىشكواهمعرفىفيحتئاجادينغيركانواالحاكمين(ن-؟ولأ

الثورةهذهتقعانوتعمقسعادتهلننتمتدلبنانفيالعربيالثائروانا!رادهم!رمعنسروناببومبهيصرحونبماانهم،بدليل.الامن

هذارمزهي(لتي"التضحية)فانبالذات"ألاضحىعببب)1ابامفيطلبمحلى-البدءممذ-نمصمصدهم،الامنمجلسقرارلى8للرضوح

ثرفها.1ومعانبهاأعمقلثورة1هذهفيلتتخذالعيد...وبرطافيميركا1من(لعسكريةالمساعدة

اجل-ومن،الوطنهذاأستقلالاجلمنودمهبنفسهيضحيالثائرانكيبرتيندوتجبنتدخلمنضرراييرونلاالحاكمينان-ئانيا

بمشاريعربطهدونالحيلولةاجلومن،عنهإلاجنبيةالبدابعادصنرةدولةتدخلمنينرعمونهماضدمكشوفاتدخلاالعسكريةبجيوشهما

اتخذهمالذيناولئكاسقا!إجلمنودمهبروحهيةمحيوهو.الاستعمارإرضوت"واتدخليقرونفهمهذاوعلى..والسلاحالمتسللينبارسال

استقلالهويعرضون،ومئناقهبقيمهيعبثون1فر(حو،لمهصنيعةالاستعمار..واحدوقتفي

الخلف.الىالسنينرونعقودابنهضتهويرتدونالمبلأيانواع4لاشدلا!لال"الاجضييمةقىالحما"باسطورةيؤمنونالحاكمينان-ثالثا

؟والمتراسوراءويقف،سلاحهالانيشهرالدي(لعرببمادائر(ن.لبسنان

مسميحيا.كانسواء،العزيزلبنانمنمكانكلفي،الخندقفييتربص8لمالحاسبناد!ايمنانعلىجوهرهافيتدللثلاثة1الاموروهذه

معنىلهيحققلانه،لهحقيقياعيداالعيدهذ؟مياببومليجدمسدااو.والحويةالاستقلالمعنىعنصجبحةةكرةيكو!ا

غاقي.ونجلثورتهبشرفعمقاشعورهفيزدار،والفداءالشضحيةعن!ولا!كوناي،!ر!حبالنسبةيطلبهالاسهضقلاليطلبفالذي

!الثائرونايهاشقونه،فيفريقاييتدخلانويرفض،تمييزغيرمنالفرقاءجميع

!يمدعوطابتضحيكمبت!ادظ،كاناذا!زا..الفرقاءاحدتدخلمن(لاخماءبر!جةكانواوصظى

58!احزيران27،باطلةدعوىالمتحدة؟لعربيةالجمهوديةتدخلانثبتاذابالكفما

،.*.الانكلوتدخلطلبيكونالا؟همرنث!ولدللمسترثبتقدانهيبدوكما

!نرن...در.؟الاستقلاللهذاطعنةاميركيين

سياسيتحليقتقديمس،الثورةقياممنذ،اللبنانيةالاذاعةدرجت..مفقودذفوسهمفيالحريةحسىانالىمردودكلهذلكانالحقيقة

كأن،والمهجرالوطنفياللبنانيينلامتداحغالباتخصصه،الاخبارعقب..حرالمرء1يكونانمعنىيفهمونلاانهم

مزايا!منبهيتمتطونوماالملبنانيينبمواهبينت!ك"نهناك...حراالمرءدكونانن!مةيتذوقونولا

ناحيةهي،معهئةناحيةعاىالاخيرةاحاديثهافيتلحالاذاعةولكلبعجلةبلادهم"اسقلال"!بطواانأدتضوالمااحراراكانوالولازهم

و؟حدةوبكلمة،والرغدوابخوحةوالغنىالمايتمة"توىوارووأعالىرخاء!ايزنهاورمشروعطريقعنالاميرجمبةالسياسة

الابناننالمواطنحياةمنالماديةالناص!!الاستعماروةالاحلافسياسةايلأوالمااحرار؟كانواولو

اللشانم!نحياةمن؟لمظهرهذا!لىتلححناللنارمةالاذاعمةانوالحق.ام1111ء
...!؟لمت!حررةالعربيةلجم!وريةسياسةناووضولمارحركالواولو

وقصارىاهتمامهمجللبنانفيالحكامروليهالذيالاكبرالهمعنت!برانما

اللشانئنحماةفىماهياهمالانلحاكمبن1راـىقى"التحاوة"ن1.عنات8!حماءكأالى-ابدايعآجبلادهمأستقلالىباىآمموالمااصرارا!اكافيولو

000001بة.-.....3..0الخارجمن

مستمر،فيازدهارتظلانعاليها،وتلىللمحافظةكلشيءيعملانويجب

.عقباتمنبرزومهماالظروفكمانتمهما5ياليدلاالذيالحرالمسلكحياتهفييسلكالذيهولرر1(لانسانان

،الاخيرةالسنواتفيازدهرتاللبنانية،رةالتحانصحيحاكمانذا،1!عبوديةاوتبعيةمنقيد4

والعزةالوطنيةمة1لكر1حسماب"علىكانازدهارهاانكذلكلصحيع1ؤمن؟عبيدا.نباععنهمايدافعاللذانهدانوحريةاستقلالىفأي

(لقومية.58.91اتير-ز25
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هداقاسىوقد.نجالاسننعمارأ!عرب(قيىمن!،العربيالوطنانحاءجميعول*ئ،الاميركيةبالممص!محداتال!كاموحبوالمبحبوص!ىالرخاءسمىا!ففي

كذل!أبتلىوفكئه،العجبهب!بةالطأقههذهلفجرطويلاالرربيأالتمحبللاميركيهيئتجعلالتيالمنت!اريعمنوفيرهور4أيرنمب!ننروعار.نباطهممقايل

أكانسو(ء،(لاجئبيأشونرأهمالح!ام"نبطغمةقرنوبعصنأكهر!ذالولاياتتريدهماأقيالوجهـكة،أنذنان!ي!ةالسي!اسذوزوجهكبيرانفوذا

يحمقواانه!همؤضارىفمكاط،امميركهاامبررطانياامفرن!سيااممحعمان!ياالاسنص!.قيودعئتخنإفلابقيولىألو!نصفيأ؟س.ءقي!!و.نقصد،اثتحدة

يلبهفادا،العربيالشمبصدرفيالالافقيهدهو-لجبتوا،ةالقو.ز!.شبلىمنوألانتذاب

ذوص!.فيرجالمولأتلاثىقدانهأيهالناطر!يوهم،عاجر!،فمحعيفاي!ملونوعم،نبغانح!متهمالتيهي-"المجماهـةووخ11ان؟أجل

رجلاالقدرلهق!بصحنىقواهو!جمعطاقتهيراك!النتمعب!دا!لوقلذلركمانولى،ال!بناليينحب(ةعالى:لروحءفتطغىأجلان"نضكطءكل

ماودايئتفضبهفادأ،معبالفتقوةيعرفوكاى،الشحبأعوإقروئأذبعث.وسلامتهموصرينهماسنغقلألهمصسابء(ى

فيئبعت،المكموتةالطاقةويصرر(لطالس!ويطلقا!ترة-!لف،جبارااير،حووي"أهـأو!"ا"و((الممرة))و،"المتاجرة"أنيعلموكلئا

اجدرأنهليثبتجديدمنالدن!ياالىويحرج،ق!مقم"هنالمعربيئالشمعب!اتنمترواتباهما!حا!بنصةوففيألاخيرةألهصنوأتفيتفنتتالتي

.والسيادةوأررروةبال!؟!أ!!معول!منووررت،أمسابفةأ؟لعهودتعرمهالموميوعةوان!لألذ-حادلبنانةي

ص!درعن-والعبوديةوالدلالكبتاثقالىالناعرمحبدجمالرفعلقدأدقيمرولا!رواا!زين"ا!الرةالأثربر؟!!ورن!قةذ!نجراء

؟لمناهـب!وتبعثت!نر!ىالثطولاتفان!ت،الرارحل!و.لي1(امثمعب!حرلبمانج!كلىوالعاربللخ!لى!هءإسنش!رم!؟جوأأئبلادفيوأشاعوأ

برط،وحدءاالسلاحقوةعالىالانت!فاضةهذهتعت!دولم.افجيلد(ل!ربي

نإألايه!هملاكبيرا"متجرا))لبضانرونيج!لمواانأالحاكمونارأدلقد

نافيصقاال!رصيللشعببرلماىالأي!اققوةعلىشميءقبلكاكلا?لىت

التجارة"وأنتشرت؟لقيموتزعزعتأ،ثل!ضضعض!ت،ر!زجةسوكهتكور

.اإجرو!ةا!ماورةاإخطرةخلقكلير-!هموانيعيتشىعناد2عءلىأ!ائمون7كسفوط!قيألافأ!!ارةترعى"المسياسية

نجانهمؤمنفهو،حكامهعلىالمىوميثووادلبنانفيالعربيالشعبوان.إ.!لعاور،ولأئ!با!وقفيكبو.زحار

حياته.!قويرتاف!نمكمالحهالحكا!هؤلاءيمثليالف!الالسن!مارءلىرنجورعنالحديثفيوتلعاللبنان!ب!ةالاذ(عة.ل!محدنطأنذل!في!ءجبفلا

يحطموان،يصذدكبيدلذلهيدبالحالةوليحالمدلفعالنمرابصرىهدايمممديحاولبالرروءالاولىاممسالم!لقيقولاىعجبلازطوا!غنىوأ"لادقجمارة

