
النقاش!عمد

م.نيةاللبنا!وقيا

جرتكثيرةمياهاأنكختتمدال!المرءعلىالعسميرمن

.76!او75!اءاميفياللبنانيهةالإحداثجسعورتحت

طيأصابعهامدتوخارحهاالنطقةمنكبيرةقوىوأن

اسهمتربمابل،اشحنهجارهابعدالأساةخيوطالىالخفاء

فتيلها.واشعاللهاالتمهيدفي

الفتنةهوليرىانإلموءعلر!ليصعبانهذلك

اشتهرشعبفعلمنأنهاويصدق،لهيبهاواتساع

وضحاهاعشيةبينيتحولهوفاذا،والمسالمةبالوداعة

الشراسة5العنفمنبلغاقتتالاتقتتلجائعةذئابالى

راعتب.تصوكأكلوفافتحدكلتجاوزمبلغاوالفظامحة

درجات!علىالىالبدابةمنذوصعده3بدأمئان!4م!ا

ويالتاليثالقائمالنظامفيالسيدالفزجمماكانالتصعيد

وامتيازاته.وخيراتهبنعمه-تمتعاالاكثراو-المتمتع

علىويتهافتواوالمحرومونالمظلومونيثورأنفالمعتاد

ناأما.وقسورهمدورهموتحطيمالمحظوظينضرب

،الرصاصرؤوسهمفيفيع!لوااولئكعلى2هولالثور

لسابقةلهنعرفلامافهذا.وخيامهمأكواخهمويدكوأ

ثورة"ولادةشهدتالتيتلك،لبناناحداثعيرجم!

