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 كنا وال نزال أمام حمنـة .      

ــــني       ــــني واقعــــه وب ــــل مقــــار�ت، ب ــــة، ب ــــدأ العــــريب خباصــــة واملســــلم بعامــــة يعقــــد مقارن ــــذ ب ــــة من ــــدأت هــــذه احملن لقــــد ب
 ما حتمل إليه التيارات الوافدة من اجنازات ومواقف وقيم. 

ـــــــه مـــــــع احلـــــــرص       ـــــــع اترة مث تعديل ـــــــدأ وتنتهـــــــي مبحـــــــاوالت جـــــــادة للحفـــــــاظ علـــــــى الواق واملقـــــــار�ت  يف العـــــــادة تب
 على اإلحتفاظ مبقوماته األصلية. 

ـــــك الـــــيت       ـــــرتة لعلهـــــا أن تكـــــون واحـــــدة مـــــن تل ـــــال ف ـــــت بعـــــد عـــــدد مـــــن األجي ـــــث أن عرف ـــــة مل تلب لكـــــن هـــــذه احملن
ر الصـــــــــعب، اخليـــــــــار الـــــــــذي يصـــــــــدر عـــــــــن ارادة " أن يكونـــــــــوا أو ال يتعـــــــــني علـــــــــى أصـــــــــحاهبا أن يقفـــــــــوا أمـــــــــام اخليـــــــــا

 يكونوا". 

*************** 

ـــــة عـــــام       ـــــوم النكب ـــــه العـــــرب  ١٩٤٨وكـــــان ي ـــــذي واجـــــه في ـــــوم ال ـــــه الي ـــــة هـــــذه الفـــــرتة البالغـــــة الصـــــعوبة. ان هـــــو بداي
ــــني عناصــــره املت ــــت قائمــــة ب ــــيت كان ــــة شــــاملة ، رغــــم التناقضــــات ال ــــاً ، وخطــــة أجنبي عــــددة. وقــــد أمجــــع هــــذا حلفــــاً دولي

احللـــــــف علـــــــى فـــــــرض الصـــــــهيونية دولـــــــة أريـــــــد هلـــــــا أن تكـــــــون القـــــــوة الضـــــــاربة الكـــــــربى الـــــــيت توجـــــــه طلـــــــق الرمحـــــــة إىل 
 الوجود العريب اإلسالمي. 
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ــــــــدويل علــــــــى تصــــــــعيد اخلالفــــــــات وااثرة الشــــــــكوك وتزويــــــــد الدولــــــــة       ــــــــوم عمــــــــل هــــــــذا احللــــــــف ال ــــــــذ ذلــــــــك الي من
دارة واالعـــــــالم والســـــــالح املتطـــــــور والتكنولوجيـــــــا العصـــــــرية يف الوقـــــــت املصـــــــطنعة أبحـــــــدث مـــــــا ميكـــــــن مـــــــن فنـــــــون اإل

ـــــق الصـــــف  ـــــة ومتزي ـــــة املســـــرية العربي ـــــه هـــــذا احللـــــف بوســـــائله املباشـــــرة وغـــــري املباشـــــرة علـــــى عرقل ـــــذي عمـــــل في نفســـــه ال
العــــــريب وحرمــــــان العــــــرب مــــــن أســــــباب التقــــــدم مســــــتعيناً بكــــــل ثغــــــرة نفســــــية واجتماعيــــــة وثقافيــــــة أتكيــــــداً لسياســــــته 

 يناً ألغراضه التخريبية. ومتك

********************** 

واســـــــتمرت سياســـــــة التصـــــــعيد مـــــــع احلفــــــــاظ علـــــــى التفـــــــاوت الكبـــــــري بــــــــني الدولـــــــة املصـــــــطنعة وجمموعـــــــة الــــــــدول     
العربيــــة، فظهـــــرت سلســـــلة مــــن املـــــؤامرات، رافقتهـــــا سلســــلة مـــــن اهلـــــزائم يف اجلانــــب العـــــريب، قصـــــد منهــــا اطفـــــاء آخـــــر 

