
ا'ض!أ
ميلمفكلع!م!!!ندا!ى!ه!!لوا!ح!عاأا3!كالظفدععاط-ا

"وؤكى"يئهـ!مواضحلىورر"يكونانثم،الاحدأت5هذءقواضج

.اكفههـفىءج!ات2براحدىعاىميآدةسه،ثد+4وييضء3ماءولالىالآلمجت-.

وأشتر5ابرادء!

نا!ينبفي،بلادناؤءالاخيرةألاخداثدحقيفهالرؤيههـاماالققالأ!كأالهيئاتكتجمة

الاء!اثكلفه"جرتأفياالسياقديالنظرعدى،اولال!ومحولىأنثقاؤ-،ةوالانديةوالمجانسالهناتأصدرت

أت!ااحداتخاسوبهل،ءنيوموصىالأةفلال!تاللبنانيمةاعد!،انتبالتاليةالهامةا!وتيفةالراهناللبنانيالوضع

حطعتهامةفاكط،(96791!ا-ع)؟لاخيوةاهـ-واتلأذصانمموي:اللبنانيبنالكتابتحادا

لع!ص!راللاامىاال!لمةحى(9،16ن!سأن،2-13)الأولىمقع!ة

*--فهمضمونا--خلاصع!لى،ولاليا..الأنءهصن!رأى!كبمادس،افير-بنحياةب!ار!حتالنىالدم!يالعنفاحذثظلمي.

الذيالسيافيخلاللعنبل،ذألهاالاحداث،1ح!لبلمة)لمءنلأالرفيفي1و!"علىىاراع!بهابالارهاشسعبتزالماوالشاًلاخيرةالاشهرفي

م!معةس-دلا!نهاعنليكشف،بب!ضبعضلأ!جميع!ا18حنالاويرب!.الراهنالواقلع

!-فاي،رسا!السياوخشده!ي،سىالالىهووا!!بدطاق-اكأءكأ-د"،د،-اااتكطوالاد/-ةاوةلمفلةاالمس!ؤولعةتقلون!ت

اهـيالهضيةكو)ء-لىوفعماكل4((شاإء-ت))أةظأراى-أبرأ-.وكل!متاريخمنازسخطيرها،رحلههذهكياللبنانيون

اهـ-!دورنوعثم،مة!انودف/ه!نحدد،اكبمعنوركأل!ف"نيففيمنبتعوةلبناىديالتقاكيةوالأنديةوالمجالساله!تتلافت

واف!.اقذالها!نيتهلماع9دلبيلهم!راؤدولانعيىت"ادؤييوميريرو!امرسىااتنقامبمالناديمنر!كااللذنانيينالكنابان!حاد

سياقاليهررجعالذينفسهالمنطلقذلككل!؟،وبروهرها"النص-"الولي!هذهواصمرت،7591حزيران91!يالواقعالخميس

..كلهاالاحدات:لالزا!همو!جم!يدااللبنانيينالمث!ينصوتعنتع!بيرا

نااللا!نوما6الوراوتتديدالمودفء!يداسهلكانمااعرة-تالدمويال!فاحداتمنعارمةرهيبةموجة"

وؤ-صواحدموقفعلى-اللبنانيينالمثق!ننحن-جميطننقي،،-كم-ياالفحطمئاتفخمروا،الاخيرةالاش!كبئاللبنانيينحياة

الفص،وحوهرالقضيةهيبذالهاالاحداثانلو،واحدعوثيدورا!ولتمنفادحاقدراوخسروا-والشهساءالابرياءمنالكيير

عميقه،،لاتانفهانفعلنافد-استثناءدون-ج!يض!حن..في:-4سياقكبمجرتورالاحداثهذهالحشبلهوكانت.والاموال

وفلسلإتيينلبنانيبئ،للموافن!يناايجس!ديةالابادةبادامحيل،شكثونولا.سم!تفريربةسنوات!لعدة!راًتطي،وجوهمنسياقها

كاملاتهجي!اا،منوتهجيرالقمعيالارهابوباماعيل،وغيرهمتوسراظهرتدر،رجعةثونانحسرتور،الموجةانيللالانحتىشيء

ناجممكنكانبينناالا)!الوهذا..ا،هـنو-،نرالبلادعاصهةعنواء---اد،الخاعهالمايخب،تاعدادانن!سهاالاخيرةالاحداث

لغس-ةاو،والاحتجاج-!كارالاستتغة،واحمظبهـلغةعفنعبر3هانالمثهوينبيءوهذا.و!عيدبتكعيفيجريانتهالأ-لمتطورةالاسحخة

اقاال!وةفيارضاواحدةلغةمعافتخدموان،ك!جعوافىالحزنفممكونفذ،له!ظةكلوفييومكلفي،مد،فيةلاحقةامتدادات

((ا،حقهـىادتنالى--حمهر"و"الوءنيةاًلاخوة)ءو((ا،حبة"ا":ت،نيبنوالبنانمصيرلهت!رضلىاب!خغركلمناثداخطارها

ذاكواهذ"ل!-ةمصا"لىاو،((حالجرا3لم-علىرت،ءك!ا"و.بعحة

!---سذهوفقرأنسهعمااخرالى..قىدءاوزعه،عاوفرؤ،ء"ئاخطرلاحقةاحداثاحتمالوازاء،هذهالاحداتموجةازاء

لاالهكيوالشعاراتالكاماتهذهامما"لىمن،و!اكهنا،الاهام،4كيمننؤديان-أ!يبهبناللمبنا4!تقفب!انحن-عليناماذا،منها

..ظفرهماض!حهىالمحنةمنتلمسولااموقأتحددولاشيئانقولمسأرتغييرؤكماااو،وطناومصيرشعبناعنالاخكلاردفع!للاش!

او--!!ت-كونفدس!،فلام3حملةسيه!ولاالمثههينن!نلأ-اًت،..*؟الببمهيتجهالنيالمخيفالمنزلقعنالجارية"لامور

..وبريقاوهجااكثرهوبمااللغة!تهمثلصوغمحلىنحى!دان!ل،كمث!هين،ثورنانحددانن!مع!طيعلاات!ا

وتررفع،المشكلةوي!محو،الامريمحسمعلمه!ذاوول،واكنىيلمهاوجو-باعليهنلتقيانيمكنالاحداثهكلهمنمعيناموففسا

كأ،اوامسحسإالرؤقيرايناؤ!بذلكنكونحدل؟..المحتملالخطرالمبدث!موقفهميهـولواانفاثر؟ننفر-بالاةدل-اومناالكثرةعليه

..؟ا!؟اهـشراوادينا،ا!هءبماالمودمفوحددؤا.المسارتغييرمياوالاخطاردفعكييسهمفعللأالى

!عابرةتزوةبهبسجرىء،كلاجمعالذيالمو!لأ!االىافصلان-بالطبع-الافضلمن

الثث!-لهذايغطيوذلك.د!ش!ركمعلعلىلبة"نكلالمثقعينفوى

البع!،امساذجاالعبثهذامثلتحتمللاانىا،سأل"نهضقد!كاناذا،و)!كن..تميرالطعاىمصرتهثم،نحركهرفعةو-ميةزخمه

حيتمن،اتظفيناطبلعهعن-بعيدابربكوناناينبغيا!يااو-ةكثبجمعخىايض،متعنراكان/اذابل،متعفراالاجماعيا!وقف

و؟يانه،عضويامنتوجن-ثافيا-كون!حيثوءن،اولامثقفينكو/هـمالاورو،ئرهفيلاذلكمان،معينواحدموصفعلىاللمبناشيينالمثقفين

بالص-لم!قاتموضوعيا،كلرتبطينكونهماي،ومجتهمهمشهبهمالى!-ذاالساسعلىإودوق"اذياالحوراوإء!يدمو؟ف!همتحديدمن

ذانه!،وبها،الشهبذاهـ2اعليتفاب!ا:ازرين!مطالاجهماعيةهـ--ووازما،وا-بمسألةاوحق!،!نةذلكليس..الموقف

فياتاجننماعيةكفئة،لاندفاعناالضريرةتتودرهنامن..يتص،رعءنجزءاكونناضرورةان..الاولىءقيبالددكيانيةضدورةمسآلة

اكثرمعالجة،شعبنايعانيهالديالوا!علمعالجة،مببىقيخصوصيةشهالوطنصمطكهـحهلاستيعابر،لفعلالمؤح!لةالفئةوكوننا،شعبئ

..لطوباور"االتسيهـاوعنوابرمدرؤقيواعمقجديةوحضارلاواجماعياووطنيامعرفياوعياووعيهاوالدمقراطيةوالاجتماعية

ليستالاخيرةالحنفاحداثموجةبأنالقولالىنهودهذاعلمىكلدفعفيحددة4ا!في!*-ءههاالضسشرةهذهاننقول-معاوقتنر

الملحو!لأالتشابهانكما..عابرةنزواتاوظروفدؤمتهاعابرةموجةلحقيقةواضحةرؤيةا"جموناناىا،منجبرهومجتمعامنفردا6منا

يى!،الانحنىلسنواتبضعمندالجاريةالاحداثوبيننجهارمو!فالرؤ،بئ،هـهاساسعلىلهربمون،وانبلادهفيالخطيرةالاحداث
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هذهوشاءماالىالةكلرابسعطانبل..المصادفاتنوععن!!شابر!ا

