
  

في مرآة لبنان هذه فلسط!

لبنان ا$فضل
لبنان ا.ستقبل

 .. .كي نرسمه $بد لنا ان نغمس ريشة امل في محبرة التاريخ في قلب ا.اضي ان نجعلها ترقص كفراشة
 .على صفحات الحاضر

 .ما اكثر ما تختلط ا$لوان ما اكثر ما يندلق الحبر ا$سود في قلب الصفحات. ما اكثر ما تتكسر ريشات
ا$مل. وما اكثر من يزيفون التاريخ ليمسخوا الواقع وليبيعوا ا.ستقبل.

 ...لبنان ا$فضل

!افضل من ماذا ؟

 .افضل من هذا الواقع

ماذا في الواقع ؟
في الذاتي يحـاصره القـلق ا.ـشروع فيـسقط  من  من نفـسه يلـهث خـلف الـخبز وخـلف ا$  . .الـواقع يـهرب 
 . . .الخطيئة يبحث عن ا$ستقرار فn يقر له قرار يغرق تحت شعا التجميع ، ويتخم في ظل التجويع ينتحر

 .خوفـاً من جرح ويحرق بيته خوفـاً من لص

والحل ؟
 .ان $يخشى لبنان الجرح فيكون مع الثــورة حتى النصر

***

 لبنان ا$فضل

كيف يكون ا$فضل مجروحا ؟
 .يندمل الجرح على اشnء اللص

***

 ...لبنان ا$فضل

 .في يوم نجمع كل مآسي الليل ونصب دموع الفقراء

 على مائدة ا.تخوم} لنحسب كم يربح لبنان من الحرص

..على ا$من الشكلي... ح} يصير الفقراء عبيداً للتجار

والتجار عبيدا لعدو يحتل فلسط}..
ويثور الفقراء ليحرروا انفسهم من عبودية التجار

وليحرروا التجار من عبودية العدو.
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 يرفض التجار ان يتحرروا من عبودية العدو.

ا$رض متاريس... ويسقط ا$ف الجرحى والشهداء.تمتليء
وتضيع بnي} الليرات.

وعندما يتسلح الفقراء للتحرر من عبودية العدو
 يغضب ويضرب.. يسقط عشرات الشهداء

.. آ$ف الليرات ويتحقق ا$من الوطني..وا$من القومي وتضيع

يتحقق لبنان ا$فضل
 ***

لبنان ا$فضل..
 الروحية.$...$..ليس الطوائف وانما الديانات والقيمتتعايش فية كل الطوائف...

وما الفرق؟
 الحجارة وليس على صnبتها وفي الثانية يبني ا$ساسفي ا$ولى يبنى اساس الدولة با$عتماد على الوان

الصلب و$ تخدع ا$لوان.
 لم افهم

 السياسية..القول عن تعايش الطوائف يعني التسليم بالطائفية

 شعار الدين...يعني التسليم بالجمع السياسي تحت

 الواحد.. والشعب الواحد..يعني التسليم للصهيونية فالوطن..

 شعار واحد..$يتعايش ا$ تحت

 وا.جتمع الواحد..الدين � والوطن للجميع...

اللون او الجنس او الدين...وليس تكتnت على اساس
هذا يعني الدولة الديمقراطية...

لبنان ا.ستقل لبنان الديمقراطي.. صيغة الطموح الفلسطيني..اجل
***

لبنان ا$فضل
لبنان ا.ركب

افراده ـبـاواصر $ تنـفـصم ويتـمـاسك ـبـقوى اـلـجذب الطبيـعـية وا$جتماـعـية والثقاـفـية حم  nالذي يت لـبـنان 
نان اـ.ركب $ ـمجال في لـب عام.  اجل اـ.صالح اـل من  ردية  ذوبان اـ.صلحة الـف من  اطار  ضمن  وا$قـتصادية 
فا.جتمع قده ا.خـلوط.  ما يفـت وهذا  جانس  من الـت تأتي  طة  فالقوى الراـب شعب.  واعداء اـل لدخnء والعمnء  ـل
يه تـلعب اـلشوائب دور اـلصمغ ردية وـف قوة اـ.صالح الـف افرادة ـمشدودين ـب يط الـغريب العـجيب يتnصق  الخـل
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شوائب وتتnشى فرز اـل ركب ـت نان اـ. ضل.. لـب نان ا$ـف ام...الى لـب ـت الى ا$نهـيار اـل مع  جر ا.جـت كاذب فـت  ..اـل
ويذهب الزبد جفاء و$ يبقى ا$ ما ينفع الناس.