"..الفقرلأ..الغنىيشكوناصبحوألئ(نفيان.الناس)):الواحد
مننفسهعنيداقعإني!حاولالذيوذاك،صعيرةب!نبلةكبيرةمصفحمة

لاقدان!يروركونجىكاهولاءان..قديمهبب!قيةالطاؤراتقذائفالتيالئادرةاثراتمن5هدلعلبل،صادفةذل!فيالاداقيوان

ي!صدواانالايمحننط!بعونلاولمكن!م،.حضف!ميلاقونوقدغاير!يبلغوندهـهميخلقبدألانهالماديالعنىيتنمكوناصبصوأالنمالسأن:فيهاتصدق

لاورهجميموو!وبعرونجنهـمبحقهمالايمانمنطأقةصدورهمفيلانا!وةإ..الروحمبالف!ر

الامر.اخرتتحرابئالايرلصالفمسادهذارونالبلادتطهرأنالمشيلة!و!ماا!دأفنأن!ثولا

بدرا!يهـما،كبيرةدبابةيصداانيحاولاناط!ينانت!إئر!ه!بنانالمعزةروحللمواطنين.نردوان"م!نجرأ"لا"وكلظ))ءعهاتحلقوان

هدهمثلمنمئاتانيئسمياانيص!نطيعاىلا،اميركميةبريطان!بهدبابةدلئىادىولوحتى،المروحيالعئىلهمففوفر3أرفوميةواللأرأ؟لمكأالوطنبكأ

وإ.فعطلتاوتوفقتقدوالمدافعوالمصفحاتالمطافراتمنومئات،الدبابة..اإاديالفقرألىآ!ر"نرونلؤنرة.

!0.سعيدبور:اسمهاصغرةمدينةم!ود؟مامخرت5891تموز3

8ء91كموز6

!يص!!ديابهو...ئرانثا3

..المستقبلىج!بلىتمثلالرسامبنلاحدصورةاياممندالمناضإ"أ(أدسمباس!))!ضرت

تننهيواناورارهاالثورةتضعانيرنشصونلبشانفيجم!بعاالناسالعلمانبرجهافوقيرفرفضخمةدبابةيهسدأقالمض!عباؤشإدمنفرديرن

..."مهفيالا)).نييطالبراوه!رلمجرلاأ

النهاية.هذهتص!ورفيينقسموقالناسوإلأن:هانرئافقالالحاليينبالحكامإومنيئاأ!دال!ورةه!هءلمىعلقوفد

.نجيء0انالمهم،صورةايةعلىالمنهاقيتجيءانيودمنهمففربربئ!دبابةيصداقامحزلاىءرد؟ن!اسخف!مما-

ادتالتيالدوافعيتحمسسولا،المعركةهامشعلىيقفالفررقوهؤأالمئور،المت!عببقوةالكمافرهذاءلىفيدارالىحاجةوينكلولم

ولشى،الاسفمعكبوفريقوهو،شنخوثفهاالتيافبال!يي!يولاالي!اكانلقد.الصامدالمكافحالنتعباجىحةعله!اتفضويأ!كأ!ال!ائلةللطاقة

ميشأنلهركونالاوينبمي،لمميرهاوفيالمعركه.نوجيهميتأثبوا!لهيفهمولم؟لرمز،يدركفلم،النظرصز،الصطا!ضمم!ي!ءالرجلهدا

يبعدوانلمالهـأممتىعلى(بد؟يبقى؟ىيجب:المثعيداوللقريباالمستقبل.المثال

فيها(إحيادلان،الحيادتحتمللااإغركةهده!في،الهقدراتتوليءنكاناداولاسيما،المسلاحبقوة؟لاينحققلانظرءغ!النحران

.المبلادمصوتقريرفيللجبناءمكانولا،الجبنأ!يصنيلااما0خاصةبصورةبريطانيماوأ"يمرءيما،عاممةبه-ورةأجعبياالمسملاحهذا

لونهويدافعالحاضرالعهدويؤيدا!قائميسماندالحكماخروفوبرق.فيمةعندهلدير4فليسور،أفولو(عدور،ز،ا!!مدوىلمحيي!!!الذيالارهان

الض!بقةالمتيالانعراليةا!ع!رةاصحابالفريئهذاوفي.الوسائلبجم!بع،و(حالواوالمثلال!مالاىص:ىإفسدواؤ!3!يألحااظألاققبللهـنقلأو

واصحاب،المنحررةالعربم!الدولعناسنقلالاالاالاستقلالتمفهـم!؟بالمادةالازشمنلاالىت!ألىالالبنانميهيئمنكضويؤ

الحاكمينبحمايةيحظونذلكم!وهـم)الملبنانيالكيانتهدمالتيالعقيدةفي،العربيالشعبصدرةكبمانك!نوالصمودوالكفاعالنضالكا(قةان

لا



قيسبفت،حصربرببمقيدابنانلكبيلن1الطغمةهذهتظنهلولكنوالدسبالطائفيةوالمتاجرون(!الملبنانيالكيانعلى(لحهـفاثريدعونالذين

وان،لص!نططيء؟لثورةانليطنون!ل؟لبنانفيالعربىالشعبعضدماللوطنيمقدمواانغيرمن،والكرالصينجالمراكزوالطامعون،والتفرقة

.بثضثودا؟كمااهملعىسهـشلهء(ىوان،س!تهىالنضالؤصاتوجميع..؟اكراسيتلكواقنعادالمراكزهدهلاحتلاليؤهلهم

اتفههم!ومااذناس!رهممامزيفامسنقبلالهيرس!ونهماذ،لمبناىبمصيريؤم!ونلالفر/ق1هذا

ا!ضال!وا!لممةط!الشعباعزمؤيليرررا؟جديرد3ا)ةجمدهدااىالاجمبيمنالعورالمستممد،الفاسدلمزيف1حاضرهعئيختلفلافاسدا

اكصعبان.غايرخهاوبع!لثورة9هدهبنهلىهـاقتناعا!!زبلانهوالثورةايضاالفريقاوهذا..والحريةالاس!نقلالبحقيقةالكافر،البقاءعلى

هو:أخوعظ!ماهدقاالثورة"ناهد(فهالىسيضميفلبنانفيالعربي.الاحكاموتولىالمقدراتتسلمعنيبعدانيجبكا

الذين41جرمقحكامهمن،الإستص!(رعبيدمنوالاودنالعرافىتحرإرالتيالمبماركةالشريفةالثورةبهدهيقومالذىالثالثالفربقويبقى

مركزهم"نفسهمعلىل!ب!(ف!اإلاترارلبنانحكامعلى.بحافقواانيهمهمفريقانه.خلي1الدوالفسادالضارجي(لفمم!ادمنلبنانتحو!الىتهدف!

وحمباتهم.للبناناراداداالمعركةفييشساركأنواجبهمنيرىال!يالواعي؟لشعب

ايضا،والاردنالعراقتحريراجلمنستقود!لحنانفىالثورةا!!اجلبمعزللهيهنان.يظلاو!يدالذي!والفريقهدا.هشرقاساليمامصيرا

علىتقمت!رلاكبيرةءربيةثورةستكون(دزائفةدود!نهماالى!بنمانأنضم؟ذ(المساواةقدمعلىالدولط!ذه!عبالتعاون،الكبرىالدولتطاحنءن

!ث،واذنالهالاستعمارذئاوررهـإثنمقوحدهلشانعروبةاستخلاءى
..*.سالمتحررةالعربيةالدولكم!ياسةمعالخارجيةسبباستهفييعسجموا!

به4يهـوصةالذيالزب!منوالاردناي!رافىعروبةتطهيرالىست!!فوعملوعقصبىةكمبدأالعربيةبالظوميةالعربيالشمعبلايرطنتستجيبال!ني

-ى!بالعروبةالتحارةيص"رفونسياسيونحديثةعاميةثولةلخلقالبلادمرافقمنالفسادارالةعلىيعملوار

وعىامامم!بىرهمليوحدواجموعهماليوميج!معونالسياسيينهولاءان.وبص!يرةوثباتبعزمطريقهاتشمق

ت!مصونك!يمدانا!نالطيبتيفمن.مكانكلاليالعربي"فعبفيالاملىمعقدوهو،الم!دراتلتسلمالمدعوهوالواعيالفريقهدا

سميريدوالىبالدمالملط!ةالس!ب!نوريردلى1بالدمالملطخةيدههؤلاءينبثقانيمكنولا،فيهاتردتاقيالمهوةمن(لبلادانتشال

الخطريحدقيالعصابةاافراداحدلابنالارقحين!بالدمالملطخةالرفاعيهامشيعلىالواقف،المنتظراللامباليالفريق،الاولالفريقمنالافراد

ةلا"طددوولتر!بهذأأجلو"ن،ا!ث!املالاؤ!يارويحلثالباق!بنبلافراداقائماا!كميساءرا!زياثطفيالفر،قمنينبثقواانيمكنلاكما،المعركة

الحكوم!ة،هدهتدءماذفهي،ا!يهالبنانحكومةبانضمامالزائفالعربي.و*سنعماروالوجثطةوا!صوإد!ادواتبميةالالحرافقيساند

لزمنم1منردحالالذاتهىانهيادهاتؤخرانما
الثابت.4ومستقبامصيرءورسمالوطنهذامقد!اتلتسلمالمدعويئان

ائ!رسهل!الحثطدالزلىئفهحاثطاىنتمةثثإالشعبإلمجررمة!ماسشكونالعرفلمنض!ممئلبنانلتررير؟لمعركةيرحوصونالذينمنإلايمبثقواا!يمكنلا

....."00000003.ايادىءويلتزمونالتضحيات(عظميمضحونفهم،جميعاالفاسدةاوضاعه

تموز78!اتحدةالعربيةالجمهورية.الانقاضألىبهمحدتالتيالحرة

*.

