
!!المغقا!ه

يوكافهعلىلهيغعافه

ومشرت"لبنانبتس!افيةشعنىاللبنانيةالاذاعةلانت!يما

ان3،جبرا:يهومزيفاتوزجلاكصيدا،الاز!نمرعلىالحضارية

مهوبف،العاصمةببيروتفيوالضواحيلشوارع1مدكامبنانيالوحثعي

أاص-هـا!صشويدفر!ويجولطيصول،ماطالجهال!هـبر!الالكلمنانحاء

العر؟با!ذرمثلهعرافتاننمرمابالجتثوالنمثيلوالسنيرالتقتيل

...اكناريخعبرالجية

على،اش!!كلوالبل.يوميناو-سماقدادعلىررللىيممولم

الثانص!صشر؟نمنالاولالا-بوعحتى7591نيسارز13منالننعديدوجه

'تمهادفونصلتها،والضراوةالمنفكلصممتاجولاتيطنيفي-

ونحون8،التحنعيثههذهاحداهاسكصنلاانترجو،هشةرجراجة

هـوووا.."قيحدكماكلعلىالناراطلقوا".السطورهذهنكتب

ميلإشياولأدةافواهمن!طلقاجتبيمراسلمناكرسمسهاللأيالامر

اثا؟جميماشيا"فنحرك"كانبربميهمنوكم.لقناصتهمامتلالب

الارضعلىوسقطالمصيدةفيوقع،بيتهالىعائدااوعملهالىذاهبا

..حراك،بلاجثة

ل!ون!وراءهقراساحيانااتنظيارهفي،فكانن!جامناما

واسوريااوافلىطتياكانانويلهياو.هويتهاوراقياابرازيسطلونه

يفلقفىمحظه،مببثةطانفةمناولبنانياكانحيثمامنعربيالومص!با

م!بهبأسلابممدالايصبولم،التجربةمنحماخربمانالصخر

..والكمم!اتالرضوضي

الليلكيتلفى!المحرفةوالقنابلالهاونوورافالص!اريحوكاشنه

عرىللقىمااضعا9ءاضعاف؟ااهاقبوالمظجرالامنينبيوتطى

متو؟ضعتشقىانهار،تجاريةسوقعلىالغاراتاحدىوممر.8لمسلح!ن

جميعا.جرحوااوفقنلو1،ستونوعددهم،النزلاءمنفيهعليمن

هذايحملانسميعادمنخيرلعلهاعدف!-الصدعفةوشا،ت

(4..العربيالفنمقا)عليهاكتب،فتةالفنرو

مبادىءابطامنبمجملهاخلت.بالفعلق!صةبشممةحربا،كانت

الفمتر،مسافةعلىتقتل،من!ارداتبثئمقيةفالقئص.الفروسيسة

،تحوللتصويباعالراع،البصرلحادالسلاحاوهكا.مميزاقهامنكان

عامبوجهيشهدفكانلاله،طاشاعىسلاحالى1لبنانحوابفي

شوهدالذيالقناصذلكحكايةنذكرهل.والؤلالابرياءمنالسابلة

الناريطلق،3691عام*سبانجةالاهليةالحرباثناءفىمبنىسطحعلى

ينتميالنيالفريقعنوسئلواعتقلحوصرولما.19قج!التجميعفى

هذهاننذكرهل،(...الخاصل!سابياحارباناإ).؟مل!.اليه

!كأة)ءوظرافت!الندرتهاوامست،اً،مثالمجرىحرت؟لحكاية

القامعمة.هيلبنانقيالنكةامستلقد.؟"عالمية

فثو-لهاوادءااثمبهذااص،بالذي.ما.بلبنانحلالنيما

ذفي؟الىب!ضهحول!و

،ايالذربمنهماجانبمراسلينعننفلااعلاهنمباـل!4انهمنل

لانى،(لامتيار"!رت))كستحقوهي.الفلير--ش!بنماناصدماءمن

طمعا،بعدفيماالجيععمتائفذرةالهحربلكنءالبادئهكانت

؟قنكيمشعنالرواةابىصهقييهددن!-!عء؟اكا1-.راوءص!-ا!ء!ص!ت

ا!ثاوهـفيهـظ!لطعلىاولعدميل!ين!اتيمحزبضالىي!ى،هـ-؟أم!أحب،لب9

التعذيب،وفرقياهبيةبحيارةولا،مثلااهمصاباعماليةالفلس!

