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المرفقة.التاريفيوادراسةافيواضحوهذا،لبنانفيللانعزاةية

09

الانعزال!م!،الحركةلانتقالالمباتنرةالظرفببةالاسباب-5

.العسكريالعملالىالس!باسياًلعملمن

الاييراالالاثفيثاصق،سنواتمتدالانعزاةيةالحركقايذت

الشباسيالعملمنللانتااانوتحةر،عملهانمطمنتمهز،منقا

الد،اافاشيقالكبيعةذيالعنيطالعننياعملاالىبألمسالمكالمغاف

نمطفيالتغببيرهذاتموط.ء7!اربيإلفيالاوفبالانفجارءالىاى

مواقعها.جم!ع!عستخممران!الازحزاليةاال!ركةوجدتانبعدال!مل

اذببك،لبركاوالمهارسةالديمنراذدالحهارباسلوبعماهاتابعتاذا

ممبمعنتبتغيهماكهتوصلاالمكاالبأ؟ييمنوجدتادأحناواخاصك

الحركةدفععلىساعدتالتي،الظرفيةالاسبابا"ا.ووراندة

يلي:كماف!،العملنمطتع!بيمهاتيمفي!9!بةالانعر

عبذانييوالابتارين(ااديهئغرافي)؟اسكافيالتعجيران-أ

الئتلالحموزالىامهنقه(الحاليلبنانكباننطاءا)ا.؟!هءام

.(عامبفمكإمالانعزاليقوالحركة)الموارنةاصااحلغيركبير3،عدد

عددفيإتياداراااتهاداليه1المثارلعدمي9النمواًن-ب

الفئماتعتداجمالاالاات!؟ميةالقىرافيوتحسن"المتعةمين"

3جمط.الانعزاامعذوففيزادمماالاسلامية

اخدبسنق!كلاًللبنبمبئمنكثيرعندالوطميالحستصاعد-ج

هذا،الانعزمالعقالممركقاليه1تستتهالذيالطائاإماك!معورايخدم

وبودبفعلخاصةلبنانفيالعربيالشعورتظمىالىبالاضافة

أرضه.على(،الفلسطينيةالمبومة)1

هيمنة،الماضرقسنقاًاالاثينخلااهااصكمسامت"نبعد-م

الامتيازاتوتابهع،الانته؟بءرحلةتأايرباعل،ناغي"مارونآم"

بالعهد)ء'لاستنلالىعهدمسممةلاصحامنبات،"لمأموزيقا"ااطاةنيذ

فينجاحميقعببايحاهبلم،الصكمهذاانفي."لم؟لماروني

سراسقاينتهفنمقفيفطهعكما،المتجانسةالمستاراالرولذااامذ

خلالفاضممبشكلالفشلررزوقد.المتخلفةالمةا!قفيفعالةانهالية

النواحيفيالاندلازوسامالفسامعمسدثفرنجتةالرئينمعهد

الرولة.مثنسساتمشتاطصعيهعلىوالانه(تيكوالاجتماعيةالس!باسيك

بتحقي!الوطئيةالفئاتلمطالبةونتيجة،المريرالوافعاء-ثهـذاارا

ادجالعزم-وطسد،الحكمفيالفعلدمكو؟لمثارككالاصلاح

وسيلةلأاقبيالاثرةالاحداثمكانت،الاطأبنمسعاىايينالانعزا

.لممارساتامطتلطبواسطةوثحنهاالطائفيةالاجواءبتوقي،لذلك

ماصقبصاجةاسرائيإثااصبصت،ثاصق7391حرببعدهـ-

علىبألعملوذلك،الممطقة1فيلألعنصريالطائفيوجودهاقبريرالى

مبررالمخسهالواتفيتهـوناخرهبعنصريةنا"طيكميمايلاتزشوء

لرغبةواالاستعدادكلالانعزاليةالحركةلدىوكان،لهاوحليفا

الاقل.علىمنهجزءفيو3،لبنانفيلدوراهذاللعب

ضربفيليةالاؤمزاواالصهيونيةاهدافبيئللتوافقنظرا-و

وعيياوهيبكامإاتنجرلىتاسهاوجدتليكالانعزالحركذاحن،ااعروبك

بمواصيعوالإاالهاالااسن!بنيكالمقاومةاستبزاطعلىالعميالى

.لبانفيالعروبيين1صااهأئاوضرب،بربها!يداجانبيه

والصهيونيةللانؤاليةالبعيدةالاهدافبينللتوافقنوار

ناوبعى،ااعرباوالتصاعدجميعواالمعاريق،العالميقوالاون

كما،العربيةتطامناظإنبرمدقع73والألاولتقربنحربخلازناو

مقدرهموتصاعدتالسيالسيالعربنفوذ.رايدرحدهـاررر

الحركماطن،(المتزايهقاانجبلهوممااانوط)والماليك\،قتصامية

العربي،التضامنلضربالمضادةاالقوى1معتص(لضطفدالانجمؤالية

العربيةالالطارمنعرهوفي،لببانفيالعربيالثسعبتفكيكولمحاولة



والقومي،الوطنيالحسمحلالفئويالطائفيالانتماءحسباحلال

.المدمرةخليةلداالصراعاتالافثعالتمهيدا

ومنظماتقياداتابرزعنالمعلوماتبعض-!

الانعزاليةالحركة

)ءجترومنشيءالجمهوريةرئيس،فرنجيةسيمانلسيدا-أ

قريتهحدودلفكرياافقهيتعدىلا(؟تحريرلايأ"الزعرتاويالتحرير

الطإ"لفي.العائليانتما!له1حسبتتحددللمواطنونظرته،"زغرتا"

وتصم،طو،!ابنهعليهايشرفالتي1،لهالتابعةالميلشياوإمت

ضدبشعةعسكريةبممالرسات،لعدالةاوجهمنالفارينبعض

داريأمجزرةاشهرهاجماعيةوبمجازر،اًلكورةوفضاءطرابلس

طرابلس.الحكومةرئشىمدينةعنالشربمياهوبقطع

لحزبااسس،الكنائبحزبرئيس،لجميلابارالسيد-ب

المنتدبةالسلطة1برعايةعسهـريةشبهسياسيةكمنظمة3691عام

فتنةبعدالا1اليرلمان1يدخللم.لبنلنفيالعربيالاتجاهلمؤاومةفرنسا

كانت.احعلالبفيهاوساندتهشممعونكميلاشعلهااًلتي5891

عنفيهاعبرمواقف،اسرائيلادولةانشاءقبلحتى،الجميللبيار

لانشاءالانعزاليةمسعىمنانطلاقا،الصهيونيةلحركةامعتهإطفه

.(التاريخي1لملحقاراجع01لبنانفيطلاكفيفوميوطن

تنظيما،واكثرهاليةانعزاميلشيااضخمفهي،الحزبميلشيااما

ومحاميناطباءمنالمهناصحابواالاعمالرجالمناطروالا

متسترينيعملونححث،ايضالبنانخارجوالمنتثمرين،ومهندسين

اميركا1،الاغتراببلادوفيالعربيةلبلادافيالحزباهدافلخدمة

سكانعلىنفسهالحزبفرضالاخرةالاحداثوفي.الياواسترا

يروتمنالشرقيةالمئطقة)؟لانعزاليونعلبهايسيطرالتيالمناطق

بعقىولمينمحلولةفيللسلطةكبديل(وكممروانلشمالياواتن

عملياتفيبارزبشكلالميلشياشاركت.والخوةبرالقوةالخدمات

لمسلخ،ا،الكرنتينا،الغوارنةحارةفيوالجماعيةيةالقسسالتهجر

تللمخيميالتجويعيالحصارفيشاركتكما..الخضبيةمخي!