...*ير!ئذطب!ىزدبااؤيجبالقائمالعهدادرانمن.لبنانتطهرالتيالنبيلةالثورةهذهممن
الراسخة،المتحررةالعقبةجيل،الحكاممنالجديدالجيلينبثقان

"الص(ل!ةبالروحعملهميبانروالم"بانهمالمراقبينثمعوركميليتهم..وعروبتهوحريتهلبنانباستقلالالمؤصة

لب!"بالصلاح"ا!حاليالجمهوريةرئيمسيرلقصدهالذيمانفهمولشنا،!رمجالىو،!ل!واهموليس،وادثنيادةبا!حكمجديرونوحدهمووؤلاء

-قامماكورز!خصىمن"ا!صالحهالرو!"ءنحدرثانسىمعادنضحكانناتموز7!والمساومةللتسوية،لبنارفي

كانفهلإ..ا!سانصدريحولهاانلمكنروحاسواعنشم(عمالىمنله
..ء...

وعنحكومحشهمقبلماسمعولهمنلاتد؟قبينذنبه!لممدقوكاا!كلماتنممعولقارينتظروكمي!ل...بثالثإغمة*

ابطن-روحضل،الحذرروحنفوسهمفيبثقدالحكومةهدهادعاءات،(لزا!فا!مربيالا!اددو!ةالىلبنمانانضمامتوقععنالانباءتواترت

؟والارتياثط.الأتحاددولهمعدفاعيةمعاهدةعقدعلىعزمهاو،بعدادحاف(لىاو

اس!مل؟ا41راق"وىولاهمرتضولد1!شرلا"أنه!خقدنتمعوىكمببلاىالحكوهـ4"احررته"الذيالنويعالفشلاغقابفيتأتيالانباءوهده

أخخارت!رجلاوعثمريهطوستةمائةيته!بذلكوهو"!ادمغتهماوعبوز!م!واستبعاد،الدوليبنالمراقبينتقريرنشربعدالدوليةالمحافلفياللبنانية

لاعميانبرإنهمي!نهمهبم،المتحدةو(لولاياتبريطانياوفيها،المتحدةالامم.اللبنانيةالحدودالىدولمحابولشىارسالاودولبىتدخلاي

هاتإن؟هنابعدوصفاقةذوققلةهنال!فهل!يدركونلااغبيماءي!بصرونح!فالىاولعربي1الالحاددولةالىلبنانبضمالتفكيرانفيشكولا

لتطرف!1حدوداقهمىألىالحماقةدفع!ءلىوعزمغرورهمناكهلبلالحماكمينرؤول!يفيالاجراماليهيصل!آخر،هومعااليهمااوبعداد

؟.العزموذلك(لغر!رهذايفوق...وعمانبغدادفي؟لحاكمينوؤولسفيوكذلك،لبنانفي

الد(يلي"مر!!سلالىشمعونكميلبه9ىادالذيالتحريحوفيهذاواذيمالهماتباعهموسائر.الصلحوساميمالكوشارلشمعونكمي!لان

ينكراند!ت!ن!!توتعب!ير"أكقاول"حديصالىلمجودةالالندنية"مايلاسضقدامفيفشلوااىبعد،لبنارفيالعرجما؟لتن!عبمحاربةير/!وى

الامإن(ننئ!عونوإقولى.كلتكائلبانهلهصرحقدافههمرشو!دالمشزالد!الاجرامجعبةفيندي!سهم؟خر!ووهذا،الاجنبيةالجيوش

الذيومن.."الصمالحالرئيسىبحضور"هذاتفاؤلهعنلهعبرقدالعامفيسيادهم1اوامرواطاعةالحكمكراسيفيللبقاءشهرينمنذبدأوه

؟.همرشولدامشمعون:نصدقه.ووشنطنلندن

ه



اسلامية؟دولىاربعشجب!تهالماوالا،طائؤقى..الرجلينهذينمنكل"سوابق)1انيراجعمناكلعلىاليسيرمنان

فحيايبريطانيالاميركيالاستعمارلشباسةاستمرارطبعاهذاوفيهواثخصمنعرفاذالاسيما،الكذابمنهمامنبسهولةسيدرووهو

وقتمنذالدولتانهاتاناليهاتعمدالتيالسياسةهذه،المديناستورللألالصلحساميى!...حاضرأكانانهعاىاحدهمابهيستشهدالذي

الشعبيةالاذتفاضاتاهميةومي،جهةمنالدينفياه!قىللتشببكطورلىسيدسيكذبانيملكرجلىكأنهاو،صدقهالىالشكيرقىلاانسان

.جهة.اخرىمن!نعمتهوولى

ابعدهيبواعنهابانلحظكأينتكونلالبنانفيبالثورةالقائمبنولبماداتسألمنياذك"لملموساسلي!!لالجمهوريةرئيسذلكبعدونرى

كثبرةغاياتاجلمنبرورونانهم.والطائفيةالدوضيةالنعراتعنتكونمااىابحاجةالايامهذهفيفنحن،ل!وا..كلا؟المراقبيهنساخرجكئت

:يقولءنهناكوليتر،لبثاقعروبةعلمىالمحافظةرغبةاهمهالعل"!السواح

الوضوحمنالمبدئينبينالفرفىاصبحرقد.اسللاميتهعاىالمحاؤظة"الت!يت"الىيعمدالذيالصمفيقالرجلهذاالىالقاركبءفلينظر

مملولا.مكرور؟عئهالحديثيصبحبحيثوالبداهةكلةيتسيلوالدماءتتساقطوالضحا؟ثورةفيالبلادبينما،والهزل

دولتمتمجثهاانالخالصةالعربيةالثورةهذهاهدافحقيقةمنيغيرولن"التجارة"روحالناتبرز،التنكيتروحعنتجاوزنااذااننا.ثم!مهـان

جميعا،الدولهذهانذلكعلىالجوابفانمئة..اوعشراواربعاسلامية:دائماهوشمعونكميلحاللسان(ن..قبلمنعنهاتحدثناابخني

علىلبنانفيالعربيةاتنورةوان،خطعلىهي،اسلاميةولو.كانت!المالأعطونا..لسواح1لناارسلوا

.صوابتماماشهرينمئذعملهاتعملالجهنمية"الكذبآلة)زالتفما،وبعد

*سلامتشوهالاربعالرولهذهبان،حالايعلى،نؤمنون!نوللعالملناالادلةيقدمونالحاكمونزالىوما،اللبنانجةالحكؤمةاوساطفي

ذيلاتكونانبررتضيحيناسواـفكرةعنهوتعطىالمحقيق!بةاه!افهوتزيف..والنفافىالتدجيلعلىاجمع3

اننبعية.ذلويشعجبالسيادةعزةالىيطحكلوالاسلاملانللاس!نعماروتبعاالمذينانغداصفحاتهفيالتاويخيسجلحيناللبنانيينلخجلويا

وايرانوالعراقتركياسياسةنستر،اتعربالقومييننحن،(ننما!اثمرونكذابونهم،عرفهاثورةانبلعهدفيلملبنانيحمكوقكانوا

الاسلامبانحقانعتقدك!اولو..اسلاميةدولانهامنبالرغموالمباكستان5891رموز1.

!لحاربناهالاستعماريقر-.

5891تموز11!*ربع"لاسلامية)اثلول

*-

...أفيورة"ثوربة))تركيااي،بمغدادحلففيالاسلاميةألاربعالدولانالانباءلوت
،لبنانفيالحالةلدرسايامبعدستجتمع،والباكستانوايرانوالعرأ!

ذلك.فيريبلا،منتصرةلبئاقفيالعورةالنانيةالحقو!ةالىالعسكريةالمعونةيدلمداستعد؟دهاعنعبرتوأنها

لاانعجيباكانوقد،الافقفيتلوحالنهلأليالانتصاربوادربراتوقد.الثورةلاخماد

علىأويقومالواعيةالشعبيةالقوة!دمممها.التيالثووةهذهمثلتنتمرهما!داد!فترعياناتجبنافحدةوالولاياتبريطانياانوالمفهوم

ألمخلصين.القادةمننخبةتوجيههاعن"تعبر"بانالحلففيالداخلةالاربعالدولهذهألىاوعزتااللتان

الزعيمتصريحفيالا-لاصهذاروحامساللبنانيالشمعبلمسوقدالاخبرةتكونلاوقد-أخرىمحاولةهذهاناذنفواضح.ألاستعدادهذا

اهموكان،الثورةبعدماللبنانواضحةخطوطارسمالذيجنبلاطكمالماعلى-واميركابريطانياتخلتانبعدلبنانفيالقا"لمالحكملدممم

القضاء"يعنيذلكلافيالحلولبانصافتؤمنلاالثورة؟نيحهتصفيماالمبالثر..العسمكريالتدخلفكرةعن-يبدو

وتبلورتنمتأنبعدالشعب(مالوتقويض،اينعت(ننبعداهدافهاعلىالمكبرىالاستعماريةللسياسةتنقادالاربع(لدولهذهأنيعميوهذ(

".الحكميتسلملكيعملائهمنجديدبفوجيأتيبانالاجنبيوتمكين.مصلحتهيعرفولاطريقايرىلاالذيالاعمىانقياد

يفكرالذيهوالحقائقهذهبمثليؤمنالذيالقائدانفيشكولاايكون..بلبنانالدولهذهعلاقةألىيمتألاول:سؤالينهناكانعلى

وقدبابل،برجقبنىاقدالحلولانصافلاندولةوبناءوطنتشييدفيحقاالحلفهذادولتستبقحتىبغدادحلفعلىدخولالعزمعقدقدلبنان

...حقيقياوطناتؤسسلاولكنها.متجراتخلقوقد،مزرعةتئشيءاكراماالكرمهذ(تظهرالدولهذهانانم،وحمايتهبناصرهوألاخذتأييده