جوهريرابطاىا-سجعبينهإالتمشابهانشكسفالاصداث

افكلبهذاالتفجيرعواملفه!الكمنواحدةبرؤرةالىج!مبء-دهل

فيفيتجلىنعنيالذيال!تشار4اما..تلكاونحةاهـ4هذهق!طذاك/او

،السنواتتلكمند،والاجتماعببةيةالوكلالمتنسكلنمواجهة

لحرككللدى،العمقراطياً،لسلوببدل،المسلحالقمعباسلوب

هـفهائلأستعانيالنم!،اشعبيةواالوصنيةالفعاتمنجماهيري

مقرا(لتخفيفاولواالاءيةبالحلولللمطالبة،قاسبةمعاناةالمشكث

يكن،لمهذاالمسلحالقمعاسلوبانكيا!؟ويجلى..؟عمبائهإ

يش!وهوان،حسابدونالمواضنينبحياةيفتكانيبالي،!عوة

هـ-دذاً..با)كوارثعائلاتويصيباخرين!ىوي!ل!يضاجساد

الشواتاحداث،لزرتظمالضبماابارزةاالممارسةهوالقعىالاسلوب

لاالتيالرهيبةالاباماحداثبهتت!فردواحدفارقس!وى،الاحيرة

ا(سهلمحالقمعانهو،هذاواًلفارق..الم-،عهحتىي!انررحنزال

باتاياتالديالىارسميةااساطات1ايديمنا،رةهذهبنتقل

واستهزاءتحهـي!علامة،بدأ-دهاهياككلااتايذشبهده..الاهليئ

مهسطاا(همقراطيطابعهلهبلذكتيشاذةغرببةوظاهـرةاط!يةبالدعقر7

ءلم!كرءاالمدفىبةالميلبشياتهذه...شويهءنالطادعهـسذا'صإب

ا-ثسبافتكاواشدهياالمتالورةالاهـاحةباحهثوالم!ج!ة،بالمةايةابعنا

الاءهـاث!ئالجدلدالفارقىهذاآن..الاقص،ديةوالمرافقوالعممران

بر-:،لى-ا-"اضشابراطببمةمنشيئا.لمخيرلا،اسابؤفىاوالاحداثيرة3الا

بؤرةالىصهـهـبا/يىدهاالذيالواحدالسيافىطبيعةمنولا،جمسعا

؟-القيهاءفجراهذاينطاقمنهااننياا!قضي!الىاي،واحدة

لحوىلب!لأله،اط!-روض!بناكلالؤكدالفازفيهداانبل..المننسلسعل

ذات".ابىورةتلكمنذاتهللتمجيرتصعيديىمشسكل

أطهةدكقر6اصت!ماأعهلآ،وطتهلآازكلة

..؟ءـ!هااضفجربرورةهيما،

..؟التفجرهذا":طاةتهيااوغيالة!ضيةجوهرمااي

اذاأبم!،،(تا!يخنا))كيالاح!اثهذهالىنظرنانحناذا"

3؟-)9691عامممارستهمبدأالىهذاا!سلحالقهعىالاسلوبآارص"

الىنصلحتىالخيظرطرف!نمسكاناستطمضا،(نيسفى24

الصركة!ىا!تطورظواهركانت(لعمذاكزفي..هذهألقضهةجوهر

واخىدت،قشيذاثبئاوتتماسكقتبينا-دتفالابناليةالوطينمة

ا-معدياؤ!-مابشكل-وتآتيرهاثورءـ(!مارسال!حركةهـذه

الالماا.-و؟كأط!اهال5اءاامشار/*والا!زرما!كووضعالو!يةللمشكلن

لىب--رل!كلهلىيمفيا،لاوحضاراجمماعياشو؟ضيا،المخلفة؟،ءإلية

افنارلش"--قيافرورةاؤءلتعرقلوالتتي،لبنارقيالسا)كدالنظام

ل-عنالمطلقالعجزمبلغرلمطغانهمنبالرغم،داتهالض!امه!ذإوطور

حتىردالفرررمص-اصبحتهدهازملالهانمنأرغموبا،آزماف

-رالكثيدلأرضالضسر!زرأيدارونكانواوان،بهالمتفلأمينويهلذو

فمةءنامالبةاالكشرةومضها،الكادحةرالشعب2فعاتءةىاعبالهءئ

ا)ضكاملذوياش(كتالطريقةبهذهالضررمداراةانغير.المثقفين

الاجفماءيافمناؤقرا!مةهي،وعليهمعليهضررااشدتوعورنازمة

الاجتماهـ-بئالصراعجذوةاتقادالىبدورهادىاددا،الفا-ضئ

..ق!بلمنمتوؤعةكنتامبمقاليس

"-ماعداعاملاكان،النحوهذاعلىاكظامازماتلص،عدان

برصشضا--سف،411-تانيةالوعنمية،برهـالحوكاتانعلمى-بااطبع-

اءصبهـودهصاءيوولتكثيفوءهارساتهايرلتطوفسيحامجا،6اح:حننها

اإةفهةومتنعاعرلقفيتو؟الشعبيةاجماه!راوعيملامسةعلىؤلمرتها

،،،الابر+"ه،?ةكلاهامنئىحلعئالماجزةالسياساتعلىلديها

..اضاربةأالمعاشيةاإشكلهسيما

اء""نوىاسائداالنطاماساليبتخلفانذاكاىايضابمط

لانرمضهه،بل،هطرام!،ال!خلفهذامنبصصبب،ازء،نهونصاعد

!هالفمصبسرورز؟الموقفتة!وكلبوجهداتمسط!قى،حص*قىملزمة

اؤطاطرب'ضفاى..الفلسطينية-لثورةمن:وبالت!ديد،طيهه"الفلس

ع!ائهنراي،الانعزاليموؤلفهوكطاخغرقيالطرو!وهو،هؤاالنظام

ب!حي-مقدمتهافيفلسصطينوفضية-العربيهألتحررلقضا؟

الثوريالفالسعطييالوجودعلىتحريضمصدر(البعضهرزا)دائما

..الن!رريةالثورةسلاحممتننمفادلسطينشعبانبعثصتذ،دبنانفي

الوهـصيالصعيدعلىمضاعفا/4لهكافتا)ضنحربضيالموقفهذاان

وعجزه.لبنانفبمالنظامنخلضالياولاادى"نهذلك..اك!اللبنا

سكانومحلىح!كودهعلىعرألمتالصهيونيانا!!إمنالوطنحماقيعن

ال!يرفياللبناؤ!يةالوكنةالسيادةوعلىأيهناللبنأالحد،دهده

والحردطةالنظامببئخرت،قفيالىئانياوادى!،واًلب!هـوالجو

دنالتجرالمبهقبيةمنطالقاتلابحكم-ا(حركةهذهلان6الل:ضانيةالوطنية

العفاطؤكلهيةتلتزمانا)بد!يمنكا،ن-القوميهالتزاماتهاوبعكم

لبنانفيالتوربم!الفررمطمينيآوجوداوعنككلال!لمسطينيةانثورةء-أ

ا!حركةزفثلاتتتخذان-كذيك-البدهجممامنكطنثم،ر(لخصقىص

وطنيانضالياوجهـاالاجننو"عيوجههأبر،نبا!ىوأ!فه-عبصةالوطنية

بعاصكأبيالولتحرراو،قنضا،1رحإص"الفلىطين!"اشورةاقضءقيية-ء

ادندطامموقفاصبحهنإمئ..النضالاتهذهاهداو،اسا!!!ي

وعجزه.لبنانفياضظاماتخهـلفالى!لاادىان!هذلك..الالبناني

ثسبي!ساحدرد!اانسماع،1الا!تىماعيةا!نضالاتت!اظممنالفلق

اكئسر،النضالاتهذهارربظتعميقمنا)قيلق،عامل،و!لبيا

قضيه:صزرتاخطتهنؤضيتينيعنيالذياوكنبابو-،،،1،و،كثر

لفلسطهفياوبروداا*.16)بئودضهـية،الصهيو،،العههـوانءن)وطنأحماية

!.-سسوىر-نتخلفإالاحثراةموىائعدشمئا:.أناركلعاىاثوريا

بينأيةالكياال!ؤكأطبيعةدهمعنعجزااحثركانترل،فا،طاما1

العربب--سةالىراماتهوبهنالتلار11الخاصبالوضع))يسورىما

العربيةالمعركة؟جاهوحقوفياووثائقياموضطوعإالمفررةوهـوولياف-"