اليسسأهلشاءوكانما..الثورةقيامقبل"مضادة

البؤسأهلعلى"وقائيةثورة"يشعوهاانوالثراء

...والشقاء

واانرمزمناوالتبسي!مننوعهناكبالطبع

النزاعطرفيعلىنطلقحين،"البرفيالإختضار"من

النزاعأنفالواقع.واليساراليميناصطلاحلبنانفي

اخرىعتاصران.محضاطبقياولا،صرفاعقائدياليس

بالاتبىورةالص!توضيحويمكن.بقوةوتتدخلتتداخل

ممتازمركز!معالمسيحييناكثريةهواليمين

القوميةا)لمىالناظرالفريقوهو.المارونيةللطائفة

علىر؟لقبولوالتنكرالانكاربينتتفاوتنظرةالعربية

العروبةتجلبهالذي،(بالغنم"الترحيبأي،مضض

ظروفتفرضهقدالذي"الغرم"تجاهلاوورمى

طارئة.اواستراتيجية

عربيانتماءمعالمسلميناكثريةفهو،الشمارأما

.ناجزاشاملايكونيصكاد

القطرهولبنانانالعرببئالقاريءيعرفلاوقد

تركيبامركبانهالقوليص!حالذيالوحيدالعربي

الحرباءمابفي،الفرنسيىالاحتلال3سبهر.اصطناعيا

،غوروالجنرالالمحتلال!قائد"بلسان،الاولىالعالمية

لسويلغزواوا

الثبير"لبناقدولة"قيام0291ايلول5فياعلنحين

ألفرنسسللنفوذثابتةقاعدةاقامةذلكمنوقصده

الدولةنواةوكانت.الادنى3!قالثفيللغربوالولاء

،186عامتمتعتالتي"لبنانفيةمتصس)1اًلجديدة

اليهاوضم.العثمانيةالسلطنةضمنذاتيباستقلال

مروراصورالىطرابلسمناللبنانيالساحلمدنمعظم

والشمالالبقاعفيالاربعةالاقضيةوكذلكببيروت

والمضموممسيحيةاكثردةذاتالنواةوكانت.والجنوب

الىاضطرغوروالجنرالولعل.اسلاميةاكثريةذا

الفكرةمخزلنقفي!الذى"الخطر"الشكلبهذالبنانتكبير

مارونيةبأ!تريةمسيحيةدولةانشاءوهي)الاساسية

في"الكتلكةأم"دقديماولاءوتحففلىروماالىترجع

اسلاميةجرعةباضافةالغزلنقى(فرنسا:اوروبا

الىاضطر.الجديدةالدولةسكاننصفتؤلفكبيرة

بضيق.الصغيرلبنانلان.لقتصاديبدافعذلك

الطبيعية،مواردهبشحثم،موانيءالىوافتقارهرقعته

.للحياةالمؤهلبالكائنكانما

الطوائفعلىالفرنسيالانتدابعطفوبفضل

يعتبرهاكانالتيالمارونيةالطائفةلسيمالا-المسيحية

علىالطوائ!هذهتفوفتوبفضل،لهطبيعياحليفا

عنالعاساالناجمالثقافذح!لفيالاسلاميةالطوائف

وعسكرياسياسيابعدومنوعاطفياعقائدياالاولىتحرر

معظمقنكربفضلثموقيودهاالعثمانيةالسلطنة!ت

للسلطة-الانتدابسنياوائلفيسيمالاالمسلمين

اجهزتهافيوالاندماجمعهاالتعاونعنواحجامهمالاجنبية

هذا.كبيرانسبياازدهاراالمسيحيونحقق،ووظائفها

دولةاوللقياموالاعتزازيالاعتدادشعورهمجانبالى

فيهحمارحس(الاجنبيةالوصايةتحتولو)النتسقفي

ؤوقانهالاقلىعلىقلاو،سيدانهالمسيحيالمواطن

...بدرجةالمسلمالمواطن

انديمقراطية"اقحامقررحينالانتدابأنوبديهي

دستوهـالجمهوريةمنبنسخةقذفه،لبنانعلى"الغربية

تجديداتببضعة"يههتشو"بعد،يومذاكالقائمةالثالثة

البرلمانيالديمقراطيالنظاموطبيعةتتنافىوتعديلات

الحليف""المسيحيالفريقتخصكما.تطبيقهون!ج

الانتدابسلطاتعلىوتسهل،محسوسةبامتيازات

فردمعالتعاملأمحريقعن،هوأهاعلىالامورتهسي!ف

."موثوق"