وحلعائهاالكناثبخصومبهاردالنيوال!لالخطفحوادثوان

،اكراتاومرتجلةجماعاتايديعلى-كلهانقللمان-مصمهاكان

حاجزعندشقيقهقنلنباصوربلغهعىانمااذياالفلسطينيكذلك

ممن،بهماننفىاشخاصخمسةاولأحتجزخىالداموربلمهفي

رشاشه.رطصفيمواهأشقيقهاغنالوامنالىبالدينيشسبو!

للاء،ئبالمعاديالمعسكرفيالقبهلهدامنفرديةحوادثوقعتنعم

ؤهـمماوفطاعةبماعةاقلتبقىمظاعدهاعلىلكها،وانصارها

منقثراثنىفيهايدرض،حزبفيمئتكمةلياليةجماعةتدبره

يكونانالذصالىيتبادرمااسواواى،والقيمللمبادىءالاخرام

نمايتوا-طاريءانفعالمجردوليش-ممووسةخطةوال!تفكيعاترويع

ياسين"ذير"فرارعلى-مثلاكالتقسيم-سياسيانجازلىاالوصول

الصويونية.

حتىاللبنانجبونصىو!ذا،لبنانجنىماذا:هننساعلنعود

تفجر41البشريال!بركان!ا..عنجنونمنالعاصفةهذهاستحعوا

*حص(عاتتقولكماقيلالافاربعة؟ودماراو!لأوصداغضبا

والافزارالحسائرعدا.معطباوجريحالافوعسرة..الاولية

ملهـياراتدرةاربعةبحواليالعارفونقدرها)التيوالمماديةالاقهـنصالدية

ماعدا..واحدعلاأفىالقوعيالدخلأخمالأس1اربعةاي،لبنلالية

واحدشصعندصواسبمنوافبعثفميممنهاروااخلاقمنتلمر

واالجغرافيالصعيدعلىسو"ء،مح!شطرهلان.يتعايثرانقدره

اكارثة؟بهفزلتحتىلبنانجنىالذيما.التاريخبماواالديموغرالمحي

ر-خيوهذا.للهامنغصبانه:الؤكراميالربى

ثيالاوجبركلغتلب-صان-برومالطفي.تفس!-ر"يسراوتف!مير

رخارقاحترفت،مبالالهاولاهـخائهاوال!وفر!ابذنها

لهي!بمنالسعيدالناجييحدهظلبالهلبنانفرحكم..شهواتها

وحروجمها،اتهاواخضلاجاوهمومهامشصها)ءعنبعيدا،المنطقة

القتالشرللبنانييناالله،وكفىالقلموإواللسانبالعاطفةيشاركها

لبناناقنرى.يظهرماعلىالمشا)ركةبهذهاحنفاءيحبلاوالله./.

حمودفيحاربانهلو..والمفراءالسراءفبمالاشقاءمعاشتركلو

كانتلربما"أفيهوفم!اوفرعلي!موااجدىذلككاناًما..عمكنلاله

عاىحربهكلخرهعاقليلاتجاوزتالحربفيالماديةخسائهـره

بممموديةل!ىلاومايقمرلارب!هاقدشكثوناق3لكنه،"نفسه



والانسافيصبةالوضنيةؤيمهوتعزفىوء!لهتشد،ط!وربنرحقيفيعة

تتكريمامكاناينشدشعبلكلمنيبدلاضيةبامجادوتزوده

الشمس.

،،*

الثمرات-!و،فصالخؤ!منبشيءبلاناالذيالمهحمممايعد

لبنانكي،نالاصفعلماذانرتتلوا،مبادهسائريبلوكما..