تقومانانتنتصربعدالثورةاعمالاهممنسيكونهذااجلومن؟الزرقاوينشمعونلعيني

والدددالادارةصلبفي":جنبلاطالزعيماليهااشارافي؟دطهراتشمعونحكومةانعاىواضحةدلارةينلهذافان،لامريكنمهما

التطهر(تهدهتتناولانويجب..العامةوالسياسةوالجيتروالشرطة-ابعد(لىالمضيتمويانهاالاستعمارية،السياسةمدارحينفيمندسائرة

الطابورهدايشكلونالمذينوالانفاروالضباطوالقادةالموظفينجميعفيتتدخلحتىالمدوللمهذهعلاقةفايةو(لا،(لشبرهدافيالحدود

اننطهيوهذايشملانويجب...الدولةصلبفيالاجنبيمساد5يخسسونالذينالاذنابالصنا!لعالحقاممصيرعلاقةالا،لبنانشؤون

لهاكان(تيو(لن!مخصياتوالهيئاتوالمنظمات(لمبلاد!بما(لفتنةدعاةفلأره؟علىالمتيقظالشرقيهذافيلضعبيةانتفاصةكللدىلووسهم

.."0واستقلالهوكيانهوقض!بتهلبنانلشعببالنسثةوفينةعداءمو!فالصغةعلىالالحاخمنالغايةماوالاجلالاهمهوالثانيالسؤألولكن

.الئعرةاثارةفيرغبة،ريبدون،هذافيان؟؟لدولىلهذه"؟لاسلإمية"

درمسسهيأرفكانه..المسلمالجمهورولاسيمااللبناني؟لشعبجمهورلدىالدينية

-81الصفحةعلىالتتمة-ثوزةبهاتقومونالتيالثورةان؟رايتم:اتاليالشكلعلىالسواليطرح
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تدمحىاد.نضللناا!لبنا!فيسفيرهاو،المتحدةالولاياتتس!طمبعولنأ-ءا

دلبنان."انقاذورساعدة"هووأندا،م!يندنضصخصهوديسالمباغ!د!بان؟عء!ل!فى!ى!موا-رو?لم

الا!ماديةالازء4منلطخروجلبنانتسماعدارتودانهاصحيحاكأنؤادا

وهل؟.الؤقت-بالنرإتهدأفيالمساعدةهذهتقدمانمعئىفمأ،؟ةريسقى-،أ!ء!4رنة

ستئخصصهشمعونكميلحكومةتننسلمهحينالمبلغهداانمنواثقةهي

هيمابل؟وحكومتهش!ونأشخاصلان!قادلا،لبنانلأنفاذ،لىمملانقاد

الايجورلالانه...كاامعظمأو)المبالح!ذهشم!ونإوزعالافيالضماذةعامالأستقلالهؤ!قام،مدلبناناستنقلاليهددكانماناخطر9والوأقح

.نأي!دهفيلمي!نمرواوارلامه!ؤيديهءلى(!ممهـابمه*يبلنفسهي!حتفظالبلاد!!ر!"إتةتهبءمااللىيا!خاروىالطا!رهداوجودهو،3،91

وان،!للأزمةحاولمنيأتيقدمايعرقاواانولميحاولموا،لهو(لاستزلاموسمه(لذىالحطء!لبنانل!ببما*،تحرفارعاى،برمملى،فمادا

؟المنهارادهد-هذا،مد!طياراا!رواليبفيالغمييرة!عوااكبرمنكانفقد،ذلكومح.الض!يرهذاتكونانمعذ.صعبالن!ضمير

لهالشفهبم،اشعماريمةدولةليستباذ!ا.هخرأ!حمد،تا!ولا،1ان(!طمابورهذااخطاريتطشواان،المعهود،فيمختلفالحاكم!3ا؟ءو

.."كلالىايالىجيوشها.نرسلتحتلولاوو.لعؤولاوهي،اتمستعصحتى،فسادهعن!ال!غاضيخاطرهومراعاةظهـرهءلىلالنشبيت4"دهإحفأ

دب؟مه"،الاذجاهاتشتىفيارجالهمدرونالاخطبوطالطابورهؤأ"تمكن
منمخ!بفااستعمار!خالقت"لنيهياف!ح!ةالمولاقيانا!2!قيقىولكن

ءغا?-قىاو!فيسنطاع1!ااجلومن..ويعذر"الاجتييألاتننعمار

تستطيعوهي..التعبرصحادا،الاقتصاديالاستعمارهو،جدير!نوع(ل!يطريرقةمتابعةدونبهالقهقرمحاعولاالفتمعبعاى/ضقنيان

نفودهاتفرضانوالفنيةوالماليةاد!صتصاديةالمساعدأتتقديماسطةد..
و..والمسيمادءوالاسضقلالالحرفيؤبرررمم،،

تريدها،التيالوجهةفساعدهاالتيالبلادسياسةقيجهوانوسيطرتواممميا3تخلصان،الحكمفيعه!هماتبانتوصيمن،اذنمدعوةاذ؟رةان

شك.غير"ءرزالغسكريتعمارالاسمنأحكلر(سهخحعماراوهذى

"وتممنتبكأ"للاعمالتسييراداةفتصبحت!نكمثقانلا..ثورةتظل!آنأي.

المالمبلادمنرودفيتششرحينمئدبدأتالدولارسحاسةانوالحقالقرأبينبالمئات!هافق!موا،بهاقامواالذينالثو؟ر!دولاء(نللا-وال

بالشمبة،ا.لسياسةهذهاخالاراهموان-.خاصةبصودةالشرقبلادومنثورةير!!ونهااق،م-النضجياتمختلفوبذلوأ،طارالاصرتعرضوا.لاءنف

وانها،الماديبالاغراءوالذممالضمائرافسادت!اولأنها،ألقووربللتهورور...يرقا،فىول!وفجميعوتبتو،الفسادالوانبكلتطيحانؤث!ببقى

الانسانراسمالهيالتيالاخلاقيةوالةيمالعلماالمثلهنلتير!!حط!رفلكطلاهالذيا!زيرفانواعكللبنانوجهعنتزيرل.زطهيريرةؤووةيرريرهـوز،1

.ننتعجيعالسميالممةهدهوفي.قوميةوكعضوؤيه!ةمع،فيوك!رد،كانسا!.!.واننجارواأسنةثمرورا!كأوذقىبه

بواسطةللانسان،استعحادالبشريلاضعفوتحديروالاقطعيكألملرجعبكأز!رتمم؟ت،نج!كأمممص!ن!دون-اثواراجميح-الثوارهؤلاءانفيزرءلمثولا

--07والكرامةوالتنرفالعرةحو؟سلدير4ليلمغيالمالىاجعلبرك!-كاؤ،يمق5إرخوروزلكاكصالهدايركننمأدا،نضاله!ومواصلم!ة

المبلغ،هذاارسلوقدالالبنهانالىيعودرنمالكشارلبانقيللمقد...!فىروةاوؤلأبيةحرء*!م

تودلاا،*خدة.الولاياتحكومةإلىعاىلدو؟ر1هدامنأفصعدلبل!نادة!للن!ء!مأخرواإانب!د،اءجممهم!توااداالثواواملسم!خىبم3و

الال!ابيحوانج!فق،(حالمصهدااستع!لى؟لذيول!لثشارلحكو"ةتقفان3!الا؟بقت!رالتنرفيقىثورذ!م؟ن!جدونهمقاذا،وا!نومأبرا!4!نزء!ا

المزيرفبمتراءبسبهووأرر!رال!هأنقادريحاولون!و-وهـكفىجمإكأا!"ضطقاطوأطاحوب!اعرؤوها"لتينفسص،((لوجوه.نلكجدبرد!ن،فبرؤتح(نكمال!لط

.؟والعذقولارذممواؤمح!ادالصه(ئر"ئى،نت(لفينفسهاالاصواتتلكجديردمنواوتفعت،ثووتهموعلىءليهم

اتنودةهده،ءثنااتنورةانفي.برنتكعاقلازسإه!:ار!وولىوأ*هز-،ن،الهاءةز3والمراالدوائرفي،جد،يىمنوا!ءدت،بافنائهمتنادي

،والف!مادوالطائ!يةعيةوالرجالاسه"ءمار"نلبنانتسريرألى"ز،هـ!ءالىء،كب!بهمالمبطننىعلىتعملكانتال!تينفمهاالايردي

،وال!زةا!وجيما.ماءاراقةومنالأىصك!(ءءد!!(يضاإ(تورذه))انفطسف!فىووهءإىى!بان،ا!قريربالمم!صتقهلىفي،الثورةاعمالاووك!منان

.؟عامبروجهالدولارسيإدءكأو"فىوطنالبنانوصبحاندونالانحتىصالمتالتيالمجرمة"احرولمائيةا))

ا8ء!تموز13-.!حقبقي!ودولمةحتيميا

5891تموز؟ا

...النةمهفون(نا)ثووزأن

ارممبو!ارزحهفرر"يرليؤصرواان.؟دونإر!دذ:*،اوكفىافياهم*(...للانق!ادمممماعدة

الفارلمتفقىثايروقهان؟!أولونأ!ف.برن،وا!طاصرا*!3أنتصدورر(فيناىاطاوؤكأ!ا!رةز!ريمقررتا!دةالولابراتالىامسانباءةي

!اءا"عأ.دولارمليونواربعينءضر.رئب!نراوحير

اثمبام.نه.برصف،1انءإىرمماوناف.بركأإ؟و)ثوطوم!وا!قيا.نز!هم-لأتأتءبالمساعدةووفىهبارببدركفيلسوفايكوربارلاهرءحاجة،لا