العرفودان.الجمهوريةرئيس!كانالفردهذا

المنصباصبحانيلبثولم.مسيحيايكونانبقي

رئشىلينمالكن.المارونيةالطائفةابناءعلىوقفا



يحكم"ولا"يمذكبرنمانيديمقراطينظامكلفيالجمهورية

للدستورحاممجردوهو،مسوولغيرأنهأييقولونكما

السلطاتبينالفصلصكللئيثرف(الكافبفتح)وحكم

فالدستورطوالقضائيةوالتنفيذيةالتشريعية،ألثلاث

تتمتعألتيالسلطاتجميععليهخلع"المشوه)!أللبناني

نرئشىيركولم.الوزراءرئاسةالفظامهذافيعادةبها

(،شكليات"الا،يضا1العرفبداعيمسلموهو،الوزراء

المراًسيم،علىالجمهوريةرئشىمعالتوقيعفيتنحصر

نصيبه.كلأعمالعلىالبرلمانفيالمعارضةسهاموتلقي

..اوكرهاطوعاعليهاواؤقماأنهفيها

،وبجرهبعحرهالنظامهذاالاستقلاليالعهدوورث

الثسقجيشفي"خاصةفرقة"كانالذيالجيشىولود

هذا3!انينانالئالقاريءلتنبيهداعيولا،الفرنسي

يأتمرككو..الدستورطرأزمنكانتوملاكاتهاجيشا

باكثريتهموضباكله..الجمهوريةرئس!بأوامرمباشرة

..خاص4بو-ىالموارنةومن،المسيحيينمنالساحقة

علاوةللمسيحيينتضمنكانتالتيالتركةوثبتت

واقعيةاكثريةكانتربما..البرلمانفياكثريةذلكعلى

هذهيجعلبتعهدالايامتلكفيالواقعمنقرلبةاو

كانلواي)خمسةالى6بنسبة،(أبدية"الاكثرية

منهمستونيكونانفيجب،اعضاء011المجلساعضاء

تغييرايعنالنظربصسف(مسلمينوخمسونمسيحيين

اجراءعنالامتناعالىذلكوأدى..السكانتعدادفي

ضرورةالحديتةالدولىتعتبرهمما،عاماحصاءأي

البعيد.اوالقريبالمستقبلفيالاقتصاديللتخطيط

احنظامأفيوالعللالعاهاتهذهجميعمنبالرغم

فقد،الطائةيالتمييزحيثمنسيمالا،باللبنا

ويتناقصلتقلصراحالطائفيالحسبأنتعلمأنيدهشك

لديهمبماحربكلكان.الاولىالاستقلالاعوامفي

السلطةفيقواعدهرسخالان!زاليالفريق..فرحين

الجمهوريةرئاسةهما،كريةوعس!سياسيةبدعامتين

المصير.الىواطمأن،والجيش

جامعةينخرهـفيلبنانفرأىاليعرببىالفريقواما

تتسارعاستعرابااستعرابهالىواطمان،العربيةالدول

هذاوكان"والجيرانالاخوان"ساعداشتدكلماخطاه

المز!طقة،فيتاريخهويفضل،العربيالجواريفضلإفويقا

وابلإقلياتعادةتتحكمخوفعقدةل3منمتحررا

المستقبل.فيالتطورفعاليةالىالاخرهومطمئنا

حلفقد،يرامماعلىتؤدةلمبيسيرشيءكلكالى

كما((اللم!عبينقةلبا"مننوعالدستوريةالنصوصمحل

على؟كلهم.الحكمأهلبين،الانكليزيالاصورحفي

الجاه4طبتهىواحدةطبقةمنالطائفيانتمائهماختلاف

الموجةتكنلممذاكويو.الكبيرةوالبورجوازيةالموروث

عبدالناصرجمالثورةبهثادصعتالتيالعارمةالشعبية

وكانتواتسعتارتفعتقدالكبيرالعربيالوطنفي

للنظاموكان.الراجحةهي"التقليدية))السياسة

التيألاهليةالحرباندلاعحتئرافقتهحسنةاًللبناني

الحقلفيسيمالاةالقولحريةهي،بصددهانحن

وتبرمالصدوربهتصيقلمامتنفسففيها.السياسي

.العقولبه

فيوالحسوبيةالرشوةبانتشارالحكمفسادوكان

وتجديد،الخوريبشاوةالرئيسالمرحومعهـرأواخر

قادها".تمعبيةانتفاضةاولفيسببا،ذلكرغملهالولاية

هسذهوكانت،وسبعينستةمحموعمننوابىتمانية

الطابععنالبعدكلبعيدةوجنودهابقيادتهاالانتفاضة

ألاستقالة،علئا)رئشىارغامفينجحتوقد،الطائفي

للىجممهوريةجديد!رئيساشمعونثميلالسيدانتخابىتم

.91ص!هصيففي

التعصببعدممعروفاشمعونكميلاليدوكان

إ،نتخابية،دائرتهمنالاسلاميةالمنطقةوبشعبيته.في

))فلسطين"الكبرىقضيتهمعنيدافعبالعربماقهوالت!

الاصدقاءاستقباريهستقبلحيثعواصمهمبينويتنقل

الخلص.