طـــــيم كـــــل أثـــــر مـــــن آاثر إرادة الصـــــمود عنـــــد األمـــــة. حـــــىت كانـــــت املـــــؤامرة األخـــــرية الـــــيت شـــــعلة يف قلـــــوب العـــــرب، وحت
نتجــــــت عنهــــــا حــــــرب لبنــــــان الــــــيت خطــــــط هلــــــا حبيــــــث تقضــــــي علــــــى البقيــــــة الباقيــــــة ملــــــا يســــــمى " الصــــــمود العــــــريب " 

 وإرادة املقاومة عند األمة. 

**************** 

ــــــيت      ــــــوم اهلزميــــــة الســــــاحقة ، ال ــــــب. وأن حــــــرب وقــــــد كــــــان الظــــــن أبن ي ــــــوم قري  يعقبهــــــا استســــــالم عــــــريب شــــــامل ي
ــــة . لكــــن أصــــحاب هــــذا الظــــن الــــذين تعــــودوا أن جيعلــــوا  ــــان ســــتكون خامتــــة احلــــروب حبيــــث ال تبقــــى للعــــرب ابقي لبن
مـــــن حـــــروب املنطقـــــة العربيـــــة عنـــــد إســـــرائيل جمـــــرد ســـــياحة أو نزهـــــة حتـــــف هبـــــا الـــــدابابت وتظللهـــــا الطـــــائرات وتواكبهـــــا 

حــــــامالت اجلنــــــود علــــــى أ�ــــــا جمــــــرد " ديكــــــورات " ملســــــرحية أعــــــدت فصــــــوهلا ومشــــــاهدها دون  اجملنــــــزرات والســــــيارات
ــــــوا أن واجهــــــوا يف حــــــرب  ــــــون فيهــــــا ألي خطــــــر مــــــن األخطــــــار، أن أصــــــحاب هــــــذا الظــــــن ، مل يلبث أن يتعــــــرض املمثل
 لبنـــــان البلــــــد الــــــذي اعتــــــربوه نقطــــــة الضــــــعف الكــــــربى يف خارطـــــة الوجــــــود السياســــــي العســــــكري المــــــة العــــــرب، مــــــا مل
يكونـــــــــوا ينتظرونـــــــــه . لقـــــــــد حســـــــــبوا أن غـــــــــزوهم للبنـــــــــان ســـــــــيكون الســـــــــياحة األخـــــــــرية الـــــــــيت حيققـــــــــون فيهـــــــــا خامتـــــــــة 
مســـــــرحيتهم العدوانيـــــــة . لكــــــــن  األحـــــــداث مل  تلبــــــــث أن كشـــــــفت عـــــــن عــــــــوار خطـــــــتهم ، فواجهــــــــوا مـــــــا مل يكونــــــــوا 

ـــــإذ ا هبـــــم يواجحهـــــون ينتظـــــرون . فقـــــد اســـــتطاعت جمموعـــــة صـــــغرية نســـــبيا مـــــن املقـــــاتلني أن تصـــــمد أمـــــام مســـــريهتم ف
ســــدوداً غــــري منتظـــــرة . وارادة غــــري مقـــــدرة فلــــم تغـــــن عــــنهم دابابهتـــــم وطــــائراهتم وصـــــوارخيهم شــــيئاً كثـــــرياً . لقــــد كانـــــت 
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أرض لبنــــــان أشــــــبه مــــــا تكــــــون مبــــــواطن اجلــــــن تفــــــاجئهم كــــــل زاويــــــة منهــــــا مبــــــا ال ينتظــــــرون . وإذا مبجموعــــــة املقــــــاتلني 
رة يف جوهرهـــــــــا ليســـــــــت الســــــــــالح املتطـــــــــور الـــــــــذي تنجــــــــــزه تثبـــــــــت احلقيقـــــــــة احلضــــــــــارية الكـــــــــربى وهـــــــــي أن احلضــــــــــا