اصابه.مااصابهخى

وصفديتحا-العالميةالاذاعةومحطاتالافيءوكالاتىنتلفد

هيال!لى،لحارانكيحقعاىوهي.بلدما!يوفتالتيادحرب

بينالدبناليينييماا!ليههيام..الدلمسطيتوالمقاومةا،ـدصظ!نبين

المسيحيينبيناي!طن!يهحربهـ-قاللكذدككانتوان،انعسهم

واليمين؟الشعارلينايطنكيةام،والمسلىن

نسبةبئ،،ألأكليطى،واحدومتكيهحاسكاستاللا"لوأكع

.ط!فىبمر!سيةولأهوادةبلرلمحشنوهانطام!ل!وسعواثلهرها21منالي

دبنالى،حمودداحلسرربهكسعر،لربب/!'ألنصه!سياسصب

النزعه6يمين،لبنانحولمن!وتطوتساصمموجلأاتتغاعمنحنر

سلي!عسعلىوهو.ا8ميلشبه)ءميسيصلالا!ليب،1!!نعي

كيالمسلمةفمدرهمتد،لحديريهنصريحاتمناحيألارعماوهبه

ايهمنللمدميينععاد.وادهد!وا،ذ!ءالشعورعربيةلالهالبنان

معاد.الابداىا،لحبمهالمانمادنظاملب!ءمؤيد،كانوا!لمه

اللا-"نمنكثيرتحولانبمدالاخصعدا،العفسطينياللوجود

وورانيين.مسلحينمجاهدينا'ىأرضهءكيأدثس!طينيينا

دأكالفريق.الاخرالمري!هوبةالسنتاجالقارك!يستطيعوهكذا

وانص،رهالكنانبحزب-ممهدق!،الهد!وحم!تجمعهلمانالذي

للقوجمبةلاهلمواليةالاسلاميةالجماهيرانبمعنى.النفىعنمشروعلد!اع

هـىالفانمالطائفي(لنظامفيالص!ةوالمغبونة،ج!كأمنالعربية

الحمبفةالبمانهاهـعالا!ليةموقعهومئهموف!الانقنيهـةجهة

الطوائ!،مختل!منومطركمأكهـعتدلااليسارثم،،أحئركةع4والوا

المفاومةالفلسطيية،ثم،امكنماتقرمياوجعلهال!نظامتطويراليالطامح

واحد.حلفمي.تلقائيامجتمعينانفسهمر،واهؤلاءكل

د!:هلهالطائفيالعاكلانصارخةموضوعيةفيالمنوكيدو!نبغي

ياايضاالانارغ،لهـجبانما،ميهيجري؟وبالبنانيع!قماكلكي

افومي!كأاالاتجاهاتوأن،عردااومذهبعادينيآليسالعاملمذاالى

فالتمصبالديني.طا!عيايكوتيكادبث!كلتداخلهالسياسيةوالاهدا!

.لبنانخارجيعيشمنيضصورههـاقدالتيبالقوةلشىالمطلقبممناه

كأحيدين.سماويينبدين!ينفدينانعندظ،لكبرينالطثفتينلانوذلك

حنىو،.مثلاالهندميوادمنموسالمسلمينبينمابينهماولشى

المسلمونينشقلملائه،اخرمنلا،والبروقستانتانوليكالكاب!نما

واليومي،التعامللألشخصيصعهـيدوعلى.امكسااوالمسيح!يةعن

تار،غالىذلكومرد.والنصرافيألمسلمابينوتفريقاتمييزاتجدقلما

سيمالا-للمسامينان!لنااذاالضيقةنمموولا.لننعايشامنطوث!ل

اقروفي-الىنطقةلهذهوالحاكمونفالفلالىن.ذلكفييدا-المرب

اعداء،اىانظرت!م!-اليهودوحتى-المسيحيينالىينظروالم!يلة

فضواحيثومالطةاسبانيافيغيرهمفملكماابادتهميومساحاولواولا

وهة-طك.المسلمينالوب،ايديمناستطدتهما1بعدعسلمكلعلى

طرلوالمالارثوذ؟م!ى)الشر!،؟لصسارىانعلىكلريخيةثسوإه!د

الاوروبي.الصليبيالزحفوجهفيالمسلمينمعلجنبجنبا

بعدالاسلاملمجيءهوذلكفطالفضلانالبيانعنوكني

،نحلكالوتبيين"كفازإ"لاكتاباهلالمسيريينواعبره،المسيحببة

ميمري!4نصا،لكعلىزد.بن!انممن/ايزواجويحلللاكلذبائحهم

المسلميئ.الىبودةالناس!اقر"النصاسىتمتبرقرآنيةأيت

اكسلممنمعاملهفدرولأعامبوجهالثولمسيحييافيوب!يى

وممارسةعيعبيدنهماعتنافي!مضايكتهموعدم،وح!ما!لحين

صى!يالمسلمينمعومعاونوا.ثمتتلهالجميلنعابلوا،شعانرها

اصلالاحواذبعضفيفيلكعلىوساعد.ألاسانيالنشا!حقو!

