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ان تويني �إىل غ�سّ

م�ّدته �شبقت لقاءنا.   

ويف ربع قرن، كانت ثقته   

ل ترتك يل خيارًا 

غري ال�شعي اإىل ا�شتئهالها.  
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�شحْبُت ريا�ض ال�شلح و�شحبني، م��ش�َع تاأّمل وم��ش�ع كدح، من خم�ض ع�شرة �شنة. 

بداأَت هذه الرحلة حني دعاين حفيده املهند�ض ريا�ض �ش��عيد الأ�ش��عد اإىل الطالع على 

ُق�شا�ش��ات �ش��حف ووثائق اأخرى، وجدتها مبّ�بة ومن�ش��قة، وكان قد اأم�شى يف جمعها 

اأع�امًا. وكان املقرتح اأن ُت�شتكمل هذه املاّدة واأن ُت�شتخرج منها �شرية لريا�ض ال�شلح. 

وم��ن ربي��ع الع��ام 1996 اإىل خريف تاليه، �ش��عيت يف ت��ش��يع هذه القاع��دة الأوىل مبزيد 

من ق�شا�ش��ات ال�شحف ومبكتبة �ش��غرية خمت�شة بامل��ش���ع، وبال�ثائق املنا�شبة مما 

حت�ي��ه املحف�ظات الفرن�ش��ية يف باري�ض ونان��ت، واملحف�ظات الربيطاني��ة يف لندن. وقد 

عاونني كل من �شاري رفعت يف بريوت ونادين املع��شي وح�شن ال�شامي يف باري�ض ونانت، 

وبيرت �ش��امربوك يف لندن. وكانت بريجيت ك�رمي ملحقة ببعثة فرن�ش��ا لدى ال�شلطة 

الفل�ش��طينية فتطّ�عت م�ش��ك�رة لتزويدي وثائق �ش��ّ�َرتها من املحف�ظات ال�شهي�نية 

املركزية يف القد�ض. على اأن هذا العمل كّله ت�ّقف، بعد عام ون�ش��ف عام، ل�ش��ع�بات 

يف مت�يله عر�شت للمبادر اإليه يف ذلك احلني.

وبني �ش��نة 2001 و�شنة 2008، كنت اأ�ش��تاذًا زائرًا ل�شهر من كل �شنة يف جامعات فرن�شية 

عّدة. فلم اأكن اأدع فر�ش��ة لال�شتزادة من ال�ثائق املتعلقة، مبا�شرة اأو مداورة، ب�شاحبي 

نف�شه: ريا�ض ال�شلح. عملت مرارًا يف حمف�ظات الكي دور�شيه ويف حمف�ظات فان�شني، 

واأقم��ت مّرات ثالثًا يف نانت وطالت اإقامتي الأخرية فيها �ش��هرًا بتمامه من �ش��نة 2004 

كنت فيه �شيفًا على جامعة املدينة.

ويف اأوائل هذه املّدة نف�شها، ُطلب اإيّل الإ�شهام مبقالة عن ريا�ض ال�شلح يف كتاب كان 

ُيعّد تكرميًا ل�ش��ليم تقال. ف��ش��عت مقال��ة ط�يلة جّدًا )65 �ش��فحة( عن النتخابات 

النيابية يف �ش��نة 1943 وو�ش���ل ال�ش��لح فيها اإىل املجل�ض النيابي وما كان قد مّهد لذلك 

وما اأف�ش��ى اإليه ذلك... وقد �شّم الكتاب امل�ش��ار اإليه هذه املقالة بالفرن�شية، ثّم �شّمها 

بالعربية كتابي مغامر�ت �ملغايرة ال�شادر عن د�ر �لنهار يف بريوت �شنة 2005. وعلّي ههنا 

اأن اأ�ش��كر من اأ�شركني يف هذا امل�شروع، وخ�ش��ش��ًا فار�ض �شا�شني وجريار خ�ري وي��شف 

ل يف جعبتي، حتى  تقال. فاإن مقالتي تلك كانت اختبارًا اأّول ل اأزال اأعتّز به، ملا حت�شّ

حينه��ا، من فك��ر ومعرفة متعلقني بريا�ض ال�ش��لح. ويف ح�ا�ش��ي تل��ك املقالة، وهي 

كث��رية، يِرد مقدار معترب من امل�ش��ادر التي ا�ش��تند اإليها اأي�ش��ًا ه��ذا الكتاب الذي بني 

يدي القارئ. فيمكن اأن َيرجع اإىل املقالة )واإىل ما ورد يف منت كتابي هذا من اإ�ش��ارات 

متفرقة اإىل م�ش��ادر مهمة، هي اأي�شًا( من ي�ش�وؤه اأن هذا الكتاب قد فر�ض ت�شميُمه اأن 

يبقى خل�ًا من احل�ا�شي.

ويف �ش��يف الع��ام 2005، ُدعيت اإىل و�ش��ع ت�ش��ّ�ر للمعر���ض الذي كان يفرت�ض اأن ي�ش��ّمه 

حة للعر�ض  متحف ريا�ض ال�ش��لح يف �شيدا. وكان ذلك يقت�ش��ي مني اختيار امل�اّد املر�شّ

وو�ش��ع الن�ش����ض التعريفية املنا�ش��بة. ومل مت�ض اأ�شابيع حتى �ش��عرت باأن ما اأبذله من 

جهد بحثّي يف الإعداد للمعر�ض ميكن اخلروج منه بثمرة اأوزن واأهّم من ال�ش�ر املحدودة 

العدد، والفقرات ال�ش��امرة الأحجام التي كان ي�شع زائر املتحف ال�شغري اأن ي�شتعر�شها. 

علي��ه اقرتح��ت على اأولياء الأمر يف املتحف اأن اأ�ش��ع كتابًا ي�ش��حب هذا الأخري وتزيد 

مقادير ما يقّدمه من معرفة بريا�ض ال�شلح اأ�شعافًا عّما ي�شع املعر�ض وحده اأن يحت�يه.

رّح��ب القّيم���ن على املتحف بفكرتي هذه. وكان ه��ذا الرتحيب يف منطلق اجله�د 

الت��ي با�ش��رتها ليخرج منها هذا الكت��اب. يف نهاية املطاف، مل يكتم��ل الق�ِران بني 

الكتاب واملتحف. فاإن العمل يف م�ش��روع املتحف قد ت�قف يف وقت ما. ول علم عندي 

الي���م مبا اآل – اأو �ش��ي�ؤول – اإليه م�ش��روع املتحف كله. غري اأن اآث��ارًا بقيت يف الكتاب 

من م�ش��روع الق�ِران هذا، على الرغم من ف�شخ اخلطبة. بقي منه النَف�ض »التعليمي« 

اأو »املدر�ش��ي« الذي افرت�ض قارئًا �شئيل الإملام باملرحلة وبال�شخ�ض، فاأملت هذه الفر�شّية 

ع يف التعريف بزمن ريا�ض ال�شلح يف لبنان  التي�شري يف العر�ض، واأملت، على الأخ�ض،الت��شّ

��عًا متّثل يف الن�ض امل�ش��تقّل الذي كّر�ض لل�»�شياق«...  ويف ال�ش��رق العربي ويف العامل، ت��شّ

ال�شياق الذي تكّ�نت فيه �شخ�شية ريا�ض ال�شلح وحتّرك فيه وواجه فيه ما واجه. ميّثل 

ه��ذا الن�ّض ثل��ث الكتاب وهذا من غري اأن يخل� الن�ّض الآخر امل�ش��ّمى »امل��ش���ع« )اأي 

�ش��رية ريا�ض ال�ش��لح( من عنا�ضر ت�ضتعيد �ض��ياق النقاط املطروقة اأي�ضًا، بطبيعة احلال. 

ومن ال�شلة باملتحف ورث الكتاب اأي�شًا كرثة ما فيه من �ش�ر لالأ�شخا�ض، ومن وثائق 

م�شّ�رة ومن خرائط، وورث احلر�ض اأخريًا على اإدراج اأهّم ال�ثائق املت�ّفرة، ما كان منها 

عائدًا اإىل ريا�ض ال�شلح وما كان متعّلقًا به.

وما جتب الإ�ش��ارة اإليه ه� اأنه ل ي�جد الي�م، على ما يظهر للباحث، مرتوكات اأ�شلية 

يعت��ّد بها ت�ش��تحّق اأن ت�ش��ّمى »حمف�ظ��ات ريا�ض ال�ش��لح«. واملت��داول اأن اأوراقًا للرجل 

احرتقت يف بيته من جّراء الق�ش��ف الإ�ش��رائيلي يف �ش��يف �ش��نة 1982. واإمنا يدين كل 

باح��ث يف م��ش���عنا للراحلة علياء ال�ش��لح ملا زّينت ب��ه مقالتها الإحدى والع�ش��رين 

املن�ش�رة يف لو جور، �شنة 1965، من وثائق م�شّ�رة ا�شتعدنا بع�شها يف هذا الكتاب.

لب�شع �شن�ات ا�شتغرقها تاأليف هذا الكتاب، ظللت اأترّدد للعمل على مكاتب ريا�ض 

الأ�شعد التي ت�ؤوي الي�م ما كنت قد اأ�شهمت يف جمعه من اأوراق وكتب متعلقة بريا�ض 

ال�ش��لح يف و�ش��ط الت�شعينات. ومع ط�ل املّدة التي احتاج اإليها التاأليف فاإنها ما كانت 

اإل لت��زداد ط�ًل ل���ل وج�د تل��ك الأوراق، منّظمة كامّنا تب�ّض للباح��ث... ول�ل حفاوة 

العاملني يف تلك املكاتب اأي�شًا، واأخ�ّض منهم، بعد ريا�ض الأ�شعد نف�شه، القّيمة على 

الأوراق ال�ش��لحية، جناة ريا�ش��ي، وقد اأعارتني طاولة اجتماعاتها ال�شغرية ب�شع �شن�ات، 

ومع الطاولة اخلربة يف الأوراق واللطف امل�شه�د.

كور جز�ٌء و�سُ
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لي���ض ه��ذا كل ما فعله ريا�ض الأ�ش��عد لهذا الكت��اب. فه� قد م��ّ�ل اإخراجه اإخراجًا 

اأنيقًا، ودعم كلفة طباعته العالية مبتغيًا اأن يبقى �شعر الن�شخة يف حدود طاقة ال�ش�اد 

الأعظ��م من الق��ّراء الذين قد يرغب�ن يف اقتنائه على تف��اوت اإمكاناتهم املالّية. وه� 

قد و�ش��ع بت�ش��ّريف، اأخريًا، جمم�عته الغنّية من �ش�ر ريا�ض ال�ش��لح وال�ش�ر املتعّلقة به. 

فكانت هذه املجم�عة م�ش��درًا اأّول ملا �ش��ّمه كتابي هذا من �ش�ر. وما دمت يف حديث 

ال�ش���ر فلن يف�تني اأن اأ�ش��كر حمف�ظات جريدة �لنهار التي زّودت الكتاب �ش�رًا اأخرى 

ب��ال مقاب��ل، ول��ن يف�تني اأن اأ�ش��كر مل�ؤّلفي كت��اب �ال�ستقالل وكتاب لبن��ان: �لقرن يف 

�سور، ترخي�ش��هم يل باأن اأن�ش��ر مّرة اأخرى �ش�رًا �ش��بق لهم اأن ن�شروها يف هذا اأو ذاك من 

الكتابني. واملعل�م اأن ت�قيع غ�شان ت�يني يزين واحدًا من هذين الكتابني النفي�شني. 

ان ت�يني لهذا الكتاب، وذلك يف ظرفه ال�شحّي املعل�م،  لن اأق�ل �شيئًا هنا عّما فعله غ�شّ

خالل ال�شه�ر الأخرية. واإمنا وجدت اأن خري ما يعرّب عن انفعايل بهذا الذي اأقدم عليه 

��ان ت�يني اأن اأهديه الكتاب باأ�ش��ره. ههن��ا اأكتفي بالت�ّجه باأ�ش��دق العرفان اإىل  غ�شّ

�ش��ادية ت�يني التي قراأت على م�ش��مع الأ�شتاذ مقاطع اأو ف�ش���ًل )ل اأعلم( من خمطوط 

هذا الكتاب. يطيب يل اأي�ش��ًا اأن اأ�ش��كر فار�ض �شا�شني، مّرة اأخرى، جله�د قّيمة بذلها 

يف هذا ال�شدد ويف غريه.

قب��ل ذلك كله وبعده، لقيت مع�نة خمتلفة الأ�ش��كال من كثريين. من اأ�ش��خا�ض 

حاورتهم يف الت�شعينات، اأخ�ّض بالذكر منهم ر�شيد ال�شلح ومنح ال�شلح، ومن اأ�شخا�ض 

اأر�ش��دوين اإىل وثيقة ما اأو زّودوين �ش���رة لها، واأخ�ّض بالذكر منهم عبد امل�ىل ال�شلح الذي 

زّودين �ش���رة لل�ش��جرة املحف�ظة يف العائلة ال�ش��لحية. اأ�شكر اأي�ش��ًا الأب �شليم دكا�ض 

واأنط�ان �ش��المة لتلطفهما بتزويدي اأوراقًا مدر�ش��ية ذات عالقة بدرا�شة ريا�ض ال�شلح يف 

مدر�شة عينط�رة ويف مدر�شة الآباء الي�ش�عيني يف بريوت. اأ�شكر اأي�شًا حلمي م��شى ورنده 

حيدر اللذين تطّ�ع اأولهما يف عهد بعيد والثانية يف عهد اأقرب لنقل �ش��فحات ووثائق 

ع��ن العربّية كنت حمتاجًا اإىل قراءتها. ول اأن�ش��ى األط��اف بيار ف�رنييه يف حمف�ظات 

الكي دور�ش��يه واآّن �ش�يف ْكرا يف حمف�ظات نانت. واأما �شالم الك�اكبي فله امتناين 

لع�دت��ه اإيّل باأج�بة حمّققة عن اأ�ش��ئلتي احللبّية. ملن ذكرته من ه�ؤلء وملن اأن�ش��انيه 

ط���ل امل��ّدة، اأتقّدم الي�م بال�ش��كر اخلال�ض. اأ�ش��كر، اأخريًا ل اآخرًا، ع��ّزة، زوجتي، فاإن 

م�اظبتها على الق�ل اإن ريا�ض ال�ش��لح قد نّكد عي�ش��ها يف هذه ال�ش��ن�ات الأخرية مل 

متنعها من تن�شيق ثْبت املراجع امللحق بهذا الكتاب.

انتهيت من و�ش��ع هذا الكتاب يف �ش��يف العام 2009. واإذ �ش��عرت باأن �ش��دوره �شيتاأخر، 

اأودعت ن�شخًا من خمط�طه م�شلحة حماية امللكية الفكرية يف جمه�ريتنا ال�شعيدة، 

وكذل��ك بع���ض املكتبات املخت�ش��ة يف بريوت ونفرًا م��ن اأهل اخلربة والثق��ة. وقد بادر 

بع�ض ه�ؤلء، م�ش��ك�رين، اإىل ن�ش��ر قراءاتهم للكتاب يف اأكرث من �ش��حيفة، قبل اأن 

ي�شدر الكتاب. والن�شخة التي اأدفعها الي�م اإىل املطبعة هي نف�شها ما كانته يف ال�شنة 

املا�ش��ية. زيدت عليها امل�ش��ّ�رات واملالحق طبعًا، ولكن مل يتغري فيها )ولن يتغري( اإل 

ما متلي تغيريه اأعمال الت�شحيح املعتادة يف م�شاق طباعة الكتب.

ف باتريك �شيل ال�شخم الذي 
ّ
مل ُيتح لهذا الكتاب – مع الأ�ش��ف – اأن ي�ش��تفيد من م�ؤل�

ظهر يف ربيع هذه ال�شنة. وه� مل يدخل، بالتايل، يف �شجال مع كتاب �شيل، على الرغم 

اه مبزيد من 
ّ
ني �شيل ب�شكر يف مطلع كتابه اأبادله اإي� من قّ�ة ال�شهّية لذلك. وقد خ�شّ

ال�ش��رور. فقد وجدت متعة وفائدة يف التحّدث اإليه يف كل مرة التقيته فيها، ابتداء من 

�شنة 2005، وكان ثالثنا، بطبيعة احلال، ريا�ض ال�شلح. 

مل��ن يهّم��ه الأم��ر اأو يخّيل اإليه العك���ض، اأق�ل، بعد العت��ذار، اإنني مل اأْج��ِن ماًل من 

تاأليفي هذا الكتاب. القليل الذي و�شل اإىل يدي ب�شبب هذا الكتاب، اأجدين الي�م وقد 

اأنفقُته على الكتاب ويف �شبيله.

واأما ن�ش��يبي من عائدات بيع الكتاب املقبلة فقد تخليت عنه �ش��لفًا لين�ش��ّم )على 

ت�ا�ش��عه امل�ؤّكد( اإىل اإ�شهام ريا�ض الأ�شعد يف تقلي�ض �شعر الن�شخة وت�شجيع القارئ على 

اقتنائها.

ولأخت��م بالقول اإن خمطوط هذا الكتاب قراأه اأو قراأ بع�ض��ه كث��رون. وكان ترحيبي 

بنقده��م ي�ش��بق �ش��كري لتقريظهم على ال��دوام. ولكن مل يكن لأح��د غريي يف اأي 

وقت �شلطان على كلمة وردت يف هذا الكتاب. ل م�ش�ؤولية، بالتايل، لأحد غريي عن 

كلمة وردت فيه.

ف
ّ
�ملوؤل�

بريوت يف 28 اأيل�ل 2010
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مة«، ومدرجة يف �شياقها التاريخي  اخلال�شة اأن ما يقّدمه هذا الكتاب اإمّنا ه� �شرية »منجَّ

لريا�ض ال�شلح. وقد اأملت تقطيع الكتاب على هذا النح� عالقته مبتحف ريا�ض ال�شلح 

العتيد يف �شيدا، واملكانة املت�شّدرة التي وجب اأن حتتّلها ال�ش�ر وال�ثائق واخلرائط يف متنه. 

ومعنى »منّجمة« هنا اأن ال�ش��رية ُجعلت يف مقالٍت �ش��به م�ش��تقّلة بع�ش��ها عن بع�ض، 

حتيل كّل منها، ا�شتحبابًا ل وج�بًا، اإىل »معرو�شات« م�شّ�رة تالئم م�شم�نها.

وي�ش��تعيد الإخ��راج الطباع��ي للكت��اب، يف �ش��يغة افرت�ش��نا اأن تاأتي مث��ارًا للبهجة، 

تقليدًا كان �شائعًا يف الطباعة العربّية اإىل وقٍت ما من القرن الع�شرين. وه� اأن يرتافق 

كتابان على �شفحات جمّلد واحد وُي�شّمى املجّلد: كتاب كذا »وبذيله« اأو »بهام�شه«
 

كتاب كذا...

ي�شتعر�ض الن�ّض »�ض« )اأي »ال�شياق«( مالمح لع�شر ريا�ض ال�شلح ويروي وقائع منه. وهي 

ال�قائ��ع واملالم��ح التي حّددت التك�ين ال�شيا�ش��ّي لهذه ال�شخ�ش��ّية وا�ش��تدعت دورها. 

وي�شتعر�ض الن�ّض »م« )اأي »امل��ش�ع«( اأهّم ال�قائع والأفعال يف �شرية ريا�ض ال�شلح وير�شم، 

عرب تتابعها، مالمح م�قعه وحركته، يف زمانه وجيله، والأدوار التي اأّداها على م�شارح 

عمله الكثرية.

اأدرج يف كل من الن�شني �ش�ٍر ووثائق وخرائط تالئم م��ش�عات املقالت املتتابعة. فاحتّل 

الن�ّض »�ض« الثلث الأمين من ال�شفحة اليمنى والثلث الأي�شر من الي�شرى، واحتّل الن�ّض 

»م« الثلث��ني الباقي��ني م��ن كل من ال�ش��فحتني. وجاء حرف الطباع��ة خمتلفًا بل�نه 

وحجمه يف كّل من العم�دين عّما ه� يف الآخر.

نظرّيًا، »َيدعم« العم�ُد ال�شّيق م�شم�َن العم�د العري�ض بر�شمه اخللفّية العاّمة ملا يعر�شه 

ه��ذا الأخ��ري، مقالًة بعد مقالة. فيفرت�ض اأن يتمّكن قارئ »امل��ش���ع« من الرج�ع اإىل 

ني  »�شياقه« كّلما احتاج اإىل ذلك. ولكن ميكن اأي�شًا اأن ُتقراأ مقالُت كّل من الن�شّ

��ني ُو�ِش��ع بحيث يك�ن  قراءة متتابعة م�ش��تقّلة عن قراءة الأخرى. فاإن كاًل من الن�شّ

رًا، من غري افتعال زائد، اإدراج  مكتفيًا بذاته اإىل احلّد الأق�شى املمكن. ومل يكن متي�شّ

املقالت��ني املتاآزرتني من »م« و »�ض« متقابلتني متامًا على ال�ش��فحات نف�ش��ها. فاملقالة 

ال�اح��دة من هنا قد ت�ؤازرها اثنتان من هناك ل واحدة. وقد تربز حاجة اإىل ال�ش��تئنا�ض 

باملقال��ة نف�ش��ها من »�ض« لدى ق��راءة مقالتني متباعدتني كثريًا اأو قلي��اًل من »م«. ثّم 

��ني ي�شتح�ش��ن اأن متليه الرغبة يف وفاء امل��ش�ع حّقه ل  اإن ط�ل املقالة اأو ق�ش��رها يف الن�شّ

اعتبارات الإخراج. اإلخ. عليه ا�شتع�شنا عن التقابل امل��شعّي بجدول للتالوؤم بني مقالت 

ني، اأثبتناه بعد هذا الت�شدير في�شع القارئ اأن يرجع اإليه كّلما وجد حاجة اإىل ذلك.  الن�شّ

ولقد انتهينا – مع قْدر من الأ�شف – اإىل ال�شتغناء عن احل�ا�شي يف هذا الكتاب. وذلك 

اأن ال�شيغة الآنفة ال��شف كانت �شتملي علينا و�شع �شل�شلتني من احل�ا�شي، وه� ما ي�ؤول 

اإىل تعقيد مفرط يف ال�ضكل. ثّم اإن املكانة املعتربة التي حتتّلها مقالت اجلرائد ومواّد 

املحف�ظات ال�شيا�شّية بني م�شادر هذا الكتاب كانت �شتزيد كثريًا من عدد احل�ا�شي 

وتزي��د بالتايل حجم الكتاب �ش��خامة على �ش��خامة. عليه اكتفين��ا بذكر البع�ض 

القليل من م�ش��ادرنا يف منت الن�ّض، حيث دعانا اإىل ذلك داٍع وجيه. واأّما الدين الذي يف 

عنقنا مل�ؤّلفني اآخرين – وه� ج�شيم بطبيعة احلال – فاكتفينا من العرتاف به بذكر 

 تاآليفهم يف »مكتبة البحث« التي اأدرجناها يف اآخر الكتاب. ولعّل يف هذه »التعرية« من

احل�ا�ش��ي م��ا يجعل الكت��اب مالئم��ًا اأذواق فئات من الق��ّراء اأكرث تنّ�ع��ًا واإن خّيب

بع�ض ال�شيء اأمل من قد يريدون ا�شتخدامه »اأداة عمل« من زمالئنا املحرتفني. 

يف �سيغة �لكتاب

جدول �ملالءمة بي �لن�سّي:

»م« )اأي امل��ش�ع وه� �شرية ريا�ض ال�شلح(

و»�ض« )اأي ال�شياق التاريخي املحيط بهذه ال�شرية(

197

174

177 و 215

206

351

271

247 و 351

254 و 271

433

433

230

245

265

282

310

337

357

394

432

451

483

�ض47

�ض44

�ض63

�ض74

�ض72

�ض77

�ض46

�ض43

�ض44 و �ض51

�ض48

�ض73

�ض64

�ضI59�ض63

�ض61 و �ض64

�ض75

�ض75

ل �شيء

الفقرات

I

I

I

I

I

I

I

I

م75

م79 

م85

م88

م93

م98

م103

م111

م122

م127

م135

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

م78

م84

م87

م97

م102

م110

م121

م126

م134

م136

و �ضI73�ض75

�ض59

�ض72

الفقرات

�ض11

�ض22

�ض25

�ض32

�ض29

�ض31 و �ض33

�ض39

�ض39

�ض37

�ض45

I32ض�

�ض1

�ض12

�ض19

�ض26

�ض33

�ض27

�ض30

�ض34

�ض35

�ض36

�ض40

الفقرات

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

�ض�ض�ض �ض

26

60

76

102 و 114

126

104

114 و 126

130

132

136

163

م1

م8

م14

م27

م34

م35

م37

م44

م52

م54

م59

I

I

I

I

I

I

I

I

I

م7

م13

م26

م33

م36

م43

م51

م58

م74

الفقرات

و �ض30
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بكى �شاحبي ملا راأى الدرَب دونه

واأيقن اأّن�ا لحقان بقي�ش���را

ِك عيُن����ك اإمّن�����ا
ْ
فقلُت له ل َتب�

نحاول ُمْلكًا اأو من�َت فُنعذرا *

بيتان من �شعر »امللك ال�شّليل« امرئ القي�ض الكندي، كان ريا�ض ال�شلح 

يحب التمثل بهما وقد ا�شتذكرهما يف رحلته الأخرية قبل مقتله.  

*
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�شنة ال�لدة وم�شار الن�شاأة

اإ�شتانب�ل: مدر�شة احلق�ق واملنتدى الأدبي

اآل ال�شلح اأبًا عن جّد: اأحمد با�شا واأولده

من النبطّية اإىل اإ�شتانب�ل: ج�لة ر�شا 

ال�شلح يف اآفاق ال�شلطنة

ر�شا ال�شلح ونظرية مفتي زاده: ف�اجع 

كثرية على بيت واحد

ر�شا وريا�ض: اإىل املنفى مرورًا بظّل امل�شنقة

ر�شا وريا�ض: حماكمتان

�شقاق يف ث�رة مهزومة

»�ش�رّي« يخاطب اأحزاب فرن�شا وراأيها العاّم

1928: »ع�دة املجاهد«

حفالت على ط�ل الطريق

»زعيم ال�شباب ال�ش�رّي«

»م�ؤمتر ال�حدة ال�ش�رّية« وعر�ض �ش�ريا

ع�دة اإىل اأوروّبا واإىل لزمة ال�شتقالل

ثّ�ار اجلبل يف ال�شحراء

وفد اآخر وع�ز وخالف

تكرمي يف حلب

ريا�ض وفائزة: العر�ض و»حداد الأّمة«

الطائفّية والق�مّية

جرائر اجلّر والتن�ير

 العام القد�ض )1931(
ّ

امل�ؤمتر الإ�شالمي

ميثاق اأّول للق�مّية العربّية

تر�شيح ال�شيخ وخطبة املطران

خالف ال�شلح – تابت: من احلّبة اإىل القّبة

 كنز املعارك النقابّية وطريق النفي

اإىل القام�شلي

�شلح كرامي – املقّدم

»...خرّب دولتك«

رحيل ر�شا ال�شلح ومعركة احتكار التبغ

بكركي والكتلة ال�طنّية: ط�ر جديد

خما�ض املعاهدة ال�ش�رّية – الفرن�شّية

 ريا�ض على م�شرح املعاهدة:

ي�شارًا وميينًا وو�شطًا

ا�شتقبال العائد: من »احلفلة« اإىل »املهرجان«

م�شاحنات لبنانّية يف املفاو�شة 

الفرن�شّية – ال�ش�رّية

جماذبة ال�شهي�نّيني: »دبل�ما�شّية بال طائل«

نح� »تلبنن« ال�شاحل والأق�شية الأربعة

م�ؤمتر جنيف ووفده الط�يل العمر

ريا�ض ووايزمن: من مينع اإبرام النتداب؟

»
ّ

»وعد بلف�ر العربي

اأّول املحاماة

قدم على �شّكة النتخابات

»كرام الق�م« يتجادل�ن يف الد�شت�ر: 

ال�ظائف وال�شرائب ونب�ض القل�ب

العهد اجلديد... يف 4 �شفحات

بحرًا اإىل نفي جديد

 حك�مة �شيدا العربّية...

ذات ال�شيادة امل�ق�تة

ال�شلحّي�ن يف دم�شق الفي�شلّية

مفا�شلة اأوىل بني ال�شتقالل وال�حدة

1920: »م�شبطة جمل�ض الإدارة«

1920: كالفاري�شكي و»الت�افق« 

العربّي – ال�شهي�ين

1920: غدوات مي�شل�ن

 ربيع 1919- �شيف 1920: جلنة كينغ –

كرين وامل�ؤمتر ال�ش�رّي العام

 1915-1916: مرا�شالت ال�شريف ح�شني – 

مكماه�ن: حدود غام�شة وقاعدة 

ة ع�شّية دخ�ل العرب  تعّهدات ه�شّ

احلرب حتت الرعاية الربيطانّية

 1915-1917: �شايك�ض – بيك�، احل�شني – 

مكماه�ن، بلف�ر – روت�شيلد: 

التعّهدات متعار�شة با�شتثناء تعّهدات 

الربيطانّيني والفرن�شّيني لأنف�شهم

 1920: فل�شطني بعد وعد بلف�ر:

اأفق العنف املفت�ح

24 مّت�ز 1920: ي�م مي�شل�ن التاريخي: 

جي�ض غ�رو ي�شرب حلم ال�شتقالل 

العربّي

 اأّول اأيل�ل 1920: لبنان الكبري

يفي�ض عن اآمال املت�شّرفّية

1860-1920: �ش�ريا ولبنان يف خطط 

 فرن�شا: اإ�شرتاتيجّية ط�يلة

النف�ض ولكنها متحّركة

 1918-1920: لبنان ورقة فرن�شّية

يف التجاذب الفرن�شّي – ال�ش�رّي

1920-1942: �ش�ريا النتداب الفرن�شّي: 

خمترب ل�شيغ التجزئة والت�حيد

1925: الث�رة الدرزّية ت�شبح �ش�رّية: 

»وللّحّرية احلمراء باب...«

 1926-1927: هزمية الث�رة ال�ش�رّية

ت�شّق قيادتها

1918-1929:من حكم �ش�ريا ولبنان... 

من باري�ض؟

 1926-1928: غدوات الث�رة ال�ش�رّية: 
 وبدء

ّ
اإقرار الد�شت�ر اللبناين

 

املخا�ض الد�شت�رّي يف �ش�ريا
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II
 – الفرن�شّي: اأنزل 

ّ
1918: الحتالل الربيطاين

الأعالم العربّية وعزل »احلك�مات« 

الفي�شلّية يف املت�شّرفّية وال�شاحل

خريف 1918- �شيف 1920: لبنان: واقع 

الحتالل يبّدد ن�ش�ة »ال�شتقالل«

جزاٌء و�ُشك�ر

يف �شيغة الكتاب

ني »م« و »�ض« جدول املالءمة بني الن�شّ

8

12

13

يف �لكتاب

 1877-1878: انكما�ض �شديد

لأوروبا العثمانّية

 1876-1884: مدحت با�شا

اأو الإ�شالح �شالحًا يف احلرب

1880-1885: بني البلقان و�شمال اإفريقيا: 

خ�شائر عثمانّية من غري قتال

1878-1908: اآلة ال�شتبداد احلميدّي 

والعمران ع��ض الإ�شالح

 1911-1912: حرب البلقان الأوىل

تقّل�ض اأوروبا العثمانّية اإىل م�شارف 

اإ�شتانب�ل واإيطاليا تهّز )يف ليبيا( ثقة 

العرب بحماية ال�شلطنة لديارهم

 1913: ورثة »الرجل املري�ض« 

ة ل تفارقه
ّ
يتناحرون ولكن العل�

...1914: يف الأنا�ش�ل ويف اأوروبا 

العثمانّية: جدل اليقظة الق�مّية 

واحلمايات الأوروبّية

1877-1878: عبد احلميد يخ�شر 

م�شيحّيي ال�شلطنة فيدع� اإىل 

»اجلامعة الإ�شالمّية«

القرن XIX: تكاثر املدار�ض وب�اكري 

الق�مّية العربّية

ث�رة 1908: اأو جتاذب الآمال

ث�رة 1908: ريح احلرّية

�ض

�ض
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9Z

م

م
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م�ؤتمر ال�شاحل وم�شكلة الّت�شال والنف�شال

معركة املعاهدة اللبنانّية

احلاّج ريا�ض

انتخابات 1937 والقائمة ال�شعبّية

م�ؤمتر بل�دان

 اإقامة يف باري�ض ت�اكب نزع

املعاهدتني الط�يل

 جه�د لرّد منطقة العل�ّيني

اإىل �ش�ريا امل�ّحدة

ر�شا ريا�ض ال�شلح

مالمح م�قع يف احلرب الأيدل�جّية

 الأخري
ّ

يقظة الط�ائف يف العهد النتدابي

فريل�نغ: قرار اأم مناورة؟

املذّكرة اإىل كاترو: »ب�شرى« بالتعديل الد�شت�رّي

انتخابات 1943 النيابّية

ترئي�ض ب�شاره وتكليف ريا�ض

 بني »ال�شيغة« وامليثاق...

وم�شرية امليثاق اإىل »امليثاقّية«

ّ
بيان حك�مة ال�شتقالل وامل�شي

 
يف ع�ّض الأ�شابع

تعديل الد�شت�ر: طعنة جنالء لالنتداب

را�شّيا

 رّد الدولة على »اعتقالها«:

من بريوت اإىل ب�شام�ن

م�اقف بريطانّية وعربّية
 

يف معركة ال�شتقالل اللبنايّن

معركة ال�شتقالل يف ال�ش�ارع وال�شاحات

22 ت�شرين الثاين

 ا�شتئ�شال النتداب »العميق«

وترتيب الّت�شال والنف�شال

اأ�شباب حلماية اإميل اإّده

« على جمل�ض النّ�اب 
ّ

زحف »انتدابي

وحماولة اغتيال وحك�مة جديدة

»م�شاورات ال�حدة العربّية« بني حم�رين

حك�مة عبد احلميد كرامي 

و»ميثاق« القاهرة

بني �شيا�شة »الكتاب الأبي�ض« ورف�ض 

»الدميقراطّيات« لالجئني اليه�د

مطالب عربّية و�شهي�نّية بني رف�شني: 

 واأملايّن
ّ
بريطاين

 ح�شاد املت�شارعني على فل�شطني

من احلرب العاملّية

 النتداب املنَهك، غداة احلرب،

بني عرب فل�شطني ويه�دها

فل�شطني: يد بريطانّية يف النار ويد 

اأمريكّية يف املاء

بني مائدة م�ؤمتر لندن واأر�ض فل�شطني

ة« لالأمم  ح�شاد »اللجنة اخلا�شّ

 اجلديد
ّ
املّتحدة وامل�شلك ال�شهي�ين

خما�ض قرار التق�شيم

م�ازين امليدان الفل�شطيني

اأوائل »النكبة«

معركة القد�ض

نق�ض الأ�شط�رتني

حرب 1948: املرحلة الأوىل
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ثمة غمو���ض يلّف الأمكن��ة والتواريخ الت��ي دارت فيها وقائع 

طفول��ة ريا�ض ال�صل��ح وفتّوته. فهو، يف معظ��م امل�صادر، مولود يف 

�صي��دا ويف بع�صها مولود يف ب��روت ويف الأندر منها مولود يف �صور. 

وتتعّدد ال�صنني املعّينة لولدته من �صنة 1890 اإىل �صنة 1898، وتكاد 

ل توج��د �صنة من ه��ذه ال�صنوات الت�ص��ع ل يعتمدها م�صدر من 

امل�صادر. وتوج��د ر�صالة موّجهة من والد ريا�ض اإىل والدته، وكان 

ر�صا ال�صلح يف �صفر عندما بلغه مقدم وليده البكر، وفيها يطلب 

اأن يطلق عليه ا�صم علي ريا�ض. ولكن خانة الآحاد من ال�صنة 

الهجرّي��ة، يف تاري��خ هذه الر�صالة، غر مق��روءة. وي�صتوقف، من 

ب��ني الروايات، تاأكيد علياء ال�صل��ح التي ن�صرت �صورة للر�صالة، 

اأن والده��ا اأب�صر النور يف بروت، يف منزل جّده الواقع، اإذ ذاك، يف 

مين��اء احل�ص��ن، يوم 17 اآب 1898. ولكن ريا���ض كان قد اأ�صبح 

�صنة 1905 يف ال�صّف ال�صاد�ض يف مدر�صة عينطورة وهذا �صّف يبلغه 

الول��د يف �صّن احلادية ع�صرة اأو الثانية ع�ص��رة ل يف �صّن ال�صابعة. 

فلع��ل ثّم��ة خطاأ وقع يف حتوي��ل التاريخ الهج��رّي اإىل ميالدّي، 

وهو ما يرّجحه وقوع علياء يف اخلطاأ نف�صه عند تعيينها تاريخ 

وف��اة اأحم��د ال�صل��ح. وي�صتوقف اأي�ص��ًا تاأكيد �صاح��ب الأعالم 

اأن ريا���ض ولد يف �ص��ور �صنة 1893. فالزركل��ي، ف�صاًل عن كونه 

رج��اًل حمّققًا، عرف ريا�ض ال�صلح من اأّيام اململكة الفي�صلّية 

يف دم�ص��ق، يف اأدنى تقدير، وكان مع��ه على لئحة الإعدام بعد 

مي�صل��ون، ث��ّم يف املوؤمتر الإ�صالم��ّي يف القد�ض �صن��ة 1931، ثّم يف 

رحاب جامعة الدول العربّية التي مّثل فيها الزركلي اململكة 

ال�صعودّي��ة ردح��ًا من الزمن. ويجوز الرتجيح اأّن��ه �صاأله، اإذ ترجم 

له، ع��ن �صنة ولدته وحمّلها. فالزركلي ج��اب البالد ع�صرات 

من ال�صنني وراء هذا النوع من املعلومات. واأّما �صور فكان ر�صا 

ال�صلح قائمقامًا عليها يف تلك الآونة. ول يخالف هذا بال�صرورة 

م��ا تقوله علياء، اإذ يج��وز اأن تكون والدة ريا���ض قد ذهبت، يف 

غياب زوجه��ا، لتقيم يف بيت حميها، قبل اأن ت�صع حملها اأو 

بع��د هذا الو�صع. بل اإن وجودها يف ه��ذا البيت مع وليدها الذي 

كان ل ي��زال ب��ال ا�صم، موؤّكد من الر�صالة الآنف��ة الذكر. واأّيًا 

كان الأم��ر، فاإن قلم النفو�ض يف بروت، ح��ّي البا�صورة، يفيدنا 

اأن ريا���ض ال�صلح ولد يف �صنة 1894، وهذا من غر حتديد اليوم ول 

ال�صهر. وهو اإغفال معتاد يف حالة من ُولدوا قبل اإح�صاء 1932. ول 

ُي�صتبع��د اأن ال�صلح نف�صه مل يكن متثّبتًا من �صنة مقدمه اإىل 

الدني��ا بالتاريخ امليالدّي. فاإن �صنة 1311، وهي ما ترّجحه قراءتنا 

لتاري��خ الر�صالة املذكورة م��ن والده اإىل والدته، ق��د بداأت يوم 15 

م1Z �شنة الولدة وم�ش�ر الن�ش�أة

مّتوز 1893 وانتهت يوم 4 مّتوز �صنة 1894. هذا كّله ل يبّدد احلرة 

ولكن يرّت��ب املحتمالت... واأّما ا�صم عل��ي ريا�ض الذي اأطلقه 

والده عليه، بخالف رغبة جّده الذي كان يريد اأن ي�صّميه علي 

و�صفي، فقد ظّل يوّقع به ما يكتبه، مّدة �صبابه. ولكّنه كان 

ين��ادى با�صمه الثاين. ثّم كان اأن ا�صم علي اأ�صبح ي�صر اإليه يف 

بع�ض املرا�صالت ال�صيا�صّية بني اأقرانه وكاأنه ا�صم حركّي...

وتختل��ف الروايات اأي�صًا يف م�صار درا�صته. فُيدخله بع�ض امل�صادر، 

اأّول الأم��ر، مدر�صة املقا�صد الإ�صالمّية يف �صيدا وي�صمي اثنني من 

معّلمي��ه فيها. هذا بينما تر�صله م�صادر اأخرى اإىل مدر�صة الآباء 

اللعازاري��ني يف عينطورة اأّوًل، ولكن الثاب��ت من �صجاّلت هذه 

�ِض فيها اإّل �صنة واحدة هي �صنة 1905‑1906. واأّما 
ْ
املدر�صة اأّنه مل ُي

�صجاّلت مدر�صة املقا�صد يف �صيدا لل�صنوات التي يجوز اأن نفرت�ض 

وجود ريا���ض ال�صلح تلميذًا فيها، فاأُفدن��ا اأنها مفقودة. الثابت 

اأي�صًا اأّن ال�صبّي انتقل، بعد �صنته يف مدر�صة عينطورة، اإىل املدر�صة 

العثمانّية، وكان يديرها ال�صيخ اأحمد عّبا�ض الأزهري امل�صهور، 

وكان وال��د ريا�ض قد در�ض عليه يف املدر�صة الوطنّية التي اأن�صاأها 

�ِض يف عهدة  املعل��م بطر�ض الب�صت��اين. والظاهر اأن ريا���ض مل ُيْ

ال�صيخ اأحمد عّبا�ض غر �صنة واحدة اأي�صًا هي �صنة 1906‑1907.

فالظاه��ر اأي�ص��ًا اأن والد ريا���ض اعتمد يف تعليم��ه اعتمادًا غر 

قلي��ل على موؤّدبني كان يختارهم له، وق��د و�صلت اإلينا اأ�صماء 

بع�صه��م. ويختل��ف تقدير ال�صبب بني اأن يك��ون الوالد قد وجد 

يف ه��ذه ال�صيغة فائ��دة ت�صاف اإىل ما يجنيه ول��ده يف املدر�صة واأن 

تك��ون اأ�صف��ار الوالد ومع��ه عائلت��ه وحر�صه عل��ى تعليم ابنه 

العربّي��ة وعلومها ق��د حّتمت اّتخاذ هذه الو�صيل��ة، واأن يكون 

تعّل���ق والدة ريا�ض بابنها و�صفرها معه اأحيانًا �صائحة اأو معتزلة 

مُل��دٍد غ��ر ق�صرة، قد ح��ال، يف بع���ض الأوق��ات، دون اإر�صاله اإىل 

املدر�صة اأ�صاًل.

يف كّل ح��ال، جند ريا���ض يف مدر�صة الآب��اء الي�صوعّيني ببروت 

م��ن �صنة 1907 اإىل �صنة 1910. وق��د و�صل اإىل املدر�صة، يف كّل من 

ه��ذه ال�صن��وات، يف �صهر ت�صري��ن الثاين، متاأّخ��رًا �صهرًا عن بدء 

التدري���ض. وغادره��ا يف ال�صنت��ني الأخرت��ني بانته��اء �صه��ر اأّيار 

فيم��ا كانت الدرا�صة تنتهي يف وقت ما من مّتوز. والظاهر من 

�صجاّلت املدر�صة اأن ريا�ض اجتاز، يف هذه ال�صنوات الثالث، اأربعة 

ح��ني اأب�صر ريا�ض ال�صلح النور، كانت الدولة 

العثمانّية قد اقرتبت، قبل مّدة، من ح�صي�ض 

النكما�ض اجلغرايّف الذي �صتبلغه لحقًا... 

لحقًا اأي بني مطلع القرن الع�صرين واندلع 

احلرب العاملّي��ة الأوىل، �صنة 1914. فبني ربيع 

1877 ومطلع 1878، كانت احلرب التي �صّنها 
األك�صن��در الثاين، قي�ص��ر الرو�صيا، قد اأف�صت 

اإىل انح�ص��ار ظ��ل ال�صلط��ان عب��د احلمي��د 

ع��ن معظم اأرا�صي الدول��ة يف اأوروبا ال�صرقّية: 

رومانيا و�صربيا واجلب��ل الأ�صود التي اأ�صبحت 

م�صتقّل��ة، وبلغاريا الت��ي قّطعت اإربًا فاأ�صبح 

بع�صها اإم��ارة م�صتقّلة واأحلق بع�ض برومانيا 

وبع�ض ب�صربي��ا، وجعلت الروملل��ي ال�صرقّية 

حت��ت اإ�ص��راف ال�صلطان املبا�ص��ر ولكن مع 

منحه��ا ال�صتقالل الإدارّي. وا�صتولت الرو�صيا 

على بي�صارابيا، ومل يبق لل�صلطان اإل حكم 

ا�صمّي على الب�صن��اق )البو�صنة( والهر�صك اإذ 

احتّلتهما النم�صا وا�صتاأثرت باإدارتهما. هذا 

بينما اأعيدت مقدوني��ا اإىل الدولة العثمانّية 

ومل تذه��ب اإىل اليونان الت��ي كانت طامعة 

فيها. واأّما الأنا�صول نف�صه فا�صتاأثرت الرو�صيا 

فيه مبا يلي حدودها من اأرا�ض ومدن اأرمنّية 

ذات �ص��اأن: اأرده��ان وقاْر�ض وباط��وم. هذا اإىل 

غرام��ة ح��رب باهظة فر�صه��ا القي�صر على 

ال�صلطان و�صمانات خمتلفة لالأقّلّيات.

كان ه��ذا منط��وق معاه��دة برل��ني املوّقعة 

يف 13 مّت��وز 1878. وه��ي ق��د اأ�صلح��ت بع���ض 

الإ�ص��الح منط��وق معاه��دة �ص��ان �صتيفان��و 

املوّقع��ة ب��ني ال�صلطان والقي�ص��ر يف 3 اآذار من 

العام نف�ص��ه. وذاك اأن عواقب الن�صر الرو�صّي 

كان��ت حمّل توّج�ض من جانب قوى اأوروبّية 

اأخ��رى كره��ت اأن يجن��ي القي�ص��ر ثم��رات 

هائل��ة للح��رب م��ن غ��ر �صري��ك. فكان 

اأن اأر�صل��ت بريطاني��ا اأ�صطوله��ا اإىل نواح��ي 

اإ�صتانبول التي كان اجلي�ض الرو�صّي قد رابط 

عل��ى مائ��ة كيلومرت فق��ط م��ن اأربا�صها. 

النم�صوّي��ة  الإمرباطورّي��ة  عّب��اأت  اأن  وكان 

جيو�صه��ا معلنة ا�صتعدادها لقت��ال الرو�صيا. 

وق��د اأنع��م ال�صلط��ان عل��ى �صاحب��ة الت��اج 

 بجزيرة قرب�ض، اعرتافًا منه بف�صل 
ّ
الربيطاين

لته مّما  ل��ت النم�ص��ا م��ا ح�صّ املنق��ذ. وح�صّ

�صبق بيانه. و�صّدت اإىل حني مطامح اليونان 

الت��ي كانت قد خرجت ه��ي نف�صها من يد 

اآل عثم��ان قب��ل ذلك بن�صف ق��رن. وُخّفف 

عن ال�صلطان قدر معلوم من غرامة احلرب 

الرو�صّية ومن مطالب الرو�ض يف اأرا�صيه.

كان موؤمت��ر برل��ني اجلام��ع قد ك�ص��ر املّد 

ال�ص��اليّف الكا�ص��ح الذي اأف�ص��ى اإىل معاهدة 

�ص��ان �صتيفانو: فل��م تتمّك��ن الرو�صيا من 

ب�ص��ط ظلها، مع �صربي��ا، على بلقان موّزع 

ب��ني وح��دات اأر�صّي��ة ك��ربى. واإمن��ا انتهى 

البلق��ان اإىل ف�صيف�صاء متناف��ر العنا�صر من 

الإم��ارات واملناط��ق �صبه امل�صتقّل��ة. على اأن 

كلف��ة هذه ال�صيغ��ة خرجت – �صاأن كلفة 

�صابقتها – م��ن كي���ض الدول��ة العثمانّي��ة. 

فخ�ص��رت هذه، اإىل خ�صارته��ا الأر�ض، جانبًا 

من اأكرث عنا�صرها ال�صّكانّية رقّيًا وازدهارًا 

وكانت جملة خ�صائرها من ال�صّكان، اإىل 

ذل��ك احل��ني، 5,5 ماليني نف�ض ه��م خم�ض 

رعاي��ا ال�صلطان تقريبًا، وقد ذهب بذهابهم 

210000 كل��م2 م��ن الأرا�ص��ي. ومل يق��ف اأمر 
اخل�صائ��ر العثمانّي��ة عند هذا الق��در اإل لأن 

اأطم��اع ال��دول الأوروبّي��ة يف ترك��ة »الرجل 

املري���ض« قد جلم بع�صها بع�صًا اإىل حّد ما... 

واإىل حني.

يف اأوا�صط ال�صبعينات من القرن التا�صع ع�صر 

)1875‑1876(، كان��ت الدولة العثمانّية تواجه 
بال�ص��ّدة والقم��ع ا�صطرابًا مت��وايل احللقات 

انت�صر م��ن الب�صناق اإىل بلغاري��ا، واأ�صفر عن 

مذاب��ح اأنزله��ا اجلي���ض والت�صكيالت غر 

النظامّي��ة مب�صيحّيي تل��ك البالد، ومذابح 

اأخ��رى ارتكبه��ا الث��ّوار بح��ّق امل�صلم��ني يف 

املناط��ق امل�صطرب��ة. وق��د و�صل الغلي��ان اإىل 

اإ�صتانبول. وعم��دت الإمرباطورّيات الأوروبّية 

الث��الث )الرو�صيا واأملاني��ا والنم�صا – املجر( اإىل 

اإن��ذار ال�صلطن��ة تك��رارًا بوج��وب الإ�صالح 
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�صفوف. فبداأ من اخلام�ض )الذي كان مفرت�صًا اأن يكون اأمّته 

يف مدر�ص��ة الأزه��ري( واأعفي م��ن الرابع )اأو انتق��ل اإليه يف ال�صنة 

نف�صه��ا، بع��د اختبار ما( ث��ّم عرب اإىل الثال��ث فالثاين. وكانت 

عالمات��ه جّيدة على اجلملة. واأّما ال�ص��ّف الأّول فقد اأ�صعنا اأثر 

ريا���ض وهو على عتبت��ه، ولعّله كان قد رح��ل اإىل الآ�صتانة. ل 

نعل��م، بالتايل، اأي��ن اأم�صى ريا���ض ال�صنة الأخ��رة من املرحلة 

الثانوّية ول اأين تقّدم من امتحان ال�صهادة الثانوّية بق�صميها.

يفرت�ض اأن ريا�ض ال�صلح با�صر درا�صته للحقوق يف مدر�صة احلقوق 

ال�صلطانّي��ة باإ�صتانب��ول، �صن��ة 1911 اأو �صن��ة 1912. والظاه��ر اأن 

ا�صطراب الأحوال يف عا�صم��ة الدولة، بعد حرب البلقان الأوىل، 

وانق��الب جماعة الحّتاد والرتّقي عل��ى حكومة حزب احلّرية 

والئتالف الت��ي كان يرئ�صها كامل با�صا، وانت�صار اخلوف بني 

ع��رب العا�صم��ة من نقمة الحّتاديني، قد حم��ال ريا�ض ال�صلح 

)ال��ذي كان وال��ده رئي�صًا ثاني��ًا حلزب احلّري��ة والئتالف( على 

التوّج�ض من البقاء يف العا�صمة. فعاد )مع ابن عّمه �صامي( اإىل 

بروت يف �صيف 1913.

يف اإ�صتانب��ول، كان ريا���ض نا�صط��ًا يف »املنت��دى الأدب��ّي« ال��ذي 

�ص��ه عب��د الكرمي اخلليل ورف��اق له �صن��ة 1909، وكان والده  اأ�صّ

ر�ش��ا ال�شلح اأحد الكبار الذين رع���ا ن�شاط ه�ؤالء ال�شّبان و�شّدوا 

م��ن اأزره��م. وقد بقي املنتدى بوؤرة ملذاك��رات ال�صباب العربّي يف 

احلوادث اجلارية ويف اآفاق العمل، اإىل اأن اأغلقه الحّتاديون �صنة 

1915. وكان قد خلف جمعّية دعيت »جمعّية الإخاء العربّي« 

حّلته��ا احلكوم��ة قبيل اإن�ص��اء املنتدى يف �صن��ة 1909. كذلك 

كان بع���ض اأع�ص��اء املنتدى مّت�صل��ني بجمعّي��ة العربّية الفتاة 

�صت، يف تلك املرحلة، يف اإ�صتانبول اأي�صًا والبع�ض  ال�صّرية التي تاأ�صّ

يق��ول: بل يف باري�ض. وق��د اأ�صبح الأمر في�ص��ل بن احل�صني من 

اأع�صائها، �صنة 1915، وجند ريا�ض من�صوبًا اإليها �صنة 1920.

وق��د حفظ ريا�ض ال�صل��ح مكانة اأثرة يف نف�ص��ه للمنتدى الذي 

عرف فيه نفرًا مّمن حوكموا معه يف عاليه وُعّلقوا على م�صانق 

بروت ودم�صق يف اأّيام احلرب واأ�صبحوا �صهداء احلركة العربّية. 

م2Z اإ�شت�نبول: مدر�شة احلقوق واملنتدى الأدبي

فكت��ب اإىل �صديقه نبيه العظمة، �صنة 1936، يذكر له تعريجه 

على اإ�صتانبول، وهو يف طريقه اإىل باري�ض، وزيارته املنتدى:

»ولقد ذكرت عل��ى عتبته فجر نه�شتن� ينبثق م��ن هذه الدار ويغمر 

البالد �شرقً� وغربً� فتفي�ش على الأرواح نورًا. وذكرت اأولئك ال�شب�ب 

يعتلون اأعواد امل�ش�نق يف �شبيل هذا النور، وذكرت وذكرت...«.

وترق��ى اإىل مرحلة الدرا�صة يف اإ�صتانب��ول اأوىل الن�صو�ض ال�صيا�صّية 

الت��ي نعرفه��ا لريا�ض ال�صلح، وه��ي مقالت اأر�صله��ا اإىل جريدة 

الّت���د العثم��يّن الت��ي كان ي�صدره��ا يف ب��روت ال�صيخ اأحمد 

ح�ص��ن طّب��ارة، اأح��د �صه��داء ال�صحاف��ة البروتّية الذي��ن اأودت 

به��م اأحكام دي��وان عاليه الع��ريّف بعد ذلك ب�صن��وات قليلة. 

وتتوّزع هذه املق��الت املوّقعة با�صم علي ريا�ض على مو�صوعات 

متباع��دة: من حزب احلّرية والئت��الف، اإىل وزارة كامل با�صا، 

، اإىل قانون 
ّ
اإىل جب��ل عام��ل وحّظ��ه م��ن الإ�ص��الح العثم��اين

الولي��ات اجلديد... وتنته��ي ال�صل�صلة، وهي من�ص��ورة بني اأوائل 

اأيل��ول 1912 واأوائل حزيران 1913، مبقالة ُتقراأ من عنوانها: »هذا 

وق��ت الإ�ص��الح«. واملقالت كّله��ا مو�صومة بط��الوة الأ�صلوب 

وحرارت��ه ف�صاًل عن �صعة تدّل عليه��ا يف مروحة الهتمام وعن 

دّقة املتابعة عند هذا الفتى الذي كان اإذ ذاك يف حواىل الثامنة 

ع�صرة من �صنيه.

 

متى وكيف اأكمل ريا�ض درا�صته التي قطعها �صنة 1913؟

ي�صتف��اد م��ن مذّكرات �صامي ال�صل��ح اأن ريا�ض، الذي كان قد 

ُنف��ي واأب��وه اإىل قوني��ة اأّوًل، كان مقيمًا، يف اأواخ��ر �صنة 1916، ل 

يف اإزم��ر اأو مني�ص��ا اللتني نق��ل اإليهما والده تباع��ًا، بح�صب ما 

يذك��ره حممد جابر اآل �صف��ا، بل يف فندق لندن ب�»برا«، احلي 

الأوروبّي من اإ�صتانبول. املرّجح اإذن اأّنه تدبر اأمره لتخفيف القيود 

املتعّلق��ة مب��كان اإقامته واأّن��ه اأكمل درا�صة احلق��وق يف اأثناء 

منفاه، ث��ّم عاد اإىل �صيدا، مع اأبيه، عند نهاية احلرب وهزية 

الدولة، اأو قبل ذلك مبدة ق�صرة.

والب��ادي اأن ريا���ض ال�صلح لب��ث حافظًا ف�ص��ل »مدار�صه« عليه 

 عن هذا، ب�ص��ور خمتلفة، كلم��ا واتته فر�ص��ة للتعبر. 
ّ

وع��رب

فنجده ين�صّم مثاًل، ح��ني كان رئي�صًا حلكومة �صيدا العربّية 

تلبية ملطال��ب الثائرين وهّددته��ا بالتدّخل 

اإن ه��ي امتنعت عن التلبي��ة. ويف اإ�صتانبول 

نف�صه��ا، اأّدت نقم��ة امل�صلم��ني اإىل اإ�صاع��ة 

الذع��ر يف �صف��وف امل�صيحّي��ني، واأّدى اّته��ام 

الدول��ة بالرتاخي اأم��ام التهدي��د الأوروبّي اإىل 

اأّولهم��ا،  وكان  تباع��ًا.  �صلطان��ني  ع��زل 

وه��و عبد العزيز، ق��د جل�ض عل��ى العر�ض 15 

�صن��ة. ومل يطل اجللو���ض بالت��ايل، وهو مراد 

اخلام�ض، اإل ثالثة اأ�صه��ر فُعزل اأي�صًا ب�صبب 

حالت��ه الع�صبّي��ة. هك��ذا رق��ي العر���ض، يف 

اأّول اأيل��ول 1876، عب��د احلمي��د الث��اين اأخ��و 

ال�صلطان املخلوع وو�صل اإىل ال�صدارة العظمى 

مدح��ت با�ص��ا �صاح��ب ال��دور الأّول يف خلع 

ال�صلطانني ال�صابقني. وانعقد يف اإ�صتانبول، يف 

اأواخ��ر كانون الأّول، موؤمت��ر دويّل للبحث يف 
 

الأزمة كّلها.

وكان اأن مدح��ت واج��ه مطال��ب اأوروبا من 

الدولة بد�صتور جعل نظام هذه الأخرة قريب 

ال�صب��ه باأنظمة خ�صومه��ا. فاأقّر للعثمانّيني 

بامل�ص��اواة يف احلق��وق، عل��ى اخت��الف امللل 

والقومّي��ات، مربم��ًا م��ا كان��ت ق��د اأقّرت��ه 

»التنظيمات« ال�صه��رة يف عامي 1839 و 1856 

ومن�صئ��ًا برملان��ًا ذا �صالحّيات مهّمة و�صلطة 

تنفيذّية يتوّلها جمل�ض وزراء اأوروبّي ال�صيغة. 

عل��ى اأن ه��ذا الد�صت��ور احتف��ظ لل�صلط��ان 

مبرك��ز قوّي فجعل��ه ف��وق امل�صوؤولّي��ة واأوله 

�صلطة ت�صمية ال��وزراء واإقالتهم وحّل الربملان 

واإ�ص��دار القوان��ني الت��ي يقّره��ا ه��ذا الأخر، 

واإب��رام املعاه��دات الدولّي��ة وقي��ادة اجليو���ض 

واإعالن احلرب، اإلخ.

كان الد�صت��ور درعًا للدول��ة يف وجه مطالب 

املوؤمتري��ن اإذ لّب��ى طوع��ًا م��ا يّت�ص��ل منه��ا 

بالإ�صالح��ات، وح��ال دون تلبي��ة م��ا كان 

مّت�صاًل بالتنازل عن اأرا�ٍض.

علي��ه انف���ضّ موؤمت��ر اإ�صتانب��ول م��ن غ��ر 

نتيج��ة. غ��ر اأن عب��د احلميد ال��ذي كان 

متوّج�صًا من قّوة مدحت ومن بع�ض اإجراءاته 

و�صالت��ه، راف�صًا بينه وبني نف�صه لكثر من 

ن�صو���ض الد�صتور، ما لب��ث اأن عزل وزيره الأّول 

واأر�صله اإىل املنفى.

ثم كان اأن م�صار احلرب الرو�صّية – العثمانّية 

 
ّ

 الت��ي م��ّر ذكره��ا، يف �صن��ة 1877، وم��ا ع��رب

عن��ه الن��ّواب من نق��د مل�صل��ك الدول��ة واأداء 

اجليو���ض فيه��ا حم��ال ال�صلط��ان على حّل 

الربمل��ان وتعلي��ق الد�شت���ر، يف �شب��اط 1878، 

مفتتح��ًا عه��دًا م��ن ال�صتبداد ُقّي���ض له اأن 

يدوم ثالثني �صنة.

مل يطل الأمر مبدحت يف املنفى، فا�صرت�صي، 

، بتعيينه يف 
ّ
حت��ت وطاأة ال�صغ��ط الربيط��اين

ال�صن��ة نف�صه��ا، والي��ًا على دم�ص��ق ثّم على 

عايدي��ن. وق��د ن�صاأت �ص��الت يف دم�صق بني 

هذا امل�صل��ح، امللّقب ب�»اأب��ي الأحرار«، وبني 

اأحم��د ال�صل��ح، جّد ريا���ض ال�صل��ح، وبع�ض 

اأبنائ��ه. عل��ى اأن مدحت مل يلب��ث اأن اّتهم 

بقتل ال�صلطان املخلوع عبد العزيز فاعُتقل 

ونف��ي اإىل الطائ��ف يف احلج��از حي��ث ُوج��د 

خمنوقًا، �صنة 1884. وقد ن�صب الأمر باغتياله 

اإىل عبد احلميد.

مدحت با�صا 1

1
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يف ت�صري��ن الأّول 1918، اإىل »جلن��ة املمّيزي��ن« املكّلف��ة انتق��اء 

مدّر�ص��ني جدد ملدار���ض املقا�صد يف املدينة. وجن��ده يرعى، يف �صنة 

1942 )ورمّب��ا يف غره��ا اأي�ص��ًا(، حفلة التخ��ّرج ال�صنوّية يف تلك 

املدار���ض. ثّم جنده، وهو رئي�ض للحكوم��ة، يحّول اإىل اجلمعّية 

مبلغ��ًا معت��ربًا م��ن اإي��رادات م��ا كان ي�صّمى »قر���ض الفقر« 

لإمتام البناء اجلديد لثانوّية املقا�صد. جنده اأي�صًا ي�صت�صدر قرارات 

مبن��ح حكومّي��ة تعط��ى لط��الب جنوبّي��ني لتغّط��ي نفقات 

درا�صته��م يف مدار�ض املقا�صد. اأخرًا ن��راه ي�صت�صدر قرارات اأخرى 

بتغطية نفقات الدرا�ص��ة يف مدار�ض املقا�صد ملئات من التالمذة 

الفل�صطيني��ني الذي��ن ج��اوؤوا �صيدا �صنة 1948. حم��ل هذا كّله 

جمعّية املقا�صد على اختيار ريا�ض ال�صلح اأّول رئي�ض فخري لها 

ها ال�صلح بزيارة، وهو  يف �صنة 1949... واأما مدر�صة عينطورة فخ�صّ

رئي���ض للحكومة، م�ص��رتكًا يف تكرمي رئي�صه��ا املعّمر الأب 

�صارلوت... وت�صر علياء ال�صلح اإىل عالقة موّدة ا�صتمّرت طوياًل 

ب��ني والدها وبع�ض معّلمي��ه يف املدر�صة الي�صوعّية. ولكن ريا�ض 

ال�صل��ح بق��ي يخ�ّض بعاطف��ة ممّيزة اإر�صالية اأخ��رى مل يدر�ض يف 

مدار�صه��ا وه��ي الإر�صالية العلمانّية الفرن�صّي��ة. فاإن رئي�ض هذه 

الإر�صالّي��ة يف فرن�صا اإدمون بينار، كان قد ا�صتوى مدخاًل لريا�ض 

حة للحك��م يف فرن�شا، ويف  ال�شل��ح اإىل اأو�ش��اط حاكمة اأو مر�شّ

�صدارته��ا قي��ادة احل��زب الرادي��كايل، وذل��ك منذ اأي��ام املنفى 

الأوروبي لريا���ض ال�صلح يف الن�صف الثاين من الع�صرينات. ف�صاًل 

ع��ن ذلك، كان يف التوّج��ه العاّم لهذه الإر�صالّي��ة )اأي ل�صفتها 

»العلمانّي��ة« على التحديد( ما جعل مدار�صها معتمدة لحقًا، 

ل عن��د ريا�ض ال�صلح وح��ده، بل اأي�صًا عند نفر من املحيطني به 

من �صلحّيني وغرهم.

يرتّدد يف م�صادر خمتلفة اأن اأحمد با�صا ال�صلح، جّد ريا�ض لوالده، 

كان اأّول م��ن ب��رز وا�صتهر م��ن اأبناء اأ�صرت��ه يف ال�صاحة العاّمة: 

�صاح��ة الإدارة وال�صيا�ص��ة العثمانّيت��ني. ولك��ن الق�صائ��د الت��ي 

قيلت يف الرجل تذكر له اأ�صالفًا منهم حمّمد الذي ت�صر بع�ض 

الق�صائ��د اإىل اأّنه كان قا�صي الق�ص��اة، ومنهم خ�صر الذي يلّقبه 

ال�صعراء ب�»الأمر« ومنهم، اأخرًا، معّز الدين. والظاهر اأن العمر 

ق��د طال باأحمد با�صا. ف��اإن اأّول ما يعرف م��ن اأخباره اأّنه كان 

م3Z اآل ال�شلح اأبً� عن جّد: اأحمد ب��ش� واأولده

متوّلي��ًا الرتجمة واإدارة �صوؤون الع�صائر يف ل��واء بروت غداة خروج 

اإبراهي��م با�صا امل�صرّي م��ن بالد ال�صام. نح��ن اإذن يف حدود �صنة 

1841. وي�صتفاد من ر�صالة تعزية باأحمد با�صا اأّنه تويّف يف �صنة 1322 

ه�)املوافق��ة 1904م( وكان قد تلّقى، قب��ل ذلك، رتبة مرمران 

)وه��ي رتبة من رت��ب البا�صوّية( بعد اأن تقّل��ب يف وظائف اإدارّية 

خمتلف��ة. ويذكر ل��ه املادح��ون اأدوارًا يف جبل عام��ل والالذقّية 

ونابل�ض وعّكا والقد�ض.

وي�صتف��اد م��ن اإح��دى الق�صائد اأن اأحم��د با�صا كان ق��د اأ�صبح 

م�صتقّرًا يف بروت نف�صها نحو �صنة 1891 يف اأدنى تقدير. وقد يكون 

�ض  ذل��ك ح�صل قبل هذه امل��ّدة بكثر. والظاهر اأّن��ه هو من اأ�صّ

ل��ربوز اآل ال�صلح يف بروت بعد �صيدا، واأن اإ�صهاره اإىل اآل احل�صني 

يف دم�ص��ق )وه��م اأ�صراف وذوو علم واإفتاء( جع��ل لأ�صرته مكانة 

يف تلك املدينة اأي�صًا لبثت ظاهرة مّدة طويلة. ف�صغل فيها ابنه 

الأك��رب كامل وظيفة ق�صائّية عالي��ة واأ�صبح حفيده عفيف، 

يف مرحلة لحقة، ركنًا من اأركان »الكتلة الوطنّية« فيها، 

ونائب��ًا عنها ووزي��رًا. ووجد فيه��ا احلفيد الآخر ريا���ض نف�صه يف 

و�صط األيف وتعّرف في��ه الدم�صقّيون واحدًا من قادة الراأي والقرار 

يف مدينتهم، اأّيام النتداب الفرن�صّي.

وت��رّد �صجرة ن�صب متوارثة يف اآل ال�صل��ح، وكذلك الق�صائد التي 

قيلت يف اأحمد با�صا عند نيله رتبة مرمران، ن�صب ال�صلحّيني 

اإىل النب��ّي العرب��ّي ع��رب فاطم��ة وعل��ّي فاحل�ص��ني ب��ن علّي... 

 فمو�ص��ى الكاظم. ولكن املتاأّخرين من ال�صلحّيني عزفوا عن 

اإب��راز ه��ذا الن�صب ال��ذي يقول بع�صه��م اإن اأحمد ال�صل��ح اّدعاه 

لتي�ص��ر اإ�صهاره اإىل ح�صن تقّي الدي��ن احل�صني نقيب الأ�صراف 

يف دم�صق حينذاك.

وُتن�ص��ب اإىل اأحمد با�صا ونفر من اأقرانه يف بروت ودم�صق و�صيدا 

وجبل عامل واإىل ابنه الثاين ُمَنح حركة �صّرية �صملت امل�صاورات 

ب�صاأنه��ا اأرجاء خمتلفة من �صوريا وكان مرماها البيعة لالأمر 

عبد القادر اجلزائرّي اأمرًا اأو ملكًا على �صوريا. وكان القائمون 

باحلرك��ة مرتّيث��ني يف بّت م�صاأل��ة العالقة ما بني ه��ذه الإمارة 

واخلالف��ة العثمانّي��ة. وكان الأم��ر مّي��اًل اإىل ا�صتبق��اء الولء 

 والكتف��اء بال�صتقالل ال�صيا�ص��ّي. وبدا اأن 
ّ
للخليف��ة العثماين

وراء امل�صع��ى خوفًا من اأن تقع البالد، بنتيجة احلرب العثمانّية 

كان عهد عبد احلميد الثاين عهد ا�صتبداد 

رهي��ب ع��ّززه �صعف الدول��ة اأم��ام خ�صومها 

واأمام حلفائها م��ن الأوروبّيني، �صواء ب�صواء، 

وح��ذر ال�صلطان من موؤام��رات عليه حتاك 

اه 
ّ
يف موا�ص��ع قريبة اأو بعي��دة. وهذا حذر زك�

ك��ون عب��د احلميد ق��د ارتق��ى العر�ض بعد 

خلع �صلطانني تباعًا. وكانت اآلة ال�صتبداد 

معق��دة ين�صره��ا من ق�صر يل��دز احل�صني اإىل 

اأقا�ص��ي الدولة جي���ض جّرار م��ن اجلوا�صي�ض 

كان يطل��ق عليه��م ا�ص��م »اجلورناجلية« 

لعتيادهم تدبيج التقارير. وقد ذهب �صحّية 

ال�صتب��داد احلميدّي خلق كثر بينهم من 

ن�صب اإليه��م اجلوا�صي�ض، لأغرا�ض خمتلفة، 

اأفعاًل مل يرتكبوها قّط.

عل��ى اأن ال�صتب��داد مل يح��ل ب��ني ال�صلطان 

واحلر�ض الفائق على تن�صيط العمران وتعزيز 

اأجه��زة الدولة وحتديثها. وكانت الغاية من 

بع�ض هذا اجله��د ت�صهي��ل الإم�صاك بزمام 

الدول��ة املرتامي��ة الأط��راف. وكان��ت الغاية 

من بع�صه الآخر تقوية الدولة وتعزيز مواردها 

وتي�ص��ر حتديثه��ا وتوطيد وحدته��ا املهّددة، 

على اخل�صو�ض، بتفاعل الع�صبّيات القومّية.

علي��ه، ُعني عب��د احلميد كث��رًا بتنظيم 

الربي��د وتعميم الربق ومبّد خط���ط ال�شّكة 

احلديدّي��ة والزيادة يف �صبكة الطرق ال�صاحلة 

ل�ش��ر العربات وا�شتح��داث خط�ط الرتام�اي 

و�صب��كات الكهرب��اء يف امل��دن الكب��رة. 

وُعن��ي اأي�صًا بفتح املدار���ض للتعليم العاّم )ل 

الدين��ّي وح�صب( عل��ى نفقة الدول��ة، وكان 

ه��ذا جدي��دًا، وبت�صجي��ع اجلمعّي��ات على 

فتح املدار���ض الأهلّية. وكان ب��ني ما اأن�صاأه 

مدار���ض �صلطانّية علي��ا يف العا�صمة يتخّرج 

منها اأهل الخت�صا���ض الذين حتتاج اإليهم 

اأجهزة الدولة م��ن حق�قّيني واإدارّيني و�شّباط 

ومهند�ص��ني واأطّب��اء. وكان ب��ني م��ا اأن�ص��اأه 

املراك��ز  يف  للحكوم��ة  كث��رة  دور  اأي�ص��ًا 

الإدارّي��ة واأ�صواق م�صقوفة يف امل��دن، اإلخ. وقد 

نال��ت الوليات العربّية ن�صيب��ًا وافرًا من هذا 

اأن  ال�صلط��ان م��دركًا  كّل��ه. فق��د كان 

نح��و �صنة 1900، اأي ح��ني كان ريا�ض ال�صلح 

يتهّي��اأ لدخ��ول املدر�ص��ة، كان ق��د ثبت اأن 

ح�صي���ض  يف  ا�صتق��ّرت  العثمانّي��ة  الدول��ة 

�صيا�ص��ّي، ب��ني دول الع��امل الكب��رة، كان 

من��ه اأن زاد ح�صي���ض رقعته��ا الأر�صّي��ة دنّوًا 

و�صيق��ًا. كان ذلك زمن ب��دء احلديث عن 

»الإمربيالّي��ة«، مبعناها املعا�صر. وكان قد 

ثبت من �صنة 1878 اأن بريطانيا واإن تكن قد 

رّدت الكي��د الرو�صّي ع��ن اإ�صتانبول نف�صها، 

يف تلك ال�صنة، ق��د عادت عن احلر�ض الذي 

اأقامت عليه، ردحًا طوياًل من القرن التا�صع 

ع�صر، على �صالم��ة اأرا�صي الدولة العثمانّية. 

فاأذن��ت مبا ج��رى يف موؤمت��ر برل��ني و�صبقته 

اإىل قرب���ض. وم��ا لبثت اأن احتّل��ت م�صر اإىل 

اأج��ل غر م�صّمى �صن��ة 1882. وكانت فرن�صا 

ق��د جعلت من تون�ض حممّي��ة لها يف ال�صنة 

ال�صابق��ة )وكان �صلطانه��ا مب�صوط��ًا عل��ى 

اجلزائ��ر من مّدة ن�صف قرن اإذ ذاك(. والواقع 

 كان��ت قد 
ّ
اأن �صلط��ة ال�صلط��ان العثم��اين

اأ�صبح��ت �صورّية على م�ص��ر وتون�ض من اأمد 

غ��ر ق�ص��ر. ولكن ذلك مل يك��ن ليبطل 

اأن  وكان  لل�صربت��ني.  ال�صيا�صّي��ة  الوط��اأة 

منها – ا�صم��ًا  يب��ق  مل  العثمانّي��ة  اإفريقي��ا 

وفعاًل – غر ال�صاحل الليبّي.

ر، مع م��رور ال�صنوات، ح�صم  يف البلق��ان تي�صّ

 م��ا مل يك��ن موؤمت��ر برل��ني ق��د متّك��ن 

من ح�صمه.

ق�صم��ت اليون��ان ت�صالي��ا واأب��را �صن��ة 1881. 

والتحق��ت الروملل��ي ال�صرقّي��ة ببلغاريا �صنة 

1885. واأخ��ذ م�صلمو البلق��ان يتدّفقون على 
اإ�صتانب��ول بالأل��وف هرب��ًا م��ن تنكيل وقع 

عليه��م، اأو هلع��ًا م��ن تنكي��ل حمتم��ل 

 الوق��وع. ب��دا اإذن اأن اأط��راف الدول��ة اأخذت، 

بع��د م��ا كان ق��د �صق��ط منه��ا يف احلرب، 

ت�صق��ط، يف اأي��دي ذوي املطامح، ثم��ارًا يانعة 

من غر قتال.
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الرو�صّي��ة وموؤمتر برلني، حت��ت �صيطرة دولة من ال��دول الأوروبّية. 

ويذك��ر اأي�صًا اأن مرا�صالت جرت بني الأم��ر ويو�صف بك كرم 

يف منف��اه واأبدى فيه��ا هذا الأخر مياًل عربّي��ًا وتاأييدًا لنف�صال 

ل اإىل هذه  �صوريا عن ال�صلطنة، وتعوياًل على دور الأمر يف التو�صّ

الغاية. والظاهر، اأخرًا، اأن مقّررات موؤمتر برلني، اإذ اأبعدت عن 

�ش�ري��ا �شبح االحتالل وعن الدولة كّلها �شبح ال�شق�ط القريب، 

�صاقت اأ�صحاب امل�صعى اإىل طّي �صفحته.

ويف ح��وادث 1860 الطائفّي��ة، ُن�ص��ب اإىل اأحم��د با�ص��ا اإ�صه��ام يف 

التحري���ض على التنكيل بامل�صيحّيني. ولك��ن امل�صادر القريبة 

م��ن الرج��ل تقطع بنف��ي هذه التهم��ة، وهي كان��ت مو�صوع 

و�صاي��ات و�صبب��ًا لإبع��اد اأحم��د با�ص��ا اإىل رود���ض. عل��ى اأن ه��ذا 

ئ املبع��د وعاد. ويتعذر بّت  الإبع��اد مل يط��ل، على ما يظهر، فرُبّ

ه��ذا اجلدال اليوم. غ��ر اأن قرب الرجل من الأم��ر عبد القادر 

اجلزائري وما يعرف م��ن عالقاته واأولده، لحقًا، بالو�صط املتنّور 

يف �صيدا وبروت وجبل عامل ودم�صق، و�صلته الالحقة مبدحت 

با�ص��ا، حتمل كّلها عل��ى ا�صتبعاد التهمة. واأّم��ا الأمر الوحيد 

ال��ذي قد يدعم هذه الأخرة فهو وقوع عمله، �صنة 1860، يف ظّل 

ب خور�صيد با�صا. �صلطة الوايل املتع�صّ

واأّم��ا ر�صا ال�صلح، ابن اأحمد با�صا الأ�صغر ووالد ريا�ض، فهو مولود 

�صن��ة 1860، يف �صي��دا، عل��ى ما تفي��د م�صادر متوات��رة، ويف بينو، 

بعّكار، وفقًا للمنقول املحّلي. وقد تويّف يف بروت يوم 31 كانون 

الأّول 1934. وه��و ق��د تقّل��ب، يف اأّول اأم��ره، �ص��اأن نف��ر غر قليل 

من ال�صلحّي��ني اأبناء جيله، بني منا�ص��ب خمتلفة يف الوليات 

العثمانّية، مّتخذًا من الإدارة مركبًا اإىل ال�صيا�صة.

نه مديرًا 
ّ
والثاب��ت اأن حمدي با�ص��ا وايل �صوريا بعد مدح��ت، عي�

لناحي��ة النبطّية يف �صنة 1883 واأّنه اأ�صب��ح، بعد ذلك، قائمقامًا 

عل��ى املرقب ثّم على �صافيتا ثّم على �ص��ور ثّم على جبلة، ثّم 

عل��ى الإ�صالحي��ة يف ولي��ة اأ�صنة ثّم عل��ى �صيدا واأخ��رًا على 

بعلب��ّك. وامل�صتفاد من كالم لحق له يف جمل�ض املبعوثان اأّنه 

 من النبطّية اإىل اإ�شت�نبول:

م4Z جولة ر�ش� ال�شلح يف اآف�ق ال�شلطنة 

الدولة، مع خ�صارته��ا اأرا�صيها الأوروبّية، قد 

اقرتب��ت من التحّول اإىل دول��ة ذات قومّيتني: 

القومّيت��ني  هات��ني  واأن  وعربّي��ة،  تركّي��ة 

 غر بعيدت��ني عن التع��ادل يف عديد الرعايا 

ويف م�صاح��ة الأرا�ص��ي الت��ي ت�صغ��الن وه��ي 

�صا�صعة. وكان معّوًل على اأن الإ�صالم غالب 

على كلتيهما.

علي��ه ج��اء ن�صي��ب الولي��ات العربّي��ة من 

ال�ص��كك احلدي��د املمدودة، يف ه��ذا العهد، 

اأوف��ر من ن�صي��ب تركي��ا نف�صه��ا. و�صبقت 

دم�ص��ق اإ�صتانبول نف�صها اإىل حيازة الرتامواي 

والتّيار الكهربائّي. وكان اأهّم ما اأن�صئ، يف 

ه��ذا الباب، خّط حدي��د دم�صق احلجاز، وقد 

ا�صت��وى، باعتب��اره خدمة للحج��اج، عنوانًا 

ل�صمول رعاية اخلليفة م�صلمي العامل.

على اأن ه��ذه الأعمال الكبرة، واإن تكن 

�ص��ّدت م��ن اأزر الدول��ة، كان��ت تزي��د ح��ال 

ه��ذه الأخ��رة �صوءًا عل��ى �صعي��د اآخر. فهي 

قد اأ�صف��رت، مبا فر�صته م��ن قرو�ض كبرة 
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كان ق��د اأ�صبح مت�صّرف��ًا واأم�صى يف هذه الرتب��ة 15 �صنة. ويقول 

حمّم��د جابر اإن ر�صا بداأ هذه املرحلة مت�صّرفًا على جند وبعدها 

على جبل ب��ركات يف ولية اأ�صنة، وبع��ده على الكرك وبعده 

عل��ى بويل يف ولية ق�صطموين وبعدها على ب��راوزة يف ولية يانيا 

اليونانية، واأخرًا على كربالء التي مل يلتحق مبركزه فيها. 

وبع��د اإحي��اء الد�صت��ور، يف �صن��ة 1908، انتخب ر�ص��ا ال�صلح الذي 

ان�صّم مع كثرين من م�صايعيه ومن اأعيان العرب عمومًا اإىل 

جمعي��ة الحّتاد والرتّق��ي، لع�صوّية جمل�ض املبعوث��ان )الربملان(. 

وكان مع��ه ع��ن ب��روت ولوائه��ا كام��ل الأ�صع��د زعيم جبل 

عامل و�صليمان الب�صت��اين معّرب الإلياذة. ولكن كانت لر�صا 

ال�صل��ح، يف املجل�ض، مواقف يف وج��ه الحّتاديني، بعد اأن انقلب 

ه��وؤلء اإىل من��اواأة العنا�صر غ��ر الرتكّية يف ال�صلطن��ة ثّم نحوا 

نح��و »ترتيكها«. هكذا كان الرج��ل يف اأواخر �صنة 1911 بني 

�ص��ي حزب احلري��ة والئتالف املعار���ض، يف الربملان، واأ�صبح  موؤ�صّ

لحقًا رئي�صًا ثانيًا له.

وق��د توىّل هذا احلزب احلكم اأ�صه��رًا بني حزيران 1912 وكانون 

الث��اين 1913 ح��ني عم��د الحّتادي��ون اإىل اإقال��ة ال�ص��در الأعظم 

كام��ل با�ص��ا بالق��ّوة. ويف انتخابات 1912 الت��ي اأجريت على اأثر 

حّل املجل���ض، عاد ال�صلح والأ�صعد وحدهم��ا نائبني عن بروت 

واأق�صيته��ا، يف املجل���ض اجلدي��د، بعد اأن األغي املقع��د امل�صيحّي. 

وهو جمل�ض مل يعّمر اإل انعقادًا واحدًا اأنهيت مهّمته بانتهائه. 

وق��د تاأّخر اإجراء النتخاب اجلدي��د اإىل مطلع �صنة 1914. وكان 

ح ر�صا ابن عمه �صامي  ال�صغ��ط الحّتادي قد اأ�صبح �صدي��دًا، فر�صّ

عو�ص��ًا منه. ولك��ن الفوز كان من ن�صي��ب الالئحة املدعومة 

من ال��وايل، املوالية لالحّتاديني، وكانت موؤّلفة من �صليم علي 

�صالم ومي�صيل اإبراهيم �صر�صق وكامل الأ�صعد.

ومع ن�صوب احلرب الكونّية، دخل ر�صا ال�صلح يف العهد الأخر 

من حيات��ه ال�صيا�صّية: عهد الديوان الع��ريّف واملنفى، عهد ولدة 

�صوري��ا الفي�صلّية و�صقوطها واملالحق��ة النتدابّية... اإىل اأن مال 

اإىل �صب��ه اعتزال لل�صيا�صة، بع��د العفو عنه يف اأوائل الع�صرينات، 

تاركًا لريا�ض بقية الطريق.

ه��ذا وق��د بقيت م��ن العه��د الإدارّي لر�ص��ا ال�صلح ماآثر ن��ّوه بها 

بع�ض ما بني اأيدينا من م�صادر. فهو رفيق اأخيه منح يف تاأ�صي�ض 

جمعّية املقا�صد يف �صيدا �صنة 1879، بت�صجيع من مدحت با�صا. 

���ض دار احلكومة واملجل���ض البلدّي واأّول  وه��و، يف النبطّية، موؤ�صّ

مدر�ص��ة اأهلّية على النهج الع�صرّي، وكان يبا�صر التدري�ض فيها 

بنف�صه اأحيانًا. وهو قد عنّي يف الناحية ماأمورين للمالّية والعدلّية 

والعقارّي��ة وال�صرطة، اإلخ. وهو قد اأ�صب��ح رئي�صًا جلمعّية املقا�صد 

يف �صي��دا ح��ني توىّل قائمقامّي��ة الق�صاء يف �صن��ة 1899، فبادر اإىل 

اإن�ص��اء مدر�صتني »حميدّيتني«، واح��دة للبنني والأخرى للبنات، 

اأحلقهما مبدار�ض اجلمعّية، واأنفق على اإن�صائهما من ترّبعات 

جمعه��ا ومن قر�ض من �صن��دوق املعارف. وهذا مع اأنه مل يلبث 

اأن ُنقل من املدينة يف ال�صنة نف�صها اأو يف وقت ما من تاليتها.

تاأّه��ل ر�ص��ا ال�صلح �صنة 1307ه��� )1889‑1890م( م��ن نظرة مفتي 

زاده. وه��ي تركّي��ة ترّده��ا حفيدته��ا علياء ريا���ض ال�صلح اإىل 

اأ�ص��ول قفقا�صّي��ة: اأوزبكّية م��ن جهة والده��ا و�صرك�صّية من 

جهة والدتها.

واإذا �ص��ّح اأن ريا���ض، وهو بكر اأبويه، ولد يف �صن��ة 1894، فاإن مّدة 

ر  انتظارهما اإّياه تكون قد امتّدت اأربع �صنوات. وهو ما قد يف�صّ

تعّل��ق والدت��ه ال�صدي��د به تعّلق��ًا يبدو اأّنه ق��د اأ�ص��ّر اأحيانًا – مع 

ا�صطحابها اإّياه يف اأ�صفارها – بانتظام درا�صته.

ُرزق الزوج��ان خم�ص��ة اأولد ه��م تباع��ًا ريا�ض وبلقي���ض واأحمد 

وعلّية ودروي�ض.

هذا وكان ر�صا اأميل اإىل ال�صرامة يف تن�صئة اأولده. ولكن ذلك 

مل يح��ل دون اإ�صراكه ولده البكر يف اأموره كّلها ودفعه اإّياه اإىل 

حلب��ة ال�صيا�ص��ة، وهو ل ي��زال دون �صّن ال�صب��اب. ومل يحل ذلك 

اأي�ص��ًا دون انكفاء الوالد ع��ن ال�صيا�صة وهو فوق ال�صتني بقليل، 

ملقيًا احلمل على ولده الذي كان يف نحو ال�صاد�صة والع�صرين.

 ر�ش� ال�شلح ونظرية مفتي زاده:

م5Z فواجع كثرية على بيت واحد 

متالحق��ة توّزعت م�صادره��ا بني دول الغرب 

ث��ّم الو�صط الأوروبّيني، عن تناٍم فاح�ض لدين 

الدول��ة العموم��ّي. وه��و م��ا انتهى �صن��ة 1881 

اإىل اإن�صاء اإدارة دولّي��ة للدين العمومّي مّثلت 

فقدانًا ج�صيم��ًا ل�صيادة الدولة على مواردها. 

وكان جمل���ض ه��ذه الإدارة م�ص��ّكاًل م��ن 

�صبع��ة اأع�ص��اء بينه��م ممّث��ل واح��د للدولة 

العثمانّي��ة وواحد لكل من ال��دول الأوروبّية 

الكبرة الدائنة واأخ��ر للم�صرفّيني. وكان 

 والفرن�ص��ّي يتناوبان عل��ى رئا�صة 
ّ
الربيط��اين

ه��ذا املجل���ض. وق��د كّر�ص��ت الدول��ة بع���ض 

موارده��ا املهّمة ح�صرًا خلدم��ة الدين وتوّلت 

اإدارة الدي��ن جبايته��ا مبا�ص��رة وف��اق ع��دد 

املوّظف��ني فيه��ا عدده��م يف وزارة املالّية. ومّلا 

كانت موارد التبغ من اأهّم ما ُكّر�ض لهذه 

الغاي��ة فق��د اأن�صئ��ت اإدارة للتب��غ بر�صاميل 

فرن�صّية اأ�صا�صًا وُح�صر بها �صراوؤه من املزارعني 

ومعاجلت��ه وت�صويق��ه واأخذت عل��ى عاتقها 

مكافح��ة التهري��ب مبا�ص��رة وا�صتخدم��ت 

��ًا م��ن املاأمورين. ويف  لذل��ك »جي�ص��ًا« خا�صّ

نهاي��ة العهد احلميدّي، كان��ت اإدارة الدين 

الع��ام تت�ص��ّرف بثالثني يف املائ��ة من واردات 

الدولة العثمانّية.

قب��ل احل��رب الكونّي��ة الأوىل بع��ام واح��د، 

ال�صل��ح  ريا���ض  1913، – وكان  ع��ام  يف  اأي 

يدر���ض احلق��وق يف اإ�صتانبول – كانت الدولة 

اأرا�صيه��ا  ق��د خ�ص��رت جمي��ع  العثمانّي��ة 

الأوروبّي��ة تقريبًا، فلم يبق له��ا اإل اإ�صتانبول 

وم��ا جاوره��ا. كانت احل��رب الت��ي �صّنتها 

اليونان على ال�صلطن��ة �صنة 1897 دلياًل على 

م��ا بلغته الأخرة من هزال �صيا�صّي. فربغم 

اأن اليون��ان ُهزم��ت يف املي��دان، ف��اإن الدولة 

العثمانّي��ة با�ص��رت خ�صارتها جزيرة كريت 

التي �صتتاأّخر عودتها التاّمة اإىل اليونان حّتى 

�صنة 1908.

برغ��م  عثمانّي��ة،  فلبث��ت  مقدوني��ا  واأّم��ا 

ا�صط��راب الأحوال فيها وك��رثة الطامعني، 

حّت��ى ح��رب البلق��ان الأوىل يف �صن��ة 1912. 

وكان��ت مقدوني��ا اإقليمًا وا�صع��ًا ممتّدًا بني 

األباني��ا وتراقي��ا. وكان��ت م�ص��رب املثل مبا 

حوته من خليط الأعراق والقومّيات والأديان. 

ففيه��ا الأت��راك والألب��ان واليون��ان وال�صرب 

والغج��ر والأف��الق اإل��خ. وفيه��ا امل�صيحّي��ون 

)وهم منق�صمون ب��ني الكني�صتني اليونانّية 

والبلغارّي��ة( وامل�صلمون واليه��ود. لذا كانت 

جاراته��ا جميع��ًا تعترب كلٌّ منه��ا نف�صها 

ذات حقوق فيها. ولكن كانت ثّمة اأي�صًا، 

يف اأواخر القرن التا�صع ع�صر، قومّية مقدونّية 

متاأّججة تاأبى العرتاف بهذه احلقوق.

كان��ت مقدونيا )ومعها األباني��ا من الغرب 

وتراقي��ا م��ن ال�صرق وكري��ت وج��زر يونانّية 

اأخ��رى...( مو�ص��وع احل��رب البلقانّية الأوىل 

�صن��ة 1912. وقد مّهدت لهذه احلرب اإجراءات 

منه��ا ا�صتتم��ام بلغاري��ا ا�صتقاللها واإعالن 

لعر���ض  وريث��ًا  نف�ص��ه »قي�ص��رًا«  حاكمه��ا 

البيزنطّي��ني ومنه��ا ا�صتي��الء النم�ص��ا على 

البو�صن��ة، حتت اأن��ف ال�ص��رب، ومنها و�صول 

الك��ربى«  »اليون��ان  دع��اة  م��ن  كريت��ّي 

اإىل ال�صلط��ة يف اأثين��ا. ومّه��د له��ذه احلرب 

 اأي�صًا حل��ف اأن�صئ بني �صربي��ا واليونان واآخر 

واّتفاق��ان  والبلغ��ار،  اليون��ان  ب��ني  اأن�ص��ئ 

ع�صكرّي��ان اأبرمهم��ا اجلب��ل الأ�ص��ود م��ع 

بلغاريا و�صربي��ا. ومل يكن م�صى اإل اأ�صابيع 

عل��ى ن�ص��وب القت��ال حّت��ى كان��ت اأوروب��ا 

العثمانّية قد انح�صرت اإىل م�صارف اإ�صتانبول 

التي وقف اجلي�ض البلغارّي اأمام خّط الدفاع 

الأخر عنها.

وفر���ض الظرف يف اإ�صتانب��ول تن�صيب كامل 

با�ص��ا �ص��درًا اأعظ��م ل�صته��اره بالق��رب من 

الإنكلي��ز. وه��رع ه��وؤلء اإىل جن��دة الدول��ة 

املهزوم��ة فانعق��د موؤمت��ر جام��ع يف لن��دن 

�صهد مفاو�ص��ات �صعبة. واإذ كان املفاو�صون 

العثمانّي��ون مّتجه��ني اإىل الت�صليم مبعظم 

يف  انق��الب  ح�ص��ل  املنت�صري��ن،  مطال��ب 

 5Zس�
1911‑1912: حرب البلق�ن الأوىل تقّل�ش 
اأوروب� العثم�نّية اإىل م�ش�رف اإ�شت�نبول واإيط�لي� 

تهّز )يف ليبي�( ثقة العرب بحم�ية ال�شلطنة لدي�رهم 
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كان ر�ص��ا ال�صلح وعبد الك��رمي اخلليل يف القافلة الأوىل التي 

مّت �َصوقه��ا باأم��ر من جمال با�ص��ا اإىل الديوان الع��ريّف يف عاليه، 

وذل��ك يف الأّي��ام الأخرة م��ن اأّيار �صن��ة 1915. وكان��ت القافلة 

ت�ص��ّم اإليهم��ا 29 �صخ�ص��ًا جميعه��م م��ن وجهاء �صي��دا وجبل 

عام��ل وم�صايخهما واأدبائهما. وقد اأف�صت اإىل قرار جمال با�صا، 

مبا�صرة، فلتات ل�صان من ال�صّيد حمّمد اإبراهيم من اأن�صار الذي 

كان عبد الكرمي قد �صّمه، قبل اأّيام، اإىل الفرع الذي اأن�صاأه يف 

�صيدا ل�»جمعّية الثورة العربّية«. وقد اأن�صاأ عبد الكرمي، يف املّدة 

نف�صه��ا، فرعًا للجمعّية يف �صور واآخر يف النبطّية، وهو قد التقى 

ر�صا ال�صلح يف �صيدا اأكرث من مّرة.

م6Z ر�ش� وري��ش: اإىل املنفى مرورًا بظّل امل�شنقة

وقد زارت الفواجع تباعًا اأ�صرة ر�صا ونظرة فلم توّفر من اأولدهما 

اأحدًا. وكانت اأولها اأن اأحمد كان ي�صبح، ذات يوم، يف براوزه، 

مع ريا�ض، وهما طف��الن، فاأخذه املوج وق�صى غرقًا. ول ريب اأن 

فت يف نف�ض ريا�ض جرحًا غائرًا.
ّ
هذه الفاجعة خل�

وكانت ثانية الفواجع اأن علّية رحلت عن ثمانية ع�صر ربيعًا 

بعد مكابدة ملر�ض ال�صّل. 

وكانت الثالثة اأن بلقي�ض التي كانت قد تزّوجت )زواجًا ثانيًا( 

من ابن عّم والدها، �صامي ال�صلح، مر�صت وق�صت، يف �صنة 1928، 

وه��ي يف مقتبل العم��ر، وكانت اأّمًا لطفل��ني ولفتى كان ثمرة 

زواجها الأّول.

وكان��ت الفاجعة الرابعة اأن دروي�ض، وهو الأ�صغر، �صحبه املر�ض 

�صحاب��ة اأّيامه، فاأعج��زه عن ال�صتقالل بدف���ة حياته، ثّم تويّف 

وهو يف مطلع ثالثيناته.

واأّم��ا نظرة، والدة ريا���ض التي تعّلم منها اأ�صي��اء كثرة بينها 

الرتكّي��ة، وكان يجّلها ويبع��ث اإليها واإىل وال��ده، من املنايف، 

بتها الفجيعة ببكرها، 
ّ
ر�صائ��ل بالغة احلنّو، فاإن التقادي��ر جن�

اإذ رحل��ت عن نح��� ثمانني �شنة يف �شباط من عام 1951، اأي قبل 

اغتيال ريا�ض بخم�صة اأ�صهر.

و�ص��ل خ��رب اجلمعّي��ة اإذن من حمّم��د اإبراهي��م اإىل عبد املنعم 

عا�صي فاإىل عب��د الله ع�صران فاإىل رئي�ض بلدّية �صيدا م�صباح 

الب��زري فاإىل القائمقام ر�صا ب��ك، من جهة، واإىل عبد اللطيف 

الأ�صعد �صقيق كامل الأ�صعد مبعوث بروت، من جهة ثانية.

وكان اأن كام��ل الأ�صعد اأو�صل اخلرب اإىل اأ�صعد ال�صقري، مفتي 

 اجلي�ض الرابع، الذي توىّل نقله اإىل القائد العاّم جمال با�صا يف القد�ض.

وق املتهمني.  فا�صتدعى هذا الأخر الأ�صعد اإليه واأ�صدر اأمره ب�صَ

كان جم��ال ي�صته��دف ر�صا وعب��د الكرمي، بالدرج��ة الأوىل، 

ملكان��ة الأّول ال�صيا�صّية ومناواأت��ه الحّتاديني حني كان ركنًا 

حل��زب احلرية والئتالف يف اإ�صتانبول، وملوقع الثاين )الذي كان 

جم��ال قد قّربه اإليه، يف تلك املّدة( عل��ى راأ�ض »املنتدى الأدبّي« 

�صابق��ًا وبع�ض ما انبثق منه اأو خَلفه م��ن جمعيات ويف طليعة 

تّيار ال�صباب العامل لتح�صيل احلقوق العربّية.

ومل يك��ن الرجالن، �صن��ة 1915، ابني �صرة واح��دة، ومل يكونا 

م��ن جيل واح��د. فعبد الكرمي ل ي��زال دون الثالثني وهو اأملعّي 

واف��ر الن�شاط ولكن حما�ش��ه يجّره – يف تقدير م��ن عرفوه – اإىل 

بوادر غ��ر حم�صوبة العواقب. واأّما ر�صا، فه��و، اإذ ذاك، يف حدود 

ب بني 
ّ
اخلام�ص��ة واخلم�صني، وه��و اإدارّي و�صيا�صّي خم�ص��رم، تقل�

الأقط��ار واملنا�صب وهو ذو خ��ربة بدواوين الدول��ة ورجالها وباأهل 

بالده اأي�صًا. وهو مو�صوف بالكتمان و�صّدة احلذر وطول النف�ض.

وكان��ت العالقة بني ر�ص��ا ال�صلح وجمعّية الحّت��اد والرتّقي قد 

�صه��دت ب��ني 1908 و 1914 اأطوارًا خمتلف��ة نقلتها م��ن التواّد اإىل 

التباغ�ض والقطيعة. فاإن ر�صا واأقرانه من العرب اأملوا خرًا من 

ه��ذه اجلمعّية، غداة النقالب واإعادة الد�صتور، وان�صّم اإىل فروع 

اجلمعّية من كانوا اأن�صار ر�صا يف �صيدا والنبطية و�صور وغرها. 

ولك��ن هذه احلال �صرعان ما تغّرت ح��ني مالت اجلمعّية اإىل 

الت�صّدد يف املركزّية والترتيك، فرتكها معظم العرب. وكانت 

مواجهة م�صه��ودة بني ركن اجلمعّية، ناظ��ر العدلّية طلعت، 

ور�صا يف جمل�ض املبعوثان.

 

ث��م اأ�صب��ح ر�صا رئي�صًا ثاني��ًا حلزب احلرية والئت��الف الذي توىّل 

�صن��ة  م��ن  م��ا ذكرنا – ردح��ًا  ال�صلطنة – عل��ى  احلك��م، يف 

اإ�شتانب�ل قاده �شّباط جمعّية االّتاد والرتّقي 

الذين دخ��ل اأحدهم اأنور عل��ى كامل با�صا 

�صاهرًا م�صّد�صه واأجربه على ال�صتقالة. 

مّددت هذه احلركة مفاو�صات لندن اأ�صهرًا. 

ولكنه��ا مل متن��ع ر�ص��وخ ال�ص��در الأعظ��م 

اجلدي��د حممود �صوكت با�ص��ا، يف نهاية اأّيار 

1913، ملطال��ب البلقانّي��ني كاف��ة، وه��و م��ا 
ت�صّبب بقتل��ه، بعد اأّيام، يف ال�صارع. فتبعت 

ذل��ك اإجراءات قمع �صارمة اأراد بها جماعة 

اإ�ص��كات ح��زب احلري��ة  الحّت��اد والرتّق��ي 

والئتالف املنتقل اإىل املعار�صة و�صّد قب�صتهم 

على زمام ال�صلطة.

يف بالد العرب العثمانّي��ة، كانت بريطانيا 

ق��د و�صعت يده��ا على الكوي��ت �صنة 1902. 

ح��ال  اإيطالي��ا  ا�صتثم��رت   ،1911 �صن��ة  ويف 

ال�صط��راب ال�صيا�صّي يف اإ�صتانب��ول فاأقدمت 

 له الفر�ض من عهد 
ّ

على ما كانت تتح��ني

غر ق�صر. عربت البحر اإىل �صاحل طرابل�ض 

الغرب وبنغ��ازي، مّتخذة لنف�صه��ا، يف �صمال 

، موط��ئ ق��دم قريب��ًا اإىل 
ّ
اإفريقي��ا العثم��اين

ط م�صر الت��ي كان اجلي�ض  �صواطئه��ا، يتو�صّ

 ق��د احتّلها وتون���ض التي كانت 
ّ
الربيط��اين

فرن�صا ق��د جعلت منها حممّية لها. وكان 

له��ذه ال�صرب��ة �ص��دًى ق��وّي يف اإ�صتانب��ول ويف 

الب��الد العربّي��ة. فهي ق��د ع��ّززت ال�صّك يف 

ق��درة الدول��ة عل��ى القيام بعبء م��ا كانت 

تزعمه من �صمانة للعرب من مطامع الدول 

الغربّي��ة. وه��ي قد ا�صتث��ارت يف الوقت عينه 

حمّي��ة جهادّية ل��دى متطّوعني من جهات 

خمتلفة، �صحبتها م��داولت وا�صعة النطاق 

يف م�صتقب��ل الدول��ة وم�صتقب��ل العرب فيها. 

وقد ا�صتم��ّرت احل��رب الإيطالّية – العثمانّية 

ب�صع �صنوات واأر�ص��ل جماعة الحّتاد والرتّقي 

اأن��ور لتنظيم املقاوم��ة الداخلّية. فحيل بني 

الحتالل الإيطايّل وعم��ق الأرا�صي الليبّية. 

ولك��ن ظّل ال�صلطن��ة كان قد انح�صر عن 

اإفريقيا كلّيًا.

ما لبثت حرب البلقان الأوىل اأن اأف�صت، قبل 

اأن يج��ّف ح��رب الّتفاقات، اإىل ح��رب ثانية 

اأريد لها اأن تك��ون نق�صًا للبع�ض من نتائج 

ال�صابق��ة. فقد �صّن البلغ��ار، يف اآخر حزيران 

1913، هجم��ات مباغت��ة عل��ى حلفائه��م، 
اأن  اآمل��ني  واليونانّي��ني،  ال�ص��رب  بالأم���ض، 

ال�شغ���ط  انتق�شت��ه  م��ا  بالق��ّ�ة  ي�شتعي��دوا 

واملفاو�صات من اأرا���ضٍ مقدونّية كانوا يرون 

اأنف�صهم ذوي حّق فيها.

وجد جماعة الحّتاد والرتّقي، يف هذا النزاع، 

فر�ص��ة اغتنمتها حكوم��ة اإ�صتانب��ول بعد 

 وحّرر اأدرنة من 
ّ
ترّدد. فتقّدم اجلي�ض العثماين

عًا النطاق الأر�صي حول اإ�صتانبول  البلغار مو�صّ

تو�صيعًا قّيمًا وم�صّجاًل، با�صتعادة اأدرنة، ن�صرًا 

معنوّي��ًا ذا اأهمّي��ة. وقد ه��زم البلغار هزية 

نك��راء يف مواجه��ة خ�صومه��م البلقانّيني 

اأي�ص��ًا، فاأع��ادت معاهدة بوخار�ص��ت النظر، 

لغر �صاحله��م، يف توزيع الغنائ��م البلقانّية 

الذي كانت قد اأف�صت اإليه احلرب ال�صابقة.

علي��ه، حتّقق ما كان يخ�صاه الطامعون يف 

»الرج��ل املري�ض« بع�صهم من بع�ض، وهو ما 

كان قد حفظ الدولة العثمانّية من الندثار 

م��ّرات يف القرن التا�صع ع�صر. وذاك اأن الدول 

الأوروبّي��ة القوّي��ة كان��ت تخ�ص��ى اأن يّزق 

بع�صه��ا بع�صًا حول جّث��ة »الرجل« املذكور 

اإذا ه��ي اأجهزت عليه. وهو م��ا اأفلح موؤمتر 

برل��ني، مثاًل، �صنة 1878، يف التفادي منه حني 

جّنب اأوروبا ويالت حرب �صاملة.

ولك��ن الدول��ة العثمانّي��ة بقي��ت اخلا�ص��ر 

الأكرب �صنة 1913، �صاأنها �صنة 1878. وكانت 

احلرب العاملّية الت��ي �صت�صهد انهيارها التاّم 

قد اأ�صبحت على الأبواب.

 6Zس�
1913: ورثة »الرجل املري�ش« 
ة ل تف�رقه

ّ
يتن�حرون ولكن العل�
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1912‑1913، بعد الهزية يف البلقان، وذلك اإىل اأن عزل الحّتاديون 

كامل با�ص��ا وع��ادوا اإىل ال�صلطة م�صّممني على اإن��زال �صربات 

قا�صمة بخ�صومهم. وكان ر�صا ال�صلح ل يزال خ�صمًا لالحّتاديني 

يف انتخاب��ات املبعوثان الأخ��رة، �صنة 1914، فانكفاأ عن خو�ض 

ح – وه��و ما اأ�صرنا اإليه – ابن عم��ه �صامي الذي ُهزم  املعرك��ة ور�صّ

ل فيها ما �صهدته النتخابات من �صغط وتزوير. ون�صر مذّكرة ف�صّ

واأّما عبد الكرمي فعاد اإىل القرتاب من الحّتاديني حني بدا من 

هوؤلء نوع من الرتاجع عن �صيا�صة الترتيك وا�صتعداد لالإ�صالح. 

وق��د رجع عبد الكرمي، بعد انعق��اد املوؤمتر العربّي يف باري�ض يف 

ربي��ع 1913، اإىل الآ�صتان��ة ب�صحبة الأمني الع��اّم جلمعّية الحّتاد 

والرتّق��ي ووّقع اّتفاقًا ر�صميًا مع طلع��ت بك يجاري كثرًا من 

املطالب العربّية. وعلى الأثر، واجه عبد الكرمي حما�صبة على 

اعتدال��ه وميله اإىل الوفاق من األف عرب��ّي اجتمعوا يف »املنتدى 

الأدبّي« وا�صتطاع، ب�ص��ّق النف�ض، حملهم على القبول بوجهة 

نظ��ره. وكان عبد الك��رمي من املقّربني اإىل جم��ال با�صا عند 

قدوم هذا الأخر اإىل دم�صق قائدًا عاّمًا للجي�ض الرابع.

على اأن احلكومة نكثت عهدها كلّيًا وامتنعت عن تنفيذ 

ما اّتفق عليه. وبعد اأن ارتّد اجلي�ض الرابع عن ال�صوي�ض، انقلب 

موق��ف جمال م��ن الإ�صالحّي��ني الع��رب – ويف طليعتهم عبد 

الكرمي – اإىل ال�صّك والعداء. ونف�ض عبد الكرمي يده، هو اأي�صًا، 

م��ن اإمكان حت�صيل احلقوق بامل�صاملة والتفاهم. فاّت�صل، على 

الأث��ر، بقادة حزب الالمركزّي��ة، وكان مركزهم يف القاهرة، 

وكانوا ق��د اأخذوا ييلون عن فك��رة الالمركزّية اإىل فكرة 

ال�صتقالل ويتداولون فكرة الوحدة بني �صوريا وم�صر، ويتلّم�صون 

اإم��كان احل�صول عل��ى دعم مل�صاعيهم م��ن فرن�صا وبريطانيا. 

وكان يت�ص��ّدر احل��زب ثالث��ة م��ن اآل العظم هم رفي��ق وحّقي 

و�صفي��ق املوؤّي��د. وكان من اأركانه عبد احلمي��د الزهراوي الذي 

تراأّ�ض املوؤمتر العربّي يف باري�ض.

وحني عاد عبد الكرمي، يف ربيع 1915، اإىل بروت وجبل عامل، 

كان املي��ل اإىل ال�صتق��الل ق��د اأ�صبح ه��و الراجح عن��ده. وهو 

 ق��د التقى ر�ص��ا ال�صلح )ال��ذي كان ذا ف�ص��ل يف تعليمه ورعاية 

ن�صاط��ه( عند ه��ذه النقطة. وكانت ماجري��ات احلرب العاّمة 

تزّكي هذا التوجه.

يف 28 مّت��وز، اأطل��ق �صراح 28 من املوقوف��ني وكان قد م�صى على 

ا�صتح�صاره��م اإىل الديوان العريّف قراب��ة �صهرين. ومل يبق يف قيد 

املحاكم��ة اإل عبد الك��رمي اخلليل ور�صا وريا���ض ال�صلح الذي 

كان ق��د ا�صتح�ص��ر اإىل عالي��ه بع��د والده باأّي��ام. ث��ّم اأعيد اإىل 

املحاكم��ة اأي�ص��ًا مفتي �صي��دا بهاء الدين الزي��ن بعد اأن كان 

ق��د اأطلق �صراحه، وذلك بفعل �صعاية جديدة من رئي�ض البلدّية 

م�صباح البزري.

وكانت املحاكمة قد �صهدت مواقف م�صتهجنة من عدد غر 

قلي��ل م��ن ال�صهود واملوقوف��ني ذهب معظمه��ا اإىل تاأييد التهم 

املوّجه��ة اإىل ر�صا ال�صلح، والطعن يف ولئ��ه للدولة واإثبات تاآمره 

م��ع خ�صومه��ا. حّت��ى اأن عبد الك��رمي اخللي��ل بكى بكاء 

م��ّرًا مل��ا �صمع يو�صف الزي��ن ي�صهد اأن ر�صا ال�صل��ح كان ينتظر 

و�صول ال��دوارع الإنكليزي��ة والفرن�صّية اإىل �صواط��ئ �صوريا حّتى 

ي�صّدد بع�ض ديونه. وح��ني �صئل عبد الكرمي عن �صبب بكائه 

ق��ال )وهو يق�ص��د ال�صاهد(: »حلال��ة هذا الوط��ن التعي�ض مبثل 

هوؤلء«. يف املقابل، �صهد يف ر�صا �صهادات طّيبة نفر من ال�صهود 

واملّتهم��ني بع�صهم م��ن خ�صومه ال�صيا�صّي��ني اأو البلدّيني. ويقّدر 

بع���ض من �صهدوا احل��وادث اأو تناولوها اأن م��ن غّلبوا اخل�صومة 

ال�صيا�صّية يف �صعاياتهم اأو �صهاداتهم مل يكونوا يقّدرون خطورة 

م��ا يفعلون. اإذ كانت تلك هي القافلة الأوىل من ال�صحايا ومل 

تكن قد �صدرت، قبل حماكمته��ا، اأّية اأحكام )بالإعدام اأو 

بالنف��ي( ُي�صتدّل بها على فظاعة النتائ��ج املنتظرة ملا قيل من 

كالم يف حّق املّتهمني.

...وما يقّدره البع�ض من �صهود احلوادث، اأي�صًا، اأن الإفراج عّمن 

ُخّل��ي �صبيله من املوقوفني كان ب�صبب �صب��ط الأوراق املتعّلقة 

بح��زب الالمركزّية الإدارّية يف منزل حمم��ود املحم�صاين. فقد 

�صّكلت هذه الأوراق، ومعها بع�ض ما كان قد �صبط يف القن�صلية 

الفرن�صّي��ة، ُبعيد دخ��ول الدول��ة العثمانّية احل��رب، �صببًا ل�صوق 

دفع��ة جديدة من املّتهمني اإىل الديوان العريّف وقاعدة للم�صّي يف 

ية مثبتة بالوثائق – واإن تكن  املحاكمات احتوت عنا�صر ح�صّ

جزئية جّدًا وملتب�صة – دّلت على ح�صول اّت�صالت بني نفر قليل 

ج��ّدًا من املّتهمني ومراجع قن�صلّية فرن�صّية واإنكليزّية موّزعة 

ب��ني الآ�صتان��ة والقاهرة وب��روت. فاأمكن اأن ُين�ص��ب املوقوفون 

جمل��ة اإىل حزب الالمركزّية اأو – يف الأقّل – اإىل م�صاعيه لف�صل 

م7Z ر�ش� وري��ش: حم�كمت�ن

مل يكن ما جرى للدولة العثمانّية بني ارتقاء 

عبد احلميد الث��اين العر�ض �صنة 1876 ون�صوب 

احل��رب العاملّية الأوىل �صنة 1914 ثمرة التنازع 

ال��دويّل عليه��ا واملوؤمترات الت��ي اأطلق فيها 

العنان لهذا التن��ازع وح�صب. فاإمّنا كانت 

الدول��ة، وخ�صو�صًا مقاطعاته��ا يف �صرق اأوروبا 

وبع�ض مناط��ق الأنا�ص��ول ال�صرقّي��ة، ميدانًا 

ل�صطرابات �صديدة ومتمادية اأّججها نهو�ض 

ح��ركات قومّي��ة عدي��دة و�صع��ت لنف�صها 

غايات متباين��ة: من امل�صاواة يف احلقوق مع 

البق��اء يف كن��ف ال�صلطن��ة، اإىل ال�صتقالل 

التاّم اأو اللحاق بقومّية جمان�صة متّثلها هذه 

اأو تلك من دول اجلوار.

عليه كانت تلبية ال�صلطان ملطالب حركة 

م��ن احلركات ترتج��م ع��ادًة اإىل رقابة من 

دول��ة اأوروبّي��ة اأو اأكرث على تنفي��ذ ال�صلطان 

لل�صي��ادة  بالت��ايل،  تراج��ع،  واإىل  لتعّهدات��ه 

العثمانّي��ة على اجلماع��ة الناقمة املتمّتعة 

باحلماية الأوروبّية، وعلى مواطن اإقامتها.

ويف الع�ص��ر الأخرة من الق��رن التا�صع ع�صر، 

كان ثّم��ة حرك��ة قومّي��ة اأرمنّية عمدت 

اإىل الع�صيان فلقي��ت قمعًا عثمانّيًا �صديدًا، 

مّدة �صنتني، يف �ص��رق الأنا�صول ويف اإ�صتانبول. 

وكان��ت يف مقدوني��ا ح��ركات م�صابه��ة، 

متنّوعة بتنّوع عنا�صرها، وكانت كريت، 

 ،1868 من��ذ  ذات��ّي،  املمّتع��ة بحك��م  وه��ي 

تتحّرك طالبة الن�صمام اإىل اليونان.

مع خ�صارة الدول��ة العثمانّية معظم �صطرها 

الأوروب��ّي، يف مطلع العه��د احلميدّي، وبع�صًا 

م��ن اأرا�ص��ي الأنا�صول ال�صم��ايّل ال�صرقّي التي 

كان يغل��ب عليها الطاب��ع الأرمنّي، ومع 

هج��رة الكث��ر م��ن م�صلمي ه��ذه املناطق 

كّلها اإىل اإ�صتانبول واأرجاء اأخرى من الدولة، 

ازدادت غلبة ال�صفة الإ�صالمّية، ل على نظام 

احلكم والإدارة وح��ده، بل على جمتمعات 

ما بقي من الدولة اأي�صًا. فكان اأن ال�صلطان 

اأخ��ذ ي��رّوج، يف اأرجاء الدولة ويف م��ا يتعداها، 

ل�»اجلامع��ة الإ�صالمّي��ة« قا�ص��دًا اأن يواج��ه 

بالراب��ط الديني من��ّو القومّيات املختلفة واأن 

ي�صتنفر هذا الرابط، يف مدى العامل الإ�صالمّي 

كّل��ه، ليواجه ب��ه مطامع ال��دول الأوروبّية، 

 »اخلليفة« 
ّ
وهذا باعتبار ال�صلطان العثماين

على م�صلمي العامل باأ�صره.

عل��ى اأن هذه »اجلامع��ة الإ�صالمّية« بقيت 

دعاوّي��ة اإىل حّد بعيد. فل��م ت�صفر عن اإعادة 

نظر عميقة يف ما خّلف��ه عهد التنظيمات 

م��ن ت�صريعات ونظم ذات م�صرب اأوروبّي. ومل 

�صة الدينّية  تف���ض اأي�صًا اإىل تعزيز لنف��وذ املوؤ�صّ

يف ال�صلطن��ة، مب�صايخها م��ن مفتني وق�صاة 

ومدّر�ص��ني وطلب��ة. وهذا برغ��م اأن ال�صلطان 

ق��ّرب اإلي��ه م�صاي��خ بع���ض الط��رق ال�صوفّية 

م��ن رفاعّي��ة وقادرّي��ة فاأ�صب��ح بع�صهم من 

النافذين يف بالطه.

يف كّل ح��ال، اأورث��ت »اجلامع��ة« املذكورة 

ومعه��ا ك��ره ال�صيط��رة الأوروبّي��ة املتنامية 

على الدول��ة نوعًا من »الرابط��ة العثمانّية« 

الع�صبّي��ات  عل��ى  غالب��ة  بقي��ت  الت��ي 

الرتكّي��ة  فيه��ا  املختلفة – مب��ا  القومّي��ة 

والعربّية – ردحًا طوياًل من عهد عبد احلميد 

وكانت ل تزال قوّية، بعده، يف �صنوات احلرب 

العاملّي��ة الأوىل. وكان اأفق ه��ذه الرابطة اأن 

حتف��ظ وح��دة الدول��ة واأن تتمّت��ع القومّيات 

فيها بحقوق مت�صاوية يوّط�دها الأخذ بنظام 

الالمركزّية الإدارّية.

مل يك��ن ه��ذا الأف��ق جامع��ًا. ف��اإن بع�ض 

ممّثل��ي التوّجهات القومّي��ة، وبع�ض الأرمن 

منهم خ�صو�ص��ًا، ف�صاًل عن قادة احلركات 

املقدونّي��ة والناطق��ني با�صمه��ا، ق��د جتاوزوه 

اإىل طل��ب ال�صتقالل. وعند العرب، تقّدمت 

النزع��ة ال�صتقاللّية ببطء متجاورة، اأحيانًا، 

م��ع العثمانّي��ة الالمركزّي��ة يف اجلمعّي��ة 

الواح��دة، وب��رزت، اأول م��ا ب��رزت، يف �صفوف 

امل�صيحّي��ني. وكان بع���ض ه��وؤلء يداورونه��ا 

 7Zس�
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يف العهد احلميدّي اأي�صًا، �صهدت بع�ض املدن 

العربّي��ة، وعل��ى اخل�صو���ض ب��روت، ظه��ور 

جمعّيات »اأدبّي��ة« اأو »علمّية« جعل منها 

»الوطنّي��ون« م��ن دع��اة اليقظ��ة العربّية اأو 

ال�صورّية منابر ومتنّف�صات لدعوتهم. وكانت 

الب��وادر الأوىل له��ذه الدع��وة ق��د ظهرت، يف 

اأّي��ام الحت��الل امل�صرّي لبالد ال�ص��ام، اأي قبل 

ن�ص��ف قرن م��ن ظهور اجلمعّي��ات. ولكن 

ن�ص��ف الق��رن ه��ذا كان ق��د �صه��د التفّتح 

املّط��رد لنه�صة متنّوعة الوج��وه. مّدت تلك 

النه�ص��ة فروعه��ا م��ن املدار���ض املتكاثرة، 

��ع نطاقها  الأجنبّي��ة منه��ا والوطنّي��ة، وو�صّ

ظه��ور ال�صحاف��ة وانت�صاره��ا واأخ��ذت م�ص��ر 

منه��ا بن�صي��ب واف��ر، لبعدها ع��ن البط�ض 

احلمي��دّي، فلج��اأ اليها متن��ّورون كرث من 

»ال�ص��وام« )اأي ال�صورّي��ني واللبنانّي��ني( و�صعوا 

اأيديهم يف اأيدي نظرائه��م امل�صرّيني فكتبوا 

وخطبوا واأن�صاأوا جرائ��د وجمالت ودورًا للن�صر 

خمتلفة امل�صارب.

يف  لتختل��ف  العربّي��ة  احلال��ة  تك��ن  ومل 

ه��ذا – اأي يف ا�صتواء النه�ص��ة الفكرّية موئاًل 

لتكّون الوعي القومّي – عن احلالة الأرمنّية 

اأو ع��ن احلالت البلقانّية. فف��ي �صائر اأرجاء 

يف�ص��ي،  التنوي��ر  كان  العثمانّي��ة،  الدول��ة 

م��ن تلقائ��ه، اإىل الرغب��ة يف احلرّية. وكان 

معنى احلرّية القومّية ينح�صر يف اخلروج من 

ال�صتبداد اأو ينتهي، تبعًا لختالف احلالت، 

اإىل اخلروج من الدولة العثمانّية نف�صها.

ويف ب��روت و�صي��دا ودم�ص��ق، كان املتنّورون 

من اآل ال�صلح، وعل��ى اخل�صو�ض اأبناء اأحمد 

با�ص��ا الثالثة، يجمع��ون، اإىل امتهان الإدارة 

وال�صيا�ص��ة، عناية ب��ارزة باإن�ص��اء اجلمعّيات 

الإ�صالحّي��ة وفت��ح املدار���ض، وه��ذا قب��ل اأن 

ي�صل بع�ض اأبنائهم، ومن بينهم ريا�ض، اإىل 

اإن�صاء ال�صحف والكتابة فيها. كان هوؤلء 

اأبناًء �صيا�صّي��ني واإدارّيني للنه�صة، وقد ا�صتوى 

جي��الن منه��م ج�ص��رًا ب��ني عهديه��ا الأّول 

والث��اين وخالطا مبا�صرة بع�ص��ًا من وجوهها 

اإقامت��ه  يف  عب��ده  حمّم��د  م��ن  الكب��رة: 

البروتّية اإىل ر�صيد ر�صا و�صكيب اأر�صالن... 

 الأهّم 
ّ
تبقى ث��ورة 1908 هي احلدث العثم��اين

يف العقود الأربعة الفا�صلة بني اإعالن الد�صتور 

الأّول يف �صن��ة 1876 وانهيار الدولة العثمانّية يف 

اأعق��اب احلرب العاملّي��ة الأوىل. وهي كانت 

فا�صلة، عل��ى التخ�صي�ض، يف م�صار احلركة 

القومّية العربّية التي ت�صارع مذ ذاك تكّونها 

الفك��رّي وال�صيا�صّي وتكاث��رت اأدواتها من 

جمعّيات ومن�صورات ومبادرات متنّوعة.

كان��ت ه��ذه الث��ورة ثم��رة ت�صاف��ر م��ا ب��ني 

التطّور الداخل��ّي لأو�صاع الدول��ة احلميدّية، 

وبالوط��اأة  الرئي�ص��ة،  القومّي��ة  مبكّوناته��ا 

املتفاقم��ة لهيمنة ال��دول الأوروبّية الكربى 

بطل��ب اخلالف��ة مل�صل��م عرب��ّي، معتّدي��ن 

بكون العرب اأوىل بخالفة النبي العربّي من 

الرتك. وهو قول كان اأ�صهر من اأخذ به، من 

بني امل�صلمني، عبد الرحمن الكواكبي.

ه��ذا ومل تغلب النزعة اإىل النف�صال اإل حني 

اأخ��ذ ذوو النزع��ة اليعقوبّي��ة م��ن جماع��ة 

الحّت��اد والرتّق��ي ب�صيا�صة الترتي��ك والت�صدد 

يف املركزّي��ة وقمع املعار�ص��ات. وهي �صيا�صة 

�صهدت م��ّدًا وج��زرًا، ومل يك��ن الحّتاديون 

جممع��ني عليه��ا وكان��ت وقائ��ع التن��ّوع 

القوم��ّي ال�صخمة تعانده��ا، وكان منا�صلو 

القومّيات غ��ر الرتكّي��ة يقاومونها. وحني 

اأعل��ن ال�صري��ف ح�صني خروجه عل��ى الدولة 

م��ن مّك��ة �صن��ة 1916، كان��ت ثورت��ه اأّول 

جت�صيد وا�صع وحا�صم لدعوة النف�صال العربّي 

ع��ن الدول��ة. ومل ينع ذلك، يف ه��ذا العهد 

املتاأّخ��ر، م��ن وج��ود معار�ص��ة عربّي��ة لثورة 

احل�ص��ني بقيت عثمانّية امل�ص��رب اإىل نهاية 

احلرب، ول من ا�صتمرار الرتّدد، عند كثرين 

من العرب، بني الالمركزّية وال�صتقالل.

 9Zتك�ثر املدار�ش وبواكري القومّية العربّية�س :XIX القرن
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امل�صرق العربّي عن الدولة العثمانّية واأن ت�صدر الأحكام عليهم 

تبعًا لذلك.

ومل يك��ن لر�ص��ا وريا�ض ال�صل��ح اأّي ذكر يف الوثائ��ق امل�صبوطة. 

ولك��ن كان��ت عليهم��ا �صبه��ة التاآم��ر م��ع عب��د الك��رمي 

ال��ذي اّته��م، ب��دوره، بال�صل��وع يف املوؤام��رة املن�صوب��ة اإىل ح��زب 

الالمركزّي��ة. وعلي��ه ُحِك��م عل��ى عب��د الك��رمي بالإعدام 

وكان اأّول م��ن ُنّف��ذ فيه احلكم ي��وم الع�صرين م��ن اآب 1915، 

يف �صاح��ة الربج يف بروت، وتاله ع�ص��رة، وهم معه الدفعة الأوىل 

م��ن ال�صهداء الع��رب، �صحايا جمال با�صا ودي��وان عاليه العريّف. 

وق��د اهتّزت للم�صاب بهم اأرجاء ال�ص��رق العربّي وانقلب موقف 

العرب الإجمايّل من الدولة العثمانّية.

واأّم��ا ر�ص��ا ال�صلح فُحك��م عليه بالنف��ي املوؤّب��د وُحكم على 

ريا���ض بالنفي ثالث �صنوات وحكم على رفيقهما املفتي بهاء 

الدي��ن الزين بالنفي املوؤّبد اأي�صًا. ويحكى اأن ريا�ض توىّل ترجمة 

بع���ض الإف��ادات اإىل الرتكّية، ف��كان يجه��د للتخفيف من 

وقعه��ا املحتمل عل��ى م�صر املحكومني. ويف املروّي��ات اأي�صًا اأن 

الوال��د وول��ده توّقفا يف حلب واأبيا موا�صل��ة الرحلة اإىل ديار بكر 

خمافة اغتيالهما يف الطريق. ف�صدر الأمر بتحويل منفاهما اإىل 

قوني��ة. ويذكر حمّم��د جابر اإزمر ومني�صا ث��ّم الآ�صتانة يف �صنة 

1918، على اأّنها املدن التي اأقام فيها ر�صا ال�صلح، مّدة نفيه بعد 

ذلك. واملوؤكد اأّنهما اأعيدا، بعد اأ�صهر من نفيهما، اإىل الديوان 

الع��ريّف واأعيدت حماكمتهما م��ع الدفعة الثانية من ال�صهداء 

وه��م اأربعة ع�ص��ر اأعدموا يف �صاحة الربج يف ب��روت اأي�صًا و�صبعة 

اأعدموا يف �صاحة املرجة يف دم�صق، وذلك يوم 6 اأّيار 1916. ويف هذه 

املحاكم��ة الثانية �صّوي ما بني ر�صا ال�صلح وولده اإذ ُحكم على 

كليهما بالنفي املوؤّب��د. وجاء يف كتاب اإي�ش�ح�ت الذي ن�صرته 

قيادة اجلي���ض الرابع )جمال با�صا( ع��ن املحاكمات اأن ريا�ض 

ُوج��دت اأدّلة جدي��دة تدينه يف هذه املحاكم��ة الثانية واّت�صحت 

اأفعال��ه يف كث��ر من املن�ص��ورات. ويقول حمّمد جاب��ر اإن ريا�ض 

ُحك��م عليه بالإعدام وُخّفف احلكم اإىل النفي املوؤّبد بالنظر 

اإىل �صغر �صّنه، ولكن كتاب اإي�ش�ح�ت ل يوؤّكد هذه الرواية.

الت��ي  الك��ربى  ولالأح��داث  �صوؤونه��ا  عل��ى 

�صهدته��ا دول حميط��ة به��ا وجعل��ت العقد 

الأّول م��ن القرن الع�صرين يب��دو وكاأنه زمن 

نهايات لأنظمة ال�صتبداد. بني هذه الأحداث 

الأخرة، ب��رزت هزية الرو�صيا اأمام اليابان، 

�صن��ة 1905. فف�ص��اًل ع��ن اأن رو�صي��ا كان��ت 

عدّوًا تاريخّيًا للدولة العثمانّية، ظهرت هذه 

الهزية على اأنها �صربة تلّقتها اإمرباطورّية 

اأوتقراطّية بقب�صة دول��ة د�صتورّية. وهي �صربة 

م��ا لبث��ت اأن اأْمل��ت على القي�ص��ر، مع ثورة 

1905 يف رو�صي��ا، تزويد نظامه د�صت��ورًا وبرملانًا. 
وق��د �صه��دت اإيران، م��ن جهته��ا، يف العام 

التايل، تط��ّورًا م�صابهًا مع ثورة »امل�صروطّية« 

اأي الد�صتور.

وافق��ت ه��ذه احل��وادث الك��ربى يف املحيط 

زي��ادة ال�صط��راب يف بع�ض اأنح��اء ال�صلطنة 

من �صرق الأنا�صول اإىل مقدونيا. وكان بع�ض 

هذا ال�صطراب قومّيًا م�صدره الأرمن وبع�صه 

ل��ه، يف معظ��م احل��الت،  معي�صّي��ًا وكان 

وج��ه �صيا�ص��ّي اإ�صالح��ّي. ويف مقدونيا، على 

اخل�صو���ض، و�صعت ال��دول الأوروبّي��ة، يف �صنة 

1905، يده��ا على موارد مالّي��ة عاّمة خلدمة 
. وكان��ت ه��ذه ال��دول قد 

ّ
الدي��ن العثم��اين

فر�ص��ت، بع��د ح��وادث 1902‑1903، اأن ترابط 

 
ّ
ق��ّوة �صرطة دولّي��ة بجانب اجلي���ض العثماين

يف املقاطع��ة. واحل��ال اأن مقدوني��ا اأ�صبح��ت 

بوؤرة ممتازة لنم��ّو حركة ذات منحى قومّي 

تركّي، مناوئة لال�صتبداد احلميدّي وطاحمة 

لإنق��اذ الدولة م��ن انهيار اأخذ يب��دو حمّتمًا. 

وكان لمتي��از مقدونيا هذا وجهان. اأّولهما 

اأن اجلي���ض املراب��ط فيه��ا اأ�صب��ح عر�ص��ًة، 

حي��ث هو، لتاأث��ر حركة التحري��ر القومّية 

يف املقاطع��ة، وكان م��زاج �صّباط��ه وجنوده 

)ومعهم كثر من املوّظف��ني املدنّيني اأي�صًا( 
ي�صوء مع معاينته��م التباين بني اأو�صاعهم 

املاّدي��ة واأو�ص��اع ال�صرط��ة الدولّي��ة، اإذ كان 

جتهيزهم و�شروط معي�شتهم مرتّدية وكانت 

اأجوره��م يتقّط��ع و�صوله��ا ويتاأّخ��ر كث��رًا 

يف ظ��رف اقت�ص��ادّي متّيز بق�ص��وة ا�صتثنائّية. 

والوج��ه الث��اين لمتي��از مقدوني��ا كان اأن 

جم��ال  ا�صت��وت  عا�صمته��ا،  �صالوني��كا، 

حرك��ة ح��ّرة ن�صبّي��ًا لدعاة الث��ورة. كانت 

�صالوني��كا مدين��ة متنّوع��ة الأق��وام وكان 

اليه��ود اأك��رب مكّوناته��ا )40%( وكان��ت 

م�صاحله��م القت�صادّي��ة ترّغبه��م يف بق��اء 

مقدوني��ا يف حوزة الدول��ة العثمانّية. ويف هذا 

املحي��ط، وج��د ال�شّباط وامل�ّظف���ن الناقم�ن 

وللت��داول  الثورّي��ة  دعوته��م  لن�ص��ر  مواق��ع 

يف تنظيمه��ا وخططه��ا و�صائ��ر �صوؤونه��ا يف 

املحاف��ل املا�صونّي��ة املزده��رة يف املدينة، وهذا 

اإىل التكايا ال�صوفّية املوفورة اأي�صًا.

مل يثم��ر ه��ذا الغلي��ان ف��ورًا حرك��ة ثورّية 

موّحدة ال�صفوف والأهداف واخلّطة، بل كان 

تلّم�ض الط��رق ين�صط م��ن مواقع خمتلفة. 

»تركي��ا  حلرك��ة  الأوىل  الب��وادر  كان��ت 

الفتاة« ق��د ظهرت يف اإ�صتانب��ول، ابتداًء من 

�صن��ة 1899، وذلك يف و�ص��ط طاّلبّي ع�صكرّي 

متنّوع القومّيات. وكانت مذ ذاك حركة 

د�صتورّي��ة مناه�ص��ة لال�صتب��داد وطاحمة اإىل 

الدف��اع عن وح��دة الدول��ة واإىل امل�ص��اواة بني 

القومّي��ات فيها. وم��ع انت�صارها يف احلوا�صر 

العثمانّية، راحت احلرك��ة تنت�صر يف املنايف 

واملهاج��ر اأي�ص��ًا: يف باري���ض ويف القاه��رة ويف 

غرهم��ا. وكانت توّزع هن��اك من�صوراتها 

الت��ي اأخ��ذ بع�صه��ا ينف��ذ اإىل م��دن ون��واٍح 

خمتلفة م��ن ال�صلطنة. وق��د تقّلبت اأحوال 

احلركة يف �صنيها الأوىل بني �صعف ن�صاأ من 

ر�صوة ال�صلطان بع�ض اأركانها باملنا�صب وقّوة 

وّفره��ا لها ان�صمام بع�ض م��ن اأع�صاء البيت 

املال��ك اإليه��ا بعد خروجهم م��ن اإ�صتانبول. 

ويف �صنة 1902، عقدت احلركة موؤمترًا لها يف 

باري���ض، فبدا الراأي مّتفقًا عل��ى اأهمّية الدور 

املنتظ��ر للجي���ض يف الث��ورة، وخمتلف��ًا على 

ا�صتعانة احلركة بفرن�صا وبربيطانيا. وانتهى 

الأم��ر اإىل ان�صط��ار احلرك��ة ب��ني قيادت��ني: 

الأمر �صباح الدي��ن، الليربايّل الالمركزّي، 

واأحمد ر�صا، املركزّي ال�صلطوّي.

ومع الأحداث التي �صبق ذكرها، يف الدولة ويف 

حميطه��ا، ن�صاأت يف �صالوني��كا، �صنة 1906، 
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ت��وىّل ريا�ض ال�صل��ح حكومة �صي��دا العربّية يف نهاي��ة اأيلول اأو 

مطل��ع ت�صري��ن الأّول 1918، بع��د اأن اختاره وجهاوؤه��ا وتنّحى له 

رئي�ض البلدّية م�صباح البزري الذي كان قد ويل اأمور املدينة موّقتًا 

. وعند مرور القّوة الإنكليزية 
ّ
م��ع ان�صحاب القائمقام العثماين

بقي��ادة اجلرنال ف��ني يف املدينة، يوم 2 ت�صري��ن الأّول، مل يتعّر�ض 

للحكوم��ة الت��ي ا�صتقبلت��ه بالرتح��اب. عل��ى اأن الفرن�صّي��ني 

اأر�صل��وا، يف الأّي��ام التالي��ة، ق��ّوة اإىل املدين��ة واأ�صن��دوا امل�صوؤولّي��ة 

الع�شكرّي��ة عنها، تباعًا، اإىل �شّباط ثالثة ا�شتقّر اآخرهم، وه� 

الكابيتني فيجرل، حاكمًا ع�صكرّيًا عليها.

اإىل ه��ذا احلاك��م، ق��ّدم ريا���ض ال�صل��ح تقريرًا ع��ن منجزات 

»حكومته« موؤّرخًا يف 18 ت�صرين الأّول. وي�صر التقرير اإىل تاأمني 

الأم��ن واإعادة ت�صكي��ل املحكمة مع رعاية حق��وق املذاهب 

»الت��ي مل تك��ن مرعّية يف ما م�ص��ى«، واملق�ص��ود ال�صيعة على 

. وي�صر اأي�ص��ًا اإىل ال�صرائب التي �صقطت بحكم الو�صع  الأخ���ضّ

اجلدي��د، طالب��ًا تعليمات م��ن احلاكم به��ذا ال�صاأن. ث��ّم اإّنه 

»يلغي« �صالحّي��ات اإدارة التبغ م�صتبقيًا حقوق »الدين العام« 

الت��ي يعتربها دولّية. وبعد اأن يوؤّك��د ت�صكيل جلنة من التّجار 

واملالك��ني للبح��ث يف امل�صائ��ل القت�صادّي��ة، بن��اء عل��ى رغبة 

احلاكم، يح�صي تدابر اّتخذت ومرافق اأن�صئت اأو يجب اإن�صاوؤها 

خلدمة املعوزين و�صائر الأهايل: وهي م�صت�صفى �صغر اأن�صئ وماأوى 

للفق��راء وغرفة للقراءة حتت��اج اإىل الرتخي���ض بدخول ال�صحف 

امل�صرّي��ة وما ُين�صر م��ن بالغات، مع ال�صم��اح با�صتخدام مدين 

 
ّ
جزئ��ي للتلغ��راف، اإىل اأن ينّظم الربيد، وف��رع للبنك العثماين

يجب اأن يعاد فتحه وقرار ب�صاأن البنك الزراعّي يجب اّتخاذه.

اأخ��رًا، ينّوه ريا�ض با�صتع��ادة جمعّية املقا�ص��د ريوعها الوقفية 

امل�صادرة �صابقًا وبتاأمني احلرا�صة ملدر�صة الإخوة املريّيني وب�صعف 

�صه لأحوال قرى الق�صاء. موارد البلدّية ويعد بتقرير اآخر يخ�صّ

مل يث��ِن هذا التقرير فيجرل عن مطالب��ة ريا�ض بال�صتقالة لأن 

وجود حاك��م مدين ما بني احلاكم الع�صك��رّي و»ال�صعب« ل 

يلحظه التنظيم الفرن�صّي. هكذا توّقفت حكومة ريا�ض عن 

العم��ل يف الع�صرين من ت�صري��ن الأّول. وكانت »عّدُة« ريا�ض يف 

مبا�ص��رة »احلكم« اأوراقًا �صغ��رة كان يكتب عليها، بخّط 

يده، التكليفات والأذونات وما �صابه.

م8Z حكومة �شيدا العربّية... ذات ال�شي�دة املوقوتة

ومل تخل هذه املّدة الق�صرة من مواجهات �صيا�صّية. فاإن كامل 

الأ�صع��د الذي كان قد رفع الراية العربّي��ة على دار اآل الف�صل يف 

النبطّي��ة، ي�صحبه اإيلّيا اخلوري مندوب��ًا عن في�صل، انزعج من 

ت��ويّل ريا���ض حكوم��ة �صي��دا وق�صائها وت��ويّل عبد الل��ه يحيى 

اخللي��ل، املقّرب من ر�صا ال�صلح، حكوم��ة �صور. فاأخذ ي�صعى 

لإ�صقاطهم��ا عند في�صل وعقد له��ذه الغاية اجتماعًا كبرًا يف 

النبطّية، حماوًل اأن يفر�ض لنف�صه �صفة املمّثل الوحيد حلكومة 

دم�ص��ق يف اأق�صية لواء ب��روت الثالثة: �صيدا و�ص��ور ومرجعيون. 

عها منا�صروه يّتهم 
ّ
وُذكر اأن ريا�ض اأر�صل اإىل دم�صق م�صبطة وق�

فيه��ا الأ�صعد بالإعداد لهجوم م�صّلح عل��ى �صيدا و�صور ويطلب 

�صح��ب اإيلّي��ا اخلوري م��ن املنطقة. غ��ر اأن احل��وادث كانت 

اأ�صرع م��ن الطرفني اإذ ما لبث فيجرل اأن اأ�صقط »احلكومات« 

املتنازع عليها جميعًا.

ف، من جانب في�صل، 
ّ
يف هذه الأثناء، كان ر�صا ال�صلح قد ُكل�

بالتوّجه اإىل حلب ل�صب��ط الأمور فيها با�صم احلكومة العربّية 

اجلديدة ومل يلبث اأن ُعنّي واليًا عليها.

كان ب��ني نّواب املوؤمت��ر ال�صورّي العام ثالث��ة �صلحّيني هم ر�صا 

نائب��ًا عن ب��روت وابنه ريا�ض ع��ن �صيدا وق�صائه��ا وابن اأخيه 

عفي��ف عن �صور وق�صائه��ا. وقد اأ�صبحوا، بع��د حني، من�صوبني 

اإىل ح��زب ال�صتقالل العرب��ّي الذي ا�صتوى، يف العه��د الفي�صلّي، 

وريثًا جلمعّية »العربّية الفتاة« اأهّم اجلمعيات ال�صّرية العاملة، 

 الأخر، لنيل احلقوق العربّية.
ّ
يف العقد العثماين

 ر�صا ال�صلح وزيرًا للداخلّية يف حكومة ر�صا الركابي التي 
ّ

ُع��ني

تاأّلف��ت ف��ور اإعالن ال�صتق��الل ال�ص��ورّي يف 8 اآذار 1920. ثّم اأ�صبح 

رئي�صًا ملجل�ض ال�صورى ثّم وزيرًا للداخلّية من جديد يف الوزارة التي 

اأّل�فه��ا ها�صم الأتا�صي يف 3 اأّيار من ال�صنة نف�صها وبقيت عاملة 

حّت��ى يوم مي�صلون. على اأن ر�صا ال�صل��ح كان قد ا�صتقال من 

هذه احلكومة قبل مي�صلون بنحو من ثالثة اأ�صابيع.

م9Z ال�شلحّيون يف دم�شق الفي�شلّية

جلنة احلّري��ة العثمانّية �صاّمة بني اأع�صائها 

الع�صرة بع�ص��ًا من اأبرز اأركان الثورة املقبلة. 

ع ب�صرعة يف التنظيم  ثّم راحت اللجنة تتو�صّ

ومل تلب��ث اأن احّت��دت بجن��اح اأحمد ر�صا يف 

باري�ض لتّتخ��ذ ال�صم الذي ُعرف��ت به لحقًا 

وه��و »جلن��ة )اأو جمعّية( الحّت��اد والرتّقي«، 

ولترتّك��ز قيادتها العَمالنّي��ة يف �صالونيكا 

و�صط تكاثر حلركات الع�صيان يف اجلي�ض.

ويف حزي��ران 1908، توات��رت اأخب��ار التق��ارب 

القي�ص��ر  لق��اء  اأن  وذاع   
ّ
الرو�صّي – الربيط��اين

واملل��ك ُط��رح في��ه مو�ص��وع اقت�ص��ام الدولة 

العثمانّية. فكان اأن انتقل اأركان »الحّتاد 

والرتّقي« اإىل طور الثورة فورًا.

وخال�ص��ة ذل��ك اأن نيازي وبعده اأن��ور )وهذان 

ع��امل  طلع��ت  م��ع  �صيدخ��الن  قائ��دان 

وى، عن��د اغتي��ال ريا���ض 
ُ

الأ�صط��ورة، و�ص��ر

ال�صل��ح، اأنه كان �صدي��د الإعجاب بهما يف 

فتّوته( خرجا م��ع ع�صكرهما اإىل اجلبال. 

ث��ّم راحت اأعمال الغتي��ال تطول اإىل رجال 

ملقاوم��ة  يبّثه��م  كان  الذي��ن  ال�صلط��ان 

احلرك��ة الثورّي��ة املتنامية. ويف مّت��وز، وقع 

احلدث القا�ص��م: اأر�صل عب��د احلميد جي�صًا 

من 18000 ع�صكرّي لقمع الع�صاة يف مقدونيا 

فان�ص��ّم ه��ذا اجلي�ض اإىل الث��ورة. ومع انت�صار 

الع�صيان يف اأرج��اء البلقان، ارتفعت اأ�صوات 

املطالب��ني بالد�صت��ور وهّدد اجلي���ض بالزحف 

عل��ى العا�صم��ة. ويف 22، ا�صتبق عبد احلميد 

خّط��ة الث��ّوار لال�صتيالء عل��ى �صالونيكا اإذ 

عنّي �صعيد با�صا �صدرًا اأعظم ثّم اأعلن اإعادة 

الد�صت��ور ودعوة جمل���ض املبعوثان القدمي اإىل 

النعق��اد واإج��راَء النتخاب��ات قريب��ًا. عليه 

ارتخت قب�صة ال�صتبداد كّليًا عن العا�صمة 

فاجتاح اأهاليها ال�ص��وارع وال�صاحات، على 

اخت��الف الأق��وام واملل��ل، م�صتب�صرين يهّنئ 

بع�صهم بع�صًا.

انت�ص��رت الث��ورة من غ��ر قت��ال، ولكن مل 

يح�ص��ل نقل فعلّي لل�صلط��ة وبقي ال�صلطان 

عل��ى عر�ص��ه. بل هو ب��داأ ي�صتعي��د بع�ض ما 

كان ق��د فق��ده من ولء الرعاي��ا. مل يكن 

يف »الحّت��اد والرتّق��ي« �صا�ص��ة جمّربون فبقي 

احلكم يف اأيدي جه��ازه القائم )اأو معظمه( 

ولكن ب�شروط معّدل��ة. واأّما التغير العميق 

ف��كان ل بّد اأن يت��دّرج )واأن تتحّول وجهته 

اأي�ص��ًا م��ع اندلع �ص��رارة احل��رب العاملّية( يف 

مدى �صنوات عّدة لحقة.

مع ذلك، �صعف ال�صلطان واأُبعد رموز القمع 

اأو �ُصجن��وا وتبعرثت �صبكات ال�صرطة ال�صّرية 

واجلوا�صي���ض، وعاد املبع��دون اإىل ديارهم بعد 

عفو ع��اّم. والأهّم اأن ال�صح��ف انفلتت من 

عقاله��ا وراحت اجلمعّي��ات تتاأّلف والنوادي 

ُتفتح، وذلك من اإ�صتانبول نف�صها اإىل قواعد 

املقاطع��ات البعي��دة. وا�صرتّد ال�ص��دور العظام 

الذين تعاقبوا عل��ى املن�صب، مذ ذاك، ثقاًل 

كان��وا ق��د فق��دوه يف مواجه��ة ال�صلط��ان. 

وبق��ي ق��ادة »الحّت��اد والرتّق��ي«، اأّول الأم��ر، 

يب��دون مواقفه��م لل�صلط��ان اأو لوزي��ره م��ن 

خ��ارج اجلهاز احلاك��م. وقد ا�صط��ّر �صعيد 

با�صا اإىل ال�صتقالة من ال�صدارة العظمى بعد 

حماول��ة ت�صّدى له��ا اأركان اجلمعّية لإعادة 

مقالي��د اجلي���ض اإىل ي��د ال�صلط��ان. هكذا 

توىّل ال�صدارة العظم��ى كامل با�صا، فاأعلن 

برناجمًا لتحديث الدولة اأّيدته اجلمعّية.

يف ه��ذه امل��ّدة، كان��ت الإ�صرابات ت��رتى، اإذ 

كان��ت املطال��ب املتعّلقة باملعي�ص��ة ل تزال 

قائمة. ولكن الأخط��ر اأن الأطراف الغربّية 

لل�صلطن��ة، وكان��ت �صيط��رة ه��ذه عليه��ا 

مهتّزة جّدًا من قبُل، راحت تعلن النف�صال 

الكّل��ي اأو ت�صق��ط يف ي��د جار ق��وّي. ذاك ما 

ح�ص��ل يف خري��ف 1908 لبلغاري��ا ولكري��ت 

ه��ذا  مواجه��ة  يف  والهر�ص��ك.  وللب�صن��اق 

الت�صع�ص��ع، مل تق��َو الدولة على حتقيق �صيء 

غر تعوي�صات مالّية وح��ّق يف رعاية ال�صوؤون 

الدينّية مل�صلمي تلك املقاطعات.

قام��ت  لث��ورة  حا�صم��ًا  حتّدي��ًا  ه��ذا  كان 

ويف �ص��دارة اأهدافه��ا املعلن��ة حف��ظ �صالمة 

الدول��ة. ويف ه��ذا املن��اخ، ج��رت النتخابات 
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وحني خطب في�صل يف دار احلكومة، يوم 5 اأّيار 1919 )ومل يكن 

تاأليف املوؤمتر قد مّت( وخل�ض اإىل ا�صتفتاء احل�صور يف اأمر املواقف 

الت��ي اّتخذه��ا يف موؤمتر ال�صل��ح يف باري�ض وما قام ب��ه مع والده، 

قب��ل ذلك، تكّلم كثر من احل�ص��ور بتاأييده. وكان بني من 

تكّلموا ر�صا ال�صلح الذي قال: »اإن الأّمة العربّية تعتمد �صمّوك« 

وق��ال ريا�ض: »اإن اآم��ال الأمة معّلقة على �صمّوك، وهي تفديك 

باأرواحها ودمائها. واإنني اأتطّوع منذ الآن ب�صفة جندّي ب�صيط«.

وال�اق��ع اأّنن��ا ال نعلم غ��ر القليل عن ن�شاط ريا���ض يف دم�شق. 

نعلم اأّنه كان يف عداد جلنة �صكلها املوؤمتر لو�صع اجلواب عن 

خطاب وّجه��ه اإىل املوؤمتر نائب في�صل واأخ��وه زيد، اأثناء غياب 

الأم��ر يف اأوروّبا. وكان الداع��ي اإىل اخلطاب واجلواب ان�صحاب 

القّوات الربيطانّية وحل��ول الفرن�صّية حمّلها يف مناطق كانت 

كه  ل تزال تابعة لقيادة في�صل. وقد جاء اجلواب �صارمًا يف مت�صّ

با�صتقالل البالد واقرتح اإعالنه ر�صمّيًا »مع تعيني �شكل احلكومة 

ب�أنه��� ملكّية �شورية مدنية« وا�صتلفت نظ��ر الأمر اإىل »الأو�ش�ع 

والتع�م��ل املّتخذين يف املم�لك التي �شبقتن��� بتطبيق احل�كمّية املّلية 

من اأن احلكوم�ت يجب اأن تكون وطنّية وملجل�ش الأّمة حّق املراقبة 

عليه� �شمن حدود الق�نون الأ�ش��شي«.

وم��ن القلي��ل املن�صور من حما�ص��ر املوؤمتر ال�صوري الع��اّم، يتبّدى 

اأن ريا���ض ال�صلح كان ب��ني املتقّدمني يف مناق�صات املوؤمتر وبني 

اأن�صار املواقف املتقّدمة والروؤى التي ي�صّح اعتبارها متقّدمة اأي�صًا. 

ي�ص��ّح هذا خ�صو�ص��ًا اإذا انتبهنا، ل اإىل طراوة عود اخلطيب )وهو 

اإذ ذاك يف نحو اخلام�صة والع�صرين( واإىل حداثة عهده مبهّمات 

التمثي��ل وال�ص��رتاع واملحا�صبة وح�صب، بل اأي�ص��ًا اإىل طراوة عود 

املوؤ�ص�ص��ة نف�صها واإىل كون ال�صابق��ة العثمانية )الق�صرة العمر 

لت لبع�ض اأع�صاء املوؤمتر  اأي�صًا( كانت املرجع الوحيد الذي حت�صّ

معرفة مبا�صرة به اأو خربة مبا�صرة فيه.

فم��ع ت�صاع��د الأزمة ب��ني في�صل وغ��ورو يف �صي��ف 1920، اأ�صبح 

ريا�ض ال�صل��ح م�صتعجاًل اإقرار القانون الأ�صا�ص��ي )الد�صتور( الذي 

كان��ت �صياغت��ه يف اللجنة املخت�ص��ة ومناق�صت��ه يف املوؤمتر قد 

انتهت��ا تقريبًا. فدعا ال�صلح )يف جل�ص��ة 15 متوز( اإىل الكتفاء 

بقراءته يف املوؤمتر قراءة اأوىل واإحالته من ثّم اإىل احلكومة ليتّم 

اإبرام��ه اإذ يق��رتن بتوقيع امللك. قبل ذلك، اأي يف ني�صان، كان 

النيابّية على درجتني، فاكت�صحت جمعّية 

»الحّت��اد والرتّقي« الربمل��ان يف وجه معار�صة 

��ر لها الوق��ت ال��الزم لتنّظم  مل يك��ن تي�صّ

وافتت��ح عب��د احلمي��د  وتنت�ص��ر.  �صفوفه��ا 

كان��ون   17 يف  اجلدي��د  املبعوث��ان  جمل���ض 

الأّول، ث��ّم انُتخب اأحمد ر�ص��ا رئي�صًا له. ومل 

يلب��ث اخل��الف عل��ى التحّك��م باجلي���ض 

اأن ذّر قرن��ه ب��ني الحّتادّي��ني وكام��ل با�ص��ا 

ف�صقط��ت وزارة هذا الأخ��ر يف الربملان. على 

اأن خليفته ح�صني حلمي با�صا، والحّتادّيني 

من حول��ه، واجهوا، مع ظهور عجزهم عن 

الت�صّدي للم�صكالت ال�صيا�صّية والقت�صادّية 

القائم��ة، �صغوط��ًا مت�صاف��رة م��ن امل�صاي��خ 

واالأو�شاط املتدّينة جرت جمرى معاداة الد�شت�ر 

ال�صريع��ة. ويف جمل���ض  واملطالب��ة بتطبي��ق 

 
ّ
املبعوث��ان، تق��ّوى ح��زب الأح��رار العثم��اين

بتجّم��ع العديد من ممّثل��ي القومّيات غر 

الرتكّي��ة حت��ت رايت��ه فتجّمع��ت معار�صة 

لالحّتادّيني ُيح�صب لها ح�صاب.

ويف ني�ص��ان 1909، برز فعل الدعاوة الإ�صالمّية 

يف اجلي�ض )وكان��ت قد جتّردت لها جمعّية 

�صها دروي�ض بكتا�صّي هي جمعّية »الحّتاد  اأ�صّ

املحّمدّي«( اإذ جتّمع يف �صاحة الربملان جمهور 

نوات��ه الع�صكرّيون وط��اّلب املدار�ض الدينّية 

ليطلب ا�صتقالة رئي�ض الربملان ووزير احلربّية 

والتطبيق التاّم لل�صريع��ة. اأغلق املحت�صدون 

الربملان واحتّل��وا ق�صمًا من��ه وانتهى اإحجام 

وزي��ر احلربّي��ة ع��ن مواجهته��م بالق��ّوة اإىل 

ا�صتقالة الوزارة. وهو ما منح ال�صلطان فر�صة 

للث��اأر م��ن الحّتادّي��ني فدعا اأحم��د توفيق 

با�ص��ا اإىل ت�صكيل وزارة من خ�صومهم فيما 

كان ع�صكرّي��ون موال��ون للد�صت��ور ونّواب 

احّتادّي��ون يلق��ون حتفه��م باأي��دي الثائرين 

وي�صرب اخلراب مراكز و�صحفًا لالحّتادّيني. 

عل��ى اأن الأفظ��ع كان م��ا ح�ص��ل يف اأ�صنة 

حيث األق��ى امل�صلمون بالالئمة على الأرمن 

 ون�صب��وا اإليهم التاآمر عل��ى الدولة فاجتاحوا 

حّيه��م واأوقع��وا فيهم اآلفًا م��ن ال�صحايا يف 

اأّيام عنف رهيبة.

مل تكن احلركة النقالبّية هذه »اإ�صالمّية« 

وح�صب. فهي وجدت ن�صرًا �صيا�صّيًا يف حزب 

واأقّلّي��ات  الأرثوذك�صّي��ون  واأب��دى  الأح��رار، 

م�صيحّية اأخرى اغتباطهم بها. وراجت اأخبار 

واأ�صئلة عن دور ال�صلطان فيها وكذلك عن 

 له��ا. مع ذل��ك تبقى تعبئة 
ّ
تاأيي��د بريطاين

امل�صاعر الإ�صالمّية اأه��ّم العوامل وراء التاأييد 

ال�صعبّي لهذه الرّدة.

اإّل  ال��رّدة  جن��اح  يعّم��ر  مل  ح��ال،  كّل  يف 

اأّيام��ًا. زح��ف اجلي���ض املراب��ط يف مقدوني��ا 

عل��ى العا�صم��ة فاحتّله��ا يف 24 ني�صان. ثّم 

اأعلنت الأحكام العرفّية واأن�صئت حماكم 

ا�صتثنائّي��ة ملحاكم��ة املرتّدي��ن. ومل يع��ّف 

الد�صتورّيون العائ��دون عن عبد احلميد هذه 

املّرة. فاجتمع جمل�صا الربملان واأعلنا خلعه 

واأبرم��ت القرار فتوى من �صيخ الإ�صالم. على 

اأن العر�ض ا�صُتبقي واأجل�ض عليه حمّمد ر�صاد 

اأخ��و ال�صلط��ان املخل��وع، ولك��ن �صلطاته 

و�صلطات وزي��ره الأّول مل تعّتم اأن انكم�صت 

بفعل تعديل للد�صتور اأقّر يف اآب. وهذا يف وقت 

كان عقد املعار�ش��ة النيابّية قد انفرط فيه 

وا�صتاأثرت جمعّية الحّتاد والرتّقي بال�صيطرة 

على العمل النيابّي.

مّثلت ث��ورة 1908 هبوبًا عا�صف��ًا لريح احلرّية 

يف طول الدولة العثمانّية وعر�صها، وخ�صو�صًا 

يف العا�صم��ة ويف قواع��د الولي��ات والألوي��ة. 

وكان م��ن مظاه��ر ذلك �ص��دور مئات من 

ال�صح��ف اجلدي��دة يف ثالث �صن��وات اأو اأربع، 

ال�صح��ف  توزي��ع  يف  مذه��اًل  ب��دا  وارتف��اع 

الناجح��ة. وكان م��ن مظاهره اأي�ص��ًا ازدياد 

 
ّ

والتغ��ر البي��ت  الن�ص��اء م��ن دائ��رة  خ��روج 

املتنام��ي )ول��و بقي حم�ص��ورًا( يف م�صلكهّن 

وملب�صهّن ومطالبه��ّن. وكان من املظاهر 

نف�صها ت�صكيل جمعّيات كثرة ومتنّوعة 

م��ن بينه��ا جمعّي��ات للن�ص��اء وعدي��د من 

النقاب��ات ال�اف��رة الن�ش��اط وجمعّي��ات ون�اٍد 

اأخرى اجتماعّية و�صيا�صّية بع�صها ذو منحًى 

 11Zس� ثورة 1908: ريح احلرّية
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قومّي. رع��ى ذلك كّله قان��ون للجمعّيات 

�صدر �صن��ة 1909 م�صتلهمًا القان��ون الفرن�صّي 

ال�ص��ادر �صن��ة 1901، وه��و قان��ون جم��ع ب��ني 

ت�صهي��ل التاأ�صي�ض والت�صيي��ق على النزعات 

القومّي��ة. ويف هذا اخل�ص��ّم، ظهرت الأفكار 

 
ّ
ال�صرتاكّية للمّرة الأوىل يف املجال العثماين

 يف �صنة 
ّ
���ض ح��زب ا�صرتاكّي عثم��اين فتاأ�صّ

1910 واأ�ص��در يف اإ�صتانب��ول �صحيف��ة �صّماه��ا 
ال�شرتاك، ولكن نطاق تاأثره بقي حمدودًا. 

ومل يك��ن ذل��ك غ��ر جان��ب م��ن التغير 

ال��ذي ط��راأ عل��ى دور »املثّقف��ني« يف الدول��ة 

واأبرزهم على اأنهم اأفراد و�صبكات م�صتقّلة 

بتوجيهه��ا للجماعات وبتاأثرها يف ال�صوؤون 

العاّم��ة. وقد توّزع معظم ه��وؤلء بني تّيارين 

رئي�ص��ني، اأحدهم��ا يّتخ��ذ الإ�ص��الم مرجعًا 

والآخ��ر يبتغي القتداء بالغرب. وفر�صت هذه 

املواجهة نف�صه��ا يف كّل ميدان تقريبًا، واإن 

بق��ي كّل من التّياري��ن يحتمل الختالف 

واخلالف يف املواقف. فكان بني م�صتلهمي 

الإ�ص��الم، مثاًل، د�صتورّي��ون تقّدمّيون يربزون 

مب��داأ ال�ص��ورى الإ�صالمّي��ة وتقّب��ل الإ�ص��الم 

للتط��ّور. وكان بني م�صتلهم��ي الغرب من 

���ض مذ ذاك ل�»حداث��ة« م�صطفى كمال  اأ�صّ

الالحق��ة ولعلمانّيت��ه بحذافرهما، مبا يف 

ذل��ك اعتم��اد اجل��دول الألفبائ��ّي الالتينّي، 

، يف ال�صيا�صة، معاٍد 
ٍ
ولكن مع اعتماد موقف

لل�صيطرة الغربّية ومتطّلع اإىل حفظ �صالمة 

الدولة وا�صتعادتها هيبتها يف جمتمع الدول.

وب��ني هذي��ن التّياري��ن، راح يتما�صك فكر 

القومّي��ة الرتكّي��ة وي�صيط��ر �صنة بع��د �صنة 

عل��ى املن�صوين حتت لواء »الحّتاد والرتّقي«، 

مواجه��ًا تطّلع��ات قومّي��ة اأخ��رى، بينه��ا 

العرب��ّي، كانت ممّثل��ة يف هذه اجلمعّية يف 

اأوائ��ل عهده��ا ومت�صّببًا يف نف��ور من كانوا 

حَمل��ة ه��ذه التطّلع��ات م��ن اجلمعّية ويف 

يف  وت�صّككه��ا  منه��م  حذره��ا  تنام��ي 

ال�ص��راع  اأب��واب  كان��ت  للدول��ة.  ولئه��م 

ب��ني الهوّيات القومّي��ة تنفتح �صيئ��ًا ف�صيئًا 

عل��ى الأف��ق الدامي ال��ذي بلغت��ه يف مطالع 

احلرب العاملّي��ة الأوىل وت�صحذ كّل من هذه 

الهوّي��ات م��ا حت��ت يده��ا م��ن اأ�صلحة مبا 

فيه��ا اأ�صلح��ة ال�صلطة الت��ي مل يلبث دعاة 

»الترتيك« و »الطورانّي��ة«، ويف رك�اب�هم��ا 

امل�رك�زّي��ة )بع��د اإلغاء نظ��ام »املل��ل«(، اأن 

ا�صتاأثروا بها. هذا فيما كان دعاة القومّيات 

الأخ��رى يتوّزعون على مروحة تبداأ مبطلبي 

الالمركزّي��ة والإن�ص��اف يف مواق��ع ال�صلطة 

والإدارة والنم��ّو احل��ّر لل�صخ�صّي��ات القومّي��ة 

والدينّي��ة،  اللغوّية – الثقافّي��ة  باأبعاده��ا 

وتنتهي، يف تطّلعات اأجنحة كانت املقاومة 

الرتكّي��ة له��ذه املطال��ب تزيدها من��ّوًا، اإىل 

مطلب ال�صتقالل التاّم.

ول ري��ب اأن ا�صتمرار التاآكل يف اأطراف الدولة 

اأّثر تاأث��رًا ج�صيمًا يف ه��ذا اجلدل بني يقظة 

القومّيات ونزعة الترتيك احلاّدة التي اأخذت 

ت�صتب��ّد بحركة القومّي��ة الرتكّية. كانت 

ح��الت النف�ص��ال يف البلق��ان ق��د اأحرجت 

جماع��ة »الحّت��اد والرتّقي« غداة ث��ورة 1908 

ومّه��دت لالنقالب عليها يف ال�صنة التالية. 

وكانت الدولة قد ازدادت اقرتابًا، بالنتيجة، 

م��ن التحّول اإىل دول��ة ذات قومّيتني: تركّية 

وعربّي��ة. لذا اكت�ص��ب الجتي��اح الإيطايّل 

لل�صاح��ل الليب��ّي، يف خري��ف 1911، اأهمّي��ة 

ع��ه ين��ذران  عظيم��ة اإذ كان جناح��ه وتو�صّ

الإ�ص��ارة  �صبق��ت  م��ا  الدولة – عل��ى  ع��رب 

اإليه – بعجز هذه الأخرة عن حمايتهم من 

املطام��ع الأوروبّية ويّتجه��ان اإىل تعزيز نزعة 

النف�ص��ال ب��ني �صفوفه��م. علي��ه �صارع��ت 

الدول��ة، بع��د اإهمال خط��ر يف احلماية، اإىل 

تنظي��م املقاوم��ة واأُر�ص��ل اأنور اأح��د »اأبطال« 

»الحّت��اد والرتّق��ي« لت��ويّل ه��ذه املهّمة. وقد 

دام��ت حرب املقاومة ه��ذه �صنوات عّدة وطار 

له��ا �صيت عّباأ امل�صاع��ر يف كثر من اأرجاء 

الع��امل الإ�صالمّي، وجنح��ت يف وقف الزحف 

الإيطايّل دون اأب��واب الداخل الليبّي. ولكن 

زامنتها )ب��ل �صبقت اندلعه��ا بقليل( ثورة 

با�صره��ا �صع��ب من �صع��وب الدول��ة امل�صلمة 

وه��ي الث��ورة الألبانّية. طالت ه��ذه الثورة اإىل 

خري��ف 1912 وا�ص��رتك فيه��ا م�صيحّيو تلك 

البالد وانتهت بنيل األباني��ا ا�صتقالًل فعلّيًا 

ف�ي��ص����ل اإىل ر�ص����ا 

ي�عّي�ن����ه  ال�ص�ل����ح 

معاون��ًا للحاك����م 

الع�صكري يف حلب 

من  الأوىل  ال�صفحة 

التقرير اإىل فيجرل
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ال�صلح قد �صاند )ومعه يف ذلك �صعد الله اجلابري( موقف ال�صيخ 

�صعي��د مراد، مندوب غّزة، الداعي اإىل منح املراأة حّق النتخاب. 

وكان��ت مناق�صة هذا الأمر يف املوؤمتر ق��د ا�صتثارت حوادث َتَعدٍّ 

عل��ى ن�صاء يف �صوارع دم�صق ف�صاًل عّما داخل املناق�صة من حّدة 

يف املوؤمت��ر نف�صه. كذلك وق��ف ال�صلح )يف امل��ّدة نف�صها، اأي يف 

اأواخ��ر ني�صان 1920( موق��ف امل�صاندة حلقوق الن�ص��اء حني انت�صر 

لوزي��ر املعارف �صاطع احل�صري يف مواجه��ة هجوم »رجعي« �صّنه 

عب��د الق��ادر اخلطيب، من��دوب دم�صق، على اأو�ص��اع الإناث يف 

املدار�ض احلكومية.

وق��د اتفق اأن عب��د القادر اخلطيب كان زمي��اًل لريا�ض ال�صلح 

يف »احل��زب احلّر املعتدل« )وهذا هو ال�صم الذي اعتمدته كتلة 

»ال�صتقاللّيني« وحلفائهم لنف�صها يف املوؤمتر، على ما يظهر(. 

فكان��ت املواجه��ة معه فر �ص��ة ليعر���ض فيها ال�صل��ح وجهة 

نظ��ر حرّية بالنتباه يف النت�ص��اب امل�صرتك واملوقف امل�صرتك ويف 

حدودهما ويف �صرورة التفارق الديقراطي لي�صتقيم و�صع املوؤ�ص�صة 

التمثيلّي��ة. قال: »اإن املجال�ض النيابّي��ة ب�صفتها ممّثلة لالأّمة 

جتمع اأمزجة خمتلفة من رجل حمافظ اإىل رجل متطّرف ولول 

ذلك مل��ا و�صلت اإىل التكام��ل. يّتفق املتط��ّرف واملحافظ على 

نق��ط اأ�شا�شّية ورمّب��ا يختلفان يف بع�ض نق��اط فرعّية. وها اإنني 

�صارك��ت الأخ عبد الق��ادر اخلطيب يف التقرير ال��ذي تلي با�صم 

احل��زب وخالفت��ه يف فك��ره اخل�صو�ص��ي«. وهذا قب��ل اأن يختم 

ال�صلح مبعار�ص��ة »القت�صاد« من النفق��ات املخ�ص�صة للجي�ض 

وبالدعوة اإىل الت�صفيق »للوزير وللوزارة«. اإلخ.، اإلخ.

وق��د كان ريا���ض م��ن النا�صط��ني يف ت�صكي��الت »اجلبه��ة 

ال�صعبّي��ة« يف دم�صق وقد ت�صّكلت حتت �صعارات الإخاء العربّي 

والوحدة وال�صتقالل، وانبثقت منها جلان خمتلفة الخت�صا�ض. 

ف��رناه ي�صعى مثاًل يف اإزالة الأثر املعن��وّي الذي خّلفه اعتداء على 

كني�ص��ة اأرثوذك�صّي��ة يف را�صّيا ويقول للبطري��رك غريغوريو�ض 

حّج��ار اإّنه بطريرك امل�صلم��ني وامل�صيحّيني واإن اجلوامع مفتوحة 

لأتباع الديانتني.

على اأننا نعرف لريا�ض دورًا مقدامًا يف اأ�صابيع احلكم الفي�صلّي 

الأخ��رة، اإذ ح��اول رّد الكاأ���ض املّرة ع��ن ُمل��ك كان مّتجهاً 

ب�صرعة نحو نهايته.

 الث��اين اإىل اأوروّبا، برئا�ص��ة البطريرك 
ّ
عن��د �صفر الوفد اللبن��اين

احلوّي��ك، لعر�ض املطالب املّت�صلة با�صتقالل لبنان وتو�صيعه مع 

القب��ول بانتداب فرن�صا عليه، وّجه ح��زب ال�صتقالل العربّي يف 

دم�صق، وكان ريا�ض ال�صلح واحدًا من وجوهه البارزة، ر�صالة اإىل 

موؤمتر ال�صلح موؤّرخة يف 7 اآب 1919 جاء فيها ما يلي:

»اإن لبن���ن الكب��ري ال��ذي اأراد غبطت��ه ف�شله ع��ن �شوري��� �شي��شّيً� 

واقت�ش�دّي��ً� مل يوّكل غبطت��ه يف ذلك، واإن غبط��ة البطريرك زعيم 

ط�ئف��ة ل متّثل يف لبن���ن الكبري اإل الأقّلية ال�شغ��رى، كم� اأن �شفته 

الدينّية ل تخّوله حّق التكلم عن امل�شلمني والدروز والروم الأرثوذك�ش 

الأكرثّية العظم��ى املوجودة يف لبن�ن احل�يل، واإن فئة كبرية من اأبن�ء 

ط�ئفته امل�رونّية وفيهم كثري من املتنّورين العقالء يخ�لفونه يف اآرائه 

ال�شي��شّية )...(«.

بع��د ذل��ك باأحد ع�صر �صه��رًا ا�صطلع ريا�ض ال�صل��ح بالدور الذي 

�صياأت��ي ذكره يف التقريب ب��ني حكومة في�صل واأع�صاء جمل�ض 

الإدارة الناقم��ني عل��ى م�صل��ك ال�صلط��ة املحتل��ة. وكان هذا 

التقري��ب يقوم عل��ى الت�صلي��م ال�ص��ورّي با�صتقالل لبن��ان التاّم 

وحي��اده )الذي يح��ول دون اّتخاذه قاعدة لجتي��اح �صوريا( وعلى 

تو�صي��ع ح��دوده بالتوافق ب��ني الدولتني وعلى ترتي��ب للعالقات 

القت�صادّية بينهما يقّره جمل�صان للنواب.

وكانت مّرة – �صتتلوها مّرات – يرتك فيها ريا�ض ال�صلح مو�صوع 

»الوح��دة« جانبًا معتربًا اأن ظرف الحت��الل )القائم( والنتداب 

)املقبل( يلي تقدمي مطلب ال�صتقالل على كّل ما عداه.

م10Z مف��شلة اأوىل بني ال�شتقالل والوحدة

عق��دت، ابتداًء من اأواخر اأّي��ار 1920، لقاءات عّدة ا�صرتك فيها، 

، ثمانية من اأع�صائه اأبرزهم 
ّ
من جهة جمل�ض الإدارة اللبن��اين

�صليم��ان كنع��ان ممّث��ل جزي��ن و�صع��د الله احلوي��ك �صقيق 

البطريرك، ومن اجلهة الفي�شلّية جميل االإل�شي �شابط االرتباط 

ال�صورّي يف بروت واأمني اأر�صالن وريا�ض ال�صلح من اأع�صاء املوؤمتر 

ال�صورّي العام.

م11Z 1920: »م�شبطة« جمل�ش الإدارة 

مل ي�صتْب��ِق غ��ر التبعّي��ة ال�صمّي��ة للدول��ة 

العثمانّي��ة. ويف ذل��ك اخلريف اأي�ص��ًا، اأقّرت 

الدول��ة الحت��الل الإيطايّل لل�صاح��ل الليبّي 

لل�صلط��ان،  م�صلمي��ه  تبعّي��ة  م�صتْبقي��ة 

باعتب��اره »اخلليفة«، يف اأمور دينهم. كان 

 يبتغ��ي حترير الدولة 
ّ
ه��ذا الت�صليم العثماين

من عبء مواجهتني �صعبتني للتفّرغ لثالثة 

هي تلك التي رّجحها )ومل يلبث اأن اأطلقها( 

م�صل�صل اأحالف انعقدت بني الدول املحيطة 

العثمانّي��ة يف  )اآخ��ر املقاطع��ات  مبقدوني��ا 

البلقان( وقد ظهر فيه الت�صميم على اإخراج 

الدولة من هذه الأخرة.

ه��ذا املاآل، يف حالتيه الليبّي��ة والألبانّية، ويف 

م��ا زامنهما م��ن حوادث �صهدته��ا مقدونيا 

وغره��ا، مل يك��ن ي�صع��ه اأّل يق��ّوي نف��ور 

القومّيات غر الرتكّية من �صلطة »الحّتاد 

والرتّق��ي« واأن يدفع هذه الأخرة، يف املقابل، 

اإىل مزي��د من »الت��رّتك« ومن ث��ّم اإىل مزيد 

م��ن الترتي��ك. وه��و ما جع��ل كث��رًا من 

ممّثل��ي القومّيات غ��ر الرتكّية يف الربملان 

ي�ص��وون اإىل ح��زب جدي��د ت�ص��ّكل يف اأواخر 

�صن��ة 1911 ومعهم معار�ص��ون اأتراك من ذوي 

العت��دال ل�صيا�صة »الحّت��اد والرتّقي«. ذاك 

احلزب هو حزب احلّرية والئتالف وقد اأ�صبح 

ر�صا ال�صلح واحدًا من اأركانه البارزين. وهو 

م��ا �صيغدو م�ص��در نقمة من جه��ة »الحّتاد 

والرتّق��ي« عل��ى رج��ل كان يف �صّفهم عند 

انتخاب��ه مبعوث��ًا يف �صن��ة 1908. و�صتجد هذه 

النقمة ترجم��ة عاجلة له��ا يف النتخابات 

الالحق��ة و�صتج��د ترجم��ة اآجل��ة يف �ص��وق 

الرج��ل مع ول��ده ريا�ض ورهط م��ن اأن�صاره يف 

�صي��دا وجبل عامل اإىل ديوان عاليه العريّف يف 

�صنة 1915.
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وق��د اأف�صت ه��ذه اللقاءات اإىل ن�ّض ُع��رف ب�»امل�صبطة« اعتمده 

اأع�ص��اء املجل���ض الثماني��ة مبع��زل ع��ن رئي�صه حبي��ب ال�صعد 

واأع�صائ��ه الأربعة الآخرين واأبرزه��م داود عمون، وكان اأحدهم 

م�صتقياًل وكان الباقون يعّدون حمجمني عن مواجهة الت�صّلط 

الفرن�ص��ّي اأو راغب��ني يف اإ�ص��راف فرن�صّي على حك��م لبنان. ول 

يخ��رج ما ج��اء يف امل�صبطة عن منطق التوّج��ه الغالب لأعيان 

اجلبل، بعد نهاية احلرب، اإل بتجاهل كّل دور خا�ض لفرن�صا يف 

لبن��ان. فامل�صبطة تطلب »احلياد« و »ال�صتقالل التام املطلق« 

بالت��ايل، وتطلب التفاهم مع �صوريا عل��ى تو�صيع احلدود وعلى 

التعاون يف املجالني القت�صادّي وال�صيا�صّي.

ط ر�صا ال�صلح، وكان وزي��رًا يف حكومة دم�صق، لتاأمني  وق��د ُو�صّ

اإجازة حكومته مل�صمون امل�صبطة، وهو ما مّت.

واأّم��ا ريا���ض فتوىل معاجل��ة امل�ص��كل املّت�صل بالنفق��ات املالّية 

الالزم��ة ل�صفر الوف��د اإىل اأوروّبا عرب دم�صق. فعم��د اإىل اأخذ �صند 

م��ن التاجر البروتّي الرثّي ع��ارف النعماين )وكان من ممّثلي 

ب��روت يف املوؤمتر ال�ص��ورّي اأي�صًا( بقيمة ع�ص��رة اآلف لرة م�صرّية 

ووّقعه لأمر املذكور اأحد اأع�صاء الوفد �صليمان كنعان نائبًا عن 

م بني  رفاق��ه. و�صواء اأكان ريا���ض قد ح�صل على املال ال��ذي ُق�صّ

اأع�ص��اء الوفد من النعماين نف�ص��ه اأم من حكومة دم�صق، فاإن 

الأمر مل يكن ر�صوة كما زعمت �صلطات الحتالل بعد القب�ض 

على الوفد امل�صافر. وذاك اأن املّتهمني اأعلنوا اأّنهم كانوا ينوون 

رّد امل��ال م��ن �صندوق املجل���ض يف مّدة لحقة. ف�ص��اًل عن ذلك، 

كان كنعان قد اأر�صل يطلب الدعم املايّل من بالد الغرتاب.

يف كّل ح��ال، �صحب ريا�ض ال�صلح �صليمان كنعان يف �صّيارته 

وكان معهم��ا م��ارون ابن هذا الأخر، واجّته��وا نحو دم�صق يف 

العا�ص��ر من مّتوز. و�صلك الوجهة نف�صها اأع�صاء الوفد الآخرون، 

متفّرق��ني بق�صد التمويه. ولكن �ص��ّر اخلّطة كان قد ُك�صف، 

فن�صر الفرن�صّيون احلواجز واعتقلوا اأربعة من الأع�صاء يف منطقة 

�صوفر – املدي��رج، وكان بينهم كنعان. ثّم قب�صوا على الباقني 

يف مواق��ع اأخ��رى. وق��د ُن�صرت رواي��ات خمتلف��ة لكيفية جناة 

ريا�ض من العتقال. واملتفق عليه اأّنه خرج مع مارون كنعان 

من �صّيارة �صليمان اإذ اأعلموا بوجود احلاجز قبيل الو�صول اإليه. 

واملّتفق عليه اأي�صًا اأن ريا�ض متّكن من الو�صول اإىل دم�صق.

واأم��ا املوقوف��ون فج��رت له��م حماكمة خمت�ص��رة مدّوي��ة اأمام 

هيئ��ة ع�صكرّي��ة فرن�صّي��ة يف �ص��راي ال��ربج. و�ص��درت بحّقهم 

اأح��كام بالنفي اأعدادًا خمتلفة م��ن ال�صنوات، وبرّد املال املوّزع 

ودف��ع غرامات مالّي��ة ثقيلة. وبدت املحكم��ة غر من�صفة يف 

معاملته��ا ال�صه��ود، راغب��ة يف طعن املّتهم��ني يف �صرفهم. وقد 

ُنّف��ذ النفي اإىل جزي��رة اأرواد فاإىل جزيرة كور�صي��كا. ثّم جرت 

م�ص��اٍع للعف��و عن املنفّي��ني، وقامت حملة �صيا�صّي��ة يف فرن�صا 

نّددت باملحاكمة وبالأحكام. وكان اأن �صراحهم اأطلق على 

دفعتني بعد اأن وّقعت الدفعة الأوىل وثيقة اعرتاف وندامة فر�صها 

اجل��رنال غورو. هذا بينما مكث الباقون يف املنفى ما جمموعه 

عامان ون�صف العام لرف�صهم توقيع الوثيقة. واأّما جمل�ض الإدارة 

فكان غورو قد بادر اإىل اإلغائه قبل �صدور الأحكام.

ب��ارزًا، يف  كان حايي��م مرغلي��وث كالفاري�صك��ي ممّث��اًل 

احلرك��ة ال�صهيونّي��ة، ملوقف ي��ويل اأهيّمة ا�صتثنائّي��ة للتوافق 

م��ع القادة العرب، م��ن فل�صطينّيني و»�صورّي��ني« اآخرين، على 

 واحلقوق 
ّ
�صيغة يقبله��ا هوؤلء للعالقة بني امل�ص��روع ال�صهيوين

العربّي��ة يف فل�صطني. وهذا موق��ف كان يخالف املوقف ال�صائد 

يف احلرك��ة ال�صهيونّي��ة، اأي موق��ف مواجه��ة الع��رب بالرغبة 

ال�صريح��ة يف تهوي��د فل�صط��ني والثق��ة يف ق��درة احلركة – مب��ا 

 واأمركّي ومب��ا ت�صتطيع تعبئته 
ّ
حتظى ب��ه من دعم بريطاين

من طاق��ات يهودّية – على قهر املقاوم��ة العربّية لهذه الرغبة. 

وق��د مّثل كالفاري�صك��ي موقف »التوافق« ه��ذا مّدة ربع قرن 

تقريب��ًا، كان مقيم��ًا خالله��ا يف فل�صط��ني، واأن�ص��اأ عالقات 

كث��رة يف و�ص��ط ال�صا�ص��ة الفل�صطينّي��ني و»ال�صورّي��ني« ومنهم 

ريا�ض ال�صلح.

ويف حزي��ران 1920، توىّل معني املا�صي )وهو اأحد ممّثلي فل�صطني 

يف املوؤمت��ر ال�ص��ورّي الع��ام( وريا�ض ال�صلح تنظي��م حمادثات بني 

كالفاري�صك��ي ونف��ر م��ن اأركان الدول��ة الفي�صلّي��ة، بينهم 

رئي���ض ال��وزارة ها�صم الأتا�ص��ي واإح�صان اجلابري وع��ادل اأر�صالن 

)وهم��ا من معاوين في�ص��ل املقّربني( ورفيق التميم��ي )وهو اأي�صًا 

ع�ص��و يف املوؤمتر عن فل�صطني(. والب��ادي اأن جانبًا اآخر من هذه 
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ما اإن دخل الأمر في�صل دم�صق يف اأّول ت�صرين 

الأّول 1918، بع��د ان�صحاب الق��ّوات العثمانّية 

منهزم��ة يف اجّتاه ال�صم��ال، حّتى عنّي اللواء 

عل��ي ر�ص��ا الركاب��ي حاكم��ًا ع�صكرّي��ًا 

عاّمًا واأمر اللواء �صكري الأّيوبي بالتوجه اإىل 

بروت حاكمًا ع�صكرّيًا على الولية وعلى 

مت�صّرفّية جبل لبنان. وكانت حركة رفع 

الأعالم العربّي��ة وت�صّلم ال�صلطة من جانب 

»حكومات« حملّية �صّكلها الأعيان، قد 

توال��ت يف املدن. فت�صّلم احلكومة يف بروت 

قب��ل و�ص��ول الأّيوب��ي، رئي���ض البلدّي��ة عمر 

الداعوق، وت�صّلمها، يف �صيدا، ريا�ض ال�صلح، 

وتوالت حكومتان عابرتان يف بعبدا، مركز 

مت�صّرفّية جبل لبنان، اإىل اأن �صّلمها الأيوبي، 

يوم 8 ت�صري��ن الأّول، اإىل حبي��ب با�صا ال�صعد 

رئي���ض جمل���ض الإدارة، معيدًا ه��ذا املجل�ض 

املنحّل اإىل عمل��ه. وقد اأعلنت احلكومات 

»العربّية« ورفعت الأعالم، على هذا الغرار، 

يف �صائر املدن ال�صاحلّية والداخلّية.

عل��ى اأن نائ��ب املندوب الفرن�ص��ّي يف دم�صق، 

كولون��در، احت��ّج ل��دى في�ص��ل عل��ى ه��ذه 

يف  ووافق��ه  ال�صاح��ل،  م��دن  يف  الإج��راءات 

 األلنبي يوم 
ّ
العرتا���ض القائد العاّم الربيطاين

6 ت�صري��ن الأّول. وكان��ت خلفّية العرتا�ض 
الت��ي جعل��ت  �صايك�ض – بيك��و  اّتفاقي��ة 

املنطق��ة ال�صاحلّية يف عه��دة فرن�صا و�صّمت 

اإليه��ا ما اأخ��ذ يعرف بالأق�صي��ة الأربعة من 

ولي��ة دم�صق وه��ي حا�صبّيا ورا�صّي��ا والبقاع 

وبعلبك. ولكن ما اأبلغ اإىل في�صل كان اأن 

هذه املنطق��ة تخ�صع موّقتًا لإدارة ع�صكرّية 

فرن�صّي��ة م��ن غ��ر ب��ّت مل�صره��ا ال�صيا�صّي 

الذي تق��ّرره مفاو�صات ال�ص��الم. وعبثًا مانع 

في�ص��ل، مت�صّلح��ًا برغب��ات الأهل��ني الت��ي 

كان احللف��اء قد تعّه��دوا باحرتامها. فقد 

اأن��زل املحتّل��ون العل��م العرب��ّي بالق��ّوة ع��ن 

�ص��راي بروت وعزل��وا »احلكومات« العربّية 

وعّينوا للمدن ال�صاحلّية واأق�صيتها حّكامًا 

�صوري��ا  تق�صي��م  مّت  هك��ذا  ع�صكرّي��ني. 

الطبيعّي��ة اإىل مناطق ثالث يتوىل امل�صوؤولّية 

ع��ن الغربّية منها الفرن�صّيون وعن ال�صرقّية 

ال�صريف في�صل وعن اجلنوبّية )اأي فل�صطني( 

الربيطانّي��ون. وكان ه��ذا التق�صيم خمالفًا 

لّتفاقية �صايك�ض بيكو اإذ جعل »الأق�صية 

الأربع��ة« يف املنطق��ة ال�صرقّي��ة وجع��ل �صفد 

اأبق��ى  كذل��ك  اجلنوبّي��ة.  يف   ونواحيه��ا 

األلنب��ي عل��ى احلاك��م العربّي ال��ذي عّينه 

في�صل لاّلذقّية.

هذه الإجراءات دعمها ا�صتكمال الحتالل 

الفعل��ّي للب��الد الت��ي اأخرج��ت م��ن �صلطة 

في�صل، وذلك بق��ّوات كان جّلها بريطانّيًا 

والقليل منها فرن�صّيًا.

اأخ��ذت العالق��ات ت��رتّدى م��ا ب��ني �صلطات 

الحت��الل الفرن�صّي يف جب��ل لبنان وجمل�ض 

 املتحّدر من عهد املت�صّرفّية. 
ّ
الإدارة اللبن��اين

فق��د اأدرك اأع�صاء املجل�ض، بالختبار احلّي، 

اأن واقع الحتالل �صيء خمتلف عما كانوا 

ياأملون��ه م��ن م�صاع��دة فرن�صّي��ة جم��ّردة يف 

 وتو�صيع 
ّ
اإر�ص��اء بني��ان ال�صتق��الل اللبن��اين

لبنان القدمي ب�ص��ّم ما كانوا يطلبون �صّمه 

اإليه م��ن ثغور �صاحلّية اأّولها بروت ومناطق 

زراعّية اأهّمه��ا �صهل البقاع. وظهر لأع�صاء 

املجل�ض، وللموّظفني اللبنانّيني من ورائهم، 

اأن جه��از الحت��الل اأخ��ذ ي�صتاأث��ر بلب��اب 

ال�صلط��ة ويح��ول دونه��م والت�ص��ّرف امل�صتقّل 

وفقًا ل�صالحّياتهم. وكان من اأمارات ذلك 

اأن املجل���ض ُمن��ع مّرتني من اإر�ص��ال وفد اإىل 

باري���ض لتاأييد الق�صّي��ة اللبنانّية لدى موؤمتر 

ال�صالم وال�صلط��ات الفرن�صّية العليا. وكان 

من اأم��ارات ذلك اأي�ص��ًا اأن �صلطة الحتالل 

حّث��ت بع�صًا م��ن اأع�صاء املجل���ض املخالفني 

ملوق��ف اأكرثّيت��ه على ط��رح عرائ���ض توؤّيد 

تعي��ني حاك��م فرن�ص��ّي للبنان بدع��وى اأن 

�صا�صة البالد غر موؤّهلني حلكمها.

يف م��ا يتع��ّدى ذل��ك، كان املّطلع��ون م��ن 

اللبنانّيني ي�صعرون باأن م�صاألة ا�صتقالل لبنان 
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املحادثات دار بني كالفاري�صكي وفريق اآخر �صّم ح�صرًا قيادّيني 

فل�صطينّيني م��ن املوجودين اآنذاك يف دم�صق وهم معني املا�صي 

ورفيق التميمي واأمني احل�صيني )الذي مل يكن قد اأ�صبح مفتيًا 

يف ذلك الوقت(. وقد اأبدى الفل�صطينّيون ت�صّددًا فطلبوا اأن جتري 

�صات اليهودّية و�صّرحوا  املفاو�ص��ة مع ممّثلني ماأذون لهم للموؤ�صّ

برف�صه��م املطال��ب ال�صهيونّية الرئي�ص��ة بندًا بن��دًا. فكان اأن 

توّقف البحث على هذا اجلانب.

والراج��ح اأن ريا�ض ال�صلح ورفاقه م��ن املحيطني بفي�صل كانوا 

ي��رون يف اّتفاق يتو�صل��ون اإليه م��ع املنّظم��ة ال�صهيونّية منفذًا 

مهّم��ًا من العزل��ة القاتلة الت��ي كانت دولة في�ص��ل قد اأخذت 

تتخّب��ط فيها، بعد اأن نف�صت بريطاني��ا واأمركا اأيديهما من 

م�صره��ا، وبعد اأن اأخذ �صبح الزحف الفرن�صّي على دم�صق يزداد 

 .
ّ
قرب��ًا كّل يوم. لذا وا�صل��وا املداولة �صّرًا مع اجلان��ب ال�صهيوين

ولك��ن امل�صاعر الثائ��رة يف املدينة وما اأ�صف��رت عنه من دعوات 

مت�صاع��دة اإىل القتال ومن تع�ص��ر للحركة ال�صيا�صّية، كانت 

كفيل��ة باإحباط اأّي م�شعى من هذا القبيل. فكان ذي�ع خرب 

املداولت التي تابعها ريا�ض ال�صلح مع اجلهة ال�صهيونّية واحدًا 

م��ن الأ�صباب التي حملت وال��ده ر�صا ال�صلح على ال�صتقالة، يف 

اأواخر حزيران، من حكومة ها�صم الأتا�صي.

ول ب��ّد من مالحظة ال�صلة بني هذه املحادثات والّت�صالت التي 

كانت جتري يف املّدة نف�صها مع اأع�صاء جمل�ض الإدارة اللبنانّيني. 

ففي احلالتني كان املراد اإ�صعاف القاعدة املعنوّية التي ترعرعت 

عليها فكرة »النتداب«. وذلك اأن م�صاألة »الأقّليات« كانت 

مكّون��ًا رئي�صًا م��ن مكّونات هذه القاعدة. ف��كان من �صاأن 

كة  الّتفاق ب��ني »الوطنّيني« واأقّلي��ة من »الأقّلّي��ات« املتم�صّ

ب�»حماية« اأوروبّية اأن ينال من �صالبة تلك القاعدة.

وقد كان ريا�ض ال�صلح قطبًا ملحاولتني خطرتني جرتا لرّد �صبح 

النهي��ار عن الدولة العربّية الولي��دة يف دم�صق. وكان مدارهما 

التفاه��م مع اأهّم »الأقّلّي��ات« املوجودة يف �صوريا اآنذاك واأوثقها 

�صلة باملوازين الدولّية وهما الأقّلّية »اللبنانّية« )املارونّية، على 

الأخ�ّض( والأقّلّية اليهودّية يف فل�صطني.

حامل��ا و�ص��ل اإىل دم�صق خ��رب اخ��رتاق اجلي�ض الفرن�ص��ّي جبهة 

مي�صلون ومقتل وزير احل��رب الفي�صلّي يو�صف العظمة، انتقلت 

احلكومة )التي كان غورو يلّح يف تغيرها( اإىل الك�صوة على 

بع��د 12 كيلوم��رتًا جنوب��ّي دم�ص��ق يف قطار خا�ض. ث��ّم وافاها 

املل��ك اإىل هن��اك بال�صّي��ارة وكان يف القط��ار اأي�صًا ن��ّواب من 

املوؤمتر ال�صورّي العام وموّظفون كبار واأركان جمعّيات.

وق��د وا�صل بع���ض هوؤلء ومنه��م ريا�ض ال�صل��ح �صفرهم يف قطار 

اآخ��ر، اإىل درع��ا فحيفا. وبق��ي اآخرون مع املل��ك، يف الك�صوة. 

القي��ادة  وراءه يف دم�ص��ق، ملفاو�ص��ة  ق��د خّل��ف  املل��ك  وكان 

الفرن�صّية، اأحد اأعوانه الكبار نوري ال�صعيد، بعد اأن عّينه اأمينًا 

للعا�صم��ة، واإح�ص��ان اجلابري كبر اأمنائه. وق��د اأّدى ما اأو�صله 

ه��ذان اإىل امللك من معلومات تّت�صل مبوقف املحتّلني منه اإىل 

 اّتخاذه، بعد ترّدد ومناورات، قرارًا بالعودة مع �صحبه، يف القطار، 

اإىل العا�صمة.

ف��كان اأن عادوا اإليها يف ليلة ال�صاد���ض والع�صرين بعد اأن اأ�صند 

املل��ك اإىل عالء الدي��ن الدروبي رئا�صة حكوم��ة جديدة وافقت 

قي��ادة احلملة الفرن�صّي��ة على اأع�صائها. ولك��ن قائد احلملة 

م��ا لب��ث اأن اأن��ذر في�صل ب�ص��رورة اخل��روج من دم�ص��ق يف �صباح 

28. فغادره��ا يف قط��ار خا���ضّ وتوّقف يف درعا. وكان��ت القيادة 

الفرن�صّي��ة قد ا�صرتطت عليه موا�صلة ال�صفر اإىل عّمان فاحلجاز 

اأو اإىل حيف��ا. فخ�صيت اأن متّه��د اإقامته يف درعا ل�صطراب ما. 

فاأن��ذرت الأهايل )مبن�صورات األقتها طائ��رة( واأنذرت احلكومة 

ب�صرورة موا�صلته ال�صفر.

هك��ذا اأُخ��رج امللك م��ن �صوريا يف مطل��ع اآب ووجهته حيفا. 

وكان اختياره هذه الوجهة – دون عّمان – يعني ت�صميمه على 

ال�صف��ر اإىل اأوروّبا ملوا�صلة �صعي��ه عند مراجع احللفاء. هذا فيما 

كان التوّج��ه اإىل احلج��از يعن��ي اّتباع خّط اآخ��ر يف العمل هو 

حتريك اجلبهة الداخلّية.

وق��د اأقام امللك يف حيفا حّت��ى 18 اآب. وحني ركب البحر يف بور 

�صعيد متوّجهًا اإىل اإيطاليا، مل يكن معه ر�صا ول ريا�ض ال�صلح. 

ول نعل��م كي��ف و�صل ر�صا ال�صل��ح اإىل القاه��رة. ولكن بع�ض 

امل�ص��ادر تذك��ر وجوده هناك م��ع ولده، يف تلك امل��ّدة. والراجح 

م13Z 1920: غدوات مي�شلون

وتو�صيعه بقيت مو�صوع م�صاومة بني اجلانبني 

ية بني  الفرن�ص��ّي والفي�صلّي طول امل��ّدة املتق�صّ

ا�صتقرار الحت��الل يف اأواخر 1918 واأوائل �صيف 

1920. وكان ال�صع��ور �صائ��دًا باأن��ه اإذا انته��ى 
احلكم الفي�صلّي بتقّبل انتداب فرن�صّي على 

�صوري��ا فاإن مبداأ ا�صتق��الل لبنان وتو�صيعه قد 

يعاد النظر فيه وفاقًا للمطالب ال�صورّية.

يف ظ��ّل هذا الو�صع، اأخ��ذ معظم الأع�صاء يف 

جمل�ض الإدارة يجنح��ون اإىل الّت�صال املبا�صر 

بحكوم��ة في�صل. فهم كان��وا يعلمون اأن 

العالق��ات الت��ي ب��داأت م�صطرب��ة اأ�صاًل بني 

في�ص��ل وممّثل��ي فرن�صا – وبينه وب��ني القائد 

 األلنبي اأي�صًا – قد اأخذت تنذر 
ّ
العاّم الربيطاين

ب�ص��رور م�صتطرة يف ربيع �صنة 1920 وخ�صو�صًا 

بعد قرار موؤمت��ر �صان ريو و�صع �صورّية حتت 

النت��داب الفرن�صّي واإغفال القرار ذكر لبنان 

وكاأن وجوده ل ي��زال يف قيد البحث. وكان 

فك��ر ه��وؤلء يف جمل���ض الإدارة مّتجه��ًا اإىل 

التوافق م��ع الفي�صلّيني على رف�ض النتداب 

حكوم��ة  م��ن  ت�صلي��م  مقاب��ل  الفرن�ص��ّي 

في�ص��ل با�صتقالل لبن��ان وبتلبي��ة متفاو�ض 

عليه��ا لرغبته يف تو�صيع ح��دوده. وقد لقى 

الفي�صلّي��ون ه��ذا التوّج��ه بالت�صجي��ع، ب��ل 

لعّلهم كان��وا املبادرين اإىل الإيحاء مبا فيه 

م��ن م�صلح��ة م�صرتكة. وق��د كان لريا�ض 

ال�صل��ح دور ب��ارز ج��ّدًا يف اإخ��راج الّتفاق اإىل 

حّيز الوجود ثّم يف حماولة تنفيذه. وهو اّتفاق 

اأح��دث هّزة كربى يف فرن�صا ويف لبنان، حني 

انك�ص��ف، وكان م��ن احلج��ج الت��ي �صّوغ 

به��ا الفرن�صّي��ون قرارهم ب�ص��ّن احلرب على 

�صورّي��ة الفي�صلّية. ف��كان يوم مي�صلون بعد 

حماكم��ة اأع�صاء جمل���ض الإدارة وال�صالعني 

معهم باأّيام معدودة.

تاأّل��ف املوؤمتر ال�صورّي الع��اّم ل�صبب مبا�صر هو 

م�اجهة ال�شغ�ط اخلارجّية والداخلّية االآيلة 

اإىل تق�صي��م �صوريا الطبيعّية وفر�ض النتداب 

الفرن�ص��ّي عليها، وذل��ك با�صتثناء فل�صطني 

وق��د كان��ت بريطاني��ا تري��د البق��اء فيه��ا 

وترتي��ب اأو�صاعها وفاقًا لوع��د بلفور املعطى 

لل�صهاينة يف 2 ت�صري��ن الثاين 1917. وكانت 

املهّم��ة الأوىل الداعي��ة اإىل انعق��اد املوؤمت��ر 

ك الأه��ايل بال�صتقالل والوحدة  اإثبات مت�صّ

اأمام جلنة كينغ – كرين الأمركّية التي 

اأوفدها الرئي�ض ول�ص��ون للوقوف على رغائب 

ال�صورّيني، بعد اأن عار�ص��ت فرن�صا وبريطانيا 

اإيفاد جلنة دولّية.

املنطق��ة  يف  الن��ّواب،  انتخ��اب  ج��رى  وق��د 

ال�صرقّية )الفي�صلّية(، وفقًا لأحكام القانون 

. واأّم��ا يف املنطق��ة الغربّي��ة الت��ي 
ّ
العثم��اين

كان ي�صيط��ر عليه��ا الفرن�صّيون وهي األوية 

ولي��ة ب��روت ال�صابق��ة اإىل ح��دود فل�صطني 

ومت�صّرفّي��ة جبل لبن��ان.. واأّم��ا يف فل�صطني 

الت��ي كان��ت حتتّله��ا الق��ّوات الربيطانّية 

فكان اإج��راء انتخاب للنّواب متع��ّذرًا. لذا 

ح�صل انت��داب بتوقيع امل�صاب��ط ل�صخ�صّيات 

ُعه��د اإليها مبهّمة التمثي��ل. وقد بلغ عدد 

اأع�ص��اء املوؤمت��ر ت�صع��ني منه��م �صبع��ة عن 

جبل لبنان وع�ص��رون عن األوية ال�صاحل من 

اأنطاكي��ة اإىل �ص��ور وه��و م��ا كان يفرت�ض 

تبعّي��ة هذه املناطق كّلها للدولة الفي�صلّية 

خالفًا ملوق��ف الفرن�صّي��ني املطالبني اآنذاك، 

ف�ص��اًل ع��ن ه��ذه الألوي��ة، ب�ص��ّم »الأق�صية 

الأربع��ة« ) اأي البق��اع ووادي التي��م، وكانت 

تابع��ة لولي��ة �صوري��ا العثمانّي��ة( اإىل نط��اق 

احتالله��م. وكان يف املوؤمت��ر خم�صة ع�صر 

نائب��ًا عن فل�صطني، وهو ما مل يكن يوافق 

النّية الربيطانّية.

انعق��د املوؤمتر اأّول مّرة يف حزيران 1919. واأ�صدر 

ق��رارًا موّجهًا اإىل اللجن��ة الأمركّية اأعلن 

فيه حدود البالد ال�صورّية والرغبة يف اأن تكون 

م�صتقّل��ة ا�صتقالًل تاّمًا اأ�صوة ب�صعوب البلغار 

وال�صرب واليون��ان، وبروماني��ا املنف�صلة اأي�صًا 

 14Zس�
 ربيع 1919‑ �شيف 1920:

جلنة كينغ – كرين واملوؤمتر ال�شورّي الع�م
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اأن هذي��ن اختارا ا�صتئناف عملهما ال�صيا�صّي من القاهرة التي 

كان فيه��ا العدي��د م��ن اأقرانهما وو�ص��ل اإليه��ا معهما زمالء 

اآخرون لهما من دم�صق.

وكان م��ن املجل���ض الع�صكرّي الفرن�ص��ّي يف دم�صق اأن حكم 

عل��ى ريا�ض ال�صل��ح بالإع��دام. وكان هذا احلك��م )الغيابّي( 

ال��ذي �صدر يف 9 اآب من ن�صيب 34 اآخرين من املحيطني بفي�صل. 

وقد تلّقى بع�ض هوؤلء اأخبار احلكم عليهم من ال�صحف وهم 

ل يزال��ون يف دم�صق اأو يف نواٍح اأخرى من �صوريا. فكانوا يتدّبرون 

اأمرهم للتخّفي ثّم اخلروج من البالد.

ومل ُتْبِق ال�صلطات الفرن�صّية طوياًل على هذه الأحكام. فاأ�صدر 

غورو، يف حزيران 1921، عفوًا عن اأبرز املحكومني )وبينهم ريا�ض 

ال�صل��ح( مبتغيًا تهدئة خواط��ر الأهلني. وقد عاد ر�صا ال�صلح يف 

وقت ما من �صنة 1922 اإىل �صيدا ومال اإىل اعتزال العمل ال�صيا�صّي 

�صيئ��ًا ف�صيئ��ًا. وي�صتفاد من بع�ض امل�ص��ادر اأن �صّحته كانت قد 

اأخ��ذت ترتاج��ع. واأّما ول��ده ريا���ض فافتتح، يف القاه��رة، منفاه 

الث��اين )بعد ذاك ال��ذي كان يف تركيا اإّبان احل��رب العاملية(، 

ولب��ث متنّقاًل بني م�ص��ر وفل�صطني واأقط��ار اأوروبّية خمتلفة اإىل 

اآخر العام 1923 حني رجع اإىل دياره يف بروت و�صيدا.

ويك��ن اأن تكون عودة ريا�ض قد تاأّخرت ب�صبب حكم اآخر 

متعّلق بدوره يف ق�صّية اأع�صاء جمل�ض الإدارة. فقد كان ُحِكم 

علي��ه يف هذه الق�صّية غيابيًا بال�صج��ن خم�ض �صنوات وبغرامة 

مالّي��ة ثقيل��ة. وه��ذا مل��ّف اأورث – عل��ى م��ا ذكرنا – حمل��ة 

�صيا�صّية و�صحافية، يف فرن�صا، احتجاجًا على املحاكمة وعلى 

الأحكام، ومل ُتْطَو �صفحته متامًا اإل يف اأواخر �صنة 1923.

ع��ن الدولة العثمانّية واأن تكون احلكومة 

ال�صورّي��ة »ملكّي��ة، مدنّي��ة، نيابّي��ة، تدار 

الالمركزّي��ة  طريق��ة  عل��ى  مقاطعاته��ا 

الوا�صعة وحتف��ظ فيها حقوق الأقّلّيات« واأن 

يكون في�صل ملكًا على البالد.

العه��د  ونهاي��ة  الأوىل  وب��ني ه��ذه اجلل�ص��ة 

الفي�صلّي، التاأم املوؤمتر يف ثالث دورات واكب 

يف ثانيتها ما اأحدثه حلول القّوات الفرن�صّية 

حم��ّل الربيطانّي��ة يف املنطق��ة الغربّي��ة من 

تغير اإ�صرتاتيج��ّي خطر، واأعلن يف ثالثتها 

 ا�صتق��الل �صوريا وباي��ع في�ص��اًل بامللك، يوم

8 اآذار 1920، ثّم با�صر مناق�صة القانون الأ�صا�صّي 
 )اأي الد�صت��ور( ومل يك��ن ق��د اأمّته��ا ح��ني 
وقع��ت معرك��ة مي�صل��ون يف 24 مّت��وز م��ن 

ال�صنة نف�صها.

اأثن��اء  كان��ت املرا�ص��الت الت��ي ج��رت، يف 

احلرب الكونّية، بني ح�صني بن علي �صريف 

مّكة وه��رني مكماهون املن��دوب ال�صامي 

 يف م�صر قد اأ�صف��رت عن اعرتاف 
ّ
الربيط��اين

 مببداأ ال�صتق��الل العرب��ّي، وبحّق 
ّ
بريط��اين

الع��رب يف اإن�ص��اء »خالف��ة« له��م يح��ّددون 

نظامه��ا و�ص��ورة العالقات ب��ني مكّوناتها 

 
ّ
الإقليمّية بحرّية. ولكن اجلانب الربيطاين

ماطل يف القبول باحلدود التي طلبها ال�صريف 

ح�صني لهذه الدولة وكانت ت�صّم �صبه اجلزيرة 

العربّي��ة والع��راق و�صوري��ا الطبيعّي��ة. وكان 

 ي�صر اإىل م�صالح فرن�صّية 
ّ
التحّفظ الربيطاين

يف املنطق��ة ال�صمالّي��ة الغربّي��ة والغربّية من 

�صوري��ا، وه��ي املنطق��ة املمتّدة من �ص��ور اإىل 

الإ�صكندرون، وامل�صتملة على مر�صني الواقعة 

الي��وم يف تركي��ا. وق��د قبل اجلان��ب العربّي 

با�صتثن��اء مر�صني واأ�صنة م��ن نطاق �صلطته 

ومل يقب��ل با�صتثناء ال�صاحل ال�ص��ورّي، ابتداء 

 
ّ
من الإ�صكندرون، وتفادى اجلانب الربيطاين

اأي�صًا من كّل تعهد �صريح بدخول فل�صطني 

يف »ال�صتقالل العربّي« وتفادى من الت�صريح 

بدخولها يف منطق��ة »امل�صالح الفرن�صّية« اأي 

�صوري��ا ال�صاحلّي��ة. وه��و ما حم��ل حكومة 

دم�صق الفي�صلّي��ة، بعد احلرب، على اعتبار 

فل�صطني داخلة )نظرّيًا( يف نطاق �صلطتها.

توكي��د  عل��ى  اأي�ص��ًا  املرا�ص��الت  انط��وت 

الأف�صلّية الربيطانّية يف معاونة الدولة العتيدة، 

وه��ي اأف�صلّية عر�صها اجلانب العربّي، وعلى 

ة ت�صمن  توكيد احلاج��ة اإىل ترتيبات خا�صّ

امل�صال��ح الربيطانّية يف وليت��ي الب�صرة وبغداد 

 لع��دن. 
ّ
واإىل ا�صتم��رار الحت��الل الربيط��اين

وهذا مع الإ�صارة اإىل تعّهدات بريطانّية يجب 

اأن حت��رتم اأعطي��ت مل�صيخ��ات قائمة على 

�صواحل �صبه اجلزيرة. وهي تعّهدات مل يكن 

ال�صري��ف ح�ص��ني مّطلع��ًا اإل عل��ى بع�صها. 

م�صائ��ل  مبعظ��م  املحي��ط  اللب���ض  وكان 

��ة والتعّه��دات ل  احل��دود والرتتيب��ات اخلا�صّ

يزال قائمًا ح��ني اأعلن ال�صريف ح�صني، من 

مّكة، انطالق الثورة العربّية على احلكم 

الرتكّي، يف حزيران 1916.

يف ال�صه��ر نف�صه الذي اأر�ص��ل فيه مكماهون 

)اآذار  ال�صري��ف ح�ص��ني  اإىل  ر�صالت��ه الأخ��رة 

1916( كانت تب��داأ يف رو�صيا مفاو�صات مثّلثة 
 – فرن�صّي 

ّ
ُبني��ت على تفاهم �صاب��ق بريطاين

ح��ول م�صر �صوريا الطبيعّية وما بني النهرين 

)العراق(. وكان هذا التفاهم قد مّت بني مارك 
�صايك�ض عن بريطانيا وفرن�صوا جورج بيكو 

عن فرن�ص��ا. وكان��ت رو�صي��ا معنّية مب�صر 

الأنا�ص��ول.  املتاخم��ة حلدوده��ا يف  املناط��ق 

فمّث�لها �صازانوف يف املفاو�صات املثّلثة.

ق�ص��ى التفاهم ب�ص��اأن �صوريا والع��راق باإن�صاء 

دول��ة عربّي��ة يف �صوري��ا الداخلّي��ة تق�صم اإىل 

منطقت��ني: »اأ« و »ب«. وق�ص��ى مبنح فرن�صا 

اأف�صلّي��ة يف ما ين�صاأ م��ن م�صاريع وما حتتاج 

 15Zس�
 1915‑1916: مرا�شالت ال�شريف ح�شني –

ة  مكم�هون: حدود غ�م�شة وق�عدة تعّهدات ه�شّ

ع�شّية دخول العرب احلرب تت الرع�ية الربيط�نّية

 16Zس�
 1915‑1917: �ش�يك�ش – بيكو، احل�شني –
مكم�هون، بلفور – روت�شيلد: التعّهدات متع�ر�شة 

ب��شتثن�ء تعّهدات الربيط�نّيني والفرن�شّيني لأنف�شهم
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الل��ه نف�صه، من ثالثة اأع�صاء هم الأمر �صكيب اأر�صالن ع�صو 

 �صابق��ًا واإح�صان اجلابري الذي كان 
ّ
جمل���ض املبعوثان العثماين

ملحقًا ببالط ال�شلطان عبد احلميد واأ�شبح اأخرًا رئي�شًا الأمناء 

املل��ك في�ص��ل، و�صليمان كنعان الذي كان ق��د اأنهى نفيه يف 

كور�صيكا ثّم اأخرج من فرن�صا، وقد اخت�ّض، يف الوفد، بالدفاع 

ع��ن ا�صتق��الل لبنان معتربًا اأن هذا ال�صتق��الل كان قائمًا يف 

عهد املت�صرفّية ونق�صه الحتالل ثّم النتداب الفرن�صّي.

بق��ي ه��ذا الوف��د، م��ّدة الع�صرين��ات والثالثينات، دائب��ًا على 

مناه�ص��ة ال�صيا�صة النتدابّية. وقد ان�ص��ّم اإليه ريا�ض ال�صلح يف 

وقت ما من اأوائل الع�صرينات ورافق ن�صاطه من جنيف والقاهرة 

وم��ن منافيه الأخرى ومن بروت بعد ا�صتقراره – ن�صبّيًا – فيها. 

وح��ني ن�صب اخل��الف بني الوف��د ومنا�صريه وب��ني رئي�ض املوؤمتر 

ومنا�صري��ه، كان ريا���ض ال�صل��ح يف جانب الوفد وت��وىّل با�صمه 

تفني��د التهم التي اأثاره��ا لطف الله يف وج��ه اأع�صائه. وكان 

رًا 
ّ
ه��ذا اخلالف ال��ذي اأ�صبح علنّي��ًا يف اأواخ��ر �صن��ة 1927، معب�

ع��ن ابتعاد كثرين من بينهم ر�صي��د ر�صا و�صكيب اأر�صالن 

واإح�ص��ان اجلابري وريا�ض ال�صلح ع��ن �صيا�صة الأ�صرة الها�صمّية 

الت��ي كان اآل لطف الله مقّرب��ني منها. على اأن هذا اخلالف 

الن�صق��اق  ول كان  الها�صمّي��ني  م��ع  اإىل قطيع��ة  ُيف���ض  مل 

الفل�صطين��ّي ع��ن املوؤمت��ر، قب��ل ذل��ك، قطيع��ة ب��ني الوف��د 

والفل�صطينّي��ني اأي�ص��ًا.

 La Nation Arabe ل للوفد خ�صو�صًا اإ�صداره جمّلة الأّمة العربّية وي�صجَّ

الت��ي ت��وىّل امل�صوؤولّية الدائمة عنه��ا �صكيب اأر�ص��الن وبقيت، 

حّتى ن�صوب احل��رب العاملّية الثانية، اأبرز ل�صان للق�صايا العربّية 

يف اأوروّبا. 

اأف�ص��ت نهاية الدول��ة الفي�صلّية يف دم�ص��ق اإىل جتّمع كثرين 

م��ن قادة ال��راأي ال�صورّيني )واللبنانّي��ني( يف القاهرة. كان بع�ض 

هوؤلء ق��د واكب خطى تلك الدولة واأ�صبح حمكومًا بالإعدام 

اأو بعقوب��ات اأخ��رى، يف دم�ص��ق، بعد �صقوطه��ا. وكان بع�صهم 

الآخر قدمي العهد بالإقامة يف القاهرة، وقد با�صر فيها معار�صته 

 الأخر، واأبرز ه��وؤلء اأركان حزب 
ّ
ال�صيا�صّي��ة للعهد العثم��اين

 
ّ
الحّت��اد ال�صورّي الذي ورث حزب الالمركزّي��ة الإدارّية العثماين

عند نهاية احلرب. توىّل هوؤلء تن�صيق ال�صف ال�صورّي يف القاهرة، 

وكان اأب��رز الأح��زاب املهاج��رة م��ن دم�صق ح��زب ال�صتقالل 

العرب��ّي، وري��ث جمعّي��ة الفت��اة، وكان م��ن املن�صوب��ني اإلي��ه 
 

ريا�ض ال�صلح.

وم��ن اأهّم م��ا اأف�صى اإليه ه��ذا التن�صيق واأبقاه اأث��رًا عقد املوؤمتر 

ال�صورّي – الفل�صطين��ّي يف جنيف، م��ن 25 اآب اإىل 21 اأيلول 1921. 

وكان هذا املوؤمتر �صورّيًا، يف ابتدائه، فاأ�صبح »�صورّيًا فل�صطينّيًا« 

حني ان�صّم اإليه اأع�ص��اء من الوفد الفل�صطينّي املوجود اآنذاك يف 

لن��دن. وقد ع��اد هوؤلء فان�صحب��وا من املوؤمتر يف ال�صن��ة التالية، 

حمتّج��ني على ميل وج��دوه عند الأكرثّي��ة »ال�صورّية« فيه اإىل 

تغليب الق�صّية ال�صورّية على ق�صّية بالدهم.

انعق��د املوؤمت��ر يف جني��ف لي�صه��ل علي��ه التوّجه مبا�ص��رة اإىل 

ع�صب��ة الأمم. وكان يف �صل��ب مطالب��ه اإن�ص��اء دول��ة عربّية يف 

�صوريا وفل�صطني ولبن��ان يكون نظامها مدنّيًا وبرملانّيًا ويكون 

له��ا ح��ّق الحّتاد م��ع الدول العربّي��ة الأخرى، وكذل��ك اإبطال 

 اللذي��ن مل تكن قد اأبرمتهما 
ّ
النتداب��ني الفرن�صّي والربيطاين

الع�صبة بعد، ونق�ض وعد بلفور، واإر�صال جلنة دولّية للوقوف على 

رغائب الأهايل، يف امل�صرق العربّي، ب�صاأن م�صتقبل بالدهم.

 مي�صال لط��ف الله، وكان متمّوًل 
ّ
رئ���ض املوؤمتر الأمر اللبناين

كب��رًا وذا طم��وح �صيا�صّي كبر، وقد منح��ه امللك ح�صني بن 

عل��ّي لقب الإم��ارة ملعا�صدته الأ�ص��رة الها�صمّي��ة، وانتخب نائبًا 

للرئي���ض ال�صيخ ر�صيد ر�صا امل�صه��ور، تلميذ ال�صيخ حمّمد عبده 

و�صاح��ب جمّلة املن�ر وه��و طرابل�صّي مقي��م يف القاهرة. من ثّم 

انتخ��ب املوؤمت��ر جلن��ة تنفيذّي��ة من ت�صع��ة اأع�ص��اء. وما لبثت 

هذه اللجن��ة اأن عّينت لها وفدًا دائمًا يف جنيف ملوا�صلة العمل 

ال�صيا�ص��ّي يف املحاف��ل الدولّية، موؤّلفًا، ف�صاًل ع��ن مي�صال لطف 
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بع��د املوؤمت��ر ال�صورّي – الفل�صطين��ّي، يف جني��ف، ذه��ب ريا���ض 

ال�صل��ح اإىل لن��دن راغب��ًا يف ت�صهيل ال�صعي اإىل اّتف��اق بني الوفد 

الفل�صطينّي النا�ص��ط هناك وقيادة احلركة ال�صهيونّية. كان 

النزاع العربّي – اليهودّي، يف فل�صطني – وقد ا�صطبغ تكرارًا بلون 

 على فل�صطني ومن ثّم 
ّ
الدم – عامل تزكية لالنتداب الربيطاين
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اإليه الدولة من خرباء وموّظفني يف املنطقة »اأ« 

وهي ال�صمالّي��ة وت�صتمل على املو�صل وحلب 

وحم��اه وحم���ض ودم�ص��ق. وق�ص��ى التفاه��م 

اأي�ص��ًا مبن��ح الأف�صلّية نف�صه��ا لربيطانيا يف 

املنطق��ة »ب« وهي اجلنوبّي��ة وت�صتمل على 

كرك��وك و�صرق��ّي الأردّن والعقب��ة. وق�ص��ى 

اأي�صًا بخ�صوع ال�صاحل من الإ�صكندرون اإىل 

�ص��ور )وهو املنطق��ة الزرقاء( حلك��م فرن�صّي 

 مبا�ص��ر 
ّ
مبا�ص��ر. وق�ص��ى بحك��م بريط��اين

للمنطقة احلمراء وهي وليتا بغداد والب�صرة. 

وجعل��ت فل�صط��ني اأخرًا منطق��ة ر�صا�صية 

تخ�ص��ع لإدارة دولّي��ة يتفق عليه��ا احللفاء 

وال�صريف ح�صني.

كان ه��ذا الّتف��اق خمالفًا ملوق��ف ال�صريف 

يف  فرن�ص��ا  اإدخ��ال  ع��ن  املتحّف��ظ  ح�ص��ني 

امل�صاأل��ة ال�صورّية اأ�ص��اًل. وكان الّتفاق يوؤّول 

��ة مب�صال��ح بريطاني��ا يف  الرتتيب��ات اخلا�صّ

وليت��ي الب�ص��رة وبغ��داد )وهي م��ا وافق عليه 

 مبا�صر 
ّ
ال�صريف( على اأنها حك��م بريطاين

للوليت��ني. وكان يفر���ض لفل�صطني م�صرًا 

مرا�ص��الت  اأ�ص��اًل يف  ق��د ذك��ر  مل يك��ن 

احل�صني – مكماهون...

مل يطّبق اّتفاق �صايك�ض – بيكو الذي بقي 

�صرّيًا اإىل اأن ك�صفه ليون تروت�صكي مفّو�ض 

ُبَعي��د  البال�صف��ة،  اخلارجّي��ة يف حكوم��ة 

الث��ورة البل�صفية، يف خري��ف 1917، وان�صحاب 

رو�صي��ا من احل��رب. ولكن م��ا ُطّبق كان 

اأبع��د م��ن الّتف��اق ال��ذي بقي ُيعت��رب قاعدة 

انط��الق مل��ا تاله م��ن �صيغ تفاه��م جديدة 

ب��ني بريطاني��ا وفرن�صا. فق��د اأُخ�صعت �صوريا 

ولبنان بتمامهما لالنت��داب الفرن�صّي واألغي 

التميي��ز بني منطقت��ني �صرقّي��ة وغربّية مع 

�صح��ق الدول��ة »ال�صريفي��ة« يف مي�صل��ون ثّم 

اإن�ص��اء دول��ة لبن��ان الكب��ر. و�صّم��ت ولية 

املو�ص��ل اإىل وليت��ي بغداد والب�ص��رة فن�صاأ من 

ثالثته��ا الع��راق املعا�صر وُو�ص��ع كّله حتت 

. و�صعت فل�صطني حتت 
ّ
النت��داب الربيطاين

 اأي�صًا. وكان وعد اللورد 
ّ
النتداب الربيط��اين

بلفور للورد ليونيل والرت روت�صيلد )يف 2 ت�صرين 

الثاين 1917( ق��د اأباح لليهود اأن ين�صئوا فيها 

وطن��ًا قومّيًا...، وكانوا اإذ ذاك نحو 11% من 

�صت يف �صرق الأردّن وحده من  �صّكانها. وتاأ�صّ

ب��ني مناطق �صوري��ا الطبيعّية، اإم��ارة توّلها 

الأم��ر عب��د الله ب��ن ال�صريف ح�ص��ني، بعد 

اأن اأخرجها ت�صر�ص��ل، وزير امل�صتعمرات، من 

دائ��رة وع��د بلف��ور، يف اآذار 1921. ويف حزي��ران 

من ال�صنة نف�صها اأ�صبح في�صل، ملك �صوريا 

يف الع��ام ال�صاب��ق، ملكًا عل��ى العراق، بعد 

.
ّ
موافقته على النتداب الربيطاين

اأول��ى  الق�د�ض،  يف  وقع�ت،   ،1920 ني�ص�ان  يف 

ع��رب  ب��ني  الدامي��ة  الكب��رة  املواجهات 

مو�ص��ى  النب��ّي  احتف��اًل مبو�ص��م  جتمه��روا 

القدي��ة.  املدين��ة  يه��ود  م��ن  وم�صّلح��ني 

وكان��ت ه��ذه املواجهات معرّبة ع��ن التوّتر 

الذي اأن�صاأه وع��د بلفور وا�صتقواء ال�صهاينة به 

وتخ��ّوف العرب من عواقبه يف ظّل الحتالل 

 لفل�صط��ني والبحث يف حتويله اإىل 
ّ
الربيطاين

انتداب عليها.

وكان كّل م��ن الفريقني يعّبئ ما ا�صتطاع 

تعبئته من و�صائل يف هذه املعركة التي بدت 

م�صاأل��ة النتداب ط��ورًا حا�صمًا م��ن الأطوار 

العا�صفة التي كانت متوّقعة لها. ومل يكن 

ماأم��وًل، يف هذه املرحلة، اأن يفيد العرب من 

مواجه��ة ي�صع��ون اإىل تعزي��ز عوامله��ا بني 

احلليفت��ني بريطانيا وفرن�صا حول فل�صطني. 

مل تكن فرن�صا وافقت، بعد، على وعد بلفور. 

ولكن بريطانيا الت��ي كانت ل تزال تعالج 

ورطتها الباهظة الكلفة يف العراق، كانت 

قد �صحبت قّواتها م��ن �صوريا، تاركة الدولة 

العربّي��ة يف دم�ص��ق فري�صة حمتمل��ة لفرن�صا 

وم�صلّمة لهذه بالنتداب على �صوريا كّلها. 

ف��كان م�صتبعدًا اأن يق��اوم الفرن�صّيون مبداأ 

 على فل�صطني وال�صعي، 
ّ
النتداب الربيط��اين

يف ركاب��ه، اإىل تنفيذ وع��د بلفور. هذا فيما 

كان الربيطانّي��ون يعّدون احتالل فل�صطني 
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لالنت��داب الفرن�صّي على �صوريا. وكان الهّم الأّول لريا�ض ورفاقه 

يف تل��ك ال�صنة )1921( ويف تاليتها احلوؤول دون اإبرام ع�صبة الأمم 

�صفقة النتدابني اللذين اأقّر مبداأهما يف موؤمتر �صان ريو. على 

اأن م�صعى ريا�ض مل يجد حماًل يف مناخ التوّتر ال�صتثنائي ال�صائد، 

اإذ ذاك، ب��ني الفل�صطينّي��ني وال�صهيونّيني وكان الإخفاق اأي�صًا 

ن�صيب اللقاء الذي رّتبه ت�صر�صل بني القيادتني على ما ذكرنا.

علي��ه انتقل ريا�ض اإىل م�صع��ى اأطول نف�صًا واأو�صع نطاقًا. وكان 

يعرف من اأّي��ام درا�صته يف اإ�صتانبول �صنة 1911 يهودّيا فل�صطينيًا 

ه��و اإيتامار بن عايف ال��ذي اأ�صبح لحقًا �صاح��ب جريدة ووجهًا 

بارزًا من وجوه احلركة ال�صهيونّية يف فل�صطني. فتوىّل بن عايف 

ه��ذا ترتي��ب لقاءات عق��دت يف ت�صري��ن الثاين 1921 ب��ني ريا�ض 

وحاييم وايزمن زعيم احلركة ال�صهيونّية، وذلك يف دار جيم�ض 

دو روت�صيلد يف لندن وبح�صور هذا الأخر.

ه بن عايف، بالت�صاور  كان مدار اللقاءات م�صروع اّتفاق اأعّد ن�صّ

م��ع ريا���ض، يب��داأ بالإ�ص��ارة اإىل فل�صط��ني عل��ى اأّنه��ا »موطن 

م�ص��رتك« لل�صعبني، م�صتعيدًا عب��ارة كان قد اعتمدها، قبل 

 يف كارل�صباد يف حماولة منه لتهدئة 
ّ
اأ�صابي��ع، املوؤمتر ال�صهيوين

الغ�ص��ب ال��ذي كان قد ا�صتثاره، يف �صفوف الع��رب، وعد بلفور، 

ه الغام�ض، والتف�صرات ال�صهيونّية املتطّرفة لهذا الن�ض. بن�صّ

واأم��ا مواّد الّتفاق فتتناول تاأييد التوّج��ه نحو »احلكم الذاتّي« 

يف فل�صطني وت�صّلم الفل�صطينّيني وظائف كانت باأيدي اأجانب 

وحتديد الهجرة اليهودّية بقدرة البالد على ا�صتيعابها، من غر 

اأدن��ى اإ�صرار بحق��وق العرب وم�صاحله��م و�صّن قان��ون للجن�صّية 

الفل�صطينّي��ة ينحها ملن يعتربون اأنف�صه��م فل�صطينّيني من 

املقيم��ني، وي�شرط ذلك بتنازل الراغب فيها عن كّل والء اآخر، 

وينحها اأي�صًا ملن يّتخذ فل�صطني مقامًا دائمًا بعد مهلة ُيّتفق 

عليه��ا مع ال�صلط��ة املنتدبة. وين�ّض الّتف��اق اأي�صًا على الدعم 

املتبادل بني العرب، يف خمتلف دولهم، واليهود لإحقاق احلقوق 

القومّية امل�صروعة ولزدهارهما معًا. وين�ّض على احرتام املنّظمة 

ال�صهيونّي��ة املطل��ق لالأماك��ن الدينّية الإ�صالمّي��ة وامل�صيحّية 

ويعترب اّتهامها بغر ذلك �صائنًا ول اأ�صا�ض له، وين�ّض على مبادلة 

العرب اليهود هذا الحرتام مبثله ملقّد�صاتهم وحقوقهم الدينّية. 

ت�صحية باهظة الكلفة عليهم يف الظروف 

املالّية لدولتهم، بعد احلرب. من جهة اأخرى 

مل تك��ن العالق��ة الربيطانّية – ال�صهيونّية 

كّلها �صمنًا وع�صاًل لأن الربيطانّيني كانوا 

يجنحون اإىل مداراة النقم��ة العربّية حّتى ل 

تتح��ّول اإىل ا�صطراب عاّم يهّدد اأمن قّواتهم 

املحتّل��ة اأو يلزمهم بتعزيزها، وهو ما كانوا 

غ��ر راغبني يف الو�ص��ول اإليه. ه��ذا وكانت 

حال الحتالل نف�صه��ا تفر�ض قيودًا قانونّية 

عل��ى الت�ص��ّرف بالأرا�ص��ي والأوق��اف وغرها 

وجدها ال�صهيونّيون معّوقة ملطاحمهم.

علي��ه ُوج��د، يف قي��ادات الطرف��ني العرب��ّي 

، �صع��ور ق��وّي بالفائ��دة املحتملة 
ّ
وال�صهي��وين

لّتف��اق مبا�ص��ر بينهم��ا ي�صب��ط اخل�صوم��ة 

ب��ني  اأمك��ن،  م��ا  بالتوفي��ق،  املت�صاع��دة 

املوقفني املتناق�صني.

اأّول م��ن تقّبل��وا مب��داأ  وكان في�ص��ل ب��ني 

 حاييم 
ّ
احل��وار، فالتق��ى الزعي��م ال�صهي��وين

وايزمن، يف العقبة، يوم 4 حزيران 1918 اأي قبل 

نهاي��ة احلرب باأ�صهر. وع��اد فالتقاه يف لندن 

وعق��د معه، يف 3 كانون الث��اين 1919، اّتفاقًا 

مكتوب��ًا ت�صّم��ن موافقته عل��ى وعد بلفور 

م�صروطة با�صتقالل الدولة العربّية املن�صودة يف 

بالد امل�صرق. وقد تكّرر الت�صال بني في�صل اأو 

بع�ض معاونيه وال�صهاينة ب�صيء من النتظام 

حّتى اأواخر العهد الفي�صلّي يف دم�صق، و�صهد 

تقّلبات عّدة يف املواقف املتقابلة.

ويف فل�صط��ني، كانت احلرك��ة ال�صهيونّية 

�صية جديدة. ويف مواجهتها،  تّتخذ �صورًا موؤ�صّ

ن�صاأت هيئات فل�صطينّية متنّوعة وانعقدت 

موؤمترات. ويف مّتوز 1921، اأر�صل الفل�صطينّيون 

وفدًا اإىل لندن برئا�صة مو�صى كاظم احل�صيني 

للمطالب��ة باإلغاء وع��د بلفور. ح�صل ذلك يف 

اأعقاب �صدام جدي��د، �صهدته يافا هذه املّرة، 

ب��ني العرب واليهود. ويف اأواخر ت�صرين الثاين، 

رع��ى �صوكبورغ، نائب��ًا عن ت�صر�ص��ل، لقاء 

 برئا�صة وايزمن. 
ّ
ب��ني هذا الوفد ووفد �صهيوين

وكان ه��ذا ال�صه��ر قد �صه��د �صدام��ًا داميًا 
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وادي  معرك��ة  الفي�صلّي��ة  الدول��ة  خا�ص��ت 

مي�صل��ون، بظاهر دم�صق، ي��وم 24 مّتوز 1920، 

بجي�ض قلي��ل العدد �صعيف الع��ّدة، اأعيدت 

تعبئ��ة جن��وده بع��د اأن كانوا ق��د �ُصّرحوا يف 

18 مّت��وز ا�صتجابة لإن��ذار غورو ال��ذي ورد قبل 
ع�ش��رة اأّيام من امل�اجهة وت�شاعدت ال�شغ�ط 

عل��ى اأثره. مل ي��زد عديد اجلي���ض الذي قاتل 

يف مي�صلون عن ثالث��ة اآلف معظمهم من 

املتطّوعني وكانوا �صّيئي الت�صّلح والتنظيم. 

ف��كان املي��زان خمتاًل جّدًا بني ه��ذه القوى 

نًا  واجلي�ض الفرن�صّي الكبر الذي زحف حم�صّ

مبدّرعاته معّززًا مبدافعه، ي�صانده �صرب من 

الطائرات القا�صفة وقد بلغ عديده الإجمايّل 

ت�صعة اآلف. ومل ت��دم املعركة اإل �صاعتني اأو 

ثالثًا من الزمن تفّرق بعدها اجلي�ض العربّي 

ال��ذي خ�صر نح��وًا من ربع جن��وده ومنا�صريه 

و�صق��ط قائ��ده وزير احل��رب يو�ص��ف العظمة 

يف املي��دان لي�صب��ح ق��ربه يف مي�صلون حمّجة 

لع�صرات من ال�صنني.

وكان��ت دم�ص��ق ق��د �صهدت ح��ركات مّد 

وج��زر يف تل��ك الأّي��ام الع�ص��رة الت��ي �صبقت 

املعركة، بني راغب��ني يف مالينة الفرن�صّيني 

نف�ص��ه(  في�ص��ل  راأ�صه��م  عل��ى  )وكان 
عل��ى  )وكان  املجابه��ة  عل��ى  وم�صّمم��ني 

راأ�صهم يو�صف العظمة يف احلكومة وال�صيخ 

اب يف اأحياء املدينة و�صاحاتها(.  كامل الق�صّ

وبني هوؤلء واأولئك، وج��د في�صل كثرًا من 

ال�صامتني بني من كان يلتقيهم من اأعيان 

وم�صوؤول��ني مل�صاورتهم يف املواق��ف. وكان قد 

وق��ع ا�صط��راب داخل��ّي خطر، اأي�ص��ًا، عند 

هج��وم املتظاهرين عل��ى القلعة، اأ�صفر عن 

�شق�ط مائتني بني قتيل وجريح.

اآخ��ر يف القد�ض بني العرب واليهود. ومل ي�صفر 

 عن اأّي تقارب.
ّ
اللقاء اللندين

ولكن ما ح�صم املواقف ل�صالح املجابهة، يف 

النهاية، كان ت�صّدد اجلرنال غورو ومقابلته 

كّل تن��ازل م��ن في�ص��ل مبطال��ب جدي��دة 

وظه��ور ت�صميمه على احتالل دم�صق مهما 

تفع��ل حكومتها، وعل��ى اإطاحة اململكة 

العربّي��ة الت��ي مل تكن فرن�صا ق��د اعرتفت 

1920 ول مببايع��ة في�ص��ل  اآذار  باإعالنه��ا يف 

عل��ى �صوري��ا الطبيعّي��ة كّلها، مب��ا فيها 

 )
ّ
فل�صط��ني )املرهون��ة لوعد بلف��ور الربيطاين

ولبن��ان و�صائ��ر املنطقة الغربّي��ة التي كانت 

الق��ّوات الفرن�صّي��ة حتتّلها وحده��ا، بعد اأن 

ان�صحبت منها القّوات الربيطانّية يف خريف 

ال�صن��ة ال�صابق��ة. ه��ذا اإىل ماآخ��ذ فرن�صّي��ة 

اأخرى على حكومة في�ص��ل اأهّمها رف�صها 

انتداب فرن�ص��ا وم�صاندتها الع�صابات املناوئة 

لالحت��الل الفرن�ص��ّي يف اأنح��اء عدي��دة م��ن 

البالد، ومعاندتها ا�صتخدام اجلي�ض الفرن�صّي 

خ��ّط حدي��د رياق – حلب لإم��دادات القّوات 

املحارب��ة يف كيليكيا وجن��وب الأنا�صول، 

ورف�صها اعتماد العملة الورقّية ال�صورّية التي 

�صدرت بقرار و�صمانة فرن�صّيني، اإلخ.

 18Zس�
24 مّتوز 1920: يوم مي�شلون الت�ريخي: 

جي�ش غورو ي�شرب حلم ال�شتقالل العربّي
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اأخ��رًا تتعّه��د املنّظم��ة بالتع��اون م��ع الأهايل الع��رب يف كّل 

م�صروع تبادر اإليه لإعادة اإعمار فل�صطني. 

طل��ب ريا���ض ح��ذف عب��ارة »يف الأوان املنا�صب« الت��ي قّيد بها 

الن���ض اإر�صاء احلكم الذاتي موؤّكدًا على اأن املاّدة 22 من ميثاق 

ع�صب��ة الأمم اعت��ربت الدول الواقعة حتت النت��داب من الفئة 

»اأ« )وهي حالة فل�صطني و�صوريا ولبنان( دوًل م�صتقّلة.

اأه��ّم م��ن ه��ذا اأن ريا���ض طل��ب نفي��ًا �صريح��ًا م��ن املنّظم��ة 

ال�صهيونّي��ة لنّيته��ا اإن�صاء دولة يهودّي��ة يف فل�صطني. فكان اأن 

اق��رتح عليه وايزمان »ترك ال��كالب النائمة حلالها« م�صيفًا 

اأّنه ل ي�صتطيع اإلزام اأولده واأولد اأولده مبثل هذا النفي.

عن��د هذا احل��د، توّقفت املحادثات وتاأّج��ل البحث يف توقيع اأي 

اّتفاق حلني انعقاد موؤمتر يجمع الطرفني يف القد�ض اأو يف القاهرة 

وذلك يف �شباط اأو اآذار من ال�شنة التالية )1922(.

يف اآذار وني�ص��ان 1922، انعق��دت حمادثات يف القاهرة بني وفد من 

املنّظمة ال�صهيونّية واآخر من اللجنة التنفيذّية ل�»موؤمتر اأحزاب 

الب��الد العربّية املّتحدة«، وهو ال�صم ال��ذي اّتخذه منّظمو موؤمتر 

جني��ف من النا�صطني »ال�صورّيني« يف م�ص��ر. كانت املحادثات 

ا�صتئناف��ًا ملباحث��ات وايزم��ن وريا�ض ال�صلح يف ال�صن��ة ال�صابقة. 

ورئ�ض الوفد العربّي ال�صيخ ر�صيد ر�صا وكان بجانبه ريا�ض ال�صلح 

 
ّ
اب واإميل خوري. وتاأّل��ف الوفد ال�صهيوين وال�صي��خ كام��ل الق�صّ

م��ن الدكتور اأدر من اللجنة التنفيذّية ال�صهيونّية يف فل�صطني 

ي وهو م�صريّف م�صرّي واآ�ص��ر �صفر وهو �صحايّف  وفليك���ض دو من�صّ

يف جريدة اإيتامار بن عايف. وقد تابع وايزمن هذه املحادثات من 

روما وتابعها م�صوؤولون بريطانّيون و�صهيونّيون اآخرون �صعروا مبا 

لها من اأهّمية.

ويظه��ر بج��الء من حما�ص��ر اجلل�صات داف��ع الوف��د العربّي اإىل 

حماول��ة الّتفاق مع املنّظمة ال�صهيونّي��ة. ففي نطاق املواجهة 

ال�صيا�صّي��ة املبا�صرة، طماأن الوفد العرب��ّي حماوريه اإىل اأّنه ل يريد 
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موقف��ه يف املحادث��ات. �صحي��ح اأّن��ه ارت��اح اإىل ج��ّو امل��وّدة الذي 

خّيم عل��ى املحادثات. وكان ال�صهيونّي��ون حمتاجني جّدًا، يف 

تلك املرحل��ة النتقالّية، اإىل تخفيف التوّت��ر العربّي – اليهودّي 

يف فل�صط��ني، وق��د اأخ��ذ ين��ذر بتعقي��د للو�صع هناك ب��دا لهم 

وحلاميتهم بريطانيا باهظ الكلفة املحتملة. ثّم اإّنهم كانوا 

متوّج�ص��ني م��ن رّد الفع��ل الفرن�ص��ّي عل��ى تقّربهم م��ن �صا�صة 

�صورّيني كانوا م�صّنفني اأعداء �صريحني لالنتداب الفرن�صّي على 

�صوريا ولبنان. وكان ال�صهيونّيون يدركون اأن خلخلة النتداب 

، قبل اأن ي�صتقّر، 
ّ
الفرن�صّي اإمّنا هي خلخلة لالنتداب الربيطاين

ب�صب��ب متا�صك احلالتني يف اإط��ار التقا�صم بني احللفاء. واأخذوا 

يخ�صون اأن ُيّتهم اليهود )وفق عبارة اأحدهم( ب�»�صلب« احللفاء 

ثمرة الن�صر يف احلرب الكربى.

ث��ّم اإن ال�صهيونّيني )يف الوفد املفاو�ض ويف خارجه( طرحوا اأ�صئلة 

تّت�صل بدرجة متثيل اأقرانهم العرب للقوى ال�صيا�صّية يف الأقطار 

املعنّي��ة باملفاو�ص��ة ومبدى قدرته��م، بالتايل، عل��ى اإقناع هذه 

الق��وى بالّتفاق العتي��د وفر�ض تنفي��ذه. وكان اأكرث اأ�صئلتهم 

اإحلاح��ًا يّت�ص��ل بع��رب فل�صطني غ��ر املمّثلني يف الوف��د العربّي 

املفاو���ض. وظه��ر حذرهم م��ن التفري��ط ب�صمان��ات وثيقة من 

قبي��ل وع��د بلفور والنت��داب )اأي الق��ّوة الربيطانّي��ة، بالنتيجة( 

لقاء تعّه��دات عربّية م�صكوك يف فاعليته��ا. هكذا تراخى 

ل اإىل اّتف��اق مكتوب )بعد ما   للتو�صّ
ّ
حما���ض الوفد ال�صهي��وين

جرى م��ن م�صاورات خارج نطاق الوف��د( وانتهت املفاو�صات اإىل 

التعليق يف �صهر حزيران.

بعد ذلك، ا�صتاأنف وايزمن اّت�صاله بريا�ض ال�صلح يف نهاية ال�صنة، 

وعقد اآخرون من اأركان املنّظمة ال�صهيونّية لقاءات مع ع�صوي 

الوف��د ال�صورّي – الفل�صطينّي �صكيب اأر�ص��الن واإح�صان اجلابري 

وم��ع حبيب لطف الله، �صقيق مي�صال، تعرّثت بالعقد نف�صها. 

وكان��ت ال�صحافة العربّية يف فل�صطني قد با�صرت حملة لذعة 

على هذه املفاو�صات )الت��ي كانت �صّرّية، ولكن اأمرها �صاع(. 

وكان تف�صي��ل امل�صرق العربّي اإىل دول عّدة، يف ظل النتداب، قد 

اأخذ ي�صتقّر، يف اأواخر 1922، ويبتعد معه الأمل يف �صيغة احّتادية. 

ففق��دت حركة التفاو���ض العربّية – ال�صهيونّية بع�صًا من اأهّم 

مكّون��ات القاع��دة الت��ي كانت ق��د حملتها بني وع��د بلفور 

واإبرام ع�صبة الأمم �صكوك النتداب نهائّيًا.

ا�صتنف��ار منّظمته��م يف وج��ه اأّي من الدول احلليف��ة )بريطانّيا 

ة( وكان يعلم اأن هذا ال�صتنفار حمال. ولكّنه  وفرن�ص��ا، بخا�صّ

ع��اد فطلب اأن يتنع ال�صهيونّيون ع��ن تاأييد اأّي انتداب على 

غر فل�صط��ني واأن ت�صّكل جلنة من الطرفني تبحث يف املوقف 

املنا�ص��ب من النت��داب على فل�صطني. ويف م��ا يتعّدى املواجهة 

املبا�صرة، بدا اأن املفاو�ص��ني العرب يريدون »ت�صوية تاريخية« مع 

اليه��ود تنق�ض الأ�صا�ض ال��ذي قام عليه مبداأ النتداب يف �صيغته 

املعلنة، على الأقّل. 

فف��ي مو�صوع النتداب على فل�صط��ني، كان املفاو�صون العرب 

يري��دون اأن يعّول اليهود عل��ى تعّهدات عربّي��ة مبا�صرة، تتعّلق 

بهج��رة اليه��ود وو�صعه��م يف البالد من نواحي��ه كافة، بحيث 

ت�ص��وؤل قيمة ال�صمانة الربيطانّية التي مّثلها وعد بلفور واإدراجه 

يف �ص��ّك النت��داب اأو تبطل. كان ذلك ما �صماه اإدر »وعد بلفور 

ت��ه )على فل�صطني وغرها( 
ّ
العرب��ّي«. ويف مو�صوع النتداب برم�

كان الوفد العرب��ّي يريد تقدمي الّتف��اق العربّي – اليهودّي على 

اأّن��ه اّتف��اق م��ع جهة متقّدم��ة، مالك��ة لو�صائ��ل التطوير من 

معرف��ة ومال، واأّن��ه – اأي الّتفاق – يغني ال�ص��رق العربّي كّله – ل 

 الذي برز 
ّ
فل�صط��ني وحدها – عن النت��داب الفرن�صّي – الربيطاين

يف ال�صاحة الدولّية م�صندًا اإىل هذه احلاجة نف�صها: حاجة البالد 

العربّي��ة اإىل »امل�صاعدة« و »امل�صورة« – وه��ي اخلارج��ة م��ن قرون 

طويل��ة من ال�صتب��داد والإدارة الفا�ص��دة – اإىل اأن تبلغ درجة من 

التطّور توؤّهلها ملبا�صرة اأمورها بنف�صها. وكان املفاو�صون العرب 

ي��رون لليه��ود اأف�صلي��ة على بريطاني��ا وفرن�صا، وه��ي اأن اليهود 

لي�ص��وا دول��ة اإمربيالية تهيمن عل��ى البالد باأ�صب��اب القّوة واإمّنا 

هم مقيم��ون من اأهل البالد اأو مهاج��رون ياأتون اإليها وينتهي 

اأمره��م اإىل التعّلق بها وال�صعي، مع عنا�صر الأهلني الأخرى، يف 

نه�صته��ا وازدهارها. وكان الوفد العربّي يرى امل�صتقبل ال�صيا�صّي 

للم�ص��رق العرب��ّي م�صتقباًل احّتاديًا ي�صّم ب��الد ال�صام كّلها اإىل 

ب��الد ما ب��ني النهري��ن. وكان يعر�ض على اليه��ود دورًا يف بالد 

هذا الحّتاد كّلها، ل يف فل�صطني وحدها. ول ريب اأّنه كان ل 

يراه��م اإل اأقّلية يف هذا النط��اق ال�صا�صع، وي�صتبعد كّل �صيطرة 

من جانبه��م على �صيا�صة البالد، ويرى الع��رب، وهم الأكرثّية 

ال�صاحقة، قادرين على منع هذه ال�صيطرة اإذا جنح اإليها اليهود.

 فقد طغت، بالتدري��ج، هموم اأخرى على 
ّ
واأّم��ا الوفد ال�صهي��وين

الأخرى. وكان ي�صّوغ هذا الطموح اأن بروت 

كان��ت املنفذ البح��رّي للجب��ل اإىل الأ�صواق 

اخلارجّي��ة وكان��ت �صوق��ه الداخلّي��ة اأي�صًا 

ط  و»مهجر« اأبنائه الداخل��ّي. وكانت تتو�صّ

�صاح��ل املت�صّرفّي��ة فيم��ا كان��ت منف�صلة 

ع��ن اللواء الذي ُجعلت عا�صمة له، اإذ كان 

ه��ذا الل��واء ل يب��داأ اإل اإىل اجلن��وب من نهر 

الأّويل، اأي عن��د م�صارف �صيدا. وكان ي�صّوغ 

الطم��وح اإىل �ص��م البق��اع خ�صوب��ة اأرا�صيه 

وم��ا كان للزحلّي��ني وجلبلّيني غرهم من 

م�صالح واأمالك فيه. وعّزز من هذا الطموح 

ما �صهده اجلبل من جماعة يف احلرب الأوىل 

اأودت ب�صطر كبر من اأهله وك�صفت عجز 

زراعته عن �صّد حاجات �صّكانه الغذائية.

وقد بق��ي ه��ذا التطّلع اجلبل��ّي، بوجهتيه، 

ميوؤو�صًا م��ن تلبيته مّدة املت�صّرفّية. وكانت 

ة، ق��د اأ�صبحت مرف��اأ ل�صوريا  ب��روت، بخا�صّ

كّلها ثّم اأ�صبح��ت عا�صمة لولية مرتامية 

م�صتملة على معظم ال�صاحل ال�صرقّي للبحر 

��ط. وكان البقاع، م��ن جهته، وثيق  املتو�صّ

العالئق بدم�ص��ق القريبة، اإذ كانت معظم 

حركة الب�صر وال�صلع فيه موّجهة نحوها.

علي��ه نّق��ل اجلبلّيون اأمنيته��م يف احل�صول 

عل��ى مرفاأ خا�ّض للمت�صّرفّي��ة مّدة عقود ما 

بني جونية والدامور والنبي يون�ض. ومل يح�صلوا 

ال�صف��ن  بر�ص��ّو  اإذن  عل��ى   1913 �صن��ة  يف  اإل 

البخارّية يف مرفاأ جونية. وهو امتياز ما لبثت 

اأن اأبطلت مفاعيله احلرب واحل�صار البحرّي 

 اجلب��ل ملغي��ًا 
ّ
العثم��اين ودخ��ول اجلي���ض 

امتيازات املت�صّرفّية.

واأّما طرابل�ض وم��ا تاخمها من نواحٍ، و�صيدا 

وجب��ل عام��ل فكان��ت الرغب��ة يف �صّمه��ا 

م�صوب��ة ب�صيء من ال��رتّدد عند بع�ض املراجع 

اجلبلّي��ة. وه��و ت��رّدد ب��رزت مفاعيل��ه اإىل 

العلن، لحق��ًا، يف اأوقات خمتلفة من عهد 

النت��داب، وذلك عرب التداول يف الرجوع عن 

هذا ال�صّم.

يف اأّول اأيل��ول 1920 – اأي بعد معركة مي�صلون 

ب�صهر واأّيام – اأعل��ن اجلرنال غورو دولة لبنان 

الكب��ر من ق�ص��ر ال�صنوبر يف ب��روت وذلك 

يف حف��ل تقّدمه البطري��رك اليا�ض احلويك 

واملفت��ي م�صطف��ى جن��ا وجم��ع كب��ر من 

اأعيان البالد واأركان الإدارة النتدابّية.

وقد �صّمت الدولة اجلديدة اإىل مت�صّرفّية جبل 

لبن��ان العثمانّي��ة م��ا كان قد اأخ��ذ ي�صّمى 

ب�»الأق�صي��ة الأربع��ة« م��ن ولية دم�ص��ق )اأو 

�صوريا( وهي، على ما ذكرنا، اأق�صية حا�صبيا 

ورا�صيا والبق��اع )املعّلق��ة( وبعلبك. و�صّمت 

اأي�ص��ًا مدينة ب��روت واأق�صية لوائه��ا الثالثة 

وهي اأق�صي��ة �صيدا و�صور ومرجعيون. و�صّمت 

اأخ��رًا مدينة طرابل���ض وق�صمًا من لوائهاهو 

الواق��ع اإىل اجلن��وب م��ن النه��ر الكب��ر. 

وكان��ت اأكرثّي��ة �صّكان امل��دن ال�صاحلّية 

وكان  ال�صّن��ة.  امل�صلم��ني  م��ن  امل�صموم��ة 

ال�صّنة اأكرثّية اأي�صًا يف نواحي املنية وال�صّنية 

وعكار املقتطعة من ل��واء طرابل�ض وكانوا 

كرثًا يف نواحي حا�صبّيا ورا�صّيا املقتطعة من 

ل��واء دم�صق. وكان ال�صيعة اأكرثّية يف جبل 

عامل وب��الد ال�صقي��ف و�صواحلها، وكانت 

موّزع��ة ب��ني اأق�صي��ة ل��واء ب��روت، وكذلك 

كان��وا يف ق�ص��اء بعلب��ك املقتطع م��ن لواء 

دم�ص��ق. وكان للم�صيحّيني وجود كبر يف 

مدينة بروت ومثله للدروز يف وادي التيم. هذا 

اإىل اأقّلّي��ات من خمتل��ف الطوائف متناثرة 

بني الأكرثّيات الطائفّية.

وعلى التعميم، زادت م�صاحة الدولة اجلديدة 

عن مثل��ي م�صاح��ة املت�صّرفّية وق��ارب عدد 

 
ّ
�صّكانه��ا املثلني. ونح��ا املي��زان ال�صّكاين

ب��ني امل�صيحّيني واملحّمديني اإىل التكافوؤ مع 

زي��ادة حمدودة ج��ّدًا للجان��ب امل�صيحّي. هذا 

فيم��ا كان امل�صيحّي��ون اأكرثّية �صاحقة يف 

املت�صّرفّية القدية.

كان��ت ع��ني اجلبلّي��ني )اأو »اللبنانّيني«(، 

ط��وال عه��د املت�صّرفّي��ة، على ب��روت، من 

جه��ة، وعل��ى �صه��ل البق��اع، م��ن اجلهة 
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يف عددها ال�صادر يوم 19 حزيران 1924، قالت ل�ش�ن احل�ل:

»انته��ى اإلينا اأن جرج���ض بك �صفا وريا�ض بك ال�صلح ا�صرتكا 

مبعاط��اة مهن��ة املحام��اة اأم��ام جمي��ع املحاك��م الوطنّي��ة 

واملختلط��ة يف لبن��ان الكبر ويف اخلارج. وق��د �صّما اإليهما من 

يثقان به م��ن املتخّرجني اأ�صحاب الكف��اءة واّتخذا مكتبًا يف 

بروت يف الطابق العلوّي، ملك ال�صادات بيهم ون�صويل عند بّوابة 

اإدري���ض على �صارع البو�صط��ة. ول ريب باأن ه��ذه ال�صراكة التي 

فيه��ا حنكة ال�صيوخ واختبارات ال�صن��ني والت�صّلع من القانون 

ب�شخ���ض جرج�ض بك وفيه��ا ن�شاط ال�شباب وال��ذكاء ب�شخ�ض 

ريا�ض بك �صتكون ركنًا عظيم الفائدة لأ�صحاب امل�صالح«.

ويف عددها ال�صادر يوم 2 اآذار 1926، قالت اجلريدة نف�صها:

»تلّقين��ا ما يفيد اأن ال�صرك��ة املعقودة بني ح�صرة جرج�ض بك 

�صفا وبني ح�صرة ريا�ض بك ال�صلح يف املحاماة قد انحّلت)...(«.

عل��ى الأث��ر، اأو بعد انقط��اع فر�صه النفي، وي�صع��ب اليوم تقدير 

مّدت��ه، اّتخذ ريا���ض ال�صلح لنف�صه مكتب��ًا م�صتقاًل للمحاماة 

يف ب��روت البلدة، يف مبنى كان قائمًا ب��ني �صارع األلنبي وخان 

اأنطون بك، اأي قريبًا من ق�صر العدل. ويف وقت ما، كان يعاونه 

يف ه��ذا املكتب حمامي��ان هما مارون املعو�ص��ي ولطفي حيدر. 

وي��روي ن�صري املعلوف اأن فار�ض اخلوري، اأ�صتاذه يف كّلية احلقوق 

يف دم�ص��ق، كّلم ريا�ض ال�صلح، عند تخّرج املعلوف يف منت�صف 

الثالثينات، ليلحقه حماميًا متدّرجًا مبكتبه، وهو ما كان. 

ويذك��ر املعلوف م��ا وقع عليه من ا�صتئث��ار ال�صيا�صة بالن�صيب 

الأوفى من عمل املكتب غر مبقية اإل على القليل ملا يقع يف 

النطاق املاألوف للمحاماة.

م17Z اأّول املح�م�ة

كان��ت ع��ني فرن�ص��ا عل��ى �صوري��ا كّلها، 

اإذن، فلم ت�صتجب ف��ورًا ملا ظهر من رغبات 

ا�صتقاللّي��ة يف جبل لبن��ان. كانت احلملة 

الع�صكرّية الت��ي اأر�صلها نابليون الثالث اإىل 

جبل لبنان، غ��داة املذبحة الطائفّية يف عام 

1860، ق��د ر�صمت مل�ص��روع املت�صّرفّية خريطة 
لبن��ان  خريط��ة  ع��ن  كث��رًا  تختل��ف  ل 

احل��ايّل. ولكن هذا امل�ص��روع تقّل�ض كثرًا 

لأن ال�صلطات العثمانّي��ة ما كانت لرت�صى 

الأوروب��ّي  للنف��وذ  اإقليمّي��ة  باإن�ص��اء قاع��دة 
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كان��ت املحافظ��ة عل��ى الغلب��ة امل�صيحّية 

وعلى الثنائّية امل�صيحّية – الدرزّية يف الكيان 

��ع ماثل��ة يف اأذه��ان اجلبلّي��ني. وكان  املو�صّ

��ع، ب�شم�له ه��ذه املناطق،  االإف��راط يف الت��شّ

يح��ّد كثرًا م��ن تلك الغلب��ة وينق�ض هذه 

الثنائّية. عليه اأ�صار بع�ض اجلبلّيني، اأحيانًا، 

اإىل اأن القرار الفرن�صّي جتاوز يف تو�صيعه للبنان 

حدود رغبة اللبنانّيني.

وق��د بقيت امل��دن واملناط��ق امل�صمومة �صعبة 

القي��اد للحك��م النتداب��ّي، اإجم��اًل، حّتى 

اأوا�ص��ط الثالثين��ات. ف�صه��د جب��ل عام��ل 

ونواحي الهرمل وعكار ووادي التيم حركات 

مقاومة م�صّلح��ة تعاقبت بني بدء الحتالل 

الفرن�ص��ّي، بع��د ان�صح��اب الربيطانّي��ني، يف 

خري��ف 1919، واأواخر الع�صرينات. وقد ُقمعت 

ه��ذه احل��ركات كّله��ا بالق��ّوة امل�صّلح��ة 

بع��د اأن كّب��دت الفرن�صّي��ني كث��رًا م��ن 

ال�صحاي��ا. وبقيت طرابل�ض، على اخل�صو�ض، 

ومعها �صي��دا، مقيمة على رف���ض النتداب 

وطل��ب الوح��دة ال�صورّي��ة اإىل عه��د متاأّخ��ر 

فمال��ت،  ب��روت  واأّم��ا  الثالثين��ات.  م��ن 

عل��ى اجلمل��ة، اإىل املالينة ب�صب��ب ميزانها 

الطائف��ّي اخلا�ّض وب�صب��ب ا�صتوائها عا�صمة 

مزده��رة للدول��ة اجلديدة م��ع بقائه��ا بّوابة 

بحرّي��ة ل�صوريا يف اإط��ار الوح��دة اجلمركّية 

التي اأقّرها النتداب بني البالدين.
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)وللفرن�ص��ّي، يف املق��ام الأّول( متت��ّد يف �صدارة 
�صوري��ا العثمانّية م�صتمل��ة على كرثة من 

رعاي��ا ال�صلط��ان امل�صلم��ني وفائ�صة كثرًا، 

بالت��ايل، عن ح��ّد حماي��ة امل�صيحّيني الذي 

فر�صته املذبحة.

ويف اّتفاق �صايك�ض – بيكو، ح�صلت فرن�صا 

على اإجازة حك��م مبا�صر ل�صوريا ال�صاحلّية 

م��ن الإ�صكن��درون اإىل نواح��ي �ص��ور، وعلى 

اأف�صلّي��ة مل�صاحله��ا يف �صوري��ا الداخلّية التي 

اآل��ت لحقًا اإىل �صلطة في�صل. ثّم اإن الّتفاق 

ال�صفوّي بني لويد ج��ورج وجورج كليمن�صو، 

يف ربيع 1919، عّدل اّتفاق �صايك�ض – بيكو 

اإذ اأقّر انتداب فرن�صّي على املنطقتني ال�صرقّية 

والغربّي��ة معًا فيما اآلت املنطق��ة الثالثة )اأي 

فل�صط��ني( وكان��ت ت�صّم��ى اأحيان��ًا �صوري��ا 

اجلنوبّي��ة، اإىل عهدة بريطانيا وهو ما اأّيدته، 

بع��د �صن��ة م��ن تواف��ق الزعيم��ني، معاهدة 

�صان ري��و. واأّما �ص��رق الأردّن فكان داخاًل 

يف املنطقة ال�صرقّي��ة )اأي يف �صوريا الفي�صلّية( 

ولكن��ه اأ�صب��ح، بع��د الق�صم��ة اجلديدة، يف 

.
ّ
منطقة النفوذ الربيطاين

وكان يف جترب��ة الدول��ة الفي�صلّي��ة واختبار 

املفّو���ض  وب��ني  بينه��ا  الع�ص��ر  العالق��ات 

ال�صام��ي الفرن�صّي ما عّزز املي��ل الفرن�صّي اإىل 

ف�ص��ل ال�صاحل ع��ن الداخل، م��ع ال�صيطرة 

عل��ى املنطقتني، وذلك لت�صهي��ل التحّكم 

بكلتيهم��ا بالقب�ض عل��ى نا�صية احلاجة 

املحّقق��ة لكّل منهم��ا اإىل الأخ��رى. عليه 

لبن��ان  اإعالنه��م  بع��د  الفرن�صّي��ون،  اأن�ص��اأ 

الكبر، »دولة« ملنطقة العلوّيني ال�صاحلّية. 

وان�صاأوا اأي�صًا دولة لدم�صق �صّموها �صوريا واأخرى 

حللب وثالثة جلبل ال��دروز. فف�صلوا ال�صاحل 

عن الداخل كلّيًا، من الوجهة ال�صيا�صّية، 

وحال��وا، م��ن اجلنوب، بني �صوري��ا وفل�صطني 

واعت��ربوا بالتناف���ض التقليدّي ب��ني املدينتني 

الكبرتني، يف الداخل، وبالختالف الن�صبّي 

بينهم��ا جلهة التكوي��ن الطائفّي ليجعلوا 

كاّلً منهم��ا عا�صمة لدول��ة قائمة براأ�صها. 

واأ�صبح��وا، بالنتيج��ة، حمّكم��ني يف نظام 

اإىل  وف��ود  املت�صّرفّي��ة ثالث��ة  لبنانّي��و  اأر�ص��ل 

باري���ض، يف اأثناء انعقاد موؤمت��ر ال�صلح العاّم 

 هن��اك. ف�صافر اأّولها يف مطل��ع 1919 والثاين 

يف مّت���ز من��ه والثال��ث يف �شب��اط 1920، وذلك 

املوؤمت��ر  عل��ى  اللبنانّي��ة  املطال��ب  لعر���ض 

والت��داول فيها مع املراج��ع الدولّية وخ�صو�صًا 

مع احلكومة الفرن�صّية.

ل الوف��د الأّول جمل�ض اإدارة املت�صّرفّية 
ّ
وقد مث�

ال��ذي »رّقى« نف�صه، يف غم��رة ظروف ملّحة، 

العالقات الت��ي مل يكن من بقائها بّد بني 

هذه »الدول« اخلم�ض.

النظ��رة  كان��ت  اللبنانّي��ة،  احلال��ة  ويف 

الفرن�صّي��ة اإىل التكوي��ن الطائف��ّي للدول��ة 

اجلدي��دة خمتلفة جّدًا عن نظ��رة م�صيحّيي 

اجلب��ل اإىل هذا التكوي��ن. كان اجلبلّيون 

امل�صال��ح  ب��ني  بالتوفي��ق  الذه��ن  م�صغ��ويل 

القت�صادّي��ة القا�صي��ة بالتو�صي��ع واملحافظة 

على املي��زان الطائفّي القائم، وهذا ما كان 

يحمله��م عل��ى القت�ص��اد يف التو�ص��ع. واأّما 

اجلان��ب الفرن�صّي، فجم��ع يف الدولة اجلديدة 

�صيع��ة الوليتني )ب��روت ودم�صق( وجعل من 

مناطقه��م ح��ّدًا جزئّي��ًا ما بني ه��ذه الدولة 

وكّل م��ن �صوري��ا وفل�صط��ني. ث��ّم اإن��ه �صم 

طرابل�ض معّززًا املوقع ال�صّنّي يف تكوين الدولة 

اجلدي��دة وملحقًا به��ا ثاين املوان��ئ ال�صورّية، 

تعوياًل من اجلهة اللبنانّية على اأوثق الولء 

لفرن�ص��ا. اأخ��رًا، جعل��ت ال�صلط��ة املنتدبة 

احل��ّد الطائف��ّي التقريب��ّي )العلوّي – ال�صّن��ّي( 

 والعلوّي 
ّ
حّدًا فا�صاًل بني الكيان��ني اللبناين

جاء موافقًا ملجرى النهر الكبر الذي ا�صتوى 

ح��ّدًا طبيعّي��ًا. وهكذا اأم�صك��ت ال�صلطة 

املنتدب��ة بنا�صي��ة العالقات ب��ني مكّونات 

الكيان اجلديد املتعّدد الطوائف اإم�صاكها 

بنا�صية العالقات بني الدول اخلم�ض اجلديدة 

يف نطاق �صوريا الكربى.

 21Zس�
1918‑1920: لبن�ن ورقة 
فرن�شّية يف التج�ذب الفرن�شّي – ال�شورّي

ويغان وغورو:

ت�صلم وت�صليم 

وايزمن

 40 ال�صل��ح ح��ّول  ر�ص��ا 

األف قر�ض م�صري لريا�ض 

كاف  غ��ر  واملبل��غ 

لتغطية ديون الأخر

ال�ص��وري  املوؤمت��ر  م��ن 

الفل�صطين��ي يف جنيف 

لط��ف  مي�ص��ال  وظه��ر 

الله وال�صي��خ ر�صيد ر�صا 

يف مقدمة ال�صورة وريا�ض 

ال�صلح يف ال�صّف اخللفي 

اإىل اليمني  
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وكان ب��ني ما بادر اإلي��ه دو جوفنيل، يف ه��ذا ال�صبيل، اإطالقه، 

بع��د و�صوله، حركة م�ص��اورات بني ال�صا�ص��ة اللبنانّيني ومعهم 

متهي��دًا لو�صع م�صروع الد�صت��ور اجلديد. وهو قد اأوحى اإىل هوؤلء 

اأّنه��م خمّولون، عرب اّتفاقهم على �صيغة للد�صتور، تقرير م�صر 

البالد، ومل َي�صَتْثِن من ذلك �صيغة العالقات بينها وبني �صوريا.

يف �صي��اق هذه امل�ص��اورات، ُعقدت يف دار جني��ب �صر�صق ببروت 

جل�ص��ة ح�صره��ا »مائة من ك��رام الق��وم« ودارت على حتديد 

« وكان ريا���ض ال�صل��ح اأح��د احلا�صرين. 
ّ
»امل�ص��كل اللبن��اين

وكان ذلك يف اأوائل اآذار 1926.

ودار يف اجلل�صة كالم ذو �صجون. فقال يو�صف الزين اإن امل�صكل 

ب��ني لبن��ان الكبر ولبن��ان ال�صغر اإمّن��ا هو فق��دان امل�صاواة يف 

الوظائ��ف وال�صرائ��ب. وكان ي�صر – ب�صاأن ال�صرائ��ب – اإىل بقاء 

امتي��ازات املت�صرفّي��ة يف املج��ال ال�صريبّي عل��ى حالها بخالف 

احلال يف ما اأحلق بها من مدن ومناطق. وقال ح�صن املخزومي: 

»اإننا نريد وحدة �صوري��ا على الالمركزّية الوا�صعة«. وقال ريا�ض 

ال�صل��ح: »مّل� قيل اإن هن�لك اجتم�عً� بني طوائف متعّددة من لبن�ن 

الكب��ري، فّكرت اأّنه ُوجد الدواء لإزالة كّل خالف. ف�إذا بي اأرى اأن��شً� 

يطلب��ون امل�ش�واة ب�ل�شرائ��ب والوظ�ئف ويكتفون. اأم��� اأن� ف�أطلب 

وطنً� تنب�ش له القلوب والعواط��ف. فهل عواطفن�، نحن اأبن�ء لبن�ن 

الكب��ري، تنب�ش )له(؟ اأقول لكم ب�شراح��ة كاّل )...( فلنرتك م�ش�ألة 

الوظ�ئف وال�شرائب للنّواب ولنجعل لجتم�عن� غر�شً� اأ�شمى«.

لت اإىل  وق��ال ب��رتو طراد: »هذه اأملاني��ا ظّلت 200 �صنة حّت��ى تو�صّ

الوح��دة. ما هو مر�صنا احلايّل؟ اأن�صتهي اأن ن�صل اإىل احلالة التي 

و�صل��ت اإليها �صوريا؟ اإن وق��ت احّتادنا ب�صوريا مل يحن. فلنجعل 

م�صتهانا على قدر قّوتنا«.

وعاد املخزوم��ي فاأّكد اأن ال�صكوى من لبنان الكبر اإمّنا هي 

اأّن��ه �ُصّكل »رغم اأنوف« امل�صلمني. فق��ال اأ�صعد عفي�ض: »)...( 

لي���ض عندنا ل يف �صوريا ول يف لبنان ما ي�صّمونه وطنّية بل عندنا 

الطائفّية )...(«.

وق��ال حبي��ب الب�صت��اين: »اأ�صتنت��ج م��ن كالم خمزوم��ي بك 

وال�صل��ح ب��ك اأّنه ل��و كان يف لبنان الكبر اأكرثّي��ة اإ�صالمّية 

يف مّت��وز م��ن �صن��ة 1925، ج��رت انتخاب��ات املجل���ض التمثيلّي 

الثاني��ة يف لبنان الكبر. وكانت تلك ه��ي النتخابات الأوىل 

الت��ي ي�صهدها ريا���ض ال�صلح – بعد عودته م��ن املنفى – يف الدولة 

ح نف�صه ع��ن دائرة اجلن��وب. وكان لهذه  اجلدي��دة. وهو ق��د ر�صّ

الدائ��رة �صّتة مقاع��د: ثالثة لل�صيع��ة وواحد لل�صّن��ة وواحد للروم 

الأرثوذك�ض وواحد للروم الكاثوليك. وكان ريا�ض ال�صلح يواجه 

�صيعة اأقوياء، حاظني بر�صا دوائر النتداب – اآنذاك – ويف مقّدمهم 

يو�صف الزي��ن وعبد اللطيف الأ�صع��د. وكان حليف هوؤلء من 

ال�صّن��ة – اأي خ�صم ريا�ض املبا�صر – خالد �صهاب، وهو اإذ ذاك حاٍظ 

بالدع��م النتدابّي اأي�صًا ل�صعيه يف تهدئ��ة القالقل اخلطرة التي 

كانت منطقة حا�صبّيا قد �صهدتها يف مطلع الع�صرينات.

كان��ت النتخابات جت��ري على درجت��ني. فنال خال��د �صهاب 

89 �صوت��ًا ثانوّي��ًا قابله��ا 26 �صوتًا لريا�ض ال�صل��ح. وكان طليعة 

الفائزي��ن عبد اللطي��ف الأ�صع��د )ال��ذي كان �صقيقه الكبر 

كام��ل قد تويّف يف مطلع العام ال�صاب��ق( فح�صل على 115 �صوتًا 

)اأي ما يعادل التزكية(.

وقد ُقّي�ض لهذا املجل�ض اأن يقّر الد�صتور يف ربيع العام التايل منتقاًل 

بالبالد من »دولة لبنان الكبر« اإىل »اجلمهورّية اللبنانّية «.

م18Z قدم على �شّكة النتخ�ب�ت

يف اأواخر العام 1925، و�صل اإىل بروت املفّو�ض ال�صامي اجلديد هرني 

دو جوفنيل، خلفًا للجرنال �صاّراي. وكان دو جوفنيل، وهو ع�صو 

 يحّل يف هذا املن�صب بعد 
ّ
يف جمل���ض ال�صيوخ الفرن�صّي، اأّول مدين

ثالث��ة م��ن كبار اجل��رنالت. وكان علي��ه اأن يت��دارك الآثار 

الت��ي خّلفته��ا خ�صونة �صلفه وبع�ض معاونيه م��ن ثورة عاّمة يف 

�صوريا بداأت يف جبل الدروز وانت�صرت من هناك اإىل دم�صق ومدن 

اأخ��رى، واجتازت احلدود اللبنانّي��ة اإىل وادي التيم. وكان عليه 

 اأن يتج��اوز اأي�صًا جفوة طبعت العالقات ب��ني املفّو�صية ال�صامية 

واأب��رز ال�صيا�صّي��ني ورج��ال الدي��ن وم��ن ه��وؤلء، عل��ى الأخ�ّض، 

.
ّ
البطريرك املاروين

 »كرام القوم« يتج�دلون يف الد�شتور:

م19Z الوظ�ئف وال�شرائب ونب�ش القلوب

ال�صتقالل ويف تو�صيع حدودهم، من غر اأن 

تغّل ي��د فرن�صا يف التفاو�ض العاّم على �صوريا. 

وكان��ت هذه الر�صال��ة موؤّرخ��ة يف 10 ت�صرين 

الثاين 1919 فاقت�ص��ى احل�صول عليها جهودًا 

حثيثة بذلها الوفد مّدة �صهرين ون�صف �صهر، 

��ة، ب��دء التغي��ر يف املوق��ف  واقت�ص��ى، بخا�صّ

الفرن�ص��ّي من في�ص��ل مع ان�صح��اب القّوات 

الربيطانّية من �صوريا ولبنان.

واأّم��ا الوفد الثال��ث فرئ�صه املط��ران عبد الله 

اخل��وري م��زّودًا بتوكيل م��ن البطريرك ثّم 

باآخ��ر م��ن جمل���ض الإدارة. وهو ق��د لبث يف 

باري���ض اأ�صه��رًا عّدة م��ن �صن��ة 1920 �صهدت 

ال��رتّدي املتفاق��م يف العالق��ة ب��ني املراج��ع 

ال��ذي  وه��و  املحتّل��ة  وال�صلط��ات  اللبنانّي��ة 

اأف�ص��ى اإىل ح��ّل جمل���ض الإدارة وحماكم��ة 

اأع�صائه الع�صاة. و�صهدت ه��ذه الإقامة اأي�صًا 

تن�صيب في�صل ملكًا على �صوريا )مبا فيها 

لبن��ان( وت�صاعد الأزمة ب��ني الدولة الفي�صلّية 

وفرن�صا، وهي الأزمة التي ح�صمتها مي�صلون. 

و�صه��دت هذه الإقامة اأي�ص��ًا اّتفاق �صان ريو 

وجتاهل م�صر لبنان. و�صهدت اأخرا اإعالن 

لبنان الكبر، وقد تلّقى الوفد تهنئة رئي�ض 

بح�ص��ول  ميلل��ران  الفرن�صّي��ة  احلكوم��ة 

اللبنانّيني على مطالبه��م. وكانت مهّمة 

الوفد ق��د متّثلت، بادئ ذي ب��دء، حيال هذه 

التط��ورات، يف مب��ادرات مطالب��ة واحتجاج 

واكبت مثيلته��ا يف لبنان... اإىل اأن جاءت 

التلبية الفرن�صّية يف �صيغة قّررتها فرن�صا مع 

له��ا، بعد مي�صل��ون، اإىل ت�ص��ّور لأو�صاع  تو�صّ

�صوريا كّلها حتت النتداب الفرن�صّي.

اإىل م��ا ي�صب��ه و�ص��ع احلكوم��ة اأو املجل���ض 

النياب��ّي املخ��ّول مباحث��ة املراج��ع الدولّي��ة 

يف م�ص��ر الب��الد. وق��د اأق��ّر ل��ه الفرن�صّي��ون، 

�صمن��ًا، به��ذه ال�صفة التي مل تك��ن �صفته 

قطع��ًا يف نظ��ام املت�صّرفّية، ودعم��وا بو�صائل 

خمتلفة – منها الكثر م��ن املال – ت�صديق 

الأهل��ني لتكليف��ه عل��ى اأ�صا���ض م�صبطة 

لرغب��ة  متام��ًا  موافق��ة  وج��اءت  و�صعه��ا 

املفّو���ض ال�صام��ي الأّول فرن�صوا جورج بيكو، 

�صري��ك مارك �صايك���ض يف الّتفاق املعروف 

با�صميهم��ا. اقت�صرت امل�صبط��ة على طلب 

»ب��اإدارة  تو�صيع��ه،  بع��د  لبن��ان،  ا�صتق��الل 

�صوؤون��ه الإدارّي��ة والق�صائّية«، �صارب��ة �صفحًا 

ع��ن ال�صتق��الل ال�صيا�ص��ّي ال��ذي مل تطلب 

م��ن مقّومات��ه اإل جمل�ض ن��ّواب ذا �صالحّية 

ا�صرتاعّي��ة، وم�صعرة باملوافق��ة على الدخول 

يف وح��دة �صورّية مظّللة بانتداب فرن�صّي. ومل 

يح�ص��ل الوف��د على نتيجة تذك��ر يف باري�ض 

�صوى اأن الطعن يف �صالمة مواقفه من جهات 

خمتلف��ة وبروز مواقف اأخ��رى �صورّية ولبنانّية 

اأمام موؤمتر ال�صلح انتهت اإىل اقرتاح الرئي�ض 

ول�صون اإيفاد جلن��ة دولّية ل�صتطالع رغبات 

الأهلني. ومل يلبث املجل�ض اأن ا�صتدرك �صيئًا 

م��ن �صعف موقفه يف مذّكرة اأ�صدرها يوم 20 

اأّيار 1919 وا�صتوت مرجعًا للوفدين الالحقني.

واأّم��ا الوف��د الث��اين ال��ذي رئ�ص��ه البطري��رك 

املارون���ّي اإليا�ض احلويك فا�صطّر اإىل النتظار 

�صه��رًا ون�ص��ف �صه��ر قب��ل اأن يتمّك��ن من 

مقابل��ة رئي�ض الوزراء الفرن�ص��ّي كليمن�صو، 

ومل يت��ح ل��ه اأن يثل اأم��ام موؤمت��ر ال�صلح، 

فاأر�ص��ل اإلي��ه مذّك��رة ع��رب وزارة اخلارجّي��ة 

الفرن�صّية. وق��د ت�صّمنت هذه املذكرة طلب 

انت��داب فرن�ص��ا عل��ى لبنان. ولك��ن قولها 

بال�صتق��الل ال�صيا�ص��ّي الت��اّم و�صّده��ا الباب 

اأمام دخ��ول لبنان يف احّتاد �ص��وريٍّ ما اأغ�صبا 

الفرن�صّي��ني الذي��ن كان��وا راغب��ني يف اإبقاء 

ه��ذا الحتم��ال ورق��ة يلّوحون به��ا لفي�صل 

لإقناعه بقبول انتدابهم على �صوريا كّلها. 

اأخرًا وّج��ه كليمن�صو اإىل البطريرك ر�صالة 

�صيغ��ت بحي��ث تواف��ق رغب��ة اللبنانّيني يف 
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الفرن�صّي��ة الرامي��ة اإىل ا�صتعادة ال�صيطرة عل��ى الو�صع يف �صوريا، 

ب��داأ يظهر توّجه نحو »رّد« طرابل���ض وما يليها وعكار والبقاع 

ال�صمايّل اإىل الدولة ال�صورّية. وهو توّجه اعرت�ض عليه البطريرك 

 ب�ص��ّدة. وكان دع��اة الوح��دة ال�صورّية يف م��دن ال�صاحل 
ّ
امل��اروين

الأخ��رى ويف �صائ��ر املناطق التي اأحلق��ت باملت�صرفّي��ة يتوّج�صون 

م��ن هذا الحتمال اأي�ص��ًا، ل�صعورهم باأن نفاذه يعزلهم يف لبنان 

الكب��ر وي�صع��ف موقفه��م حي��ال النت��داب. وكان اأزره��م 

م�صت��ّدًا، على خالف ذلك، بالث��ورة وبانت�صارها من جبل الدروز 

اإىل دم�ص��ق ومدن ومناطق اأخرى. علي��ه اأخذوا ي�صتكرثون من 

اللق��اءات والعرائ�ض موؤّكدين اإ�صرارهم عل��ى اللحاق بالوحدة 

ال�ش�رّية. وكان ريا�ض ال�شلح يف مقّدم هذا الن�شاط الذي كانت 

العهد اجلديد تذيع اأخباره وتدعو اإليه. وكان بني ما فعله ريا�ض 

حت�صيل��ه اأربعمائة توقيع، يف اأواخر �صن��ة 1925، من اأهايل جبل 

عامل، على عري�صة تطلب �صّم اجلبل اإىل الوحدة ال�صورّية. وهي 

حركة رّدت عليه��ا املفّو�صية الفرن�صّي��ة بالعرتاف بال�صيعة، 

طائف��ة م�صتقّل��ة يف لبنان الكب��ر لها حماكمه��ا ال�صرعّية 

واإفتاوؤه��ا امل�صتق��اّلن. وكان ه��ذا الق��رار ال��ذي اأ�ص��دره املفّو�ض 

ال�صام��ي يف كانون الث��اين 1926 مطلبًا مزمن��ًا لل�صيعة فاأر�صلوا 

وف��دًا كبرًا من اأعيانه��م وعلمائه��م اإىل دو جوفنيل لتقدمي 

ال�صكر واإعالن الولء لدول��ة لبنان الكبر. على اأن الوحدوّيني 

منه��م ظّلوا عل��ى موقفهم، اإجم��اًل، ولبثوا اأقوي��اء يف بعلبّك 

ونواحيها، على الأخ�ّض.

واأّم��ا اجلري��دة فبقي��ت ت�صدر – على �ص��يء من التقّط��ع فر�صته 

دواٍع مالي��ة حين��ًا و�صيا�صّي��ة حين��ًا – اإىل اأن ُدع��ي خ��ر الدين 

الأح��دب، يف مطل��ع �صن��ة 1937، اإىل تروؤّ���ض احلكومة يف عهد 

رئي�ض اجلمهورّية اإمي��ل اإّده. وكان ال�صلح والأحدب قد تباعدا 

يف ال�صيا�صة يف جمرى العام ال�صابق اأو ُقبيله.

لر�صوا ببقائه. كان الن�ص��ارى يف لبنان القدمي اأكرثّية �صاحقة 

فل��م يتخّوفوا م��ن اإحل��اق الأرا�صي الت��ي كان��ت �ُصلخت عنه 

وبه��ا تقُرب املوازنة الطائفّي��ة. فاإذا كان اإخوانن��ا امل�صلمون ل 

ير�ص��ون بعدد متوازن فكيف يدعونن��ا اإىل �صوريا حيث تكون 

اأكرثّيتهم �صاحقة جّدا؟«. فرّد خمزومي معرت�صًا على القول باأن 

امل�صلمني كان ير�صون بلبنان الكبر لو اأّنهم فيه اأكرثّية.

اأخ��رًا ورد اق��رتاح بتاألي��ف جلن��ة م��ن اثنني ع��ن كّل طائفة 

»تبح��ث يف �صكل وطنّي ير�صي اجلميع اإّم��ا بق�صمة لبنان اإىل 

منطقتني اأو بتعديل بع�ض حدوده«. فاعرت�ض الب�صتاين على هذه 

ال�صيغ��ة واعرت�ض غره على �صيغ اأخ��رى لتحديد عمل اللجنة 

وانف��رط نظام االجتماع، بع��د ثالث �شاعات م��ن املناق�شات، 

من غر اأن تب�صر اللجنة النور.

كان ق��د م�صى على عودة ريا���ض ال�صلح اإىل بروت عام وثالثة 

اأ�صه��ر ح��ني اأ�صدر وخر الدي��ن الأحدب جريدة يومّي��ة �صيا�صّية 

اأ�صمياها العهد اجلديد.

�ص��در الع��دد الأّول يف اأرب��ع �صفح��ات )ث��الث بالعربّي��ة وواح��دة 

بالفرن�صّي��ة( ي��وم 5‑3‑1925. ومل يكن ا�صم ريا���ض ال�صلح ماثاًل 

على اجلري��دة. ولكّنه كان ورفيقه )الذي اأ�صبح املدير امل�صوؤول( 

�صريكني، عل��ى قدم امل�صاواة، يف ملكّيتها ويف امل�صوؤولّية املالّية 

عنها ويف توجيه �صيا�صتها. وكان لريا�ض ال�صلح اأن ي�صع ا�صمه 

عل��ى اجلريدة، اإذا �ص��اء، باعتباره �صاحبها اأي�ص��ًا. وهو ما يثبته 

عقد مقاولة، مّدته �صبع �صنوات، وّقعه ال�صريكان ون�صرت �صورته 

علياء ال�صلح �صنة 1965. وتذكر الأوراق الفرن�صّية اأن ر�صا ال�صلح 

ب��ذل جهدًا، اأثناء وجود ريا���ض يف اأوروبا، جلمع ترّبعات ت�صعف 

اجلريدة يف العودة اإىل ال�صدور، اإذ كانت حمتجبة يف تلك الآونة. 

وي�صتف��اد من الأوراق نف�صها اأن ما ُوّف��ق ال�صلح الأب اإىل جمعه 

مل يكن ليفي باحلاجة.

وم��ا لبثت اجلري��دة، ُبَعي��د اإن�صائه��ا، اأن اأ�صبحت ل�صان��ًا للثورة 

ال�صورّية التي اندلعت يف �صيف ذلك العام. ويف م�صاق الإجراءات 

م20Z العهد اجلديد... يف 4 �شفح�ت

التاأّخر والنغالق اللذين ُبني عليهما الو�صع 

اخلا�ّض للمنطقتني الدرزّية والعلوّية، مل يلبثا 

فا عن �صورة لعجز هاتني املنطقتني  اأن تك�صّ

عن القيام ب�صاأن نف�صيهما منفردتني.

لحق��ًا، �صه��د تق�صي��م �صوريا ه��ذا تقّلبات 

بانته��اء  اإل  �صل�صلته��ا  تنت��ه  مل  معق��دة 

حتوي��ل  مت   ،1922 �صن��ة  فف��ي  النت��داب. 

املنطقتني الدرزّي��ة والعلوّية اإىل دولتني وُجعل 

لكّل منهما جمل�ض منتخب وحاكم. ويف 

ال�صنة نف�صها اأن�صئ »الحّتاد ال�صورّي« وكان 

ي�صّم دول دم�صق وحلب والعلوّيني. ومل يلبث 

ه��ذا الحّت��اد اأن األغي �صن��ة 1924 لتن�ص��اأ دولة 

�صوري��ا، وكانت ت�ص��ّم دولت��ي دم�صق وحلب 

ال�صابقت��ني ول��واء الإ�صكن��درون ال��ذي فُ�صل 

عن حل��ب واأ�صبح ذا و�صع خا�ّض. هذا فيما 

اأخرج��ت دولة العلوّيني م��ن الدولة اجلديدة. 

ومل ُت�ص��ّم ه��ذه الأخ��رة ومعه��ا دول��ة جبل 

ال��دروز اإىل �صوري��ا اإل يف �صن��ة 1936، وكان��ت 

هذه قد اأ�صبحت تدع��ى اجلمهورّية ال�صورّية 

يف �صن��ة 1932. ث��ّم ع��ادت ال�صلط��ة املنتدبة 

فف�صلت منطقتي الدروز والعلوّيني عن �صوريا 

جم��ّددًا، يف �صنة 1939. ويف هذه ال�صنة نف�صها، 

»منحت« فرن�ص��ا تركيا لواء الإ�صكندرون، 

خمالفة بذلك �ش��روط االنتداب التي كانت 

تلزمها باملحافظة على ال�صالمة الإقليمّية 

ملنطقة انتدابها. وقد فعلت ذلك لقاء تعّهد 

تركيا البقاء على احلياد يف احلرب العاملّية 

التي كانت على الأبواب. هكذا مل ت�صتعد 

�صوري��ا وحدتها الإقليمّية نهائّي��ًا )با�صتثناء 

الإ�صكن��درون( اإل يف �صنة 1942، حني وجدت 

فرن�ص��ا نف�صه��ا، بع��د اأن اأ�صعفته��ا احلرب 

واأمل��ت عليه��ا الإ�صغ��اء جم��ّددًا اإىل دواعي 

 يف ال�ص��رق، م�صط��ّرة اإىل 
ّ
النف��وذ الربيط��اين

الت�صليم بهذه الوحدة.

يف حال��ة لبن��ان الكب��ر، كان��ت مقاوم��ة 

املناط��ق امللحق��ة باملت�صّرفّي��ة، تل��زم القوى 

اقت�صادّي��ة  الراغبة – لأ�صب��اب  ال�صيا�صّي��ة 

اأ�صا�ص��ًا – يف املحافظة على متا�صك الكيان 

اجلديد، بالإ�صرار على بقاء احلماية الفرن�صّية 

لبن��ان  اإع��الن  تل��وا  اللذي��ن  ال�صهري��ن  يف 

الكب��ر، اأن�صاأ اجلرنال غ��ورو يف �صوريا دولتني 

هم��ا دول��ة دم�ص��ق ودول��ة حل��ب ومنطقتني 

ممّتعت��ني باحلك��م الذات��ّي هم��ا منطقة 

العلوّي��ني وجب��ل ال��دروز. وق��د جع��ل لل��واء 

الإ�صكندرون، وكان احل�ص��ور الرتكّي قوّيًا 

في��ه، نوعًا م��ن ال�صتق��الل الإدارّي يف نطاق 

دولة حلب.

عّولت ال�صلطة املنتدبة، يف هذه التجزئة، على 

خ�صو�صّي��ات للمدن وللمناط��ق والطوائف، 

فاأحالته��ا اإىل اأ�ص���ض لكيان��ات �صيا�صّي��ة. 

فق��د كانت حل��ب هي املدين��ة الكربى يف 

�صوري��ا وكان �صه��اًل البن��اء عل��ى رغبته��ا 

البقاء – مب��ا ه��ي عا�صمة – م�صاوي��ة، يف  يف 

املكانة ال�صيا�صّية، لدم�صق. هذا ف�صاًل عن 

اأنه��ا كانت ت�ص��ّم اأقّلّي��ة م�صيحّية �صخمة 

تت�صّدره��ا الكتلة الأرمنّي��ة، مبا هي اأقّلّية 

قومّية – دينّية. وكان تّيار جتارتها الرئي�صّي 

موّجه��ًا حت��و تركي��ا والع��راق. وكان الأثر 

الثق��ايّف )واللغ��وّي( الرتك��ّي وا�صح��ًا فيه��ا 

ويف حميطه��ا. ويف حالت��ي جب��ل العلوّي��ني 

وجب��ل الدروز، كان البناء عل��ى اخل�صو�صّية 

الطائفّية وعل��ى قدر من ا�صتقالل ال�صّكان 

التاأّخ��ر  وم��ن  ��ة  خا�صّ اأهلّي��ة  باأع��راف 

القت�صادّي – الجتماع��ّي بالقيا�ض اإىل املدن 

ال�صورّية الكبرة وحميطها.

اختارت ال�صلطة املنتدب��ة اإذن اأن تبني على 

��ة خريط��ة �صيا�صّي��ة  ه��ذه الأو�ص��اع اخلا�صّ

جدي��دة ل�صوريا، مقّدمة عوامل التجزئة على 

عوام��ل اأخ��رى متنامي��ة الأهمّي��ة، كانت 

تزّك��ي خّطة التوحي��د. ومن ه��ذه العوامل 

م��ا كان م��ن نتائج احل��رب وم��ن عواقب 

تقا�ص��م بريطاني��ا وفرن�ص��ا مهّم��ة النتداب 

عل��ى ال�ص��رق العرب��ّي. ف��اإن اإن�ص��اء احل��دود 

واحلواج��ز اجلمركّية بني �صوري��ا وكّل من 

تركي��ا والعراق )وكانت ه��ذه كّلها بالدًا 

عثمانّي��ة ل ح��دود بينه��ا اإىل ذل��ك الوقت( 

قد هّز بعن��ف الأ�صا�ض القت�صادّي الذي كان 

يكن افرتا�صه لنف�صال »دولة حلب«. واإن 
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�صورّي��ة ولبنانّي��ة كان��ت مناه�صة لالنت��داب، وكان��وا يّدعون 

الق��درة على حتوي��ل دّفتها اإىل قبول��ه خمّففًا، بع��د اأن �ُصحقت 

الثورة ال�صورّية، وكان من اجلهة الأخرى، اأموالهم الطائلة التي 

اأوحوا اإىل جه��ات فرن�صّية فاو�صوه��ا با�صتعدادهم لتوظيفها يف 

ب��الد كانت مرهقة م��ن احلرب واخلراب ومن اأزم��ة اقت�صادّية 

كانت م�صتقّلة بجانب من اأ�صبابها عن احلرب. واأّما ما كانوا 

يطلبونه فلم يكن اأقّل من تاج لبنان جلورج وتاج �صوريا ملي�صال. 

ه��ذا فيما كان �صقيقهم��ا حبيب يتحّدث ع��ن »اإمرباطورّية 

عربّية« راآها تلوح يف اأفق م�صاٍع تتوىّل اأمرها العائلة.

وق��د مال عبد الرحم��ن ال�صهبن��در ون�صيب البك��ري، مّدة من 

الزمن، اإىل �شّف اآل لطف الله، فتّمت بذلك �شروط �شّق اللجنة 

التنفيذّي��ة للموؤمت��ر ال�ص��ورّي الفل�صطينّي والطع��ن، من جهة 

لطف الله وال�صهبندر، يف �صرعّية الوفد العامل يف جنيف وطلب 

تنحي��ة اإح�ص��ان اجلابري وريا���ض ال�صلح ع��ن ع�صوّيته. وكان 

اإح�ص��ان اجلاب��ري ق��د دخل م��ع العاّلم��ة امل�ص��رّي اأحمد زكي 

با�صا ومفت��ي القد�ض اأمني احل�صين��ي، يف القاهرة، يف و�صاطة بني 

اجلناحني مل ت�صفر عن �صيء.

وقد تق��ّدم اأر�ص��الن وال�صل��ح با�صتقالتهما من الوف��د يف مطلع 

�صن��ة 1928 معتربين بال�ص��رر الذي اأ�صاب مهّم��ة الوفد من جّراء 

اجل��دل الدائ��ر يف القاهرة ويف �صح��ف عربّية خمتلف��ة. غر اأن 

اجلن��اح املوؤّيد لهما من اللجنة التنفيذّية )وكان ي�صّم اأكرثّية 

اأع�صائه��ا( اجتم��ع برئا�صة ال�صي��خ ر�صيد ر�صا، نائ��ب الرئي�ض، 

وطلب اإليهما العودة عن ال�صتقالة فاأجابا طلبه.

ومّل��ا كان اآل لط��ف الله قد مّنن��وا معار�صيهم تك��رارًا باأموال 

قال��وا اإّنهم اأنفقوها عل��ى الثورة ال�صورّية وعل��ى عمل الوطنّيني 

ال�صورّي��ني، فق��د قّدم ريا���ض ال�صلح تقري��رًا مالّيًا اأو�ص��ح فيه اأن 

نفقات الوفد نافت، يف ثماين �صنوات، عن 15 األفًا من اجلنيهات 

واأن ن�صي��ب الترّبع��ات منها بق��ي يف حدود الع�ص��رة يف املائة واأن 

اإ�صه��ام اآل لطف الله يف هذا الن�صيب الزهي��د كان زهيدًا جّدًا 

بدوره، واأن الباقي تكّبده اأع�صاء الوفد من مالهم اخلا�ّض.

ول ري��ب اأن الرتا�صق بالتهم املختلفة بني ال�صا�صة اخلارجني من 

ثورة مهزوم��ة كان اخللفّية التي ارت�صمت عليها اأزمة اللجنة 

مل َتْب��َق ال�صلطة املنتدبة مكتوفة اليدين طوياًل حيال ت�صاعد 

وت��رة املن��اواأة التي اعتمده��ا ريا�ض ال�صل��ح ل�صيا�صتها يف لبنان 

و�صوري��ا. وزاد من ب��روز هذه املناواأة، يف ظ��رف التطّورات اخلطرة 

التي �صهدتها ال�صه��ور الأوىل من الثورة ال�صورّية، اأن ريا�ض كان 

قد مال اإىل �صيء من الهدوء يف ال�صنة التي تلت عودته من املنايف، 

وهي ال�صنة الأخرة من عهد اجلرنال ويغان. عليه اأ�صدر املفّو�ض 

ال�صام��ي دو جوفنيل، يف 26 حزيران 1926، قرارًا ق�صى بو�صع ريا�ض 

يف الإقامة اجلربّية وحتت املراقبة يف قلعة اأرواد.

على اأن ال�صلح »�صعر باأّنه مراقب« – بح�صب تقرير فرن�صّي – فخرج 

اإىل فل�صط��ني بحرًا مع خر الدين الأح��دب واأمني اأر�صالن وجنا 

من العتقال. ويح�ص��ي التقرير نف�صه، بني املدن التي اأقام فيها 

ريا�ض بعد ف��راره، القاهرة وباري�ض وجنيف. وقد دامت مّدة نفيه 

اجلدي��دة )وه��ي الثالثة( �صنة واأح��د ع�صر �صه��رًا تقريبًا وكانت 

جم��ااًل لن�ش��اط �شيا�شّي غام��ر كّر�شه، وه� يف اأوائ��ل ثالثيناته، 

زعيمًا كبرًا من زعماء احلركة الوطنّية ال�صورّية واأوثق هوؤلء 

خ��ربة بال�صيا�صات الأوروبّية يف ال�ص��رق العربّي )وبالفرن�صّية منها 

عل��ى الأخ���ض( واأغزرهم عالق��ات ببع�ض الق��وى احلاكمة يف 

فرن�صا وبقوى املعار�صة ال�صيا�صّية وال�صحافّية، وخ�صو�صًا الي�صارّية 

منه��ا، وه��ي التي �صعى ال�صل��ح اإىل تاأليبها عل��ى �صيا�صة الدولة 

املنتدب��ة يف �صوري��ا ولبن��ان. وق��د مّهد ذل��ك كّله لع��ودة ريا�ض 

املظّفرة اإىل لبنان و�صوريا يف اأواخر اأّيار 1928.

م21Z بحرًا اإىل نفي جديد

األق��ى انح�صار الثورة ال�صورّي��ة وان�صراف زعمائه��ا ال�صيا�صّيني اإىل 

التناو�ض اخلطابّي بظّل ثقيل جّدًا على اللجنة التنفيذّية للموؤمتر 

ال�ص��ورّي الفل�صطينّي يف القاهرة وعلى وفده��ا الدائم يف جنيف، 

وكان يرئ�صه �صكيب اأر�صالن ومعه – على ما ذكرنا – اإح�صان 

اجلابري وريا�ض ال�صلح، وثالثتهم من�صوبون اإىل ال�صتقاللّيني.

فق��د مال مي�صال لط��ف الله )وكان رئي�ض اللجن��ة التنفيذّية( 

ومعه اأخوه جورج اإىل عقد �صفقة مع ال�صلطات الفرن�صّية توؤّمن 

لأ�صرت��ه دورًا بارزًا يف �صوريا ولبنان. واأّم��ا الذي كان اآل لطف الله 

يلّوح��ون بقدراته��م على تقديه فكان، م��ن جهة، ولء قوًى 

م22Z �شق�ق يف ثورة مهزومة

ال�صع��ب، يف دم�ص��ق، ر�صمّي��ًا، بزعام��ة عبد 

احل��زب  ه��ذا  ال�صهبن��در. وكان  الرحم��ن 

موجودًا فعلّيًا منذ �صنة 1922. ولعل ال�صتب�صار 

نف�صه كان ذا �صلة بع��ودة ريا�ض ال�صلح اإىل 

الن�ش��اط ال�شيا�شّي املك�ش���ف وباإ�شدار العهد 

اجلديد مع خ��ر الدين الأح��دب وبرت�صيحه 

نف�صه لالنتخابات النيابّية بعد ذلك.

�صهد ال�صتب�ص��ار نك�صته الكبرة حني جاء 

اإىل دار املفّو�صّي��ة ببروت وفد من اأعيان جبل 

الدروز يطل��ب اإبدال حاكم اجلب��ل الفرن�صّي 

الكابت��ني كاربيي��ه ال��ذي كان اإذ ذاك يف 

اإج��ازة. وكان الأعي��ان )واآل الطر�ض منهم، 

خ�صو�ص��ًا( ي�صك��ون من��اواأة ه��ذا الع�صكرّي 

التقليدّي��ة  القواع��د  ه��ّز  اإىل  و�صعي��ه  له��م 

لنفوذهم وتقريبه ملن هم دونهم منزلة ولبع�ض 

خ�صومهم. هذا مع اأن الرجل كان مّياًل اإىل 

ة اإىل ر�صف الطرق التي جلاأ يف  العمران، وبخا�صّ

تنفيذ اأ�صغالها اإىل فر�ض ال�صخرة على الأهايل.

قاب��ل �ص��اّراي الوفد واقف��ًا ورف���ض الطلب دون 

الدخول يف مناق�صته. فكان اأن عاد الأعيان 

اإىل جبله��م حمنق��ني واأخ��ذوا يع��ّدون العّدة 

للع�صي��ان. وحني بلغت اأخب��ار ال�صتعدادات 

اآذان ال�صلطة املنتدب��ة، دعا وكيل احلاكم 

بع���ض ه��وؤلء الأعي��ان اإلي��ه وقب���ض عليهم 

واأبعدهم اإىل اأرواد وتدمر. وقد ُعّد ذلك اإخالًل 

بال�صرف لأن املعتقلني كان��وا قد لّبوا الدعوة 

وهم اآمنون. وكان �صلطان الأطر�ض قد ا�صت�صعر 

نّية الوقيعة فرف�ض تلبية تلك الدعوة. ويف 21 

مّتوز، اأر�صل الوكيل ق��ّوة لعتقاله يف �صلخد 

فالتقاها يف الطريق ر�صول ل�صلطان وطلب اإىل 

قائده��ا العودة من حي��ث اأتى. ولكن القائد 

اأ�صّر على اإمتام مهّمته فالتقاه رجال �صلطان 

وبّددوا �صمل القّوة وفتكوا بعديد من رجالها. 

ث��ّم هاجم �صلطان ال�صوي��داء، مقّر احلاكم، 

واحتّلها وح�صر احلاك��م الوكيل واحلامية 

الفرن�صّية يف قلعتها.

واإذ بلغ��ت احلوادث هذا احل��ّد من اخلطورة، 

جّه��زت ال�صلط��ة املنتدب��ة حمل��ة كب��رة 

له��ذا التما�صك. وقد بقي ه��ذا الإ�صرار غالبًا 

ت املواق��ف الغالب��ة يف املناط��ق 
ّ

اإىل اأن تغ��ر

املذكورة واجّتهت نح��و الت�صليم بالكيان، 

مف�صحًة يف املجال لتفاهم مبا�صر بينها وبني 

قوًى كانت موالي��ة للكيان اأ�صاًل وكانت 

ال�صيا�صة الفرن�صّية قد اأ�صّرت بها كثرًا.

ويف حال��ة »ال��دول ال�صورّي��ة«، كان مرم��ى 

الفرن�صّيني جتزئة املقاومة الوطنّية لالنتداب 

واإبقاءه��ا، عل��ى الأخ�ّض، خ��ارج املنطقتني 

الدرزّية والعلوّية، وهما املنطقتان الوحيدتان 

اللت��ان كانت توج��د يف كّل منهما اأقّلّية 

ة ممّتعة بقاع��دة جغرافّية  طائفّي��ة مرتا�صّ

موّح��دة. وكان��ت ال�صلط��ة املنتدب��ة عل��ى 

علم بع�صر ال�صيط��رة على هاتني املنطقتني 

ال�صعبتني اإذا هما �صلكتا م�صلك الع�صيان. 

وه��و ع�ص��ر كانت ق��د ظه��رت عالئمه يف 

مرحلة النتقال من الحتالل اإىل النتداب. 

وم��ا لب��ث اأن ا�صتح��ال اإىل كارث��ة كب��رة 

لالنتداب مع ثورة 1925‑1927.

اأّم��ل الوطنّي��ني  كان اجل��رنال �ص��اّراي ق��د 

ال�صورّيني، بعد و�صوله اإىل بروت يف مطلع 1925، 

بت�صليمهم زمام الأمور يف بالدهم وبالتوّجه 

بها نحو الوحدة جمّددًا يف ظّل �صلطة منتدبة 

ينح�صر تدّخلها يف تفا�صيل ال�صيا�صة والإدارة 

ويتحّدد دورها العاّم مبزيد من الو�صوح. وعلى 

الرغ��م م��ن اأن��ه مل يدخ��ل معه��م يف بحث 

الإج��راءات الت��ي يقت�صيها ه��ذا التوّجه ومل 

ي�ص��ّرح بقبول مطالبهم املح��ّددة مما يّت�صل 

به، فاإنهم تفاءل��وا خرًا بقدومه. وقد زادهم 

 ا�صتب�ص��ارًا اأن اجلرنال – الذي كان ما�صونّيًا –

ذه��ب اإىل حّد القطيعة م��ع مقامات دينّية 

م�صيحّي��ة كانت تعّد ركائ��ز كربى لبقاء
 

النتداب، ويف مقدمها البطريركّية املارونّية.

عل��ى اأن مرحل��ة ال�صتب�ص��ار ه��ذه مل يط��ل 

اأمده��ا. وكانت قد اأ�صف��رت عن بروز حزب 
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فغ��ادرا باري���ض يف اأوائل مّتوز، بعد لق��اءات يف وزارة اخلارجّية بدا 

اأّنه��ا مل ت�صف��ر عن �ص��يء حمّدد. وبق��ي ريا�ض ال�صل��ح وحده يف 

باري���ض. وما لبث اأن اأخذ يغّل��ب التوجه اإىل الراأي العاّم الفرن�صّي 

ع��رب ال�صحافة والهيئات احلزبّية وال�صخ�صّيات املوؤّيدة للمطالب 

ال�صورّية اأو القابلة لتاأييدها. وقد جمع ريا�ض حوله اأوفر الطالب 

ال�صورّي��ني واللبنانّي��ني ن�صاط��ًا، وا�صتع��ان باجلمعّي��ة العربّي��ة 

ال�صورّي��ة لينّظم با�صمه��ا اللقاءات. واأن�صاأ ريا���ض قنوات اّت�صال 

مع رفاقه مطلعًا اإّياهم على التطّورات املّت�صلة بامل�صاألة ال�صورّية 

يف باري���ض. وقد واف��ق ذلك ظهور اخل��الف يف اللجنة التنفيذّية 

للموؤمت��ر ال�ص��ورّي الفل�صطينّي اإىل العل��ن. وكان ريا�ض وجورج 

لط��ف الل��ه موجودين مع��ًا يف باري�ض حني �صرع ه��ذا الأخر يف 

طًا جورج  ترتيب »امل�صاحلة« بني العائلة وال�صلطة املنتدبة، مو�صّ

اأنك��ري �صاحب لوجورن���ل دو كري. و�صه��دت امل��ّدة نف�صها ما 

ذكرناه م��ن ا�صتقالة �صكيب اأر�صالن وريا�ض ال�صلح من الوفد 

ث��ّم عودتهما عن ال�صتقالة فيما كان اإح�صان اجلابري ي�صعى 

يف القاهرة لاَلأْم ال�صدوع.

رغم ذلك، متّكن ريا�ض ال�صلح من فر�ض ح�صور بارز للم�صاألة 

ال�ش�رّي��ة يف اأو�شاط �شحافّية و�شيا�شّية ذات نف�ذ. وكان مل�شاعيه 

اأ�ص��داء بارزة يف ال�صحافة العربّية اأي�صًا ويف و�صط احلركة الوطنّية 

ال�صورّي��ة. وه��و ق��د ت��ّوج ه��ذه امل�صاعي بح�ص��وره موؤمت��ر احلزب 

ال�صرتاك��ّي الفرن�صّي يف كانون الثاين 1928. وقد انتهت اللجنة 

العلي��ا للح��زب اإىل ت�صم��ني برناجم��ه النتخاب��ّي ق��رارًا قاطعًا 

بالع��رتاف بوحدة �صوري��ا وا�صتقاللها وباجل��الء عنها ودخولها 

ع�صب��ة الأمم. وترا�صل جان لونغيه ع�صو اللجنة الإدارّية الدائمة 

للحزب )وهو حفيد كارل مارك�ض( وريا�ض ال�صلح توكيدًا لهذا 

الق��رار. وكان لهذا احلزب 110 ن��ّواب يف الربملان الفرن�صّي وكان 

يدعم الئتالف احلاكم من غر اأن يكون �صريكًا فيه.

ويف اأوائ��ل اآذار، ا�صتمعت اللجنة التنفيذّية للحزب الراديكايّل، 

وه��و اأك��رب الأح��زاب الفرن�صّي��ة، اإذ ذاك، واأح��د ت�صكي��الت 

الئت��الف احلاك��م، اإىل ريا���ض ال�صل��ح، ف�ص��رح له��ا الأماين 

الوطنّي��ة ال�صورّية وطل��ب اإ�صدار ت�صريح مبدئ��ّي مبا تراه اللجنة 

من و�صائل ممكنة لت�صوية امل�صاألة ال�صورّية. وقد اأوكلت اللجنة 

اإىل اللجنة ال�صيا�صّية در���ض القرتاح. ويف اأوا�صط ال�صهر، اأ�صدرت 

اللجن��ة التنفيذّية قرارًا دعم��ت فيه م�صاعي املفّو�ض ال�صامي يف 

التنفيذّية للموؤمتر ووفده��ا الدائم. وكانت ظروف البوؤ�ض املاّدّي 

ال�صدي��د الذي عانت��ه، ب�صع �صن��وات، فلول الث��ّوار الالجئني اإىل 

الأزرق يف �ص��رق الأردّن ثّم اإىل وادي ال�صرحان، يف املقلب ال�صعودّي 

من احلدود، ثقيلة على نفو�ض من عاينوها اأو علموا بها ومعّززة 

لتخّبط القيادات ال�صيا�صّية يف تنازعها املوؤذي.