لبنان ا$فضل
لبنان ا.سلح...

كيف... والسnح سبب الجراح؟
�ن نزع السnح يعني ا.وت...

الجيش مسلح...
عدو ـيظل قادرا ـعلى تدنيس ا$رض.. في هذا الـعصر..$ يتـحقق اـلشعب.. اـلشعب... ان لم يـتسلح فان اـل
نصر بدون الشعب.. و$ن العدو الذي يهدد أمن لبنان هو العدو الصهيوني الذي يعتمد على تجمعه ا.سلح
شعب. والفـوضى وا$ضطرابات... من ا.ئـةمن اـل واحد  مواجهته ـب افراده مـسلحون فn يمـكن  كل   ..والذي 

...هذه اسلحة الذين يريدون لبنان ان يكون اعزل ..والحروب ا$هلية

... يريدون لبنان ان يكون مستسلما وخاضعا للعدو

انهم يطالبون بما يطلب منهم.
 وما هي ضمانة عدم ا$قتتال الشعبي؟؟

عدم الجوع
عدم ا$ستغnل
عدم ا$حتكار

عدم التسلط النرجسي
 عدم وجود اسياد.. وعبيد

 .هذا يعني الحرية والعدالة

***

 لبنان ا$فضل

لبنان الحرية... لبنان العدالة...
 $ يوجد في العالم بلد اكثر حرية من لبنان..

واجتماعيا... وثقافيا..يعتمد اساسـاً على النظام الحر.. اقتصاديا.. انه
..الحرية $ تعني حق ا$غنياء في استعباد الفقراء

ا.أجــورة في الشتم و$ حق الجواسيس في العمالة و$ و$ تعني حق اللصوص في السطو و$ حق الصحف
التجار في بيع البلد.حق

الحرية ضمن سيادة القانون
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اى قانون؟
وهل من حق جيل ما ان يكبل كل ا$جيال التالية له بقوان} تفرضها عليه ظروفه... وهل من حقنا اليوم ان
اكثر وـعـيا وـتـقدما ـمـنا ـبـقوان} تـفـرضها علـيـنا ظروـفـنا الذاـتـية سيكون حـتـما  الذي  نـكـبل ـجـيل اـ.ـستقبل 

 .وا.وضوعية

... يقول اهرنج انه ليس غاية في ذاته.. بل هو وسيلة لتحقيق"  " "ا.وضوعية القانون ليس هو ا.بدأ ا$سمى
غاية وهي الحفاظ على ا.جتمع ا$نساني. ان الحياة فوق القانون وعندما يصبح ا.جتمع في موقف الخيار

يذ" دورها لتنـف أخذ  شعبية ان ـت قوى اـل لى اـل لتردد وـع حل ـل وجود فn ـم لى اـل قانون والحـفاظ ـع احترام اـل ـب} 
 .الوجود وتضع سيادة القانون عندما يكون هذا القانون دائم التطور .صلحة الجماهير الشعبية

***

لبنان ا$فضل.
نافذة العرب على العالم...

 ..الذين يقولون بلبنان نافذة العرب على العالم يقصدون عالم الغرب... امريكا.. فرنسا.. اما عالم فيتنام..
وتشيلي.. وانجو$ وبك} وموسكو

فلبنان النافذة $ تطل باتجاهه.. بهذا يصبح وضع لبنان مقلوبا... فبدل ان يكون نافذة العرب على العالم
يصبح نافذة الغرب على العالم العربي كيف يمكن تصحيح الوضع.. ان يتمسك كل لبنان بعروبته... بلون
يؤمن بالتكـامل من العنـصرية الطائفـية، وان  من عـقدة التـفوق   ..ستائر نـافذته وان تتخـلص بـعض فئـاتة 
كون } ان ـي فرق ـب عامn ي الجـسد و$  صرا  كون عـن نان ان ـي واحد.. واهمـية لـب مة كالجـسد اـل العـربي فا$

عينا.. او فما او قلبا فان ا$مة بدونه $ تكتمل وهو بدونها ليس له وجود.
***

لبنان ا$فضل
 التاريخ. كي نرسمه $ بد لنا ان نغمس ريشة امل في محبرة

على صفحات الحاضر...في قلب ا.اضي... ان نجعلها ترقص كفراشة
والحاضر تاريخ ا.ستقبل.