 قبل كل شيء وبعد كل شيء .  اإلنسانالتكنولوجيا املتقدمة ... بل هي 

********************* 

ـــــة الفلســـــطينية قـــــد قلبـــــت، بغـــــض النظـــــر عـــــن النتـــــائج العســـــكرية       واجلـــــدير ابلـــــذكر أن التجربـــــة الصـــــهيونية اللبناني
ـــــدأت تفـــــرض نفســـــها علـــــى املباشـــــرة، كـــــل املـــــوازين ،  ـــــة ب ـــــة اترخيي وكشـــــفت عـــــن مصـــــادر القـــــوة احلقيقيـــــة . ا�ـــــا  جترب

ـــــة : أن الســـــالح مهمـــــا عظـــــم  ـــــدويل املتصـــــهني بعامـــــة . وخالصـــــة هـــــذه التجرب ـــــا العـــــدوان ال دنيـــــا العـــــرب خباصـــــة ودني
،  ال يســـــــتطيع أن يغـــــــري مســـــــرية التـــــــاريخ ... كمـــــــا ال يســـــــتطيع أن حيطـــــــم إرادة شـــــــعب مهمـــــــا نـــــــزل بـــــــه مـــــــن الـــــــبالء

 واجتمعت عليه النكبات ما دام أن هذه اإلرادة موصولة ابإلميان ابلنصر. 

**************** 

والغريــــــب املــــــدهش أن املعتــــــدين الــــــذين تســــــكرهم القــــــوة ال يتعلمــــــون وال يتعظــــــون . وقــــــد كــــــان حــــــرابً ابملعتــــــدين      
يعيـــــدوا قــــــراءة مـــــا كتـــــب عــــــن الـــــذين خططـــــوا منـــــذ بدايــــــة هـــــذا القـــــرن للقضــــــاء علـــــى الوجـــــود العــــــريب اإلســـــالمي أن 

ــــــة واضــــــحة فــــــال يغــــــامرون ابملــــــال  ــــــة واعي ــــــر خباصــــــة . وأن خيرجــــــوا مــــــن هــــــذه القــــــراءة برؤي التجربــــــة الفرنســــــية يف اجلزائ
 والسالح والرجال لتحقيق اهداف مستحيلة. 

كــــــان علــــــيهم أن يقــــــارنوا بــــــني مــــــا كتبــــــه أحــــــد ضــــــباط واحــــــدة مــــــن احلمــــــالت الفرنســــــية الــــــيت قصــــــد هبــــــا تطويــــــع       
 زائريني يف القرن التاسع عشر وبني ما جرى يف لبنان .اجل

ــــه املهــــاجرون       ــــذي قصــــد إلي ــــال هــــذا الضــــابط مــــا معنــــاه : " أن الغــــرض مــــن احلملــــة الفرنســــية ، هــــو الغــــرض ال ق
 األوروبيون إىل أمريكا وهو استئصال اهلنود احلمر يف تلك القارة ". 

رض مـــــــن احلملــــــة الفرنســـــــية . لكـــــــن األ�م قــــــد خيبـــــــت ظـــــــن وقــــــد كـــــــان هــــــذا الضـــــــابط متفـــــــائال يف حتقيــــــق الغـــــــ     
 بالده وكشفت عن الفارق الكبري بني اهلنود احلمر وبني شعب اجلزائر. 
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أمـــــا اهلنـــــود احلمـــــر فقـــــد كـــــانوا يقـــــاومون دون قضـــــية جتمـــــع صـــــفوفهم ... وتـــــنظم قـــــدراهتم حبيـــــث يتحركـــــون حتـــــرك      
ضـــــية يلتزمـــــون هلـــــا ويـــــذودون عـــــن حوضـــــها. وقـــــد صـــــمدوا الرجـــــل الواحـــــد . وأمـــــا اجلزائريـــــون فقـــــد كـــــانوا أصـــــحاب ق

رغـــــم تفـــــاوت الســـــالح وتبـــــاين القـــــدرات املاديــــــة حـــــىت جـــــاء اليـــــوم الـــــذي حتطــــــم فيـــــه ســـــالح األقـــــو�ء املـــــادي أمــــــام 
 سالح اإلرادة واإلميان. 