!عل-،اسهسا،تنفومهذهلبنانمسؤواياتاًن..3"ترالمف

المقوسط-،تمنمجموعةبحكمالعرريالوفىمنعفهوياجزءاكونه

،ر!-كل،بإمةالعربقضيةانهابمافلسإنوؤصية.الموفموعية

الاستنتاجفان،الحاصرأوقتافي،سيةالاسالعربيةالقضاياكلب!ا

بةالمسؤولمئقسطهلننح،ملانفلت،نبدلاانذلكهنالبد

!ن!صانكونعن!فلاهذا.فلسطينؤضيةعن-لمشتركةامربيةا

جمجيظ،اا-شلانمراضاصهيونيا-عالتواطاءع4خاصبصورةمس!متهده،

الااتزامفصرافىرات.بروبهميايى،5مصالرسلواهـضصاديةعسكبرلة

الألت-سزامهذابضرو!ةتقترئ،التشركةالمربيةر،لموكةاللبافي

كذالمث.،وطنب

،لءنارفيالقائمط(مالة؟ىبيون)ءلمفاالاكثرنفسهاالقوىان

لدحة!!،سلأالهش!زهو..ذاكمعينداخلاخرعجزاذاكاىا-ولفي

قةرصلم"-سلأاوتبئاحض،ريةاساتاربخيةاالضرورةفهمأي،اـه!لمرا

تعيبسر،الجا!فةالنذييرلدواعبمالاستجايةضرورة،اروصراروح

ية،لسيالهاو،لاءته،?"او،يهدلامضص،ا:دنظاماهدااتنكزمر

والتضنريعبةالتوثعيليةولقلسهه،تهوصطولمير،اضررويةواوالثقافية

اضاريخاتجاوزهافوالمؤسساتالمرتكلزاتهذهانمع..والممقراطية

ذجاوزتمإرل،مشوهرفتسكلاصهلملامنهاالىتمدةالبلدانؤيحتى

..نفسهفي(نداخلفيبسرعذةالجارركأألطوراتخنى

اضط-يالقوىهذهؤإن..-"القض*وهر؟لملامسىنكادوهن،

رب-،عفهمءىالعجزبهابالغفد،ا)نثامتغيلفاًوزاركللحمل

ف،-صنغسطا)ضقاماويعءبلظ،أثاالاستجابةعنفضلا،ا)شغبير

نا..ألممقراطيةاأزمةبهانعنبم..المستعصيةازمألهذروةهيأزمة

بر!نمل،الع!لمن2بلدمننجوهوىكط،لبنان؟فيالجاريةال!طورات

..الئحقراطيةواأـحريات/العإمةالحهـياتقضية-.شملء"وي-

هـسكأنيسديمكانااللبنانييزاذهانفيالمدهقراطيةانالىهذا

الملتي(اتطوراتخإءتوقد..ويمتراثمن4ءيىبيحرصمااعز

الدعقراطيةالممارساتصعبدعلىالاخيرةاسنو؟تابربلبن!ائحدثت

قلكاللبنانييناذهانفيتدكم،وافنقابيةوالكل"إيميةوالابخماعية



اتبوهماءلمىحر!افتزيم!م،المرهعراطييةالراسخة41!كانة

وتحميقوتطويرهاترسيخهاكيلبنففاوتزيدهم،اررمبقياث*هأل!اءئ

بالعجزدمقنهاألتياثوهاتوانرالة،جديدةارء،دالىمدلولاتها

الوطنيةالحركةصعيدعلىالحادثةاننطوراتاهذهمعالملاءمةعن

سصطاهمامصدرهو-بالضب!-ؤعلوااوهـزرا..لشعبيةوا

القوىتلكانذ!ك..القائماللبنانيا&ظامالدمقراطيةارسطة

رياجفهمعنالعجزعلىامرهايقتصرلم،ال!ظامقوىبينتهـخلفااحثر

ابنانفيحثمماالرعباستش!ارآلىذلكتجاوزتبل،التغييرا

مينهادرزماسيماثلأ،ا،خيرةالسنواتفيوتطوراتتعيراتهن

والنقاببة.واهـط-كأالاجته(عية:الد!ةراكيةل!مارياتامجالهي

ا!ت!اويععجلةوقطفميحاوإة

..؟الرعب!اذا

المتفيراتحنطولى.ير.صص!لانهاي!ه!يلااووىدلككخل!اى"

وفرى،بوكأصحتعرف!ثيبل،الطلمو!يلبنانؤفيثةالحاث

!جساهالصقيف!اطرفطااتجاهئي9يى-راةطقاهذاان،بوة"وح

جمودهعاىبالبقملاوإآلمتتفت،والتقدمالمتطورادبمرالمه-منطقها

ىروبوضوح"وفهي..آإت(ربخيةالضس،دةء:طقعقا"وانعزا

-،خطععل!هـ"-ودهاكىرروتاذااللبنآب"خيراتالمازبوضوح

ماعاءلملا-ستبلغهدهـأورءرةفاى،)!ءصها*تهلىاأرزيالدمقرا؟ي

التطورمستوى،يونالتاقصشقةءن!ات!ع"دهـاة-أجلا

الجامدقيفو41وبيئوالمكريذءياسىواتما-تالاصاوءإبواالدم!اطيئ

البالية!سساهاابواباختخلغةالقوىهـ-دهبهفوررآلذيا!ل

عنتصعانتهاكلاوعصهـذاك..نرطوجمرالموالتهييرءجا،سي!وط

..الت"دائيالانومارت"يية-،تالمؤس!ذه

المعقراطية،علىال!قدكلالمخلغةالقوىهذهحقدتصامن

همطرهحا،اتهناومن..المدمقرا!جمةإثسعوهةآالاشكالعلىحزرى

الحع!راًطىبئا41سمببرةمنطقع(ىالانمذا!ريقققطعارذا!اا(فوى

الءتوجتستطيعلا(دامتما،41لنطقهداالتن-كالكل،لبنانفي

..مجاراتهعناك،ريخيعجزهاعلمى-وذانهاموضوعيما-

..؟احاولهةاشكلاخهـارتكبف،وهـكن

يسومالاولىخاقتهاب!داتانرفطاد"وياالقمعاحداتهـاقى

وعشراتؤشيلاتلائينكو"كأاكلا!،)ىا8،حص.يل3!!تو،9691تيتن23

مطالبردعمنهـ(وكان،الاخرىصإقا-"!تنناد،ـتطثم،ا)جرحىعن

ارصاص،باالشياحفيغندورع!الومط،أبالرةوبؤيالتبغمزارعي

73!ااب-،راحداث!د-ومضممونانتكلأ-ت!لصأعداح-دتقم

صعبيرةتطهـفرةبوجهاأهداوقيريهـبةصءيىاؤ"حداث،المذ!،!

الاست!نفاردلكيست!فيفيهاشيءيكنام!اررطاءالىءمكلصيادي

واطنين4امنالكميىبروحياةوطني!اضسلبحيلأة:ودىاذياالممويا

بيومالبادتةالمجديدة،ألخإق!ةجاءتثم..الهدنيينوغيرالم!دكيين

ألخاصةالميليشياتمستوىالىالمسلمدالق!عرراتهـ8"الرمالةعين"

م.ذفسها"لكاإ؟خلفووىلى!طمباشرةالننابعة

اررؤالعنتجيب،روكرابطة،كلهاالاحداثهذهاننقول

قطإهعمحا،التهاشكلاًاءخلفةاقوىاهدهاختارتكيف:وثالمسل

قبوىبانتجيبالاح!داىهذه..ل!الهـدمقراطيةمنطقعلىا!ريف

لبنانفيال!دمقراطيةجذور"!لع"لى-بيلاتبردرنتلكالت!خلف

خى،للمفامرةعندهاالمفضلالشيكلوكان..المفامرةسميلنجير

المؤسساتمنادعوماال!دهويالقمعاسلوبهو،الاحيرةالاحداث

،الاسلوبهداتجربةاثبتتوقد..التقلإديةاشنكليةاالدمقراطية

ىؤالدمقراطيةيصرعانمناعجز1/ة،المشهودةتص!يداقهكلرغم

رس"من..عنهـاالدفاعحومةفيالمواطنينكدثاتصرءوان،لبنان

الىاي،للمغاءرةجديدثكلالىيصلملقوىهذهاتحاهرأفيا

الهـلأمقراهـكأالمؤلمس!اتق!يودمنحتىالدموياقمعااسلوباطل!

السذيالشكللااىاي..الدصهنراليةعيروتشريعاتهاالتقامدية

تضليلا11القويالحكم"ايسم،!يلةالاسعحتى،عليهت!قكافت

!دههوتهعنال!اعكشفالىاضطرتثم،ال!بص"هويتهعن

انه،غير..ودمهبلحمه"()*-عكريالحكم"انهفظهو-اخيما-

الشع:-ةبالحقيقة-الاولىلساعننه-فوراووجه،ايضاهو

السفراطية،يرهبانمناع!جزانه-ايهـضاهو-فاكتننف،الصري!حة

الارسيخهيلانهاا!لافوىه!رانما..الاقوىهيلبنانفيدل!

وجودهاقتلقلم-ئانيا-ولافها،اولالبنانفىبة!طجنورا

ويجدتهبموانما،احدمناحالسماولامنةل!بض!انفيوتطورهاونموها

هيثسمءجيلتاوجيلالبنانشعبكغاحبغضلوتطورتونمت

امصر،وحضارةامنطقلتانهوفيالمتطورمنطقهالان-ثالثا-الاقوى

..والتخلفالرجه*منطقلا،والتق!دمالتطورعنطقاي،العصر

!ائفية!تسننشمجدالر!يةا!رة

سبقما،الدمويةالاحداثاما..القضيةجوهرهوذلك"

،الجو!رلهذاظاهراتهيفانما،سبلحقربماوما!جدافيومامن!

..غيرلير

الامر..هذاعنينفولا،بالغخطرفوامربقي،لكن

وفيم،نطاش!،لمنلتانفيالاجتكللاعيالصراعقيخذهمانصني

بىيلازمة"إ-مىاالنتى*لىوثانيا.الطائغيالشكل،اولا:راسها

اجوهـ-أأش،،ءدذلىلىمقتللى3لى10،ا!لسلإرز-يئا-ا!جمه؟تجبةا

.الصراءلهذاالاجنهنماعى

حدثا6حدثا،كلها؟لرو،ةالاحسداثاستقبرانانحناذا

هذهفي/؟لرصاعىق!الذياثه"ك!الزحركمنطلقاتوالستقرافا

هذهبينواحداطائغ"؟ء:طلقانجدفهل،واحداواحدا،الاحداث

..؟صاتط!فاد

وهل..؟طلالفيبمن!ؤ،9166يخهان؟2-23تحوككانهل

رة3اثىهلاي،طاممةعما!الهيصيالفلسطينهةالمق!ومةءندفاعاكونه

وهـ-ل9.؟طثة.،،عنهااأدؤاعلببكونطائغيةثورةال!فلسطتلأ

طائغ--ىاًنصماءذ؟ىكانواالإحركبذلكخربروا-آلذبناللبنانجبوز.