أؤعرري!إلوطنانء،!جميمفوئي!!!وب!ب!ارو!ار!ال،بىوماعلى،تعدرانبعد،مالباالحالبيةرءدلحمالمحكومة

الاسهءماردوانورإد-ولييالكلءك!النتير!-5ؤءببي17*ثضاؤكأار*ورة؟ت.لبناىفيالثورةلالقضا?(ىعاج!قي4ع!ىءرير

المظوفيقى"نايطغمفئ.زازرءإىء--فجامعحقدأرنتورةهرهوافى،به،ثمرته9حكموبزؤما-.لزألىةالمت!!الولاياتانالادلك"ننفهمارنستطيحولا

صفوفبينألسموميرءفثونكللمأرللا!-تءملأءمانف!6ز"-:وأأور/قأ)!ربى.الافيهيارالىح"ماءصائرالحكمانهدارونبالرعم،?معون
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الاجعبيبدءوغودلىفى!انعظمىألىنجيازكأيرتلأءواانؤياحرارالمى"قو)بمبىءنعضدوييرفتونقلا،الاصرارويض"كاهـهـونالضممازروبر-عخرونازثمب

ا*صتقلالوير،ردجهةورلمناسءورللألهاليفقدوولماوء!اوالتمرءؤ!!جمردا!!نجلالالىؤ-ير!عاداص"ى،ؤواهوتجميعتهطاقحنتمدألى/يىةعونه؟لى،ال!شعب

...اخرىجهـقيءناهـاورةا!مر!ةا)دولالئفول!ةيط،لىزتطقحالىمةقاصمةضربنمهكمانت،قبضفوجه!

بهمايتمضعا*ياالحربراتعدادؤيأيوما"دض،اورءاقة!ربربئاؤ".إ.اكءررو!رامةألاضطهـاددلمن

001ءاء.أتالوألىأث.!ات!اشالديالعطيمالعرا!يائنت!عبضر؟قيكانتوكذلك
.لمبمان!ىأرروو!ونوصصوص،الالسانبنو

رأسهمء)ىصفيرولىمحنرقوى3حدبربوشبكلبناتهبىكبيرسجتؤ؟
رابل،و-!هشمعو!ءلىتمريرقيلالا-ريرقىاء،وما!ذاإنيبدوولهن

..الجماليوفاضلالسمعبرونوريالألهع!!
برضاعةبهؤقمنأرلإيية3الارويرالمتردة"!ولايراتر:ووروأىء4روصفره

المناسبةانلحظةبرنجنارانالصابرالمناضلائنض!عبهذاءر!و)قد

هؤهارتكابأىاعملائهـعابمصتدفعووهزر.!لأ*-!!لاكيضصاءكألاللتصدلر.-ا.:......بة.

..لسو!/ص*ر!وظل.والضغطالارحمابيعاليللاطوليظلدعد.4لضسرنر

مرذحبدءمالمنابالوفتفي.نقصرانوهي..ءلب!ا،عوتحثال!هـ،زقىويرعكادوز"قبلهؤي!حررونيسبظونهيرقا!طلىزرماركهـمالذيناخوانهيرىاذ

اذدولى،راس"الصرالعالم))زعىمهازهاوصجةعئ!اوالدفاعال!ريةيرثعم!ريظلىدلكمع4ونكأ،(لسيرءاىإقوىلامكبلهوفادا،بهئإحاق

الديرمقواطي!ة!،000البمبرقلهمهدواؤدرفافهدامماقريرب5،ومتحصهـ،رانرونبالعزاء

طايتالتيهيا،خحدغالولاياتبانالا!كلهظادءنيمنعءاهضاكؤئيصاث*باخيهثورغالىشهريئممؤالعرأقويالمعربي4!ررالتذمعبويط

000لبناىارصفيج!يوشها.ننؤلانف،أ،لمجبانزر!عونك!لءىيخطمجدبرباقيدااروبردرر،الفرصة4رؤت!كأ.خفبىضانويالعربي

.اير(لواعليهايصعبلنالتبريرراتمنبعدددلكؤبرراقتستطيعوهي..للوثبةايضاهوويتحفز،امامه

كأن،الاميركيينالأرءا؟ء؟ى!ل!حمافظةال!-وشترسل،مثلأ،ف!يالبلادفيالاست!هارعملاءمعيننادورالضونةحمئاههبانيفاجأولكنه

فيفقح،لبنارفيالمت!عبعلىوثبةلىلقضاءو.كأ%صاور6الى4بتحيطاخيا
ممه!1اص!دىئاو،الزتلىاوللاضطهادلحظةكلؤيمعرضولىالىرعاياهؤلاء

ارضاءالعروبةفياصوتهفتالاىال!ميدسانه!عيرىع.ض!بهلشعب1جيش

..لخدشالانصءىاصس!

-....مخلولةكانتالتكبما4قبصرنت!هرهوفادا،(لاستعمارعبصدحكامهلشهوغ

ءإ-ىلاهحادظكأشمعون"كمي!لتساعد(نتوبى،؟خرهـللا،وهيبهاوليسعم!فهبها-حررانهمئوأزقو!واسثظرةضررنرودصن

كأنار،اسننقلالهلبنانافف(دهدفها(لقائمةالثووغكان،لبئاناستورللالى.فائثسنضالهفيلبنانفيالعرريالشعب

فيسنفللألوايمانهبوطئيتهلحظةيشكالثورغهذهزمحماءمن،اصدازغيماتتلميحفيطةفعلردغ،(لعراقفيالعربيالشعبانتفاضةكأنتوهكذا

0077وحريتهلبنانلانتصارير*ونوسو!،والنصووالقوةالاسنمرار.لمعميلإجنانفياثورتنا

ويسخطهع،غالكثي؟إكبريراتتجدائ.فسنطيعادمحشسهالولارالطأنالغذاءالثور.نانتتبادلوهكذا..الابيالعراق،زلإخاضةتديمكذلكثورتنا

عن.فيهيتحدلتعربضاطو،%ل!خطمابايلقيانإلاكلنهـبرسفيدو!،(كلةأ)طريقوتشقانالثرقرونالجزءهذافيالعربنضالوتونوجان،وال!وك!

(لحريةيتعشقوالذي،الثوارابصائهمنحمايرخهيجب(لذيال!سغيرلبنمان-.بالاستعمارالمبتلاةالاجزاءسازر؟مامص

العاشلممفيالحريراتصاميةهيأميركادامتوما..التعشقحدودابركداريودو!الملحولاجم!مالكوتنادلمعو!ماى-كم!ل،ذلكوروع

...4حريئدحمياننبر!!لاالعربيةالقوميةرحفزوخروااىويصاواون،الصاعدائخاريحسببرلموقؤوا

اليوماصبحتانهاعناليومينهدينفياثسةا!/ولاياتتثالتإقدفيوجهبرهفوااىإودوىاشخاصثألاثة!اعداز؟(اكجرصنى!ااء؟رفا!؟،ك!

عرقهاستعضراخطراستعمارهاوان،العالمفيارر-ءخمارفيدوركأاكبووالاسشرولاكالتحرلىالىالسنينعشراتروررنجسعونالذينالعربمنايلأ،يمبئا

فيوه!،والقيمالمثلمنبعددزعهيربرراندا!ارحاوللاز4،البن!ر..كلهددكبانهمانبدمموىتدخلهـمط(لبينالاجانبمدونويمت،وا!وصدة

العليا!إمتلانتصار،وانهأستعبادالحقيقةفيوهو"ءرررانهاف!اسإ..با!ريةالامهـ!دايىىو!لأو

..لهانزييفإحم!جبؤكأافيوهوالمس!عمريرصاسيادهممعدسائس!ول!ب!كوا،مؤامرأت!فل!ب!نمسجوا

يتاحالذيالاولالبلدهو4ا!واعيالشعبلبتان،اح!يأيى*(قولملصالخوذةءنك!نوينقبلهمجطمكماإح!طم،ك!انادمربي،!عرهـارشعجمط

الدوهـ"هدهفيفضع،صريرحةمواجهةالاق!بركيالأستعمالىيرواجهأن41والطخاة

برالاكاذيبتتستنروهي،الحرالعال!ف!بادةكفسهاتزعمالتيالمدبرى-...التاريخذراعايىومينأبطالمعرجم!ار.تذمعبان

والاضاليل!والمطامع.-.!.الموراء.الىإبىبملاوا!ناريخ

الاس!نعمارينمنيتخلصواان،اقطارهممختلففى،المعر!(وشكلقد
...58!اتموز15

؟لمثمبيطانهـؤاكل!اؤحهألىمدعووناليومولكنهم،والفرنسيالمربرطانى
...

وووبعث،الدي!مقرأطيةمقرانهاتزمحملجلأدمنءيىهم!عنسا(!!لى،ب.