ية ية...والعظـمة ا$زـل فان الحـضارة الحقيـق سجل الحـضارة والعظـمة،  في  اشواط  اريخ  نان الـت كان للـب واذا 
غد اريخ اـل كون ـت يوم لـي نان اـل رسمه لـب ما ـي هي  ها انالخـالدة  سيكتب فـي ناني  اريخ اللـب صفحات الـت فاعظم 

الثــورة الفلسطينية مرت في لبنان ووجدت فيه دعماوحماية وانصارا... يوم تكالب عليها كل ا$عداء..لبنان
نان في لـب وسيــؤرخ  حــررت فـلسط}.  تح... وـت ها تـحقق الـف التي مـن نــورة...  نة اـ. نان ا.دـي سيكون لـب اريخ  الـت

والهجريبالتقويم الثوري الى جانب التقويم} ا.يnدي...

 الثاني العبور

 :الدفرسوار في رفاقه بدماء ا.لطخة الصفراء ا$وراق رائحة من الهارب ا.صري الجندي قال

 -ً  .الثاني العبور يبدأوا ان ا$مريكان ا$مبرياليون استطاع واخيرا
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 . .اذا يدري ان دون معه الهارب صاحبه وسأله

؟ سابق عبور لnمريكان كان وهل
!؟ به ا$مريكان عnقة وما الدفرسوار- 
ا$ستنفار. العسكري التفوق حققت ا.تطــورة ا$مريكية ا$سلحة. ا.كان حددت ا$مريكية ا$ستكشاف طائرات- 

 .الرعب القى النووي ا$مريكي

 .ونفسية .. واقتصادية ... عسكرية .. شاملة حربـاً ا$ول العبور في ضدنا ا$مريكيون خاض لقد

.تسميه كما ا$ول ا$مريكي العبور بذلك وافشلنا ا$رض حــررنا .. القناه ضفتي حــررنا .. انتصرنا ذلك مع ولكننا

هارب ا.ـصري الجـندي ضحك حة من اـل صفراء ا$وراق راـئ مرارة ( الدفـرسوار في رفاقه بدماء ا.لطـخة اـل  )ـب
:وتمتم

 ) ا.ــزراب ( تحت لنقع ) الدلف ( تحت من هربنا - لقد

؟ تقصد ماذا
ا$مريكي العبور اليه يهدف ما فهذا ا$نسان احتnل اما. ا$حرار الرجال سواعد تطويها حالة ا$رض احتnل- 

 .الثاني

***

لى اـلصمت حـالة سيطرت نات ـع ثاني ا$ول الجـيش ثـك ثالث واـل اشر ... و واـل شرود بحـالة ـمصحوبة وكانت . والـع
ية او ـفردية نه، ا$مرـيكي ا$عnمي اـلصخب ـحالة ا$ صفوها يـعكر $ جماـع نابر كل غزا والذي اللـك  .الـتوصيل ـم
صراخ كان سمع ا.رهـفة ا$ذان اما . يـصرخون الذين صرخة عن فـقط يـعبر اـل صمت بـحر في الغـارقة . اـل اـل

 .والدفرسوار .. والسويس .. البقر بحر على ا$مريكية القنابل لسقوط استمرار لها بالنسبة الصراخ فكان الشارد
 ..الجنود يتساءل وان العيون تتصارح وان الهمس يرتفع ان $بد كان الجديد ا$مريكي القصف وتحت

انتهى هلى ايدينا في الذي السnح وهذا . هدف بدون .. معنى بدون وجودنا اصبح هل!! ؟ شيء كل انتهى هل - 
 .ا$مريكي} الخبراء بحياة الهاتف} قافلة الى لينضم .. استعراض ادوات ليصبح تقلص هل! ؟ دوره

.ا$عداء جواسيس من الخبراء مئات سواعد عن البلد تستغني ان ابشع ما

***

 :اليوم اخبار وقراءة ا$ذاعة الى وا$ستماع ا.خدرات على مدمن تاجر قال

ولكن . كثيرة باسلحة السوفييت زودنا لقد. نسترجعها ان و$ ا$رض نحمي ان به نستطع لم اذا السnح فائدة ما
 .اعيد ما لنا اعادوا الذين هم فقط ا$مريكان . رمضان في استعادتها نستطع ولم حزيران في ضاعت ا$رض