أقلانهيثبتلمشمعونالرئيسعهدانومع

لبنان!!تسيرالامورظلتفقد،سلفهعهد!نفسادا

56!اعامالسويسحربوقعتانالىالطبيعبىسيرها

،ممثلاالاوروبيوالغرب،منتصراعبدالناصرمنهاوخرج

"انقلاب"حدثوعندذأك،مهزوماوبريطانيابفرنسا

وكدنيحسىبهفاذا،وسلوكهشمعونالرئشىنفسفي

تقلصقدالمنرقجحييلمس!التقليديةالغربيةالحماية

ايزنهورمبدأتبنيالىفسارع.امرهاوانتهىظلها

اذثحاءاي...الفراغبملء(حينذاكالامببركيالرئشى)

1ا\وروبيالغربيالنفوذعنالعربيالشسقفيبديل

نورىمعشمعونوألف،بغدادبحلف،عرفالتقليدي

فيما،يدعمهالذيالعربيالثلاثيحسينوالملكالسعيد

فيبما،العربيةالدولبقيةومعهيحاربهعبداًلتاءسكان

كرهالا،7ورالمد!ألحلفتعارضكانتالتيالسعوديةذلك

المحوربهيستقويانمنخوفابل،والغرببأ!بركا

.عمان-بغدادالهاشمي

هذاعلئشمعورالرئشىتصرفبعضهمويعزو

القمر"دد"رأسهمسقطرواصباًاىاما،النحو

لانقاذفرنساوهروع0186عاممذابحمنالمتحدره

اوام،لبريطانيالصسيا(،صديقا))لكونهواما،الموارنة

هذاموقفهاعقابفينمثصاقدشرخاانالمهم.معاللامرين

ازرته؟لتيالعرلضهاللبنانيةالعربيةالقاعدةوبينبينه

عامةانتخاباتوجرت.ا)جمهوريةرئاسةا)كماوحملته

علئسوعألمثوخيهريالمشروعشمعولىالرئيسفي!اعمل

اله،والاهم،لبنانفيالعربيالمعسكرقادةمعظمأستبعاد

ثبالقداديسىلحخورتحمسعنه.يعرفلمالذيوهو

،ألارجاعمختلففيالخائسرعلئا؟يطوراح،الكنائسى



لاخفىعرفمنداعيا"الناسكبطرس)1مسموحلابسا

الىينبه"صليبيوعي"الىبلصليبيةحربالى

منالثرقوسائرلبنانبمسيحي"المحدقةالاخطار"

العربيالقومرببطابعه"المهدد"الناءسيالمدجراء

الصعيدعلىالتقدمي،اجنبينفوذكلمنالتحرري

الاجتماجمما.

وسياستهشمعونعلى58!اثورةحدثت،وهكذا

)ونأيرةالشههذهتأخذولم.بغدادحلفموازرةفي

انضمواالمسيحيهيئالعتقدميينمنكثيرينلان،طائفي

تحقيقفيونجحت.يحاربوهالمأوناصووهاأواليها

الشهيرةاللبنانيةالتسويةبصيغةانتهائهارغم،اهدافها

ناقبلبغدادحلفعلىفق!ي،"مغلوبولاغالبلا"

رئاسةفيولإبتهوتجديدشمعونبينوحيلالخوريبصر

الححبمهورية.

.