!الحر؟ت!لخ!بأ.ةاحريرة

نرولانباءبلضنمهاد-راسهوتن!طنفيالحرية.لمثالو:*سارم،زرىالتيبالحرياتالانجرينبيازيهمافيالصلحوسا/ميشمعو!كميلنمى-ر

دللىفيبما،بالزوالالمهددةالسرياتليوبىلبنارفيالامبرءيا!ج!بشولاحدوو!ناكلهصانهوالواقع..كثروىيزمىكما،!ناىبهـابرإكه"ع

العظمى؟الخياذلةصريةبلاشيءكلفياحرار،فهماللبنان!يونبهايرننمنعالنى-شر،تمدى

5891تموز18وعيرهممالكوشارلائمحملعوساميشمعوىك!يلاربحيت،ا--ن-(ء
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...-الكبيرالعوبكبالتائرلى5...0إلارشعمارم!طق

العيدبمئاسبةلرائع1خطابكالىاستمعوانا:،4الكلمهذهخب31منءكعطفاتفي!اليبروتقوقمننتموراتا!ىالاءيركيةاتا"لطائرالقت

المصرية.لالثورةألصعادسهذهوكبجاءوزد"الكرامالمبنأزيبناالمواطنينالى"ارزز!اورا!رئ!بمىفيهـأة

الىالارجالىس!و!العربمنمليوىمئةعني!لىلاما؟ىيغينعاىواناة؟م.ررعهـ3لكيهـضاموجولىة))المتحدةالمولاصاتة!اتارخن!ءورات41

..؟جمالىاليكليسفنمعوااج!زتهـ!الذ!اولئفثوجهفيابنا!الىتقلألعلىالمحالمحطةالىاؤوامبة"جهـودات!م

وخطوتدنباظؤياطللففمند"لمميديياا):اناد.بكالاةياروحهع((.رأحمشطروامنه3مبىدسل!ءرضوأوالذينبنتمؤونكماو-تخللمحي.؟رطءون

فيناسيدالستانك.والاستعماربالعبوديةشعولىنارالارضناعلىحينوبعقولهمدا!لبنانيينتنمنحف"الاصننلال))له-لمالات(نفيثفىولأ

الحرية.ثروبالىبيدناخذلبعنهبحثناالذيالعربيالانسانانت!لاوانماوامنهبلدنازتميعرةهمنهناكان،ورايزز،1المرؤيسىبزعماو،ل!بم-رزعم

اعظم.فجسدأنعجبفلا،انيتصالشعبمنلانك،المهاديالرائدانلىداستحيناستقلا،تأءلىداستالتيالا!ركيةالقواتءير،للخءر

والمئوعبالدماءيغسلأ4كانالذيالمحلملهفحقق،وانالعربيار-صعباءاني..الا!للالىبعار4ود!2صارضن!اأ!دارو

طويلةقروىمدويسعيرونيسيرو!الوفونحنراتالوؤءهناككاىلقديرمكت3ءفندريولا.اصتلالوواتتحولسهأشنقلالقىقهن!مي!أزضأ

وطئنا،فيالاستعمادحلانمنذالاستعماراطقءالديالنورءنبحثا!تشءاناج-ةقواتن!ربحيناستول!ولءأى؟حاةر(ن!:!!

العظ!م.الشرقهدامناخرىمرةانعثاقهي!ترق!ونالذىللفحرظاراوالت.....000001
..م.......مرعومهاحرىت!وا"ر!لاصكأى

علىالفجروقبلوا،عينيكبينلنور5صافحوا،جمال.باطلعتسولماالاميرءجوني!ترماذينا!لمبنانبينبعقولاسنهزاءالاقوالهذهو!الب-!7

--...الاسمرجبينكيحتلبلاد!مأنمنهطلبواالمذ"لنالحكامانايزنهاوربباليخالرالم؟ءقولهـم

نجثورتكنترارتهاطقتالذيالكبيرالانبعاتهذافيسلاحككانلقدالاستقلال"عنىيفهمونلا(0..طلبواالذيرهمانهمءتخببحا3(:أذاإ

التيالامةوهذهالشعبهظبقدرالايمان:واتترفهالسحاؤوىالمظؤرة.؟.الأحتلالبطابتفكرهمبمجردالبلاديخاورونهموانما،الحؤيمقيفي

بنفسهاايمانهالمها.نردانتماذاعليهمالقضاءبوسعهن9للاستعمارخيلالذينالاهيركيينغميرللخطروامنهابلردفاهـلمعرضواالذيرئر!بم،"دء

البشرية.خيراجلمنالاعماللاجمظموبانهامرصودغ،وبقدرهاالحصبمنقوسقابعلىبتناحتىوامنهكلهالعا!مل!علمعرضموا

انتفادا،العميقالجادبالعملالصادقالابرمان.!فدكنتو)كنك؟.ارضن!فيؤاياذهمأنزلواجمبن،قيادر!أل!قريرة

والاساطروالخرافاتوالتواكلالاستسعلامغبارالامةهذهكاهلءنقع!صناالؤضبإءنقضصمةايةفيمنطقهايفقدلممالاميركيةالمتحرهالولاياتان

ثروةمنالعربيالش!عبيملكهمابانمؤمنا،حديدورئأساسىء4لشبنيإ.ارلبنانيةا!قضيةفبم3!قدقيكمما

يستغلانعر!اذاالعالمفيالشعوباءنىءن.بركونانر!يركؤليى-!كأو!ي،فيءلى،لماضربةفضسبت،المظفرةالعيراق!بةالثورة"!ا!ذ!لملم)؟قد

.لها.الأخرينلاسنغلالحدايضجوان،ب!فسه5ءواردانهاعلتهةمااخطرن13و...والمعاديراتالغبريرلها.لظتم!ىداصهفربم

مثبهماليسواخلاصنجرأةلجاد1والعملالص!ادقالاومانيد!مق13والامراهامأئعالموضعتزم،الا!ح!نلالعمليةفأتمتحدءالمتألاممزجاوزنظ

لتحادبكفكءلىالكترهروحكتحملانتؤاذا،اخلاصنولاصرأةلهاتح!ققمابمقدارالاوزناالمتحدةللاممتقيملاانهاماثبتت،المواقع

اعوانانعنتغفللاولكنك،وموامرا.نهواساطيلهبجهإونتهالاسهتعمارلىكببراتتردد16ازالانذلكمنوالاءبرب.،مط(معهااءرا!.!اتلهعم!قي41ىفيه

منالعربيةالقومهقىعلىخطرااتذعدوومال!ربا!خوزفئءنالاسهتعماران.نربربىلاانهابدمموى،الاقطابلمؤتمرخروتشتتدعوةترفصنل!اهارل

وتمزقخططهموتؤضجمؤامرا.نهمازت.كشمفو(دا،فؤ-ول(لا!ف!هار....ا!حدةالاممزط،قصارجث-كا،ةكل

فيماربهبخفواانفسهمحولي!نسحجونهاانوا3(!فيا!خقد!!غنهطوأتان!ا؟السيالم!مةفيالاطفالىفيهيقعلاءريب!تناقصهذافيا!يمس

واذا،الشامخ3الطودتعلوانتواذا.وضغتةوصقدورممارةمنانف-!يمباووابتتعمقثم،المنتصدةبالاممتنهيمانءير"نلملاصلملألجببوشهاقرسل

الخريف،كاوداقىوي!نساقالونير:،(رونوا"وكالحفاممنا!خوزكأهو،ء،إ.الاهـتلالهذاأمو!الى!دعىجمبنا،!صدةألامم

ءا!هـ،مما!"مرتحررانؤيرق!مواس*!لموهخدءوهالؤياث!عباديعت!يمفيجاءتا!تيارننالي!ةال!ارةفيتتكشفالمتدةالولا.بات!م!اصوإ*ن

.نضحيات.روظذافىالضبماهـوالجنودغادرلقد"ا!ابنانبينءإىرالطائراتاوزعاايززي!،ور؟داء

لانك،الصادسىثو!ت!عيدفي،جماللمالطط.ر،*فيطا!وروبياشمعباأت"..المحياةفيمنهجكمءنالدفاعفييساعدشالكيريوتهميور3علامجو

لبالمى.بئبى-واوا!،ءهـاء4ر!واوا!ميرنإتأ!ورلا"لىاظدغا!نكأ!منهجنا))هـوماإضاليايضحواان(ء3(لادألاحتلالجموداكأا/شحمعؤعل

علىحفاظانفوسهمءليهتمطويالذيأيؤ.رةءل!-"*رواوا!ورخال"قي،وئهدا!ووما؟اللبناني!ينلجم!بعواحدءكهـبمهناكوهل؟"ا!يماةاوي

ومرضا،وجهلاجوعان!عبهم.برموتببها،؟عمةألم!ا!جمماء!ابرت!ظ)إونعرورز!ان(جئتيةؤوات"نطلبالذيالىخائنالح(كممئهج!وبرتجونوهل؟اور!ج

اخييارأسكارلمحعةبهوهنتفت(!"الىيأي!رريا،واطءالىاررز!تزقدبل؟.بلادهزحتل

راسه،العربيالمواطنورقع..ر.برما3حراسؤيرؤافشء،باناورقا!نوافينجل،ةا)حيماكيور،جناءقتدافعانتودلاإلم!ةءدةاتالىولاإن1اح!ي!ةا

الايؤمنولا،الخاربمفي(لهدو!!ا)بلا!كريمحر!ءؤليئرايرحياواصجحبروافقالذيالمنهجهو،الحياةؤيمعيفامهـجاءليناتؤوضتريرهـأىروي

،تطويرصصتواهرفعاجلءن،شيءبكل.وفءحيا!زر!المخلضبالحاءم..ارضئافيع!للاءل!،وجدتالذي(لاتصاري3!!ا

.وة"3"اةالحبفيمهـجهعيوحدههويردافع(راللبنانبىا!تحعبقررولمقد

العربياكائرايها،فير"طءغيرءئائرب!ابرت!ك4ء-فكلكألمهة3!دد،عملاءهإرممالا!كتيحاربا!:تلاثاو3!متيرفيئيرتلخصىالمنهجوحدذا..ه

ير!-ء)001!نةلضوا

ا!85زتهو132!ء8ز!تكل؟2
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..ب7الأء"رألالممة!مار((ح!وةلطإأ!لممببماسم!نببنوجببئ...ن!حن

هيل---انكي!امرولبزقى3الارو-رالجبوزرىدعوةباىزؤمننرالوماكناالممر!ى1نعيمفصن))أحيرلهخطمابفي،رزروزغنتفالمس!جمبوفال

بنلأوالا!إالترولهذأانديك..أيسبيدهذااس"قلالانىؤوجهاعنةأك!رتجمور،مالمنيبالةومية-وريؤكلالهوماقهمر-لى،3-ءيةالمارأز:،عءطايسوا