عينأجماعيةبمجاررقامت.النبعةومنطقةالباشاوجسراوعتر

حسبلقتلواوالخطفالقنصوبأعمال(..لاسوداالسبت،لرمانةا

فتياتالكتاءدبجندتكما.والتعذيبوالتشويهاًلطافيالانتماء

..المذكورةالاعمالجميعفيشاركنلبنمانيات

لفتنةالمسبب"لنمورا"ميليشيامؤسس،شم!نكميل-ج

السياسيةبألالاعيباشتهر،بادزاطلأل!اقانداجعلتهالتي،58!ا

المتعصب.الانعزاليوهوالكاذبلعروبةالباسوبارتداءالملتوية

علىبترددهالمعروفقسيسشربلالاباتيبرئاسةلرهبانياتا-د

علىلعسكري!االميليشياتبدعمقامت،فلسطينفيالمحتلةالاراضي

الاعمالخدمةفيومؤسساتهاالاديرةووضعت،الاصعدةكافة

العسكرية.

كان،سليمانابوشاكرالمحاميبرئاسةادونيةاااًلرابطةهـ-

الخفي.العسكريتنظيمهاايضااها

الدكتورعنهوالمسؤول،(المادوني)"التنظيم"-و

لائباتالبشعةبممارساتهاًشتهر.لبنانا!اءنقيبالشمالي!ؤاد

،الحرةالمهناصحابعددي!ثرصقوفهوفي،الساحةفيوجوده

.عدوانجورج"المحامي"هوالتدريبعنوالمسؤول

المغاليعقلسعيد"الشاعر"ومنظرهم،الارزحراس-ج

العسكريمسؤولهم.خاصةالعربيةوللثقافةللعروبةعدائهفي

صقر.اتيانالسيدوهو"ارزاوو))

مدلولاتذاتعديدةباسماءاحرىعسكريةتنظيماتوهناك

..(ادونشيفتيان،الصليبجماعة،نهرامار(.عنصريةاوريتبمبة

الصهببوفيةبالحركةلملتشبهتحاولالانعزا!4الحركة-!

الموارنةنشآةان(الملحقراجع)التاريخالىبالرجوع،نعلم

لديهم،(بألاقليةالشعور"ايجادعلىكبيرتأثببرلهاكان،المذهبية

الاسلاميالمحيطوتجاهالشرقمسيحييسائرمنديانتهمبناءاتجاه

بحد.مافي

مواطنيهممناليعافبةمعالمذهبيةمنساحنلالهمانكط

اللحوء"الىدفعهمقدلهمالبيزنطيينالروماضطهادلمالمسيحي!

وبان"لاجئون"بانهمالعقدةتلكلديهمفنشات"لت؟نجبلالى

.الاوطان1كسا!دروطنلا((ملب))الجبللبنان

بالمحيطا،حتكاكعنبعيدينالجبلفيعديدةقروفابةاوهماما

."الانظفى))نزعةلديهمنمىفمالدحولهم

والمرسلينللبابواتالاجنبيةالتدخلات،ذكرناماالىيضاف

اليهاالمشارالموارنةاوضاعاستغلتواقي،الملحقفيالمذكورة

،مختارشعب،)وانهم"الاشواكبببنوردة"انهمالبهمواوحت

وكرامةالصحيحالايمانعلىالمحافظةاليهوأوكل،اللهاصطفاه

."الشر!فيالمسبحية

حتىمسلعيهالبنانفيالموارنةمعالاجنبيةاتدخلاتوتا(بعت

المصطغشعورهمفزادبألغربلحقتهمواالشرقعنكبسلمسلختهم

"حمايتهـ("عليهمتعرضفرنساوبراءت..الشركأهذاعنغريبونبماانهم

الوطنفياخوانهـمسالرعنابطدهمفيامعانا"رعايتها"و

فيالاستعماريةلمصالحهاخدمةبهاالتصاقااكثررجعلهمواكتسابهم

وطنانشاءبأمكانيةالموارنةمنكيبىفسماعتقدحتى،الشرق

للارسالياتكانوقد.بغرنسامباثرةيرتبطبهمخاصطائفيفومي

بطمسوذلك،الانعزاليالفهـريلنياراخلقفيالاكبرليرالظالاجنبية

الىلطلبةااهتماموتوجيهاخرتاريخوتزييفللمنطقةالحقيقيالت(ريخ

ثقافتهما.والىعامةواودوباخاصةفرنساتاريخ

وتصغيرالعربيةالغةمحاربةعلىواتباعهمالمبشرونعملكما

ضعف،المأرونيةالاكثريةادهانفيرسخممالعربيةالثقافةادور

وثقافة.تاريخابالعروبةصل!عقـ!انعدامحتىأو

وجودفرضيةعلىالمبنيالان!زإلياًلتيارنشوءء،ن،ورممامن

تحاولالانعزاليةالحركةاخدتوبأتالى،متميزةمالونيةدصرية

المعاديةالعالميةالقوىمنبتوءيمهالصهيونيةالحركةخطىتتبع

لامروصة.

الاستراتيجيةفي-2

شعبالموارنةانالىيسشندطائفيقوميوطنلاؤشاءاًلسعي-

القومية.صفاته،زعمهمحسب،ولهاللهمنومختارم!بز

تامينوفيالوطنذلكانشاءفيالغربعلىالاعتماد-

له.الحماية

!مينسبيلف!المغتربقللموارنةالمزدوجالولاءاستخدام-

اؤناءيكونوقد.الوطنالىللعودةودعوتهموالمساندةالدعم

المؤسسمةلخلقبداية"العالمفيالثقإفيةاللبناانيةالح(معة"

الوكالةن!على،منهمالموارنةوصاصة،لمغترببئااررطالعلن!مة

الجامعةلتلكالعامالامينديبابوبد!يصرجولقد،الب؟ودية

الشناتفياليهودمنظماتفعلتهبطسنقتديا،ضا"(ا-2-76ف!