خاطر.خيبعناسعراباوواحدعربي

لعدم،اتشكيالحكمظلميالننبمءيمضالصورةاهتزتولثن

اصطدامهمنالرغمعلىالحكمهدافىن،الفر؟نبلغةالأتراككلتفقه

عليالاضطهادمنلوعاوممارسه،المسيحيهب!ورباالطويلالعنيف

عيها.جماعيهإباثةحمل!شنأءلىينحصرلمنانه،المسيحيةالمتاصر

شمالا.ا!سياسهساولهطالما،لبنانميالطانفيالحس،ان

الطوان!لىاباكسبهحعوصا،الاوس!بيألاستعما!يالمدار!عاعبمد

واكواهال!1العوهدهوإ(برر،روس!ثنيسهلبعالى!الط(*اليكيه

ت!وكد.المالونيهال!لفهالمجبالء!ثناولمهولماك!رهاوا!شطي

م3وبالرتسابروهـادألم.مص!عىالاثبلىوسضر!عن،لطاند"هذه

العألم.كيالدلكة

و-"يرء41الغربوبنبينهاألدفىحي!الرأبنهأعمدتاىعجبولأ

كبيوءطتاله-0186حربوجاء!.والسياس"النعامحهحالليالى

العرررصابالافوجاع،الصداكهعرىيولقالموارنهجانباتىمرس!ا

.ونصلىاءتآخيدرجهالىالصدا!ه.هدهيركع3"91وا!ا8علاءبين

ءلعالممععلا!ا،تهابحيكممضطرءكاستيي5كرنسامصدرهاغيومدث

كلرفي!فثرسدوكالىسوربودياكريعيانن!ص!ميالاسلاميءلعربي

سصهم.سنخيراوالموارلةمنالرارريكالييئمزاج

الطئف"عليهاامدمتانياوضحيهمدىهدرانوللقاري*

الأفندابسنواتميهمنرتممن!بنان!يالمدمي!يينومعظماول!نيةالما!

بطمهما،4391عامالاست!قلالىكبولىئى،وسياسيانعادياالفرنسي

ويد-ععل!يهيساومفم،ألاشعلالىيركصنسعبثاي.مده!نساالأمرله

كاممتالمسا،مةونتصجة.حدفما،،دفعلهذالكن؟لقبولهثروطا

؟!-يحيونيتشلىانوموداه.المفنوبغير(،الوةشاسثاث1"يسميما

وان،سورساالىإلافضتمامعنالمسلمينخليلقاءفرنساحمايةعن

الي6بنسيةاكثريةيعتيرواىنا،قي!نراتببعغيالاولونيحتفظ

والمناصبوانوظالفالنيابيةبالمفاعدويفون!وا،احصاءايعنهـبمعزد

النسبة.هذهاساسعك

الاستقلالان!علمحيئ-..يزداداو-استغزابكيزولومد

بينهمكات"ذالمواذسةرالسهموعلياللبنافيينالمسيحيينكرةمفصمفي

كان(اجنبيةحمايةكلواترفضتألفهااوبالعروبةتؤمنفلةطها

استقلالهموعيد.العرببقيةعنوبالتالي،سورياعناولاا،ستقص

مي"الكب!لبنان"استقلال!يهاعلنالذي02!ااي!نولاولهو

الارءمةو8!بفىاللبنثيالساحلضماي،الفرنسببة1الحمايةأظل

ا"تاناىا(المسلمين!اسكافهامهظممناصوهي)الاخلفي

اًو!وبةد؟لسبعتحميهلأتيااستقللاورا64عاممنحالنيكيالصغ!ر

العثماكية.السلطنة2نطاقفي

،لانالاسلاسيةلالتارسلزومهنسلاكانماانهيعتقونوكيرون

الثامنوجيشهـالندنبارادة،منهمفرلامقرراشيئاكانالاستقلكل

وكلشهورغ.لقيادتهتابعةديغوليةفرنسيةفصائلومعهلبنانالمحتل

وابطالالارئوذكسزعماءمنوهو)ثهل!ابوحييبلهالمغفولىناررة

:خاصمطسفييومذاتكلالاذ(الامشنقلكل

فالاستقلال.،الاستقعلوابطالالاستقلالعنكيلاماكفلام-



انص،سةل!نبهأمزناماوكل.تماماكالاشدابؤرضاعلينافرفى

..سوافاعندهيمماافوىعنعناكانتالشم

هـد،بالمفاوفلأاودرضااوانتزاعا،الاستقدلانالمهم

بعدال!ربيةالمولص،معةلحفضبفيراوبنحالط؟سىددحل.،ذحقق

جافباىالكنه.5(91عامبلاسكندريةميثاكهاوضعمياشرران

ثحدوطلمااذي)اددممتور:الأستهمارلاتموروبجم-احتفض،ذلك

مظهرلمءدس،،وروهو(الأننداببسلكلتمباننرةادك!عهالموادالامنه

جمبءيحصردي!/وريومحبر،النالتهألالرهيهالجمهوريهدسولى

يعور!ه!ولأ،أمسؤويةدونالجم!ريةرنيس!يالتنفيذيرةتالسلط

لمه/-.معالمراسيمعلىادتوميعالاالصلاحياتمنالوذراءرئشى

الجيتىوها)ـضافيوالموروت.البرلماناماميعملمطللمسؤولية

ارو،حةكأبكثرتهممسيغيصبئضباطمنالحالبطيبعةيتالفكانا،في

سوؤهافرنسياالاتدابمن،!فوق!مبو*4كادواالمسلمينلان
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،مصواننترك.امروبهاوالصارليينالألعزأببتهمح!ء!كيواجا،،