ي!قدرهطبر*نيموديولءظامبوألبعيدايقريبا؟--تقبل!ثيل!ستكونيرجمقىالاهو،4ؤبزقسطعدهمأنليءبألذيولبر..دلكفياحراروهم

...الض.ين!(لسكام."جانبارضهمفي

امر\،اؤغعطثورخقبلى،اللبنانيمةالياسةيفي3الاميرالنفودكا!لقد.ك!والصال!نعقلبربىعمهنظهرببوعن،عمتقزؤ،ععني!مالكللاموهذا

أداحىكأؤيمعبالعضرفيقىإثورةااسباباووممناىشتولا،وانحمحاجليماا)ىادركظ،الوهىالطزناهض،اس(سمهأفي،المارء"صرةاردكرنانحنوادا

فما..لهعدور1فيالحريةق-ممةيسخن!ألديأ!ووإرظرر!-النفوذهدا.الواقعيةبالروحيرتمجمزونوم!!قيوها*ظوربزءدع!اي

وير:دأ،باورقيةاءحو!أهفازدءم"بزالإ"!3ا!--وشبزلمتوؤدالأىراركينةحجهواانؤجم!مبربئرصالذيرنىحنال!ربر-ةبا!قوميةبرمتر!ءوهكدا

.؟كعكنهصوؤكأبصورةبلأدناو!"حقوؤ!ا)،!تمار!،ءفئالامهراهـ!طقى.راتخماذعلمحهمتقضيأكبهيالسوقراتم!إءقىان:برفالوقد.اقيوء؟تا

وبطباز!أ،"4ويرقو!و!ا!*"!.ىعرصأرفي.؟،وي((كلورفييإ)هـووول!ال!ربةلاووو"يةؤحهرتص*رو!.ووميازيوسوف.الا!الموقفهدا

وركن..ذلكالى""ورفي)،دعاهناثمنهـولبس."ف-وية))يسىونهعمارنجاعرونالاناذلحمقالم!م.يركونلاوؤد،ءسح!ي!اهذايرءونلأد:قن!ول

ا!-ص!لاسةوب!4واصحاباخم!بمباده،/ثخ!!خا.فت*ءمحعأر-طدسالاسطولدعوة،المناىس!هذهر،ميسحمدواانالابالمقابرلىالعوبيرستطيعولا،العرب

.إحقهمنذلقاصبح3لقد..يرةهالرطلالىءط.قاط9ددمارإنيضدصرأعهممنال!ر!هذهفيبركأيمتهارؤواوي!ة*كلنهـاائزيرتويطلبوا

.ينحدثلصكارفييمة3الاميرالقواتقائدهولووأيإلاروءوألهووها.و(لموتالحياةكفاحوكفاح!مالةربيالاستعمار

...وحلولهاتطوراتهاةى4ررأيروبردلىلارمة1ءئلا
...--،مطوالماركسيمةاعتنماقالىال!ربالسو!بزاتيوف!ف41هدادفعهلولهـنص

في4رأيرعن!والىلىجوابا،بمرحالذير؟جمابزالاكلا&مفيرهوهابل-؟قادتهااحضانفيو(لارتماء

:بقويه،س!اسيا1!!ارصةاووافطمنالانبةعواؤدالعربانعاىتدلإوووي،سلباز!ي!بكالهاالاوفائعان

عاىخطراذ!كفيقن،الحك!إلىجاءتاذاا!ارض!اننققد"ونيرمعمتطي!مبلغا،ؤرننصفطوالأرقجاربولنءازواما!طط،الموءجا

".مسصتذلااؤبقصاءءأىلنساعدهلبنانلأىجخنالاقنا،افنحدةالولاياتلاانهم.فحسبوك!ملحتهم،مص"لصتمهمهي(ينايرضاهم3وا)بلىانمعه

ا!رة،الولا؟تصكوهـةانعاىأ!دبلهذامناز!حد!!ل!ئاكة!لبربوونميمدونو!!،والعملالف!رفيمن!باالعربيةب!القوميةالابرؤممون

ال!اكبارتدخلءاىعازمة،ارءصنافيدلنرولدءببتار*ىال!"وشصاحبةوسبعرفور..حقايعي!دامماؤوميتهمزمرةعاىيرصء؟مءظلط3الى

الخارجية؟الس!مباسةءنفض-ل!،الداخلهقىلعميمالىكنا!بهزلاءل!متنكرماإداغهممصل!عل!بهمزة(!"الؤيوؤولء11يقة!اان

خدم!ةفيارداسيكونونالعشبان.حمرلميهموأن!أـءو(،يروماالاصد!-اء

دمروتالسفارةفيالأمركىالهـصمفبر4دادلىالذندالأغمريحهذ(ن..
........:لوسببمرتكزهماق!انهائياا،مقبتا!!ني1)قيورو*كأ5هد،وحدهاموم!بتهم

يمبعي:ال!امةلبناى!بباسةزرسم!با!اش!حدةاالىولاياتزجمةيف!ءع..مهبيرهموضمانصياز،!

يشكلو!أو،المتحدةاولايات.دعارصولىالث!ضاصالحك!الىزعالا
يا.ءايرفماهيت!ننردارال!رب!بةالدولمصلرةمنالبسى:الاىوأرروال

لولايات1"مصاحة))اءينهمنهمبيرنعوناشخاص..ءل!بهـاخطرأييركنونلاكم(،رإفربلشميامحداءإكنونلاامربادامما،اوررببةابرالقوم!ة

ادمطععنهـ!نهب!..!مننقلالسبنانبريقىانهيالمصصلصقىوهذه..المشحدة؟.لمالماركسيةطبيعيةصهـاة"

...اميركاءنالاقىهـرولو!اور،ال!!ةاوروفياتلاياسىةبينالةرقبدو!نا

ولولاياتعداول*ن،خصوصاالمننحدةالعربيةالجمهوربرقيءنمستقلا!ايضرقاءالعربر-ة

(لىيرفعولا،إرضهفيالمعسكرةوؤوازهااسطولهار(مريأتمرالمتحدةاومتافيطهـركما،المتءدةالولاراتولاس!بما،اورربإررمباسقىاى

.إعببهاخطرا.بشكلونولا،عمهمتر?ىالذينالاشخاء!الأالمحيسدةالتاريح،سيرالىبالأبربرقىلاالذيا!لأءعىالارر"*ورمارورمهالمهةهي،الىلبناذ"كأ

اصبح،ا!وطنارضعلىقدمهامصرءكبجمدياولوضعمنذإ.اجليررجعانيو!إنه.أ!ءصاعد!إوعئيبربمضرنظولا،القن!ودطليمطوربرهتمولا

...الخاصةمصلحن!االبلادوفقسياسةتيرانالمتحدةحقالولا!اتءندلكفيوهو،اوعياويضممعق،الىنطورعجلةوبروفف،الذهذرىتار!خ،9

دسهورية،ص!حومةاللبنانيةالحكوم!انيوكدانابربزنهاووح!منواص:حهدامصمل!قىفيبربمونماال!ماقاتء!ويررتكبالواقعلمعطء(تي!نكر

..حرةتذرعيةانتخاباتألالبنانيالنواببمحاممىجاءتالتيالاقتخاباتوانوالاورتقلالالتحررفياهدافهقنحظءلىدلذثير-اعد!أد،با)ذاتأ!وع!ي

.يقا.نلوىرضينالمعلبعهىباريمرحادلن!نوك3ماالسفرحقمنواصع-.والسيادة

،ورقيالجمروقمسمامحدةيتلمقو!المعارضينجايعولر،شخصبهب!ةلاسبابليهقدارال!جىهكأا!سمباى!ةثمفىات"!ايىومالعربر-قىاقومببة.اتجنىكصا5و

!ع9!ديةالعلاقاتانشاء))اعادةألارمةانتهاءءتدجويروانهال!ربيةالامربنفياراب!كأاوثديالحىهـفاء،الةررصقىالمصحيا!قىثمراتءنتر:ىما

..."البلادءظالمسلم(رشكل!ج!يهعا

الب!لادلاصتلال3-ةالاميرالحيوشدعوةبعدواحد،لبنانيي!تمكفهـلوبعدمنابداتأيداى،ا!جدد،قادت!وعيبفضل،ال!وم!بةهذه،-.ءمض*وؤء

،البكل-ب،يبالقواهـمتقبروفي،الحافرفي،اللبنان!بةالس!ارءكأت!ر.برةط؟...ؤف1الموجو+بم

.؟البلادولاستذللألللبلادمالحكابخيانةواحد.لبنانرثيينتعكهل!ارزؤاعؤيراير.،(و!تظلى،زوهحفيمتتعهاس:فيلىو.