وق��د ط��ال الأجل به��ذه املناو�صات الت��ي بداأت م��ع �صيف 1927، 

اأي ح��ني كان ن�شاط ريا�ض ال�شلح يف و�ش��ط االأحزاب الفرن�شّية 

وال�صحاف��ة وال��راأي الع��اّم الفرن�صّي ق��د انطلق بق��ّوة. وبعد ذلك 

ب�صن��ة، كان ريا���ض ومرافقون له يف عّم��ان، ووجهتهم قرّيات 

املل��ح يف املنطق��ة التي جلاأ اإليها الثّ�ار م��ن �شمال جند. فاأحاط 

بهم نفر من املناوئ��ني وجادلوهم يف م�صر الإعانات. وكان اأن 

حت��ّول اجل��دال اإىل �صجار نال من��ه ريا�ض ال�صلح بع���ض الأذى، اأو 

خرج منه م�صجوج الراأ�ض، على ما ذكرت م�صادر خ�صومه.

يف ر�صال��ة اإىل عبد احلميد كرامي موؤّرخ��ة يف 1926/11/15، ي�صر 

ريا�ض ال�صلح الذي كان مقيمًا، اإذ ذاك، يف جنيف، اإىل اأّنه يزور 

باري�ض ِخفيًة بني وقت واآخر.

وق��د كان اأع�ص��اء الوفد ال�صورّي – الفل�صطين��ّي، يف ذلك احلني، 

ممنوعني من العودة اإىل �صوريا ولبنان ومن دخول فرن�صا.

عل��ى اأن بوادر التغي��ر يف املوقف الفرن�صّي م��ن امل�صاألة ال�صورّية، 

بع��د انكف��اء الث��ورة، حمل��ت وزارة اخلارجّي��ة عل��ى دعوتهم 

اإىل باري���ض. وكان��ت منا�صبة ذلك زي��ارة املفّو�ض ال�صامي هرني 

بون�ص��و للعا�صم��ة واإقامته فيها اأ�صهرًا، وهو م��ا بدا مهّيئًا لر�صم 

�صيا�صة جديدة تنتهي – بني ما تنتهي اإليه – اإىل ت�صوية للخالف 

ال�صيا�صّي بني ال�صلطة املنتدبة واملعار�صة ال�صورّية.

والظاه��ر اأن ريا���ض ال�صل��ح كان اأّول اأع�ص��اء الوف��د و�ص��وًل اإىل 

باري���ض وا�صتق��رارًا فيها، ثّم تبع��ه اإليها اإح�ص��ان اجلابري. وقد 

ان�ص��ّم اإليهما الأم��ر �صكيب اأر�صالن عن��د عودته من رحلته 

الأمركّي��ة يف حزيران 1927. ومل يط��ل املقام باأر�صالن واجلابري 

م23Z »�شورّي« يخ�طب اأحزاب فرن�ش� وراأيه� الع�ّم

الفرن�صّي��ة على �صاّراي واأف�ص��ى اإىل ا�صتدعائه 

نهائّي��ا يف العا�صر م��ن ت�صرين الثاين. وكان 

اأبقى الكالم الذي قيل احتجاجًا على دمار 

دم�صق وجمزرتها ق�صيدة اأحمد �صوقي:

با بردى اأرّق �صالٌم من �صَ

ودمٌع ل ُيكفكف يا دم�صُق  

ومنها البيتان املاأثوران:

وللح�ّرّية احلمراء باٌب 

دّق
ُ
بكّل يٍد م�صّرجة ي�  

دم الأحرار تعرفه فرن�صا

وتع���لم اأن�ه نور وح�ّق  

كان اآل البكري اأوثق اأ�صر الأعيان يف دم�صق 

�صل��ة بجبل ال��دروز. وكان ن�صيب البكري– 

وهو واح��د من اأركان جمعّي��ة الفتاة ويعود 

اإليه الف�صل، على ما ذكر، يف تن�صيب في�صل 

اإليه��ا حني زار ه��ذا الأخر دم�ص��ق، يف اأثناء 

احل��رب الكربى – ق��د اأ�صب��ح رفي��ق ن�ص��ال 

ل�صلط��ان الأطر�ض منذ �صنة 1918، على اأقرب 

تقدي��ر. علي��ه كان اأّول اأعي��ان العا�صم��ة 

واأبرزه��م  �صلط��ان يف اجلب��ل  اإىل  ان�صمام��ًا 

اإ�شهام��ًا يف م��ا ت��ال م��ن ن�شاط قت��ايّل ح�ل 

اإذ  اأ�صب��ح   دم�ص��ق ويف داخله��ا. وكان ق��د 

ذاك ركن��ًا من اأركان ح��زب ال�صعب الذي 

اأن�صاأه ال�صهبندر.

وقد اأخ��ذت الثورة ترتاج��ع وتنتك�ض، على 

ق��د  الفرن�صّي��ون  كان   .1926 �صن��ة  امت��داد 

ا�صتقدم��وا تعزي��زات لقّواته��م فخا�صت، يف 

ال�صي��ف، مواجه��ات ناجح��ة �ص��ّد الث��ّوار. 

وكان ال�صي��ق ق��د ا�صتّد يف �صف��وف الأهلني 

بالظ��روف التي فر�صها انت�صار القتال. وهو ما 

جعل ال�صلطات تقدم على قمع الثّوار واإعادة 

بة من ردود  احت��الل جبل الدروز غ��ر متح�صّ

فعل ذات اأهمّية.

بقي��ادة اجل��رنال مي�ص��و لتحري��ر املحا�صرين 

وا�صتعادة ال�صيطرة على اجلبل. فالتقى الثّوار 

ه��ذه احلمل��ة يف مو�صع��ني، يوم الث��اين من 

اآب، وقتلوا مئات م��ن جنودها، منزلني بها 

هزية نكراء وغامنني من عتادها احلربّي 

�صيئًا كثرًا.

اأف�صى ه��ذا الن�صر اإىل انت�صار الث��ورة يف اأنحاء 

اأخ��رى م��ن �صوري��ا اأهّمها دم�ص��ق وغوطتها 

وحم�ض وحماه ونواحي حوران وجبل القلمون 

ث��ّم را�صي��ا وحا�صبي��ا داخ��ل ح��دود لبن��ان 

الكب��ر، وق��د دخلهما املقاتل��ون ال�صورّيون 

يف ت�صري��ن الث��اين واحتّل��وا قلعتيهما، بعد 

معركت��ني �صاريت��ني، وذلك بقي��ادة �صقيق 

�صلط��ان ال�صاّب زيد الأطر���ض. وقد مّهد لهذا 

النت�ص��ار وفود عدي��د من الزعم��اء ال�صورّيني 

على �صلخد، مق��ّر �صلطان، واإن�صاوؤهم قيادة 

موّح��دة وتن�صيبه��م �صلط��ان قائ��دًا عاّم��ًا. 

وكانت ال�صلطة املنتدبة قد قب�صت على نفر 

من الزعماء مل يلتحقوا باجلبل واعتقلتهم 

يف قلعة اأرواد.

اأخ��ذ الثّوار يناو�صون الع�صك��ر الفرن�صّي ومن 

�صّنفوه��م اأعوانًا لالنت��داب يف داخل دم�صق 

وحوله��ا. وح��ني ا�صت�صع��روا �صع��ف حامي��ة 

املدينة، دخلوها واحتّلوا اأ�صواقًا واأحياًء فيها 

وو�صل��وا اإىل ق�صر العظم ال�صه��ر الذي كان 

الفرن�صّي��ون ق��د ا�ص��رتوه وجعل��وه دارًا لالآث��ار 

وا�صرتاح��ة للمفّو�ض ال�صام��ي، فاأحرقه الثّوار 

�صاّراي – ال��ذي كان  اأن  معتقدي��ن، خط��اأً، 

ق��د بلغهم خ��رب و�صول��ه اإىل دم�صق – موجود 

في��ه. كان ذل��ك يوم 18 ت�صري��ن الأّول 1925. 

وعند غ��روب اليوم املذكور، ب��داأت احلامية 

الفرن�صّية تق�ص��ف املناطق التي تغلغل فيها 

الث��ّوار باملدفعّي��ة وواظبت عل��ى ذلك يومني 

متوالي��ني. ولق��د اأ�صف��ر الق�صف ع��ن تدمر 

معظ��م ح��ّي امليدان وع��ن اأ�ص��رار فادحة يف 

اأحي��اء اأخ��رى م��ن العا�صمة، وع��ن �صحايا 

من الأهلني اخُتلف يف عددهم ولكنه بلغ 

املئ��ات. وقد حّرك هذا ال��رّد الرهيب حملة 

على النت��داب يف اأقطار عّدة واأث��ار املعار�صة 
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�صبي��ل ال�صلم الدائم يف �صوريا والتفاهم الفرن�صّي – ال�صورّي ودعت 

اإىل اإجابة اأماين ال�صورّيني امل�صروعة بالحّتاد وال�صتقالل، م�صرة 

اإىل وج��وب اّتفاق الوطنّيني ال�صورّيني يف ما بينهم. و�صّجع القرار 

اأي�ص��ًا ت�صكيل ق��وى دفاعّي��ة �صورّية ي��اأذن وجوده��ا با�صتدعاء 

القّوات الفرن�صّية.

وقد لحظ معّلقون اإعرا�ض احل��زب الراديكايّل، لأّول مّرة، عن 

ذك��ر النتداب. ولكّنهم لحظوا اأي�صًا اأن قراره مل يكن على 

الدرجة التي كان عليها قرار احلزب ال�صرتاكّي جلهة القطع 

ب�صرورة اإنفاذ املطالب ال�صورّية.

��ل ريا�ض ال�صل��ح يف اأواخ��ر اإقامت��ه الباري�صّية التي  هك��ذا تو�صّ

اأنهاه��ا يف اآذار 1928 اإىل ا�صت�ص��دار ق��رار من احل��زب ال�صرتاكّي 

واآخ��ر من احل��زب الرادي��كايّل ي�صتجيب��ان ا�صتجاب��ة متفاوتة 

ملطال��ب الوطنّي��ني ال�صورّيني. وكانت فرن�صا ق��د اأ�صبحت على 

اأعت��اب احلملة النتخابّي��ة اجلدي��دة. وكان التعويل )اجلديد 

متام��ًا( من جهة الوفد ال�ص��ورّي الفل�صطينّي )وهو يجتاز موّحدًا 

ان�صق��اق اللجن��ة التنفيذّي��ة يف القاهرة( على التوّج��ه اإىل الراأي 

الع��اّم الفرن�ص��ّي، م�صفوع��ًا بالأمل يف اأن ي�صتوي ه��ذان احلزبان 

عمادًا لأكرثّية نيابّية تاأتي على غرار تلك التي اأ�صفرت عنها 

انتخابات 1924. وهو اأمل مل يتحّقق بل ما لبث الراديكالّيون اأن 

خرجوا من احلك��م اإىل املعار�صة، مف�صحني يف املجال لتكّون 

اأكرثّية رجراجة ولكن حمافظة.

ع��اد ريا�ض ال�صلح م��ن باري�ض اإىل �صيدا حيث كان يقيم والده 

ف��اإىل بروت حيث اخت��ار الإقامة، معّرجًا عل��ى جنيف وعلى 

القاه��رة وحيف��ا والقد���ض. وكان��ت تلك رحل��ة بطيئ��ة جّدًا 

ا�صتم��ّرت من اأواخ��ر اآذار اإىل اأواخر اأّي��ار 1928 وو�صعت حّدًا ملنفى 

ريا�ض الثالث ال��ذي طال نحوًا من �صنتني. كان ذلك هو املنفى 

الثالث بع��د ذاك الذي اأر�صله اإليه حكم الدي��وان العريّف بعاليه 

�صن��ة 1915 وبع��د التغريبة الت��ي فر�صتها مي�صل��ون. وكان ذلك 

ه��و املنفى الأخ��ر اأي�صًا ما خال �صه��ري اإبع��اد اإىل القام�صلي يف 

�صنة 1935. وكانت هذه العودة عودة »املجاهد« – الذي ا�صتوى مذ 

ذاك »زعيم��ًا« – اإىل وطن��ه م�صّممًا على الإقام��ة فيه وال�صلوع 

من الداخل يف معركة ا�صتقالله. وهذان، الإقامة وال�صلوع، مل 

ينع��ا كرثة الرتح��ال الذي اأ�صبح طوعّي��ًا يف اأرجاء هذا الوطن 

غالبًا واإىل خارجه اأحيانًا. هذا الوطن كان، حّتى ذلك احلني، 

�ش�ريا. ولكن لبنان اأخذ يزداد ح�ش�رًا باّطراد يف ن�شاط هذا الرجل 

وعادت فل�شطني لت�شتاأثر ب�شطر مهّم اأي�شًا من هذا الن�شاط.

وق��د اأ�صب��ح »ال�صتق��الل« �صعارًا غالب��ًا حلركة ريا���ض ال�صلح 

يقّدم��ه �صراح��ة عل��ى �صع��ار الوحدة كّلم��ا اأتيحت ل��ه فر�صة 

لتناول »الق�صّية ال�صورّي��ة«. وهذا تقدمي مل يكن جديدًا متامًا 

عل��ى ه��ذا الوجه ال��ذي بات خم�صرم��ًا يف »جمعّي��ة الفتاة« ويف 

وريثها »حزب ال�صتقالل«، ولكّنه اأ�صبح تقديًا منهجّيًا بعد 

�صن��ة 1928. بقيت م�صاأل��ة الوحدة ال�صورّية مطروح��ة بقّوة ب�صاأن 

�صوريا »الداخلّية« التي كان النتداب ل يزال يقّلبها بني �صيغ 

متنّوعة للتجزئ��ة. ولكن تقدمي �صعار ال�صتقالل كان يعني، 

قب��ل كّل �ص��يء، عن��د ريا�ض ال�صل��ح، اإرجاء البح��ث يف �صيغة 

للعالق��ة بني لبنان و�صوري��ا اإىل حني متّكنهما من ال�صتقالل 

الن اإليها  لهما، بعد ذل��ك، اإىل �صيغة لهذه العالقة يتو�صّ وتو�صّ

باملفاو�صة احلّرة. وكان تقدمي �صعار ال�صتقالل يعني اأي�صًا اإدراك 

 
ّ
ما يلي��ه و�صع فل�صطني العالقة بني ف��ّك النتداب الربيطاين

 من �صعي ا�صتقاليّل بالدرجة الأوىل.
ّ
وفّك ال�صتعمار ال�صهيوين

وق��د كانت رحل��ة الع��ودة البطيئة تل��ك �صل�صل��ة طويلة من 

الحتفالت حفزها ما اأثم��ره عمل ريا�ض ال�صلح الباري�صّي من 

مواق��ف فرن�صّية بدت اأ�صواًء يف الظلمة التي خّيمت مع انح�صار 

»الث��ورة ال�صورّي��ة الكربى« وال�صقاق ال�ص��ارب اأطنابه بني �صّفني 

كبرين من قادتها ورعاتها ال�صيا�صّيني.

م24Z 1928: »عودة املج�هد«

الأم��ر �صكيب اأر�ص��الن( واملل��ك ال�صعودّي 

عب��د العزي��ز وملك الع��راق في�ص��ل. فتبادل 

 الطرف��ان ال�صورّيان التهم يف هذا املو�صوع ويف 

مو�ص��وع املوق��ف م��ن النت��داب واملطال��ب 

يف   
ّ
الربيط��اين ال��دور  مو�ص��وع  ويف  ال�صورّي��ة 

ماجري��ات الث��ورة ودور عب��د الل��ه، اأمر �صرق 

عر���ض  اإىل  طموح��ه  كان  ال��ذي  الأردّن، 

�صوري��ا غ��ر خف��ّي. وكان الأم��ر ق��د دعم 

الث��ورة. ث��ّم بقي طموح��ه يظه��ر اإىل العلن 

م��ن ح��ني اإىل ح��ني طوال رب��ع الق��رن الذي 

ف�ص��ل ب��ني انح�صاره��ا متام��ًا )م��ع ا�صطرار 

رجاله��ا اإىل مغادرة الأزرق حتت وطاأة ال�صغط 

الفرن�ص��ّي على الأمر وعلى راعي حكومته 

( وبني اغتي��ال عبد الله يف القد�ض 
ّ
الربيطاين

)وكان ق��د اأ�صب��ح مل��كًا( بعد اأربع��ة اأّيام 
م�صت على اغتيال ريا�ض ال�صلح يف عّمان.

وكان الأعي��ان الذي��ن ان�صّم��وا اإىل �صلطان 

موّزع��ني ب��ني حزب��ي ال�صع��ب وال�صتق��الل، 

فاحّتد احلزب��ان، يف املرحلة الأوىل من الثورة، 

لي�ص��ّكال م��ا اأطلق علي��ه ا�ص��م »الكتلة 

الوطنّية«. وهذا ا�صم �صيكون له �صاأن كبر 

يف �صوريا الثالثينات. واأّما يف �صنة 1925، فاإن هذا 

الوليد ما لبث اأن واأده التحا�صد ما بني اأركان 

احلزب��ني. وقد تفاق��م اخلالف، م��ع انح�صار 

الثورة وخروج الق��ادة واملقاتلني، وعلى راأ�صهم 

�صلط��ان الأطر���ض، اإىل الأزرق يف �ص��رق الأردّن 

ث��ّم اإىل �صحراء النبك وراء احل��دود ال�صعودّية. 

فكان لعادل اأر�ص��الن، ممّثل ال�صتقاللّيني 

يف قي��ادة الث��ّوار و�صقي��ق �صكي��ب اأر�ص��الن، 

خمّيم واأن�صار. ومل يخل جمرى العالقات بينه 

وبني �صلطان من التنافر والتوّتر.

م��ن  ال�صا�ص��ة  بع���ض  مط��اف  انته��ى  وق��د 

ال�صهبن��در  ومنه��م  القاه��رة،  اإىل  الطرف��ني 

القوتل��ي  و�صك��ري  ال�صع��ب  ح��زب  زعي��م 

اأح��د زعم��اء ال�صتقاللّيني. وهن��اك ا�صتعر 

اجلدال وانت�ص��ر يف ال�صحف. وكان من اأهّم 

مدارات��ه مو�ص��وع الإعان��ات الت��ي ُجمع��ت 

للث��ّوار م��ن م�ص��ادر ع��ّدة بينه��ا املغرتب��ون 

الع��رب يف الأمركّيتني )وق��د جال عليهم 
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تغي��رًا ج�صيمًا واحدًا هو اإن�صاء دولة اإ�صرائيل 

�صنة 1948 على الق�صم الأعظم من فل�صطني. 

وهو تغير كان ينذر به – واإن مل ين�ّض عليه 

 الآنف 
ّ
��ًا �صريحًا – وع��د بلفور الربيط��اين ن�صّ

الذك��ر يف �صن��ة 1917 ثّم اإدراج ه��ذا الوعد يف 

�ص��ّك انتداب بريطانيا عل��ى فل�صطني الذي 

اأقّره جمل�ض ع�صبة الأمم لحقًا. وقد يكون 

لزمًا اأن ن�صيف اإىل ه��ذا التغير تغيرًا اآخر 

هو ن�صوء جمهورّية �صورّية واحدة بعد عقدين 

من الرتّدد النتداب��ّي بني �صيغ عّدة لتق�صيم 

�صوريا ولنظام العالقات بني اأجزائها.

واكب��ت حكوم��ة كليمن�ص��و اأه��ّم هذه 

التطورات ل كّلها. وحني اأجريت، يف ت�صرين 

الث��اين 1919، اأوىل النتخابات الت�صريعّية بعد 

��ح كليمن�صو نف�ص��ه، ُبَعيدها،  احل��رب ور�صّ

خلالف��ة بوانكاري��ه يف رئا�ص��ة اجلمهورّية، 

اأ�صقطته اجلمعّية الوطنّية اجلديدة، فذهب 

 »النمر« – وكان هذا هو لقب كليمن�صو – 

اإىل التقاع��د. واأّم��ا النتخاب��ات الت�صريعّي��ة 

كان  حمافظ��ة  اأكرثّي��ة  ع��ن  فاأ�صف��رت 

قوامها ائتالفًا لالأحزاب املعتدلة اأطلق على 

نف�ص��ه ا�ص��م »الكتل��ة الوطنّية« وه��و ا�صم 

ورث��ه يف الأعوام الالحق��ة جتّمعان اأحدهما 

، وقد و�ص��ل كالهما 
ّ
�ص��ورّي والآخ��ر لبن��اين

 
اإىل احلكم.

احلكوم��ة  رئا�ص��ة  يف  كليمن�ص��و  خل��ف 

األك�صندر ميللران وكان منبته راديكالّيًا 

ث��ّم ا�صرتاكّي��ًا ولكنه حكم بق��ّوة اليمني 

ويف  احل��رب  وزارة  يف  دوره  ل��ه  ع��رف  ال��ذي 

مقاطعتي الألزا�ض واللورين امل�صتعادتني. وما 

لبث ميللران اأن انتخب رئي�صًا للجمهورّية، 

بع��د ا�صتقال��ة د�صانيل ال��ذي كان قد خلف 

بوانكاريه )قبل اأ�صهر معدودة( ب�صبب املر�ض. 

ويف مطل��ع 1921، دع��ا ميلل��ران اإىل تروؤّ���ض 

احلكومة اأري�صتيد بري��ان. ويعّد هذا الأخر 

م��ن اأملع ال�صا�صة واأطوله��م اختبارًا للحكم 

اإذ �ص��ّكل اإح��دى ع�ص��رة حكوم��ة، وكان 

وزيرًا ع�صرين مّرة. وهو الذي �صغل وزارة ال�صوؤون 

اخلارجّية، على اخل�صو�ض، يف الن�صف الثاين 

الأوىل يف  العاملّي��ة  احل��رب  فرن�ص��ا  خا�ص��ت 

ظ��ّل رئا�ص��ة ري��ون بوانكاري��ه. وقد جمع 

الأح��زاب املهّم��ة فيه��ا م��ا �ُصّم��ي »الحّتاد 

املقّد���ض«، وموؤّداه اإرجاء املواجهات الداخلّية 

الكبرة ب��ني يني وو�صط وي�ص��ار اإىل ما بعد 

وه��و  الرادي��كايّل،  احل��زب  الن�ص��ر. وكان 

 �صخ��م ت��دّرج م��ن مواقع 
ّ
جتّم��ع علم��اين

تغيرّية يدل عليها ا�صمه اإىل مواقع اعتدال 

وتوازن عرّب عنها تنّوع التّيارات التي توّزعت 

اأجنحته، ق��د ت�صّدر الأكرثّي��ات احلاكمة 

يف ال�صنوات الع�صر الت��ي �صبقت احلرب وبقي 

يت�صّدره��ا ط��وال احل��رب وردح��ًا طوياًل من 

مرحلة ما بني احلرب��ني. وكان هذا احلزب 

يحظى مب�صان��دة احلزب ال�صرتاكّي، وهو اإذ 

ذاك القّوة الكربى اإىل ي�صاره، وهذا من غر 

اأن ي�ص��رتك ال�صرتاكّيون، عل��ى الإجمال، 

يف احلكوم��ات املتتالي��ة. وكان �صبب هذا 

�ش��روط  يف  اال�شرتاكّي��ني  ت�ش��ّدد  االمتن��اع 

مل�صاركته��م تّت�صل بال�صيا�صة الجتماعّية. 

واأّم��ا �صبب م�صاندتهم الراديكالّيني فكان 

التفادي من دفع هوؤلء نحو اأحالف �صيا�صّية 

تطغى عليها اأحزاب اليمني.

وقد تعاقبت على حك��م فرن�صا، يف �صنوات 

احل��رب، حكوم��ات ع��ّدة �ص��ّكل اآخره��ا 

جورج كليمن�صو زعيم احلزب الراديكايّل، 

يف ت�صري��ن الث��اين 1917، فبقي��ت يف احلكم 

اإىل مطل��ع �صن��ة 1920 وق��ادت فرن�صا، يف ظّل 

�صلط��ة �صارمة، اإىل الن�صر ثّم عرب املفاو�صات 

الت��ي تّوجتها معاهدة فر�ص��اي واإن�صاء ع�صبة 

الأمم. وهي املفاو�ص��ات التي ر�صمت مالمح 

جدي��دة لعامل م��ا بعد احل��رب وكانت لها، 

عل��ى اخل�صو���ض، فاعلّي��ة جذرّي��ة يف ر�ص��م 

خريط��ة جديدة لل�ص��رق العربّي بع��د انهيار 

الدول��ة العثمانّي��ة يف احلرب وظه��ور مفهوم 

»النت��داب« يف ميث��اق ع�صب��ة الأمم وتوّجه 

املنت�صري��ن الكبرين يف احل��رب )بريطانيا 

ب��ني  العرب��ّي  امل�ص��رق  توزي��ع  اإىل  وفرن�ص��ا( 

انتدابيهما واإىل تق�صيمه دوًل جديدة كّلّيًا. 

هذه اخلريط��ة التي ا�صتق��ّرت ن�صبّيًا يف اأوائل 

الع�صرين��ات �صهدت، عرب العق��ود الالحقة، 
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و�ص��ل ريا���ض ال�صلح اإىل �صيدا خفي��ًة يف الع�صرين اأو يف احلادي والع�صري��ن من اأّيار 1928. 

وم��ا لبث��ت الوفود اأن اأخذت تتقاط��ر لل�صالم عليه من اأرجاء �صوري��ا ولبنان. فجاءه من 

�صوري��ا وف��د منت�صر التمثيل بني مدن �صورّية خمتلفة �ص��ّم جميل مردم بك وفوزي الغّزي 

و�صع��د الله اجلابري وفخري البارودي وح�صني ال��ربازي وعفيف ال�صلح، ومعهم �صحافّيون 

عدي��دون. ثّم اأقام ل��ه اآل اأبو ظهر حفلة تكريية يف داره��م كان بني ح�صورها اأ�صعد 

عق��ل ومي�صال زّكور وجربان تويني وعلي نا�صر الدي��ن، وخطب فيها الثالثة الأخرون 

وقبله��م »اأدباء« جب��ل عامل املعروفون اأحمد ر�صا واأحمد ع��ارف الزين وحمّمد كامل 

�صعي��ب وحمّمد جاب��ر اآل �صفا وكذلك حمّم��د علي حماده، با�ص��م الطالب العرب يف 

بروت، اإلخ.

ويف رّد ريا���ض على اخلطباء، قال اإّنه مع اللبنانّيني على �شرط اأن يك�ن لبنان م�شتقاًل 

 انف�صايّل«. واأّم��ا اأن يكون انف�صال 
ّ
ا�صتق��الًل �صحيح��ًا. ف��اإذا كان ذلك فهو »لبن��اين

وا�صتعب��اد »فال واأل��ف ل«. وقد اأثارت هذه العب��ارات اهتمام ال�صامع��ني وكانت لحقًا 

مو�صوع اأخذ ورّد يف ال�صحافة.

ويف 7 حزيران، انتقل تكرمي ريا�ض اإىل بروت. فاأقيمت له يف فندق بروت بال�ض حفلة 

ح�صره��ا مائة �صخ�ض وخطب فيه��ا عبد الرحمن بيهم وعبد الله اليايف ولطفي احلّفار 

وجنيب الرّي�ض واأحمد عارف الزين.

ويف مّت��وز، ج��اء دور دم�صق. وهي مل ت�صهد حفلة تكرمي واحدة بل حفالت. وكان بني 

احل�ص��ور اأمثال ها�صم الأتا�صي واإبراهيم هنانو وفار���ض اخلوري وحمّمد علي العابد وعلي 

تلي وكثرون غره��م. وكان اللقب الذي اأخ��ذ ي�صبغ على 
ّ
اآغ��ا الع�صلي وع��ارف القو

ريا�ض يف هذه احلفالت هو »زعيم ال�صباب ال�صورّي«.

وكان��ت خط��ب ريا���ض، يف هذه املنا�صب��ات كّلها، تدور عل��ى جهود الوف��د ال�صورّي يف 

جني��ف وتبدي الر�صا عن نتائج انتخابات اجلمعّية التاأ�صي�صّية ال�صورّية التي كانت قد 

ج��رت يف 21 ني�ص��ان. وكان اخلطيب، على ما �صبق، ي�صّدد على �صعار ال�صتقالل وعلى 

توحيد ال�صف ابتداء بالكّف عن ت�صنيف ال�صيا�صّيني بني وطنّيني وغر وطنّيني. وكان 

ُيربز اأي�صًا اأمله يف اأن ت�صل اجلمعّية التاأ�صي�صّية اإىل حّل للم�صاألة ال�صورّية عرب اإقرار د�صتور 

يوؤّم��ن ال�صتقالل احلقيقّي للبالد ويعيد اإليه��ا وحدتها وعرب مفاو�صة لل�صلطة املنتدبة 

م�صفوعة باجلهد ال�صيا�صّي املنا�صب يف رحاب ع�صبة الأمم.

ة به، على  كان »املجاه��د« قد اأ�صبح »الزعيم« من غر ا�صتغناء عن اأ�صاليبه )اخلا�صّ

نحٍو ما( يف »اجلهاد ال�صيا�صّي«.

م26Z »زعيم ال�شب�ب ال�شورّي«

اأقيم��ت احلفل��ة الأوىل يف باري�ض نف�صها، قبيل رحيل ريا�ض ال�صل��ح عنها. اأقامتها له 

اجلمعّي��ة ال�صورّية العربّية ودعيت اإليه��ا اجلمعّية امل�صرّية وطلبة كثرون مراك�صّيون 

وتون�صّيون ولبنانّيون واأركان للجاليتني ال�صورّية واللبنانّية يف عا�صمة فرن�صا. وقد األقيت 

فيها خطب اإحداها للمحتفى به، وُتليت ر�صالة من الأمر �صكيب اأر�صالن حّيا فيها 

م�صاعي ريا�ض ال�صلح.

ويف القاهرة التي و�صل اإليها ريا�ض ال�صلح يف اأوائل ني�صان، اأقام له »�صيخ العروبة« اأحمد 

زكي با�صا حفلة تكريّية ح�صرها اأمر ال�صعراء اأحمد �صوقي وحممود فهمي النقرا�صي 

ور�صي��د ر�ص��ا وفار�ض منر وكثرون غرهم، وخطب فيها كث��رون اأي�صًا منهم اإح�صان 

اجلابري ور�صيد ر�صا و�صاحب الدعوة واملحتفى به.

ويف القد���ض الت��ي جاءها ريا�ض ال�صلح من حيفا يف اأوا�ص��ط ني�صان، اأقام له املفتي احلاج 

اأم��ني احل�صين��ي حفلة تكرمي يف كّلي��ة رو�صة املع��ارف. والظاهر اأن اأم��رًا مهّمًا دعا 

ريا�ض ال�صلح للعودة اإىل القاهرة بعد ذلك ثّم اإىل القد�ض مّرة اأخرى يف اأوا�صط اأّيار...

وهذا، على الأرجح، ما اأّخر و�صوله اإىل �صيدا. فكان اأّن �صيوف والده اإىل غداء ترحيبّي، 

وكان بينه��م اإميل اإّده و�صليم علي �صالم و�صخ�صّي��ات اأخرى، ا�صطّروا اإىل الرتحيب به 

قبل و�صوله باأّيام.

ط اإميل اإّده، على ما يظهر، لدى ال�صلطة املنتدبة لإ�صدار العفو  وكان ر�صا ال�صلح قد و�صّ

ع��ن ريا�ض وال�صماح له بالعودة. وكان ر�صا نف�صه قد قابل املفّو�ض ال�صامي لهذه الغاية. 

على اأن هذه »الو�صاطة« ح�صلت يف ظرف كان �صعبًا فيه اأن متنع ال�صلطات الفرن�صّية 

ريا���ض ال�صل��ح م��ن العودة اإىل بيت��ه. فهي كانت قد اأذن��ت لريا�ض بالإقام��ة يف باري�ض 

نف�صه��ا م��ّدة زادت عن ال�صنة، بل لعّلها دعته ه��ي نف�صها اإىل النتقال من جنيف اإىل 

باري���ض )اأو ه��ي اأوحت اإلي��ه، على الأق��ّل، واإىل رفيقيه برغبتها يف ذلك(. ث��ّم اإن ريا�ض 

كان ق��د اأ�صبح مرتّبعًا عل��ى �صبكة متداخلة م��ن ال�صداقات الباري�صّي��ة، ال�صيا�صّية 

وال�صحافّية، تّوجتها مناق�صاته مع قيادة احلزبني ال�صرتاكّي والراديكايّل، وهما اأكرب 

الأح��زاب يف فرن�ص��ا وثانيهما، على ما ذكرنا، اأبرز الأح��زاب يف التحالف احلاكم. لذا 

كانت م�صاعي اإميل اإّده ور�صا ال�صلح غر بعيدة عن اأن تكون حت�صياًل حلا�صل.

م25Z حفالت على طول الطريق
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دخل ريا�ض ال�صلح فور عودته من منفاه، تقريبًا، معرتك الت�صاور 

والتجاذب الدائرين يف اأمر م�صتقبل �صوريا ود�صتورها الذي كانت 

اجلمعّي��ة التاأ�صي�صّية جمّدة يف و�صعه. ظهر ذلك يف ما األقاه من 

خط��ب خالل احلفالت التي توالت لتكري��ه. وظهر، يف املّدة 

نف�صها، عرب ا�صرتاكه يف »موؤمتر الوحدة ال�صورّية« الذي �صهدته 

دم�صق يوم 23 حزيران 1928 للبحث يف م�صر البالد املنف�صلة حّتى 

ذلك احلني عن الدولة ال�صورّية. وقد مّهد لهذا املوؤمتر لقاء انعقد 

يف بعلب��ّك يف اأواخر اأّيار، وا�صرتك فيه ريا�ض ال�صلح وح�صره قادة 

الكتل��ة الوطنّية القادمون من دم�ص��ق، وعبد احلميد كرامي 

الق��ادم من طرابل���ض ومعنّيون اآخ��رون. و�صاع، عل��ى الأثر، اأن 

ح��ون  املجتمع��ني �صيخت��ارون النظ��ام امللك��ّي ل�صوري��ا و�صر�صّ

لعر�صه��ا الأمر في�صل بن عبد العزي��ز اآل �صعود. وكانت م�صاألة 

اختيار اأحد النظامني امللكّي واجلمهورّي مطروحة، وكان من 

الأ�صماء التي ُطرحت لرتقاء العر�ض، ال�صريف علّي بن احل�صني، 

ملك احلجاز يف اآخر عهده الها�صمّي، و�صقيقه الأمر زيد والأمر 

عبد املجيد بن ال�صريف علي حيدر وخديوي م�صر ال�صابق عّبا�ض 

حلم��ي و»الربن�ض« امل�ص��رّي يو�صف كمال والدام��اد اأحمد نامي 

رئي�ض احلكومة ال�صورّية ال�صابق وغرهم، وكذلك ا�صم الأمر 

ال�صع��ودّي في�صل ب��ن عبد العزيز ال��ذي ُطرح فج��اأة واأخذ يتقّدم 

هذه الأ�صماء جميع��ًا ب�صبب اقرتاب بع�ض »ال�صتقاللّيني« من 

اأركان الكتل��ة الوطنّية ال�صورّية من وال��ده امللك، وابتعادهم 

ة عن عب��د الله اأمر  �صيئ��ًا ما ع��ن الأ�ص��رة الها�صمّي��ة وبخا�صّ

�ص��رق الأردّن الذي كان بني الطاحمني اإىل العر���ض ال�صورّي اأي�صًا 

وكان اأقرب الأحزاب اإليه حينذاك حزب ال�صعب ورئي�صه عبد 

الرحمن ال�صهبندر. 

 

غ��ر اأن امليل الأق��وى يف الكتلة الوطنّية بق��ي مياًل جمهورّيًا. 

وكان ريا�ض ال�صلح قريبًا جّدًا من �صكيب اأر�صالن »امللكّي« 

وم��ن اإبراهي��م هنان��و »اجلمه��ورّي« يف اآٍن مع��ًا. ولكّن��ه ب��دا 

ت��اج  حت��ت  العراقّية – ال�صورّي��ة  الوح��دة  م�ص��روع  م��ن   ح��ذرًا 

في�ص��ل، مّياًل مع غ��ره من زعماء الكتل��ة اإىل تر�صيح هنانو 

لرئا�صة اجلمهورّية.

هذا ومل َيْبَق في�صل الأّول، ملك العراق، مكتوف اليدين حيال 

ه��ذه امل�صاألة. فهو مل يك��ن طوى طموح��ه اإىل ا�صتعادة العر�ض 

ال�ص��ورّي. فكان اأن اأر�صل موفدين بذل��وا م�صاعيهم بني النّواب 
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اآيل��ة، اأّول الأم��ر، اإىل تولي��ة الوطنّي��ني اأم��ور 

بالده��م بالتدري��ج واإىل فّك احلل��ف القائم 

ب��ني النت��داب، م��ن جه��ة، والإكلرو���ض 

والإر�صالي��ات، م��ن اجلهة الأخ��رى. ولكن 

امل�صلك اجلايف حلامل هذه الأفكار ما لبث 

اأن افتت��ح اأعنف ف�صل م��ن ف�صول النتداب 

الفرن�ص��ّي عل��ى �صوري��ا، وه��و ف�ص��ل »الث��ورة 

ال�صورّية الكربى« )1925‑1927(.

يف كّل ح��ال، ع��اد املعتدل��ون اإىل حك��م 

فرن�ص��ا يف ربيع 1925، مع ت�صكيل حكومة 

بانلوفيه. وقد اأخفقت احلكومة يف معاجلة 

الأزم��ة املالّي��ة. ولك��ن بريان وّق��ع معاهدة 

لوكارن��و م��ع اأملاني��ا وبلجي��كا وبريطانيا 

واإيطاليا، منتزعًا من اأملانيا تاأكيدًا ملعاهدة 

فر�ص��اي، ومر�صي��ًا �صمان��ًا م�ص��رتكًا حل��دود 

ال��دول يف غرب اأوروب��ا. رغم ذل��ك، اأطاحت 

اأزم��ة الفرن��ك احلكوم��ة وق�صم��ت ظه��ر 

»الكارتل« ملعار�صة ال�صرتاكّيني ما كان 

الراديكالّي��ون وبع���ض ق��وى اليم��ني راغبني 

يف اّتخ��اذه من اإج��راءات مالّي��ة. فكان اأن 

ع��اد بوانكاري��ه اإىل ال�صلط��ة بع��د مرحلة 

 تخّب��ط على راأ�ض حكومة طال اأجلها نحوًا 

 م��ن ث��الث �صن��وات: م��ن �صي��ف 1926 اإىل 

�صيف 1929.

حك��م بوانكاري��ه، �صاأنه يف م��ّدة حكمه 

ال�صابق��ة، باأكرثّي��ة حمافظ��ة خ��رج منها 

ال�صرتاكّيون وبقي يت�صّدرها الراديكالّيون. 

و�صه��د حكمه دخ��ول اأملاني��ا ع�صبة الأمم 

وب��دء التوّج��ه اإىل ان�صح��اب فرن�صا م��ن الرور 

الأملانّي��ة التي كانت حكوم��ة بوانكاريه 

ال�صابق��ة ق��د ب��ادرت اإىل احتالله��ا. و�صه��د 

الأمرك��ّي  ونظ��ره  بري��ان  ��ل  تو�صّ اأي�ص��ًا 

 كيلوغ اإىل ميثاق »معنوّي« اأدرج احلرب يف 

خان��ة اخلروج عل��ى القان��ون. ولك��ن املّدة 

نف�صه��ا �صه��دت ب��دء التخطي��ط لبناء خط 

احل��دود  مواجه���ة  يف  الدفاع���ّي  ماجين���و 

ن العالقات  الأملانّية، على الرغ��م من حت�صّ

بني الدولتني.

م��ن الع�صرين��ات، وكان اإليه مرج��ع �صوؤون 

النت��داب عل��ى �صوري��ا ولبنان يف ه��ذه املّدة. 

وكان م��ن ثبات موقعه يف ال��وزارة املذكورة 

اأّن تغّر الأكرثّي��ة النيابّية مل ُيْق�ِصه عنها. 

وقد ا�صته��ر بدعمه ع�صب��ة الأمم، وبجهوده 

لبناء عالق��ات �صلمّية مع اأملانيا وبتقديه، 

يف اأواخ��ر اأّيام��ه، م�صروعًا للوح��دة الأوروبّية. 

 �صرتي�صمان، 
ّ
وه��و قد نال، مع نظره الأمل��اين

جائرة نوبل لل�صالم �صنة 1926.

عل��ى اأن بريان مل يجد �صنة 1921 دعمًا كان 

حمتاج��ًا اإلي��ه م��ن الأكرثّي��ة وم��ن رئي�ض 

اجلمهورّية ومن الراأي العاّم ل�صيا�صة التقارب 

م��ع اأملاني��ا، فا�صتقال يف اأوا�ص��ط 1922 وخلفه 

رئي���ض  بوانكاري��ه  احلكوم��ة  رئا�ص��ة  يف 

اجلمهورّي��ة الأ�صبق. وما لبث هذا الأخر اأن 

احتّل مقاطعة الرور الأملانّية، حمتّجًا بتلّكوؤ 

اأملانيا عن �صداد تعوي�صات احلرب.

كان احل��زب الرادي��كايّل ق��د ابتع��د ع��ن 

م��ع  حلف��ه  م�صتعي��دًا  الوطنّي��ة  الكتل��ة 

ب�»كارت��ل  دع��ي  م��ا  يف  ال�صرتاكّي��ني 

الي�ص��ارات«. ومّل��ا ب��دا م��ا خلط��وة احت��الل 

الق��اّرة،  م��ن مفاعي��ل خط��رة ع��رب  ال��رور 

حّق��ق »الكارت��ل« املعار���ض ن�صرًا م��وؤّزرًا يف 

انتخاب��ات اأّي��ار 1924. ومل يط��ح ه��ذا الن�صر 

حكوم��ة بوانكاري��ه وحده��ا واإمن��ا اأف�صى 

اإىل ا�صتقال��ة ميللران الذي رف�صت الأكرثّية 

اأن تتع��اون معه. ف��كان اأن انتخب املعتدل 

غا�صت��ون دومرغ لرئا�ص��ة اجلمهورّية واختر 

الراديكايّل اإدوار هريو لرئا�صة احلكومة. واإذ 

تع��ذر ا�صرتاك ال�صرتاكّي��ني يف احلكومة، 

ج��اءت ه��ذه الأخ��رة راديكالّي��ة خال�ص��ة 

فع��ادت اإىل خّط العلمن��ة املت�ص��ّددة ومناواأة 

الإكلرو���ض. واملرّج��ح اأن ه��ذه البيئ��ة هي 

م��ا زّكى اختيار اجلرنال الفاق��ع العلمانّية 

موري���ض �ص��اّراي مفّو�ص��ًا �صامي��ًا عل��ى �صوريا 

ولبنان، فخلف يف هذا املن�صب كاثوليكّيًا 

حمافظًا ه��و اجلرنال ويغان وو�صل اإىل بروت 

باأفكار مل تكن ماألوفة يف اأّيام ويغان وغورو 

)اأي يف عه��د الكتلة الوطنّية(. وهي اأفكار 
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ال�صورّي��ني يف دم�صق ويف دوائ��ر املفّو�صية يف بروت. وكان املفّو�ض 

ال�صام��ي بون�ص��و ي��رى يف امللكّي��ة �صبي��اًل اإىل تق�صي��م املعار�صة 

ال�صورّية لالنت��داب واإعادة ت�صكيل القوى ال�صيا�صّية حول ملك 

يك��ون مدينًا بعر�صه لفرن�صا، وي�صم��ن ا�صتقرار نفوذها يف �صوريا 

وا�صتقرار �صوريا نف�صها.

هذا وقد عادت م�شاألة العر�ض ال�ش�رّي اإىل ب�شاط البحث يف عامي 

1930 و 1931. وب��دا امللك ال�صابق علّي بن احل�صني ثّم اأخوه امللك 

حني نا�صط��ني. ولكن الق��وى ال�صيا�صّية الرئي�صة يف  في�ص��ل مر�صّ

�صوري��ا بدت ممانعة اأو متحّفظة. وانته��ت ال�صلطة املنتدبة اإىل 

بًا م��ن اإخفاقه يف حتقيق  الإ�صاح��ة ع��ن امل�صروع كّل��ه، حت�صّ

غايات��ه ال�صورّية ومن عجز فرن�ص��ا عن �صمان ولء امللك العتيد 

حني الأقوياء )وهم اإىل بريطانيا اأقرب(  اإذا اختارت��ه من بني املر�صّ

ور�صوخ��ًا، اأي�ص��ًا، ملعار�ص��ة بريطاني��ا نف�صها تر�صي��ح في�صل وما 

يتبعه من وحدة �صورّية — عراقّية.

وق��د توال��ت اللقاءات، بعد لق��اء بعلب��ّك، وكان بينها لقاء يف 

�صوف��ر ا�صرتك فيه ممّثل للمفو�ض ال�صامي )وقيل بل هو نف�صه( 

و�ص��ّم رئي���ض احلكوم��ة ال�صورّي��ة تاج الدي��ن احل�صن��ي ورئي�ض 

اجلمعّي��ة التاأ�صي�صّي��ة ها�صم الأتا�صي وبع�صًا م��ن اأبرز اأع�صائها 

وح�صره اأي�صًا ريا�ض ال�صلح. وقد بقيت فحوى امل�صاورات �صّرًا.

واأّم��ا موؤمتر دم�صق ف�صهده نحو �صّت��ني ممّثاًل لبروت وطرابل�ض 

وطرطو���ض والالذقّي��ة وجبل العلوّي��ني وبعلبّك والبق��اع و�صيدا 

وجبل عامل ووادي التيم، وانتخب رئي�صًا له عبد احلميد كرامي. 

وهو ق��د اأ�صدر بيانًا طلب فيه اإىل اجلمعّي��ة التاأ�صي�صّية حتقيق 

وح��دة البالد ال�صورّي��ة وتاأييدها يف الد�صتور. وهو ق��د اأّيد »امليثاق 

الوطن��ّي« ومل ين���ض الإ�صادة با�صتعداد ال�صع��ب الفرن�صّي »لإيجاد 

�صداق��ة دائمة مع بالدنا تقوم على العرتاف بحّقنا ال�صرعّي«. 

اأّيد البي��ان اأي�صًا عمل الكتلة الوطنّية لتحقيق امليثاق و�صكر 

الوفد ال�صورّي يف اأوروّبا )اأي اأر�صالن واجلابري وال�صلح( على ما بذله 

من جهود يف هذا ال�صبيل.

وق��د اأبرق املوؤمتر اإىل فل�صطني حمّييًا املوؤمتر العربّي الفل�صطينّي 

ال��ذي انعق��د يف امل��ّدة نف�صه��ا وموؤّيدًا جه��اد فل�صط��ني يف �صبيل 
 

م وفد من املوؤمت��ر بيانه هذا اإىل 
ّ
احلّرّي��ة وال�صتقالل. اأخ��رًا �صل�

رئي���ض اجلمعّية التاأ�صي�صّية الذي وعد بب��ذل ما ي�صتطيع لإنفاذ 

مطالب املوؤمتر.

ويف لبن��ان، علت اأ�ص��وات �صاجب��ة مل�صاركة اثنني م��ن النّواب 

اللبنانّي��ني، وهم��ا عمر بيه��م و�صبحي حي��در، يف موؤمتر مداره 

الوح��دة ال�صورّية، وهذا ف�ص��اًل عن �صجب احلكوم��ة اللبنانّية 

وبع�ض ال�صحافة م�صمون بيان املوؤمتر.

واأّم��ا ريا���ض ال�صل��ح فتمّي��ز كالم��ه يف املوؤمتر ويف م��ا �صهدته 

دم�صق م��ن حفالت اأو لق��اءات، ملنا�صبة انعق��اده، بكثر من 

املرون��ة حيال امل�صاأل��ة اللبنانّية. وكان مّما قال��ه: »لنعمل اأّوًل 

من اأج��ل ا�صتقاللنا الداخلّي، ا�صتق��الل بالدنا، فاإن العي�ض يف 

قري��ة م�صتقّلة يف لبنان اأف�ص��ل من العي�ض يف اإمرباطورية عربّية 

غر م�صتقّلة«.

وكان هذا الكالم – اأو ما يفيد معناه – قد اأ�صبح لزمة خلطب 

ريا���ض ال�صلح من يوم الحتفال ال��ذي اأقيم له يف �صيدا على اأثر 

عودت��ه م��ن املنفى، وهذا يف اأق��رب تقدير. ويف اأواخ��ر اآب عرّبت 

عن هذا املي��ل اإىل العتدال والتفاوؤل زيارة قام بها ريا�ض اإىل دار 

املفّو�صية ال�ص�امية يف بروت وكانت الأوىل منذ �ص�نة 1918.

مل يط��ل املق��ام بريا���ض ال�صل��ح كث��رًا يف لبن��ان و�صوري��ا بعد 

عودت��ه من املنفى. كان��ت ع�صوّيته يف الوفد ال�ص��ورّي اإىل اأوروّبا 

ل ت��زال مدخل��ه الأّول اإىل العم��ل ال�صيا�صّي. علي��ه �صافر قا�صدًا 

ل��وزان وباري�ض يف اأوا�صط ت�صري��ن الأّول 1928 اأي قبل اأن يتّم ال�صهر 

اخلام�ض على اإقامته يف لبنان و�صوريا. وهي اإقامة تنّقل خاللها 

كث��رًا بني ب��روت ودم�صق والقد���ض وعّمان وغره��ا وو�صل به 

الرتح��ال اإىل مع�صكر �صلطان الأطر�ض وعادل اأر�صالن ال�صاربني 

خيامهما يف منطقة النبك ال�صعودّية املحاذية للحدود الأردنّية.

وق��د ع��ّرج ريا�ض يف �صف��ره اجلديد على حيف��ا والقاهرة. وكان 

التعري��ج عل��ى م�ص��ر، وهي مق��ام اللجن��ة التنفيذّي��ة للموؤمتر 

ال�ص��ورّي الفل�صطين��ّي، وعل��ى فل�صط��ني الت��ي كان��ت تت��واىل 

م28Z عودة اإىل اأوروّب� واإىل لزمة ال�شتقالل

عل��ى اأن انتخاب��ات 1928 الت�صريعّية اأ�صفرت 

عن �ص��دوع جديدة يف احل��زب الراديكايّل. 

وما لبث موؤمتره الذي انعقد يف ت�صرين الثاين 

اأن حم��ل وزراءه الأربع��ة، يف حرك��ة انحياز 

اإىل الي�ص��ار، عل��ى اخل��روج م��ن احلكومة. 

فا�صط��ّر بوانكاري��ه اإىل ترمي��م حكوم��ة 

خلت من الراديكالّيني لأّول مّرة يف ربع قرن 

 
اإىل اأكرثّي��ة نيابّي��ة غ��ر  وبات��ت م�صن��دة 

م�صتق��رة. وحني خلفه بريان يف �صيف 1929، 

كان��ت ري��اح الأزم��ة القت�صادّي��ة العاملّي��ة 

تق��رتب من فرن�ص��ا، فلم ت�صم��د احلكومة 

اجلدي��دة اإل اأ�صه��رًا قليل��ة انتقل��ت بعدها 

فرن�صا اإىل مناخ �صعب دخلته معها الق�صية 

ال�صورّية التي راح��ت تتقّلب، لب�صع �صنوات، 

بني ت��رّدد احلكوم��ات الفرن�صّي��ة ال�صعيفة 

وا�صتعادة احلركة الوطنّية ال�صورّية مقّومات 

عافيتها بالتدريج. 
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موؤمت��رات عربه��ا وتتجّم��ع فيها ن��ذر احلوادث الكب��رة، قد 

اأ�صب��ح عادة لريا���ض يف ذهابه اإىل اأوروّبا واإياب��ه منها. وكان قد 

�صبقه اإىل التيميم �صطر لوزان وباري�ض يف اأيلول، اإح�صان اجلابري 

ال��ذي كان قد اّتخذ من القد�ض مقامًا له بعد عودته، هو اأي�صًا، 

من اأوروّبا.

وال نع��رف اإال القلي��ل ع��ن ن�شاط ريا���ض ال�شلح يف ه��ذه ال�شفرة 

الت��ي طالت حّتى اأوائل ني�ص��ان 1929 حني و�صل ريا�ض جمّددًا اإىل 

القاه��رة قادم��ًا من باري�ض بع��د حمّطتني يف �صوي�ص��را واإيطاليا، 

ا�صتغرقتا �صهرًا وب�صعة اأّيام.

ولكّنن��ا نعل��م اأن رحلة ريا���ض جاءت يف وق��ت كانت اأعمال 

اجلمعّي��ة التاأ�صي�صّية ال�صورّية ق��د ُعّلقت فيه بعد اخلالف الذي 

ن�ص��ب بني اأكرثّية النّواب وب��ني املفّو�ض ال�صامي ب�صدد �صّت مواد 

من م�ص��روع الد�صتور وجده��ا الأخر خمالف��ة للتزامات الدولة 

املنتدبة واأ�صّر النّواب على اإقرارها معتربين هذا الإقرار توكيدًا 

ل ُي�صتغن��ى عن��ه ل�صتق��الل البالد. وق��د رّدت ه��ذه املواجهات 

 �صوري��ا اإىل من��اخ الأزم��ة بع��د اأ�صه��ر قليلة م��ن التف��اوؤل الذي 

بعثت��ه النتخاب��ات يف ني�صان ثّم مبا�ص��رة اجلمعّية مناق�صاتها 

مل�صروع الد�صتور.

ج��اءت رحلة ريا�ض اأي�صًا يف وقت كانت قد اأخذت حتتدم فيه، 

يف احل��رم القد�ص��ي، اأزم��ة »مكان ال��رباق ال�صري��ف« )يف عرف 

امل�صلم��ني( وحائ��ط املبكى )يف ع��رف اليه��ود(. وكان اليهود 

ق��د با�ص��روا تغير الأع��راف امل�صتقّرة يف هذا امل��كان الداخل يف 

نطاق الوق��ف الإ�صالمّي. فاأخذوا يطلب��ون تركيز املقاعد لهم 

يف امل��كان والإتي��ان اإلي��ه بل��وازم خمتلف��ة لإقام��ة �صعائرهم 

في��ه. وكان م�صلم��و فل�صط��ني ومندوب��ون م��ن حميطه��ا قد 

 عق��دوا يف اأوائل ت�صري��ن الثاين موؤمترًا كب��رًا يف القد�ض اأعلنوا 

في��ه ت�صميمه��م عل��ى الدف��اع ع��ن احل��رم وحّمل��وا ال�صلطة 

املنتدب��ة م�صوؤولّية العواق��ب اإن هي مل تبادر اإىل اإعادة الو�صع اإىل 

�صابق عهده.

وكان الأم��ر �صكي��ب اأر�ص��الن، رئي�ض الوفد ال�ص��ورّي، قد قّدم 

اإىل رئي���ض ع�صب��ة الأمم، يف اأيل��ول، تقري��رًا ي�صرح في��ه الفوارق 

ب��ني ال�صتق��الل احلقيق��ّي ال��ذي تري��ده اجلمعّي��ة التاأ�صي�صّي��ة 

طبق��ًا مليثاق الع�صبة م��ع القبول ب�»الن�ص��ح وامل�صاعدة« اللذين 

ح�صر بهم��ا امليثاق مهّمة الدولة املنتدب��ة وبني »نظام احلماية 

ال�صّف��اف« ال��ذي تري��د ال�صلط��ات الفرن�صّية فر�صه عل��ى البالد 

وتثبيت��ه يف ن���ضّ الد�صت��ور. وكان املوؤمتر الإ�صالم��ّي يف القد�ض، 

ممّث��اًل برئي�ص��ه احلاج اأم��ني احل�صين��ي، قد اأر�ص��ل من جهته 

توكياًل اإىل الوف��د ال�صورّي )اأر�صالن، اجلاب��ري، ال�صلح( للدفاع 

»ل��دى ع�صبة الأمم والدول الأجنبّي��ة والراأي العام الأوروبّي«، عن 

م��كان ال��رباق وامل�صج��د الأق�ص��ى. وقد ق��ّدم اأر�صالن فع��اًل اإىل 

جمل���ض ع�صب��ة الأمم املنعقد يف لوغان��و يوم 10 كان��ون الأّول، 

معرو�ص��ًا، با�صم الوف��د وموّقعًا باأ�صماء اأع�صائ��ه الثالثة، متعّلقًا 

به��ذه امل�صاألة. وبني ما ينطوي عليه املعرو�ض، املوؤّرخ يف 7 ت�صرين 

الثاين، حتذير من اخلطر الذي يّثله قانون ال�صتمالك، ال�صادر 

�صنة 1924، على الأماكن املقّد�صة. يحتّج املعرو�ض اأي�صًا على ما 

ا�صتث��اره تفّهم ال�صلطة املنتدبة حلقوق امل�صلمني يف مقّد�صاتهم 

 لهذه ال�صلطة بافتعال نزاع مذهبّي. اأخرًا 
ّ
م��ن اّتهام �صهيوين

يطلب املعرو�ض اأن ُيعهد بوظيفة »املحامي العاّم«، وهو ال�صلطة 

الق�صائي��ة العليا يف فل�صطني اإىل �صخ�صي��ة ل تكون �صهيونّية 

بل تكون مّت�صفة باحلياد الدينّي التاّم.

هذان هم��ا املجالن الل��ذان دار فيهما، عل��ى الأرجح، معظم 

ن�ش��اط ريا�ض ال�شلح يف هذه املّدة التي يبدو اأّنه ق�شى معظمها يف 

باري���ض. وقد حملت ال�صحف العربّي��ة من كالمه هناك ن�ّض 

خطاب��ني األق��ى اأحدهم��ا يف حفل تكريّي حلي��در مردم بك، 

الرئي�ض ال�صابق للجمعّية ال�صورّية العربّية يف باري�ض، واألقى الثاين 

يف حفل تكريّي اأي�صًا ملي�صال زّكور �صاحب املعر�ش البروتّية. 

واخلطاب��ان مرّكزان عل��ى مطلب ال�صتق��الل وتقديه على 

كّل م��ا ع��داه. ويف اخلطاب الث��اين ع��ودة اإىل كالم ريا�ض يف 

�صيدا عن قبوله لبنان مع ال�صتقالل ورف�صه اإّياه مع ال�صتعباد. 

ويف اخلط��اب الأّول ناأي للخطيب بنف�صه ع��ن التدّخل يف عمل 

اجلمعّية التاأ�صي�صّية ال�صورّية.

تق�ص��ر  اأن  املنتدب��ة  لل�صلط��ة  يك��ن  مل 

معاجلتها لالأو�صاع التي اأ�صفرت عنها الثورة 

ال�صورّي��ة على جم��ّرد القمع. كان��ت الثورة 

ة ع��ن انت�صار الرغب��ة يف حتقيق وحدة 
ّ

مع��رب

�صوري��ا وال�صر بها نحو ال�صتقالل. وعلى هذا 

ع��اد املفّو�ض ال�صام��ي دو جوفنيل اإىل اخلّطة 

الت��ي كان �صلفه �صاّراي قد وعد باّتباعها يف 

اأّول عه��ده. فاأنهى عه��د حكومة املديرين 

الت��ي كان يرئ�صه��ا، يف »الحّت��اد ال�صورّي«، 

�صبح��ي بركات وع��نّي الدام��اد اأحمد نامي 

رئي�ص��ًا للدولة وحلكومة �صيا�صّية موؤّلفة من 

وزراء. وق��د جاءت هذه احلكوم��ة ائتالفّية 

تقا�صم حقائبها ال�صّت معتدلون من املوالني 

لالنت��داب ومعتدل��ون اأي�ص��ًا م��ن املن�صوب��ني 

اإىل الكتل��ة الوطنّي��ة من غ��ر اأن يكونوا 

ق��د �صلع��وا يف الأعمال الثورّي��ة. وقد اأعلنت 

احلك�مة برناجمًا من ع�شر نقاط، مب�افقة 

املفّو���ض ال�صام��ي، ت�صّم��ن، يف م��ا ت�صّم��ن، 

عزمه��ا عل��ى تنظي��م انتخاب��ات جلمعّية 

تاأ�صي�صّية تقّر د�صتورًا ل�صوريا.

ح�ص��ل ذل��ك فيم��ا كان جمل�ض الن��ّواب، 

 اأي 
ّ
يف لبن��ان، يتهّي��اأ لإقرار الد�صت��ور اللبناين

يف اأّي��ار 1926. وق��د ن���ضّ الربنام��ج اأي�صًا على 

ال�صتعا�ص��ة ع��ن النت��داب مبعاه��دة ب��ني 

فرن�ص��ا و�صوري��ا عل��ى غ��رار املعاه��دة اجلاري 

در�صها بني بريطانيا والع��راق. وهذه معاهدة 

كانت قد اأخذت ت�صت��وي مرجعًا للوطنّيني 

ال�صورّي��ني عند و�صفهم العالق��ة التي يرونها 

ب��ني بالده��م وفرن�صا بع��د اإنه��اء النتداب. 

كّر���ض  ال��ذي  امل�ص��رّي   1923 د�صت��ور  وكان 

ا�صتقالل م�صر على خلفّية ثورة 1919 قد اأخذ 

ي�صتوي مرجعًا اأي�صًا لت�صّور الوطنّيني ال�صورّيني 

د�صتور بالدهم.

ن���ضّ برنام��ج حكوم��ة الداماد اأي�ص��ًا على 

حتقيق وحدة البالد وتوحيد النظام الق�صائي 

وتاأليف جي�ض وطنّي يفتح الباب اأمام جالء 

القّوات الفرن�صّية، وطلب اإدخال �صوريا ع�صبة 

الأمم وا�صتقاللها بتمثيلها اخلارجّي وعلى 

اإ�صالح النظام النقدي وعلى العفو العاّم عن 

املحكوم��ني ال�صيا�صّي��ني واإلغ��اء الغرام��ات 

احلربّية وال�صعي اإىل تعوي�ض منكوبي الثورة.

وق��د با�ص��رت احلكوم��ة اإج��راءات خمتلفة 

لتنفي��ذ هذا الربنام��ج. ولكّنها اأخفقت يف 

اإقناع الثّوار بوقف العملّيات متهيدًا لإ�صدار 

العفو. وانتقد زعماء الوطنّيني غمو�ض بع�ض 

�شروط الربنام��ج واالإجحاف البادي يف بع�شها 

الآخر وخ�صو�صًا يف حتديد مّدة املعاهدة بثالثني 

�صن��ة. وزاد مهّم��ة احلكوم��ة �صعوبة تباين 
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يف �صيف 1929، ن�صرت ال�صحافّية الفرن�صّية كالرا كندياين، يف 

جريدة ب�ري – �شوار، �صل�صلة من املقالت روت فيها وقائع رحلة 

ا�صطحبه��ا فيها ريا���ض ال�صلح من دم�ص��ق اإىل القد�ض فعّمان 

فم�صارب عادل اأر�صالن و�صلطان الأطر�ض يف قرّيات امللح الواقعة 

يف �صح��راء النبك النجدّية. وه��ذا هو املوقع الذي كان الثّوار قد 

انتقل��وا اإليه من الأزرق يف جنوب �صرق الأردّن، قبل �صنة تقريبًا، 

بع��د ا�صتجاب��ة امللك عب��د الله ال��ذي كان قد اآزره��م، ورئي�ض 

حك�مت��ه ر�ش��ا الركاب��ي، يف اإّبان الث���رة، ل�شغ���ط بريطانّية 

علي��ه اأورثها الحتج��اج الفرن�صّي املتكّرر على وج��ود الثّوار يف 

�صرق الأردّن.

وق��د روت ال�صحافّي��ة ترتيب ريا�ض للرحلة، مب��ا يف ذلك اإلزامه 

اإّياه��ا بارت��داء زّي اإ�صالم��ّي وبال�صمت، ونّوه��ت مبكانته عند 

الأع��وان يف هذه اأو تلك من حمّطات الرحلة. وروت اأي�صًا وقائع 

عرا�ص��ة حربّية قام بها املقاتلون اأم��ام خيمة �صلطان الأطر�ض 

احتف��اًل بريا���ض، م�ص��رة اإىل الثقة الت��ي ي�صعها الث��وار يف هذا 

الأخر واإىل اإكبارهم ل�صعيه ال�صيا�صّي.

من جهة اأخرى، نقلت كندياين ما دار من حديث بينها وبني 

كّل م��ن عادل اأر�ص��الن و�صلطان الأطر���ض، وبينها وبني ريا�ض 

ال�صل��ح اأي�صًا. وفيه اإ�ص��ارات اإىل الفظائع التي ارتكبها اجلي�ض 

الفرن�ص��ّي يف �صفوف الع��ّزل اأثناء عملّيات قم��ع الثورة وتاأكيد 

لنح�ص��ار اخل��الف ب��ني الفرن�صّي��ني وال�صورّي��ني يف رف���ض فرن�صا 

الت�صليم با�صتقالل �صوري��ا. وتنتهي كندياين اإىل التذكر مبا 

ق��د ينطوي عليه ه��ذا الت�صليم م��ن اأخطار و�ص��ول ال�صطراب 

واملطالب��ة بال�صتق��الل اإىل امل�صتعمرات الت��ي ا�صتتّبت ال�صيطرة 

الفرن�صّية عليها.

وق��د اأحدث��ت مق��الت كندي��اين بع�ض الأ�ص��داء فن�صرته��ا، اأو 

ن�ص��رت اأجزاء منه��ا، �صحف عربّية خمتلف��ة. ومل تكن �صوّية 

ه��ذه املق��الت رفيع��ة اإذ تخّلله��ا كث��ر م��ن الإث��ارة املبتذلة 

ومالحظ��ات »ا�صت�صراقّية« من الدرجة الرابعة. واأّما ُمراد ريا�ض 

ف��كان، عل��ى االأرجح، اأن يفر�ض عل��ى انتباه اأو�ش��اط فرن�شّية 

خمتلفة، ثورة كانت قد اأ�صبحت �صبه من�صّية.

م29Z ثّوار اجلبل يف ال�شحراء

كان ريا���ض ال�صل��ح يف طليع��ة ال�صع��ي الدائب ال��ذي حفل به 

�صيف �صن��ة 1929 وخريفها لإر�صال وفد اإىل اأوروّبا ي�صعى يف اإخراج 

الق�صّي��ة ال�صورّي��ة م��ن ماأزقها، اأو م��ن عطلته��ا الطويلة التي 

واكب��ت تعطي��ل اجلمعّي��ة التاأ�صي�صّية. فهو موج��ود تقريبًا يف 

جمي��ع اللقاءات التي نعلم اليوم اأّنه��ا ُعقدت لهذه الغاية، بل 

ه��و لولبها بعد اأن اأ�صبحت خربت��ه الأوروبّية حمّط اأنظار اإخوانه 

ومعق��د اأملهم. لذا مل يكن ريا�ض لُي�صتثنى من اأّية ت�صكيلة 

م��ن الت�صكيالت املتعاقبة التي اقرُتحت له��ذا الوفد وزاد عدد 

الأ�صم��اء ال��واردة فيها عن ع�ص��رة كان يفرت���ض اأن يختار من 

بينهم ثالثة اأو اأربعة.

ه��ذا م��ع اأن ريا�ض نف�ص��ه كان راغب��ًا عن الع�صوّي��ة يف الوفد، 

مرّجح��ًا اأن ي�صّم جهوده اإىل جه��ود الأخر ب�صفته ع�صوًا يف وفد 

جنيف الدائم. فقد كان يخ�صى اأن ي�صّر ت�صكيل الوفد اجلديد 

مبعنوّيات القدمي. ووج��د خمرجًا لذلك يف ال�صفة النيابّية لوفد 

ي�ص��ّم ح�صرًا اأع�صاء م��ن اجلمعّية التاأ�صي�صّي��ة وتكون مهّمته 

موّقت��ة بالتايل، حم�ص��ورة يف فّك اإ�صار اجلمعّي��ة وحّل امل�صكل 

الد�صتورّي، ويوؤازره يف ذلك الوفد الدائم.

ل هذا الوفد اأبدًا، وقد يكون العوز املايّل  يف كّل ح��ال، مل ي�صكَّ

عاماًل يف اإحباط ت�شكيله. ولكن العامل االأهّم كان ت�شّقق 

اجلبه��ة ال�صيا�صّي��ة يف �صوري��ا. فق��د كان ريا�ض ومع��ه اأركان 

الكتلة الوطنّية يخ�صون حتّركًا م�صاّدًاَ من جانب خ�صومهم. 

كان ظ��ّل اآل لطف الله قد انح�ص��ر، يف اأواخر عام 1929، ولكن 

ال�صهبندر وحزبه كانا ل يزالن باملر�صاد وكذلك الداماد اأحمد 

نامي، رئي�ض الوزراء ال�صاب��ق، املتنّطح، من اأّيام رئا�صته، لرتقاء 

عر���ض �صورّي كان ي��رتاءى يف الأفق. وكان يف ال�صاحة، اأخرًا ل 

اآخ��رًا، تاج الدين احل�صني، رئي�ض ال��وزراء، الذي كانت العالقة 

بين��ه وبني زعماء الكتلة قد �صاءت بعد مّدة من الوئام الن�صبّي 

انُتخب��ت يف اأثنائها اجلمعّي��ة التاأ�شي�شّية واجتازت ال�ش�ط االأّول 

م��ن عملها. فكان اأ�صحاب م�صروع الوفد يخ�صون اأن ي�صّكل 

بع�ض هوؤلء وفدًا مناوئًا لوفدهم، اأو اأن يت�صّدوا له من �صبل اأخرى 

فتف�ص��ل الق�صّية برّمته��ا. ولعّل هذا الهاج���ض مل يكن بعيدًا 

ع��ن التفكر يف تو�صيع مروحة الوف��د اإىل اأقطار عربّية اأخرى، 

بحيث تتوّفر له ح�صانة ي�صتمّدها من الرعاية القريبة اأو البعيدة 

حلّكام تلك الأقطار بني ملك واأمر.

م30Z وفد اآخر وعوز وخالف

يف 23 اآب 1929 ويف ب�صعة اأّيام تلته، ح�صلت يف 

القد�ض ثّم يف مدن ونواٍح اأخرى من فل�صطني، 

اأعمال عنف بني العرب واليهود كانت اأ�صّد 

ما عرفت��ه مرحلة ما بعد وع��د بلفور، حّتى 

ذل��ك الوقت، من��ذ الأح��داث الت��ي �صهدها 

مو�صم النبي مو�صى �صنة 1921. وقد اأطلق على 

املواجهة اجلدي��دة، من اجلهة العربّية، ا�صم 

اق ال�صريف« ومن اجلهة اليهودّية 
ُ

»ثورة ال��رب

ا�ص��م »اأح��داث حائ��ط املبك��ى«، وه��ذان 

ا�صم��ان مل�صّمى واحد. فف��ي التقليد اليهودّي 

اأن ه��ذا احلائ��ط ه��و اجل��دار الباق��ي م��ن 

هيكل اأور�صليم وهو اأقد�ض مقّد�صاتهم. ويف 

التقلي��د الإ�صالمّي اأن هذا املو�صع هو املو�صع 

الذي انتهت اإليه »الداّب��ة« امل�صّماة »الرُباق« 

حامل��ة النبّي حمّم��دًا يف اإ�صرائه من امل�صجد 

احل��رام اإىل امل�صجد الأق�صى. وكانت الطريق 

ال�صّيق��ة املُحاذي��ة للحائ��ط، ومعه��ا البيوت 

املقابل��ة له من ح��ّي املغاربة وقف���ًا اإ�صالمّيًا 

من قرون كث��رة. واأّما ما يلي احلائط، من 

اجلهة الأخ��رى، فهو احل��رم القد�صّي نف�صه. 

املواق��ف بني موّظفي النت��داب من الربنامج 

و�صع��ي بع�صه��م اإىل عرقل��ة تنفي��ذه. وقابل 

ذلك يف جانب احلكوم��ة ما �صاد العالقات 

بني طريف الئتالف من تناو�ض و�صغب. وق�صم 

ظه��ر الّتف��اق، اأخ��رًا، حتّف��ظ احلكوم��ة 

 الفرن�صّي��ة ع��ن بع���ض �صروط��ه ومطالبته��ا 

دو جوفنيل بتعديله. وهو ما دعا هذا الأخر 

اإىل مغ��ادرة من�صبه والب��الد. فُعنّي بدياًل منه 

ه��رني بون�ص��و م��ن موّظف��ي وزارة اخلارجّية. 

وكان��ت ال�صلط��ات الع�صكرّي��ة الفرن�صّية 

قد ا�صتَبق��ت رحيل دو جوفنيل )وهي التي مل 

 ليربايّل 
ّ
تك��ن را�صية قّط عن تعي��ني مدين

يف املن�ص��ب الأعل��ى( بعراقي��ل خمتلف��ة مل 

يكن اأقّلها اعتق��ال وزراء الكتلة الوطنّية 

الثالثة يف حزيران. وهو ما اأطاح وزارة الداماد 

الأوىل واأت��ى بثانية كانت غر موؤّهلة قطعًا 

لك�صب ثقة الزعماء الثائرين وا�صتجالبهم 

اإىل �صبيل املفاو�صة وامل�صاملة.

 ،
ّ
وكان ماأذون��ًا لليه��ود، يف العه��د العثماين

اأن يقيم���ا �شعائره��م عند اجل��دار ب�شرط اأاّل 

روا �صيئ��ًا يف املو�صع واأل يحملوا اإليه غر 
ِّ
يغي�

كت��ب ال�ص��الة ولوازمها. وكان��ت ال�صلطة 

املنتدبة ملزمة، مبوجب عهد النتداب، اأن 

تبق��ي الو�صع يف الأماك��ن املقّد�صة على ما 

كان عليه، دون اأدنى تغير، اإىل اأن ُت�صّكل 

جلن��ة م�صرتكة لالأماك��ن املقّد�صة، كان 

ت�صكيله��ا قد تعّذر حّتى ذل��ك الوقت. ومل 

تكن قاع���دة احلفاظ عل��ى الو�صع القائم 

��ة مبو�صع احلائ��ط اأو باحل��رم القد�صّي  خا�صّ

وح��ده، بل كان��ت عاّمة ت�صم��ل �صائر ما يف 

القد���ض من اأماك��ن مقّد�صة عند كّل من 

الأديان الثالثة.

 

ولك��ن الو�صع ال��ذي ن�ص��اأ يف فل�صطني، بعد 

احل��رب الأوىل وبع��د وع��د بلف���ور، كان قد 

�صّج��ع اليه��ود عل��ى خ��رق الأع��راف، ب�صور 

خمتلف��ة، منها حمل ال�صوات���ر واملقاعد اإىل 

الطري��ق امُلحاذي��ة للحائ��ط ومنه��ا املطالبة 

بهدم البيوت، يف حّي املغاربة، لإن�صاء �صاحة 

اأمام احلائط. وقد راأى امل�صلمون يف هذه اخلروق 

عالم��ات طموح يه��ودّي اإىل ال�صتيالء على 

احلرم القد�صي كّله لهدمه واإن�صاء الهيكل 

عل��ى اأنقا�ص�ه. وه��ذا توّج�ض كان��ت تعّززه 

ت�صريح��ات ل لب�ض فيه��ا لبع���ض ال�صهاينة 

وكانت ُت�زّكي��ه اخلّطة ال�صهيونّية املعلنة 

ب�صاأن فل�صطني كّلها. وقد اأف�صى هذا كّله 

اإىل احتدام دائ��م للنزاع على احلائط كان 

ق�د بلغ، مّرة على الأقّل )يف �صنة 1926(، عتبة 

العنف ال�صريح.

وكان الإع��الن، يف اأوائ��ل حزيران 1929، عن 

الّتفاق على اإن�صاء الوكالة اليهودّية، املوكل 

اإليها اأمر املهاّم التنفيذّية الآيلة اإىل ال�صتعمار 

اليهودّي لفل�صطني، قد زاد من ِحّدة التوّتر بني 

اجلهت��ني. ثّم اأعلن فع��اًل اإن�صاء الوكالة يف 

 املنعقد ع�صّية جولة 
ّ
موؤمتر زوريخ ال�صهي��وين

العنف اجلديدة، وجاء جمل�صها خمتلطًا من 

ال�صهاين��ة واليهود غر ال�صهاين��ة. وكانت 

اأعم��ال الرتمي��م التي با�صرها مفت��ي القد�ض 
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ودم�ص��ق( جهودًا متكّتمة لتغطية النفق��ات. وذكرت امل�صادر 

النتدابّي��ة اأخب��ارًا عن التوّجه، لهذه الغاي��ة الأخرة، حينًا اإىل 

املل��ك عبد العزيز اآل �صع��ود وحينًا اإىل الأمر عب��د الله، وحينًا 

اإىل احل��اّج اأمني احل�صيني الذي كانت ق��د و�صلته ترّبعات من 

اللجان ال�صورّية يف القاّرة الأمركّية. وظهر توّجه اإىل جعل الوفد 

�صورّيًا – فل�صطينّيًا بالنظر اإىل ا�صطراب الأحوال ا�صطرابًا �صديدًا 

يف فل�صطني، خالل تلك الآونة. وظهر توّجه اآخر – ذكرناه – اإىل 

تو�صيع��ه لي�صم��ل متثي��اًل عربّي��ًا: لبنانّي��ًا واأردنّي��ًا وعراقّيًا... 

وت�صارب��ت اأخبار الترّبعات بني قائ��ل باأنها باتت كافية وقائل 

باأنها بقيت دون احلاجة بكثر، ومتحّدث عن قر�ض من اأحد 

الأثرياء ي�صّدد لحقًا بالتق�صيط...

ويف ما يّت�صل بحلب، جزم خمربو اجلهاز النتدابّي باأن الترّبعات 

كانت قليل��ة. واأّما احلفاوة بريا�ض ال�صلح فكانت بارزة. فقد 

ا�صت�صافه زعماء الكتلة تكرارًا يف ماآدب اأتاحت له اأن يتعّرف 

املواقف واأن يديل مبا عنده. ولكن اأهّم اللقاءات كان احلفل 

اخلطاب��ّي الذي دع��ا اإليه اإبراهي��م هنانو، يف كازين��و اإمربيال، 

عل��ى �ص��رف ريا���ض. وق��د خطب يف ه��ذا احلفل عب��د الرحمن 

الكّي��ايل وميخائيل اإلي��ان واإدم�ن رّباط واألقي��ت ق�شيدة تّية 

لل�صهداء. وتخّللت ذلك و�صلتان غّنى فيهما الزعّني ق�صيدة له 

ع��ن »املبداأ« واأخرى عن »احلّرّي��ة«. واألقى ريا�ض ال�صلح خطبة 

اخلت��ام. وق��ال املخ��رب الفرن�ص��ّي اإن اجلمه��ور الذي ق��ّدره مبائة 

وب�صع ع�صرات من املدعّوين املختارين بعناية من بني الوجهاء 

وناخبي الدرجة الثانية تاأّثر تاأّثرًا بّي�نًا مبا �صمعه من كالم.

وكان اأب��رز م��ا ج��اء يف خطب��ة ريا���ض التعريف مبهّم��ة الوفد 

ال�صورّي – الفل�صطينّي يف اأوروّبا والك�صف عن ر�صالة تبّلغها من 

احل��زب ال�صرتاكّي الفرن�صّي، وفيه��ا اأن هذا احلزب بات يعترب 

�صوريا موؤّهل��ة لال�صتقالل وللع�صوّية يف جمعّية الأمم، وقوله اإّنه 

اأج��اب هذا احلزب �صاكرًا ومو�صحًا اأّنه ي��رى ال�صتقالل ال�صورّي 

ا�صتق��الًل من النوع »الغربّي« ل من النوع »ال�صرقّي«. ثّم قارن 

، اأمام جمعّية الأمم، مبا اأحرزه العراق 
ّ
اإ�ص��ادة املندوب الربيطاين

م��ن تقّدم ب��ات يوؤّهله لال�صتقالل بزعم دو ك��ي، اأمام الهيئة 

نف�صه��ا، اأن الوطنّيني ال�صورّيني �صقط��وا قي امتحان الدخول اإىل 

ال�صتقالل. وهو ما رّد عليه ريا�ض باأن مراد الوطنّيني لي�ض جمّرد 

ال�صلطة واإمّنا هو ال�صتقالل.

واأّما يف فل�صطني فكانت الظروف املت�صّكلة بعد موجة العنف 

الت��ي عّمت البالد، ابت��داًء مّما �ُصّمي »ثورة ال��رباق« يف القد�ض، 

وذلك يف الن�صف الثاين من �صهر اآب 1929، قد جعلت من اإر�صال 

وف��د فل�صطين��ّي اإىل لندن اأمرًا ملّحًا للغاي��ة. عليه ق�صد جمال 

احل�صيني، اب��ن عّم املفتي، عا�صمة بريطانيا يف ت�صرين الثاين. 

وكان ن�صي��ب مهّمت��ه التع��رّث. ويف 21 اآذار 1930، توّج��ه الوف��د 

الفل�صطينّي، بعد تاأجيل متكّرر، اإىل العا�صمة نف�صها.

يف اأواخ��ر ت�صرين الث��اين 1929، قام ريا�ض ال�صل��ح بزيارة م�صهودة 

حلل��ب، م�صطحبًا �صريكه يف العهد اجلديد خر الدين الأحدب 

وال�صاع��ر ال�صعب��ّي عم��ر الزعّن��ي. وق��د وج��دت تقاري��ر اجلهاز 

النتداب��ّي، يف املدينة، غايتني لهذه الزيارة، اأولهما التقريب بني 

زعم��اء الكتل��ة الوطنّية بعد خالفات كان ق��د �صاع خربها 

ب��ني اإبراهيم هنانو وعب��د الرحمن الكّيايل م��ن جهة، و�صعد 

الله اجلابري من اجله��ة الثانية. والغاية الثانية جمع ترّبعات 

لإر�ص��ال وفد يرئ�صه ها�ص��م الأتا�صي رئي�ض اجلمعّي��ة التاأ�صي�صّية 

ويتوىّل رّد احليوّية، يف باري�ض وجنيف، على الأخ�ّض، اإىل الق�صّية 

ال�صورّي��ة التي كان ق��د جّمدها اخلالف ب��ني ال�صلطة املنتدبة 

واجلمعّية التاأ�صي�صّية ب�صاأن املواّد ال�صيادّية يف م�صروع الد�صتور.

وكان املفّو���ض ال�صامي قد �ص��ار باجتماعات هذه اجلمعّية من 

تعليق اإىل تعليق مّدة زادت اإذ ذاك عن خم�صة ع�صر �صهرًا. وكان 

يتب��ع يف ذلك تعليمات حكومته، ومل تك��ن زيارته الطويلة 

لفرن�ص��ا لف�ّض هذا امل�صكل قد اأ�صفرت عن نتيجة. وكان روبر 

دو كي، ممّثل ال�صلطة املنتدبة لدى ع�صبة الأمم، قد اأدىل ببيان 

اأمام جمل�ض الع�صبة يف جنيف، �صّرح فيه بعدم بلوغ �صوريا طورًا
 

من التقّدم يوؤّهله��ا لال�صتقالل فاأ�صعف الأمل يف ظهور موقف 

اإيجابّي حيال امل�صكل الد�صتورّي من اجلهة الفرن�صّية.

واأم��ا لق��اءات زعماء الكتل��ة الوطنّي��ة فكانت ق��د توا�صلت 

م��ن اأوائ��ل ال�صيف لبح��ث م�صاألة الوفد وجهوده��م جلمع املال 

ال��الزم لنفقاته. فكان اأن �صه��دت بروت ودم�صق وعني زحلتا 

مداولت خمتلفة، و�صه��دت طرابل�ض و�صيدا )ف�صاًل عن بروت 
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يف احل��رم ودامت �صن��وات، وافتتحت املرحلة 

الثانية منها، بجوار احلائط، قد اأثارت حنق 

اليهود. ون�صاأ نوع من املبارزة، برفع الأ�صوات، 

ب��ني حلق��ات الذك��ر الإ�صالمّي��ة والرق���ض 

ال�صعائ��رّي اليه��ودّي، بج��وار احلائ��ط اأي�ص��ًا. 

وتظاه��ر امل�صلم��ون يف �صاحة احل��رم لإ�صهار 

ا�صتعدادهم للدفاع عنه. فقابل اليهود ذلك 

بتظاهرة �صيا�صّية اأم��ام احلائط اأعلنوا فيها 

اأن احلائط حائطهم.

 

علي��ه، تتالت اأعمال ال�صتف��زاز وال�رّد عليه 

اآب.   23 حّت��ى  املح��دودة  العن��ف  واأعم��ال 

امل�صلم��ني  اأن  موؤّداه��ا  �صائع��ات  وانت�ص��رت 

�صرتكب��ون مذبح��ة يف الأحي��اء اليهودّي��ة 

واأخرى موؤّداه��ا اأن اليهود �صيقتحمون احلرم 

خ��رج  اآب،   23 وظه��ر  ويحتّلون��ه.  القد�ص��ّي 

امل�صلم��ون من احل��رم، بعد �ص��الة اجلمعة، 

وكان��وا قد جتّمع��وا لها باأع��داد غفرة من 

خ��ارج املدين��ة وداخله��ا، وهاجم��وا اأحي��اء 

اليهود القريبة وفتكوا مبن متّكنوا منهم 

م��ن غر متيي��ز. ويف الأّي��ام التالي��ة، انت�صر 

العنف يف اأنحاء البالد، فوقعت مذابح اأخرى 

يف اخلليل ويف �صفد ويف حيفا وحميطها. ويف 

جملة ه��ذه املواجهات، اأح�ص��ت ال�صلطات 

135 قتي�اًل و 340 جريحًا من اليهود و 136 قتياًل 
و 240 جريحًا م��ن العرب. على الأثر، اأن�صئت 

جلن��ة حتقي��ق يف ظ��ّل حمل��ة �صهيونّي��ة 

�صديدة عل��ى الإدارة النتدابّية ورف�ض م�صتمّر 

ملبداأ احلك��م التمثيلّي ال��ذي كان يطلبه 

الع��رب. فقد ذه��ب دافي��د بن غوري��ون اإىل 

املطالب��ة باإن�صاء كانتونني، يه��ودّي وعربّي، 

وحكومة فدرالّية يتقا�صمها العرب واليهود 

والربيطانّيون مثالثة، ورف�ض ا�صتحداث برملان 

ف��درايّل. وكان معن��ى ذل��ك اأن فل�صط��ني 

ه��ي ليهود الع��امل جميعًا ولكنه��ا للعرب 

املوجودين فيها وحدهم ول �صاأن لغرهم من 

الع��رب بها ول �صاأن لها بهم، ول توجد هوّية 

فل�صطينّية م�صرتكة بني العرب واليهود.

 

 ه��ذه احل���وادث كانت – ب��ني م��ا كانت –

الفل�صطينّي��ة  امل�صاع��ي  لتوجي��ه  منطلق��ًا 

جمّددًا نحو لن��دن واإىل عودة فل�صطني حمورًا 

رئي�ص��ًا جله��ود الوفد ال�ص��ورّي الفل�صطينّي يف 

اأوروب���ا. وكان ريا���ض ال�صل��ح، ع�ص��و الوف��د 

ق تن�صيقًا دائمًا  املقيم اآنذاك يف بروت، ين�صّ

مع احلاّج اأمني احل�صيني، مفتي القد�ض، ما 

يجري��ه من اّت�صالت يف ه��ذا ال�صبيل، مبا يف 

ذل��ك اّت�صالته ببع���ض الق��ادة ال�صهيونّيني. 

وكان يطلع��ه على توّجهات هوؤلء. وكان 

ه��وؤلء، م��ن جهته��م، يري��دون م��ن ه��ذه 

الت�ص��الت اأن تظهره��م اأم��ام الربيطانّيني 

خ�صو�ص��ًا مبظهر من ل ي��زال يجد حماورين 

بني الزعماء العرب. واأّما يف ما يّت�صل باأ�صا�ض 

الأزم��ة ف��اإن الّت�ص��الت امل�ص��ار اإليها بقيت 

من قبيل ما ذكرن��ا اأن نيل كابالن �صّماه 

»دبلوما�صّية بال طائل«.

كان��ت �صنوات ما بعد احلرب العاملّية الأوىل 

يف فل�صط��ني عهد موؤمت��رات عربّية دعا اإىل 

 لو�ص��ع 
ّ
عقده��ا تفاق���م ال�صع��ي ال�صهي��وين

اليد على املزيد م��ن مقاليد البالد واأرا�صيها 

ولت�صريع الهجرة اليهودّية اإليها. وقد زاد من 

احلاجة اإىل هذه املوؤمترات اأي�صًا واإىل اللجان 

ت�صّكل��ت  الت��ي  الإ�صالمّية – امل�صيحّي��ة 

للمتابع��ة الدائمة متّل�ض ال�صلط��ة املنتدبة 

 ملواطني 
ّ
املتكّرر من اعتماد متثي��ل برملاين

فل�صط��ني كان م��ن �صاأنه اأن ي�ص��ع اليهود 

يف موق��ع الأقلّي��ة... ومتّل�صه��ا اأي�ص��ًا م��ن 

تعريف اجلن�صّي��ة الفل�صطينّية تعريفًا ثابتًا 

ير�ص��م حدودًا للمواطنّي��ة ول يدعها م�صرعة 

الأب��واب اأم��ام املهاجري��ن اليه��ود ح�ص��رًا. 

 قد �صه�د 
ّ
وعلى رغم كون املوقف الربيطاين

علّوًا وهبوطًا يف التف�ص��ر ال�صمنّي اأو ال�صريح 

لوع��د بلف�ور، وا�صتجابات حم��دودة اأو موّقت�ة 

ل�شغ���ط الفل�شطينّيي���ن الع��رب واأعمالهم 

ة، فاإن الوعد املذكور بقي قي�دًا 
ّ
الحتجاجّي�

عل��ى ال�صلطة املنتدبة، وحائ��اًل دون تثبيت 

�ص��كل متثيلّي حلكوم���ة فل�صطني و�صورة 

م�صتقّرة للمواطنية فيها. 
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بروت التي عاد ريا�ض 

�صن��ة  اإليه��ا  ال�صل��ح 

فيه��ا  ليم�ص��ي   1928
ونّيف��ًا م��ن  عقدي��ن 

حياته ال�صيا�صية كما 

كانت تبدو يف مطلع 

الثالثينات

ريا�ض ال�صلح يف رحلته 

احللبي��ة حماطًا من 

الي�صار باإبراهيم هنانو 

وخر الدي��ن الأحدب 

واإدم���ن رّب��اط و�شع��د 

الله اجلابري )جلو�صًا(

فائزة اجلابري )الثانية 

من الي�صار( طفلة مع 

اأطف��ال اآخري��ن )من 

العائلة على الأرجح(

اأحم��د نامي  الدام��اد 
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ومل يف��ت املكتب الث��اين الفرن�صّي يف حل��ب اأن يختتم اأخباره 

عن اخلطبة بالإ�صارة اإىل اأن تركة نافع با�صا تقّدر مبايتي األف 

ل��رة ذهبية. لكن فائزة كان��ت واحدة من �صّت اإناث وثمانية 

ذك��ور هم ذّري��ة نافع با�صا، عل��ى ما تفيد �صج��رة حمفوظة يف 

العائلة. واحلا�ص��ل اأن اآثار »النعمة« مل تظهر على العرو�صني يف 

ال�صن��وات التالية واإمّنا ظهر عك�صها. فاإن اأمالك ر�صا ال�صلح 

الوا�صع��ة يف بروت وطرابل�ض وجبل عام��ل كان قد ذهب ق�صم 

منه��ا بالبيع واأ�صب��ح ق�صم اآخر اأ�صر الرهن. ح�صل هذا يف اأثناء 

تقّل��ب ريا�ض )ووالده اأي�صًا يف املرحل��ة الأوىل( بني املنايف وتكّبده 

نفق��ات عمله ال�صيا�صّي ومنها نفق��ات ال�صفر الذي اأدمن عليه 

الزعيم ال�صاّب، فلم يكن قراره يقّر طوياًل يف اأّي مكان، ومنها 

اأي�ص��ًا نفقات الت��رّبع يف املوؤمترات اأو لت�صهي��ل عقدها ونفقات 

احلف��الت ال�صيا�صّية ومّد يد الع��ون اإىل الأ�صدقاء املدقعني حّتى 

يف الأوقات التي كان املعني نف�صه فيها حمتاجًا اإىل الإعانة.

�صرع��ان ما ظهر اأن زيارة ريا�ض ال�صل��ح حللب يف ت�صرين الثاين 

1929، مل تكن �صيا�صّية وح�صب. ففي اأواخر كانون الثاين 1930، 

ُعق��دت خطبة ريا�ض على فائزة، كري��ة نافع با�صا اجلابري. 

وكان والده��ا قد تويّف م��ن زمن طويل )اأفادنا حفي��د له اأنه ُولد 

�صن��ة 1848 وتُويّف �صنة 1917(. وكان يف اأّيامه كبر اأ�صرته وزعيمًا 

. بل 
ّ
م��ن زعماء حلب البارزين ونائبًا عنها يف الربملان العثماين

اإنه كان ع�ص��وًا يف املجل�صني الأّول والثاين اللذين ف�صل بينهما 

عهد عبد احلميد بطوله، اأي ثالثني �صنة. وكان اأخًا ل�صديقني 

عزيزي��ن لريا�ض هم��ا اإح�صان زميل��ه يف الوفد ال�ص��ورّي يف اأوروّبا 

و�صع��د الله اأحد الأركان احللبّي��ني للمعار�صة الوطنّية ال�صورّية 

)الكتلة الوطنّية( وق��د اأ�صبح لحقًا رئي�صًا للحكومة ال�صورّية 

يف العهد ال�صتقاليّل الأّول.

ه��ذا ومّت زف��اف العرو�صني م�صاء اخلمي���ض 26 حزيران من ال�صنة 

نف�صه��ا، واقت�صر احلفل على الأه��ل »بداعي حداد الأّمة«. فقد 

وافق هذا احل��دث م�صل�صل الحتجاج بالإ�صراب والتظاهر على 

اأثر قيام ال�صلطة املنتدبة بح��ّل اجلمعّية التاأ�صي�صّية واإعالنها، 

يف اأّي��ار، »د�صات��ر« لأربعة كيان��ات يف �صوري��ا، خام�صها لبنان 

الذي »اأ�صدر« د�صتوره، املو�صوع يف �صنة 1926، يف الدفعة نف�صها.

وكان املفّو���ض ال�صام��ي ق��د ا�صتبق��ى يف الد�صت��ور ال�ص��ورّي املواّد 

ال�صّت التي كانت مو�صوع رف�صه، ولكن بعد اأن اأدخل عليها 

�صيئ��ًا م��ن التعديل وبع��د اأن اأ�ص��اف اإىل الد�صتور م��اّدة تكّر�ض 

»حق��وق« النتداب وجتعل لها تفّوقًا عل��ى اأحكام الد�صتور يف 

حال التعار�ض. وكان عدد من وجوه املعار�صة الوطنّية ل يزالون 

ممنوعني من العودة اإىل �صوريا مبوجب »الالئحة ال�صوداء« التي 

ا�صتثنته��م من قرار العف��و ال�صادر �صنة 1928 ع��ن امل�صاركني يف 

اأحداث الثورة ال�صورّية الكربى.

عل��ى �صعي��د اآخر، كان ت��رّدي الأح��وال القت�صادّية ق��د اأطلق 

يف امل��دن �صل�صلة م��ن الإ�صرابات ومن �ص��ور الحتجاج الأخرى. 

رة عن 
ّ
وكان يف �ص��دارة م��ا اأث��ار ال�صتي��اَء، تدابُر ج��اءت معب�

بلوغ الأزمة القت�صادّية العاملّية اأبواب فرن�صا نف�صها، وعن �صعي 

ال�صلط��ة املنتدبة اإىل تعوي�ض تكاليف النتداب بتحميل مزيد 

من اأعبائه لالقت�صاد ال�صورّي.
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اأ�صب��ح ريا�ض ال�صلح، يف نهاية الع�صرين��ات، ُيعّد طرفًا مكّر�صًا 

يف ال�صيا�ص��ة اللبنانّي��ة، داخاًل يف معاركه��ا التف�صيلّية، وهذا 

بع��د اأن كان �صعي��ه من�صّبًا، يف �صنوات الث��ورة ال�صورّية واملنفى، 

عل��ى م�صاألة ا�صتقالل �صوريا ووحدتها، ومل يكن تناوله لل�صووؤن 

اللبنانّية منتظمًا.

علي��ه، توّق��ف ريا�ض عن��د موج��ة الحتج��اج الإ�صالمّية التي 

اأثارته��ا تداب��ر حكومة اإمي��ل اإّده حني األغت مدار���ض ر�صمّية 

و�صرفت موّظفني طلبًا لخت�صار نفق��ات الدولة، فراأى امل�صلمون 

يف ذلك )وقد اأ�صابهم معظم تلك التدابر( تعّديًا على حقوقهم 

يف تعلي��م اأولده��م ويف وظائ��ف الدولة، وعكفوا عل��ى الإعداد 

ملوؤمتر يعرّب عن وحدة موقفهم من تلك التدابر.

وق��د اأدىل ريا�ض، يف اأثناء زيارة ل��ه اإىل دم�شق يف اأوائل �شباط 1930، 

بحدي��ث اإىل ال�صحاف��ة اّتخ��ذ فيه تداب��ر احلكوم��ة اللبنانّية 

منا�صب��ة لق��ول كلمت��ه يف »الطائفّي��ة« وعالقته��ا بال�صيا�صة 

وبالقومّية وحدود املواقف التي ي�صّح اأن ت�صدر من منطلق طائفّي.

م33Z الط�ئفّية والقومّية

اأزم��ة »ال��رباق« تتم��ادى يف  اأخ��ذت  وح��ني 

�صي��ف 1928، دعا املفتي اأم��ني احل�صيني اإىل 

عق��د موؤمتر اإ�صالمّي يف القد���ض )اأ�صرنا اإليه( 

كان ن�صف املندوبني اإليه من الفل�صطينّيني 

ون�صفهم م��ن �صوريا ومن لبن��ان ومن �صرقّي 

الأردّن. وكان م��ن مفاعي��ل املق��ّررات التي 

اّتخذه��ا هذا املوؤمتر )امُلنعقد يف اأوائل ت�صرين 

الث��اين( اأنه اأوحى بنياب��ة الفل�صطينّيني عن 

اأّمة امل�صلمني يف حرا�صة املقّد�ص�ات الإ�صالمّية 

يف فل�صطني. 

على اأن مواجهات اآب 1929 اأوجبت التفكر 

يف موؤمت��ر تّت�ص��ع الدع��وة اإلي��ه نح��و اأقط��ار 

اإ�صالمّي��ة ك��ربى يف الع��امل، فتلق��ي كتل 

كب��رة من م�صلمي الع��امل بثقلها املعنوّي 

ومقّد�صاته��ا  العربّي��ة  فل�صط��ني  كّف��ة  يف 

الإ�صالمّية. وقد تداخل هذا ال�صعي مع �صعي 

الوطنّيي���ن ال�صورّيني اإىل عق��د موؤمتر عربّي 

ي�ص��ّد اأزرهم يف وج���ه الرف�ض الفرن�ص��ّي لإقرار 

مفه�مه��م لال�شتقالل، ويعي���د اإىل الب�شاط 

مطل��ب الكونفدرالّية ال�صاملة لدول امل�صرق 

العرب��ّي. وهذا هو الهدف الذي اأخذ الوطنّيون 

ال�صورّي��ون ين�صط���ون له بع��د اأن مال��وا �صيئًا 

ف�صيئًا اإىل �صرف النظ��ر عن اإر�صال وفد )من 

اأع�صاء اجلمعّية التاأ�صي�صّية، ح�صرًا، اأو منهم 

وم��ن غره��م( اإىل اأوروب��ا للرتوي��ج ملطل��ب 

ال�صتقالل ال�صورّي. وق��د كان ريا�ض ال�صلح 

ب��ني طليعة النا�صط��ني لعقد املوؤمت��ر العربّي 

ح��ني جاءت��ه الدع��وة اإىل املوؤمت��ر الإ�صالمّي 

الع��اّم يف القد�ض. فوجد، م��ع اأقرانه، يف هذا 

املوؤمت��ر منا�صب��ة لإط��الق التح�ص��ر اجل��اّد 

للموؤمتر الآخر.

وكان��ت الأ�صابي��ع الت��ي ف�صل��ت م��ا ب��ني 

توجي��ه الدع��وات وانعق��اد املوؤمت��ر فعاًل قد 

�صهدت كث��رًا من اجل��دل تداولته عوا�صم 

عدي��دة و�صلع��ت فيه ال�صحاف��ة ورّجَح بع�ض 

اأطراف��ه تاأجيل املوؤمتر اأو �ص��رف النظر عنه، 

اإّما ل�صتكم��ال الإعداد ل��ه، واإّما لجتناب 

م�صائ��ل خالفّية قي��ل اإنها �صتُط��رح عليه. 

وكان يف راأ���ض هذه امل�صائ��ل م�صاألة اخلالفة 

التي كانت نائمة من �صنوات ولكن كان 

بع���ض م��ن طمح��وا اإليه��ا، بع��د اأن األغاها 

م�صطف��ى كمال �صنة 1924، ل يزالون اأحياء: 

ال�صلط��ان ال�صاب��ق عب��د املجيد، ف��وؤاد الأّول 

ملك م�ص��ر، اإلخ. وكان املل��ك عبد العزيز 

اآل �صع��ود معار�صاً ب�صّدة اإيقاظ ه��ذه امل�صاألة. 

وق��د �صارع مفتي القد�ض، الداعي اإىل املوؤمتر، 

اإىل نف��ي كّل نّي��ة لط��رح امل�صاأل��ة املذكورة 

نفي��ًا قطعّيًا، ولك��ن ال�صحافة ثابرت على 

التكّه��ن ب�صاأنها واّته��م ال�صهاينة بالنفخ 

يف ه��ذا البوق ل�ذّر ال�صق��اق. وقد ا�صطّر املفتي 

اإىل زي��ارة القاه��رة لتذليل ما ب�رَز يف م�صر من 

معار�صة للموؤمتر كان من�صاأها هذه امل�صاألة 

وغرها وجنح يف م�صعاه جناحًا كبرًا.

وكان النق�ص��ام املقد�ص��ّي التقلي��دّي ما بني 

»جمل�صّي��ني« اأو »ح�صينّيني« و »معار�ص��ني« 

للمجل���ض الإ�صالمّي الأعلى )اأو ن�صا�صيبّيني( 

انعق��د املوؤمتر الإ�صالمّي العام يف القد�ض ليلة 

الإ�صراء املوافقة 7 كان��ون الأّول 1931. وكان 

اختي��ار ه��ذه الذك��رى لب��دء اأعمال��ه الت��ي 

ا�صتمّرت نحو اأ�صبوعني اأمرًا مق�صودًا بطبيعة 

احل��ال، ي�صر اإىل تقدمي م�صاأل��ة الرُباق على 

ما عداها من امل�صاغل املطروحة عليه.
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اأعل��ن ريا���ض اأن املوؤمتر العتي��د فكرته قدية واأّن��ه يرمي اإىل 

تنظي��م ال�صوؤون الدينّي��ة والطائفّية، ومنها �ص��وؤون الأوقاف التي 

كان��ت الدول��ة ل ت��زال ت�صتاأث��ر باإدارته��ا. وق��ال اإن امل�صلم��ني 

»يعمل��ون ب�صفته��م الطائفّي��ة يف احلق��ل الدين��ّي فح�صب وما 

ة بهم  يتف��ّرع عنه م��ن الت�صكيالت وامل�صالح الدينّي��ة اخلا�صّ

)...( ]وه��ي[ م��ا يوجد لدى كّل الطوائ��ف الأخرى ما ياثلها، 

وهي تتمّتع به بكّل حّرّية )...(.

»واأم��ا يف احلق��ل ال�صيا�ص��ّي والوطن��ّي، فامل�صلم��ون يعمل��ون ل 

كطائف��ة بل كق��وم اأو كاأّمة بعيدة عن النزع��ات الطائفّية 

اأو املذهبّي��ة. واإذا هم تطّلبوا ا�صتق��الل البالد اأو وحدتها، مثاًل، 

ف��ال يتطّلبون ذل��ك اإل كاأّمة ذات وطن مغلوب تريد له احلياة 

واحلّرّي��ة. و)...( حتت ا�صم الأّمة ين�صّم امل�صل��م وامل�صيحّي �صواء. 

وامل�صلمون ل ينفردون اأبدًا بالعمل ال�صيا�صّي والتحريرّي ب�صفتهم 

الطائفّية، واإمّنا هم يجاهدون فيه ويداأبون على الن�صال القومّي 

بالتع��اون م��ع اإخوانه��م اأبناء الطوائ��ف غ��ر الإ�صالمّية. وهم 

يقّدم��ون الوح��دة الوطنّية العاّم��ة والهدف القوم��ّي املوّحد الذي 

يرتبط به كّل عربّي مهما كان مذهبه ومعتقده الدينّي«.

وح��ني �صئل ريا�ض عن راأيه يف اإلغاء املدار�ض و�صرف املوّظفني قال 

اإن م�صاألة املدار�ض واملعارف م�صاألة »علمّية تهذيبّية عاّمة تهّم 

الب��الد« واإّن��ه اإذا كان يوج��د نفر قليل ي��رى »اأّنه من املمكن 

اإيج��اد وطن غر عربّي يف لبن��ان بقفل املدار�ض واإق�صاء امل�صلمني 

ع��ن املنا�ص��ب واملاأمورّيات العاّم��ة )...( فاإن امل�صلم��ني )...( ل 

يكرتثون بهذا النت�صار ال�صغر الذي قد يلّذ لأولئك )...( الذين 

ل ي��رون ما يحيط بهم من العوامل الوطنّية احلّقة، والتي بداأت 

تقوى وتّت�صع يف الب��الد العربّية، ومنها لبنان احلايّل، و�صيكون 

لها �صاأن خطر، ول بّد، يف م�صتقبل هذه البالد«.

وقال اأي�ص��ًا اإن امل�صلمني يريدون اّتخ��اذ الو�صائل الناجحة كاّفة 

»لإقناع اإخوانهم امل�صيحّيني باأن ا�صتقالل البالد ل ينطوي على 

�صيء م��ن فكرة حتّكم اأكرثّية يف اأقلّي��ة ول �صيطرة طبقة اأو 

طائف��ة على طبق��ة اأو طائفة اأخرى« وهم له��ذا ال�صبب حتّملوا 

م��ا حتّملوه، معتربين اأن »احّتاد الطوائف الوطنّية« اأو »الحّتاد 

القوم��ّي« اأو »الحّت��اد الإ�صالمّي – امل�صيحّي« اإمّنا ه��و »الأ�صا�ض 

ال�صحيح ل�صتقالل البالد وحتريرها«.

يف اأوائ��ل اأّي��ار 1931، دع��ي ريا�ض ال�صل��ح اإىل املفّو�صي��ة ال�صامية 

وقيل له اإن املقاطعة العاّمة ل�صركتي اجلّر والتنوير يف بروت ويف 

دم�صق قد نُ�صب اإليه تدبرها بحيث مّتت يف املدينتني معًا. ومل 

تك��ن هذه ه��ي املّرة الأوىل التي يجد فيه��ا ريا�ض نف�صه يف هذا 

املوق��ف. فقد كان ا�صتدعي اإىل املفّو�صي��ة يف حوادث فل�صطني 

�صنة 1929.

اأ�ص��ار خماطبو ريا���ض اإىل �صفرتني قام بهما اإىل دم�صق قبيل بدء 

املقاطعة هن��اك وطلبوا اإليه اأن يوؤّجل اأّي �صفر جديد اإىل دم�صق 

اأو غره��ا. وبع��د اأن �صاأل��وه األ يحمل هذا الطل��ب على حممل 

الإنذار، قالوا اإّنهم �صيحّولونه اإىل اإنذار اإذا اأبى ريا�ض ال�صلح قبوله 

و�صيمنعونه اإذ ذاك من املغادرة.

اأج��اب ريا���ض باأن احلوادث م��ن هذا القبيل، ما ه��و جاٍر منها 

وم��ا �صبق، ل ت�صّح ن�صبتها اإىل �صخ�ض اأو اأ�صخا�ض واأن الراأي العاّم 

ه��و الأ�صا�ض واأّنه، من جهته، �صاح��ب مذهب ا�صتقاليّل يعمل 

م��ا متليه عليه م�صلحة البالد. ونفى ريا�ض اأن تكون له يٌد يف 

املقاطع��ة موؤّكدًا اأن القائم��ني بها هم الطالب ورجال الأحياء 

يوؤّيده��م الأعي��ان والأدب��اء وال�صحاف��ة. ث��ّم اأ�ص��اف اأن ح�ص��ول 

املقاطع��ة يف بروت ودم�صق مع��ًا دليل على وحدة ال�صعور. ون�صح 

خماطبيه بالك��ّف عن ن�صبة احل��وادث ذات املن�صاأ القت�صادّي 

اإىل ال�صيا�صة، ومب��داواة اأ�صبابها القريبة الوا�صحة عو�ض تاأويلها 

باأ�صباب بعيدة.

والواق��ع اأن ريا���ض كان مطّوقًا من كّل اجلهات بال�صالعني يف 

حرك��ة املقاطع��ة. كان الطالب عماد من��ح ال�صلح، ابن عّم 

ريا���ض، لولبًا يف اجلماعة الطالبي��ة التي حتّملت العبء الأثقل 

من تنظيم احلركة ويف اللجنة العاّمة التي توّلت هذا التنظيم. 

وكان رفيقه يف حركته الدائبة �صعد الدين الغندور ابن �صقيقة 

ريا���ض بلقي���ض م��ن زواجه��ا الأّول. وكان تقّي الدي��ن، �صقيق 

عم��اد، ع�ص��وًا ب��ارزًا يف جمعّي��ة الت�صامن الأدب��ّي التي واكبت 

احلركة وبذلت جهودًا لإعادة تنظيمها وتاأمني ا�صتمرارها بعد 

اأن متّكنت ال�صلطات من �صّق قيادتها. وكان كاظم، �صقيق 

تقّي الدين وعم��اد، �صاحب جريدة النداء، اأ�صّد ال�صحف حما�صة 

للحرك��ة. واأّم��ا املحام��ي عزيز الها�ص��م الذي نلتقي��ه متطّوعًا 

للدف��اع عن ريا���ض ال�صلح يف اخلالف الذي �صه��ده العام التايل 
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�صبب��ًا اآخ��ر مهّمًا م��ن اأ�صب��اب التخّوف من 

اإخف��اق املوؤمت��ر. وه���و ق��د األقى فع��اًل بظّل 

ثقي��ل عل��ى انط��الق اأعم��ال املوؤمت��ر قب��ل 

��ل الو�صط��اء اإىل فر���ض �صيغ��ة و�صط  اأن يتو�صّ

لتمثيل املعار�صة.

 

كانت م�صاألة الرُباق، اإذن، يف �صدارة امل�صائل 

املطروحة على املوؤمتر، بعد اأح�داث �صنة 1929 

واأعم��ال اللجنة الدولّية التي مل تنتِه اإىل حّل 

حا�ص��م، واأحالت امل�صاألة اإىل ملك بريطانيا. 

 – الفل�صطين��ّي 
ّ
ال�صهيوين امل�ص��كل  وكان 

ماثاًل كّله وراء هذه امل�صاألة، بطبيعة احلال، 

ومعه مو�صوع النتداب وال�صيا�صة الربيطانّية 

يف فل�صط��ني. ولك��ن كان��ت عل��ى جدول 

اأعم��ال املوؤمت��ر م�صائ��ل اأخ��رى مهّمة منها 

اإن�ص��اء جامع��ة اإ�صالمّي��ة يف القد���ض )وه��و 

م��ا كان ق��د اأث��ار توّج���ض بع���ض الأزهرّيني 

م��ن املناف�ص��ة( ومنه��ا م�صاأل��ة و�ص��ع الي��د 

الفرن�صّية – الربيطانّي��ة على اأجزاء من خّط 

ال�صّكة احلديدّية احلجازي، وكان الداعون 

اإىل املوؤمت��ر ينطلق��ون م��ن كونه ُبن��َي، يف 

، باأم��وال امل�صلمني، 
ّ
اأواخ��ر العه��د العثم��اين

ليطلبوا حتويل��ه اإىل وقف اإ�صالم��ّي... وهذا 

اإىل موا�صيع اأخرى عديدة.

وق��د انعق��دت جل�ص��ة الفتت��اح يف امل�صج��د 

الأق�ص��ى، ث��ّم انتقل��ت اأعم��ال املوؤمت��ر اإىل 

يف  ال�ص��الة،  واأَّم  املع��ارف.  رو�ص��ة  مدر�ص��ة 

امل�صج��د، عن��د الفتت��اح، املرج��ع ال�صيع��ّي 

العراق��ّي حمّمد ح�ص��ني اآل كا�صف الغطاء، 

ف�صّجل املوؤمتر بادرة تاريخّية غر م�صبوقة يف 

هذا امل�صم��ار. وكان ح�صور مرا�صم الفتتاح 

األوف��ًا. واأّم��ا الأع�ص��اء يف املوؤمت��ر فبلغ��وا 133 

بح�ص��ب ثب��ت الأ�صم��اء املن�ص��ور يف جري��دة 

فل�شط��ني. ومل تتمّث��ل اململك��ة ال�صعودّي��ة 

وعّللت ذلك باقرتاح جهات اإ�صالمّية على 

املل��ك عق�د املوؤمت��ر يف مّك��ة، ل يف مدينة 

خا�صع��ة لالنت��داب. ولكن متّثل��ت الهند 

بزعيم م�صلميه��ا �صوكت علي وب�صاعره�ا  

حمّمد اإقب�ال، ومتّثل م�صلمو ال�صني ومتّثلت 

ماليزي��ا وج��اوه واأفغان�صتان واإي��ران وتركيا 

واأقط��ار املغرب العربّي واأقطار اإفريقّية اأخرى، 

ومتّثل��ت يوغ�صالفي��ا والب�صن��اق والهر�ص��ك 

واألباني��ا وبولونيا، اإلخ. وه��ذا ف�صاًل عن م�صر 

واليمن والع��راق و�صوريا ولبنان و�ص��رق الأردّن 

وفل�صطني، بطبيعة احلال.

 

وق��د اأن�صاأ املوؤمتر جلانًا �صبعًا اأعّدت ل�ه تقارير 

وعر�ص��ت علي��ه مقرتح��ات اأقّره��ا. وكان 

��ك باملقّد�صات واإب��داء الت�صميم على  التم�صّ

الدف��اع عنه��ا حت�صي��ل حا�ص��ل. وكذلك 

 يف فل�صطني. 
ّ
كان رف���ض امل�صروع ال�صهيوين

وبرزت يف املوؤمتر نربة قوّية ُمعادية لل�صيوعّية 

موحية باملزج بني هذه الأخرة وال�صهيونّية. 

وب��دا اأن م�صاأل��ة متوي��ل امل�صاري��ع املقرتحة، 

ثقي���ل  ه���ّم  اجلامع��ة،  م�ص��روع  ��ة  وبخا�صّ

اقرُتح��ت ملعاجلت��ه �صي��غ ع��ّدة وبو�ص���ر، يف 

املوؤمتر نف�صه، تلّقي الترّبعات. وانتهى املوؤمتر 

اإىل تقري��ر انعق��اده دورّي��ًا، كّل �صنتني، واإىل 

اإبقاء رئا�صت��ه وجلنته التنفيذّي��ة ومكتبها 

م�صتمّرة بني انعقادي��ن واإىل اإن�صاء متثيل له 

يف خمتلف الأقطار ملتابعة املهّمات املقّررة. 

مل تنت��ِه مق��ّررات املوؤمت���ر الإ�صالم��ّي، بع��د 

اأهمّي��ة  ذات  منج��زات  اإىل  انف�صا�ص��ه، 

منعطف��ًا  كان  املوؤمت��ر  ولك��ن  ي��ة.  ح�صّ

الإ�صالمّية – العربّي��ة  العالق��ات  كب��رًا يف 

وحمّط��ة انطلقت منها لغ��ة جديدة موّحدة 

تق��رن ال�صتعم��ار الغرب��ّي اإىل ال�صيوعّية، يف 

معر�ض ال�صتعداء، وت��رى يف ال�صهيونّية ربيبًا 

��ط ه��ذه اللغ��ة، نُ�صجت  لكليهم���ا. وبتو�صّ

يف املوؤمت��ر وبعده، �صبك��ة مرتامية الأطراف 

من العالقات ووج��وه الت�صامن والتعاون بني 

املعادي��ة لال�صتعم��ار يف م�ص��رق  املنّظم��ات 

الع��امل العرب��ّي ومغرب���ه )وكان��ت ال�صالت 

بينهم��ا �صعيفة وغر منّظم��ة، قبل ذلك( 

ويف طول العامل الإ�صالمّي وعر�صه اأي�صًا.
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بني اآل تابت واآل ال�صلح ثّم نلتقيه �صريكًا لعادل ال�صلح )�صقيق 

كاظم وتقّي الدين وعماد( يف قيادة حزب ال�صتقالل اجلمهورّي 

ابت��داء م��ن �صنة 1933، فقد اأ�صبح جمّن��دًا للدفاع عن احلركة 

التي ما لبثت قيادتها اجلديدة )ومنها عماد ال�صلح( اأن زُّجت يف 

�صجن الرمل. وقد عّطلت جريدة النداء لبع�ض الوقت اأي�صًا.

ا�صتم��ّرت حركة املقاطعة م��ن اآذار اإىل حزي��ران 1931، اأي نحوًا 

من ثالثة اأ�صهر. وانتهت بتلبية جزئّية ملطلب املقاطعني )وهو 

تخفي�ض التعرفة( وبالإفراج عن املعتقلني. وقد تخّللتها اأعمال 

»ردع« كان يتوله��ا الطالب ملن ي�صّذ عن املقاطعة اإذ كانوا 

ير�صق��ون زجاج م�صكن��ه باحلجارة. وه��م األقوا اأي�ص��ًا مفرقعة 

على مقهى النّجار الذي اأقنعته ال�صلطات بالعودة اإىل ال�صت�صاءة 

بالكهرب��اء، بع��د الّتف��اق الأّول ال��ذي �ص��ّق جلن��ة املقاطع��ة، 
 

ووع��دت بحمايته. وكان ه��ذا احلادث �صببًا مبا�ص��رًا لعتقال 

القيادة اجلديدة.

وق��د تبع��ت حرك��ُة دم�صق حرك��َة ب��روت بنحٍو م��ن ثالثة 

اأ�صابي��ع وا�صتم��ّرت بعدها اإىل اأوائ��ل ت�صرين الث��اين، وتخّللتها 

اأعم��ال عنف اأ�ص��ّد مما وقع يف بروت، وانته��ت بتلبية جزئّية 

اأي�صًا. وكان طالب بروت قد فر�صوا، قبيل مقاطعة الكهرباء 

والرتام، مقاطع��ة لدور ال�صينما وفر�صوا تخفي�ص��ًا للتعرفة اأي�صًا. 

وه��و ما �صّجعهم، يف ظرف الأزم��ة القت�صادّية، على التحّرك يف 

وجه �صركة اجل��ّر والتنوير. وكان راأ�صمال ال�صركتني البروتّية 

والدم�صقّية اأوروبّيًا )فرن�صّيّا وبلجيكّيًا بالدرجة الأوىل(.

عل��ى اأن ريا���ض اأخذ يبدو، م��ن اجلل�صة النظامّي��ة الأوىل، لولبًا 

لأعمال املوؤمتر. فتوىّل تالوة الأوراق الواردة واملقرتحات يف معظم 

اجلل�صات وعّقب تكرارًا على كالم املّتحّدثني مبتغيًا ت�صديد 

املناق�ص��ات. وكان م��ن ذل��ك اأّن��ه قط��ع الطريق عل��ى توزيع 

املهّمات يف املوؤمتر بني اجلن�صّيات املختلفة، واأّنه طلب اأن تنهي 

اللج��ان عملها يف ثالثة اأّيام ليبقى للموؤمتر وقت يّت�صع للنظر 

يف املقرتح��ات. ثّم اإّنه اأهاب باملوؤمتر اأن ير�صل حتّية اإىل زميليه 

الغائب��ني يف الوف��د ال�ص��ورّي �صكيب اأر�صالن واإح�ص��ان اجلابري، 

فهت��ف املوؤمتر للوفد وُقبل الق��رتاح بالإجماع. ولكن كانت 

حلظتان حب�ض فيهما ريا�ض اأنفا�ض املوؤمتر. اأولهما حني حمل 

على ال�صحافة الأجنبّية التي توّقفت عند حادثة �صئيلة ال�صاأن 

كان مو�صوعه��ا كالم لعب��د الرحمن ع��ّزام يف افتتاح املوؤمتر 

حّيا فيه زعيم ح��زب الوفد امل�صرّي م�صطفى النّحا�ض فاعرت�صه 

�صح��ايّف م�ص��رّي. فتعّر���ض بع���ض احل�ص��ور لل�صح��ايّف ب�صيء من 

اخل�صون��ة واأ�صكت��وه. ثّم تفاعل احل��ادث فُن�صب اإىل ع��ّزام اأّنه 

ع��اب امللك فوؤاد واأّن��ه اختلف مع عبد احلمي��د �صعيد، رئي�ض 

جمعّي��ة ال�صّب��ان امل�صلمني، عل��ى متثيل م�ص��ر يف املوؤمتر. وقد 

ن��ّدد ريا�ض بن��زوع بع�ض ال�صحاف��ة اإىل ا�صتغ��راق املوؤمتر يف هذه 

احلادث��ة، مغ�صية عن ج��الل املنا�صبة التاريخي��ة وعن جوانب 

م�صيئ��ة ذكر منها ريا�ض اإمام��ة املرجع ال�صيعّي حمّمد ح�صني 

اآل كا�ص��ف الغط��اء لل�ص��الة يف امل�صج��د الق�ص��ى. وق��د خت��م 

ا�صني.  ريا���ض كالمه بتب�صر املوؤمترين بالن�ص��ر على رغم الد�صّ

واأث��ارت خطبته حما�صًا عارمًا وبلغ من��ه التاأّثر اأّنه ا�صطّر، عند 

انتهائها، اإىل دخول اإحدى الغ��رف اجلانبّية لي�صرتيح. وكانت 

اللحظ��ة الثاني��ة ت�صّدي ريا���ض للزعيم الهن��دي �صوكت علي 

حني رّد ه��ذا الأخر عل��ى مطالبة املحام��ي الفل�صطينّي عوين 

 على فل�صطني. فقد هّون 
ّ
عبد الهادي باإلغاء النتداب الربيطاين

�صوكت علي من اأمر النتداب و�صدّد على الختالف بينه وبني 

الو�صاي��ة. فكان اأن رّد عليه ريا�ض رّدًا حاّدًا مرّحجًا جهله مبا 

ج��ّر النتداب م��ن ويالت على البالد العربّي��ة ومبا بذله العرب 

يف جماهدته��م النتداب. هذا وكان ريا���ض قد كّرم �صوكت 

عل��ي، بعد اأن ا�صتقبله يف الناقورة، حني زار هذا الأخر لبنان يف 

�شباط 1931.

انعق��دت رئا�ص��ة املوؤمت��ر الإ�صالم��ّي الع��اّم ال��ذي عق��د جل�صته 

الفتتاحي��ة يف امل�صج��د الأق�صى، ل�صاحب الدع��وة مفتي القد�ض 

اأم��ني احل�صيني. واختر للرئي�ض ن��ّواب واأمناء �صّر، واختر ريا�ض 

ال�صلح و�صكري القّوتلي مراقبني. وحني ت�صّكلت جلان املوؤمتر 

ال�صب��ع، اأ�صبح ريا�ض ع�صوًا يف كّل م��ن جلنة القانون الأ�صا�صّي 

وجلنة املقرتحات. ويف ختام املوؤمتر، انبثقت منه جلنة تنفيذّية 

واأ�صبح ريا�ض ع�صوًا يف مكتبها ب�صفة م�صاعد لالأمني العام.
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كان م��ن اإ�ص��دار املفّو���ض ال�صام��ي بون�ص���و 

اجلمعّي��ة  وحّل��ه  مع��ّدًل  ال�ص��ورّي  الد�صت��ور 

التاأ�صي�صّية اأن جعال اإجراء انتخابات نيابّية 

جدي��دة اأمرًا ل مفّر من��ه. وكان بون�ص�و يريد 

اإجراءه��ا يف خري��ف ال�صن��ة نف�صه��ا )1930(. 

ولك��ن الرغب��ة يف حتدي��د ظ��روف منا�صب��ة 

لذلك ويف اّتخاذ ترتيبات تلجم قّوة املعار�صة 

اأف�صت اإىل تاأخر العملّي��ة النتخابّية حّتى 

كان��ون الأّول 1931 – كانون الثاين 1932. وهو 

م��ا من��َح اأركان الكتل��ة الوطنّي��ة مهلة 

طويلة للبحث يف اأمر امل�صاركة اأو عدمها يف 

انتخاب��ات تاأتي بعد حّل جمعّي��ة تاأ�صي�صّية 

ك��ني ب�صرعّيته��ا، ويف ظ��ّل  كان��وا متم�صّ

د�صت��ور خ��ذل باملادة 116 منه، عل��ى الأخ�ض، 

طموحه��م ال�صتق��اليّل، وبناًء عل��ى قانون 

انتخاب��ّي كان��ت له��م اعرتا�ص��ات علي��ه 

وباإ�صراف حكومة عادتهم وعادوها وما لبث 

بون�ص��و، حني اأقالها، اأن ح��ّل حمّل رئي�صها، 

مبا�صرًا حكم �صوريا بنف�صه، راف�صًا يف الوقت 

نف�ص��ه اأن يعلن، قب��ل النتخابات، مالمح 

املعاه��دة الت��ي تعّه��دت ال�صلط��ة املنتدب��ة 

بعر�صها على احلكومة ال�صورّية املقبلة.

 

عل��ى رغم ه��ذا كّل��ه، كان املي��ل ال�صائد 

اإىل امل�صارك��ة يف النتخاب��ات  يف الكتل��ة 

والتخ��ّوف مم��ا يرتت��ب م��ن عواق��ب على 

اإخالئهم �صاحتها للموالني لالنتداب.

 

واأّم��ا ريا�ض ال�صل��ح فاأعلن ميل��ه، بخالف 

خو���ض  ع��ن  الع��زوف  موق��ف  اإىل  ذل��ك، 

ه��ذه املعرك��ة. ودع��ا اإىل »الالتع��اون« مع 

النت��داب، بع��د اأن اأف�ص��ت �صيا�ص��ة »ح�صن 

التفاه��م« اأو »التعاون النزي��ه« التي جنحت 

اإليها الكتلة، يف اأعقاب هزية الثورة، اإىل 

ما اأف�ص��ت اإليه. وقد اّتخ��ذ التجربة الهندّية 

مرجع��ًا لدعوت��ه ه��ذه. ولكنه ب��دا مقتنعًا 

باأن اعتم��اد »الالتع��اون« يف �صوري��ا يحتاج 

اإىل »اإجماع« غر متحّقق. واأعلن اأي�صًا اأنه 

موؤم��ن باإخال�ض رفاق��ه ول يعرت�ض رغبتهم 

يف اختبار �صيا�صة امل�صاركة مّرة اأخرى.

 

وقد �صبق��ت الدورة الأوىل م��ن النتخابات يف 

دم�صق �صدام��ات بني اأن�ص��ار الكتلة واأن�صار 

الئتالف الذي رعته ال�صلطة امُلنتدبة. و�صهد 

ي��وم النتخ��اب نف�ص��ه اأعم��ال �صغ��ط على 

الناخب��ني وتزوي��ر فاقع��ة. واأف�ص��ى ذل��ك اإىل 

�صدام��ات اأعن��ف من �صابقته��ا �صقط فيها 

قتلى وجرحى. وح�صل��ت �صدامات م�صابهة 

يف كّل م��ن دوم��ا وحم��اه. علي��ه تاأّجل��ت 

النتخابات يف املدن الثالث واقت�صى اإجراوؤها، 

يف ني�ص��ان، م�صاوم��ات طويل��ة خا���ض فيها 

جميل مردم مع املندوب الفرن�صّي �صولومياك 

وحت��ّددت بنتيجته��ا الأن�صب��ة �صلف��ًا. وطال 

ال�صط��راب يف حل��ب، بعد تالع��ب فرن�صّي 

متع��ّدد الوج��وه، كان م��ن جماليه تخويف 

امل�صيحّيني وجتني�ض الأرمن الأتراك بالألوف، 

حّتى انته��ى الأمر بان�صحاب لئحة الكتلة 

الوطنّية يف الدورة الثانية.

 

ح�صل��ت الكتل��ة الوطنّي��ة عل��ى اأقّلّي��ة ل 

تتعّدى ربع مقاعد املجل�ض الثمانية وال�صتني. 

ولكن ريا�ض ال�صلح توّقع اأن يتكّرر، يف هذا 

املجل�ض، م��ا ح�صل يف اجلمعّي��ة التاأ�صي�صّية 

اأي اأن يتفّل��ت كث��ر م��ن املح�صوب��ني على 

ال�صلط��ة املنتدبة من ولئه��م لها وي�صووا اإىل 

املوقف العاّم الذي متّثله الكتلة. ومل يكن 

خمطئًا كلّيًا يف ح�صبانه، اإذا اعتربنا بال�صورة 

التي انتخب فيها حمّمد علي العابد، بتاأييد 

م��ن الكتل��ة ومن��دوب املفّو�صّية مع��ًا، اأّول 

رئي�ض للجمهورّية ال�صورّية. هذا فيما ذهبت 

رئا�ص��ة جمل���ض الن��ّواب اإىل �صبحي بركات 

خ�ص��م الكتل��ة يف حلب ورئا�صة ال��وزراء اإىل 

حّق��ي العظم حلي��ف املفّو�صّي��ة يف دم�صق. 

وقد ت�صّكل��ت حكومة العظ��م من ثالثة 

وزراء، بالإ�صاف��ة اإليه، كان بينهم ممّثالن 

للكتلة هما جمي��ل مردم ومظهر ر�صالن. 

ومل يك��ن قد ف��ات ريا�ض ال�صل��ح اأن يبدي 

��ًا لغياب كبار الزعماء الوطنّيني  اأ�صفًا خا�صّ

يف حلب عن جمل�ض النّواب اجلديد.
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بامل�صاعدة وباحلر�ض على جتنيب املوؤمتر العتيد كّل �صبغة غر 

اب عند  �صبغته اجلامعة. وهو ما �صعى اإليه ال�صيخ كامل الق�صّ

املل��ك عب��د العزيز اآل �صع��ود، بعد اأن اأبدى بع���ض معاوين امللك 

ح��ذرًا من اجّت��اه اأعمال التح�ص��ر للموؤمتر. وقد اأبل��غ ال�صيخ، 

عند عودته اإىل حيفا، �صائليه، وبينهم ريا�ض ال�صلح، اأن امللك 

وافق، بعد التو�صيح املطلوب، على انعقاد املوؤمتر يف بغداد.

 

وكان التوّج��ه اإىل تعيني موعد للموؤمت��ر يف ربيع 1933. ولكن 

حتذي��رات بريطانّي��ة م��ن نتائ��ج ل��ه حت��رج الدول��ة العراقّي��ة، 

اأف�صت – عل��ى م��ا يروي حمم��د ع��ّزة دروزة – اإىل انق��الب يا�صني 

الها�صمّي على امل�صروع واإىل تاأجيل املوعد. ثّم تويّف امللك في�صل 

يف اأواخ��ر ال�صي��ف وكان م��ن ارتب��اك الأحوال يف الع��راق، بعد 

وفاته، اأن حم��ل القائمني بامل�صروع يف بغداد على الإحجام. وملا 

حتّقق��ت اللجنة التح�صرّية، يف اجتماع ح�صره، اإىل اأع�صائها، 

�صك��ري القّوتلي وريا�ض ال�صل��ح ونبيه العظمة، من تعّذر التئام 

املوؤمت��ر يف مدينة غر بغ��داد ومن العجز عن توف��ر املال الالزم 

�صة دائم��ة، اأم�صى هذا  لعق��د املوؤمتر وحتويله، م��ن ثّم، اإىل موؤ�صّ

امل�صروع الكبر الذي يكن اعتباره �صلفًا، ولكن من خارج 

احلكومات، مل�صروع جامعة الدول العربّية، يف حكم امليت.

يف م�ص��اق الإع��داد للموؤمت��ر العربّي ال��ذي كان ريا���ض ال�صلح 

وغره جاّدين فيه، انعق��د، على هام�ض املوؤمتر الإ�صالمّي العاّم 

يف القد���ض، لق��اء عربّي ي��وم 13 كان��ون الأّول 1931، وذلك يف دار 

عوين عبد الهادي. ح�صر هذا اللقاء مندوبون من اأقطار ال�صمال 

الإفريقّي، مبا فيها م�صر، ولكن غلب على احل�صور »ال�صورّيون« 

م��ن اأع�ص��اء جمعّية »الفتاة« ومن كانوا ق��د التقوا يف دم�صق، 

ح��ول في�صل، غداة احلرب الكونية. ويرى املوؤّرخ الفرن�صّي هرني 

لورن���ض اأن امليث��اق الذي اعتم��ده املجتمعون )وكان��وا نحوًا من 

خم�ص��ني بينه��م ريا���ض ال�صل��ح(، كان اأّول ميث��اق للقومّي��ة 

العربّية احلديثة. وهو يف ثالثة بنود:

1 »اإن الب��الد العربّية وحدة تاّم��ة ل تتجّزاأ، وكل ما 

طراأ عليها من اأنواع التجزئة ل تقّره الأّمة العربّية.

2 »توّج��ه اجله��ود يف كّل قطر من الأقط��ار العربّية 

اإىل وجه��ة واح��دة ه��ي ا�صتقالله��ا الت��اّم كاملة 

موّح��دة، ومقاومة كّل فكرة ترم��ي اإىل القت�صار 

على العمل لل�صيا�صات املحّلية والإقليمّية. 

3 »مل��ا كان ال�صتعم��ار، بجميع اأ�صكال��ه و�صيغه، 

يتناف��ى كّل التن��ايف م��ع كرام��ة الأّم��ة العربّية 

وغاياته��ا، ف��اإن الأّم��ة العربّي��ة ترف�ص��ه وتقاوم��ه 
 

بكّل قواها.« 

ه���ذا واختار املجتمعون جلنة حت�صرّية للموؤمت��ر العربّي العاّم، 

ن�صط��ت نحو �صنتني. وبعد ا�صت�صارات، غلب التوّجه اإىل اعتماد 

بغداد مكانًا للموؤمتر. وكان ال�صبب وجود اأقطار امل�صرق واأقطار 

 اأو الفرن�ص��ّي، وغلبة 
ّ
�صم��ال اإفريقي��ا حتت الحت��الل الربيطاين

املل��ك وجبهته يف م�صر على اجلبه��ة الوفدّية وخفوت الفكرة 

العربّي��ة اأ�ص��اًل يف وادي النيل. واأّما العراق ف��كان قد خرج من 

عهد النت��داب وكان القومّيون الع��رب نافذين يف حكومتِه. 

وقد ا�صرتك ريا�ض ال�صلح يف اإقناع يا�صني الها�صمّي، وهو بني اأبرز 

الأركان الفي�صلّيي���ن يف دم�صق، ثّم يف بغ��داد، بفكرة املوؤمتر 

حني زار الها�صمّي القد�ض يف حزيران 1932. ولكن كان مطلوبًا 

اأّل ي�صطب��غ املوؤمتر بال�صبغة الها�صمّية في��زّج يف خ�صّم التنازع 

ال�صعودّي – الها�صم��ّي ويفق��د �صفته اجلامعة، وهو م��ا �صعى اإليه 

ريا�ض ال�صلح وعوين عبد الهادي واأ�صعد داغر حني قابلوا في�صل، 

اأثن��اء زيارت��ه لعّم��ان يف اأيل��ول 1932. فتعّهد لهم مل��ك العراق 

م36Z ميث�ق اأّول للقومّية العربّية

كان ريا���ض ال�صل��ح ق��د رّحب بتاأيي��د اإمي��ل اإّده تر�صيح رئي�ض 

 ال�صيخ حمّمد اجل�صر لرئا�صة اجلمهورّية. 
ّ
جمل�ض النّواب اللبناين

ف��راأى، بعد الإ�صارة اإىل اعتباره ه��ذا النتخاب كّله تعيينًا، اأن 

»اّتف��اق امل�صيحّيني وامل�صلمني اأو فريق م��ن هوؤلء مع فريق من 

��ح م�صلم ق�صى على اآخر برهان كانت  اأولئك على تاأييد مر�صّ

ك به من اأن احلائل دون اإقرار �صيا�صة  ال�صلط��ة الفرن�صوّية تتم�صّ

وطنّي��ة ل طائفّي��ة يف ه��ذه البالد هو من �صن��ع امل�صيحّيني. بل 

فه��م النا�ض جميع��ًا اأن ال�صلطة الفرن�صوّية ه��ي نف�صها وا�صعة 

ه��ذه ال�صيا�صة مل�صلحتها ولي�ض مل�صلح��ة امل�صيحّيني. واإّنه اإن مل 

يكن لهذا املوقف اإل هذه النتيجة لكتفينا بها«.

وراأى ريا�ض اأن هذا التقارب يعّجل خطى الوحدة ال�صورّية واأن هذه 

الوحدة يجب اأن حتّقق »عن طريق الإقناع والّتفاق«.

م37Z تر�شيح ال�شيخ وخطبة املطران

ُبَعي��د النتخاب��ات ال�صورّية، ج��رت يف فرن�صا 

انتخابات اأعادت الي�صار اإىل ال�صلطة، وذلك 

يف اأّي��ار 1932. فرئ���ض الرادي��كايّل اإدوار هري��و 

احلكومة وت��وىّل وزارة اخلارجّي��ة. ويف اأواخر 

ت�صري��ن الأّول، ع��اَد املفّو�ض ال�صام��ي بون�ص�و 

اإىل �صوري��ا، بعد اإقامت��ه يف باري�ض، ويف جيبه 

م�ص��ّودة ملعاه��دة فرن�صّية – �صورّي��ة. وكانت 

املعاه��دة الربيطانّية – العراقّية قد اأف�صت يف 

اأوائل ال�صهر نف�ص��ه، اإىل دخول العراق ع�صبة 

الأمم، وكانت قد ا�صتوت مرجعًا للمطالبني 

ال�صورّي��ني بعق��د معاهدة ب��ني الدولتني حتّل 

حمّل �صّك النتداب.

 

ولك��ن مندرج��ات املعاه��دة م��ا لبث��ت اأن 

اأ�صبح��ت مو�صوع اأزمة متمادي��ة اأف�صت اإىل 

مقاطعة نّواب الكتلة جل�صات الربملان، مع 

بقاء وزيريها جمي��ل مردم ومظهر ر�صالن يف 

احلكومة. وكانت م�صاأل��ة الوحدة ال�صورّية 

اإليه��ا  اأ�صيف��ت  ولك��ن  الأزم��ة،  قل��ب  يف 

ف البطيء  م�صائل اأخ��رى عديدة مع التك�صّ

للت�ص��ّور الفرن�صّي للمعاه��دة ثّم مع عر�صها 

عل��ى جمل���ض الن��ّواب ال�ص��ورّي يف 21 ت�صرين 

الث��اين 1933. وكان بون�ص���و ق��د مّي��ز، اأم��ام 

جلنة النتدابات، يف جنيف، قبل ذلك بنحو 

من �صنة، ب��ني منطقتني يف �صوريا: »منطقة 

و »منطق��ة  �صوري��ا«  معاه��دة« ه��ي »دول��ة 

انتداب«، ت�صّم لبنان الكبر ودولة العلوّيني 

وجبل الدروز.

 

يف ه��ذه امل��ّدة، كان��ت الكتل��ة الوطنّي��ة 

نف�صه��ا ت�صهد جتاذب��ًا حاّدًا ب��ني جناحني: 

اأحدهم��ا مت�ص��ّدد يدع��و اإىل نف���ض اليد من 

�صيا�ص��ة »التع��اون النزي��ه« كّله��ا، والآخر 

مالين ي�صّر عل��ى موا�صل��ة التفاو�ض، حينًا 

يف ال�ص��ّر وحين��ًا يف العل��ن. وكان��ت حل��ب 

معقل الت�صّدد، يتق��ّدم �صّفها اإبراهيم هنانو 

ويحفزه��ا ما ج��رى م��ن تزوي��ر لالنتخابات 

فيه��ا اأبق��ى اأركان الكتل��ة فيه��ا خ��ارج 

الت��ي  دم�ص��ق  وكان��ت  النياب��ّي.  املجل���ض 

اأجريت انتخاباتها بعد تاأجيل، وفقًا لرتتيب 

اأق���ّر بع��د م�صاوم��ة، اأميل اإىل حف��ظ املواقع 

املكت�صبة مبوا�صلة التفاو�ض، ويتقّدم �صّفها 

جميل مردم، مبدع ه��ذه امل�صاومة والوزير يف 

حكومة حّقي العظم. على اأن �صورة الواقع 

كانت اأوفر مالمح من هذه الق�صمة العاّمة. 

فق��د برز يف دم�صق، بع��د العفو عنه، �صكري 

القّوتل��ي ُمناوئًا �صديدًا مل�صل��ك مردم. وانحاَز 

اإىل املت�صّددي��ن اأي�ص��ًا ها�ص��م الأتا�ص��ي زعيم 

حم���ض املنت�ص��ر يف النتخابات. ه��ذا بينما 

اأّدى التناف���ض احللب��ي بني هنان��و و�صعد الله 

اجلابري اإىل وقوف هذا الأخر يف �صّف مردم، 

حمدثًا يف الكتلة �صدعًا جديدًا راأبتُه جهود 

الأتا�صي. جرى ذلك كّله يف موؤمتر الكتلة 

يف حم�ض يف اأوائل ت�صرين الثاين 1932. وانتهى 

امل�ؤمت��ر اإىل تعلي��ق م�ش��روط ملقاطع��ة نّ�اب 

الكتلة جل�صات جمل�ض النّواب.

 

يف هذا كّله، ترّج��ح املواقف املعلنة لريا�ض 

ال�صل��ح وقوف��ه بجان��ب هنان��و. وق��د انتهى 
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ويف 9 �شب��اط 1933، ح�صر ريا�ض، على راأ�ض وفد اإ�صالمّي، قّدا�صًا يف 

 اإغناطيو�ض مبارك 
ّ
عي��د مار مارون تراأّ�صه مطران بروت املاروين

ومل ُي��ْدَع اإليه الر�صمّيون الذين ج��رت العادة على دعوتهم. وقد 

األقى املطران خطبة دّوى �صداها طوياًل هاجم فيها حكم رئي�ض 

اجلمهورّي��ة �صارل دّبا���ض ب�صّدة. ثّم خطب ريا���ض، فاأّيد كالم 

املط��ران وق��ال »اإن اختالف املب��ادئ النظرّي��ة« )ويق�صد املواقف 

 م��ن الوح��دة ال�صورّي��ة( »ل ي�صتوج��ب اخت��الف الوطنّيني على 

اأم��ور هاّمة«. وقد رف��ع ال�صّبان املوارنة احلا�ص��رون ريا�ض ال�صلح 

على الأكّف. 

بعده��ا عّم التوّج�ض البالد من عواق��ب قد ترتّتب على خطبة 

املط��ران. وكان موقف هذا الأخ��ر من حكم الدّبا�ض مفرتقًا 

ع��ن موقف البطريرك عري�صة الذي قي��ل اإّنه قد نال تعّهدًا من 

ال�صلطة املنتدب��ة بالإتيان بحبيب ال�صعد، بع��د الدّبا�ض، رئي�صًا 

 املفّو�ض ال�صامي 
ّ

للجمهورّي��ة... وهو م��ا ح�صل فعاًل حني ع��ني

حبي��ب ال�شع��د، يف مطلع �شب��اط 1934، رئي�صًا ل�صن��ة واحدة، ثّم 

ج��ّدد له �صنة اأخرى... واأّما الد�صتور فبقي معّلقًا وبقيت الوزارات 

يف ي��د املديري��ن واأن�ص��ئ جمل���ض للن��ّواب، خمت�ص��ر الع��دد جّدًا 

وخمت�ص��ر ال�صالحّيات، وا�صتُبقي ُلب��اب ال�صلطة يف اأيدي املفّو�ض 

ال�صام��ي ومندوبه لدى احلكومة اللبنانّية وم�صت�صاريه امللحقني 

مبختل��ف الإدارات و�صائ��ر الأجه��زة التابع��ة ل��ه. ه��ذا فيم��ا 

كان��ت الأزمة القت�صادّية العاملّية توا�صل �صرب البالد برياحها 
 

دون هوادة.

ه��ذا وقد كان حدث التمدي��د للدّبا�ض منا�صبة لّتفاق �صيا�صّي، 

لعّله الأّول، بني ب�ص��اره اخلوري وريا�ض ال�صلح، يذكر الأّول خربه 

يف مذّكرات��ه. وه��و اّتفاق ي�صمل املط��ران مب��ارك و�صخ�صّيات 

اأخ��رى. ولكن ريا�ض ع��اد فوجد �صبي��اًل اإىل بكركي نف�صها 

ع ب�صرعة  عن��د ن�صوب اأزمة التبغ يف اأواخر 1934. وكان لقاء تو�صّ

لي�صتم��ل على رفاق ريا���ض الدم�صقّيني ولي�ص��ّكل َمْعلمًا بارزًا 

يف الطري��ق اإىل توطيد اجلبه��ة ال�صتقاللّية يف لبنان و�صوريا واإىل 

فتح اأفق جديد اأمامها.

يف كان��ون الأّول 1932، ح�صل تال�صن بني القا�صي��ني األفرد تابت و�صامي ال�صلح مل تلبث 

ذيول��ه اأن ت�صّخم��ت وطاولت ريا�ض ال�صلح فن�صاأت من ذل��ك ق�صّية تداولتها ال�صحف يف 

لبنان و�صوريا وفل�صطني، مّدة اأ�صابيع.

كان األفرد تابت يحّقق مع املوقوف القا�صي ممتاز ال�صلح، �صقيق �صامي، يف خمالفات 

انك�صف اأمرها يف الدوائر العقارّية واأ�صفر عن توقيف عدد من الأ�صخا�ض رهن التحقيق. 

ومُن��ي اإىل �صامي اأن املحّق��ق يهّدد اأخاه اأثناء التحقيق ويتناول اآل ال�صلح جملًة بكالم 

مهني. فح�صر �صامي اإىل دائرة زميله، يف اأثناء التحقيق مع �صقيقه، و�صاأله عن الكالم 

املن�ص��وب اإلي��ه فنف��اه بتاتًا ولكن الزميل��ني ت�صايحا مع ذلك. وعل��ى الأثر، رفع تابت 

تقريرًا اإىل رئي�صه والتقى �صامي ال�صلح رئي�ض احلكومة واّت�صل ريا�ض بهذا الأخر اأي�صًا. 

ومل يلبث األفرد تابت اأن خابر ريا�ض مكّررًا نفي ما ُنقل عن ل�صانه.

ويف الي��وم الت��ايل، ظهرت جريدة النداء الت��ي كان ي�صدرها كاظم ال�صل��ح وفيها رواية 

للحادث��ة انتهت بعبارة موؤّداها اأن القا�صي، لو مل ينِف ما نُ�صب اإليه »لراأى �صريعًا نتيجة 

اللع��ب بالن��ار«. وعلى الأثر، ح�ص��ر اإىل العدلّية ال�صاّب جورج تاب��ت �صقيق األفرد والتقى 

ريا�ض ال�صلح بني عدد من زمالئه املحامني فتهّجم عليه بكالم فّظ وتدّخل احلا�صرون 

فاأخرجوا جورج من الغرفة.

 

وُبَعي��د الظه��ر، ت�صّدى ال�صّبان عم��اد وح�صيب ال�صلح و�صعد الدي��ن الغندور )ابن �صقيقة 

ريا�ض الآنف الذك��ر( ومعهم عبد الرحمن املظلوم للقا�صي األفرد تابت، قرب مكتب 

اإميل اإّده يف �صارع األلنبي، واأو�صعوه �صربًا.

وق��د اأوقف املعتدون واأُخذت اإفادة ريا�ض واأُخذت، لحقًا، اإفادة كاظم. واأقام ريا�ض، من 

جهت��ه، دعوى على جورج تابت وعلى اأخي��ه القا�صي الذي نُ�صب اإليه التحري�ض. واأحيل 

�صامي ال�صلح، من اجلهة الأخرى، على املجل�ض التاأديبّي.

واأثن��اء النظ��ر يف الدع��اوى املقام��ة على الطرف��ني، ن�صرت ال�صح��ف، ف�صاًل ع��ن اأخبار 

التحقي��ق واملحاكم��ة، برقّي��ات تاأييد خمتلف��ة لريا�ض وردت من فل�صط��ني خ�صو�صًا، 

ف�ص��اًل ع��ن الت�صامن الذي اأب��داه له حمامون كث��رون و�صحافّي��ون يف �صوريا وفل�صطني 

ط  . اأخرًا تو�صّ
ّ
وغرهم��ا، واأ�صبح��ت هذه الق�صّية م��دار لغط وجتاذب يف املجال اللبن��اين

املط��ران مبارك يف اخلالف فاأ�صقط ريا�ض ال�صلح دع��واه وحكم املجل�ض التاأديبّي بلوم 

�صام��ي ال�صلح وحكمت حمكمة ا�صتئناف اجلنح بحب���ض املعتدين على األفرد تابت 

م��ددًا كان��وا قد اأم�صوه��ا يف التوقي��ف )با�صتثناء املظلوم ال��ذي ُحكم غيابّي��ًا( وبّراأت 

ح�صي��ب ال�صل��ح وبّراأت كاظم ال�صل��ح من تهمة ن�ص��ر اأخبار ل اأ�صل له��ا وتهمة الذّم 

والتحق��ر. وحكمت جورج تابت باحلب�ض اأ�صبوعًا واح��دًا وبتعوي�ض �صخ�صّي قدره ماية 

لرة لريا�ض ال�صلح... وكان الأخذ والرّد يف هذه الق�صّية قد طال �صهرين واأّيامًا.

م38Z خالف ال�شلح – ت�بت: من احلّبة اإىل القّبة

التج��اذب اإىل ا�صتقال��ة م��ردم ور�ص��الن م��ن 

اأي قب����ل   ،1933 20 ني�ص����ان   احلك��وم��ة يف 

انعق��اد جمل���ض الن��ّواب ملبا�ص��رة البح��ث يف 

املعاهدة بيومني.

 

وم��ع اأن حّق��ي العظ��م رمّمَ حكومت��ه واأن 

البح��ث يف املعاه��دة توا�ص��ل، ف��اإن م�صه��د 

ال�صاح��ة ال�صيا�صّي��ة وج��ّو الب��الد امل�صح��ون 

كان��ا ق��د جع��ال اإقرارها اأم��رًا حم��اًل. وقد 

�صّح توّقع ريا�ض ال�صل��ح )ومردم اأي�صًا( ب�صاأن 

امل�صل��ك املنتظ��ر م��ن الن��ّواب يف مواجه��ة 

امل�صائل الكربى، واأنه��م يتجاوزون، اإذ ذاك، 

انتماءاته��م املتعار�صة والق�صم��ة املعتادة اإىل 

»معتدلني« و »متطّرفني«. 

كان بون�ص���و ق��د ُنقل اإىل مراك���ض وُعّي�َن 

دامي��ان  الكون��ت  ب��روت  يف  ل��ه  خلف��ًا 

اأي   ،1933 الث��اين  ت�صري��ن   16 ويف  دو مارت��ل. 

بع��د و�صول دو مارتل اإىل ب��روت ب�صهر واحد، 

وّقع��ت حكوم��ة حّق��ي العظ��م املعاه��دة. 

وكانت هذه جمحفة جّدًا بحّقوق لل�صورّيني 

ال��وزراء،  اأح��د  فا�صتق��ال  اإحقاقه��ا،  اأرادوا 

�صلي��م جم��ربت، احتجاج��ًا. ويف 21 ت�صرين 

جمل���ض  عل��ى  املعاه��دة  ُعر�ص��ت  الث��اين، 

النّواب، بح�صور ن��ّواب الكتلة الذين عّلقوا 

املنا�صب��ة.  له��ذه  اجلل�ص��ات  مقاطعته��م 

و�صرع��ان م��ا ت�صّكلت اأكرثّي��ة يف املجل�ض 

اأ�صقط��ت املعاه��دة، مكّررة ما ج��رى ب�صاأن 

الد�صت��ور يف �صن��ة 1928 وم�صّدق��ة م��ا توّقع��ه 

ريا���ض ال�صل��ح... وجميل م��ردم اأي�ص��ًا. مّرة 

اأخ��رى، اأي�صًا، عم��دت ال�صلط��ة املُنتدبة اإىل 

»التعلي��ق«. فعّلق من��دوب املفّو�ض ال�صامي 

جل�ص��ات املجل�ض اأربعة اأ�صهر، ولكن كان 

املقّدر قد نفذ.
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وكان وا�صح��ًا من بع�ض كالم ال�صحف وجود خ�صية من اأن ُيحمل هذا اخلالف على 

حمم��ل طائفّي، ولك��ن ريا�ض – الذي قام بزي��ارة خاطفة حليفا، يف ه��ذه الأثناء – اأبدى 

ملندوب جريدة فل�شطني اغتباطه ملا لقيه من ت�شامن يف اأو�شاط امل�شيحّيني وخ�ش��شًا و�شط 

املحامني الذين تطّوع عدد كبر منهم لن�صرته.

واأم��ا املالحقون الكرث بتهم الف�ص��اد يف الدوائر العقارّية والأ�صغال العاّمة وغرها فاأ�صدر 

الرئي���ض �ص��ارل دّبا�ض عفوًا عاّمًا عنهم يف مطلع اأيل��ول 1933. وقد اأفقد هذا العفو عهد 

الدّبا���ض الأخ��ر ورقة الإ�ص��الح، وكانت الورقة �صب��ه الوحيدة املتبّقي��ة يف يده. ففي ما 

ع��دا الإ�ص��الح، مل يكن يف �صجّل ه��ذا العهد غر الأزم��ة القت�صادّية وزي��ادة ال�صرائب 

وتخفي���ض الأجور، حتت وطاأة الأزمة، وقم��ع املطالبة الجتماعّية وغّل احلّرّيات العاّمة 

 من ال�صلطة يف ظ��ّل الد�صتور املعّلق. واأّما العفو 
ّ
ف�ص��اًل عن ال�صتئثار بالن�صيب اللبناين

فج��اء تلطيفًا لبع�ض املعار�ص��ة العارمة مّمن كانوا يبدون تعاطفًا حزبّي��ًا اأو طائفّيًا اأو 

عائلّيًا مع املدانني.

كان اإ�صراب��ا ال�صّواق��ني، الأّول والث��اين، مهيبني، اجتمع لهما اآلف م��ن العاملني، ولو 

اأّنهم��ا مل يثم��را كثرًا. وقد اأف�ص��ى الإ�صراب الثاين اإىل حركة جدي��دة لعّمال املطابع 

الذي��ن كان��وا قد �صان��دوا ال�صّواقني. وم��ّرة اأخرى، وق��ف ريا�ض ال�صل��ح يف جانب قطاع 

الطباع��ة فيما ا�صتنك��ف املطران مبارك. ب��داأت حركة عّمال املطاب��ع هذه يف اآذار 

واأّدى تطّوره��ا اإىل حظ��ر النقاب��ة يف 7 حزي��ران. ولك��ن هذا احلظ��ر مل يوقف احلركة 

الت��ي �صهدت عنفًا واعتقالت وا�صتكت نوع��ًا من العزلة ظهر يف ا�صتنكاف ال�صّواقني 

خ�صو�صًا عن مبادلة عّمال املطابع �صابق ت�صامنهم.

ويف اآذار 1935، ع��اد ال�صّواقون اإىل الإ�صراب، متابعني م�صل�صاًل دخلت فيه فئات خمتلفة 

بينها املحامون. وقد واكب هذا الإ�صراب تنامي حركة الحتجاج على اإعادة احتكار 

 لها وزي��ارة ريا�ض ال�صلح للبطريرك موؤّي��دًا. وهذه املّرة، 
ّ
التب��غ وت�ص��ّدر البطريرك املاروين

كان ال�صع��ور يف دوائ��ر النتداب بدور لريا�ض ال�صلح يف جملة ه��ذه التحّركات قوّيًا اإىل 

ح��ّد اأن املفّو�ض ال�صامي اأمر باعتقاله. فاأوق��ف، يف اأوا�صط ني�صان، يف ال�صجن الع�صكرّي 

براأ�ض بروت ثّم اأبعد اإىل القام�صلي حيث لبث مّدة �صهرين ون�صف �صهر تقريبًا، قبل اأن 

يوؤذن له بالعودة – خمفورًا – اإىل بروت.

�صي��ق ريا���ض اإىل القام�صلي ع��ن طريق حلب ودير ال��زور. وكانت هذه رحل��ة �صاّقة، يف 

تل��ك الأّي��ام، ت�صتغرق نح��وًا من 24 �صاع��ة. وكان��ت القام�صلي مدين��ة حديثة العهد 

�شه��ا ال�شّب��اط الفرن�شّي���ن يف اأق�شى اجلزي��رة على مثّلث احل��دود ال�ش�رّية مع تركيا  اأ�شّ

والع��راق وذلك يف اأوائل الع�صرينات. وكان �صّكانه��ا من اأعراق وطوائف خمتلفة، وقد 

بل��غ تعدادهم يف �صنة 1935 نحوًا م��ن 15 األفًا. وقد نزل ريا�ض يف فندق معمار وهو الوحيد 

يف املدين��ة اآنذاك. وكان فيها مطعم وحيد اأي�ص��ًا، فاأر�صل ريا�ض قائمة الطعام فيه اإىل 

بع���ض اأ�صدقائه م�صيدًا برخ�ض اأ�صعاره. وق��د اأم�صى ريا�ض معظم اأوقاته هناك يف القراءة 

والكتاب��ة والرتّي���ض. وكت��ب ر�صائل اإىل اأهل��ه واأ�صدقائه يطلعهم فيه��ا على اأحواله. 

ت ال�صحف الت��ي كانت تن�ص��ر اأخباره عن 
ّ

وُرزق، وه��و هن��اك، طفلت��ه الثانية، فع��رب

�صخطه��ا لوج��وده بعيدًا عن هذا احلدث ال�صعيد. وزاره من��دوب القب�ش اجلديد يف غرفته 

وذك��ر ك��رثة ما يتلّقاه من زي��ارات اأهايل البل��دة وجوارها ونقل عنه اأّن��ه يهّيئ لو�صع 

كتاب يف اأحوال جزيرة الفرات.

وق��د تلّق��ى ريا���ض، يف م��ّدة اإبع��اده، ر�صائ��ل وبرقّي��ات ت�صامن كث��رة وتلّق��ى املفّو�ض 

 ال�صام��ي برقّي��ات احتجاج على اإبع��اده ومطالبة باإعادته اإىل منزل��ه. وكان بع�ض هذه 

الربقّي��ات من اأركان الكتلة الوطنّية يف خمتلف امل��دن ال�صورّية وكان بع�صها الآخر 

من لبنان وفل�صطني.

وواكب��ت ال�صحافة، يف هذه الأقطار ويف م�صر والعراق اأي�صًا، اأخبار منفاه. وذكرت اأخبار 

م�صع��ى يق��وم به ال�صيخ تاج الدي��ن احل�صني رئي�ض الوزارة ال�صورّي��ة واآخر يقوم به املطران 

يف ت�صري��ن الأّول 1929، اأّك��د ريا���ض ال�صل��ح يف اليقظة، جمّلة عّم��ال الطباعة، اعتقاده 

ب�ص��رورة وجود النقابات وباأهّمي��ة الدور الذي ي�صعها اأن تلعب��ه يف الن�صال الوطنّي. كان 

ريا���ض واح��دًا من اأ�صح��اب ال�صحف وكان��ت نقابة عّم��ال الطباعة معنّي��ة بقرارات 

التعطي��ل الإدارّي لل�صحف. فهذه قرارات كانت ت�صّر بعّمال الطباعة وباأرباب عملهم 

وباأ�صحاب ال�صحف والعاملني فيها يف اآن واحد.

ويف ربي��ع 1931، كان ريا���ض يف املوق��ع ال��ذي راأينا م��ن املقاطعة املدي��دة ل�صركتي اجلّر 

والتنوير. وين�صب جاك كولن اإىل ريا�ض ال�صلح دورًا يف نقل احلركة املطلبّية جلمعّية 

ال�صّواق��ني العمومّي��ني من حال النح�ص��ار يف م�صائل اأنظمة ال�ص��ر واملخالفات واملواقف 

وال�صرائ��ب والر�صوم وما اإليه��ا، اإىل دائرة الهتمام مب�صاربة �صركة �صّكة احلديد والنقل 

)وكان راأ�صماله��ا فرن�صّي��ًا( وم��ا تلحق��ه من �ص��رر بال�صّواق��ني. وقد برز ذل��ك قي تطّور 

املطال��ب من اإ�صرب كان��ون الثاين 1932 اإىل اإ�ص��راب اآذار 1933. فقد ُطرحت يف الإ�صراب 

الثاين – ف�ص��اًل عن املطالب املعتادة – م�صاألة رفع �صع��ر البنزين لتغطية العجز يف موازنة 

ال�صرك��ة امل�ص��ار اإليها. وكان عبد الكرمي �صق��ر، وهو من اأن�صب��اء ريا�ض ال�صلح، قد 

اأ�صبح وجهًا مهّمًا يف النقابة. ووجد ريا�ض واملطران مبارك نف�صيهما، مّرة اأخرى، جنبًا 

اإىل جنب وذكر املطران »الغ�صب املقّد�ض« الذي يحّرك امل�صربني، وهذا كالم مل ُي�ِصغه 

الرئي���ض الدّبا���ض ول البطريرك عري�صة... وكان الرثّي ه��رني فرعون، وهو اإذ ذاك رجٌل 

نافذ يف قطاع النقل، يجهد، ومعه �صخ�صّيات اأخرى، لوقف الإ�صراب.

م39Z كنز املع�رك النق�بّية وطريق النفي اإىل الق�م�شلي
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اإغناطيو�ض مبارك ل��دى املفّو�ض ال�صامي لإنهاء اإبعاده. على اأن 

ريا���ض حر�ض، عند الإفراج عن��ه، على القول اإّنه مل يطلب هذا 

ال�صعي من اأحد واإن كان ي�صكر ال�صاعني، واإن ما اأبداه املحّبون 

وال�صحف من ت�صامن معه يكفيه.

وكان ريا���ض ي�ص��ّدد يف اأحاديث��ه، اأثناء الإبعاد وبع��ده، على اأّنه 

عوق��ب هذه املّرة على موقفه من ق�صّية لبنانّية تخ�ّض امل�صيحّي 

قبل امل�صلم. وكان يوؤّكد اأن هذه الق�صّية كبرة يف نظره لهذا 

ال�صب��ب واإن كان��ت ل تخ���ضّ اإّل فئة حمدودة الع��دد من النا�ض 

)ويق�صد ال�صّواقني(. فبدا وكاأن حركات الحتجاج القت�صادّية 

الت��ي اأخذت تبعد امل�صيحّي��ني )ويف �صدارتهم اأمث��ال البطريرك 

عري�ص��ة واملط��ران مبارك قبل��ه( عن مم��الأة النتداب وجتمع 

بينه��م وبني امل�صلم��ني يف مبادرات م�صرتكة تُع��ّد كن�زًا و�صع 

ريا���ض ال�صلح يده عليه. وهو قد اأخذ يك��ّرر اأن »الوحدة« اإمّنا 

هي »وحدة القل��وب« وهي ل تكون بالقوانني واملرا�صيم واأّنها ل 

حت�ص��ل يف لبنان اإل بر�صا امل�صيحّيني، واأن ا�صتقالل لبنان و�صوريا 

هو غاية ال�صعي الآن.

وق��د اأعيد ريا���ض اإىل بيت��ه يف نهاية حزيران بق��رار من املفّو�ض 

ال�صام��ي. و�صل��ك به مرافقوه طري��ق دير الزور وتدم��ر اإىل حم�ض 

فطرابل�ض فبروت التي و�صل اإليها يف الثالثة �صباحًا. وعلى الأثر، 

اأقيم��ت الزينة يف الأحياء وامل�صاجد وانت�ص��رت مظاهر البتهاج 

وه��ذا ما كان��ت ال�صلط��ات تري��د تداركه – بح�ص��ب برقّيات 

دو مارتل – ح��ني جه��دت لإبق��اء طري��ق عودت��ه وموع��د و�صوله 

ط��ّي الكتمان. وما لبثت زيارات الوف��ود وال�صخ�صّيات وبرقّيات 

التهنئة اأن توالت، وكذلك حفالت التكرمي. وكان اأركان 

الكتل��ة الوطنّية يف طليعة املبادري��ن اإىل زيارة العائد وكذلك 

املط��ران مبارك وال�صي��د حم�صن الأم��ني. وكان من احلفالت 

واحدة يف الأ�صرفّية اأقامه��ا جان �صرور، ركن جمعّية الت�صامن 

الأدبّي، وخطب فيها مي�صال زّكور ون�صري املعلوف وغرهما.

وكان اإ�ص��راب ال�صّواقني قد انف�ّض. غر اأن ريا�ض وجد بانتظاره 

حادث��ًا انته��ى بعبد احلمي��د كرامي اإىل ال�صج��ن وو�صع اأحوال 

»ال�ص��ّف الوطن��ّي الواحد« يف طرابل�ض على ك��ّف عفريت. ثّم 

اإن معرك��ة الت�ص��ّدي لحت��كار التبغ كانت تت��واىل ف�صولها 

ويت�صّدرها بطريرك املوارنة.

كان ريا���ض ال�صلح ل يزال يتقّلب ب��ني احلفالت التي اأقيمت 

ابتهاج��ًا بعودت��ه من القام�صل��ي وبني وفود املهّنئ��ني التي اأّمت 

منزل��ه حني وجد نف�صه م�صغوًل بذي��ول حادثة كانت قد وقعت 

اأثناء غيابه.

فف��ي حزي��ران، كان عب��د احلمي��د كرامي خارجًا م��ن زيارة 

لفخ��ري البارودي، نزيل فندق روّي��ال يف طرابل�ض، حني تعّر�ض له 

�صاّب م��ن اآل املقّدم يدع��ى عبد املجيد بالإهان��ة وال�صرب. فما 

كان م��ن عبد احلميد اإل اأن �صهر م�صد�ص��ه واأردى املعتدي. وقد 

�صّل��م عبد احلميد �صالحه، على الأثر، ثّم اأودع �صجن الرمل يف 

ب��روت، رهن املحاكمة. وكان ب��ني العائلتني تناف�ض �صيا�صّي 

يف املدين��ة وكان �صط��ر من اآل املقّدم يح��ازب الكتلة الوطنّية 

ال�صورّي��ة اأي�ص��ًا وكان عب��د اللطي��ف البي�صار، وه��و ركن اآخر 

للكتل��ة، يحال��ف اآل املقّدم يف مواجه��ة كرامي. فظهرت يف 

الأفق عواقب وخيمة حمتملة للجناية التي وقعت واهتّزت لها 

املدين��ة والبالد، وحتّرك حل�صر ذيوله��ا اأركان الكتلة الوطنّية 

و�صخ�صّيات اأخرى لبنانّية وفل�صطينّية.

وبعد م�ص��اٍع اأّولية لإجراء ال�صلح، ُعهد به��ذه املهّمة اإىل ريا�ض 

ال�صل��ح. وقد متّنى عليه ال�صطالع به��ا رفاقه يف الكتلة واآل 

املقّدم اأنف�صهم، وهم اأن�صباوؤه، وطرابل�صّيون اآخرون.

ق��ام ريا���ض مبا وقع علي��ه بداأب ومثاب��رة وبدراي��ة دّلت عليها 

الألف��اظ املنتق��اة يف ت�صريحات��ه لل�صحف. فق��د كان عليه اأن 

ا�شة جّدًا من قبيل �شروط  يرعى �شع�ر اأهل القتيل يف م�شائل ح�شّ

ال�صلح واأن يربز �صهامتهم. وكان عليه اأي�صًا اأن يحفظ كرامة 

عبد احلميد وي��داري مكانته. وكان عليه اأي�صًا اأن يوؤّلب معه 

وجوه��ًا يعتّد اأهل القتي��ل بوجاهتها ويع��ّدون حّقهم حمفوظًا 

بدخوله��ا يف ال�صل��ح. وهو قد فع��ل. فجاء مبفت��ي القد�ض اأمني 

احل�صين��ي وبرئي���ض الكتلة الوطنّية ها�ص��م الأتا�صي وبغرهما 

لي�صارك��وه الرعاية حني مّت التمهيد لإجراء ال�صلح. وهو قد زار 

طرابل�ض مرارًا واأقام فيها �صيفًا، يف بع�ض املّرات، على اآل املقّدم 

وزار كرامي يف �صجنه، اأي�صًا، وتقّدم، مع رفاقه، وفودًا جاءت من 

اأنحاء �صوريا ولبنان حل�صور اأربعني القتيل.

م40Z �شلح كرامي – املقّدم

كان الأعي��ان امل�صلم��ون يف لبنان قد اأخذوا 

يطالبون، بع��د اإعالن الد�صتور وا�صتواء البالد 

باإج��راء   ،1926 �صن��ة  يف  برملانّي��ة  جمهورّي��ة 

اإح�ص��اء ع��اّم جديد للنفو���ض، حمتّجني باأن 

اإح�ص��اء �صن��ة 1922، ال��ذي كان ق��د قاطع��ه 

كث��ر منهم من غر املعرتفني بدولة لبنان 

الكبر، جاءت نتائجه عر معرّبة عن واقع 

املوازي��ن الطائفّية يف الب��الد. ومل يلَق طلب 

هوؤلء الأعيان ا�صتجابة يف ع�صايا النتخابات 

النيابّية التالية التي اأجريت �صنة 1929. على 

اأن ه��ذا الطلب كان اأوف��ر حّظًا حني عادوا 

اإلي��ه �صن��ة 1931، يف ع�صاي��ا انتخ��اب رئي���ض 

للجمهورّي��ة. وكان ه��ذا النتخ��اب مقّررًا 

يف ربيع 1932 عن��د انتهاء ولية الرئي�ض �صارل 

دّبا���ض، وه��ي الثانية من وليت��ني ا�صتغرقت 

كّل منهم��ا ث��الث �صن��وات. علي��ه اأق�ّر يف 

ت�صري��ن الث��اين 1931 قان��ون لالإح�ص��اء العاّم 

وتقّرر اإج��راء الإح�صاء فعاًل يف نهاية كانون 

الثاين من �صنة 1932. 

وكان امل�صلم��ون متحّم�صني جّدًا لالإح�صاء، 

هذه املّرة، فانعق��د يوم 20 كانون الثاين 1932 

موؤمت��ر اإ�صالمّي عاّم يف ن��ادي احّتاد ال�صبيبة 

تقّب��ل  عل��ى  امل�صلم��ني  حل��ّث  الإ�صالمّي��ة 

الإح�صاء وتنظي��م اإقبالهم عليه. وقد اختار 

املوؤمتر جلنة تنفيذّية له كان من اأع�صائها 

حمّمد جميل بيهم )رئي�ض الحّتاد و�صاحب 

اأر�ص��الن  واأم��ني  ال�صل��ح  وريا���ض  املب��ادرة( 

والنائب��ان خال��د �صه��اب وحمم��د الفاخوري 

وغره��م. وت�صّكل��ت اأي�ص��ًا جل��ان حملّية 

للتوعية والتنظيم.

 

ُيثب��ت  اأن  احلمل��ة  ه��ذه  ماأم��ول  وكان 

الإح�صاء ك��ون امل�صلمني اأكرثّية يف البالد، 

فرّتب��وا على ه��ذا الأم��ر مقت�ص��اه. ولكن 

مراج��ع امل�صيحّيني اأبدوا حر�ص��ًا �صديدًا على 

ت�صجيل ه��وؤلء وجّندوا الإكلرو�ض وغرهم 

لهذه الغاي��ة و�صّجلوا مغرتبيهم الكرث، وهو 

م��ا كان القان��ون ُيجي��زه وينّظم��ه. عليه، 

ات�صح بق��اء الأكرثّية يف اجلان��ب امل�صيحّي، 

اإل اأنه��ا اأكرثّي��ة حمدودة ج��ّدًا بلغت 36000 

نف���ض، تقريب��ًا، يف التقدي��ر الر�صم��ّي، م��ن 

اأ�ص��ل جمموع بل��غ 773000 نف�ض، وبلغت، يف 

تقدي��ر اجلهة الإ�صالمّي��ة املراقبة، نحوًا من 

20 األف��ًا م��ن اأ�صل جمم��وع و�ص��ل اإىل 793000 
نف���ض. وكان هذا الإح�صاء اآخر اإح�صاء عاّم 

للنفو�ض اأجري يف لبنان حّتى يومنا هذا.

 

يف كّل ح��ال، �صّجعت ه��ذه النتيجة رئي�ض 

جمل���ض الن��ّواب ال�صيخ حمّم��د اجل�صر )وهو 

اإذ ذاك نائ��ب طرابل�ض( عل��ى تر�صيح نف�صه 

لرئا�صة اجلمهورّية. وكان قد اأقدم على هذا 

الرت�صي�ح، من قبل، عند انتهاء ولية الدّبا�ض 

الأوىل �صنة 1929، ولكنه مل ينل اإذ ذاك، عند 

القرتاع، غر �صوت واحد.

 

وكان زعم��اء املوارن��ة راغب��ني يف اأن يخلف 

اأحدهم الدّبا���ض الأرثوذك�صي واأن تتكّر�ض 

الرئا�ص��ة الأوىل للموارن��ة باعتبارهم كربى 

ح��ني املوارن��ة  طوائ��ف الب��الد. ولك��ن املر�صّ

كان��وا ك��رثًا يتقّدمه��م اإمي��ل اإّده وب�ص��اره 

اخل��وري. وقد ُذكر ا�صم حبي��ب ال�صعد على 

، وُذكر 
ّ
اأّنه ح��اٍظ بتاأييد البطريرك امل��اروين

اأي�صًا ا�صم مو�صى مّن��ور. وكان الأخر رئي�صًا 

�صابقًا ملجل�ض الن��ّواب وكان الثالثة الأّولون 

روؤ�ص�اء �صابقني للوزارة.

 

وقد �صه��دت معركة الرئا�صة اأط��وارًا اأف�صت 

حني حّظًا،  اإىل اعتبار ب�صاره اخلوري اأوفر املر�صّ

وذل��ك بفعل تف�صيل املفّو�صي��ة ال�صامية اإّياه 

عل��ى اإمي��ل اإّده ال��ذي ب��دا ترئي�ص��ه ا�صتفزازًا 

للم�صلمي���ن، اإذ كان ه��وؤلء ق��د واجه��وا 

حكومت��ه،  اّتخذته��ا  تداب��ر  بال�صخ��ط 

قب��ل �صنت��ني، يف التعلي��م والإدارة الر�صمّيني 

واعتربها امل�صلمون م�صّرة مب�صاحلهم.

غ��ر اأن اإّده خط���ا خط���وة مفاجئ��ة، عن��د 

و�ص��ول املواجه��ة اإىل هذا املنعط��ف، فعر�ض 

ح امل�صلم  تاأيي���ده ون��ّواب كتلته عل��ى املر�صّ

حمّم��د اجل�ص��ر. هك��ذا اأ�صب��ح ف��وز ه��ذا 

الأخي�ر م�صمونًا ورف�ض، من جانبه، مطالبة 

املفّو�صّي��ة ال�صامية اإّياه بالن�صحاب. وقد راأت 

 32Zاإح�ش�ٌء ل اإح�ش�َء بعده�س



126z127 z

ويف 6 اأيل��ول، انعق��دت حمكم��ة اجلناي��ات للنظ��ر يف الدعوى 

وكان��ت اجلل�ص��ة حا�ص��دة وكان ريا���ض ال�صلح قد اأع��ّد بيان 

اإ�شقاط احل��ّق ال�شخ�شّي. وتكّلم كرامي مبدي��ًا اأ�شفه لل�اقعة 

وموؤّك��دًا اأن الذي جرى ما كان ليخطر له ببال. ثّم تال حبيب
 

اأب��� �شه��ال، وكي��ل ذوي املجن��ّي علي��ه، بي��ان اإ�شق��اط احل��ّق 

ال�صخ�ص��ّي، فحكمت املحكمة ب��رباءة كرامي. وحاَل َتْركه 

ح��ّرًا، ذهب كرام��ي اإىل منزل ريا�ض ال�صل��ح لل�صكر وقال وهو 

داخل: »الآن دخلُت دار احلّرّية«.

وبع��د اأّي��ام، ت��وىّل ريا���ض ال�صل��ح اإج��راء »ال�صل��ح الوجاه��ّي«. 

فا�صطحب عبد احلميد اإىل ال�صمال وزارا دار ر�صيد املقّدم يف علما 

ومعهم��ا عفي��ف ال�صلح وفخري الب��ارودي واأم��ني اأر�صالن وعمر 

بيهم و�صليم علي �ص��الم. وقد رّد اآل املقّدم هذه الزيارة لكرامي 

يف اليوم التايل، فاعُترب ال�صلح تاّمًا. ويف الأثناء، حفلت ال�صحف 

بربقّيات ال�صكر لآل املقّدم والثناء على جهود ريا�ض ال�صلح من 

�صائر اجلهات. وكان ب�صاره اخلوري واإميل حلود و�صليم غنطو�ض 

حمامي الدفاع عن كرامي يف هذه الق�صّية.

اللطي���ف  �ص���لطاننا عب������د 

ور�ص��ا�ص��نا يلح�������ق جنيف! 

ب�صك���وف خّب�������ر دولت�����ك

م�رب�����ط خيلن���������ا باري������ز 

عل��ى اأن الأ�صعد خ�ص��ر اجلولة بفارق كبر. ف��كان اأن اأن�صاره 

وا�صل��وا الحتج��اج على م��ا اعتربوه انحي��ازًا م��ن ال�صلطة اإىل 

خ�صمهم وخلاًل يف النتخابات. وقد اعُتقل كثرون من هوؤلء 

فت��وىل مكت��ب املحاماة ال��ذي كان ريا�ض ال�صل��ح قد افتتحه 

جم��ّددًا، قبل م��ّدة، واأحل��ق به املت��دّرج ن�صري املعل��وف م�صاعي 

الإفراج عنهم.

كانت هذه املعرك��ة االنتخابّية فاتة لع�دة الن�شاط ال�حدوّي 

ال�صتق��اليّل اإىل جبل عامل، بعد �صن��وات كثرة من اخلمول. 

الفرن�ص��ّي  الإره��اب  ومظاه��ر  املدّم��رة   1920 ح��وادث  كان��ت 

 بالطائف��ة ال�صيعّية وتنظيم 
ّ
بعدها، ومعها الع��رتاف القانوين

اأحواله��ا ال�صخ�صّية واإفتائه��ا من جانب ال�صلط��ة املنتدبة، قد 

اأف�صت – مثاًل – اإىل كبح املي��ول الت�صامنّية مع »الثورة ال�صورّية 

الكربى« يف كّل من �صيدا وجبل عامل.

واأّم��ا يف و�ص��ط الثالثين��ات، فم��ا لبث��ت املطال��ب ال�صيا�صّية اأن 

امتزج��ت باحتج��اج الأه��ايل، يف مناط��ق زراعة التب��غ، على 

 الع��ودة اإىل نظ��ام الحت��كار. وه��و الحتج��اج ال��ذي ت�ص��ّدره

– على م��ا اأ�صلفنا – بطريرك املوارنة عري�ص��ة والتقاه فيه ريا�ض 

ال�صل��ح واأركان الكتل��ة الوطنّية ال�صورّي��ة، فمّثل بذلك تغّرًا 

ج�صيم��ًا يف اخلريطة ال�صيا�صّي��ة اللبنانّية وبا�ص��ر زلزلة الركائز 
 

اللبنانّية لالنتداب.

وكان جب��ل عام��ل واح��دة م��ن مناط��ق زراع��ة التب��غ. فبداأ 

فيه – م��ن بنت جبيل – يف مطلع ني�ص��ان 1936، احتجاج اأف�صى 

اإىل اعتقالت ثّم اإىل تظاهر �صقط فيه ثالثة قتلى فاإىل اإ�صراب 

مديد واكبته حمل��ة ت�صامن وا�صعة ومل يغب عنه – ف�صاًل عن 

مطالب املزارعني – مطلب الوحدة ال�صورّية.

كان ريا���ض ال�صلح قد توّجه اإىل باري�ض، مع بدء هذه احلوادث، 

موؤازرًا الوفد ال�صورّي الر�صمّي الذي �صافر ملفاو�صة احلكومة الفرن�صّية 

على معاهدة ت�صمن ا�صتقالل �صوريا وحتّل حمل النتداب. ويف 12 

مّتوز – وكان ريا�ض ال�صلح ل يزال يف باري�ض – انطلقت يف �صيدا 

يف مطل��ع 1935، تويّف ف�ص��ل الف�صل، النائ��ب ال�صيعّي عن لبنان 

��ح خلالفته ابن��ه بهيج. وكان ه��ذا الرت�صيح  اجلنوب��ّي، فرت�صّ

حاظي��ًا بدعم القومن��دان زينويف ب�صك��وف، امل�صت�ص��ار الإدارّي 

الناف��ذ الكلم��ة يف �صي��دا ويف اجلن��وب كّل��ه. وكان �صاب��ط 

ال�صتخبارات هذا قد ا�صتعدى يو�صف الزين وعبد اللطيف الأ�صعد 

واأق�صاهما عن جمل�ض 1934 )الذي ُقّل�ض عدد اأع�صائه من 45 اإىل 

25( واآث��ر عليهم��ا جنيب ع�صران وف�صل الف�ص��ل. وكان هوؤلء 

الأربعة قد احتّلوا مقاعد يف جمال�ض �صابقة متثيلّية اأو نيابّية.

��ح عبد اللطيف الأ�صعد نف�صه يف وج��ه بهيج الف�صل وخا�ض  ر�صّ

معه »الوطنّيون« القريبون من ريا�ض ال�صلح يف حملة انتخابّية 

�صاخب��ة مل تغب عنها ال�صع��ارات املناه�صة لالنت��داب واملوؤّيدة 

للوح��دة ال�صورّي��ة. وفيها ترّدد – من بن��ت جبيل – هتاف ا�صتقّر 

بعد ذلك يف الذاكرة ال�صعبّية:

م41Z »...خرّب دولتك«

ه��ذه املفّو�صّية لف��وزه عواق��ب خطرة على 

النتداب وعلى موق��ف حلفائه الأقوياء من 

الزعم��اء امل�صيحّي��ني منه. فم��ا كان منها 

اإّل اأن اأعلن��ت، يف 9 اأّي��ار 1932، ق��رارًا معّل��اًل 

بال�صائق��ة القت�صادّي��ة والرغب��ة يف اخت�ص��ار 

النفق��ات، بتعليق الد�صت��ور واإلغاء النتخاب 

الرئا�ص��ّي، بالت��ايل، ث��ّم اأ�صن��دت اإىل الرئي�ض 

املمار�ض �صارل دّبا���ض رئا�صة حكومة موؤّلفة 

م��ن مديري ال��وزارات، مع احتفاظ��ه ب�صفة 

رئي���ض اجلمهورّي��ة. وق��د دامت ه��ذه احلال 

�صن�ة و�صبعة اأ�صه��ر و�صّمتها املعار�صة مرحلة 

»حكم الف��رد« لّت�ص��اع ال�صالحّيات التي 

انته��ت اإىل ي��د الدّبا�ض موؤّيدًا م��ن املفّو�صّية 

ال�صامي��ة. وكان��ت املعار�صة له��ذا احلكم 

وا�صعة جّدًا وعارمة.

كان ال�صع��ور بثقل العبء ال�صريبّي قد ا�صتّد 

يف القطاع��ني التج��ارّي والزراع��ّي، يف �صوريا، 

م��ع و�صول طالئع الأزم��ة العاملّية �صنة 1930. 

وق��د زاد من ه��ذا ال�صعور تقّل��ب �صعر العملة 

املوثقة اإىل الفرن��ك الفرن�صّي. واّتفق اأن اأربع 

�صنوات من ن��درة الأمطار ومن عوامل املناخ 

الأخ��رى غر املوؤاتية اأ�ص��ّرت كثرًا باملوا�صم 

ومل يقاب��ل ذل��ك تخفي��ف م��ن ال�صرائب اأو 

تاأجيل جلبايتها، فو�صلت بع�ض الأرياف، يف 

�صنة 1933، اإىل حاّفة املجاعة. 

ويف �صنة 1934، كان 15 اإىل 20% من قّوة العمل 

ال�صورّية عاطلني ع��ن العمل. وكان انهيار 

احلرف التقليدّية ق��د �صاق اإىل البطالة 77000 

�ص��ورّي اأي ن�صف الن�صبة املذكورة تقريبًا. ومل 

يكن بع���ض النم��ّو يف ال�صناع��ات احلديثة 

كافيًا لدفع هذه الغائلة. و�صّحت حتويالت 

ال�صورّي��ني م��ن اخل��ارج اإىل ح��ّد النقط��اع 

وامتنع املدينون املقيم��ون عن وفاء القرو�ض 

�صات دائنة. ونق�صت ال�صادرات  فاأفل�صت موؤ�صّ

ال�صورّية مبق��دار الن�صف ما ب��ني 1929 و 1933، 

ومن اأهّمها ال�ص��وف وال�صرانق واحلرير اخلام 

واملن�صوج��ات. وارتفع ا�صتراد امل��واّد الزراعّية 

مبق��دار 15% فيما كانت �ص��ادرات القطاع 

الزراعّي تهبط مبقدار 47% ما بني 1931 و 1933.

 

م��ع ذل��ك مل ت��رتاخ القب�ص��ة الفرن�صّية عن 

اأن  الفرن�صّي��ون  زع��م  ال�ص��ورّي.  القت�ص��اد 

�صوري��ا تبل��ي، باملقارن��ة م��ع غره��ا، ب��الًء 

روا ذلك  ح�صن��ًا يف ظرف الأزمة العاّم��ة. وف�صّ

بكون اأكرثّية ال�ص��ّكان فاّلحني ينتجون 

كفايته��م م��ن الغ��ذاء. ولك��ن الزراع��ة 

ذاك،  اإذ  اأ�صبح��ت،  ق��د  كان��ت  ال�صورّي��ة 

منخرطة انخراطًا عميقًا يف ال�صوق العاملّية، 

موّجه��ة، يف قطاع��ات اأ�صا�صّي��ة منه��ا نحو 

الت�صدي��ر وال�صناع��ة. ه��ذا وق��د كان وْق��ع 

اجلف��اف �صديدًا عل��ى الب�ص��ر واملوا�صي ف�صاًل 

ع��ن املوا�ص��م. فانخف���ض حم�ص��ول القم��ح 

بن�صبة 16% يف مو�صم 1932‑1933 واأ�صّرت الرياح 

واجللي��د ب���60% من اأ�صج��ار امل�صم���ض يف اآذار 

1933، فُنكب��ت ال�صناعة املهّم��ة التي تقوم 
على ه��ذه الثمرة، وهي �صناعة موّجهة نحو 

الت�صدير. واأّما ال�صناعات اجلديدة التي ن�صاأت 

�صت يف منتجات بديلة  يف اإّبان الأزمة فتخ�صّ

من ال�صتراد )�ص��اأن الإ�صمنت( اأو يف اأخرى ل 

تناف�ض املنتجات الفرن�صّية.

 

اأّدى ذل��ك كّل��ه، عل��ى �صبي��ل املث��ال، اإىل 

خ��روج فاّلح��ي ح��وران اجلائع��ني بالأل��وف 

نحو فل�صطني ودم�ص��ق وبروت. وكان ق�صم 

منه��م يعود اإىل دياره حني ل يجد يف املدن ما 

يقوى به على ال�صمود. وقد زاَد قدوم اجلائعني 

م��ن الأري��اف اأح��وال املدن �ص��وءًا عل��ى �صوء 

وتكاث��رت ال�صرقات يف امل��دن واأعمال قطع 

الطرق يف خارجها. 

ويف لبنان، مل يبَق الو�صع القت�صادّي مبنج�اة 

من �صربات الأزمة العاّمة. كانت ال�صكوى 

هن��ا اأي�ص��ًا من ثق��ل الع��بء ال�صريب��ّي ومن 

الت�صّخ��م وارتف��اع الأ�صع��ار وم��ن البطال��ة. 

وكانت املوازنة يف عجز، فعمدت احلكومة 

اإىل تغطيتها بطبع املزيد من الأوراق النقدّية 

وهو ما زاد الت�صّخم وارتفاع الأ�صعار ا�صتفحاًل. 

 33Zس�
 �شوري� ولبن�ن الثالثين�ت:

مالمح النهي�ر القت�ش�دّي



128z129 z

حمل��ة مطالبة بالوح��دة ال�صورّي��ة تخّللها اأي�ص��ًا تظاهر وقمع 

اأوقع قتلى وجرحى. واعُتقل اأحمد عارف الزين وعادل ع�صران 

وتوفي��ق اجلوه��ري وغرهم مّم��ن ت�ص��ّدروا احلرك��ة. واقتحم 

معروف �صعد، وحده، �صراي املدينة �صاهرًا م�صّد�صه فاأطلقت عليه 

الن��ار واأ�صي��ب. قبل ذلك باأّي��ام، كان قد انعقد يف �صي��دا اأي�صًا 

موؤمت��ر وحدوّي كب��ر رئ�صه عبد احلميد كرام��ي و�صّم وجوهًا 

�صيداوّيني وعاملّيني وانتهى بتظاهرة.

كان��ت هذه احلوادث )التي وقع ما ياثله��ا يف طرابل�ض اأي�صًا( 

تواك��ب اأخب��ار املفاو�صات اجلارية يف باري���ض. فقد اأخذت هذه 

الأخب��ار ترّجح رف�ض احلكومة الفرن�صّي��ة اأّية عودة اإىل البحث 

يف حدود لبنان الكبر واأّي طلب لإحلاق ال�صاحل و�صائر املناطق 

امل�صمومة اإىل جبل لبنان �صنة 1920 بالوحدة ال�صورّية.

ومل يف��ت تقريرًا للمندوب العاّم الفرن�ص��ّي اإىل وزير اخلارجّية اأن 

يوؤّك��د م�صوؤولّية ريا�ض ال�صلح عّم��ا وقع من حوادث. فزعم اأن 

ريا���ض ال�صل��ح اأر�صل تعليماته مع فوؤاد اأب��و ظهر الذي و�صل من 

باري���ض يف 3 مّتوز على منت الباخ��رة �صامبليون، واأن هذا الأخر 

نق��ل الر�صال��ة اإىل عبد احلمي��د كرامي وكاظ��م ال�صلح. هذا 

بينم��ا كان ب�صك��وف قد اأّكد، يف تقري��ر اأر�صله يف 2 مّتوز، اأن 

�صك��ري القّوتلي اأعل��م اأحمد عارف الزين برغب��ة رئي�ض الوفد 

ال�صورّي يف باري�ض ها�صم الأتا�صي يف حتّرك يقوم به الوحدوّيون يف 

�صيدا وجبل عامل دعمًا ملوقف الوفد يف املفاو�صات.

الراح��ل ق�صائ��د وتقاطرت اإىل من��زل ولده �صخ�صّي��ات ووفود من 

اأنحاء قريبة وبعيدة واأر�صلت برقّيات.

ويف 21 �شب��اط 1935، ق�ص��د ريا���ض ال�صل��ح بكرك��ي لي�صك��ر 

للبطري��رك عري�صة تعزيته اإّياه يف وف��اة والده. وكانت معركة 

الحتج��اج على احتكار التبغ قد ا�صت��ّدت و�ُصفعت بامتعا�ض 

امل�صلم��ني من فر�ض نوع م��ن الحتكار لنقل احلّج��اج اأي�صًا. 

كان��ت الأزم��ة ق��د انطلق��ت باإ�ص��دار املفّو���ض ال�صام��ي، يف 27 

ت�صري��ن الثاين 1934، قرارًا مبدئّيًا يح��ّل نظام الحتكار جمّددًا 

حمّل نظ��ام البندرول الذي كان مطّبقًا من �صنة 1929. وكانت 

»دول« �صوري��ا ولبنان )وهي اأرب��ع يف ذلك العهد( ت�صتويف ال�صريبة 

امل�صتحّق��ة له��ا بوا�صط��ة البن��درول )اأو التمغ��ة( تارك��ة زراع��ة 

التب��غ وت�صنيع��ه وجتارت��ه ح��ّرة. وقد ن�ص��اأت على ه��ذا النظام 

م�صال��ح للمزارع��ني ولل�صناعّيني والتّجار منه��ا م�صالح كبرة 

عت يف زراعة التب��غ يف اأمالكها  للكني�ص��ة نف�صها الت��ي تو�صّ

ال�صا�صع��ة. وكان معنى الحتكار اأن تعطى اإدارته حّق حتديد 

امل�صاح��ات املزروع��ة وتوزيع الرَخ���ض على املزارع��ني وال�صتئثار 

اأي�ص��ًا بت�صنيع التبغ والتنباك وبيعهم��ا. وكان يف ذلك تغير 

ج�صي��م يف الو�صع القائم ينذر باإيق��اع ال�صرر بامل�صتفيدين منه. 

ل��ذا خا�ض البطريرك هذه املعركة بط��ول نف�ض وعناد نادرين. 

 اإغناطيو�ض مبارك 
ّ
وبعد اأن كان يغا�صب مطران بروت املاروين

لت�صجيع��ه حركات الإ�صراب واملقاطعة يف عهد الدّبا�ض الأخر 

ولوقوف��ه يف �صّف خ�صٍم لالنتداب من طراز ريا�ض ال�صلح، اأ�صبح 

يغا�صب املفّو�ض ال�صامي، ثّم انتقل اإىل مغا�صبة الدولة الفرن�صّية 

برّمته��ا و�ص��كا اأمره اإىل جمعّي��ة الأمم بعد اأن لقي��ت ر�صائله 

اإىل دو مارت��ل ث��ّم اإىل اخلارجّي��ة الفرن�صّي��ة ث��ّم اإىل »ال�صلطات 

العلي��ا« يف فرن�ص��ا اإهم��اًل تاّم��ًا واآذان��ًا �صّم��اء. وق��د ُع��ّد ه��ذا 

التط��ّور، بح��ّق، انقالب��ًا بعي��د الأث��ر يف العالق��ة ب��ني الق��وى  

 امل�صيحّي��ة، ممّثلة بكني�صة الطائفة الك��ربى من طوائفها، 

والدولة املنتدبة.

مل يك��ن قرار الحت��كار نافذًا ف��ورًا، بل كان نف��اذه مرهونًا 

ن مّدت��ه واإدارته و�ُصُب��ل تطبيقه. وهو ما  
ّ
بنظ��ام يو�صع ل��ه ويعي�

من��ح الأزمة مّدة وافية لتنمو وت�صتّد. وقد جارت اللجنة النيابّية 

التي �ُصّميت لدر�ض املو�ص��وع اإرادة املفّو�ض ال�صامي فتمّكن من 

جت��اوز جمل�ض النّواب ومل يعر�ض عليه ق��رار الحتكار، خالفًا 

ت��ويّف ر�ص��ا ال�صلح يف بروت ي��وم الأحد يف 30 كان��ون الأّول 1934 

ّل��ي على جثمانه ع�ص��ر الإثنني يف  ع��ن اأرب��ع و�صبعني �صنة. و�صُ

اجلام��ع العم��رّي الكب��ر و�ُصّي��ع اإىل جّبانة البا�ص��ورة يف جنازة 

مهيب��ة. وتلّقى اآل ال�صلح التعازي به اأّيامًا ويف مقدّمتهم ريا�ض. 

ورثت��ه ال�صح��ف م�صتذكرة عه��ده الطوي��ل يف الإدارة العثمانّية 

ثّم وقفات��ه يف جمل�ض املبعوثان ثّم حماكمته يف الديوان العريّف 

بعاليه ونفيه واإباءه اأن يتقا�صى تعوي�ض املنفّيني، ثّم دوره يف العهد 

الفي�صل��ّي نائبًا يف املوؤمتر ال�صورّي العاّم ووزيرًا، ثّم اعتكافه بعد 

مي�صل��ون وترك��ه �صاحة ال�صيا�ص��ة لولده ريا���ض. وقيلت يف رثاء 

م42Z رحيل ر�ش� ال�شلح ومعركة احتك�ر التبغ

ت�ص��ارع اأي�صًا خراب احل��رف التقليدّية، بعد 

�صن��ة 1930، فانخف���ض، مث��اًل، ع��دد معامل 

الغ��زل يف طرابل�ض م��ن 20 اإىل 5 وعدد عّمال 

ال�صاب��ون م��ن 2000 اإىل 400. و�صه��دت بروت 

وزحل��ة وغرها اأح��واًل م�صابه��ة لهذه. ومل 

�صط��رًا  اإّل  احلديث��ة  ال�صناع��ات  ت�صتوع��ب 

حمدودًا من فائ�ض الي��د العاملة. وهو فائ�ض 

زادت ظروفه )وظروف ال�صتخدام كّلها( �صوءًا 

ظواهر مديدة اأهّمها الهجرة الريفّية املتزايدة 

وهجرة الأرم��ن اإىل البالد. هذا فيما كانت 

الأجور تخّف�ض مبا فيها رواتب املوّظفني.

 

املقاطع��ة  ح��ركات  ���ر  يف�صّ كّل��ه  ه��ذا 

ب��ني  الب��الد  �صهدته��ا  الت��ي  والإ�صراب��ات 

عام��ي 1931 و 1935. وكان ال�صا�ص��ة، موال��ني 

ومعار�صني، ل يزالون من�صرفني، يف هذه املّدة، 

عن هم��وم النا�ض هذه، من�صغلني بال�صيا�صة 

الوطنّي��ة  ال�صيا�صّي��ة. ومل تك��ن الكتل��ة 

ال�صورّية لت�صتثنى، جملة، من هذا الإهمال، 

عل��ى رغ��م ال�صتثن���اءات ب��ني اأع�صائه��ا. 

وكان ريا���ض ال�صلح اأحد هذه ال�صتثناءات. 

اإذ هو واكب ح��ركات الحتجاج واملطالبة 

وتع��اون م��ع اأفرق��اء خمتلف��ني فيه��ا، من 

الطالب ورجال الأحياء اإىل ال�صيوعّيني. وقد 

عّر�صه ذلك للم�صاءلة ثّم لالإبعاد. 
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ملا كان يفر�صه الد�صتور. وعنّي بدء الحتكار يف الدول اللبنانّية 

وال�صورّية يف مطلع اآذار 1935.

وكان البطري��رك قد اأعلن تكرارًا – حّت��ى يف برقّيته الر�صمّية 

اإىل اخلارجّي��ة الفرن�صّية – اأّن��ه، مبعار�ص��ة الحت��كار، يرع��ى 

م�صال��ح اللبنانّي��ني وال�صورّي��ني جميع��ًا. وه��و م��ا زاد املراج��ع 

الفرن�صّي��ة غيظًا من��ه. واأّما املعار�ص��ة ال�صورّية ف��كان فرحها 

عظيم��ًا به��ذا املوق��ف وتذّكرت ه��ي والبطري��رك نف�ص��ه اأّنه 

»بطريرك اإنطاكية و�صائر امل�صرق«! ومل تتاأّخر هذه املعار�صة مذ 

ذاك يف اإر�ص��ال عرائ�ض الدعم وت�صير وفود التاأييد اإىل بكركي 

كّلما �صنحت منا�صبة. وكانت احلكومة اللبنانّية قد منعت 

التظاه��ر احتجاجًا على احتكار التبغ. فاأ�صرب باعة اخل�صار 

يف ب��روت واأ�ص��رب اللّحام��ون يف زحل��ة وُقمعوا بعن��ف ف�صقط 

 
ّ
قتي��الن وجرحى، واّته��م احل��زب ال�صيوع��ّي ال�صورّي – اللبناين

وح��زب ال�صتق��الل اجلمهورّي القري��ب جّدًا من ريا���ض ال�صلح 

بالتحري���ض على الإ�صراب والتظاهر. وهذا يف كانون الثاين، اأي 

قبل اإ�صراب ال�صّواقني بنحو �صهرين.

مل يف��ّت القم��ع يف ع�ص��د املحتّجني، بل ن�صر حرك��ة الإ�صراب 

والتظاه��ر يف طول الب��الد وعر�صها واأو�صله��ا اإىل طاّلب املدار�ض 

واجلامع��ات وازداد تدّف��ق الربقّي��ات والوف��ود عل��ى بكرك��ي. 

وكان��ت امل��دن ال�صورّية تاّم��ة الن�صيب من هذه املوج��ة، �صاأنها 

�صاأن املدن اللبنانّية.

اأ�صبحن��ا الآن اأمام م�صالح الب��الد احلقيقّية، بقطع النظر عن 

كّل اعتبار عاطفّي اأو تقليدّي«.

ومل يتوّق��ف ريا���ض ع��ن موا�صل��ة البطري��رك بع��د عودته من 

القام�صلي. فزاره يف الديان يوم 8 اآب وتغّدى اإىل مائدته. وكان 

فخري البارودي قد حمل امل�صّلني يف امل�صجد الأموي، يف اأوائل ال�صنة، 

على الهتاف بحياة البطريرك »حبيب الله«. وهذا فيما كان 

ال�صي��خ ت��اج الدين احل�صني رئي���ض الوزارة ال�صورّي��ة يعّد عندهم 

»ع��دّو الل��ه«. وقد ب��دا اأن عوامل الّتفاق ب��ني الكتلة الوطنّية 

ع يف مدى ال�صنة، من احتكار التبغ اإىل  والبطريرك اأخذت تتو�صّ

م�صائل اأخرى متنّوعة مل تغب من بينها م�صائل اإحياء الد�صتور 

واإر�صاء احلكم الوطن��ّي وال�صتقالل. ومل يتوان اأركان الكتلة 

ع��ن تلبية دع��وة البطري��رك اإىل مقاطعة الدخ��ان، ف�صّكلوا 

جلنة لهذه الغاية ولقيت احلملة جناحًا يف لبنان و�صوريا معًا.

عل��ى اأن مو�صم ال�صفاء هذا بلغ ذروت��ه يف 12 كانون الثاين 1936، 

وكان ذل��ك عيد جلو���ض البطريرك. يف ذلك الي��وم، زحف اإىل 

بكرك��ي نحو من خم�صة اآلف �صخ�ض، جاوؤوا من اأرجاء لبنان 

و�صورّيا. ومل تتوان مدينة حلب، مثاًل، على بعدها، عن امل�صاركة. 

وو�ص��ل وفد الكتل��ة الوطنّية يف اثنتي ع�صرة �صّي��ارة وفيه جميل 

مردم بك وفخ��ري البارودي ومظهر ر�ص��الن وتوفيق ال�صي�صكلي 

وعب��د الرحمن الكيايل وريا�ض ال�صلح ونّواب اآخرون و�صحافّيون 

وحمامون. وح�صرت اأي�ص��ًا �صخ�صّيات لبنانّية يف مقدّمتها ب�صاره 

اخل��وري واأركان كتلت��ه. وق��د تن��اول ه��وؤلء الغ��داء اإىل مائدة 

البطري��رك واألق��ى يو�ص��ف اجلمّي��ل وال�صي�صكل��ي والبطريرك 

خطب��ًا. ف�صال ال�صي�صكلي وجال يف بيان وح��دة التاريخ ال�صورّي 

 وف�صل الرهب��ان املوارنة يف الدفاع ع��ن �صوريا واأفا�ض يف 
ّ
اللبن��اين

متجي��د البطريرك. ورّد البطريرك موؤّك��دًا ثباته على مبداأ نبذ 

التمييز بني الطوائف وحر�ص��ه على حقوق اللبنانّيني وال�صورّيني 

جميع��ًا. ومل ين���ض مطالب��ة فرن�ص��ا بالوفاء بعه��د كليمن�صو: 

فت��رتك للبنانّي��ني اإدارة �صوؤونهم كّلها باأنف�صه��م و»ل تكون 

لهم اإّل مبنزلة مر�صدة عن��د احلاجة«. وكان هذا تعريفًا �صّيقًا 

جّدًا لالنتداب مل يكن له اأن يعجب املفّو�صية ال�صامية.

كان��ت معركة احت��كار التبغ قد ُح�صم��ت عمليًا بتثبيت 

املفّو���ض ال�صامي نظام الحتكار وبدء العمل به يف اأّول اآذار 1935. 

وقد جاءت خلوة ريا�ض ال�صلح والبطريرك يف غمرة هذه املوجة. 

واأدىل ريا���ض عل��ى الأث��ر، بخال�ص��ة احلديث اإىل جري��دة النه�ر. 

فاأ�ص��اد باإدراك البطريرك اأبعاد املواجهة وذهابه اإىل حّد املوافقة 

عل��ى انتقادات ُوّجه��ت اإىل اأعمال ال�صلطة م��ن الحتالل اإىل 

حين��ه والتقائه، بالت��ايل، �صكاوى الكتل��ة الوطنّية. ومل ين�ض 

ريا���ض حر�ض البطريرك على توحيد كلمة الطوائف واعتباره 

�صوري��ا ولبن��ان اأخوين ل يف��ّرق بينهما. وق��ال اإن بحثًا جرى يف 

النق��اط التي ميكن للبطريرك وللكتل��ة ال�طنّية اأن يتعاونا 

فيه��ا. وخت��م قائ��اًل اإّنه عاد م��ن بكركي وهو معتق��د »اأننا 
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1936، ب��داأ يف دم�ص��ق  20 كان��ون الث��اين  يف 

لينت�صر، من ثّم، اإىل �صائر مدن البالد، اأ�صهر 

اإ�ص��راب يف تاري��خ �صوري��ا. اأطل��ق احلرك��ة 

اإق��دام ال�صلطة املنتدبة عل��ى اعتقال ركن 

دم�صق��ّي م��ن اأركان الكتل��ة الوطنّية هو 

فخ��ري الب��ارودي، ومع��ه القي��ادّي يف تنظيم 

املاأم��ون  الدي��ن  �صي��ف  ال�صباب��ّي  الكتل��ة 

واإغالقه��ا مرك��ز الكتل��ة يف املدينة. فقد 

ق��ّوات  تظاه��رات عم��دت  ذل��ك  اأعقب��ت 

ال�صلط��ة اإىل قمعه��ا و�صق��ط قتل��ى وجرحى 

واعتقل كثرون. وكان القمع يورث جتّدد 

ال�صطراب وتو�صيع��ه يومًا بعد يوم حّتى بلغ 

ع��دد القتل��ى الع�ص��رات، يف خمتل��ف املدن، 

وجرح مئات واعتقل اآلف. ويف 27 من ال�صهر 

نف�ص��ه، اأعلن��ت الكتلة الوطنّي��ة الإ�صراب 

العاّم حّتى عودة احلياة الد�صتورّية اإىل البالد. 

كان��ت امل�ص��رة اإىل ال�صتقالل ق��د ُجّمدت 

من��ذ اإ�شقاط جمل�ض النّ�اب م�شروع املعاهدة 

الفرن�صّي��ة ال�صورّية يف ت�صري��ن الثاين 1933 ثّم 

�شق�ط حك�متني فرن�شّيتني على الت�ايل يف 

اأوائل ال�صنة التالي��ة. وكان قد جتّدد تعليق 

اأعم��ال املجل���ض ث��ّم عّلق��ت اإىل اأجل غر 

م�صّمى و�صحب ذلك فر�ض حكومة رئ�صها، 

م��ّرة ثاني��ة، ت��اج الدي��ن احل�صن��ي، وهو بني 

اأط��وع ال�صا�صة للمفّو�صّي��ة ال�صامية واأقّلهم 

حظوة عند ال�صورّيني. يف ظّل هذه احلكومة، 

ا�صتم��ّرت الب��الد رازح��ة حت��ت ثق��ل الأزمة 

القت�صادّي��ة العاملّي��ة، وق��د زاد م��ن وطاأته��ا 

اجلفاف وتدابر من قبيل العودة اإىل احتكار 

التب��ع وزي��ادة التعرف��ات والر�ص��وم ومناف�ص��ة 

ال�صلع امل�صتوردة، وخ�صو�صًا منتجات املعامل 

اليهودّية يف فل�صطني، لالإنتاج ال�صورّي. وهذا 

اإىل الع��بء الذي ا�صتجّد م��ع تدّفق الأ�صورّيني 

بالألوف اإىل اجلزيرة ال�صورّية من جّراء القمع 

ال��ذي واجهته حركتهم يف العراق، يف اأواخر 

العه��د الفي�صل��ّي. وهو ع��بٌء �صاعف��ه اآخر 

متّث��ل يف ت�صارع ن��زوح الفالحني من قراهم 

مدفوعي���ن باجلفاف والع��وز. وكانت روائح 

الف�ص��اد يف القط��اع احلكوم��ّي، ويف اجلهاز 

النتداب��ّي اأي�صًا، تزيد من النقم��ة ال�صعبّية. 

ف�صهدت املدن حركات احتجاج خمتلفة، 

يف هذه املّدة، من رف�ض )ج��اء �صورّيًا ولبنانّيًا( 

لحتكار التبغ ومن مقاطعة ل�صركة اجلّر 

والتنوير جمّددًا ومن اإحراق لالأقم�صة القادمة 

من فل�صطني، ومن ت�صّد للرغبة ال�صهيونّية 

يف �ص��راء اأرا���ض وا�صع��ة ج��ّدًا عل��ى احل��دود 

ال�صورّية – الفل�صطينّي��ة كان ق��د عر�صه��ا 

للبي��ع ماّلك��ون �صورّيون كب��ار اأثقلته�م 

اأعوام الأزمة بالدي�ون، اإلخ.

كان��ت ه��ذه الظ��روف واحل��وادث امتحان��ًا 

ع�صرًا ل�صيا�صة »التعاون النزيه« مع ال�صلطة 

املنتدبة، وهي ال�صيا�صة التي كانت الكتلة 

الوطنّية قد لزمتها، يف اأعقاب انهيار »الثورة 

ال�صورّية الكربى«، وكانت م�صروطة باإر�صاء 

��ل اإىل معاه��دة  احلك��م الد�صت��ورّي والتو�صّ

ا�صتق��الل  وتوؤّك��د  النت��داب  حم��ّل  حت��ّل 

�صوري��ا وتر�ص��ي وحدته��ا على غ��رار املعاهدة 

وكان   .1930 �صن��ة  الربيطانّية – العراقّي��ة، 

جتمي��د احلركة نح��و هذا التغي��ر قد اأخذ 

يزّكي جت��اوز اأجنحة من املعار�ص��ة ال�صورّية 

لنط��اق ال�صيا�ص��ة الت��ي ر�صمته��ا الكتل��ة 

الكتل��ة  موق��ع  الأجنح��ة  ه��ذه  وتهدي��د 

وقب�صته��ا  ال�صتق��اليّل  العم��ل  �ص��دارة  يف 

املحكم��ة عل��ى مقالي��ده. وكان اأبرَز هذه 

�صت  الأجنحة ع�صبةُ العمل القومّي، وقد تاأ�صّ

�صنة 1933، وحمازب�و عبد الرحمن ال�صهبن�در. 

ومل يك��ن هذا اجلمود ال�صيا�صّي وما واكب�ُه 

من �صي��ق اقت�صادّي ومن اإج��راءات انتدابّية 

ب��ال اأث��ر يف جم���رى اخلالفات الت��ي كانت 

تخب��و وتندلع ب��ني اأركان الكتلة الوطنّية 

نف�صه��ا وب��ني فرعه��ا يف دم�ص��ق وفرعها يف 

حلب وبني اأركان كّل من هذين الفرعني 

اأي�ص��ًا. ل���ذا جاء اإ�ص��راب 1936 منا�صب��ة لر�ّض 

ول��وداع جام��ع  الكتل��وّي جم��ّددًا  ال�ص��ّف 

ل�صيا�صة »التعاون النزيه« ولعودة الكتلة اإىل 

الإم�صاك بزمام العمل الوطنّي ودّفة احلركة 

اجلماهرّية يف املدن.

طال الإ�صراب العاّم 43 يومًا. ومل ينفع يف وقفه 
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ولك��ن بقّية العام املذك��ور والعام الذي ت��اله كانا م�صطربني 

ج��ّدًا يف �صوريا ولبنان. واإذا كان��ت ا�صطرابات الن�صف الأّول من 

�صن��ة 1935 قد طغى عليه��ا الطابع القت�صادّي ف��اإن ا�صطرابات 

امل��ّدة التالي��ة جنحت اإىل مزي��د من الت�صيي���ض. وحتى معركة 

، يف بنت جبيل، مث��اًل، يف ني�صان 1936، 
ّ

احت��كار التبغ، تب��ني

اأّنه��ا مل تك��ن قد انتهت فع��اًل واأّنها قد اأ�صبح��ت تطرح فورًا 

م�صائل من قبيل م�ص��ر النتداب والوحدة ال�صورّية وال�صتقالل. 

ومل يك��ن البطري��رك نف�ص��ه ق��د اعت��رب معرك��ة الحتكار 

حم�صوم��ة اأي�صًا م��ا دام قد عاد اإليه��ا بالتف�صيل يف ذيل مذّكرة 

�صافي��ة اأر�صله��ا، بوا�صط��ة املفّو���ض ال�صامي، يف كان��ون الثاين 

1936، اإىل اللجنة النيابّية الفرن�صّية املكّلفة در�ض اأو�صاع البالد 

اخلا�صعة لنظام النتداب.

 

ح�صل احتف��ال بكركي قبل بدء الإ�صراب الكبر، يف دم�صق 

ث��ّم يف �صوري��ا كّلها، بثمانية اأّي��ام. وكان البطريرك قد واجه 

 وبحماي��ة فرن�صا 
ّ
تهم��ًا بالتفري��ط ب�صالم��ة الكيان اللبن��اين

للبن��ان وم�صيحّييه. وهي ته��م �صاعده بع���ض اأركان الكتلة 

الوطنّية )ومنهم ريا�ض ال�صلح( يف دح�صها، نوعًا ما، وزاد كالم 

بع�صه��م الآخر من ثقلها علي��ه. وكان الأمر قد و�صل اإىل حّد 

ل��وم الفاتي��كان للبطريرك – على ما �صاع – بن��اًء على طلب 

فرن�صّي. وكان بطريرك ال�صريان الكاثوليك تّبوين قد ُرّقي اإىل 

رتب��ة كاردينال وهي حظوة مل يكن قد نالها بطريرك �صرقّي، 

يف ذل��ك الوق��ت، يف مئات من ال�صن��ني. وقد اأّولت ه��ذه الرتقية 

 و�صيا�صته. وقد يكون لهذا 
ّ
على اأّنها َنيٌل من البطريرك املاروين

التاأويل ن�صيب من ال�صّحة. ولكن بدا اأن الرتقية كانت خطوة 

تعزي��ز وحماية ملوقف مناواأة ما لبثت معامله وعواقبه اأن ظهرت 

ل لوحدة لبنان و�صوريا فح�صب، بل لبقاء الوحدة بني �صمال �صوريا 

الداخلّية وجنوبها، اأي بني حلب واجلزيرة ودم�صق...

يف كّل ح��ال، كان فخ��ري الب��ارودي اأ�ص��ّد املحتفل��ني تاأّث��رًا يف 

احتف��ال بكرك��ي وهو ال��ذي جّند نف�ص��ه لتعبئ��ة الدم�صقّيني 

خل��ف مواقف البطريرك. فدخل ال�ص��رح البطريركي حمموًل 

على الأكتاف وعين��اه تدمعان. وبداأ يلقي كلمته بعد الغداء 

فاأغم��ي علي��ه و�صط الزحام. وح��ني اأفاق قال: »ل��و مّت يف هذا 

 وال�صورّي 
ّ
الي��وم لكنت اأموت مرتاح��ًا لتوّحد ال�صعبني اللبن��اين

حتت قّبة هذه الدار«.

الكتل��ة واإبع��اد بع�صه��م. و�صه��دت امل��دن 

حما�صًا وتنظيمًا فّعاًل لتمكني الأهايل من 

ال�صمود واإ�صعاف املحتاجني. وط�ارت لالإ�صراب 

َرت اأخباره  اأ�ص��داء اإىل الأقطار املج��اورة فت�صدَّ

ت برقّيات الت�صامن 
ّ

ال�صح��ف العربّية وُط��ر

و�صه��دت طرابل���ض وب��روت و�صي��دا وغرها 

اإ�صرابات احتجاجّية وجمع ترّبعات. وحني 

مل ُيجِد و�صع دم�صق حتت �صلطة اجلي�ض، مل 

َيجد املفّو�ض ال�صامي ب��ّدًا من طلب ا�صتقالة 

احلكومة، فخلف عطا الأّيوبي ال�صيخ تاج 

الدي��ن على راأ�ض حكوم��ة معتدلة اأطلقت 

ق�صم��ًا من املعتقل��ني. وبو�ص��رت، يف بروت، 

مفاو�ص��ات كان اأطرافه��ا املفّو���ض ال�صامي 

وهذه احلكوم��ة واأركان الكتلة الوطنّية، 

وانته��ت اإىل اإع��الن الكتل��ة اأن وفدًا منها 

�صيتوّجه اإىل باري�ض للمفاو�صة على معاهدة 

�صورّية فرن�صّية. هكذا، اأوقف، و�صط مظاهر 

البتهاج، هذا الإ�صراب، بعد اعرتاف فرن�صّي 

اأوح���د عل��ى  الوطنّي��ة مفاو�ص��ًا  بالكتل��ة 

ا�صتقالل �صوريا ووحدتها. 

بع��د توقيع املعاه��دة يف باري���ض، و�صل الوفد 

ال�ص��ورّي اإىل دم�ص��ق، ي��وم 29 اأيل��ول، جمتازًا 

اإليها حلب وحم��اه وحم�ض و�صط تظاهرات 

ف��رح عارم��ة كان��ت قد ب��داأت قب��ل و�صول 

الوف��د وثّبت��ت الكتل��ة الوطنّي��ة يف موق��ع 

الزعامة ال�صيا�صّية على البالد. على اأن ن�ّض 

املعاه��دة الكام��ل كان – مبا احت��واه من 

بن��ود ع�صكرّية، عل��ى الأخ�ّض – اأقّل جماًل 

م��ن �صيتها. فلم ين�صر بتمام��ه يف �صوريا اإل 

يف 27 ت�صرين الأّول. 

اأثناء ذلك، كان الإعداد جاريًا لالنتخابات 

14 و 30  يف  دورت��ني  عل��ى  فج��رت  النيابّي��ة. 

ت�صرين الثاين، و�صّكلت ن�صرًا موؤّزرًاَ للكتلة 

عّكرته حوادث عنف بني اأن�صار الكتلة يف 

حلب وتنظيم م�صيحّي اأخذ يدعو لالنف�صال 

ع��ن دم�ص��ق. وما لب��ث املجل���ض اجلديد اأن 

انتخب فار�ض اخلوري رئي�صًا له وها�صم الأتا�صي 

رئي�صًا للجمهورّية. و�صّمى هذا الأخر جميل 

م��ردم رئي�ص��ًا للحكوم��ة فاحتف��ظ ب��وزارة 

القت�صاد واأ�صند وزارت��ي اخلارجّية والداخلّية 

اإىل �صعد الله اجلابري، ووزارتي الدفاع واملالّية 

اإىل �صكري القّوتل��ي، ووزارتي العدل واملعارف 

اإىل عب��د الرحمن الكّيايل. ثّم عنّي ن�صيب 

البكري الذي كان قد غادر �صيا�صة املالينة 

الت��ي اعتمدها بعد العفو عن��ه يف �صنة 1928، 

وان�ص��ّم اإىل الكتل��ة، حمافظ��ًا عل��ى جبل 

الدروز وُعنّي مظهر ر�ص��الن، الكتلوّي اأي�صًا، 

حمافظ��اً عل��ى الالذقي��ة )ب��الد العلوّيني(، 

فت��ّم للكتلة القب�ض على مفاتيح ال�صلطة 

الرئي�صة يف البالد. 

اأخرًا، �صّدق جمل�ض النّواب ال�صورّي املعاهدة 

يف 27 كان��ون الأّول. واأّم��ا جمل���ض الن��ّواب 

الفرن�صّي فلم ي�صّدقها اأبدًا...

كان��ت املعاه��دة الفرن�صّية – ال�صورّي��ة تن�ّض 

على مرحلة اختبار مّدتها ثالث �صنوات. وقد 

اأحجم��ت حكومة بلوم ع��ن عر�صها على 

جمل�ض النّواب، توّج�ص��ًا من املعار�صة القوّية 

في��ه لت�صديقها. وما لبثت حكومة اجلبهة 

ال�صعبّي��ة ه��ذه اأن �صقطت يف حزي��ران 1937، 

فا�صت��ّد �صاعد املعار�صة املذك��ورة يف املجل�ض 

ويف خارجه واأ�صبح��ت املعاهدة هدفًا حلملة 

منّظمة. وكان��ت امل�صالح واحلجج القدية 

نف�صها متّد احلملة بالقّوة، وب�دا اأن حكومة 

الراديكايّل – ال�صرتاك��ّي دالدييه جتاريها. 

واأخذ ي�صاف اإىل تلك امل�صالح واحلجج جتّهم 

الأف��ق الأوروب��ّي �صيئًا ف�صيئ��ًا وا�صتداد اخلوف 

من ح��رب عاملّية مقبلة جتعل من خلخلة 

��ط اأمرًا غر  املواق��ع الفرن�صّي��ة يف �صرق املتو�صّ

مرغوب فيه. ومل يت��وّرع موّظفو النتداب يف 

املناطق ال�صورّي��ة، من جهتهم، عن اإذكاء 

امليول النف�صالّية حيث ا�صتطاعوا، وت�صجيع 

م��ن كانوا يعه��دون فيهم ه��ذه امليول من 

وجوه الأقّلّيات.

وكان جمي��ل م��ردم ق��د و�صع كث��رًا من 

بي���ض الكتل��ة يف �صّلة املعاه��دة. فاأمكن 
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واإىل اإق��رار �صورّي بالتحال��ف وال�صداقة بني الدولت��ني. و�صّمت اإىل 

املعاه�دة )وقد ُحّددت مّدتها ب�25 �صنة( مالحق تتعّلق بالأقّلّيات 

وباملنطقتني الدرزّي��ة والعلوّية وبلبن��ان وبت�صهيالت ع�صكرّية 

لفرن�ص��ا متّثل��ت، عل��ى اخل�صو���ض، يف قاعدتي�ن ل�ص��الح اجلّو 

ومراك��ز ع�صكرّية اأخرى، ويف التمكني م��ن ا�صتخدام الطرق 

واملوان��ئ. وقد ُحبيت املنطقتان الدرزّي��ة والعلوّية ا�صتقالًل اإدراّيًا 

ومالّيًا حمدودًا على غرار ما كان اآنذاك ل�صنجق الإ�صكندرون. 

واأّما لبنان فرتكت املطالب ال�صورّية يف اأر�صه جانبًا وثّبتت حدوده 

يف املعاهدة الفرن�صّية – اللبنانّية التي اأعّدت ووّقعت يف اخلريف، 

على وجه ال�صرع��ة، وترك للحكومتني ال�صورّي��ة واللبنانّية اأن 

ت�صّوي��ا بينهما م�صاألة »امل�صال��ح امل�صرتكة« وما كانت تنطوي 

عليه اإدارتها من م�صكالت.

ت�ص��ّكل الوف��د ال�ص��ورّي، بع��د اأخذ ورّد، م��ن اأربعة م��ن اأركان 

الكتلة ه��م ها�صم الأتا�ص��ي وجميل مردم و�صع��د الله اجلابري 

وفار���ض اخل��وري، وم��ن وزيرين هم��ا م�صطفى ال�صهاب��ي واإدمون 

حم�ش��ي. وكان اإدم�ن رباط ونعيم اأنطاكي اأميني �شّر. واأ�شبح 

خالد بكدا���ض، القائد ال�صيوع��ّي، يف ع��داد امل�صت�صارين لحقًا 

وكان تف�ص��ر ذلك ما للحزب ال�صيوعّي الفرن�صّي من نفوذ ازداد 

التعويل عليه فيما احلزب يقف على عتبة ال�صرتاك يف حكم 

فرن�ص��ا. واأّما ريا���ض ال�صلح )الذي �صافر منف��ردًا( فكان له و�صع 

على حدة يف هذا ال�فد، اإذ بدا »رفيقًا« بارز الن�شاط واحل�ش�ر لل�فد 

ولك��ن من غ��ر م�صاركة يف اجلل�ص��ات الر�صمّية. فلم يكن 

 اجلن�صّية.
ّ
اجلانب الفرن�صّي ليقبل اأن ي�صّم الوفد ع�صوًا لبناين

�صافر الوفد من دم�صق يف 21 اآذار وبو�صرت املفاو�صات يف باري�ض يوم 

الثاين من ني�صان. وكادت املرحلة الأوىل من املفاو�صات تف�صي 

اإىل انهي��ار لأن اجلانب الفرن�صّي اأبدى ت�صّددًا كان من مظاهره 

ك بنوع م��ن ال�صتقالل الذاتّي )يف ظّل حاك�م فرن�صّي(  التم�صّ

ل��كّل من جبل ال��دروز ومنطقة العلوّيني. ولك��ن النتخابات 

الفرن�صّي��ة العاّمة، يف 26 ني�صان، اأ�صف��رت عن اأكرثّية للجبهة 

ال�صعبّي��ة، وكان يت�صّدره��ا احلزب ال�صرتاك��ّي ومعه احلزبان 

الراديكايّل – ال�صرتاك��ّي وال�صيوعّي. فتوّقفت املفاو�صات طوال 

اأّي��ار، اإىل اأن ت�صّلم��ت احلك��م وزارة لي��ون بل��وم، واأ�صن��دت اإىل 

اأم��ني �صّر الدولة امل�صاع��د بيار فيين���و – وكان ذا خربة ورغبة يف 

التفاه�م – مهّمة التفاو�ض.

مل ت�صب��ح املفاو�صات هّين�ة يف ظ��ّل حكومة اجلبهة ال�صعبّية. 

كان �صغ��ط اليم��ني الفرن�ص��ّي عليه��ا ل ي��زال قوّي��ًا، وكانت 

م�ص��ادر قّوت��ه متنّوع��ة: م��ن ال�ص��ركات الكب��رة العاملة يف 

امل�صرق اأو ذات امل�صالح فيه اإىل اجلمعّيات التعليمّية – الثقافّية، 

اإىل املواق��ع البروقراطّي��ة والع�صكرّي��ة املنتفع��ة بالنتداب اإىل 

الق��وى ال�صيا�صّية املعار�صة للوح��دة ال�صورّية يف كّل من منطقة 

العلوّيني وجبل الدروز ولبنان، اإىل اجلهات املتخّوفة يف فرن�صا من 

انت�صار امليل ال�صتقاليّل نحو اأرجاء اأخرى من الإمربطورّية.

علي��ه، طالت املفاو�صات م��ّدة ال�صيف كّله تقريب��ًا. ولكّنها 

انته��ت اإىل ت�صلي��م فرن�صّي بع��ودة اجلبلني ال��درزّي والعلوّي اإىل 

اجلمهورّية ال�صورّية، واإىل اإجازة لن�صمام �صوريا اإىل ع�صبة الأمم، 

م44Z خم��ش املع�هدة ال�شورّية – الفرن�شّية

كان معّول الوفد ال�ص��ورّي اإىل باري�ض على ريا�ض ال�صلح ليبعث 

له من تاأييد لق�صّية  ما كان ن�صجه من عالقات وما كان ح�صّ

ال�صتقالل ال�صورّي، اأثناء وجوده يف باري�ض �صنة 1927‑1928، وذلك، 

على اخل�ش��ض، يف اأو�شاط الي�شار الفرن�شّي الذي حملته انتخابات 

ني�صان 1936 اإىل حكم فرن�صا. وهو ما فعله الرجل اإذ حمل جان 

لونغي��ه، �صديقه القدمي، على ن�صر مقالة يف جريدة احلزب جّدد 

فيها العهد املعطى م��ن ال�صرتاكّيني، �صنة 1928، با�صتكمال 

ال�صتق��الل ال�صورّي عرب اإحالل املعاهدة حم��ّل النتداب. التقى 

ريا���ض اأي�صًا ليون بلوم ع�صّي��ة ت�صّلمه رئا�صة احلكومة، و�صكا 

له بق��اء الن�صو�ض التي عر�صتها احلكوم��ة ال�صابقة على الوفد 

ال�ص��ورّي دون م��ا ب��دا م��ن ا�صتع��داد لتلبي��ة الأم��اين ال�صورّية يف 

ت�صري��ح بروت الذي انتهى على اأثره الإ�ص��راب العام. و�صكا له 

اأي�صًا جنوح املفّو�ض ال�صامي دو مارتل )الذي كان قد ق�صد في�صي 

م�صت�صفي��ًا( للرجوع اإىل بروت ورغبت��ه يف اإعادة املفاو�صات اإىل 

دم�صق اأو بروت تغليبًا ملواقفه واجلهاز النتدابّي على تطّلعات 

الوف��د ال�صورّي اإىل اّتف��اق مع مراجع احلكوم��ة اجلديدة، وهي 

اأق��رب اإىل تلبي��ة مطالبه م��ن الإدارة النتدابّي��ة. وكان ريا�ض 

ي��رى يف ه��ذه الإدارة – مبا لها م��ن مواقع وعالق��ات وما متّثله 

م��ن م�صال��ح يف �صوريا – عقب��ة ك��وؤودًا دون التفاهم م��ع الدولة 

املنتدب��ة. وقد اأف�صى ما ُن�صر يف ال��� بوبولري )جريدة ال�صرتاكّيني( 

م45Z ري��ش على م�شرح املع�هدة: ي�ش�رًا وميينً� وو�شطً�

ت��رّده  اأن  اجلدي��دة  الفرن�صّي��ة  احلكوم��ة 

اإىل التفاو���ض جم��ّددًا عل��ى امل�صان��دة الفّنية 

امل�ت�علق��ة  ال�ص�م�ان��ات  وعل��ى  الف�رن��صّي���ة 

بالأقّلّيات بع��د تعّر�ض ال�صريان الكاثوليك 

يف اجلزيرة لأعم��ال عنف مّه�دت لها عداوة 

الكاردينال تّبون�ي املعلنة، يف حلب، للوحدة 

ال�صورّية. ويف اأواخ�ر �صنة 1937، بدا اأن تعّه�دات 

مردم اجلديدة، يف اأثناء زيارته لباري�ض، اأخذت 

ته��ّز قواعد احلكوم��ة يف دم�صق، وما لبثت 

اأن اأجلاأتها اإىل قم��ع امُلحتّجي�ن يف ال�صوارع 

وزّج قادتهم م��ن ال�صهبندرّيي�ن يف ال�صجن. 

ثّم تبعتها تعّهدات جديدة )متعّلقة بحقوق 

التنقيب ع��ن النفط وبتجديد امتياز البنك 

ال�ص��ورّي(. فان�ص��ّق ال�صّف احلكوم��ّي نف�صه 

وخ��رج �صك��ري القّوتلي م��ن احلكومة، يف 

اأوائ��ل اآذار 1938. ويف غ�ص��ون الأ�صه��ر التالية، 

كان��ت احلكومة الت��ي فقدت �صط��رًا من 

م�ص��كالت  تواج��ه  الكتلوّي��ة  قاعدته��ا 

كث��رة بينها ال�صطراب الدينّي يف اجلزيرة، 

والن�ش��اط االنف�ش��ايّل يف منطقت��ي العل�ّي��ني 

والدروز واخلالفات مع لبن��ان على »امل�صالح 

امل�صرتك��ة« واحتدام امل�صاع��ر العروبّية على 

وق��ع ثورة فل�صطني، وف��وق ذلك كّله دخول 

القّوات الرتكّية لواء الإ�صكندرون...

علي�ه، ذهب مردم اإىل باري�ض جمّددًا ليخو�ض 

يف مفاو�ص��ات �صعبة م��ّدة ثالثة اأ�صه��ر. واآل 

الأم��ر اإىل ت�صليم��ه بكث��ر م��ن املطال��ب 

الفرن�صّي��ة، �ص��واء منه��ا ما تعّل��ق مبكانة 

فرن�صا يف �صوريا اأم ما تعّلق بحّقوق الأقّلّيات. 

قاب��ل ذل��ك تعّهد فرن�ص��ّي بدخ��ول املعاهدة 

حالة النفاذ يف اآخر اأيلول 1939 وبعر�صها على 

الربملان عاجاًل. على اأن املعاهدة وما ا�صتجّد 

م��ن مالحقها كان��ت قد اأ�صبح��ت غر�صًا 

لرماي��ة كثيف��ة م��ن اجلهت��ني الفرن�صّي��ة 

وال�صورّي��ة. فف��ي فرن�صا، بدت جلنت��ا ال�صوؤون 

والن��ّواب  ال�صي��وخ  ��ي  جمل�صَ يف  اخلارجّي��ة 

ا�صت��ّدت  �صوري��ا،  ويف  للمعاه��دة.  مناوئت��ني 

احلمل��ة عل��ى م��ردم. وم��ع اأن ه��ذا الأخر 

تف��ادى من ال�شق�ط يف جمل���ض النّ�اب، فاإن 

املجل���ض اأ�صقط كّل ما كان ق��د طراأ على 

املعاه�دة الأ�صلّية من تغيرات ودان امتناع 

اجلان��ب الفرن�صّي، ع��ن ت�صديقها. وكانت 

ق��د برزت يف فرن�صا اجّتاهات لإعادة النظر يف 

و�ص�ع �صوري��ا برّمت�ه: فمن قائ��ل بالعودة اإىل 

نظ��ام الحتالل الفرن�ص��ّي اإىل قائل بفدرالّية 

ليون بلوم  80

80

دو مارتل 79

79
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ويف ال��� اأوم�نيتيه )جري��دة ال�صيوعّيني( واقتناع بل��وم مبا يّثله 

�شف��ر املفّ��ض ال�شام��ي من اإ�ش��اءة، اإىل اإحباط خّط��ة دو مارتل. 

وق��د عاد ريا�ض اإىل زيارة بلوم مّرة اأخ��رى ب�صحبة ها�صم الأتا�صي 

رئي���ض الوفد. ثّم اإن موؤمتر احلزب ال�صرتاكّي الثالث اأّلف جلنة 

لدر���ض عالقات فرن�صا مبا وراء البحار. وقد ا�صتمعت اللجنة اإىل 

ريا���ض ال�صلح. وعلى الأث��ر، اأ�صدر املوؤمتر قرارًا ج��ّدد فيه تاأييده 

ال�صاب��ق ل�صتق��الل �صوري��ا ووحدتها ودخولها ع�صب��ة الأمم بعد 

عقد معاهدة معها مماثلة للمعاهدة الربيطانّية – العراقّية.

وّج��ه ريا���ض بع�ض جه��ده اأي�ص��ًا ملوا�صلة اأه��ل اليم��ني والو�صط 

الفرن�صّي��ني. وذّك��ر ب��اأن حكومة �ص��ارو التي افتتح��ت م�صرة 

التفاو���ض م��ع ال�صورّي��ني كانت حكوم��ة و�صط ل ي�ص��ار، وباأن 

 �صوري��ا تري��د معاه��دة م��ع فرن�ص��ا ل م��ع ه��ذا احل��زب اأو ذاك 

من اأحزابها.

و�صّدد ريا�ض، يف اأحاديث اإىل �صحف عربّية خمتلفة، على كون 

الثقة، ل اقرتاح الن�صو�ض املت�صّددة، هي الكفيلة بحّل م�صكل 

ال��دور الع�صك��رّي الفرن�ص��ّي يف �صوري��ا، بعد املعاه��دة، وم�صكل 

�صم��ان امل�صال��ح القت�صادّي��ة الفرن�صّي��ة وم�ص��كل ال�صمان��ات 

املطلوب��ة لالأقّلّيات... وكانت هذه اأهّم امل�صكالت املطروحة 

على مائدة املفاو�صات. وكان اجلانب الفرن�صّي يّتخذها مدخاًل 

اإىل فر���ض قي��ود مكّبل��ة للدول��ة ال�صورّي��ة يف ن�صو���ض املعاهدة 

ومالحقه��ا. وكان��ت ه��ي اأي�صًا مدخ��ل اجله��از النتدابّي اإىل 

الع��راك واملن��اورة حفظًا ملواقع��ه. حّتى اأن ريا���ض ذهب اإىل حّد 

الق���ل »اإن امل�ّظفني الفرن�ش�ّيني ه��م اأكرث من ال�شّباط واجلن�د 

حر�صًا عل��ى مناعة مقام فرن�صا الع�صك��رّي واأ�صّد من اأ�صحاب 

الأم��وال غرة عل��ى هذه الأموال واأعظ��م ت�صّلبًا من البطاركة 

والرهبان يف ق�صّية الأقّلّيات«.

وكان اجلان��ب الفرن�صّي ق��د ا�صتمهل ل�صتم��زاج ع�صبة الأمم 

ب�ص��اأن ال�صيغ املقرتح��ة للمعاهدة. وذل��ك لأن الع�صبة كانت 

معنّي��ة مبا�صرة مب�صاألة اإنه��اء النتداب )اإذ هي مرجع النتداب 

الأ�صلي( وباكت�ص��اب �صوريا ع�صوّيتها، وكان عليها، بالتايل، 

اأن ت�صادق على املعاهدة. ويف مرحلة لحقة، �صافر ريا�ض ال�صلح 

و�صعد الله اجلابري اإىل جنيف ل�صتطالع املواقف يف الع�صبة من 

اجلهة ال�صورّية وللت�صاور مع �صكيب اأر�صالن واإح�صان اجلابري.

وكانت املعاه��دة العراقّية – الربيطانّية )التي اأجازتها الع�صبة( 

مرجع��ًا ثابتًا لفريق��ي املفاو�ص��ة ال�صورّية – الفرن�صّية ثّم اأ�صيفت 

اإليها املعاه��دة امل�صرّية – الربيطانّية التي ج��اء التفاو�ض عليها 

مزامن��ًا للتفاو�ض ال�ص��ورّي الفرن�ص��ّي، وكانت اأنب��اوؤه الإيجابّية 

مزّكية للو�صول بهذا الأخر اإىل خواتيم اإيجابّية.

غ��ادر الوفد ال�صورّي املفاو�ض باري�ض بالقطار يرافقه ريا�ض ال�صلح 

يف 19 اأيل��ول 1936. وكانت وجهت��ه جنيف فجنوى. ويف جنيف، 

احتف��ل بالوف��د ن��وري ال�صعي��د وزي��ر خارجّية الع��راق و�صكيب 

اأر�ص��الن واإح�ص��ان اجلاب��ري ع�ص��وا الوف��د ال�صورّي – الفل�صطينّي 

وغره��م. ويف جنوى، افرتق ريا�ض ال�صل��ح عن الوفد لأّنه كان 

م�صّمم��ًا على ال�صف��ر اإىل بروت بحرًا فيم��ا كان الوفد مزمعًا 

دخ��ول �صوري��ا من ال�صم��ال ليعّرج عل��ى مدنها الكب��رة بادئًا 

بحلب، قبل اأن ينتهي اإىل دم�صق.

وق��د اأُع��ّد لريا���ض ا�صتقب��ال م�صهود يف ب��روت التي و�ص��ل اإليها 

يف 24 م��اّرًا بالإ�صكندري��ة. اإىل ه��ذا ال�صتقب��ال تقاط��رت وفود 

و�صخ�صّيات من اأرجاء لبنانّية و�صورّية كثرة. وكان ال�صتقبال 

ماأذون��ًا ب��ه من ال�صلط��ات واجتمع ل��ه 15 األف��ًا يف تقدير جريدة 

النه���ر وخم�ص��ة اآلف يف تقدير الأم��ن العاّم الفرن�ص��ّي. على اأن 

ال�صلط��ات منعت وفد دم�صق، وعلى راأ�صه �صكري القّوتلي، من 

جتاوز �صتورة جمتمعًا. فو�صل اإىل ال�صتقبال لطفي احلّفار و�صيف 

الدي��ن املاأمون وع�صرات اآخ��رون ومل ي�صل القّوتل��ي اإل يف امل�صاء. 

وق��د اأودى الرتام بحياة �صخ�ض ده�ص��ًا، يف اأثناء ال�صتقبال، ورف�ض 

جن��دّي مغربّي نزع �َصَعف��ات الزينة عن ر�صي��ف امليناء فعاقبه 

رئي�ص��ه الفرن�صّي ف��ورًا، واحرتق مرجل �صّي��ارة ريا�ض ل�صّدة �صغط 

اجلمه��ور عليها فاأبدلت واأغمي عل��ى منّظمني وم�صتقبلني يف 

من��زل ريا�ض فُحملوا اإىل امل�صت�صف��ى. واألقيت خطب عّدة واألقى 

ريا���ض كلمة �صك��ر. وكان لوفود �صيدا وجب��ل عامل ح�صور 

كثي��ف يف ال�صتقب��ال. وتقّدم هذه الوفود يو�ص��ف الزين واأحمد 

ع��ارف الزين وعادل ع�صران وال�صيخ��ان �صليمان ظاهر واأحمد 

ر�صا وتوفيق وبهيج اجلوهري...اإلخ. وح�صرت وفود من طرابل�ض 

م46Z ا�شتقب�ل الع�ئد: من »احلفلة« اإىل »املهرج�ن«

ت�صّق حلب عن دم�صق واجلزيرة عن حلب، 

اإىل قائل ب�صيغة ل مركزّية...

كان���ت املع���اه���دة ق��د اأ�صبح��ت يف خب��ر 

كان...

يف الع�صري��ن م��ن ني�ص��ان 1936، ب��داأ يف ياف��ا 

اإ�صراب �صامل انت�صر يف الأّيام القليلة التالية 

اإىل �صائ��ر امل��دن العربّي��ة يف فل�صطني. كان 

م��ا اأّدى مبا�ص��رة اإىل ه��ذا الإ�ص��راب عن��ف 

الأّي��ام  �صهدت��ه  ويه��ودّي  عرب��ّي  مت�صل�ص��ل 

ام،  ال�صابق��ة. كان ال�صي��خ عز الدي��ن الق�صّ

رائد الكف��اح امل�صّلح يف فل�صط��ني، قد ُقتل 

مواجه��ة  بع��د   ،1935 الث��اين  ت�صري��ن   20 يف 

مع ق��ّوة من ال�صرط��ة. ويف منت�ص��ف ني�صان 

1936، ن�ص��ب بع�ض رفاق��ه حاجزًا على طريق 
رّكاب  م��ال  لي�ص��ادروا  نابل�ض – طولك��رم 

ال�صّي��ارات العاب��رة بع��د اإبالغه��م حاج��ة 

املجاهدي��ن اإىل هذا املال. قت��ل هذا احلاجز 

يهودّي��ًا وجرح اثنني، ف��رّد اليهود بقتل اثنني 

م��ن العرب وبتخريب حم��الت للعرب يف تل 

اأبي��ب واإيذاء اأ�صحابه��ا. ويف 19 ني�صان، �صرت 

�صائع��ة )تبنّي اأنها كاذب��ة( يف يافا، مفادها 

اأن اليه��ود قتل��وا اأربع��ة اآخرين م��ن العرب 

بينه��م ام��راأة. فه��ّب الأه��ايل هّب��ة واحدة 

وهاجم��وا يهود امل�صتعمرات ال�صغرة القريبة 

م��ن مدينتهم وخّربوه��ا. وق��د اأ�صفرت هذه 

املوج��ة عن ع�صرة قتل��ى وع�صرة جرحى. ثّم 

انت�ص��رت الهجمات، على الن�صق نف�صه، اإىل 

مدن عربّية اأخرى...

على اأن هذه احلوادث ما كانت لتف�صي اإىل 

ث��ورة ا�صتمّرت ث��الث �صنوات ل��ول اأن كيل 

الفل�صطينّي��ني كان ق��د طف��ح. فقد كان 

اأوا�ص��ط الثالثين��ات،  يدخ��ل فل�صط��ني، يف 

نحو م��ن األ��ف مهاجر يه��ودّي م��اأذون لهم 

اأ�صبوعّي��ًا، ي�صاف اإليهم عدد غر حمّدد من 

املهاجري��ن »غ��ر ال�صرعّي��ني«. وكان نحو 

مائتني وخم�ص��ني األفًا من الدومنات قد بيع 

للمنّظم��ات اليهودّية بني عامي 1930 و 1936. 

وكان املاّلك��ون الكب��ار )وبينهم �صورّيون 

ولبنانّي��ون( قد باعوا م��ا ن�صبته 90% من هذه 

الأرا�صي وباع املاّلكون ال�صغار البقّية حتت 

وط��اأة األ��وان خمتلفة م��ن ال�صغ��ط والإغراء. 

ويف �صن��ة 1930، كان 29% م��ن الأ�صر يف القرى 

العربّي��ة ق��د اأ�صبحوا ل يلك��ون اأر�صًا. ويف 

ه��ذا الن�صف الأّول م��ن الثالثينات، كانت 

الأزمة العاّمة تع�ص��ف بالقت�صاد اليهودّي يف 

فل�صطني اأي�صًا وتقّل�ض قدرته على ا�صتيعاب 

املهاجري��ن. فا�صت�ص��رت البطال��ة اليهودّي��ة 

وا�صتّد ال�صغط على املن�صاآت اليهودّية حلملها 

عل��ى المتن��اع عن ت�صغي��ل الي��د العاملة 

العربّي��ة، وكان��ت ه��ذه اأدن��ى كلف��ة من 

اليهودّي��ة. فزاد ذلك م��ن التوّتر والكراهية 

ب��ني اجلماعت��ني. اأوقُع من ذل��ك اأن اليهود 

كان��وا قد بلغوا ن�صبة 30% من ال�صّكان واأن 

ا�صتواءهم اأكرثّية اأخذ يبدو م�صاألة وقت.

وق��د بدا اإ�صراب 1936، يف اأّيامه الأوىل، عفوّيًا، 

اإىل ح��ّد بعي��د، م�صتقاّلً ع��ن الأحزاب وذوي 

الوجاه��ة. وكان نف��وذ ه��وؤلء ق��د ت�صع�صع 

لك��رثة اخلالف��ات بينه��م وعق��م �صيا�ص��ة 

التباري م��ع املراج��ع ال�صهيونّي��ة على ر�صا 

 ومعاونيه. وكانت 
ّ
املفّو�ض ال�صامي الربيطاين

�صن��وات  م��ن  مرّك��زة،  العربّي��ة  املطال��ب 

كثرة، عل��ى اإن�صاء حكومة وطنّية قائمة 

على التمثيل ال�صعبّي يف فل�صطني وعلى وقف 

الهجرة اليهودّي��ة اأو حتديدها حتديدًا �صارمًا 

وعلى حظر بيع الأرا�ص��ي العربّية لليهود... 

وه��ذه هي املطال��ب نف�صه��ا الت��ي طرحتها 

قي��ادات الإ�صراب يف ني�صان 1936. وقد اأ�صيف 

اإليه��ا مطل��ب نزع ال�ص��الح اليه��ودّي، بعد 

اأن ثب��ت اأن املنّظم��ات ال�صهيونّية ت�صتقدم 

�صحنات من ال�صالح وتن�صئ قّوات منّظمة.

�صّكل��ت يافا، من اأّول ي��وم، »جلنة قومّية« 

لقيادة الإ�صراب، مّثلت قطاعات ال�صّكان، 

يف املدينة، وح��ذت حذوها املدن الأخرى. ومل 

يغل��ب الطاب��ع احلزب��ّي على ه��ذه اللجان 

اأّوًل، ب���ل ا�صط���ّرت الأح���زاب اإىل اللح���اق 
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وعّكار وب��الد العلوّيني. وا�صرتكت يف تنظيم ال�صتقبال الفرق 

الك�صفّية يف بروت على اختالفها.

ثّم ا�صتمّرت الوفود وال�صخ�صّيات تتقاطر اإىل منزل ريا�ض يف الأّيام 

التالي��ة، فح�صر غ��داة ال�صتقبال من دم�ص��ق رئي�ض اجلمهورّية 

ال�صورّية حمّمد علي العابد ونفر من وزرائه، وح�صر رئي�ض جمل�ض 

 خالد �صهاب ومعه النائب مي�صال زّكور. وح�صر 
ّ
النّواب اللبناين

من حلب عبد الرحمن الكّيايل ، اإلخ.

كان��ت حظ��وة ريا���ض ال�صل��ح قد اجت��ازت ط��ور »احلفلة« يف 

الفن��ادق واملقاه��ي )وهي ما عرفه ابتداء م��ن �صنة 1928( اإىل طور 

»امل�صرة« و »املهرجان« اللذين يالآن �صوارع املدينة و�صاحاتها 

ويجتاز اإليهما النا�ض مئات الأميال.

3 »يدخل يف ع�صبة الأمم. 

4 »يو�ص��ع اّتف��اق بينه وب��ني �صوري��ا لتكوين جبهة 

مّتحدة للدفاع والتمثيل اخلارجّي ول�صيانة امل�صالح 

امل�صرتكة العاّمة واإدارتها.« 

 وق��د اعرت�ض البطريرك عل��ى كلم��ات »عربّية« و »معاهدة«

و»الدف��اع الوطنّي« و »التمثيل اخلارج��ّي«. والظاهر من الأوراق 

الفرن�صّية اأن الزيارة مل حتّقق غر�صها.

واأّم��ا ما كانه ه��ذا الغر�ض فهو الو�صول اإىل ح��ّل و�صط يوّفق ما 

بني »الّت�صالّيني« و »النف�صالّيني« يف لبنان. يتمّثل هذا احلّل يف 

اإن�صاء »جبهة« �صورّية لبنانّية يف املجالني الدفاعّي والدبلوما�صّي، 

ويف القط��اع الع��اّم م��ن القت�ص��اد )امل�صالح امل�صرتك��ة(، وذلك 

لق��اء تخّل��ي �صوري��ا عن املطالب��ة بالأرا�ص��ي اللبنانّي��ة امللحقة 

باملت�صرفّي��ة، وهو ما اأ�صار اإليه ريا���ض ال�صلح يف حديث لحق رّد 

فيه على كالم للمطران مبارك.

ومل يك��ن ه��ذا احلّل خمرج��ًا لالّت�صالّي��ني اللبنانّيني وحدهم 

بل كان خمرجًا اأي�ص��ًا للوفد ال�صورّي الذي كان مقّيدًا مبيثاق 

»الكتل��ة الوطنّي��ة« ذي النف�ض الوح��دوّي. وب��دا اأن اختيار زّوار 

البطريرك ل�صم »الكتلة الوطنّية« نف�صه ا�صمًا لتجّمع �صيا�صي 

اأرادوا اأن يبارك��ه البطري��رك يف لبنان، اإمّنا ه��و توحي�د رمزّي، 

حتني حلكم الدولتني بعد  اإىل ه��ذا احلّد اأو ذاك، للجهتني املر�صّ

اإب��رام املعاهدت��ني. وكان ه��ذا »التوحيد« عن�ص��رًا من عنا�صر 

املخرج الذي اأرادته الكتل��ة ال�صورّية واأراده حمازبوها اللبنانّيون 

لأنف�صه��م وعّول��وا لتح�صيل��ه عل��ى ال�صداقة الت��ي جمعت بني 

الكتلة والبطريرك، فلم يفلحوا.

وكان نائب بروت و�صريك ريا�ض ال�صلح يف جريدة العهد اجلديد 

خ��ر الدين الأحدب قد اأبلغ املندوب الفرن�ص��ّي العاّم لدى الدولة 

اللبنانّية اأن املفاو�صني ال�صورّيني عازمون على املطالبة باملناطق 

اللبنانّية ذات الأكرثّية الإ�صالمّية، ولكنهم لن يعّلقوا م�صر 

املعاه�دة على ا�صتجابة اجلانب الفرن�صّي اأو رف�صه ملطلبهم هذا. 

وق��د عّل��ق الأحدب )الذي اأ�صب��ح، بعد اأ�صه��ر، اأّول رئي�ض م�صلم 

( على هذا املوقف بالقول اإن الوفد ال�صورّي 
ّ
ملجل�ض الوزراء اللبناين

يّتخذ امل�صلمني اللبنانّيني »عملة للمقاي�صة« ل اأكرث.

مل يكن لبنان قد غاب، بطبيعة احلال، عن مفاو�صات باري�ض 

عل��ى املعاهدة. كان��ت العالقات التي بدت ممت��ازة ملّدة زادت 

 ،
ّ
ع��ن �صنة بني الكتل��ة الوطنّي��ة ال�صورّية والبطري��رك املاروين

ت�صّج��ع الوف��د ال�ص��ورّي على ط��رح امل�صاأل��ة اللبنانّي��ة يف �صيغة 

تدّرج��ت من ت�ص��ّوره الأ�صلي لها )وهو امل��دّون يف ميثاق الكتلة 

ومرماه »ا�صتعادة« م��ا اأحلق باملت�صرفية، �صنة 1920، من مناطق 

ومدن( اإىل املطالبة بعالقات ع�صوّية مقبلة بني الدولتني تتجاوز 

»امل�صال��ح امل�صرتك��ة«، وه��ي اقت�صادّية – اإدارّي��ة، اإىل ن��وع من 

التوحيد للدفاع وللتمثيل اخلارجّي.

وح��واىل التاريخ الذي �صافر ريا�ض ال�صلح في��ه اإىل باري�ض )17 اآذار 

1936( قبي��ل �صفر الوفد ال�ص��ورّي، زارت بكركي جماعة موؤّلفة 

م��ن الأخوي��ن كاظم وتقّي الدي��ن ال�صلح وم��ن ال�صيخ يو�صف 

اجلمّي��ل واملحام��ي خمت��ار املخّي���ض وعر�صت عل��ى البطريرك 

ًا اأ�صمته »ميثاق الكتلة الوطنّية يف لبنان«. والن�ّض  عري�صة ن�صّ

يف اأربعة بنود:

1 »لبنان دولة عربّية م�صتقّلة ذات �صيادة. 

2 »حتّدد عالقته مع فرن�صا مبعاه�دة. 
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باحلرك��ة. كان زعم��اء الأحزاب غارقني، 

من اأوائل ني�صان، يف خالفهم على تكوين 

وف��د منهم دعته احلكوم��ة الربيطانّية اإىل 

لندن ملفاو�صته يف م�صر »املجل�ض الت�صريعّي« 

ال��ذي كانت قد عر�ص��ت اإن�ص��اءه يف البالد. 

وه��ذا م��ع اأن الدع��وة مل تكن غ��ر غطاء 

املنّظم��ة  رف�صت��ه  ال��ذي  امل�ص��روع  ل�صح��ب 

املجل���ض  واأن  قاطع��ًا،  رف�ص��ًا  ال�صهيونّي��ة 

املق��رتح كان منقو���ض ال�صالحّي��ات ج��ّدًا 

وغر �ص��وّي الت�صكي��ل. ول ري��ب اأن اإ�صراب 

ال�صهري��ن الأّول��ني م��ن ال�صن��ة يف �صوري��ا وما 

كان اأثم��ره حّتى ني�ص��ان، كان ماثاًل بني 

بواعث ال�صتجاب��ة ل�صيغة الإ�صراب العاّم يف 

فل�صط��ني. �صمد الإ�صراب حّتى ت�صرين الأّول 

وداخله العم��ل امل�صّلح من بداياته، مواكبًا 

القم��ع ال�صدي��د، ومت�صاع��دًا ليمت��ّد، عل��ى 

تقّطع، بع��د انتهاء الإ�ص��راب، زمنًا طوياًل. 

الت�صام��ن  ال�صم��ود ح��ّرك  ه��ذا  اأن  وكان 

ال�صعبّي وا�صتدعى تدّخل املراجع ال�صيا�صّية، 

يف اجّتاهات متنّوع��ة، بل متعار�صة اأحيانًا، 

يف اأقطار عربّية ع��ّدة، حميطة بفل�صطني اأو 

بعيدة عنها.

كانت اللجن��ة العربّية العليا قد ت�صّكلت 

من قادة الأحزاب يف 25 ني�صان ورئ�صها مفتي  

القد�ض احلاّج اأمني احل�صيني، واأ�صبحت قيادة 

عاّم��ة للحركة من غ��ر اأن ينحها ذلك 

دورًا عمالنّي��ًا يف جم��ال الإ�صراب اأو اأن ينع 

ا�صتمرار ال��دور امل�صتقّل للجان املدن واإبقاءها 

الدقيق��ة.  املراقب��ة  حت��ت  العلي��ا  اللجن��ة 

وكان��ت �صوريا والأردّن ولبن��ان والعراق وم�صر 

ت�صه��د مب��ادرات ت�صامن ذهب��ت من جمع 

التربعات واإ�صراب املدن اإىل اإر�صال متطّوعني 

للقت��ال وتهري��ب الأ�صلحة. ولك��ن مواقف 

املراج��ع ال�صيا�صّي��ة ب��دت معّق��دة ومقّي��دة 

بظروفه��ا وم�صاحله��ا وباخلالف��ات بينه��ا 

اأي�ص��ًا. توالت، مع اأطوار احلركة، اأو تزامنت 

و�صاطات بذله��ا بني احلكوم��ة الربيطانّية 

واللجن��ة العربّي��ة العلي��ا، اأمر �ص��رق الأردّن 

عبد الله ووزير خارجّي��ة العراق نوري ال�صعيد 

واملل��ك ال�صع��ودّي عبد العزي��ز والنّحا�ض با�صا 

زعي��م الوف��د امل�ص��رّي واأمر الكوي��ت اأحمد 

ال�صب��اح واإمام اليم��ن يحيى. ولكن املوقف 

 يف �ص��دد الهج��رة اليهودّية، على 
ّ
الربيط��اين

، كان مت�صّلب��ًا. وكان��ت اللجنة  الأخ���ضّ

العلي��ا التي اأر�صل��ت وفدًا ثالثّي��ًا غر ر�صمّي 

اإىل لندن تنكر امل�صوؤولّية عن العمل امل�صّلح 

وترف���ض وقف الإ�صراب �صرط��ًا للتفاو�ض. ومل 

َيْخ��ُل الأمر من عودة للخ��الف بني احلزبني 

املقد�صّي��ني، احل�صين��ي والن�صا�صيبي، يف �صّف 

اللجن��ة، حت��ت �صغ��ط الو�صاط��ات العربّي��ة 

على الأخ�ّض. واأّما الكتلة الوطنّية ال�صورّية 

اإ�ص��راب  م��ع  الت�صام��ن  حرك��ة  فج��ارت 

فل�صط��ني وا�صرتك��ت فيها. ولك��ن وفدها 

يف باري���ض كان ح��ذرًا م��ن »املبالغ��ة« يف 

تاأييد الفل�صطينّيني لعلمه مبا كان لليون 

 بل��وم رئي���ض حكوم��ة اجلبه��ة ال�صعبّي��ة، 

وحلزب��ه ال�صرتاك��ّي، م��ن �ص��الت وثيق��ة 

باملنّظمة ال�صهيونّية.

متّث��ل العمل امل�صّلح، اأّول الأمر، يف عملّيات 

م��ت��ف�ّرق��ة ا�ص��تهدف��ت من�ص����اآت الي��ه��ود 

وممتلكاته��م يف �صمال فل�صطني وكذلك 

رج��ال ال�صرط��ة. ث��ّم ا�صت��ّدت العملّي��ات يف 

وا�صتهدف��ت  »املثّل��ث« ويف جب��ال اخللي��ل 

العاّم��ة  واملن�ص��اآت  الع�صكرّي��ة  املراك��ز 

وم��ا  ومزروعاته��ا.  اليهودّي��ة  وامل�صتعم��رات 

اأرج��اء  خمتل��ف  يف  انت�ص��رت  اأن  لبث��ت 

امّيني  فل�صط��ني. وكان للمجاهدي��ن الق�صّ

دور كب��ر يف التاأط��ر وم�صلكّي��ة رفيع��ة. 

ولك��ن الأحزاب لعب��ت اأدوارًا يف ه��ذه الثورة 

وكذل��ك الع�صاب��ات الفالحّي��ة التي كان 

يت�صّدره��ا،يف بع�ض احلالت، اأف��راد من ذوي 

ال�صج��ّل العديل املثقل. وق��د مّثل دخول فوزي 

 
ّ
القاوقج��ي فل�صط��ني )وه��و �صاب��ط عثماين

حمرتف تقّل��ب منذ احل��رب العاملّية الأوىل، 

يف م�صوؤولّيات خمتلف��ة نظامّية وثورّية( رفعًا 

ل�صوّي��ة العم��ل امل�صّلح، ابتداًء م��ن اأواخر اآب 

وحتى انتهاء الإ�ص��راب وان�صحابه مع رجاله 

الأّول. لك��ن  ت�صري��ن  اأواخ��ر  الأردّن يف  اإىل 

انحياز القاوقج��ي اإىل حزب الدفاع املناه�ض 

ملفت��ي القد�ض وطموح��ه اإىل تكوين زعامة 
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يف كّل ح��ال، طرح الوفد ال�صورّي مطلبه هذا يف مذّكرة قّدمها 

اإىل املفّو���ض ال�صام��ي. وق��د �صارع ه��ذا الأخر اإىل اإب��الغ رئي�ض 

الوف��د ها�صم الأتا�صي رف�صًا فرن�صّي��ًا قاطعًا لهذا املطلب. وكان 
 

م��وؤّدى ال��رّد اأن حدود لبن��ان لي�ص��ت مو�صوع بح��ث يف املفاو�صة 

الفرن�صّية – ال�صورّي��ة واأن »امل�صال��ح امل�صرتك��ة« اأي�ص��ًا ل ُيبحث 

فيها مبعزل عن الدولة اللبنانّية. وهو ما اأّك�دُه فيينو يف برقّية 

اإىل رئي���ض اجلمهورّية اإميل اإّده ماأذون بن�صرها. وهي قد نُ�صرت، 

يف اأواخ��ر حزي��ران، وكان له��ا وقعها يف جمرى اجل��دل الدائر يف 

طول البالد وعر�صها.

 اآخر، غر ريا�ض ال�صلح، 
ّ
وكان يف باري���ض، يف تلك املّدة، لبناين

هو املطران اإغناطيو�ض مبارك حليف ريا�ض بالأم�ض يف م�صاندة 

احل��ركات الإ�صرابّية ومناواأة حك��م الدّبا�ض يف عهده الأخر. 

وق��د ُن�ص��ب اإىل مبارك قوله لليون بلوم، ح��ني التقاه، اإّنه ُيحّب�ذ 

ا�صتغن��اء لبن��ان عن جبل عام��ل ل�صوريا. فث��ارت ثائرة مبارك 

واّتهم ريا�ض ال�صلح بن�صبة كالم اإليه مل يكن قاله. واأّما ريا�ض 

فاّته��م مبارك باإغ��الق الأبواب دون مطال��ب �صطر كبر من 

اللبنانّي��ني وذلك برف�ص��ه البحث يف حّل يوّفق ما بني الوحدوّيني 

��ر ريا�ض برقّية فيين�و اإىل اإّده 
ّ
وغ��ر الوحدوّيني يف لبنان. وقد ف�ص��

باأّنها رف�ض فرن�صّي لإن�صاء وطن م�صيحّي يف لبنان. وهو ما كان 

�صيف�صي اإليه ف�صل جانب من »ال�صاحل« عن لبنان.

واأّم��ا املعاه��دة اللبنانّية – الفرن�صّي��ة الت��ي حتّفظ ع��ن مبدئها 

 اأمام زّواره ال�صابقي الذك��ر، فكان الرئي�ض 
ّ
البطريرك امل��اروين

اإّده متحّفظ��ًا عنها اأي�صًا. كان امليل امل�صيحّي الغالب اإىل اإبقاء 

على »حماية« فرن�صّية لكيان لبنان. وكان الطرف الفرن�صّي 

هو الذي ت��وىّل اإقناع اإّده ب�صرورة املعاهدة. فاأو�صح له اأن التثبيت 

ال��دويّل لو�صع لبنان امل�صتقّل يف ع�صب��ة الأمم ل يتّم اإل باخلروج 

من النت�داب اإىل املعاه��دة. وزاد اأن املعاهدة يكن اأن ت�ص�اغ 

بعب��ارات عاّمة ل متنع م��ن اإبرام اّتفاق��ات ثنائّية اأخرى، بعد 

ذل��ك، توؤّمن »احلماية« الفرن�صّية للبن��ان من غر م�ّض ب�صفة 

»الدولة امل�صتقّلة« التي يجب اكت�صابها له يف ع�صبة الأمم.

 ع��ن هذا اجلدل ب��ني م�صاألة 
ّ
ه��ذا ومل يغ��ب اجلان��ب ال�صهيوين

 
ّ
»الوح��دة« وم�صاألة »الأقّلي��ات«، فاإّن تطّور امل�ص��روع ال�صهيوين

كان يف �صلب��ه. عليه ج��رت حمادثات توّزعت م��ا بني دم�صق 

وباري���ض ب��ني اأركان ل�»الكتل��ة الوطنّي��ة« ال�صورّي��ة واأركان 

 يريد دورًا �صورّيًا 
ّ
للحرك��ة ال�صهيونّية. كان اجلانب ال�صهي��وين

يف معاجل��ة النار الت��ي اندلعت يف فل�صطني، يف ربي��ع العام 1936، 

ام يف  وكان��ت قد مّه��دت لندلعه��ا حركة ع��ّز الدي��ن الق�صّ

ال�صن��ة ال�صابقة. وهي ن��ار اأوقدها ا�صت�صراء الهج��رة اليهودّية اإىل 

فل�صطني، يف العامني ال�صابقني اإىل حدود غر م�صبوقة. وكانت 

 ( اأن 
ّ
الرت�صيم��ة العاّمة للموقفني املتقابلني )ال�ص��ورّي وال�صهيوين

 يف فل�صطني 
ّ
اجلانب ال�صورّي كان ي��رى حّل امل�صكل ال�صهيوين

م�صروط��ًا بن�ص��وء احّت��اد ف��درايّل عرب��ّي ي�صتوعب ه��ذه الأخرة 

وُت�صم��ن يف نطاقه حقوق يتّم الّتفاق عليها لالأقّلّية اليهودّية، 

فيم��ا حُتّدد الهجرة اليهودّي��ة اإىل فل�صطني باأعداد يقوى اقت�صاد 

 بني العرب 
ّ
الب��الد على ا�صتيعابه��ا ول تخّل بامليزان ال�ص��ّكاين

واليهود اأي ل جتعل م��ن اليهود اأكرثّية ال�صّكان. واأّما اجلانب 

 ف��كان يطلب هج��رة غر حمدودة اإل بق��درة البالد 
ّ
ال�صهي��وين

عل��ى ال�صتيعاب، بل هو كان يق��ول، يف تلك الآونة، با�صتمال 

وعد بلفور )وحركة الهجرة اليهودّية، بالتايل( على �صرق الأردّن. 

وكان ل يرف�ض فكرة الفدرالّية ولكن على اأن تن�صاأ دولة لليهود 

يف نطاقه��ا ت�صتوعب دفق املهاجرين غر املحدود. وكان يزعم 

اأن ع��رب فل�شطني �شيتعّزز عمرانهم بفع��ل الن�شاط االقت�شادي 

اليهودي واأن حقوقهم �صُتحفظ ولكن مع الت�صميم على حتّول 

اليه��ود اإىل اأكرثي��ة يف فل�صطني وعلى حتويل ه��ذه الأخرة اإىل 

دول��ة له��م! كان الأفق الذي اأ�صمروا ر�صمه حين��ًا واأعلنوه حينًا 

اأن اأر�ض الفدرالّية العتيدة �صيكون فيها مّت�صع لعرب فل�صطني 

ول�صتثم��ارات اليه��ود. واأّما فل�صط��ني، بالتحديد )ورمّب��ا الأردّن 

اأي�صًا( فال بّد اأن ت�صبح فيها الغلبة وال�صلطة لليهود. 

ويف ظ��رف العام 1936، على التخ�صي�ض، كان يلّح على اجلانب 

 طل��ب وقف النزاع الدام��ي يف فل�صطني. وكان يلّح 
ّ
ال�صهيوين

عل��ى اجلانب ال�ص��ورّي طلب ال�صتقالل ل�صوري��ا يف ظّل املعاهدة 

 وفت��ح ه��ذا ال�صتق��الل على �صيغ��ة م��ا تقبله��ا »الأكرثّية« 

و»الأقّلي��ات«، ل�»توحيد« �صوريا الطبيعية اأو بالد ال�صام. وكان 

الهاج���ض ال�صورّي املبا�ص��ر اأن ُيلجم الأث��ر ال�صهيوين املحتمل يف 

جمرى املفاو�ص��ات ال�صورية الفرن�صّية، فال يجنح اإىل الت�صّدي، يف 

م48Z جم�ذبة ال�شهيونّيني: »دبلوم��شّية بال ط�ئل«

فل�صطينّي��ة لنف�صه اأ�ص��ّرا بعمله الع�صكرّي 

 وبالث���ورة ك�ّله��ا. وك���ان الق�اوقج��ي ق��د 

ج��اء من بغ��داد وجّن��د يف ف�صائل��ه عراقّيني 

و�صورّيني وفل�صطينّيني.

ه��ذا وكانت لالإ�صراب نتيجة غر حم�صوبة 

ه��ي تعزي��ز �صيا�ص��ة ال�صتغناء ع��ن العمالة 

اليه��ودّي  القت�ص��ادّي  القط��اع  يف  العربّي��ة 

وال�صتعانة بفائ���ض العمالة اليهودّي للحوؤول 

دون تعطي��ل الأعم��ال يف ه��ذا القطاع. وقد 

اأف�صى العم��ل امل�صّلح العرب��ّي اأي�صًا اإىل تعزيز 

حركة التنظيم الع�صكرّي اليهودّية وحَمل 

ال�صلطة املنتدبة على املبادرة املك�صوفة اإىل 

ت�صليح اليه��ود وجتنيدهم لالإ�صهام يف قمع 

النتفا�صة اجلارية.

 اإىل 
ّ
ويف اأوائ��ل اأيل��ول،اأّدى ال�صغ��ط ال�صهيوين

اإخف��اق و�صاط��ة ن��وري ال�صعيد املج��ّددة واإىل 

جن��وح احلكوم��ة الربيطانّي��ة �صط��ر احلّل 

تعزي��زات  اإر�ص��ال  ومبا�صرته��ا  الع�صك��رّي، 

جدي��دة اإىل فل�صطني. وقد رف�ص��ت بريطانيا 

دخ��ول ملَك��ي الع��راق والعربّي��ة ال�صعودّية 

واإم��ام اليمن واأمر �ص��رق الأردّن طرفًا ر�صمّيًا 

ح��ّل  اإىل  دع��وة  معه��ا،  بالّتف��اق  يوّج��ه، 

قط��اف  مو�ص��م  اق��رتاب  وكان  الإ�ص��راب. 

احلم�صّي��ات، يف ظّل الإ�صراب، ينذر بكارثة 

لالقت�ص��اد العرب��ّي. وكان كبار املاّلكني، 

النافذي��ن يف اللجنة العربّي��ة العليا، طليعة 

 
ّ
الربيط��اين الإن��ذار  ج��اء  ث��ّم  املت�صّرري��ن. 

باإعالن الأحكام العرفّية ليزيد الطني بّلة. 

وكان النداء ال��ذي وّجهه امللكان ال�صعودّي 

والعراق��ّي واإم��ام اليم��ن واأم��ر �ص��رق الأردّن 

لوقف الإ�صراب وال�صط��راب خمرجًا معنوّيًا 

بحت��ًا من ه��ذا الو�ص��ع لأن الن��داء مل ينطِو 

 لع��رب فل�صطني، 
ّ
على اأدن��ى تعّهد بريطاين

واإمّن��ا اكتفى بالتعوي��ل، مّرة اأخ��رى، على 

عدال��ة بريطانيا و�صداقته��ا للعرب. هكذا 

اأوقف يف 12 ت�صرين الأّول هذا الإ�صراب العارم 

الذي كّل��ف عرب فل�صطني نح��وًا من األف 

قتيل وحتّمل املجتم��ع الفل�صطينّي لإدامته 

ت�صحي��ات ع�صّية على احل�صر. ولكن وقف 

الإ�ص��راب، وق��د انط��وى على هزي��ة بعيدة 

األب�صته��ا املق��الت والبيان��ات لبو���ض  الأث��ر 

الن�ص��ر، مل يك��ن غر حمّط��ة يف م�صار ثورة 

الفل�صطينّيني يف الثالثينات.

اأعلن��ت احلكومة الربيطانّي��ة، وهي تر�صل 

جلنة بي��ل Peel امللكّي��ة اإىل فل�صطني، بعد 

وق��ف الإ�ص��راب، اأنه��ا ل��ن توق��ف الهج��رة 

اليهودّي��ة يف اأثناء عمل اللجنة. فبدا وا�صحًا 

اأن بريطانيا ل تبني �صيئًا من �صيا�صتها على 

الإ�ص��راب ول على الو�صاطة الت��ي بذلها قادة 

ال��دول العربّية. وق��د اأعادت اللجن��ة العربّية 

الربيطانّي��ة،  اللجن��ة  لقائه��ا  العليا،عن��د 

ط��رح مطالب الفل�صطينّي��ني املزمنة م�صرة 

اإىل املعاه��دات التي اجّته��ت باأقطار امل�صرق 

اإىل ال�صتق��الل وا�صتثنيت منه��ا فل�صطني. 

ويف 7 مّت��وز 1937، طلعت اللجن��ة الربيطانّية 

عل��ى العامل باأّول م�صروع لتق�صيم فل�صطني. 

وكان يلحظ ثالثة قطاعات: عربّي ويهودّي 

ي�ص��ّم  الأخ��ر  القط��اع  وكان   .
ّ
وبريط��اين

القد�ض وبيت حل��م ويف�صي اإىل يافا عرب ممّر 

ي�صتم��ل على الل��ّد والرمل��ة. واأو�صت اللجنة 

ب�ص��ّم النا�ص��رة ومنطقة طربّيا اأي�ص��ًا اإىل هذا 

القط��اع. وكان القط��اع العرب��ّي املق��رتح 

�صب��ه خال من اليهود. واأّما القطاع اليهودّي 

ف��كان ن�ص��ف �صّكانه من الع��رب وكانوا 

يلك��ون في��ه اأك��رث م��ن ثالث��ة اأرب��اع 

 الأرا�ص��ي. فاقرتح��ت اللجن��ة نقل م��ا ي�صل

اإىل 225 األف��ًا م��ن الع��رب م��ن ه��ذا القطاع 

اإىل القط��اع العربّي. واأوح��ت باإمكان �صّم 

القطاع العربّي برّمته اإىل �صرق الأردّن.

ويف اأواخ��ر اأيل��ول، بداأت املرحل��ة الثانية من 

الث��ورة العربّية. وبع��د اأ�صهر، كانت املعارك 

قد عّمت فل�صطني تقريبًا. و�صيطر الثّوار على 

معظم اأريافها وتوّلوا اإدارتها مبا�صرة. وكانت 

ال�صلطة املنتدب��ة واأجهزتها هي امل�صتهدفة، 

بالأولوّي��ة، يف ه��ذه املرحل��ة، باعتب��ار اأنه��ا 

»اأ�صل البالء« واأن امل�صكل العربّي – اليهودّي 

 37Zس� ف�شل الثورة وم�شري فل�شطني
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اأو�ش��اط اجلبهة ال�شعبّي��ة الفرن�شّية، ملطل��ب اال�شتقالل ال�ش�ري 

واملعاه��دة. كان ال�صهاين��ة نافذي��ن فع��اًل يف اأح��زاب اجلبهة 

الفرن�صّي��ة. ولك��ن حايي��م وايزم��ن نف�ص��ه، زعي��م احلرك��ة 

ال�صهيونّي��ة، كان يرى عن��د اجلانب ال�صورّي مي��اًل اإىل املبالغة 

يف تقدي��ر هذا النفوذ، فيقول اإن املفاو�صني ال�صورّيني يح�صبون اأن 

ليون بلوم »يف جيبنا«!

علي��ه التقى حاييم وايزم��ن، يف باري�ض، كاّلٍ من جميل مردم 

وريا���ض ال�صلح. والتق��ى ال�صلح اأي�ص��ًا ناحوم غولدم��ان، ممّثل 

الوكالة اليهودّي��ة اآنذاك يف جنيف، ومعه القيادي ال�صرتاكّي 

 العّمايل )الفرن�صّي اجلن�صّية 
ّ
الفرن�صّي لونغيه والقيادّي ال�صهيوين

اأي�ص��ًا( مارك جاربل��وم. وينقل بن غوريون عن ه��ذا الأخر اأن 

ريا���ض ال�صل��ح بادرهم بالق��ول اإن اليه��ود ل يتذّك��رون العرب 

اإل عن��د ان��دلع العن��ف واإن زعيمهم وايزمن ب��ذل م�صعًى لدى 

احلكومة الفرن�صّية للحوؤول دون ح�صول �صوريا على ال�صتقالل. 

عل��ى اأن وايزمن اأبدى مرونة، على ما يظهر، عند التقائه ريا�ض 

ال�صل��ح. فوعد بتقدمي عرو�ض خّطّي��ة يتعّهد فيها بر�صم حدود 

للهج��رة اليهودّي��ة اإىل فل�صطني ول�ص��راء الأرا�ص��ي العربّية فيها 

بحي��ث ل يتح��ّول اليهود اإىل اأكرثّية. ولك��ن هذه املذّكرة مل 

تك��ن قد و�صل��ت اإىل ريا���ض ال�صلح عندما ح�ص��ر بن غوريون 

ملقابلت��ه بعد �صّتة اأ�صابي��ع، يف باري�ض اأي�صًا، فاحتّج ال�صلح اأمام 

زائره على هذا الإخالل. 

ويف �صاحي��ة دم�صق، التقى مبعوث �صهيوين هو اإلياهو اإب�صتاين 

)لحقًا: اإيالت( ركن الكتل��ة الوطنية فخري البارودي، وذلك 

يف الآون��ة نف�صه��ا. ويف الن�ص��ف الأول م��ن اآب، ُعق��دت جولت��ا 

حمادث��ات يف دم�صق ب��ني مبعوثني �صهيونّي��ني اآخرين و�صكري 

القّوتلي وفار�ض اخلوري. وق��د انتهت هذه املحادثات، بعد عر�ض 

 اجلان��ب ال�صوري عن 
ّ

املوقف��ني جم��ّددًا، بال ثم��رة... فلم يع��رب

رغب��ة يف موا�صلتها ومل يتق��ّدم، يف نهايتها، ب��اأّي طلب يتعّلق 

مبحادثات باري�ض.

كانت حمّط��ة 1936 الباري�صّية الدم�صقّي��ة اأبرز حمّطة ي�صطلع 

فيها ريا�ض ال�صلح، بني حمادثات 1922 ونكبة 1948، بق�صط من 

التج��اذب اجلاري بني ال�صهيونّي��ني و»ال�صورّيني« يف مناخ النزاع 

ال��ذي كانت تت��واىل ف�صوله على اأر�ض فل�صط��ني. قبلها كان 

ال�صلح قد التقى بن غوريون، يف القد�ض، يف ربيع 1934، بعد زيارة 

متهيدّي��ة ق��ام به��ا مو�صي �صاري��ت لبروت. كان ب��ن غوريون 

م�صتقويًا مبّد الهجرة اليهودية العارم اإذ ذاك، وكان ي�صعى اإىل 

مواكبت��ه بنوع م��ن الدبلوما�صّية يهّدئ م��ن الغ�صب املتنامي 

يف فل�صط��ني وحولها. وكان ريا�ض ال�صلح، الوثيق ال�صلة باأمني 

احل�صين��ي وبرعيل��ه م��ن الوطنّي��ني الفل�صطينّي��ني، ي�صتطلع 

ل اإىل ترتيب ي�صب��ط اخلطر املتنامي اأو ي�صتوعبه  اإم��كان التو�صّ

ويحق��ن ال ء التي كانت قد �صالت يف �صن��ة 1929 فلم تزد احلال 

 قد جن��ح اإىل ا�صتعادة فّجة 
ّ
اإل �ص��وءًا. كان اجلان��ب ال�صهيوين

مل��ا كان كت��اب 1922 »الأبي���ض« ق��د �صبطه مّدة م��ن الزمن: 

الهجرة اليهودّية بال حّد، و�صّم �صرق الأردّن اإىل »اأر�ض اإ�صرائيل« 

والت�صمي��م على اإن�صاء الدول��ة اليهودّية عل��ى الأر�ض املذكورة. 

كان ل ب��ّد م��ن العتب��ار اأي�ص��ًا، يف ظ��ّل النت��داب والحتالل 

الربيطانّي��ني، مبا كانت قد انتهت اإليه الث��ورة ال�صورّية يف ظّل 

انت��داب واحتالل اآخرين. يف هذا الجتماع قّدم بن غوريون اإىل 

ريا���ض ال�صلح، بع��د طلب من هذا الأخ��ر، �صيغة مكتوبة ملا 

يعتربه اجلان��ب ال�صهيوين اأ�صا�صًا مقب��وًل للتفاو�ض مع اجلانب 

العرب��ّي. ومل تك��ن هذه ال�صيغة تخ��رج يف �صيء عّم��ا ذكرناه 

اأعاله. كان الأمر الوحيد املعرو�ض لطماأنة العرب الفل�صطينّيني 

على م�صرهم بعد فتح اأبواب الهجرة اليهودّية على م�صاريعها 

والت�صمي��م على اإن�ص��اء الدولة اليهودي��ة يف فل�صطني )مبا فيها 

�ص��رق الأردن( هو تقّب��ل دخول هذه الدولة يف احّتاد عربّي. وهو ما 

رّد علي��ه ريا�ض ال�صلح بالق��ول اإن اإن�صاء هذا الحّتاد حمتاج اإىل 

حرب عاملّية اأخرى! مع ذلك، وعد ريا�ض ال�صلح بعر�ض ال�صيغة 

امل�صار اإليها على اأقرانه، طالبًا اإبقاء اأمر امل�صعى كّله مكتومًا 

يف الوق��ت احلا�ص��ر. ولكن ل يوجد دليل عل��ى اأن ال�صلح وا�صل 

�صعي��ه. ولعّل ال�صبب اأن ما عر�صه حماوره مل يكن يفتح منافذ 

لتق��ّدم فعل��ّي. يكن اأي�ص��ًا اأن يك��ون ال�صلح ق��د اأراد اأ�صاًل 

اأن ي�ص��ع يده عل��ى �صيغة للمطالب ال�صهيونّي��ة اأقرب اإىل واقع 

النوايا مّم��ا كان معلنًا. فهذا اأمر كان الطرفان الفل�صطينّي 

وال�ص��ورّي )وهم��ا اإذ ذاك متداخ��الن، وريا�ض ال�صل��ح موقع من 

مواقع ه��ذا التداخل( حمتاجني اإىل معرفت��ه. يكن، اأخرًا، 

اأن يكون ال�صلح قد اأو�صل هذه الورقة اإىل زميليه يف وفد جنيف 

�صكيب اأر�صالن واإح�صان اجلابري. فاإن هذين قبال بالتقاء بن 

غوري��ون، يف اأيل��ول، يف جنيف. ه��ذا اللقاء )ال��ذي مّت، هو اأي�صًا 

عل��ى ما يظهر، مبعرف��ة مفتي القد�ض( مل يك��ن له ما بعده. 

الثورة ولتخفيف اأعباء ال�صرائب والديون عن 

كاهل الأهلني.

وم��ع اقرتاب �صبح احل��رب العاملّي��ة، ازدادت 

الع��ني  يف  اإحلاح��ًا  الث��ورة  قم��ع  مهّم��ة 

الربيطانّي��ة. فا�صتقدم��ت ال�صلط��ة املنتدبة 

تعزي��زات ع�صكرّي��ة كب��رة وع��ّززت اأي�صًا 

دوره��ا املبا�ص��ر يف تعبئة �صرط��ة امل�صتعمرات 

اليهودّي��ة حّت��ى زاد تعداده��ا ع��ن 14 األفًا يف 

�صن��ة 1939. وكان افتق��ار القي��ادات الثورّية 

اإىل الدرب��ة ال�صيا�صّية والع��رثات يف �صلوكها 

وتكاثر التّي��ارات عاماًل موؤاتي��ًا للم�صاعي 

 الربيطانّي��ة اإىل عزله��ا و�صربه��ا. وه��و م��ا 

فعلت��ه الق��ّوات الربيطانّي��ة يف منطق��ة بعد 

منطق��ة بحي��ث ا�صت��وى قم��ع الث��ورة اإعادة 

احتالل للبالد.

ولك��ن بريطاني��ا كانت م�صط��ّرة اأي�صًا اإىل 

تهدئة الع��رب حول فل�صطني، فيما هي تعّد 

نف�صها للحرب العاملّية. فاأ�صدرت »الكتاب 

الأبي�ض« يف اأّيار 1939 و�صّمنته وعدًا با�صتقالل 

فل�صط��ني،يف ظ��ّل معاه��دة معه��ا، بع��د 10 

ب���75  اليهودّي��ة  الهج��رة  وح��ّددت  �صن��وات، 

األف��ًا يف خم���ض �صن��وات وتعّه��دت بربطها، 

بعد ذل��ك، مبوافق��ة العرب. وعلي��ه ت�صافر 

القم��ع وت�صّت��ت املواقف ال�صيا�صّي��ة يف �صّف 

�صناعتها. وكان حزب الدفاع )الن�صا�صيبي( 

قد ان�صّق بعد تاأييده تو�صيات Peel وتولية اأمر 

�ص��رق الأردّن على القط��اع العربّي. وما لبث 

ه��ذا احل��زب اأن اأخذ ي�صّكل »ف��رق �صالم« 

توّل��ت الو�صاية بالث��ّوار ودخلت معهم يف نوع 

م��ن النزاع الأهل��ّي. وكان مفت��ي القد�ض، 

من جهته،ق��د ُعزل وا�صطّر لله��رب، بحرًا، 

اإىل لبن��ان، وه��و متنّك��ر، ففر�ص��ت علي��ه 

ال�صلط��ة املنتدب��ة الإقام��ة يف ذوق مكايل، 

حتت املراقب��ة، حّتى مطلع احلرب العاملّية. 

ومع اأن مكانته الرمزّية بقيت وطيدة، فاإن 

خروج��ه م��ن فل�صط��ني وخ��روج اآخرين من 

اأعيان امل��دن املطلوب��ني، اأو القب�ض عليهم، 

ع��ّزز الطابع الفاّلحي للث��ورة وو�صع زمامها 

يف اأي��دي ق��ادة املناطق والقرى م��ن الريفّيني. 

وكان اأ�صه��ر ه��وؤلء عب��د الرحي��م احل��اّج  

حمّمد وعارف عبد ال��رّزاق ويو�صف �صعيد اأبو 

دّره وح�ص��ن �صالم��ة وعب��د الفّت��اح احل�صن. 

وق��د تعّذر تكوين قي��ادة موّحدة فاعلة من 

هوؤلء، ف�ص��اَد التناف�ض وا�صت�ص��رت النزاعات 

يف ج�صم الثورة. واأّدى اغتيال الو�صاة والعمالء 

اإىل ا�صتنفار الع�صبّي��ات التي كانوا ينتمون 

اإليها يف وجه الثّوار. مع ذلك، كانت �صيطرة 

الث��ّوار على معظم البالد بارزة، يف �صنة 1938، 

واأمك��ن اأن يّتخذوا اإج��راءات مهّمة لدعم 
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ف��اإن بن غوريون )الذي كانت املبالغ��ة يف تقدير درجة التفاهم 

بين��ه وبني حماوري��ه جزءًا من اأ�صلوبه يف العم��ل( اأ�صار يف خطبة 

األقاها يف فر�صوفيا اإىل اّتفاق يف قيد الإعداد مع اجلانب العربّي. 

وه��و م��ا حمل اأر�ص��الن واجلاب��ري على ن�ص��ر روايتهم��ا ملا جرى 

بتفا�صيل��ه. وق��د اأ�صخط ذلك بن غوريون ب��دوره وطّوح باملحاولة 

كّله��ا اإىل الف�صل. يف هذا الوقت، كان احلوار بني بن غوريون 

والفل�صطينّي مو�صى العلمي )وكان يتابعه اأمني احل�صيني اأي�صًا( 

قد انتهى اإىل امل�صر نف�صه.

بع��د جولت��ي 1934 و 1936 هات��ني، ل نق��ع عل��ى دور اآخ��ر لريا�ض 

ال�صلح يف ما ي�صّميه نيل كابالن »دبلوما�صّية بال طائل« وهي 

جمل��ة املحادث��ات التي انعقدت ما ب��ني ال�صهيونّيني والعرب يف 

امل��ّدة الفا�صلة بني وعد بلفور ونكبة 1948، وهي حمادثات يالأ 

كاب��الن باأخبارها كتاب��ًا يف جمّلدي��ن. ل دور لريا�ض ال�صلح 

اإذن م��ا مل نحت�ص��ب اّت�ص��ال داعية التقارب ب��ني العرب واليهود 

كالفاري�صكي به يف �صنتي 1942 و 1943. فقد جال كالفاري�صكي 

عل��ى كثر من ال�صا�صة العرب يف تلك الآونة. وكانت جهوده 

مدرج��ة يف مناخ الدعوة اإىل فل�صط��ني ثنائّية القومّية تدخل يف 

احّتاد عرب��ّي. وهي دعوة حملها جوداه ماغن�ض رئي�ض اجلامعة 

العربّي��ة يف القد���ض ورئي���ض جمعّية بري��ت �صال��وم )»احللف يف 

ال�ص��الم«(. وه��ي مل ت�صفر عن �صيء يذكر غ��ر تهمة اخليانة 

وّجهه��ا الق��ادة ال�صهاينة اإىل ماغن�ض اإذ ج��اءت دعوته يف حني 

تكاث��رت في��ه املعلوم��ات عن حجم الإب��ادة الت��ي تعّر�ض لها 

 
ّ
 يزداد لالنتداب الربيطاين

ّ
اليهود يف اأوروبا واأخذ العداء ال�صهيوين

ول�صيا�صة بريطانيا املوؤّيدة لالحّتاد العربّي.

وقد لق��اه فخري البارودي ورفاقه، يف اآخر اأيلول، اإىل دّمر، ومعهم 

جمه��ور »ال�صباب الوطنّي« وعربوا به بني �صّفني من »القم�صان 

احلديدّية« وه��ي التنظيم ال�صبابّي �صب��ه الع�صكرّي الذي كان 

ينمو ب�صرعة يف املدن ال�صورّية، وكان البارودي يريده نواة للجي�ض 

الوطن��ّي ال�صورّي. ويف دم�صق نف�صها، لقي ريا�ض و�صحبه ا�صتقباًل 

كب��رًا مل تغب عن��ه »القم�ص��ان احلديدّي��ة« اأي�ص��ًا. وكانت 

»الوح��دة ال�صورّية« مطلب هذه اجلماهر القادمة من طرابل�ض 

ومن جبل عامل ومن بروت ومن بعلبّك ومن حا�صبّيا ورا�صّيا، 

اإل��خ. ومل يفت ريا�ض ال�صلح اأن ي�صر يف خطبته اإىل »املتخّلفني 

عّن��ا واخلارج��ني عن حظرتن��ا«، ويق�ص��د الأكرثّي��ة املعر�صة 

ع��ن ه��ذه الوحدة من م�صيحّي��ي لبنان فوعده��م بتحّمل »املّر 

لإرجاعه��م اإىل هذه احلظرة« وخاطبهم قائ��اًل: »اإن العاطفة 

اجلّيا�صة التي نكبح جماحه��ا يف �صبيلكم توجب عليكم 

اأن تكبح��وا جام��ح عواطفك��م مثلن��ا واأن ت�صّح��وا كم��ا 

�صّحينا«. ث��ّم قال: »�صن�صّحي نحن ف�صّح��وا اأنتم واإل فال حياة 

لنا بدون ت�صحية م�صرتكة ومتقابلة«.

كان هذا هو بيت الق�صيد. فاملعاهدة كانت قد اآذنت بان�صرام 

الآم��ال يف ف�صل املناطق اللبنانّية الت��ي اأحلقت باملت�صرفّية عن 

لبنان واإحلاقها ب�صوريا. فكانت )اأي املعاهدة( اإخفاقًا، من هذه 

اجله��ة، للوحدوّيني. ولكن ريا�ض كان يريد من اللبنانّيني اأن 

يقابلوا هذا التخّلي عن مطلب الوحدة بفتح الباب اأمام البحث 

يف حق��وق هذه املناط��ق واأهلها وقواه��ا ال�صيا�صّية عل��ى الدولة 

اللبنانّي��ة و�صمنها. وكان يريد من اللبنانّيني اأي�صًا اأن يتقّبلوا 

نوع��ًا من التوحيد املو�صعّي للبنان و�صوريا يف ال�صيا�صة اخلارجّية 

والقت�صاد والدف��اع، تعّو�ض الوحدويني فقدان اأملهم يف الوحدة. 

كان الوف��د ال�صورّي، ومعه ريا�ض، قد بذل جهودًا للح�صول على 

ثم��رة، يف هذا امل�صمار، من املفاو�صات مع احلكومة الفرن�صّية. 

ولك��ن جه��وده التي بداأت من احل��ّد الأق�صى )اأي م��ن الوحدة( 

مل تثم��ر غ��ر التباين بني اأع�صائ��ه اأنف�صهم واجلف��وة من قبل 

حلف��اء الأم�ض يف الكني�ص��ة املارونّية: م��ن البطريرك عري�صة 

اإىل املط��ران مبارك الذي كان ق��د بّكر )مع املطران عبد الله 

اخلوري وغ��ره( اإىل حتري�ض الفاتيكان على تنحية البطريرك 

ب�صب��ب الق��رتاب »الزائ��د« له��ذا الأخر م��ن مواق��ع الكتلة 

الوطنّية ال�صورّية ومواقفها. هذا كّله ف�صاًل عن ا�صتنفار رئي�ض 

بع��د اجتيازه احلدود عائدًا اإىل دم�ص��ق، راح الوفد ال�صورّي يتلّقى 

»بيع��ة« اجلماه��ر للكتلة الوطنّية يف م��دن �صوريا الكبرة، 

حمفوف��ًا مبظاه��ر الفرح الع��ارم باملعاه��دة. وحني و�ص��ل الوفد 

اإىل العا�صم��ة اأزمع موؤّيدوه يف »ال�صاح��ل والأق�صية الأربعة« من 

اأعم��ال لبنان اأن ي�صارك��وا الدم�صقّيني وغره��م يف ا�صتقباله. 

ف�ص��اروا اإىل دم�ص��ق م��ن اأنحاء خمتلف��ة وكان ريا���ض ال�صلح، 

حمفوفًا باأن�صاره، على راأ�ض ال�صائرين.

م49Z نحو »تلبنن« ال�ش�حل والأق�شية الأربعة

الث��ورة، للق�صاء على ه��ذه الأخرة. وكانت 

ح�ص��دت من ع��رب فل�صط��ني خم�صة اآلف 

قتي��ل وع�ص��رة اآلف جريح واأودت ب���5600 اإىل 

العتق��ال. وكانت الوكال��ة اليهودّية، من 

جهته��ا، ق��د اأر�صت دعائ��م متين��ة لقّوتها 

الع�صكرّية امل�صتقّلة. 

كان م�صر فل�صطني قد اأ�صبح �صبه مقّرر يف 

ع�صايا احلرب العاملّية الثانية.

اأدول��ف  اأ�صب��ح   ،1933 الث��اين  30 كان��ون  يف 

. وكان حزبه 
ّ
هتل��ر م�صت�صاَر الرايخ الأمل��اين

القومّي – ال�صرتاكّي قد فر�ض نف�صه على اأنه 

الق��ّوة ال�صيا�صّية الأوىل يف البالد يف انتخابات 

مّتوز م��ن العام ال�صاب��ق، يف خ�صّم �صدامات 

دامي��ة بينه وبني ال�صرتاكّيني وال�صيوعّيني. 

ولكن��ه عاد فرتاج��ع يف انتخاب��ات ت�صرين 

الث��اين واأ�صبحت لل�صيوعّي��ني اأقّلّية معّطلة 

يف الرايخ�صت��اغ، فعجز هتل��ر عن ت�صكيل 

احلكوم��ة. ولك��ن رئي���ض الدول��ة املار�صال 

هندنربغ )وكان قد قهر هتلر يف النتخابات 

الرئا�صّي��ة يف ني�صان 1932( عاد فاقتنع بتوّليه 

حري��ق  اأت��ى   ،1933 �شب��اط  ويف  امل�شت�شارّي��ة. 

م�صب��وه عل��ى مبن��ى الرايخ�صت��اغ، فاّتخذه 

هتلر ذريع��ة لقمع املعار�ص��ة ال�صيوعّية. ثّم 

توالت الإج��راءات النازّية ففتح باب الإعدام 

ج��زاًء لتعكر الأمن وبو�ص��ر فتح خمّيمات 

التجميع بعد اأن �صاق��ت ال�صجون بنزلئها، 

واأخذت اإج��راءات ا�صطهاد اليه��ود وعزلهم 

ع��ن مواق��ع امل�صوؤولّي��ة العاّم��ة تت��واىل. ثّم 

رب��ت قواعد الفدرالّي��ة وُعنّي على املناطق  �صُ

ح��ّكام نازّي��ون واأُحّلت نقاب��ة واحدة حمّل 

النقابات احلّرة ثّم ُجعل احلزب النازّي، بدوره، 

حزبًا وحي��دًا يف البالد. وانطلقت،بعد ذلك، 

«، فاأجيز 
ّ
�صيا�ص��ة »تنقي��ة العن�ص��ر الأمل��اين

تعقيم فئ��ات من ذوي العاه��ات اأو امل�صابني 

باأمرا���ض وراثّية، اإل��خ. ويف ت�صرين الأّول 1933، 

ان�صحب��ت اأملاني��ا م��ن ع�صب��ة الأمم وم��ن 

موؤمتر ن��زع ال�ص��الح. ويف انتخاب��ات ال�صهر 

الت��ايل، ح�صل احلزب الواحد على 92,1% من 

الأ�صوات. ويف حزيران 1934، اأوقفت اأملانيا دفع 

التعوي�صات لأعدائها يف احلرب الأوىل. وحني 

تويّف الرئي�ض هندنربغ يف اآب، جمع هتلر يف 

�صخ�ص��ه من�صبي الرئا�ص��ة وامل�صت�صارّية واأّكد 

ذلك يف ا�صتفتاء نال فيه نحو 90% من اأ�صوات 

الناخبني. ويف مطلع 1935، اأعيدت اإىل اأملانيا 

مقاطعة ال�صار التي كانت قد ُف�صلت عنها 

غداة احلرب الأوىل، وذل��ك على اأثر ا�صتفتاء 

اأّي��دت في��ه ه��ذه الع��ودة ك��رثة ال�ص��ّكان 

ال�صاحق��ة. وكان النظام الن��ازّي، وهو يعيد 

ت�صلي��ح اأملانيا، يخرق الّتفاقات الدولّية غر 

عابئ باحتجاجات ع�صبة الأمم. فاأعاد، يف 

اآذار 1936، احت��الل ريناني��ا املنزوع��ة ال�صالح 

وكّر�ض ذلك بانتخابات اأخذ الأملان ي�صّوتون 

 700 م��ن  لالئح��ة  »ل«  اأو  ب�»نع��م«  فيه��ا 

نائب. ومل يهم��ل النازّيون الثقافة، فاأحرقوا 

الأعم��ال الفنّية »املنحّل��ة« ومنعوا الكتب 

املجافية ملعايرهم وا�صطهدوا اأ�صحابها. 

اأركان  اأزاح هتل��ر هيئ��ة   ،1938 �شب��اط  ويف 

اآذار  ويف  مبا�ص��رة.  قيادت��ه  وت�صّل��م  اجلي���ض 

دخل هتلر فييّنا موّح��دًا اأملانيا والنم�صا بعد 

مفاو�ص��ات مع م�صت�ص��ار ه��ذه الأخرة. ومل 

يلب��ث 99% م��ن الناخب��ني تقريب��ًا، يف كّل 

م��ن القطري��ن، اأن كّر�ص��وا ن�ص��وء »الراي��خ 

الكبر«. ويف اأيلول، اأباح موؤمتر مونيخ �صّم 

مقاطعة ال�صوديت الت�صيكو�صلوفاكّية اإىل 

اأملاني��ا، وذلك يف غي��اب ت�صيكو�صلوفاكيا 

الفرن�صّي��ة  احلكومت��ني  رئي�ص��ي  وح�ص��ور 

والربيطانّي��ة اإىل جان��ب هتل��ر ومو�صوليني. 

وقد اأّدى ذلك اإىل متزيق ت�صيكو�صلوفاكيا 

وتوزيع معظم اأرا�صيها بني جرانها. واعترب 

 والفرن�صّي 
ّ
املوؤمتر عن��وان الر�صوخ الربيط��اين

لالإمالء الهتلرّي.

»ليل��ة  ج��اءت   ،1938 الث��اين  ت�صري��ن   9 ويف 

الكري�صتال« تتويجًا اأّول لإجراءات ا�صطهاد 

 اليهود يف الرايخ الكبر. كان فتى يهودّي يف

ال�صابع��ة ع�صرة من عمره ق��د اغتال موّظفًا 

يف ال�صف��ارة الأملانّية يف باري�ض، وهو يعتقد اأنه 
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اجلمهورّية اجلديد اإميل اإّده وغره من مراجع امل�صيحّيني يف وجه 

املطالب التي طرحها الوفد ال�صورّي على مفاو�صيه الفرن�صّيني.

كان ه��ذا كّل��ه، ومنه كالم ريا�ض ال�صل��ح يف دم�صق، ينح 

مع��اين بعيدة الغ��ور ملا حظي ب��ه ريا�ض من ا�صتقب��ال �صخم يف 

ب��روت ودم�ص��ق. فف�صاًل عن الرغبة يف تكري���ض ريا�ض زعيمًا 

اأّول للوحدوّيني يف لبنان، كان املراد اأن ت�صغط هذه احل�صود وهذه 

ال�صع��ارات واخلطب عل��ى املفاو�صات املقبلة ب��ني لبنان وفرن�صا 

ل للوحدوّي��ني من املعاه��دة »اللبنانّية« ما مل  ع�ص��ى اأن يتح�صّ

ل لهم من �صابقتها ال�صورّية. يتح�صّ

قاع��دة معّدلة لتوزي��ع ال�صلطة يف لبنان وحلق��وق املناطق يقنع 

بها امل�صلمون اللبنانّي��ون اأي�صًا... ولكن ح�صر املوؤمتر ابن عّم 

ريا�ض، كاظم ال�صلح.

دع��ت اإىل هذا املوؤمت��ر اللجنة التنفيذّية ملوؤمت��ر ال�صاحل الثاين 

ال��ذي كان ق��د ُعق��د يف املو�صع نف�ص��ه يف ت�صرين الث��اين 1933. 

وكان املوؤمت��ر الأّول )ال��ذي اأطل��ق علي��ه ا�ص��م موؤمت��ر الوح��دة 

ال�صورّي��ة( ه��و ال��ذي ُعق��د يف دم�ص��ق يف حزيران من �صن��ة 1928، 

وكان��ت دائ��رة التمثيل فيه اأو�صع مّما كان��ت يف تالييه. على 

اأن م�صاأل��ة الوحدة كانت مدار هذه املوؤمت��رات جميعًا. وكان 

يلحق بها املطالبة باحلكم الوطنّي وبرفع الغنب، على اأنواعه، 

عن كاه��ل الأهلني يف »املناط��ق املن�صلخة« ع��ن �صوريا. وقد 

ع��اد املوؤمتر الأخر اإىل طلب »احلّرّية وال�صيادة التاّمتني والوحدة 

ال�صورّية ال�صاملة«. ولك��ن بيانه اأو�صح الداعي الظريف لنعقاده 

وه��و رف�ض طل��ب بع���ض الن��ّواب اللبنانّيني مم��ن »ل يّثلون 

املناط��ق املن�صلخ��ة« عق��د معاه��دة لبنانّية – فرن�صّي��ة ت�صمل 

موجباتها هذه املناطق.

كان كاظم ال�صلح اأحد �صيداوّيني ثالثة عار�صوا املذّكرة التي 

رفعه��ا املوؤمت��ر اإىل املفّو�ض ال�صامي وفيها ه��ذه املطالب، وكان 

مع��ه �صفي��ق لطفي وع��ادل ع�ص��ران. وكان ال�صل��ح قد طلب 

الكالم عند ط��رح الن�ّض على الت�صويت فحيل بينه وبني ذلك 

بحّج��ة اأن املناق�صة انتهت. ويف الي��وم التايل، ن�صر ال�صلح مقالة 

يف بع���ض �صحف بروت، عنوانها »م�صكلة الّت�صال والنف�صال 

يف لبنان«.

ة اأوف��ى تعبر عن 
ّ

ج��اءت مقال��ة كاظ��م ال�صل��ح ه��ذه مع��رب

توّجه��ات وهم��وم عّدة كان��ت حتوم يف جّو املرحل��ة اأو تلوح يف 

اأفقه��ا. واأّول التوجه��ات م��ا كان ريا�ض ال�صلح ق��د جعل منه 

لزمة خلطبة من �صنوات عديدة، وهو اأن ا�صتقالل �صوريا ولبنان 

مق��ّدم عل��ى ال�ح��دة بينهم��ا، واأن حظ���ط ال�ح��دة �شتك�ن 

موف��ورة بع��د ال�صتقالل وهي، على كّل ح��ال، رهن بالختيار 

احلّر لأطراف الأمة. واأّول بواعث اخل�صية كان اأن يجنح لبنان، 

بع��د ف�ص��ل املناطق امل�صمومة عن��ه، اإىل الت�ص��ّدد يف النعزال ويف 

طلب احلماية الأجنبّية وهما عك�ض املطلوب. وكان ماثاًل، 

يف املقال��ة، بن��اًء على ذلك، ما حتّقق من تق��ارب بني الكتلة 

يف ب��روت، كان ق��د انعق��د، يوم العا�ص��ر م��ن اآذار 1936، موؤمتر 

ال�صاحل. ح�صرت هذا املوؤمتر ثالثون �صخ�صّية جاءت من بروت 

نف�صها وم��ن طرابل�ض ومن �صيدا ومن �صائ��ر املناطق امل�صمومة 

�صن��ة 1920 اإىل مت�صرفّي��ة جب��ل لبن��ان، وجاءت قّل��ة منها من 

لبن��ان القدمي ه��ذا. وكانت اأكرثّية املوؤمتري��ن من �صّنة املدن 

ولك��ن ح�صر اأي�صًا ثالثة م�صاي��خ من �صيعة جبل عامل و�صيدا 

الت��ي ح�صر منها اأي�صًا ع��ادل ع�صران. وح�ص��ر �صورّيان قومّيان 

هما �صالح لبكي وماأمون اأيا�ض و�صيوعّي كان قد غادر احلزب 

ه��و يو�صف اإبراهيم يزب��ك. وح�صر قائد ع�صبة العمل القومّي يف 

لبن��ان علي نا�ص��ر الدين وه��و درزّي من اجلب��ل. وكان طليعة 

احل�ص��ور ال�صّن��ي �صليم عل��ي �صالم ال��ذي انعقد املوؤمت��ر يف بيته 

وبرئا�صت��ه، وعبد احلميد كرامي وعب��د اللطيف البي�صار وعمر 

وحمم��د جميل بيه��م... ومل يح�ص��ر ريا�ض ال�صل��ح الذي كان 

مزمع��ًا ال�صف��ر اإىل باري�ض، بع��د اأّيام، ملواكب��ة املفاو�صات على 

املعاه��دة. وي�صتف��اد من بع�ض امل�صادر اأّن��ه كان، يوم املوؤمتر، يف 

القد���ض اأو يف طريق��ه اإليه��ا مل�صاورات مع املفت��ي اأمني احل�صيني 

ت�صب��ق �صفره اإىل فرن�صا. وكان غياب��ه داًل على رغبة الكتلة 

الوطنّي��ة يف حتا�ص��ي ا�صتب��اق املفاو�صات مبوق��ف قاطع م�صبق 

م��ن امل�صاأل��ة اللبنانّي��ة ي�صتنف��ر املراج��ع الفرن�صّي��ة وي�صتنفر، 

عل��ى الأخ�ّض، »الكيانّيني« م��ن م�صيحّيي لبنان، وهم الذين 

كان��ت الكتلة قد تقّربت منهم وكانت طاحمة لجتذابهم 

اإىل �صيغة للعالقات اللبنانّية – ال�صورّية يقنع بها الطرفان واإىل 

م50Z موؤمتر ال�ش�حل وم�شكلة الّت�ش�ل والنف�ش�ل

ال�صف��ر. وم��ا لبثت اأملاني��ا اأن �صهدت موجة 

قت��ل لليه��ود وتخريب��ًا ملنازله��م ومتاجرهم 

 35000 ومعابده��م و�صي��ق،يف تل��ك الليل��ة، 

التجمي��ع.  اإىل مع�صك��رات  يه��ودّي  األ��ف 

ث��ّم ا�صتم��ّرت اإج��راءات ال�صطه��اد تتن��ّوع 

وتت�صاعد و�صّهلت الهجرة ملن ا�صرتاها برتك 

اأمالك��ه للدولة اأو ا�صرتاه��ا له يهود اخلارج. 

مع ذل��ك �صه��د ال�صاد�ض من كان��ون الأّول 

 – فرن�ص��ّي راأى هتل��ر اأنه 
ّ
توقي��ع اّتف��اق اأملاين

يطلق ي��ده يف اأوروبا الو�صطى على الرغم من 

اأن هذا مل يك��ن التاأويل الفرن�صّي لالّتفاق. 

ويف اآذار 1939، متّكن هتلر من الإجهاز على 

دول��ة ت�صيكو�صلوفاكي��ا وال�صتي��الء �صلمًا 

عل��ى جزء من �صاح��ل ليتواني��ا. ومل يكن 

هتل��ر يتح��ّرك وح��ده يف اأوروبا �صن��ة 1938 بل 

واكبه حلف��اوؤه اأي�صًا. ا�صتولت قّوات فرنكو 

عل��ى مدري��د بع��د بر�صلون��ة ُمْنِزل��ًة �صربات 

اإيطالي��ا  واجتاح��ت  باجلمهورّي��ة  قا�صم��ة 

الفا�صّية األبانيا.

مل يب��در من بريطاني��ا وفرن�صا رّد فعل يذكر 

��ع الهتلرّية. وكان هتلر  على اأعمال التو�صّ

يع��ّد العّدة لجتياح بولوني��ا، فابتداأ، يف مّتوز 

وباملم��ّر  البلطيق��ي  دانتزي��غ  مبين��اء   ،1939
 اإليه،وكان��ت اأملاني��ا تنك��ر على 

ّ
البول��وين

بولوني��ا احل��ّق بالت�ص��ّرف به��ذا املين��اء. ويف 

ذروة ه��ذه الأزم��ة، وّق��ع الحّت��اد ال�صوفيات��ّي 

ميث��اق عدم اعتداء م��ع اأملانيا، فيما بادرت 

بريطانيا اإىل توقي��ع معاهدة دفاع م�صرتك 

مع بولونيا.

 

ويف مطلع اأيلول، اجتاح��ت القّوات الأملانّية 

بولوني��ا من غ��ر اإعالن للح��رب، فاأعلنت 

التعبئ��ة العاّم��ة يف بريطاني��ا وفرن�صا وكان 

الثالث منه بداية احلرب العاملّية الثانية.