دا،ما،ايينالافعزالثبهميالمسلىنمنوالبورحوازي"الأك!اعرعماء

...الأ-ضهلالظلمينينةالط!ه،2علىولعويم!ماللوب!!7،!ي!أجلمن

ععاجمركيكأواألأ!تصاسيةالوحدةفصمالاولىلهديهاوكانت

كعسه.الاذمدابيفصمهالماليااوحدهللث،سوريا

دوا41الا-لأءيةالكثرةمنالعروبةانصارانالاعترافويجب

ءأروليةرئاسةبالعرففبولهمفعدا.التنازلاتميالتسامحمنكثيرا

،!هبئوا،عنهمحيدلاوافعىمرللجيشمارونيةوديادةللجمهورية

طاغب"الفرنسيهاللغه)نجقىوان،اسبويمةعطلهيومالأحديوميغل

جمب-ةننعاريكونوان،ا!تعليهيهاالبراهـح!يالبلادلغةعلى

كماهلالبهيحد!صليبمنبدلا"احمرصلينا)ءادولبي!ةاالامسعاف

(!وهمالاولهيهة)1رسد:ايكونواانارتضائهمجانبالى..بعضهمافترح

،وانالىربيلبنانسرريستقيمانهمهمكلكان.ا!ريةالواقعفى

اهـىارادواامالهموكان.العربيةالام!رةفيامكنمالبنانيندمح

مع4متجمالارجيةسيامستهفلت"نؤ-.الناحيةهذهمنكبيرحد

مكاسبتوزيعفيغبئمنيصيبهمبماقابلونوهم.العربيةالمجموعية

ال!كوميالنفوذيوفرهمااساسعلىالمأل)،مالونفوذجاهمنالخكم

نقص!ولا..والحقولالمؤسساتولى،ئرارونةافيرزقابوابمن

ابنانلمان.ابنانفيبخيرالعروو"انوعزاؤهم(..الاخرالمال

مياهناؤ!،صطادقد!!بياالىايىدبمديف!صلااالركبفيسثر

نانيتهمءوابرء*يمتهـمالعربحك!أممننفروعكرهااسدائيلعكرتهاالهني

كسامرفهـكا.لتانمسلهبرعلىالمثماليهصفةاخلعآناريهلا

يضنصروقوكانوا.احراز!"على؟حرصونومطالبحقوقلهمالبشر

كانت.الثورةحدالىيذصبونكانوامالكنهم،والفينةالدفينةبين

!كل!ا.الربيلشيء؟ايلاستقلاليالفنعلىوؤفانظرهمفيالتورة

إ،مهاياتيانبدولا،الانتظاروسعطففيوالضوقللمطالبالثورة
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افا.ءراعلىثورتهم.وكانت5891عامواحدةمرةثاروالقد

ك!؟"رغبتهعلىثورة.شمهونكميلالاستاذ1حينذاكالجمهوريةرئشي

بعدالمنطقةاىاانجربي2ا1ال!ن!غوذباعادةاي،بذدادبحلفلبناناكاشرا

امهتدادعاىوظرده.اديلضفاف!منعبدالناعرالرئيمىطردهان

و،تعنم!اواحدةمرةبراث!ورةوهدلوا.كلهاكبيراالعرببمالوفى

ام!-ةلجاؤرعاعبدالنأصرانشأهآاقيااأءهـ،فيالجامعةعلىمؤامرة

المفةباأءلتوقايسلتدلىممهدالمحيعاو!نح،ر-بىوتفيالاس!كرفي

حلفوس!قطشمهونالر؟يسىهـقط،ارشالمحيو/ءرووا.العربية1

ا:ةا!ثورةاستغلالاحسنا-ةطتالتيو،ا!م9!عاربشورةبعداد

السعبيد.نوري*اكأواسبالملكيةللاطاحة

،ور"!جمه!.معاديافا2مواوهاوحدثاال!ء،ب،ر؟لاتالمربنكلأو

مهركةالىالكتائب(1ميئيشيا"حولتها،نجاحهادأكدوح!ين58!ا

ا،ح،ديفىصادى،"ومفاتسميمكيونحبعت،ا"انةهيماثطائفية

عرفىء!ااءىوانصارهاالكتائبوومقت،ألدهماءال!نةو،فبوجوب

نا:لإ-دبم4يالعريحسانفريقكبلملأ،(مغلوبولاعا،ب4))بصيقة

و-ءعت،وحدهاننصرباله(المسيحيينوبعضا،-،ميئفىرهوه!)