)؟ألبنانيملايينممرثةمناكثران..وحضارتناثؤ"افتناعنندافعلكي

اخوانهبملمساندةصفوفهمبتنطيمسيقومونلبثان-ارجيروريشونمسيحي

."لبنانفييعانونالذين،الدينفي



منلهمابعاداالشرقلمسيحييوملاداملجاالوطنذلكجعلى-

هجرةيشجعونعندماالصهيونيونيفعلكما،مزعوماضطهاد

.هناكاضطهادهمبزعمالعالمانحاءبعضمناليهـود

ضيك:الت!في-ب

الموارنةبأنالزاعمةالمبرراتلاختلاقوذلث:التاريختزوير-

يختلطخلصاصل1منوبانهم،عرباوليسوامتميزةفوميةيشكلون

يالهليسمماذلكالىوما،اًلساميةنجروالمناصرالفينيقيوناليه

باكثريتهمفادلوارنة.(الملحقراجع)الصحيحالتاريهـخمناساس

وطنمناي،الشرقيةالعر(بيةالاقطارشعوبكسا!عرب،الساحقة

.العرب1جزيرةشبه:واحدعرقي

للرابطىساس(معينةطائفةتمتنقهكما):الديناعتماد-

لايجادكافكشرظواعتباره،المارونيةالطلالفةفرادابينالعنصري

المغنربينالاخرينمع،لبنانفيالمقيمينالموارنةلترابطالدافع

.الاخرىومقوماتهملغتهمتركواالذين

لتحقيقلانعزإليةالحركةاتعتمد:المراحلبساسةاعتماد-

الصعوبأتتذليلعلىيساعدالذيالمراحلاسلوبعلىالبعيدةاهدافها

المؤاتيةالظروفتنشاانالىالتريثوتبني،باولاولاا!نية

في6لنفلأفىواالمخادعةمعالاسلوبهذاويتمشى.دولياوح،صة

نشاطهاعنتخلتفدليةالانعزا1بانزوراايهامهمواالخصومغتنسبيل

اهدافها.باتجاهالعملوعن

يشدد:خاصةفكريةاجواءضمنلئاشئةاالاجيال1وضعس

حريةبهويقصدون،(الحر1بالعليم"يسمونهماعلىالانعزاليون

التعليمفي،ومحليةاجنبيةمن،خاصةلكائوليكيةاالارسالبيات

فييعارضونوهم،لافكارهممضاسبةيرتأونهاالتيالتوجيهاتحسب

الرسميأالتعليمائرةداوتوسيعالتعليممناهجتظويرنفسهالوقت

المسيطر،هو"لتبنعببرياالنعليم"ابقاء1فيامعانامستواهورفع

شاركتلتيا)الرهبانيات1معويتعاونون.المارونيةلمناح!افيخاصة

لشبيبةا"تعيينن"علىالمختلفةومؤسساتها(الاهليةلحربافي

مغلقةجماعاتضمنمتعصبةاجواءفي(خاصةوالمارونية)المسيحعة

معالفكريوالتبادلالاختلاطلعرقلةك!حاولةفي،الامكان1قدرعلى

فرضمنالنوعهذا،تصاعدوفد.الاخرى1الطوائفمنطنينالموابىقي

اصبحتاحتى6لصثرةاالشهوراطيلةالاحداثاثناء،الفكريالحجر

،احمببرونبوجودهااعترفمغلقة((ءيتوات"ليينالانعزامناحى

.ادهريمونا"ارونيالسياسياشهرهمشمن

"لشباببتنظيمالانعزاليةلحركةااهتمت:الشباب1تنظيم-

كجمعية"الكتائب))تأسيسالواضحةالبداياتاولىوكانت

الاهتمامذلكرافقكما،3691عامعسكريشبهتنظيمذأترد'ضمية

ث(بهها.وماالكشافةبجمعيات

عهدفيعملهااساليبطورتقدالدنائبانويلاحظهذا

العصاباتمنواًمثالها"لهاغاناها"يشبهماالىوتحولتألاستقلال

الانعزاليين.ميليشياتكسثروذلك،.لصهيوأية

اثالاحدا1بدايةمنذ:البشعالعنف1استعمالفيالتوسع-

المواطنينوبوجه،ا!سلميناطنينالمواابوجهاليالانمزاالحقدانفجر

القتلواوالتشويهوالتعذيبالحطفعملياتفيوتمثل،اجمالاالعرب

لقومي.ااوالطا"دفيالافتم(لأسوىسببأيدونلقنص1و

المناطقتقسيمفيالانعزاليينخطةالاعمالهذهخدمتوقد

للعروبة.لعداءاأعلانوفياطاءلفبمافنهجروفي؟للبنانية

الحركة1"تقليدلبنانفي"الانعزاليةالحركة"محاولةان

بالضرورةيعنيلاوالتكتيكالاستراتيجيةنواحيمعظمفي"الصهيونية

والتاريحي:الديميالاساسفيتطابقاهناكالى

الديا(نصةمفاهيممنانطلاقايمكنلا:الدينيالاساسفي-أ

اليهوديةالديانةتقدمهاالتينفسهاالاسسالىالوصولالمسيحية

...ذلكالى1وما"الميعادارض"و"المختاراللهشعب"عن

يرحبوهو،والتسامحالمحبةدينهوالمسيحيالدينانعن!ضلا

منغصنهيالني"للمارونية"يمكنولا،اعتتاقهيريدمنبكل

ذكرنا.ماعنتختلفانالكبرىالمسيحيةالدوحةفيالكائوليكيالفرع

اليهودان،زوراالصهيونيونيزعم:التاريخيالاساسفي-ب

)الدياسبورا(لتشريدواالتشتيتعمليةقنيجةهمالعالمفيالمنتشرين

الروماني،السبيايامفلسطينفيالقدماء1ليهودالها"عرضالتي

العاصيواديفيالاصليموطنهمتركواالذينالموارنةانفي

ماكان،"لبنانجبلشمالي"وقصدوالداخببةاسوريةوسهول

عكسهوذلكوكل،لمعظمهم"وتجمعالجوء"اليهوصلوا

.اتلشتا

لاسبلبانطلقتفقدعشرالتاسعالقرنخلال"اًلهجرة)ءعمليةاما

بينفصلتالتي"لبنانجبلمتصرفية"اقامةعقبافتصادية

.الجيدةوالموانىءالمتنجةالسهولوبين"الجبل"

منمشابهاشيئاتشكلانطبعايمكنلا"اله!برة)ءهذه

منهاجرمنجميعلكانوالا،"للدياسبورا"التاريحيةالناحية

قدبالثروةطمعاواسترالياامركاقياعلألىالمخنلفةالعالمبلدان

وتشتيت.تنئريداىاتعرض

منخاصيةالىمجددالنظرانلفتاناالاالختامفييسعناولا

منحملالتيالمراحلسياسةوهي،الانعزاليةلحركةاخاصيات

الى1داتمالتنبهايتوجبوهكذا.اهدافهالتحقيقالحركةخلالها

الترقب.واالحذرحالةفيوالبقاءالناحيةهذه

المتطرفونليونالانعزاور(الياتراجعانبعديستبعدولا،هذا

القوىبرعضمنالازملتجاوبايلقلمالذيللتقسيمسيهمعن

باعتبارهاالموسعةللامركريةافضيةتحريكالىيلطواان،الدولية

لألكانتوناتمرحلةالى1البلادتنقلولكنلا،بحتةداخليةقضيه

فيالتقسيمموضوعطرحلاعادةمقدمة-كلونب!ث-،لفيةالط

منالسب.ظرف

تاريحيملحق

تاريخعلىالاضواءلقاءاهوالتاريحيالعرض/هداالمقصودان

شساةظروفتبينعلىتساعدالتي1الزوايامنلب!انفيالموارنة

فيالاجنبيةلتدخلاتابفعلالتاريخعبرونموهاالانعزاليةالحركة

.الشرق

الصليبيةللحروبالسابقةللفترةسريععرص-2

يظهرلمسياسيككيان"لبنانجبل)ءاو((لفان)ءان

الدينفحرأايامالعربيةبرالمعنيةلامارةامند)،الحديثةالعصورفيالا

وقد.الانجبرة1سنة؟لمائةفيوخاصة،(عشرالساابعاقرنابدأيةفي

لبنانجبالسلسلتااجمالابهيقصدجغرافياتعيبراذلك!لكان

.(حرمونآو)الشيخجبلاحيافاويهابمالغربيةواالشرفية

فيلعرب9جزيرةشمالالوافعةالبقاعفي،زلتالازمانقديمومنذ

خرجتقواماالطبيعيةوبسوريةالنهرينبينماببلاد!فء(

11صطلاهـاعرفتوقدلعربيةاالجزيرةشبهمنالعظمىبغالبيتها
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وم!هم)والكنعافيورالاموريونم!همكانوقد،"با!سامين"