وبع��د حرب خمت�صرة، اقت�ص��م خاللها هتلر 

الأحم��ر  اجلي���ض  وق�ص��م  بولوني��ا  و�صتال��ني 

مناط��ق م��ن فنلن��دا ودخ��ل الأمل��ان الرنوج 

والدامن��ارك ث��ّم ا�صت�صلمت له��م بلجيكا 

16 حزي��ران  وهولن��دا، �صقط��ت فرن�ص��ا. ويف 

1940، وّقع رئي���ض احلكومة اجلديد املار�صال 
بيت��ان، الهدنة مع اأملانيا. ويف 18 منه، كان 

جرنال فرن�صّي، متوا�صع الرتبة ن�صبّيًا، ا�صمه 

�صارل ديغ��ول، يدعو من الإذاع��ة الربيطانّية 

اإىل ا�صتم��رار املقاوم��ة. وكان ق��د �صّه��ل له 

الهرب جّوًا م��ن مطار بوردو اإىل لندن جرنال 

 ا�صم��ه اإدوارد �صبر���ض، حمّب لّلغة 
ّ
بريط��اين

والأدب الفرن�صّي��ني ولكن��ه �صي�صب��ح، بع��د 

�صنة، مناوئ��ًا، يف بروت، لإج��راءات »فرن�صا 

احل��ّرة« وقائده��ا ديغ��ول ولت�صّرف��ات ج��ورج 

كات��رو وجان هّللو، مندوَبْي ديغول العاّمني، 

على التوايل، يف �صوريا ولبنان.
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الوطنّي��ة ال�صورّي��ة و�صّي��د بكركي. وكان املرغ��وب اأن ُيحفظ 

، بالتايل، 
ّ
هذا التق��ارب واأل ُيجعل تفكيك الكي��ان اللبناين

مدخ��اًل اإىل حتقي��ق الوح��دة. كان املرغ��وب اأي�ص��ًا اأن يج��ري 

التوّجه بحديث الوح��دة – يف اأوانه – اإىل ال�صركاء يف البالد ل اإىل 

املفّو�ض ال�صامي الفرن�ص��ّي. وكان املرغوب اأخرًا األ ُتعّد الوحدة 

اإنه��اًء ل�»�صل��ب« اأو »اغت�صاب« م��ا، بعدما جن��ح »ال�صالب« اأو 

»املغت�ص��ب« اإىل املوّدة، ب��ل اأن ُترتك �صيغته��ا ودرجتها يف قيد 

البح��ث املفت��وح، بني ال�ص��ركاء اأنف�صهم، ع��ن اأّي حل يحظى 

بر�صاه��م اجلامع. ويف كّل ح��ال، كان يجب اأن تبقى الوحدة 

بعي��دة عن »الإ�صالمّية« ف��ال يبني املوؤمتر على م��ا �صبقه من 

موؤمت��رات ُعقدت يف ظروف مغايرة. واأّما الوحدة »القومّية« التي 

يبتغيها كاظ��م ال�صلح فهو يراها م�صتمل��ة على بالد العرب 

جميع��ًا ل على �صوريا وحدها. وهو، يف انتظار حتقيقها، ل يريد 

»وطن��ًا ن�ص��ف �صّكانه اأعداء ل��ه«. وذل��ك اأن القومّية ل تفر�ض 

التوحي��د ال�صيا�ص��ّي بال�ص��رورة، ب��ل ه��ي تعلو »ف��وق الفكرات 

ال�صيا�صّي��ة وجتمعه��ا يف ال�صعي��د الواحد الأك��رب ولو كانت يف 

جزئّياتها متفّرقة«.

ه��ذا ولي���ض من �ص��ك يف اأن حترير الوفد امل�صاف��ر اإىل باري�ض من 

�شغ���ط املطالب��ة ال�حدوّية ليتمّكن من التح��ّرك مبرونة بني 

عناوي��ن املل��ّف ال�ص��ورّي كّله��ا، وليجتن��ب كب��وة تكبوها 

املفاو�صات من اأّولها، كان هّمًا ماثاًل يف خاطر كاظم ال�صلح. 

وكان ماث��اًل يف خاطره اأي�ص��ًا اإمكان اقرتاح �صيغة ت�صرتك يف 

و�صعه��ا بكركي للعالق��ة اللبنانّية – ال�صورّي��ة. وهو ما حاول 

البح��ث فيه، بعد اأّيام من مقالة كاظ��م، وفد اأ�صرنا اإليه، ق�صد 

بكرك��ي وكان يف عداده كاظم و�صقيقه تقّي الدين. ولكن 

 اأن بكركي مل تكن 
ّ

الأم��ور اّتخ��ذت جمرى اآخ��ر. فقد تب��ني

و�صل��ت اإىل حيث كان ال�صلحّيون قد قّدروا. ومل يلبث املو�صوع 

 اأن اأ�صب��ح مو�ص��وع مواجه��ة يف �صاح��ة املفاو�ص��ات 
ّ
اللبن��اين

الباري�صّية ويف غرها من ال�صاحات.

كان��ت مطالبة ها�صم الأتا�ص��ي )يف ر�صال��ة اإىل املفّو�ض ال�صامي 

دو مارتل موؤّرخة يف 11 حزيران 1936( بو�صع حدود لبنان على مائدة 

التفاو���ض بني اجلانبني ال�صورّي والفرن�ص��ّي يف باري�ض قد ا�صتثارت 

الرف�ض م��ن املراجع امل�صيحّية اللبنانّي��ة على اختالفها، ومن 

اجلماعات املهجرّية اأي�صًا، ولقيت رف�صًا فرن�صّيًا قطعّيًا. كانت 

ثمرات التقّرب ال�صورّي من البطريرك ومن كتلة ب�صاره اخلوري 

الد�صتورّي��ة قد تب��ّددت تقريبًا، اإذ تقّدم ه��ذان املرجعان �صفوف 

 وجتاوز ب�ص��اره اخلوري 
ّ
املدافع��ني ع��ن �صالمة الكي��ان اللبناين

الرئي���ض اإّده نف�ص��ه فطلب ع��ودة جمل���ض الن��ّواب اإىل النعقاد 

لّتخ��اذ موقف من املطامح ال�صورّية، بعد اأن كان اإّده قد عّل�ق 

جل�صاته. وهكذا اأخ��ذ التوّتر بني امل�صيحّيني وامل�صلمني يقرتب 

من درجة اخلطر.

ط« يف احلكومة  ويف 18 حزيران، اّتخذت »اللجنة العليا للمتو�صّ

الفرن�صّية ق��رارًا باإحالل معاهدة حمل النت��داب الفرن�صّي على 

لبن��ان وربط هذا الأخ��ر مبا�صرة بفرن�صا من غر تو�صيط للجنة 

النتداب��ات الدائمة يف ع�صب��ة الأمم. وكان هذا القرار منطلق 

برقّي��ة التطم��ني القوّي��ة الت��ي اأر�صلها فيين��و اإىل الرئي���ض اإّده. 

وكانت الربقّية بدورها منطلق��ًا جلدال داخلّي يف الوفد ال�صورّي 

ك الوفد  اّتخ��ذ فيه جميل م��ردم موقف املحّذر من خط��ر مت�صّ

مبطالب��ه اللبنانّية على املفاو�صات برّمتها. وراأى ريا�ض ال�صلح، 

ن فر�ض الو�ص��ول اإىل �صيغة  م��ن جهت��ه، اأن هذه املطالب��ة حت�صّ

اأوث��ق للعالق��ات ال�صورّية – اللبنانّي��ة برّمته��ا اأثن��اء التفاو���ض 

عل��ى »امل�صالح امل�صرتك��ة«. ويف مّتوز، اأعاد الأتا�ص��ي، يف ر�صالة 

اإىل دو مارت��ل، طرح املطالب ال�صورّية وعر���ض احلجج املوؤّيدة لها 

منتهي��ًا اإىل طلب ا�صتفت��اء لالأهلني يف املناط��ق امل�صمومة اإىل 

املت�صرفّي��ة، يقّرر م�صر ه��ذه املناطق. فرّد فيينو مو�صحًا اأن �صر 

املفاو�صات اأ�صبح يف خطر.

عل��ى الأث��ر، ا�صت�ص��رى الإ�ص��راب يف �صي��دا وب��رزت اإىل واجه��ة 

الهتم��ام ه��ي وجبل عامل. ووج��دت دوائر النت��داب اإ�صبعًا يف 

ذل��ك لكّل م��ن ريا�ض ال�صل��ح من باري���ض و�صك��ري القّوتلي 

��رت الأمر بالرغب��ة ال�صورّية يف املرف��اأ ويف ال�صّم  م��ن دم�صق. وف�صّ

م��ن جهة وبالرغبة يف ع��زل لبنان عن فل�صط��ني التي كانت 

حوادثه��ا قد اأخ��ذت ت�صتثر لغطًا بقرب تق�صيمه��ا ون�صوء دولة 

يهودّية على ق�صم منها. وقد امتّدت موجة التظاهر والحتجاج 
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يّتج��ه، خط��وة بع��د خط��وة، نح��و تركيا، 

قب��ل اأن ي��وؤول اإليه��ا نهائّي��ًا يف 23 حزي��ران 

1939، وذل��ك مبوج��ب معاه��دة بينه��ا وبني 
فرن�صا، رمت منه��ا هذه الأخرة اإىل كفالة 

احلي��اد الرتكّي يف حرب اأخذت تبدو قريبة. 

وكانت الث��ورة الفل�صطينّية اأي�صًا قد اأخذت 

ت�صي��ب الكتلة املوغل��ة يف دعمها ب�صظايا 

انهيارها الأخر. وكانت احلالة القت�صادّية 

مرتّدية اأي�ص��ًا ومل يكن الظرف الفل�صطينّي 

بريئًا من ترّديها. فكان ل بّد لل�صدوع التي 

اأحدثتها ه��ذه العوامل يف بنيان الكتلة اأن 

تزل��زل حكومة م��ردم. وقد وج��دت هذه يف 

اخل��الف مع املفّو���ض ال�صام��ي اجلديد على 

تعدي��ل لنظام الأح��وال ال�صخ�صّية والطوائف 

ا�صتث��ار غ�صب��ة اإ�صالمّية، فر�ص��ة لن�صحاب 

م�صّرف. فا�صتقال مردم يف 18 �شباط 1939. ومل 

ت�صم��د حكوم��ة لطفي احلّف��ار الذي خلفه 

)وكان��ت حكوم��ة ثالثّية اأي�ص��ًا( اإل �صهرًا 
واح��دًا. فخلفته��ا حكوم��ة غ��ر حزبّي��ة 

رئ�صها ن�صوح��ي البخاري وبقيت عاجزة عن 

احلركة. ه��ذا فيما كانت الكتلة ت�صهد 

ا�صتقال��ة نف��ر م��ن اأب��رز قادته��ا.. ويف اأوائل 

مّت��وز 1939، عّل��ق بيو الد�صت��ور وحّل جمل�ض 

 حكوم��ة مديري��ن برئا�ص��ة 
ّ

الن��ّواب وع��ني

بهيج اخلطيب. فبادر ها�صم الأتا�صي رئي�ض 

اجلمهورّي��ة اإىل ال�صتقالة وا�صع��ًا حّدًا لعهد 

الكتل��ة الوطنّية الذي كان��ت قد افتتحته 

انتخابات 1936.

واأّم��ا يف لبنان، فوقع بي��و، عند و�صوله، على 

امل�صاحنات التي مل تك��ن تهداأ اإل لت�صتعل 

كان  واخل��وري.  اإّده  كتلت��ي  ب��ني  جم��ّددًا 

ال�صط��راب ق��د �صاد من��ذ اأن اأع��اد دو مارتل 

العم��ل بالد�صت��ور يف مطل��ع 1937. فعرف��ت 

الب��الد �صبع حكومات، يف اأقّل من عامني، 

رئ���ض الأخ��رة منها عب��د الله الي��ايف ورئ�ض 

خم�ص��ًا منه��ا خ��ر الدي��ن الأح��دب ورئ�ض 

ال�صاد�صة خالد �صه��اب. فكّر�ض عهد اإميل 

اإّده به��ذا رئا�ص��ة احلكومة لل�صّن��ة. وكان 

قرار املفّو���ض ال�صامي قد ثّب��ت ولية املجل�ض 

النيابّي اإىل كانون الث��اين 1938 وولية رئي�ض 

يف 22 ت�صري��ن الأّول 1938، ُع��نّي غربيي��ل بي��و 

مفّو�ص��ًا �صامي��ًا جدي��دًا على �صوري��ا ولبنان. 

وكان رحيل الكونت داميان دو مارتل اإيذانًا 

بدفن املعاهدتني، وكان عهده وعهد �صلفه 

نْي �صامَينْي  ه��رني بون�صو اأطول عهدين ملفّو�صَ

وكان��ا ق��د �صرف��ا معظمهم��ا يف جماذب��ة 

الكتل��ة الوطنّية ال�صورّي��ة يف �صاأن املعاهدة، 

احلكوم��ات  تقّل��ب  ذل��ك  يف  متابع��ني 

ال�صري��ع يف جمهورّي��ة فرن�ص��ا الثالثة وتقّلب 

وتقّل��ب  النيابّي��ة  والأح��الف  الأكرثّي��ات 

الأمزجة، بالتايل، حيال هذا املو�صوع.

كان الوطنّي��ون ال�صورّيون ق��د جهدوا طوال 

�صن��وات عديدة للح�صول عل��ى معاهدة حتّل 

الت��ي  باملعاه��دات  اأ�ص��وة  النت��داب،  حم��ّل 

تعاقب��ت بني الع��راق وبريطاني��ا يف ال�صنوات 

 1926 و 1927 و 1930 وانته��ت بالع��راق اإىل دخول
باملعاه���دة  اأي�ص���ًا  واأ�ص���وة  الأم���م،  ع�ص�ب��ة 

امل�صرّية – الربيطانّي��ة الت��ي �صبق��ت املعاهدة 

ومل  اأ�صه��ر.  بب�صع��ة  ال�صورّية – الفرن�صّي��ة 

يلح��ق اللبنانّي��ون به��ذا الرك��ب اإّل ح��ني 

اأ�صب��ح ح�ص��ول �صوري��ا عل��ى املعاه��دة اأم��رًا 

مق�صّي��ًا يف �صنة 1936. فق��د كانت القيادات 

امل�صيحّي��ة متخّوف��ة، اإجم��اًل، قب��ل ذل��ك 

العهد، من زوال النتداب. وكانت القيادات 

الإ�صالمّي��ة، اإجماًل اأي�صًا، متخّوفة من عقد 

 يكّر�ض ح��دود 1920 ويقطع 
ّ
فرن�صّي – لبن��اين

ال�صبل اأم��ام مطلب »الوح��دة ال�صورّية«، اأّيًة 

تك��ن �صورته��ا، ويكّر�ض اخلل��ل القائم يف 

 اإبرام 
ّ

املوازين الطائفّية اللبنانّية. وحني تعرث

املعاهدت��ني، يف فرن�ص��ا، مل يوج��د م��ن اأهل 

ال�صلط��ة يف لبن��ان من يب��دي مثابرة جميل 

مردم، رئي�ض احلكومة ال�صورّية، على العمل 

لإخراج املعاهدة اإىل حّيز التطبيق.

و�ص��ل بي��و اإىل امل�ص��رق يف ظ��رف ا�صط��راب 

�صدي��د مل يلبث بع�ض ما اّتخذه من اإجراءات 

اأن زاده �ص��ّدة. فف��ي �صوري��ا كان��ت الكتلة 

الوطنّي��ة قد ت�صّققت وهي ت��رى يف الأفق �صّدًا 

اأم��ام املعاهدة،عل��ى الرغ��م م��ن تن��ازلت 

الإ�صكن��درون  ل��واء  ت��رى  وكان��ت  م��ردم. 
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م��ذ ذاك من �صيدا اإىل مدن اأخ��رى �صورّية ولبنانّية. واحتّج لقاء 

جدي��د، يف بروت، تقّدم��ه عمر بيهم و�صليم عل��ي �صالم على 

اإخ�ص��اع امل�صلمني ل�صلطان الأقّلّي��ة. هذا فيما كانت املواقف 

امل�صيحّي��ة املقابلة تزداد حّدة وال�صلط��ة املنتدبة ت�صتنفر املوالني 

لها من ال�صا�صة امل�صلمني.

وحني مل يوؤِت الإ�صراب يف املدن اأُُكله واأخذ يرتاجع، حاول الوفد 

ال�صورّي الدخول، يف املفاو�صات، اإىل العالقة ال�صيا�صّية بني لبنان 

و�صوريا، م��ن املدخل القت�ص��ادّي اأي من »امل�صال��ح امل�صرتكة«. 

ولك��ن فيين��و اأن��ذر الوف��د ب��اأن فرن�صا ل��ن تع��رتف با�صتقالل 

الدولت��ني وترع��ى دخولهم��ا اإىل ع�صب��ة الأمم اإّل مت��ى وج��دت 

م�صاأل��ة العالقات الثنائّية ح��اّلً يكفل ا�صتقالل كّل منهما. 

من جهة اأخرى، اأو�صى فيينو اإّده وعري�صة برف�ض عر�ٍض جاء من 

بع���ض الأعيان العلوّيني ل�ص��ّم »دولتهم« اإىل لبنان، لفتًا اإىل اأن 

ذلك يجعل امل�صيحّيني اأقّلّية يف ديارهم.

على اأن احّتاد املراجع امل�صيحّية يف مواجهة املطالب ال�صورّية مل 

ينع ا�صت�صراء العراك بني اإميل اإّده وب�صاره اخلوري منذ اأن ا�صتقّر 

املوق��ف الفرن�صّي على عقد معاهدة مع لبنان �صبيهة باملعاهدة 

م��ع �صوري��ا. وقد دام ه��ذا الع��راك اأربعة اأ�صه��ر ومل ي�صتبعد من 

بني اأ�صلحت��ه تلويح الد�صتورّيني بالقرتاب جم��ّددًا من الكتلة 

الوطنّية ال�صورّية، وهو ما كان ياأمله ريا�ض ال�صلح اأي�صًا وي�صعى 

 
ّ
اإىل حتقيقه. وكان مدار هذا العراك مرجعّية التفاو�ض اللبناين

مع فرن�صا. اأخذت كتلة اخلوري تطالب بالعودة اإىل د�صتور 1926 

واإج��راء انتخابات نيابّية على اأ�صا�صه وتويّل احلكومة احلاظية 

بثق��ة املجل�ض اجلديد مهّم��ة التفاو�ض. وكان اإّده، من جهته، 

معار�صًا للعودة اإىل د�صتور 1926، مدركًا اأن خ�صومه يريدون احلّد 

م��ن �صلطته التفاو�صّية يف منا�صب��ة يتوّقف عليها م�صر البالد 

لرب��ع ق��رن مقبل، وهو امل��ّدة املفرت�ص��ة للمعاه��دة. عليه طرح 

الإّدّيون مو�صوع تعديل الد�صتور لتو�صيع �صالحّيات الرئي�ض.

وق��د جه��د دو مارت��ل، ل��دى عودت��ه م��ن باري���ض، للتوفيق بني 

اخل�صم��ني. وانتهى الأم��ر بت�صكيل جمل�ض الن��ّواب جلنة من 

�صبعة اأع�صاء موّزعني بني الطوائف الرئي�صّية وب�صّمهم اإىل الوفد 

املفاو���ض وعلى راأ�صه��م ب�صاره اخل��وري. وقد رئ���ض اإّده هذا الوفد 

وتوىّل دو مارتل ومعاون��وه املفاو�صة من اجلانب الفرن�صّي، بعد اأن 

تقّرر اإجراوؤها يف بروت.

عل��ى اأن امل�صكل الإ�صالمّي بقي على حال��ه تقريبًا بعد تذليل 

امل�ص��كل امل�صيح��ّي. كان ثّم قرار فرن�صّي باإبع��اد ريا�ض ال�صلح 

ع��ن املفاو�صة. وكان اإميل اإّده قد اّتبع، منذ ت�صّلمه الرئا�صة يف 

مطل��ع ال�صنة، �صيا�صة تقّرب م��ن امل�صلمني اأخذت تعطي ثمارًا 

يف الو�صط��ني ال�صّن��ّي وال�صيع��ّي. ولكن املفاو�صة عل��ى املعاهدة 

ظهرت ملعظم الزعماء امل�صلمني على اأّنها فر�صة اأخرة ملعاجلة 

�صكواه��م من الدونّية الت��ي فر�صها عليهم اإن�ص��اء دولة لبنان 

الكب��ر �صنة 1920. وكان��ت املعاجلة تقت�صي يف نظرهم، ف�صاًل 

�ص��ات والعتمادات وعن  عن ت�صحي��ح امليزان الطائفّي يف املوؤ�صّ

اإلغ��اء التميي��ز ال�صريبّي املوروث ب��ني املت�صرفّي��ة وامللحقات، اأن 

ت�صفر املعاهدة عن �صيغة للعالقة اللبنانّية – ال�صورّية حتميهم 

)وقد طرح��وا الكونفدرالّية ح��ني ُجبهوا با�صتحال��ة ال�صّم( واأن 

ت�صف��ر اأي�صًا ع��ن �صيغة لمركزّي��ة، يف لبنان، توّف��ر للمناطق 

امللحقة حّدًا من حّرية الت�صّرف ب�صوؤونها.

وق��د �صع��ى ريا�ض ال�صل��ح، بعد التكري���ض الذي وّفره ل��ه دوره يف 

املحادث��ات الفرن�صّي��ة ال�صورّي��ة وال�صتقبال ال��ذي لقيه يف بروت 

 املفاو���ض حام��اًل ه��ذه 
ّ
ودم�ص��ق، اإىل ع�صوّي��ة الوف��د اللبن��اين

التطّلع��ات، وطل��ب تاأيي��د الزعم��اء امل�صلمني مل�صع��اه. ولكن 

دو مارت��ل ا�صتدعى ريا���ض اإىل املفّو�صّية ال�صامي��ة وحاوره حمّذرًا 

ومل ُيْب��ِد ليون��ة اإل يف الالمركزّي��ة الإدارّي��ة. ورف���ض ريا�ض، من 

جهت��ه، مفاو�صة اإّده يف املطال��ب الإ�صالمّية واأبدى ت�صّلبًا. وحني 

اأفل��ح دو مارت��ل يف التوفيق ب��ني الإّدّيني واخلورّي��ني، اجتمع، يف 

�صوف��ر، �صعد الله اجلابري وال�صلحان عفيف وريا�ض و�صليم علي 

�صالم وعمر بيهم وعبد احلميد كرامي وعبد اللطيف البي�صار 

واأطلقوا حملة عارمة على املعاهدة العتيدة.

على الأثر، بداأ اإ�صراب مديد يف طرابل�ض. ثّم انعقد يف 23 ت�صرين 

الأّول موؤمت��ر يف منزل عمر بيه��م ح�صره مئات واألقى فيه ريا�ض 

ال�صل��ح خطبة �صافية عر�ض فيها ح�صيل��ة اّت�صالته اللبنانّية 

وحّذر القيادات امل�صيحّية من الركون اإىل »احلماية« الفرن�صّية 

ومن فر�ض �صيغة ل ير�صاها امل�صلمون ول �صوريا ول العامل العربّي.

اجلمهورّية اإىل ما بعد ذلك ب�صنة. وقد رف�ض 

ب�صاره اخل��وري، خ�صم اإّده املزم��ن، اأن يدخل 

حكومة الأحدب وحّر�ض عليه البطريرك. 

وكانت الكتلت��ان الإّدّي��ة والد�صتورّية �صبه 

متكافئت��ني يف املجل���ض النياب��ّي، وه��و ما 

�صّه��ل للن��ّواب اأن يبت��ّزوا احلكوم��ة اأف��رادًا 

وحّكم املال واملناف��ع يف مو�صوع الثقة. وقد 

اّتخ��ذت م�صاع��ي اخل��وري لإزاح��ة الأحدب 

طابعًا طائفّيًا وا�صحًا اأبرزه الطرفان. فانتهى 

الأم��ر بدو مارت��ل اإىل فر���ض حكومة وحدة 

وطنّية برئا�ص��ة الأحدب اأي�صًا دخلها مي�صال 

زّك��ور عن الد�صتورّي��ني. ولكن هذا التدبر 

اأغ�صب امل�صلمني الذين راأوا فيه ح�صارًا ملوقع 

رئي�ض احلكومة واأخذوا يهاجمون الأحدب 

لت�صليم��ه ب��ه. وكان��ت تل��ك اأّي��ام ع��ودة 

�صورّية اإىل املطالب��ة بطرابل�ض وخالف �صورّي 

 عل��ى اإدارة امل�صالح امل�صرتكة. وكان 
ّ
لبناين

دو مارت��ل قد اأب��دى ر�صاه ع��ن اإدارة الأحدب 

ة عن  لنتخاب��ات ت�صري��ن الأّول 1937 وبخا�صّ

ت�صّدي��ه لتحال��ف �صلي��م �صالم وعم��ر بيهم 

وريا���ض ال�صلح يف بروت، وكان معّوًل عليه 

اأي�ص��ًا يف مقاومة املطام��ح ال�صورّية يف م�صقط 

راأ�ص��ه طرابل���ض ويف احلّد من نزع��ة اإميل اإّده 

اإىل جمع مقاليد ال�صلطة يف يديه...

وب��ني ت�صكيل وتعديل، وب��ني ائتالف ونق�ض 

لالئتالف، رئ�ض الأحدب خم�ض حكومات 

عّمرت 15 �صهرًا ل غر. ثّم تبعتها حكومة 

خالد �صهاب ثّم حكوم��ة اليايف الأوىل التي 

مل تكم��ل ثالثة اأ�صه��ر وكانتا حكومتي 

ائتالف. هذا فيم��ا �صمدت حكومة اليايف 

الثانية التي وافق��ت بداية عهدها و�صول بيو 

اإىل بروت، ثماني��ة اأ�صهر، وكانت الكتلة 

الد�صتورّية يف املعار�صة.

ويف 21 اأيل��ول 1939 )وكان��ت احل��رب العاملّية 

ق��د ب��داأت(، عّل��ق بي��و العم��ل بالد�صت��ور، 

موؤّخ��رًا ه��ذا الإج��راء ع��ن الإج��راء ال�صورّي 

لأن  وذل��ك  واأ�صبوع��ني.  �صهري��ن  املماث��ل 

�صم��ود احلكومة الربملانّية، يف �صوريا، كان 

متعّذرًا بع��د خ�صارة ل��واء الإ�صكندرون. وقد 

انحّل بفعل التعليق جمل�ص��ا النّواب والوزراء 

اللبنانّيان ولكن اأُقّر اإّده رئي�صًا للجمهورّية. 

واأّما مهّم��ات احلكومة فقام بها عبد الله 

بيهم اأمينًا ل�صّر الدولة ومعه م�صت�صار فرن�صّي 

وجمل�ض ا�صت�صارّي من املديرين.

ط��ال العم��ر به��ذه ال�صيغ��ة املخت�ص��رة �صنة 

ون�ص��ف �صن��ة. كان��ت ال�صلط��ة املنتدبة قد 

اأخ�صع��ت الب��الد حلكمها املبا�ص��ر، وتواىل 

�صوري��ا  اإىل  الع�صكرّي��ة  التعزي��زات  و�ص��ول 

ولبن��ان يف �صيف 1939 وخريفها، بعد اأن ُعنّي 

اجل��رنال ويغ��ان، املفّو���ض ال�صام��ي الأ�صبق، 

ط واأ�صبح  قائدًا ع�صكرّي��ًا عاّمًا ل�صرق املتو�صّ

امل��وات القت�ص��ادّي، يف احل��رب، ومع�ص��الت 

التموين، �صغل النا�ض ال�صاغل. وحني ُمنيت 

اأ�صب��ح   ،1940 ربي��ع  يف  بالهزي��ة،  فرن�ص��ا 

املفّو���ض ال�صام��ي خا�صعًا ب��دوره لرقابة جلنة 

الهدن��ة الأملانّية – الإيطالّي��ة، وق��د حّلت يف 

ب��روت واّتخذت مق��ّرًا لها ال�ص��راي الكبر. 

ويف اأواخ��ر ال�صن��ة، و�ص��ل اإىل ب��روت اجلرنال 

هرني دنتز ليحّل حمّل بيو مفّو�صًا �صاميًا من 

قب��ل حكومة في�ص��ي املتعاونة مع املحتّلني 

اإّده وبيه��م  ق��ّدم   ،1941 الأمل��ان. ويف ني�ص��ان 

ا�صتقالتيهما بعدم��ا وجدا نف�صيهما خاليي 

الوفا�ض من كّل �صلطة فعلّية.

والواقع اأن اإقدام بيو على اخت�صار اآلة احلكم 

يف لبنان و�صوريا كان، اإىل ا�صتجابته لظروف 

احل��رب، موافق��ًا لجته��اد ع��اّم طل��ع ب��ه 

�صاحبه يف مو�صوع النظ��ام املنا�صب للبالد. 

فه��و ق��د راأى اأن لبن��ان يج��ب اأن ُيعه��د ب��ه 

اإىل اأم��ر بروت�صتانتّي م��ن ال�صويد يعنّي بدوره 

حاكم��ًا فرن�صّيًا للبالد ويع��اون هذا الأخر 

جمل�ض م�صّغر من ممّثلي الطوائف. واأّما ما 

وّجه اختيار املفّو�ض ال�صامي اإىل جهة الأمر 

الربوت�صتانتّي، فهو اأن الطائفة الربوت�صتانتّية 

�صغ��رة ج��ّدًا يف البالد ول يك��ن اّتهامها 

بال�صتئثار. على اأن��ه ل بّد من اللتفات اإىل 

اأن بيو نف�صه كان بروت�صتانتّيًا.
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يف م�صر يف الطريق اإىل احلج

قائم���ة بعناوي�ن واأ�صع�ار كت��ب 

ا�صرتاه�ا ري�ا�ض ال�صلح يف وقت ما 

اإم�ي�ل اإّده وخ�ي�ر ال�دي�ن الأح�دب 

ووزراء يف �صاح��ة ال�صهداء

امله��دي بنونة يكت��ب اإىل ريا�ض 

معرت�ص�ًا على تاأييده اجلمهورّيني 

الإ�صبان 

اأركان املع�صكري��ن الأوروبي��ني 

هتل��ر،  دالديي��ه،  )ت�صامربل��ني، 
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93

94 

95 

96 
 

97

93

95

97

96 94



156z157 z

وقد اأ�صمع ريا�ض، يف هذه الآونة، كالمًا �صارمًا جّدّا ل�صديقه عزيز 

الها�ص��م ب�صاأن ا�صت�صالم الزعامات امل�صيحّي��ة لالإدارة الفرن�صّية 

وممالأته��م اإّياها على مواطنيهم امل�صلم��ني وعلى مطالبهم، 

ومل ي�صتث��ن م��ن ذل��ك اإل عزيز الها�ص��م نف�ص��ه و»حفنة« من 

اأ�صدقائه. واأبلغه اأّن��ه )اأي ريا�ض( زعيم م�صلم من الآن ف�صاعدًا 

واأن الفرن�صّي��ني ل يح�صب��ون ح�صاب��ًا اإل للح��ركات الإ�صالمّية 

ول يقيم��ون اعتبارًا لزعامة وطنّية. واأبلغ��ه اأي�صًا اأن البطريرك 

و�صائ��ر الزعم��اء امل�صيحّيني كتب��وا ر�صائل معادي��ة للم�صلمني 

واأن اخلارجّي��ة الفرن�صّي��ة اأطلعت��ه عل��ى ه��ذه الر�صائ��ل. ودعا 

امل�صيحّي��ني اإىل العتب��ار بحالتي الدروز والعلوّي��ني الذين تخّلت 

عنهم فرن�صا يف اآخر حلظة. وقال اأي�صًا اإن الوحدة �صُتفر�ض فر�صًا 

عل��ى امل�صيحّيني يف غ�صون �صن��وات خم�ض واإن العامل الإ�صالمّي 

�صيمّول طالبها و�صتكون لهم �صوريا امل�صتقّلة ملجاأ اآمنًا.

وق��د دّون عزي��ز الها�ص��م ه��ذا ال��كالم يف ر�صالة بع��ث بها اإىل 

البطريرك عري�صة.

ويف طرابل���ض، �صق��ط جرحى يف التظاه��رات واأطلقت النار على 

امل�صت�صار والع�صكر الفرن�صّيني. ولكن املفاو�صات على املعاهدة 

 – بالرغ��م م��ن ح�صر 
ّ
اأجري��ت ب�صرع��ة ومل َيْن��ُج الوف��د اللبناين

ع�صوّيت��ه ب��ذوي ال�صابق��ة يف التعاون مع ال�صلط��ة املنتدبة – من 

اأ�ص��داء املواجهة الطائفّي��ة الدائرة يف مدى الب��الد. فطرح عّبود 

عب��د الرّزاق وخالد �صه��اب مطالب امل�صلم��ني املتعّلقة بامل�صاواة 

يف ال�صرائ��ب والعتمادات وباعتم��اد العربّية لغة ر�صمّية. وطرح 

جني��ب ع�صران مطل��ب الالمركزّي��ة. ولكن ب�ص��اره اخلوري 

واأّيوب تابت اأبديا ت�صّلبًا، معتربين هذا النوع من املطالب خارجًا 

ع��ن مو�صوع املعاه��دة. وكان تدّخل دو مارتل هو ما حملهما 

عل��ى القب��ول بالمركزّية معّمم��ة ل تتعّدى نط��اق البلديات. 

اأخ��رًا ُوّقعت املعاه��دة يف 13 ت�صرين الثاين ووافق عليها جمل�ض 

الن��ّواب بعد ذلك باأربعة اأّيام. وكان الفارق الرئي�ض بينها وبني 

املعاهدة الفرن�صّية – ال�ش�رّية متمّثاًل يف ال�شروط الع�شكرّية. فقد 

احتفظ��ت فرن�صا بحّرية تاّمة ملرابطة جيو�صها وحركتها على 

الأرا�صي اللبنانّي��ة ويف البحر واجلّو وذلك ملّدة املعاهدة بتمامها. 

ه��ذا بينما كان وجوده��ا الع�صكرّي يف �صوريا ق��د ُجعل �صّيق 

النطاق وق�صر املّدة.

وغ��داة توقي��ع املعاه��دة، انت�صرت مظاه��ر البته��اج يف اأحياء 

�صه  بروت امل�صيحّية ونّظم حزب الوحدة اللبنانّية )وكان قد اأ�صّ

توفي��ق لطف الله عّواد املقّرب من الدوائ��ر النتدابّية( م�صرات 

و�صل��ت اإىل اأطراف الأحياء الإ�صالمّي��ة يف راأ�ض النبع، تتقّدمها 

»القم�ص��ان البي�ص��اء« وهم التنظي��م ال�صبابّي �صب��ه الع�صكرّي 

لهذا احل��زب. وقد ا�صتثار هذا امل�صلك جمه��ور امل�صلمني الذين 

كانوا يع��ّدون الإغ�صاء عن مطالبه��م يف املعاهدة حتّديًا لهم. 

وم�صاء اليوم نف�صه، وهو يوم الأحد 15 ت�صرين الثاين، األقى خطباء 

)كان اآخرهم اأني�ض الن�صويل اأكرثهم �صياحًا( خطبًا حاّدة يف 

حّق املعاهدة واأن�صاره��ا يف اجلماهر الغا�صبة التي احت�صدت يف 

م�صجد الب�صطة التحتا وحوله. ثّم و�صل ريا�ض ال�صلح وبداأ يخطب 

داعيًا اإىل الهدوء، فقوطع ومل يتمّكن من اإمتام كالمه.

وعل��ى الأثر، خ��رج اآلف املتظاهرين اإىل و�ص��ط بروت، و�صهدت 

املدين��ة عنف��ًا مل تك��ن عرف��ت مثله م��ن مطل��ع النتداب. 

اأحرق��ت عربات لل��رتام و�صّي��ارات وُحّطمت واجه��ات ملحاّلت 

وُنهبت وا�صتُهدف، عل��ى الأخ�ض، اأ�صحاب الوكالت التجارّية 

الفرن�صّي��ة. وح��اول املتظاه��رون الو�ص��ول اإىل ال�ص��راي ال�صغ��ر، 

مق��ّر احلكوم��ة اللبنانّي��ة، وحما�صرته. �صقط قتل��ى من جّراء 

القم��ع وُجرح ع�صرات واعُتقل كث��رون. وزاد الطني بّلة خروج 

�صّب��ان م�صيحّيني )من الكتائ��ب والقم�صان البي�ص��اء والأرمن 

الطا�صن��اق( ملواجه��ة املتظاهري��ن امل�صلم��ني وكذل��ك تهديد 

قي��ادات م�صيحّي��ة اأخ��رى بالزح��ف عل��ى ب��روت م��ن اجلبل 

)وكانت موج��ة املتظاهرين امل�صلمني ق��د حّطمت الواجهات 

املزّينة احتفاء باملعاهدة، فحّطم��ت موجة املتظاهرين الأرمن 

الواجه��ات غر املزّينة(. فبدت املدين��ة والبالد على حاّفة نزاع 

طائف��ّي دموّي. وهو ما حالت دونه يف الواقع �صّدة اإجراءات الأمن 

والقم��ع الفرن�صّية. وما لبث��ت حالة الغ�صب والقم��ع املقابل اأن 

اأ�صقط��ت جرح��ى ج��ددًا يف طرابل���ض واأف�ص��ت اإىل اعتقال عبد 

احلميد كرامي وعبد اللطيف البي�صار وم�صطفى املقّدم.

هذه احلوادث التي كان قد جرى مثلها يف حلب، نظرت اإليها 

ال�صلط��ة املنتدب��ة وجاَرْتها يف ذل��ك الكتلة الوطنّي��ة ال�صورّية 

)التي دعت، متاأّخرة، اإىل التهدئة( على اأّنها تهديد ل للمعاهدة 

اللبنانّية وح�صب، بل لل�صورّي��ة اأي�صًا. وكانت �صدامات حلب، 

على الأرجح، �صببًا لهياج ال�صّبان الأرمن يف بروت وحتطيمهم 

ه��ذا امل�ص��روع العجي��ب مل يك��ن مبت��وت 

ال�صل��ة مبعاين��ة ال�صلط��ة املنتدب��ة، عل��ى 

اختالف مراجعها، ترّدي احلالة الداخلّية يف 

لبنان. ففي مطلع مّتوز 1939، اأي قبل اندلع 

احلرب العاملّية ب�صهرين، رفع اجلرنال كايو 

القائ��د الأعل��ى لق��ّوات امل�ص��رق اإىل رئي���ض 

احلكوم��ة الفرن�صّي��ة تقريرًا في��ه و�صف مّر 

له��ذه احلالة. وهو قد عزا �صوءها اإىل »الف�صاد 

العمي��ق للطواقم ال�صيا�صّي��ة« م�صرًا اإىل اأن 

ال�صلط��ة املنتدبة اأطالت له��ا احلبل كثرًا 

يف ال�صنت��ني املن�صرمتني. وهو قد �صرب اأمثلة 

متنّوعة توؤّيد ت�صخي�ص��ه، واأّكد على �صعف 

التف��ّكك  اإىل  اللبنانّي��ة ونزوعه��ا  البني��ة 

حامل��ا ترتاخ��ى القب�ص��ة الفرن�صّي��ة مرخي��ة 

العنان لتفاعالت الداخل. وهو قد ذهب اإىل 

ح��ّد القول اإن تغي��ر طاقم �صيا�ص��ّي باآخر ل 

يج��دي نفع��ًا لأن »النظام هو ال��ذي ل ي�صاوي 

�صيئ��ًا«. واأّما م��ا مل يلتفت اإلي��ه كايو فهو 

اأن��ه كان يتح��ّدث يف نهاي��ة عقدين م�صيا 

عل��ى النتداب وكان��ت املهّمة املعلنة لهذا 

الأخ��ر، يف خاللهما، هي امل�صاعدة يف اإن�صاء 

هذا النظام واإبالغه الر�صد. 
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ّ
حم��الت مل�صلمي املدينة ونهبهم بع�صها. وكان جانب من الغ�صب الإ�صالمّي اللبناين

يجد تف�صره يف ال�صعور باأن وحدوّيي الأم�ض ال�صورّيني قطعوا �صوطًا يف البتعاد عنهم اأثناء 

املفاو�صة على معاهدتهم، ثّم قطعوا �صوطًا اآخر يف الجّتاه نف�صه حلماية هذه املعاهدة. 

عليه اأخذ �صعور اللبنانّيني امل�صلمني يكرب باأن عليهم التعويل على اأنف�صهم يف فر�ض 

حقوقهم على الدولة اللبنانّية. وكان بني اأ�صّد هوؤلء �صعورًا باملرارة ريا�ض ال�صلح.

كان ريا���ض ال�صلح قد ب��ّدد، يف اأ�صابيع ثمرات، جهوده يف م��دى �صنوات م�صت، لإن�صاء 

حل��ف م�صيحّي اإ�صالمّي يف لبنان يواكب �صعُي��ه ال�صتقاليّل �صعي الكتلة الوطنّية يف 

�صوريا. فبدا اأن هذا ال�صعي مل ُيْف�ِض اإل اإىل لوٍم من رفاقه يف دم�صق مل�صّيه يف احلملة على 

املعاه��دة الفرن�صّية – اللبنانّية، واإىل �شع�ر باخل��ذالن يف اأو�شاط امل�شلمني اللبنانّيني، واإىل 

ا�صتنف��ار متقابل ب��ني امل�صيحّيني وامل�صلمني دفع��ا البالد اإىل حاّفة الن��زاع الأهلّي. وهو 

م��ا �صارع زعم��اء بروت امل�صلمون، وبينه��م ريا�ض ال�صلح، اإىل التقاء ق��ادة امل�صيحّيني، 

وبينهم ب�صاره اخلوري، غداة حوادث منت�صف ت�صرين الثاين، ليجهدوا �صوّية يف رّد خطره 

ودف��ع غائلت��ه. مع ذلك، دف��ع ريا�ض ال�صلح ثمنًا باهظًا م��ن مكانته يف بروت، بعد 

ه��ذه احل��وادث. فقد تقّل�ص��ت مواقعه عّما كان��ت عليه عند عودته م��ن باري�ض. ويف 

انتخابات 1937 النيابّية، بدت اأبواب بروت امل�صيحّية �صبه مغلقة يف وجهه.

اأ�ص��واأ م��ا يف الأم��ر اأن معركة »املعاه��دة« هذه كانت اختب��ارًا نظرّيًا بحت��ًا اأو جّمانّيًا 

تقّل��ب  اأن  وذل��ك  اللبنانّية – ال�صورّي��ة.  وللعالق��ات  اللبنانّية – اللبنانّي��ة  للعالق��ات 

احلكوم��ات يف فرن�ص��ا والتج��اذب بني مواق��ع النفوذ وكت��ل امل�صالح والتوّت��ر املت�صاعد 

يف اأوروّب��ا فر�ص��ت كّله��ا تغير اخلطط الفرن�صّي��ة يف امل�صرق العرب��ّي ويف ال�صرق وانتهت 

باملعاهدت��ني اللبنانّي��ة وال�صورّي��ة )بعد اأن كّلفتا م��ا كّلفتاه من جه��ود ومواجهات 

و�صحايا( اإىل الذهاب اأدراج رياح احلرب التي اأخذت تدّق اأبواب العامل.

وُفه��م من كالم لحق لريا���ض اأن امل�صاألة الفل�صطينّية كانت م��دار بحث واأن امللك 

م�صّمم على ن�صرة فل�صطني. ومل ُيْف�ِض ريا�ض باأّية تفا�صيل.

وق��د عاد ريا�ض م��ع املفتي ورفاقه وال�صعداوي ماّرين بالقاه��رة. ويف القاهرة، التقى ريا�ض 

ورفيق��ه عب��د الرحم��ن ال�صهبندر. وكان العفو ع��ن هذا الأخر وعودت��ه اإىل دم�صق يف 

الأف��ق. وكان ال�صهبندر �صديد الع��داء حلكومة مردم واملعاهدة �صالعًا يف م�صروع الأمر 

عب��د الل��ه املتعّل��ق ب�صوريا الك��ربى ويف اخلطط الربيطانّي��ة. ولعّل لق��اء القاهرة كان 

ا�صتك�صاف��ًا لطبيعة العالقة التي �صتن�صاأ بينه وب��ني الكتلة الوطنّية عند عودته. ومل 

ي��وؤذن لريا���ض بدخ��ول فل�صطني بدع��وى اأن �صالحّية ج��وازه قاربت النته��اء. فانف�صل 

وال�صع��داوي عن املفتي و�صافرا بح��رًا اإىل بروت فو�صالها يف 26 اآذار بعد غياب طال �صهرًا 

ون�صف �صهر تقريبًا. ويف بروت، لبث ريا�ض اأّيامًا ي�صتقبل املهّنئني.

يف �صت��اء 1937، اأّدى ريا���ض ال�صل��ح فري�صة احل��ّج. �صافر م�صطحبًا ب�ص��ر ال�صعداوي رئي�ض 

اللجن��ة الطرابل�صّي��ة الربقاوّية يف دم�صق. وقد عّرجا على القد���ض، ومنها ركبا القطار 

اإىل القاهرة، ومنها اإىل ال�صوي�ض. ويف القاهرة، التقيا مفتي القد�ض ورفاقه فاأبحر اجلميع 

�صوّية. ويف القاهرة اأي�صًا، اأقامت اجلالية ال�صورّية حفل تكرمي لريا�ض.

وكان ه��وؤلء احلّج��اج متوّجهني لطرح الق�صّي��ة الفل�صطينّية وا�صت��دراج الدعم لها يف 

املو�ص��م. وكان��وا �صيوفًا، يف ال�صفر والإقام��ة، على امللك عبد العزي��ز الذي اأ�صركهم يف 

غ�ص��ل الكعب��ة واأومل لهم مع كبار احلج��اج. كانت مرحلة الإ�ص��راب الكبر من 

الثورة الفل�صطينّية قد انق�صت وكانت جلنة بيل امللكّية توا�صل اأعمالها يف فل�صطني. 

م52Z احل�ّج ري��ش

كان اإمي��ل اإّده ق��د اُنتخب، يف مطلع 1936، رئي�صًا للجمهورّي��ة من قبل جمل�ض نيابّي 

ل جزئي��ًا. وكان ب�صاره اخلوري رئي���ض املعار�صة قد جعل 
ّ
خمت�ص��ر ويف ظّل د�صت��ور معط�

م��ن اإطالق �ص��راح الد�صتور حم��ورًا ملعركته ال�صيا�صّي��ة موؤّماًل من ذل��ك تقييد �صلطة 

الرئي���ض املنتخب والتمهيد لنتخاب��ه هو رئي�صًا للجمهورّية من قبل جمل�ض تاّم العديد 

وال�صالحّي��ة يكون قد ك�صب اأكرثّيته يف النتخاب��ات النيابّية. هذا بينما كان اإّده 

يعار�ض الع��ودة التاّمة اإىل الد�صتور – وكانت يف يد املفّو�ض ال�صامي – ما مل تقرتن بتعديل 

ع �صالحّيات الرئي�ض مقّربًا النظام كّله من الطراز الرئا�صّي. للد�صتور يو�صّ

وبعد توقيع املعاهدة، اأفرج املفّو�ض ال�صامي عن الد�صتور يف مطلع �صنة 1937. وبعد اأ�صهر، 

ب��دا اأن �صب��ه التكافوؤ بني الكتلتني املتواجهتني يف املجل�ض ل��ن ي�صتقيم معه ا�صتقرار 

حكومّي. فاإن حكومة الحّتاد الوطنّي التي �صّمت الفريقني برئا�صة خر الدين الأحدب 

وخلفت حكومة ذات لون واحد كان يرئ�صها الأحدب اأي�صًا، مل تعّمر غر ثالثة اأ�صهر. 

ث��ّم تبعتها حكومة ثالث��ة موالية ما لبثت اأن فقدت ثقة الأكرثّية يف جمل�ض النّواب. 

عليه اأقدم اإّده على حّل املجل�ض وحدّد 24 ت�صرين الأّول موعدًا لالنتخابات.

ومل يعّت��م ال�صراع النتخاب��ّي اأن و�صع الأمن يف البالد على املحّك. فاإن خالفًا وقع بني 

م�صتقبل��ي ب�ص��اره اخلوري )العائد م��ن باري�ض( ورجال الأمن عند مدخ��ل عاليه اأّدى اإىل 

�صه��ر ال�صالح و�ص��دور مذّكرات جلب بح��ّق كثرين بينهم جمي��د اأر�صالن وكميل 

�صمع��ون وهرني فرعون، وهم م��ن اأركان الكتلة الد�صتورّية. فكان اأن اعت�صم هوؤلء 

يف الب��اروك وكادت مالحقته��م اأن توؤول اإىل ن��زاع م�صّلح وا�صع ل��ول اأن اأوقف املفّو�ض 

ال�صامي املالحقة.

م53Z انتخ�ب�ت 1937 والق�ئمة ال�شعبّية
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اأتب��ع املفّو���ض ال�صام��ي تدّخل��ه ه��ذا باإمالء �صيغ��ة عل��ى اإّده واخل��وري ح�صمت م�صر 

النتخاب��ات �صلف��ًا. كان ثل��ث النّواب ل ي��زال يعنّي تعيين��ًا. فاأبرم الأح��دب باإ�صراف 

املفّو�صي��ة ال�صامي��ة اّتفاقًا مع اخلوري ق�صى بح�صول املعار�صة على 25 مقعدًا واحلكومة 

عل��ى 38. اإىل ذلك، اأبل��غ املفّو�ض ال�صامي اإّده متديد وليت��ه اجلارية ثالث �صنوات اأخرى 

ل يج��وز له تقدمي تر�صيحه بعده��ا. وعليه جرت النتخابات بق��در مقبول من الهدوء. 

حني اإىل هذه  ولكن كانت قد اأطلقت يد ال�صلطة ملنع انتخاب من ل ينتمي من املر�صّ

حي الكتلتني كان قد  الكتل��ة ول اإىل تل��ك. هذا اإىل كون باب الئتالف ب��ني مر�صّ

ُفت��ح على م�صراعيه و�صّكلت اللوائح فعاًل يف الجتماع��ات امل�صار اإليها بني الأحدب 

واخل��وري. وكان ثّمة معار�صون ل ينتمون اإىل اأّي الكتلتني وكانت املفّو�صية ال�صامية 

م�صّممة على منعهم من الفوز، وكان يف طليعة هوؤلء ريا�ض ال�صلح.

يف ب��روت، واجهت القائمة الئتالفّية اإذن قائمة »�صعبّية«، نواتها ريا�ض ال�صلح وعمر 

ى وهرات���ض �صامليان وحبيب ربيز وجان تّيان. وقد باركها  بيه��م وفيها جربائيل من�صّ

�صلي��م �صالم ال��ذي كان قد اأعلن، قبل مّدة، اأّنه يفك��ر يف تر�صيح نف�صه، ولكّنه عاد 

فعزف عن ذلك. وكانت جهود خر الدين الأحدب قد اأق�صت عن هذه الالئحة حلفاء 

حمتملني هم اأمثال حميي الدين الن�صويل وعبد الله اليايف. فاقرتب ريا�ض ال�صلح اأي�صًا 

حي احلزب ال�صيوعّي نقول ال�صاوي و�صعد الدين مومنة. وكان يجمع بني ريا�ض  من مر�صّ

وه��ذا احلزب ا�صرتاكهما يف توجيه ح��ركات املقاطعة والإ�صراب التي �صهدها الن�صف 

الأّول م��ن الثالثين��ات. وكانت جتمع بينهما اأي�ص��ًا ال�صداقة بني ريا���ض وم�صوؤولني يف 

احل��زب ال�صيوع��ّي الفرن�ص��ّي، وهي �صداقة تعّهده��ا ريا�ض منذ اإقامت��ه يف باري�ض خالل 

عامي 1927 و 1928.

ومل َتْخ��ُل املعركة النتخابّية يف بروت من ال�صخب واملفرقعات واإطالق النار يف الهواء. 

وتخّللته��ا لقاءات يف الأحياء عقدته��ا القائمة ال�صعبّية، وجهد الأم��ن العاّم الفرن�صّي 

ل��ردع الناخبني عن ح�صورها. وق��د اأقيم مهرجان يف حمّلة الزيدانّية خطب فيه ريا�ض 

ال�صل��ح م�صّددًا على قدم عهده بالولء للبن��ان واهتمامه ب�»وحدة القلوب« قبل »وحدة 

احل��دود« و�صابقت��ه يف الدع��وة اإىل الألف��ة امل�صيحّية الإ�صالمّي��ة. واأ�صار اإىل اأّن��ه يقّدر حّق 

التقدير حجم ما �صيو�صع من عقبات للحوؤول دون و�صوله اإىل جمل�ض النّواب.

وكان املدي��ر الفرن�ص��ّي لالأمن الع��اّم كولومباين قد تعّم��د ح�صور مهرج��ان الزيدانّية 

حني! �صخ�صّيًا. فحمله ال�صّبان امل�صاركون على اأكتافهم وكاأّنه اأحد كبار املر�صّ

ويف ي��وم القرتاع، ب��دا اأن الأقالم ت�صهد �صغوطًا على موؤّي��دي القائمة ال�صعبّية. فاأعلن 

حون  ح��ون عليه��ا ان�صحابهم احتجاجًا، عن��د الظهر. وكان اأن نال ه��وؤلء املر�صّ املر�صّ

م��ا معدله األفا �ص��وت قابلها اثنان وع�صرون األفًا نالها خ�صومهم. وقد وا�صل ريا�ض، بعد 

ذل��ك، حمل��ة احتجاج عارمة امتّدت اإىل حني �صف��ره اإىل باري�ض يف اأوائل �صنة 1938. وقد 

يف الأ�صب��وع الثاين من اأيلول 1937، انعق��د يف م�صيف بلودان ال�صورّي موؤمتر كبر لن�صرة 

عرب فل�صطني وتاأييد رف�صهم مل�صروع التق�صيم الذي كانت قد طرحته اللجنة امللكّية 

الربيطانّي��ة يف اأوائل مّتوز، ولدعمهم يف املطالب الت��ي رفعتها قياداتهم يف اأثناء اإ�صراب 

1936 الطوي��ل وما واكبه من اأعمال م�صّلح��ة. وكان مفتي القد�ض ورفاقه يريدون عقد 

ه��ذا املوؤمتر يف فل�صط��ني. ولكّنهم ُجبهوا بالرف�ض، ومل يلبث املفتي اأن اأ�صبح حما�صرًا 

يف احل��رم القد�ص��ّي. عليه غلب التوّجه اإىل عقد املوؤمتر يف �صوريا واأوكل اأمر تنظيمه 

اإىل جلنة الدفاع عن فل�صطني هن��اك وكان نبي��ه العظمة ق��د اأ�صبح، بعد العفو عنه 

وعودته من منفاه، رئي�صًا لها.

وكان��ت احلرك��ة ال�صهيونّي��ة قد عق��دت موؤمترها، يف زوري��خ، يف اأوائ��ل اآب، وعّلقت 

قب�لها خّطة اللجنة امللكّية على مفاو�شة جتري ب�شاأن ال�شروط املحيطة باإن�شاء الدولة 

اليه�دّية ورف�شت خط�ط التق�شيم املقرتحة. وكان م�قف امل�ؤمتر �شارمًا اإذ طلب و�ش�ل 

النت��داب ووعد بلف��ور اإىل غايتهما وذّكر باأن هذا الوع��د كان ي�صمل فل�صطني و�صرق 

 ق��د انعقد يف من��اخ �صعود العداء الن��ازّي لليهود وازدياد 
ّ
الأردّن. كان املوؤمت��ر ال�صهي��وين

التوّتر الدويّل، يف اأوروّبا، وتوّقع موجات من الهجرة اليهودّية، يف ال�صنوات املقبلة، حتمل 

اإىل فل�صطني ماليني اليهود، فتغرق عربها وفاعلّية رف�صهم وقد تتعّدى حدود فل�صطني 

اإىل �صرق الأردّن.

رت احلكومة ال�صورّية انعقاده ومل  واأما موؤمتر بلودان الذي رّخ�صته ال�صلطة املنتدبة وي�صّ

ت�صرتك فيه ول ا�صرتك غرها من احلكومات، فقد جمع اأكرث من اأربعمائة �صخ�صّية 

ج��اوؤوا من فل�صطني و�صوريا ولبنان والع��راق وم�صر. وقد رئ�ض املوؤمتر ناجي ال�صويدي رئي�ض 

احلكوم��ة العراقّية �صابقًا واختر حمّمد عل��ي عّلوبة، الوزير امل�صرّي ال�صابق، و�صكيب 

اأر�ص��الن )الذي كان قد عاد – موّقتًا – واإح�ص��ان اجلابري من منفاهما الطويل( ومطران 

حم��اه لل��روم الأرثوذك�ض اإغناطيو���ض حريكة نّواب��ًا للرئي�ض و�ص��ربي الع�صلي وتوفيق 

مف��ّرج »نامو�ص��ني« )اأي كاتبني(. واخت��ر ريا�ض ال�صلح مراقبًا عاّم��ًا. واأّما احلاج اأمني 

احل�صيني )الغائب ق�صرًا( فُعنّي رئي�صًا فخرّيًا للموؤمتر.
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رّك��ز هذه احلملة على املفّو�ض ال�صامي، مّتهم��ًا اإّياه مبتابعة �صيا�صة احلكم املبا�صر، 

على الرغم من املعاهدة.

واأّم��ا املفّو�ض ال�صامي فراأى اأن امل�صيحّيني ما زالوا يحّملون ريا�ض ال�صلح م�صوؤولّية ال�صغب 

الذي �صهدته بروت بعد توقيع املعاهدة، واأن الت�صويت له مل يكن يف واردهم.
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 جمع 59 مندوبًا 
ّ
وكان ريا�ض ال�صلح قد ح�صر يف عداد وفد لبناين

بينه��م عب��د احلمي��د كرام��ي وعبد اللطي��ف البي�ص��ار وعمر 

الداع��وق وعبد الله اليايف وعزيز الها�ص��م وجربان تويني. وكان 

منهم اأي�صًا قريبون اإىل ريا�ض جاوؤوا من �صيدا وجبل عامل وهم 

اأحم��د عارف الزين واأحمد ر�ص��ا و�صليمان ظاهر وبهيج وتوفيق 

اجلوهري ومعروف �صعد ومو�ص��ى الزين �صرارة وعلي بّزي واألفرد اأبو 

�صم��را وغره��م. وكان هوؤلء ه��م الذين قادوا م��ا �صهده جبل 

عام��ل و�صي��دا من اأعم��ال الحتج��اج يف ربي��ع 1936 و�صيفها. 

وكان بع�صهم نا�صطًا يف دع��م الثورة الفل�صطينّية. وقد خطب 

ريا���ض فنّوه بت�صحي��ات ال�صيداوّي��ني والعاملّي��ني. وكان بع�ض 

اخلطباء قد نّدد بامتناع احلكومة اللبنانّية عن اّتخاذ موقف 

 اأن يّتخذ 
ّ
 وطلب بع�ض احل�صور اللبناين

ّ
يدي��ن امل�صروع الربيطاين

املوؤمتر قرارًا بهذا املعنى. فح�صلت من جّراء ذلك �صّجة جاوزت 

قاع��ة املوؤمتر اإىل ال�صح��ف اللبنانّية، فدار �صج��ال بينها ب�صاأن 

موقف احلكومة من امل�صاألة الفل�صطينّية.

واأّما مقّررات املوؤمتر )الذي ا�صتغرقت اأعماله يومني( فلم تخرج، يف 

ال�صيا�صة، عن فحوى املطالب التي كانت ترتّدد من بدء الإ�صراب 

الفل�صطينّي. واأهّمها وق��ف الهجرة اليهودّية ووقف بيع الأرا�صي 

لليه��ود والنتق��ال م��ن النت��داب اإىل معاهدة ت�صم��ن ا�صتقالل 

فل�صطني العربّية ومعاملة اليهود فيها معاملة الأقّليات يف �صائر 

الدول املطّبقة فيها مواثيق ع�صبة الأمم. وقد دان املوؤمترون، تبعًا 

 وطلبوا اإلغاء وعد بلفور وحّيوا 
ّ
لذلك، م�صروع التق�صيم الربيطاين

ت�صحي��ات الفل�صطينّيني موؤّكدين لهم ت�صام��ن الأّمة العربّية 

حوله��م. وهم مل ين�صوا التوّجه اإىل ق��ادة الدول العربّية �صاكرين 

م�صاعيه��م وطالبني موا�صلته��ا، واإىل بريطاني��ا منذرين بوقوف 

العرب منها على مفرتق طرق موؤّكدين اأن �صيا�صتها يف فل�صطني 

هي ما �صيملي وجهتهم لأن ق�صّية فل�صطني ق�صّية العرب عاّمة 

ولأن ن�صرتها واجبة عليهم وعلى امل�صلمني. وقد انتهى املوؤمترون 

اإىل عهد وميثاق رّددوه، هو عهد ال�صتمرار يف ن�صرة الق�صّية العربّية 

يف فل�صطني حّتى اإنقاذها وحتقيق ال�صيادة العربّية فيها.

اإىل ذل��ك، اأن�صاأ املوؤمتر لنف�صه جلنة تنفيذّية هي نف�صها اللجنة 

العربّي��ة العليا يف فل�صطني مع �صّم مندوب اإليها عن كّل من
 

الأقط��ار العربّي��ة. واّتخ��ذت جلن��ة الإع��الم والدعاي��ة واللجنة 

ل��ة اأهّمها  القت�صادّي��ة املنبثقت��ان ع��ن املوؤمت��ر تو�صيات مف�صّ

اإن�صاء مكتب دائم للدعاية وتنظيم مقاطعة الب�صائع والأعمال 

اليهودّية والربيطانّية وال�صغط ملنع بيع الأرا�صي من اليهود، اإلخ.

وقد كان لهذا املوؤمتر �صدى بعيد يف البالد العربّية ويف فل�صطني 

. ولك��ن بع�ض امل�صارك��ني فيه وج��دوا املقّررات  عل��ى الأخ���ضّ

مت�صاهل��ة وق��ّرروا، بع��ده مبا�ص��رة، اأن ي�ص��وا يف عمله��م وفق 

خّطة اأكرث حزمًا. ويف كّل حال، كان املوؤمتر فاحتة �صيا�صّية 

للمرحلة الثانية من ثورة فل�صطني التي ت�صاعدت وانت�صرت بعد 

انف�صا�صه باأّيام.

يف اأواخ��ر ت�صري��ن الث��اين 1937 )اأو اأوائل ال�صهر الذي ت��اله(، �صافر 

ريا���ض ال�صل��ح اإىل اأوروّب��ا. وكان��ت تل��ك واحدة م��ن رحالته 

الطويل��ة اإذ تاأّخ��رت عودته اإىل ب��روت حّتى 16 مّت��وز من العام 

التايل. واأّما وقائع اإقامته يف باري�ض وجنيف فلم ي�صلنا منها اإل 

نزر ي�صر. نعل��م اأّنه �صّرح، قبل مغادرته بروت، اأّنه �صيّت�صل، يف 

جنيف، ببع�ض اأع�صاء جلنة النتدابات يف ع�صبة الأمم »ملنا�صبة 

اهتمامهم ب�صوؤون املعاهدتني ال�صورّية واللبنانّية« واأّنه �صيّت�صل، 

يف باري���ض، باأ�صدقائه من الن��ّواب الراديكالّيني وال�صرتاكّيني 

اآم��اًل اأن يع��ودوا اإىل ال�صعي ل�»تنوي��ر املوقف« و »تقريب وجهات 

النظر« على عهده بهم.

نعل��م اأي�ص��ًا اأن ه��ذه الرحل��ة وافق��ت، يف بدايته��ا، زي��ارة م��ن 

زي��ارات جمي��ل م��ردم لباري���ض. وه��ي الزي��ارة التي اأف�ص��ت اإىل 

تب��ادل �صورّي – فرن�صّي لكتابني انطويا عل��ى �صمانات اإ�صافّية 

لالأقّلي��ات يف �صوري��ا، وعلى تعّه��دات جديدة منه��ا اللجوء اإىل 

املعونة الفّنية الفرن�صّية يف تنظيم الإدارات العاّمة. وهذه نتيجة 

اأث��ارت يف وجه م��ردم )الذي كان قد و�صع كث��رًا من بي�صه يف 

�صّل��ة الإب��رام الفرن�صّي للمعاهدة( عا�صف��ة احتجاج يف �صاحات 

دم�ص��ق. ولكن ل نعل��م اإن كانت توجد �صلة بني زيارتي مردم 

وال�صل��ح، ول ماهّي��ة موق��ف الأخر م��ن �صيا�ص��ة الأّول التي ما 

عّتم��ت اأن اأخرج��ت �صكري القّوتلي م��ن احلكومة ال�صورّية، 
 

واأخرج��ت معه اإىل و�صح النهار ما اأخ��ذ يعتور الكتلة الوطنّية 

خ متزايد. من تف�صّ

م55Z اإق�مة يف ب�ري�ش تواكب نزع املع�هدتني الطويل

يف 8 حزي��ران 1941، انطلق��ت م��ن فل�صطني 

وم��ن �ص��رق الأردّن والع��راق ق��ّوات اجلي���ض 

 ومعها قّوات لفرن�صا احلّرة 
ّ
التا�صع الربيطاين

)ي�صفه��ا �صبر���ض باأنه��ا �صغ��رة( يف حملة 
رم��ت اإىل احتالل �صوريا ولبنان، واإخراجهما 

من قب�ص��ة ال�صلط��ة الفي�صّي��ة املتعاونة مع 

دولت��ي املح��ور، واملمّثل��ة يف ب��روت باملفّو�ض 

ال�صام��ي اجلرنال ه��رني دنت��ز. كان احلافز 

القري��ب لهذه احلملة قي��ام الطران احلربّي 

، ابتداًء من اآخر ني�صان، بغارات على 
ّ
الأملاين

العراق، جن��دة لر�صيد عايل الكيالين رئي�ض 

احلكوم��ة العراقّي��ة املتم��ّرد، يف املواجه��ة 

الدائ��رة بين��ه وب��ني الق��ّوات الربيطانّية. وقد 

املهاب��ط  الأملانّي��ة  الطائ��رات  ا�صتخدم��ت 

الع�صكرّي��ة يف لبنان )ري��اق( ويف �صوريا )املّزة 

وتدم��ر والن��رب ق��رب حل��ب( نق��اط اإ�شناد 

واإم��داد بالوق��ود يف غاراته��ا تل��ك. على اأن 

احلملة الربيطانّية الفرن�صّية كان قد �صبق 

التفك��ر فيها ح��وادث الع��راق. فكانت، 

م��ن جه��ة، ا�صتباقًا لإنزال حم��ورّي حمتمل 

يف �صوريا ولبنان ولتق��ّدم حمتمل اأي�صًا لقّوات 

املحور من اليونان، ع��رب تركيا، اإىل �صاحل 

��ط ال�صرق��ّي. وهو م��ا بدا خط��رًا على  املتو�صّ

الق��ّوات الربيطانّي��ة يف الع��راق ويف فل�صطني 

وعل��ى قن��اة ال�صوي���ض اأي�ص��ًا. وه��ذا يف وق��ت 

كانت تدور فيه مواجهة �صر�صة بني اجلي�صني 

 يف ال�صحراء الليبّية، وكان 
ّ
 والأملاين

ّ
الربيطاين

فيه اجلرنال ديغول، قائد فرن�صا احلّرة، ير�صم 

ط و�صرقه،  حموري��ن للحرب، يف جنوب املتو�صّ

يت��ّد الأّول منهما بني الإ�صكندرّية ونروبي 

والث��اين بني طرابل�ض الغ��رب وبغداد، ويف�صي 

ك�ص��ب احل��رب عليهم��ا اإىل فت��ح جبهة 

لتحرير فرن�صا ابتداًء من جنوبها.

 
ّ
�صب��ق احلملة باأ�صهر ح�صار بح��رّي بريطاين

لل��ص�واح���ل ال�ل�ب�ن�انّي��ة وال��ص�ورّي��ة، ع�ّق��د 

م�ص��كالت التموين، يف زمن احل��رب، وزاد 

الأح��وال املعي�صّي��ة �ص��وء على �ص��وءًا. وهو ما 

ت عنه موج��ات تظاهر يف 
ّ

كان��ت قد ع��رب

امل��دن تخّلله��ا عن��ف وووجه��ت بالقم��ع. 

وكان��ت ق��د انت�ص��رت �صائع��ات مفادها اأن 

 40Zس� اإخراج الفي�شّيني
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وقد ُن�صب اإىل ريا�ض، يف ني�صان 1938، كالم )نفاه لحقًا( يرّجح 

 
ّ
قرب الإبرام الفرن�صّي للمعاهدت��ني واخت�صار »النظام« اللبناين

الباه��ظ النفق��ات. وكان��ت تل��ك ه��ي امل��ّدة التي ع��اد فيها 

ال�صرتاكّي ليون بلوم اإىل حكم فرن�صا، ولكن ل�صهر واحد.

يف كّل حال، مل يكد ريا�ض يكمل ليلته يف بروت، بعد عودته 

اإليه��ا من باري�ض، حّتى ح�صر من ا�صطحبه اإىل موؤمتر الكتلة 

الوطنّي��ة يف قد�صّي��ا. كانت حكومة جميل م��ردم قد با�صرت 

نزعه��ا الطوي��ل تواكبها – م��ع ا�صتقال��ة القّوتلي – هجم��ات 

ال�صهبن��در وا�صتم��رار ال�صطراب النف�ص��ايّل يف اجلزيرة وانتعا�ض 

مي��ول من النوع نف�صه يف جبل ال��دروز ومنطقة العلوّيني، وجتّدد 

اخلالف م��ع احلكوم��ة اللبنانّية على »امل�صال��ح امل�صرتكة« 

واأخرًا، ل اآخرًا، دخ��ول القّوات الرتكّية اإىل لواء الإ�صكندرون. 

وق��د ذه��ب مردم به��ذه احلمول��ة اإىل باري���ض، بعد ع��ودة ريا�ض 

ال�صل��ح منها باأ�صابي��ع، ليقيم هناك ثالث��ة اأ�صهر. ولكن ما 

قّدمه هناك من تنازلت جديدة مل َيْبُد ملجل�ض النّواب الفرن�صّي 

مغري��ًا باإبرام املعاهدة... واإمنا ب��دا مغريًا ملجل�ض النّواب ال�صورّي 

باعتبار كّل ما طراأ على املعاهدة الأ�صلّية من تغيرات باطاًل 

وغر ذي مو�صوع.

كان لريا���ض ال�صل��ح دور ب��ارز يف تقري��ب ال�صّق��ة ب��ني الكتلة 

الوطنّي��ة ون��ّواب منطق��ة العلوّي��ني واأعيانها حّت��ى اأمكن يف 

اأوائ��ل كانون الأّول 1936 اإعالن ان�صم��ام هذه املنطقة اإىل �صوريا 

املوّح��دة، وفقًا ملا كان قد تق��ّرر يف املعاهدة ال�صورّية – الفرن�صّية. 

وكان��ت مفاو�ص��ات التوحيد ق��د دارت يف ب��روت وتوّلها، من 

جه��ة احلكومة ال�صورّية، رئي�صه��ا جميل مردم والوزير �صكري 

القّوتلي وقابلهما وفد كبر من نّواب الالذقية وبالد العلوّيني، 

ودخل يف املفاو�صات و�صطاء من اأعيان تلك املنطقة.

اأ�ص��در ه��وؤلء الو�صطاء، بع��د ح�صول الّتفاق، بيان��ًا �صكروا فيه 

الكتل��ة الوطنّي��ة ور�صوليها ونّواب منطقتهم. ث��ّم اأثنوا »على 

م��ا قام به الزعيم الوطنّي الأ�صت��اذ ريا�ض بك ال�صلح من جهود 

جّب��ارة طيل��ة ع��ّدة اأ�صه��ر كان منزل��ه العام��ر خالله��ا مقّرًا 

م56Z جهود لرّد منطقة العلوّيني اإىل �شوري� املوّحدة

يف اأوا�ص��ط اأّي��ار 1940، رزق ريا�ض وفائ��زة ال�صلح ول��دًا اأ�صمياه ر�صا 

طًا  اإحياًء لذكر جّده. وهو املولود الذكر الوحيد لهما، جاء متو�صّ

بناتهم��ا اخلم�ض. على اأن ه��ذه الفرحة كانت ق�صرة الأجل. 

فف��ي 26 ت�صرين الثاين، انطفاأ ر�صا وهو ابن �صّتة اأ�صهر. وقد ووري 

يف جّبانة البا�صورة وتقّبل والداه التعازي يف منزل �صامي ال�صلح اأّوًل 

ثّم يف منزلهما ابتداًء من الثالث.

م57Z ر�ش� ري��ش ال�شلح

يروي اإ�صكندر ريا�صي اأن فون هنت�ض، ممّثل اأملانيا الذي اأر�صله هتلر 

اإىل بروت، بعد �شق�ط باري�ض وت�قيع الهدنة الفرن�شّية – الأملانّية 

يف اأّي��ار 1940، زار كاّلً م��ن �صام��ي وريا���ض ال�صل��ح عن��د و�صوله 

ونق��ل اإليهما )واإىل غرهما( وع��د الفوهرر باإقرار ا�صتقالل الدول 

العربّي��ة عن��د انت�ص��ار اأملانيا يف احل��رب. فطلب اإلي��ه ال�صلحان 

ت�صجي��ل الفوهرر ه��ذا التعّهد يف مذّكرة يتوّلي��ان اإبالغها اإىل 

زعم��اء الدول العربّية واإعالنها عل��ى النا�ض. فلم يجاوز لفتهما 

اإىل كون راديو برلني ل يني يكّرر هذا التعّهد...

ويزيد الريا�صي اأن فون هنت�ض، حني ا�صطّر، بعد ذلك، اإىل مغادرة 

ب��روت، �ص��األ ريا�ض اأن يح�ص��م موقفه: اإّما مع الأمل��ان واإّما مع 

الإنكلي��ز. فاأجاب ريا���ض باأّنه هو نف�صه ل يعرف اإن كان مع 

هوؤلء اأم مع اأولئ��ك، ولكّنه �صيكون مع الذين يحّررون بالده 

ويحرتمون ا�صتقاللها »ولو كانوا من اأهل جهّنم«.

ويذك��ر اأكرم زعي��رت اأّنه كان – يف تلك الآون��ة نف�صها – على 

اأهب��ة ال�صف��ر اإىل بغداد، وذل��ك بعد اإقامة له يف ب��روت، وكان 

اخلالف ق��د ا�صتّد بني حكوم��ة ر�صيد ع��ايل الكيالين الأوىل 

م58Z مالمح موقع يف احلرب الأيدلوجّية

لالجتماع��ات والتمهيدات وتقريب النظرّيات. وقد كان ذلك 

بو�صاطة وتكليف مّنا دعمت��ه اجتماعات ح�صرته اإىل النّواب 

امل�صار اإليهم يف الفنادق وزياراتهم له يف منزله وخلواته معهم يف 

كثر من الأحيان«.

جانبًا من القمح ال�ص��ورّي ُي�صحن اإىل فرن�صا 

يف ح��ني و�ص��ل فيه جان��ب من الأه��ايل اإىل 

حدود اجلوع.

واأب��دت الق��ّوات الفي�صّي��ة يف �صوري��ا ولبن��ان 

مقاومة �صر�صة ظهر اأنها مل تكن يف ح�صبان 

املهاجمني. فا�صتمّرت احلرب 34 يومًا ودارت 

الناقورة – الدام��ور  حم��ور  عل��ى  معاركه��ا 

وعلى حم��ور مرجعيون – البقاع وعلى حمور 

درعا – دم�ص��ق. وق��د ا�ص��رتك الط��ران م��ن 

اجلهت��ني يف املع��ارك، عل��ى نح��و حم��دود، 

وق�ص��ف املهاجم��ون مواقع يف ب��روت مرارًا، 

ودارت مواجه��ات بحرّي��ة اأي�ص��ًا. وق��د حمل 

الق�صف الرئي�ض األفرد نقا�ض على التوّجه اإىل 

املفّو�ض ال�صام��ي طالبًا المتناع عن الدفاع 

يف املواق��ع املدنّي��ة واإع��الن ب��روت مدين��ة 

مفتوح��ة. وقد رف�ض دنتز هذا الطلب الأخر 

حمتّجًا بكون ب��روت هي القاعدة البحرّية 

الوحيدة لقّواته.

من جهة اأخرى، تقّدمت القّوات الربيطانّية 

التي كانت قد ح�صمت املعركة مع القّوات 

املوالية لر�صي��د عايل الكيالين نحو دير الزور 

وحلب. واجّتهت اأي�صًا نحو حم�ض عرب تدمر. 

ويف 21 حزي��ران، دخل��ت قّوات فرن�ص��ا احلّرة 

دم�ص��ق. وكان دنت��ز قد بداأ يعر���ض الهدنة، 

ولكن اعرتا�صات م��ن حكومته اأّخرتها. 

ل اإىل وقف لإطالق النار اإّل يف ليل  فل��م يتو�صّ

11‑12 مّت��وز، وكان الأ�صرتالّي��ون قد اأ�صبحوا 
على م�صارف بروت.

ويف 14 مّت��وز، وّقع��ت الهدن��ة يف ع��ّكا ب��ني 

 والفي�ص��ّي واأق�ص��ي عن 
ّ
اجلانب��ني الربيط��اين

توقيعها، بناء على طلب الفي�صّيني، اجلرنال 

كاترو ممّثل فرن�صا احلّرة. وكانت هذه اأّول 

مواجهة كب��رة، ب�صاأن �صوري��ا ولبنان، بني 

بريطاني��ا وفرن�ص��ا الديغولّية. وق��د اأثار غيظ 

، قب��ول الربيطانّيني  ديغ��ول، عل��ى الأخ���ضّ

ترحي��ل الق��ّوات الفي�صّي��ة اإىل فرن�ص��ا عل��ى 

�صف��ن فرن�صّية ورف�صهم ح��ّل وحداتها وفتح 

املجال اأم��ام الديغولّيني لل�صع��ي اإىل ك�صب 

عنا�صرها. وقد و�ص��ل الأمر اإىل حّد التهديد، 

من جان��ب ديغول ال��ذي ه��رع اإىل القاهرة، 

بف�ص��ل قّواته كلّيًا عن القّوات الربيطانّية. 

وه��و م��ا انته��ى اإىل »اّتف��اق تف�ص��رّي« بني 

القيادتني الديغولّية والربيطانّية اأ�صلح جانبًا 

م��ن ال�صرر الذي كان ق��د حلق بالديغولّيني، 

ثّم اإىل تنظيم للعالقات الع�صكرّية يف �صوريا 

ولبن��ان ب��ني الطرف��ني. حفظ ه��ذا التنظيم 

للجانب الفرن�صّي حّق الإ�صراف على اجلهاز 

احلكومّي وعلى اخلدم��ات العاّمة والأمن. 

ولك��ن ه��ذا التنظيم ظ��ّل قا�ص��رًا عن درء 

عوام��ل التجاذب والتنازع ب��ني احلليفني يف 

�صوري��ا ولبنان، وذلك طوال امل��ّدة التي اأف�صت 

اإىل ا�صتق��الل الدولتني ثّم اإىل جالء اجلي�صني 

بعد انتهاء احلرب العاملّية.

دنتز 100

100
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و�لو�س��ّي عبد �لإل��ه، فج�ءه ري��ض �ل�سل��ح موّدعً� و�أ�س��ّر �إليه ب�أن 

ل حكومته �إىل �ّتف�ق مع �لكيالين  ف��ون هنت�ض �أّكد له تو�سّ

ت�سمن �أمل�ني� مبوجبه ��ستقالل �لدول �لعربّية. وقد طلب �ل�سلح 

م��ن زعيرت �أن يتح��ّرى من �لكيالين �سّحة �خل��ر ويبعث �إليه 

ب�لنتيج��ة يف برقّي��ة يتعّلق ظ�هر لفظه� ب�سّح��ة زعيرت وو�سوله 

ب�ل�سالمة، لُيبنى على �لأمر مقت�س�ه. غري �أن هذ� �ل�ستف�س�ر مل 

يف�ِض �إىل �سيء �إذ �سرع�ن م� ��ستق�لت حكومة �لكيالين تلك 

لتحّل حمّله� حكومة طه �له��سمّي.

وك�ن كث��ري من �لزعم�ء �مل�سلمني ي��رتّددون، يف هذه �ملرحلة، 

على بن�ية �ملرتوبول �أو �ل�»دويت�سرهوف« مقّر فون هنت�ض، ويرتّدد 

كث��ري م��ن �لزعم�ء �مل�سيحّي��ني على فن��دق �لنورم�ندي حيث 

نزل��ت �لبعث��ة �لع�سكرّي��ة �لإيط�لّية �ملكّلف��ة تطبيق �لهدنة 

م��ع »جي���ض �ل�س��رق« �لفرن�س��ّي. وك�ن��ت �لدع�ي��ة �لإيط�لّية 

م�ست�سري��ة يف بريوت من �سنو�ت عّدة عند وقوع �حلرب. ولكن 

هزمية فرن�س� حملت بع�ض �لزعم�ء �مل�سيحّيني على ��ستطالع 

لإم��ك�ن �نت��د�ب �إيط���يّل عل��ى لبن�ن يح��ّل حم��ّل �لنتد�ب 

�لفرن�سّي �أو لإمك�ن �سم�ن �إيط�يّل ل�ستقالل لبن�ن �إذ� خرجت 

فرن�س� منه. وك�ن �سّر هذ� �لتوّزع �لإ�سالمّي �مل�سيحّي بني �لأمل�ن 

و�لطلي���ن �أن �إيط�لي��� ك�ن��ت دول��ة ك�ثوليكّي��ة و�أن �لنظ�م 

�لف��س��ّي فيه��� ك�ن يّدعي �ل��ولء للكني�سة �لروم�نّي��ة... و�إن 

ك�نت عالقته �لفعلّية به� مل تْخُل من �لأزم�ت.

علي��ه �سّجلت �لتق�ري��ر �لفرن�سّي��ة �لالحقة ري����ض �ل�سلح بني 

�ملّت�سلني مبمّثلي �أمل�ني� �لن�زّية يف غ�سون هذه �ل�سنة �لتي ف�سلت 

ما ب��ن �سقوط فرن�سا قي ربي��ع 1940 ودخول �لق��ّو�ت �لريط�نّية 

وق��ّو�ت فرن�س� �حلّرة لبن�ن و�سوري� جم��ّددً� يف ربيع 1941. فم� هي 

حقيقة موقف �لرجل بني مع�سك��َري »�ملحور« �لن�زّي – �لف��سّي 

و�حللف�ء �لدميقر�طّيني؟

ل يوج��د جو�ب ب�سيط ع��ن هذ� �ل�سوؤ�ل. ففي حديث �إىل جريدة 

النهار �سبق �سق��وط فرن�سا بثالثة اأ�سه��ر، ذّكر الرجل مبوقفن 

و��سح��ني �ّتخذهم��� يف �ل�س��ّف �لدميقر�ط��ّي ح��ني مل يك��ن 

ب�لإمك�ن ن�سبة هذ� �لنوع من �ملو�قف �إىل �خلوف من �حللف�ء 

ول �إىل متّلقه��م. �ملوقف �لأّول ج�ء يف من�سور للمنتدى �لأدبّي يف 

 �إ�ست�نب��ول موؤّي��د للحلف�ء، يف مطلع �حل��رب �لأوىل، وقد كّلفه

حك��م �لديو�ن �لعريّف عليه ب�لنفي �ملوؤّبد. و�ملوقف �لت�يل �ّتخذه 

يف بي�ن ن�سره يف ب�ري�ض، غد�ة �ندلع �حلرب �لأهلّية �لإ�سب�نّية، 

 ) ّ
يف �سي��ف �سنة 1936، ودع��� فيه عرب �لريف �ملغرب��ّي )�لإ�سب�ين

�إىل �لوق��وف عل��ى �حلي�د بني �لنظ�م �جلمه��ورّي وقّو�ت فرنكو 

�ملتم��ّردة علي��ه. ومل يك��ن ري����ض �ل��ذي �أطلق ن��د�ءه وقتذ�ك 

ب�سفت��ه ن�ئبً� ل�سكرتري �ملوؤمتر �لإ�سالمّي �لع�ّم، قد �أخفى وقوفه 

َفت لكم  �سْ
يف �س��ف �جلمهورّية �لتي ق�ل لعرب �لري��ف �إّنه� »�أَ

�لنّية لرتكيز عالقته� بكم على �لأ�س�ض �حلّرة �لتي ق�مت هي 

عليه�«. وك�ن هذ� �لند�ء �لذي �قرتحه على ري��ض �أ�سدق�وؤه يف 

�لي�س���ر �لفرن�سّي – عل��ى م� �سّرح به هو نف�سه – ق��د ُن�سر بو�س�ئل 

ن�سر خمتلفة على نط�ق و��سع وجت�وبت له �أ�سد�ء قوّية.

عل��ى �سعي��د �آخ��ر، ك�ن ري����ض »��ستقاللّي��ً�«، ب�ملعن��ى �لذي 

�كت�سبت��ه ه��ذه �ل�سف��ة يف دم�س��ق �لفي�سلّي��ة، وك�ن وثي��ق 

�ل�سالت، يف �ل�سي��سة �ل�سورّية، ب�أمث�ل �إبر�هيم هن�نو )�لذي تويّف 

�سن��ة 1935( و�سكري �لقّوتلي و�سعد �لله �جل�بري ووثيق �ل�سالت، 

يف �ل�سي��س��ة �لفل�سطينّي��ة، ب�ملفت��ي �أمني �حل�سين��ي. و�ل�سالت 

�يل �أن�س�أه��� �حل�سيني )و�جل�بري و�لقّوتلي �أي�س��ً�، �إىل درجة �أقّل( 

ب�لقي���دة �لن�زّية �أو مبوؤ�زريه���، معلومة وك�نت دللته� ول تز�ل 

حم��ّل جدل مت���دى ويتعّذر علين��� ح�سمه. ول ينبغ��ي �أن نن�سى 

�أي�س��ً� �سكيب �أر�سالن �لذي ك�ن ري����ض ع�سريه لأعو�م يف وفد 

جنيف �ل�سورّي – �لفل�سطينّي، وقد ك�نت له �ّت�س�لت مم�ثلة، 

يف �سنو�ت �حلرب، ب�لنظ�مني �لن�زّي و�لف��سّي...

ولك��ن ري��ض – على م��� يقول ه��و نف�سه – »ل��زم �ل�سمت« بعد 

اندالع احلرب. وال ُتعرف له مبادرات يف املّدة الفا�سلة بن �سقوط 

فرن�س� وعودة فرن�س� �حلّرة وبريط�ني� �إىل �سوري� ولبن�ن، �سوى حفلة 

�س�ي كبرية �أق�مه� يف 3 �أّي�ر 1941 ملن��سبة عيد ميالد في�سل �لث�ين، 

ملك �لعر�ق �لطفل. وك�ن��ت هذه �ملب�درة منطوية، يف ظرفه�، 

على �لتب��ض مق�سود على �لأرجح. فهي حّم�لة، من جهة، ملعنى 

�لدعم لبق�ء �لعر���ض �له��سمّي �لعر�قّي �لذي بد� م�سريه معّلقً� يف 

تلك �لآونة. وهي حّم�لة �أي�سً� ملعنى �لت�أييد لنقالب ر�سيد ع�يل 

�لكيالين �ملع���دي لريط�ني� )وللو�سّي �ل�سريف عبد �لإله ولنوري 

�ل�سعيد، وقد فّر� من بغد�د(. وك�ن هذ� �لنقالب ممّتعً� بت�أييد 

�أمل�ني��� وحظي )بعد حفلة �ل�س�ي ب�أّي���م( بدعم طري�نه�. وهو قد 

 وق��ع، بوج��ود �ملفتي �أمني �حل�سين��ي يف بغد�د وموؤ�زرت��ه �ملب��سرة،

يف ه��ذه �ل�سن��و�ت كّله���، �أي ب��ني غ��دو�ت 

وع�س�ي���  �للبن�نّي��ة  �لفرن�سّي��ة  �ملع�ه��دة 

�ل�ستق��الل، ك�نت �لعالق���ت بني �لكتل 

�لط�ئفّية �لف�علة يف لبن�ن متقّلبة وك�نت 

�أقرب، على �لإجم�ل، �إىل �ل�سطر�ب و�لت�أّزم. 

ففي بريوت، ��ست��وى ميز�ن �لت�س�حن و�لوئ�م 

�أو �لتع�ون بني منّظمتي �لكت�ئب و�لنّج�دة، 

�بتد�ء من خريف 1937، ميز�نً� ملز�ج �لعالق�ت 

ب��ني �ملو�رنة و�ل�سّن��ة يف �لبالد، وق��د �أ�سبحت 

ه�ت�ن �لط�ئفت���ن ر��سختي �لقدم �أكرث من 

ذي قب��ل يف �حت��ك�ر �لتحّك��م �لع���ّم معً� 

مبن�خ �ل�سي��س��ة �لع�ّم يف �لبالد وبتوّجه�ته� 

�لإجم�لّي��ة. وق��د ك�ن �لتنظيم���ن ولي��دي 

�لتوّت��ر �لذي �أن�س�أه، ب��ني �لط�ئفتني، ��ستقب�ل 

متب�ين ملع�هدة 1936.

عل��ى �أن �أزمة �لتموين �لتي �ندلعت، يف ربيع 

 ،
ّ
1941، عل��ى �أث��ر �حل�س���ر �لبح��رّي �لريط�ين

ب��ني  م�سرتك��ة  وحرك��ة  تع�ون��ً�  �سه��دت 

�لكت�ئ��ب و�لنّج���دة. ومل يك��ن ت�سع�س��ع 

موقع �ل�سلطة �ملنتدبة على �أثر هزمية فرن�س� 

ب�لقلي��ل �لأث��ر يف �إيه���ن �لعالق��ة ب��ني هذه 

�ل�سلطة وج�نب متن�مي �لقّوة من �مل�سيحّيني.

وحني دخلت �لقّو�ت �لريط�نّية وقّو�ت فرن�س� 

�حل��ّرة �لبالد و�أعل��ن ك�ت��رو »�ل�ستقالل«، 

��ستمّر �لتق�رب بني �لط�ئفتني وتوّطد. وت�س�فر 

ظه��ور فرن�س��� يف مظه��ر �لقّوة �لآفل��ة وغلبة 

 يف �ل�س�ح��ة �مل�سرقّية ويف 
ّ
�حل�س��ور �لريط���ين

ميز�ن �حلرب �لع�ّم لتح�سيل هذه �لنتيجة.

مع ذلك، ل ميك��ن �لقول �إن هذ� �لتق�رب 

ب��ني �لط�ئفت��ني ك�ن ع�ّمً�. ب��ل �لو�قع �أن 

�لبطري��رك عري�سة وب�س���ره �خل��وري ت�سّدر�ه 

من �جله��ة �مل�رونّية وبقي خ�رج��ه �إميل �إّده 

وق��وى �أخ��رى قريبة من فلك��ه. ل ميكن 

�لق��ول �أي�س��ً� �إن ه��ذ� �لتق���رب ��ستمل فعاًل 

عل��ى �س�ئ��ر �لطو�ئف. فقد �سه��دت �لعالقة 

�لدرزّية – �مل�سيحّية يف �ل�س��وف توّترً� ملحوظً� 

يف �أّي���م �حلك��م �لفي�س��ّي. وجمع��ت �أزم��ة 

�لتموين �أي�س��ً�، يف ربيع 1941، �س�ئر �لأجنحة 

�لدرزّي��ة يف مو�جه��ة �ل�سي��س��ة �لنتد�بّي��ة.
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قب��ل �صهر تقريبًا م��ن يوم حفلة ال�ص��اي. وكان اليوم املذكور، 

بال��ذات، يوم ابتداء املواجهة بني الق��ّوات الربيطانّية املرابطة يف 

قاعدة احلّبانية، قرب بغداد، واجلي�ض العراقّي.

ل يكفي ما �صبق لت�صخي�ض موقف ريا�ض الفعلّي من املواجهة 

ب��ني العقيدت��ني ال�صيا�صّيتني اللتني تواجهت��ا يف احلرب العاملّية 

الثانية. والأ�صّح – على ما نرى – اأن ُي�صتخل�ض موقف الرجل من 

الديقراطّي��ة، ل م��ن ت�صّرف مفرد اأو من بي��ان بعينه، بل من 

�صرت��ه يف ال�صيا�صة واأ�صلوب��ه يف تعاطيها. فهو اأّوًل رجل مفاو�صة 

وتعاق��د. اإذ ن��راه مكّر�صًا معظ��م جهوده، بني احلرب��ني، لإر�صاء 

ال�صتق��الل الوطنّي يف د�صتور ويف معاه��دة. وهو من اأرباب املرونة 

واجرتاح املخارج، ل يف التفا�صيل اخلالفّية وحدها، بل يف ترتيب 

الأولوّي��ات العاّمة اأي�صًا. واآية ذلك ت�صّوره الذي اأقام عليه العالقة 

ب��ني ال�صتقالل والوح��دة، اإذ قّدم الأّول عل��ى الثانية وجعل هذه 

ل من اّت�صاح امل�صلحة اجلامعة.  الأخرة رهنًا بالقتناع املتح�صّ

غ��ر اأن مرونت��ه ل تذه��ب ب��ه اإىل الرمت��اء ول اإىل التخّلي عّما 

ي��راه حّق��ًا لقومه. فهو قد غ�ص��ب وت�صّلب، يف اأواخ��ر �صنة 1936، 

مث��اًل، حني راأى م�صيحّيي لبن��ان ياأبون اأن يواف��وا م�صلميه اإىل 

مرحل��ة بعينها م��ن الطريق امل�صرتك. وق��د كان من مالمح 

�ض قد ل يك��ون بلغه �صواه من  الديقراطّي��ة، يف �صرت��ه، حت�صّ

اأقران��ه العرب، لأهّمّية الراأي الع��اّم و�صرورة التوّجه املنتظم اإليه. 

وهو م��ا ظهر مثاًل يف اأدائ��ه ملهّمته الباري�صّية، بع��د انهيار ثورة 

1925‑1927 يف �صوريا.

وكان م��ن هذه املالم��ح اأي�صًا اأ�صل��وب خطب��ه واأحاديثه. فهو 

اأ�صل��وب حاّر، بعيد عن املوات اخل�صب��ي، ولكّنه خاٍل اأي�صًا من 

ن��ات الهي��اج والتهّيج، مّي��ال، عو�ض ذل��ك، اإىل احِلجاج  حم�صّ

اأو اإىل الإغ��راء ث��ّم اإىل ترك ب��اب للخ�صم يدخل من��ه اأو يخرج. 

فيبقى لذلك بعيدًا عن امليل اإىل الإقذاع اأي اإىل البلوغ بالتناول 

ال�صخ�ص��ّي حّد اإح��داث ال�صدوع التي يتعّذر لأمه��ا. اأخرًا يجب 

اأن حُتت�ص��ب يف كّفة امليل الديقراطّي لريا�ض ال�صلح �صداقات 

تكاد ال ت�شى وال يحاط بتنّ�عها وهّمة عالية مقرونة بالكرم 

يف تعّه��د ال�صداقة واأن�ض بالنا���ض ورغبة يف اإينا�صهم ومرح كثر 

وحمّبة للرقيق من ال�صعر:

اإذا َدَن��ت اخلي��اُم م��ن اخليام  واأَْقَت��ُل ما يك��ون ال�صوق مّني

قد بّددت، مّرة اأخ��رى، ما كان تراكم من 

ر�صيد لتفاه��م م�صيحّي – اإ�صالمّي يف البالد. 

ولك��ن النتخاب��ات نف�صه��ا وم��ا تالها ما 

لبثت اأن اأثبتت اأن هذا الر�صيد كان ل يزال 

متناميًا على قواعده التاريخّية اجلديدة.

وزاد الط��ني بّلة ا�صتثن��اء الطائفة من حيازة 

مقع��د وزارّي يف حكوم��ة النّقا���ض. وكان 

ع��ادل اأر�ص��الن، قائ��د احلرك��ة، ي�صتهدف 

 التقليدّي يف 
ّ
اأي�ص��ًا مواطن النفوذ الربيط��اين

الطائفة وي�صعى اإىل دمج احلركة يف تكتل 

حمّمدي �صامل. وهو قد �صعى اأي�صًا اإىل طماأنة 

املوارن��ة، فزار البطريرك وبا�صر حوارًا مع تّيار 

ب�ص��اره اخلوري، ع��رب كميل �صمع��ون وفريد 

اخل��ازن. عل��ى اأن ذل��ك مل ين��ع بداي��ات 

�ص��دام، يف اأواخ��ر العه��د الفي�ص��ّي، ب��ني دروز 

وم�صيحّي��ني. فق��د �صق��ط، يف امل��نت، قتيالن 

وجرحى و�صاعت اأخبار عن ت�صّلح درزّي واأخذ 

م�صيحّيون يطالبون بالت�صّلح.

هذا وقد اختلفت اأزمة التموين الثانية )ربيع 

1942( عن تل��ك التي �صهدته��ا اأواخر العهد 
الفي�ص��ّي يف وقعها على جمرى العالقات بني 

النّج��ادة والكتائب. فاأّدى اأ�صلوب النّجادة يف 

الحتف��ال بعيد املول��د وح�صور رئي���ض الوزارة  

اأحمد الداعوق ه��ذا الحتفال اإىل مناكفة 

�صدي��دة بني التنظيم��ني. وكانت تظاهرات 

اّتخ��اذ  اإىل  اأف�ص��ت  ق��د  �صابق��ة  متقابل��ة 

احلكومة قرارًا بحّل املنّظمتني بقي نظريًا.

عل��ى اأن ذل��ك كّل��ه مل يح��ل دون م�ص��ّي 

ب�ص��اره اخل��وري، يف امل��ّدة نف�صه��ا، ُقُدم��ًا يف 

خّط��ة التقارب م��ع اأبرز ال�صا�ص��ة امل�صلمني. 

كان التح��ّول ال��ذي اأحدثت��ه معاهدتا 1936 

��ك الإ�صالم��ّي بالوح��دة  لغ��ر �صال��ح التم�صّ

ال�صورّية هو التح��ّول امل�صتمّر الأثر خلف علّو 

وكان  وهبوطه��ا.  الطائفّي��ة  املناكف��ات 

خته هزية فرن�صا يف  التحّول الآخر ال��ذي ر�صّ

ال�صّف امل�صيحّي لغر �صالح النتداب قد اأخذ 

ي�صتكمل الأّول ويوّطده. وما هذان التحّولن 

اإل مقّدمت��ان ناطقت��ان، برغ��م �صفتهم��ا 

العملّية ل الن�صّي��ة، مبا اأ�صبح ُيعرف لحقًا 

با�صم »امليثاق الوطنّي«.

ويف اأوائ��ل ال�صيف الت��ايل )1943( بدا اأن الأزمة 

الت��ي اأثارها مر�صوم��ا اأّيوب تاب��ت املتعّلقان 

بتكوي��ن هيئ��ة الناخبني وجمل���ض النّواب 

مع انطالق القّوات الربيطانّية وقّوات فرن�صا 

احل��ّرة لإخ��راج الفي�صّيني من �صوري��ا ولبنان 

واإع��ادة احتاللهم��ا، نرثت الطائ��رات يوم 8 

حزي��ران 1941، ع�ص��رات الآلف م��ن الن�ص��خ 

م��ن اإع��الن وّقع��ه اجل��رنال ج��ورج كاترو 

ال��ذي كان اجلرنال ديغول ق��د عّينه مندوبًا 

عاّم��ًا ل��دى الدولتني. وكان اأه��ّم ما جاء يف 

ه��ذا الإع��الن اأن النت��داب قد »األغ��ي« واأن 

ال�صعب��ني اأ�صبح��ا »�صّيدين م�صتقّل��ني« واأن 

لهم��ا اأن يت�صّكال يف »دولت��ني منف�صلتني« 

اأو اأن يجتمع��ا يف »دول��ة واح��دة«. وقد اأ�صاف 

الإع��الن اأن ه��ذا ال�صتق��الل »�صت�صمن��ه« 

معاه��دة حتّدد، ف�صاًل عن ذلك، »العالقات 

املتبادل��ة بينن��ا«. ويف الي��وم نف�صه، اعرتفت 

بريطاني��ا، بل�صان �صفره��ا يف القاهرة مايلز 

اأعلن��ت  اإذ  ال�صتق��الل،  به��ذا  لمب�ص��ون، 

دعمها التاّم للقرار الفرن�صّي.

ومل يك��ن ه��ذا الق��رار اب��ن �صاعت��ه، ف��اإن 

فكرت��ه كانت حت��ت الدر�ض من��ذ خريف 

الع��ام ال�صاب��ق، وكانت م�ص��ّودات خمتلفة 

 
ّ
ل�صيغته قد تبودلت ب��ني اجلانبني الربيطاين

والفرن�ص��ّي، واّدع��ى اإدوارد �صبر���ض لحقًا اأنه 

وا�صع ال�صيغة الأخرة التي اعتُمدت ونُ�صرت 

بتوقي��ع كات��رو. وكان تعيني ه��ذا الأخر 

اإ�ص��ارة  �صامي��ًا  »مندوب��ًا عاّم��ًا« ل مفّو�ص��ًا 

وا�صحة اأخ��رى اإىل التحّول يف طبيعة العالقة 

بني فرن�صا ودولتي امل�صرق.

ومل تكن »املعاه��دة« العتيدة �صرط��ًا لإلغاء 

النتداب ول لال�صتقالل، وقد اأعلن ح�صولهما 

واإمن��ا كان��ت »�صمان��ة« فرن�صّي��ة  فع��اًل. 

لال�صتقالل، اإىل حتديدها العالقات املتبادلة.
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يف حالت��ي اأر�صالن ونا�صر الدين، ولكّنه بلغ حّد اجلهر يف حالة 

احلزب ال�صورّي القومّي.

وعن��د ال�صيعة، ب��داأت حركة املطالبة الطائفّي��ة تبدي طموحًا 

�صي��ًا. فاأخذ الن��ّواب ال�صيعة يت�صّرف��ون جماعة يف املجل�ض  موؤ�صّ

النياب��ّي ويلّوحون باملقاطعة وال�صتقال��ة تاأييدًا ملطالب الطائفة 

ابت��داًء م��ن �صن��ة 1937. ويف خري��ف 1941، اأق��دم اأحم��د الأ�صع��د 

وم�صايع��وه عل��ى تاأ�صي�ض »جمل���ض اأعلى« للطائف��ة ال�صيعّية، 

وكان��ت هذه �صابقة مل ُتْف�ِض اإىل �صورة ثابتة اإل بعد ذلك بنحو 

من ثالث��ة عقود. وكانت الزعام��ة الأ�صعدّية قد عادت تفر�ض 

نف�صه��ا بق��ّوة ابتداء م��ن انتخاب��ات 1937، وذلك بع��د تهمي�ض 

ن�صبّي اأو متقّطع بداأ مع اأوائل النتداب.

اأخرًا، كانت م�صاألة رئا�صة الوزارة قد اأ�صبحت حمورًا للحركة 

نة، وم��دارًا لعالقتهم باأقرانهم  ال�صيا�صّية يف و�ص��ط الزعماء ال�صّ

املوارنة اأي�صًا، وذلك منذ اأن ت�صّلمها خر الدين الأحدب يف مطلع 

1937. فم��ا لبثت العالقة اأن ا�صطربت بني رئي�ض اجلمهورّية اإّده 

ورئي�ض الوزارة الذي ظّل يلقى، اإىل اأواخر عهده، دعمًا من املفّو�ض 

ال�صامي ومن كتلة ب�صاره اخل��وري، هذا فيما كان البطريرك 

 قد اأ�صبح راغبًا يف اإزاحته. وحني اأجُلئ اإّده واأمني �صّر الدولة 
ّ
املاروين

عب��د الله بيه��م اإىل ال�صتقالة حتت وط��اأة الإخفاق يف معاجلة 

اأزم��ة التموي��ن امل�صت�صري��ة، وذل��ك يف ربي��ع 1941، ه��داأت هذه 

اجلبه��ة اإىل غداة اإعالن كات��رو »ال�صتقالل« يف اأواخر ت�صرين 

الث��اين وت�صكي��ل حكومة اأحم��د الداعوق بع��د ت�صمية األفرد 

نّقا���ض رئي�ص��ًا للجمهورّية. فق��د كان الداعوق موع��ودًا باأزمة 

متوي��ن جديدة جاءت بعد الأوىل بنحو �صنة. فكانت اأ�صهر اآذار 

وني�ص��ان 1941 واأواخر �شباط اإىل ني�شان 1942 اأ�صهر ا�صطراب �صديد 

وتظاه��ر داٍم جتّوًل بني املدن ال�صورّية واللبنانّية. وكان اخلبز قد 

اأ�صب��ح �صغل النا�ض وبو�صلتهم ال�صريح��ة يف ال�صيا�صة ويف املوقف 

من طريف احلرب.

يف ظرف الأزمة الثانية هذا، التقى ريا�ض ال�صلح الرئي�ض النّقا�ض 

واأب��دى ا�صتع��دادًا لتاأليف حكوم��ة تخلف حكوم��ة الداعوق 

ولتاأيي��د ا�صتقالل لبنان يف حدوده القائمة. ول يبدو هذا الرت�صيح 

ال��ذي جند خ��ربه يف تقري��ر فرن�صّي موّج��ه اإىل كات��رو مثار نفور 

انتدابّي فعلّي. بل اإن التقرير ييل اإىل موافقة النّقا�ض يف اعتباره 

يف م�صالك املناورة ال�صيا�صّية ويف �صاحات التظاهر، كان قد عّم، 

يف اأعق��اب الأطوار التي �صهدها التفاو���ض على معاهدتي 1936، 

حدي��ث »حقوق الطوائ��ف« وتراجع حديث »الوح��دة ال�صورّية« 

واإن يك��ن بقي ماث��اًل يف اأفق غر حّمدد، عل��ى الأغلب، اأو يف 

االحتي��اط. ا�شتملت ه��ذه الغلبة على ط�ائ��ف املحّمديني، يف 

لبن��ان، مبن فيهم ال�صّنة الذين ق��وي ميلهم اإىل الت�صّرف على 

اأّنهم طائف��ة لبنانّية ل على اأّنهم جزء من »اأّمة« يختلفون يف 

ر�صم حدودها ولكّنها �صا�صعة على كّل حال. وا�صتملت الغلبة 

نف�صها على الأقّليات ال�صورّية من علوّيني ودروز ومن م�صيحّيني 

يف ال�صم��ال ومن اأت��راك يف نواحي الإ�صكن��درون. فقد بقى هذا 

القو���ض كّل��ه يتململ بقوًى ناف��ذة فيه ورك��ب الإ�صكندرون 

اإىل تركيا مركب احّتاد امل�صالح الرتكّية – الفرن�صّية متجاوزًا 

عن رغبة �صّكانه من العرب وعن امل�صالح احللبّية ملينائه.

 )وه��و الو�صط القيادّي يف البالد(، بقي 
ّ
 اللبناين

ّ
ويف الو�ص��ط املاروين

اجلف��اء مقيم��ًا، عل��ى وجه الإجم��ال، بني البطري��رك عري�صة 

واملفّو�صي��ة ال�صامي��ة، ومن ث��ّم بني البطري��رك والرئي���ض اإميل 

اإّده. وح��ني ح��ّل األفرد نقا�ض يف حّمل اإّده، ت��راءى لعري�صة، خْلف 

الرئي���ض اجلديد، نفوذ الي�صوعّيني، وهو نفوذ كان البطريرك ل 

ياأن���ض اإليه. ويف �صبكة النفور هذه، وجد ب�صاره اخلوري وكتلته 

الد�صتورّية منفذًا وا�صعًا اإىل نوع من ال�صتئثار بر�صا بكركي.

وكان البطري��رك قد و�صل، يف خريف 1941، اإىل حّد التقّدم من 

�صبر�ض بعر�ض لإحالل حماية بريطانّية للموارنة حمّل احلماية 

 الذي مل يكن 
ّ
الفرن�صّي��ة. وهو عر�ض رف�صه اجلانب الربيط��اين

يريد الو�صول با�صتفزازه حليفته اإىل هذه الدرجة.

يف ه��ذه امل��ّدة نف�صه��ا، كان اجلبل ال��درزّي ي�صه��د تناف�صًا بني 

ع�صبة العم��ل القومّي، ممّثلة بعلي نا�ص��ر الدين )وهي تنظيم 

قوم��ّي عرب��ّي بقيت �صوريا جمال عمله حّت��ى ذلك احلني( وبني 

احل��زب ال�صورّي القوم��ّي، وكان زعيمه اأنطون �صع��ادة قد عاود 

الرحيل اإىل اأمركا اجلنوبية يف �صنة 1938. و�صعد اأي�صًا يف اجلبل 

جنم ع��ادل اأر�صالن العائ��د من غربة طويلة، حمف��وزًا بالنقمة 

 بفعل انحياز 
ّ
عل��ى الهام�صّية الت��ي اآل اإليها احلزب الأر�ص��الين

ال�شلطة املنتدبة اإىل نظرة جنبالط. وكان هذا الثال�ث معاديًا 

لالنت��داب ومنطويًا على ميل »حمورّي« بق��ي متلعثمًا اإجماًل 
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كان م��رادًا ك�ص��ب م��وّدة الأه��ايل لتاأمني 

الق��ّوات الزاحفة. ولك��ن م��ا اإن ا�صتقّر اأمر 

الحت��الل اجلديد حّت��ى بدت فرن�ص��ا احلّرة 

غ��ر م�صتعجل��ة اأّي تغي��ر ذي �ص��اأن. وبع��د 

توقي��ع الهدنة بيوم��ني، اأ�صدر كات��رو قرارًا 

وىّل نف�صه مبوجب��ه �صلطات املفّو�ض ال�صامي 

بحذافره��ا. كذلك بقيت دوائ��ر النتداب 

عمله��ا  واأ�صالي��ب  ال�صاب��ق  ن�صقه��ا  عل��ى 

وتواىل اإ�ص��دار القرارات التي له��ا قّوة القانون 

م��ن جانب املندوب العاّم ال��ذي اّتخذ ال�صراي 

احلكومت��ان  واأق��ّرت  ل��ه.  مق��ّرًا  الكب��ر 

املعّينت��ان، برئا�ص��ة خال��د العظ��م يف دم�صق 

واألفرد نقا�ض يف بروت، يف مو�صعيهما.

كان ال�ص��ر يف طري��ق التغير يقت�ص��ي، اأّول 

م��ا يقت�صي، اأن يف��رج عن الد�صت��ور يف كّل 

م��ن الدولت��ني. ولكن كاترو بق��ي معر�صًا، 

م��ا ا�صتط��اع، ع��ن ه��ذه ال�ص��رورة، وجنح، 

عو���ض الن�صي��اع له��ا، اإىل مبا�ص��رة احل��وار 

م��ع احلكومت��ني املعّينتني ح��ول م�صتقبل 

العالقات بني فرن�صا وكّل من الدولتني.

�ص��ارع  ف��كان   
ّ
الربيط��اين اجلان��ب  واأم��ا 

��ة يف  اإىل نف��ي اأن تك��ون ل��ه مطام��ع خا�صّ

�صوريا ولبن��ان، معرتفًا لفرن�ص��ا »مب�صاحلها 

التاريخّي��ة« يف امل�ص��رق وبحّقه��ا يف اأن حت��وز 

و�ص��ع »المتياز الغالب« يف الدولتني من غر 

اإ�ص��رار با�صتقاللهم��ا، ومق��ّررًا اأن ل م�صالح 

لربيطانيا فيهما با�صتثناء ك�صب احلرب.

عل��ى اأن ه��ذا التعري��ف مل يح��ظ بالتاأوي��ل 

 
ّ
نف�ص��ه م��ن اجلانب��ني الفرن�ص��ّي والربيطاين

وظه��ر ب�صرعة، على الرغم من التو�صيحات 

الت��ي تبع��ت اأزم��ة توقيع الهدن��ة يف عّكا، 

ح  اأن التف��اوت ال�صيا�ص��ّي ب��ني الطرف��ني مر�صّ

فح��وى  اأن  ع��ن  ف�ص��اًل  وه��ذا  لال�صتم��رار. 

املرا�ص��الت الربيطانّية – الفرن�صّي��ة، يف ه��ذه 

املرحل��ة، مل يك��ن له��ا اأن تل��زم ال�صورّيني 

واللبنانّيني الذين اأبقوا مبعزل عنها.

يف كّل ح��ال، عنّي كاترو، يف 27 اأيلول، تاج 

الدي��ن احل�صني رئي�ص��ًا للجمهورّية ال�صورّية، 

فعنّي هذا الأخر، بعد ا�صتقالة خالد العظم، 

ح�صن احلكي��م رئي�صًا حلكوم��ة جديدة. 

واأع��اد كات��رو، يف ه��ذه املنا�صب��ة، توكي��د 

عل��ى  الت�صدي��د  م��ع  ولك��ن  ال�صتق��الل، 

الإلزام��ات ال�صيا�صّي��ة والع�صكرّية الناجمة 

عن ظرف احلرب. فب��دا اأن ال�صتقالل التاّم 

 ولي�ض 
ّ

��ل اإلي��ه يف نهاي��ة مطاف مع��ني ُيتو�صّ

معطى فورًا.

وبع��د �صهرين، اأي يف 26 ت�صري��ن الثاين، اأعاد 

كات��رو الكّرة يف ب��روت، فنقل األفرد نقا�ض 

من رئا�ص��ة احلكومة الت��ي كان قد عّينه 

له��ا دنتز اإىل رئا�ص��ة اجلمهورّية، وحّل حمله 

يف رئا�ص��ة احلكوم��ة اأحم��د الداع��وق. وقد 

ذك��ر يف الإعالن الذي اأذاع��ه اإىل اللبنانّيني 

معاه��دة 1936. ومل يك��ن ذك��ر مثيلته��ا 

لفرن�ص��ا  متن��ح  تك��ن  مل  الت��ي  ال�صورّي��ة 

الق��در نف�صه م��ن الت�صهي��الت، الع�صكرّية 

خ�صو�صًا. اإىل ذلك، و�صع كاترو للحكومة 

اجلدي��دة برنام��ج عملها وح��دود حركتها 

م�صتذك��رًا، اإىل اإلزام��ات احل��رب، »ر�صال��ة 

فرن�صا العريقة« يف لبنان.

عل��ى اأن التوّج��ه نح��و الإفراج ع��ن الد�صتور 

 1943 اآذار  ينتظ��ر  اأن  علي��ه  كان  )مع��ّدًل( 
اأي �صن��ة ون�ص��ف �صن��ة تقريب��ًا. ومل حت�ص��ل 
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عالمة جلنوح ريا�ض اإىل العتدال. ولعّل يف حرج الظرف تف�صرًا 

له��ذا الت�صاه��ل الفرن�ص��ّي ولقرين��ه الرئا�صّي. مهم��ا يكن من 

�صيء، فق��د با�صر النّقا�ض ا�صت�صارات دخ��ل ريا�ض ال�صراي ال�صغر 

م�ص��اركًا فيه��ا لأّول م��ّرة يف حياته ال�صيا�صّي��ة، وذلك من غر 

�صفة نيابّي��ة راهنة اأو �صابقة. ولكن ال�صت�صارات انتهت ل اإىل 

تكليف��ه هو بل اإىل تكلي��ف �صهره وابن عّمه القا�صي �صامي 

ال�صل��ح. وكان ا�صم ريا�ض ق��د طُرح م��ّرة اأوىل لت�صكيل الوزارة 

يف مطل��ع �صن��ة 1937. وكانت جتمع��ه )ووالده م��ن قبله( �صلة 

�صخ�صّي��ة وثيقة باإمي��ل اإّده، رئي�ض اجلمهورّي��ة اآنذاك. ولكن 

ر ذلك 
ّ
هذا الأخر انتهى اإىل تكليف خر الدين الأحدب وف�ص�

بخ�صيته من »دينامّية ريا�ض« على حوزة الرئا�صة الأوىل.

 
ّ
واأّم��ا ال�صّب��اق اإىل املبادرة الت��ي بدا اأن ا�صتطال��ة الباع الربيطاين

يف �صوري��ا ولبن��ان، ومعها �صيا�ص��ة بريطانيا العربّي��ة بعمومها، 

ق��د اأخذت تفر�صه��ا يف جمال العالق��ة ال�صيا�صّية بني م�صيحّيي 

لبن��ان وم�صلميه فكان ب�صاره اخل��وري. كان اخلوري قد التقى 

ريا���ض ال�صل��ح على النقد ال�صديد لأداء حكوم��ة الداعوق اأثناء 

اأزم��ة التموين التي �صهدها ربي��ع 1942. ويف حزيران، لّبى اخلوري 

وجميل م��ردم دعوة م�صطفى النّحا�ض رئي�ض ال��وزارة امل�صرّية اإىل 

زي��ارة م�ص��ر. وكان �صّرًا ذائع��ًا اأن هذا اللق��اء م�صمول بالربكة 

الربيطانّية. وكان مدار البحث توحيد املوقف العربّي يف احلرب 

وم�صتقب��ل �صوري��ا ولبن��ان. وا�صتعج��ل املتباحثون ع��ودة احلياة 

الد�صتورّية يف �صوري��ا ولبنان، وارتاأوا اإجراء النتخابات النيابّية يف 

لبنان يف ظل حكومة يرئ�صها اخلوري. وكانت الزيارة، يف عرف 

ه��ذا الأخر، مدخاًل له اإىل حلب��ة »التعاون العربّي« واإىل املجال 

 اأي�ص��ًا. وراأى فيها – بح�صب �صبر�ض – اعرتافًا 
ّ
الإ�صالمّي اللبناين

 
ّ
م��ن النّحا�ض بالكتل��ة الد�صتورّي��ة على اأّنها النظ��ر اللبناين

للكتلة الوطنّية ال�صورّية.

 يف بروت فرلونغ )وقد 
ّ
ي��روي يو�صف �صامل اأن القن�ص��ل الربيطاين

اأ�صب��ح امل�صت�ص��ار ال�صيا�ص��ّي ل�صبر���ض بعد قدوم ه��ذا الأخر اإىل 

بروت( اأخربه ذات يوم، اإذ �صمعه يحادث ريا�ض ال�صلح بالهاتف، 

اأن الإنكليز �صيعتقلون ال�صلح »بعد اأ�صبوعني اأو ثالثة« واأّنهم 

�صيعتقلون معه �صكري القّوتلي و�صعد الله اجلابري اأي�صًا. ويذكر 

�ص��امل اأّن��ه دّبر، عل��ى الأثر، لق��اء يف منزله بني ال�صل��ح وفرلونغ 

واأن الأّول متّك��ن م��ن تفني��د التهم��ة الربيطانّي��ة املوّجه��ة 

 اإلي��ه وه��ي اجلنوح اإىل جه��ة الأملان بعد هزي��ة فرن�صا وما تبع 

ذلك من تاأييد ل�»ثورة« ر�صيد عايل الكيالين على الربيطانّيني 

يف العراق.

ي�صي��ف �صامل اأن ريا�ض )الذي اأفتى فرلونغ ب�»تاأجيل« اعتقاله( 

دّبر لحقًا لقاء )يف منزل �صامل اأي�صًا( جمعه وفرلونغ والزعيمني 

 باأن 
ّ
ال�صورّي��ني. وقد انتهى هذا اللقاء باقتناع امل�صوؤول الربيطاين

اإقام��ة القّوتل��ي واجلابري يف العراق كانت يف ظ��رف اقتنع فيه 

اجلمي��ع )مبن فيهم ت�صر�صل نف�صه( مبي��ل موازين احلرب اإىل 

اجله��ة الأملانّية، واأن الزعم��اء الثالثة كانوا وظّلوا يف مواقفهم 

ط��اّلب ا�صتقالل وحلفاء ملن ين�صره��م يف معركة ال�صتقالل، 

ومل يكونوا اأن�صارًا للهتلرّية ول اأعداء للديقراطّية.

ويفرت�ض، بح�صب اإ�صارات يف رواية �صامل، اأن ثاين هذين اللقاءين 

)اأو كليهم��ا( مّت يف �صه��ر رم�ص��ان الذي تال احت��الل بريطانيا 

وفرن�ص��ا احلّرة �صوريا ولبنان، وهو يوافق �صهر اآب – اأيلول من �صنة 

1941. عل��ى اأن �صك��ري القّوتل��ي ما لبث اأن ذه��ب اإىل احلّج يف 

نهاية العام ثّم عاد من هناك اإىل بغداد حيث اأم�صى مّدة »نفي 

طوعي« طال��ت اإىل اأيلول عام 1942. وت�صر الأوراق ال�صيا�صّية اإىل 

اأن الربيطانّيني هم الذين اأّمنوا له عودة غر م�صروطة اإىل دم�صق 

كانت تلقى معار�صة فرن�صّية.

ويفي��د تقرير وّجهه �صبر�ض يف اأّول مّت��وز 1942 اإىل وزارة اخلارجّية 

الربيطانّي��ة اإىل اأن ريا�ض ال�صل��ح كان ذات يوم »مو�صع �صبهة 

�صدي��دة« تّت�ص��ل بالدعاي��ة النازّي��ة ولكّن��ه »بات يب��دي هدوءًا 

م�صتح�صن��ًا وموقف��ًا ودودًا ]حيال الربيطانّيني[ ل ب��ّد اأن يكون 

لهما �صدى اإيجابّي يف الو�صط الدينّي« الذي ينتمي اإليه.
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اأن اعتم��دت توزيع��ًا للنّواب ب��ني الطوائف، 

حمت�صب��ة املغرتبني )وكان��ت كرثتهم من 

امل�صيحّي��ني( يف حتدي��د عدد املقاع��د العائدة 

اإىل كّل طائف��ة. وقد اأثار هذا القرار عا�صفة 

كربى يف �صفوف امل�صلمني. فتدّخل يف الأمر 

كّل م��ن اإدوارد �صبر���ض، ممّث��ل بريطانيا، 

وم�صطف��ى النّحا���ض رئي���ض ال��وزارة امل�صرّية. 

وانق�شع��ت االأزم��ة عن �شق���ط تابت وحل�ل 

ب��رتو طراد حمّل��ه يف 21 مّت��وز. واعتمدت مذ 

ذاك قاع��دة التوزيع الت��ي بقيت �صارية حّتى 

اّتف��اق الطائف وه��ي اأن يعط��ى امل�صيحّيون 

�صّت��ة مقاع��د يقابله��ا خم�ص��ة للم�صلمني 

بحيث ياأتي عدد اأع�صاء املجل�ض دائمًا قاباًل 

للق�صمة على 11.

اإىل  الطري��ق  م��ن  العوائ��ق  زال��ت  هك��ذا 

الت��ي  امل��ّدة  ط��ول  وراء  وكان  النتخاب��ات. 

ا�صتغرقها ذلك ن��زوع فرن�صا احلّرة – وقائدها 

ديغ��ول، عل��ى الأخ���ضّ – اإىل تاأوي��ل متزاي��د 

ال�صيق لال�صتقالل املعلن �صنة 1941. وكانت 

زيارت��ا ديغول اإىل امل�صرق يف مّتوز – اآب 1941 ثّم 

يف اآب 1942 ق��د اأّكدت��ا هذا املنح��ى تاأكيدًا 

مت�صاعدًا من الأوىل اإىل الثانية. فبدا اأن قائد 

فرن�صا احلّرة ل يعت��رب ال�صتقالل حا�صاًل بل 

ينيط »تنظيم��ه« بالدولة املنتدب��ة. وبدا اأنه 

يربط اإنهاء النت��داب )الذي كان كاترو قد 

ل اإىل معاهدة تربمها  اأعلن اإلغ��اءه!( بالتو�صّ

الدولة الفرن�صّية بح�ص��ب الأ�صول املّتبعة من 

)النائم��ة  الأمم  اإىل ع�صب��ة  وتبل��غ  ِقَبله��ا 

اآنذاك( التي يعود اإليها اإلغاء النتداب. وهذا 

مع مالحظة االرتباط بني مراحل هذا امل�شار 

كّلها وظروف احلرب...

فلي���ض اإذن غ��ر ال�شغ���ط الربيطانّي��ة التي 

واللبنانّي��ني  ال�صورّي��ني  مطالب��ة  واكب��ت 

بالد�صت��ور واأ�صعفتها تطّورات احلرب العاّمة، 

ما اأت��اح حتّول اجلانب الديغ��ويّل نحو اخليار 

الد�صتورّي يف �صوريا ولبنان.

النتخاب��ات النيابّي��ة اإّل يف اأواخ��ر اآب واأوائل 

اأيل��ول من ذلك العام. ث��ّم ا�صُتكمل ن�صاب 

�ص��ات الد�صتورّي��ة بع��د اأ�صبوع��ني م��ن  املوؤ�صّ

وذل��ك  النياب��ّي،  املجل���ض  اكتم��ال عق��د 

بانتخاب رئي�ض للجمهورّية هو ب�صاره اخلوري 

وت�صكي��ل حكوم��ة م�صوؤولة اأم��ام جمل�ض 

الن��ّواب ه��ي حكومة ريا�ض ال�صل��ح الأوىل. 

فبني اإع��الن كاترو ال�صتق��الل والتكوين 

�ص��ات الد�صتورّي��ة، انق�صى ما  الفعل��ّي للموؤ�صّ

يزيد قلياًل عن �صنتني وثالثة اأ�صهر.

يف هذه الأثناء، كان كاترو قد اأرفق انطالقة 

الإفراج عن الد�صت��ور باإن�صاء حكم انتقايّل 

مهّمت��ه الأوىل تنظي��م النتخاب��ني النيابّي 

والرئا�ص��ّي. فجمع يف يد اأّي��وب تابت رئا�صتي 

الدول��ة واحلكومة من غر اأن ي�صّميه رئي�صًا 

للجمهورّي��ة. و�صّمى عط��ا الأيوبي للمن�صب 

نف�ص��ه يف �صوريا. وكان ت��اج الدين احل�صني 

ق��د ت��ويّف فج��اأة يف مطل��ع ال�صن��ة. وكانت 

�صوري��ا قد عرفت، بع��د حكومة احلكيم، 

حكومت��ني، يف ظ��ّل رئا�صة احل�صن��ي، رئ�ض 

اإحداهم��ا ح�صن��ي ال��ربازي والثاني��ة جميل 

الإل�ص��ي. وكان اأقط��اب الكتل��ة الوطنّي��ة 

م��ن اأمثال ها�صم الأتا�ص��ي و�صكري القّوتلي 

معر�ص��ني ع��ن امل�صارك��ة يف احلك��م م��ا 

مل تك��ن يف ظ��ّل الد�صت��ور. وكان �صام��ي 

ال�صل��ح قد خل��ف اأحم��د الداع��وق يف مّتوز 

1942 على راأ�ض احلكومة اللبنانّية ف�صمدت 
حكومت��ه اإىل اأن اأق��ال كات��رو األفرد نقا�ض 

الذي رف�ض ال�صتقالة. مّتت هذه الإجراءات، 

اإذن، يف اآذار 1943 وكان جديده��ا ال�صتغن��اء 

عن تعيني ثلث النّواب، وهي قاعدة كانت 

قد �صحبت املجال�ض النيابّية من اأوائل العهد 

الد�صت��ورّي. فب��داأ حدي��ث النتخابات يطغى 

على كّل حديث �صيا�صّي اآخر.

والواق��ع اأن ه��ذا احلديث كان ق��د بداأ يعلو 

ويهب��ط، يف الو�صط ال�صيا�صّي، من اأواخر 1941، 

مواكبًا التخمينات املّت�صلة باإعادة الد�صتور. 

ولك��ن حكومة اأّيوب تابت وجدت نف�صها 

اأمام م�صوؤولّية تنظيم النتخابات. وما لبثت 
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 قد نظرت جّدّيًا 
ّ
وي�صتبعد اأن تكون �صلطات الحتالل الربيطاين

اإىل احتم��ال الإقدام على اعتقال الزعماء الثالثة. وي�صتبعد اأن 

يقدم فرلونغ على اإبالغ �صامل هذه النّية لو اأّنها كانت جّدية. 

 قد با�صر مناو�صاته مع ال�صلطة املنتدبة 
ّ
كان اجلانب الربيطاين

وجّد يف توجيه �صوريا ولبنان نحو ال�صتقالل ويف الإم�صاك بالدّفة، 

يف ح��دود الإم��كان، خالل هذه امل�ص��رة. وكان اعتقال هوؤلء 

الزعم��اء اإخالء لل�صاح��ة من قيادات رئي�ص��ة مناوئة لالنتداب 

وت�صليم��ًا للدّف��ة اإىل ه��ذا الأخ��ر واإىل اأن�صاره. الأرج��ح اإذن اأن 

فرلون��غ ابتغ��ى اأن يعقد ال�صلة مع الزعم��اء الثالثة من موقع 

الق��ّوة والتهدي��د، واأّنه��م »اأقنعوه« يف نهاية املط��اف، مبا كان 

مقتنعًا به �صلفًا.

كاتبه��ا يف وج��ه �صاح��ب الإع��الن مواق��ف دولّي��ة بينها ما 

 كان كات��رو نف�صه قد اأعلن��ه يف حزيران وبينها كالم لقائده 

ديغ��ول وبينها، علىالأخ�ض، مواقف بريطانّية متكّررة يوردها 

ال�صلح بن�صو�صها.

وت��ربز املذّكرة، بني ما ت��ربزه من اأدّلة على الرتاجع يف اإعالن 26 

ت�صري��ن الثاين، اّتخاذه معاهدة 1936 مرجع��ًا. في�صر ال�صلح اإىل 

كالم لفيينو، مهند�ض املعاهدتني ال�صورّية واللبنانّية، ي�صّرح فيه 

باأن االأخرة تختلف عن االأوىل باملّدة وبال�شروط الع�شكرّية واأّنها 

»لي�صت اإل تثبيتًا حل�ص��ور فرن�صا يف تلك البالد ب�صيغة اأخرى«. 

ياأخ��ذ ال�صلح اأي�صًا عل��ى كاترو اأّنه ل ي��زال يار�ض �صالحّيات 

املفّو�ض ال�صامي يف �صوؤون ل عالقة بها بحالة احلرب...

ث��ّم اإن املذّك��رة ت��ربز العوائق الت��ي و�صعتها تداب��ر كاترو وما 

ر�صمه من خّطة عمل للحكومة اجلديدة يف وجه ان�صمام لبنان 

اإىل اأّي��ة وح��دة عربّية، وهي عوائق مل تك��ن ماثلة يف اإعالن 8 

حزيران. وت�صّدد املذّكرة خ�صو�صًا على ابتعاد كاترو عن خّطة 

النتخاب��ات وا�صتعا�صت��ه عنه��ا بجول��ة م�ص��اورات يف املناطق، 

واعتم��اده منطق��ًا يجعل من لبن��ان »جمموعًا م��ن الطوائف 

واملواق��ف املتفرقة« فيما كان الواجب اإع��داده ليكون »وطنًا 

عربّيًا قومّيًا �صّيدًا م�صتقاًل«.

ر كاترو  عل��ى اأن اأده���ض ما يف مذّك��رة ريا���ض ال�صلح اأّن��ه ب�صّ

بالتعدي��ل الد�صت��ورّي ال��ذي اقرتحت��ه حكوم��ة ال�صل��ح الأوىل 

، بعد املذّكرة ب�صن��ة واأحد ع�صر 
ّ
على جمل���ض النّواب اللبن��اين

 
�صهرًا تقريبًا:

»علي��ه وباعتبار الو�ص��ع الراهن مناق�صًا مل�صلح��ة البالد، فاإننا 

نحتفظ باحلق يف اإجراء كّل تعديل داخلّي يوافق هذه امل�صلحة 

وذلك يف اليوم الذي نتمّكن فيه من ممار�صة ا�صتقاللنا ممار�صة 

عملّية. يومذاك �صيكون هذا التعديل رهنًا باإرادتنا وحدنا«!!

اأخرًا ل ين�صى ريا�ض ال�صلح اأن يعترب »اإعالن ال�صتقالل« – بعد 

هذا التفنيد كّله – »وثيقة قانونية جديدة«.

انف��رد ريا�ض ال�صل��ح عن املراجع املختلفة الت��ي اأبدت معار�صة 

لإع��الن كات��رو وحلك��م النّقا�ض – الداع��وق، ولكن مبوقف 

مماثل يف ا�صتقاللّيته وخمتلف يف تفا�صيل ذات اأهّمية. وكان 

هذا النفراد م�صداقًا لعبارة �صبر�ض الذي و�صف ريا�ض ال�صلح، يف 

تلك املرحلة، باأنه »ذئب متوّحد«.

فف��ي 20 كانون الأّول 1941، وّجه ريا�ض اإىل كاترو مذّكرة ب�صط 

فيها موقفه من اإعالن 26 ت�صرين الثاين. وقد اأر�صل منها ن�صخًا 

اإىل حكومات بريطانيا العظمى والوليات املّتحدة الأمركّية 

واجلمهورّي��ة الرتكّي��ة واملمال��ك امل�صرّي��ة والعراقّي��ة والعربّي��ة 

ال�صعودّي��ة، وذل��ك بوا�صط��ة ممّثليه��ا يف ب��روت. وي��روي تقرير 

لال�صتخب��ارات الفرن�صّية من مرجعي��ون اأن توزيعًا حمدودًا جّدًا 

له��ذه املذّكرة ح�صل يف جنوب لبنان. ويذكر زهر ع�صران اأن 

ريا�ض ال�صلح كّلفه تهريبها اإىل مندوب »الأهرام« يف فل�صطني 

لتن�ص��ر يف ال�صحيف��ة. ومل نقع عل��ى الن�ّض التاّم له��ذه املذّكرة 

بالعربّي��ة. ولكن بع�ض كتب التاري��خ اللبنانّية يقتطف اأهّم 

مقاطعها. ثّم اإن وا�صع التقرير الفرن�صّي اأرفق به ترجمة فرن�صّية 

تاّمة لها.

ت��دور مذّكرة ريا�ض ال�صلح على فكرة التناق�ض بني مندرجات 

اإع��الن كاترو وم�صالح البالد يف ال�صتق��الل ال�صحيح. وين�صب 
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اأثار اإع��الن كاترو »ا�صتق��الل لبنان« يف 26 

ت�صري��ن الث��اين 1941، موج��ة احتج��اج ونقد 

وا�شعة يف اأو�شاط لبنانّية متنّ�عة. ولعّل اأكرث 

البوادر اإزعاجًا للمندوبّية العاّمة كان املوؤمتر 

ال��ذي انعق��د يف بكركي يوم عي��د امليالد، 

وا�صرتك��ت فيه وفود �صخم��ة �صّمت 600 اإىل 

700 �صخ���ض. وكان��ت الكتل��ة الد�صتورّي��ة، 
برئا�ص��ة ب�صاره اخل��وري، احلا�صر الأبرز يف هذا 

املوؤمت��ر. وق��د األقى في��ه البطري��رك عري�صة 

خطب��ة اأبرزت ما اأحدثه ال�صتقالل املنتق�ض 

ال��ذي اأعلنه كات��رو من خيبة اأم��ل. وتبّنى 

املوؤمترون بيان��ًا طلبوا فيه للبالد ال�صتقالل 

الفعل��ّي وحّري��ة التعاقد مع ال��دول الأجنبّية 

و�ص��ّن قوانني د�صتورّية تنّظم احلكم الوطنّي 

الديقراط��ّي يف �صورت��ه اجلدي��دة، وحتف��ظ 

حق��وق الطوائ��ف واملناطق، و�ص��ّددوا على اأن 

احلكومة التمثيلّي��ة املمّتعة بثقة جمل�ض 

نياب��ّي منتخ��ب ه��ي وحده��ا املخّول��ة اإلزام 

البالد باأي تعاقد �صيا�صّي اأو اقت�صادّي.

وكانت مواقف اأخرى قد جرت املجرى نف�صه. 

فالتق��ت منّظمتا الكتائ��ب والنّجادة على 

معار�ص��ة الو�صع الذي اأن�ص��اأه اإعالن كاترو. 

م��ن 25 �صخ�صّي��ة، معظمهم من  ووّقع نحو 

الن��ّواب ال�صابق��ني وفيه��م رئي�ص��ان �صابقان 

للحكوم��ة وملجل���ض النّواب )ب�ص��اره اخلوري 

وخال��د �صهاب( وفيه��م وزراء �صابقون وفيهم 

 مبارك 
ّ
مطرانان على ب��روت، وهما املاروين

وال��روم الكاثوليك��ّي �صايغ اإل��خ.، مذّكرة 

قّدموا فيها ح�ص��ول ال�صتقالل الفعلّي على 

كّل بحث يف املعاهدة...

وكان ب��ني ه��وؤلء م��ن وج��د يف بق��اء األفرد 

نقا���ض على راأ���ض ال�صلط��ة ا�صتجابة لطلب 

الي�صوعّي��ني امل�صموع��ي الكلم��ة يف الإدارة 

النتدابّي��ة. وكان بينه��م م��ن اأخ��ذ على 

حكوم��ة الداع��وق �صّمه��ا بع���ض خ�صومه 

ال�صيا�صّي��ني، اإلخ. ومل يع��دم الو�صع اجلديد، 

من ب��ني اللبنانّي��ني، من يقف من��ه موقفًا 

مقاب��اًل له��ذه املعار�ص��ة. فذه��ب الرئي���ض 

اإىل  واأن�ص��اره، خ�صو�ص��ًا،  اإّده  اإمي��ل  ال�صاب��ق 

فرن�صّي��ة  ب�صمان��ة  اأو  بالنت��داب  ��ك  التم�صّ

 و�صيغة 
ّ
تكافئه ل�صالمة الكي��ان اللبناين

�صاته. اقت�صام ال�صلطة ال�صارية يف موؤ�صّ

ويف جه��از النت��داب نف�صه، ُوِج��د غالة من 

ري��ن كان��وا  الإدارّي��ني والع�صكرّي��ني واملب�صّ

حري�صني على مواقعهم، وعلى ما يف اأيديهم 

من امتيازات ونفوذ، فاعرت�صوا على التوّجه 

ال�صتق��اليّل من غ��ر التوّقف كث��رًا عند 

اخت��الف ال�صي��غ، وو�صل بهم الأم��ر اإىل حّد 

التاآمر لغتيال كاترو.

هذا وكان��ت البعثة الربيطانّي��ة قد با�صرت 

التق��ّرب من ال�صتقاللّي��ني. على اأن املوقف 

 الفعلّي مل يك��ن مطابقًا ملوقف 
ّ
الربيط��اين

الث��اين  ت�صري��ن   26 اإع��الن  كان  ه��وؤلء. 

ق��د خ�ص��ع ملفاو�صة وجت��اذب ب��ني اجلانبني 

. واأكرث ما اعرت�ض عليه 
ّ
الفرن�صّي والربيطاين

 يف الإعالن كان الإ�صارة 
ّ
اجلان��ب الربيطاين

اإىل معاه��دة 1936، اإذ كان��ت حتفظ لفرن�صا 

امتي��ازات �صخم��ة وطويل��ة امل��ّدة يف لبنان. 

وق��د اعرت���ض اأي�ص��ًا عل��ى تاأكي��د الإعالن 

اأن الدول��ة اللبنانّي��ة ت�ص��ّكل، يف الأر�ض ويف 

ال�صيا�ص��ة، »وحدة غر قابلة للتجزئة«. فقد 

راأى الربيطانّيون يف هذه النقطة مثارًا لنقمة 

ال�صورّيني الذين كانوا ل يزالون يتطّلعون اإىل 

و�صع اليد على الأق�صية الأربعة )البقاع ووادي 

التيم( وعلى طرابل�ض التي كانوا يرون فيها 

تعوي�ص��ًا لهم ع��ن خ�صارته��م اإ�صكندرون، 

وكان��ت املين��اء الوحي��د احل�ص��ن التجهيز 

يف �صوري��ا. تلك مطال��ب كان الربيطانّيون 

 باأنها تلق��ى جتاوبًا يف لبن��ان نف�صه، 
ّ

عامل��ني

اإىل ذل��ك، بقي��ت  وخ�صو�ص��ًا يف طرابل���ض. 

دوائرالنتداب ت�صتب��ه بوجود رغبة بريطانّية 

يف ف�ص��ل جبل عامل اأي�ص��ًا عن لبنان و�صّمه 

اإىل فل�صط��ني، وذل��ك لتي�ص��ر ت�صوية عربّية 

يهودّية هناك تاأخ��ذ بعني العتبار مطالب 

ال�صهيونّي��ني املتعّلق��ة باملي��اه، وتاأخ��ذ اأي�صًا 

مببداأ تق�صيم فل�صطني كّلها.
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كًا باملوق��ف الفرن�صّي  ال�صط��ر املت�ص��ّدد من امل�صيحّي��ني، متم�صّ

ال�صاب��ق. ف��اأّدى ذلك اإىل مواجه��ة بني كات��رو والنّقا�ض انتهت 

بعزل الأخر وبجّره حكومة �صامي ال�صلح معه يف �صقوطه. ومع 

تعيني اأّيوب تابت رئي�صًا للدولة وللحكومة معًا، وجد امل�صيحّيون 

القلق��ون خّط دفاع جديدًا ع��ن الأرجحّية امل�صيحّية يف ما قّرره 

تاب��ت من تعديل للموازين الطائفّية الراعية لتكوين املجل�ض 

النيابّي. كان موؤّدى هذا املوقف )الذي عرّب عنه تاأييد البطريرك 

لتاب��ت( اأن ن�صوء كتل��ة اإ�صالمّية مت�ص��ّددة يف املجل�ض ل يوازنه 

اإل وج��ود اأكرثّية م�صيحّية راجحة يف ه��ذا املجل�ض نف�صه. وهو 

م��ا جعل املواجهة على مر�صومي تاب��ت ال�صادرين يف 17 حزيران 

1943 مواجه��ة طائفّية بامتياز واأط��اح، تقريبًا، ما كان موؤمتر 

بكركي قد اأبرزه من تقارب اإ�صالمّي م�صيحّي، قبل ذلك بنحو 

م��ن �صنة ون�صف �صن��ة. وهذا بالرغم من اأن ب�صاره اخلوري راأى يف 

مر�صومي تابت ممالأة لإّده وعار�صهما ب�صّدة، بالتايل.

كانت املعار�صة الإ�صالمّية ملر�صومي اأّيوب تابت عارمة. والتقت 

فيها الطوائف املحمّدية الثالث ولكن مع �صيء من ال�صعف يف 

متثي��ل ال�صيعة والدروز، قابله �صب��ه اإجماع �صّني. كان الظرف 

اجلدي��د قد غّل�ب ال�صف��ة الإ�صالمّية، يف ال�صيا�صة، على اأقطاب 

كان��وا يوؤثرون لأنف�صهم غرها. وهذا م��ا كان قد ح�صل اأي�صًا 

يف اأّي��ام التفاو�ض عل��ى املعاهدة �صنة 1936. هك��ذا التاأم موؤمتر 

اإ�صالم��ّي �ص��ّم �صّنة و�صيع��ة ودروزًا، يف 21 حزي��ران 1943. وقد رئ�ض 

املفت��ي حمّم��د توفيق خالد ه��ذا املوؤمتر وانُتخ��ب ريا�ض ال�صلح 

وعب��د احلميد كرامي نائب��ني له. هذا بينما التح��ق عبد الله 

الي��ايف باملوؤمتر متاأّخرًا واختر �صائب �ص��الم وتقّي الدين ال�صلح 

اأمينني لل�صّر، ووقف رئي�ض حزب النّجادة جميل مّكاوي جانبًا 

خلالفه مع املفتي ولتهمٍة مبمالأة الأمن العاّم )الفرن�صّي( �صّقت 

حزب��ه. وكان يف ه��ذا التكوين لهيئة املوؤمتر م��ا ي�صر اإىل ما 

انتهت اإليه �صورة الرتاتب بني الزعماء ال�صّنة.

والواقع اأن ال�صتقطاب الطائفّي مل يرتاجع، وم�صر النتخابات 

نف�ص��ه مل ُيح�صم اإّل بع��د اأن اأبرمت فتوى م��ن �صبر�ض، �صبقها 

م�صعي��ان م��ن م�صطفى النّحا�ض ون��وري ال�صعيد، �صيغ��ًة َقِبلها 

اأط��راف النزاع لتكوين املجل���ض النيابّي، وهي �صيغة 6|5 )�صّتة 

مقاع��د للم�صيحّي��ني تقابل خم�ص��ة مقاع��د للم�صلمني( وقد 

ا�صتق��ّرت عليها املجال�ض النيابّية اللبنانّية اإىل �صنة 1990. األغي 

النيابّي��ة   1943 انتخاب��ات  اإىل  اأف�ص��ت  الت��ي  احلمل��ة  طال��ت 

كث��رًا. كان التج��اذب يف مبداأ اإج��راء النتخابات قد بداأ مع 

حتري��ر �صوريا ولبنان من الفي�صّي��ني. وكان لهذا التجاذب وجه 

 – فرن�ص��ّي متّثل يف املقاومة الربيطانّية للنزوع الفرن�صّي 
ّ
بريطاين

اإىل فر���ض قيدي��ن ثقيلني على ا�صتقالل لبن��ان املعلن يف ربيع 

1941، وهم��ا قي��د املعاهدة، وقيد اإب��رام ع�صبة الأمم ق��رار اإنهاء 

النتداب. ومع كّل طور من اأطوار هذه املواجهة، كان حديث 

النتخاب��ات يعود اإىل التداول ويبلغ حّد البحث يف تاأليف لوائح. 

ولكن الأمل يف اإجرائه��ا كان يخبو جمّددًا، اإذ ت�صتظّل فرن�صا 

احل��ّرة ظروف احلرب لرتجئ مّرة اأخرى بعث احلياة الد�صتورّية يف 

�صوريا ولبنان.

ويف اأواخ��ر ني�ص��ان 1942، كان كات��رو ين��زع اإىل ا�صتثناء اإجراء 

النتخابات من بني النتائج املرتّتبة على اإعادة العمل بالد�صتور. 

وه��ي اإعادة �صّلم به��ا اأخرًا )ووافق عليها رئي�ص��ه ديغول(. واأّما 

م��ا كان كات��رو مّتجهًا لال�صتعا�صة به ع��ن النتخابات فلم 

يك��ن غر اإعادة الروح اإىل جمل�ض 1937. فهذا هو املجل�ض الذي 

�ص��ّدق املعاه��دة... وكان��ت العودة اإىل ه��ذه الأخ��رة ل تفارق 

خمّيلة كاترو.

وق��د لقيت ه��ذه الرغبة الفرن�صّي��ة قبوًل عند �صط��ر كبر من 

ة( كان يخ�صى و�صول زعماء م�صلمني  امل�صيحّيني )الإّديني بخا�صّ

اأقوي��اء، من معار�ص��ي النت��داب، اإىل املجل�ض النياب��ّي، بعد اأن 

ب��دا منهم ت�صمي��م على خو�ض النتخاب��ات كان جديدًا عند 

 املّتجه اإىل دع��م هوؤلء يزيد 
ّ
بع�صه��م. وكان النفوذ الربيط��اين

من هذه اخل�صية امل�صيحّية.

ومع اأن البطريرك عري�صة وب�صاره اخلوري وكتلته كانوا م�صّرين 

على اإحياء الد�صتور، ف��اإن اخلوف على امليزان الطائفّي العاّم يف 

املجل���ض اجلدي��د مل يكن غائبًا عن فكره��م. وحني تغّرت 

موازي��ن احلرب يف الأ�صهر الأخ��رة من �صنة 1942 وتراجع اخلطر 

املحورّي عن اآف��اق ال�صرق الأو�صط، ا�صطّرت ال�صلطة املنتدبة اإىل 

الر�ص��وخ للمطالب��ة الربيطانّية باإجراء النتخاب��ات يف الدولتني. 

وه��و ما مّهد له اإعالن اللجنة الوطنّية الفرن�صّية من اجلزائر يف 

24 كانون الثاين 1943 وما ر�صمت معامله التنفيذّية قرارات ثالثة 

اأ�صدره��ا كاترو يف 18 اآذار من الع��ام نف�صه. وهو اأي�صًا ما عار�صه 
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لحقًا ثب��ت الربيطانّيون على احلّث لإعادة 

العمل الد�صتورّي واإجراء النتخابات النيابّية. 

وعار�ص��وا بثب��ات اأي�ص��ًا ن��زوع الديغولّي��ني ل 

اإىل اإحي��اء معاهدت��ي 1936 م��ع �صوريا ولبنان 

املجل�ص��ني  اإحي��اء  اإىل  اأي�ص��ًا  ب��ل  وح�ص��ب 

النيابّي��ني اللذين �صّدقا هات��ني املعاهدتني. 

وكان م�ص��ار احل��رب على اجلبه��ة الليبّية 

 �صرب��ات 
ّ
حي��ث تلّق��ى اجلي���ض الربيط��اين

 الزاحف نحو 
ّ
موجع��ة م��ن اجلي���ض الأمل��اين

م�صر بقي��ادة رومل ذا وقع مبا�صر على اجلدل 

 الفرن�صّي يف �ص��اأن اخلّطة املنا�صبة 
ّ
الربيط��اين

ل�صل��وك احللف��اء يف �صوري��ا ولبن��ان. وحت��ى 

 يف الأرا�صي ال�صوفياتّية كان 
ّ
التوّغ��ل الأملاين

يق��ّوي حّجة الديغولّي��ني الراغبني يف موا�صلة 

�صيا�ص��ة القب�ص��ة املحكم��ة عل��ى دم�ص��ق 

وب��روت. فعلى هاتني اجلبهت��ني مل يتوّقف 

 ويثبت رجحان كّفة احللفاء 
ّ
التقّدم الأملاين

ا�صتعادته��م  واإن تك��ن   ،1942 اأواخ��ر  اإًل يف 

زم��ام املب��ادرة قد لح��ت تبا�صره��ا يف اأوائل 

ال�صي��ف. هك��ذا كان على ع��ودة الد�صتور 

 والتوّج��ه احلا�صم نح��و النتخابات 
ّ
اللبن��اين

النيابّي��ة اأن ينتظ��را ق��رارًا م��ن كات��رو مل 

يعلن��ه اإّل يف 18 اآذار 1943... كان ه��ذا القرار 

ا�صتجابة للرغب��ة الربيطانّية ا�صتملت، بني 

م��ا ا�صتملت عليه، عل��ى التخّلي عن مبداأ 

اختيار ثلث النّواب بالتعيني، وهو املبداأ الذي 

لزم املجال���ض ال�صابقة وكان يوؤّمن لل�صلطة 

املنتدبة نوعًا من الأكرثّية الآلّية وحتّكمًا 

الق��وى يف املجل���ض. ولك��ن ه��ذا  مبي��زان 

الق��رار مل يكن تخّليًا ع��ن �صيا�صة القب�صة 

املحكم��ة، بل نقاًل ملعرك��ة الدفاع عنها 

اإىل جبه��ة اأخ��رى. ف��اإن تعيني اأّي��وب تابت 

رئي�صًا للدول��ة ومبادرته اإىل اإ�ص��دار مر�صوميه 

يعني��ان  كان��ا  بالنتخاب��ات  املتعّلق��ني 

اأن الرتكي��ز ق��د انتق��ل اإىل حماي��ة الغلبة 

امل�صيحّي��ة يف نظ��ام احلك��م... وه��ذا بعد 

اأن تك�ص��ر الأزمة الطائفّية م��ا كان يبدو، 

 منذ موؤمتر بكركي، يف اأقرب تقدير، مياًل

اإىل الت�صام��ن امل�صيح��ّي الإ�صالم��ّي يف وج��ه 

ال�صلطة املنتدبة.

بعد انتهاء العهد الفي�صّي يف اأّول ال�صيف من 

العام 1941، �صلك املندوب العاّم لفرن�صا احلّرة 

جورج كاترو، يف �صوري��ا، م�صلكًا م�صابهًا، 

عل��ى وج��ه الإجم��ال، مل�صلك��ه يف لبن��ان. 

اأعل��ن ا�شتقالل البالد ث��ّم راح ي�شرط اإنفاذه 

بعقد معاهدة حتفظ ما تعتربه الدولة املنتدبة 

م�صال��ح له��ا يف �صوري��ا. وكان��ت بريطاني��ا 

ترق��ب، من موق��ع امل�صوؤولّي��ة الدفاعّية الذي 

بّواأته��ا اإّي��اه غلب��ة ح�صوره��ا الع�صكرّي يف 

»دولت��ي امل�صرق«، ت�صّرف��ات ال�صلطة املنتدبة 

الت��ي جعل��ت تّتخذه��ا  املواق��ف  وحرك��ة 

الفاعلّيات عل��ى امل�صرح ال�صيا�ص��ّي ال�صورّي. 

وه��ذه مراقب��ة مل تعّت��م، بع��د و�ص��ول الوزير 

املفّو�ض اإدوارد �صبر�ض اإىل بروت ودم�صق، اأن 

حتّولت اإىل تدّخل متنامي الوطاأة بدت القوى 

الرئي�ص��ة املناه�ص��ة لالنت��داب، يف الداخ��ل، 

ملّح��ة يف طلب��ه فتق��ّوى بذل��ك ال�صتع��داد 

 لبذله.
ّ
الربيطاين

الأخ��ر  ال�صام��ي  املن��دوب  �صم��اح  كان 

دنتز – ومن ورائ��ه حكومة في�صي – للطران 

 با�صتخدام مهاب��ط يف �صوريا 
ّ
احلربّي الأمل��اين

لنجدة ر�صيد ع��ايل الكيالين والع�صكرّيني 

ال�صيط����رة  وج����ه  مع����ه يف  »املنتف�ص����ني« 

الربيطانّية واحلكم املج��اري لها يف العراق، 

 ومع��ه 
ّ
ق��د اأذن بحمل��ة اجلي���ض الربيط��اين

ق��ّوات فرن�صا احلّرة على �صوري��ا ولبنان، وهي 

قد انطلقت من فل�صط��ني. وقد فعل تفاوت 

امل�صارك��ة الع�صكرّي��ة، يف احلملة، ما بني 

 والفرن�ص��ّي الديغ��ويّل يف 
ّ
الطرف��ني الربيط��اين

�صوري��ا فعل��ه يف لبنان، بعد انته��اء املعارك. 

فاأ�صبحت الدولة املنتدبة، مبمّثليها اجلدد، 

 
ّ
�صدي��دة الع�صبّية حي��ال كّل تخّط بريطاين

ملا كانت تعت��ربه »�صالحّي��ات النتداب«. 

وكان نظرها مّتجهًا خ�صو�صًا نحو ما �صتوؤول 

اإلي��ه عالقته��ا وعالق��ة بريطاني��ا ب�»دولَتي 

امل�ص��رق« بعد خروجهما اإىل حال ال�صتقالل 

املوعود. فوق ذلك، كان �صون الإمرباطورّية، 

عل��ى اختالف الأو�ص��اع يف اأرجائها، �صرطًا، 

يف نظر ديغول، لحتفاظ فرن�صا بامتياز الدولة 

الكربى متى اأف�صت احلرب اإىل نهاية.
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اأي�ص��ًا املب��داأ القا�صي بتعيني ثل��ث النّواب وُجعل��ت املحافظات 

اخلم���ض دوائ��ر انتخابّي��ة وُجعل الق��رتاع على دورت��ني يفوز يف 

اأولهما من ح�صل على ن�صف اأ�صوات املقرتعني.

وق��د ب��دا ريا�ض ال�صلح مرتّيث��ًا يف تر�صيح نف�صه... ث��ّم بدا مّياًل 

اإىل تر�صي��ح نف�صه عن ب��روت. واأطال اآل ال�صلح التداول لختيار 

��ح عنهم يف كّل من بروت واجلن��وب. وكان امليل الإّدي  مر�صّ

الوا�ص��ح القّوة يف بروت امل�صيحّية )وهي ن�صف بروت النتخابّية 

اإذ ذاك( انتهى بريا�ض اإىل تقدير مت�صائم حلظوظه يف العا�صمة. 

كان امل�صيحّيون ياأخذون عليه اأدواره الأخرة واأخرى اأقدم منها 

عه��دًا، وهذا عل��ى رغم �صلته احل�صنة ب��اإّده واحت�صابه يف خانة 

الإّدي��ني اأحيانًا. ثّم اإن �صهره �صامي )وقد غادر لتّوه رئا�صة الوزارة( 

كان يّتج��ه اإىل تر�صيح نف�صه ع��ن بروت. وكان �صامي اأكرب 

حظوة من ريا�ض عند م�صيحّيي العا�صمة واأقّل اإقالقًا لزعمائها 

ال�صّن��ة. وهو ق��د انتهى، على كّل ح��ال، اإىل الن��زول مع اأّيوب 

تابت نف�صه ومع األفرد نّقا�ض على لئحة واحدة... واإىل الفوز.

واأّم��ا ريا���ض فوىّل وجهه �صط��ر اجلن��وب. وكان قطبا املعركة 

النتخابّي��ة هناك اأحم��د الأ�صعد وعادل ع�ص��ران. هذا بينما 

كان��ت دائرة نف��وذ يو�صف الزين ق��د �صاقت من��ذ اأن ا�صطربت 

عالقته بال�صلطة املنتدبة. وكانت هذه العالقة قد اأحّلته حمّل 

ال�ص��دارة بني زعماء جبل عامل من اأوائ��ل الع�صرينات اإىل اأوائل 

الثالثين��ات، واأحلقت به عب��د اللطيف الأ�صع��د وارث الزعامة 

الأ�صعدّي��ة التي كانت الأوىل يف جب��ل عامل حّتى ذلك احلني. 

واأّم��ا يف �صن��ة 1943، فكان الزين يواجه احلل��ف املتجّدد بني اآل 

الأ�صعد واآل الف�صل، من جهة، ويواجه، من اجلهة الأخرى، نفوذ 

ع��ادل ع�صران ال�صاع��ي اإىل احللول حمل عّمه جنيب يف حلبة 

الأقطاب العاملّي��ني واملمّتع بدعم بعثة �صبر�ض والوثيق ال�صلة 

بكتلة ب�صاره اخلوري الد�صتورّية.

مل يتوّق��ف ريا���ض ال�صلح عن��د جامع مناه�صة النت��داب الذي 

كان يجمع��ه وعادل ع�ص��ران. واإمّنا �صع��ى اإىل حمالفة اأحمد 

ل اإىل ا�صرتداد حمّل ال�صدارة بني زعماء  الأ�صعد الذي كان قد تو�صّ

ال�صيع��ة يف جبل عامل، وذلك بنتيجة جه��ود بذلها ابتداء من 

�صن��ة 1936 ووا�صله��ا نائب��ًا )ث��م وزيرًا( ابت��داًء من �صن��ة 1937. مل 

يك��ن ريا�ض راغبًا يف ا�صتفزاز ال�صلط��ة املنتدبة بل بدا �صاعيًا، 

يف الواقع، اإىل طماأنتها. وكان الأ�صعد يعّد مواليًا لهذه ال�صلطة 

و»اإّدّيًا«. ولكن البعثة الربيطانّية كانت جاّدة يف ال�صغط عليه 

لتقّرب��ه منه��ا. وكان اإّده نف�صه قد �صعى – عل��ى ما يظهر – اإىل 

ترطي��ب اجلّو بني املندوبّية العاّم��ة وريا�ض معّوًل على تاأييد هذا 

الأخر يف معركة رئا�صة اجلمهورّية املنتظرة. هذا فيما كانت 

ن��ت وكان  العالق��ة ب��ني ريا���ض والبعث��ة الربيطانّية ق��د حت�صّ

يو�ص��ف �صامل قد بذل جه��ودًا �صبقت الإ�ص��ارة اإىل بع�صها يف هذا 

امل�صم��ار. عليه اأخذت امل�صافة الفا�صل��ة بني الدائرتني الأ�صعدّية 

والع�صرانّي��ة تتقّل���ض وكان هذا التقّل�ض واح��دًا من مفاعيل 

الغلبة الربيطانّية على الأر�ض وتراخي قب�صة ال�صلطة املنتدبة.

كان��ت تواج��ه ريا���ض، عل��ى �صعيد اآخ��ر، عقبة الأم��ر خالد 

�صه��اب، �صاغل املقع��د ال�صّن��ّي الوحيد يف اجلن��وب، حّتى ذلك 

احلني، وه��و رئي�ض �صاب��ق ملجل�ض الن��ّواب وللحكومة وحليف 

مهّم لل�صلطة املنتدبة، من اأّيامها الأوىل، يف منطقة وادي التيم 

حًا  ا�صة. وقد �صعى الأمر اإىل جعل هذه ال�صلطة تفر�صه مر�صّ احل�صّ

�صّنّيًا على لئحة الأ�صعد. ولكن هذا امل�صعى الذي واجهه ريا�ض 

باملثاب��رة على طماأنة املراج��ع الفرن�صّية ب��اء بالإخفاق. فوجد 

حًا على لئحة الزين. الأمر نف�صه، يف النهاية، مر�صّ

هكذا ُفتح الباب اأمام م�صعًى بذله يو�صف �صامل، بالتن�صيق مع 

ريا���ض ال�صلح، لتوحي��د الالئحتني الأ�صعدّي��ة والع�صرانّية. وهو 

م�صع��ى اآتى اأُُكله يف 14 اآب واأثار ذلك قلق املندوبّية العاّمة التي 

ا�صت�صعرت مباركة بريطانّية له. والأهّم، طبعًا، اأن هذا النجاح 

، ل�صالح الالئحة املوّحدة، م�صر املعركة النتخابّية. بّتّ

كان��ت لريا���ض مواقع وطي��دة منت�ص��رة يف اجلن��وب. ولكّنها 

كانت، �صاأن مواقعه يف بروت، ل جتعله م�صتقاّلً بقّوة انتخابّية 

حا�صم��ة. فقاعدت��ه يف �صيدا مطابق��ة، اإىل حّد بعي��د، لقاعدة 

ع��ادل ع�صران. وهو، يف �صور، حليف وثيق لآل اخلليل، ولكن 

ع�صران �صهر هوؤلء وحليفه��م اأي�صًا. وهو، يف النبطّية، �صديق 

مل�صايخه��ا الكبار واأدبائها، ولكن معظم هوؤلء جمتمع حول 

يو�صف الزين. وهو، يف جزين، �صديق ملارون كنعان ولكن هذا 

الأخر ملتحق باأحمد الأ�صعد. وهو، يف بنت جبيل، حاٍظ بتاأييد 

اآل ب��ّزي واآخرين من ورثة احلركة املناوئ��ة لالنتداب �صنة 1936، 

ولك��ن علي بّزي، قطب هذه ال�صبيبة، اأ�صر بيد الربيطانّيني يف 

وكان��ت الكتل��ة الوطنّي��ة، وه��ي واجه��ة 

�صوريا ال�صتقاللّية يف الثالثينات، قد اأم�صت 

منهكة، ع�صّية اندلع احلرب العاملّية، من 

جّراء ف�صلها يف الو�ص��ول ب�صيا�صة »التعاهد« 

م��ع فرن�ص��ا اإىل م��اآٍل مقب��ول وم��ا ج��ّره هذا 

الف�ص��ل م��ن �ص��دوع يف �صفوفه��ا وخمول يف 

ح�صوره��ا ال�صعبّي. علي��ه اأمكن للمفّو�ض 

ال�صامي اآن��ذاك غربيال بيو اأن يعّلق الد�صتور 

واأن ي�ص��ع مقالي��د   ،1939 ال�ص��ورّي، يف مّت��وز 

احلك��م يف يد وزارة موؤّلف��ة من املديرين من 

غ��ر اأن يثر هذا الت�ص��ّرف احتجاجًا ذا وقع 

يف الب��الد. وقد �صا�ص��ت وزارة بهيج اخلطيب 

�صوري��ا، يف الع��ام الأّول من احل��رب، مبنطق 

ال�ص��ّدة فحّلت اأحزابًا واأغلق��ت نوادي واألغت 

حة لتعاوٍن  جمعّيات اعتربتها كّله��ا مر�صّ

من ن��وٍع ما م��ع مع�صك��ر »املح��ور«. هذا 

اإىل فر���ض التقن��ني يف توزي��ع م��واّد اأ�صا�صّي��ة 

لال�صته��الك واملعي�ص��ة، واإىل فر���ض الرقابة 

على كّل م�ص��دٍر اأو و�صيلة لن�صر املعلومات. 

ومل تن��ُج الكتل��ة الوطنّي��ة واأركانه��ا من 

احلجر والت�صييق والت�صهر واإن جنت اإجماًل 

من موجة العتقال الحتياطّي التي امتّدت 

يف اجّتاهاٍت عّدة، حزبّية على اخل�صو�ض.

اأثم��رت �صيا�صة املفّو���ض ال�صامي هذه توّجهًا 

م��ن جانب القوى ال�صيا�صّي��ة التي بقي فيها 

رم��ق اإىل املحيط العرب��ّي وما خْلفه من نفوٍذ 

، فراحت تل��ك الق��وى ت�صتنفر ما 
ّ
بريط��اين

كان له��ا م��ن عالق��ات تقليدّي��ة ببع���ض 

اأطراف��ه. فاأّم��ا عب��د الرحم��ن ال�صهبن��در، 

وكان قد عاد من منف��اه امل�صرّي اإىل دم�صق 

يف �صنة 1937، وراح يوا�ص�ل، يف الداخ�ل، حربه 

املتمادي��ة عل��ى اأركان الكتل��ة الوطنّية، 

فتوّج��ه اإىل مل��ك الأردّن عبد الل��ه مطالبًا 

بتن�صي��ب ه��ذا الأخ��ر ملكًا عل��ى �صوريا. 

وه��و م��ا رّدت عليه الكتل��ة با�صتنفار دعٍم 

�صع��ودّي كان املع��ّول في��ه اأّوًل على العالقة 

الوثيقة التي كانت تربط ما بني امللك عبد 

العزي��ز و�صك��ري القّوتل��ي. ويف ه��ذا الوقت، 

كان حك��م عب��د الإل��ه ون��وري ال�صعيد يف 

بغ��داد يرق��ب التناق�صات املعتمل��ة يف �صوريا 

��ب من وق��ع بع�صه��ا عل��ى ا�صتقرار  ويتح�صّ

ْوىل  الع��راق، ويرى يف نف�صه الط��رف العربّي الأَ

بامل�صارك��ة يف توجيه دّف��ة ال�صيا�صة ال�صورّية 

مبا يف ذلك التوّج��ه بها نحو وحدة »الهالل 

اخل�صيب« الذي رفع نوري ال�صعيد رايته علنًا 

بعد حني.

وكان اإن�صاء عر�ض يف كّل من �صوريا ولبنان 

يجد ه��وًى ذكرناه يف نف���ض املفّو�ض ال�صامي 

غربيال بي��و الذي راأى يف امللكّي��ة ا�صتحداثًا 

لق��ّوة حاكم��ة تاأت��ي م��ن خ��ارج ال�ص��دوع 

الكث��رة يف هذي��ن املجتمعني وحتظى، مع 

ذلك، ب�صرعّية عاّمة توؤّهلها ملعاجلة ال�صدوع 

النف��وذ  اأن  عل��ى  ل�صيا�صته��ا.  اأو  املذك��ورة 

 الغامر يف كّل من الأردّن والعراق 
ّ
الربيط��اين
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معتق��ل املّية ومّية، اإلخ. عليه بدت ال�صّقة بعيدة، هنا اأي�صًا، ما 

بني زعامة ريا�ض »الوطنّية« )وهي الأبرز( وقّوته النتخابّية وهي 

�شتيتة وحمف�فة بال�شروط.

ج��رت الدورة الأوىل من النتخاب��ات يف 29 اآب. جرت بعد حملة 

انتخابّي��ة تخّللتها مهرجانات متباين��ة الأحجام كان ريا�ض 

من خطبائها. وقد مالأت هذه الدورة ت�صعة من مقاعد اجلنوب 

الع�ص��رة. وكان جمي��ع الفائزين من لئح��ة الأ�صعد – ع�صران 

املوّح��دة. وكان��ت الالئحتان قد تركت��ا املقع��د الأرثوذك�صّي 

امل�صتحدث لروم مرجعيون وحا�صبّيا معّلقًا على املناف�صة احلّرة. 

فمالأه ن�صيب غربيل يف الدورة الثانية التي جرت بعد اأ�صبوع. وقد 

بلغ��ت ن�صبة املقرتع��ني، يف الدورة الأوىل، نح��و الثلثني من عدد 

حو الالئحة املوّح��دة الذين ف�صلت بينهم  الناخب��ني. ون��ال مر�صّ

فوارق حم��دودة ن�صبّيًا قرابة الثالثة الأرباع من عدد املقرتعني. 

وجاء ريا�ض ال�صلح رابعًا بني الفائزين اإذ اجتمع له 19406 اأ�صوات 

م��ن اأ�ص��ل 24394 مقرتعًا. و�صبقه، على الت��وايل، عادل ع�صران 

ور�صي��د بي�صون واأحمد الأ�صع��د. وقد اأحنقت هذه النتيجة اأحمد 

وؤ عادل ع�صران املرتبة  الأ�صعد الذي ن�صبها اإىل التزوير. وكان لتبوُّ

الأوىل ب��ني الفائزي��ن �ص��اأن يف دخوله ه��و – ل الأ�صعد – حكومة 

ال�صتق��الل وزي��رًا عن اجلن��وب. ولكن ه��ذا العامل مل يكن 

الوحيد )ول الأّول( بطبيعة احلال.

)مبا فيها املواق��ف املتعار�صة، تاريخّيًا، م��ن النتداب( ليغّلبوا 

النوع النتخابّي البحت من امل�صالح والأحالف كّلما اأمكنهم 

ذل��ك. وكانت ه��ذه املرونة داّل�ة، يف كثر م��ن احلالت، على 

�صعف الولء الأ�صل��ّي لالنتداب وملناوئيه اجلدد )اأي الربيطانّيني( 

وعلى �صعف القيود التي ت�صعها الأحالف النتخابّية، من جهة 

اأخرى، على الت�صّرفات ال�صيا�صّية الالحقة.

وعل��ى الإجم��ال، ظه��ر اأن نتائ��ج النتخاب��ات النيابّية، حني 

ننظر اإليها مبنظار املعركة الرئا�شّية، قد غّلبت حظ�ط ب�شاره 

اخل��وري عل��ى مناف�صه الدائ��م اإمي��ل اإّده. ولك��ن العوامل التي 

ذكرن��ا تّوًا بقيت تدخ��ل ا�صطرابًا كثرًا يف �ص��ورة هذه الغلبة 

وتركت الباب م�صرعًا اأمام معركة رئا�صّية معقّدة.

ففي بروت، بدا الفائزون )ومنهم اأمثال �صامي ال�صلح وعبد الله 

اليايف – وهما راأ�صا الالئحت��ني املتواجهتني – واألفرد نّقا�ض واأّيوب 

تاب��ت واألف��رد اأبو �صه��ال، اإلخ.( اأق��رب جمل��ًة اإىل اإّده واملندوبية 

العاّم��ة، ل ي�ص��ّذ ع��ن ذلك م��ن بينهم غر �صائ��ب �صالم. ويف 

اجلنوب، كان توّزع اأع�صاء الالئحة الفائزة بني قطبيها اأحمد 

الأ�صع��د وعادل ع�صران يفرت�ض اأن يي��ل بحلفاء الأّول نحو اإّده 

وبحلف��اء الث��اين نحو اخلوري، وكان �صائع��ًا اأن اإّده �صاند تر�صيح 

ريا���ض ال�صل��ح نف�ص��ه و�صمن له نوع��ًا من ال�صك��وت الفرن�صّي 

عنه لعتبارات قد تك��ون ال�صداقة من بينها، ولكن اأهّمها 

كان الرغب��ة يف ك�صب الر�صيد الإ�صالم��ّي والعربّي الذي كان 

يّثل��ه ريا�ض )�صواء اأانُتخب اأم مل ُينتخب( وتوظيفه يف املعركة 

الرئا�صّي��ة. ويف ال�صم��ال والبقاع، بدا امليل اخل��ورّي غاّلبًا بوجود 

عبد احلميد كرامي وحميد فرجنّية على راأ�ض الالئحة الفائزة 

يف اأوىل هاتني الدائرتني وبوجود كّل من �صربي حماده واإبراهيم 

حي��در وهرني فرعون طليع��ة للفائزين يف الدائ��رة الأخرى. واأّما 

يف ك��ربى الدوائر وهي جبل لبن��ان )وكان لها 17 مقعدًا من 55 

��ح عنها اإّده واخلوري متواجه��ني( فح�صدت الالئحة الإّدّية  وتر�صّ

اأح��د ع�ص��ر مقع��دًا واخلورّية �صّتة، وب��دا اأن ب�صاره اخل��وري )الذي 

ر عن اإحراز  اجتمعت له اأكرثّية مرّجحة يف �صائر الدوائر( قد ق�صّ

الن�صر يف املعقل الأّول للطائفة املارونّية.

غ��ر اأن هذه ال�صورة الظاهرّية كان��ت قابلة جّدًا للتحّول. فقد 

ظهر مث��اًل اأن اأحمد الأ�صعد املحت�صب ب��ني »الفرنكوفيلّيني« 

ب��دا لوهلة، يف ع�صايا النتخاب��ات النيابّية، اأن اأهّم ما �صتحّدده 

نتائجه��ا اإمّنا ه��و مالمح النتخاب الرئا�ص��ّي، ومن ثّم، نتيجة 

ه��ذا النتخ��اب. ولك��ن املواجه��ة الرئا�صّية ما لبث��ت اأن بدت 

 
ّ
رهن��ًا بحركة ال�صراع، يف �صوريا ولبنان، بني اجلانبني الربيطاين

والفرن�صّي، وبالدورين ال�صورّي وامل�صرّي اأي�صًا، وهذا من غر اأن تغيب 

ع��ن ال�صورة، بطبيع��ة احلال، موازين املجل���ض النيابّي اجلديد، 

ة. وكانت املعركة النيابّية نف�صها  وامليزان الطائفّي منها بخا�صّ

حني – وعلى  قد اأظه��رت قابلّية احلركة عند كثر م��ن املر�صّ

الأخ���ضّ منهم روؤ�صاء اللوائح – ما ب��ني »املع�صكرين« الفرن�صّي 

 )اأو من الأّول نحو الثاين، بالأحرى( واأظهرت اأي�صًا قدرة 
ّ
والربيطاين

اأقط��اب الدوائر على جتاوز اأنواع �صّتى من عوامل الفرقة بينهم 
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كان ي�صتبع��د كّل قب��ول فرن�ص��ّي بتوجيه 

�صوري��ا نحو اأّي من احل�صنني الها�صمّيني. وقد 

جرت م��داولت فرن�صّي��ة وبريطانّية متفّرقة 

يف اإم��كان تن�صيب اأمر �صعودّي على عر�ض 

�ش�ري��ا. غ��ر اأن �شق���ط فرن�ش��ا يف حزي��ران 

1940 مل يلب��ث اأن األزم بي��و بالرحيل، مرّكزًا 
الأنظار على امل�صر الإ�صرتاتيجّي للم�صرق يف 

الطور اجلديد الذي دخلته احلرب العاملّية.

عند هذا املف�ص��ل، اأي يف نهاية حزيران 1940، 

اغتي��ل عب��د الرحمن ال�صهبن��در يف دم�صق، 

وكان قد اأخذ يجمع، قبل ذلك، اإىل القرب 

م��ن الدوائ��ر الربيطانّي��ة وال��ولء الها�صم��ّي 

املعروف��ني عنه، بع���ض القرب م��ن املفّو�صية 

ال�صامي��ة الفرن�صّي��ة التي وجدت في��ه عو�صًا 

»معت��دًل«، موؤّك��د احلظ��وة ال�صعبّية، عن 

الكتلة الوطنّية املنّحاة عن احلكم. كان 

ه��ذا الغتيال حدثًا �صاعق��ًا لندرة الغتيال 

يف حي��اة الب��الد ال�صيا�صّية حّت��ى حينه. وقد 

ظه��رت عنا�ص��ر يف التحقيق جعل��ت اإ�صبع 

الّته��ام يّتجه اأّولّيًا، ح��ني بداأت املحاكمة، 

بعد اأ�صهر، نح��و اأركان يف الكتلة الوطنّية 

يف راأ�صه��م جمي��ل م��ردم. وع��ّزز معطي��ات 

التحقي��ق تل��ك اأن مقّرب��ني م��ن ال�صهبندر 

كانوا قد اّتهموا مبحاولة لغتيال مردم، وهو 

رئي���ض للحكومة، يف �صنة 1938. وقد حملت 

هذه التهمة الأخر، ومعه �صعد الله اجلابري 

اإىل  الب��الد  ولطف��ي احلّف��ار، عل��ى مغ��ادرة 

الع��راق قبل اأن ت�ص��در مذّكرات بتوقيفهم. 

ومل ينف��ع اإ�شقاط النياب��ة العاّمة التهم عن 

ه��وؤلء اإّل يف اإقناع اأن�ص��ار القتيل باأن اأجهزة 

النت��داب متوّرطة معه��م يف اجلرية. وهذا 

م��ع اأن الفر�صّي��ات املتعّلق��ة بامل�صوؤولّية عن 

الغتيال توّزعت يف كّل اجّتاه تقريبًا.

يف نهاية املطاف، اأُنزلت اأحكام �صارمة ب�صّتة 

من املّتهمني اأعدم اأربعة منهم يف �شباط من 

العام التايل. وكان حزب ال�صهبندر �صعيف 

التنظي��م فا�صطربت �صفوفه و�صعف ح�صوره 

مع غياب زعيم��ه. واأذن هذا ال�صعف، ومعه 

غي��اب زعم��اء الكتل��ة الثالث��ة يف بغداد، 

بتق��ّدم �صك��ري القّوتل��ي �صف��وف الكتل��ة 

الوطنّي��ة دون من��ازع، وب�صع��ود جنمه وجنم 

الكتل��ة جم��ّددًا. كان القّوتل��ي قد عار�ض 

ت�شاهل مردم حيال ال�شغ���ط الفرن�شّية، اأّيام 

ال�صغ��ط لإب��رام املعاه��دة. ومل يك��ن ت��وّرع 

ع��ن مغازلة »عّم��ال« املح��ور بع��د حزيران 

1940، وه��و م��ا بقي م��ردم مبن��اأًى منه. على 
اأن القّوتل��ي بق��ي عل��ى معار�صت��ه الأ�صا�صّية 

لل�صلط��ة املنتدبة وكان ت�صّلب��ه املعروف يف 

هذه املعار�صة منا�صبًا للمزاج ال�صعبّي يف تلك 

االآونة، وخ�ش��شًا بعد �شق�ط احلكم الفي�شّي 

وانتعا���ض احلرك��ة ال�صتقاللّية. وق��د ت�صّدر 

القّوتل��ي، يف ظّل حكم الفي�صّيني، »اإ�صراب 

 اخلبز« ال��ذي اهتّزت له الب��الد يف �صتاء 1941. 

ب�شق���ط حك�م��ة  انته��ى  االإ�ش��راب  ه��ذا 

املديري��ن، يف اأوائ��ل ني�ص��ان، ث��ّم مبجاذب��ة 

اآل��ت اإىل ت��ويّل خالد العظم، وه��و غر مناوئ 

للكتل��ة واإن مل يكن منتميًا اإليها، رئا�صة 
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يف اأوائ��ل حملته النتخابّي��ة اأ�صبح غر ذلك يف اأواخرها. وظهر 

 الن�صبّي للخوري وّطد اجل�صور بينه وبني 
ّ
اأي�ص��ًا اأن ال�صعف امل��اروين

. وت�صر الأوراق  الن��ّواب امل�صلم��ني، وال�صّنة منه��م على الأخ���ضّ

الربيطانّي��ة والفرن�صّي��ة اإىل ترّيث ريا�ض ال�صل��ح يف اّتخاذ موقف 

م��ن املواجهة الرئا�صّي��ة اإىل اأن ينجلي غباره��ا وي�صمن لنف�صه 

رئا�صة احلكومة.

يف كّل حال، مل يكن التقليد القا�صي بحفظ رئا�صة اجلمهورّية 

 قد ا�صتقّر �صتة 1943. لذا جرى تداول اأ�صماء يف احلملة بينها 
ّ
ملاروين

الأرثوذك�ص��ّي ب��رتو ط��راد رئي�ض حكوم��ة النتخاب��ات و�صلفه 

الربوت�صتانت��ّي اأّيوب تاب��ت. بل اإن اإّده اأو�ص��ك، يف طور من اأطوار 

ح ال�صّني �صامي ال�صل��ح للرئا�صة لإبعاد اخلوري  احلمل��ة، اأن ير�صّ

عنه��ا، معي��دًا ما فعله م��ع ال�صيخ حمّم��د اجل�صر �صن��ة 1932. 

وكان تر�صي��ح اإّده يواج��ه، فوق �صعفه النياب��ّي و�صعف جبهته 

اخلارجّي��ة املقت�ص��رة على ال�صلط��ة املنتدبة، طعن��ًا يف �صرعّيته 

الد�صتورّي��ة. فقد كان الد�صتور يفر�ض انق�ص��اء �صنوات �صّت بني 

وليت��ني لرئي�ض واحد، ولكن موؤّي��دي اإّده راأوا اأن تعطيل الد�صتور 

يف مطل��ع احل��رب العاملّية عّط��ل هذا احلكم م��ن اأحكامه 

اأي�ص��ًا. ومل ينع هذا الجته��اد بقاء الطعن جاهزًا لال�صتعمال 

م��ن اجلهة الربيطانّية، املرتّيثة يف الت�صريح به يحدوها الأمل يف 

اإقناع املندوبّية العاّمة بتبّنيه وبالتخّلي عن اإّده.

وق��د كان تر�صيح كميل �صمع��ون، وهو ال�صيا�ص��ّي الأقرب اإىل 

بعث��ة �صبر���ض، اآخر فر�ص��ة متاحة اأم��ام اإّده ل�صّد ب��اب النجاح 

اأم��ام اخل���ري. فا�ش��رتط ل�شح��ب تر�شيح��ه اأن ين�شح��ب ه��ذا 

ح��ني طرح  ��ح اآخ��ر م��ن مر�صّ الأخ��ر مل�صلح��ة �صمع��ون اأو مر�صّ

اأ�شماءه��م. فكان اأن اخل���ري ا�شرتط بدوره، اأم��ام �شبر�ض، اأن 

يك��ون الن�صحاب مل�صلحة �صمعون ح�ص��رًا. وكانت هذه بادرة 

بارع��ة وّفرت ل��ه تاأييد املندوبّية العاّمة الت��ي كانت توؤثره على 

�صمعون، معتربة انتخاب هذا الأخر ن�صرًا بريطانّيًا موؤّزرًا وعاّدة 

اخل��وري اأهون ال�صّرين. يبقى اأن ح�صيلة هذه املبارزة الربيطانّية 

الفرن�صّي��ة مل تكن وحدها ما رّج��ح كّفة اخلوري. فاإّنه يجب 

اللتف��ات اإىل م��ا كان حاظي��ًا به من تاأيي��د ن�صط من جهتي 

الكتل��ة الوطنّية ال�صورّية والوفد امل�صرّي واإىل امليل ال�صّنّي املوؤّكد 

نحوه، وهذان عامالن مل يكونا منف�صلني.

عليه ح�صم ريا�ض ال�صلح موقفه يف املعركة، بعد لقائه اخلوري 

يف عاليه. وكان اأّول موّقعي العري�صة النيابّية التي اأّيدت تر�صيح 

هذا الأخ��ر ع�صّية جل�صة النتخ��اب. ويف اجلل�صة، نال اخلوري 

44 �صوت��ًا م��ن 55 وتغّيب عن اجلل�صة ثمانية ن��ّواب من خل�صاء 

الإّدّية املتبّقني.

فور انتهاء ال�صت�ص��ارات، كّلف اخلوري ريا�ض ال�صلح ت�صكيل 

م��ا ُعرف لحقًا با�ص��م حكومة ال�صتق��الل. وكان نافذون يف 

حمي��ط رئي���ض اجلمهورّية اأبرزهم �صقيق زوجت��ه مي�صال �صيحا 

ون�صيبه هرني فرعون قد عار�صوا هذا التكليف. ومل تكن هذه 

املعار�صة خلوًا من الهاج�ض املتعّلق بتوّجهات ريا�ض املحتملة 

يف املج��ال العربّي، وهو جمال كان الرئي�ض اخلوري اأكرث اإقدامًا 

يف التعوي��ل عليه من اأركان حميطه. وقد بقيت عالقة هوؤلء 

بريا���ض ال�صلح عر�ص��ة للتقّلب يف ال�صن��وات الالحقة، وازدادت 

مياًل اإىل اخل�صومة مع مرور الزمن.

ب��دا اأن ريا���ض ال�صل��ح نظ��ر، اأّول الأم��ر، يف اإم��كان ت�صكيل 

حكوم��ة احّتاد وطني. ولكن احلّدة امل�صتمرة يف موقف الإّديني 

قّل�ص��ت هذا الطموح فاقت�صر اأمره عل��ى توزير حبيب اأبو �صهال 

ال��ذي توىّل حقيب��ة العدلّية واأ�صبح نائبًا لرئي���ض جمل�ض الوزراء. 

وكان اأب��و �صه��ال ُيحت�ص��ب، اإىل عهد قريب، من ب��ني الإّديني. 

ولكّن��ه ح�صر جل�صة النتخاب الرئا�ص��ّي وكان قريبًا اأي�صًا من 

ريا�ض ال�صلح. وقد �صّم��ت احلكومة اإىل رئي�صها ونائبه، �صليم 

تق��ال وزي��رًا للخارجّية والأ�صغ��ال العاّمة وكمي��ل �صمعون وزيرًا 

للداخلّي��ة والربق والربي��د وجميد اأر�صالن وزي��رًا للدفاع والزراعة 

وال�صّحة وعادل ع�صران وزيرًا للتموين والتجارة وال�صناعة.

كان ه��وؤلء ال��وزراء معدودي��ن م��ن الد�صتورّي��ني. ولكن �صلة 

كمي��ل �صمع��ون برئي���ض اجلمهورّي��ة كانت م�صطرب��ة. وما 

لبث��ت �صلة ريا�ض ال�صلح بع��ادل ع�صران، حليفه يف انتخابات 

اجلنوب، اأن ا�صطربت اأي�صًا. هذا فيما كانت العالقة ال�صيا�صّية 

وال�صخ�صّية بني الوزيرين اأر�صالن وتقال والرئي�صني اخلوري وال�صلح 

 بني »ال�شيغة« وامليث�ق...

م64Z وم�شرية امليث�ق اإىل »امليث�قّية«

احلكوم��ة اجلدي��دة. وه��ذا من�ص��ب �صيعود 

العظ��م اإلي��ه، اأو اإىل من�ص��ب ال��وزارة، م��رارًا 

ً عن الأح��زاب دائم��ًا،( يف ما يزيد 
ّ

)م�صتق��ال
ع��ن عق��د ون�صف عق��د اآتي��ني مب��ا تقّلب 

فيهما من عهود...

ا�صتث��ارت حرك��ة ر�صي��د ع��ايل الكيالين 

حما�صة عارمة يف طول �صوريا وعر�صها. على 

اأن �صحقه��ا ال��ذي تلت��ه حمل��ة احلليفتني 

بريطاني��ا وفرن�صا احل��ّرة على �صوري��ا ولبنان 

فر���ض عل��ى الأط��راف ال�صيا�صّي��ة ال�صورّي��ة 

تعدي��ل ح�صاباتها. ا�صت��وت بريطانيا، �صيئًا 

ف�صيئ��ًا، رقيب��ًا مقت��درًا على تنفي��ذ اإعالن 

وه��و  امل�ص��رق«،  »دولَت��ي  ا�صتق��الل  كات��رو 

اإعالن رافقت��ه امل�صادق��ة الربيطانّية عليه. 

كانت بريطانيا ل ت��زال، يف ظروف احلرب، 

 �صاحب��ة الكلمة العليا يف فل�صطني والأردّن 

والع��راق وم�ص��ر. فاأ�صي��ف اإىل ذل��ك ثقله��ا 

ولبن��ان، يف  �صوري��ا  الطاغ��ي يف  الع�صك��رّي 

وج��ه فرن�صا احل��ّرة، اجلاه��دة للنهو�ض من 

 وللملمة اإمرباطورّية 
ّ
وهدة الحتالل الأمل��اين

م�صطرب��ة الأركان وموّزع��ة الأط��راف ب��ني 

الديغولّيني والفي�صّيني.

يف القّمة، كانت تتواىل ف�صول التجاذب املرير 

بني ون�صت��ون ت�صر�صل و�صارل ديغول. ويف �صوريا 

ولبن��ان، راح��ت ت�ص��دي لها عالق��ة م�صبعة 

بالعداء املتبادل بني مبعوثيهما اإدوارد �صبر�ض 

 اأ�صّد 
ّ
وجورج كاترو. كان املبعوث الربيطاين

عنفًا من رئي�صه حيال ال�صيا�صة الفرن�صّية يف 

الدولتني. وكان املندوب الفرن�صّي األني جانبًا 

م��ن زعيم��ه يف معاجل��ة املطال��ب ال�صورّي��ة 

واللبنانّي��ة، فعّر���ض نف�ص��ه للتقري��ع والردع 
 

م��ن جانب قائ��ده، ولال�صتهان��ة من جانب 

.
ّ
غريه الربيطاين

اأ�صرن��ا  وكم��ا يف لبن��ان، راح كاترو – وق��د 

ال�ش���رّي  الد�شت���ر  اإحي��اء  ذلك – ي�ش��رط  اإىل 

�ص��ات الدولة امل�صتقّل��ة باإبرام  وتكوي��ن موؤ�صّ

 45Zك�ترو يف دم�شق وبريوت: مع�مل خّطة واحدة�س

معاه��دة حتف��ظ »املرك��ز املمت��از« لفرن�صا 

يف �صوري��ا امل�صتقّل��ة. وعل��ى �صبي��ل ال�صغ��ط 

والتح��ّدي، اأح��ّل كات��رو ح�ص��ن احلكي��م 

)وه��و �صهبن��درّي عريق( حمّل خال��د العظم 
على راأ���ض حكومة جديدة وعنّي تاج الدين 

احل�صني رئي�صًا للدولة مع بعث الد�صتور، وقد 

ذكرن��ا ذلك اأي�ص��ًا. وكان يف ه��ذا التعيني 

الأخ��ر اأ�صدُّ ا�صتف��زاٍز لال�صتقاللّيني، بالنظر 

اإىل �صرة ال�صيخ احل�صني يف ركاب النتداب 

واإىل �صه��رة الف�صاد التي لزم��ت هذه ال�صرة. 

�صبب��ًا  ا�صت��وى  اأن  الف�ص��اد  ه��ذا  يلب��ث  ومل 

ي الدول��ة واحلكومة.  للمناكف��ة بني رئي�صَ

وما لبثت احل��ركات الإ�صرابّية اأن انت�صرت 

م��ربزًة اأزم��ة توزي��ع اخلب��ز امل�صتم��ّرة وغالء 

املعي�ص��ة امل�صت�ص��ري. وانتهى الأم��ر اإىل اإقالة 

ف��ت  و�صُ حكوم��ة  وت�صكي��ل  احلكي��م 

ب�»العت��دال« رئ�صها احلموّي ح�صني الربازي 

وبقي��ت الكتل��ة الوطنّي��ة خارجه��ا. على 

اأن م�صكل��ة اخلب��ز ازدادت ح��ّدًة اإذ عار�ض 

كب��ار املاّلك��ني م��ن منتجي��ه احت��كار 

�صرائ��ه ب�صعٍر ثابت من جان��ب الدولة وراحوا 

يخف��ون املحا�صيل لبيعه��ا يف ال�صوق ال�صوداء 

وعل��ى  وفل�صط��ني.  الأردّن  اإىل  لتهريبه��ا  اأو 

��ت الأ�صهر املتبّقية م��ن �صنة 1942  ه��ذا تق�صّ

يف ا�صط��راب منت�صر تعّه��ده اقرتان الرتّدي يف 

اأو�ص��اع املعي�صة بالغلي��ان ال�صيا�صّي. وانتهى 

الع��ام برحي��ل حكوم��ة الربازي وق��د اأم�صى 

رئي�صه��ا على خ��الف مع الرئي���ض احل�صني 

ومال اإىل مما�صاة الكتلة الوطنّية.

يف هذه املّدة، كانت الكتلة توايل حمالتها 

البعث��ة  لطماأن��ة  وجته��د  احل�صن��ي  عل��ى 

الربيطانّية اإىل موقف قيادتها اجلديدة. كان 

ما�صي العالقة بني القّوتلي وبع�ض رفاقه وبني 

 
ّ
عّم��ال النازّيني مثار ح��ذٍر اأو ع��داٍء بريطاين

يف بداي��ة الأم��ر. ولكّن القّوتل��ي الذي كان 

قد اأّدى منا�صك احل��ّج يف اأواخر العام 1941 ثّم 

اختار الإقامة يف بغ��داد مّدة �صهور بعد ذلك، 

وج��د يف امللك عب��د العزيز ويف ن��وري ال�صعيد 

عونًا لفتح �صفحة جدي��دة مع الربيطانّيني. 

وه��و م��ا اأف�ص��ى، يف ربي��ع 1942، اإىل �شغ���ط 
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رئي�صًا...  األفرد نقا�ض 

وبدا �صبر�ض

ال�صفح��ة الأوىل م��ن 

م��ذك��رة  ت�رج�م���ة 

ري��ا���ض ال�ص�ل�ح اإل��ى 

كاترو 

ديغول يف مطار بروت 

11 اآب 1942

بروت بني �صراي...

...و�صراي

106 

107 
 
 

108 

109

110

106

108

107

109

110



186z187 z

وبقيت جّيدة ج��ّدًا. وكان هذا الت�صكي��ل مبنّيًا على متثيل 

الطوائ��ف ال�ص��ّت الك��ربى. وكان ه��ذا موافقًا للم��ادة 95 من 

الد�صت��ور. وكان��ت احلكوم��ات ال�صابق��ة تلزم املب��داأ الطائفّي 

لة. وهذه حالة  لزوم��ًا تقريبّيًا ول ت�صل به اإىل حالة ال�صيغة املف�صّ

ره��ا، اأ�ص��اًل، �صاآلة اأعداد احلقائ��ب والأع�صاء يف  مل تك��ن تي�صّ

حكومات العهد النتدابّي.

وكان انتخ��اب �صربي حماده رئي�صًا للمجل�ض النيابّي قد اأحّل، 

لأّول مّرة، �صيعّيًا، يف هذا املن�صب. وهذا بعد ا�صتبعاد الكاثوليكّي 

يو�ص��ف �صامل ال��ذي كان مّتجهًا اإىل خو�ض ه��ذه املعركة. ثّم 

كان انتخ��اب ب�صاره اخلوري وتكليف ريا�ض ال�صلح، فتوّزعت 

الرئا�صات الثالث، لأّول مّرة اأي�صًا، بني الطوائف الثالث الكربى. 

َتِو هذا التوزيع عرفًا على الفور، واأمكن خرقه لحقًا يف  ومل َي�صْ

حالتي الرئا�صت��ني الثانية والثالثة وبدا خرق��ه احتماًل واردًا – ولو 

من قبيل ال�صتثناء – يف حالة الرئا�صة الأوىل نف�صها. ولكن هذا 

اخل��رق اأخذ يبدو ا�صتثنائّيًا كّلم��ا ح�صل ومال التوزيع املذكور 

اإىل ال�صتقرار عرفًا غر مكّر�ض بن�ّض.

ول يُع��ّد مبداأ التوزي��ع الطائفّي للرئا�ص��ات ول للمنا�صب الوزارّية 

وللمقاعد النيابّية ول للوظائف يف الدولة داخاًل يف ما اأخذ يدعى 

امليث��اق الوطنّي بع��د ال�صتقالل بزم��ن، وهذا يف اأك��رث قراءات 

امليثاق املذكور لزومًا للوقائع. فالواقع اأن بع�ض عنا�صر هذا املبداأ 

اأو بع���ض وجوه��ه كانت قد �صبق��ت امليث��اق اإىل الد�صتور وقانون 

النتخ��اب، ثّم عا�صر العن�ص��ر الأخر منها )اأي توزيع الرئا�صات( 

ولدة امليثاق املبدئّية. والأ�صّح اأن يطلق على املبداأ الطائفّي ا�صم 

»ال�صيغ��ة« وهذه اأقدم عه��دًا بكثر من امليثاق ول �صاأن لها به 

اإل ا�صت��واء الطوائف – واقع��ًا ل �صرعًا – اأطراف��ًا �صمنّي��ة متعاقدة 

عليه حني ر�صم مالحمه تفاهم ب�صاره اخلوري وريا�ض ال�صلح.

واأّم��ا امليثاق، بح�صر املعن��ى، فهو يقت�صر، حني نركن يف قراءته 

اإىل بي��ان حكوم��ة ال�صتق��الل، عل��ى مقاي�صت��ني. الأوىل هي 

مقاي�صة امل�صيحّي��ني احلماية الأوروبّي��ة )اأو الفرن�صّية، بالأحرى( 

بوطن منفتح »على اخلّر النافع من ح�صارة الغرب«. والثانية 

مقاي�صة امل�صلمني الوحدة العربّي��ة )اأو ال�صورّية، بالأحرى( بوطن 

»ذي وج��ه عربّي« ل يكون لال�صتعمار »ممّرًا« ول »مقّرًا«. واأّما 

ل��ة التوافق بني هاتني املقاي�صت��ني فهي اأن يكون الوطن  حم�صّ

املذك��ور »وطنًا عزيزًا م�صتقاًل �صّيدًا حّرًا«، وهذا باعرتاف الدول 

العربّي��ة واأط��راف »التعاون الدويّل«. عليه يو�ص��ك »امليثاق« اأن 

يكون مرادفًا ل�»ال�صتقالل« مدرجًا، مبا هو معيار للكينونة 

الوطنّي��ة، يف موقع البالد من حميطها ومن العامل وم�صتبطنًا، 

ل��ة يقرتن فيها ال�صل��ب والإيجاب،  مب��ا هو معي��اٌر اأي�صًا، حم�صّ

اآلت اإليه��ا، يف جمايل الداخل واخلارج، جمل��ة املواجهات التي 

�صهدها تاريخ الدولة م��ن يوم ن�صوئها يف اأعقاب احلرب العاملّية 

 اخلا���ضّ ل�صتقالل 
ّ
الأوىل. اأي اأن امليث��اق ه��و املفه��وم اللبن��اين

الدولة والبالد، ل اأكرث ول اأقّل.

يزّكي هذه القراءة اأن بيان حكومة ال�صتقالل مال اإىل اعتبار 

املبداأ الطائفّي اإلزامًا موّقتًا. ف�صّرح باأن »من اأ�ص�ض الإ�صالح التي 

تقت�صيها م�صلحة لبنان العليا معاجلة الطائفّية والق�صاء على 

م�صاوئه��ا« وزاد اأن »ال�صاعة التي يك��ن فيها اإلغاء الطائفّية 

هي �صاعة يقظة وطنّية �صاملة مباركة يف تاريخ لبنان«.

ومل يكن هذا الكالم لغوًا لي�ض له ما بعده. فاإن قائله – ريا�ض 

ال�صلح – كان، يف رواية فرلونغ )ركن البعثة الربيطانّية القدمي 

العه��د ببروت(، »قد �صّرح لنا مرارًا بنّيت��ه اإعداد م�صروع لإلغاء 

الطائفّي��ة قبل انعقاد املجل���ض النيابّي يف ت�صري��ن الأّول )1944(. 

ولكن الرئي�ض )اخلوري( و�صائر اأع�صاء احلكومة يرون جميعًا اأن 

هذا الإ�صالح، واإن يكن مرغوبًا فيه، يف�صي اإىل ا�صطراب...«.

مهما يكن من �صيء، مل يتكّر�ض م�صطلح »امليثاق الوطنّي«، 

اإّل بع��د م��ّدة طويل��ة، ت�صمية للتفاه��م الذي ح�صل ب��ني ب�صاره 

اخل��وري وريا�ض ال�صل��ح، ول تكّر�ض، على الف��ور، اعتبار البيان 

ال��وزارّي حلكوم��ة ريا���ض ال�صل��ح )ول خط��اب ب�ص��اره اخل��وري 

عن��د اأدائه اليم��ني الد�صتورّية( مرجعًا لتحدي��د فحوى »امليثاق« 

املذك��ور. فف��ي ال�صن��وات الأوىل الت��ي تل��ت ال�صتق��الل كان 

ي��رتّدد يف ن�صو�ض خمتلفة ذكر املب��ادئ التي اأر�صيت عليها دولة 

ال�صتقالل ولكن من غر ت�صمية هذه املبادئ »ميثاقًا وطنّيًا«. 

وهذا مع اأن جريدة النه�ر كانت �صّباقة يف هذا امل�صمار، فن�صرت 

يف غداة جل�صة الثقة باحلكومة، مقالة جاء فيها:

»نح��ن نرى يف بيان ريا�ض بك ال�صلح، رئي���ض اأّول وزارة د�صتورّية 

يف ه��ذا العه��د، عه��دًا اأو ميثاق��ًا اأخذت��ه الب��الد عل��ى نف�صها 

بريطانّي��ة على كات��رو لتقّبل ع��ودة الرجل 

اإىل دم�ش��ق ب��ال �ش��روط. وقد انته��ى املندوب 

الع��اّم اإىل دعوت��ه للع��ودة بعد تقّل��ٍب ما بني 

الرف�ض والرتّدد، و�صمن الربيطانّيون »الهدوء« 

مناخًا لهذه العودة فتّمت يف اأيلول من ال�صنة 

نف�صه��ا. ويف اأثن��اء هذا الت�ص��اّد، كان ظرف 

احلرب اخلط��ر يف �صمال اإفريقي��ا قد ا�صتوى 

حّجة بيد ديغول لتجميد امل�صرة نحو حمّطة 

النتخاب��ات النيابّي��ة يف �صوري��ا ولبنان، وهي 

�صات الدولة  املحّطة احلا�صمة يف تكوين موؤ�صّ

املوؤّهلة لال�صتقالل. ومع ك�صر املّد النازّي يف 

العلمني، يف اأوائل ت�صرين الثاين، �صقطت هذه 

 و�صغط 
ّ
احلّج��ة وا�صتوؤن��ف ال�صغط الربيط��اين

ال�صتقاللّيني لإجراء النتخابات.

ق�ص��ى تاج الدي��ن احل�صني فج��اأة يف كانون 

الث��اين 1943. وكان م��ردم قد عاد اإىل دم�صق 

هو اأي�صًا. فان�صّبت اجلهود على توحيد �صّف 

الكتل��ة اأي، اأّوًل، عل��ى لأم الك�ص��ور الت��ي 

تكاث��رت يف العالق��ة ب��ني م��ردم والقّوتلي، 

وكان الأّول ق��د غ��دا طرفه��ا الأ�صعف. ويف 

كانون الثاين اأي�ص��ًا، حّدد كاترو �صهر مّتوز 

موع��دًا لالنتخابات النيابّي��ة. هذا الإعالن 

االأخر رف��ع �ش�ّية الن�ش��اط ال�شيا�شّي كثرًا 

 وقرئ ه��ذا الأثر 
ّ
وُن�ص��ب اإىل الأث��ر الربيط��اين

عل��ى اأنه دع��ٌم للكتلة الوطنّي��ة. فتحّرك 

عمي��د الكتل��ة التاريخ��ّي ها�ص��م الأتا�صي 

للتقري��ب ما بني القّوتل��ي ومردم. ومل تكن 

��ًا  �صف��وف الكتل��ة يف حل��ب اأك��رث ترا�صّ

منه��ا يف دم�ص��ق. كان �صع��د الل��ه اجلابري 

»مّتهم��ًا« هناك بالق��رب الزائد من جناح 

الكتل��ة الدم�صقي. وكان نف��ر من زعماء 

الكتل��ة، يتقّدمه عب��د الرحمن الكّيايل، 

راغبًا يف حت�صني العالقات ال�صورّية الرتكّية 

مل�صلح��ة املدين��ة وجّتاره��ا وال�صم��ال كّله، 

م�صتعّدًا لأجل ذل��ك اأن ينّحي ما اأورثه ال�صّم 

)ومل يك��ن  الإ�صكن��درون  لل��واء  الرتك��ّي 

م�ص��ى عليه غ��ر �صنوات قليل��ة( من نقمة 

وطنّي��ة. وه��و م��ا كان يعار�ص��ه اجلاب��ري 

والقّوتلي و�صائر من دخلوا ال�صيا�صة يف احلرب 

العاملّي��ة الأوىل من ب��اب الت�ص��ّدي لل�صيطرة 

الرتكّي��ة ومعاناة مظاملها. واإذا كان موؤمتر 

الكتل��ة يف كان��ون الث��اين ق��د ب��دا هزياًل 

لتغّيب معظ��م الأركان احللبّيني وغرهم 

م��ن ممّثلي بع���ض املناط��ق، فاإن��ه ا�صتوى، 

م��ع ذلك، منا�صبة للتوفيق م��ا بني القّوتلي 

ومردم. ثّم ج��اء »اإ�صراب اخلب��ز« املتجّدد يف 

�شب��اط مدع�مًا برف�ض التّجار م�شروع �شريبة 

الدخ��ل، لي�صهد لق��ّوة الكتلة يف امل��دن. واإذ 

ب��دا اأن حكومة جميل الإل�صي التي كانت 

قد خلفت لتّوها حكومة الربازي مل ت�صقط 

ومل ت�صتجب للمطالب، ا�صتوؤنف الإ�صراب يف 

اآذار وجاء داميًا هذه املّرة. اأ�صقط القمع �صبعة 

قتل��ى وعديدًا من اجلرح��ى واأ�صفر العنف يف 

ال�صوارع عن اأ�صراٍر ج�صيمة. 

وب��ني الإ�صراَب��ني، ج��ّرب كاترو من��اورة هي 

نف�صها التي اأجراها يف لبنان ل�صمان »املركز 

املمت��از« لفرن�ص��ا قب��ل اإج��راء النتخاب��ات. 

عر���ض »تعومي« املجل���ض النياب��ّي املنتخب 

�صن��ة 1936 )وكانت كّف��ة الكتلة الوطنّية 

وا�صتئن��اف ها�ص��م الأتا�ص��ي  راجح��ة في��ه( 

رئا�صت��ه للجمهورّي��ة، عل��ى اأن ي�صّكل هذا 

الأخ��ر حكوم��ة م��ن معت��ديل الكتل��ة 

ت�ص��رف عل��ى النتخاب��ات بع��د نيله��ا ثقة 

املجل���ض امل�صتع��اد. كان كات��رو يريد ر�صوة 

الكتل��ة مبجل���ض ورئي���ض وحكومة دفعة 

واح��دًة، وذل��ك لق��اء تعّه��د يبق��ى �صّريًا من 

رئي�ض اجلمهورّي��ة بقبول التعاهد مع فرن�صا 

�صرط��ًا لإنفاذ ال�صتق��الل. رف�ض القّوتلي هذا 

العر���ض معتّدًا بق��درة الكتلة على ك�صب 

النتخابات. واأّما الأتا�صي فاأبدى ليونة اأ�صّرت 

كث��رًا ب�صورته املكت�صب��ة من ما�ٍض طويل 

يف الن�ص��ال ال�صتق��اليّل ويف زعامة الكتلة. 

وهذا �صرر عّزز ت�صّدر القّوتلي اأي�صًا.

هك��ذا اقُت�صر م�صع��ى كات��رو لبعث مناخ 

الع��ام 1936 عل��ى تكلي��ف عط��ا الأّيوب��ي، 

رئي���ض احلكومة التي اأجرت النتخابات يف 

تلك ال�صنة، رئا�صة حكومة من »املعتدلني« 

ت�صرف على النتخابات اجلديدة.
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باإجماع نّوابه��ا على قبوله، لتثبت وجوده��ا كاأّمة م�صتقلة، 

تاأخ��ذ حقوقها يف احلك��م الذاتّي اأخذ عزيز مقت��در«. وبعد اأن 

ت�صّج��ل املقال��ة اأن الق�صم الإدارّي من البي��ان ي�صبه ما كان يرد 

يف بيان��ات وزارّية �صابقة، تعود فتوؤّك��د اأن الق�صم ال�صيا�صّي من 

 لأّنه ميثاق 
ّ
البي��ان نف�صه »فْتٌح جديد يف عامل احلكم اللبناين

عهد جديد)...(«.

مل ت�ص��ع هذه الت�صمية الت��ي اقرتحتها النه�ر فورًا، مع اأن عبارة 

»امليثاق الوطنّي« مل تكن حمتاجة اإىل من يخرتعها يف لبنان 

وحميط��ه من امل�صرق العربّي. فاإنن��ا نقع عليها، مثاًل، ت�صمية 

لعهد اأبرم��ه، �صنة 1926، اأي يف اإّبان الثورة ال�صورّية الكربى، قادة 

احلرك��ة ال�صتقاللّي��ة ال�صورّي��ة. وق��د لبث هذا »امليث��اق« مّدة 

عق��د من الزمن مرجع��ًا ثابتًا ملا اأ�صبح يع��رف با�صم »الكتلة 

الوطنّي��ة« يف �صوري��ا، وكان ريا���ض ال�صلح ونفر م��ن رفاق دربه 

�ص��ركاء له يف لبن��ان. ويف الثالثينات تك��ّرر، يف لبنان، اإطالق 

ا�صم »امليثاق الوطنّي« على اإعالنات مبادئ اأو اأهداف اعتمدها 

اأ�صحاب اأقالم لبنانّيون.

ويف 7 اآذار 1944، اأي بع��د جل�صة الثقة باحلكومة بخم�صة اأ�صهر، 

كان ب�ص��اره اخل��وري يهّن��ئ املفت��ي حمّم��د توفيق خال��د بعيد 

املولد النبوّي وب�صحبت��ه ريا�ض ال�صلح. فاألقى املفتي كلمة اأ�صار 

فيه��ا اإىل بيان احلكومة ال�صلحّية على اأّنه »امليثاق الوطنّي«. 

فتلّقف رئي�ض اجلمهورّية الت�صمية من فم املفتي واأبدى موافقة 

عليه��ا يف كلمت��ه اجلوابّية. والالفت يف ه��ذه الإ�صارات الأوىل 

اأن ت�صمي��ة »امليث��اق« وردت علمًا على ن���ضّ مكتوب ل على 

اّتفاق اأو تفاهم غر مكتوب على ما اأخذ امليثاق يو�صف به يف 

مرحلة لحق��ة. والالفت اأي�صًا اأن هذا الن���ضّ �صريح – وقد اأ�صرنا 

اإىل ذل��ك – يف توّجهه اإىل جتاوز ال�صيغ��ة الطائفية فال يكن 

اعتباره تاأ�صي�صًا ول تزكية لها يف مرحلة ما بعد ال�صتقالل.

يف كّل ح��ال، بقيت البيانات الوزارّية التي و�صعتها حكومات 

ريا���ض ال�صلح وغ��ره خالية من ذك��ر »امليثاق الوطن��ّي« )واإن 

مل تخ��ل من ذكر فح��واه( حّتى �صنة 1948. فف��ي البيان الوزارّي 

ال��ذي األق��اه ريا�ض ال�صل��ح يف جمل�ض الن��ّواب، يف مّتوز من تلك 

ال�صن��ة، ا�صت��وى »امليث��اق الوطن��ّي« با�صم��ه ال�صري��ح، لأّول مّرة، 

مرجع��ًا ل�صيا�صة احلكومة! وكانت العبارة قد وردت يف كالم 

قال��ه ريا�ض ال�صل��ح )يف جمل�ض الن��ّواب اأي�صًا( يف غ�ص��ون ال�صنة 

ال�صابقة. فالراجح – يف حدود معرفتنا – اأن الت�صمية امل�صار اإليها 

اأخ��ذت ت�صيع وتتكّر���ض يف غ�صون الع��ام 1947، اأي يف املّدة التي 

ف�صلت ب��ني بياين حكومتي ريا�ض ال�صل��ح الرابعة واخلام�صة. 

على اأن بّت هذا الأمر حمتاج اإىل تدقيق �صامل خا�ّض يف ن�صو�ض 

خمتلفة اأَْولها بالذكر ُخطب رئي�ض اجلمهورّية وبيانات روؤ�صاء 

احلكوم��ات وُخطبهم واأحاديثهم. وه��ذا تدقيق مل نبلغ منه 

الغاي��ة. فنكتفي هنا بالإ�صارة، بعد ترجيحنا ما �صبق ترجيحًا 

ن��راه متني الإ�صناد، اإىل اأن ه��ذه امل�صاألة ما هي بال�صكلّية. فاإن 

درج��ة ا�صتقرار الت�صمية داّلة على درج��ة ا�صتقرار امليثاق نف�صه، 

مبا هو مرجع، اأو – اإن �صئنا – على درجة وجوده.

عكف��ت حكومة ريا���ض ال�صلح، اإذن، بع��د ت�صكيلها يف 25 

اأيل��ول، على و�صع بيانه��ا الوزارّي. وحفلت الأّي��ام التي انق�صت 

بني تاأليف احلكومة وجل�صة الثقة، اأو تبعتها مبا�صرة مبواقف 

وق��رارات اّتخذه��ا رئي�صه��ا اأظه��رت الت�صميم الت��اّم على لزوم 

اخلّط��ة ال�صتقاللّية وعّين��ت اخلطوات الآيل��ة اإىل ال�صتقالل. 

توّج��ه رئي���ض احلكوم��ة اأّوًل اإىل ال�صحافة، طالب��ًا اإ�صهامها يف 

تعبئة ق��وى ال�صعب »ملرحلة ن�صال جدي��د يف �صبيل ال�صتقالل« 

متعّه��دًا بتحريرها م��ن الرقابة التي كان��ت مفرو�صة بحكم 

ظ��روف احل��رب، يف ما يّت�ص��ل باأعم��ال جمل�ض الن��ّواب، معلنًا 

تقّبل��ه النقد لأعمال احلكوم��ة، وهذا يف خدم��ة »غاية اأراها 

اليوم ممكنة التحقيق وقريبة التحقيق«.

يف الوق��ت نف�ص��ه، امتنع��ت احلكوم��ة ع��ن القي��ام بالزي��ارة 

التقليدّية ملمّثل فرن�صا، مفرت�صة اأن على هذا الأخر اأن يبداأها 

بالزي��ارة فرتّدها ل��ه. وانتهى الأخذ والرّد ب��ني الطرفني اإىل �صرف 

النظر عن الزيارة ورّدها معًا فاأُبطل التقليد. وغداة جل�صة الثقة 

اأ�ص��در ريا�ض ال�صلح ق��رارًا بجعل املرا�ص��الت احلكومّية تو�صع 

بالعربّي��ة ح�صرًا واآخر بتعريب الأوام��ر والتعليمات الع�صكرّية. 

وكان لهذي��ن القراري��ن، ف�ص��اًل ع��ن موؤّداهما الرم��زي، موؤّدى 

عملي هو تعطيل قدرة امل�صت�صارين الفرن�صّيني امللحقني بالدوائر 

الر�صمّية اأو املتحّكمني باأجهزة الأمن على ممار�صة دورهم.

م65Z بي�ن حكومة ال�شتقالل وامل�شّي يف ع�ّش الأ�ش�بع

ويف اأّي��ار، انتق��ل القّوتل��ي اإىل حل��ب واأفل��ح 

هن��اك يف التوفي��ق ب��ني اجلاب��ري ومعظ��م 

مناوئيه م��ن زعماء الكتلة. فبات موؤّكدًا 

اأن ه��ذه الأخ��رة )وقد حملت ا�صم��ًا جديدًا 

ه��و »احل��زب الوطن��ّي«( �صتحظ��ى مبقاعد 

عا�صمة ال�صمال يف املجل�ض النيابّي العتيد.

اأجريت ال��دورة الأوىل لالنتخاب��ات يف العا�صر 

من مّتوز وكانت ن�صبة املقرتعني منخف�صة 

يف معظ��م املدن. واأجري��ت ال��دورة الثانية يف 

ال�صاد���ض والع�صري��ن منه. يف دم�ص��ق، فازت 

اأحل��ق به��ا م��ن  اأن  القّوتل��ي بع��د  لئح��ة 

يحت�ص��ب يف خان��ة ال�صهبندرّيني. ويف حلب، 

فازت لئحة اجلاب��ري، با�صتثناء مقعد ذهب 

اإىل الكّي��ايل ال��ذي اآث��ر املواجه��ة يف نهاية 

املط��اف. ويف حم�ض، ح��ّل عدنان بن ها�صم  

الأتا�صي حمّل اأبيه فيما انتخبت حماه، من 

خارج هذا ال�صّف كّله، حماميًا �صاّبًا كان 

ق��د ُعرف بالدفاع ع��ن الفاّلحني هو اأكرم 

احل��وراين. وعلي��ه هّي��اأ القّوتل��ي حكومته 

�صلف��ًا فمثلت حول��ه يف مقاعد الن��ّواب يوم 

للجمهورّي��ة  اآب – رئي�ص��ًا   21 انتخاب��ه – يف 

الأّيوب��ي  عط��ا  حكوم��ة  قابلته��ا  فيم��ا 

الذاهب��ة يف مقاعد الوزراء. ا�صت��وى �صعد الله 

اجلاب��ري رئي�ص��ًا للحكوم��ة وجمي��ل مردم 

وزي��رًا للخارجّي��ة ولطف��ي احلّف��ار للداخلّية 

وعبد الرحمن الكّيايل للعدل وخالد العظم 

اإل��خ. وكان فار���ض اخل��وري ق��د  للمالّي��ة، 

انتخب رئي�صًا ملجل�ض النّواب.

يف  احلكوم��ّي،  ال�صل��وك  مع��امل  كان��ت 

م�صاأل��ة ال�صتق��الل واملوق��ف م��ن النتداب، 

�صبيه��ة ج��ّدًا مبا اأخ��ذ يظه��ر يف لبنان بعد 

باأ�صابي��ع. عوم��ل ممّثل��و املندوبّي��ة  ذل��ك 

العاّم��ة عل��ى اأّنه��م بعث��ة دبلوما�صّي��ة بني 

اأخريات، وامتنع��ت احلكومة عن التطّرق 

اإىل مو�ص��وع املعاه��دة اإىل اأن ت�صتلم »الفرق 

ة«. ولك��ن اأُخذ على احلكومة فورًا  اخلا�صّ

خلّوه��ا م��ن اأّي متثيل لالأقّلّي��ات الكبرة 

)الدروز، العلوّي��ني، م�صيحّيي اجلزي��رة( واأُخذ 
عليها اأي�صًا �صي��ق متثيلها الجتماعّي )اإذ 

كان معظم اأع�صائها من كبار املاّلكني( 

وخلّوها مّمن يّثل �صّفًا �صاّبًا من ال�صيا�صّيني 

كان اآخذًا يف ال�صعود وحوله اأن�صاٌر من جيله 

منّظم��ون يف اأح��زاٍب اأو �صب��ه اأح��زاٍب عّدة: 

احلزب ال�صيوعّي، اجلمعّيات الإ�صالمّية، ما 

اأ�صبح لحقًا حزب البعث، اإلخ.

يف ت�صري��ن الأّول، طلب��ت حكومة اجلابري 

ر�صمّيًا تخّلي املندوبّية العاّمة عن �صالحّيات 

م�صتقب��ل  يف  للبح��ث  �صرط��ًا  النت��داب، 

العالق��ات ال�صورّية – الفرن�صّية. وكان معنى 

ة«  هذا اأن ت�صتل��م احلكومة »الفرق اخلا�صّ

والأمن العاّم و»امل�صالح امل�صرتكة« بني �صوريا 

ولبن��ان وغرها. وكان هذا الطلب يواكب 

�صع��ي حكوم��ة ريا���ض ال�صل��ح يف ب��روت 

قة متامًا. وهذا تن�صيق ترجم  مواكب��ة من�صّ

تط��ّور املواقف يف الدولتني من م�صائل الوحدة 

ال�صورّي��ة وال�صتقالل والأق�صي��ة الأربعة، منذ 

اأوا�ص��ط الثالثين��ات عل��ى الأق��ّل. وكان��ت 

 تلقى 
ّ
ق�صّي��ة ال�صتق��الل ال�ص��ورّي واللبن��اين

دعمًا عربّيًا، م�صرّيًا على اخل�صو�ض، ويلتقي 

على تاأييده��ا الحّتاد ال�صوفيات��ّي والوليات 

املّتح��دة. وه��و م��ا �صّج��ع بريطاني��ا، وه��ي 

احلا�صرة جّدًا يف ميدان املواجهة، على امل�صّي 

قدمًا يف �صيا�صة الت�صّدي للت�صّلب الفرن�صّي.

عل��ى الرغم من التن�صيق امل�ص��ار اإليه، �صاب 

املوق��ف الر�صم��ّي ال�ص��ورّي )بخ��الف املوق��ف 

ال�صعب��ّي( ا�صط��راب وحتّف��ظ وا�صح��ان حني 

اأقدمت حكوم��ة ريا�ض ال�صل��ح على طرح 

تعدي��ل الد�صت��ور يف جمل�ض الن��ّواب لإخالئه 

من ذك��ر النت��داب... وكان، بع��د ذلك، 

م��ا كان. وق��د اأ�صرنا اإىل هذي��ن ال�صطراب 

والتحّف��ظ يف مو�صع اآخ��ر. مل يكن الد�صتور 

ال�ص��ورّي، م��ن جهت��ه، حمتاج��ًا فع��اًل اإىل 

نهاي��ة  يف  و�صعت��ه،  ق��د  كان��ت  تعدي��ل. 

الع�صرينات، جمعّية تاأ�صي�صّية كان زعماء 

املت�صّدري��ن.  اأركانه��ا  الوطنّي��ة  الكتل��ة 

ولك��ّن املفّو���ض ال�صام��ي بون�ص��و كان ق��د 

اأ�ص��اف اإلي��ه ح��ني اأ�ص��دره، �صن��ة 1930، بعد 

حّل اجلمعّي��ة التاأ�صي�صّية، م��اّدة اأخرة من 
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م�صرفًا عل��ى الفرز يف جل�صة 

انتخاب ب�صاره اخلوري رئي�صًا 

للجمهورية

حكومة ريا�ض ال�صلح الأوىل

ال�صل��ح ملقيا بيان��ه الوزاري 

الأول يف جمل�ض النواب

من ريا�ض ال�صلح اإىل �صبر�ض

البطريرك عري�صة م�صتقباًل 

ريا�ض ال�صلح يف الديان

يف  خ�ال��د خطيب��ًا  امل�ف�ت���ي 

ا�صتقب��ال الرئي�ص��ني اخل��وري 

بذك��رى  مهنئ��ني  وال�صل��ح 
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»امل�صال��ح« املذك��ورة. وكان��ت ه��ذه الأخ��رة ت�ص��ّم اجلمارك 

ال�صورّية – اللبنانّي��ة ومراقب��ة ال�ص��ركات ذوات المتي��از ومنه��ا 

�صركات ال�صكك احلديدّية واإدارة الدخان و�صركة املرفاأ، وت�صّم 

اأي�صًا الإ�صراف على املطارت واإدارة الهاتف وعلى املباين احلكومّية 

وعلى اإدارة الآثار وعلى بنك �صوريا ولبنان، اإلخ. وكانت املندوبّية 

تق��رن ت�صليم هذه »امل�صالح« بالع��ودة اإىل مو�صوع املعاهدة، وهو 

ما رف�صت��ه احلكومتان بتات��ًا. وكان املندوب الع��اّم قد عاد يف 

لقاء جمعه والرئي�صني اخلوري وال�صلح اإىل هذا املو�صوع واإىل رهن 

انتهاء النتداب بقرار من ع�صبة الأمم اأو من هيئة تقوم مقامها 

بع��د انتهاء احلرب. وكانت احلّج��ة اللبنانّية الدائمة اأن فرن�صا 

نف�صها اأعلنت نهاية النتداب بال قيد يوم بدء احلملة على قّوات 

في�صي يف �صوريا ولبنان، واأن بريطانيا �صمنت هذا الإلغاء يف اليوم 

نف�ص��ه. واأّما املعاه��دة فاأعلن الرئي�صان لهّلل��و اأّنهما »يقطعان 

يينيهم��ا« ول يوّقعانه��ا. وكان هذا املوقف الفرن�ص��ّي م�صّددًا 

 عل��ى امل�صّي يف اإج��راءات ال�صتقالل من 
ّ
لع��زم اجلان��ب اللبناين

جانب واحد من غر اإهمال للتن�صيق مع احلكومة ال�صورّية، ول 

لطلب الدعم املعنوّي من البعثات الدبلوما�صّية املقيمة يف بروت 

ومن بعثة �صبر�ض الربيطانّية، على الأخ�ّض. وكانت احلكومة 

قد طلبت اإىل املندوبّية العاّمة الفرن�صّية – بني ما طلبته – حتويل 

نف�صها اإىل بعثة من هذه البعثات ل اأكرث ول اأقّل.

اإىل ذل��ك، عزفت احلكومة ع��ن م�صاورة ممّث��ل فرن�صا، على 

ج��اري العادة، يف م�صم��ون البيان ال��وزارّي، ورف�صت جمّرد اإعالم 

املندوبّي��ة مب�صام��ني البي��ان قب��ل تالوت��ه يف املجل���ض. وكان 

اجلان��ب الفرن�ص��ّي قلقًا من البحث الدائر يف تغي��ر األوان العلم 

ويف اإبط��ال العتم��اد الر�صمّي لّلغة الفرن�صّي��ة، ف�صاًل عن قلقه 

من خّطة احلكومة ال�صيا�صّية.

اأخ��رًا انعق��دت جل�ص��ة الثق��ة يف 7 ت�صري��ن الأّول. وكان ج��ّو 

املجل���ض النيابّي حما�صّيًا جّدًا واكتّظ��ت �صرفاته بالنا�ض، من 

ممّثلي الدول ومن ال�صحافّيني ومن الأعيان وممّثلي املنّظمات 

ومن العاّمة. وتال ريا�ض ال�صلح البيان الوزارّي الذي اأ�صبح َمْعلمًا 

يف التاريخ ال�صيا�ص��ّي للبنان املعا�صر وم�صدرًا لالجتهاد يف فحوى 

امليث��اق الوطنّي. ومل يكن ه��ذا البيان مق�صورًا على الأحكام 

امليثاقّي��ة، مبا هي قاعدة ل�صتق��الل الدولة ولت�صّرف احلكومة 

املقب��ل عل��ى اأّنها حكومة ب��الد م�صتقّل��ة واأن مهّمتها الأوىل 

جعل هذا ال�صتقالل اأمرًا واقعًا وتنظيمه. واإمّنا دخل يف م�صائل 

الإ�ص��الح الإدارّي واملايّل وت�صجي��ع القطاعات القت�صادّية وتعزيز 

اخلدمات العاّمة وحت�صني بناها، وتناول م�صائل قانون النتخاب 

والإح�ص��اء الع��ام وتنظيم العم��ل وتاأمني احلق��وق الجتماعّية 

لأ�صحابها وحقوق املراأة وعالقات لبنان الدولّية، اإلخ.

قوب��ل هذا البي��ان بال�صتح�صان الع��اّم ونال��ت احلكومة الثقة 

ب���51 �صوتًا من 54 )اإذ كان مقع��د رئي�ض اجلمهورّية املنتخب ل 

ي��زال �صاغرًا( وامتنع رئي�ض املجل���ض، ومل ي�صارك األفرد نّقا�ض يف 

الت�صوي��ت وان�صحب اأّي��وب تابت قبل بدئه. ويف خ��ارج املجل�ض، 

لق��ي البي��ان اهتمامًا بارزًا من ال�صحافة وانهالت على �صاحبه 

التهاين وعبارات التاأييد.

وعل��ى اأثر زيارات متبادلة بني ال�صل��ح ورئي�ض احلكومة ال�صورّية 

�صع��د الل��ه اجلابري ووزرائهم��ا مّت بع�صها حتت عن��وان التهنئة 

لت،  وواكبته��ا مفاو�صات يف �صت��ورة، كانت احلكومة قد تو�صّ

يف مطل��ع ت�صري��ن الأّول، »اإىل اّتف��اق م��ع احلكوم��ة ال�صورّي��ة 

عل��ى ت�صّلم امل�صال��ح امل�صرتكة« من اإدارته��ا الفرن�صّية. وكان 

ه��ذا املطل��ب الذي ا�صت��وى مو�صوع جماذب��ة رئي�ص��ًا يف الأ�صابيع 

التالي��ة، اأمرًا حيوّيًا ل�صتقالل الدولت��ني مبواردهما املالّية. على 

اأن املندوبّي��ة العاّمة اأرادت املطاول��ة يف ت�صليم احلكومتني اإدارة 

كان ريا���ض ال�صل��ح بني اأع��رف النا�ض مبا ينبغ��ي عمله ملحو 

النت��داب م��ن د�صتور بالد واقع��ة حتت النت��داب. فهو قد تابع 

ه��ذا املو�ص��وع بدقائقه من��ذ املواجهة التي بداأت �صن��ة 1928 بني 

اجلمعّي��ة التاأ�صي�صّية ال�صورّية واملفّو�ض ال�صامي بون�صو، حول مواّد 

�ص��ّت من م�ص��روع الد�صتور ال�ص��ورّي اآنذاك، وانته��ت اإىل تعليق 

اأعمال اجلمعّية. وهذه م�اجهة ا�شتمرت بني �شع�د وهب�ط حّتى 

احلوادث التي اآلت اإىل املعاهدة الفرن�صّية – ال�صورّية �صنة 1936.

وكان على ريا�ض، بعد نيل حكومته الثقة، اأن يبا�صر الإعداد 

 بحيث ل يبق��ى فيه اأثر 
ّ
عل��ى الف��ور، لتعدي��ل الد�صتور اللبن��اين

 لالنتداب. وكان على علم تاّم باأن هذه 
ّ
من الأ�صا���ض القانوين

ال�صربة اإمّنا هي فاحتة اجلولة الكربى من معركة ال�صتقالل. 
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عندّيات��ه كانت ق��د ا�صتبعدته��ا اجلمعّية 

��ل »حق��وق«  )وه��ي امل��اّدة 116(، وفيه��ا ف�صّ
النت��داب و�صالحّياته. ه��ذه املاّدة مل تكن 

اأقّرته��ا ق��ّط اأّي��ة هيئ��ة �صورّي��ة ذات �صرعّية 

خري��ف  يف  كافي��ًا،  ف��كان  و�صالحّي��ة. 

1943، اأن يثاب��ر جمل���ض الن��ّواب واحلكومة 
اجلدي��دان عل��ى اعتباره��ا باطل��ة وكاّنها 

مل تك��ن حّت��ى يك��ون ل�صوريا د�صت��ور دولٍة 

م�صتقّلة، خاٍل من ذكر النتداب.

ا�صطّرت فرن�صا اإىل تقّبل هذا الأمر الواقع مع 

ت��وايل اعرتاف ال��دول باجلمهورّي��ة اجلديدة. 

ولك��ّن قّواته��ا وجه��از انتدابه��ا كان��ا ل 

ي��زالن يف الب��الد، ومل تك��ن ق��د �صرف��ت 

فكره��ا قّط ع��ن الت��وق اإىل املعاهدة. ذاك 

توٌق بدا اأن بريطانيا اأخذت ت�صايرها فيه �صنة 

1944، فا�ص��رتك �صاتينيو و�صبر�ض، على غر 
رغبة من هذا الأخ��ر، يف مفاحتة الرئي�صني 

 وحكومتيهم��ا ب�ص��رورة 
ّ
ال�ص��ورّي واللبن��اين

التفاو���ض على املعاه��دة، ومل يلبث �صبر�ض 

اأن ا�صتدعي نهائّيًا اإىل بالده. وقد اأثارت هذه 

املفاحتة قلقًا مل يحل دون الرف�ض. واإذ اأمنت 

فرن�صا جان��ب حليفتها، ت�صّلب��ت خ�صو�صًا 

يف المتن��اع عن تلبي��ة طلب احلكومتني 

»الف��رق  ت�صليمهم��ا  واللبنانّي��ة  ال�صورّي��ة 

ة«. بل اإّنه��ا راحت ت�صتقدم تعزيزات  اخلا�صّ

لقّواته��ا يف اأرا�ص��ي الدولت��ني. وه��و م��ا اأثار، 

يف مطل��ع الع��ام 1945، تظاه��رات احتج��اج 

لبنانّي��ة رافق��ت الحتجاج الر�صم��ّي واأثار يف 

�صوري��ا موج��ة رف���ض ر�صم��ّي و�صعب��ّي عارمة 

تفاقم��ت م��ن �صه��ٍر اإىل �صه��ر وم��ن ت�صّرف 

فرن�صّي، ع�صكرّي اأو �صيا�صّي، اإىل اآخر، حّتى 

راحت مفاعيلها تهّز املدن وتن�صر العنف يف 

ال�ص��وارع. ومن م�صاء التا�ص��ع والع�صرين من 

اأّيار اإىل ظهر الثالثنّي منه، �صربت الطائرات 

الفرن�صّي��ة دم�ص��ق بالقنابل، فقتل��ت قرابة 

ت  اأربعمائ��ة وجرحت مئ��اٍت اآخري��ن وخ�صّ

باأ�ص��ّد اأذاه��ا الأحياء اجلديدة م��ن العا�صمة 

 فهدم��ت معظم جمل���ض الن��ّواب، اإلخ. وما

ح�صدت��ه فرن�صا م��ن ذل��ك كان اأّوًل – على 

م��ا بدا اأّنه اأ�صبح عادة جارية – اأمرًا بريطانّيًا 

�صارم��ًا بوقف النار ورّد اجلنود اإىل الثكنات. 

وكان ثاني��ًا �صخطًا ترام��ى من كّل حدٍب 

ال��دول  باأ�صدائ��ه جامع��ة  ف�صّج��ت  و�ص��وٍب 

العربّي��ة ومنّظم��ة الأمم املّتح��دة. ثّم كان 

اأن توال��ت حمّط��ات الرتاج��ع الفرن�صّي بعد 

ال�صلطت��ني  ب��ني  اأ�صابي��ع  دام��ت  قطيع��ة 

الوطنّي��ة واملنتدب��ة يف دم�صق، وبع��د دفٍق مل 

ينقط��ع من عب��ارات النقم��ة ال�صورّية على 

فرن�ص��ا. ويف مّت��وز، ت�صّلم��ت �صوري��ا )ولبنان( 

��ة«. فبق��ي اأن جتل��و القّوات  »الف��رق اخلا�صّ

الفرن�صّي��ة )والربيطانّية( عن �صوريا )ولبنان(. 

وهو م��ا �صي�صتغرق جن��ازه �صه��ورًا اأخرى من 

جهود �صيا�صّية متعّددة الأطراف، وقد عر�صنا 

ي فكان  له يف مو�صعه. واأّم��ا يف الواقع احل�صّ

اجلالء عن �صوريا قد اأ�صبح �صبه ناجز عندما 

اأُبرم الّتفاق عليه.
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ر كات��رو بالت�صميم عليها – وقد ذكرنا ذل��ك – يف املذّكرة التي وجهها  وكان ق��د ب�صّ

اإلي��ه يف كان��ون الأّول 1941 اأي قبل اأن ي�صب��ح اأمر التعديل مق�صّي��ًا بنحو �صنتني. وكان 

ر هّللو، يف اجتماع �صّمهما يف �صتورة ي��وم 22 ت�صرين الأّول 1943، بنّية احلكومة  ق��د ب�صّ

تق��دمي م�صروع للتعديل اإىل املجل�ض النيابّي. وكان املندوب العاّم على اأهبة ال�صفر اإىل 

اجلزائ��ر مل�صاورة روؤ�صائه يف جلنة التحرير الوطنّي الفرن�صّي��ة ب�صاأن املطالب اللبنانّية. وقد 

طلب من رئي�ض احلكومة الرتّيث اأّيامًا ياأتيه بعدها بجواب اللجنة.

كانت مرحلة انتظار القرار الذي �صيحمله هّللو من اجلزائر مرحلة �صكوك وخماوف 

يف لبن��ان. وق��د انتهت هذه املرحلة بب��الغ اأر�صلته جلنة التحرير الوطن��ّي الفرن�صّية اإىل 

ب��روت، يوم 5 ت�صرين الثاين، ينكر على لبنان احل��ّق يف التعديل املنفرد للد�صتور. �ُصّلم 

ه��ذا الب��الغ اإىل ال�صحافة قبي��ل ت�صليمه اإىل رئي���ض احلكومة، يف تعّم��د ل�صتعرا�ض 

ال�صلط��ة ولال�صتفزاز. وهو م��ا رّد عليه جمل�ض الوزراء، يف جل�ص��ة فورّية، باإحالة م�صروع 

التعديل اإىل جمل�ض النّواب، وطلب انعقاد هذا الأخر على وجه ال�صرعة، فدعاه رئي�صه 

اإىل النعقاد يوم 8 ت�صرين الثاين.

 عليه املواجه��ة اجلارية �صفة املعرك��ة العلنّية. 
ّ
من��ح الب��الغ الفرن�صّي وال��رّد اللبناين

وق��د بلغ احلما�ض اأق�ص��اه يف البالد واأ�صبح ترّقب التطّورات �صغ��اًل �صاغاًل للنا�ض واأخذوا 

يتهّياأون ملواكبة اجلل�صة النيابّية باحل�صور واإظهار التاأييد. واأّما املندوبّية العاّمة فجّندت 

اإمكاناته��ا يف ب��روت واملناطق حلمل ق�ص��م من النّواب على رف���ض التعديل، والتغّيب 

ع��ن اجلل�ص��ة لإفقاد امل�صروع اأكرثّي��ة الثلثني املطلوبة لإقراره، وذل��ك بعد الإخفاق يف 

حم��ل رئي�ض اجلمهورّية واحلكومة على �صحب امل�ص��روع. وا�صتدعى اإميل اإّده نّوابًا من 

م�صايعيه اإىل مكتبه وجمعهم مبدير الأمن العاّم الفرن�صّي الذي األّح يف �صوؤالهم التغّيب 

ولكن باء هذا امل�صعى اأي�صًا بالإخفاق.

و�صبيحة انعقاد اجلل�صة، اّت�صلت اجلهود الفرن�صّية لإحباطها، من تهديد بحّل املجل�ض 

اإىل تاأمي��ل بح��ّل يحمله هّللو العائد بعد يومني، وتلويح باّتخ��اذه �صفة املفّو�ض ال�صامي 

و�صلطاته وا�صتعادته حّرية الت�صّرف. وقد جاء ذلك يف مذّكرة �صفوّية رف�ض ريا�ض ال�صلح 

تبّلغه��ا، ث��ّم تبّلغها بعد اأن ُرفعت منها عبارات التهدي��د وانعقد جمل�ض الوزراء للنظر 

فيه��ا وقّرر امل�صّي يف خّطته. ويف اليوم نف�ص��ه، ن�صرت بع�ض ال�صحف الأمركّية ت�صريحًا 

 وطلب التاأيي��د املعنوّي من حكومة 
ّ
لريا���ض ال�صل��ح ب�صط فيه اأ�صانيد املوق��ف اللبناين

الوليات املّتحدة. 

ويف �صاح��ة النجمة، ويف �صرفات املجل���ض، كان احل�صد �صخمًا. وقد انعقدت اجلل�صة يف 

الثالثة بعد الظهر وغاب عنها ثالثة نّواب من معار�صي التعديل هم اأّيوب تابت واأحمد 

احل�صيني ومو�ص���ض دركالو�صتيان. هذا بينما ح�صر اإّده لقرتاح اإحالة امل�صروع اإىل جلنة 

��ة يف م�صع��ى لتاأجيل بّته. وحني ُرف���ض اقرتاحه، ان�صحب وتبعه اأم��ني ال�صعد فاأقّر  خا�صّ

امل�ص��روع بندًا بندًا بالإجماع. ومل تكن املندوبّية العاّمة قد اأر�صلت اأحدًا من اأركانها 

عل��ى ج��اري العادة، ولكّنها كان��ت قد ح�صدت، لالإرهاب، نح��و مائتني من جنودها 

ال�صنغالّيني يف بناية التلفون القريبة جّدًا من جمل�ض النّواب.

ل ح��دود لبنان واألغ��ى مرجعّية العرتاف  ع��ّدل املجل���ض املاّدة الأوىل م��ن الد�صتور )فف�صّ

الفرن�صّي بها واعرتاف جمعّية الأمم(، واملاّدة احلادية ع�صرة )فح�صر باللغة العربّية �صفة 

اللغ��ة الر�صمّية( واملاّدة 52 )فاألغ��ى الإ�صارة اإىل �صّك النتداب من حتديد ال�صالحّية لعقد 

املعاه��دات الدولّية(. ثّم األغى امل��واّد 90 و 91 و 92 و 93 و 94 وكّلها ناظمة للعالقة بني الدولة 

اللبنانّي��ة والدولة املنتدبة يف جم��الت خمتلفة. اأخرًا عّدل امل��اّدة 95 )فاألغى الإ�صارة اإىل 

�ص��ّك النت��داب يف مو�ص��وع التمثيل العادل للطوائ��ف يف الوظائف العاّم��ة وبت�صكيل 

ال��وزارة( واملاّدة 102 )فاألغى و�صع الد�صتور يف »عهدة« الدول��ة املنتدبة(. واأّما املاّدة اخلام�صة 

املتعّلقة بالَعَلم، فاأرجاأت احلكومة طرحها للتعديل اإىل حني انتهاء »اللجنة الفّنّية« 

املوؤّلف��ة له��ذه الغاية من و�ص��ع اقرتاحها. ه��ذا وكان التعديل م�صن��دًا اإىل املاّدة 76 من 

الد�صتور نف�صه.

كان��ت هذه جراحة عميقة للد�صتور وطعنة جن��الء لالنتداب. وهي قد مّتت »ب�صرعة 

فائقة« على ما اأ�صار الإّدّي جورج عقل يف املجل�ض. وب�صرعة فائقة اأي�صًا جاء الرّد الفرن�صّي.

غ��داة التعدي��ل، اأي يوم 9 ت�صرين الثاين، و�صل املن��دوب العاّم جان هّللو اإىل بروت عائدًا 

م��ن اجلزائر من طريق القاهرة. وكان يوم 11 ذكرى الهدنة التي اأنهت احلرب العاملّية 

الأوىل. وكان رئي�ض اجلمهورّية ومعه احلكومة رئي�صًا واأع�صاًء مدعّوين اإىل ال�صتعرا�ض 

التقلي��دّي. وكانوا مدعّوي��ن قبل ذلك اإىل �صهرة تقام يف نادي الحّت��اد الفرن�صّي ع�صّية 

الذك��رى. ويوم 10 اأبلغت املندوبّية العاّمة احلكومة اإلغاء دعوتها اإىل ال�صتعرا�ض، وقّرر 

رئي���ض اجلمهورّية واحلكومة مقاطع��ة ال�صهرة اأي�صًا. و�صرت مقاطع��ة ال�صتعرا�ض اإىل 

 ثّم اإىل ممّثلي الدول يف بروت. 
ّ
ال��درك وال�صرطة... واإىل قيادة اجلي�ض التا�صع الربيطاين

وهو ما انتهى باملندوبّية العاّمة اإىل اإلغاء ال�صتعرا�ض.

ويف النه��ار، داهم الأمن العاّم الفرن�ص��ّي مكاتب ال�صحف املعار�صة لالنتداب، و�صادرها 

ملنعه��ا من ن�ص��ر اأخبار اجلل�صة النيابّي��ة وتعديل الد�صت��ور. وكان توّج�ض من ا�صطدام 

الأم��ن الع��اّم هذا بقوى الأمن الداخل��ّي وال�صرطة اللبنانّية الت��ي عّينت لها احلكومة 

يف الي��وم نف�صه قائدًا ومديرًا لبنانّيني. ويف امل�صاء، كان هّللو و�صليم تقال وزير اخلارجّية 

مدعّوي��ن اإىل ع�ص��اء اأقامه �صبر���ض على �صرف مل��ك يوغ�صالفيا ال��ذي كان يف زيارة 

لبروت. ويف اأثناء ال�صهرة، نفى هّللو ل�صبر�ض مق�صمًا ب�صرفه اأن يكون يف النّية الإقدام 
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عل��ى عمل عدائّي جت��اه مراجع الدولة اللبنانّي��ة. وهو ما نقله 

تقال اإىل رئي�ض اجلمهورّية يف الأوىل والن�صف �صباحًا.

��م هّللو، حّت��ى كان الأمن العاّم  م��ا م�صت �صاع��ات على َق�صَ

الفرن�ص��ّي، يوؤازره مئات اجلنود، يدهم من��ازل رئي�ض اجلمهورّية 

ورئي���ض احلكومة والوزراء عادل ع�ص��ران )الذي اأخذ من منزله 

ال�صيف��ّي يف عاليه( وكميل �صمعون و�صليم تقال ونائب ال�صمال 

عب��د احلمي��د كرامي )الذي كان نائم��ًا يف منزله يف مرياطة(. 

ح�ص��ل ذلك ب��ني الثالث��ة والرابعة من فج��ر 11 ت�صري��ن الثاين. 

و�صحب��ت العتقال اأعم��ال ترويع ل�صّكان ه��ذه املنازل كبارًا 

و�صغ��ارًا، و�صحبها حتطيم اأبواب وتقلي��ب اأثاث وم�صادرة اأوراق. 

و�صحبت��ه اأي�ص��ًا �صرق��ات مو�صوفة من منزيل رئي���ض اجلمهورّية 

رب ابنه الأك��رب وُجرح( وعبد احلمي��د كرامي )الذي  )ال��ذي �صُ

دم راأ�صه وُجرح اأي�صًا وهو حممول اإىل ال�صّيارة(. وقد و�صف منر  �صُ

تق��ّي الدي��ن يف كتابه ولدة ا�شتق��الل م�صاهد تل��ك ال�صبيحة 

��ل من هذا الو�ص��ف اأن الع�صكرّيني الذين  و�صف��ًا وافيًا. ويتح�صّ

دهموا منزل ريا�ض ال�صلح كانوا نحو مائتني واأّنهم رّوعوا والدته 

وبنات��ه، و�صّوب��وا م�صّد�صاتهم اإليه وهو يف �صري��ره واأمهلوه خم�ض 

دقائق لرتدي ثيابه، ف�صاعدته زوجته يف ذلك، واأن رجال الأمن 

لبث��وا يف املنزل نح��و �صاعتني، بع��د اعتقال ريا���ض، فجمعوا ما 

كان فيه من اأوراق و�صادروها.

واأم��ا املواك��ب الع�صكرّية التي �صيق فيه��ا املعتقلون فيّممت 

�صطر را�صّيا الوادي.

اأتب��ع هّللو حمل��ة العتقال العنيف ه��ذه بقرارين موؤّرخني يف 

10 ت�صري��ن الثاين اأذاعهما يوم 11. يف الأّول منهما، اعترب تعديل 

جمل���ض النّواب الأخر للد�صتور باط��اًل وحّل هذا املجل�ض وعّلق 

الد�صت��ور، عل��ى اأن يعاد العمل به بعد انتخاب��ات نيابّية جديدة 

واألغ��ى جانبًا من اأح��كام القرار الذي كان كاترو قد اّتخذه يف 

اآذار فاحتًا الباب، اإذ ذاك، لإجراء النتخابات النيابّية والرئا�صّية، 

واأع��اد اخت�ص��ار �صيغ��ة احلك��م اإىل رئي�ض للدول��ة واحلكومة 

 وزراء دولة ي�صاعدون��ه ومنحه حّق 
ّ

ي�صّمي��ه املن��دوب العاّم ويع��ني

اإ�ص��دار املرا�صي��م ال�صرتاعية م��ع مراعاة التحّفظ��ات املن�صو�ض 

عنها يف اإعالن كاترو املوؤّرخ يف 26 ت�صرين الثاين 1941.

واأّما القرار الثاين فعنّي اإميل اإّده رئي�صًا للدولة ورئي�صًا للحكومة 

ممّتعًا بال�صلطات املن�صو�ض عنها يف القرار الأّول.

اإىل ذل��ك، اأذاع هّلل��و يف الراديو ويف ال�صح��ف ت�صريحًا اأّكد فيه 

�صرعّي��ة اإجراءات��ه مذّكرًا، م��ن وجهة نظره، مبراح��ل الأزمة 

الت��ي بداأت مع تاأليف حكومة ريا���ض ال�صلح، وا�صفًا ت�صّرفات 

هذه احلكومة ب�»املن��اورات الطائ�صة«، مّتهم��ًا اإّياها باللجوء 

اإىل »ا�صتبداد ال�صارع« وب�»الدكتاتورّية« واإرهاب النّواب والتاآمر 

على فرن�صا ولبنان، م�صرًا اإىل ثناء راديو برلني على ريا�ض ال�صلح 

لت�صميمه على امل�صّي قدمًا يف خّطة تعديل الد�صتور، وا�صفًا رئي�ض 

احلكومة باأّنه »رجل مل يّر على وطنّيته اللبنانّية اأكرث من 

�صّتة اأ�صابيع وهو منذ ع�صرين �صنة يتاآمر على ا�صتقالل بالده«. 

 فقال »اإن 
ّ
ومل يف��ت هّللو اأن يغمز م��ن قناة احلليف الربيطاين

فرن�ص��ا هي الدول��ة الوحيدة الت��ي منحت ال�صتق��الل اأثناء هذه 

احلرب لبلدان تابعة ل�صلطتها«. وهذا قبل اأن يوؤّكد على منح 

اللبنانّيني »ال�صتقالل التاّم«... ولكن »مبوجب معاهدة وّدّية 

م�صبعة بالثقة«...

وكان النا���ض قد اأخذوا يتلّقون الأخبار من اإذاعة ال�صرق الأدنى 

يف ياف��ا واإذاع��ة لن��دن وراديو م�صر وكان��وا مهتّمني ج��ّدًا بر�صد 

 يف الأزم��ة. وكان��ت ال�صح��ف اللبنانّية قد 
ّ
املوق��ف الربيط��اين

اأ�صربت ابتداًء من يوم 11، ما خال اأربعًا منها تابعة لالنتداب اأو 

اإّدّي��ة، وذلك احتجاجًا على املراقب��ة وعلى احتالل الأمن العاّم 

مكاتبها ملنعها من مواكبة احلوادث.

و�ص��ل املعتقل��ون تباع��ًا اإىل قلع��ة را�صّيا ي��وم 11 ت�صري��ن الثاين 

وا�صتقّروا يف ثالث من غرفها. واحدة لرئي�ض اجلمهورّية، ح�صنة 

التاأثي��ث ولكّنه��ا �صّيق��ة. وواح��دة لرئي�ض احلكوم��ة، وا�صعة 

ولكّنه��ا �صبه خالية من الريا���ض. وواحدة للوزراء تقال و�صمعون 

وع�صران وللنائب كرام��ي مكتّظة بالأ�صّرة الأربعة. وقد ُمنع 

الرئي�صان من التوا�صل فيما بينهما ومع �صّكان الغرفة الثالثة. 

وكان ل ُي�صمح لأّي من املعتقلني باخلروج اإل لق�صاء حاجة. ثّم 

اأخ��ذ ُي�صمح ل�صّكان الغرفة الثالث��ة باخلروج �صاعًة قبل الظهر 

و�صاعًة بعده مع مراعاة الف�صل الآنف الذكر. وكان يوؤتى لهم 

بالطعام من البلدة، وق��د كّلفت امراأة باإعداده على نفقتهم. 

بني احلادي ع�صر من ت�صرين الأّول والثاين من 

ت�صرين الثاين 1943، كانت جتري يف القاهرة 

م�ص��اورات اأطل��ق عليه��ا ا�ص��م »م�ص��اورات 

الوح��دة العربّي��ة«. وكان��ت غايته��ا اإن�صاء 

منظوم��ة اإقليمّي��ة )كان مفرو�ص��ًا حتديد 

معامله��ا( تّتخذه��ا ال��دول العربّي��ة امل�صتقّلة 

مركبًا للدخول يف عامل ما بعد احلرب. وقد 

ا�صرتك، يف هذه املرحلة منها، العراق والأردّن 

و�صوريا واململكة ال�صعودّية ف�صاًل عن م�صر.

كان ه��ذا املل��ّف يف يد م�صطف��ى النّحا�ض، 

رئي���ض ال��وزراء امل�ص��رّي وزعي��م ح��زب الوفد. 

وكان��ت م�ص��ر تقب���ض به��ذه الدع��وة على 

زم��ام املبادرة، مبا هي كربى ال��دول العربّية 

وزعيم��ة ال�ص��رق العربّي، يف وق��ت كان فيه 

اأمر �ص��رق الأردّن عبد الله قد اأطلق م�صروع 

»�صوري��ا الك��ربى« )وهي ت�ص��ّم �صوريا ولبنان 

رئي���ض  وكان  وفل�صط��ني(  الأردّن  و�ص��رق 

وزراء الع��راق نوري ال�صعيد ق��د اأطلق م�صروع 

الهالل اخل�صيب وهو ي�ص��ّم العراق اإىل الدول 

الأربع امل�صار اإليه��ا. وكان هذان امل�صروعان 

الها�صمّي��ان يلقي��ان معار�صة من اململكة 

العربّي��ة ال�صعودّي��ة �ص��ّددت عل��ى اخت��الف 

الأنظم��ة الد�صتورّي��ة يف ه��ذه ال��دول وتفاوت 

ا�صتعداده��ا لالحّت��اد، واخت��الف مواقعه��ا 

يف �صبك��ة العالق��ات باحللف��اء الغربّي��ني. 

وكان��ت م�ص��ر غ��ر بعي��دة اأي�صًا ع��ن هذه 

املعار�صة ل�صعورها باأن امل�صروعني ينالن من 

مركزّية دوره��ا الإقليمّي. وكان��ت �صوريا، 

عل��ى الأخ�ض، )مع تبّنيها للدعوة الوحدوّية 

عمومًا( ترى يف م�صروع »�صوريا الكربى«، وهو 

اأكرث امل�صروعني اإحلاحًا عليها، حماولة من 

عبد الل��ه لإن�صاء مملكة كب��رة لنف�صه، 

كها بنظامها اجلمهورّي  فت�صّدد على مت�صّ

بال�صت��واء  الأح��ّق  ه��ي  دم�ص��ق  اأن  وعل��ى 

اإذا  ل�»�صوري��ا الك��ربى« العتي��دة،  عا�صم��ة 

ه��ي اأب�صرت النور. وق��د اأ�صبح لبنان امل�صتقّل 

��ه، لهذا امل�صروع،  مناه�ص��ًا اأي�صًا، يف ما يخ�صّ

باعتب��اره خمالفًا، �صراح��ة، ملنطوق ميثاقه 

الوطن��ّي الطرّي الع��ود. وكان امل�صروع يواجه 

اأي�صًا م�صكلة اليه��ود يف فل�صطني و�صعيهم 
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وكانت وجبة اأ�صنان عبد احلميد كرامي قد اأخذت منه فلبث 

اأّيامًا يتغّذى بالعنب و�صراب البندورة اإىل اأن ُرّدت اإليه.

كان ق��د جيء بكرامي اأي�صًا وهو بثياب النوم وحايف القدمني، 

فا�صتعار يف اليوم التايل مالب�ض من كميل �صمعون. وبعد يومني، 

ج��يء ملن كانوا قد �صيق��وا على عجل بثياب من بيوتهم. وقد 

اأُبع��د م�صوؤولو ال�صرطة اللبنانّيون عن املعتقلني وتوىّل حرا�صتهم 

جنود �صنغالّيون.

وكان يف القلعة »منفّيون« من معتقل املّية ومّية، قرب �صيدا، 

تثقي��اًل لعقوبته��م. وكان بع���ض ه��وؤلء م��ن قيادّي��ي احلزب 

ال�صورّي القومّي املّتهمني مبعاداة احللفاء وممالأة املحور. فتطّوع 

اأحده��م، جربان جريج، لرتتيب �صبكة ا�صتعالم واّت�صال تنقل 

اإىل املعتقلني واإىل الرئي�ض، على الأخ�ّض، اأخبار البالد ال�صيا�صّية 

وم��ا يجري فيها م��ن اأعمال احتج��اج ومقاومة وم��ا يّتخذ من 

مواق��ف خارجّي��ة ذات �صل��ة باملواجهة. وقد جّن��د جريج لهذه 

الغاي��ة ماأمور الهاتف يف القلعة توفي��ق رزق واخلادم الذي كان 

 
ّ
يحم��ل الطعام اإىل غرف املعتقل��ني ويتوىّل ترتيبها، وهو اإ�صباين

الأ�ص��ل وا�صمه خو�صي. وكان ماأمور الهات��ف ي�صتمّد معلوماته 

م��ن قائمقام را�صّيا �صفيق اأبو حيدر ومن قائد الدرك فيها عبد 

املنع��م فّواز. فكان جريج يكتب ما يبلغه من ماأمور الهاتف 

)ولحقًا من م�صادر حزبه( على اأوراق �صغرة ينقلها اخلادم اإىل 

اأحد الرئي�صني. وكان جري��ج يتمّتع ب�صيء من حّرية احلركة 

يف القلع��ة ب�صب��ب م�صوؤولّي��ة اإدارّية نيطت به ع��ن »ح�صابات« 

ال�صجناء. فكان يتمّكن اأحيان��ًا من خماطبة اأحد امل�صوؤولني 

املعتقلني خل�صة.

وينّوه جريج بحر�ض ريا�ض ال�صلح على جمع املعلومات وتوظيفه 

كّل فر�ص��ة ت�صنح لالإحاطة باحلوادث وحركته الدائبة والداّلة 

اأي�صًا على األفة حلال العتقال ولكيفّيات الت�صّرف فيها وعلى 

رباطة جاأ�ض تاّمة.

وتفي��د الأوراق الربيطانّي��ة اأن نق��ل املعتقل��ني اإىل اجلزائر كان 

واردًا يف الأّي��ام الت��ي �صبقت القرار باإيفاد كات��رو اإىل بروت، واأن 

الأم��ر و�ص��ل اإىل حّد اإخط��ار املطار يف اجلزائ��ر بالتهّيوؤ لإمكان 

 بال�صتعداد لو�صع اليد 
ّ
و�صولهم. وهو ما قابله اجلانب الربيطاين

عليه��م يف القاهرة لأن الطائرة كان��ت م�صطّرة اإىل التوّقف يف 

العا�صمة امل�صرّية قبل متابعة رحلتها اإىل اجلزائر. 

وكان ق��د م�صى اأ�صبوع على »اعتق��ال الدولة« )بح�صب العبارة 

التي اعتمدها لبنانّيو قلع��ة را�صّيا(، حني ح�صر �صليمان نوفل، 

قائ��د ال��درك، اإىل املعتق��ل لينق��ل اإىل رئي���ض اجلمهورّية رغبة 

ج��ورج كات��رو يف مقابلت��ه. وم�ص��اء 18 ت�صري��ن الث��اين، جرت 

املقابل��ة يف من��زل قريب م��ن و�صط ب��روت. وبني يدين��ا روايتان 

له��ا. واحدة اأورده��ا اخلوري يف مذّكراته والثاني��ة اأوردها كاترو 

يف مذّكرات��ه اأي�ص��ًا. وينقل ه��ذا الأخر عن رئي���ض اجلمهورّية 

حتميل��ه م�صوؤولّية احلوادث املت�صل�صل��ة، ابتداء من النتخابات 

 ال��ذي انته��ى بتق�صيم 
ّ
النيابّي��ة لل�ص��راع الفرن�صّي – الربيط��اين

اأن�صار فرن�صا يف املجل�ض املنتخب واإ�صعاف مركزها، ثّم باختيار 

ريا���ض ال�صل��ح لتاأليف احلكومة حتت �صغ��ط النزعة املت�صّددة 

الت��ي قوي��ت يف املجل�ض. وهذا م��ع العلم اأن الرئي���ض يعّد نف�صه 

 ول من املع�صكر 
ّ
من اأ�صدقاء فرن�صا، ل من املع�صكر الربيطاين

العرب��ّي. ويحّم��ل اخل��وري، يف رواي��ة كات��رو، املندوبّي��ة العاّم��ة 

م�صوؤولّية تغّلب موقف ال�صتعجال يف �صفوف احلكومة لعملّية 

تعدي��ل الد�صتور ورف�صها انتظار و�صول هّلل��و. وذلك اأن املندوبّية 

اأقدم��ت على ن�صر مذّكرة اللجنة الوطنّي��ة الفرن�صّية، الراف�صة 

للمطال��ب اللبنانّي��ة، خالف��ًا لن�صيحة الرئي�ض ال��ذي كان قد 

اأفل��ح، حّتى ذلك التاريخ، يف تاأخر اجلل�صة النيابّية. وقد زادت 

احل��رج عبارة التهدي��د التي وردت يف ر�صالة هّلل��و )من القاهرة( 

اإىل احلكوم��ة �صبيحة الي��وم التايل الذي انعق��دت فيه جل�صة 

التعديل، وهي ما جعل اإرجاء اجلل�صة متعّذرًا.

واأّم��ا رواي��ة اخلوري فت��ربز اإنح��اءه بالل��وم على تدّخ��ل هّللو يف 

النتخابات النيابّية، ول ت�صر اإىل دور لعنا�صر نيابّية »مت�صّددة« 

لرئي���ض  دور  اإىل  ول  احلكوم��ة  تاألي��ف  ال�صل��ح  تكلي��ف  يف 

اجلمهورّية يف »تهذيب« البيان الوزارّي ول اإىل ُن�صح قّدمه لإرجاء 

ن�صر مذّكرة اللجنة الوطنّية الفرن�صّية. وي�صيف اخلوري اأّنه اأّكد 

لكاترو ا�صتق��الل اللبنانّيني، رئي�صًا وحكومة وجمل�صًا نيابّيًا، 

بق��رار تعديل الد�صتور وبعدهم ع��ن ال�صتجابة ل�»اأّي ت�صويق من 

اخلارج«، واأّنه – اأي اخلوري – كان قد وافق »على كّل �صطر من 

�صطور البيان الوزارّي«.

اإىل اإن�ص��اء دولة يهودّية فيه��ا. وقد �صاير عبد 

، جزئيًا، 
ّ
 وال�صهي��وين

ّ
الل��ه املوقفني اللبن��اين

معّوًل، يف احلال��ة الفل�صطينّية، على فكرة 

التق�صي��م الت��ي اأخ��ذت تر�ص��خ يف ال�صيا�ص��ة 

1937، ومبدي��ًا تفّهم��ه،  �صن��ة  الدولّي��ة م��ن 

يف احلال��ة اللبنانّي��ة، لرغب��ة امل�صيحّي��ني يف 

النف��راد بكيان م�صتق��ّل، ولكن من غر 

ت�صليم للبن��ان باحلّق يف »الأق�صية الأربعة« 

الت��ي كانت تابع��ة لولية دم�ص��ق يف العهد 

 الأخر.
ّ
العثماين

�صف��وة الق��ول اأن م�ص��روع »�صوري��ا الكربى« 

كان يلق��ى ع��داء م��ن جمي��ع الأط��راف 

املعنّي��ة به، با�صتثناء �صاحبه. وكان اجلفاء 

غالبًا حياله يف املحي��ط العربّي الأو�صع اأي�صًا. 

م��ع ذل��ك، لبثت فك��رة عبد الل��ه هاج�صًا 

لدول ال�صرق العربّي مّدة الأربعينات، خمرتقة 

حرب 1948 يف فل�صطني، وم�صتوية، بني الفينة 

والفين��ة، م��دارًا للج��دل يف عوا�ص��م املنطقة 

وبينه��ا. وكان م��ا منحه��ا ه��ذه الديومة 

ح�صب��ان املتوّج�صني منها، م��ّرة بعد مّرة، اأن 

اليد الربيطانّية وراء امل�صروع. وكان هذا اأمرًا 

ُيح�ص��ب له ح�صاب، ب�صبب من قّوة بريطانيا 

ال�صيا�صّية والع�صكرّي��ة يف دول ال�صرق العربّي 

كّلها، يف تلك املرحلة. ولكن ل يوجد اليوم 

دليل موّث��ق على اأن م�صروع عبد الله حظي 

مب�صان��دة بريطانّية نا�صط��ة وطويلة النف�ض. 

والأق��رب اإىل الواق��ع اأن بريطاني��ا مل تكن 

متيل اإىل ا�صتعداء قطع��ّي لأّي من حلفائها 

املعادي��ن للم�ص��روع، وذل��ك مع العل��م باأن 

عالقاتها بكّل منهم عربت اأطوار جتاذب 

اأو ت��اأّزم. والأقرب اإىل الواقع اأي�صًا اأن عبد الله 

مل يك��ن اإّل واحدًا من حلف��اء بريطانيا يف 

املنطق��ة وكان لطموحه ال�صيا�ص��ّي هام�ض 

للحرك��ة، ول��و اأن القب�ص��ة الربيطانّية على 

نظامه كانت بّينة الإحكام.

وكان��ت بريطاني��ا قد اأعلن��ت، بل�صان وزير 

خارجّيته��ا اأنط��وين اإي��دن، من �صن��ة 1941، 

تفّهمه��ا الرغبة العربّي��ة يف اإن�صاء منظومة 

اإقليمّي��ة ملرحلة ما بعد احلرب. ويف ظّل هذا 

التفّه��م، رع��ى النحا���ض، يف القاه��رة، �صنة 

 
ّ
1942، تفاه��م ال�صورّي جمي��ل مردم واللبناين
ب�صاره اخلوري يف وق��ت كانت فيه دولتاهما 

تتهّياآن لعودة احلياة الد�صتورّية ولالنتخابات 

النيابّي��ة والرئا�صّي��ة، بالتايل، وملغ��ادرة عهد 

النت��داب. ويف ظّل التفّه��م نف�صه، اعرتفت 

م�صر بالنظامني اجلديدين، يف �صوريا ولبنان، 

ح��ال اكتمالهما، ووّجه��ت اإليهما الدعوة 

اإىل م�صاورات الوحدة العربّية.

 امل�ص��ار اإلي��ه مل 
ّ
ولك��ن التفّه��م الربيط��اين

يكن ينتهي اإىل اإطالق اليد امل�صرّية يف ر�صم 

�صورة املنظومة امل�صار اإليها. فاإن رغبة فاروق، 

مل��ك م�ص��ر، يف الرتّب��ع على قّم��ة منّظمة 

ي�ص��ع نظامها يف يده مقاليد قيادة فعلّية مل 

تكن لتجد قب��وًل بريطانّي��ًا. واإمنا كانت 

بريطانيا راغبة يف رابطة تن�صيق وتعاون بني 

الأنظم��ة احلليفة له��ا، تع��ّزز مكانة هذه 

الأنظم��ة وتعالج اخلالف��ات بينها من غر 

اأن تقّي��د حركة اأّي منه��ا، ل يف دياره ول يف 

اخلارج. وكان لكّل م��ن هاتني ال�صيغتني 

اأن�صاره��ا يف دوائر احلكم وال�صيا�صة العربّية. 

علي��ه مّث��ل بروتوك��ول الإ�صكندرّية، �صنة 

1944، جت�صيدًا ل�صيغ��ة املنّظمة املمّتعة بقدر 
من ق��ّوة الإلزام وم��ن القدرة عل��ى احلركة 

اجلماعّية. هذا فيم��ا مّثل »ميثاق جامعة 

ال��دول العربّي��ة«، يف ال�صن��ة التالي��ة، �صيغة 

اأبع��د عن الإل��زام وعن ال�صت��واء »حكومة 

ف��وق احلكوم��ات«. وقد ب��دت العالقة بني 

بريطاني��ا وكّل من ال��دول الأرب��ع املرتبطة 

معها مبواثيق �صيا�صّية قيدًا رزح – ف�صاًل عن 

اعتب��ارات اأخرى – عل��ى وجه��ة املحادثات. 

وبني الربوتوكول وامليثاق، كانت قد تغّرت 

احلكومات يف خم�ض م��ن الدول امل�صاركة 

 اأن الروؤ�صاء الذين 
ّ
ال�صبع. وراأى تقرير بريطاين

رحلوا )وهم النّحا�ض ونوري ال�صعيد وتوفيق اأبو 

الهدى و�صعد الله اجلابري وريا�ض ال�صلح( هم 

ورث��ة عهد اإمرباطورّي ي��رى اإىل العامل العربّي 

كاّلًً قب��ل اأن يرى اإليه اأجزاء. هذا فيما حّل 

حمّلهم اأ�صحاب نظرة مغايرة.
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غ��ر اأن املو�ص��وع احلي��وّي لّلق��اء مل يك��ن ا�صتذكاراحلوادث 

القريبة واإمّنا كان ج���ضّ نب�ض الرئي�ض ب�صاأن احلّل الذي انتهى 

اإلي��ه اجلان��ب الفرن�ص��ّي لالأزم��ة. وكان ه��ذا احل��ّل – يف رواي��ة 

كاترو – يق�ص��ي باإعادة اخلوري وحده اإىل الرئا�ص��ة وباإقالة الوزارة 

بعد الإفراج عن املعتقلني. وي�صيف اخلوري اإىل هذا العر�ض حّل 

(، وهو بند ل ي�صر  جمل���ض النّواب )اأي، بالنتيجة، اإبقاءه منحاّلً

اإلي��ه كات��رو. وقد رف���ض اخلوري ه��ذا العر�ض معّل��اًل رف�صه – يف 

روايته – بت�صامنه مع احلكومة واملجل�ض يف ما قاما به، ومعّلاًل 

ه��ذا الرف�ض نف�ص��ه – يف رواي��ة كاترو – بخط��ورة العواق��ب التي 

جتّره��ا حتمًا، عليه وعلى الو�صع العام يف البالد وعلى العالقة 

اللبنانّية – الفرن�صّية، اإقالة ريا�ض ال�صلح وحكومته.

ويق��ول اخلوري اإن كات��رو �صاأله، بعد اأن اأيق��ن برف�صه النف�صال 

ع��ن احلكومة، عّم��ا اإذا كان ي�ص��ع ريا�ض ال�صل��ح اأن يبعث 

اإليه بكتاب يبنّي فيه اأن اأعماله مل يكن مرماها الإ�صاءة اإىل 

فرن�ص��ا. فاأجاب باأن ذلك عائد اإىل ال�صل��ح واأّنه – اأي اخلوري – ل 

يج��د له موجبًا. يق��ول اخلوري اأي�صًا اإن ال�صلح، بعد اأن بلغه هذا 

الطل��ب، كت��ب الر�صالة املطلوب��ة واأطلعه عليها ث��ّم تفاهما 

عل��ى �صرف النظر عنها. واأّم��ا كاترو فال ياأتي على ذكر لهذا 

الطلب املن�صوب اإليه.

يف كّل حال، اأ�صف��رت املقابلة عن وعد بالإفراج عن الرئي�صني 

ورفاقهم��ا ي��وم 21. واأّما ع��ودة احلكوم��ة اإىل اأعمالها فبقيت 

جلن��ة اجلزائ��ر ممانع��ة فيه��ا اإىل ي��وم الإف��راج الفعل��ّي ع��ن 

املعتقل��ني يف 22، وعودتهم اإىل بروت. وق��د حتّمل كاترو وحده 

م�صوؤولّي��ة القبول با�صتئناف احلكوم��ة م�صوؤولّياتها واأبلغ ذلك 

اإىل اللجن��ة جمتمع��ة واإىل رئي�صها ديغول منف��ردًا، فاأقّرته على 

موقف��ه يف الي��وم نف�ص��ه. اأ�صف��رت املقابل��ة اأي�ص��ًا ع��ن ال�صماح 

للمعتقلني بالتوا�ص��ل فاأ�صبحوا، ابتداًء من �صباح 19، ُيكرثون 

من الجتماع والت�صاور.

ويف م�ص��اء 19، ا�صُطح��ب ريا�ض ال�صلح، ب��دوره، اإىل بروت للقاء 

كات��رو. ولي�ض يف يدنا رواية لهذا اللقاء غ��ر رواية كاترو. وهي 

ت�صف كالم ريا�ض بال�صراحة وتقول اإّنه اأنحى باللوم على هّللو 

الذي فر�ض عليه، باأ�صلوبه اجلارح، اأ�صلوبًا جمان�صًا واإّنه لول ذلك 

لعتمد ت�صّرفًا خمتلفًا.

وي�صي��ف كاترو اأن ريا�ض اأبلغه ا�صتعداده لال�صتقالة ولالعتزال. 

ولك��ن اأردف اأن مواطني��ه ل��ن يرت�ص��وا منه ذل��ك و�صيحملونه 

حم��اًل اإىل ال�ص��راي، واأن كاترو وح��ده ي�صعه ا�صتب��اق هذا الأمر 

وتعزيز �صمعة فرن�صا بذلك.

مل يف��رج ع��ن املعتقل��ني يف 21. ويع��زو كاترو ه��ذا التاأخر اإىل 

 املقي��م يف القاهرة 
ّ
املذّك��رة الت��ي قّدمه��ا اإليه الوزي��ر الربيطاين

كاي�ص��ي عن��د زيارته بروت ي��وم 19 )وكانت الزي��ارة الثانية يف 

اأ�صب��وع واح��د(. وكانت ه��ذه املذّكرة اإن��ذارًا بال��غ ال�صّدة من 

احلكومة الربيطانّية باإع��الن الأحكام العرفّية، اإذا مل ُيفرج 

ع��ن املعتقلني ليعودوا اإىل مراكزهم، قبل ال�صاعة العا�صرة من 

�صب��اح 22 وبتويّل القي��ادة الع�صكرّي��ة الربيطانّية �ص��ووؤن البالد 

وا�صطالع القّوات الربيطانّية مبهّمة الإفراج. وكانت املذّكرة 

»تذّك��ر« بطلب الوزير قبل اأ�صبوع عزل هّللو من من�صبه )وهو 

ما اأنك��ره كاترو( وتقرتح عقد موؤمت��ر يجمع كاترو وممّثلي 

احلكوم��ة اللبنانّية )بعد الإفراج( وترع��اه بريطانيا على اأر�ٍض 

بريطانّية قريبة من امل�صرق.

ه��ذه املذّك��رة )وق��د ان�صّم��ت اإليه��ا اأخ��رى �صورّية يح��ّذر فيها 

وزي��ر اخلارجّي��ة جميل م��ردم من عواق��ب �صيجّره��ا المتناع 

ع��ن اإعادة امل�صوؤول��ني اللبنانّيني اإىل مراكزه��م( هي ما اأوجب 

ا�صتئناف املرا�صالت بني كاترو وجلنة اجلزائر اإىل اأن مّت الإفراج 

عن الرئي�صني ورفاقهما الأربعة قبيل ظهر الإثنني 22.

على اأن حادثًا حدث يف القلعة، ليلة 22، عرّب عن و�صول التذّمر 

اإىل قّمته، يف اأو�شاط جهاز االنتداب، من خّطة القب�ل باملطالب 

اللبنانّية التي كان كاترو يّتجه نحو الأخذ بها من يوم و�صوله 

اإىل بروت يف 16 ثّم انتهى اإىل اعتمادها.

فقد �ُصمعت جلبة يف الليل تبنّي بعد ذلك اأن م�صدرها جمموعة 

ع�صكرّي��ة فرن�صّي��ة فر�ص��ت عل��ى قي��ادة القلعة تدّب��ر منامة 

ل�صّباطه��ا يف ح��رم هذه الأخ��رة... ولكن قائدها م��ا لبث اأن 

دخ��ل يف خماب��رة هاتفية طويلة انته��ت بان�صحابه وجمموعته 

م��ن القلعة. ويذك��ر ب�صاره اخل��وري اأن ريا�ض ال�صل��ح اأبلغه يف 

ال�صب��اح اأن هذا ال�صابط، وا�صم��ه الكولونيل بوا�صو، كان مراده 

احل��وؤول دون الإف��راج ع��ن املعتقل��ني وكان ين��وي اإخراجه��م 

بعد يومني من ت�صكيل احلكومة اجلديدة 

برئا�صة عبد احلميد كرامي، حليف فرعون 

و�صيحا، تويّف بغتة وزير اخلارجّية فيها �صليم 

تقال. فعهد ب�صاره اخلوري بحقيبة اخلارجّية 

اإىل هرني فرعون الذي اأ�صبح هو امل�صوؤول عن 

ملف »املوؤمتر العربّي العاّم« العتيد.

وعلى اأهّمّية الزعامة الطرابل�صية التي كان 

يتبّواأها كرام��ي وقّوة وهجها العربّي، �صلك 

رئي���ض احلكوم��ة اجلديد م�صل��كًا مغايرًا 

مل�صل��ك ريا�ض ال�صل��ح يف املجال��ني الداخلّي 

والعرب��ّي. فب��دا اأن ح�ص��ور ه��رني فرعون، ل 

دور رئي���ض احلكومة، ه��و املعّو���ض الرئي�ض 

م��ن غياب رئي�ض اجلمهورّي��ة املري�ض. حّتى 

اأن كرام��ي م��ال اإىل تر�صي��ح فرع��ون )وهو 

روم كاثولي��ك( لرئا�ص��ة اجلمهورّي��ة ح��ني 

بدت عودة ب�ص��اره اخلوري اإىل مزاولة مهّماته 

الرئا�صّية مو�صع �صّك. فقام بذلك دليل اآخر 

عل��ى اأن الع��رف املّت�ص��ل بتوزي��ع الرئا�ص��ات 

عل��ى الطوائف مل يكن ق��د ا�صتقّر فعاًل يف 

تلك املرحلة )�صنة 1945( ومل يكن داخاًل يف 

م�صمون امليثاق.

وحني حمل فرعون اإىل القاهرة، يف منت�صف 

�شب��اط 1945، م�ص��ّودة مليث��اق جامع��ة ال��دول 

�صيح��ا،  اأعّده��ا مبعون��ة مي�ص��ال  العربّي��ة 

كان��ت خريط��ة العالق��ات العربّي��ة الت��ي 

ق��د  الإ�صكندرّي��ة  بروتوك��ول  اإىل  اأف�ص��ت 

ت. فف�صاًل عن تغي��ر احلكومات يف 
ّ

تغ��ر

م�ص��ر والع��راق و�ص��رق الأردّن و�صوري��ا ولبنان، 

كان التوا�ص��ل ب��ني امللك��نّي ف��اروق وعبد 

العزيز اآل �صع��ود والرئي�ض �صكري القّوتلي قد 

اأ�صع��ف الع�صب الذي مّثل��ه يف الإ�صكندرّية 

تفاه��م م�صطفى النحا�ض ونوري ال�صعيد، وزاد 

الق��رب م��ا ب��ني الع��راق والأردّن جاعاًل من 

املحور الها�صمّي حقيقة واقع��ة وموّطدًا اأي�صًا 

متا�ص��ك املح��ور املقاب��ل. وكان ت�صر�صل قد 

التق��ى فاروق وعبد العزيز والقّوتلي يف القاهرة 

يف اأوا�شط �شباط، ثّم التقى روزفلت كاّلً من 

 على حدة بع��د ذلك باأّي��ام. واأخذ 
ّ

امللك��ني

ه��ذا املح��ور املقاب��ل للنظام��ني الها�صمّيني 

يج��ذب لبنان اأي�صًا بالقّوة ال�صورّية، خ�صو�صًا، 

وبق��ّوة اأطراف لبنانّي��ة كانت تخ�صى جنوح 

املنظومة العربّية اجلدي��دة اإىل �صيغة مقّيدة 

لل��دول الأع�ص��اء وتريد اقت�صاره��ا على وجوه 

تعاون طوعّية وحمدودة املجالت.

ق��ّوة الأط��راف اللبنانّية هذه ه��ي ما عرّبت 

عنه م�صّودة فرعون التي مالت، بح�صب عبارة 

لرغي��د ال�صل��ح، اإىل جعل اجلامع��ة العربّية 

»�صامنة للو�صع العرب��ّي القائم« ول�صتقالل 

ال��دول الأع�ص��اء و�صيادتها. ه��ذا فيما حمل 

الوفد العراق��ّي اإىل اللجنة الفرعّية املكّلفة 

الإع��داد للموؤمتر العاّم م�صّودة اأخرى م�صرعة 

على احتم��ال الكونفدرالّية وعلى تطويره، 

يف امل�صتقب��ل، اأي�صًا. وق��د �صّكلت امل�صّودتان 

اأ�صا���ض املناق�صات يف اللجن��ة. وبهذا التقابل 

ب��رزت النزعات الدجمّية التي قد تبديها دول 

عربّي��ة حيال اأخرى على اأنه��ا خطر ي�صاف 

اإىل اأخطار العدوان م��ن اأطراف غر عربّية. 

واّتخ��ذ التع��اون ال�صيا�صّي �صف��ة »الت�صاور« ل 

�صفة »التن�صي��ق«. وا�صتبقي ه��دف التعاون 

القت�صادّي، ولكن مع التحّفظ عن اإمكان 

حتّوله اإىل قيد على ال�صيا�صة. ودخلت م�صّودة 

فرعون يف التفا�صيل ب�صاأن اإلزامّية التحكيم 

اأو الطوعّي��ة، فاأّي��دت الطوعّية اإّل يف حالت 

حم��دودة واأغفلت م�صاأل��ة املحكمة العربّية 

)ال�صبيهة مبحكمة له��اي الدولّية( تخّوفًا 
من الت�صويت الأكرثّي )ال�ذي مل يكن منه 

ب��ّد يف حمكمة( واإيثارًا ملب��داأ الإجماع الذي 

اعُتمد يف جمل�ض اجلامعة. ومع اإقرار فرعون 

بخطورة امل�صاألة الفل�صطينّية، عار�ض اإ�صراك 

املندوب الفل�صطينّي مو�صى العلمي يف املوؤمتر 

العاّم على غرار ما كان قد مّت يف حمادثات 

الإ�صكندرّي��ة. وعلى الأع��ّم، حتّفظ فرعون 

اأو�ص��اع الأقط��ار العربّي��ة غ��ر  اإدراج  ع��ن 

امل�صتقّلة بني اخت�صا�صات اجلامعة، مراعيًا 

واملوق��ف  فل�صط��ني  يف   
ّ
الربيط��اين املوق��ف 

الفرن�صّي يف اأقطار �صمال اإفريقيا، اإلخ.

انعق��د املوؤمت��ر العرب��ّي الع��اّم يف القاهرة بني 

17 و 22 اآذار 1945. وكان اأمام��ه م�صّودة ميثاق 
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م��ن القلعة والفت��ك بهم، اإذا ل��زم الأمر، حتقيق��ًا لغايته. واأّما 

خماطب��ه بالهاتف فهو �صابط تاب��ع »مبا�صرة« لديغول و»نا�صز« 

عل��ى كاترو، ثناه، بالنتيجة، عن خّطت��ه. وي�صر اخلوري اأي�صًا 

اإىل »موؤام��رة« ُدّبرت »خلطف« كاترو نف�صه »من بيته يف احلي 

ال�صرقّي ببروت والفتك به لئاّل يفرج عن املعتقلني«.

ل ياأتي كاترو على ذكر حلادثة القلعة هذه ول خلّطة اغتياله. 

ولك��ن اأمر انق�صام اجلهاز النتدابّي )و�صائر الفرن�صّيني املقيمني 

ب اأكرثّيتهم لهّلل��و وَكْيِلهم التهم لكاترو  يف لبن��ان( وتع�صّ

وا�صتهجانه��م موقفه كان اأمرًا �صائعًا يف ب��روت. واأّما �صبر�ض 

فيذكر ف�شاد كثرين من �شّباط االنتداب وم�ّظفيه وغ�شبهم 

م��ن انقالب اللبنانّيني عليه��م. ولكّنه ل ي�صر اإىل موؤامرة ما 

على كاترو اأو على املعتقلني. هذا فيما تذكر الليدي �صبر�ض، 

يف كتابه��ا ع��ن اإقامتها يف امل�ص��رق، تعّر�ض كات��رو للموؤامرة 

امل�صار اإليها.

البالد بّينًا. فكان كّل من يفاحته اإّده يف اأمر الوزارة يجد قريبًا 

منه من يثنيه عن ال�صتجابة اإذا كان، من جهته، قاباًل لها.

يف اجلهة ال�صيا�صّي��ة املقابلة، كان وزيران من حكومة ريا�ض 

ال�صل��ح قد جنوا من العتقال لأ�صب��اب مل تُعرف. وهما حبيب 

اأب��و �صهال نائ��ب رئي�ض احلكومة وجمي��د اأر�صالن. وق��د ُقّي�ض 

لهم��ا ولرئي�ض جمل�ض النّواب �صربي حم��اده اأن يلعبوا، يف اأثناء 

وج��ود اأركان ال�صرعّية الآخرين يف قيد العتقال، دورًا حيوّيًا يف 

حفظ هذه ال�صرعّية ومواجهة دعاوى اإميل اإّده ويف اإدارة احلركة 

ال�صيا�صّي��ة الت��ي جتّن��د له��ا الن��ّواب و�صواه��م م��ن ذوي ال�صاأن، 

رّدًا للتدب��ر النتداب��ّي وطلب��ًا لإع��ادة دّف��ة ال�صلط��ات اإىل اأيدي 
 

ولتها الد�صتورّيني.

فف��ي �صبيح��ة 11 ت�صرين الثاين، بّكر الوزي��ران اإىل منزل رئي�ض 

اجلمهورّي��ة بع��د اأن بلغهما خرب اعتقال��ه ووافاهما اإىل هناك 

رئي�ض جمل�ض النّواب ونّواب اآخرون. وقد اأطلعتهم زوجة الرئي�ض 

على م��ا جرى، ومل يكن معلومًا بع��د اإىل اأين �صيق املعتقلون 

ت  وكان ذل��ك مو�ص��وع تكّهن��ات. وم��ا لبث��ت ال��دار اأن غ�صّ

بالوافدي��ن وم��الأ حميطها جمه��ور غا�صب. فخ��رج امل�صوؤولون 

اإىل ال�صرف��ة واألق��ى اأبو �صهال خطبة عرّبت ع��ن ال�صعور ال�صائد. 

ث��ّم عقد الوزي��ران ورئي�ض املجل�ض والن��ّواب احلا�صرون اجتماعًا 

قّرروا فيه ا�صتمرار ال�صلطات وخ�صو�صًا قيام جمل�ض الوزراء مقام 

رئي�ض اجلمهورّية يف غياب��ه، وفقًا للد�صتور، وا�صطالع الوزيرين 

مب�صوؤولّي��ات زمالئهما بالوكالة، وتويّل احلكومة قيادة البالد 

يف املعرك��ة ال�صيا�صّية املفتوحة، مب��ا يف ذلك الّت�صال مبمّثلي 

الدول العربّية والغربّية يف بروت.

بع��د ذلك، توّج��ه رئي�ض املجل���ض النيابّي والن��ّواب اإىل املجل�ض 

فوج��دوه ب��ال حرا�صة، وق��د اأخذ اجلمه��ور يحت�صد هن��اك اأي�صًا 

على وق��ع الهتاف: »بدنا ب�صاره، بدنا ريا���ض!« وما لبث اجلنود 

ال�صنغالّي��ون اأن ح�ص��روا وطّوق��وا املجل���ض ومنعوا الدخ��ول اإليه. 

وكان حم��اده ق��د وّجه دعوة حمله��ا احلّج��اب واملوّظفون اإىل 

من��ازل الن��ّواب لعقد جل�ص��ة فورّي��ة يف العا�صرة �صباح��ًا. وح�صر 

النائ��ب �صعدي املن��ال وُمنع من ول��وج الباب الكب��ر، فاأدخله 

اجلمه��ور م��ن النافذة واأطب��ق اأحد ال�صّبان عل��ى جندّي هاجم 

النائ��ب بحربة بندقّيته فمنعه من اإيذائه. ومل يتمّكن اأّي من 

با�ص��ر اإميل اإّده مهاّمه الرئا�صّي��ة يف �صراي الربج �صباح 11 ت�صرين 

الث��اين، وق��د و�ص��ل اإىل ال�ص��راي و�ص��ط حرا�ص��ة ع�صكرّي��ة غر 

عادّي��ة. وتلّقى برقّي��ات تهنئة نُ�صرت من جه��اٍت خمتلفة يف 

الب��الد ومن مط��ران واحد هو بول�ض عقل. واأّم��ا اجلهات الوازنة 

 
ّ
اأو الق��ادرة على احلركة فتاأّلبت علي��ه: من البطريرك املاروين

اإىل الكتائ��ب ومن النّجادة اإىل اأركان املوؤمت��ر الإ�صالمّي فاإىل 

النّواب الد�صتورّيني وحلفائهم و�صائر اأن�صار املعتقلني، اإلخ.

وكان ه��ّم اإّده الأّول تاأليف حكوم��ة تعاونه يف حكم البالد. 

وقد بداأ مبخاطبة النّواب يف ذلك فلم يلق جتاوبًا. ثّم التفت اإىل 

�صي��غ اأخرى فلم يوّفق. وبعد اأّيام ثالثة، ارتّد اإىل �صيغة جمل�ض 

املديرين، وهو ما اقت�صى منه اإ�صدار مر�صوم عّدل مبوجبه ال�صيغة 

الت��ي رع��ت جميئ��ه اإىل الرئا�ص��ة. ولك��ن خم�صة م��ن مديري 

ال��وزارات الع�صر املوجودة عهد ذاك رف�ص��وا الن�صياع. فاأدرج اإّده 

اأ�صماءه��م برغم منه��م يف مر�صوم التاأليف. وق��د ن�صر الراف�صون 

خ��رب رف�صهم ما اأمكنهم ذل��ك، ومل تتمّكن احلكومة من 

الجتم��اع. يف هذا كّل��ه، كان اأثر الغ�صب العارم الذي اجتاح 

م68Z رّد الدولة على »اعتق�له�«: من بريوت اإىل ب�ش�مون

اأعّدتها اللجنة الفرعّي��ة و�صّكلت ت�صييقًا 

ج�صيمًا ملفهوم »التعاون« العربّي عّما كان 

علي��ه يف بروتوك��ول الإ�صكندرّي��ة. وكان 

 عب��د احلميد كرامي 
ّ
يرئ�ض الوف��د اللبناين

ومل يك��ن ه��رني فرع��ون يف ع��داده. عل��ى 

 
ّ
اأن يو�ص��ف �صامل، ع�صو الوف��د والوزير اللبناين

املفّو���ض لدى م�صر، مّثل اجّت��اه فرعون ب�صاأن 

م�صاأل��ة مهّم��ة �صغل��ت املوؤمتر وه��ي م�صاألة 

تعدي��ل اأح��كام امليثاق. فقد اأّي��د، مع وفود 

اأخرى، تقييد التعديل ب�شروط جتعل ح�ش�له 

اأمرًا م�صتبعدًا. واأّما كرامي فكان يطمئن 

امل�صارك��ني اإىل اأن لبن��ان ل يق��ف عقبة يف 

وجه التعاون العربّي. وقد انتهى الأمر اإىل اإقرار 

ميثاق اجلامعة ي��وم 22 اآذار الذي اأ�صبح عيدًا 

له��ا. كان ه��رني فرع��ون، عل��ى الأخ�ّض، 

ق��د اأفلح، م��ع غره من اأع�ص��اء وفود وافقوه 

ال��راأي، يف اإبع��اد ميث��اق القاه��رة �صوطًا عن 

بروتوك��ول الإ�صكندرّية. وه��ذا بالرغم من 

اأن الكثر من بن��ود امليثاق ا�صتوى يف منزلة 

م��ا ب��ني الربوتوك��ول وامل�صّودت��ني اللبنانّي��ة 

والعراقّية. فثبت، بالنتيجة، اأن دعاة »احلّد 

الأدنى« ي�صتطيعون تغليب موقفهم، يف هذا 

النوع من احلالت، ولو كان يف مواجهتهم 

اأطراف اأكرب منهم واأو�صع نفوذًا.
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الن��ّواب الوافدين من دخول املجل�ض بعد ذل��ك فا�صتقّر العدد يف 

الداخ��ل عل��ى �صبعة هم الرئي���ض وهرني فرع��ون و�صائب �صالم 

ور�صي��د بي�ص��ون ومارون كنع��ان وحمّمد الف�ص��ل و�صعدي املنال. 

فاجتمع��وا وو�صع��وا مذّك��رة احتج��اج وّجهوه��ا اإىل ممّثل��ي 

بريطاني��ا والوليات املّتحدة وم�صر والعراق ومتّكن اأحد ال�صرطة 

من تهريبها اإىل اخلارج يف باطن حذائه.

وكان احل�ص��ار ق��د اأُحك��م عل��ى املجل���ض واأخ��ذت طلق��ات 

الر�صا�ض تدّوي يف اخلارج حني بادر النّواب اإىل اّتخاذ قرار بتعديل 

امل��اّدة اخلام�صة من الد�صت��ور مغّرين األوان العل��م الوطنّي عّما 

��ط اأبي�صها الأرزة(  كان��ت عليه )اأي األ��وان العلم الفرن�صّي تتو�صّ

اإىل ما هي عليه اليوم. وهذا قرار كانت احلكومة قد تعّهدت 

بعر�ص��ه على النّواب لحق��ًا يف جل�صة 8 ت�صرين الثاين. وقد ر�صم 

�صعدي املنال العلم بقلم تلوين اأحمر ومل يجد قلمًا اأخ�صر فر�صم 

الأرزة بالقلم الر�صا�ض ووّقع النّواب ال�صبعة الر�صم.

ويف الثاني��ة بعد الظه��ر، اقتحم اجلنود قاع��ة املجل�ض واأخرجوا 

الرئي���ض والن��ّواب عنوًة منها، بع��د جدال، واأقفل��وا باب املبنى. 

وتلّق��ى اجلمه��ور الرئي���ض والن��ّواب وق�ص��د به��م من��زل رئي���ض 

اجلمهورّي��ة الذي كان قد جتّمع فيه عدد اآخر منهم. على اأن 

القيادة الفرن�صّية كانت م�صّممة على تفريق من يف املنزل بعد 

اأن حتّول اإىل مركز قي��ادة وخطابة. فح�صرت �صّيارة ع�صكرية 

اأطلق من فيها النار على من يف احلديقة فاأ�صابوا منهم ثالثة 

ورّد اأحد املتظاهرين على النار فاأردى جندّيًا من رّكاب ال�صّيارة. 

وتويّف لحقًا فتًى من اجلرحى اللبنانّيني.

بعد هذه احلادثة، انتقل جمل�ض النّواب واحلكومة اإىل دار النائب 

�صائ��ب �صالم يف امل�صيطبة وقد و�صلوا اإليها متفّرقني. وانعقدت، 

يف الرابعة بعد الظهر، جل�صة مكتملة الن�صاب للمجل�ض الذي 

اّت�خذ فيها ق��رارًا بتجديد الثقة باحلكومة وتاأييد ما قامت به 

�صات  م��ن اأعمال يف ذل��ك النهار واأعلن ا�صتمرار الد�صت��ور واملوؤ�صّ

الد�صتورّية على حالها، وج��ّدد ا�صتنكاره لالإجراءات الفرن�صّية 

ورف�ص��ه الع��رتاف بال�صلط��ة الت��ي اأن�صاأته��ا ه��ذه الإج��راءات 

وبالأعمال ال�صادرة عنها. وقد وّقع حم�صر اجلل�صة 33 نائبًا كان 

بع�صهم ُيحت�صبون �صابقًا يف اخلانة الإّدّية.

ويف �صب��اح اليوم التايل، ح�صر اإىل من��زل اأبو �صهال مفّت�صون من 

الأمن العاّم الفرن�صّي حاولوا اأخذه اإىل قائدهم. فاأحبط م�صعاهم 

�صّب��ان ج��اوؤوا يف �صّيارة وردعوهم وا�صطحبوا اأب��و �صهال اإىل منزل 

�صائ��ب �ص��الم. وق��د اأّدى ال�صعور ب��اأن بقّية احلكوم��ة مطاردة 

واأن احل�ص��ار بداأ ي�صّيق حول دار �ص��الم اإىل بدء البحث يف انتقال 

احلكومة اإىل مكان اآمن. فذهب رئي�ض املجل�ض والوزيران اأّوًل 

اإىل البعث��ة الربيطانّي��ة واأبلغوا �صبر�ض قرار جمل���ض النّواب وما 

يحي��ط بامل�صوؤولني من اأخطار. ثّم عّرجوا على املفّو�صية امل�صرّية 

فوجدوا الوزير املفّو�ض اأحمد رمزي يف م�صر. فاأكملوا الطريق اإىل 

املفّو�صي��ة العراقّي��ة وقد ا�صتقّر راأيهم على طل��ب اللجوء اإليها. 

غ��ر اأن الوزي��ر املفّو�ض حت�صني ق��دري مل يبُد واثق��ًا بقدرته على 

تاأمينه��م. وبعد اأن ا�صتبعدوا احتم��ال اللجوء اإىل الهرمل، بلدة 

ن يف  حم��اده، لبعدها عن ب��روت، ا�صتق��ّر راأيهم عل��ى التح�صّ

مكان من اجلبل، قريب م��ن العا�صمة. ويف اأّول الع�صّية، و�صل 

رئي���ض املجل���ض النيابّي والوزي��ران الطليقان واأم��ني �صّر املجل�ض 

خليل تقّي الدين يف �صّيارة واحدة اإىل ب�صامون. فتلّقاهم الأهايل 

بالرتحاب وعب��ارات احلما�صة واأنزلوهم يف بيت ح�صني احللبي، 

وق��ام عل��ى حرا�صته��م ع�ص��رات م��ن امل�صّلح��ني. وي�صتفاد من 

الأوراق الربيطانّي��ة اأن تداوًل ج��رى لإمكان جلوء اأركان الدولة 

الطلقاء اإىل م�صر اأو اإىل فل�صطني، ليوا�صلوا متثيل ال�صرعّية من 

هناك وهم اأحرار، ولكن ما جرى فعاًل يدّل على اأن هذا الراأي 

ا�صُتبعد ب�صرعة.

ويف �صب��اح 13، كان خرب و�صول »احلكومة« قد انت�صر يف القرى 

املحيط��ة بب�صامون فب��داأ اأهاليها يفدون عل��ى القرية، وبينهم 

كث��ر م��ن ال�صّب��ان امل�صّلح��ني، وي�صع��ون اأنف�صه��م يف ت�صّرف 

امل�صوؤول��ني ال�صرعّي��ني. وكان ال��ولء قوّيًا يف ه��ذه املنطقة ملجيد 

اأر�صالن، وكان فيها اأي�صًا كثر من من�صوبي الأحزاب املعادية 

لالنت��داب وكانت قد »غنمت« كثرًا م��ن ال�صالح املرتوك، 

 
ّ
عل��ى اأث��ر املعارك الت��ي دارت هن��اك بني اجلي�ص��ني الربيطاين

والفي�صّي. على اأن �صربي حماده بقي مت�صّككًا، عن حّق، يف 

ح�صان��ة القرية، فراح يك��ّرر اقرتاحه الذهاب اإىل الهرمل، فلم 

يجد من رفاقه اآذان��ًا �صاغية. يف املقابل، ثبتت ب�صرعة اأف�صلّية 

البق��اء عل��ى مقربة من ب��روت، اإذ م��ا لبثت الوف��ود اأن اأخذت 

تتقاطر اإىل ب�صامون وذهب اإليها املرا�صلون ال�صحافّيون، فبقيت 

دخلت فل�صط��ني يف احلرب العاملّي��ة الثانية 

 .
ّ
مظّلل��ة ب�»الكت��اب الأبي���ض« الربيطاين

تلف��ظ  العربّي��ة« هن��اك  »الث��ورة  كان��ت 

اأنفا�صه��ا الأخ��رة. وكانت ج��ولت القمع 

ال�صديد والكبوات ال�صيا�صّية قد اأ�صفرت عن 

انق�ص��ام متجّدد يف ال�صف��وف العربّية جعلها 

تقف غر بعيد ع��ن حاّفة احلرب الأهلّية. 

اأّم��ا احلكومة الربيطانّي��ة فقد تخّلت عن 

خّط��ة التق�صيم الت��ي واجهها رف���ض عربّي 

�صام��ل يف داخ��ل فل�صط��ني وخارجه��ا. واأّما 

املنّظم��ة ال�صهيونّي��ة فكان��ت تزي��د، ب��ال 

ال�صيا�صّي��ة حلم��ل  �صغوطه��ا  م��ن  طائ��ل، 

احلكوم��ة الربيطانّي��ة عل��ى فت��ح الأبواب 

الفل�صطينّية اأمام الالجئني اليهود الهاربني 

من حم��الت ال�صطهاد والقت��ل املت�صاعدة 

العرب��ّي  املوق��ف  كان  الو�صط��ى.  اأوروب��ا  يف 

الراف���ض للهجرة اليهودّية ق��د تعّزز، مبدئّيًا، 

يف التفاو���ض ال��ذي اأخذ يفر���ض نف�صه، وذلك 

عل��ى الرغم من احت�صار الث��ورة. فاإن العرب 

كانوا، على نحو ما، يف موقف الختيار بني 

املع�صكري��ن املتواجهني يف اأوروبا. هذا فيما 

كان اليه��ود ل يلك��ون غ��ر الحتم��اء 

نهاي��ة  يف  اأي  الديقراطّي��ات،  مبع�صك��ر 

بالدرج��ة  يدعمه��م،  بربيطاني��ا،  املط��اف 

الأوىل، يه��ود الوليات املّتح��دة مبا لهم من 

نفوذ يف بالدهم. هذا النفوذ الأخر اأخذ يبدو 

فجاأة حمدود الفاعلّية فيما بدا اأن بريطانيا 

مال��ت ب�ص��ّدة نح��و فهم لوع��د بلف��ور مغاير 

.
ّ
ب�صّدة للم�صروع ال�صهيوين

»الديقراطّي��ات«  جنح��ت  اأوروب��ا،  فف��ي 

املواجهة للمّد النازّي، ومعها الوليات املّتحدة 

نف�صها، يف ع�صّية احلرب، اإىل موقف ي�صتبعد 

كّل جندة ذات فاعلّي��ة ل�صحايا ال�صطهاد 

النازّي من اليهود. كان العداء لليهود – واإن 

مل ي�صمل احلكومات – يت�صاعد بقّوة يف راأي 

ع��اّم طغ��ى يف ر�ص��م مواقفه رف�ص��ه للحرب. 

علي��ه اأخ��ذت احلكوم��ات تتجّن��ب كّل 

ما ق��د يوحي باأنها تّتج��ه باأوروبا نحو جمزرة 

عاّم��ة جت��ّدد الأوىل التي مل يك��ن قد م�صى 

على نهايتها غر عقدين. واأ�صبح الت�صامن 

مع ال�صحاي��ا يف راأ�ض الأدّلة على هذا التوّجه 

املرع��ب، فاجتنبت��ه احلكوم��ات وتركت 

اليهود مل�صرهم. وكان��ت اأوىل و�صائل غ�صل 

اليدين هذا حظر هجرة اليهود امل�صطهدين 

والتقيي��د  الأوروبّي��ة  الديقراطّي��ات  اإىل 

املّتح��دة  الولي��ات  اإىل  الفا�ص��ح لهجرته��م 

الأمركّي��ة اأي�ص��ًا. فطُّبق ه��ذا احلظر وهذا 

التقيي��د ب�ص��ّدة. وق��د �صم��ل الإمرباطورّيتني 

الفرن�صّي��ة والربيطانّية لأن التنّقل كان حّرًا 

بني اأرجائهما ال�صا�صعة والدولة املت�صّيدة على 

كّل منهما. ح�صل هذا يف وقت كان هتلر 

قد اّتخذ فيه ق��راره بطرد اليهود من الأرجاء 

اخلا�صع��ة ل�صلطان��ه يف اأوروب��ا ومل يكن قد 

اّتخذ فيه القرار باإبادتهم.

ي�صم���ل احلظ�����ر  اأن  وق��د كان حمتوم����ًا 

قواف��ل  لو�ص��ول  كان  فهن��اك  فل�صط��ني. 

امل�صطهدين اليهود مفع��ول ا�صتثنائّي احلّدة 

العربّي��ة ويف مواق��ف  يف موق��ف الأكرثّي��ة 

ال�صع��وب العربّي��ة الأخ��رى اأي�ص��ًا. وكان��ت 

بريطانيا تخ�صى ا�صتعداء العرب، وهي ت�صتعّد 

لظ��رف احل��رب ال�صع��ب. فه��ي مل تك��ن 

لتتقّب��ل، را�صي��ة، ا�صطراب حب��ال الأمن يف 

الأقطار العربّية اخلا�صعة ل�صيطرتها )اأو �صبه 

اخلا�صع��ة( ومل تكن لتطي��ق ما يجّره ذلك 

م��ن جتميد لق��ّوات وم��وارد �صتحت��اج اإليها 

اأم���ضّ الحتي��اج يف احل��رب الأوروبّية. عليه 

تركت بريطاني��ا م�صروع التق�صيم واأ�صدرت 

حكوم��ة ت�صامربل��ني »الكت��اب الأبي�ض« 

جاعلة منه اإجنياًل ل�صيا�صتها الفل�صطينّية 

يف احلرب.

�صدر »الكتاب الأبي���ض« غداة موؤمتر لندن 

ال��ذي انعق��د يف ق�ص��ر �صانت جيم���ض ما بني 

ال�شابع من �شباط ومنت�شف اآذار 1939. وكان 

املوؤمتر ق��د �ص��ّم، اإىل ماك دونال��د، ممّثلني 

مل�صر و�ص��رق الأردّن والعراق واململكة العربّية 

ال�صعودّي��ة واليمن وهي الدول العربّية املعتربة 

م�صتقّل��ة يف حين��ه. اإىل ه��وؤلء �ص��ّم املوؤمتر 

وف��دًا �صهيونّيًا كان قطب��اه حاييم وايزمن 

ودافيد بن غوريون. وقد قابله وفد فل�صطينّي 
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»احلكوم��ة« مو�صول��ة، �صاع��ة بعد �صاع��ة، ب�صائ��ر اللبنانّيني 

وبالعامل الوا�صع.

وق��د اأ�صب��ح خليل تق��ّي الدين م�صت�ص��ارًا �صيا�صّي��ًا للحكومة، 

 فوزي الطرابل�صي قائدًا لقوى الأم��ن الداخلّي بعد امتناع 
ّ

وُع��ني

�صليمان نوفل عن اللتحاق باحلكومة. وكان رئي�ض املجل�ض 

يوّقع املذّك��رات واملرا�صالت مع الوزيرين، وينفرد هذان بتوقيع 

املرا�صي��م والق��رارات احلكومّي��ة. وق��د اأطل��ق الأهل��ون ا�ص��م 

»ال�ص��راي« عل��ى غرف��ة �صغرة م��ن املنزل كان��ت تعمل فيها 

احلكوم��ة وا�صُتخ��دم البه��و الكبر لال�صتقبال ابتداًء من اأّول 

النهار وللمنامة يف اآخر ال�صهرة.

وقد اأ�صبح وزير الدف��اع اأر�صالن قائدًا عاّمًا للحر�ض الوطنّي الذي 

ت�ص��ّكل من نح��و مائتي �صاّب م�صّل��ح جاوؤوا م��ن اأرجاء قريبة 

وبعي��دة، ولك��ن اأكرثه��م كان��وا من ق��رى املنطق��ة وكان 

انتماوؤه��م الجتماع��ّي واملهن��ّي متنّوع��ًا. وعّين��ت احلكومة 

للحر���ض قادة ميدانّيني ثالثة هم نعيم مغبغب )وكان امل�صوؤول 

الفعل��ّي( ومن��ر تق��ّي الدين وجني��ب البعيني. وكان��ت الأوامر 

امل�ص��ّددة اأن تبق��ى مهّم��ة احلر�ض يف نط��اق الدف��اع البحت واأّل 

ُيتعّر���ض لأحد يف خارج ه��ذا النطاق. وتاآزرت الق��رى واملترّبعون 

يف ب��روت على توفر املوؤن، فكانت ت�صل بغ��زارة اإىل ب�صامون. 

وا�صرتك��ت عني عن��وب و�صمالن وعيناب املج��اورة يف ا�صتقبال 

الوافدي��ن ويف اإع��داد امل��اأكل. وكانت الوف��رة يف ب�صامون تغاير 

ال�صّح الذي �صهدته بروت نف�صها ومدن اأخرى من جّراء الإقفال.

وم��ن ب�صام��ون، متّكن��ت احلكوم��ة م��ن تثبي��ت مقاطعة 

املوّظف��ني لإمي��ل اإّده وم��ن حجب امل��ال العاّم عن ه��ذا الأخر 

وذلك باأمر وّجهته اإىل كّل من مدير م�صرف �صوريا ولبنان واأمني 

�صندوق اخلزين��ة وا�صتجاب له الأخ��ران. متّكنت احلكومة 

اأي�صًا من تاأمني توزيع الإعا�صة على الأهلني، على جاري العادة 

يف ظروف احل��رب، ومن توجيه بالغ��ات خمتلفة اإىل اجلمهور 

كانت تقابل بال�صتجابة اأي�صًا.

ويوم 14، بداأ املعت�صمون يف ب�صامون يفّكرون يف النتقال اإىل بيت 

ن هذا الراأي عوام��ل عّدة اأهّمها املكانة  الدي��ن. وكانت حت�صّ

الرمزّي��ة لق�صر بيت الدين التاريخّي، وموقع البلدة احل�صني الذي 

��ط كتل��ة �صّكانية مهّم��ة يف اجلبل قطباه��ا دير القمر  يتو�صّ

وبعقلني، وكذلك اإمكان و�صول النفر من هناك حتى را�صّيا 

وحا�صبّي��ا، اإل��خ. ولكن ما دع��ا اإىل التخّلي ع��ن هذا الهدف، 

بعد بدء ال�صتع��داد لتنفيذه، كان اأنباًء وردت عن مهّمة الوزير 

 كاي�ص��ي يف بروت ومعها ن�صيحة من �صبر�ض ببقاء 
ّ
الربيطاين

احلكومة حيث هي. وكان من دواعي التخّلي اأي�صًا ورود اأخبار 

عن ا�صتعدادات فرن�صّية جارية يف �صوق الغرب لقتحام ب�صامون.

وقد ح�صل اأن قّوة من اجلنود ال�صنغالّيني والقّنا�صة �صّنت يف 15 و 16 

ت�صرين الثاين اأربع هجمات عل��ى ب�صامون معّززة بامل�صّفحات. 

وكان احلر���ض الوطنّي قد اّتخذ مواقع دفاعّي��ة واأن�صاأ متاري�ض، 

ف��كان املهاجمون يرت��ّدون عل��ى اأعقابهم ب�صرع��ة حتت نار 

املقاومة و�ُصّجلت يف �صفوفه��م اإ�صابات. واأثناء الهجمة الثالثة، 

خ��رج م��ن وراء املرتا���ض �ص��اّب من ع��ني عنوب ه��و �صعيد فخر 

الدي��ن، وه��و ع�صو يف احل��زب ال�ص��ورّي القومّي، وق��ذف امل�صّفحة 

املتقّدم��ة بقنبل��ة يدوّية ثّم اندف��ع اإليها �صاه��رًا �صيفه فمّزقته 

ا�صه��ا واأ�صب��ح ال�صهيد الوحيد ال��ذي ي�صقط مقاتاًل يف  ن��ران ر�صّ

معركة ال�صتقالل. وقد تبنّي لحقًا اأن كاترو اأمر، حال و�صوله 

اإىل ب��روت، بوقف هذه الهجمات. وكانت احلكومة منتظرة 

يف البعث��ة الربيطانّية، على ما ُي�صتفاد م��ن اأوراق هذه الأخرة، 

ولكن وقف الهجمات رّجح عندها البقاء يف ب�صامون.

وكان حم��اده واأب��و �صه��ال قد انتق��ال راجلني، قبي��ل الهجمة 

الأوىل، اإىل �صرحم��ول، وهي ح�صينة وبعي��دة عن طريق الآلّيات 

فيم��ا لب��ث اأر�صالن يتابع �ص��ر املواجهات يف نواح��ي ب�صامون. 