..اخرىاهدا!الىالم-ءلمقطرد!اءإء4

اصرب(فيهاالح!فوقمعهداو)العربيةالجامعهحادثوكي

ياللصوا.ولملاغلاقهااشهرسعة،لأنعزاليينمنبكثر!موهمالمحاءون

عنفيها،"سب،والحض،رةاثنا!ةا،ر-حوكيلممرهاولكاورو)*64،

لا*لمم.!أرثتحدونللحي!لولةأةدههذ،د؟ص!راة!!!برأص،،-،برتلىلمت،

ا!،سيةال!،!عهجموحعنق!رهان!ا:يءل!،*ألر،دلم"وهذه

قالفربانهه!يزعمونبئلاكمىتستبدء!هـعا!،انخر،بأاىأوجضو"كا

ويرفىبتطورلاكيالممسن!يليبذلونئم،ار11ديالواكيالمطور

الاخر.الغريق

ا-نعخ!قليةالانعزأتفصحا589ثورةؤيالكنائببقةسالممعوههـي

.الاحيرةلبتاناحداثؤبملجلتاكيتكره4اررةالمسث

***

الطائفيةثلحكرةكانتالاستقلالمنسنةثلافين،خلالاذن

مكا-حبوضخم،اللبنانيةارؤهةاعلىنتدحرجتنالكلااهـ-ء"

الاخرلفريقاحسلىوعلى،معاوالثراءالعوذصعيدعياىجديم!

فضيةالفر!قه!ا-منلفرابالطبعابطهاد*توتأخص.وامراداهنا!

حربلآافيدهرتال!هـ،الاقتصاديالنطامستارونحت.للعبتها

اهـىالفسادووعلنطير،ـ،ؤلبشكلوالرشوةالاحتيالوإالسرفة

اثبهك.فوقكونان!افرضواجؤةدوائر

حول!ا،يرجريطاًدىتنطرولا،تبالهلاالمستفيدةالطبق!ةوكانت

للاجيالحساباات!حسبولا.اشترابهيةوانتفاضاتثكلبيةثوراتمن

اهـ!!وحهاكما3الطوائفكلمنومث!في!وعمالطلبةمنالطالعة

.بالشورةاوبالاملاجالتغيير

،عمريسويحكمالىالطامعالبنافيالشعبيالضممروكان

ةركان.وبصكيتململبدأقد،والعهالةوالوطنيةبالنزاهةيتسم

وا(حرومين،المتخمينبين،والجددالقدامىبينلىاخلياصطداممنءفر

الوهمية،حريةواال!يقيةالاكثرية،بينوالعروبيينلبينالانعزاين

وجودلكن.يو"هوالسماولبنانارضعلىالفئسطينيونوبردسواء

وثافي.الان!اراوانعجل،مكاؤحينالىتحولهمبعدالمفلسطينيين
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فمييفوفونلهـت!انفيألهروبةائصارانلكقلتاذات!ستغربلا

ممنكانوا2حيثماانصارهاكلحب!،فيوذوبانهمهـاحماسننهم

!ؤلاءلان.المفنلةفلسطينعربباستثناءربما،!لعربيةالرقحة

قاسونيلبنانسوبييلكن.ومذليهااعصائهاظلممنمعاناةالاشد1هم

القوهـقيؤيلهماخوةبانهملؤمنوناناسمن،القوبىذويمنايضا

والس!.لليقظةلصةكلؤكلمضطرلذاف!ويجلون،الوطنوا

الاخوة"معدانمةحربضبموكأفبم..والالثراكالكمائنخشية



كلنلكن.جولاتيخسرونوسذجو!تفيهايربحونحرب،(،ألالداء

لب!وغلمالعزاويش!د،بالعقيم!فيإنماةيرسخانهمراعكلفضائل

عباكتصارالروحوكلفني،الهدف

المدال،الولدهم،لبنانفىالعروبةانصارعندوا!فلسطينيون

كفا(جابطالاصبحوايوماو.،لاجئينمشردينكانوايومسواء

عواليسارلان،منهماليسارجمنعندكذللؤح!روهم.وفداء

كثرةآذىفقد،الظسطينيأذىفهن.و*نسعانيةوالعررالحق

يحمب،منل!زفطاللبناف!اللاطعنه!الشمب

يرقهلم،خارجهاوالحكمجميكانسواء،ليالانؤاوالفر-!
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!مساا\!نهدقاونزعماننريدولا،وديارهمارضمهمالىالعودة