لف--4نءوائفمختلفمن-حقأالو؟وحفي-كفواام،وات

..؟الدر:ي!ة

غندورع!مالومطالبالج!وبفيار"بغمزارء!لأمطا!بكلألتهل

نءومزارءونص!هالواًول!ثكهؤلاءي9و،طائ!ةمطالب،الشياحفي

..؟ومنطقةكأطائفكل

كانوهل،طائغن44طالبصيدافىالسمكصي،دوتظاهر!ل

ك"4استمولخهجبن!ا!فيةقضيةاوطاث!!لمطلبينا!لىسددمهـعرولى

إحمين؟..االكااصادلناتطا!رةيتقدموهوالقلادلةالقاصدقارصاصةا

ممجئر:ةفيصملةالرصاصحصدهلأالننيالبشرلةوالمجموعلا

حصرها3،نر005وفىباحقالمقىعلالدةبروهم،،1الرمانةعبين)ء

ها،طائغىسووفبىينس!او،طا"دغدباوزرايمل*صت!فالذلك

..طاكفيا؟ق!لأؤضلتالم!بزعماز،ثر؟لص.شماحكبى

هرعلإفها،اجالهال-ع!تابم!هبتوامثا،كاكلههـاالاسثلةه!ه

اننعاحوادثمئواحدحادثءورانستبمؤ،لافىضحن..نغس!ايلاج!ة

فيلبم،..اثدصدهذالىالدعوطثفيالىيباولاطا"لمطعاأمداك.ى1ا

هـ.بهلطائغيةكلظئعاوا)سيثسىالاح!تمأعص!9فالموغساذنوراءها

ا؟:،--صةمنع)ـور:8(،محق"يصلعماهناك!كورززلى،رلم!

ا؟.ل!صكناكعروهـالذلىالانارلخس!الوا؟يمراكههـناك..الطائغنممة

رالافىالمنط!قةهؤهبيقاكظورتفا،تهو،كأال!يفدتممهاء.بتهف!صه

،فةتاراسبابايي،حميياالذيالتف!تاًنه..اللبنلالبب!ةا!ن!!كل:بخ

حكماان-كذلكوموف!عاقارا!خميا-ات!!ا!ذىرهو،ضوعيةكلم

كساصكهنارز،معبئطا!دغةمنلممكانها!رة،ء،ينةمنا!ق،ءلى

ف.!ام!صنةطا"مة!اهنرسكلإك!كثرة،اخرىمن!ءلم.،ظور؟،اوسم

ك!/فىىفيالطالىلمغدىالموضوعىا!تاربخىالواؤصمهذا8،،،..

ر-ع-4كىالتكطوراًلمحروم!ةالمنمأقؤ+،الشع!ببةللفئاتوكةاكاسهص

ط!ائه!بدافع!سوقالنلأوكفاعل!مياذ!ما،ماناصلؤهـانفسلاءز؟

..أطالغيةكطلاهط



مضمونن!ها،من!طغهوب!بداهدةذاتهفييحمل!لذريعةهذهمثل

اسنطرؤناعسوىعلميهيخلعالذيالطائفيارركلنيس؟جنماعيا

اكاطقبحمضفيالمنقدمالتاريخيالتطورانذلك..المضمون!نا

الفئاتدونمعبةواحدقفئةبمفانمةوتنعمتطكانها،بعضحون

نفسها.الم!ناحقهذهفي!لكادح!

ا،طاتفكالمجكلهالننارلحيالوا!عهدات!ستحدمحمينالفئةوهذه

ذلكتفعلانماالدهوقيالاحداثاًفتعالوراءالحقيقي"لبمهرلاخ!فاء

1حبر،!نااصواتتسريلاانعلىمنهاوحرصا،مفانمهاعلىحفاكلا

الممررومبنجيما(ه-ينوعيالى،تاريخياالمتخلفةالمناصفيوامحادجين

!ع!الت؟الناصسياولا،6/للمبنالمنيةالمناصسه"درفي!إالكادمين

ةرمسظتنس،الظريخيالتطورذلكبامتيازاتالفئةهذهفيها

والايدوولوجية.والفكريةالسياسيةالقيادةوبمواًقعبالمفانم

اللبنانبمالاجتماعيللصراعالطائفياررسكلانيعنيالاذلك

الدمويةالاحداثاتنبتتفقد.لبنانؤيوا*دةطائف!ةجهةعلىيغتصر

كلهاضالعهـةوسياسيا/أجننماعياا.ككلاماهلالىالمنتميةالقوى6ن

ؤكم.اديصيةاانت!ماءاًتهاكافتمهما،الطهـائفيالث!كلستحدام2فكط

ذاتها،الهوىهدهوجوهبمعيحاول،ألاحداثهذهخلال،الوة

لررؤواانوضواحيهاالعاصمةمنالغرب!يةالىطقةاحياءبهضفي

المتاربس،بعضاقداموااذ،قضيتهاجوهرعنالدائرةامركةا

الهوية""اساسعلىوالشعذيبوالخطفاقنلاشازعةليشيعوا

طه*-واق،الطاةفيالاةتتالثانرةبذلكولببثيروا،ا،قابلةالطائفية

الجهةهذه!ي،المواطببنوعيعن"يغيباي،وجوهرهاالمعركةطابع

عاىءلموازأالمعركةبدأطرف:طرؤينبينتدورأنماالمعبركةان،وتلك

اخروطرؤط..اجمنانؤايوالتقدمالتطورسميرةوعلىالممقراطية

وهـ-نالدمهراًطيةعندفاعاالمعركةحوضالىالعدوانهندااضطره

اكثر،اًحبطالاخرالطرفهذاول!كن..لتقعمواا)قطورمسيرة

فيالاخرىاوجوهاتلكعنالقناخومزلى،المحاولاتتلك،مرةمن

اجافباويالاخرىلوجوهاعنالا!نعةكللمز!كما،الجانبهذا

ه-و،وا-داجانباتؤلف-الامرواقعفي-جمي!عاوهي،،لاخر

تخرجهط3انخ!ثسكأ،لبناكأفيالدمقراطيةعلىالحاةدين-،نب

..وا)ضقدمالتكلررياحعنالعزلةموقعمنالدمقراجة

!اخرىمزيفةواحهة

،أالغرباء)ءبحربيدكلونهمافهوللصراعالثانياشكلااما"

تفضح"،ذاكمثلايضا،فهذا،بالحديدلفلسطيفهنئرينالثلأي

نالطر!ب-انمنمرةكلبئكشفماأي،نفسمهاالاحداثطبيعة

واحرلبنا/ياطرلمحا:همأليس،كلهاالاحداثهدهحركةفيالفعلبن

الفوى،احد!لمكلحا:لبنانيانطرؤإندائمالأهمابل،فلسصطينيا

فوى،والثاش-،اللبنانيالنكلامؤوىينتخلفاا!ثرالانعزالية

ا)تن-،؟ضان..لبنانؤيوالننقدء"جةوالدمغراطنهالوطنيةالجركة

:اياولماالاساسعلىيهـقومالطرفينبينالمجالهذافيالرئشى

بينالحركةالرابطعمق-بحق-ترى،تلكليةالانعزإالفوى-

الث-وريةالحركةوبين:،نيةاللبوالتقدميةوالدمهراهـةالوطنية

حقهقتهبست!دعميقعضويتراب!،بالفعل-وهو،املسطينيةا

الاعت!بارات!ذهوه،أحرربةوو!يهةقيوتاريخهفوميةاعتباراتمن

ال!"-ولتان،قىا!و-لبئنءلمزمةتكونانلثنأنهامننفمصها

ادءرر،4ا،ءرىةفيالفلصطينبمالعرلجيالثنعبجانباىابالوقىفمعا

والدولي،ار،،لميالعاماهـأيامنظماليومفيهاجانيهالىيقفالتي

لبكأدوكلؤلسى"ارؤعاخيراالتزمتهدم!ا/الدوليالموةفتتوجوقد

ا-ةسىالانهنرا3اةاتلكانغير..(المتحلأةالامم)الحاضرعالمنافي

ا.ربيفىااوطنيااتحررألقضايااصلمرمعادموقفمنتنطلقهياد

!ي،إفياكباماعالاجتامراًعا"داخل،اجمتما!موففومن،والطلمية

فىترى،ذلكمنكأطلهقهياذ-والتقدمالتطورقضيةيعادي

والدورفيراط--ة--ةالوكلالحرهـقىت-ناله.هـصقالحضويالترابظ

على،خالرا*:ةاةلسطاالثمرةحركةوبيئ،اللبنانيةوالتقدعية

!9

الوجودخطرنرىهبم..اله:،نبماالاج!إعيالصراع-بهةؤ!"وقط

وألدهقراطي--لآالوطنيةالحهـكةخملالمنبلتلمانا)"لسط!ينيالثوري

ا!وجودخلالمنالحركةهدهخطرأرىهينم،اللبنانيكأوالتقدة

ازهـةدستاذنالحفببقيهف!الاز،مة..4:انرالفانمطينيالثوري

وف!.لبنانمةسلبنانيةاذمةهيوانما،ؤلمسطينية-ا.:انية

المتانيااكظامع!جزالىالوثيقةهدهمنسادقكلامفيافثرنن،

هذهوسكانحمودهعلىوني4الصيارهرروانمنالوطنةحماءعن

دابتوقد..والجوالبحروالبرفيالوطنيةالسيادةوعلىالحدود

الث!وريالوجودبتحمهليالعرزهذا"لبريرؤك!هـةالانعزالال!قوى!لمك

ايديدائهمصاترتفعحينفي،العدواردلى-كاورارالفلسططني

وا)دمقراهـمةوإلتقدميةالوكليةوهواههـااللبنانيالمثسعبجماهيصر

ي!مكنتبريرهالاالوطنيةبالسيادةاستهاف!ةوكونهالعحزووا؟ةاباد

الحقيقش.م!ص!رهافيراىاالوكا:--كأال!مهادةخرقزهـ(،-اةبتوص-4

ذ!ووحيئحيئالطائفبكأن!والدويالقمعاحداثتوءببهان

ىال-الاحداثههـتوته-حبر،(،الفلسطينهبئ-اتلت،نيةالازمة"