الذينلعيطوريونااوألايطوريونواوالالثوريونوالاراهيون(الفينيقيون

لقبائلوا،عديدةبقرونلميلاداقبللبتانجبلجنوبيالاريافنزلوا

.(..لخا،مناذرة،غساسنة)الاخرىامربيةا

ملاحظتين:الىشيرانارفيرومن

منالمدنسلممالكاوأسسوااحلالسوانزلوافدالفيني!بمبينان-أ

وجبيلويبروتوصيدابصورمروراشمالااللاذفيةوحتىجمو؟عكا

السفوجوكانت.موحدةسلطةاودولةايةاي!شئواولموطرأبلس

تتبعالسلأانمناجمالاصاليهالجبالوحيثاثاطىءمنالقريبة

ما.حدالىالمدن-الممالكسلطان

تدريباتخلتاعلاهاليهاالمثار"لساميةا"لشعوبا-ب

ومللهانحلهابمختلفالمسيحيةالدير(نةتعتنقواخدتوثنيتهاعن

الفتحقبلظهرتوقد.لهـاالبيزنطيالحكماعتناقبعدخالىصة

ضفافعلىالداخليةسوريةسهولفيسنة002بحواليالعربي

لسبتمسيحيةدينجةجماعةشهال!وانطاكيةحلبوحتىالهاصي

ظهرتكما.بالموارنةفعرفت"مارون"واسمهالمتنسكيناحدالى

الموارنةمعدعويةنزاعاتلهمكانالذينلي!عإقبةكاأخرىجماعات

سمححيناًلعربيالفتححتىاستمرت(المرهبيالخلافبسمب)

لجبالاأ"انلبناجبل"منالشماليلقسمالىا"باللجوء)ءللموارنة

.(فقطالغريبةالسلسلةعلىوجبيلطرابلسبيئللهاحلالموازية

لنصفامنابتداءوذلكلبنانجبلشماليفياقامتهمابدايةف!9.ت

.السابعالميلاديللقرنالثاني

فتحساالمؤرخيئبشهادةالطبيعيةلسوريةاًلعربيالفتحوكاى

العربيةالقبائلبعضكانتومنهم،الشايينالس!انلانيشراً

الذينالفلألحينبالعربرحبواقد،وامثالهـماسنةلغسكاالمس!ببحبمبة

حكممنيخلصونهمصاءواوقد.العرقيةالقربىروابطبهمربطهم

ناالعلم1معهذا.وثقافةولغةعرقاعنهمالغرباء"البيزنطبمبين"

ابعضمنالاللهماالسهانمنخالشبهكان"لبنسانجبل))

.اكنسا

للبنانيةاالعائلاتبعضانهظنذكرانالمفيدمنيكونوقد

لعربيةا؟لجزيرةجعوبعربمنانهاتعتقدالعرإقشةالمادولية

الذينملحمةالاوالغاسنةمنإانهميدعونالذيناًلضازن!ل

حورانمن(المنيطرةجبل)لعأقورةاالىاتواقداجدادهما!يقولون

فالموارنة(التاريخفيلبنان-حتي.ف)دمشقطريقوعنآيضا

.عربعرؤاهماذن

فيالضعفحلانرمحد،العالثرللقرنالثافيالنصفوفي

ترك،سوريةمنكيبرقسماسترجاعالرومواستطاعلعباسيةاالدولة

وقسملبنانجبلشماليلىا"ل!وا"والع،صيواديرنةالمواراقي

بنيمنالمسلمينالعرببامرائهااجتمعواحيثحلبالىمنهماخر

تسقطلمالتيلسوريةاالمدينة3"نتوقد.مرداسبنيثمحمدان

.(تاريخيةصورة،رنةلمواا-صليبيكد.).الروميدفي

شماليالىدينيةكأقليةالموارة((لجوء"انتبتوهكذا

مواطنيهممعمشاحنالهمبسببالاولى:مرحلتينعلىتمقدلبنانجبل

فيخوافهمااضطهادمنهربا:واتنانية،ليعاقبةامنلسيحييئا

حماةافضلفكانواالمسلمونالعرباما،الغرباءالروموهمالنصرانبة

بيئتهمفيالموارنةمكثوقد.لكبرىالوريتهمامبرالهـداخل

طرابلسبينللساحلالموازيةالجبليةالكتلةفيالمحصورةالجبلية

فكانوا،الصليبيةااًلحروبنهايةحواليحنىعديدةفروناوجبيل

انقطع"بألقولالمؤرحين،عصبالعحتىحولهمرالمح!يطلاحتكاكاقليلي

رد.)"الخارجيالعالمعغلبنانجبلالىلجوئهم،عدالموارني
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الصليبيةالحروبفترةاما10تاريخيةصورة،رنةالموا-صليبي

الصليبيينوبينبينهمعتميزةاوخاصمسةعلاقةايةث!مهدفلم

منكانكماالاقواسوحملةا،د،ءمنالمرلرقةبعضمنهمكانبل

لبنان-حتيفيليبأالارمنالمشاةواالمسلمينالفرسانبعض"-ءما

الئاحيةمنافهالى"لنظرلفتمن،بدوهنا.(التاربخفي

علاقةلاالذين،الشرقيينالمسيحيينمنالموارنةكانالكنسيةالدينية

إلبابويةالاتصالاتابعضبدأتحتىرومافيالغربيةبالكذسيةلهم

بعد.فيمالهسنعودممأ)الصليبيةالحروبخلاللم!م

لجآواالذيناثوارلةالىبألاضافة،العربيالفتحوبعد..

منتصفمنإبتد؟ء.زلتفقد،لبنانجبلشماليإلياقلتاتما

قبائل،بيبروتمئهاالمحيطةصاصة،جيالنافيالثامنالقرن

لألجبالفعمرتالتنوخييئئموالارسللأفييناللخميينمن(مسلمة)عربية

هذهأعروبةتعززت:الصليبيةالحروبوخلال.المقيمينبالسكان

معبروتجبالبقيتفقد"بعضهميظنقدماعكسعلىالبلاد

يروتتاريخ)"الفرنجةايديفيلمدينةاكانتفيمااالمسلمين

العربيةالقبا،لمنالمزيدووفد.االتنوخي1يحيبنلصالح

فيفعالةمشساركةشاركواالذفيوالشهابييئءالمعئييئالاصيلة1

سو"حلها،علىفلولهمغزواتمنحمايتهاوفبماالفرنجةمنلبلاداطهير

كسروانفدخواجنوباينتشرونارنةالموااخذالمماليكعهدوفي

لمماليك،امناضطهادلايخاصبشكلرتعرضوالموهم،لمبيرةدلي(عدا

التواطئين1المسملمينءنفعاتاصابفدالتأديبفانلعكمه!اعلىرل

.ام503بعد6كسروانفيمكانهمالوارنةكحل،الفرنجةفلولمع

تاريخفيتحولنقطةشكلتقدالصليبية1الحروبكانتواذا

انفسهمعلىفرضهاالتي"العزلة))منقرونبعدطلأنهاالموارنة

بحكماولالديهمفولدت،لبنإنجبلا؟شمافيالموارنةمعظم

لمجموعثم(المسيحيينلباقيبالنسبة"الاقل!بة"عقدةالدينيوضعهم

اللجو،"عقدةجبليةلبيئةالتجلالهم1بحكما.ياوثاالمسلمين

تحركانحوهماوروبأبدأتالعزلةمنقرونبمدنقول"والانظق

كئسيا.سهمدومابتقربتمثلمااولتمثلبوهـامش

الصليبيةالحروبنتائج-2

لبطاركةاالىبرسائليبعثونالبابواتبدام13؟اعاممنذ

وبرسوحالماروليةا-الكنيسةايمانبحسنفيهايشيدونالموارنة

لقدخىاعجا/بهم1شديدلهممظهرينلاجتدابهموذلكالثابتةعقبدتهـا

في؟معانا،"الاشواكبينبالوردة"المارونيةالكنيسةاحدهموصف

الموارنةابخنذابعمليةأنالىاوشارةتجدرلكن.المبطنالتحريض

في.الامرالموارنةانقسمبلسهلةتكنلمرومابكنيسةللالتحاق

هذا(،اعيةدااشتبأكاتالىادىشديدخلافا!ريقينبيئوقإم))