غ��ر اأن �صمل احلكومة عاد فالتاأم، بع��د هدوء املواجهات، يف 

ب�صام��ون التي تكاثرت الوف��ود اإليها، مذ ذاك، وكرثت الن�صاء 

يف وف��ود الت�صام��ن والت�صجيع، وكرثت اخلط��ب التي كان اأبو 

�صهال، على الأخ�ّض، طويل الباع يف ارجتالها. وكانت احلما�صة 

ا�صتثنائّية ح��ني زارت ب�صامون زوجة رئي�ض اجلمهورّية ثّم حني 

زارته��ا زوج��ة رئي�ض احلكوم��ة وبرفقتها اللي��دي �صبر�ض. اإىل 

ذل��ك، بداأ مع و�صول كات��رو اإىل بروت يف 16، جتاذب بينه وبني 

املعت�صم��ني يف ب�صام��ون م��داره رغبة كاترو يف عق��د حمادثات 

مبا�ص��رة م��ع ه��وؤلء. وكان��ت غاي��ة كات��رو اأن تظه��ر الأزمة 

)واملخ��رج منها، بالتايل( على اأّنه��ا م�صاألة فرن�صّية – لبنانّية، ل 

(. وكان 
ّ
��ة للطرف الربيطاين دور فيه��ا لأّي طرف ثالث )وبخا�صّ

 يف 
ّ
املّتح��دة اأّوًل، وكان اجلي���ض الربيط��اين

فل�صط��ني واجلي�ض الفرن�ص��ّي يف �صوريا ولبنان 

يرفع��ان درج��ة التن�صيق بينهم��ا ملكافحة 

فل�صط��ني،  اليهودّي��ة ع��رب ح��دود  الهج��رة 

وللت�صيي��ق عل��ى املفت��ي اأم��ني احل�صين��ي، 

الالج��ئ اإىل لبن��ان، وعلى معاوني��ه. وهو ما 

انته��ى بفرار املفتي اإىل العراق فرارًا �صيكون 

له ما بعده، وذلك يوم 14 ت�صرين الأّول 1939، اأي 

بعد �صّتة اأ�صابيع من اندلع احلرب العاّمة.

رئ�صه جمال احل�صيني ممّثل اللجنة العربّية 

العلي��ا ورئي�صه��ا املفت��ي وان��درج في��ه، بعد 

جه���د و�شغ���ط، ممّث��الن حل��زب الدف��اع 

املناوئ للمفتي اأحدهم��ا راغب الن�صا�صيبي. 

وقد رف���ض الوفد العربّي التفاو���ض املبا�صر مع 

 والأط��راف العربّية الأخرى. 
ّ
الوف��د ال�صهيوين

 كان متقّب��اًل 
ّ
وم��ع اأن املوق��ف الربيط��اين

تقييد الهجرة اليهودّية اإىل فل�صطني وتقييد 

متّل��ك اليهود مزيدًا من اأرا�صي العرب فيها 

)وه��ذان مع احلك��م الذات��ّي اأب��رز املطالب 
الفل�صطينّية اإذ ذاك(، فاإن الوفد الفل�صطينّي 

 
ّ
بق��ي متحّفظًا جّدًا حي��ال الطرح الربيطاين

 بطبيعة احلال. 
ّ
الذي رف�صه الوف��د ال�صهيوين

كان الفل�صطينّيون يرون القيود الربيطانّية 

املعرو�ص��ة يف هات��ني امل�صاألتني غ��ر كافية، 

وكانوا يرون املهلة املعرو�صة لإقرار »احلكم 

الذات��ّي« يف فل�صط��ني، وه��ي ع�ص��ر �صنوات، 

مفرطة الطول. عليه انتهى املوؤمتر اإىل ل وفاق 

يوم 15 اآذار اأي ي��وم خطت اأوروبا خطوة وا�صعة 

نح��و احلرب مع اجتياح اجلي�ض الهتلرّي ما 

كان تبّقى من ت�صيكو�صلوفاكيا...

اأ�ص��درت  اخلط��وات،  ه��ذه  تالح��ق  وم��ع 

حكوم��ة ت�صامربل��ني »الكت��اب الأبي�ض« 

يف 17 اأّي��ار. ن���ضّ الكت��اب على اإن�ص��اء دولة 

ع�ص��ر  غ�ص��ون  يف  فل�صط��ني  يف  م�صتقّل��ة 

�صنوات، وعل��ى تقلي�ض الهجرة اليهودّية اإىل 

75000 نف���ض يف ال�صنوات اخلم�ض الأوىل وعلى 
منع �صراء الأرا�صي العربّية من جانب اليهود 

يف مناط��ق بعينه��ا م��ن فل�صط��ني وتقييده 

يف مناط��ق اأخ��رى مع اإي��الء املفّو�ض ال�صامي 

�صالحّية البّت يف كّل حالة.

على الأثر، انفجر عنف منّظمة ال�»اإرغون« 

الربيطانّي��ة يف  ال�صرط��ة  وج��ه  املتطّرف��ة يف 

فل�صط��ني ث��ّم يف وج��ه الع��رب. ه��ذا فيم��ا 

كان��ت الهاغاناه )وه��ي املنّظم��ة امل�صّلحة 

الرئي�ص��ة لليه��ود( تن�صط يف تنظي��م الهجرة 

غ��ر ال�صرعّية وكانت القي��ادات ال�صيا�صّية 

ال�صهيونّي��ة تطل��ق حمل��ة مرّك��زة عل��ى 

الكت��اب الأبي���ض، اجّته��ت نح��و الوليات 

�صه��د ربيع 1940، يف اأوروبا، �شق�ط فرن�شا اأمام 

، وقبله اأو معه، دخول اإيطاليا 
ّ
الزحف الأملاين

احل��رب بجان��ب اأملانيا وت�صكي��ل حكومة 

احل��رب الربيطانّية برئا�ص��ة ون�صتون ت�صر�صل 

املعروف بتبّنيه ق�صية ال�صهيونّية ومعه، وزيرًا 

للم�صتعم��رات، اللورد لوي��د، املّيال، بخالف 

ذلك، اإىل تفّهم املطالب العربّية يف فل�صطني. 

ومع انحياز املفّو�ض ال�صامي الفرن�صّي يف �صوريا 

ولبنان اإىل حكومة املاري�صال بيتان القابلة 

، اأقفلت احلدود 
ّ
بالهدن��ة مع املحتّل الأمل��اين

واأعلن��ت  الدولت��ني وفل�صط��ني  ب��ني هات��ني 

بريطانيا رف�صها اأّي ا�صتخدام حمورّي لأرا�صي 

الدولت��ني امل�صرقّيت��ني اخلا�صعت��ني لالنتداب 

الفرن�ص��ّي. ه��ذا فيم��ا كان زعم��اء �صوري��ا 

املنفّيون، وعل��ى راأ�صهم القّوتلي وال�صهبندر، 

الربيطانّي��ة  احلكوم��ة  لإقن��اع  يجه��دون 

بطرد ال�صلطة املنتدب��ة من الدولتني واإعالن 

ا�صتقاللهما.

واأّم��ا القي��ادة ال�صهيونّي��ة فجه��دت لدف��ع 

الربيطانّي��ني اإىل ت�صكي��ل جي���ض يه��ودّي 

م�صتقّل يف فل�صطني، وه��و ما تقّبله ت�صر�صل 

واأحبطته معار�صة لويد ف�صاًل عن ماجريات 

ط. هذا فيما كان  احل��رب يف منطقة املتو�صّ

 م��اك مايكل 
ّ
املفّو���ض ال�صام��ي الربيطاين

يب��دي �ص��ّدة ا�صتثنائّي��ة يف مقاوم��ة الهج��رة 

اليهودّي��ة اإىل فل�صطني وما جت��ّره من اأعباء 

عل��ى الإدارة الربيطانّية. هذه ال�صّدة قابلتها 
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يري��د امل�صاومة عل��ى م�صر حكوم��ة ريا�ض ال�صل��ح اأي�صًا حتى 

 ل يظهر معه اجلانب الفرن�صّي مبظهر 
ّ
يكون للحّل ثمن لبناين

الر�ص��وخ التاّم. وقد اأوفد كاترو املندوب اجلديد لدى لبنان بار اإىل 

عني عنوب حيث التقى امل�صوؤولني اللبنانّيني الثالثة. وكان قد 

التقاهم، قب��ل ذلك، املندوب الفرن�صّي ل��دى �صوريا اأوليفا روجيه 

يف م�صع��ى م�صتقّل. وانته��ى الأخذ والرّد اإىل امتن��اع اللبنانّيني 

ع��ن مقابل��ة كاترو ال��ذي تعّه��د بتاأمينهم يف ح��ال قدومهم 

اإىل ب��روت. وكان موقفهم اأن املفاو�ص��ني اللبنانّيني الأ�صلّيني 

معتقل��ون واأن املفاو�ص��ة ل طائ��ل حتته��ا ما مل ُيْخ��ل �صبيلهم 

ويع��ودوا اإىل مبا�صرة م�صوؤولّياته��م. عليه مل يجد كاترو بّدًا من 

»ا�صتقدام« الرئي�صني اخلوري وال�صلح تباعًا من را�صّيا اإىل بروت 

يف حماولة ل�صتطالع موقفهما من املطالب الفرن�صّية واإمكان 

الف�صل بني حالة رئي�ض اجلمهورّية وحالة احلكومة. 

وق��د دام ه��ذا الت��وّزع، يف ب�صامون، بع��د اأن توّقف��ت الهجمات 

الع�صكرّي��ة، م��ا ب��ني العم��ل احلكوم��ّي وموا�صل��ة احلمل��ة 

ال�صيا�صّية وا�صتقبال الوافدين اإىل اأن عاد املعتقلون اإىل بروت يف 

22 ت�صرين الثاين. فنزل حماده واأبو �صهال للقائهم. واأّما اأر�صالن 

فبقي لت�صريح احلر�ض الوطنّي ثّم نزل يف موكب م�صّلح، وهو بزّي 

القت��ال، �صب��اح 24، عابرًا ب�صّيارته �صاحة الربج بني امل�صتقبلني 

اإىل ال�صراي احلكومّي.

كان العت�ص��ام يف ب�صام��ون ق��د حّق��ق هدف��ه. فهو ق��د مّثل 

جت�صيدًا لل�صرعّية م�صتمّر الفاعلّية، اّتخذته احلركة ال�صعبّية 

مرجعًا ووا�صلت �صغطها يف ظّل �صلطته لتمنع اإميل اإّده واملرجع 

النتدابّي من اإر�صاء �صرعّية بديلة.

�صوري��ا ولبنان. عليه اأر�ص��ل �صبر�ض، يف الأّي��ام الثني ع�صر التي 

ا�صتغرقته��ا الأزم��ة، م��ا ل يقّل ع��ن 360 برقّي��ة اإىل مراجعه يف 

كّل من لندن والقاه��رة. وكانت مقرتحاته ومطالبه متقّدمة 

اإجم��اًل عما كانت القي��ادة الربيطانّية م�صتع��ّدة لعمله. فقد 

طل��ب، من اليوم الأّول، و�ص��ع اليد الربيطانّية ف��ورًا على لبنان 

واإع��الن الأح��كام الع�صكرّية في��ه. وهو ما رف�ص��ه كاي�صي، 

الوزير املقيم يف القاهرة، وهوملز القائد الأعلى للقّوات الربيطانّية 

يف امل�ص��رق. على اأن �صبر�ض وا�صل جه��وده، يومًا بعد يوم، لدفع 

القي��ادات اللبنانّية اإىل التالحم يف وج��ه الفرن�صّيني وثابر على 

اإقناعه��ا ب��اأن تراجع ه��وؤلء موؤّكد احل�ص��ول يف غ�ص��ون اأّيام. 

وكان �صبر���ض يوح��ي يف ر�صائله بوجود ا�صتع��دادات يف الأحياء 

البروتي��ة لالنتقال اإىل العنف امل�صّلح اإذا مل يرتاجع الفرن�صّيون 

ع��ن اإجراءاتهم. وكان يوحي اأي�صًا باإم��كان قدوم متطّوعني 

ك  من �صوريا وفل�صطني ملقاتلة الفرن�صّيني يف لبنان. وهو قد مت�صّ

اأخ��رًا بت�صريح لنوري ال�صعيد دعا اإىل تدّخل ع�صكرّي م�صرتك 

للدول العربّية، اإذا لزم الأمر، دعمًا للبنانّيني.

يف ه��ذا الوق��ت، كان م�صوؤول��ون بريطانّي��ون اآخ��رون ي��رون اأن 

الت�صام��ن ال�صعبّي م��ع اللبنانّيني يف هذا القط��ر العربّي اأو ذاك 

��ع، اأن يرت��ّد عل��ى نف��وذ بريطاني��ا نف�صها يف  يكن��ه، اإذا تو�صّ

تلك الأقط��ار. فكان �صعيهم هنا وهن��اك �صعيًا اإىل التهدئة 

يف ال�صيا�ص��ة ويف الإع��الم. وكانت تعليم��ات حكومة احلرب 

الربيطانّي��ة لكاي�صي، وزيره��ا يف القاهرة، توؤّكد اأن احلكومة 

رع  اللبنانّي��ة »مل تكن مبناأى من اللوم« واأّنه لول العمل املت�صّ

وغ��ر املقبول الذي اأق��دم عليه هّللو »ل��كان ممكنًا اأن جند 

�صائغًا دعم الفرن�صّيني يف وجه املوقف الذي اعتمده اللبنانّيون«. 

ه��ذا التقدير غراحلا�صم هو الذي حمله كاي�صي معه يف زيارته 

الأوىل لب��روت. وهو قد التقى فيها املفتي خالد واملطران مبارك 

والنائ��ب ه��رني فرعون والنائب يو�صف �ص��امل وفائزة زوجة ريا�ض 

ال�صل��ح. وعل��ى الأث��ر، ب��دا فرع��ون غ��ر مطمئ��ّن اإىل املوقف 

 املقيم يف 
ّ
. عل��ى اأن ذلك مل ين��ع الوزير الربيط��اين

ّ
الربيط��اين

اجلزائ��ر من ت�صليم اللجنة الوطنّية الفرن�صّية مذّكرة احتجاج 

دع��ت اإىل الرج��وع ع��ن التداب��ر الت��ي اتخذه��ا هّلل��و، واإىل 

ا�صتدعائ��ه، ولّوحت بتدّخل ع�صك��رّي قد يفر�صه احلفاظ على 

الهدوء يف امل�صرق، وقد تليه �صيغة اإ�صراف م�صرتك للحلفاء على 

امل�صرق يف املّدة الباقية من احلرب.

 وبع��ده مواق��ف ال��دول العربّي��ة من 
ّ
اأ�صب��ح املوق��ف الربيط��اين

اإج��راءات هّللو حم��ّط اأنظ��ار اللبنانّيني الداخل��ني يف معركة 

ال�صتق��الل يحدوه��م الأم��ل يف األ ُيرتك��وا وحده��م مبواجهة 

القم��ع الفرن�صّي. ومل يكن اإدوارد �صبر�ض، من جهته، ليخّيب 

ظّنه��م، وه��و ق��د راأى يف �صرب��ة هّلل��و �صدمة جله��ود بذلها، يف 

م��دة زادت ع��ن �صنتني، لو�ص��ع ح��ّد لل�صيط��رة الفرن�صّية على 

م69Z مواقف بريط�نّية وعربّية يف معركة ال�شتقالل اللبن�يّن

غاية املفتي اأن يح�صل من دولَتي املحور على 

تعّه��د با�صتق��الل معرتف به لل��دول العربّية 

اخلا�صع��ة لل�صيطرتني الربيطانّية والفرن�صّية 

يف امل�ص��رق واملغ��رب. وكان طلب املفتي هذا 

مقرون��ًا بطلب اآخر ي�صب��ه اأن يكون تعّهدًا 

م��ن جهته. وه��و اأن تعرتف اأملاني��ا واإيطاليا 

بح��ّق البالد العربّية يف حّل »م�صاألة العنا�صر 

اليهودّي��ة يف فل�صط��ني« وغره��ا من البالد 

العربّي��ة وفقًا مل�صالح الع��رب الوطنّية »وحلّل 

امل�صاألة اليهودّية يف اأملانيا واإيطاليا«.

رف�صت اأملانيا النازّي��ة طلب املفتي حذرًا من 

اإ�صع��اف فرن�ص��ا الفي�صّية يف امل�ص��رق واملغرب 

وتعزيز النف��وذ الديغويّل هنا وهن��اك، وحذرًا 

اأي�صًا من مواجهة مع الربيطانّيني يف امل�صرق 

وجدها الأملان �صابق��ة لأوانها. وقد ثابر هتلر 

عل��ى هذا الرف���ض ممزوج��ًا باملماطلة حني 

را�صل��ه املفتي مبا�ص��رة. واأّما يف الع��راق فاأزاح 

الو�ص��ّي عبد الإله، ومعه ن��وري ال�صعيد، ر�صيد 

عايل الكي��الين حليف املفتي م��ن رئا�صة 

احلكوم��ة واأح��اّل حمّل��ه ط��ه الها�صمّي يف 

نهاية كانون الثاين 1941.

ويف اأوائل ني�صان، ح�صل ما ذكرناه يف مو�صع 

اآخ��ر م��ن ع��ودة لر�صي��د ع��ايل اإىل احلكم 

ع��رب  ق�مّي���ن  �شّب��اط  يدعم��ه  بالق��ّ�ة، 

منا�ص��رون للمفت��ي. مّت ذلك بع��د مواجهة 

كان مدارها ال�صيط��رة على اجلي�ض وقطع 

العالق��ات مع اإيطاليا، با�صره��ا الو�صّي الذي 

اأجلاأه النقالب اإىل الفرار من بغداد مع نوري 

ال�صعي��د. و�صرع��ان ما اآل الأم��ر اإىل املواجهة 

الهاغان��اه با�صتئن��اف الهج��رة الال�صرعّي��ة 

ابتداًء من خريف 1940 ومبقاومة �صر�صة خلّطة 

اإبع��اد املهاجري��ن اإىل جزي��رة موري���ض، وهي 

اخلّطة التي اعتمدته��ا ال�صلطة النتدابّية. 

وقد بلغت هذه املقاوم��ة ذروتها حني ن�صفت 

الهاغان��اه، يف ميناء حيف��ا، ال�صفينة باتريا 

املحّمل��ة باملهاجري��ن واأغرقته��ا موقعة 252 

�صحية وفار�صة قب��ول الناجني وعددهم 1500 

... فاأخ��ذت ال�صلط��ة النتدابّي��ة م��ذ ذاك، 

تودع املهاجرين غر ال�صرعّيني مع�صكرات 

��ة يف فل�صطني وت�صغ��ط على دول املن�صاأ  خا�صّ

��ره، يف كّل  لوق��ف هذه الهج��رة. وهو ما ي�صّ

حال، ا�صتكمال ال�صيطرة النازّية على بالد 

البلقان يف الأ�صهر الأوىل من �صنة 1941. على 

اأن البّواب��ة الرتكّي��ة بقي��ت مفتوح��ة اأمام 

املهاجرين اليهود. فثابرت ال�صلطة املنتدبة 

يف فل�صط��ني على ردعه��م. واأف�صى ذلك اإىل 

ماأ�صاة جديدة اإذ اأغرقت البحرّية ال�صوفياتّية 

عل��ى  وكان  �صرتوم��ا.  البانامّي��ة  الباخ��رة 

متنه��ا 769 لجئًا يهودّي��ًا مل ينج منهم غر 

اثن��ني اأُِذن لهما بدخول فل�صطني. هذا فيما 

بقي��ت طريق الالجئني اليه��ود اإىل اأمركا 

ال�صمالّي��ة )وهي امللج��اأ الوحي��د القادر على 

ا�صتيع��اب ك��رثة منه��م اإذ ذاك( مقطوعة 

تقريب��ًا، باإ�ص��رار من جان��ب روزفلت وتفّهم 

من جانب ت�صر�صل.

يف ه��ذه امل��ّدة نف�صه��ا، كان البع���ض م��ن 

اأب��رز اأركان القي��ادة العربّي��ة الفل�صطينّية 

)وعل��ى راأ�صه��م مفت��ي القد���ض( منفّيني يف 
بغ��داد. فجه��دوا، بدعم م��ن ن��وري ال�صعيد 

وزي��ر اخلارجّية العراق��ّي، لإقناع احلكومة 

الربيطانّي��ة بت�صري��ع الإج��راءات امللحوظ��ة 

يف الكت��اب الأبي���ض، م��ع العف��و عنه��م 

و�ص��ع  نط��اق  يف  فل�صط��ني،  اإىل  وعودته��م 

د�صت��ورّي ين�صاأ هناك. عل��ى اأن هذه اجلهود 

ذهب��ت اأدراج الري��اح، اإذ اآثر ت�صر�ص��ل اأّل يزيد 

م��ن تاألي��ب اليهود عل��ى بريطاني��ا. وعليه 

نحا مفتي القد�ض اإىل الّت�صال باأملانيا النازّية 

عرب فون بابن �صفرها يف اأنقرة. فاأحاله هذا 

الأخ��ر اإىل ممّثل اإيطاليا يف بغداد. وكانت 
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. ومل َيْخل قط��ران عربّيان بعيدان هما اليمن 
ّ
احل��دث اللبناين

وال�صودان من مبادرات ت�صامن مع اللبنانّيني...

ويف �صوري��ا �صمل الإ�صراب الت�صامنّي دم�صق و�صائر املدن الكربى. 

وكان املوق��ف ال�صعب��ّي متقّدم��ًا على موق��ف ال�صلطات. فقد 

كان��ت احلكوم��ة ال�صورّي��ة ت��رى اأن اخلروج م��ن النتداب قد 

اأ�صب��ح اأمرًا مق�صّيًا يف ما يّت�صل ب�صوري��ا، معتربة، على الأرجح، 

باخت��الف النظ��رة الفرن�صّي��ة اإىل ه��ذه الأخ��رة ع��ن النظ��رة 

الفرن�صّي��ة اإىل لبن��ان. وكان��ت احلكوم��ة ال�صورّي��ة راغب��ة يف 

ترتي��ب و�صع الب��الد الد�صتورّي، بالتفاهم م��ع ال�صلطة املنتدبة 

وق��د وعدت هّللو بعدم الإق��دام على اأّية خطوة بهذا ال�صدد قبل 

عودته م��ن اجلزائر، وغمزت من قناة »الت�ص��ّرع« الذي اأظهرته 

حكومة ريا���ض ال�صلح با�صتعجالها بّت التعدي��ل الد�صتورّي يف 

جمل�ض النّواب. عليه ج��اء احتجاج جمل�ض النّواب ال�صورّي، يف 

15 ت�صرين الثاين، على الت�صّرف الفرن�صّي يف لبنان وا�صحًا ولكن 

ليتلوه يف 16 بيان من احلكومة انتهى )ف�صاًل عن تاأّخر �صدوره( 

اإىل طل��ب »التهدئة«. وهذا اإىل �صيء من التحّفظ طبع معاجلة 

. عل��ى اأن جميل مردم قّدم 
ّ
ال�صحاف��ة ال�صورّية للحدث اللبناين

 ،
ّ
اإىل كات��رو، يف 21 ت�صري��ن الث��اين، اأي غ��داة الإن��ذار الربيطاين

مذّك��رة �ص��ّرح فيه��ا باملطالبة باإع��ادة الو�صع يف لبن��ان اإىل ما 

كان علي��ه قبل 11 ت�صرين الثاين. ومل يتبّدد احلرج الذي لح يف 

اأفق العالقات اللبنانّية – ال�صورّية ع�صّية الأزمة وا�صتمّر خاللها 

اإّل بع��د م�ص��اع �صهدتها الأّيام التي تلت الإف��راج عن امل�صوؤولني 

اللبنانّيني. ومل يقدم جمل�ض النّواب ال�صورّي على تعديل الد�صتور 

)لرفع الأحكام املتعّلقة بالنتداب منه، وهي كانت حم�صورة، 

من حي��ث الأ�صا�ض، يف ماّدة واحدة مل تك��ن قبلتها اجلمعّية 

التاأ�صي�صّية ال�صورّية يف حينه( اإّل بعد �صهرين تقريبًا من اخلطوة 

اللبنانّية املماثلة.

اأخرًا اأبطاأ املوقف ال�صوفياتّي من الأزمة اللبنانّية يف اخلروج اإىل 

العلن. ومن الأّيام الأوىل، �صاهد اللبنانّيون، يف بروت ويف اأرجاء 

اأخرى من البالد، �صورة كب��رة ل�صتالني واأخرى مماثلة لديغول 

مل�صقتني جنبًا اإىل جن��ب على اجلدران. كان الإيحاء وا�صحًا 

 
ّ
اأن مو�صكو تقف مع فرن�صا احلّرة مبواجهة املوقفني الربيطاين

والأمرك��ّي من الأزمة. وكان لالأمر اأهّمّية ا�صتثنائّية يف وقت 

ثب��ت فيه اأن ق��ّوات الغزو النازّي��ة اآخذة يف الندح��ار اأمام �صمود 

وقد اقتنعت القيادة الربيطانّية، يف اأوا�صط ت�صرين الثاين، ب�صرورة 

ح�ص��م الأزمة كّلها على وجه ال�صرعة. وكان الداعي اإىل هذا 

القتن��اع ت�صاعد ال�صطراب يف ب��روت وطرابل�ض و�صيدا واأنحاء 

اأخ��رى من لبن��ان، واّت�صاع موجة الت�صامن العرب��ّي، من �صعبّي 

ور�صم��ّي، مع اللبنانّي��ني، وظه��ور النق�صام يف ال�ص��ّف الفرن�صّي 

نف�ص��ه. وكان��ت لهذا العامل الأخ��ر اأهّميته، اإذ ب��دا اأن جلنة 

اجلزائ��ر اأخ��ذت تتاأّهب لالنقالب عل��ى هّللو، وهو م��ا تاأّكد 

مع اإر�صال كاترو اإىل بروت، على الرغم من اأن موقف اللجنة 

كان ل ي��زال ينط��وي عل��ى حتّفظات عن مطال��ب اللبنانّيني 

انته��ى كاترو اإىل جتاوزه��ا. هكذا حمل كاي�ص��ي، يف زيارته 

الثانية لبروت، مذّكرته احلا�صمة اإىل كاترو وهي قد اّتخذت، 

بخ��الف �صابقته��ا، �صيغ��ة الإن��ذار. وكان هذا الإن��ذار موافقًا 

للمطالب التي كان �صبر�ض قد وّجهها اإىل قيادته يف اأّول يوم من 

اأّيام الأزمة: و�صع اليد الربيطانّية على لبنان واإعالن الأحكام 

الع�صكرّية فيه وتويّل القّوات الربيطانّية اإطالق �صراح املعتقلني 

واإعادتهم اإىل مراكزهم، ما مل تبادر القيادة الفرن�صّية اإىل ذلك 

قبل العا�صرة من �صباح 22... واأخرًا... اإخراج هّللو من امل�صرق.

غ��داة املذّكرة الربيطانّي��ة الأوىل، كانت الولي��ات املّتحدة قد 

اأر�صلت مذّكرة احتجاج �صديدة اللهجة اإىل جلنة اجلزائر، �صّدت 

م��ن اأزر اللبنانّيني. وقّدر اللبنانّيون اأي�صًا موقف م�صر من الأزمة 

بالغ التقدير. وقد جّتلى هذا املوقف يف برقّية وّجهها امللك فاروق 

اإىل رئي�ض اجلمهورّية املعتقل، ثّم يف خطبة األقاها رئي�ض الوزارة 

م�صطف��ى النّحا�ض ي��وم 13 ويف برقّي��ة اأر�صلها اإىل ديغ��ول مهّددًا 

باإع��ادة النظ��ر يف العالقات بني م�صر وفرن�ص��ا. جرت يف القاهرة 

اأي�صًا تظاهرات تاأييد لق�صّية لبنان، واأولت ال�صحافة امل�صرّية هذه 

الق�صّية اهتمامًا كبرًا. ويف 13 عرّب امللك عبد العزيز بن �صعود 

اأي�صًا ع��ن احتجاجه على الت�صّرف الفرن�ص��ّي يف لبنان وذلك يف 

برقّي��ة اأر�صله��ا اإىل وزير اخلارجّي��ة الربيطانّي��ة. وكان التاأييد 

العراق��ّي للق�صّي��ة اللبنانّية بارزًا اأي�صًا ومتّث��ل يف مواقف معلنة 

م��ن جمل�صي الن��ّواب والأعيان وم��ن احلكومة وم��ن املراجع 

الدينّي��ة، ويف مذّك��رة قّدمها وزير الع��راق املفّو�ض حت�صني قدري 

اإىل هّلل��و على اأث��ر واقعة 11 ت�صرين الثاين، اإل��خ. و�صهدت مدن 

فل�صط��ني العربّي��ة اإ�صراب��ات ت�صام��ن وجمع ترّبع��ات والتقت 

ال�صحيفت��ان العربّيتان الكبرت��ان فل�شطني والدف�ع يف حملة 

واح��دة على املوقف الفرن�صّي. واأبدى الأردّن احتجاجه اأي�صًا على 

ف��ّر املفتي اأم��ني احل�صين��ي ف��رارًا �صعبًا من 

الزح��ف  اأم��ام  �صقط��ت  اأن  بُعي��د  طه��ران 

امل�صرتك للقّوات ال�صوفياتّية والربيطانّية، يف 

اآواخ��ر اآب 1941. وكان قد جلاأ اإليها على اأثر 

الهزية التي ُمني��ت بها »ثورة« ر�صيد عايل 

الكي��الين يف بغ��داد. وح��ني رف�صت تركيا 

اإىل بلغاري��ا  اإليه��ا، غادره��ا  املفت��ي  جل��وء 

فاإيطاليا قبل اأن ي�صتقّر يف برلني بقّية احلرب 

ليوا�ص��ل �صعي��ه اإىل ني��ل تعّهد حم��ورّي يقّر 

با�صتق��الل البالد العربّية بعد احلرب، وبحّق 

الع��رب يف منع اإن�صاء الوطن القومّي اليهودّي 

يف فل�صط��ني. وقد خاب ه��ذا ال�صعي تكرارًا 

لالأ�صباب نف�صها التي كانت قد حالت دون 

جناح��ه حني كان املفتي مقيم��ًا يف بغداد: 

مراع��اة فرن�ص��ا الفي�صّي��ة واإيطالي��ا الفا�صّية 

واإ�صباني��ا الفرنكوّي��ة، وكان��ت كّل منها 

ذات ح�صور ا�صتعمارّي اأو انتدابّي – ف�صاًل عن 

بريطانيا – يف م�صرق العامل العربّي اأو يف مغربه 

اأو يف كليهم��ا. عليه مل ين��ل املفتي – الذي 

اأخ��ذ كّل م��ن فوزي القاوقج��ي ور�صيد عايل 

عن��د  احلظ��وة  عل��ى  يناف�ص��ه  الكي��الين 

هتل��ر ومعاونيه – غر �صي��ت اعتناق املوقف 

الال�صام��ّي وال�صلوع يف اإب��ادة اليهود. وهو ما 

كان املفت��ي بعي��دًا عنه، عل��ى الأرجح، اإذ 

بق��ي يقول )يف ح�صرة هتل��ر نف�صه( بالتمييز 

ب��ني ال�صهاينة و�صائر اليهود. وهذا مع اأنه قد 

�صعى فعاًل اإىل ا�صتمداد العون املحورّي لإبطال 

مفاعي��ل وعد بلفور: م��ا حتّقق منها وما مل 

يكن قد حتّقق. 

ويف فل�صط��ني نف�صه��ا، جن��ى اليه��ود خ��ربة 

ع�صكرّية م��ن ا�صرتاكهم يف احلرب حتت 

الراي��ة الربيطانّية، عل��ى جبهات خمتلفة. 

ثاب��رت،  ق��د  املنتدب��ة  ال�صلط��ة  وكان��ت 

حّت��ى ال�صن��ة الأخ��رة م��ن احل��رب، عل��ى 

الع�صكرّي��ة بني احلكومة اجلديدة والقّوات 

الربيطانّية التي ُعّززت بوحدات من اجلي�ض 

 وم��ن منّظمت��ي الهاغان��اه والإرغون 
ّ
الأردين

الربيطانّي��ة  الق��ّوات  وم��ن  ال�صهيونّيت��ني 

املرابط��ة يف فل�صط��ني. واأّم��ا حكومة ر�صيد 

ع��ايل فا�صتنج��دت باأملاني��ا الت��ي ح�صل��ت 

طائراته��ا عل��ى اإذن م��ن حكوم��ة في�صي 

با�صتخ��دام املط��ارات الع�صكرّي��ة يف �صوري��ا 

ولبنان. وهو ما هّز ب�صّدة حال الهدوء املرعّية 

بني الفي�صّيني يف �صوري��ا ولبنان والربيطانّيني 

يف فل�صط��ني. وه��و م��ا اأف�صى، ُبعي��د هزية 

الكيالين وف��راره واملفت��ي، اإىل احلملة التي 

�صّنته��ا بريطاني��ا وفرن�صا احلّرة عل��ى �صوريا 

ولبن��ان يف 8 حزيران وانتهت بطرد الفي�صّيني 

من الدولتني اخلا�صعتني لالنتداب الفرن�صّي. 

يف ه��ذه احلملة اأي�ص��ًا، حتّركت مع القّوات 

الربيطانّي��ة وح��دات من الهاغان��اه. وكان 

العراق قد �صهد، اأثن��اء معركته، اأّول حملة 

تنكي��ل يف تاريخه باليه��ود العراقّيني )وهي 

م��ا �ُصم��ّي ب�»فره��ود« 1941(، وذل��ك بع��د اأن 

اّتهم هوؤلء مبعاونة الغزاة الربيطانّيني.

ن يف موق��ع احللفاء يف احلرب  اأف�ص��ى التح�صّ

��ط وانتق��ال الرتكيز  عل��ى جبه��ات املتو�صّ

احلربّي الن��ازّي اإىل اجلبهة الرو�صّية يف �صيف 

1941، ومعهم��ا ازدي��اد التدّخ��ل الأمرك��ّي 
يف احل��رب، اإىل توقي��ع »ميث��اق الأطل�صّي« 

اأو »عه��دة الأطلنطي��ك« )وه��ي الت�صمي��ة 

الت��ى اعتمدها ال�صا�صة الع��رب الذين اّتخذوا 

با�صتق��الل  للمطالب��ة  مرجع��ًا  »العه��دة« 

بالدهم(. وّقع ت�صر�صل وروزفلت »العهدة« يف 

12 اآب عل��ى منت �صفينة حربّي��ة اأمركّية، 
ت  غ��ر بعيد م��ن ال�صاح��ل الكن��دّي. ون�صّ

العه��دة على ا�صتبع��اد كّل تغير يف احلدود 

بنتيج��ة احل��رب ل تق��ّره ال�صع��وب املعنّي��ة 

وعلى حّق ال�صعوب جميع��ًا يف اختيار �صورة 

احلك��م ال��ذي تريد العي���ض يف ظّل��ه. على 

اأن ت�صر�ص��ل كان ي��رى تطبي��ق ه��ذا املب��داأ 

عل��ى البالد اخلا�صعة لل�صيط��رة النازّية دون 

غرها. واأّما روزفلت فاأراده عاّمًا. وكان بني 

م��ا احتّج به ت�صر�صل لت�صيي��ق دائرة املبداأ اأن 

الع��رب �صيطردون اليه��ود م��ن فل�صطني اإذا 

ُطّبق هذا املبداأ هناك...

 50Zس�
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ر�ص��الن. ومل يكن �صبر�ض موج��ودًا يف دار البعثة، وكتب، بعد 

ذل��ك، اأّنه، لو �صهد الواقعة، لأمر احلر�ض بالرّد على النار ولأطلق 

 
ّ
النار، هو نف�صه، على الأرجح. وقد اأّدت �صّدة الحتجاج الربيطاين

اإىل اإبعاد القمع عن الوفود التي زارت املفّو�صّيات بعد ذلك.

من جه��ة اأخرى، �صه��دت اأحي��اء الب�صطة واملزرع��ة، وخ�صو�صًا 

حميط منزل ريا�ض ال�صلح يف راأ�ض النبع، ح�صارًا وقمعًا بالر�صا�ض 

للتظاهرات. وق��د �صقط هناك قتلى وجرحى. وقد زارت الليدي 

�صبر���ض فائزة ال�صلح يف منزلها. ثّم زارها الوزير املفّو�ض العراقّي 

وا�صطح��ب اإىل منزل��ه �صقيقته��ا واأطفاله��ا املذعوري��ن. وبع��د 

ان�صرافه، اقتحم اجلنود املن��زل جمّددًا وقلبوا اخلزائن راأ�صًا على 

عقب. وقد رّدت زوجة ريا�ض ال�صلح ووالدته الزيارة لليدي �صبر�ض 

وقابلتا اجلرنال.

اإىل تظاه��رات الب�صطة – املزرع��ة الت��ي كان تالم��ذة املقا�ص��د 

يت�صّدرونه��ا، وكان معظم �صحايا القمع فيه��ا من التالمذة، 

لقي��ت تظاهرات طرابل���ض و�صيدا قمعًا �صدي��دًا اأي�صًا. و�صقط يف 

طرابل���ض وحده��ا، م��ا بني قتي��ل وجريح، نحو م��ن ن�صف عدد 

ال�صحاي��ا الذين اأُح�صوا يف البالد، وكان معظمهم من الأطفال 

والفتي��ة ال�صغ��ار. والواقع اأن ع��دد هوؤلء ال�صحاي��ا مل ُيعرف قّط 

على وجه الدّقة. وال�صبب الأّول يف ذلك اأن امل�صت�صفيات الفرن�صّية 

كان��ت تاأب��ى الإعالم عّم��ا ت�صتقبله م��ن اإ�صاب��ات. على اأن 

ال�صرط��ة الع�صكرّي��ة الربيطانّي��ة اأف��ادت يوم 13 ع��ن �شق�ط 11 

قتياًل، على الأقّل، يف طرابل�ض وحدها، معظمهم دون الثامنة. 

ويف الي�م نف�شه، اأفاد تقرير من �شيدا عن �شق�ط 60 اإىل 70 جريحًا 

هناك ومل يعرف ما اإذا كان قد �صقط قتلى. ويف 14 و�صلت اأخبار 

ع��ن �شق�ط �شّتة قتلى اآخرين يف طرابل�ض واثنني يف �شيدا. يف 14 

اأي�صًا كانت املفّو�صية الأمركّية قد اأح�صت 29 اإ�صابة عاينهم 

اأمركّي���ن يف بروت، وذكرت �شق�ط 8 قتلى يف املدينة معتربة 

لئحته��ا ناق�صة. على اأن تقريرًا اأمركّي��ًا موؤّرخًا يف 4 كانون 

الأّول )اأي بع��د انتهاء الأزمة( ذكر اأن ع��دد القتلى الإجمايل 18 

وعدد اجلرحى 66 واعترب ذلك »ثمنًا بخ�صًا« لال�صتقالل.

يف كّل حال، كان الإ�صراب �صالح املقاومة الرئي�ض وبقي �صاماًل 

على رغم جه��ود الأمن العاّم الفرن�صّي لفتح ثغرات فيه. وبو�صر 

التن�صيق بني الكتائب والنّجادة فور ن�صوب الأزمة تقريبًا، واختر 

املقاوم��ة ال�صوفياتّية و�صربات اجلي�ض الأحم��ر... على اأن بيانًا 

�صوفياتّي��ًا �ص��در يف 15 عرّب ع��ن موقف مماثل ملوق��ف بريطانيا 

. وكان احلزب ال�صيوعي يف 
ّ
واأمركا مب��ّددًا التوّج�ض اللبن��اين

لبنان ق��د متّثل يف »املوؤمتر الوطنّي« ال��ذي �صياأتي ذكره ببع�ض 

من اأبرز قادته.

يف �ص��وراع املدن اللبنانّي��ة و�صاحاتها، من ب��روت اإىل طرابل�ض 

وم��ن �صيدا اإىل دير القمر وبعلب��ّك، اإلخ.، كانت اأحداث الأّيام 

التي تلت »اعتقال الدولة« يف 11 ت�صرين الثاين، جولت مواجهة 

وك��ّر وف��ّر ب��ني تظاه��رات الحتج��اج املتجّول��ة وق��وى القم��ع 

الفرن�صّي��ة. فبعد ما �صهده الي��وم الأّول يف حميط جمل�ض النّواب 

وحول منزل رئي�ض اجلمهورّية، برزت مبادرات الحتجاج املنّظم، 

�ص��ات التعلي��م اأو من الأطر  ابت��داء م��ن 12، منطلقة م��ن موؤ�صّ

الن�صائّي��ة اأو من التنظيمات ال�صيا�صّي��ة والدوائر املحيطة بكّل 

من الزعماء املعتقلني. وبني اأبرز التظاهرات التي �صهدها يوم 12 

تظاه��رة الن�صاء اللواتي جتّمعن اأّوًل من اأحياء بروت امل�صيحّية 

مبواكب��ة من التالم��ذة، ثّم ق�صدن الأحي��اء الإ�صالمّية حيث 

ان�صّم��ت اإليهّن ن�صاء منها كان بع�صهّن منّقبات فعمدن اإىل 

رفع النقاب يف بادرة موؤاخاة عفوّية. وقد ق�صدت املتظاهرات دور 

املفّو�صيات لإبالغها احتجاجهّن وكان بينهّن زوجات العديد 

من وجوه ب��روت وغرها، وقريب��ات للمعتقلني. وق��د تعّر�صت 

 ه��ذه التظاه��رة للتفري��ق حت��ت وط��اأة التهديد بال�ص��الح وهي 

اأم��ام املفّو�صي��ة الأمركّية، وذلك من جان��ب جنود �صنغالّيني 

ح�ص��روا حممولني على �صاحنت��ني. وكان لها، مع ذلك، �صدى 

معنوّي كبر.

 يف 
ّ
تظاه��رة اأخرى كان لها وقع خا�ّض عل��ى املوقف الربيطاين

الأزمة هي تلك التي ح�صرت �صباح 13 اإىل بعثة �صبر�ض، وكان 

يت�صّدره��ا ط��اّلب من اجلامع��ة الأمركّية، وقد ان�ص��ّم اإليهم 

ط��اّلب من »الطّبّي��ة« الي�صوعّي��ة )كان لوجودهم فيها دللة 

قوّية( وتالمذة من مدار�ض خمتلفة. على هذه التظاهرة، اأطلق 

اجلنود النار فوق الروؤو�ض وبني الأقدام فجرح عدد من امل�صاركني 

بالر�صا���ض. وكان ب��ني اجلرحى اب��ن ال�صيا�صّي ال�ص��ورّي مظهر 
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رف�صه��ا اإن�ص��اء جي�ض م�صتق��ّل لهم، ولكن 

منّظماته��م الع�صكرّية تع��ّززت مع ذلك. 

وكان��ت منّظم��ة �صت��رن املتتلم��ذة عل��ى 

الفا�صّي��ة الإيطالّية قد بقيت على اعتبارها 

بريطاني��ا خ�صم اليهود الأّول، وجهدت لعقد 

�صل��ة مع اأملانيا النازّي��ة، حتت عنوان التقاء 

امل�صال��ح، وبغيتها تهجر اليه��ود الأوروبّيني 

اإىل فل�صط��ني. ولك��ن هذا ال�صع��ي مل يجد 

اأذن��ًا نازّي��ة �صاغية، ومل تك��ن �صترن غر 

نط��اق  يف  واأّم��ا  النف��وذ.  حم��دودة  منّظم��ة 

�صة ال�صهيونّية  الوكال��ة اليهودّية، وهي املوؤ�صّ

اجلامع��ة، ف�صع��د جن��م دافي��د ب��ن غوريون 

بق��ّوة. واجّت��ه جهده – ف�ص��اًل ع��ن التنظيم 

املتعّدد الوج��وه ليهود فل�صط��ني– اإىل اليهود 

الأمركّي��ني، بالأّولي��ة. وكان هذا اجلهد 

منطلقًا من الت�صليم بتعّذر فتح باب الهجرة 

اإىل اأم��ركا اأمام اليه��ود الأوروبّيني. فجعل 

له عنوانًا حتويل فل�صطني اإىل »كومنولث« 

لليه��ود بحيث ت�صبح ملج��اأ للم�صطهدين 

منه��م، عل��ى الأخ�ّض. وكان م��اآل احلملة 

ال�صيا�صّية الت��ي قادها لهذه الغاية اأن يحمل 

ال�صغ��ط الأمركّي بريطانيا )وهي املحتاجة 

احتياج��ًا يائ�ص��ًا اآن��ذاك اإىل دع��م الوليات 

بالكت��اب  العم��ل  وق��ف  عل��ى  املّتح��دة( 

الأبي���ض. مل ُتف���ضِ ه��ذه احلمل��ة اأي�ص��ًا اإىل 

النتيج��ة املرج��ّوة اإذ كان��ت الأ�صب��اب التي 

اأّدت اإىل �صدور الكتاب ل تزال قائمة. فبقي 

اإ�صهام الهجرة ال�صرعّية والال�صرعّية يف تعزيز 

الكتل��ة ال�صّكانّي��ة اليهودّي��ة يف فل�صطني 

حمدودًا طوال �صنوات احلرب. ولكن النفراج 

القت�ص��ادّي الكب��ر الذي اأحدثت��ه النفقات 

احلربّية يف البالد عّزز كثرًا من اإمكانات 

املجتمع اليه��ودّي ووّطد بناه الأ�صا�صّية. وهذا 

اإىل م��ا ذكرنا من ارتقائ��ه الع�صكرّي الذي 

زاد من��ه ت�صكي��ل »فيلق يه��ودّي« ا�صرتك 

يف مع��ارك الع��ام الأخر من احل��رب، على 

جبه��ات اأوروبّي��ة حتت القي��ادة الربيطانّية: 

وزاد م��ن الرتقاء نف�صه اأي�ص��ًا، غداة احلرب، 

جميء جن��ود م�صّرح��ني اإىل فل�صطني �صمن 

دفعات الهج��رة اليهودّية غر ال�صرعّية. ومل 

يكن ح��ّظ العرب الفل�صطينّيني مكافئًا، 

خرجت بريطانيا من احلرب العاملّية وهي يف 

حال اإنهاك �صديد اأملى �صيا�صة ت�صريح وا�صع 

��ة اإىل الوليات  للجيو���ض، واأبرز احلاجة املا�صّ

املّتحدة ملنع انهيار بريطانيا مبا هي قّوة من 

الق��وى العظمى يف الع��امل. وكانت لندن قد 

با�ص��رت الت�صليم بحتمّي��ة خ�صارتها الهند، 

، وهو م��ا مّت يف �صنة 
ّ
»دّرة الت��اج« الربيط��اين

1947. وكان��ت م�صر، بدورها، تطالب باإعادة 
النظ��ر يف معاه��دة 1936. فا�صط��ّرت الق��ّوات 

الربيطانّية اإىل النكفاء نحو قناة ال�صوي�ض، 

الربيطانّي��ة  الق��ّوات  عل��ى  مع��ّوًل  واأ�صب��ح 

املرابط��ة يف فل�صط��ني اأي�صًا حلف��ظ ال�صيطرة 

عل��ى القن��اة. وقد وج��دت بريطاني��ا نف�صها 

حتتف��ظ يف فل�صط��ني بنح��و من مائ��ة األف 

جن��دّي. وب��دا اأن عليه��ا اأن تزيد ه��ذا العدد 

زي��ادة ملمو�ص��ة اإذا ه��ي عم��دت اإىل فر���ض 

 على البالد 
ّ
حّل لل�ص��راع العربّي – ال�صهيوين

اأحدهم��ا.  ير�ص��ي  ل  اأو  الطرف��ني  ير�ص��ي  ل 

هك��ذا اأ�صبح ا�صتبقاء حال��ة اأمنّية مقبولة 

يف فل�صطني �صرورة �صدي��دة الوقع على م�صر 

ال�صيط��رة الربيطانّي��ة عل��ى ال�ص��رق العربّي 

وعلى م�صر الإمرباطورّية الربيطانّية عمومًا.

 يزداد 
ّ
يف هذا الوقت، كان ال�صغط ال�صهيوين

حّدة لفر�ض الدولة اليهودّية يف فل�صطني. وقد 

عرّب هذا ال�صغط عن نف�صه بجنوح ال�صهاينة 

املتطّرف��ني )الإرغ��ون و�صت��رن( اإىل التعّر�ض 

�ص��ات  وملوؤ�صّ  
ّ
الربيط��اين للجي���ض  العني��ف 

ال�صلط��ة املنتدبة. فُنّف��ذت عملّيات كان 

ي�صق��ط �صحاي��ا له��ا م��ن ب��ني الع��رب ومن 

بني اليه��ود اأي�صًا اإىل ال�صحاي��ا الربيطانّيني. 

ن�صبّي��ًا، حلّظ اليهود م��ن »فوائد« احلرب يف 

هذي��ن املجالني. وه��ذا م��ع اأن الربيطانّيني 

جّندوا عربًا فل�صطينّيني اأي�صًا )بقي عددهم 

اأدن��ى من ع��دد املجّندين اليه��ود( واأن عرب 

فل�صطني جنوا اأي�ص��ًا فوائد اقت�صادّية كبرة 

من احلرب.

 51Zس�
 النتداب املنَهك، غداة

احلرب، بني عرب فل�شطني ويهوده� 
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ومل تك��ن اللجن��ة الفرن�صّية يف اجلزائر ق��د �صّلمت، حّتى ذلك 

النهار، بعودة ريا�ض ال�صل��ح وحكومته اإىل م�صوؤولّياتهم، جنبًا 

اإىل جن��ب مع رئي�ض اجلمهورّية، ول ب�صرّعية التعديل الد�صتورّي 

الذي اأجراه جمل�ض النّواب قبل اأ�صبوعني. ول ريب اأن هذه العقدة 

كان��ت مدار بحث بني رئي�ض اجلمهورّية ودافيد الذي طلب من 

الرئي���ض موع��دًا لكاترو حت��ّدد يف الثالث��ة. يف كّل حال، طلب 

الرئي���ض اإىل دافيد، عند الو�صول اإىل املديرج، اأن ينتقل اإىل �صّيارة 

اأخ��رى، ودعا ريا�ض ال�صلح اإىل �صّيارته ث��ّم ك�صفا ال�صّيارة واأنزل 

 النتداب��ّي ووا�صل املوك��ب طريقه، و�صط 
ّ
عنه��ا العل��م اللبناين

احلف��اوة ال�صعبّية، عرب عاليه، حّت��ى بروت. وكانت طريقه يف 

بروت بحرًا من الب�صر �صّقه حّتى منزل ب�صاره اخلوري يف القنطاري 

ث��ّم اإىل منزل ريا�ض ال�صلح يف راأ���ض النبع. كان هذا ال�صتقبال 

عزيز النظر يف تاريخ لبنان، وا�صتوى ذلك اليوم عيدًا ل�صتقالله.

كان يف موقف جلنة التحرير الوطنّي الفرن�صّية املقيمة يف اجلزائر 

من الأزمة التي اأطلقها تدبر هّللو غمو�ض مل يبارحه اإىل غداة 

الإف��راج عن املعتقلني. فلم يتاأّكد اأن اللجنة اأوعزت اإىل هّللو 

مبا قام به، على وجه التحديد، ولكن ديغول، رئي�صها، كتب 

اإىل مروؤو�ص��ه يف بروت، ل بالتاأييد ب��ل برف�ض ال�صجب واملخالفة. 

وكان يف جن��وح وزارة اخلارجّية الربيطانّية اإىل املالينة الن�صبّية 

واإىل تهدئة �صبر���ض، تعويل على تغير يف ميزان املواقف داخل 

اللجنة الفرن�صّية، قّدرت الوزارة ح�صوله واإف�صاءه بديغول اإىل موقع 

الأقّلي��ة. وقد تقاطع هذا التطّور الذي كان كاترو يقف فيه يف 

موق��ف املخالفة لديغ��ول مع ال�صراع الدائ��ر يف اجلهاز النتدابّي 

املقي��م يف لبنان. ويي��ل �صبر�ض )وهو مراقب غ��ر حمايد( اإىل 

اّتهام ديغول مبخاطبة م�صايعيه من كبار املوّظفني النتدابّيني 

يف بروت من وراء ظهر اللجنة الوطنّية...

يف ج��ّو النق�صام الفرن�ص��ّي هذا، اأبلغ كات��رو رئي�ض اجلمهورّية 

ح��ني اختلى به يف اإح��دى غرف املنامة من منزل��ه ع�صر 22، اأن 

م�ص��كل احلكومة والتعديل الد�صتورّي م��ا يزال قائمًا. ولكن 

كاترو كان م�صطّرًا اإىل العتبار مبا �صهدته الطرق وال�صاحات 

يف ذلك النهار، ومبا عاينه هو نف�صه يف منزل الرئي�ض وحميطه، 

ل اإليه يف الأّيام ال�صابقة، فطلب  وه��ذا ف�صاًل عّما كان قد تو�صّ

مهلة يوم وليلة ملعاجلة الإ�صكال مع مرجعه يف اجلزائر.

رئي���ض الكتائ��ب بيار اجلمّي��ل قائدًا م�ص��رتكًا لهما. ولكن 

الأم��ن العاّم ا�صتدرجه وم�صاع��ده اإليا�ض ربابي واحتجزه، بعد اأن 

ُجرح، حّتى نهاية الأزمة. وكان للمنّظمني دور يف توزيع املنا�صر 

وتنظي��م التظاهرات. وكان ملوقف البطريركّي��ة املارونّية اأثره 

الكبر يف عزل اإميل اإّده واإحباط �شعيه اإىل ت�شكيل حك�مة. 

 اإغناطيو�ض مبارك واملفتي حمّمد 
ّ
ق مطران بروت امل��اروين ون�صّ

توفيق خال��د حتّركهما نحو املفّو�صي��ات. وانعقد موؤمتر وطنّي 

كب��ر ملتابع��ة الإ�صراب والحتج��اج وجمع الترّبع��ات واختار 

جلن��ة تنفيذّية �صّمت عددًا م��ن اأركان بروت واملقيمني فيها 

م��ن اأو�شاط �شيا�شّية واقت�شادّية ومهنّية خمتلفة. وُعّ��ض غياب 

ال�صحف املعار�صة باإ�صدار جريدة �صّرّية و�صعت عالمة ال�صتفهام 

يف مو�صع ا�صمها وتوىّل حتريرها حميطون بريا�ض ال�صلح، واأّمن 

زه��ر ع�صران طباعتها يف مطبعة العرف��ان ب�صيدا، حني تعّذر 

ذلك يف بروت، وت��وىّل تهريبها اإىل العا�صمة. وكان بع�ض قادة 

احلرك��ة يوحون اإىل �صبر�ض بعزمهم على مبا�صرة الرّد العنيف 

عل��ى العن��ف الفرن�صّي، ف��كان يثنيهم عن ذل��ك مبّينًا لهم 

خطورت��ه عل��ى حرّيتهم. مع ذل��ك، اأُحرقت �صّي��ارات فرن�صّية 

وحافالت نقل عاّم و�ُصمع يف ليايل بروت دوّي انفجارات واإطالق 

نار. ون�ص��اأ من ذلك جّو اّتخذه �صبر�ض حّجة لإقناع روؤ�صائه باأن 

زمام الأمور قد يفلت متامًا اإذا مل تلّب املطالب اللبنانّية.

ي��وم الإثن��ني 22 ت�صري��ن الثاين، و�صل��ت، بعد تاأخ��ر، اإىل قلعة 

را�صّي��ا، �صّي��ارات اأرب��ع لتع��ود بامل�صوؤول��ني مطلق��ي ال�ص��راح اإىل 

ب��روت. وقد جاء يف ال�صّيارات، ل�صطحابهم، دافيد، من كبار 

موّظفي املندوبّية العاّم��ة، ونوفل قائد قوى الأمن الداخلّي )الذي 

كان��ت حكومة ب�صامون قد عزلته( وقد �صّلم ا�صتقالته لرئي�ض 

اجلمهورّي��ة، فاأعاده��ا الأخر اإلي��ه. ركب الرئي�ص��ان، حواىل 

الظه��ر، كّل يف �صّيارة، ورافق دافيد رئي�ض اجلمهورّية. وقد وّدع 

معتقل��و را�صّيا »الدولة« املف��رج عنها بالن�صيد الوطنّي يف م�صهد 

موؤّث��ر. وكان خرب الإفراج ق��د انت�صر يف الق��رى والبلدات. فاأخذ 

اأهله��ا يخرج��ون اإىل الطريق لتحّية العائدي��ن ب�صّتى الأ�صاليب 

من الهت��اف والأهازيج اإىل اإط��الق الر�صا�ض. واأخ��ذت �صّيارات 

الأهايل تن�صّم اإىل املوكب فينمو بها من قرية اإىل قرية.
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وكانت ال�صلطة املنتدب��ة ترّد ب�صّدة متباينة 

الدرج��ات عل��ى ه��ذه العملّي��ات. وكانت 

اليهودّي��ة  الوكال��ة  ق��ادة  عل��ى  ت�صغ��ط 

والهاغان��اه لإ�صراكه��م معها يف مكافحة 

يثم��ر يف  ال�صغ��ط  ه��ذا  ف��كان  الإره��اب. 

كان��ت  فيم��ا  ه��ذا  الق�ص��وى.  احل��الت 

الهاغاناه التي و�صل��ت قدرتها على التعبئة 

اإىل ثمانني األف جمّند، غداة احلرب، تعمد، 

ه��ي نف�صه��ا، اإىل الإرهاب يف ظ��روف اأخرى. 

غ��ر اأن عم��ل الوكال��ة اليهودّي��ة وذراعها 

امل�صّلحة الهاغان��اه بقي مرّكزًا يف هذه املّدة 

عل��ى تنظيم الهجرة غ��ر ال�صرعّية. وكان 

له��ذا العمل جانب دع��اوّي ب��دا مغّلبًا على 

. فاأ�صبح اله��ّم الفعلّي، ل 
ّ
جانب��ه الإن�ص��اين

و�ص��ول الالجئني اليهود فع��اًل اإىل فل�صطني، 

ب��ل تاأليب الراأي العاّم يف اأوروبا واأمركا على 

ال��دور وال�صيا�ص��ة الربيطانّي��ني يف فل�صط��ني. 

وذل��ك اأن �صحاي��ا النازّي��ة م��ن اليه��ود مل 

يكونوا مت�صّدرين، بعد، بني هموم احلركة 

ال�صهيونّية، يف احلرب وبعدها، واإمنا كانت 

ه��ذه احلركة مّيالة اإىل النظ��ر اإليهم بنوع 

من الزدراء املكتوم �صّوغه لها ا�صت�صالمهم 

مقاومت��ه  ع��ن  واإحجامه��م  مل�صطهده��م 

تري��د  ال�صحّي��ة م��ن  بال�ص��الح. مل يك��ن 

احلركة ال�صهيونّية ا�صتقدامه اإىل فل�صطني 

اآنذاك بل »الإن�صان اجلديد« ومثاله م�صتعمر 

الأر���ض واملقاتل. واأّما اله��دف ال�صيا�صّي العام 

الأو�ص��ع،  بتّياره��ا  ال�صهيونّي��ة،  للحرك��ة 

فبدا اأن��ه، يف حّده الأدنى، فت��ح باب الهجرة 

اليهودّي��ة اإىل فل�صط��ني ب��ال قي��د، واأن��ه، يف 

حّده الأق�صى، اإخراج بريطانيا من فل�صطني 

واإعالن هذه الأخرة دولة يهودّية.

يف ه��ذه ال�صن��وات نف�صها )�صن��وات احلرب(، 

كان و�صع القيادة ال�صيا�صّية لعرب فل�صطني 

م�صع�صعًا يف الداخل. ف��اإىل وجود املفتي اأمني 

احل�صين��ي يف برل��ني، كان معظ��م اأركان��ه 

ق��د اأ�صبحوا لجئ��ني �صيا�صّي��ني يف تركيا اأو 

، يف رودي�صي��ا. وهو ما 
ّ
اأ�ص��رى، بق��رار بريط��اين

اأَوىل ال��دول العربّي��ة املحيطة بفل�صط��ني دورًا 

مبا�صرًا يف �صيا�صة امل�صاألة الفل�صطينّية، ورهن 

ه��ذه امل�صاألة مبوجات تن��ازع متباينة احلّدة 

ب��ني حم��ور بغداد – عّم��ان الها�صم��ّي واملحور 

امل�صرّي – ال�صعودّي – ال�صورّي. وكان القرار الذي 

اّتخ��ذ بتمثيل فل�صط��ني يف املحادث��ات التي 

اآل��ت اإىل اإن�ص��اء جامع��ة ال��دول العربّية – وهو 

ال��دول  عل��ى  املحادث��ات  ق�ص��ر  جت��اوز  ق��رار 

العربّي��ة امل�صتقّلة – ق��د اأب��رز �صخ�صّية مو�صى 

العلمي – املعتدل��ة واملقبول��ة م��ن اأم��ر �صرق 

الأردّن – عل��ى اأن��ه ممّثل لع��رب فل�صطني يف 

غياب املبعدين من قادتهم. وكان العلمي 

نا�صطًا يف تعزيز املقاومة القت�صادّية لل�صهيونّية 

يف الداخ��ل وراغبًا يف اإن�صاء مكاتب للدعاية 

العربّية يف الدول الغربّية، وموؤّيدًا مل�صعى الوحدة 

الذي طرحته الدولتان الها�صمّيتان.

حتّولت هذه احلال مع انتهاء احلرب. كان 

ال�صوي�صرّي��ون ق��د و�صع��وا يده��م عل��ى اأمني 

احل�صين��ي و�صّلم��وه اإىل ال�صلط��ات الفرن�صّية 

التي و�صعته حت��ت الإقامة اجلربّية يف اإحدى 

�صواح��ي باري�ض. على اأنه متّكن من الفرار 

بعد �صنة، تقريبًا، وو�صل اإىل القاهرة يف 29 اأّيار 

1946 وا�صتاأن��ف م��ن هن��اك ممار�صة مهاّمه 
متج��ّددة،  بعزي��ة  فل�صط��ني  يف  القيادّي��ة 

م�صتعي��دًا، عل��ى ال�صعيد العمل��ّي، مكانة 

ودورًا مل يكن فقدهما على ال�صعيد املعنوّي.

متّكن احل�صيني من بعث »الهيئة العربّية
 

العلي��ا« وتوجيهها من بعيد. وع��ّزز موقفه 

يف  املوقوف��ني  �ص��راح  الربيطانّي��ني  اإط��الق 

رودي�صيا، يف اأوائ��ل �صنة 1946، وعودة املنفّيني، 

بعد نهاية احلرب. ونحا احل�صيني نحو الت�صّدد 

ك��ه بالكتاب الأبي���ض م�صتعجاًل  يف مت�صّ

غ��داة  فل�صط��ني.  يف  عربّي��ة  دول��ة  اإن�ص��اء 

احل��رب اأي�صًا، ن�ص��اأت يف فل�صطني منّظمات 

عربّي��ة �صب��ه ع�صكرّي��ة اأهّمه��ا منّظمت��ا 

»النّجادة« و »الفت��ّوة« وكانت هذه الأخرة 

موالية لآل احل�صيني. كانت هذه املنّظمات 

مقابلة للمنّظمات ال�صهيونّية و�صّمت األوفًا 

من ال�صّبان العرب ولكن مل يجتمع لها ما 

اجتمع للمنّظمات ال�صهيونّية )وللهاغاناه، 

عل��ى اخل�صو�ض( م��ن موارد وخ��ربات رفعت 
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بعد ظه��ر الثالثاء 23، التقى كاترو رئي�ض اجلمهورّية جمّددًا يف 

منزل هرني فرعون، وكان العرتا�ض الفرن�صّي على عودة الو�صع 

الد�صت��ورّي بتمام��ه اإىل ما كان عليه ع�صّي��ة 11 ل يزال قائمًا. 

عل��ى اأن كاترو الذي طلب اإمهاله �صاعات اأخرى �صّرح للرئي�ض 

�صات الد�صتورّية اإىل العمل.  باأنه ل يلك اأن يحول دون عودة املوؤ�صّ

وه��و اأ�صاف، من جهة اأخرى، اأّنه قد ي�صط��ّر اإىل الن�صحاب مع 

. وبدا غر واثق 
ّ
قّواته من لبنان احتجاجًا على الإنذار الربيطاين

من اأّنه �صيتمّكن، الغداة، من زيارة الرئي�ض يف ال�صراي.

وح��ال ع��ودة رئي�ض اجلمهورّي��ة اإىل منزله حي��ث كان ينتظره 

ريا�ض ال�صلح والوزارء، دعاهم للنزول اإىل ال�صراي. فانعقد هناك 

اأّول جمل�ض للوزراء، بعد اأّيام را�صّيا، حما�صرًا بجماهر املحتفلني 

التي اقتحمت ال�صراي يف اأثر امل�صوؤولني العائدين ومالأت اأرجاءها. 

وكان بع���ض ال��وزراء ق��د ح�ص��روا اإىل مكاتبه��م من��ذ ال�صباح 

وبا�صروا م�صوؤولّياتهم...

ويف اأثن��اء اجلل�ص��ة، و�ص��ل خ��رب اإىل كمي��ل �صمعون مف��اده اأن 

عت��اة النتدابّيني يدّبرون لالإيقاع بكات��رو، ولو�صع يدهم على 

امل�صوؤولني اللبنانّيني جمّددًا. فكان اأن عاد هوؤلء، بعد اجلل�صة، 

اإىل من��زل الرئي���ض، �صوّية، وق�صوا ليلهم في��ه، يحر�صهم الدرك 

وحتيط بهم تظاهرات اجلماهر ال�صاهرة.

و�صب��اح الأربعاء 24، ح�صر كاترو اإىل ال�صراي، �صاّقًا طريقه خالل 

جماهر مالأت �صاحة الربج وحّيته بالهتاف والت�صفيق. وكان 

ب�صحبته اأركان املندوبّية العاّمة واجلي�ض، وبينهم اإيف �صاتينيو 

املع��نّي مندوبًا عاّمًا بالوكالة بعد ا�صتدعاء هّللو... وقد ا�صرتك 

ريا���ض ال�صلح والوزراء احلا�صرون يف �صطر من هذا اللقاء. وكان 

كاترو قد اأحاط الرئي�ض، قب��ل زيارته، باإبطال القرارين اللذين 

كان هّلل��و ق��د ا�صتب��ق بهم��ا، يف 10 ت�صري��ن الث��اين، اعتقال 

»الدول��ة« وعنّي اإميل اإّده رئي�صًا له��ا. وقد ا�صُتثنيت من الإبطال 

ت على اعتبار التعديل  املاّدة الأوىل من القرار الأّول وهي التي ن�صّ

الد�صت��ورّي ال��ذي اأزال مرتك��زات النت��داب يف الد�صت��ور باط��اًل 

وع��دمي املفعول. كانت فرن�صا احلّرة ق��د �صّلمت بريا�ض ال�صلح 

وحكومت��ه، ب�صّق النف�ض، بع��د اأن رف�صت ذلك اأّيامًا. ولكّنها 

كانت ل تزال تعترب النتداب قائمًا.

يف واق��ع احلال، كان النتداب قد وىّل. ويف مطلع كانون الأّول 

عقد جمل�ض النّواب جل�صته الأوىل بعد الأزمة واألقى فيها ريا�ض 

ال�صل��ح خطاب��ًا بعيد الغور. وبع��ودة املجل�ض اإىل العم��ل، ا�صُتِتّم 

�صات الد�صتورّية. ولك��ن �صائر مقّومات الدولة من  انبع��اث املوؤ�صّ

اقت�صادّية – مالّية، ومن ع�صكرّية واأمنّية، كانت ل تزال حتت 

الي��د الفرن�صّي��ة. وكانت هذه الي��د مب�صوطة اأي�صًا عل��ى الإدارة 

العاّم��ة وعل��ى الق�ص��اء وعلى م�صال��ح اأخرى خمتلف��ة. كانت 

احلرب العاملّية ل تزال دائرة والبالد ل تزال حتت الحتالل. عليه 

اقت�ص��ى ا�صتتم��ام الدولة امل�صتقّلة مقّوماته��ا �صنوات عّدة كان 

ريا�ض ال�صلح مم�صكًا بالدّفة بحزم ومهارة يف معظم اأطوارها.

اأجهزة  من  بقي  ما  بت�صّلم  الدولة  مقّومات  ا�صتكمال  كان 

و�صالحّيات يف يد ال�صلطة املنتدبة املوّلية )وكان ج�صيمًا جّدًا 

ومنّوع املجالت للغاية( �شاأنًا وثيق االرتباط برتتيب العالقات 

عهد  يف  املقّومات،  هذه  اأهّم  كان  فقد  اللبنانّية – ال�صورّية. 

النتداب، م�صرتكًا بني لبنان و�صوريا. وكان على الدولتني اأن 

اأن يبقى م�صرتكًا  تعّينا، بالتفاهم يف ما بينهما، ما يح�صن 

)وهو، على وجه الإجمال، ما كان له طابع اقت�صادّي اأو مايل، 

ومل يكن مرفقًا حم�صورًا جغرافيًا يف اإحدى الدولتني( وما يح�صن 

اأن تتوله كّل من الدولتني مبفردها )وهو، على وجه الإجمال 

ًا بالأمن والدفاع  اأي�صًا، ما كان اإدارة عاّمة اأو ما كان خمت�صّ

والق�صاء، اإلخ.(.

وكان لالإبق��اء على الوحدة اأو الف�صل، بناء على التمييز الآنف 

الذك��ر، منطق وا�صح. فلم جت��د حكومتا ريا�ض ال�صلح و�صعد 

الل��ه اجلاب��ري �صعوب��ة يف التفاه��م. وق��د ح�ص��ل ه��ذا التفاهم 

عل��ى وج��ه ال�صرعة يف مفاو�ص��ة جرت يف �صت��ورة بعيد ت�صكيل 

حكومة ريا���ض ال�صلح )اأي قبل مواجه��ة ت�صرين الثاين ب�صهر 

واأّي��ام(. وو�صع��ت �صيغ��ة اّتفاقية �صورّي��ة لبنانّي��ة لإدارة امل�صالح 

امل�صرتك��ة. وه��ي الّتفاقي��ة الت��ي وّجهت احلكومت��ان على 

اأ�صا�صه��ا مذّكرتني اإىل هّلل��و طلبتا فيهما، ف�صاًل عن ت�صليم 

ال�صلطات وامل�صالح، حتويل املندوبّية العاّمة اإىل بعثة دبلوما�صّية 

يف كّل من الدولتني. وكانتا قد عّولتا، يف هذا الطلب، على اأن 
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�صوّيته��ا الع�صكرّي��ة اإىل م�ص��اّف اجليو���ض 

النظامّي��ة. فاقت�ص��ر دوره��ا، اإجم��اًل، على 

عرو�ض نّظمتها يف �صوارع املدن.

ب��ني خري��ف 1945 وخري��ف 1947، مل ت��رتك 

بريطانيا باب��ًا اإل وطرقته للخ��روج من الفّخ 

الفل�صطين��ّي ال��ذي وج��دت نف�صه��ا عالق��ة 

فيه: دولة واإمرباطورّية، جي�صًا واإدارة... اأو هي 

كانت عالقة في��ه، يف الواقع، منذ اإ�صدارها 

وعد بلف��ور واحتالله��ا فل�صط��ني يف احلرب 

العاملّي��ة الأوىل. كان��ت �صم���ض النتداب قد 

مال��ت اإىل املغي��ب، بعد اأن زال��ت النتدابات 

تباع��ًا ح��ول فل�صط��ني ولح��ت ُن��ُذر احلرب 

الباردة ب��ني املع�صكرين اجلديدين الآخذين 

يف التك��ّون، وبداأت رياح ح��ركات التحرير 

ال�صعبّية تع�صف بالإمرباطورّيات.

واأّم��ا اجلدي��د يف و�صع بريطاني��ا الفل�صطينّي 

ف��كان اأنه��ا اأ�صبح��ت، عل��ى الرغ��م م��ن 

�صخام��ة قّواته��ا هناك، عاج��زة عن امل�صّي 

بعي��دًا يف قمع احلرك��ة اليهودّي��ة املناوئة، 

بال�صيا�صة وبالعنف امل�صّلح، ل�صيا�صة الكتاب 

الأبي���ض، على غرار م��ا فعلته يف مواجهتها 

لث��ورة 1936‑1939 العربّية. وهي كانت عاجزة 

اأي�صًا ع��ن فر�ض حّل يج��اري مطالب اليهود 

املت�صاعدة، بعد احل��رب، واملغامرة، من جّراء 

ذلك، مبواجهة متجّددة مع عرب فل�صطني 

الذين كانوا قد لزموا جانب الهدوء، اإجماًل، 

على الرغم من تعّر�صهم املتقّطع اأو اجلانبّي 

ا�صتهدفته��م  �صهيونّي��ة  عن��ف  لأعم��ال 

وا�صتهدف��ت الربيطانّيني. كان��ت بريطانيا 

هلع��ة، اأخرًا، م��ن احتمال وق��وع جي�صها 

يف و�ص��ط حرب عربّية – يهودّي��ة تف�صي اإليها 

اأعمال العنف املتكّررة ونفاد ال�صرب الآخذ يف 

ال�صتبداد بالطرفني.

ولق��د فاق��م م��ن ورط��ة بريطانيا ه��ذه اأنها 

مل تع��د وحده��ا �صاحبة الق��رار يف فل�صطني. 

فق��د ا�صت��وت الوليات املّتح��دة �صريكًا لها، 

هن��اك، تفزه �شغ�ط احلرك��ة ال�شهي�نّية 

ذات املفاعيل النتخابّية، ويحفزه اأي�صًا رف�ض 

م�صتمّر ل�صتقبال الناجني اليهود من املجزرة 

الأوروبّي��ة )اأو عدد غر زهيد منهم، يف الأقّل( 

عل��ى الأرا�ص��ي الأمركّي��ة وحتف��زه اأخ��رًا 

ع  م�صالح اأمركّي��ة اآخذة يف التج��ّذر والتو�صّ

ب��ني اأرج��اء خمتلفة م��ن ال�ص��رق الأو�صط... 

ال�ص��رق الأو�صط الذي كانت بريطانيا وفرن�صا 

عل��ى اأهبة الرحيل عنه وكان م��رادًا اإبعاده 

ع��ن ال�صيوعّي��ة، وكان��ت م��وارده واأ�صواق��ه 

مو�صع اهتمام اأمركّي مت�صاعد.

�ص��ّدد   واإدارت��ه تكرارًا على �ص��رورة اأن متنح 

الإدارة النتدابّي��ة مائ��ة األف تذك��رة هجرة 

اإىل فل�صط��ني. وكان��ت  اليه��ود  لالجئ��ني 

تلبي��ة ه��ذا الطل��ب ت��وؤول اإىل املح��ق الت��اّم 

الأبي���ض. ومل تقط��ع بريطاني��ا  للكت��اب 

برف�ض الطلب الأمرك��ّي. ولكنها دخلت 

يف ج��ولت مناق�ص��ة لتبعات تلبي��ة الطلب 

من مالّية وع�صكرّي��ة و�صيا�صّية. فقد كان 

واجبًا اأن توؤّمن مقّومات خمتلفة ل�صتيعاب 

واأن يت��دّرج ا�صتقباله��م  ه��وؤلء املهاجري��ن 

بح�ص��ب طاقة الب��الد ال�صتيعابّي��ة. وكان 

ب اأي�صًا لردود الفعل  على بريطاني��ا اأن تتح�صّ

العربّية يف فل�صطني ويف بالد اأخرى فيها ح�صور 

ب   متعّدد الوجوه. وكان هذا التح�صّ
ّ
بريطاين

ي�صتل��زم ا�صتقدام قّوات ع�صكرّية جديدة مل 

تك��ن بريطانيا ق��ادرة على تاأمينه��ا. واأّما 

الولي��ات املّتحدة فلم تك��ن م�صتعّدة ملجّرد 

البحث يف اإر�صال قّوات اإىل فل�صطني ولكنها 

انتهت اإىل تعّهدات مالّي��ة مبدئّية ملواجهة 

حاجات يفر�صها ا�صتيعاب الالجئني... 

اإىل ذلك بقيت جولت التفاو�ض والتجاذب بني 

بريطاني��ا والوليات املّتحدة ب�صاأن احلّل العاّم 

للم�صاألة الفل�صطينّية تتواىل. فمنذ كانون 

بريطانّي��ة –  جلن��ة  ت�صّكل��ت   ،1945 الأّول 

اأمركّية لر�صم مالم��ح هذا احلّل واقرتاحه 

يف مّدة اأربعة اأ�صهر. وبدا اأن ثّمة �صيئًا عميقًا 

يف تاأييد الأمركّي��ني املت�صاعد لل�صهيونّية 

يتعّدى العوام��ل الظرفّية واعتبارات امل�صالح. 

 52Zفل�شطني: يد بريط�نّية يف الن�ر ويد اأمريكّية يف امل�ء�س
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فرن�صا احلّرة، ممّثلة بكاترو، األغت النتداب قانونًا يف �صنة 1941 

 والأمركّي واأن�صاآ، ومعهما 
ّ
واع��رتف بذلك حليفاها الربيطاين

م�ص��ر والع��راق، متثياًل ر�صمّي��ًا يف �صوريا ولبنان، وعل��ى اأن اإنفاذ 

م��ا يرتّتب على ذلك من ترتيبات اأخ��رى مل يكن ينتظر غر 

�صات الدولتني الد�صتورّية، وهو ما  ال�صتكمال الديقراط��ّي ملوؤ�صّ

اأتاحته انتخابات 1943.

فلم��ا توّقف��ت فرن�صا احلّرة، بع��د مواجهة ت�صري��ن الثاين، عن 

معار�صة الإجراءات ال�صيادّية، يف كّل من الدولتني، عاد مو�صوع 

ت�شلي��م »امل�شالح امل�شرتك��ة« اإىل ب�شاط البحث. وكان كاترو 

قد �صافر اإىل اجلزائر، للت�صاور، يف اأواخر ت�صرين الثاين وعاد منها 

يف 16 كانون الأّول لإجراء مفاو�صات الت�صليم مع احلكومتني. 

وبعد اأّي��ام )يف 22( وّقع كاترو وريا�ض ال�صل��ح و�صعد الله اجلابري 

ثالثّي��ًا،  بروتوك��وًل  ولبن��ان  �صوري��ا  م��ن  ��ون  املخت�صّ وال��وزراء 
 

فتح الب��اب لنقل امل�صال��ح امل�صرتكة وموّظفيه��ا »اإىل الدولتني 

ال�صورّية واللبنانّية مع حّق الت�صريع والإدارة«، ابتداًء من اأّول اأّيام 

ال�صنة التالية.

وكان اّتف��اق �صت��ورة املعق��ود يف ت�صرين الأّول ق��د اأن�صاأ »املجل�ض 

الأعل��ى للم�صالح امل�صرتكة« من ثالث��ة اأع�صاء عن كّل من 

الدولتني، مع �صوت واحد لكّل وفد. وقد بداأ ال�صتالم باجلمارك 

ومبراقبة اإدارة ح�صر الدخان وبقيتا م�صرتكتني. ويف مدى اأ�صهر، 

كان��ت الدولتان ق��د ت�صّلمتا معظم ما تبّقى م��ن م�صالح ذات 

�صف��ة رقابّية وفّنّي��ة خ�صو�صًا. وحني ا�صتقال��ت حكومة ريا�ض 

ال�صل��ح يف كان��ون الث��اين 1945، كان��ت قد انتقل��ت اإىل لبنان 

و�صوريا اإدارات الآثار واملاركات امل�صّجلة والعائدات واحلجر ال�صّحّي 

واملراقب��ة البيطرّي��ة والربيد وال��ربق وال�ص��كك احلديدّية والأمن 

الع��اّم ومراقب��ة ال�صح��ف ومراقبة الب��دو. وتاأّخ��رت اإىل �صنة 1945 

ا�صتعادة م�صالح اأخرى منها املطارات املدنّية وخّط حديد احلجاز 

ومرفاأ بروت... وحّتى ال�صراي الكبر يف العا�صمة اللبنانّية.

ومل يك��ن اأمر النتقال ي�ص��رًا كّله؛ فقد ط��رح ا�صتالم بع�ض 

املرافق م�صكالت من اجلهة الفرن�صّية. واأوجب ا�صتالم بع�صها 

الآخ��ر مفاو�ص��ة لبنانّية �صورّي��ة �صعبة على اقت�ص��ام العائدات. 

وكان م��ا ب��رز من �صعوب��ات، يف ه��ذه املرحل��ة الأوىل، مدخاًل 

اإىل ع��ودة املواجه��ة مع املنتدب الذي مل ي�صّل��م بنهاية انتدابه، 

وكان بع�ص��ه الآخ��ر مدخ��اًل اإىل ف�صل اآجل ملا بق��ي قائمًا بني 

�صوريا ولبنان من وحدة اقت�صادّية يف جمايل النقد واجلمارك.

احتفظ��ت فرن�ص��ا مب�صت�صاري��ن اإدارّيني اأخذ عدده��م يتناق�ض 

و�صلطته��م ت�صمح��ّل تدريج��ًا. واحتفظ��ت بح��ّق الرقابة على 

ما ينتم��ي اإليها من مدار�ض واأعمال خرّي��ة. وكانت الدولتان 

ني.  ال�صورّية واللبنانّية قد اأّكدتا حّقهما يف اإن�صاء جي�صني وطنيَّ

ولكن القي��ادة الع�صكرّية الفرن�صّية ا�صَتْبقت اإمرتها »للقّوات 

��ة« امل�صّكل��ة من عنا�ص��ر �صورّية ولبنانّي��ة، وكانت قد  اخلا�صّ

غّلبت يف ت�صكيلها املنتمني اإىل اأقّليات دينّية اأو قومّية عهدت 

منها ال��ولء لفرن�صا. فاأ�صبحت هذه امل�صاأل��ة بابًا لطرح مو�صوع 

املعاهدتني. وهذا مطل��ب مل تكن فرن�صا قد تخّلت عنه اأبداً. 

بل هي ظّلت تعترب املعاهدة �صبياًل اإىل الإنهاء الر�صمّي لنتداب 

بقيت تراه قائم��ًا. وكانت وزارة اخلارجّية الربيطانّية )بخالف 

�صبر���ض ممّثله��ا لدى ب��روت ودم�صق( ق��د اأ�صبحت اأق��ّل فتورًا 

يف م�صاندته��ا هذا املطل��ب الفرن�صّي. واأ�صبح��ت م�صاألة القّوات 

��ة ف�صاًل م��ن ف�صول جمابه��ة طويلة بلغت ح��ّد العنف  اخلا�صّ

الع�صكرّي يف �صوريا يف ربيع 1945 ومل ُتطَو اإل يف نهاية عام 1946.

واأّم��ا م�صكلتا النقد واجلمارك بني لبنان و�صوريا، فحّلتا موّقتًا 

بتثبي��ت �صع��ر اللرة ال�صورّي��ة اللبنانّي��ة بالقيا���ض اإىل الفرنك 

الفرن�ص��ّي واإىل الإ�صرتلين��ّي معًا )من غر اإدخ��ال الدولتني، وفقًا 

مل��ا وعدتا به �صن��ة 1941، يف منطقة الإ�صرتلين��ّي( وبالتوافق على 

الن�صب��ة امل�صتحّقة لكّل م��ن الدولتني من اإي��رادات اجلمارك. 

ولك��ن تقّلبات �صعر الفرنك وتقّلب��ات الو�صع التجارّي يف كّل 

م��ن البلدين اأف�ص��ت اإىل اأزمت��ني اآجلتني نعر�ض لهم��ا لحقًا، 

ف�صمت��ا الوحدتني النقدّي��ة واجلمركّي��ة. وكان ريا�ض ال�صلح 

يتقّدم املفاو�صني اللبنانّيني يف ترتيب �صوؤون »الّت�صال« ويف تقّبل 

عواقب »النف�صال«.

 
ّ
ا�صتيط��اين ا�صتعم��ار  فال�صهيونّي��ة جترب��ة 

ت�صبه، من حيث الأ�صا�ض، تلك التي انتهت 

بن�ص��وء الولي��ات املّتح��دة نف�صه��ا. وهي – اأي 

ال�صهيونّية – اإن كانت ل تقيم اعتبارًا فعاًل 

لل�صعب املقيم يف البالد امل�صتهدفة، فاإن هذا، 

على وج��ه الدّقة، ه��و ما فعل��ه امل�صتعمرون 

الأوروبّيون يف اأمركا.

جتّولت اللجنة امل�صرتكة، اإذن، بني وا�صنطن 

ولندن واأقطار اأوروبّية خمتلفة معنّية بامل�صاألة 

اليهودّية ثّم جاءت اإىل القاهرة لتقابل ممّثلي 

جامعة ال��دول العربّية وغره��م من العرب، 

وانته��ى مطافه��ا يف القد���ض ويف اأرجاء اأخرى 

م��ن فل�صطني حيث قابل��ت ممّثلني لطريف 

الن��زاع وجمعت معطيات كث��رة متعّلقة 

بهذا الأخر. وكان األربت حوراين قد كّلف 

اإعداد امللف ال��ذي قدّمته اإىل اللجنة جامعة 

ال��دول العربّي��ة فاأوجز الو�ص��ع يف فل�صطني يف 

خال�صات بقيت مثاًل ل�صدق الروؤية ل اإىل 1948 

فح�صب بل اإىل م��ا بعد هذه احلرب بكثر. 

ف��راأى اأن اإن�ص��اء الدول��ة اليهودّي��ة �صيك��ون 

ظلم��ًا يق��ع عل��ى الع��رب واأن التق�صي��م لن 

يجاوز متديد الأزم��ة لأن ال�صهاينة �صي�صعون 

اإىل تو�صيع ن�صيبهم، وي�صتاأنفون النزاع، واأن 

الدول��ة ذات القومّيتني تفرت���ض اإرادة التعاون 

لغر�ض م�صرتك، وهذا غر حا�صل، واأن م�صاألة 

الهج��رة اليهودّية لي�صت بامل�صاأل��ة الإن�صانّية 

واإمنا هي م�صاألة �صيا�صّية يريد منها ال�صهاينة 

��ل اإىل ال�صيطرة على فل�صطني واأنه، اإذا  التو�صّ

ُفتح الباب اأمامه��م واأ�صبح اليهود اأكرثّية، 

ف�صيع��ود الع��رب اأكرثّي��ة بعد ح��ني بف�صل 

 و�صيجنح 
ّ
ارتف��اع مع��ّدل منّوهم ال�ص��ّكاين

ال�صهاين��ة اإذ ذاك اإىل ط��رد جان��ب منه��م، 

يف الأق��ّل... واأن ال�صهاين��ة يريدون اإن�صاء دولة 

يهودّي��ة و�صيعم��دون اإىل ا�صتعم��ال الق��ّوة يف 

ه��ذا ال�صبي��ل... واأن العرب لي�ص��وا متطّرفني 

م��ا داموا م�صّلمني ببقاء اليه��ود الذين جاوؤوا 

اإىل الب��الد عل��ى رغم م��ن اأهله��ا... واأنهم 

يعر�ص��ون عل��ى ه��وؤلء امل�ص��اواة يف احلق��وق 

وال�صتق��الل ب�صوؤونهم الطائفّي��ة وامل�صاركة 

يف الإدارة بح�ص��ب ن�صبته��م اإىل ال�صّكان... 

واأن الربيطانّيني لي�صوا َحَكمًا بل هم طرف 

يف املاأ�ص��اة لن احل��ّل النهائ��ّي متع��ّذر ما دام 

ال�صهاينة ي��رون اأنهم �صيح�صل��ون من لندن 

ووا�صنطن على ما تاأباه عليهم القد�ض.

اأخرًا، ن�صرت اللجنة امل�صرتكة تقريرًا وا�صح 

النحي��از اإىل املوق��ف الأمرك��ّي. فاأو�ص��ت 

مبن��ح اأذون��ات الهج��رة ملائ��ة األ��ف يه��ودّي 

وبفت��ح الباب اأمام الهج��رة اليهودّية لحقًا. 

واأو�صت اأي�صًا بنزع �صالح املنّظمات اليهودّية 

والعربّي��ة. واعت��ربت اأن فل�صط��ني يج��ب اأن 

تكون دولة ل عربّية ول يهودّية لأنها الأر�ض 

املقّد�ص��ة ف��ال ي�ص��ّح منحه��ا ل�صع��ب واحد. 

واعت��ربت اأن و�صاية الأمم املّتح��دة يجب اأن 

ل   اإىل اأن يتو�صّ
ّ
حتّل حمّل النتداب الربيطاين

الطرفان يف البالد اإىل ترتيب نهائّي لو�صعها. 

ريا�ض ال�صلح موّقعًا اتفاقية ت�صليم 

امل�صالح امل�صرتكة ل�صوريا ولبنان
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حم��ور احلي��اة ال�صيا�صّي��ة يف الب��الد عق��دًا ون�صف عق��د. كان 

ريا���ض ل يرى اأن تقّل�ض احلياة ال�صيا�صّية، يف البالد، )وامل�صيحّية 

ة( اإىل ح��دود ال�صّف املوايل لرئي�ض اجلمهورّية. وقد  منها، بخا�صّ

 فرلونغ اإحجام ريا�ض 
ّ
ا�صتكى اخل��وري اإىل القن�صل الربيط��اين

ع��ن التحّرك لالقت�صا�ض من اإّده، واأوحى اإليه بلزوم حّث ريا�ض 

على ذلك. وهو ما �صعت اإليه بعثة �صبر�ض فعاًل مع ريا�ض ومع 

غره من النّواب.

على اأن مواقف مارونّية اأخرى من هذه امل�صاألة كانت قد برزت 

اأي�ص��ًا، وكان رئي�صا اجلمهورّية واحلكومة ملزمني باأخذها يف 

 عري�صة 
ّ
احل�صب��ان. ومل يكن اأقّلها مواقف البطري��رك املاروين

 مبارك وكميل �صمعون املحت�صب قديًا 
ّ
ومطران بروت املاروين

على الإّدّية وبيار اجلّميل الطامح لوراثتها والراغب، لهذا ال�صبب 

وغ��ره، يف الظهور مبظهر احلر�ض عل��ى راأ�صها وعلى حوزته يف 

حمنتهم��ا ال�صعب��ة. مل يكن ممكنًا اأي�ص��ًا اأن ي�صرب بعر�ض 

احلائط حر�ض فرن�شا على رجل ما�شاها هذا ال�ش�ط الط�يل بني 

نهاي��ة احلرب الأوىل ومواجهة 1943، وه��ذا يف ظرف كانت فيه 

احلكومت��ان اللبنانّية وال�صورّية تفاو�صان املندوبّية العاّمة على 

�صلطات وم�صالح حيوّية جّدًا ل�صتتمام مقّومات ال�صتقالل.

عليه ط��اول ريا�ض ال�صلح يف عر�ض ه��ذا املو�صوع على املجل�ض 

النياب��ّي حّتى نهاي��ة اآذار 1944. اإذ ذاك تق��ّدم اإميل حلود وهرني 

فرعون م��ن املجل�ض ب�صيغة ق�صت بف�ص��ل اإّده من النيابة لعّلة 

قبول��ه وظيف��ة ذات اأجر، وهو م��ا ينعه القانون عل��ى النّواب. 

رف ُبعيد  فاأق��ّر املجل�ض هذه ال�صيغ��ة بالأكرثّية. وكان ق��د �صُ

مواجه��ة ت�صرين موّظفون كبار تعاونوا م��ع اإّده يف اأّيام رئا�صته 

املفرو�صة. كان ذلك كّل��ه اإيذانًا بان�صحاب اإّده، �صخ�صّيًا، من 

املع��رتك ال�صيا�ص��ّي العلنّي، حّت��ى ع�صايا النتخاب��ات النيابّية 

التالي��ة يف اأّي��ار 1947. ولكن هذا الن�صح��اب مل يكن تاّمًا بل 

تخّلل��ه التحنّي الدائم لفر���ض النطالق جمّددًا. وه��ذا اإىل بقاء 

، عل��ى الأخ�ّض. وهو ما اأذن 
ّ
التّي��ار الإّدّي حّي��ًا، يف الو�صط املاروين

ل ريون وبي��ار اإّده اإىل ت�صّدر »الكتلة الوطنّية«، بحّلتها  بتو�صّ

املجّددة، بعد وفاة والدهما يف �صنة 1949.

كان م�ص��ر اإمي��ل اإّده، وم��ن تبعه م��ن املوّظف��ني يف مواجهة 

ت�صرين الثاين 1943، اأوىل امل�صائل ال�صيا�صّية الداخلّية التي فر�صت 

نف�صه��ا عل��ى احلكوم��ة وعلى جمل�ض الن��ّواب، وعل��ى انتباه 

اللبنانّيني عمومًا من ذوي النفوذ ال�صيا�صّي ومن غرهم. وكان 

النّواب الذين عقدوا جل�صة ملجل�صهم ع�صر 11 ت�صرين الثاين، يف 

منزل �صائب �صالم، قد نحوا نحو توجيه تهمة اخليانة العظمى 

اإىل اإّده، وه��و ما كان �صيفرت���ض اإحالته اإىل املحاكمة ويعّر�صه 

لعقوبة ق�صوى. على اأن معار�صة يو�صف �صامل ال�صديدة )وقد ح�صر 

يف الي��وم التايل وامتنع عن ت�صدي��ق املح�صر( منعت اإدراج عبارة 

»اخليانة العظمى« وا�صم اإميل اإّده يف قرار املجل�ض.

ويف اجلل�ص��ة التي عقدها املجل�ض يوم 1 كان��ون الأّول )وكانت 

الأوىل بع��د الإفراج عن املعتقلني(، ق��ّدم حميد فرجنّية اقرتاح 

قان��ون يق�صي مبعاقب��ة املتاآمرين على الد�صت��ور والدولة. وكان 

مقّرب��ون من رئي���ض اجلمهورّي��ة بينهم جمي��د اأر�صالن وهرني 

فرعون ينحون املنحى نف�صه. ولكن ريا�ض ال�صلح متّكن من 

اإرجاء الت�صويت حّتى يتاح للحكومة اأن تنظر يف امل�صاألة.

كان��ت بني اإّده وال�صلح �صداقة قدية. وقد التقيا، يف ال�صيا�صة، 

م��رارًا وافرتق��ا م��رارًا، يف العقدين الل��ذي �صبق��ا ال�صتقالل، مع 

التباع��د الدائ��م بني اخلّط��ني العاّمني. و�صعى اإّده ل��دى املفّو�صية 

ال�صامية لت�صهيل عودة ريا�ض ال�صلح من منفاه �صنة 1928 وعمل 

لك��ّف الأذى الفرن�ص��ّي عن��ه يف انتخاب��ات 1943 النيابّية، اآماًل 

اأن يك�ص��ب تاأيي��ده يف انتخاب��ات الرئا�ص��ة الأوىل، واأن يفتح له 

ه��ذا التاأييد اأبواب��ًا اإ�صالمّية وعربّية مل تك��ن م�صرعة اأمامه. 

ولك��ن اإّده كان قد اآثر على ريا�ض �صديقه خر الدين الأحدب 

لت�صكي��ل احلكومة يف عهده الرئا�ص��ّي الأّول. وكان قد جارى 

دو مارت��ل الراغب يف اإ�شقاط ريا���ض يف انتخابات بروت النيابّية 

�صن��ة 1937. وقبل اأّيام من انتخابات الرئا�صة الأوىل يف اأيلول 1943، 

كان��ت ال�صحافة الإّدّية ل تزال تاأمل يف ك�صب ريا�ض اإىل �صّف 

اإّده. ولك��ن ذلك كان جه��اًل اأو جتاهاًل لتّي��ار احلوادث الذي 

اأخذ ي�صبح غاّلبًا ابتداًء من ربيع 1941.

ف�ص��اًل عن ال�صداقة، يرّجح اأن ريا�ض مل يكن ييل اإىل حتّمل 

اأوزار الرغب��ة التي كانت حتفز ب�صاره اخلوري يف الإق�صاء النهائّي 

ع��ن ال�صاحة ال�صيا�صّي��ة ل�صخ���ض بادله خ�صوم��ة �صر�صة بقيت 
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اأخرًا، جعلت اللجنة م��ن النمّو القت�صادّي 

املدعوم وال�صام��ل ملناطق البالد كاّفة �صرطًا 

لتي�صر الوئام.

مل ي�صفر تقرير اللجنة عملّيًا اإل عن تاأّزم يف 

العالق��ات الربيطانّي��ة الأمركّية، ت�صّببت 

به م�صارع��ة ترومان اإىل املطالبة علنًا باإنفاذ 

البند املتعّلق بهجرة اليه��ود املائة األف، واإىل 

اإع��الن �ص��روره باإبط��ال الكت��اب الأبي���ض. 

كان��ت بريطانيا راغبة يف اإ�ص��راك الوليات 

املّتح��دة فعلّيًا يف حتّمل اأعباء انتدابها على 

فل�صط��ني وذلك لو�صعها يف موقع م�صوؤولّية ل 

تعود فيه فل�صطني �صبب��ًا دائمًا للخالف بني 

الدولتني، وعبئًا على م�صالح بريطانيا وحدها 

يف ال�ص��رق الو�ص��ط كّله. عل��ى اأن الوليات 

املّتح��دة مل تك��ن راغبة يف ه��ذا النوع من 

امل�صاركة فغابت التو�صية عن تقرير اللجنة.

 الثابت بعد 
ّ
وق��د حتّق��ق التوّج�ض الربيط��اين

احل��رب حني قوبل التقرير برف�ض عربّي عارم 

وحركة اإ�صراب ودعوات اإىل ا�صتعمال العنف 

عل��ى غرار اليهود. واأّم��ا ال�صهاينة فاأر�صاهم 

التوّج��ه اإىل دفن الكتاب الأبي�ض ولكنهم 

لزم��وا جانب التحّفظ ع��ن التقرير لجتنابه 

القول بالدول��ة اليهودّية. هكذا ُعقدت قّمة 

جلامعة الدول العربّية يف اإن�صا�ض مب�صر تالها 

موؤمتر يف بلودان يف �صوريا. وقد اّتخذت فيهما 

مق��ّررات ح��اّدة اللهج��ة حيال التقري��ر وبرز 

توّجه لطرح امل�صاألة كّلها على الأمم املّتحدة 

وهو ما كانت حتذره بريطانيا. ومل جتد هذه 

الأخرة من ي�صيد مبحا�صن �صداقتها للعرب 

�صوى الأردّن الذي كان عبد الله قد جاوز عهد 

الإم��ارة في��ه اإىل عهد اململكة ت��ّوًا، تظّلله 

معاهدة جديدة مع بريطانيا )اأّيار 1946(. واأّما 

 الأخرى )وخ�صو�صًا 
ّ
يف مواطن النفوذ الربيطاين

يف م�صر والعراق( فكان ال�صطراب ال�صيا�صّي 

ل يني يت�صاعد. واأّما على ال�صّفة ال�صهيونّية 

فما لبث العنف اأن جت��ّدد ويف ركابه القمع 

. وكان املبادر اإىل العنف هذه املّرة 
ّ
الربيطاين

الإرغ��ون بقي��ادة مناحي��م بيغ��ن. وقد بلغ 

عنف الإرغون ذروته حني قامت – متفاهمة 

م��ع الهاغاناه – بن�ص��ف فن��دق املل��ك داوود 

يف القد���ض، وكان ي�ص��ّم مق��ّر ال�صتخبارات 

الربيطانّي��ة ودوائ��ر اأخرى لل�صلط��ة املنتدبة. 

اأ�صف��رت ه��ذه العملّية عن 91 قتي��اًل هم 41 

عربّي��ًا و28 بريطانّي��ًا و 17 يهودّيًا وخم�صة من 

تابعّي��ات اأخ��رى. وه��و م��ا اأّدى اإىل موا�صل��ة 

 
ّ
قمع كانت ي��د املفّو�ض ال�صام��ي الربيطاين

مغلولة فيه مبقت�صيات العالقة الأمركّية 

الربيطانّي��ة. وهو م��ا اأّدى اأي�ص��ًا اإىل ا�صتئناف 

الربيطانّي���ة – الأمركّي���ة يف   املب��احث���ات 

�صاأن فل�صطني.

خّط����ة  ُول���دت  املباحث����ات  ه��ذه  م��ن 

موري�صون – غري��دي )وه��ذان ا�صم��ا وا�صَعيها 

نق�ص��ًا  وكان��ت   .)
ّ
والربيط��اين الأمرك��ّي 

للكتاب الأبي�ض بقبولها مطلب املائة األف 

مهاج��ر يه��ودّي وبجنوحه��ا اإىل التق�صي��م. 

الروؤ�ص��اء اخل��وري وحم��اده وال�صل��ح يكّرم��ون 

�صبر�ض يف الق�صر اجلمهورّي لدى انتهاء مهّمته
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كان��ت املنا�صب��ة ن��زول يو�ص��ف ك��رم، الفائ��ز يف انتخاب��ات 

ال�صم��ال الفرعّي��ة، لأّول م��ّرة، اإىل جمل�ض الن��ّواب. وكان ذلك 

ي��وم 7 ني�ص��ان 1944. كان قد ج��رى، يف جبل لبن��ان، انتخابان 

فرعّيان مللء مقعد ب�صاره اخلوري املنتخب رئي�صًا )وقد تاأّجل هذا 

النتخاب اأ�صهرًا ب�صبب من اأحداث ت�صرين الثاين( ومقعد اإميل 

اإّده املف�ص��ول من النياب��ة. وفاز يف هذين النتخاب��ني، باأكرثّية 

كبرة، الد�صتورّيان فريد اخلازن وخليل اأبو جودة. فجاء فوزهما 

م��راآة لرتاجع النفوذ الإّدّي، يف اجلب��ل، بخالف ما كانت عليه 

احلال يف انتخابات ال�صيف ال�صابق.

واأم��ا انتخ��اب ال�صم��ال، فح�ص��ل نتيج��ة ملقتل النائ��ب وهيب 

جعجع بر�صا�صة انطلقت خطاأ من قطعة �صالح. وكان رئي�ض 

ح متجاوزًا  اجلمهورّي��ة قد �صّجع ندره عي�صى اخل��وري على الرت�صّ

ح  عن اعرتا�ض عبد احلميد كرامي وحميد فرجنّية على مر�صّ

ناواأهم��ا، يف النتخ��اب ال�صابق، عل��ى لئح��ة »انتدابّية« امليل 

حه ف�صحبه.  ور�صب. على اأن الرئي�ض ما لبث اأن مل�ض �صعف مر�صّ

واأّم��ا ريا���ض ال�صلح فبداأ موؤّيدًا حل�صي��ب جعجع، �صقيق النائب 

ح يو�صف كرم الزغرتاوّي  الراحل. ويف وجه جعجع الب�صّراوّي، ر�صّ

نف�ص��ه، واأخف��ق ريا���ض يف اإقناع��ه بالن�صحاب طلب��ًا لتزكية 

جعج��ع. وكان ك��رم ُيع��ّد معار�ص��ًا للحكوم��ة و»فرن�ص��ّي« 

اله��وى، فاّتخذت املعركة – ف�صاًل عن �صفته��ا املحّلّية – �صفة 

املواجه��ة بني جانبي امل��والة واملعار�صة، ب��ل واملواجهة اأي�صًا بني 

»الفرن�صّيني« و »الإنكلي��ز« وراح��ت التقاري��ر الفرن�صّي��ة تن��دّد 

بتدّخل �صبر�ض و�صّباطه يف النتخاب.

واأّم��ا الواقع فهو اأن كرم دان بفوزه لدعم هرني فرعون املايّل له 

)نكاي��ة يف ريا�ض ال�صلح( ولدعٍم م�صترت، اإىل هذا احلّد اأو ذاك، 

م��ن �صمالّيني كب��ار نفروا من التدّخل احلكوم��ّي يف دائرتهم 

وهم عبد احلميد كرامي وحميد فرجنّية ويو�صف اإ�صطفان. اأي 

ح  اأن كب��ار »ال�صتقاللّيني« هم الذين اأّمنوا ن�صرًا موؤّزرًا للمر�صّ

»الفرن�صّي الهوى«!

يف كّل حال، نزل يو�صف كرم من زغرتا يف موكب بداأ متوا�صعًا 

ا�صتجابة لطلب �صريح من ه��رني فرعون الذي هالته – على ما 

يظهر – �صائع��ات اأخ��ذت تنت�صر ب�صاأن ال�صخام��ة املنتظرة لهذا 

املوك��ب وب�ص��اأن مرامي��ه. ولكن ح��ركات تقاط��ر وان�صمام 

 
ّ
مل يرتج��م انكف��اء اإمي��ل اإّده عن امل�ص��رح ال�صيا�ص��ّي اللبناين

ت�صليم��ًا فرن�صّي��ًا، ول ت�صليم��ًا م��ن اأن�صار النت��داب اللبنانّيني 

بانته��اء هذا الأخر من غر �صيغة منا�صب��ة لفرن�صا ولأن�صارها 

تخلف��ه. وكان عن��وان ه��ذه ال�صيغة »املركز املمت��از« لفرن�صا 

يف �صوري��ا ولبن��ان، وكان جت�صيدها »معاهدة« بني فرن�صا وكّل 

م��ن الدولتني حتّل حمّل النتداب قانونًا. وعليه اأخذ يتاأّكد اأن 

رف���ض »فرن�صا احلّرة« اإلغاء املاّدة الأوىل من قرار هّللو املوؤّرخ يف 10 

ت�صرين الثاين )وهي التي اعتربت التعديل الد�صتورّي ال�صتقاليّل، 

يف لبن��ان، باطاًل( مل يكن حتّفظًا �صكلّيًا اأو حفظًا ملاء الوجه 

�ص��ات الد�صتورّي��ة اللبنانّية، غداة  �صح��ب الت�صليم بع��ودة املوؤ�صّ

22 ت�صري��ن الث��اين، اإىل ممار�صة �صالحّياته��ا. واإمّنا كان هذا 

الرف���ض فاحتة معرك��ة اأ�صبح »اجلالء« لحق��ًا عنوانها الأبرز 

ولك��ن مداره��ا الفعلّي كان، م��ن البداية، اأو�صع م��ن م�صاألة 

اجلالء الع�صكرّي عن اأرا�صي �صوريا ولبنان.

وكان لزمًا اأن يعود املوالون اللبنانّيون لفرن�صا اإىل جمع �صّفهم 

واإب��راز ح�صوره��م وقدرته��م، بع��د القت�صا�ض م��ن اإّده، تداركًا 

لزّجه��م يف هوام���ض ال�صاح��ة ال�صيا�صّية، من جه��ة، ومواكبة 

ل�صع��ي الدوائ��ر النتدابّية اإىل بعث �صلطانه��ا يف البالد وتثبيته، 

م��ن اجله��ة الأخرى. وكانت ه��ذه الدوائر، والأم��ن العاّم منها 

خ�صو�ص��ًا، جاّدة فعاًل يف تعبئة الأن�صار وم�صرت�صلة، لهذه الغاية، 

يف النقر عل��ى الوتر الطائفّي. وكان نفوذ ريا�ض ال�صلح الكبر 

��د يف احلركة الدائبة ويف تتابع  يف دائ��رة ال�صلطة وح�صوره املج�صّ

املبادرات ويف كرثة القنوات املمتدة بينه وبني �صا�صة الدول العربّية 

وحّكامها اأداة ممتازة للنقر املذكور. وهو ما دفع ريا�ض – على 

م��ا يروي رئي�ض اجلمهورّية نف�صه – اإىل تنظيم احتفال وطنّي، يف 

الذكرى الأوىل لنتخاب ب�صاره اخلوري، يف م�صعى منه اإىل تعديل 

املي��زان الظاهر بني الرجل��ني. وهذا ف�صاًل عن الإ�ص��ادة الدائمة 

بدور رئي�ض اجلمهورّية يف ك�صب ال�صتقالل.

على اأن اأهل النتداب واأن�صاره كانوا قد و�صلوا اإىل حّد التظاهر 

 امل�صّل��ح وحماول��ة احت��الل املجل�ض النياب��ّي... بل اأي�ص��ًا اإىل ما 

 ب��دا حماول��ة لقت��ل ريا���ض ال�صل��ح قب��ل الذك��رى الأوىل امل�صار 

اإليها باأ�صهر.

 زحف »انتدابّي« على جمل�ش
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وكان��ت املنطق��ة املقرتحة للع��رب ل ت�صّم 

غر 15 األفًا من اليهود يقابلهم 815000 عربّي. 

واأّما املنطقة املقرتحة لليهود فكانت ت�صّم 

301000 عربّي يقابلهم 451000 يهودّي. وهذا اإىل 
ع��دد مت�صاٍو تقريبًا من اليه��ود والعرب )نحو 

مائ��ة األ��ف لكل جه��ة( ي�صّمه ل��واء القد�ض 

املقرتح بقاوؤه م�صتقاّلً عن املنطقتني. وافقت 

احلكوم��ة الربيطانّي��ة عل��ى ه��ذه اخلّطة، 

الإدارة  عل��ى   
ّ
ال�صهي��وين ال�صغ��ط  ولك��ن 

الأمركّي��ة انته��ى به��ذه اإىل التخّل��ي عن 

 اآخر 
ّ
اخلّط��ة. وكان ه��ذا احلّل الكانت��وين

باب ُيغلق اأمام ت�صوية امل�صكل الفل�صطينّي 

قبل اأن ي�صلك هذا امل�صكل طريقًا اآخر. 

 خلّطة موري�صون –
ّ
مل يكن الرف�ض ال�صهيوين

اإىل  واإمن��ا كان مدخ��اًل  قاطع��ًا.  غري��دي 

اقرتاح��ات )مال اإليه��ا الأمركّي��ون( توؤول 

اإىل تو�صي��ع املنطقة املعط��اة لليهود )بحيث 

منحه��م  واإىل  خ�صو�ص��ًا(  النق��ب  ت�صم��ل 

�صالحّي��ة فتح الهج��رة. وكان��ت الوكالة 

اليهودّي��ة تعترب اأن قبوله��ا بالتق�صيم بدياًل 

م��ن ه��دف الدول��ة اليهودّي��ة يف فل�صط��ني 

كّلها تنازل اأق�ص��ى. قابل الربيطانّيون هذا 

ال�صتعداد التفاو�صّي بالدعوة اإىل موؤمتر جديد 

يف لندن ي�صّم الطرفني الفل�صطينّي واليهودّي 

وال��دول العربّي��ة. ولك��ن هذه ال��دول جاءت 

وحده��ا اإىل املوؤمت��ر ال��ذي افتت��ح يف 9 اأيلول 

1946. وذل��ك بع��د اأن ا�صطدم��ت م�صارك��ة 
الع��رب الفل�صطينّي��ني برف���ض الربيطانّي��ني 

ح�ص��ور مفتي القد�ض وا�صطدم��ت امل�صاركة 

ال�صهيونّي����ة ب�رف���ض الربيط��انّي��ني اأي�ص�����ًا 

 �صح��ب اعتبارهم خّط��ة موري�صون – غريدي 

اأ�صا�صًا للتفاو�ض.

اأبدت الوفود العربّية رف�صها للتق�صيم الذي راأت 

كت  اأن اخلّط��ة املعرو�صة تف�صي اإليه، ومت�صّ

بالكتاب الأبي�ض وعر�صت النظام الطائفّي 

 مر�صدًا ملا يك��ن اأن ت�صتقّر عليه 
ّ
اللبن��اين

احل��ال يف فل�صط��ني. عل��ى اأن ط��ريف النزاع 

راح��ا يطعن��ان،  املوؤمت��ر  املمّثل��ني يف  غ��ر 

كّل من جهته، بتوّجه��ات املوؤمترين. ومل 

تك��ن املقرتحات العربّي��ة قريبة مّما يريده 

الربيطانّي��ون اأو مّم��ا ي�صتطيعون��ه، يف كّل 

ح��ال. فتاأّجل املوؤمت��ر اإىل 16 كان��ون الأّول. 

وبع��د يومني من ه��ذا الإجراء اّتخ��ذ ترومان 

)لأ�صب��اب انتخابّي��ة( موقف��ًا علنّي��ًا موؤّي��دًا 
لتق�صيم فل�صطني. ويف النطاق العربّي، كان 

ملك الأردّن يوؤّيد ه��ذا التوّجه نف�صه اأماًل يف 

اأن ي�ص��ّم الق�صم املقّرر للع��رب من فل�صطني 

اإىل مملكته الها�صمّية.

التط��ّرف  ق��وى  كان��ت  الوق��ت،  ه��ذا  يف 

 توا�صل �صرب اأهداف بريطانّية يف 
ّ
ال�صهي��وين

فل�صط��ني ويف اأوروبا اأي�صًا. وكان التنازع بني 

التّي��ارات الكبرة يف احلرك��ة ال�صهيونّية 

يف�صي بدوره اإىل جتديد العزوف عن امل�صاركة 

يف موؤمت��ر لندن. ومع ا�صتم��رار التوّج�ض من 

عواق��ب رفع اليد الربيطانّي��ة عن فل�صطني 

عل��ى مكان��ة بريطاني��ا يف ال�ص��رق الأو�صط 

كّل��ه وم��ن احتم��ال ا�صت�ص��راء العن��ف اإذا 

ُفر���ض التق�صي��م بالقّوة، اأخ��ذ َيْرجح امليل يف 

بريطانيا اإىل اإلق��اء العبء الفل�صطينّي على 

الأمم املّتح��دة. ه��ذا بينم��ا كان الإرهاب 

 يغ��ّذي موج��ة ع��داء لليه��ود يف 
ّ
ال�صهي��وين

بريطانيا وكان و�صول املفتي اأمني احل�صيني 

اإىل م�صر يفر�ض الهيئة العربّية العليا حماورًا 

عن عرب فل�صطني للدول��ة املنتدبة، وكان 

ف�ص��ل املفاو�ص��ات الربيطانّية امل�صرّي��ة ي�صّدد 

 يف ال�صرق. 
ّ
�صربة جديدة اإىل النفوذ الربيطاين

علي��ه تاأّخ��ر افتت��اح موؤمتر لن��دن، يف دورته 

الثاني��ة، اإىل 27 كانون الث��اين 1947 وا�صرتك 

فيه، هذه املّرة، وفد فل�صطينّي تقّدمه جمال 

 �صبه ر�صمّي قاده بن 
ّ
احل�صيني واآخر �صهيوين

غوري��ون. كان ال�صهاينة يري��دون التق�صيم 

والوف��ود  الفل�صطينّي��ون يرف�صون��ه،  والع��رب 

العربّية الأخرى ت��ربز عزم اليهود على جتاوز 

 بيفن فابتداأ 
ّ
التق�صي��م. واأّما الوزير الربيطاين

املوؤمت��ر بتحبيذ دولة ثنائّي��ة القومّية تتمّتع 

وحداتها الإدارّي��ة با�صتقالل ذاتّي وا�صع. وهو 
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منر تقّي الدين اأحد مطلقي النار ويقول اإّنه من الأمن العاّم. وقد 

ُمن��ع التجّول لياًل يف بروت، على الأثر، مّدة اأّيام اأربعة. و�صدرت 

بيانات ا�صتنكار بينها واحد م�صرتك من الكتائب والنّجادة. 

واحتج��ت املندوبّية العاّمة ب�صّدة على اّتهامها مبواطاأة م�صّببي 

احلوادث وربطت امل�صّي يف ت�صليم »امل�صالح امل�صرتكة« والأجهزة 

الر�صمّي��ة )ويف مقّدمه��ا الأمن الع��اّم( باإق�ص��اء كميل �صمعون 

عن احلكوم��ة، اإذ كانت تعّده متطّرف��ًا يف خما�صمة امل�صالح 

الفرن�صّية ومقّربًا ج��ّدًا من بعثة �صبر�ض. وكان هذا الأخر قد 

تبّنى، بادئ بدء، تف�صر احلوادث مبوؤامرة فرن�صّية لإزاحة الفريق 

ال�صتق��اليّل احلاك��م، يف لبنان، وو�صل اإىل ح��ّد ح�صور اجلل�صة 

الت��ي عقدها جمل�ض ال��وزراء، على الأثر، تعب��رًا عن الت�صامن 

. ولكّنه عاد فق�صر ال�صلوع الفرن�صّي على عنا�صر من 
ّ
الربيطاين

ذوي الرت��ب الدنيا وبّراأ منه اجلرنال بينيه، املندوب العاّم اجلديد، 

واعترب الأمر كّله »جتربة« فرن�صّية للحكومة وتوكيدًا للقوة 

الفرن�صّية والإّدّية امل�صتعادة يف البالد.

يف كّل حال، اعُتقل نحو ثمانني معظمهم من اأن�صار اإّده، رهن 

التحقي��ق. ولكن رغب��ة �صبر�ض يف درء اإج��راء فرن�صّي مباغت 

يج��ّدد اأزمة ت�صرين )وكانت معلومات �صبر�ض ل ت�صتبعد اإقدام 

الفرن�صّيني علي��ه( وافقت هوى احلكومة اللبنانّية، الراغبة يف 

ال�صتق��رار، بدوره��ا، ويف موا�صلة ا�صتالم ال�صالحّي��ات وامل�صالح 

م��ن املندوبّية. ومل تكن العالق��ات بني ب�صاره اخلوري وكميل 

�صمعون ول بني هذا الأخر وريا�ض ال�صلح على ما يرام. وُن�صب اإىل 

�صمع��ون ال�صلوك م�صلكًا »حزبّي��ًا« يف وزارة الداخلّية. و�صاءت 

العالق��ات بني ريا���ض ال�صلح وعادل ع�ص��ران، اأي�ص��ًا، لأ�صباب 

تتعّل��ق باأ�صل��وب الأخر يف معاجل��ة اأزمة التموي��ن املتجّددة يف 

ظروف احلرب. فكان اأن ُعنّي �صمعون، بر�صًا منه، وزيرًا مفّو�صًا 

للبن��ان يف لن��دن، وكان اأّول م��ن �صغل هذا املن�ص��ب. ثّم جرى 

بح��ث يف حّل مماثل مع عادل ع�صران، وقيل اإن متثيل لبنان 

يف وا�صنط��ن ُعر���ض علي��ه، ولكن ع�ص��ران رف���ض. وا�صطّرت 

»حكومة ال�صتقالل« اإىل ال�صتقالة يف 2 مّتوز1944، لإبعاده. وقد 

�صّكل ريا�ض ال�صلح حكومته الثانية فاأبقى قدمي الأوىل على 

قدمه، با�صتثناء بع���ض التبادل للحقائب وخ�صو�صًا ت�صّلم ريا�ض 

الداخلّية والتموين، عو�ض املالّية، والإتيان بحميد فرجنّية وزيرًا 

للمالّية ومبحّمد الف�صل خلفًا �صيعّيًا لعادل ع�صران.

�صخمة اإىل املوكب راحت حت�صل وت�صتّد كلما اقرتب املوكب 

م��ن بروت. وبدا اأن �صيئًا مدّبرًا يج��ري، واأن كرم نف�صه كان، 

عل��ى الأرجح، غر حميط مباهّيته واأ�صبح غر م�صيطر عليه. 

وكان اأبرز ما يف املوكب كرثة الأعالم الفرن�صّية واأعالم لبنان 

.
ّ
النتدابّية التي توّزعها امل�صاركون وغياب العلم اللبناين

وح��ني و�صل��ت احل�صود اإىل حمي��ط جمل���ض الن��ّواب، يف الثالثة 

بع��د الظه��ر، قّدرها وزي��ر الداخلّي��ة كميل �صمع��ون بع�صرين 

األف��ًا وقّدرها كتبة التقاري��ر الفرن�صّية بخم�ص��ة اآلف اإىل �صّتة. 

وي��روي �صمعون اأّنه اّتخذ احتياط��ات حلفظ الأمن بالقليل الذي 

 كان حت��ت ي��ده م��ن درك و�صرط��ة، واأن الأم��ر كان حمتاجًا 

اإىل »اأعجوبة«.

اندف��ع بع�ض هذا اجلمه��ور اإىل مدخل املجل���ض يريد اقتحامه. 

وكان��وا يحملون جندّي��ًا »فرن�صّيًا« )كان، يف الواق��ع، لبنانّيًا 

��ة«( اأراد رفع العلم الفرن�ص��ّي على مدخل  من »الق��وات اخلا�صّ

املجل�ض. وكان اجلمهور يهتف »نحنا رجالك يا ديغول، البالد 

بالدك يا ديغول«. على اأن ر�صا�صة انطلقت )رّجح اأن مطلقها 

نعي��م مغبغب، قائد احلر�ض الوطن��ّي يف ب�صامون( فاأردت حامل 

العلم. اإذ ذاك تواىل اإط��الق النار يتبادله املتظاهرون امل�صّلحون 

وال��درك وي�صرتك فيه م�صّلحون مترك��زوا يف البنايات القريبة، 

قي��ل اإّنهم كانوا من الأمن الع��اّم »الفرن�صّي« اأو من عمالئه. 

ومل يتف��ّرق احل�صد اإل بعد اأن اجنل��ت املواجهة عن اأربعة قتلى 

وع�صرين جريحًا.

ويف قاع��ة املجل�ض )الت��ي كان يو�صف كرم ق��د دخلها(، األقى 

ريا���ض ال�صلح كلم��ة �صديدة اللهج��ة ندّد فيها مب��ن ح�صبوا 

»احللم �صعفًا « و »ال�صكوت عجزًا« وتعّهد بال�صرب على اأيدي 

»هوؤلء اخلونة«. واأّما يو�صف كرم فا�صتنكر ما جرى وعرّب عن 

تعّلقه ب�»لبنان العربّي امل�صتقل« وو�صف الذين حاولوا رفع العلم 

الفرن�صّي على باب املجل�ض ب�»امل�صاغبني واخلونة«.

وبعد اجلل�صة، توّجه رئي�صا جمل�ض النّواب واحلكومة اإىل ال�صراي 

ال�صغر. وكان حماده قد اأ�صبح يف الداخل وال�صلح ما يزال اأمام 

الب��اب الكبر ح��ني اأطلق الن��ار يف اجّتاهه م�صّلح��ون كانوا 

كامن��ني يف بناء قريب. ولكّنه دخل ال�صراي ومل ي�صب. وي�صّمي 

ت  ق��ّدم لحق��ًا »خّط��ة« ُعرفت با�صم��ه ن�صّ

على و�ص��ع هذه الدولة العتي��دة حتت و�صاية 

الأمم املّتح��دة و�صربت �صفح��ًا عن التوا�صل 

اجلغرايّف بني الوح��دات الإدارّية املقّررة لكل 

م��ن اجلماعتني العربّي��ة واليهودّية وحلظت 

ا�صتقب��ال مائ��ة األف من املهاجري��ن اليهود 

يف عام��ني. على اأن ال�صهاين��ة طلبوا البالد 

كّله��ا با�صتثن��اء مناط��ق ال�صّف��ة الغربّي��ة 

وطلب العرب رحيل ال�صلطة املنتدبة، و�صّموا 

اآذانهم ع��ن حتذير بيفن من تف��ّوق اليهود 

الع�صك��رّي وم��ن حّم��ام دم يل��ي ان�صحاب 

بريطانيا. على هذا، اأ�صفر املوؤمتر عن اعتماد 

بريطاني��ا خيار اللجوء اإىل الأمم املّتحدة مع 

 
ّ
ا�صتبعاد حل�صول مطلب التق�صيم ال�صهيوين

عل��ى اأكرثّي��ة الثلث��ني الاّلزم��ة لإق��راره يف 

اجلمعّي��ة العمومية. وهو م��ا ا�صتقبلته دول 

اجلامع��ة العربّية – عل��ى الرغم م��ن تباين 

للفل�صطينّي��ني  دع��م  مواقفها – بق��رارات 

باملال وال�صالح وبالتهيئة لإر�صال املتطّوعني، 

وا�صتقبلته املنّظمات ال�صهيونّية بتكثيف 

ال�صتيطان والهجرة غر ال�صرعّية وال�صربات 

امل�صّلح��ة للربيطانّي��ني. هذا م��ع العلم باأن 

ال�صرب��ات املذكورة كان��ت م�صدر ا�صطراب 

�صديد للعالقات ب��ني املنّظمات ال�صهيونّية، 

اإذ كان��ت الكربى منه��ا )الهاغاناه( تعمد 

اإىل قمعها مبا�صرة اأحيانًا وت�صكت عنها اأو 

ت�صّجعها من طرف خفّي اأحيانًا اأخرى.

ا�صط��ّرت اجلمعّية العاّمة لالأمم املّتحدة اإىل 

عقد دورة ا�صتثنائّية ابتداًء من 28 ني�صان 1947، 

وذلك لتعنّي، من غر اإ�صكال قانويّن، جلنة 

��ة بفل�صطني تقّدم  م��ن ثمانية اأع�صاء خا�صّ

تقريره��ا اإىل الدورة العادّي��ة الواقعة يف اأيلول. 

 م�صطربًا 
ّ
ويف هذه الدورة، بدا املوقف الربيطاين

راف�ص��ًا حتمي��ل بريطاني��ا اأعب��اء اأّي قرار قد 

تّتخ��ذه الأمم املّتحدة ول ير�صي طريف النزاع. 

ورف�ص��ت اجلمعّية طلب ال��دول العربّية اإقرار 

مب��داأ اإنهاء النت��داب وا�صتق��الل فل�صطني. 

وتقّدم املن��دوب ال�صوفياتّي غروميكو خطوة 

 اإذ قبل مفهوم 
ّ
وا�صعة نح��و املوقف ال�صهيوين

»ال�صع��ب اليه��ودّي« والرب��ط بني م��ا اأ�صاب 

اليهود يف احلرب الأوروبّية وامل�صاألة ال�صيا�صّية 

يف فل�صط��ني. وه��ذا رب��ط مل تك��ن تق��ّره، 

اآنذاك، الدول الغربّية. اأخرًا دعا غروميكو 

اإىل دول��ة ثنائّية القومّي��ة يف فل�صطني اأو – اإذا 

تع��ّذر – اإىل دول��ة عربّي��ة واأخ��رى يهودّية. ثّم 

ة ل��الأمم املّتحدة  �ُصّكل��ت »اللجن��ة اخلا�صّ

ح��ول فل�صط��ني« م��ن اإحدى ع�ص��رة دولة مل 

تك��ن اأّي منه��ا دول��ة ك��ربى ول عربّي��ة. 

وكان املوق��ف ال�صوفيات��ّي قد جن��ح بالدول 

فل�صط��ني  »تدوي��ل«  ا�صتبع��اد  اإىل   الغربّي��ة 

حّت��ى ل يكون بابًا للدخ��ول ال�صوفياتّي اإىل 

ال�صرق الأو�صط.

بع��د اأعم��ال حت�صرّية يف لي��ك �صاك�ص�ض، 

الولي��ات املّتح��دة )حيث كان مق��ّر الأمم 

املّتح��دة املوّق��ت(، توّجه��ت اللجن��ة املوؤّلفة 

م��ن 22 ع�صوًا اإىل فل�صطني وبا�صرت جل�صات 

ال�صتماع يف القد�ض ي��وم 16 حزيران. وكان 

ث��الث  دول  ب��ني مندوب��ي  انق�ص��ام  ق��د لح 

واإي��ران( تّت�ص��م  )وه��ي الهن��د ويوغ�صالفي��ا 
مبي�صم اإ�صالم��ّي، ومندوبي دول من اأمركا 

 
ّ
الالتينّية بدوا مّيال��ني اإىل املوقف ال�صهيوين

الأمم  رف���ض  وكان  لربيطاني��ا.  ومعادي��ن 

ا�صتق��الل فل�صط��ني وتط��ّور  املّتح��دة مب��داأ 

املوق��ف ال�صوفياتّي قد هّز ال��راأي العام العربّي 

يف فل�صط��ني وحم��ل قادت��ه، واأهّمهم مفتي 

القد���ض، عل��ى اإع��الن مقاطعته��م اأعمال 

اللجن��ة، وهو ما عّدت��ه دول اجلامعة العربّية 

مي��اًل انتحارّي��ًا. وق��د زاد الط��ني بّل��ة ما بدا 

من تعاط��ف اللجنة مع ثالثة م��ن اأع�صاء 

منّظم��ة الإرغون كان��وا يواجهون حكمًا 

منتظ��رًا بالإعدام ل�صرتاكهم يف هجوم داٍم 

على �صجن عّكا. واأّم��ا القادة ال�صهيونّيون 

الرئي�صون فمثلوا اأمام اللجنة وعر�صوا املوقف 

 التقلي��دّي زاعمني اأّل تناق�ض بني 
ّ
ال�صهيوين

»الوط��ن القوم��ّي اليه��ودّي« وم�صال��ح عرب 

فل�صط��ني واأن ه��وؤلء اأفادوا م��ن ن�صوؤئه، واأن 

الدولة اليهودّية �صتك��ون ملجاأ ليهود اأوروبا 

 54Zس�
ة«  ح�ش�د »اللجنة اخل��شّ

لالأمم املّتحدة وامل�شلك ال�شهيويّن اجلديد 



230z231 z

وعل��ى اإر�صالهما وف��دًا للتهنئة بال�صتق��الل. وبني 8 و 13 كانون 

الث��اين، دارت مباحثات مع رئي���ض احلكومة امل�صرّية م�صطفى 

 ريا�ض ال�صلح 
ّ
النّحا���ض ومعاونيه، توّله��ا من اجلانب اللبن��اين

و�صليم تقال ومدير غرفة رئا�صة اجلمهورّية مو�صى مبارك. وفيها 

 مبذّكرة خطّية �صّمت اأجوبة عن الأ�صئلة 
ّ
تقّدم الوفد اللبناين

الت��ي كان النّحا�ض ق��د طرحها على احلكوم��ات املدعّوة اإىل 

امل�ص��اورات. اأب��رزت ه��ذه املذّك��رة م��ا يّثله »املجل���ض الأعلى 

للم�صالح امل�صرتكة« من �صيغ��ة للوحدة القت�صادّية بني لبنان 

و�صوريا وتوّجه الدولتني نحو توحيد متدّرج ملناهج التعليم فيهما.

واأّم��ا يف جم��ايَل ال�صيا�ص��ة اخلارجّي��ة والدف��اع، فاأب��دى لبن��ان 

كًا با�صتقالل��ه. ويف جمال التعاون العربّي، اأبرزت املذّكرة  مت�صّ

 عل��ى اأن حتفظ �صيغته �صيادة ال��دول وامل�صاواة 
ّ
احلر���ض اللبناين

بينها، م�صتنكفة عن امل�صّي اإىل اأبعد من هذا يف حتديد تلك 

ال�صيغ��ة. اأخ��رًا، اأّيدت املذّكرة �ص��ّم فل�صط��ني اإىل امل�صاورات، 

م�صّددة على اهتمام لبنان العميق مب�صر ق�صّيتها.

 اإىل حم��ل م�صر والعراق على 
ّ
يف ه��ذه الآونة، ب��رز توّجه بريطاين

تاأجيل املوؤمتر العربّي الذي كانا قد اّتفقا على الدعوة اإىل عقده 

يف ني�صان، بع��د اأن تكون اللجنة التح�صرّية املكّلفة الإعداد 

ل��ه قد اأجنزت اأعمالها. كان��ت بريطانيا قد اأ�صبحت راغبة يف 

املطاول��ة يف الدع��وة اإىل املوؤمت��ر حّتى نهاية احل��رب. ومل تكن 

هذه الرغبة منف�صلة ع��ن الرغبة الربيطانّية الأخرى يف ترتيب 

م�صرتك بينها وبني فرن�صا لأو�صاع املنطقة ياأتي اأّوًل، وبالتايل يف 

جتديد البحث يف اأمر املعاهدة بني فرن�صا وكّل من لبنان و�صوريا 

واأخ��رًا، ل اآخ��رًا، يف اإبقاء امل�صاأل��ة الفل�صطينّية خ��ارج متناول 

املنظومة العربّية العتيدة.

 نوري ال�صعيد الذي وّجه دعوة اإىل 
ّ
وقد اأقلق هذا التوجه الربيطاين

ريا�ض ال�صلح لزيارة بغداد. وهي زيارة مّتت يف اأوائل ني�صان، ودعا 

ال�صعيد، يف اأثنائها، زميله اإىل ا�صتنفار ركني احلكم يف �صوريا، 

م جه��وده اإىل جهودهم��ا لإقناع امللك   القّوتل��ي واجلابري، و�صّ

عب��د العزي��ز اآل �صعود ب�صح��ب معار�صته لعقد قري��ب للموؤمتر. 

��ة، عل��ى متان��ة العالق��ة  وكان مع��ّول ن��وري ال�صعي��د، بخا�صّ

القائم��ة بني الرئي�ض ال�صورّي وامللك ال�صعودّي. وقد اأكمل ريا�ض 

ال�صل��ح ومرافقوه رحلتهم اإىل العراق بزي��ارة لل�صعودّية. غر اأن 

كان ريا���ض ال�صلح يفّرج، بهذا التعدي��ل، �صغوطًا تاأّلبت على 

احلكوم��ة من جه��ات خمتلف��ة. وذاك اأن ا�صتق��دام فرجنّية 

خّف��ف ال�صغ��ط م��ن جه��ة ال�صمال ال��ذي مل يك��ن ممّثاًل يف 

احلكوم��ة ال�صابق��ة. وكان الزعيم الطرابل�ص��ّي عبد احلميد 

كرام��ي يقود املعار�صة من هناك وقد ا�صتّد اأزره مبحالفة هرني 

فرعون. فاأّلفا معًا »حزب ال�صتقالل« وان�صّم اإليهما يف طرابل�ض 

�صعدي املنال، والبروتّي��ان عبد الله اليايف و�صائب �صالم. وكان 

حني لرئا�ص��ة احلكومة.  ثالثتهم – ف�ص��اًل ع��ن كرامي – مر�صّ

وكان فرع��ون خ�صمًا عنيدًا لريا���ض ال�صلح يف الدائرة املحيطة 

مبا�ص��رة برئي���ض اجلمهورّي��ة. وق��د رّد ريا�ض على ه��ذا احللف 

 
ّ
بتوزير فرجنّية، وهو حليف كرامي النتخابي، والركن املاروين

الأّول يف ال�صم��ال. واأّما توزير حمّمد الف�صل فقّرب من احلكومة 

اأحم��د الأ�صعد، زعيم اجلنوب الأقوى والقطب املواجه فيه لعادل 

ع�صران. علي��ه ا�صتع��ادت احلكومة اجلدي��دة لريا�ض ال�صلح 

تاأييدًا عري�صًا يف جمل�ض النّواب، فنالت الثقة ب�44 �صوتًا وحجبها 

ع�ص��رة. ومل يكن اّتفاق��ًا اأن فرجنّية والف�ص��ل مل يكن ماأثورًا 

عنهم��ا اأّنهما يناوئان املندوبّية العاّمة الفرن�صّية. وهو ما كان 

�صمعون وع�صران، �صديقا �صبر�ض املقّربان، م�صهورين به.

يف 7 ت�صري��ن الثاين 1943، اّتخذت حكوم��ة ريا�ض ال�صلح الأوىل 

ق��رارًا بتلبية الدعوة اإىل »م�صاورات الوحدة العربّية« يف القاهرة. 

وكان توقيع ال�صلح هذا القرار، قبل يوم واحد من اإقرار جمل�ض 

الن��ّواب اإلغاء الأحكام املتعّلقة بالنتداب م��ن الد�صتور، بداية 

اإنفاذ جلانب اآخر م��ن م�صمون البيان الوزارّي، وا�صتدراجًا لدعم 

ال��دول العربّية خطوة تعديل الد�صت��ور. ثّم اإن ريا�ض ال�صلح و�صعد 

الل��ه اجلاب��ري )ومعهم��ا وزي��را اخلارجّي��ة �صليم تق��ال وجميل 

م��ردم(، توافقا على موقف م�صرتك من امل�صاورات يف 16 ت�صرين 

الأّول، ع�صّية �صفر الوفد ال�صورّي اإىل القاهرة.

وقد اأّخرت معركة ال�صتقالل دخول لبنان فعلّيًا هذه امل�صاورات 

اإىل مطل��ع ال�صن��ة التالية. ففي الأّي��ام الأوىل من كانون الثاين 

 اأراد اأّولً تقدمي ال�صكر اإىل امللك فاروق 
ّ
1944، زار م�صر وفد لبناين

وحكومت��ه على دعمهما لبنان يف اأزمة ت�صرين الثاين ال�صابق، 
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بع��د احلرب املواتي��ة. يف الوقت نف�صه، كان 

 ل�صف��ن الالجئني، كّل 
ّ
الت�ص��ّدي الربيط��اين

 
ّ
م��ّرة، منا�صب��ة دعاوّي��ة للتندي��د ال�صهي��وين

ب�صيا�صة النتداب وكتاب��ه الأبي�ض ولإظهار 

احلاجة امللّحة اإىل فتح باب الهجرة اليهودّية 

على م�صراعيه واإقامة الدولة اليهودّية.

عليه تدّب��ر املو�صاد، مبواط��اأة وزارة الداخلّية 

الفرن�صّي��ة، ا�صتقدام م��ا يزيد عن 4500 لجئ 

ثلثاه��م م��ن الن�ص��اء والأطف��ال عل��ى منت 

�صفينة كانت را�صية يف ميناء �صيتا الفرن�صّي 

واأطل��ق عليها اإ�صم اأكزود�ض )اخلروج( 1947. 

وكان��ت البحرّية الربيطانّي��ة قد اكت�صفت 

اأم��ر ال�صفين��ة فواكبتها الب��وارج من وقت 

اإبحارها يف ليل��ة 11‑12 مّتوز ولكن من غر 

اأن تتمّك��ن م��ن التدّخل يف املي��اه الدولّية. 

وكان م�صّلح��و البامل��اخ ال�صهاين��ة مهّيئني 

ل�صتقب��ال  الفل�صطين��ّي  ال�صاح��ل  عل��ى 

ال�صفينة واإن��زال ركابها. وعلى رغم اجلهد 

الذي بذله اجلانب��ان لجتناب جمزرة، �صقط 

�صحاي��ا وجرح��ى ب��ني الالجئ��ني واأ�صيب��ت 

اأجربته��ا  املواجه��ة،  باأ�ص��رار، يف  ال�صفين��ة 

عل��ى ال�صت�صالم. وللحال نق��ل الربيطانّيون 

الالجئ��ني يف مين��اء حيفا اإىل ث��الث �صفن 

كب��رة كان��ت مهّياأة له��ذا الغر�ض و�ُصمح 

لع�صو من اللجنة الدولّية بتفّقدهم لإطالعه 

عل��ى الظروف ال�صعبة الت��ي جرى ت�صفرهم 

فيها عل��ى منت اأكزود���ض. اأعيد الالجئون 

اإىل فرن�صا ولك��ن ال�صلطات رف�صت اإنزالهم 

يف ميناء فيلفران�ض بعد اأن كانت قد اأبدت 

ا�صتعدادًا لذلك.

اأ�صفر هذا كّله عن اأزمة بريطانّية – فرن�صّية 

وعن خالف يف احلكوم��ة الفرن�صّية وثارت 

حول م�صر الالجئ��ني �صّجة دولّية تعّهدتها 

الدع��اوة ال�صهيونّية. يف ه��ذه الأّيام نف�صها، 

كان املفّو�ض ال�صام��ي ينّفذ حكم الإعدام 

يف حمكوم��ي الإرغون الثالثة وكانت هذه 

املنّظم��ة ت��رّد ب�صن��ق اأ�صري��ن م��ن اجلي�ض 

م��ا  وه��و  وتفخي��خ جّثتيهم��ا.   
ّ
الربيط��اين

اأّج��ج غ�ص��ب اجلن��ود الربيطانّي��ني الذي��ن 

املنكوب��ني وليه��ود البالد العربّي��ة اأي�صًا مع 

وكان��ت  لال�صطه��اد.  املتزاي��د  تعّر�صه��م 

املطال��ب تختل��ف باختالف التّي��ارات: من 

وايزم��ن املطال��ب بتق�صيم 1937 م�صاف��ًا اإليه 

منح النقب لليهود، اإىل بن غوريون املطالب 

بدول��ة يهودّي��ة تن�ص��اأ ف��ورًا مع بق��اء الق�صم 

الآخر م��ن فل�صطني حتت النتداب مفتوحًا 

للهج��رة اليهودّي��ة ول�ص��راء اليه��ود الأرا�صي، 

اإىل احلاخ��ام ف�صمان الراغب يف دولة يهودّية 

متتّد من »الف��رات اإىل النيل« م�صتملة – يف 

اأدن��ى تقدير – على فل�صطني وعلى اأجزاء من 

�صوريا ولبنان.

ويف 20 مّت��وز 1947، ح�صرت اللجنة اإىل بروت 

لت�صتل��م مذّكرة موّح��دة تعر�ض موقف دول 

اجلامع��ة العربّي��ة. ا�صتن��دت ه��ذه املذكرة 

اإىل مب��داأ ح��ّق ال�صع��وب يف تقري��ر م�صرها 

م�صّددة عل��ى مطامح احلرك��ة ال�صهيونّية 

غ��ر املح��دودة وخطرها على ال�ص��الم وعلى 

اخللي��ط املتنافر من العنا�ص��ر القومّية الذي 

يلي��ه اإن�ص��اء الدول��ة اليهودّي��ة وعلى غربة 

ه��وؤلء املهاجري��ن عن املحي��ط، وعلى حّق 

الع��رب يف ال��رّد بالعن��ف عل��ى اإن�ص��اء الدولة 

اليهودّي��ة بالعن��ف وحّقه��م يف مقاطعته��ا 

مقاطعة تاّمة.

ويف الوق��ت ال��ذي كانت اللجنة في��ه تتهّياأ 

ملغ��ادرة فل�صطني لإع��داد تقريره��ا، كانت 

الوكال��ة اليهودّي��ة، ممّثلة بجه��از املو�صاد، 

جته��د لت�صريع اأعمال الهجرة غر ال�صرعّية 

وتبدي �صيقًا متزايدًا باأعمال العنف التي راح 

ة منّظمة الإرغون( يرفعون  املن�صّقون )وبخا�صّ

م��ن وترته��ا. كان �صهيونّي��و الأكرثّي��ة 

احل��رب،  بع��د  جت��اوزوا،  ق��د  »الغربّي��ون« 

ازدراءهم ليهود البالد العربّية وليهود الأقطار 

الأوروبّية التي طاولها الحتالل النازّي فالقوا 

امل�ص��ر الذي ق��ّدر له��م م�صت�صلم��ني. كان 

ه��ّم اجلناح الأك��رثّي ق��د اأ�صب��ح ا�صتقدام 

العدد الأكرب املتاح من اليهود اإىل فل�صطني 

لفتح الأف��ق اأمام تكوين اأكرثّي��ة يهودّية 

فيها وللتعجيل باإع��الن الدولة يف ظروف ما 
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مع ه��ذا �صه��دت اجتماع��ات اللجن��ة التح�صرّي��ة يف اأوائلها 

احت��كاكًا �صورّيًا – لبنانّيًا داراه ريا�ض ال�صلح باحلكمة. فقد 

اأدىل �صع��د الل��ه اجلاب��ري، يف اجتماع كان م�صطف��ى النّحا�ض 

ق��د اأب��دى في��ه �صك��وكًا تّت�ص��ل بفك��رة »�صوري��ا الك��ربى« 

مبالحظ��ات مطّول��ة ذكر فيه��ا »وحدة ب��الد ال�ص��ام« وحدود 

»لبنان ال�صغر« وخّطاأ ح�صابات امل�صيحّيني اللبنانّيني الراف�صني 

للوحدة ال�صورّية.

ومل تكن هذه اأّول مّرة ينحو فيها اجلابري هذا النحو. فقد كان 

 )وهي 
ّ
اأب��دى ا�صتياء من تعديل املاّدة الأوىل م��ن الد�صتور اللبناين

اإح��دى امل��واّد التي ُعّدل��ت يف ت�صرين الث��اين 1943( بحيث عّرفت 

ح��دود لبنان باأنها »ح��دوده احلالّي��ة«. وذاك اأن اجلابري راأى يف 

ه��ذا التعديل و�صعًا ل�صوريا اأمام اأمر واقع وجتاوزًا من طرف واحد 

ع��ن املطالبة ال�صورّية ب�»الأق�صّية الأربعة« ال�صهرة. وكان هذا 

بع�ض م��ا جعل معركة ال�صتقالل اللبنانّية التي تبعت تعديل 

الد�صت��ور تنق�صي يف ظرف فتور اع��رتى العالقة بني احلكومتني 

ال�صورّية واللبنانّية.

يف كّل ح��ال، ع��دل اجلاب��ري، يف اجتماع��ات الإ�صكندرّي��ة، 

عن فح��وى مالحظاته، بع��د اأّيام، وذلك »ب�صح��ر �صاحر ا�صمه 

 عن اعرتاف 
ّ

ريا���ض ال�صلح« على ح��ّد قول يو�صف �صامل. فع��رب

�صوريا باجلمهورّية اللبنانّية اجلديدة م�صرتطًا »اأن يطالب لبنان 

مثلن��ا ب�صيادته الكامل��ة ويقتفي خطواتن��ا يف ذلك حمتفظًا 

بوجهه العربّي«.

. فقد 
ّ
على اأن مالحظات اجلابري اأن�صاأت خالفًا يف الوفد اللبناين

امتنع مو�صى مبارك ع�صو الوفد عن ت�صديق حم�صر املحادثات. 

واقت�ص��ت معاجلة هذا الأمر اّت�صاًل برئي�ض اجلمهورّية اللبنانّية 

ال��ذي طلب اإىل مبارك ت�صديق املح�ص��ر، باعتباره وثيقة ل تلزم 

الدولة اللبنانّية ب�صيء. وكان لهذه احلادثة ما بعدها عند عودة 

الوفد اإىل بروت.

�صيغ��ة  الإ�صكندرّي��ة حتدي��د  ملحادث��ات  الأه��ّم  امل��دار  كان 

للمنظوم��ة العربّية العتي��دة. وكان الوفد ال�ص��ورّي اأميل الوفود 

اإىل تغلي��ب املركزّي��ة على هذه ال�صيغة. ه��ذا فيما اجّته الوفد 

ال�صعودّي اإىل ا�صتثناء ال�صيا�صة من بني اأبعاد �صيغة التعاون. وقد 

حمادث��ات ريا���ض مع املل��ك، واإن تك��ن قد اأثم��رت يف جمال 

العالق��ات الثنائّي��ة بني لبنان وال�صعودّي��ة، مل ت�صفر عن نتيجة 

حا�صم��ة ب�صاأن عقد املوؤمتر العربّي اأو تاأجيله. اأعلنت اململكة 

اعرتافه��ا با�صتقالل لبن��ان. واأبدى امللك تقّب��اًل مبدئّيًا مل�صعى 

التوحيد العربّي. ولكن املوقف ال�صعودّي مل يغادر حذره. وكان 

ح�ص��ني العويني، الوثيق ال�صلة بامللك، اإىل جانب ريا�ض ال�صلح 

يف هذه املحادثات.

بني ا�صرتاك لبنان يف »م�صاورات الوحدة العربّية« يف الأّيام الأوىل 

م��ن �صن��ة 1944، وا�صرتاك��ه يف اجتماعات اللجن��ة التح�صرّية 

»للموؤمت��ر العربّي« التي با�ص��رت اأعماله��ا يف الإ�صكندرّية يوم 

25 اأيل��ول م��ن ال�صن��ة نف�صه��ا، كان��ت باري�ض قد حت��ّررت من 

، وكان اجلي�ض الأحم��ر ال�صوفياتّي قد حّقق 
ّ
الحت��الل الأملاين

انت�صارات حا�صمة على جبهة احلرب ال�صرقّية يف اأوروّبا. وهو ما 

حم��ل ت�صر�صل، القلق من انت�ص��ار ال�صيوعّية يف ركاب اجلي�ض 

الأحم��ر، عل��ى التوّجه نحو تعزي��ز مكانة فرن�ص��ا الديغولّية يف 

عامل م��ا بعد احلرب، مبا فيه اإقرار مرك��ز ممتاز لها يف �صوريا 

 
ّ
ولبنان. هذا التوّجه ظهرت عالئمه القوّية يف التاأييد الربيطاين

النا�ص��ط لفر���ض املعاهدة ب��ني فرن�صا وكّل من هات��ني الدولتني 

وعّوقت��ه املعار�صت��ان ال�صوفياتّي��ة والأمركّية والرف���ض ال�صورّي 

 والرّد الفرن�صّي على هذا الرف�ض، وقد بلغ يف دم�صق حّدًا 
ّ
واللبناين

من احلمق اأحرج الربيطانّيني. عّوق هذا التوّجه اأي�صًا ما بدا من 

تاأييد م�صرّي وعراقّي، خ�صو�صًا، للبنان و�صورّيا، يف املجال العربّي، 

وق��د كان من بواعث��ه اخل�صية م��ن ا�صتواء »املرك��ز الفرن�صّي 

املمت��از« عقب��ة يف وج��ه ال�صع��ي اإىل اإن�صاء املنظوم��ة الإقليمّية 

العربّي��ة. هذا ومل ينف��ع التوّج�ض ال�صعودّي م��ن بع�ض مفاعيل 

 – ال�صورّي 
ّ
ه��ذه املنظوم��ة واأو�صافه��ا يف تعدي��ل املوق��ف اللبناين

منه��ا فورًا. بل لعّل �صمود املوقفني امل�ص��رّي وال�صورّي كان له اأثر 

يف حم��ل امللك ال�صعودّي، تدريجّيًا، عل��ى اعتماد جانب املرونة 

يف موقف��ه من املنظومة. فق��د كان معّول اململكة على وجود 

حم��ور م�صرّي – �صورّي – �صع��ودّي، يي��ل اإلي��ه لبنان اأي�ص��ًا ويوازن 

املح��ور الها�صمّي، وهذا من غر قطيعة ظاهرة بني املحورين، يف 

هذه املرحلة.

م76Z بني »املركز املمت�ز« و »بروتوكول الإ�شكندرّية«

قتل��وا خم�صة من اأه��ايل تل اأبي��ب انتقامًا 

وجرح��وا اآخري��ن. وهو م��ا اأثار اأي�ص��ًا اأعمال 

عن��ف طاولت متاج��ر اليه��ود ومعابدهم يف 

بريطاني��ا نف�صها. وقد اأثارت اأعمال الإرغون 

الوكالة اليهودّية اأي�صًا وراأى فيها بن غوريون 

ت�صّرفات حمق��اء اأبطلت مفعول »ملحمة« 

الوكال��ة  تعّه��دت  اأن  ف��كان  اأكزود���ض. 

 بالق�صاء املربم 
ّ
للمفّو���ض ال�صامي الربيط��اين

عل��ى الإرغ��ون و�صت��رن. ولك��ن ح��وادث 

العنف اأخذت تتواتر بني اليهود والعرب. واأّما 

رّكاب اأكزود���ض فتعّر�ض و�صعهم لتقّلبات 

باإنزاله��م يف هامب��ورغ،  انته��ت  متمادي��ة 

خالل اأيلول، وباإيداعهم مع�صكرًا يف البالد 

التي كان اليهود قد واجهوا فيها م�صرهم 

املع��روف. منع��ت بريطاني��ا اإذن نزوله��م يف 

فل�صطني ولكنه��ا ُمنيت، لق��اء هذا املنع، 

ال�صيا�صّي��ة  بخ�ص��ارة ج�صيم��ة يف املواجه��ة 

بينها وبني ال�صهيونّيني.

العرب )يقابلون 500 األف يهودّي تقريبًا( فيما 

مل يب��ق يف الدولة العربّية �صوى 10 اآلف يهودّي 

يقابلون 725 األفًا من العرب. وانق�صم �صّكان 

القد�ض منا�صف��ة تقريبًا بني اجلماعتني )100 

األف يه��ودّي و 105 اآلف م��ن العرب(. هكذا 

جغرافي��ًا  �صام��رة  العربّي��ة  الدول��ة  ج��اءت 

)اجللي��ل الغربّي وال�صف��ة الغربّية دون القد�ض 
و�صط��ر �صغر من ال�صه��ل ال�صاحلّي اجلنوبّي 

ل ي�ص��ّم يافا(. وج��اءت املناطق الثالث لهذه 

الدول��ة مّت�صلة يف ما بينها ببوغازين �صّيقني 

تّت�صل عربهما مناطق الدولة اليهودّية اأي�صًا.

واأّما �صيغة الأقّلية فقالت بدولة ت�صم وليتني 

وتن�ص��اأ له��ا حكوم��ة فدرالّي��ة وجمل�ص��ان 

ب��ني  منا�صف��ة  اأع�ص��اوؤه  ينق�ص��م  اأحدهم��ا 

اجلماعت��ني والث��اين يك��ون التمثي��ل في��ه 

ال�ص��ّكان.  جمل��ة  م��ن  الن�صب��ة  بح�ص��ب 

واقرتح��ت ه��ذه ال�صيغة نظام��ًا للتحكيم 

وبلدّيتني للقد���ض وهي العا�صم��ة الفدرالّية، 

ورهنت الهجرة اليهودّية برقابة دولّية تراعي 

قدرة البالد القت�صادّية على ال�صتيعاب.

ا�صتقبل ال�صهاينة بالرتحاب �صيغة الأكرثّية 

عل��ى الرغ��م م��ن التحّفظات ع��ن ا�صتبقاء 

اجلليل الغربّي والقد�ض خارج الدولة اليهودّية. 

 اجتماع �صوفر ال��ذي عقدته 
ّ

ه��ذا فيما ع��رب

اللجن��ة ال�صيا�صّية جلامعة الدول العربّية يف 19 

ك عرب��ّي بفل�صطني تكون  اأيل��ول عن مت�صّ

دولة عربّية م�صتقّلة، وراأى يف تو�صيات اللجنة 

ة تفريطًا باحلقوق الطبيعّية لفل�صطني. اخلا�صّ

واأما احلكومة الربيطانّية فانتهت اأي�صًا اإىل 

رف���ض ال�صيغت��ني، اإذ راأت الأوىل مف�صي��ة اإىل 

العنف لفتئاتها على حقوق العرب، والثانية 

غ��ر قابل��ة للتطبيق لفرتا�صه��ا تعاونًا بني 

اجلماعتني غر حا�صل يف الواقع. عليه اّتخذ 

القرار مبداراة الورطة الربيطانّية بالن�صحاب 

م��ن فل�صط��ني يف تاري��خ يعلن �صلف��ًا وي�صع 

طريف النزاع اأمام الأمر الواقع. وكان املفّو�ض 

 قد ج�ّض نب�ض املفتي اأمني 
ّ
ال�صامي الربيطاين

احل�صيني، يف القاهرة، فت�صّلب هذا الأخر يف 

ة تقريره��ا قي الوقت  و�صعت اللجن��ة اخلا�صّ

املعنّي. وملا كان قد تعّذر التوافق على �صيغة 

واحدة حلّل امل�صاأل��ة الفل�صطينّية، اأدرجت يف 

التقري��ر �صيغتان اعتم��دت اأولهما اأكرثّية 

موؤّلفة من مندوب��ي كندا وغوامتال وهولندا 

وال�صوي��د وت�صيكو�صلوفاكي��ا والأوروغ��واي، 

واعتم��دت الثانية اأقّلي��ة موؤّلفة من مندوبي 

الهن��د ويوغ�صالفي��ا واإي��ران. ق�ص��ت �صيغ��ة 

الأكرثّية بالتوّجه نحو اإنهاء النتداب حتت 

رقاب��ة الأمم املّتحدة وبفر���ض احرتام حقوق 

الإن�ص��ان وحماية الأقّلّيات واملبادئ الأ�صا�صّية 

ل�صرع��ة الأمم املّتح��دة يف اأ�صا���ض الت�صوي��ة، 

وباإن�صاء دولت��ني يف فل�صطني اإحداهما عربّية 

والأخرى يهودّية مع حفظ الوحدة القت�صادّية 

للبالد وتدويل القد�ض. ور�صمت حدود الدولتني 

العتيدت��ني على مبداأي��ن خمتلفني. فبينما 

روع��ي يف حتديد الدول��ة العربّي��ة خلّوها من 

اليه��ود م��ا اأمكن، روع��ي يف حتدي��د الدولة 

اليهودّية قابلّيتها ل�صتيعاب هجرة كثيفة. 

علي��ه بق��ي يف الدولة اليهودّي��ة 407 اآلف من 
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وق��ف ريا�ض ال�صلح موقف ا�صتبع��اد للفدرالّية �صّوغه بالنق�صام 

ال��ذي ت�صتث��ره ه��ذه ال�صيغة يف لبن��ان وبخطره عل��ى ا�صتقالل 

الب��الد وم��ن ثّم عل��ى ا�صتق��الل �صوريا اأي�ص��ًا. عليه م��ال الوفد 

 اأي�ص��ًا اإىل ح�صر التعاون باملجال��ني القت�صادّي والثقايّف، 
ّ
اللبن��اين

م�صتثني��ًا منه ال�صيا�صة اخلارجّي��ة والدفاع. وكانت حا�صرة يف 

موقف ريا�ض ال�صلح، على الدوام، �صرورة املحافظة على احللف 

ب��ني اجلناح ال�صيا�صّي الذي يّثله ه��و، وذاك الذي يّثله ب�صاره 

 با�صتمال ال�صيغ��ة العتيدة 
ّ
اخل��وري. وحني �صّل��م الوفد اللبن��اين

على تعاون �صيا�صّي ب��ني اأطرافها، �صفعت اللجنة هذا الت�صليم 

بق��رار تاأييد جماعّي ل�صتقالل لبنان يف ح��دوده احلا�صرة. وقّدم 

�صيغ��ة هذا الق��رار جميل مردم، تاأكي��دًا لعتماده من جانب 

�صوري��ا وهي الطرف املبا�ص��ر يف اإعالن العرتاف. ومل يغفل القرار 

الإ�صارة اإىل اأن اعرتاف احلكومات العربّية هذا كان قد ح�صل 

بعد انتهاج احلكومة اللبنانّية القائمة �صيا�صتها ال�صتقاللّية 

، مع اأكرثّية 
ّ
املثبتة يف بيانها الوزارّي. عليه اجّته الوفد اللبناين

املجتمع��ني، اإىل اعتماد اخليار الكونف��درايّل. ولكن الوفدين 

ال�صعودّي واليمنّي عار�صا هذا اخليار اأي�صًا.

يف كّل ح��ال، ا�صت��وى اخل��ط »ال�صتق��اليّل« ال��ذي لزم��ه الوفد 

 حّجة يف اأيدي وفود اأخرى كانت غر راغبة قي حتّمل 
ّ
اللبن��اين

امل�صوؤولّية عن ا�صتبعاد �صيغة احّتادية، منطوية على درجة اإلزام 

 هو ما اأملى �صيغة 
ّ
عالي��ة لالأع�صاء. فبدا اأن التحّفظ اللبن��اين

»جامعة ال��دول العربّية« ب�صفتها التن�صيقّي��ة، واقت�صار اللتزام 

 غر 
ّ
بقراراته��ا على من اأراد. ومل يك��ن لهذا التعليل اللبناين

ن�صي��ب حمدود من ال�صّح��ة. والواقع اأن ريا�ض ال�صل��ح اأّيد ن�صوء 

فدرالّية ت�صم الع��راق و�صوريا و�صرق الأردّن. وكان ممكنًا ت�صّور 

�صيغة كونفدرالّية ت�صّم الفدرالّية اجلديدة و�صائر الدول. ولكن 

كانت متنع ذلك موانع قوّية مل يكن للبنان بها اأي �صاأن.

ن�ّض »بروتوك��ول الإ�صكندرّية« ال�صادر عن اللجنة التح�صرّية 

يف 7 ت�صرين الأّول 1944 على اإن�صاء »جامعة الدول العربّية« وعلى 

اأن يكون لها جمل�ض يتمّتع فيه ممّثلو الدول الأع�صاء بحقوق 

مت�صاوية وتكون قرارته ملزمة ملن يقبلها ما مل تكن متعّلقة 

بنزاع جاٍر بني اثنتني من الدول الأع�صاء، فت�صبح ملزمة لهما. 

عل��ى اأن ت�صدي��د ريا�ض ال�صلح على منح��ى »ا�صتقاللّية« الدول 

��ده الربوتوكول والق��رار اخلا�ّض بلبن��ان الذي �صحبه 
ّ
ال��ذي ج�ص�

وُبع��د اأكرثّي��ة املتفاو�ص��ني الفعلّي ع��ن النهج »الوح��دوّي« مل 

تنفع كّلها يف درء الهجوم على الربوتوكول من جانب جهات 

معار�ص��ة لبنانّية، بع�صها فرن�صّي اله��وى وبع�صها مناوئ لريا�ض 

ال�صل��ح وحكومته فح�ص��ب. وقد �صلع املن��دوب العاّم بينيه يف 

ط ال�صحافة املوالية لفرن�صا. وهو قد  هذا الهجوم، مبا�ص��رة وبتو�صّ

�ص��ّوغ نقده ت�صويغًا طائفّي��ًا �صريحًا، فزعم اأن يف الربوتوكول ما 

يه��ّدد اأم��ن امل�صيحّيني. وكان احتجاجه مرّك��زًا على ن�ّض يف 

الربوتوك��ول ل يجي��ز »باأّية حال اّتب��اع �صيا�ص��ة خارجّية ت�صّر 

ب�صيا�ص��ة جامعة ال��دول العربّية اأو اأّية دول��ة منها«. وقد خ�صيت 

احلكوم��ة اللبنانّي��ة عم��اًل فرن�صّيًا م��ا يتبع موق��ف بينيه. 

فاأعل��م ريا���ض ال�صل��ح احلكومت��ني ال�صورّي��ة والعراقّي��ة بهذا 

املوق��ف، مبديًا رغبت��ه يف التفاهم مع م�صر عل��ى عودة اللجنة 

التح�صرّية اإىل النعق��اد. ولكن بريطانيا عار�صت هذا امل�صعى 

وعم��دت اإىل ت�صليم وزير اخلارجّي��ة الفرن�صّية مذّكرة اأنكرت 

فيه��ا اأن يكون يف بروتوكول الإ�صكندرّي��ة ما ي�صّر با�صتقالل 

لبنان واأّكدت رف�صها اأّي م�ّض بهذا ال�صتقالل.

مع ذل��ك، م�صت الدوائ��ر النتدابّية يف دعم احلمل��ة ال�صحفّية 

وال�شيا�شّي��ة عل��ى الربوت�ك���ل، اآمل��ة اإ�شقاط حك�م��ة ريا�ض 

ال�صلح. ولكن دعم جمل�ض النّواب، باأكرثّيته ال�صاحقة، هذه 

احلكوم��ة اأّخ��ر رحيله��ا. وكان البطريرك عري�ص��ة يف عداد 

امل�صتائ��ني من الربوتوكول، ومعه الثنائّي هرني فرعون ومي�صال 

�صيح��ا من جهة، والإّدّيون من اجلهة الأخرى. وقد اأعّد املحامي 

يو�ص��ف ال�ص��ودا، بتكلي��ف م��ن البطري��رك، مطالع��ة يف نقد 

الربوتوك��ول وّجهها البطريرك اإىل رئي���ض احلكومة. وتعّر�ض 

ريا���ض ال�صلح اأي�ص��ًا لنقد يف جمل���ض النّواب م��ن اأمثال حمّمد 

العّب��ود واأّيوب تابت. واأبرز الإّدي��ون امتناع اململكتني ال�صعودّية 

واليمنّية عن توقيع الربوتوكول، عند �صدوره، وترحيل اأربعة من 

روؤ�صاء احلكومات املوّقعني عن ال�صلطة، مت�صائلني عن الداعي 

الذي دعا لبنان اإىل التوقيع وم�ص�رين اإىل فقدان »جامعة الدول 

العربّي��ة« اأب��رز موؤّيديها يف اأنظمة احلكم العربّي��ة. واأّما هرني 

فرعون فعمد اإىل املبالغة اإذ اعترب اجلامعة دولة فوق الدول و�صّوى 

بني نظامها والفدرالّية.

والواق��ع اأن داعي��ًا ت�ص��ّدر دواعي فرع��ون و�صيح��ا لالن�صمام اإىل 

احلملة ه��و ال�صعور بتنامي قّوة ريا�ض ال�صل��ح يف دائرة ال�صلطة، 

رف�صه التق�صيم ولح��ظ اأن ال�صهاينة يريدون 

التق�صي��م منطلقًا لال�صتيالء على فل�صطني 

كّلها، وعرّب عن ا�صتعداد العرب للقتال.

اأخ��رًا مالت الوليات املّتح��دة، ممّثلة بوزير 

اخلارجّي��ة مار�ص��ال، اإىل الرتّق��ب، م��ن غر 

بة من  اأن ترف���ض م�صروع الأكرثّي��ة، متح�صّ

ا�صت�صراء ال�صطراب يف منطقة كان م�صروع 

مار�ص��ال لإعم��ار اأوروب��ا يع��ّول كث��رًا على 

نفطها. وكان اخلوف من ال�صطراب فاعاًل 

يف احل�ص��اب الفرن�صّي اأي�ص��ًا فلم تّتخذ فرن�صا 

موقفًا يف اجلدال، موؤثرة اإرجاء املعاجلة. عليه 

بدا حت�صيل اأكرثّية الثلثني لإقرار �صيغة من 

ال�صيغتني املطروحتني اأمرًا م�صتبعدًا عند بدء 

دورة اجلمعّية العمومية...

اأعم��ال اجلمعّي��ة مزدحم��ًا  وكان ج��دول 

ف�صّكل��ت جلنة على ح��دة ت�ص��ّم مندوبني 

ع��ن جمي��ع ال��دول الأع�ص��اء لدرا�ص��ة تقرير 

��ل اإىل �صيغة ُتعر�ض  ��ة والتو�صّ اللجن��ة اخلا�صّ

عل��ى الت�صويت يف اجلمعّية. وقد با�صرت هذه 

اللجنة اجتماعاتها يف 25 اأيلول.

كان موق��ف بريطاني��ا يف اللجن��ة موق��ف 

املعت��رب بف�صل النت��داب من اأ�صل��ه والراغب 

يف اخلال���ض من غر زيادة يف خ�صارته. عليه 

اأعلن��ت تاأييده��ا ح��اًل ير�صي ط��ريف النزاع 

)وه��ي عارف��ة بتع��ّذر ه��ذا احل��ّل( ورف�صه��ا 
ا�صتعمال القّوة لفر���ض حّل ل تكون له هذه 

ال�صف��ة وت�صميمه��ا، يف ه��ذه احلال��ة، على 

�صحب جي�صه��ا واإدارتها م��ن فل�صطني. مع 

ذلك، كان احتمال التق�صيم ي�صتثر عنف 

الإرغ��ون جمّددًا يف وجه الربيطانّيني والعرب. 

وكان��ت الهاغان��اه، الراغب��ة يف التق�صي��م 

حمّطة اأوىل، تواجه هذا العنف بعنف م�صاّد. 

واأّم��ا م��ن اجله��ة العربّية، فكان��ت و�صيلة 

الحتجاج هي التظاهر مع التو�صية بتجّنب 

اأم��ني  اإىل العن��ف. وكان املفت��ي  الن��زلق 

احل�صين��ي يبا�صر تكوين اللجان، على غرار 

ما ح�ص��ل �صنة 1936، ويعل��ن ال�صتعداد ل�صّن 

احل��رب على ال�صهيونّيني. هذا فيما كانت 

ال��دول العربّي��ة تعار�ض ه��ذا التوّج��ه مراعاة 

للملك عبد الله وت�صّكل جلنة ع�صكرّية، 

من جانبه��ا، لإظهار ا�صطالعها مب�صوؤولّية 

ف��وزي  وتكّل��ف  فل�صط��ني  ع��ن  الدف��اع 

القاوقج��ي، املناوئ للمفتي، تكوين »جي�ض 

لالإنقاذ« من املتطّوعني العرب.

اأخ��رًا، كان عب��د الل��ه ي�صتقب��ل القيادّية 

ال�صهيونّي��ة غولدا ماير�ص��ون )مائر لحقًا(، 

يف 17 ت�صري��ن الثاين، ويبلغها قبوله التق�صيم 

�صلم��ًا على اأن ي�ص��ّم اإىل مملكت��ه الق�صم 

املقّرر للعرب من فل�صطني.

يف جلنة الأمم املّتحدة، اأعلنت اأمركا، يوم 

11 ت�صرين الأّول، قبولها ال�صيغة املقرتحة من 
��ة )اأي التق�صيم(  الأكرثّي��ة يف اللجنة اخلا�صّ

�صاألته��ا ع��ن كيفّي��ة  بريطاني��ا  ولك��ن 

التطبي��ق يف اإ�ص��ارة اإىل الع��بء الع�صك��رّي 

ال��ذي ت�صتتبعه ه��ذه ال�صيغة. واأّم��ا املفاجاأة 

ال�صوفيات��ّي  الحّت��اد  م��ن جان��ب  فج��اءت 

ال��ذي اأعل��ن مندوب��ه قب��ول التق�صي��م اأي�صًا، 

ي��وم 13 ت�صري��ن الأّول. كان موقف��ا بولوني��ا 

��ة،  وت�صيكو�صلوفاكي��ا، يف اللجن��ة اخلا�صّ

نذيرين مبكرين بهذا القبول. ولكنه فاجاأ 

العرب )وغرهم( مع ذلك، وكانوا يرّجحون 

موقفًا �صوفياتّيًا مواجهًا للموقف الأمركّي 

ويلّوحون بالنحياز اإىل الحّتاد ال�صوفياتّي، اإذا 

غّلبت املواقف الغربّية مطالب ال�صهيونّيني. 

اأرادت  مو�صك��و  اأن  ف��كان  الواق��ع  واأّم��ا 

 
ّ
الأمركّي – الربيط��اين اخل��الف  ا�صتثم��ار 

لدخ��ول امل�صرق العرب��ّي م�صتظّل��ة مب�صوؤولّية 

خ  الأمم املّتحدة عن فل�صطني وم�صتبقة تر�صّ

 .
ّ
الق��دم الأمركّي��ة واأف��ول ال��دور الربيطاين

حي��ال الإع��الن ال�صوفيات��ّي، مل جت��د الدول 

العربّي��ة خمرجًا غ��ر النكف��اء اإىل �صيغة 

�صبيه��ة بال�صيغ��ة املقرتح��ة م��ن الأقّلي��ة 

��ة )اأي الفدرالّي��ة القائم��ة  يف اللجن��ة اخلا�صّ

على الكانتون��ات(. علي��ه انق�صمت جلنة 

اجلمعّي��ة العاّم��ة اإىل ث��الث جل��ان فرعّية، 

والثاني��ة  التق�صي��م  اأوله��ا م�ص��روع  تدر���ض 

ل اإىل  م�صروع الفدرالّية والثالثة اإمكان التو�صّ
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تنامي��ًا جعل له �صلطة عل��ى رئي�ض اجلمهورّي��ة وعلى جمل�ض 

الن��ّواب يف اآن مع��ًا. وكان على هذا الثنائ��ّي اأن يراعي حليفه 

عب��د احلمي��د كرامي، فرّكز هجومه على م��ا اعتربه اإخفاقًا 

حلكوم��ة ريا���ض يف املج��ال الداخل��ّي. واأّما رئي���ض اجلمهورّية 

)ال��ذي كان ن�صيبه فرع��ون و�صقيق زوجته �صيح��ا يراعيان، يف 

موقفهم��ا، ق��درًا غر ثابت م��ن ال�صتقالل عن��ه( فدعا رئي�ض 

احلكوم��ة اإىل اإعداد م�صروع لتعديل ن���ضّ الربوتوكول املتعّلق 

ب�صيا�ص��ة الأع�ص��اء اخلارجّية، ُيعر�ض على املوؤمت��ر العربّي العام 

املقب��ل. وه��و ما اأب��دى ريا���ض ال�صلح ا�صتع��دادًا له واأ�ص��ار اإليه يف 

مذّك��رة قّدمه��ا اإىل عري�ص��ة اأبرز فيها ح��دود اجلامعة العتيدة 

��ة كونه��ا منّظم��ة غ��ر ذات �صف��ة دولّي��ة، ل تتب��ادل  وبخا�صّ

التمثي��ل الدبلوما�صي مع جه��ات اأخرى. اإىل ه��ذا، حّذر ريا�ض 

البطري��رك حني زاره م��ن عودة امل�صلم��ني اإىل املطالبة ب�صّمهم 

اإىل �صوريا. وكان مفتي اجلمهورّية حمّمد توفيق خالد قد عرّب، 

يف ر�صال��ة اإىل رئي���ض اجلمهورّية، عن ا�صتيائه من احلملة على 

الربوتوك��ول، موؤّك��دًا اأن ه��ذا الأخر مل يعُد احل��ّد الأدنى من 

التعاون العربّي الذي يريده امل�صلمون.

يف هذه الأثناء، طراأ طارئ جعل احلملة على ريا�ض ال�صلح ت�صتّد 

وق��ّرب رئي�ض اجلمهورّية نف�صه م��ن القتناع ب�صرورة اإبعاده عن 

رئا�صة احلكومة. ذاك هو مر�ض ب�صاره اخلوري الذي بداأ ب�صقطة 

�صّببت له ك�صرًا يف يده يف اأوا�صط كانون الأّول 1944 ثّم اأ�صفر عن 

حالة ع�صبّية اأقنع��ت املحيطني به بعجزه عن القيام مبهاّمه، 

وا�صتدع��ت اإقامته يف فل�صطني، ابتداء م��ن نهاية ال�صهر التايل، 

م��ّدة �صهرين للمعاجلة. فعند ن�ص��وء هذا الو�صع )الذي مل يكن 

م�صمون��ًا، يف مبتداإه، اأّل يفر�ض اعت��زال اخلوري الرئا�صة نهائّيًا(، 

ظه��ر يف الأف��ق اإمكان ا�صت��واء ريا���ض ال�صلح رئي�ص��ًا »واقعّيًا« 

للجمهورّي��ة م��ع انتق��ال �صلط��ات الرئا�ص��ة اإىل جمل���ض الوزراء 

مبوجب الد�صت��ور. ومل يكن هذا الحتمال مقبوًل من جهات 

خمتلف��ة كان بع�صها حميطًا بالرئي�ض، وه��ي التي �صلعت يف 

احلملة على ريا�ض غداة اإعالن بروتوكول الإ�صكندرّية. عليه 

طلب رئي�ض اجلمهورّية اإىل ريا�ض اأن يتنّحى. ومل ُيْبِد هذا الأخر 

ممانعة، تقديرًا منه ملقت�صيات الظرف نف�صه واحتمالته، على 

الأرجح، واإيثارًا ملوقع املعار�صة على موقع ال�صلطة يف هذا الظرف.

كان ريا���ض ال�صلح زعيم��ًا عري�ض ال�صي��ت، ومل يكن رئي�صًا 

لكتلة نيابّية. وكان م�صدرا قّوته – ف�صاًل عن �صخ�صّية ممّيزة 

بحّب املبادرة والرباعة يف ت�صديدها – ا�صتواوؤه قبلة لأنظار جمهور 

متن��ّوع، كبر ولكّنه غر مرّكز يف �ص��ورة الكتلة الناخبة، 

و�صبك��ة عالقات �صا�صعة يبداأ ن�صيجه��ا كثيفًا جّدًا يف لبنان 

و�صوري��ا وينت�صر اإىل �صائر الب��الد العربّية فاإىل فرن�صا وبريطانيا... 

وق��د اآل اإلي��ه ه��ذا كّل��ه من م�ص��رة ن�صالّي��ة طويل��ة ومتعّددة 

امل�ص��ارح. وكان ال�صلح اأي�صًا �صيا�صّي��ًا عري�ض الأفق �صعر باأولوّية 

املدارين الدويّل والعربّي ملعركة ال�صتقالل، فاأولهما من طاقته 

ما ي�صتحّقانه. ويف ال�صيا�صة الداخلّية، كان ال�صلح لعبًا مقباًل 

عل��ى املناورة، يل��زم جانب املرونة ولكّن��ه ل ياأنف من ال�صّدة يف 

اخل�صومة. وقد فر�ض احلاجة اإىل �صخ�صه، يف احلكم، باجتماع 

ه��ذه العوامل له، يف ظرف م��وؤاٍت هو ظ��رف ال�صنتني الأخرتني 

من احلرب العاملّي��ة الثانية، واخل�صوم��ة الربيطانّية – الفرن�صّية 

يف ال�ص��رق، ووحدة املعركة ال�صتقاللّية يف �صوريا ولبنان، واملجال 

املت��اح لحت�صان عرب��ّي لق�صّية لبنان واجّت��اه ق�صيتني معًا نحو 

الإفال���ض، بع��د �صن��ة 1936، هما ق�صّي��ة عودة املناط��ق امللحقة 

ب�»لبن��ان القدمي« اإىل »اأّمها« �صوريا وق�صّي��ة احلماية الفرن�صّية 

لن�صارى امل�صرق، وقد ا�صتنزفتها جتربة النتداب الطويل وق�صمت 

ظهرها هزية فرن�صا �صنة 1940.

ه��ذه الزعامة عّو�ص��ت ريا�ض ال�صل��ح، يف الظرف ال��ذي و�صفنا، 

افتق��اده التاأيي��د النتخاب��ّي املرّك��ز عل��ى غ��رار عب��د احلميد 

كرام��ي، مث��اًل، وكذلك احل��وزة النيابّية املنيع��ة، على غرار 

ب�صاره اخل��وري، مثاًل. وكانت م�صكلت��ه، يف هذا امليدان، هي 

م��ة اآن��ذاك، ل اإىل تّياري��ن �صيا�صّيني  م�صكل��ة طائفت��ه املق�صّ

)ول��و ف�صفا�صني( بل ب��ني روؤو�ض عديدة �صب��ه متوازنة يف ما بينها 

ومتناطح��ة غالب��ًا. ولك��ن التعوي���ض امل�ص��ار اإليه اأخ��ذ ينق�ض 

من��ه انق�صاء الظرف )امل�صار اإلي��ه اأي�صًا( اأو تبا�ص��ر انق�صائه، واإن 

يك��ن هذا التعوي�ض قد بقي حا�ص��اًل. كانت عودة الع�صبّيات 

الداخلّي��ة ومناو�ص��ات زعمائه��ا اإىل ت�صّدر احلي��اة ال�صيا�صّية يف 

لبن��ان ت��رّد الروح، كلم��ا ثبتت، اإىل م��ا هو م�صال��ح انتخابّية 

وتن��ازع ملغامن ال�صلط��ة والوظيفة، وت�صعف ريا���ض ال�صلح. وقد 

ح�ص��ل، مّرة واحدة، عل��ى الأقّل، اأن ُترك��ت مناو�صات الداخل 

للداخ��ل وانُت��دب ريا���ض ال�صلح ال��ذي كان قد غ��ادر احلكم 

م77Z الع�شبّي�ت الط�ئفّية والزع�مة القومّية

ت�صوية و�صيطة. وكانت هذه اللجان الفرعّية 

م�ص��ارح لتقّلب��ات خمتلف��ة. فالأمركّيون 

يريدون نهاي��ة �صريعة لالنت��داب وال�صوفيات 

يري��دون دورًا وم�صوؤولّية مبا�صرة ملجل�ض الأمن. 

وح��دود التق�صي��م يعاد البح��ث فيه��ا اأي�صًا، 

في�صع��ى الأمركّي��ون اإىل تقلي�ض الكتلة 

اليهودّي��ة.  الدول��ة  يف  العربّي��ة  ال�صّكانّي��ة 

ولك��ن ال�صهيونّيني يعار�صون، عند ترومان، 

�صّم النقب اإىل الدول��ة العربّية بعد اأن �ُصّمت 

ع ن�صي��ب العرب من اجلليل،  اإليها يافا وو�صّ

اإل��خ. واأّم��ا اللجن��ة الفرعّية الثاني��ة )وفيها 

ال��دول العربّية( فيتع��ّذر عليها التحّرك نحو 

�صيغ��ة مرّجح��ة القبول يف اجلمعّي��ة العاّمة 

وت�صاأل اإن كان لالأمم املّتحدة اأن تبّت م�صر 

البالد خالفًا ملرغوب الأكرثّية من اأهلها... 

هذا ال�صتع�صاء ُيعجز اللجنة الفرعّية الثالثة 

ل اإىل ت�صوية ما. وينتهي الأمر اإىل  ع��ن التو�صّ

اعتم��اد اللجنة خّطة التق�صيم عند عودتها 

اإىل اللتئ��ام، وذلك ب�25 �صوتًا قابلها 13 �صوتًا 

معار�ص��ًا و 17 �صوت��ًا ممتنع��ًا بينه��ا فرن�صا. 

ومل تك��ن ه��ذه الن�صب، اإذا بقي��ت ثابتة يف 

اجلمعّي��ة العاّم��ة، مف�صي��ة اإىل اإق��رار خّطة 

التق�صيم نهائّيًا، اإذ كان الإقرار حمتاجًا اإىل 

اأكرثّية الثلثني.

كانت املعركة يف اجلمعّية العاّمة معركة 

�صعب��ة اإذن. وق��د ح�صمته��ا عوام��ل عّدة يف 

نهاية مط��اف عا�صف: ال�صغ��ط الأمركّي 

الالتينّي��ة  اأم��ركا  عل��ى دول �صعيف��ة يف 

 الذي ا�صرتى 
ّ
واإفريقي��ا واآ�صيا، وامل��ال ال�صهيوين

)باآلف قليلة من ال��دولرات( اأ�صوات دول... 
وانقالب املوق��ف الفرن�صّي من حال التوّج�ض 

م��ن ا�صتث��ارة الع��رب وامل�صلم��ني يف املغ��رب 

وامل�ص��رق على فرن�صا اإىل ح��ال اخل�صوع )بعد 

تاألي��ف موري���ض �صوم��ان حكومت��ه( لإرادة 

ال�صرتاكّيني )ومنهم وزراء يهود( وال�صيوعّيني 

)وقد مالوا اإىل حيث مالت مو�صكو( و�صكوت 
الكر�صّي الر�صويّل الرا�صي بتدويل القد�ض. هذه 

ال�شغ���ط املت�شافرة �شمدت له��ا الي�نان التي 

انتقلت من المتناع اإىل رف�ض التق�صيم...

يف ه��ذا اجل��ّو املكتن��ف بال�صبه��ات، بداأت 

املناق�ص��ات يف اجلمعّية العاّمة يوم 28 ت�صرين 

الث��اين. ويف 29، األقى كميل �صمعون كلمة 

لقب��ول  متاأّخ��رًا  ا�صتع��دادًا  فاأب��دى  الع��رب، 

ت�صوي��ة تر�ص��ي ط��ريف الن��زاع. واأّم��ا ال�صيغة 

الت��ي ا�صتعاده��ا فه��ي �صيغة بيف��ن القائلة 

بالكانتونات والفدرالّية. لكنه اأغ�صى عن 

ذك��ر م�صاألة الهجرة اليهودّي��ة، وهي امل�صاألة 

املت�ص��ّدرة يف اعتب��ار �ص��ّف طويل م��ن الدول. 

وقد رّد عليه املن��دوب الأمركّي فالحظ اأن 

اللجنة امل�صّكلة من اأع�صاء اجلمعّية العاّمة 

ا�صتبع��دت ه��ذه ال�صيغ��ة واأن قب��ول الت�صوية 

يجب اأن ياأتي من عرب فل�صطني، واأن لبنان 

والدول العربّية الأخرى لي�صت اأَْوىل من غرها 

من الدول بتقدمي املقرتحات.

اأخرًا، انتقلت اجلمعّية العاّمة اإىل الت�صويت. 

فح�ص��د م�ص��روع التق�صي��م 33 �صوت��ًا بينه��ا 

الولي��ات املّتحدة والحّت��اد ال�صوفياتّي وفرن�صا 

وعار�ص��ه 13 دولة بينه��ا دول اجلامعة العربّية 

ال�صّت وامتنعت ع�صر دول بينها بريطانيا.

اأن  لورن���ض،  ه��رني  للم��وؤّرخ  مالحظ��ة  يف 

 �صيغ��ة التق�صيم ه��ذه اأحبط��ت »مطامح«

و»مطالب« لل�صهيونّيني. واأّما عرب فل�صطني 

فخ�ص��روا مناط��ق برّمته��ا كان��وا اأكرثّي��ة 

�صّكانه��ا ومالك��ي اجلان��ب الأعظ��م من 

اأرا�صيه��ا. علي��ه ا�صتقبل ت�صوي��ت اجلمعّية 

العاّم��ة يف فل�صطني بالف��رح الغامر بني يهود 

فل�صط��ني وبالغ�ص��ب العارم ب��ني عربها. وما 

انق�صت اأّي��ام حّتى كان العن��ف الدموّي قد 

انت�صر يف اأرجاء فل�صطني.
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على م��ا ُي�صغل �َصْغاًل ق�صر الأجل منها. وقد متّثلت قّوة ب�صاره 

اخلوري، على التحدي��د، يف اأمرين: – القدرة على تثبيت اأركان 

ل ي�صعه��م مناف�صته يف نطاق طائفته وعلى اإق�صاء من ي�صعهم 

مناف�صت��ه، و – القدرة على املعاقبة بني اأركان الطوائف الأخرى 

بحي��ث يحفظ ولءه��م له ويوّج��ه معار�صتهم نح��و احلكومة 

ح�ص��رًا. وكان اخلوري حري�صًا، فوق كّل �صيء، على ولء كبار 

الأعي��ان ال�صّنة ل�»العه��د«. فهو كان يعل��م اأن مناو�صة القادة 

املوارن��ة ل��ه )مبن فيه��م البطري��رك اأو املطران مب��ارك( ل تهّز 

موقعه بقدر ما يهّزه اأن تتجاوز معار�صة اإ�صالمّية ج�صيمة عتبة 

الق�ص��ر اجلمهورّي. كان من �صاأن ه��ذا التجاوز – اإذا ح�صل – اأن 

يفق��د الرئي�ض امتي��ازه الأكرب وه��و جمعه ل��ولء »اجلناحني« 

اللبنانّيني. وكان الرئي�ض يعلم اأي�صًا اأن هذه املعار�صة الإ�صالمّية 

لن تعدم، على الأرج��ح، زعامات مارونّية راغبة يف حمالفتها. 

وكان ال�صبي��ل اإىل التف��ادي من ه��ذا اخلطر وا�صحًا ج��ّدًا. وهو 

املعاقب��ة بني خم�ض �صخ�صّيات اأو �صّت هم اأعيان ال�صّنة الكبار 

يف املوق��ع ال�صرتاتيجّي الذي هو رئا�ص��ة احلكومة. عليه كان 

لزامًا اأن تكون اأعمار احلكومات ق�صرة.

واأّم��ا ريا���ض ال�صلح فكان للجف��اء بينه وب��ني الطائفّية اأ�صول 

بعي��دة. كانت ت�ص��رب هذه الأ�صول، نحو �صن��ة 1943، يف ثالثني 

�صنة من العمل »القومّي« الذي ا�صتقّر ريا�ض ال�صلح باكرًا على 

فهم »ا�صتقاليّل« له، تقّدم عنده الفهم »الوحدوّي«. وكان اأّول 

م�صكل حفز هذا الفهم هو م�صكل الأقّليات يف امل�صرق. وكان 

ريا�ض ي��رى طماأنتها بكل و�صيلة متاحة، اإبطاًل حلاجتها اإىل 

»احلماي��ة« الأجنبّية. ولكّنه كان ي��رى اأن الطمئنان يجب 

اأن ينته��ي اإىل جت��اوز املوقف الأقّلّي نف�صه، بع��د اختيار املنطق 

»الوطن��ّي« لأنظمة حتك��م ب�»ال�صوّية« ول تف��ّرق النا�ض ِفَرقًا، 

من حيث حقوقهم، على اأ�صا�ض الدين. ومّلا كان ريا�ض ال�صلح 

�صيا�صّيًا، قبل كّل �صيء، اأي رجاًل يحّب اأن يك�صب املعركة اإذا 

خا�صه��ا، فاإّنه اأبدى تراجع��ًا عن هذا املوقف الأ�صلّي حني بدت 

له ال�صتجابة معدومة من اجلهة املقابلة. وهو قد اختار �صديقًا 

م�صيحّي��ًا له – �صن��ة 1936 – لينذره بهذا الرتاج��ع وباأنه �صيكون 

زعيم��ًا م�صلمًا »من الآن و�صاع��دًا«. وكان هذا ال�صديق واحدًا 

م��ن اأ�صدقاء يتع��ّذر اإح�صاوؤهم اجتمعوا لريا���ض، خالل ن�صاله، 

م��ن امللل املحيط��ة كاّفة: ال�صيعة وال��دروز والعلوّيني والن�صارى، 

على اختالف ِفَرقهم، واليهود.

ملعرك��ة كربى ه��ي معركة اجل��الء. وكان معلوم��ًا اأن هذا 

النوع من املعارك ينا�صب الرجل.

 

يف مي��دان ت�صير ال�صوؤون اليومّية للحك��م وبناء اأجهزة الدولة، 

 فرلونغ، منذ كانون 
ّ
�ص��كا ب�صاره اخلوري للقن�صل الربيط��اين

الأّول 1943، ع��زوف ريا�ض ال�صلح عن درا�ص��ة امللّفات الداخلّية، 

وع��ن البقاء جال�صًا على كر�ص��ّي مكتبه »ملّدة تتجاوز ال�صاعة 

الواحدة كّل مّرة« واأّن��ه كان كثر الن�صغال مبناواأة خ�صومه 

املحتملني. ف�صاًل عن ذلك، بقي ريا�ض ال�صلح مّياًل اإىل ك�صب 

االأن�ش��ار يف اأو�ش��اط خمتلف��ة، قلي��ل االكرثات مبنط��ق رئي�ض 

اجلمهورّية الذي كان يرى نف�صه ذا »حزبّية«، يف البالد، وكان 

يق��ّدم املقّربني منه لرت�صيخه��ا وتعزيز مواقعها يف اأجهزة الدولة. 

وب��دا ريا�ض حري�صًا، على التحديد، على مواطن تاأثره يف اأحياء 

ب��روت مع اأّن��ه مل يكن نائبًا عن العا�صم��ة. وكان، على ما 

يفي��د تقرير فرن�صّي �صاب��ق لو�صوله اإىل احلك��م، اأكرث ال�صا�صة 

ا�صتقطاب��ًا ل�»القب�صاي��ات« يف الأحياء وقدرة على حتريكها )اأو 

�صبطها( بالتايل.

امله��ّم اأن هذا الخت��الف بني الرئي�ص��ني يف توجيه »اخلدمات« 

كان مظهرًا طافيًا مل�صكل��ة عميقة. كان حديث الإ�صالح 

ق��د فر�ض نف�صه منذ و�صول اخل��وري وال�صلح اإىل ال�صلطة. وكان 

ريا���ض ق��د �صّوب نظ��ره نحو اإلغ��اء الطائفّي��ة على اأّن��ه التعبر 

ع��ن »يقظة وطنّية« ه��ي وحدها احلا�صن الفّع��ال لال�صتقالل 

ولالإ�ص��الح مع��ًا. ومل يك��ن كالمه هذا، يف بي��ان حكومته 

الأوىل، كالم��ًا األقي على عواهنه. واإمّن��ا ا�صتوت هذه اليقظة 

هدف��ًا ل�صعي فعل��ّي، وهو ما اأّك��ده ال�صلح لفرلون��غ، تكرارًا، 

�صنة 1944. وقد كانت خيبة هذا ال�صعي �صريعة، على ما يظهر، 

ولي���ض يف هذا م��ا ُي�صتغرب. فف��ي ال�صيا�ص��ة الداخلّية، كانت 

النياب��ة اأو الوزارة ل ُترى اإل مقرتنة بخدم��ة الأن�صار وتعزيز املوقع 

وبالت��ايل، يف مناف�ص��ة اخل�صوم. وكانت القاع��دة الطائفّية هي 

املق��ّررة ل�صبط الأن�صبة م��ن منافع ال�صلطة والنف��وذ ولتوزيعها. 

كانت هذه القاع��دة متحّدرة من تقليد بعيد يف الزمن اخرتق 

عهدي املت�صرفّية والنتداب بتمامهما. وحني انح�صر ظّل املفّو�ض 

ال�صامي، اأ�صبحت رئا�صة اجلمهورّية هي ال�صابط الأكرب لتوزيع 

مواق��ع ال�صلط��ة، اأّوًل، من �صيا�صّية واإدارّي��ة. فهي قد اأم�صكت 

مبقالي��د التوزي��ع املتزام��ن لتل��ك املواق��ع ومبقالي��د التعاقب 

ا�صتع��داد ع��رب  ب��ني  �صا�صع��ًا  الب��ون  كان 

فل�صطني )ومن ورائهم دول اجلامعة العربّية( 

خلو�ض حرب عاّم��ة يف فل�صطني متنع اإنفاذ 

قرار التق�صي��م وا�صتعداد احلركة ال�صهيونّية 

خلو���ض هذه احل��رب اإنفاذًا للق��رار املذكور. 

وم��ا مّرت اأّي��ام على اّتخ��اذ اجلمعّية العاّمة 

قراره��ا هذا حّت��ى اأعلنت بريطاني��ا قرارها 

اإنهاء النت��داب و�صحب اإدارت��ه وجي�صه يف 15 

اأّيار 1948. وكان هذا اإيذانًا ببدء ال�صراع العاّم 

على الأر�ض وجعل نتائجه اأمرًا �صيا�صّياً واقعًا.

 

 نف�صه )8 كانون 
ّ
ويف يوم الإع��الن الربيطاين

الأّول 1947(، كان رئي���ض »اللجن��ة الفّنّي��ة« 

العراق��ّي الل��واء اإ�صماعيل �صف��وت يبلغ دول 

اجلامع��ة �ص��رورة دخ��ول قّواته��ا النظامّي��ة 

احلرب، وتع��ّذر التعويل عل��ى الت�صكيالت 

الفل�صطينّية غر النظامّية لإنقاذ فل�صطني، 

و�صرورة اإن�صاء قيادة موّحدة للجيو�ض الذاهبة 

اإىل القت��ال. اأ�ص��اَر �صف��وت اأي�ص��ًا اإىل توا�صع 

ع��دد البنادق التي تلّقتها اللجنة �صابقًا من 

دول اجلامعة وتوا�ص��ع عدد املتطّوعني الذين 

دّربته��م. وق��د اّتخ��ذت اللجن��ة ال�صيا�صّي��ة 

للجامع��ة ق��رارات بزيادة هذا كّل��ه وبتعزيز 

التموي��ل وعّينت �صفوت قائ��دًا عاّمًا لقّوات 

ال��دول  م��ن  واملتطّوع��ني  فل�صط��ني  ع��رب 

العربّية الأخرى. هذا فيما كان املفتي اأمني 

احل�صين��ي ق��د متّكن م��ن تهيئ��ة خاليا 

)متوا�صعة العديد اأي�ص��ًا( للقيام باحلرا�صة يف 
املدن الثالث الكبرة: القد�ض وحيفا ويافا. 

واأّم��ا يف اجلهة ال�صهيونّي��ة فكانت الأرقام 

الداّل��ة عل��ى درج��ة ال�صتع��داد الع�صك��رّي 

اأ�صعاف مثيلتها العربّية: يف عديد املجّندين 

ويف اأعداد الأ�صلحة والذخائر وتوزيعها النوعّي 

ويف التموي��ل. وكان يزي��د اله��ّوة اّت�صاعًا اأن 

منّظمة الهاغاناه با�ص��رت اإجراءات ناجحة 

اإىل  وه��ذا  الأ�صلح��ة  م��ن  املزي��د  ل�صت��راد 

امتالكها معامل لت�صني��ع بع�ض الأ�صلحة 

والذخائ��ر يف فل�صط��ني نف�صه��ا. ه��ذا فيم��ا 

تبنّي، بع��د اأ�صهر املواجه��ة الأوىل، اأن اأبواب 

ا�صت��راد ال�ص��الح �صبه مغلقة اأم��ام اجلانب 

العربّي ب�شبب ال�شغ���ط ال�شهي�نّية الناجعة 

عل��ى امل�صّدري��ن املحتملني. وكان��ت قيادة 

الهاغان��اه قد و�صعت خّطت��ني: واحدة معّدة 

للتنفي��ذ يف وج��ود الق��ّوات الربيطانّي��ة ومن 

غ��ر وج��ود الق��ّوات العربّي��ة النظامّية وهي 

اخلّطة »ج« والثانية تنّفذ مع رحيل القّوات 

الربيطانّية ودخول القّوات العربّية النظامّية 

اأر�ض فل�صطني وهي اخلّطة »د«.

 

وكانت قّوات الهاغاناه، ومن ورائها الإرغون 

وليحي املن�صّقتان، هي املبادرة اإىل القتال من 

اأوا�صط كان��ون الأّول، فيم��ا كانت الهيئة 

العربّي��ة العليا مدركة ل�صع��ف ا�صتعدادها 

فل��م جت��اوز، اأّول الأمر، الدع��وة اإىل الإ�صراب 

الع��اّم. عل��ى اأن الهجم��ات ال�صهيونّي��ة يف 

القد�ض وحيفا ويافا، وكانت دامية، ا�صتفّزت 

رّدًا عربّي��ًا دامي��ًا، اأي�ص��ًا، يف م�صف��اة النف��ط 

يف حيف��ا. وبقي��ت الهجم��ات ال�صهيونّي��ة 

منت�ش��رة االأه��داف يف كان�ن الث��اين و�شباط 

فيما ترّكزت العملّيات العربّية الرئي�صة يف 

القد�ض الت��ي توىّل فيها عبد القادر احل�صيني 

قيادة منّظمة اجلهاد املقّد�ض التابعة للهيئة 

العربّية العلي��ا. وكان عديد جي�ض الإنقاذ، 

املرع��ّي من جامع��ة الدول العربّي��ة، قد تعّزز 

يف كان���ن الثاين و�شب��اط، وكان املع�شكر 

م��ن  في��ه،  املتطّوع��ني  لتدري��ب  الرئي���ض 

فل�صطينّي��ني وغرهم، واقع��ًا يف قطنا قرب 

دم�ص��ق. ولكن الدول العربّي��ة مل تكن قد 

وف��ت اإل بجزء من تعّهداته��ا املتعّلقة بهذا 

اجلي�ض. وكانت القيادة قد بقيت مثغورة اإذ 

مال��ت م�صر اإىل ت�صليح القّوات التابعة ملفتي 

القد�ض مبا�صرة فيما كان العراق ودول اأخرى 

ي�صّلم��ون العت��اد اإىل القي��ادة العاّم��ة وعلى 

راأ�صها �صفوت.

 

وذلك اأن اأثقال العالق��ات بني الدول العربّية 

رزحت على وح��دة دورها يف فل�صطني، وطراأ، 

غداة قرار التق�صيم، ما جلم ال�صعي اإىل تعزيز 

الطاق��ات الالزمة لذلك ال��دور. من ذلك اأن 

معاه��دة بورت�صماوث ب��ني بريطانيا والعراق، 

وكان��ت تفتح بابًا لتقوي��ة اجلي�ض العراقّي، 
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وم��ا م��ن ري��ب يف اأن ه��ذا الرتاج��ع اإىل »الزعام��ة الإ�صالمّية« 

مل يك��ن نهائّي��ًا، واأن ظ��روف 1941‑1943 ب��دت لريا���ض ال�صلح 

ال�صيا�ص��ّي خمتلفة )على الرغم من »النك�ص��ة« التي اأحدثها 

اأّي��وب تابت( عن ظروف 1936. وما م��ن ريب يف اأن ريا�ض ال�صلح 

احلاك��م اآمن، ردحًا من الزم��ن ي�صعب تقديره، باإمكان بناء 

اجلمهورّية اللبنانّية على غر القاعدة الطائفّية. ولكن الرجل 

كان ي�شبح يف اأو�شاط م�شّربة برف�ض متباين العمق وال�شّدة لهذا 

اله��دف. وكان، م��ن جهته، م��دركًا حلدود �شلطت��ه ول�شروط 

ثباته يف موقعه. وب��دا اأي�صًا متوّج�صًا من تقوية املع�صكر املناوئ 

لال�صتقالل بت�صعر عوامل اخل��الف يف الو�صط احلاكم. عليه 

ت�شاهل��ت احلك�مة باك��رًا، بعد اال�شتقالل، حي��ال ال�شغ�ط 

الت��ي اآلت اإىل بن��اء الدولة واإدارتها وتوزي��ع منافعها على قاعدة 

املح�صوبّي��ة. وتراخت احلكومة اأي�صًا حيال م�صاغبي 27 ني�صان 

1944 وم��ن ج��رى جمراه��م يف غ��ر منا�صبة لحق��ة. وهذا على 

الرغم من تهديد ريا�ض ال�صلح ووعيده يف جمل�ض النّواب، وعلى 

الرغ��م من التهدي��د املقابل ال��ذي كاد اأن يطاول حي��اة ريا�ض 

ال�صل��ح نف�ص��ه. وينق��ل منر تقّي الدي��ن عن ريا���ض ال�صلح اأّنه 

كان يتوّقع اأن ُيغتال. وينقل عنه اأي�صًا قوًل بدا �صعارًا له حيال 

ل اأن ين�صغل  الف�ص��اد الذي اأخذ يدّب يف اأو�ص��ال الدولة: »اإّنني اأف�صّ

ه��وؤلء بال�صتثمار ف��ال يقفون يف �ص��ّف ال�صتعم��ار«. وقد اأفقد 

ه��ذا »احِللم« وه��ذا الت�صاهل ريا�ض ال�صل��ح اأ�صدقاء كثرين، 

بع�صه��م �صا�ص��ة وبع�صه��م اأدب��اء اأو �صع��راء. ف��كان اأن ظهرت 

مقالت وق�صائد غر قليلة العدد يف هجاء ريا�ض ال�صلح. وكان 

مبع��ث النقمة عند هوؤلء يرتاوح ما بني الغرة ال�صادقة والطمع 

يف خ��ر مل ينالوه على يدي ريا�ض. ومل تكن هذه احلال جديدة 

على الدولة، فهي قد �صحبتها طوال عهد النتداب وكبت دون 

تغيره��ا غر حماولة لالإ�صالح. ولك��ن ا�صت�صراءها مع دخول 

البالد عهد ال�صتقالل �صّق ع�لى كثر من النا�ض واأخذ ياأكل 

م��ن احلظوة ال�صخم�ة التي كان��ت لريا�ض ال�صلح عند جمهور 

عري�ض من اللبنانّيني.

كان��ت حكومة ريا�ض ال�صل��ح الأوىل قد عا�ص��ت ت�صعة اأ�صهر 

واأّيام��ًا. واأّم��ا حكومت��ه الثاني��ة فلم يط��ل بها العم��ر اإل �صّتة 

اأ�صه��ر. ف�صرعان ما تراكمت �ُصح��ب اخلالف بينه وبني رئي�ض 

اجلمهورّي��ة. وكان ريا�ض يبدي مقاومة لرغبة الرئي�ض يف تعزيز 

مواق��ع كتلته الد�صتورّية يف الإدارة وملحاباته الأن�صباء والأقارب. 

، اإىل »ا�ص�رت�صاء 
ّ
كان ريا���ض ين��زع، بح�ص��ب تقري��ر بريط��اين

الأ�صدق��اء واخل�ص��وم، �صوّية«. عليه اأخذ اخل��وري ي�صّجع خ�صوم 

ريا���ض م��ن الزعماء ال�صّنة علي��ه، معتّدًا بكون��ه »احَلَكم«، 

د�صتورّي��ًا، ب��ني الطاحم��ني اإىل رئا�صة احلكومة. وه��و قد �صّجع 

بع���ض ال�صا�صة املوارنة اأي�ص��ًا، واأّولهم بيار اجلمّي��ل، على انتقاد 

ال�صيا�ص��ة العربّية للحكوم��ة، مع اأن اخل��وري مل يكن بعيدًا 

عن تخطيط هذه ال�صيا�صة يف اأّي وقت.

وكان انتخ��اب رئي���ض املجل�ض، يف ت�صري��ن الأّول 1944، منا�صبة 

اأظه��رت تراج��ع التاأييد النياب��ّي للحكومة. فق��د دعم ريا�ض 

ال�صل��ح التجدي��د ل�صربي حماده. ولكن يو�ص��ف �صامل، وهو من 

ح نف�صه �صّده مظه��رًا اأن العرف  طائف��ة الروم الكاثولي��ك، ر�صّ

املتعّل��ق بال�صف��ات الطائفّي��ة للرئا�صات الث��الث مل يكن قد 

ا�صتق��ّر يومه��ا، ومل يك��ن ج��زءًا من امليث��اق الوطن��ّي الذي مل 

�صاتها  يك��ن قد ا�صتوى مرجع��ًا �صريحًا للدولة يف �صياغ��ة موؤ�صّ

الد�صتورّي��ة اأي�صًا. وق��د �صعر ريا�ض بوجود تاأيي��د لرت�صيح �صامل يف 

حميط رئا�صة اجلمهورّية. وانتهى الأمر، بخالف ال�صنة الفائتة، 

اإىل فوز حماده، بعد معركة فعلّية.

ويف كانون الأّول، ا�صتقال وزير الدفاع جميد اأر�صالن، وكان اأحد 

اأركان »الكتل��ة الد�صتورّية«، فهّزت ا�صتقالته احلكومة. ثّم 

طُرح يف جمل�ض الن��ّواب اقرتاح قانون يق�صي باإلغاء الرقابة على 

ال�صحف، وكانت قائمة من بدء احلرب العاّمة، وكان ريا�ض قد 

خّفف من وطاأتها بعيد و�صوله احلكم، ولكّنه عار�ض اإلغاءها 

تخّوفًا من اأن ي�صتّد بذلك اأزر الفرن�صّيني واملوالني لهم، وكان ل 

ي��زال يف �صّف هوؤلء واأولئ��ك رتٌل من ال�صحف موروث من العهد 

ال�صابق. على اأن ريا�ض فهم مغزى التقاء النّواب املعار�صني نّوابًا 

موال��ني يف تاأييد الق��رتاح، وهو اأن يف ال�صلطة م��ن يوؤّلب النّواب 

على احلكوم��ة. فما كان منه اإّل اأن قّدم ا�صتقالة حكومته 

يف 7 كانون الثاين 1945، ليبقى خارج احلكم نحو �صنتني.
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اأ�صقطت يف ال�ص��وارع العراقّية املعادية لكل 

 يف الع��راق. ومن 
ّ
انتعا���ض للنف��وذ الربيطاين

ذلك احل��ذر امل�ص��رّي وال�صورّي وال�صع��ودّي من 

 جي�ص��ه اإىل فل�صطني 
ّ
اإدخ��ال املل��ك الأردين

مقّيدًا بتعّه��د للوكالة اليهودّية ولربيطانيا 

ق��رار  يف  العربّي��ة  املناط��ق  ح��دود  بل��زوم 

التق�صي��م، وهي املناطق التي كان عبد الله 

يرب��ط بني �صيطرته عليه��ا و�صعيه اإىل اإن�صاء 

»�صوريا الكربى«. فوق ذلك )وب�صببه اأي�صًا(، 

كانت اخل�صوم��ة م�صتمّرة بني ملك الأردّن 
 

ومفتي القد�ض.

 

ويف اآذار 1948، كان��ت الهجمات ال�صهيونّية 

على اأهداف عربّية يف القرى واملدن وخمّيمات 

البدو عديدة. ولكن ق��ّوات »جي�ض الإنقاذ« 

وقّوات »اجله��اد املقّد�ض« كان��ت م�صيطرة 

عل��ى الكث��ر م��ن ط��رق املوا�ص��الت ب��ني 

لق��ّوات  فن�صب��ت  اليهودّي��ة.  امل�صتعم��رات 

الهاغان��اه مكامن عّدة وقتلت جنودًا جاوز 

جمموعه��م 125 واأ�ص��رت ع�ص��رات األزمته��ا 

ال�صلطة الربيطانّية بالإفراج عنهم...

 

الإدارة  الوا�ص��ع  ال�صط��راب  ه��ذا  ه���اَل 

الأمركّية. وكان��ت امل�صادر ال�صهيونّية قد 

هّون��ت عليها اأمر ق��رار التق�صي��م وتنفيذه. 

ووجدت وزارة اخلارجّية التي كانت املعار�صة 

فيه��ا قوّية له��ذا الق��رار، منفذًا )ه��و الرتّدي 

الذري��ع حلالة الأم��ن يف فل�صطني( اإىل اقناع 

ت�روم��ان ب�ص��رورة العودة عن��ه و�صلوك طريق 

الو�صاي��ة الدولّية على فل�صط��ني. ويف 19 اآذار، 

ط��رح املن��دوب الأمرك��ّي هذا الأم��ر على 

ة فورّية  جمل�ض الأمن طالبًا عق��د دورة خا�صّ

للجمعّي��ة العاّم��ة تعّلق ق��رار التق�صيم وتقّر 

الو�صاي��ة. وه��و م��ا اأطل��ق حمل��ة احتجاج 

�صهيونّية بالغة ال�صّدة.

يف 23 اآذار، ع��اد الل��واء اإ�صماعي��ل �صفوت اإىل 

اإب��راز التفاوت الهائل بني القّوتني املتقاتلتني 

يف فل�صط��ني: العربّية واليهودّي��ة. فاأو�صح يف 

تقري��ر قّدم��ه اإىل اللجن��ة ال�صيا�صّية جلامعة 

ال��دول العربّي��ة اأن جمم��وع الت�صكي��الت 

العربّية املهّياأة للقتال يف فل�صطني مل يتجاوز 

اإىل حين��ه 7700 رج��ل يقابله��م 50 األف��ًا من 

اليهود. واأ�ص��اف اأن �صفقات ا�صتراد ال�صالح 

املع��ّول عليه��ا مل ت�صف��ر ع��ن �ص��يء. ودع��ا 

اأخ��رًا اإىل دخ��ول اجليو���ض العربّي��ة امليدان 

واإىل ا�صتعج��ال تهيئتها لذلك بعد اأن اأ�صبح 

رحيل النتداب على قاب قو�صني.

 

يف الوق��ت نف�صه، انتقلت القيادة ال�صهيونّية 

م��ن اخلّط��ة »ج« اإىل اخلّط��ة »د«. وكان 

 املوق��ف 
ّ

الداع��ي اإىل ه��ذا ال�صتعج��ال تغ��ر

الأمركّي من التق�صي��م واعتماد التدّرج يف 

�صح��ب الق��ّوات الربيطانّي��ة، وال�صربات التي 

نالته��ا ق��ّوات الهاغاناه من ج��ّراء ال�صيطرة 

العربّي��ة عل��ى معظ��م حم��اور املوا�ص��الت. 

وكانت اخلّطة »د« تق�ص��ي بال�صيطرة على 

رقع��ة »الدول��ة اليهودّي��ة« امللحوظ��ة يف قرار 

التق�صيم بتمامها وجتاوزها اإىل بقاع وا�صعة 

من الدولة العربّية كان ال�صهيونّيون يريدون 

�صّمها اأو يرون لها اأهمّية دفاعّية.

15 عملّي��ة  تت�صّم��ن  »د«  اخلّط��ة  كان��ت 

تنته��ي اإىل ح�ص��م احل��رب عملّي��ًا مل�صلحة 

ال�صهيونّي��ني، وي�صته��دف ع��دد منه��ا مدنًا 

ومواقع موجودة يف اأرا�ص��ي »الدولة العربّية«. 

ني�ص��ان  م��ن  الأوىل  الأّي��ام  يف  ب��داأت  وه��ي 

بعملّية »نح�ش�ن« التي انتهت ب�شق�ط قرية 

الق�صط��ل القريب��ة من القد���ض ومبقتل عبد 

القادر احل�صيني قائد قّوات »اجلهاد املقّد�ض« 

ال��ذي �صّكل فقدانه خ�صارة معنوّية ج�صيمة 

للجان��ب العرب��ّي. وزام��ن �شق���ط الق�شط��ل 

�شق���ط دير يا�شني القريبة منها، بعد مقاومة 

�شدي��دة، وه��� ال�شق���ط الذي �شحبت��ه جمزرة 

ذه��ب �صحيته��ا ب�صع مئ��ات م��ن الأهايل 

الع��رب، معظمهم ن�صاء واأطفال و�صيوخ. وقد 

ُن�صف��ت بيوتهم عليهم انتقام��ًا لالإ�صابات 
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ب��داأت معرك��ة اجل��الء الطويل��ة، على نح��و ُم��داور، يف م�صاق 

املفاو�ص��ات الت��ي با�صرته��ا حكومت��ا ريا�ض ال�صل��ح و�صعد الله 

اجلاب��ري م��ع املندوبّي��ة العاّم��ة لت�صّل��م ال�صالحّي��ات وامل�صالح 

امل�صرتك��ة، وذلك يف الأ�صابيع الأخرة من �صنة 1943. فقد اأبدى 

اجلان��ب الفرن�ص��ّي ليونة يف معظ��م امل�صائل ذات ال�صف��ة املدنّية 

ولك��ن م��ن غ��ر اأن يتخّلى ع��ن اجته��اده القائ��ل با�صتمرار 

النت��داب قانون��ًا، وعن مطالبته باأن تخل��ف النتداب معاهدة 

م��ع كّل م��ن »دولت��ي امل�ص��رق«. ومع تلّم�ص��ه رف���ض ال�صورّيني 

واللبنانّيني مطل��ب املعاهدة ولزومهم، خ�صو�صًا، جانب الطعن 

يف اأهلّي��ة »جلنة اجلزائر« )اأي »فرن�صا احل��رة«( لعقد معاهدات 

ك  يحت��اج اإبرامها اإىل برمل��ان فرن�صّي كان غ��ر موجود، مت�صّ

��ة« امل�صّكل��ة م��ن  املفاو���ض الفرن�ص��ّي باإم��رة »الق��ّوات اخلا�صّ

ال�صورّي��ني واللبنانّي��ني، م�صّلم��ًا للحكومت��ني بال�صلط��ة على 

ق��ّوات الأم��ن الداخلّي وحده��ا. ومل يكن ه��ذا الت�صليم تنّزًل 

فعلّي��ًا لأن وج��ود �صلطة فرن�صّية على هذه الق��ّوات كان �صنده 

 �صعيفًا اأ�صاًل. يف املقابل، اّتخ��ذ املفاو�ض الفرن�صّي من 
ّ
القان��وين

��ة« وا�صتوائها ن��واة للجي�صني الوطنّيني  ت�ص�لي��م »القّوات اخلا�صّ

�صالحًا لإلزام الدولتني بقبول املعاهدة.

، لأ�صباب عّدة، اإىل تعديل حكومة 
ّ
وح��ني مال اجلانب اللبناين

ال�صتق��الل الأوىل باإخراج كمي��ل �صمعون وعادل ع�صران من 

حكوم��ة ريا�ض ال�صلح الثانية، ا�صتَبقت القيادة الفرن�صّية هذه 

الب��ادرة التي عّدتها وّدي��ة، ف�صّلمت لبنان فوجًا من اجلي�ض مع 

ا�صة. وقد مّت الت�صليم  مف��رزة من ال�صّيارات املجّهزة مبداف��ع ر�صّ

ي��وم 15 حزي��ران 1944 يف امللعب البل��دّي لبروت بح�ص��ور رئي�صي 

اجلمهورّية واحلكومة والوزراء.

ويف اأيل��ول، زار رئي���ضَ اجلمهورّي��ة، تباع��ًا، كلٌّ م��ن ممّثل��ي 

بريطاني��ا �صبر���ض واملن��دوب الفرن�ص��ّي الع��ام بيني��ه. وح�ص��ر 

املقابلت��ني )وق��د جرتا يف عالي��ه( ريا�ض ال�صلح ووزي��ر اخلارجّية 

 والفرن�ص��ّي مّتحدان يف 
ّ
�صلي��م تقال. وب��دا اأن املوقفني الربيطاين

طل��ب املعاه��دة. ولكن �صبر���ض )الذي كانت مغاي��رة موقفه 

ال�صخ�ص��ّي ملوقف حكومته ل تنفّك ت��زداد( اأوحى اإىل حماوريه 

باأنه ي�صعهم الإقدام على رف�ض طلب حكومته. وهو ما كان. 

واأّما بينيه فا�صتقبل الرف�ض نف�صه بامتعا�ض وا�صح.

ة« وم�شّلة  اإبرة »القّوات اخل��شّ
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التي اأوقعتها املقاوم��ة يف �صفوف املهاجمني 

ال�صهاين��ة. وكان لهذه املجزرة اأثر يف اإرهاب 

الأهل��ني، لحق��ًا، وحمله��م عل��ى مغ��ادرة 

بيوتهم يف املناطق املهّددة طلبًا للنجاة. 

ويف الوق��ت ال��ذي كانت جتري في��ه عملّية 

»نح�صون« ه��ذه، كان فوزي القاوقجي قائد 

جي���ض الإنق��اذ يف اجلبهة الو�صط��ى يهاجم 

م�صتعم��رة م�صم��ار هعيم��ك الواقع��ة ب��ني 

جن��ني وحيف��ا. وقد �صه��دت ه��ذه املعركة 

مطاولة ومفاو�صة دخل فيهما الربيطانّيون، 

الهاغان��اه  م��ن  ح�ص��ود  بو�ص��ول  وانته��ت 

لنج��دة امل�صتعمرة وباحت��الل الهاغاناه قرى 

عربّي��ة حميط��ة. ه��ذا فيما وق��ع اخلالف 

ب��ني القاوقجي وقائ��ده اإ�صماعي��ل �صفوت يف 

مو�صوع موا�صل��ة املعركة اأو وقفها ولوازمها 

م��ن العت��اد. وهو م��ا حم��ل القاوقجي على 

الن�صح��اب. فل��م يدخ��ل م�صم��ار هعيمك 

و�صق��ط نحو م��ن ع�صر ق��رى عربّي��ة يف اأيدي 

القّوات ال�صهيونّية. 

ويف 12 ني�ص��ان، افتتح��ت الهاغان��اه مبدينة 

طربّي��ا م�صرة النف��راد بال�صيطرة على املدن 

كان  فل�صط��ني.  يف  املختلط��ة  الكب��رة 

�ص��ّكان طربّيا نح��و 12 األفًا وفيه��م اأكرثّية 

طفيف��ة م��ن اليه��ود. وكان ت�صليح العرب 

من اأهلها �صئياًل. فبا�صرت قّوات الهاغاناه 

الهج��وم عليه��ا باإخ��الء احلّي اليه��ودّي يف 

املدينة القدية وبارت��كاب مذبحة يف قرية 

نا�ص��ر الدين القريب��ة. وبعد اأّي��ام من ق�صف 

 بعر�ض 
ّ
املدينة، تدّخل قائد املنطقة الربيطاين

مزدوج: وقف الهج��وم والإخالء الآمن لعرب 

املدين��ة. وهو ما كان بني 16 و 18 ني�صان. وقد 

اأف�صت هذه ال�صربة ال�صاعقة اإىل �صجال برقّي 

بني امللك عبد الله والرئي�ض �صكري القّوتلي 

تناول اإغاثة النازحني والتدّخل لإنقاذ املدينة 

ومل يغّر من واقع احلال �صيئًا.

 

العملّي��ة  ب��دء  باأّي��ام  طربّي��ا  �شق���ط  ت��ال 

ال�صهيونّي��ة لحت��الل حيف��ا. وكانت هذه 

عا�صم��ة الع��رب الفل�صطينّي��ني القت�صادّية 

وه��ي اأك��رب م��ن طربّي��ا باأكرث م��ن ع�صر 

م��رات )140 األف �صاكن( والت��وازن فيها بني 

اليهود والع��رب هو نف�صه يف طربّي��ا والأحياء 

اليهودّي��ة فيها تعل��و الأحي��اء العربّية. وقد 

ل نف�صها   خّطة التن�صّ
ّ
لزم اجلي���ض الربيطاين

م��ن م�صوؤوليّت��ه ع��ن اأم��ن املدين��ة واأهلها، 

واكتف��ى من ذل��ك بت�صهيل اإج��الء عرب 

املدينة الذين واجه��وا كثرًا من التنكيل 

م��ع ظهور عج��ز اجلامعة العربّي��ة عن �صّد 

. وكان �شق�ط حيفا يف 
ّ
الهج���م ال�شهي���ين

الأّي��ام الأخرة من ني�ص��ان، فغادرها معظم 

�صّكانه��ا الع��رب ومل يبَق منه��م �صوى نحو 

من ثمانية اآلف.

 

ويف الأّي��ام نف�صها التي �صه��دت انهيار حيفا 

 احلا�صم 
ّ
العربّي��ة، ابت��داأ الهجوم ال�صهي��وين

عل��ى ياف��ا. وكانت ه��ذه ت�ص��م 70 الفًا من 

الع��رب وكان و�صعه��ا ع�ص��رًا ملال�صقته��ا 

ت��ّل اأبي��ب التي بلغ ع��دد �صّكانه��ا اليهود 

170 األف��ًا. وكان��ت قد منت بحي��ث طّوقت 
ق�صم��ًا من املدينة العربّي��ة من جهتني. وقد 

اجتمعت للمدينة حامية عربّية م�صرتكة 

من املتطّوع��ني املحّلّيني وجي���ض الإنقاذ زاد 

قوامها عن 800 مقاتل. على اأن معركة يافا 

اّت�صم��ت باملناف�ص��ة بني الهاغان��اه والإرغون 

على اإ�صقاطها. فكان اأن ت�صاقطت قذائف 

الإرغون ب��الآلف على املدين��ة العربّية، مّدة 

اأربع��ة اأّيام، واخرتقت ق��ّوات الإرغون الق�صم 

املح�ص��ور من املدين��ة بعد اأن لقي��ت مقاومة 

�صديدة. هذا فيما با�صرت الهاغاناه اجتياحًا 

ناجحًا لأحياء وقرى عربّية حمدقة باملدينة.

 

راف��ق ذلك خ��الف قيادّي بني قي��ادة جي�ض 

الإنق��اذ يف املدين��ة وقيادة جن��دة من اجلي�ض 

نف�صه اأر�صلها القاوقجي. وقد انتهى اخلالف 

بان�صح��اب الق��ّوة املقيم��ة وبالإجه��از على 

معنوّي��ات الأه��ايل وب�صري��ان ع��دوى الف��رار 

اإىل املقاوم��ني. وكان��ت الق��ّوات الربيطانّية 

قد تدّخل��ت فق�صفت من اجل��ّو والبحر والرّب 

مواق��ع احتّلتها الإرغ��ون والهاغاناه واأمرت 

الطرف��ني بوق��ف القتال اإىل ح��ني ان�صحابها 



246z247 z

وكان احللف��اء ق��د ح��ّرروا باري���ض يف اآب، فته��اوت احلّج��ة 

القائل��ة بافتق��اد �صلط��ة فرن�صّية ق��ادرة على عق��د املعاهدات 

الدولّية. ولكن لبنان و�صوري��ا اأبرزا رغبتهما – ب�صفتهما دولتني 

م�صتقّلتني – يف اإرجاء اأّي بحث، يف هذا املجال، اإىل نهاية احلرب 

ويف البق��اء متحّرري��ن م��ن اأّي »مرك��ز ممتاز« يعط��ى فيهما 

لفرن�صا اأو لغرها. وكان الرف���ض ال�صورّي للمعاهدة م�صتندًا اإىل 

موق��ف �صعبّي قاطع. فا�صتّد ب��ه اأزر الراف�صني اللبنانّيني، واأّولهم 

ريا���ض ال�صلح. وح�صم احلر�ض على الوح��دة يف موقف الدولتني، 

وكان ك�صره��ا ج�صي��م املخاطر، يف تلك املرحل��ة، كّل ترّدد 

. وهو ما كان 
ّ
اأو مي��ل اإىل املالين��ة يف موق��ف اجلانب اللبن��اين

حمتم��اًل اأن ي�حي به بروز تاأيي��د ملبداأ املعاهدة يف اأو�شاط لبنانّية 

ذات اأثر. فف�صاًل عن الإّدّيني، كان البطريرك عري�صة واملطران 

مبارك قد اأبديا قلقًا من م�صاركة لبنان يف مفاو�صات »الوحدة 

العربّية« التي توا�صلت اآنذاك يف م�صر. فاأخذ البطريرك يطلب 

املعاه��دة م��ع فرن�صا، واملط��ران يطلب �صمان��ًا ل�صتقالل لبنان 

م��ن جانب احللف��اء جمتمعني. وكان هذا تغي��رًا ج�صيمًا يف 

املوق��ف الذي كّر�صه موؤمت��ر بكركي يوم عيد امليالد من �صنة 

1941. وكان ه��ذا اأي�ص��ًا �صببًا )بني اأ�صب��اب( لرتّدي العالقات بني 

الكني�صة املارونّية ورئا�صتي اجلمهورّية واحلكومة.

كان الفرن�صّي��ون قد اأخ��ذوا يغّطون رف�صه��م لت�صليم »القّوات 

ة« ورغبته��م يف ك�صب الوقت باأعمال ا�صتفزاز �صهدتها  اخلا�صّ

امل��دن ال�صورّي��ة واللبنانّي��ة. فبعد ح��وادث 27 ني�ص��ان يف بروت، 

ا�صُتخ��دم العي��د الوطن��ّي الفرن�ص��ّي يف 14 مّتوز وحتري��ر باري�ض يف 

اآب منا�صبت��ني ل�صتعرا���ض الق��ّوة الفرن�صّية: ق��ّوة الع�صكر الذي 

ا�صُتعر���ض، وقّوة الأن�صار الذين اأطلق��وا يف نواح لبنانّية خمتلفة، 

اإلخ. وكان الفرن�صّيون يعّولون على التفاهم مع بريطانيا لدعم 

موقفهم وللعودة اإىل الت�صّلب يف املواجهة بينهم وبني ال�صلطتني 

ال�صورّية واللبنانّية. وقد تكّر�ض هذا التفاهم فعاًل يف حمادثات 

 اإيدن والفرن�صّي ما�صيغلي، 
ّ
لندن بني وزيري اخلارجّية، الربيطاين

ي��وم 24 اآب 1944. وهي املحادثات التي اآذنت بعودة الفرن�صّيني اإىل 

الإحل��اح يف طلب املعاهدتني. هكذا ا�صتبقت مفاحتة �صبر�ض 

وبيني��ه اللبنانّي��ني به��ذا الطلب مفاحت��ًة مماثل��ة لل�صورّيني. 

وقد جت��اوز امل�صوؤولون ال�صورّيون جمرد الرف���ض اإىل مكاتبة روؤ�صاء 

الدول احلليفة حمتّجني على الطلب الفرن�صّي وعار�صني موقف 

بالدهم من م�صاألة املعاهدة. وكان التن�صيق تاّمًا بني ال�صلطتني 

اللبنانّي��ة وال�صورّية. فاأقدمت احلكومة ال�صورّية على دعوة وزير 

 �صليم تقال اإىل امل�صاركة يف املحادثات حول 
ّ
اخلارحية اللبناين

املعاه��دة وت�صليم اجلي�ض يف دم�صق يوم 24 ت�صرين الأّول. وهي قد 

تخّط��ت، بهذه الدعوة، رغبة املندوب العام الفرن�صّي يف مفاو�صة 

كّل م��ن احلكومتني على ح��دة. ولكن ه��ذه املحادثات مل 

ُتْف�ِض اإىل �صيء.

قب��ل ذلك، كان لبن��ان و�صوريا ق��د حظيا بدع��م ملوقفهما يف 

 
ّ
املجال الدويّل ج��اء موازنًا لل�صغط الفرن�ص��ّي وللجنوح الربيطاين

اإىل موؤازرت��ه. فقد اعرتف الحّت��اد ال�صوفيات��ّي با�صتقالل لبنان 

و�صوري��ا يف مّت��وز 1944 وح��ذت حذوه الولي��ات املّتح��دة يف اأيلول. 

و�صحب العرتاف موقف من اجلهتني يعار�ض النظرة الفرن�صّية 

القائلة با�صتمرار النتداب وب�صرورة املعاهدة. وفيما �صاب املوقف 

الأمركّي، لحقًا، تقّلب وا�صح، بقي الحّتاد ال�صوفياتّي مثابرًا 

 عل��ى معار�ص��ة املعاه��دة حّت��ى النهاي��ة. كذلك ب��دا التوّجه 

احلكومتني  ل�صمود  معّززًا  العربّية  الدول  جامعة  اإن�ص��اء  نح��و 

ال�صورّية واللبنانّية.

وكان متع��ّذرًا اأن تبق��ى مفاعي��ل الرف�ض الفرن�ص��ّي ل�»ت�صليم 

فتع��ّددت  الر�صم��ّي.  التفاو���ض  دائ��رة  يف  حم�ص��ورة  اجلي���ض« 

الحتكاكات بني املواطنني ال�صورّيني والع�صكرّيني الفرن�صّيني. 

ويف مطل��ع 1945، خرج��ت م�صاأل��ة اجلي�ض ه��ذه اإىل ال�صوارع يف 

م��دن �صوريا ولبنان. فج��رت يف اأواخر كانون الث��اين تظاهرات 

ا�صتُنف��رت لها جماه��ر املدار�ض واجلامعات، عل��ى اخل�صو�ض، 

وواكبها اإ�صراب عّم املدن وو�صل، يف �صوريا، اإىل جبل الدروز…

ومع اقرتاب احلرب العاملّية من نهايتها، بداأ الإعداد ملوؤمتر �صان 

فرن�صي�صك��و الذي كان عليه اأن يق��ّر، يف ني�صان 1945، ميثاق 

الأمم املّتح��دة. وكان ت�صر�ص��ل ق��د اأعل��ن يف جمل���ض العم��وم 

اأن ب��اب امل�صاركة يف املوؤمت��ر مفتوح اأمام ال��دول امل�صتقّلة التي 

تعلن احل��رب على دول املحور قبل مطل��ع اآذار. وكانت فرن�صا 

ق��د �صع��ت اإىل ا�صتثناء �صوري��ا ولبنان من امل�صارك��ة يف املوؤمتر، 

بحّج��ة ا�صتمرار النتداب الذي يخّول فرن�صا متثيلهما يف املجال 

ال��دويّل. ولكن احلكومتني اأعلنتا احلرب على اأملانيا واليابان 

ع�صّي��ة نهاي��ة املهلة. وحّت��ى اأواخر اآذار، كانت دع��وة الدولتني 

اإىل املوؤمتر ل تزال مو�صع جتاذب. وكانت الإ�صارات الداّلة على 

يف 15 اأّيار. وكان القاوقجي ممتنعًا عن الرّد 

عل��ى برقّيات قائد الفوج ال��ذي اأر�صله لنجدة 

املدين��ة. وكان الأهلون يوا�صل��ون نزوحهم 

وّق��ع ممّثل��ون  واملقاتل��ون يف��ّرون. وعلي��ه 

للع��رب وثيق��ة ا�صت�ص��الم املدين��ة يف 13 اأّيار. 

ومل يك��ن بق��ي فيها �ص��وى 5000 تقريبًا من 

�صّكانها العرب.

 

واأّم��ا ع��ّكا فجّرته��ا حيف��ا يف �صقوطها اإذ 

مّتت ال�صيط��رة ال�صهيونّي��ة عليها يف 17‑18 

اأّيار، اأي يف م�صتهل احلرب العاّمة التي بداأت 

.
ّ
مع اكتمال الن�صحاب الربيطاين

م��ن  كّل  يف  اليهودّي��ة  والأحي��اء  العربّي��ة 

�صط��ري املدينة. اإىل ذل��ك بو�صر الهجوم على 

اأه��ّم الأحياء العربّي��ة يف ال�صطر الغربّي ولقي 

مقاومة �صِر�َصة طالت 60 �صاعة واّت�صعت معها 

رقعة القتال اإىل املدينة كّلها. ولكن تفّوق 

الق��ّوات ال�صهيونّية عديدًا وعت��ادًا اأف�صى اإىل 

ح�ص��ر املقاوم��ني وراء اأ�ص��وار املدين��ة القدية 

الت��ي بات��ت حما�ص��رة م��ن ث��الث جهات. 

ويف ه��ذه الأخ��رة نف�صه��ا، ب��داأت املعركة 

بتحري��ك الهاغان��اه حامي��ًة كانت لها يف 

احل��ّي اليه��ودّي القري��ب من احل��رم وبح�صد 

قّوات اأخرى خارج الأ�صوار. وقد متّكنت هذه 

القّوات م��ن احتالل تّلة النب��ي داود امل�صرفة 

عل��ى البل��دة القدية م��ن خارج ال�ص��ور ثّم 

اقتحمت، يف 18 اأّيار، بّوابة النبي داود واّت�صلت 

باحلامية اليهودّية املرابطة يف الداخل. 

اإذ ذاك ب��دا �شق���ط املدينة حمت�م��ًا. فاّت�شل 

اأحم��د حلمي با�ص��ا، ع�صو اللجن��ة القومّية 

الوحي��د الباق��ي يف املدين��ة، به��ّزاع املجايل 

م�صتغيث��ًا باملل��ك عب��د الل��ه. وكان �صرق 

الأردّن مقّيدًا باّتفاق مّت يف 9 �شباط بني رئي�ض 

وزرائ��ه توفي��ق اأب��ي اله��دى ووزي��ر اخلارجّية 

 اأنوري��ن بيفن وق�صى ب��اأن يدخل 
ّ
الربيط��اين

 املناط��ق امللحوظ��ة للدول��ة 
ّ
اجلي���ض الأردين

العربّي��ة، ح�صرًا، يف خّط��ة التق�صيم الدولّية. 

وكان��ت منطقة القد���ض منطق��ة دولّية )ل 

عربّي��ة( يف ه��ذه اخلّطة. لذا ح�ص��ل اأخذ ورّد 

ب��ني املل��ك ورئي���ض وزرائه. ث��ّم �ص��در الأمر، 

 اإىل القد�ض ال�صرقّية، 
ّ
فتحّرك اجلي�ض الأردين

يف 19 اأّي��ار، فاأنقذه��ا م��ن ال�شق���ط يف الي��د 

ال�صهيونّية واأمكن اأن تبقى حتت ال�صيطرة 

العربّية حّتى حرب حزيران 1967.

كان ال�صتي��الء على القد���ض هدفًا فا�صاًل 

يف اخلّطة »د« ال�صهيونّية. وكان للهاغاناه 

قاعدة معزول��ة على جبل امل�صارف يف القد�ض 

ال�صرقّية. ويف 14 ني�صان، حاولت تعزيزها عرب 

ح��ّي ال�صيخ ج��ّراح العربّي. فوقع��ت القافلة 

املوؤّلف��ة من ع�صر مركبات فيها 105 عنا�صر 

يف كم��ني عرب��ّي دّمره��ا اإذ اأوق��ع فيه��ا 77 

ني. قتياًل و 20 جريحًا واأ�صر املتبّقّ

 

ويف 23 ني�صان، بداأت الهاغاناه هجومها العاّم 

عل��ى مواقع حمدق��ة باملدين��ة العربّية بغية 

حما�صرتها. وقد ف�صل الهجوم على حمورين 

من حم��اوره وجنح على حم��ور ال�صيخ جّراح 

لول اأن اأجربت القّوات الربيطانّية املهاجمني 

على اخلروج من احلّي لقاء وعد بت�صليمهم 

اإّي��اه عن��د ان�صحابه��ا. عل��ى املح��ور الرابع، 

ا�صت��وىل املهاجم��ون عل��ى ح��ّي القطم��ون 

العرب��ّي يف القد���ض الغربّية واّتخ��ذوه منطلقًا 

لق�ص��م الأحي��اء العربّي��ة الأخ��رى يف الق�صم 

الغربّي من املدينة، وذلك بعد قتال عنيف.

، اأي يف 14 اأّيار، 
ّ
وع�صّية الن�صحاب الربيط��اين

 يف ط��وره احلا�صم، 
ّ
دخ��ل الهج��وم ال�صهيوين

اإذ ت�صّل��م ال�صهيونّي��ون ح��ّي ال�صي��خ ج��ّراح 

من الربيطانّيني املن�صحب��ني وت�صّلموا منهم 

اأي�صًا »مناط��ق الأمن« الفا�صلة بني الأحياء 

 58Zمعركة القد�ش�س

يحر���ض ولي��د اخلال��دي، يف روايته الت��ي نعّول 

عليه��ا حل��رب 1948، عل��ى رّد الأ�صطورت��ني 

املتقابلتني اللتني جرى ن�صجهما ب�صدد تلك 

احل��رب. اأوىل هات��ني الأ�صطورت��ني �صهيونّية 

ومفادها اأن دولة اإ�صرائيل التي اأعلن قيامها 

 59Zس� نق�ش الأ�شطورتني
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 وعلى املوقف الفرن�صّي نف�صه من 
ّ
املوقفني الأمركّي والربيطاين

هذا الأمر غام�صة ومتناق�ص��ة. وبدا اأن الوليات املّتحدة ان�صّمت 

اإىل الدولت��ني الأوروبّيت��ني يف تاأييد املطالب��ة الفرن�صّية باملعاهدة. 

ولكن الدعوة الأمركّية و�صلت، مع ذلك، قبل نهاية اآذار.

اأ�صب��ح لبنان و�صوري��ا، يف ني�صان 1945، دولت��ني ع�صوين يف الأمم 

املّتح��دة، واأ�صبح ا�صتقاللهما موؤّك��دًا باعرتاف جمتمع الدول. 

وم��ع اإع��الن انتهاء احل��رب يف اأوروّبا، ي��وم 8 اأّيار، ب��ات يف و�صع 

الدولت��ني اأن تاأمال يف و�صل املطالبة بت�صّلم اجلي�صني )وكانت ل 

تزال تواجه املمانعة الفرن�صّية( مبطلب جالء القّوات الأجنبّية 

)م��ن بريطانّي��ة وفرن�صّي��ة( ع��ن اأرا�صيهم��ا اأ�صاًل. ف��اإن نهاية 

احل��رب كانت – مبدئّيًا – نهاية مل�صّوغ��ات الحتالل. على اأن 

احل�ص��اب الفرن�صّي ب��دا مغايرًا جّدًا حل�صاب دولت��ي امل�صرق. فقد 

وجدت فرن�صا الديغولّي��ة نف�صها يف و�صع دويّل اأف�صل من و�صعها 

يف احل��رب، وكان احلف��اظ عل��ى الإمرباطورّية، باإظه��ار القّوة 

واحلزم، هدفًا و�صعه اجلرنال ديغول ن�صب عينيه.

واأّم��ا الذي نق��ل احلال من طور التوّتر اإىل ط��ور النفجار، فكان 

اإق��دام اجلانب الفرن�صّي، يف اأّي��ار 1945، على ما بدا تعزيزًا لوجوده 

الع�صك��رّي يف �صوريا ولبن��ان. وكان لبنان قد طل��ب، مدعومًا 

م��ن �صوري��ا، اإعالم��ه ب��كل تغي��ر يح�ص��ل يف حج��م القّوات 

الأجنبّي��ة املع�صكرة على اأرا�صيه. وي��وم 8 اأّيار بال�صبط، دخلت 

مين��اء بروت ال�صفينة الفرن�صّية مونت��ولن وهي تقّل 850 جنديًا 

معظمه��م م��ن ال�صنغالّيني الذي��ن كان اللبنانّي��ون قد خربوا 

ق�صوته��م يف اأزم��ة 1943. وقد ن�صب الفرن�صّي��ون قدوم هذه الدفعة 

اإىل التبدي��ل املعتاد للقّوات ورّحلوا فعاًل عل��ى ال�صفينة نف�صها 

نح��و 500 جن��دي. ويف 17، و�صلت اإىل املين��اء ال�صفينة جان دارك 

وعلى متنها 555 جنديًا. ومع اأّنها اأبحرت بعد ثالثة اأّيام، وعلى 

متنه��ا دفعة من اجلنود املنقولني، ف��اإن موجة من التظاهرات 

ا�صتقبلتها وا�صتمّرت بعد رحيلها.

ت�صلي��م  اإىل  بيني��ه  الع��اّم  املن��دوب  عم��د  الظ��رف،  ه��ذا  ويف 

احلكومت��ني اللبنانّية وال�صورّية مذّك��رة ُحملت على حممل 

الإن��ذار، دعا فيها كاّلً منهما اإىل توقي��ع اّتفاقات مع فرن�صا 

عل��ى غرار معاه��دة 1936. وف�صاًل ع��ن المتي��ازات القت�صادّية 

والثقافّي��ة، كان عل��ى الدولتني منح فرن�ص��ا قواعد ع�صكرّية 

بّرّية وبحرّية والت�صليم باإ�ص��راف القيادة الفرن�صّية على »القّوات 

ة« حّتى بعد ت�صليمها اإىل الدولتني. اخلا�صّ

ا�صتقبل��ت �صوريا ه��ذا الطلب باإ�صراب ع��اّم وبتظاهرات عّمت 

امل��دن وتخّللتها حالت �صدام عنيف مع القّوات الفرن�صّية. ويف 

الأّيام الأخرة من اأّيار، كانت هذه القّوات قد فقدت �صيطرتها 

عل��ى دم�صق ومدن �صورّي��ة اأخرى. وجاء ال��رّد الفرن�صّي ليعيد اإىل 

ذاكرة ال�صورّيني م��ا لقته عا�صمتهم يف ثورة 1925. فقد ُق�صفت 

دم�ص��ق م��ن الأر�ض ومن اجلّو يومي 29 و 30 اأّي��ار و�صقط فيها نحو 

800 قتي��ل، ف�صاًل عن اجلرح��ى، وح�صل دمار كبر طاول بع�ض 

ة مبنى الربملان الذي تهّدم جزئيًا. مباين الدولة، وبخا�صّ

واأّما يف لبنان، فاقت�صر رّد الفعل على الإ�صراب والتظاهر، ت�صامنًا 

م��ع ال�صورّيني، واأمك��ن، مبعونة بريطانّي��ة، اجتناب العنف. 

على اأن وحدة املوقف ال�صيا�صّي بقيت تاّمة بني الدولتني. وكان 

التقدير الفرن�صّي اأن الت�صّلب ال�صورّي )وكان �صعبّيًا ور�صمّيًا معًا( 

 على جم��ّرد النظر يف 
ّ
ه��و ما يح��ول دون اإقدام اجلان��ب اللبناين

مطلب املعاه��دة الفرن�صّي واأّن��ه يعّزز الت�صّل��ب ال�صّني يف لبنان، 

�ص��واء ما كان من��ه حكومّي��ًا كرامّي��ًا اأم معار�ص��ًا �صلحّيًا. 

وكان الفرن�صّيون قد اّتخذوا من توقيع لبنان و�صوريا بروتوكول 

الإ�صكندرّي��ة، يف ت�صري��ن الأّول 1944، وميث��اق جامع��ة ال��دول 

العربّي��ة، يف اآذار 1945، دلي��اًل على اأن الدولت��ني مل تنتظرا نهاية 

احلرب ول قيام الأمم املّتحدة للدخول يف معاهدة دولّية. ولكن 

 ملنح فرن�صا »مركزًا ممتازًا« مل يتغّر. 
ّ
الرف���ض ال�صورّي اللبناين

��ة، م��دركًا اأن الرتاجع عن هذا  وكان ب�ص��اره اخل��وري، بخا�صّ

الرف�ض يزلزل الأ�صا�ض الذي اأر�صي عليه عهد ال�صتقالل.

. فقد اأنذرت 
ّ
عل��ى اأن ما جلم الأزم��ة كان التدخل الربيط��اين

القي��ادة الربيطانّي��ة الق��ّوات الفرن�صّي��ة ب�ص��رورة الن�صحاب اإىل 

الثكنات. وكانت هي القيادة العليا للقّوات احلليفة يف �صوريا 

ولبن��ان من �صنة 1941. وكان ت�صر�ص��ل قد اأر�صل اإىل ديغول ر�صالة 

باملعن��ى نف�صه تاله��ا وزير اخلارجّي��ة اإيدن يف جمل���ض العموم. 

وكان��ت ه��ذه ذروة الحتج��اج الدويّل عل��ى امل�صل��ك الفرن�صّي، 

اإذ كان��ت فرن�ص��ا ق��د �صربت �صفح��ًا عن حتذي��رات بريطانّية 

واأمركّي��ة و�صوفياتّية وعربّية توالت يف الن�صف الثاين من �صهر 

يف ح��الت حم��دودة، مواجه��ات ذات اأهمّية 

للع��دّو تزيحه ع��ن مواقع كان ق��د ا�صتحوذ 

عليه��ا ومل ي�صف��ر، بالت��ايل، ع��ن حتطي��م 

لق��ّوة الع��دّو ُيعتّد به ومل يك��ن، يف اأّي وقت اأو 

مكان، على قاب قو�صني من ذلك. واحلال، 

يف نظر اخلال��دي، اأن هذا التحطيم – ل جمّرد 

 النت�ص��ار الوا�ص��ع يف الأر�ض – ه��و م��ا ُيع��رف

به النت�صار. 

وخال�صة امليزان بني القّوات العربّية والقّوات 

اليهودّي��ة يف ح��رب 1948 اأن جمل��ة اجليو�ض 

العربّي��ة التي دخل��ت فل�صط��ني مل جتاوز 18 

األف��ًا من ال�شب��اط واجلن�د يف احل��ّد االأق�شى، 

ُي�ص��اف اإليه��م 3 اإىل 4 اآلف م��ن املتطّوعني 

الذي��ن كانوا ق��د تلّق��وا �صرب��ات قا�صية يف 

املواجه��ات غ��ر املتكافئ��ة الت��ي ح�صلت 

يف الأ�صه��ر اخلم�صة التي �صبق��ت الن�صحاب 

... وكان��ت هذه الق��ّوات تواجه 
ّ
الربيط��اين

نح��و 32 األف��ًا من ق��ّوات املي��دان ال�صهيونّية 

ُي�صانده��ا نحو اأربعني األفًا من القّوات الثابتة 

التف��اوت  وكان  وامل�صتعم��رات.  امل��دن  يف 

كب��رًا يف الت�صلي��ح من البداية، ث��ّم اأ�صبح 

ال�صهيونّي��ة  الطلب��ات  و�ص��ول  م��ع  فاِدح��ًا 

من ال�ص��الح تباعًا، ومع ق��رار احلظر الدويّل 

الذي حم��ل بريطانيا عل��ى جتميد �صحنات 

للجيو���ض النظامّي��ة العربّي��ة مّتفق عليها 

مبوجب املعاه��دات الثنائّية. وفيما كانت 

حي��ث  م��ن  واح��دة،  ال�صهيونّي��ة  اخلّط��ة 

الأ�صا�ض، وكانت القيادة واحدة، تاأّخر القادة 

الع�صكرّي��ون العرب كث��رًا يف و�صع خّطة 

م�صرتك��ة ومل يتمّكن��وا م��ن لزومه��ا، يف 

نهاي��ة املط��اف، فبقيت العملّي��ات العربّية 

عل��ى وج��ه الإجم��ال، عملّي��ات خلم�ص��ة 

ة به،  جيو�ض خا���ضَ كّل منها حرب��ًا خا�صّ

فلم تفلح يف ال�صت��واء عملّيات متكاملة 

يف حرب واحدة فعاًل. 

وراء ه��ذا التفّكك، كان التنازع ال�صيا�صّي 

ب��ني ال��دول العربّي��ة املقاتل��ة ماث��اًل بق��ّوة. 

وكان يف �صل��ب ه��ذا التن��ازع طموح ملك 

الأردّن اإىل اإدراج م��ا يك��ن اإدراج��ه م��ن 

 يف 15 اأّيار مل 
ّ
م��ع انتهاء النتداب الربيط��اين

تك��ن غر كيان »ر�صيع« قوام��ه 650 األفًا 

م��ن اليهود دهمته جيو���ض نظامّية خلم�ض 

دول عربّي��ة تبل��غ اأع��داد نفو�صه��ا اأربع��ني 

العظم��ى...  بريطاني��ا  وتدعمه��ا  مليون��ًا، 

تفّوقه��ا عل��ى  املذك��ور  الكي��ان  فتلّق��ى 

ت�صكيالت��ه امل�صّلحة عديدًا وعت��ادًا بتفّوق 

ق�صّيته وبتفانيه يف الأخذ بنا�صر هذه الق�صّية. 

فكان اأن متّكن مقاتلو هذا الكيان من 

�ص��ّد اجليو���ض اجل��ّرارة وا�صتخال���ض اأر�صهم 

واإر�صاء دولتهم عليها.

 

اأن  ومفاده��ا  عربّي��ة،  الأ�صطورت��ني  وثاني��ة 

اجليو���ض العربّي��ة توّغل��ت توّغ��اًل بعيدًا يف 

اأعماق فل�صطني وكان��ت على قاب قو�صني 

م��ن �صح��ق الق��ّوة ال�صهيونّية ح��ني اأجربها 

ال�صغ��ط ال��دويّل ال�صدي��د اإجب��ارًا عل��ى وقف 

احل��رب، ووّف��ر بالتهدي��د وبالنحي��از لعدّوها 

اأ�صباب الغلبة لهذا الأخر.

 

ي��رّد اخلال��دي الأ�صط��ورة ال�صهيونّي��ة بالقول 

 كان قد ا�صتكمَل 
ّ
اإن الكيان ال�صهي��وين

يف �صبع��ني �صن��ة اأ�صب��اب النم��ّو والتحدي��ث 

والتنظيم، ول �صّيما اأ�صباب القّوة الع�صكرّية 

واإنه كان قد حظَي، بعد وعد بلفور، بالرعاية 

واحلماي��ة الربيطانّيت��ني له��ذا ال�صتكمال 

واإنه مل يكن وحده يف مواجهة الدول العربّية 

بل كان ممّتعًا مبوارد بذلها له يهود العامل 

بغزارة ف�صاًل عن املمالأة التي حظي بها من 

جانب الدول امُلهيمنة على العامل يف اأعقاب 

احل��رب العاملّي��ة الثاني��ة، واإن��ه كان، على 

ال�صعي��د الع�صك��رّي، اأوفر جن��دًا وعتادًا من 

اجليو�ض التي واجَهته وكانت قيادته واحدة 

وق��ادرة على لزوم خّطتها بخ��الف ما اعتور 

القيادة العربّية م��ن تفّكك وتعرّث وت�صارب 

بني مقا�صد الأطراف وحذر عند هذه الأخرة 

بع�صها من بع�ض. 

ويرّد املوؤّرخ نف�ص��ه الأ�صطورة العربّية بالقول اإن 

توّغل اجليو�ض اإمّنا كان، على الإجمال، يف 

املناطق العربّية من فل�صطني ومل ي�صتلزم، اإّل 
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اأّي��ار. ثّم انعق��د جمل�ض اجلامع��ة العربّية غ��داة نكبة دم�صق 

وطال��ب بج��الء الق��ّوات الفرن�صّية ع��ن لبنان و�صوري��ا، م�صّجاًل 

ا�صتعداد بريطانيا لإج��الء قّواتها اأي�صًا، وطلب ت�صليم »القّوات 

ة« اإىل الدولتني. كانت �صيا�صة ال�صّدة يف �صوريا قد انتهت  اخلا�صّ

بفرن�ص��ا اإىل حي��ث انتهى به��ا »اعتق��ال الدول��ة« اللبنانّية يف 

ت�صرين الث��اين 1943، اأي اإىل العزلة يف املج��ال الدويّل، وانك�صاف 

ال�صع��ف وال�صط��رار اإىل املالينة. وكانت دم�ص��ق قد ك�صبت، 

لنف�صه��ا ولب��روت، معرك��ة اجلالء بع��د اأن ك�صب��ت بروت، 

لنف�صها ولدم�صق، معركة ال�صتقالل.

ويف 21 حزي��ران، التق��ى اأركان احلكومت��ني يف دم�ص��ق وق��ّرروا 

ت�صريح من كان قد بقي يف اأجهزتهما من املوّظفني الفرن�صّيني، 

ة  واملطالب��ة بت�صّلم امل�صال��ح امل�صرتكة املتبّقية والق��ّوات اخلا�صّ

وبج��الء القّوات الفرن�صّية وامل�صّي ُقُدمًا يف ال�صيا�صة ال�صتقاللّية. 

وكان��ت ال�صبل ق��د اأ�صبحت ممّهدة لذلك كّل��ه، اإجماًل، ولو 

اأن الإف�ص��اء اإىل النتائ��ج املرجّوة ا�صتل��زم مفاو�صات بداأت ي�صرة 

وم��ا لبثت املطامح الفرن�صّي��ة وامل�صالح الربيطانّي��ة اأن عّقدتها 

م��ن جدي��د. وهي ق��د ا�صتغرق��ت ال�صط��ر الباقي من �صن��ة 1945 

والأ�صهر الثالثة الأوىل م��ن ال�صنة التالية. وقد اأّدى ريا�ض ال�صلح 

ق�صطه الكبر يف املرحلة ال�صعبة )وهي الأخرة( من »اجلهاد« 

التفاو�صّي ما بني لندن وباري�ض.

طال الأجل بحكومة عبد احلميد كرامي �صهرين من الزمن، 

بعد انفراج الأزمة التي بلغت ذروتها بالق�صف الفرن�صّي لدم�صق، 

ة« امل�صّكلة من  فت�صّلمت، يف مطلع اآب 1945، »القّوات اخلا�صّ

لبنانّيني ومعها ثكناتها وعتاده��ا، وا�صتقّر هذا اليوم، لحقًا، 

، وح�ص��ل مثيل لهذا احل��دث يف �صوريا. 
ّ
عي��دًا للجي���ض اللبناين

وج��اءت املفاو�صات النهائّية على هذا الأم��ر ختامًا ي�صرًا لعام 

ون�ص��ف عام م��ن املماطل��ة والتعّن��ت الفرن�صّيني وم��ن ال�صمود 

والإ�صرار ال�صورّيني واللبنانّيني.

 ري��ش وحكومة عبد احلميد:

م80Z جتربة اأوىل يف املع�ر�شة الربمل�نّية

ولكن العمر الإجمايّل للحكومة الكرامّية مل يكن طوياًل. 

ف��اإن هي اإل �صبعة اأ�صه��ر ا�صتقالت بعدها هذه احلكومة )يف 16 

اآب 1945( وكان��ت ق��د ت�صّكلت )يف 9 كان��ون الثاين( و�صعارها 

الأّول »الإ�ص��الح« يف الداخ��ل. ومل يرح��ل كرام��ي ب�صم��ت بل 

هاج��م ب�صاره اخلوري مبا�صرة، حمّماًل اإّياه امل�صوؤولّية عن اإخفاق 

احلكوم��ة يف الإ�صالح املن�صود. وهو قد �صّرح لحقًا، يف جمل�ض 

الن��ّواب، ب��اأن م��ا مل يكن �صاب م��ن �صعره قد ابي���ضّ كّله يف 

اأ�صه��ر حكمه ال�صبع��ة. وكان هرني فرع��ون �صريك كرامي 

الق��وّي يف املجل�ض )ون�صيب رئي���ض اجلمهورّية( قد �صاطره الدعوة 

اإىل الإ�صالح ومعه �صقي��ق زوجة الرئي�ض، مي�صال �صيحا: �صريك 

فرع��ون يف العم��ل امل�صريّف و�صاحب جري��دة لوجور. فوقف هذان 

الأخران، يف تلك املرحلة، على م�صافة من رئي�ض اجلمهورّية، 

ولو اأن نقدهما املبا�صر ا�صتهدف حكومَتْي ريا�ض ال�صلح. وكان 

كرام��ي يع��ّول اأي�ص��ًا على دع��م الن��ّواب ال�صيعة م��ن كتلتي 

اأحمد الأ�صعد و�صربي حماده. ومع رحيل كرامي، خرج فرعون 

اأي�ص��ًا من احلك��م مغا�صبًا الرئي���ض امل�صتقي��ل بالت�صويت �صّد 

احلكوم��ة يف جمل�ض الن��ّواب. وكانت حكوم��ة كرامي قد 

حظي��ت بربكة ريا���ض ال�صلح عند تاأليفه��ا، وكانت عالقة 

ريا�ض برئي�صها ق��د �صهدت تقّلبًا، يف غ�صون تاريخ طويل، على 

الرغم م��ن وحدة الأروم��ة ال�صيا�صّية والنتم��اء امل�صرتك لرعيل 

»الكتل��ة الوطنّي��ة« ال�صورّي��ة. وم��ا لب��ث ريا���ض اأن انتقل اإىل 

معار�صة احلكوم��ة الكرامّية وال�صعي اإىل اإ�صعافها يف جمل�ض 

الن��ّواب. وكان ينعي عليها اأ�صلوبه��ا املرتّدد يف املجاذبة الدائرة 

بينه��ا وبني املندوبّي��ة الفرن�صّية و�صعف مواقفه��ا حيال املحنة 

ال�صورّية يف غ��ر جمال. وكان لهذه املعار�صة ال�صلحّية ق�صطها 

يف حمل احلكومة الكرامّية على الرحيل.

كان اختي��ار �صام��ي ال�صلح لرئا�صة احلكوم��ة التي ت�صّكلت 

يف 22 اآب 1945 نوعًا من الإقرار باأن احلّدة الطارئة على املواجهة 

ب��ني ريا���ض ال�صلح وعب��د احلمي��د كرام��ي )ف�صاًل ع��ن ترّدي 

العالق��ة بني ه��ذا الأخر ورئي���ض اجلمهورّية( حت��ول دون تروؤّ�ض 

اأّي م��ن القطب��ني ال�صّنّي��ني حكومة م�صتقّرة. وق��د حّل حميد 

فرجنّي��ة حمّل هرني فرع��ون يف وزارة اخلارجّي��ة، وت�صّلم يو�صف 

م81Z م�ش�ألة اجلالء من لندن )جمل�ش الأمن( اإىل ب�ري�ش

فل�صطني العربّي��ة يف مملكته. وهو طموح 

كان ينف��ر منه، اأّوًل، مفت��ي القد�ض الوا�صع 

النف��وذ يف فل�صط��ني ويف دول عربّي��ة اأخ��رى 

اأي�ص��ًا. وكان ينف��ر م��ن هذا الطم��وح ثانيًا 

كّل م��ن �صوري��ا ولبن��ان لّت�صال��ه مب�صروع 

»�صوريا الكربى« الذي كان عبد الله يبعثه 

م��ن نوم��ه بني ح��ني واآخ��ر. ومن ب��ني الدول 

املقاتلة، كانت م�صر – اأخرًا – تنفر من هذا 

الطم��وح لعتبارها حتقيق��ه تعزيزًا للمحور 

(، املقابل للمحور 
ّ
الها�صمّي )العراقّي – الأردين

امل�صرّي – ال�صع��ودّي. ل��ذا اأو�ص��ح املل��ك فاروق 

عند م�افقته، غداة �شق�ط الق�شطل ومذبحة 

دي��ر يا�ص��ني، عل��ى دخ��ول اجليو���ض العربّية 

فل�صط��ني، ف��ور انتهاء النت��داب، اأّنه يرى يف 

ذل��ك اإج��راًء موّقت��ًا خاليًا »م��ن كّل �صفة 

م��ن �صفات الحت��الل اأو التجزئة لفل�صطني 

واأن��ه، بع��د حتريره��ا، ُت�صّل��م اإىل اأ�صحابه��ا 

ليحكموه��ا كما يري��دون«. وكان امللك 

ق��د ط��اول يف اإع��الن موافقت��ه عل��ى اإر�صال 

اجلي�ض امل�صرّي اإىل فل�صطني ب�صبب معار�صة 

رئي���ض وزارته النقرا�صي لهذا الإر�صال يف ظرف 

 املتعّلق مب�صر 
ّ
اخل��الف امل�ص��رّي الربيط��اين

معاهدة 1936 بني الدولتني.

اإىل   1948 ح��رب  توّزع��ت  ح��ال،  كّل  يف 

مرحلت��ي قتال وهدنتني، وتلْت ذلك مرحلة 

مفاو�صات انته��ت اإىل اّتفاقات هدنة دائمة 

واإىل ان�صح��اب اجليو�ض العربّي��ة من معظم 

فل�صط��ني. واإذا كان��ت الأطراف ق��د راعت 

الهدن��ة الأوىل، عل��ى الإجمال، ف��اإن الهدنة 

الثانية ومرحلة املفاو�صات الأخرة قد �صهدتا 

تو�صيعًا مّط��ردًا ملناطق ال�صيطرة الإ�صرائيلّية 

يف البالد.

 

كان��ت اجلمعّي��ة العاّم��ة ق��د كّلفت، يف 

14 اأّي��ار، الكون��ت ال�صويدّي فول��ك برنادوت 
ط ب��ني العرب واليهود. ثّم اأ�صدر  مهّمة التو�صّ

جمل���ض الأمن، يف 22 اأّيار، ق��رارًا بوقف للنار 

30. وكان��ت  واأتبع��ه باآخ��ر يف   24 ي�ص��ري يف 

املّتح��دة،  الولي��ات  م��ن  �ص��ادرة  املطالب��ة 

وم�صفوعة بطلب العقوبات ملن يخالف. وقد 

ل الو�صيط اإىل اإلزام الأطراف بهدنة متتّد  تو�صّ

�صه��رًا وت�صري ابتداًء م��ن 11 حزيران. وكان 

الحّتاد ال�صوفياتّي موؤّيدًا لوقف النار، وانتهت 

بريطاني��ا اإىل موق��ف مماث��ل بع��د حمل��ة 

عليه��ا يف الكونغر���ض الأمرك��ّي ه��ّددت 

املعونة الأمركّية لها. وكان من مفاعيل 

احلملة اأي�صًا تعليق املعونة الربيطانّية ل�صرق 

االأردّن ومن��ع ال�شّب��اط الربيطانّيني يف جي�شه 

م��ن اخلدم��ة يف فل�صط��ني والت��زام بريطانيا 

العربّي��ة  ال��دول  اإىل  ال�ص��الح  �صح��ن  حظ��ر 

املتعاه��دة معها. ف��كان لذلك كّل��ه اأثره 

البالغ يف م�صار احلرب.

 

يف مرحل��ة القت��ال الأوىل، تقّدم��ت الق��ّوات 

ال�صهيونّي��ة، على اجلبه��ة ال�صمالّية، حّتى 

احل��ّد ال�صاحلّي م��ع لبنان يف راأ���ض الناقورة، 

واحتّل��ت هذه الق��ّوات اأي�صًا قري��ة املالكّية 

العربّي��ة يف اجلليل الأو�ص��ط. ولكن اجلي�ض 

 وجي�ض الإنق��اذ ا�صتخل�صاها منها 
ّ
اللبن��اين

ث��ّم احتّلت من جديد يف 28 اأّيار وا�صتخل�صت 

م��ّرة اأخرى يف 6 حزي��ران. وهو ما �صمح لفوزي 

القاوقجي الذي كان قد ان�صحب من نابل�ض، 

على راأ�ض جي�ض الإنقاذ، اأن ي�صل عرب احلدود 

اللبنانّية اإىل النا�ص��رة. واأّما اجلي�ض ال�صورّي، 

فتق��ّدم يف الأ�صب��وع الأّول اإىل �صم��خ ولكن 

املقاومة ال�صهيونّية األزمته بالرتاجع. وهو ما 

اأف�صى اإىل ا�صتقالة وزير الدفاع وت�صّلم ح�صني 

الزعي��م رئا�ص��ة الأركان. بع��د ذلك ا�صتوىل 

اجلي���ض عل��ى املنطق��ة املمت��ّدة اإىل ال�صمال 

من بحرة طربّي��ة واقتحم م�صتعمرة م�صمار 

هردي��ن املهّمة لين�صئ راأ�ض ج�صر غربّي نهر 

الأردّن حافظ عليه اإىل النهاية.

 

على اجلبهة الو�صطى، انت�صر اجلي�ض العراقّي 

من ج�صر املجامع على الأردّن حّتى قلقيلية 

غربًا وجنني �صماًل وراأ�ض العني جنوبًا، مقرتبًا 

حّت��ى 20 كلم من الل��ّد القريبة بدورها من 

البحر ومن تّل اأبيب. وكانت اخلّطة العربّية 

تق�ص��ي باأن تتقّدم معظم الق��ّوات، با�صتثناء 
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�ص��امل الداخلّي��ة، فاأ�صبح على هذي��ن اأن يواجه��ا، بالتن�صيق 

م��ع احلكوم��ة ال�صورّية، معظم اأعباء الط��ور اجلديد من اأطوار 

 – الفرن�صّي وقد اأ�صبح اأهم ملّفاته اجلالء.
ّ
التجاذب اللبناين

والواقع اأن ت�صليم ما كان قد بقي يف اليد الفرن�صّية من م�صالح 

م�صرتكة )واأهّمها مراقبة �صركات املرافئ وال�صكك احلديدّية 

وم�صف��اة النفط يف طرابل�ض وكذلك املطارات املدنّية( قد ح�صل 

ب��ال عائق يف الأ�صه��ر الأربعة الأخرة من ال�صن��ة. ومل يبق )اإىل 

ربيع 1946( اإّل الهاتف والإذاع��ة وال�صراي الكبر. واأّما املداولت 

ب�صاأن اجلالء فبقيت متعرّثة.

، ومعهما 
ّ
عليه التق��ى رئي�صا اجلمهورّيت��ني، ال�صورّي واللبن��اين

اأركان احلكومت��ني يف الزب��داين ي��وم 13 ت�صري��ن الأّول وق��ّررا 

مطالب��ة احلكومت��ني الفرن�صّي��ة والربيطانّي��ة مبوع��د جل��الء 

قّواتهم��ا متام��ًا ع��ن اأرا�صي الدولت��ني. وكانت جت��ري يف هذه 

الأثن��اء مفاو�صات فرن�صّي��ة بريطانّية رمت اإىل جتاوز الفتور الذي 

اأورثته اأحداث �صوريا وتاأمني التن�صيق بني الدولتني يف امل�صرق. وقد 

ل��ت الدولتان اإىل اّتفاق، يف كان��ون الأّول، اأقّر مبداأ جتميع  تو�صّ

القّوات وجالئها عن �صوريا ولبنان. على اأن هذا الّتفاق مل يحّدد 

موع��دًا للج��الء واأوجب بقاء ق��ّوات فرن�صّية جمّمع��ة يف امل�صرق 

حّت��ى اإق��رار الأمم املّتحدة نظامًا لالأم��ن اجلماعّي يف املنطقة. 

ث��ّم اإن اإ�صارات اإىل تاأمني »الرخاء القت�ص��ادّي« ل�صعوب املنطقة 

قة  واحرتام كّل م��ن الدولتني م�صالح الأخرى اأوحت بعودة من�صّ

حمتملة اإىل املطالبة بامتيازات لفرن�صا يف دولتي امل�صرق...

وعلي��ه، توا�ص��ل التن�صيق بني حكومتي �صوري��ا ولبنان وُطلبت 

اإي�صاح��ات من احلكومت��ني الفرن�صّية والربيطانّي��ة، وطُرحت 

 ال�صورّي 
ّ
عليهما اأ�صئل��ة حمّددة. وكان اأ�صا�ض املوق��ف اللبناين

اأن الدولت��ني غر مقّيدت��ني باأّية موجبات مت���ضّ م�صاحلهما اأو 

حقوقهم��ا يف اّتف��اق مل ت�ص��رتكا يف التفاو�ض علي��ه. على اأن 

 الفرن�صّي. 
ّ
ه��ذا التحّفظ مل يظهر له مفعول يف املوقف الربيطاين

 
وب��دا اأن الدولتني توا�ص��الن م�صاوراتهما لو�ص��ع الّتفاق بينهما 

مو�صع التنفيذ.

ومل��ا كان مقّررًا انعقاد ال��دورة الأوىل للجمعّية العمومّية لالأمم 

املّتح��دة يف لن��دن، ابتداًء من كان��ون الث��اين 1946، فقد �صّكل 

كّل من �صوريا ولبنان وفدًا اإىل الدورة وهما مزمعان طرح مو�صوع 

اجلالء على املرجع الدويّل. رئ�ض الوفد ال�صورّي فار�ض اخلوري الذي 

كان ق��د خل��ف �صعد الل��ه اجلاب��ري يف رئا�ص��ة احلكومة قبل 

 من حمي��د فرجنّية رئي�صًا ومن 
ّ
اأ�صه��ر. وت�ص��ّكل الوفد اللبناين

ريا���ض ال�صلح ويو�ص��ف �صامل وكميل �صمع��ون، الوزير املفّو�ض يف 

لندن، اأع�صاء. وكان��ت ت�صمية ريا�ض ال�صلح )وهو نائب ورئي�ض 

حكوم��ة �صابق( بادرة م��ن رئي�ض اجلمهورّية متع��ّددة املرامي. 

كان ل بّد اأّوًل من تاأمني »غطاء« م�صلم متني ملهّمة ح�صا�صة. 

وكان اخلوري عارفًا اأي�صًا مبقدرة ريا�ض وخربته يف هذا النوع من 

املهّمات. وكان يف الأمر، اأخرًا، حماولة اإر�صاء لريا�ض الذي بذل 

جهودًا لإطاحة عبد احلميد كرامي ثّم تعّذرت عليه خالفته.

 ب�شك�ى م�شرتكة 
ّ
ويف 4 �شب��اط، تقّدم ال�فدان ال�ش�رّي واللبناين

اإىل جمل�ض الأم��ن الدويّل طالبني اإلزام بريطانيا وفرن�صا باجلالء 

يف موع��د حم��ّدد ع��ن اأرا�صي �صوري��ا ولبن��ان. وكان الوفدان قد 

مّه��دا لهذه ال�صكوى بحملة اّت�صالت بدت فّعالة، وبكلمتني 

األقاهم��ا رئي�صاهم��ا اأم��ام اجلمعّي��ة العمومّي��ة وكانت لهما 

اأ�صداء طّيبة. وكانت ال�صكوى مغامرة غر هّينة اإذ هي و�صعت 

الدولت��ني ال�صغرت��ني يف وج��ه دولتني م��ن الدول الك��ربى ذوات 

الع�صوّي��ة الدائمة يف جمل�ض الأم��ن. وكان فيها اأي�صًا نوع من 

 الذي �صعى اأّوًل اإىل الظهور مبظهر 
ّ
ال�صتف��زاز للجانب الربيطاين

الو�صيط يف اخلالف.

ة، من ا�صتثمار  ولك��ن فرن�صا وبريطانيا كانتا قلقت��ني، بخا�صّ

�صوفيات��ّي لل�صك��وى، فمالت��ا اإىل البحث عن ح��ّل مع الوفدين 

 قبل ط��رح ال�صكوى على املجل�ض. وقد تعرّثت 
ّ
ال�ص��ورّي واللبناين

ه��ذه املحاول��ة لأن املوقف الفرن�ص��ّي بقي قريبًا ج��ّدًا اإىل منطوق 

 – الفرن�صّي يف كانون الأّول، فيما اأ�صّر الوفدان 
ّ
الّتف��اق الربيطاين

 وال�ص��ورّي على ح�صر البحث يف حتدي��د موعد واإجراءات 
ّ
اللبن��اين

ني �صمول الّتفاق العتيد م�صائل اأخرى. عملّية للجالء التاّم، راف�صَ

ويف 14 �شباط بداأ املجل�ض مناق�شة ال�شك�ى. وكان عليه اأن يقّرر 

اأّوًل اإن كان اأم��ام »ن��زاع« يحجب عن بريطاني��ا وفرن�صا حّق 

الت�صوي��ت باعتبارهما طرفني فيه اأم اأم��ام »حالة« فال يكون 

له��ا ه��ذا املفع��ول. وقد انته��ت ه��ذه املرحلة بع��زوف املندوبني 

 طوعًا عن الت�صويت.
ّ
الفرن�صّي والربيطاين

اجلي�ض امل�صرّي، نحو العّفولة اليهودّية الواقعة 

عند ملتقى القطاع��ني ال�صرقّي والغربّي من 

اجلليل الداخلني يف ن�صيب اإ�صرائيل مبوجب 

خّطة التق�صي��م. وكان معنى هذا ال�صيطرة 

على القط��اع ال�صرقّي، فيم��ا يتوىّل اجلي�ض 

امل�ص��رّي ال�صيط��رة على الق�ص��م اجلنوبّي من 

اأي�ص��ًا.  لإ�صرائي��ل  ملح��وظ  وه��و  فل�صط��ني 

ولكن توّق��ف الهجوم ال�ص��ورّي وا�صتنكاف 

 ع��ن جتاوز خّط��ة التق�صيم 
ّ
اجلي���ض الأردين

األزم��ا اجلي���ض العراقّي بالنت�ص��ار يف منطقة 

وا�صع��ة ج��دًا، يف الو�ص��ط، بحي��ث اأ�صب��ح يف 

موق��ف دفاعّي بحت فيم��ا اأ�صبحت القّوات 

ال�صهيونّية يف موقف الهجوم. وهي قد �صّنت 

ه��ذا الهجوم منطلق��ة من العّفول��ة نف�صها 

وحمتّلة ق��رى عربّية عديدة يف هذا القطاع. 

عل��ى اأن التعزيزات الت��ي ا�صتقدمها اجلي�ض 

العراقّي مّكنتُه من موا�صلة ال�صيطرة على 

مثّل��ث جنني – نابل�ض – طولك��رم، فحافظ 

عليه��ا حّتى نهاية احلرب. هذا فيما انت�صر 

 يف منطقتي رام الله واللطرون 
ّ
اجلي�ض الأردين

املحدقتني بالقد�ض ومتّكن من �صّد الهجوم 

الإ�صرتاتيجّي��ة  اللط��رون  عل��ى   
ّ
ال�صهي��وين

تكرارًا م��ع تدّخله لإنقاذ القد���ض ال�صرقّية 

وهو ما ت�ّم. 

اجلي���ض  تق��ّدم  اجلنوبّي��ة،  اجلبه��ة  عل��ى 

امل�ص��رّي عل��ى ال�صاح��ل، ُمتج��اوزًا غ��ّزة اإىل 

املج��دل الواقعة على م�صاف��ة ع�صرين كلم 

اإىل ال�صم��ال منها ومّتجه��ًا �صرقًا على حمور 

اآخ��ر اإىل بئ��ر ال�صبع العربّي��ة يف و�صط النقب 

ال�صم��ايّل لي�صل منه��ا اإىل بيت حلم القريبة 

م��ن القد�ض. على اأن تقّدم��ه ال�صاحلّي بقي 

مه��ّددًا من جه��ة امل�صتعم��رات ال�صهيونّية 

امُلحاذي��ة للطري��ق. وكان��ت ح�صين��ة فلم 

ال�شق���ط  وكان  واح��دة  اإال  منه��ا  ت�شق��ط 

ال�صاب��ق لق��رى عربّي��ة يف هذا القط��اع يزيد 

يف و�ص��ع الطري��ق �صعوب��ة، وكان��ت ياف��ا، 

بعد �صقوطه��ا، قد ا�صتوت معق��اًل �صهيونّيًا 

يحج��ب تّل اأبي��ب من اجلنوب. وم��ع تقّدم 

القّوات امل�صرّي��ة اإىل اأ�صدود العربّية جنوب تّل 

اأبي��ب، �ص���نَّ ال�صهيونّيون هجومه��م امل�صاّد 

ي�صن��ده الط��ران. ولك��ن �صم��ود امل�صرّي��ني 

اأبقاهم يف اأ�صدود اإىل اأن حّلت الهدنة الأوىل. 

وكانوا قد تقّدموا، يف هذه الأثناء، �صرقًا من 

املجدل اإىل الفالوجة وبيت جربين واخلليل. 

يوج��ز ولي��د اخلال��دي ح�صيلة ه��ذه املرحلة 

الأوىل م��ن احل��رب مبالم��ح يوح��ي جّله��ا 

 عنا�ص��ر تف��ّوق 
ّ
بحي��ازة اجلان��ب ال�صهي��وين

مّه��دت لك�صب��ه احل��رب. وذل��ك بخ��الف 

ظواه��ر ب��دت موحي��ة بخ��الف ذل��ك. من 

ح�ص��ل  العربّي��ة  اجليو���ض  تق��ّدم  اأن  ذل��ك 

واأن  ال�صرف��ة،  العربّي��ة  املناط��ق  اإجم��اًل يف 

امل�صتعم��رات اليهودّي��ة التي ا�صُت��ويل عليها 

كان��ت واقعّة – با�صتثن��اء م�صم��ار هردين 

الت��ي احتّله��ا اجلي���ض ال�ص��ورّي – يف املناطق 

امللحوظ��ة للعرب مبوج��ب ق��رار التق�صيم، 

واأن خط���ط الدفاع ال�شهي�نّي��ة الرئي�شة مل 

 عل��ى 
ّ
تُخ��رتق واأن ا�صتي��الء اجلي���ض الأردين

القد���ض ال�صرقّية – عل��ى اأهمّيته – مل يقرتن 

بقطع الإمداد فعاًل عن القد�ض الغربّية التي 

وقع��ت )مبا فيها اأحياوؤها العربّية( يف قب�صة 

ال�صهاين��ة، واأن الق��ّوات الرئي�ص��ة لل�صهاينة 

فيم��ا  الهج��وم  ويف موق��ع  �صليم��ة  بقي��ت 

ا�شتقّرت الق��ّ�ات العربّية على خط�ط دفاع 

بدت – يف احلالة العراقّي��ة خ�صو�صًا – مفرطة 

الط��ول بالقيا���ض اإىل احل�صد املتوّف��ر. اأخرًا، 

يجب حلظ احلظر ال��دويّل ل�صتقدام ال�صالح 

وق��د وقعت اجليو���ض العربّية �صحّي��ة له دون 

الق��ّوات ال�صهيونّية التي كان��ت لها م�صادر 

ة، ل يطول اإليها احلظر، وكانت  ت�صّلح خا�صّ

مرتك��زة، يف فل�صط��ني نف�صه��ا، اإىل قاعدة 

متينة من ال�صناعات احلربّية. ُي�صتثنى من 

هذه ال�ص��ورة القامتة جناح اجلي�ض امل�صرّي يف 

عزل النق��ب امللحوظ للدولة اليهودّية يف قرار 

التق�صي��م ث��ّم انت�ص��اره بحي��ث ُقطعت عن 

�صائر املناط��ق اليهودّية 25 م�صتعمرة كانت 

�صئيلة ال�صّكان ولكنه��ا كانت ح�صينة 

فلم ت�صقط يف اأي��دي امل�صرّيني. تلك هي – يف 

 
ّ
و�ص��ف اخلالدي – خال�ص��ة الو�ص��ع املي��داين

ع�صية هدن��ة الأ�صابيع الأربعة التي بداأت يف 

11 حزيران. 
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ث��ّم عر���ض الطرف��ان ال�صاكي��ان ق�صّيتهم��ا، مرّكزي��ن على 

حق��وق ال�صيادة وعلى ال�صرر الالحق بالأم��ن من جّراء املرابطة 

امل�صتمّرة للقّوات الأجنبّية يف بالدهما. وهو ما رّد عليه املندوب 

الفرن�ص��ّي بالتذكر بتجنيب امل�صرق ويالت احلرب، وبامل�صوؤولّية 

 اأي�صًا 
ّ
الأمنّية للدولة املنتدبة. وهو ما رّد عليه املندوب الربيطاين

 اإىل ق��ّوات بالده يف الأزمة 
ّ
بالتذك��ر باللجوء ال�ص��ورّي واللبناين

الت��ي �صهدها ربي��ع 1945. فبدا اأن مهّمة الق��ّوات الفرن�صّية هي 

حف��ظ االأم��ن ولكّنه��ا تعم��د اإىل االإفراط يف القم��ع فرتدعها 

القّوات الربيطانّية عن ذلك... واأّما مندوبو الدول الأخرى فاأبدى 

، ول��زم مندوب 
ّ
معظمه��م مي��اًل اإىل املوق��ف ال�ص��ورّي واللبن��اين

الوليات املّتحدة موقفًا و�صطًا.

وق��د طرح��ت على املجل���ض �صيغ ع��ّدة لق��رارات �صقطت على 

الت��وايل... اإىل اأن طُ��رح م�ص��روع ق��رار اأمرك��ّي ن��ال الأ�صوات 

ال�صبع��ة املطلوبة. ولكن حّق النق���ض ال�صوفياتّي عاد فاأ�صقطه 

وانته��ى البحث كّله اإىل لق��رار. اإذ ذاك عمد الوزيران الفرن�صّي 

 اإىل اإع��الن التزامهم��ا م�ص��روع الق��رار الأمركّي 
ّ
والربيط��اين

تطّوع��ًا واحرتام��ًا لإرادة الأكرثّية. وكان ه��ذا امل�صروع اإعالن 

ثق��ة بعزم فرن�ص��ا وبريطانيا على اإجالء قّواتهم��ا وطلبًا لإجراء 

»مفاو�ص��ات« ب��ني ال��دول الأرب��ع »م�صتقّل��ة« مبو�صوعها )وهو 

اجل��الء( ع��ن اأّي��ة م�صائل اأخ��رى. ومل يكن يف امل�ص��روع موعد 

حمّدد لإمتام اجلالء ول التزام بنتيجة حمّددة للمفاو�صات.

طُوي��ت ال�صك��وى ال�صورّي��ة اللبنانّي��ة اإىل جمل���ض الأمن يف 16 

 اأنورين بيفن 
ّ
�شب��اط. ويف 19 منه اأبلغ وزير اخلارجّي��ة الربيطاين

 بنّية بريطانيا اخت�ص��ار مّدة اجلالء 
ّ
الوفدي��ن ال�صورّي واللبن��اين

واعتق��اده بح�صن النّي��ة الفرن�صّية اأي�صًا. وعلى الأث��ر برز ال�صوؤال 

املتعّل��ق مب��كان املفاو�ص��ات. وكان اجلانب الفرن�ص��ّي ملّحًا 

ل   يف�صّ
ّ
يف طل��ب اإجرائه��ا يف باري�ض. وكان اجلان��ب الربيطاين

عا�صمت��ه من غر ا�صتبعاد للعا�صم��ة الفرن�صّية. وما لبث الوفد 

 اأن انق�ص��م. فت�صّلب �صمعون يف رف���ض باري�ض مكانًا 
ّ
اللبن��اين

��ك باإجرائه يف لن��دن اأو يف ب��روت. وبعد تاأّمل،  للتفاو���ض ومت�صّ

م��ال ريا�ض ال�صلح اإىل باري�ض ووافقه يف ذلك فرجنّية و�صامل. وقد 

م82Z املف�و�ش�ت واحل�شم

بن��ى ه��ذه الأف�صلّية عل��ى اأن املفاو�صة املبا�ص��رة مع احلكومة 

الفرن�صّي��ة يف عا�صمته��ا اأقرب اإىل الإل��زام واحل�صم من مفاو�صة 

النت��داب يف ب��روت. وكان �صبر���ض الذي لبث يتاب��ع الق�صايا 

ال�صورّية واللبنانّية بع��د ا�صتدعائه النهائّي من بروت، يف اأواخر 

��ل لندن ويق��ف وراء �صمعون يف ت�صّلبه. وقد و�صل الأمر  1944، يف�صّ

ب�صبر���ض اإىل حّد مكاتبة رئي�ض اجلمهورّي��ة منّددًا باأداء الوفد 

 يف لندن ومتعّر�صًا بال�صم – بعد ا�صتثناء كميل �صمعون 
ّ
اللبناين

م��ن التنديد – لريا�ض ال�صلح. وهذا التندي��د اأو�صله اإىل ال�صحافة 

 .
ّ
�صائب �صالم الذي تلّق��ى ر�صالة مماثلة من اجلرنال الربيطاين

وبع��د خمابرات م��ع رئي���ض اجلمهورّية واحلكوم��ة يف بروت، 

 – با�صتثناء �صمعون الذي ثابر 
ّ
انتهى اجلدل ب�صفر الوف��د اللبناين

عل��ى رف�ص��ه – اإىل باري�ض فيم��ا اأحجم الوف��د ال�ص��ورّي وعاد اإىل 

دم�ص��ق خمّلف��ًا رئي�صه يف لندن للمتابع��ة. وكان ريا�ض ال�صلح 

.
ّ
قد �صمن املوافقة ال�صورّية على مهّمة الوفد اللبناين

علي��ه دارت اأّوًل مباحث��ات ع�صكرّي��ة ب��ني خ��رباء بريطانّيني 

 .
ّ
وفرن�صّي��ني، دامت اأّيام��ًا واأبلغ��ت نتائجها اإىل الوف��د اللبناين

 ع��ن �صوريا ولبنان 
ّ
وكان��ت اخلال�ص��ة اأن يتّم اجلالء الربيطاين

يف نهاي��ة حزي��ران 1946 واجلالء الفرن�صّي يف مطل��ع ني�صان من 

 يف ه��ذا العر���ض اإخالًل 
ّ
الع��ام الت��ايل. ووج��د اجلان��ب اللبناين

بتزام��ن اجلالءي��ن كان يح��ذره وط��وًل يف امل��ّدة ل م�ص��ّوغ له. 

وكان امل�صوؤول��ون اللبنانّيون قد اأبدوا يف اأوقات �صابقة خ�صيتهم 

من اأن ت�صتعجل بريطانيا �صحب قّواتها فتتحّرر حركة القّوات 

الفرن�صّية يف البالد.

، اخت�ص��ر الفرن�صّيون مهلة ان�صحابهم 
ّ
وحي��ال الإحلاح اللبناين

اإىل نهاي��ة 1946 متعّهدي��ن اأن يعق��ب رحي��ل قّواته��م املقاتلة 

عن الب��الد رحيل القّوات الربيطانّية، م��ع انت�صاف العام، عن 

كث��ب، ف��ال يبقى منه��ا يف نهاي��ة اآب �ص��وى فّنّي��ني وقيادّيني 

لرتحي��ل العتاد. وقد طلبوا م�صاعدة لبنانّي��ة يف احلرا�صة والنقل 

لقاء هذا الت�صريع.

وق��د وافق��ت احلكوم��ة اللبنانّية على ه��ذا الّتفاق ال��ذي ُنّفذ 

بحذاف��ره، فُنق�ض تاري��خ اجلالء يف 31 كان��ون الأّول 1946 على 

لوح��ة حجرّي��ة يف نهر الكل��ب، وا�صتوى هذا اليوم عي��دًا �صنوّيًا 

 – الفرن�صّي، يف 
ّ
للج��الء. واأّما يف �صوريا ف��كان الّتفاق الربيطاين

ب��ن  كان  ه��ذه،  الأوىل  الهدن��ة  ع�صّي��ة 

غوري��ون ي��دّون يف مذّكرات��ه، ب�صيغ يقرتن 

فيه��ا الهي��اج ال�صدي��د بالعت��داد بالنف�ض، 

م��ا ذكرن��اه يف مو�ص��ع اآخ��ر م��ن عزمه، ل 

عل��ى حتطيم اجليو�ض العربّي��ة التي دخلت 

فل�صطني وح�صب، بل على �صرب �صور و�صيدا 

وبروت وتدمر عم��ان واإ�شقاط �ش�ريا وق�شف 

بور �صعيد والإ�صكندرّية والقاهرة، اإذا وا�صلت 

م�ص��ر القت��ال وعل��ى حتوي��ل لبن��ان اإىل دولة 

م�صيحّي��ة يحّدها الليط��اين من اجلنوب... 

وهذا ف�صاًل ع��ن »حترير القد�ض« وال�صتيالء 

على النقب وتدمر اللّد والرملة... وبعد اأّيام 

م��ن الهدنة كان بن غوري��ون يجزم برف�صه 

عودة الالجئني الفل�صطينّيني اإىل مواطنهم 

معلنًا اأن يافا �صتكون مدينة يهودّية.

 

الو�ص��ع  ملراجع��ة  فر�ص��ة  الهدن��ة  وكان��ت 

الع�صكرّي م��ن اجلهة ال�صهيونّي��ة وترتيبه 

متهي��دًا للهج��وم. وكان هّم ب��ن غوريون 

الأّول حتوي��ل الهاغان��اه اإىل جي���ض نظام��ّي 

للدول��ة اجلدي��دة تك��ون ل��ه بني��ة اجليو�ض 

النظامّية ومنط تاأطرها وقيادتها، ويكون 

ل��ه احتكار الق��ّوة امل�صّلح��ة يف الدولة. وهذه 

مهّم��ة واج��ه ب��ن غوري��ون، وه��و ما���ضٍ يف 

اإجنازه��ا، معار�صة م��ن اليم��ني واأخرى من 

الي�ص��ار. وكان��ت خّطته تثبي��ت اجلبهتني 

ال�صمالّية واجلنوبّي��ة وحتقيق ن�صر حا�صم يف 

 
ّ
و�صط فل�صطني حيث انت�صر اجلي�صان الأردين

والعراق��ّي. وكان��ت القد���ض نقط��ة تركيز 

فائقة الأهّمّية يف تفكر الرجل.

 

ويف هذه الآونة، انفجر ال�صراع بني بن غوريون 

وزعامة الإرغون، وكان التناف�ض الع�صكرّي 

ظاهرًا بينهما من حني اندلع القتال. فقد 

انتك�صت املفاو�صات املتعّلقة بدمج الإرغون 

يف جي���ض الدول��ة اجلدي��د م��ع ق��دوم �صفينة 

حمل��ت اإىل تّل اأبيب �صحن��ة �صالح �صخمة 

لالإرغ��ون ومئ��ات م��ن املتطّوع��ني. وح��ني 

رف���ض قبطانها الأمرك��ّي ت�صليم ال�صحنة 

اإىل اجلي���ض، اأ�صدر بن غوري��ون الأمر باإنزال 

املتطّوعني واإغراق ال�صفينة بحمولتها.

، فكان 
ّ
واأّم��ا م��ن جهة الي�ص��ار ال�صهي��وين

م��دار اخل��الف م��ع ب��ن غوري��ون رغبته يف 

تعزيز دور املحرتف��ني يف اجلي�ض على ح�صاب 

غ��ر املحرتفني الذين كان��ت كرثة منهم 

ال�صرتاك��ّي.  املاب��ام  ح��زب  اإىل  منتمي��ة 

وه��و ما انتهى ب��نب غوري��ون اإىل اإقال��ة قائد 

الهاغاناه غاليلي ثّم اإىل اإعادته ثّم اإىل اإبراز 

يادي��ن الذي ما لب��ث اأن خا�صمه. وق��د �ُصّوي 

ه��ذا اخل��الف ال��ذي تخّلله تهدي��د من بن 

غوري��ون بال�صتقالة، بحّل و�صط ومل يظهر له 

اأث��ر يف اجلهود اجلاري��ة لتعزيز اجلي�ض عديدًا 

وعت��ادًا. وهي جهود اأثمرت كث��رًا يف اأثناء 

مّدة الهدنة الأوىل هذه. 

يف اجله��ة العربّي��ة من جبه��ات فل�صطني، 

كانت ال�صورة ُمغايرة. كانت القيادة العاّمة 

للجيو�ض املحاربة قد نيط��ت باللواء العراقّي 

نور الدي��ن حممود. ولكن اجلان��ب العراقّي 

اأخ��ذ ي�صكو اإىل اجلامعة العربّية بقاء وحدة 

القي��ادة ه��ذه اأ�صبه بالوه��م. وق��د زاَد الطني 

بّلة اإ�ص��رار الربيطانّيني على حجب طلبات 

ال�صالح التي تقّدمت به��ا اجليو�ض العربّية. 

ثّم و�صل الأمر اإىل اقرتاح حممود قْرن القيادة 

العاّم��ة مبجل���ض لروؤ�ص���اء الأركان، وهو ما 

كان م��ن �صاأنه اأن ي�ص��ع فاعلّية القيادة يف 

مه��ّب الريح. وكان��ت اخللفّي��ة ال�صيا�صّية 

له��ذا اجل��دل، وه��ي التن��ازع وفق��دان الثقة 

بني املحوري��ن العربّيي�ن، وا�صحة متامًا. ومل 

يكن هذا اجلدل قد اأف�صى اإىل خّطة للحرب 

ول اإىل توحي��د للقي��ادة حني ط��رح برنادوت 

م�صروع��ه يف اأواخ��ر حزي��ران. وكانت خّطة 

��ن �ص��ورة الوح��دة اجلغرافّية  برن��ادوت حت�صّ

واليهودّي��ة،  العربّي��ة  الدولت��ني  م��ن  ل��كّل 

باقرتاحه��ا خريطة بديلة م��ن خريطة قرار 

ع القاعدة اجلغرافّية  التق�صيم. وكانت تو�صّ

للدولة العربّية وت�صّم اإليها القد�ض مع حفظ 

ا�صتق��الل بل��دّي لالأق�ص��ام اليهودّي��ة منها. 

ولكنه��ا – اأي خّط��ة الو�صيط – كان��ت تقّر 

لإ�صرائي��ل مب��ا ا�صتُح��دث م��ن اأم��ور واقع��ة 

ال�صاح��ل  �صائ��ر  وعل��ى  الغرب��ّي  اجللي��ل  يف 

الفل�صطين��ّي. وعليه التق�ى الع��رب واليهود 
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وق��د كان ن�صيب ريا�ض ال�صلح من احلمل��ة التي با�صرها الوفد 

 تاأييدًا لق�صّيته، اأن يعّبئ اأ�صدقاء له يف هذا الي�صار الذي 
ّ
اللبن��اين

كان األيف��ًا ل�صيا�صت��ه ول�صحافته م��ن اأواخ��ر الع�صرينات وعرب 

الثالثينات. هذا فيما توىّل يو�صف �صامل الّت�صال بذوي امل�صالح يف 

 
ّ
امل�ص��رق من و�صط الأعمال، وتوىّل حميد فرجنّية والوزير اللبناين

املفّو���ض يف باري���ض اأحم��د الداع��وق حتري��ك فاعلّي��ات اأخرى 
 

ذات اأهّمية.

وعلى جاري العادة، بدا املروؤو�صون النتدابّيون، يف الوفد الفرن�صّي، 

اأمي��ل اإىل الت�صّن��ج م��ن رئي�صه��م الوزي��ر، وكان يتق��ّدم هوؤلء 

الكون��ت �صتاني�صال���ض اأو�ص��رتوروغ، كبر م�صاع��دي اجلرنال 

بيني��ه، يف ب��روت، يدعم��ه الع�صكرّي��ون. وي��روي يو�صف �صامل 

 فر�ص��ة لإبع��اد اأو�ص��رتوروغ عن 
ّ

اأن ريا���ض ال�صل��ح اأخ��ذ يتح��ني

 اإىل 
ّ
املفاو�ص��ات. وقد �صنح��ت له حني دعا بيدو الفري��ق اللبناين

ع�ص��اء... طلب ريا�ض اإىل زميليه اأن ينتحيا باأو�صرتوروغ ناحية 

م��ن املكان بع��د الع�صاء ويفتحا مع��ه مو�صوع حماي��ة فرن�صا 

مل�صيحّي��ي ال�ص��رق. وهو ما فع��اله وريا�ض واقف غ��ر بعيد حّتى 

اأ�ص��ار اإلي��ه �صامل بحركة م��ن راأ�صه. فاق��رتب ريا�ض من خلف 

اأو�ص��رتوروغ وكان هذا الأخر ي�صيد بفرجنّي��ة لطرحه املو�صوع 

موؤّك��دًا ل��ه اأن فرن�صا �صتبقى احلامي��ة للم�صيحّيني. وما كان 

من ريا�ض اإل اأن �صاح بالرجل مغ�صبًا:

‑ م��اذا يا كونت؟ ‑ حماي��ة م�صيحّيي لبن��ان؟ ‑ واأنا ماذا جئت 

اأفعل هنا؟ 

ومل يقب��ل ريا�ض عذرًا لأو�صرتوروغ. واأعل��ن اأّنه م�صافر الغداة اإىل 

بروت. ومل يرتك لأحد جماًل لثنيه عن مغادرة املكان فورًا بل 

ا�صتاأذن �صاحب الدعوة وان�صرف.

 ،
ّ
وكان اأن بي��دو، بع��د وقوف��ه على الواقع��ة، زار الوف��د اللبناين

�صبيح��ة اليوم التايل، يف فندقه معتذرًا، واأبلغه اإق�صاء اأو�صرتوروغ 

من الوفد! ثّم �صارت املفاو�صات، بعد ذلك، اإىل اأح�صن اخلواتيم!

مهّم��ة اأخرى با�صرها ريا�ض م��ن باري�ض، وهي اإطاحة حكومة 

�صام��ي ال�صلح. كانت عالقة ريا�ض ب�صهره وابن عمه قد بدت 

ح�صنة يف اأّيام حكومة �صامي الأوىل �صنة 1942 وذلك على الرغم 

نهاي��ة عام 1945، قد اأ�صفر عن بدء اجلالء فعلّيًا وقْطعه اأ�صواطًا 

قب��ل م�ص��اّدات لن��دن ومفاو�ص��ات باري���ض. عليه ق��ّرر الطرفان 

الأوروبّي��ان موا�صلت��ه واإنه��اءه يف �صّت��ة اأ�صابيع. وه��و ما كان. 

فا�صت��وى ال�صاب��ع ع�صر من ني�ص��ان 1946 يومًا للج��الء يف �صوريا، 

 باأ�صه��ر. وكان هذا اليوم كّلف �صوريا 
ّ
�صابق��ًا »اليوم« اللبناين

ت�صحي��ات ج�صيمة يف ربيع 1945 وقبله يف غر مرحلة من عهد 

النتداب الفرن�صّي. ومل يكن بّد من اأن تطبع هذه الت�صحيات 

ال�ص��ورة الإجمالية الالحقة للعالقات الفرن�صّية ال�صورّية بطابع 

النفور واملرارة.

مل تك��ن مفاو�ص��ات اجلالء يف باري�ض عملّي��ة هّينة. فهي قد 

�صه��دت اأخ��ذًا ورّدًا كان مدارهما املطام��ح الفرن�صّية يف حفظ 

»املرك��ز املمت��از« واأ�صف��رت، يف اأواخرهم��ا، عن توّت��ر كاد اأن 

 فيه��ا وزير 
ّ
يف�ص��ي اإىل قطعه��ا. وكان يواج��ه الوف��د اللبن��اين

اخلارجّي��ة جورج بي��دو وم�صاع��دوه. وكانت ه��ذه احلقيبة فد 

بقي��ت يف عهدته بعد رحيل �صارل ديغ��ول وحكومته املوّقتة يف 

20 كان��ون الثاين 1946 وتوزير بيدو جمّددًا يف حكومة فيلك�ض 

غ��وان. ومل ياأت بي��دو اإىل الوزارة من املدر�ص��ة الدبلوما�صّية واإمّنا 

كان، يف احل��رب، رئي�ص��ًا للمجل���ض الوطن��ّي للمقاوم��ة بع��د 

مقت��ل جان مولن. وه��و اأ�صبح، بعد التحري��ر، رئي�صًا للحركة 

اجلمهورّي��ة ال�صعبّية، النظر الفرن�صّي لالأح��زاب الديقراطّية 

امل�صيحّي��ة يف اأقط��ار اأوروبّي��ة اأخ��رى، واأح��د الأح��زاب الثالث��ة 

الكربى التي حكمت فرن�صا املحّررة مع ديغول وبعد ا�صتقالته. 

وكان��ت »اجلمعّية التاأ�صي�صّية« ما تزال جاّدة، اأثناء املفاو�صات 

الفرن�صّي��ة اللبنانّي��ة، يف و�ص��ع د�صت��ور »اجلمهورّي��ة الرابع��ة« 

ل�صتفت��اء الأّم��ة عليه واإج��راء النتخاب��ات العاّم��ة بعد ذلك. 

علي��ه مل يكن بيدو م�صتعدًا لتقّب��ل اإخفاق يف هذه املفاو�صات 

ب��دا اأّنه قد يج��ّدد ا�صطرابات الع��ام ال�صاب��ق يف »دولتي امل�صرق« 

ويحّمله حرج �صكوى جديدة كانت هاتان الدولتان م�صتعّدتني 

لتقديه��ا اإىل جمل���ض الأم��ن ال��دويّل. ومل يك��ن الحتم��ال 

نف�ص��ه لر�ص��ي �صريكي ح��زب بي��دو الكبري��ن يف احلكم، 

اأي احل��زب ال�صيوع��ّي واحل��زب ال�صرتاك��ّي، اإذ كان حتقيق��ه
 

�صيقود احلكومة اإىل اأفعال جمافية ل�صيا�صتها املعلنة...
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عل��ى رف�ض هذه اخلّطة ورف���ض العرب، على 

ا�صطراب اأمورهم الع�صكرّية، متديد الهدنة 

الذي قبله اليهود.

 

وكان مل�ص��روع برنادوت ُبع��د اآخر زاد البلبلة 

يف ال�صّف العربّي، وهو اقرتاحه �صّم فل�صطني 

العربّي��ة و�ص��رق الأردّن يف دولة واح��دة واإن�صاء 

وح��دة اقت�صادّية بني ه��ذه الدول��ة واإ�صرائيل. 

وهو اق��رتاح جاء ُملّبيًا مطام��ح امللك عبد 

الله، ولكن دول املح��ور امل�صرّي – ال�صعودّي يف 

اجلامعة العربّية كانت ترف�صه رف�صًا باّتا.

م��ع انته��اء الهدن��ة الأوىل يف 8 مّت��وز، بداأت 

املرحلة الثانية من احلرب وبدا وا�صحًا فيها 

اأن املب��ادرة الهجومّية اأ�صبح��ت، اإجماًل، يف 

يد القّوات الإ�صرائيلّي��ة. با�صرت هذه القّوات 

تنفي��ذ خّطة بن غوري��ون معّدل��ة. ف�صّنت، 

يف ال�صم��ال، عملّي��ة »برو���ض« ل�صتخال���ض 

م�صتعم��رة م�صم��ار هردين من ي��د القّوات 

ال�صورّي��ة وعملّي��ة »دي��كل« ل�صحق جي�ض 

الإنق��اذ املع�صِكر يف اجلليل الأو�صط وكانت 

قاعدت��ه النا�ص��رة. وق��د اأخفق��ت العملّي��ة 

الأوىل، بع��د قتال عني��ف داَم اأربعة اأّيام، ومل 

تتزح��زح املواق��ع ال�صورّي��ة. واأّم��ا يف اجلليل 

الأو�ص��ط، ف��كان القاوقج��ي ه��و املب��ادر اإىل 

الهج��وم م�صتهدفًا م�صتعم��رة �صجرة الواقعة 

اإ�صرتاتيج��ّي.  موا�ص��الت  تقاط��ع  عل��ى 

ومتّيزت هجم��ات جي�ض الإنق��اذ ومن معه 

م��ن املتطّوع��ني بال�صرا�ص��ة ودام��ت ثمانية 

اأّي��ام. عل��ى اأن امل�صتعمرة �صم��دت. واأفادت 

الق��ّوات ال�صهيونّي��ة من ان�صغ��ال القاوقجي 

بها لتبداأ عملّية ديكل بتوجيه هجوم من 

ّد  جهة ال�صاحل على اجلليل الأو�صط. وقد �صُ

ه��ذا الهجوم فُحّولت وجهت��ه نحو اجلنوب. 

هكذا �صقطت النا�صرة يف 16 مّتوز واأ�صبحت 

ق��ّوات جي�ض الإنقاذ حم�ص��ورة يف قطاع من 

اجللي��ل قاعدت��ه اجلنوبّي��ة قري��ة عيلب��ون 

وركن��اه ال�صمالّيان قريتا تر�صيحا واملالكّية 

القريبتان من احلدود اللبنانّية. وكانت قرى 

اإج��زم وجبع وع��ني غزال، وه��ي التي ُعرفت 

باملثّل��ث ال�صغر وتقع عل��ى �صفوح الكرمل 

 اإىل اجلنوب من حيفا، قد اأبلت بالًء ح�صنًا يف

خ��الل  ال�صهيونّي��ة  املوا�ص��الت  عرقل��ة 

الأ�صابيع ال�صابقة. ف�صّن اجلي�ض الإ�صرائيلّي 

ه��جوم����ًا عليه��ا يف اأوائ��ل مرحل��ة الهدنة 

الأوىل واآخ��ر يف نهايته��ا انتهي��ا بالإخفاق. 

فاأتبعهم��ا بثال��ث ح�ص���د له ق��ّوات كبرة 

يف مرحل��ة الهدنة الثانية وه��و الهجوم الذي 

انتهى ب�شق�ط املثّلث ال�شغر يف 26 مّتوز.

 

على اجلبه��ة الو�صطى، �صهدت هذه املرحلة 

ماأ�ص��اة الل��ّد والرملة الت��ي ا�صتوت نذي��رًا اأّول 

مدّويًا بالهزي��ة العربّية يف فل�صطني. كان 

اجلي�ض العراقّي منت�صرًا يف قطاع كبر جّدًا 

من فل�صطني يت��ّد من ج�صر املجامع على 

الأردّن �صرق��ًا اإىل جن��ني ف�طولك��رم �صم��اًل 

وغرب��ًا اإىل قلقيلي��ة واإىل راأ���ض العني جنوبًا، 

وتق��ع هذه الأخ��رة على بع��د 16 كلم من 

الل��ّد. وكان��ت ق�صبة هذا القط��اع نابل�ض. 

 منت�صرًا بني راأ�ض العني 
ّ
وكان اجلي�ض الأردين

�صم��اًل فاللطرون جنوب��ًا فالقد���ض ال�صرقّية 

ث��ّم اأريح��ا �صرق��ًا. وكانت الأخ��رة ق�صبته. 

وكان ط��ول اجلبه��ة العراقّي��ة، ومعه طول 

الطريق لإمداد اجلي�ض من بغداد، عبئًا على 

حركت��ه، عل��ى الرغ��م من تعزي��زه يف هذه 

املرحل��ة. عليه اقت�ص��ر دور اجلي���ض العراقّي 

على غ��ارات حمدودة وعل��ى حمايته جنني 

ومل يتح��ّرك ملن��ع �شق�ط املثّل��ث ال�شغر وال 

 
ّ
ملنع �شق�ط اللّد والرملة. واأّما اجلي�ض االأردين

ف��كان متمرك��زًا يف الت��الل امل�صرفة على 

الل���ّد والرمل��ة حلماي��ة طريق اللط��رون ومل 

يك��ن ق��ادرًا عل��ى حماي��ة املدينتي�ن من 

هجمات الق��ّوات ال�صهيونّية امُل�صيطرة على 

القطاع الغربّي حّتى ال�صاحل.

 

هكذا مل يدافع عن اللّد والرملة اإّل اأهلهما 

ومعهم جن��دة اأردنّي��ة رمزّي��ة اقت�صرت على 

125 عن�ص��رًا وب�ص��ع م�صّفح��ات. وهذا يف وجه 
اأربعة األوية �صهيونّية ُح�صدت لإ�صقاطهما يف 

عملّي��ة اأطلق عليها ا�ص��م عملّية »داين«. 
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م��ن تر�صي��ح ريا���ض اأّوًل لت�صكي��ل احلكومة. وثّم��ة ما يجيز 

الرتجي��ح اأن اخل��الف بني الرجل��ني ذّر قرن��ه يف انتخابات 1943 

النيابّي��ة حني اأقبل �صامي ال�صلح على حمالفة اأّيوب تابت، وهو 

اخل��ارج لتّوه من رئا�ص��ة الدولة على اأثر حمل��ة اإ�صالمّية عارمة 

ت�صّدرها ريا�ض ال�صلح. ثّم �صاءت العالقة كثرًا، يف اأّيام را�صّيا، 

اإذ اأبدى �صامي مياًل اإىل ت�صكيل احلكومة التي ا�صتمات اإميل 

اإّده يف البح��ث ع��ن رئي���ض واأع�صاٍء لها، دومنا طائ��ل. وقد ظهر 

ريا���ض جل��ربان جريج قلقًا من قب��ول �صامي ه��ذه املهّمة فيما 

»الدول��ة« معتقلة. وي�صتفاد من كالمٍ قا�ض ملجيد اأر�صالن قاله 

يف جمل�ض النّواب )ومل يرّد عليه �صامي( اأن ابن �صامي ال�صلح هو 

ال��ذي ثنى والده عن عزم��ه بفعل التهديد. ف��كان اأن نزل هذا 

الأخر، على ح�صان اأبي�ض، حاملا ثبت ر�صمّيًا اأن معتقلي را�صّيا 

�صيف��رج عنهم، ل�»يفت��ح« جمل�ض النّواب املغل��ق دون اأع�صائه 

م��ن اأّول اأّي��ام الأزمة. واملوؤّكد اأن ال�صلح��ني اللذين تناو�صا مرارًا 

يف املجل���ض النيابّي قد بلغ��ا اأق�صى اخل�صومة ح��ني وّقع �صامي، 

بعد ح��رب فل�صطني، ومعه ثالثة نّواب اآخري��ن، اقرتاحًا قّدمه 

با�شمهم كمال جنبالط ويق�شي بتقدمي ريا�ض اإىل املحاكمة 

)وهو اإذ ذاك رئي�ض احلكومة( يف �صوء نتائج احلرب.

يف كّل ح��ال، �صّجع ريا�ض رفيقيه الوزيرين على ال�صتقالة من 

احلكوم��ة. وع�ص��ده، يف هذا الت�صجيع، �ص��وء اأداء احلكومة يف 

مواكبته��ا لوفدها املفاو���ض، و�صكوتها ع��ن حملة التجريح 

الت��ي تعّر���ض لها الوف��د. وكان يدع��و �ص��امل اإىل ال�صتقالة داٍع 

اآخ��ر هو اأن رئي���ض اجلمهورّية ووزي��ر الداخلّي��ة بالوكالة اإميل 

حل��ود اّتخ��ذا يف غيابه قرارات وتدابر م��ا كان ليوافق عليها، 

وه��و الوزير الأ�صي��ل، فاأخلفا وعدهما اإّي��اه بالمتناع عن مثل 

ذل��ك. وقد م�صى �صامل يف قراره حّت��ى النهاية. واأّما فرجنّية الذي 

تاأّخ��ر يف روما عن رفيقيه العائدين اإىل بروت، فتمّكن رئي�ض 

اجلمهورّي��ة من ثني��ه عن ال�صتقالة. وح��ّل فيليب تقال – بعد 

ترّدد – حم��ّل �ص��امل. فتمّكن��ت حكوم��ة �صام��ي ال�صلح من 

ال�صمود �صّتة اأ�صابيع اإ�صافّية. واأطاحتها، يف اأوا�صط اأّيار، ا�صتقالة 

اأع�صائها من حلفاء عبد احلميد كرامي.

ع��اد ريا���ض ال�صلح اإىل ب��روت، ومع��ه يو�صف �ص��امل من طريق 

فل�صطني ولبنان اجلنوبّي وذلك يف اليوم الأخر من اآذار 1946، اأي 

بع��د غياب طال ثالثة اأ�صهر. وكان الفرح عاّمًا بالّتفاق على 

ات الأجنبّية وعلى خلّو لبن��ان منها لأّول 
ّ
اجل��الء القريب للق��و

مّرة منذ اّتخاذه �صفة الدولة غداة احلرب العاملّية الأوىل. وكانت 

اأخبار الدور الذي لعبه ريا�ض ال�صلح يف هذه املفاو�صات ال�صعبة قد 

�صاع��ت. فجرى له ولرفيقه )وهما نائبان عن اجلنوب( ا�صتقبال 

حا�صد بداأ يف الناقورة واّت�صل يف �صور و�صيدا وبروت.