ا!كريكا(االحلأبم)،مستوىاىآاو،الاهليمةالهس"كريةإلايشياتامستوى

اعينامام،كللاا)وصوهلببضعالحقيقيةعوامله)فضح؟وجيمههـو

القضصه.صوهرمعمر!حةمواجه!ةفي،ال!لبنلني!ن

ا!ضبصةهو،الق"يةالاحداثمملوراءالقضيةجوهران

هيار!نر؟المصقراطيةالازمةخلفيةتشكلالتي4الارو-هاعه-اوفى-بئا

.هيافيناقأئماا&ظامقوىب!بنخلغمةالم!اقيولىاارماتدروةالان

الل!هؤاطهةعئاا)!ف!عجص،لآؤلب

وث!قواطي!ى-نوعنيين"ن،اللبنانينالمثقفميئشن!اننا5

عنالرفاعةجب!فيالايوقهـفنايكسونانلمكنلا،وتقد!ي!ين

الق!عا-!اليبلكلمطلقا(رفض!يكوىأنالايرهلنرولا،الدمقراطية

،الديكتناتوريلحكمااشكاللكلمطلقارفض،،دءويوعردمويا

ونءلرقرلمردزافيوالثهإلأؤأقىالفكرء!ميراًر.،مدامعسكربا

فيالمنصهركفاحنامكتسباتعلىبالحفاظاي،الدممقراطيةبم!ثير

له-لميالكفاجهداءرزوبالمز-!،صنورهال!روريخشعتس،كفاح

ا*/تماعيسةدمقراكليةنرضبح،الحضاريعصرنهـابروحتطوبرها

شاملة.وتعليمببةوثقافببةولسعيانط

ا،وتحاةآللبنلنيةالحياةانيةتبرونالابمنانننالمثقفينوان

وان،المثهتركةا)"ربيةاحرنطامصيهـرعا2ء،مس!تقبلا،ت!ض

الدمقراطيىكأضه،ةهوالاتجاهه!اميوالا-الإهاعىاوفياالنضال

هية.4ارؤاشالتقدم-حزه!وطبررة!

8،!هـ-،قسعطفىرردبنانكيالأدعزا)ىعمالطان!عصبرثنانهمكما

ومن.الاستعماريئالربددثلالخاصةالهلملأؤإتاوهامسقطتومعه

اربرمياالف!رب-نالهـصلاتعهـه!اللبنانيوىضقفون4ايرىهنعا

لثغإفتناا،ء؟دبةالاجمبيةا)ثقافةمؤلس!اتوبينالانعئراليةاصقافةوا

على،ل)ه*ركةارير،تبرونف!مادلك،التقدميوتطل!،اوطنيكأا

بلف!بالل:ضاكنيدالص!عاىل-سخطيرادورا،الثقافيالصعيد

ا)خقافيةا)ثبئثيةالحركةلي!8ادياالامر،عأمةالعبرباثالصعبررعلى

ءلميه.والقضا،!!الرجالفكرفضحفييخاصةمسؤولية

أراً!ضةااللازمةد،خ!راطيحلد"بيلؤي

عا-ى،الرا!ناللتإني"وافعا)كعحلبلىهداعاى.لأسيمت،ه

التأريرحيةالمرحلةفيا)ءربرك!اوا!عبااثمعضويةضه3ور*لملااصمدتهمخننلف

بوالى-طسةخطمرادورا!ةالاميركيالامبر؟ابةفلعبحيثاأجار/فى

ا)!ص،؟؟في!ك!الاءننص،بدول"،ماء"الانمزامو!وىالعربيةالرجعبية

.رلمالذاتالفوىته5ومصلحى!ز

الهـيئاتترىالوتيدةهدهتصمشهط"التياًلحقهازظضوءوفي

افغنى--،باتحادمنبم!؟ةالم!معةاثقافيهاوالاندبةوالمجالس

!ا،7591-6-91بتلا،غالعرريا)ثقاؤكطا)خأضيفبماللبنانيين

ق!لت!نخباحلياءر،الافعلىال!بيلىهوةالاا-الاهداف-حقيق



الم!ثففن:حماهيرمنفي!مبمئأللبناتيةالجماهيممطالب

ل!-!ع،عاىوء،ح!--(مشبمافؤىالدعقرافيكأ!-ففى-اولا

يهصرص!دالت!ثيليهشعلى"ود"س!،تفىلصهحصاولأاص!دكها

والتعب!ير.الراي

لهال!ن!-،انعلىوطنيدكاعةسياوراقرارعلىالمل-ثليا

عنوالدفاعوالاذصهانالارض؟)حمايمة5"لرصدوكمائوعااروهلةا،!6ة

الفلىطينيه.؟لقضيةا(لعرركاللالتزاموتئ!يذاالسيااله

،ضجاوباجةمعاالاقصصادي-الايظعيءالوفمعالجةسثالثا

ا)كا"ساةلاحقولمخنلففبماك،ريخىقىالشعببهةابالمطامع

الاجننملاعية.