ر ويبـــــــدو أن الصـــــــهاينة وحلفـــــــاءهم قـــــــد شـــــــعروا خبطـــــــورة املغـــــــامرة الـــــــيت أطلقـــــــوا فيهـــــــا فـــــــرقهم العســـــــكرية يف شـــــــه     
فلجـــــــأوا أبســـــــاليبهم اخلاصـــــــة إىل زرع الشـــــــكوك واألحقـــــــاد وجعلـــــــوا أبن النـــــــاس يف لبنـــــــان  ١٩٨٢حزيـــــــران مـــــــن عـــــــام 

بيــــنهم شــــديدا . وانتظــــروا ســــبع ســــنوات كاملــــة وهــــم يتــــابعون املســــرحية املأســــاوية الــــيت ظنــــوا مــــع فصــــلها األخــــري أ�ــــا 
ويقتلـــــــون ، وخيتطفـــــــون ويزرعـــــــون الرعـــــــب حطمـــــــت يف لبنـــــــان روح املقاومـــــــة فانـــــــدفعوا عنـــــــد أول مناســـــــبة يـــــــدمرون ، 

ــــا كانــــت املفاجــــأة الــــيت كــــذبت كــــل حســــاابهتم ...  وأفســــدت كــــل خططهــــم  فــــوق كــــل شــــرب مــــن أرض لبنــــان . وهن
... فـــــاذا حبـــــرب الســـــنوات الســـــبع تـــــزود الفلســـــطيين واللبنـــــاين مبزيـــــد مـــــن القـــــوة ، ومتنحـــــه مزيـــــداً مـــــن الثقـــــة ابلـــــنفس ، 

ـــــيت تـــــزود أصـــــحاهبا أبقـــــوى قـــــوة ضـــــاربة عرفهـــــا وتغـــــذي عنـــــده إرادة الصـــــمود . وإذا اب ملغـــــامرة الصـــــهيونية العســـــكرية ال
 التاريخ ملساحة قليلة من األرض ، تستمر شهوراً بعد الظن أب�ا لن تستمر غري أ�م قليلة. 

************** 

بعــــد ؟ هـــــل والســــؤال الــــذي يفـــــرض نفســــه اآلن علـــــى املخططــــني هلـــــذه املغــــامرة العدوانيـــــة هــــو مـــــا يلــــي : ومـــــاذا      
ـــــزال  ـــــان هـــــو جمـــــرد معركـــــة يف حـــــرب ال ت ـــــدين ؟ أم أن مـــــا حـــــدث يف لبن انتهـــــت مأســـــاة الشـــــرق العـــــريب ملصـــــلحة املعت
ـــــــى طريقتهـــــــا اخلاصـــــــة  ـــــــة الصـــــــهاينة خطـــــــة الســـــــالم عل عناصـــــــرها األساســـــــية موجـــــــودة قائمـــــــة ؟  وهـــــــل حققـــــــت دول

 وألغراضها العدوانية ؟

مخســــــة عشــــــر كيلــــــو مــــــرتا مربعــــــاً مل تستســــــلم دون قيــــــد أو شــــــرط  إن بــــــريوت الغربيــــــة الــــــيت ال تتجــــــاوز مســــــاحتها      
كمــــــا أراد الغــــــزاة . وإذا كـــــــان املقــــــاتلون فيهــــــا قـــــــد وافقــــــوا علــــــى تســـــــوية عســــــكرية سياســــــية فـــــــإن مــــــوافقتهم ليســـــــت 
حصـــــيلة استســـــالم ، بـــــل هـــــي اعـــــالن عـــــن اســـــتمرار روح املقاومـــــة علـــــى أن تكـــــون هـــــذه التســـــوية �ايـــــة جولـــــة ، مـــــن 