شيءاثباتالتفاصيلهذهروايةمنالقصدكالى

بثورةيومايقوموالملبنانفيالمسملمينانهو.أسالصي

والادارةالحثمفيلهمحقهوماعلىالحصولأجلمن

شمعوناستفزازاتمنالرغمعلىوهذا.والجيش

الطابعخلعفياستماتتالتيالكتائبواستفزازأت

مسيحيصراعبمظهرواظهارها5891زورةعلىالطائفي

يتريثونخلأويتسامحوركانوافالمسلمون.ا!سلامى-

المسميحيون،بهايمعمالتي"الامتيازات"مسألةاثارةفي

.والميثاقوالدستورألعرفبموجب،الموارنةسيمالا

واحد،شيءفييتريثوناويتسامحونيكونوالملكنهم

.للاستعمارممرااومقرا"لبنان"يعودانهو

موقفإيقطماننكراننستطيعلا،ذلكومع

وهو،البندفيعامطائفيحسرمنوالكتائبشمعون

فؤادالرئيسموقفلكن.التضاؤلكاآخذاكانحس

رئاسةثيلشمعورخلفاثم،للجيشقائداشهاب

العربيةالسياسمةممالاةفيسواءموقفه،الجمهورية

بينالوظائففي"المناصفة"مبدأأعتمادفياوالناصرية

مجاريهاالىالمياهيعيدراح،والمسيحيينالمسلمين

الوجودننولنذكر.الصهغيرالوطنالىفشيئاشيئا

شكلفييبارزأعاملا58!اثورةفييؤلفلمالفلسطيني

يكونوالمفالفلسطينيون.العواطفصعيدعلىالااللهم

فدائيين.الهـ!لاجئينمنمتصاعدةباعدادتحولواقد

نقللمانهدا...للسلطةطيعةاداةبزالونلاكانوا

."الاضطهاد"انواعمننوعموضع

الحكمفيهكانالذيشهابالرئيسنظامانعلى

المكتببواسطة-"للجيشحقيقيةسلطةبينمقسما

لم،الديمقراطيةللواجهةرجراجةوسلطة-"الثاني

الفسادمحاربةحيثمنلا،سبقمماافضلأنهيثبت

القوميةيالقضاياعضوياالتصاقاالتصاقهحيثمنولا

صنهوفمنزدريجياينتقلأخذفالفمساد.العربية

انتهاءلعدسيمالاالعسكريينصفوفالىالسيالسيين

محله،حلوشارلالرئيسوحلولشهابالرئيسولاية

معالتعاطفأنككلا.الثانيللمكتبالنفوذبقاءمع

التأييدعلىعامبوجهمقتصراظلالعربيةالقضايا

الجيشيزلتعغحقيقيجهدأييبذلولم.الكلامي

منسواهمعصمودقوةأوضاربةقوةيصبحبحيث

عززوانما.اسرائيلوجهفيالجاورةالعربيةالجيوش

لحمايةخا-قةشرطةأو"قمعقوة"التقليديبوصفه

منه.الستفيدينوامتيازاتالنظام

يتطوركاناللبنانيالمجتمعأنالبيانعنوصذني

منمزيدعلىيساعدهوكان.والاحداثالايامبفخل

.وسيئاتحسناتمنفيهبما،نفسهالنظامهذاالتطور

لهتتيحالنسبيةوالصحافيةالسياسيةالحرياتكانت

كما،الفكريالصراعانواعوكل،الاراءبتبادلىالتفاعل

يتيحبما"الفوضوي"بل،الحرالاقتصاديالنظامكان

يالحراموغالبا،والحلرامبالحلالالثرواتتكديسىمن

تقريباوحدهلبنانبقاءعليهساعدوهو-تكديس)...