 

اأتاح ه��ذا الن�صر لزعامة ريا�ض ال�صلح اللبنانّية اأن ت�صرتّد جانبًا 

م��ن وهجها كانت ال�صيا�صة الداخلّية قد ا�صتهلكته يف عهد 

حكومتي��ه الأولي��ني. مع ذل��ك، مل يخلف ريا���ض ال�صلح ابن 

عّم��ه حني ا�صتقالت حكومة هذا الأخر يف 22 اأّيار. فقد كان 

عب��د احلميد كرامي هو الذي ذهب باحلكومة اإذ �صحب منها 

حلف��اءه. لذا اجّته رئي�ض اجلمهورّية اإلي��ه م�صطّرًا، اإذ مل تكن 

حبال الوّد مو�صولة، بعد اختبار احلكومة الكرامّية الأوىل، ومل 

يكن العهد به قد َبُعد. ولكن كرامي ا�شرتط ت�زير اأقطاب هم 

ريا�ض ال�صلح وكميل �صمع��ون وهرني فرعون. ثّم اإّنه عاد اأي�صًا 

اإىل برناجم��ه الإ�صالحّي، وكان يق�ص��ي، يف ما يق�صي، باعتماد 

الق�ص��اء )ل املحافظ��ة( دائ��رة انتخابّية. وكان ه��ذا البند )الذي 

��ك به كرامي( يوؤّم��ن له »ال�صتق��الل« بتمثيل طرابل�ض  مت�صّ

وق�صائه��ا ويغني��ه عن ق��وى انتخابّية اأخ��رى يف ال�صمال كانت 

عالقت��ه ببع�صها �صعب��ة، وكان بع�صها اأق��رب اإىل خ�صومه يف 

طرابل���ض. عل��ى اأن رئي���ض اجلمهورّي��ة كان م��دركًا من��اواأة 

الزعماء )وفيهم ه��و نف�صه والبع�ض من حلفاء كرامي الكبار 

اأي�ص��ًا( لهذه ال�صيغة. فكان اأن تعرّث تكليف كرامي وُكّلف 

�صعدي املنال، نائب طرابل�ض الآخر وحليف كرامي امل�صتقيل من 

حكومة �صامي ال�صلح، تاألي��ف احلكومة اجلديدة. وبدا تاأييد 

كرام��ي وميل اخلوري اإىل احلظ��وة بحكومة مطواعة �صامَننْي 

لتح�صيل املن��ال اأكرثّية نيابّية. وكان كرامي وهرني فرعون، 

عل��ى اخل�صو���ض، يقفان �ص��ّدًا يف وجه تكليف ريا���ض ال�صلح. 

علي��ه اأّلف املن��ال حكوم��ة كان الوجه القوي فيه��ا البروتّي 

�صائب �صالم، وكان يوّزر اأّول مّرة وت�صّلم حقيبة الداخلّية.

ومل تلب��ث حكومة املنال اأن تع��رّثت بالأزمة الجتماعّية التي 

ك�صفته��ا »ال�صرتاح��ة« اللبنانّي��ة م��ن م�صل�ص��ل املواجهات 
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ف�صقط��ت املدينت��ان بني 11 و 14 مّت��وز و�صقط 

معهم��ا 23 قرية يف املحيط. واقرُتفت يف اللدّ، 

خ�صو�ص��ًا، مذاب��ح ُمرّوَعة، ف��كان ال�صحايا 

باملئ��ات وُدف��ع الأه��ايل، ومعه��م من كان 

ق��د نزح �صابقًا من ياف��ا وجوارها، اإىل النزوح 

وق��د ع�صف به��م ذعر هائل. وم��ات منهم، 

االأردنّي��ة،  اإىل اخلط���ط  وه��م يف طريقه��م 

مئات اأخ��رى عط�ص��ًا واإعياًء و�صل��ب اجلنود 

الإ�صرائيلّي��ون الن�صاَء م��ا عليهن من حلّي 

ونهب��وا املنازل واملتاجر. وبل��غ عدد النازحني 

�صبعني األف��ًا ن�صفهم من ال�صّكان ون�صفهم 

نازحون �صابقون.

 

وا�شل��ت الق��ّ�ات االإ�شرائيلّي��ة، ف���ر �شق���ط 

املدينتني، هجومه��ا، حماولة اللتفاف على 

اللط��رون، يف عملّي��ة اأطل��ق عليه��ا ا�ص��م 

»كيدم«، وذلك عرب املف�صل بني القطاعني 

احت��الل  . وكان هدفه��ا 
ّ
والأردين العراق��ّي 

القد���ض القدية ثّم التوّغل يف اجّتاه نابل�ض. 

 �ص�ّد هذا الهجوم واإن 
ّ
ولك��ن اجلي�ض الأردين

يكن الأخر اأ�صع��ف احل�صار امل�صروب على 

القد���ض الغربّي��ة واأرب��ك موا�ص��الت اجلي�ض 

 مع ال�صاحل.
ّ
الأردين

ه��ذا، وق��د �صّج��ت فل�صط��ني العربّي��ة م��ن 

اأق�صاه���ا اإىل اأق�صاه�ا باأخبار ما جرى يف اللّد 

 
ّ
والرملة. وطاول النقد القار�ض اجلي�ض الأردين

اأّوًل واإمرته الربيطانّية. وطاول اأي�صًا اجلي�صني 

العراقّي وامل�صرّي اللذين مل تكن مواقعهما 

بعيدة عن املدينتي�ن.

 

على اجلبهة اجلنوبّية، كانت غاية القيادة 

االإ�شرائيلّية، يف ه��ذه املرحلة، خرق خط�ط 

انت�ص��ار الق��ّوات امل�صرّي��ة التي كان��ت تعزل 

النق��ب مب��ا في��ه م��ن م�صتعم��رات يهودّية 

ن��ة. وق��د نّف��ذت الق��ّوات ال�صهيونّي��ة  حم�صّ

عملّيت��ني له��ذه الغاي��ة. وداَر القت��ال �صجاًل 

ب��ني اجلي�ص��ني وا�صتّد كث��رًا يف مثّلث راأ�صه 

اأ�صدود وقاعدته طريق املجدل – بيت جربين. 

وا�صرتك��ت فيه قّوة �صعودّي��ة واأخرى �صودانّية 

ح�صرتا لتعزيز هذه اجلبهة. وا�صرتك فيه اأي�صًا 

جماهدون م��ن قرى املنطق��ة. ومل تتمّكن 

الق��ّوات ال�صهيونّي��ة من حتقي��ق اأهدافها، 

فبقي��ت موازي��ن اجلبه��ة الإجمالّي��ة على 

حالها، تقريب��ًا، اإىل اأن اأعلن جمل�ض الأمن 

هدنة جديدة غر حمدودة ول م�صروطة ت�صري 

ابتداًء م��ن 18 مّتوز حتت طائلة العقوبات اإذ 

جع��ل مرجعه��ا الف�صل ال�صابع م��ن ميثاق 

الأمم املّتحدة. وكان على الو�صيط برنادوت 

اأن ي�صع��ى، يف اأثن��اء هذه الهدن��ة، اإىل ت�صوية 

دائمة يقبلها طرفا النزاع. 

مل تكن الهدنة الثاني��ة هذه هدنة فعلّية. 

فه��ي قد �صهدت انهيار اجلبهات العربّية يف 

فل�صطني وبلوغ دول��ة اإ�صرائيل الوليدة حدودًا 

قريب��ة من حدوده��ا اليوم. وه��ي قد �صهدت 

اأي�ص��ًا تالطمًا �صدي��دًا يف املواقف ب��ني القادة 

العرب واكبته ات�ص��الت اأردنّية – اإ�صرائيلّية 

ر�صمّي��ة رمت اإىل عقد �صفق��ة تُقت�صم فيها 

فل�صطني بني الطرفني، على اأ�ص�ض تر�صمها، 

اإىل ح��ّد بعي��د، وقائ��ع املي��دان الع�صك��رّي 

ظه��ر  اأي�ص��ًا،  املرحل��ة  ه��ذه  يف  اجلدي��دة. 

الت�صع�صع جلّي�ًا يف ال�صف��وف الفل�صطينّية، 

وا�شت���ىل االإحباط على الق��ادة الع�شكرّيني 

يف اجله��ة العربّي��ة، فاعتك��ف غ��ر واحد 

منه��م، احتجاج��ًا، م��ّدة من الزم��ن. هذا 

فيم��ا كان��ت الق��ّوات الإ�صرائيلّي��ة تتع��ّزز 

وتتهّياأ لت�صديد ال�صرب��ات ال�صاحقة وكانت 

تتحّقق لها، على الأخ�ّض، ال�صيادة يف املجال 

اجلّوي، وكانت قيادته��ا ال�صيا�صّية تنتهي، 

بع��د جتاذب، اإىل خّط��ة وا�صحة مل تلبث اأن 

دخلت جمال التنفيذ.

 

كان��ت هّزة �شق���ط الل��ّد والرمل��ة م�شتمّرة 

ال��رتّدد يف كّل اجّتاه. فاأنحى امللك عبد الله 

وحكومته بالالئمة على القائد الإنكليزّي 

َل  جلي�ص��ه غل��وب با�ص��ا، وكان هذا ق��د علَّ

تق�صر اجلي�ض بالنق�ض يف الذخائر. وا�صتقال 

رئي���ض احلكوم��ة العراقّية مزاح��م الباجه 

جي ث��ّم �صحب ا�صتقالت��ه. واعتكف رئي�ض 
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الدولّية، بعد اأن بو�صر بتنفيذ اّتفاق اجلالء، على وجه ال�ص�رعة، 

فكّر�ص�ت فرن�ص�ا، يف اأوائل مّتوز، نهاية النتداب ر�صميًا، ب�صحب 

»املن��دوب العاّم« اجل��رنال بينيه واإر�صال »ال�ص�ف��ر« الأّول لها يف 

بي�روت اأرمان دو �صايال ليحّل حمّله. وكان للحزب ال�صيوعّي دور 

ب��ارز يف قيادة احلركات الإ�صرابّي��ة )وكان اأزره م�صتّدًا بالتاأييد 

ال�صوفيات��ّي لق�صّيتي لبن��ان و�صورّيا( واأظهر �صائ��ب �صالم �صّدة يف 

مواجهة هذه احلركات.

هك��ذا وج��د ريا�ض ال�صلح نف�ص��ه، يف اأيل��ول، م�صتطيعًا ت�صديد 

�صرب��ة اإىل حلي��ف كب��ر لكرامي ه��و رئي�ض جمل���ض النّواب 

�صربي حم��اده. فاأ�صهم �صعي ريا�ض اإ�صهامًا ب��ارزًا يف رفع �صديقه 

الأرثوذك�ص��ّي حبيب اأبو �صه��ال اإىل �صّدة الرئا�ص��ة الثانية. وذلك 

باأكرثّية حمدودة ولكن كافية لإثبات �صعف احلكومة التي 

اأّيدت حماده. وكان فوز اأبو �صهال دلياًل على اأن القاعدة الطائفّية 

لهي��كل ال�صلطات مل تكن قد ا�صتقّرت، بعد، يف خريف 1946، 

وكانت را�صية على حك��م الأمر الواقع القدمي ل على حكم 

امليثاق ال�طنّي. يف كّل حال، اأثار �شق�ط حماده احتجاجًا �شيعّيًا 

ومطالب��ة برئا�ص��ة احلكومة ل�صيعّي. وما لبث �ص��ربي حماده اأن 

ن�صيبه  الطائفّية كان  لإلغاء  قانون  باقرتاح  املجل�ض  تقّدم من 

من النّواب التفّهم املهّذب اأو التحّفظ املهّذب، ثّم النوم العميق.

وكان لق��رتاب موعد النتخابات النيابّية مفاعيل قوّية برزت 

�صه��رًا بع��د �صهر يف و�ص��ع حكومة املن��ال ويف موازي��ن املجل�ض 

النياب��ّي ويف موقف رئي���ض اجلمهورّية. كان ه��ذا الأخر عاملًا 

اأن املجل���ض املقب��ل �صيخت��ار خلف��ه يف الرئا�صة �صن��ة 1949... اأو 

يختاره خلفًا لنف�ص��ه. و�صواء اأكانت نّية جتديد الولية م�صتقّرة 

يف نف�صه، يف اأواخر �صنة 1946، )وهذا يف حكم املوؤّكد( اأم كانت 

غر م�صتقّرة بعد، فاإن انتخابات الربيع التايل النيابّية اأظهرت 

ت�صميمه القاطع على ك�صب النيابة لأكرثّية تنا�صره. وكان 

ه��رني فرع��ون راغبًا يف زي��ادة ع��دد الن��ّواب اإىل 77 ونقل مقعده 

م��ن زحلة اإىل موطن��ه بروت، فارتاأى اأن يتق��ّرب من �صّني قوّي 

يف ب��روت هو ريا�ض ال�صلح، ولقي م��ن هذا الأخر ترحيبًا و�صع 

ح��ّدًا للخ�صوم��ة. وهو ما اأف�ص��ى اإىل ترحيل حكوم��ة املنال يف 

14 كان��ون الأّول �صن��ة 1946 ورف��ع احلظر – مبم��الأة م��ن رئي�ض 

اجلمهورّية – ع��ن تكلي��ف ريا�ض ال�صل��ح ت�صكيل حكومة 

تقود البالد يف النتخابات النيابّية.

وق��د ج��اءت ه��ذه حكوم��ة ج��ّد قوي��ة فاأُطل��ق عليه��ا لقب 

»حكوم��ة اجلبابرة«. فهي قد جمع��ت فرعون و�صمعون وعبد 

الل��ه الي��ايف و�شّمت ال�زيري��ن كمال جنبالط وجمي��د اأر�شالن 

يقابلهم��ا وزي��ر �صيعّي واحد ه��و �صربي حماده ال��ذي ُعّو�ض وزارة 

الداخلّية ع��ن رئا�صة جمل�ض الن��ّواب. وكان هذا اخللل دلياًل 

اآخ��ر على طراوة ع��ود العرف الطائف��ّي واإ�صارة وا�صح��ة اأي�صًا اإىل 

خ��وف ب�ص��اره اخلوري املتج��ّدد من �صب��ح اإّده وقد اأخ��ذ يتململ 

بق��وة جاه��دًا للنهو�ض من كب��وة 1943. كان ه��ذا الأخر قد 

زار باري���ض وراح يت��وّدد اإىل الربيطانّي��ني وطّلق ح��ذره من عروبة 

جامعة ال��دول العربّية. ف��كان االإتيان بكم��ال جنبالط اإىل 

احلكوم��ة )وهو القري��ب العهد من ولء اإّدّي معل��وم( اإحكامًا 

لل�ص��ّد ال��درزّي، يف اجلب��ل، اأمام اإمي��ل اإّده وحزبّيت��ه. وقد �صّمت 

احلكومة اجلديدة اأي�صًا جربائيل املّر واإليا�ض اخلوري ونالت الثقة 

بالإجماع، با�صتثناء ثالثة من النّواب ال�صيعة عن اجلنوب هم 

عادل ع�صران وكاظم اخلليل ور�صيد بي�صون قّدموا ا�صتقالتهم 

من جمل�ض النّواب، ياأ�صًا من »الإنقاذ« – يف ما قالوا – واحتجاجًا 

عل��ى تعيني �صربي حم��اده )�صه��ر خ�صمهم النتخاب��ّي اأحمد 

الأ�صعد وحليفه( وزيرًا للداخلّية. وقد رف�ض املجل�ض ا�صتقالتهم.

اأّم��ا ريا�ض ال�صلح فكان يع��ود اإىل م�صوؤولّية غاب عنها �صنتني 

وذل��ك ليقيم فيها اأربع �صن��وات رئ��ض خاللها اأربع حكومات 

متوالي��ة، و�صهدت الب��الد واملحيط يف اأثنائه��ا اأج�صم الأحداث. 

وه��ذه اأحداث تدّبره��ا ريا�ض ال�صلح بعزم واأق��دم يف مواجهتها، 

خمطئًا اأو م�صيبًا، واأ�صّرت به كثرًا وقتلته يف النهاية.

ه��ذه، اإىل جع��ل اإ�صرائيل نف�صه��ا والوليات 

املّتحدة مرجعني ل�ص��رق الأردّن بحيث ي�صوؤل 

اعتم��اده على بريطانيا، فوع��د بال�صعي اإىل 

حت�صي��ل قر�ض اأمركّي ل�ص��رق الأردّن ودعم 

اأمركّي ل�صّم اململك��ة اإىل الأمم املّتحدة، 

اإل��خ. وكانت هذه امل�صاع��ي الإ�صرائيلّية قد 

لح��ت لها بدايات حني توّق��ف الّت�صال بني 

اإ�صرائي��ل و�ص��رق الأردّن بعد �صي��وع اأخباره يف 

اأواخر مّتوز.

 

يف نهاي��ة مّت��وز اأي�صًا، ق��ّررت جامع��ة الدول 

العربّي��ة خف���ض عديد جي���ض الإنق��اذ الذي 

كان مرابط��ًا يف اجللي��ل الأو�ص��ط مبق��دار 

ف��وزي  قائ��ده  �صك��وى  وكان��ت  الن�ص��ف. 

القاوقج��ي ُمّرة من النق�ض احلاّد يف الذخرة. 

فكت��ب اإىل الأمني الع��اّم للجامع��ة يبلغه 

تنّحي��ه ع��ن القي��ادة يف 5 اآب. ولكن��ه عاَد 

اإليها يف 25 بعد تدّخل من امللك ال�صعودّي.

مقرتحات��ه  برن��ادوت  ق��ّدم  اأيل��ول،   15 ويف 

النهائّي��ة اإىل الأمم املّتح��دة فجع��ل اجلليل 

الغرب��ّي يف الدولة اليهودّي��ة، والنقب يف الدولة 

العربّي��ة، وا�صتع��اَد القد���ض للو�صاي��ة الدولّية 

وطلب �ص��ّم الدول��ة العربّية اإىل �ص��رق الأردّن 

واإع��ادة الالجئني الع��رب اإىل دياره��م. وبعد 

يوم��ني اغتالت��ه يف القد�ض منّظم��ة �صتي�رن 

ال�صهيونّية وكان يتزّعمها يت�صحاق �صامر.

الأركان العراق��ّي �صالح �صائ��ب اجلبوري يف 

منزل��ه ثّم ا�صتجاب لطل��ب الو�صّي عبد الإله 

فعاد اإىل عمله بعد اأ�صابيع. ودارت اّت�صالت 

بني عب��د املجيد حيدر �صفر �ص��رق الأردّن يف 

لندن، واإلياه���و �صا�صون رئي�ض الدائرة العربّية 

يف اخلارجّي��ة الإ�صرائيلّي��ة، املقيم اآنذاك يف 

باري���ض. وطل��ب امللك عب��د الل��ه، بوا�صطة 

مناط��ق  القد���ض،  يف  الأمرك��ّي  القن�ص��ل 

 يف فل�صط��ني ومعها 
ّ
انت�ص��ار اجلي���ض الأردين

النق��ب واجلليل الغرب��ّي ويافا ثمن��ًا لت�صوية 

يعقدها مع اإ�صرائيل.

 

مو�ص��ي  اأبل��غ  الإ�صرائيلّي��ة،  اجله��ة  وم��ن 

�صرت��وك، وزي��ر اخلارجّي��ة، ال�صف��ر حي���در 

��ك اإ�صرائي��ل بحدود  بوا�صط��ة �صا�ص��ون مت�صّ

التق�صي��م الت��ي ر�صمته��ا الأمم املّتحدة �صنة 

1947، مع اإ�صاف��ات اإىل الن�صيب الإ�صرائيلّي. 
ومل يج��د �صرتوك – ال��ذي كان يجي��ب عن 

اأ�صئل��ة طرحه��ا حيدر – مانع��ًا م��ن �صّم ما 

يتبّق��ى م��ن فل�صط��ني اإىل �ص��رق الأردّن. ومل 

يجد مانعًا اأي�صًا من وحدة اقت�صادّية تن�صاأ بني 

الأردّن واإ�صرائيل ولكن على غر ال�صورة التي 

كان ق��د اقرتحها برن��ادوت. واأبدى �صرتوك 

رف�ص��ًا لع��ودة الالجئ��ني الفل�صطينّيي�ن اإىل 

دياره��م وراأى اأن يوّطن��وا يف الب��الد العربّي��ة 

مب��ا فيه��ا �ص��رق الأردّن والق�ص��م العربّي من 

فل�صط��ني. اأخرًا، �صعى �صرت��وك، يف اإجابته 
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يف لبن���ان، كان الن�صف الث��اين من الأربعين��ات، مرحلة قلق 

وا�صطراب مقيمني يف املجال��ني الجتماعّي وال�صيا�صّي. وقد ع�اد 

�صعبًا اليوم ت�صّور التقّلبات املتتابعة التي �صهدتها تلك ال�صنوات، 

والت��اآكل امل�صتمّر ال��ذي راح ينال من ر�صيد دول��ة ال�صتقالل، يف 

اأثنائه��ا. وذاك اأن عمل الذاكرة املغر���ض اأدرج تلك املرحلة يف 

م�صاق »ع�صر ذهب��ّي« مزعوم كان الذين عا�صوا فيه يرون فيه، 

على الإجمال، راأيًا اآخر. وكان ا�صتمرار الف�صاد الذي حكم احلياة 

�صات،  ال�صيا�صّي��ة والإدارّي��ة يف لبنان، عالقات وممار�ص��ات وموؤ�صّ

طوال عهد النتداب، هو وحده ما ينذر بالزوابع املقبلة، وهو ما مل 

يتوان �صحافّيون كبار و�صا�صة عديدون عن التحذير منه. ولكن 

�صل�صلة املنج��زات اجلليلة التي �صهدتها ال�صنوات الثالث الأوىل 

من العهد ال�صتقاليّل كتمت هذه الأ�صوات. كان ال�صتقالل 

قد انُتزع واملعاهدة املقّيدة له قد اجُتنبت. وكان اجلالء قد م�صى 

�صوطًا وقارب التمام حني �صّكل ريا�ض ال�صلح حكومته الثالثة 

يف اأواخ��ر العام 1946. وكان��ت العالق��ات اللبنانّية – ال�صورّية قد 

اأر�صي��ت على تفاهم �صيا�صّي بدت معاجل��ة عرثاته اأمرًا مي�صورًا، 

وعلى وحدة نقدّية وجمركّية، اأقيمت لإدارتها هياكل مقبولة 

م��ن الطرف��ني واإن بقي��ت بع���ض مندرجاته��ا مو�ص��وع متلمل 

متقّط��ع من الطرفني اأي�صًا. وكان اإن�ص��اء جامعة الدول العربّية 

 املتعّلق بالتكوين الإقليمّي 
ّ
قد جّمَد اخلالف ال�صورّي – اللبناين

للبن��ان، غ��داة احل��رب العاملّي��ة الأوىل. وكان اإن�ص��اء اجلامع��ة 

نف�شه��ا قد �شبط ال�شغ�ط على لبنان و�ش�ريا من جانب اأ�شحاب 

امل�صاري��ع الوحدوّي��ة، واأّولهم عب��د الله اأمر �ص��رق الأردّن. وكان 

احتالل لبنان مقعدًا يف الأمم املّتحدة قد اأبطل النتداب قانونًا، 

بع��د ا�صمحالله واقعًا، وذلك بحكم �صرع��ة املنّظمة. وكانت 

العالقات اللبنانّية – الفرن�صّية قد انتقلت اإىل طور وّدّي، اإجماًل، 

غلب فيه الوجهان الثقايّف والقت�صادّي. وكانت حتر�ض العتدال 

 يف 
ّ
الفرن�ص��ّي يف ه��ذه العالقات غلبة م�صتمّرة للنف��وذ الربيطاين

لبن��ان )ويف ال�ص��رق العربّي كّله( حت��ّول فعله��ا، يف لبنان، نحو 

ه��ذه الغاية، جمّددًا، بعد اأن طُوي ملّف املعاهدة واجلالء. وكان 

يجاري بريطاني��ا اأو )ي�صبقها( يف تقييد املطامع الفرن�صّية التقاء 

 
ّ
املوقفني الأمرك��ّي وال�صوفياتّي على رعاية ال�صتقالل اللبناين

ونبذ فكرة »املركز الفرن�صّي املمتاز« يف لبنان و�صورّيا.

كان كّل �ص��يء )تقريبًا( يبدو على ما يرام، اإذن، وكان ريا�ض 

ال�صلح قد اأثب��ت اأّنه قطب الرحى يف اأهّم الأطوار التي اجتازتها 
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ويف اأيل��ول اأي�صًا، برزت رغب��ة عراقّية، مرّدها 

اإىل ال�صع��ور بخطورة الو�صع، يف جعل اجلي�ض 

ولك��ن  العراقّي��ة.  القي��ادة  حت��ت   
ّ
الأردين

املحاولة اأف�صت، بع��د اأخذ ورّد، اإىل الإخفاق. 

ومل ُيفل��ح اجلان��ب العراق��ّي اأي�ص��ًا يف حمل 

احلكوم��ة امل�صرّي��ة عل��ى اعتم��اد خط��ط 

جدي��دة م�صرتكة. ث��ّم اأُعلن��ت »حكومة 

غ��ّزة.  يف  اأيل��ول،   23 يف  فل�صط��ني«  عم��وم 

وكانت مب��ادرة املفت��ي اأم��ني احُل�صيني اإىل 

اإعالنها قد لقيت موافقة من الدول العربّية، 

مبا فيه��ا �ص��رق الأردّن، اإذ اعتربت توكيدًا 

حل��ّق الع��رب يف اأر���ض فل�صطني. م��ع ذلك، 

ا�صتث��ار ه��ذا الإع��الن موؤمت��رات معار�ص��ة 

واأخ��رى موؤّي��دة. وكان وا�صح��ًا اأّن اخل��الف 

بني املفتي الفل�صطين��ّي امل�صّر على ا�صتقالل 

 امل�صّر 
ّ
الفل�صطينّيي�ن باأمرهم وامللك الأردين

عل��ى �ص��ّم فل�صطني العربّي��ة اإىل مملكته 

كان ه��و الداع��ي اإىل ه��ذه املوؤمت��رات التي 

زادت املوق��ف العرب��ّي كّل��ه، يف فل�صط��ني، 

�صعفًا على �صعف.

 

م��ن اجله��ة الإ�صرائيلّي��ة، كان التخطيط 

جاريًا ل�صتكمال احلرب بن�صر حا�صم على 

�صائر اجلبهات، وهذا مع اأن اإ�صرائيل تبّلغت، 

يف 8 اأيل��ول، اإ�ص��رار الولي��ات املّتح��دة عل��ى 

فر���ض اح��رتام الهدن��ة. وكان ب��ن غوريون 

راغب��ًا يف الب��دء باجلبه��ة الو�صط��ى، ولكن 

وزي��ر اخلارجّي��ة �صرت��وك اأفل��َح يف اإقناع��ه 

بالتحّول اأّوًل نحو اجلبهة اجلنوبّية، من غر 

اإهمال الإجهاز عل��ى مقاومة جي�ض الإنقاذ 

يف اجللي��ل. وكان��ت ذريع��ة خ��رق الهدن��ة 

اأن اجلي���ض امل�ص��رّي ينع و�ص��ول الإمداد اإىل 

امل�صتعم��رات املعزول��ة يف النق��ب واأن م�صروع 

برنادوت اأحلق اجلليل كّله باإ�صرائيل.

 

عليه، �صّنت القّوات الإ�صرائيلّية التي كانت 

قد ُعّززت تعزيزًا كثيفًا هجومًا �صخمًا على 

طول اجلبهة امل�صرّي��ة يف 14‑15 ت�صرين الأّول. 

فتمّكن��ت من اخرتاق خ��ّط املجدل – بيت 

جربين ُمنهية احل�صار امل�صرّي امل�صروب على 

امل�صتعم��رات اجلنوبّية. وحم��ل هذا الهجوم 

الق��ّوات امل�صرّي��ة على النكف��اء جنوبًا اإىل 

م�ص��ارف مدين��ة غ��ّزة واأ�صف��ر ع��ن احتالل 

بيت حان��ون القريبة من هذه الأخرة وبيت 

جربين وبئ��ر ال�صبع. ووجد ل��واء م�صرّي ُمعّزز 

بقي��ادة الزعيم ال�ص��وداين ال�صّي��د ط�ه نف�صه 

حما�ص��رًا ومع��زوًل يف الفالوج��ة ب��ني املجدل 

وبيت جربين ف�صمد فيه��ا �ص�اّدًا الهجمات 

وحمتم��اًل  ا�صتثنائّي��ة  بب�صال��ة  املتالحق��ة 

الغارات اجلّوية حّت��ى وقف النار جمّددًا يف 22 

ت�صري��ن الأّول. وق��د حفظ هذا الل��واء موقعه 

حّت��ى توقي��ع الهدن��ة امل�صرّية – الإ�صرائيلّية 

بعد اأربعة اأ�صهر.

ك���ان خل��رق اجلبه��ة امل�صرّي��ة وق��ع �صديد 

على الدول العربّي��ة املحاربة. فالتقى قادتها 

ولك��ن  الأّول.  ت�صري��ن   23 ي��وم  عّم��ان  يف 

ه��ذا اللق��اء مل ُي�صِف��ر عن ع��الج للموقف 

الع�صكرّي، وانق�صم احل�صور ب�صاأن العرتاف 

اأّي��ام،  وبع��د  بحكوم��ة عم��وم فل�صط��ني. 

�صّن��ت القّوات ال�صهيونّية هجومًا عاّمًا على 

جي���ض الإنق��اذ يف اجلليل الأو�ص��ط. ويف اليوم 

الأخ��ر م��ن ت�صري��ن الأّول كان��ت عملّية 

»اأحرام« هذه تنجل�ي عن احتالل اجلليل 

 يف ال�صمال اأ�صقط
ّ
 كّله وعن عب��ور �صهيوين

14 قري��ة لبنانّي��ة يف القط��اع ال�صرق��ّي م��ن 
املنطقة احلدودّية.
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حًا راجح الكّفة لت�صكيل  هذه املنجزات: من فر�ض نف�صه مر�صّ

احلكومة بع��د تفاهم ا�صرتاتيجّي مع ب�ص��اره اخلوري اإىل و�صع 

الربنام��ج ال�صتق��اليّل حلكومت��ه ومبا�ص��رة اإنفاذه ف��ورًا بفتح 

معرك��ة تعدي��ل الد�صت��ور اإىل ترتيبه، مع احلكوم��ة ال�صورّية، 

اإىل جماذبت��ه،  ت�صيره��ا  ونظ��ام  امل�صرتك��ة  امل�صال��ح  ت�صّل��م 

بحنك��ة وح��زم، اأركان املندوبّي��ة العاّم��ة امل�صّمم��ني عل��ى 

��ة« مب�صاألة املعاه��دة، اإىل خو�صه  رب��ط م�صاألة »الق��ّوات اخلا�صّ

»م�صاورات الوح��دة العربّية« يف القاهرة ثّم يف الإ�صكندرّية، اإىل 

ا�صتعادت��ه، يف خو�ض معركة اجلالء، من لندن وباري�ض، مراث 

خ��ربة وعالقات كان قد اجتمع ل�ه يف العقد الذي �صبق احلرب 

العاملّية، اإلخ. 

يف كّل ذل��ك، حر���ض ريا�ض ال�صلح على حف��ظ ال�صركة بينه 

وب��ني ب�ص��اره اخل��وري، م��دركًا اأّنها – مب��ا مّثلته عل��ى �صعيد 

البالد كّلها – ه��ي الأر�ض ال�صلبة التي تر�ص��و عليها املنجزات 

ال�صتقاللّي��ة وينفت��ح، انطالق��ًا منه��ا، اأف��ق جدي��د للب��الد. 

فاأمكن، من غر عنف يُذكر، حفظ قاعدة متنّوعة املنابت 

والجّتاه��ات حلكم الب��الد، وتقزمي كت��ل �صيا�صّية – طائفّية 

كان��ت موالي��ة لالنت��داب وكان��ت، اإىل اأم�ض قري��ب، غاّلبة 

النف��وذ يف ال�صاحة العاّمة. وبدا مقبوًل اعتب��ار حادثة 27 ني�صان 

1944 ث��ّم احلملة التي اأثارها بروتوك��ول الإ�صكندرّية، يف اأواخر 

ال�صن��ة نف�صه��ا، من نوع الردود القابل��ة لال�صتيعاب يف جمتمع 

�صيا�صّي كثر الأقطاب.

 

وكان ريا���ض ال�صل��ح حري�ص��ًا جّدًا – عل��ى م��ا �صبق��ت الإ�صارة 

اإليه – عل��ى اإب��راز دور ب�ص��اره اخل��وري يف كّل م��ا اأجن��ز وحف��ظ 

مكانته، وهذا مع اأّنه – على غرار ال�صيا�صّيني بعاّمة – ما كان 

ليغم��ط نف�صه حّقه��ا ول ليتوانى يف اإظهار دوره هو للعيان. ومع 

ا�صرتاك ال�صخ�صّيتني يف احلنكة واخلربة ال�صيا�صّيتني ويف القدرة 

عل��ى الإدارة التف�صيلّية الدائبة للمع��ارك العاّمة، تّتفق م�صادر 

ع��ّدة على اختالف ال�صورة الظاهرة لكل من ال�صخ�صّيتني عن 

�ص��ورة الأخ��رى. فق��د كان ريا�ض ال�صل��ح رُجاًل غام��ر احل�صور 

ال�صخ�ص��ّي، ف�صاًل عن ت�صّرب بال�صيا�صة عزيز النظر، فجمع ما 

بني �صفَتي الزعيم ال�صعبّي وال�صيا�صّي املحرتف. واأّما ب�صاره اخلوري 

ف��كان اأقرب اإىل العمل املُ�صترت، مقتدرًا جّدًا يف حرفته ولكّنه 

حم��دود اجلاذبية العاّمة. وه��و ما جعل م�صايع��ي ب�صاره اخلوري 

ي��رون، يف العام الأّول من تع��اون الرجلني، اأّن ريا�ض ال�صلح �صغل 

من م�صاحة امل�صرح ال�صيا�صّي اأكرث مّما ينبغي له، وهو ما حمل 

ال�صلح على تكرار الإ�صادة باخلوري وعهده، متطّوعًا للحّد من 

�صعور كان يعرف خطره على عالقته برئي�ض اجلمهورّية وعلى 

جتربة التعاون كّلها. 

مال هذا امليزان بني الرجلني مل�صلحة اخلوري يف الن�صف الثاين من 

الأربعينات. مال ل لأن واح��دة من ال�صخ�صّيتني تغّرت ولكن 

لأن ثق��ل ال�صالحّيات الد�صتورّية لرئا�ص��ة اجلمهورّية، يف �صيغة 

1943، اأخذ يرّجح كّفة �صاحبها. وكان املظهر الأّول لهذا امليل 

التدريجّي اأن حتّكم اخل��وري بالأكرثّية النيابّية حمل ال�صلح 

عل��ى الرحي��ل يف نهاية الع��ام 1944. تلت ذل��ك معاقبة لثالث 

�صخ�صّي��ات �صّنية بارزة على رئا�ص��ة احلكومة، بدت مقاليدها 

بي��د رئي�ض اجلمهورّية، اأّوًل، عل��ى الرغم من رعايتها، اإىل هذا 

احل��ّد اأو ذاك، موازين املجل�ض النيابّي. كان رئي�ض اجلمهورّية 

ق��د ورث، يف هذا الب��اب، �صالحّيات املفّو���ض ال�صامي، مبوجب 

الد�صت���ور. فهو املتحّكم، اإىل حّد بعي��د، مب�صر احلكومات، 

وهو امُلتحّك��م مب�صر املجل�ض النيابّي اأي�صًا. وهو، اإن مل يكن 

م�صتطيعًا تعليق الد�صتور �صاعة ي�صاء )�صاأن املفّو�ض ال�صامي( قد 

ل لذلك  اأثبت لحقًا اأّنه ي�صتطيع فر�ض تعديله واأن بيده اأن يتو�صّ

حتّكمًا بالنتخابات النيابّي��ة متّكنه منه رهب�ة ال�صيا�صّيني 

م��ن �صالحّياته الآنفة الذكر، وتوجيهه املبا�صر لروؤو�ض الأجهزة 

الإدارّية والأمنّية وحتى الق�صائّية يف الدولة.

 

ه��ذا املي��ل املتدّرج يف املي��زان اأظهرته بق��ّوة، لغ��ر �صالح ريا�ض 

ال�صل��ح، النتخاب��ات النيابّي��ة يف 25 اأّي��ار 1947، وقد ع��اد ريا�ض 

ال�صل��ح اإىل احلك��م، بع��د ا�صتقال��ة �صع��دي املنال، عل��ى راأ�ض 

حكومة مكّلفة الإ�صراف عليه��ا. ومل تلبث حوادث ال�صهور 

الت��ي تبعت النتخابات املذكورة اأن اأثبت��ت اأن امليل امل�صار اإليه 

مل يك��ن �صليم العواقب، ل عل��ى ب�صاره اخلوري ول على ريا�ض 

ال�شل��ح. فاإن اإف��راط رئي�ض اجلمه�رّي��ة يف ا�شتخدام �شالحّيات 

مفرطة اأ�صاًل واإبداء رئي�ض احلكومة ت�صامنًا معه )كان فعلّيًا، 

حينًا، وبدا اأقرب، حينًا اآخر، اإىل الرغبة يف حفظ وحدة ال�صلطة 

وحتّم��ل امل�صوؤولّية(، اأخذ ينخر قاع��دة احلكم ال�صيا�صّية، �صيئًا 

ف�صيئ��ًا، فحم��ل ريا�ض ال�صل��ح على الرحي��ل، يف نهاية مطاف 

ط�يل، واأودى بعد ذلك، بب�شاره اخل�ري اإىل ال�شق�ط املدّوي. 

اأحم��د ر�ص��ا و�صليمان ظاه��ر... مع 

ريا�ض ال�صلح ويدا خلفه يو�صف الزين
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�صام��ي  لئح��ة  املعرك��ة  ك�صب��ت   ،1947 ع��ام  ب��روت،  يف 

ال�صلح – عبد الله اليايف وقد لّقبت ب�»الالئحة احلكومّية« مع 

اأن ا�صمها الر�صم��ّي كان »الالئحة ال�صعبّية«. وكان رئي�صاها 

هما على هذا ال�صتبعاد،  قد ا�صتبعدا منه��ا �صائب �صالم، وح�صّ

ف�صاًل عن املناف�صة التقليدّي��ة على الزعامة ال�صّنية يف بروت، 

ه��رني فرعون وريا���ض ال�صل��ح. وكان الثاين يري��د حجز مقعد 

حلليف��ه ح�ص��ني العويني، الداخ��ل اإىل احللب��ة النتخابّية من 

ب��اب القّوة املالّية والعالق��ة الوثيقة بالأ�ص��رة ال�صعودّية املالكة. 

وكان عل��ى الالئحة حبيب اأبو �صه�ال ع��ن الروم الأرثوذك�ض 

ورئي��ف اأبي اللمع ع��ن املوارنة ومو�صى دو فريج ع��ن الأقّلّيات. 

واآث���ر ر�صيد بي�صون نقل تر�صيح��ه اإىل بروت )التي كان �صقيقه 

ح عن  حمّمد نائبها ال�صيعّي يف جمل�ض 1943( على مغامرة الرت�صّ

اجلن��وب على لئحة ن�صيب��ه عادل ع�صران... اإل��خ. وقد فازت 

لئحة اليايف – ال�شلح هذه بتمامها، ُمتجاوزة ب�ش�ط وا�شع كاّلً 

من لئحَتْي �صائب �ص��الم واأمني بيه�م. واعرتف ب�صاره اخلوري، 

يف مذّكراته، باأن ال�صناديق ُح�صيت باأوراق اإ�صافّية ل�صمان هذا 

الف��وز، واّدع��ى اأن هذا التج��اوز كان بال داٍع لأن ف��وز الالئحة 

كان حا�صاًل على كّل حال.

 

كان ن�صي��ب بروت من املجل���ض النيابّي ت�صع��ة مقاعد. واأّما 

جب��ل لبنان ف��كان كربى الدوائ��ر وكان ن�صيب��ه �صبعة ع�صر 

مقع��دًا، وكانت معركته اأبلغ املع��ارك تاأثرًا يف م�صر رئا�صة 

اجلمهورّية وذلك ل�صّمه العدد الأكرب من املقاعد املارونّية تليه 

يف ه��ذا دائرة ال�صم��ال. وكانت عني ب�صاره اخل��وري على جهود 

، من 
ّ
اإمي��ل اإّده لتح�ص��ني �صورته عند الوزي��ر املفّو���ض الربيطاين

جهة، وعند بع�ض اأعيان ال�صّنة من اجلهة الأخرى. وكان مراد  

اخلوري اأي�صًا اأن ي�صب��ط حركة كميل �صمعون النتخابّية واأن 

ياأم��ن هجومًا مفتوحًا من جانبه عل��ى النتخابات يف وقت مل 

يكن ال�صراع بني الرجلني قد ُفتح فيه على رئا�صة اجلمهورّية، 

وكان �صمع��ون ل ي��زال حم�صوب��ًا فيه على الكتل��ة الد�صتورّية 

بالرغم من نقده املتوا�صل لأعمال احلكومات.

 

ويف اجله��ة الدرزّي��ة م��ن اجلب��ل، كان كم��ال جنب��الط ق��د 

انتُخ��ب على الالئح��ة الإّدّية �صنة 1943 وقاوم و�ص��ول اخلوري اإىل 

الرئا�ص��ة الأوىل، وعار���ض التعديل ال�صتق��اليّل للد�صتور. ولكّنه 

ع��اد فان�ص��ّم اإىل ال�صتقاللّيني يف مواجه��ة ت�صرين واقرتب من 

ج��رت انتخاب��ات 25 اأّي��ار 1947 النيابّي��ة يف ظ��ّل القان��ون نف�صه 

ال��ذي رع��ى �صابقته��ا يف 1943. كان هرني فرعون ق��د �صعى اإىل 

تعديل للقانون يرفع عدد النّواب من 55 اإىل 77. وكان مراده اأن 

يف�ص��ي ذلك اإىل حلظ مقعد للروم الكاثوليك يف بروت بحيث 

ي�صتغن��ي عن الظه��ور مبظهر املدين مبقع��دِه البقاعّي ل�صربي 

حم��اده. قبل ذلك، كان احلديث ع��ن تعديل القانون قد لبث 

�صعارًا حلكوم��ات تعاقبت ابتداًء من حكوم��ة ريا�ض ال�صلح 

ال�صتقاللّي��ة ومل يقرتن بفعل. وقد انتهى رئي�ض اجلمهورّية اإىل 

�صرف النظر عن مطلب فرعون بعد اأن كان قد اأبدى مياًل اإىل 

تلبيته هو وريا�ض ال�صلح.

 

واأّم��ا �صب��ب الإعرا���ض ع��ن املطلب ف��كان معار�ص��ة كميل 

�شمع�ن وكمال جنبالط له اإذ خ�شيا اأن يفيد منه مناف�ض لهما 

يف جب��ل لبنان اأخذ جنمه يف ال�صعود، وه��و �صليم اخلوري �صقيق 

رئي�ض اجلمهورّية. وكان الرئي�ض ُمتخّوفًا اأي�صًا من زيادة حظوظ 

الإّدّي��ني يف اجلب��ل اإذا زيد عدد املقاع��د، وكان، يف اأرجح الظّن، 

يعت��رب ك�شب جنب��الط و�شمع�ن )اللذي��ن اأ�صبحا �صريكني يف 

احلكومة( اإىل �صّف جتديد الولية تعزيزًا حا�صمًا لهذا ال�صّف.

 

يف ظّل القانون نف�ص��ه اإذن، جرت تلك النتخابات التي ا�صتوت 

. وهي 
ّ
معلمًا للتزوير، ذائع ال�صيت يف التاريخ النتخابّي اللبناين

كان��ت م�صتحّق��ة – ل ريب – بع�ض ه��ذا ال�صي��ت ال�صتثنائّي ل 

كّله. فاإن �صراء املقاعد ور�صوة الناخبني و�صوقهم وراء وجهائهم 

جماع��ات اإىل ال�صناديق وفر���ض الأح��الف النتخابّية بح�صب 

ه��وى ال�صلطة كانت كّلها تقالي��د مرعّية حتّدرت من عهد 

النت��داب. وكان ُي�ص��اف اإليها، قبل 1943، تعي��ني ثلث النّواب 

تعيين��ًا فتتاأّمن اأكرثّية اآلّية ممالئة لالنتداب وينح�صر كثرًا 

الهام���ض امُلت��اح للحركة ال�صيا�صّي��ة ما بني امل��والة واملعار�صة. 

 
ّ
ويف انتخاب��ات 1943 نف�صها، تبادل اجلانبان الفرن�صّي والربيطاين

تهم التدّخل يف جمرى املعركة. ومل يكن دخان التهم بال نار. 

 الغالب كان اإىل �صبط التدّخل 
ّ
ولكن منحى ال�صغط الربيطاين

الفرن�ص��ّي واإ�صعاف و�صائله ومفاعيله. وهو م��ا اأ�صهم يف ترجيح 

كّفة ال�صتقاللّيني يف املجل�ض اجلديد )بعد اإبطال مبداأ التعيني( 

وذل��ك بع��د اأن جتّمعت �ش��روط للرتجي��ح املذك���ر يف ال�شنتني 

اللتني �شبقتا االنتخابات. وكانت �شروط اأخرى للرتجيح نف�شه 

قد تاأّمنت يف ب�صع �صنوات �صبقت احلرب العاملّية.
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ع��رف  ق��د  الع��راق  كان  1936 و 1941،  ب��ني 

�صّت��ة انقالب��ات اأو »ح��ركات« ع�صكرّي��ة 

اأط��اح بع�صه��ا بع�ص��ًا وكان اأّوله��ا انقالب 

بك��ر �صدق��ي واآخره��ا حركة ر�صي��د عايل 

التقّلب��ات، يف  الكي��الين. وكان��ت ه��ذه 

تناق�صها، �صورة للتن��ازع الذي عاناه اجلي�ض 

و»النخ����ب«  الأول���ى،  بالدرج����ة  العراق���ّي، 

امل�صّي�ص��ة يف املجتمع العراق��ّي، على الأعّم، 

ما بني اجّتاهني. الجّت��اه الأّول كان يحفظ 

َق��ْدرًا من ال��ولء لربيطاني��ا اأو م��ن الت�صليم 

بنفوذه��ا، عل��ى الأق��ّل، وكان امل�صت�ص��ارون 

وير�صم��ون  اجلي���ض  يوؤّط��رون  الربيطانّي��ون 

معامل التن�صئ��ة املعتمدة ل�صّباط��ه وت�صّكل 

دولتهم م�ص��در ت�صليحه. وه��ذا اإىل احتفاظ 

بريطاني��ا، مبوجب معاهدة 1930، بقاعدتني 

ع�صكرّيت��ني �صخمتني: واح��دة يف احلّبانّية 

قرب بغ��داد والأخرى يف ال�صعيبة قرب الب�صرة 

ومبواق��ع اأخ��رى واإىل متّتعه��ا بت�صهي��الت 

تّت�صع كثرًا يف حالة احلرب. وكان الجّتاه 

الث��اين ين��زع اإىل »ا�صتقالل ت��اّم« للعراق مل 

ت��اأِت املعاهدة اإل باملحدود من مقّوماته فيما 

ظّلت مفاتيح��ه الإ�صرتاتيجّية ومنها النفط 

املتنام��ي الأهمّي��ة يف متوي��ل الدول��ة، تطبق 

عليه��ا القب�ص��ة الربيطانّي��ة. وكانت لندن 

حري�صة، اإىل م�صاحلها الأخرى يف البالد، على 

تاأم��ني طريق الهند ومعها م�صالح اأمركّية 

وفرن�صّية �صريكة يف ا�صتثمار النفط.

تركي��ا  يف  املاث��ل  الكم��ايّل  الأث��ر  وكان 

يف  الفا�صّي – الن��ازّي،  الأث��ر  ومع��ه  املج��اورة، 

الثالثين��ات، فاعلني بق��ّوة يف ت�صكيل هذا 

الجّت��اه الث��اين يف اجلي���ض ويف »منّظمات« 

�صعبّية فا�صّية املظهر وبع�ض املخرب عرفت ما 

يناظرها اأقط��ار ال�صرق الأخرى. وقد بلغ من 

اأهّمّي��ة اجلي�ض )ال��ذي كان في�صل الأّول قد 

راأى فيه عماد نظامه( اأن حفنة من اأركانه 

)اأثبته��م نوري ال�صعيد ومنه��م ن�صيبه جعفر 
الع�صك��رّي ويا�صني الها�صم��ّي وعبد املح�صن 

ال�صع��دون وجمي��ل املدفع��ي وعل��ي ج��ودت 

الأّيوب��ي...( رئ�ص��وا اأك��رث احلكومات التي 

عرفه��ا العه��د امللك��ّي يف الع��راق. وكان 
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�صمع��ون معتمدًا مطالبته بالإ�صالح ولكن من غر اأن يقطع 

حبل امل���ّدة بينه وبني اإميل اإّده. فراأى اخل���ري اأن ي�شّم جنبالط 

اإىل احلكومة لُين�صئ به ومبجي��د اأر�صالن، حمازب الد�صتورّيني 

الثاب��ت، �ص��ّدًا درزّيًا يف وج��ه اإّده. وهو ما اقت�ص��ى اإخالًل مبيزان 

احلكومة الطائفّي، اإذ اأ�صبح��ت ت�صّم وزيرين درزّيني يقابلهما 

وزي��ر �صيعّي واح��د، وهذا يف وق��ت كان ال�صيعة ق��د خ�صروا فيه 

لتّوه��م رئا�ص��ة جمل�ض النّواب. عل��ى اأن هذه اجله��ود الرئا�صّية 

ذهب��ت اأدراج الرياح اإذ اأ�شبح �شمع�ن وجنبالط، بعد ف�زهما يف 

النتخابات، طليعة الطاعنني يف �صالمتها وطليعة املعار�صني، 

بعد ذلك، لتجديد الولية الرئا�صّية.

 

واحل��ال اأن رئي�ض اجلمهورّية كان ق��د تقّبل – بل طلب – ت�صّدر 

�شمع�ن وجنبالط الالئحة الد�شت�رّية يف اجلبل، واأقّر لهما باحلّق 

يف قب��ول الأ�صماء الأخرى عليها اأو رف�صه��ا. فكان اأن ا�صتبعدا 

ثالث��ة من املقّرب��ني اإىل الرئي�ض هم �صقيقه �صلي��م واإميل حّلود 

وبهي��ج تق��ّي الدين. ولك��ن �صليم اخلوري عم��د اإىل ت�صكيل 

لئح��ة اأخرى برز فيه��ا ا�صما حّلود وتقّي الدي��ن، وقيل اإن رئي�ض 

اجلمهورّي��ة كان موافق��ًا �صمن��ًا عل��ى خطوة اأخي��ه هذه. يف 

حني على لئحة  كّل ح��ال، �صقطت لئحة اإّده وفاَز معظم املر�صّ

�صمعون – جنبالط وفاز من الئحة �شليم اخل�ري رئي�شه��ا وبهيج 

تقّي الدين. وهكذا اأ�صبح الن�صر الد�صتورّي موؤّزرًا يف اجلبل. على 

اأن الظروف التي اأحاطت بفوز �صليم اخلوري حّركت موجة نقد 

واحتجاج حملته على ال�صتقالة من املجل�ض. وهي ا�صتقالة مل 

تقبله��ا الأكرثّية املطلوبة يف املجل�ض، اأّول الأمر، ولكن تعيني 

كمي��ل �صمعون وزي��رًا للداخلّية، يف احلكوم��ة التي �صّكلها 

ريا�ض ال�صلح غداة النتخابات، زاد �صاحبها اإ�صرارًا عليها وداأبًا 

يف مقاطع��ة اجلل�صات. فانتهى املجل�ض اإىل قبول ال�صتقالة بعد 

حواىل �صنة.

 

واأّما يف دائرة ال�صمال، فكان احللف الذي ك�صب انتخابات 1943 

قد انفرط. تباعد عب��د احلميد كرامي وحميد فرجنّية واأ�شبح 

ه��ذا الأخر حليفًا لريا���ض ال�صلح. وانفّكت ال�صل��ة اأي�صًا بني 

كرام��ي وحليفيه ال�صّنّيني يف ع��كار، �صليمان العلي وحممد 

العّب��ود. واأ�صب��ح خ�صوم كرام��ي اجلدد هوؤلء حلف��اء خل�صومه 

الطرابل�صّي��ني من اآل اجل�صر واآل املقّدم. وكانت عالقة كرامي 

برئي���ض اجلمهورّي��ة قد �صاءت كث��رًا اأي�ص��ًا. وكان يف حميط 

 
ّ
كرام��ي م��ن اأخذ علي��ه تقّربه م��ن الإّدينّي يف الو�ص��ط املاروين

ال�صم��ايّل. ف�صّه��َل ذلك كّله – ف�ص��اًل عن نف��وذ ريا�ض ال�صلح 

عن��د اأ�صرتي اجل�ص��ر واملقّدم – نوعًا من ال��ربوز اجلديد يف ال�صاحة 

الطرابل�صّي��ة حلزب الن��داء القومّي ال��ذي كان يت�صّدره كاظم 

ال�صل��ح، ابن عّم ريا���ض، ويقوده، يف طراب�ض، قب��ويل الذوق. اإىل 

ذل��ك، كان م�صطف��ى كرام��ي، �صقي��ق عبد احلمي��د ورئي�ض 

بلدّية طرابل�ض، يواجه اّتهامًا بالف�صاد انتهى اإىل اإقالته. 

يف ه��ذا الظ��رف املحموم، �صه��دت املدينة �صدام��ًا دموّيًا خطرًا 

اأثن��اء ا�صتقباله��ا ابنها ف��وزي القاوقجي العائد اإليه��ا، يوم 4 اآذار 

1947، م��ن نفي طوي��ل و�صاحات ن�صال عدي��دة. كان القاوقجي 

)ال��ذي �صي�صب��ح، بع��د عودت��ه ب�صهور، قائ��دًا جلي���ض الإنقاذ يف 

فل�صط��ني( قد قات��ل يف حماه اأثن��اء الثورة ال�صورّي��ة الكربى ويف 

فل�صط��ني اأثناء الثورة الفل�صطينّية الكربى، ويف بغداد اأثناء ثورة 

ر�صيد عايل الكيالين، وكان قد قاوم دخول القّوات الربيطانّية 

وقّوات فرن�صا احلّرة �صوريا ولبنان، يف ربيع 1941، وُنقل جريحًا اإىل 

اليون��ان... واأّم��ا ا�صتقباله يف طرابل�ض فاأحالت��ه حزازات املدينة 

اإىل جم��زرة �صق��ط فيها ثماني��ة ع�صر قتياًل ونح��و من خم�صني 

جريح��ًا. وكان بني القتلى نافذ را�صد املق��ّدم، عميد اآل املقّدم، 

وق��د اأُردي م��ع اأّنه كان غ��ر م�صّلح. وعلى الأث��ر اأقيل حمافظ 

ال�صم��ال عب��د العزي��ز �صهاب وُعنّي ب��دًل منه ع�صك��رّي هو نور 

الدين الرفاعي واأر�صلت تعزيزات واّتخذت تدابر اأمن م�صّددة. 

افُتتح��ت املعرك��ة النتخابّي��ة اإذن يف ه��ذا اجل��ّو الق��امت. وقد 

با�صره��ا كرام��ي باإعالن الع��زوف عن تر�صي��ح نف�صه. كانت 

الأح��الف، يف نطاق الدائرة الكبرة، قد اأطبقت عليه وقّل�صت 

حّظ��ه يف الف��وز وكان��ت �صّحت��ه اإىل تراج��ع مّطرد، م��ن جّراء 

ال�صرطان، انتهى بوفاته يف ت�صرين الثاين 1950. مع ذلك اعُتربت 

خطوت��ه ا�صتدراج��ًا للتاأييد من جهات خمتلف��ة اأهّمها رئا�صة 

اجلمهورّي��ة واحلكومة. فقد كان ب�صاره اخلوري وريا�ض ال�صلح 

يخ�صي��ان اأن يكون خ��روج كرامي من املجل���ض موؤذنًا بعودته 

اإىل معار�ص��ة »�صورّي��ة« التوّج��ه، يف طرابل���ض، كان ق��د ط��وى 

�صفحته��ا يف �صن��ة 1943. ف��كان اأن ذهب الو�صط��اء اإليه يعدونه 

بالف��وز ولك��ن عل��ى لئحة ل يك��ون هو رئي�صه��ا. ومل يكن 

هذا ال�شرط غ��ر اإقرار باحلالة الفعلّية مل�ازي��ن القّ�ة االنتخابّية 

يف الدائ��رة، ولكن كرامي رف�ص��ه واأّك�د خروجه من املعركة. 

معظ��م هوؤلء م��ن اأبن��اء العائ��الت ال�صّنية 

الثانوّي��ة يف ال�صط��ر ال�صم��ايّل م��ن الب��الد. 

ولكن بع�صهم )ال�صعدون( كان ابن ع�صرة 

رئي�صة، وبع�صهم الآخر )الها�صمّي( كان من 

»الأ�صراف« من غر اأن يكون من فروعهم 

املت�صّدرة. وكانوا – على الإجمال – قد خدموا 

يف اجلي���ض ال�صريف��ّي، اأثن��اء احل��رب العاملّية 

الأوىل اأو غداته��ا، فانعق��دت ال�صل��ة اإذ ذاك 

بينهم وبني في�ص��ل بن احل�صني الذي اأ�صبح، 

ابتداًء من �صنة 1921، اأّول ملك على العراق.

كان العراق اأكرث الدول العربّية التي ن�صاأت 

بعد احل��رب العاملّية الأوىل وف��رة يف املقّومات 

املبدئّي��ة للنهو���ض والنم��ّو. ويف �ص��دارة هذه 

املقّومات كانت متثل الرثوة املائّية الزراعّية 

التي �صنعت املج��د التاريخّي ملا بني النهرين 

وقد ا�صتجّدت معها ثروة نفطّية اأخذ دورها يف 

ر�صم م�صتقبل الب��الد يتوّطد عامًا بعد عام. 

وه��ذا اإىل العتدال يف الكثاف��ة ال�صّكانّية 

وكرثة املراكز املدينّي��ة اأو �صبه املدينّية واإىل 

العمق احل�صاري املمتّد يف الزراعة ويف احلرف، 

اإل��خ. ولك��ن العراق كان ممتحن��ًا بنظام 

النم��ّو  لق�صّي��ة  مع��اٍد  اجتماعّي – �صيا�ص��ّي 

وبتوّزع ما بني جماعات مذهبّية وقومّية زاد 

ن�صوء الدولة الوطنّية من وطاأة التنازع القدمي 

بينها اأو اأن�صاأ لها اأ�صبابًا جديدة للتنازع.

فق��د كان من �صّم ولي��ة املو�صل اإىل العراق 

)وه��و مل ي��ربم حّت��ى �صن��ة 1925( اأن��ه قط��ع 
جماعة الأك��راد عن املدى املجان�ض لهم يف 

كّل من تركي��ا و�صوري��ا، و�ُصّيقت عليهم 

عل��ى  الطري��ق  وقطع��ت  اجلدي��دة  احل��دود 

حلمهم بكيان �صيا�صّي لهم. فعلى الرغم 

من تقّط��ع الأك��راد اإىل ع�صائ��ر اأي�صًا ومن 

خط�ط انق�شام اأخرى كانت جارية بينهم، 

فيها اللغوّيّ وفيها املذهب��ّي وفيه��ا املرت�صم 

بني الطرق ال�صوفّية، اأمكن اأن ينمو بينهم، 

ابت��داًء من الثالثين��ات، �صعور قوم��ّي تغّذى 

�صه��م ال�صيطرة العربّية على الدولة  من حت�صّ

العراقّية اجلديدة وم��ن اأو�صاعهم ال�صعبة يف 

نطاق هذه الدولة، وقد ن�صاأ اإدراجهم فيها من 

تنّك��ر احللفاء، بعد احل��رب العاملّية الأوىل، 

لوعدهم مبنح الأكراد دولة لهم. وهذا وعد 

ت�صافر النت�صار الكمايّل والأطماع النفطّية 

الربيطانّية على جعله اأثرًا بعد عني. وكان 

الأك��راد ق��د با�ص��روا التمّرد عل��ى الحتالل 

 من جن��وب اإقليمه��م، يقودهم 
ّ
الربيط��اين

رئي�ض دينّي منهم هو حممود الربزجني، منذ 

 على مدينة املو�صل 
ّ
اإطباق اجلي�ض الربيطاين

يف �صن��ة 1918 وا�صتم��ّر متّردهم ه��ذا اإىل �صنة 

1920. ثّم اإنهم رف�صوا ال�صتفتاء على تن�صيب 
في�ص��ل يف ال�صن��ة التالي��ة واأعل��ن الربزجن��ي 

نف�صه ملكًا على كرد�صتان. ومل يتمّكن 

 م��ن الق�صاء عل��ى هذه 
ّ
اجلي���ض الربيط��اين

احلركة الأوىل اإل يف �صنة 1923.

ويف �صنة 1931، كان لواء الزعامة القومّية قد 

انتق��ل لي�صتقّر يف اأ�صرة الب��ارزاين التي حمله 

منه��ا اأحمد ث��ّم اأخ��وه م�صطفى الب��ارزاين. 

وكان رف���ض ع�صب��ة الأمم، يف تلك ال�صنة، 

في�صل الثاين وعبد الإله يف �صيافة ب�صاره اخلوري 154

154
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ف��كان اأن فاَز مناف�صوه يتقّدمهم فرجنّي��ة والعلي والعّبود و – يف 

طرابل�ض – خ�صماه مايز املقّدم )�صقيق نافذ( وعدنان اجل�صر. غر 

اأن احلل��ف الفائز مبقاعد ال�صمال الثن��ي ع�صر – �صاأن احللفني 

اللذين ربحا معركة اجلبل ومعركة بروت – مل يطل به الأجل، 

اإذ �صرعان ما انق�صم بني احلكومة واملعار�صة، وهذا قبل اأن يعرُب 

اأقطاب من الأحالف الثالثة اإىل معار�صة »العهد« برّمته. فثبت 

اأن �صيا�صة »الئتالف املفرو�ض« التي اعتمدها رئي�ض اجلمهورّية 

حّققت، يف العام التايل، هدف جتديد الولية، ولكّنها مل ت�صمد 

بعد ذلك ملواكبة الولية الثانية بالتاأييد املطلوب.

 

���ر فر���ض الئت��الف اأ�ص��اًل. كان  يف دائ��رة اجلن��وب، مل يتي�صّ

اخلالف قد ا�صت�صرى ب��ني ركني الالئحة املوّحَدة التي ك�صبت 

معرك��ة 1943 النتخابّي��ة: اأحم��د الأ�صع��د وع��ادل ع�ص��ران. 

وكانت امل�صاحلة قد مّتت، يف املقابل، بني الأ�صعد ويو�صف الزين 

راأ���ض الالئحة الأخرى الناق�ص��ة يف انتخابات 1943. وبقي احللف 

قائمًا بني الن�صيبني عادل ع�صران وكاظم اخلليل. واأّما ريا�ض 

ال�صل��ح، ف��كان اخل��الف قد ذّر قرن��ه تباعًا بينه وب��ني رئي�صي 

الالئحت��ني، الأ�صعد وع�صران. ولكّنه ب��دا، يف ع�صايا املعركة 

النتخابّي��ة، اأق��رب اإىل الث��اين من��ه اإىل الأّول. وظه��رت، م��ّرة 

اأخ��رى، حمدودّية الق��ّوة النتخابّية لريا���ض، يف دائرته، بالقيا�ض 

َد ب�ص��اره اخلوري ملعاجلة  اإىل �صخام��ة زعامت��ه العاّم��ة. وقد جتنَّ

ة يف جمل�ض  ه��ذا امل�ص��كل، اإذ كانت حاجت��ه اإىل ريا���ض ما�صّ

الن��ّواب وعل��ى راأ���ض احلكومة. وه��ذه حاجة كان��ت وازنة يف 

احل�صاب��ات اللبنانّية العاّمة من داخلّي��ة وخارجّية، يف الواقع، 

ل يف ح�صاب��ات الرئي�ض وعهده فح�صب. عليه عم�َد الرئي�ض اإىل 

م�صاحلة ال�صلح والأ�صعد. وكانت له يد، على الأرجح، يف اإقناع 

الد�صت��ورّي العتي��ق والنائ��ب يف جمال���ض النت��داب خالد �صهاب 

حًا  ب�صح��ب تر�صيحه مل�صلحة ريا���ض. فا�صتوى هذا الأخ��ر مر�صّ

عل��ى الالئحتني الأ�صعدّي��ة والع�صرانّية معًا ع��ن املقعد ال�صّني 

الوحيد يف اجلنوب وتاأّمن فوُزه.

 

�ص��يء اآخ��ر فعله اخلوري وال�صل��ح معًا هو الت�صحي��ة ب�صديقهما 

القدمي يو�صف �صامل، �صاغل املقعد الكاثوليكّي، الوحيد اأي�صًا، 

يف اجلن��وب. فق��د »ا�صت��وردا« اإىل الالئحة الأ�صعدّي��ة من زحلة 

��ح الكاثوليك��ّي ج��وزف طعمه ال�ص��كاف وذلك حلجز  املر�صّ

مقع��د كاثوليك��ّي يف البقاع لهرني فرع��ون. وكانت نتيجة 

ه��ذا كّله اأن ف��ازت الالئحة الأ�صعدية بف��ارق كبر با�صتثناء  

علي بدر الدين الذي هزمه عادل ع�صران راأ�ض الالئحة املناف�صة. 

وكان ن�صيب اجلنوب من جمل�ض النّواب ع�صرة مقاعد.

 

اأخرًا، هيمنت على معركة البقاع زعامة �صربي حماده وعّزَز 

هذه الهيمنة وج��وده يف وزارة الداخلّية وحمالفته اإبراهيم حيدر 

راأ���ض الق��ّوة ال�صيعّية الثانية يف الدائرة. وبدا حم��اده، لأّول وهلة، 

م�صّممًا على ا�صتبعادهِ هرني فرعون انتقامًا. فقد كانت لهذا 

الأخر يد طوىل يف اإبعاد حماده، قبل اأ�صهر، عن رئا�صة املجل�ض. 

ولكن رئي�ض اجلمهورّية كان ُم�صّرًا على عودة فرعون، ن�صيبه 

امُل�صاك���ض، العري�ض ال��رثاء وامُلتحّكم مبقالي��د نقابّية واأهلّية 

مهّم��ة يف بروت، وذلك بعد اأن �ص��رف النظر عن تعديل قانون 

النتخاب بحيث ُي�صتحدث له مقعد يف العا�صمة. فانتهى الإ�صرار 

الرئا�ص��ّي اإىل قبول حماده تر�صيح فرع��ون على لئحته. وما�ص�ى 

را – على  اأحمد الأ�صع��د وريا�ض ال�صلح هذه الرغبة الرئا�صّية في�صّ

ما �صبق بيانه – حلليف حماده الكاثوليكّي جوزف ال�صكاف 

�صبي��ل النياب��ة عن اجلن��وب. وانته��ى الأمر كّله بف��وز لئحة 

حماده – حيدر مبقاعد البقاع ال�صبعة جميعًا.

 

جِهَد ب�صاره اخلوري يف ا�صرتداد اأقطاب احلياة ال�صيا�صّية اللبنانّية 

اإىل جمل�ض النّواب، �ص��واء اأكانت قّوتهم النتخابّية )وهي غر 

م�صاوية، بال�صرورة، لقّوتهم ال�صيا�صّية( تبيح لهم هذه العودة اأم مل 

تكن. وهو قد اأفلح يف ذلك، اإجماًل، با�صتثناء حالتني بارزتني 

هم��ا حالت��ا عبد احلمي��د كرام��ي و�صائب �ص��الم. ومل يكن 

اخلوري مطمئّنًا اإىل ولء هوؤلء الأقطاب جميعًا. ولكّنه – ووراءه 

يف ذل��ك �صقيق زوجته مي�صال �صيح��ا – كان يرى اأن نبذ زعامة 

م��ا من جمل�ض النّواب يفتح اأفق معار�صتها بال حّد، اإذا واتتها 

ظ��روف اأخرى، فينقلها م��ن معار�صة للحكوم��ة اإىل معار�صة 

لرئا�ص��ة اجلمهورّي��ة، وق��د يجع��ل منه��ا، يف بع���ض احل��الت، 

معار�ص��ة للجمهورّي��ة نف�صه��ا. ث��ّم اإن رئي���ض اجلمهورّية مّن 
 

بع�ض ه��وؤلء الأقط��اب مبوؤازرت��ه تر�صيحهم على لوائ��ح قوّية، 

وبو�صائل خمتلفة اأخرى. وكان هذا كّله هو التمهيد املنا�صب 

لتجديد الولية.

 

ث��ارت يف ال�صحافة حملة قوي��ة على انتخابات 25 اأّيار. وكرثت 

ح��ني اخلا�صري��ن يف نياب��ة الفائزي��ن. وطعن بع�ض  طع��ون املر�صّ

طلب��ًا قّدم��ه اأعي��ان ال�صليمانّي��ة باإع��الن 

ا�صتق��الل كرد�صت��ان �صبب��ًا يف ن�ص��وء ح��اٍل 

من احلرب �صب��ه الدائمة بني الدولة العراقّية 

واحلرك��ة ال�صتقاللّي��ة يف كرد�صت��ان. ويف 

مطل��ع الثالثينات هذا، كان بكر �صدقي 

الآنف الذكر )وهو كردّي م�صتعرب( هو من 

توىّل قمع التمّرد الكردّي. على اأن م�صطفى 

العام��ني  لحق��ًا – يف  متّك��ن  الب��ارزاين 

الأخري��ن من احلرب العاملّي��ة الثانية – من 

يف  الكردّي��ة  القومّي��ة  احلرك��ة  اإحي��اء 

الع��راق وك�صب، يف �صي��ف 1945، جولت يف 

وج��ه الق��ّوات العراقّي��ة قبل اأن ُيه��زم جنده 

وين�صحب اإىل اإيران حيث كانت قد ن�صاأت، 

برعاي��ة من الحّت��اد ال�صوفيات��ّي، جمهورّية 

مهاب��اد الكردّي��ة الق�ص��رة العم��ر. وح��ني 

�ُصحقت هذه اجلمهورّي��ة، ان�صحب البارزاين 

ومع��ه ب�صع مئ��ات م��ن اأن�ص��اره اإىل الحّتاد 

ال�صوفيات��ّي ليبقى هناك بعي��دًا عن العراق 

مّدة اأحد ع�صر عامًا. 

ويف اجلن��وب، عزل��ت احل��دود اجلدي��دة ولية 

 وح��ّدت م��ن 
ّ
الب�ص��رة ع��ن مداه��ا الإي��راين

حرك��ة الب�صر وال�صلع منه��ا واإليها. وكان 

ال�صيعة، وهم الغالبون على �صّكان اجلنوب، 

 اإىل العراق 
ّ
ق��د ناه�ص��وا الدخ��ول الربيط��اين

من��ذ �صن��ة 1914 وكّبدوه خ�صائ��ر مل يتكّبد 

مثلها يف اأّية من حروبه ال�صتعمارّية الأخرى 

)وم��ن ذل��ك 98 األف��ًا من القتل��ى معظمهم 
من الهنود(. ث��ّم اإنهم عادوا اإىل مقاومته يف 

»ث��ورة الع�صرين« ومعهم ق��وًى �صّنّية كانت 

طاحمة اإىل اإن�صاء دولة عراقّية م�صتقّلة اأو اإىل 

اللح��اق بالدولة ال�صريفّية فنفرت مّما كان 

ي�صّمى »احلماية« الربيطانّية للعراق قبل اأن 

 عليه. على 
ّ
ي�صّم��ى »النت��داب« الربيط��اين

اأن القم��ع ال�صدي��د ونفي الق��ادة املجتهدين 

انتهي��ا اإىل تهمي���ض وا�ص��ح لل�صيع��ة )وهم 

اأكرثّية ال�ص��ّكان الع��رب(، فيما اجتذبت 

الق��ّوة الربيطانّية ك��رثة من اأعي��ان ال�صّنة 

يف الع�صائ��ر ويف املدن و»نخب��ًا« منهم اأّهلها 

العه���د  يف  والع�ص��ك���رّي  الإدارّي  مرا�صه���ا 

 الأخر لت�صتاأنف، يف �صياق جديد، 
ّ
العثم��اين

ت�ص��ّدرًا للدول��ة النا�صئة كان��ت ممّتعة مبا 

يعادله يف املرحلة العثمانّية اأ�صاًل. وقد رفدها 

تن�صيب ال�صريف في�صل على العر�ض بعنا�صر 

اأخ��رى جاءت مع��ه وب�صرعّي��ة متفّوقة على 

مرجعّيات الع�صائ��ر ومتعالية على النق�صام 

املذهب��ي وقادرة – ول��و اإىل حّد – على معاجلة 

النزاع��ات الطارئ��ة بني تل��ك اأو ب�صبب هذا 

وعلى ال�صطالع ب�صلطة للتحكيم فيها.

ويف ال�صم��ال، كانت ق��د اّت�صلت مب�صكلة 

الأك��راد، من��ذ تاأ�ص�ص��ت الدول��ة العراقّي��ة، 

ع��ن  ُقطع��وا  الذي��ن  الأ�صورّي��ني  م�صكل��ة 

مداهم يف اجلزيرة ال�صورّية وجّند الربيطانّيون 

منهم متطّوع��ة ملقاتلة جرانه��م الأكراد 

يف  فتوّل��دت  ��ة.  خا�صّ برعاي��ة  وتعّهدوه��م 

امل�صلم��ني  جعل��ت  عنجهّي��ة  �صفوفه��م 

م��ن مواطنيه��م ي�صملونه��م بنفورهم من 

ال�صيط��رة الربيطانّي��ة. ويف �صنة 1933، كانت 

الدول��ة العراقّي��ة ق��د خرجت م��ن النتداب 

الأمم  ع�صب��ة  يف  ودخل��ت  ال�صتق��الل  اإىل 

ح��ني با�ص��ر الأ�صورّيون )وقد يئ�ص��وا من اإن�صاء 

��ة به��م( حرك��ة مداره��ا من��ح  دول��ة خا�صّ

بطريركهم �صلطة زمنّية عليهم. وهذا اأمر 

مل يك��ن يف وارد الدول��ة اأن ت�صّل��م لهم به اإذ 

كانت تخ�صى انتقال عدواه اإىل غرهم من 

اجلماع��ات، وخ�صو�صًا اإىل ال�صيعة والأكراد. 

 عليه اأقدمت قّوات من اجلي�ض يقودها اللواء

بكر �صدق��ي )ال�صابط الكردّي الأ�صل نف�صه 

و�صاحب النق��الب الأّول، املقبل بعد �صنوات 

ث��الث( على قم��ع احلرك��ة الأ�صورّية قمعًا 

فظيعًا اّتخذ، يف بع�ض املوا�صع، �صورة املذبحة 

املنّظمة، ل تعّف عن الن�صاء ول عن الأطفال. 

وهو م��ا اأ�صفر عن هجرة وا�صع��ة، عرب احلدود 

ال�صورّية، قّل�صت ب�ص��ّدة ح�صور هذه اجلماعة 

يف �صمال العراق. وكان امللك في�صل، يف اأثناء 

ه��ذه احلوادث، م�صافرًا يف رحلة ا�صت�صفاء اإىل 

�صوي�صرا حيث مل يلبث اأن ق�صى. فخلفه ابنه 

غازي، وهو اإذ ذاك �صاّب يف احلادية والع�صرين، 

قليل ال��زاد من دراية اأبي��ه ب�صيا�صة املجتمع 

 
ّ
العراقّي ال�صعب، ومبجاذبة الرقيب الربيطاين

امل�صتمّر النفوذ والدائم اليقظة.
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الفائزين يف نيابة زمالء له��م. وا�شتقال كمال جنبالط، غداة 

النتخاب��ات، م��ن حكومة كان��ت موّلية، عل��ى كّل حال. 

وو�صل به الأمر اإىل حّد الطعن يف حّق املجل�ض اجلديد يف انتخاب 

مكتب��ه قبل بّت الطعون. ولكّنه وجد من يلفت نظره اإىل اأن 

 املجل�ض جلنة نيابّية للطعون، 
ّ

ب��ّت الطعون ي�صتوجب اأن يع��ني

واأن الإق��رار للمجل���ض به��ذا احل��ّق ي�صتتب��ع الإق��رار ل��ه ب�صائر 

حق�ق��ه. وكان هذا ف�شل اخلطاب... كان جنبالط قد اأوحى 

ب��اأن اأكرث من ن�صف النّواب قد يثبت بطالن نيابتهم، ولكن 

ت جلنة الطعون  مل يبط��ل املجل���ض نيابة اأّي من اأع�صائ��ه. اأو�صَ

باإبط��ال نياب��ة ثالثة من النّواب هم: فري��د اخلازن واأمني نخلة 

)م��ن جبل لبنان( وحمّمد علي غطيمي )من اجلنوب(. ولكن 

املجل���ض اأق��ّر نيابتهم بعد دفاع عن اأ�صخا�صه��م مل يتبنّي فيه 

الهزل من اجلّد، توّله �صامي ال�صلح.

لحق��ًا، قِب��ل املجل���ض ا�صتقال��ة �صليم اخل��وري )بع��د �صنة من 

تقديه��ا، عل��ى م��ا ذك��ر( وخم��دت اإذ ذاك �صيئًا م��ا حملة 

الت�صكي��ك يف �صرعّية املجل�ض. وكان �صليم اخلوري قد اأ�صبح 

م�صجب��ًا لتعليق تهم التزوير وال�صغ��ط والتالعب يف النتخابات 

ويف نتائجها يرّدها ع��ن �صقيقه الرئي�ض، حّتى اأن هرني فرعون 

الذي مل تكن نيابته امراأة قي�صر �صلع يف هجاء �صليم. فاأجابه 

ريا�ض ال�صلح مذّكرًا ب�»اأننا كّنا معًا يف الوزارة«! ومل يحل خروج 

ال�صيخ �صليم من جمل�ض النّواب دون �صعود جنمه باّطراد. فاأ�صبح 

ال�صلط��ان �صليم واأ�صبح مقامه يف ف��رن ال�صباك مق�صد ال�صا�صة 

وكب��ار املوّظفني ف�ص��اًل عن الب�صطاء م��ن اأ�صحاب احلاجات. 

فاأطلق النا�ض على هذا املقام ا�صم »دولة فرن ال�صباك«. وكان 

ل ب��ّد اأن تقع الواقعة، ولو بعد حني، بني ال�صلطان �صليم وريا�ض 

ال�صل��ح. و�صنع��ود اإىل هذه الواقعة لحقًا. قب��ل ذلك بقي رئي�ض 

 احلكومة مبناأى ن�صبّي من �صهام احلملة على النتخابات. فقد

كان معلومًا – على العموم – اأن رئا�صة اجلمهورّية ل احلكومة 

ه��ي التي توّل��ت الإدارة العاّمة لالنتخابات، وه��ذا مع العلم اأن 

ب�صاره اخلوري ي�صر اإىل مالزمة ريا�ض ال�صلح وهرني فرعون اإّياه، 

م��ّدة احلملة، واإىل مهّمات قام به��ا كّل منهما يف �صياق هذه 

الأخرة. يف كّل حال، ترّكز الهجوم على �صليم اخلوري.

ولك��ن ريا���ض ال�صل��ح داف��ع بالت�صريح م��ن دم�ص��ق ويف بيان 

حكومت��ه الالحقة عن نتائج النتخابات. وراأى فيها ا�صتفتاء 

ُيوؤّك��د ب�صاره اخل��وري اأن اإدارته لنتخابات 25 اأّي��ار 1947 النيابّية 

مل يك��ن مرماه��ا اإىل »افتعال« جمل�ض نياب��ّي يجّدد له وليته 

الرئا�صّي��ة. وي�صيف اأن هذا التجديد اأماله »جّو مفعم بالتاأيي�د« 

للعه��د ومنجزات��ه واأن ا�صتعج��ال التجدي��د اأم��اله حدثان هما 

التجدي��د للرئي���ض ال�صورّي �صك��ري القّوتلي وان��دلع احلرب يف 

فل�صطني. ول ينكر اخلوري اأّنه رغب يف التجديد وعمل له ولكن 

عل��ى هذا »امل�صتوى العايل«. غ��ر اأن القالئل ممن اأّرخوا لهذه 

املرحلة يربزون ب�صائر له��ذه الرغبة قد ترقى – اإذا اأخذنا بكالم 

ل�صام��ي ال�صلح – اإىل �صنة 1945. ويوؤّك��د بع�صهم اأّنه كان ي�صّق 

عل��ى اخلوري اأن ينتهي اإىل دخول الظ��ّل والعزلة – �صاأن اإميل اإّده 

واألف��رد نّقا�ض – بعد اأن يغادر �ص��ّدة �صعى اإىل تبّوئها عمرًا �صيا�صّيًا 

بطوله. وهم يح�صون اإ�صارات اإىل ولعه مبظاهر ال�صلطة واأّبهتها. 

واحل��ال اأن هذه الإ�صارات اأكرث م��ن اأن حت�صى. فاإن مذّكرات 

ب�ص��اره اخل��وري تكاد ل تخل��و �صفحة منها م��ن و�صف املرا�صم 

وذكر مظاه��ر التاأيي�د والتبجيل وعباراتهم��ا، وح�صود املوؤّيدين 

وحما�صة امل�صّفقني.

ه���ذا وكان التجدي��د، باقت�صائ��ه تعدي��ل الد�صت��ور مل�صلحة فرد 

ُو�صع��ت امل��اّدة املعّدلة، اأ�ص��اًل، للجم �صهّيته لل�صلط��ة، ن�صازًا يف 

�صرة ب�صاره اخلوري ال�صيا�صّية. فهو قد اأن�صاأ كتلته »الد�صتورّية« 
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اأق��ّر �صيا�صة العهد ومبادئ ما ا�صتق��ّرت ت�صميته يف تلك ال�صنة، 

عل��ى الأرجح، با�صم امليثاق الوطن��ّي. واأّما ال�صكاوى مّما اعتور 

العملّي��ات النتخابّية فاأبدى البيان ال��وزارّي اعتباره لها م�صرًا 

ل  اإىل اأّنه��ا يف عهدة املجل�ض النياب��ّي. ومل يكن ريا�ض قد ح�صّ

ق��ّوة نيابّية ُيعتّد بها، بالنتيج��ة. فهو مل ي�صتطع فر�ض �صديقه 

م��ارون كنعان على الالئحة الأ�صعدّي��ة. ور�صي بانتقال جوزف 

ال�ص��كاف اإىل اجلن��وب فخ�ص��ر يو�ص��ف �صامل. وه��و مل ي�صتطع 

فر�ض �صديق��ني له من ال�صحافّيني هما �صعي��د فريحة )�صاحب 

ال�شّي���د( وحّنا غ�صن )�صاحب الدي�ر( عل��ى لئحة قوّية. وكان 

حلف��ه وح�صني العويني، يف بروت، حلف��ًا وثيقًا، ولكّنه كان 

يعل��م اأن راأ�صي الالئحة املوالي��ة، �صامي ال�صلح وعبد الله اليايف، 

مناف�صان له ل حليفان... اإلخ.

حت��ت م�ص��كالت الأق��وام واملذاه��ب هذه، 

كان��ت تعتمل م�ص��كالت اأخ��رى مّت�صلة 

باملجتم��ع الزراعّي وبنمّو املدن يف مواجهته. 

وه��ذه م�ص��كالت اأورثت ت�صييق��ًا تزايد مع 

ال�صن��ني لقاعدة النظ��ام ال�صيا�صّي وزادت من 

رت كثرًا من الآماد  جنوحه اإىل القمع وق�صّ

التي كان ي�صّل��م خاللها ب�صيء من احلّرّية 

يف احلي��اة ال�صيا�صّية ويف ت�صكي��ل الأحزاب 

وعمل النقابات واإ�صدار ال�صحف، اإلخ. كان 

��ة، يف الن�ص��ف  التح��ّول اإىل امللكّي��ة اخلا�صّ

الثاين من القرن التا�صع ع�صر، قد غّر تغيرًا 

عميق��ًا من��ط الإنت��اج والتوزي��ع الع�صائرّي، 

وه��و النمط الغال��ب يف اأرياف الع��راق واملاثل 

اأي�صًا – ولو متح��ّوًل اأو ممزوجًا – يف مدنه. فقد 

، م�صفوع��ًا 
ّ
اأت��اح قان��ون الأرا�ص��ي العثم��اين

ب�صلط��ة الأمر الواقع وبف�ص��اد الإدارة، مل�صايخ 

الع�صائ��ر ولغرهم من ذوي النف��وذ اأو املال اأن 

ة لهم اأرا�صي كانت  يحّولوا اإىل اأمالك خا�صّ

تت�ص��ّرف بها الع�ص��رة جمتمع��ة يف املا�صي، 

وكان��ت �صلطته��م عليها وعل��ى املقيمني 

والعاملني فيها م�صبوط��ة بالعرف الع�صائرّي 

وب��روح امل�ص��اواة املتجّذرة يف ه��ذا العرف حني 

يتن��اول التعامل بني اأبناء الع�ص��رة الواحدة. 

هك��ذا اأخذت ترتّكز ملكّي��ة الأرا�صي يف 

يد حفنة �صئيلة من امل�صايخ ال�صّنة وال�صيعة 

ومن ذوي النف��وذ. ففي اأواخر العهد امللكّي، 

كان اأربع��ة اأخما�ض العراقّيني ل يلكون 

اأر�ص��ًا وكان 72,9% م��ن املاّلك��ني يح��وزون 

6,2% فق��ط م��ن الأرا�ص��ي اململوك��ة فيم��ا 
كان 1% م��ن املاّلك��ني يح��وزون 55,1% من 

اأرا�ص��ي امللك اخلا�ّض. كان��ت حالة العراق 

له��ذه اجله��ة، يف م��ا ي��رى والرت لك��ور، قد 

اأ�صبح��ت ب��ني اأ�صواأ احل��الت يف العامل اإن مل 

تك��ن اأ�صواأهاقاطب��ة. واإذا كان »حتديث« 

الدول��ة العثمانّية قد ا�صت��وى منطلقًا لإر�صاء 

ه��ذا التباين ال�صحي��ق بني الطبق��ات، فاإن 

الع��راق امل�صتقّل، بعد 1930، هو الذي �صهد، يف 

الواقع، ذروة التحويل احلثيث لأرا�صي الع�صائر 

��ة. وفيما  واأم��الك الدول��ة اإىل اأمالك خا�صّ

اأورث��ت مرحل��ة النت��داب منج��زات معتربة 

ن�صبّي��ًا يف التجهيز الأ�صا�ص��ّي، ويف املوا�صالت 

واعتم��د  اجلي���ض،  تاأهي��ل  ويف  ��ة،  بخا�صّ

الربيطانّي��ون �صيوخ الع�صائ��ر حلفظ النظام، 

اأ�صبح كب��ار ماّلكي الأرا�ص��ي، من قدماء 

وم�صتجّدي��ن، هم رك��ن النظام الركني يف 

عه��د ال�صتقالل، واأ�صب��ح معّولهم يف حفظ 

النظ��ام عل��ى الق��ّوة الع�صكرّي��ة. ففتح��وا 

الب��اب اأم��ام ه��ذه الأخ��رة لت��درك اأهمّية 

موقعه��ا ودورها ولتحاول، من �صبل خمتلفة، 

اأن تبني على هذا الإدراك مقت�صاه.

ومل يك��ن يق��ّل �صوءًا عن التف��اوت الرهيب 

ب��ني الطبق��ات ن��وع العالق��ة الت��ي اأن�صاأها 

ا�صت��ووا  امل�صاي��خ م��ع »فاّلحيه��م«، ح��ني 

مالك��ني لالأر���ض، فافرت�صوا لأنف�صهم حّقًا 

يف امت��الك م��ا عليه��ا. وهو ما ق��ّرب نظام 

الإنتاج الزراعّي يف العراق من نظام الإقطاع 

يف الق��رون الو�صط��ى الأوروبّي��ة، مب��ا يف ذل��ك 

ا�صتح��داث نوع م��ن القنانة الت��ي مل تكن 

. وم��ن اآيات 
ّ
معه��ودة يف الإقط��اع العثماين

ذلك اأن م�صروع قانون يحظر على الفاّلح اأن 

يغ��ادر مزرعة �صيخه ما مل ي��زّوده هذا الأخر 

�صهادة ت��ربئ ذّمته م��ن كّل »دين« لل�صيخ 

عليه طُرح على املناق�ص��ة يف جمل�ض النّواب 

�صن��ة 1933. وقد اأف�صى هذا النوع من الت�صّرف 

اإىل موجات هجرة كربى با�صرها من الريف 

نح��و املدن من مل يكونوا من ذوي الأمالك. 

وهو ما اأف��رغ الأرياف من معظ��م �صّكانها 

العاملني و�صرب الإنتاج الزراعّي وقّو�ض، بني ما 

قّو�ض، �صلطة املجتهدين ال�صيعة يف اجلنوب 

اإذ كان معّولهم على ولء الع�صائر. وهو اأي�صًا 

ما جعل النفط ي�صت��وي، �صيئًا ف�صيئًا، حمورًا 

للحياة القت�صادّي��ة يف البالد وركيزة كربى 

لوجود الدولة، م��ع القّلة الن�صبّية لأعداد من 

كان��وا يعمل��ون يف املن�ص��اآت النفطّي��ة. يف 

ه��ذه املن�صاآت، عل��ى التحدي��د، ويف املن�صاآت 

ال�صناعّية الأخرى، كانت الأجور هزيلة جّدًا 

بكّل مقيا���ض وكانت ظروف العمل �صديدة 

الق�صوة واأّيامه مهولة الطول...

كان��ت الفئ��ة احلاكم��ة يف الع��راق وم��ن 

ورائه��ا طبق��ة املاّلك��ني الكب��ار امل�صيطرة 
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بي�ص��ون و�صلي��م اخل��وري، �صقي��ق الرئي���ض(، واأن ن�صيب��ه هرني 

فرع��ون ومو�صى دو فريج اأخذا براأي �صقي��ق زوجته مي�صال �صيحا 

املعرت���ض عل��ى ا�صتعج��ال التجدي��د، واأن يو�صف ك��رم ون�صوح 

الفا�ص��ل و�صليم��ان العلي اأكرموا خاطر عب��د احلميد كرامي 

)ال��ذي مل يك��ن نائب��ًا اإذ ذاك( واأن كمال جنب��الط �شافر بعد 

اإب��الغ اخل��وري اأّن��ه يعار���ض مب��داأ التجدي��د، ل �صخ���ض املجّدد 

ل��ه، واأن كمي��ل �صمع��ون )ال��ذي كان ق��د اأبعد ع��ن ال�صاحة 

الداخلّي��ة، مّرة اأخ��رى، اإذ كّلف – وه��و الوزير – متثيل لبنان يف 

الأمم املّتح��دة( ب��دا من�صجمًا م��ع نف�صه »هذه امل��ّرة« فا�صتقال 

م��ن ال��وزارة... ه��وؤلء ه��م الت�صع��ة... اأو ال�صبع��ة، بالأح��رى. 

 ولي���ض م��ن ري��ب يف اأن معار�ش��ة كرام��ي و�شمع���ن وجنبالط 

)وفرع��ون اأي�ص��ًا، ول��و اإىل ح��ّد( تبع��د، �صيئ��ًا ما، �صف��ة »املفعم 

بالتاأييد« عن اجلّو الذي ت�ّم فيه جتديد الولية.

حف��ظ ريا�ض ال�صلح عري�صة التجديد النيابّية يف »ُدرجه«، على 

ق��ول ب�صاره اخل��وري، يف انتظار اللحظة املنا�صب��ة. وكان دخول 

اجليو���ض العربّي��ة احلرب اجلاري��ة يف فل�صطني، ي��وم 15 اأّيار، هو 

اللحظة امُلنتظرة. فاجتمع املجل�ض النيابّي يوم 22، واأق�ّر التعديل 

الد�صتورّي. ثّم عاد اإىل الجتماع يوم 27 و»انتخب« ب�صاره اخلوري 

لولية ثانية تبداأ مع انتهاء الأوىل التي كان قد بقي منها �صنة 

واأربعة اأ�صهر تقريبًا. وقد �صّوت لالأمرين موّقعو العري�صة اأنف�صهم 

وتغّيب غر املوّقعني. 

كان موق��ف ريا���ض ال�صلح حج��ر الزاوية يف بن��اء املواقف التي 

حمل��ت ب�صاره اخلوري اإىل وليته الثانية. كان اخلوري قد اأفلح 

يف تكري���ض نف�صه موؤمتنًا على مفاتي��ح املداخل اللبنانّية اإىل 

املج��ال العربّي وبالتايل على مقادير ال�صرك��ة املارونّية – ال�صّنّية 

يف اإدارة لبن��ان. واأّم��ا ريا���ض ال�صلح ف��كان ال�صمان��ة امل�صتقّرة 

حل�ص��ور الدول��ة اللبنانّية يف ال�صاح��ات العربّي��ة كّلها. وكان 

ه��و الوحي��د املرئّي من داخ��ل البالد وخارجها عل��ى اأّنه العمود 

 يف بناء نوع من الزعامة العربّية اجلماعّية ت�صتقطب 
ّ
اللبن��اين

التاأيي��د اأو املعار�صة من مواقع ال��راأي واملطالبة القومّيني يف طول 

 للقّوتلي اأو ملردم 
ّ
العامل العربّي وعر�صه. كان هو النظر اللبناين

ولن��وري ال�صعيد اأو لعب��د الإله ولأمني احل�صيني، اإلخ. لذا مل يطرح 

 
ّ
ريا���ض ال�صلح، يف تلك املرحلة، م�صاألة دخول��ه يف ثنائّي لبناين

غر ذاك الذي كان يجمعه وب�صاره اخلوري. ول ريب اأن التجديد 

يف الثالثين��ات عل��ى الدع��وة اإىل احرتام الد�صت��ور وبعثه كّلما 

عم��دت يد املفّو���ض ال�صام��ي اإىل تعطيله. وهو ق��د اأنكر على 

اإمي��ل اإّده تر�صيحه نف�صه يف �صنة 1943 نا�صبًا يف وجهه تلك املاّدة 

الد�صتورّية نف�صها: املاّدة 49 التي متنع انتخاب رئي�ض اجلمهورّية 

لولي��ة ثاني��ة قب��ل اأن تنق�صي �صّت �صن��وات على نهاي��ة وليته 

الأوىل... وه��و ق��د حر�ض على جعل رئا�ص��ة احلكومة دّوارة بني 

اأعي��ان ال�صّنة لعلمه اأن ذل��ك يحّد من جموح املعار�صني منهم 

يف املعار�ص��ة. فكان جديرًا ب��ه اأن يقّدر اأن ح�صره الرئا�صة الأوىل 

بنف�ص��ه لثن��ي ع�صر عامًا لن ُيعّتم اأن ين�ص��ئ معار�صة اأوفر قدرة 

على م���ضّ ال�صتقرار. وقد ح�صل ذلك فع��اًل، ولو بعد حني، من 

ب��دء الولية الثانية... فوجد ب�صاره اخلوري اأهّم مناف�صيه املوارنة 

يطالب��ون برحيل��ه وتعّذر عليه )بع��د اأن كان ريا�ض ال�صلح قد 

اغتي��ل( اأن يجد �صخ�صّية �صّنية ت�صّكل حكومة يركن اإليها 

يف مواجه��ة ال�صط��راب العاّم. فاأ�صبح و�صع��ه، لهذه اجلهة، يف 

الأقّل، �صبيهًا بو�صع اإميل اإّده يف ت�صرين الثاين 1943. وكان منه 

اأن ا�صتق��ال جمّنبًا البالد الفو�صى العاّمة. ومل ين�َض اأن يدفع اإىل 

ف��وؤاد �صهاب، رئي�ض احلكوم�ة النتقالي��ة، ن�صخة من الد�صتور 

داعيًا اإّياه اإىل احلر�ض عليه.

 

عل��ى اأن ب�ص��اره اخل��وري كان م�صيب��ًا يف تاأكي��ده اأن »اجل��ّو« 

كان مفعم��ًا بالتاأيي��د، �صن��ة 1948، لتجدي��د الولي��ة الرئا�صّية. 

وكان ذل��ك معلوم��ًا، يف النطاق النيابّي، عل��ى الأقّل، من يوم 

اأن �ص��رب جمل���ض النّواب �صفح��ًا عن الطع��ون يف نيابة اأع�صاء 

في��ه وتنا�صى )ومع��ه احلكوم��ة(، اإىل حني، الدع��وة اإىل تعديل 

قان��ون النتخابات واأ�صبحت دعوة اأع�ص��اء اآخرين فيه اإىل حّله 

�صيحة يف واد. عليه وّقع �صّتة واأربعون من النّواب عري�صة تطلب 

تعدي��ل املاّدة 49 من الد�صتور، وكان ذل��ك يف 9 ني�صان 1948. وقد 

انطلق��ت املذّكرة من جواز التجدي��د يف ديقراطّيات خمتلفة 

ومن ح�صوله يف �صوريا، ثّم بنت احلاجة اإليه يف لبنان على �صرورة 

حف��ظ ال�صتق��رار وعل��ى دور ب�صاره اخل��وري يف قي��ادة البالد نحو 

ال�صتق��الل. واحتفظ��ت املذّكرة باملبداأ العام ال��ذي تن�ّض عليه 

ة«(، حا�صرة  املاّدة 49 )اإذ هو »يّتفق مع الأو�صاع اللبنانّية اخلا�صّ

اإجازة التجديد يف حالة ب�صاره اخلوري. 

ويذك��ر اخلوري دوافع الن��ّواب الت�صعة الذين مل يوّقعوا العري�صة. 

في�ص��ر اإىل اأن اثنني منهم كانا غائبني وموافقني )وهما ر�صيد 

تبدي��ان ق��درًا مفرط��ًا م��ن ال�صتئث��ار وم��ن 

تخّلف النظ��رة اإىل اأ�صب��اب متا�صك النظام 

االجتماع��ّي وا�شتم��راره يف العم��ل، و�ش��روط 

تعامله الفاعل م��ع ما ي�صهده املجتمع من 

تغير. فانتهى هذا االإفراط اإىل تعريتهما من 

مقّومات ال�صتقرار يف موقعهما واإىل �صلبهما 

قواعد دورهما واإجلائهما املتكّرر اإىل القمع 

��ك بال�صمانة الربيطانّية.  العاري واإىل التم�صّ

يف  م�صلكهم��ا  اأخف��ق  م��ا  راأ���ض  وكان 

طة يف املدن  ��ل اإليه تعزيز الطبقة املتو�صّ التو�صّ

والإف�ص��اح له��ا يف جم��ال التعب��ر ال�صيا�ص��ّي 

احلّر واإ�صعاره��ا ب�صركة لها يف تدبر ال�صوؤون 

العاّم��ة. فق��د لبث��ت الربجوازّي��ة العراقّي��ة 

�صعيفة بني احلربني العاملّيتني وغداة احلرب 

الثانية. وجهد ممّثلوها يف فر�ض دور �صيا�صّي 

له��م، ولك��ن حركاته��م كان��ت عر�صة 

للقم��ع واإن مل يكن دموّي��ًا �صاأن ما كانت 

 تلقاه ح��ركات الأق��وام واملذاهب وما جوبه 

به ال�صيوعّيون. 

وطبيع��ّي اأن تعب��ر الطبقة الو�صط��ى، ب�صائر 

اأو�صاطه��ا ومراتبها، عن روؤيته��ا للمجتمع 

والدولة كان متنّوع��ًا، متباين الجّتاهات. 

فف��ي الثالثين��ات، مل ت�صتنك��ف جماعة 

»الأه��ايل« ذات امل�ص��رب الديقراط��ّي – واإن 

يكن غر خاٍل من الإبهام، يف حينه – عن 

التع��اون مع انقالب بكر �صدقي ذي التوّجه 

�صب��ه الفا�صّي ول��و اأن ممّثليه��ا ا�صتقالوا من 

�صاح��ب  اأن  اكت�صف��وا  ح��ني  احلكوم��ة 

النقالب هو الذي يحكم.

ولك��ن حتّولت م��ا بعد احل��رب اأف�صت اإىل 

تط��ّور يف النظ��رة نح��و مزيد م��ن الو�صوح يف 

احل��زب  ���ض  فتاأ�صّ الديقراطّي��ة،  املطال��ب 

الوطن����ّي الديقراط����ّي بزعام����ة كام��ل 

���ض ح��زب  اجلادرج��ي وحمّم��د حدي��د. وتاأ�صّ

ال�صتقالل حول حمّمد مهدي كّبة و�صّديق 

�صن�صل، وكان يغلب في��ه، بخالف ر�صيفه 

الوطنّي الديقراطّي، ميل قومّي عربّي على 

���ض ح��زب الحّتاد  املي��ل الديقراط��ّي. وتاأ�صّ

الوطنّي وح��زب الأحرار وح��زب ال�صعب الذي 

�ص��ّكل، اإىل ح��نٍي، قناع��ًا �صرعّي��ًا للحزب 

ال�صيوعّي، اإلخ. نه���ض معظم هذه الأحزاب 

يف �صن��ة 1946 م�صتفي��دًا م��ن ف�صح��ة احلّرية 

 
ّ
التي ارتاأى الو�صّي – بن��اًء على ن�صٍح بريطاين

يف ما بدا – اأن يّهده��ا غداة احلرب واأوكل 

اأمره��ا اإىل حكومة توفيق ال�صويدي، ثّم راأى 

اأن ه��ذه احلكومة بالغ��ت يف تو�صيعها فلم 

يَدْعه��ا تكمل �صهرها الراب��ع. وقد رافقت 

ه��ذه النه�صة احلزبّي��ة اأخرى نقابّي��ة وثالثة 

�صحافّي��ة وبقي��ت منها كّله��ا، اإىل اأوا�صط 

اخلم�صينات، معامل معتربة على الرغم من 

الرتداد ال�صري��ع عليها ومن موجات القمع 

الالحقة. كان هذا الرتداد دلياًل على �صيق 

النظام بالنتعا�ض ال�صيا�صّي للطبقة الو�صطى 

ومبطالبه��ا واإ�صارًة اإىل جنوح ه��ذه الأخرة، 

مبعظ��م قواها ال�صيا�صّية، نحو املعار�صة واإىل 

ت�صّككه��ا يف قدرته��ا عل��ى توجي��ه دّفة 

احلك��م. كان النظ��ام القائ��م اأعجز من 

اأن يقوى عل��ى ال�صتيعاب ال�صيا�صّي للطبقة 

اأ�صع��ف  الأخ��رة  ه��ذه  وكان��ت   الو�صط��ى 

م��ن اأن تفر���ض ممّثليه��ا مكّون��ًا راجح��ًا 

لطواقم ال�صلطة.

يو�صف �صلمان يو�صف )فهد( 156
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ل�صك��ري القّوتلي يف رئا�صة �صوريا قد اأ�صفى �صفة الإلزام وال�صرورة 

عل��ى التجديد لب�صاره اخل��وري يف اأذهان كثري��ن كان اأّولهم 

واأقربهم اإىل القتناع ريا�ض ال�صلح. ومل تكن معار�صة كميل 

�شمع�ن وكمال جنبالط لتغّر �شيئًا يف م�قف ريا�ض هذا. فه� 

كان �صعيف الثقة بهاتني ال�صخ�صّيتني وكانت عالقته بهما 

ق��د �صهدت تقّلب��ات يف �صنوات م��ا بعد ال�صتق��الل. وما كان 

احتمال اأن يف�صي �صمعون اإىل �ُصّدة الرئا�صة، مب�صاندة بريطانّية، 

ليطمئ��ن ريا���ض ال�صلح ق��ّط. اأخ��رًا، كان احت��دام املعركة 

الفل�صطينّية يف �صنة 1947 ثّم تطّورها اإىل حرب فعلّية غداة قرار 

التق�صي��م قد جعال اختيار ال�صتقرار الرئا�ص��ّي اأمرًا مق�صّيًا عند 

ريا�ض ال�صلح وعند كثرين من اأقرانه. 

ل�ذا، اأق��دم ريا�ض ال�صلح على خو�ض معرك��ة التجديد للخوري 

م��ن غر حتّفظ ظاه��ر. فمن رواي��ات يو�صف �ص��امل اأن مي�صال 

�صيحا )الذي كان حاّد الإدراك ملقّومات ال�صتقرار الإ�صرتاتيجّية 

ط مو�صى مبارك يف اإقناع ريا�ض  ( و�صّ
ّ
يف النظام ال�صيا�صّي اللبناين

ال�صل��ح بال�صرتاك يف جهوده لثني رئي�ض اجلمهورّية عن خّطة 

التجدي��د. وكان �صيح��ا )مع كون��ه �صقيق زوج��ة الرئي�ض( قد 

عار���ض هذا الإجراء علنًا. غ��ر اأن رّد ريا�ض ال�صلح على اقرتاح 

مب��ارك جاء حاّدًا: »اإذا �صرف الرئي���ض ال�صيخ ب�صاره النظر عن 

حت نف�صي جنحت. ولن  التجدي��د فاأنا م�صتعّد للرئا�ص��ة. واإذا ر�صّ

اأعمل ما عمله املر ب�صر ال�صهابي لي�صر اأمرًا على لبنان ]اأي: 

�ح نف�صي واأنا ريا�ض ال�صلح امل�صلم«. ر[ بل اإين اأر�صّ لن اأتن�صّ

ع املدن يف العراق بقيت  وذاك اأن ظ��روف تو�صّ

ة اأو �صديّية،  اأدعى اإىل تكّون جماعات ه�صّ

غ��ر حاظي��ة بتاأط��ر اقت�صادّي – اجتماعّي 

م�صتقّر ول باأفق تقع فيه على �صورة معلومة 

مل�صتقبلها. كان الرحيل عن الريف يحفزه 

ال�صط��رار اإىل الهرب م��ن الريف اأكرث مّما 

ت�صتدعي��ه فر���ض ماثل��ة اأو حمتمل��ة املثول 

احلديث��ة  ال�صناع��ة  وكان��ت  املدين��ة.  يف 

ق��د بقي��ت �صئيل��ة احل�ص��ور وبق��ي القطاع 

النفطّي اأظهر معاملها. وكانت نقابة عّمال 

ال�صّكة احلديدّي��ة اأقوى النقاب��ات العراقّية 

يف منت�ص��ف الأربعينات من غ��ر اأن يتجاوز 

ع��دد اأع�صائه��ا 1500. ويف �صن��ة 1947، كانت 

توج��د ثماين ع�صرة نقابة يف العراق، بح�صب 

ال�صيوعّي��ون  يهيم��ن  ال�صيوعّي��ة،  امل�ص��ادر 

عليه��ا كّله��ا ول يزيد ع��دد اأع�صائها عن 

38000، وهذا ي�صمل نقاب��ات احلرف ونقابات 
امله��ن احل��ّرة، اإل��خ. ذاك عدد حت��وم عليه 

�صبه��ة الت�صخي��م ويب��دو م��ع ذل��ك �صئياًل 

ن�صبّي��ًا يف ب��الد كان تع��داد �صّكانه��ا 4,25 

مالي��ني ن�صم��ة تقريب��ًا وفق��ًا لإح�ص��اء �صنة 

1947. كانت تتكّون يف املدن كتل متزايدة 
ال�صخام��ة م��ن مهاج��ري الري��ف تع��ّول، يف 

الأك��رث، على م�صادر عي�ض عار�صة وتخ�صع 

لتاأطر غر مهنّي وي�صهل ال�صتقطاب منها 

وتعبئتها على مرجعّيات متنّوعة، �صيا�صّية 

وغ��ر �صيا�صّية. هذا فيما كانت احل�صا�صية 

املعار�ص��ة للنظام حتظى بانت�ص��اٍر مرموق يف 

قط��اع التعليم، طاّلبًا ومعّلمني، ويف اأو�شاط 

املهن احلّرة الطاحمة اإىل دور عاّم، وخ�صو�صًا 

يف و�ص��ط املحام��ني. ولع��ّل يف ه��ذه العنا�ص��ر 

��ر اإح��راز احل��زب ال�صيوعّي  كّله��ا م��ا يف�صّ

العراقّي جناحًا وانت�صارًا مل يحرز ما يدانيهما 

اأّي من الأحزاب ال�صيوعّية الأخرى يف امل�صرق 

العرب��ّي. ولع��ّل يف العنا�ص��ر نف�صه��ا اأي�صًا ما 

ر كرثة الن�صقاق��ات والعرثات يف تاريخ  يف�صّ

ه��ذا احلزب. كان اأبرز ُبناته يو�صف �صلمان 

يو�ص��ف )املع��روف ب�»فه��د«(، يف ب��دء اأم��ره، 

حرفّيًا كهربائّيًا ولكنه كان �صبه الوحيد 

املنتم��ي اإىل العمل الي��دوي يف قيادة احلزب. 

فيم��ا غلب على هيئات ه��ذه القيادة رهط 

مل تك��ن �صنوات احلرب العاملّي��ة الثانية يف 

الع��راق )اأو، يف الأق��ّل، ال�صن��وات التي �صبقت 

انق��الب موازين احلرب مل�صلح��ة احللفاء يف 

اأواخ��ر الع��امل 1942( �صن��وات خم��ول �صيا�صّي 

وترّب���ض، نظ��ر م��ا كانت��ه يف م�ص��ر مثاًل. 

اأثم��ر رجحان كّفة املح��ور، يف اأوائل احلرب، 

ا�صتعارًا للغيظ العراقّي من الغلبة الربيطانّية 

على اأمور البالد. وكان هذا الغيظ قد ترجم 

نف�شه، يف ال�شن�ات ال�شابقة، تّيارًا بني �شّباط 

اجلي�ض وازدهارًا ملنّظمات �صبابّية على الغرار 

الفا�ص��ّي. وب��ني اأواخ��ر �صن��ة 1939 واأوا�صط �صنة 

 – ال�صوفيات��ّي ق��د 
ّ
1941، كان امليث��اق الأملاين

ر الرتافق ب��ني منّو هذا الجّتاه وتزايد نفوذ  ي�صّ

ال�شي�عّي��ني يف اأو�شاط قابلة للتعبئة يف املدن 

العراقّي��ة. ويف مّت��وز 1940، اأجلئ��ت حكومة 

ق��د  وكان  ال�صتقال��ة،  اإىل  ال�صعي��د  ن��وري 

اغتيل واحد من اأمل��ع وزرائها هو البعلبكّي 

الأ�ص��ل والفي�صل��ّي م��ن اأّي��ام دم�ص��ق ر�صت��م 

حي��در. فخلفته��ا حكوم��ة رئ�صه��ا ر�صيد 

ع��ايل الكي��الين. كان الكي��الين اأح��د 

�صا�ص��ة الع��راق املخ�صرم��ني ومل يكن يُعرف 

ل��ه ميل ن��ازّي. ولكن��ه وجد جم��رى احلرب 

مزّكيًا ل�صيا�ص��ة مناوئة للربيطانّيني وكان 

يق��ف وراءه يف ذلك �شّب��اط اأربعة هم �شالح 

الدي��ن ال�صّباغ وكامل �صبيب وفهمي �صعيد 

وحمم��ود �صلم��ان، وق��د اأطلق عليه��م ا�صم 

»املرّب��ع الذهب��ي« وكان��ت لهم، من��ذ �صنة 

1937، كلم��ة نافذة يف �ص��وؤون اجلي�ض والدولة 

املعّلم��ني واملحام��ني، وبقي عّم��ال ال�صناعة 

�صئيل��ي احل�ص��ور يف قواع��د احل��زب وبقيت 

حركة هذا الأخر حمدودة يف الأرياف اأي�صًا. 

ف��كان احل��زب يقت�ص��م واأح��زاب الطبق��ة 

الو�صطى اأو�صاطًا متقارب��ة الأو�صاف الطبقّية 

ولك��ن م��ع ح�ش���ر اأب��رز للح��زب يف اأو�شاط 

الطلب��ة ويف ال�صرائ��ح الدنيا م��ن الربجوازّية 

ال�صغ��رة. وه��ذه �صرائ��ح كان يك��رث فيها 

ال�صيعة، املنفّكون يف املدن، اإىل هذا احلّد اأو 

ذاك، من روابط املذهب والقرابة.
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من ع�صايا قرار التق�صيم اإىل غدوات الهدنة الدائمة، خا�ض ريا�ض 

ال�صل��ح معركة فل�صط��ني بَخْيله وُرُجله. وق��د ل يوجد �صيا�صّي 

عرب��ّي اآخر ذهب واآَب وحتّرك على خمتل��ف امل�صارح وا�صتكرث 

لنف�ص��ه اأو ا�صتك��رث له اأقرانه م��ن الأدوار وب��ذل، بالنتيجة، من 

اجله��ود، يف تلك املعركة، بقدر م��ا فعل ريا�ض ال�صلح. وكان 

هّم��ه املت�ص��ّدر، يف مرحلة ال�ص��راع هذه، اأكرث م��ن هّم واحد. 

كان هّم��ه الدفاع ع��ن فل�صطني العربّية، بطبيع��ة احلال، اأو 

»اإنقاذه��ا«، عل��ى ما كان يق��ال يف تلك الآون��ة. ولكّنه وجد 

نف�صه غائ�صًا من بداية احلرب، بل قبل اندلعها، يف هّم جمع 

ال�صمل العربّي والتقريب ما بني اأهداف عربّية مت�صاربة، تقّدمت 

�صوّي��ة على اأّنها الأهداف الفعلّية لأطراف اجلبهة العربّية ورَزح 

ت�صاربها ب�صّدة على م�صر ال�صراع.

 

ث��م اإّن��ه وج��د نف�صه ملزم��ًا بال�صع��ي اإىل »اإنقاذ« اآخر ه��و اإنقاذ 

املنظوم��ة املتمّثلة بجامعة الدول العربّية، بعد اأن اأخذت نوبات 

ال�ص��راع على فل�صطني متتحنها بعن��ف، ثّم و�صلت بها نتائج 

احل��رب اإىل ما ي�شبه االنفراط اأو ينذر ب��ه. واأّما هّم ريا�ض ال�شلح 

الثال��ث ف��كان هّم��ًا لبنانّي��ًا. فهو ق��د اأدرك اأن دخ��ول لبنان 

حرب فل�صطني دخوًل فعلّيًا – م��ع كونه اأ�صعف الدول العربّية 

املحاذية لفل�صطي�ن ع�صكرّيًا – اإمّنا هو اأمر حمّتم اإذا �صاء لبنان 

اأن يحف��ظ موقع��ه يف »ال�صركة العربّي��ة«، واأن ي�صهم يف حفظ 

هذه ال�صرك��ة نف�صها من الت�صّدع العاج��ل اأو الآجل. وكانت 

ال�صرك��ة املذك��ورة، م��ن يوم ال�صتق��الل، قد اأ�صبح��ت ركنًا 

ركينًا لال�صتق��رار الداخلّي يف لبنان. وكان ريا�ض ال�صلح الذي 

اأدرك ه��ذا الواقع – بل بن�ى علي��ه اأي�صًا جانبًا من ت�صّوره للدولة 

اللبنانّي��ة ول�صيا�صتها واأ�صهم اأبرز اإ�صه��ام، من موقعه فيها، يف 

»�صناعته« – ملزمًا، مبا هو حاك��م م�صوؤول، بحفظ ال�صتقرار 

ال�صيا�ص��ّي يف ب��الده م��ا ا�صتط��اع اإىل ذل��ك �صبي��اًل. ف�صاًل عن 

يًا   خطرًا ح�صّ
ّ
ق الهدف ال�صهي��وين

ّ
ذل��ك – اأو قبل��ه – كان حتق�

قريبًا – بل مبا�صرًا – على �صالمة لبنان ومتا�صكه، وهذا ب�صرف 

النظ��ر ع��ن ح�صابات لبنانّي��ة اأبعد مدًى ملخاطر ه��ذا التحّقق. 

 منطويًا عل��ى اإمكان داه��م خل�صارة 
ّ
كان الن�ص��ر ال�صهي��وين

لبن��ان جانب��ًا من اأرا�صي��ه اجلنوبّي��ة وعلى ما يتب��ع ذلك من 

ق هذا الإمكان فعاًل يف 
ّ
امتح��ان لتما�صكه الوطنّي. وقد حتق�

اأواخر احل��رب، واإن موّقتًا وعلى نط��اق �صّيق. وكانت الهزية 

العربّية قد اأ�صبحت، اإذ ذاك، اأمرًا واقعًا وكان ريا�ض ال�صلح قد 
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انتق��ل من ال�شع��ي لتح�شني ال�شروط ال�شيا�شّي��ة حلرب العرب يف 

فل�صط��ني اإىل ال�صعي لتدارك ما يك��ن تداركه من اخل�صارة 

الهائلة التي وقعت. فافرت�ض ذلك، من جانبه، نوعًا من اإعادة 

الرتتي��ب لهموم��ه الثالث��ة املتالزمة. وهك��ذا وّجه �صعي��ه اأّوًل 

اإىل اإنق��اذ لبن��ان من عواقب احلرب، بع��د اأن كان هذا ال�صعي 

مّتجهًا اإىل حماية م�صاركته فيها. كذلك وّج�ه �صعيه ثانيًا، 

ل اإىل »توطي��د« الت�صامن العربّي يف املعركة بل اإىل اخلروج من 

املعرك��ة بوجود م�صتم��ّر ملنظومة عربّية يع��اد تاأهيلها لحقًا 

لتكفل – بني ما تكفل – حال ا�صتقرار مقبول يف لبنان. اأخرًا، 

ُقّي���ض لريا�ض ال�صل��ح، يف مو�صوع فل�صطني نف�صه��ا وما اآل اليه 

اأمره��ا، اأن ي�صل��ع، من موقع عربّي قب��ل اأن يكون »لبنانّيًا«، 

خ  يف املجاذب��ة الدولّية، �صاعيًا ما اأمك��ن ال�صعي اإىل تاأخر تر�صّ

الدولة االإ�شرائيلّية ال�ليدة يف املجال الدويّل واإىل ا�شتخال�ض خي�ط 

دولّي��ة كانت، بحكم الهزية العربّية يف امليدان، قد اأ�صبحت 

واهن��ة، ولكن بع�صها ظل حّتى الي��وم ي�صهم يف جتنيب احلّق 

الفل�صطينّي مغّبة الغرق التاّم.

 

خا���ض ريا���ض ال�صل��ح »حرب��ه« الفل�صطينّي��ة ه��ذه يف ظ��روف 

)لبنانّية ولبنانّية – �صورّية، على اخل�صو�ض( بدت غر موؤاتية من 
البداي��ة، وم��ا لبثت اأن ازدادت ع�صرًا مع ظه��ور التعرّث العربّي يف 

احلرب ثّم مع انك�صاف الهزية العربّية. ففي الداخل، كان 

العه��د ل ي��زال قريب��ًا بانتخابات 25 اأّي��ار 1947 حني ب��رز الجّتاه 

الدويّل نحو تق�صيم فل�صطني اإىل �صدارة امل�صرح ال�صيا�صّي. وكان 

م��ا اعت�ر تلك االنتخابات من ال�شغ�ط واأعمال التزوير قد اأ�شفر 

ع��ن معار�صة ن�صط��ة واإن تكن اأقّلّية ج��ّدًا يف جمل�ض النّواب. 

وق��د اأخذت ه��ذه املعار�صة تطع��ن يف �صرعّي��ة املجل�ض وتطلب 

حّل��ه. وبعد جتديد الرئا�صة لب�صاره اخل��وري يف ربيع 1948، اأخذت 

املعار�صة تطعن يف �صرعّية »الأو�صاع« )اأو�صاع ال�صلطة( برّمتها 

وذلك بناًء على ر�صّو هذه ال�صرعّية – حني تكون حا�صلة – على 

�صرعّي��ة جمل�ض الن��ّواب. وكان هذا الطع��ن يطول – بقدر من 

ال�صمنّي��ة اأو باأّخر – اإىل ولية ب�صاره اخلوري اجلديدة، ومن ثّم اإىل 

حكوم��ة ريا���ض ال�صلح. وقد بل��غ الأمر باملعار�ص��ة، ذات مّرة، 

ح��ّد التوّج��ه اإىل جامعة ال��دول العربّية بطع��ن يف �صرعّية الوفد 

 )وكان يرئ�صه ريا�ض ال�صلح( اإىل دورتها.
ّ
اللبناين

وكان��وا قد تعاونوا، يف مبتداإ اأمرهم مع نوري 

ال�صعيد لإطاحة بكر �صدقي، ولكن ميلهم 

اإىل جه��ة املحور كان ق��د اأ�صبح معروفًا. واإذ 

بدا هذا املي��ل وا�صح��ًا يف ال�صيا�صة اخلارجّية 

حلكوم��ة الكي��الين ويف حتّفظه��ا حيال 

املطال��ب الربيطانّي��ة املّت�صل��ة بالت�صهيالت 

الع�صكرّية اأّيام احل��رب، اأزيحت احلكومة 

لتحّل حمّلها اأخرى رئ�صها طه الها�صمّي... 

عل��ى اأن الكي��الين ع��اد اإىل احلك��م يف 2 

ني�ص��ان 1941، اأي بع��د ثماني��ة اأ�صابي��ع م��ن 

خروج��ه من��ه، وكان ال�شّب��اط املمالئ���ن له 

هم من فر�ض عودته. رف�صت لندن العرتاف 

باحلكوم��ة اجلديدة وراحت تع��ّزز قّواتها يف 

الع��راق م��ن غر الت��زام بالأ�ص��ول املحّددة يف 

املعاهدة. فاأمر الكيالين اجلي�ض مبحا�صرة 

القّوة الربيطانّية يف قاعدة احلّبانية. من ذلك 

ن�ص��اأت حرب دامت �صه��رًا وتلّقى الكيالين 

يف اإبانه��ا عونًا جّوي��ًا حمورّيًا. عل��ى اأن هذا 

العون بقي حمدودًا، ومال مع�صكر املحور اإىل 

اعتبار حركة الكي��الين �صابقة لأوانها يف 

وقت كان هتلر يتهّياأ فيه لجتياح الحّتاد 

ال�صوفيات��ّي. عل��ى اأن ال�صيوعّي��ني العراقّيني 

عل��ى  ينقلب��وا  اأن  قب��ل  احلرك��ة  �صان��دوا 

»ذكراها« يف اأعق��اب الجتياح امل�صار اإليه. 

وكان��ت م�صاندته��م مظه��رًا م��ن مظاهر 

تاأييد عارم ا�صتثارته احلركة يف مدن عربّية 

كث��رة. اأه��ّم م��ن ذل��ك اأن الع��ون اجل��ّوّي 

النازّي ال��ذي ا�صتخدم، مبم��الأة من ال�صلطة 

الفي�صّي��ة، مهاب��ط �صورّي��ة ولبنانّي��ة، وهو يف 

طريق��ه اإىل بغداد، كان �صببًا مبا�صرًا لزحف 

القّوات الربيطانّية وق��ّوات فرن�صا احلّرة على 

�صوريا ولبنان، ُبَعيد �صحق احلركة العراقّية، 

الفي�صّي��ة.  ال�صيط��رة  م��ن  ول�»حتريرهم��ا« 

وق��د عّباأت القيادة الربيطانّي��ة، يف ما عّباأته 

لإطاحة الكيالين، جي�ض اإمارة �صرق الأردّن 

الت��ي كان اأمرها عب��د الله راغب��ًا اأي�صًا يف 

جن��دة العر�ض الها�صم��ّي العراق��ّي. هذا فيما 

كان مفت��ي القد�ض اأم��ني احل�صيني، املقيم 

اإذ ذاك يف بغ��داد، قد لعب دورًا بارزًا يف الدعوة 

حلكوم��ة الكيالين والإفت��اء مب�صاندتها. 

ويف خ��الل املعارك، اأُخ��ذ اليه��ود العراقّيون 

وعل��ى  عليه��م  فوق��ع  بريطاني��ا  بجري��رة 

اأحيائهم وم�صاحله��م كثر من الأذى، وهو 

م��ا اأطلق عليه ا�صم »الفره��ود«. وقد انتهى 

الأم��ر بف��رار الكي��الين واملفت��ي م��ن بغداد 

يف رحلت��ني مثرت��ني انتهتا بهم��ا اإىل حّط 

الرحال يف برلني. وعاد الو�صّي عبد الإله ونوري 

ال�صعي��د اإىل بغداد بعد اأن كانا قد ركنا اإىل 

الفرار منها على اأثر النقالب. وقد عاد نوري 

ال�صعي��د اإىل رئا�ص��ة احلكوم��ة يف اخلريف، 

فار�صًا نف�صه ل�صنوات �صريكًا م�صاربًا للو�صّي 

يف ال�صلطة وحماّلً رئي�ص��ًا للثقة الربيطانّية. 

واأّما �شّباط »املرّبع الذهبي« فكان ن�شيبهم 

الإعدام بعد اأن قب���ض على بع�صهم يف اإيران 

ث��ّم �صّلم��ت تركيا اأبرزه��م، وه��و ال�صّباغ، 

وكان قد جلاأ اإليها قبل حني. وكان ال�صّباغ 

�صيداوّي الأ�صل، مولودًا يف املو�صل فن�صح اأولده 

يف و�صّيته بالرحيل اإىل �صيدا.

ق��ّوة  الكي��الين  �صح��ق حرك��ة  يثم��ر  مل 

للنظام العائد على اأ�صّنة احلراب الربيطانّية 

ب��ل زاده عزل��ة وركونًا اإىل القم��ع. ولعّل اأبرز 

ا�صتمرار حزبي للحركة يف ال�صنوات القليلة 

الالحقة كان ح��زب ال�صتقالل الذي �صلع 

�صي��ه، �صّدي��ق �صن�ص��ل، يف العم��ل  اأح��د موؤ�صّ

الدع��اوّي امل�صاح��ب للحرك��ة. ه��ذا فيم��ا 

اأذن تط��ّور احل��رب بال��ربوز التدريجي حلزبني 

معار�ص��ني اآخرين هما احل��زب ال�صيوعّي ثّم 

احلزب الوطنّي الديقراطّي، وكانا خمتلفي 

امل�ص��رب يف العقيدة ولكنهما اأخذا يتقاربان 

يف ال�صيا�ص��ة مبقدار م��ا ازدادت معار�صتهما 

للحكم القائم ت�صميمًا وجتّذرًا.

�ض ر�صمّيًا يف  كان احل��زب ال�صيوعّي ق��د تاأ�صّ

�صن��ة 1934 ولكّن��ه مل يلب��ث اأن ت�صّع��ب اإىل 

�ِصَيع غ��داة تاأ�صي�صه. ويف معظم الأربعينات، 

كان��ت عوام��ل ال�صق��اق ل ت��زال تع�ص��ف 

ب�صفوف هذا احلزب، على الرغم من اّت�صاع 

نف��وذه مع تغّر وجهة احلرب العاملّية يف �صنة 

1943‑1944 ومن جهود »فهد« لرتكيز اأو�صاعه 
التنظيمي��ة وخّطه ال�صيا�ص��ّي ولر�صم مكان 
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ويف م�سمار العالقات اللبنانّية – ال�سورّية، زامن احتدام امل�سكلة 

الفل�سطينّية املتجّدد يف الربع الأخري من �سنة 1947، اندلع اأزمة 

 – ال�سورّي بني فرن�سا من جهة، ولبنان و�سوريا من 
ّ
النق��د اللبناين

اجله��ة الأخرى. وه��ي اأزمة ك�سفت املفاو�س��ات التي واكبتها 

 تع��ّذرت معاجلته 
ّ
ع��ن تباي��ن ب��ني املوقفني ال�س��ورّي واللبن��اين

واأ�سفر، بنتيجة تلك املفاو�سات، عن انف�سال الدولتني نقدّيًا بعد 

اأن كان النق��د فيهما واحدًا مّدة النتداب وال�سنوات الأوىل من 

ال�ستق��الل. ولقد لبثت اآثار هذا النف�س��ال ترتاكم يف ال�سنتني 

الالحقتني حّتى اأف�ست اإىل انف�سام الوحدة اجلمركّية، وت�سفية 

ما كان ل يزال قائمًا من امل�سالح امل�سرتكة بني الدولتني يف اأوائل 

�سن��ة 1950. على اأن ريا���س ال�سلح متّكن، مع نظ��ريه ال�سورّي 

جمي��ل مردم، من الف�سل بني هذا الإخالل الآخذ يف ال�ستع�ساء 

 امل�س��رتك يف املعركة الفل�سطينّية، 
ّ
واملجهود ال�سورّي – اللبناين

وذلك م��ا بقي حكم القّوتلي – مردم وحك��م اخلوري – ال�سلح 

قائم��ني يف دم�س��ق وب��ريوت. فق��د كان م��ا ب��ني العهدين من 

التجان�س وما بني اأركانهما من طول املعرفة وعمقها ي�سعفان 

يف ح�س��ر م��ا مل يكن منه بّد من خالف��ات تن�ساأ اإن مل ي�سعفا 

يف حّله��ا. وكان ريا���س ال�سلح – بحمول��ة �سريت��ه كّلها – هو 

 
ّ
اجل�س��ر الوطيد ب��ني الهيئتني احلاكمتني وه��و املحاور اللبناين

الأّول للحك��م ال�سورّي يف اآن معًا. لذا اأمكن، برغم اأزمة النقد 

والنف�سال النقدّي، اأن يكرث ال�سلح ومردم من امل�ساعي واملبادرات 

امل�سرتكة يف املعرك��ة الفل�سطينّية حّتى اأطلق عليهما لقب 

»التواأم��ني«. واأّما يف املّدة الت��ي افتتحها انقالب ح�سني الزعيم 

عل��ى عه��د القّوتل��ي، يف اآذار 1949، وتخّللها انق��الب ثاٍن على 

النق��الب ث��ّم انق��الب ثالث على الث��اين )وهذا كّل��ه يف �سنة 

واح��دة( فقد اأ�سبح ريا�س ال�سلح خ�سمًا حلّكام �سوريا املتتالني 

ونه بنفور من �سخ�سه ل لْب�س فيه  )اأو ملعظمه��م، يف الأقّل( يخ�سّ
وبتوّج�س ظاهر من ن�ساطه ال�سيا�سّي ويجاهرون، بني حني واآخر، 

برغبتهم يف تنحيته عن رئا�سة احلكومة اللبنانّية.

ويف ج��ّو اخل�سوم��ة ال�سورّية ه��ذه، خا�س ريا���س ال�سلح معركة 

م��ا بعد الهدن��ة مع اإ�سرائي��ل. وكانت ه��ذه املعركة معركة 

اإنق��اذ املنظومة العربّية وقد باتت اإحدى وظائفها احلوؤول دون اأن 

جتد كّل من ال��دول العربّية املحاذي��ة لإ�سرائيل )وعلى الأخ�ّس 

منه��ا �سوري��ا ولبنان( نف�سها وق��د اأ�سبحت منف��ردة يف مواجهة 

 اجل��ارة املرتّب�سة. وكان من وجوه التمك��ني لوظيفة املنظومة

العربّي��ة ه��ذه ال�سعي ل�ستحداث وجه ع�سك��رّي واآخر اقت�سادّي 

ُي�سافان اإىل وجهها ال�سيا�سّي. ولكن هذه الوظيفة اأخذت تبدو 

اأي�سًا – ب�سب��ب من وج��ود اإ�سرائيل امل�ستجّد وم��ن ال�سفة الدولّية 

الرا�سخ��ة للم�سكل��ة الفل�سطينّية – م�سرعة على رياح احلرب 

الباردة املمعنة يف الحتدام. فبات على مهّمة الدفاع عن الدول 

العربّي��ة اأن جتد له��ا موقعًا يف م�ساق ال�س��راع بني املع�سكرين 

الدولّي��ني، وب��ات املع�سكر الغربّي ق��ادرًا عل��ى اأن يعر�س �سيغًا 

للقيام باأعب��اء املهّمة املذكورة تعّمق من اندراجها يف ال�سراع 

الدويّل. وكان يجنح يف ذلك اإىل احت�ساب موقع متقّدم لإ�سرائيل 

يف تل��ك ال�سي��غ ويع��ّول لإل��زام الع��رب بتقّبل ه��ذا املوقع على 

توّج���س اأنظمتهم كّلها مّما اأخذ يطل��ق عليه ا�سم »اخلطر 

ال�سيوعّي«. هذه ال�سرك��ة املقرتحة بني الدول العربّية واإ�سرائيل 

بقيت – عل��ى غمو���س مالحمه��ا وترّج��ح مندرجاتها – عقدة 

ب��ني الأنظم��ة العربّي��ة والغ��رب ا�ستع�س��ت، يف تل��ك املرحلة، 

عل��ى احلّل امل�ستقّر. فقد كان الدخ��ول يف �سركة هذه �سفتها 

مكتنف��ًا باأخطار خمتلفة امل�س��ادر، تواجهها اأنظمة اأ�سبحت 

مثقلة الكاهل بهزميتها يف فل�سطني. وكانت حلقات تلك 

الأخطار منت�سرة على تداخل بني مزاج ال�سعوب ومزاج اجليو�س 

وتباين املواقف يف الطواقم احلاكمة نف�سها، ويف القوى ال�سيا�سة 

احلاّف��ة بها. ويف ه��ذه ال�سبكة ال�سا�سعة املعق��دة من املهّمات 

والتجاذب��ات واملخاط��ر، اأم�سى ريا���س ال�سلح ال��ردح الأخري من 

�سريته يف احلكم ومن حياته نف�سها.

جن��ى ريا�س ال�سلح من دوره الب��ارز يف معركة فل�سطني عرفانًا 

عربّي��ًا لقت��داره ال�سيا�سّي وحل�سافت��ه يف اإدارة عالقات��ه باأقرانه 

الع��رب، ويف معاجل��ة العالق��ات ال�سعبة بينهم. وه��و قد فر�س 

الإ�سغ��اء اإىل كلمته يف هذا الو�سط وقب��ول انتدابه للتوفيق بني 

اأطرافه وملهّمات اأخرى يف النطاق الدويّل. وهذا مع اأّنه مل يكن 

يلت��زم احلي��اد حيال خي��ارات طُرح��ت ومل يخ��ل موقفه منها 

م��ن توتري لعالقته مب��ن طرحوه��ا وخ�سو�سًا بعب��د الله ملك 

الأردّن وبخال��د العظ��م وناظ��م القد�سي رئي�س��ي ال��وزارة ال�سورّية 

يف مرحل��ة ما بعد »النكب��ة«. على اأن هذا ال��دور نف�سه جعل 

ريا���س ال�سلح عر�سة لكثري من التجّني الداخلّي قبل الهزمية 

وبعده��ا. ففي املرحلة الأوىل، اأُخذ عليه، على الأخ�ّس، اإهماله 

�س��وؤون الداخل، اإذ كان تفّرغه للمعرك��ة الفل�سطينّية مُيلي 

علي��ه التغّيب تكرارًا ع��ن البالد. ويف املرحل��ة الثانية، ُحّمل
 

له ب��ني الق��وى ال�سيا�سّية يف الب��الد. وكانت 

م�ساأل��ة »اجلبه��ة«، على وج��ه التحديد، اأي 

م�ساألة العالقة بقوى املعار�سة الأخرى وحتديد 

هوّي��ة طبقّية للحلف املبتغ��ى معها وبينها 

وهوّي��ة �سيا�سّي��ة للمرحل��ة ولقي��ادة العم��ل 

فيها، هي مثار اخلالف الرئي�س يف احلزب ويف 

حميط��ه القريب. وكان احلزب يّتخذ اأقنعة 

من اأحزاب رعى تاأ�سي�سها تباعًا لالإفادة من 

ُف�سح العمل ال�سرع��ّي، وكان ُيدخل عنا�سر 

من��ه يف تنظيمات �سيا�سّي��ة اأخرى للتاأثري يف 

مواقفه��ا. وكانت له، اإىل املّت��كاأ النقابّي، 

رديف��ة منه��ا ع�سب��ة مكافح��ة  هيئ��ات 

ال�سهيونّية وجماعة اأن�سار ال�سلم، اإلخ.

وح��ني انزاح��ت ربِقة احلرب مب��ا اأورثته من 

ت��اآكل يف مقّوم��ات املعا�س ط��اول الطبقات 

الإ�سراب��ات  راح��ت  وال�سعيف��ة،  الو�سط��ى 

الع��راق. فت��واىل منه��ا  الكب��رية ت��رتى يف 

يف �سن��ة 1946 وحده��ا اإ�س��راب عّم��ال النفط 

ال�سّك��ة  عّم��ال  واإ�س��راب  كرك��وك،  يف 

الربي��د،  م�ستخدم��ي  واإ�س��راب  احلديدّي��ة، 

واإ�س��راب عّم��ال الطباع��ة. وكان اإ�س��راب 

العّم��ال يف كرك��وك دامي��ًا ج��ّدًا وكان 

حمظ��ورًا عل��ى العّم��ال هن��اك النتظام يف 

نقابة، وكان للقمع وللع�سف وقع م�ساعف 

باعتبار رّب العمل �سركة اأجنبّية. وقد زامن 

ذل��ك ارتداد حكومة اأر�س��د العمري على ما 

كانت اأقّرته حكوم��ة توفيق ال�سويدي من 

حتري��ر للحي��اة احلزبّي��ة. فحوك��م زعم��اء 

اأح��زاب معار�سة، من بينه��م زعيم احلزب 

الوطنّي الدميقراطّي كامل اجلادرجي وقادة 

ح��زب احّت��اد ال�سع��ب املتف��ّرع م��ن احلزب 

ال�سيوع��ّي. ولكن الأحكام جاءت خفيفة 

اأو اأبطل��ت يف ال�ستئن��اف. ومل يلب��ث ن��وري 

ال�سعيد اأن عاد اإىل احلكم يف ت�سرين الثاين 

فوج��دت قيادة احل��زب ال�سيوع��ّي نف�سها يف 

ال�سج��ن م��ع اإطاللة الع��ام 1947. وق��د وا�سل 

»فه��د« اإدارة �س��وؤون احل��زب م��ن ال�سج��ن. 

رت  ولكن الالف��ت اأن اإقامته يف ال�سجن ي�سّ

ق��درًا من توحيد �سفوف احل��زب اإذ تقارب اأو 

 احّت��د معظم ما كان يتجاذب��ه من تّيارات

ويف مطلع �سنة 1948، كان رئي�س احلكومة 

ل يف بورت�سموث  اجلديدة �سالح جرب ق��د تو�سّ

اإىل معاهدة جديدة �سَيء لها اأن تعلو معاهدة 

��ت، ف�س��اًل عن بق��اء الت�سهيالت  1930 فن�سّ
املمنوح��ة للق��ّوات الربيطانّي��ة يف الع��راق، 

 
ّ
عل��ى اإن�ساء جمل�س دف��اع عراقّي – بريطاين

ل�سيا�س��ة  مظه��رًا  ذل��ك  وكان  م�س��رتك. 

»الدف��اع )امل�س��رتك( ع��ن ال�س��رق الأو�سط« 

احل��رب  �سب��وب  م��ع  ُنُذره��ا  املتكاث��رة 

الب��اردة. كان �سال��ح ج��رب اأّول رئي�س �سيعّي 

للحكوم��ة يف اململكة العراقّية. وهو واحد 

م��ن �سيع��ة اأربع��ة اأّلفوا خم���س حكومات 

)بني 1947 و 1948 ثّم بني 1954 و 1958( وذلك من 
اأ�س��ل 58 حكومة تعاقبت يف العهد امللكّي 

ورئ���س نوري ال�سعيد وحده 14 حكومة منها. 

ومل يك��ن جرب قد اأجرى م�ساورات ُيعتّد بها 

م��ع اأقران��ه م��ن الأركان املوال��ني، ناهيك 

باملعار�سني، قبل اأن يوّقع على الن�ّس. وهو ما 

اأ�سه��م يف اإطالق عن��ان الغ�سب عليه وعلى 

املعاه��دة. وقد بداأت التظاهرات يف 3 كانون 

الثاين )اأي قبل اإعالن الن�ّس( وا�ست�سرت )مع 

اإعالنه( باإ�سراب الطاّلب يف منت�سف ال�سهر 

لت��وؤول، يف غ�س��ون الأّيام الع�س��رة التالية، اإىل 

�سق��وط ع�س��رات م��ن القتلى بينه��م رجال 

�سرط��ة واإىل ب�سع مئات من اجلرحى. كان 

ذل��ك م��ا اأطلق علي��ه ا�سم »الوثب��ة«، وهي 

اأخط��ر هّزة تعّر���س لها النظ��ام العراقّي بعد 

حركة ر�سي��د عايل الكي��الين. وقد كان 

اإ�سهام��ه،  ل��كّل م��ن الأح��زاب املعار�س��ة 

الكب��ري اأو ال�سغري، يف »الوثب��ة« وت�سّكلت 

لقيادتها جلنة م�سرتكة من تلك الأحزاب. 

وكان اإ�سه��ام ال�سيوعّيني كبريًا واإن يكن 

بع���س املوؤّرخ��ني ق��د �س��ّكك يف م��ا ن�سب��ه
 

واأجنح��ة، فيم��ا اأظه��ر اعتقال القي��ادة وما 

تبعه م��ن حماكمات م��ا كان لالأقّلّيات 

هيئ��ات  يف  ثق��ل  م��ن  املختلف��ة  القومّي��ة 

 القيادة وكذلك غلبة املحامني واملعّلمني يف 

هذه الهيئات.
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ريا���ض ال�صلح ق�صطًا وافي��ًا من م�صوؤولّية الهزي��ة. فلم ي�صفع 

ل��ه عند املعار�صة اللبنانّية اأن دوره الأهّم يف املعركة اإمّنا كان 

ال�صع��ي اإىل معاجل��ة العوامل العربّية التي اأف�ص��ت اإىل الهزية. 

��ف من التجّني عليه اأّنه دخ��ل حرب فل�صطني رئي�صًا 
ّ
ومل يخف�

حلكوم��ة دولة �صغ��رة، حمدودة الطاقات ج��ّدًا يف تلك الأّيام. 

وه��و ما كان ي�صّح خ�صو�صًا يف الطاقة الع�صكرّية للبنان، وهي 

اإذ ذاك مقت�ص��رة على جي�ض �صغ��ر، �صعيف الت�صليح، كانت 

اجلمهورّي��ة امل�صتقّل��ة ق��د ت�صّلمته م��ن ال�صلط��ة املنتدبة قبل 

اندلع احلرب الفل�صطينّية بعامني وب�صعة اأ�صهر. 

بالطب��ع اأخ��ذ اأه��ل احلك��م يف لبنان – وريا���ض ال�صل��ح قب��ل 

�صواه – ُيالم��ون بع��د الهزي��ة عل��ى دخولهم احل��رب من غر 

ا�صتع��داد منا�صب. ولكن اإمكان اجتن��اب احلرب كان �صبه 

مع��دوم يف الواق��ع لنع��دام �صروط��ه الداخلّي��ة والعربّي��ة. ولو اأن 

ريا���ض ال�صلح �صلك هذا امل�صلك لكان الذين حّملوه م�صوؤولّية 

الهزي��ة لحق��ًا اأّول من يقف ليهّز الكرا�ص��ي حتت اجلال�صني 

عليها، وليهّز اأركان البالد نف�صها من بعد...

يف الوقائ��ع اأن ريا���ض ال�صل��ح با�ص��ر ن�صاط��ه يف ه��ذه املرحل��ة 

احلا�صمة م��ن م�صار امل�صاأل��ة الفل�صطينّي��ة، م�صت�صيفًا مندوبي 

دول اجلامع��ة العربّي��ة الذي��ن ح�ص��روا اإىل لبن��ان يف اأوا�صط مّتوز 

1947، لإ�صم��اع جلنة التحقيق الدولّي��ة موقفًا عربّيًا موّحدًا من 

تل��ك امل�صاألة، تدرجه بني الأ�ص�ض التي �صُتبنى عليها تو�صياتها 

اإىل منّظم��ة الأمم املّتح��دة. وكان ال�صل��ح وم��ردم ق��د مّه��دا 

لجتماع��ات املندوب��ني هذه بلقاءي��ن لبنانّي��ني �صورّيني مّتا يف 

�صت��ورة. ث��ّم التقى املندوبون يف منزل ريا���ض ال�صلح يف عاليه يوم 

19 مّت��وز، وعاودوا اللقاء يف اليوم التايل قبل اأن يجتمعوا باأع�صاء 

جلن��ة التحقيق يف ق�ص��ر وزارة اخلارجّية اللبنانّية يوم 22. يف هذا 

الجتم��اع الأ�صا�ص��ّي، األقى ال�صلح كلمة ترحي��ب وقراأ حميد 

 مذّكرة م�صرتكة انطوت على 
ّ
فرجنّية وزير اخلارجّية اللبناين

ل اإلي��ه املندوبون العرب، واأبرز ما فيه  املوق��ف الذي كان قد تو�صّ

الت�صديد على حّق فل�صطني يف تقرير م�صرها وعلى م�صتلزمات 

 بني جلنة التحقيق الدولّية وج�معة
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 احلف��اظ على ال�صالم يف ال�ص��رق الأو�صط. تلت ذلك اجتماعات 

�صّرّي��ة منف��ردة بني اللجن��ة وكّل من الأطراف الع��رب املعنّيني 

بامل�صاألة الفل�صطينّية.

 

وم��ذ ذاك مل تكن وحدة املوقف العرب��ّي مبنجاة من ال�صقوق. 

الأردّن جلن��ة  وزراء  رئي���ض  الرفاع��ي  يلت��ِقِ �صم��ر  هك��ذا مل 

التحقي��ق، وكان ال�صبب املعلن اأن الأردّن مل يكن اأ�صبح بعد 

ع�ص��وًا يف املنّظم��ة الدولّية. هك��ذا اأي�صًا و�ص��ل فا�صل اجلمايل 

وزي��ر خارجّية العراق اإىل بروت غداة اجتم��اع املندوبني العرب 

باللجن��ة الدولّية و�صّلم رئي�ض اللجن��ة اإميل �صاند�صرتوم مذّكرة 

م�صتقّلة با�صم حكومته. 

بع��د ذل��ك، كان عل��ى دول اجلامعة اأن تع��ّد ملناق�ص��ة امل�صاألة 

الفل�صطينّي��ة يف دورة الأمم املّتح��دة، مع تقدمي جلنة التحقيق 

تو�صياتها. وقد ا�صت�صاف الرئي�ض ب�صاره اخلوري اجتماع اللجنة 

ال�صيا�صّي��ة للجامع��ة يف ق�ص��ر بيت الدي��ن وكان رئي���ض الدورة 

ريا�ض ال�صلح، ثّم وا�صلت اللجنة اجتماعاتها يف �صوفر. وكان 

التوّج��ه الع��اّم يف اللجنة اإىل معار�صة تو�صي��ات اللجنة الدولّية. 

وكان موقف لبنان رف���ض تق�صيم فل�صطني والتقّيد مبا تّتخذه 

اجلامع��ة من مق��ّررات وال�صتعداد لتنفيذ مق��ّررات �صّرية كان 

ق��د اّتخذها موؤمتر بلودان ال��ذي ُعقد يف ال�صنة ال�صابقة، وهذا يف 

ح��ال اّتخاذ ق��رار دويّل بتنفيذ تو�صيات جلن��ة التحقيق بالقّوة. 

وكان��ت فحوى هذه املقّررات حمارب��ة ال�صهيونّية بكّل و�صيلة 

ومقاطعة كّل دولة اأجنبّية تعا�صدها. وقد تقّرر يف �صوفر توجيه 

مذّكرة بهذا املعنى اإىل كّل من بريطانيا واأمركا و�صاَع خرب 

نف��اه ريا���ض ال�صلح عن ظهور خ��الف بهذا ال�ص��دد بني العراق 

وال�صعودّية. وقد ت��ال ريا�ض ال�صلح بالغًا قوّيًا �صادرًا عن اللجنة 

َ ع��ن رف�ض مقرتح��ات جلنة  ّ
ال�صيا�صّي��ة ب�ص��اأن فل�صط��ني ع��رب

التحقي��ق ونّبه اإىل الأخط��ار املرتّتبة عن اإن�ص��اء دولة يهودّية يف 

فل�صط��ني وتعّه��د دع��م مقاومة الع��رب الفل�صطينّي��ني مل�صروع 

الدولة ذاك باملال والرجال والعتاد، واأّكد اأن احلكومات العربّية 

�صت�صط��ّر، بدفع م��ن �صعوبها، اإىل »مب��ادرة كّل عمل حا�صم« 

يك��ون م��ن �صاأنه اأن يدف��ع الع��دوان، ونّدَد بدع��م حكومات 

وجهات اأجنبّي��ة اأعمال ال�صهيونّيني. وقد ت��وىّل ريا�ض ال�صلح، 

بعد اأّيام، تق��دمي مذّكرة م�صتوحاة من هذه املقّررات اإىل وزيري 

بريطانيا واأمركا املفّو�صني يف بروت.

احلزب لنف�صه من قب�ض على زمام احلركة 

كّله��ا. ث��ّم اإن »الوثبة« نالت ج��ّل مرادها 

اإذ ا�صتقال��ت حكوم��ة �صال��ح ج��رب واعُترب 

توقيعه��ا عل��ى معاهدة بورت�صم��وث وكاأنه 

مل يك��ن. وكان��ت ق��د داخل��ت �صع��ارات 

»الوثب��ة« مطالب��ات بغ��ذاء وك�ص��اء اأدن��ى 

اأ�صع��ارًا وباحلّريات الديقراطّية وبانتخابات 

جديدة تلي حّل جمل�ض النّواب...

املّتهم��ني  حماكم��ة  ب��داأت  ذل��ك،  بع��د 

بال�صل��وع يف »الوثبة«. وكان��ت املحاكمة 

�صاخب��ة. ف�ُص��ّم املحام��ي كام��ل قزاجني، 

وكان راأ���ض اجلن��اح »التقّدم��ي« يف احلزب 

الوطنّي الديقراطّي، اإىل املوقوفني بعد اإلقائه 

دفاعًا حاّدًا عنهم. وان�صحب �صّتة من زمالئه 

احتجاجًا. ويف حزيران، ُحكم على »فهد« 

وعل��ى اثنني م��ن رفاقه بالإع��دام. وُحكم 

عل��ى اثنني من اجلناح املناف�ض ل�»فهد«، يف 

احلزب ال�صيوعّي، بال�صجن املوؤّبد، وعلى �صّتة 

ع�صر اآخرين بعقوب��ات �صجن خمتلفة وُبّرئ 

�صبعة ع�صر. وعل��ى الأثر، تواتر الحتجاج يف 

اأقط��ار عربّية واأوروبّية خمتلفة فُبّدل حكم 

الإعدام حكمًا باملوؤّبد.

وم��ن ب��ني الق��ادة يف احل��زب، كان اثن��ان 

هم��ا مال��ك �صي��ف ويه��ودا �صادق ق��د جنوا 

م��ن العتقال فتوّليا قي��ادة احلزب امليدانّية 

تباع��ًا، وكانا على خ��الف، ووا�صل »فهد« 

توجي��ه الدّفة من ال�صج��ن. ومل يلبث �صادق 

و�صيف اأن اعُتق��ال بدورهما، فت�صّلم القيادة 

يف اخل��ارج �صا�ص��ون �صلوم��و دلل وكان ق��د 

خرج م��ن ال�صج��ن بعد �صن��ة اأم�صاه��ا فيه 

م��ع »فه��د« ورفاق��ه الآخري��ن. ومل تلب��ث 

اللجن��ة املركزّية التي ت�صّكلت بقيادته اأن 

اعُتقلت اأي�صًا. كانت تلك ثالث جلنة من 

نوعه��ا تف�صي اإىل ال�صج��ن. وبني 1947 و 1951، 

ا�صتقبل ال�صجن �صبع جلان مركزّية للحزب 

حك��م  ُنّف��ذ   ،1949 �شب��اط  ويف  ال�شي�ع��ّي. 

الإع��دام يف »فهد« ويف ثالث��ة من رفاقه هم 

زك��ي ب�صيم وح�صني ال�صبيبي ويهودا �صادق. 

وكان��ت قد ج��رت لهم حماكم��ة جديدة 

توّلته��ا، ه��ذه امل��ّرة، حمكم��ة ع�صكرّي��ة 

وكانت التهم��ة الرئي�صة ال�صتمرار يف قيادة 

احل��زب املمن��وع م��ن ال�صجن وتوجي��ه دّفة 

»الوثبة« من بني جدران��ه. ويف حزيران، ُنّفذ 

حكم الإعدام اأي�صًا يف �صا�صون �صلومو دلل. 

وقد اّتهم احلزب مالك �صيف بخيانة رفاقه، 

بعد اأن »جّندته« ال�صرطة، وباإف�صاء معلومات 

للمحّققني اأُ�صندت اإليها الأحكام اجلديدة. 

ر – يف  عل��ى اأن التهم��ة، واإن �صّح��ت، ل تف�صّ

ما ي��رى والرت لكور – جملة م��ا ح�صل. فاإن 

مل��ّف التحقيق كان ق��د مالأ جمّلدات بال 

احت�صاب ل�صهادة �صيف...

�صعف احل��زب ال�صيوع��ّي وتقّطع��ت اأو�صاله 

م��ع اعتق��ال املجّربني م��ن قادت��ه وموؤّطريه 

تباع��ًا ب��ني عام��ي 1947 و 1949. ولك��ن هذا 

ال�صعف بقي �صطحّي��ًا ومل يُطل اأمره بل اأخذ 

جنم احل��زب يعلو كثرًا، يف اأرجاء خمتلفة 

من الع��راق، بع��د تنفيذ اأح��كام الإعدام. 

وقد ا�صت��وت اأوائل اخلم�صين��ات مرحلة منّو 

وانت�ص��ار ا�صتثنائّي��ني للح��زب م��ع متا�صك 

جديد ل�صفوفه ولهيئات��ه القيادّية. وهذا مع 

اأن تلك املّدة اأي�صًا مل تخُل من اأعمال القمع 

واعتق��ال القي��ادات. كان تع��داد ال�صجناء 

ال�صيوعّي��ني يف��وق الأل��ف يف معظ��م تل��ك 

امل��ّدة. وكان ال�صيوعّيون قد حّولوا �صجونهم 

اإىل مدار���ض حزبّي��ة وفر�صوا نوع��ًا من الإدارة 

الذاتّي��ة حلياته��م يف ال�صج��ن. ومل يك��ن 

ذلك بال كلفة عليهم. ففي حزيران 1951، 

ت�صّب��ب اإ�ص��راب لل�صجن��اء ع��ن الطعام، يف 

معتقل كوت العمارة، يف موت اأحد امل�صربني 

ال�صيوعّي��ني، فنجمت من ذل��ك تظاهرات 

1953، وق��ع  حا�ص��دة يف بغ��داد. ويف حزي��ران 

ع�صيان يف املعتقل من جّراء قرار بنقل بع�ض 

ال�صيوعّي��ني اإىل معتق��ل اآخ��ر، فُقت��ل �صبعة 

م��ن ال�صجناء وُجرح ثالث��ة وع�صرون. وهو ما 

قوب��ل، يف بغ��داد اأي�ص��ًا، بح��ركات اإ�صرابّية 

منه��ا اإ�ص��راب للمحام��ني، وبالتظاه��رات. 

وكان��ت رواب��ط الط��اّلب ق��د اأ�صبح��ت، يف 

تلك الآونة معاقل لل�صيوعّيني و�صهد العمل 

النقاب��ّي ون�ش��اط البع���ض م��ن »منّظم��ات 
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يف ه��ذا الوق��ت، كان على حكوم��ة ريا�ض ال�صل��ح اأن تواجه 

اله��ّزة التي اأحدثه��ا يف البالد تقري��ر قّدمه املط��ران اإغناطيو�ض 

مب��ارك اإىل اللجن��ة الدولّية واأبدى فيه حتبي��ذه قيام وطن قومّي 

لليه��ود يف فل�صط��ني يقابله وطن قوم��ّي للم�صيحّيني يف لبنان. 

فيك��ون هذان الوطنان منف�صلني ع��ن »اأكرثّية اإ�صالمّية« يف 

ال�ص��رق الأو�صط قهرت امل�صيحّيني واليهود على مدى قرون، وذلك 

بخ��الف ما تراه احلكومة اللبنانّية التي جهر املطران بالطعن 

يف متثيلها لالأمة. رّد ريا�ض ال�صلح على هذه املذّكرة يف جمل�ض 

النّواب – بع��د ت��اأنٍّ واإف�ص��اح يف املج��ال ل�صواه وخ�صو�ص��ًا للزعماء 

��ه نظ��رات املط��ران يف تاري��خ املنطق��ة واأّكد 
ّ
امل�صيحّيني – ف�صف�

م�صلح��ة لبن��ان يف مواجهة اخلط��ر املحدق بفل�صط��ني العربّية 

. ومل يكن 
ّ
وا�صتعاد ه��دف اإلغاء الطائفّية من النظ��ام اللبناين

ريا���ض ال�صلح وحده م��ن واجه كالم مب��ارك يف املجل�ض. فقد 

التق��ى ع�ص��رٌة من الن��ّواب املوارنة على �صج��ب املذّكرة يف بيان 

قاط��ع اللهج��ة. وكان هوؤلء جملة الن��ّواب املوارنة احلا�صرين 

با�صتثن��اء يو�صف كرم الذي اأبدى موافق��ة اإجمالّية على البيان 

وامتنع عن توقيعه. وهذا اإىل مواقف اأخرى ن�صجت على املنوال 

نف�صه يف املجل�ض ويف خارجه واإىل تظاهرات �صّتى �صهدتها املدينة.

 

ويف الأ�صب��وع الثاين م��ن ت�صرين الأّول، انعق��د جمل�ض اجلامعة 

العربّي��ة يف بروت ث��ّم يف عالي��ه، وافتتح ريا�ض ال�صل��ح اأعمال 

 املجل�ض ما 
ّ
املجل���ض بكلم��ة من رئي���ض اجلمهورّية. وقد اأق���ر

كانت قد اّتخذته اللجنة ال�صيا�صّية من مواقف عنوانها رف�ض 

تق�صي��م فل�صطني وال�صتعداد لدعم عربه��ا بكل و�صيلة، منعًا 

لتنفي��ذ التق�صيم بالقّوة. واأبق��ى املجل�ض دورته مفتوحة وكّلف 

ريا���ض ال�صل��ح وجميل مردم و�صال��ح جرب وعب��د الرحمن عّزام 

متابعة التطّورات. وبني اأواخر ت�صرين الثاين واأوائل كانون الأّول 

زار الرئي�ص��ان اخلوري وال�صلح بغ��داد، مارّين بدم�صق، على راأ�ض 

وف��د كبر، وق��د بلغهما اإقرار ق��رار التق�صي��م يف الأمم املّتحدة 

اأثن��اء ه��ذه الزي��ارة، و�صهدا �صخ��ب الحتجاج علي��ه يف �صوارع 

العا�صم��ة العراقّي��ة. وكان للبح��ث يف عواق��ب الق��رار ن�صيب 

م��ن ج��دول الأعم��ال. وم��ع ع��ودة الوف��د اإىل ب��روت، كانت 

ب��وادر الحتج���اج نف�صه تت�صاعد يف لبن��ان. ويف 5 كانون الأّول، 

انطلق��ت تظاهرة كب�رى نحو ال�صراي وفيها ابنتا ريا�ض ال�صلح 

الكربي��ان حتمالن الأعالم. ويف ال�ص��راي رّد ريا�ض ال�صلح على 

اخلطب��اء موؤّك��دًا ت��اآزر احلكوم��ة وال�صعب لن�ص��رة فل�صطني، 

ُم�ص��ّددًا عل��ى و�صع العم��ل يف مو�صع الوعود، معلن��ًا اأن جمل�ض 

الن��ّواب �صيقّر يف ذل��ك اليوم نف�صه دفعة مالّي��ة اأوىل لفل�صطني، 

واأن باب »اجلهاد املقّد�ض« مفتوح ملن ي�صاء واأن اجلامعة العربّية 

�صتع��ود اإىل الجتم��اع تّوًا، ل لتعاود البحث، ب��ل لتنّفذ مقّررات 

ب��روت... وبالفعل اأقّر جمل�ض النّواب، بعد ظهر اليوم نف�صه، يف 

جل�صة حما�صّية، اعتم��ادًا اإ�صافّيًا مبليون لرة لأجل فل�صطني 

وترّبع النّواب برواتب �صهر.

ويف الثام��ن من ال�صهر، ان�صّم ريا�ض ال�صلح اإىل مندوبي اجلامعة 

�صة  العربّية، يف القاهرة، يف اجتماع��ات لّلجنة ال�صيا�صّية خم�صّ

 واقف 
ّ
لق��رار التق�صي��م. وما لب��ث اأن اأعلن اأن اجلي���ض اللبناين

عل��ى احلدود اجلنوبّي��ة لتنفيذ ما تق��ّرره اجلامع��ة واأن ت�صديق 

اّتف��اق التابالي��ن الأمركّي��ة لي�ض واردًا. ث��ّم عاد، بع��د اأّيام، 

ليوؤّك��د وقوف لبنان يف طليع��ة املدافعني عن فل�صطني مذّكرًا 

ب��اأن العرب بذلوا و�صعه��م للحوؤول دون اللج��وء اإىل القّوة فذهبوا 

اإىل اأبعد حدود التنازل، وباأن كميل �صمعون قام مبحاولة اأخرة 

يف الأمم املّتح��دة لالّتفاق على خمرج، فل��م يوؤخذ مبا عر�صه، 

وب��اأن ال�صهيونّي��ني و�صعوا يه��ود الدول العربّي��ة يف مركز حرج، 

ولكن هذه الدول �صتحمي اأمالك يهودها واأرواحه�م. ومل يفته 

الت�صدي��د على اأن ق�صّي��ة فل�صطني لي�صت بالق�صّي��ة الطائفّية، 

واأن م�صيحّيي لبنان وم�صلميه مدركون الأخطار على وطنه�م 

وهم �صائرون جميعًا وراء رئي�ض اجلمهورّية. 

ويف اجتماعات القاهرة هذه، �صاء ريا�ض ال�صلح اأن يعالج العقدة 

الرئي�صة التي كان يكب��و دونها مطلب الت�صامن العربّي حول 

فل�صط��ني. فقد كان��ت املعاه��دات العربّي��ة الربيطانّية �صغاًل 

�صاغاًل مل�صر يف تلك املرحلة، وقيدًا على حركة كّل من الأردّن 

والع��راق، وه��ذا ف�صاًل عن اأن اخلّطة الت��ي كان على بريطانيا 

اعتماده��ا ل�صح��ب قّواته��ا الو�صي��ك م��ن فل�صط��ني كان��ت 

ح���ة لال�صتواء عاماًل خط��رًا يف توجيه م�صر ذلك القطر.  مر�صّ

عليه اقرتح ريا�ض ال�صلح، يف اللجنة ال�صيا�صّية، اأن تدخل الدول 

العربّي��ة جمتمع��ة يف حمادثات مع بريطاني��ا ل�»ت�صفية موقف 

ه��ذه الدول��ة يف ال�صرق العرب��ّي«. وقد اأفادت النه���ر اأن بع�ض دول 

اجلامع��ة وافق عل��ى هذا الق��رتاح وطلب البع���ض الآخر ُمهاًل 

للتفكر اأو للمراجعة... 

الواجهة« الالحقة باحلزب بع�ض النتعا�ض. 

وبلغ توزي��ع الق�عدة، جريدة احلزب – يف قول 

امل�صادر ال�صيوعّية، على الأقّل – �صعف توزيع 

كربى ال�صحف اليومّية البغدادّية. وهذا مع 

اأن اجلريدة املذكورة كانت ممنوعة.

ث��ار ه��ذا ال�صطراب كّل��ه يف اإّب��ان احتدام 

معرك��ة فل�صطني وب��دء القت��ال فيها غداة 

ق��رار التق�صيم ث��ّم دخ��ول اجليو���ض العربّية 

م��ع اإع��الن قي��ام اإ�صرائي��ل يف 15 اأّي��ار 1948. 

كان موق��ف احل��زب ال�صيوع��ّي قد حتّرك، 

ب��ني ت�صري��ن الث��اين 1947 و�صي��ف 1948، من 

معار�ص��ة التق�صي��م واإن�ص��اء الدول��ة اليهودّية 

اإىل تاأيي��د القرار ال��دويّل اقتفاء خلطو الحّتاد 

ال�صوفيات��ّي. وعل��ى غ��رار ما ج��رى يف �صوريا 

ولبن��ان ويف م�صر، اأ�صاء هذا التط��ّور اإىل �صورة 

احل��زب العاّمة واإىل عالقة التحالف القائمة 

بين��ه وبني قوى املعار�صة الأخ��رى، واأدخله يف 

�صج��ال مديد مع املجتم��ع ال�صيا�صّي العراقّي 

ر اّته��ام اأركانه،  برّمت��ه تقريبًا. وه��و ما ي�صّ

يف املحكم��ة، بع��د »وثب��ة« 1948، مبم��الأة 

ال�صهيونّي��ة. وهذه تهم��ة مل يكن لي�صهل 

اإل�صاقه��ا، يف غر هذا الظ��رف، بحزب جّند 

ملكافحة ال�صهيونّية نخبة وافرة من اليهود 

العراقّي��ني. ويف ح��رب فل�صطني، �ص��وى، اأّول 

الأمر، اإىل قيادة فوزي القاوقجي، ب�صع مئات 

م��ن املتطّوعني العراقّي��ني. ثّم دخل اجلي�ض 

العراقّي احلرب بقّوات قّدرت مبا بني ثمانية 

اآلف وع�صرة اآلف جندّي، واّتخذ له مواقع يف 

مثّلث جنني – طولكرم – نابل�ض اإىل ال�صمال 

 وبا�ص��ر احل��رب 
ّ
م��ن مواق��ع اجلي���ض الأردين

بهج��وم �صّدت��ه الق��ّوات ال�صهيونّي��ة عل��ى 

م�صتعم��رة غي�ص��ر عند ج�ص��ر املجامع. بعد 

ذل��ك، �صّد اجلي�ض العراقّي هجومًا قوّيًا على 

جنني، ولك��ن الق��ّوات الإ�صرائيلّية كانت 

قد احتّلت قرى عربّية عّدة يف ذلك القطاع. 

كان �صّد الهجوم عل��ى جنني اإجنازًا مهّمًا 

حف��ظ املثّلث. بيد اأن اجلي���ض العراقّي الذي 

كانت قد ان�صّمت اإليه وحدات عّززته، لزم، 

مذ ذاك ف�صاعدًا، م�صلكًا دفاعّيًا، مقت�صرًا 

على عملّي��ات حمدودة على تخوم قطاعه. 

فب��دا يف حركت��ه �صع��ف يف الأداء لزمه اإىل 

نهاية احل��رب... فيما لبث��ت قيادته ت�صّدد، 

م��ن غر نتيجة تذكر، على تفعيل القيادة 

املوّحدة للجيو�ض العربّي��ة املحاربة، وكانت 

يف يد �صابط عراقّي هو نور الدين حممود.

ظ��روف  اإىل  الأداء،  ال�صع��ف يف  له��ذا  كان 

احل��رب نف�صها، اأ�صول بعي��دة. فاإن اجلي�ض، 

بع��د اأن كان مو�ص��ع عناي��ة مرّك��زة من 

جانب في�صل الأّول الذي عهد بالإ�صراف عليه 

اإىل ن��وري ال�صعي��د، اأ�صب��ح مو�ص��ع حذر مع 

انقالبات الثالثين��ات ثّم بعد حركة ر�صيد 

عايل الكيالين، عل��ى اخل�صو�ض. ف�صّيقت 

عليه ال�صط��ات القائمة، ومن ورائها الراعي 

، يف الت�صلي��ح والتجهيز والتدريب 
ّ
الربيط��اين

واأبع��دت كثرًا م��ن �صّباط��ه املجّربني. وقد 

كان م��ن ح��رب فل�صط��ني اأنه��ا ك�صفت 

ه��ذا الإهم��ال ال�صيا�ص��ّي لق��درات اجلي���ض 

احلربّي��ة )ل القمعّية وح�ص��ب(. ك�صفته يف 

حال��ة الع��راق ويف ح��الت اجليو���ض العربّية 

االأخ��رى. ومل يك��ن هّينًا عل��ى �شّباط هذا 

اجلي���ض وجنوده��م اأن �صحبه��م الآمن من 

مواقعه��م، بع��د الهزي��ة، كّل��ف تن��ازًل 

اأردنّي��ًا، يف مفاو�ص��ات الهدنة، عن طوق من 

اأرا�صي املثّلث اأ�صّرت اإ�صرائيل على ال�صتيالء 

عليه. ومل ي�صرت و�صَع الرهينة هذا اأن العراق 

خ��رج بجي�ص��ه م��ن فل�صط��ني من غ��ر اأن 

يوّق��ع اّتفاقًا للهدنة. وكانت ل توجد حدود 

 م�صرتك��ة يدخ��ل منه��ا توقي��ع الهدنة يف 

باب ال�صرورة.
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وابت��داًء م��ن اأواخ��ر كان��ون الأّول، اأخ��ذ ريا���ض ال�صل��ح يرئ�ض 

اجتماعات يف بروت ل�»مكت��ب فل�صطني الدائم« الذي كان 

يعم��ل لإن�ص��اء م�صرف با�ص��م »فل�صط��ني املجاه��دة«. على اأن 

املكت��ب كان قد ب��داأ يواجه، مع الهيئ��ات احلكومّية ذات 

ال�صل��ة والهيئات الأهلّي��ة، حالت الن��زوح الفل�صطينّي الأوىل، 

وقد راحت ت�صت�صري مع انت�صار املواجهات امل�صّلحة يف فل�صطني. 

ويف منت�ص��ف كانون الثاين 1948، عاَد ريا���ض ال�صلح اإىل القول، 

اأم��ام جلن��ة ال�صوؤون اخلارجّي��ة يف جمل�ض الن��ّواب، اإن فل�صطني 

ة ولالأقطار العربّية عاّمة،  هي »خّط الدفاع الأّول« للبنان خا�صّ

واأك��د اأن لبنان ل يقبل احتجاجًا على دعمه فل�صطني ب�»املال 

والعت��اد والرجال« م��ا دامت بع���ض حكومات اأم��ركا واأوروبا 

تقّدم مثل هذا الدعم، بال حرج، ل�صهاينة فل�صطني. 

وما لبث ريا�ض ال�صلح اأن عاد اإىل القاهرة، يف 7 �شباط، على راأ�ض 

 اإىل جمل�ض اجلامعة، وكان ل يزال رئي�ض الدورة. 
ّ
الوفد اللبناين

فافتتحه��ا بتحّي��ة جلهود ال��دول العربّي��ة يف �صبي��ل فل�صطني، 

وخ���ضّ �صوري��ا بال�صكر يف حماول��ة لدح�ض اأنب��اء اخلالف بينه 

وب��ني جميل م��ردم، بعد اأن كان��ت اأزمة النف�ص��ال النقدّي قد 

ا�صتفحلت، وكان��ت الدولتان مّتجهتني اإىل حتكيم اجلامعة 

العربّي��ة فيها. وقد �صاَع، على اأث��ر الجتماعات، اأن قرارًا اّتخذ 

بزح��ف اجليو�ض العربّية عل��ى فل�صطني اإذا ق��ّرر جمل�ض الأمن 

تنفي��ذ التق�صي��م بالقّوة. ث��ّم ر�صح، يف ب��روت، اأن ريا�ض ال�صلح 

اأر�صل تقري��رًا عن مباحث��ات �صورّية – لبنانّية – �صعودّية، تناولت 

الّتفاق��ات م��ع التابالي��ن. وذك��ر اأن م��ردم طرح �ص��وؤاًل على 

اللجن��ة ال�صيا�صّية عّما اإذا كان مرور اأنابيب النفط »ل يتنافى 

مع �صلبّية اجلامعة العربّية حيال الوليات املّتحدة...« والظاهر 

اأن اللجنة اأفتت باملرور معّللة فتواها بكون »�صركات البرتول 

لي�ص��ت �ص��ركات حكومّية وقد �صغ��ط بع�صها على حكومة 

وا�صنط��ن حلملها على تعديل مواقفها من التق�صيم«. غر اأن 

اليون�يتد بر�ش ما لبثت اأن ن�صرت ت�صريحًا لريا�ض ال�صلح جاء فيه 

اأن امل�صال��ح الأمركّي��ة »تتعّر�ض للخ�ص��ارة« اإذا ا�صتمّر التاأييد 

الأمرك��ّي للتق�صي��م، واأن دول اجلامع��ة ال�صب��ع اّتفقت على 

من��ع مرور الزيت ال�صعودّي، واأن لبنان و�صوريا منعتا م�ّد الأنابيب 

فُهّددتا بتحويلها اإىل الأردّن وم�صر. وخل�ض ال�صلح اإىل القول اإّنه 

لي���ض اأمامن��ا اإل القتال، واإن اجلامعة غ��ر غافلة عن احتمال 

اإر�ص��ال جمل�ض الأمن ق��ّوة ع�صكرّية لتنفيذ التق�صيم ول تهاب 

ه��ذه القّوة واإن خرق �صيادة فل�صطني اإمّنا هو خرق ل�صيادة لبنان 

وكل دول��ة عربّية. وقد اأثار ه��ذا الت�صريح �صّجة فبادرت مديرية 

الدعاية والن�صر الر�صمّية، يف بروت، اإىل نفي املقطع املتعّلق منه 

بامل�صال��ح الأمركّي��ة. وكانت الّتفاقية بني الدول��ة اللبنانّية 

عت، ب�صيغتها الأوىل، يف ظّل حكومة �صعدي 
ّ
والتابالي��ن قد ُوق�

املن��ال، ولكّنها مل تكن اقرتنت بعد بت�صديق املجل�ض النيابّي 

لت�صبح نافذة، و�صنعود اإىل هذا كّله يف مو�صعه.

 

اإىل ذلك، �صفع ريا�ض ال�صلح دعوته ال�صابقة اإىل مفاو�صة عربّية 

جماعّية لربيطانيا بالدعوة اإىل و�صع »د�صتور« للجامعة بحيث 

تق��وم كتل��ة عربّية متح��ّررة م��ن كّل قيد وتنّظ��م، من ثّم، 

عالق��ات الع��رب بالعامل اخلارج��ّي. ويف 4 اآذار ث��ّم يف 16 منه ثّم 

يف 31 من��ه، كان ريا���ض ال�صلح يف دم�ص��ق يتابع اأعمال »جلنة 

اإنقاذ فل�شطني« التي ناط بها جمل�ض اجلامعة العربّية مهّمات 

تنظيمي��ة ومالّية تّت�صل باملعركة التي كانت قد جنحت نحو 

التحّول اإىل حرب عاّمة على الأر�ض الفل�صطينّية.

 

وم��ن 16 اآذار اإىل 21 منه، كان �صمل اللجنة ال�صيا�صّية للجامعة 

العربّي��ة ملتئمًا جم��ّددًا يف ب��روت، برئا�صة ريا���ض ال�صلح. وقد 

وافقت هذه الجتماعات حت��ّول املوقف الأمركّي من تق�صيم 

فل�صط��ني حت��ت وطاأة العن��ف املت�صاع��د فيها، وط��ْرح الوليات 

املّتح��دة عل��ى جمل���ض الأم��ن تعليق التق�صي��م، بق��رار تّتخذه 

اجلمعّية العاّمة، وترتيب و�صاية دولّية على فل�صطني. وهو حتّول 

ا�صتقبله ريا�ض ال�صلح بالقول اإن اأمركا دّللت به »على بقائها 

يف جانب احلقيقة والعدل واأّنها تقُدر احلالة الدولّية قدرها«. وقد 

عرّبَ البالغ اخلتامّي الذي اأ�صدرته اللجنة ال�صيا�صّية عن جتاوب 

م�صاب��ه مع الجّتاه اجلدي��د فاأّك�د اأن »الع��رب م�صتعّدون لبذل 

اأق�ص��ى جهده��م لإق��رار ال�ص��الم يف فل�صطني وحتكي��م املبادئ 

الديقراطّية يف حّل ق�صيتها«. ولكن البالغ راأى اأن على الأمم 

املّتحدة، يف املقابل، اأن تكون م�صتعدة ل�»اإخراج الإرهابّيني من 

فل�صطني وحّل جي�ض الهاغاناه الأجنبّي ومنع الهجرة التي متّده 

بالق��ّوات الالزمة له«... وقد افتتحت، بع��د هذه الجتماعات، 

دورة جمل���ض اجلامع��ة الثامنة فانتقلت الرئا�ص��ة من لبنان اإىل 

م�صر وعاد جميل مردم اإىل اقرتاح �صابق له باإقامة »دفاع عربّي 

م�صرتك« يّك��ن دول اجلامعة من حتا�صي الّتفاقات املنفردة 

واأ�صراره��ا. ولك��ن كان ل ي��زال دون الو�ص��ول اإىل ه��ذا الهدف 

نور الدي��ن حممود. اأعلنت ه��ذه احلكومة 

الأح��كام العرفّية وحّل��ت الأحزاب وقّيدت 

�صح��ف  اأقفل��ت  اأن  بع��د  ال�صح��ف  حّري��ة 

الأح��زاب املعار�ص��ة. ويف اأواخ��ر الع��ام 1955، 

)وكان��ت »النا�صرّي��ة« قد با�ص��رت �صعودها 
وارت�صمت على ال�صّفة املقابلة معامل جديدة 

للمواجه��ة بع��د اإن�ص��اء »حل��ف بغ��داد«(، 

كت��ب والرت لك��ور ما مف��اده اأن اجلي�ض ل 

ينفع اإذا كان اجلنود ل يطيعون الأوامر واأنه 

ل يكن التعويل على ا�صتمرار ال�صيوعّيني 

يف تكدي�ض اأخط��اء ارتكبوا منها الكثر 

واأن النظ��ام العراقّي، اإذا امتّد به العمر �صهورًا 

اأخرى، فلن يطول بقاوؤه �صنواٍت كثرة.

فوق وقع الهزية هذا على اجلي�ض وال�صعب 

العراقّي��ني، خّلفت ح��رب فل�صط��ني اأ�صرارًا 

منه��ا،  جان��ب  يف  تك��ن،  )واإن  ج�صيم��ة 

موّقت��ة( يف القت�صاد العراقّي، على التعميم، 

��ة. فم��ع  ويف م��وارد الدول��ة العراقّي��ة بخا�صّ

اإقف��ال م�صّب النفط العراقّي يف ميناء حيفا، 

انخف�صت ال�ص��ادرات النفطي��ة العراقّية اإىل 

ن�ص��ف ما كانت��ه قبل �صن��ة 1948. ثّم كان 

اأن التعّر���ض لليه��ود العراقّيني بالأذى وظهور 

جان��ب  م��ن  الأذى  له��ذا  املم��الأة  موق��ف 

ال�صلط��ة املهزوم��ة يف فل�صط��ني انتهي��ا اإىل 

تهجره��م م��ن الع��راق يف غ�ص��ون ث��الث 

�صن��وات اأو اأرب��ع. فرحل��ت يف ركاب ه��وؤلء 

النازحني طاق��ة مالّية معت��ربة واأوجه ن�شاط 

اقت�ص��ادّي وكفاءات متنّوعة خ�صرها العراق 

وربحت بع�صها اإ�صرائيل. وكانت بع�ض دوائر 

احلرك��ة ال�صهيونّية قد �صلع��ت مبا�صرة يف 

التاآمر لإرهاب يهود العراق بغية تهجرهم. 

عّو�ض بع�صًا من هذه اخل�صائر مبادرة �صركة 

نفط العراق اإىل بناء خّطها اجلديد الذي بلغ 

م�صّبه يف طرابل�ض يف �صنة 1949 ثّم بلغ م�صّبه 

الآخ��ر يف بانيا���ض، عل��ى ال�صاح��ل ال�صورّي، 

يف �صن��ة 1952. وكان الّتف��اق اجلدي��د ب��ني 

احلكومة العراقّي��ة وال�صركة قد رفع دخل 

الأوىل م��ن النف��ط م��ن 32 ملي��ون دولر �صنة 

1951 اإىل 112 مليونًا يف ال�صنة التالية. على اأن 
معظم ه��ذه الزيادة ذه��ب اإىل دوائر ال�صلطة 

وكان اأب��رز ما ح�ص��ده منه �صائ��ر العراقّيني 

زيادة الت�صّخم.

هكذا كان النظام العراقّي يوغل يف عزلته 

فيم��ا كان ولء اجلي���ض له ي��زداد اختالًل، 

وكان��ت ق��وى املعار�صة ي�صت��ّد اأزره��ا وتزداد 

درب��ة على حت��ّدي القمع. ويف خري��ف 1952، 

مل يكن ثّمة معاهدة مع بريطانيا ت�صتثر 

النقم��ة ال�صعبّية. بل كفى اأن تعّدل ماّدة يف 

نظام المتحان��ات اخلا�ّض بكّلية ال�صيدلة 

يف جامع��ة بغداد حّتى تتوالد موجات غ�صب 

هّزت العر�ض العراقّي من اأركانه )يف غدوات 

�شق���ط العر���ض امل�ش��رّي( واأجلاأت��ه اإىل تاأليف 

حكوم��ة ع�صكرّية برئا�ص��ة قائد الأركان 
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الوفد اللبن��اين يف اجتماع للجن��ة ال�صيا�صية جلامعة 

ال��دول العربية يف القاه��رة، اآذار 1947 وبدا هرني فرعون 

وكميل �صمعون

حمم��ود فهم��ي النقرا�ص��ي اإىل يني ريا���ض ال�صلح يف 

حف��ل اأقامه النقرا�صي يف القاهرة تكريًا ملمثلي دول 

اجلامعة يف دورة اآذار

املندوب��ون العرب يقابل��ون جلنة التحقي��ق الدولية يف 

وزارة اخلارجية اللبنانية
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اأبح��اث طويل��ة واأزمات يف العالقات العربّية واكبت هزي��ة فل�صطني وتلتها... ويف 31 

اآذار، اأعلن��ت جلن��ة فل�صطني من دم�صق )ومنها مردم وال�صل��ح( رف�صها الو�صاية الدولّية 

على فل�صطني واإ�صرارها على مبداأ الدولة الفل�صطينّية امل�صتقّلة... 

يف العا�ص��ر م��ن ني�صان، األقى ريا���ض ال�صلح بيان��ًا اأمام جمل�ض الن��ّواب كّر�ض معظمه 

لفل�صط��ني. وكانت اأو�صاع عربه��ا واملدافعني العرب عنها قد دخلت ت��ّوًا حال انحدار 

بال��غ اخلطورة مع معرك��ة الق�صطل ومذبحة دير يا�صني )وقد ح�صلت��ا يف الأّيام القليلة 

ال�صابقة( وقد افتتحتا �شل�شلة �شق�ط املدن باأيدي ال�شهاينة، يف غ�ش�ن الع�شرين االأخرة 

من ال�صهر. مع ذلك، بدا ال�صلح يف حال معنوّية جّيدة كان مرّدها، على الأرجح، اإىل 

وقائع معركة الق�صطل. 

حّي��ا ريا���ض ال�صلح بطولة املجاهدي��ن وقائدهم عبد القادر احل�صين��ي، وذكر اجتماع 

اللجن��ة ال�صيا�صّي��ة املزم��ع عقده الغ��داة يف القاه��رة لتن�صيق جهود ال��دول العربّية وهي 

»الواقع��ة يف حلق��ة الن��ار« واأّكد ا�صتحال��ة التق�صي��م وموا�صلة اجلهد لتحقي��ق الدولة 

العربّي��ة الديقراطّية التي يتمّتع فيها جميع �صّكانها بحقوقهم كاملة. ثّم عّرَف 

 باأنه موقف دولة م�صتقّلة م�صاهمة يف توطيد ال�صالم وباأن لبنان »لي�ض 
ّ
املوق��ف اللبناين

ل��ه م��ن امل�ص��اكل اخلارجّية غر تلك الت��ي وقف فيه��ا اإىل جانب �صقيقات��ه العربّية 

يداف��ع عن احلّق والقومّية يف الأر�ض املقّد�صة ويف غرها من الأوطان العربّية« وباأّنه – اأي 

لبنان – »ي�صتطي��ع اأن يك��ون عام��اًل رئي�صّيًا يف حّل كّل م�صكل��ة قد تعر�ض يف هذا 

ال�صرق العربّي بل ويف ال�صرق الأو�صط كّله ويفاِخر باأن يقف جهوده على ذلك«. 

ويف الغ��داة، كان ريا���ض ال�صلح يف القاه��رة، وقد انتدبته اللجن��ة ال�صيا�صّية مع جميل 

م��ردم لل�صف��ر اإىل بغ��داد والريا�ض بغية الت��داول يف كيفي��ات تنفيذ املق��ّررات وتن�صيق 

ال�صيا�صة اخلارجّية. ويف القاهرة، عاد ال�صلح اإىل فكرة »الت�صفية الإجمالّية« للعالقات 

امل�صطرب��ة بني العرب وال��دول الكربى، موؤّك�دًا اأن امل�صكالت يف هذه العالقات »وحدة 

متما�صك��ة«. وه��و ق��د اأبدى حتبي��ذًا مقّي��دًا، بالتايل، لدع��وة م��ردم اإىل »العزوف عن 

املعاه��دات الثنائّية« معتربًا اأن »زحمة احلوادث اخلطرة يف العامل« توجب على الدول 

الك��ربى ال�صتماع اإىل العرب، واأن هذه ال��دول هي املحتاجة اإىل هوؤلء ل العك�ض، واأن 

الع��رب هم اأ�صح��اب ال�صاأن الكام��ل يف بالدهم ومرافقها، ول ح��ّق لغرهم عندهم، 

اإل م��ا ينحونه لهذا الغر مبلء اإرادتهم ومبقاب��ل �صيا�صّي. اأخرًا، �صرب ريا�ض ال�صلح 

للع��رب مث��ال تركيا اإذ ه��ي قبلت الدخول يف حل��ف ع�صكرّي يوؤّمن له��ا ال�صتقالل 

والعت��اد وامل��ال، وذلك لق��اء ت�صحياتها يف احل��روب املحتملة الوقوع، وم��ن غر مراكز 

ا�صرتاتيجّية تعطى للغر اأو احتالل من جانبه.

 

ويف 23 ني�صان، كان ريا�ض ال�صلح يف عّمان يلتقي امللك عبد الله والو�صّي العراقّي عبد 

الإل��ه فيقّوم��ون الو�صع الع�صكرّي املتحّرك يف فل�صطني. وق��د حمل ريا�ض اإىل عبد الله 

 فل�صطني 
ّ
ر�صالة من امللك عبد العزيز اأبدى فيها موافقته على اأن يحتّل اجلي�ض الأردين

ب�شرط اأن ين�شحب منها بعد دح�ر القّ�ات ال�شهي�نّية، فُيجرى ا�شتفتاء ل�شعبها باإ�شراف 

اجلامع��ة العربّية حت��ّدد نتيجته طبيعة احلكم فيها. وكان ه��ذا اأي�صًا موقف امللك 

فاروق. وكان، بالتاأكي��د، موقف �صوريا ولبنان املتوّج�صني من م�صروع �صوريا الكربى. 

كان ه��ذا ه��� �شرط الت�شامن ب��ني املح�رين العربّيني يف معركة ب��دا ت�شّدر امللك عبد 

الل��ه لها اأمرًا حمّتمًا بفعل عوامل خمتلف��ة. وقد ترّدد يف حينه اأن عبد الله الذي كان 

م�ش��ّرًا على ه��ذا الت�شّدر وعل��ى التحّكم يف اجلبه��ة العربّية، وافق على ه��ذا ال�شرط، 

واأن ريا���ض ال�صلح اأبرَق به��ذه املوافقة اإىل الأمني العاّم للجامعة عبد الرحمن عّزام. ويف 

الوق��ت ال��ذي كانت فيه املدن الفل�صطينّي��ة تتهاوى، كانت ال�صحاف��ة الغربّية ت�صدي 

جل��ّو الت�صامن العربّي حول فل�صطني وت�صّخم اأنباء ال�صتعداد الع�صكرّي العربّي كثرًا، 

وتوحي باأن اجليو�ض العربّية �صتبادر اإىل احتالل »الق�صم« العربّي من فل�صطني لتهاجم 

»الق�ص��م« اليهودّي منه بعد ذلك. وقد عّززت ه��ذه التوّقعات نربة عالية اعتمدها عبد 

الل��ه، وكان��ت خمالفة لفح��وى التفاهم ال�صّرّي بين��ه وبني القي��ادة ال�صهيونّية ولفحوى 

 بيفن.
ّ
الّتفاق بني رئي�ض وزرائه اأبي الهدى والوزير الربيطاين

 

يف كّل ح��ال، عاد ريا���ض ال�صلح من عّمان اإىل القاه�رة، و�ص��اَع هناك اأن فاروق وافق 

على مقّررات »موؤمتر عّمان« بحيث انتهت اجتماعات اللجنة ال�صيا�صّية على خر يف 

26 ني�صان. ويف 29 منه، كان ريا�ض ال�صلح يف بروت ُيديل ببيان عن فل�صطني يف جل�صة 

�صّرّية ملجل�ض النّواب �صفعه حميد فرجنّية ببيان اآخر. وقد اأق�ّر، يف هذه اجلل�صة، م�صروع 

قان���ن بفر�ض الرقابة على ال�شحف. وكانت يافا اآخ��ذة يف ال�شق�ط، ولكن نربة ريا�ض 

ال�صلح، يف املوؤمتر ال�صحفي الذي عقده، بعد اجلل�صة، بقيت عالية.

يف اليوم التايل، نقع على ريا�ض ال�صلح يف عّمان، على راأ�ض وفد �صّم يف عداده ع�صكرّيني. 

فينعقد هناك »موؤمتر حربي« ي�صرتك فيه، اإىل ريا�ض ال�صلح، عبد الله وعبد الإله وعّزام 

وروؤ�ص��اء اأركان اجليو���ض. ويف اآخ��ر ني�صان، �صافر امللك عبد الله وريا���ض ال�صلح معًا اإىل 

القاهرة، م�صتطلعني موقفها الأخر من دخول احلرب. وكان املعّول يف الإعداد الع�صكرّي 

العربّي عليها وعلى عّمان اإذ كان اجلي�ض امل�صرّي اأكرب اجليو�ض العربّية وكان اجلي�ض 

 اأح�صنها اإعدادًا. وقد بدا اأن الزيارة كانت ناجحة اإذ كان امللك فاروق م�صّممًا 
ّ
الأردين

على خو�ض احلرب، مقتنعًا باأهمّية هذا الت�صميم حلفظ الت�صّدر امل�صرّي لل�صرق العربّي 

ولتعزيز موقعه هو يف هذا ال�صرق ويف م�صر نف�صها. وكان جناح الزيارة اأمرًا حا�صمًا ملوقف 

امللك عبد الله نف�صه من دخول احلرب وبالتايل لإمكان هذه الأخرة اأ�صاًل من اجلهة 

العربّي��ة. وهذا م��ع اأن اإقبال امللك امل�ص��رّي على القتال كان يك��ن تاأويله بالرغبة
 

يف منع احللف الها�صمّي من ال�صتئثار مبقاليد املواجهة وباإدارة نتائجها بالتايل.

ويف 5 اأّيار، نقع على ال�صلح يف دم�صق، م�صاركًا يف اجتماع رئ�صه �صكري القّوتلي و�صّم، 

اإىل مردم، وزير خارجّية العراق والوزير ال�صعودّي املفّو�ض ومفتي فل�صطني. ثّم يطر ريا�ض 
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ال�صل��ح ومردم اإىل الريا�ض فاإىل بغداد ليبلغا ال��وزارة العراقّية ا�صتعداد عبد العزي�ز لنجدة 

ع��رب فل�صطني. ثّم يعودان اإىل دم�صق يف 10، بع��د التعريج على عّمان... وتتواىل لهما 

يف دم�ص��ق اجتماع��ات �صيا�صّي��ة وع�صكرّية م��ع م�صوؤولي�ن من ال��دول امُلتاأّهبة لإر�صال 

اجليو�ض اإىل فل�صطني ومع الأمني العاّم عّزام. وهذه هي الجتماعات التي اعُتمد فيها 

م��ا اأطل��ق عليه ا�صم »خّطة دم�ص��ق« للحرب، وهي اخلّطة الت��ي و�صعها منتدبون من 

جيو�ض ال��دول اخلم�ض املقبلة على دخ��ول فل�صطني والتقى – �صواب��ًا اأو خطاأً – موؤّرخ�ون 

كث��رون وم�صوؤولون عل��ى اأّنها كانت املثلى ملبا�صرة احل��رب العربّية. وهي اخلّطة التي 

لها وبّدل فيها موقف القيادة الأردنّية. هذا ول يظهر ريا�ض ال�صلح يف بروت اإل يوم 
ّ
عط�

13 اأّيار، اأي قبل يومني من »تعريب« احلرب العربّية يف فل�صطني.

م��ع دخول اجليو�ض العربّية فل�صطني يف 15 اأّي��ار 1948، اأذاعت اللجنة ال�صيا�صّية جلامعة 

الدول العربّية، وكان ريا�ض ال�صلح قد اأ�صبح ركنًا ركينًا فيها، نداًء اإىل يهود فل�صطني 

�صفعت��ه مبذّك��رة اإىل الراأي العاّم ال��دويّل. انطوى النداء على تعّه��د بعدم العتداء على 

اليه��ود، وبعدم ال�صع��ي اإىل فر�ض احلّل بالقّوة. وذّكر مبا ارتكبه ال�صهاينة يف فل�صطني 

ومب��ا يقابله من حقوق م�صونة لليهود يف البالد العربّية. وطالب اليهود بالمتناع عن 

ك بفل�صطني غر جمّزاأة تكون جلميع �صّكانها.  موا�صل��ة ال�صهيونّيني واأعلن التم�صّ

ونا�ص��د اليه��ود امل�صاعدة يف اإع��ادة الأمن »واأن يطمئّن��وا اإىل م�صتقبله��م ويتغّلبوا على 

الفئة املتطّرفة يف مبادئها واأعمالها، واأن ين�صروا يف ما بينهم مبداأ القبول بفكرة الدولة 

�ض على املبادئ الديقراطّية )...( واأن ل يتمادوا يف الطمع  املوّحدة والد�صتور الواحد املوؤ�صّ

والعدوان اللذين لي�ض لهما من نتيجة �صوى �صفك الدماء والدمار«. 

واأّما املذّكرة فانطوت على خال�صة تاريخّية بداأت مبا كان لليهود من حقوق م�صونة 

، ث��ّم عّرجت على العه��ود الربيطانّية للعرب وعل��ى وعد بلفور، يف 
ّ
يف العه��د العثم��اين

 لليهود من الهج��رة اإىل فل�صطني 
ّ
احل��رب العاملّي��ة الأوىل، وعل��ى التمكني الربيط��اين

يف مرحل��ة النت��داب. وع��ادت املذّك��رة اإىل اهتم��ام احلكوم��ات العربّي��ة بفل�صطني 

لكونها يف قلب البالد العربّية. فذكرت »موؤمتر الطاولة امل�صتديرة« يف لندن �صنة 1939 

 وعرثات تنفيذه وم�صاعي اجلامعة العربّية حلّل امل�صاألة 
ّ
و»الكتاب الأبي�ض« الربيط��اين

الفل�صطينّي��ة حاّلً عادًل، بالتاآزر مع منّظمة الأمم املّتحدة والدولة املنتدبة، وذلك على 

اأ�صا���ض املبادئ الديقراطّية وميثاق املنّظمة الدولّية. وانتهت هذه اخلال�صة اإىل م�صروع 

التق�صيم ورف�صه وا�صتحالة تنفيذه �صلمًا واإىل ما جّره من �صدامات، واإىل انتهاء النتداب 

م��ن غ��ر اأن تخلف��ه �صلط��ة �صرعّية. ث��ّم اأّكدت املذّك��رة اأن حك��م فل�صطني حّق 

لأهله��ا وجعلت اإحقاق هذا احل��ّق هدفًا للتدّخل العربّي، مربزة ن��زوح ربع مليون من 

الفل�صطينّي��ني العرب اإىل حينه، بعد م��ا ارتكبه ال�صهاينة من فظائع، واعتداء هوؤلء 

ت�ن؟ ... وهدنة فهدنت�ن فهزمية
ّ
ة اأم خط�

ّ
م90Z خط�

عل��ى القن�صلّي��ات العربّية يف القد���ض. و�صّددت على الفراغ الأمن��ّي يف فل�صطني، وعلى 

م��ا يعتمل م��ن م�صاعر ثائرة يف حميطه��ا العربّي، موؤّكدة اأن اأم��ن فل�صطني م�صوؤولّية 

مة اإقليمّية معنّية بال�صلم والأمن يف �صاحتها، مبوجب 
ّ
عربّية باعتبار اجلامعة منظ��

الف�صل الثامن من ميثاق الأمم املّتحدة. واأو�صحت اأن ا�صتقالل فل�صطني اأ�صبح حقيقة 

�صات الالزمة عن ذلك. اأخرًا  ماثلة واأن التدّخل العربّي يتوّقف حاملا تن�صاأ النظم واملوؤ�صّ

راأت املذّك��رة اأن حّل امل�صاألة اإمّنا هو الدولة املوّح��دة الديقراطّية وامل�صاواة اأمام القانون 

وال�صمان��ات لالأقّليات و�صون الأماكن املقّد�صة وحّري��ة الو�صول اإليها، اآملة دعم الأمم 

املّتحدة لو�صع هذا احلّل مو�صع التنفيذ.

على اأن التقّدم الع�صكرّي العربّي وجد نف�صه يواجه، على الفور تقريبًا، مطالبة الوليات 

املّتحدة ثّم بريطانيا جمل�ض الأمن بقرار يوقف القتال. ولعّل هذا – ف�صاًل عن الرغبة يف 

تقومي احلالة على اجلبهات – هو ما حمل �صكري القّوتلي على الدعوة اإىل قّمة عربّية 

جزئّي��ة انعق��دت يف درعا ي��وم 20 اأّيار وح�صره��ا اأركان الدول العربّي��ة املحاربة با�صتثناء 

م�ص��ر. وكان ب�صاره اخل��وري وريا�ض ال�صلح ممّثلي لبنان يف هذه القمة. وتربز مذّكرات 

 خّيم على هذا اللقاء املبكر 
ّ
ب�ص��اره اخلوري نوعًا من الت�صاوؤم اأو الوجوم ال�صورّي اللبناين

وكان م��ن اأ�صباب��ه موق��ف اجلي�ض ال�ص��ورّي ال�صع��ب يف نواحي �صمخ، ومل يب��ّدده متامًا 

اعتداد امللك عبد الله مباآتي جي�صه يف �صاحة القتال. وقد ح�صر القادة الع�صكرّيون هذه 

القّم��ة وكان الطرف الع�صك��رّي العراقّي اأكرث الأطراف �صيق��ًا بالبلبلة التي اأحدثها 

تعدي��ل اخلّط��ة العاّمة ع�صّية بدء الهجوم بال�صبط، وذل��ك بطلب من امللك عبد الله. 

وقد األغي هذا التعديل نتيجًة لإحلاح �صيا�صّي وع�صكرّي على امللك من الطرف العراقّي 

 مل ياأخذ بهذا الإلغ��اء. عليه كان الرئي�صان اللبنانّيان 
ّ
وغ��ره. ولكن اجلي�ض الأردين

 
ّ
متوّج�صني، وهما يف طريق العودة من درعا، مما يخّبئه جمرى العالقة بني امللك الأردين

وقائد جي�صه الإجنليزّي غلوب با�صا.

ويف اجتماعات اللجنة ال�صيا�صّية التي �صهدتها عّمان يف اأواخر اأّيار واأوائل حزيران، كان 

قرار جمل�ض الأمن بطلب هدنة موّقتة قد اأ�صبح على املائدة. وكان ريا�ض ال�صلح يرتئي 

رف���ض الهدن��ة. وما كان اللقاء يف عّمان اإل لأن العقدة كانت هناك. وقد اأف�صح ريا�ض 

ال�صلح، يف حدود القدر املتاح من ال�صراحة، اإذ ذاك، عن موقفه هذا. فقال اإّنه »�صخ�صّيًا 

مل يكن متحّم�صًا مل�صروع الهدنة، اإل اأّنه اقتنع يف عّمان باأن قبول دعوة جمل�ض الأمن 

اإمّن��ا يليه العقل وتفر�صه احلكمة«. وهذا كالم عاد اإليه ال�صلح، لحقًا، اأكرث من 

مّرة. وكانت م�صر و�صوريا معار�صتني لوقف القتال اأي�صًا. وليلة الأّول من حزيران، ق�صفت 

طائرتان �صهيونّيتان عّمان، ف�صقطت اإحدى قنابلهما قرب منزل كان يبيت فيه ريا�ض 

ال�صلح وجميل مردم. وقد اعترب ريا�ض ال�صلح هذا الق�صف »نكتة الأ�صبوع« زاعمًا »اأن 

الطائرتني مل تكونا من القاذفات الأ�صيلة وكانت القنابل ترمى باليد من النافذة«!
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ويف اخلام�ض من حزيران، ح�صر اإىل بروت و�صيط الأمم املّتحدة فولك برنادوت، يف م�صاق 

جه��وده لوقف النار، والتق��ى كاًل من الرئي�صني اخلوري وال�صل��ح ووزير اخلارجّية حميد 

فرجنّي��ة. ودع��ا ريا�ض ال�صلح جمي��ل مردم ووزي��ر خارجّيته حم�صن ال��ربازي اإىل بروت 

فانعق��دت مباحث��ات م�صرتك��ة مع الو�صي��ط. ويثبت اخل��وري، يف مذّكرات��ه، حم�صرًا 

لجتماعه بالو�صيط تّت�صح منه حدود التاأثر العربّي املمكن يف ماآل الهدنة. واأّما ريا�ض 

ال�صل��ح فاأ�ص��ار اإىل اأن البحث تناول »�صرورة مراعاة التحّفظ��ات العربّية«، وكانت هذه 

تتمّث��ل يف رف���ض التق�صيم ورف�ض الدول��ة اليهودّية. وهو قد وج��د، يف هذا اجلو املكفهر، 

 على قرية املالكّية. هذه 
ّ
»نباأً �صاّرًا« زّفه اإىل اللبنانّيني وكان ا�صتيالء اجلي�ض اللبناين

طة من احلدود اللبنانّية والواقعة على طريق  القري��ة الفل�صطينّية املحاذية لنقطة متو�صّ

ذات اأهّمّي��ة يف اجللي��ل، كانت ق��د احتّلتها قّوة �صهيونّية يف الي��وم الأّول من احلرب. 

 ق��د اكتفى، 
ّ
وه��ي بقي��ت، اإىل اأواخ��ر احلرب، مو�ص��ع تن��ازع. وكان اجلي�ض اللبناين

بعدم��ا ُعّدلت »خّطة دم�صق« التي كانت تفرت���ض توّغله يف عر�ض اجلليل، باملرابطة 

الدفاعّية على احلدود، مع خرق حمدود على ال�صاحل يف منطقة الناقورة الفل�صطينّية. 

وكان ق��د �صاند جي�ض الإنقاذ يف ا�ص��رتداد املالكّية، وهو ما اأذن لهذا اجلي�ض، بعد اأّيام، 

، على احلدود، 
ّ
بالتوّغ��ل يف اجلليل الغربّي حّت��ى النا�صرة. وكان يعّزز اجلي���ض اللبناين

فوج��ان �صورّيان رابطا يف القطاع ال�صرقّي من احل��دود اللبنانّية. وقد زاد عدد املتطّوعني 

اللبنانّيني الذين ان�صّموا فعاًل، بعد تدريبهم، اإىل جي�ض الإنقاذ عن ثالثمائة. وهذا من 

 
ّ
اأ�صل الذين �صّجلوا اأنف�صهم وكان عددهم اأكرب بكثر. اإىل ذلك زّود اجلي�ض اللبناين

جي�ض الإنقاذ بب�صعة مدافع، على قّلة ما كان يف حوزته. وقد �صهد فوزي القاوقجي لأثر 

هذه امل�صاعدة يف اأداء جي�صه.

ِر الهدن��ة الأوىل التي رّتبها برنادوت اإل يف 11 حزيران، اأي بعد ع�صرة  يف كّل ح��ال، مل ت�صْ

اأّي��ام من قبول اجلانب العربّي بها. وكانت هذه الأّيام الع�صرة اأّيام قتال اأمكن لريا�ض 

ال�صل��ح اأن يق��ول، من بع��ده، اإن العرب »مالك��ون نا�صية املوقف احلرب��ّي«. وهذا قبل 

اأن يك��ّرر اأّن��ه »واجم« كغره لوقف القت��ال... ولكن »اأراها كحّب��ة الكينا! فهي 

ُم��ّرة ولك��ن لعّلها تكون مفي��دة«. ويف هذا اليوم بال��ذات اأعلن ريا���ض ال�صلح توّغل 

، موؤّكدًا اأن اجلي�ض 
ّ
جي�ض الإنقاذ يف اجلليل بعد م�صاندة من اجلي�صني ال�صورّي واللبناين

 قام بكّل ما وقع عليه ف�»�صاعد يف املرحلتني الأوىل والثانية م�صاعدًة فّعالة«. 
ّ
اللبناين

وقد بقي ريا�ض ال�صلح حمافظًا على لهجة الواثق هذه مّدة اأ�صابيع الهدنة الأربعة، يبدي 

ر بالعودة اإىل القتال وباأن العرب ل ياأبهون بالعقوبات  تعويله على الت�صامن العربّي ويب�صّ

القت�صادّية التي لّوح بها جمل�ض الأمن، وباأّنهم »ما�صون يف اجلهاد« جمتمعني »اإىل اأن 

 من روؤو�ض اأ�صحابه«. 
ّ
يتال�صى احللم ال�صهيوين

ويف منت�ص��ف حزيران، عادت اللجنة ال�صيا�صّي��ة اإىل اللتئام يف القاهرة حيث ا�صتقبلت 

برن��ادوت جمتمعة. وكان��ت ال�صكاوى تتواىل من اخل��روق ال�صهيونّية للهدنة. وهو ما 

تعّهد برنادوت مبعاجلته. وقد �صّمت اللجنة جلنة فرعّية ملتابعة الّت�صال بالو�صيط وكان 

فيه��ا روؤ�ص��اء الوزارات يف م�ص��ر والأردّن ولبنان والأمني العاّم للجامع��ة. ويف ندوة �صحافية 

عقده��ا ريا���ض ال�صلح بعد عودته من القاهرة يف 18 حزي��ران )وكان قد درج، من بداية 

احلرب، على ا�صتقبال ال�صحافّيني عند كّل حمّطة( نّوه باختيار لبنان لع�صوّية اللجنة 

الفرعّية معتربًا اإّياه تقديرًا لدوره التوحيدّي. واأ�صار اإىل الإ�صرار العربّي امل�صتمّر على رف�ض 

التق�صي��م وعلى اإن�صاء »دولة عربّي��ة موّحدة م�صتقّلة« يف فل�صطني. واأعلن اأن العرب مل 

يذهبوا اإىل رود�ض ومل يفاو�صوا ال�صهاينة، واأن الو�صيط مل يعر�ض �صيغة فدرالّية واأن العرب 

يرف�صونه��ا ول��و كانت على اأ�صا�ض م�صروع ال�صاعة الأخ��رة الذي قّدمه كميل �صمعون 

با�صمه��م يف الأمم املّتحدة قبل ق��رار التق�صيم. اإىل ذلك، ذاَع اأن ال�صلح �صرب لربنادوت 

 لإقناعه باأن يف و�صع الع��رب واليهود اأن يعي�صوا �صوّية يف دولة موّحدة: »ها 
ّ
املث��ل اللبناين

اأن���ذا اأراأ���ض وزارة هذه الدول��ة بالرغم من اأّنني من الطائفة الأقّل ع��ددًا وهذا اأكرب دليل 

عل��ى اأّن��ه اإذا اأراد اليه��ود اأن يزول اخل��الف املوجود الآن فما عليه��م اإل اأن ينتزعوا من 

نف�صّيتهم فكرة اإن�صاء الدولة املوهوم�ة«.

ويف الع�ص��ر الأخ��رة من حزي��ران، كان ريا�ض ال�صلح بني ب��روت ودم�صق يعالج اخلروق 

ال�صهيونّي��ة الت��ي توال��ت، ويلتقي اأمني ع��اّم اجلامعة وقائ��د جي�ض الإنق��اذ وي�صارك يف 

اأعمال اللجن��ة الفرعّية العربّية التي با�صرت اجتماعاتها يف العا�صمة ال�صورّية. وهو قد 

 على اأّنه »رئي�صي« مو�صح��ًا، يف ت�صريح ل�روز 
ّ
ع��اد يف ه��ذا الوقت اإىل اإبراز ال��دور اللبناين

اليو�ش��ف، اأّن��ه اأفهم برنادوت »اأن ن��زول لبنان اإىل املي��دان )...( يج��ب اأن تفهمه الدول 

عل��ى اأّن��ه اإعالن امل�صيحّيني الع��رب احلرب على اليهود واأن اجله��اد العربّي لي�ض قائمًا 

عل��ى نزعة دينّي��ة، كما هي احلالة عند اليهود بل على نزعة قومّية عربّية«. ويف هذا 

الوق��ت اأي�صًا كان الالجئ��ون الفل�صطينّيون اإىل لبنان قد ب��داأوا ي�صتكون – ف�صاًل عن 

ظ��روف عي�صه��م الفاجعة – بقاءهم على هام���ض معركتهم، فتوّج���ه ممّثلون لهم 

بن��داء ا�صتغاث��ة اإىل عبد الرحمن ع��ّزام )وكان يف بروت( واإىل ريا���ض ال�صلح. وطلبوا، 

ب��ني ما طلب��وه، فتح ثكنة لتدريب ال�صّب��ان منهم وت�صهيل عودته��م اإىل اجلزء املحّرر 

م��ن بالدهم، واأّكدوا لريا�ض ال�صل��ح »اأن اأعمالكم التاريخّية اخلالدة يف �صبيل العرب 

�صّجلت ذكركم العاطر يف قلب كّل عربّي«.

 

يف نهاي��ة حزيران، عاد ريا�ض ال�صلح اإىل القاه��رة حيث انعقدت اللجنة ال�صيا�صّية، وقد 

هّزه�ا م�صروع الت�صوية الذي اقرتحه الو�صيط الدويّل يف 27 حزيران، ثّم وجدت نف�صها حيال 

�شغ�ط ال��شيط ومن وراءه لتمديد هدنة االأ�شابيع االأربعة التي كانت نهايتها مرتقبة يف 

التا�صع من مّتوز. كان برنادوت قد ترك جانبًا خريطة التق�صيم التي اعتمدتها الأمم 

املّتح��دة يف ال�صنة ال�صابقة، واقرتح نوع��ًا من الحّتاد بني اإ�صرائيل ودولة عربّية ت�صم �صرق 

الأردّن وفل�صطني العربّية. واأّما فل�صطني العربّية هذه فكانت تختلف عن اأختها يف قرار 

1947 برتكها اجلليل بتمامه للدولة اليهودّية والنقب بتمامه والقد�ض للدولة العربّية. وقد 

رف�ض اليهود والعرب معًا هذا امل�صروع. رف�صه اليهود لإخراجه القد�ض من عهدتهم ولأن 

 لدولتهم كانوا 
ّ
الحّت��اد ومملكة عبد الله كان يف نظرهم بابًا اإىل ا�صتتباع بريطاين
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يحاذرونه. ورف�صه معظم العرب اذ راأوا فيه اأي�صًا مدخاًل اإىل و�صع 

 جمّدد على فل�صطني و�صرق الأردّن معًا. وهو ما كان 
ّ
يٍد بريطاين

يجايف، على الأخ���ض، ت�صّورات م�صرّية و�صورّي��ة للنتائج املاأمولة 

حلرب فل�صطني. واأّما امللك عبد الله فكان الوحيد الذي منحه 

م�ص��روع برنادوت ف��وق ما كان ياأمل من ه��ذه احلرب. ولكن 

و�صع��ه كان ق��د بل��غ درجة م��ن احل�صا�صّية يف املحي��ط العربّي 

األزمه مبجاراة الرف�ض العربّي مل�صروع اأجهز عليه الرف�ض اليهودّي 

 يري��د، لق��اء هذه املج��اراة، متديدًا 
ّ
اأ�ص��اًل. وكان املل��ك الأردين

لوقف القتال يفتح اأمامه باب التثمر ال�صيا�صّي ملنجزات جي�صه 

يف املرحلة الأوىل م��ن احلرب وملواقعه يف امليدان. ولكن اأركان 

اللجن��ة ال�صيا�صّية الآخرين الذين طالعهم رئي�ض الوزارة الأردنّية 

بطل��ب التمدي��د كانوا يف غر هذا ال��وارد. وكان ريا�ض ال�صلح 

اأح��د الذين ك��ّرروا علنًا، يف مّدة الهدن��ة، رغبتهم يف ا�صتئناف 

القتال. بل اإّنه ذهب اإىل حّد القول، يف مطلع الهدنة، اإن الهدنة 

ل متن��ع القتال بال�صرورة. وهذا راأٌي اأخذت به اجلهة ال�صهيونّية 

فع��اًل ل قوًل اإذ ا�صتثم��رت مّدة الهدنة لتح�ص��ني مواقعها وزيادة 

ا�صتعدادها للقتال. واأّم��ا العرب فو�صلوا اإىل اجتماعات القاهرة 

ويف ركابهم قادة جيو�صهم يلّحون عليهم بال�صكوى من قّلة 

الذخ��رة. فهم مل يكونوا قد متّكنوا م��ن �ص�ّد هذا النوع من 

الثغرات – ناهيك بغره – يف اأ�صابيع الهدنة الأربعة.

 

�ل��ت اللجنة ال�صيا�صّي��ة اإىل قرار با�صتئن��اف القتال،  علي��ه تو�صّ

م��داراًة للحاج�ة ال�صيا�صّية، �صفعته مبيل اإىل لزوم خّطة الدفاع 

دون الهج��وم، م��داراًة لواقع احل���ال الع�صكرّي. ومّل��ا كان هذا 

التوج��ه ل ُينا�ص��ب امللك عبد الله، ل جمل��ًة ول تف�صياًل، فاإّنه 

�صع��ى مع برنادوت اإىل اإحباطه. وقد رّدت م�صر على هذا امل�صعى 

با�صتئن��اف القتال فع��اًل يف الثامن من مّت��وز، م�صتبقة التا�صع 

الذي كان نهاية الهدنة.

 

ع��اد ريا���ض ال�صلح م��ن القاهرة ع�صّي��ة ا�صتئن��اف القتال. ويف 

غدات��ه، �صّلى يف امل�صجد العمرّي فهّلل له جمهور ُم�صتب�ص�ِر. وما 

لبثت بروت وم�صائفها اأن دخلت يف حركة �صيا�صّية حممومة 

كان للعراقّي��ني منها ق�صٍط واٍف. فتباع��ًا و�صل اإىل بروت وزير 

القت�ص��اد العراقّي جمال بابان ثّم رئي�ض ال��وزارة مزاحم الباجه 

ج��ي وتّوجت هذه احلركة بو�ص��ول الو�صّي عبد الإله يف 16 مّتوز. 

ويذك��ر ب�ص��اره اخل��وري اأن عبد الإله �ص��كا له ولريا���ض ال�صلح 

تلّك��وؤ عّم��ه عب��د الله يف ا�صتئن��اف القتال ويف جن��دة اجليو�ض 

العربّي��ة االأخرى. قيل هذا الكالم غداة �شق�ط اللّد والرملة وما 

اأعقب��ه م��ن م�صاهد الن��زوح املذعور وما اأورثه م��ن مرارة يف طول 

البالد العربّية وعر�صها.

 

كان��ت اللجنة ال�صيا�صّية جمتمعة يف عالي��ه منذ 14. وكانت 

الأّي��ام الأربع��ة الت��ي �صبق��ت التئامه��ا ق��د �صه��دت م�ص��اورات 

كثيف��ة بني ريا�ض ال�صل��ح ومزاحم الباجه ج��ي وجميل مردم 

وعب��د الرحم�ن عّزام، وا�صرتك يف املناق�ص���ات اأي�صًا وزيرا الدفاع 

 والعراق��ّي وقائ��د جي�ض الإنق��اذ وع�صكرّي��ون اآخرون. 
ّ
اللبن��اين

وق��د انتهت ه��ذه امل�ص��اورات بال�صلح والباجه جي وم��ردم وعّزام 

اإىل عّم��ان يف 13. والتاأمت اللجن��ة ال�صيا�صّية هناك مب�صاركة 

عبد الإل�ه. و�صاع اأن الأردّن ممتع�ض من ت�صمية »جلنة اإدارّية« 

لفل�صطني كانت نوعًا من النذير ب�»حكومة عموم فل�صطني« 

الت��ي راأت النور بعد ذلك باأ�صابيع. وكان الأردّن يرى اأن اإدارة ما 

تبّق��ى من فل�صطني العربّية حّق له. وكان عّزام وال�صلح ومردم 

ي�صغط��ون لالإبقاء على خّطة القاهرة التي اأف�صت اإىل ا�صتئناف 

القت��ال وييل��ون اإىل ال�ص��ّك يف حديث نق�ض الذخ��رة امُلتفاِقم 

. ولكن الواقع اأن عب��د الله وقائد جي�صه 
ّ
عن��د اجلي���ض الأردين

غل��وب كانا قد بذل جه��ودًا مل تثمر للح�صول على ذخائر من 

الربيطانّي��ني ث��ّم م��ن العراقّيني، قب��ل التوّجه بالطل��ب نف�صه 

اإىل امل�صرّي��ني وال�صورّيني يف اجتماع عّم��ان. كان الربيطانّيون 

يريدون فر�ض الهدنة يف جمل�ض الأمن كما يف ميدان املواجهة، 

وكان العراقّي��ون يف �صائق��ة ذخرّية. واأّما امل�صرّي��ون وال�صورّيون 

ف�صبقت الهدنة بّرهم بوعٍد غر قطعّي. 

 ا�صتم��ّر يف القتال – بعد اأن ترك 
ّ
والواق��ع اأي�صًا اأن اجلي�ض الأردين

الل��ّد والرمل��ة مل�صرهما – وذل��ك خالف��ًا لرغب��ة قائ��ده غلوب 

وباأمر م�صّدد م��ن امللك الذي كان يريد اأن يغّطي ان�صحابه من 

احل��رب بهدن��ة عاّمة. وهو ق��د متّكن، بع��د مواجهات بالغة 

ال�صرا�ص��ة، م��ن املحافظ��ة الإجمالّية عل��ى مواقع��ه يف القد�ض 

ال�صرقّي��ة وحولها. وح��ني �صرت الهدن��ة، يف 18، كانت اجليو�ض 

 
ّ
العربّية كّلها قد اأم�صت يف مواقف خطرة. واأّما اجلي�ض الأردين

فاأدركته الهدنة وهو على �صفر الهاوية.

حتّكمت باحلي��اة ال�صيا�صّية يف م�صر، غداة 

احلرب العاملّية الثانية، م�صاألة جالء القّوات 

الربيطانّية عن البالد. واحلّق اأن هذه امل�صاألة 

مل تك��ن غادرت ال�صاحة ال�صيا�صّية امل�صرّية 

 م�صر يف 
ّ
قّط منذ احتالل اجلي���ض الربيطاين

�صن��ة 1882، ولكنه��ا اجت��ازت مراح��ل خبّو 

ومراح��ل منّو كان��ت معاه��دة 1936 حمّطة 

مهّم��ة م��ن حمّطاته��ا اإىل اأن دخلت، مع 

نهاي��ة احل��رب، يف ط��ور ب��دا مّتجه��ًا نح��و 

ح�صمه��ا. ومل يكن امل�صرّيون ي��ربزون �صعار 

علي��ه  كان��ت  م��ا  عل��ى  »ال�صتق��الل«، 

احل��ال يف اأقط��ار اأخ��رى من امل�ص��رق العربّي، 

واإمّن��ا كانوا يطلبون اجل��الء. فهم اعتربوا 

اأنف�صهم دولة م�صتقّلة ولكن حمتّلة.

كان ت�صري��ح 22 �شباط 1922 قد مّثل اعرتافًا 

ا�صمّيًا با�صتق��الل م�صر بعد تفكيك الدولة 

العثمانّي��ة وكانت معاهدة 1936 قد ح�صرت 

املرابط��ة الع�صكرّي��ة الربيطانّي��ة يف مثّلث 

�صيناء وقناة ال�صوي�ض ولكّنها اأغدقت عليها 

كّل م��ا قد حتتاج اإليه م��ن الت�صهيالت يف 

جهات اأخرى. ث��ّم اإن دواعي احلرب العاملّية 

مل تعّتم اأن اأعادت ه��ذه القّوات اإىل القاهرة 

 بالغ 
ّ
والإ�صكندرّية. فكان النفوذ الربيطاين

التاأث��ر يف توجي��ه �صيا�صة احلك��م الوطنّي 

النف��وذ  ه��ذا  وكان  تناق�صات��ه.  وا�صتثم��ار 

يحم��ي م�صال��ح اقت�صادّي��ة اأجنبّي��ة �صدي��دة 

الوطاأة ومتحّكمة مبقاليد املعي�صة والنمّو يف 

البالد ومبوازينه��ا الجتماعّية – ال�صيا�صّية. 

وكان��ت �صن��وات احل��رب مب��ا اأْملت��ه م��ن 

تغليب للمنط��ق الإ�صرتاتيج��ّي يف مواجهة 

جيو���ض »املح��ور«، ق��د زادت م��ن ق��ّوة ه��ذا 

التحّك��م ومن �ص��ّدة تلك الوط��اأة. ول ريب 

اأن حال��ة احلرب وتقّطع املوا�صالت التجارّية 

الدولّية اأ�صعف��ا يف تنمية الراأ�صمالّية امل�صرّية. 

ولكنهم��ا زادا اأي�ص��ًا يف الت�صّخم وتعاظمت 

املديونّية الربيطانّية م��ن م�صر اأي�صًا ودخلت 

الطبقات الفق��رة واملحدودة الدخل يف حمنة 

معي�صّية ع�صرة وتعّززت، باإزاء ذلك، �صفوف 

احلركة النقابّي��ة وال�صعبّية عمومًا وازدادت 

اإحلاحًا يف طرح مطالبها.
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ه��ذه الهدنة هي ما وا�صل��ت اللجنة ال�صيا�صّي��ة بحثه يف عاليه 

بع��د عّم��ان. وكان جمل�ض الأم��ن قد اّتخذ يف 15 ق��رارًا جديدًا 

بوق��ف النار بعد مهلة اأّي��ام ثالثة، وذلك مع الإن��ذار بعقوبات 

تق��ع عل��ى من ُيخال��ف. وكان��ت التظاهرات تت��واىل يف املدن 

العربّي��ة منذ �شق�ط اللّد والرمل��ة، وخ�ش��شًا يف االأردّن ويف ال�شّفة 

الغربّية. وكانت م�صر قد جنحت اإىل قبول الهدنة وبقي العراق 

و�صوري��ا عل��ى معار�صة باتت غ��ر ذات فائدة. وم��ع رحيل عبد 

الإل��ه ع��ن عاليه اّت�ص��ل ب�صاره اخل��وري ب�صك��ري القّوتلي الذي 

واف��اه اإليه��ا ظهر 17. ويروي اخل��وري اأّنه ونظ��ره ا�صتدعيا ريا�ض 

ال�صلح وجميل م��ردم من قاعة الجتماع الذي كانت اللجنة 

ال�صيا�صّي��ة تعق��ده يف من��زل عمر الداع���وق. وقد اأف�ص��ى اإليهما 

رئي�ص��ا الوزارت��ني بواقع املي��ل الغال��ب اإىل قبول الهدن��ة. واأّكد 

ذلك للخوري رئي�ض الوزارة امل�صرّية النقرا�صي، م�صاًء، معّددًا وجوه 

اخلل��ل يف اأو�صاع اجليو�ض العربّية عل��ى اجلبهات. وقبل دقائق 

من حلول الأجل الذي �صربه جمل�ض الأمن )وكان اخلام�صة من 

ع�صر 18 بتوقيت ب��روت(، اأعلنت جامعة الدول العربّية قبولها 

الهدن��ة الثاني��ة. كان القت��ال ق��د دام ع�صرة اأّي��ام ل غر، بعد 

انتهاء الهدنة الأوىل. وهي اأّيام قلبت الو�صع العربّي يف فل�صطني 

اأو ك�صفته – بالأحرى – ك�صف��ًا تاّمًا. فكانت اأّيام عاليه تلك 

اأّي��ام غّم �صديد للمجتمع��ني يف منزل عمر الداع��وق اأو يف منزل 

ب�ص��اره اخلوري. وكانت اأّيامًا فا�صلة يف م�صرة اجلامعة العربّية 

نف�صها اإذ خرج��ت منها – اأكرث بكثر مما كانت يف ع�صايا 

احلرب – جامع��ة ل حتوي م��ن عوامل اجلمع مق��دار ما حتويه 

من عوامل الفرق��ة. وكانت اأّيامًا تال�صت فيها قدرة املوقف يف 

فل�صطني على �صبط اإيقاع العالقات ما بني احلكومة اأو العهد 

يف لبنان وبني معار�صيهما. وكان على ريا�ض ال�صلح اأن يتلّقى 

ب�ص��دره ما اأخذت املعار�صة تبديه من عن��ف �صديد يف ال�صيا�صة. 

وكان عليه اأي�صًا اأن يوا�صل ال�صعي اإىل �صبط اخل�صائر العربّية يف 

املج��ال الفل�صطينّي ما اأمكن ذلك. وهذا من غر اأن ي�صتثني 

��ى بني الأقطار املحاربة، وهو ميل  نف�ص��ه من اآثار امليل الذي تف�صّ

كّل قط��ر اإىل مداراة اآثار الكارث��ة الفل�صطينّية بني ظهرانيه، 

مبادرًا مبفرده، عند اللزوم، اإىل ما متليه عليه تلك املداراة.

كان��ت الهزية العربّي��ة يف فل�صطني قد اأ�صبح��ت اأمرًا وا�صحًا 

للعي��ان م��ع �صري���ان الهدن��ة الثاني��ة وخ��روج الفل�صطينّي��ني 

بع�ص��رات الألوف من دياره��م يف موجة كربى حلقت باملوجات 

الت��ي �صبقت دخ��ول اجليو�ض العربّي��ة اأر�ض فل�صط��ني. ومل يبَق 

يف اأي��دي اأركان اجلامع��ة الذي��ن كانت جيو�صه���م ل تزال يف 

مواقعها الفل�صطينّية غر رف���ض العرتاف باأن الأمر قد ُق�صي، 

والإ�ص��رار عل��ى اأن الهدن���ة لن تك��ون غر حم��دودة، والتلويح 

با�صتئن��اف القت��ال اإذا عجز الو�صي�ط ال��دويّل والأمم املّتحدة من 

ورائ��ه ع��ن الر�صّو بالق�صّية الفل�صطينّية يف ب���ّر ير�صى به العرب. 

على اأن هذا الكالم الذي كان ريا�ض ال�صلح واحدًا من مرّدديه 

ي�ة ج�صيم�ة، واأخذت نربة  اأ�صبحت متنع الت�صليم به موانع ح�صّ

الطاِعن��ني فيه وباأهلّي��ة امل�صوؤولني العرب لإنف��اذه تعلو وتغلب. 

فق��د اأ�صبح تف��ّكك اجلبهة العربّي��ة اأمرًا معلوم��ًا. وكذلك 

�صع��ف اجليو�ض العربّية وقب���ض الق��ّوات الإ�صرائيلّية على زمام 

املب��ادرة على اجلبه��ات. وب��دا اأن احلّكام الع��رب �صين�صغلون 

مب�صكالت كبرة يف اأقطارهم نف�صها اأورثت بع�صها الهزية 

واأورث بع�صه��ا الآخ��ر ع��بء اللج��وء الفل�صطين��ّي بوجهي هذا 

الع��بء: امل��اّدي وال�صيا�صّي. ثّم اإن الهدنة يف ت�ص��ّور الأمم املّتحدة 

كان��ت غ��ر حمّددة بزم��ن وكان خرقه��ا مقرتن��ًا بعقوبات. 

وهو م��ا اأّكده برنادوت حني ح�صر اإىل بروت يف 25 مّتوز للت�صاور 

مع ريا�ض ال�صلح وعب��د الرحمن عّزام، يف م�صائل بينها م�صاألة 

الهدن��ة وخرقها وم�صاألة الالجئي���ن. وكان بني توّجهاته اأي�صًا 

جتري��د القد�ض من ال�صالح وهو م��ا بدا مف�صي�ًا اإىل ف�ّك احل�صار 

)ال��ذي كان قد اأ�صب��ح ن�صبّيًا جّدًا، يف كّل ح��ال( عن القد�ض 
اليهودّي��ة. واأّما الالجئ��ون فكانت قد اأخ��ذت ت�صيع )وتُن�صب 

خط��اأ اإىل الو�صيط( فكرة مبادلته��م بيهود البالد العربّية. وهو 

م��ا كانت تطمح اإليه اإ�صرائيل، وكان��ت الدول العربّية ترف�صه 

وكان لبن��ان اأ�صّده��ا رف�صًا له. وقد �ص��ّرح الو�صيط يف بروت باأن 

ممّثلني لّلجنة القت�صادّية وللجنة ال�صوؤون الجتماعّية يف الأمم 

املّتحدة �صيوفدون لتنظيم اإغاثتهم. واأّما عن الهدنة وخروقها، 

فق��ال الو�صي��ط اإّنه طل��ب 300 �صابط ملراقبته��ا، واإّنه لن تكون 

هن���اك ق��ّوة تردع اخل��رق بل مراقب��ون يفيدون جمل���ض الأمن 

مب��ا يح�صل. ومل يك��ن يف هذين الإجراءين مبع��ث طماأنينة 

كافية للبنان الذي كان قد اأخذ ينوء بحمل اللجوء من جهة 

وي�صت�صعر خطرًا جاّدًا على �صالمة اأرا�صيه من اجلهة الأخرى.
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ال�ص��راع  كان  ال�صلط��ة،  م�صت��وى  عل��ى 

املتم��ادي ب��ني املل��ك وح��زب الوف��د يوّج��ه 

تكوين اآلة احلك��م و�صر اأعمالها. وكان 

 قد فر�ض ع��ودة الوفد اإىل 
ّ
ال�صف��ر الربيط��اين

احلكم معتربًا بقدرة هذا احلزب على جلم 

ال�صط��راب الجتماع��ّي وال�صيا�ص��ّي يف زمن 

احل��رب، ف�صّكل زعيم��ه م�صطفى النّحا�ض 

وزارة جدي��دة يف �شباط 1942. وه��و ما اأ�صاء اإىل 

الوف��د، بالنتيجة، ومّك��ن امللك من �صرف 

وزارة النّحا���ض يف ت�صري��ن الأّول 1944، وذل��ك 

 بع��د حماولت��ني، يف ال�صهور ال�صابق��ة، ت�صّدى 

 حمتّج��ًا بظ��روف 
ّ
لهم��ا ال�صف��ر الربيط��اين

احلرب اأي�صًا.

وم��ع حيازة الوف��د اأكرثّي��ة نيابّية، كانت 

�صورت��ه قد فقدت اإ�صراقها، يف تلك املرحلة، 

وا�صت��ّد، يف وجه��ه، اأزر اأح��زاب الأقّلي��ة، ويف 

مقّدمه��ا حزب ال�صعدّيني اخل��ارج من رِحم 

الوف��د نف�صه غ��داة معاه��دة 1936. ومل يلبث 

الوف��د، اإىل خروج��ه من احلك��م، اأن خرج 

م��ن جمل���ض الن��ّواب اأي�ص��ًا بع��د انتخابات 

قاطعه��ا و�صابه��ا تزوي��ر �صري��ح ون��ال فيه��ا 

ال�صعدّيون وحدهم ما يقّل بقليل عن ن�صف 

املقاع��د وت��وّزع الر�صي��د ب��ني اأح��زاب ثالثة 

اأخرى وامل�صتقّلني.

وكان عل��ى راأ���ض ال�صعدّي��ني اأحم��د ماه��ر 

الذي توىّل رئا�ص��ة الوزارة بعد النّحا�ض واغتيل 

حال اإع��الن حكومته احلرب عل��ى اأملانيا 

واليابان يف �شباط 1945، فخَلفه حممود فهمي 

النقرا�ص��ي ال��ذي �صيكون م�ص��ره الغتيال 

اأي�صًا – بي��د الإخ��وان امل�صلمني – م��ع اّت�صاح 

وقائ��ع الهزية امل�صرّية يف حرب فل�صطني يف 

نهاية الع��ام 1948. ومل ت��اأِت مذّكرة اأر�صلها 

النقرا�صي اإىل حكومة لندن، يف نهاية العام 

1945، طالب��ًا فيه��ا اإع��ادة النظ��ر يف معاهدة 
1936 بنتيج��ة، اإذ اأبدت احلكوم��ة العّمالّية 
اأفل��ح  وق��د  ��كًا باملعاه��دة.  اجلدي��دة مت�صّ

 يف منع م�ص��ر من اللجوء 
ّ
ال�صغ��ط الربيطاين

ف��ورًا اإىل جمل���ض الأم��ن ال��دويّل، احلدي��ث 

التاأ�صي���ض وقت��ذاك، طلب��ًا لإل��زام بريطانيا 

باجل��الء على غ��رار م��ا فعله لبن��ان و�صوريا 

يف مواجه��ة فرن�ص��ا. وق��د اّت�صم��ت ال�صنوات 

الالحق��ة مبواجه��ات �صيا�صّي��ة حامية بني 

الأح��زاب احلاكم��ة وب��ني الوفد ال��ذي بقي 

اأقوى الأحزاب. وكان ماأخذ الوفد الأّول على 

اجلبه��ة احلاكمة تهاونه��ا يف دفع مطلب 

اجلالء ُقُدمًا، وهذا مع اأن الوفد كان قطب 

احلكوم��ة الت��ي وّقع��ت معاه��دة 1936 واأن 

قيادت��ه بقيت قريب��ة اإىل خ��ّط الت�صوية مع 

بريطانيا فكانت تري��د اجلالء مع ا�صتبقاء 

عالق��ات التع��اون وال�صداق��ة ب��ني الدولتني. 

كان الوف��د ياأخ��ذ عل��ى احلكوم��ة اأي�ص��ًا 
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غداة زيارة برنادوت هذه، اأي يف 26 مّتوز، قّدم ريا�ض ال�صلح ا�صتقالة 

حكومت��ه الرابع��ة التي كانت ق��د عّمرت اأربع��ة ع�صر �صهرًا، 

اإذ ه��و �صّكلها يف غ��داة انتخابات 25 اأّي��ار النيابّية. ومل تكن 

ماَجَري��اُت احلرب يف فل�صطني بعيدة عن ه��ذه ال�صتقالة. فقد 

كان يُفرت�ض يف احلكومة الراحلة اأن حتمل يف متاعها بع�ض 

اأوزار احل��رب، يف الأق��ّل. وكان يُفرت���ض يف اجلديدة، وقد ُكّلف 

ريا���ض ال�صلح ت�صكيلها، اأن تعيد ر���ضّ ال�صفوف النيابّية التي 

بدا اأن احلرب تو�صك اأن تهّزها وراء حكم اخلوري – ال�صلح.

 

ويوم 3 اآب، التاأَم املجل�ض النيابّي ل�صماع بيان احلكومة اجلديدة 

ومناق�صته والت�صويت على الثقة. وقد �صهدت هذه اجلل�صة منازلة 

خطابي��ة ذه��ب لها دوّي بني ريا���ض ال�صلح وكمي��ل �صمع�ون. 

وكان م��دار املنازلة فل�صطني. وكان �صمع��ون قد ا�صتقال يف 19 

اأّي��ار اأي ع�صّية جل�صة التجديد لب�صاره اخلوري – وذلك بعد موؤمتر 

�صحف��ي حاّد انتق��د فيه املواق��ف العربّية م��ن فل�صطني ومنها 

 واأ�صيب على اأثره بعار�ض اأقعده مّدة. قبل ذلك، 
ّ
املوقف اللبناين

كان �صمع��ون ق��د مّثل لبن��ان يف دورة الأمم املّتح��دة التي اّتخذ 

فيه��ا قرار تق�صيم فل�صط��ني ويف منا�صبات دولّي��ة اأخرى تناولت 

امل�صاأل��ة الفل�صطينّي��ة. ويف جل�ص��ة الثق��ة تلك، األق��ى �صمعون 

خطب��ة ف��ور انته��اء ريا���ض ال�صلح م��ن ت��الوة البيان ال��وزارّي. 

وكان رئي���ض ال��وزارة قد خ���ضّ م�صاألة فل�صط��ني بجانب معترب 

 يف 
ّ
من ذل��ك البيان. فاأبرز الوج��وه املختلفة لالإ�صه��ام اللبناين

املعرك��ة، من تقريب ب��ني اأركان اجلامعة العربّي��ة التي اأ�صاَد 

 
ّ
البيان كثرًا مبوقعها ودوره��ا، اإىل م�صاركة اجلي�ض اللبناين

م�صارك��ة تّتفق م��ع »اإمكانّياته« يف التدّخ��ل امل�صّلح وتعاون 

مع جي�ض الإنقاذ وجتنيد احلكومة متطّوعني لبنانّيني يف هذا 

الأخ��ر وم�صاهمتها يف ت�صليحه، اإىل ا�صتقب��ال ع�صرات الألوف 

م��ن الالجئني وتاأم��ني حاجاتهم... ثّم و�ص��ف ال�صلح مرحلة 

م��ا بعد الهدن��ة الثاني��ة باأنها »دقيق��ة �صعبة« ولكّن��ه اأّك�د 

الت�صمي��م العرب��ّي عل��ى الن�ص��ر، يف النهاية، وتعّه��د با�صتئناف 

القت��ال »عندما تدّق ال�صاعة«، واأ�ص��ار اإىل عزم احلكومة على 

التقّدم مب�صروع قانون للتجنيد الإجبارّي.

 

واأّم��ا خطبة �صمعون فج��اءت اأطول بكثر من البي��ان الوزارّي 

وانح�ص��رت، تقريب��ًا، يف املو�صوع الفل�صطين��ّي ويف نق�ض الإعداد 

للحرب، ويف قبول الهدن��ة مّرتني خالفًا للم�صلحة ولت�صريحات 

وتعّه��دات كث��رة كان لريا���ض ال�صلح ن�صي��ب كبر منها. 

وكان منط��ق �صمع��ون قائم��ًاَ ح��ني يتن��اول موق��ف لبنان يف 

احل��رب، على حتميله جري��رة املوقف العربّي كّل��ه وجريرة ما 

انتهت اإليه احل��رب، فال يتوّقف حلظة عند حدود الإمكانات 

اللبنانّي��ة وموق��ع لبن��ان من خريط��ة احلرب العاّم��ة، ول عند 

م�صل��ك لبنان الفعل��ّي يف هذه الأخرة. عل��ى اأن �صمعون حني 

ذك��ر �صوري��ا والع��راق و�ص��ف موقفهما بامل�ص��ّرف مل��ا اأبدياه من 

اعرتا���ض على ال�صتجابة العربّية لقرار جمل�ض الأمن يف عاليه. 

وه��و قد �صك��ت عن كون ه��ذا املوقف مل تتبع��ه اأدنى مبادرة 

م��ن الدولتني يف احل��رب نف�صها ول غّر �صيئًا يف �صرتها. وهو قد 

�صك��ت اأي�ص��ًا عن كون لبنان عار�ض ب��دوره الهدنة يف املّرتني، 

ولك��ن مل يعت��زل املوقف العربّي العاّم، رمزي��ًا، حني اأ�صبح هذا 

املوقف اأمرًا واقعًا. كان منطق �صمعون قائمًا اأي�صًا على كون 

الهدنة الأوىل ق��د �صلبت العرب ن�صرًا كانوا يقرتبون منه. على 

اأن هذا العتقاد كان نتيجة وه�م اأحدثته �صرعة تقّدم اجليو�ض 

العربّي��ة اإىل املناطق العربّية م��ن فل�صطني، واجلهل الذي كان 

�صائدًا بوقائع امليزان الع�صكرّي.

 

��رت  ب�صّ ال�صل��ح  لريا���ض  ت�صريح��ات  اأورد  ق��د  �صمع��ون  وكان 

بالن�ص��ر واأخرى �صّلم��ت بالهدنة )ولو اأن امل�ص��ّرح نفى عن نف�صه 

تاأيي��د الهدن��ة اأو الرغبة فيه��ا( فاأبرز اخلطيب بذل��ك ما �صّماه 

»تناق�ص��ات« يف كالم رئي���ض احلكوم��ة. وه��و راأى اأن احلرب 

كان��ت »م�صرحّي��ة« ُمّثل��ت من غر ا�صتع��داد واأّنن��ا »حاربنا 

بالق��ول حّتى اآخر رم��ق، و�صّلمنا بالفعل م��ن اأّول نظرة«... وهو 

خت��م كلمته با�شت��ذكار �شق�ط غرناط�ة وق���ل والدة اأبي عبد 

الله، اآخر ملوكها، لول�دها وقد راأته يبكي املدينة:

اإبِك مثل الن�صاء ُمْلكًا م�صاعًا

       مل حتافظ عليه مثل الرجاِل

ومل يكن ماأثورًا عن �صمعون روايته هذا النوع من احلكايات 

والأ�صعار، ول هذا القدر من البالغة. فبداأ ريا�ض ال�صلح رّده عليه 

من هذا الباب، وا�صفًا اإّياه ب�»الأ�صمعّي« وخطبته ب�»اأنها مقالة 

دّبجها واحد يف هذا البلد ثّم األقاها يف هذا املجل�ض نائب ينفث 

نفثة فا�صل موتور«. بعد ذلك عاد ال�صلح اإىل القول اإّنه كان »اأّوًل 

وثانيًا وثالث��ًا اأّول من رف�ض الهدنة واآخر من قبلها«... ثّم اأّكد 

ف�صلها م�صاأل��ة اجلالء عن م�صاأل��ة ا�صتعادة 

»وح��دة وادي النيل« بني م�ص��ر وال�صودان بعد 

اإنهاء ال�صيطرة الربيطانّية على هذا الأخر. 

وهذا م��ع اأن م�صاألت��ي املرابط��ة الع�صكرّية 

الربيطانّية يف كّل من م�صر وال�صودان كانتا 

مّت�صلتني يف معاه��دة 1936 ويف اّتفاقيتي 1899 

تني بال�ش�دان وبالدور املن�ط بكّل من  اخلا�شّ

م�ص��ر وبريطاني��ا فيه. وكان مل��ك م�صر ل 

يزال ي�صّم��ي نف�صه »ملك م�ص��ر وال�صودان«. 

اأخ��رًا، كان الوف��د ي��رى، بطبيع��ة احلال، 

ل اإىل حّل  اأن��ه القّوة الوحي��دة املوؤّهل��ة للتو�صّ

لهاتني امل�صاألتني وحلماية هذا احلّل.

ويف �شب��اط 1946، ع��ّم التظاه��ر القاهرة بعد 

 عل��ى املذّكرة امل�صرّية 
ّ
و�ص��ول الرّد الربيطاين

وانت�ص��ر اإىل مدن اأخ��رى وكان نواته طاّلب 

ومطلبه��م  املدار���ض  وتالم��ذة  اجلامع��ة 

اإلغ��اء معاه��دة 1936 واّتفاق��ي 1899 املتعّلقني 

بال�ص��ودان وحتقيق وحدة القطرين. وكانت 

كلف��ة ه��ذه التظاه��رات كب��رة اإذ �صقط 

فيه��ا قتل��ى وجرح��ى بالع�ص��رات واعتق��ل 

املوج��ة  ح��ّدة  م��ن  زادت  وق��د  كث��رون. 

اإذ  9 �شب��اط،  ي��وم  حادث��ة كوب��ري عّبا���ض 

ُفت��ح اجل�ص��ر بع��د حما�ص��رة الطلب��ة عليه 

ف�صق��ط بع�صه��م يف النيل. وق��د اأف�صى عجز 

احلكومة عن حف��ظ الأمن اإىل ا�صتقالتها 

فخل��ف اإ�صماعي��ل �صدق��ي النقرا�ص��ي على 

راأ���ض حكوم��ة جدي��دة. وكان �صدق��ي قد 

خرج من حزب الأح��رار الد�صتورّيني لي�صبح 

. وقد ا�صته��ر ب�صّدة قب�صته  �صيا�صّي��ًا م�صتقاّلً

القمعّي��ة من��ذ ت�صكيل��ه حكومته الأوىل 

�صن��ة 1930 ومبادرة هذه احلكوم��ة اإىل اإلغاء 

د�صت��ور 1923 التح��ّرري، ثّم اأ�صب��ح ركنًا من 

م�ص��ر.  يف  ال�صناعّي��ة  الراأ�صمالّي��ة  اأركان 

وكان ق��د نع��ى عل��ى حكوم��ة النقرا�صي 

تهاونه��ا يف ا�صتثم��ار الظ��رف ال��دويّل، غداة 

نهاية احل��رب، ويف الإفادة م��ن و�صول حزب 

 اإىل احلك��م لتحقي��ق 
ّ
العّم��ال الربيط��اين

املطال��ب الوطنّية امل�صرّية، وه��ذا مع الإبقاء 

على حتالف يجمع ب��ني بريطاني��ا وم�ص��ر.

ومل تلب��ث حكومة �صدقي اأن واجهت يف 21 

�شباط )اأي بعد اأّيام من تاأليفها( اإ�صرابًا وا�صعًا 

وتظاهرات �صخمة قادتها »اللجنة الوطنّية 

للعّم��ال والطلبة« وجابهها يف القاهرة قمع 

�صدي��د ا�صرتك��ت في��ه مواق��ع ع�صكرّي��ة 

بريطانّي��ة، ث��ّم انت�ص��رت اإىل م��دن اأخ��رى. 

وكانت ح�صيلة القمع ع�صرين قتياًل ونحوًا 

من 150 جريحًا. ويف يوم احلداد العاّم الذي وقع 

في��ه الرابع م��ن اآذار، انتقل العن��ف ال�صديد 

اإىل الإ�صكندرّي��ة فُقتل فيه��ا 28 وُجرح 342. 

و�صلع اجلن��ود الربيطانّيون يف املواجهة اأي�صًا 

فُقت��ل منهم اثن��ان وُجرح اأربع��ة. وقد �صهد 

هذا اليوم مظاهر ت�صامن وا�صعة مع ال�صعب 

امل�ص��رّي يف كّل م��ن �صوري��ا ولبن��ان والأردّن. 

وُيذكر اأن جماع��ة الإخوان امل�صلمني اأبدت 

تاأيي��دًا حلكوم��ة �صدق��ي و�ُصّكل��ت منها 

ومن قوًى اأخرى ثانوّية »جلنة قومّية« مناوئة 

ل�»اللجنة الوطنّية« التي كان قوامها الوفد 

وتنظيم��ات املعار�ص��ة الأخرى وفيه��ا بع�ض 

الت�صكيالت املارك�صّية اجلديدة. ومل تعّمر 

اللجنتان، يف كّل حال، اإّل اأ�صابيع اأو اأ�صهرًا. 

وكان امل��ّد ال�صعبّي، يف الواقع، اأو�صع بكثر 

من التنظيمات التي ت�صّدرته.

 يف م�ص��ر عن�ص��رًا 
ّ
كان الت�صّل��ب الربيط��اين

اأ�صا�صّيًا من اإ�صرتاتيجّية طويلة النف�ض لحت 

ب�صائره��ا قبل �صن��وات. وُيع��ّد َمعلم��ًا فيها 

ت�صري��ح اأ�صرنا اإليه، اأطلقه اأنطوين اإيدن، وزير 

خارجّي��ة بريطاني��ا اآن��ذاك، يف 29 اأّي��ار 1941، 

وقال فيه ب�»وج��وب تقوية الرواب��ط الثقافّية 

والقت�صادّي��ة ب��ني الب��الد العربّي��ة وكذلك 

الرواب��ط ال�صيا�صّي��ة« واأب��دى تاأيي��د بريطانيا 

لقيام درج��ة من الوحدة بني هذه البالد. وقد 

 
ّ
زامن ذل��ك اإن�صاء من�صب »الوزي��ر الربيطاين

املقي��م« يف ال�ص��رق الأو�صط، ومق��ّره القاهرة، 

واإن�ص��اء »مرك��ز متوي��ن ال�ص��رق الأو�صط« يف 

 
ّ
زمن احلرب، وزامن اأي�صًا مّد النفوذ الربيطاين

بقّوة اإىل �صوريا ولبنان. فبدت م�صاألة »الوحدة 

، على الأقّل، 
ّ
العربّية« يف ت�صّوره��ا الربيطاين
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اأن لبن��ان اأّدى اأجّل املهّم��ات يف ق�صّية فل�صطني قائاًل ل�صمعون: 

»اأن��ا ي�ا اأخي ل�صت مثلك بل اأعترب نف�صي م�صوؤوًل فال اأعلن ما 

يجب اأن يبقى �صّرًا«، م�صيفًا اأن »الراأي العاّم يعرف من هو ريا�ض 

ال�صلح، وماذا عم��ل )...( يوم كنت اأنت تت�صّكع على اأبواب 

املنتدب��ني«. واّته��م ال�صلح منتقده باأن كالم��ه ينتهي اإىل اأّنه 

كان علينا »اإّما اأن نخرج من اجلامعة العربّية اأو ناأمر اجلي�ض 

 باأن يهجم مبفرده على فل�صط��ني«. وختم بالقول اإن 
ّ
اللبن��اين

�صمعون يجمع ال�صيف وال�صتاء على �صطح واحد: »�صباحًا عند 

املطران مبارك وم�صاًء عند مفتي فل�صطني«.

 

تلت هذه املبارزة كلمت��ان معتدلتان: الأوىل لأمني نخلة دافع 

فيها عن �صلوك لبن��ان يف احلرب، والثانية انت�صر فيها حبيب 

اأبو �صهال ملوقف ريا���ض ال�صلح ودوره واأخذ على �صمعون النقياد 

ف يف التجّني، واأكد اأن ال�صلح »كان مفخرة  ل�»املوِجَدة« والتع�صّ

لي���ض لنف�صه بل للبنان و�صعب��ه«. وكان من اخلطب البارزة يف 

اجلل�صة خطبة املعار�ض ال�صاب بهيج تقّي الدين. وهو قد خالف 

�صمع��ون باإلقائه تبعة الف�ص��ل يف فل�صطني على الأطراف العرب 

جميع��ًا منك��رًا اأن ي�صلح »التغّني باأجم��اد ريا�ض ال�صلح«، اأي 

باملا�ص��ي، »اأداة لتربير اأخطاء احلا�ص��ر«. وبعد اأن نّدد تقّي الدين 

بك��ذب ال��دول الكربى على الع��رب يف فل�صط��ني وقبلها، لَم 

الع��رب على اأّنهم مالأوا الأر�ض »وعودًا واآماًل« وبالغوا يف التبّجح 

بقّوتهم وهم غر م�صتعّدي��ن للحرب، ثّم ر�صخوا لق�رار جمل�ض 

الأم��ن. وبع��د اأن اأبرز ما حل��ق بالعرب من خ�ص��ارة فاِدح�ة بني 

الهدنتني وعاد اإىل ال��راأي القائل اإن جيو�صهم خا�صت احلرب يف 

املرحل��ة الأوىل »ب�صورة حفظت معه��ا كرامتها«، �صّكك يف 

اأن يك��ون العرب مقبلني على ا�صتئن��اف القتال واأل�ّح يف طلب 

امل�صارح��ة بالواقع، وهذا بعد اأن اأعل��ن اأن »ق�صّية فل�صطني قد 

انتهت بكارثة مل يعرف لها التاريخ مثياًل«. على هذا القول، 

رّد ريا���ض ال�صلح بالقول اإن الق�صّية »جتتاز مرحلة �صعبة علينا 

اأن نخو�صه��ا« واأّنه��ا مل تنتِه ب��ل بداأت واأّنه��ا »عندما تنتهي« 

ف�»يجب اأن منوت جميعًا«. 

مل يحج��ب الثق��ة م��ع �صمع��ون وتقي الدي��ن اإل �صام��ي ال�صلح  

و�صليم��ان العلي وعادل ع�صران. ولك��ن هذه اجلل�صة كانت 

اإ�ص��ارة خط��رة اإىل ك��ون احل��رب الفل�صطينّي��ة ق��د افتتحت 

نة  مرحل��ة �صعبة من ال�ص��راع ال�صيا�صّي يف لبن��ان وعليه، مد�صّ

ط��رازًا جدي��دًا )اأو اأك��رث من طراز واح��د جديد( م��ن املعار�صة. 

كانت ح�صانات متينة ل�»العهد«، اأو للنظام القائم، قد اأخذت 

تتزع��زع. ف��اإن جناحات ال�صيا�ص��ة اخلارجّية، م��ن ال�صتقالل 

اإىل اجل��الء ونب��ذ املعاه��دات واإر�ص��اء جامعة ال��دول العربّية، قد 

تّوجتها هزية خارجّية جملجلة ما لبثت اأن تفاقمت بثبوت 

انك�ص��اف احلدود اللبنانّي��ة اأمام اجلارة اخلط��رة اجلديدة. واإن 

عهد التفاه�م مع �صوري��ا ومعاجلة اخلالفات العار�صة بالت�صاور 

�صب��ه اليوم��ي قد ب��دا ُم�صرفًا عل��ى نهايته مع مت��ادي الأزمة يف 

العالق��ات النقدّي��ة والقت�صادّي��ة، وه��ذا قب��ل اأن ي��زاح »عه��د 

القّوتل��ي« برّمته، وهو املعترب �صقيقًا لعهد اخلوري، وتبداأ �صل�صلة 

ت ريا�ض ال�صلح �صخ�صّيًا بعداء  من النقالبات الع�صكرّية خ�صّ

ا�صتثنائ��ّي احلّدة، معتربة اإّياه – عل��ى ما بدا – ركنًا من اأركان 

اجليل العربّي الذي انقلبت عليه.

ويف الداخل، لقت احتداَم املعار�صة ال�صيا�صّية، بعد مّدة، اأعماُل 

ع�صيان م�صّلح وعنف بدت من��ذورة للتكرار. وكانت بدايات 

ال�صتقالل قد �صهدت )يف ني�صان 1944، على اخل�صو�ض( ما ي�صبه 

ه��ذه الأعم��ال. ولكن هذا ال�صب��ه مل يك��ن اإّل �صطحّيًا. فاإن 

عن��ف بدايات ال�صتق��الل كان ي�صبه اإطالق الن��ار الحتفايّل 

يف جن��ازة انت��داب وىّل. واأّما اإطالق الن��ار، يف نهاية الأربعينات، 

فبدا مواكب��ًا لأزمة عهد هّزته الهزية الفل�صطينّية، واأ�صبح، 

يف بع���ض جتّلياته، ج��زءًا من هجوم قوى جدي��دة طاحمة على 

جيل ما بعد احلرب العاملّية الأوىل يف ال�صرق العربّي وعلى النظام 

العرب��ّي الذي اأر�ص�ى دعائمه هذا اجلي��ل يف اأعوام احلرب العاملّية 

الثاني��ة وبعدها. وكان حمتومًا اأن تتعرّث املعار�صات اجلديدة يف 

لبنان، وخ�صو�ص��ًا ما كان منها م�صّلح��ًا، باأذيال نظام طائفّي 

و�ص��ع لنف�صه قواعد م�صاركة وقواعد ا�صتقطاب اأي�صًا، واقت�صادًا 

للُعن��ف، موّجه��ة كّله��ا اإىل نب��ذ ط��راز م��ن العن��ف لقي، يف 

العق��د التايل حلرب فل�صط��ني، جناحًا يف اأقط��ار عربّية اأخرى. 

ولك��ن هذه املعار�صات ا�صتدرج��ت، مع ذلك، نوعًا من القمع 

، ت�صّدى �صواء ب�صواء 
ّ
املنهجّي، من جانب نظام احلكم اللبناين

للمعار�ص��ة امل�صّلحة وللمعار�صة بالتظاهر وللمعار�صة من على 

املنابر ال�صحافّية اأي�صًا. ومل تكن هذه املعار�صات منف�صلة دائمًا 

بع�صه��ا عن البع���ض ول كان��ت منف�صلة دائمًا ع��ن املعار�صة 

النيابّية اأو التقليدّية ول عن التّيارات العا�صفة باجلوار العربّي.

ومنها، على اخل�صو�ض، البديل الفل�صطينّي، 

الذي وج��ده املحافظون م�صيئ��ًا للعالقة بني 

بريطاني��ا والوليات املّتحدة )الراعية اجلديدة 

للحرك��ة ال�صهيونّية( ون��ار املعار�صة امل�صرّية 

التي كانت ُتن��ذر بطوفان جديد يف ال�صوارع 

 يف قدرة احلكم القائم 
ّ
يعّزز ال�صّك الربيطاين

يف م�صر على اإنفاذ الّتفاق العتيد متى ُعقد.

ه��ذا الطوفان ما لبث اأن ح�صل يف مّتوز حني 

كانت املفاو�صات قد ذّللت م�صائل من قبيل 

ُمهل الن�صح��اب وت�صكيل جلنة م�صرتكة 

تق��ّدر ح��الت احل��رب وخطر احل��رب، وتقّرر 

م��ا يرتّتب عل��ى كّل منها، وق��د ُوّقع، على 

ه��ذا، ن�ّض مل�صروع املعاه��دة بالأحرف الأوىل. 

والواق��ع اأن الت�صلي��م امل�ص��رّي به��ذه اللجنة 

اجلدي��دة هو م��ا زاد من التوّت��ر يف املدن اإذ بدا 

اأن��ه قبول بن��وع م��ن احلماي��ة الربيطانّية، 

وه��و اأي�صًا ما جعل حكوم��ة �صدقي ت�صتبق 

ال�صط��راب املنتظر بحمل��ة اعتقال واإغالق 

�صحف وت�صييق للحّريات �صديد الوطاأة. على 

اأن ال�صط��راب مل يه��داأ، وكان من عواقبه 

ب��روز انق�صام يف الوفد امل�ص��رّي املفاو�ض بحيث 

ظهر فيه م��ن ينّدد ب�صر املفاو�ص��ات وبتفّرد 

�صدقي باّتخاذ املواقف. هكذا ا�صطّر �صدقي 

اإىل ال�صتقال��ة. ولكنه مل يلب��ث اأن عاد اإىل 

رئا�ص��ة احلكومة بطلب من امللك، بعد اأن 

عجز البدي��ل املكّلف عن تاأليف حكومة 

جدي��دة. وكان��ت عودت��ه فر�ص��ة اغتنمه��ا 

لتنحية الوفد املفاو�ض ول�صتئناف التفاو�ض يف 

لن��دن م�صحوبًا بوزي��ر خارجّيته وحده. وحني 

عاد اإىل القاهرة، �ص��ّرح باأن الّتفاق مّت على 

وح��دة م�صر وال�ص��ودان حت��ت الت��اج امل�صرّي، 

 اإل اأن 
ّ
فم��ا كان م��ن اجلان��ب الربيط��اين

نفى ذل��ك. وما اإن افتتح العام الدرا�صي – بعد 

تاأجيل – حّتى ا�صتوؤن��ف التظاهر يف ال�صوارع 

وا�صتوؤنف القمع الدامي. فا�صتقال �صبعة من 

اأع�ص��اء الوفد املفاو�ض وعم��د �صدقي اإىل حّل 

ه��ذا الوف��د ر�صمّي��ًا يف 26 ت�صرين الث��اين. وقد 

ثابرت احلكومة الربيطانّية على »تو�صيح« 

ما اّتفق عليه ب�صاأن ال�صودان، فزادت موقف 

�صدق��ي حرج��ًا عل��ى ح��رج واألزم��ه �صع��وره 

توثيق��ًا ل�صبك��ة بريطانّية بات��ت م�صتملة 

اأو مقبل��ة عل��ى ال�صتم��ال على ج��ّل اأقطار 

ال�ص��رق العرب��ّي... اأو بالأحرى عل��ى كّلها! 

علي��ه اأمكن اأن ي�صم��ع �صدقي من ال�صفر 

، قبل ب��دء املفاو�صة الر�صمّية، قوله 
ّ
الربيطاين

»اإن احلكومة الربيطانّية ل تفّكر يف اّتفاق 

ثنائ��ّي يرمي اإىل ا�صتخدام قواع��د يف الأرا�صي 

امل�صرّية للدفاع عن الإمرباطورّية الربيطانّية 

اأو ملواجه��ة اعتداء يقع عل��ى م�صر فقط، بل 

ه��ي تفّكر يف تدابر م�صرتك��ة على اأ�صا�ض 

�صالمة جميع الدول التي لها م�صالح حيوّية 

ة بلدينا«. مع ذلك  يف ال�صرق الأو�صط، وبخا�صّ

مل جتد بريطانيا مندوحة من التفكر اأي�صًا 

يف بدائل من م�صر لتمركز ع�صكرّي غايته 

املبا�ص��رة الدف��اع ع��ن قناة ال�صوي���ض. فجرى 

ت��داول يف �صالحّية فل�صطني اأو قرب�ض اأو برقة 

اأو كينيا لهذه الغاية. وكانت تكت�صف يف 

كّل من هذه البدائل عّلة اأو علاًل غر هّينة 

الع��الج. واأّما »عّلة« م�ص��ر نف�صها، يف النظر 

، فلم تكن غر احليوّية املتنامية 
ّ
الربيطاين

للحركة الوطنّية امل�صرّية.

ب��داأت املفاو�صات الر�صمّي��ة يف 9 اأّيار 1946 بني 

وفدين رئ�ض اأحدهما �صدقي ورئ�ض الآخر بيفن 

. وكانت الأحزاب 
ّ
وزير اخلارجّي��ة الربيطاين

املمّثل��ة يف جمل�ض النّواب امل�ص��رّي ممّثلة يف 

الوف��د امل�ص��رّي، وغ��اب عن ه��ذا الوفد حزب 

ال�ف��د بع��د �ش��روط ا�شرتطها لال�ش��رتاك فيه 

 قد 
ّ
ورف�صها �صدقي. وكان اجلانب الربيطاين

اأ�ص��در بيانًا، قبل يومني م��ن بدء املفاو�صات، 

ر�صم فيه حدودًا لهذه الأخرة. فتعّهد �صحب 

الق��ّوات الربيطانّي��ة ولك��ن بت��دّرج حت��ّدد 

ُمهله بالتفاو�ض. وا�ش��رتط ع�دة هذه القّ�ات 

يف ح��الت ح��رب اأو تهدي��د باحل��رب تتحّدد 

كيفّيات تعيينها. وق��ال ب�»التحالف« بني 

بريطاني��ا وم�ص��ر على اأ�صا���ض امل�ص��اواة، اإلخ. 

ومنذ �صدور هذا البي��ان، اأ�صبحت املفاو�صات 

بني نارين: نار املعار�صة الربيطانّية )اأي حزب 

املحافظ��ني( وقد ترّك��زت على الت�صكيك 

يف �صالم��ة ما راأت في��ه حكومة اأتلي بدائل 

 يف م�صر 
ّ
من النت�ص��ار الع�صكرّي الربيط��اين
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م��ع ذل��ك، اأرخ��ى القمع بظ��ّل من ن��وع جديد عل��ى العامني 

الأخري��ن من ُحكم ريا�ض ال�صلح، وحتّمل هذا الأخر، كما 

يح�صن برج��ل الدولة اأن يفعل، مت��ام امل�صوؤولّية عن كّل اإجراء 

اّتخ��ذ، م�صروع��ًا كان اأم �ص��اّذا. وذاك عل��ى الرغم م��ن اأّنه مل 

يك��ن يحك��م وحده ب��ل كان ي�صاركه يف احلك��م اأركان 

اآخ��رون ذوو مطال��ب وم�صال��ح. وكان عل��ى راأ���ض ه��وؤلء رئي�ض 

اجلمهورّي��ة ال��ذي كانت اإرادته متلك و�صائل نف��اٍذ قوّية وتبقى 

اأفعال��ه مع ذلك مبعزل د�صت��ورّي من املحا�صبة، �ص��واء اأح�صلت 

املحا�صب��ة يف جمل���ض الن��ّواب اأم يف ال�صحافة. ويف �ص��ّر املداولت، 

كان ريا�ض ال�صلح قد حتّفظ عن بع�ض ما جرى و�صلع مقتنعًا 

يف بع���ض اآخ��ر. ذاك م��ا عرفناه م��ن اأوراق مل تُك�ص��ف اإّل بعد 

ع�ص��رات ال�صنني، اأو من مواقف �صح��ف �صديدة الولء له كانت 

تعّر���ض مب�صوؤولّي��ة غره عن ه��ذا الإج��راء اأو ذاك، اإلخ. وكان 

التحديد – يطال��ب  املعار�صات – ال�صحافّي��ة عل��ى وج��ه  بع���ض 

ريا���ض ال�صل��ح، مبثابرة كّلّي��ة، بالرحيل، خ�صو�ص��ًا اإن كان 

م��ا يجري ل ير�صيه. ولكن ريا�ض ال�صل��ح كان متوّج�صًا جّدًا، 

عل��ى الأرج��ح، مما �صيلي خروجه من احلك��م ومما �صيفعله 

خلف��اء حمتملون ل��ه وملنا�صريه كان يعرفه��م. وكان يف هذا 

التوّج���ض عن�صر �صخ�ص��ّي بالتاأكيد. ولك��ن كان فيه، يف ما 

 
ّ
ك بالدّفة، رغبة يف الدفاع عن قواعد بناء لبناين يتعّدى التم�صّ

كان ه��و اأّول امل�صهم��ني يف اإعالئه. ول دليل عل��ى �صّحة القول 

اإن ريا���ض ال�صل��ح فعل ما فعل��ه، يف هذه املرحلة، ملج��ّرد البقاء 

يف الكر�ص��ّي. فهو قد غادر احلكم ب�صال�ص��ة كّلّية، يف نهاية 

الع��ام 1944، وهو اإذ ذاك يف موقع ق��ّوة ا�صتثنائّية يرّجح اأّنها هي 

التي حملته على املغ��ادرة. واأّما بعد حرب فل�صطني، فكان يف 

التوّج���ض من املغ��ادرة، ف�صاًل عّما ذكرن��ا، رغبة يف الدفاع، يف 

وج��ه املجهول واملعلوم، عن عامل �صيا�ص��ّي األفه ريا�ض ال�صلح يف 

ال�صرق العربّي وكان َمْعلمًا من معامله. وهذا يف عهد اأ�صبح فيه 

ه��ذا العامل حتت رحمة الرياح. لذا طاول ريا�ض ال�صلح – تعّن�ت��ًا 

اأو اعتدادًا بالنف���ض – يف الرحيل عن احلكم، متخّطيًا مرارات 

خمتلف��ة، ولذا اأراد اأي�ص��ًا اأن يعود، يف اأق��رب وقت ممكن، بعد 

رحيل��ه. اإّل اأّنه رحل ع��ن الدنيا برّمتها قب��ل اأن يتمّكن من 

العودة اإىل احلكم.

غداة جل�صة الثق��ة بحكومته اخلام�صة، اأم�ص��ى ريا�ض ال�صلح 

�صاعات يف عّمان يحادث امللك عبد الله، وذلك بدعوة من هذا 

الأخ��ر الذي كان ق��د ا�صتاأنف لتّوه الّت�ص��ال بالإ�صرائيلّيني، اإذ 

اأر�صل وزيره املفّو�ض يف لندن عبد املجيد حيدر اإىل باري�ض ليلتقي 

هن��اك اإليا���ض �صا�صون رئي���ض الق�صم العرب��ّي يف وزارة اخلارجّية 

الإ�صرائيلّي��ة. وي��روي ب�ص��اره اخل��وري اأن عبد الله �ص��كا لريا�ض 

 غل��وب للذخرة ومنعه 
ّ
ال�صل��ح حج��ب قائد جي�ص��ه الربيطاين

ال�شّب��اط االأردنّيني من تلّق��ي اأوامر امللك. وعلى ذلك اأبدى عبد 

الله عجزه عن ا�صتئناف القتال مع اأن رغبته يف اإنقاذ فل�صطني 

قائم��ة. والراج��ح اأن املراد م��ن الإف�صاء اإىل ريا���ض ال�صلح بهذه 

ال�صك��وى كان اإخط��ار دول عربّي��ة حماربة بينه��ا لبنان باأّل 

تعّول عل��ى جولة قتال اأخرى ي�صرتك فيها الأردّن. كان امللك 

قد اختار الطريق الأخرى فلّبى دعوة كان ينتظرها من يوم اأن 

بداأت الهدنة الثانية وجاءت، يف واقع الأم�ر، من طرف �صا�صون.

 

بع��د لقاء عّمان هذا بع�صرة اأّيام، اأر�صل ريا�ض ال�صلح اإىل مزاحم 

الباج��ه ج��ي رئي���ض وزراء الع��راق مذّك��رة �صرّي��ة �صافية كان 

منطلقه��ا اللقاء املذكور. تورد املذّكرة رواية للحديث بني عبد 

الله وال�صلح خمتلف��ة �صيئًا ما عن رواية ب�صاره اخلوري. فامللك 

ي�صك��و فعاًل قّلة ال�صالح والذخرة ولكّنه ين�صبها اإىل امتناع 

ال��دول العربّية عن الرّب بتعّهد قطعته مب�صاعدة الأردّن ويدافع، 

يف املقاب��ل، عن �شّباط جي�ش��ه االإنكليز وي�رد حججًا خمتلفة 

ت�ص��ّوب اإبقاءه��م يف مواقعه��م. وهو حني يلّح علي��ه ال�صلح يف 

طل��ب ج���اب قاطع عن ا�شتع��داده ال�شتئناف القت��ال، ي�شرتط 

له��ذا اأن تُخرج »الأّمة العربّي��ة كّل قواها وتلقي بثقلها كّله 

يف املي��دان«. على اأن ال�صلح يخرج م��ن املقابلة مقتنعًا »متام 

القتن��اع ب��اأن �ص��رق الأردّن ل يك��ن اأن ي�صتاأن��ف القت��ال اأو 

ي�صرتك مع بقّية الدول العربّية اإذا هي اأقدمت على مثل هذا«. 

وهو يخل�ض من هذا اإىل اأن »على احلكومات العربّية اأن ت�صع 

�صيا�ص��ة جديدة، عل��ى �صوء ه��ذه احلقيقة، واأن تعي��د النظر يف 

ح�صاب قّواتها ويف تنظيم خططها«.

بع��د ذلك يعلن ال�صلح اأّنه يرى القتال واقعًا حتمًا اإن مل يكن 

باإرادة العرب فبمب��ادرة اليهود. وهو يرى اأّنه »ما دام الأمر �صيقع 

فالأف�ص��ل اأن يكون باأ�صرع ما يك��ن«، واأن »تلك هي اإرادة 

ال�صع��وب العربّية وذلك ه��و حكم امل�صلح��ة العربّية«. وف�صاًل 
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على معار�ص��ة الوليات املّتح��دة نقل مركز 

 اإىل فل�صطني ملا 
ّ
الثقل الع�صك��رّي الربيطاين

 هناك. 
ّ
يف ذل��ك من حّد للطموح ال�صهيوين

 ،
ّ
ويف �صوء هذا الت��واوؤم الأمركّي – الربيطاين

كانت رحلة النقرا�صي اإىل نيويورك تنطوي، 

يف م��ا تنطوي عليه، عل��ى رغبة يف اجتذاب 

الولي��ات املّتح��دة اإىل املوقف امل�ص��رّي، وذلك 

خ�صو�صًا باإظه��ار العداء لل�صيوعّي��ة والتقّبل 

امل�صرّي لنظري��ة »الأمن اجلماعّي« يف ال�صرق 

الأو�ص��ط. ويف وج��ه �صع��ار »جم��ع الكلمة« 

ال��ذي رفعت��ه احلكومة يف الداخ��ل، كانت 

اّتف��اق  ع��ن  الرتاج��ع  تطل��ب  املعار�ص��ة 

�صدقي – بيف��ن، و�ص��ط ت�ص��اّد ب��ني التّي��ارات 

املختلفة، وتنادي بنق�ض معاهدة 1936 واّتفاقي 

1899. وكان الوف��د، خ�صو�صًا – وق��د م��ال اإىل 
نبذ مبداإ التحالف مع بريطانيا – يطلب حّل 

 جمل�ض النّواب واإجراء انتخابات جديدة. هذا 

فيم��ا كان��ت موج��ات التظاه��ر تواك��ب 

املحّطات ال�صيا�صّية، على الرغم من اإغالق 

وكان��ت  تك��رارًا،  واملدار���ض  اجلامعت��ني 

الق��ّوات الربيطانّي��ة تنكف��ئ ع��ن القاهرة 

والإ�صكندرّية تهدئة للخواطر.

ولقد طاول��ت احلكومة امل�صرّي��ة اأ�صهرًا قبل 

اأن تق��ّدم اإىل جمل�ض الأم��ن، يف اأوا�صط مّتوز، 

عري�ص��ة ب�صطت فيها امل�صاأل��ة امل�صرّية طالبة 

 عن م�صر وال�ص��ودان. وهو 
ّ
اجل��الء الربيط��اين

م��ا ا�صتثار �صج��اًل بالغ احلّدة ب��ني النقرا�صي 

وكادوج��ان، من��دوب بريطاني��ا ل��دى الأمم 

املّتحدة، اق��رتن باّطراد الت�صريح��ات امل�صرّية 

الرامي��ة اإىل ا�صتمالة الوليات املّتحدة. كان 

الطرفان نافرين، يف الأ�صل، من و�صع امل�صاألة 

يف يدي جمل�ض الأمن. فم�صر كانت تخ�صى 

توؤث��ر  وبريطاني��ا كان��ت  هن��اك،  الف�ص��ل 

املفاو�صة املبا�ص��رة وا�صتبعاد الأط��راف الثالثة 

من كّل ما يتعّلق مب�صاحلها الإ�صرتاتيجّية 

اأو الإمرباطورّية، وكانت م�صتاءة من ال�صابقة 

امل�صرّي��ة، بالت��ايل. وق��د انته��ت املجاذب��ة يف 

نيويورك اإىل م�صروعي قرار: اأحدهما برازيلّي 

 ع��ن م�صر 
ّ
نّح��ى م�صاأل��ة اجل��الء الربيط��اين

والث��اين كولومبّي عزل م�صاأل��ة ال�صودان عن 

 عن اإب��رام اّتفاق 
ّ
بع��زوف اجلان��ب الربيطاين

معه بال�صتقالة م��ّرة اأخرى، يف نهاية ال�صنة، 

لي�صقط معه ما �ُصّمي م�صروع �صدقي – بيفن. 

وه��ذا يف وقت كان فيه رف�ض التفاو�ض اأ�صاًل 

ق��د اأ�صبح غالبًا على املزاج ال�صيا�صّي يف م�صر 

و�ص��اد ال�ص��وت املطال��ب باإلغاء معاه��دة 1936 

والحتكام اإىل جمل�ض الأمن الدويّل.

عل��ى اأن ع��ودة النقرا�ص��ي، يف كان��ون الأّول 

1946، على راأ�ض حكومة �صبيهة بحكومته 
ال�صابق��ة )وهي ع��ودة اأمالها ت��رّدي العالقة 

ب��ني الق�صر امللكّي وح��زب الوفد( حّدت من 

الآمال وغّلبت الرتّقب. ويف املفاو�صات، جهد 

النقرا�ص��ي لتحقي��ق مك�ص��ب م��ا متعّل��ق 

بو�ص��ع ال�ص��ودان، مع��ّوًل يف م�صاألت��ي اجلالء 

ل اإليه  والدف��اع امل�صرتك على م��ا كان تو�صّ

�صدق��ي وبيفن. ف��كان اأن ت�صّل��ب اجلانب 

 وراح ي�صتث��ر م�صاع��ر ال�صودانّيني 
ّ
الربيط��اين

بتق��دمي املطال��ب امل�صرّي��ة يف �ص��ورة التعّدي 

على حقوقهم. هذا فيما اعتمدت املعار�صة 

امل�صرّي��ة �صع��ار »اجل��الء ع��ن وادي الني��ل« 

وج��ّددت، يف ظّله، حملته��ا ال�صعبّية. ويف 25 

كان��ون الث��اين 1947، اأعل��ن النقرا�صي قطع 

املفاو�صات ورفع امل�صاألة اإىل جمل�ض الأمن.

املوق��ف  في��ه  كان  ظ��رف  يف  ذل��ك  ج��اء 

ن��ًا بّينًا يف املجال  ن حت�صّ  قد حت�صّ
ّ
الربيط��اين

الدويّل، بعد جماذب��ات يف اأرجاء الإمرباطورّية 

وحولها �صهدها العامان ال�صابقان ومتّكنت 

بريطانيا من تخفيف حّدتها، وكان من بني 

مكا�صبها م��ا اأ�صفرت عنه معركة اجلالء 

عن �صوريا ولبنان. وهو ما رّد حكومة العّمال 

اإىل موقف من امل�صاألة امل�صرّية غر بعيد عن 

موقف �صالفتها حكومة املحافظني. عليه 

 اأّوًل اإىل الف�صل ما بني 
ّ
اجّته ال�صغط الربيطاين

م�صاألة اجلالء ع��ن م�صر وامل�صاأل��ة ال�صودانّية 

مربزًا اّتفاق �صدقي – بيفن على الأوىل ومعّوًل 

على اإم��كان ثني جمل�ض الأمن عن النظر 

يف الثانية، باعتب��ار املفاو�صة الثنائّية �صبياًل 

اأمث��ل حلّلها. وه��ذا قب��ل اأن ينقلب املوقف 

 على مبداإ اجل��الء نف�صه مّتكئًا 
ّ
الربيط��اين
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ْمت ت��رّد كّل اّدع��اٍء اأن يكون  ع��ن اأن املذّك��رة الرفيع��ة ال�صَ

ريا�ض ال�صلح قد قبل الهدنة الثانية يف عاليه اأو الأوىل يف عّمان، 

اأو اأّن��ه كان م�صّلمًا با�صتمرار وقف القتال، فاإّنها تو�صح ما بقي 

مكتومًا م��ن �صبٍب لعدم جماراة لبنان �صوريا والعراق يف اإعالن 

انفرادهم��ا عن �صائر دول اجلامع��ة برف�ض الهدنة. وهو الإعالن 

الذي اأ�صاد به كميل �صمعون يف جل�صة الثقة وعّر ريا�ض ال�صلح 

بامتناع��ه عن مثله. يكتب ال�صلح بلغة رجل الدولة امل�صوؤول: 

»لق��د كان باإم��كاين اأن اأتبع اأث��ر الع��راق لأيّن مل اأقبل وقف 

القت��ال اإل بعد غري. ولكن��ي اأردت اأن ل تبقى م�صر منفردة يف 

هذا املظهر الذي يخالف حقيقة الواقع امل�صتورة«. وهو يو�صح اأن 

القت��ال م�صوؤولّية الدول املقاتلة جمتمعة واأّما وقف القتال في�صع 

دولة واحدة اأن تفر�صه... وقد فر�صه الأردّن فعاًل يف موؤمتر عّمان 

ومل يكن قرار عاليه بالمتث��ال لإرادة جمل�ض الأمن اإل نتيجة 

حمتومة لذلك.

 

واأّم��ا اإعالن العراق وغ��ره رف�صهم قرار جمل���ض الأمن، في�صر 

ال�صل��ح اإىل الأذى ال��ذي اأحدث��ه يف ال�صعور امل�صرّي، وه��و اأذًى زادته 

عمق��ًا جمافاة ال�صورة الت��ي جنمت عنه لواقع املوق��ف امل�صرّي. 

وهذا ف�صاًل عن ج�صامة ما بذلته م�صر لفل�صطني وعن »اأهّمّية 

ن�صيبه��ا من اجلهاد يف املا�ص��ي وامل�صتقبل وخطورة منزلتها من 

كّل ما تبا�صره اجلامعة من ال�صوؤون العربّية القومّية ال�صاملة«. 

بع��د هذا التقري��ع الوا�ص��ح للمبادرين اإىل اإع��الن رف�صهم قرار 

جمل�ض الأمن، وبينهم العراق، يعّلل ال�صلح للباجه جي ما يراه 

م�صوؤولّي��ة حا�صمة تق��ع على العراق يف م�صتقب��ل حرب يتوّقف 

عليها، بح�ص��ب عبارته، »ل م�صر فل�صطني فح�صب بل م�صر 

العرب جميعًا«.

طليعتها الأمن العاّم وهيبة احلكم«. ويف الوقت نف�صه تقريبًا، 

اأحي��ل اإىل جمل���ض النّواب م�ص��روع قان��ون لل�صحافة كان، يف 

الواق��ع، مطلب��ًا له��ذه الأخ��رة اإذ كان يقّيد كث��رًا اإمكان 

التعطي��ل الإدارّي، ف�صاًل عن �صمان��ات اأخرى ينحها، ولكن 

ثب��ت لحقًا اأّنه يرتك لل�صلط��ات يدًا طوىل للقمع يزيدها طوًل 

قان��ون الط��وارئ ومتّكن احلكومة م��ن توقي��ف ال�صحافّيني 

واإر�صالهم اإىل املحكمة.

يف ه��ذه املّدة اأي�صًا، اأ�صرب عن الطعام ب�صع ع�صرات من اأع�صاء 

احل��زب ال�صيوعّي وغرهم كان��وا معتقلني منذ بدء احلرب، يف 

بعلب��ّك، يف ما ب��دا اأّنه اإجراء »وقائّي« اإذ مل يقرتن بتهم حمّددة 

ول اأف�ص��ى، اإّل يف اأواخ��ر ال�صن��ة، اإىل حماكم��ة. وكان ال�صبب 

ال��ذي يكن تخمينه له��ذا الإجراء اقرتان التاأيي��د ال�صوفياتّي 

لإن�صاء الدولة اليهودّية بوج��ود �صالت لهوؤلء الأ�صخا�ض بالو�صط 

ال�صيوعّي الفل�صطينّي الذي كان و�صطًا خمتلطًا عربّيًا ويهودّيًا.

 

وحني ُطرح مو�ص��وع اعتقالهم يف جمل�ض النّواب، يف اأواخر اآب، 

اأ�صن��د ريا���ض ال�صلح حالته��م اإىل قانون الط��وارئ موؤّكدًا اأّنهم 

»ل��ن يحاكموا ولن يطلق �صراحه��م«، واأن اعتقالهم اإمّنا هو 

»دره��م وقاي��ة«. وقد ُقّدر له��وؤلء اأن يلبث��وا يف العتقال ثمانية 

، وه��و ما نفاه ريا�ض 
ّ
اأ�صه��ر وُعزيت حالته��م اإىل �صغط بريطاين

ال�صل��ح. كان ه��ذا العتق��ال ق��د اندرج – على م��ا يظهر – يف 

م�ص��اق التفكر يف حّل »املنّظم��ات« كّلها. ونُ�صب اإىل ريا�ض 

ال�صل��ح الجّت��اه اإىل اإحياء م�صروع قان��ون كان لبث نائمًا منذ 

حوادث 27 ني�صان 1944، فاأراد ال�صلح ال�صعي اإىل اإقراره حتت ا�صم 

»قانون اأمن الدولة«. على اأن حّل املنّظمات مل يح�صل اإل غداة 

املواجهة مع احلزب ال�صورّي القومّي يف ال�صنة التالية.

 

ه��ذه البوادر كانت تعرّب عن تلّبد غر عادي يف الأفق ال�صيا�صّي 

ظه��ر يف جمل�ض الن��ّواب نف�صه، على ما �صب��ق بيانه، وما لبثت 

اأن اأخ��ذت ت��ربزه وتزي��د في��ه ح��وادث متنّوعة ظّلت ت��رتى اإىل 

نهاي��ة عهد ب�صاره اخلوري. وكان ريا���ض ال�صلح قد و�صف هذه 

احلال��ة اجلديدة يف جل�صة ملجل�ض النّواب، ب�صريح العبارة: »اأقول 

ا�صة وهن��اك ا�صتعداد وت�صّل��ح، واحلكومة  اإن هن��اك اأيدي��ًا د�صّ

�صاه��رة«. وكان ق��د نا�صد، قب��ل ذلك، »ذوي النّي��ة الطّيبة من 

املعار�صني اأن يحذروا النزلق يف هذا املنحدر اخلطر«.

اأم�ص��ت احلكوم��ة ال�صه��ر الذي تب��ع نيلها الثق��ة يف اإجراءات 

�صبط وربط كانت وثيقة ال�صلة مباجريات احلرب يف فل�صطني، 

وم��ا ا�صت�صعرته احلكومة من حتّول اأحدثته احلرب يف م�صالك 

املعار�ص��ني، على اخت��الف �صنوفهم، ومن اأخط��ار غر معتادة 

اأخذت ترتاءى يف اآفاق ال�صيا�ص��ة والأمن. هكذا ُطّبق التعطيل 

الإدارّي عل��ى �صحف عّدة اّتهمت بخ��رق حرمات النظام، »ويف 
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امل�صاأل��ة امل�صرّي��ة. ولك��ن كال امل�صروع��ني 

كب��ا دون ال�صت��واء قرارًا. وق��د جهد املندوب 

 ل�صطب الق�صّية من جدول اأعمال 
ّ
الربيطاين

املجل���ض. ولكن من��دوب الولي��ات املّتحدة 

عار�ض ال�صطب متوّج�صًا من رّد الفعل يف م�صر 

ويف حميطه��ا العرب��ّي، اأي من ا�صتع��ار العداء 

للغرب ومن من��ّو التنظيم��ات ال�صيوعّية يف 

رِكابه، وه��ذا منّو كان وا�صح��ًا يف ال�صاحة 

امل�صرّية. عليه مل يّتخ��ذ جمل�ض الأمن قرارًا 

وا�صتبق��ى الق�صّية على جدول اأعماله معّلقة 

من غر بّت.

ظهر هذا الإحجام و�صط عودة عارمة للحركة 

ال�صعبّية اإىل ال�صوارع. وقد ظهرت فيها بوادر 

امتنان لالحّتاد ال�صوفياتّي وبولندا اللذين اأّيدا 

م�صر يف جمل�ض الأمن. وظهر فيها اأي�صًا نوع 

م��ن ال�صتقط��اب بني الوف��د وحلفائه، مبن 

فيه��م التنظيم��ات املارك�صّي��ة من جهة، 

والإخوان امل�صلمني من اجلهة الأخرى ومعهم 

حلفاوؤهم املتنّوعون اأي�صًا وفيهم حزب م�صر 

الفتاة والأح��رار الد�صتورّيون يف بع�ض املواقف، 

وكان��وا ل ينفّك��ون، يف الأغلب، من تاأييد 

حكوم��ة النقرا�صي. وقد ب��داأت تظهر على 

ب��وادر النتق��ال  اأط��راف ه��ذا ال�صتقط��اب 

من منط��ق التفاو���ض ال�صلم��ّي والتحكيم 

ال��دويّل ملعاجلة م�صاألتي اجل��الء وال�صودان اإىل 

منطق الكفاح امل�صّلح. وهذا الأخر منطق 

�صيفر�ض ح�ص��وره بالتدريج يف غدوات احلرب 

الفل�صطينّي��ة والهدنة بني م�صر واإ�صرائيل. يف 

انتظار هذا الطور، كانت تقوى، يف النظرات 

امل�صرّي��ة اإىل ال�صيا�صة الدولّي��ة، فكرة احلياد 

بني املع�صكري��ن الآخذين يف ال��ربوز، ورف�ض 

الن�صي��اق م��ع عجلة احل��رب املحتملة من 

خ��الل التحال��ف م��ع دول الغ��رب يف وج��ه 

»اخلطر ال�صيوعّي«.

كان للمواجه��ة ب��ني بريطاني��ا وم�صر ُبعد 

اآخ��ر خط��ر ه��و بعده��ا املايّل – القت�صادّي. 

�صوري��ا  يف  فرن�ص��ا  فعلت��ه  م��ا  غ��رار  فعل��ى 

ولبن��ان، ا�صتدان��ت بريطاني��ا فوائ���ض م�ص��ر 

املالّي��ة وتغطي��ة عملته��ا املقرون��ة اآن��ذاك 

بالإ�صرتلين��ي. وقد بلغ ه��ذا الدين، يف نهاية 

احل��رب، 400 ملي��ون جني��ه، وه��و، يف تلك 

الأّي��ام، مبلغ ندرك �صخامت��ه اإذا علمنا اأن 

جمل��ة الدي��ون التي اعت��ربت حمنة كربى 

ملالّي��ة بريطاني��ا نف�صه��ا ولقت�صادها بلغت 

3750 ملي��ون جنيه. وكانت م�صر تعّول على 
ا�ص��رتداد اأر�صدته��ا تلك ملوا�صل��ة النمّو الذي 

بدا واعدًا، يف مّدة احلرب، يف قطاع ال�صناعة 

خ�صو�ص��ًا، وملواكبت��ه بتح�ص��ني اخلدم��ات 

�صات  العاّم��ة والبن��ى التحتّية وتدعي��م موؤ�صّ

الدول��ة، اإل��خ.، وكذل��ك لتقلي���ض العجز يف 

املي��زان التج��ارّي ون�صب��ة الت�صّخ��م. غ��ر اأن 

بريطانيا راحت تطعن يف تقدير م�صر لقيمة 

ه��ذا الدين مّدعية، على غ��رار فرن�صا اأي�صًا، 

اأن جانب��ًا كب��رًا من��ه يج��ب اأن ُيحت�ص��ب 

نفقات دفاعّية وغره��ا متوّجبة على م�صر 

نف�صه��ا. وهي قد راح��ت، اإىل ذلك، تتلّكاأ 

وتق��رّت يف ت�صديد ما اعرتفت بتوّجبه عليها. 

وقد تاأّخر الت�صديد، على كّل حال، اإىل �صنة 

1947 وم��ا تالها، بعدم��ا كانت بريطانيا قد 
اأعلنت »جتميد« الديون املرتّتبة عليها.

ولق��د خ��اب اأم��ل ال�صناعّيني امل�صرّي��ني، اإىل 

ح��ّد بعي��د، يف ا�صتدراج الر�صامي��ل الأجنبّية 

ع��زوف  ب�صب��ب  وذل��ك  م�صروعاته��م،  اإىل 

اأه��ل احلكم الذي��ن كانت تغل��ب فيهم 

الكبار – وه��وؤلء،  الأر���ض  مالك��ي  فئ��ة 

يف كث��ر م��ن احل��الت، فئ��ة »متغّيب��ة« 

ع��ن مناط��ق الزراعة – ع��ن تاأهي��ل البالد 

ل�صتقبال هذه الر�صاميل وب�صبب ال�صطراب 

الجتماعّي – ال�صيا�ص��ّي اأي�ص��ًا وقد بلغ درجة 

ا�صتثنائّي��ة م��ن احل��ّدة والنت�ص��ار. ح�صلت 

اإ�صراب��ات عّمالّي��ة وا�صع��ة تخّلله��ا عن��ف 

كب��ر، ومل تْخ��ُل الأري��اف م��ن ح��ركات 

الحتج��اج واإن بقي��ت ها هنا اأدن��ى انت�صارًا 

مّما �صهدته امل�صانع واملدن. وو�صلت حركة 
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الإ�صرابات اإىل البولي���ض الذي ا�صطدم رجاله 

بقّوات اجلي�ض وذه��ب لإ�صرابهم دوّي هائل. 

وقد ج��اءت اخليبة امل�صرّية، على اخل�صو�ض، 

م��ن جه��ة الوليات املّتح��دة الت��ي امتنعت 

ع��ن مّد احلكومة امل�صرّية بالقرو�ض ومل ُتْبد 

�صركاتها اإقباًل على ال�صتثمار يف م�صر.

 

�صحب هذا كّله خ�صوع ال�صادرات الزراعّية 

ف��ادح، كان   
ّ
بريط��اين امل�صرّي��ة لإجح��اف 

م��ن اأدواته التحّكم بو�صائ��ط النقل وبتداول 

ال�صيط��رة  فكان��ت  ال�صعب��ة.  العم��الت 

تبي��ح  الت�صدي��ر  اأ�ص��واق  عل��ى  الربيطانّي��ة 

للم�صتوردي��ن الربيطانّي��ني اأن يعي��دوا بي��ع 

تل��ك ال�صادرات امل�صرّية باأ�صعار فائقة لأ�صعار 

ال�ص��راء اإىل ح��ّد ح��ّول ال�صت��راد م��ن م�ص��ر 

اإىل ن��وع من ال�صتن��زاف لالقت�ص��اد امل�صرّي. 

الأجان��ب  متّت��ع  والتج��ارة،  ال�صناع��ة  ويف 

ب�صيط��رة ثقيلة عل��ى مق��ّدرات ال�صركات 

وكب��ا م�صروع ل�»التم�ص��ر« اجلزئّي قُّدم اإىل 

جمل���ض النّواب دون حت�ص��ني مواقع امل�صرّيني 

فيه��ا حت�صين��ًا فعلّي��ًا. وكبا م�ص��روع اآخر 

لتحدي��ٍد اآج��ٍل للملكّية الزراعّي��ة. وبقيت 

غلبة ال�صرائ��ب غر املبا�صرة تبه��ظ الفقراء 

وحم��دودي الدخ��ل. ف��كان ه��ذا ي�صفر عن 

عج��ٍز للطبق��ات ال�صعيف��ة ع��ن ا�صتيعاب 

منتج��ات ال�صناعة الوطنّي��ة، يقابله ُعزوف 

الطبقة املليئة عن هذه املنتجات وتف�صيلها 

الأجنب��ّي امل�صت��ورد، وه��ذا مع بق��اء الطبقة 

ط��ة عل��ى �صموره��ا. وه��و م��ا جع��ل  املتو�صّ

تن�صيط الت�صدير �صرطًا لال�صتمرار ورَفع �صوت 

الراأ�صمالّي��ني يف ه��ذا القط��اع بدع��وة الدولة 

اإىل ال�صع��ي لفتح الأ�ص��واق املجاورة، وخ�صو�صًا 

العربّي��ة منها، اأمام املنتج��ات امل�صرّية. هذه 

احلاج��ة تلقي �ص��وءًا على ال�صيا�ص��ة امل�صرّية 

وم�صاعيه��ا يف جامع��ة ال��دول العربّية. ومع 

وج��ود اخلوف وال�صع��ف يف طبقتي املاّلكني 

العقارّي��ني والراأ�صمالّي��ني، اأ�صبح جهاز الدولة 

وجمه��رة النافذي��ن في��ه، عل��ى اخت��الف 

م�صادره��م ودرجاتهم، م��الذًا وف�صحة لن�صج 

 العالق��ات ب��ني الطبقت��ني املليئت��ني وب��ني 

اأه��ل احلكم، وكان بع�ض ه��ذه العالقات 

�صاح��ة  الثالثين��ات  يف  م�ص��ر  كان��ت 

جت��اذب معل��ن اأو م�صم��ر ما ب��ني »القومّية 

الإ�صالمّية« و »الرابطة  امل�صرّية« و »اجلامعة 

ال�صرقّي��ة« ودع��وة »العروب��ة«. وق��د اأّدت ثورة 

فل�صطني، يف الن�صف الثاين من الثالثينات، 

»القومّي��ة  اإع��الء مكان��ة  دورًا معت��ربًا يف 

كان��ت  الدع��وات.  ه��ذه  ب��ني  العربّي��ة« 

فل�صطني طريق م�صر اإىل اأقطار امل�صرق العربّي 

الأخ��رى. وهذا و�ص��ع ازداد ب��روزًا واأهّمّية بعد 

احلرب العاملّية الثانية مع اندفاع التطّورات 

اجل�صيم��ة يف فل�صطني نحو ح�ص��ٍم اأخذ يبدو 

�صًا عمق  قريب��ًا. وكان امللك ف��اروق متح�صّ

اأثر املوق��ف الذي يّتخ��ذه لنف�ص��ه ولفل�صطني 

يف ر�ص��م موقع��ه وموق��ع ب��الده، يف الدائرتني 

العربّي��ة والإ�صالمّي��ة. وهو م��ا كانت عليه 

اأي�صًا ق��وًى �صيا�صّية خمتلفة امل�صارب يف م�صر 

بينها حزب الوفد وبع�ض اأحالفه يف املعار�صة 

والإخ��وان امل�صلم��ون. وكان املل��ك يجه��د 

ليح�صر بنف�صه ف�صل العمل يف �صبيل فل�صطني 

العربّية. حّتى اإن��ه ا�صتبعد رئي�ض وزرائه ووزير 

خارجّيت��ه م��ن موؤمت��ر »القّمة« ال��ذي بادر 

اإىل عق��ده يف اأن�صا���ض �صن��ة 1946 للبح��ث يف 

املو�ص��وع الفل�صطينّي. وه��و �صيتجاوز لحقًا 

ترّدد حكومته – بل مي��ل رئي�صها النقرا�صي 

اإىل  اإىل الإحجام – فر�ص��ل اجلي���ض امل�ص��رّي 

حرب 1948.

قبل ذل��ك كّله باأع��وام، كانت حكومة 

م�صطف��ى النّحا�ض قد با�صرت، يف اأواخر العام 

1943 – على ما مّر ذكره – حمادثات »الوحدة 
العربّي��ة« يف القاه��رة، وه��ي املحادثات التي 

انته��ت اإىل اإن�ص��اء »جامعة ال��دول العربّية« 

يف ربي��ع 1945، وكانت الق�صّية الفل�صطينّية 

ت��زداد ح�ش�رًا يف اجلامعة م��ع انزياح �شغ�ط 

احلرب ع��ن ال�ص��رق الأدنى وع��ودة »الق�صّية 

يجم��ع ما بني امل�صاه��رة والت�ص��ارك، تاأمينًا 

للحماية وت�صيرًا لالأعمال و�صرتًا، يف الغالب، 

لف�صاٍد عميم.

 71Zس� م�شر وفل�شطني: مقّدم�ت وعواقب

من �ص��ور ال���ن�زوح الفل�صطيني

لقاء يف القاهرة �صن��ة 1948: اإىل ي�صار ريا�ض 

ال�صلح: جميل مردم وعبد الرحمن عزام. 

واإىل يين��ه: »بط��ل الري��ف« املغربي عبد 

الك��رمي اخلطاب��ي واملفتي اأمني احل�صيني 

واحلبيب بو رقيبة )واقفًا(.

ريا�ض ال�صلح وفولك برنادوت
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ال��دويّل الذي كان ق��د اأخذ ييل – معت��ربًا بنتائج احلرب – اإىل 

تق�صيم فل�صطني وفق خ��ّط ب�صيط )يبطل احلاجة اإىل املمّرات، 

وم��ا جرى جمراه��ا( بحيث تاأخذ اإ�صرائي��ل اجلليل كّله وياأخذ 

العرب النقب وتو�صع القد�ض حتت الو�صاية الدولّية وُي�صّم الق�صم 

العرب��ّي اإىل الأردّن. يف وج��ه املل��ك والو�صي��ط اإذن، �صع��ى ريا�ض 

ال�صلح اإىل اإن�ص��اء »حكومة عموم فل�صطني« التي ما لبثت اأن 

اأعلن��ت يف غ��ّزة يوم 22 اأيل��ول واأ�صبح اأحمد حلم��ي رئي�صًا لها، 

واأ�صبح املفتي احل�صين��ي رئي�صًا ملجل�صها الوطنّي املوّقت. وكان 

ريا���ض ال�صل��ح قد قال اإّنه ق��ّدم هذا القرتاح اأّول م��ّرة يف ت�صرين 

الث��اين 1947، اأي ع�صّية �صدور قرار التق�صيم، واإن حتقيق القرتاح 

»تاأّخر«، و »ح�صنات��ه غ��ر خافية«. ومع اأن موق��ف النه�ر من 

احلكوم��ة و�صيا�صته��ا كان يي��ل اآن��ذاك مياًل مّط��ردًا نحو 

املعار�ص��ة فقد كتب��ت اأن ريا�ض ال�صل��ح كان قطب الدائرة يف 

الأّيام الع�صرة التي ا�صتغرقها اجتماع اللجنة ال�صيا�صّية.

 

َور فولك برنادوت مع ريا�ض ال�صلح و�صيوفه يف املاأدبة  كان��ت �صُ

التي اأقامها ال�صلح للو�صيط يف فندق ال�صان جورج قبل اأن ي�صافر 

الو�صي��ط اإىل القد���ض، ماّرًا بدم�ص��ق، هي، على الأرج��ح، ال�صور 

الأخرة التي اأخذت للو�صيط الدويّل. فقد اغتيل الو�صيط الغداة، 

اأي يف 17 اأيل��ول، ُبعيد و�صول��ه اإىل القد�ض. وقد خنقت الأعالم يف 

بروت وقّدم ريا�ض ال�صلح ووزير اخلارجّية حميد فرجنّية التعازي 

اإىل رئي�ض املراقبني الدولّيني. وقال ال�صلح اإن القتلة اأثبتوا »اأنهم 

ل ي�صلح��ون لإن�صاء حكومات ودول ول يق��درون �صداقات الدول 

قْدرها، واأّنهم لي�صوا اأهاًل لأن يحكموا اأنف�صهم باأنف�صهم«. 

ويف 21 اأيل��ول، ط��ار ريا���ض ال�صل��ح اإىل باري���ض، م��ن دم�ص��ق، 

بع��د م�ص��اورات م��ع القّوتل��ي وم�صارك��ة يف اجتم��اع ملجل���ض 

 ال��وزراء ال�ص��ورّي. كان ال�صل��ح يفتتح غيبة ع��ن لبنان طالت 

ثالثة اأ�صهر.

يف ه��ذه الأثناء، كان على جامعة ال��دول العربّية اأن تعّد العّدة 

ل��دورة اجلمعّية العاّمة لالأمم املّتح��دة، وكان مقّررًا عقدها يف 

ق�ص��ر �صاّيو بباري�ض، ابتداًء من الأ�صبوع الثالث من اأيلول وكان 

ل اإىل خّطة لفل�صطني تبنيها على مقرتحات  يفرت���ض اأن تتو�صّ

جدي��دة يقّدمه��ا برن��ادوت. وكان يكن نظرّي��ًا اأن ي�صتاأنف 

الع��رب القت��ال لفر�ض وقائع عل��ى الأر�ض ت�صب��ح الأمم املّتحدة 

م�صط��ّرة اإىل اإدخاله��ا يف ح�صبانه��ا، اأو اأن يوا�ص��ل العرب رعاية 

الهدن��ة مدّلني عل��ى املنّظم��ة الدولّية بالتزامه��م اأحكام قرار 

جمل���ض الأمن. وهم قد اختاروا الطريق الثانية، على الإجمال، 

فيم��ا عم��دت اإ�صرائيل التي مل تكن توّقف��ت عن خرق اّتفاق 

الهدن��ة، اإىل مواكبة دورة اجلمعّي��ة العمومّية بت�صديد �صربات 

حا�ِصم��ة يف ال�صم��ال واجلنوب اإىل جي�ض الإنق��اذ، واإىل اجلي�صني 

 واإىل اجلي�ض امل�صرّي.
ّ
ال�صورّي واللبناين

 

�صاف��ر ريا�ض ال�صلح اإىل الإ�صكندرّية، اإذن، يف 6 اأيلول، لي�صرتك 

يف اجتم��اع اللجنة ال�صيا�صّية للجامعة. كانت فل�صطني مدار 

الجتم��اع، وكان وا�صح��ًا اأن اأفكار املجتمع��ني مّتجهة نحو 

دورة الأمم املّتحدة القريبة، ونحو جهود و�صيطها الذي لقاهم اإىل 

الإ�صكندرّية. والظاهر اأن تعزيز ال�صتعداد الع�صكرّي ُبحث، مبا 

فيه تعزيز جي�ض الإنقاذ وحت�صني تعاونه مع املجاهدين العاملني 

حتت اإ�صراف الهيئة العربّي��ة العليا، وُبحثت زيادة اإ�صهام بع�ض 

ال��دول العربّية يف املعركة ومو�صوع الالجئني وحما�صرة اإ�صرائيل 

اقت�صادّي��ًا... على اأن اأّي قرار با�صتئناف القتال الذي كان يريده 

بع���ض املجتمع��ني، ومنهم ريا���ض ال�صلح، مل ُيّتخ��ذ واإمّنا �صاَع 

كالم عن ا�صتئنافه بعد دورة املنّظمة الدولّية. مع ذلك، �صّرَح 

ريا�ض ال�صلح، مع انف�صا�ض الجتماع، باأّنه وجد النتائج »اأقرب 

اإىل الإنت��اج العملّي من غرها«. ولكّنه عاد اإىل الت�صديد على 

�صرورة ا�صتئناف القت��ال واأ�صار اإىل املذّكرة ال�صّرّية التي كان قد 

اأر�صله��ا اإىل الباج��ه جي قائاًل اإن اللجن��ة »اأخذت بق�صم« من 

م�صمونها. وكان قد ترّدد اأن ال�صلح حمل اإىل اللجنة »م�صروعًا 

�صيا�صّيًا«. ثّم تبني اأن هذا امل�صروع كان اإن�صاء حكومة عربّية 

يف فل�صطني وجي�ض تابع لها. وكان امل�صروع حاظيًا بتاأييد م�صر 

وُمفت��ي فل�صطني اأم��ني احل�صيني واأمكن اعتم��اده يف اللجنة، 

عل��ى الرغم من مناق�صته رغبة امللك عبد الله الثابتة يف تويّل 

التمثيل ال�صيا�صّي للفل�صطينّيني متهيدًا ل�صّم فل�صطني العربّية 

اإىل مملكته. كان هذا امل�ص��روع خمالفًاَ اأي�صًا لتوّجه الو�صيط 
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���ض  يلب��ث اأن اغتي��ل )بع��د �صهري��ن( موؤ�صّ

اجلماع��ة ومر�صده��ا ح�ص��ن البّن��ا، وُرّج��ح 

اأن ذل��ك كان بتدب��ر الق�ص��ر واحلكوم��ة 

اجلدي��دة التي رئ�صه��ا اإبراهيم عب��د الهادي 

خليف��ة النقرا�صي يف زعامة احلزب ال�صعدّي. 

وا�صت�صرت، يف ظ��ّل هذه احلكومة، موجات 

العتق��ال واأعم��ال التعذي��ب والقت��ل باأيدي 

اأجه��زة ال�صلط��ة، وانحّط��ت ح��ال احلّرّيات 

له��ا م�ص��ر  ت�صه��د  درج��ة مل  اإىل  واحلق��وق 

الد�صتورّية نظرًا من قبل. ويف املقابل، ارتفع 

�صعار »الكف��اح امل�صّلح« بدياّل من اأ�صاليب 

الكف��اح ال�صلمّي، و�صرى ذلك على الإخوان 

امل�صلمني وعلى عديد من تنظيمات املعار�صة 

الأخ��رى. وكان اجلديد اأن ه��ذا ال�صعار اأخذ 

يتغلغل بني �شّباط اجلي�ض املهزوم. فلم يبَق 

يف يد النظام كّل��ه اإّل ورقة حزب الوفد توّفر 

له غطاًء �صعبّيًا لق��اء معاجلة ما للم�صاألتني 

الوطنّية والجتماعّية ولعواقب احلرب، تقي 

هذه ال�رقة نف�شها من ال�شق�ط.

األزم امللك حكومة عبد الهادي بال�صتقالة 

 
ّ
يف 25 مّت��وز 1949. وكان الط��رف الربيط��اين

ق��د عاد مرّحب��ًا برجوع الوف��د اإىل احلكم. 

كان��ت املقاربتان الأمركّي��ة والربيطانّية 

مل�صاأل���ة »الدف�اع عن ال�صرق الأو�صط« و�صبط 

موازين��ه ق��د تاآلفت��ا بع��د ح��رب فل�صط��ني. 

ف��اإن جامعة ال��دول العربّية، مب��ا فيها من 

، كان��ت 
ّ
ح�ص��ور غال��ب للنف��وذ الربيط��اين

ق��د �صعفت كثرًا وب��دت بريطانيا، بعد ما 

اأ�ص��اب حلفاءه��ا العرب من وه��ن، عاجزة 

ع��ن اإدارة �ص��وؤون »احلرب الب��اردة« مبفردها 

يف الأقط��ار العربّية. ف��كان ل بّد، يف احلالة 

امل�صرّي��ة، م��ن تو�صي��ع قاع��دة ال�صلط��ة ولو 

تراخ��ت، اإىل حّد، القب�ص��ة الربيطانّية على 

الزمام. وكان منطق الت�صليم هذا يحكم 

موق��ف املل��ك اأي�صًا، عل��ى �صعي��ده. عليه 

�ُصّكلت وزارة ائتالفّي��ة برئا�صة ح�صني �صّري 

دخله��ا الوفد باأربعة وزراء م��ن ثمانية ع�صر 

وحظي فيها كّل م��ن احلزبني الرئي�صني يف 

احلكومة ال�صابق��ة، اأي ال�صعدّي��ني والأحرار 

م��ن  نف�ص��ه  الن�صي��ب  به��ذا  الد�صتورّي��ني، 

امل�صرّية« نف�صها اإىل �صاحة ال�صراع ال�صيا�صّي. 

عل��ى اأن اللتبا���ض والتباي��ن اللذي��ن و�صم��ا 

 م��ن الق�صّيت��ني )اإذ بدت 
ّ
املوق��ع الربيط��اين

بريطاني��ا موؤّيدة لالحّتاد العرب��ّي، اأّول الأمر، 

ث��ّم خمت�صمة، يف اآن، مع الق��وى ال�صهيونّية 

يف فل�صط��ني وم��ع الق��وى الوطنّي��ة يف م�صر( 

مل يكون��ا هّيني الوقع عل��ى تدّبر الأطراف 

ال�ص��راع  م��ن  ملواقفه��ا  املختلف��ة  امل�صرّي��ة 

اجل��اري يف فل�صط��ني، وخ�صو�صًا م��ن الأطوار 

التي عربها بني نهاية احلرب العاملّية الثانية 

واإبرام قرار التق�صيم.

حني �صدر هذا القرار، كان الإخوان امل�صلمون 

وح��زب م�ص��ر الفت��اة طليع��ة الإقب��ال على 

ال�ص��رتاك يف مقاومته بال�ص��الح على الأر�ض 

الفل�صطينّي��ة. هذا فيما مال حزب الوفد اإىل 

لزوم التاأييد ال�صيا�صّي والدعم املايّل لن�صال عرب 

فل�صطني، ثّم اأّيد – وهو خارج احلكم – دخول 

اجلي���ض امل�ص��رّي احل��رب. واأّم��ا التنظيمات 

املارك�صّي��ة فان�صط��رت بني معار���ض للقرار 

وموؤّيد له، متاأّثرًا املوقف ال�صوفياتّي، يدعو اإىل 

تركي��ز الن�ص��ال يف مواجه��ة بريطانيا على 

�صاحَتْي م�صر وال�صودان.

دخ��ل اجلي���ض امل�ص��رّي ح��رب 1948 مظّل��اًل 

بحما�ص��ة �صعبّية عزيزة النظر. ويف ظّل هذه 

احلما�ص��ة، متّك��ن املل��ك وحكومته من 

فر���ض الأح��كام العرفّي��ة وجْل��م احلّرّي��ات 

ال�صحاف��ة،  حّرّي��ة  فيه��ا  مب��ا  ال�صيا�صّي��ة، 

متعّلَلني بحالة احلرب. وانكفاأت احلركة 

بوجهيه��ا  للح��رب  ال�صابق��ة  ال�صعبّي��ة 

والجتماعّي – القت�صادّي  ال�صيا�صّي – الوطنّي 

وواكبت الأعم��ال احلربّية موجات اعتقال 

احل��رب  وا�صتنه�ص��ت  الداخ��ل.  �صيا�ص��ّي يف 

الإخ��وان امل�صلم��ني م��ن ح��ال الوه��ن الذي 

كان ق��د دّب اإىل حركته��م، فمّكنتهم 

امل�صارك��ة يف القت��ال م��ن تعزي��ز �صفوفهم 

يف الداخ��ل وتقوي��ة جهازه��م ال�ص��ّرّي. وه��و 

ما انته��ى اإىل اّتخ��اذ احلكومة ق��رارًا بحّل 

اجلماع��ة يف نهاي��ة احل��رب. ف��رّد الإخ��وان 

باغتي��ال النقرا�ص��ي رئي���ض احلكومة. ومل 
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اأن اأف�ص��ى اإىل عك���ض املطلوب. فقد رّد علي��ه امللك عبد الله 

رّدًا �صارم��ًا ح��ني دع��ا اإىل موؤمتر فل�صطينّي �صخ��م يف عّمان يف 

اليوم الذي انعقد فيه املجل�ض الوطنّي اجلديد يف غّزة. ومل يكتم 

عب��د الله ت�شميمه على منع كّل ن�ش��اط �شيا�شّي اأو ع�شكرّي 

حلكوم��ة عموم فل�صط��ني يف املناطق الواقع��ة حتت �صيطرته. 