علافةلهمآكلوازالةلةارطهءلى"ا-لمنالنض!-رابعا

مختلمةطوكباف!معليمببرنامجاككلراعالمحةمنبدءاالطائ!بهـلاسيتغلكل2

ب،ا!ء:-!ر،ل!ضا"?اىوالت!،ءلخاص2113،،م!"جميهوفبىمواحله

لآ.الط!ائة-الامتيازات

8،-،سهو،،لحربيااء-برا3"رم!.و1ثؤولاما،كر-خاكلسا

ا!-اتر،!غرال!او!ناعء!"ى"آورصب-!ء،،اما-طت!جةااررءأ-صةعلى

من!صاوؤهـناله،الامبرر،اء"أ!،!يونيةاالعد؟-ال!"وآطماعمست!!ف

وكلنجأ،م!*وم،!امن،!هو،و/الش"ائرالنكهء،،1.طالشر

ةرايرااي!تم!-،!8،شفيا،كلرليءلآاورو!ىاج!جعكعداتهلاحم،وفؤ!ا

ى-،بر.حاهحبرو!انهة1،رراحذ!وجهيسطاإ*خشدة،الغلهىطتلمبة

يركية.الام*ميريال!ي!ة

ل!كأ*--عوالت!دء،"والدمقراطيمةالوطنيةالقوىدح!وة-سادسا

زحفقىيكؤلىبما4!ثقلابمواوالايظعيالوضئيثل!ولمتيمصةصيصلآ

.،6،اللثدعالمج!3فياوويةاالقوىوطموحاتثءلمب!ة41المطال-

الوثيه!ةعاىاثا!و!ةاث!9!تاةالبهه!ضبهت

المجلهر-ا)مربيالثقا؟كياكادي.-اللبنانييناكاباا:اتحا

"عي-الاجت!اهقاكبماافوفامجلسى-النتملترر4أكلبئالثلأ؟في!ي

،ا(فاه"/-دمنخرجبمجم!بة-العوب!بةبيروتجامعةمنخرصض4جيص

لملاب/اولفيالوكلالاد*إد-ء-ءبىا،المقاص!كل؟زورجيج!كلوركة-،بعروت

جمعمة-العربيةبيروتجامعةطلاباتحاد-اللبئز.بئ4الجامص

الفنافبن!ةصا،ول"--الاز!ائيففرال!اتا!ندر-ص!!!،ا!امد

انيالالبذااركزا-والفنالاهـبدار-!اكحتللرسماللبنافيين

-ةراررر!،رببم83ازادي3ا-ا*لىرمطامائىالسباكاضي-للمسرح

الشقيف،زادي-الدم!را"شبىبألفتتحأد1-ديروت،امربركمااالئ!ادي

-الرمنصساطه-صنال!فوهيىون-نوباااندأقياؤحاذ-الين!بطية

-ا)ضرياتع!ا!ماعاأجنة-الؤبمه؟ذ.ءبئللمحامينالوطهنيالتجمع

-مر!*-ونوضمائمفمئةررى-الادبيا،ن!كياتترا!شميهلجنة

انش!(فهـ-جب-لطبنهن،دي-لاجنه،!لثقافيمالخيامانادي-حاههبيا

-الققاكص"الفسافىإكأبرمعية-اأهـبسعةمحيؤلث،بالاجتماص-ش"،لرابطة

.الترونؤضاء6الاجشمامحبمااكربرىاكفورنادي

ع!لا-كى!!-3

حورانية!عيد:،كأضهادمشقرسال!ة

سهوربةفيويلادبالإيد،و!صأ

لظاه-االخفي!ة"ثطحااحدىفبم-مرةصبحياهـو-طمح!اقفاه

تعرة،ا(ا!رر))سمىاشهواظن،اللبنانية.الص!احظىان

"الا،ب!لوجياكتاب؟لنقدفيماإضناول(واحداع!موداأيكنبانع!ل!يه

مهلغءقاد-لسليمانونبببلياسينروعلي"ؤل!"،(سوهـيةفيوالادب

حقد:في-لم!ؤ،ودلمق..رفض!لكذه؟لبإنلي!ة،ايرةثلاذمهةاوهئتي

؟ش!هلوانا-"دار،فلاخبرات"بهءاحدفلاارضهميومت4ور

.!بقلمي

الىالدفينمبة)الديكبئمحيال!لنقولتديلبصم!والانولسثه

هاالا

الهفخمالى"رةألافبصهرر!ولا(التنمسرطاعبص-لماحهانهظنالذي

حرم،رعها)كأابأنالقوللىنرير،وانماء"!هللازأرركأ،،لىجم!؟)!3

سهوريافي/-!دوياناهـهاتزال،"ضجة؟نآو،وإء"ا)"اتيرنامحي

ذطاعلىهجمعورالكلولسن،هادلةوآحرىغ،إضبةرد،دبيص

رادءاثاربالذاًتالفترةهدهفيصدورهوافى،هامنقطي.ك!اب

وشثراسهياسيسةاالظروفل!لهههحهناللمذينالئقاد!دحقيقيا

مميعين،سنواتطوألالنف!صفصاصاتي!صد!واانقىالسياسى

والاعتباطيةوالاستعداءوالشلليةالزراتيةامراضنئ"م!هن،المهـظهيم

اتقد،االسمعافي3يةبالاشتراًصلةووماكلعكىالمسبقوالحقد

عىنارهابيةبقسهاراتيب!لدوهوانباكملهحبيلايسوهواانلينمحاو

اورربيئ.االممجتمعط!بقيوفهمآريخيتصوراي

؟الواكدةالبحميرةاثارالذيالكتابوواهوماولكن

له(مالاغلبءاىمسشعاراسم)لمإس-بئعلي،والثنابكلؤاههـا

منءالاد؟احد،وومزوسوؤء!ياسولىفي1)ةطنءز،اة:نص،دي!ة-!ةدراس

اشلاثا41ءرماتعنب2وكأ،الرريرمةولفهلارزكلا؟"اسءطلاء؟ؤة:،-!ه

نبي!لاما.(دهم!قفيررووان)الطبقىأصراعواوا(،-يهكالجئهىط

الثن،،ت"بروا2بالوسهـالادلمؤأثكل*بروف!"سمالثازو،لفا،لمسدجافى

ئلىاسيم"و0791"ههتبزل"و791*"الطوفلمانينداحإ):وه!يي

))ء*ننىءجلهؤكاةالاد،إ*ثاواقيء4!النقددلمهوب!ة!!*4!7!أ((،إص-ف

هن:لصسورا،،3رلثو؟!)ي!-ة!ر!أ(!هورع.أكشا

كاىواذا،ؤهـ،?رت،اأوكاهي.قياشعء!يةااحوكةاكاانهنادا1،

*صنتجروبي"ء"سةوالم،ءأورجمئعيراوانتثاذلينبغالبينر!مالمفكرون

!اثلاء!لمالىهـل؟اؤفلوىممت!جماالا(دأ؟ءنرئف!ل..مضلليناو

."؟سواهالممنالجما!يربوعىتلاعبالااواه

ينءضنتا"جالكا،تيرأيصعلمم!ومي!نر!اتتصفاتؤ،ا!ةا!رهءن

معبةوهيزءئيةبئءنرةاهيعاامهطرينالهجمر.ل!تبرز!"فىر،ادهبكذواد!با

معل!نين،تنمالر-نرحربوتش!حزووا!5هزيور"مرزبط!االضيال!رة

فيبروان!مها"ال!لم-4الاثتراكيةمواؤع))من.لنطلقدرارركل!ةانهسا

"الجددهبب!ينالرصامسالتقلإديينوالفقاداولت،بابارضاء))حافلي!ن

صات-لأع!تءاالس!كوتل!اإخطيرءصدولم،آلكهدلطالعة!لأ"وا.4

الكيرالقطعمنصف!-كأ093فييقعالذيالكأبوينئاشل،(المشقفي!ن

لفدةالادلبئ(.اً.العهـجيلميعبدالسلام:اد*ماؤهم!قيهاالادراءنتاجب!فط

مصطفى.سهيلكو(يت.عبدللهعبدا.سالمجورج.ال!سه،نضكاتة

صدة-ي.حيسرحيدر.اخلاصيوله..لراهباانيها.الحلا:!

.زرنرورفارس.لجذدياعلي.تامرنركريا.كيالبمحسيب.اس!و"عيل

.حنامينه.الماكوصمحمد.كأمانعلى.نعدوامهـدوح.ونولىلله1لسعد

نا"درعمل"ء.لمهص(بأزأا،كاتبينبثقالةالطننصيئ*الاونحب

عقال!بحثذهـحاواة،احيرلااشبثياذحمسالىونرثصا(،نوعهمن

الم!.كةقدمقديمةالمأركسياكذهجواعتملاالاىبياكقيدفيمههج

عمرفاح!ريبكتابهـثتددكرهمهاانونحب.لعربيااوطنافيالهارءسية

اكأ،بارابطةثمالسوبى،ينلمكتابارابهسةوانجازات"وسىوسلامة

العراًؤبى،ا!نقدمنكبرقسعمجانبارالمجا!هذافبىالوب

اعينومح!مودمووةلحسينالواضحالنقديالمن!خرا2وا-ىواخيرا

خشيبةنجسامئنئوهانيمكنالشيبابومن.الآ"!صوءباكهظيمالعالم

اطلي!"افيالئذسسط"ومدرسحإفظوصبريعب"اييعادروهادوق

الخ...إصةالهصر

عملا"ذلكمعيبؤ!ى"سوربركأفيوالابالاديولو"يا"ولكن

اللم!المزاجبمالمتخلفاكقدلاىذلك،سور،قىفي"نروشهمننادراً

اورلقدوغياب..-وريةفىالادبي!ةاحياةاعلىغىلذيامسيةول

الىاو،الكتل!هقاامثلالىالحاجةج!،ولو*يب-!وابفضب!ا"نهجي

طلحة.ضرودة،تعحقمقها!كتابهذا!نويكانا

بإنجم"بماسلمواالماصفغضبهماورن"باثارالذينحتى

كيةاورقصهم-"لاايكلالبينوان،سليمة!رةالئقدمهه!جةمصا،ا"

،وانهم4ىسئركمانزاهت!ساداقىاالذىالراهه!هانىعداما،اطيهةا

والفنو*دب-اكاركسيةفي؟!ةوقببةالبئى2تاتعقيدويماخهـ9!ان



9لأن-وتهقيداوصوبةإبكانشاواشدها،المبيكانيكيةءنب!دااكثرهسا

"إدلأ"نراناوانهما.لعلميةاتنقصهالا-بمهـجمل-منطلقاتو"،نا

التط!--قفيتعسفمالمؤرركأناوانؤ!دماهااتننيالدراسةف!ه!تما!ا

ير-ميه)اخرش!رةالنيفاطب!قياالفصل،وبحكممرةلي7اآلف!بحكم

وابىءطةالمع!مةالميكافيكيةتاجاتالاستوبحكم،المسطري!ةا)را!بهتهي

افهراعلى،القوةبئفس،تصحلافا،هاالاؤشصادعلىصحتانالشي

ثالثة.مرةوالاثب

نء!سال!هما،كلهالكت!علىع!مناهاذاظالمكرمهذاولكن

الفكبرا!تحامعلىباهرمثالاررمانوغادةزرزودوقرسال!لمرج!طفى

3سإن!نواجعلىعرفاهكداماتبينانالجنديغليويقول.أ&طب!يقوا

حقيقيكثعفعنا،كتابةمبمادراس!4ارسةتعدمولا،شعرهثبم-جهلها

مف،وهـةعيرقبدوولذاك.المدرو-ةالشخصيةارببراشلب!ضو-ديد

والتيالكتابلهاحرضال!تط/الحملات!تهبعض(اجدا.فهومةاو)

وت!عهلا.جواةمحلرةخت"

يرحهـعبب!-!ا!)نا)ا&قادقهـبلمنصمتبمؤامرةاكأبىااحيطوؤ!