المسيحيبنالىينظرونلعموماعلىكانوا))الفرنجةانالىبالاضافة

وهكذأ،"مرتبةادنىويعتبرونهمالغطرسةمنبشيءالبلادابناء!ن

بالغربوربطهمالشرقيسةجتورهممن4الموارؤاقتلاععملببةفان

وراءالاساسفيكانتالتيالبابويةلممالحتحقيقا(هوءا)

درةبمبلولاسهلةعمل!بةعنلمالصليبيةالحروبعلىالتحريض

بلادنافيالاوصوبيللنفوذخدمةالاجنبيمننجنحريضبللبلادااهلمن

اخذتلزمناومع.بالغربمرتبط!ة(دينية)اقلياتراص!طناع

لتدريسخاصمعهدرومايب1584عامافتتحخهىتتوطدا)علاقت

مغزاهالحادثلهذاكانولقد)).الموارنةلدينالرجالاللاهوت

الما!و.!الاكببروسرنجالالمعالمعهدهذامن.خرجفقدالتاريخي

الىالمألوفيةامئببسةصمسبيلفيليعملواوطنهـمالىعاثواالذين

الكنيمسةمعالثملمارونجبةاالكنيسةاتحادلكئ،الفاتيكانحقية

.(التاريخفيلبنان-حتيف.)736؟عامالايتملمالبابوية



بداتالتي"التبشيريةالحركة"تاثبرذكرناماالىيضاف

1،115(الكرمليةالرهبانياتتاسيسمعالصليبيةالحروبخلالى

اساقفةاحدمهمتهاوصفوالتي،والدومينكانوالفرنسببسكان

لاستردادجندالامرسليننريد)ءبألقول0127عامالدومنيكان

جملةمنوكان(1التاريخفيلبنان-حتيف.)"المقدسةالارض

بألاكلببروسالاجانبالرهبانبعضاقزجاناتبعتالتيإلا-اليب

كالراهبرفيعةكهنوتيةرتبافيهتسلقواحتىامتزاجاارونياأ

يرسلكانالذي(أ؟147-05؟البنانفيأغريفونالفرنسيسكاني

المطلوبةالروحهناكتشربواقدرهبااناممنهاليعودوا-لدميذرومةالى

علاقةعنفيهادافععديدةمقالاتكتب"الذيالقلاعيكجبرائيل

فيلبنان-حتيف.)"رومابكنيسةالمارونيةالكه-!سة

توفي)مطرانمركرالفرنسيسكانيالراهبذلكتبوأوقد(ريفيالظ

الطائفةفيهايصفالتيالزجليةالقصائدرعضلهونشرت(ا؟اه

مناعةالىوال!ه،اللهاصطفاه،مختارش!عب"برانهـاإرونية؟4

وكرامةالصحيح1الايمانعلىالمحافظةاليهاوكلحيث،لبنانجبل

.(تاريخيةصورة،اًلموارفة-صليبي.ك)"الشرقفيالم!يجبة

عشرالسابعالقرنفي،والمتصرفيةالشهابيينواالمعنيبناياموفي

الكبوشينارسالياتتدافعت(عشروالتاسععشر؟الثامحن

بلادنافيالاوروبيالنفودترسيخفي!بدبلادناالىراليسويمبن

في"والتبشبرالتعليم"اسطةبوإوتجميعهالهالعملاءخلقوفي

طاء!ية.؟!

اكانواسواء-البعثاتهذهافرادجلكان"انهالملاحظومن

عمدعنكانواالذينالفرنسيبنالمواطبينمن-تجاطاممرسلين

الخارجيةالسياسةلتحقيقالسبيليمهدونعمدفيأو

وانني1715(-)3(16عشرالرابعلويسوضعهاالتيالفرنسية

.ف)"العلكةوحمايةالفرنسيةالتجارة1تشجيعفيخلفاؤهاتبعها

.(اتاريخفيلبنان-خي

ألاجنبيالنفوذتر!ميخ؟العثماليالعهد-3

يةالاقتصلاللعلاقاتالملامحبعصلنتبينوقفةمنلابدوالان

الحروبظروفمنان!رقاوالغربالشرقبينوالممهبياهـية

.ونثائجها(الصليبية

الصليبيونشعر9901ءامالقدسفييةالمحوتيثالمملكةانثاءفبعد

معالمواصلاتلحريةضماناالساحليةالمدنعلىالاس!نيلاءبضرورة

؟وروبة.

للجمهورياتالتابعة1لحربيةاالمراكببمساعدةدلكتموقد

والجند.والسلاحبالمؤنتمدهمكانتوالتيألايط،الية

لقاءالاودوبيونالملاحون1عليهاحصلالتياسمبالم!ج!ةومن

صريبةدفعدونو؟تصديرهاالبضائعتوريدفيالحقالمساعدةظك

بعدفيماعرفلمأمقدمة"المنافعتلككانتوقد،المكوس

المثرقيفيالاجانبللتجارتمثحاخذتالتيالاجنبيةبالامتيازات

الغزواتخطرزوالوبعد.(التاريخفيلبنان-حتي.ف)".لادخط

منالثانيالنصفعندمجددالتجاريةالعلاقاتااستؤنفتالصليبية

فيتوطدتثم(التاريخفيلبنان،حتيفه.)"عشرالرابعالقرن

سليمانلسلطانااتفاقاهمهـاوأ"الامتيازات\)بفضلالعثمانيين!د

التجارةلازدهاراساسا"كانلذيا1535عامفرنساملكفرنسوامع

احرىمعاهدةالىنشيروبالمناسبة"الشرقمعوازتشارهاالفرنسية

عشرلخامساولويسالاولهحمودالسلطانبين،(17عامعقدت

والزوارالحجاججميعحمايةفيالحقلفرنسةانعليبنودها!نص

هذه"كا.لتوقد.العثمانيةالبلاديؤمونألذيق!الاودوبيين)

14

النصارىجميعحاميةهيفرنسةبنالادعاءاساسالامتيازات

.(خيف.)"سوريةفيالكاثوليك

تميزوقد،العثمانيونسيطراجمكالمماعهدزوالبعدبلادناوفي

حكمهم:

جبل"فيالعربيةللاماراتلمحلياالحكمعلىاًجمالابالاقياء-أ

بشكلمنهابرزالتيالمعنيةالامارةالخصوصوجهمحلىومنها((لبنان

وجبلصيدا"بامبرلقبوقدالثانيالمعمنيفخرالدينالاميرصاص

الانتشارعلى"الموارنة"شجعللزراعةتنشيطاعهدهوفي."لبنان

واندفعتالخارجيةالتجارةنمتكماالشوفباتجاهجنوبا

والتبشبر.للتعليمبلادنانحوفآكثراكثرالارسالهات

العثمانيةالدولةبيئاعلاهاليهاالمشارالعلاقاتبتنظيم-ب

فرنسالدولةألمباثراالسياسيالتدخلوبازدبادالاوروبيةوالدول

واضحبشكلذلكظهروقد.الدينيرئ!بسهمبشخصالموارنةمع

قناصلهالىتعليما+لهعشرالرابعلويساصدرعندما7916عام!نذ

(الفاا07دهاتعداوكان)المارونية"الامة))لمساعدةسوريةفي

لكنيسةاركيسواعلمالمن!رفىفيالكاثوليك""لرعونفيوركونوا

هذاعشرالخامسلويسجددسنةاربعينوب!د،بالامرارونية1ا

ليضعوا"قناصلهالىتعليماتهمصدراالموارنةبحمايةالتعهد

.ف)"رعاياهافرادوجميع،الموارنةوطريركخدمةفيقنصلإاتهم

مظاهرالغرنسيلتدخلاارتدىوقد.(التاريخفيلبنان-حتي

فيالخازنل13الموارنةاقطعييكبلرمنقناصلهمتعميينمنهااخرى

ام5ء116لفازنانادراولهم1فكان(الخصوصيوجهعلىكسروان

منهمكانكماالمعنيملحمالاميرابناحمدعلىوصياكانالذي

لألوقتفييشفلكانالذي(م1787عام)الخورياور-عدغد!دور

الشهابي.يوسفالامرسرامينمنصبنفسه

لتالياااًلقرنمنالاولوالنصفعشرالثامنالقرنشهدوقد

الامراستقرانبعدخاصةالشهابيينالامراءبينلثديدةخلافات

دارهعينمعركةبعد(لشهابيوناومنهم(لبنانجبلفيللقيسسيين

فهاجرت(خاصةالدينعلمل3منهم)اليمنيونانهزمحيث)1711(

درزيةلجاليةاةالنوانواكالمحيثحورانالىالدروزمنعديدةاقوام1

لطبيعيااًلتوازناختلالالىداراعينمعركةادتوقد"هناكقوية

الدروزبينوخاصة)"الروحيةالجماعاتمختلفبينقازمالمانالذي

الها.المشارالاجنبيةالتدخلاتضعوءعلىطبعاوذلك،(رنةالموا

حفيبشكلولو،الشهابيينالامراءبينالفلافاتفيتدخلوقد

تمثيلاحسنايمثلونكانواالذينارنةلموإامنالمستشاروناواًلسرامناء

خىالامراءاولئكعلىآثيرهمونفوذهمفيزادمما،فرنساصالح5

العاروديا،لتاييدستإبأاخفيةولو((يتمورنونأو"يتنصرونرأيناهم

الثانيلمبشيرلامراشهرهماعنمتلاقيلوقد.فرنسامنمدعوم

مسلما(بألسراي،بالمعموديةمسيحياكان"انه.184(!)1788

.(التاريخ1نجالبنان-حتي.ف)"بالمصلحةودرزيا،بالزواج

عندلعثماليةاالسلطنةضدباشابراهيماايدالذياالاميرهذا

الفرنسيةالسياسةمعذلكتوافقوقد)لسوريةوحكمهابخنياحه

للمؤازرةخليلابنهبقيادة"لموارنةا"منجيشاارسلاقد(حينهفي

بينعداءهسدبدايةهذافكان"حوراندروز"ثورةاخمادفي

.(خي.لىا"والموارزةالدروز

:0186(-18).!االطائفيةالفتق-أ

التخريبفيألاجانبنجاح

الىا،"لبنانجبل"تاريخفيكيبرمنعطفالىنصلوهكذا

عواملمنكانوقد.0186(-)0184،(الطائفية1الفتن"فترة

بشرلامبرامحاولات،علاهاذكرناماالىبالاضافة،لانفسارا



فعلهأبمايذكرناوذلك)واعيانهملدروزامشايخن!فوذعلىالقضاء

كذلك.(5891قبلالتقليديينالمسلمينزعماءمعشمعونكميل

المقاطعاتفيونفوذهمالنصارىعددازديادالدروزنقمةعواملمنكان

لأبألاضافةمعكلاالامراء"تنصر"وداراعينمعركةنتائج)ا!درنرية

العوامللألىنضيفانيمكنناكما.(للموارنةالاودوبيالدعماىا

ط!والالموارنة1علىالبابويوإوالاكدأبركيالفرن!صيلببرالطعنالهأجمة

للدرو:وتحريضهاانكذنراتدخلعنالناتجةلعواملا،الماضيةالقرون

نفوذهالتدعيملبنانجبلفيالفئويةللنزاعاتركيااستغلالوعن

لرجلاتركة"اقتسامعلىاجمالالكبرىاالدولوتنافس،المتهـاوي

سلسلةبعد10186(لكبيراالانفرارحدثو!كذا.((وؤاتهقبلالمرءى

الذينارنةوالمواالدروزبين5؟18(،)1،18صغيرةانفجارات

كبرىثولةبحمايةوتتمتعبداتهاكائمة4ية-اا"با!ميعتقدونباوا

لبنانجبلفيالقائمقاميتينحكمفشلوقد."فرنساهيكائوليكية

مترنيخ""قبلمنالمقترج،ومارونيةثرزية0186(-)؟(18

الدولففرضت(!حاليابهالمعجبينكبأ(رمنبهبسنجروبعتبر)

جبلفيالمتصرؤيةوضع،فرنسارغبةضد(تركياومعأا)اكبرىا

علىاو)الشهابيينالامراءحكماعادةفيترغبفرنساكاقت.ا(لبنان

(اًلزغرتاوي-الاهدني1كرمبككيوسفآخرمارونيزعيمحكلمالاقل

توافقلمالاخرىالكبرىالدوللكن،لتفوذءـا؟دعيمالبنانعلى

ذاتمتصرفية"لبفنجبل"صلعلىالجمبعفقؤضا
متسسفيحكمسساالعثم(نيةالسلطنةضمنداخلياستقلال

غيرمنولكن،العثمانيةالدولةرعايامنكالوليكيمسيحبم

91(ا5ً-)1861اجمالاالمتصرفيةص!هدتميزوقد.البلاداهل

الادارةوسوءالحكملفسادافظرا،لبفانجبلفيلحالا!صعمء

صاصة،الجنوبيالساحل1فيالخصبةاًلمناطقمن"الجبل"ولحر"ان

امركااوبلادمصرالىالهجرةفزادت،الجيدةالمرافىءومنش:لبؤاع

تلكفيزادكما،ارنةالموامنالمهاجرينمعظموكان.واشراًب

الاولىالعالميةالحربقبللفرنسافكان"الارسالياتنشاطالفترة

جدرانأساابينتضممدرسة005(وفلسطينولبنان)لموربةفي

المدارله!تلكمعظمانوالمعروف(خي.ف)"و؟لمهيذةتلميذ.005.