ومل تلب��ث اأن ب��دت للعي��ان تبعّي��ة حكومة غّزة ه��ذه تبعّية 

عميقة مل�صر وافتقارها اإىل جهاز اإدارّي واآخر ع�صكرّي جديرين 

به��ذا ال�صم، وانح�صار عملها يف رقعة �صام��رة الأبعاد من اأر�ض 

فل�صط��ني. ث��ّم ج��اءت احلمل��ة ال�صهيونّية الأوىل عل��ى مواقع 

اجلي���ض امل�ص��رّي يف جنوبّي فل�صط��ني لتحم��ل حكومة عموم 

فل�صط��ني، يف اأوا�ص��ط ت�صري��ن الأّول، عل��ى الرحي��ل اإىل الداخل 

امل�ص��رّي. وهو ما �صّدد اإليها �صرب��ة قا�صمة وجعل من الأمل الذي 

عّلقه عليه��ا ريا�ض ال�صلح اأ�صغاث اأح��الم. وكان هذا الأمل 

يتمّث��ل يف اأن توا�ص��ل احلكومة امل�صار اإليه��ا القتال، مب�صاعدة 

اجليو�ض العربّية، باعتباره��ا حكومة غر حاظية بالعرتاف 

ال��دويّل وغ��ر ملزم��ة، بالتايل، بق��رارات جمل�ض الأم��ن، وذلك 

بخالف احلكومات العربّية الأع�صاء يف الأمم املّتحدة.

 

ومل يكن املوقف الذي ا�صتقبل ريا�ض ال�صلح يف دورة الأمم املّتحدة 

خرًا م��ن ذاك الذي خّلفه ال�صل��ح وراءه يف لبنان وفل�صطني ويف 

جامعة الدول العربّية. كان م�صروع برنادوت الثاين قد اكت�صب، 

م��ن جّراء مقتل �صاحبه، مكان��ة معنوّية غر منتظرة اإذ بات 

بالو�صّي��ة اأ�صب��ه. فتحّلق��ت حول ه��ذا امل�ص��روع ال��دول الغربّية 

الك��ربى الث��الث، يف املرحلة الأوىل من ال��دورة. وكان العرب، 

با�صتثن��اء الأردّن، معار�صني لهذا امل�ص��روع، وكان الإ�صرائيلّيون 

راف�ص��ني له بعنف. وملا كانت مناق�ص��ة امل�صاألة الفل�صطينّية قد 

اأّخ��رت )يف مناخ ح�صار برلني والبح��ث يف مراقبة الطاقة النووّية 

ون��زع ال�صالح واإقرار الإعالن العاملّي حلقوق الإن�صان( اإىل ما بعد 

بدء الدورة بثالثة اأ�صابيع، فقد ُقّي�ض لهذه املناق�صة اأن يواكبها 

تراجع ال�صعور بال�صدمة ملقت��ل الو�صيط ال�صويدّي وتراجع املوقف 

الأمركّي بالتدريج اإىل ما دون حدود امل�صروع بكثر وذلك مع 

ا�صتداد احلملة النتخابّية الرئا�صّية ومعها ال�صغط اليهودّي على 

تروم��ان. ومل تكن احلملة وحدها ما حفز الرتاجع الأمركّي 

وحت��ّول املوق��ف الغربّي كّل��ه، يف نهاية املط��اف، بل كان مع 

احلمل��ة يف ذلك ما فر�صه الإ�صرائيلّيون م��ن اأمور واقعة جديدة 

على الأر�ض بني اأوا�صط ت�صرين الأّول واأوا�صط كانون الأّول.

َم ريا�ض ال�صلح �صطر باري�ض اإذن، تاركًا وراءه جبهتني لبنانّية  يَّ

وعربّية تنذر اأحوالهما ب�ص��رور م�صتطرة. ففي املجال الداخلّي، 

كانت النك�ص��ات الع�صكرّية العربّية قد ك�صفت الهّوة التي 

كان��ت قعقع��ة ال�ص��الح تغّطيها ب��ني موقف��ني طائفّيني من 

احلرب. ف�صعر كثر من امل�صيحّيني باأن البالد ُغّرر بها و�صيقت 

اإىل ورطة ي�صعها اأن تكون قاتلة حني ُزّج بها يف احلرب. وباتوا 

ي��رون اأن عليه��ا اأن تلتم�ض خمرجًا من هذه الورطة ولو كانت 

كلفت��ه ترتيبًا �صلمّيًا م��ا للعالقات مع اجل��ارة اخلطرة. هذا 

فيما بق��ي غالبًا يف اجلانب الإ�صالمّي �ص��وت النفر الداعي اإىل 

موا�صل��ة القتال وطلب الثاأر، وكان يرتّدد يف طول البالد العربّية 

وعر�صه��ا. وكان ه��ذا التناف��ر ب��ني املوقفني هو م��ا اأخذ يورث 

�صع��ورًا باأخط��ار »الفتنة« وهذه لفظة اأ�صب��ح ورودها يف ال�صحف 

غ��ر ن��ادر يف الن�صف الثاين من �صي��ف 1948. ومل يكن جمل�ض 

النّواب ول ال�صحافة منربين لكالم مبا�صر يدفع اإىل »الفتنة«. 

ولك��ن امل�صرى الطائفّي لالنق�ص��ام قد اأخذ يبدو مغريًا بتحريك 

ب��وؤر �صّتى كان يكمن فيها ذوو املطامح ف�صاًل عن اخلائفني. 

ومل يك��ن بع�ض الن��ّواب مبناأى من هذا الإغ��راء، وهو ما و�صت 

ب��ه احلّدة امل�صتجّدة يف لهجة املعار�صة. كان املطران مبارك قد 

رج��ع اإىل بروت. وكان الإّدّيون مقيم��ني على الأمل يف ت�صاند 

من نوع ما بني »الأقّلّيتني«: امل�صيحّية واليهودّية. وعلى ال�صّفة 

الأخرى، كان��ت منّظمات عديدة ت�صع��ى اإىل تر�صيخ ح�صورها 

ال�صعب��ّي مبواقف يف املو�ص��وع الفل�صطينّي تبع��ث اخل�صية من 

اأن يف�ص��ي الرتاجع احلكومّي يف هذا املو�صوع اإىل اإفالت الزمام 

الداخل��ّي من يد الدول��ة. ومل يكن حمّتمًا اأن ت�صاير احلركات 

امُلخّلة بالنظام خّط النق�صام الطائفّي. كان يكفيها اأن تفيد 

م��ن وجوده ومن تهديده ما كان ريا���ض ال�صلح ي�صّميه »هيبة 

احلك��م«. فبدت كوالي���ض ال�صاحة مهّي��اأة ل�صتقبال �صروب 

�صّت��ى من توّجه��ات متعار�صة يف ما بينه��ا ولكّنها موؤتلفة يف 

حتّدي �صيغة احلكم القائمة وامتحان �صمودها.

 

ويف املج��ال العربّي، كان تن��ازع امل�صالح وال�صيا�صات يف املو�صوع 

الفل�صطين��ّي قد بلغ من احلّدة درجات اأخ��ذت تقّرب، اأ�صبوعًا 

بعد اأ�صبوع، مداراة اآثاره على �صر احلربني الع�صكرّية وال�صيا�صّية 

م��ن التع��ّذر التام. وكانت ه��ذه املداراة هي ما ب��رع فيه ريا�ض 

ال�صل��ح ورّكز جه��وده عليه. ولكن اإع��الن »حكومة عموم 

ل اإليه ما لبث  فل�صط��ني« الذي بدا لل�صلح �صلع كبر يف التو�صّ
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التمثيل. كان��ت تلك – مبدئّيًا – حكومة 

انتخاب��ات قِبل فيها الوفد الئتالف، وكان 

يرف�ص��ه يف غ��ر احل��الت النتقالّي��ة. �صهد 

هذا النتقال انفراج��ًا متّثل باإطالق معظم 

املعتقل��ني ال�صيا�صّيني والتمهيد للخروج من 

الأحكام العرفّي��ة. على اأن الوفد كان، يف 

حقيق��ة موقفه، راغبًا يف ف�ّض الئتالف قبل 

النتخابات فال جتري هذه يف ظّله، ول يكون 

قي��دًا عل��ى التناف���ض النتخاب��ّي ب��ل جتري 

النتخاب��ات يف ظ��ّل حكومة غ��ر حزبّية. 

وق��د اأفلح الوف��د يف حْمل رئي���ض احلكومة 

على ال�صتقالة ليعود، يف اأوائل ت�صرين الثاين، 

على راأ�ض حكومة حمايدة. واجتمعت حول 

الوف��د، يف ع�صّي��ة النتخاب��ات، مروحة قوًى 

وا�صع��ة امتّدت من الإخ��وان امل�صلمني وم�صر 

الفتاة اإىل املارك�صّيني. وكان هوؤلء جميعًا 

قد خرجوا من مرحلة القمع منهكني وقد 

اهت��ّز متا�صك منّظماتهم ل��دواٍع خمتلفة. 

وكان تخفي��ف القي��ود ع��ن ال�صحاف��ة قد 

�صم��ح بت�ص��ّرب بع���ضٍ م��ن اأخب��ار التعذيب 

والف�صاد يف ظّل احلك��م ال�صعدّي. من جهة 

اأخ��رى، كان الوف��د قد ح�صل عل��ى تق�صيم 

يالئم��ه للدوائر النتخابّي��ة. وكان قد اأخذ 

ُيدخل يف دعاوته النتخابّية ا�صتعادة معتدلة 

ملطالب احلركة الجتماعّية – القت�صادّية، 

معت��ربًا مب��ا ظه��ر له��ذه احلركة م��ن قّوة 

وبتوّجهات حلفائه امل�صتجّدين.

وحني جرت النتخاب��ات يف 3 كانون الثاين 

1950، ن��ال الوف��د 228 مقع��دًا م��ن 319 وت��وّزع 
الباق��ي بني امل�صتقّل��ني واحلزبني احلاكمني 

�صابق��ًا وذهب ُنثاٌر اإىل احل��زب الوطنّي وم�صر 

الفتاة.ولك��ن ظه��ر م��ن ال�صع��ف الن�صبّي 

 لالإقب��ال عل��ى الق��رتاع انت�ص��ار ال�صكوك 

يف ق��درة الأح��زاب املتناف�ص��ة كّله��ا عل��ى 

اإ�صالح الأحوال.

النّحا���ض  م�صطف��ى  الوف��د  زعي��م  اأّل��ف 

حكومت��ه اجلدي��دة يف 12 كان��ون الث��اين، 

مغّلب��ًا فيه��ا اجلن��اح املحافظ م��ن حزبه، 

وكان ه��و نف�ص��ه ينتم��ي اإلي��ه. وق��د اختار 

للخارجّي��ة فيها رج��اًل مل تلبث اأن ظهرت 

ق��ّوة �صكيمت��ه ه��و حمّم��د �ص��الح الدين. 

وكان م��راث ال�صنوات ال�صابق��ة، بوجهيه 

يق��ف  والجتماعّي – القت�ص��ادّي،  الوطن��ّي 

به��ذه احلكومة وبالب��الد من ورائه��ا اأمام 

امتحان حا�صم، يف ظرف زاده تغّر املعطيات 

ع�صرًا على ع�صر. كانت هزية 1948 ل تزال 

تتفاع��ل يف ال�صاح��ة الداخلّية. وكان ن�صوء 

دول��ة اإ�صرائيل قد اأدخل م�صاألة الأمن الوطنّي 

مل�صر من ب��اب جديد ماثٍل على حدود البالد 

مبا�ص��رة، ومغاي��ر، ب�ص��ورة ح�ص��وره، لأب��واب 

»احلرب الباردة« التي كانت، اإىل درجة ما، 

اأبوابًا افرتا�صّي��ة يجوز الجتهاد يف ما يرتّتب 

على وجودها من اأوجه ال�صلوك. كان ن�صوء 

اإ�صرائيل نف�صه اأي�ص��ًا قد اأملى على بريطانيا 

نف�ض اليد نهائّيًا من »البديل الفل�صطينّي« 

َمْعلم��ًا م��ن مع��امل انت�صاره��ا الع�صك��رّي 

واإ�صرتاتيجّيته��ا للدفاع ع��ن ال�صرق الأو�صط 

وعن قناة ال�صوي�ض بالدرجة الأوىل. فاأ�صبحت 

احلكوم��ة الربيطانّية اأك��رث اإ�صرارًا من ذي 

َقْب��ل على البقاء الع�صك��رّي يف م�صر، وعلى 

تاأم��ني �شروطه و�ش��روط فاعلّيته. وكان من 

الف�ص��اد والتبذير و�ص��وء التوجي��ه، يف املرحلة 

ال�صابقة، اأنها زادت من �صوء الأحوال املعي�صّية 

لكرثة �صاحقة من الأُ�صر امل�صرّية، وزادت من 

ظه��ور التخم��ة يف قّم��ة اله��رم. كان على 

حكومة الوفد اأن جت��رتح �صككًا مقبولة 

ملعاجل��ة ه��ذا كّل��ه يف مواجه��ة جمتم��ع 

ظاه��ر التحّف��ز والتوّتر. اأخ��رًا، كان امللك 

بًا م��ن عواقب  قابع��ًا عل��ى عر�ص��ه، متح�صّ

ه��ذه الع��ودة املظّفرة حل��زب الوف��د، خ�صمه 

التاريخ��ّي، وغ��ر م�صتغٍن ع��ن �صعٍي كان 

ديدن��ه دائم��ًا اإىل الحتف��اظ لنف�ص��ه باأه��ّم 

مفاتي��ح ال�صلط��ة الفعلّي��ة وتغلي��ب اإرادته 

عل��ى ال�صلط��ة الد�صتورّي��ة ل��كّل حكومة 

ت�صّكلت يف عهده. وكان ماأثورًا عن الوفد 

العن��اد يف مواجهة اإم��الءات امللك. ولكن 
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ل الأمم املّتحدة، يف تلك  ب��دا الأمل �صعيفًا جّدًا اإذن يف اأن تتو�صّ

ال��دورة، اإىل �صيغ��ة حل��ّل امل�ص��كل الفل�صطينّي يجده��ا العرب 

من�صف��ة. وكان��وا ل يزالون عند �صعار الدول��ة العربّية الواحدة يف 

فل�صط��ني، مع �صمانات مُتنح لليه��ود. ومل يتحّركوا جماعًة 

م��ن موقعه��م ه��ذا، خ��الل ال��دورة، اإّل لي�صّلم��وا بن�ص��وء و�صع 

دويّل للقد���ض وذل��ك اإر�صاًء للع��امل امل�صيحّي ال��ذي اأرادوا حتريك 

مكانت��ه الدينّي��ة للت�صامن معه��م. غر اأن ُبعد ه��ذا املوقف 

اجلام��ع للجامعة عّما كان قد جرى اأو لبث يجري يف فل�صطني 

ويف ال�صاحة الدولّي��ة امل�صتغلة بق�صّيتها، اأخذ يزيد مواقف الدول 

العربّية املفردة انفكاكًا عن موقف جامعتها املعلن، وكان 

ريا�ض ال�صلح مدركًا هذا الو�صع امُلتاآزر الأبعاد برّمته وهو يعلن، 

ل للعرب من  م��ن اأوائل ال��دورة، ت�صاوؤمه مبا يك��ن اأن يتح�صّ

الأمم املّتحدة.

 

اّتبعت الوفود العربّية يف ق�صر �صاّيو خّطة ك�صب الوقت وتاأجيل 

البح��ث يف امل�صاأل��ة الفل�صطينّية ما اأمك��ن التاأجيل. وكانت 

خ�صي��ة دول اجلامع��ة من قرار تّتخ��ذه اجلمعّي��ة العمومّية، يف 

ذل��ك الوق��ت، خ�صية مرّكبة. فهي كانت تخ�ص��ى اأّوًل اأن تقّر 

خّط��ة برن��ادوت الثاني��ة، ل باعتباره��ا منطوية عل��ى تق�صيم 

لفل�صطني وح�صب، بل باعتبارها اأي�صًا ُتلحق الق�صم العربّي من 

فل�صط��ني باململكة الأردنّية، وهو ما كانت تنفر منه اأكرثّية 

دول اجلامع��ة نف��ورًا �صديدًا. وكانت هذه ال��دول تخ�صى اأي�صًا اأن 

ينتهي ق��رار الأمم املّتحدة اإىل اع��رتاف الأمم املّتحدة باإ�صرائيل 

ودخ��ول ه��ذه الأخرة يف ع�صوّية املنّظم��ة. اإىل هذا، كانت دول 

اجلامع��ة تخ�ص��ى اأن ُتلزمها املنّظمة الدولّي��ة ب�صحب جيو�صها 

م��ن فل�صطني ت��ّوًا، وهو ما كان م��ن �صاأنه اأن ُي�صّه��ل للقّوات 

ال�صهيونّي��ة مهّمة ا�صتكمال الأمر الواق��ع الذي اأن�صاأته هناك 

والو�ص��ول اإىل حدود الدول العربّي��ة املحدقة بفل�صطني، بل وجتاوز 

ه��ذه احل��دود اإذا رف�صت ال��دول املذكورة العرتاف به��ا وال�صلح 

معه��ا. كانت هناك اأي�صًا م�صكل��ة الالجئني الفل�صطينّيني 

التي رزحت بثقلها الأعظم على الأردّن ولبنان...

 

واأّما ما كانت الدول العربّية تعّول عليه للحّد من هذه الأخطار 

ح اجلمهورّي ديوي  فبدا اأّن��ه يرتّكز، قبل كّل �صيء، يف فوز املر�صّ

على الرئي�ض ترومان برئا�صة الوليات املّتحدة، وكانت التوّقعات 

ترّج��ح ه��ذا الفوز وكان يف�ص��ل بني افتت��اح دورة الأمم املّتحدة 

واأم��ا الحّت��اد ال�صوفيات��ّي ف��كان يج��اري اإ�صرائي��ل يف طلبه��ا 

مفاو�ص��ات مبا�صرة مع الع��رب، خالفًا ملراد ال��دول الغربّية التي 

كان��ت توؤثر بذل م�صاعيه��ا حتت راي��ة الأمم املّتحدة، مّتخذة 

م��ن هذه الراية �صتارًا ملقا�صدها الثابتة واملتحولة. وكان الحّتاد 

ال�صوفيات��ّي قد وجد يف ن�ص��وء الدولة الإ�صرائيلّي��ة، وما اأماله من 

حت��ّول الن��زاع الفل�صطين��ّي اإىل ن��زاع اإقليمّي ب��ني دول، فر�صة 

لدخ��ول عاج��ل اأو اآج��ل اإىل ال�ص��رق العربّي يتيح��ه عجز الغرب 

املرّج��ح ع��ن املحافظ��ة عل��ى ولء ط��ريف الن��زاع مع��ًا. وكان 

طموح��ه، يف تلك الآون��ة، مرّكزًا، ل على الط��رف العربّي، بل 

على الطرف الإ�صرائيلّي. وذلك، على الأخ�ض، ملا كانت تتمّتع 

ب��ه الجّتاه��ات ال�صرتاكّية من ق��ّوة يف الدول��ة النا�صئة. ف�صاًل 

عن هذا كّله، كان الأمني العاّم لالأمم املّتحدة وجهاز الأمانة 

العاّمة يبديان مياًل وا�صحًا اإىل اجلانب الإ�صرائيلّي من النزاع. 

تل��ك هي احل��ال القامتة التي واجهتها م�صاع��ي ريا�ض ال�صلح 

املختلف��ة يف ق�صر �صاّيو، ويف مواقع اأخرى كانت مّت�صلة مبجرى 

الأعم��ال الدائ��رة في��ه. كان اأك��رث م��ا يخ�صاه ريا���ض ال�صلح 

)ويخ�ص��اه »امليثاقّيون« جميعًا يف لبن��ان، واأّولهم ب�صاره اخلوري( 
اأن ت�صت��ويل اإ�صرائي��ل عل��ى اجلليل كّله مبوج��ب مقرتحات 

برن��ادوت الأخ��رة. فيتحّقق التوا�صل ب��ني مناطق ممتّدة على 

طّي��ة ياأهلها، م��ن اجلن��وب اإىل ال�صمال، يهود  الواجه��ة املتو�صّ

ف�صيع��ة فم�صيحّي��ون فعلوّيون. وكان��وا يرون يف ه��ذا التوا�صل 

باب��ًا اإىل تعدي��ل ج�صي��م للو�ص��ع القائم يف بالد ال�ص��ام كّلها. 

فُتف��ّكك الدولت��ان ال�صورّي��ة واللبنانّي��ة وتن�صاأ عل��ى ال�صاحل 

ط دويالت طائفّية عّدة تهيمن اإ�صرائيل عليها  ال�صرقّي للمتو�صّ

كّله��ا باعتباره��ا اأقواها مبا ل يقا�ض. ذاك م��ا اأو�صحه ب�صاره 

اخلوري لربن��ادوت قبيل مقتله. وذاك ما اأّك���ده ريا�ض ال�صلح، 

 يف بروت. 
ّ
ع�صّي��ة �صفره اإىل باري�ض، للقائم بالأعمال الربيطاين

 
ّ
والراجح اأن ال�صل��ح اأدىل بهذه احلّجة لوزير اخلارجّية الربيطاين

بيف��ن، ح��ني قابله يف ق�ص��ر �صاّي��و، وعر�صها لآخري��ن التقاهم 

هناك اأي�صًا.

 

 كان يزّكي عند ريا�ض ال�صلح وغره من 
ّ
هذا الهاج�ض اللبناين

»امليثاقّيني« تخّوفًا �صديدًا من اأن يبا�صر الإ�صرائيلّيون تفكيك 

الدولة اللبنانّية القائمة، بخطوة اأوىل هي التقّدم حّتى الليطاين 

الذي كانت مياهه م�صدر اإغراء معلوم لهم يف كّل حال. 

الوف��د اآثر، يف عهد قّوته اجلديدة، اأن ي�صلك، 

يف ه��ذا امل�صمار، م�صل��كًا �صرعان ما خّيب 

الأمل املعقود عليه. كانت حكومته �صورة 

ع��ن اأك��رث الق��وى فيه جنوح��ًا اإىل م��داراة 

امل�صكالت، عو�ض معاجلتها، واإىل ا�صتبعاد 

املواجه��ات ال�صعبة واإىل طل��ب ال�صتقرار يف 

احلكم باأدنى كلفة من ال�صراع والتغير.

وق��د ظهر ذلك، اأّول م��ا ظهر، يف املوقف من 

مطام��ح املل��ك. فتمّكن ه��ذا الأخر من 

اإبق��اء مقاليد اجلي�ض يف ي��ده، وكان حر�صه 

عل��ى ه��ذا الأم��ر �صدي��دًا دائم��ًا. ومل تلب��ث 

احلكومة اأن �صلعت، اأمام جمل�صي ال�صيوخ 

والن��ّواب، يف الدف��اع عن حك��م خ�صومها 

ال�صابق لأن ف�صائح اأث��رت يف ال�صحافة اأّوًل، 

وكان اأ�صّدها دوّيًا ف�صيحة الأ�صلحة القدية 

والذخائر الفا�صدة يف حرب فل�صطني، طاولت 

ظه��رت،  م��ا  و�صرع��ان  وحا�صيت��ه.  املل��ك 

ال�صريب��ّي،  الإ�ص��الح  م�صاأل��ة  ط��رح  عن��د 

مواط��اأة كبار ماّلك��ي الأر�ض – وهم �صلب 

كب��ر  كان  ال��ذي  احلكومة – للمل��ك 

املاّلك��ني. وق��د ا�صتبق��ت حكوم��ة الوف��د 

م��ن برنام��ج احل��زب الجتماع��ّي بداي��ات 

ج��ّد خجولة لل�صم��ان الجتماعّي ولإ�صالح 

زراعّي قوامه توزي��ع بع�ض اأرا�صي الدولة على 

الفاّلحني واإعانات غالء للموّظفني ولفئات 

م��ن امل�صتخدم��ني. ولك��ن دخ��ول النف��وذ 

ال�صيا�ص��ّي اأو الجتماع��ّي يف التوزي��ع اأف�ص��ى 

اإىل اإف�ص��اده، وبق��ي الت�صّخ��م يفت��ك بقيمة 

الإعانات. وكانت احلكومة تعتمد كثرًا 

يف تغطي��ة الزي��ادة املّطردة لالإنف��اق العاّم، ل 

عل��ى �صرائب مبا�ص��رة يتحّمله��ا القادرون، 

بل على زيادة الر�ص��وم اجلمركّية قبل كّل 

م�صدر اآخر. ومل تكن هذه الزيادة تعّف عن 

�صلع اأ�صا�صّية م�صت��وردة داخلة يف ا�صتهالك 

الطبق��ات ال�صعيفة. ف��كان ذلك يزيد من 

عت��ّو موجة الت�صّخ��م ومن احَل��َرج يف اأحوال 

الفقراء بالتايل.

خّط��ة  اإىل  الوفدّي���ة  احلكوم���ة  ع���ادت 

 عن م�صر، 
ّ
التفاو���ض طلبًا للجالء الربيطاين

ول�صتق��الل ال�صودان يف ظّل الوحدة مع م�صر. 

لإر�ص��اء   يجه��د 
ّ
الربيط��اين اجلان��ب  وكان 

املفاو�ص��ات عل��ى اأ�صا���ض اإ�صرتاتيج��ّي قوامه 

حتال��ف ي�صتبقي لربيطانيا ح��ّق ال�صتخدام 

الع�صك��رّي لالأرا�ص��ي امل�صرّي��ة فيم��ا كان 

اجلان��ب امل�ص��رّي يري��د للمفاو�ص��ات اأ�صا�ص��ًا 

الع�صك��رّي  املو�ص��وع  اإىل  ُيدخل��ه  �صيا�صّي��ًا 

ودواعي��ه.  الوطن��ّي  ال�صتق��الل  ب��اب  م��ن 

ومل ُيب��ِد املفاو���ض امل�ص��رّي رف�صًا قاطع��ًا ملبداإ 

التحال��ف ولكنه راأى اأن وجود قّوات اأجنبّية 

عل��ى اأرا�ص��ي م�ص��ر يعّر�صها خلط��ر موؤّكد 

ل �صال��ح له��ا يف الت�صلي��م بالتعّر�ض له. هذا 

 ُيربز كون 
ّ
فيم��ا كان املفاو���ض الربيط��اين

اخلط��ر �صادرًا ع��ن موق��ع م�ص��ر واأهّمّيتها 

يف املواجه��ة العاملّي��ة، فيج��ب البن��اء عل��ى 

ح�صول��ه ل على اإمكان اجتنابه. وقد تداول 

اجلانبان اقرتاحات �صّتى بينها نقل القاعدة 

الربيطانّي��ة م��ن ال�صوي���ض اإىل غ��ّزة، وهو ما 

 موجبًا ل�صلح م�صرّي 
ّ
وجده املفاو�ض الربيطاين

اإ�صرائيلّي، فيما راأى املفاو�ض امل�صرّي اأن اّتفاق 

الهدن��ة الدائم��ة اأ�صا�ض �صال��ح حل�صوله. وقد 

�صه��دت ه��ذه املفاو�ص��ات حمّط��ات اأوله��ا 

تبادل ر�صائل بني حمّمد �صالح الدين واأنورين 

بيف��ن ب��داأه الأّول يف اآذار، وثانيته��ا زيارة قام 

املار�ص��ال   
ّ
الربيط��اين الأركان  رئي���ض  به��ا 

�صلي��م للقاه��رة، وق��د ا�ص��رتك يف مفاو�صته 

النّحا�ض، وثالثتها لقاءات بني بيفن و�صالح 

الدي��ن توّزعت بني نيوي��ورك يف اأيلول ولندن 

يف كان��ون الأّول، اإل��خ. ويف �صي��ف 1951، بدا 

اأن البون ق��د زاد اّت�صاعًا ب��ني الطرفني وذلك 

م��ن خالل خط��اب �ص��ارم األق��اه موري�صون، 

خلف بيف��ن يف وزارة اخلارجّية، فحمل فيه 

على موقف احلكومة امل�صرّية يف املفاو�صات 

وعل��ى منعها م��رور الب�صائ��ع م��ن اإ�صرائيل 

واإليه��ا يف قن��اة ال�صوي���ض وخلي��ج العقب��ة، 

 القائل 
ّ
��كًا باملوقف الربيط��اين واأب��دى مت�صّ

بالتحالف الع�صكرّي مع م�صر وبقاء القّوات 

الربيطانّية فيها. ويف منت�صف اآب، رّد حمّمد 

�ص��الح الدي��ن على ه��ذا املوقف باأ�ص��ّد منه 

فا�صتذك��ر »خط��اب العر�ض« الأخ��ر الذي 

قطع��ت فيه احلكومة الوفدّي��ة عهدًا على 
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والنتخابات الرئا�صّية الأمركّية �صهر واأ�صبوعان تقريبًا. وكان 

حان قد توافقا، يف الواقع، على اإخراج امل�صاألة الفل�صطينّية  املر�صّ

من احلملة النتخابّية. فلم يكن يف يد العرب اأي دليل قطعّي 

على اأن فوز ديوي مف�ٍض اإىل تغير يف املوقف الأمركّي من هذه 

امل�صاأل��ة. كان يف يدهم تقديرات عاّم��ة ت�صتخل�ض من انحياز 

ح الديقراطّي )اأي اإىل  اليهود الأمركّيني باأكرثّيتهم اإىل املر�صّ

ترومان( واأخبار م�صتقاة من امل�صادر القريبة اإىل خ�صمه... 

وبدا اأن ريا�ض ال�صلح )ومعه �صائر الوفود العربّية( مل يّدخر مناورة 

يف �صبي��ل تاأخر املناق�صة. ويف 24 ت�صرين الأّول )اأي بعد �صهر واأّيام 

ان تويني يف النه�ر ح�صيلة هذه اجلهود  من بدء الدورة( خّل�ض غ�صّ

بالآتي: اأفلح ريا�ض ال�صلح يف اإرجاء در�ض تقرير برنادوت اإىل ما بعد 

برلني والقنبلة الذّرّي��ة. وبعدها حمل اللجنة ال�صيا�صّية املنبثقة 

من اجلمعّية العمومّية عل��ى تعليق در�ض امل�صاألة الفل�صطينّية 

خم�ص��ة اأّيام ث��ّم األهاها اأ�صبوعًا بحكومة عم��وم فل�صطني )اإذ 

اأثار مثول مندوب هذه احلكومة اأمام اللجنة اعرتا�صًا ُمتكّررًا 

ملخالفة �صفتها قرار التق�صيم(. ول يذكر تويني اأن ال�صلح اأر�صل 

اأحمد الداعوق وزير لبنان املفّو�ض يف باري�ض اإىل رئي�ض اجلمهورّية 

الفرن�صّي��ة ليتمّن��ى علي��ه الطل��ب اإىل الأمني الع��اّم للمنّظمة 

الدولّية تعطيل اأعمال املنّظمة يوم عيد الأ�صحى...

 

وكان ح��ّق توين��ي اأن ي�ص��األ: »ما قيم��ة هذا الت�صوي��ف؟« واأن 

 يالح��ظ اأن الوق��ت لي�ض �صالح��ًا »ما مل مت��الأه ال�صتعدادات« 

واأن على اأمثال فار�ض اخلوري )رئي�ض الوفد ال�صورّي( وريا�ض ال�صلح 

 اأن يثبت��وا ق��درة ل على تاأجي��ل القرار وح�صب ب��ل »على خلق

احلّل اأي�صًا«. 

عل��ى اأن »خل��ق احل��ّل« كان يتع��ّدى بكثر ق��درة الرجلني. 

كان »احل��ّل«، اأو امل�صكلة بالأحرى، يتوا�صل خلقه على اأر�ض 

فل�صط��ني. وكان رهان ريا���ض ال�صلح واأقرانه عل��ى اأن تناق�ض 

امل�صاأل��ة الفل�صطينّي��ة يف ظ��رف دويّل اأك��رث موات��اة للع��رب قد 

تعّر�ض )يف هذه الأ�صابيع نف�صها التي جهدوا يف ت�صييعها اأّوًل ثّم 

يف متديدها، بعد بدء املناق�صة( الإحباط بعد اإحباط بعد اإحباط. 

وذل��ك اأن ما كان قد متّناه ريا���ض ال�صلح على مزاحم الباجه 

جي يف اآب من اإم�صاك اجلي�ض العراقّي بزمام احلرب كّلها مل 

يح�ص��ل قّط. فمع وجود امليل العراقّي، عل��ى اأعلى م�صتوى، اإىل 

��ل من �صل��وك امللك عبد الل��ه الن�صحابّي، كانت طرق  التن�صّ

متوي��ن اجلي�ض العراق��ّي مت��ّر يف الأردّن، وكان امللك عبد الله 

 والعراقّي بعد اأن تقّبل 
ّ
ق��د اأحبط خّطة توحيد اجلي�ص��ني الأردين

 مع بقاء العراقّي 
ّ
البحث فيها، وكان انكف��اء اجلي�ض الأردين

يف مواقعه يعّر�ض هذا الأخر لأفدح املخاطر كما ثبت يف نهاية 

احل��رب... فم��ع ال�صربات التي اأخ��ذ اجلي�ض امل�ص��رّي يتلّقاها، 

 اإىل امل�صاملة، حتّول اجلي�ض العراقّي من 
ّ
ومع ميل اجلي�ض الأردين

ق��ّوة ُزّين لريا�ض ال�صلح اأن يعّول عليها لتغير م�صار احلرب اإىل 

ق��ّوة �صبه حما�صرة ي�صّكل اأمنها، بح��ّد ذاته، م�صكلة باهظة 

الكلفة ال�صيا�صّية والع�صكرّية...

هذه الوقائع هي ما كان قد ح�صل بع�صه ولحت تبا�صر بع�صه 

الآخ��ر يف الأفق حني انعقد اجتم��اع لبع�ض اأركان اجلامعة يف 

عّمان يوم 23 ت�صرين الأّول. وقد انتهى هذا الجتماع الذي �صهد 

ج��داًل، على م��ا يظهر، ب��ني النقرا�صي و�صائ��ر املجتمعني، وهم 

عب��د الله وعبد الإله وم��ردم وبع�ض معاونيه��م، اإىل ل �صيء. ومل 

مت�ض اأّيام على هذا النك�صاف اجلديد لتباين اخلطط العربّية 

وم��ا يورثه من تخّبط و�صلل، حّتى كانت جبهة لبنان نف�صها، 

مب��ا فيها جي�ض الإنقاذ، قد انهارت واأ�صبح للبنان �صريط حماٍذ 

لإ�صبع اجللي��ل حتتّله اإ�صرائيل وي�صّم 14 قرية و�صطرًا من جمرى 

الليط��اين حي��ث ينعط��ف النه��ر مّتجه��ًا اإىل م�صّب��ه. والواقع 

اأن الحت��الل مل يقت�ص��ر عل��ى ه��ذه الق��رى. بل وقف��ت القّوات 

الإ�صرائيلّية على خّط احلدود اأو جتاوزته بقليل يف القطاع الغربّي 

اأي�صًا. واأ�صبحت الدورّيات الإ�صرائيلّية تدخل اإىل القرى اللبنانّية 

املحاذية للحدود يف هذا القطاع وتخرج منها على هواها.

 

ومع اخلطر الع�صكرّي الذي اأ�صبح داهمًا اإىل هذا احلّد، اأ�صبحت 

اخل�صي��ة كبرة من ت�ص��ّدع جبهة الب��الد ال�صيا�صّية. وكانت 

ُن��ُذر الت�ص��ّدع قد ظهرت يف املنطقة املحتّل��ة نف�صها. فقد �صلك 

املحتّل��ون فيها م�صل��ك متييز طائف��ّي وا�ص��ح، واأّدى ذلك، من 

جهة، اإىل نزوح جانب كبر من �صيعة املنطقة ومن جهة اأخرى 

اإىل تقّدم �صّبان م�صيحّي��ني للتطّوع يف اجلي�ض املحتّل... وهو ما 

رف�صت��ه القيادة الإ�صرائيلّية رف�ص��ًا باّتًا. اأخرًا، وقع على اجلبهة 

الدولّية، مع اإطاللة ت�صرين الثاين، ما اأطلق عليه عادل اأر�صالن، 

ع�صو الوفد ال�صورّي اإىل دورة الأمم املّتحدة يف باري�ض و�صديق ريا�ض 

ت�ص��ل  اإذا مل   1936 باإلغ��اء معاه��دة  نف�صه��ا 

بالتفاو���ض اإىل ماآٍل يحّق��ق مطالبها. ويف 26 

من ال�صه��ر نف�صه، وهو ذك��رى توقيع تلك 

املعاهدة، �صهدت احلركة ال�صعبّية املطالِبة 

 غر امل�شروط ذروة جديدة 
ّ
باخلروج الربيط��اين

متّثلت يف تظاهرات �صخمة، خالل النهار، 

برز فيها �صعار »الكفاح امل�صّلح«، ويف موؤمتر 

م�صائ��ّي لالأح��زاب غاب عن��ه الوف��د واّتخذ 

مواقف واإج��راءات رمت اإىل حما�صرة القّوات 

الربيطانّي��ة املرابطة يف البالد ومقاطعة كّل 

. وم��ع اأن ال�صرط��ة ت�صّدت 
ّ
ما ه��و بريط��اين

للتظاهرات واعتقلت م�صاركني فيها، فاإن 

النطالق املتمادي للحرك��ة ال�صعبّية، منذ 

ت�صّلم حكومة الوف��د ال�صلطة ومنذ اإلغائها 

الأحكام العرفّية يف اأّيار 1950، على الأخ�ّض، 

كان مث��ار خ��وف متن��اٍم يف حمي��ط امللك 

والق��وى ال�صيا�صّية املحافظة، وبع�صها نافذ يف 

ح��زب الوفد نف�صه ويف احلكومة. ومل يكن 

ع هذه  مبعث هذا اخل��وف مقت�صرًا على تو�صّ

احلركة يف املدن وو�صول بع�ض بوادر منها اإىل 

الأرياف، بل كان الت�صعيد يف �صوغ املطالب 

العم��ل  ب�صع��ارات  والو�ص��ول  الجتماعّي��ة 

الوطنّي اإىل مقاطعة امل�صالح الربيطانّية واإىل 

الكفاح امل�صّلح مث��ار خوف �صديد اأي�صًا. ويف 

اأواخ��ر ال�صي��ف، كان ق��د تاأّك��د اأن امللك 

واملقّربني من��ه اأ�صبحوا م�صّمم��ني، يحدوهم 

م��ن  اخلال���ض  عل��ى   ،
ّ
بريط��اين ت�صجي��ع 

احلكومة الوفدّية.

يف 8 ت�صري��ن الأّول 1951، ا�صتَبق��ت حكوم��ة 

م�صطف��ى النّحا���ض ه��ذا ال�صع��ي اإىل اإطاحة 

احلكوم��ة، فانتزع��ت يف يوم واح��د موافقة 

كّل م��ن امللك وجمل�ض الن��ّواب على اإلغاء 

املتعّلقت��ني   1899 واّتفاقّيت��ي   1936 معاه��دة 

بال�ص��ودان. كان الغلي��ان ال�صعبّي قد حمى 

هذا القرار التاريخّي من كّل اإرادة قادرة على 

ه. على  اعرتا���ض �صبيله، اإن مل يك��ن فر�صَ

اأن القرار و�صع احلكومة اأمام �صورة عجزها 

عن اإنفاذه اأي عن اإجالء القّوات الربيطانّية 

فعاًل. فق��د رّدت بريطانيا باإعالن الت�صميم 

على البقاء الع�صكرّي يف م�صر وعلى الدفاع 

عنها »رغمًا عن اأنفها«. وقد اأّيدت موقفها 

الولي��ات املّتح��دة وفرن�صا. وتلّق��ت م�صر، يف 

مقاب��ل ذل��ك، تاأيي��دًا �صعبّي��ًا م��ن عوا�صم 

عربّية خمتلفة وتاأييدًا ر�صمّيًا من دوٍل اأخرى 

متفّرق��ة، وعَر���ض الحّت��اد ال�صوفيات��ّي اإبرام 

معاه��دة عدم اعتداٍء معه��ا. واأّما يف الداخل 

فا�صُتقب��ل الق��رار بحما�ص��ة �صعبّي��ة عارم��ة 

وباإط��الق، م��ن جه��ة الأح��زاب خ�صو�ص��ًا، 

احلكوم��ة  وكان��ت  امل�صّل��ح.  للكف��اح 

عاج��زة عن اإدارة ه��ذا الكفاح، مبا له من 
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ال�صل��ح الق��دمي، ا�ص��م »الطاّم��ة الك��ربى«: األ وهو بق��اء هاري 

ترومان، بنتيجة النتخابات الرئا�صّية، يف كر�صّي البيت الأبي�ض.

ويف ه��ذه الأّي��ام الأوىل من ت�صرين الث��اين، اأر�صل امللك عبد الله 

برقّي��ة اإىل ريا���ض ال�صل��ح يف باري�ض، بعد اأن اأخط��ر مب�صمونها 

ب�ص��اره اخل��وري يف ب��روت. فقام ه��ذا الأخر باإط��الع �صكري 

القّوتل��ي ف��ورًا عل��ى فحواها وبالإب��راق اإىل ريا���ض ال�صلح نف�صه 

اأي�ص��ًا. كان��ت برقّية عبد الل��ه تنطلق مّما اأفادت��ه به القيادة 

امل�صرّي��ة يف فل�صطني عن اأحوال اجلبهت��ني اجلنوبّية وال�صمالّية 

لتق��ّرر تع��ّذر املداومة على القت��ال وتنا�صد ال�صلح ت��رك »الغلّو« 

ال�صيا�ص��ّي يف الأمم املّتح��دة، والنظ��ر اأّوًل اإىل م�صلح��ة مئ��ات 

الألوف م��ن الالجئ��ني الفل�صطينّيني. وكان��ت اأخبار جمل�ض 

اجلامع��ة العربّية الذي انعقد يف القاهرة، يف تلك الأّيام نف�صها، 

ومّثل لبن��ان فيه حميد فرجنّي��ة، تعّزز ال�صع��ور بخطورة الو�صع 

كّل��ه. فقد ع��زف النقرا�صي عن ح�ص��ور الجتماعات حمتّجًا 

عل��ى اجلمود املري��ب الذي قابلت ب��ه اجليو�ض العربّي��ة الأخرى 

يف فل�صطني هج��وم القّوات الإ�صرائيلّي��ة الكثيف على مواقع 

اجلي�ض امل�صرّي.

 

عل��ى  مت�صاف��رة،  مبب��ادرات  يجه��زون،  الإ�صرائيلّي��ون  كان 

اإمكان��ات ال�صمود عن��د بع�ض العرب وعل��ى اإرادة ال�صمود، من 

اأ�صلها، عند بع�صهم الآخر. وكان اأن وجد ريا�ض ال�صلح نف�صه 

م�صوق��ًا، يف ه��ذا الظ��رف، اإىل م��ا ُي�صبه ك�صر اجل��ّرة مع ملك 

الأردّن. وكان��ت ه��ذه هي املّرة الأوىل الت��ي ي�صلك فيها ال�صلح 

ه��ذا امل�صلك، بع��د اأن كان ق��د كّر�ض جهوده، م��ّدة احلرب، 

ل��راأب ال�صدوع بني احلّكام الع��رب ولإن�صاء اأو�صاع تتجّدد فيها 

العزية امل�صرتكة كّلما بدا اأّنها مو�صكة على الت�صع�صع.

 

ففي موؤمتر دعا اإليه ريا�ض ال�صلح ال�صحافّيني العرب يف باري�ض، 

ي��وم 11 ت�صرين الثاين، ب��دا مهتّمًا، بادئ ذي ب��دء، بالدفاع عن 

خّطة تاأجي��ل البحث يف الق�صّية الفل�صطينّي��ة التي اعتمدتها 

الوفود العربّية اإىل دورة الأمم املّتحدة. وظهر اأن الأفق الذي و�صعه 

لهذا التاأجيل هو بق��اء م�صاألة فل�صطني »بدون حّل ر�صمّي«، ما 

دام احل��ّل املرتك��ز اإىل خّطة برن��ادوت �صياأت��ي يف غر م�صلحة 

العرب. هذا اإىل الرهان على »اأحداث عاملّية« قال اإّنها »مرتّقبة 

الوقوع« ب��ني حلظة واأخرى، )وهو يق�صد اّتخاذ اأزمة برلني جمرًى 

ع�صكرّيًا( ول تتمّكن دولة اإ�صرائيل من ال�صمود يف خ�صّمها. ولكّنه اأ�صاف اأن ا�صتناد 

اجله��د الدبلوما�ص��ّي كان اأّوًل اإىل حمافظة القّوات العربّية على مراكزها يف فل�صطني 

واغتنامها فر�صة اخلرق اليهودّي للهدنة للعودة اإىل الهجوم. اأقّر ريا�ض ال�صلح باأن ذلك 

مل يح�ص��ل بدعاوى منه��ا قّلة ال�صالح ومنها فقدان الت�صامن ب��ني الدول العربّية ومنها 

الرعاي��ة املفرط��ة للهدن��ة. وقال اإن ه��ذا الإم�صاك ع��ن الهجوم كان »خط��اأً فا�صحًا 

اأ�صعفن��ا هن��ا«، واأّنه خطاأ ارتكبته الدول امل�صاركة يف احلرب جميعًا. ثّم ذكر ال�صلح 

م�صم��ون برقّي��ة عبد الله اإلي��ه موؤّكدًا اأّنه يبغ��ي ت�صحيح اأخبار حّرف��ت هذا امل�صمون 

اإذ ذك��رت ان املل��ك اأبلغه اأن احل��ال باتت ت�صتدعي مفاو�صات م��ع اإ�صرائيل. على اأن 

ال�صل��ح توّقف عن��د اختيار امللك اإّياه »م��ن رجالت العرب« ليطالب��ه باجتناب الغلّو 

واإعم��ال الروّي��ة. فقال اإّنه مل يفهم »املق�صود من الغل��ّو«... »واأنا هنا اأ�صرتك مع الوفود 

العربّي��ة بالعم��ل على رف�ض كّل ق��رار ُيّتخذ �صد فل�صطني. فهل هذا ه��و الغلّو؟«. واأّما 

طلب امللك تركيز الهتمام على عودة الالجئني فرّد عليه ال�صلح بتاأكيد اهتمامه 

به��وؤلء ولكن م��ع العلم اأن »علينا اأن نهتّم با�صتعادة وطنه��م ليتمّكنوا من العودة 

اإىل هذا الوطن«.

 

بعد هذا، زاد ال�صلح من حّدة نربته فقال اإن »على العرب جميعًا، ويف مقدّمتهم جاللة 

املل��ك عب��د الله، اأن يعملوا على ا�صتع��ادة كرامتهم الع�صكرّية فه��ي األزم لهم الآن 

من فل�صطني نف�صها، و)...( جوابي على جاللته )...( اأّنه عندما يتغّلب اعتداله على 

غل��ّوي ف�صاأعتزل لي�ض فقط رئا�صة احلكومة ب��ل النيابة واأعيد �صرتي الأوىل، اأخو�صها 

�صليبّية جديدة ل تنتهي اإل با�صتعادة الكرامة اأو املوت)...(«.

قه  ه��ذا قبل اأن يختم ال�صلح حديثه بتحّية حاّرة جّدًا اإىل لبنان »هذا الوطن الذي اأتع�صّ

واأخ��اف عليه من الن�صيم، هذا الوط��ن )...( تغر عليه الطائرات والع�صابات ي�صّلحها 

خ�صوم ال�صلم والطماأنينة يف العامل، يف وقت ُينع عنا ما يرّد عادية اخل�صوم«.

يف موؤمت��ره ال�صح��ايّف ذاك، حر�ض ريا���ض ال�صلح على اأن ينفي ح�ص��ول مفاو�صات حّتى 

ذاك احلني، اأي اأوا�صط ت�صرين الثاين، بني الدول العربّية املحاربة واإ�صرائيل. وخ�ّض بالذكر 

الأردّن وم�ص��ر فنّوه بنفيهما ح�صول التفاو�ض. عل��ى اأن واقع احلال كان على النقي�ض 

م��ن ه��ذا النفي. ويكن ت�صّور اأ�صباب عّدة لتكّتم ريا�ض ال�صلح على املفاو�صات التي 

ج��رت اأو كان��ت ل تزال جارية يف باري�ض بالذات، على هام���ض دورة الأمم املّتحدة. من 

ذل��ك حال الغ�صب املتنامي��ة يف الديار العربّية على اختالفه��ا. وكانت، يف حينه، قد 

اأخرج��ت اجلماهر تك��رارًا اإىل ال�صوارع وال�صاحات. ومن ذلك اأي�صًا اأن ما كان يجري 

يف باري�ض مل يكن مفاو�صات باملعنى التاّم، واإمّنا كان اأقرب اإىل �صرب النوايا وا�صتطالع 

م96Z اإلي�هو �ش��شون

مفاعيل دولّية وجرائر داخلّية، عجَزها عن 

.
ّ
اإنفاذ مطالبتها بجالء الع�صكر الربيطاين

هك��ذا و�شلت م�شر اإىل ال�ش���ط االأخر من 

م�صرته��ا نح��و الث��ورة، وه��ي امل�ص��رة الت��ي 

متّخ�ص��ت عن بوادره��ا الأوىل ظروف اخلروج 

 العجز 
ْ

م��ن احل��رب العاملّي��ة الثاني��ة. وع��رب

احلكوم��ّي ع��ن من��ع اأح��داث له��ا حجم 

املذبح��ة التي اأوقعتها الق��ّوات الربيطانّية يف 

�صف��وف ال�صرط��ة امل�صرّي��ة يف الإ�صماعيلّي��ة 

وحج��م حريق القاهرة، غ��داة املذبحة، وعرْب 

عج��ز الأحزاب التي با�صرت الكفاح امل�صّلح 

ع��ن تكوي��ن جبهة متمّكن��ة من حمل 

ع��بء ال�صلط��ة، ب��دت ال�صلط��ة ملق��اة يف 

ال�صوارع وال�صاحات. فكان اأن التقطها، يف 

23 مّتوز 1952، تنظيم »ال�شّباط االأحرار«.
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املطال��ب، واأن الأمم املّتحدة كانت وا�صعة يدها على املو�صوع برّمته فلم يكن جائزًا 

الإيح��اء بال�صتع��داد لال�صتغناء عن دوره��ا وبالتعويل على تفاو���ض مبا�صر كان العرب 

بعيدين كّل الُبعد – بعد اأن انتهى ميزان احلرب اإىل ما انتهى اإليه – عن �صمان اإثماره 

ما يوافق م�صاحلهم. واأّما الطرف املطالب بالتفاو�ض املبا�صر فكان الطرف الإ�صرائيلّي.

كان لبن��ان، ممّثاًل بريا���ض ال�صلح نف�صه، ثالث دولة عربّي��ة تدخل يف هذه املحادثات 

الباري�صّية مع اجلانب الإ�صرائيلّي. �صبقت ذلك ر�صالة اأر�صلها �صا�صون اإىل ال�صلح يف مّتوز، 

واّت�ص��ال اأج��راه به طوفيا اأرزي م�صاع��د �صا�صون بعيد و�صوله اإىل باري���ض يف اأيلول. ولكن 

ال�صل��ح مل يدخل يف املحادثات اإل يف ت�صرين الثاين، اأي غداة احتالل اجلي�ض الإ�صرائيلّي 

ق��رًى حدودّية لبنانّية. وقد ذاع خرب هذه املحادثات متاأّخرًا حني ن�صرته النيويورك هريالد 

ان تويني اإىل  ر�ص��ل غ�صّ تريبي��ون يف كانون الث��اين 1949 واأخذته عنه��ا النه�ر البروتّية فاأُ

ال�صج��ن. واأّم��ا الدول��ة العربّي��ة الأوىل التي دخلت يف ه��ذه املحادثات )ابت��داًء من 3 اآب( 

فكان��ت الأردّن ممّث��اًل بوزي��ره املفّو���ض يف لن��دن ال�صري��ف عبد املجيد حي��در. وكان 

امللك عبد الله قد عّزز هذا امل�صعى )بعد ابتدائه بخم�صة اأّيام( بتكليف القن�صل العاّم 

البلجيك��ّي يف القد���ض نقل مقرتحات منه اإىل مو�صي �صاري��ت )�صرتوك( وزير اخلارجّية 

يف احلكوم��ة الإ�صرائيلّي��ة املوّقتة. وكان مدار البح��ث يف احلالني تقا�صم فل�صطني بني 

اإ�صرائيل والأردّن ومعاجلة م�صكلة الالجئني. وكانت اإ�صرائيل تطالب بتجاوز مقرتحات 

برن��ادوت الأوىل وقرار التق�صيم الدويّل املّتخذ يف الع��ام ال�صابق وذلك مل�صلحتها – بطبيعة 

احلال – وعل��ى اأ�صا�ض املي��زان الع�صكرّي القائم يف حينه. وفيم��ا كان الأردّن يطلب رّد 

الالجئ��ني اإىل ديارهم عار�صًا الحتفاظ ب�»اأن�صار املفتي« م��ن بينهم، كانت اإ�صرائيل 

ترى اأن ي�صتوعب الأردّن الالجئني متعّهدة بامل�صاعدة يف تاأمني قر�ض اأمركّي له.

واأم��ا ال�صّق امل�صرّي م��ن املحادثات الباري�صّية مع اإ�صرائي��ل فبا�صره كمال ريا�ض مبعوث 

املل��ك فاروق يف 21 اأيلول. وكان ذلك يف اأعقاب اجتماعات الإ�صكندرّية التي اّتخذت 

فيه��ا اللجنة ال�صيا�صّية جلامعة الدول العربّية قرارها باإن�صاء حكومة عموم فل�صطني. 

وكان الّت�صال امل�صرّي باإ�صرائيل م�صّوبًا اإىل املرمى نف�صه الذي �صّوب اإليه اإن�صاء احلكومة 

املذك��ورة )ب��اإرادة م�صرّية اأ�صا�صًا( وهو احل��وؤول دون ح�صول الأردّن، وفق��ًا خلّطة برنادوت، 

عل��ى مناط��ق م��ن فل�صطني بينه��ا النق��ب، اأي، بالت��ايل، دون ن�صوء ح��دود م�صرتكة 

ب��ني م�صر ودولتي املح��ور الها�صمّي ودون حت��ّول النقب نف�صه، يف ه��ذه احلالة، اإىل قاعدة 

بريطانّي��ة عل��ى اأبواب م�صر، يف الوق��ت الذي كانت م�صر ت�صعى في��ه اإىل اخلال�ض من 

. وقد طرح كمال ريا�ض يف باري���ض فكرة الّتفاقية املنف�صلة بني م�صر 
ّ
الن��ر الربيطاين

واإ�صرائيل، وطرح يف ركابها اأفكارًا اأخرى بينها ا�صتيالء م�صر على الق�صم اجلنوبّي من 

فل�صط��ني واإم��كان تغير ا�صم اجلامعة العربّية اإىل »اجلامع��ة ال�صرقّية« بحيث يّهد 

ذل��ك لقب��ول اإ�صرائي��ل يف ع�صوّيتها. هذه الأف��كار اأحبطها رف�ض ب��ن غوريون القاطع 

)خالف��ًا ملوقف اأركان اخلارجّي��ة الإ�صرائيلّية( كّل بحث يف �صّم ال�صاحل الفل�صطينّي 
اجلنوب��ّي اإىل م�صر واقتناع ف��اروق )الذي كان ي�صاطره نفوره م��ن ال�صيا�صة الربيطانّية( 
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م��ن اجله��ة الإ�صرائيلّية فكان م��دار املحادث��ات الأّول، على ما يبدو، ال��دور الذي ي�صع 

ريا�ض ال�صلح اأن ي�صطلع به يف جامعة الدول العربّية لرتتيب نهاية مّتفق عليها حلرب 

كان��ت مالحمها قد اكتملت، اإذ ذاك، ودخل اجلانب الع�صكرّي منها يف طور النزع 

واإن يكن عنيفًا. 

ه��ذا ولي���ض يف يدنا م��ا ي�ص��ر اإىل اأن حمادث��ات ال�صلح – �صا�صون اأثم��رت تعجياًل ما يف 

ان�صح��اب الق��ّوات الإ�صرائيلّي��ة من الق��رى اللبنانّية الت��ي احتّلته��ا. كان ال�صلح قد 

طلب – عل��ى م��ا يظهر م��ن املرا�ص��الت الإ�صرائيلّي��ة – اأن يبا�ص��ر ه��ذا الن�صحاب مع 

عودت��ه اإىل ب��روت. وكان بن غوريون قد اأبلغ رالف بان�ض )خليف��ة برنادوت( ا�صتعداد 

اإ�صرائي��ل له��ذا الن�صحاب. ولكن يف 14 كان��ون الأّول – اأي قبل و�صول ال�صلح اإىل بروت 

باأ�صبوع – كان طوفيا اأرزي، م�صاعد �صا�صون، يكتب من باري�ض اإىل رئي�صه )الذي كان 

قد عاد اإىل تّل اأبيب( اأن »ريا�ض ي�صعر باأننا نتجّنب الإجابة«.

 

والواقع اأن الن�صحاب مل يح�صل اإل غداة توقيع اّتفاق الهدنة بعد اأ�صهر ثالثة من عودة 

ريا���ض ال�صلح اإىل بروت، وكان قب��ول لبنان الهدنة الدائمة الت��ي اأمالها قرار جمل�ض 

الأم��ن يف 14 ت�صرين الثاين ثمنًا له��ذا الن�صحاب. وكانت اإ�صرائي��ل م�صتعجلة الهدنة 

الدائم��ة بينها وبني الدول العربّية املحاربة ل�صب��ب اأّول هو فداحة العبء القت�صادّي الذي 

كان يّثله بقاء 92 األف اإ�صرائيلّي يف نهاية احلرب حتت ال�صالح، واحلاجة اإىل ت�صريح 

معظمه��م لت�صغي��ل اآلة القت�صاد �صبه املعّطلة. وكانت اإ�صرائي��ل تريد اأي�صًا اأن ُتقبل يف 

�ر مع ا�صتمرار احتاللها لأرا�ٍض يف دولتني  ع�صوية الأمم املّتحدة، وهو ما مل يكن ليتي�صّ

جارت��ني هما م�صر ولبنان. وكانت الدول الكربى يف جمل�ض الأمن غر م�صتعّدة لتقّبل 

اخل��رق الإ�صرائيلّي حل��دود فل�صطني الدولّية. فبذلت الوليات املّتح��دة، خ�صو�صًا، جهودًا 

طلبه��ا ريا�ض ال�صلح يف باري�ض وب�صاره اخلوري يف بروت لإلزام اإ�صرائيل بالن�صحاب. واأّما 

م��ا ح�صلت علي��ه اإ�صرائيل من احتاللها هذا )ف�صاًل عن ال�صغ��ط لإمالء الهدنة( فهو 

اخلال���ض من هاج�ض بدا اأّنه كان يل��ّح على فكر بن غوريون، وهو اإقدام لبنان على 

»�ص��ّم« اجلليل اأو ق�ص��م منه اإىل اأرا�صيه، وهو ما كان يوح��ي باإمكانه تعيني حمافظ 

لبنان اجلنوبّي عبد العزيز �صهاب »حاكمًا اإدارّيًا« للجليل وذلك مبوجب تنظيم اإدارّي 

اعتمدت��ه اجلامعة العربّية يف مّتوز. فقد كان م��ن �صاأن »ال�صّم« – لو ح�صل – اأن يعّقد، 

عل��ى �صعيد القانون الدويّل، مهّمة اإ�صرائيل امل�صّممة، بدورها، على جعل اجلليل كّله 

جزءًا من اأر�صها.

 

��ل لريا�ض ال�صلح �صيئ��ان حم�صو�صان من حمادثاته مع �صا�ص��ون. ال�صيء املح�صو�ض  حت�صّ

الأّول كان لفت��ة »مدّم��رة« م��ن دافيد ب��ن غوريون. فف��ي يومّية 9 كان��ون الأّول )من 

يومّي���ت احلرب(، كتب هذا الأخ��ر »اأن ريا�ض ال�صلح م�صتعّد للعمل من اأجلنا«. وقد 

ا�صتوقفت هذه العبارة من ا�صتوقفت من امُلعّلقني. على اأن »فهمها« يقت�صي اأمورًا عّدة 

اأقّلها التنّبه اإىل ما جاء قبلها وبعدها، مبا�صرة، يف الن�ّض. يبداأ بن غوريون يومّيته هذه 

باأف�صلّي��ة التفك��ر يف اإن�صاء دولة عربّية يف فل�صطني تن�صّم م��ع اإ�صرائيل اإىل »اجلامعة 

ال�صرقّي��ة«. يف ما يتعّدى هذا اجلدل، كانت حكومة بن غوريون قد اّتخذت قرارها يف 

ال�شاد�ض من ت�شرين االأّول باجتياح اخلط�ط امل�شرّية يف النقب.

 

يف اجله��ة الإ�صرائيلّية من املائدة الباري�صّي��ة، كان يجل�ض اإليا�ض )اإلياه�و( �صا�صون وهو 

اإذ ذاك �صيا�ص��ّي خم�ص��رم، ومن وجوه اليهود الدم�صقّيني اأ�ص��اًل، وقد اأ�صبح رئي�ض الق�صم 

العربّي يف وزارة اخلارجّية الإ�صرائيلّية. وي�صفه املوؤّرخ اآيف �صليم باأنه »اأعظم من عرفتهم 

اإ�صرائي��ل من ممار�صي فّن الدبلوما�صّية ال�صرقّية«. وكان �صا�صون قد ع�صكر من اأوائل 

مّت��وز يف باري���ض، ومل يك��ن اأمامه جدول اأعمال حمّدد ول كان��ت بيده �صالحّية عقد 

الّتفاق��ات، واإمّن��ا اأقبل على كّل اّت�صال بجهة عربّية وج��د فيه فائدة للدولة اليهودّية 

النا�صئة. ول ريب اأّنه كان خا�صعًا لتوجيهات وزير اخلارجّية �صاريت ورئي�ض احلكومة 

ب��ن غوري��ون. ولكن روؤي��اه للخّط الذي يح�ص��ن باإ�صرائيل اأن ت�صلك��ه بالعالقة بينها 

ة. فه��و كان يرى اأن على  وب��ني ال��دول العربّية كانت خمالف��ة لروؤيا بن غوريون بخا�صّ

اإ�شرائي��ل جتّنب االإفراط يف اإحراج ال��دول املحيطة بها ويف اإ�شعاف اأنظمة احلكم فيها 

باعتم��اد لغ��ة القّوة الع�صكرّية لغ��ة رئي�صة يف تدبر ال�صراع معه��ا. وكان يريد – على 

الأخ�ّض – خالف��ًا ل�نب غوريون، اأن ت�صاعد اإ�صرائيل ال��دول املحيطة بها يف ترتيب اأو�صاع 

الالجئ��ني، بحيث يتمّكن حّكام تلك الدول من الظهور مبظهر املنقذين لاّلجئني 

ل مبظه��ر املت�صّبب��ني يف نكبته��م والعاجزين، بعد ذلك، ع��ن معاجلة م�صكلتهم. 

وكان يرى يف ذلك �صرطًا لتخفيف نقمة ال�صعوب العربّية على حّكامها وعلى اإ�صرائيل 

ولتمك��ني هذه الأخرة من متهيد موقع لها بني دول املنطقة ل يبقى حمفوفًا باخلطر 

الدائم، ول تبقى �صالمته رهنًا بتفّوق ال�صالح وطغيانه على اإمكانات ال�صيا�صة. 

ل نع��رف غر نتٍف مّم��ا جرى بني ريا�ض ال�صل��ح واإليا�ض �صا�صون. فم��ن خرب النيويورك 

هريال��د تريبيون، يظه��ر اأن جولت مطّولة عّدة م��ن املحادثات جرت ب��ني الرجلني واأن 

الربيطانّي��ني علم��وا بها واأحّلوا يف الطل��ب اإىل ريا�ض ال�صل��ح اأن يقطعها حمتّجني باأن 

 بالوعود ث��ّم الإقدام عل��ى اجتياح 
ّ
اجلان��ب الإ�صرائيل��ّي يريد تعلي��ل اجلانب اللبن��اين

احل��دود فج��اأة. ولكن اجلري��دة تخطئ يف تعي��ني مّدة املحادث��ات الفعلّي��ة التي تظهر 

الوثائ��ق اأّنها ج��رت بني اأوا�ص��ط ت�صرين الثاين ومنت�ص��ف كان��ون الأّول، واإن يكن قد 

مّه��د لها لقاء »ا�صتك�صايف« بني ريا�ض ال�صلح وطوفي��ا اأرزي، م�صاعد �صا�صون، مّت بعيد 

و�ص��ول ال�صل��ح اإىل باري���ض اأي يف اأواخر اأيلول. وقد ح�ص��ل الجتياح امل�صار اإلي��ه يف الأّيام 

الأخ��رة من ت�صري��ن الأّول. والأرجح اأن احتمال الجتياح ال��ذي كان قد اأ�صبح داهمًا 

بع��د اخرتاق القّوات الإ�صرائيلّية اجلبه��ة امل�صرّية يف جنوب فل�صطني وامتناع اجلي�صني 

 والعراق��ّي عن اإجناد امل�صرّيني، وبع��د ذلك ح�صول الجتياح فعاًل، كانا اأ�صاًل يف 
ّ
الأردين

راأ���ض الأ�صباب التي حملت ريا�ض ال�صلح على التقاء �صا�صون. عليه، مل يف�ِض الجتياح 

اإىل وق��ف »ج���ضّ النب�ض« واإمّنا اأطل��ق املحادثات الفعلّية جاع��اًل مدارها، من اجلهة 

اللبنانّي��ة، م�صاألة ان�صحاب القّوات الإ�صرائيلّية من القرى اللبنانّية التي احتّلتها. واأّما 



330z331 z

��َب بن غوري��ون �صعي اإليا�ض �صا�ص��ون اأي�صًا ل �صعي ريا���ض ال�صلح وحده.  كّل ح��ال، خيَّ

وكانت �صيا�صة بن غوريون الجتياحّية قد اأحبطت قبل ذلك جهود �صا�صون مع كّل 

م��ن ممّثل��ي امللكني عبد الله وفاروق. وبعد اأ�صهر، نبذ ب��ن غوريون عر�صًا من ح�صني 

الزعي��م لعق��د معاهدة �ص��الم مع اإ�صرائي��ل وا�صتيعاٍب �ص��ورّي ملا يقرب م��ن ن�صف عدد 

الالجئ��ني الفل�صطينّيني الإجمايل. ويف ما يتع��ّدى احلالت املنفردة، حكم ت�صّلب بن 

غوريون وحكومته بالف�صل على �صعي جلنة التوفيق الدولّية التي مّر ذكرها اإىل ت�صوية 

للن��زاع ترتك اإ�صرائي��ل لقاءها جانبًا حم��دودًا من مكا�صبها يف احل��رب. واأّما �صا�صون 

 ودولت��ه الوليدة( متوّفرًاَ )وه��و ال�صرقّي( 
ّ
) ف��كان م��ع تفانيه يف خدمة املث��ال ال�صهيوين

�ض اأعم��ق )ومعرفة اأغزر، عل��ى الأرجح( لوقائع املحيط ال��ذي ُفر�صت عليه  عل��ى حت�صّ

اإ�صرائي��ل. ويف التن��ازع الذي �صهدته القي��ادة الإ�صرائيلّية يف مرحلة اإن�ص��اء الدولة، كان 

�صا�ص��ون يحت�ص��ب يف �صّف مو�صي �صاريت املواجه لنب غوري��ون. ولقد نقل �صا�صون عن بن 

غوري��ون قول��ة له قالها يف جمل�ض الوزراء تو�صح ما قد ي�صكل من اأمر هذا التنازع: وهي 

اأن اجلمهور الإ�صرائيلّي »�صكران بالن�صر«، واأن مزاجه ل يبيح »تنازلت حّد اأق�صى« ول 

»تنازلت حّد اأدنى«.

ل لريا�ض ال�صلح، ل م��ن حمادثاته مع �صا�صون وحدها، بل  واأّم��ا ال�صيء الثاين الذي حت�صّ

من جهوده الباري�صّية كّلها ومن موقعه الإجمايل يف النزاع، فلم يكن اأقّل من خّطة 

ل هذه اخلّطة، بن��اًء على وثائقها،  اإ�صرائيلّي��ة لقتل��ه يف بروت حال عودته اإليه��ا. ف�صّ

م��وؤّرخ اإ�صرائيلّي هو روؤوبني اآرليخ يف كتاب �صدر عن وزارة الدفاع الإ�صرائيلّية �صنة 2000. 

�ص��در الأم��ر بالإعداد لالغتي��ال يف 12 كان��ون الأّول، اأي قبل اأ�صبوع من مغ��ادرة ريا�ض 

ال�صل��ح باري���ض، وقبل اأّيام ثالثة من لقائه الأخر وم�صاع��د �صا�صون طوفيا اأرزي. وهو ما 

يو�ص��ح اأن احلكوم��ة الإ�صرائيلّية كانت ق��د انتهت اإىل »الإفت��اء« بف�صل املحادثات، 

وذلك بخالف ما اأوحى به �صا�صون يف كالمه اإىل بن غوريون قبل ذلك باأّيام.

توا�ص��ل ال�صعي اإىل اغتيال ريا�ض ال�صلح حّتى 22 �شباط 1949، اأي �صهرين واأّيامًا. وكانت 

ق بني قي��ادة »امل�صتعربني« )اأي اجلهاز ال�صتخب��اري الإ�صرائيلّي العامل يف  العملّي��ة تن�صّ

البالد العربّية( وجميليال كاهن امل�صوؤول يف بروت عن خلّيتني عاملتني لهذا اجلهاز. 

وقد ا�صتقّرت اخلّطة على تفجر �صّيارة ال�صلح يف الطريق بني منزله يف راأ�ض النبع وال�صراي 

اأو جمل���ض الن��ّواب يف و�صط العا�صمة اأو – لياًل – اأثناء ذهاب��ه اإىل الق�صر اجلمهورّي اأو اإيابه 

من��ه. وقد جرى ر�ص��د للم�صالك التي يتبعها ال�صلح يف تنّقالته ومتّكن كاهن، على 

حّد ما يروي، من الو�صول اإىل ال�صّيارة ومن م�صافحة ال�صلح اأثناء احتفال �صعبّي اأقيم له يف 

اإحدى ال�صاحات. وبدا ا�صتح�صار املتفّجرة املنا�صبة واإل�صاقها بال�صّيارة اأو تفجرها عن بعد 

عند مرور هذه الأخرة مبحاذاتها اأمرًا غر �صهل التنفيذ بو�صائل تلك الأّيام. وقد تداول 

كاه��ن مع قيادته �صيغًا حمتملة بينها اإر�ص��ال املتفّجرة يف طائرة �صغرة حتّط – على 

م��ا جاء يف كتاب اإ�صرائيلّي اآخ��ر ليو�صف اأرغمان، اأحدث �صدورًا من كتاب اآرليخ – يف 

مط��ار بروت اجلدي��د الذي كان العمل يف بنائ��ه ين�صط نه��ارًا وكان يبقى مهجورًا يف 

بالق��ول اإن »ثّمة فر�صًا �صانحة لل�صالم« بح�صب �صا�ص��ون )العائد لتّوه من باري�ض تاركًا 

املحادث��ات يف عهدة اأرزي(. ثّم يذكر »ا�صتعداد« ريا�ض ال�صلح امل�صار اإليه ويتبعه بالقول 

اإن لبن��ان لي���ض ل��ه »مطالب اأو تطّلع��ات اإقليمّية« واإن »عبء احل��رب ثقيل عليهم، 

لكنه��م ل يري��دون اخلروج منه��ا وحدهم. ول��ذا كان ]لبنان اأم ريا���ض ال�صلح؟[ يريد 

اأن يخ��رج اجلمي��ع«. فاأّما اأن يكون ريا���ض ال�صلح قد اأبلغ �صا�ص��ون ا�صتعداده للبحث 

ع��ن �صيغة ما لل�صالم بني العرب واإ�صرائيل وعن خمرج، قبل ذلك، من احلرب يعتمده 

الع��رب »جميعًا« فهذا اأمر مرّجح. وذاك اأن قرار جمل�ض الأمن الذي فتح باب »الهدنة 

الدائم��ة« افرت���ض، �صراح��ة، اأن ه��ذه الأخ��رة اإج��راء موّقت يّه��د لل�ص��الم الدائم يف 

فل�صطني. ومل يكن هذا الفرتا�ض مق�صورًا على منطوق القرار الدويّل، بل كان م�صتقّرًا 

يف قناع��ة الأطراف الواقفني اآنذاك على اأعت��اب مفاو�صات الهدنة. ولكن الطريق اإىل 

ه��ذا »ال�ص��الم« ال��ذي تراءى له��م اأّنهم يّتجهون نح��وه مل يكن ق�صرًا، م��ع ذلك، ول 

كان خل��وًا م��ن العقبات. كان يفرت���ض، قبل الو�صول، اأن حُت��ّل امل�صاألة الفل�صطينّية 

ب�صيغته��ا اجلدي��دة التي اأ�صفرت عنه��ا احلرب: اأي �صيغة انتق��ال ال�صيطرة على الأر�ض 

اإىل دول��ة اإ�صرائي��ل ون�ص��وء م�صكلة الالجئني. وه��ذا ما عهدت به اجلمعّي��ة العمومّية 

ل��الأمم املّتحدة اإىل »جلنة التوفيق« اجلديدة التي اأن�صاأها القرار 194. وقد اأقّرت اجلمعّية 

العمومّية هذا القرار، بعد مماطلة عربّية طالت اأكرث من �صهرين واأقبل عليها ريا�ض 

ال�صلح مبا اأوتي من براعة؛ اأقّرته بعد يومني من »يومّية« بن غوريون امل�صار اإليها.

تنتم��ي العب��ارة التي خ�ّض بها بن غوريون ريا�ض ال�صلح اإذن اإىل الأ�صلوب »الربقّي« الذي 

يّيز يومّياته. وتنتمي، يف ما وراء ذلك، اإىل نوع من �صهوة الجتياح التي طبعت مواقفه 

يف احل��رب واأ�صلوب��ه يف التعبر عن تلك املواقف �صواء ب�ص��واء. فالذي اختار القول يف هذه 

اليومّية: »اإن ريا�ض ال�صلح م�صتعّد للعمل من اأجلنا«، هو نف�صه القائل يف يومّية اأخرى 

�صابقة: »يجب اإقامة دولة م�صيحّية يكون نهر الليطاين حّدها اجلنوبّي. �صنعقد حلفًا 

[ ونق�صف عّم��ان، �صنق�صي اأي�صًا  ّ
معه��ا. عندم��ا نحّطم قّوة الفيل��ق ]اأي اجلي�ض الأردين

على �صرق الأردّن وعندها ت�صقط �صوريا. واإذا جتّراأت م�صر على موا�صلة القتال �صنق�صف 

اأي�صًا بور �صعيد والإ�صكندرية والقاهرة. وهكذا �صننهي احلرب و�صننهي ح�صاب اأجدادنا 

مع م�صر ومع اآ�صور ومع اآرام«.

ه ب��اأن موؤّرَخ��نْي اّطلع��ا عل��ى الأوراق املتعّلقة به��ذه الوقائ��ع، )واأحدهما  يبق��ى اأن نن��وِّ

اإ�صرائيل��ّي والآخر فرن�صّي( يجزمان باأن حمادثات ال�صلح – �صا�صون مل تف�ِض اإىل اأّي اّتفاق 

ر�صم��ي. ويرّجح اإيال زي�ص��ر )الإ�صرائيلّي( ح�صول »تفاهم �صخ�ص��ّي« مداره �صيغة �صلمّية 

مل�صتقب��ل العالقات العربّية – االإ�شرائيلّية. وقد قرن ريا�ض ال�شلح هذا »التفاهم« ب�شرط 

اأو منفذ هو »خروج اجلميع« من احلرب. وكان ياأمل من التفاهم املذكور اأن يوؤّدي اإىل 

خ��روج �صريع للق��ّوات الإ�صرائيلّية من الأرا�صي اللبنانّي��ة. وهذا هدف يربز هرني لورن�ض 

)الفرن�صّي( �صّدة اإحلاحه على ريا�ض ال�صلح تبعًا ملا اأو�صحناه من �صغط الحتالل )واخلطر 
الإ�صرائيل��ّي، على الأعّم( اآن��ذاك على متا�صك لبنان ونظام��ه ال�صيا�صّي برّمتهما. ويف 
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ويف 13 كان��ون الأّول، رّد ريا���ض ال�صل��ح و�صارل مالك الزيارة لدال���ض يف فندقه. فعرّب هذا 

الأخ��ر عن �ص��روره باعتماد الق��رار، معرتفًا ب��اأن اأكرثّية الثلثني ما كان��ت لتوؤّمن لو 

رغب��ت ال��دول العربّية يف احلوؤول دون ذلك. وهذا مع اأن ال��دول العربّية نف�صها قد �صّوتت 

�ص��ّد القرار. واأ�صاف دال�ض اأن لريا�ض ال�صل��ح اأّل يعلق على هذا اجلانب من املو�صوع اإّل 

اإن كان راغب��ًا يف التعليق. اأجابه ال�صلح باأن الدول العربّية كان يف يدها منع ح�صول 

الق��رار عل��ى الأكرثّية املطلوب��ة حّتى قبل الت�صوي��ت عليه بخم�ض دقائ��ق. على اأّنها 

 
ّ
كان��ت قد قّررت اأّل تفعل. وكان للحديث ال�صابق ب��ني امل�صوؤولني الأمركّي واللبناين

ولالأم��ل الذي اأثاره يف حت�صني عالقات اآخذة يف الرتّدي دور كبر يف اعتماد الدول العربّية 

ه��ذا املوق��ف. وقد ختم دال�ض احلديث بالتعبر عن تع��ّزز التزامه بتحقيق الأمل امل�صار 

اإليه وعن نّيته نقل فحوى حواره مع ال�صلح اإىل الرئي�ض ترومان.

 

كان القرار الدويّل قد اأُقرَّ ب�35 �صوتًا �صد 15 وامتناع ثمانية. وذلك بعد تعديل للم�صروع 

الأ�صلّي قّدمته اأ�صرتاليا وتبّنته �صبع دول واأ�صفر عن نبذ كّل ذكر يف الن�ّض لقرار تق�صيم 

فل�صطني املّتخذ يف ال�صنة ال�صابقة ومل�صروع برنادوت اأي�صًا. وقد اعتربت الوفود العربّية هذا 

الإغفال جناحًا لها لرف�صها اخلّطتني الآنفتي الذكر يف حينهما. وكانت را�صية اأي�صًا، 

على الإجمال، عّما ر�صمه القرار ب�صاأن الأماكن املقّد�صة يف فل�صطني وب�صاأن الالجئني. 

على اأن القرار كان يرتك جلنة التوفيق العتيدة يف مواجهة ميزان للقوى حّده الأق�صى 

)م��ن زاوية العرب( اأحكام قرار التق�صيم وحّده الأدنى واقع الحتالل الإ�صرائيلّي ملعظم 
فل�صطني. وهذا واقع مل يلبث اأن ازداد �صوءًا بنتيجة القتال الذي ا�صتوؤنف يف 22 من ال�صهر 

نف�ص��ه يف جنوب فل�صطني بني القّوات الإ�صرائيلّية والق��ّوات امل�صرّية. عليه، وجد العرب 

اأنف�صه��م يرت��ّدون اإىل ال�صرعّية الدولّي��ة امل�صتمرة لقرار التق�صيم ح��ني با�صر موؤمتر لوزان 

الذي دعت اإليه جلنة التوفيق الدولّية اأعماله يف اأواخر ني�صان 1949. وهي نف�صها ال�صرعّية 

الت��ي كانوا ق��د رف�صوها ورف�صوا بعدها القرار 194 الذي �صهل��وا اإقراره مع ذلك. وذاك اأن 

ه��ذا القرار مل يكن ي�صتجيب خلطتهم ب�صاأن امل�ص��ر ال�صيا�صّي لفل�صطني وبدا لهم اأن 

رف�صه يرتكهم »اأحرارًا يف امل�صتقبل«، وفقًا لعبارة ع�صو الوفد ال�صورّي عادل اأر�صالن. 

كان��ت الدول العربّية متحّكمة فعاًل اإىل حّد بعيد بح�صول القرار اأو عدم ح�صوله على 

اأكرثّي��ة الثلث��ني. وكان م�صتندها يف ذلك اإىل اأ�صواتها ال�صّت��ة )اإذ مل يكن الأردّن قد 

اأ�صب��ح ع�صوًا يف املنّظم��ة الدولّية( واإىل مقاي�صات راهن��ة اأو حمتملة وعالقات خمتلفة 

مع كّل من كتلة الدول الإ�صالمّية )غر العربّية( وبع�ض كتلة الدول الالتينّية )وهذه 

ت�ص��ّم دول اأمركا الالتينية خ�صو�صًا ولك��ن ل تُ�صتبعد منها اإ�صبانيا والربتغال اأي�صًا(. 

ومل تك��ن هذه ال��دول كّلها طوع بنان ال��دول العربّية، وقد ثبت ذل��ك عند الت�صويت 

على قرار تق�صيم فل�صطني يف ت�صرين الثاين 1947. وكان يجب الن�صال لك�صب اأ�صواتها 

وجت��اوز عقبات ط��راأ بع�صها يف اأثن��اء دورة 1948 وبينها مثاًل تناف���ض تركيا وم�صر على 

خالفة �صوريا يف ع�صوية جمل�ض الأمن. وقد لعب ريا�ض ال�صلح دورًا بارزًا يف ك�صب تاأييد 

، بنوع من النيابة عن 
ّ
ه��ذه الدول للموقف العربّي من فل�صطني. فاأقب��ل الوفد اللبناين

يف 11 كانون الأّول، اأقّرت اجلمعّية العمومّية لالأمم املّتحدة القرار III(194( الذي ن�ّض على 

اإن�صاء جلنة دولّية ثالثّية للتوفيق بني اأطراف النزاع يف فل�صطني، وحفظ حّق الالجئني 

الع��رب يف الع��ودة اأو التعوي���ض. ع�صّية هذا احل��دث، قام جون فو�صرت دال���ض رئي�ض الوفد 

الأمرك��ّي بالنيابة، ومعه م�صاع��ده، بزيارة ريا�ض ال�صلح يف فندقه، فا�صتقبلهما ومعه 

�صارل مالك مندوب لبنان لدى الأمم املّتحدة. وبعد فذلكة اأدارها حول تعزيز العالقات 

العربّية – الأمركّي��ة، متّن��ى دال���ض اأن ت�صّهل ال��دول العربّية اإقرار الق��رار املحتاج اإىل 

اأكرثّية الثلثني معتربًا ذلك فاحتة للطريق نحو ال�صالم يف ال�صرق الأو�صط، ومعرتفًا باأن 

العرب، اإذ ي�صلكون هذا الطريق، يتجاوزون الظلم الذي اأحلقه بهم اإن�صاء اإ�صرائيل والذي 

تعرتف الوليات املّتحدة بح�صوله مع اعتبارها الدولة اليهودّية �صرورة تاريخّية. وقد وعد 

ريا�ض ال�صلح بالبحث يف التمّني الأمركّي مع زمالئه ممّثلي الدول العربّية. 

م97Z القرار 194

الليل. ُدر�ض اإمكان اآخر اأي�صًا هو اإر�صال املتفّجرة وتوابعها يف مركب اإىل خلدة. ولكن 

الختي��ار ا�صتق��ّر عل��ى الطائرة وبا�صر �صالح اجل��و تدريبًا على التنفي��ذ. ويف هذا الوقت، 

كان كاه��ن قد رّج��ح للتنفيذ اإل�صاق املتفّج��رة بال�صّيارة يف طري��ق �صّيقة ي�صلكها 

ريا���ض ال�صلح قا�ص��دًا جمل�ض النّواب ويقيم بع���ض الباعة �صوقًا عل��ى ر�صيفها فت�صطّر 

ال�صّي��ارة اإىل الإبطاء. ولكن التنفيذ بق��ي م�صكاًل ل�صعوبة اإل�صاق املتفجرة بال�صّيارة يف 

اأثن��اء �صره��ا. كذلك كانت تعوز اخللّية املنّفذة خّطة للهرب. ويف 28 كانون الثاين، 

و�صل اإىل كاهن اأمر بتعليق العملّية وهو ما اأثار غ�صب اخللّية البروتّية، مع اأن الأمر 

كان اأمرًا بالتعليق ل بالإلغاء. واأّما اأمر الإلغاء فتبّلغه كاهن يف 22 �شباط.

ي�ص��ّرح اآرلي��خ باأن ق��رار الغتي��ال كان، على ما فهم��ه »امل�صتعربون«، ق��رار »ت�صفية 

ح�ص��اب« مع ال�صلح »ب�صبب ال��دور الكبر الذي لعبه يف اإعداد اجليو�ض العربّية للحرب 

واملواق��ف املتطّرفة التي وقفها م��ن دولة ا�صرائيل«... واأّما اإلغاء الق��رار فيعزوه املوؤّلف اإىل 

التقّدم الذي ح�صل يف مفاو�صات الهدنة بني اإ�صرائيل والدول العربّية املحاربة يف اأوائل العام 

1949، وه��و ما جعل تنفيذ الغتي��ال موؤذيًا للعملّية ال�صيا�صّية اجلاري��ة وم�صّرًا، بالتايل، 

مب�صلحة اإ�صرائيل. يرّجح املوؤّلف اأي�صًا اّتخاذ �صاريت، وزير اخلارجّية، موقفًا معار�صًا لهذه 

العملّية، وهو ما يوافق منطق اخلالف يف الأ�صلوب، القائم اآنذاك بني الوزير ورئي�صه بن 

غوري��ون. ول يف��وت اآرلي��خ اأن ي�صر اإىل انك�صاف املحادثات الت��ي كانت قد جرت بني 

ال�صل��ح وكّل من �صا�صون واأرزي يف باري�ض، وهو ما مّثله ن�صر النيويورك هريالد تريبيون ثّم 

النه���ر خرب هذه املحادثات يف اأواخر الأ�صبوع الثالث من كانون الثاين اأي ع�صّية تعليق 

العملّي��ة. فيذك��ر اأن اأرزي مل ي�صتبع��د اأن يكون ه��ذا »الك�ص��ف« املتاأّخر قد ح�صل 

م��ن اجله��ة الإ�صرائيلّية ل�»دف��ن ريا�ض ال�صلح«. وهو ما قد يعن��ي اأن ا�صتبعاد الغتيال 

الفعلّي للرجل قد جرى تعوي�صه مبحاولة »اغتيال« رمزّي اأو �صيا�صّي توؤّدي غر�ض »ت�صفية 

احل�صاب« من غر اأن تلحق �صررًا بامل�صلحة الإ�صرائيلّية يف عقد الهدنات.
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الوف��ود العربّية الأخرى، على تنظي��م منا�صبات خمتلفة للتقاء ه��ذه الوفود اأو روؤ�صائها 

وتعزي��ز التفاهم معها. كذلك ا�صتنفر مكت��ب الدعاية الذي اأن�صاأته اجلامعة العربّية 

يف املفّو�صي��ة اللبنانّية وتوىّل اإدارته �ص��ارل حلو. ولكن اأخذ على هذا املكتب توجيهه 

ة( وتق�صره يف ا�صتقطاب مندوبي  معظ��م عنايته اإىل ال�صحافة العربّية )اللبنانّية بخا�صّ

ال�صحافة العاملّية ومرا�صليها. 

اأخ��رًا، كان جمل���ض الأمن الدويّل وا�صعًا يده عل��ى الو�صع يف فل�صطني من بدء احلرب 

فيه��ا وذلك مبوازاة مثول امل�صاألة الفل�صطينّي��ة على جدول اأعمال اجلمعّية العمومّية. 

وب��ني بدء دورة املنّظم��ة الدولّية يف 21 اأيلول ونهاية ال�صنة، اأ�ص��در املجل�ض القرارات 59 اإىل 

62 والق��رار 66 املتعّلقة بفل�صطني. واأهّم هذه القرارات القرار 61 )4 ت�صرين الثاين( وقد دعا 

القّ�ات املتحاربة للع�دة اإىل خط�ط 14 ت�صرين الأّول وذلك بعد اخرتاق القّوات الإ�صرائيلّية 

خط���ط الق��ّ�ات امل�شرّية يف النقب، والقرار 62 )16 ت�صري��ن الثاين( الذي اأملى حتويل وقف 

القت��ال املقّرر �صابق��ًا والذي كان معظم احل��رب خرقًا متكّررًا ل��ه، اإىل اّتفاقات هدنة 

دائمة. ويف 4 اآذار 1949، اأو�صى القرار 69 اجلمعّية العمومّية بقبول اإ�صرائيل يف ع�صوّية الأمم 

املّتحدة. وكانت اّتفاقات الهدنة قد بداأت تتواىل.

 

��ل الأمم املّتح��دة اإىل ما يوافق  كان ريا���ض ال�صل��ح ي�صتبع��د من بدء ال��دورة، اإذن، تو�صّ

املوق��ف العربّي يف ق�صّية فل�صطني. ولكّنه اعت��رب القرار 194 اأح�صن املمكن معتّدًا مبا 

�صب��ق ذكره من اإغفال القرار خّطة برنادوت ومرجعّية قرار التق�صيم. وقد و�صف ال�صلح 

ه��ذا الإجن��از باأّنه »انت�ص��ار �صلبّي« وهذا و�صف بقي��ت املعار�صة اللبنانّي��ة تاأخذه عليه 

م��ّدة بقائه يف احلكم. بقيت هذه املعار�صة اأي�صًا تعيب على ال�صلح حديث »ال�صليبّية 

اجلدي��دة« التي مل ت���َر النور قّط. ولكن يجب النظر – يف ترجيحنا – اإىل هاتني العبارتني 

م��ن زاويت��ني مّت�صلت��ني بالعواقب اللبنانّي��ة والعربّية حلرب فل�صط��ني، ولي�ض من زاوية 

امل�صاألة الفل�صطينّية نف�صها.

 

كان ريا���ض ال�صلح قد اأب��رَق اإىل ب�صاره اخلوري، قبل اأن يتحّدث علن��ًا باأمر »ال�صليبّية 

اجلديدة«، يقول: »يل حديث طويل عن لبنان والطمئنان اإىل كيانه وحدوده اجلنوبّية 

وحتدي��د منطقة الأماك��ن املقد�صة حّتى النا�صرة وما بعدها، فيم��ا اإذا وقعت الواقعة ل 

�صم��ح الل��ه. ويل حديث اآخر عن نف�صي وما اأعتزم اأن اأكّر�ض نف�صي له يف قابل اأّيامي اإذا 

وقعت هذه الواقعة اأي�صًا«. كان ريا�ض ال�صلح يخ�صى اختالًل ج�صيمًا يف موازين الكيان 

 كان��ت بع�ض ن��ذره قد بداأت تظهر م��ع رزوح اأثقال الهزي��ة والحتالل على 
ّ
اللبن��اين

البالد. ويف يومّية 24 كانون الأّول من مذّكراته )اأي غداة و�صول ريا�ض ال�صلح اإىل بروت( 

 – ال�صورّي عادل اأر�صالن يق��ول: »يف لبنان حركة خفّية )...( اأخ�صى اأن 
ّ
كت��ب اللبناين

يك��ون اليه��ود قد دّبروها مبالهم )...( جاءين اليوم من اأخربين اأن املطران بول�ض عقل 

ق��ال ل��ه اإن لبنان �صرى انقالبًا �صيا�صّيًا«! والواق��ع اأن م�صاريع النقالب راحت تتكّون 

دت كّلها يف حم��اولت. وكان ريا�ض ال�صلح )الذي  تباع��ًا م��ذ ذاك واإن مل تكن جت�صّ

كرثت الأخبار، مع اقرتاب عودته اإىل بروت، عن اختياره خلفًا لعبد الرحمن عّزام يف 

الأمانة العاّمة جلامعة الدول العربّية اأو عن تعيينه وزيرًا مفّو�صًا يف م�صر اأو عن دخوله يف 

حكوم��ة يوؤّلفها اآخر( يريد اأن يوحي بحديث »ال�صليبّية اجلديدة« باأن النقالب عليه 

وعلى ما يّثل �صيف�صي بالبالد اإىل مواجهة على احلدود اجلنوبّية اأو عربها تنقلب، بال 

ريب، على املنقلبني يف الداخل فيتعنّي على هوؤلء اأن يخ�صوها كّل اخل�صية.

واأم��ا النت�صار ال�صلبّي فكان له مغزى عرب��ّي اأّوًل. كان املراد به اأن قرار الأمم املّتحدة، 

ف�ص��اًل ع��ن تركه العرب »اأح��رارًا يف امل�صتقبل«، على ما راأى ع��ادل اأر�صالن، مل ي�صّرع 

م��ا كان��ت تقول به خّطة برنادوت من �ص��ّم لفل�صطني العربّية )اأو م��ا تبّقى منها( اإىل 

اململكة الأردنّية. كان هذا ال�صّم مو�صوع رف�ض تتقاطع عنده يف �صخ�ض ريا�ض ال�صلح 

م�صال��ح لبنانّية – �صورّية واأخرى م�صرّية و�صعودّي��ة. كانت هذه املعركة قد ُفتحت على 

م�صراعيه��ا مع موؤمتر اأريح��ا الذي بايَع عبد الله، يف اأوائل كان��ون الأّول، بامللك على 

فل�صط��ني. وهي معركة تتابع��ت ف�صولها يف ال�صنتني التاليت��ني وكانت تتنازع ريا�ض 

ال�صلح فيها الرغبة يف كبح املطامح الها�صمّية والرغبة يف اإنقاذ جامعة الدول العربّية.

 

بقي��ت اإ�ص��ارة اإىل اأن القرار 194 الذي �صّوَت العرب �صّده، يف اجلمعّية العمومية، ولكّنهم 

��وا الطرف عن اإق��راره بعد لقاء ريا���ض ال�صلح وجون فو�صت�ر دال�ض، ق��د اأ�صبح، مبّر  غ�صّ

ال�صن��ني، امل�صتن��د ال�صرع��ّي الثابت حلّق الالجئ��ني الفل�صطينّيني يف الع��ودة اإىل ديارهم 

واأ�صبح العرب ل يتعبون من اإبرازه على املنابر وعلى موائد املفاو�صات.
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وقع��ت دورة 1948 ل��الأمم املّتح��دة يف خ�ص��ّم اأزم��ة برل��ني الأوىل واحل�صار واحل�ص��ار امل�صاّد، 

وو�ص��ول م��ا اأخذ ي�صّمى ب�»احلرب الب��اردة« اإىل ذروة من التوّتر ب��ني املع�صكرين الدولّيني 

اجلديدي��ن، ب��دا اأّنه��ا و�صع��ت يف مه��ّب رياحها �ص��الم الع��امل باأ�ص��ره. فاأ�صبح حديث 

»احل��رب العاملّية الثالثة« يرتّدد وكاأمّنا ه��ي �صيء قريب الحتمال اإن مل يكن و�صيك 

الوق��وع. وق��د زاد الو�ص��ع الدويّل خطرًا اأن ت��وازن الرعب الذّرّي مل يك��ن قد حتّقق بعد. 

ف��اإن الحّت��اد ال�صوفيات��ّي مل يتمّكن من اختب��ار قنبلته الذّري��ة الأوىل اإّل بع��د اإف�صاء 

الأزم��ة اإىل نهاية يف اأوا�صط العام الت��ايل. عليه اأخذت دول الغرب الكربى تطرح م�صاألة 

»الدف��اع عن ال�صرق الأو�صط« عل��ى اأّنه مهّمة ملّحة تفر�صه��ا حماية جبهة اعُتربت 

الثاني��ة، يف احل��رب املحتمل��ة، بعد اجلبه��ة الأوروبّية. وكان��ت دول اجلامع��ة العربّية 

وجاراته��ا، م��ن تركي��ا اإىل اأفغان�صتان، معنّي��ة كّلها بهذا البحث ال��ذي وجد يف دورة 

املنّظم��ة الدولّية منا�صبة مفتوحة له. وكانت الدول العربّي��ة املحيطة باإ�صرائيل ت�صعر، 

بعدم��ا اآل��ت اإليه ح��رب فل�صطني، باحلاج��ة اإىل احلماية م��ن عدوان الدول��ة اجلديدة، 

ف�ص��اًل عن خطر الجتياح ال�صوفياتّي، يف حال ن�ص��وب احلرب العاّمة. ومل يكن اإدراج 

احل�صان��ة من هذين اخلطرين يف نظام واح��د للحماية بالأمر الب�صيط. فبينما طرحت 

دول الغ��رب الكربى نف�صها حماورًا للعرب يف وجه اخلط��ر ال�صوفياتّي، بدا اأن هذه الدول 

)واأّوله��ا الولي��ات املّتح��دة الأمركّية( تقف، على وج��ه الإجمال، موقف��ًا مغايرًا جّدًا 
للموقف العربّي من الدولة اليهودّية. وهذا بالرغم من اأن موقفها هذا كان يتدّرج من 

الغ��رة الأمركّي��ة ال�صديدة على اإ�صرائيل، اإىل اجلف��اء الن�صبّي الذي كان خمّيمًا على 

العالق��ات بني ه��ذه الأخرة وبريطانيا. ف��كان م�صتبعدًا اأن تُْقدم ال��دول الغربّية على 

جتهيز اجليو�ض العربّية جتهيزًا ينا�صب ج�صامة اخلطر الذي متّثله احلرب العاّمة، من 

غر اأن تلتفت اإىل حال العداء امل�صتحكم بني هذه اجليو�ض واإ�صرائيل. وكان م�صتبعدًا 

اأّل يبدو احل�صور املبا�صر لقّوات غربّية على الأرا�صي العربّية يف �صورة طوق احلماية ت�صربه 

ه��ذه الق��ّوات حول اإ�صرائي��ل وتقّيد به حركة ال��دول العربّية بعد اأن تك��ون قد جّرتها 

حتم��ًا اإىل �صاحة النزاع العاملّي املحتمل. م��ن اجلهة الأخرى، كان تاأييد اإ�صرائيل من 

ب��ني الأمور النادرة الت��ي يلتقي فيها الحّتاد ال�صوفياتّي والولي��ات املّتحدة بل يتناف�ص�ان 

فيه��ا... ومل يكن هذا امل�صلك ال�صوفيات��ّي اإّل لُيعّزز نفورًا من ال�صيوعّية منت�صرًا، ل يف 

االأو�شاط العربّية احلاكمة وح�شب، بل اأي�شًا يف االأو�شاط املتحّكمة بالت�ّجهات العاّمة 

للمجتمع��ات العربّية، على اختالفها... وهذا مع اأن ريا���ض ال�صلح اأقدم اأحيانًا على 

التلوي��ح باإمكان انحي��از ال�صعوب العربّي��ة اإىل مع�صكر ال�صيوعّي��ة اإن مل تبّدل الدول 

الغربّية من قواعد معاملتها لق�صايا العرب وم�صاحلهم.

 

لحق��ت هات��ان امل�صاألتان امل�صتبكتان: م�صاأل��ة »الدفاع عن ال�ص��رق الأو�صط« وم�صاألة 

اخلط��ر الإ�صرائيلّي، ريا���ض ال�صلح مّدة اخلريف من عام 1948، وه��و يروح ويغدو اإىل ق�صر 

�صاّي��و بني اأقران��ه ال�صرقّي��ني والغربّيني، وهذا يف من��اخ اأزمة برلني والف�ص��ول الأخرة من 
 

ح��رب فل�صطني. وهما – اأي امل�صاألتان – لبثتا تالحقانه بع��د عودته من باري�ض ويف حّله 

وترحاله الالحقني.

م98Z »الدف�ع عن ال�شرق الأو�شط«
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وكانت ال�صيغ التي تداولتها لقاءات ا�صرتك فيها ريا�ض ال�صلح ملعاجلة هاتني امل�صاألتني 

متنّوعة. وهو مل يقطع يف اأّي منها مبوقف فورّي. فلم ُيْبِد رف�صًا حا�صمًا ول قبوًل حا�صمًا 

لأّي منه��ا، اإىل اأن اأمك��ن ا�صرتجاع �صيء من العافية جلامعة ال��دول العربّية واأمكن 

��ل فيها – بعد تذليل كثر من العقب��ات – اإىل موقف بدا جامعًا، لوهلة، ولكن  التو�صّ

�ًا وموّقتًا اأي�صًا. كانت اأب�صط ال�صيغ التي �صاع حديثها اأن يعقد  بدا الإجماع عليه ه�صّ

لبنان و�صوريا معاهدتني دفاعّيتني مع بريطانيا. كانت هاتان الدولتان، يف تلك الأّيام، 

اأ�صع��ف الدول املحيط��ة باإ�صرائيل ع�صكرّي��ًا. وكانت املعاهدة ت�ص��ّوي و�صعهما بو�صع 

 يف مو�صوع 
ّ
الأردّن وم�صر املرتبطتني مبعاهدتني مع بريطانيا. ولكن امل�صلك الربيطاين

فل�صط��ني، قبل احلرب واأثناءه��ا، كان قد خف�ض اأ�صهم بريطاني��ا )والأنظمة املعتمدة 

عليه��ا( كثرًا يف الب��الد العربّية. كان االإنكليز قد �شكت�ا ع��ن �شق�ط مدن وقرى 

كان��وا م�صوؤولني ع��ن حمايتها يف اأيدي الق��ّوات اليهودّية، قبل ان�صحابه��م، ثّم �صّلموا 

اإىل ه��ذه الق��ّوات مواقع اأخ��رى وهم ين�صحبون ث��ّم طّبقوا حظر ال�ص��الح على اجليو�ض 

العربّي��ة املقاتلة، بعد ان�صحابهم، حني كان ال�صالح ينهمر بال توّقف يف املع�صكرات 

ال�صهيونّي��ة. وحني دخل��ت القّوات ال�صهيونّية اأرا�صي م�ص��ر، يف نهاية احلرب، اأخرجها 

. وهذا مع اأن ال�صالح الإ�صرائيلّي اأ�صقط خم�ض طائرات 
ّ
ال�صغ��ط الأمركّي ل الربيطاين

بريطانّية اأقلعت لتهديده. اإىل ذلك، كانت املعاهدتان امل�صرّية والعراقّية مع بريطانيا 

مو�ص��وع اأزم��ة �صيا�صّية متمادية ومطالبة �صعبّية باإلغائهم��ا يف القطرين. وكانت هذه 

املطالب��ة ق��د اأْدَمت �صوارع العراق، يف مطلع ال�صنة، واأ�صقط��ت معاهدة بورت�صموث التي 

اأري��دت َخَلف��ًا ملعاه��دة 1930 واأ�صقط��ت معه��ا حكومة �صال��ح جرب. ه��ذا فيما كان 

املوقف��ان ال�صعبّي واحلاك��م يف م�صر يّت�صمان بتاآزٍر متناٍم – ول��و تفاوتت بينهما درجات 

احل��زم واختلف��ت الأ�صالي��ب – يف املطالبة بجالء الق��ّوات الربيطانّية ع��ن منطقة قناة 

ال�صوي���ض وبرف��ع اليد الربيطانّية ع��ن ال�صودان لُت�صتعاد »وح��دة وادي النيل« حتت التاج 

 ت�صيب بريطانيا اأي�صًا 
ّ
امل�صرّي. اإىل هذا، كانت النقمة الفل�صطينّية على امللك الأردين

وه��ي حاميت��ه املعلنة. اأخرًا كان رف���ض التعاهد مع فرن�صا قد ا�صت��وى عنوانًا �صخمًا 

ملعركت��ي ال�صتق��الل واجلالء يف �صوري��ا ولبنان بني 1943 و 1946. فل��م يكن �صهاًل على 

احلاكم��ني يف الدولت��ني اأن ي�صلك��وا بغتًة �صبي��ل التعاهد مع بريطاني��ا! وهذا مع اأن 

بع���ض اأه��ل الراأي يف لبنان خ�صو�صًا راحوا يزّينون لهم ذل��ك بالقول اإن الدنيا تغّرت واإن 

عهد ال�صيادة املطلقة وىّل واإن اإ�صرائيل قامت، وهي ترتّب�ض...

 

له��ذا كّل��ه بدا ريا���ض ال�صلح ح��ذرًا يف تقليبه فك��رة املعاهدة هذه. فهو ق��د نفى اأن 

 بيف���ن حني اجتمعا يف 
ّ
يك��ون جرى بحث فيه��ا بينه وبني وزي��ر اخلارجّية الربيطاين

 ه��ذا النفي، وُعزيت 
ّ
ق�ص��ر �صاّي��و يف اأوائل ت�صري��ن الأّول. وقد �صاركه الناط��ق الربيطاين

امل�صارك��ة اإىل حتا�ص��ي الربيطانّيني من الظه��ور مبظهر الراغ��ب يف وراثة موقع كان 

حللفائهم الفرن�صّيني و�صلعوا هم يف اإخراج هوؤلء منه. وقد �صبقت الإ�صارة اإىل اأن ريا�ض 

ال�صل��ح كان قد اقرتح يف جامعة الدول العربّي��ة مفاو�صة عربّية عاّمة على املعاهدات 

العربّي��ة الربيطانّي��ة، وذلك منذ كانون الأّول 1947. وكان قد عرّب اأي�صًا عن تاأييده ربط 

ط يف خط���ط التابالين االأمركّية بتعديل ما للم�قف  م��رور الزيت ال�شع�دّي اإىل املت��شّ

الأمركّي من امل�صاألة الفل�صطينّية. 

عل��ى اأّن��ه كان ل بّد من جواب عن ال�صوؤال املتعّلق ب�»الدف��اع عن ال�صرق الأو�صط« يف 

ح��ال ن�صوب احلرب العاّمة اأو بدفاع الدول العربّية عن نف�صها، يف الأقّل. وكان جميل 

مردم قد طرح فكرة »الدفاع امل�صرتك« العربّي يف دورة اجلامعة ال�صابعة يف خريف 1947 

ث��ّم ع��اد اإليها يف الثامن��ة يف ربيع العام التايل. وهو اقرتاح اأب��دى ريا�ض ال�صلح قبوًل له، 

وكانت ل تزال دون اإقراره طريق طويلة.

ويف اأوا�صط ني�صان 1948، كان ريا�ض ال�صلح يف القاهرة يح�صر اجتماعات اللجنة ال�صيا�صّية 

يف اجلامع��ة. فع��اد يدعو من هن��اك اإىل »ت�صفي��ة اإجمالّية« – اأ�صرن��ا اإليها – للعالقات 

امل�صطرب��ة بني العرب والدول الك��ربى كّلها هذه املّرة، معتربًا امل�صكالت املاثلة يف هذه 

العالق��ات »وحدة متما�صك��ة«. اأّما منطلق الت�صفية فافرت���ض اأن يكون حاجة الدول 

مًا فيه �صربًا من  الك��ربى اإىل العرب، ل العك���ض. وقد �صرب ال�صلح املثل الرتكّي متو�صّ

احللف الع�صكرّي، »يوؤّمن ال�صتقالل والعتاد واملال« لقاء الت�صحية يف احلروب، وذلك »دون 

مراكز ا�صرتاتيجّية واحتالل«، وقد اأ�صرنا اإىل هذا اأي�صًا. ولحظ ال�صلح اأن اجلامعة لي�صت 

دولة لتعقد معاهدات ولكن ي�صعها ال�صطالع بدور هاّم يف �صاأن املحالفات التي يكن 

اأن يعقدها اأع�صاوؤها على الغرار الرتكّي وذلك »بعد الّتفاق على �صيغة واحدة«.

 

قطعت احلرب يف فل�صطني هذا البحث العربّي يف الأحالف وغّلبت نطاق الأمم املّتحدة 

ومقرتح��ات و�صيطها ماآًل جله��ود امل�صوؤول��ني العرب – وبينهم ريا���ض ال�صلح – يف املجال 

ال��دويّل. وع�صّية افتتاح دورة الأمم املّتحدة يف اأيلول، �صاع من الإ�صكندرّية خرب م�صروع 

عراقّي لتو�صيع ميثاق �صعد اأب�اد )وكان ي�صتمل على تركيا واإيران والعراق واأفغان�صتان( 

لي�صتمل على �صائر الدول الأع�صاء يف اجلامعة العربّية. ومع اأن اخلرب جعل هذا امل�صروع 

غر مقت�صر على مواجهة الحّتاد ال�صوفياتّي وحده بل مواجهًا لكل دولة ذات مطامع 

ا�صتعمارّية، فاإن الو�صاية الربيطانّية عليه كانت جلّية املالمح، يف نهاية املطاف. لذا 

خفت ذكره قبل اأن يبلغ طور البحث العملّي. 

م��ع ذلك، ع��اد البحث يف »الأم��ن« وما يحيط ب��ه اإىل املوائد املتفّرعة ع��ن دورة الأمم 

املّتح��دة يف باري�ض. وبدت ال�صيغ��ة خمتلفة عّما كانت علي��ه يف الإ�صكندرّية ونازعة 

��ع. فق��د بو�ص��ر احلديث يف »كتلة عاملّي��ة ثالثة« تتزّعمها م�ص��ر. ونُ�صب اإىل  اإىل التو�صّ

ه��ذه الغاية لق��اءان جمعا كاًل من خ�صبة با�ص��ا وزير اخلارجّية امل�ص��رّي وريا�ض ال�صلح 

بت�صالداري���ض، وزي��ر خارجّي��ة اليون��ان. وقي��ل اإن تركي��ا مهتّم��ة بالفك��رة اهتمامًا 

م�صروطًا مبعاجلة امل�ص��كل الفل�صطينّي واحلرب اليونانّية وبالعرتاف ال�صورّي برتكّية 

الإ�صكن��درون. ويف ه��ذا ال�صياق، ُن�صب اإىل »م�صوؤول عربّي كب��ر« بدا اأّنه ال�صلح نف�صه 

كالم عل��ى ال�صغط ال��ذي يواجهه العرب يف ال�صراع الدويّل وعل��ى اأهّمية موقعهم فيه 
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ورغبته��م يف اإن�صاء كتلة ثالث��ة ت�صّم دول »�صعد اأباد« ومعه��ا باك�صتان واليونان ودول 

اأخرى بع�صها ل ينتمي اإىل الأمم املّتحدة. وهذا مع العلم باأن العرب، على قول »العربّي 

الكب��ر«، يرف�صون ال�صيوعّية واأن خالفاتهم مع الغرب كثرة واأخ�ّض اأ�صبابها تاأييده 

ال�صهيونّي��ة. وق��د عاد ريا�ض ال�صلح، بع��د اأّيام من هذا الت�صري��ح، ليوؤّكد اأن »الفكرة 

ح�صن��ة اإذا كان يق�ص��د منه��ا التع��اون )...( ولكن ل نريد اأن يزّج بن��ا يف �صراع عاملّي 

ويجب اأن يعرف اجلميع اأننا نريد ال�ص�الم...«.

هذا التوّجه ال�صلمّي اأّكده ريا�ض ال�صلح بتقّدمه من اللجنة ال�صيا�صّية يف الأمم املّتحدة 

مب�ص��روع ق��رار لتخفي���ض ال�صالح. ج��اء هذا امل�ص��روع قريبًا م��ن الق��رتاح ال�صوفياتّي. 

فاقرتح هيئة للتحقيق والتفتي�ض ولكّنه ف�صل عملها عن الت�صويت يف جمل�ض الأمن 

حّت��ى ل يكون عر�صة للفي�ت��و. واقرتح اأي�صًا تخفي�ض الق��وى الع�صكرّية بن�صبة الثلث 

عم��ا كان��ت عليه �صنة 1945 ولك��ن مع مراعاة و�صع الدول الت��ي كانت حمتّلة. وقد 

ن�ص��ح ال�صلح با�صت�ص��ارة مواثيق منها ميث��اق جامعة الدول العربّي��ة ملعاجلة م�صكلة 

التحكي��م الت��ي كان امل�صروع ال�صوفياتّي قد تركها بال ح��ّل. وكان م�صروع ال�صلح 

واحدة من �صّت م�صّودات طُرحت على اللجنة ال�صيا�صّية لتخل�ض منها اإىل �صيغة تعر�ض 

على اجلمعّية العمومّية...

عل��ى اأن ه��ّم »الأمن« – اأم��ن احلدود – بقي ماثاًل يف م��ا يتعّدى التوّج��ه ال�صلمي. فعاد 

ريا���ض ال�صل��ح اإىل معادلت��ه ال�صعب��ة يف اأواخ��ر ت�صري��ن الث��اين: الأمم املّتحدة ب��ال قّوة 

ع�صكرّي��ة فيج��ب اأن ي�صمن حدود ال��دول العربّية فريق من ال��دول... ولكن لبنان ل 

يعط��ي مرك��زًا ممتازًا لأّية دولة. بدا ال�صلح اإذن مّتجه��ًا اإىل اإدراج امل�صاألة الفل�صطينّية 

يف �صبك��ة حتالفات عربّي��ة دولّية تلّبي م�صالح كبرة يف النط��اق الدويّل، لقاء تقريب 

ال��دول �صاحبة ه��ذه امل�صالح من منطق املطالب العربّي��ة يف فل�صطني. ولكن اأفق هذه 

املقارب��ة بقي، يف تلك املرحل��ة، غائمًا جّدًا. غار ب�صرعة حديث »الكتلة الثالثة« وبرز 

يف اأواخ��ر العام 1948، حديث كتلت��ني ت�صعى اإىل اإن�صائهما الولي��ات املّتحدة وبريطانيا 

ط وُيفرت�ض اأن ت�صّم اإيطاليا واليونان  وت��وؤازر �صعيهما دول اأخرى. الأوىل كتلة �صرق املتو�صّ

وم�ص��ر و�صوري��ا ولبنان، وت�صارك فرن�ص��ا يف رعايتها بريطانيا والولي��ات املّتحدة. والثانية 

ترتب��ط بالدولتني الأخرت��ني وت�صّم الدول الأرب��ع املوّقعة على ميثاق �صع��د اأباد. وقد بدا 

اأن تعري��ج ريا���ض ال�صلح على روما، بعد مغادرته باري���ض، حفزته، ف�صاًل عن الرغبة يف 

طّي وما يعنيه  البح��ث الفل�صطين��ّي مع البابا، رغب��ة يف ا�صتطالع اآفاق امل�ص��روع املتو�صّ

يف مو�ص��وع فل�صطني ومو�صوع العالقات العربّية – الغربّية وم�صكالتها. وكان اجل�صر 

اجل��ّوّي يف برل��ني ل يزال على ن�صاطه، وكانت معاه��دة بروك�صل قد ُعقدت يف اآذار 1948 

فرّتب��ت جانبًا من الو�ص��ع الدفاعّي لأوروب��ا الغربّية. وكان العامل عل��ى بعد اأ�صهر من 

اإعالن حلف �صمال الأطل�صّي )يف ني�صان 1949(. وهو قد جمع، يف �صورته الأوىل، جناحي 

املحي��ط: الوليات املّتحدة وكن��دا، من جهة، ودول غرب اأوروّبا مب��ا فيها اإيطاليا، من 

ح��ني ُطرح م�ص��روع »ال�صمان اجلماع��ّي« يف دورة جمل�ض اجلامعة العربّي��ة التي توالت 

وقائعه��ا، عل��ى امت��داد الن�صف الث��اين م��ن ت�صري��ن الأّول 1949، كان��ت دول اجلامعة 

منق�صم��ة ح��ول م�صروع الحّتاد العراق��ّي ال�صورّي الذي توالت اأخب��اره بعد انقالب �صامي 

احلّن��اوي على ح�صني الزعيم، وت�صكيل ها�ص��م الأتا�صي وزارة جديدة يف �صوريا. وكانت 

 امل�صتعاد يف �ص��راي دم�صق وامل�صتتّب يف 
ّ
اأخب��ار هذا الحّتاد )الذي ب��دا اأن النفوذ الربيطاين

الدوائ��ر العلي��ا العراقّي��ة والأردنّية يزّكيه بقّوة( ق��د اأمّدت اأزمة اجلامع��ة العربّية بوقود 

جدي��د. فقد كانت اململكتان امل�صرّية وال�صعودّي��ة تعار�صان هذا الحّتاد )الذي قيل اإن 

�صوري��ا ترجو منه دعم��ًا يف مواجهة اخلط��ر الإ�صرائيلّي وفوائد اقت�صادّي��ة( وكان لبنان 

يجاريهم��ا يف ه��ذه املعار�صة واإن متحّفظًا يف التعبر عنها. وذاك اأن لبنان كان معّوله 

عل��ى �صوري��ا، بعد ال�صتق��الل، يف اإبع��اد »الوحدوّي��ة« الها�صمّي��ة، ب�صيغتيه��ا الأردنّية 

والعراقّي��ة، ع��ن حدوده. وكانت زي��ارة ح�صني الزعيم مل�صر، بع��د اأ�صابيع من ا�صتالمه 

ن  مقالي��د احلكم، قد اأ�صلحت قواعد هذا التعويل الذي هّزه النقالب ومّهدت للتح�صّ

يف العالق��ات بني نظام اخلوري – ال�صلح ونظام الزعي��م. فلّما ح�صل النقالب الثاين يف 

 الها�صمّي، عاد التوّج�ض لي�صتحكم 
ّ
فت ا�صتجابته للم�صروع الربيطاين دم�ص��ق وتك�صّ

يف �ص��راي ب��روت. وهذا على الرغم م��ن اأن انزياح كابو�ض الزعي��م وعودة �صخ�صّية من 

ط��راز الأتا�ص��ي اإىل واجهة احلكم يف دم�صق ما كان لهم��ا اإّل اأن يلّطفا جّو العالقات 

اللبنانّي��ة ال�صورّي��ة، واأن ُي�صع��را ريا���ض ال�صلح، خ�صو�ص��ًا، باإمكان ا�صتع��ادة �صيء من 

التقالي��د الت��ي حكمت هذه العالقات يف اأّيام القّوتل��ي، وكان لل�صلح ق�صط كبر يف 

اإبرازها وا�صتوى �صخ�صه – على ما ذكرنا – �صمانة لها يف اجلماعة اللبنانّية احلاكمة.

 

علي��ه واف��ق ريا�ض ال�صل��ح على م�ص��روع ال�صم��ان اجلماع��ّي يف دورة اجلامعة. وكان 

امل�ص��روع م�صرّي��ًا، وكان يرّد اإىل اليد امل�صرّية زمام املب��ادرة ال�صيا�صّية يف مواجهة م�صروع 

الحّتاد، ولكن قيل اإن ريا�ض ال�صلح نف�صه هو من و�صعه. وكان امل�صروع يرّد اأي�صًا على 

 لإن�صاء حلف بني بريطانيا ودول ال�صرق الأو�صط من عربّية وغر عربّية. 
ّ
ال�صعي الربيطاين

م��ع ذلك – اأو ب�صبب منه ومن ح�صابات العهد يف ب��روت وموازينه ال�صيا�صّية – اأبدى وزير 

اخلارجّي��ة فيلي��ب تق�ال )ال��ذي كان ب�صحبة رئي�ض احلكومة يف الوف��د اإىل اجلامعة( 

ا�صتغرابًا ل�»انفراد« ال�صلح باملوافقة على خّطة لها من املفاعيل الع�صكرّية وال�صيا�صّية، 

يف املج��ال العرب��ّي، ما مل�صروع ال�صمان اجلماعّي. وقد عاد تقال اإىل بروت للت�صاور، واأوىل 

رئي���ض اجلمهورّية امل�صاألة عناية بالغة، فجمع له��ا جمل�ض الوزراء ومعه وزيرا اخلارجّية 

ال�صابق��ان ورئي�ض اللجن��ة اخلارجّية النيابّي��ة. وانتهى الأمر اإىل بيان اأّي��د خّطة الوفد، 
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اجلهة الأخرى، ولكن با�صتثناء اأملانيا. كان قد بداأ اإذن م�صل�صل الأحالف الذي �صيهّز 

ال�صرق العربّي، مبا فيه لبنان، هّزًا عنيفًا يف عقد اخلم�صينات.
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معت��ربًا اأن غاي��ة ال�صمان اجلماعّي تاأيي��د ال�صتقالل و�صالمة ال��دول ودرء الأخطار. ومل 

يف��ت البي��ان اأن يو�صي بتق��دمي م�صروع »لل�صم��ان القت�ص��ادّي« اإىل جمل�ض اجلامعة. 

وكان��ت فك��رة هذا امل�صروع واردة وكان مداره م�صائل ت��رتاوح بني توحيد النقد وجمّرد 

تخفي�ض اجلمارك وت�صهيل انتقال الأموال. 

وقد انتهى جمل�ض اجلامعة اإىل املوافقة مبدئيًا على ال�صمانني. فتقّرر تاأليف جلنة فيها 

��ون بامل�صائل الع�صكرّي��ة والقت�صادّية عند  من��دوب عن كّل دول��ة وين�صّم اإليها خمت�صّ

ت على خالف �صيك��ون له ما بعده. فقد بدا  بحثه��ا. ولكن اللجن��ة ال�صيا�صّية انف�صّ

اأن الأردّن م�صّم��م عل��ى �ص��ّم ال�صّفة الغربّي��ة يوؤّيده العراق. لذا عار���ض اقرتاحًا تقّدم به 

ريا���ض ال�صل��ح ت�صّكل مبقت�صاه جلن��ة لفل�صطني وتتمّثل فيه��ا فل�صطني نف�صها. وهو 

م��ا اأب��رز حدود النج��اح املتحّقق يف »تع��ومي« جامعة ال��دول العربّية. ويف ب��روت، اأو�صح 

رئي�ض احلكومة ووزير اخلارجّية للجنة ال�صوؤون اخلارجّية يف جمل�ض النّواب اأن ال�صمان 

اجلماع��ّي ل يرب��ط دول اجلامعة بكتلة دولّية بعينها ول �صلة ل��ه باملعاهدات الثنائّية 

مع اأّية دولة غربّية.

يف الربي��ع م��ن �صن��ة 1950، تابعت اللجن��ة ال�صيا�صّية جلامعة ال��دول العربّية ثّم جمل�ض 

اجلامع��ة بح��ث ميث��اق ال�صم��ان اجلماع��ّي، اأي اّتفاقيتي الدف��اع امل�ص��رتك والتعاون 

القت�ص��ادّي بني ال��دول الأع�صاء. وقد انتهت معظم هذه ال��دول اإىل التوقيع على امليثاق 

وا�صتنك��ف الأردّن والع��راق يف حينه. وذاك اأن و�صع امليث��اق يف �صيغته الأخرة وعر�صه 

للتوقيع ح�صال يف ظرف كانت فيه العالقات بني مع�صكري اجلامعة قد دخلت اأزمة 

جديدة بعد اأزمة الحّتاد ال�صورّي العراقّي، يف اخلريف ال�صابق. كان الأردّن قد اأعلن �صّم 

ال�صّف��ة الغربّي��ة، بعد انتخاب جمل���ض نيابّي اأُ�صرك فيه فل�صطينّي��و ال�صّفة ووافق على 

ال�ص��ّم. وكان قد دخل اأي�صًا يف مفاو�ص��ات مع اإ�صرائيل �صاع اأّنها ت�صتهدف اخلروج من 

و�ص��ع الهدن��ة الدائمة اإىل ت�صوي��ة منفردة و�صلح بني الدولتني. وهو م��ا ا�صتنفر املع�صكر 

العربّي الذي كانت تتزّعمه م�صر، وو�صع م�صر اجلامعة العربّية مّرة اأخرى على املحّك. 

وكان يف يد هذا املع�صكر قراران اّتخذت اجلامعة اأّولهما يف ني�صان 1948 واّتخذت الثاين 

يف ني�ص��ان 1950 فيهم��ا تاأكيد على ترك امل�صر النهائ��ّي لفل�صطني بيد اأهلها يقّررونه 

بع��د حتريرها. ولكن الأردّن مل يك��ن وافق على الثاين من هذين القرارين واعترب اأن 

الأّول منهم��ا ج��رى جتاوزه عن��د عقد اّتفاق��ات الهدنة برعاية الأمم املّتح��دة، اأي على 

اأ�صا���ض التق�صي��م. هك��ذا بلغت الأزمة ح��ّد ال�صعي، م��ن جهة، اإىل ف�ص��ل الأردّن من 

اجلامع��ة العربّية والتلويح، م��ن جهة اأخرى، بان�صحاب م�صر م��ن اجلامعة اإذا تراخت 

ه��ذه الأخرة يف مواجهة اخلّطة الأردنّية. ومل يكن الأردّن وحده، يف هذه املواجهة، بل 

كان معه العراق. ويف ذلك الظرف بالذات، كان للعراق تاأثر يف موقف �صوريا املنتقلة 
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من انقالب اإىل انقالب، ويف موقف لبنان ال�صاعي اإىل اّتفاق اقت�صادّي مع العراق ي�صعفه 

يف ت��دارك بع�ض من اآث��ار الهّزة التي اأحدثها ف�صم الوحدة اجلمركّية وت�صفية »امل�صالح 

امل�صرتكة« بينه وبني �صوريا.

مّث���ل ريا���ض ال�صلح لبنان يف اجتماع��ات اجلامعة، يف ذلك الربيع، ب��ني الإ�صكندرّية 

والقاه��رة. وهو قد بذل جه��ودًا لإنقاذ اجلامعة املهّددة، ولكن م��ن موقع ال�صغط على 

الأردّن والقرب من املوقف امل�صرّي... وهذا قبل مبا�صرته البحث عن منف�ذ من الأزمة ثّم 

 نحو حّل منفرد مع 
ّ
الطل��وع بفتوى توّفق بني املوقفني، �ص��كاًل، وتلجم اجلنوح الأردين

اإ�صرائيل واإن مل تكن غّرت �صيئًا يف قرار الأردّن املّت�صل بال�صّفة الغربّية.

 

ب��رز اخلالف جمّددًا حني طرح رئي�ض ال��وزارة امل�صرّية م�صطفى النّحا�ض مو�صوع التمثيل 

الفل�صطين��ّي يف الجتماعات، متجاهاًل ت�صلي��م امللك عبد الله حقيبة اخلارجّية اإىل 

فل�صطين��ّي هو روح��ي عبد الهادي. وقد ُدعي رئي�ض حكوم��ة عموم فل�صطني فعاًل اإىل 

الجتماع��ات وهو ما دع��ا امللك اإىل المتناع عن ت�صكيل وف��د، والكتفاء بانتداب 

وزي��ره املفّو���ض يف م�صر. ومل يلب��ث امل�صوؤول الفل�صطين��ّي اأن زاد الطني بّل��ة حني دعا اإىل 

 من�صّق ولج��ئ اإىل القاهرة هو عبد الله الت��ّل ويقول ب�»�صّم 
ّ
الأخ��ذ باق��رتاح قّدمه اأردين

الأردّن اإىل فل�صطني«... 

يف هذا الظرف، األقى ريا�ض ال�صلح كلمة يف حفل اأقامته له اجلالية اللبنانّية يف م�صر، 

و�ص��ف فيه��ا الّتفاق الذي يتفاو���ض علي��ه الأردّن واإ�صرائيل باأنه »م�صيب��ة جديدة حتّل 

بالب��الد العربّية وت�صّب عل��ى راأ�ض اجلامعة« منّوهًا باأن يف مق��ّدم بنود الّتفاق املذكور 

التبادل القت�صادّي والتجارّي وفتح مرفاأ حيفا لتجارة الأردّن اخلارجّية. وبعد اأّيام )وكانت 

اجتماع��ات اللجن��ة ال�صيا�صّي��ة ل تزال جارية( ن�ص��رت امل�شرّي واأخب�ر الي��وم ن�ّض برقّية 

�صارمة قالتا اإن ريا�ض ال�صلح اأر�صلها اإىل امللك عبد الله. كانت تطغى يف ن�ّض الربقّية 

لهج��ة اأق��رب اإىل التعني��ف: »كيف تريدون من رج��ل مثلي اأن ل يث��ور عندما ي�صمع 

اأنك��م اّتفقتم م��ع اليهود دون اأن تكّذب��وا ذلك؟ وكل عربّي ح��ّر يقف كما وقفت 

 اأي�صًا اأ�صعر اأن عملكم ه��ذا ي�صيء اإىل اللبنانّيني«. 
ّ
وي�صع��ر كما اأ�صع��ر. واأنا كلبناين

وبعد اأن يذكر ال�صلح الفوائد ال�صيا�صّية والع�صكرّية التي �صتجنيها اإ�صرائيل من اّتفاق 

كه��ذا م�صّددًا على اأن الّتفاق »يجعل لبن��ان يف الدرجة الأوىل من اخلطر«، يوؤّكد اأن 

اجلانب التجارّي منه ي�صلب العرب »اأم�صى اأ�صلحتهم« يف املواجهة، اإذ يّكن اإ�صرائيل 

م��ن خرق احل�صار القت�صادّي والتجارّي ال��ذي �صربته عليها البالد العربّية. وهذا قبل اأن 

يخت��م منّبهًا: اإن »من اخلطاأ الف��ادح اأن تظّنوا جاللتكم اأّنه يكن اأن تركنوا اإىل 

اليهود، فهم �صي�صّحون بكم كغركم. ويد الله مع اجلماع�ة«.

جتاوب��ت له��ذه الربقّية اأ�ص��داء قوّي��ة يف القاهرة وب��روت وغرهما من العوا�ص��م. واأخذ 

معّلق��ون لبنانّي��ون على رئي�ض حكومتهم اأّنه متادى يف نق��ده ملك الأردّن اأكرث من 
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النّحا���ض نف�صه، فيما ل��زم ممّثال ال�صعودّي��ة و�صوريا، مثاًل، جانب التحف��ظ. هذا واأخذ 

 بالوكالة على 
ّ
وزي��ر اخلارجّي��ة امل�ص��رّي حمّمد �صالح الدي��ن ووزير اخلارجّي��ة اللبن��اين

عاتقهما، كلٌّ من جهته، التخفيف من وقع الربقّية على الّت�صالت الدولّية اجلارية 

ب�ص��اأن فل�صط��ني. ف�ص��ّدد الثاين على اأن غاي��ة رئي�صه اإمّنا تنح�ص��ر يف مقاومة التفاو�ض 

املنف��رد وال�صلح املنفرد م��ع اإ�صرائيل. واأو�صح الأّول ملمّثل جلنة التوفي��ق الدولّية اأن الدول 

العربّية ل ترى باأ�صًا يف مفاو�صة عربّية – يهودّية باإ�صراف اللجنة، للبحث يف و�صائل تنفيذ 

القرارات الدولّية ذات ال�صلة.

 

كان��ت ه��ذه الربقّية موؤّرخة يف التا�صع من ني�صان. وقد ع��اد ريا�ض ال�صلح بعدها باأّيام 

 لبث �صاغاًل للجنة ال�صيا�صّية �صهرًا بحاله بعد ذلك. 
ّ
اإىل بروت. ولكن امل�صكل الأردين

هك��ذا رفع��ت اللجنة اجتماعاتها، يف منت�صف اأّيار، بع��د بالغ ذّكرت فيه بقراريها 

املتعّلق��ني بحفظ حّق الفل�صطينّيني يف تقرير م�صر بالدهم )وقد ذكرناهما( واأعلنت 

موافق��ة م�ص��ر وال�صعودّي��ة و�صوريا ولبنان على ف�ص��ل الأردّن من اجلامع��ة العربّية، فيما 

طل��ب مندوبا العراق واليم��ن مهلة لرجعا اإىل حكومتيهم��ا، فتقّررت دعوة جمل�ض 

اجلامعة اإىل اللتئام يف مّدة اأق�صاها 12 حزيران...

غ��داة هذا البالغ، ع��اد ريا�ض ال�صلح ومدي��ر اخلارجّية فوؤاد عّم��ون اإىل بروت. وكان 

ال�صلح قد �صهد الأّيام الأخرة من اجتماعات اللجنة ال�صيا�صّية، وكان ل بّد من فتح 

ثغرة يف جدار اأزمة اجلامعة. فجاءت �صدمة »البيان الثالثّي« الذي �صدر يف 26 اأّيار، با�صم 

حكومات الوليات املّتحدة وبريطانيا وفرن�صا، بعد اجتماع لوزراء خارجّيتها يف لندن. 

ج��اءت هذه ال�صدمة لتفر���ض خروجًا �صريعًا من الأزمة اأو تعليقه��ا، يف الأقّل. �صدر هذا 

البيان يف ظرف كانت م�صر تقرتب فيه من تفاو�ض �صعب على م�صر املعاهدة النافذة 

بينه��ا وبني بريطانيا. وعليه واكبت الّت�صالت بني الدول العربّية لتوحيد املوقف )وهو 

مل يكن واحدًا يف حقيقته( من البيان الثالثّي اّت�صالت وقع جانب كبر من عبئها 

 حول فل�صطني. وما لبثت اأن ذاعت 
ّ
عل��ى ريا�ض ال�صلح لتذليل اخلالف امل�صرّي – الأردين

 ل�صيغة ياأخذ به��ا الأردّن وتقّرها اجلامع��ة، ح�صمًا للتنازع يف 
ّ
اأخب��ار »مقرتح« لبن��اين

م�صر ال�صّفة الغربّية. وقد خ�صع هذا املقرتح لأخذ ورّد يف عوا�صم عربّية خمتلفة.

 

كان البيان الثالثّي قد لّوَح بقب�صة الدول املوّقعة عليه يف اأفق ال�صرق الأو�صط، من خالل 

حاج��ات دوله اإىل ال�صالح الذي كانت دول الغرب تفر���ض احتكارًا واقعّيًا لت�صديره اإىل 

ه��ذه املنطقة. فقرنت الدول الثالث هذا الت�صدير بحاج��ات ال�صالمة الداخلّية والدفاع 

ال�صرع��ّي عن النف�ض، واأعلنت ا�صرتاطها المتناع عن ا�صتعمال ال�صالح امل�صّدر لعدوان 

دولة على اأخرى. ومن غر اأن تن�صى الدول الثالث موجباتها كاأع�صاء يف الأمم املّتحدة، 
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اأعلن��ت اأّنه��ا ل »تتاأّخر«، اإذا تبنّي لها اأن دولة من دول املنطق��ة ت�صتعّد خلرق احلدود اأو 

خط���ط الهدن��ة، عن اّتخاذ اإجراء ف�رّي، �ش�اء يف نط��اق هيئة االأمم اأم يف خارجها ملنع 

هذا اخلرق.

كان��ت ال��دول الثالث متنح نف�صه��ا اإذن حّق املبادرة اإىل ردع اأّي��ة دولة حتدث خلاًل يف 

النظام الإقليمّي الذي اأ�صبحت اّتفاقات الهدنة مع اإ�صرائيل جزءًا ل يتجّزاأ منه. وكان 

اإعالن هذا »احلّق« يواكب الف�صل الذريع الذي راحت تّتجه اإليه جلنة التوفيق الدولّية 

بحي��ث ظهر جلّي��ًا اأن الأمم املّتحدة لن ت�صتطيع �صيئًا لفل�صطني واأهلها يتعّدى رعاية 

الالجئ��ني يف خمّيماته��م. وبدا اأي�صًا اأن �ص��ّم امللك عبد الله ال�صّف��ة الغربّية تعّده هذه 

الدول اإ�صهامًا يف �صبط الأو�صاع املحيطة باإ�صرائيل.

ولك��ن البي��ان الثالث��ّي كان يكن اأن ُيوؤّول اأي�ص��ًا على اأّنه �صمان لأم��ن دول امل�صرق 

العرب��ّي من جه��ة اإ�صرائيل. وهذا �صمان راأينا الدول العربّية راغب��ة اآنذاك فيه، ودائبة يف 

تلّم���ض �صيغ��ة له ل تطيح ا�صتقالله��ا )اأو ما هو حا�صل منه( وم��رتّددة حيال م�صروعات 

الأح��الف التي بدت اأقرب الطرق اإليه. فاإن هذه امل�صروعات كانت تفرت�ض ترك امل�صاألة 

الفل�صطينّية جانبًا، من جهة، والدخول ال�صريح يف منطق احلرب الباردة، مبا ينطوي عليه 

من اأخطار ج�صيمة، من اجلهة الأخرى. هكذا بدت املواقف العربّية من البيان الثالثّي 

مرتّجح��ة ما بني ر�صًا م�صرّي – �صع��ودّي عن و�صعه حّدًا )موّقتًا، عل��ى الأقل( ل�»وحدوّية« 

النظام��ني الها�صمّيني يف بغداد وعّم��ان وانزعاج عاّم من »تطّوع« الدول الثالث حلرا�صة 

احلدود وخط�ط الهدنة يف املنطقة )مبا يفرت�صه ذلك من و�صاية واقعّية على دولها( وذلك 

من غر حّل اأو م�صروع حّل للم�صكل ال�صخم الذي اأبقته الهدنات معّلقًا.

يف ظرف احلرة هذا، وجد لبنان الر�صمّي اأن خر ما يفعله يف مواجهة البيان هو التما�ض 

رّد عربّي موّحد عليه. فاأقدمت حكومة ريا�ض ال�صلح على طلب اإدراج البيان يف جدول 

اأعمال جمل�ض اجلامعة العربّية الذي كان عليه اأي�صًا اأن يقّر معاهدة الدفاع امل�صرتك 

 
ّ
العربّي��ة، واأن يعالج اخل��الف الذي ن�صاأ من �صّم الأردّن ال�صّفة الغربّية، وهو خالف اأردين

م�صرّي اأّوًل.

 

، وطلب 
ّ
ل��ذا وا�ص��ل ريا���ض ال�صل��ح التلطيف من هجمت��ه الأوىل عل��ى الإج��راء الأردين

م�صارك��ة العراق للبنان يف م�ص��روع القرار الذي كان يع��ّده لت�صوية امل�صكل، وكانت 

م�ص��ر قد حتّفظت ع��ن ال�صيغة الأوىل منه. وكانت فح��وى التوّجه اجلديد اأن تكتفي 

م�صر بالتاأييد املعنوّي ملوقفها واأّل ي�صل الأمر اإىل حّد ف�صل الأردّن من اجلامعة، خ�صو�صًا 

واأّنه َقِبل اأّل يكون لإجراء ال�صّم تاأثر يف »الت�صوية النهائّية« للم�صكل الفل�صطينّي.

كان ه��ذا ما ح�صل فع��اًل على وجه التقريب. و�صع لبنان والع��راق م�صروع بيان ي�صدر 

عن الأردّن وموؤّداه اإعالن هذا الأخر اأن �صّم ال�صّفة الغربّية اإليه »اإمّنا هو اإجراء اقت�صته 
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ال�ص��روروات العملّية«، واأن هذا اجلزء وديعة، ف�»يكون تابع��ًا للت�صوية النهائّية لق�صّية 

فل�صط��ني عن��د حترير اأجزائها الأخرى«، واأن هذا الو�ص��ع من�صجم وموقف دول اجلامعة 

الثابت��ة على »ا�صتم�صاكه��ا بعروبة فل�صط��ني وا�صتقاللها و�صالم��ة اإقليمها حتقيقًا 

لرغبات �صّكانها ال�صرعّيني« وعلى رف�صها »جتزئة« القطر املذكور. 

وكان ريا���ض ال�صل��ح اأّول م��ن اأبرز »ال�صف��ة النظرّية« لهذا الت�صري��ح اإذ اأ�صار، يف كالم 

ت��راوح بني امل��رارة والتهّكم، اإىل اأن الق�صد من الن�ّض اأّل تق��ّر اجلامعة مبداأ »التجزئة«. 

و»اأّما متى يتّم حترير فل�صطني واإعادتها اإىل ما كانت عليه قبل حدوث العدوان، فهذا 

اأم��ر ل يك��ن لالإن�صان اأن يتكّهن ب��ه الآن. اإذ اإن ذلك قد يقت�صي قرون��ًا اأو �صنينًا اأو 

�صهورًا اأو اأّيامًا«.

 

ويف كّل ح��ال، بق��ي اعتم��اد الأردّن ه��ذا الن�ّض على هّم��ة الو�صاط��ة العراقّية. وكان 

من��دوب الأردّن غائبًا عن الجتم��اع الذي نوق�ض فيه الن�ّض، يف خطوة رمت اإىل التفادي 

من املواجهة ون�صبها ب�صاره اخلوري لحقًا اإىل... حكمة ريا�ض ال�صلح.

 

كان اأه��ّم ما �صهدته دورة حزيران هذه التوقيع على معاهدة الدفاع امل�صرتك والتعاون 

القت�ص��ادّي، وق��د قرن اليم��ن توقيعه بتحّفظ وتاأّخ��ر توقيع العراق )بتحّف��ظ اأي�صًا( اإىل 

�شب��اط من ال�شنة التالية، واأبق��ى االأردّن نف�شه اإىل �شباط من �شن��ة 1952 خارج املعاهدة. 

ت هذه الأخرة على اعتبار كّل اعتداء على اإحداها اعتداء على كّل منها،  وق��د ن�صّ

وه��ذا بعد اأن اأّكدت حر�صها على الأمن وال�صالم، وعلى حّل النزاعات �صلمًا. وهي قد 

اأن�ص��اأت جمل�ص��ًا للدفاع امل�صرتك اأحلق��ت به جلنة من اخل��رباء الع�صكرّيني، وجمل�صًا 

اآخر للتعاون القت�ص�ادّي. وهي قد جعلت قرارات جمل�ض الدفاع تُّتخذ باأكرثّية الثلثني 

وتلزم الأع�ص�اء جميعًا وذلك خالفًا ملبداأ الإجماع الذي اأخذت به اجلامعة يف ميثاقها. 

ومل يك��ن التوقي��ع عل��ى املعاه��دة يف الإ�صكندرّي��ة نهاي��ة مطافها. كان��ت ل تزال 

 
ّ
ة يف الدول املوّقعة. وكان جمل�ض النّواب اللبناين حمتاجة اإىل ت�صديق ال�صلطات املخت�صّ

اآخر هيئة �صّدقت املعاهدة وذيلها الع�صكرّي، وذلك يف جل�صة 23 ت�صرين الأّول 1952، اأي 

ُبعيد مغادرة ب�صاره اخلوري رئا�صة اجلمهورّية...

ب��دا التوقيع على املعاهدة )وكانت ُتعرف ب�»ميثاق ال�صم��ان اجلماعّي« العربّي( نوعًا 

م��ن ال��رّد الإجرائّي على البيان الثالثّي، وبدا ا�صتباق��ًا اأي�صًا لنفاذ هذه اأو تلك من �صيغ 

التحال��ف التي كان يلّوح به��ا يف اأفق املنطقة. ومل يكن معن��ى ال�صتباق، بال�صرورة، 

ا�صتبع��اد الدخ��ول يف اأّي حلف ين�ص��اأ. واإمّنا كانت املعاهدة احتم��اًء باإطار جامع، من 

ال�شغ�ط التي كان ميكن اأن تتعّر�ض لها كّل من الدول االأع�شاء. وكانت املعاهدات 

ال�صاري��ة املفعول بني ثالث من هذه الدول وبريطانيا، ومعها بقاء مقاليد الت�صّلح العربّي 

بي��د الدول الغربّية، متّثل قيدًا ثقياًل عل��ى »ال�صمان اجلماعي« العربّي، وهذا ما كان 

قد عرّب عنه بلهجة قريبة اإىل الزجر بيان الدول الغربّية الثالث.

رّد اأركان اجلامع��ة العربّية مبا�صرة على البي��ان الثالثّي، ع�صّية توقيعهم على ميثاق 

ال�صم��ان اجلماعّي. يف هذا ال��رّد الذي وجد فيه ب�صاره اخل��وري »احتجاجًا ر�صينًا معتدل 

اللهج��ة«، اأّكدت دول اجلامعة حر�صها على ال�صالم وعلى ا�صتقرار املنطقة واحرتامها 

ميث��اق الأمم املّتحدة. ثّم �صّرحت باأن �صعيه��ا اإىل »ا�صتكمال ت�صليحها«، اإمّنا يرمي 

اإىل حف��ظ اأمنه��ا الداخلّي واإىل الدفاع ال�صرعّي عن النف���ض، ثّم اإىل حفظ الأمن الدويّل 

يف املنطق��ة، منّوه��ة باأن هذا الواج��ب الأخر اإمّنا يق��ع عليها »اأّوًل وبال��ذات«، وعلى 

اجلامع��ة ب�صفته��ا منّظمة اإقليمّية. من ث��ّم، كّذبت احلكوم��ات املوّقعة ما تن�صبه 

اإ�صرائيل اإليها من طلب لل�صالح لأغرا�ض عدوانّية، موؤّكدة نّياتها ال�صلمّية من جديد. 

وهذا قبل اأن ترّد »م�صتوى« ما حتتفظ به كّل دولة من قّوات لأغرا�ض الدفاع اإىل تقدير 

الدولة نف�صها يف �صوء »عوامل كثرة«. بعد ذلك، �صّجل الرّد »تاأكيدات« الدول الثالث 

�صاحب��ة البيان اأّنها مل تق�صد »حماباة اإ�صرائيل، اأو ال�صغط على الدول العربّية لتدخل يف 

مفاو�صات مع اإ�صرائيل، اأو امل�صا�ض بالت�صوية النهائّية للق�صّية الفل�صطينّية، اأو املحافظة 

عل��ى الو�ص��ع الراهن، بل ق�صدت اإظه��ار معار�صتها اللتجاء اإىل الق��ّوة اأو العتداء على 

خط���ط الهدن��ة«. واأّما اأف�شل �شمان لل�ش��الم واال�شتقرار يف املنطقة ف�ج��ده الرّد يف حّل 

ق�صاياه��ا عل��ى اأ�صا�ض احلّق والعدال��ة واإعادة حالة الوفاق والتجان���ض التي كانت �صائدة 

فيه��ا، ويف تنفي��ذ القرار الدويّل 194 الذي دعا اإىل ع��ودة الالجئني اأو تعوي�صهم. بعد ذلك، 

ع��اد الرّد اإىل »تاأكي��دات« تلّقاها املوّقعون عليه تنفي نّية تق�صيم املنطقة اإىل مناطق 

نفوذ للدول الثالث، ونّية العتداء على ا�صتقالل الدول العربّية و�صيادتها. وقبل اأن ينتهي 

ال��رّد اإىل رف�ض هذه الدول اأّي م�صا���ض ب�صيادتها وا�صتقاللها، �صّدد على اأن »العمل« وحده 

ه��و الكفيل بتبديد »ال�صكوك« التي اأثاره��ا البند الثالث من البيان )وهو الذي اأعلن 

ا�صتعداد الدول الثالث للمبادرة اإىل ردع العدوان يف نطاق الأمم املّتحدة اأو خارجه(. وهذا 

اإذا ُبني العمل املذكور على احلّق والعدل، ل على التحّيز وامليل، واأثبت حر�صًا فعلّيًا على 

ال�صالم و�صدر عن احرتام ل�صيادة الدول ل عن رغبة يف ب�صط ال�صيطرة اأو النفوذ عليها.

قب��ل اأن يج��ّف حرب هذا الرّد، اجتاح �صمال كوريا جنوبه��ا. فطرحت الوليات املّتحدة 

امل�صاألة على جمل�ض الأمن طالبة ت�صكيل قّوة دولّية ل�صّد الهجوم. وقد اأمكن اأن يّتخذ 

املجل���ض قرارًا بال�صتجاب��ة لأن الحّتاد ال�صوفياتّي كان يقاط��ع الأمم املّتحدة لقبولها 

ال�ص��ني الوطنّي��ة يف ع�صوّيتها ممّثلة لل�صني كّلها، على رغ��م انت�صار الثورة ال�صيوعّية 

يف الع��ام ال�صاب��ق ون�صوء جمهورّية ال�صني ال�صعبّية على ال��رّب ال�صينّي. فكان اأن الحّتاد 

ال�صوفياتّي مل يتمّكن من ا�صتخدام حّق الفيت�و...
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ت�صّكل��ت الق��ّوة املدافع��ة ع��ن كوري��ا باإ�صهام �ص��ّت ع�صرة دول��ة، ولكن م��ع غلبة 

اأمركّي��ة كا�صحة، وبقيادة اجلرنال الأمركّي ماك اآرثر. وكانت املرحلة الأوىل من 

ه��ذا التدّخل مرحلة تراجع، وجد فيها اجلي�ض الأمركّي نف�صه، مع حليفه الكورّي 

اجلنوب��ّي، �صب��ه حما�ص��ر يف جيب حمدود من ال�صاح��ل اجلنوبّي ال�صرق��ّي ل�صبه اجلزيرة. 

عل��ى اأّنه متّكن، بعد اإن��زال بحرّي، من دحر اجلي�ض الك��ورّي ال�صمايّل واجتاز احلدود 

ب��ني الكورّيت��ني ليتعّقبه يف عق��ر داره. وكان اأن اق��رتاب قّوات ماك اآرث��ر من احلدود 

ال�صينّية ا�صتدعى دخوًل �صينّيًا �صخمًا يف احلرب. فا�صطّرت القّوات الأمركّية والدولّية 

اإىل الرتاجع و�صقطت �صي��ول، عا�صمة اجلنوب، مّرة اأخرى يف يد القّوات ال�صيوعّية.

 

نت على جانبي خّط  ويف الن�صف الأّول من �صنة 1951، كانت اجليو�ض املتحاربة قد حت�صّ

العر���ض 38 )وهو احلّد الفا�صل ب��ني الكورّيتني( فدارت احلرب �صج��اًل، يف هذه املرحلة، 

اإىل اأن ب��داأت حمادثات طويل��ة اأف�صت اإىل الهدنة بعد �صنتني. وكان الحّتاد ال�صوفياتّي 

ق��د اأنهى مقاطعته ل��الأمم املّتحدة، يف اأثناء القتال، فتعّذر على جمل�ض الأمن اّتخاذ اأّي 

ق��رار جديد ب�ص��اأن النزاع. ولكن الأمم املّتحدة بدت، يف حينه، يف �صورة الهيئة التابعة 

للوليات املّتحدة، وذلك مل�صارعتها اإىل خو�ض حرب اأمركّية القّوات والقيادة والأهداف 

اأ�صا�صًا. وقد �صهدت كوريا دمارًا �صاماًل ونزح من ال�صّكان ماليني وبلغ عدد الإ�صابات، 

يف جانبيها، نحو مليونني من الع�صكرّيني واأكرث من ثالثة ماليني من املدنّيني. هذا 

فيم��ا وقعت 900 األف اإ�صابة بني ال�صينّي��ني و 142 األفًا بني الأمركّيني و 17 األفًا بني قّوات 

الأمم املّتحدة من الدول الأخرى...

اأعاَد اندلع احلرب الكورّية اإىل خمّيالت الدول وال�صعوب، يف العامل كّله، اأ�صباح حرب 

عاملّي��ة ثالث��ة تدّق الأب��واب، وذلك بعد �صنة تقريب��ًا من اإف�صاء ح�صار برل��ني اإىل نهاية. 

وكان الأم��ني العاّم لالأمم املّتحدة تريغفي يل قد �صارع، فور اّتخاذ جمل�ض الأمن قراره، 

اإىل حماول��ة جمع الدعم لكوريا اجلنوبّية من خمتل��ف الدول. وكانت لر�صالته، بهذا 

ال�ص��اأن، اأ�صداء عربّي��ة متباينة. فقد �صارع��ت م�صر اإىل اإع��الن خمالفتها قرار جمل�ض 

الأم��ن، فيما اأّيدُه الع��راق. وهو ما اأحرَج حكومة ريا�ض ال�صل��ح التي بعثت برّد حّمال 

اأوج��ه. فهي اأخ��ذت علمًا بق��رار جمل�ض الأمن واأب��دت حر�صها على ال�ص��الم ورف�صها 

الع��دوان من اأين اأت��ى. ومل َيُفْتها – يف اإ�صارٍة اإىل فل�صط��ني – اأن تعرّب عن الأمل يف تنفيذ 

ق��رارات الأمم املّتح��دة جميعًا بروح العدالة واحلّق. عل��ى اأن جمل�ض الوزراء اّتخذ لحقًا 

قرارًا ترّبع لبنان مبوجبه بخم�صني األف دولر مل�صاعدة جرحى احلرب الكورّية.

 

كان��ت احلكوم��ة، يف ذلك احل��ني، م�صغولة بال�صع��ي اإىل �صيغة نهائّي��ة لالّتفاق مع 

�صرك��ة التابالين. وكان��ت تقّلبات املوقف ال�ص��ورّي من ال�صرك��ة واملطالب املتقابلة 

ب��ني ه��ذه واحلكومة ال�صورّية ل تزال ت�صر بامل�صروع كّل��ه فوق رمال متحّركة. ف�صاًل 

ع��ن ذلك، كان اأمام جمل�ض الوزراء م�صروع معاه��دة اقت�صادّية وثقافّية مع حكومة 

 قد طلب تعديل الن�ّض املعرو�ض، فوافق اجلانب 
ّ
الوليات املّتحدة. وكان اجلانب اللبناين
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الأمركّي على التعديل، ولكن بروت تلّكاأت يف التوقيع عليه. اأخرًا، كان لبنان 

يعّد العّدة لرت�صيح نف�صه لع�صوّية جمل�ض الأمن، وذلك بعد نيل املوافقة العربّية على هذا 

الرت�صي��ح يف الجتماعات التي عقدتها اللجنة ال�صيا�صّية للجامعة يف الإ�صكندرّية، يف 

اأوا�صط اآب، وا�صرتك فيها ريا�ض ال�صلح.

كان النف��وذ الأمركّي يوا�صل ق��رع اأبواب امل�صرق العربّي وال�ص��رق الأو�صط كّله بقّوة. 

وكان العن��وان مكافح��ة ال�صيوعّي��ة. وهو م��ا ا�صتجابت ل��ه احلكوم��ة اللبنانّية اإذ 

اأع��ادت عددًا م��ن ال�صيوعّيني البارزي��ن اإىل ال�صجن. وذاك اأن احل��زب ال�صيوعّي كان 

ق��د اأ�صبح غر مرّخ�ض بعد ال�صتقالل. فرتاوح��ت معاملة احلكومات له ما بني غ�ّض 

النظر والقمع، بح�شب طاقتها على تّمل ن�شاطه وتقديرها ملاآل هذا الن�شاط، وبح�شب 

ة �صوري��ا وفل�صطني( واأثره��ا يف ا�شتقرار الب��الد، وبح�شب ال�شغ�ط  اأح��وال اجل��وار )وبخا�صّ

الدولّية اأي�ص��ًا، الأمركّية منها على الأخ�ّض. ولكن احلكومة اللبنانّية ظّلت تقرن 

ال�صتجاب��ة اأو عدمه��ا للمطالب الأمركّي��ة باملتابعة املنا�صبة للمواق��ف الأمركّية 

م��ن امل�صاأل��ة الفل�صطينّي��ة وملواقف ال��دول العربّية، عل��ى اختالفها يف م��ا بينها، من 

تل��ك املطالب الأمركّية نف�صها. ويف اأوا�صط 1950، كان التقابل بالغ الو�صوح )وكثر 

الت��داول بالت��ايل( ما بني املوقف الأمركّي م��ن امل�صاألة الكورّي��ة، يف الأمم املّتحدة ويف 

�صاح��ة القتال، واملوقف الأمركّي من امل�صاألة الفل�صطينّية ومن قرار الأمم املّتحدة رقم 

194 وجلن��ة التوفي��ق الدولّي��ة التي و�صلت اإىل بروت يف 24 اآب، وب��دا اأن �صعيها اجلديد قد 

بل��غ حاّفة النهيار. لذا كانت احلكومة اللبنانّية تزن خطاها يف هذا احلقل امللغوم 

مبطام��ح اأحد عمالقي احلرب الباردة وباخلالفات بني ال��دول العربّية وباخلطر اجلاِثم 

 عن نف�صه باإ�صابة الط��ران احلربّي الإ�صرائيلّي 
ّ

عل��ى احلدود اجلنوبّية )وكان قد ع��رب

طائ��رة مدنّي����ة لبن��انّي��ة، يف اأواخ��ر مّت��وز(. وهذا كّله م��ع بق�اء النتب���اه احلكوم�ّي 

م�ص���دودًا اإىل ا�صتب��اك هذه العوامل كّلها بحركات ق��وى يف الداخل كانت اأ�صاليبها 

وم�صاربها ُمتباينة ولكّنها اأخذت تزيد من �صعيها اإىل التوّحد وتزداد توثبًا.

 

هك��ذا حّل��ت دورة الأمم املّتحدة يف لي��ك �صاك�صي�ض مزامنة الإن��زال الأمركّي، يف 

اأيل���ل، خلف خط���ط الك�رّي��ني ال�شمالّيني، وت�ات��ر احلديث عن ح��رب عاملية ثالثة 

حمتمل��ة، ومع��ه ال�صغط الغربّي على ال��دول العربّية لتحزم اأمره��ا وت�صوي اإىل املع�صكر 

املواج��ه لل�صيوعّية، مب��ا يفرت�صه هذا من تنظيم ع�صكرّي للتزامه��ا ال�صيا�صّي ذاك. 

حة لع�صوّي��ة جمل�ض الأمن الدويّل يف وجه لبنان، وكانت الوليات  وكان��ت تركيا مر�صّ

املّتح��دة توؤّي��د تر�صيحها. فرتكيا املحاّدة لالحّتاد ال�صوفيات��ّي كانت، يف النظر الغربّي، 

اإذ ذاك، املفت��اح الأّول لإ�صرتاتيجّي��ة الدف��اع ع��ن ال�ص��رق الأو�ص��ط، وكان البح��ث يف 

ان�صمامه��ا اإىل حل��ف �صمال الأطل�صّي قد بداأ، وهي قد ان�صّمت اإليه فعاًل مع اليونان يف 

�شباط 1952. عليه، كان لرتكيا ق�صط من مفاو�صة الغرب )والوليات املّتحدة خ�صو�صًا( 

ط تن�صّم اإليه دول اجلامعة  للوف��ود العربّي��ة اإىل لي�ك �صاك�صي�ض يف اإن�صاء حلف للمتو�صّ

العربّي��ة. وكان تركها املقعد يف جمل�ض الأمن للبن��ان ثمنًا )عار�صًا( من اأثمان قيل 
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اإّنه��ا ُعر�صت لهذا الن�صمام. ومن ب��روت، �صرب ريا�ض ال�صلح 

ب�صهم يف هذه املفاو�ص��ات فالتقى الوزيرين املفّو�صني الأمركّي 

 يف اأوائل ت�صري��ن الأّول. 
ّ
 والقائ��م بالأعمال اليون��اين

ّ
والربيط��اين

طّي  و�ص��اَع اأن الولي��ات املّتح��دة تق��رن م�ص��روع احلل��ف املتو�صّ

ب�صلح ب��ني العرب واإ�صرائيل ُيتيح لهذه الأخرة اأن تكون جزءًا 

م��ن املنظومة الدفاعّية واأّنها )اأي الوليات املّتحدة( تعر�ض على 

العرب قرو�صًا تبلغ 450 مليون دولر لإبرام هذه ال�صفقة. 

غ��ر اأن ما ح�ص��ل فعاًل هو اأن لبن��ان �صحب تر�صيح��ه لع�صوّية 

جمل�ض الأمن. وحني عاد ممّثلو الدول الغربّية الكربى الثالث 

اإىل مقابل��ة ريا���ض ال�صل��ح تباع��ًا، غ��داة ه��ذه اخلط��وة، قيل 

اإّنه��م ذكروا ل��ه غمو�ض املوق��ف العربّي من احل��رب الكورّية 

واحتماالتها، فاأجابهم ب��اأن هذا امل�قف من�ط مب�اقف دولهم 

م��ن الق�صايا العربّية. كان��ت امل�صاألة الفل�صطينّي��ة اإذن عقدة 

يتعّي�ن حّلها حّتى ت�صتقيم طرق ال�صعي الأمركّي اإىل ترتيب 

اأو�ص��اع ال�صرق الأو�صط يف املواجه��ة الدولّية. وقد جاء من لي�ك 

�صاك�صي����ض اأن الولي��ات املّتحدة تلّوح للع��رب فعاًل مب�صروع 

�صب��ه ر�صمّي للح��ّل يف فل�صطني. هذا امل�ص��روع كان بعيدًا عن 

�ك به يف اآب.  الق��رار 194 وعّما اأبدته اللجنة ال�صيا�صّية من مت�صّ

مل يكن يف امل�صروع تخير لاّلجئني بني العودة والتعوي�ض، واإمّنا 

كان م�صروع توطني لاّلجئني حيث هم، اأو يف اأقطار عربّية مل 

ينزحوا اإليها بكرثة وتقوى على ا�صتيعابهم. 

يف اأواخ��ر عهد ريا�ض ال�صل��ح باحلكم، دخل النفوذ الأمركّي 

بق��ّوة، »مالّية« الدول��ة اللبنانّية. �صّدق جمل���ض النّواب الّتفاق 

اجلدي��د مع �صرك��ة التابالي��ن، يف اأوا�صط ت�صري��ن الثاين 1950. 

فب��ّت بذلك م�صاألة طال الأخذ والرّد فيها اأزيد من اأربع �صنوات. 

وبا�ص��ر جمل�ض الوزراء، يف كان��ون الأّول، در�ض »النقطة الرابعة« 

من برنامج ترومان، وكانت تق�صي مبنح م�صاعدات اأمركّية 

للب��الد املتاأّخرة النم��ّو، اإ�صهامًا يف �صّد النف��وذ ال�صيوعّي عنها. 

وم��ا لبثت اللجنة ال�صيا�صّية للجامع��ة العربّية اأن اأعلنت، من 

القاه��رة، يف اجتماعات ا�صرتك فيها ريا���ض ال�صلح، قبول دول 

اجلامع��ة الإف��ادة من ه��ذه »النقط��ة«. ويف هذه امل��ّدة نف�صها، 

كان��ت الولي��ات املّتحدة تطالب الأمم املّتح��دة باعتبار ال�صني 

دول��ة معتدية، لدخولها احلرب الكورّية و�صغط جي�صها ال�صديد 

عل��ى القّوات الأمركّية الدولّية وعلى جي�ض كوريا اجلنوبّية. 

وكانت دول اجلامعة ُمنق�صمة يف هذا ال�صدد فا�صُتعيد الربط ما 

ب��ني ا�صتجابتها املطلب الأمرك��ّي وا�صتجابة الوليات املّتحدة 

مطلبه��ا املتعّل��ق بح��ّل ع��ادل للم�صاأل��ة الفل�صطينّي��ة، وهذا 

ف�ص��اًل عن مطالبته��ا بال�صالح وبالعون القت�ص��ادّي. اإىل ذلك، 

ذاع��ت اأخب��ار عن بح��ث دار يف وا�شنط��ن ولندن ح���ل الن�شاط 

ال�صيوع��ّي يف لبنان و�ص��رورة مكافحته. واأّم��ا البحث يف ترتيب 

الدف��اع ع��ن ال�ص��رق الأو�صط فاأ�صب��ح األيفًا للق��اءات خمتلفة: 

 بوزوي�ل لريا���ض ال�صلح يف 
ّ
م��ن زي��ارات الوزير املفّو�ض الربيط��اين

ب��روت، اإىل اجتماع��ات اللجن��ة ال�صيا�صّية للجامع��ة العربّية 

�ض  الت��ي ب��دت، يف اأواخر كان��ون الثاين 1951، مرتّقب��ة ما يتمخَّ

 عن��ه املوؤمت��ر الع�صك��رّي الأنكلو – اأمركّي، املنعق��د اآنذاك

يف مالطة.

يف هذه املّدة نف�صها، اأي بني اأواخر ت�صرين الأّول 1950 واأوائل �شباط 

1951، ع��ادت اأو�ص��اع احلك��م يف �صوريا لت�صت��وي �صاغاًل لريا�ض 

ال�صل��ح، با�ص��ره من باب التدّخل �صبه ال�صري��ح يف تقّلبات بدت 

من��ذرة بانت�صار الفو�صى هناك، اأو بتقوي��ة ال�صوكة الع�صكرّية 

وق��د اأ�صب��ح له��ا راأ�ض واحد ه��و اأدي��ب ال�صي�صكل��ي. وقد واجه 

ناظم القد�ص��ي، رئي�ض احلكومة ال�صورّية، هذه احلال الداخلّية 

مب��ا بدا هربًا عربّي��ًا اإىل الأمام. فطرح عل��ى اللجنة ال�صيا�صّية 

للجامع��ة، يف اأواخر كانون الثاين 1951، م�صروعًا عاد باجلامعة 

اإىل اجلدل الذي �صحب تاأ�صي�صها حول مدلول »الوحدة العربّية«: 

الدولة الواحدة، »الكونفدرا�صيون«، اإلخ. 

كان القد�ص��ي يدخل مبطلب الوحدة العاّمة من باب اجلامعة 

العربّي��ة، بع��د اأن فق��د �صعي ح��زب ال�صعب ال�ص��ورّي اإىل الوحدة 

ال�ش�رّية العراقّية �شنده الع�شكرّي ب�شق�ط �شامي احلّناوي، فيما 

�صم��د، اإىل حني، �صنده ال�صيا�صّي املتمّث��ل بقّوة احلزب النيابّية، 

وكان القد�صي يّثلها على راأ�ض احلكومة. وكانت الرغبة يف 

الوحدة مع �صوريا يتكّرر الت�صريح بها من اجلهتني الها�صمّيتني. 

ها هن��ا اأي�صًا كان يتعنّي على ريا�ض ال�صلح اأن ين�صب ما بات 

يطل��ق عليه ا�ص��م امليثاق الوطن��ّي ل�صنة 1943 يف وج��ه ما اأماله 

امل��اأزق ال�ص��ورّي. وهو قد فعل، فاأعل��ن اأمام اللجن��ة ال�صيا�صّية، 

يف مطل��ع �شب��اط 1951، اأن »لبن��ان يرّحب ب��كل م�صروع يوّفق 

ب��ني الدول العربّي��ة اإل اأّنه ُيعار�ض كّل ما ينتق���ض من ال�صيادة 

الوطنّية« واأّنه »ارت�صى لنف�صه و�صعًا ل يريد له بدياًل«.

 
ّ
خرج احلزبان ال�صيوعّي��ان ال�صورّي واللبناين

م��ن احل��رب العاملّي��ة الثانية وم��ن معركة 

ال�صتق��الل يف الدولت��ني وهم��ا عل��ى درج��ة 

ا�صتثنائّية من القّوة ومن القدرة على التعبئة 

والتحري��ك ال�صعبّي��ني، خ�صو�ص��ًا يف امل��دن. 

وكان هذان احلزبان حزب��ًا واحدًا اإىل اأواخر 

�صن��ة 1943 ح��ني ُحّل��ت الأممّي��ة ال�صيوعّية 

)الكومن��رتن( وانعق��د غ��داة حّله��ا املوؤمتر 
. انف�ص��ل 

ّ
الأّول للح��زب ال�صيوع��ّي اللبن��اين

احلزب��ان اإذ ذاك وان�ص��ّق، يف امل��ّدة نف�صه��ا، 

الوثي��ق  الفل�صطين��ّي،  ال�صيوع��ّي  احل��زب 

ال�صلة بهما، اإىل تنظيم��ني: عربّي ويهودّي. 

قب��ل ذلك، كان��ت احلرك��ة ال�صيوعّية يف 

�صوري��ا ولبن��ان قد عرف��ت ازدهارًا م��ع و�صول 

»اجلبه��ة ال�صعبّي��ة« اإىل احلك��م يف الدولة 

املنتدب��ة، وا�صت��داد احلمل��ة عل��ى الفا�صّية، 

وكان يت�صّدره��ا ال�صيوعّيون. اأ�صبح احلزب 

جريدت��ه  واأ�ص��در  »علنّي��ًا«  حزب��ًا  ذاك  اإذ 

املرّخ�ص��ة �ش��وت ال�شع��ب ون�ص��ط يف تعزي��ز 

التنظيم النقابّي ويف تاأ�صي�ض هيئات م�صاندة 

��دة، مبدئّيًا، خلّط  خمتلف��ة الأغرا�ض وجم�صّ

ن�صاله »اجلبهوّي«. ويف امليدان ال�صيا�صّي، اأّيد 

احلزب املعاه��دة الفرن�صّية – ال�صورّية وعار�ض 

املعاهدة الفرن�صّية – اللبنانّية متبّنيًا الدعوة 

اإىل الوحدة ال�صورّية. وهو ما قّربه اإىل الكتلة 

الوطنّية احلاكم��ة يف دم�صق، واإىل معار�صة 

اأركانه��ا ريا���ض  اأب��رز  لبنانّي��ة كان ب��ني 

ر التحال��ف يف انتخابات  ال�صل��ح. وهو ما ي�صّ

َحي  1937 النيابّي��ة ب��ني لئح��ة ال�صل��ح ومر�صّ
احلزب عن بروت، نقول ال�صاوي و�صعد الدين 

مومنة. وكان احلزب ق��د تعاون مع ال�صلح 

اأي�صًا يف قيادة اإ�صرابات �صهدها الن�صف الأّول 

من الثالثينات، وقد ذكرنا ذلك.

عل��ى اأن اأم��ر ال�صيوعّيني اأف�ص��ى اإىل نك�صة 

 – ال�صوفياتّي، 
ّ
�صديدة حني انعقد امليثاق الأملاين

يف اآب 1939، فا�صطّروا اإىل ما ي�صبه ال�صكوت 

عن الفا�صّي��ة والنازّية وتقّدمهم��ا الكا�صح 

يف املرحل��ة الأوىل من احل��رب العاملّية. خ�صر 

 ال�ص��ورّي، اآنذاك، 
ّ
احلزب ال�صيوع��ّي اللبناين

ت  �صط��رًا معتربًا ج��ّدًا م��ن اأع�صائ��ه وانف�صّ

 73Zس� �شيوعّيون )يف �شوري� ولبن�ن( غداة ال�شتقالل
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كان ريا���ض ال�صل��ح يتاأّهب لرتك احلك��م، اإذن، مع اقرتاب 

موع��د النتخاب��ات النيابّي��ة، والب��الد يف ح��ال عربّي��ة ودولّي��ة 

خمتلفة ج��ّدًا عن احلال التي با�صر ال�صل��ح احلكم فيها �صنة 

 ملعركة ال�صتقالل ي�صتكمل، 
ّ
1943. كان الركن الربيط��اين

�صيئًا بعد �صيء، تخّليًا األيمًا عن املفاتيح الإ�صرتاتيجّية الرئي�صة 

لل�ص��رق الأو�صط. وهذا ا�صتكم��ال احتاج، بع��د 1951، اإىل ب�صع 

 من فل�صطني، �صنة 
ّ
�صن��وات اأخرى. وكان الن�صحاب الربيطاين

1948، ق��د مّثل يف املجال العربّي مرحلة رئي�صة من هذا التخّلي. 

وكان��ت الوليات املّتح��دة، اخلارجة وحده��ا �صليمة وعظيمة 

القّوة من احلرب العاملّية الثانية واملت�صّدية لحقًا حلماية العامل 

كّل��ه من ال�صيوعّية وامل�صتحوذة، من قبل، على اجلانب الأهّم 

 يف جزيرة العرب، هي الوريث املوؤّهل 
ّ
من تركة النفوذ الربيطاين

ملا اأخذ ي�شقط اأو ينذر بال�شق�ط من امل�اطن االأخرى لهذا النف�ذ. 

وق��د با�ص��رت الوليات املّتح��دة دورها هذا من تركي��ا واليونان، 

ف�ص��اًل عن اجلزي��رة العربّي��ة. وحني اأخ��ذت ت�ص��ّرح ب�صرها اإىل 

حلقات عربّية اأخرى هي بالد ال�صام والعراق، متوّخية اإحكام 

الطوق حول الحّتاد ال�صوفياتّي )وكانت تركيا واإيران والأفغان 

وباك�صت��ان حلقاته الأخ��رى(، لقيت يف ذلك تعاون��ًا بريطانّيًا 

اإجمالّيًا مل يخُل من توّتر مو�صعي ومواجهات تف�صيلّية. ولكن 

ع الأمرك��ّي كانت يف اجلانب  امل�صكل��ة ال�صعبة له��ذا التو�صّ

العرب��ّي وكان��ت عقدته��ا يف فل�صط��ني. فقد وج��دت الوليات 

املّتح��دة نف�صه��ا )وه��ي الطارئة ال��دور، ن�صبّي��ًا، يف ال�صراع على 

فل�صطني( وهي حتمل عل��ى يديها دولة اإ�صرائيل الوليدة، وذلك، 

من حيث الأ�صا�ض، لأ�صباب اأمركّية داخلّية. ن�صاأ هذا الو�صع 

يف ظ��رف كان��ت في��ه الدول��ة ال�صهيونّية اأبعد م��ا تكون عن 

»التط��ّوع« لتقدمي ما اعتربته »تن��ازلت« للعرب، ت�صرتي بها 

ا�صتجابة هوؤلء للمطالب الأمركّية. بل هي كانت، يف اأواخر 

�صوها م�صتعّدين  1948، ق��د ابتعدت اأ�صواطًا عن قبول ما بدا موؤ�صّ

لقبوله يف اأوائل العام نف�صه. 

هكذا وجدت الوليات املّتحدة نف�صها تطالب العرب بالن�صواء 

ال�صيا�ص��ّي والع�صكرّي يف املنظومة املراد اإن�صاوؤها، وهي غر قادرة 

على رّد �صيء لهم من خ�صارتهم، مبا هي الراعي العاملّي اجلديد 

ملنطقته��م، ب��ل اأي�صًا وه��ي حمت�صن��ة عدّوه��م وراغبة – �صمنًا 

اأو �صراح��ة – يف �صّمه��م مع ه��ذا العدّو اإىل �صرك��ة اإ�صرتاتيجّية 

يكون هو احللقة القوّية فيها. فحّتى ال�صالح لبث بيعه مقّننًا 

ب�ص��ّدة ملن كان ُيفرت�ض دخولهم حربًا عاملّية حمتملة الوقوع، 

وحّت��ى املعونة القت�صادّية لبثت نظرّي��ة، اإىل حّد بعيد، منوطة، 

م��ا خال الن��زر منها، بقب��ول الأمر الواق��ع يف فل�صطي���ن واإبرام 

التحالف املطلوب. 

كان هذا الو�صع الأمركّي امل�صتجّد خمتلفًا اختالفًا ج�صيمًا 

ع��ن ذاك ال��ذي كان لربيطاني��ا الُعظمى حّت��ى نهاية احلرب 

العاملّي��ة الثانية. فعلى الرغم من اأن بريطانيا هي �صاحبة وع�د 

بلف���ور، وهي الراعي��ة امُلتقّلبة املزاج جّدًا للهج��رة اليهودّية اإىل 

فل�صط��ني، وه��ي حامية ال�صتيط���ان اليهودّي يف ه��ذه الأخرة 

عن��د احلاجة، ف��اإن بريطانيا كان��ت اأي�صًا ه��ي احلليفة لثورة 

الع��رب على ال�صلطنة العثمانّية، يف اإّبان احلرب العاملّية الأوىل، 

�صة لدول عربّية، من اأ�صلها، بعد ذلك، وهي الراعية  وه��ي املوؤ�صّ

ل�صتق��الل بع�ض اآخر من هذه الدول يف احل��رب العاملّية الثانية، 

 
ّ
وهي املتعّر�صة، ابتداء من اأواخر تلك احلرب، لل�صعي ال�صهيوين

امل�صّلح اإىل اإخراجها من فل�صطني. لذا مل يكن نفوذها يف الدول 

العربّي��ة، م��ع كّل ما ا�صتثاره م��ن اأزمات يف الع��راق ويف م�صر، 

م�صدر حرج وقلقل���ة لالأنظمة املتعاِه�دة معها اأو املقّربة اإليها، 

يبلغان من ال�صّدة واجلذرية ما اأخذ يت�صّبب به الطرق الأمركّي 

لأب��واب ه��ذه الأنظم��ة، مقرتنًا بالتبّن���ي الأمرك��ّي لإ�صرائيل 

ومع��ه رزوح هذه الأخ��رة املقلق عل��ى اأمن جرانه��ا وت�صّلبها 

ال�صديد يف مواجهة كّل ت�صوي�ة يعر�صها جمتمع الدول للم�صاألة 

الفل�صطينّي��ة. م��ن عج��ز الع��رب، اإذن، اإىل اللجاج��ة الغربّية 

يف من��اخ احل��رب الب��اردة، اإىل ال�صط��راب احلا�ص��ل اأو املحتمل 

عل��ى احل��دود م��ع اإ�صرائي��ل، اإىل �صغ��ط م�صكل��ة الالجئي�ن 

واأخط��ار ا�صتثمارها وا�صتثماره���م يف زلزلة املجتمعات امل�صيفة، 

كان ريا���ض ال�صل��ح يخّلف وراءه و�صعًا خمتلف��ًا جّدًا – على ما 

اأ�صلفنا – ع��ن و�صع التوّثب اإىل ال�صتق��الل والآمال املنب�صطة يف 

بن��اء دولته والوحدة ال�صيا�صّية )الظاه��رة يف الأقّل( للمجتمعات 

التائقة اإليه... 

ه��ذا ال�صتقالل كان يزّكيه اأي�صًا، يف �صنة 1943، نظام اإقليمّي 

رعت بريطانيا العظمى اأي�صًا تكّونه وا�صتتباب اأ�صوله ومتّثل يف 

»م�ص��اورات الوح��دة العربّية«، ثّم يف جامعة ال��دول العربّية، وقد 

 واأخ��ذ مبقت�صياته. 
ّ
رع��ى ميثاق�ها ميث��اق ال�صتقالل اللبناين

واأّم��ا يف اأوائل 1951، فكانت اجلامعة العربّية ل تزال جتد ع�ص�رًا 

»ع�صب��ة مكافح��ة الفا�صّي��ة« اإىل ن�صاطها 

ال�صاب��ق وا�صتاأنف��ت جري��دة �ش��وت ال�شع��ب 

�صدوره��ا واأن�صئت جمّلة الطري��ق. وبعد �صنة 

وبع���ض �صنة من هذه الع��ودة، �صّدت الهزية 

الأملانّية يف �صتالينغ��راد من اأزر احلزب وزادت 

يف جاذبّية دعاوته اإذ ظهر اأن جبهات املحور 

�صائرة اإىل انهيار.

وكان منّو ال�صناعة البارز يف �صوريا ولبنان، يف 

ع يف املجال املتاح حلركة  اأثن��اء احلرب، يو�صّ

احل��زب وي�صّه��ل جه��وده لتعزي��ز التنظي��م 

النقاب��ّي. عل��ى اأن �صن��وات احل��رب �صهدت 

القليل من الإ�صراب��ات العّمالّية، اإذ جعلت 

ب�صخامته��ا  تت�ص��ّدر،  ال�صيا�صّي��ة  امل�صائ��ل 

واإحلاحه��ا، جمال العمل الع��اّم اأو ت�صتغرقه. 

فل��م ت�صتاأن��ف احل��ركات الإ�صرابّي��ة اإّل يف 

الن�ص��ف الث��اين من �صن��ة 1945 ويف العام الذي 

ة، معركة قانون العمل.  تاله و�صهد، بخا�صّ

وق��د اأقّر جمل�ض النّواب ه��ذا القانون، وكان 

مطلب��ًا ثابتًا للح��زب وللحرك��ة النقابّية، 

وذل��ك بعد جمابه��ة �صقطت فيه��ا العاملة 

وردة اإبراهيم واأ�صيب نفر غرها.

قب��ل ذل��ك، كان احل��زب ق��د ا�ص��رتك يف 

معرك��ة ال�صتق��الل ويف »املوؤمت��ر الوطنّي« 

الذي ت�صّكل يف اأثنائها م�صتماًل على مروحة 

مرموق��ة م��ن ال�صخ�صّي��ات والهيئ��ات. وقد 

من حول��ه اأو انكفاأت هيئ��ات و�صخ�صّيات 

كان��ت تعت��رب »رفيق��ة درب« ل��ه. وكانت 

عالقة احلزب بالكتل��ة الوطنّية يف دم�صق 

قد اأخذت ت�صوء بع��د انهيار جتربة »اجلبهة 

الفرن�ص��ّي  والتلّك��وؤ  فرن�ص��ا  يف  ال�صعبّي��ة« 

املتم��ادي يف اإبرام املعاهدة مع �صوريا. فابتداًء 

م��ن �صي��ف 1938، ع��اد احل��زب اإىل مواقف��ه 

املت�ص��ّددة يف معار�صة ال�صلط��ة املنتدبة، واإىل 

معار�ص��ة احلكومة الوطنّي��ة يف اآن. وهو ما 

اأف�ص��ى اإىل حظ��ر ن�صاطه ووق��ف جريدته مع 

ن�صوب احل��رب العاملّية. ومل يلب��ث قادته اأن 

�صيقوا اإىل ال�صجن يف نهاية العام 1939.

هذه املحن��ة التي طالت نح��و �صنتني انتهت 

م��ع دخ��ول الحّت��اد ال�صوفياتّي احل��رب اإىل 

جان��ب احللفاء، يف حزي��ران 1941، بعد اإقدام 

احل��دود  اجتي��اح  عل��ى  الهتل��رّي  اجلي���ض 

ال�صوفياتّي��ة. كان احلزب ق��د اعترب زحف 

ومعه��ا   1941 ربي��ع  يف  الربيطانّي��ة  الق��ّوات 

ق��ّوات فرن�صا احلّرة لتحري��ر �صوريا ولبنان من 

ال�صيطرة الفي�صّية »عدوانًا« �صارخًا. على اأن 

 
ّ
هذا املوق��ف تغّر حني زحف اجلي�ض الأملاين

على الأرا�صي ال�صوفياتّية بعد ذلك ب�صهرين. 

وع��ادت  ال�صيوعّي��ني  الق��ادة  �ص��راح  اأُطل��ق 
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يف لأم ج��راح خّلفتها فيها هزي��ة 1948، وكانت عواقب هذه 

الهزي���ة ل ت��زال تتنام���ى. فم��ع اأن الأزمة الت��ي اأحدثها �صّم 

�صّف��ة الأردّن الغربّية اإىل ال�صرقّية ب��دت اآخذة يف النح�ص�ار، فاإن 

ال�صم��ان اجلماعّي العربّي بدا، يف وجه م��ن وجوهه، رّدًا م�صرّيًا، 

ة، على اخلطوة الأردنّية، وبقي الأردّن مبناأى منه ومل ياأِت  بخا�صّ

مظه�ره، مع �صعف اجليو�ض العربّية امل�صتمّر، باِعثًا على الثقة 

بجدّي��ة فاعلّيته الدفاعّية. وم��ع ت�صل�صل النقالبات يف �صوريا، 

ظهر لأّول مّرة، م��ن خالل هذه احلالة، عجز منظومة اجلامعة 

عن درء املخاطر احلائقة ب��كل من حلقاتها... بل ظهر اأي�صًا 

اأن احللقة ال�صعيفة �صرعان ما ت�صتوي غر�صًا لت�صارع احللقات 

الأخرى عليها، وهو ما يزيدها �صعفًا.

يف �صوري��ا اإذن، كان��ت ق��د ب��داأت، قبل مغ��ادرة ريا���ض ال�صلح 

احلك��م ب�صنة ون�صف �صنة، مرحلة »حك��م مزدوج« واِجهته 

حزب ال�صعب والرئي�ص��ان الظاهران الأتا�صي والعظم اأو القد�صي، 

والقّوة ال�صاعدة فيه اأديب ال�صي�صك�لي، الذي راح، بعد اأن اأطاح 

احلّناوي، يق�صي من دائرة النفوذ يف اجلي�ض مناف�ص�يه املحتملني 

ويّه��د، بط��ّي �صفح��ة الوح��دة ال�صورّية – العراقّي��ة، لإطاح��ة 

بال�صلط��ة. وكان  وال�صتئث���ار  املرتّنح��ة  ال�صيا�صّي��ة  الواجه��ة 

ال�شّب��اط الذين ت�ال�ا على حكم �ش�ريا، حّتى ذلك احلني، من 

الزعي��م اإىل احلّن��اوي اإىل ال�صي�صكلي يكّنون ع��داًء ا�صتثنائّي 

ال�صّدة لريا�ض ال�صلح. وهو عداء زاده �صّدة، يف احلالتني الأخرتني، 

اإع��دام اأنطون �صعادة. فقد ع��ّوَل احلّن��اوي وال�صي�صك�لي، على 

الرغم م��ن اللتبا�ض اأو التقّلب الذي �ص��اب عالقة كّل منهما 

باحل��زب ال�ش���رّي الق�مّي، عل��ى �شّباط من ه��ذا احلزب وعلى 

دعم��ه ال�صيا�صّي. غر اأن ج�ذر العداء الأعمق بني ريا�ض ال�صلح 

وانقالبّي��ي دم�صق كان – على ما اأ�صرنا اإلي��ه – يف مو�صع اآخ�ر. 

كان يف اعتب��ار ه��وؤلء ال�صلَح بقّية جيل عرب��ّي ظّل حا�صرًا يف 

خاط��ر �صورّي��ني كثرين، وكان م��ن وجوهه القّوتل��ي ومردم. 

كان ريا�ض ال�صلح ق��د اأثار غ�صب ح�صني الزعيم، فور انقالب 

ه��ذا الأخر عل��ى القّوتلي، بدعوت��ه الوزراء املفّو�ص��ني العرب يف 

بروت اإىل بحث الو�صع النا�صئ يف دم�صق. ول غرو اأن ريا�ض ال�صلح 

التقى مردم يف القاهرة، يف اأواخر ت�صرين الأّول 1950 )اأي حني كان 

ال�صي�صكل��ي ق�د بلغ الغاية م��ن اإق�صاء مناف�صي�ه الع�صكرّيني 

ة مل�صر،  نق��اًل اأو نفيًا اأو اعتق��اًل(، واأّنه بحث، وهو يف زي��ارة خا�صّ

اأح��وال �صوريا مع النّحا�ض واأ�ص��رك يف البحث وزير العراق املفّو�ض 

ة – �صك��ري القّوتلي  يف م�ص��ر. ول غرو اأّن��ه التق��ى اأي�صًا – وبخا�صّ

يف الإ�صكندري��ة. وه��ذا فيما كان��ت العرائ���ض املطالبة بعودة 

القّوتلي اإىل ال�صلطة حت�صد التواقيع باأعداد �صخمة يف �صوريا. 

مل يع��د القّوتل��ي اإىل دم�صق يف حينه، ول ع��اد مردم، بل اأكمل 

ال�صي�صك�ل��ي طريق��ه الق�ص��ر نح��و حك��م ا�صتب��دادّي )ق�صر 

اأي�ص��ًا( ل�ش�ري��ا. وح��ني غ��ادر ريا���ض ال�شل��ح احلك��م يف �شباط 

1951، كان��ت دم�صق غ��ر دم�صق التي زارها ف��ور ت�صّلمه رئا�صة 

احلكوم��ة يف خري��ف 1943. كان م��ا اأطلق علي��ه لحقًا ا�صم 

امليث��اق الوطنّي – بني ما كان – ميثاقًا بني بروت ودم�صق. وهو 

ميثاق لبثت الثانية متيل تارًة اإىل اإبرامه وتارًة اإىل نق�صه. وكان 

ريا�ض ال�صل��ح، ب�صخ�صّيته وبتاريخه كّل��ه، �صمانة الإبرام من 

جهة ب��روت. وكان يف العا�صمة الأخ��رى القّوتلي واجلابري ثّم 

القّوتلي وم��ردم. وهوؤلء مل تكن �صيا�ص��ة العالقة معهم هّينة 

دائمًا من اجلهة اللبنانّية. ولكن ريا�ض ال�صلح بقي قادرًا على 

ه��ذه ال�صيا�ص��ة. واأّما يف �صن��ة 1951 – بل قبلها – ف��كان خ�صوم 

ريا�ض ال�صل��ح الذين حتّم�صوا موّقتًا – برغ��م اخل�صومة – ملواقفه 

اللبنانّي��ة، يف وجه خال��د العظ�م ثّم يف وجه ناظ��م القد�صي، قد 

وج��دوا الوقت الكايف لكب�ح حما�صتهم، واأخذوا يعّرون ريا�ض 

ال�صل��ح باأّن��ه لي���ض الرجل الذي ي�صل��ح لإ�ص��الح العالقات بني 

بروت النتخابات – على عالت�ها – ودم�صق النقالبات.

ذكرن��ا اأن املرحلة نف�صه��ا �صهدت ت�صّكل 

. وكان 
ّ
احلزب��ني امل�صتقّلني ال�صورّي واللبناين

احلزب يرفع يف هذه املرحلة �صعارات »التحّرر 

الوطنّي« و »الديقراطّية ال�صعبّية« اإىل �صعار 

»مكافح��ة الفا�صّية« مّتبع��ًا خّطة اعتدال 

وا�صح يف املطال��ب القت�صادّية الجتماعّية. 

��ر انفتاحه، حتت راي��ة »اجلبهة  وه��و ما ي�صّ

الوطنّية الديقراطّية« املفرت�صة، على �صائر 

الق��وى املناه�ص��ة لالنت��داب. وكانت تلك 

مرحل��ة �صهد فيه��ا احلزب من��ّوًا كبرًا يف 

لبنان اإذ اأ�صبح اأع�صاوؤه يُعّدون بالألوف، واأ�صبح 

م�صيط��رًا على نقابات عدي��دة وذات اأهّمّية 

وكرث منا�شروه اأي�ش��ًا يف اأو�شاط متنّ�عة. وقد 

اأ�صه��م يف هذا النمّو وقوف الحّتاد ال�صوفياتّي 

بجانب �صوريا ولبنان يف معركَتي ال�صتقالل 

واجل��الء. واأ�صه��م فيه اأي�ص��ًا ا�صرتاك احلزب 

يف املب��ادرات املعادية لل�صهيونّية، وقد اأخذت 

 العاّم يف 
ّ
تتواتر مع تبا�صر الهجوم ال�صهيوين

فل�صطني حني لحت مبزيد من الو�صوح فور 

انتهاء احلرب العاملّية. 

 عالق��ات موّدة 
ّ
علي��ه اأن�صاأ احل��زب اللبناين

اإجمالّي��ة مع حكومات ال�صتقالل اإىل �صنة 

1947 مبا فيها حكومتا ريا�ض ال�صلح الأوليان. 
وبا�صتثن��اء ما كان ي�صحب بع�ض الإ�صرابات 

م��ن توّت��ر وعن��ف حمدودين، حظ��ي احلزب 

بتقّبل ر�صمّي اإجم��ايّل لن�صاطه العلنّي... بل 

برعاية ر�صمّية مبا�ص��رة لبع�ض من وجوه هذا 

الن�شاط. وهذا مع بقائه مالزمًا خّط الهج�م 

على �صيا�صات »الدول ال�صتعمارّية« الغربّية، 

وخ�صو�صًا بريطاني��ا، وعلى ملك الأردّن عبد 

الل��ه وعل��ى مواق��ف اّتخذتها جامع��ة الدول 

العربّي��ة اأحيان��ًا. واأّم��ا احلزب ال��ذي كان ل 

يكاد يخلو اأ�صبوع، يف تلك الآونة، من �صداٍم 

بني عنا�ص��ره وعنا�صر احل��زب ال�صيوعّي فهو 

احل��زب ال�صورّي القومّي. ويف ذكرى وعد بلفور 

)2 ت�صري��ن الثاين( �صن��ة 1945، اأ�صفر واحد من 
هذه ال�شدام��ات، يف و�شط بروت، عن �شق�ط 

قتيل هو ال�صيوع��ّي اإدوار ال�صرتوين من جمّلة 

الطريق وعن اإ�صابة عنا�ص��ر عّدة من احلزب 

القومّي بجروح خمتلفة.

غر اأن العالقة بني احل��زب واأو�شاط ال�شلطة 

اأخذت ت�صطرب كث��رًا يف ال�صنوات الثالث 

الأخرة م��ن الأربعينات، وذل��ك حتت وطاأة 

عامل��ني: الأّول اعتم��اد »عقي��دة جدانوف« 

املتزّمت��ة )1947‑1949( يف الحّت��اد ال�صوفيات��ّي، 

 وقد نحت بالأحزاب املوالي��ة لهذا الأخر، يف

احلرك��ة ال�صيوعّي��ة العاملّية، نح��و اعتماد 

لهجة طبقّية �صارمة �صّيقت نطاق »اجلبهة 

الوطنّية«، دون نق�صها، وقّللت من مكانتها 

يف اإ�صرتاتيجّية الأحزاب، فحّدت، بالنتيجة، 

من انفتاح هذه الأخرة على جهات �صيا�صّية 

تلتم���ض  ال�صلط��ات وخارجه��ا كان��ت  يف 

الوطن��ّي  اأم���ض حمالفته��ا يف »الن�ص��ال  اإىل 

الديقراطّي«. هذه العقيدة قّيدت، يف لبنان 

و�صوري��ا، مالينة احل��زب ال�صريحة ملن كان 

ي�صّنفه��م ممّثل��ني �صيا�صّي��ني للراأ�صمالّي��ة 

»الوطنّي��ة« م��ن �صناعّية وجتارّي��ة ولكبار 

ماّلكي الأرا�صي، ناهيك بفئات اأخرى اأدنى 

درجة يف ال�صّلم الطبقّي. مل يتخّل احلزب عن 

اإ�صرتاتيجّية »اجلبه��ة«، ولكّنه اأعاد النظر 

يف تعريف��ه للعالق��ة اجلبهوّي��ة واأخ��ذ ي�صّدد 

على قيادته للن�صال القت�صادّي – الجتماعّي 

يف وج��ه م��ن كان��وا اأطراف��ًا مفرت�ص��ني يف 

تل��ك العالقة. والعامل الث���ين تاأييد الحّتاد 

القا�ص��ي  املّتح��دة  الأمم  لق��رار  ال�صوفيات��ّي 

بتق�صي��م فل�صط��ني يف 29 ت�صرين الثاين 1947، 

ث��ّم اعرتافه – بعد اأ�صهر – بدول��ة اإ�صرائيل فور 

اإعالن قيامها. وقد هّز هذا املوقف ال�صوفياتّي 

احلزب نف�صه اإذ كان يف اخلّط املعادي لإن�صاء 

الدولة اليهودّية يف فل�صطني وا�صرتك بفاعلّية 

لب�صع �صن��وات يف »احّتاد الأح��زاب اللبنانّية 

ملكافحة ال�صهيونّية« )وكان يرئ�صه حمّمد 

جمي��ل بيه��م( فاأخ��ذه املوق��ف ال�صوفيات��ّي 

على حني غّرة، ووجد نف�صه م�صوقًا اإىل تاأييد 

التق�صيم يف بي��ان م�صرتك اأ�صدرته معه عّدة 

اأحزاب �صيوعّية عربّي��ة. وقد �صهدت دم�صق 

حرك��ة نقمة عل��ى ال�صيوعّي��ني قُتل فيها 

ثالث��ة من ه��وؤلء وُج��رح واح��د. واألقيت، يف 

ب��روت كذلك، قنبل��ة على مق��ّر احلزب. 

ويف مطل��ع العام 1948، ُحظ��ر ن�شاط احلزبني 

ال�صيوعّيني يف �صوري��ا ولبنان واأُغلق يف بروت 
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يف الث��اين م��ن اآذار 1947، عاد اإىل لبنان اأنط��ون �صعادة من غربة 

اأرجنتينّي��ة طال��ت نح��وًا من ت�ص��ع �صن��وات. وكان معه على 

الطائرة نف�صها فوزي القاوقجي، العائد هو اأي�صًا اإىل لبنان، ولكن 

م��ن القاهرة، بع��د غربة طالت كث��ريًا وطّوحت ب��ه بني اأقطار 

عديدة واملوعود هو اأي�صًا بحلبة جديدة من حلبات �صراع مديد.

 

كان اأنطون �صعادة قد اأم�صى، يف الن�صف الثاين من الثالثينات، 

ث��الث عقوبات �صجن متباينة املّدة، وذل��ك على اأثر انك�صاف 

�صه يف �صنة 1932 و�صّماه احلزب ال�صورّي  اأم��ر احلزب ال�صّري الذي اأ�صّ

القومّي، وجعل له نظامًا حموره جعل الع�صوّية عقدًا بني املنت�صبني 

والزعيم وطل��ب الن�شباط واإ�شالم النف�ض اإىل ه��رم القيادة. وقد 

�ض احلزب موقع »الزعامة« هذا حميطًا اإّياه ب�صعائر  ت�صّن��م موؤ�صّ

ال��والء والطاعة على غ��راٍر ا�صتوحى – �صاأن �ص��واه من املنّظمات 

امل�صابهة �صكاًل يف امل�صرق العربّي – ناذج اأوروبّية كانت مبذولة 

ه��ا النموذج الفا�ص��ّي االإيطايّل. على  اآن��ذاك للمقّلدين، واأخ�صّ

�صها – تفّرد باال�صتقاء  اأن اأنط��ون �صعادة – الذي در�ض االأملانّي��ة ودرَّ

املبا�ص��ر من القومّي��ة االأملانّي��ة الرومنطيقّي��ة، فاأدخل فكرها 

ال�صيا�ص��ّي اإىل ه��ذا امل�ص��رق، ومل يك��ن دخ��ل اإلي��ه منها، قبل 

ذل��ك، غري فتات من ال�صع��ر والرواية. فكانت من ذلك نظرّية 

للقومّي��ة ال�صورّية ي�صّح ت�صنيفها يف ع��داد »قومّيات االأر�ض« اإذ 

هي تفرت�ض ثباتًا ل�صمات االأّمة، اأ�صا�صه عالقتها باالإقليم الذي 

نت وا�صتقّرت بني ظهرانيه، وذلك دون العرق والدين واللغة التي 

ال تُع��ّد »جوهرّية« يف تكوين االأّمة. وه��ذا مع اأن �صعادة مل يْناأَ 

بنف�صه فع��اًل عن النظرة العرقّية، واإّنا و�صع »املزيج ال�صاليّل« 

)ال��ذي قد يك��ون، بح�صب راأيه، ممت��ازًا اأو منحّط��ًا( يف مو�صع 

»الع��رق النقّي« ال��ذي ال ي�صمد الأدنى نظر تاريخ��ّي، وخ�صو�صًا يف 

حال��ة اإقليم كان، م��ّدة تاريخه كّله، َمع��ربًا وحمّطًا للفتوح 

والهج��رات. وقد ع��ّد �صعادة »املزي��ج ال�صاليّل« ال�ص��ورّي ممتازًا، 

بطبيع��ة احل��ال، معتّدًا مبا جاءت به القومّي��ات املهيمنة من 

اأخالط نظرّية زعمت لها، يف تلك الأّيام، �شفة »علمّية«.

اأف�ص��ى تاأ�صي���ض القومّي��ة عل��ى االأر���ض الواح��دة ب�صع��ادة اأي�صًا 

اإىل القط��ع بوج��وب ف�صل الدين ع��ن الدولة. فلم ي��وِل اعتبارًا 

اإيجابّي��ًا، يف تطّلع��ه اإىل م�صتقبل االأّمة، ملا ه��و قائم من البنى 

االجتماعّية – الثقافّي��ة الت��ي تتنازع هذه االأّم��ة اأو تتاآزر فيها. 

واإّن��ا �ص��رف هّم��ه، ع��رب التن�صئ��ة والتنظي��م احلزبّي��ني، اإىل
 

م103Z من كان ذلك »�لعائد«؟

مقّر احلزب، و�ص��ودرت اأوراقه ودوهمت منازل 

قادته فا�صط��ّروا اإىل التخّفي. كذلك اأُلزمت 

هيئ��ات موالي��ة للحزب بتجمي��د ن�صاطها. 

ومع دخول لبنان احلرب الفل�صطينّية، األقت 

اأجهزة االأم��ن القب�ض على نحو ع�صرين من 

ال�صيوعّي��ني بينه��م قيادّي��ون واقتادتهم اإىل 

�صج��ن القلعة يف بعلبك، ليبق��وا فيه اأ�صهرًا 

م��ن غري تهمة توّجه اإليه��م وال حماكمة. 

وح��ني نّظم احل��زب تظاه��رة احتجاج على 

ا�صتم��رار اعتقالهم اأمام اأب��واب املوؤمتر العاّم 

ملنّظم��ة االأوني�صكو املنعقد يف بريوت، قُب�ض 

على بع���ض امل�صرتكني يف التظاه��رة وقُب�ض 

اأي�ص��ًا على القائد النقابّي ال�صيوعّي م�صطفى 

العري�ض امل�صرتك، من جهته، ب�صفة مراقب، 

 يف املوؤمت��ر! وق��د اأحل��ق العري���ض برفاق��ه يف 

�صجن بعلبك.

ويف غمرة هذه احلملة، كان فرج الله احللو 

ال��ذي اأق�ص��ي، ب�صع��ي م��ن خال��د بكدا�ض، 

 يف منت�ص��ف 
ّ
ع��ن رئا�ص��ة احل��زب اللبن��اين

االأربعينات، يتعّر�ض، وهو مالحق مع رفاقه 

من جان��ب اأجهزة ال�صلطة، حلملة داخلّية 

جديدة من جهة بكدا�ض واأ�صياعه، �صّوغها 

ترّدد احلل��و يف االن�صياع للموقف ال�صوفياتّي 

من الن��زاع اجلاري يف فل�صط��ني. وقد ا�صطّر 

احللو الحقًا، بعد اأن اأق�صي عن كّل م�صوؤولّية 

حزبّية، اإىل التقّدم بنقد ذاتّي مهني، متهيدًا 

 لعودته اإىل القي��ادة، حمل، يف تاريخ احلزب،

ا�ص��م »ر�صالة الرفي��ق �صامل«. وه��ي ن�ّض من 

علي��ه  كان��ت  مل��ا  النموذجّي��ة  الن�صو���ض 

االأدبّي��ات الداخلّية لالأح��زاب ال�صيوعّية يف 

هذه املرحلة من العهد ال�صتالينّي.

ويف دم�صق، تقّلب موقف ال�صلطة احلاكمة 

من احلزب ال�صيوعّي على اإيقاع االنقالبات 

الع�صكرّي��ة. فمن من��اخ املجابهة القاطعة 

الذي �صاد بني احلزب وال�صلطة يف اأّيام ح�صني 

الزعي��م، اإىل من��اخ امل��داراة الوا�صح��ة، واإن 

متقّطع��ة، والتع��اون االنتخاب��ّي م��ع حزب 

ال�صع��ب يف عه��د �صامي احلّن��اوي، اإىل حّرية 

احلركة الن�صبّي��ة واإىل التظاهر ت�صامنًا مع 

كوري��ا ال�صمالّية اأو مناه�صة للبيان الثالثّي 

يف عام��ي ازدواج ال�صلطة )وذاك تظاهر اأورث 

قمع��ًا دامي��ًا(... وق��د �صاحب ه��ذا التقّلب 

ارتفاع �صعار »الدفاع عن ال�صالم« يف دعاوة 

احل��زب و�صاَحَبت��ه اأي�ص��ًا حمل��ة تطه��ري يف 

 اأخرجت 
ّ
�صفوف احلزب��ني ال�صورّي واللبن��اين

منهم��ا م��ن ُو�صم��وا بتهم��ة »التيتوّي��ة«. 

ويف ه��ذه املّدة اأي�ص��ًا، زاد �صع��ار »الدفاع عن 

ال�صالم« من اأهمّية منّظمة »اأن�صار ال�صلم« 

ع كثريًا من نفوذها يف  التابعة للح��زب وو�صّ

الو�صط��ني ال�صيا�صّي والثقايّف، م��ربزًا للعيان، 

عل��ى اخل�صو���ض، وث��وق ال�صل��ة ب��ني احلزب 

ال�صيوعّي وحزب ال�صعب.

اأظهرت حملة التطهري ا�صتمرار التداخل )بل 

 ،
ّ
ازدياده( بني قيادتي احلزبني ال�صورّي واللبناين

وما كان خلالد بكدا�ض، على وجه التحديد، 

م��ن �صط��وة يف كليهم��ا. ومل تلب��ث ه��ذه 

دت يف »قيادة عليا« للحزبني  ال�صطوة اأن جت�صّ

اأن�صئت يف نهاية العام 1950. ويف ظروف ال�صغط 

التي �صحبت ت�صّلق ال�صي�صكل��ي الدوؤوب اإىل 

قّم��ة ال�صلطة، انتقلت قيادة احل��زب ال�صورّي 

نف�صه��ا، يف الع��ام التايل، اإىل ب��ريوت. وكان 

موق��ف احل��زب ي��زداد �صرام��ة م��ن االأحزاب 

�صع��ارات  الت��ي اعتم��دت  االأخ��رى  ال�صورّي��ة 

العّم��ايّل  الو�صط��ني  يف  ل�صعارات��ه  م�صابه��ة 

والفاّلحّي )احلزب العربّي اال�صرتاكّي، حزب 
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»خرافات الأ�صل« التي تّتخذها العقائد القومّية. فهذه تنطلق 

م��ن اإنكار: تنكر اأن ن��وازع احلا�صر هي اأ�صله��ا الفعلّي وهي 

املوّجه��ة واملوؤّلفة ل�صور ما�صيها، مبا في��ه ما�صي الأر�ض نف�صها 

وم��ا يُن�ص��ب اإليها م��ن »دعوة«. وه��ي ت�صتبدل بالن��وازع تلك 

تاأليفًا بعين��ه للتاريخ ما هو اإل واحد من تاآليف ممكنة، وهو 

ال��ذي ت�صّوغه تلك النوزاع نف�صها. وتتبّدى الأر�ض نف�صها طّيعة 

يف حلظ��ات التاأ�صي�ض. فالأر�ض، بحّد ذاته��ا، ي�صعها اأن تكون 

جزي��رة �صئيل��ة اجل��رم، وي�صعها اأن تك��ون ق��اّرة. فلكّل من 

هاتني �صخ�صّية طبيعّية. 

 

و�ص��واء اأ�صعر �صعادة بحقيقة دافع��ه اأم مل ي�صعر بها )اإذ ل اأهّمّية 

ع( الذي  تذكر ل�»ال�صعور« يف هذا املعر�ض( فاإن التو�صيع )اأو التو�صّ

ب��ادر اإليه على عجل )قامعًا ب�صّدة ده�صة املثّقفني املبغوتني من 

ب��ني اأركان حزبه( مل يكن مرّده اإىل اأف�صلّية جبال البختياري 

حّدًا �صرقّيًا ل�صوريا اجلديدة على تخوم البادية ال�صامّية و»ملتقى 

دجل��ة« ول عظم��ة احل�صارة القدية يف ما ب��ني النهرين، واإمّنا 

كان ت�صّدر العراق الها�صمّي املتزايد من اأوائل الأربعينات. كان 

مرّد التو�صيع، بالتايل، اإىل ا�صتمال »الهالل اخل�صيب« )الذي ظّل 

�صع��ادة يكابر، �صيئًا ما، يف النت�صاب اإىل ا�صمه هذا( يف ال�صراع 

ال�صيا�صّي الفعلّي، مّدة عقد من الزمن، على »�صوريا الكربى«. 

وكان ن��وري ال�صعيد قد رفع لواء الأّول ورفع عبد الله، اأمر �صرق 

الأردّن ث��ّم امللك عليه، ل��واء الثانية يف حركة جت��اذب وتواطوؤ 

توالت ف�صولها حتت الع��ني الربيطانّية ال�صاهرة. وكان مدارها 

ال�صيط��رة، ب�ص��ورة ما، على الدولة ال�صورّي��ة. فُت�صّم هذه اإىل اأحد 

العر�ص��ني اإذا غلب التج��اذب، اأو ُيلى عليه��ا الدخول يف احّتاد 

يدخله معها العر�صان اإذا اأمكن التواطوؤ. يف كّل حال، كانت 

ب��ادرة اأنطون �صعادة اأخذ علم باحل�ص��ور الراهن للعراق يف �صوريا 

وم�صع��ًى �صمنّيًا اإىل اّتخ��اذه �صندًا، ومل تكن ثم��رة ا�صتخال�ض 

نظرّي للهالل اخل�صيب من اأغوار التاريخ ومعامل الأقاليم.

وقد ذهب الرجل بعيدًا يف املداورة لت�صويغ انقالبه هذا. فزعم اأّنه 

جمّرد تدقيق للحّد ال�صرق��ّي ل�صوريا الطبيعّية كان قد اأّجله يف 

طبع��ة الثالثينات من خريطته. وذك��ر اإيراده »ملتقى دجلة« 

)ل الفرات( يف تعيني احلدود ال�صمالّية ال�صرقّية ل�صوريا يف طبعتها 

القدي��ة تل��ك على اأّنه دلي��ل على ورود الع��راق يف ح�صبانه مذ 

ذاك. وه��و م��ا يدح�صه اأدنى نظر اإىل خريطة ه��ذا الإقليم. فاإن 

تكوين »اإن�صان – جمتمع« مناه�ض للفردّية و»حياة جديدة«، 

ين�صئهم��ا احل��زب، ويكون��ان تعب��ر الأّمة ع��ن نف�صها وعن 

بلوغه��ا كماله��ا. وهذا اأي�ص��ًا مبداأ كانت تتقا�صم��ه، يف اأّيام 

�صع��ادة، عقائ��د متعار�صة كلّي��ًا، من وجوه اأخ��رى، من قبيل 

النازّية وال�صيوعّية وال�صهيونّية. وكان لنفور �صعادة هذا من نفوذ 

»الإكلرو�ض« )بقطع النظر عن ديانة هذا الإكلرو�ض( م�صدر 

. فق��د كان �صعادة قد التحق باملا�صونّية 
ّ
اآخ��ر هو امل�صدر املا�صوين

يف �صباب��ه الأّول، واأ�صب��ح اأمين��ًا ل�ص��ّر حمف��ل م��ن حمافلها، يف 

مهج��ره الربازيلّي، كان يرئ�ص��ه والده خليل �صعادة. وقد انف�صل 

�صعادة عن املا�صونّية مبوّدة، معّلاًل انف�صاله بالرغبة يف تكري�ض 

جهوده لل�صيا�صة، وهذا حقل مل يجد من املحفل واأع�صائه اإقباًل 

ج��اّدًا عليه. ولعّل من اآثار هذه املرحلة يف �صرة الرجل ت�صّدده يف 

املي��ل اإىل ال�شّرّية وهذا االإفراط يف الطابع ال�شعائرّي الذي طبع به 

�صلوك حمازبيه والعالقة التي اأن�صاأها بينه وبينهم.

 

واأّم��ا ت�صّور »الأّمة ال�صورّية« فه��و فرن�صّي البدايات، عرفته اأواخر 

القرن التا�صع ع�صر مركبًا يناطح ال�صفينة العثمانّية املخّلعة، 

للمطام��ح الفرن�صّي��ة يف �صوري��ا ولبن��ان وفل�صط��ني. وقد منحه 

كمال��ه، غداة احل��رب العاملّي��ة الأوىل، الي�صوع��ّي البلجيكّي 

هرني لمن�ض يف �صفحات عن الإقليم ال�صورّي ل تختلف ب�صيء 

ذي ب��ال يف النَف�ض وامل��اآل، واإن اختلفت يف املراج��ع والتفا�صيل، 

عّما كتبه اأنطون �صعادة يف املو�صوع نف�صه، بعد ذلك بنحو من 

عقدي��ن. وتظهر طواعّية هذا النوع من الفكر لرائد اأ�صحابه، 

يف احلا�ص��ر، ع��رب انقالب لمن�ض على �صوري��ا حينما عزم غورو 

عل��ى تق�صيمه��ا، بع��د �صهور، ل اأك��رث، من حما�ص��رة بليغة، 

�صورّي��ة الهوى القوم��ّي، األقاها الأب الي�صوع��ّي يف الإ�صكندرّية. 

فقد انقلب الو�صف الذي كان ا�صتوى اأ�صا�صًا للقومّية ال�صورّية اإىل 

اأ�صا�ض للقومّية اللبنانّية، ومل يتغّر من معامله العاّمة، املر�صومة 

بتقا�صيم الأر�ض وخ�صائ�صها يف احلالتني، غر اأ�صمائها. وتظهر 

الطواعّي��ة امل�ص��ار اإليها اأي�ص��ًا يف انقالب �صوري��ا الطبيعّية التي 

كان �صع��ادة قد كدح اأ�صد الكدح يف اإخ��راج �صورتها للعيان 

طوال الثالثينات اإىل الهالل اخل�صيب، وذلك بعد اأن �صّم اإليها 

الرج��ل الع��راق بال انتظ��ار مزيد م��ن التمحي�ض، غ��داة عودته 

الت��ي نح��ن ب�صددها م��ن املهجر، وجع��ل جزي��رة قرب�ض جنمة 

اله��الل اخل�صيب... كان لمن�ض قد ا�صط��ّر اإىل الت�صييق واأّما 

�صع��ادة فوجد نف�صه حمموًل عل��ى التو�صيع. كان هذا هو �صاأن 

 لحقًا م��ع رحيل 
ّ

اإل��خ.( وه��ذا موقف تغ��ر

�صتالني ث��ّم مع خل��ع ال�صي�صكلي وخروجه 

من البالد. على اأن لهجة بكدا�ض، يف تلك 

الآونة، بقيت اأمي��ل اإىل الت�صّدد من ال�صيا�صة 

الإقط��اع  مواجه��ة  يف  للح��زب  العملّي��ة 

والربجوازّي��ة، على اخت��الف �صرائحها، ومن 

كان��وا يعت��ربون ممّثليهم��ا ال�صيا�صّيني يف 

�صوري��ا. وبدا بكدا���ض حري�صًا عل��ى اأّل يغرّت 

حمازبوه كثرًا بالنفتاح الوا�صح من جانب 

�صخ�صّيات وهيئات �صيا�صّية متباينة امل�صارب 

على حركة »اأن�صار ال�صلم« مثاًل.

عل��ى الرغم من ه��ذه القالق��ل كّلها، بدا 

، مع ان�صرام العام 1948، واحدًا 
ّ
احلزب اللبناين

من اأقوى الأحزاب اللبنانّي��ة، واأ�صبح اأوفرها 

ن�صاطًا على الإطالق. مل يكن تخّفي قادته 

طني فيه  واعتقال بع�ض م��ن امل�صوؤولني املتو�صّ

ق��د فّت يف ع�صده، ول اأ�صعف حركته دخول 

قائ��ده النقاب��ّي م�صطف��ى العري���ض ال�صج��ن 

وخروجه منه تك��رارًا يف مدى �صنة 1949. وقد 

اأف�ص��ى احلكم، يف نهاية ذل��ك العام، على 

العري���ض وعل��ى رئي���ض احلزب نق��ول ال�صاوي 

)املت��واري( بال�صجن مّدة �صن��ة، اإىل تظاهرات 
متفّرق��ة، يف العا�صم��ة ويف م��دن اأخ��رى، مل 

ت�صل��م من اإراقة الدماء ول من الزيادة يف عدد 

املعتقل��ني. وكان بع���ض ه��ذه التظاه��رات 

ن�صائّيًا ت�صّدرته زوجة م�صطفى العري�ض.

وط��وال �صن��ة 1950، ا�صتوت احل��رب الكورّية 

و»البيان الثالث��ّي« ال�صهر وم�صروع املعاهدة 

القت�صادّي��ة والثقافّي��ة بني لبن��ان والوليات 

املّتح��دة الأمركّية اأ�صباب��ًا لتظاهرات اأخذ 

يحّركه��ا ال�صيوعّيون كّل اأ�صب��وٍع تقريبًا، 

يف ب��روت وطرابل�ض خ�صو�صًا، وكان بع�صها 

ينتهي مدّمًى. وكانت هذه التظاهرات تلقى 

عطف��ًا من ال�صحافة املعار�صة حلكم ب�صاره 

اخلوري وريا�ض ال�صلح ومن ال�صا�صة املعار�صني 

اأي�ص��ًا. ف��كان بع�صه��ا ي�ص��ّم اآلف��ًا وكان 

حمام��ون كث��رون يتطّوع��ون للدفاع عن 

املوقوف��ني. وقد ظهرت يف املوؤمتر الذي عقدته 

حرك��ة »اأن�ص��ار ال�صل��م« يف ب��روت، �صن��ة 

1950 – على �صبي��ل املثال – وفرة عدد الهيئات 
الظهرة للح��زب ال�صيوع��ّي اأو »اجلبهوّية«، 

ف�صاًل ع��ن اّت�ص��اع �صبكة العالق��ات التي 

كان��ت ت�ش��ّد احل��زب اآن��ذاك اإىل االأو�ش��اط 

ال�صيا�صّية املعار�صة.

ويف مي��دان العم��ل وامله��ن، كان احل��زب 

م�صيط��رًا على نقاب��ات عّدة )عّم��ال البناء، 

عّم��ال النج��ارة، عّم��ال الطباع��ة، اإل��خ.( 

ملتئم��ة يف ما كان ي�صّم��ى »احّتاد نقابات 

العّم��ال« وكان ناف��ذًا يف نقابات اأخرى. وقد 

راح يقرن يف دعاوته ما بني الدفاع عن »خبز 

ال�صع��ب« والهج��وم عل��ى »املرّوج��ني حلرب 

عاملّي��ة ثالثة«. غ��ر اأن هذا احل�ص��ور املعترب 

يف جان��ب من احلرك��ة العّمالّي��ة )مبا فيه 

بع�ض من اأك��رث النقابات مبادرة( مل يكن 

يخف��ي عن احلزب نف�صه بقاءه منتميًا، من 

حي��ث املنب��ت الجتماع��ّي، اإىل الربجوازّية 

ال�صغ��رة ب�صرائ��ح خمتلف��ة منه��ا. فكان 

بكدا�ض ينعي على حزب��ه افتقاد »القاعدة 

اجلماهرّية الربوليتارّي��ة«. وكان املحامون 

وطاّلب احلق��وق، يليهم الأطّب��اء واملعّلمون 

واملهند�ص��ون والتّج��ار، اأوف��ر الفئ��ات املهنّية 

ح�ص��ورًا يف هيئات احلزب القيادّية. طبعًا مل 

يك��ن التخري��ج »النظرّي« ل�صب��ه النح�صار 

ه��ذا �صعبًا على الأيدلوجّي��ني ال�صيوعّيني يف 

تل��ك الأّيام. ولكّن »خطر« ان�صياق احلزب 

اإىل �صيا�ص��ات ترتج��م تكوين��ه الجتماعّي 

الفعل��ّي كان، باع��رتاف بكدا���ض نف�صه، 

قائمًا على الدوام.

ث��م اإن وف��رة منا�ص��ري احل��زب وك��رثة م��ن 

كانت جتتذبهم من ال�صيا�صّيني والفاعلّيات 

الجتماعّي��ة املتنّوع��ة لق��اءات منّظمات��ه 

»اجلبهوّية« اأو جتتذب عرائ�صها تواقيعهم، 

مل تكونا لتحجبا عزلة احلزب العميقة، يف 

تلك الآونة، ومظهرها حال الفرتاق ال�صديد 

بني خّطه ال�صيا�صّي وم�صالك القوى ال�صيا�صّية 

الرئي�صة يف البالد. وهو افرتاق كان ينع اأن 

تن�صاأ عالقة ثابتة )تتعّدى الظرف النتخابّي 

اأو ال�صيا�صّي العابر اأو نطاق التناو�ض مع اأجهزة 
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»ملتق��ى دجلة« غر جمرى دجل��ة. وهو لي�ض اإل نقطة حدودّية 

تتقاط��ع عندها حدود ال��دول احلالّية الث��الث: تركيا والعراق 

و�صوري��ا، وذل��ك عند النه��ر املذكور. وهذا ف�صاًل ع��ن اأن �صعادة 

مل يجع��ل جمرى دجلة نف�صه ح��ّدًا �صرقّيًا ل�صوريا اجلديدة. واإمّنا 

جعل ه��ذا احلّد جبال البختياري، م�صتكم��اًل و�صع اليد على 

عًا مدخل العراق نف�صه اإىل اخلليج  العراق اإىل حدود فار�ض، ومو�صّ

ب�»ال�صتيالء« على الكويت! ويف خارج نطاق الدول »ال�صورّية«، 

كان �صع��ادة ق��د ربط �صلف��ًا نزاعني مع الدولت��ني الكربيني يف 

ال�ص��رق الأو�صط: مع م�ص��ر اإذ »ا�صتملك« �صبه جزيرة �صيناء ومع 

تركي��ا اإذ »و�ص��ع ي��ده« على كيليكي��ا، ف�صاًل ع��ن رف�صه، 

بطبيعة احلال، �صّم تركيا لواء الإ�صكندرون...ول نْن�َض قرب�ض 

وما لها من �صاأن عند اليونانّيني وعند الأتراك.

ل ري��ب اأن اأنط��ون �صع��ادة كان ي�ص��ّد فجوة هي فج��وة احلاجة 

�صة« مل�صروع كان��ت ت�صطرع على حتقيقه،  اإىل »خراف��ة موؤ�صّ

اأو عل��ى منعه من التحّقق، قوًى خمتلف��ة قد ل يكون بع�صها 

اأوىل اهتمام��ًا عملّيًا لعم��ل �صعادة من اأ�صل��ه. ولكن �صعادة، 

���ض )بِعْلٍم منه اأو بال علم( لدور يتوّله يف  م��ن جهته، كان ُيوؤ�صّ

هذه املعمعة اجلاري��ة ولي�ض يف ما يتخّطاها اأو يغايرها، وهذا اأّيًا 

يكن منطوق النظرّية ومرام �صاحبها.

م��ن يّثلون: اأي الكرثة ال�صاحقة من اأهل البالد. وقد ظهر هذا القلق )الذي زاد طينه 

بّلة – واأّي��ة بّلة – نكبة فل�صطني ثّم بدء الع�صر الع�صكرّي يف �صوريا( يف ع�صبّية امل�صوؤولني 

ال�صريح��ة حيال كّل خلل يط��راأ، بل حيال كّل ت�صريح يطلق، ويبدو مرّجحًا لتهافت 

 علين��ا اأن ن�صّميه با�صم��ه: النظام 
ّ

املوازي��ن الدقيق��ة الت��ي كانت ترع��ى �صيئًا يتع��ني

الإقليم��ّي العرب��ّي. فهم كان��وا عاملني اأن بالدهم ق��د ل يكون لها ا�صتق��رار اإذا طغى 

منطق الغلبة يف هذه امل�ازين على منطق ال�شغ�ط املت�ازنة. بل اإّنهم كان�ا يخ�ش�ن اأن 

ل يبق��ى لبالدهم وج��ود اأ�صاًل اإذا ح�صل هذا الطغيان. وهم – على ما ظهر من بعد – مل 

بهم، واإن يكن رهانهم على ا�صتق��رار »النظام العربّي« قد  يكون��وا خمطئ��ني يف حت�صّ

باء، ُبعيد رحيلهم عن احلكم، باخل�صران املبني.

 

كان اأنطون �صعادة قد اختار الهجرة املوّقتة اإذن، يف �صنة 1938، مبتغيًا الدعوة اإىل حزبه 

يف مهج��ره ال�صابق، وا�صتنفار اإمكانات مالّية هناك كان احلزب حمتاجًا اإليها. وقد 

ب اأي�صًا م��ن اإقدام ال�صلطة املنتدب��ة )التي تلّقبه يف اأوراقه��ا ب�»الفوهرر«(  يك��ون حت�صّ

على �صجنه مّرة اأخرى بداعي امليل اإىل النازّية، وذلك يف مناخ ال�صتقطاب الذي ا�صت�صرى 

يف اأوروّب��ا ليف�ص��ي اإىل احل��رب العاملّي��ة الثانية. وقد اعتق��ل الفرن�صّيون ث��ّم الربيطانّيون 

فع��اًل حمازب��ني عديدين ل�صع��ادة يف املرحلة التي تلت رحيله. ومال ه��وؤلء اإىل ال�صلطة 

الفي�شّي��ة امل�الي��ة للمح���ر، يف �ش�ري��ا ولبنان، بعد �شق���ط فرن�شا، معّ�ل��ني على عدائها 

لربيطاني��ا املرابط��ة يف �صائر اأقطار امل�ص��رق ولليهود يف فل�صطني. ث��ّم ا�صرتك حزبهم يف 

معرك��ة ال�صتقالل، وكان �صعي��د فخر الدين الذي �صقط يف ب�صامون رفيقًا لهم. وعلى 

الأث��ر، تقّدم احلزب ب�»علم وخرب« يف عهد حكومة ريا�ض ال�صلح الأوىل وولية كميل 

�صمع��ون وزارة الداخلّية، مكتفي��ًا من ا�صمه ب�صفة »القومّي« وحاذف��ًا �صفة »ال�صورّي« 

ومعّين��ًا »غايته« على اأّنها »ا�صتقالل لبنان« وم�صّميًا نعم��ة ثابت واأ�صد الأ�صقر وول�صن 

جمدلين هيئة اإدارّية له. 

يف تلك املرحلة الفا�صلة ما بني ال�صتقالل وعودة �صعادة اإىل لبنان، �صلك احلزب م�صلكًا 

مالينًا للنظام��ني ال�صتقاللّيني يف �صوريا ولبنان وترك جانبًا املظاهر الع�صكرّية و�صعار 

»الزوبع��ة« والتحّية با�صم �صوري��ا، والرتكيز يف املن�صورات احلزبّية على »الأّمة ال�صورّية«، 

ومتّك��ن، بقي��ادة جمل�صه الأعلى ال��ذي كان يت�صّدره نعمة ثابت وماأم��ون اأيا�ض، من 

��ع يف اأو�شاط خمتلف��ة، حمّققًا تنّ�عًا يف االأ�ش�ل اجله�ّية والطائفّية الأع�شائه قّلما  الت��شّ

��ل، يف لبنان، حلزب اآخر. وكانت له �صالت متقّلبة بال�صيا�صّيني من اأمثال �صامي  حت�صّ

ال�شلح وكميل �شمع�ن وكمال جنبالط وجربائيل املّر واإميل حّل��د، اإلخ.، ال جند دلياًل 

عل��ى اأّنها كانت تخرج، يف مّدها وجزرها، عن منطق التحالف والتخالف ال�صيا�صّيني 

)النتخابّي��ني، خ�صو�ص��ًا( اجلاري عل��ى عالقات ه��وؤلء ال�صيا�صّيني يف ما بينه��م. واأّما 

ال�صج��ال العنيف فدار، يف تل��ك الأّيام، بني احلزبني ال�صيوعّي وال�صورّي القومّي، ومل يخُل 

)يف مّرة من املّرات، على الأقّل( من اإ�صالة الدماء.

 

عل��ى الرغم من الدائ��رة ال�صا�صعة ل�»نظرّي��ة« �صعادة ومن وجود 

حمازب��ني له يف خ��ارج لبن��ان )يف �صوري��ا، على اخل�صو���ض( فاإن 

ال��دور »املنتظر« له، يف الردح الأخر م��ن الأربعينات، مل يكن 

دت  ل��ه غ��ر قاعدة واحدة ي�ص��ّح التعويل عليها. وه��ذا اإذا جت�صّ

ع( املعتملة يف اأقطار امل�صرق )مبا فيها  نزعات التوحيد )اأو التو�صّ

�صوريا ال�صغرى( يف حركة تتعّدى اإعالن النوايا. ومل تكن تلك 

القاع��دة غر لبنان. وكان ال�صا�صة الذين كانت يف يدهم دّفة 

ه��ذه البالد ينظ��رون اإىل ن�شاط اأنط�ن �شع��ادة، بعد ع�دته، واإىل 

مع��اين كلماته وم�صالك حركته يف نط��اق تقويهم الدائب 

ملاجري��ات هذه املعمع��ة باأطرافها كاّفة. وكان��وا قلقني جّدًا 

م��ن اإطباق حمتم��ل تنتهي اإليه املعمعة املذك��ورة على البالد 

ر عل��ى اأمٍر ل يريدونه له��ا ول يريده لها  الت��ي يحكمون، فُتْق�صَ

م104Z �شع�دة وحزبه يف ال�شي��شة اللبن�نّية

الأم��ن( ب��ني احل��زب واأّي م��ن ه��ذه الق��وى. 

هكذا راحت جاذبّية التظاهرات واللقاءات 

الت��ي كان احلزب اأو منا�ص��روه يدعون اإليها 

تخب��و ابت��داًء من منت�صف الع��ام 1950. حّتى 

اإذا حّل��ت �صن��ة 1952 )وكان��ت النتخاب��ات 

النيابّية قد ج��رت وارت�صمت خريطة جديدة 

للمعار�ص��ة ال�صيا�صّي��ة يف الب��الد( مل جتم��ع 

كّل من التظاهرات والجتماعات املتفّرقة 

التي دعا اإليها احلزب، يف بروت ويف طرابل�ض 

 )يف ذك��رى الث��ورة البل�صفّي��ة مث��اًل( اأك��رث 
من ع�صرات.
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وقبل اأن ي�صل �صعادة، يف ختام خطبته، اإىل احل�ّض على اجلهاد يف �صبيل اإنقاذ فل�صطني، 

 يف ال�صميم«، توّقف، م��ّرة اأخرى، عند »حالة 
ّ
م�ص��ّددًا عل��ى اأن هذه املهّمة »اأم��ر لبناين

ال�صتق��الل احلا�ص��رة« ليج��د فيها مرحل��ة واحدة م��ن مرحلتني يتوّج��ب اجتيازهما 

لتخ��رج الأّمة م��ن ال�صجن. »نحن الآن خ��ارج القواوي�ض ولكننا ل ن��زال �صمن ال�صور. 

الأبواب مفتوحة. التي اإىل الداخل، اأما التي اإىل اخلارج فال يزال عليها ال�صّجانون وهم 

دائمًا مّنا يف الغالب«.

ا�صتث��ارت هذه اخلطبة غ�صب اأهل احلك��م. وخّلفت امل�صوؤولني عن احلزب اأو اأهّمهم، 

على الأقّل، يف تلك املّدة، يف حال قلٍق وذهول. كان اخلطيب الذي »جاهد« باملرا�صلة 

م��ن وراء البحار مّدة ال�صنوات احلا�صمة التي مّه��دت لال�صتقالل وال�صنوات التي �صهدت 

معركت��ي ال�صتقالل واجل��الء، ي�صادر هذا كّل��ه )وقد ت�صافرت لتحقيق��ه قوًى وجهوٌد 

ي�صع��ب ح�صرها وتكّون��ت له قيادة �صيا�صّية معلومة باأ�صمائها( ل�صالح حزب مل يكن 

لأحد اأن ينكر دوره املعلوم الوقائع واحلدود يف هذا كّله، ولكّنه هو نف�صه )اأي احلزب( 

مل يكن يخطر له ببال، على الأرجح، حّتى �صماعه خطبة زعيمه، اأّنه �صاحب الف�صل 

كّله يف هذا الذي جرى كّله. ومل يكن هذا ال�شرب من االإفراط يف الع�شبّية ويف تقدير 

ال��دور والق��ّوة جديدًا على اأنطون �صعادة. فهو كثرًا ما باغَت اأن�صاره بن�صبته اإىل احلزب 

عديدًا يف ال�صفوف وم�صتوى من القدرة )من القدرة الع�صكرّية على اخل�صو�ض( وحاًل من 

اجلهوزّي��ة مل يكن الأن�صار – ب�صهادة بع�صهم – يلم�صون ما يوحي بوجودها اأو بوجود ما 

يق��رب منه��ا يف واقع الأحوال. كان جانب كبر من �ص��ورة احلزب عند �صعادة ينبثق 

م��ن باط��ن �صعادة نف�صه، فال تقّي��ده معاينة الرجل حلزبه القائم فع��اًل. بل اإن ن�صو�ض 

الرج��ل تف�ص��ي اإىل ر�صم مل��ا ي�صب��ه الأواين املتداخلة، ولك��ن اأ�صغرها جرم��ًا ي�صتوعب 

اأكربها حجمًا. الزعيم ي�صتوعب احلزب )الذي هو »الدولة امل�صتقّلة«( واحلزب ي�صتوعب 

الأّم��ة )التي ي�صتوي الإن�صان – املجتمع قوامًا لها(. يت��ّم ذلك بقوة مت�صل�صلة الفعل هي 

»البطول��ة املوؤّيدة ب�صّحة العقيدة«. فهذه هي قّوة »النه�ص��ة القومّية الجتماعّية« التي 

تكون الأّمة، قبل اأن ت�صوي اإىل �صفوفها، متخّبطة »يف فو�صى ل مثيل لها«.

هذه خال�صة ل ُظلم فيها لفكر كان اأ�صبه بال�صحر. فهو قد حّل امل�صكل الذي اخرتق 

م م�صّقته وحفر امل�صالك يف  تاري��خ الفل�صفة، ل بالتفل�صف على اأ�صول التفل�صف وبتج�صّ

اأوعاره املرتامية، بل بنحت لفظ واحد من لفظني: ماّدة – روح... لنقل اإذن »مدرحّية«... 

 ثّم لنقل اأحيانًا: »وحدة الوجود«. هكذا اأي�صًا حّل �صعادة م�صكلة التجاذب بني »الفرد« 

و»املجتم��ع« )وهو م�صكل متحّرك يف تاريخ املجتمع��ات، وقد ا�صتقطبت ُعَقُده جهوَد 

عل��وم الإن�صان واملجتمع، ف�ص��اًل عن اجلهود الفل�صفّية( مبزاوج��ة اللفظني على غرار 

املزاوجة التي اأجراها يف املدرحّية. فكان الإن�صان – املجتمع. ولكن الإن�صان – املجتمع 

ه��ذا لي���ض خايل الوفا�ض م��ن املعنى، على غ��رار �صابقه الذي كان جم��ّرد اإ�صاحة عن 

امل�ص��كل. ب��ل اإن الإن�صان – املجتمع ه��و اأداة ال�صفط املت�صل�صل الت��ي تنتهي بالأّمة اإىل 

��د يف الزعي��م عرب احلزب. فال يبقى من »فرد« غر »الزعيم«. ولكن هذا الفرد  التج�صّ

وتفيد مذّك��رات جولييت املر، زوجة اأنطون �صعادة، اأن الن�صرات احلزبّية كانت ت�صل 

اإىل زعيم احلزب بالربيد. وتوحي املذّكرات اأن هذا الأخر اأ�صبح غر را�ٍض عن اخلّطة 

الت��ي اعتمدته��ا القيادة ل�صيا�صة احل��زب يف لبنان، وراأى فيها خروج��ًا على املبادئ التي 

و�صعها هو للحزب. ولكن ل يوجد يف مرا�صالت �صعادة املن�صورة ما يعرّب عن حماولة من 

جانب��ه ملجادل��ة القيادة العاملة يف بروت واإ�صالح ما اعتربه خل��اًل اأو ينذر بحّدة ال�صربة 

الت��ي وّجهها اإىل بع�ض من اأب��رز وجوه احلزب ُبعيد عودته اإىل لبنان. ويبقى العامل الذي 

يب��دو متحّكم��ًا يف توقيت عودته )وق��د ترّيث فيها مّدة طويلة بع��د ال�صتقالل وانتهاء 

احلرب( رغبته يف توجيه دّفة احلزب يف معركة النتخابات النيابّية ل�صنة 1947.

 

وُيفه��م م��ن مذّكرات ب�ص��اره اخلوري اأن ال�صلط��ة اللبنانّية كان��ت راغبة، على وجه 

التحدي��د، يف تاأخ��ر عودة �صعادة اإىل م��ا بعد تلك النتخاب��ات اأو يف التفاهم معه على 

�صواب��ط ل�صلوك احلزب يف املعرك��ة النتخابّية. على اأن هرني فرعون، وزير اخلارجّية، 

اأ�ص��ّر يف رواية ب�صاره اخلوري، على الإذن للرجل بالعودة اإىل بالده، حمتّجًا بتعّهده بذلك 

ملراجعيه من اأركان احلزب. والواقع اأن �صعادة ح�صل على جواز لل�صفر ل من القن�صلّية 

اللبنانّية يف الأرجنتني بل من نظرتها يف الربازيل، وذلك بعد مطاولة �صلع فيها الوزير 

املفّو�ض الكتائبّي يو�صف ال�صودا.

 

اأع��دَّ حمازب��و اأنط��ون �صعادة له ا�صتقباًل حا�ص��دًا يف مطار بروت، ا�ص��رتك فيه، على ما 

يظهر، كثر من املعار�صني ال�صورّيني. وكان نفر من قادة احلزب قد لقوا زعيمهم اإىل 

القاهرة حيث اأقام اأّيامًا لإنهاء الرتتيبات معه. ومن منزل ماأمون اأيا�ض، يف الغبري، األقى 

�صعادة خطبًة يف م�صتقبليه ح�صرت يف حزبه ُمْنَجَز ال�صتقالل من األِفه اإىل يائِه. فن�صب 

اإىل احل��زب خف��ق الأعالم الوطنّية واأف��ول الأعالم املحتّلة. واعت��رب ال�صتقالل »خطوة 

هاّم��ة« لها ما بعدها والف�صل فيها ل�»عمل« م�صتقبليه و »جهاد«�هم »املنّظم«. وراأى 

اأن ه��وؤلء لي�ص��وا »كالفئات الأخرى« التي جاهدت »جه��ادًا اعتباطّيًا« واأن جهادهم 

»مل يك��ن حتت حماية احلراب الربيطانّية«. وعلى ه��ذه ال�صاكلة، راح �صعادة ي�صّدد 

على »انفراد« حزبه باجلهاد وباإنقاذ »�صرف الأّمة«. وما اإن اأّكد »الزعيم« اأن حمازبيه 

« حّتى ارتّد اإىل ال�صوؤال »وما 
ّ
لي�صوا »كما اأ�صاع الأجنبّي اأعداء للبنان والكيان اللبناين

؟« ثّم اأجاب باأن هذا الكيان لي�ض ب�»قالب من حديد يو�صع فيه 
ّ
هو الكيان اللبناين

الفكر« واإمّنا هو »دائرة �صمان« ينطلق منها الفكر لينتهي اإىل جمع »الأّمة كّلها 

على م�صتقبل ل نحيد عنه قيد �صعرة«. وهذا قبل اأن يخل�ض اإىل القول اإن هذا الكيان 

 
ّ
«، و »اإن احلزب ل يريد اأن يفر�ض على ال�صعب اللبناين

ّ
»وْقٌف على اإرادة ال�صعب اللبناين

�صيئ��ًا فر�ص��ًا«. بعد ذل��ك، و�صل اخلطيب اإىل حدي��ث جامعة ال��دول العربّية فاعتربها 

»حتقيق��ًا ملا نادى ب��ه احلزب«، بخالف م��ا اأراده اأ�صحاب »العروب��ة الباطلة« من دعاة 

الوحدة القومّية العربّية.
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لي���ض اأح��د الفانني من اأفراد الب�ص��ر. بل ت�صبه الزعامة فيه »ج�ص��د امللك ال�صويّف« الذي 

كان خال��دًا يف ت�صّور القرون الو�صطى الأوروبّية، بخ��الف »ج�صد امللك املاّدّي«. على اأن 

ال�ص��ورة الأقرب، وه��ي قد تكون اأقامت على نحو ما يف خمّيل��ة �صعادة نف�صه، اإمّنا هي 

�ص��ورة امل�صي��ح والكني�صة والعامل. ف��اإن روح الأّمة املتكّثفة يف الزعي��م تعود لتنت�صر يف 

ده الكني�صة  ط احلزب وبفعل النظام والعقيدة، وهذا �صاأن امل�صيح الذي جت�صّ الأّم��ة بتو�صّ

ة. عليه كتب اأنطون �صعادة: 
ّ
لتن�صر ج�صده يف بني الب�صر بفعل الب�صارة واملعمودي�

»امل�صيحّية ابتداأت بفرد وكذلك املحّمدية وكذلك القومّية الجتماعية«. وكتب: 

»اآمنت��م ب��ي معّلم��ًا وهاديًا لالأّم��ة والنا�ض وخمّطط��ًا وباني��ًا للمجتمع اجلدي��د وقائدًا 

للق��ّوات اجلديدة الناه�صة الزاحفة بالتعالي��م واملثل العليا اإىل الن�صر. واآمنت بكم اأّمة 

 اجلدي��د، قائدة لقّوات التجّدد 
ّ
مثالّي��ة معّلمة وهادي��ة لالأمم، بّناءة للمجتمع الإن�صاين

 بروح التعاليم اجلديدة التي حتملون حرارتها املحيية و�صياءها املنر اإىل الأمم 
ّ
الإن�صاين

جميع��ًا)...(«. وعليه، اأي�ص��ًا جعل �صعادة، منذ اأوائل حركته، م��ن عيد ميالده عيدًا 

للح��زب، على رجاء اأن ي�صبح، مع بلوغ »النه�صة« اأهدافها، عيدًا لالأّمة التي �صتتوىّل 

بدورها هداية الإن�صانّية.

 

وه��ذا كالم لي�صت »الأّمة العربّية الواح��دة ذات الر�صالة اخلالدة« غر �صدى خافت له، 

م��ع العلم ب��اأن اخلفوت لي�ض نقي�صة ههن��ا. فاإن قطب الزعامة )وه��و حمّل الكثافة 

الق�ص��وى( غ��ر ماثل �صلف��ًا يف احلال��ة العربّية، واإن يك��ن حمتمل التوّل��د، ويف ركابه 

العن��ف املرتّت��ب عن كثافة متاهي��ه بالأّمة افرتا�ص��ًا ومتاهي الأّمة به طلب��ًا. واأّما يف 

حال��ة �صعادة، ف��اإن العنف ماثل فورًا ول يح��ّده �صيء. ل يّحده �صيء غر م��ا �صّماه �صعادة 

 نف�ص��ه »النح��راف« اأو »اخليان��ة« يف حال��ة نعم��ة ثاب��ت واأ�صحاب��ه. وهم��ا »انحراف«

و»خيانة« مباركان، يف هذه احلالة، لكونهما �صدوعًا باأن »املجتمع« مل ي�صبح – ولن 

ي�صب��ح اأبدًا – »اإن�صانًا« واحدًا يتكاثر، وب��اأن ما يخرج من الأّمة عن حدود احلزب لي�ض 

جمّرد »فو�صى ل مثيل لها« وباأن عامل الب�صر كثر ومت�صارب لأن جدل الأفراد واملّتحدات 

)وامل�صطلح الأخر ل�صعادة( ل ماآل واحدًا له ول منتهى. فال يكن اأن تخت�صر العامل، ل 

يف احلال ول يف ال�صتقبال، وحدانّية الزعامة التي تبداأ بت�صنيم نف�صها ثّم ترّد الأّمة، ويف 

ركابه��ا الإن�صانّي��ة، اإىل نورانّية تعاليمها. لذا احتاج حزب اأنطون �صعادة، على الدوام، 

اإىل بدائ��ل من نعمة ثابت لي�صتمّر وي�صتعي��د توازنه كّلما اختّل. وهو مل يتمّكن من 

امل�ص��ّي يف ال�ص��ر على حبل اأزماته امل�صدود، اإّل لأّن��ه مل يكن، يف اأي وقت، قاباًل للرّد اإىل 

�صورته التي تفّتقت عنها خمّيلة زعيمه.

اإذن، ا�صتدع��ى مدي��ر الأمن العاّم اأنط��ون �صعادة، بعد يوم وبع�ض ي��وم على اخلطبة التي 

األقاها يف م�صتقبليه. وكان الغر�ض امل�صّرح به لال�صتدعاء الوقوف من �صعادة على تف�صر 

، وهو م��ا اعترُب مناق�ص��ًا ملنطوق الرتخي�ض 
ّ
مل��ا ج��اء يف خطبته ب�ص��دد الكيان اللبناين

املعط��ى للحزب يف �صنة 1944. امتنع �صعادة عن ال�صتجابة فاأبدلت بال�صتدعاء مذّكرة 

اإح�ص��ار ث��ّم مذّكرة توقي��ف. فكان اأن عمد �صع��ادة اإىل التخّفي، فتنّق��ل بني موا�صع 

خمتلف��ة من اجلبل. ولكّنه كان يوجد اأكرث ما يوجد يف بلدته ظهور ال�صوير حميطًا 

نف�ص��ه بحرا�ص��ة م�صّلحة وبعنا�ص��ر مراقبة حلركة ق��وى الأمن تنذره يف ح��ال توّجهها 

اإلي��ه. وكان يق�ص��ي ليله، غالب��ًا، يف غر املو�صع ال��ذي يظهر فيه نه��ارًا وي�صتقبل فيه 

زّوارًا يحادثون��ه، عل��ى اخل�صو���ض، يف مو�صوع النتخاب��ات ويدير منه )ومن �ص��واه( �صوؤون 

احل��زب اأو يعال��ج اأزمة احلزب، على الأ�ص��ّح. ومل يكن العثور على �صع��ادة وجلبه اأمرًا 

ع�صّي��ًا على جهاز ال�صلطة. ولكن كان ممكن��ًا اأن ت�صفر املداهمة عن اإراقة للدم، 

فيخ��رج امل�ص��كل عن حّده املر�ص��وم. لذا تطّورت ه��ذه امل�صاألة، مّدة �صبع��ة اأ�صهر، على 

ح��ون اخلورّيون، يف  خّط��ني يرّجح اأّنهم��ا مل يكونا متوازيني. فم��ن جهة، كان املر�صّ

جب��ل لبن��ان، ي�صتثمرون »املذّك��رة« يف ا�صتدراج تاأيي��د احلزب ال�ص��ورّي القومّي لهم يف 

النتخابات، متعّهدين مبقاي�صة هذا التاأييد ب�صحب املذّكرة. وهكذا ت�صع�صَع عنف 

ها �صعادة على اأهل احلكم يوم عودت��ه اإىل لبنان يف الت�صويت ل�صليم  احلمل��ة الت��ي �صنَّ

اخل��وري، �صقيق رئي�ض اجلمهورّية، وجلربائيل املّر. وهذا يف وقٍت مل يتمّكن فيه احلزب 

م��ن حت�صي��ل مقعد نياب��ّي واحد، وح�صلت لئح��ة �صليم اخلوري نف�صه��ا على قّلة من 

مقاع��د الدائرة. واأّم��ا يف اجلهة الأخرى، فكان و�صيط من احلزب يروح ويغدو بني هذا اأو 

ذاك من اأركان احلكومة واأنطون �صعادة.

وكان ُيْعَر���ض على �صع��ادة للتوقيع ن�ّض من �صطرين و�صع ريا�ض ال�صلح �صيغته الأوىل. 

 والعمل عل��ى اأ�صا�صه احلا�صر 
ّ
كان��ت ال�صيغة تطلب اإلي��ه الإخال�ض للكيان اللبناين

»دون اأّي حتّف��ظ«. ولك��ن �صع��ادة حتّفظ. فقب��ل تاأكيد الإخال�ض للكي��ان طاملا اأن 

« اأو »يوؤّمن م�صلحة« هذا ال�صعب. وهو ما كان 
ّ
الكيان »يعرّب عن اإرادة ال�صعب اللبناين

ُي�صرع بابًا لرتك تقدير »الإرادة« و »امل�صلحة« يف عهدة »الزعيم«. على هذا، اأغلق باب 

التفاو���ض موّقتًا وجرى ما جرى يف النتخابات وا�ص��رتك �صعادة وحزبه يف احلملة عليها 

ال من جربائيل املّر، نائب رئي�ض احلكومة،  مع قوى املعار�ص��ة اجلديدة ولكّنهما ح�صّ

تعّه��دًا ب�صح��ب املذّكرة لقاء تاأييد احلزب اإّياه يف النتخابات. وقد مّت ذلك يف اأيلول، اأي 

بع��د خفوت احلملة على النتخابات، �صيئًا م��ا، وت�صامن اأحمد احل�صيني وزير العدلّية 

مع املّر يف طلبه. 

ول نع��رف من امل�صادر املتاحة اليوم حرفّي��ة الن�ّض الذي وّقع عليه اأنطون �صعادة. ولكن 

ورقة بخّط يد �صعادة كان يحتفظ بها نعمة ثابت ترّج�ح، اإذا قرّناها بالكالم املن�صوب 

ل اإىل �صيغ��ة و�صطى. اأي اأن  اإىل وزي��ر العدلّي��ة يف جمل�ض الوزراء، اأن يك��ون قد مّت التو�صّ

«، حّل حمّله 
ّ
�]�ه[ يعرّب عن اإرادة ال�صعب اللبناين

ّ
تاأكي��د الإخال�ض للكي��ان »طاملا اأن�

م105Z اأزمة اخلطبة واملذّكرة
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 بحدوده احلا�صرة والعمل 
ّ
 وللكي��ان اللبناين

ّ
تاأكي��د الإخال�ض »لإرادة ال�صعب اللبناين

عل��ى اأ�صا�ض ه��ذا الكيان«. ال�صيغة الأوىل ه��ي التي اقرتحها �صعادة، مع��ّدًل ما اأماله 

ريا���ض ال�صل��ح، والثاني��ة هي الت��ي كانت موجودة بخ��ّط �صعادة يف عه���دة نعمة ثابت 

واعتربها �صعادة نف�صه »الن�ّض الأخر«، والفارق بني ال�صيغتني جلّي. 

يف مرحل��ة التخّفي الن�صبّي واملالحقة املرتاخية هذه، كان اأنطون �صعادة يعيد اإحكام 

قب�صت��ه عل��ى احلزب ويطيح اأركانًا له راأى يف �صلوكه��م تغليبًا لدواعي ال�صيا�صة على 

�صراحة العقيدة ورفاقًا له اآخرين لحظ عندهم مياًل عن ثوابت العقيدة نف�صها وداخلت 

مرجعّياتهم اأ�صماء واأفكار مغايرة ملا كان يراه جمماًل يف ا�صمه وفكره. �صّمت الفئة 

الأوىل اأمث��ال نعم��ة ثابت وماأمون اأيا���ض واأ�صد الأ�صقر. و�صّمت الثاني��ة اأمثال فايز �صايغ 

ان تويني ويو�صف اخلال. واأنطون �صعادة الذي وّفق على الدوام ما بني اإحاطته نف�صه  وغ�صّ

ب�صعائ��ر التقدي���ض الفاقعة ولزومه جانب التهذيب ولط��ف املعا�صرة يف �صرته مع رفاقه، 

مل يكن يلزم جانب الورع يف معاملته ملخالفيه. وعليه، �صّيع نعمة ثابت، وهو يطرده 

ان تويني يف »اأخالقه«. وكان يف البداية اأرفق  من احلزب، بلقب »اخلائن« واّتهم غ�صّ

بفايز �صايغ، فطلب اإليه الإ�صاحة عن كركيغارد وبرداييف والعت�صام ب�»التعاليم« 

ال�صورّي��ة القومّية وبكتاب ن�شوء الأمم ملوؤّلفه »الزعي��م«. ولكن �صايغ انتهى »خائنًا« 

اأي�ص��ًا. اإلخ.، وبع��د َطْرد من ُطِرد، ا�صتغرقت حركة ال�صب��ط والربط هذه مّدة غر ي�صرة 

كان �صعادة ي�صكو فيها فتور هّمة البع�ض من املقّربني اإليه واإيثارهم �صوؤون معي�صت�هم 

اأحيانًا على »الواجب« احلزبّي. هكذا و�صل يف نهاية م�صرة »التطهر« والت�صويب هذه 

اإىل ح��ّل قيادة احلزب م��ن اأ�صلها )اأي جمل�ض العمد واملجل�ض الأعلى( وح�صر ال�صلطات 

الت�صريعّية والتنفيذّية يف يد الزعيم. وكان قد قّرب اإليه بع�ض من مل تكن لهم طبائع 

اف كرم، اأو بع���ض من مل يكت�صبوها اإّل  »املثّقف��ني« ال�صعبة، م��ن اأمثال ال�صابط ع�صّ

لحق��ًا من اأمث��ال ه�صام �صرابي ال��ذي َحَمله الزعي��م على قطع درا�صت��ه يف �صيكاغو 

والع��ودة اإىل ج��واره يف بروت ليعمل »نامو�صًا« له من جديد. وق��د وقع حّل القيادة امل�صار 

اإليه يف ني�صان 1949 اأي قبل اإعدام �صعادة بنحو من ثالثة اأ�صهر.

بني عودة اأنطون �صعادة اإىل حركته العلنّية يف بروت، بعد �صحب مذّكرة التوقيف، يف 

اأيلول 1947، واختفائه جمّددًا على اأثر حادث اجلّميزة، يف 9 حزيران 1949، عام وت�صعة اأ�صهر 

�صغلتها اأحداث ج�صام. اّتخذت منّظمة الأمم املّتحدة قرارها بتق�صيم فل�صطني ثّم بداأت 

احلرب يف فل�صطني لتنتهي اإىل »النكبة«. وقد ا�صرتك اأفراد من احلزب، ب�صفتهم اأفرادًا، 

يف ح��رب فل�صطني، متطّوعني بني من تطّوع. واأّما زعيم احلزب فاأعلن، حاملا رجحت 

كّف��ة »التق�صي��م« يف املنّظمة الدولّي��ة اأن حمازبيه يف حالة حرب م��ن اأجل فل�صطني، 

ودع��ا »نّظار التدريب« واملدّربني اإىل اإح�صائهم »جرائَد جرائد« واملنّفذّيات واملديريات اإىل 
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ت�صجيل الراغبني ليحاربوا يف »اجلي�ض القومّي الجتماعّي حتت راية الزوبعة«.

مل ين�ص��اأ ه��ذا اجلي�ض ق��ّط. ول كان يوجد ما يوحي باإم��كان ن�صوئه حني اأعلن. فقد 

كان حزب �صعادة يف اأزمٍة مالية مقيمة، ومل يكن ما توّفر عليه من �صالح عّدة ت�صلح 

حلرب. وكانت تقابل �صعائر التبجيل احلاّفة ب�صخ�ض الزعيم حالة �صّح يف موارده املالّية 

املقت�ص��رة على ترّبع��ات حزبّيني قادرين. وهي حالة األزم��ت اأ�صرته – على ما يّت�صح من 

مذّك��رات زوجته – باأ�صّد التق�صف. وقد رف�ض �صعادة ت�صجيع حمازبيه على القتال حتت 

راي��ة اأو راي��ات غر راية احل��زب. والراجح اأن العج��ز عن الدخول امل�صتق��ّل، حتت الراية 

احلزبّية، يف حرب فل�صطني، ترك جرحًا غائرًاَ يف نف�ض الرجل. فاإن املعطى الفل�صطينّي، 

ومعه املقت الوا�صح لليهود، كانا ركُننْي يف ت�صّوره القومّي منذ مطلع �صبابه وَحَكما، 

ب��ني ما َحَكم��اه، خياراته ال�صيا�صّي��ة يف احلرب العاملّية ويف ع�صاياه��ا. ومع عودته اإىل 

ب��روت، يف �صنة 1947، كانت امل�صاألة الفل�صطينّية تدخ��ل طورًا جديدًا، وا�صح اخلطورة، 

افتتحه اإعالن بريطانيا عزمها على اإنهاء النتداب وتطويحها امل�صاألة اإىل �صاحة الأمم 

املّتح��دة. وقد ظهر ال�صعور باخلط��ر يف اخلطبة التي األقاها �صعادة يوم عودته من املهجر: 

يف كالمه على فل�صطني ويف اختتامه هذا الكالم بالدعوة اإىل »اجلهاد«.

 

م��ذ ذاك اأخذ ال�صعي اإىل التهيئ��ة الع�صكرّية ي�صتاأثر بن�صيب من جهود �صعادة تزايدت 

اأهمّيت��ه م��ع وقوع احلرب يف فل�صطني. ولكن اأخذ يتزايد �صع��ور �صعادة اأي�صًا باأن اإن�صاء 

ق��ّوة ع�صكرّي��ة مقاتلة يف دول��ة قائمة ذات حكوم��ة وجي�ض اإمّنا هو حل��م �صتقاومه 

احلكوم��ة وقّواته��ا، ول��ن يتاح له اأ�صاًل م��ا ينا�صبه من موارد وو�صائل م��ا مل يرتجم اأّوًل 

بال�صتيالء على احلكم يف تلك الدولة القائمة. 

وم��ن بني الدول امل�صّكلة ل�»لوطن ال�صورّي« مل تكن الدولة امل�صتهدفة غر لبنان. ففي 

لبنان كانت تنح�صر معظم قوى احلزب واأكرثها حيوّية وتعّلقًا بالزعيم. وهذا مع اأن 

ه��ذا االأخ��ر، على ما نّبهه اإلي��ه بع�ض رفاقه، ُبَعيد و�ش�ل��ه، كان مييل اإىل االإفراط يف 

تقدير هذه القوى في�صبغ عليها اأو�صافًا تفاجئ العارفني بها من �صامعيه. 

َلع، قبل حادثة  وق��د اأنك��ر �صعادة، قبل اعتقاله ويف اأثناء حماكمت��ه، اأن يكون قد �صَ

اجلّمي��زة وحملة القمع التي ا�صتهدفت حزبه، يف تدبر »ثورة« اأو انقالب يف لبنان. واأّما 

احلكوم��ة اللبنانّية فلم تكن يومًا مطمئّنة اإىل ه��ذا الإنكار. وقد لبثت طوال �صنة 

1948 والف�صل الأّول من تاليتها تكتفي مبراقبة احلزب وبعرقلة حمدودة لن�صاطه العاّم، 

وخ�صو�صًا ملحاولته اإقامة الحتفالت يف اأماكن مفتوحة. وكان احلزب، يف هذه املّدة، 

ي�صتقطب اأفرادًا يف قّوات الدولة امل�صّلحة ظهر يف ما بعد اأن عددهم اأ�صبح ل ُي�صتهان به. 

وكان للدول��ة عي�ن تر�شد هذا الن�ش��اط، وكان ريا�ض ال�شلح ال يكتم اأّنها »�شاهرة«. 

وي��روي عبد الله قرب�صي اأن �صعادة جّن�د، يف ح�ص��وره، �صابطًا م�صوؤوًل عن ال�صعبة الثانية 

يف اجلي�ض وهو ما اأثار القلق يف نف�ض قرب�صي. ففي هذا النوع من املواقف ل ُيعرف، على 
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اأق��دم �صعادة على تكليف قرب�صي نف�صه الّت�صال ب�صفر فرن�صا اآرمان دو �صايال )وكان 

قرب�ص��ي يعرفه( ل�صتمزاج��ه يف التعاون ومعرفة موقفه من احتم��ال قب�ض احلزب على 

ال�صلط��ة يف البالد. وقد تع��ّذر هذا الّت�صال لأن ال�صفر كان على اأهبة ال�صفر اإىل فرن�صا 

ده قرب�صي.  يوم ق�صَ

يف 7 ني�ص��ان 1949، اأي بع��د ثماني��ة اأّيام م�صت عل��ى انقالب ح�صني الزعي��م وتخّللتها 

املناو�ص��ات الأوىل بينه وبني ريا�ض ال�صلح، اأفرج جمل�ض الوزراء عن اجليل اجلديد، جريدة 

احل��زب ال�صورّي القومّي املعّطلة من �صنة تاّمة يف خ�صّم العقوبات التي كانت قد اأنزلت 

ب�صح��ف عّدة يف عام احل��رب الفل�صطينّية. وكانت هذه اجلري��دة )التي مل يكن �صدر 

منه��ا غ��ر خم�ص��ة اأعداد( ق��د خلفت النه�شة الت��ي اأوقفت ع��ن ال�صدور اأي�ص��ًا يف اأثناء 

الأزم��ة الت��ي ن�صبت مع عودة �صعادة من الأرجنتني. ول يكن اجلزم اليوم بوجود �صلة 

ب��ني اإطالق �ص��راح اجليل اجلديد واإلقاء �صعادة، قبل ذل��ك بثالثة اأّيام، خطبة يف احلدث 

�صّمنه��ا ت�صكي��كًا باأهّمّية النقالب ال�صورّي، اإذ ل ُتع��رف لأ�صحاب هذا الأخر »اأّية 

فك��رة اأو عقي��دة اأو راأي وا�صح« وفعلهم اأ�صبه بفعل »خناج��ر املماليك« يف قلوب اأهل 

الطغيان الذين اّتخذوهم »لي�صّلطوهم على رقاب ال�صعب«.

 

عل��ى اأن العهد بهذا املوقف مل يُط��ل؛ كان �صعادة اأّول امُلغتاظني مّما قاله اإذ دعاه عبد 

الله قرب�صي اإىل الكالم دون ا�صتئذان و�صبقه اإىل نقد النقالب. فكان اأن وّجه الزعيم 

اإىل رفيقه، ُبَعيد انف�صا�ض احلفل، لومًا خّطّيًا �صارمًا.

بع��د ع�صرين يومًا مّرت على هذا التقريع، كان �صعادة قد اأت�مَّ التمهيد لّت�صال مبا�صر 

بني احلزب وح�صني الزعيم. فاأر�صل قرب�صي نف�صه ومعه اأركان اآخرون ملقابلة الزعيم يف 

دم�صق ومطالبته بالتعاون – بح�صب عبارة قرب�صي – »الإ�شقاط نظام احلكم«، يف لبنان، 

واإقامة حكم جديد يكون حليفًا خمل�صًا و�صادقًا حلكم الزعيم يف دم�صق. على اأن 

ذلك اليوم، وهو الرابع والع�صرون من ني�صان، كان يوم زيارة ريا�ض ال�صلح الأوىل لدم�صق 

النق��الب وذلك يف غ��داة اعرتاف لبنان )م��ع اململكتني امل�صرّي��ة وال�صعودّية( بالنظام 

اجلدي��د. وق��د فوجئ الوف��د مبوكب رئي�ض احلكوم��ة يتجاوزه ثّم امتن��ع الزعيم عن 

مقابلة الوفد بعد انتهاء زيارة ال�صلح. 

وكان ق��د م�ص��ى �صهر على ه��ذه املحاولة ح��ني مّت، يف 27 اأّيار، اللق��اء الأّول بني الزعيم 

و»الزعي��م«. يف اأثن��اء هذا ال�صهر، وقعت واقعة اغتي��ال كامل احل�صني اليو�صف ون�صبت 

من جّرائها الأزمة العا�صفة بني حكومة الزعيم واحلكومة اللبنانّية، وقد عر�صناها يف 

مو�صع اآخر. وقد تبّنى �صعادة يف هذه الأزمة وجهة النظر ال�صورّية كّلّيًا وانتقد احلكومة 

اللبنانّي��ة بح��ّدة، يف جري��دة احلزب، لمتناعها ع��ن ت�صليم منّف��ذي الغتيال اإىل من 

اأر�صلهم. والواقع اأن هذه الأزمة كانت ل تزال جترجر اأذيالها يف الأ�صبوع الأخر من اأّيار، 

ح��ني اجتمع قائد النقالب ال�صورّي واأنطون �صع��ادة، بتدبر من الطبيب �صربي القّباين 

�ض على من... وما ل يذكره قرب�ص��ي اأن هذا ال�صابط، ويدعى  وج��ه اليقني، م��ن يتج�صّ

�ض الفعلّي لل�صعبة الثانية، عا�ض طوياًل بعد تلك  املالزم الأّول اإليا�ض احل�صواين وهو املوؤ�صّ

املرحل��ة وترك ال�صلك الع�صكرّي لي�صبح قا�صيًا ول ي��دّل �صيء من �صرته املعروفة على 

اأّنه كان �صورّيًا قومّيًا يف يوم من الأّيام.

واليوم، نعرف من مذّكرات قرب�صي اأن اأنطون �صعادة مل يرتك بابًا و�صلت اإليه يده، ابتداًء 

م��ن �صن��ة 1948، اإل وطرقه طلبًا لل�صالح واملال، وغايته َقْلُب نظام احلكم يف لبنان. بل 

لعّله با�شر هذا الن�شاط، وه� ُمالَحق يف وقت ما من �شنة 1947. فاإن ه�صام �صرابي يذكر 

اأن �صعادة قام، يف تلك املّدة، برحلة �صّرّية اإىل عّمان وعاد منها منقب�ض النف�ض. وكان 

�صع��ادة ينف��ي، بني ما كان ينف��ي، ح�صول اّت�صال بينه وبني مل��ك الأردّن، م�صّددًا على 

الف��ارق يف امل�ص��رب القومّي بني �صوريا احل��زب و�صوريا امللك. واأّيًا يك��ن الأمر، فاإن رواية 

�صراب��ي ال��ذي مل ُيْطلعه اأنطون �صعادة على تفا�صيل الرحلة، ل تبيح اجلزم بح�صول لقاٍء 

ب��ني الرجل��ني. وكان امللك عب��د الله اأح�صف واأدهى من اأن يدخ��ل يف مغامرة لبنانّية 

اآنذاك فيما كانت عينه على ما بدت فل�صطني مقبلة عليه.

 

ها  وم��ع اأن مذّكرات عبد الله قرب�صي كتاب منخ��ور باأخطاء الذاكرة )وت�صّحح بع�صَ

مراجعُة ال�صحف والروايات املبنّية على وثائق(، فاإّنه يتعّذر افرتا�ض اخلطاأ فيما رواه من 

وقائ��ع حمّددة ا�صرتك يف بع�صه��ا وتّت�صل بداأب �صعادة يف تدبر »ثورة« م�صّلحة يف لبنان. 

يذك��ر قرب�صي اأن عقي��دًا �صورّيًا )اأو هو �صورّي الن�صاأة يف الأق��ّل( منت�صبًا اإىل احلزب ا�صمه 

قي�ص��ر زه��ران ّيني كان قد و�صع، بالتفاه��م مع �صعادة، خّط����ة ع�صكرّية، يف اأوائل 

1949، لقل��ب نظام احلكم يف لبنان، تت�صّمن، ف�صاًل ع��ن تعطيل الطران الع�صكرّي 

وقط��ع الط��رق على القّوات الع�صكرّي��ة، اعتقال رئي�ض اجلمهورّي��ة ورئي�ض احلكومة 

والوزراء، وقائد اجلي�ض واأركانه، وذلك بعد اّتخاذ مقّر لقيادة الثورة يف �صاحية الدكوانة. 

وُي�ش��ر قرب�ش��ي اأي�ش��ًا اإىل »�شلك« من املدّرب��ني يف احلزب ت�ىّل تدريبه��م بع�ض ال�شّباط 

وو�صع��وا جلماعته��م نظام��ًا للرتب وم��ا يليه��ا، واأن هذا العم��ل بداأ يف �صي��ف 1947 يف 

خمّيمات بعيدة عن العمران و�صحبه جهد للتثقيف بالعقيدة. ويروي قرب�صي اأن �صعادة 

م احلزب على 
ِ
�ص��األ املط��ران الأرثوذك�صّي بول�ض اخل��وري يف 2 اأّي��ار 1949، راأيه يف اأن ُيْق��د

ا�صت��الم احلك��م يف لبنان فاأجابه املطران مب��ا معناه اأن على احل��زب اأن يتحّقق من 

كفاية قّواته للمهّمة. ثّم يذكر قرب�صي اأ�صماء املقّربني اإىل �صعادة مّمن كانوا مبثابة 

ه��م يف ال�صاأن الع�صكرّي رفيق��ه الأّول جورج عبد امل�صيح وال�صابط  اأركان حرب��ه، واأخ�صّ

اف كرم، وُي�صّدد ههنا على �صعي الزعيم اإىل ك�صب ولء الع�صكرّيني من  ال�صورّي ع�صّ

اجلي�ض وقوى الأمن ما اأمكنه ذلك.

 

واأّم��ا احل�ص��ول على ال�صالح فتباين��ت �ُصُبله من التعاقد مع م�صنع �ص��ّرّي لالأ�صلحة اإىل 

الّت�ص��ال الذي ا�صرتك فيه قرب�صي باإمي��ل اإّده )ل �صواه( طلبًا للمال وال�صالح، وهو اّت�صال 

ت���مَّ بالوا�صطة وُجِب��ه الطلب بالرف�ض من جان��ب الرئي�ض ال�صابق. اأخ��رًا، )يف 22 اأّيار(، 
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 بعقد »تعاون« بني نظام الزعيم وحزب كبر جاّد 
ّ
وتروي�صه. واأّما خرق الداخل اللبناين

، فاأمٌر مل يكن 
ّ
يف البح��ث ع��ن �صالح ومال وحلف��اء، لإطاحة نظام احلكم اللبن��اين

اأهل هذا احلك��م م�صتعّدين لنتظار خواتيمه وهم مكتوفو الأيدي. لذا اأ�صبح موقف 

احلكومة من احلزب، منذ الأّيام الأوىل لالنقالب ال�صورّي، منوطًا، قبل اأّي اعتبار اآخر، 

مبوق��ف زعيم احلزب من �صاح��ب النقالب. هكذا اأفرج��ت احلكومة عن جريدة 

احلزب، يف اأوائل ني�صان، معتّدة – على الأرجح – بالهجوم اخلطابي الذي �صّنه الأّول على 

الث��اين يف احلدث. وهكذا عزمت احلكومة على قط��ع ال�صبل بني �صعادة وما كانت 

تعرف��ه من مراميه، حاملا ق��ّدرت وقوع ما كانت حتاذره ب��ني »الزعيمني« يف مكتب 

�صاحب النقالب بدم�صق. 

ويرّج��ح �صربي القّباين نف�صه اأن عادل اأر�صالن )نائ��ب ح�صني الزعيم الذي كان يِكّن 

لرئي�صه اأعمق الزدراء، ورفيق درب ريا�ض ال�صلح – يف ما يتعّدى �صيقه، يف بع�ض الأحيان 

ب�»ِحَيل« هذا الأخر – من اأّيام في�صل( هو من نقل اإىل ال�صلح يف بروت، يوم 2 حزيران، 

خرب اجتماع الزعيم واأنطون �صعادة وحّذره من العواقب. وهذا يف وقت كان فيه اأر�صالن 

)مع تبّنيه موقف حكومته( يجهد لت�صكني العا�صفة التي اأثارتها، بني لبنان و�صوريا، 

فعل��ة »ال�صاب��ط املجنون« اأكرم طّب��ارة )والو�صف لأر�صالن(، اإذ اأق��دم على قتل كامل 

احل�ص��ني اليو�صف يف الأرا�ص��ي اللبنانّية. واأّيًا يكن الأمر، ف��اإن ميل ح�صني الزعيم اإىل 

»التبّجح«، بح�صب و�صف القّباين وغره، كان كفياًل بنقل خرب اجتماعه ب�صعادة اإىل 

م�صمع ريا�ض ال�صلح، وذلك عرب اأكرث من قناة �صورّية مل تكن ترى راأي الزعيم يف ماآل 

العالقات اللبنانّية – ال�صورّية، �صواء اأكانت ممالئة ل�صاحب النقالب اأم خما�صمة له.

 

واأّم��ا رّد ريا�ض ال�صلح فجاء فورّيًا. اأجرى م�صاحلة بني حزبي الكتائب والنّجادة، كانت 

الغاي��ة املرّجح��ة لها حماية ظهر احلكومة من اأّية رّدة طائفّية قد تثرها، يف »�صارع« 

ب��روت، اأعمال مداهمة وقمع وا�صعة النطاق. اإىل ذلك، جمع ال�صلح »جمل�ض الأمن« 

الوطن��ّي وفي��ه قائد اجلي�ض وقادة الأ�صالك الأمنّية والنائب الع��اّم ال�صتئنايّف، لّتخاذ ما 

يلزم من اإجراءات املراقبة والر�صد. 

وحني وقعت حادثة اجلّميزة، يف 9 حزيران، ُن�صب اإىل احلكومة تدبرها مع الكتائب. 

ولك��ن رئي���ض احلكومة �صّرح، بال موارب��ة، يف غمرة احلملة الت��ي تلت على احلزب 

القوم��ّي، ب�»اأن احلكوم��ة اللبنانّية قد ا�صتعّدت حلّل هذا احل��زب وحّددت يوم ال�صبت 

 الفائِ��ت ]11 حزي��ران[ للقيام بذل��ك. ولكن ح��ادث اجلّميزة الذي وقع ي��وم اخلمي�ض

]9 من��ه[ )... ( جعلن��ا نقّدم هذا املوعد لنقوم بعملّي��ة التطهر«. كان غر�ض احلملة 

اأ�صب��ق واأه��ّم بكثر م��ن اأن ُيغّطى بحادثة اجلّميزة. ومل يك��ن للحكومة من فائدة 

ترجوه��ا من تدب��ر احلادثة امل�صار اإليها. بل لع��ّل هذه احلادثة اأ�ص��ّرت باحلملة املقّررة 

م��ن وجوه خمتلف��ة، اأّولها متكني اأنطون �صعادة من الهرب، بعد اأن ا�صتنفرت احلادثة 

احلزب وتبنّي اأن اأع�صاءه وزعيمه مالحقون.

امل�صت�صار الإعالمي حل�صني الزعيم واملقّرب من الرجلني. كان الوزراء ال�صورّيون واللبنانّيون 

ق��د اجتمع��وا يف ال�ص��رادق احل��دودّي قب��ل يوم��ني. وكان التحكي��م ال�صعودّي – امل�صرّي
 

 �صالكًا جمراه ليف�صي، يف 3 حزيران، اإىل ت�صليم الع�صكرّيني ال�صورّيني ل�صلطات بالدهم. 

ولك��ن غ�صب ح�صن��ي الزعيم مل يك��ن هداأ ول كان��ت مطالبه القت�صادّي��ة ُلّبيت. 

فلبث، بعد الت�صليم املذكور، يوايل بوادر ال�صتفزاز على احلدود. وكان اأحوج منه يف اأّي 

وقت م�صى اإىل قّوة اأو قوًى لبنانّية تكون حركتها يف داخل لبنان رجع �صدى لرغبته يف 

ح�شر ال�شلطات اللبنانّية، ويف اإ�شقاط حك�مة ريا�ض ال�شلح اإذا اأمكن. وكان الزعيم 

ق��د التق��ى اأركان املعار�صة التقليدّي��ة لعهد ب�صاره اخلوري يف الن�ص��ف الأّول من ني�صان 

 اأن كميل �صمع��ون راأى، بعد مقابلته 
ّ
)اأي يف غ��دوات النق��الب(. واأفاد تقري��ر بريطاين

الزعي��م، اأن ب�ص��اره اخلوري لن يكمل وليت��ه، فيما اأ�صار عبد احلمي��د كرامي اإىل اأن 

الزعي��م عر�ض على املعار�صة �صالحًا ورجاًل لقلب نظام احلكم. ولكن هذه املعار�صة 

كان��ت له��ا قواعد معلوم��ة حتكم اأ�صلوبه��ا يف العمل. فلم يح�صل م��ن جانبها، يف 

الأ�صابي��ع التالية، ما يجاري ا�صتعجال الزعيم. واأّما حزب اأنطون �صعادة فكان مزاجه، 

يف املرحلة نف�صها، اأقرب اإىل هذا ال�صتعجال. وكان زعيم احلزب قد حتّلل، يف ني�صان، 

على وجه التحديد، من �صوابط القيادة يف حزبه، فاأ�صبح حّرًا يف حركته، ي�صتعني من 

بني املحيطني به مبن يح�صهم الثقة التاّمة وياأن�ض منهم ح�صن ال�صتجابة.

 

ما الذي جرى يف ذاك الجتماع الأّول بني �صعادة وح�صني الزعيم؟ كان الجتماع خلوة 

فلم ير�صح منه اإّل ما اختار كّل من الرجلني اأن ي�صّرح به للقّباين لحقًا، وهو ما قد يكون 

�صورة اأمينة لوقائع الجتماع وقد ل يكون. فاإن اأّيًا منهما مل يكن ملزمًا بك�صف ما 

اأي حال، هو  القّباين، يف  وما فهمه  �صواه.  وعن  القّباين  بقاءه مكتومًا عن  ي�صتح�صن 

اأن �صعادة كان را�صيًا متام الر�صا عّما �صمعه، واأّنه مل يطلب ماًل ول �صالحًا ول اأعرب 

عن رغبة يف القيام بثورة يف لبنان. واإمّنا تعّه�د »بتهيئة الأذهان واإثارة الراأي العاّم �صّد 

د ح�صني الزعيم »بدعم احلزب دولّيًا ولدى اجلامعة 
ّ
احلكومة اللبنانّية«. هذا فيما تعه�

العربّية وم�صاندته« يف �صوريا الطبيعية كّلها. »وقد َقِبل الطرفان – يف رواية القّباين – بقاء 

لبنان جمهورّية حّتى يتّم حتقيق الأ�ص�ض احليوّية الهاّمة للبلدين: وهي توحيد التمثيل 

اخلارجّي وتوحيد الدفاع الع�صكرّي واعتبار البلدين دورة اقت�صادّية واحدة«. 

وبقطع النظر عّما اإذا كان هذا )وهو كثر( خال�صة احلديث كّله )وهو ما ل يزّكيه 

تهدي��د ح�صن��ي الزعيم تكرارًا باجتي��اح لبنان وعر�صه ال�ص��الح والرجال على اأقطاب 

املعار�ص��ة اللبنانّية، ول و�صول اأنطون �صعادة اإىل حّد طل��ب ال�صالح واملال من اإميل اإّده(، 

ف��اإن هذا الجتماع ا�صتنفر احلكومة اللبنانّية ووّطد عزمه��ا على اإنزال �صربة وقائّية 

وقا�ِصمة باحلزب ال�صورّي القومّي وبزعيمه. كانت احلكومة تعرف، من ح�صني الزعيم 

ه وق�صي�صه، وكانت توّظف �ِصالتها العربّية على  نف�ص��ه، موقفه منها وم��ن لبنان بق�صّ

اخل�صو���ض، وبع�ض �ِصالته��ا الدولّية، وكثرًا من اأناته��ا ال�صيا�صّية، يف جلم هذا املوقف 
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وي�صتف��اد م��ن بع�ض الروايات اأن �صع��ادة اأخذ يهّيئ لرّد عنيف عل��ى العنف الكتائبّي، 

ولك��ن و�صله، يف ه��ذه الأثناء، اإعالم مببا�ص��رة اأجهزة الأمن حمل��ة مالحقة �صاملة 

ملحازبي��ه وبق��رب توّج��ه قّوة م��ن رجال الأم��ن اإىل منزل��ه لعتقاله. ف��كان اأن �صارع 

اإىل مغ��ادرة املن��زل فيما راح اأعوان��ه ُيخفون ما كان يف املنزل من �ص��الح حمدود واأوراق 

حزبّي��ة. وحني و�صلت الق��ّوة اإىل املنزل، بعد انت�صاف الليل، وج��دت فيه وحوله ع�صرات 

من احلزبّيي�ن �صّلموا اأنف�صهم للقّوة التي �صاقتهم اإىل العتقال وكان بينهم عدد غر 

قلي��ل من القيادّيني. وكانت قوى الأمن قد �صادرت، قبل ذلك، ما وجدته من اأوراق يف 

مكتب احلزب القائم يف �صارع املعر�ض وعرثت يف املطبعة على �صّلة فيها قنابل يدوّية 

كان ج�رج عبد امل�شيح اأودعها هناك من قبيل »االحتياط«.

 

ويف الأّي��ام القليل��ة التالية، �صاق��ت ال�صجون مبئات من حمازبي �صع��ادة قد اأوقفوا رهن 

التحقي��ق. ومن اجله��ة الأخرى، اأُوقف نح��و ع�صرين من الكتائبّي��ني اأطلقوا يف اليوم 

بطت اأي�صًا اإفادات بيار اجلمّي��ل وقيادّيني اآخرين من منّظمة  الت��ايل ما ع��دا واحدًا. و�صُ

الكتائب و�صدرت مذّكرات اإح�صار بحّق اأربعة من الكتائبّيني بينهم موري�ض اجلمّيل.

 

واأّم��ا اأنطون �صعادة فلج��اأ اإىل منزل قريب من �صجن الرمل ثّم اإىل اآخر يف ال�صنائع. وبعد 

ثالث��ة اأّي��ام اأو اأربع��ة، انتقل اإىل من��زل يف عالي��ه. ويف 14 حزيران، و�ص��ل اإىل دم�صق، ويف 

ال�صّي��ارة الت��ي اأقّلته ام��راأة من حمازبات��ه وطفلها للتموي��ه وهو يعتمر طربو�ص��ًا ونّظارة 

�صوداء، ومعه حّرا�ض م�صّلحون يف �صّيارة اأخرى. وقد متّكنت ال�صّيارتان من جتاوز حاجز 

 يف امل�صنع، دون التدقي��ق يف هوّية �صعادة، وذل��ك بحيلة يختلف 
ّ
الأم��ن الع��اّم اللبن��اين

ال�صهود يف تفا�صيلها. ويف هذه الأّيام التي انق�صت بني خروج �صعادة من بيته، بعد حادثة 

اجلّميزة، وو�صوله اإىل دم�صق، كان البحث عنه نا�صطًا يف بروت وغرها، وكان احلزب 

يتعّر���ض، ف�صاًل عن حملة العتقال، حلملة �صديدة الوطاأة يف ال�صحافة. كان قد �صدر 

ق��رار حكوم��ّي بحّل احل��زب واأعلن عن جائ��زة مقدارها ع�صرة اآلف ل��رة لبنانّية ملن 

يّكن قوى الأمن من القب�ض على زعيمه.

وكان م��ن وقائ��ع احلملة اأن ريا�ض ال�صل��ح اأعلن اأن احلزب »عل��ى اّت�صال باليهود«، 

واأن يف ي��د الدول��ة م��ا ُيثبت ذل��ك، وكان له��ذا الإعالن َوْقع��ه يف ال�صح��ف. زامن هذا 

الإع��الن �صدور القرار بحّل احلزب وحملة العتق��ال. وكان مرماه، على الأرجح، اإبراز 

دليل وازن غر »معلوم��ات« ال�صلطة وتقارير اأجهزتها، يغّطي القرار واحلملة. وكانت 

الوثيق��ة موجودة فعاًل، وقد اأبرزت لحقًا اأثناء حماكم��ة �صعادة. ولكن الوثيقة، وهي 

ر�صال��ة اإىل �صع��ادة من منّفذ عكا يف احلزب حمّمد جمي��ل يون�ض )وقد ُجرح يف مطبعة 

ول واألقي القب�ض عليه يف حادثة اجلّميزة( كانت ل تفيد، بال�صرورة، ما حّملها اإّياه  ف�صّ

ريا���ض ال�صلح. فيون�ض يذكر اأّنه قابل يف 8 اأّي��ار »�صابط قلم ال�صتخبارات« الإ�صرائيلّي 

»امل�ص��وؤول عن لواء اجلليل«، ول يذكر �صببًا لهذه املقابلة. ثّم اإّنه ي�صيف اأّنه وقف على 

لة« عن منطقة اإقامته �صيعر�صها لزعيمه يف تقرير اآخر، ول يذكر �صببًا اأو  »اأ�صرار مف�صّ

وبع��د، فما ال��ذي جرى يف اجلّميزة؟ ُرويت ه��ذه احلادثة، بتفا�صي��ل ل تخلو من التغاير، 

م��ّرات ع��ّدة. واأّما اخلال�ص��ة فه��ي اأن تناف�صًا بني ال�صورّي��ني القومّي��ني والكتائبّيني يف 

انتخاب��ات للمختارّي��ة كان قد ح�صل، يف ذلك احلّي، يف اأّيار 1949، واجنلى عن قدر من 

التوّت��ر. ففاز الكتائبّيون باملختارّية ولكن مناف�صيهم اأقاموا احتفال تكرمي ل�صعادة 

غداة النتخاب، وذلك يف مقهى ال�صامي الذي كان يرتّدد عليه اأع�صاء من احلزب. وقد 

ح��اول الكتائبّيون الرّد على الجتماع مبثل��ه يف املقهى نف�صه، فرف�ض اأ�صحابه ذلك. 

علي��ه دع��ا الكتائبّيون اإىل اجتماعهم م�صاء 9 حزيران يف مقهى اجلّميزة الذي كانوا 

يرتّددون عليه. وكان احلزب القومّي قد َعِهد، قبل اأّيام، بطباعة جريدته اجليل اجلديد 

ول املقابلة ملقه��ى اجلّميزة، وكان �صاحبه��ا ع�صوًا يف احلزب  اإىل مطبع��ة مي�ص��ال ف�صّ

ورّت��ب فيها مكاتب للمحّررين. ويف ذلك امل�صاء، ح�صر اأنطون �صعادة اإىل املطبعة فيما 

الكتائبّي��ون واأن�صارهم يتجّمعون يف املقهى. وكانت جملة امل�صتجّدات الآنفة الذكر 

ق��د ظهرت للكتائبّيني على اأّنها حتدٍّ له��م يف حّي يعّدونه واقعًا يف عقر دارهم. وتفيد 

رواية يو�صف �صالمة الذي اأو�صل �صعادة يف �صّيارته املك�صوفة مع ه�صام �صرابي اإىل املطبعة 

)وذلك بعد لقاء، يف فندق النورماندي، بني �صعادة ووزير الداخلّية جربائيل املّر( باأن �صعادة 

كان يزور تلك املطبعة للمّرة الأوىل. فاإن �صالمة يقول اإّنه و�صاحبيه اهتدوا اإىل مو�صع 

املطبع��ة بع��د توّقف و�صوؤال. وهو ما ق��د يعني اأن �صعادة مل يتعّم��د الذهاب اإىل مو�صع ل 

يف�صل��ه ع��ن الجتماع الكتائب��ّي �صوى عر�ض �ص��ارع �صّيق واأّنه مل يتعّم��د ال�صتفزاز، 

بالت��ايل. لب��ث �صعادة يف املطبعة حّتى انتهاء اخُلط��ب يف املقهى وبدء تفّرق اجلمع الذي 

احت�ص��د في��ه ب�صع مئ��ات. ويف هذه الأثناء، ظه��رت بوادر ا�صتف��زاز �صارخة من اجلانب 

الكتائب��ّي للقومّيني، فتوّجه كتائبّيون اإىل اأحد ه��وؤلء يف ال�صارع متحّدين »اأنطون« 

اأن يخ��رج م��ن املطبعة. ولكن و�صل، يف ه��ذه الأثناء، من دم�ص��ق قومّيان هما ع�صام 

املحاي��ري و�صبحي فرحات و�صعدا اإىل املطبعة، من غر اعرتا�ض. كان �صعادة من�صرفًا، 

يف هذه الأثناء، اإىل كتابة مقالته التي يقال اإّنه مّزق �صيغتها الأوىل ليّتخذ لها مو�صوعًا 

جدي��دًا ه��و »ه�صي��م الطائفّية يلتهب يف اجلّمي��زة«. ولكن ن�ّض املقال��ة ي�صتمل على 

تفا�صي��ل لوقائ��ع ح�صلت بعد خ��روج �صعادة من املطبعة فال ُيعق��ل اأن يكون كتبها 

هن��اك. م��ا ح�صل هو اأن املوجودي��ن يف املطبعة طلبوا جندة حزبّي��ة لتاأمني خروجهم، 

فح�ص��ر خم�صة »مقاتلني« من احل��زب ا�صطّفوا يف ال�ص��ارع واأّدوا التحّية لزعيمهم وهو 

خارج مع مرافقيه وزائريه فلم يعرت�صه اأحد من الكتائبّيني.

 

ولك��ن ال�ص��دام وق��ع فور مغ��ادرة �صعادة احل��ّي. فهاج��م الكتائبّي��ون، وكانوا كرثة 

يقوده��م موري�ض اجلمّيل، من كانوا ل يزالون هناك من العاملني يف املطبعة واجلريدة 

وم��ن »املقاتل��ني«، وكان��وا باأجمعهم ع��ددًا قلياًل، وجرح��وا ثالثة منه��م بالر�صا�ض 

وتع��ّدوا بال�ص��رب على اآخري��ن، واأ�صعلوا حريقًا يف ورق ال�صحف بق��ي جزئّيًا. وانت�صر خرب 

ه��ذا ال�ص��دام وو�صلت تفا�صيله اإىل �صع��ادة يف منزله وراح املحازب��ون يتقاطرون اإىل منزل 

زعيمهم م�صتطلعني ومنتظرين التعليمات.

م107Z »الزعيم« يف فّخ الزعيم
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تف�ص��رًا لإطالع ال�صابط الإ�صرائيلّي اإّي��اه على معلومات �صّرّية. بعد هذا، يخل�ض يون�ض 

اإىل التاأكي��د اأّن »الفالجن« )الكتائب( واملطران مب��ارك »على اّت�صال ومفاو�صة« مع 

اإ�صرائي��ل واأّنهما يهّيئان معها »لقلب احلكم واإن�ص��اء الوطن امل�صيحّي«. عليه ا�صتفّز 

ت�صري��ح ريا���ض ال�صلح اأنطون �صعادة اأ�صّد ال�صتفزاز فرّد هذا الأخر التهمة يف حديث اإىل 

 وللطائفّيني الذين منلك 
ّ
العلم الدم�صقّي��ة، »للُمتحّكمني يف رقاب ال�صعب اللبن��اين

وثائ��ق عديدة عن اّت�صالتهم واّت�صالت جميع الرجعّي��ني والنفعّيي�ن باليه�ود«. على 

اأن اإف��ادة حمّم��د عركة )وهو �صورّي قوم��ّي من تر�صيحا، واإفادت��ه مثبتة يف كتاب وزارة 

الأنباء( �صّمت تفا�صيل واأ�صماء ل ي�صهل اخرتاعها، وهي تبقي امل�صاألة املتعّلقة بالت�صال 

ب��ني بع�ض ال�صورّيني القومّيني وبع�ض امل�صوؤول��ني ال�صهيونّيني وم�صاألة اّطالع �صعادة نف�صه 

عل��ى ه��ذه الّت�صالت وموقفه منها م�صاألتني معّلقتني يف اأدن��ى تقدير. يبقى اأن ثّمة ما 

يوه��ن �صه��ادة عركة )على الرغ��م من غزارة ما فيها من تفا�صي��ل( وهو اأن �صاحبها 

)ال��ذي عّر�صته �صهادت��ه ملتاعب جّدّية( اأ�صبح – على ما توحي به ر�صالة ا�صتغاثة وّجهها 

اإىل يو�ص��ف �صربل – خمربًا منتظمًا جلهة لبنانّية قد تكون الأمن العاّم وتلّقى، يف وقٍت 

ما، م�صاعدة مالّية من ريا�ض ال�صلح. 

اجتم��ع ح�صن��ي الزعيم واأنطون �صع��ادة ثانيًة بعد يومني من و�ص��ول الأخر اإىل دم�صق، 

وت��وىّل �صربي القّباين جمّددًا ترتيب املوعد. ويف هذا اللقاء، �صّرح �صعادة بعزمه على ردع 

طغي��ان الدول��ة اللبنانّية وطلب 500 بندقية وذخرته��ا وت�صهيالت لتنظيم احلركة يف 

�صوري��ا ولتنّق��ل املحازب��ني بني �صوريا ولبنان. وق��د خرج �صعادة من الجتم��اع را�صيًا بعد 

اأن تعّه��د ل��ه الزعيم باإعطائه ما طل��ب واأهدى اإلي��ه م�صّد�صه اخلا�ّض. واأّم��ا ال�صلطات 

اللبنانّية ف�صّددت من وطاأتها على املعتقلني من احلزب. ثّم اأر�صلت فريد �صهاب، مدير 

الأم��ن الع��اّم، اإىل دم�صق، تطلب ت�صليم �صعادة. ويف تلك الآونة، كان ح�صني الزعيم، 

ُيع��ّد ل�صتفتاء ع��اّم يرفعه اإىل �صّدة رئا�صة اجلمهورّي��ة، وكان حم�صن الربازي )احلقوقّي 

املق��ّرب اإىل العر�ض امل�صرّي، وقد كان �صفرًا يف القاه��رة ووزيرًا يف عهد القّوتلي، والقريب 

اأي�ص��ًا اإىل ريا���ض ال�صل��ح، وقد وّطَد ال�صل��ة بينهما اإ�صهار كليهم��ا اإىل اآل اجلابري( قد 

اأفت��ى للزعيم – على قول عادل اأر�صالن – بجواز ه��ذا ال�صتفتاء. واحلا�صل اأّنه ازداد نفوذًا 

عن��د الزعي��م بحيث راح يتهّياأ لرتوؤّ���ض احلكومة اجلديدة حال اإج��راء ال�صتفتاء يف 26 

حزيران. والراجح عند متناويل هذه املرحلة اأن الربازي اأقنع الزعيم باّتباع خّطة جديدة 

يف العالق��ات ال�صورّي��ة اللبنانّية تخرج بها من مناخ الأزمة ال��ذي ت�صل�صلت زوابعه منذ 

النق��الب. ومع ت�صّلمه رئا�صة احلكومة، راح ي�صّيق على حزب اأنطون �صعادة يف �صوريا 

وُيحك��م الطوق �صيئًا ف�صيئًا حول هذا الأخر، وي�ص��رف ح�صني الزعيم عن الرّب بوعده 

ر لها  ل��ه. وتفرت�ض بع�ض الروايات اأّنه ق��د يكون اأعلم احلكومة اللبنانّية اأي�صًا مبا ي�صّ

الق�ص��اء عل��ى »ث��ورة« ال�صورّيني القومّيني ح��ال قيامها. والواقع اأن ه��ذا الت�صييق على 

�صع��ادة وحزب��ه يف �صوريا ُقّي�ض له غطاء �صورّي ع��اّم جعله جزءًا من كل. فقد رّد ُح�صني 

الزعيم على معار�صة الأحزاب ال�صورّية املهّمة م�صروع ال�صتفتاء بحّل الأحزاب يف البالد 

واإغالق مكاتبها وكْبت حركتها. 

ويف 24 حزيران، اأي قبل ال�صتفتاء بيومني، مّت الت�صايف بني حكومتي البلدين يف اجتماع 

ُعقد يف �صتورة و�صّم الزعيم والربازي وال�صي�صكلي )مدير الأمن العاّم( من اجلهة ال�صورّية 

واخل��وري وال�صلح وفريد �صهاب )مدي��ر الأمن العاّم( من اجلهة اللبنانّية. ويذكر اخلوري 

م��ا بذله ال�صلح م��ن جهد وما اأبداه من فاعلية يف تاأم��ني النجاح لهذا الجتماع الذي 

كان الزعي��م ه��و املبادر اإىل طلبه. كانت احلكومة اللبنانّي��ة تائِقة اإىل اخلروج من 

احلال��ة ال�ص��اّذة التي تقّلب�ت فيه���ا العالقات بني الدولتني مّدة �صهري��ن. لذا نزل طل��ب 

ح�صن�ي الزعيم بردًا و�صالمًا على اخلوري وال�صلح.

 

ه��ل اأُت��ي على ذكر احل��زب ال�صورّي القوم��ّي وزعيمه يف هذا الجتماع ال��ذي تفّرع اإىل 

خل��وة لرئي�ص��ي الدولتني واجتماع��ات اأخ��رى؟ كان ال�صي�صكلي من�صوب��ًا اإىل احلزب، 

وكان البحث يف هذه امل�صاألة يف ح�صوره اأمرًا غر ماأمون العاقبة. ول يذكر ب�صاره اخلوري 

�صيئًا ب�صدد هذه النقطة ول نعلم اليوم كيف تفّرعت اخللوات املحتملة يف هذا اللقاء 

ول ما دار يف كّل منها.

 

ويف الأّي��ام الفا�صلة بني اجتماع �صعادة الثاين بح�صني الزعيم وقّمة �صتورة، كان �صعادة 

قد اأ�صدر بيانًا دعا فيه احلكومة اللبنانّية اإىل »املنازلة« يف يوٍم ومكان ُيّتفق عليهما 

ْبع �ص��الح اجلي�ض وتاأذن 
ُ
ب��ني »وكالئها« و »وكالئ��ه«، وذلك بع��د اأن ت�صّلم حزب��ه ر

لل�شّب��اط واجلن�د باالختيار بني حماربته وعدمها!!! وقال اأي�شًا اإن احلك�مة »جلن�نها 

طلب��ت احلرب. فليكن له��ا ما تريد«. ولك��ن ح�صني الزعيم ال��ذي اأوكل اإىل مدير 

ال�صرط��ة موا�صل��ة العالقة مع �صع��ادة مل ي�صّلم ه��ذا الأخر ال�صالح )ول و�ص��ع بت�صّرفه 

ثالث��ة اآلف جندي يلب�ص��ون لبا�ض احلزبّي��ني، بح�صب وعٍد يذكره عب��د الله قرب�صي(. 

حّت��ى اأّنه امتنع عن ا�صتقباله للتهنئة بنتيجة ال�صتفتاء، منّوهًا اأمام القّباين برغبته 

يف التفادي من اأزمة يف العالقات بينه وبني احلكومة اللبنانّية. 

واأّم��ا املعونة الع�صكرّي��ة فعّلَل مدير ال�صرط��ة تاأّخرها بتاأّخر التوقي��ع على الهدنة مع 

اإ�شرائي��ل. وهكذا دخلت العالقة بني احلزب ونظ��ام الزعيم يف ط�ر اختالط. فاحلزب 

يوا�ص��ل ا�صتعداده للث��ورة با�صتنفار اأع�صائه للت��رّبع وتدّبر ال�ص��الح، ويلقى ت�صهياًل من 

ال��درك واجلي���ض ال�صورّي��ني، ولك��ن َطْوق املراقب��ة وتقيي��د احلركة ي�صي��ق اأي�صًا حول 

القيادّي��ني فيه وحول �صعادة نف�صه. ه��ذا الأخر وّجه، رغم ذلك، غداة ال�صتفتاء، حتّية 

ح��اّرة اإىل »احلرك��ة املبارك��ة« التي »اأَ�صبغت عل��ى ال�صعب من ف��وق، من احلكم، 

القوان��ني الإ�صالحّي��ة التي األغت التفاوت احلقوقّي بني ال�صع��ب وعّززت اجلي�ض وطّبقت 

، فكانت انت�صارًا عظيمًا للمبادئ التي تكّون حمور اإياننا«. وكانت 
ّ
الت�صريع املدين

ه��ذه نغمة جديدة لرجل كان قد نعى على انقالب الزعيم افتقاره اإىل العقيدة والراأي، 

ثّم انتقد توقيعه على اّتفاقّية التابالين )يف مقالة ل يبدو موؤّكدًا اأّنها ُن�صرت يف حينه( 

و�ص��ّن، قب��ل ذل��ك، هجمة عاّم��ة على مفاو�ص��ات الهدنة م��ع اإ�صرائيل. ي��وم نُ�صر هذا 

ال��كالم، كان حم�ص��ن ال��ربازي ُي�صّكل حكومت��ه وي�صبح اأوفر قدرة عل��ى املبادرة يف 
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احل��ّد من حركة �صع��ادة وحمازبيه، ويف حْمل ح�صني الزعيم على لزوم موقٍف من�صجم 

م��ن احلكومة اللبنانّي��ة. هذا فيما كان اأديب ال�صي�صكل��ي، مدير الأمن العاّم الذي 

كان �صعادة يعّول على الدعم واحلماية من جهته، يفقد حظوته عند الزعيم قبل اأن 

يعمد هذا الأخر اإىل اإبعاده عن موقعه.

كان نْكُث ح�صني الزعيم عهده �صربًة �صديدة مل�صروع »الثورة« التي اأم�صى �صعادة اأّيامه 

الدم�صقّي��ة يف الإعداد لها، واأ�صبح حمازبوه املحيط��ون به يف دم�صق واأولئك املتخّفون يف 

لبنان ينتظرون بدءها وُيوؤّدي كّل منهم ق�صطه من التهيئة لها. ولكن ما اجتمع من 

الو�صائل واملتطّوعني لهذه الغاية بدا اأدنى بكثر من احلاجة، ف�صاًل عن اأّنه متّخ�ض يف 

الي��وم احلا�صم عّما ه��و اأقّل من املنتظر. والظاهر اأن �صعادة، م��ع اعتياده املزمن، البارز 

يف اأعماله عرب ال�شنني، اأن يفرط اأو يبالغ يف تقديره قّ�ة احلزب ودوره، مل يُفْته ُبعد ال�شّقة 

ب��ني ما هو مق��دم عليه وبني ما يف يده. فاأف�صى اإىل زوجته، ح��ني التقاها مّرة اأخرة، يف 

دم�صق ع�صّية بدء »الثورة«، ب�صاآلة اأمله يف جناحها، وباأن رفاقه يف لبنان م�صّرون عليها 

فيم��ا كان راغبًا من جهت��ه يف تاأجيلها. وتذكر زوجة �صع��ادة اأن جورج عبد امل�صيح 

�صارحه��ا، بع��د �صن��وات، باأنه هو الذي اأ�صّر. ويذك��ر ه�صام �صرابي اأّنه مل���ض، عند زيارته 

اف كرم من داّلة على زعيمه. وكان كرم  �صعادة يف تلك الأّيام نف�صها، ما كان لع�صّ

ه��و ال�صابط املحرتف الوحيد الذي لزم �صعادة اأثناء اإعداد اخلّطة الع�صكرّية للثورة. وقد 

ذك��ر �صعادة نف�صه يف املحكمة اإ�صرار رفقائه عل��ى الثورة ومل يكن هذا جمّرد حماولة 

لتخفيف التبعة عن كاهله. وذكر اأي�صًا اأن زوجة كرم الذي كان قد ُقتل يف م�صغرة، 

طلبت اإىل زوجها اأّل يعود اإىل منزله اإّل منت�صرًا. 

عل��ى اأن �صعادة مل يكن فري�ص��ة ل�»رعونة« عبد امل�صيح )والو�صف لعبد الله قرب�صي( ول 

ل�»فحول��ة« ك��رم وحدهما. واإمّن��ا كان فري�صة اأي�صًا للهجة ُمنعتق��ة من كّل عقال 

اعتمده��ا يف اأعق��اب يوم اجلّمي��زة واأمع��ن يف ت�صعيدها بعد اجتماع��ه الثاين بح�صني 

الزعي��م واأ�صب��ح اأ�صرًا لها. وكانت ه��ذه اللهجة نف�صها بنت احتق��ار اأ�صلي لل�صيا�صة 

وربيب��ة جدار اأن�صاأه �صعادة بني هذه والعقيدة، راميًا باحلرم كّل اأثٍر لالأوىل يف الثانية. مل 

يكن �صعادة ينكر ال�صيا�صة وكان يقّر لها بنوع مو�صعّي اأو ظريّف من ال�صرورة. ولكّنه 

اَنة )من قبيل »اأن احلياة كّلها  كان يزدريها يف نهاية املطاف وينيخ عليها بُجمل طنَّ

 على ال�صيا�صة اأن 
ّ

وقف��ة عّز فقط«(، وباألف��اظ )من قبيل »ال�صراع« و »البطولة«( يتع��ني

ت�صو�صها اأّوًل )اأي اأن تعالج نزوّيتها وعنفها( لتنتقل، من َبْعد، اإن بقي فيها طاقة لذلك، 

اإىل معاجل��ة امل�ص��كل املط��روح. كان �صعادة امل��رتّدد يف اأّيامه الدم�صقّي��ة الأخرة ومعه 

رفق��اوؤه امل�صّرون على الثورة �صحّية لرتبية مدّججة مبا �صبق ذكره من عبارات واألفاظ، 

قائمة على هذا الزدراء لل�صيا�صة، اأي على اعتبارها ذياًل �صئيل ال�صاأن للعقيدة ل �صرطًا 

)ه��� �شرط االإم��كان( على هذه الأخ��رة وقدرة على كبح جموحه��ا وتعيني حدودها 

مبقت�صى حدود اجلماعة واإمكاناتها ومقت�صى الكرثة والت�صارب بني نزعاتها اأي�صًا.

علي��ه، اأطلق �صعادة »ثورت��ه« يف الثالث من مّتوز. فتوّجه ببي��ان اأّول اإىل الع�صكرّييني 

م��ن حمازبي��ه داعيًا اإّياه��م اإىل اعتب��ار اأنف�صه��م »ُمعّبئ��ني يف �صفوف الق��ّوة القومّية 

الجتماعّي��ة يف لبنان«، واإىل »عرقل��ة جميع الأعمال والتدابر الت��ي ياأمر بها الطغاة 

القائم��ون على احلك��م احلا�صر«، واإىل »اللتح��اق باملناطق املحتّلة م��ن ِقَبل القّوات 

القومّي��ة الجتماعّية عن��د اأّول فر�صة تلوح له��م«. واأتبع هذا البي��ان، يف اليوم التايل، 

ببالغ عاّم عن الثورة ا�صتعاد فيه �صرة احلكومة معه ومع حزبه بعد عودته من املهجر 

وماجري��ات احلملة على احل��زب بعد حادث��ة اجلّميزة، وخل���ض اإىل اإعالن احلكومة 

»طاغي��ة، خارج��ة عن اإرادة ال�صعب، معّر�صة خره للمح��ق و�صالمته للخطر«، ثّم اإىل 

تعي��ني مقا�شد الث�رة باإ�شقاط احلك�مة وحّل املجل���ض النيابّي وتغير الد�شت�ر لكفالة 

امل�ص��اواة بني املواطنني على اأ�صا�ض امل�صلحة القومّية ل امل�صالح الطائفّية، اإلخ. وهذا قبل 

اأن يختت��م با�صتع��ادة ملبادئ احل��زب الإ�صالحّية وبالعزم على اإلغاء م��ا اتُّخذ من تدابر 

بحّق احلزب وبالدعوة ال�صريحة، اأخرًا، اإىل »الثورة على الطغيان واخليانة«.

والواق��ع اأّن��ه ح��ني اأعلن هذا البيان انط��الق الثورة، يف 4 مّتوز، كانت ه��ذه الثورة التي 

انطلق��ت فعلّي��ًا فجر 3 مّتوز قد اندحرت تقريبًا. على ال��ورق، كانت اخلّطة تكاد اأن 

تغّط��ي الب��الد من اأق�صاه��ا اإىل اأق�صاها، وتقوم عل��ى ت�صافر قّوات تتح��ّرك كّل منها 

م��ن موقع حتتّله اإىل اآخ��ر ثّم اإىل ثالث. ولكن ال�صاآلة املذهل��ة للقّوات التي حتّركت 

فع��اًل، وال�صعف الفادح لت�صليحها، جعال جت�صيد اخلّطة عل��ى الأر�ض اأقرب اإىل الهزل 

)ول��و كان قات��اًل( منه اإىل الفعل الع�صكرّي. فب��دا وكاأن و�صول جمموعة ما اإىل موقع 

يوؤّم��ن احتالله ب�ص��رف النظر عن ميزان القّوة بني املجموعة وم��ن يواجهها. وبدا غر 

معل��وم اإن كان �صيوج��د من ينتقل اإىل املوقع التايل اإذا كانت موا�صلة احتالل املوقع 

الأّول حتت��اج اإىل من يق��وم بعبئها. بدا اإذن اأن ثّمة خلطًا يف اخلّطة بني احتالل البالد 

وحماولة »التجّول« امل�صّلح يف اأرجاء خمتلفة منها. بل بدا م�صروع »التجّول« هذا وكاأّنه 

اأ�صقط من ح�صبانه اإمكان اأن يت�صّدى له من ينع تنفيذه. بدت اخلّطة مبتوتة ال�صلة 

بالعمل الذي به تبقى اخلطط وهو عمل احل�صاب. بدت اأقرب اإىل »َرْفِع عتٍب« ما �صعاره 

الواقعّي: ُنْقدم وليكن ما يكون. 

وذاك اأن اأنط��ون �صع��ادة با�ص��ر ثورته بنحو مائتي رج��ل )يف التقدير الأق�ص��ى و 72 ب�صهادة 

م�صارك��ني على احلدود ال�صورّية( واكبتهم ال�صرط��ة ال�صورّية اإىل احلدود وخطب فيهم 

�صعادة وا�صفًا اإّياهم باأنهم »اأ�صغر جي�ض يف العامل يقاتل من اأجل تغير جمرى تاريخ هذه 

الأّمة«، ومو�صيًا اإّياهم باجتناب العنف مع رجال الأمن اإل يف حال ال�صرورة، وباجتناب 

تكليف القروّيني �صيئًا اإل عند نفاد املوؤن والذخائر. وقد ذكر بع�ض هوؤلء يف املحاكمة 

الالحق��ة اأن �صعادة وّزَع عليه��م ال�صالح بيده. وذكرت رواي��ات اأن ح�صني الزعيم اأمّد 

احل��زب باأ�صلح��ة وذخائر كانت فا�صدة اأو بذخائر مل تك��ن موافقة للبنادق. ومن وادي 

احلرير حيث وّدع �صعادة قّواته، عاد هو اإىل دم�صق وانطلق رجاله ليتوّزعوا اإىل جمموعات 

هاجم��ت خمافر عّدة يف البقاع اجلنوبّي واأخرى �صاغلت قوى الأمن يف املنطقة نف�صها، 

م108Z »الثورة«
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وثالث��ة اجّتهت نحو را�صّيا لحتالل قلعتها. هذه املجموعة الأخرة وقعت على كمني 

لل��درك، فارتّدت اإىل داخل احلدود ال�صورّية واأ�َصرها الدرك ال�صورّي وكان على راأ�صها زيد 

ّدت الهجمات عل��ى خمافر املنطقة وكانت بغيتها الأوىل  ح�ص��ن الأطر�ض. كذلك �صُ

اف كرم بعد  ال�صتي��الء على �ص��الح الدرك. ويف الهجوم على خمفر م�صغ��رة، ُقتل ع�صّ

اأن و�صل��ت تعزيزات م��ن اجلي�ض حا�صرت��ه، وا�صت�صلم ع�صرات من رجال��ه. واإىل الغرب 

م��ن هناك، يف �صاحل ب��روت اجلنوبّي ويف بع�ض قرى اجلبل، �ص��ّن امل�صّلح�ون القومّيون 

هجماٍت على املخافر اأي�صًا. وقد اأ�صفرت هذه الهجمات عن َجرح عدد قليل من رجال 

الدرك ق�صى اأحدهم، وكان يدعى ن�صيب الن�صر، بعد اأّيام، واقُت�صرت غنيمة املهاجمني 

عل��ى ب�ص��ع بن��ادق. وخا�صت جمموعة م��ن ت�صعة رج��ال قادها جورج عب��د امل�صيح يف 

�صرحمول القريبة من ب�صامون مواجهة مع الدرك دامت �صحابة نهار اخلام�ض من مّتوز 

و�صط��رًا من الليل، و�صقطت املجموعة بنتيجته��ا يف الأ�صر ومتّكن قائدها من التواري 

وُقتل فيها النقيب الدركي توفيق �صمعون اآمر ف�صيلة عاليه. 

وم��ع انتهاء هذه امل�اجه��ة، كانت »الث�رة« قد اأف�شت اإىل نهايتها، م�شفرة عن �شق�ط 

�صابطني اأحدهما من الدرك والآخر من احلزب، وعن اأ�صر كثرين من احلزب وب�صعة 

جرحى من الدرك. وكان وا�صحًا اأن التحّرك من احلدود ال�صورّية مل ُيباِغت قوى الدولة 

واأن الذي��ن واكبته��م ال�صرط��ة ال�صورّية اإىل احل��دود مل يتوّقعوا اأن يلقي ال��درك ال�صورّي 

.
ّ
القب�ض عليهم عندما اجتازوا احلدود جمّددًا منهزمني اأمام الدرك اللبناين

مل يتحّرك الدناد�ص�ة، وكان زعيمهم م�صطفى طّعان دند�ض قد تعّهد ل�صعادة، على ما 

قيل، حني التقاه يف زيتا ال�صورّية، القريبة من الهرمل، اأن يناو�ض قّوة اجلي�ض املرابطة يف 

املنطق��ة لي�صغله��ا عن مواجهة حركته. وقيل اإن �ص��ربي حماده متّكن من جتميد 

حرك��ة الدناد�صة، وكان هو الو�صيط اأ�صاًل يف معاجلة ع�صائرّية لنتائج ال�صدام املتكّرر 

ب��ني هذه الع�ص��رة واأهايل راأ�ض بعلب��ّك وبينها وبني وقوى الدولة. ورف���ض حماده مقابلة 

�صع��ادة يف قرية الق�صر احلدودّية اإىل ال�صمال من الهرمل ون�صحه بعدم التعويل على دعم 

ح�صن��ي الزعيم. وقي��ل اأي�صًا اإن اإ�صارة م��ن الزعيم هي التي جّم��دت حركة الدناد�صة، 

ومل يح�ص��ل �صيء كان احلزب يتوّقعه – على ما قيل – من زحف يقوم به حمازبو �صعادة 

يف ال�صاح��ل ال�ص��ورّي وجب�ل العلوّيني على عّكار. ومل يظهر اأث��ٌر مل�صاعدة اأردنّية قيل اإن 

احل��زب تلّقى وعدًا بها... وهكذا انتهت »الثورة« اإىل نكبة للحزب الذي اندفع اإليها 

حت��ت راية زعيمه )بل يبدو اأن بع�ص��ًا من اأركانه دفعوا اإليها هذا الأخر( بخّفة تع�صي 

على الت�صّور.