ولر-أوا،والخماراتالمقاهئافطشفهضابهجائهواكتفوا(الامر

عمرانم!ووثنبءمااهـجسالابعاى(دفاعبة)صه!ينالى

لاحظةقد.((الثورة"جريدةفيال!ثآ،فهةاآضه،ياأعلىالممترف

ورهجايطرح"الثتابان-الكتابعلىقحفظاتهءثدانبعط!-بخق

وؤت9ب!،سجسمبءا-هحاوهـغنا،ء"دناالادبى؟تلنقدواض!حاعلميشأ

الادبتقورمعمإيةوخصلاوع،الادننا،*وارنواختلال،ال!قدتسيب

الهور"وازيهـةوالمناهج،افرويد.لةا،التحله!ق،انئمخصيةا4للامز-

هم.(الكتاباننقول؟لذاتاور"بليذا.الاوروبية

آكأهـعلىاهمببةديلترنر،النقادبعضبهقايخلهالصالص!تط"

اب!عى-،دايى،يهدففيما،ي!دؤ،،مقصودمهت.وهـوالهتأب

له.يروجونالذيالادبيالنعناجعنالايديواوصبئالوتكل،شبح

الكت!مابصم!وربعدوبالضبط-الاخيرةالاونةؤ!كثرتلقد)ا

منتجهـناكثروتمطى،الادبتسييسعانالادبيةاالحملات-المذكور

لسيماسة،واالاببيسنعلاؤهلاانالينكرهليهـؤكنهـوجصنةتافاو

التيراـ!كثيرةاالادبةالترالمىإتعنالخاسرةالد!ععمليةهيقلك

.،(الا*-بىالقرىربععبرالعربيالبورجوازيالفكرافرزهإ

،**
معهسدالموضو!كأالىأ!رببصورةالكنابؤصممنافصلومن

وج!4مإلأبديو!)بينمقارنةكهقد("نر!وبشهلمابفصاص)الهـخطبببكاعل

العالمامينلمحهود((المصري!ةألثقاوكأةي)!وبين"سوريافيوالادب

حدعلىوكافيال!ص!!ب:،تأسرو510تيص!رالركبانص!!و،بدال!م

فىممثلاكنخلمبلآاتيوشطل!ب!فيبها،فومحساب!مصفية))الكا"إب؟ولى

.")1(؟نذأكالسائدة"!صرقيالثقا(فةمعالعاملةالطبقةكر

المصرية"ا)ثقاأفةفي))كتابالخطيبكاملمح!مديحللانودمد

ا،غناكامسائدةالل!خاا-ءةبئالادبيئالمفهوماتاسهيروؤعاثهعليهخذا2

النقديالاسماس"ارسىالذييافىط1الط-انمم!وشالاهميةهـغبم

ناالهىيخلص"العربياوطنافبمالاشمنزاكيهـةالواؤعيهلمغمبالاول

منعامابههـعثموي!نأتىالغي"سورإ"ةطالادبواالايديولو*يب!"

دالم"-االاحيرالثنهابمئطالقاتمنانطلق"المصرقيالثقافةفي"ص!لأور

اإواؤعيةئقدإصايوسس-اولا-ة!و)ءمثادهةئخ،ئجليصلوربما

ال*سابملةالطالطبظممةفكرباسعريصهي،صوريةةىالاشنهتراكية

ؤ-ص)ء!فييقع-ثان!ب!ا-!هو،الاىالسال!دا)سصرريالابمع

معالوا!ع،علاكمتهفي(للادبالميكانيكيةائظرةاذاته،(ا"محريةالثقفة

وعشروبم!-هـ،وهذا،الاإب،وا!جيبالمو؟لةطالكتاباحتفاءشدةأىكم!"

ايااءبمانيكيكأ،:ضدها؟ء!ةصنقلب،لجدلا:ايحدهيتجاورالاثرط

المق!رةعنمفصولاالا)!يو)و*ء!،الموقفهداان-!ح!!!اوالاكفنصادله

تقولولاتفيالكاتبيون3اوؤ،ادبيكورلابدون!عأوالنن،القئية

الايدلولوجيةمنطلقاب!مامز.،:طلفونكراءعل!ي!،)وافقهمالاؤدواراء

.("زفسها

*؟375العدرالسوريةالثورة)11

اسننت،ص؟تالىا!ضت!الميالخاظئ!الطروحبعضألبالكاويرصد

-ادصخيرةابرجوازيهاتهاسمت":انكا/بين!ولذلمث،من،ميكاذيكيمه

هـتإدبالنااكمركانوارزلن)-فدريا2الشعباكثريةتثسكلوهي

كللىويعلق76صى(أاًل..عد-لحنهسياسبرازجاهات(الطبفقيهده

:!لملمهاضالموث

الصنشرة؟):رجواز*"ل!؟لط!اء!مارجمبشعبهقدليس-ا

اك!ريته.

دعافخي!رهالصهأ؟جمور!ولمافىيئأ)طبفةمنادبائناادثريةكون-2

لكونهالاالطبآشة!هذهوالفكريةوالسياسيةالافننصاديةلك"يطرة

.الشهباكثررةتشكل

يزاللاالدي-رو!نامناوودنهالى!ا/جروالينأ)فاكثرس!أ

اي!كونواإنعالمصالىيذمحبوادم-عند،نه،جالم!الواسهصةأقاعدةايشكل

اكثريةيىجعلوهاالئسغيرةص!أزالبو؟-جوءرويفخووالموإءنارياوبرا

."لرنةأ،البروليتارلم)ا؟عركسممي!،/سهيهابهتبهممأوأن!

(اعتهـههـدـالكاتباناكنذيالطبقياكحدداناىادلكءنويخلمص

تطلعل/نرهمعاىضبعاذهـ-كوفي-حبلىديقغيرالأور،ءاكئرلهوية

افكري!صة.ا

لربرقىاكأمساوهيرئ!ب-!تكأ3ممتاىاا"سطيبكاملم!مدويتطرقى

ايضعااور،4"!دهاىاالر؟هب!إتي/طرئوؤد-وا!ميخ!االفئيالابداع

اداالمسب!لوجيالاخديواكوففوفيالتوا)الم!ء!ارضقدمشة-ردهفي

اجت!سسعاتمواهديش--!لادبى.لمحنصبملا،اصكليلةموهبهتصاحبهلم

كي.الثعترلاا

اهميةاكثركانافىيوا،السب،سةفيالرجعييبلزاكويفرب

ارزينفيرهمنسه!الفرالمجتمعؤجماالطبقيالوضععكسفيوؤءا!ة

.عصرهةطقيتذقده،يديواوجيىلأاي،نواح!لوا

رأيهيلخصالذيالمقطعبهذامقالتهالخطحبىملكععمدويخنم

منق؟ءلينرمنبعدايى"المصريةالنفا،فةفي)ءكنابان)):الكتابوكي

4،ر!-يمة،الىا؟!الوصودإلآمنال!،لممحمودا!نفيهاكانتقلاكالفونوة

وربما-أليهااخةلالذيالجديدوالفهكرللموقيحماسننهلمحانو(دلك

الفهـالسياسياخذءع،الميكافيكيةة،ىامه9او-كذاثالفهلردبنأئير

أنفا.عنويأت!دث!ناأ!نبمبالاعتباراتانذاكالسائد

ز.-رمدقدالما؟كسيةفيامالهـعماارر!ينلهـحمود"اسننقر"عندما"اما

وهلأسذا.،(محفوظنجيبادبفيالالنيالمعطر"هـنالممتانركتاابه

ونبيلياسء-نعليلإبي"سورالةةطوالادباًلايديواوجيا)ءكناببر!أ؟كى

ا!بقةور*رموافعاىاالسابقفكهرهمامناتننقالهمابعهـد،سليمارز

والأدبيديوأوص-بالمهلماوعي!هـع*--،بلصة-!ةالمر!آول،أ(مامل!

الطبقةودرصوافع!ييسمتقرااربعسدفي،انهـهاشثولا((السابمة!

الىج!ةالموالانتقاداتفيتتفيكنابايكنبآنسو!،فانهماارحاملة

/.الك!نابهذا

***
سنالذيالكهـتاباحدو!و،العصبيالرامبصتنردلمسصر

رجلهيلتهممتذ!وهلرجلمفزعكاريكا"وريرسم،ةملاالدنناب/ظلمهم

منالكالبينفيخ!رمادارأساوظهـس،)1(وكي*بنشوكةوامامه

علىزعىقدكا!وادا،لىالاشالسطرم!رزم!تخارابداالذيهانرلم

،الذوئنبفسادههـصايارأمياالمستمماغةغيرالعباراتبعضالكاتبين

النقدؤنستدخلبآوصافلقنناواكىص،بمبنالصاعل!!اكالفانه

الهريض.با!ههـن

خارجيعشط"ومهجهصا"الناطحة"هوا،ؤل!نفعرض

الخسمية،صحتان"وهـو"سيععقليومزاجمبيتةسبيةونوايا

اح!و!كاوةيسار!مكارث""والكتاب"المحاكدفططوليسالمقافاة

؟صرلقعئد!ا"واخ!رىمترةبيناليسارب!ايبتلىالقيا!فىتمن

ؤاما"وهما"لىجييةمواقعالىمابنظريةالارئودكسيونإؤمنونا

طلقاتا"شقيءهر"مبتليا!4وهه"ليروكمستيرسر4،?لمىالادر،لهول

الايد!لوج!امنوالالبيولوجياالابتخلوعندما/":بعنوان11(

.3لأ،6العددالثورة((؟الادب



الذيالعقائديلعمى))اوية"،راليسبالوالمذة))ومصابانحتريقا(يةطوباو

((العجيبةوغيرامجيبةآر،اففلةو))"صفرقىوتسءينئلاثمئةفيتفلفل

((ونص،لاولى"ياسةؤكرا"العردآلحياةمج!ملءاىاسطبوقد))وهما

حملىةفي)ءخرء"وفد،((إقي?صطر"-صاماتءنؤكبلفي))أومنطلقهـا

وانتهازقيمسالادباءخ!يانة-يكتشفاودس-ببؤكدا)ء"صليبية

هبم:ميساارئيسيةاوالمسلمة،تفتيشمحكمةانهـط.وتشوشهم

خي-،رثملآايس.مجرماتكونانوامالأ،مجرء-،/كوناناما

."ثالث

هـصال!نضالاوالادباواسياسةاعالم!!هرهمامن))واخيرا

"؟و،جاربر،صمضمالرهموجساك-ويحاباااشرطةبذلاتيلإهـا

م!ينةسلطةراسممخولاالامريكبمالكونغرسفيشيضكانمكالىثيو"