ــــــة ... ــــــل ســــــتتقطع  جــــــوالت حــــــرب طويل ــــــوم وأل�م كثــــــرية قادمــــــة . ب ــــــاق حــــــىت الي ــــــة تتقطــــــع دو�ــــــا األعن وهــــــذه غاي
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دو�ــــــا األعنـــــــاق مـــــــا دام أن يف الســـــــويداء مـــــــن أرض العـــــــرب رجــــــاال حيفـــــــزهم االميـــــــان وحتـــــــركهم ارادة ال تلـــــــني ملتابعـــــــة 
 املقاومة حىت النصر. 

******************* 

ــــــا أبن طريــــــق املغــــــامرين املعتــــــدين قــــــد عــــــادت هبــــــم إىل       املشــــــكلة الــــــيت يواجههــــــا الصــــــهاينة هــــــذه األ�م تؤكــــــد لن
البدايـــــة . ا�ـــــا تـــــذكر� " ابلالبريانـــــت " اليـــــو�ين الـــــذي قيـــــل أبن مهندســـــة قـــــد بنـــــاه حبيـــــث يتيـــــه الـــــداخل فـــــال يهتـــــدي 

ـــــة : أن أحـــــدا ممـــــن كتـــــب علـــــيهم أن يـــــدخلوا إىل هـــــذا املبـــــىن  أبـــــدا إىل خمـــــرج مـــــن خمارجـــــه . وتقـــــول األســـــاطري اليو�ني
 مل يستطيع اخلروج منه . 

إن أرض لبنــــــــان ، وكــــــــل أرض عربيــــــــة يف املســــــــتقبل القريــــــــب أو البعيــــــــد هــــــــو " الالبريانــــــــت " الــــــــذي مل حيســــــــب      
 املخططون للعدوان ، له حساابً . 

دهم . ولـــــو أ�ـــــم تريثـــــوا قلـــــيال وفكـــــروا لقـــــد كانـــــت شـــــهوهتم إىل العـــــدوان أقـــــوى مـــــن كـــــل براعـــــات التخطـــــيط عنـــــ     
ـــــاروا أرضـــــا غـــــري  ـــــرأوا قصـــــة هـــــذه األمـــــة عـــــرب القـــــرون املاضـــــية ال حجمـــــوا عـــــن ركـــــوب املخـــــاطر ، والخت ـــــدبروا وق أو ت
أرض العـــــــرب ، ووجهـــــــوا ســـــــالحهم إىل أيـــــــة غـــــــري أمـــــــة العـــــــرب . لكـــــــن الغـــــــرور والكـــــــرب�ء الغـــــــرور ابلســـــــالح واملـــــــال 

 ر خالتا دون وعيهم حبقيقة " الالبريانت " العريب .والكرب�ء اليت تصدر عن هذا الغرو 

إ�ـــــــا إرادة هللا الـــــــيت تطـــــــرح أمـــــــام هـــــــذه الطغمـــــــة مـــــــن الطغـــــــاة املتجـــــــربين يف األرض ، درســـــــاً ال ينســـــــونه أبـــــــدا .      
ــــــد مــــــن الســــــالح. وقــــــد بلعــــــوا هــــــذه اخلطــــــة ،  ــــــدفعهم إىل تكــــــومي املزي ــــــد مــــــن العــــــدوان وت ــــــوم تطمعهــــــم ابملزي وهــــــي الي

ض العربيـــــــة مل تتفجـــــــر بعـــــــد كلهـــــــا وانطلقـــــــوا يف تنفيـــــــذها وقـــــــد عميـــــــت بصـــــــائرهم . يشـــــــجعهم علـــــــى ذلـــــــك أن األر 
ـــــة  ـــــة الفلســـــطينية عـــــن معـــــىن هـــــذه التجرب ـــــة اللبناني ـــــو أن عقالءهـــــم تســـــاءلوا بعـــــد التجرب ـــــدامهم . ول أمـــــامهم وحتـــــت أق
وأبعادهــــــا التارخييـــــــة الســـــــتدبروا مـــــــا اســـــــتقبلوه مـــــــن األمــــــر وألســـــــتبانوا األبعـــــــاد املأســـــــاوية للمســـــــتقبل املنظـــــــور أو غـــــــري 

   املنظور الذي يتوجهون إليه .