التوجيهقيودمنمنفلتا،الدفاعنفقاتمنمتحررا

وارداتتزايدجانبالى،العربيةالاشتراكيةوطلائع

المتمثلالمألوفالطبقيلبنانوجهيغيربدأقد(النفط

ويرفع،الطبقاتبينالهوةفيوسعنسبيتقاربفي

حنىوالمتوسطةالفقيرةالطبقاتعلىالعيشمستوند

دخلنصفيأكلالمتواضعالبيتا-باربدلاصبح

والموظف.العامل

الخعمانلتوفيرجهودهناككانت،بالطبع

تسابقانمنأضألكانتالجهودهذهلكن،الاجتماعي

المطالب.تزايدوموجة،الاسعارارتفاعموجة

انفا،اليهأشرناالذياللبنانياليسارلنالمهم

وخارجية.وعربيةداخليةعواملضغطتحتتكون

ظهرالهبالذيالسوطىبمثابة67!انكسةوكانتا

جميعا.العوامل

دورايلعب(الاسلامي)الطائفيالعاملكانولئن

لمفهو،الحساعماقفيربمااليسارهذاصفوففي

النضالكان.النضالصعيدعلىفاعلادورايلعبيكن

المدالةالىجانحا،شكدونتحرريا،صرفاعربيا

فيمتعاطفا،الاشتراكيةالوانمنولونالاجتماصعية

بشكليهللاستعمارالمناوئةالاشتراكيةالقوندمعالخارج

كله.هذافعحس،اليميناما.والحديثالقديم

ينشأأن،الاشياءوقوةالاشياءطيعةمنوكان

الفلسطينيةوالمقاومةاللبنانياليساربهيئوتيحماذبتعاطف

اللبنانيفاليسار.واحدةوالاهداف،واحدةالبنيةلان

المدنياليمينحكمبسبب-الوطنارضصعلىيعاني

والمقاومة.الغربةمننوعا-السواءعلىوالعسكزي

وكل.مزدوجةغربةالارضهذهعلىتعانيالفلسطين!ية

..نسيبللغريبغريب



اليسارأنوهو.مهمننيءتوضيحمنبدلاوهنا

سبيلفيتحركبايولابل،حركةبأيةيقملماللبناني

والوظائف،السلطةفيالنحسيبمنمزيدعلىصولالح!

اليسار"يدفعوألهـ"الفلسطينيينوان.ماديةلا:ممراض

ناحدثماكل...المهضومةبحقوقهمالمطالبةألى

حاولتحينالسلطةضدالفلسطينيينمعتضامناليسار

تصفية،73!اعامفيومرة،!691عامفيمرة،مرتين

لتين.المحاويحبطاناليسارواستطاع.المقاومة

اليساراستهيقظ،75!اعامالثالثةالمحاولةوفي

الحكمفنظم.الاعتباربعينأخدهامنمفرلاقيقةحىعلى

منلفريقامتيازاتنظاممجرديكنلمالقائمالمبنانيا

فية،والثقاالاقتصاديةوالمنافعالسلطةحقلفي،اللبنانيين

،لبنانعروبةعلىمأمونةغيرأيدكبخطرةاداةكانبل

منبدلاأناليسارادرفي.كلهالعربيالمصيروعلى

راىحينسيمالا.خطراهذاملدرءألنظاهزاتصحيح

تتعاون)المارونية(الجمهوريةرئاسةفيالمحصورةالسلطة

"عيليشيات"فيانخرطتمارونية"شعبية"قوىمع

وضد،جهةمنالفلسطينيالوجودضدوسليحتدربت

ثانية.جهةمنلبنانفيالعربيوالولاءالعربيالانتماء

امااليمينفجرها.لبنانفيالث!ورةانؤجرتهكذا

حرمانهوعلىاليسارتعاظمامكانسكلىالطريقليقطع

عاماخسممينامتدادعلىبهتمتعماالديمقراطيةبالطرق

خارجيةقوةمنمدفوعاواما،ومكاسبامتيازاتم!ن

.واحدةدفعةواليسارالفلسطينيةالمقاومةلتصفية

بيندعضوي1التحالفترسخوبذلك.معاللهدفينوأما

عنللدفاعوهبا،الابادةلخطرالمستهدفينالفريقيين

النفسى.

اللبنانيالشعبينوامتهان،بالحقيقةالهزءلمنوانه

لبنانفيةالدائاالحرببعضهميصورأن،والظسطيني

طائفي"اغاقتتا"أنهاعلىشهرأعشرستةحوا)يمنذ

وقفحينالاسدحافظوان.ماديةمكاسبأجلومن

الدبنانيونيقتتلىماان"عاماجتماعفيليقوليومذإت

أمرين:أحدليؤكد"دجاجةذبحيستحقلاأجلهمن

الذيلقيادى1المكانيستحقلاالسوريالرئيساناما

مولعانهواما،مطبقاجهلاحولهيجرىمالجهلهفيههو

..لبثس1ارواحفالوعلىتفضيلهحدالىبالدجاج

أجلمنلبنانفيويقاتلانقاتلاوالمقاومةاليساران

العربيةا!هـولصفمافيخرطهاجلمن.لبنانعروبة

لبمالذيينيالفلسطالوجودسلامةأجلمن،المتحررة

عربيةاركرأيعلىوعسكرياسياسياوجمزدهريتفتح

شعبمؤازرةبفضل،لبنانارضعلىوازدهارهتفتحه

دجاجةذبحيستحقلاكلههذاكانفأن.العربيلبنان

العربيالنذالمنلبسجزءقيادةيدعيمننظرفي...