سليمان-عليبواورميد،بئم!نحطبقيمرجعاي.فعلمايفهلانفي

.؟،(والقنضاليةالفجاجةبهذهالتكلمحرية

تفحلص،الرؤوسمت!عسددكصاروخردهفيالراهبهانياتجه

أرهـجمةااءنيفهص!اسمان!اء-،الىليخلصمطولااؤلفيناماركسية

محمداوردهبماالشبهوهـيبةنجتواهدواتىجامم!سكونيةنصوصاالا

بصورةالماركسيةفهمفجدرسطالمؤلفيناءطىثم.الخطيبكامل

نيسر؟نهنفسهعنال!أنفسهفماركس!ومتطورةخلاؤلة

فيعبراثالبه،نااعتبرو(رمارىموتبعدجدوماركسميأفعمبير)ماركسي!ا

طولململأن!سا)ب!او/4.!.قىالبورجوازيهمنيعيشعطالةحشدالفلاحين

معنترفطبعةآيةؤ!ينذاكنلقفلمرم!،هااوا،ذكورةااعبارةعن

الاؤتصادمبادىءارمىطضداقولةاهـذهاندلك،طبع،علي!حا

فيالقومياث"عوراآنمداكالاخيرةالبلاثةالقودواكدت،(لماركسيا

رحس-(دائماوايسئوريسة!افهـةيكونانيكذأالثالثالمالم

،إسسلا،القوهـيالفكروبينالقومياثعوربنهاننخلطأ

الاخببرهذاحتىثم،يشاءمنلاءننهادبدائيةتعبففالماركسية

"أركس!ببة،الن!وصاؤ!م!برجعيادائمايكوتانيحنلا

ي،وهالهروفبعض!الاستعيمارصدقدهببادوراهر-6لهبعضتلعبو

.(الفاشيةالىيصلاخرىدرجات

هانييدا!عئاهارهـيةطوريارةالفهمفيا)بايغالدرسهذا،مد

اعصاببهموء،متتجاوزاا)كتابوك!(آلمدافين)اديباعشرالستةعسن

وبين4بتزفرقانتيوالايديولوبريةالفكر/"الخلا"!اتكل،المرةهده

موضوعيسةظروففي،بااذاتهويرؤضتنافى،تمقددما،بعضهم

علاؤةولا،تكتيكهنطفالقضية،وشممباباءلهميقدمهاان،اخرى

ال!رروس!قهـوالمشتركالهدؤءدامماالعقائديةبالالسهراليجيةلهأ

،ريخفيشرخ)تو،حيدرحيدر"فهد"عندطويلاويقف.الان

جانبوعلىىحي-ادفىعاعنهماليسقدمنفسهالراهبلو(نصا"طويهـل

،ثممنطنتفااورد(ناالتيالطلقاتبضتقط!عهكافتاصحةامنكبير

دصلواالذينالمحظوظينالاربعةبخمجرهليطعنغضبةسورةفيينزلق

3-يسزاالاثلءتمعاشواهد))ا"واف!اناعتبرهموالذيصالكتاب/جنه

..زرزوروؤارس4جمبوحناونوسوسعداللهعبداًللص!د"وهمااجديد

علىطريقر!اق!ةومننضالومنفكرمنمعهميجمعهماكله!انينسي

فيهىمرألهيلخصهووها،يدينيملاالكل!لانءدا.ون!هم،ا،لاقل

وا!دالجضةدخلواال!ينالار؟هةوبين":المعجزالأيجازبهذا

اإ-ىاررروثالث،البورصةادباحترفوآخ!ر،طريقهيتلمس

."؟طبقتهبئلملابيبمتمسكاظلورابرع،زورباويةمسميحببة

حديبلغلمالعدداًنفعلاالحظسوءمن،الحظسوءعن

منذال!اريخؤجتقييماوجزخسرناوهكذا،بالجنةالمبشربئا!شرة

!المش!رةالمشرالتوراتبهبةالوصايا

ث،ملامينهوحناونولىىاللهسعدهمااثئ!ينليشرحاراهباويرتد

المؤ)ف!اراءؤفنىد-المقامبقدرليسالانفماربر!ااً!حرينبع!فوه

خلعالراهبهانيانالتحلميلفيافيساودةالطرائفومن...فيهما

كاحرحثخصياتولعبالمقالىفيعليهـهـاخلعها)فيالمسوحليلبسمسوحه

توصسج)انتاجهفيآاشعبيهـحتقرفسعدالله،ذاتهاررربيران!بللو

47علىيئمسحبلاالحكمولكئذلكببعض،(الزمصانملكيئالفببل"

بفيهـازا))"-مر*ةلقى))علىؤهـالىوالزمان(ب!ألالمؤلفات

عااًنج!سا.انفةيريةأوالبياقاتالروحذلكوفطسههـ؟صء)ةمنالان

الطب!للوضععاملايادراكوجزادىولا،لاحديداح!،وع-نضف

دهيوالقادة4حكوماتلالموجهةاتف،لمااما))ا(ا)صه،ذوالسياسبم

والوعيوال!عريةاًا!ضحاواء.كيوجهرهـوباوكا!دةبضاعة

لبتانها.لأكدؤقد،لل!سرحياؤافانا4يكيامماوغيرهاوالجرأة

."!!بافيةامورا

نئه،هدمنكلاستفتىؤ!هانيبآنيوص؟تي5االحكمهذاوبحد

وعيى4نضفكلافهصا،هـتو(غالوب)ء!،!ضررق-4علىالمرص

لحسابالنضال!ةالقيماهدرانهليقررمينهحناالىاسصدار،لاحد

البورجوازيةف!روانا"اناردةا"نجيئالثلج)ءؤصالىصيحيةالقيم

.ارواقي"جالاساسالطابعهواصغيرةا

:المنواة*هةاكصيحةبهذهمقالتىهـلويخنتم

النقديةوالعقائد/قي؟بالفظالعحافل،مهذابكتابالاهتتماملماذا"

حذائي،اهترأكلم-،نفداأكتبانا:وة5صبحيمحيالديناجفال

الايبعي(فاضلة4الاصفاحافيناتكبابوثرانا(ؤلفينانويبمو

س،"وىكانامهم-ضية3لهمطرالنسبةاكلقداناا:باعنيغيب

سا،!،نرجوونحن،وكفلان!با،وارهارمتعثراواننطبيقالرؤية

اكئىروذصاتء،خااؤلباء!،بارر"دبلفييكت،:ن-وثقةبصق

ثه..فت!-صا

..للنقدالارهابيرلمدإبلاهاني43افترالرزيالرهبلنياكفدهووهذا

***

(منالقديملآالموفة)هدهضمانىنتهازعجتفقدتامرزكربااما

نابعدا*ةبواوالمجلاتآلصحفمسرحالىعاداذياال!اسيالحكي

مانع-،مع)1(مقالفيفهاجم.وس!واتسمواتعنهاغهباوغاب

وكل،الادبمنال!م!اسيبالجانبيعتىمنكلواحداعمودايتجاوز،

،هـموالهآلوطنمشكلاتعنمشكا-ةإ-ةاالىادبهفييخنطرقمن

اما"وا،رهابوبالسطحيةالموهبةبانعدامالجمبعكنمسا،لهـوىوا

التنئنجءنالبعيدال!ك!ا،خلاصابيثتهممخلصينيكتبونالذب!الادب"ء

.((اائاماولئدةءلىالايتا"مفهمالحماسيوالصراخ

ؤتول!ابلاد/فيالح!كرواالاثبواؤعمستعرضااليتيمويستطرد

:"سو!يافيوالادبالابدبولوجيا"كعادتهارامزافقرةفي

،هـهاعدإبةاهـاسباباوجوده.إرحعا)ـهزاجعاراالوامعهذا))

الفكرالعلميتمتلكوالتنيالشريفةاتواعيةوح!اانيتزعمف!ثةظهور

الجيدةالادبيةالائارءلمىومشكلاز4الواقعباسممهـتنتفض،الموضوعي

الدماءاحتساءيفضلجزارشراسةشرسةدالتصنيفوالتقييمواصحابها

ص:اوءللاستاقابلةاغيراحكاعهاويسرةيمئةمطلقة،الغودهـاعلى

ااتنديدهـن"خ!اباتهكتالانرجعياديبراتج"س(فيفهءا،افنمييزاو

(فيلكألمؤافاناته04)الكادحةاطبقةاخانا"ديبوذاك،س!"مماربالا

او-قيصاوكأن،والوردواافططالموسيقىعئ.ل!هـثنتاء"فيلانه

مرت!بطعيرثالثوادإب.آلمركريةالمخابراتؤياعض،ءوالوردوالقطور

.((اًلخ..الفدائيال،!ملتمجيدالىتتطرقلماشع"رهلانبااواؤع

هموء4معادحسابدصفياً)ـء!ادوالادراء!قلاءاصافيهمرئم

:اصفاربانهمجميفادمغهماىاوليخلصالثخصية

طبقتاذاالادبالىالسهطجيةاانكلرةهذهانمحكالمضومن"

بثلألةالاادهماأافراريظ!ظن،الفئةلتلكا،زعوم*دبيانتاحاءلمى

بثمنبسخاءسبنجرهـونبادبهيدفهمااقرا،اءا،.فىضوعيهةاصفار

.((ا!ذان

ليسواذللث6يمثلهعماال:كلربصرفموهوبكاتبتامرزكريا

قبب!سابكظبالتنفسهمنيجعلان،الاؤلعلىنفسهافام،حقهمن

محمدشارعرداحاتتهـخلفتخلغتوالتيالفريةال!فمحاكتهذهمثل

..الاقلعلىسنةعثعريسنمنذالموزونالرقمىعنعلي

دمشق
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