٦ 
 

فـــــــاذا كـــــــان اجلـــــــيش اإلســـــــرائيلي قـــــــد احتـــــــاج إىل كامـــــــل قوتـــــــه املهامجـــــــة تقريبـــــــا لكـــــــي يواجـــــــه عـــــــددا قلـــــــيال مـــــــن      
ـــــــورة  ـــــــوم أن تتســـــــع حـــــــدود املقاومـــــــة وتتفجـــــــر الغـــــــام الث ـــــــه ي ـــــــذي ســـــــيحتاج إلي املقـــــــاتلني العـــــــرب املســـــــلمني ، فمـــــــا ال

 األرض اللبنانية ؟؟ واملقاومة يف غري أرض لبنان وهي يف مساحاهتا أضعاف أضعاف املساحة يف 
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كتبــــــــت صــــــــحيفة األكســــــــربس الفرنســــــــية يف مقالــــــــة نشــــــــرت مرتمجــــــــة يف صــــــــحيفة كويتيــــــــة عربيــــــــة تقــــــــول : " أن       
 اسرائيل يف لبنان رغم تفوقها العسكري تواجه بداية النهاية " . 

ــــــة اليــــــوم تعــــــىن أن اهلزميــــــة اإلســــــرائيلية       ســــــتحقق غــــــدا أو يف الغــــــد القريــــــب . وال يظــــــن القــــــارىء أن بدايــــــة النهاي
ـــــــيت خاضـــــــتها  ـــــــك ألن املعركـــــــة ال ـــــــب . ذل ـــــــه آلت دون ري ـــــــرية . ولكن فقـــــــد �يت هـــــــذا الغـــــــد بعـــــــد أعـــــــوام قليلـــــــة أو كث
اســـــرائيل يف لبنـــــان هـــــي املعركـــــة اجلـــــادة األوىل الــــــيت ال دور للتســـــو�ت اخلفيـــــة فيهـــــا . فاملقاومـــــة اللبنانيـــــة الفلســــــطينية 

رر مــــن االعيــــب السياســـــية وتســــو�ت املسرتأســـــني. ا�ــــا �بعــــة مـــــن إرادة احليــــاة الـــــيت فيهــــا �بعــــة مـــــن إرادة شــــعب حتـــــ
ـــــق ابلكرامـــــة . بـــــل هـــــي أحـــــد طـــــريف معادلـــــة  هـــــي وحـــــدها حصـــــيلة اإلميـــــان ابحلـــــق .. والتمســـــك ابلـــــرتاث ... والتعل

الـــــذين اختـــــاروا اترخييـــــة أحـــــد طرفيهـــــا " القـــــوة املاديـــــة وأكـــــوام الســـــالح " والطـــــرف اآلخـــــر هـــــو إرادة الرجـــــال األحيـــــاء 
 الشهادة على االستسالم للقوة املادية . 

ــــــة كــــــل األكــــــوان       ــــــة االهلي ــــــيت صــــــنعت العناي ــــــة ال ــــــه ســــــجل للقــــــوانني والســــــنن الثابت ــــــد نفســــــه ... ألن ــــــاريخ يعي والت
 واملخلوقات على صورهتا .

قبــــــل كــــــل  اناإلنســــــاحلــــــي هــــــو  اإلنســــــانهــــــذه القــــــوانني تقــــــول : أن الــــــذي يصــــــنع احلــــــر�ت ، ويكتــــــب اتريــــــخ      
 شيء. 
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