ال!نحياتأظىيسنحقنطرهفيالذيفما،التحرري

؟البطولاتوأندر

الماساةيلسورياأدتهالذيالدورانألواقع

حدودللتج!اوزقد،هذهالفلسطينية-اللبنانية

ناالمنامفيحتىلهيخطركانفمن.والتصورالتوقع

موقفالتاربخيةالعربيةالاحداثهذهمنتقفسوريا

فجأةتسفرثم/"المحابد"الوسيطموقفثم،المتفرج

الفريقيساعد،ألنزاعفيطرفافتصبح،وجههاعن

الاسلحة،كلمننيرانهجامويصبالرجميألانعزالي

ألعروبةفريقعلى-والتجويعالحصارسلاححتى

؟والتقدم

الجيتسوقائدفرنجيةمحاولة!عند،سورياان

ألفلسحلينية،القاومةتصفيةغانمأسكندراللبناني

عاملالعإدم!سالتدبيرهذاكان.ا!لدودفأغلقتسارعت

لها(أليساروتأييدالمقاومةرد)العواملبقيةمعرأرزا

فزماذأ.المهدفيوخبقهاالانعزأليةالهجمةوقففي

ناقبلألاعداءادهشموقفاء7!اعامسووياوقفت

؟الاصدقاءيحير

موقفمنوأبشعاخطرجاءهذاسورياموقفان

فملك.0791عامالاسودايلولفينفسهحسينالملك

العروبةقائمةعلىيومايحسبلمالاقلعلىالاردن

ينكرلمولكلو.سورياحالهيكماالتقدميةالمناضلة

"غيرالفدائيينمقاتلةزعمانهولو،الفدائيينيقاتلانه

أتخ!ذتقدتكنلمحسنذاكالمقاومةوحركة.."الثرفاء

دفعالزيفما.ا،؟نلهاالذيوالدوليالعربيالمكان

التهافتجافبالىالخشنالمركبهذاركوبالىدمشق

انهاصحلو،الطبيعيحليفها،اللبنانياليممحارايادةعلى

تدعيه؟الذيالطريقعلى

بطدفيماقامتأنهااومؤامرةهناككانتسواء

التالية:الوقائعتسجيلمنمفرفلا،ابداتكنلمأنهااو

باركت""الاميربهبةالمتحدةالولاياتان-ا

حتىعليهاتعترضولم،البدايةمنذاهـوريةالمبادرة

ممكن.نطاقاوسععلىعسكرياتدخلاأصمبحتحين

وامماثلاموقفاوقفتنفسهاالىسائيلان-2

بالصزوفرحةتبدووكانت.الامسكيللموقفمشابها

.للبنانالسوري

علىالدنيااقابمالذيالاسدحافطنفاماد!-3

وطلقألفلسطينيةالقضيةفسبلانه،سيناءاتفافت

ءسبعلىالاخرهو(3منفردا"!دمأ،العربيالتضامن

الفلحسصينيةالارضتحريرفائدةفما.الفلسطينيين

القضاءبعد-ذلكعلىالاسدحاف!قدرةحالفيهذا-

:9وثورتهالفلسطينيالشعبشعلةعلى

العربامطرتقدا،سدحاف!دمثقان-4

فيمافهي.مثيللهلسبققلماالكذبمنبوابلوالعالم

على"حممهاتصبصواريخهاوقادفاتمدافعهاكانت

تنفكلاكانحت،اللبنانياكأواليم!الفلسطينيينمعاقل



!لبهاتمةر!ةي!

((ا،دابأ)من!اصىعدد

،(سيتمبر)ايلولشهرا!م!كىارهـفيم!طنت!كناننرجوالذي6"الاداب،"منالقادمالعدد

نتععرا،العربونواالادباءاس!!اهماأهموسيضم،((لبنان!عوقة))!خحا!اضددآل!ميكون

والثورةالفلسطينيةاًلثورةديقوىالت!تهتالتيالبطوةجمبةالمعركة!ذهمن،ودرالمصةوال!قي

اللصدنانية.