اليالا؟ه:القر،و،انحم!ماكل.الاشباءهذهلهمصورخارجهن

الهم!ادةعلمىخطرانهمدكلياالفلسطينبى،بالوجودئتايضيقاحر

اؤهـارداركالىقذفتهباحتتاثرلاالسيادةهذهانوى-صوا.اللبناسية

9!ال!روهذعقربغيةل!ةكلفيكفهطلىروحهيضعوهو،ظالمة

مزارهـ"ورحابمقلأسما-"حوارالى،لإتحي!ثمنعشيرتهوعودة

ؤ-كيا(فالان!مبعثهااعمالالهش!ببرةبععىمنصورتولثن.وبساتيئه

اهـا.وتغفروتعذرتتغاصىبل،ذلككضيركفلا6احلرواالحيطة

؟د،ا(غلاةمبثثهااءمالالصمبرةبعضمنصثرتولئن.وبسلايينه

ربه.111وخاد!ا،لأمنهالثرطيا-كونانواهـتضيت

المقاومىكأ(،ؤدب))انمرةغيرحاولتلسلطةاانوالوا!ع

?هأاللبنانيةوالجماهيرالمق!مةوج!هافيفوجدت،الفلسصطينية

الشعب.بارادةالتسهليمالىاخبراددعها

الامممفرعلى4نفللبن،نيةاالجمهوريةرئيستكلمانوصث

حقا'لشسبعن.امدا.شقيقةدولةتعشرةوباسموصمه،1المتحرغ

العادل.نضالهوعن،الفلسطيني

،هلاب3لالعاامامالشهادةوهدهالموقفهذابعدالجميعواعتقد

رجعة.غيرالىانتهىفددلبنان!الفلسطتيبالوحودامحرشاان

حتى،اسايبعبلاشههـ.الرئيسخطابعلىينق!ضيكادمالكن

لثىزرا!ء،1-لآلث!ر-الكنائبحزبرئيسالجميلبيار(!ثلمعخراح

ضنصرتائب31ظأعلى(طبهالثديدصع،السعيادةوم!ألة،الوجود

هـحوماتدهاوبيس.الفلسطنيالكمفاحوتحييالف!طينيالحق

.."اًلفلسطينية..القضية"مناكلى

هـنعددانقلكبببرةركابسيارة،كاتايام،لمبلاسا/بيعاوبعد

ء،!بانمنا)ء،ئدين--ونساءثبيوخوبين!سالعزلالظسطينيين

في-"عصء4قي*(رخمارة،المدينةمنالاخرالطر!فيمخيمهمالى

ابلهـفاكالجمببلبيارارريخز-مهممرإفقلانا!سلحونالهـكنا!لبيون

نتعاتركابهابالر!طعاىانها)واواال!ميارة!اغرصوا،مجهولي!نايديعلى

بعررباع!ورقى/ثلالةاواثنان!ةجساوعشربنسبمةمنهمفقتلوا

..بجروحاصابتهم

ومدفيماامتدتاالتيللحوادثبدايةالمروعةالفاجعةوكان!ده

اشهر.سبصلأودامت

؟ز،بىوه-و،الصلحرشهبالالستاذنذاك2الورراءرئيسىابى

رااقءفص،للممهكلاهيةالجيثىيسمتلمثي،ان؟فسهالوةتكلالداخلية

فئيتظا*رةلق،8ا-بوعق!بللجيشاانزللانهودلك.واًلنطامالامن

ا?ء-دلنرد"،سيسعلىاحتجاء(ا!صيادونابهاالأمصيدامدورة

اء.ثر!اف!قنفل،رزؤهمبتامينمطاابنالحدشةبالولسلاللالسهك

جنود.خ!ةهـووففد،مهكموالمتظاهينالصيادينمنعشرصمسة

أسرىشصبيزعيموهو)سعدلىمعروفالسابقالنائباصيبكما

بعدالحياةفارقشهحيث،المستشفىالىاثرهاعلىنقلخطرةاصابة

بينلاشنتاكابب!علمحينالصلحالرئيسالداخليةوزير3،نو.ايام

يصدعظم،الانسسحابآلجيشالىكلبؤدوالمطاهرينالجيش

--3ممالمشكالسيدالوزراءاحداستقالةالىذلكوادى،ابأمره