وب��ني حادث��ة اجلّميزة يف 9 حزي��ران وانطالق »الثورة القومّي��ة الجتماعّية الأوىل«، يف 3 

مّتوز، كان قد اأفرج عن الأكرثّية ال�صاحقة مّمن اأوقفوا يف لبنان من حمازبي �صعادة. 

وقب��ل ثالثة اأّي��ام من اإعالن »الثورة«، قابل حمّمد البعلبك��ي اأنطون �صعادة يف دم�صق 

وق��ال له )يف جملة ما قال(: »يا ح�ص��رة الزعيم! كّل �صيٍء يف لبنان يبداأ كبرًا وي�صغر. 

واأرى اأن الأمر ]اأمر الأزمة بني احلزب وال�صلطات اللبنانّية[ اآخذ يف التال�صي. بداأ بتوقيف 

حواىل ثالثة اآلف قومّي. اليوم ل يزيدون عن مائة وخم�صني، ومع الوقت قد يُفرج عنهم 

كّله��م. يف لبنان، الأمور يك��ن ترتيبها على الطريقة اللبنانّي��ة«. مل يرّتب �صعادة 

نتيج��ة ما على هذه العظ��ة يلقيها عليه �صحايّف يف ن�صف �صّنه، معجٌب به اإىل حّد اأّنه 

انت�ص��ب اإىل احلزب يف اجلل�صة نف�صها. وبعد اأّيام، �صّلم ح�صني الزعيم اأنطون �صعادة اإىل 

ال�صلطات اللبنانّية، م�صرتطًا اإعدامه قبل اأن ي�صل اإىل بروت.

 كان��ت »الثورة« قد اآلت اإىل الف�صل حني قطع ح�صني الزعيم حبل املماطلة يف حتديد 

موع��د لالجتماع ب�صع��ادة، وطلب اإليه احل�ص��ور ملقابلته يف العا�صرة م��ن م�صاء 6 مّتوز. 

وكان �صع��ادة متوّج�ص��ًا من الزعي��م وقد حّذره بع�ض خل�صائه م��ن اأمر قد يكون بّيته 

ه��ذا الأخ��ر. ولكن ل جند يف الأحاديث املنقولة ما يفيد اأن �صعادة و�صع يف ح�صبانه اأن 

يتعّر�ض الزعيم ل�صالمته، اأو اأن ي�صّلمه اإىل ال�صلطات اللبنانّية. وهو قد طلب اإىل �صائقه 

الت��زّود بالوقود لرحلة طويلة ثّم التوّجه جنوب��ًا نحو احلدود الأردنّية. ولكّنه عاد فطلب 

اإلي��ه العودة ليك��ون على موعده مع قائد ال�صرطة الع�صكرّي��ة اإبراهيم احل�صيني الذي 

كان �صي�صطحب��ه اإىل موع��ده مع الزعيم. وتقدير ما دار يف خاطر �صعادة وانتهى بعودته 

اإىل حيث ركب �صّيارة احل�صيني مع هذا الأخر، ليتوّجها اإىل الق�صر الرئا�صّي، ل يخرج 

ع��ن ح��ّد التكّهن. وكذل��ك الوقائع بني اإق��الع احل�صيني ب�صّيارت��ه وت�صليم اأنطون 

 فريد �صهاب ومن كان��وا معه عند نقطة امل�صنع 
ّ
�صع��ادة اإىل مدي��ر الأمن العاّم اللبناين

احلدودّية. وال�صوؤال الأهّم هو: ما الذي حمل ح�صني الزعيم على ت�صليم اأنطون �صعادة اإىل 

ال�صلط��ات اللبنانّية؟ الأجوبة عن هذا ال�صوؤال ل تعدو حّد الفرتا�ض اأي�صًا: تاأثر حل�صني 

ال��ربازي يف موق��ف الزعيم بعد تفاهم بني الأّول وريا���ض ال�صلح... �صغط من ملك م�صر 

ف��اروق على ح�صني الزعيم بطلب من ب�صاره اخلوري اأو من ريا�ض ال�صلح اأو – اأي�صًا – من 

حم�ص��ن الربازي... مقاي�صة لتلبي��ة الرغبة اللبنانّية يف ا�صرتداد �صع��ادة بتلبية مطالب 

�صورّي��ة يف املفاو�ص��ات القت�صادّية اجلارية يف تل��ك الأّيام نف�صها، وق��د اأف�صت اإىل اّتفاق 

حمل ا�صم 8 مّتوز اأي اليوم الذي اأعدم فيه �صعاده...

 

وال�ص��وؤال الأهّم الآخر هو: ما الذي جعل ح�صن��ي الزعيم راغبًا يف قتل اأنطون �صعادة قبل 

اأن يث��ل ه��ذا الأخر اأمام حمّق��ق اأو اأمام قا�ٍض؟ يب��دو جواب هذا ال�ص��وؤال اأ�صهل مناًل 

م��ن ج��واب �صابقه. فاإن رواي��ة من اأنطون �صع��ادة ملاجريات العالقة بين��ه وبني ح�صني 

الزعيم من اأّولها اإىل اآخرها كانت �صتوؤول اإىل ف�صيحة ذات جالجل لهذا الأخر. وهذه 

الف�صيح��ة كانت �صتنته��ي بدورها اإىل �صدع ي�صعب لأمه عل��ى اجلهتني يف العالقات 

اللبنانّية ال�صورّية. وكانت قّمة �صتورة قد اأجنزت قبل اثني ع�صر يومًا فقط راأب ال�صدع 

الذي اأحدثه اغتيال كامل احل�صني اليو�صف، وهو حدث مثل امتحانًا ع�صرًا للعالقات 

م109Z الت�شليم، املح�كمة، الإعدام
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كّله، مع العلم باأن ما و�صل اإلينا من وقائع التحقيق واملحاكمة ناق�ض جّدًا، واأن هذا 

النق�ض يوجب التحّفظ يف هذا اجلانب من املو�صوع ويف غره.

 

وم��ن  الأنب��اء  وزارة  م��ن كت��اب  يظه��ر  م��ا  �صعادة – عل��ى  اعتم��د  املحكم��ة،  ويف 

املروّيات – اخلّطة نف�صها التي اعتمدها يف التحقيق. ودخل اأحيانًا يف جدال مع ال�صهود 

م��ن رفقائ��ه وكان هذا اجل��دال تقاذفًا جلم��رة امل�صوؤولّي��ة. واأّما ت�صويغه لإع��الن الثورة 

فخال�صت��ه قول��ه: »لقد اأهني احلزب، اأّيها ال�ص��ادة، )...( وعندما يهان لي�ض اأمامه اإّل رّد 

الإهانة بالثورة. ويف الثورة تقع �صحايا من الفريقني يف جميع الأحيان«.

واأّم��ا الّدع��اء فاأر�صاه يو�صف �صربل عل��ى حماولة �صعادة وحزبه »قل��ب الأو�صاع يف لبنان 

 ،
ّ
وت�صّل��م الأحكام بالُعنف عن طريق مقاتلة القّوات امل�صّلحة، ومنها اجلي�ض اللبناين

وال�صتي��الء على دور احلكوم��ة والثكنات الع�صكرّية«. وقد اأثبت كتاب وزارة الأنباء 

مطالعت��ني ل�صرب��ل ا�صتعاد فيهم��ا ملّيًا ما وجده �صن��دًا للتهم التي ُوّجه��ت اإىل اأنطون 

�صعادة. اأوىل هاتني املطالعتني هي التي األقاها �صربل يف حماكمة امل�صرتكني مع �صعادة 

يف »الث��ورة« وذلك يوم 16 مّتوز والثاني��ة هي التي األقاها يف حماكمة اأركان احلزب يوم 

30 اآب. ومل يثبت الكتاب مطالعة املّدعي العام ول غرها من وقائع حماكمة �صعادة 

نف�ص��ه، معتّدًا، على الظاه��ر، باأن املحاكمة كانت �صّرية. وهذا مع اأن الكتاب اأورد، 

يف �صفحاته الأخرة، مقاطع اأخرى من �صبط املحاكمة. 

وما يكن اخللو�ض اإليه من مطالعَتي املّدعي العاّم هاتني، ومّما ذاع لحقًا من وقائع 

املحاكم��ة، ه��و اأن املّدعي العاّم مال اإىل الت�صديد عل��ى م�صوؤولّية �صعادة ال�صخ�صّية عن 

اجلرائ��م التي لب�صت »الثورة«، فاأبرز اإقدامه على ح��ّل جمل�ض الُعُمد وانفراده بال�صلطة 

احلزبّية يف وقت وقوع احلوادث. وحني و�صل اإىل »عقيدة« �صعادة واحتمال �صدور الأفعال 

اجلرمّي��ة عنه��ا، طعن يف هذا الحتم��ال بو�صف العقيدة باأنها غ��ر را�صخة ول �صادقة 

��ل اإىل ال�صلطة واأّنها »فا�صدة تاريخًا وعلم��ًا وعماًل«. ثّم دخل يف  واأّنه��ا انتهازّية للتو�صّ

 ودجمها اإّياه بالكيان 
ّ
مب��ادئ العقيدة املذكورة ف�صّدَد على جتاهلها الكيان اللبناين

ال�صورّي. ول ريب اأن �صعادة كان حافظًا يف جعبته، رّدًا على هذه التهمة، ت�صريحًا اأدىل 

به يف �صنة 1937. وهو يف�صل فيه ما بني »الوحدة القومّية« التي يعمل لها احلزب و»الوحدة 

ال�صيا�صّي��ة« التي مرجعه��ا اإىل اإرادة ال�صعب. وكان �صعادة قد ع��اد اإىل هذا الت�صريح يف 

اإّب��ان امل�صكل��ة التي جنمت من خطبته ي��وم عودته اإىل املهجر. ولك��ن ت�صريحه هذا 

، وكان هو نف�صه خمرتقًا مبهارب 
ّ
مل يك��ن اأّول كالمه ول اآخ��ره يف املو�صوع اللبناين

ي�صه��ل النف��اذ منها اإىل موقف مغاي��ر من الكيان. ومل تكن ه��ذه النقطة مو�صوع�ًا 

لتهمة ُيفرت�ض اأن يوؤول ثباتها اإىل حكم ق�صائّي يف مطالعة املّدعي العاّم. واإمّنا كانت 

عن�ص��رًا من عنا�صر اخللفّية التي ح��اول هذا الأخر اأن ي�صند اإليها »ثورة« �صعادة. وهذه 

اأي�ص��ًا كانت ح��ال »الّت�ص��ال باليه��ود« واللجوء اإىل الق��ّوة يف مواجه��ة خ�صوم احلزب 

ال�صيا�صّي��ني وانتف��اع احلزب مالّيًا من النتخاب��ات النيابّية وترا�ص��ق اأع�صاء فيه بُتهم 

ة التي اأطل��ق مفاعيلها حّث  ب��ني الدولت��ني مع كونه اأ�صع��ف �صدًى بكثر من اله��زَّ

ح�صن��ي الزعي��م اأنط��ون �صعادة عل��ى ال�صر ُقُدم��ًا يف م�صروعه لقلب نظ��ام احلكم يف 

لبن��ان، ودخوله معه يف تفا�صيل هذا امل�صروع وتعّه��ده الدعم التاّم لتنفيذه. كان الإذن 

لأنط��ون �صع��ادة بالبقاء حّيًا حّتى يك�ص��ف هذا كّله ن�صفًا غر حم��دود باأجل خلّطة 

، وهي اخلّطة الت��ي افتتحاها 
ّ
الزعيم – ال��ربازي اجلدي��دة يف مفاو�ص��ة اجلان��ب اللبن��اين

بدعوتهما ب�صاره اخلوري وريا�ض ال�صلح اإىل قّمة �صتورة. 

 كان مرت�صيًا هذه اخلّطة اأي�صًا، عازفًا عن اإف�صادها باإخراج 
ّ
ول ريب اأن اجلانب اللبناين

موؤامرة �صعادة – الزعيم اإىل املالأ. ولكن هذا اجلانب كره الو�صول اإىل قتل اأنطون �صعادة 

غيلة يف اآخر الليل يف مو�صع موح�ض ما من طريق دم�صق – بروت. وهو قد انحاز عو�ض 

ذل��ك، يف نهاية املطاف، اإىل خّطة املحاكمة ال�صّرّية والتنفيذ ال�صريع للحكم، وم�صح 

كّل اإ�ص��ارة اإىل دور م��ا حل�صن��ي الزعي��م يف مغامرة �صع��ادة وحزبه. فهذا ال��دور مطمو�ض 

كّلّي��ًا يف الكتاب الكبر ال��ذي ُجِمعت فيه خمتارات من وقائع التحقيق مع �صعادة 

وحماكمته وا�صُتثنيت من الظهور فيه مرافعة �صعادة عن نف�صه. اإذ ُي�صتبعد اأّل يكون 

ق��د لم���ض فيها املحذور: اأي ما ج��رى بينه وبني ح�صني الزعيم. وق��د لبثت هذه املرافعة 

مكتومة اإىل يومنا هذا، ومعها كّل ما مل ي�صاأ الكتاب الكبر ك�صفه من حمتويات 

امللّف. بل اإن بع�ض ما اأثبت يف الكتاب من اأقوال املّدعي العاّم خ�صو�صًا يجنح تكرارًا 

اإىل التربئ��ة املتعّم��دة لزعيم النقالب ال�صورّي من كّل تبعة، بالغًا حّد الزعم اأن �صعادة 

»اأراد مقاومة رئي�ض الدولة ال�صورّية احلايّل ملا يظهره من مناه�صة ال�صهيونّيني«!! 

بع��د حمّط��ة يف ثُْكنة الفّيا�صية، اأُخ��ذ اأنطون �صعادة اإىل ثكنة ال��درك ال�صّيار يف فرن 

ال�صباك ليبداأ التحقيق معه يف اخلام�صة من �صباح 7 مّتوز وينتهي عند الظهر. وي�صتفاد 

من الُنَتف التي ت�صّمنها كتاب وزارة الأنباء امل�صار اإليه من التحقيق، وكان اختيارها 

ُمغر�ص��ًا، عل��ى الأرجح، اأن �صعادة مال اإىل اعتماد الت�صكي��ك يف م�صوؤولّيته عن اأفعاٍل 

�ُصئ��ل عنها. فح��اول اأن يجتنب اجلزم بكون البيانني اللذي��ن اأ�صدرهما اإعالنًا للثورة 

ق��د �ص��درا عن��ه �صخ�صّيًا واأن يطع��ن يف كون ال�صهود مّم��ن �صمعوه قد فهم��وا ما قاله 

ّية التي ح�صلت  يف خطبت��ه يف املقاتلني. وح��اول اأي�صًا اأن يح�صر م�صوؤولّية الأفع��ال احل�صّ

يف »الث��ورة« مب��ا اأحدثته من َقْت��ٍل وجرح وما اإليهم��ا بفاعليها املبا�صري��ن اأو باآمريهم 

اف كرم الذي كان قد ُقت��ل. وح�صر بنف�صه امل�صوؤولّية العاّمة  امليدانّي��ني، وخ�صو�صًا بع�صّ

عن اإعالن الثورة، اأي اجلرم ال�صيا�صّي، جمتهدًا يف الف�صل بني هذا اجلرم ونتائجه املاّدّية. 

وه��ذه خّطة حاذقة اعتمدها فرٌد من الب�صر كان ُم��ْدرِكًا خطورة ما يواجهه و�صيا�صّي 

كان راغبًا يف ا�صتبقاء فر�صة لنف�صه وحلزبه ل�صتئناف م�صرتهما يف م�صتقبل ما. وهي 

لي�ص��ت خّطة اأمالها »النته��از« ال�صخ�صّي اأو التنظيمّي واإلق��اء امل�صوؤولّية على الأتباع، 

عل��ى ما زع��م املّدعي الع��اّم. فالأتباع، يف كّل ح��ال، م�صوؤولّيتهم قائم��ة عّما فعلوه 

وحم�ص��ورة به. وخّطة الدف��اع نف�صها لي�صت اأي�صًا خّطة »بط��ل« ت�صتغرقه البطولة من 

راأ�ش��ه اإىل اأخم���ض قدميه، عل��ى ما زعم حمازب���ه واملعجب�ن به بال قي��ٍد اأو �شرط. وهذا 
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احلّرّية. من هوؤلء القادة، بقي جربان جريج يف ال�صجن. وبقي جورج عبد امل�صيح متواريًا، 

اإذ كان ق��د ُحك��م عليه غيابّيًا بالإعدام ب�صبب من قيادت��ه معركة �صرحمول. ومل 

يلبث عبد امل�شيح اأن اختر رئي�شًا للحزب واأقام يف دم�شق بعد �شق�ط ح�شني الزعيم.

الف�ص��اد امل��ايل، اإلخ. فهذه كّله��ا مل تكن من اأ�صل التهمة املوّجه��ة اإىل �صعادة واإمّنا 

كانت مواّد يف حملة معنوّية �صّنها املّدعي العاّم عليه وعلى احلزب.

 

ولك��ن ه��ذه احلملة كانت اآيلة اإىل اأم��ر حا�صم، وثيق ال�صلة ج��ّدًا باحلكم املرتقب 

مع بقاء تهمة »الثورة« وما جّرته من اأفعال مو�صوعًا مبا�صرًا وحيدًا لهذا احلكم. فقد 

كان ال�ص��وؤال الذي اجتن��ب املّدعي العاّم �صوغه مبا�صرة واآثر متويهه بحديث »العقيدة« 

ومتفّرعات��ه، ه��و ما اإذا كان اجلرم املن�ص��وب اإىل اأنطون �صعادة ُجرم��ًا �صيا�صّيًا اأم ُجرمًا 

عادّي��ًا. فعل��ى اجلواب عن هذا ال�ص��وؤال كان يرتّتب، اإىل حّد بعي��د، اإمكان احلكم 

بالإعدام على الرجل اأو عدم اإمكانه. وقد اجتنبت املحكمة، بدورها، يف الأ�صئلة التي 

طرحته��ا على نف�صه��ا ويف �صيغة احلكم، لفظ��ة »�صيا�صة« واأثبت��ت الأ�صباب امل�صّددة 

للُج��رم ونفت الأ�صباب املخّففة فحكمت عل��ى اأنطون �صعادة بالإعدام رميًا بالر�صا�ض 

وفقًا للمادة 79 من قانون العقوبات الع�صكرّية. 

كان اإع��دام اأنط��ون �صعادة ف�صيحة حقوقّي��ة جتاوبت اأ�صداوؤها م��ذ ذاك، يف لبنان ويف 

اأقط��ار اأخ��رى من امل�صرق العربّي ويف املغرتبات. وقد زاد ه��ذا الإعدام يف الَنَزوّية ال�صيا�صّية 

حلزب �صعادة وهي َن�َزوّية جتد م�صادر لها يف »تعاليم« �صعادة نف�صه، ويف موقعه من احلزب 

ويف املرجعّي��ات املعا�ص��رة لتكّون هذه »التعاليم« ولّتخ��اذ احلزب وغره من منّظمات 

تل��ك املرحلة �ص��ورة التنظيم �صبه الع�صك��رّي على الغرار الفا�ص��ّي. كان هذا الإعدام 

، العتبار بال�صفة ال�صيا�صّية للُجرم. 
ّ
ف�صيح��ة لرف�ض املحكمة، من غر م�صّوغ قان��وين

وه��ذا رف�ض تك��ّرر يف جلنة العفو التي امتنعت عن الإ�ص��ارة بتخفيف احلكم. وكان 

الإعدام ف�صيحة اأي�صًا لرف�ض املحكمة طلب اإميل حّلود الذي اختاره املّتهم للدفاع عنه 

منح��ه مهلة حمدودة لالّطالع عل��ى امللّف واإعداد دفاعه ولإبطاله��ا �صائر املهل اأي�ص��ًا 

واإ�صدارها ُحكمًا بالإعدام ال�صيا�صّي، هو الأّول يف تاريخ البالد املعا�صر، وقد ُلفظ يف امل�صاء 

بع��د حماكمة طالت ب�صع �صاع��ات وُنّفذ يف الفجر التايل. وقد زادت اإلزامات العجلة يف 

التنفيذ مل�صاٍت مرّوعة على قباحة الإعدام الأ�صلّية. وهي مل�صات وجدت من ي�صتعيدها 

ويزي��د فيها مّرات بات يتعّذر ح�صره��ا. وكان اأن امتزاج هذه اللم�صات برباطة اجلاأ�ض 

النادرة التي اأبداها �صعادة يف مواجهة املوت وبلزومه جانب الوداعة واللطف مع املوجلني 

بوج��وه خمتلف��ة م��ن تنفيذ احلكم قد �ص��ّكل حالة اأم��ّدت �صاعات الرج��ل الأخرة 

بطاقة اإيحاء مديدة الأجل. 

يف 16 مّت��وز، ب��داأت حماكم��ة املوقوفني يف ق�صّي��ة »الثورة« التي اأعلنه��ا �صعادة. وكان 

عدده��م ثماني��ة و�صّتني. وق��د ُحكم عل��ى اثني ع�صر منه��م بالإعدام وعل��ى الباقني 

بعقوب��ات حب���ض خمتلفة. عل��ى اأن جلنة العفو اأ�ص��ارت بتخفي�ض احلك��م عن �صّتة 

م��ن املحكوم��ني بالإعدام. وُنّفذ هذا احلكم بال�صّتة الآخرين فجر 22 مّتوز وهم ثالثة 

فل�صطيني��ني و�ص��ورّي واحد ولبنانّي��ان. ومل يلبث اأن �صدر، يف 18 ت�صري��ن الأّول، عفٌو عاّم 

ن كانت قد اأنزلت بهم اأحكام خفيفة، فخرج معظم قادة احلزب امل�صجونني اإىل  عمَّ

كان ريا���ض ال�صلح رئي�صًا ملجل�ض الوزراء حني حوكم اأنطون �صعادة واأُعدم. وهو، بهذه 

املثاب��ة، ذو م�صوؤولّي��ة �صيا�صّية عاّمة، ي�صرتك فيها مع م�صوؤولني كبار �صواه، عن املجرى 

ال��ذي �صلكت��ه ه��ذه الق�صّية. وكان موق��ع رئا�صة ال��وزراء، يف ذلك العه��د، هو الهدف 

املت�ص��ّدر لكّل هجوم يري��د اأن يكون �صاعقًا على اأهل احلكم. وذاك اأن موقع رئا�صة 

اجلمهورّية كانت له ح�صانة بقيت حمرتمة، على وجه الإجمال، اإىل ما بعد هذه املّدة 

باأك��رث م��ن �صنت��ني. واأّما الت�صّدي ملن ه��م دون هاتني الرئا�صتني ف��كان يبدو دخوًل يف 

التفا�صيل وق�صورًا عن ال�صمول يف املعار�صة ال�صيا�صّية. ومل يكن تهّيب ح�صانة الرئي�ض 

الأّول نف�صه��ا، يف حّلته��ا الد�صتورّي��ة، هو الداع��ي الأّول اإىل رعاية جانبه��ا. واإمّنا كان 

هذا الّداعي اّت�صاع �صلطة رئي�ض اجلمهورّية وثباته يف موقعه يف وقت كانت فيه اأعمار 

احلكوم��ات تق�صر اأو تطول باإرادته هو قبل اأّية اإرادة �صواها. فكان هّم املعار�صة الدائم 

اإ�شقاط احلك�مة بال�شعي اإىل جعل بقائها عبئًا متزايد الثقل على رئي�ض اجلمه�رّية. 

وكان الطري��ق امللك��ّي اإىل اإ�شقاط احلك�م��ة تميل رئي�شها جمل��ة اأوزار احلكم، 

م��ع الزيادة عليها ما اأمك��ن. وكان العزوف عن تناول الرئا�ص��ة الأوىل بنقد اأو ترثيب 

ي�صتبق��ي للمعار�صني فر�صهم – على اأنواعها ودرجاتها – عندما يحني اأجل احلكومة. 

وكان ريا�ض ال�صلح، بدرجة ح�صوره وباملنظورّية الغالبة على اأ�صلوبه يف احلكم، يجعل 

ه��ذا الرتكي��ز لهجمات املعار�ص��ة على موقعه اأم��رًا تلقائّي��ًا. وكان ي�صاجل ويرّد مبا 

يقت�صيه املقام.

 

وقد ح�صل اأن قال ريا�ض ال�صلح، يف بع�ٍض من اأوقات َحَرجه، اإّنه ل يحكم البالد وحده، 

ولك��ن هذا كان نادرًا. واأّم��ا عادته فكانت الدفاع عن اأعم��ال احلكم، طاملا بقي 

فيه، وحتّمل م�صوؤولّية النطق با�صم ال�صلطة احلاكمة طاملا بقيت هذه امل�صوؤولّية منوطة 

به اأّوًل.

لذا ترّكز النقد عليه يف ق�صّية اأنطون �صعادة، اأو ُفهم اأي�صًا اأّنه هو املعنّي حني كان يقال 

اإن »احلكومة« فعلت كذا اأو كيت يف م�صاق هذه الق�صّية. وكانت الهجمات تاأتي، 

يف البداي��ة، من جانب املعار�صة النيابّية وال�صحافة املوؤّيدة لها. وذلك اأن حزب �صعادة مل 

يك��ن ق��ادرًا، بعد، وهو يجت��از حمنته، على تعميم كلمته يف �ص��دد ما جرى لزعيمه 

وما كان ل يزال يجري له. على اأّنه مل يلبث اأن م�صى على املنطق نف�صه دومنا رغبة يف 

التدقي��ق. ُذكر ب�صاره اخل��وري ويو�صف �صربل واأنور كرم )رئي�ض املحكمة( وفريد �صهاب 

م110Z ري��ش ال�شلح يف ق�شّية اأنطون �شع�دة
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وف��وؤاد �صه��اب وحّت��ى اأحمد الأ�صعد ب��ني من كان احل��زب م�صّممًا على قتله��م »ثاأرًا 

للزعي��م«. واأ�صيب �صربل فعاًل يف حماولة اغتي��ال. ولكن من كان مو�صوعًا لت�صميم 

ا�صتثنائ��ّي على القتل ظه��ر يف تكرار املحاولة كان ريا�ض ال�صلح. وقد اغتيل فعاًل، يف 

نهاية املطاف.

 

ه��ل يك��ن الي��وم حتدي��د امل�صوؤولّية التي تق��ع على عات��ق ريا�ض ال�صل��ح يف ما جرى 

لأنط��ون �صعادة؟ الأمر املوؤّكد هو اأن ريا�ض ال�صل��ح بذل و�صعه لإلقاء القب�ض على اأنطون 

�صعادة منذ حادثة اجلّميزة. بل هو خّطط لذلك، مع اأجهزة الأمن و�صائر امل�صوؤولني، قبل 

تل��ك احلادثة مبّدة، وقد �صّرح بذلك. والراجح اأن ه��ذا التخطيط يرقى اإىل وقت الزيارة 

الت��ي ق��ام بها �صعادة حل�صني الزعي��م قبل احلادثة املذكورة بنح��و اأ�صبوعني. وهي زيارة 

ج��اءت يف اإّبان املجابهة العنيف��ة التي دارت حول ت�صليم ال�صاب��ط ال�صورّي اأكرم طّبارة 

ومرافقي��ه لدم�ص��ق، اأو حماكمتهم يف ب��روت. وكانت جهود احلزب ال�ص��ورّي القومّي 

للت�صّلح والإعداد ل�»الثورة« حتت املراقبة يف الأ�صهر التي �صبقت و�صدر عن ريا�ض ال�صلح 

اأك��رث م��ن اإ�صارة بهذا املعنى، واإن يكن مل ي�صمِّ هذا احل��زب با�صمه. ولكن ما حمل 

الدول�ة على الإقدام، بعد زيارة �صعادة لدم�صق، كان اخل�صية ال�صديدة من �صدٍع ي�صع��ب 

دثه، يف داخل البالد، حركة انقالبّية عنيفة املنحى تكون دم�صق قاعدتها  لأْمه، حُتْ

اخللفّي��ة. ومل يك��ن ريا�ض ال�صلح ق��د لن اأمام اإنذار ح�صني الزعي��م حينما اأر�صل مع 

عديل��ه ومدي��ر مكتب��ه نذير فن�صة تهدي��دًا باحتالل لبن��ان اإن مل يطلق �ص��راح طّبارة 

ورفاق��ه. يروي زهر ع�ص��ران اأن ال�صلح اندفع نحو فن�ص��ة، يف وزارة اخلارجّية اللبنانّية، 

»كم��ن ي�صتع��ّد ل�صتعم��ال قب�صته«. وهذه رواي��ة توؤّيدها اإ�صارة يف خ��رب النه�ر عن هذا 

الجتماع اإىل اأن »فن�صة خرج ]منه[ منقب�ض الأ�صارير«. واأّما ت�صليح �صاحب النقالب 

ه اإّياه على الث�رة امل�شّلحة فكان اأ�ش��ّد خط�رة واأوىل باالحتياط من  حزب��ًا لبنانّي��ًا وح�شّ

التهديد باجتياح ع�صكرّي �صورّي لالأرا�صي اللبنانّية. وكان ي�صع الأمر الأّول، يف الواقع، 

اأن يف�صي على نحٍو ما اإىل حتّقق الثاين.

 

كان هذا اخلرق امل�صّلح جلبهة الداخل هو ما جتّند ريا�ض ال�صلح ومن معه لردعه. وهذا 

ي يعّلل م��ا ل ُيعّلله اأن ريا�ض ال�صلح مل يكن »يطي��ق« اأنطون �صعادة، واأن  خط��ر ح�صّ

ه��ذا الأخر دعم عب��د الله اليايف، خ�صم ريا�ض ال�صلح، يف انتخابات 1937 النيابّية )!!!( 

واأّن��ه مل يكن »يتزّل��ف اأو ينثني« لريا�ض ال�شلح، على ما زع��م كمال جنبالط. اإلخ. 

فه��ذا الت�صوير ال�صخ�ص��ّي للمواجهة هذر جمبول باملرامي ال�صيا�صّي��ة بغيته الت�صرّت على 

امل�صل��ك العملّي لأنطون �صعادة وحزبه قبل حادثة اجلّميزة وبعدها، وبغيته اأي�صًا اإخالء 

م�صوؤولّي��ة ح�صني الزعيم عن �صّق املجرى الذي �صلكته هذه الق�صّية لتف�صي اإىل كارثة 

املحاكم��ة والإع��دام. فق��د كان اأركان املعار�ص��ة اللبنانّية م��ن الربملانّيني )وبينهم 

جنبالط( قد زاروا الزعيم ُبَعيد انقالبه. ومع اأن طريقته يف ا�صتقبالهم كانت – ب�صهادة 

ال�صهود – اأمي��ل اإىل اإظه��ار ال�صتخف��اف منه��ا اإىل اإظهار الرتحيب، فاإّنه��م ثبتوا على 

االإعج��اب باالنق��الب وب�شاحب��ه حّتى رحيل ه��ذا االأخ��ر. وال ياأتي جنب��الط، مثاًل، 

عل��ى ذكر لدور الزعيم يف ماأ�صاة �صع��ادة اإل يف ا�صتجوابه الثالث الذي ُن�صر بعد النقالب 

عل��ى الزعيم وقتله بنحو من اأربعة اأ�صابيع. كانت تل��ك اأّيام الإعجاب بالنقالبات 

الع�صكرّي��ة ومتّني الت�صّبه ب�»اأبطاله��ا«. وكان ح�صني الزعيم )الذي واكبه املعجبون 

به وهو يخون اأمانيهم من الألف اإىل الياء( اأّول العنقود.

 

كان��ت خّط��ة ال�صلط��ة اللبنانّية )والالع��ب الأبرز يف ه��ذه اخلّطة هو ريا���ض ال�صلح( 

مّتجهة اإىل ف�صم العروة التي انعقدت بني اأنطون �صعادة وح�صني الزعيم. وكان بيد هذه 

ل اإىل هذه الغاية. ومل تك��ن هذه الو�صائل و�صائل ا�صرت�صاء  ال�صلط��ة و�صائل فّعالة للتو�صّ

حل�صن��ي الزعي��م وح�صب، ب��ل غلب فيها ال�صغ��ط ال�صديد على ال�صرت�ص��اء حّتى الأّيام 

الأخرة من اإقامة اأنطون �صعادة يف دم�صق، ثّم مالت �صطر ال�صرت�صاء يف الأّيام املذكورة 

اأي بع��د اأن اأظه��ر انعق��اد قّمة �صتورة، مبب��ادرة من الزعيم نف�صه، مي��ل هذا الأخر اإىل 

املالين��ة وعودة مطالبه القت�صادّي��ة اإىل الت�صّدر. وهذه مطالب مل تكن غابت عن اأفق 

الأزم��ة التي اأثاره��ا اغتيال كامل احل�ص��ني اليو�صف. وكان ال�صل��ح يحظى، يف �صعيه 

اإىل ف�ص��م الع��روة امل�صار اليها، مبم��الأة �صخ�صّيتني كانتا، على الت��وايل، تليان ح�صني 

الزعي��م يف الأهّمّي��ة، يف النظ��ام الذي اأن�صاأه ه��ذا الأخر، وهما ع��ادل اأر�صالن وحم�صن 

الربازي. ومل يكن طول الألفة ال�صخ�صّية للرجلني غر م�صّهل ملهّمة ريا�ض ال�صلح. واأّما 

الأ�صا���ض فهو رغبتهما املوؤّك��دة يف منع اخلراب من �صرب اأطنابه يف العالقات ال�صورّية 

اللبنانّي��ة. وت�ص��ر بع���ض الدلئل وامل�ص��ادر اإىل اأن اأر�صالن حّذر اخل��وري وال�صلح، يف اأوائل 

حزيران، من عواقب اللقاء الأّول بني �صعادة والزعيم، واأن الربازي زار ريا�ض ال�صلح وبحث 

معه يف ق�صّية احلزب ال�صورّي القومّي ويف م�صاألة احل�صود الع�صكرّية املتقابلة على احلدود 

ال�صورّية – العراقّي��ة، وذل��ك غداة نقل فري��د �صهاب مذّكرة اإىل ح�صن��ي الزعيم تطالبه 

بت�صليم اأنطون �صعادة. وتن�صب بع�ض امل�صادر اأي�صًا دورًا اإىل الربازي يف التمهيد لقّمة �صتورة 

الت��ي انعقدت بع��د زيارته تلك لبروت بثالث��ة اأّيام، وكذلك يف تغي��ر موقف ح�صني 

الزعيم من اأنطون �صعادة.

وت�صر م�صادر اأخرى اإىل اأن الربازي نف�صه )بعد تفاهم اأو بال تفاهم مع ريا�ض ال�صلح( هو 

ال��ذي اأقنع املل��ك فاروق بال�صغط على ح�صني الزعيم )ال��ذي كانت حاجته ال�صيا�صّية 

ة، وكانت عالقاته بالعر�صني الها�صمّيني قد �صاءت كثرًا(  واملالّي��ة للدعم امل�صرّي ما�صّ

وذاك بغي��ة َحْمله على التخّل��ي عن اأنطون �صعادة. وكان الربازي قد زار م�صر يف نهاية 

حزي��ران، وكان قد عمل وزيرًا مفّو�صًا لب��الده فيها اأّيام القّوتلي. ول نقع على ما يبيح 

 – م�صرّي مبا�صر يف هذا ال�صاأن نف�صه. ولكن نقع على اإ�صارة 
ّ
اجلزم بح�صول اّت�صال لبناين

ينقله��ا اأنط��وان بطر�ض عن عدد 18 اآب 1949 م��ن ال�شي�د موؤّداها اأن ريا�ض ال�صلح كان 

اأبل��غ حم�صن ال��ربازي نوعًا من التهديد حل�صني الزعيم، وه��و اأن بروت »على ا�صتعداد 

لالّت�ص��ال ببغداد وعّمان حاًل«. وهو ما حمل القاهرة عل��ى دعوة ال�صلح اإىل الرتّيث... 

ثّم اأبلغه الربازي قرار الزعيم »اأن يتخّلى عن احلزب القومّي«.
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ة  املحاكم��ة، كان م��ن املقّربني جّدًا اإليه واأن ت�صديق حك��م الإعدام �صالحّية خا�صّ

برئي���ض اجلمهورّية فال ُيّتخذ املر�ص��وم يف جمل�ض الوزراء، ويكون توقي��ع الوزير املخت�ّض 

على هذا املر�صوم اأقرب اإىل حت�صيل احلا�صل ما مل يحزم اأمره على الع�صيان وال�صتقالة. 

وقد وّقع ريا�ض ال�صلح، ب�صفته وزيرًا للعدلّية، وجميد اأر�صالن ب�صفته وزيرًا للدفاع، على 

مر�صوم ت�صديق احلكم بالإعدام على اأنطون �صعادة. 

ويف �ص��دد املوق��ف ال�صخ�صّي لريا�ض ال�صلح م��ن اإعدام �صعادة )وهذا �ص��اأن خمتلف جّدًا، 

بطبيع��ة احلال، عن �ص��اأن القب�ض على زعي��م احلزب القومّي وتقدي��ه للمحاكمة( 

اأ�صبح��ت ب��ني اأيدينا الي��وم، يف ما عدا منقولت اأخ��رى ل ي�صّح التعوي��ل عليها، وثيقة 

دامغ��ة. تلك فقرة من مالحظات و�صعها مدير الأمن الع��اّم فريد �صهاب لنف�صه فلها 

اإذن �صف��ة »املفّك��رة« التي ل تراع��ي خاطر اأحد، يف العادة، بخ��الف ما هو حمتمل يف 

الكالم العلنّي اأو يف التقارير املرفوعة. وال�صاهد – على ما هو معلوم – �صخ�ض قريب جّدًا 

م��ن وقائع اليوم ال��ذي ي�صر اإليه و�صريك يف �صنع مقّدماته وت��دارك ذيوله، وهذا ب�صفته 

حم��رتف ا�صتخبار وم�صوؤوًل عن الأمن.كت��ب فريد �صهاب: »بعد �صدور احلكم، َجَمع 

]يق�ص��د: رئي�ض اجلمهورّية[ حبيب اأبو �صهال كزعيم الأرثوذك�ض، وغربيال املّر وريا�ض 

ال�صلح، وقال اإن جلنة العفو �صّدقت احلكم، فما راأيكم؟ ريا�ض َنَف�ض �صرتته وقال: اأنا 

ل اأحّب الإعدام. حبيب قال: عكروت بالناق�ض. وافقه غربيال املّر«. 

كان اأبو �صهال مقّربًا جّدًا من رئي�ض اجلمهورّية، كثر الرتّدد عليه ومدعّوًا بانتظام اإىل 

اجتماعات ر�صمّية )تذكرها ال�صحف( من غر �صفة حل�صورها �صوى اعتباره »م�صت�صار 

 ل�صرك��ة التابالين، فاأخذ ي��رتّدد، بهذه 
ّ
الدول��ة«. وكان ق��د اأ�صب��ح امل�صت�ص��ار القانوين

ال�صفة، على ح�صني الزعيم ل�صتعجال ت�صديق الّتفاقية. واأّما غربيال املّر فهو، اإذ ذاك، 

نائ��ب رئي�ض احلكومة ووزير الداخلّية )ا�صتقال يف 19 مّت��وز م�صتبقًا قرار ُحّل املنّظمات 

�صب��ه الع�صكرّي��ة كّلها، بعد اأن كان احلزب القومّي قد ح��ّل يف ال�صهر ال�صابق(. وهو 

اآخ��ر ع�ص��و يف احلكومة اجتمع باأنطون �صعادة قبل حادث��ة اجلّميزة ب�صاعات. وكان 

ح��زب �صعادة قد اأّيده يف انتخاب��ات 1947 لقاء ف�ّض امل�صكل الذي اأثارته خطبة �صعادة يوم 

عودته من املهجر. وكان �صعادة غريًا اأرثوذك�صّيًا خطرًا للرجلني.

 

اأّيد فريد �صهاب مفّكرته ال�صّرية يف حديث اأدىل به اإىل �صحيفة �صورّية قومّية بعد ثالثني 

�صنة من الوقائع. فخّطاأ احلزب يف »تركيزه« على ريا�ض ال�صلح »رغم اأّن هناك عددًا 

كب��رًا م��ن امل�صوؤولني املحّلّيني، عل��ى الأقّل اأربعة منهم، كان��ت مواقفهم اأ�صّد عنفًا 

وق�ص��اوة م��ن موقف ريا�ض ال�صل��ح. ومّلا ا�صت�صاره��م ب�صاره اخلوري به��ذا املو�صوع، كان 

موقف ريا�ض ال�صلح �صبه حمايد. وقد اأجاب رئي�ض اجلمهورّية: »ا�صطفلوا، هيدي م�صاألة 

متعّلقة بالروم وبامل�صيحّيني. اأنطون �صعادة م�صيحّي، اإنتو قّرروا، اأنا ما يل عالقة!«. 

ويج��زم فري��د �صهاب، وهو طرف مبا�ص��ر يف املو�صوع، باأن ح�صن��ي الزعيم هو الذي طلب 

اغتي��ال اأنطون �صع��ادة يف الأرا�صي اللبنانّية، فال ي�صل اإىل ب��روت حّيًا. ولكن مروّيات 

احل��زب تذه��ب، يف الغال��ب، اإىل اأن ريا�ض ال�صل��ح كان �صالعًا يف ه��ذه املوؤامرة. وهي ل 

تذك��ر م�ص��ادر مبا�صرة ي�صّح اأن ُي�صند اإليها هذا الزعم وتكتفي بالإ�صارة اإىل حتذير من 

الغ��در عرّب عن��ه البع�ض مّمن اّت�صلوا ب�صعادة يف اأّيامه الأخ��رة. وهذا حتذير مل ياأخذ به 

�صعادة نف�صه الذي ظّل على ما تفيد به املروّيات نف�صها ي�صتبعد، حّتى اللحظة الأخرة، 

اأن ُيْق��ِدم الزعي��م على ت�صليم��ه ناهيك باغتيال��ه. فكيف ي�صتقيم ه��ذا املوقف اإن 

ور اأو من عمر اأبو ري�صة كالمًا م�صندًا )ل جمّرد تقدير  كان �صعادة �صمع من توفيق ب�صّ

اأو توّج���ض( حم��ل اإليه خرب »املوؤامرة« وحّدد اأطرافها؟ وه��ل كانت تعوز ح�صني الزعيم 

االأ�شب��اب لطل��ب اغتيال �شعادة بع��د اأن وّرطه وت�ّرط معه يف ما اأق��دم عليه، ثّم فعل ما 

بو�صعه اأن يفعل لتقزمي »الثورة« بعد اأن اأحدث مزيج ال�صغط وال�صرت�صاء اأثره يف موقفه؟ 

ث��ّم كيف ي�صتقيم لريا�ض ال�صل��ح )لو كان طرف�ًا يف خّطة الغتي����ال( اأن ير�صل فريد 

�صه��اب لت�صّل��م �صعادة على احلدود وهو – اأي �صهاب – جاهل ب��اأن اغتياًل �صيح�صل اأمام 

عيني��ه يف طريق العودة؟ وما الذي اأجاب به »ال�صاب��ُط الكبر« املجهول الذي ا�صطحب 

 هو الذي فاحته يف مو�صوع الغتيال؟ 
ّ
�صع�ادة موقوفًا يف �صّيارته اإن كان مرجعه اللبناين

هل رف�ض واأُر�صل على الرغم من رف�صه؟ هل وافق ثّم تراجع يف طريق العودة؟ هل لكّل 

هذه اخلّفة مكان يف تدبر جرية من هذا العيار؟ 

ل ُتف��رد الروايات احلزبّية مو�صعًا لهذا النوع من الأ�صئلة. وي�صتوي ريا�ض ال�صلح م�صجبًا 

ه وق�صي�صه. فهو رجل �صخم »لئق« بقتل  ممتازًا يعّلق عليه اإعدام اأنطون �صعادة بق�صّ

�صحّيت��ه املفرت�ص��ة، واّتهامه – ناهيك باغتياله – ي�صتحّق عن��اء التلفيق. وهو قد مات 

غيلة فلم يبق يف قيد احلياة ما يكفي لتفنيد روايات كّلها متاأّخرة.

 

ول يي��ل اإىل ح�صر ما اأمك��ن ح�صره من امل�صوؤولّيات يف ريا���ض ال�صلح خ�صومه وَقَتَلُته 

وحدهم. واإمّنا يجنح اإىل �صيء من ذلك كبر �صركائه يف امل�صوؤولّية العاّمة. فاإن ب�صاره 

اخل��وري ي��روي يف مذّكرات��ه اأن خمابرة م��ن ريا�ض ال�صل��ح اأيقظته يف الثاني��ة والن�صف 

�صباح���ًا ليبلغ��ه رئي�ض وزرائ��ه اأن اأنطون �صعادة ق��د ا�صرُتّد. ف��اإذا كان ريا�ض ال�صلح قد 

تبّلغ وحده ال�صتعداد ال�صورّي لت�صليم الرجل واأر�صل وحده من توىّل ا�صتالمه، فقد ح�صل 

ذل��ك، ل ب��ّد، قبل �صاع��ات على الأقّل، من ع��ودة »البعثة« باأنطون �صع��ادة اإىل ثكنة 

الفّيا�صّي��ة. فهل يو�صف اإّل باملحال األ يكون ريا�ض ال�صلح قد اأبلغ رئي�ض اجلمهورّية، 

يف اأثناء هذا الوقت، مبا هو جاٍر واأ�صركه يف تقرير ما يجب اّتخاذه من اإجراءات؟ ثّم اأمل 

يكن اخلوري �صريكًا اأو عاملًا، على الأقّل، باأطوار ما ُبذل من �صعي )ل ياأتي على ذكره 

بكلم��ة يف مذّكراته( ل�صرتداد اأنطون �صع��ادة؟ فال هو يذكر اأن املو�صوع ُطِرح يف قّمة 

�صتورة ول، قبل ذلك، يف بروت، مع حم�صن الربازي، ول قبل ذلك يف مذّكرة )يفرت�ض اأن 

يكون هو نف�صه موّقعها(، َحَملها فريد �صهاب اإىل ح�صني الزعيم. واقع الأمر اأن ب�صاره 

اخل��وري اأر�صل ولديه حل�صور املحاكمة ونْقل ماجرياتها اإليه واأن يو�صف �صربل، جنم هذه 
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الت��ي ُح�صرت فيه��ا ال�صلطة احلاكمة كّلها وال�صف��ة ال�صيا�صّية لهذه امل�صكلة. ففي 

م��ا يتع��ّدى كالم جنب��الط، كان �شبح العن��ف ال�شيا�ش��ّي الذي بدت »ث���رة« احلزب 

ال�صورّي القومّي نذيرًا باإطباقه على البالد ل يزال يلوح يف الأفق. كانت املاأ�صاة حمتملة 

التك��رار: فلم يكن النقالب ال��ذي اأطاح ح�صني الزعيم قبل يومني من هذا ال�صجال 

يف جمل�ض النّواب قد بّدد املخاوف. بل هو كان اأقرب اإىل اإذكائها. ومن الكتلة الإّدّي�ة 

اإىل احل��زب ال�صورّي القومّي، وهما اجلهتان اللتان عّل��ق عليهما ح�صني الزعيم، قبل 

�صواهم��ا، اآمال��ه يف اإطاحة التحالف احلاكم يف لبنان بالقوة، اإىل كتلة التحّرر الوطنّي 

الت��ي كانت ت�شّم اأمثال جنبالط و�شمع�ن وكرامي و�شامي ال�شلح، وقد دعاها الزعيم 

�صراح��ة اإىل حمالفة الإّدّيني، كان اأفق البالد يبدو مدلهّم��ًا بغيوم ال�صطراب ال�صورّي، 

وكان الطمئنان اإىل ا�صتقامة امليزان ال�صلمّي لل�صراع ال�صيا�صّي اأمرًا غر جائز. 

يف ق�صّية احلزب القومّي هذه، ويف ق�صايا اأخرى �صبقتها اأو تلتها، اأُِخذ على ريا�ض ال�صلح 

تخّلي��ه عن »وحدوّيت��ه« اأو عن »قومّيت��ه« ال�صورّية اأو العربّية القدي��ة. وكان ال�صا�صة 

وال�صحافّيون ال�صورّيون من رفاق ريا�ض ال�صلح القدماء وغرهم اأكرث من يرّدد هذا املاأخذ 

، ويخ�صى 
ّ
كلما ب��درت من الرجل معار�صة ملطامح يراها جمافي��ًة لال�صتقالل اللبناين

منه��ا على متا�صك جبهته الداخلّية. وكان م��ع ال�صورّيني امل�صار اإليهم يف ذلك بع�ض 

اأقرانهم اللبنانّيني. على اأن مواقف ريا�ض ال�صلح مل تكن ع�صّية على الفهم ول كانت 

ك ب�»الكر�صّي«، عرب اإر�صاء رئي�ض اجلمهورّية  »تخّليًا«. ول هي كانت اأي�صًا جمّرد مت�صّ

وبطانت��ه. هي مل تك��ن »تخّليًا« لأن حتّول موقف ريا�ض ال�صل��ح كان اختيارًا بطيئًا 

لأف�ص��ل »املمكنات« التاريخية التي وقف عليها واأ�صهم يف �صناعتها عرب عقود ثالثة 

م��ن »جهاده« �صبق��ت 1943. وكان لهذا الختيار مقّدمات وا�صح��ة يف تكوين الرجل 

ك بالكر�صّي  وب��وادر ظهرت منذ اأوا�ص��ط تلك املرحلة. وهي مل تكن اأي�صًا جم��ّرد مت�صّ

ال��ذي غ��ادره ريا�ض ال�صلح، يف اأواخ��ر 1944، خمتارًا، وه��و يف اأوج قّوته )بل يب��دو اأّنه غادره 

ب�صب��ب قّوت��ه( وبقي مع ذلك على مقرب��ة من رئي�ض اجلمهورّي��ة وتراوحت مواقفه من 

حكومات عا�صرها ومل يرئ�صها بني التاأييد واملعار�صة واأ�صعف يف ت�صكيل بع�صها.

 

كه مب��ا �ُصّم��ي امليثاق الوطن��ّي، ت�صّرف  واإمّن��ا كان ريا���ض ال�صل��ح يت�ص��ّرف، يف مت�صّ

م��ن �صل��ع يف تاأ�صي�ض وط��ن ودولة وتقّبلهما مقتنع��ًا، فاأ�صبح ل ُيح��ّل لنف�صه اأن يبا�صر 

تقوي�صهم��ا يف اليوم التايل، ول اأن ي�صكت عن م�صلك من يحاول تقوي�صهما بال�صغط 

عليهما من اخلارج اأو بالقّوة. 

ذاك م��ا جعل ريا�ض ال�صلح واأنطون �صع��ادة يقفان، يف ما يتعّدى ا�صرتاكهما القدمي يف 

»الوحدوّي��ة ال�صورّي��ة«، ه��ذا يف واٍد وذاك يف واد. واحلّق اأن الرجل��نْي كانا خمتلفني جّدًا 

م��ن البدايات. كان اأنط�ن �شع��ادة يرى املبادئ ممكنة اال�شتنب��اط باجلهد الفكرّي 

اخلال���ض من ِقَبل �صخ�ض )هو �صعادة نف�صه( ي�صتنطق قراءة بعينها للتاريخ. وكان يرى 

اأن ه��ذه »املبادئ« يكن اأن ين�صرها يف »الأّم��ة« �صخ�ض يبني حزبًا حديدّي التنظيم، 

ل معتادًا من ريا�ض ال�صل��ح، فيتبّدى اأن امل�صاألة كانت  مل يك��ن ه��ذا النوع من التن�صّ

ثقيل��ة ج��ّدًا على �صمره. واأّما اخل��روج باملخالفة اأو بالتحّفظ عل��ى املالأ، على افرتا�ض 

وروده يف ذه��ن ريا���ض ال�صلح، وه��و افرتا�ض م�صتبعد، ف��كان له ح�ص��اب �صيا�صّي وا�صع 

النط��اق ج��ّدًا ومعّقد، ل ت�ص��ّكل ق�صّية اأنطون �صع��ادة غر عن�صر واح��د من عنا�صره. 

كان �صعادة نف�صه قد ذهب – قبل اأّي عامل اآخر – �صحّية لإدارة ح�صني الزعيم باأ�صلوبه 

كاًل يف العالق��ات اللبنانّية ال�صورّية. وكان��ت الرغبة يف العودة  املعل��وم، م��ا كان م�صْ

به��ذه العالق��ات اإىل ح��ال ا�صتقرار ما، ول��و بقْدر من التن��ّزل والت�صحية، رغب��ة لبنانّية 

، ثمنًا للح��وؤول دون نظام 
ّ
جامع��ة. وكان��ت ه��ذه العودة، من جه��ة احلكم اللبن��اين

الزعي��م والعب��ث با�صتقرار لبنان الداخلّي. ومل يكن يج��ول يف خاطر اأحد، بالطبع، اأن 

الزعي��م �صي�صق��ط بعد خم�صة اأ�صابيع م��ن اإعدام �صعادة، ومل يكن ه��دف الو�صول اإىل 

 ا�صتنزفته انتخاب��ات 1947 والتجديد لب�صاره 
ّ
�صوّي��ة مقبولة للعالقات بني حك��م لبناين

اخل��وري ونكب��ة فل�صطني وب��ني �صوري��ا النقالبّية، غر حت��ّد واحد من حتّدي��ات عّدة 

ت�صتب��ك فيها رياح اخلارج برياح الداخل لتهّز كيان لبنان من اأركانه. وكان ريا�ض 

 غره، يف مواجهات مرتامية امليادين لهذه 
ّ
ال�صلح �صالعًا، كما مل ي�صلع م�صوؤول لبناين

التحّديات. لذا مل يكن �صهاًل عليه اأن يفتح منفذًا ملعار�صة كانت خياراتها، يف اأمور 

رئي�ص��ة، غ��ر خياراته، ومل يكن مهّياأ، بالتايل، لفتع��ال اأزمة حكم حاملا يعر�ض ما 

يغري بالفتعال، واإمّنا كان م�صّممًا على البقاء يف احلكم ما اأمكنه ذلك. 

 ريا�ض ال�صلح، مبا هو م�صوؤول، عن موق��ف �صيا�صّي مّما انتهت اإليه ق�صّية 
ّ

علي��ه، ع��رب

ل الذي جلاأ اإليه يف خلوة امل�صاورة عند  �صع��ادة وحزبه، مغاير جّدًا، يف نف�ص��ه، ملوقف التن�صّ

رئي���ض اجلمهورّي��ة. فكان اأن زار دم�صق يف 17 مّت��وز لتكري�ض التقارب. ثّم تدارك مع 

رئي���ض اجلمهورّية اأثر ا�صتقالة املّر من احلكومة واأثر ال�صتقالة املعّلقة التي قّدمها وزير 

اخلارجّية حميد فرجنّية.

 

ويف 16 اآب، اأي غ��داة �شق���ط ح�شن��ي الزعي��م، ح�ش��ل ا�شتباك بني ال�شل��ح وجنبالط يف 

جمل���ض الن��ّ�اب. كان��ت تلك جل�ش��ة عا�شفة ُرف���ض فيها ا�شتج���اب جنبالط ح�ل 

ق�صّي��ة احل��زب ال�ص��ورّي القومّي، وُرف���ض اأي�صًا ا�صتج��واب كميل �صمعون ح��ول اعتقال 

��ان ت�يني وحّرّية ال�شحافة. وكان مدار ال��كالم الذي قاله جنبالط تعليل التجاوز  غ�شّ

عل��ى القانون يف حماكمة �صع��ادة واإعدامه ب�»ق�صّية �صخ�صّية« راآه��ا قائمة بني �صعادة 

واحلكوم��ة )وقد اّت�صح لحقًا اأّنه يعني رئي�صها( وبتدّخل اأجنبّي حَمل احلكومة على 

الني��ل م��ن احلزب. وقد رّد ال�صلح، بحّدة، موؤّكدًا اأن »ه��ذه الق�صّية هي مفخرة لبنان« 

واأن الأي��ادي الأجنبّي��ة ل �ص��اأن لها مبا اتُّخذ م��ن اإجراءات، واأن �صع��ادة وحمازبيه قتلوا 

الأبري��اء وكانوا يريدون القيام بانقالب دموّي، واأن احلكومة �صتّتخذ مثل هذه التدابر 

واأك��رث، اإذا اقت�ص��ى الأمر، حلفظ لبنان. ومل يكن يف هذا الكالم ما يقنع ببطالن ما 

اأثاره اإعدام اأنط�ن �شعادة من معار�شة قان�نّية ومن وج�م ا�شتنكارّي يف اأو�شاط خمتلفة 

م��ن املجتمع. ولكن ِح��ّدة هذا الكالم كانت ُتربز، بلغ��ة التهديد، من�صاأ امل�صكلة 
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يح���ض زعيم��ه ولء اأ�صبه بالبيع��ة الإ�صالمّية على الفداء بالدم والأه��ل واملال. فيعترب 

املح��ازب دخوله احلزب »عقدًا« موؤّبدًا اأُبرم بينه وبني الزعيم. وكان �صعادة يرى اأن هذه 

»املب��ادئ« تنت�صر ب�»ال�صراع« ويرتك لل�صيا�صة، يف جم��رى هذا ال�صراع، اأ�صيق الهوام�ض 

واأوله��ا ب��الزدراء، حم��اذرًا اأو جماهرًا باملحاذرة عل��ى الأقّل، اأن ُتداخ��ل ال�صيا�صُة املبادَئ 

فتف�صده��ا. وكان هذا الف�صل يف الواقع )وهو مل ي�صم��د دائمًا لمتحان الواقع، يف �صرة 

�صعادة نف�صه( مف�صيًا اإىل ُعنف مت�صل�صل ومدّمرًا ل�»املبادئ« ولل�صيا�صة معًا.

واأّم��ا ريا�ض ال�صل��ح، اأو رعيله بالأحرى، فق��وٌم مل ي�صتنبطوا املب��ادئ با�صتنطاق �صخ�صّي 

ت حاجة التعبئة  للتاريخ واإن يكونوا ا�صتنجدوا �صورًا وقيمًا من هذا الأخر كّلما م�صّ

لة راهنة لإرادات مل تكن مبنجاة من الكرثة  اإىل ذلك. واإمّنا اعتربوا »املبادئ« حم�صّ

لة، بالت��ايل، قابلة  والت�ص��ارب، ومل تك��ن اإرادته��م هم وحده��م. وهم راأوا ه��ذه املح�صّ

لة املذكورة )اأي  للحركة وللتحّول. وهم افرت�صوا اأ�صالة وكرثة لالأوا�صر التي ت�صّد املح�صّ

املبادئ( اإىل ال�صيا�صة. وهذه اأوا�صر تن�صئ اأهدافًا لل�صيا�صة يّتحد يف ر�صمها امُلراد واملمكن. 

وهي تن�صئ، يف نهاية املطاف، �صورًة مل�صتقبل ُت�صتبقى فيه الكرثة والت�صارب وُيلحظ ما 

ُيْحدث��ه هذان من قابلّية للحركة وللتحّول. علي��ه بدا هذا الرعيل مْدرِكًا، يف عَمله 

ال�صيا�صّي نف�صه ولي�ض مبجّرد ال�صتدلل العقلّي، اأن امل�صتقبل ل تُدرك له �صورة نهائّية.
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كبر منها نحو اخلارج. ولكن زراعة احلم�صّيات يف ال�صاحل والأ�صجار املثمرة يف الداخل 

كانت قد عرفت اأي�شًا منّ�ًا كبرًا يف مرحلة االنتداب، بحيث ورثت خي�ط احلرير الذي 

كان ل ي��زال ذا اأهّمّي��ة غداة احلرب الثانية واإن يك��ن يف تراجع مّطرد. كذلك ُولدت 

�صناعات كبرة للغزل والن�صيج ولبع�ض املنتجات الغذائّية وللرتابة وغرها. 

وكان��ت اأهم جم��ايل التكامل بني القت�صادْين حاجة ال�ص��وق اللبنانّية اإىل �صّد العجز 

الكبر يف اإنتاج احلبوب من فائ�ض الإنتاج ال�صورّي، وال�صتعداد ال�صورّي املقابل ل�صتيعاب 

، خ�صو�صًا، وجانب من اإنتاج الغزل والن�صيج، ولعتماد مرفاأ 
ّ
فائ�ض احلم�صّيات اللبناين

ب��روت وو�صاطة التّج��ار اللبنانّيني يف تاأمني اجلانب الأهّم من ال�صل��ع امل�صتوردة القابلة 

للرتوي��ج يف ال�ص��وق ال�صورّية. وكان ال�صتراد هذا مفتوح��ًا بُحكم الوحدة اجلمركّية 

فال ت�صبطه غر احلاجة اإىل الَقْطع الأجنبّي ومراقبة تداوله ول يحول حائل، مع غياب 

كّل رقاب��ة عل��ى احل��دود، دون و�صول الب�صائع امل�صت��وردة من جانب التّج��ار ال�صورّيني اأو 

اللبنانّي��ني اإىل الأ�صواق ال�صورّية. وهو – اأي حّرّي��ة ال�صتراد – ما اأخذت ال�صكوى ال�صورّية 

تت�صاع��د بالتدري��ج من��ه، يف تلك املرحلة، بدعوى اأّن��ه يبّدد ثروة الب��الد وي�صتنزفها اإىل 

خارجها نظر اأن��واع من ال�صتهالك ل يكن اعتبارها موؤاتية للنمّو القت�صادّي ول 

��ة ال�صورّية من واردات  ذات اأولوّي��ة. ه��ذا ف�صاًل عن �صكاوى اأخ��رى تتعّلق بتقدير احل�صّ

اجلمارك و�صائر امل�صالح امل�صرتكة، وب�صاآلة الن�صيب ال�صورّي – عددًا ورتبة – من الوظائف 

امللحوظة يف مالكات هذه امل�صالح وبالتايل من �صالحّيات اإدارتها، اإلخ. واأّما ال�صكوى 

اللبنانّية الرئي�صة فكانت من ارتفاع اأ�صعار احلبوب ال�صورّية امل�صّدرة اإىل لبنان ارتفاعًا 

ملحوظًا جّدًا فوق الأ�صعار العاملّية. ومل تكن هذه الأ�صعار حّرة، بل هي كانت خا�صعة 

للتفاو�ض ال�صن��وّي بني احلكومتني، وكان الت�صدير حم�ص��ورًا باحلكومة ال�صورّية التي 

كان��ت حتتك��ر َجْمع احلب��وب املع��ّدة للت�صدير)وللبيع عمومًا( مبوج��ب نظام املرة 

املتح��ّدر من زمن احل��رب وال�صاري يف القطرين حّتى ذلك احل��ني. ولكن كان يلّطف 

م��ن هذه ال�صك��وى اللبنانّية اأن احلبوب ال��واردة من �صوريا كان ُيدف��ع ثمنها بعملة 

القطري��ن الواحدة. فكان ذلك يّثل وفرًا على لبنان لعمالت �صعبة كانت عزيزة يف 

حينه، ي�صتلزمها ال�صتراد من البالد البعيدة.

 

يف كّل ح��ال، بق��ي التذّمر املتبادل – وكان، على ما راأينا، اأك��رث ِحّدة واأو�صع نطاقًا يف 

ع.  اجلانب ال�صورّي – ُيغّذي حزازات متبادلة اأي�شًا، يف اأو�شاٍط من املجتمعني دائِبة يف الت��شّ

ة عرّب عنه بال�صوت  وب��دا – يف ما وراء ال��كالم الر�صمّي »الأخوّي« – نزوع يف �صوري��ا بخا�صّ

الع��ايل بع�ض اأه��ل ال�صحافة وال�صيا�ص��ة، اإىل حتميل العالقة القت�صادّي��ة بلبنان، على 

�صورته��ا الآنفة الو�صف، اأوزارًا اأخذ القت�صاد ال�ص��ورّي ينوء حتتها يف حدود �صنة 1946‑1947 

وينته��ي ثقله��ا اإىل كواِه��ل امُل�صتهلكني غ��الًء وفاقة. ومل يكن لبن��ان، حكومة 

وجّتارًا، بريئًا من الذنوب املن�صوبة اإليه. ولكن ال�صهولة املعتادة حل�صر ال�صكوى بكب�ض 

مت ه��ذه الذنوب وجعلت منها تف�صرًا ملا ل ي�صعها تف�صره من �صائقة  حمرق��ة ما ج�صّ

كان��ت اآخذة بتالبي��ب ال�صورّي��ني، ومل يكن جمه��ور اللبنانّيني مبنج��اة منها. ومل 

ح��ني ع��اد ريا�ض ال�صلح اإىل احلكم يف ال�صهر الأخر م��ن �صنة 1946، كانت العالقات 

القت�صادّي��ة القائمة ب��ني لبنان و�صوريا ل ت��زال متمّثلة، خ�صو�ص��ًا، مبنظومة »امل�صالح 

امل�صرتكة« املوروثة من عهد النتداب، وبالوحدة اجلمركّية وما يليها من حّرّية انتقال 

تاّمة لل�صلع والأ�صخا�ض. ولكن هذه العالقات كانت قد خطت خطواتها الأوىل على 

منحدر اجّته بها نحو اأزمة عميقة. بقيت ف�صول هذه الأزمة تتواىل، بعد ذلك، مّدة زادت 

عن ثالث �صنوات... اإىل ان اأف�صت اإىل حال جديدة كّلّيًا على الدولتني: ُف�صمت الوحدة 

ّفي��ت امل�صالح امل�صرتكة، وخ�صع��ت حركة التج��ارة البينّية لتقّلبات  اجلمركّي��ة و�صُ

ل اإىل اّتفاقات  حتّكم��ت فيه��ا الأمزجة ال�صيا�صّية. ثّم طالت املّدة، ن�صبّي��ًا، قبل التو�صّ

بديلة توّفر للتجارة املذكورة، ولغرها من وجوه العالقات القت�صادّية، قواعد م�صتقّرة.

 

ولق��د انطلق قطار الأزمة يف العالق��ات القت�صادّية الثنائّية من ظ��روف ما بعد احلرب: 

ال�صعبة يف معظم مناطق العامل. وزاد من ثقل تلك الظروف ما و�صم مواجهتها من تعرّث، 

ة فيهما، ولت�ش��ارب ال�شغ�ط االجتماعّية  يف الدولت��ني، نتيجة ل�شعف االأجه��زة املخت�شّ

الداخلّي��ة وال�شغ���ط ال�شيا�شّي��ة الداخلّية واخلارجّية عليهم��ا. وكانت عالمة الرتّدي 

الظاهرة موجة الغالء التي ت�صاعدت يف �صنة 1946. وقد ُذكرت لهذا الرتّدي اأ�صباب بينها 

ت�صّخ��م كتل��ة النقد املتداول يف �صنوات احل��رب والتقّل�ض يف عر�ِض كث��ٍر من ال�صلع، 

وتعوي��ل الدولتني على الر�صوم اجلمركّي��ة وال�صرائب غر املبا�صرة يف متويل موازنتيهما، 

وكرثة الو�صطاء بني م�صادر ال�صلع وامل�صتهلكني، اإلخ. على اأن عوامل طارئة دخلت يف 

تلك املّدة بالذات لتزيد من وطاأة ال�صائقة، ومنها زوال الحتالل الأجنبّي وتوّقف الإنفاق 

املرتّتب عليه يف �صوق البالدين، وت�صفية ال�صتخدام املحّلي املتعّلق به، وكذلك انح�صار 

حتوي��الت املغرتب��ني )يف حالة لبن��ان خ�صو�صًا( ب�صبب ظ��روف ما بعد احل��رب يف اأقطار 

اغرتابه��م و�صعوبات التحويل فيها، واأخرًا الك�صاد الن�صبّي لل�صياحة العربّية يف لبنان 

وخلدم��ات اأخرى كان يوّفرها لبنان لبع�ض من اأه��ايل الأقطار القريبة. وقابل ذلك، يف 

احلالة ال�صورّية، �صوء املو�صم الزراعّي وك�صاد بع�ض الإنتاج ال�صناعّي اجلديد الذي بدا غر 

متكّيف بحاجات الأ�صواق املتاحة اأو غر قادر على املزاحمة فيها...

َفت هذه العوامل وغرها من ثابت وطارئ �صيئًا من الع�صبّية امل�صتجّدة على مواجهة  اأَ�صْ

اللبنانّي��ني وال�صورّيني م�صكالت و�صكاوى، كان معت��ادًا ن�صوؤوها عن حالة الت�صابك 

بني اقت�صادّيات القطرين وكانت حُتّل عادة، بعد اّتفاق 1943، بالتفاو�ض املبا�صر اأو يهمل 

ا�صة اأو نافذة يف ه��ذا اأو ذاك منهما. والواقع اأن  ًا مب�صال��ح ح�صّ حّله��ا ح��ني يكون ما�صّ

ه��ذه امل�صكالت كانت اآخ��ذة يف التفاقم ب�صبب من تزاي��د الختالف الهيكلّي بني 

اقت�شادين كانت نقاط القّ�ة وال�شعف يف كّل منهما ت�شبح اأ�شّد ُمغايرة ملا هي يف االآخر.

فقد كان القت�صاد ال�صورّي اقت�صادًا زراعّيًا يف الأ�صا�ض، ولكّنه �صهد منّوًا، يف �صنوات احلرب 

وبعده��ا، للتوظيف يف ال�صناع��ة الكبرة، وهذا ف�صاًل عن قطاع ح��ريّف وا�صع ومتنّوع.

 فكان حموره التجارة واخلدمات الأخرى، وهي موّجهة، يف جانب 
ّ
واأما القت�صاد اللبناين

م111Z ظروف �شعبة وتغ�ير هيكلّي
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ّيك��ن ثّمة حاجة اإىل اأكرث م��ن م�صاألة واحدة ت�صتوجب ق��رارًا اقت�صادّيًا كبرًا حّتى 

يتبّدى، يف اآن معًا، َتغاُير ال�صتجابتني اللبنانّية وال�صورّية )وهو ناجم، بال�صرورة اأّوًل، عّما 

ذكرن��اه من تغاير هيكلّي تزايد فعله بني القت�صادْين( ومقدار احِلّدة التي تنامت بني 

جهَت��ي احلدود من ج��ّراء ما ظلت �صيغة »الوحدة« املعتمدة من��ذ ال�صتقالل تتجاهله 

من حقائق هذا التغاير.

 

عو���ض امل�صاأل��ة الواحدة، ب��رزت م�صاألت��ان خالفّيتان تباعًا ث��ّم توازتا م��ّدة من الزمن، 

وكان��ت كلتاهم��ا ذات اأ�ص��ل خارج��ّي. اأم��ا الأوىل فهي م�صاأل��ة خ��ّط الأنابيب الذي 

كانت �صركة اآرامكو الأمركّية مزمعة مّده من حقول النفط ال�صعودّية على �صاحل 

ط، وه��و املعروف بخ��ّط التابالين. واأّما الثاني��ة فهي م�صاألة  اخللي��ج اإىل �صاط��ىء املتو�صّ

 .
ّ
الّتف��اق مع فرن�صا على ا�صتمراره��ا )اأو عدمه( يف �صمان قيمة النقد ال�صورّي – اللبناين

 من هذه امل�صاأل��ة اإىل النف�صال النقدّي من 
ّ
وق��د اأدى اختالف املوقفني ال�ص��ورّي واللبناين

غ��ر تغير – مبدئّيًا – يف القواعد الك��ربى للعالقات القت�صادّية بني القطرين. كانت 

امل�صاأل��ة الأوىل، يف جان��ب منها، م�صاألة تناف�ض على الفوائ��د املرتقبة من خّط الأنابيب 

وامل�ص��ّب ال��ذي ينتهي اإليه، لكّل من الدولتني. وهي قد اأظهرت التوّتر املت�صاعد يف مناخ 

التفاو���ض القت�ص��ادّي بينهم��ا. واأّم��ا النف�صال النق��دّي فك�صف ما ه��و اأبعد من ذلك 

بكث��ر وهو الختالف العاّم بني نظامني للم�صال��ح القت�صادّية، وهو اأي�صًا التفاوت بني 

ا�صتجابة هذا النظام وا�صتجابة ذاك لتحّديات ال�صوق واحتياجات النمّو.

وح��ني ت���ّم اإن�صاء هذا اخلّط اجلّب��ار، وقد بلغ طول��ه 1069 مياًل، تقابله��ا 7200 هي طول 

الطريق البحرية، كان مقّدرًا له اأن يبقى لأكرث من ربع قرن اأ�صخم م�صروع من نوعه 

يف الع��امل. وكان يعرب هذا اخلّط، يف اأوج ن�صاط��ه، 30% من النفط ال�صعودّي. هذا وكان 

الإنت��اج م��ن هذا النفط قد �صه��د منّوًا هائاًل يف ال�صن��وات التي اأُعّد فيه��ا هذا امل�صروع 

ث��ّم نُّفذ. فه��و مل يكن يتجاوز ع�صرين األف برميل يومّيًا حّت��ى �صنة 1944. وهو قد بلغ 

�صّتمائة األف يف �صنة 1950، وهي ال�صنة التي ُحّملت يف نهايتها )2 كانون الأّول( اأّول ناقلة 

من م�صّب الزهراين لتّتجه اإىل اأوروّبا.

 

يف اآب 1946، وّق��ع لبن��ان، يف ظ��ل حكومة �صع��دي املنال، اأّول �صيغ��ة لالّتفاق بينه وبني 

�صرك��ة تابالين. واأّما �صوريا فطاول��ت يف التوقيع �صنة بتمامها بعد ذلك. كانت ت�صل 

احلكم ال�صورّي عالقة ممتازة باحلكم ال�صعودّي وكان هذا م�صتعجاًل تنفيذ امل�صروع. 

وكان احلكم ال�صورّي راغبًا اأي�صًا يف تعزيز امل�صالح الأمركّية يف حومته، تلطيفًا لنوع 

 بقنوات ال�صغط الغربّي عليه. وكان عاملًا اأن بريطانيا بعيدة عن 
ّ
من النفراد الربيطاين

الرتحي��ب مب�صروع يعّر�ض النفط العراقّي الذي كان��ت تتوىّل ا�صتثماره �صركة تهيمن 

 عليها بريطانيا )وهي ال�.I.P.C( ملناف�صة اأمركّية ت�صغط على اأ�صعاره وتقّل�ض اأرباحه. على

 اأن �صوريا كانت، على وجه التحديد، مكتوية بعبور النفط العراقّي اأرا�صيها من جهة اإىل

جهة، مع ما يرّتب العبور من تبعات، وذلك لقاء عائدات اأ�صبحت تافهة. وكان م�صّب
 

النفط العراقّي هذا يف طرابل�ض. عليه �صعت �صوريا اإىل تعديل م�صرى اخلّط اجلديد بحيث
 

يقع م�شّبه على ال�شاحل ال�ش�رّي، وهذا ف�شاًل عن ت�شني �شروط اأخرى عر�شها االأمركّي�ن
 

من عائدات وغرها. ويف ما يتعّدى ال�شروط املالّية، كان االّتفاق، وه� من ن�ع االمتياز، 

ا�صة على �صي��ادة الدولة امُل�صيفة، جلهة حّقها يف تفّقد املن�ص��اآت...  يت�صّم��ن قيودًا ح�صّ

 بت�صّلب عّللوه 
ّ
واج��ه الأمركّي��ون املطالب��ة مب�صّب �ص��ورّي اأو مب�صّبني �ص��ورّي ولبن��اين

بالزي��ادة الكب��رة يف كلفة امل�صروع، واأب��دوا قابلّية ن�صبّية للم�صاوم��ة ب�صاأن العائدات 

وال�شروط االأخرى. واأّما ال�ش�رّي�ن فاعتربوا انفراد احلك�مة اللبنانّية بالت�قيع وما �شحبه 

من نقد لبنان لت�صّلبهم، اإ�صرارًا لبنانّيًا مبتانة موقفهم يف املفاو�صات.

 

 مل ينظر يف الّتفاق غداة عقده ومل ي�صّدقه لي�صبح نافذًا. 
ّ
على اأن جمل�ض النّواب اللبناين

وهو ما كان ليكت�صب ال�صفة العملّية، يف كّل حال، من غر اّتفاق اأمركّي – �صورّي. 

��ل هذان الطرف��ان اإىل اّتفاق اأي�ص��ًا، مل ُيعر�ض الّتفاق عل��ى جمل�ض النّواب  وح��ني تو�صّ

ال�ص��ورّي، بدوره. فاإن موقف الوليات املّتحدة من م�صاأل��ة تق�صيم فل�صطني )التي بو�صرت 

مناق�صتها يف الأمم املّتحدة بعد اأ�صابيع من توقيع الّتفاق( اأملى على �صوريا الرتّيث يف 

اإب��رام عقد بهذه الأهّمّية مع �صركة اأمركّية. وهذا ترّيث اأخذ به لبنان اأي�صًا، وكان 

ريا���ض ال�صلح قد خلف �صعدي املنال على راأ���ض احلكومة قبل �صنة من قرار التق�صيم. 

ف��كان عل��ى م�صاألة تابالين اأن تبقى مو�صع اأخذ ورّد ف��ال حُت�صم حّتى غدوات احلرب 

الفل�صطينّية وبدء مفاو�صات الهدنة.

يف اأواخ��ر 1943، ب��داأ البح��ث الأمركّي يف مّد خّط لالأنابيب يو�ص��ل النفط ال�صعودّي من 

ط. فيخت�صر بذلك طريق هذا النفط  احلقول الكائنة قريبًا من اخلليج اإىل �صاحل املتو�صّ

ال��ذي كان��ت حتمله الناقالت عرب م�صي��ق هرمز وم�صيق باب املن��دب وقناة ال�صوي�ض. 

كان مراد الوليات املّتحدة الأهّم اأن تخّفف �صغط ال�صتهالك الأوروبّي عن احتياطّي 

النف��ط الأمرك��ّي. وكان ه��ذا البح��ث مّتجه��ًا اأّول الأم��ر اإىل ا�صط��الع احلكومة 

الأمركّية نف�صها بامل�صروع يف ظروف احلرب. ولكّنه عاد فا�صتقّر يف يد �صركة اآرامكو 

امل�صتثم��رة حلقول النفط املذكورة، ويد �صركة تابالين املنت�صبة اإليها، وهي التي حمل 

اخل��ّط ا�صمها. وكانت الدرا�صات التمهيدّية قد فا�صلت بني اأربعة م�صالك يكن اأن 

طّي لهذا اأو ذاك  ي�صلكه��ا اخلّط فيف�صي، بح�صب امل�صلك املختار، اإىل ال�صاح��ل املتو�صّ

ط. وقد انتهت املفا�صلة التي تخّللها  من اأقطار ال�صرق العربّي الأربعة املطّلة على املتو�صّ

 – �صورّي اإىل اختيار نقطة الزهراين، اإىل اجلنوب من 
ّ
جدل �صورّي – اأمركّي وجدل لبناين

�صيدا، م�صّبًا للخّط واإىل ر�صٍم لهذا الأخر جعله يّر بعد خروجه من الأرا�صي ال�صعودّية، 

يف �صمال الأردّن ثّم يف اأق�صى اجلنوب ال�صورّي ثّم يف جنوب لبنان، جمتنبًا بذلك فل�صطني 

وم�صر، وقد كان مروره فيهما حمّل نظر قبل اأن ُيح�صم الأمر.
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ق�ص��اء �صطر من ال�صيف فيها. وقد اأتاح ه��ذا الُقْرب لريا�ض ال�صلح )امل�صطاف يف عاليه( 

اأن يواك��ب املفاو�ص��ات بتفا�صيله��ا كاّف��ة. وكان ه��و من اأعلن، يف مطل��ع اأيلول، 

توقي��ع الّتفاق ال�صورّي – الأمرك��ّي، ُمنّوهًا باأن ما ح�صلت عليه �صوريا من حت�صينات 

يف الّتف��اق ي�صتفي��د من��ه لبن��ان اأي�صًا. وهو م��ا مّت فعاًل بع��د اأ�صابيع، اإذ ُع��ّدل الّتفاق 

له املفاو�ض ال�صورّي من مكا�صب جديدة.  – الأمركّي تبعًا ملا ح�صّ
ّ
اللبناين

 

مل تك��ن ه��ذه املكا�ص��ب كب��رة يف الواقع، م��ع اأن الّتفاق جاء اأف�ص��ل بكثر من 

العر�ض الأّول الذي ُقّدم ل�صوريا يف العام ال�صابق. ولقد لبث دخل الدولتني من قطاع النفط 

متوا�صع��ًا م��ع اأن الّتف��اق خ�صع للتعدي��ل مرارًا، فت�صاع��ف ن�صيب لبن��ان اأربع مرات 

تقريب��ًا يف �صنة 1952. كذلك بقيت فر���ض ال�صتخدام التي وّفرتها التابالين دون الآمال 

الأوىل الت��ي واكبت ولدة امل�صروع. فه��ي لم�صت عتبة الألف وظيفة يف لبنان وكانت، 

 يف قطاع املحروقات 
ّ
يف مطلع اخلم�صينات، اأدنى بقليل من ُخم�ض ال�صتخدام اللبناين

وكان ن�صيب ال�.I.P.C لهذه اجلهة ثالثة اأمثال ن�صيبها تقريبًا.

 

على اأن توقيع جميل مردم مل يكن نهاية خما�ض الّتفاق ال�صورّي مع التابالين. فما 

لبث قرار الأمم املّتحدة بتق�صيم فل�صطني، وقد اتُّخذ يف 29 ت�صرين الثاين، اأن اأرجاأ ت�صديق 

الّتف��اق يف جمل�ض النّواب ال�صورّي. وحني لحت تبا�صر تغير يف املوقف الأمركّي من 

ق��رار التق�صي��م )بعد اأن ظهر حجم ال�صط��راب الذي اأحدثه الق��رار يف فل�صطني(، جرت 

مباحثات ب�صاأن التابالين طلبها يو�صف يا�صني، وزير الدولة ال�صعودّي، و�صّمته اإىل ريا�ض 

ال�شل��ح وجميل م��ردم، وذلك يف اأوا�شط �شباط 1948، اأثن��اء اجتماعات اللجنة ال�صيا�صّية 

للجامع��ة العربّي��ة يف القاهرة. فارت��اأى مردم – على ما �صبق ذكره – �ص��وؤال اللجنة عّما 

اإذا كان م��دُّ خ��ط الأنابي��ب ل يتناف��ى مع �صلبّي��ة اجلامعة حيال املوق��ف الأمركّي 

يف فل�صط��ني. ف��كان اأن اأفت��ت اللجنة بجواز امل��ّد لأن ال�ص��ركات )الأّمهات لأرامكو 

والتابالي��ن( لي�صت �صركات حكومّية وقد �صغط بع�صها على وا�صنطن حلملها على 

تعدي��ل موقفها م��ن التق�صيم. على اأن مردم ذكر �صروطًا �صورّي��ة اأخرى فُدعي اإىل زيارة 

الريا�ض، وهذا كّله بح�صب تقرير قالت النه�ر اإن ريا�ض ال�صلح اأر�صله اإىل بروت.

يف اآذار 1947، وافق ريا�ض ال�صلح نظره ال�صورّي جميل مردم )وكانا يح�صران اجتماعات 

فه �صعدي املن��ال ت�صّرعت يف توقيع  اجلامع��ة العربّية يف القاهرة( عل��ى اأن حكومة �َصَلَ

اّتف��اق منف��رد مع التابالين. وَنَحت احلكومتان اأي�صًا نح��و جمع عائدات مرور النفط 

ل من امل�صالح  واقت�صامه��ا بني القطري��ن بح�صب الن�صبة املقّررة لقت�صام الدخ��ل املتح�صّ

امل�صرتك��ة، وه��ي، اإذ ذاك، 56% ل�صوري��ا و 44% للبن��ان. كان ال�صلح يح��اول الإ�صهام يف 

حلحلة الأزم��ة امل�صت�صرية بني احلكومة ال�صورّية وال�صرك��ة وي�صتبق، يف الوقت نف�صه، 

 – الأمركّي يف مواقف �صوريا من متوين لبنان باحلبوب 
ّ
اأث��رًا حمتماًل لالّتفاق اللبناين

يف املو�ص��م املقب��ل. وكان الرّد بقط��ع هذا التموين عل��ى كّل بادرة لبنانّي��ة ترى فيها 

�صوريا اإ�صرارًا مب�صاحلها قد با�صر، قبل مّدة، حتّوله اإىل عادة �صيتكّرر فعلها يف ال�صنوات 

القليلة التالية. وقد ظهر هذا الجّتاه، فعاًل، يف قّمة �صتورة، التي انعقدت يوم 10 ني�صان، 

وح�صرها اإىل القّوتلي واخلوري، رئي�صا احلكومتني، وذلك من خالل التمّنع ال�صورّي عن 

التعّهد بت�صليم لبنان حاجته من احلبوب واملطالبة، يف حال ح�صول الت�صليم، بتقا�صي 

ل نتائج قاطعة يف مو�صوعي التموين والتابالين من  الثمن ذهبًا عثمانّيًا. ثّم مل تتح�صّ

لقاءات وزارّية عّدة �صهدها ال�صهر الذي تال القّمة، وكان �صهر حملة انتخابّية يف لبنان. 

.
ّ
وهذا با�صتثناء الت�صليم ال�صورّي باإن�صاء م�صّب خّط الأنابيب على ال�صاحل اللبناين

 

مع ذلك، ظّل حمور القّوتلي – مردم مقتنعًا باأن حمور اخلوري – ال�صلح اأقرب اإىل التفاهم 

معه من املعار�صة الإّدّية التي كان ريا�ض ال�صلح قد جتاوز عن نقدها )ونقد البطريرك( 

 من م�صاأل��ة التابالين. عليه 
ّ
يف �صعي��ه اإىل التقري��ب ما ب��ني املوقفني ال�ص��ورّي واللبناين

اأظه��رت احلكومة ال�صورّية اغتباطها بنتائج انتخابات اخلام�ض والع�صرين من اأّيار يف 

لبن��ان. وهي نتائج ج��اءت النتخابات ال�صورّية التي تلت اللبنانّي��ة باأ�صابيع، م�صابهة 

له��ا. ف��كان اأن بقي جميل م��ردم وريا�ض ال�صلح يف احلكم بع��د النتخابات. وكان 

الأّول ق��د اأرج��اأ توقي��ع الّتف��اق النفط��ّي اإىل ما بع��د النتخاب��ات ثّم ا�صطّرت��ه موازين 

حكومته نف�صها اإىل مطالبة ال�صركة با�صتئناف التفاو�ض على اأ�ص�ض معّدلة. وكانت 

بع���ض املطالب ال�صورّية )املتعّلقة بجن�صّية امل�صتخدمني خ�صو�صًا( تتعار�ض مع التوّقعات 

اللبنانّية من الّتفاق.

رّدت ال�صركة على املطالب ال�صورّية بقْدر من الع�صبّية وبا�صتعجاٍل َجَبه الرغبة ال�صورّية 

يف تاأجي��ل التوقي��ع اإىل ت�صرين الأّول، موعد ال��دورة الأوىل للمجل�ض النيابّي اجلديد. وقد 

�صفع��ت ال�صرك��ة اعرتا�صها مبعاودة البح��ث يف بديل فل�صطينّي مل�ص��رى خّط الأنابيب 

وبوقف التوظيف يف بروت، وهو ما ا�صتثار �صغوطًا نيابّية على حكومة ريا�ض ال�صلح. 

بذل ريا�ض ال�صلح جهودًا حثيثة، مّدة ال�صيف، لالإف�صاء باملفاو�صات ال�صورّية – الأمركّية 

اإىل نهاية �صعيدة. وكانت ال�صركة قد اأبلغت امللك عبد العزيز ت�صميمها على حتويل 

خ��ّط الأنابي��ب اإىل فل�صطني ما مل توافق احلكومة ال�صورّية عل��ى عرو�صها قبل نهاية 

اآب. وه��و م��ا اأ�صفر عن ا�صتئن��اف املفاو�ص��ات يف �صوفر التي كان جميل م��ردم معتادًا 

م113Z بني جري�ن النفط وانقط�ع احلبوب

غ��ر اأن ريا�ض ال�صلح ال��ذي كان م�صّلمًا – على ما ظهر – بعق��م النفراد عن �صوريا يف 

ل، مع مردم، اإىل ترتيب  مو�ص��وع التابالين وكان مهتّمًا ج��ّدًا، يف تلك الآونة، بالتو�صّ

العالق��ات القت�صادّي��ة ب��ني لبنان و�صورّي��ا، يف خ�صّم الأزم��ة التي اأثاره��ا توقيع الّتفاق 

 – الفرن�شّي، مل يلبث اأن �شّرح ب�شيء اآخر. ففي اأواخر �شباط، نقلت عنه 
ّ
النقدّي اللبناين

اليون�يت��د بر�ش )من القاه��رة اأي�صًا( اأن امل�صال��ح الأمركّية معّر�صة للخ�ص��ارة اإذا ا�صتمّر 

التاأيي��د الأمرك��ّي لتق�صيم فل�صطني، واأن دول اجلامعة ال�صب��ع اّتفقت على منع مرور 

م114Z جّرة قلم: النقالب يوقف التقّلب
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الأمركّية – كم��ا ظه��ر بعد عقود م��ن النقالب – قد ا�صرتكت مبا�ص��رة يف التهيئة 

حلركة الزعيم. وكانت احلكومة الفرن�صّية، اأي�صًا، قد با�صرت التقّرب من هذا الأخر، 

بعد جناح احلركة، واجّتهت اإىل تزويده ما كان يحتاج اإليه من �صالح للجي�ض.

 

واأّي��ًا كان الأم��ر، فقد انطلقت اأعمال م��ّد الأنابيب واإن�صاء حمّط��ة الزهراين بعد اإبرام 

الّتف��اق، وه��ي مل تكن توّقف��ت يف الأرا�ص��ي ال�صعودّية اأ�صاًل. وهك��ذا متّكن ريا�ض 

ال�صل��ح، بع��د تد�صني م�صروع رّي القا�صمية، يف منت�صف كانون الأّول 1949، من التحّدث 

َن،  )م��ن �صيدا( عن »تفّجر املياه حي��اة طّيبة وتفّجر البرتول ن�صارًا وتربًا«. وكان قد د�صّ

قب��ل ذلك باأ�صبوع، م�صفاة طرابل�ض اجلديدة التي بنتها ال�»اآي. بي. �صي.« لتزويد ال�صوق 

املحّلّية م�صتّقات النفط.

ط يف هذه احلالة. اأ�صار ال�صلح اأي�ص��ًا اإىل اأن لبنان و�صوريا منعا  الزي��ت ال�صع��ودّي اإىل املتو�صّ

مّد الأنابيب فُهّددا بتحويلها اإىل الأردّن وم�صر، وقد ذكرنا كالم ال�صلح هذا يف مو�صع 

اآخ��ر. اأثار هذا الت�صريح �صّجة فبادرت مديرّي��ة الدعاية والن�صر احلكومّية يف بروت اإىل 

نفي )بدا غام�صًا( لهذه الفقرة املتعّلقة باملوقف من الوليات املّتحدة من احلديث.

 

وحني تاأّكدت، يف اآذار، رغبة الوليات املّتحدة )العابرة( يف تعليق قرار التق�صيم، ا�صتحّث 

ذل��ك ع��ودة �صورّية – لبنانّية قوّية )ولكن عابرة( اإىل حدي��ث التابالين. وكان حلبيب 

اأب��و �صهال، رئي���ض جمل�ض النّواب ال�صاب��ق ورئي�ض اللجن��ة النيابّية لل�ص��وؤون اخلارجّية 

، دور بارز يف هذه النقط��ة )ويف كّل اأمر تعّلق بالتابالين يف 
ّ
وم�صت�ص��ار ال�صرك��ة القانوين

تلك املرحلة(. فكان اأن حّرك مردم الّتفاق يف جمل�ض النّواب ال�صورّي وو�صل الأمر اإىل 

ح��ّد الرتويج ل�صائعة مفادها اأن ال�صركة م�صتعّدة ل�صمان النقد ال�صورّي الذي كان تعّذر 

الّتف��اق مع فرن�صا يهّز ا�صتقراره، وذلك على اأن يبقى الّتفاق النقدّي بني لبنان وفرن�صا 

�صاري��ًا. ويف م�ص��اق هذه التح��ّولت، ح�صر اأبو �صهال اجتماعًا �ص��ّم ريا�ض ال�صلح وحميد 

فرجنّية يف وزارة اخلارجّية. وقيل اإن تغير املوقف العربّي من �صركات النفط الأمركّي 

كان مدار بحث، واإّنه �صيطرح يف الجتماع القريب لّلجنة ال�صيا�صّية للجامعة العربّية.

 

مل يف�ِض هذا املخا�ض النفطّي اإىل ولدة قريبة. بل كان على الّتفاق ال�صورّي الأمركّي 

اأن ينتظ��ر، ل�صهور طويل��ة اأخرى، اإنعا�صه جمّددًا يف دم�ص��ق. مّت ذلك حني بدت الطريق 

�صالكة اأمام مفاو�ص��ات الهدنة العربّية – الإ�صرائيلّية ووّقع )يف �شباط 1949( اّتفاق نقدّي 

�ص��ورّي م��ع فرن�صا. فتحّرك اأب��و �صهال نحو دم�ص��ق واأ�صبحت احلكوم��ة اللبنانّية من 

جديد و�صيطًا يف اخلالف الذي برز جمّددًا بني احلكومة ال�صورّية والتابالين. كان خالد 

العظ��م ق��د خلف جميل مردم يف رئا�صة احلكومة قبل �صهري��ن. ويقول الأّول اإّنه اأحال 

م�ص��روع الّتفاق اإىل جمل�ض النّواب بعد اإحلاح م��ن رئي�ض اجلمهورّية �صكري القّوتلي، 

وذل��ك برغم مالحظات له علي��ه. وكانت غايته ت�صديق الّتف��اق النقدّي الذي اأحيل 

على املجل�ض مع النفطّي، بعد اأن ربط القّوتلي بينهما ولّوَح بتجميد الأّول ما مل ي�صلك 

الثاين طريقه اإىل الت�شديق. كان القّ�تلي ي�شتجيب، على حّد ق�ل العظم، ل�شغ�ط من 

�صديق��ه امللك ال�صعودّي. عل��ى اأن م�صر الّتفاق النفطّي اأ�صبح غر م�صمون يف جمل�ض 

الن��ّواب. ومل يكن العظم لُيْح�صن الدفاع عنه وق��د �صبق له اأن و�صع تقريرًا غر حمّبذ 

ل��ه. ومل يكن الّتف��اق النقدّي اأح�صن حاًل مع النّواب، برغ��م من حما�صة العظم له، 

وهو �صانعه ال�صورّي الأّول. 

تع��رّث امل�صروع��ان اإذن، حّتى جاء، يف نهاية اآذار، انقالب ح�صن��ي الزعيم، فاأر�صل رئي�صي 

اجلمهورّية واحلكومة اإىل ال�صجن واأطاح جمل�ض النّواب من اأ�صله. وبعد ثالثة اأ�صابيع 

م��ن النق��الب، اأبرم الزعي��م بجّرة قلم هذي��ن الّتفاقني وذلك مبوج��ب »�صالحّياته 

الت�صريعّي��ة«. وكان الّتفاقان قد اأّديا، تباع��ًا اأو معًا، ق�صطهما من امتحان العالقات 

القت�صادّية بني لبنان و�صوريا مّدة عامني ون�صف عام تقريبًا. كانت املخابرات املركزّية 

كان��ت عواقب النف�صال النق��دّي بني لبنان و�صوريا )وهو قد نت��ج عن توقيع لبنان، يف 

�شب��اط 1948، اّتفاقًا مع فرن�صا لال�صتمرار يف �صمان نقده، وامتناع �صوريا، �صريكة لبنان 

يف املفاو�صات، عن توقيع مثيل لهذا الّتفاق( حمّركًا رئي�صًا ملاجريات الأزمة الالحقة 

ب��ني الدولتني. ظه��ر فعل هذا العام��ل يف �صبكة امل�صكالت الهيكلّي��ة التي كانت 

�صبقته اإىل التكّون، ليف�صي معها اإىل اإطاحة »الحّتاد« القت�صادّي اجلزئّي، املوروث من 

عهد النتداب الفرن�صّي، ولكن مع تخفيف من التزاماته وقيوده زّي�نه، منذ �صنة 1943، 

انح�ص��ار ال�صلط��ة املنتدب��ة الواحدة واجّت��اه كّل من الدولتني نحو مزي��د من التهيكل 

ال�صيا�صّي – الإدارّي والقت�صادّي – الجتماعّي امل�صتقّل. هذا العامل كان – بطبيعته – اأ�صّد 

وطاأة بكثر على »الحّتاد« من خما�ض املجاذبات بني الدولتني و�صركة التابالين على 

�صّدة تلك املجاذبات )يف اجلانب ال�صورّي خ�صو�صًا( وطول مّدتها.

 

واأّما »الحّتاد« نف�صه فكان يتمّثل – على ما ذكرنا – يف نظام »امل�صالح امل�صرتكة« التي 

اخُت�ص��رت �صيئًا ما، م��ع ال�صتقالل، ولكن ا�صُتْبقيت لها ركيزتان متينتان: اأ ‑ وحدة 

النقد، اإذ كانت اللرة ال�صورّية – اللبنانّية واحدة، فال تفرتق لرة عن لرة اإل بوجود ا�صم 

ه��ذا البل��د اأو ذاك عليها، وذلك لتي�صر املحا�صبة الوطنّي��ة. وكان بنك الإ�صدار واحدًا 

وه��و بنك �صوريا ولبنان. وهو من ال�صركات الفرن�صّية ذوات المتياز التي بقيت مت�صك 

مبرافق مهّمة يف الدولتني بعد ا�صتقاللهما. ب ‑ الوحدة اجلمركّية، وكان معناها اأن 

الدولت��ني منطقة جمركّية واحدة ينتقل عل��ى اأرا�صيهما الأ�صخا�ض والب�صائع من غر 

اعتب��ار للحدود ال�صيا�صّية القائم��ة. وكان معناها اأي�صًا وجود م�صلحة واحدة للجمارك 

)هي اأه��ّم »امل�صالح امل�صرتكة«( جتب��ي الواردات اجلمركّية للدولت��ني وتتوىّل ق�صمتها 

بينهم��ا وفق��ًا لن�صب��ة مّتفق عليها. عل��ى اأن �صيا�صة ال�صت��راد والت�صدي��ر، باإجازات اأو 

ب الر�صوم اجلمركّية على ال�صلع امل�صت��وردة بح�صب اأنواعها، بقيا  بدونه��ا، وحتدي��د نِ�صَ
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�صاأنًا ت�صتقّل به كّل من الدولتني وتطّبق فيه ت�صريعها اخلا�ّض تقييدًا اأو حتريرًا. وكان 

هذا ال�صاأن يف يد كّل من احلكومتني بدءًا بوزارة القت�صاد ووزارة املالّية فيها.

وحت��ى خري��ف 1947، كانت قيمة الل��رة اللبنانّية – ال�صورّية م�صمونة م��ن ِقَبل فرن�صا 

م��ن اأث��ر اأّي تغير يط��راأ على قيمة الفرنك جت��اه الإ�صرتليني، وذل��ك مبوجب كتاب 

موّج��ه اإىل احلكومت��ني وّقعه اجل��رنال كاترو يف 25 كانون الث��اين 1944. هذا الكتاب 

 عل��ى اأّن��ه 883 قر�ص��ًا. فاأ�صبحت اللرة 
ّ
ثّب��ت �صع��ر الإ�صرتلين��ي بالنقد ال�ص��ورّي اللبناين

ال�صورّية – اللبنانّي��ة ت�ص��اوي 22,65 فرن��كًا لأن الإ�صرتلينّي��ة كان��ت ق��د �ُصّعرت مبائتي 

 اإىل منطق��ة الفرنك بعد اأن 
ّ
فرن��ك. وهذا الكت��اب نف�صه اأعاد النقد ال�ص��ورّي اللبناين

 اأي�صًا يف منطقة الإ�صرتليني، مع هزية الفي�صّيني 
ّ
كان قد ُجعل بقرار فرن�صّي بريطاين

يف ربي��ع 1941. وكان��ت قيمة ال�صمان، يف الواق��ع، قد اأ�صبحت، يف اأوائ��ل احلرب، ديونًا 

عل��ى فرن�ص��ا �صحبتها من املوجودات ال�صورّية واللبنانّي��ة يف بنك �صوريا ولبنان لإنفاقها 

عل��ى جتهيز اجليو�ض. وي�صاف اإليها كّمّية من الذه��ب ُرّحلت اإىل فرن�صا غداة دخول 

فرن�صا احلّرة دولتي امل�صرق.

 

وق��د با�صرت فرن�ص��ا، من اأواخر �صن��ة 1946، حماولة حثيث��ة للتمّل�ض م��ن التزامها هذا 

 – ال�صورّي، مدفوع��ة باأزمتها القت�صادّي��ة املالّية اخلانقة 
ّ
بتثبي��ت قيمة النق��د اللبناين

يف اأعق��اب احلرب. على اأّنه��ا كانت م�صطّرة اإىل مفاو�صة الدولت��ني ال�صورّية واللبنانّية 

ب�صبب من تعّهد كاترو، ومن معطيات العالقة كّلها مبا فيها من م�صالح واإلزامات 

ثّم من تخفي�ض الفرنك جمّددًا يف اأواخر العام 1947.

عن هذا البحث ال�صامل. وكان عند لبنان و�صوريا اأي�صًا م�صائل ت�صاف اإىل جدول الأعمال 

النقدّي بينها و�صع اللبنانّيني حملة اأ�صهم ال�صركات الفرن�صّية العاملة يف لبنان واأولئك 

امل�صروف��ني من م�صال��ح اجلي�ض الفرن�ص��ّي، واأولئك املغرتبني يف اإفريقي��ا الفرن�صّية جلهة 

�ش��روط ت�يالتهم املالّي��ة اإىل لبنان، اإلخ.، وبينه��ا اأي�شًا من اجله��ة ال�ش�رّية خ�ش��شًا، 

م�صر ال�صركات ذوات المتياز وعلى الأخ�ّض منها بنك الإ�صدار...، اإلخ.

 

ح��اول اجلان��ب الفرن�ص��ّي، اأّول الأم��ر، تقلي���ض الدي��ن املتوّج��ب علي��ه اإىل اأدن��ى حّد، 

باحت�ص��اب اإ�صه��ام ل�صوري��ا ولبنان يف نفق��ات اجليو�ض التي كانت حتت��ّل اأرا�صيهما يف 

 رف�صا هذا املنطق قطعّيًا واأو�صحا اأّنهما 
ّ
اإّب��ان احلرب. ولكن الوفدين ال�ص��ورّي واللبناين

ل ي�صي��ان يف مفاو�صات على اأ�صا�صه. وكان اأن تراج��ع الوفد الفرن�صّي عن طلبه هذا 

بع��د حني، فانزاحت غيمة �صخمة عن �صماء املفاو�صات. ويف اأوائل كانون الثاين 1947، 

ل اإليها، بعد جتاذبات وم�صّقة، وبعد اأن فقدت  كان��ت توجد م�صّودة لّتفاق جرى التو�صّ

املفاو�صات انتظامها الر�صمّي وتنّحى خالد العظم عن جمراها العاّم.

 

وكان حميد فرجنّية قد ا�صتدعى، قبل مّدة، اخلبر فان زيلند رئي�ض الوزراء البلجيكي 

دتها امل�ص��ّودة لحقًا. على اأن خالد  ال�صاب��ق لال�صت�ص��ارة، فزّكى له التوّجهات التي ج�صّ

العظم بقيت له مالحظات متعّلقة، خ�صو�صًا، باإخ�صاع امتياز بنك الإ�صدار للت�صريع 

ال�ص��ورّي. فان�ص��رف اإىل مفاو�ص��ة مدير البن��ك يف هذا املو�صوع ولكن م��ن غر نتيجة، 

وترك لفرجنّية اإعداد امل�صّودة العاّمة مع الفرن�صّيني، وهو ما كان.

 

ُحّول��ت هذه امل�صّودة – الت��ي تبّناها فرجنّية ورف�صها العظ��م – اإىل احلكومتني اللبنانّية 

وال�صورّي��ة. فا�صتقّرت مو�صوع��ًا ملباحثات �صورّية لبنانّية حثيثة �صهدتها �صتورة، يف اأواخر 

كانون الثاين 1948. وانتهت هذه املباحثات على غر اّتفاق. فوّقع فرجنّية وبيدو – عن 

حكومتيهما – م�ص��روع الّتفاق يف 6 �شباط 1948 ولبث اخل��الف الفرن�صّي ال�صورّي قائمًا 

وعكف��ت �صوريا عل��ى در�ض التوّج��ه اإىل املحكمة الدولّية يف له��اي ل�صت�صدار حكم 

 .
ّ
منها فيه. وكان هذا اإيذانًا بانف�صال النقدين ال�صورّي واللبناين

 لمتياز بنك الإ�صدار 
ّ
كان��ت �صوري��ا تتوّج�ض – ف�صاًل عن رف�صها اإبقاء الو�صع القان��وين

عل��ى حاله – م��ن �صم��ول املوافق��ة الجمالّي��ة عل��ى امتي��ازات ال�ص��ركات – اإن ه��ي 

اأعطتها – امتي��ازات نفطّية كانت فرن�صا قد ح�صلت عليها من حكومة تاج الدين 

احل�صني. اإىل ذلك، مل تكن �صوريا قد نّفذت اّتفاقًا �صابقًا باإعادة فتح املدار�ض الفرن�صّية 

يف اأرا�صيه��ا، وكان الفرن�صّي��ون يريدي��ون اغتن��ام فر�ص��ة املفاو�صات اجلاري��ة لإلزامها 

بالتنفيذ. على اأن ما كان يزيد هذه امل�صائل تعقيدًا – بل ويفوقه اأهّمية – هو اأن املوقف 

العاّم من فرن�صا يف �صوريا كان غره يف لبنان. ففي اأوائل 1948، كانت مرارات »ت�صرين« 

 من �صنة 1943 قد اأخلت املكان لعالقات لبثت كثيفة ومتنّوعة الوجوه ووّدية 
ّ
اللبناين

ر ذلك، ف�صاًل عن الُبعد الطائفّي – التاريخّي لهذه  اإجم��اًل ما بني لبنان وفرن�ص��ا. وقد ي�صّ

ب��داأت املفاو�صات الثالثّي��ة، واحلالة هذه، يف باري�ض وا�صتغرق��ت الف�صل الأخر من �صنة 

1947 وال�صه��ر الأّول م��ن ال�صنة التالي��ة. وقد قاد املفاو�صات التي ج��رت يف وزارة اخلارجّية 

الفرن�صّية، من اجلهة اللبنانّية وزير اخلارجّية حميد فرجنّية، ومن اجلهة ال�صورّية الوزير 

املفّو���ض يف باري�ض خالد العظم. واأ�صرف على الوف��د الفرن�صّي وزير اخلارجّية جورج بيدو، 

وه��و نف�ص��ه الذي كان قد واجهه فرجنّية ومعه ريا�ض ال�صلح ويو�صف �صامل يف مفاو�صات 

اجلالء �صنة 1945. على اأن ممّثلي وزارة املال الفرن�صّية كان ُيح�صب لهم ح�صاب اأي�صًا، 

يف مفاو�صات كان مو�صوعها النقد ومتعّلقاته.

كان اجلان��ب الفرن�صّي َيْق��رن اإىل امل�صاألة النقدّية كوكبة من امل�صائل تّت�صل باأمالك 

فرن�ص��ا وباملرافق التجهيزّية التي كانت بيدها يف الدولتني، وبامتيازات ال�صركات التي 

كان��ت فرن�ص��ا اأي�صًا راغبة يف تفعيله��ا واّت�صال عملها بح�صب العق��ود. وكان م�صّوغ 

ذلك، بنظر اجلانب الفرن�صّي، اأن احت�صاب الديون الإجمالّية ال�صافية ل ي�صتقيم مبعزل 

م116Z تالزم يف املف�و�ش�ت وتف�رق يف نتيجته�



404z405 z

َور  العالق��ات، اأن اجلالء كان قد ت�ّم بي�صر و�صال�صة ن�صبّيني. واأّما يف دم�صق فكانت �صُ

َور اأقدم منها من ال�صنف  الق�صف الفرن�صّي يف �صنة 1945 ما تزال قريبة وكانت ترفدها �صُ

نف�ش��ه. ومل يك��ن ي�جد م��ن الت�ش��ارك الثقايف ومن فر���ض التخالط وخي���ط الت�ا�شل 

م��ا يكفي لتبدي��د املرارات. ل��ذا لبث التفاو���ض ال�صورّي – الفرن�ص��ّي يف اأي اأم��ر حديثًا ذا 
 

�صج��ون ينذر بالتحّول اإىل جتاذب جاٍف عند بروز عقبة ما اأو، اأحيانًا، ملجّرد طرحه على 

ال�صاحة العاّمة. 

 على فرن�صا قد ُقّدر مبا يزي��د قلياًل عن 23 مليار فرنك. 
ّ
كان الَدي��ن ال�ص��ورّي اللبناين

 
ّ
وقد ارت�صت فرن�صا اأن ت�صمن قيمة 16 مليارًا منها بحيث تغّطي النقد ال�صورّي – اللبناين

املتداول، وذلك باعتبار قيمة ثابتة للفرنك هي قيمته بالقيا�ض اإىل الإ�صرتلينّي يف تاريخ 

الّتف��اق. وكانت هذه ال�صمان��ة جتّنب اللرة مغّبة اأي تخفي���ض لقيمة الفرنك حيال 

الإ�صرتلين��ّي وحّت��ى لقيم��ة الإ�صرتلينّي نف�صه. وق��د راأى فرجنّية اأن ه��ذا ال�صمان لقيمة 

العمل��ة يج��ب اأن يكون ه��و الغاية املت�ص��ّدرة ل�صوريا ولبنان من املفاو�ص��ات. هذا فيما 

اأوىل اجلانب ال�صورّي اأهّمّية حا�صمة لبنود اأخرى من جدول الأعمال. وقد ُخّف�صت قيمة 

الفرن��ك فعليًا بن�صبة 80% قبل توقي��ع الّتفاق باأّيام، فوافق اجلانب الفرن�صّي على رفع 

�صع��ر �ص��رف اللرة بالفرنك بالن�صب��ة نف�صها. واأّما املليارات ال�صبع��ة غر امل�صمونة من 

الدي��ن فكان يفرت�ض اأن ُيعّو�ض ج��زء منها بالأمالك الفرن�صّي��ة امل�صرتّدة يف القطرين 

��م اجلزء الآخر ما بني دفعات مالّية بعملة �صعبة غر الفرنك، وت�صديد لأثمان  واأن ُيق�صّ

ب�صائع ُت�صتورد من فرن�صا باأ�صعار مثّبتة. وكان على فرن�صا اأن ت�صّدد املليارات امل�صمونة 

يف ع�ص��ر �صنوات، عل��ى اأن يكون ل�صوريا ولبنان اأن تنّوع��ا تغطية عملتهما هذه على 

النحو الذي تريانه �صامنًا ل�صتقرارهما النقدّي. 

وح��ني امتنعت �صوريا عن توقيع الّتفاق، ُف�صل ن�صيب لبنان من الدين امل�صرتك فبلغ 

13 ملي��ارًا تقريب��ًا �صمنت فرن�صا قيمة نحو من 9 ملي��ارات منها ا�صتقّرت تغطيًة للرة 

اللبنانّي��ة اجلدي��دة وا�صُتعمل الر�صي��د يف الوجهني الآنفي الذك��ر. وكان هذا منطلقًا 

ل�صتق��رار عرفت��ه العمل��ة اللبنانّية ا�صتثنائ��ّي بكّل مقيا���ض ُعّمر نحوًا م��ن 35 �صنة. 

لت للبنانّيني اأي�صًا ت�صهيالت مر�صية لتحويل الأموال من مغرتباتهم »الفرن�صّية«،  حت�صّ

يف اإفريقيا الغربّية. ووافقت فرن�صا، اإىل ذلك، على ا�صتراد جانب من مو�صم احلم�صّيات 

. واأّم��ا م�صر ال�ص��ركات ذوات المتياز، واأهّمها م�صرف الإ�ص��دار، فُجعل رهنًا 
ّ
اللبن��اين

بالتفاو���ض عل��ى العقود ل بالت�صّرف من جانب واحد: وذلك حّت��ى انتهاء اآجال العقود. 

ولك��ْن ُجع��ل مكتب القط��ع خا�صعًا لإ�ص��راف احلكوم��ة اللبنانّية. اأخ��رًا اأدرج يف 

ل اإىل  ��ل ل�ش�ريا حني الت��شّ االّتف��اق بند ُيخّ�ل لبن��ان االإفادة من اأّية �شروط ُف�شلى تتح�شّ

اّتفاق بينها وبني فرن�صا.

واحل��ال اأن املفاو�صات ال�صورّية الفرن�صّية ا�صتوؤنفت بعد اأ�صهر، وكانت �صدمة انقطاعها 

 اأمرًا مق�صّيًا. 
ّ
ق��د اأ�ص��ّرت كثرًا با�صتقرار النقد ال�ص��ورّي وجعلت انف�صاله عن اللبن��اين

عل��ى اأن اّتفاق��ًا �صورّيًا – فرن�صّيًا وّقع يف 7 �شب��اط 1949 اأي بعد �صنة تامة من توقيع نظره 

، وانط�ى فعاًل على �ش��روط ُف�شلى تتعّلق خ�ش��شًا بح��ّق �ش�ريا بتعديل اأنظمة 
ّ
اللبن��اين

ال�ص��ركات ذوات المتياز باأح��كام ت�صريعها وبالآجال املرتقب��ة لت�صديد تغطية النقد 

 .
ّ
املرتّتب��ة عل��ى فرن�ص��ا، اإذ اأ�صبحت اأق�صر مّم��ا ن�ّض علي��ه الّتف��اق الفرن�صّي – اللبناين

فاأ�صب��ح لبنان – كم��ا يف حالة الّتفاق م��ع التابالين – م�صتفيدًا م��ن هذه الأحكام 

الفارق��ة بحك��م َبْند املماثلة الآن��ف الذكر. وقد �صب��ق القول اإن ح�صن��ي الزعيم اأبرم 

الّتفاقني ال�صورّيني )مع التابالين ومع فرن�صا( مبجّرد توقيعه عليهما يف ني�صان 1949.

اأبطلت احلكومة اللبنانّية، غداة توقيع اّتفاقها النقدّي مع فرن�صا بالأحرف الأوىل )يف 

31 كان��ون الث��اين 1948(، القّوة الإبرائّية لّلرة ال�صورّية عل��ى الأرا�صي اللبنانّية، ومنحت 

َحَملة هذه اللرة مهلة �صاعات لتبديل اأوراقهم باأوراق لبنانّية من بنك الإ�صدار. وكان 

ذل��ك يف 2 �شباط، ثّم مّددت هذه املهلة تك��رارًا اإىل اأن اأغلقت يف 4. كان هذا الإجراء 

ال��ذي ين�صب��ه خالد العظم اإىل خ�ص��وع احلكومة لإرادة بي�صون مدي��ر امل�صرف احتياطًا 

ل ب��ّد من��ه من تدّفق اللرات ال�صورّية املهّددة اإىل لبن��ان لتبديلها ذهبًا اأو نقدًا لبنانّيًا اأو 

�صلع��ًا. وهو ما كان �صي�ص��ّر كثرًا باللرة ال�صورّية نف�صه��ا اإذ يزيد كثرًا من عر�صها 

يف �ص��وق اأ�صبحت غر موؤمن��ة بثبات قيمتها. كانت احلدود ب��ني الدولتني قد اأقفلت، 

ولك��ن ذل��ك مل ينع من جتّمع 54 مليون لرة �صورّية تقريبًا يف بنك الإ�صدار يف لبنان 

قابلته��ا ع�ص��رة ماليني ل��رة لبنانّية جتّمعت يف البن��ك نف�صه يف �صوري��ا. عليه اأ�صبح 

ة، اأن تت�صّلم املبلغ الفارق )وهو – لالإي�صاح – يزيد، يف تلك الأّيام،  على �صوريا، بعد املقا�صّ

ع��ن ن�صف املوازنة ال�صنوّية للدولة اللبنانّية( وت�ص��ّدد قيمته �صلعًا اأو عمالت اأخرى. وقد 

ا�صتحال هذا املبلغ الكبر اإىل م�صكلة لبثت عالقة بني احلكومتني زمنًا طوياًل. 

 
ّ
كان خال��د العظم قد اأ�صعل النار بني احلكومتني فور توقيع الّتفاق الفرن�صّي اللبناين

بالتح��ّدث اإىل الأهرام ع��ن »انتداب« مايّل تاأباه �صوريا، موحي��ًا اأن لبنان َقِبل �صيئًا من 

 احلاك��م. وكانت �صحف 
ّ
ه��ذا القبي��ل. وهو ما اأث��ار غيظًا وا�صح��ًا يف الو�صط اللبناين

�صورّي��ة قد واكبت احلدث نف�صه بحمل��ة عارمة على احلكومة اللبنانّية واّدعت، بني 

م��ا اّدعت��ه، اأن لبن��ان َقِبل، بني م��ا قبل، �صروطًا تّت�ص��ل بالعالق��ات الثقافّية بينه وبني 

فرن�صا. وهو ما كان تلفيقًا حم�صًا وكّذبه حميد فرجنّية يف بياٍن اأو�صح طبيعة الّتفاق 

ومندرجاته بدّقة. 

عل��ى اأن م��ا ج��رى كان قد ج��رى. اأ�صب��ح الفارق ب��ني العملت��ني دائمًا ل�صال��ح اللرة 

اللبنانّي��ة واأخ��ذ يرتاوح �صع��ودًا مع كّل حدث ي���ضّ ا�صتقرار اإح��دى الدولتني، اأو نظام 

العالق��ات بينهما، وهبوطًا م��ع كّل اّتفاق موّقت ي�صّوي هذه العالقات. وقد بداأ الأمر، 
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م��ع الإغ��الق املوّقت للحدود، بقطع متوين لبنان باحلب��وب ال�صورّية وب�صلل املعامالت 

اجلمركّية الت��ي اأ�صبح توزيعها بني العملتني مو�صوع جدل. كان الحّتاد اجلمركّي 

برّمته، ومعه �صائر »امل�صالح امل�صرتكة«، قد اأ�صبح مهّددًا. واأخذت ت�صتّد املطالبة يف �صوريا 

لة العاّمة للمواقف اأميل اإىل املالينة واإىل حفظ  بالنف�صال. واأّما يف لبنان فكانت املح�صّ
 

ال�صيغة الت��ي اأر�صيت مع ا�صتقالل الدولتني للعالق��ات القت�صادّية بينهما، وهذا برغم 

النف�صال النقدّي. 

كان قط��ع التموين باحلب��وب ال�صورّية عن لبنان )واإغالق احل��دود امل�صرتكة اأحيانًا( 

د  يع��ود بال�صرر على املنتجني ال�صورّيني. فاإن �صع��ر احلبوب – على ما ذكرنا – كان يحدَّ

م��ا ب��ني احلكومتني على �صوّي��ة مرتفعة جّدًا ع��ادة عن ال�صعر العامل��ّي. فكان يتعّذر 

عل��ى ال�ش�رّيني بي��ع فائ�شهم، يف اأ�ش�اق اأخرى، بال�شروط الت��ي اعتادوها، وكانت اأ�شعار 

منتجاته��م تنخف���ض يف ال�ص��وق الداخلّية. وكانت احلكوم��ة اللبنانّي��ة تتقّبل �صعر 

القم��ح ال�ص��ورّي، ل تطّوع��ًا ولك��ن لأن الكّفة اللبنانّي��ة كانت راجح��ة يف العالقة 

االإجمالّي��ة. فقد كانت ال�ش�ق ال�ش�رّية مفت�حة اأم��ام ن�شاط التّجار اللبنانّيني. وكان 

عون  التّج��ار ال�صورّيون ي�صتوردون معظم ما ي�صتوردون من �صل��ع عرب مرفاأ بروت اأو يتب�صّ

م��ن �صوقه��ا. وكانت املعام��ل وامل�صاغ��ل ال�صورّية تتلّقف الغ��زل والن�صي��ج اللبنانّيني، 

 عل��ى ال�صاحلني ال�صمايّل واجلنوبّي ي�صّدر 
ّ
وكان جان��ب من اإنتاج احلم�صّيات اللبناين

اإىل �صوري��ا. لذا �صهد قطاعا الغ��زل والن�صيج واحلم�صّيات )يف مو�صمه��ا( ك�صادًا وتاأّزم��ًا 

م��ع كّل ا�صطراب للعالق��ات الثنائّي��ة وكّل اإقفال للحدود. ف�ص��اًل عن ذلك، كان 

ال�صطي��اف وال�صياح��ة ال�صورّيان اإىل منّو يف لبن��ان وازى منّو الطبق��ة الو�صطى يف �صوريا. 

عل��ى �صعي��د اآخر، كانت الكّف��ة اللبنانّية راجحة يف اأجه��زة امل�صالح امل�صرتكة، ويف 

ن�صاطها... اأخرًا، اأ�صبحت احلدود ال�صورّية طريقًا وحيدة لتجارة الرتانزيت اللبنانّية مع 

اإغالق احلدود اللبنانّية الفل�صطينّية. 

، اأ�صّر الناطق��ون ال�صورّيون على اأن 
ّ
ويف ال�صج��ال الر�صمّي وال�صحايّف م��ع اجلانب اللبناين

ال�ص��ادرات اللبنانّية اإىل �صوريا تغّطي م�صت��وردات لبنان منها، وخ�صو�صًا احلبوب، وعلى 

اأن ن�ش��اط اللبنانّي��ني التجارّي، يف �ش�ريا وعربها، يكف��ي لتغطية النقد. واأّما الناطق�ن 

اللبنانّي��ون فكانوا يف �صّك مقيم من هذين الأمري��ن. ومل تكن املحا�صبة، مع وجود 

احل��دود املفتوح��ة، م�صتطيعة اأن حت�صم ه��ذا اجلدال. وح��ني كان اللبنانّيون ينّوهون 

مب��ا عند �صوريا م��ن مقّومات اإنتاجّية ي�صعها اأن ت�صّد العج��ز يف تغطية العملة، كان 

ال�صورّي��ون يرّدون بال�صتع��داد ملقا�صمة لبنان هذه املقّومات اإذا َقِب��ل »الوحدة القت�صادّية 

التاّم��ة« م��ع �صوريا. ولك��ن كان وا�صحًا اأن العمل��ة ال�صورّية نف�صه��ا اأ�صبحت �صريعة 

العط��ب، واأن الع��ودة اإىل وح��دة النق��د �صتف�ص��ي اإىل تخفي�صه، ل حمال��ة، وهو ما كان 

ُيح��اذره اللبنانّيون. كانت الفرنكات الفرن�صّي��ة امل�صمونة، مع الذهب وعنا�صر اأخرى 

 على اأر�ض �صلب��ة جّدًا. واأّما ن�صي��ب �صوريا من 
ّ
اأدن��ى اأهّمي��ة، ق��د اأر�صت النقد اللبن��اين

الفرن��كات امل�صمون��ة نف�صها فل��م يكن كافيًا للغاي��ة نف�صها. فاأ�صب��ح التعويل يف 

جان��ب كبر م��ن تغطية العملة ال�صورّي��ة املتداولة على عنا�صر اأخ��رى يعوزها الثبات 

واملوثوقّي��ة. اخلال�صة اأن اللبنانّيني جنحوا، يف ال�صج��ال اليومّي ويف املحادثات الر�صمّية، 

اإىل املطالب��ة بحف��ظ الحّتاد اجلمركّي م��ع وجود النقدين املنف�صل��ني والتفارق املتزايد 

 منهما على حّرية التجارة )وال�صتراد خ�صو�صًا( 
ّ
بني ت�صريعني اقت�صادّي��ني يقوم اللبناين

وت��داول العم��الت، فيما يقوم ال�صورّي عل��ى احلماية اجلمركّية لالإنت��اج الداخلّي مبا 

يقت�صي��ه ذل��ك من ت�صيي��ق لال�صتراد وتقنني متزاي��د ال�صّدة لل�صوق املالّي��ة. هذا بينما 

جن��ح ال�صورّيون اإىل مطالب��ة اللبنانّيني ب�»الوحدة القت�صادّية التاّمة« ولكن مع حفظ 

»الت�جي��ه« االآنف الذكر للن�شاط االقت�شادّي. وه��� ت�جيه مل يكن الراأي الغالب على 

م فيه خرًا. ال�صيا�صة والقت�صاد اللبنانّيني ليتو�صّ

 

على ذل��ك، اأ�شبحت االّتفاق��ات املتعاقبة بني احلك�متني، لتي�ش��ر حاجات الن�شاط 

القت�ص��ادّي امللّح��ة وتنظيم الو�صع القائم، ل تعّمر. جن��م الأّول من هذه الّتفاقات عن 

 جامعة الدول العربّية يف اخلالف وع��ن امل�صاعي التي بذلها 
ّ
حتكي��م اجلانب اللبن��اين

عل��ى الأث��ر، يف القاهرة، عب��د الرحمن عّزام وم�صوؤول��ون عرب اآخرون، وذل��ك من 2 اإىل 

د مرارًا  �ض ل��ه اأن يجدَّ 19 �شب��اط 1948. وق��د ُعرف هذا الّتفاق ب�»اّتف��اق اجلنتلمان« وُقيِّ

لآج��ال ق�ص��رة اإجم��اًل. وكان املاأمول اأن يخلف��ه بعد كّل جتديد، اّتف��اق اأطول اأمدًا. 

كانت مّدته الأوىل تنتهي بانتهاء اآذار، ون�ّض على مذّكرات فورّية تعيد النظر يف اّتفاق 

»امل�صالح امل�صرتكة« )1 ت�صرين الأّول 1943( وتنتهي قبل هذا الأجل باأ�صبوعني لتتمّكن 

احلكومت��ان م��ن اّتخاذ التدابر النا�صئة عنها. ن�ّض الّتف��اق اأي�صًا على قبول النقدين 

دون تفريق مّدة �صريانه وعلى اإلغاء القيود ال�صتثنائّية التي ُو�صعت على انتقال الب�صائع 

بع��د 31 كانون الثاين. اأخرًا، جعل نق��ل كّل مبلغ من املال يتجاوز 200 لرة لل�صخ�ض 

الواحد خا�صعًا لإجازة من وزير املالّية يف البلد املنقول منه، وهذا با�صتثناء العملّيات التي 

يقوم بها بنك الإ�صدار لرفع الأوراق من التداول.

 

ويف مطل��ع اآذار، ج��رت حمادثات يف �صتورة بني احلكومتني، ق��ّدم فيها اجلانب ال�صورّي 

م�صروع��ًا ُمرّك��زًا على ال�صب��ط املوّحد لال�صت��راد. وطلب اأي�صًا اإع��ادة النظر يف القاعدة 

اجلاري��ة لتوزيع العائدات اجلمركّية بني الدولتني. وكان امل��راد اعتماد عدد ال�صّكان 

 يرى اأن يك��ون املقيا�ض ن�صبة 
ّ
وم�صاح��ة القط��ر مقيا�ص��ًا، فيما كان اجلان��ب اللبناين

ال�صته��الك. وكان جلُّ م��ا اأ�صفرت عنه املباحثات �صيئًا م��ن ترطيب اجلّو انعك�ض 

تبّدًل يف لهجة ال�صحف.

 

ه��ذه اجلول��ة تبعتها ج��ولت يف دم�صق وبروت، ب��دا معها اأن و�ص��ع العالقات يتحّرج. 

وعاد عّزام اإىل التدّخل فيها مع اقرتاب اّتفاق اجلنتلمان من الأجل امل�صروب واأ�صعفته 

و�صاط��ة �صعودّية – م�صرّية. فُمّدد الّتفاق القائم، ُبعي��د انتهاء مّدته، �صهرًا ون�صف �صهر، 

ث��ّم عاد وُم��ّدد بقدر اأدنى من امل�صّق��ة يف اأواخر اأّيار ثّم يف اأواخر حزي��ران. وكان التمديد 

��ر متوين لبن��ان باحلب��وب ال�صورّية حّتى  يف ه��ذه امل��ّرة الأخ��رة اإىل نهاي��ة اأيلول، فتي�صّ
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ي�صر ب�صاره اخلوري – اأن يظهر، يف ما يتعّدى هذه القطاعات، بني من يكن ت�صميتهم 

»امل�صتهلك��ني« حني يكون مو�صوع اخلالف هو نظام العالقات ال�صورّية – اللبنانّية. 

واأّم��ا �صطح ال�صجال فبقي��ت ت�صتغرقه املبارزة بني �صورّيني يري��دون، من جهتهم، ح�صر 

 يف »وحدة تاّمة« توؤول اإىل اقت�صاد »موّجه« اأو يف ف�صم »الوحدة« القائمة، 
ّ
اخليار اللبناين

ولبنانّي��ني ياأب��ون، من جهتهم، تقيي��د حّرّية التجارة ول يتوّرعون ع��ن املطالبة مبزيد 

منه��ا اأي�ص��ًا. وقد اأخذ هوؤلء الأخرون يبتعدون �صيئًا ما ع��ن موقف املالينة الذي وقفوه 

اأّوًل، فاأ�صبحوا يتقّبلون هم اأي�صًا خيار النف�صال، ما دام اجلانب ال�صورّي ل يعر�ض عليهم 

حاًل اآخر يقيم اعتبارًا مل�صاحلهم. 

كان امل�صاجل��ون اللبنانّي��ون ين�صب��ون اإىل اجلانب ال�ص��ورّي اخل�ص��وع ل�»اأثرياء حرب« 

توّرط��وا، م��ن غ��ر درا�ص��ة منا�صبة، يف توظيف��ات كب��رة يف ال�صناع��ة معظمها عاثر 

)وه��و ما يعرتف به خالد العظم يف مذّكراته(، ومي��اًل اإىل »اأوتاركّية« تنحو بالقت�صاد 

. وكان امل�شاجل�ن 
ّ
ال�ش�رّي نح� االنحطاط العام والفقر وت�شرب ق�اعد االقت�شاد اللبناين

 اخل�ص��وع للم�صالح املالّي��ة الأجنبّية وملطالب 
ّ
ال�صورّي��ون ين�صب��ون اإىل اجلان��ب اللبناين

كب��ار التّج��ار امل�صتغرق��ني يف نه��ب �صوريا. وكان��وا يزعم��ون اأن حّرّية ال�صت��راد تعود 

بالنفع على ثالثني األفًا من التّجار فيما ينتفع مئات الألوف بتن�صيط الإنتاج الوطنّي. 

ولكن رهن التن�صيط الأخر بتقييد التجارة وحركة الأموال، مع ما ينجم عن ذلك، 

بال�ش��رورة، م��ن ن�شاط »ُم�اٍز« وم��ن هجرة لالأم�ال وم��ن ت�شخيم )ذي عواق��ب �صيا�صّية 

ثقيل��ة( جله��از الدولة كان خيارًا ل يلك ما يدافع عن��ه يف لبنان غر اأهّمّية ال�صوق 

ال�صورّي��ة واملفاعيل اللبنانّية )القت�صادّية والطائفّي��ة( لل�شغ�ط ال�ش�رّية. وزاد الطني بّلة، 

م��ن البداية، اأن اخلّط »ال�صيادّي« مّثل ا�صتثمارًا منا�صب��ًا ل�صكري القّوتلي يف �صعيِه اإىل 

جتدي��د وليت��ه واأن هذا التجديد مل يلب��ث اأن ا�صتوى، بدوره، ا�صتثم��ارًا يف جتديد اآخر هو 

جتديد ولية ب�صاره اخلوري. 

كانت احلكومة ال�صورّية قد اعتمدت، منذ 12 اآب )اأي قبل انتهاء مفعول الّتفاق املمّدد( 

تداب��ر تقييد �صارمة للتج��ارة والتبادل النقدّي اخلارجّيني، ثّم لبثت تربط متوين لبنان 

باحلب��وب مبخا�ض املفاو�صات. وحني ب��دا وا�صحًا ف�صل هذه الأخرة، اأقدمت احلكومة 

اللبنانّي��ة، يف نهاي��ة ت�صرين الثاين، عل��ى ال�صتجابة لإحلاح كب��ار التّجار على رئي�ض 

اجلمهورّية. فاأقّرت، يف رّد اآجل على الإجراءات ال�صورّية، تدابر حترير لال�صتراد ولتبادل 

العمالت، متجاوزة ما كانت عر�صته من تقّبل حمدود للمطالب ال�صورّية يف هذا ال�صدد. 

وكان��ت لهذه التدابر مفاعيلها املنتظرة: تدّفق جّتار �صورّيني على �صوق بروت لإجراء 

معامالته��م املالّية والتجارّية فيه��ا، ونقمة متجّددة من الهيئ��ات القت�صادّية ال�صورّية 

ه وق�صي�صه( وركود يف الأ�صواق ال�صورّية.  على اأهل احلكم يف لبنان )بل على لبنان بق�صّ

ر له��ا ال�صتجابة فورًا لحتج��اج املحتّجني على  عل��ى اأن احلكوم��ة ال�صورّي��ة مل تتي�صّ

التداب��ر اللبنانّي��ة. فاإن ثالثة م��ن اأع�صائها كانوا قد ا�صتقال��وا وكانت ا�صتقالتهم 

مّت�صل��ة بتاأخر التوقي��ع على الّتفاق النقدّي بني �صوريا وفرن�ص��ا وبال�صيا�صة القت�صادّية 

��رًا موؤّكد الفاعلّية لتح�صيل هذه  نهاي��ة ال�صنة. وكانت حرب فل�صطني امل�صتعرة مي�صّ

النتيج��ة. وهذا م��ع اأن احلرب مل حُتل دون املبارزات بني �صح��ف القطرين، يف املو�صوع 

القت�ص��ادّي، بحمّية كانت تتجّدد عند كّل حمّطة. ويف خ�صّم هذه املبارزات، كانت 

لأ�صح��اب ال�صاأن املبا�صري��ن، اأي للهيئ��ات القت�صادّية، ويف ركابه��ا خرباوؤها، مواقف  

واجته��ادات اأبرزت عمق التعار�ض بني الروؤى. ف��كان لها وْقعها، كّل يف جهته، على 

توّجهات احلكومتني.

عل��ى اأن احلكومة اللبنانّية لبثت، عرب ج��ولت التفاو�ض هذه، جتهد للتخفيف من 

التوّت��ر ال��ذي ت�صّبب به توقيعها الّتف��اق النقدّي مع فرن�صا. وهك��ذا اأّجلت عر�ض هذا 

الّتف��اق على جمل�ض النّواب لت�صديقه اإىل اأواخر اآب، وكان املجل�ض الفرن�صّي قد �صّدقه 

قبل ثالثة اأ�صهر. وكان الوزير فرجنّية قد اأبدى �صيقه بهذا التاأجيل اإذ كان هو املفاو�ض 

على الّتفاق وموّقعه. ومل يعار�ض الّتفاق، يف املجل�ض، �صوى �صّتة نّواب، تكّلم با�صمهم 

كم��ال جنبالط وكمي��ل �شمع�ن. وكانت معار�ش��ة االأّول مرّك��زة يف طلب ال�شيادة 

املالّية والقت�صادّية، ويف طلب اخلال�ض من ال�صركات ذوات المتياز. فيما حتّدث الثاين 

ع��ن »و�صطاء« معّينني م��ن »الأقارب والأ�صحاب واملوؤّيدين« ُح�ص��ر بهم حتويل الأموال 

مل�ص��رتى الب�صائع، مبوج��ب الّتفاق، اأو بني لبنان والحّتاد الفرن�صّي. من جهة اأخرى، مل 

َترُث عا�صفة النقد ال�صورّية التي كان ت�صديق الّتفاق قد اأرجئ تفاديًا منها. فقد كانت 

املفاو�صات ال�صورّية – الفرن�صّية قد جتّددت، ولو اأّنها كانت ل تزال �صبه مكتومة. 

ويف الن�ص��ف الث��اين من اأيل��ول، اأي مع القرتاب م��ن اأجل »اّتفاق اجلنتلم��ان« املمّدد، 

ارتفع��ت وترة التفاو�ض ب��ني احلكومتني اللبنانّية وال�صورّية، جم��ّددًا، ولكن من غر 

 تنازلت حمدودة يف مو�ص��وع ا�صتراد الكمالّيات ولكّنها 
ّ
ثم��رة. قّدم اجلانب اللبناين

بقي��ت على مبعدة م��ن املطال��ب ال�ش�رّية. وكانت �شغ���ط اأ�شح��اب امل�شالح، يف هذه 

املرحل��ة، �صدي��دة يف العا�صمتني، مزّكية للخالف بينهما. وق��د بقيت عقدة ال�صتراد 

 حري�صًا على حّرّيته وال�صورّي م�ص��ّرًا على تقييده من غر 
ّ
ال��ذي كان اجلانب اللبن��اين

ح��ّل م�صتقر. وكانت هذه العقدة تفّرخ، بالطب��ع، عقدًا اأخرى مّت�صلة ب�صيا�صة القطع 

وباحلماي��ة اجلمركّي��ة لالإنت��اج الوطن��ّي، اإلخ. علي��ه اأط��ّل ت�صري��ن الأّول والعالقات 

القت�صادّية بني القطرين »مك�صوفة« اأي غر مرعّية باّتفاق ر�صمي.

 

انق�ص��ت اأ�صابي��ع على هذه احل��ال عمرتها اجتماع��ات للفّنّيني م��ن الدولتني و�صجال 

م�صتم��ّر يف ال�صحاف��ة خا�صت فيه، اإىل املعّلق��ني، فاعلّيات اقت�صادّي��ة اأخذت مواقفها 

تتج��ّذر يف الجّتاه��ني. واإذا كان��ت التعبئ��ة يف �صوريا ق��د بدت طاغي��ة يف وجه املواقف 

 من املطالب ال�صورّية بدت اأ�صعب مناًل. 
ّ
اللبنانّي��ة الر�صمّية، فاإن وحدة املوقف اللبناين

كانت �صوريا �صوقًا رئي�صة لقطاع مهّم من اأهل ال�صناعة اللبنانّية وكان لهوؤلء، اأ�صاًل، 

م�صلح��ة تلقائّية يف اعتماد �صيا�صة احلماية وت�صجيع الت�صدير. وكانت هذه اأي�صًا حال 

قط��اع من اأهل الزراع��ة يف لبنان. ف�صاًل عن ذل��ك، كان للتباين الطائفّي – على ما 
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العاّمة للحكومة. وقد واكبت هذا احلدث تظاهرات عارمة يف مدٍن �صورّية عّدة كان 

مدارها املت�صّدر ماآل احلرب يف فل�صطني، ولكن الهموم القت�صادّية كانت ماِثلة فيها 

اأي�ش��ًا. انتهت هذه االأزمة اإىل �شق�ط حك�م��ة مردم وت�شكيل خالد العظم احلك�مة 

اجلديدة يف اأعقاب حماولت غر مثمرة تداولها مكّلفون بينهم العظم نف�صه. 

�صب��ق القول اإن حكومة العظم هذه وجدت نف�صه��ا اأمام اّتفاق نقدّي مع فرن�صا مّتجه 

نح��و النج��از، واأمام اّتفاق اآخر م��ع �صركة التابالين م�صت �صه��ور طويلة على موافقة 

م��ردم وحكومته عليه، يف �صي��ف 1947، وكان رئي�ض اجلمهورّي��ة يلّح يف عر�صه على 

جمل���ض النّواب. كان ثّم��ة اّتفاق ثالث اأي�صًا ه��و اّتفاق الهدنة الدائمة م��ع اإ�صرائي��ل 

يحتاج اإىل مفاو�صة، بعد اأن انطلقت م�صر يف هذا ال�صبيل ُم�صتجيبة، يف اآن معًا، للو�صع 

الع�صكرّي يف امليدان ولقرار الأمم املّتحدة. يف هذه ال�صواغل كّلها، كان التن�صيق مع 

احلكوم��ة اللبنانّي��ة �صهاًل ن�صبّي��ًا لأن التوّجهات ال�صورّية كان��ت توافق خطى �صبق 

للبن��ان اأن م�صاه��ا اأو ه��و كان ُمهّي��اأ مل�صيها. وه��ذا مع بقاء اخل��الف القت�صادّي بني 

الدولتني على حاله، من حيث الأ�صا�ض. هكذا ُح�صمت يف اأّيام م�صائل اقت�صام عائدات 

التابالي��ن والر�ص��وم عل��ى جتهيزاتها امل�صت��وردة وتوّزع فر���ض ال�صتخ��دام املتاحة فيها 

لل�صورّي��ني واللبنانّيني. وهكذا اأي�صًا اأف�صى الّتفاق النقدّي بني �صوريا وفرن�صا، يف 8 �شباط 

1949، وما �صحبه من تن�صيق بني وزراء املال والقت�صاد يف احلكومتني اإىل انخفا�ض فورّي 

ن اأّويل  وا�ص��ح )واإن يكن موّقتًا( للفارق ب��ني اللرتني. اأ�صفرت هذه اخلطوات عن حت�صّ

يف من��اخ العالقات بني احلكومت��ني ترجمه ت�صكيل جلنة وزارّي��ة م�صرتكة ملوا�صلة 

التن�صي��ق يف مو�صوع الهدنة وترجم��ه اأي�صًا ا�صتئناف بيع احلبوب ال�صورّية للبنان. على 

ن كان ق�صر العمر. ففي الثالثني من اآذار ا�صتوىل رئي�ض اأركان اجلي�ض  اأن هذا التح�صّ

ح�صن��ي الزعيم على ال�صلطة ال�صيا�صّية يف دم�صق ووج��د �صكري القّوتلي وخالد العظم 

نف�صيهما معتقلني يف امل�صت�صفى الع�صكرّي.

�صات  اأن التكوي��ن الد�صت��ورّي وما يليه من اإوالّيات ملمار�صة ال�صلط��ة ومن �صوابط وموؤ�صّ

له��ا اأ�صبح يف دم�ص��ق غره يف بروت واختلفت مع��ه املناِب��ت الجتماعّية – ال�صيا�صّية 

للزعامة وقيمه��ا. وهو ما جعل العا�صمتني – مبا بينهما من تداخل �صديد يف ال�صيا�صة 

ويف القت�صاد – تبدو كّل منهما اأي�صًا موئاًل للمخاطر يف عني الأخرى. 

وق��د �صبق��ت الإ�ص��ارة اأي�ص��ًا اإىل اأن جول��ة اّت�ص��ال اأوىل مبمّثل��ي الدول العربّي��ة يف بروت 

ق من هذا  ق��ام به��ا ريا�ض ال�صلح، غ��داة انقالب الزعي��م، لتلّم�ض موقف عرب��ّي من�صّ

النق��الب، اأثارت الزعي��م كثرًا فحملته عل��ى التهديد بالمتناع ع��ن التعاون مع 

��ر التجاذب اعرتاف لبنان باحلك��م ال�صورّي اجلديد  حكوم��ٍة رئي�صه��ا ال�صلح. وقد اأخَّ

حّت��ى 23 ني�ص��ان، وذلك يف وقت واحد مع اململكتني امل�صرّي��ة وال�صعودّية. وكانت زيارة 

الزعيم للقاهرة، �صّرًا، قد مّهدت لهذا العرتاف اإذ اأذنت بنهاية امليل ال�صورّي نحو املحور 

الها�صم��ّي بعد اإف�صاء العر�ض الذي تقّدم به الزعي��م لعقد حمالفة ع�صكرّية مع العراق 

اإىل ل �ص��يء. ويف اجله��ة اللبنانّية، واكبت العرتاف زيارة م��ن نائب رئي�ض احلكومة 

ال�صورّي��ة اجلديدة عادل اأر�صالن اإىل ب��روت، وتبعتها، الغداة، زيارة قام بها ريا�ض ال�صلح 

حل�صن��ي الزعي��م يف دم�صق. هذه الزي��ارة و�صعت حّدًا موّقتًا لن�صب��ة الزعيم ما تعّر�ض له 

من حم��الت يف ال�صحافة اللبنانّية اإىل ال�صلح، ولّتهامه هذا الأخر مب�صاندة خ�صومه 

 يف العرتاف 
ّ
ال�صورّيني يف م�صاعيهم لإطاحته. وكان الزعيم قد رّد على الرتّدد اللبناين

ب��ه بتقري��ب املعار�ص��ة اللبنانّية اإليه وباإعالن��ه، ل مقاطعة ال�صلح وح�ص��ب بل اّتهامه 

ال�صلح اأي�صًا بالتاآمر على حياته. 

على اأن جفاء الأّيام الأوىل هذا كانت ت�صحبه، على �صّدته، بوادر مالينة كان طرفاها 

ب�صاره اخلوري والزعيم، اإذ تبادل، تكرارًا، اإر�صال املبعوثني وعّزَزها ال�صلح بنفيه ما ُن�صب 

اإلي��ه م��ن تدّخل يف ال�ص��اأن الداخلّي ال�صورّي. وق��د كان لهذا التهادن، ال��ذي وافق اأي�صًا 

اإب��رام الزعيم الّتفاق��ني الآنفي الذكر، ثمرات مبا�صرة يف املج��ال القت�صادّي متّثلت يف 

تن�صي��ط حركة التموي��ن ال�صورّية للبن��ان بال�صلع الغذائية. وه��ذه حركة كانت قد 

�صه��دت تقّطع��ًا منذ النقالب. ومل تلب��ث املفاو�صات القت�صادّية ب��ني احلكومتني اأن 

 
ّ
واكب��ت هذا النفراج ولك��ن لتواجه اخلالف الق��دمي نف�صه: من التم�ص��ك اللبناين

بحّرّية التجارة اإىل الربط ال�ش�رّي لبقاء »امل�شالح امل�شرتكة« ب�شروط �شعبة اأهّمها تديد 

ال�صت��راد والتن�صيق العاّم ل�صيا�صتي احلكومتني يف املجالني القت�صادّي والنقدّي. وكان 

ه��ذا التج��اذب ل ي��زال اآخذًا بخن��اق املفاو�صات ح��ني اغتيل كامل احل�ص��ني اليو�صف 

وُقب���ض عل��ى اأكرم طّبارة والثّلة التي كانت باإمرته واأغلق��ت احلدود، بعد اأّيام، تعبرًا 

عن اندلع اأزمة �صيا�صّية حاّدة بني الدولتني.

كان كام��ل احل�صني اليو�صف، وهو من قري��ة اخلال�صة، زعيمًا لعرب احلولة. وكانت 

قريت��ه ق��د انتقل��ت من لبن��ان اإىل فل�صطني، مبقت�ص��ى تعديل احلدود ال��ذي اأجري �صنة 

1923. ولك��ن التعديل مل ينع اأن تبقى للبنانّيني كثرين ملكّيات اأر�ض كبرة يف 

�صبق القول اأي�صًا اإن ح�صني الزعيم اأبرم، يف 21 ني�صان، الّتفاقني: النفطّي مع التابالين 

والنق��دّي مع فرن�صا. وُي�صاف هنا اأن ال�صه��ر الأخر من عهد الزعيم )الذي مل يطل غر 

اأربع��ة اأ�صه��ر ون�صف ال�صهر( �صه��د توقيع اّتفاقي��ة الهدن��ة ال�صورّية – الإ�صرائيلّية. و�صع 

ا�صة. مع  انق��الب الزعي��م اإذن �صوريا ولبنان على �صوّية واحدة يف مو�صوع��ات ثالثة ح�صّ

ذل��ك مل يكن هذا العه��د الق�صر عهد ا�صتتب��اب للعالقات اللبنانّي��ة ال�صورّية، ل يف 

ال�صيا�ص��ة ول يف القت�ص��اد. بل اإن العالق��ات ال�صيا�صّية التي كان��ت را�صية على معاير 

م�صتقّرة ن�صبّيًا، يف عهد القّوتلي، ا�صطربت تكرارًا يف عهد الزعيم. واأ�صبحت العالقات 

القت�صادّي��ة، املحتقنة اأ�صاًل، اأداة و�صحّية من اأدوات ا�صطرابها و�صحاياه. كان ما دّمره 

انق��الب الزعيم ه��و التواوؤم الهيكلّي الع��اّم بني نظاَمي القطري��ن. وكان معنى هذا 
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احلول��ة، ول اأن يبقى ن�صيج العالقات كثيفًا ما ب��ني الأهايل، على جانبي احلدود، وما 

ب��ني وجهائهم خ�صو�صًا. عليه كان كامل احل�صني على معرفة وثيقة باأمثال يو�صف 

الزي��ن واأحم��د الأ�صعد وخالد �صه��اب وعلي العبد الله وبريا�ض ال�صل��ح اأي�صًا، اأي مبعظم 

 امُلت�صّدرين. وكانت عالقاته بهوؤلء متقّلبة ب�صبب تدّخله يف 
ّ
زعم��اء اجلنوب اللبناين

معاركه��م ال�صيا�صّي��ة وم�صالح بع�صهم يف اأرا�صي احلول��ة، وكان )وقد اأ�صبح وافر املال( 

دائنًا لبع�صهم.

كان ه��ذا الرج��ل الذي نقع عليه، يف مطلع الع�صرينات، نا�صط��ًا يف مقاومة و�صع اليد 

الفرن�صّي��ة عل��ى جنوب لبنان، وم�ص��اركًا يف هجوم )واحد على الأق��ل( على م�صتعمرة 

 لف�ص��ل احلول��ة عن لبن��ان ق��د اأ�صبح، يف 
ّ
يهودّي��ة، وحُمتّج��ًا عل��ى ال�صع��ي ال�صهي��وين

الثالثينات والأربعينات، �صم�صارًا توىّل ت�صهيل بيوع الأرا�صي يف اجلوار لل�صندوق القومّي 

اليهودّي، وجنى من ذلك اأمواًل. وهو قد بقي، مع ذلك، زعيمًا على »عربه« و�صخ�صّية 

ناف��ذة يف �صم��ال فل�صط��ني ويف جنوب لبن��ان. ول يفهم هذا »ال�صمود« م��ا مل نذكر اأن 

بيوع الأرا�صي لل�صهيونّيني، يف فل�صطني، مل تكن تثلم، على نحو قاطع، مع كّل ما 

اأثارته من نقد واحتجاج وهواج�ض، وجاهة الوجهاء الذين �صلعوا فيها بيعًا لأرا�صيهم، 

فم��ا بالك بالت�صهيل؟ وه��ي اإن كانت قد �صانتهم لحقًا، عل��ى نحو فادح، فبمفعول 

رجعّي اأحدثته نكبة 1948. واأّما مناف�ض كامل احل�صني املبا�صر يف الزعامة الفل�صطينّية 

فكان فاعور الفاعور اأمر عرب الف�صل يف اجلولن! وكان يناف�صه عرب احلدود ال�صورّية 

الفل�صطينّي��ة اللبنانّي��ة. وهذه حدود مل تكن اإل مثار اإزعاج له��وؤلء »العرب«، يف هذا 

املثّلث، ومل تكن لها عندهم، قبل 1948، مهابة احلدود الدولّية ول ما يرتّتب عنها من 

ف�صل بني هوّيات وطنّية متغايرة. 

مهما يكن من �صيء، كانت النكبة قد هّجرت كامل احل�صني وعرب احلولة اإىل قرى 

وبلدات لبنانّية كانوا يعرفونها وثيق املعرفة. ونهار العا�صر من اأّيار 1949، كان كامل 

احل�ص��ني ي�صت�صل��ح اأر�صًا له يف ج��وار حا�صبّيا. فاأقدمت عل��ى اغتياله هناك جمموعة 

ع�صكرّية �صورّية مكّونة من النقيب اأكرم طّبارة ومعه ثالثة جنود. والظاهر اأن اخلرب 

و�ص��ل ب��ال اإبطاء اإىل درك املنطق��ة فطاردهم ومتّكن من اعتقاله��م يف نواحي ينطا، 

مب�صاع��دة رجال من اآل العريان. ويف الغداة، جاء ع��ادل اأر�صالن نائب رئي�ض احلكومة 

ال�صورّي��ة اإىل ب��روت طالب��ًا اإىل رئي�ص��ي اجلمهورّي��ة واحلكوم��ة ا�ص��رتداد الع�صكرّيني 

املعتقل��ني باعتب��ار املغ��دور »جا�صو�صًا« ُفتك ب��ه يف منطق�ة احل�دود. عل��ى اأن جم�ل�ض 

 التاأم ورّد الطل��ب باعتبار اجلرم قد ارتُكب على اأر���ض لبنانّية ويتعنّي 
ّ
ال��وزراء اللبن��اين

. ول ري��ب اأن الغتيال كان قد ا�صتث��ار اأي�صًا جماعة 
ّ
اأن يحك��م في��ه الق�صاء اللبناين

 الرج��ل الكب��رة واأ�صدق��اءه يف اجلوار، وقد مّت دفنه يف بلدة اخلي��ام بطلب من زعيمها

 عل��ي العب��د الله. اإىل ذلك، مل يك��ن يوجد بني �صوريا ولبنان اّتف��اق لتبادل املجرمني. 

ومن دواعي التاأّمل اأن اأر�صالن )الذي ل يرى �صرًا يف اغتيال اليو�صف على هذه ال�صاكلة( 

ي��روي، يف مذّكرات��ه، عن فاعور الفاعور، خ�صم اليو�ص��ف، اأن ح�صني الزعيم تلّقى من 

ال�صهاين��ة، وهو عل��ى اجلبهة، خم�صني األف لرة �صورّية حملها اإلي��ه اليو�صف واأّنه َقَتل 

هذا الأخر حّتى ل ينك�صف �صّره. وهو، اأي اأر�صالن، ل يرى مع ذلك م�صكاًل يف ح�صوره 

اإىل بروت، ب�صفته نائبًا لرئي�ض حكومة الزعيم، لرّد قتلة اليو�صف اإىل بيوتهم.

 

اأّدى رف�ض احلكومة اللبنانّية الطلب ال�صورّي اإىل تدابر ح�صاٍر �صورّية تفاقمت يف الأّيام 

التالي��ة، واإىل تبادل بيانات هجومّي��ة لناطقني ر�صّميني، با�صم احلكومتني، ف�صاًل عن 

 اإىل ما يلحق م��ن اأ�صرار بالقت�صاد 
ّ
احلم��الت ال�صحافّي��ة. وفيما اأ�صار الناط��ق اللبناين

ال�صورّي من جّراء قطع الطريق على حركة ال�صلع، اأدخل الناطق ال�صورّي دعوى تهريب 

 
ّ
الب�صائ��ع امل�صرتاة من ال�صوق ال�صورّية اإىل اإ�صرائيل، واختار التوّجه اإىل »ال�صعب« اللبناين

م��ن وراء ظهر احلكوم��ة، وكانت هذه �صّنة جديدة يف التخاط��ب بني قطرين �صتجري 

عليه��ا الأنظمة الع�صكرّية الالحقة يف امل�صرق العربّي. وق��د رّدت احلكومة اللبنانّية 

باملثل على تدبر اإغالق احلدود.

 

لب��ث ال�صجال اأّيامًا ن�صط يف خالله��ا الوزيران املفّو�صان امل�صرّي وال�صعودّي بني العا�صمتني 

 رفع احل�شار اأّواًل، فتّم ذلك. واّتفق على 
ّ
نْي خمرجًا. وقد ا�شرتط اجلانب اللبناين ملتم�شَ

لق��اء بني موفدين م��ن احلكومتني يُعقد على احل��دود. فنُ�صب له��ذه الغاية �صرادق يف 

نقط��ة اجلدي��دة وانعقد الجتم��اع يف 25 اأّيار وا�ص��رتك فيه الوزي��ران فرجنّية وتقال عن 

 والوزيران عادل اأر�صالن واأ�صع��د الكوراين عن اجلانب ال�صورّي. وعر�ض 
ّ
اجلان��ب اللبناين

الوفد ال�صورّي م�صروع قرار كان حبيب اأبو �صهال قد مّهد له يف دم�صق يق�صي، مع مفعول 

رجعّي، بت�صليم اجلنود من الدولتني اإىل �صلطة بالدهم عند ارتكابهم جرمًا يف اأرا�صي 

 رف���ض امل�صروع واقرتح حتكيم م�صر وال�صعودّية يف 
ّ
الدول��ة الأخرى. ولكن الوفد اللبناين

اخل��الف. وه��و ما انتهى عنده الجتم��اع ووافق عليه اجلانب ال�ص��ورّي يف اليوم التايل. 

وكان م��ن املحّكمني اأّنهم انتهوا اإىل فت��وى فيها حفظ ملاء وجه الطرفني. فهم قالوا 

ك��ه مبحاكمة ُمرتكبي اجلرم على اأر�صه. ولكّنهم وجدوا  ب��اأن لبنان حمّق يف مت�صّ

يف الطاب��ع اخلا���ضّ للعالقات بني الدولتني ما ي�صّوغ ت�صلي��م املرتكبني املذكورين اإىل 

دولتهم. وهو ما ت�مَّ يف الثاين من حزيران.

 

اأظه��رت هذه الأزمة، مّرة اأخ��رى، ه�صا�صة القواعد املعتمدة لتدبر العالقات القت�صادّية 

بني �صوري��ا ولبنان وتبعّيتها الوا�صحة لتقّلبات ال�صيا�صة. هذا يف وقت كانت اخلالفات 

في��ه، ط��وال العهد ال�صورّي ال�صابق، تدور يف النطاق القت�ص��ادّي اأ�صا�صًا وت�صعف العالقات 

ال�صيا�صّي��ة امل�صتق��ّرة يف مداراتها اأو معاجلتها. ولكن اله��ّم القت�صادّي مل يكن غائبًا 

مطلق��ًا ع��ن ال�صلوك ال�صيا�صّي لعه��د ح�صني الزعيم حيال لبن��ان. فمن جهة اأ�صبح 

القت�ص��اد و�صيل��ة للتطويع ال�صيا�ص��ّي، ومن اجله��ة الأخرى اأ�صبحت اخل��روق املتكّررة 

لأ�ص��ول العالق��ات ال�صيا�صّية ب��ني الدولتني فر�صًا لفر���ض املطالب القت�صادّي��ة ال�صورّية اأو 

ملحاول��ة فر�صه��ا. ففي ذروة الأزمة، طل��ب الزعيم اإىل وزير القت�ص��اد ح�صن جباره اإعداد 

خّط��ة للف�صل اجلمرك��ّي، اإذا واظب لبنان عل��ى خياره اللي��ربايّل يف املجالني التجارّي 
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وامل��ايّل. ويف حمادثات اجلدي��دة، اأقحم الوفد ال�ص��ورّي مذّكرة تتعّل��ق بحماية ال�صناعة 

وبتقيي��د ال�صت��راد ومنه، خ�صو�صًا، ا�صت��راد احلبوب. وقد انتهى البح��ث اإىل ل اّتفاق. 

عل��ى اأن تخي��ر لبنان ما بني النف�صال اجلمركّي واإخ�ص��اع اقت�صاده لقيود ثقيلة غر 

م�افق��ة ل�شروط منّ�ه وال مليزان الق�ى ب��ني اأجنحته، اأ�شبح مذ ذاك تقليدًا يف املفاو�شات 

القت�صادّية بني احلكومتني. وهو �صينتهي، بعد حني، اإىل اإطاحة الوحدة اجلمركّية.

مل حت�ص��ر احلكوم��ة اللبنانّية موقفها من املطالب ال�صورّية يف جمرد الرف�ض. ففي اأّيار، 

اأي بينم��ا كانت التداب��ر احل�صارّية على اأ�صّدها، عمدت احلكومة اإىل اإخ�صاع بع�ض 

ال�صت��راد لإذن م�صب��ق، واإىل تدابر دعم للطاق��ة الكهربائّية وللمحروق��ات ت�صجيعًا 

لل�صناع��ة الوطنّي��ة. عل��ى اأن هذه التداب��ر كان لها وقع على وح��دة املوقف الداخلّي 

�صُي�صاح��ب التجاذب بني احلكومتني ال�صورّية واللبنانّية ط��وال العامني املقبلني اأي�صًا. 

وه��و خ��روج تعار���ض امل�صال��ح بني تكّتل��ي التّج��ار وال�صناعّي��ني يف الب��الد اإىل ال�صاحة 

العاّم��ة، وظهور �صغط م��ن جانب التكّتل الثاين، وقد ان�صّم اإلي��ه مزارعو احلم�صّيات، 

حَلْم��ل احلكومة عل��ى ُم�صايرة املطالب ال�صورّية. هذا فيما كان تكّتل التّجار يرف�ض 

ك اأي�ص��ًا بالحّتاد اجلمركّي وباحلدود املفتوحة.  تقيي��د ال�صتراد، خ�صو�صًا، مع التم�صّ

ه��ذا النق�صام ظه��ر يف الجتماع الت�صاورّي ال��ذي دعت اإليه وزارة القت�ص��اد الفاعلّيات 

القت�صادّي��ة املختلف��ة وذل��ك للبح��ث يف رّد منا�صب عل��ى مذّك��رة اأر�صلتها حكومة 

الزعيم، يف اأوائل حزيران، ُتخّر فيها لبنان بني حلول ثالثة اأق�صاها الوحدة القت�صادّية 

التاّم��ة، واأدناها تقييد ال�صت��راد ومراقبة الت�صدير. وقد طاول��ت احلكومة اللبنانّية يف 

ال��رّد على هذه املذّكرة متوّج�صة من اجلدل الداخلّي وبوادر الحتجاج املتعار�صة. وحني 

زار الزعي��م لبن��ان ومعه رئي�ض حكومته املقبلة حم�صن ال��ربازي والتقاه يف �صتورة رئي�صا 

اجلمهورّي��ة واحلكوم��ة اللبنانّي��ان )وكان ذل��ك يف 24 حزيران، اأي ع�صّي��ة ال�صتفتاء 

ال�ص��ورّي لتن�صيب الزعي��م رئي�صًا للجمهورّي��ة( طلب ريا�ض ال�صل��ح اإىل اجلانب ال�صورّي 

متديد الّتفاق اجلاري اأ�صبوعني يح�صل يف اأثنائهما توافق على اّتفاق طويل الأجل.

 

يف ه��ذه الأثناء، مل يكن احلّل الذي انتهت اإليه امل�صكلة النا�صئة عن اغتيال كامل 

احل�ص��ني اليو�صف ق��د و�صع حّدًا للب��وادر ال�صتفزازّية التي اعتمده��ا احلكم النقالبّي 

. بل اإن قيام رج��ال الأمن العاّم 
ّ
ال�ص��ورّي و�صيل��ة لفر�ض مطالب��ه على اجلانب اللبن��اين

ال�ص��ورّي باقتي��اد مواطن �صورّي مقيم يف زحلة اإىل دم�ص��ق اأّخر، اإىل اأن اأفرج عن املواطن 

املذك��ور، توقيع لبنان عل��ى التحكي��م امل�صرّي – ال�صعودّي. وغداة الإف��راج عن اأكرم 

طّب��ارة ومرافقي��ه، دخلت قّوة �صورّية الأرا�صي اللبنانّية يف جه��ات را�صّيا ثّم اجتازت قّوة 

اأخ��رى احلدود، بعد يومني، يف جهات احللوة ودير الع�صائر، مبتغية توقيف الذين �صّهلوا 

اعتقال طّبارة من اآل العريان. هذا اإىل منع �صّيارات لبنانّية من عبور احلدود.

ومل تك��ن م�ص��ت اأّيام عل��ى هذه احلوادث )الت��ي �ُصّويت تباعًا( حّتى ب��داأ )مع »حادثة 

اجلّمي��زة« يف 9 حزي��ران( م��ا هو اأهّم: وه��و املواجهة ب��ني ال�صلط��ات اللبنانّية واحلزب 

ال�ص��ورّي القومّي، وقد خ�ص�صناها بعر���ض م�صتقل. واأّما ما تتعنّي الإ�صارة اإليه هنا فهو اأن 

املباحث��ات القت�صادّية التي كان ريا�ض ال�صلح قد طلب، يف 24 حزيران، متديد الّتفاق 

ر التهيئة لها واإجراوؤها يف اأثنائهما،  القت�ص��ادّي القائم بني الدولتني م��ّدة اأ�صبوعني تتي�صّ

ق��د بو�صرت فعاًل يف بل��ودان يوم اخلام�ض من مّتوز اأي مع انته��اء »ثورة« احلزب ال�صورّي 

القوم��ّي اإىل الف�صل. وهي قد اأ�صفرت عن اّتفاق يوم الثامن منه، وهو اليوم الذي حوكم 

اأنطون �صعادة بارحته ثّم اأعدم يف فجره.

تفاو���ض عل��ى اّتفاق الثامن من مّت��وز كّل من فيليب تقال وزير القت�ص��اد ووزير املالّية 

بالوكال��ة يف لبن��ان، وح�صن جباره وزي��ر القت�صاد واملالّية يف �صوريا. وُق��ّدم الّتفاق نف�صه 

على اأّنه ا�صتباق ل�»حّل نهائي« يلزمه وقت طويل ودرو�ض واإح�صاءات غر حا�صلة. ون�ّض 

الّتف��اق عل��ى ر�صٍم مقداره خم�صون باملائة تخ�صع له احلب��وب امل�صتوردة وذلك با�صتثناء 

، وارتفاع 
ّ
م��ا ت�صتورده احلكومة اللبنانّية يف حالتي النق�ض يف املح�صول ال�صورّي اللبناين

الأ�صع��ار يف البلدي��ن. وهذا م��ع بقاء حركة احلبوب ح��ّرة من �صوري��ا اإىل لبنان وتعّهد 

احلكوم��ة اللبنانّي��ة من��ع اإعادة ت�صدير القم��ح اإىل خارج نطاق الوح��دة اجلمركّية. 

كذل��ك فر�ض الّتفاق ر�صومًا حمائّية على ا�صتراد اأن��واع من الغزول والأن�صجة واأعفى 

م��ن الر�ص��م مواّد ن�صف م�صغولة تدخل يف �صناعتها. ث��ّم اإّنه اأوجب در�ض تعديالت على 

ر ا�صتراد املواّد الأّولّية التي ل ينتجها البلدان مّما حتتاجه ال�صناعة وحتمي  التعرفة تي�صّ

الإنتاج ال�صناعّي فيهما وخ�صو�صًا فروعه الرئي�صة. كذلك اأوجب الّتفاق و�صع م�صروع 

لتوحي��د ُنُظ��م القطع م��ع ا�صتقالل كّل من الدولت��ني مبراقبته. واأوج��ب اأي�صًا توحيد 

الر�ص��وم الداخلّية امل�صتوفاة على بع�ض امل��واد. على اأن بيت الق�صيد كان الإلزام باّتخاذ 

تداب��ر م�صرتكة لإزالة الفارق ب��ني �صعري العملتنْي. اأخرًا، ُذّيل الّتفاق ب�صيغة لت�صوية 

م�ص��كل ال���44,5 مليون ل��رة �صورّية التي كانت ق��د ُجِمعت من ال�ص��وق اللبنانّية بعد 

انف�صال النقدين. ولكن هذه ال�صيغة مل جتد طريقها اإىل التطبيق يف ال�صهور الالحقة. 

وذاك اأن م�ص��ّي لبن��ان �صوطًا يف �صيا�صة احلماية اجلمركّي��ة اأو قدرته على اّتخاذ تدابر 

تبطل الفارق بني النقدين مل يكونا م�صمونني. ومن اجلهة ال�صورّية اأطاح انقالب �صامي 

احلّن��اوي ُحْكَم ح�صني الزعيم واأعدمه ورئي�ض وزرائ��ه حم�صن الربازي يف 14 اآب، اأي بعد 

�صهر واأّيام ل اأكرث من توقيع اّتفاق بلودان. فبدا اأن مو�صوع الوحدة ال�صورّية – العراقّية، 

وه��و املو�صوع الذي �صغل النقالب الثاين وحكومته م��ّدة عمره الق�صر، وكانت اأربعة 

اأ�شه��ر واأّيام��ًا، قد اأعاد اإىل ب�شاط البحث، ال امل�شائل التي عاجلها اّتفاق بل�دان وح�شب، 

ب��ل اأي�ص��ًا م�صر الحّتاد اجلمرك��ّي وامل�صالح امل�صرتكة برّمتهم��ا. كان ال�صوؤال يطرح 

نف�ص��ه: هل تبق��ى هذه امل�صال��ح وذاك الحّتاد قائم��ني، وباأّية �صيغ��ة، اإذا ُقّي�ض للوحدة 

ال�صورّية العراقّية اأن تب�صر النور؟
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ث��ّم اإن اّتف��اق بلودان مل يكن وحده على املحّك بل كان مع��ه �صائر ما اأبرمه ح�صني 

الزعي��م م��ن اّتفاق��ات، يف مقدّمها الّتفاق النق��دّي مع فرن�صا والّتف��اق مع التابالين 

واّتفاق الهدنة مع اإ�صرائيل. وكانت هذه الّتفافات م�صادر َحَرج متباين ال�صّدة للحكم 

اجلديد. ولكّنه، مع توّجهه اإىل تنظيم انتخابات جلمعّية تاأ�صي�صّية تتوىل و�صع د�صتور 

جدي��د تتبع اإقراره انتخاب��ات نيابّية، وجد �صبياًل اإىل اعتبار هذه الّتفاقات �صارية، من 

غ��ر اأن يتحّم��ل َتِبعة عمٍل ما ي�صع امل�صوؤولّية عنها على عاتق��ه. ويف واجهة امل�صوؤولّية 

عن هذا كّله، كانت احلكومة التي �صّكلها ها�صم الأتا�صي، غداة النقالب، وتوىّل 

فيه��ا رئي�ض احلكومة الأ�صبق خالد العظ��م وزارة املالّية، وتوىّل ناظم القد�صي، وهو اأحد 

اأركان حزب ال�صعب، وزارة اخلارجّية. وكان حزب ال�صعب ال�صند ال�صورّي الأّول مل�صروع 

الوح��دة ال�صورّية العراقّية وكان احلّن��اوي نف�صه ها�صمّي امليل وموؤّيدًا لهذا امل�صروع اأي�صًا. 

دته حكومة الأتا�صي م�صوبًا   الذي ج�صّ
ّ
ويف ب��روت، كان الطمئنان اإىل احلكم املدين

بقلق وا�شح من م�شروع ال�حدة، ومن التحاق �ش�ريا باملح�ر الها�شمّي، ومن نف�ذ ال�شّباط 

ال�صورّيني القومّيني يف حميط قائد النقالب.

 

يف تل��ك الآونة، كان الركود �صائدًا يف الأ�صواق ال�صورّية وقيمة النقد م�صتمّرة يف الرتّدي، 

والتّج��ار اللبنانّي��ون ما�صني يف اإغراق ال�ص��وق ال�صورّية بال�صلع امل�صت��وردة، وعلى الأخ�ّض 

بالأقم�صة املتدّنية الأ�صعار، وكانت ُت�صّيق اخلناق على �صناعة الأن�صجة ال�صورّية. عليه 

ب��ادرت احلكوم��ة ال�صورّية اإىل طلب اجتماع ل��وزراء املالّية والقت�ص��اد يف احلكومتني 

ُعق��د يف بل��ودان يوم 27 اآب. وكان امل��راد منه جتديد البحث يف مرتّتب��ات اّتفاق الثامن 

م��ن مّتوز. على اأن ب�صاره اخلوري ي�صر اإىل توجيه للمفاو�صني اللبنانّيني بعدم الت�صليم 

مبب��داأ التع��ادل ب��ني النقدي��ن، ول ب�صراء احلكوم��ة ال�صورّي��ة مو�صم القم��ح حل�صابها 

��اًل ذلك بالرغب��ة اللبنانّي��ة يف اأن »يبقى كّل بلد ح��ّرًا يف اّدخار  وح�ص��اب لبن��ان، معلِّ

موؤونت��ه«. وكان يف ه��ذا التوجيه تقييد وا�صح للَنَف�ض ال��ذي متّيز به اّتفاق 8 مّتوز، وهو 

َنَف���ض ب��دا يف حينه حمابيًا للمطالب ال�صورّية، يف خّطها الع��اّم على الأقّل. واإذا دّل هذا 

 على �صيء، فهو يدّل على اأن اّتفاق 8 مّتوز اإمّنا �صيغ وُوّقع حتت 
ّ
»النكما�ض« اللبناين

�صغ��ط الأزمة التي اأثارها، يف العالقات بني احلكومتني، جلوء اأنطون �صعادة اإىل دم�صق 

ومواطاأة ح�صني الزعيم اإّياه يف »الثورة« امل�صّلحة الفا�صلة التي اأطلقها ثّم انقالبه عليه، 

بع��د الَنْك��ث بوعود الدعم التي اأغدقها عليه، وت�صليمه اإّي��اه لل�صلطة اللبنانّية. فلم 

يكن مفاجئًا، بعد �شق�ط الزعيم، اأن تنح� احلك�مة اللبنانّية نح� حماولة الت�شييق 

م��ن مفاعي��ل اّتفاق الثامن من مّتوز. على اأن هذا النح��و حكم بالإخفاق على لقاء 

بلودان، فا�صتقّرت العالقات القت�صادّية بني الدولتني جمّددًا على �صّكة التاأّزم.

 

يف معظم املّدة املتبّقية من عهد انقالب احلّناوي الق�صر العمر، طغى البحث يف الحّتاد 

ال�ص��ورّي العراقّي على ال�صاحة ال�صيا�صّي��ة ال�صورّية، اإذ مل يكن ممكنًا الف�صل بني هذا 

امل�صروع وم�صر »امل�صالح امل�صرتكة« والحّتاد اجلمركّي بني �صوريا ولبنان. ومع اأن تبادل 

الزي��ارات ب��ني العا�صمتني ا�صتم��ّر وا�صتمّر معه الت��داول يف العالق��ات القت�صادّية، اإل اأن 

الع�صبّية اأ�صبحت غالبة على هذا التداول. فكان اأن اأهملت بروت الرّد على مذّكرة 

�صورّية تتعّلق بتقلي�ض الفارق بني العملتني، فيما عّلقت دم�صق لقاءات ثنائّية كانت 

مرتقب��ة. والواق��ع اأن هذه الأ�صهر كانت اأ�صهر انتق��ال يف العا�صمتني. ففي اأّولها )اأي يف 

اأيل��ول( بداأت ولية ب�صاره اخلوري الثانية و�صّكل ريا�ض ال�صلح حكومة جديدة على اأثر 

ذلك. ويف اآخرها )اأي يف الأ�صبوعني الأخرين من ال�صنة(، اجتمعت اجلمعّية التاأ�صي�صّية 

يف دم�ص��ق واأقّرت د�صت��ورًا موّقتًا وانتخبت رئي�ض احلكومة الأتا�ص��ي رئي�صًا للجمهورّية، 

و�ص��ّكل خالد العظ��م ب�صّق النف�ض حكوم��ة جديدة. هذا فيم��ا كان انقالب جديد 

ق��اده اأديب ال�صي�صكلي يطيح احلّناوي �صاحب النق��الب ال�صابق ويلقي به يف ال�صجن 

ول يهم��ل قائ��ده التعّهد، �ص��اأن �صابقه، ب��رتك ال�صيا�صة لل�صيا�صّي��ني. ح�صل هذا كّله 

يف ظ��رٍف اأف�ص��ى فيه ا�صت�صراء الرك��ود القت�ص��ادّي يف �صوريا وازدياد الف��ارق بني اللرتني 

اإىل ت�صعي��ٍد ملطالب��ة الفاعلّيات القت�صادّية وال�صحافة يف دم�ص��ق، بتدابر زاجرة للبنان 

املتلّك��ئ يف احل��وار ويف ال�صتجاب��ة. وكان تقال ق��د بقي وزيرًا لالقت�ص��اد يف احلكومة 

ال�صلحّي��ة اجلدي��دة وبقي العويني وزيرًا للمالّية. واأّما يف دم�صق، فانتقل خالد العظم من 

وزارة املالّية اإىل رئا�صة احلكومة يف اأواخر كانون الأّول، واأ�صبح طليق اليدين، اإىل حّد، 

يف اعتماد خّطة مت�صّددة حيال لبنان كانت تلقى، يف كّل حال، قبوًل ح�صنًا من �صائر 

القوى ال�صيا�صّية امل�صرتكة يف حكومته.

كان��ت حكومة الأتا�صي، يف اأّيامها، ق��د رّدت على تلّكوؤ احلكومة اللبنانّية يف الرّد 

عل��ى مذّكراته��ا مبنع ت�صدي��ر القمح ال�صورّي اإىل لبن��ان ابتداًء م��ن 10 كانون الأّول. 

وه��و ما حمل ريا���ض ال�صلح على اإبالغ املوفد ال�صورّي اإليه باأن لبنان �صرفع القيود عن 

ا�صتراد القمح من اخلارج، واأن الفجوة بني النقدين �صتّت�صع نتيجة لالإجراء ال�صورّي. ثّم 

اأر�صل��ت احلكومة اللبنانّية مذّكرتها املنتظرة )موؤّرخة يف اليوم نف�صه( حم�صية فيها، 

م��ن جهته��ا، ماآخ��ذ لها على امل�صل��ك ال�صورّي حيال اّتف��اق 8 مّتوز. اأه��ّم هذه املاآخذ 

امتن��اع �صوريا ع��ن القيام مبا عليها لت�صوية مو�صوع ال�44،5 ملي��ون لرة �صورّية العالق 

منذ انف�صال النقدين، وفر�صها اإجازة م�صبقة ل�صتراد امل�صتح�صرات الطّبّية والكيماوّية 

من لبنان. وهذا ف�صاًل عن منعها املفاجئ �صحن القمح وم�صتّقاته اإىل لبنان، اإلخ. 

واأّما وجهة النظر ال�صورّية )وكانت قد اأ�صبحت ثابتة وا�صتقّرت حماّلً لنوع من الإجماع 

الداخل��ّي( فع��اد اإىل ب�صطها خالد العظم، يف 14 كان��ون الأّول، �صافعًا اإّياها بوقائع من 

قبي��ل اأن �صوري��ا زّودت لبنان، قبل ق��رار القطع، بجملة حاجته من القم��ح واأّنها تقّيد 

ا�صت��راد كمالّي��ات كثرة )منه��ا ال�صّي��ارات( في�صتورده��ا لبنان وتنته��ي اإىل ال�صوق 

ال�صورّية. واأّما ما ي�صتورده لبنان من قمح فائ�ض عن حاجته فزعم العظم اأّنه يذهب اإىل 

جه��ات خارجّية بينها اإ�صرائي��ل. وهو ما رّد عليه فيليب تقال بالإ�صارة اإىل اأن اإ�صرائيل 
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 مبوقفه. وهو ما راآه رئي�ض غرفة التج��ارة الدم�صقّية اإذ قال، بعد 
ّ
اإل��زام اجلانب اللبن��اين

عر���ض لأو�ص��اع القت�صاد ال�ص��ورّي املتزايدة ال�صوء، ولعجز ال�صناعة ع��ن املناف�صة يف �صوق 

مفتوحة، اإننا اإذا هّددنا اللبنانّيني بالنف�صال ف�صيخ�صعون. وكانت امل�صاورات اللبنانّية 

ب��ني امل�صوؤول��ني والهيئ��ات القت�صادّية قد اأ�صفرت ع��ن ت�صكيل جلن��ة اقت�صادّية دائمة 

التاأم��ت يف 27 �شباط يف ق�ش��ر وزارة اخلارجّية وقّدمت م�ش�رتها يف �ش�رة تقرير اإىل جمل�ض 

ال��وزراء. وق��د اأوفد ه��ذا الأخر تق��ّي الدين ال�صل��ح اإىل دم�صق حاماًل مذّك��رة واقرتاحًا 

باجتماع م�صرتك، فلم يلق القرتاح قبوًل من جانب رئي�ض احلكومة ال�صورّي. وكان 

جمل���ض »امل�صالح امل�صرتكة« يتابع اجتماعاته يف بروت، يف هذه املّدة، ولكن مقاليد 

الأزمة مل تكن يف يده. كان قد برز يف ال�صاحة تطّور جديد اأعاد ال�صحف اللبنانّية اإىل 

ا�شت��ذكار عه��د الزعيم. فقد اعُتق��ل �ش�رّي�ن ق�مّي�ن بدا اأّنهم ج��اّدون يف بعث ن�شاط 

ر ب���»دوران عجلة الزمن يف  بطت من�ص��ورات مطبوعة يف �صوريا، تب�صّ احل��زب املنح��ّل و�صُ

لبن��ان«. وه��و ما اأوجب لقاًء بني مديري الأمن العاّم يف الدولتني وحمل النه�ر )مع ميلها 

اإىل احل��زب املنح��ّل( عل��ى القول، يف 21 �شب��اط، اإن احلك�مة ال�ش�رّية جنح��ت اإىل تاأّثر 

خطى ح�صني الزعيم واّتخاذ ق�صّية احلزب و�صيلة لل�صغط، واإن بروت عدلت عن تو�صيع 

نطاق »الق�صّية« حّتى ل تُ�صتغّل يف دم�صق. فاذا ا�صتذكرنا اأن ال�صي�صكلي كان قد زار 

ب��روت قب��ل اأ�صابيع، طالب��ًا ت�صليمه اأن�ص��ار الوح��دة ال�صورّية – العراقّي��ة من الالجئني 

ال�صورّي��ني اإليها، واأن ريا�ض ال�صلح واجه هذا الطلب بالرف�ض و�صّدَد احلماية للمطلوبني، 

اأدركن��ا اأن املواجهة القت�صادّية كانت قد بداأت ت�صلك من جديد �ُصباًل �صلكتها يف 

عهد ح�صني الزعيم.

مل يب��ُد احتفاظ اللبنانّيني، م�صوؤولني وهيئات اقت�صادّي��ة واأ�صحاب راأي، بحّيز للمالينة 

)راح ي�صي��ق كّل ي��وم( حائاًل دون اّتخاذ احلكومة ال�صورّية قراراها احلا�صم مبعزل عن 

. كان وزيرا القت�صاد واملال ال�صورّيان، ف�صاًل عن 
ّ
اأّية مفاو�صات جاّدة مع اجلانب اللبناين

ا لبنان، يف �شباط، بني ال�ح��دة االقت�شادّية التاّمة واالنف�شال 
ّ

رئي���ض احلك�مة، قد خ��ر

اجلمرك��ّي م��ن غر متويه. ويف مطل��ع اآذار، دعا معروف الدواليب��ي، وزير القت�صاد، اإىل 

موؤمت��ر للهيئ��ات القت�صادّية واخلرباء انعق��د يف اجلامعة ال�صورّي��ة ودام اأّيامًا. ومل تخرج 

تو�صيت��ه اإىل احلكوم��ة عن ح��ّد ما اأ�صبح موقف��ًا ثابتًا ل�صوريا: »اإّم��ا وحدة جمركّية 

واقت�صادّي��ة ونقدّي��ة تقّرر فورًا )...( واإّما انف�صال عاج��ل)...(«. وعليه، و�صعت حكومة 

خالد العظم مذّكرتها احلا�صمة واأر�صلتها يف 7 اآذار 1950 اإىل احلكومة اللبنانّية. 

طلب��ت املذّكرة جواب��ًا من احلكومة اللبنانّي��ة قبل الع�صرين م��ن اآذار، وهو ما جعل 

هذه الأخرة ترى فيها اإنذارًا. وا�صتغرق معظم فقرات املذّكرة التي وّقعها العظم تعليل 

احلكوم��ة ال�صورّي��ة حال الأزمة الت��ي ا�صتقّرت فيها العالقات ب��ني الدولتني. فذكرت 

اأّوًل اقت�ص��ار معاجلة اخلالفات، يف ال�صنوات ال�صبع الفائتة، على اّتفاقات ق�صرة الأجل 

و�صّيقة النطاق ل تعك�ض �صيا�صة عاّمة مّتفقًا عليها �صراحة يف املجال القت�صادّي. ثّم 

ذك��رت النف�صال النقدّي يف �صن��ة 1948 واعتربته منطلقًا ل�صتق��الل كّل من الدولتني 

ت�صتورد القمح بحرًا باأ�صعار اأدنى بكثر من ال�صعر الذي ُيباع به القمح ال�صورّي للبنان.

كان��ت هذه احل��ّدة يف الرتا�صق تعك���ض تبّني العظم خلّطة احل��زم يف تدبر العالقات 

ال�صورّي��ة اللبنانّية، وهي اخلّطة التي كان��ت املطالبة بها جارية يف �صحافة دم�صق، ويف 

الهيئات القت�صادّية ال�صورّية. هذا فيما كان الغيظ من التدبر ال�صورّي يف لبنان يغلب 

التوّزع يف املواقف اللبنانّية ويجد ترجمة له يف رّد تقال. يف تلك الأّيام من كانون الأّول، 

كان العظ��م ي�ص��ي اأّيامه الأخرة يف وزارة املالّية قبل اأن ينتق��ل يف اأواخر ال�صهر نف�صه 

اإىل رئا�صة احلكومة اجلديدة. هكذا، مل يقّي�ض لقرتاحه اإن�صاء جلنة م�صرتكة ل�صراء 

احلب��وب اأن يحظى ببحث جاّد. وبا�صرت حكومته م�صوؤولّياتها يف مناخ جمود وتاأّزم يف 

العالقات بني الدولتني مل يبدر من اجلهتني ما يف�صح عن رغبة يف تغيره.

وهك��ذا اأرج��ئ اجتماع عل��ى امل�صت��وى احلكومّي كان ق��د ُبحث يف عق��ده يف اأوائل 

 نح� ت��شي��ط م�شر، واإال 
ّ
كان��ون الث��اين 1950. ويف اأوائ��ل �شب��اط، اأ�ش��ر اإىل ت�ّجه لبن��اين

فاجلامعة العربّية. ثّم ظهرت الأزمة حمورًا من حماور مناق�صة املوازنة يف جمل�ض النّواب 

. وطالب حمي��د فرجنّية باإن�صاء مفّو�صّية لبنانّية يف دم�صق، اأي بتبادل التمثيل 
ّ
اللبناين

الدبلوما�ص��ّي بني الدولتني. وهذا مطلب عاد ب�صاره اخلوري نف�صه اإىل طرحه على العظم 

يف �صي��ف 1951، وكان العظ��م قد اأّلَف حكومة جدي��دة يف تلك الآونة وكان عبد الله 

اليايف قد اأ�صبح رئي�صًا للحكومة اللبنانّية. وقد لقي املطلب رف�صًا من اجلانب ال�صورّي.

 

ويف اأوا�ش��ط �شب��اط، كان خالد العظم يتفّق��د االأ�شغال يف مرفاأ الالذقّي��ة، وهذا م�شروع 

كان م��ش�ع ت�ّج�ض يف اأو�شاط لبنانّية خمتلفة خ�شيت مناف�شة هذا املرفاأ ملرفاأ بروت. 

وق��د اختار العظم اأن يعود اإىل دم�صق من طري��ق ال�صاحل فاجلبل اللبنانّيني، وتوّقف يف 

�صت��ورة لي�صرتيح ويتح��ّدث اإىل ال�صحافيني بكالم مل تغب عنه عب��ارات املوّدة للبنان، 

ولكن جاءت فيه عبارات من قبيل اأن الّت�صالت بني امل�صوؤولني مل تثمر، واأن القطيعة 

خ��ر م��ن ال�صركة الزائف��ة. وكان لفتًا، بطبيعة احل��ال، اأن العظم مل َي��ُزر اأحدًا من 

امل�صوؤول��ني اللبنانّي��ني يف اأثن��اء عبوره هذا ول اّت�ص��ل باأحد منهم. وهو م��ا يذكره ب�صاره 

اخل��وري مبرارة، م�صرًا اإىل اأن ال�صرطة اللبنانّية واكبت رغم ذلك »هذا ال�صيف الأ�صبه 

بالطيف« وحافظت على راحته.

 

قبي��ل انقالب العام ويف ال�صهرين اللذين تل��واه، كانت دم�صق وبروت ت�صهدان، كاّلً 

عل��ى ح��دة، م�صاورات وا�صعة يف جمرى الأزمة، ا�صرتك فيه��ا م�صوؤولون من احلكومتني 

واأركان للهيئ��ات القت�صادّية، وبع�ض من اأه��ل اخلربة. يف اأواخر كانون الثاين، انتهى 

لق��اء بني وزيري املالّية دون ثمرة. ويف اأواخر �شباط، جمع رئي�ض اجلمه�رّية اللبنانّية وزير 

املال ورئي�ض غرفة التجارة وال�صناعة. وبدا اأن الراأي مّتجه اإىل اعتماد امل�صاهلة يف التفاو�ض 

مع �صوريا، ولكن مع ال�صتعداد لال�صتقالل القت�صادّي اإذا ت�صّلبت الأخرة يف مطالبها. 

ولكن اجلانب ال�صورّي بدا عازفًا عن التفاو�ض، موؤثرًا النف�صال اأو التهديد به �صبياًل اإىل 
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حَمل��ه اإىل خال��د العظ��م يف دم�صق حمّمد عل��ي حماده م��ن وزارة اخلارجّية يف بروت. 

والواق��ع اأن التاأخ��ر )الذي ي��رى العظم اأن ريا���ض ال�صلح قد يكون غف��ل عن اإمكان 

اللج��وء اإليه( ما كان �صياأتي بثمرة يف و�ص��ط الهياج الذي �صهدته العا�صمتان وما كان 

... اأو ه��و كان �صيجعل النق�صام 
ّ
�صي��وؤّول اإل على اأّن��ه دليل انق�صام يف املوق��ف اللبناين

وال�صع��ف يتطّرق��ان اإىل هذا املوقف فع��اًل. كانت �صوريا قد احتفل��ت بذكرى الثامن 

م��ن اآذار )ذكرى مبايعة في�صل ب��ن احل�صني ملكًا عليها( ف�صه��د الحتفال ا�صتعادة 

ط  عالي��ة النربة حلدود �صوريا يف الت�ص��ّور الفي�صلّي: من طورو�ض اإىل م�صر ومن البحر املتو�صّ

اإىل البادي��ة العربّي��ة! وكان هذا التحديد يه�صم اأو يق�ص���م اأربعة اأقطار اأو خم�صة بينها 

لبن��ان. وكان العظم نف�صه قد عق��د موؤمترًا �صحافّيًا غمرت��ه احلما�صة دافع فيه عن 

اخلي��ار الذي اعتمدت��ه املذّكرة، م�صتبعدًا اأن يقوى لبنان عل��ى تدبر اأموره مبعزل عن 

�صوريا، وموؤّكدًا �صالحّية �صيا�صة احلماية للدولتني.

عل��ى اأن احلما�ص��ة مل متنع ازدياد الأ�صواق ال�صورّية ركودًا، غداة ن�صر املذّكرة، ول م�صّي 

النق��د ال�ص��ورّي يف الرتّدي. ويف بروت، كانت احلما�صة م�صت�صري��ة اأي�صًا ولو م�صوبة ب�صيء 

م��ن االإحباط والقل��ق. وقد زادت منها جناة ريا���ض ال�شلح، ي���م 9 اآذار، يف حّي ال�صنائع 

البروت��ّي، من حماولة اغتيال بيد ال�صورّي القومّي توفيق رافع حمدان. ح�صل هذا فيما 

كان��ت االجتماعات تت�اىل لر�شم خط�ط املذّكرة اللبنانّية اجل�ابّية، وقد ُعهد ب��شع 

�صيغته��ا النهائّي��ة اإىل فيلي��ب تقال وزي��ر اخلارجّي��ة. ويف اليوم التايل، حت��ّول احتفال 

الهيئات القت�صادّية بتقال )لقرب �صفره اإىل الربازيل( اإىل احتفال بريا�ض ال�صلح، الرابط 

اجلاأ���ض اأمام ر�شا�ض االغتيال وال�شامد ل�شغ���ط كانت ترى فيه باب اال�شتجابة االأو�شع 

ل��الإرادة ال�صورّي��ة. يف ه��ذا الحتفال، خطب ال�صلح بع��د اآخرين، ف�صّدد عل��ى اأن لبنان 

و�صوري��ا اختلفا م��رارًا على الأرقام وكانا يرجعان اإىل الأخّوة وال��روح الوطنّية فيّتفقان، 

واأ�ص��ف لأن املهلة ال�صورّية ا�صتَبَقت مبا يفرق يومًا هو يوم اجتماع لكلمة العرب )وهو 

ي��وم التئ��ام جمل�ض اجلامعة(. اأ�ص��ار ال�صلح اأي�صًا اإىل املحادث��ات التي كانت جارية بني 

اإ�صرائي��ل والأردّن، فن��ّوه باأن �صوري��ا ولبنان قد ي�صطّران اإىل اإقف��ال حدودهما يف وجه دولة 

عربّي��ة يقال اإّنها تباحث العدّو امل�صرتك. ثّم م�ص��ى يف خطبته مطلقًا ب�صدد العالقات 

اللبنانّية – ال�صورّي��ة عبارة ا�صتعرت بعد رحيله بزمن طويل وهي اأن »الب�صر ل يف�صلون 

م��ا �صنع��ه الله من وفاق واحّتاد«. وهذا قبل اأن يعد بالبق��اء على »نذره« »اإىل اأن ي�صرتّد 

الله وديعته وقد تكون اأقرب من حبل الوريد«. 

عل��ى هذا، �صيغت املذّك��رة اللبنانّية بروح الرغبة يف التفاه��م ولكن من غر تهاوٍن 

. فبعد مبادلة 
ّ
يف تفني��د ما احتوت��ه �صابقتها ال�صورّية من ماآخذ على امل�صل��ك اللبناين

اجلانب ال�صورّي احلر�ض على »روابط الإخاء« واحلوار وعلى »م�صلحة البلدين«، ذّكرت 

احلكوم��ة اللبنانّي��ة بتوّخيها حّل امل�ص��كالت الطارئة على العالق��ات بني الدولتني 

يف كّل ح��ني، ومب��ا ت�صّمنت��ه، يف هذا ال�ص��دد، املذّكرة اللبنانّية املوؤّرخ��ة يف 10 كانون 

 املدي��د اإىل اجتم��اع للبحث يف الأزمة، وه��و �صعي مل ت�صتجب 
ّ
الأّول، وبال�صع��ي اللبن��اين

ب�صيا�ص��ة �صريبّية خمالفة ل�صيا�صة الأخ��رى، وهو ما اأنزل ب�صوريا 

اأ�صرارًا فادحة. ههنا، اأبرزت املذّكرة امتناع �صوريا عن الت�صّدي 

لروؤو���ض الأموال املنتقلة اإىل لبنان وعن احلّد من الإنفاق ال�صورّي 

فيه، وذاك تقديًا منها ملقت�صيات الحّتاد اجلمركّي والعالقات 

الأخ��رى على مقت�صيات الدفاع عن النقد. ثّم تّوقفت املذّكرة 

عند املرحل��ة القريبة لتوؤّكد اأن لبنان ماط��ل يف تنفيذ املاّدتني 

املهّمت��ني من اّتف��اق 8 مّتوز وهم��ا املتعّلقتان بتوحي��د الر�صوم 

الداخلّية وباّتخاذ تدابر م�صرتكة ملعاجلة الفارق بني النقدين. 

من هذا خل�صت املذّكرة اإىل اأن بقاء الحّتاد اجلمركّي مبعزل 

ع��ن �صيا�ص��ة اقت�صادّية موّح��دة وعن ح�صول �صوري��ا على احلّق 

العائد اإليها يف اإدارة اجلمارك وامل�صالح امل�صرتكة �صُيبقي الباب 

مفتوحًا ل�صطراب الوحدة اجلمركّية وتزعزعها يف كّل وقت. 

ل��ذا كان��ت �صوريا ت��رى اأن »الأ�صلوب الوحي��د« حلماية الروابط 

وامل�صال��ح املتبادل��ة اإمّنا ه��و »اإقامة وح��دة اقت�صادّي��ة تاّمة بني 

ة، توحي��د نظامهما اجلمركّي  البلدي��ن تتناول، ب�ص��ورة خا�صّ

والنق��دّي و�صيا�صتهما القت�صادّية يف الت�صدي��ر وال�صتراد وتوحيد 

مع��ّدلت بع�ض ال�صرائب)...( على اأن تدار »امل�صالح امل�صرتكة« 

وم�صالح اجلمارك على قدم امل�صاواة والتكافوؤ«. 

اأخ��رًا، حّددت املذّك��رة مطلوبه��ا باأنه موافقة عل��ى »مبداإ« 

الوح��دة امل�ص��ار اإليها، تليه��ا »مفاو�صات �صريع��ة لالّتفاق على 

الن�صو�ض والتفا�صيل«. فاإذا مل يكن ذلك، اعتربت احلكومة 

ال�صورّي��ة الوحدة اجلمركّية ملغاة وراأت نف�صها »م�صطّرة لإقرار 

اخلّطة التي تّتفق مع م�صلحتها«. 

كان لهذه املذّكرة ال�صورّية )ولحتمالها �صفة الإنذار خ�صو�صًا( 

دوّي �صدي��د يف لبنان. وكان حتديد مهلة الرّد بالع�صرين من اآذار 

يقط��ع الطري��ق على اأّية و�صاط��ة عربّية ق��د ي�صهدها اجتماع 

جمل���ض اجلامع��ة العربّي��ة يف القاه��رة ي��وم 21. ويذك��ر خال��د 

العظ��م اأن اجلمعّي��ة التاأ�صي�صّية كانت ق��د منحت حكومته 

 عن ذلك 
ّ
ح��ّق الت�صريع حّتى يوم 14. فلو تاأّخر اجلواب اللبناين

التاريخ لأُ�صِقط يف يد احلكومة اإذ كانت �صتجد نف�صها عاجزة 

ع��ن اإ�صدار املرا�صيم الت�صريعّية الالزم��ة لو�صع الأمور يف ن�صابها 

اجلدي��د، وكان��ت مهّم��ة الت�صري��ع ه��ذه �صتع��ود اإىل اجلمعّية 

التاأ�صي�صّية نف�صها، في�صبح م�صرها رهن التجاذب بني الكتل 

 جاء يوم 13، 
ّ
النيابّي��ة واملطاول��ة يف الب��ّت. على اأن الرّد اللبن��اين
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يفر���ض حتمًا توحيد الإ�صدار وعنا�صر التغطية كم��ا ينتج عنه توحيد يف العمل املايّل 

والقت�صادّي والت�صريعّي وال�صيا�صّي. ويف ذلك انتقا�ض من �صيادة الدولتني وفيه اأي�صًا اإ�صعاف 

 ل ي�صحبه تعزيز للنقد ال�صورّي. اأخرًا، قابلت املذّكرة اللبنانّية نظرتها 
ّ
للنقد اللبناين

ال�صورّي��ة باملث��ل جلهة الحتف��اظ، عند اإ�صرار احلكوم��ة ال�صورّية على موقفه��ا اأ�صا�صًا 

وحي��دًا للمفاو�صة، »بحّق انته��اج ال�صيا�صة التي تراها« احلكوم��ة اللبنانّية »مّتفقة 

مع م�صلحتها«.

غن��يٌّ عن القول اأن احلكومة ال�صورّية بادرت، حال تلّقيها هذه املذّكرة، اإىل اإجراءات 

نّظم��ت النف�ص��ال اجلمرك��ّي ومّثلت اخلط��ى يف �صبيل اإلغ��اء »امل�صال��ح امل�صرتكة«. 

رة اأ�شاًل، فاأمكن ب�شرعة اإن�شاء مراكز جمركّية ونقاط  وكانت هذه االإجراءات حم�شّ

للمراقبة على احلدود واإن�ص��اء مديرّية عاّمة م�صتقّلة للجمارك وتعيني اجلهة ال�صاحلة 

ملراقب��ة اإدارة ح�شر التبغ والتنباك و�شركة اخلط���ط احلديدّية، اإلخ. كذلك ُمِنع �شفر 

ال�صورّي��ني ال باإج��ازة وُحّدد بخم�صني لرة ما يحّق لهم نقل��ه من النقد ال�صورّي، وُطّبقت 

اأنظم��ة القطع على العملّيات التجارّية بني �صوريا ولبنان وُمنع نقل الب�صائع من لبنان 

اإىل �صوريا خال العابرة منها واملعفاة من الر�صم وكذلك املحروقات.

 

وق��د اأُعلنت هذه الإجراءات ف��ورًا، واأتبعها خالد العظم ببيان )م��ّر ذكره( رّد فيه على 

املذّك��رة اللبنانّي��ة. واأهّم ما يف هذا البيان الت�صديد على اأن م��ا كان قائمًا بني لبنان 

و�صوري��ا كان، اإىل عهد النتداب، وح��دة اقت�صادّية انح�صرت يف مطلع عهد ال�صتقالل 

لت�صب��ح احّت��ادًا جمركّي��ًا. وكان هذا التاأ�صي�ض، م��ن جانب العظم، عل��ى املرجعّية 

العثمانّية اآياًل، �صمنًا، اإىل رف�ض كّل اأثٍر ترّتب على ن�صوء الدولتني لحقًا. كذلك اأبرز 

البي��ان اّتفاق 8 مّتوز وعزوف لبنان عن اللتزام باأه��ّم مندرجاته، ثّم رّد على ما عّددته 

املذّك��رة اللبنانّية من »ت�صحي��ات« تقّبلها لبنان حلفظ الحّتاد، فاأح�صى الفوائد التي 

جناها لبنان من هذا الأخر. اأخرًا اأ�صهب البيان يف الرّد على ماآخذ اأح�صتها املذّكرة 

اللبنانّي��ة على اإج��راءات اقت�صادّية اّتخذته��ا �صوريا وت�صّرفات حي��ال لبنان اعتمدتها 

�صوريا يف املجال القت�صادّي. ول يجاوز هذا البيان توكيد الطابع الذي طغى على اجلدال 

كّل��ه، وهو حتويل الختالف املتزاي��د بني النظامني وتفارق امل�صال��ح اإىل ماآخذ كبرة 

و�صغرة ي�صّجلها كّل من الطرفني على الآخر.

 

ه��ذه الإجراءات قوبل��ت با�صتح�ص��ان الهيئات القت�صادّي��ة وال�صحاف��ة يف �صوريا. ويف 18 

ها منها، فاأ�صبح النف�صال اجلمركّي  اآذار، وافق��ت اجلمعّية التاأ�صي�صّية على م��ا يخ�صّ

اأمرًا مق�صّيًا. 

 

ويف اجلهة اللبنانّية، بدت ال�صحافة جممعة على تاأييد احلكومة، واّت�صلت الردود على 

م��ا اأعلنته احلكومة ال�صورّية من مواقف وما اّتخذته م��ن اإجراءات. ولكن اإجراءات 

التقييد حلركة الأ�صخا�ض والأموال والب�صائع مل تقابل مبثلها. بعد الحتفال بتقال يف 

ل��ه احلكوم��ة ال�صورّية. بعد ذلك، اأبرزت املذّكرة �صيغة الإن��ذار التي اّتخذتها املذّكرة 

 بالوحدة اجلمركّية اإىل تعداٍد )اأراد 
ّ
ك اللبن��اين ال�صورّي��ة ثّم انتقلت من تاأكيد التم�صّ

اأن يقاب��ل التعداد ال�صورّي( ل��»الت�صحي��ات« التي حتّملها لبنان يف جمرى »احلفاظ على 

النظام القائم« بينه وبني �صوريا. هكذا اأح�صت املذّكرة ا�صتئثار �صوريا بالق�صم الأكرب 

م��ن كوتا احلرب وبيع جّتارها الق�صم الأكرب منها يف ال�صوق اللبنانّية، وارت�صاء لبنان 

نظ��ام »املرة« م��ع خمالفته حّرية انتق��ال املنتوجات، وفر�ض �صوري��ا ر�صمًا على القمح 

ال�ص��ادر اإىل لبن��ان خالفًا لهذا املب��داأ اأي�صًا. ثّم نّوهت املذّكرة بع��زوف لبنان عن طلب 

النف�صال كّلما ُقطعت عنه احلبوب اأو املواّد الغذائية الأخرى، وهذا على رغم املباغتة 

بهذا النوع من الإجراءات وما كانت جتّره من �صائقة. تال ذلك ذكٌر ل�صكوت لبنان 

ع��ن اإلزام �صوري��ا وكالء م�صانع ال�صّيارات وم�صتورديها م��ن اللبنانّيني بفتح مكاتب 

�ض الذي جعل من لبنان  وحماّلت لهم يف �صوريا مع ما يف ذلك من »خرق لواقع التخ�صّ

وا�صطًة لال�صتراد اإىل �صوريا منذ القدم«. هذه النقطة ا�صتثارت )ل�صعفها( رّدًا �صاخرًا من 

خال��د العظم يف بيان طوي��ل اأذاعُه يف 15 اآذار مفّندًا فيه بنود املذّكرة اللبنانّية. فهو راأى 

�ض« امل�صار اإليه »نظرّية جدي��دة ت�صمعها احلكومة ال�صورّية وتدعو اإىل  يف »واق��ع التخ�صّ

ال�صتغ��راب والده�ص���ة«. وكانت هذه ال�صخرية نقطة قّوة ن��ادرة )لإ�صارتها اإىل اختالف 

عمي��ق بني ت�ص��ّوَري الدولتني لقواعد نظاميهما القت�صادّيني(، وهذا يف بيان جَنح، على 

وج��ه الإجم��ال، اإىل املماحكة. على اأن املذّك��رة اللبنانّية كانت ق��د حر�صت على 

الن��اأي بنف�صها عن العتماد املطلق ملب��داأ حّرّية التجارة وعن الركون بالتايل اإىل رف�ض 

اإجم��ايّل ملبداأ حماية الإنت��اج املحّلّي الذي كان قد اأوجبه اّتفاق 8 مّتوز. عليه، اأح�صت 

املذّك��رة تدابر احلماية والإعفاء املعتربة التي عم��د اإليها لبنان تطبيقًا لهذا الّتفاق، 

ومل تن���ض ذك��ر احلالت التي خرق فيها اجلانب ال�صورّي مبداأ احلماية فيما هو يطالب 

 برعايته. اأخرًا، اأبرزت املذّكرة موافقة لبنان على امتحانات حم�صورة 
ّ
�صريكه اللبناين

بال�صورّيني جتري لتعزيز ن�صبة املوّظفني ال�صورّيني يف اإدارة اجلمارك.

 

 – �صورّي يف اأثناء 
ّ
واأّم��ا يف احلقل النقدّي، فنّوه��ت املذّكرة مبا كان من تن�صي��ق لبناين

املفاو�صات النقدّية مع فرن�صا، ثّم با�صتنكاف �صوريا »يف الدقيقة الأخرة« عن التوقيع 

وبعودتها بعد �صنة لتعقد »اّتفاقًا قائمًا على القواعد ذاتها« مع فرن�صا. وبعد اأن اأ�صارت 

املذّك��رة اإىل قب��ول لبن��ان ا�صتيفاء الر�ص��وم اجلمركّي��ة ال�صورّية على اأرا�صي��ه بالعملة 

ال�صورّي��ة تخفيف��ًا من عر�ض هذه العملة يف خارج �صوريا، اأب��رزت ا�صتمرار م�صكلة ال�44 

مليون لرة �صورّية امل�صتبدلة بها لرات لبنانّية عند انف�صال النقدين قائمة، وذلك على 

رغٍم من ت�صّمن اّتفاق 8 مّتوز حاّلً لها.

 

بع��د ذلك، تركت املذّكرة اللبنانّية ب��اب التفاو�ض مفتوحًا على م�صراعيه. ولكّنها 

و�صعت حّدين للتفاو�ض. اأّولهما رف�ض الت�صليم باقرتاح الوحدة القت�صادّية، اإذ ل ي�صعها 

اأن تتج��اوز »ح��ّد انتهاج �صيا�ص��ة ترتكز على تن�صيق اقت�ص��ادّي يحفظ لكال البلدين 

طابع��ه واخت�صا�صه وو�صعه الطبيعّي«. وثانيهما رف���ض الت�صليم بالتوحيد النقدّي اإذ هو 
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�صببًا لنقد احلكومة، وهذا على الرغم من اأن درجة التوّتر يف املواجهة بني هذه الأخرة 

واملعار�ص��ة كان��ت، يف تلك الأّي��ام، مرتفعة ج��ّدًا. ومل تتخّلف الكتل��ة الوطنّية عن 

الركب املحّبذ ملوقف احلكومة، وراأت يف النف�صال و�صعًا للعالقات ال�صورّية – اللبنانّية 

يف ن�صابه��ا وطالبت احلكومة بالمتن��اع عن العودة اإىل الو�صع ال�صابق اإذا ارتاأت �صوريا 

اأن تعود اإليه، اإلخ.

10 اآذار، اأدىل ريا�ض ال�صلح يف 14 منه ببيان �صفوّي �صفعه ببيان مكتوب من احلكومة. 

يف البي��ان الأّول، ا�صتعاد ال�صلح مراحل العالق��ات القت�صادّية بني الدولتني: من »اّتفاق 

�صت��ورة الأّول« اإىل املفاو�صات النقدّية مع فرن�ص��ا وما تالها فاإىل اّتفاق 8 مّتوز. وهو اأّكد 

اأن لبن��ان نّفذ ه��ذا الّتفاق با�صتثناء بند النقد، واأبرز امتناع اجلانب ال�صورّي عن تنفيذ 

الت�صوية املّتفق عليها مل�صاألة ال�44 مليون لرة �صورّية املجموعة من ال�صوق اللبنانّية عند 

��َز على الأ�صلوب  انف�ص��ال النقدين وجتاهل��ه هذا املو�صوع كّلّي��ًا يف مذّكرته. ثّم ركَّ

ال�ص��ورّي اجل��ايف يف معامل��ة لبن��ان من اعتم��اد املفاج��اأة يف مفاو�صات باري���ض النقدّية 

اإىل َقْط��ع امل��وؤن عل��ى �صبيل ال�صغ��ط، اإىل المتناع ع��ن التفاو�ض يف الأ�صه��ر الأخرة، 

ث��ّم اعتم��اد �صيغة الإن��ذار يف طلب الوح��دة القت�صادّية، ف��اإىل املطالب��ة بت�صديد اأثمان 

امل�صرتي��ات اللبنانّية من �صوري��ا بالعملة ال�صعبة. باإزاء هذا كّل��ه، تعّهد ريا�ض ال�صلح 

ببق��اء احلدود اللبنانّية مفتوح��ة لل�صورّيني وللبنانّي��ني »اإذا َقِبَلْته��م« �صوريا وللب�صائع 

ال�ص��ادرة والواردة بح�صب ما توافق عليه �صوريا اأي�ص��ًا. اأخرًا، اأّكد ال�صلح �صالمة الو�صع 

التموينّي يف البالد ملّدة طويلة وَعْزم احلكومة على التقّدم مب�صروع قانون يلغي الر�صوم 

عل��ى احلنطة واملوا�صي ومواّد خمتلف��ة اأخرى راجيًا »التوّجه بالكالم احل�صن اإىل �صوريا 

ال�صقيقة« اإذ »ل يكن للظروف اأن توهن عالقتنا«. 

واأّم��ا بيان احلكومة، فا�صتعاد م�صمون املذّك��رة املوّجهة قبل يوم واحد اإىل احلكومة 

ال�صورّي��ة بحذافره تقريبًا. ولكن بعد ديباجة ن�صب فيه��ا اإىل امل�صوؤولني ال�صورّيني اأّنهم 

يقلب��ون الآية فيّتهموننا باخلْرق وال�صتئثار. واأّما خامتة البيان فاأ�صارت اإىل اأن املوّدة يف 

املنا�صدة لتقّبل احلقائق قوبلت باإعالن النف�صال. وبعد دعوة اللبنانّيني لالطمئنان اإىل 

تداب��ر احلكومة، راأت اخلامتة اأن التاري��خ »�صي�صّجل )...( اأن لبنان لي�ض م�صوؤوًل عن 

هذه النتيجة املوؤ�صفة واأن دفاعه عن م�صاحله وحمافظته على كيانه نف�صه ل يكن 

اأن ُيْحمال على حممل التعّنت وال�صعي اإىل القطيعة«. 

ويف الأّي��ام التالية، كان لبن��ان ينّظم، هو اأي�صًا، جمارك��ه املنف�صلة وكذلك مراقبة 

اإدارت��ي ح�ص��ر التب��غ وال�صّكة احلديدّي��ة يف اأرا�صيه. ه��ذا فيما �صهد �صع��ر اللحم وحده 

ارتفاع��ًا ملحوظًا واّتخذت وزارة القت�صاد تدابر لتثبيت �صعر اخلبز على اخل�صو�ض. واأّما 

يف املواق��ف فب��دت »الوهلة الأوىل« حلظ��ة ت�صامن مع موقف احلكوم��ة من قرار )هو 

ان  قرار النف�صال( اّتخذه اجلانب ال�صورّي وتوىّل اإعالنه. فمن موقع املعار�صة، اأعلن غ�صّ

توين��ي تاأييده موقف ريا�ض ال�صلح، و»القّوة التي جاب��ه بها الأزمة«. واأ�صاف اأن بع�صهم 

كان ياأخ��ذ عل��ى ال�صلح »حر�صًا متطّرفًا على ال�صراك��ة« ي�صطّره للت�صحية مب�صالح 

لبنانّي��ة. فج��اء موقفه »لبنانّيًا اإىل اأق�صى حدود اللبنانّي��ة«. ويف اليوم التايل، عاد تويني 

اإىل املو�صوع نف�صه ليقول اإن ال�صلح »له من �صخ�صّيته وما�صيه ما يجعله قادرًا اأكرث من 

�صواه على الوقوف بوجه �صوريا هذا املوقف، دون اأن يرتّتب على ذلك اأّي ت�صّدع داخلّي«. 

ويف جمل�ض النّواب، ت�صاطر موؤّيدو احلكومة ومعار�صوها الأ�صف ملا جرى، وذلك يف جل�صة 

15 اآذار، وت�صاط��روا التعب��ر اأي�صًا عن عاطف��ة الأخّوة ل�صوريا، ومل تّتخ��ذ واقعة النف�صال 

عل��ى اأن ه��ذه الوحدة اللبنانّية )عل��ى ن�صبّيتها( مل َتُدم اإّل اأّيام��ًا با�صرت بعدها مواقع 

القوى املت�صّررة من النف�صال �صغطها على احلكومة، كا�صفة َقْدرًا من ذاك »الت�صّدع 

ان تويني. هكذا ا�صتقال اأني�ض جنا من جمعّية التّجار  ب منه غ�صّ الداخلّي« الذي حت�صّ

لتاأييده »الوحدة التاّمة«، وعاد ال�صقاق ليذّر قرنه بني فئتي ال�صناعّيني والتّجار. وظهر اأن 

طرابل���ض قد مالت �َصْطَر »الوحدة« ومال معها �صط��ٌر من بروت. حّتى اأن �صحفًا موؤّيدة 

للحكوم��ة اقرتبت من مع�صك��ر »الوحدة« هذا وبا�صرت حملة عل��ى »النعزالّيني«. 

كانت اأ�ص��واق طرابل�ض ت�صهد �صلاًل، وكانت حركة ال�صلع بني البلدين ت�صهد تقّلبًا 

وخلاًل يف املعاير. وقد زار خالد العظم بروت يف 23 اآذار ولكن حديثه مع اخلوري وال�صلح 

اقت�ص��ر عل��ى اجتماع اجلامعة العربّي��ة الذي كان هو وال�صل��ح م�صّممني على متثيل 

دولتيهم��ا فيه. وقد التقي��ا جمّددًا يف القاهرة، ولكن املو�ص��وع القت�صادّي )الذي لح اأن 

ط فيه( مل يتجاوز البحث فيه، يف نهاية  اململكتني امل�صرّية وال�صعودّية م�صتعّدتان للتو�صّ

املطاف، تقّبل مبداأ الّتفاقات الثنائّية بدياًل من الحّتاد امللغى.

 

ر الإف�صاء اإىل �صيغة جديدة ثابتة لتنظيم  هكذا ت�صايرت، ملّدة من الزمن، حالتان: تعذُّ

العالق��ات القت�صادّية ب��ني �صوريا ولبنان، وتفاقم بوادر النق�ص��ام مع ت�صاعد الحتجاج 

يف لبن��ان على هذا التعّذر. كان ريا�ض ال�صل��ح قد حتّدث بثقة عن الو�صع ال�صيا�صّي يف 

لبنان وغمز من قناة ال�صطراب امل�صتحكم يف �صوريا، وذلك يف حفل اأقامته له اجلالية 

اللبنانّي��ة يف م�ص��ر يف مطل��ع ني�صان. »يجت��ازون مرحلة �صعبة م��ن مراحل جهادهم 

�ص��اأن الأمم احلّي��ة، يف بدء ن�صاأتها، َكرُثت فيها الوثب��ات. ومن كرثت وثباته ا�صتّدت 

ع�صبّيت��ه«! وهذا قبل اأن ي�صي��ف: »حّققنا ال�صتقرار ال�صيا�ص��ّي بينما النقالبات تقع 

تباع��ًا يف البالد البعي��دة والقريبة. وحّققنا الأُلفة واملناع��ة التي وقفت يف وجه كّل من 

اأراد اأن يبذر بذور ال�صقاق«. 

اإذ ذاك كان ممّثلو غرف التجارة وال�صناعة يف بروت وطرابل�ض و�صيدا وزحلة قد انتهوا 

ت��ّوًا اإىل تو�صي��ات معتدلة حال��ت دون انق�صام �صّفهم، اإذ مّثلت نوع��ًا من امل�صاحلة بني 

حّرّي��ة التج��ارة وتوجيه الت�صدير وال�صتراد. فَدَعت اإىل ح�ص��ر الت�صدير يف »الفائ�ض« من 

 واإىل حماية الإنتاج الداخلّي ولك��ن مع اأخذ اجلودة والأ�صعار 
ّ
الإنت��اج ال�ص��ورّي واللبناين
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�صاكر العا�ض، وزير القت�صاد يف احلكومة ال�صورّية اجلديدة، اأبدى، حال ت�صّلمه من�صبه، 

رغب��ة يف اإعادة النظر يف ال�صيا�صة ال�صابقة »مبا ي�صمن ان�صجام العالقات واإنهاء احلرب 

الباردة بني البلدين«.

 

ويف ه��ذه امل��ّدة، كان��ت اأ�ص��وات املزارع��ني اللبنانّيني الراغب��ني يف ت�صدي��ر الفائ�ض من 

اإنتاجهم، تعلو مع اأ�صوات ال�صناعّيني. وكان عند �صوريا اأي�صًا منتجات زراعّية فائ�صة 

يري��د اأ�صحابه��ا دفعه��ا اإىل لبنان، �صوقه��ا التقليدّي��ة. وعلى هذا و�صل ريا���ض ال�صلح، 

يف القاه��رة، يف اأوا�ص��ط حزيران م��ا كان قد انقطع برحيل خال��د العظم من احلكم. 

وتب��ع ذلك اجتم��اع يف بلودان واآخر يف عاليه واأ�صبحت قاعدة البحث ترتيب العالقات 

 عاد اإىل هذا البحث وهو يعرب ظرفًا 
ّ
القت�صادّية مع بقاء النف�صال. ولكن اجلانب اللبناين

اأخّل بتما�صكه، اإذ كان قد اندلع ما �صّمي ب�»اأزمة نا�صر رعد« وبرزت اإىل العلن اأمارات 

اخل��الف بني رئي�ض اجلمهورّية ورئي���ض احلكومة وبرز اخلالف ال�صريح بني هذا الأخر 

و�صلي��م اخلوري �صقي��ق رئي�ض اجلمهورّي��ة. اإىل ذلك كان ارتفاع اأ�صع��ار »ال�صرورّيات« 

بن�ص��ب راوحت ما ب��ني 10% و 30% يف اأ�صبوع واحد يرزح عل��ى معنوّيات احلكومة ويرفع 

ن��ربة املعار�صة. وكانت احلكومة اللبنانّية ق��د اقرتحت �صيغًا لالّتفاقات العتيدة مع 

�صوري��ا فتلّقت عنها جواب��ًا اعتربته �صلبّيًا يف اأوا�صط مّت��وز. وكان امللّف برّمته حا�صرًا 

يف »املجل���ض القت�صادّي« وهو ملتقى للفاعلّيات القت�صادّي��ة وامل�صوؤولني الر�صمّيني، وقد 

اجتم��ع يف 20 مّت��وز برئا�صة ريا���ض ال�صلح. وكانت قد ت�صّكل��ت جلنتان م�صرتكتان 

واحدة لت�صفية »امل�صالح امل�صرتكة« والأخرى للمفاو�صة، فالتاأمتا يف �صتورة الغداة والتقى 

ال�صلح والقد�صي يف عاليه بعد ذلك بيومني. وكانت كيفّية متوين لبنان بالقمح )من 

�صوريا اأم من الكوتا الدولّية( مو�صوع اأخذ ورّد ويف الأفق اإمكان اإف�صاء احلرب الكورّية 

اإىل حرب عاملّية !! 

وتوّزع��ت الّت�صالت ب��ني احلكومتني عل��ى م�صتويات عّدة وتكاث��رت. وكانت وطاأة 

اأدي��ب ال�صي�صكل��ي و�صّباطه ت�صتّد عل��ى احلكومة ال�صورّية. وب��دا اأن م�صر املفاو�صات 

غر منف�صل عن جلم املعار�صة ال�صورّية يف بروت، وكان يتقّدمها جميل مردم ولطفي 

احلّف��ار. ومل يك��ن هناك »م�صروع �ص��ورّي« م�صتق��ّر ال�صيغة لالّتفاق��ات العتيدة قبل 

اأوا�ش��ط ت�شري��ن االأّول. وع��اد اإىل الب�شاط، يف بروت، راأي القائل��ني بعر�ض حال العالقات 

القت�صادّي��ة ب��ني الدولت��ني عل��ى التحكيم العرب��ّي. ههن�ا وقع��ت زيارة ريا���ض ال�صلح 

��ة« لالإ�صكندرّي��ة والقاهرة، ووافقت ب��دء اإ�صراب �صاخ��ب يف طرابل�ض. وكان  »اخلا�صّ

امل�صربون الذين ا�صتثارت حركتهم ت�صامنًا يف �صيدا، على اخل�صو�ض، يطلبون املوافقة 

عل��ى »امل�ص��روع ال�صورّي«. وكان هذا امل�صروع يفتح بابًا اأم��ام تبادل املنتجات الزراعّية 

ب��ني البلدي��ن )وكانت ه��ذه حاجة �صورّية اأي�ص��ًا( ويلزم جانب الت�ص��ّدد ب�صاأن املنتجات 

ال�صناعّية اأي منتجات القطاع الذي �صربه الك�صاد ب�صّدة بعد القطيعة. وكان امل�صروع، 

فوق ذلك، يجّدد طرح الوحدة القت�صادّية ال�صاملة. 

واملقادي��ر، اأي م�صلحة امل�صتهل��ك، بالعتبار. ثّم قالت باحلّد من ا�صتراد الكمالّيات. 

وم�ص��ت ه��ذه التو�صي��ات خط��ًى اأخرى نحو املوق��ف ال�ص��ورّي فدعت اإىل توحي��د النظام 

اجلمرك��ّي وتوحيد فئات البع�ض من الر�صوم الداخلّية، وقالت بتعيني خبرين عاملّيني 

ي�صعان نظامًا لتوحيد النقد.

وق��د اأو�صح رئي�ض جمعّية التّجار اأن املجتمعني مل يطلبوا الوحدة باأّي ثمن، واإمّنا عّينوا 

ح��ّد التنازل املمكن من غر اأ�ص��رار من اجلهة اللبنانّية. ولك��ن التو�صيات كانت 

موّجهة اإىل اجلانب ال�صورّي اأي�صًا. وكان هذا اجلانب ممتنعًا حّتى حينه عن الرّد على 

مذّك��رات لبنانّية تقت�صي فت��ح باب املفاو�صة. ومن هذا اجلانب، رّد خالد العظم بحّدة 

عل��ى ريا���ض ال�صل��ح: »اإن �صوريا، بالوثب��ات املعنّية، قد نف�صت ع��ن كاهلها اخلمول 

واأ�صبحت تعالج اأمورها بجّدّية وت�صميم وبحكمة وروّية«. وبعد اأن قال العظم باّتفاقات 

جتارّي��ة تُبحث »على �صوء التجربة«، اأعلن اأّنه ل يري��د املباحثات واأن ما يذاع ب�صاأنها 

يرمي اإىل »تخدير الأع�صاب وتهدئة الأفكار امل�صطربة يف بلٍد ما«. وهو ما حمل ال�صلح 

ج��ال: »نفتح باب املفاو�صة على م�صراعي��ه. الرحابة لي�صت �صعفًا  عل��ى العودة اإىل ال�صّ

والت�صييق لي�ض قّوة«.

 

عو�ض املفاو�صة، رّدت احلكومة ال�صورّية على املذّكرات اللبنانّية باعتبار اّتفاق 8 مّتوز 

. وهو ما �صّوغ له��ا اأن ترف�ض 
ّ
لغي��ًا، ملقي��ة امل�صوؤولّية ع��ن ذلك على العاتق اللبن��اين

تبدي��ل ما يف اأيدي اللبنانّيني م��ن لرات �صورّية، بعد اأن قّيدت ب�صّدة دخول هذه اللرات 

اإىل �صوري��ا وخروجها منها. وهو ما �ص��ّوغ لها اأي�صًا اأن تطلب ت�صّلم ال�44 مليونًا ال�صهرة 

م��ن لبن��ان لتقّيدها له يف ح�ش��اب خا�ّض ُي�شتعم��ل ب�شروط ُيّتفق عليه��ا الحقًا. وهذا 

حتت طائلة فقدان الأوراق قيمتها الإبرائّية بعد 14 ني�صان.

 

يف ه��ذا الوق��ت، كانت �صناع��ات لبنانّية عّدة ترتّن��ح: املغازل يف احل��دث، ال�صابون يف 

طرابل�ض، ال�صوكول وال�صكاكر يف غر مكان. وكان ريا�ض ال�صلح يبا�صر يف القاهرة، 

ب العراقّي من املوقف  م��ع رئي�ض احلكومة العراقّية، �صعي��ًا )تعرّث لحقًا ب�صبب التح�صّ

ال�صورّي( وراء �صوٍق بديلة لل�صادرات اللبنانّية وفوائد اأخرى. اإىل ذلك، كان ثّمة معاهدة 

جتارّي��ة م��ع اإيطاليا يف قي��د الإقرار وتلّم�ض لإمكان��ات زيادة التبادل التج��ارّي مع دول 

اأخرى. هذا فيما كانت �صوريا )التي باعت كّمّية حمدودة من فائ�ض قمحها لرتكيا( 

ت�صعى اإىل اّتفاق جتارّي مع م�صر. 

ويف 26 اأّي��ار، و�ص��ل خالد العظم اإىل ب��روت جمّددًا، قادمًا من م�صر بح��رًا. ولكّنه �صارع 

اإىل جل��م التوّقعات التي ا�صتثارتها حمادثاته مع ريا�ض ال�صلح، فدعا اإىل »اّتفاق جتارّي 

�صبي��ه بالّتفاقات الدولّي��ة املعتادة« يناق�ض بني لبنان و�صوري��ا. ولكن حكومة العظم 

ا�صتقال��ت ُبعيد عودته اإىل دم�صق. ومل ت�صفر املفاو�ص��ات التي جرت مع حكومة ناظم 

القد�ص��ي عن اإر�صاء العالقات القت�صادّية ب��ني الدولتني على �صوّية م�صتقّرة. وهذا مع اأن 
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ويف نهاي��ة ت�صري��ن الث��اين، زار ناظ��م القد�ص��ي ب��روت يف نطاق 

جول��ة على عوا�صم عربّية. وكان يف جعبته ما كان ي�صطرب 

ب��ه ال�ص��رق العربّي م��ن هموم دفاعّي��ة و�ص��راع دويّل. فلم ي�صل 

 البحث القت�ص��ادّي الذي جرى بينه وبني ريا�ض ال�صلح اإىل اّتفاق 

حا�ص��م. وقابل��ه وف��ٌد طرابل�ص��ّي تلّق��ى من��ه وع��دًا با�صت��راد 

احلم�صّيات اللبنانّية. 

وي��رى ب�ص��اره اخل��وري اأن احلكوم��ة ال�صورّي��ة اأّجلت عم��دًا اإىل 

اأواخ��ر ال�صنة رّدها على مذّكرة لبنانّي��ة »ب�صاأن اإعادة العالئق 

القت�صادّي��ة بني البلدين«. وقد اقت�ص��رت موافقتها التي و�صلت 

يف عّز مو�صم احلم�صّيات »على تبادل املنتجات الزراعّية وحدها 

حتّبب��ًا اإىل اأهايل طرابل���ض و�صيدا واإثارة له��م. واأّما جّتار بروت 

و�صناعّيوه��ا فظّل��وا حمرومني فائ��دة التب��ادل«. كذلك ترك 

اجلواب ال�صورّي م�صائل انتقال الأ�صخا�ض والر�صاميل وال�44 مليونًا 

املرّحلة اإىل دم�صق معّلقة على تفاو�ض لحق. فاأف�صى هذا كّله 

اإىل زيادة الت�صّدع يف جبهة الفاعلّيات القت�صادّية اللبنانّية واإىل 

ي  حرج �صديد للحكومة. جاء وفد من مائة طرابل�صّي اإىل رئي�صَ

اجلمهورّي��ة واحلكوم��ة بعري�صة طلبت قبول العر���ض ال�صورّي. 

وح��ذا حذوه��م وفد من �صيدا و�ص��ور قابل ريا���ض ال�صلح وبهيج 

تقّي الدي��ن وزير الزراعة. ويف اجتماع املجل�ض الأعلى للهيئات 

القت�صادّية، كان ال�صجال حاميًا بني ممّثلي عا�صمتي ال�صمال 

واجلن��وب وممّثلي بروت وبع���ض البقاع الذين عار�ص��وا اّتفاقًا 

جزئّيًا مع �صوريا يقت�صر على املنتجات الزراعّية وحدها. و�صمع 

وفد اجلنوب كالمًا �صارمًا من ريا�ض ال�صلح واأبلغه تقّي الدين 

اأن »لبنان ل��ن يكون ذلياًل ولن يكون تابعًا فر�صخ لكل ما 

تفر�صه عليه �صوريا«.

وح��ني زار ح�ص��ني العوين��ي، وزي��ر املالي��ة، دم�ص��ق يف 18 كانون 

الأّول �صاعي��ًا اإىل ت�صوي��ة، لقي هناك ت�صّددًا تعّزز مبوقف قطاع 

احلم�صّي��ات. ويف 20، داف��ع القد�ص��ي اأم��ام جمل�ض الن��ّواب عن 

�صيا�ص��ة حكومت��ه حيال لبنان، واأعل��ن اأن املفاو�صات معه مل 

ت�صل اإىل نتيجة، ونالت احلكومة الثقة باأكرثّية كا�صحة.

 

وكان العوين��ي ق��د اأر�ص��ل اإىل نظ��ره ال�ص��ورّي ر�صال��ة رمت اإىل 

تثبي��ت اّتفاقهما على فتح احل��دود يف منت�صف ليل 20‑21 اأمام 

احلم�صّي��ات اللبنانّي��ة. غر اأن العا�ض مل يج��ب وتبنّي اأّنه يريد 

ويف الإ�صكندرّي��ة والقاهرة، بدا اأن ريا���ض ال�صلح جتاوز اإلزامات 

املفاو�صة القت�صادّية مقّدمًا عليها، مع عودة البحث يف الحّتاد 

العراقّي – ال�ص��ورّي، قلق��ه عل��ى م�صتقب��ل �صوريا وعل��ى جامعة 

ال��دول العربّية التي اأخذت تهّزها ب�صّدة مطامح العراق يف �صوريا 

ومطام��ح الأردّن يف فل�صط��ني، واحتم��ال اخت��الل املي��زان بني 

املع�صكر الها�صمّي واملع�صك��ر امل�صرّي – ال�صعودّي، وم�صر لبنان 

اإذا اأ�صبح هذا الختالل اأمرًا واقعًا. 

ويف كّل حال، مل يكن هذا املناخ يزّكي الأمل برتتيب مقبول 

لأزم��ة العالقات القت�صادّية بني لبن��ان و�صورّيا. وكان التفاو�ض 

القت�ص��ادّي ب��ني لبنان والع��راق قد اأف�صى اإىل ج��دار، ب�صبب من 

ت�صوي��ره، يف الو�صط ال�صيا�صّي العراقّي، على اأّنه اإ�صعاف للموقف 

ال�ص��ورّي. عليه، اختار ريا���ض ال�صلح اأن يقلب عاليها �صافلها. 

فالتق��ى القّوتل��ي وم��ردم يف م�ص��ر، وباح��ث النّحا���ض يف الو�صع 

ال�صورّي القل��ق. ونقلت الأهرام اأخبار ن�صاطه فاأثار ما نقلته دوّيًا 

يف دم�صق تلّقفته املعار�صة يف بروت. ذاَع اأي�صًا اأن ال�صلح تلّم�ض 

بدياًل م�صرّيًا من املفاو�صة القت�صادّية الفا�صلة بني احلكومتني 

اللبنانّية والعراقّية.

 

وكان النائب��ان اأك��رم احل��وراين وعبد الوّه��اب حومد طليعة 

النقم��ة ال�ش�رّي��ة عل��ى ن�ش��اط ريا���ض ال�شلح يف م�ش��ر. ولكن 

الإذاع��ة ال�صورّي��ة، ف�ص��اًل ع��ن ال�صح��ف، اأدلت بدلوه��ا يف هذا 

ال�ص��دد اأي�ص��ًا. ومل ُيهّدئ اّت�ص��ال ال�صلح بالقد�ص��ي، حال عودته، 

من احلمل��ة، فجمع احلوراين تواقيع نّواب ع�صرة على عري�صة 

تطل��ب المتن��اع ع��ن مفاو�ص��ة احلكوم��ة اللبنانّي��ة ما دام 

يرئ�صه��ا ريا�ض ال�صلح. وب��دا اأن �صوّية العالق��ات انتك�صت اإىل 

حال �صبيهة مبا كانت عليه يف اأوائل عهد الزعيم.

 

وم��ا لبثت »اجلبه��ة الداخلّية« اأن �صهدت َخْرق��ًا متّثل يف �َصَفِر 

وفٍد اقت�ص��ادّي طرابل�صّي اإىل دم�صق ملباحث��ة احلكومة ال�صورّية 

مبا�ص��رًة يف �صكواه. وب��دا اأن �صيدا معار�صة له��ذه البادرة و�صّرح 

وجي��ه اأبو ظهر، الناط��ق با�ص��م فاعلّياتها القت�صادّي��ة، ب�»اأن 

احلكومتني متّث��الن ال�صعبني«. ولكن بع�ض ال�صيادنة فّو�صوا 

الوف��د الطرابل�ص��ّي يف عري�صة. وق��د عاد الوفد متفائ��اًل ب�»قرب 

اإنهاء القطيعة«، ولكن م��ع العلم باأن امل�صوؤولني يف دم�صق »ل 

ير�صون عن الوحدة القت�صادّية بدياًل«.
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عر�ض الّتفاق بينه وبني العويني على الهيئات القت�صادّية ال�صورّية. وكانت احلم�صّيات 

ق��د ُحّمل��ت وتوّجهت ال�صاحن��ات اإىل احل��دود يف املوعد املح��ّدد، فرّدت عل��ى اأعقابها 

وتكّبد امل�صّدرون خ�صائر. هكذا عاد الهياج اإىل طرابل�ض فاألقيت �صناديق احلم�صّيات 

، وتظاهر الأهايل وبرز ما 
ّ
اأم��ام باب املحافظة ولّوحت فاعلّي��ات املدينة بالع�صيان املدين

ي�صر اإىل اأن حميط املدينة �صيت�صامن معها وكذلك �صيدا. وانتهى الأمر ب�صراء بطر�ض  

اخل��وري واألف��رد كّتان�ة اأطنان احلم�صّيات التي ارتّدت ع��ن احلدود وذلك بالتفاهم مع 

احلكوم��ة. ويف وقت لحق، اأ�صدرت احلكومة مر�صومًا حتّملت مبوجبه قيمة الر�صوم 

اجلمركّية املدفوعة عن احلم�صّيات امل�صّدرة يف املو�صم اجلاري. 

... وم��ا كان منتظ��رًا يف ليل 20‑21 ح�صل يف ليل 24‑25. فق��د اأبلغ ناظم القد�صي ريا�ض 

ال�صل��ح موافقة حكومته على املقرتحات اللبنانّي��ة معّدلة. وكانت خال�صة ال�صيغة 

اجلدي��دة الت��ي تبّنتها الر�صائ��ل املتبادلة بني العوين��ي والعا�ض ثّم ب��ني القد�صي وال�صلح، 

فت��ح الب��اب اأم��ام تبادل املنتج��ات الزراعّي��ة وامل�صنوع��ات الوطنّية، يف نط��اق احلاجة 

ال�صتهالكّي��ة ل��كّل من البلدين وم��ع فر�ض التعرفات اجلمركّي��ة املطّبقة يف كّل 

منهم��ا. كانت ه��ذه ال�صيغة خمرج��ًا موّقتًا من حال��ة القطيعة. وق��د خل�صت اإليها 

حكومت��ان كانت كالهم��ا يف اأواخر اأّيامه��ا. ففي بروت كان��ت حكومة ريا�ض 

ال�صل��ح الأخرة تتاأّهب للرحيل لتخلفها حكومة تت��وىّل اإجراء النتخابات النيابّية. 

ويف دم�ص��ق كان ال�صراع ي�صتّد بني حزب ال�صع��ب، وهو الطرف الأقوى يف احلكومة ويف 

جمل�ض النّ�اب، وبني اأديب ال�شي�شكلي وال�شّباط امللتّفني ح�له، وكانت قب�شتهم ت�شتّد 

على مقاليد ال�صلطة الفعلّية �صهرًا بعد �صهر.

 

ل وثابت،  هكذا مل ُيقّي�ض للعالقات القت�صادّية بني الدولتني اأن ت�صتقّر على اّتفاق مف�صّ

اإال يف �شباط م��ن �شنة 1952. فقد ُوّقع اإذ ذاك اّتفاق عل��ى اأثر انقالب ال�صي�صكلي الثاين 

وت�صّلم��ه ال�صلطة مبا�ص��رة، بني حكومة املديري��ن التي كان عّينه��ا احلاكم اجلديد 

وحكوم��ة �صامي ال�صلح امل�صتق��ّرة لتّوها يف �صراي بروت. وكان ق��د جرى التفاو�ض على 

هذا الّتفاق بني حكومة عبد الله اليايف التي ا�صتقالت قبل توقيعه وحكومات العظم 

ت معها الأ�صهر املتبّقية من �صنة 1951 يف دم�صق، اأي الردح  واحلكيم والدواليبي التي تق�صّ

د مّرة بعد  الأخر من العهد الذي ُعرف ب�»عهد ازدواج ال�صلطة«. وقد راح هذا الّتفاق يجدَّ

م��ّرة منهيًا مرحلة »القطيع��ة« التي كانت قد اأنهت بدورها عه��د الحّتاد اجلمركّي 

و»امل�صالح امل�صرتكة«.
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َم��دارات اخلالف – وه��ي حمدودة – ت�صتدع��ي اأك��رث من تقومي 

حم��دود ملجرى عالقة مل يكن التن��ازع جمالها الرئي�صي، َعرْب 

اأطواره��ا املتعاقبة، واإمّنا غلب عليه��ا التاآزر بني راأ�صي ال�صلطة 

َبه ال�صلطة جمتمعة. يف وجه قوًى وخماطر اأخرى كانت جَتْ

وق��د �صبق��ت الإ�صارة اإىل الخت��الف بني ال�صخ�صّيت��ني، يف املزاج 

الغال��ب ويف الأ�صل��وب ويف طاب��ع العالق��ة بالو�ص��ط ال�صيا�ص��ّي 

وباجلمهور. والراجح اأن هذا الختالف جعل العالقة ال�صخ�صّية 

بني الرجل��ني مزيجًا من اأُلْف�ة َودودة عّززه���ا طول الع�ص�رة، ومن 

ح��ذٍر م�صتمّر. ولك��ن تغاير املوقعني يف ه��رم ال�صلطة، والتغاير 

يف الن�صاأة ال�صيا�صّية اأي�صًا ويف ما يّت�صل بها من التزامات ومواقع 

بقي��ا العامل��ني الأفعلني، بطبيعة احل��ال، يف اإيجاب الت�صويات 

املت�صل�صل��ة غالبًا ويف ا�صتع�صاء الت�صوي��ة الفورّية وظهور اخلالف 

اإىل العل��ن يف بع���ض الأحي��ان. ومل يكن التغاي��ر ال�صخ�صّي اإل 

عاماًل م�صاعدًا يلّون �ص��ور التجاذب باألوان ال�صخ�صّيتني. كان 

رئي�ض اجلمهورّية مهيمنًا بحكم الد�صتور، ف�صاًل عن �صيطرته 

الوطي��دة على جمل���ض النّواب، بعد انتخاب��ات 1947، فكان له 

رف رئي�ض جمل�ض الوزراء وحكومته اإذا ا�صتحكم  مبدئّيًا اأن َي�صْ

بينهم��ا خالٌف، واأَِمَن رئي���ضُ اجلمهورّية عواقَب هذا الفعل يف 

دوائ��ر اأخ��رى. لذا كان على رئي���ض جمل�ض ال��وزراء، اإذا ا�صتنفد 

و�صائ��ل املفاو�ص��ة والت�صوي��ة، اأن ي�صتنف��ر هذه »الدوائ��ر الأخرى« 

اإن ه��و اأراد البق��اء حيث ه��و. عليه كان ريا���ض ال�صلح اأكرث 

الطرفني جلوءًا اإىل ال�صحافة، ولعله كان اأَْمَيَل اأي�صًا اإىل حتريك 

ال�ص��ارع ال��ذي كان قاب�صًا فيه على مقالي��د متينة، متى وجد 

داعيًا اإىل ذلك.

�صبق��ت الإ�صارة اأي�ص��ًا اإىل اأن عهد احلكومت��ني الأُوَليني اللتني 

رئ�صهما ريا�ض ال�صل��ح، اأي عهد معركة ال�صتقالل وغدواتها، 

مل َيْخُل من املناورات املتقابلة بني الرئي�صني ول من التالوم. وقد 

ظهر يف هذا العهد اأي�صًا َقْدٌر معترب من التجايف بني ريا�ض ال�صلح 

و�صخ�صّي��ات ب��ارزة يف املحيط املبا�صر لرئي���ض اجلمهورّية، اأبرزها 

ت بني  هرني فرعون ومي�ص��ال �صيحا. على اأن املرحلة التي تق�صّ

ب��دء ولية ب�ص��اره اخل��وري الثانية يف اأيل��ول 1949 واغتي��ال ريا�ض 

ال�صل��ح يف مّتوز 1951 هي التي ا�صت��وت م�صرحًا لأ�صّد املناكفات 

ب��ني الرجل��ني، وكان ين��وب يف اأ�صّدها عن رئي���ض اجلمهورّية 

ُحٌف مقّربة  اأخوه �صليم، وكان ينوب فيها عن ريا�ض ال�صلح �صُ

يف معمع��ان ال�صج��ال العايل النربة ب��ني ريا�ض ال�صل��ح واأركان 

املعار�ص��ة )وعلى االأخ���ضّ بينه وبني كم��ال جنبالط وكميل 

�صمع��ون(، كان��ت العالقة ب��ني ب�صاره اخل��وري وريا���ض ال�صلح 

جتتاز، خ��الل ال�صنتني الأخرتني من عه��د الأخر باحلكم، 

اأط��وار توّتر غر خ��اٍف، واإن يكن اّتخذ، عل��ى الإجمال، �صورًا 

غ��ر �صريحة. قيل اأحيان��ًا اإن التوّتر قائم ب��ني »البطانتني« ول 

ر لن��ا اليوم اأن جنزم  ي���ضّ ما ب��ني الرئي�صني بال�ص��رورة. ول يتي�صّ

باأن هذا الت�صخي�ض كان ي�صّح يف بع�ض حالت التوّتر املذكور، 

ولك��ن نعل��م اأّنه مل يك��ن ي�صّح يف كّله��ا. والواق��ع اأن �صرر 

الحت��كاك تطاي��ر اأكرث م��ا تطاير بني ريا���ض ال�صلح و�صليم 

اخل��وري، �صقي��ق الرئي���ض. فلم يكن �صه��اًل اأن ُيع��رف مقدار 

�صل��وع الرئي���ض نف�صه يف اأفعال اأخيه. ث��ّم اإن ال�صحافة كانت 

اأحيان��ًا ميدانًا لإظهار احلنق من اإحدى اجلهتني على الأخرى. 

يف ه��ذه احلال��ة اأي�ص��ًا كان ع�ص��رًا التمييز بني م��ا هو توجيه 

مبا�صر من اأحد الرئي�صني لأقالم »حم�صوبة« عليه وما هو تطّوع 

من ه��ذه الأقالم. اأخرًا، كان الحتف��ال بالأعياد اأو ا�صتقبال 

ْنطق��ٍة اأو عائد من �صفٍر فر�ص��ًة للمباراة يف 
ِ
رئي���ٍض ق��ادٍم لزيارِة م

اإطالق الن��ار، اإظهارًا لعنف التاأييد وتهوي��اًل بالعنف امل�صّلح يف 

وجه الفريق الآخر. وههنا اأي�صًا كان املراقب بني اأن يرى يف هذه 

الب��وادر ح�صيلة اإيعاز من اأحد الرئي�ص��ني لأن�صاره، واأن يرى فيها 

اإظهارًا فورّيًا م��ن جهة الأن�صار لباأ�صهم حال اإح�صا�صهم بن�صوء 

جف��وة ما ب��ني الرئي�صني وتقديرهم اأن عليه��م املبادرة اإىل ن�صرة 

�صاحبه��م على ه��ذا النحو، حّتى ل حت�ص��ب اجلهة الأخرى اأن 

الني��ل منه اأمر مي�ص��ور. وكان هذا النوع م��ن الن�صرة خ�صو�صًا 

يج��د لبو�صه الطائف��ّي جاهزًا، بحكم التقاب��ل الدينّي لالأعياد 

والتناظر الطائفّي ل�»القواعد« امل�صتنفرة.

يف كّل ح��ال، كان موؤّك��دًا اأن اأط��وار العالقة ب��ني الرئي�صني 

جمه��ا اإىل �صور قائم��ة اأو حمتملة  تخ�ص��ع لتاأوي��ل جماعّي ُيرَتْ

للعالق��ة ب��ني جماعتيهما، �ص��واء اأرغب الرئي�ص��ان يف ذلك اأم 

مل يرغب��ا. فكان الت��اأّزم، اإذا لم�ض العلن، ياأخذ يف التمّدد من 

حلقة اإىل اأخرى حميطة بها حّتى يتحّول، متى انت�صر كثرًا اأو 

بدا قاباًل لالنت�صار والتفاقم، اإىل حالة ت�صتوجب املعاجلة وحتّتم 

النته��اء اإىل ت�صوي��ة. وقد كان��ت الت�صوية حت�صل بع��د جولة اأو 

َت�ص��ب املخاط��ر. وذاك اأن اأّيًا  ج��ولت تتقاي�ض فيه��ا القوى وحُتْ

م��ن الطرفني مل يكن راغب��ًا يف املواجهة املفتوحة، ول كانت 
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واكبت دورة اجلمعّية العاّمة لالأمم املّتحدة 

يف باري�ض تطّور الأو�صاع امليدانّية يف فل�صطني، 

ومرجعها يف ذلك مقرتحات برنادوت. ولكن 

الأو�صاع امليدانّية تلك األقت بظاللها الثقيلة 

على املداولت التي ابت��داأت يف ت�صرين الأّول. 

كان��ت اإ�صرائيل حتظى بحماي��ة اأمركّية 

وا�صح��ة من مفاعي��ل الف�ص��ل ال�صابع، فلم 

تظهر �شغ�ط دولّية فاِعلة حلملها على ترك 

جانب من مكا�صبه��ا احلربّية والرتداد اإىل 

اخلط�ط التي ر�شمها قرار التق�شيم الدويّل، اأو 

مقرتحات الو�صيط الراحل. بل اإن املكا�صب 

الإ�صرائيلّي��ة يف امليدان راحت تتنامى تناميًا 

فادح��ًا، يف �صه��ر كان��ون الأّول، مع اجتياح 

القّوات الإ�صرائيلّية مناط��ق النت�صار امل�صرّي 

با�صتثناء الفالوج��ة ودخولها الأرا�صي امل�صرّية 

ق��د  وكان  العري���ض.  جه��ات  يف  نف�صه��ا 

 
ّ
ثب��ت، يف ه��ذه الأثن��اء، اأن اجلي���ض الأردين

يتمّت��ع يف مناط��ق انت�ص��اره الفل�صطينّي��ة 

بنوع من احلماي��ة الربيطانّية. وهي حماية 

 واكب��ت مفاعيلها مفاو�ص��ات مبا�صرة بني 

��دت للهدن��ة وجّنب��ت  الأردّن واإ�صرائي��ل مهَّ

 مغّب��ة املواجه��ة احلا�صم��ة 
ّ
اجلي���ض الأردين

كان��ت  اأن  بع��د  الإ�صرائيلّي��ة،  للق��ّوات 

 ه��ذه الأخ��رة ق��د ازدادت تفّرغ��ًا للجبه��ة 

اجلي�ص��ني  عل��ى  خطره��ا  وازداد   الو�صط��ى 

 والعراقّي.
ّ
الأردين

 

اأ�ص��ّرت اإ�صرائي��ل عل��ى الحتف��اظ بالنقب 

وباجلليل معًا وا�صتثنت الق�صم الذي احتّلته 

من القد�ض م��ن الو�صاي��ة الدولّية وعار�صت 

�ص��ّم املناط��ق الفل�صطينّي��ة الباقي��ة بي���د 

العرب اإىل �صرق الأردّن، وهو ما رف�صته الدول 

العربّي��ة اأي�صًا )ومل يكن �صرق الأردّن ع�صوًا 

يف هيئ��ة الأمم املّتحدة( وه��و اأي�صًا ما رف�صه 

الحّت��اد ال�صوفياتّي. واّتخ��ذ جمل�ض الأمن، 

يف 16 ت�صري��ن الثاين، ق��رارًا دعا فيه اأطراف 

»خط���ط  لتحدي��د  التفاو���ض  اإىل  الن��زاع 

الف�ص��ل الدائمة« بينه��م. ففتح هذا القرار 

بابًا اإىل ترك مو�صوع النزاع جانبًا والدخول 

يف هدن��ة مرعّي��ة دولّي��ًا تفر���ض خطوطه��ا 

الوقائ��ع امليدانّي��ة.

 75Zس� »هدنة« اأورثت هدن�ت
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اإلي��ه، وكان جمه��ور الأن�صار امل�صّلحني اأو غ��ر امل�صّلحني يتوىّل 

مببارزاته الكناية امل�صرحّية عن اخلالف الدائر بني الطرفني.

تقّدم هذه املناكفات �صورة منوذجّية للتغاير املحتمل، يف اأزمة 

�صيا�صّي��ة ما، ما بني �صبب قريب لالأزمة ي�صتوي مو�صوعًا مبا�صرًا 

لها واأ�صباب بعيدة لها ت�صبه اأن تكون خلفّية لالأزمة ل اأ�صبابًا 

لها اإذ هي ل ُتْذَكر فيها، بال�صرورة، ول تبدو داخلة يف مو�صوعها 

ولكّنه��ا تك��ون، عل��ى الرغ��م م��ن ذلك، م��ا يجع��ل الأزمة 

ممكن��ة. وق��د كان ريا�ض ال�صلح ح��اّد الإدراك له��ذا الواقع 

اإذ �ص��كا، يف رواية لتق��ّي الدين ال�صلح، اأن الهزي��ة العربّية يف 

َمت َظْهَر«ه واأن رئي�ض اجلمهورّية اأ�صبح »يتجّراأ  فل�صط��ني »َق�صَ

علي���ه«، بعده��ا على وج��ه التحدي��د. وهذا م��ع اأن املاجريات 

الظاه��رة لأدوار املجاذب��ة بني الرجل��ني ل تبدو متعّلق��ة من اأّية 

جه��ة مبا كان قد جرى يف فل�صطني. وقد كان لريا�ض ال�صلح 

اأن ي�صي��ف اإىل نكبة فل�صط��ني عاماًل رئي�صًا اآخر نزل بقّوة بني 

عوام��ل اخَلَلل امل�صتجّد يف عالقته برئي���ض اجلمهورّية، وهو ما 

اأخ��ذ يت�صل�صل من انقالبات ع�صكرّي��ة يف دم�صق غّرت �صيئًا 

ف�صيئًا �صورة املجتمع ال�صيا�صّي يف الُقْطر املجاور، مبتدئة باإزاحة 

الطاقم احلاكم الذي كان ريا�ض ال�صلح األيفًا له قبل اأن يتقّلد 

زم��ام ال�صلط��ة يف لبنان بزمن طوي��ل. ولعّل ال�صل��ح اأهمل هذه 

الإ�صافة لت�صنيفه ما اأخذت ت�صهده دم�صق بني عواقب النكبة 

الفل�صطينّية نف�صها.

عل��ى منزل��ه لتلّق��ي التوجيه اأك��رث م��ن ترّددهم عل��ى �صراي 

احلكومة، وهو ما جعل املنزل م�صتحّقًا ال�صم الآنف الذكر.

اندلع��ت الن��ار ب��ني ريا���ض ال�صل��ح و�صليم اخل��وري، عل��ى نحٍو 

ُمفاجئ، ُبَعْيد ت�صكيل ال�صلح حكومًة جديدة مع َبْدء الولية 

الثاني��ة لرئي���ض اجلمهورّية. وقد كان مق��ّدرًا اأن تندلع، يف يوم 

م��ن الأّي��ام، هذه الن��ار التي لبث��ت تعتمل مّدة، عل��ى الأرجح، 

حتت رم��اد مداورة امل�ص��كالت والتج��اذب التف�صيل��ّي. وكان 

�صلي��م اخلوري ه��و املبادر اإىل فقء الُدّم��ل. ت�صّكلت احلكومة 

يف مطل��ع ت�صرين الأّول 1949 وُعّدل��ت يف ال�صاد�ض منه. ومل يعّتم 

اأن�ص��ار اخل��وري يف اجلب��ل اأن اأمطروه��ا بربقّي��ات معادي��ة قبل 

اأن يج��ّف ح��رب املرا�صيم. كان م��ا اأثار غ�ص��ب »ال�صلطان« اأن 

التعدي��ل نقل وزارة الداخلّية من ي��د اإليا�ض اخلوري اإىل يد ريا�ض 

ال�صلح فيما ُعنّي اخلوري، وهو الطبيب، وزيرًا لل�صّحة والإ�صعاف 

الع��اّم. ول ريب اأن ال�صلح )الذي كان ق��د ت�صّلم وزارة الرتبية يف 

الت�صكي��ل الأّول وتركها مبوجب التعدي��ل لرئيف اأبي اللمع( 

كان وراء ه��ذا التعدي��ل ال��ذي بدا، اإىل ح��ّد ما، تعدي��اًل مليزان 

ال�صلطة الفعلّية بينه وبني رئي�ض اجلمهورّية. فقد كان اإليا�ض 

اخل��وري ممّثل »العائل��ة« الرئا�صّية يف احلكوم��ة واأقرب الوزراء 

بالتايل اإىل الرئي�ض الأّول...

اأ�صب��ح ُمراُد »ال�صلطان« اأن يوؤّجل النتخابات البلدّية – وكانت 

عل��ى الأب��واب – اإىل اأن يت�صّل��م وزارة الداخلّي��ة م��ن ي�صايره اإىل 

مرامي��ه. ومل يكن ريا���ض ال�صلح هذا الرج��ل بل كان – على 

حّد قول النه�ر، وهي اإذ ذاك �صديدة املعار�صة له – يتجاهل رغبات 

�صلي��م اخل��وري وي�صاند خ�صوم��ه اأحيانًا. وكانت الن��داء املوالية 

لريا���ض ال�صل��ح من بني ال�صح��ف التي اأثخن��ت يف »ال�صلطان«. 

ومل يلب��ث م�صروع القانون القا�ص��ي بتاأجيل النتخابات البلدّية 

�صّتة اأ�صهر اأن اأحيل اإىل جمل�ض النّواب. فُعّد ذلك نقطة �صّجلها 

�صلي��م اخلوري رّدًا على ت�صّل��م ال�صلح الداخلّية. ولكن ذلك مل 

كًا ما باإجراء  يك��ن موؤّكدًا اإذ مل يكن ال�صلح ق��د اأبدى مت�صّ

النتخاب��ات يف موعده��ا. وقد ذك��رت ال�صح��ف اأ�صبابًا وجيهة 

للتاأجيل، خال�صتها ح��ال ال�صتقطاب ال�صائدة يف مدن وبلدات 

عّدة من البالد وهي وجه من وجوه ال�صطراب ال�صيا�صّي العاّم الذي 

عانت��ه البالد كّلها يف تلك الآون��ة. ويف 2 ت�صرين الثاين، كان 

َتْقبل بر�صا�ِض حفاوٍة كثيف  ريا�ض ال�صلح العائد من القاهرة ُي�صْ

كان �صليم اخلوري الذي ُعِرف بلقب »ال�صلطان« وُعِرف منزله 

با�ص��م »�صراي فرن ال�صّب��اك« قد ا�صتوى، مبا هو نائب عن جبل 

لبن��ان و»مقّدم« بني نّواب الكتل��ة الد�صتورّية، قّيمًا، يف اجلبل 

ويف مناط��ق اأخ��رى، عل��ى م�صال��ح �صيا�صّية – انتخابّي��ة، عل��ى 

الأخ�ّض – اأ�صب��ح اأخ��وه الرئي�ض غر قادر عل��ى تدبرها مبا�صرة 

وعلن��ًا ب�صبب من القيود املفرو�صة على مقام الرئا�صة. فكانت 

مفتوح��ًة اأمام��ه اأب��واُب املن��اورة وَزْرع الأن�ص��ار يف دوائ��ر ومواقع 

خمتلف��ة واإ�صداء اخلدمات املتنّوعة ملن ُيراد ك�صبهم اأو ُيطماأّن 

اإىل ولئهم. وكان كثٌر من كبار املوّظفني و�صغارهم يرتّددون 
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اجلمعّية العاّمة لالأمم املّتحدة قد اّتخذت يف 

11 كانون الأّول القرار 194 وق�صى بتاأليف جلنة 
للتوفي��ق حتّل حمّل الو�صي��ط املقتول وبو�صع 

القد���ض حت��ت »الرقاب��ة الفعلّي��ة« ل��الأمم 

املّتحدة وبوجوب ال�صماح لاّلجئني بالعودة اإىل 

ديارهم وتعوي�ض من يختار منهم عدمها.

 

ومل يك��ن ترتيب املوق��ف م��ع الأردّن على 

اجلبهة الو�صطى وح�صمه يف ال�صمال قد �صغال 

احلكوم��ة الإ�صرائيلّي��ة ع��ن التعبئ��ة لبّت 

م�صاألة النقب نهائّيًا يف امليدان واإخراج اجلي�ض 

امل�صرّي منه. وهو ما با�صرته يف 22 كانون الأّول 

حتت ا�ص��م عملّية »حوري��ف«، وكانت قد 

ح�ص��دت لها خم�صة األوية. وقد ا�صتمّر القتال 

اأ�صبوع��ني ومتّكن��ت الق��ّوات الإ�صرائيلّي��ة 

م��ن خ��رق اجلبه��ة امل�صرّي��ة لتدخ��ل �صيناء 

وجتعل القّوات امل�صرّية الرئي�صة يف قطاع غزة 

َج النقمة ال�صعبّية  عر�صة للعزل. وهو م��ا اأجَّ

املت�صاع��دة يف م�ص��ر من��ذ انتكا�ص��ة ت�صرين 

الأّول، واأف�ص��ى اإىل اغتي��ال مدي��ر ال�صرطة ثّم 

اإىل اغتي��ال رئي�ض احلكومة النقرا�صي يف 28 

كانون الأّول. وكانت احلكومة قد حّملت 

حركة الإخوان امل�صلمني تبعة ال�صطرابات 

فعمدت اإىل قمعها وحّلها.

 

اأث��ارت ه��ذه التط��ّورات بريطاني��ا، وكان 

موقفه��ا الع�صك��رّي يف م�ص��ر حرج��ًا اأ�صاًل. 

وا�صتثارت التطورات نف�صها – ودخول اجلي�ض 

الإ�صرائيلّي الأرا�صي امل�صرّية خ�صو�صًا – موقفًا 

�صارمًا من الرئي���ض الأمركّي تروم�ان الذي 

طل��ب اإىل اإ�صرائيل �صحب جي�صها وتوّعدها. 

وق��د ان�صحبت القّوات الإ�صرائيلّية من �صيناء 

يف الأّي��ام الأوىل م��ن �صن��ة 1949. ولكن ذلك 

مل مين��ع الط��ران االإ�شرائيل��ّي م��ن اإ�شقاط 

طائرات بريطانّية خم�ض جاءت يف 7 كانون 

الثاين لتتثّبت من مغادرة اجلي�ض الإ�صرائيلّي 

اأرا�صي م�صر.

وكان��ت حكوم��ة اإبراهي��م عب��د اله��ادي 

)ال��ذي خلف النقرا�صي( ق��د اأبلغت اإ�صرائيل، 
يف 4 كان��ون الث��اين، با�صتعدادها للتفاو�ض. 

يف ه��ذا ال�صه��ر اأي�ص��ًا، ا�صتوؤنف��ت الّت�صالت 

الأردنّية – الإ�صرائيلّية وكان مو�صوعها، هذه 

املّرة، تق�صيم القد�ض على نحو ي�صتبعد و�صاية 

دولّي��ة ل يريده��ا اجلانب��ان. وكان طرفاها 

 توفي��ق 
ّ
�صا�ص��ون ورئي���ض احلكوم��ة الأردين

اأب��و اله��دى. وكان��ت بريطانيا ق��د وّجهت 

يف الي��وم نف�ص��ه )12 ت�صرين الث��اين( اإنذارًا اإىل 

اإ�صرائي��ل ثن�ى هذه الأخ��رة عن هجوم على 

 كان ب��ن غوري��ون راغب��ًا 
ّ
اجلي���ض الأردين

فيه، وعّزز املي��ل اإىل التفاهم مع امللك عبد 

��ل مو�ص�ي داي�ان، احلاكم  الله. هكذا تو�صّ

الع�صك��رّي للقد�ض الغربّية، وعبد الله التّل، 

احلاك��م الع�صك��رّي للقد���ض ال�صرقّية، اإىل 

هدن��ة دائمة يف القد���ض، مع نهاي��ة ال�صهر. 

وكانت تلك اأوىل الهدنات بني الدول العربّية 

واإ�صرائي��ل. وكان موؤّداها اأن اجلي�ض العراقّي 

اأ�صب��ح ُيواجه الق��ّوات ال�صهيونّي��ة وحيدًا يف 

و�صط فل�صطني.

 

ويف مطل��ع كان��ون الأّول، ُعق��د، يف اأريح��ا، 

موؤمت��ر فل�صطين��ّي اأَعل��ن امللك عب��د الله 

مل��كًا عل��ى فل�صطني كّلها. ف��رّد مندوبو 

ال��دول العربّية الأخ��رى يف الأمم املّتحدة ب�صّم 

اأ�صواته��م اإىل اأ�ص��وات ال��دول الراف�ص��ة دعوة 

برن��ادوت اإىل توحيد فل�صط��ني العربّية و�صرق 

الأردّن. وكان��ت مواق��ف ال��دول الك��ربى 

متباينة من اإدخال اإ�صرائيل يف ع�صوّية الأمم 

 
ّ
املّتحدة. فاأف�صى املوقفان الفرن�صّي والربيطاين

اإىل تاأجيل هذا الأمر الذي اأّيد ح�صوله فورًا كّل 

م��ن الوليات املّتحدة والحّتاد ال�صوفياتّي. ثّم 

عاد جمل�ض الأمن اإىل البحث يف الأمر نف�صه، 

يف 17 كان��ون الأّول، وح�ص��ل ت�صوي��ت بقيت 

اإ�صرائي��ل بنتيجت��ِه، اإىل حني، خ��ارج هيئة 

الأمم املّتحدة.

 

ومن��ذ 2 كان��ون الأّول، كان��ت الّت�ص��الت 

الإ�صرائيلّية – الأردنّي��ة ق��د بلغ��ت ط��ورًا من 

 اأن يق��ّر، يف 13 
ّ
��ر للربمل��ان الأردين التواف��ق ي�صّ

كانون الأّول، مبداأ �صّم الأرا�صي الفل�صطينّية 

اإىل �صرق الأردّن متجاوزًا ما ظهر من معار�صة 

لذل��ك يف النطاقني العربّي وال��دويّل. وكانت 
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اأف�صى تعرّث ال�صعي ملعاقبة مطلقيه اإىل ا�صتقالة اأوىل ل�صارل حلو، 

وزير العدل، من احلكوم��ة. وقد عوجلت هذه ال�صتقالة ولكّن 

الوزي��ر اأتبعه��ا يف ال�صه��ر التايل باأخ��رى نهائّية، وذل��ك على اأثر 

توقيف جورج نقّا�ض رئي�ض حترير الأوري�ن دون اإذن منه...

تلك اأي�صًا هي املّدة التي اأخذ فيها رئي�ض اجلمهورّية على ال�صلح 

تهاون��ه يف ال��رّد على جنبالط حني اأدىل ه��ذا االأخر يف جمل�ض 

الن��ّواب بكالم فيه تعري���ض ب�صاحب العهد. اأخذ اخلوري على 

ال�صل��ح اأي�صًا – بل خ�صو�صًا – تهدي��َده، يف جل�صة جمل�ض النّواب 

نف�صه��ا، بال�صْب��ق اإىل نق���ض امليث��اق الوطن��ّي اإذا كان كميل 

�صمع��ون راغب��ًا يف املبادرة اإىل نق�ص��ه. وقد �صب��ق اأن توّقفنا عند 

هذه الواقعة. 

ويف مطلع 1950، كانت ت�صر اإىل ال�صطراب يف الو�صط احلاكم 

اأخب��اٌر متناق�ص��ة ل يلبث بع�صه��ا اأن ُيْنفى: من لق��اِء م�صاحلٍة 

ب��ني »ال�صلط��ان« ورئي���ض احلكومة اإىل لق��اٍء )مناق���ضٍ لالأّول 

يف مغ��زاه( ب��ني ال�صلح وقط��ب املعار�صة كمي��ل �صمعون، فاإىل 

لق��اء ح�صره ال�صل��ح و»ال�صلطان« يف الق�ص��ر اجلمهورّي ومعهما 

اأحم��د الأ�صعد، وهو ق��د ح�صل فعاًل وكان له م��ا بعده مبعونة 

م��ن �صربي حم��اده رئي�ض املجل���ض النيابّي، وم��ن نائب جّزين 

الد�صت��ورّي اإبراهيم عازار. اأف�صت اللقاءات املختلفة اإىل َقْدٍر من 

التفاهم عن��د اأعتاب الت�صكيالت الإدارّية والأخرى الق�صائّية. 

ولعّله��ا اأ�صهمت اأي�ص��ًا يف عبور اأزمة النف�ص��ال اجلمركّي عن 

�صوري��ا بَقْدٍر معترب م��ن الت�صامن يف الطاق��م احلاكم. ولكن 

ه��ذا التفاهم امتحنه يف اأّي��ار تاأييد رئي�ض احلكومة حّق وفيق 

��ار يف ت�صّلم رئا�صة حمكم��ة التمييز. وهو ما مل يح�صل اإذ  الق�صّ

ار من  اخت��ر للمن�صب ب��دري املعو�صي فكان اأن ا�صتق��ال الق�صّ

ار م�صتحّقًا مل يوجد غر التاأويل الطائفّي  الق�صاء. ومّلا كان الق�صّ

لإق�صائه يف متناول اليد. فالتقى ما �ُصّمي »الكتلة الإ�صالمّية«، 

وفيه��ا اليايف واملنال و�صامي ال�صلح والعويني وغرهم من ال�صّنة، 

وفيها الأ�صعد وحماده من ال�صيعة، وح�صر ريا�ض ال�صلح الذي اأّوَل 

�صع��د الدين �صاتيال الجتماع باأنه »التفاف« حوله. ومل يكن 

عة دليَل �صفاٍء يف  ه��ذا النوع النادر من اللق��اءات الطائفّية املو�صّ

جّو العالقات بني الطوائف ويف �صدارتها العالقات بني الروؤ�صاء.

وم��ا اإن هداأ غبار الت�صكيالت الإدارّية والق�صائّية حّتى ُفتحت، 

يف حزي��ران، معرك��ة القان��ون اجلدي��د لالنتخاب��ات النيابّي��ة 

وكان موع��ودًا م��ن �صن��ة 1947 وكان املوعد الد�صت��ورّي لإجراء 

النتخاب��ات ربي��ع 1951. وكان مدار اجلدل – عل��ى ما �صيجري 

جم��رى العادة مذ ذاك – ت�صغر الدائرة النتخابّية اأو اإبقاء الدوائر 

مطابق��ة للمحافظات. وكان �صليم اخل��وري م�صايعًا للتعديل 

الذي وجده مالئمًا مل�صاحل��ه النتخابّية يف اجلبل، وكان ريا�ض 

ال�صل��ح معار�صًا له ومع��ه يف ذلك )اأو قبل��ه( حليفه يف معركة 

اجلن��وب اأحم��د الأ�صع��د، وزير الأ�صغ��ال العاّمة، وغ��ُره من ذوي 

الَغَلب��ة يف الدوائر الكبرة. وقد امتّد ه��ذا اجلدل اإىل اآب واأف�صى 

اإىل تق�صي��م حمافظتي اجلبل وال�صمال وحدهما، كاّلً اإىل دوائر 

ث��الث، واأبقي��ت كّل من املحافظات احلائ��زة اأقّل من خم�صة 

ع�ص��ر مقعدًا دائرة واحدة، وُرِفع عدد اأع�صاء املجل�ض النيابّي من 

خم�صة وخم�ص��ني اإىل �صبعة و�صبعني. وكان املب��داأ الذي اعُتمد 

للتق�صي��م اأو الوح��دة موّمن��ًا مل�صالح معظم الكت��ل يف املجل�ض 

القائ��م وملّبي��ًا، يف الوق��ت عينه، م�صيئ��ة »ال�صلط��ان« ب�صاأن 

اجلب��ل وم�صيئ��ة الأ�صعد – ال�صلح ب�صاأن اجلن��وب. وكان هرني 

فرع��ون، ال�صوت ال�صارخ ب�»الإ�ص��الح«، من انتخابّي وغره، قد 

ح نف�صه عنه  اأر�ص��اه ا�صتحداُث مقعٍد كاثوليكّي يف بروت ير�صّ

عو���ض »الغربة« التي كان��ت مفرو�صًة عليه على لئحة �صربي 

حماده يف البقاع. على هذا كّله، اأقّر م�صروع القانون باأكرثّية 

معتربة. غر اأن �صحفًا بينها النه�ر كانت قد اأغلظت القول يف 

ان تويني ممّيزًا بح�صافته،  م�صروع القانون ذاك. وكان نقد غ�صّ

اإذ ترّكز عل��ى التفاوت يف قّوة ال�صوت الناخب بني دائرة كبرة 

ينتخ��ب فيها املقرتع اأربعة ع�ص��ر نائبًا، واأخرى �صغرة ل يختار 

فيه��ا هذا املق��رتع غر اأربعة ن��ّواب. وهذا تف��اوٌت وجده تويني 

منافيًا لأ�صا�ض الديقراطّية اأي ملبداإ امل�صاواة بني املواطنني.

��ِكاًل اآخر تفّرع، على الأرج��ح، من ُمناخ اجلَدل  عل��ى اأن ُم�صْ

يف الت�صكي��الت الق�صائّي��ة ثّم ا�صتبك، مع تط��اُول مفاعيله، 

باجلَدل يف قانون النتخاب وبا�صتمرار �صغط »ال�صلطان« لفر�ض 

تعدي��ل وزارّي يق�ص��ي ريا���ض ال�صل��ح ع��ن وزارة الداخلّي��ة اإن مل 

��ر اإطاحة احلكومة برّمتها. ثاَر الغبار اأّوًل من حفلة دعا  تتي�صّ

 جتديد الولية وجتديد الإج�زة:
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يف بداي��ة احل��رب، وباإخ��الء كتيب��ة �صورّية 

كان��ت ُمرابطة يف الأرا�ص��ي اللبنانّية اأي�صًا. 

 من 
ّ
وهذا اإىل املطالبة بخروج اجلي�ض اللبناين

اجلهة الفل�صطينّي��ة من راأ�ض الناقورة. على 

اأن ه��ذا التع��رّث عولج ب�ص��رف اإ�صرائيل النظر 

 وال�صورّي 
ّ
ع��ن الربط ب��ني الو�صع��ني اللبن��اين

يف املي��دان. فانتهى الأم��ر ب�صحب الكتيبة 

ال�صورّية وباخلروج م��ن الناقورة الفل�صطينّية 

من اجلهة اللبنانّية وبالن�صحاب من القرى 

اللبنانّية املحتّلة من اجلهة الإ�صرائيلّية. وقد 

اعتربت احل��دود الدولّية بني لبنان وفل�صطني 

خّطًا للهدنة وحّددت على جهتيها منطقة 

ل يزيد فيه��ا احل�صور الع�صك��رّي لكّل من 

الطرف��ني ع��ن 1500 جن��دّي. وعلى ه��ذا وّقع 

الّتفاق يف 23 اآذار.

 

واأما مفاو�صات الهدنة الإ�صرائيلّية – الأردنّية 

فكان��ت اأك��رث مراح��ل التفاو���ض العرب��ّي 

الإ�صرائيل��ّي ُعَق��دًا واأ�صّده��ا خط��رًا. وهي قد 

بداأت يف رود�ض، يوم 2 اآذار، اأي اأن بدءها انتظر 

توقيع اّتفاق الهدنة بني م�صر واإ�صرائيل. على 

اأن التفاو�ض ال�صّري بني الأردّن واإ�صرائيل كان 

ق��د قطع اأ�صواطًا قبل ذلك ثّم ا�صتمّر مبوؤازرة 

��ت معظ��م  املفاو�ص��ة املعلن��ة. هك��ذا ُحلَّ

امل�ص��كالت التف�صيلّي��ة املّت�صل��ة باقت�ص��ام 

القد���ض، وجن��ح الطرف��ان اإىل التف��ادي م��ن 

الو�صاي��ة الدولّية على املدين�ة فبقيت القد�ض 

ال�صرقّي��ة يف عه��دة �ص��رق الأردّن والغربّي��ة يف 

عهدة اإ�صرائيل.

وكان��ت رغب��ة اإ�صرائي��ل يف ال�صتيالء على 

النقب كّله ويف حيازة منفذ مبا�صر اإىل البحر 

ففت��ح اّتف��اق الهدن��ة امل�صرّي – الإ�صرائيل��ّي 

اأو�ص��ع ب��اب لتفاو���ض مماث��ل ب��ني اإ�صرائيل 

والدول العربّية املحاربة. وقد جرت املفاو�صات 

امل�صرّية – الإ�صرائيلّي��ة يف رود���ض ورعاها رالف 

بان���ض نائب الو�صي��ط الدويّل. وه��ي قد بداأت 

 15 مبطالب��ة م�شرّي��ة بالع���دة اإىل خط���ط 

ت�صرين الأّول، اأي اإىل الو�صع الذي �صبق اخلرق 

االإ�شرائيلّي االأّول خلط�ط اجلبهة امل�شرّية. هذا 

فيما طلبت اإ�صرائيل ان�صحاب القّوات امل�صرّية 

كّلي��ًا اإىل بالدها. عل��ى اأن الأمر انتهى اإىل 

بقاء قطاع غ��زة يف يد القّوات امل�صرّية وجالء 

القّوة امل�صرّية املحا�صرة يف الفالوجة ب�صالحها 

وجتريد منطقة العوجا احلدودّية من ال�صالح. 

وقد اآث��ر اجلانب الإ�صرائيل��ّي بقاء القطاع يف 

ي��د م�صر على ت�صليمه اإىل �صرق الأردّن. وُوّقع 

الّتف��اق يف 24 �شب��اط 1949 وت�صّمن الإقرار باأن 

خّط الهدنة لي�ض حدودًا اإقليمّية واأن مواقف 

الطرفني ومطالبهما ب�صاأن الت�صوية النهائّية 

ها الّتفاق.  للم�صاألة الفل�صطينّية ل ي�صّ

واأّما املفاو�صات اللبنانّية – الإ�صرائيلّية فبداأت 

يف اجله��ة الفل�صطينّي��ة م��ن راأ���ض الناقورة 

 قد متركز من 
ّ
حيث كان اجلي�ض اللبناين

بداي��ة احلرب. بداأت املفاو�صات يف 13 كانون 

الث��اين ث��ّم ُعّلق��ت بانتظ��ار توقي��ع الهدنة 

امل�صرّية – الإ�صرائيلّي��ة لُت�صتاأن��ف يف مطل��ع 

اآذار. وقد عّقدها ا�صتمرار القّوات الإ�صرائيلّية 

يف احتالل قرى حدودّية لبنانّية وربط اإ�صرائيل 

اإخالءها هذه الق��رى باإخالء اجلي�ض ال�صورّي 

راأ���ض اجل�ص��ر ال��ذي كان قد اأن�ص��اه عرب نهر 

الأردّن عن��د م�صتعم��رة م�صم��ار هردي��ن، 
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اإليه��ا بع�ٌض م��ن اأركان حزب الن��داء القومّي الزعي��م العراقّي 

�صال��ح جرب، وطلبوا فيه��ا اإىل املطرب ال�صعبّي عم��ر الزعّني اأن 

ي�صمعهم اأغنية عنوانها »جّددلو« ما لبثت �صهرتها اأن طّبقت 

الآفاق وفيها تناُوٌل ُمْقِذع لرئي�ض اجلمهورّية ولعائلته. وكانت 

، عملني 
ّ
الأغني��ة والت�صفيق له��ا، يف ح�صرة �صيف غ��ر لبناين

ع�ص��ري القبول على ذائقة تل��ك الأّيام. والظاهر اأن الأمر بلغ، 

عل��ى الفور، م�صامَع ريا�ض ال�صل��ح فاأَمر مبالحقة الزعّني الذي 

اأوق��ف واأحي��ل اإىل املحاكمة. كان ال�صل��ح يعرف الزعّني من 

زم��ن طويل جّدًا. يدّل عل��ى ذلك اأّنه ا�صطحب��ه ليغّني للحّرّية 

يف َحْف��ٍل اأقامه اإبراهيم هنان��و على �صرف ال�صلح يف حلب �صنة 

1929، وق��د ذكرناه. وت�ص��ر بع�ض وقائع ال�صرت��ني اإىل اأّنهما قد 

يكون��ان تعارفا وهما �صبّي��ان يف مدر�صة ال�صي��خ اأحمد عّبا�ض 

الأزه��ري! مع ذلك َحَكمت املحكم��ة على الزعّني بال�صجن 

�صّتة اأ�صهر.

عل��ى الرغم من ه��ذه ال�صرامة التي اأبداه��ا ال�صلح يف معاجلته 

حادث��ًا ت�صّبب ب��ه بع�ض اأبناء عّمه واأ�صحاب��ه، راأى مدير ال�صرطة 

نا�صر رع��د، املنتمي اإىل »�صراي فرن ال�صّب��اك«، اأن ي�صّجل بادرَة 

ث��اأٍْر من ال�صحاف��ة القريبة اإىل رئي�ض احلكوم��ة. كان حمّمد 

النقا���ض قد ن�ص��ر يف ال�شّي�د مقالَة هجاٍء للعهد. وكان قد م�صى 

عل��ى ظهور املقالة ثالثة اأ�صابي��ع من غر اأن حتّرك ال�صلطات 

�صاكن��ًا حني اأقدم مدير ال�صرطة عل��ى ا�صتدعاء كاتب املقالة 

ومعه �صاحب ال�صحيفة �صعيد فريحة لي�صتجوبهما. فبدت هذه 

البادرة املتاأّخرة عن اأوانها رّدًا اأوعز به �صليم اخلوري على احَلْفل 

ال��ذي اأُْن�ص��دت فيه اأغنية الزعّني. ف�صاًل ع��ن ذلك، كان رعد 

ُيج��اوز حّد وظيفته اإذ مل يك��ن ا�صتجواب ال�صحافّيني من �صاأن 

مدير ال�صرطة. 

ج��ّرت الأزمة الت��ي اأ�صعله��ا ت�صّرف مدي��ر ال�صرط��ة ذيولها نحو 

ط ال�صح��ف، روايٌة عن  �صهري��ن واأ�صبوع��ني. �صاع��ت اأّوًل، بتو�صّ

»م�ص��اّدة« �صهدها جمل�ض ال��وزراء يف 20 حزيران واأو�صلها ال�صلح 

اإىل ح��ّد التهدي��د با�صتقال��ة احلكومة. وكان معن��ى ذلك اأن 

بع�ض الوزراء �صاند نا�صر رعد. ويف اليوم التايل، ح�صر رعد ملقابلة 

رئي�ض احلكومة فاأفيد، بعد انتظار طال، اأن الرئي�ض »م�صغول« 

وان�ص��رف. ويف جمل���ض الن��ّواب، داف��ع اإمي��ل حّل��ود )خطي��ب 

»اخلورّي��ني« املف��ّوه( عن بادرة رع��د فاأجابه ال�صلح ب��اأن امل�صاألة 

ه وحده ب�صفته وزيرًا للداخلّية. ثّم �صدر عن جمل�ض الوزراء  تخ�صّ

مر�ص��وٌم باإعطاء رعد اإجازة اإدارّية مّدته��ا �صهر. و�صاع بعد ذلك 

اأن وزي��رًا اأو وزراء هّددوا بال�صتقالة، واأن بع�صهم يبذل و�صاطة بني 

رئي���ض احلكوم��ة و�صليم اخلوري. عل��ى اأن املدينة مل تلبث اأن 

ا�صطرب��ت باأخبار »تظاه��رات ولئّية« لرئي���ض اجلمهورّية ُيِعّد 

�صليم اخلوري يف عاليه لزحفها على الق�صر اجلمهورّي يف البلدة. 

قابل ذلك تقاُطُر وفوٍد اإىل منزل ريا�ض ال�صلح متهيدًا للرّد على 

الن��زول اإىل ال�ص��ارع مبثله. عل��ى اأن احلكومة األغ��ت اإجازات 

ال�صرط��ة والدرك و�صّرت على مداخ��ل املدينة دورّيات للتفتي�ض 

ع��ن ال�صالح، ملّوحة بالقم��ع اإنفاذًا لقانون الط��وارئ. ويف هذا 

الوق��ت، كان��ت ال�صحافة ق��د اأ�صبح��ت ميدانًا له��ذا ال�صجار، 

ها اأو وا�صل حملته عل��ى رئي�ض احلكومة، وَحَمل  فَحَم��ل بع�صُ

بع�صه��ا على »العهد« اأو متادى يف احلملة عليه. ومل يدراأ خطر 

الن��زول اإىل ال�صارع اإل تدّخُل رئي���ض اجلمهورّية مهّدئًا من روع 

اأخي��ه، وا�صتنفاُر الو�صط��اء ويف مقّدمهم �ص��ربي حماده وحبيب 

اأب��ي �صه��ال. كان مطلب �صليم اخل��وري اأن ُتْخت�صر اإجازة رعد 

ويو�ص��ع ح��ّد ل�صج��ار ال�صحف. ومل َيْن��ُج اأ�صح��اب ال�صحف من 

العنف، فاعُتِدَي على منزٍل ومق�صورٍة َبْحرّية حلّنا غ�صن �صاحب 

الدي�ر وعلى منزل �صعيد فريح��ة �صاحب ال�شّي�د وكالهما من 

م�صايع��ي ريا�ض ال�صلح وكان��ا غائبني عن املنزل��ني واملق�صورة. 

ويف الوق��ت عين��ه، اأُحي��ل �صعيد فريح��ة اإىل املحاكم��ة واأُوقف 

حمّمد النّقا�ض وكانت ال�شّي�د ما�صية يف احلملة ال�صاخبة التي 

ابتداأتها مقالته فاأُوقفت، اأّوًل، ثالثة اأّيام. ومل يكن لذلك من 

اأث��ر عليه��ا، وهي الأ�صبوعّي��ة، �صوى تاأخر �صدوره��ا يومًا واحدًا 

فق��ّررت حمكمة ا�صتئناف املطبوع��ات موا�صلة تعطيلها اإىل 

نهاي��ة املحاكمة. هذا فيم��ا كانت مواجه��ة ق�صائّية اأخرى 

مداره��ا القدح والذّم جتري ب��ني الدي�ر »ال�صلحّية« مّدعية ونداء 

الوطن »اخلورّية« مّدعًى عليها...

وكان اأن اخت��ار كمي��ل �صمعون ه��ذا الظ��رف ليلقي خطبة 

قار�صة يف بدادون، قرب عاليه، بدت افتتاحًا لل�صراع النتخابّي 

يف اجلب��ل ورم��ت باأق��ذع التهم م��ن �صّمتهم »ه��م« من غر 

متييز بني »العهد« وحكومته. كان �صمعون يرّد املعار�صة اإىل 

واجهة... املعار�صة. وذلك بعد اأن بدا لوهلة اأن ال�صاحة م�صتغرقة 

يف ن��زاع بني احلكوم��ة و�صقيق رئي���ض اجلمهورّية، تراءت من 

��ي اجلمهورّية واحلكومة. حّتى  خالل��ه �صّدة املجاذبة بني رئي�صَ

وكان   .
ّ
الأردين اجلي���ض  يحتّل��ه  وجنوب��ّي 

الع��راق )وه��و دول��ة غ��ر حم��اّدة لفل�صطني( 

ي�صه��د تظاهرات �صعبّية �صاخبة، على غرار 

دول عربّي��ة اأخ��رى، ا�صتفّز �صعوبه��ا ال�صخط 

على ما اآلت اإليه احلرب يف فل�صطني. وكان 

يف ذل��ك داف��ع للحكوم��ة العراقّي��ة )الت��ي 

ع��اد اإىل تروؤّ�صها ن��وري ال�صعيد بع��د ا�صتقالة 

مزاحم الباجه ج�ي( اإىل التحا�صي من دخول 

مفاو�صات الهدنة مع اإ�صرائيل. وكان امللك 

عب��د الله راغب��ًا يف اأن ُيعهد اإلي��ه بالتفاو�ض 

عل��ى م�ص��ر املنطق��ة الت��ي كان يحتّله��ا 

اجلي���ض العراقّي. وه��و ما ت��رّدد العراقّيون يف 

الت�صليم به اأّول الأم��ر ثّم عادوا فقبلوه حتت 

ّقعت الهدنة 
ُ
وطاأة التهدي��د الإ�صرائيلّي. وقد و

الإ�صرائيلّية – الأردنّية م�صتملة على القطاع 

العراقّي يف الثالث من ني�صان، وبداأت القّوات 

العراقّي��ة ان�صحابه��ا من فل�صط��ني يف 6 من 

ذاك ال�صه��ر لتنهيه يف 14. وكان من نتيجة 

ذلك و�ص��ع الق��ّوات الإ�صرائيلّي��ة يدها على 

قرى عربّية عدي��دة كانت واقعة يف القطاع 

العراق��ّي وقاتل��ت حّت��ى نهاية احل��رب. واأّما 

العراق فاأمكنه اأن يخرج من احلرب جُمتنبًا 

عقد هدن�ة مع اإ�صرائيل.

 

وكم��ا ل��و اأن اّتفاق��ات الهدن��ة ه��ذه كان 

ُي�ص��ّكل كّل منه��ا عذرًا لتالي��ه، تاأّخر بدء 

املفاو�صات بني �صوريا واإ�صرائيل اإىل 12 ني�صان. 

وكان��ت ح�صائل احل��رب قد اأورث��ت غليانًا 

�صعبّيًا وا�صطرابًا �صيا�صّيًا يف �صوريا، فا�صتقالت 

الأحم��ر يغنيه��ا عن �صل��وك قن��اة ال�صوي�ض 

ه��ي امل�صكل الكبر الث��اين بني اجلهتني. 

وه��و م�صكل حّلتُه اإ�صرائي��ل باإطالقها اآخر 

عملّية كبرة يف حرب فل�صطني وقد �صّمتها 

عملّية »عوف�دا« واأف�صت بها من املواقع التي 

كانت قد اأجلت عنها اجلي�ض امل�صرّي �صابقًا 

يف �صمال النق��ب اإىل راأ�ض خليج العقبة. وقد 

ح�ص��دت اإ�صرائي��ل له��ذه املهّمة ثالث��ة األوية 

اأّدت مهّمته��ا ب�صهول��ة تاّم��ة فو�صل��ت اإىل 

قري��ة اأم ر�صر���ض )وه��ي التي اأ�صبح��ت تدعى 

اإيالت( املقابلة لبلدة العقبة الأردنّية، وذلك 

ي��وم 11 اآذار اأي يف اأثن��اء مفاو�ص��ات الهدن��ة 

م��ع �صرق الأردّن. وكان املل��ك عبد الله قد 

��ب من ه��ذا الزحف فبّك��ر اإىل طلب  حت�صّ

جن��دة ع�صكرّي��ة بريطانّية للج��م املطامع 

الإ�صرائيلّية يف اجلنوب. وقد اأر�صلت بريطانيا 

فعاًل ق��ّوة دبابات حم��دودة رابطت يف العقبة 

الأردنّية، وهو ما ا�صتثار حنق اإ�صرائيل ال�صديد 

يف حين��ه. عل��ى اأن الق��ّوة الربيطانّي��ة لبثت 

�صاكنة عند احت��الل اجلي�ض الإ�صرائيلّي اأم 

ر�صر�ض وقبلها �صائ��ر النقب. بعد ذلك باأّيام، 

اأفه��م الربيطانّيون امللك عبد الل��ه اأي�صًا اأن 

املعاه��دة الربيطانّية – الأردنّية ل مفعول لها 

يف �ص��اأن ال�صّفة الغربّية الت��ي اأ�صبح م�صرها 

حمّل تنازع حمموم بني الطرفني الإ�صرائيلّي 

 يف املفاو�صات.
ّ
والأردين

والواق��ع اأن ال�صّفة الغربّية اأو منطقة »املثّلث 

م��ة يف احل��رب اإىل  الكب��ر« كان��ت مق�صّ

قطاع��ني: �صم��ايّل يحتّل��ه اجلي���ض العراقّي 
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اأن بع���ض �صح��ف املعار�صة اأ�صبحت تبدو حائ��رة بني اأن تكون 

�صح��ف »�ص��راي فرن ال�صّب��اك« يف وجه �صراي احلكوم��ة، اأو اأن 

تبق��ى �صحف��ًا ملعار�صة ت�صته��دف احلكومة طبع��ًا ولكّنها ل 

تع��ّف عن ر�صق »العهد« ب�صهامه��ا بل هي قد ترى فيه الهدف 

الأَْوىل بهذه ال�صهام.

كان �صمعون حممّي��ًا بح�صانته ومل يكن ما ُذكر من تلويح 

. ولكن الرقاب��ة منعت ن�ص��ر اخلطبة  برفعه��ا كالم��ًا جّدي��اًّ

ان  فانف��ردت النه�ر بالن�ص��ر و�ص��درت مذّكرة جلب بح��ّق غ�صّ

توين��ي ال��ذي توارى ليوا�ص��ل الكتابة مّدة من خمباإٍ جل��اأ اإليه اأو 

اأك��رث. وكانت النه�ر را�صخة الكع��ب يف �صّن الهجمات على 

ريا���ض ال�صل��ح. ولكّنه��ا اأخ��ذت يف ه��ذه املّدة مت��زج معار�صة 

احلكومة مب�صايرة »العهد«، مبا يف ذلك الدفاع عن مع�صكر 

»ال�صلط��ان«. عليه اأّكدت اأن »كرام��ة اأرفع مقام يف الدولة« 

اأ�صحت »هدف حمالت يعرف اخلا�ّض والعاّم امل�صدر الذي يغّذيها 

وي�صرف على توجيهها«. ومل يكن امل�صدر امل�صار اإليه، بطبيعة 

احلال، غ��ر ريا�ض ال�صلح. وقد اأردفت النه���ر اأن قول »الأبواق« 

»اإن �صلي��م اخل��وري ناقم عل��ى ريا�ض ال�صلح لأّن��ه ياأبى خ�صوع 

ال�صراي مل�صيئته« اإمّنا هو قول ل تعدو حقيقته الرغبة يف »ت�صويه 

احلركة ال�صعبّية«! وكان اأح��د »اأبيات الق�صيد« �صوؤال وّجهه 

توين��ي اإىل رئي���ض احلكوم��ة: ما ال��ذي يرّبر بق��اءك؟ »هل هو 

نفوذك الغرب��ّي وعالقاتك ال�صخ�صّية بزعم��اء �صوريا اجلديدة« 

و�صيا�صتك العربّية الت��ي نّفرت الكثرين من لبنان فقاطعوه؟ 

اأي اأن توين��ي اأخ��ذ يح��اول اأن ي��رّد اإىل نحر ريا�ض ال�صل��ح ت�صّدره 

)ف�ص��اًل عن اأمور اأخرى( معرك��ة »املقاطعة« مع اأهل احلكم 

يف �صوري��ا، وهي معركة كان قد تدّراأ فيها )ف�صاًل عن املوالني( 

كث��ر من املعار�ص��ني، وبينهم تويني، مبوق��ف ال�صلح ال�صامد 

يف وج��ه مطل��ب »الوح��دة« الدم�صق��ي، ويف وج��ه جانب كبر 

م��ن اجلمهور الطائف��ّي املوؤّيد تقليدّي��ًا لل�صلح نف�ص��ه. غر اأن 

تويني عمد، يف مقالت لحقة، اإىل نوع من النقد الذاتي فاأ�صار 

اإىل حلظ��ات �صع��ف اجتازها يف م��ّدة ا�صطهاده تل��ك: بع�صها 

»�صلح��ّي« متّثل يف زي��ارة قام بها لريا�ض ال�صل��ح وانطوت على 

نوع من امل�صاومة، وبع�صها »خورّي« اأحال مناورات »ال�صلطان« 

ه بزيارٍة طويلة يف  اإىل »حرك��ة �صعبّية« وجعل هذا الأخر يخ�صّ

خمباإ كان متواريًا فيه اجتنابًا للتوقيف. وكان �صعيد فريحة 

ق��د توارى ه��و الآخ��ر و�صاع – على ما ج��اء يف مذّك��رات ب�صاره 

اخل��وري – اأن ريا�ض ال�صلح نف�صه توىّل اإخف��اءه اأو اأوعز بذلك اإىل 

اأحد جّتار احللوى العربّية !

يف ه��ذا الوق��ت، كان موق��ف جمل���ض النّواب م��ن احلكومة 

في�ص��اًل يف حتدي��د الدرج��ة الت��ي بلغتها ح��ّدة الأزم��ة. ولكن 

املجل�ض افتق��د ن�صابه جلل�صة كانت مق��ّررة يف اأواخر حزيران، 

فب��دا ذلك تفادي��ًا للَحَرج من َط��ْرح الثق��ة باحلكومة يف هذا 

الظرف ولتح��ّرج نّواب العهد يف منحها اأو حجبه��ا �صواٌء ب�صواء. 

ويف منت�ص��ف مّت��وز، كان عقد جمل�ض ال��وزراء اأي�ص��ًا قد تاأّجل 

مّرت��ني فاجتم��ع. ولكن امل�ص��كل املتعّلق مبدي��ر ال�صرطة مل 

ُيط��رح فيه بل طُ��رح يف لقاءات جرت عل��ى حا�صيته، و�صحبت 

ذل��ك كّله تظاهراُت تاأييٍد لريا�ض ال�صلح �صِهَدها بع�ض اأحياء 

ة، يف يوم وقفة عيد الفطر، تعليُق  ب��روت. وقد تخّلل هذه اخل�صّ

اأعالٍم فرن�صّية وبريطانّية واأمركّية على بع�ض دكاكني حّي 

الب�صط��ة البروتّي!! فاهتّز لذلك نائُب املدينة حبيب اأبي �صهال 

ون��زل لنْزع الأع��الم، فلم يتمّكن من ذلك حّت��ى وافاه ريا�ض 

ال�صلح اإىل حيث كان فُنزعت الأعالم. 

واأم��ا اإجازة رعد فل��م ُتخت�صر بل ُمّددت �صهرًا اآخر. ثّم عاد مدير 

الداخلّي��ة العاّم فمنحه اإجازة اأخ��رى مّدتها ثمانية اأّيام، ابتداًء 

من 23 اآب، وذلك ب�صبب وجود الوزير )رئي�ض احلكومة( يف خارج 

البالد. ويف اأوائل ال�صهر الثاين، كانت مديرّية ال�صرطة قد ُحّولت 

اإىل م�صلح��ٍة تابعة ملدير رئا�صة جمل�ض ال��وزراء بعد اأن ُو�صع هذا 

الأخر بت�صّرف وزارة الداخلّية مع احتفاظه بوظيفته الأ�صلّية. 

عليه اأ�صبح ملدي��ر ال�صرطة )وملدير الأمن العاّم اأي�صًا( رئي�ض اإدارّي 

جدي��د هو ناظ��م ع��ّكاري، وكان اأحد كب��ار املوّظفني املعّول 

عليه��م من جانب ريا�ض ال�صلح، فيما كان املدير العاّم لوزارة 

��ب على »�صراي ف��رن ال�صّباك«.  الداخلّي��ة اأني���ض �صالح ُيْحَت�صَ

كان ه��ذا احلّل وا�صَح الَعَرج فَعَر���ض رعد ا�صتقالته من وظيفٍة 

ق��ّدر اأّنه��ا اأ�صبح��ت �صبه وهمّي��ة. على اأن احلكوم��ة عادت، 

بع��د اأّيام، ع��ن مر�صومها القا�صي بتكليف ع��ّكاري مهّمته 

اجلديدة. فمّهد ذل��ك لعودة نا�صر رعد، بعد م�صل�صل الإجازات، 

اإىل وظيفته.

ان تويني و�صعيد فريحة فانتهى بهما الأمر اإىل املثول اأمام  واأّما غ�صّ

املحكم��ة يف اأوائل اآب. وحكمت هذه بحب���ض تويني �صهرين 

منذ دخول اجليو�ض العربّية فل�صطني واإعالن 

قيام اإ�صرائيل يف 15 اأّيار 1948، منعت احلكومة 

امل�صرّية مرور الب�صائ��ع والذخائر بني اأرا�صيها 

وفل�صطني. وقد ا�صتمل هذا املنع على ال�صفن 

املبحرة عرب قناة ال�صوي�ض. واأو�صحت احلكومة 

لحقًا اأن احلظر ي�صمل كّل ما يعّزز املجهود 

. وكان على م�صر، يف ما 
ّ
احلربّي ال�صهي��وين

يخ���ضّ القناة، اأن تواج��ه تعار�ض هذا احلظر 

مع اأحكام اّتفاقية الق�صطنطينّية الدولّية، 

املوّقع��ة �صن��ة 1888. فا�صتن��دت احلكومة يف 

 ب�ص��اأن القناة 
ّ
ذل��ك على امل�صل��ك الربيطاين

يف خ��الل احلربني العاملّيت��ني وعلى اأحكام 

املعاه��دة الربيطانّية – امل�صرّي��ة، املوّقعة �صنة 

1936، لتخل���ض اإىل توكي��د ح��ّق م�ص��ر يف 
اّتخ��اذ م��ا تراه م��ن تدابر حلماي��ة اأرا�صيها 

والقناة. كان��ت بريطانيا قد حّولت منطقة 

القناة اإىل منطق��ة مدّججة بال�صالح خالفًا 

ملعاه��دة الق�صطنطينّية التي اأملت جتريدها 

م��ن ال�ص��الح، واأباحت عبور القن��اة لل�صفن 

التجارّي��ة واحلربّي��ة يف اأّي��ام ال�صل��م ويف اأّي��ام 

احلرب. وكان��ت معاهدة 1936 ق��د كّر�صت 

ه��ذا الأم��ر الواقع. ويف الظرف ال��ذي ن�صاأ من 

دخ��ول الق��ّوات امل�صرّي��ة اإىل فل�صط��ني، راأت 

م�ص��ر يف كونه��ا قد اأ�صبح��ت يف حال حرب 

م��ع اإ�صرائيل م�صّوغًا للحظر املق��ّرر �صندًا اإىل 

حكوم��ة جميل م��ردم وخلفتها حكومة 

خال��د العظ��م يف كان��ون الأّول 1948 وظهرت 

معار�صة للتفاو�ض على هدنة مع اإ�صرائيل.

 

ويف 30 اآذار ق��ام ح�صني الزعيم، قائد اجلي�ض، 

بانق��الب ع�صك��رّي واألق��ى القب���ض عل��ى 

القّوتلي رئي�ض اجلمهورّية وعلى العظم رئي�ض 

احلكوم��ة وفر���ض نف�ص��ه رئي�ص��ًا حلكومة 

جدي��دة. وكانت الذريعة ُجن��وح ال�صيا�صّيني 

اإىل حتميل اجلي���ض امل�صوؤولّية عن الهزية، 

وهي تهمة رّدها ال�شّباط اإىل حّكام البالد.

 

وق��د تع��رّثت املفاو�صات م��ع الإ�صرائيلّيني يف 

عه��د حكومة الزعيم وطال��ت. فقد كان 

اجلان��ب الإ�صرائيل��ّي يطلب خ��روج اجلي�ض 

ال�ص��ورّي اإىل ما وراء احلدود الدولّي��ة مغادرًا ما 

كان يحتّله من اأرا���ضٍ فل�صطينّية حمدودة 

على جانبي نه��ر الأردّن. وهو ما انتهى، بعد 

جتاذب، بحّل و�صط ق�ص��ى مبرور خّط الهدنة 

يف و�ش��ط املنطقة الفا�شلة بني خط�ط انت�شار 

اجلي�صني وبتجريد ه��ذه املنطقة من ال�صالح 

واإخ�صاعها لإدارات حمّلّية حتت رقابة الأمم 

املّتح��دة. وعلى ه��ذا ُوّق��ع اّتف��اق الهدنة يف
 

20 مّتوز.
 

قب��ل ذلك مب��ّدة، اأي يف 4 اآذار، كان جمل�ض 

الأمن قد وافق عل��ى دخول اإ�صرائيل منّظمة 

الأمم املّتحدة، وهو ما قبلته اجلمعّية العاّمة 

لهذه املنّظمة.
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وتغريه خم�صني لرة، وتعطيل جريدته اأ�صبوعًا، وبحب�ض فريحة 

�صهري��ن اأي�صًا وتغري��ه 100 لرة، وتعطيل جمّلت��ه ثالثة اأ�صهر. 

��ني طلبا العفو من رئي���ض اجلمهورّية فاأجيبا  ولك��ن ال�صحافيَّ

اإىل طلبهما بعد اأّيام قليلة اأم�صياها يف �صجن الرمل.

يف هذه املّدة كّلها، كانت مرا�صم اللياقة بني رئي�صي اجلمهورّية 

واحلكوم��ة مّت�صل��ة على اأمّت م��ا يرام. ففي عي��د الفطر )الذي 

وق��ع يف اأوا�صط مّتوز( ب��ادر رئي�ض احلكومة ومفت��ي اجلمهورّية 

ومعهم��ا وفٌد م��ن اأعيان امل�صلم��ني اإىل زيارة الق�ص��ر اجلمهورّي 

يف عالي��ه، مهّنئني رئي�ض اجلمهورّية بالعي��د قبل اأن يتمّكن 

ه��و من زيارتهم��ا للتهنئة على جاري الع��ادة! وكانا يبتغيان 

ْجب ملا ح�صل الع�صّية من رْفٍع  م��ن ذلك تنقية اجلّو واإظهار ال�صَ

لالأع��الم الأجنبّية يف حّي الب�صطة. ولك��ّن اإطالق النار كان 

كثيفًا يف العيد وكان يف وارٍد مغاير. ويف فتوح ك�صروان، اأ�صدى 

ر�صا���ض الرتحيب برئي���ض اجلمهورّية الزائ��ر لر�صا�ض الرتحيب 

البروتّي مَبْقَدِم عيد الفطر!

الب��الد  وكان��ت  اأيل��ول  يف  الظاه��رة  ذيوله��ا  الأزم��ُة  َلَم��ت  مَلْ

تقرتب – ف�ص��اًل ع��ن هم��وم اأخ��رى كبرة – م��ن النتخابات 

النيابّي��ة. وكان �شلي��م اخل���ري ق��د اأعياه اإ�شق��اط احلك�مة 

باإقناع بع�ٍض م��ن اأع�صائها بال�صتقالة. وكان بني من اأ�صيع، 

يف اأوقات خمتلفة، كالٌم عن احتمال اإقدامهم على ال�صتقالة 

كلٌّ م��ن اأب��ي ج��ودة وتق��ال واأر�صالن وتق��ّي الدي��ن. ولكن مل 

يتحّق��ق �صيء من ذلك، وظه��ر اأن رئي�ض اجلمهورّية غر حمّبذ 

�صل��وك هذا الطريق. عليه راح��ت م�صاعي �صليم اخلوري تّتجه 

اإىل احل��وؤول دون اإ�ص��راف حكوم��ة يرئ�صها ريا���ض ال�صلح على 

النتخاب��ات املقبلة. وكانت ُتن�ص��ب اإىل ال�صلح، يف هذه الآونة 

نف�صها، رغب��ة يف تروؤّ�ِض حكومٍة ائتالفية تت��وىّل هذه املهّمة. 

مل يكت���ِض هذا ال�صراع حّلة التوّتر التي �صحبت حكاية نا�صر 

رع��د ومتفّرعاتها. وُي�صتخل�ض م��ن مذّكرات ب�صاره اخلوري اأّنه 

كان مّي��اًل اإىل اإقن��اع ال�صلح بالتخّلي ع��ن رئا�صة احلكومة 

بالت��وؤدة واللني والوعد بعودٍة له اآجلة. وهو يقول اإن ال�صلح كان 

َينْي اأو ثالثة من الطاحمني  نِّ قد �صّلم، قْبَل مّدة، برتك ال�صّدة ل�صُ
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يت�صّنمونه��ا عل��ى الت��وايل فُيبع��د ال�صل��ُح ع��ن نف�ص��ه �صبهة 

ال�صتئث��ار ثّم يع��ود فرتقيها بع��د هوؤلء، ليكم��ل مع رئي�ض 

اجلمهورّي��ة ولية هذا الأخر الثانية. وي�صيف اخلوري اأن ال�صلح 

اأب��دى �صيقًا وَبَرمًا به��ذا التفاهم حني ج��اء اأوان العمل به، واأن 

اجتماع��ات عّدة ا�صرتك��ت فيها �صخ�صّي��ات اأخرى جرت بني 

الرجل��ني حّتى انتهى ال�صلح بقبول طلب ال�صتقالة الذي وّجهه 

اإلي��ه رئي�ض اجلمهورّية. وكان ما يج��ري يف �صاحات املنا�صبات 

�صان التجاذب  العاّمة و�صوارعها ينبئ باأن ثّمة جمهوَرين يتح�صّ

الدائر ويريان فيه �صاأنًا يتعّلق بهما ول يخ�ّض الرجلني وحدهما. 

على هذا بلغ اإطالق النران م�صتوًى غر معهود، يف نهاية العام 

1950، حني حّلت ذك��رى املولد النبوّي ثّم حّل عيد امليالد بعدها 

بيوم��ني. بدت هذه الظاهرة )وقد �َصَغل��ت املدينة وال�صحف نحوًا 

دة  م��ن خم�صة اأّي��ام( مبارزًة �صيا�صّية وا�صحة، وب��دت اأي�صًا موؤكِّ

م��ا كان يرتّدد من اأخب��ار انت�صار ال�صالح يف الب��الد. وا�صطّرت 

الهيئات الن�صائّية اإىل التنديد مبا جرى يف بياٍن �صارم.

هذه امل�صاّدات املتعاقبة، وقد مالأت �صنة وبع�ض �صنة من الزمن، 

رئا�ص��ة  اأن  الأّول  اأم��ور:  تك�صفه – ثالث��ة  م��ا  تك�صف – ب��ني 

اجلمهورّي��ة كانت قاب�صة، اإىل حّد م��ا، على مقاليد للحكم 

املبا�ص��ر موازي��ة ملقاليد ال�صلط��ة الد�صتورّية الت��ي كانت قاب�صة 

على اأهّمها اأي�صًا. فقد كان َزْرُع املوّظفني الطّيعني، كبارهم 

وال�صغار، يف مواقع خمتارة، يّكن رئي�ض اجلمهورّية من اإجراء 

اإرادت��ه، يف �صاأٍن من ال�ص��وؤون، دون اعتبار لإرادة الوزير املخت�ّض اإن 

��م ا�صتجاب��ة م��ن هذا الأخ��ر. ومل يكن يف َي��ِد الوزير،  مل يتو�صّ

اإذ ذاك، غ��ُر ال�صك��وت، اإذا �صاء البق��اء، اأو العرتا�ض املف�صي، 

يف اأرج��ح احتم��ال، اإىل ال�صتقال��ة. ومّلا مل يك��ن ينا�صب مقام 

الرئا�ص��ة الأوىل اأن يتن��ّزل الرئي�ض بنف�صه اإىل ح��ّد الإدارة اليومية 

ل�صبك��ة احلك��م املبا�صر ه��ذه، فاإّنه كان يرتك ه��ذه الإدارة 

لأخيه، وهو �صيا�صّي غر م�ص��وؤول ي�صتطيع الرئي�ض اأن »يردعه« 

عند اللزوم، معاماًل اإّياه معاملته ل�»طرٍف �صيا�صّي« بني اأطراف، 

ودافع��ًا ع��ن نف�صه َتِبع��َة �صلوكه. م��وؤّدى هذا اأن كث��رًا مّما 

كان يح�ص��ل بي��د الإدارة اأو بي��د الق��وى امل�صّلحة اأو بي��د الق�صاء 

كان��ت الَتِبعُة املبدئّية فيه واقعة يف غر موقع الَتِبعة الفعلّية. 

نًا بالد�صتور من امل�صوؤولّية  فكان رئي�ض اجلمهورّية يبقى متح�صّ

ع��ن اأفعال كان يتوّلها، مبا�ص��رة اأو بالوا�صطة غر الد�صتورّية. 

وه��ذه حال مل تك��ن خافيًة ع��ن املعار�ص��ة ال�صيا�صّية ول عن 

ال�صوابق والأحكام الآنفة الذكر، وهو ما مل 

تقّرها عليه من البداية بريطانيا املع�صكرة 

حول القناة ول فرن�صا.

بع��د الهدن��ة امل�صرّية – الإ�صرائيلّي��ة، تابعت 

م�صر احلظر، واإن تكن غّرت يف تفا�صيله. 