أ)فلسطينية،الثورةلضربلبنانالىتاأتلمأنها.ؤ!كد

الدماءكاحتهنهي،انسانيةقوميةبممةجاءتوانما

تسفكقواتهاثا،توبينما.النقسيمدونوالحيلولة

منتيمصرمالهموتوفرالان!زاليينمواقععنالحصار

مواقععلىالتجويعحصاوتفزضكانت،الؤن

وجوا.وبحرأبرااللبنانيةا)وطنيةوألحركةالفلسمثئين!يين

الف!مائل"بض"معمختلفةأنهادمشقتزعمكما

"الصاعقة"عدامتفقةهيفصائلهمأيفمع،الفلسطينية

صنيعتها؟هياتجما

عاصمة"/لم)جونيه،تكونهلدمثقتساءلت-5

الىأدطربقالججل!زىمنوفبهاأقتةالموالانصزاليين

تكونهل.دمشقنسالأنلنافهل؟المحتلةفكلسطين

؟الاخوانايهاالجولانالىالطريقوبيروتوصيدافرصو

تدخلت""لانهاالمقاومةدمشقتلوم-سادسا

فريق.علىفريقاوناصرت،الداخليةلبنانشوونفي

النفسعندفاعايكنلماو؟التدخلهذاحدثفمتى

منالامنيئوغيرمنينالاعلىالانعزانيالفريقاععتداءبعد

المقاومةنففانتنتظردمشقكانتوهلى؟الظسطينيين

تصفيتهايريدونالذينبيمانوالمساواةالحيادموقف

دمشقنفهمأهكذا؟بقائهااجلمنوقتلواقاتلواوالذين

أسوأعلىفهمتههـكاانهاالصحيح؟والاتضامنالاخوةروح

الانعزاليينصففيتقاتلراحتحين..ذلكمن

مما..الحقيقيينادلاشقاءوتقتلوالرجعيينوالمنحرؤجمن

وغيظا.غضباقبورهمفيسورياشهداءعطاملهتهتز

مساعيكانت،السطورهذهكتابةحتى-سابعا

حدلوضع"تمعثرانفكتماالعربيةالدولجامعة

مداوراتبسبحبوذلك.لبنانفيال!ربية"للمأساة

اصلاهيالمسابميهذهبأنالعلممع.ومناوراتهادمثق

عنواحدةلحطكأتتكشفولموالبطءاليوعةمنتهىفي

احعواقب.اأوخمالىيفضيقد،مماالحسمفيرضذبة

والحركةالملسطينيةاحورةأفأن،الامريكنمهما

مابسالةفيتقاتل"اللبنانياليساروطليعتهاالوطنية

كلعند!،عابل.وبقائجاحقهاعندفاعابسمالةبعدها

قتالهاان.ومصيرهاامتناتاريخفيوعظيمنبيلهوما

علىقتالهامنوفعاليةشرفاأقللشىلبنانارضعلى

قاتلتطالماالحيةفالشعوب.المسلتلةجنفلسطارض

.البقاءس!-لفيالحاجةتقضيوحيثتستطيعحيث

جدوىفما.اولاالعربيالانسانلتحريرقتالوهو

فيفوقهايحياسوفالانسانهذاكانانالارضتحرير

معهذا؟الاسدحافطاوحسيناللككنظامنظامظل

الارضيرتسعلىالقادرونهموحدهمالاحرارانالعلم

تحريرعنيعسزمنانوالدليل،ووهمهراءذلكعداوما

...!نلبناوبغز"يتلهى"لانلجوا

النقاشمحمد

هالادابدارعنيصدرادياأ(البندقيةفوهةعاىلبنان11:فالوبيارلكتا!طالنرجهـال!ربيهم!ف!مة*

الشهر.