. ا.زيد استعادة على القادرون وهم

 .بالجماهير ا$حتكاك على ومدمن رمضان معارك في قاتل عامل عليه رد

نا اذا . ـثمن بدون ارض ـهناك ـليس . ا$رض $ستعادة ندفعه الذي الـثمن نـنسى $ اـفندي يا وـلكن-  وحــررنا قاتـل
سnح ا$رض نا باـل من ندفع فاـن لة ـث شهداء من قاـف اتل لم واذا . اـل كان امـرنا زمام وسلمنا نـق نا واعادوا لnمرـي ـل
ً ونصبح حريتنا ذلك ثمن ندفع فاننا ا$رض  ..عبيدا

5



  

 .وذهب ا.قاتل للعامل ظهره وادار التاجر غضب

***

 .قبض ثم الرفض يدعى كان صحفي قال

!! ؟ ونقعدها الدنيا ونقيم امريكيـاً احتn$ً سيناء في امريكي خبير مايتي وجود نسمي ان السخف من اليس -

 . يقبض ان رفض ولكنه بالرفض يومـاً يتبجح لم الذي زميله عليه رد

بخمسماية الوضع ابتدأ لقد. فيتنام في حصل ما تتذكر ان ا$ عليك فما بموضوعية ا$مور تحسب ان اردت اذا
كل الى بحاجة الخبراء ان. جحا مسمار قصة انها . امريكي جندي الف وخمس} ستمايه الى وصل حتى خبير

امريكية مدينة ان اشهر بعد ستكتشف. وجه اكمل على بواجباتهم القيام من تمكنهم التي ا.عيشية التسهيnت
وعائnت التجار وعائnت السائق} الخبراء عائnت لتستوعب ا.مرات حول سيناء جبال قمم على ستبنى حديثة

 . العائnت وعائnت الصحفي} وعائnت ا.درس} وعائnت الترفيه عن ا.سؤول}

نة وستكون  ..ـمطارات وجود ـيستدعي وهذا . ـكونغ ـهونغ ـعلى تـغطي حرة ـحدودية و ـعاصمة ) ايnت سينا ( مدـي
ية ـعسكرية وقوات ها امريـك اعدة لحمايـت قد. ا$سكندريه شمال سيناء شاطىء ـعلى اـلسادس لnسطول وـق عبر ـل
خط هو اليوم والصهاينة ا$مريكيون ا$مبرياليون يقيمه ما ولكن . بجدارة بارليف خط ا$بطال ا.صريون الجنود
 .كسنجر

 : وقال القابض الصحافي تأوه

ً ان تظن وهل .. احتnل هذا-  بهذ؟ لهم يقبل مصر في احدا
 .اهدافهم لهم يحقق .ن مصر سيسلمون فانهم ولذلك بهذا لهم يقبل مسؤول هنالك ليس

 .سيغيرون وحتمـاً ولذلك . سبب $ي بnده الى يحضرهم بمن مطلقـاً يثقون $ ا$مريكيون .. ببساطة ؟ تعني ماذا- 
دييم نجوي} شطبوا كيف تذكر . ارادوا كلما يغيرونها وهم . بالدمى فقط يثقون . يحضرونه بمن فقط يثقون انهم
 .يتمتم وهو رأسه الصحافي هز . ثيو فان واحضروا سايغون في

ً خطير ... خطير الوضع-   جدا

بمرارة زميله رد
 .النوم صح 

 ***

 .الدفرسوار في رفاقه بدماء ا.لطخة الصفراء ا$وراق رائحة من الهارب ا.صري الجندي قال

الوقح التحدي هذا .. ا$ستفزاز هذا سيكون .. الجماهير كل سيوحد . العربية ا$مة سيوحد ا$مريكي العبور ان-
وعلى الصهيوني، ا$مريكي العدوان ضد العريضة العربية الجماهير جبهة ولتشكيل الجماهيري لnلتحام دافعـاً
 .الجماهير مع ام والصهاينة ا$مريكان مع سيقفون من مع يختاروا ان العرب الحكام

هم ونوا ان ـب} يخـتاروا ان علـي يم يـك يو وفان دـي ونوا ان او نول ولون ، ـث نه ـهوشي يـك والذي .. وسيهانوك وجـياب ـم
 .النهاية يختار الدور يختار
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