هـ"لبنانجبل)ءي؟ان

سبقتالتيالفترةفيانهالىمثببر،التذجمرسبيلوعلى

البلادفيالاوروبيةلدولاطماعافيهاوزادتالاولىية4لعاالحربا

بالمؤتمروعقد"اًلصهيونية)ءنشآت،الا-رراًكقبلمنالمحكومة

قبلمنالمدءومةالاستيطانيةالعنصريةالحركةالسسفوضع7918ءام

.4891عاماسرائيل1قامتحتى..كانماكانثم.الاستعمار

الفرنسي-والانتدابالاولىالع،لميةالحرب-د

ورعايتها.الارونيةالحركةعلىالوهـ،ية

الاولىا!الميةالحربهووخطيرجديدمنعطفالىالاننأصل

بنتائجهاه،المجالواف!حت((لبهإنجبلفيةمتصر"عهدانهـتالتي

صيعةتحتبلادذا!بمداهيأخدارالفرنسدأالاستعم!ارا"ام

لبريطاني-االنفود1دعائمتثبيتكانفقد،حالكلوعلى.الانتداب

لواسع.ابممناهااستعماريةصليبحةردةآنئدلشرقافيالفرنصي

للاتراكدحرهبعدالقيمامةكنيسةدخولهعنداللنبيالجنرالةالفقد

دخولهبصرعورورميلهوؤال"الصليبيةالحروبانتهتالان))

صلاح"الدينصلاحقبرعلىيقفوهو،ميسلونموقعةاثردمشق

.((جديدةصليبيةلحملةن(وا،عدرامأدووااوررن

العربىوالجيترالفرنيأبينمواجهة)مايلونمو!ة!!د

الفررسيين،لمامامالعربيةسوريةابوابفتحتالتي(سوريةب

إمارةلم"الكببرلبنان").؟91(اعلانءوروالجنرال(1اءادا،

الارأبعة1ا،قضحةمع"لبنانجبل)ءاي(الكبرالمعنيالدينفخر

-يروت-صيداصور-عاهلجبل-البقاع-عكار!وبووت

التي،(المضمومة))المناطقاتلكسكاناكثريةرغبةضد(طرابلس

الفرنسأالانتدابنركض(انسلاميةبراكثريةلالا.لجاهعروبيةكانت

اجلمنتناضلكانتالتيالعربيةسوريةالامللدولةبالعودةوترغب

للفرنسيينالحماس1الشديدةالفئة1انكذلكويظهر.فتاماالاستقلال

يتبعان.؟91قبلالاولىجةالد!فييهم!كاكان"لبنانجبل"في

حدودتوسيعيهمهاكانممابكثيراكآرمباشرةفرنسا"لبنان"

بشارةقالوقد.الثبأبرانبلبهذلكبعدعرفمالتشملالمتصرفية

لبنانانضمامفيا،)919البحثوخفت"لامراهذاعنالخوري

بلبنانالتمسكالىالاحتلالسلطةوانصرفتالغرنسيةالمقاطعاتالى

حررتالتيإ2للاداجزلأءمنغببرهعلىلسيطرةامنحرءإنهاخشية

."التركيالحكممن

الفردسيون1هيماهااستقبالحفلةعنالمدألفذاكرةفيعلقومما

بأن(،للبنانيبن)ءفيأسااواوعزوإ(9191ربيع)فيصلللامر

احدقول(سورقيفيالعربيةالدولةعن)بالاستقلالتمسكهماينطهـروا

الزجالين:

منتخبامانتظماهرنحبامابذليعيشي

او!وبأعامنرحلد،الاستقلالمناليا

الا(الارسأدابحتالمستقل)،1لثبأبرالبنان"اعلانيكنولم

باريسالى1حويك(،الماروفي"اليطريرك1دعتالتيفرؤسامنبتحريض

عنابحروقد".بذلكللمطالبةواًلكهنةالاحمارمنوفدرأسىعلى

-الخوريبشارة)،(حربيةمدرعةعلى9191صيفاخراواجونيه

.(لبض(فيةحقأ؟رق

كبرىمصالحسة"الكبيرلبنان)ءثولةانشا،فيكانوهكذا

وبألتالي،الثرشأفينفوذهامستقبلالىتنظركانتالتيلفرنسا

عملتبل"مسميحيةثولة)،اتتاءتشجيعمصلحتهامنير!ناح

واصحطالفيطابعايلهاليسثولةليكون"لبنان)ءحدود-ولىمععاى

المتعاطفين"الموارنة))منمعظمهامسيحيةكثريةاظاهريا"ضمولثنها

منواكثريتهمالعروبيونرفضهالذي2691ثستورومع.فرنسامع

جمهورية.لبناندولةاعلنتالمسلمين

الاتأدابدولةرعايةتحتيتمتعولى"الموارنة"اخذهكذا

كما،المختلفةالجمهورية1اجهزةفيمتزايدبنفودالساميومفوضها

قدللارسالياتبالاضافةالرسميةواننعاليمالتربيةأساسةان

الوطنيةالشخصيةونترييفعامة-المستعمراهدافلخدمةوضعت

منكيبرقسمعندللعروبةالمعادبةالنزعةقويتوهمكذا،خاصأة

الاءأ"بفرنساالصاقاو،زد؟دوااصلا1لذلكالمهياينةالوار

."الحمنون

المارونيةالثنيسةعلىسا/بقاتمتمدفرنساكانتانوبعد

على1369عامشجعت،الموارنةوالتقليدييئالافطاعيينوالزعماء

وتنظيماتاحزابجسسةلموا"الكتمائب1"عسكريةشبهمنظمةانشاء

وقد.الاستعمار1هصلحةمعإفىتتناطائفيةةيرتوجهاتداتاخرى

الثورةومعاوروبافيوالناريةالؤ(شستيةبرورمعذل!وافق

تلقىايفاهي؟انتالتيالصهيوئيةصدفلص!ط!فيالعربرهة

يريطانيا.المنتدبةالدولةمنمئأجيمعا

المتعاونمينعنبك!هنانعنيلااننااليهالالتهاتيجبومما

منقسمدمحيدزمنمندهناككانفقد،الموارنةجميعفرنسامع

منكيبىعددمنهمبرزوقدالعربيامالماعلىالمنفتحينالمو"رنمة

عهسدفيالا-لباههذاواستمر،ا(مروفينإشبينوا!بالمفكرين

لبنساتفي3691اجواءعنالخوريرشارةويقول.أضااالاتداب

-ال!نتكل"ص(01!



الانعزاليةالتركة

-15الصفحةعاىالمنشورتتمة-

يتعلقونواخرون،الانتداببالغاءالاستقلالالىيسعونلبنانيون)ء

منهاويستمدونبهافيستعينو!سيطرتهاوبدوامالمنتدبهبالسلطة

العربية،البلادمعبافنعاونينادو!لبناقجوى.و!انته!نفوذهم

الغربشطروجههمويولونوالانكماشبالعزلةنيتمسبما3واخرو!

متنكرين،معهتعاونكلرافضينللشرقظهرهمويديرون،وحده

ومحمدجم!مسيحيبينلاتفرقحقيقيةلبنانيةروح.ونثذال!دهللغته

مستترةدميمطالفبمتعصبعلى"رتكرانتهاريةوروج(،مسل!)

غيرةمنهناكو!بس.خ!صةاهدافلتح!ج!الاجن!جةبالوصا!ة

.((.لصشنونولاكنيقالد!على

الاستقلالوصثهدالضانيةاال!الميةالحرب-6

الرشد.لىنتبلغالمارونية:(المارونيالحهد)