اليوم!وقامت.ال!كومةبسلطةاج!يشااكنبراثعدمعلىاخنجاجا

ال!صمةف!طسارت،الجيشدثدةلمواقفاستنكاراكبرىمظاهرةالتا"لي1

مضادة.لطاهرةالىاحيائهمفيلكتلالبيوناالكلايومي!نوبعد.المضربة

التظاهرةهذهقيامانالمسلهونواءتبر.لهموقادتهوهتفتالجبيشحيت

سيحي.بطابهيعوطبعهالحيشانحيازعلىدليلهو

الصاحرشهدالرئيسابى،الفجعالسببارةحادثوقعفلما

يحدثوانالموؤفافميتفاانخثية،اهـ،حةالىاءسجيشا!"ضدكلاء

الجند.صفوؤءفيانف،م

الداخليالامنقوىلان.الساحةفيوحم!مالمتقا-بونتركوههـذا

كلافيأذهـ-،ا-ي!الا،لمكافحتومالافصكأاوسائلاملكلا

ؤوية.حربيةاسل!ةيسضح!لأهو!،المسهكر.لن

واصرأر،الجيشبنؤولوحلفان!(الكتاتبفر/يئا-لمةم!لاوبين

جانبائىالعل!االسططةووؤوف،انزالهعمعلىالريكوكأةرئيى

4"نالبرفيالمقىانبعدالصلحرشيدالاستإداستقال،الاولالفريق

القازم،اكظامء!د؟ا!امباترةاهـددةالاولىالرصاصةزاء"بانا

الفربقمع؟لافاقدلكف!ل"ؤدءوراتهكلوكشفثيابهمنف!راه

التقدمي.-الاسلامي

ويىت-القوجمبةاماتيهاناخيراالركالفر،قهذاانذاك

وقرر.القالمالمستوريالنظاممطلةتحتاهعدةاهي-المحلية"مصال!

..إأ!ولاوتاهـ!اعوجالتقوبرمالسياسيةمطالبهيطوحانمرةلاول

لىألاء)والمسلمإنالتقدصيونوطالب.الدولةءؤسساتفيوالعدل

ا،ثيدي!حكمواقامةالسياسيةلطائفي!ةابالغاء(مشايخهملألسنة

سليم.

لأم!زرفرواللاةء.بلالمشهـلةجوهرالفلسطينيالوجوديعدول!

التقد4الفر،قىطالببانكلب!،التويهمع.انفسهمالبنانيينامن

.أثعاولالبسدونالظ-طينيالو-ودللاءكأ*ةل

؟بالحوارامبافلملاحلحلل!8احكمانكامسعركة!كبماالمعبركة

كاشعبيةموجةامنصبهالىحملته؟اتيالحايىالحكومةرئى

ازعبعمايقدرء8-االسكانمنالمأئةفي75يولفالذيلتقممياالفريق

صبرهمنيبذلوهو.بالحوارلمؤمن،جنبلاطكمالالاتادالتقدمي

ار.احواواء"مادالسلاجاعننمادسببلفيال!قليتصوره،ماو!كنه

-لىيرلمنللحرباستعدادهمع،دأكفييؤددهالءقمميوالفريق

.ال!-رب

فيالممثلاليههـ:!ا!ربقان"حركةهذهضالمفارقهداتاغربومن

زجه!ش:(سمعونكميل،زعيمهأالاحرارلوطنييناوحزبالكتا"بحزب

.،.اًلخلخاالاررةسوحرا!يةالحهيهورهئيسبلمة)رغرتافياتحريرا

،ال-ريصوامتيازاتهاحا،لمجااالنظامب!يراتالناء!اخريقا،فااً!نقول

؟*وإلذي،الشارعفي،(اًل!ثورة)ءيداالذيهو..وخلودهبقالهعلى

النمؤ!الغربقتما4-واؤتص"دهوحذ"ويصمالبلاد/ءرافقبفرب

دارإانقاذلر.لدو،ل*غداجانبإراًءيالذيهوككلاماعلىالشائر

الطائفيينانا/،قولالىيدس؟ماوهذا.يمكنمابالمرعالمحنةمن

ف،سهنةثلالينطوالالقائمالنظامسادةممانواافدسناوالمستغلين

حبروهم!نرإلبيومإفلىونوهم،د*لممهيمفيافلسوا