ا58!تموز2/عا!58تموز2،
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.؟.صسحيحهذاهل...!بدئىاز!ه(و

مااثث"ارل.نرنونء5حول"ا!!ها"غنأ،)رأهـدطاخارجقياورارةإداعتنض!اباللواءرازةكأ،ب،امسأ"بنافيقىا،ؤ!أ!جمهإذ-ء،تالزيالرل

الأ"4!احاتباقيءحه!ه.،.نضصحانحدةاالامملىهيئةالقادوةالدورة(رئاسةرو:زبىظنفيألننورةارأدتهلؤي1أبىئكبماالحلهو،!لجمهوريةوئيسا

.طوولىهكأهـز*نبةالخارجوزلرؤئيتعرفهالذيا!رورعنوالادعاء،ففلاانيحاولمحابربرئيسمحطهلبهبحلثمعودطكميليع*زلىان:!شمأتهـا

رىا"،قهيةءحه*إوةاكذو.ةا،ضعاالمطولحالفهذهفيلاحظأازئاعروإلانررافبرا)ط!جمانساس!هالذيالبلمدهد!قينصابهاالىالاموريعيد

ودهنتممتنا.تساولنااثارتاخيرا،شمعوىكميلاضعفاهادا.اوطصياالميثاقعنوالخروجازوالانيم

فهي،أكروأنشاراس،اكاديبس!بطالىتضافإ*يأالصغيرةالاكذوبةاماهـؤ!!قدكالطانبعد،ش!با!لواءترثيحإدوايقانلين1أ(وألىواوء:

تؤ،روالافريئ"لإسيويةباندونعدسل!ومعظمالعربيةالدولمعظما!.؟.اسابيعزها?كرةثفيذلك

الإبرضاحات"))هذهروننودكناوقد..المرلمزلهذاخارجبختارورليترشيحوان،برا!دماءلبنائيرفرقانقبل"اكسعصقى"ءإىالمرافظةاجلا"ظ

!ازكللضقدون!ن.الىرشيحزوبرد؟المولافىبغعدادالامرهدا.زوصحاق..ء....

.--ارصيرهـبطواى،الطالفيالأد!ئظ!يرعسي،اى،اللثانمةالارمةبردول

الاكثرية""بارثبمتبداىلاوالطوحالجيفيبسيطةحسار!ةعمليةوحكومتهانه.يرزعمالذيالالورتقلالطبفيكطات!3المح!خ!ينلمحاؤدامإوطنا

الننيالوءودءلىلصمدمالكشارلانوالظاهر.."اقلبة"سخصمح
.-*.؟عنهوداف!اى

ىااغحدةالهالولاياتط"ومأتاىلعطى،الماص!ةالسنةؤىاسنغطاها

....تاريخ!؟.3!عرةمرمةاعظمالىبلبناىبربفعنت!ربرن.بر*قىال!اجلىارول!

حر.بررعاكانائمايرفىاللاانها!ظا!ر..نيوزيى:!الصمالمحم!ول!يس!حب

اثصهر،معذلم!ثة،4وحكومضووواصبعانهنسصىوإكئه...الوعودتلكعيا)رط3و،ا!وؤتهذاؤيلبئاني؟لعاكمازحخطوا!!لة!رزهأن

الاسئاة،!ذهءنبسهولةالاجابةلهبرفم!حالا-نانيبه.ل!نهتعاصبحالؤي
العربيةالمدولولاسبب!ا،العمالممدولىجمبحلسوالريبةالنشمكموصحع

...باندونغوتمرودوليملكبر*نلمدشمعونكميلانهو:لهثا؟يلاواحدبجوابخرجؤ!2

الئقيالضمبردهـرنهالذيايحلطلاحتاروالا،ويرقرري!قدرإننؤنه!و
ترشيعتدمممانإهكندولروةهناكاقاوننكلنستطيعلاازئاءاى

م.....اوا!رهيتافى،لماللاشنعمار!ببلهووأنما،مخلعرو!ىرئيس!كلىعإى
الام!جلساتادارهدىبارعاوماسو!لالهلا...الظةكلإرناورإ..

انئثطنوا:دن،وباءرتأتمرلاسفالنتدير!معهتزاللاادولىأافن!دة،بللاق!فهدعمهعلىالاششعماررظلىا!ياملكاروقد...وواشنطىلئدن*ى

واءضهابلادهبالسصغقلالالاملؤسااجلور،طفضحىاك،ايةحتىا.؟ه
3ءرية!حالاايعلى!كللىنعدد!اانغير..ال!رببئالدولمنعددومنها

لهواوءأ،الاكأرةالالامقق*ممارالاس)"؟شارانالى..احضها"
فيورد"افهي،ود!نتصنناتمىاولناا.ئارتالتيالثانيةالقضيةاما"....--ر

ءتؤقانورء!انيالهواءوالرئيسىكونتنسهكصجملىانمنالخاربةا.بضاحاتمرغوبير))نتخصاا?بحتقمانك،ز!مسحىارلكحا!ؤ!انهبأعمبعه

اللمنالي!اق!مبكأأيلزث-عا!-كمارللاست9ءبلاماع)!ه-وا؟متمالان"."ؤ
-.برو!!اىالصاؤلالىبر!مموا!2بدهنتىماويى!00مارنتر!حدعمءاى

خطةمع!تجماتأير...د!ورافان،ا!وؤرالضارجةوزيرا!راحلالرئيسابرجادمن.رولا،وخابطفثلقد،اللبنافيالفاطكإءعاىجيوثيوافيزال

وفى..اش!باهذامنابركبرالقسماوالىلمبنانيانغب!ريفيءول"الىتل!ارهمببأممطولاال!اخةورنوابتعدفتفضلى..."ناءمب!لط

ادبروإهـالرئ!سدعمامرلمبمونان"تساؤلءلىو!لطيرلقنىالذياللدودعدوى،الماصيا؟رمنالعشرينممدبهنه،حيقدكا!الذيائحل

كا..صحيحامالكلمنرشيحء--!الذامرعبدجمال

فتلقبل،"؟للم!ورمياسيز*طيطايرؤ!دانشهابلىارئي!طسبقفقدالذيالور?قى-إرجلابرواسطةلعبءةالاميوكيخعمارالاسلعب،اجل

وا؟جمطيرانبرودلأاكهيعالجهؤىروؤلى،الجب،دةالحكو"ةتتألمفادط-ا)صابالىفاوط،لعبعه؟مبراراليهارزطرثم،في!فيءيرت*رو!

ف!ل..أتنم!با)رى2حالأؤطصور"ايرثورؤ"حاسمةبركلو!البلادبرربط2جاءتوووكذا.زرشيحه.فيأعارضحى19ىكأتمناذ"خبواانإهـمىا

السياسيهؤ،؟"لمايرقيلا3ز11/رل!فارجلترنت!ميعيرور!المصحيعانهمناتر-هـفيوان!منطد!اسبادتركأيوالا،الاوامراطاعةبهـمنولاا!واءر

رو!تدوءئحدبعبهبدالى"س!ولاويرعتبره،ا!شع!ء!الا!ظماوومإ!الاسودمهصبريالاقي!ءى/الطلام

؟ار(فيب"ألارةممطءا!ماا،صزرنملألج*وشوانؤالىاللبنانبكأالقفببهالذكطإسورابشاعةلهفشتمثل،اليومالمخلصا!!افي!،ير،!كرماهـزا

الخممحد!،،هدااقواومحلىيرساعدشهابالاواءا!رئيسارلعرقدلاانئا!وألاجرامالخيانةيص!خهبماؤحذءوتفيإقضزددالسصابق،ولايرةارو،ور)ور:"رفيمس

اسبابوير!بلطميةالما!وحدةرلمناء(ءورهـدا!رالرئالىمةفبلىطالذيوهود!نصالؤررجملأ!اذمبلئباازخصاراالابنانيالشم!بانتهلرفقد،وب!د

منءالاسبابهدهاحدمالكوشارل،ادمئحعببف!عالأتالوئيسيةالخلاؤءلر-ه!ةنلانيحتقملم!والثورةاناليقبنو"ن.التج!بىربىودونتفهـورور

الخارجة،وؤارةا،ضاحفيبافىالانحنقادالىف"لونحن..زركفياهـهـي1،سضورهـر5لسيدضربةالتجديردءدطهداممعهفيوان.رجدران

صفحةلها"*خحاخركط.ءصعيرةاكذوبة،للنهـشعيجالرئيمم!أ!اواءتأييدحول..ساكنيهواردةشعصهعنبمعزلالبلرهدابمصيمينصرفانإود!اق

..الهطدقا!وويرسجلفيجديدةلصبوضعهاالتيالا!دافمنك!تيرابعديرحققلمالالبناليال!ةصعب!لهـ!

عملاء"قرجلى،المتحدةلىومبما!قأدمةالمدثرةقيرأررلىانززؤضانناعنويبعدهبالفعلش!عونيسقطب!هـانا"امهان:بعورتهقامحين"عص!نيه

شارلون!قهر...استعماراي2عصدلاوردأرجلاياو،الإممر؟يإلاسم!ن!مارالبرار،اضماقفياسطولهـ!معقق!بالاحتلالجبوشيطردوار،!إقود

الى،:خمىلانه،اللبنانبب!ةالسيالص"فىرورهؤهـانتهىث!خصامالكالسصيال!مةا!ىبلمبنانيعودوانطوائفهب!ثوالوئامالتفاهم.يرحظقوا!

..0ا!*ربيةايقومي!ةانبعاثءهد!كطإلىرمنءايهاعؤىررء"اءبقى"هـرسةبعهـ.يجعلهـامنقيةليىهفادا!داف..وان..وان،المريثةإوررقيأ

..ول!واهما!رفاعيوسميرالجما!2!وفاض!الس!مدنوريمدرسىكأسالنهفان،الاهداؤء!دهجميعلبماىةئيالثازوإعربيااسنصرضوا!ا

فيالؤلسمفةتدر.بر"!لى9بالعودةيفكرافيهالكبضشارليحسنوقداكثرسيجعلهبل،ملهـللئنت!وةفيستي!خدوهادطحققهالذياقيريرباابدفيا

سنعرف،الحايةهذهؤيحضى،ولكننا..بيبروتالاوررك!بةالجامعةالتامالمنمرالايقبل!ئورإنه،4يستلمنضالهبافيابرماناواعهـقصمودا

دائما.زمنىلابحيثت!مممنغلفدالفلىمؤقىانمنوابذاءنااولادنالحدرانامحظمتس!ننحقبهاقامارصيالتمضحياتولان،يجزالاالنمرلان،الكامل

91ع8آب6والاستقامةالصدق5891ب17.الغار؟كاليل