الثانية.العاثيةالحربوهواخرهاممنعطفالىنصلوحنا

راعلىالحرةفرنسابحبرفيهاالحربيةال!مله؟تشبرجاءمقد

استقلال،ديعولالجنرالعنن!بابة،كاتروالجنرالبلسان.لعلن

ل!داولاتجرتنفسهاوقتاوفي.4291حزيرانفيولبنانسورية

حظاالمرشحيناوفرالخوريبشارةفيهااكدالقاهرةفيعربية

بكمردموج!يلباشاالنحاسمصطفىبحضورالجمهوريةلرلاسة

واننا،الحاضرحدودض!التاماستقلالهيريدلبنان))ان

.الاساسهداعلىحدافصىالىالعربيةالدولىمعالنعاوننريد

وقد،المذ!بهذالايعتحقالمسيحيينمنعددأاىاستثر!تتم

هدهلجميعكانوقد.".لبلادهاجنبيةحمايةبفرورةلاض!نقادهيعاكممه

ممالبنانفيالعروبةاعداءالفرنسينعلىبالعت!4لإانن!فورات

اك!ركان"حتى.فويقول.الموارنةفيالمعتدلةالاوساطقوى

للقضاياالحماسالشديديالوطنيينمن(3(91)المثتخبينالنواب

بعدوهكذا.(،العربيةالقضاياعلىيعطفونالذينومنالوطنية

امسوا،بحتهاستقلاليةالرسالةاناالم!لمسلمون(تحققوا)ءان

(الخوريبشارة)"عمالهاولمنوصارواوبلبنانبالاستقلال

الاستقلاللدولةالجديدالاساسايجادبالامكاناصبحوبألونايى

اوطنيااببثاقمكاى،الصلحورياصالخوريبشارةعليهتفاهمالذي

بألحمايةالتمسكعن(الموارنةمناكمريتهم)الانعزاليينتثازلوهو

معالالحادعن(المسلمينمناكثريتهم)العروبيينوتنازلالاوربية

الذيالاولالوزاريبالبيانالميثاقيمفاهيماستكملتوقد.سورية

التخلصعتىال!ملوجوبوعلىالطائفيةالقاعدةشجبعلىنسدد

فيصو'ننا4ان))العرب!اخوانهلبنانعلاقةاوضحكما،منها

.ىالوطنسى1*بأخابناقئءيريدهماالاللبنا!لايريدوىالعربيةالاقطأر

وطنا5ؤهـيداذنوهمفنحن،همرااليهمالالمتعمارلافرورنحئ

هـ((افسي،حراً،هـصنقلاأبؤعز

لبنانيةدولة2لا،يختأمصراعيهعلىآلمابلأ(91عامفيفتحوبدلك

للطائفيةورافضةالعربيةالدولمعحداقصىاىا،ضعاونةمست!الة

هيخهـبتتد،!ا؟محمتفدالانعراليةاني!صيلادلكولكن،وصيغها

)اي!لولالأولىالاستقلالم!فالورارة،ائماسبةالسانحةبافنهنظار

واس!نقبالاالاوساهـ.بعضفيحارااستقبالاالمشقبلت))(43!ا

حبفيتغاليفعةعندواجماواستقبالا،احرىاوساطفيحسنا

الاوساطبعضبدأتلقدبل.(الخوريبنسارة)((الانتداب

بقاءالجيوشمؤيدةالاستقلالاسبابلاستكمالبمعارضتهاالانعزاليةنجاهر

فيبالفرنسيةعريضةالبطر!ركخطابذلك،ومنلبنانفيالغرنسية

اللبنانيةالحكومةكانتوقد4691،-3-!ايومعببنطورةمثرسة

الجيميلهذانكرانيمكننالانحن.."حيمريجورجبالاستاذممثلة

..بلادععنفيالؤرز-!الجيولقبجلاءيطالبونالذيننخالفاننابل

قات،الالسنقلالمعلايتنافى!هـناالجموورروجودانوبما

ال!واتبجلاءالمطالبةعلىر!روناتبنااولتكعالياشجباننت!جمب

هذا(46!أ-3سا؟الحياةجريد!).((بلادناعنالفرنسية

.6؟91عامنهايةفيتمفداًلناجزالجلاءانالعلممع

أخدتالاستقلاليةةالفكرماشتقدكانتأخرىاولماطاانكما

اضراًرارايهمفيلمناطكلىت!ابلانهاا،ع!يونيةلمقاطعةنسف))

التحقيقلجنةوجودلمت(كب"احى!يلابيار.لحله!)ا(بالغةافتصادير"

كالىهؤامناخطراربل(16-4-؟الاميريكيةالانكليزية

الكبير(الضفوذذو)صباركالمطرانبهادلىالذيالخاصالحديث

نحن))...6(91-3-26في((بوستبالستين"صحيفةالى

لفلسطينبالتمدن!نيالصهيونيةانندركالمسيحييناللبنانيين

نوردوهنا..((للص!يوؤيةجدامنحمسواني،كالهالاوسطوللشرق

فيمباركللمطراًناخرتصرف!عنالخوريب!ذارةذكرهماايضا

تقريرعننسخةتتضمنبار.سىمنرسالةجاءتي)):يا"91صيفط

للتحقيقلبنانزارتالتيالدوليةاللجنةالىمباررالمطرانبهبعث

لليعودقوميبوطنتقريرهفيالمطراًنطالبوفد،فلسطينبقضية

موقفمنتقدا،لبئانكننللمسيحيينقوميووطن،فلسطينفي

فياطلعقدشمعونكميلانليوقيل،مراانتقاداالمسلمين

اوقدناوكنا..عنهشصخايبلذنالمولكنه،التقر،يرهذاعلىجنيف

الجزء-لبنانيةحقاتق)"..فيهاليمثلناجنيفالىشمعون

.(لثالث

!لكامنااملاالاوساهـالان!راليةاعطتافني8؟91نكبةكانتن!

الدؤوببالعملالتحقيقهمكمةالافراًليةاحلامبانالنفوسفي

اخدتالثيامركاوخاصةالكبرىالدولعلىبالامحتمادودلك

مركينالمطبالمتعصبين!دءافرنسامحل!وسه!حفمايأ!بتدري!يا.ل!تل

كميلامتثالىبقين!عراالانكليز((صدقاءبأ"امرور،لكماشارللدكتوركا

لمووقتها)1658عامالدماءمنبحيرةفيلبناناغرقالذيشمعون

وانتها،،ايزنهاورلمبدااكراما(أثرأيالمسلحالفلسطينيللوجوديكن

بمن)الاخير!العشرالسميقف!أالكتائبوممهمأاًلافي!ؤالبفيبجميع

فرتساموقفوفحول6791ووؤيمةبعدوخاصة(تفرتساانئ!دهمفيهم

.العربضدلاسرائيلالمتعصبتأييدهاعنالديعولية

فيتظهركانتالتياؤلفاتاالبالعنيعيبألايجبوروما

بسلالعت!يؤةكجاليةالمارونيةبالطائفةتنضميدوهيالاخيرةالفترة

ا!داتهو"حمل!رإحالظتزإجمثطاىابالاست!د،بداتهاقانمةكقومية

الموارنةاوجدهقدلبنانبئنالقائلةالفلأرةلخدمةمهيأةاسعتنتاجات

شعب"بانهمسمة05ءحواليقبلاًلمف!*عيجبرائيلوصفهمالذيق

منوكا!"9691عاماثليبيأص!كهإ.ثءنمفالوألذينإ(م!خار

الفكرةأنالا..الجموريةفيالحكمدفة..الموارنةيتسلمانالطب!بعي

الغ"..فيالاصلاليهادعواارزيرصه!الموارنهيكنواناللبنافية

..!حواليمنكن!با91.لماعاموضع!كدضوبطرسالاباما

بالظولختمهوقدم..7اىا25!منالموارنةتاريخعنصزحة

فيلايقف!أصمفذالىبهـمرعة.لتحولطاهرةنسمة)او!"ارونية

..((لسوء)؟(اسخذلالهاتعرضاذا2لممحيطرد!هها

شكيبقىهل،والمكثفالسوب!الناريخيالعرضهدابعد

لاريخيةءكأاكلي!ذكئؤمضحأت!!ىالأهـو.جزغالإذم!اليةال!ركةأنفي

.؟الاجنبجةا)!هدحلاتفيهاا!حاسبمالعأهـا!كما!

بيرو،ت
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