وكانت الواقعة الأبرز اأنها اأبقته مطّبقًا على 

النفط املّتجه اإىل م�صفاة حيفا. وكانت هذه 

امل�صفاة قد كّفت عن تلّقي اخلام عرب خّط 

�صركة النف��ط العراقّية .I.P.C فاأ�صبح معّولها 

عل��ى النف��ط امل�صتورد بح��رًا من اإي��ران ومن 

م�صادر اأخرى غ��ر عربّية. وقد اعتربت م�صر 

اأن اّتفاق الهدنة ل ينهي حالة احلرب. وحني 

تقّدم��ت اإ�صرائيل ب�صك��وى اإىل جلنة الهدنة 

امل�صرتك��ة يف اآب 1949، ب��دا اأن ه��ذه الأخرة 

جت��اوزت نط��اق اخت�صا�صه��ا ال��ذي ل ي�صمل 

امل�صائل املتعّلقة بقناة ال�صوي�ض، اإذ طلبت اإىل 

م�صر رفع احلظر عن مرور الب�صائع املتوّجهة 

اإىل اإ�صرائيل.

وقد ا�صتاأنفت م�صر هذا احلكم، فكان على 

ة مهّمتها  الأمم املّتحدة اأن جتمع جلنة خا�صّ

التدقي��ق يف �صالحّيات جلنة الهدنة. وهو ما 

تاأّخ��ر اإىل مطلع �صنة 1951. وقد انتهت تلك 

اللجن��ة اإىل القول بخ��روج احلظر امل�صرّي من 

دائ��رة اخت�صا�ض جلنة الهدن��ة، باعتبار هذا 

احلظر عم��اًل غ��ر ع�صك��رّي، ولكن مع 

ال�صتمرار يف اعتباره »عم��اًل عدائّيًا«. وهذا 

هو املوق��ف الذي رفعه رايل��ي، كبر مراقبي 

الهدن��ة الأمركّي، اإىل جمل�ض الأمن الدويّل 

يف حزيران 1951.

املواجهة الأخرى ب��ني م�صر واإ�صرائيل كانت 

جاري��ة، يف امل��ّدة نف�صها، ب�صدد ح��ّق املرور يف 

خلي��ج العقبة. مل يكن للخليج و�صع دويّل 

خا���ضّ متعاه��د عليه �ص��اأن قن��اة ال�صوي�ض، 

العاّم��ة  القواع��د  علي��ه  ت�ص��ري  وكان��ت 

للمالح��ة الدولّي��ة. فه��و ل�صان بح��رّي قليل 

العر���ض ممتّد بني الأرا�ص��ي امل�صرّية والأرا�صي 

ال�صعودّية ويالم�ض راأ�صه طرف النقب اجلنوبّي 

يف فل�صط��ني، وتق��ع عن��د ه��ذا الراأ���ض اأي�صًا 

بلدة العقب��ة الأردنّية، وه��ي ميناء اململكة 

الوحي��د. وق��د اأب��رزت م�صر ك��ون الحتالل 

الإ�صرائيلّي جلنوب النق��ب )وو�صول اإ�صرائيل، 

بالت��ايل، اإىل مياه اخلليج، بع��د �صّمها قرية 

اأّم ر�صر�ض املحاذية للعقبة الأردنّية(، اإمّنا جاء 

لحق��ًا لق��رار الهدنة ال��دويّل. فه��و، بالتايل، 

احت��الل حم�ض ل يرتّتب علي��ه حّق قانوين 

للمحت��ّل. لذا اعت��ربت م�صر كونها يف حال 

ح��رب م�صتمّرة م��ع اإ�صرائيل جمي��زًا لها اأن 

تغلق يف وجه ال�صفن املّتجهة اإىل هذه الأخرة 

م�صي��ق تران، وه��و بّوابة اخللي��ج اجلنوبّية 

ويقع يف املياه الإقليمّي��ة امل�صرّية وال�صعودّية. 

وق��د عمدت م�صر، له��ذه الغاية، اإىل احتالل 

جزيرت��ي ت��ران و�صناف��ر املتحّكمت��ني يف 

مدخل اخللي��ج، وذلك من غ��ر اأن تكون 

تبعّيتهم��ا له��ا اأو للملك��ة ال�صعودّي��ة اأمرًا 

حم�صوم��ًا، وع��ّززت كذل��ك منطق��ة �ص��رم 

ال�صيخ والن�صراين ببّطارّيات مدفعّية.

ويف حالتي قناة ال�صوي�ض وخليج العقبة، كان 

ال�صلوك امل�ص��رّي جانبًا من تطبيق ال�صيا�صة 

القا�صي��ة مبقاطع��ة اإ�صرائي��ل وق��د اأقّرته��ا 

جامع��ة ال��دول العربّية ث��ّم اأن�ص��اأت مكتبًا 

ًا يتابع تنفيذها. خا�صّ

اأّيدت دول الغرب الكربى اإ�صرائيل يف مطلبها 

املتعّل��ق بقناة ال�صوي���ض. وكان بني الدواعي 

اإىل ه��ذا التاأيي��د اإمكان ت�صدي��ر النفط من 

م�صف��اة حيفا )اإذا اأعيد ت�صغيلها( اإىل اأوروبا. 

وم��ع اأن هذه الدول كانت توؤثر التعويل على 

دبلوما�صّيتها واجتناب احلرج الذي ين�صاأ من 

ا�صطراره��ا اإىل تاأييد املطل��ب الإ�صرائيلّي يف 

حومة جمل�ض الأمن، فاإن اإ�صرائيل تقّدمت، 

يف مّت��وز 1951، ب�صكوى اإىل ه��ذا الأخر. وقد 

اّتخ��ذ املجل���ض، بعد مطاول��ة، قرارًا ن��ّوه فيه 

بانتفاء احلاج��ة، يف ظّل الهدنة الدائمة، اإىل 

تدابر من قبيل احلظر امل�صرّي، واأبرز اأي�صًا ما 

يلحق من الأ�صرار بدول ثالثة غر متدّخلة يف 

النزاع من جّراء تقييد املالحة يف القناة على 

هذا النحو، منتهيًا بدعوة م�صر اإىل رفع القيود 

مو�ص��وع ال�صك��وى. وهو ق��رار ب��ادر جمل�ض 
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التنّدر وامل�صامرة – يف البالد. عليه مل يكن كّل ما يقال يف هذا 

الب��اب ظلم��ًا لرئي�ض اجلمهورّية. كان جان��ب الظلم مقت�صرًا 

عل��ى اأن الرئي���ض مل يكن وحده يف �صلوك ه��ذا امل�صمار. واإمّنا 

كان معن��ى »املح�صوبّي��ة«، وهي ممار�صة وا�صع��ة النت�صار جّدًا 

، اأن ال�صتتباع الأ�صلّي اأو العر�صّي 
ّ
يف املجتم��ع ال�صيا�صّي اللبناين

م��ن جانب اأّي �صيا�صّي ملواقع تنفيذّي��ة يف الدولة كان نوعًا من 

احُلْك��م املبا�صر يار�صه هذا ال�صيا�صّي، مازجًا منطوق م�صاحله 

مبنطوق القانون عل��ى اأنحاٍء تتباين، احتجابًا اأو انك�صافًا، يف 

النط��اق املح��دود الذي هو نطاق��ه. ويف حالة رئي���ض اجلمهورّية، 

كان هذا النط��اق وا�صعًا للغاية، مفيدًا من متثيل الرئي�ض قّوة 

�صيا�صّي��ة »عادّي��ة« يف الب��الد، ومت�صابكًا مع النط��اق املر�صوم 

ل�صالحّي��ات الرئي���ض الد�صتورّي��ة. ومل يك��ن معن��ى ذل��ك اأن 

»وكيل« الرئي�ض يف احلكم املبا�صر – وهو �صقيقه يف احلالة التي 

نحن ب�صددها – كان ل ي�صدر اإل عن اإرادة �صقيقه الرئي�ض. فقد 

ظه��ر، يف غر منا�صبة، اأن �صليم اخلوري كان ي�صعى اإىل زعامة 

جبلّي��ة غالبة، على الأقّل، وكان ذلك يحمله على اأنواع من 

التج��اوز لإرادة الرئي���ض املقّي��دة باعتبارات املن�ص��ب، وهو ما مل 

يك��ن يزيد ممار�صة احلك��م اإل ارتباكًا وَلب�ص��ًا. بل اإن هرني 

فرعون، وهو ال�صديد القرب من العائلة الرئا�صّية، ماَل اإىل اعتبار 

رئي���ض اجلمهورّي��ة مغلوبًا على اأم��ره، اإىل حّد م��ا، يف عالقته 

مبحّب��ي النفوذ من اأفراد اأ�صرته. وهو – اأي فرعون – قد اأرجع هذا 

ائه هوؤلء اإىل  ال�صع��ف الذي اعرتى رئي�ض اجلمهورّية حيال اأخ�صّ

عه��د بعيد ن�شبّيًا ه� عه��د ما ذكرناه م��ن اإ�شابته بانحطاٍط 

ع�صب��ّي يف اأواخر العام 1944 ا�صط��ّره اإىل الإقامة مّدًة يف فل�صطني 

لال�صت�صفاء، واأ�صفر عن تغّر يف مالمح �صلوكه و�صخ�صّيته.

الأم��ر الث�ين الذي ك�صفته امل�ص��اّدات الآنفة الذكر هو اأن ريا�ض 

ال�صل��ح، مع رعايته، من �صنة 1943، جان��َب رئا�صة اجلمهورّية، 

مل يك��ن �صبيلُه اإىل البقاء يف احلك��م َتْرَك رئي�ض اجلمهورّية 

ياأخ��ذه اإىل حيث اأراد. يزعم خالد العظ��م اأن ريا�ض ال�صلح اأبى 

ال�صتجابة ملطلب »الوح��دة القت�صادّية« بني لبنان و�صوريا )وهو 

املطلب الذي خّرت حكومةُ العظم احلكومَة اللبنانّية بينه 

وب��ني »القطيعة«( مداراًة مل�صيئة ب�صاره اخلوري وبطانته. ولكن 

ما �صبق ذكره من م�صاّدات متمادية َجَرت، على وجه التحديد، 

يف ع�صايا »القطيعة« ويف غدواتها، يثبت اأن كالم العظم هذا 

ك��َة ل��ه. مل يكن �صبي��ل ال�صلح اإىل البق��اء يف احلكم  ل ُم�صْ

�صبيل الر�صوخ، بل �صبيل املجاذبة ال�صيا�صّية املنتهية اأحيانًا اإىل 

حدود عر�ض الع�صالت »ال�صعبّي��ة« والتلويح بالرّد على ا�صتنفار 

كًا من جانب  ال�ص��ارع مبثله. ولعل ما راآه العظم )وغره( مت�صّ

ريا���ض ال�صلح باحلكم، يف تل��ك الآونة، كان تاأويله – اأو بع�ض 

تاأويل��ه يف الأق��ّل – اأن ال�صل��ح مل يكن يجد يف غ��ره قدرًة على 

موازن��ة الق��ّوة ال�صيا�صّي��ة لرئي���ض اجلمهورّي��ة ولي���ض اأّنه كان 

مطاأطئًا �صلفًا لهذه القّوة الكثرة املوارد.

الأم��ر الث�لث الذي ك�صفت��ه امل�صاّدات املذك��ورة نف�صها هو رّقة 

�صات ال�صلطة متمّكنة من ن�صجه  احلجاب الذي كان��ت موؤ�صّ

بينها وب��ني �صاحات ال�صغط وال�صط��راب الأهلّيني. فقد كان 

��ٍر اإىل  �ص��ات املذك��ورة يتجاوزه��ا بُي�صْ التج��اذب يف نط��اق املوؤ�صّ

ال�صوارع والأزّقة املتقابل��ة م�صرًا، على الفور تقريبًا، اإىل التوازن 

الكب��ر الذي قام علي��ه نظام الب��الد ال�صيا�صّي برّمت��ه، ومربزًا 

ه�صا�صة هذا التوازن، ومنذرًا بامتحانه امتحانًا قد ي�صبح ع�صرًا 

عن��د كّل �صغ��رة اأو كب��رة تعت��ور جمرى العالق��ات بني اأهل 

احلك��م، ناهيك باأه��ل النظام، عل��ى الأعّم. ولع��ّل التف�صر 

�صات ه��ذا هو اأن دخول الت��وازن امل�صار اإليه  الأوَج��ه ل�صعف املوؤ�صّ

يف تكوينه��ا كان يبقيه��ا عر�ص��ة للم�ص��ادرة الأهلّي��ة وياأذن 

مل�صادريها من زعماء واأن�صار اأن يخرقوا حجابها ويف�صدوا منطق 

عملها يف كّل حني. 

يف كان��ون الثاين 1951، كانت ا�صتقالة حكومة ريا�ض ال�صلح 

ق��د اأ�صبحت اأمرًا مق�صّيًا. غر اأّنها تاأجلت اإىل 13 �شباط ب�شبٍب 

م��ن �صف��ر رئي���ض احلكوم��ة اإىل اجتم��اع اللجن��ة ال�صيا�صّية 

جلامعة الدول العربّية يف القاهرة. ويف هذا الجتماع املهّم، اّتخذ 

ريا���ض ال�صلح م��ن م�صروع ناظ��م القد�صي ل�»الوح��دة العربّية« 

��ه ب�ص��اره اخلوري بتحّية ح��اّرة يف مذّكرات��ه. اأّكد  موقف��ًا خ�صّ

��ك اللبنانّيني بالدول��ة امل�صتقّلة  ال�صل��ح بعبارات قاطع��ة مت�صّ

الت��ي ارت�صوها �صوّية اإط��ارًا حلياتهم ال�صيا�صّي��ة، واأقّرت حّقهم 

به��ا الدول العربّية يف ملحق بروتوكول الإ�صكندرّية. لذا كان 

لبنان موؤّيدًا كّل ما يعّزز الأخّوة بني الدول العربّية ولكن دومنا 

نق�ض من ال�شيادة ال�طنّية. عاد ال�شلح اإىل بروت يف اأوائل �شباط 

وب��دا اأن تكلي��ف ح�صني العويني رئا�ص��ة حكومة النتخابات 

لي�ض مبو�صوع خالف بينه )اأي ال�صلح( وبني رئي�ض اجلمهورّية. 

اجلامعة العربّية اإىل رف�صه فورًا، موؤّكدًا حّق 

م�صر يف الدفاع عن نف�صها ومذّكرًا بتجاهل 

اإ�صرائيل قرارات �صابقة لالأمم املّتحدة.

ب��ل اأ�صغ��ال التجفيف اأي�ص��ًا، وق��د راأى فيها 

اجلان��ب ال�ص��ورّي تغي��رًا مل�صلح��ة اإ�صرائي��ل 

يف الو�ص��ع الع�صك��رّي القائ��م عل��ى جانبي 

املنطقة، وهو ما كان ل يجيزه اّتفاق الهدنة. 

ويف اأوائ��ل اآذار، رف���ض كبر مراقب��ي الهدنة 

)الأمركّي رايلي( الدع��وى ال�صورّية املتعّلقة 
بالتجفي��ف واأق��ّر الدع��وى الأخ��رى املتعّلقة 

بالتو�صيع والتعميق، معلن��ًا اأّل �صيادة راهنة 

لأّي م��ن الطرف��ني عل��ى املنطق��ة واأن كّل 

م�صادرة اأو ا�صتخدام لأمالك ال�صّكان خالفًا 

لإرادته��م بداع��ي الأ�صغال، اإمّنا ه��ي )اأو هو( 

ت�صّرف ل �صرعّية له.

عل��ى اأن الإ�صرائيلّي��ني وا�صل��وا الأ�صغال، ومل 

يلبث��وا اأن انتقل��وا به��ا اإىل ال�صّف��ة ال�صرقّية 

م��ن النه��ر، يف مو�صع ل يبعد غ��ر ع�صرات 

من الأمت��ار عن احلدود ال�صورّي��ة. وكان اأن 

رج��اًل بالثياب املدنّي��ة قال ال�صورّي��ون اإّنهم 

من عرب املنطقة، اأطلقوا النار على الآلّيات 

الإ�صرائيلّي��ة هن��اك. واإذ ذاك اأعلن اجلانب 

الإ�صرائيل��ّي وقف الأ�صغال م��ّدة اأ�صبوع واحد 

طلبًا حلّل.

كان اأركان اجلي���ض ال�ص��ورّي، بقيادة اأديب 

ال�صي�صكل��ي، يتوّل��ون اإدارة ه��ذه املواجه��ة 

مبا�ص��رًة يف ف��رتة ف��راٍغ حكوم��ّي �صبق��ت 

ت�صكيل وزارة خالد العظم يف 28 اآذار ويف م�صاق 

�صيطرته��م الزاحف��ة على مقالي��د ال�صلطة 

الفعلّي��ة. وق��د لقيت �صوري��ا ت�صامن��ًا عربّيًا 

ظاه��رًا كان اأو�ص��ح جمالي��ه تعّه��د العراق 

باإر�صال قّوة ع�صكرّية لإ�صناد القّوات ال�صورّية.

وب��ني اأوائل اأّي��ار واأوائل حزي��ران، كان رئي�ض 

احلكومة الإ�صرائيلّي��ة دافيد بن غوريون يف 

زي��ارة للولي��ات املّتحدة غايته��ا الأوىل جمع 

الترّبع��ات اليهودّية لدولت��ه، وطلب امل�صاعدة 

املالّية من احلكوم��ة الأمركّية بداعي اأن 

القّوة الإ�صرائيلّية اإمّنا هي قّوة للغرب يف مهّمة 

»الدف��اع عن ال�ص��رق الأو�ص��ط«. وق��د اأف�صى 

القرار الأمرك��ّي مبنح معونتني متماثلتني 

لإ�صرائيل وللدول العربّية جمعاء اإىل امتعا�ض 

يف �شب��اط م��ن �شن��ة 1951، با�ص��رت اإ�صرائي��ل 

جتفي��ف امل�صتنقع��ات يف منطق��ة احلول��ة، 

مزمعة جتفيف بحرة احلولة نف�صها لحقًا. 

وكانت ه��ذه املنطقة، وه��ي حماذية ملثّلث 

احلدود الفا�صلة بني فل�صطني وكّل من �صوريا 

ولبن��ان، جمّردة من ال�ص��الح مبوجب اّتفاق 

الهدن��ة ال�صورّي – الإ�صرائيلّي. و�صحبت تلك 

الأ�صغال الإ�صرائيلّي��ة اأ�صغاُل تو�صيٍع وتعميق 

ملج��رى نه��ر الأردّن يف املنطقة نف�صها. كان 

التجفي��ف يح�ص��ل يف اجلان��ب ال��ذي اأ�صبح 

اإ�صرائيلّيًا من املنطق��ة فيما كان التو�صيع 

والتعميق جاريني يف منطقة ال�صكن العربّي 

منه��ا. وق��د بو�صرت هذه الأ�صغ��ال يف اأعقاب 

ت بعد  نحٍو من ع�صرين �صهرًا من الهدوء تق�صّ

الهدن��ة على اجلبه��ة ال�صورّي��ة الإ�صرائيلّية. 

وكانت لهذه الأ�صغال اأهّميتها عند اإ�صرائيل 

اإذ هي تزيد ما تت�صّرف به من مياه وتك�صبها 

مزيدًا من الأرا�صي الزراعّية الفائقة اخل�صوبة 

يف تلك املنطقة.

وكان��ت الأ�صغ��ال املذكورة تثبيت��ًا لل�صيادة 

الإ�صرائيلّية اأي�صًا على منطقة كان و�صعها 

ق��د بقي حمّل ن��زاع ما بني �صوري��ا واإ�صرائيل. 

فالأخ��رة تفرت���ض لنف�صها ال�صي��ادة عليها 

باعتبارها داخلة يف ح��دود فل�صطني الدولّية 

والأوىل تري��د اإخ�صاع م�صرها لت�صوية لحقة 

يوجبها بقاء جزء من املنطقة حتت ال�صيطرة 

ال�صورّي��ة يف نهاية احل��رب. وقد اأوج��ب تعّذر 

الت�صوي��ة الراهن اأن تو�ص��ع املنطقة يف عهدة 

الأمم املّتحدة فيما اّتخذت ترتيبات حملّية 

لت�صريف ال�صوؤون املدنّية يف القرى.

عليه تقّدم اجلانب ال�صورّي من جلنة الهدنة 

امل�صرتكة ب�صكوى من الأعمال الإ�صرائيلّية 

�صملت، ل اأ�صغال التو�صيع والتعميق وحدها، 
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��ح  فالعوين��ي كان قريب��ًا اإىل الرجل��ني مع��ًا وارت�ص��ى، اأّل ير�صّ

نف�ص��ه لالنتخاب��ات فت�صّكل��ت منه وم��ن بول�ض فّيا���ض واإدوار 

حني، ولك��ن الع�صوين  ن��ون حكوم��ة خمت�صرة من غ��ر املر�صّ

ِركِة اأعمال اإىل  ٍب اأو ب�صَ الآخري��ن فيها كانا يّتان ب�ِصل��ِة َن�صَ

اأ�صّقاء رئي�ض اجلمهورّية...

��ح ريا�ض ال�صلح نف�صه للنيابة عن دائرة اجلنوب على لئحة  ر�صّ

اأحمد الأ�صعد. وكان هذا الأخر م�صتبعدًا الئتالف مع لئحة 

ع�صران – اخلليل، واثقًا من ك�صب املعركة. وذاك اأن زعامته 

كانت قد ازدادت ر�صوخًا بعد �صنوات اأم�صاها وزيرًا يف الأخرتني 

م��ن حكومات ريا���ض ال�صلح. وكانت الزي��ادة يف عدد اأع�صاء 

جمل�ض النّواب قد جعلت مقعد اجلنوب ال�صّنّي مقعدين. وعليه 

حّل عادل ع�صران وكاظم اخلليل م�صكل الرتاكب اجل�صيم 

ب��ني بع�ض قاعدتهم��ا النتخابّية وقاعدة ريا���ض ال�صلح، وذلك 

��ح �صّنّي واح��د ل اثنني على لئحتهم��ا هو الطبيب  باأخ��ذ مر�صّ

ال�صيداوي نزيه البزري. وكان موؤّدى ذلك اأّنهما ي�صتثنيان ال�صلح 

ح على الالئحتني.  م��ن املناف�صة عملّيًا ويحاّلنه يف و�ص��ع املر�صّ

حًا  واأّم��ا لئحة الأ�صعد فكان��ت تاّمة و�صّم��ت اإىل ال�صلح، مر�صّ

�صّنّي��ًا اآخ��ر هو �صهيل خال��د �صهاب من حا�صبّي��ا، وكان والده 

��ح للنيابة لي�صتقّر وزي��رًا مفّو�صًا للبنان  املخ�ص��رم قد ترك الرت�صّ

يف عّمان.

كان��ت املعرك��ة النتخابّي��ة �صاخبة يف اجلن��وب على الرغم 

حني �صيئًا  من تباين القّوة بني الالئحتني، و�صهدت جولت املر�صّ

م��ن العنف ولكن مل يقع ما ي�صبه احل��وادث يف مناطق اأخرى 

واأهّمه��ا �شدام الباروك ب��ني اأن�شار جنبالط وال��درك وقد اأ�شقط 

خم�صة قتلى ونحوًا من ع�صرين جريحًا من اجلهتني. ويف ختام 

ي��وم الق��رتاع، كانت لئح��ة الأ�صعد ق��د نالت م��ا معّدله ثلثا 

اأ�ص��وات املقرتعني تقريبًا ففازت باملقاعد الأربعة ع�صر جميعًا. 

وح��ّل ريا�ض ال�صلح اأّوًل بني الفائزين اإذ ن��ال 25813 �صوتًا متقّدمًا 

راأ���ض الالئحة بنحو من األ��ف وثمامناية �صوت. على اأن البزري، 

الطبيب اخلدوم وذا القاعدة العائلّية الوا�صعة، حّل اأّوًل يف مدينته 

�صي��دا. وم��ع ذلك احتّل �صهي��ل �صهاب املقع��د ال�صّني الثاين يف 
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الدائ��رة. وعل��ى لئحة الأ�صع��د اأي�صًا فاز ع�ص��وان يف حزب النداء 

القومّي هما �صليمان عرب من �صور وعلي بّزي من بنت جبيل، 

وكانا اأقرب اإىل ريا�ض ال�صلح منهما اإىل اأحمد الأ�صعد. هذا اإىل 

اثنني اأو ثالثٍة اآخرين كانت �صلتهم بال�صلح وطيدة اأي�صًا.

م��ع ذل��ك اأخف��ق ريا�ض ال�صل��ح مّرة اأخ��رى يف حتوي��ل زعامته 

»العاّم��ة« اإىل زعام��ة نيابّي��ة وازنة. وكانت اآية ه��ذا الإخفاق 

نتيج��ة املعرك��ة النتخابّي��ة يف ب��روت. فههنا �صّم م��ا �ُصّمي 

الالئحة الكربى »جبابرة« املدينة جميعًا: اليايف و�صالم و�صامي 

ال�صل��ح واأم��ني بيه��م واأب��ي �صهال وفرع��ون ومعه��م الكتائبّي 

الأرمن��ّي جوزف �صادر، اإل��خ. وجابهت هذه الالئحة لئحة اأخرى 

رعاه��ا ريا���ض ال�صل��ح واأطل��ق عليها ا�ص��م »قائم��ة ال�صباب« 

ح��ون منف��ردون ب��رز م��ن بينهم  اأو »الالئح��ة ال�صعبّي��ة« ومر�صّ

��ل اإليه من جمم��وع اأ�ص��وات م�صطف��ى العري�ض نزيل  مب��ا تو�صّ

�صجن الرم��ل بالأم�ض القريب، واأبرز الق��ادة النقابّيني يف احلزب 

ال�صيوع��ّي. وكان على راأ�ض »قائم��ة ال�صباب« ال�صحايّف حميي 

الدي��ن الن�صويل ومعه تقّي الدي��ن ال�صلح وزهر ع�صران واآخرون 

م��ن اجليل ال�صيا�صّي ملا بعد ال�صتقالل. فازت الالئحة الكربى 

باأجمعه��ا فوزًا كا�صح��ًا اإذ نالت من الأ�ص��وات �صعف ما نالته 

قائم��ة ال�صباب اأو اأكرث من ذلك بقلي��ل، فيما حّل املنفردون، 

با�صتثن��اء العري�ض، بعيدًا يف املوؤّخرة. ومل يالم�ض عتبة الفوز من 

ح��ني على قائم��ة ال�صباب �صوى ن�صي��م جمدلين الذي  ب��ني املر�صّ

غلبه النائب الرا�صخ القدم حبيب اأبي �صهال باأقّل من �صبعمائة 

�صوت )11016 قابلت 10333(.

اأّك��دت معركة بروت وجوَد قّوة �صعبّية كبرة لريا�ض ال�صلح 

وحلفائ��ه يف املدينة، اإذ متّكنت ه��ذه القّوة من حتقيق نتيجة 

يُعت��ّد بها يف �صناديق القرتاع وذل��ك يف مواجهة حلٍف �صاحق 

مل يكن، يف الواقع، غر حل��ٍف انتخابّي واأ�صبح بع�ض اأقطابه 

غداَة يوم النتخاب خ�صوم��ًا متناف�صني على رئا�صة احلكومة. 

م��ع ذلك ب��دا ريا�ض ال�صل��ح، وقد غ��ادر ال�صلط��ة، يف حاٍل من 

الُع��ْري النيابّي البروتّي اأوهن حّظه يف فر���ض نف�صه على رئي�ض 

اجلمهورّي��ة رئي�ص��ًا للحكومة مّرة اأخ��رى. ومل يكن فوُز نائٍب 

ثال��ث حلزب الن��داء القوم��ّي هو قب��ويل ال��ُذوق يف طرابل�ض غر 

تعوي���ضٍ هزيل لهذه اخل�صارة. ففي طرابل�ض، املوئل الثاين لروؤ�صاء 

دت لئحُة ر�صيد عبد احلميد كرامي جميع  احلكومات، َح�صَ

عربّي من هذا »التماثل« ورف�ٍض �صورّي للمعونة 

 تعقيدًا.
ّ
زادا الو�صعني ال�صيا�صّي وامليداين

قبل ذلك، كان الطرفان ال�صورّي والإ�صرائيلّي 

ق��د انتهيا اإىل التعّهد، يف اأواخ��ر اآذار، »بعدم 

القيام باأعم��ال من طرف واحد«، وذلك بعد 

اأن رف�ض الإ�صرائيلّيون ُحْكم كبر املراقبني 

الدولّي��ني، وبعد اأن طل��ب ال�صورّيون حتكيم 

رئي�ض اللجن��ة امل�صرتكة للهدن��ة )الفرن�صّي 

بو�صايف( الذي رف�صه الإ�صرائيلّيون اأي�صًا. كان 

ال�صورّي��ون يري��دون تثبي��ت اإ�ص��راف اللجن��ة 

املذك��ورة على املنطقة املج��ّردة من ال�صالح 

بتمامه��ا فيم��ا كان الإ�صرائيلّي��ون ي��رون 

اأن اللجن��ة ل �ص��اأن لها يف اأّي��ة اأعمال مدنّية 
 

اأب���دى  جت��ري يف ت��ل��ك املنطق���ة. علي���ه 

ا�صتئن��اف  عل��ى  ت�صميم��ًا  الإ�صرائيلّي��ون 

الأ�صغال، فيم��ا راح ال�صورّيون ي�صّلحون عرب 

املنطقة وي�صتقدمون اإليها لجئني كانوا قد 

غادروها يف اأثناء احلرب.

ويف 26 اآذار، مّت اجتم��اٌع ب��ني ال�صي�صكل��ي، 

وكان ل ي��زال نائب رئي�ض الأركان ال�صورّي، 

وماكلي��ف رئي���ض الأركان الإ�صرائيل��ّي، 

وكان الإ�صرائيلّي��ون قد ا�صتاأنفوا الأ�صغال يف 

اليوم ال�صابق. ومل ي�صفر الجتماع عن �صيء 

�صوى الإيغال الإ�صرائيلّي يف فر�ض الأمور الواقعة 

م��ن قبيل اإعالنه��م ال�صيادة عل��ى املنطقة 

كّلها، وتوزيعهم بطاق��ات هوّية اإ�صرائيلّية 

عل��ى �صّكانه��ا العرب متهي��دًا ل�»نقلهم« 

اإىل جه��ة اأخرى من اجللي��ل يكونون فيها 

مبعزل من التاأثر ال�صورّي.

وقد با�صر الإ�صرائيلّيون فعاًل اإجراءات »النقل« 

هذه يف نهاية اآذار، فاأخلوا قريتني عربّيتني من 

�صّكانهما البالغ عددهم نحو ثمامنائة. وهو 

ما حم��ل اجلانب ال�صورّي عل��ى اإعطاء الأمر 

با�صتعمال ال�صالح دفاعًا عن قطاع احلّمة، 

وهو الأقرب اإىل ح��دوده. ومل يلبث �صبعة من 

ال�صرطّي��ني الإ�صرائيلّي��ني ح�ص��روا اإىل ذل��ك 

القط��اع يف دورّية اأن قتل��وا بالنران ال�صورّية. 

رّدت اإ�صرائي��ل بق�صف جّوي دّم��ر اأربع قرًى يف 

القط��اع نف�ص��ه. وتبع ذلك تق��دمي الطرفني 

�صكوي��ني متقابلت��ني اإىل جمل���ض الأم��ن 

الدويّل. ويف الأّيام الأوىل من اأّيار، كان القتال 

على اأ�صّده مظّلاًل بزعم الطرفني اأنه يدور بني 

مدنّي��ني م�صّلحني م��ن اجلهتني. وق��د اأبدى 

ال�صورّيون ب�صالة و�صهدت اإحدى مراحل القتال 

جت��اوزًا من جانبهم حل��ّد املنطق��ة املنزوعة 

ال�ص��الح اإىل م��ا يليه��ا جنوب��ًا. فتكّل��ف 

الإ�صرائيلّي��ون 25 قتياًل لرّدهم. مع ذلك بقي 

ال�صورّيون متحّكمني بالقطاع ال�صرقّي كّله 

وقد اأف�ص��وا اإىل �صاطئ بحرة طربّيا. وقد اأر�صل 

العراقّيون ثّم امل�صرّيون اأ�صراب طائرات مقاتلة 

اإىل �صوريا بعد نداء من ال�صي�صكلي.

ويف منت�ص��ف اأّي��ار، الت��اأم جمل���ض اجلامع��ة 

العربّية يف دم�صق التي طالبته بتطبيق ميثاق 

الدفاع العربّي امل�صرتك، احلديث الإقرار. ويف 

هذا الجتم��اع، اّتخذ املجل�ض ق��رارًا باإن�صاء 

مكتب ملقاطع��ة اإ�صرائيل تاب��ٍع للجامعة. 

ثّم التق��ى روؤ�ص��اء الأركان يف بلودان، خالل 

حزيران، لتحديد وجوه التعاون الع�صكرّي.

واأّم��ا جمل�ض الأمن فتواجه��ت فيه املطالبة 

الإ�صرائيلّية بال�صي��ادة على املنطقة املنزوعة 

ال�صالح، واملطالبة ال�صورّية باإرجاء بّت امل�صاألة 

اإىل موؤمت��ر ال�صالم العتيد الذي كان يفرت�ض 

اأن تنته��ي اإىل عق��ده اأعمال جلن��ة التوفيق 

الدولّي��ة. وق��د انتهى املجل���ض، يف 18 اأّيار، اإىل 

القرار 93 ال��ذي دعا اإىل وقف النار واإىل جتميد 

الأ�صغ��ال الإ�صرائيلّي��ة واحرتام ق��رارات جلنة 

الهدن��ة والإبقاء عل��ى ال�صفة املحّلّي��ة لإدارة 

املنطق��ة املنزوع��ة ال�ص��الح، مب��ا يف ذل��ك 

ال�صرطة، على اأن يتبع انتماُء الإدارة املذكورة 

انتماَء القرى. دعا القرار اأي�صًا اإىل ترك م�صاألة 

ال�صي��ادة جانب��ًا واإبق��اء الإدارة املحّلّية حتت 

الإ�ص��راف الإجمايّل للجن��ة الهدنة، من غر 

اأن تتوّله��ا هذه الأخرة مبا�صرة. اأخرًا، دعا 

القرار اإىل اإع��ادة عرب املنطقة املهّجرين اإىل 

قراه��م واإخ�ص��اع كّل نق��ٍل لالأ�صخا�ض اإىل 

خارج املنطقة ل�صلطة رئي�ض اللجنة.
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املقاع��د، بخالف ما جرى لوال��د ر�صيد يف انتخابات 1947. وكان 

حني على هذه الالئحة. ومتّثلت خ�صارة ريا�ض  الُذوق اأح��د املر�صّ

ال�صل��ح ههنا يف خروج حلفائه اآل املقّدم، املناف�صني التقليدّيني 

للزعام��ة الكرامّية والأن�صباء لآل ال�صل��ح، من الندوة النيابّية. 

ومل يلب��ث ر�صيد كرامي اأن َوَلج دائرة احلكم وزيرًا يف حكومة 

عبد الله اليايف. 

خرج��ت املعار�صة من انتخاب��ات 1951 بقّوة نيابّية نامية قاربت 

ُثُل��ث املجل�ض يف الت�صويت الأّول على الثقة، وهذه حاٌل خمتلفة 

عن تلك التي كان قد اعتادها جمل�ض 1947 وحكومات ريا�ض 

ال�صل��ح الت��ي انبثقت منه. وه��ي خمتلفة اأي�صًا ع��ن تلك التي 

كان قد األِفها رئي�ض اجلمهورّية. ولكن هذه املعار�صة كانت 

مبعرثة ن�صبّيًا وغر م�صتقّرة �صاأن جماعة املوالني اأي�صًا. وكانت 

النتخاب��ات ق��د �صهدت اأحالف��ًا متناف��رة ل تثمر كت��اًل، بل 

ترم��ي اإىل جمع القوى بغية الفوز. واأثمر فوز الأ�صعد الكا�صح يف 

اجلنوب فوزًا اآخر برئا�صة جمل�ض النّواب التي انتزعها من �صهره 

�صربي حم��اده. وحني ج��اء اأوان ت�صكيل احلكوم��ة اجلديدة، 

كان رئي���ض اجلمهورّي��ة م�صّممًا على ا�صتبع��اد ريا�ض ال�صلح، 

ح��ون الآخ��رون اأقط��اب الالئح��ة البروتّي��ة �صامي  وكان املر�صّ

ال�صلح وعب��د الله اليايف و�صائب �ص��الم وانتهى الأمر بتكليف 

اليايف. وقد ا�صتقّرت حكومة اليايف على اأ�صماء كان اأقّلها من 

ذوي التمثي��ل املعت��رب. وي�صر ب�صاره اخل��وري اإىل اأن ريا�ض ال�صلح 

كان وراء ان�صح��اب �صربي حماده وجمي��د اأر�صالن من الكتلة 

الد�صتورّي��ة، وهو م��ا هّز متا�صك هذه الكتل��ة يف ظرف �صيا�صّي 

�صائ��ك. وقد َحَجب ال�صل��ح الثقة عن حكومة الي��ايف، حاّطًا 

َرْحله يف معار�صة ظّل ب�صاره اخلوري يراها، بخالف غرها، قابلة 

للمعاجل��ة. ولكن معار�صة ال�صلح هذه مل تطل غر �صهر واحد 

�صاف��ر بعده ال�صلح اإىل عّمان واغتيل فيها... ويذكر اخلوري اأن 

قائ��د اجلي�ض فوؤاد �صهاب �صعى اإىل اإ�ص��الح العالقة بني الرئا�صة 

الأوىل وبني ال�صلح ع�صّية �صفر الأخر اإىل عّمان، واأن ال�صلح َوَعد 

بزي��ارة رئي�ض اجلمهورّية بعد عودته لراأب ال�صدع. على اأن رواية 

اأخ��رى تنقل عن ريا�ض ال�صلح قوله لفوؤاد �صهاب، حني وافاه اإىل 

املطار، بعد مقابلته اخلوري، اإن على رئي�ض اجلمهورّية اأن يختار 

م��ا بني اأهله واأهل البالد واإ�صافته حني �صاأله �صهاب عّمن يالأ 

ال�ص��ّدة اإذا اأخالها ب�صاره اخلوري: »مّم ت�صكو اأنت يا جرنال«؟! 

وما العهدة يف الرواية اإل على الراوي.

يف كّل ح��ال، اأجم��ع الناظ��رون يف اأطوار ه��ذه املرحلة على اأن 

انف�ص��ال ب�صاره اخلوري ع��ن ريا�ض ال�صلح، وما تبعه من اغتيال 

هذا الأخر، ق��د اأفقدا عهد اخلوري �صندًا مل ُيْح�ِصن العثور على 

ِعَو���ضٍ منه. فكان اأن ت�صارعت خطى هذا العهد نحو النهيار 

ال��ذي انته��ى اإلي��ه يف اأيل��ول 1952. كان��ت �صفحاٌت ق��د ُطويت 

تباع��ًا من عمر هذا العهد الذي لزمه ا�صم »عهد ال�صتقالل«. 

ف�صفح��ة ُطوي��ت بانتخاب��ات اأّي��ار 1947 واأخرى طواه��ا التجديد 

لب�ص��اره اخل��وري ومع��ه حرب فل�صط��ني �صن��ة 1948 وثالثة طوتها 

عواق��ب ح��رب فل�صطني يف �صوري��ا وغرها، وما ج��ّره ذلك من 

تغّر يف العالقة ال�صورّي��ة اللبنانّية. وقد طوت انتخابات ني�صان 

1951 وبعده��ا اغتيال ريا�ض ال�صلح ال�صفحة ما قبل الأخرة من 

كتاب »عهد ال�صتقالل« ذاك...

ويف 9 حزي��ران، اأجاز كب��ر املراقبني الدولّيني 

رايلي لإ�صرائي��ل اأن ت�صتاأنف الأ�صغال ولكن 

يف الأرا�صي التي يلكها اإ�صرائيلّيون ح�صرًا. 

وه��و م��ا جعل اجلان��ب ال�صورّي يطل��ب عودة 

العرب املنقولني اإىل جهات اأخرى من اجلليل 

بعد اأن عاد من جلاأوا اإىل �صوريا فوجدوا قراهم 

مدّمرة. وكانت اإ�صرائيل متنع اّت�صال ممّثلي 

الأمم املّتح��دة مبن هّجرتهم من ال�صّكان. 

ث��ّم مل يع��د منه��م، بع��د تدّخ��ٍل اأمركّي، 

اإّل الثل��ث ومل يتل��ّق هوؤلء م��ا يعينهم على 

ال�صتق��رار جمّددًا يف القرى. وقد وا�صل اجلانب 

واأحك��م  التجفي��ف  اأ�صغ��ال  الإ�صرائيل��ّي 

اجلانب ال�صورّي �صيطرته على القطاع العربّي 
 

م��ن املنطق��ة. فب��داأت مرحلة جدي��دة من 

اله��دوء ولكّنه��ا مل تكن ع��ودًة اإىل الو�صع 

ال�صابق لالأزمة.

كان��ت �صوريا تبدي تقّب��اًل لحتماِل تفاو�ٍض 

ينتهي اإىل اقت�صام املنطقة املنزوعة ال�صالح. 

وق��د لقي ه��ذا التوّجه حتبي��ذًا فرن�صّي��ًا. واأّما 

بريطانيا فكان ميلها اإىل مفاو�صات تنتهي 

ب�ص��ّم النق��ب اإىل الأردّن، فتّت�ص��ل حدود هذا 

الأخر، وهو متعاهد معها، بحدود م�صر حيث 

ترابط قّواته��ا. على اأن اجلان��ب الأمركّي 

كان متحّفظًا عن اأّي م�ّض باّتفاقات الهدنة 

لتقديره اأن هذا امل�ّض يفتح اأبواب التنازع على 

م�صاريعها من جديد. وكانت اإ�صرائيل، من 

جهتها، يف غر وارد التنازل عّما حتت يدها، 

اأكان ذل��ك يف النق��ب اأم مبح��اذاة احل��دود 

بينها وبني �صوريا. وكان اجلانب الأمركّي 

يعلم ذلك حّق العلم.

واإىل ه����ذا الق����رب الفرن�ص����ّي م��ن �صوري����ا 

 من املوقف 
ّ
ال�صي�صكلي، ان�ص��اف قرٌب اأردين

ال�ص��ورّي، متّث��ل باحتج��اج الأردّن، يف نهاية 

حزيران، على الأ�صغال الإ�صرائيلّية امل�صتاأنفة 

جله��ة خف�صها من�صوب املي��اه يف نهر الأردّن 

وزيادة ملوحته. وقد �صبق ت�صافُر املواقف على 

ه��ذا النحو اغتي��اَل ريا�ض ال�صل��ح يف عّمان 

باأّيام معدودة.
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كان��ت عالقة ريا�ض ال�صلح بامللك الها�صمّي عبد الله، وهي ترقى اإىل العهد الفي�صلّي 

يف دم�ص��ق، قد �صهدت اأط��وارًا خمتلفة مع مّر ال�صنني. وكان معظم هذه الأطوار �صلبّيًا 

ولك��ن م��ن غر الو�ص��ول اإىل حّد القطيعة. فق��د كانت القام��ة ال�صيا�صّية لكل من 

الرجلني – وهي ا�صتثنائّية يف احلالتني – تبيح لهما �صيا�صة اختالفهما يف املوقف والعودة 

من ثّم اإىل لقاء تق�صي به امل�صلحة.

فف��ي ظروف ثورة الع�صرينات ال�صورّية، كان ال�صلح – وبق��ي بعدها – ركنًا لبنانّيًا للتّيار 

الأعظم يف ما حمل لحقًا ا�صم الكتلة الوطنّية ال�صورّية. هذا فيما مال عبد الله اإىل تبّني 

عبد الرحمن ال�صهبندر، خ�صم هذه اجلماعة. ويف ظروف ثورة الثالثينات الفل�صطينّية، 

تبّن��ى عبد الله ف��وزي القاوقجي وتّي��ار اآل الن�صا�صيبي، فيما بقي ال�صل��ح قريبًا اإىل مفتي 

القد�ض اأمني احل�صيني، وكان هذا خ�صمًا معلنًا لعبد الله. مع ذلك، كان خيط العالقة 

القدية ل يلبث اأن يّت�صل بني الرجلني في�صتاأنفا نوعًا ما من اأنواع التعاون. وحني جل�ض 

ريا���ض ال�صلح يف كر�صّي ال�صلطة، مل يكن تلوي��ح عبد الله، بني حنٍي وحني، مب�صروع 

�صوري��ا الكربى ليحدث اأكرث من هّزات عار�ص��ة يف العالقات اللبنانّية – الأردنّية. وهذا 

بخالف ما كانت عليه حال العالقات الأردنّية – ال�صورّية يف املّدة نف�صها.

عل��ى اأن كّف��ة املجابهة بني الرجلني رجحت كث��رًا، ابتداًء من �صن��ة 1947، اأي حني 

دخل��ت م�صاألة فل�صطني طور احل�صم. وكانت عّلة هذا الرجحان اأن عبد الله ماَل من 

البداي��ة اإىل تاأييد التق�صيم، وجَعل غايَة �صعيه اأن ي��وؤول الق�صم العربّي من فل�صطني اإىل 

ُحْكم��ه. ومل يّدخر و�صيلًة يف ه��ذا ال�صعي الذي اأ�صبح ال�صابط الأّول مل�صلكه َقْبل حرب 

1948 ويف اأثنائه��ا وَبْعده��ا. ه��ذا فيما كان ريا���ض ال�صلح مالزمًا خّط��ة ال�صّف العربّي 

الأو�ص��ع، اأي امل�ص��رّي وال�صعودّي )وال�ص��ورّي اأي�صًا قبل اأن تاأخذ ال�صيا�ص��ة ال�صورّية يف التقّلب 

عل��ى اإيقاع النقالب��ات(. وكان هذا ال�ص��ّف يعار�ض ب�صّدة �صّم فل�صط��ني العربّية اإىل 

�ص��رق الأردّن ويجهد لفر���ض �صيغة »الدولة الديقراطّية الواح��دة« اأو »فل�صطني العربّية 

املوّحدة« على اللغة ال�صيا�صّية اجلامعة لالأقطار العربّية.

هك��ذا اأ�صَبَحت املواجهاُت تكاد ل حُت�صى بني الرجلني من اأوائل املرحلة الثانية التي 

رئ�ض فيها ريا�ض ال�صلح احلكومة اللبنانّية، وطالت اأربع �صنوات، حّتى اأواخرها. وكان 

ال�صل��ح مبادرًا، يف اأكرث احل��الت، اإىل جْبه املبادرات الأردنّية، يف ال�صاأن الفل�صطينّي ويف 

متعّلقاته، بالعرتا�ض والرف�ض. ظهر التخالف اأّوًل ب�صاأن اإبالغ رف�ض التق�صيم اإىل جلنة 

التحقيق الدولّية، يف �صيف 1947، وقد ا�صتقبلها ممّثلو الدول العربّية برئا�صة ريا�ض ال�صلح 

يف ب��روت، وامتن��ع رئي�ض حكومة الأردّن ع��ن امل�صاركة. وعاد املوقف��ان اإىل التعار�ض 

 عن 
ّ
ب�ص��اأن اخلّطة الع�صكرّية حلركة اجليو�ض العربّية يف فل�صط��ني والمتناع الأردين

 لقبول الهدنة الثانية 
ّ
التعّر�ض ملناطق حَلَظها قراُر التق�صيم الدويّل لليهود، وال�صغط الأردين

يف اجتماع��ات عاليه، واإخفاق ال�صلح يف حمل امللك على ا�صتئناف القتال عند زيارته 

اإّي��اه يف عّمان و�صك��واه هذا الإخفاق يف مذّكرته اإىل رئي���ض احلكومة العراقّي. كان 
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ال�صلح مبادرًا اأي�صًا يف التعيني العربّي، خالل احلرب، للجنة اإدارّية تتوىّل �صوؤون فل�صطني 

ث��ّم يف اإعالن »حكوم��ة عموم فل�صطني«. وق��د اأزعج ِكال هذي��ن الأْمرين عبد الله 

الذي كان يعار�ض كّل متثيل فل�صطينّي م�صتقّل عنه وكّل اإدارة عربّية ل ي�صتقّل هو 

بها لل�صاأن الفل�صطينّي. ويف الأمم املّتحدة، جَهر ريا�ض ال�صلح مع اأطراٍف عرب اآخرين 

مبعار�صته خّطة برنادوت الثانية وكانت تق�صي باإحلاق الق�صم »العربّي« من فل�صطني 

ب��الأردّن واإن�صاء احّتاد بني هذا الأخر والدول��ة اليهودّية. وكانت هذه اخلّطة تراعي، اإىل 

 ولكّنه ا�صطّر اإىل رف�صه��ا، على ما �صبق بيانه، حني 
ّ
ح��ّد بعي��د، مطامح امللك الأردين

رَف�صها اجلانب اليهودّي. ومل ينع ذلك امللك من دعوة ريا�ض ال�صلح اإىل ترك »الُغلّو« 

يف برقّية اأ�صرنا اإليها، وقد ا�صتثارت هذه الدعوة من جانب ال�صلح رّدًا علنّيًا حاّدًا.

لناها ب��ني الأردّن  بع��د ذل��ك بنحو ع��اٍم، اأي يف خري��ف 1949، بداأت جماذب��ة طويلة ف�صّ

وم�ص��ر، عل��ى اخل�صو���ض، يف رح��اب اجلامع��ة العربّي��ة. وكان الأردّن حاظي��ًا يف ه��ذه 

 �صريحًا بل 
ّ
املجاذب��ة بت�صام��ٍن ن�صبّي م��ن جهة الع��راق، فيما كان املوق��ف اللبن��اين

مب��ادرًا يف جم��اراة م�صر. وقد تقّلب، يف م��دار هذا التجاذب، م�ص��روع ال�صمان اجلماعّي 

العرب��ّي ُتقابله الوحدوّي��ة ال�صورّية العراقّية. ولكن طغى على ه��ذا املدار تفاو�ُض الأردّن 

املنف��رد م��ع اإ�صرائيل ومبا�صرته �ص��ّم ال�صّفة الغربّية الفل�صطينّي��ة اإىل اململكة. وهو ما 

ا�صتثار حركًة ا�صرتك فيها ريا�ض ال�صلح لف�صل الأردّن من اجلامعة، وهو اأي�صًا ما اأعاد 

التمثي��ل الفل�صطينّي امل�صتقّل اإىل اجتماعات ه��ذه الأخرة. وهو اأخرًا ما َحَمل ريا�ض 

ال�شل��ح على اإر�شال برقّيِة تقري��ع اإىل امللك. وُقَبيل مغادرته رئا�شة احلك�مة، يف �شباط 

1951، ناأى ريا�ض ال�صلح بلبنان ناأيًا قاطعًا عن م�صروع ناظم القد�صي العابر لإن�صاء احّتاد 

ك لبنان مبيثاقه الوطنّي وبو�صعه احلا�صر،  عربّي عاّم ي�صّم دول اجلامعة، اإذ اأعلن مت�صّ

 معتاد بع��د ال�صتقالل واإن�صاء اجلامعة، 
ّ
بالت��ايل. كان هذا الناأي تكرارًا ملوقف لبناين

ولكّن��ه كان تثبيتًا اأي�ص��ًا ملعار�صة لبنان فكرة اأخرى هي فكرة �صوريا الكربى، وهي 

ُحلم امللك عبد الله الثابت ومنتهى م�صاعيه واأمانيه.

اأَْورَثت هذه احلمولة الثقيلة غلبًة للجفاء على العالقة بني الرجلني. فحني عّرج امللك 

على بروت يف اأواخر اأيلول 1949، عائدًا بحرًا من اإ�صبانيا ثّم غادر لبنان جّوًا يف اليوم التايل، 

جرى توجيه موكبه، يف اأثناء تنّقله، اإىل طرق فرعّية مل يكن �صلوكها معتادًا ملواكب 

ال�صيوف الكبار، وذلك حفاظًا على�صالمته يف مدينة يكرث فيها خ�صوٌم له ثائرو امل�صاعر 

من الفل�صطينّيني خ�صو�صًا. ولكن امللك راأى يف هذا التدبر رغبة من ريا�ض ال�صلح يف 

منع البروتّيني من اإظهار ترحيبهم به، وباح بعتبه لحقًا لغر واحد. ويف اأوائل حزيران 

 1951، زار املل��ك ب��روت، مّرة اأخرى، ومع��ه ابن اأخيه الو�صّي على عر���ض العراق، وكان

 طالل املقيم يف 
ّ
ُمرادهما – بع��د زي��ارٍة ق��ام بها امللك لأنقرة – عي��ادة ويّل العه��د الأردين

بحم��دون م�شاب��ًا بانحطاٍط ع�شبّي �شديد. كان ريا�ض ال�شل��ح قد اأخلى �شّدة احلكم. 

عل��ى اأن املل��ك �صاأل عن��ه وطلب لقاءه. لك��ن ال�صلح كان متمار�ص��ًا – اأو مري�صًا – يف 

مزرعته مترا يف اأق�صى اجلنوب ومل يح�صر ملقابلة امللك.

بدا اأن امللك مل ي�صّلم با�صتمرار هذه اجلفوة. وما لبث اأن كّرر، يف اأواخر حزيران نف�صه، 

دع��وة ر�صمّية اإىل ريا�ض ال�صلح لزيارة عّم��ان كان قد �صبق له توجيهها – على ما ترّدد 

لحقًا – م��ّرة اأو اأك��رث، م��ع ظهور َميٍل م��ن ال�صل��ح اإىل التفادي من هذه الزي��ارة. وّجه 

الدع��وة، لدى مروره بب��روت، رئي�ض الديوان امللكّي فرح��ان ال�صبيالت الذي كان، اإىل 

عه��د قريب، وزي��ر الأردّن املفّو�ض يف بروت وكان مقّرب��ًا اإىل ريا�ض ال�صلح َتْكرُث اأخبار 

زياراته لديوانه يف ال�صراي، يف �صحف تلك املرحلة. وي�صتفاد من تقريٍر �صّمته اأوراق مدير 

 اأن ال�صبيالت كان مب��ادرًا اإىل هذه الدعوة، فاأوح��ى اإىل ال�صلح 
ّ
الأم��ن الع��اّم اللبن��اين

اأن املل��ك يرغب يف ا�صتقبال��ه واأوحى اإىل امللك اأن عند ال�صلح اأم��ورًا �صيا�صّية يرغب يف 

عر�صها له...

َقِبل ريا�ض ال�صلح الدعوة بعد ترّدد اإذن. كان رّده الأّول، على ما اأفادت به الأوراق امل�صار 

اإليه��ا، اأّن املل��ك »يكرهه قلبّيًا« واأّن��ه ل يريد، من جهت��ه، »اأن يتطّفل عليه«. ومل 

تك��ن لئحة مواجهات ال�صل��ح ملواقف امللك تقف وحده��ا دون التلبية. كان يقف 

دونه��ا اأي�ص��ًا توّج���ضٌ مع��ّزز بالوقائع م��ن التعّر�ض جم��ّددًا ملوؤامرة اغتي��ال. فقد جاء يف 

مذّك��رات �صامي ال�صل��ح اأن هذا الأخ��ر زار اأديب ال�صي�صكلي، حاك��م �صوريا اآنذاك 

من وراء �صتار متزايد الرّقة، والوثيق ال�صلة باحلزب ال�صورّي القومّي اأو املنتمي اإليه ولكن 

حل�ص��اب طموح��ه ال�صيا�ص��ّي اخلا�ّض، وطلب اإلي��ه َوْقف �صعي احل��زب املذكور لغتيال 

��ح ابن عّمه باجتناب  ريا���ض ال�صلح. فوَع��ده ال�صي�صكلي خرًا ولكّنه طلب اإليه نُ�صْ

ال�صف��ر اإىل اخلارج. وهذه ن�صيح��ة كان ممكنًا َحْملها على حممل التهديد وكانت 

لل�صي�صكل��ي م�صلح��ة فيها اإذ كان الأخذ بها يوؤّدي اإىل تقيي��د حركة ريا�ض ال�صلح 

الدائب��ة يف املج��ال العربّي، وه��ي حركة كانت، يف وجه من وجوهه��ا، مناوئًة ملطامح 

ال�صي�صكل��ي. كذلك ذَكر ح�صني العويني يف مقالِة رثاٍء لريا�ض ال�صلح اأّنه متّنى على 

هذا الأخر اإلغاء زيارته لعّمان فاأجابه باأنه وَعَد ول �صبيل للرجوع يف الوْعد، ومتّثل باآية 

من القراآن تفيد الت�صليم بق�صاء الله. كان ال�صلح متوّج�صًا من هذه الزيارة اإذن وا�صتثار 

ع�صبّيت��ه ا�صطراب حركة الطائ��رة اأثناء الرحلة )وكان يك��ره ركوَبها وُيكرث منه 

مع ذلك(. فكان ينتف�ض كّلما َهَوت الطائرة يف فجوٍة هوائية وي�صيح – على ما ذكر 

رفيقه حمّمد �صقر – »ماذا يريد مّني امللك عبد الله؟«.

واأّم��ا الأ�صا���ض املح�صو�ض لهذا التوّج�ض فلم يكن اأقّل من حماول��ة اغتيال تاّمة املعامل 

اأقدم��ت عليها �صبك��ة من احلزب ال�صورّي القومّي وجنا منها الرجل. وكان ذلك َقْبل 

ع��اٍم واأربعة اأ�صهر م��ن �صفره الأخر اإىل عّمان. ففي التا�صع م��ن اآذار 1950، اأقدم توفيق 

راف��ع حمدان، وه��و �صاّب يف الثالثة والع�صرين من عمره م��ن عني عنوب، على اإطالق 

الر�صا���ض م��ن م�صّد�ض على ريا���ض ال�صلح. وكان رئي�ض احلكومة يه��ّم بالدخول اإىل 

من��زل لآل الغالييني واقع عن��د الطرف الغربّي حلّي ال�صنائ��ع البروتّي، كان ُيقام فيه 

َحْف��ل على �َصَرف��ه. اأخطاأ الر�صا�ُض هدفه على الرغم من ق��رب امل�صافة، واأ�صبح ت�صّرف 

ريا�ض ال�صلح يف مواجهته حديث املدينة. فهو، على ما ذكرت النه�ر، قد »اندفع« نحو 
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عل��ى خالِف ما اأ�ص��ارت اإليه النه�ر من ت�صاه��ٍل ن�صبّي �صاَد َقْبل حماول��ة الغتيال هذه، 

َنَحت احلكومة، بتحري�ض من النّواب، نحو الت�صّدد يف مالحقة ال�صالعني يف املوؤامرة. ويف 

يومني بلغ عدد املوقوفني نحوًا من �صّتني، بينهم ثالث ن�صاء. واّتخذت تدابر على احلدود 

ملنع هرب املطلوب��ني. وكان التحقيق قد رّجح ال�صفة احلزبّية )ل ال�صخ�صّية( للجناية، 

بعد اأن اعرتف املعتدي بوجوِد رفاٍق له تبنّي اأّن ثالثة منهم رافقوه ثّم انتظروه عند مفرتق 

�صارعي فردان ومدام كوري، واأن اأحدهم كان قد �صّلمه امل�صّد�ض والقنبلة. وغداة املحاولة، 

كان بني مهّنئي ال�صلح الُكرث بال�صالمة وفٌد كبر من عني عنوب �صّم يف عداده رافع 

حمدان والد اجلاين. وقد رّحب ال�صلح بهم وا�صتذكر معهم ال�صداقة التي �صّدت والده ر�صا 

ال�صل��ح اإىل الأمر م�صطفى اأر�صالن ابن تلك الناحية. وكان ال�صلح قد عزف فورًا عن 

الّدعاء ال�صخ�صّي على اجلاين تاركًا املبادرة اإىل الّدعاء يف يد احلّق العام.

ويف املجل���ض النياب��ّي، ا�صتقبل الن��ّواب ال�صلح وقوفًا وه��م ي�صّفق��ون، واأُلقيت كلماُت 

ا�صتنكار وتهنئة ودعوة اإىل ترك الت�صاهل. وقد ُعر�ض على املجل�ض م�صروع قانون كانت 

تُتداول اأخباره من مّدة، ي�صمح بالعتقال املوقّت لكّل من يعمل لهيئة مّت حّلها قانونًا 

وينع املحاكم من منح الأ�صباب التخفيفّية يف ظّل حالة الطوارئ، ويخّول وزير الداخلّية 

مْن��َع ن�صر الأخبار املخّلة بالأمن. وقد افتت��ح �صربي حماده وحبيب اأبي �صهال واإبراهيم 

ع��ازار ال��كالم بكثر م��ن الثناء على رئي���ض احلكومة وعلى ما اأجن��زه يف ال�صيا�صة 

والعم��ران وبالدع��وة اإىل هجر »الت�صام��ح« مع »الهّدام��ني« وال�صح��ف »املحّر�صة على 

الإجرام«، اإذ هو قد اأ�صعف هيبة احلكم، ولكن مع اعتماد »الت�صجيع« للمعار�صني 

يف �صبي��ل اخل��ر العاّم. ومل يخرج ع��ن �صوّية ا�صتنكار حماولة الغتي��ال وتهنئة رئي�ض 

احلكوم��ة بال�صالمة ركنان من اأركان املعار�صة هما �صليمان العلي وحممد العّبود. 

ولك��ن ح��ني اأف�شى الكالم اإىل كمال جنبالط ا�شرت�ش��ل يف خطبة و�شفها بع�ض من 

�شمعه��ا ب�»امل�عظة«، م�شتثرًا ردودًا تراوحت بني الذه�ل واال�شتهجان. افتتح جنبالط 

كالمه بالقول اإن التهنئة بال�صالمة »يوجبها الدفاع عن حّق احلياة« وبالإ�صارة اإىل اأّنه 

»فّكر« يف عائلة رئي�ض احلكومة ويف اأقربائه واأ�صدقائه »وكنت منهم يف فرتة ق�صرة«. 

ثّم ذكر اخلطيب »حماولة ا�صطهاد]ه[ واأعوانه وال�صائعات عن قرب اعتقال�]�ه[« نافيًا 

ع��ن نف�صه احلق��د واحل�صد وال�صماتة وال�صغينة، موؤّكدًا اأّن��ه اإمّنا اأراد لرئي�ض احلكومة 

»ولغ��ره« »ال�ص��الح والإ�صالح«. ومل يلبث اأن عاد اإىل ذكر عائلة ريا�ض ال�صلح ولكن 

ليقول له هذه املّرة يف اإ�صارة، على الأرجح، اإىل عائلة اأنطون �صعادة: »لكم اأولد ولغركم 

اأولد«. وكان ق��د ق��ال ع��ن احلكومة ورئي�صه��ا: »مل نْبِغ له �ص��وءًا ولكن فّكرت يف 

طريق��ة ا�صتغ��الل احلكومة للح��ادث �صّد املعار�ص��ة«. ومع اعتماد الوع��ظ املتعايل يف 

خماطبت��ه رئي�ض احلكومة والتنديد بكالم من زاروا ه��ذا الأخر لتهنئته بال�صالمة، 

اأط��رى جنبالط نف�شه وفكره كثرًا يف ه��ذه اخلطبة فنّ�ه بن�شاله »ال�شريف« واأ�شار اإىل 

اأن جيله »غر جيل رجال احلكم« م�صيدًا ب�»تكّتالت اجليل اجلديد« ذاكرًا منها 

احلزب��ني ال�صيوع��ّي وال�ص��ورّي القومّي، من غر �صوؤال عن معن��ى اجلنوح، يف �صفوف هذا 

 »اجلي��ل«، اإىل العنف والغتي��ال ال�صيا�صّيني. وهذا مع اأن اجلنوح املذكور كان هو، ل 

اجل��اين فما كان من حم��دان اإل اأن َرَكن اإىل الفرار وهو يطل��ق النار، واندفع مرافقا 

رئي�ض احلكومة يف اأثره. فاأ�صيب الطفالن معروف الغواري )5 �صنوات( وكوكب ال�صّواح 

)9 �صن��وات( و�صقطا قتيلني وُج��رح رجالن من احل�صور اأو املاّرة. واأّم��ا ال�صلح فلبث ثابتًا 

يف مكان��ه اإىل اأن اجنل��ى احلادث عن القب�ض على اجلاين بعد اأن اأ�صابه مرافق ال�صلح 

بر�صا�ص��ة يف رجل��ه. وق��د اأفاد اجل��اين، يف التحقيق، اأّنه �ص��ورّي قومّي واأّن��ه اأقدم على ما 

اأق��دم عليه طلبًا لث��اأر ابن خالة له هو معروف موّفق كان اأحَد ال�صّتة الذين نُّفذ فيهم 

حك��م الإعدام بعد اأنطون �صعادة، يف مّتوز من ال�صن��ة ال�صابقة، واأّنه كان متاأّثرًا اأي�صًا 

بت�صريد اأخيه عّبا�ض حمدان يف جمرى احلوادث نف�صها. ُعرث يف ثياب اجلاين على قنبلة 

يدوّية كان يريد تفجرها لتغطية ان�صحابه واأفاد مرافق ريا�ض ال�صلح اأّنه مل يطلق من 

�صالحه غر ر�صا�صة واحدة هي التي ا�صتقّرت يف رجل توفيق حمدان...

ج��اءت حماولُة الغتيال ه��ذه َقْبل اأربعة اأّيام م��ن انتهاء الأزمة اللبنانّي��ة ال�صورّية اإىل 

اإع��الن القطيعة امل�صهور، اأي ح��ني كان اجلانب ال�صورّي ينتظر رّد احلكومة اللبنانّية 

عل��ى مذّكرت��ه »االإنذار«. وكان �شهر �شب��اط قد عّج – على م��ا اأ�صلفنا – باأخبار عودة 

احل��زب ال�ص��ورّي القومّي، املنحّل يف ب��روت وامل�صتتّبة اأموره يف دم�ص��ق، اإىل تهيئة و�صائل 

ا�صتئن��اف العم��ل امل�صّل��ح يف لبنان مع التلويح بالع��زم عليه والتب�صر ب���»دوران عجلة 

الزم��ن« يف بيان��ات اّت�ص��ح اأّنه��ا كان��ت ُتطب��ع يف �صوريا. وق��د وافق ذل��ك تظاهرات 

عنيف��ة للحزب ال�صيوعّي يف ب��روت وطرابل�ض واجهتها ال�صرط��ة بالعنف اأي�صًا واعُتقل 

م�صارك��ون عدي��دون فيها و�صقط �صحايا ب��ني قتيل وجريح. ومع وق��وف النه�ر يف �صّف 

معار�ص��ي احلكوم��ة، خل�ص��ت، يف 21 �شب��اط، اإىل اأن »احلك�مة ال�ش�رّي��ة جنحت اإىل 

تاأّث��ر خطى ح�صني الزعيم واّتخاذ ق�صّية احلزب القوم��ّي و�صيلة لل�صغط«... م�صيفة اأن 

»احلكوم��ة عدلت عن تو�صيع نطاق الق�صّية حّت��ى ل ت�صتغّلها دم�صق«. وقد ح�صلت 

ان تويني للتحقيق  يف حالت��ي ال�صيوعّيني والقومّيني مداهمات وتوقيفات وا�صتُدعي غ�صّ

غ��ر موقوف وُعّلل ذل��ك باحتجاجه، يف مقالة، على القمع اجل��اري وبن�صر النه�ر بيانًا 

 للتحقيق، اأحُد 
ّ
عنيف��ًا اأ�صدره من دم�صق، بع��د اأن ا�صتدعاه الق�صاء الع�صكرّي اللبناين

قادة احلزب القومّي ع�صام املحايري، وكان قد اأ�صبح نائبًا عن املدينة. ولكن اإجراءات 

القم��ع هذه لبثت حم��دودة ن�صبّيًا حّتى جرت املحاولة لغتي��ال ريا�ض ال�صلح... وكان 

بني املعتقلني، يف اأََثرها، حمّمد البعلبكي مّتهمًا بالدعوة حلزب ممنوع وباحل�ّض على 

»ُكره رجال ال�صلطة«.

اأحدث��ت املحاول��ة هّزة ا�صتنكار �صديدة يف البالد. وقد اأ�صرن��ا اإىل اأن احتفاًل وداعّيًا لوزير 

القت�ص��اد فيلي��ب تقال، يف اليوم التايل، حت��ّول اإىل منرِب تنديد باملحاول��ة واإ�صادٍة برئي�ض 

احلكوم��ة وتاأييد ل�صيا�صتها القت�صادّية يف اآن. ويف هذا الجتماع، خل�ض ريا�ض ال�صلح 

اإىل القول، م�صرًا اإىل حماولة قتله يف كلمة انتقد فيها الإنذار ال�صورّي للبنان ومفاو�صة 

الأردّن لإ�صرائي��ل: »اأعي��ُد اأمامك��م َنْذري و�صاأبق��ى عليه اإىل اأن ي�ص��رتّد الله وديعته وقد 

]يكون ذلك[ اأقرَب من حبل الوريد«. 
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حّنا غ�صن، �صاحب الدي�ر، يف بناية الع�صيلي )القائمة على اجلهة ال�صمالّية من �صاحة 

ريا���ض ال�صلح اليوم(، ولكن الظروف كان��ت غر مواتية للتنفيذ. ويف اأوائل اآذار، ح�صر 

اإىل بروت توفيق رافع حمدان مع ن�صيبه يو�صف حمدان ال�صويف، وكان هذا قادمًا من 

الأردّن لأّي��ام. ن��زل توفيق �صيفًا على عبد الله ال�ص��ويف يف راأ�ض بروت وعِلم هناك، من 

الزين��ة اجلارية اإقامته��ا، بخرب احلفلة التي كان اآل الغاليين��ي ُمْزمعني اإقامتها على 

�ص��رف ريا���ض ال�صلح، فَنَقل هذا اخلرب اإىل رفاقه يف ال�صرذم��ة الآنفة الذكر، اإيلّيا واأديب 

وج��وزف. اأخ��ذ اإيلّيا يلتقي توفي��ق يومّيًا يف َح��َرم اجلامعة الأمركّي��ة. وقبل احلفلة 

بي��وم، عاينا مع��ًا دار اآل الغالييني. ويف الي��وم املوعود، التقى الأربع��ة يف �صاحة ال�صهداء 

وتوّجه��وا م��ن هناك بالرتام اإىل اجلامع��ة الأمركّية ومنه��ا اإىل دار اآل الغالييني. ويف 

الطري��ق، دخل اإيلّيا وتوفيق ب�صتانًا �صّلم في��ه الأّول الثاين امل�صّد�ض مع م�صطني وقنبلة. 

بعدها توّجهوا متفّرقني اإىل مقربة الدروز القريبة من الدار، وانفرد عنهم توفيق ليختلط 

باملتفّرج��ني... اإىل اأن ح�ص��ر رئي���ض احلكوم��ة وكان م��ا كان. ف�ص��اًل ع��ن حماولة 

الغتي��ال، وجد قرار املحّقق لهوؤلء ولآخرين م�صوؤولّية عن »اإعادة تنظيم حزب �صيا�صّي 

منح��ّل وت�صكيل جمعّية �صّرية غايتها تغير كي��ان الدولة«. وَن�صب القرار اإىل عجاج 

املهتار، على اخل�صو�ض، »اإيجاد م�صنع لالأ�صلحة والذخائر احلربّية بق�صد قلب الأو�صاع 

القائمة والتعّدي على دور احلكومة واجلي�ض« اإلخ.

ويف 22 اأّي��ار، انعقدت املحكم��ة الع�صكرّية واحتّل موقع الرئا�ص��ة منها وموقع الّدعاء 

الع��اّم العقي��د اأنور ك��رم والقا�صي يو�صف �صرب��ل، اأي من كانا يف هذي��ن املوقعني عند 

حماكم��ة اأنطون �صعادة. وقد حكم��ت املحكمة بالإعدام على توفيق رافع حمدان 

وبالعقوب��ة نف�صه��ا غيابّي��ًا على اإيلّيا ر�صي��د خليفة. وق�صت باأح��كاِم �صجن متباينة 

للمّتهمني الآخرين. وق�صت اأي�صًا ب�صجن حمّمد البعلبكي �صهرين ون�صَف �صهر ابتداًء 

من منت�صف اآذار، فاأطلق �صراحه بعد اأّيام وق�صت باإغالق جريدته كّل �شيء املّدة نف�صها. 

وقد ثّبتت جلنة العفو احلكم على حمدان ورفعته اإىل رئا�صة اجلمهورّية. وعلى اأثر زيارة 

من جميد اأر�صالن وبهيج تقّي الدين وم�صايخ دروز، وّجه ريا�ض ال�صلح كتابًا اإىل رئي�ض 

اجلمهورّي��ة ملتم�صًا منه اإبدال احلكم عل��ى حمدان. جاء يف الكتاب اأن احلادث مل 

يرتك يف نف�ض كاتبه »غر ال�صكر العميق للعّزة الإلهية على في�ض رحمتها وعطفها، 

يازج��ه الأمل ال�صدي��د من اأن يح��اول البع�ض اإدخال اأ�صاليب ل تّتف��ق مع تقاليد لبنان 

البلد الذي يقّد�ض حّرّية الفكر والعقيدة ويعتّز بروح الت�صامح واملحّبة التي تربط اأوا�صرها 

بني خمتلف اأبنائه«. عرّب الكاتب اأي�صًا عن الأمل يف اأن يكون »للتدبر الرحيم« من 

رئي���ض اجلمهورّية »اأثٌر حا�صم يف قلوب الذي��ن �صّلوا جاّدة ال�صواب ل�صبب من الأ�صباب، 

يع��ود بهم اإىل الطريق ال�صوّي ويدفعهم لتقدي�ض امُلُثل العليا التي هي �صعار لبنان وال�صواد 

الأعظ��م من اللبنانّيني«. وقد قِبل رئي���ض اجلمهورّية هذا اللتما�ض فا�صُتْبدلت بعقوبة 

الإعدام عقوبُة الأ�صغال ال�صاّقة املوؤّبد ة. واأّما الطفالن ال�صحّيتان، فطلب ال�صلح لحقًا 

يف جمل�ض النّواب اإ�صافَة مبلٍغ اإىل »النفقات ال�صّرّية« لرئا�صة احلكومة حّتى يتمّكن 

من تعوي�ض ذويهما ومعهم اأحد اجلريحني الذي كانت اإ�صابته بالغة على ما بدا.

غره، منا�صبة كالمه، فكان يفرت�ض اأن يكون اأّول ما ي�صتوقفه ومل يكن ي�صتقيم له 

اأن ي�شتنكر اجلرم ويقّرظ مرتكبيه. ِعَ��ض الت�ّقف عند هذا امل�شكل، �شطح جنبالط 

نح��و »انطالقّية الغرب« الت��ي راآها وقد تغّلبت على »قدرّية ال�ص��رق« وهذا قبل اأن يبّوئ 

نف�ص��ه موق��ع الزعامة ل���»اأّول حركة تقدمّي��ة ا�صرتاكّية يف ال�صرق« م��ع كونه »وارَث 

اأكرب اإقطاعّية يف لبنان«. ومن علياء هذا »الإرث«، اأ�صار اإىل اأّنه »يدافع عن تكّتالت 

اجلي��ل اجلديد« فيما »نائب اإحدى املقاطعات الإقطاعّية« )ويق�صد اإبراهيم عازار نائب 

ق�صاء جّزين!( »يطلب عقوبات تطهرّية للحزبني القومّي وال�صيوعّي«.

ت���ىّل حميد فرجنّية الرّد على »م�عظ��ة« جنبالط فذَكر لريا�ض ال�شلح »جمياًل« ه� 

»توحيد اللبنانّيني« مذّكرًا بذلك »الذين كانوا يف وقٍت ما يف ناحية ل تريد ا�صتقالل 

لبنان ول كيان��ه« ومطالبًا بتدابر �صارمة لقمع ال�صَغب و�صيانة احلرّيات لينتهي، اإىل 

الق��ول اإن »الدياغوجّي« اإمّنا »ي�صتحّق الحتقار«. وعلي��ه تقّدم فرجنّية وحبيب اأبي 

�صه��ال وعبد الله الي��ايف باقرتاح ُطرح عل��ى الت�صويت �صّمنوه ا�صتن��كار اجُلرم وتهنئة 

ال�صلح بال�صالمة، واإبداء التقدير له وجتديد الثقة به وطلب التدابر املنا�صبة ملنع الفو�صى 

واجلري��ة. وهو ما �صّوت عليه املجل�ض بالأكرثّية، قبل اأن يقّر م�صروع القانون ال�صابق 

ذك��ره باالأكرثّية اأي�شًا، وقد عار�شه جنبالط وكميل �شمع�ن و�شامي ال�شلح و�شليمان 

العلي ون�صوح الفا�صل.

وكان ريا���ض ال�صل��ح ق��د األقى كلم��ة �صكر للمجل���ض ورئي�صه، بع��د الت�صويت على 

الت��شي��ة، ورّد فيه��ا عل��ى خطبة جنبالط رّدًا م�ج��زًا غر اأّنه بالغ احل��ّدة. قال ال�شلح 

اإن اأولده وعائلت��ه »تع��ّودوا املخاط��ر ولي�ص��وا كاأولد غري ترّبوا يف اأح�ص��ان ال�صتعمار« 

��ف جنبالط ب�»املعت�ه« وكالم��ه ب�»ال�شفاهة« وخل���ض اإىل اأن »رجاًل يق�م ويق�ل  وو�شَ

مث��ل ه��ذا القول يحّر�ض عل��ى اجلرية«. ويف خت��ام اجلل�صة، تعّهد ال�صل��ح باأل يطّبق 

القان��ون اجلديد على ال�صحاف��ة اإل يف حال ال�صرورة الق�صوى، م�صرًا اإىل اأن ن�صَر اأنباٍء عن 

ق�صايا يجري التحقيق فيها مّكن مطلوبني كثرين من الإفالت.

اأُطل��ق القومّي��ون املوقوفون تباعًا يف خ�ص��ّم تدابر الف�صل اجلمركّي ب��ني لبنان و�صوريا 

وت�صفي��ة »امل�صال��ح امل�صرتكة«. وكانت حماول��ة الغتيال قد انته��ت اإىل ال�صّد من اأَْزر 

ريا�ض ال�صلح وحكومته يف هذا الظرف. ويف اأوائل اأّيار، ظهرت يف ال�صحف مندرجات قرار 

املحّق��ق الع�صكرّي يف الق�صّية، وكانت حافلًة بالإ�ص��ارات اإىل ما للمحاولة من �صوابق 

ل اإىل  وم��ن ت�صّع��ب يف الزمان واملكان وما تفّرع��ت عنه من اإ�صرار ومثاب��رة على التو�صّ

امل��اآل املر�صوم. اأو�ص��ح القرار اأّن اأفرادًا من احلزب كانوا يتاآمرون لقتل بع�ٍض من رجالت 

ه��م ريا�ض ال�صلح. وق��ال اإّن �صرذمة يقودها اإيلّيا ر�صي��د خليفة، وفيها  ال�صلط��ة، واأخ�صّ

توفي��ق راف��ع حمدان وجوزف حداد واأدي��ب اأبو �صلمان، حتّينت الفر���ض لغتيال رئي�ض 

احلك�مة. فكان اأّنهم كمن�ا له خلف االأ�شجار يف اجلّميزة يف اأوائل �شباط، منتظرين 

قدومه لزيارة النادي الدويّل هناك ولكّنه األغى الزيارة. وكان اأّنهم ترّب�صوا به عند زيارته 
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ُع��ّززت احلرا�ص��ة حول ريا���ض ال�صلح َبْعد هذه املحاول��ة. ولكن مل َيْب��ُد اأّن نظاَم عمله 

ر مع رئي�ض  اليوم��ّي احلاف��ل بالتجوال قد تغّر. فيوَم احلكم على حمدان، كان يح�صُ

اجلمهورّي��ة مهرجانًا يف الكّلّية العاملّية، يف راأ���ض النبع، ُقّدر املتفّرجون فيه بثمانية 

اآلف. ويف اأوا�صط حزيران، �صاَفَر اإىل اجتماِع جامعة الدول العربّية يف الإ�صكندرّية، اإلخ. 

ب��دا اإذن اأّن انفراط ال�شبكة التي اأََعّدت حماول��ة االغتيال قد َمَنع تكرار هذه املحاولة 

اإىل ح��ني. وح��ني خ��رج ريا�ض ال�شلح م��ن احلكم يف �شب��اط من الع��ام التايل كانت 

اأمام��ه حمل��ة النتخاب��ات النيابّية وما تفرت�ص��ه من جولت، ول جند م��ا ي�صر اإىل اأّنه 

خا�ض فيها على غر ال�صورة املاألوفة، با�صتثناِء اأّن وجود ا�صمه )عملّيًا( على الالئحتني 

املتناف�صتني معًا قد يكون وّفر عليه بع�ض التجوال، وكذلك وفاة والدته يف اإّبان احلملة 

النتخابّي��ة. ويف تلك املرحلة، كانت �صحٌف مناوئ��ة لريا�ض ال�صلح قد راحت تطالب 

برف��ِع احلرا�صة من حوله، حمتّجًة بخروجه م��ن رئا�صة الوزراء! على اأّن خليفته ح�صني 

العويني اأبى ال�صتجابة لهذا الطلب.

َرت يف عددها  �صاَفَر ريا�ض ال�صلح اإىل عّمان يوم اجلمعة يف 13 مّتوز. وكانت احلي�ة قد َن�صَ

ال�ص��ادر ي��وم 7 مّت��وز اأن �َصَفره مق��ّرر »�صباَح اليوم«، وهو م��ا يوؤّكد اأّن موع��د ال�صفر اأُّخر 

�صّت��ة اأّيام اأو اأ�صبوع��ًا تاّمًا لأّن »�صباَح اليوم« كانت كثرًا م��ا تعني »�صباَح اأم�ض« يف 

 اأن امللك 
ّ
ّمته اأوراق مدير الأمن العاّم اللبناين �صحف تلك الأّيام! لحقًا َوَرد يف تقريٍر �صَ

كان ق��د دع��ا ال�صلح حل�ص��ور »ليلة املعراج« مع��ه ولكن مقّربني م��ن ال�صلح ن�صحوه 

بتاأجي��ل الزي��ارة اإىل ث��اين اأو ثالث اأّي��ام »العيد« حّت��ى يح�صر ال�صالة يف ب��روت ويتقّبل 

الته��اين فتكون منا�َصبًة لإظهار »�صعبّيته«. ويف هذه الرواية التي راحت بع�ض الروايات 

املتاأّخ��رة تنقله��ا، اأو تنقل ما هو مبثابته��ا كابرًا عن كابر، تخلي��ٌط وا�صح. فاإّن 13 

مّت��وز واف��ق يف تلك ال�صنة العا�صر من �صّوال فيما ليلة املعراج ُيحتفل بها يف 27 رجب اأي 

َقْب��ل ذلك ب�صهرين واأ�صبوعني! وحتى لو كانت »ليلة القدر« )27 رم�صان( هي املق�صودة، 

فاإّن��ه كان ي�ص��ع ال�صلح اأن ي�صافر يف 26 رم�صان حل�صور الحتفال بها يف عّمان واأن يعود 

يف 29، اأي َقْب��ل العي��د بي��وٍم اأو اثن��ني، ما دام اأن امل��ّدة املقّررة لزيارته كان��ت )كما تبنّي 

لحقًا( ثالثة اأّيام يعود يف رابعها. الواقع اإذن اأن ال�صلح مل ي�صافر يف ثاين يوم العيد ول يف 

ثالث��ه ب��ل يف عا�صره! ويجوز اأن يكون لهذا التاأجيل اأّي �صبٍب مل ُيعرف يتعّلق بال�صلح اأو 

بامللك، ويجوز )وهو ما نرّجحه( اأن يكون ال�صبب ا�صطراَب �صّحة ال�صلح، وهو ما جعله 

ي�صطح��ب طبيبه معه يف رحلته تلك )ومل يكن ه��ذا معهودًا منه يف اأ�صفاٍر �صابقة( اإذ 

كان يخ�ص��ى، عل��ى ما يبدو، اأن يعاوده، يف عّمان، عار�ٌض ما كان قد اأمّل به يف بروت. 

ولي���ض يف الأم��ر ما ُي�صتغرب. ف��اإّن نظام احلياة العا�صف الذي فَر�ص��ه ريا�ض ال�صلح على 

نف�ص��ه اأخذ يعّر�ض �صّحته، يف ال�صنوات الثالث الأخرة من حياته، لنك�صاٍت تكّررت 

تبعد، على  وظَه��رت اأخباُرها )اأو اأخباُر بع�صه��ا( يف ال�صحف. وكان هذا الأمر نف�صه َي�صْ
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الأرج��ح اأي�ص��ًا، اإقدامه على ال�صَفر َقْبل العي��د اإىل مدينٍة ُتْثقل عل��ى �صّحته فيها قيوُد 

ال�صيام ف�صاًل عن اأعباء الزيارة الر�صمّية.

لي���ض ه��ذا التدقيق يف تاأخر رحلة ال�صلح الأخرة وِعَلله ت��َرَف موؤّرخني. بل اإّن ثّمة ما 

يزّك��ي الظ��ّن اأن التاأخ��ر املذكور من��ح الراغبني يف قتل ريا�ض ال�صل��ح كّل ما كان 

يحتاج اإليه اإحكاُم خّطتهم وتنفيذها من وقت. فقد ا�صَتْلزم الأمُر رواحًا وجميئًا ما بني 

دم�ص��ق ودرعا وعّمان )وقد ُي�صاف غرها مّم��ا جنهل( واإىل تكويِن فريٍق موّزع الإقامة 

ِد اأماكَن واحتي��اٍط لتخبئة اجُلناة اأو لتهريبهم،  ب��ني هذه امل��دن، واإىل ت�فِر و�شائَل ور�شْ

ر ذلك كّله يف حدود  اإلخ. ومل يكن م�صمونًا اأو مرّجحًا، يف ظروف تلك الأّيام، اأن يتي�صّ

اأّيام ثالثة هي املّدة املقّررة لزيارة ريا�ض ال�صلح لعّمان. فكان يجوز التحقيُق اإذن يف �صبِب 

تاأجي��ل الزيارة – اإن مل يكن جم��ّرَد املر�ض اأو َتقاطع ال�صواغل – وكان يجب التدقيُق يف 

ا�صتعم��ال القتل��ة واملحيطني بهم لالأّي��ام التي �َصَبقت اجلرية. ولك��ن التحقيق الذي 

ج��رى يف اغتيال ال�صلح كانت نتائجه م��ن النق�ض والتفاهة بحيث اإّن وقائع اجلرية 

مٍع من اأنا�ٍض غر قليلي العدد لبثوا اأحياء بعدها  نف�صها )وهي قد وقعت على مراأًى وَم�صْ

وكان يك��ن الو�صول منهم اإىل روايٍة تاّم��ة( بقيت اإىل اليوم ُعْر�صًة للزيادة والنق�صان 

والتناق�ض وللتلفيق امُلْغر�ض على الأخ�ّض.

وما َنْعلمه عن وقائع الزيارة )َقْبل الو�صول اإىل وقائع الغتيال( يبدو قلياًل. كان ب�صحبة 

ريا���ض ال�صلح اأربعُة اأ�صخا�ٍض هم مرافقه الع�صكرّي الدائ��م املفّو�ض عبد العزيز العرب، 

وطبيبه ن�صيب الرببر، وحمّمد �صقر رئي�ض حترير النداء وب�صاره مارون �صاحب الرّواد. وقد 

ن��زل ال�صل��ح مع هذه اجلماعة �صيفًا على امللك يف فندق فيالدلفيا. وقيل َبْعد اغتياله 

اإّن��ه اأبدى رف�ص��ًا لتعزيز احلرا�صة حوله ولكّن هذا النوع م��ن الكالم يتعّذر، يف الظرف 

الذي قيل فيه، اأن ُيْقَبل على عاّلته. واأ�صار اأ�صحابه اإىل �صفاء مزاجه وبقائه على َمَرحه 

املعت��اد يف اأثن��اء الرحلة ولكن اأ�صاروا اأي�صًا اإىل ِذْك��ره املوَت، ولو يف َمْعر�ض الهزل، اأكرَث 

من مّرة.

وقد ا�صَتْقبل امللُك �صيفه مرارًا )ثالَث مّرات، يف اإحدى الروايات( خالل اأّيام هذه الرحلة. 

وَجَرت بني الرجلني حمادثاٌت مل ُيْعَلن �صيٌء من فحواها، ولكن ُنِقل عن ريا�ض ال�صلح، 

بع��د اغتيال��ه، اأّنه اأْف�صى باإ�صاراٍت متفاوتة الو�صوح اإىل م��ا داَر فيها لثالِث جهاٍت على 

َرِت��ه )يف اّت�صال هاتفّي بها( وحمّمد �صقر وتوفيق اأبي الهدى رئي�ض وزراء الأردّن  �صْ
الأق��ّل: اأُ

�صابق��ًا ولحق��ًا. وال�صهاداُت الث��الث متوافقٌة اإىل ح��ّد يجعل الطعَن فيها اأم��رًا �صعبًا، 

وُي�صندها اأي�صًا �َصَبه جزٍء من الكالم الذي َنَقله ال�صلح عن امللك بكالٍم اأف�صى به هذا 

الأخر، �صّرًا اأي�صًا، )وُك�ِصف عنه َبْعد زمٍن طويل( ملوفٍد اأمركّي. وخال�صُة الكالم اأّن 

املل��ك اأْدَرَكته ال�صيخوخة واأََخ��َذ ي�صعر بُدُنّو اأَجله واأّنه قِلٌق على م�صر مملكته َبْعده 

ب�صبٍب من حاِل ِبْكره وويّل َعْهده طالل اخلا�صع للعالج من داٍء ع�صبّي ومن حاِل ولده 

الثاين نايف غر الكفوؤ لتويّل �صوؤون اململكة، ومن �ِصَغر �صّن حفيده ح�صني بن طالل 
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�ض  حني املحتملني لتويّل العر�ض بعد موؤ�صّ الذي ياأتي ثالثًا بني املر�صّ

اململكة. وم��ع ظهورِ �صيٍء من ال�صطراب يف َنْقل ال�صيغة التي 

عَر�صها امللك لريا���ض ال�صلح، بدا اأّنها تتمّثل يف ت�صميِة ملك 

الع��راق في�صل بن غ��ازي ولّيًا لَعْهِد اململك��ة الأردنّية. حّتى اإذا 

ت��ويّف امللك عبد الل��ه حتّققت يف �صخ�ِض في�ص��ل وحدُة العر�صني 

. كان في�صل، يف تلك الآونة، على َمْقربٍة من 
ّ
العراق��ّي والأردين

�صّن الر�صد، وكان ل يزال يتابع درا�صَته يف بريطانيا ويرعاه خاُله 

الو�ص��ّي عبد الإله بن علّي. ولي�ض من نافل القول الإ�صارة اإىل اأن 

امللك��ة عاليه بن��ت علّي، والدة في�صل )وكان��ت قد توّفيت يف 

اأواخر �صنة 1950( كان لها مقام رفيع يف نف�ض عّمها عبد الله، 

وهو اأمر ت�صل�صل اأثره يف الأردّن اإىل يومنا هذا.

م��ا قيمُة ه��ذا الَعْر�ض الذي قي��ل اإن عبد الله اأف�ص��ى به لريا�ض 

ال�صل��ح وَعِه��د اإلي��ه ب��دوٍر م��ا يف حت�صيل قب��وٍل له م��ن اجلهة 

العراقّية – وه��ي اأّول م��ن يتب��ادر اإىل الذه��ن، طبعًا – ورمّبا من 

اجلهت��ني امل�صرّي��ة وال�صعودّي��ة اأي�ص��ًا، وهما جهت��ان قد يكون 

ن التدبر  اإي��كاُل ا�صتئنا�صهم��ا لريا�ض ال�صل��ح اأق��رَب اإىل ُح�صْ

واأَْوىل بالنتب��اه م��ن تكلي��ف ه��ذا الأخ��ر مفاو�ص��ة اجله��ة 

العراقّي��ة؟ وم��ا الذي اأجاب ب��ه ريا�ض ال�صل��ح، اإن �صّحت الرواية 

كّله��ا؟ يف كتاٍب �صدر �صنة 1962، روى نا�صر الدين الن�صا�صيبي، 

وكان اآن��ذاك متزّوج��ًا من علياء ريا�ض ال�صل��ح، اأّن توفيق اأبو 

اله��دى حّدث��ه �صن��ة 1955، باأمر زيارت��ه ريا�ض ال�صل��ح يف فندقه 

بعّم��ان وذلك بَطَل��ٍب من هذا الأخ��ر ُقَبْيل اغتيال��ه... اأَخرَب 

ال�صل��ُح اأبو الهدى باأّن امللك َعِهد اإليه باملهّمة التي اأ�صرنا اإليها 

ح املل��ك، اإن كان راغبًا  ت��ّوًا. واأ�صاف اأّنه قِب��ل التكليف وَن�صَ

، باإعالن تخّليه القطعّي عن 
ّ
يف اإمت��ام الحّتاد العراق��ّي الأردين

م�صعى امل�صاحلة املنف��ردة لإ�صرائيل ثّم باإيكاِل رئا�صة وزرائه اإىل 

�صخ�صّية حترتمه��ا الدول العربّية. هذه ال�صخ�صّية مل تكن – يف 

القول املن�صوب اإىل ريا�ض ال�صلح – غر توفيق اأبو الهدى نف�صه.

َيْعك���ض م��ا كان يف حين��ه )وم��ا اأ�صبح بع��د ذل��ك( معلومًا 

من احل��وادث اجلارية يف ال�ص��رق العربّي وحميطه �ص��وءًا �صاطعًا 

عل��ى كالم امللك عبد الله وعلى ج��واب ريا�ض ال�صلح يف اآن. 

ويك�ص��ف هذا ال�صوُء قامتني جّبارتني ملناوَِرين عزيَزي النظر يف 

ال�صيا�صة، َجهد كّل منهما حل�صر الآخر يف دائرة مرماه املختار. 

 غُر 
ّ
ويف كال املَْرمي��ني مل يكن مل�صروع الحّتاد العراقّي الأردين

موق��ع الو�صيلة. في�صعن��ا التخمني اأن اأّيًا من الرجلني مل يكن 

يجد هذا امل�صروع مرّجح النفاذ، ول هو اأقبل عليه لذاته بالتايل. 

ول دون الحّت��اد امل�صار اإليه اأربعُة حوائل كبرة على  كانت حَتُ

الأق��ّل. الأّول توزي��ع املواق��ع يف البي��ت الها�صمّي ال��ذي كان له 

راأ�ص��ان كب��ران َيْح�ص��ب كّل منهم��ا لالآخ��ر كّل ح�صاب، 

وكانت العالقات بينهما قد تقّلبت َعرْب ال�صنني، مع بقاء قْدٍر 

من جتان���ض املواقف الإجمايّل وم��ن الت�صامن يف وجه الكتلة 

العربّي��ة الأخ��رى، خ�صو�صًا يف م��ا َعَر�ض لدول اجلامع��ة العربّية 

وبينها من منا�صب��اٍت ومواجهات �صيا�صّية. هذان الراأ�صان هما 

عب��د الله وعبد الإل��ه. فهل كان الثاين �صَيْقب��ل بال�صيغة التي 

َعَر�صه��ا الأّول لالحّت��اد؟ وم��ا ال��ذي كان �صي��وؤوُل اإلي��ه، يف هذه 

احلال، م�صروعا الهالل اخل�صيب و�صوريا الكربى وهما – مع ما 

َيْظهر بينهما من تكامل – َمْظهر ال�صراع املرّكب الدائر بني 

العر�ص��ني ثّم بينهما وبني الكتل��ة العربّية الأخرى على �صوريا؟ 

ويف ما خ�ّض ريا�ض ال�صل��ح، كانت املوّدة حمفوظة اإجماًل بينه 

وب��ني البي��ت الها�صمّي العراقّي، وذلك بخ��الف حاله مع ملك 

الأردّن. الث���ين اأّن الع��راق خرج م��ن حرِب فل�صطني ب��ال اّتفاِق 

هدن��ة مع اإ�صرائيل. هذا فيما خرج الأردّن باّتفاِق هدنة وب�صعٍي 

�صها قراُر  اإىل ال�صل��ح املنف��رد واإىل جعل �صيغة التق�صيم الت��ي اأ�صّ

الأمم املّتحدة يف �صنة 1947 ثّم غّرت خرائطها ومالحمها الأموُر 

الواقعة بعد ذلك اأمرًا مق�صّيًا من اجلهتني العربّية والإ�صرائيلّية. 

فكي��ف كان �صُي�ص��ّوى هذا الختالف يف ح��ال احّتاد الدولتني 

)ب��ل اأي�صًا يف ح��ال البدء مبجّرد توحيد اجلي�ص��ني، وهذه فر�صّية 

ذك��رت(؟ وكيف كانت �صتعال��ج ذيول الحّت��اد الدولّية لهذه 

اجله��ة ورّد اإ�صرائي��ل املنتظ��ر عليه؟ الث�ل��ث اأّن القطرين كانا 

معّلقني بركاب بريطانيا العظمى. ولكن موقع هذه العالقة 

يف كّل منهم��ا كان ج��ّد خمتل��ٍف ع��ن موقعه��ا يف الآخ��ر. 

ففيم��ا كان��ت اململك��ة الأردنّي��ة اإذ ذاك بالدًا فق��رة يتعّذر 

عليها القي��ام باأود جي�صها واأجهزته��ا الأخرى من غر املعونة 

الربيطانّية، كان العراق بالدًا زاخرة بالطاقات من كّل نوع، 

وكانت نوادي��ه ال�صيا�صّية و�صوارعه ت�صّج مبطلب اخلال�ض من 

القب�صة الربيطانّية. فكي��ف كان �صيعالج الطرفان املّتحدان 

ه��ذا الختالف بينهم��ا واأّي موق��ف كانت �صتقف��ه بريطانيا 

م��ن م�صروع الحّتاد؟ الرابع هو املي��زان املن�صوب بني الكتلتني 

العربّيت��ني امل�صار اإليهما، وهو مي��زان كان من �صاأن الحّتاد اأن 

تنف�ر  ُيْدِخل اإلي��ه اخللل فيه��ّدد الأرجحية امل�صرّية العاّم��ة وَي�صْ
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احل���ذر ال�صع�ودّي من نه�صٍة ها�صمّية جدي��دة، وي�صع م�صر �صوريا امل�صطربة )ومن ورائها 

لبن��ان( عل��ى حمّك خ�صن. وهذا م��ع العلم باأّن كاّلً م��ن هذه العنا�ص��ر اأو املواقع له 

 املت�صّبث يف احلالة امل�صرّية والأمركّي امل�صتقّر يف احلالة ال�صعودّية 
ّ
ُبعده الدويّل: الربيطاين

 املهّدد والأمرك��ّي امل�صتجّد والفرن�صّي ال�صاعي للعودة( يف 
ّ
واملتع��ّدد الطرف )اأي الربيطاين

احلال��ة ال�صورّي��ة. فكيف كان �صي�ص��ع امللك عبد الله اأن َيْنف��ذ مب�صروعه من جبال 

احلذر والعداء هذه مبعونة ريا�ض ال�صلح اأو بغرها؟ 

طل��ب ريا���ض ال�صلح من امللك م��ا راآه �صرط��ًا ل للنجاح يف مهّمته، عل��ى الأرجح، بل 

ملنحه��ا فر�صًة لالإق��الع. وكان طلب��ه م�صّوبًا اإىل مو�ص��ع العقدة من احلوائ��ل املبّينة 

اأعاله. الطلب كان اأ�صبه مبق�ّض )للعقدة( ذي �صفرتني: اخلروج النهائّي من مفاو�صات 

ال�صلح املنفرد مع اإ�صرائيل، واإخراج �صمر الرفاعي من رئا�صة الوزراء ليحّل حمّله توفيق 

اأبو الهدى. كان امللك عبد الله نف�صه قد قال لوكيل ناظر اخلارجّية الأمركّي ماك 

ل  غي، يف اآذار من العام نف�صه، اإّن الإ�صرائيلّيني »اإن مل يجدوا يف اأنف�صهم القابلّية للتو�صّ

اإىل اّتف��اق م��ع رئي�ض الوزراء احلا�صر �صمر با�صا الرفاعي املع��روف جّيدًا مبوقفه املعتدل 

��ل اإىل مثل هذا الّتف��اق يف امل�صتقبل  واملتعّق��ل فاإّن��ه ]اأي املل��ك[ ل ي��رى احتماًل للتو�صّ

املنظ��ور«. واأهّم من ذلك اأن امللك كان ق��د �صكا للع�صو الأمركّي يف جلنة التوفيق 

��ة بفل�صطني هاملتون في�صر، قبل اأ�صابي��ع ثالثة من مقتله، ما �صكاه  الدولّي��ة اخلا�صّ

لريا�ض ال�صلح: هَرَمه وم�صكلة خالفته. ولكّنه مل َيْخل�ض من هذه ال�صكوى اإىل و�صع 

 على املائدة. واإمّنا خل�ض منها اإىل �صكوى اأخرى هي ال�صكوى 
ّ
الحّت��اد العراقّي الأردين

م��ن عزوف اجلان��ب الإ�صرائيلّي عن اأّي تنازٍل ُيعتّد به، يقّدم��ه مهرًا لل�صلح املنفرد مع 

الأردّن، وال�صك��وى اأي�ص��ًا م��ن قّلة النا�صر الغرب��ّي للملك يف املجاذب��ة الدائرة بينه وبني 

احلكومة الإ�صرائيلّية.

م امللكي الفعلّي. كان ُمراُد امللك  وذاك اأن الت�صّل��ب الإ�صرائيل��ّي كان هو مو�صع الرَبَ

��ل اإىل ما يكن تقديه للع��رب وللفل�صطينّيني على اأّنه احلّل الأمثل املتاح  اأن يتو�صّ

كل  للم�صاأل��ة الفل�صطينّية. وهذا هدٌف كان يقت�صي اأن ت�صّلم اإ�صرائيل بحّل و�صط مُل�صْ

الالجئ��ني واأن َتْن��زل للملك – بعد القب��ول ب�صيغٍة َو�َص��ٍط اأي�صًا – عن مناط��ق احتّلتها 

م��ن الق�صم املق��ّرر للعرب يف فل�صط��ني، في�صّم هذه املناطق اإىل ما حت��ت يده من �صّفة 

الأردّن الغربّية وُيرْبم �صلحًا ي�صعه اأن يدافع عنه اأمام الفل�صطينّيني والعرب. فهل كان 

املل��ك ق��د اأ�صب��ح م�صتعّدًا يف مّتوز لرتك ال�صع��ي اإىل مغنم من اإ�صرائي��ل مل يكن يبدو 

، وقد بدا اأن اإدارة 
ّ
مرّج��ح التح�صي��ل، واللتفات اإىل اأف��ٍق اآخر هو الحّتاد العراق��ّي الأردين

الظه��ر لإ�صرائي��ل بادرٌة ل حمي���ض عنها لفتتاح ال�صع��ي اإليه؟ هل �صّل��م امللك لريا�ض 

ال�صل��ح بوجاه��ة مطلبه؟ مل ُيْنقل �ص��يٌء عن ريا�ض ال�صلح ول ع��ن امللك بهذا املعنى. 

ولك��ّن الأرجح اأن م�صروع احّتاد الدولتني )اأو اجلي�صني( برّمته مل يكن غر مناورة �صاء 

منه��ا عبد الله اأن ُيْنع�ض، بال�صغط والتهويل، اأَْريحّي��ة اإ�صرائيل املتجّمدة. وكان معنى 

م��ا طلب��ه ريا���ض ال�صلح اأن م�صروع املل��ك، اإن مل يكن من��اورة فاإّن له َمْه��رًا ل بّد اأن 

ُيْعَر���ض ب��ادئ ذي بدء عل��ى العراقّيني وعل��ى الفل�صطينّيني و�صائر الع��رب. اغتيل ريا�ض 

ال�صل��ح غ��داة هذه الأحاديث مع امللك. وبع��د اغتياله باأربعة اأّي��ام، اغتيل امللك عبد 

الله وهو داخٌل اإىل امل�صجد الأق�صى. وقد ُذِكر لحقًا اأن امللك عر�ض على ال�صلح اأن يزور 

ك  القد���ض ب�صحبته ويطر بعد ذلك اإىل بروت من مط��ار قلندية، ولكن ال�صلح مت�صّ

مبوع��د عودته. وقد و�صل عبد الله اإىل القد�ض ع�صّية اغتياله وهو على موعٍد الغداَة مع 

مفاو�صيه الإ�صرائيلّيني فكان اأّنه مل ُيْدرِك موعده.

بع��د اغتيال عبد الله، اعتل��ى العر�ض ِبْكُره طالل الذي عاد م��ن �صوي�صرا حيث كان 

ل دون هذه اخلالفة حوائُل يتعّذر تخّطيه��ا ول دّبت الفو�صى. وكان اأّول  ُيعال��ج. ومل حَتُ

م��ا فعله ط��الل )اأو اأخوه نايف، الو�ص��ّي على عر�صه، بالأحرى( قب��ول ا�صتقالة الرفاعي، 

ودع��وة اأب��و الهدى اإىل تاأليف احلكوم��ة. َقَطع اأبو الهدى مفاو�ص��ات ال�صلح املنفرد مع 

اإ�صرائي��ل ونب��ذ م�صروع �صوريا الك��ربى. غر اأّنه اأغل��ق الباب اأي�صًا يف وج��ه الحّتاد مع 

العراق. وكان هذا الحّتاد قد بدا لوهلة، يف اأثناء النتقال القلق من عهد عبد الله اإىل 

عهد طالل، وكاأنه َخَطٌر من اأخطار عّدة )اإ�صرائيلّية و�صورّية وفل�صطينّية( مل تلبث اأن 

بَه باأر�ٍض  �ض، ب��دا الأردّن فجاأة اأَ�صْ جن��ت منها اململكة الأردنّية. فِمن دوِن ملكه املوؤ�صّ

معّلق��ة امل�صر ق��د ُيْقِدم العراق على �صّمها منه بدولٍة قد ين�ص��اأ احّتاٌد بينها وبني الدولة 

ها بع�صًا. وكانت اليد الربيطانّية  العراقّي��ة. على اأن الأخطار الآنفة الذكر اأبطل بع�صُ

)ومعه��ا الأمركّي��ة( ل ت��زال لها ق��ّوُة توجيٍه اأو �صغ��ٍط فاعلة يف الدولت��ني. وقد انتهت 

 اأقلق كثرين، اإىل الَقْطع باأف�صلّية املحافظة 
ّ
الدولتان العظميان، بعد ترّجح بريطاين

عل��ى احلدود القائمة بني دول امل�صرق. وكانت يُد اإ�صرائي��ل مغلولًة ن�صبّيًا بوطاأة نزاعني 

ت�ص��ّدرا م�ص��رح ال�ص��رق الأدنى يف تلك الآون��ة: اأّولهما املواجهة التي بداأته��ا اإ�صرائيل مع 

�صوريا، مبا اأطلقته من اأ�صغاِل ا�صت�صالٍح يف اأرا�صي املنطقة املجّردة من ال�صالح ويف جمرى 

نه��ر الأردّن، وثانيهما املواجهة التي احتدمت، يف تلك املّدة نف�صها، بني م�صر واإ�صرائيل 

لتقييد الأوىل حركة مرور ال�صفن وال�صلع من اإ�صرائيل واإليها عرب قناة ال�صوي�ض وخليج 

ْعف اجلي�ض ال�صورّي والأزمة املفتوحة  العقبة. وكان تفّجر املواجهة مع اإ�صرائيل ومعه �صَ

ب��ني �صّباطه النافذي��ن، ويف مقّدمهم اأديب ال�صي�صكلي، والأح��زاب الرئي�صة يف البالد، 

يقب�ض اليَد ال�صورّية اأي�صًا عن املغامرة بتدّخل ع�صكرّي يف الأردّن.

تناَوَل ريا�ض ال�صلح واأ�صحابه غداءهم الأخر يف عّمان،بعد ظهر الإثنني، ال�صاد�ض ع�صر 

ر يف نادي عّمان. وكان مق��ّررًا اأن ي�صافر ريا�ض  م��ن مّتوز، وذلك اإىل مائ��دة اإليا�ض املع�صّ

ال�صل��ح و�صم��ر الرفاعي اإىل ب��روت يف وقٍت واحد ولك��ن يف طائرت��ني: الأّول يف الطائرة 

امللكّي��ة والث��اين يف طائرٍة اأخرى. على اأّن ريا�ض ال�صلح رغب يف تاأخر �صفره اإىل ما بعد 

اإق��الع طائرة الرفاعي بن�ص��ف �صاعة، واأَْبلغ ذلك اإىل خالد �صهاب وزير لبنان املفّو�ض يف 

م130Z جرميٌة م�شهودة، وق�ئُع ت�ئهة
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م��ع عب��د العزيز العرب وبك��ري بك فك��م كان عددهم؟ واأي��ن كان موقعهم من 

املوكب؟ قيل اإّنهم كانوا عنا�صر يف خمفر ملحق مب�صت�صفى قريب، وقيل اإّنهم كانوا 

عابرين ل غر. َيْعَتِور الغمو�ُض والت�صوي�ض، بل الت�صارب، هذه املالمح وغرها من �صورة 

ل اإىل اأيدينا من رواياٍت له.  احلدث يف ما َو�صَ

كان مطار عّمان القدمي )مطار ماْركا وهو ل يزال عاماًل( قريبًا من املدينة وقريبًا اأي�صًا 

�ِض دقائُق على اإقالِع موكب ريا�ض  م��ن حمّطة ال�صّكة احلديدّية يف �صرقه��ا. فلم مَتْ

ل اإىل املحّط��ة فا�صطّر اإىل الإبطاء، على ما ُذكر، عند مفّرق هناك اأو  ال�صل��ح حّتى َو�صَ

لتقاط��ع ال�صّكة احلديدّية وطريق املطار. ويف هذه اللحظات زادت �صّيارة الهد�صون التي 

كان��ت َتْتبع املوكب من �صرعتها وجتاوزت ال�صّي��ارة التي كانت تقّل مرافقي ال�صلح 

اللبنانّي��ني. ا�صتف��ّز الأمُر عبد العزيز العرب فدع��ا ال�صائَق اإىل الإ�ص��راع وَمْنع الهد�صون 

م��ن الف�صل ب��ني �صّيارة املرافقني و�صّيارة ال�صلح. وقد كان��ت �صّيارة املرافقني على و�صك 

اأن تُ��ْدرك الهد�صون حني حاذت ه��ذه الأخرة �صّيارة ال�صلح وامت��ّدت من املقعد املجاور 

لل�صائق فيها يٌد ُتْطِلق النار من م�صّد�ض...

ْطر من الطريق الذي �َصِهد الغتيال. فذَكَر اأّن اأعماًل  لحقًا عاين كامل مرّوة هذا ال�صَ

كان��ت جاريًة لتو�صيع الطريق اأََكلت جانبًا من التّلة املحاذية فحّل حمّله ل�صاٌن ُترابّي 

ممّهد ُي�صاير الطريق املعبّدة م�صافًة ما تعود الطريق َبْعَدها اإىل َعْر�صها ال�صابق. على هذا 

الل�ص��ان متّكن��ت �صّيارُة اجُلناة من حماذاة �صّيارة ال�صلح وتنفي��ذ الغتيال. لحقًا اأي�صًا 

َذَك��ر ن�صيب الرببر اأّنه �صاَهَد اجلاين وه��و ُيْطِلق النار، واأح�ّض بج�صٍم ثقيل ي�ّض ظهره 

فطلب اإىل ال�صلح اأن يلقي بنف�صه يف قاع ال�صّيارة لأّن النار ُتْطَلق عليها. ولكّن ال�صلح 

ق��ال له اإّنه يري��د اأن يرى من يطلق النار. قال هذا واأ�صي��َب اإ�صابتني متالحقتني يف قلبه 

وفّكه. لحقًا ترّجحت الأقوال يف عدد الر�صا�صات التي اأ�صابت ال�صلح بني اثنتني واأربع...

مل يلب��ث ال�صائق اأن اأَْوقف �صّيارة ال�صلح م�صط��ّرًا لأّن الهد�صون َزَحَمْتها يف املو�صع الذي 

تعود فيه الطريق �صّيقة وَنَزل من ال�صّيارة بكري بك م�صتنجدًا. ول نعرف من الت�صّرف 

الف��وري ل�صّيارِة رف��اق ال�صلح �صوى اأّنها توّقفت اأي�صًا لين��زل منها حمّمد �صقر فيما بقي 

فيه��ا مارون والعرب. بع��د ذلك انطلق �صائق هذه ال�صّي��ارة ومعه العرب وبكري بك يف 

اأََث��ر الهد�صون التي وا�صلت �صرها باأق�صى �صرعة. لحق��ًا، اأي حاَل �ُصيوع اخلرب، انفردت 

اإذاعُة اإ�صرائيل بالقول اإّن القاتَلنْي َنَزل من �صّيارة الهد�صون لُيْطِلق الديك الر�صا�ض على 

ال�صلح عن ُبْعِد مرٍت واحد، بعدما توّقفت �صّيارته، قائاًل له: »خذها يا ريا�ض!« ولُيْطِلق 

ال�صالحي ر�صا�صًا على ال�صّيارة اأي�صًا. ويف �صباح اليوم التايل، �صدرت اجليل اجلديد جريدة 

احل��زب ال�صورّي القومّي يف دم�صق، زاعمًة اأّن الديك قال لريا�ض ال�صلح وهو ُيْطِلق عليه 

الن��ار: »ُخْذها من َيِد �صعادة!«. ومل يك��ن �صائُق الهد�صون اإ�صبرو وديع مو�صى – بح�صب 

ل يف تلك الليلة اإىل دم�صق ول اإىل اأّي اإن�صّي  الرواية ال�صورّية القومّية لوقائع هربه – قد َو�صَ

َدر هذه الرواية.  ُعه اأن َيْنُقل اإليه ما َفَعل اأو �صاَهَد اأو �َصِمع، لُنْفتي باأّنه َم�صْ َي�صَ

عّم��ان، طالب��ًا اإليه اأن ي�صبقه اإىل املطار لتوديع الرفاعي. ُذك��ر اأي�صًا اأن ال�صلح – بعدما 

ع��ّدل �صاعة �صفره – �ص��األ فرحان ال�صبيالت الذي كان ُيْفرت���ض اأن يوّدع الرئي�صني معًا 

��م عناء العودة م��ن املطار ملرافقت��ه اإليه بعد اأن ي��وّدع الرفاعي.  با�ص��م املل��ك األ يتج�صّ

ر خلّو املوك��ب الذي انطلق بريا�ض ال�صلح اإىلاملطار من اأّي ممّثل  وه��ذا – اإن �صّح – يف�صّ

للمل��ك. واأّم��ا الداعي الذي دعا ال�صلح اإىلطلب التعديل امل�ص��ار اإليه فالتخمني الأرجح 

اأّن��ه رغبته يف جتّنب ال�صتقبال احلكومّي الذي كان �صيجري للرفاعي يف مطار بروت 

وِحْفظ امل�صافة بني م�صتقبلي الرفاعي الر�صمّيني وم�صتقبليه هو.

لحق��ًا قي��َل اإن �صّيارة الهد�ص��ون الزيتّية اللون الت��ي �صّمت َقَتلة ريا���ض ال�صلح كانت 

منتِظ��رًة اأم��ام نادي عّم��ان. ويف الثالثة والن�ص��ف، توّجه ريا�ض ال�صل��ح ورفاقه اإىل فندق 

فيالدلفيا لياأخذوا اأمتعتهم. وعند خروج ال�صلح من الفندق تقّدم منه َرُجٌل كان عند 

الب��اب حمّييًا. َرَفع ال�صلح نّظارتيه القامتتني عن عينيه وبدا اأّنه مل َيْعرف الرجل الذي 

. رّد هذا الأخر حتّي��ة الرجل على نحٍو 
ّ
�صمع��ه بع�ض ال�صه��ود َيْذكر لل�صلح اأّن��ه لبناين

»ع��ادّي« واأكم��ل طريقه. لحقًا، عن��د معاينة اثنني من اجُلناة ُقِت��ال اأو عند حت�صيل 

��َوٍر لهم��ا، قال ب�صاره مارون اإّن هذا ال�صاّب هو ميخائيل الديك وهو من التقت رواياٌت  �صُ

خمتلف��ة امل�صارب على القول اإّنه هو الذي اأطلق النار على ريا�ض ال�صلح. ولكن ن�صيب 

الربب��ر الذي �صاَه��د القاتَل عن ُقْرٍب، انفرد باجلزم باأّن الَرُج��َل الذي َظَهر يف الفندق هو 

حمّمد اأديب ال�صالحي وباأّنه هو الذي َقَتل ريا�ض ال�صلح.

يف الرابع��ة اإل ُرْبع��ًا، انطل��ق املوكب من فن��دق فيالدلفيا املجاور للم��دّرج الروماين يف 

اأ�صفل جبل القلعة نحو املطار الواقع اإىل ال�صرق من املدينة. من كان يف هذا املوكب؟ 

املوؤّكد اأّن ريا�ض ال�صلح كان يف املقعد اخللفّي الأين من ال�صّيارة امللكّية وجل�ض اإىل 

 الرئي�ض حمّمد 
ّ
ي�صاره الطبيب ن�صيب الرببر. واإىل جانب ال�صائق، جل�ض ال�صابط الأردين

عل��ي بكري بك، املكّل��ف مرافقة ال�صلح طوال زيارته. ويف �صّيارة ثانية تبعت ال�صّيارة 

امللكّي��ة، جل���ض يف املقعد اخللفّي حمّمد �صقر وب�صاره م��ارون، وجل�ض بجانب ال�صائق 

 عبد العزيز العرب. يف ما عدا ذلك، ي�صود الروايات املتعاقبة َنْق�ٌض 
ّ
مرافق ال�صلح اللبناين

واإبه��ام ج�صيمان. هل كان��ت َتْتبع ال�صّيارتني �صّيارة حرا�ص��ٍة فيها جنود؟ توحي بهذا 

ماَجَري��اُت املط��اردة التي تلت ِفْع��َل الغتيال واإن تكن بع�ض الرواي��ات ت�صر اإىل �صّيارة 

جيب ع�صكرّية وبع�صها اإىل ثالٍث وبع�صها ل يذكر غر الدّراجني. فهل �َصَبَق ال�صّيارتني 

املدنّيتني دّراٌج واحد )اأو اثنان( ملجّرد ت�صهيل املرور؟ اأم كان هناك دّراجون اآخرون يتوّلون 

املواكبة واحلرا�صة اأو جانبًا منهما؟ تباينت الأجوبة عن هذا ال�صوؤال )من غر اأن يطرح 

بال�ص��رورة( ونُ�ص��ب اإىل عبد العزيز الع��رب واإىل ن�صيب الرببر قولهم��ا اإن املوكب كان 

 با�صتثن��اء بكري بك. بعد احَلَدث ب�صاعاٍت اأربع، 
ّ
خل��وًا من اأّي عن�صر ع�صكرّي اأردين

َذَك��رت احلكومة اللبنانّية، يف بيانها الأّول امُلْحك��م ال�صبك خلرب الغتيال ووقائعه 

)وق��د بّثته الإذاعة اللبنانّية(، اأّن �صّيارة الَقَتل��ة »اخرتَقت نطاَق احلر�ض« فماذا كانت 

عنا�صُر ذلك النطاق و�صورته، اإن هو ُوجد؟ وذَكرت ال�صحف اأّن »جنودًا« لحقوا القتلة 
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تعاٍر اإىل الربازيل« لُيْم�صي فيها بقّية عمره اأي نحوًا من ثالثني �صنة... �صورّي وبا�صٍم ُم�صْ

مل ُتَعّت��م مالم��ُح اجُلن��اِة الأّولّية اأن ُجِلي��ت يف ال�صحف. ح�صل نوٌع م��ن الت�صليم باأّن 

ل – على ما ب��دا – اإىل ما يوؤّيد  ثالَثَته��م �صورّي��ون قومّي��ون واإن يكن التحقي��ق مل يتو�صّ

ه��ذه ال�صف��ة يف حالة اإ�صبرو وديع، وه��ذا يزيد اإفالَت الأخر م��ن التحقيق َخَطرًا على 

 الأ�صل، وكان �صائقًا ُعمومّيًا على خّط دم�صق 
ّ
 اجلن�صي��ة، لبناين

ّ
خط��ر. املذكور اأردين

 من ميناء طرابل�ض، اأَْهُله مقيمون 
ّ
عمان. وميخائيل الديك )املعروف مبي�صال( لبناين

 
ّ
يف طرطو���ض، اإذ ذاك، من َنْحِو اأربعني �صنة وكان خفرًا ثّم عريفًا يف اجلمرك اللبناين

ال�ص��ورّي فُف�ِص��ل من وظيفته يف مطلع الأربعينات لتقا�صي��ه ر�صوًة زهيدة. وهو قد ا�صتقّر 

بع��د ذلك يف درع��ا وا�صرتك يف الهجوم عل��ى قلعتها التي كانت ق��ّوات الدولة املنتدبة 

ِمن مقهى البلدّية يف البل��دة. وكان الديك متزّوجًا من  تع�صك��ر فيها �صن��ة 1945، و�صَ

�صقيق��ِة م�ص��وؤوٍل ب��ارز )�صيزداد بروزًا يف املقبل م��ن ال�صنني( يف احلزب ال�ص��ورّي القومّي هو 

ْثَقل كاهَله الَدين،  ر واأَ ر َبْعَد �صيٍء من الُي�صْ اإليا�ض جرجي قنيزح. وقد َوَقع الرجل يف الُع�صْ

فاأر�َصل زوجته واأولده اإىل اأَْهله يف طرطو�ض َقْبَل واقعة الغتيال باأ�صهر. واأوحى بع�ُض رفاقه 

يف درعا ملرا�صل احلي�ة اأّنه كان من الرماة املََهرة وهو ما يوؤّكده ب�صر مو�صّلي، يف كالمه 

امل�ص��ار اإلي��ه، م�صيفًا م��ا ُي�صتفاد منه اأّنه )اأي الدي��ك( كان، َبْعَد اإع��داِم اأنطون �صعادة، 

�صديد الغّم لبقاء ريا�ض ال�صلح على َقْيد احلياة. ال�صالحي – اأخرًا – من حيفا، وهو ابُن 

��ل تعليمًا َغْرَ ي�صٍر بني حيفا والقد���ض وَدَخل املدر�صَة احلربّية  بي��ٍت بارز فيها وقد ح�صّ

 ب��ني فل�صطني والعراق واعُتِقل يف اأثناِء حركة ر�صيد 
ّ
ببغ��داد. َخَدم يف اجلي�ض الربيطاين

ع��ايل الكيالين �صنة 1941. وكان �صالح الدي��ن ال�صّباغ اأحُد اأركان »املرّبع الذهبي« 

يف حركة الكيالين ابَن عّمته، وهو ما ين�صئ �صلة بعيدة بينه وبني �صيدا لأن ال�صّباغ 

كان �صي��داوّي الأ�صل من جه��ة اأبيه. وقد اأُْفِرج عن ال�صالح��ي يف �صنة 1943 والَتَحق يف 

ب اإىل احلزب ال�صورّي القومّي وقاَتَل يف فل�صطني.   وانَت�صَ
ّ
وقٍت ما بعد ذلك باجلي�ض الأردين

وكان برتب��ِة رقي��ٍب )وُين��ادى ب�»اجلاوي���ض«( يف اجلي���ض ولكّنه ت��وىّل، بح�صب احلي�ة، 

»وظيفَة وكيٍل باملكتب ال�صيا�صّي« التابع لقيادة اجلي�ض يف عّمان. اأي اأّن يف �صرته ما 

ي�صتوق��ف كثرًا ولكّن موته طَم�َض كّل �صلٍة يجوز تقديُرها بني ا�صرتاكه يف اغتيال 

ريا�ض ال�شلح وهذا الن�شيج امُلْلَتِب�ض املحب�ك من خي�ط �شرته.

خاَب��َر امللك عبد الله رئي�َض اجلمهورّية اللبنانّي��ة لَيْنعى اإليه ريا�ض ال�صلح، بعد �صاعٍة 

من اغتياله تقريبًا. وباَدَر الرئي�ُض اإىل ا�صتدعاء �صامي ال�صلح من ظهور ال�صوير اإىل عاليه 

ليطل��ب اإليه اإبالَغ فائزة ال�صلح وبناتِه��ا النباأ. وكانت هذه الأخرة يف بروت منتِظرًة 

زوجها، فَبَلغها النباأ هناك. وُذِكر اأّن ُمْفتي اجلمهورّية هو الذي َنَقله اإليها، فعاَدت اإىل 

بناته��ا يف عالي��ه ثّم نَزلت معهّن اإىل بيتها يف بروت. وكانت فائزة ال�صلح قد �َصَكت 

ارتفاَع ال�صّكر منذ حماولة اغتيال زوجها يف العام ال�صابق فزادت �صدمُة مقتِله حاَلها 

�ص��وءًا واأْعَجَزتها عن امل�صي تقريبًا يف الأّيام التالية، وهي اإذ ذاك يف اأوائل الأربعينات من 

عمره��ا. وكانت علياء، كربى بنات ريا�ض ال�صلح، يف الإ�صكندرّية تتابع درا�صتها يف 

َحت َظْهره م�صحًا قد عاَيَن ريا�ض  كان ن�صيب الرببر الذي َمّزقت الر�صا�صُة �ُصرْتته وَم�صَ

ال�صلح وهو يتلّقى الر�صا�ض فتغوُر نظرة عينيه ويحني راأْ�َصه وتندُّ منه �صهقُة اأَمَل. وكان 

ل ي��زال يف امُل�ص��اب َرَمٌق حني َدَخل �صقر ال�صّيارة ولك��ّن الطبيب بدا يائ�صًا من اإ�صعاِف 

امُل�صاب و�صّرح ل�صقر باأّن الأمَر ُق�ِصي. وقد انَطَلقت ال�صّيارة برّكابها هوؤلء اإىل امل�صت�صفى 

الإيطايّل فيما كان قد غادرها بكري بك لي�صرتك يف مطاردة اجلناة. وكان قد م�صى 

َنٌد اإىل كتف حمّمد  ر دقائق حني فاَرَق احلياَة وراأْ�صه ُم�صْ على اإ�صابِة ال�صلح نحٌو من َع�صْ

ر مل َيُفه  �صق��ر يف ال�صّي��ارة، َقْبَل اأن ُتْدرِك هذه الأخرُة امل�صت�صفى. لحقًا قيَل اإن امُلْحَت�صَ

باأّيِة كلمٍة يف هذه الدقائق، وقيَل اأي�صًا اإّن الرببر �َصِمَعه ُيَتْمِتم كالمًا قراآنيًا واإّنه قال 

م يل...« ومل يتمّكن من ت�صمية من اأَْر�َصل اإليه )اأو اإليهم( هذا ال�صالَم الأخر. له »�صلِّ

طاردت �صّيارُة املرافقني ومن كان يف املوكب اأو ح�صر اإىل املوقع من الع�صكرّيني �صّيارة 

اجلن��اة. وم��ا َلِبَثت هذه اأن َدَخَلت يف طري��ٍق فرعّي �صّيق فَتِبعها املط��اردون. على اأّنها 

ا�صط��ّرت اإىل التوّقف لظهورِ عقبٍة اأمامه��ا جعلت الطريق غر �صالك وا�صُطّر رّكابها 

الثالث��ة اإىل الن��زول منه��ا وه��م ُيْطلقون الن��اَر حماولني اّتق��اء الر�صا�ض باأ�صج��ار اجلوار 

ونتوءات��ه وموا�صل��ة الهرب. وكان اأّول من اأ�صيب منه��م خمايل الديك الذي بادله عبد 

العزيز العرب اإطالَق النار فاأ�صيب هذا الأخُر يف رِْجله واأ�صيب الديك اإ�صابة قاتلة. واأّما 

حمّم��د اأديب ال�صالح��ي فاأَْطلق الناَر على �صدره عندما حو�ِصر ولكن اأمكَن َنْقُله اإىل 

امل�صت�صفى الع�صكرّي حّيًا. ويف روايِة حزبه للحوادث اأّنه �صحا من التخدير يف الليل فنزع 

ال�صم��اد عن ُجْرح��ه وَفَتحه فنزف حّتى م��ات. َيْفرت�ض ذلك اأّن اأح��دًا مل يكن ي�صهر 

)يف امل�صت�صف��ى الع�صك��رّي!( على جريٍح موقوف بهذه الأهّمي��ة مّت اإ�صعاُفه من حماولة 

انتح��ار. وهذاعن�ص��ٌر من عنا�صَر كثرة انف��رَدت بها روايُة احل��زب )اأو روايات اأع�صائه، 

َدٌر اآخر. بالأحرى( للَحَدث كّله ومل يوؤّكدها َم�صْ

واأّم��ا �صائُق الهد�صون اإ�صبرو وديع فغاَب عن اأنظ��ار املطارِدين وحو�ِصَرت املنطقة لحقًا 

وُفّت�صت وُفّت�ض غرها واأُقيمت حواجز و�ُصّرت دورّيات لتعّقبه على الطرق ولكن مل ُيْعرَث 

ل��ه على اأََثر. لحقًا ذكر حمّبون لريا�ض ال�صل��ح اأن ال�صائق الَتَجاأ اإىل جُمّمٍع ع�صكرّي 

َ اإ�صرائيل. ولكّن ه��ذه الرواية مل  ْ
 يف اجل��وار ثّم جرى تهريُب��ه اإىل الربازيل َع��رب

ّ
بريط��اين

توؤّي��د باأّية بّينة. ويف �صنة 2005، ع��اد املحامي ال�صورّي ب�صر مو�صّلي، وهو من رفاق اأنطون 

ت اإىل اإعدامه، اإىل م�صاألِة اإ�صبرو وديع هذه فَعّزز روايَة احلزب  �صعادة يف احلوادث التي اأَْف�صَ

بعنا�ص��َر مل تكن من�ص��ورة. ومع اأّن مو�صّلي يريد من قارئه اأن يه�صم تخليطًا يف وقائع 

مًا من الأرنب الذي يقول مو�صّلي اإّن اإ�صبرو وديع اأََكَله َنْيئًا  َر َه�صْ الغتيال وما تاله اأَْع�صَ

يف اأثن��اِء َهَرب��ه �صرًا على قدميه من عّمان اإىل الزرقاء فاحلدود ال�صورّية... فاإّن يف روايته 

ده ال�صائُق الف��اّر بعد اأن »ا�صَطَحَبْته« »دورّيٌة  م��ا ي�صتوق��ف: اإذ هو ي�صّمي البيت الذي َق�صَ

م��ن اجلي�ض ال�صامّي )...( اإىل درعا« وي�صّمي اأ�صخا�صًا َنَقلوه من درعا اإىل دم�صق وي�صّمي 

ار رئي�ض حترير البن�ء، جريدة احلزب  املن��زل الذي حّل فيه يف املدينة، وهو منزل ف��اروق ن�صّ

تفاُد من كالمه اأن وديع »�صافر بجواٍز  و�صيتد ْبِر���ض. وُي�صْ ]بع��د حني[ ومرا�صل وكالة اأ�صّ
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متفّرع��ة نحو مين��اء احل�صن وحّي الزيتونة، وتخّللها هذه امل��ّرة دخوُل فنادق من بينها 

النورمان��دي وال�ص��ان جورج والإمع��ان يف زجاجها واأثاثه��ا حتطيمًا. واأَخ��َذ داِفع النهب 

َيْظه��ر يف ت�صاعي��ف املوجة فكان ال�صان جورج، ف�صاًل عّم��ا ناله من تخريب ج�صيم، 

�صحّية ل�صرقٍة كبرة اأَْفَرَغت َخْزنته.

كان ريا���ض ال�صلح حمّبًا للَقَب�صاي��ات ُيقّربهم اإليه. ف��كان اأن وثيقة فرن�صّية – �صبق 

ذكرها – ترق��ى اإىل اأوا�ص��ط الثالثينات �صّجلت يف خاَنِته ع��ددًا من قب�صايات بروت مل 

َيُك��ن يتوّف��ر ِمْثُله لأّي زعي��م بروتّي. وكان ه��وؤلء يخو�صون يف اإ�صراب��اٍت وحركاِت 

رْبَ ال�صلطة املنتدب��ة. ولَحَظ تقّي الدي��ن ال�صلح، َبْعَد  احتج��اٍج كث��رًا ما امَتَحَن��ت �صَ

َمْقت��ِل اب��ن عّمه ب�صنني كثرة، اأّن َوْقفة التمثال الذي ُن�ص��ب لريا�ض ال�صلح يف �صاحته 

)وهو منقوٌل عن �صورة( اإمّنا هي وقفُة قب�صاي! كان الزعيم الأليف لبروت ومُلُدٍن عربّية 

موَد لزعامة »�صعبّية«، يف اأّيامه، من غر هوؤلء الذين كانت باأيديهم  غرها عامِلًا اأّل �صُ

مفاتيُح الأحياء والأ�صواق، اأي مفاتيُح املدينة بالنتيجة. وكانت النه�ر، يف اأّيام ُحْكمه 

ر �صَوَره مع »ال�صباب الهمام« ي�صتقبله اأو يوّدعه يف املطار وُيباِدله َطْبَع  وُمناَواأَتها له، َتْن�صُ

ُمِلهم بالعنف وجُلوئهم – املقت�صد  الُقَب��ل على الَوَجنات. على اأّن القب�صايات، م��ع َتَر�صْ

عادًة – اإلي��ه، وم��ع اأّن القانون مل يُكن ل��ه حمّل ال�صدارة يف قلوبه��م ول كان ُمَهْيِمنًا 

ْبِط العنف  دائمًا على َم�صادر رزقهم، كان َيْغِلب اأن َيْحِمَلهم توجيُه احلاكم على �صَ

ه، وعلى معاونة اأويل الأمر يف ُمداراِة  )ناهيك مبجّرد الحتجاج( يف الأحياء، عاّمه وخا�صّ

َم�ص��ادره ويف َتداركه ِعْنَد ظُهور اأ�صبابه، ل على َتْرك َحْبله على غاربه. واأّما الذي جرى 

يف ب��روت م�صاء ال�صاد�ض ع�صر و�صباح ال�صابع ع�صر م��ن مّتوز فلم يكن لريا�ض ال�صلح 

ي��ٌد في��ه ول كان بَوْحٍي من ِمثاله وُقْدوته. واإمّن��ا كان معناه، بخالف ذلك، اأّن ريا�ض 

ال�صلح قد مات.

كّلّية فكتوريا، فنعى اإليها قن�صُل لبنان والَدها واأّمن �َصَفرها يف اليوم التايل اإىل بروت. 

وقي��ل اإّنها كانت قد خاَبَرت القن�صَل من جهتها، َقْبَل َحَدِث الغتيال بيوٍم، لرتوي له 

َطْمئنها 
ُ
اأّنه��ا اأب�صَرت يف املن��ام والَدها على فرا�ض املوت ولتلّح عليه يف خمابرة عّمان لي

اإىل ح��ال والدها. وهو ما َفَعل��ه القن�صل الذي اأَْخرب، َبْعَد ذلك – على ما قيل – مبا �َصِمعه 

منه��ا. ويف ه��ذا كّله م��ا ي�صر اإىل ت�ص��اوؤم العائلة بهذه الرحلة اإىل عّم��ان، ف�صاًل عن 

توّج�ض ريا�ض ال�صلح نف�صه منها.

َل��ت طائ��رة �صم��ر الرفاعي يف نحو اخلام�ص��ة والن�صف اإىل مطار ب��روت )بئر ح�صن(  و�صَ

ف�صاأل��ه م��ن كانوا قد ح�صروا ل�صتقب��ال ريا�ض ال�صلح عن هذا الأخ��ر، فقال اإّنه على 

ِ الطائ��رة التالية ولن يتاأّخ��ر و�صوله. على اأّن طائرَة ال�صلح مل تظه��ر فاّت�صلت اإدارُة 
ْ

َم��نت

املطار مبطار عّمان م�صتطلعًة موعَد و�صولها، وكانت فائزة ال�صلح اأي�صًا قد �صاألت عن 

الطائ��رة. َعِلمت الإدارة مبا جرى يف عّمان ولكّنها َكَتمت اخلرَب واكتفت بالقول اإّن 

الرحلة اأُْلِغَيت فان�صرف امل�صتقبلون.

راأى امللك عبد الله، يف اأّول الأمر، اأن يتّم ت�صفر اجلثمان اإىل بروت م�صاَء يوم الغتيال. 

ولك��ّن الوقت الذي ا�صَتْغرَقته الإج��راءات واملرا�صم حاَل دون ذلك. كان امل�صاء قد هبط 

وب��ات اإقالع الطائرة متعّذرًا من مطاٍر مل يكن َمْدرجه ُم�صاًء. عليه ُحمل النع�ض اإىل 

 ،
ّ
 والأردين

ّ
الدي��وان امللكّي يرافق��ه امللك فُو�صع يف ال�صح��ن ملفوفًا بالعلمني اللبن��اين

و�َشِه��ر ح�له كبار رجال الدولة و�شّباٌط من اجلي���ض وُمْقرئ�ن. ويف ال�شباح الباكر تقّدم 

ِحبه��ا، َبْعَد كلمٍة حا�صمِة الن��ربة قالها يف الفقيد ويف  املل��ك امل�صّل��ني على اجلنازة و�صَ

اجلرية، ليوّدعها يف املطار.

كان احِل��داُد ق��د اأُْعل��ن لأّياٍم يف بروت ويف عّم��ان ويف جامعة الدول العربّي��ة، وتقّرر اأن 

َدرت ال�صح��ف اللبنانّية جمّللًة بال�ص��واد. وقد ُقّي�ض  يج��ري للفقي��د ت�صييٌع ر�صم��ّي، و�صَ
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عّلق��ت الإذاعُة اللبنانّية براجَمه��ا ومل ُتِذع اخلرَب )ول اأذاَعْته حمّط��ُة الإذاعة الأردنّية 

ل اإىل عوا�ص��م اأخرى و�صاَع  يف القد���ض( اإل يف الثامن��ة م�صاء. ولكن اخل��رب كان قد َو�صَ

يف ب��روت ُقَبْيَل هذا الوقت. وعلى الفور تقريبًا، تكّونت تظاهراٌت يبدو اأّنها بداأت من 

ال�صاحة املعروفة اليوم با�صم ريا�ض ال�صلح، وراحت َتْكرُب �صيئًا ف�صيئًا لتندفع هائجًة يف 

�صوراع بروت »البل��دة« و�صاحاتها مرّددًة �صيحاِت احلزن والغ�صب، وجاهرًة بالدعوة اإىل 

تجاب فاأُْقِفَلت  الإقفال العاّم وَوْقِف احلركة اجلارية يف املدينة. وكانت هذه الدعوة ُت�صْ

ُدوُر ال�صينم��ا وحم��اّلت الله��و واملتاجر، ولكّن م��ن تلّكاأ يف الإقف��ال ُحّطمت واجهة 

حمّل��ه. وكان لو�صائ��ل النقل العاّم ن�صيٌب م��ن هذا الأذى فُقِلَبت حاف��الٌت للرتامواي 

وُحّطمت �صّيارات بينها واحدة اأردنّية. ومن باِب اإدري�ض و�صاحة الربج ومن الب�صطة وراأ�ض 

ي اجلّميزة والي�صوعّية واإىل طري��ق ال�صام وحّي النا�صرة،  النب��ع توّغل متظاه��رون اإىل حيَّ

م��ن جه��ة، واإىل وادي اأبو جميل من اجله��ة الأخرى. ويف حّي الي�صوعّي��ة، جتاَوز العنف 

َقط قتيٌل ه��و خليل اإ�صكندر �صكري وُجِرح اأخ��واه. وقيل اإّن الإخوة  ح��دَّ التخريب ف�صَ

كانوا ُيْنِجدون جارًا لهم تعّر�ض حمّله لالأذى، وقيل اإّنهم كانوا يدافعون عن حمّلهم. 

ومل يك��ن لهذا العنف، يف �صورت��ه الأوىل، وجهٌة طائفّية ف��كان يف اجلرحى امل�صيحّي 

وامل�صلم ونال الأذى حمالت هوؤلء واأولئك و�صّياراتهم. ولكّن التوّغل اإىل الأحياء ال�صرقّية 

احلاّف��ة باالأ�ش���اق التجارّية و�شق�َط القتي��ل اأنذرا برّد فعٍل يف تلك االأحي��اء، فالَح �شبُح 

الفتن��ة الطائفّي��ة َغْرَ بعيد. وكان رئي���ض اجلمهورّية قد َطَل��ب اإىل رئي�ض احلكومة 

َعْق��د جمل���ضٍ وزارّي ملواجهة احَلَدث فالتاأَم املجل�ض يف ال�ص��راي �صبَع �صاعات وَدَفع بقوى 

الأم��ن ثّم باجلي�ض اإىل ال�صوارع ل��َرْدع التخريب. على اأّن املوجة جتّددت �صباح الثالثاء 

م131Z اخَلرَبُ يف بريوت
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»األّبي نداءك�]ّن[ اأينما كنت« َقْبَل اغتياله ب�صاعات. ومل ترتّدد �صحٌف كانت حبال 

ال��وّد ال�صيا�صّي مقطوعًة بينها وبني ريا�ض ال�صلح – ومنه��ا النه�ر والبريق – يف التنويه باأّن 

ذاكرة املدينة مل تكن َحِفَظت �صيئًا ي�صبه هذا ال�صتقبال الذي ُخ�ّض به جثمان ريا�ض 

ال�صلح، ول هي كانت حفظت �صيئًا ي�صبه موكب اجلنازة الذي �صار بريا�ض ال�صلح اإىل 

مث��واه الأخ��ر يف ال�صباح التايل. وَح��ْوَل اجلثمان الذي غّطي بالرياح��ني، تعاىل التفّجع 

لت حالُت اإغماء ا�صتدعت َنْقل بع�ض امل�صابني اإىل امل�صت�صفى. وَح�صَ

ْرُبعاء، حتّرَك موكب امل�صيعنّي َنْحَو امل�صجد العمرّي.  ويف العا�ص��رة والن�صف من �صباِح الأَ

وكان يتقّدم��ه رئي�ُض اجلمهورّي��ة واأركان الدولة جميعًا. �صاَر املوكب ال�صخم بنظام، 

والنع���ض حمم���ٌل على عربة مدفع يح��ّف به ال�شّب��اط وي�شبقه رجال الدي��ن وم��شيقى 

اجلي�ض وت�صكيالٌت من الأ�صالك الع�صكرّية كاّفة ومن رجال الإطفاء، وتتبعه بناُت 

الفقيد الث��الث الُكرْبيات واأقاربه وَبْعَده��م الر�صمّيون والهيئ��ات الدبلوما�صّية وَخْلَف 

ه��وؤلء ع�صرات الألوف م��ن اخلالئق. وكانت احلكومُة وجمل�ض الن��ّواب ال�صورّيان قد 

اأر�ص��ال وفدي��ن لتمثيلهم��ا يف الت�صيي��ع. وكان وجوُد بن��ات ريا�ض ال�صل��ح يف املوكب 

َحَدث��ًا نّوه��ت به ال�صحف، اإذ مل يكن معهودًا اأن ت�صر الن�صاء يف اجلنازات، وقد اأبكى 

بكاوؤهّن من راآهّن من امل�صيعنّي. واأّما قرينة الفقيد فتخّلفت لَعْجزها عن ال�صر. ويف 

نزل��ة الب�صطة، اختّل نظام املوكب حلظاٍت و�َصَعر رئي�ُض اجلمهورّية والر�صمّيون باحل�صد 

َيْزَحمه��م م��ن الوراء. فكان اأن َقِلق اجُلْند و�َصَحبوا اأق�ص��اَم اأ�صلحتهم وهو ما اأثاَر �صيئًا 

م��ن ُذْعٍر يف ال�صف��وف القريبة من رئي���ض اجلمهورّية. عل��ى اأّن املنّظمني متّكنوا من 

��َل املوكُب م�صرت��ه اإىل اجلامع العم��رّي حي��ث اأمَّ املفتي ال�صالة  ْب��ِط الفو�ص��ى فوا�صَ �صَ

فيم��ا ا�ص��رتاح الر�صمّيون واأهل الفقي��د يف القاعة امللحقة باجلامع. وبع��د ال�صالة، األقى 

ْمت موؤّثرة. وهو قد �صّجل يف مذّكراته اأّن بنات  رئي�ض اجلمهورّية كلمَة رثاٍء رفيعَة ال�صَ

الفقي��د اجلال�صات قريبًا من��ه كّن ينظرن اإليه �َصْزرًا وكاأّنه قاتل والدهّن. وَبْعَد كلمة 

الرئي���ض، وقف��ت علياء، كربى بن��ات الفقيد، وخاطبت اجلمهور قائل��ة: »يل اإليكم 

كلمٌة واحدة: اأعطاكم اأبي ال�صتقالل فاأعطوه اأنتم الثاأر«.

اجّتهت اجلنازة بعد ذلك اإىل مقام الأوزاعّي يف موكب �صّيار �صخم. وهناك ووري الفقيد 

يف بقع��ة واقع��ة اإىل ال�صم��ال ال�صرقّي من امل�صج��د التاريخّي. ثّم وقف رئي���ض اجلمهورّية 

والر�صمّي��ون واآُل الفقي��د يتقّبل��ون التعازي. ولَح��َظ الرئي�ض يف مذّكراته اأي�ص��ًا اأن بنات 

الفقي��د اأردن التق��ّدم ملخاطبته ولكّن قريبًا لهّن )مل ي�صّم��ه الرئي�ض( حتّرك ورّدهن اإىل 

�صّيارتهّن. كان هناك َلْوٌم ف�صفا�ض لب�صاره اخلوري َو�َصط الأقارب والأ�صحاب املفجوعني 

بريا���ض ال�صلح، وقد َظَهرت بع���ض عباراته يف ال�صحف القريبة اإىل الفقيد. كان هناك 

�ُصع��وٌر ل �صند منطقّيًا له باأّن ريا�ض ال�صلح، لو عاَد اإىل رئا�صة احلكومة بعد النتخابات 

النيابّي��ة ملا كان ُقِت��ل. ومل تنفع دموُع الرئي�ض ول حرارُة الرثاء ال��ذي �صاء به اأن ُيْن�ِصف 

رفيقه يف تبديد هذا الغيظ الذي كان ا�صطراب العالقة بني الرجلني يف ال�صنة التي �صبقت 

الغتيال قد اأَِذَن برتاكمه يف نفو�ض الأقربني اإىل ريا�ض ال�صلح وبع�ض املحيطني به.

جلثم��ان ريا���ض ال�صل��ح يف ب��روت موكب��ان تناف�ص��ا يف ال�صخام��ة واملهاب��ة: موكُب 

ا�صتقبال��ه يف املطار �صب��اَح الثاُلثاء وموكُب ت�صييعه اإىل اجلام��ع العمرّي فَمقاِم الإمام 

حى الأَْربعاء. و�صل اجلثمان اإىل مطار بروت )بئر ح�صن( يف الثامنة �صباحًا  الأوزاع��ّي �صُ

 
ّ
ر دقائق، يحر�صه يف الطائرة �صابطان اأردنّيان، وقد ُلّف التابوت بالعلمني اللبناين اإل َع�صْ

. وكان النا���ض ق��د ب��داأوا يتجّمعون هناك من َنْحو اخلام�ص��ة �صباحًا. وجاءت 
ّ
والأردين

م��ع هذه الطائرة طائرٌة اأخرى فيها وزير البالط حمّم��د ال�شريقي ورئي�ض اأركان اجلي�ض 

 �ص��ادق اجلن��دي ووزي��ر لبنان املفّو�ض خال��د �صهاب ورفاق ريا���ض ال�صلح يف زيارته 
ّ
الأردين

ِعرت هذه الطائرة االأخرة ب�شرورة الهب�ط يف مطار َخْلدة اجلديد  االأخ��رة لالأردّن. وقد اأُ�شْ

لأّن احل�صود كانت تهتف من م�صاء البارحة: »يا عبد الله وين ريا�ض؟« فكان ُيْخ�صى 

، وكانت احلرا�ص��ة قد ُعّززت على املفّو�صّي��ة الأردنّية يف 
ّ
عل��ى �صالمِة اأّي م�ص��وؤوٍل اأردين

بروت وعلى ممّثلّيات اأخرى. وقد هبط رئي�ُض احلكومة الأردنّية من م�صيفه يف ظهور 

ال�صوير، وكان قد و�صل اإليه م�صاء يوم الغتيال، فقّدم تعازيه اإىل نظره عبد الله اليايف 

ثّم َقَفل عائدًا اإىل عّمان. 

كان اأركاُن الدول��ة واأعيانه��ا، يتقّدمهم ممّثل رئي�ض اجلمهورّي��ة ورئي�صا احلكومة 

وجمل���ض النّواب ومعهم اأهُل الفقيد ورجال الدين، قد جتّمعوا يف مبنى املطار ل�صتقبال 

اجلثم��ان. وكان مقّررًا اأن ُيْنَقل اإىل َمْنزله يف موك��ب �صّيار ر�صمّي، بعد اإجراِء املرا�ِصم. 

ل��ت اإىل الطائرة َفْوَر توّقفه��ا وا�صتولت على  ولك��ّن احُل�ص��ود َخَرقت التداب��ر امُلَعّدة وَو�صَ

التاب��وت لتم�ص��ي به حمموًل عل��ى الأكتاف. ويف الأحياء الت��ي َعرَبها املوكب، كان 

ُرفات يتزج بزغاريد الن�صاء. وكانت قوًى كبرة  ب��كاُء املتجّمعني على الأر�صفة وال�صُ

نوج قد  من اجلي�ض وال�صرطة وعنا�صُر من الأمن العاّم تتوىّل حفظ النظام. وكانت ال�صُ

ل املوكب  اأخرجت من امل�صاجد بعد اإهمال طويل على ما اأ�صارت اإليه البريق. وحني َو�صَ

ل َحَملة التابوت به اإىل منزل الفقيد يف راأ�ض النبع واإمّنا وا�صلوا  اإىل الب�صطة الفوقا مل َيِ

ال�صر به اإىل قلب املدينة وطافوا به يف �صاحاتها. هكذا و�صل اجلثمان اإىل املنزل يف نحو 

احلادي��ة ع�ص��رة اأي بعد ثالِث �صاعات م��ن التطواف يف اأحياء املدين��ة املقفلة. وكانت 

امل��دن الأخ��رى يف البالد: �صيدا وطرابل�ض، وزحلة وبعلب��ّك وكذلك النبطّية قد اأقفلت 

ح��دادًا اأي�صًا وح�صرت منها، الغداة، وفوٌد ا�صرتكت حتت بيارقها يف الت�صييع وهي حتدو 

باأهازي��ج الأ�صف. وقد خاطبت ابنتا الفقيد من��ى وملياء اجلماهر املحت�صدة اأمام املنزل، 

وهما تبكيان، داعيتني اللبنانّيني اإىل الوحدة وِحْفظ ر�صالة ريا�ض ال�صلح.

ر رئي�ض اجلمهورّية عند الظهر اإىل منزل الفقيد واألقى على اجلثمان نظرًة باكية،  َح�صَ

ث��ّم انتق��ل اإىل دار �صامي ال�صلح لتقّبل التع��ازي. وجاء اإىل هناك ممّثل��و الدول واملعّزون 

من خمتلف الهيئات والنواحي. وبداأت َتِرد برقّياٌت من ملوك الدول العربّية وروؤ�صائها، 

ْون  وم��ن م�صوؤول��ني يف دول اأخرى وم��ن رفاٍق لريا�ض ال�صل��ح ومعارَف له مل يكون��وا ُيْح�صَ

يف ب��الد العرب ويف غره��ا. وخ�ّض ملوك م�صر والعربّية ال�صعودّي��ة والعراق والأردّن اأرملة 

الفقي��د وبناته��ا بر�صائ��ل تعزية. وق��د و�صلت ر�صالة مل��ك الأردّن الت��ي يختمها بالقول 
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يتمّت��ع فيها احل��زب بحّرية احلركة التاّمة ه��ي دم�صق، واأّن قيادت��ه الفاعلة مقيمٌة 

هناك واأّنه اإن كان انتماُء اجُلناة ي�صر اإىل م�صوؤولّية للحزب عن اغتيال ريا�ض ال�صلح 

ف��اإن حتقيق��ًا ل بّد اأن يح�ص��ل هناك، ول ب��ّد اأن تتكامل فروع التحقي��ق بني عّمان 

ودم�ص��ق وبروت حّتى َيْبزغ اأمٌل يف و�صول التحقيق اإىل روايٍة للَحَدث اأفعاًل وم�صوؤولّيات، 

اأ�صخا�صًا وجهات.

َطَلبت جهاٌت خمتلفة، �صيا�صّية و�صحافّية، اإىل احلكومة اللبنانّية اأن تّت�صل بنظرتها 

ال�صورّي��ة، طالب��ًة اإليها اإجراَء التحقي��ق الذي تفر�صه �صورُة احَل��َدث بعنا�صرها الظاهرة، 

�ِصل )اأو اأّنها اأر�صلت( مذّكرة  واّتخاَذ ما َيْلزم عن ذلك. و�صاَع اأّوَل الأمر اأّن احلكومة �صرُتْ

اإىل احلكوم��ة ال�صورّي��ة تتعّلق بَعَم��ل احلزب على الأرا�صي ال�صورّي��ة وعالقته باغتيال 

ريا�ض ال�صلح. ولكّن احلكومَة مل َتْلَبث اأن َنَفت خرَب هذه املذّكرة مكتفيًة بالإ�صارة 

��ري. وكان قبويل ال��ذوق وعلي بّزي و�صليمان ع��رب، وهم نّواب حزب  اإىل اّت�ص��الٍت جَتْ

الن��داء القوم��ّي الثالث��ة، قد وّجه��وا يف 21 مّتوز �ص��وؤاًل اإىل احلكوم��ة اأثاروا في��ه م�صاألة 

ْمَن  الرتخي���ض للحزب ال�صورّي القومّي بالعمل يف �صوريا بعد حّله يف لبنان، لدواٍع مت�ّض اأَ

 اأّن احلزب »يقوم يف 
ّ

الب��الد، وطلب��وا اّتخ��اذ موقٍف من احلكوم��ة ال�صورّية بعدما تب��ني

دم�ش��ق بن�شاٍط �شّد لبن��ان ويحيك امل�ؤامرات �شد رجاالت��ه«. كان حزب النداء الق�مّي 

�ض �صن��ة 1945( حزبًا قريبًا جّدًا اإىل ريا�ض  )وه��و جتّمع �صخ�صّيات �صيا�صّية و�صحافية تاأ�صّ

ال�صلح ي�صّم بني اأركانه اأقرب اأبناء عّمه اإليه وبع�صًا من اأبرز اأ�صدقائه ال�صحافّيني.

ولكّن احلكومة اللبنانّية كانت، يف تلك املرحلة، معّولة على ا�صتئناف املفاو�صات 

مع حكومة خالد العظم لت�صوية م�صكالٍت لبثت معّلقة من َبْعِد اإجراءات القطيعة 

ُلطات ال�صورّية الظاهرة عند اغتيال ريا�ض ال�صلح  يف ال�صن��ة ال�صابقة. ثّم اإّن �صل��وَك ال�صُ

مل يك��ن عليه غبار. فقد ا�صرتك رئي�ض اجلمهورّية وجمل�ض الوزراء وجمل�ض النّواب يف 

لُطات كانت على َمْبَعدِة اأربعة اأ�صهر، ل اأكرث،  التعب��ر عن الأ�صف. ولكّن ه��ذه ال�صُ

م��ن انهياٍر َجِهد اأدي��ب ال�صي�صكلي طواَل عامني تقريبًا لتاأم��ني �صروطه. واأّما التعّر�ض 

للح��زب ال�ص��ورّي القومّي فلم يكن قد بق��ي من اإمكانه �صيٌء كث��ر يف َيِد حكومة 

العظ��م، وكانت احلكومة اللبنانّية َتْعلم ذلك على الأرجح. وحني زار مندوب احلي�ة 

درع��ا م�صتطلع��ًا، بعد اأّيام من الغتيال، َمراتَع ميخائي��ل الديك، َوَجد مقهى البلدّية 

خمتومًا بال�صمع الأحمر ولكن »حلماية اأموال املّيت« ووجد بيت الديك مقفاًل كما 

َتَرك��ه واأخ��ربه رفاُق��ه اأّن اأح��دًا مل يتعّر�ض لهم بتحقي��ٍق ول بغره. ف�ص��اًل عن ذلك، 

َلك التحّدي يف الت�ص��ّرف ل يف الكالم وح�صب، فحاَول اأن  �َصَل��ك احل��زب، يف �صوريا، َم�صْ

ُيقي��م للديك يف طرطو�ض جّنازًا حافاًل َيْح�صد ل��ه اأن�صاَره من اأنحاٍء خمتلفة ويحّوله اإىل 

م قاتل��ه. ولكّن البلدة اأ�صربت راف�صًة  مهرج��اٍن ُيْحَتفل فيه بقتِل ريا�ض ال�صلح وُيكرَّ

»متجيد اجلرية« واأَْحبط اأهُلها ونائبها هذا امل�صعى.

 يف اجلرية حازمًا. افتتحه امللك عب��د الله بكلمٍة وّجهها اإىل 
ّ
ب��داأ التحقي��ق الأردين

، م�صيدًا فيها بال�صعي املديد ل�صيفه املغدور، م�صّددًا على لزوِم بالده تقاليَد 
ّ
ال�صعب الأردين

الأّم��ة و�َصْرَعها، متوّعدًا »دع��اة الفتنة« ومتعّهدًا بعدم »التمك��ني لأّية منّظمٍة َتْقتل 

وتفّجر وتعتدي«. وكانت ترجمة ذلك ت�صكيَل جلنٍة للتحقيق رفيعة امل�صتوى وتوقيف 

الع�ص��رات م��ن املعروف��ني بانتمائهم اإىل احل��زب ال�ص��ورّي القومّي على ذّم��ة التحقيق، 

واجّتاه��ًا َذَكَرت��ه ال�صحف اإىل اإخراج غر الأردنّيني م��ن اأع�صاء احلزب من البالد. غر 

ة ِعْبُء التحقيق يف  اأّن املل��ك مل يلبث اأن اغتيل. فَوَقع عل��ى الأجهزة الأردنّية املخت�صّ

��ْرُف النظر عن  اغتيال��ه، و�َصِه��د التحقي��ق يف اغتيال ريا�ض ال�صل��ح تباطوؤًا دّل عليه �صَ

رتك فيه، وكان هذا املحّقق قد ُعنّي. وبعد اأّيام، ا�صُتعي�ض عن   َي�صْ
ّ
اإيف��اِد حمّقق لبناين

املحّق��ق بلجن��ٍة ثالثّية ترّيث��ت بَدْورها يف ال�صف��ر اإىل عّمان بانتظار ظ��روٍف مواتية ثّم 

ل اإىل جالِء  ، اأّنها مل تتو�صّ
ّ
ب��دا، بعد �َصَفره��ا واّطالعها على ماجرياِت التحقيق الأردين

معطياٍت مّت�صلة باجلرية تتعّدى الظاهر من تلك املعطيات.

اأم��ا هذا الظاه��ر فهو اأّن منّفذي الغتي��ال كانوا ُمْنَتمني اإىل احل��زب ال�صورّي القومّي. 

 فورًا ومل ُتْخِفه قيادة احلزب، بل اأَْبرزته جريدته اجليل 
ّ
فه التحقيق الأردين وهذا اأمٌر ك�صَ

اجلديد من غر ترّدد، على ما �صبق بيانه. كان قد �صاَع غداَة الغتيال اأّن م�صوؤولني يف 

ِدر بيان��ًا ُيْعِلن في��ه موقفه من  احل��زب اجتمع��وا يف دم�صق وحل��ب، واأن احل��زب �صُي�صْ

در. وح��ني اأَّبن اأحُد نّواب الأكرثّي��ة ُح�صني الربازي )وهو  احل��دث، ولك��ّن البيان مل َي�صْ

من حزب ال�صعب( ريا�ض ال�صلح يف جمل�ض النّواب ال�صورّي واقرتح اأن يّتخذ املجل�ض قرارًا 

بتاألي��ف وف��د يّثله يف الت�صييع واأن يق��ف النّواب دقيقَة �صمٍت ح��دادًا، ان�صحب نائُب 

احل��زب ع�ص��ام املحايري من القاع��ة وان�صحب معه اأكرم احل��وراين والنائب الآخر عن 

حزب��ه )احلزب ال�صرتاك��ّي العربّي( اإح�صان ح�صني ا�صتن��كارًا لال�صتنكار. ومل يلبث 

ع�ص��ام املحاي��ري اأن اأعلن بالفم املالآن م��ا مل يكن خافيًا: »مل��اذا يّتهمون هذا وذاك 

باغتي��ال ريا�ض ال�صلح؟ نحن الذين قتلناه. واأّي �صورّي قومّي ي�صاهد ريا�ض ال�صلح كان 

�صيقتله. لقد َقَتل زعيَمنا وَقَتَلنا فقتلناه«.

ويف ب��روت، بو�ِصَر حتقيٌق م�صتق��ّل راَفَقته اإجراءاُت َدْهٍم وتفتي���ض ملنازل بع�ض املنتمني 

ِفر ع��ن نتيجٍة ول  البارزي��ن اإىل احل��زب اأو ملكاتبه��م. ولكّن ه��ذه الإج��راءات مل ُت�صْ

َل��ت توقيفاٌت، بالت��ايل. وتبنّي اأّن ميخائيل الديك كان ق��د جاء اإىل طرابل�ض، يف  َح�صَ

مرحل��ة النتخابات النيابّي��ة، وا�صَتْح�صل على تذك��رِة ُهوّية. فجرى حتقي��ٌق اإدارّي يف 

الواقع��ة انته��ى باعتبارها َغْرَ موجبٍة ملوؤاخ��ذة املوّظف. اأهّم من ذلك م��ا ُروِي من اأّن 

اجتماع��ًا كان ق��د ُعِقد يف منزل ال�ص��ورّي القومّي مظهر �صوق��ي يف دم�صق، يف �صهر اآب 

 واأّنه 
ّ
ه اإىل الأمن العاّم اللبناين ل َخرَبُ ره ع�صام املحايري وحمازبون اآخرون وَو�صَ 1950، وَح�صَ

قد ُو�ِصَعت يف هذا الجتماع خّطة النتقام لأنطون �صعادة، وكانت تنطوي على اغتياِل 

�صخ�صّي��ات عّدة من بينها ريا�ض ال�صل��ح، وكان بني املكّلفني بالتنفيذ مّمن ُعرفت 

اأ�صماوؤهم ميخائيل الديك. كانت هذه الرواية واحدًة من اإ�صاراٍت اإىل اأّن العا�صمة التي 
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لحق��ًا، واَظ��ب احل��زب ال�صورّي القوم��ّي على الّدع��اء اأّن اغتي��اَل ريا���ض ال�صلح عمٌل 

م�ص��روع ت��وّله اأفراٌد من احلزب، ولكن مل ُيّتخذ بتنفيذه ق��راٌر حزبّي ومل يكن اأيٌّ من 

دره  �صْ
ق��ادة احلزب على ِعْل��ٍم بنّية اجُلناة اأن ُيْقدموا عليه. ولك��ّن كتاَب ذكرياٍت اأَ

�صن��ة 2007 واح��ٌد من قادة احل��زب التاريخّيني، وهو الطبيب ال�ص��ورّي �صامي اخلوري، ابن 

�صقيق فار�ض اخلوري ومعّرف هذا الأخر باأنطون �صعادة ع�صّية »نه�صته« يف �صيف 1949، 

ف امل�صت��ور. َذَكر اخلوري اأّن جورج عبد امل�صي��ح اأَْخرَبه باأّنه،  خ��رق ال�صّن��ة املّتبعة وَك�صَ

ح��ني َعِلم باأمِر زي��ارة ريا�ض ال�صلح اإىل عّم��ان، َذَهب اإىل مي�ص��ال الديك يف درعا وقال 

ل��ه اإّن ريا���ض ال�صلح يجب اأّل يعود حّي��ًا من العا�صمة الأردنّي��ة، واإّنه اإن مل يكن على 

ا�صتع��داد للذه��اب اإىل هن��اك لَقْتل الرجل فاإّن��ه )اأي عبد امل�صيح( �صيت��وىّل بنف�صه هذه 

 املهّمة. تلك �صاعقٌة اأَْطلقها �صامي اخلوري، بعد هذه ال�صنني كّلها، يف �صماء الإنكار 

احلزبّي ال�صافية... 

وكان ج��ورج عب��د امل�صيح قد َفَر�ض نف�صه، يف تلك الآون��ة، قائدًا �صديد القب�صة للحزب 

ورئي�ص��ًا ل��ه، وكان عديدون من اأقرانه ل يحّبونه ب�صبِب ما كان يّت�صم به �صلوكه من 

ت�صّلٍط وعنف. وقد َرَوت �صفّية اأنطون �صعادة ما عاَنْته والدتها من هذا الرجل الذي اأَْملى 

رة »الزعيم« اأن ُتِقيم معه حتت �صقٍف واح��د يف دم�صق. وي�صّلم متناولو م�صرة  �صْ
عل��ى اأُ

احلزب من اأع�صائه باأّن عبد امل�صيح قاد حزبه اإىل كارثة حني انفرد، يف �صنة 1955، بقرارِ 

ِم َظْهر احلزب  اغتي��ال العقي��د ال�صورّي النافذ عدنان املالكّي، فاأّدى ه��ذا العمل اإىل َق�صْ

يف �صوري��ا. ولك��ّن هوؤلء م��ن مدّبجي الكتب واملق��الت مل يكونوا خرج��وا قّط، قبل 

كتاب �صامي اخلوري، عن القول برباءة احلزب، با�صتثناء اجُلناة الثالثة املبا�صرين، من 

دم ريا�ض ال�صلح، واإن تكن اإرادة »الثاأر« منه َلِبَثت، على حّد زعمهم، َتْعتمل يف نفو�ض 

املحازب��ني. ومل يك��ن اأحٌد من الَكَتبة امل�صار اإليهم ق��د اأ�صار اإىل دور لعبد امل�صيح ي�صبه 

ما فعله الأخر، َبْعَد �صنواٍت قليلة، يف حالة املالكي. فهل ت�صّرف عبد امل�صيح منفردًا 

عن �صائر القيادة احلزبّية يف حالة ريا�ض ال�صلح اأي�صًا؟

ي�ص��ر عبد الله قرب�صي – مع تكرار الزع��م القائل اإن قيادة احلزب ل �صاأن لها باغتيال 

ريا���ض ال�صلح – اإىل اأمري��ن. الأّول اأن ميخائي��ل الديك اأق�صم اأمام اأرمل��ة اأنطون �صعادة 

م يبدو اأّنه ج��رى يف ح�صرة  )واآخري��ن( اأّن��ه �صيق��ف حياته على الث��اأر لزعيمه. وه��ذا َق�صَ

»ذخائ��ر« )�ص��ّن ذهب، خ�صلة �صع��ر، اإلخ.( اأخذها عبد الله قرب�ص��ي نف�صه من جثمان 

�صعادة حينما توىّل )واآخرين( نب�ض �صريحه يف مقربة مار اليا�ض بّطينا، مّرة اأوىل... وهذا 

قب��ل اأن يعي��د النب�ض جورج عبد امل�صيح )واآخرين( لي�صتويل على اجلثمان كّله وينقله 

اإىل منزل��ه يف بيت مري... وهذا قب��ل اأن ينقل اجلثمان مّرة اأخرى اأو اأكرث وينتهي الأمر 

اإىل �صياع��ه، عل��ى الأرجح، بالرغم من زعم البع���ض اأن رئي�ض احلزب – الذي اأ�صبح له، 

م��ذ ذاك، رئي�صان اأو ثالثة – »يعل��م« اأين هو اجلثمان. وهذا علم ل ي�صاطره »الرئي�ض« 

عائلة الزعيم التي ا�صطّرت اإىل دفن اأرملته، بناء على و�صّيتها، يف �صريح زوجها املعروف، 

ة اأخرى... وما  ولك��ن هذا ال�صري��ح كان خاليًا من �صاكنه. هذه، يف كّل ح��ال، ق�صّ
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مه املذكور، اإىل بروت  يهّمن��ا منها ههن��ا اأن الديك – يف رواية قرب�صي – جاء، بع��د َق�صَ

واأخ��ذ ير�ص��د حركة ريا�ض ال�صلح من بيته واإليه فلم يوّفق اإىل قتله. والأمر الثاين الذي 

ي�ص��ّرح ب��ه قرب�صي، اأن الدي��ك، حني علم بزيارة ريا���ض ال�صلح لعّم��ان، ق�صد عبد الله 

حم�ص��ن )وهو، اإذ ذاك، »عميد التدريب« يف احل��زب وركن من اأبرز اأركانه يف دم�صق( 

واأطلع��ه عل��ى ما هو ُمْقِدم عليه الغداة يف عّم��ان. ويو�صح قرب�صي اأن حم�صن طلب اإىل 

الدي��ك اأن يتمّه��ل حتى يعر�ض الأمر على رئي�ض احلزب وجمل�ض العمد، ولكن الديك 

اأب��ى التمّهل وذهب للقيام باملهّمة »على م�صوؤولّيت��ه«. هذا يزيد كثرًا عدد العارفني، 

يف قي��ادة احل��زب، بجرية الغتي��ال قبل وقوعه��ا، ويجعل تاأكيد قرب�ص��ي اأن القيادة 

املذكورة مل تّتخذ »قرارًا« بتنفيذها كالمًا فارغًا ولو �صّح.

واأّما ب�صر مو�صّلي )الذي ل يخرج اأي�صًا عن التقليد القائل برباءة القيادة احلزبّية( في�صر 

اإىل »م��ا اأ�صيع من اأّن العقيد اأديب ال�صي�صكلي، وهو امُلْعَجب ب�صعادة، �ُصِمع اأكرث من 

ِك ريا���ض ال�صلح دون  م��ّرة ينع��ي على اأع�صاء احل��زب َعَدم الدفاع ع��ن كرامتهم برَتْ

عق��اب«. والواقع اأن فر�صّية وق��وف العقيد املذكور وراَء الغتيال فر�صّي��ة راَوَدت اأذهانًا 

كث��رة، َفْوَر وقوع احل��دث، واإن َتُكن َبِقَيت ممّوه��ًة يف كالم ال�صا�صة وال�صحافّيني، 

اأثناَء تلك املرحلة، ثّم ازدادت �ُصيوعًا و�صراحًة يف كالم املتاأّخرين. كان ريا�ض ال�صلح 

اأ�صّد القادة العرب، من جيِل ما بني احلربني العاملّيتني، كرهًا لأهل النقالبات املتتالية 

يف دم�صق واأكرَثهم اإتعابًا لهوؤلء. وكان النقالب الزاحف الذي نّفذه ال�صي�صكلي بني 

حركتني ع�صكرّيتني حَمَلته الثانية منهما اإىل قّمة ال�صلطة يف دم�صق قد واجه �صعيًا 

م�ص��اّدًا غ��َر َمْكتوم م��ن جهة ريا�ض ال�صلح َبَل��غ اأَْوج �صراحته يف خري��ف 1950، اأي يف 

املرحلة الأخرة من ولية ال�صلح مقاليَد احلكم.

اإىل ال�صي�صكل��ي، ب��دا املل��ك عب��د الل��ه لبع���ض املتاأّملني يف َح��َدث الغتي��ال، ظروفًا 

وتفا�صي��ل، مّتهم��ًا حمتَماًل باجلري��ة. فما َرّددت �ص��داه �صوارُع ب��روت من �صيحاِت 

كن َفْهُمه  احتج��اٍج ُوّجه��ت اإىل امللك على ما ب��دا اغتياًل �صهاًل ل�صيف��ه، كان ُيْ

عل��ى اأّن��ه لوٌم للملك على الته��اون يف تاأمني احلماية املنا�صبة لريا���ض ال�صلح. ولكن 

ُلطات الأردنّية )اأو جلن�اٍح منها، على ما  كان يكن َفْهُمه اأي�ص�ًا على اأّنه اّتهاٌم لل�صُ

افرُتِ�ض يف ما بعد( بال�صلوع يف اجلرية. والأرجح اأّن التمييز بني الأمرين مل يكن قاطعًا 

يف اأذه��ان م��رّددي الهتافات. وكما يف حال ال�صي�صكلي، اأ�صب��ح امليُل اإىل اّتهام امللك 

ِعف هذه الفر�صّية ُحمولٌة �صّددنا على  �صريحًا حتت اأقالم نفر من املتاأّخرين. وكان ُي�صْ

ِثْقله��ا من اخل�صومة يف التاريخ القريب للعالقة ب��ني الرجلني. ويف الأوراق الأمركّية، 

َنَقُع على عبارة بعيدة الغور ملاك غي وكيِل ناظر اخلارجّية الأمركّية الآنف الذكر، 

يرّج��ح فيه��ا، يوَم اغتيال امللك عبد الله، اأن يكون املفت��ي اأمني احل�صيني هو املوحي 

بهذا الغتيال »ولي�ض اأن�صار الراحل ريا�ض ال�صلح«!
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عل��ى اأن اجّتاه��ًا اآخ��ر يف التخمني يتوّقف عن��د التقارب بنَي يوِم اغتي��ال ريا�ض ال�صلح 

وي��وِم اغتي��ال عبد الل��ه، فيميل اإىل َجْع��ل الرجلني �صحّيت��ني لَيٍد قاتلة واح��دة. َتقوم 

 الذي 
ّ
ه��ذه الفر�صّي��ة على القول بوج��وِد مت�صّررين من م�ص��روع الحّتاد العراق��ّي الأردين

ن��اَط امللك عب��د الله ب�شيفه جانبًا م��ن الدع�ة اإلي��ه والتهيئة له. واأّول م��ن ُي�شر اإليه 

 الذي راأينا 
ّ
اأ�صحاب الفر�صّية هي اجلهة الربيطانّية فُينّوهون بنفوذها يف اجلي�ض الأردين

اأّن واح��دًا من َقَتلة ريا�ض ال�صلح كان ينتمي اإىل جهازه »ال�صيا�صّي«. وقد ُي�صيفون اإىل 

اجلهة الربيطانّية َطَرفًا اأردنّيًا كان ُيالئ توّج�صها من م�صروع الحّتاد. لكّن ما بدا، 

بع��د الغتيالني، اأّن الدولة الربيطانّية ماَل��ت اإىل اعتبار الحّتاد خيارًا قاباًل للبحث، يف 

اأق��ّل تقدير، واأن الحّت��اد يف وجود عبد الله كان خرًا لها م��ن الحّتاد بعد غيابه، واأّن 

َثْنَيه��ا عن �صلوك هذا ال�صبيل اأَْمَلته، على م��ا ُي�صتنَتج من خمتلف امل�صادر، معار�صٌة 

( وبع�صها اإ�صرائيلّي  ّ
ه��ا عربّي )�صعودّي وم�صرّي ولبن��اين للم�ص��روع متعّددة امل�صارب، بع�صُ

وبع�صه��ا اأمرك��ّي مل يَر م�صلح��ًة يف الَعَبث بحدود الدول القائم��ة يف ال�صرق الأدنى. وقد 

اأ�ص��اَر متاأّخرون مّمن يجمعون احلدثني يف خاَن��ٍة �صيا�صّية واحدة اإىل احتماِل اأن تكون 

الي��د الإ�صرائيلّية اأو الي��د الأمركّية اأو كلتاهما معًا هي امل�صوؤول��ة )اأو هما امل�صوؤولتان( 

ع��ن ال�صربت��ني. وتكون هاتان موّجهتني، يف هذه احلال��ة، اإىل نفوذ بريطانيا يف ال�صرق 

 والزعيم 
ّ
العربّي... واإىل ذلك الحّتاد نف�صه، بطبيعة احلال، وقد تداَول اأَْمَره امللك الأردين

 ولك��ن كان ال ي��زال دوَن َجْعِله يف املتناول َخْرطُ الَقت��اد وكانت يف اأيدي من 
ّ
اللبن��اين

َذَكْرنا كاّفًة، على وجه التقريب، ِحَيٌل �صّتى )غر الغتيال( لإبعاد كاأ�صه!

وكان عب��د الل��ه قرب�صي ق��د اأَْدخل، على حنِي غ��ّرة، لعبًا اآخ��ر اإىل َحَلب��ة »الَقَتلة« 

املحتَمل��ني ه��وؤلء: فرن�صا! فهذا ال�صورّي القومّي املخ�صرم ي��روي اأن اأرمان دو �صايال، �صفر 

فرن�ص��ا يف بروت، دعاه اإليه ذاَت يوٍم، بع��د اغتيال ريا�ض ال�صلح، وهّناأه بخال�ض احلزب 

من غريه هذا ثّم متّنى عليه، توريًة، اأن ُيْكمل احلزُب ما بداأه فيزهق نف�صًا )اأو اأكرث 

م��ن نف�ض واحدة( اأخرى ُيْثِق��ل بقاوؤها يف الدار الدنيا على فرن�صا وعلى احلزب. وذاك اأن 

ريا���ض ال�صلح كان له – على قول ال�صفر – »�صركاء« يف اإع��دام اأنطون �صعادة. يكتم 

قرب�ص��ي ا�صم ال�صخ�صّية التي �صاَق بها َذْرعًا �صفٌر افرُت�ص��ت فيه الروح الريا�صّية فاأُْطلق 

ا�صُم��ه عقودًا عّدة على ملع��ٍب ريا�صّي من مالعب العا�صم��ة اللبنانّية. ولكّن حتّرج 

قرب�ص��ي ال�صديد من الدخ��ول يف تفا�صيل احلديث بينه وبني الكونت ال�صفر يجعل من 

د به امتحاُن الذكاء بل امتحان الغباء،  كتم��ان ال�صم اأحجيًة من النوع الذي ل ُيْق�صَ

ه. مل تكن هذه ال�صخ�صّية )على افرتا�ض اأّنها واحدة( غر  اإذ يكون َحّله ُمْعَلنًا يف ن�صّ

رئي�ض اجلمهورّية ب�صاره اخلوري!

متّل���ض عب��د الل��ه قرب�ص��ي بر�صاقة من اإغ��راء هذا الرج��اء الذي مل يك��ن ال�صفر عرّب 

عن��ه يف اأوراق اعتماده. ولكّن قرب�ص��ي، بتدوينه الواقعَة يف مذّكراته، قد دّون يف الواقع 

َنع��ه لهذا احلزب،  واقعت��ني اأُْخَري��ني: الأُوىل ه��ي بدُء التالزم ب��ني حزبه و�صيٍت بعينه �صَ

َنع��ه، َقْتُله ريا�ض ال�صلح. والثانية هي الطول الذي كانت تّت�صم به لئحُة من  اأّوَل م��ا �صَ

كان��وا يتوّفرون على دافٍع لَقْتل ريا���ض ال�صلح. ومع اأّن الدوافع ل تت�صاوى يف الرجحان، 

اأ�صاًل، ول ترّجح الظروُف املحيطة حتّوَلها اإىل ِفْعٍل ترجيحًا مت�صاويًا، فاإّن طوَل الالئحة 

ُيعيد ت�صويَب النظر اإىل مبداإ ل َيْحتمل قبوُله الرتّدد: وهو اأّن التوّفر على الدافع ل ُيْف�صي 

بال�ص��رورة اإىل الفعل. ل��ذا كان حتقيُق الوقائع، مبا هو ُمْثِب��ٌت للم�صوؤولّية عن الفعل، 

�صرورًة ل منا�َض منها وكان هو وحده الفي�صل بني احُلْكم وتعليق احلكم. فقد ُيْقِدم 

ذو الداف��ع الأ�صع��ف، عند �صن��وح الفر�صة له، وُيْحِج��م ذو الدافع الأق��وى لأن موانع قوّية 

اأي�ص��ًا، دائم��ة اأو عار�صة، تواجه دافعه وت�ص��ّد اأمامه باب التنفيذ. وق��د يتوّفر ثالٌث على 

ُمَق��ّو لدافع��ه يبقى جمهوًل م��ن املخّمنني اإىل اأن يجلوه التحقي��ق. مع ذلك يبقى باب 

التخم��ني اأو الرتجي��ح مفتوحًا ولو َوَجب التحّفظ فيه اأ�ص��ّد الوجوب. وهو، يف كّل حال، 

تخمني اأو ترجيٌح ولي�ض ُحْكمًا وهو ُيوِجب، مع ذلك، اإبراز اأ�صانيده. اأمٌر اآخر ت�صر اإليه 

رواي��ة قرب�صي ه��و اأّنه تبادل وال�صفر ال�صوؤال عن عالق��ة كّل من احلزب وفرن�صا باأديب 

ال�صي�صكلي، واأّكد كّل منهما لالآخر اأّنها على خر ما يرام!

َقَت��ل اأع�ص��اء يف احل��زب ال�صورّي القوم��ّي ريا�ض ال�صلح: ه��ذا اأمٌر معَل��ٌن موؤّكد. وكان 

رئي���ض اأركان اجلي���ض ال�صورّي اأدي��ب ال�صي�صكلي نافذًا ج��ّدًا يف هذا احلزب، بل كان 

ُرْكنًا خارجّيًا وداخلّيًا يف اآٍن من اأركان قيادته، اأو قائدًا »موازيًا« لهذه القيادة نف�صها، 

وكان��ت اخُل�صومة تزداد ا�صتحكامًا بين��ه وبني الأكرثّية احلزبّية احلاكمة يف �صوريا. 

��ّف القّوتلي – مردم  وكان ح��زب ال�صع��ب الأك��رثّي يف جمل�ض النّواب، م��ن جهة، و�صَ

املمّث��ل، ف�ص��اًل عن زعيميه املنفّيني، باحلزب الوطنّي م��ن اجلهة الأخرى، قد اأ�صبحا، 

م��ع ا�صتم��رار التنازع بينهم��ا، واقفني يف مواجه��ة الزحف الع�صكرّي عل��ى ال�صلطة، 

واأ�صبح ريا�ض ال�صلح ُيْعَترب حليفًا لكليهما )ولكن مع احتمال الختالف اأحيانًا( يف 

لبن��ان ويف �صاح��ة ال�صيا�صة العربّية. وكان ال�صلح ل يكتم، بالقول ول بالفعل، مناواأَته 

ل�صيط��رة ال�صي�صكل��ي املتدّرج��ة على �صوري��ا. فهل واط��اأَ ال�صي�صكلي احل��زَب ال�صورّي 

القوم��ّي )اأو ج��ورج عبد امل�صي��ح، يف الأقّل( على َقْتل ريا�ض ال�صل��ح؟ اأم اكتفى بحماية 

احل��زب من التحقيق بعد الواقعة؟ الأرجح اأّنه واط��اأه، يف الغتيال ويف حماولة الغتيال 

الأوىل اأي�صًا، لأّن خ�صومة ريا�ض ال�صلح له كانت ل تزال �صيئًا متحّركًا يف وجِه م�صروٍع 

ج��ارٍ، فل��م يكن ل��ه اأن يرى يف اغتي��ال ال�صلح جمّرَد انتق��اٍم ل معنى ل��ه يف ال�صيا�صة. 

ولك��ّن ه��ذا ترجيٌح ل غر ما دام التحقي��ق، اأو ما �صاع من��ه، مل ُيالِم�ض هذا امل�صتوى 

اأ�صاًل... والله اأعلم! 

ويف الالئح��ة، يبدو امللك عبد الله اأكرَث احل��ّكام العرب تاأّذيًا من ن�شاط ريا�ض ال�شلح 

يف �صنواته الأخرة. وتغري باّتهامه اأي�صًا وقائُع ظاهرٌة يف َحَدث الغتيال نف�صه: انت�صاُب 

حمّمد اأديب ال�صالحي اإىل اجلهاز ال�صيا�صّي يف جي�صه، ولغُز انتحار هذا الأخر و»الإذن« 

ُعنا اأن ن�صّدق  ل��ه بامل��وت يف امل�صت�صفى والإهمال يف حرا�صة ريا�ض ال�صلح، اإلخ. ولكن َي�صَ

اأي�ص��ًا اأن ال�صالح��ي كان َيْخ��دم حزب��ه يف موقع��ه هذا... فق��د كان له ُنَظ��راء ُيَعّدون 

بالع�ص��رات اأو باملئ��ات يف القّوات امل�صّلح��ة ال�صورّية ويف نظرتها اللبنانّي��ة. على �صعيٍد 
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اآخ��ر، كان امل�ص��كل ال��ذي ن�صاأ من و�ص��ع عبد الله يده عل��ى �صّف��ة الأردّن الغربّية قد 

ر�ص��ا عل��ى بّر يف العام ال�صابق لغتي��ال ريا�ض ال�صلح، وكان هذا الأخ��ر قد �صّلم بهذا 

الُر�ُصّو، ولو اأن ت�صليمه جاء م�صوبًا ب�صخرّية مّرة. فهل بقي عبد الله م�صّرًا ملجّرد النتقام 

عل��ى اغتي��ال ريا�ض ال�صلح )وه��و يف �صيافته( وعل��ى حتّمل الوقع ال��ذي كان منتظرًا 

للَح��َدث على �ُصْمعة ُحْكمه م��ن حيث قدرته على ِحْفظ ال�صالم��ة العاّمة يف بالده، 

مب��ا فيها الأمان ل�صيوفه الكبار؟ كان عب��د الله – على عاّلت الغايات التي اّتخذها 

ل�صيا�صته – �صيا�صّيًا �صليعًا يف احلرفة وعميق اخلربة، طويَل الأناة وبعيَد النظر، وكان له 

خ�ص��وٌم يتع��ّذر اإح�صاوؤهم يف طول البالد العربّية وعر�صها، فلم يوؤَْثر عنه اأّنه عاَلج عداوَة 

هم اأن َقَتله. واأّما اأن ُيْن�صب َقْتل ريا�ض ال�صلح )وَبْعَده  اأح��ٍد منهم بالقتل ومل يلبث بع�صُ

 الرا�ص��خ الَقَدم يف الأردّن ويف ال�ص��رق كّله فذاك اأمٌر ل 
ّ
عب��د الل��ه( اإىل اجلهاز الربيطاين

 ،
ّ
 املعروف من الحّتاد العراقّي الأردين

ّ
ُلح لإ�صناده – على ما يبدو لنا – املوقف الربيطاين َي�صْ

وقد �صبقت مّنا الإ�صارة اإىل ذلك.

واأّم��ا املخاب��رات الإ�صرائيلّية، وهي كان��ت م�صّممًة على َقْتل ريا���ض ال�صلح بني اأواخر 

العام 1948 واأوائل تاليه، فلو اأّنها ا�صرَتَكت يف اغتياله �صنة 1951 لكان مرّجحًا اأن يظهر 

لذلك اأََثٌر )وقد ظهرت اآثاٌر لأموٍر خطرة اأخرى( يف ما اّطلع عليه املوؤّرخون الإ�صرائيلّيون 

ه ماّدة لُكُت��ٍب بحالها. ول نتوّقف  م��ن اأوراِق دولته��م يف مرحلِة ن�صوئها، وا�صت��وى بع�صُ

ًا  عند اّتهام الوليات املّتحدة بدِم ريا�ض ال�صلح وعبد الله معًا، لأّن �صند التهمة يبدو ه�صّ

ف عن موق��ٍف َودوٍد اإجماًل حي��اَل عبد الله،  للغاي��ة. ف��اإّن الأوراَق الأمركّي��ة تتك�صّ

ف اأي�صًا عن موقٍف  اإن مل يك��ن ل�ص��يٍء فلت�صليمه بالواقعة الإ�صرائيلّية. وه��ي تتك�صّ

 يف الأردّن، خالل تل��ك املرحلة، ولي�ض عن رغب��ٍة يف مناف�صِة 
ّ
م�صان��د لل��دور الربيط��اين

بريطاني��ا هن��اك. ل �َصَنَد اأي�صًا )عل��ى الرغم من حكاية عبد الل��ه قرب�صي( لتحميل 

فرن�صا دم ريا�ض ال�صلح ما مل نذهب اإىل افرتا�ِض حلقٍة ربطت يف هذا الأمر ما بني جهة 

فرن�صّي��ة ما واأديب ال�صي�صكلي. وه��ذا لي�ض افرتا�صًا مل�صتحيل، لأّن امليل الفرن�صّي كان 

اإىل اجلان��ب النقالب��ّي يف حالَتْي ح�صني الزعي��م واأديب ال�صي�صكل��ي وكان يناِه�ض، 

 من �صا�صة �صوري��ا يف تلك املرحلة، وهم من 
ّ
عل��ى وجه الإجمال، اأعي��اَن اجلناح املدين

بتهم اأي�صًا  اأََخذت عليهم فرن�صا ما اأ�صابها من جروِح معركتي ال�صتقالل واجلالء وَن�صَ

. مع ذلك، يبقى هذا الفرتا�ض جم��ّرد افرتا�ض. ويبقى ما 
ّ
اإىل م�صاي��رة النف��وذ الربيطاين

�صبق من فر�صّيات حم�صورًا كّله يف حدود التلّم�ض ال�صيا�صّي. وقد اأ�صلفنا اأّن هذا الأخر 

ل ينبغ��ي ل��ه، يف هذا النوع من امل�صائل، اأن يعّد نف�صه كفوؤًا للتحقيق اجلنائّي اأو بدياًل 

منه... واإمّنا ينبغي له اأن يعرف حّده فيقف عنده.

 )اأو ما ُعِلم من وقائعه يف الأقّل( اإىل ما يتعّدى 
ّ
يف كّل ح��ال، مل ُيْف�ِض التحقي��ق الأردين

، من 
ّ
ِقط يف يد التحقي��ق اللبناين �صْ

الظاه��ر من احل��دث. ومل َيْجِر حتقيٌق يف �صوري��ا. واأُ

جّراء الق�صور هناك والتمّنع هنا، وكان هذا التحقيق قد بداأ، على ما و�صت به اإ�صاراٌت 

�صّتى، وكاأّنه يرتعد خوفًا من الإف�صاء اإىل ك�صٍف ما. وحني َجَرت املحاكمة يف عّمان 

اأم��ام املحكم��ة الع�صكرّية الت��ي �ُصّكلت لهذه الغاية، وكان ذل��ك يف اأوائل اأيلول اأي 

بع��د �صهٍر ون�ص��ف �صهٍر من اجلري��ة، اأُْطِلق �صراُح اثن��ي ع�صر �صخ�صًا كان��وا ل يزالون 

موقوف��ني، واقُت�ِصرت املحاكمة عل��ى اأربعِة اأ�صخا�ٍض فاّري��ن. ومل يكن بني هوؤلء من 

ثبت��ت عليه تهمة ال�صرتاك يف الغتي��ال اإل اإ�صبرو وديع. فكان اأن ُحِكم على هذا 

الأخر بالإعدام �صنقًا وهو فاّر خمتبئ يف �صوريا.

كان ب��اب العدالة قد اأغلق، وُتِرك اأم��ر اجلرية لأل�صنة �صهود واأقالم مّطلعني انحّلت 

بع���ض عقده��ا بعد ح��ني... ومذ ذاك اأ�صبح جالء ه��ذا الأمر يف اأي��دي املوؤّرخني يعيدون 

النظر فيه معّولني فيه على منّو ماّدته اأو تغّرها حتت اأب�صارهم.
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ُقِتل ريا�ض ال�صلح وهو يف ال�صابعة واخلم�صني من �صنيه. ويف ال�صنوات الأخرة من حياته، 

«���ه و»جتارب�«�ه 
ّ
كان يح�ص��ل من��ه اأن يذّك��ر �صغار ال�ص��ّن من زمالئه الن��ّواب ب�»�صن�

��ُده اأن َيْحمله��م عل��ى الروّي��ة. كان تبك��ُره اإىل الن�ص��ال ال�صيا�ص��ّي وَتْركه هذا  وَق�صْ

الن�ص��ال )امل�صّمى »جه��ادًا« يف تلك الأّيام( ي�صغل حياته بال حّد يبيحان له اأن يتكّلم 

وكاأمّن��ا ه��و يف ال�صبع��ني اأو يف الثمانني. هي اأربع��ون �صنًة َعرَبت م��ن دار�ِض احلقوق يف 

، اإىل رئي���ِض حكومة لبنان املقتول يف عّم��ان بعد اأ�صهٍر 
ّ
مكت��ب اإ�صتانب��ول ال�صلطاين

م��ن مغادرته كر�صّي احُلْك��م. وهو قد جّرب فيها كثرًا. ج��ّرب العتقال واحُلْكم 

بالإع��دام وج��ّرب النفي اإىل مو�ص��ٍع بعينه، ث��ّم اإىل اآفاٍق عري�صة وُم��ُدٍن كثرة يتقّلب 

بينه��ا. جّرب اجللو�َض مع عظم��اء العامل وجماذبَتهم، وج��ّرب اجللو�ض مع قب�صايات 

ب��روت و�صي��دا ومبا�صطتهم. وكان �صحافّيًا، وهو �صيا�ص��ّي واأم�صى �صاعاٍت ل حُت�صى يف 

مكات��ِب �صحٍف كثرة يق��راأ وي�صمع ويتحّدث. وكانت بطانته املقّربة، يف معظمها، 

ر له من ولء ال�صحافة  ر لأحٍد غره من �صا�صِة لبنان م��ا تي�صّ م��ن ال�صحافّي��ني. ومل يتي�صّ

يف عا�صمته��ا اللبنانّي��ة ويف عوا�صمها العربّية ويف ما ه��و اأبعد من ذلك اأحيانًا. وكان 

�صيا�صّي��ًا وهو حماٍم، ويف ال�صنوات القليلة التي اّتخ��ذ لنف�صه فيها مكتبًا للمحاماة مل 

َ ال�صيا�صة. وهو كان مق�صودًا مل يحتجب عن النا�ض  ْ
يك��د يزاول يف ذلك املكتب َغ��ر

يف اأّي��ام ُحْكِم��ه ول يف غرها. وحني كان – وهو الكت��وم احلذر – يريد اخللوة وامل�صاّرة، 

قب��ل اأّيام احلكم، كان يّتخذ لنف�صه جمل�ص��ًا يف حجرٍة خلفّية ملحقة مبحلٍّ جتارّي 

ْطَلق عليها ا�صم »العّلّية ال�صهيونّية« تيّمنًا بتلك التي  لأحد اأ�صحابه، يو�صف ال�صّدي، اأَ

التقى فيها امل�صيح تالمذته يف القد�ض قبل �صلبه بليلة.

هذا الزعيم يف اجلهاد – جهاد اأّيامه الذي كان الن�صارى ل يرتّددون يف النت�صاب اإليه – اأو 

ه��ذا املجاه��د يف الزعامة، كان ُيْقِبل عل��ى النا�ض بطلعٍة مّت�صق��ِة املالمح فيها بهاٌء 

وبعين��ني يف نظرتهم��ا بريٌق نّفاذ وبابت�صامِة ترحاٍب وا�صتب�ص��اٍر نراها ل ُتفارق �صفتيه يف 

اًل تظهر من  ْعٍر اأبقى منه ال�صلع على الَفْودين وعلى الَقذال ُخ�صَ املئات من ال�صور، وب�صَ

حتت الطربو�ض ع�صّية على امل�صط، وبطربو�ٍض يرتّجح زّره فوق اجلهة اليمنى من الوجه 

املمتل��ئ، وبقام��ٍة َرْبعٍة َنَحت َنْح��َو المتالء اأي�صًا مع تقّدم �صاحبه��ا يف العمر وبحركٍة 

ْبحٍة، يف اجلل�ص��ات اأحيانًا، وب�صيجارٍة دائمًا. وه��و كان ولوعًا بالنكتة  َن�ِصط��ة... وب�صُ

�صح��وكًا لها، وحا�صَر البديهة للهزل وللجّد وراوي��ًة للماأثور ولأ�صعارِ �صعراء كبار، على 

، من بينهم ام��روؤ القي�ض واملتنّبي واأحمد �صوقي ال��ذي جال�صه مّرات. وقد كان  الأخ���ضّ

في عل��ى جمال�صه اأُنْ�ص��ًا ل َيْثلم املهابة. فالرجل م�صه��وٌد له بالقتدار يف  ه��ذا كّله ُي�صْ

َك��م الرّد، بارٌع يف اجل��دال واملجاذبة حّتى طاَر  ال�صيا�ص��ة وب�صع��ة امليدان والأثر. وهو حُمْ

�صيت��ه يف الق��درة على الإقن��اع وعلى الو�صول يف التفاو�ض اإن مل يك��ن اإىل املن�صود فاإىل 

عفه، يف اخلطابة، �صوٌت جهر وطالوٌة يف  اأح�صن املمكن. ويف املواقف العاّمة كان ُي�صْ

العبارة وُبعٌد عن الإطناب وَمْيٌل اإىل ال�صهل املاأخذ من الأفكار ِمن َغْر ابتذال.

م135Z م� تبّقى لن�
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ورث ريا�ض ال�صلح ثروة عقارّية عري�صة، موّزعة بني بروت وطرابل�ض و�صيدا وجبل عامل 

)وقي��ل: الالذقّي��ة اأي�صًا(، ع��ن والده ثّم عن عّمت��ه. فكان اأن ب��ّدد معظمها يف املنايف 

ط اليد لل�صديق يف وقت ال�صيق.  والأ�صفار، ويف العراك ال�صيا�صّي والدعاوة ال�صيا�صّية ويف َب�صْ

واأّم��ا الباق��ي )وه��و يف جبل عامل ومل يكن قلي��اًل( فبقي يف قيد الره��ن من �صنة 1921 

اإىل �صن��ة 1942. وقد لبث ال�صلح ُمْدِقع��ًا ل�صنني، يف عقد الثالثينات ومطلع الأربعينات، 

وق��د اأ�صب��ح الَدي��ُن األيَفه. ومن ه��ذا القبيل اأّنه كان ق��د اأُخرج، يف اأوائ��ل الثالثينات، 

م��ن م�صكن��ه البروتّي الأّول يف حّي النا�صرة لعجزه عن دف��ع الإجارة. فتلّقاه �صديق له 

رة، يف �شّقة من مبنى له واقع يف �شارع عمر  زحل��ّي من اآل م�شّلم واأ�شكنه، ب�شروط مي�شّ

ب��ن اخلّطاب، حّي راأ���ض النبع، وهي ال�صّقة التي بقي فيها م��ذ ذاك اإىل حني وفاته. مل 

يتب��ّدل اأثاث هذه ال�صّقة يف حي��اة �صاحبها اأي�صًا، وق�صى الرجل وهو مثقل بديون باهظة 

نُ�صرت لئحة بها، بعد مقتله، كانت يف عهدة مفتي اجلمهورّية. وقد بنى امللك عبد 

العزي��ز اآل �صع��ود على ا�صم��ه بيتًا كان يريد ه��و اأن يبني اأقّل من��ه يف مو�صعه اليوم ومل 

يتمّك��ن من ذلك. كان��ت تلك الدائرة املمتّدة بني اأطراف املطار ال�صائر اإىل الإلغاء يف 

بئ��ر ح�صن واجلاّدة املف�صي��ة اإىل املطار اجلديد قد اأخذت ت�صبح مق�ص��دًا ل�صيا�صّيني عّدة 

راح��وا ينقلون اإليه��ا �صكنهم من راأ�ض النبع واملزرعة والب�صط��ة الفوقا، وهذه كانت، 

يف م��ا م�صى، اأطرافًا لب��روت فاأَْدَرَجْتها املدينة يف ن�صيجها الأهلي. وكان ريا�ض ال�صلح 

اأحَد هوؤلء النازحني اأو املقبلني على النزوح. هذا الرجل كان ي�صتدين ليعطي، اأحيانًا، 

وكان حديُث الف�صاد يطّبق الآفاق يف اأّيام حكمه ولكن ندر اأن جُروؤ اأحد على تناوله 

ه��و نف�صه بكلمة من ه��ذا القبيل. وحني ح�صل ذلك فمّلكه البع�ض )ومنهم اأنطون 

�صعادة( �صوارع يف مدينة م�صرّية ما، تاه عن هذه ال�صوارع، يف نهاية املطاف، جميُع من 

بحثوا عنها. ومل ُتْخِف ابنتاه علياء وملياء، يف مقالٍة كتبتاها قبيل مقتله، اأن الف�صل 

يف توازن املوازنة البيتّية اإمّنا يعود اإىل والدتهما ل اإىل والدهما. 

وحل�ص��ن ح��ّظ ال�صيا�ص��ّي فيه، مل يكن ريا���ض ال�صلح قّدي�ص��ًا. كان مناورًا ف��ّذًا، األوفًا 

للمقارع��ة يف ال�صيا�ص��ة، مقباًل عليها: ي�صم��د خل�صومه ويداورهم ويدّب��ر لهم املكائد 

ال�صيا�صّي��ة ويتق��ن ال��رّد على مكائدهم... حّت��ى ذاعت �صهرة ب��ني ال�صيا�صّيني ملا اأخذ 

ي�صّمى »ِحَيل ريا�ض ال�صلح« اأو »األعيبه«. ول�صنا جند ما هو اأح�صن بيانًا لعالقة ريا�ض 

ال�صل��ح بالعمل ال�صيا�ص��ّي من �صهادة يو�صف �صامل فيه: ه��و »ذو وم�صاِت ِفْكٍر عجيبة، 

«. ويف غمرة عمله، كان ريا�ض ال�صلح  يرى اأّن لكّل ماأزٍق خمرجًا ولكّل مع�صلٍة حاّلً

ُيْغ�ص��ي ع��ن اأموٍر ت�صتح��ّق ال�صجب كث��رة، موؤثرًا – على ما يدّل بع���ضُ كالمه – لزوَم 

جان��ب احلر�ض عل��ى ما يراه الأه��ّم. وكان يذهب اإىل الدفاع، اأحيان��ًا، عّما ل ُيداَفع 

عنه، متحّماًل امل�صوؤولّية علنًا، بو�صفه حاكمًا، عن كّل قراٍر تّتخذه الهيئة احلاكمة 

واإن مل يكن مّياًل اإليه اأو موافقًا عليه. وهو مل يتوّرع عن قمع احلركات العادية على 

القانون اأو املخّلة بالأمن والنظام العمومّيني اأو امل�صتظّلة، اأحيانًا، حقوقًا تريدها يف غر 

��رت بها، يف اأحي��اٍن اأخرى، طلبها ملا هو جُماٍف حلق��وق البالد. ولكْن اأُِخذ  اأوانه��ا اأو َت�صْ

عليه – ع��ن حّق، من وجهة نظر القانون – اأّن��ه مّيز يف ذلك بني حالٍة واأختها جمتنبًا، 

، اأن يث��ر يف وجه احلكم مت��ّردًا اأو �َصَغب��ًا طائفّيًا كان ي��راه، هو وغره  عل��ى الأخ���ضّ

م��ن اأه��ل احُلْكم، اأ�صّد خطرًا من اأّي متّرٍد اأو �َصَغٍب اآخ��ر. لذا َلِزم جانَب امُلداراة، يف هذا 

 الن���ع م��ن احلاالت، مق��ّدرًا ال�شغ�ط املت�شاف��رة عليه وعلى غره م��ن اأهل احلكم اأو 

جمتنبًا تو�صيَع اخِلْرق.

وعل��ى التعميم، َحَكم ريا�ض ال�صلح يف مرحلٍة كانت البالد فيها مكتنفًة باأخطاٍر 

ا�صتثنائّية تاأّتت معًا اأو تباعًا من املواجهة املديدة لنتداِب فرن�صا، ثّم ملطاحمها امل�صتمّرة 

ومن احلرب يف فل�صطني ومن ذيولها ومن ا�صطراِب املوازين يف �صوريا وما ا�صتثاره من رياح 

ح��اّرة هّب��ت على لبنان، ومن احلراج��ة املتنامية لالأزمات الدولّية بع��د احلرب العاملّية 

وم��ن الِعبارات املتكّونة يف داخل البالد عن هذا كّله. وهو قد اعترب هذه القافلَة من 

املخاط��ر ُم�صّوغ��ًا لعتماد ال�ص��ّدة اأحيانًا، ُمقّدم��ًا داعي الوفاق الأ�صا�ص��ّي يف البالد على 

كّل داٍع اآخ��ر، معت��ربًا هذا الوفاق درع��ًا للبالد يف مواجهة الأخط��ار املقبلة عليها اأو 

امُلْحِدقة بها من اخلارج. وقد اأََخذ ب�صاره اخلوري على ريا�ض ال�صلح، ذاَت مّرة، يف مطلع 

عهدهم��ا باحلك��م، اأّنه مل يكن ُيْويل در�َض امللّف��ات املعرو�صة عليه ما ي�صتاأهله من 

وق��ت. ولي�ض يف يدنا ما يطعن يف ه��ذه ال�صهادة. ولكّن ريا�ض ال�صلح مل يكن لَِيْهداأ اأو 

ُيْخِل��د اإىل النوم اإذا غادر ملّفاته. ومل ُيْخِف �صعدي املنال، اأحد اأخالفه واأ�صالفه يف رئا�صة 

احلكوم��ة، َعَجب��ه من �صع��ة املروحة الت��ي كان ينت�صر عليها ن�صاط��ه: »ل اأ�صتطيع 

اأن اأت�ص��ّور ريا�ض بك ال�صلح كيف يعمل وكي��ف يعي�ض وكيف يوّزع اأوقاته؟ اإّن هذا 

عجيب حّقًا!«. 

وق��د غ���ضّ ريا�ض ال�صلح الطرف اأي�ص��ًا عن كثر من الف�صاد عاينه م��ن حوله، مقّدمًا 

على الت�صّدي له داعي املحافظة على متا�صك ال�صّف احلاكم. وقد ا�صُتِهرت له، يف هذا 

امل�صم��ار، قولٌة )ذكرناها، وفيه��ا نظٌر كثر( مفادها اأن اإلهاَء الفا�صدين »بال�صتثمار« 

خ��ٌر من جلوئه��م اإىل ح�صن »ال�صتعمار«! وقاَرع ريا�ض ال�صل��ح الطائفّية مب�صلٍك يف 

ن�ص��ج العالقات ال�صخ�صّية ويف طريقة العي�ض ويف العمل ال�صيا�صّي وا�صِح النفور منها، اإّل 

يف حلظ��اِت َح��َرٍج �صديد. وهو قاَوَمها، على الأعّم، بتعزي��ز عوامل الوحدة بني الطوائف 

وتقّب��ل الت�صوية بينه��ا، وممار�صِة احُلْكم يف نطاق هذه الت�صوية، وذلك يف جمتمٍع َورِث 

ترك��ًة ثقيلة من التنافر بني اخلي��ارات ال�صيا�صّية الكربى لطوائفه، وَورِث اأي�صًا تركة 

م��ن التباي��ن يف العم��ران ويف النمّو ويف ال��دور التاريخّي املع��رتف به واملكان��ة ال�صيا�صّية 

املرتتبة عنه بني مناطَق فيه مو�صومٍة، بَدْورِها، مبيا�صَم طائفّية متقابلة. ولكّن ريا�ض 

ال�صل��ح َلِب��ث، مع ذل��ك، يتحنّي فر�صة �صيا�صّي��ة لفتح ثغرٍة يف جدار القاع��دة الطائفّية 

املهيمن��ة عل��ى النظام ال�صيا�صّي واملرتِجم��ة ترجمًة �صبه حرفي��ة، )وركيكًة بالتايل( 

لتكوين املجتمع وملوازينه وملراثه من تاريخه. فلم تكن لَتفوت ال�صلح واقعُة التمييز 

امُلْجِحف يف احلظوظ بني الب�صر بفعل القاعدة الطائفّية، ول واقعة الف�صاد املقرتنة اقرتانًا 

ل ينف�صم بهذه القاعدة، ول انت�صار املجاري املفتوحة لَلِعب قوى اخلارج مبقّدرات البالد 

من خالل التناف�ض بني القوى ال�صيا�صّية للطوائف ول اخلطر الرازح دائمًا على النتظام 
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العاّم للحياة الوطنّية وعلى م�صر البالد نف�صه من جّراء ذلك كّله. وكان ريا�ض ال�صلح 

يعن��ي ما قال��ه يف الطائفّية واإلغائها يف بيان حكومته الأوىل. ولكّنه كان مدركًا اأّن 

الغاية من ذلك ل ُتْدرك اإل بال�صيا�صة، فيحتاج ولوج ال�صبيل نحو »اإلغاء الطائفّية« اإىل 

ائت��الٍف َرْحب للق��وى ال�صيا�صّية يف البالد يغّطيه ويحمي��ه. ولأّن ال�صلح كان يعني ما 

قاله، ا�صَتْثَمر ما �َصَنح، يف اأّيام حكمه، من حلظات التما�صك ال�صيا�صّي يف البالد لُيعيَد 

التنويه بهذه الغاية، اأو ليبا�صَر ال�صعي يف هذا ال�صبيل وعيُنه على ما ي�صتثره ال�صعُي من 

مواق��ف وم��ا يلوح له من عواقب. غر اأّنه ا�صطّر اإىل الإحجام تكرارًا معتربًا مبا كان 

يعاين ويعاين.

وكان ريا���ض ال�صلح معروف��ًا مبحافظته على عالقاِت موّدة بخ�ص��وٍم له، فيما يتعّدى 

اخل�صومة ال�صيا�صّية، على نحو اأثار العجَب اأحيانًا. ومن اأمثلِة ذلك اأّنه يف مدى عقدين 

كان فيهم��ا ي�صّن َحَمالت��ه على النتداب واأعوانه ثّم يت��وىّل احلكم �صريكًا لب�صاره 

اخل��وري والد�صتورّي��ني، بقَيت حباُل ال��وّد مو�صولة بينه وب��ني اأركان الكتلة الوطنّية يف 

�ض الكتلة واأ�صعد عقل �صاحب البريق.  ال�صيا�صة ويف ال�صحافة، مبن فيهم اإميل اإّده موؤ�صّ

فَحم��ى الأّوَل، يف اأْح��َرج حلظ��ٍة �صيا�صّية جاَز فيها، من تهم��ة اخليانة. وكان هو – اأي 

ال�صلح – خارج��ًا لتّوه من معرك��ة طاحنة خا�صها يف وجِه �صلطٍة منتدبة وجدت يف اإّده 

ن�صره��ا الأّول. وكان��ت البريق وبقَي��ت بني اأكرث ال�صحف رعايًة جلان��ب ريا�ض ال�صلح 

وعنايًة باأخباره واأ�صفًا عليه عند رحيله. هذا مثاٌل من اأمثلة. ويف امتداد هذا ال�صلوك، 

كان يق��ع اإق��داُم ريا�ض ال�صل��ح ال�صيا�صّي، وه��و اخل�صلة التي اأباحت ل��ه اأّوًل اأن يتجاوز 

��ٍك مكّب��ل بطهارة الذي��ل ال�صيا�صّي وكّل لوٍم حمتمل م��ن اأدعياء الطهارة  كّل مت�صّ

الوطنّي��ة حني ُيْق��دم على ا�صتدراِج خ�صٍم اإىل حلٍف ظريّف اأثناَء خو�صه مواجهًة حا�صمة 

م��ع خ�صٍم اآخ��ر. اأباحت له هذه اخل�صلة نف�صه��ا ثانيًا اأن ينحاز انحي��ازًا وا�صحًا متامًا 

اإىل كتل��ة يف املج��ال العرب��ّي ويبق��ى، مع ذلك، و�صيط��ًا حمتماًل بينه��ا وبني الكتلة 

املواجهة. ظهر النوع الأّول من هذا الإقدام – مثاًل – يف حماولتني، على الأقّل، قام بهما 

ريا���ض ال�صلح، يف الع�صرين��ات ويف الثالثينات، ل�صتدراج القي��ادة ال�صهيونّية اإىل ال�صّف 

ال�ص��ورّي يف مواجه��ة ال�صلط��ة املنتدبة. وظهر الن��وع الثاين من الإق��دام )اأو من الرباعة 

ال�صيا�صّية( – مث��اًل اأي�ص��ًا – يف مزاوجِة ال�صل��ح بني موقٍف قاطع اّتخ��ذه وموقٍع َمِرن بقي 

يحتّله يف ال�صراع بني الكتلتني الها�صمّية وامل�صرّية – ال�صعودّية اأثناَء حرب فل�صطني ويف 

غدواتها. اإلخ، اإلخ.

�صات دولٍة طازجة ال�صتقالل  وقد كان عهُد ب�صاره اخلوري وريا�ض ال�صلح عهَد بناٍء ملوؤ�صّ

وعه��َد عم��ران كبر قام��ت بعبئه الدول��ة وكان، مبعنًى من املع��اين، عمرانًا للدولة 

نف�صها. هذان البناء والعمران ذهب ب�صورهما من الذاكرة العاّمة ما �صهده ذلك العهد 

م��ن ج��ولت ال�ص��راع ال�صيا�صّي، واأُوله��ا معركة ال�صتق��الل التي طغ��ى عليه ا�صمها 

فاأخ��ذت تب��دو، مع ما اّت�ص��ل بها من اأط��وار، وكاأنها كّل ما فيه. طغ��ت على �صورة 

ه��ذا العه��د اأي�صًا ظواه��ُر ا�صَتْعَجل��ت نهايته يف �صن��ة 1952: من ف�صاٍد وحماب��اٍة وتخريٍق 

ل�صلط��ة القان��ون ب�صلطان العائ��الت ال�صيا�صّية. وق��د �صلكت »ث��ورة« 1952 »البي�صاء« 

ها م��ا اأجنزه العهد  م�صل��ك النق��الب الع�صكرّي يف اأم��ٍر واحد على الأق��ّل: وهو َطْم�صُ

ال�صاب��ق من بن��اٍء لهيكل الدول��ة وجتديٍد لهيكل��ة املجتمع، وَزْعُمه��ا الق�صر العمر 

اأّنه��ا حبلى باخلر، يف هذا امل�صمار، تلده بعدما كان عدمًا فيعّم منها ف�صاعدًا. على 

اأّن م��ا اأجنزه عهُد ال�صتق��الل الأّول، يف م�صماري العمران وبن��اء الدولة، حفظه اأو حفظ 

بع�ص��ه مّم��ا كان قد اأجنز اأو كان يف قي��د الإجناز، ف�صاًل عن اأخب��ار ال�صحف والأوراق 

َكم ال�صبك، �ص��ّدره رئي�ض اجلمهورّية بكلمٍة  املتفّرق��ة، كت��اٌب ح�صن التبويب، حُمْ

وُن�ِصر مع انعقاد املوؤمتر الثقايّف العربّي الأّول يف بيت مري يف اأيلول 1947 وذلك حتت عنوان  

لبن�ن يف عه��د ال�شتقالل. حفظ هذه املنج��زات اأي�صًا كتاب اآخر، حتليل��ّي ونقدّي، هو 

ى رئي�ض اجلمعّية اللبنانّية  امل�صّنف ال�صخم الذي تركه لنا – بالفرن�صّية – جربائيل من�صّ

��ني. فهذا الكتاب،  لالقت�ص��اد ال�صيا�صّي ومعه نائبه ج��وزف جّنار وجماعة من املخت�صّ

وعنوانه خّطة لتجديد بن�ء القت�ش�د اللبن�يّن واإ�شالح الدولة، اأر�صى اخلّطة امل�صار اإليها على 

جردة مو�صوعّية للمعطيات املّت�صلة باملجتمع والدولة اللبنانّيني من ال�صتقالل )بل من 

قب��ل ال�صتقالل بكثر، كّلما لزم الأمر( اإىل تاريخ �صدوره يف �صنة 1948، وقد كان هذا 

ال�صدور حدثًا رعاه اأركان الدولة، ويف طليعتهم ب�صاره اخلوري وريا�ض ال�صلح، على رغم 

املنحى النقدّي، ال�صارم اأحيانًا، الذي اأراده املوؤّلفون لكتابهم.

وما ن�صتفيده من هذين الكتابني ومن م�صادر اأخرى ت�صتكمل ما فيهما اأو ت�صّححه، 

اأو تغّط��ي ال�صن��وات الالحقة ل�صدورهما من عهد ب�صاره اخل��وري وريا�ض ال�صلح، جلهتي 

العم��ران واإن�صاء مقّومات الدولة امل�صتقّلة، كثر وكب��ر ومتعّدد الوجوه اإىل حّد يلزمنا 

ها هنا بالقت�صار منه على بع�ض من اأهّم عناوينه... 

ف��اإىل ريا���ض ال�صلح و�صليم تق��ال، وزير اخلارجّي��ة يف حكومة ال�صتق��الل الأوىل، يعود 

الف�ص��ل يف اإن�ص��اء وزارة اخلارجّي��ة وال�صل��ك اخلارج��ّي، وكان حميد فرجنّي��ة قد و�صع 

َلِبناتِهم��ا الأوىل يف ع�صايا معركة ال�صتق��الل. واإىل حكومات ريا�ض ال�صلح واإىل قائد 

ة« املوروثة  اجلي���ض فوؤاد �صهاب القري��ب جّدًا اإليه، يعود الف�صل يف حتوي��ل »الِفَرق اخلا�صّ

، بق��ي �صغرًا و�صعيف التجهي��ز ولكّنه اأ�صبح حمرتفًا 
ّ
م��ن النتداب اإىل جي�ٍض لبناين

ن التنظيم، وذا ح�صانٍة مرموقة على اآفة الت�صيي�ض. وقد ا�صُتكمل يف عهود ريا�ض  وَح�صَ

ال�صلح تنظيُم ال�صلطة الق�صائّية وجهازها بعد اأن اأُْلِغيت املحاكم املختلطة وا�صتقّرت 

للق�ص��اء �صف��ة ال�صلطة الثالث��ة يف الدولة امل�صتقّلة، ولكن بقي��ت عالقة م�صاألة حماية 

ه��ذه ال�صفة من العب��ث ال�صيا�صّي. ويف عهد ب�صاره اخلوري وريا���ض ال�صلح، ا�صتقّل النقد 

الوطن��ّي وُجّدد النظام ال�صريبّي وُجّرد من بع�ِض م��ا كان ل يزال يداخله من خمّلفات، 

وُو�صع��ت اأ�صوٌل جديدة لتنظي��م مالّية الدولة، واأن�صئ ديوان املحا�صب��ة، اإلخ، اإلخ. ويف هذا 

العه��د اأُق��ّر قانون العمل )�صن��ة 1946، يف ظّل حكوم��ة �صعدي املن��ال(، وكان ا�صتجابة 

لن�صال نقابي متماٍد، واأن�صئ��ت، يف وزارة القت�صاد الوطنّي، م�صلحة لل�صوؤون الجتماعّية 

كانت نواة الوزارة التي حملت ال�صم نف�صه لحقًا.
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مدر�صة للتعليم فقط )...( نحن نريدها جامعة وطنّية فقط، فلّبوا رغبة ال�صباب«.

ت ال�صورة اجلديدة للتعليم الر�صمّي، يف عقدين تاليني اأو ثالثة، �صورة املجتمع 
ّ

وق��د غ��ر

كّله بتغير خريطة الُنَخب فيه من حيث انت�صارها على املناطق والطوائف، وتوّزعها 

ب��ني املدن والأرياف، وت��وّزع كفاءاتها بني جمالت العمل، اإلخ. وما من ريٍب يف اأّن هذا 

التغي��ر اعَتَوَرْته عي��وٌب خطرة وفاتته املواكب��ة ال�صيا�صّية املنا�ِصب��ة، فاأ�صهم ذلك يف 

اإف�صاء البالد اإىل اأزماٍت لحقة معلومِة ال�صمات والأ�صباب. ولكن ل َيجوُز الطعُن، من 

هذا الباب، يف وجاهة احلاجات التي لّبتها تنمية التعليم الر�صمّي تلك ول يف تكوينه 

قاع��دًة اأّولّية للولء للدول��ة ولل�صعور بها َمْرِجعًا حلياة اجلماع��ة الوطنّية ولل�صعور، اأي�صًا 

��ّي ما لهذه اجلماعة نف�صها. تلك منجزاٌت مل ُيْكَتب لها النمّو ال�صوّي، يف  بوج��وٍد ح�صّ

َمدت لأعا�صر ال�صيا�ص��ة يف البالد وحولها. ولكّن الإقالَع  العه��ود الالحقة، ول هي �صَ

بها، يف َغَدوات ال�صتقالل، كان ا�صتجابًة حلاجٍة وحُلُلٍم منت�صر.

ويف اأواخ��ر عهد ريا�ض ال�صلح باحلكم اأي�ص��ًا، اأُقّر اأّول اعتماد لإن�صاء املدينة الريا�صية يف 

بروت. وكان قد اأن�صئ، يف العهد نف�صه، اأي�صًا، ق�صر الأون�صكو وتوابعه لي�صتقبل موؤمتر 

املنّظم��ة الثال��ث يف خريف 1948. وق��د �صهر حميد فرجنّية، وزي��ر اخلارجّية يف حكومة 

ريا���ض ال�صل��ح، على اإجناز اأعم��ال الإن�صاء والتجهيز يف هذا ال�ص��رح وعلى جناح املوؤمتر 

نف�ص��ه، ب�صرعة وفاعلّية م�صهودتني. ومن ال�صتجابات التي �َصِهدها عهُد ب�صاره اخلوري 

�صت وزارات واإدارات  وريا���ض ال�صلح ا�صتحداث عديٍد م��ن الُدور احلكومّية، بع��د اأن تاأ�صّ

جدي��دة اأو منت القدية، فاأن�صئت لها اأو ا�صتوؤجرت مق��اّر وق�صور عدل وحماكم واأبنيٌة 

اإدارّي��ة اأو فّنّي��ة وم�صت�صفياٌت حكومّي��ة وّزعت بني قواعد املحافظ��ات، ودوٌر للبلدّيات 

وخمافر... و�صجوٌن اأي�صًا، على ما اأ�صار اإليه ريا�ض ال�صلح نف�صه.

 
ّ
وكان عه��ُد ب�ص��اره اخلوري – ريا���ض ال�صلح اأي�صًا عه��َد اإعادة النظ��ر يف التنظيم املدين

للعا�صم��ة: م��ن م�ص��روع اأيغلي اإىل م�ص��روع اأيكو�صار. وه��ي اإعادُة نظ��ٍر لبثت مرجعًا 

ًا اأو َخْبط��ًا يف التطبيق. ويف 
ّ

جله��وٍد تالي��ة و�َصِهدت، هي اأي�ص��ًا، نك�صاٍت لحقة وتع��رث

ت �صبكُة الطرق بني املناط��ق اللبنانّية منّوًا كبرًا وُجّددت مداخل  العه��د نف�صه، مَنَ

عت، وو�صل التّي��اُر الكهربائّي ومياه ال�ص��رب اإىل مناطق  امل��دن، واأولها العا�صم��ة، وُو�صّ

ْ�َط اإىل اإزالة احلرمان بقي ط�ياًل... واأن�شئت �شبكة  كانت مفتقرًة اإليهما، ولكّن ال�شَ

الهات��ف الآيّل يف ب��روت واأقيم مبنى الربي��د املركزّي ال�صخم على ال�ص��ارع الذي َحَمل 

لحق��اً ا�ص��م ريا���ض ال�صل��ح.

وم��ن املاآث��ر العمرانّية الكربى لذل��ك العهد اإن�صاُء مطار بروت ال��دويّل اجلديد يف َخْلدة 

ليح��ّل، بع��د حنٍي، حمّل مطار العا�صم��ة القدمي يف بئر ح�صن، وكان ق��د اأ�صبح �صّيقًا 

عل��ى احلاجات وملت�صقًا باملدينة. وقد ا�صت��وت الطُرق التي اأن�صئت خلدمة املطار وربطه 

باملدين��ة ب��دءًا بال�ص��ارع الذي �ُصّق على ا�صم ب�ص��اره اخلوري ثّم باجل��اّدات التي بداأ �صّقها 

ول ري��ب اأّن ذل��ك كّل��ه اعتَوَرْت��ه عي��وٌب تاأّت��ى بع�صه��ا من ه�صا�ص��ة التقالي��د و�صاآلة 

الإمكانات و�صعف الكفاءات اأو ندرتها، وتاأّتى اأهّمها من تدّخل ال�صا�صة وغرهم من 

ذوي النف��وذ الطائف��ّي يف ما لي�ض من �صاأنهم. ومل يك��ن ريا�ض ال�صلح �صارمًا يف مقاومة 

هذه العلل وكان يغّلب اعتبارات ال�صيا�صة وموازينها اأو كانت هي َتْغِلبه. غر اأّن قّوة 

ح�ص��وره يف احلكم وُبْعَده عن النتفاع ال�صخ�ص��ّي كان فيهما بع�ض الوقاية من اإلقاء 

احلب��ل على الغارب، فلم َتْخُل �صرت��ه يف احلكم من مواجهاٍت �صديدة مع م�صتثمري 

�صاتها،  ْر�ِصَيت، يف تلك الأّيام، قواعُد لبن��اء الدولة وموؤ�صّ مواق��ع النفوذ. ويف كّل ح��اٍل، اأُ

واأ�صبح التوطيد والإ�صالح وال�صتتمام على هّمة الالحقني. 

ويف م�صم��ار العم��ران، يوؤَْثر لب�صاره اخلوري وريا�ض ال�صلح بناُء مئاٍت من املدار�ض الر�صمّية 

يف امل��دن والق��رى، واإن�صاء التعليم الثان��وّي الر�صمّي وتعزيز دار املعّلم��ني وتاأ�صي�ض اجلامعة 

ى امل�صار اإليه، وهو الأحدث عهدًا بني ما حتت يدينا  اللبنانّية. فاإن كتاب جربائيل من�صّ

من م�صادر ب�صاأن تطّور التعليم الر�صمّي يف تلك املرحلة، يو�صح اأن عدد املدار�ض الر�صمية 

كان 248 مدر�صة يف �صنة 1942‑1943 واأ�صبح 623 مدر�صة يف �صنة 1946‑1947 واأن عدد املعلمني 

فيه��ا كان 402 يف التاريخ الأّول فاأ�صب��ح 1502 يف التاريخ الأخر، واأن النّية منعقدة على 

رفع��ه اإىل 1802 يف �صن��ة 1948. واأّما عدد التالمذة يف هذه املدار���ض فكان 22844 يف التاريخ 

الأّول واأ�صبح 52422 يف التاريخ الثاين. وي�صر الكتاب نف�صه اإىل اإحلاق �صفوف تكميلّية 

ب�11 مدر�صة واإىل اإن�صاء ثالث مدار�ض مهنّية واإىل ر�صد اعتماد لإن�صاء اأوىل املدار�ض الثانوّية 

الر�صمي��ة يف البالد، ويو�صح اأن موازن��ة وزارة الرتبية يف ت�صاعد مّطرد، واأن امللحوظ لها يف 

موازن��ة 1948 يبل��غ 7,25 ماليني لرة لبنانّية فيما مل تتج��اوز هذه املوازنة يف العام ال�صابق 

4,80 مالي��ني. هذه املدار�ض امل�صتحدثة )والراجح عندن��ا اأن عددها جتاوز �صّتمائة يف �صنة 

1952( كان معظمها �صغرًا وكان يجري اإيواوؤها، اأّول الأمر، با�صتئجار غرف لها حيثما 

اأمك��ن، وذلك يف اأك��رث احلالت. ولكّنها جاءت لتفتح جدار امل�صتقبل اأمام ع�صرات 

الأل��وف م��ن الأ�صر املحرومة من التعليم والتائقة اإليه باب��ًا لالنتقال من حاٍل اإىل حال. 

اإىل ذلك �صدرت يف مطلع العام 1946 )اأي يف ظّل حكومة �صامي ال�صلح( مناهج التعليم 

املوّح��دة اجلدي��دة وكانت ت�صتله��م، يف توّجهها، ما ر�صمه بي��ان حكومة ال�صتقالل 

الأوىل م��ن خّط��ة للرتبية الوطنّية حتف��ظ »اخلّر النافع« من م��راث العهد النتدابّي 

ولكّنه��ا ت�صلك بالتعليم كّل��ه، لغة وم�صمونًا، م�صل��كًا كان ُيعّد جديدًا، يف تلك 

الأّيام، وكان موافقًا للروحّية التي حملت البالد، موّحدة، اإىل ال�صتقالل.

وكان الق��رار باإن�ص��اء اجلامع��ة اللبنانّية قد اتُّخذ يف خ�صّم اإ�ص��راٍب للطاّلب واملحامني 

�صهَدْت��ه الأ�صابي��ع الأخ��رة لريا�ض ال�صلح يف احلك��م. ويف جمل�ض الن��ّواب، قال ريا�ض 

ال�صلح، وهو يوّدع احلكم ويطلب املوافقة على اإن�صاء اجلامعة: »اإن ال�صاعة التي اأقف 

فيها )...( واأطلب من رفاقي املوافقة على اإن�صاء اجلامعة هي من األّذ ال�صاعات يف احلياة 

الربملانّي��ة. لق��د ُطلب اإلينا اأن نن�ص��ئ اجلامعة بل�صان ال�صب��اب املتحّم�ض وقد وعدناهم 

باإن�صائه��ا. فعّما قريب �صتن�ص��اأ اجلامعة و�صتجمع بني اأبناء البالد جميعًا. فهي لي�صت 
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ال�ص��ارع العري�ض الذي حمل ا�صم ريا�ض ال�صلح لحق��ًا واأ�صبح الواجهة اجلديدة للتجارة 

عه��ا ال�صريع نحو ال�صرق، اإل��خ. وكان بع�ض هذه املرافق  والأعم��ال يف املدين��ة واأَِذن بتو�صّ

اأي�ص��ًا حلقاٍت من �َصَبكة ت�صّمنت من�صاآٍت ُمناظرة يف عوا�صم املحافظات الأخرى اأو يف 

بع�صها. اإلخ، اإلخ.

يف م�صم��ار اآخ��ر من م�صامر العم��ران، �صهد عهد اخل��وري وال�صلح ترمي��م ق�صر الأمر 

ب�ص��ر ال�صهاب��ّي الثاين يف بيت الدين بعد اأن كانت ق��د امتّدت اإليه يد اخلراب. وكان 

ق��د ا�صتعيد رفات ب��اين الق�صر لرقد فيه، وكان قد ُدفن عند وفاته يف كني�صة لالأرمن 

الكاثوليك يف اإ�صتانبول. كانت »عودة الأمر« يف �صيف العام 1947 واحُتفل بها احتفاًل 

ر�صمّيًا خطب فيه كّل من �صربي حماده وريا�ض ال�صلح يف بروت وب�صاره اخلوري يف بيت 

الدي��ن. واأّما الق�صر فحّول جناح من اأجنحته اإىل متح��ف للعهود الإقطاعّية اللبنانّية 

وُجع��ل جن��اح اآخر مقّرًا �صيفّي��ًا لرئا�صة اجلمهورّية وا�صرتّدت حديقت��ه رونقها ال�صالف. 

وكان رئي�ض اجلمهورّية الذي اأوىل هذا امل�صروع كّل عناية وا�صح العتزاز مبا مّت.

هذا ول بّد ل�صتتمام معامل ال�صورة وعنا�صر املراث الذي خّلفه عهد ب�صاره اخلوري – ريا�ض 

ال�صل��ح، من تعري��ج خا�ّض على اجلانب الت�صريعّي من هذا امل��راث. واأّول ما ي�صتوقف، 

له��ذه اجلهة، ه��و، من غر �ص��ّك، التعدي��ل ال�صتقاليّل ال�صه��ر للد�صت��ور، يف ت�صرين 

الث��اين 1943، وما تبعه من ن�صو�ض رعت ا�صتكم��ال الأبنية املقت�صاة للدولة امل�صتقّلة يف 

نطاقي ال�صلطة التنفيذّية وال�صلطة الق�صائّية خ�صو�صًا. وقد �صبق مّنا التنويه مبا وجدناه 

مهّم��ًا م��ن هذا كّل��ه يف موا�صع متفّرقة من ه��ذا الكتاب. فاإذا تركن��ا هذا ال�صطر 

»ال�صتق��اليّل« من الت�صريع جانبًا، بقي حتت اأب�صارنا ح�صاد ت�صريعّي ملجل�ض النّواب يف 

اأّي��ام احلكوم��ات التي رئ�صها ريا�ض ال�صلح هو اإىل التوا�صع اأمَيل. ولكّن هذا احل�صاد، 

عل��ى توا�صع��ه الن�صب��ّي، متنّوع املجالت وغر خ��ال من عناوين بالغ��ة الأهّمّية. هذه 

الهي��اكل الت�صريعّية يردفها عدد من املرا�صيم ل يقّل بع�صها اأهّمية واأثرًا عن القوانني 

امل�صرتعة يف املجل�ض النيابي.

فف��ي فئة الت�صريعات التي ر�صم��ت للنظام القت�صادّي – املايّل يف الب��الد �صورته املعروفة، 

نق��ع اأّوًل عل��ى قان��ون التجارة البحرّي��ة وقد �ص��در يف 18 �شباط 1947. وه��و يكمل قانون 

التج��ارة الربّية ال��ذي كان قد �صدر مبر�صوم ا�صرتاعّي يف 24 كان��ون الأّول 1942، اأي قبيل 

ال�صتق��الل. ّيردف هذين الت�صريعني مرا�صيم عّدة �ص��در معظمها بني عامي 1947 و 1950 

ورمت اإىل ت�صهيل املعامالت الربيدّية، وخ�صو�صًا احلوالت الربقّية، وانطوت على ت�صديق 

عق��ود واأنظم��ة دولّية بينه��ا ما كانت ق��د اأبرمته موؤمت��رات للموا�ص��الت ال�صلكّية 

والال�صلكّي��ة انعق��دت يف اأتالنتيك �صيتي، وبينه��ا ما كان قد اأر�ص��اه النظام الربقّي 

ال��دويّل املع��ّدل يف باري�ض �صنة 1949 وما اأقّره املوؤمتر الربي��دّي العاملّي الثاين ع�صر املنعقد يف 

باري���ض اأي�ص��ًا �صنة 1947. ويف 11 كان��ون الثاين 1949، �صدر قانون الط��ران وهو، من وجه 

م��ا، خمتلف عن الت�صريع��ني ال�صابقني بغلبة الطابع الفّن��ّي التنظيمّي عليه، ولكّنه 

يف غاب��ة ال�صنوبر، حماوَر جديدًة لنمّو املدينة. وا�صتوت اجل��اّدة املف�صية اإىل مدخل املطار 

رة للمدينة ومتنّزه��ًا لأهلها يف ُرْبع القرن  مبا�ص��رة متنّف�صًا جديدًا ظاه��َر الأناقة واخُل�صْ

الت��ايل. وكان القان��ون ال�ص��ادر يف اأّول اأّي��ار 1950 قد اأر�ص��ى قواعد للبناء عل��ى جانبيها 

حفظ��ت له��ا هذا الطابع اإىل حني اندلع احلرب يف �صن��ة 1975. وقد َلِبث املطار، يف هذه 

امل��ّدة نف�صه��ا، مرفقًا عظي��م املكانة يف ال�ص��رق العربّي كّله للموا�ص��الت بني اأقطاره 

وبينه��ا وب��ني �صائر العامل ف�صاًل عن ا�صتوائه �صريانًا رئي�ص��ًا للحياة القت�صادّية يف البالد. 

اإىل ذلك، ُو�صع يف عهد ب�صاره اخلوري وريا�ض ال�صلح نظاٌم ملرفاأي �صيدا و�صور. وفيه اأي�صًا، 

��ع خ��ّط نقل النفط املف�صي اإىل طرابل�ض من كرك��وك واأن�صئت، يف جوار طرابل�ض،  ُو�صّ

ل اإىل جنوب �صيدا خّط التابالين القادم  م�صفاٌة جديدة تفوق القدية طاقة و�صعة. وَو�صَ

م��ن ال�صاح��ل ال�صعودّي ال�صرقّي واأن�صئ له م�صّب لنقل النف��ط اخلام بالبواخر اإىل الأقطار 

امل�صتوردة، واأن�صئت هناك م�صفاٌة للتكرير اأي�صًا. ويف ما يتعّدى اجلدل امل�صروع يف مقدار 

التغاي��ر بني الواقع واملرجتى من املن�صاآت النفطّية هذه، يبقى اأّنها وّفرت فر�ض ا�صتخدام 

لب�صعة اآلف من اللبنانّيني واأ�صبحت الر�صوم وال�صرائب الناجتة من ن�صاطها موردًا ُيعتّد 

به بني املوارد الكبرة ملالّية الدولة. 

ة بتلك  وق��د كانت لريا�ض ال�صلح، مبا هو نائ��ٌب ل�صيدا وللجنوب، لفتاُت عنايٍة خا�صّ

 ُيْذكر. فف�صاًل عن حت�صيل اجلنوب 
ّ
وبهذا، وكان النتداب قد غادرهما بال اأََثٍر عمراين

ن�صيب��ًا معت��ربًا من �صبكتي املوا�ص��الت واملدار�ض الر�صمّية، اأن�صئ بعناي��ِة ريا�ض ال�صلح 

واأحم��د الأ�صعد، وزي��ر الأ�صغال العاّمة يف تلك الآونة، م�ص��روُع القا�صمّية البارز يف البالد، 

اآن��ذاك، ب�صخامته وجليل فائدت��ه، لرّي ال�صهل ال�صاحلّي بني �صيدا و�صور، وَرَدفه م�صروُع 

راأ�ض العني اإىل اجلنوب من �صور. وكان معّول القيادة ال�صيا�صّية يف هذين امل�صروعني ويف 

�صواهما من م�صروعات الرّي التي ُو�ِصعت ملناطق خمتلفة من البالد، ثّم َبَلغت درجاٍت 

متباين��ة من التنفيذ، عل��ى مهند�ٍض مائّي ل ُي�صّق له غباٌر ه��و اإبراهيم عبد العال وقد 

اأ�صب��ح يف الردح الأخ��ر من عهد ب�صاره اخل��وري مديرًا عاّمًا لوزارة الأ�صغ��ال العاّمة. ويف 

جملة ما اأجنزه هذا العهد، يف غ�صون �صنوات قليلة، من م�صروعات الرّي و�صائر الأ�صغال 

املائّي��ة ومن�صاآت توليد الطاقة الكهربائّية امل�صاحبة له��ا، ما ُيده�ض حّقًا اإذا ما نظرنا 

بع��ني العتبار اإىل حدود الإمكانات. فلي�ض م�صروعا القا�صمّية وراأ�ض العني �صوى حلقة 

من �صل�صلة كانت حلقاتها الأخرى م�صروعات اأن�صئت ل�صتثمار مياه النهرين الكبر 

والبارد يف عّكار ونهر اجلوز يف البرتون وينابيع اليّمونة يف ريف بعلبّك ونهري الليطاين 

واللبوة يف البقاع وجّر مياه نبع الع�صل لل�صرب ونبع املغارة للرّي يف ك�صروان، وجّر مياه نبع
 

الباروك لل�صرب يف ق�صاء عاليه واإن�صاء معمل على نهر اإبراهيم لتوليد الكهرباء، اإلخ.

ويف �صيدا اأن�صئ، بعناية ريا�ض ال�صلح، امل�صت�صفى احلكومّي وما كان ُيفرت�ض اأن يكون 

بناء ملدر�صة زراعّية، يف خراج املّية ومّية، واأ�صبح الثانوّية الر�صمّية الأوىل يف اجلنوب، بعد 

�صنوات، وُو�صع حجر الأ�صا�ض لدار البلدّية اجلديد واأن�صئ امللعب البلدّي و»مدينة العّمال« 

وُبني فندق �صيدون الكبر الذي عهدت البلدّية با�صتثماره اإىل »فنادق طانيو�ض«. و�ُصّق 
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الط��ّب البيطرّي«... ويف 22 كانون الث��اين 1951 )اأي يف ال�صهر الأخر لريا�ض ال�صلح على 

راأ�ض احلكومة(، �صدر قانون مزاولة مهنة الهند�صة وتنظيم نقابَتي املهند�صني يف بروت 

وطرابل�ض، اإلخ، اإلخ.

مكم��ل لهما من وجه اآخر. وي�صّح اأن ندرج يف ه��ذا الباب اأي�صًا مر�صومًا ا�صرتاعّيًا �صدر 

يف 8 ني�ص��ان 1950 لينّظ��م »اإعادة الر�صوم اجلمركّية عن الب�صائع املعاد ت�صديرها«. فاإن 

الغاية من اإ�صداره كانت ت�صجيع حركة الرتانزيت واإعادة الت�صدير مبا لها من مكانة 

 ولبثت تتنامى بعد ذلك.
ّ
كانت اإذ ذاك مرموقة يف القت�صاد اللبناين

 

يف امل�ص��اق نف�صه، اأجاز قانون �صدر يف 22 ني�ص��ان 1947 للحكومة الن�صمام اإىل اّتفاقّيتي 

�صندوق النقد الدويّل والبنك الدويّل، وهما – على ما هو معلوم – ركنان يف الإدارة العاّمة 

لالقت�ص��اد املايّل العاملّي ومركزان جلمع خيوط��ه يف يد الدول الغنّية. ويف 24 اأّيار 1949 )اأي 

بع��د النف�ص��ال النقدّي عن �صوريا بنح��و �صنة( �صدر قانون النقد وتبع��ه، بعد ثالثة اأّيام، 

 م��ّدة طويلة بعد 
ّ
مر�ص��وم يتعّل��ق بتغطية النق��د وقد رعيا ا�صتق��رار قيمة النقد اللبناين

ذل��ك، وردفهم��ا اأو عّدلهما تباعًا يف عه��دي كميل �صمعون وفوؤاد �صه��اب قانون �صّرّية 

امل�صارف ال�صادر �صنة 1956 وقانون النقد والت�صليف اجلديد ال�صادر �صنة 1963.

اإىل ه��ذه العناي��ة بالوجه التجاري امل��ايّل من القت�صاد الوطنّي، نق��ع على غر لفتة اإىل 

الوجه ال�صياحّي املالزم لل�صابق. فقد �صدر يف 2 حزيران 1949 قانون مو�صوعه »ال�صركات 

والأف��راد الذي��ن يتعاطون الت�صفر«. و�ص��در يف 14 كانون الأّول م��ن ال�صنة نف�صها قانون 

ينّظ��م »ا�صتثم��ار الفن��ادق واملالهي واملطاعم واملقاه��ي واحلانات«. وكان��ت الدولة قد 

جعل��ت لنف�صه��ا موقع رعاية يف ه��ذا القطاع اإذ اأن�ص��اأت، بقانون �ص��ادر يف 7 اأّيار 1948، 

»مفّو�صّية عاّمة لل�صياحة وال�صطياف والإ�صتاء«.

يف م�صم��ار اآخ��ر )ولكّنه اقت�صادّي اأي�صًا(، يدخل قان��ون 3 اآذار 1947 الذي �صّدقت مبوجبه 

»اّتفاقّي��ة مرور الزيوت املعدنّي��ة يف اأرا�صي اجلمهورّية اللبنانّية« مع �صركة تابالين ثّم 

ّدق مبوجبه الّتفاق املعقود بني احلكومة اللبنانّية و�صركة  قانون 29 اأيلول 1950 الذي �صُ

مديرتانيان ريفاينني )مدريكو( وهي �صركة تكرير الزيوت املتفّرعة من تابالين. وقد 

توّقفنا ملّيًا عند خما�ض هذين الّتفاقني وما رافق اإقرارهما من جتاذب وما حلق بهما 

من تعديل يف ف�صل �صابق.

وم��ن الت�صريعات احليوّية التي �صهدها عه��د ب�صاره اخلوري – ريا�ض ال�صلح ن�صو�ض رعت 

تنظي��م امله��ن احلّرة الكربى وممار�صتها. من بني هذه امله��ن، كانت مهنة املحاماة 

وحدها احلاظية، من عهد بعيد، بنظام حّدد �شروط مزاولتها واأر�شى هيكلها النقابّي. 

ويف 26 كان��ون الأّول 1946 )اأي ف��ور عودة ريا�ض ال�صل��ح اإىل احلكم على راأ�ض حكومته 

الثالث��ة(، �صدر قانون »ممار�صة املهن الطّبّية يف لبنان« و�صدر يف اليوم الأخر من ال�صنة 

القانون القا�صي باإن�صاء نقابتني لالأطّباء يف البالد، ثّم حلق بهما يف 17 مّتوز 1947 مر�صوم 

اأوج��ب »تخ�صي�ض دورت��ني يف ال�صنة لمتحان الكولوكيوم«. ويف 29 ت�صرين الثاين 1948، 

�ص��در قان��ون نّظم »ممار�صة مهنة طّب الأ�صنان« ثّم اأحلق ب��ه اآخر، يف 27 حزيران 1949، 

اأن�ص��اأ نقاب��ة اأطّباء الأ�صن��ان. وكان قد �ص��در، يف 10 �شباط 1948، قان��ون نّظم »ممار�صة 

اإذا كانت تقّلبات الزمن بالبالد قد َطَم�صت اأو دّمرت معامَل كثرًة من جهد التاأ�صي�ض 

ه��ذا، عل��ى اختالف وجوهه، ف��اإّن ريا�ض ال�صلح بق��ي منه م�صروٌع ب�صي��ط املالمح هو 

م�صروع��ه ال�صيا�ص��ّي، وبقي منه اأي�صًا اأ�صلوب��ه الرهيف و�صربه اجلميل وده��اوؤه املعهود يف 

ال�صع��ي اإىل تنفي��ذ هذا امل�ص��روع. يف احلك��م، كان الرجل حميطًا مب��ا يف البالد من 

تّي��ارات متخالفة ومب��ا يليه هذا التخالف من اأناٍة ومن اإعم��اٍل للحنكة، للمواءمة 

ما بني عمل البناء الوطنّي بوجوهه املختلفة وحت�صيل قدر من الوحدة الداخلّية يحمي 

ه��ذا العم��ل، اإذ ل يجعل منه �صببًا لق�صم ظهر الب��الد. كان الرجل متوّفرًا على اإدراك 

ّية لل�شاأن العاّم على كّل ن�شاٍط اآخر:  فّذ الأهّمّية ال�شيا�شة والأ�شبقّيتها مبا هي اإدارة ح�شّ

عل��ى املثالني الوح��دوّي وال�صتقاليّل بحّد ذاتهم��ا وعلى قتاِل الأعداء بح��ّد ذاته، وعلى 

اإ�صالِح الدولة بحّد ذاته وعلى الإعمار والعمران بحّد ذاتهما. ففي العمل ال�صيا�صّي وحده، 

حني يكون حميطًا بجملة العوامل الفاعلة يف و�صع البالد وبخّطط خمتلف الالعبني 

وبا�صتجابات خمتلف القوى، يتبنّي ما يكن اأن يوؤول اإليه كّل عمل اإن خرًا فخرًا، 

واإن �صّرًا ف�صّرًا، ويتبنّي ا�صتباه اخلر وال�صّر خ�صو�صًا واإمكان اأن ي�صتحيل �صّرًا ما يعّد بحّد 

ذات��ه خ��رًا والعك�ض بالعك�ض... يتب��نّي اإن كان ما يفر�صه املب��داأ �صيبقي على �صمّو 

املب��داإ اأم �صيحيل��ه اإىل بلّية ملن اعتمدوه وعّدوه غاية املنى ومفتاح ال�صعادة. كان ريا�ض 

ال�صل��ح وحدوّي��ًا يف �صبابه وبقي على ه��ذا املبداأ. ولكّنه مل ي��رتّدد يف تنحيته من حيث 

وج��ده باب��ًا اإىل الفرقة واإىل دمار الأوطان. وه��و كان ا�صتقاللّيًا وَوَجد يف هذا املبداأ حمورًا 

يك��ن اأن تتكّون حوله وحدٌة مرموقة لل�صفوف. فكان اأن م�صى اإىل اأق�صى املتاح يف 

ه��ذا ال�صبيل، ولكّن��ه كان يقي�ض خطاه وي�صتطلع املمك��ن يف كّل مرحلة. كان 

الرج��ل �صجاعًا يتقّبل الت�صحيات باأنواعها ولكّنه مل يكن يتعّبد ل�صجاعته ول حلّبه 

للت�صحي��ة. كان ي�صاأل عن الفائدة م��ن هذا ومن تلك، ويفتح اأبوابًا للمداورة وللتقّدم 

والرتاجع ولل�صرب، فال يرتك اإغراَء التقّحم الأعمى يغلبه ول اأملعّية ُخَطبه ت�صتحوذ على 

ب�صرته وب�صائر �صامعيه.

والذي اأُطلق عليه ا�صم »امليثاق الوطنّي« مل يكن مبداأً جمّردًا اأو عقيدة مرفوعة يف معزل 

من ال�صيا�صة ومن �صغوطها املتزاحمة. واإمّنا كان هذا امليثاق رّدًا �صيا�صّيًا بالغ الإحكام 

على حتّديات �صيا�صّية برزت يف ع�صايا تبّلره، وا�صتمّرت �صنني طويلة بعد ا�صتيالده وبعد 

اّتخ��اذه ا�صمه. ا�صتوى امليثاق رّدًا، ل على »وحدوّية« هوؤلء و»انعزالّية« اأولئك يف الداخل 

 وح�صب... بل اأي�ص��ًا على املطالب��ة الفرن�صّي��ة )الفرن�صّية – الربيطانّية لحقًا( 
ّ
اللبن��اين

م136Z اأ�شبقّية ال�شي��شة
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يف البي��ان ال��وزارّي حلكومت��ه الثالثة )يف كان��ون الأّول 1946(، َكَتب ريا���ض ال�صلح ما 

معن��اه اأّنن��ا اأن�صاأنا الدولة وبقي علين��ا اإن�صاء الوطن. ويف العقود الت��ي تلت رحيل الرجل 

ِملنا ال�صيغُة الت��ي اعتمدها ريا�ض ال�صلح،  داأَْبن��ا عل��ى رفع هذا ال�صعار مقلوب��ًا. ول حَتْ

بال�ص��رورة، على تغير تلك التي اعتمدناها من بعده. فنحن قد ا�صتفدنا ما نقوله من 

خ��ربٍة متمادية، موجعٍة يف معظ��م الأحيان. مع ذلك يبقى هذا ال�صعار الذي َوَقع عليه 

اختياُر ريا�ض ال�صلح جديرًا باأن نتاأّمله ملّيًا. فرمّبا كانت فيه حقيقٌة اأبعُد َغْورًا مّما 

نح�صب ومّما نقول. 

بروت، متوز 2005 ‑ متوز 2009

باملعاهدة وباملركز املمتاز ثّم على البحث الذي اأخذ ي�صبح حممومًا يف نهاية الأربعينات 

ع��ن �صيغة ل�»الدف��اع عن ال�ص��رق الأو�صط«. وهو ا�صت��وى رّدًا، يف امل�صم��ار العربّي، على 

م�ص��روع �صوريا الكربى وم�صروع الهالل اخل�صيب ثّم عل��ى خبط النقالبّيني ال�صورّيني 

بني م�صروع وحدة �صورّية – عراقّية وم�صروع اأخرى عربّية �صاملة طرحته حكومة ناظم 

القد�ص��ّي يف اأواخ��ر عهد ريا�ض ال�صل��ح باحلكم. يف هذه املواجه��ات كّلها ويف غرها 

مّما جرى جمراها، كان امليثاق ي�صتمّد قّوته من غلبته على مواقف تنازعت املجتمع 

 ومن تزكية الوقائع التاريخّية ل��ه وتوطيدها اإّياه ومن ال�صمانة التي 
ّ
ال�صيا�ص��ّي اللبناين

مّثلها �صا�صة م�صوؤولون ذوو حظوة �صعبّية و�صلوا اإليه بعد جتارب ممتّدة تخّللتها عرثات 

وب��داأت معار�صة له ومتعار�صة يف ما بينها. وكان ريا���ض ال�صلح، بني هوؤلء ال�صا�صة، يف 

�صدارة ال�صّف الأّول.

َوَج��د ريا���ض ال�صلح يف ا�صتواِء لبنان دولة �صّيدة خَر م��ا ي�صتطيعه اللبنانّيون لأنف�صهم، 

وم��ا ي�صتطيعه العرب للبنانّيني ولأنف�صه��م اأي�صًا. وهو اإذ �صلع يف حت�صيل هذه الدولة ثّم 

يف بنائه��ا، تقّبل ما ا�صتلزمه ذلك م��ن مثابرٍة وم�صابرة بل مقارعٍة لقوًى قريبة وبعيدة، 

فل��م ينتك���ض اإىل خياٍر له �صاب��ق ومل يقبل َعَتبًا مّمن �صاوؤوا له ه��ذا النتكا�ض وظّلوا 

يوؤّمل��ون اأن يج��دوا فيه ل�صانًا ناطقًا باإرادتهم يف بالٍد هي ب��الده وقد اأ�صبح موؤمتنًا على 

م��ا �صاءت��ه لنف�صه��ا و�صاءه هو له��ا. وهو قد غّلب املث��اَل ال�صتقاليّل يف ح��الت الأقطار 

العربّي��ة الت��ي �صاير خطاها اأي�صًا. غّلب��ه لأّنه وجده الغالب ب��ني املرجتيات الفاعلة ومل 

تك��ن َغَلَبُته لتعني اأّنه �صهل التح�صي��ل. واأّما الوحدة فارت�صى لها ريا�ض ال�صلح �صيغة 

اجلامعة العربّية منطلقًا وبداية ل لتف�صي، بعد ذلك، اإىل زوال الدول امل�صتقّلة بال�صرورة، 

ب��ل لي�صب��ح ال�صتقالُل نف�ص��ه �صمانًا ل�صّح��ة الت�صام��ن وا�صتقامة التع��اون وفاعلّيته. 

ولأ�صالت��ه يف ال�صيا�ص��ة، كان ريا���ض ال�صل��ح يكره و�ص��ع الع�صكر اأيديه��م على هذه 

الأخ��رة واأ�صلوبهم اجلايف فيها وم�صادرتهم بالقّوة تن��ّوع الإرادات ال�صاعية يف جمالها. 

عل��ى اأّن ما �صه��ده ريا�ض ال�صلح من بدٍء للعهود الع�صكرّية يف قطر واحد كان عميق 

الألف��ة له �صوف ينت�صر، بعد موت ريا�ض ال�صل��ح، اإىل عديٍد من الأقطار العربّية الأخرى، 

و�صي�صب��ح اأ�ص��ّد عنفًا و�صلفًا من كّل ما �صاهده ريا�ض ال�صلح وما عانى بع�صه. مل ُيْفلح 

ريا���ض ال�صلح يف كّل ما �صعى اإليه. مل يك��ن ذلك يف الإمكان اأ�صاًل اإذ ل نهاية لهذا 

الن��وع م��ن ال�صعي. حّتى اأّن �َصْر التاريخ يف هذا امل�صرق ب��دا لحقًا وكاأّنه انقالٌب على 

�صعي ريا�ض ال�صلح واأقرانه وعلى اأ�صلوبهم يف ال�صيا�صة. ولكّن عبارات من قبيل احلّرّية 

وال�صتقالل لل�صعوب والت�صامن مع حفظ ال�صيادة للدول و�صيا�صة املختلف يف املجتمعات 

كانت قد جرت على ل�صان ريا�ض ال�صلح اأو هي ظهرت بعده لت�صّمي اأفعاله، ثّم بقيت 

قادرًة على فر�ض نف�صها غاياٍت ل بديل منها ولو كّنا ل َنِني نبتعد عنها. ل بديل عن 

ب�صاطة هذه القيم، وهي خال�صُة تاريٍخ وع�صر، ول عن التعقيد والتفّرع يف �ُصُبل ال�صيا�صة 

اإىل اإدراكها اأو اإىل حفظها. ذاك هو القليل الكثر الذي بقي لنا من ريا�ض ال�صلح.
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من مق�لت ري��ش ال�شلح يف جريدة الت�د العثم�ين، بريوت، 1912‑1913.ملحق 1

احلزب الئتاليف وخّطته

الت�د العثم�ين، العدد 1202، 7‑9‑1912

كتب اإيّل اأحد رفاقي يف العا�صمة يقول:

اأع��رف اأن فك��رة معار�ص��ة الحتاديني والتذمر م��ن اأعمالهم �صائدة يف �صوري��ا واأعرف اأن 

النتخابات الأخرة جاءت �صغثًا على اإّبالة فما بالكم اأيها ال�صوريون وقد �صقط دور التمويه 

والبطالن واأتى دور احلقائق والربهان ل ت�صعون يف ترتيب هذه الفكرة وال�صتفادة منها مبا 

يعود على بالدكم باخلر وذلك بافتتاح نواٍد حلزب احلرية والئتالف ون�صر خطته على 

�صفحات اجلرائد وبيان ما قامت عليه من الدعائم مع اإظهار حم�صناتها ومميزاتها.

ل��و كان هذا الرفيق هن��ا وراأى اإقبالنا معا�صر البروتيني على ن��ادي احلرية والئتالف اأو 

ح�ص��ر افتتاحه و�صمع الأ�صتاذ �صاحب املنار يب��ني معنى احلرية والئتالف وما ظهر من 

�ص��رة الحتادي��ني وما بط��ن اأو راأى �صاح��ب الئتالف الأغر يتكل��م يف �صبب ت�صكيل 

احل��زب الئت��اليف ودح�ض ما يتقوله البع���ض عنه اأو عدم قابلية بالدن��ا لقبول الأحزاب 

ل�صم��ع النط��ق الف�صي��ح وراأى ال�صتق��راء الرجي��ح ول��كان اكتفى باجلمل��ة الأخرة 

م��ن كتابه. فتنفي��ذًا لرغبة هذا الرفي��ق احلقة اأتيت مبقايل ه��ذا مبينًا روح اخلطة 

الئتالفية والأ�ص�ض التي قامت عليها فاأقول:

ن�صاأ حزب احلرية والئتالف وترعرع واكت�صب ثقة الأمة يف العا�صمة بانت�صار مر�صحه 

طاهر خر الدين وهي حتت نر الإدارة العرفية ويف وقت كان كثر من النا�ض يرى اأن 

البقاء على الحتادية اأ�صمن للم�صالح اخلا�صة واآمن على احلياة. ومع ذلك فقد اأقبل عليه 

القوم اإقباًل عظيمًا اأوجب ا�صتغراب اجلميع خ�صو�صًا من داخلهم الغرور من املتغلبني 

فبداأوا يت�صاءلون عن �صبب هذا التهافت ودواعيه وياأتون على ذلك بحجج واأقاويل عديدة 

بع�صها بعيد عن احلقيقة وغر مطابق للواقع والبع�ض الآخر مطابق بع�ض املطابقة.

وق��د خط��ر يل اأن لذل��ك �صبب��ني اأ�صليني اأولهم��ا اأن موؤ�ص�ص��ي هذا احلزب رج��ال عرفوا 

بالإخال�ض الت��ام والتفاين يف الوطنية والبتعاد عن كل غر�ض خا�ض وا�صتهروا بال�صدق 

وال�صتقام��ة والتعلق باأه��داب القانون والر�ص��وخ لأ�صد اأحكامه �صرام��ة. وثانيهما لأن 

احل��زب اأتى يف اأوانه موافقًا لفكر معار���ض ح�صل يف البالد لدى معظم الأمة �صاّدًا لفراغ 

عظيم �صعر به اأكرثنا حتى اأنني موقن اأن كثرًا ممن قراأ اخلطة الئتالفية حتى من 

نف�ض الحتاديني قال هذا حزب موافق حلالة الدولة العامة وكافل مل�صالح قومي اخلا�صة.

فينتج من هذا اأن حزب احلرية والئتالف اأ�ص�ض على احتياج �صروري بعد جتربة ثالث 

�صن��وات اأفل�صت عقبها �صيا�ص��ات املركزية والإجحاف بحق العنا�صر وهذا اأول مميزات 

احل��زب الئتاليف على اجلمعية الحتادية التي دخلناها اأفواج��ًا اأفواجًا كرهًا يف عبد 

امللحق ‑1اأ
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وم��ن افتت��اح الدور القانوين يريد الئتالفيون اإنهاء الدور ال��ذي كان فيه ناظر الداخلية 

يقفل ال�صحف ملجرد �صكاية تاأتيه من اأحد )القلوبات( وبذلك يعتدي على اأعظم حق 

م��ن حقوق الأمة. يريدون اإنهاء هذا الدور الذي كان ي�صك فيه املخالف لالحتادية من 

عدالة حاكمه لأنه كان يرى بعينه الفرق بني معاملته له ومعاملته لالحتادي املوافق 

م��ع اأن الثن��ني عثماني��ان. يريدون اإنهاء هذا ال��دور الذي كان يق��ف فيه طلعت بك 

)ناظ��ر الداخلية ال�صاب��ق( يف املجل�ض ويقول مبلء فيه: »ل لزوم لالتفاقية التي اقرتحها 

كامل با�صا وح�صني حلمي با�صا وقررمت تطبيقها يف اليمن فاأنا اأتعهد باإخ�صاع الإمام 

يف �صهري��ن« ثم ي�صي ال�صه��ران فال�صنتان ويهلك �صتون األفًا م��ن ال�صبان العثمانيني 

وتتكب��د الدول��ة م�شاري��ف باهظة ثم يرجع فيقب��ل ذات االتفاقية بل ب�ش��روط اأ�شد وال 

يج�صر املجل�ض على �صوؤال هذا الناظر �صوؤاًل ب�صيطًا عما �صبق من تعهده. يريدون تطبيق 

القوان��ني على الكل بال�صواء وو�صع نظامات مل�صوؤولية النظ��ار واملاأمورين يعرفون بعدها 

كيف ي�صربون اأمور هذه الأمة.

اأم��ا تو�صي��ع �صلطة املجل���ض وبالنتيجة �صلط��ة الأمة فقد نظر اإليه��ا الئتالفيون نظرة 

وا�صع��ة واأعطوا املجل�ض حقوق��ًا كبرة اأكتفي بذكر واحد منه��ا وهو اأنه يحق لكل 

مبع��وث اأن يطلب اأي ناظر �صاء للمجل���ض دون مراجعة راأي الكرثية في�صتو�صحه عن 

اأمور يرى املبعوث فيها اإجحافًا بحقوق الأمة واإن مل يقنع املجل�ض بت�صريحات امل�صتو�صح 

اأ�صقط��ه من من�صبه مع اأن خطة الحتادي��ني ل متكن املبعوث من ا�صتجالب النظار 

للمجل�ض اإل مبوافقة اأكرثيته ومن هنا يدرك املفكر ف�صل ال�صكل الأول على الثاين 

و�صعوب��ة اإج��راء املراقب��ة احلقة ح�صب خطة الحتادي��ني ويدرك اأن عدم جم��ازاة اأمثال 

حقي با�صا منبعث عن هذا التقييد.

وقد متادى احلزب الغالب العام املا�صي يف ا�صتعمال هذا ال�صكل اأي اأنه كان يطلب راأي 

الأكرثي��ة التي كانت تعار�ض كل طلب يتقدم من النائب املعار�ض حتى كاد يحجر 

على املخالفني الكالم، ومعنى هذا اأن حزب املخالفة ولو كان اأقل من احلزب الغالب 

مببع��وث واحد حكم عليه بال�صكوت مع اأنه ل توجد قوة متنع املبعوث املخالف ولو 

كان فردًا يف املجل�ض عن التكلم يف اأي اأمر �صاء.

ثانيًا: اتخاذ طريقة م�صتقيمة و�صيا�صة �صادقة �صريحة مع كافة الدول والنحياز ب�صورة 

قطعي��ة ملجموع من املجموع��ني الدويل]ين[ ال��ذي يكنه املحافظة عل��ى م�صاحلنا 

احليوية ال�صيا�صية )املادة 29 من اخلطة الئتالفية(.

ك��رثة ما قيل يف هذا ال�صاأن يكفيني موؤونة الإ�صهاب. على اأن حادثة طرابل�ض الغرب 

علمتنا اأن ل نعتمد على كالم اأمثال حقي با�صا الذي كان ي�صرح قبيل احلرب باأيام 

وجي��زة ب��اأن عالئقنا ح�صنة مع كافة الدول وكلها ل تري��د لنا اإل اخلر، لذلك يجب 

علينا الن�صمام اإما لالتفاق اأو للتحالف.

احلمي��د ومظامله فقط ونح��ن ل نعرف ما هي اخلطة ال�صيا�صية وم��ا هو احلزب وما هي 

اأعمال��ه وه��ي اأي�صًا م��ن اأعظم مرجحات اخلط��ة الئتالفية على الربوغ��رام الحتادي 

امل�صتخ��رج ع��ن نظام ع�صابة واملنظ��م يف وقت كان راأي الحتاديني في��ه )ومن امل�صيبة 

اأنه��م مل يزال��وا على راأيه��م( اأن جمرد اإع��الن الد�صتور والتظاهر ببع���ض مظاهر ثوروية 

كافيان لإعالء �صاأن الأمة وتوحيد عنا�صرها حتى وا�صرتجاع البالد املختل�صة منها.

واأي بره��ان يطلب على �صحة هذا املدع��ى اأعظم من عزم الئتالفيني هنا على اتخاذ 

دائرة لناديهم اأكرب من الدائرة احلا�صرة وهي على رحبها ت�صع املئات العديدة مما يدل 

عل��ى �ص��دة الرغبة يف هذا احل��زب مع اأنه يعلن للجمي��ع اأن ل منفعة خا�صة من ورائه 

لكن كيف يت�صنى للمت�صنع اأن يجاري الطبيعي وهيهات اأن يكن اإيجاد �صعور يف 

هذه الأمة بالرغم عنها.

ولرمب��ا خطر لبع�ض الحتاديني تذك��ري باملوؤمترات التي تعقد �صنويًا يف �صالنيك والتي 

م��ن وظائفها النظر يف برناجمهم وتوفيقه على تطلب��ات ال�صعب وهذا الحتياج املنوه 

عن��ه فاأجيب��ه ب��اأن كل من يعن النظ��ر يف الربامج الحتادية ي��رى اأن اأولها خر من 

اآخرها. و�صبب ذلك ب�صيط وهو اأن من بيدهم اإدارة اجلمعية كانوا عند اإعالن الد�صتور 

اأق��رب اإىل ال�صع��ب منه��م اإىل احلكومة وكانوا ين��وون نزع �صلطة عب��د احلميد بقوة 

ه��ذا ال�صعب. اأما وق��د نالوا الوظائف وتربع��وا يف د�صوت الوزارات عن غ��ر لياقة واأهلية 

وا�صتحق��اق واأ�صب��ح ال�صعب نف�صه قوة تناه�صهم جعلوا ي��الأون خطتهم ]مواّد[ تليق 

بحكوم��ة ا�صتبدادي��ة وتنا�ص��ب نظام��ات البولي���ض واجلندرم��ة اأكرث م��ن منا�صبتها 

حلاج��ات ال�صع��ب. كل ذلك �صّنًا مبراكزهم وحفظًا حلياته��م. واإين اأرجئ الكالم 

املف�صل يف هذا ال�صاأن اإىل فر�صة اخرى.

قام احلزب الئتاليف على دعائم ثالث قانونية �صريحة ل ترتك جماًل للريب ول مو�صعًا 

لل�صك وهي بعيدة عن روح الت�صليل والتمويه توافق العنا�صر باأجمعها ول مت�ض مب�صالح 

احلكومة املركزية كما يدعي البع�ض بل ت�صهل عليها اأعمالها وتعلي �صاأنها وتوطد 

اأركانها وهي:

اأوًل: تاأيي��د الد�صت��ور ال�صحي��ح بجمي��ع الو�صائل القانوني��ة وافتتاح دور قان��وين �صريح يف 

كاف��ة معامالت الدول��ة مع تو�صيع �صلطة جمل���ض الأمة )املادة 1 وم��ا يليها من املواد 

حتى املادة 13(.

والق�ص��د من هذا اأن احلزب الئت��اليف يفهم امل�صروطية بخالف ما يفهمها الحتاديون. 

يفهمها يف تفريق ال�صلطة على القوى امل�صروعة واملديرة لدفة الدولة والأمة ل ح�صرها يف 

اأ�صخا���ض قالئل يري��دون اأن يكونوا يف وقت واحد نظار]ًا[ وثوار]ًا[، منتخبني ومنتخبني، 

ماأمورين واأهايل، حمافظني وا�صرتاكيني، موافقني وخمالفني، يريدون اأن يكونوا الكل 

يف الكل، مع اأن ]يف[ ا�صم امل�صروطية ف�صاًل عن حقيقتها مانعًا لهذا الحتكار.
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الوزارة الغ�زّية واأعم�له�

الت�د العثم�ين، العدد 1205، 19‑9‑1912

ك��رث قال الحتاديني وقيله��م يف الوزارة الغازّي��ة واأخذوا ي�صللون ال��راأي العام بو�صائلهم 

املعروف��ة وي�صوهون حقيق��ة الفكرة الوطنية الت��ي قبل لأجلها رجال هذه ال��وزارة اإدارة 

�ص��وؤون احلكومة بعد اأن كاد املخل�صون من هذه الأمة يياأ�صون من م�صتقبلها. لذلك 

راأي��ت اأن اأقطع �صل�صلة كتاباتي يف احلزب الئتاليف وخطت��ه و�صرح موادها ومقابلتها 

مع اخلطة الحتادية لأقدم عليها هذه العجالة لعلها تقوم باإظهار بع�ض ف�صائل الوزارة 

الغازّية واأعمالها.

اأجمع��ت االأمة على ا�شتح�شان �شق�ط ال���زارة ال�شعيدية وا�شتقبال ال�زارة اجلديدة بتلك 

املظاه��ر الت��ي ذكرتنا زمن اإعالن الد�صت��ور واأيقنت )ما ع��دا الأ�صخا�ض القالئل الذين 

ي��رون اأن نظارت��ي الداخلية واملالية مل تخلقا اإل لطلعت وجاويد واأمثالهما( اأن خر حل 

للم�ص��اكل الت��ي خلفها الحتاديون هو احلل الذي يجده رجال ه��ذه الوزارة ملا عرفوا به 

م��ن بعيد التجربة والتم�صك بالوطنية احلقة والبعد عن الأغرا�ض ال�صخ�صية ول عجب 

فكله��م من ال�صيوخ الذين تقلب��وا يف اأرقى منا�صب الدولة وعرك��وا الدهر وخربوه ومل 

يبق لهم من ماأرب يف هذه احلياة اإل ح�صن الأحدوثة والذكر اجلميل.

دخ��ل الغ��ازي خمتار با�صا وزم��الوؤه الباب الع��ايل والبالد كلها ناقم��ة على الحتاديني 

ب�صب��ب النتخاب��ات الأخرة، دخلوه والث��ورات نا�صب��ة يف اليمن واألبانيا، دخل��وه واأوروبا 

باأجمعه��ا غر را�صية عن اأعمال احلكومة الحتادي��ة، دخلوه واأول عمل قرروه تنا�صي 

كل خطيئ��ات ال��دور الحت��ادي واملحافظ��ة القطعية على احلي��اد التام جت��اه اأحزاب 

اململك��ة وم�صامل��ة اجلميع فرتبط قلوبه��م باحلكومة ويظه��ر الفريقان مبظهر قوي 

اأمام اخلارج وموطد بدعائم الئتالف يف الداخل.

�صع��وا فوجدوا لذلك حاًل مر�صي��ًا كان الأحرى بذات الحتاديني اأن يتقبلوه بكل �صرور 

وارتياح وهو اعتبار الوزارة الغازّية اأن دور النقالب الذي يعقب عادة الثورات وحتدث فيه 

االأم���ر غر االعتيادية قد م�ش��ى وانق�شى ب�شق�ط ال�زارة ال�شعيدي��ة واأن الدور احلا�شر ه� 

الدور القانوين الذي تركن فيه الأحوال ويتغلب العدل والقانون على الظلم والعت�صاف 

واملعامالت الكيفية.

على هذا الأ�صا�ض اأرادت الوزارة الغازّية اأن تبني اأعمالها وقد �صدقت فلم حتل املجل�ض اإل 

عت حقًا من حقوق الأمة حفظًا حل�صيات الحتاديني الذين ما كانوا  ب�صورة قانونية و�صّ

يحافظ��ون على �صعور خمالفيهم ول اأرواحهم. وهكذا فعلوا يف حل الإدارة العرفية وقد 

برهن��وا بذلك على اعتقادهم التام باأن وطنية الحتاديني متنعهم من اإحداث قالقل 

يف البالد.

ثالث��ًا: اتخاذ �صيا�صة )تو�صيع املاأذوني��ة( يف الإدارة )على ما ورد يف خطة احلزب ( واملعارف 

والنافع��ة وما �صاكلها مع الحتف��اظ بالوحدة ال�صيا�صية وال�صعي لتقوية العنا�صر �صمن 

الدائرة العثمانية واإعطاء كل عن�صر ما يتطلبه من احلقوق امل�صروعة.

ه��ذه الدعامة بيت الق�صيد يف خطة احلرية والئت��الف وال�صر على خالفها كان من 

الدواعي احلقيقية يف تاأ�صي�ض احلزب. 

ومل يق��م احل��زب الئتاليف بهذه اخلطة اإل لأن موؤ�ص�صيه قد اقتنع��وا باأن اإدارة هذا امللك 

الوا�صع املختلف العنا�صر ل تت�صنى اإل بهذه الطريقة اأي باإعطاء كل عن�صر حقه امل�صروع.

واملرت��اب ب�صحة هذا املبداإ نقدم اإلي��ه برهانًا �صريحًا ثورات اليمن وفنت حوران والكرك 

ورغائ��ب العرب ومطالب الألب��ان وما اأ�صبه من امل�صاكل اخلطرة التي كادت جتر هذا 

املل��ك اإىل اخلراب والتي ه��ي بذاتها دلئل جم�صمة على �صخافة عقول من اأداروا امللك 

اأربع �صنوات وبرهانًا �صاطعًا على ف�صاد املدعى الحتادي »بلزوم الذوبان ال�صهر«.

اأم��ا الالمركزي��ة الت��ي يت�صدق بها خ�ص��وم الئتالفي��ني ويتخذونها و�صيل��ة للطعن يف 

حزبهم فهم لو دروا اأن الالمركزية تنق�صم اإىل عدة اأق�صام منها الالمركزية ال�صيا�صية 

وه��ي التي ياأباه��ا الئتالفيون ويردونها بقبولهم الوح��دة ال�صيا�صية ل غر اأي اإنهم غر 

مرت�ص��ني باحل��ال احلا�صرة اأي�صًا ويري��دون تقوية اأوا�صر الوح��دة ال�صيا�صية اأكرث من الآن 

ولمركزي��ة اأخرى كالالمركزية يف املعارف والنافعة وما �صاكلها وهي التي يتطلبها 

الئتالفيون بكل �صدة ملا هو معلوم عن فوائدها.

على اأن الذين ياأخذون كتب احلقوق ويتناولون منها كلمة لمركزية ويعّربون عنها 

م��ا ت�صل اإليه اأفهامهم فق��ط دون الإمعان بحقائقها مثلهم مث��ل املكتفي من الآية 

الكرية ب�»ويل للم�صلني«.

اأم��ا الالمركزية وتعريفه��ا ال�صحيح ف�صاأفرز له بابًا اآتي في��ه على ذكر ما حتتاج اإليه 

هذه البالد منها وال�صالم.

ريا�ض ال�صلح

امللحق ‑1ب
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ومن يطلع على برقيات النادي الئتاليف الأخرة َيَر اأن ال�صلح اأ�صبح �صربًا من امل�صتحيل. 

عل��ى اأن �صح��ف اأوروبا الأخرة جاءتن��ا بنباأ خطر يدل على حكم��ة ودهاء ويذكرنا 

بده��اء ال�صيا�ص��ة الإنكليزي��ة وهو اأن ال��وزارة الغازّية م��ع تيقنها باإ�ص��رار اإيطاليا على 

ق��رار ال�ص��م واأنها تاأبى ا�صرتجاعه فق��د تظاهرت باإمتام خماب��رات ال�صلح التي كانت 

جاري��ة يف �صوي�صرا بني املندوب��ني العثمانيني والإيطاليني واأخذت حتاولهم من وقت لآخر 

لتتمك��ن من اإجناز امل�صاألة الألبانية وتقرير ال�صلم يف البلقان وهكذا كان. فربقيات 

النادي الئتاليف تقول )اأ�صبح ال�صلح م�صتحياًل، البلقان يف هدوء و�صكون(.

اأما ما يتعلق باقرتاح الكونت بر�صتولد فقد اتفقت ال�صحف الأوروبية على اأن ال�صيا�صة 

الحتادية هي التي جرتنا اإىل هذا القرتاح كما ي�صّلم بذلك العقل ال�صليم.

ولو اأن زمام الأحكام ل يزال يف يد الحتاديني لكان هذا القرتاح و�صع ب�صكل مداخلة 

فعلية. غر اأن دهاء الوزارة احلا�صرة وتوفيقها اإىل اإجناز امل�صكلة الألبانية اأ�صعفتاه فلم 

يق��دم الوزير النم�صوي على تقديه كتابة ب��ل اكتفى بعر�صه �صفاهًا وهو ل يزال حتى 

الآن مو�ص��وع مداولة بع�ض ال�صف��راء ب�صورة �صفاهية ب�صيطة وق��د قابلته الدول بالرتياح 

الظاهر و�صكت من نق�صه واإيجازه فدفنته يف هذا ال�صكل باأبهة واحتفال فخمني كما 

�صرح بذلك مندوب املقطم يف الآ�صتانة م�صتندًا بقوله على اعتقاد الدوائر الر�صمية فيها.

هذه هي الوزارة الغازّية وهذه اأعمالها التي قابلها الحتاديون بالتمرد فطورًا يعمدون اإىل 

اإلق��اء الفنت يف الروم اإيلي وتارة بزرع ب��ذور ال�صقاق بني العنا�صر مبا يبثونه من املفا�صد يف 

طنينه��م فجنينه��م وهي ل تزال تقابلهم باحللم والت��وؤدة مع اأنهم ل ي�صتحقون منها 

هذه العناية.

بقيت يل كلمة عن املاأمورين وهي امل�صاألة التي اأ�صغلت الوزارة الغازّية ردحًا من الزمن 

وكانت �صببًا ل�صتقالة ح�صني حلمي با�صا منها.

ويق��ول الحتادي��ون لرجال ال��وزارة ما بالك��م تعزل��ون املاأمورين من وظائفه��م بعد اأن 

اأمرمتوهم بعدم ال�صتغال يف ال�صيا�صة. فيجيبهم الئتالفيون باأن الأهايل بعد اأن ذاقوا 

ما ذاق��وه من مداخلة هوؤلء املاأمورين اأثناء النتخابات بل التعيينات الأخرة ل يزالون 

مرتاب��ني به��م ويح�صبون اأنهم ل بد من مداخلته��م يف النتخابات اجلديدة اإذا ظلوا يف 

وظائفه��م. ومن كان يف ريب من ذل��ك فليهبط معي اإىل اأقرب مدينة من بروت يرى 

فيه��ا الجتماع��ات تتواىل وي�صم��ع اأن مندوبًا من املركز الحت��ادي يف بروت قد ذهب 

يوم ال�صبت املا�صي اإليها وقابل اأحد كبار املاأمورين مقابلة طويلة و�صرى القادم عليها 

نتيجة تهجمه على خمالفة الأوامر ال�صريحة.

ولالأه��ايل احل��ق بهذا الرتي��اب لأن معظم املاأمورين م��ا زالوا على غيه��م. واإذا كان 

املاأم��ورون الحتاديون ل يتداخلون يف النتخابات حفظ��ًا باليمني التي اأق�صموها فباأوىل 

وقد عمدت الوزارة الغازّية اإىل قائمة املحكومني ال�صيا�صيني التي كانت الوزارة ال�صابقة 

ق��د تكرمت بو�صعها بع��د وعد دام تعليله ث��الث �صنوات و�صادقت عل��ى الإفراج عن 

املدرجة اأ�صماوؤهم به��ا وزادت عليهم اأ�صماء مناه�صي الحتاديني بعد الد�صتور كطاهر 

خر الدين الئتاليف الذي ل ذنب له اإل ثقة الأمة به وانت�صاره على املر�صح الحتادي قبيل 

الف�صخ الأول، وعلى كمال رئي�ض حترير اإقدام اأعظم نابغي الأتراك، واأحمد �صريف با�صا 

�صف��ر �صتوكه��ومل يف الدور احلميدي وه��و الذي كان يد اجلمعي��ة الحتادية يف ذلك 

ال��دور مبا و�صلت اإليه يده ومل ياأت عل��ى �صيء ي�صتحق العقاب اإل انتقاده اأعمال زمالئه 

يف اجلمعي��ة وا�صتقالت��ه منها بعد اأن يئ�ض من اإ�صالحه��ا. وقد كان كبار الحتاديني 

يكرمونه ويحرتمونه وي�صعون الولئم التي يقيمونها حتت حمايته ورعايته فلما انف�صل 

عنهم �صاروا يرمونه باخليانة والرجتاع.

ه��ذا وق��د نظرت ال��وزارة الغازّية اإىل امل�صاأل��ة الألبانية نظرة حكيم خب��ر فاأدركت اأن 

مطال��ب الألبان معقول��ة لنطباقها على الأ�صا�ض الذي و�صعه ر�صيد با�صا وعايل با�صا وهو 

الأ�صا�ض الذي اأراد الحتاديون نق�صه كما �صرح بذلك نورادوجنيان اأفندي ناظر اخلارجية 

يف مقابلت��ه ملخابر جريدة الدايل تلغراف الإنكليزية يف حديثه عن »التعثمن«. كما 

اأنها ردت من هذه املطالب ما راأته جمحفًا بحقوق احلكومة كطلب توزيع ال�صالح.

ومبنا�صبة الثورة الألبانية اأذكر كالمًا ملندوب املقطم يف الآ�صتانة قال: 

»�صرح يل اأحد وكالئنا الكرام اأن �صيا�صتنا اخلارجية واملالية غاية يف النجاح والنظام 

فلق��د وفقت الوزارة يف اأق��رب زمن واأق�صره اإىل اإمتام اأعظم عم��ل. واإذا �صح ما رواه اليوم 

بع���ض ال�صحف الرتكية والأجنبية عن �صكون الثورة يف الع�صر والتفاق مع الإدري�صي 

وجماعت��ه فال��وزارة احلا�ص��رة ت�صتح��ق اأن ت�صم��ى حقيق��ة وزارة الأم��ن وال�صكون لأن 

توفيقه��ا اإىل ت�صك��ني ثورتني وتاأمني احلالة يف البلق��ان واإر�صاء الدول يف اأقل من 40 يومًا 

لي�ض بالأمر العادي الب�صيط الذي يقدر عليه كل اإن�صان«.

وم�صداق��ًا له��ذا احلكم اأقول اإن اعتبارنا املايل قد زاد مع اأنن��ا يف حرب والوزارة ت�صمعنا 

كل يوم ت�صريحات لأحد اأركانها وكلها جممعة على عدم قبول ال�صلح وقد ت�صاعدت 

اأ�صه��م �صك��ة حديد الروم اإيل��ي اإىل مائتني وثمانية فرنكات وخم�ص��ني �صانتيمًا على 

اأنها كانت ي�م �شق�ط ال�زارة ال�شعيدية ت�شاوي مائتني وفرنكني فقط.

وه��ذا الرقي اأكرب دلي��ل على حت�صني ال�صيا�صة العثمانية حت�صن��ًا حم�صو�صًا جعل اأرباب 

الأموال يتهافتون على �صراء هذه الأ�صهم.

اأم��ا م��ن حي��ث ال�صل��ح م��ع اإيطالي��ا فقد �صمعن��ا بالأم���ض ت�صريح��ات كام��ل با�صا 

ون�رادوجنيان اأفندي برف�ض حك�متنا ال�شروط االإيطالية وقد اأيدت ال�زارة باأجمعها هذا 

الرف�ض كما ورد يف برقيات ال�صركة العثمانية.
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عل��ى اأن اأملن��ا بهذا الدور اجلديد وما ن��راه من مقدمات الأعمال الت��ي يقوم بها رجال 

ال��وزارة الر�صيدة تعمي��م هذا التعارف بني اأهايل البالد عل��ى اختالف طبقاتهم في�صعر 

الأدي��ب العامل��ي مثاًل بلزوم معا�ص��دة زميله البروتي وافتقاره اإلي��ه يف احلاجة املتبادلة 

ويق��وم التاج��ر البروت��ي بكل م�صاع��دة جتارية نح��و رفيقه العاملي كذل��ك يتعارف 

ال�صانع والزارع مبا يعود على البالد بالعمران والإ�صالح.

ولأج��ل اإدراك هذه الغاية ال�صريفة طرق ل اأظن اأن املخل�صني للوطن ي�صنون على البالد 

بالقي��ام به��ا. واأهم ه��ذه الطرق الكتاب��ات املتوا�صل��ة يف ال�صحف ال�صي��ارة عن حالة 

الب��الد وحاجياتها وما تتطلبه من الإ�صالح لي�صع��ر اأولو احلل والعقد ومن بيدهم زمام 

الأح��كام به��ذه احلاج��ة فيقومون بالواجب عليه��م وينتج من ه��ذا العمل وقوف يف 

البالد على حاجيات بع�صها البع�ض فت�صرتك بطلبها وت�صتفيد من العمل به.

وي�شرتط على الذين يريدون الكتابة يف هذه امل�ا�شيع اخلطرة اأن يك�ن�ا من ال�اقفني 

على حالة البالد وحاجياتها كل الوقوف.

ومم��ا ل يق��ل اأهمية عن الطريق��ة الأوىل يف التعارف بل يكّون ال�صل��ة والرابطة القوية 

لبل��وغ البالد ال�ص��اأو الذي تريده من الرقي املادي والأدبي ترتي��ب الزيارات العامة املتبادلة 

�ص��اأن الب��الد الراقية. فل��و قام مث��اًل رهط كبر من ب��روت على اخت��الف الأ�صناف 

والطبق��ات وزاروا جبل عامل وبلدانه وقراه وراأوا باأعينهم تلك املكارم العربية واحلفاوة 

بال�صي��ف والذكاء الفطري حت��ى يف ال�صبيان و�صاهدوا باأعينهم حال��ة البالد وجتارتها 

وزراعتها وتعارفوا مع علمائها واأدبائها واأرباب النه�صة فيها ثم لو قابلهم اأهايل جبل 

عام��ل مبثل هذا العمل فبعث��وا وفدًا منهم يزور اإخوانهم البروتيني وا�صرتك البلدان يف 

معرفة حاجياتهما وت�صامنا وتكافال على كيفية الطلب لأتت هذه الزيارات بفوائد 

عظمى اأقلها اأن الأهلني يرتبطون بربط املعرفة وال�صداقة.

وقد عّن يل مبنا�صبة الإ�صالحات التي عزمت الوزارة الغازية على القيام بها وتعميمها 

على كل الوليات العثمانية اأن اأذكر منها الفوائد التي تعود على جبل عامل واأف�صلها 

تف�صياًل ليقف اجلميع على حما�صنها راجيًا من كرم اأدباء اجلبل الإكثار من البحث 

يف ه��ذا ال�صاأن وتقدمي العرائ�ض الر�صمي��ة اإىل الولية بكيفية تطبيق هذه الإ�صالحات 

وتبي��ان الأماكن الت��ي هي يف حاجة اإليه��ا لأننا دخلنا يف دور الإ�ص��الح احلقيقي وقد 

كفانا ما اأبديناه من التهاون يف �صوؤوننا واآن لنا اأن ندخل يف اجلد ون�صتم�صك بال�صالح. 

كم��ا اأنن��ي على يق��ني م��ن اأن البروتيني الك��رام ل يتاأخ��رون عن ن�ص��رة وم�صاعدة 

اإخوانه��م العاملي��ني للو�صول اإىل �صالته��م املن�صودة. كما اأنهم ينتظ��رون منهم مثل 

تلك امل�صاعدة يف تطلباتهم التي يحتاجون اإليها. واإليك بيان هذه الإ�صالحات:

اأوًل: ف�ص��ل الدع��اوى الت��ي حتدث ب��ني الأه��ايل يف البالد الت��ي مل يلحقه��ا ن�صيب من 

ت�صكيالت العدلية ب�صورة �صلحية طبقًا لالأ�صول والعادات املحلية.

حجة اأن يحافظ على ذات الق�صم املاأمورون اجلدد خ�صو�صًا واأن الوزارة الغازّية ل تنظر يف 

اأمر التعيني اإىل حزب دون �صواه بل اإىل اجلدارة وال�صتحقاق. ويكن اإثبات ذلك بذكر 

اأ�صماء الذين عينتهم جمددًا فهم من كل الأحزاب.

واإذا كان يف اململكة اأحزاب غر احلزب الحتادي اأفلي�ض من العدل اأن يعني من تلك 

الأحزاب موظفون على ن�صبة عددها.

والآن اأمامن��ا انتخابات قريبة فمن راأى تداخ��اًل من الحتاديني اأو �صواهم فلي�صك اأمره 

اإىل الوزارة فالفرق بينها وبني ال�صابقة عظيم كما يعرتف بذلك الحتاديون وال�صالم. 

ريا�ض ال�صلح

جبل ع�مل والإ�شالح�ت اجلديدة

الت�د العثم�ين، العدد 1221، 3‑10‑1912 

اإذا مل يك��ن للد�صت��ور م��ن ف�ص��ل اإل اإيجاد التع��ارف والتوا�ص��ل بني اأبناء الب��الد وتاأييد 

روابط التاآلف والتاآخي بينهم لكفاه ح�صنة تف�صله على كافة اأنواع احلكم املطلق 

وكفانا �صببًا للتعلق به والإخال�ض له.

م��ن مقت�صي��ات الد�صتور وما يدخل فيه من انتخابات وت�صكي��ل اأحزاب واإ�صدار جرائد 

تبح��ث فيما يتعلق بالبالد ومن �صروطه الأ�صا�صية التعارف والتوا�صل. وهذا جبل عامل 

وه��و عل��ى قيد �صاعات من بروت ظّل غر معروف منه��ا وهي غر معروفة منه معرفة 

اجتماعي��ة تام��ة حتى اإعالن الد�صتور حي��ث احتاجت كل بلدة ملعرف��ة قوى الأخرى 

واأمياله��ا النتخابية وكرثت الزيارات املتبادلة وتع��ددت الكتابات يف اجلرائد ثم اأتت 

بعدها انتخابات املجال�ض العمومية وما يتبعها.

زد عل��ى ذل��ك ما اأوجدت��ه ال�صحف من الرابط��ة الفكرية فتقدم الكث��رون من اأدباء 

جب��ل عام��ل للكتابة يف هذا املو�صوع بع��د اأن كانوا بعيدين عن��ه وحمل تيار العلم 

اجل��ارف نا�صئ��ة هذا اجلبل عل��ى الدخول يف املدار�ض البروتي��ة اإىل غر ذلك مما يطول 

ب��ي ذكره من الأ�صباب التي جعلت جبل عامل وبروت يتعارفان تعارفًا اأعظم ويرتبط 

كثر من وجهائهما واأدبائهما وتالمذتهما بروابط ال�صداقة واملحبة والإخال�ض.

ولو مل يجنح الحتاديون اإىل طرقهم املعلومة التي كادت تلقي الياأ�ض يف قلوب الأهلني 

وتو�صل��وا بالأ�صباب التي تعود بالنفع على البالد كن�صر املعارف وتعميمها وفتح الطرق 

العمومية لكان هذا التعارف بلغ مبلغًا عظيمًا واأتى على البالد بفائدة كربى.
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م��ا تلق��وه عن الأ�صات��ذة الكبار يف الع��راق لكفت بع�ض م��ن يود الذه��اب اإىل العراق 

وينعه �صيق ذات اليد واأ�صباب اأخرى. 

واأرى اأن احلكوم��ة اإذا عمل��ت بربوغ��رام احلرية والئتالف واأعط��ت كل بالد اأوقافها 

واأنفق��ت على الب��الد الفقرة بالأوقاف ق�صط��ًا وافرًا منها لعمرت املدار���ض الدينية التي 

تديرها اجلماعات الإ�صالمية الوارد قانونها يف الربوغرام املذكور.

اأم��ا املواد الأخ��رى فعمرانية اإ�صالحية جتاري��ة زراعية مما ل يختل��ف يف نفعها اثنان 

و�صيجري تطبيقها على �صائر البلدان.

هذا ويف اخلتام اأكرر رجائي من كرام العامليني واأدبائهم ليكرثوا من البحث يف هذا 

املو�صوع اخلطر وي�صجعوين لإعادة الكرة اإليه وال�صالم.

ريا�ض ال�صلح 

ل يخف��ى ما يف ه��ذا القرار من الإ�صابة و�صداد الراأي. فاإن��ه اأوفق للبالد واأدعى لطمئنان 

الأه��ايل واأق��رب و�صيلة لإ�ص��كان الع�صائر وتقريب الأهايل م��ن احلكومة. فلو طبقت 

احلكوم��ة ه��ذا القرار يف بع�ض جهات جبل عامل وعين��ت من تراه لئقًا من اأ�صحاب 

ال�صتقام��ة واملبادئ احل�صنة حل�صم بع�ض الدعاوى ب�ص��ورة ل يت�صرر اأحد املتداعيني منها 

لأفادت الأهايل فوائد جلى ومنعت �صريان ال�صغائن بينهم ونفعتهم بتح�صني الأخالق 

وي�صعر وقتئذ الفالح واملزارع يف نف�صه قوة ويدرك اأن له يف هذا امللك ن�صيبًا من احلكم 

ف�صاًل عما هنالك من الت�صهيالت على الأهايل الذين يتحملون م�ص�ض الظلم وم�صاق 

الأ�صفار يف �صبيل اإحقاق حقهم امله�صوم.

ثانيًا: اأن يرجح املاأمورون العارفون باللغات املحلية والواقفون على العادات والحتياجات 

الأهلية.

عرف��ت احلكومة بعد طويل الختبار اأن هذه ه��ي الطريقة املثلى يف ح�صن اإدارة البالد 

وحت�ص��ني اأحوالها مم��ا ل يحتاج اإىل دليل وبرهان. واأنا على يقني من اأن العامليني هم 

اأك��رث النا���ض قبوًل لهذا القرار مبزيد الرتياح ملا ه��م يف حاجة اإليه و�صينال امل�صتحقون 

منه��م ن�صيبًا كبرًا اإذ يتعني منه��م املاأمورون ويف ذلك ما فيه من النفع الذي بيناه يف 

امل��ادة الأوىل وقد يزداد هذا النفع حني تعمي��م طريقة ت�صكيل النواحي على ما هو وارد 

يف بروغرام حزب احلرية والئتالف. 

وهنا يقال ما قيل يف املادة الأوىل عن الرفاهية التي ينالها الفالح والزارع حني يرى لذاته 

ق�صطًا من احلكم واأن جمموع الأمة هو احلكومة. واإىل هذا الأمر اخلطر األفت اأنظار 

الأدباء العامليني ليفهموا الطبقة ال�صاذجة تلك احلقيقة الراهنة فال حت�صب بعد الآن 

اأنها هي �صيء واحلكومة �صيء اآخر. 

ثالثًا ورابعًا وخام�صًا: ثالث مواد حتتوي على جمموع مطالبنا يف اأمر املعارف وهو افتتاح 

مدار���ض �صلطاني��ة وزراعية يكون لل�ص��ان املحلي القدح املعلى يف التعلي��م ]فيها[ واأن 

تعتني نظارة الأوقاف بافتتاح املدار�ض العالية يف املحالت الالزمة من البالد العثمانية.

كفان��ا ذكر هذه امل��واد مدحًا له��ا وقد بّح �ص��وت العامليني املعروفني ب�ص��دة تعلقهم 

وا�صتم�صاكه��م باللغة العربية من املناداة واملطالبة بهذا ال�صوؤال الذي نالوه اليوم بف�صل 

الوزارة الغازّية. اأما املدار�ض الزراعية فهي اأمنية العامليني ول اأظنهم اإل متهافتني على 

الإقب��ال عليه��ا لأن بالدهم الزراعي��ة يف حاجة اإليها. وما اأظ��ن احلكومة اإل م�صيدة 

لهم مدر�صة زراعية يف اأوا�صط بالدهم.

ولق��د ا�صتهر العامليون مبيله��م اإىل التعليم الديني وبالدهم م��الأى بالعلماء الأعالم 

الذي��ن ق�صوا ال�صنني الط��وال يف مدار�ض العراق العالية. فاإذا تطبق��ت املادة الأخرة على 

جبل عامل و�صاعدته احلكومة بافتتاح مدر�صة عالية فيه يدّر�ض فيها العلماء الكرام 

هذا وقت الإ�شالح

الت�د العثم�ين، العدد 1420، 7‑6‑1913 

مل��ا راأى رجال العا�صمة املعلوم اأمرهم، واملتزلفون منا للقوة اأيًا كان م�صدرها، والدائبون 

على النتفاع كيف كانت موارده، ومن ل هّم لهم اإل اتباع اأميال )الولة واحلكام(، 

ول��و اأت��ت هذه الأميال بالويل على البالد اأنه مل يع��د لهم من حجة يربهنون بها لالأمة 

عل��ى خلو���ض نواياهم و�صدق اأقواله��م وحتققوا اأن الأمة برمته��ا اأ�صبحت نافرة منهم 

وم��ن اأعماله��م، عم��دوا اإىل �صيا�ص��ة عرفوا به��ا منذ الق��دمي األ وهي �صيا�ص��ة املخاتلة 

واملراوغ��ة. فرتك��وا الإ�صالح ولئحته واأم�صك��وا عن انتقاد م��واّده ونقاطه واتخذوا من 

ع��دم موافقة الوق��ت للمطالبة بالإ�صالح )على زعمهم( �صالح��ًا يحاربون به اأ�صخا�ض 

امل�صلحني ويحطون من كرامتهم وينالون من عثمانيتهم. 

يري��دون بذل��ك اأن يتقربوا مرة ثانية من الأمة الت��ي خذلتهم واأثبتت لهم اأنها ل ترجع 

ع��ن مطالبه��ا. وكاأين بهم قد يئ�صوا بتاتًا من بروت فعمدوا اإىل خمادعة غرها من 

البل��دان نا�ص��ني اأو متنا�صني اأن كل مدينة م��ن مدن �صوريا اأ�صبح��ت وفكرة ال�صالإح 

رائدها ل يوؤثر عليها �صيء من موؤثرات التمويه والتدجيل. 

وقد راأيت اإبان اإقامتي الأخرة يف طرابل�ض ال�صام م�صابهة حقيقية يف الأفكار والأميال 

بينه��ا وب��ني ب��روت، راأيت اأعيانه��ا ووجهاءها ل تنطل��ي عليهم الرته��ات ملعرفتهم 

احلقيقة، راأيت �صبيبة نرة ناه�صة مملوءة قلوبها حبًا لبالدها وقومها تطلب الإ�صالح 

ول تفرت دقيقة واحدة عن التغني به. 

امللحق ‑1د



512z513 z

يق��ول الفري��ق الذي نوهت يف ب��دء ر�صالتي به )من رجال العا�صم��ة و�صواهم( اإن الإ�صالح 

�صروري ومل يعد يج�صر على القول بعدم لزوم الإ�صالح وهذه ح�صنة من ح�صنات التفاهم 

والت�صامن بل اأ�صبحوا يقت�صرون على القول باأن الوقت احلا�صر غر مالئم لطلبه. 

يوؤم��ل بع�ض القائلني بهذا الق��ول املحافظة على �صلطتهم وا�صتئثار نفوذهم على الأمة 

ويريد البع�ض الآخر التغرير واحلظوى.

لو عرف هوؤلء حقيقة مركز الدولة العثمانية جتاه اأوروبا منذ قرنني حتى الآن وت�صفحوا 

تاريخه��ا ال�صيا�صي وراأوا الو�صائل التي ا�صتعملتها للتخل�ض من املهالك التي اعرت�صتها 

منذ ذلك احلني وكادت تودي بها لكانوا هم اأول من �صّوق الأمة اإىل املطالبة بالإ�صالح 

ولكان��وا اأوج��دوا من العدم يف مثل هذا الوقت حركة اإ�صالحية كالتي نراها بدًل من 

معاك�صتها وال�صعي يف مال�صاتها. 

كل من ت�صفح تاريخ الدولة العثمانية يرى اأن اأوروبا كانت ت�صعى للمداخلة يف �صوؤوننا اأو 

باحلري لنتزاع قطعة من ملكنا بحجة من احلجج تختلف ح�صب اختالف الظرف 

وامل��كان والزمان وطرز التفك��ر يف اأوروبا ولكنها اتخذت متدينن��ا وتهذيبنا وبكلمة 

اأعم، اإ�صالحنا، حجة للمداخلة يف اأمورنا. 

طرابل�ض  حرب  يف  اإيطاليا  منا�صر  وهذه  املعاهدات،  من  وغرها  برلني  معاهدة  هذه 

الغرب، وهذه اأقوال الدول البلقانية، وهذه ت�صريحات اأوروبا كلها يف هذا العام تدور حول 

هذه الدعوى. 

اأدرك رجال الدولة القدماء هذه الأحبولة واأخذوا يقابلونها منذ بداية القرن املا�صي بنف�ض 

ال�صالح فما عقدوا قر�صًا اإل على نية اإ�صالح البالد، ول متكنوا من ا�صتمالة دولة ما يف 

حرب اأو موؤمتر اإل بوعد الإ�صالح، ول تو�صلوا اإىل التخل�ض من رو�صيا مب�صاعدة اإنكلرتا 

وفرن�ص��ا ول قدروا على رفع الدولة العثمانية اإىل مرتبة الدول العظمى يف موؤمتر باري�ض اإل 

بع��د اأن اأخ��ذت عليها العه��ود واملواثيق باإ�صالح البالد، وهذا مدح��ت با�صا اأبو الد�صتور 

مل يعل��ن الد�صتور لأول عه��ده و�صط القالقل وال�صطراب��ات ومل يطلق تلك املدافع من 

جمي��ع ق��الع العا�صمة اإل ليتمكن من حل املوؤمتر ال��دويل الذي كاد ينعقد يف نف�ض 

الق�صطنطينية للنظر يف اأمر اإ�صالحنا. 

ه��ذه حال��ة دولتنا منذ اأعوام عديدة. اأوروبا تري��د اأن تدخل علينا الإ�صالح ونحن نعدها 

باإ�صالح اأنف�صنا باأنف�صنا. فطورًا كنا نقنعها وناأمن �صرها وتارة تتغلب علينا. 

وقد مت�صت وزارة كامل با�صا على نف�ض اخلطة فاأوعزت ملا اأ�صعرت باأن احلرب البلقانية 

�صتعقبه��ا موؤمترات اإ�صالحية كما هي العادة اإىل الوليات باإعداد اللوائح الإ�صالحية 

لأنها اأ�صعرت بوجوب اإدخال الإ�صالح من جهة واأحبت اأن توؤثر على املوؤمترات املذكورة 

من جهة اأخرى مما مل يخرج عن خطة الدولة القدية. 

وم��ن هنا يظه��ر باأجلى بيان اأن ما يقول��ه معار�صو الإ�صالح عن ع��دم مالءمة الوقت 

احلا�ص��ر للمطالبة بالإ�صالحات غر حقيقي وغ��ر مرتبط مع �صالمة الدولة، واأنه من 

ح�صن ال�صيا�صة ولو كنا غر حمتاجني حقيقة لالإ�صالح، اأن تقوم احلكومة بتطبيق 

اإ�صالحات جديدة يف البالد لئال تكون قد �صلمت مب�صروعية ادعاء اأوروبا. 

ول��رب معرت�ض يقول اإذا كان ق�ص��د الإ�صالحيني من حركتهم الأخرة اتقاء �صر اأوروبا 

فق��ط فال تكون هذه احلركة طبيعية. وقد قامت احلكومة بهذه املهمة فهي ت�صن 

القوان��ني وتخاب��ر اأوروب��ا ل�صتج��الب م�صت�صارين اأجانب ف��ال ل��زوم اإذن لقيامكم هذا 

القي��ام. فاأق��ول اإنني مل اأذكر ما ذكرته ع��ن الإ�صالح اإل لأبرهن ب��اأن هذا هو الوقت 

املالئم للمطالبة به من حيث �صالمة الدولة جتاه اأوروبا. 

نع��م اإن بع���ض رج��ال احلكومة ي�صرح��ون بع�ض ت�صريح��ات مفادها ما ذكرن��ا اإل اأن 

احلال��ة يف اأوروبا قد تغرت فاأ�صبح��وا ل يثقون بقول احلكومات واأ�صبح لالأمم عندهم 

�ص��اأن عظيم ولرمبا قالوا اإن ما وعدت احلكومة به من اإجراء الإ�صالح املقت�صى للبالد 

ل يكن اأن نحله حمل العتبار ملا قد �صبق من الوعود وال�صعوب العثمانية خاملة ل 

تدرك لالإ�صالح معنى. ولهذا فطلب الأمة الإ�صالح من نف�صها �صيء مفيد يجعل اأوروبا 

تعتق��د باأن العثمانيني بداأوا ي�صع��رون مباهية احلياة واأنهم ي�صتطيع��ون اإدارة اأنف�صهم 

باأنف�صهم. ناهيك ما يف احرتام ال�صعوب من التاأثر العام واخلا�ض. 

اإن اح��رتام ال�صعوب ب��ات الآن اأنفع من املدافع والر�صا�ض. ث��م اإن املهلكة التي وقعت 

فيه��ا الدولة عظيمة جدًا ويلزم معها ا�صرتاك احلكوم��ة والأمة يف الإ�صالح ليمكن 

التاأث��ر على ال��راأي العام الأوروب��ي ول باأ�ض من معاك�صة احلكوم��ة معاك�صة ظاهرة 

حلركة الأهايل لئال تظن اأوروبا اأن هنالك اتفاقًا بني احلكومة والأهايل. 

ولعل اإقفال احلكومة لنادي الإ�صالح ومناه�صة امل�صلحني ومظاهرة احلكومة بالت�صديد 

عليهم وقيام الأهايل قومة رجل واحد لطلب الإ�صالح باإ�صرار من هذا القبيل اإل وت�صرع 

احلكومة باإجابة الأمة العربية اإىل مطاليبها احلقة امل�صروعة.

واأم��ا قي��ام الأهايل عل��ى اأنف�صه��م وادع��اء املعار�صني بع��دم موافقة الظ��روف احلا�صرة 

للمطالب��ة بالإ�صالح فمما يعود بالويل علينا ونكون قد فو�صنا اأمر اإ�صالحنا اإىل اأوروبا 

كما فو�صناها يف اأمر ال�صلح. وقد جاء يف الأمثال الفرن�صوية »الأمرا�ض الكبرة حتتاج 

اإىل اأدوية كبرة«.

علي ريا�ض ال�صلح
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Le 18‑10‑18
Monsieur le gouverneur militaire,

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le gouvernement local de Saida a reçu avec amabilité 
et de grandes manifestations de joie les armées des puissances alliées; ce qui a causé le grand plaisir 
de leurs commandements et marqué dans l’histoire de ce glorieux passage une page ineffaçable 
pour Saida et ses habitants. Votre charmante lettre، concernant ce point, Mr. le gouverneur, est un 
document précieux que je garderai à jamais. 

Etant reconnu par le général anglais Feine, les deux colonels, vos prédécesseurs et par vous, Mr. le 
gouverneur, j’ai commencé par satisfaire le public en lui assurant une douce tranquil]l[ité. Une 
police choisie parmi les citoyens les plus actifs, sous la surveillance d’un sieur de métier Farid 
Boustani, a été désigné]e[ d’une part et le tribunal, d’autre part, a été de suite reconstitué tout 
en gardant en vue, dans cette nomination، les droits de tous les rites jusqu’ici non réservés. Quant 
aux autres bureaux gouvernementaux, j’ai trouvé nécessaire de les maintenir sans leur faire subir 
des changements ]sic[.

Tous les impôts sont supprimés, par la force naturelle des choses, et pour faire face aux dépenses 
fort nécessaires pour sauvegarder provisoirement notre vie, il nous faut organiser un impôt pour 
lequel j’attends vos instructions. A cette décision, la “Régie des Tabacs” n’aurait plus lieu d’exister, 
et, pour cela aussi j’attends les instructions que vous allez me donner ]sic[.

La Dette publique continue comme au temps des Turcs de recevoir ses recettes car cette branche, 
je la considère comme internationale.

Suivant vos renseignements une commission parmi les négociants et propriétaires, vient d’être 
nommée. Elle aurait pour objet d’étudier les questions économiques du district. Vous lui accordez, 
j’espère, l’honneur de présider à ses séances et de vous présenter son rapport dont vous serez satisfait. 

Le pauvre n’a pas été oublié. Le gt. civil de fonder un asil ]sic[ des pauvres ainsi qu’un petit 
hôpital de 13/20 lits où seront acceptés tous les malheureux sans ressources, et soignés les malades 
manquant de moyens. Votre médecin voudra bien, j’espère, prendre part actif ]sic[ à cette oeuvre 
charitable et donner une bonne main aux médecins du pays qui ne manquent pas de servir cette 
grande cause tout en suivant le bon exemple des missionnaires américains que nous remercions fort 
chaleureusement au nom du people du district de Saida.

Il nous reste de vous adresser une petite prière. Le peuple pourrait‑il compter sur votre généreux 
concours pour lui procurer tous les journaux arabes, français et anglais de l’Egypte ainsi que les 

communiqués afin de connaître la vérité dont il est dépourvu jusqu’ici; cette vérité que vous nous 
portez avec vous. Dans le cas où vous voudriez bien nous prêter ce généreux concours, une chambre 
de lecture publique serait ouverte où tous les habitants se rendraient pour s’illuminer de la vérité.

Je vous prie Mr. le gouverneur de noter que le commerce souffre beaucoup. Quoique je sois bien au 
courant de la nécessité du service télégraphique à l’armée, pourrions‑nous espérer par votre aide 
un service journalier qui ne durerait que 2/3 heures seulement tant qu’un courrier bi‑hebdomadaire 
allant de Beyrouth jusqu’à Tyr ou Jaffa. Une banque animerait également le commerce et la banque 
Ottomane qui avait une succursale en cette ville en reprenant ses affaires comblerait ce vide.

Pour ce qui concerne la banque agricole j’attends le résultat de notre entretien.

Quant aux écoles, cause du progrès avenir ]sic[ du pays il me fait plaisir de vous informer que le 
gouvernement Turc avait capture les rentes de la société créé ]sic[ dans ce but. Dernièrement la 
dite société a repris ses propriétés et les écoles sont de nouveau ouvertes. L’école française des 
Frères Maristes que j’ai fait, dès l’évacuation turque, gardée ]sic[ par la police après avoir offert 
au père Léonardo ses clef ]sic[ est à la disposition de ces Frères que les habitants de Saida n’ont 
jamais oubliés.

Tout cela ne nous dispenserait pas du généreux concours que nous attendons pour bientôt arriver 
au but souhaité. La municipalité poursuit son travail comme par le passé. Elle encaisse toujours ses 
droits et promet de restaurer les routes de la ville. Les ressources de cette municipalité sont faibles.

Pour les villages que le district de Saida proprement dit ]sic[ permettez‑moi Mr. le gouverneur de 
vous présenter un second rapport. 

Voilà Mr. le gouverneur militaire, le résumé des faits du gouvernement civil et de ce qu’il comptait 
agir ]sic[. Je vous prie d’excuser ma négligence, s’il y a lieu, et de secouer de votre concours ]sic[. 
En point final veuillez bien croire aux sentiments sincères et respectueux de votre bien dévoué

R. Soulh 

مذكرة »رئي�ش حكومة �شيدا العربية« اإىل فيجرل احل�كم الع�شكري ملحق 2
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»م�شبطة« جمل�ش اإدارة جبل لبن�ن

يف مّتوز 1920

)وهي ثمرة م�صاٍع ومفاو�صات كان لريا�ض ال�صلح فيها دوٌر مهّم(

»اإن جمل���ض اإدارة جب��ل لبن��ان النيابي املوؤلف نظاميًا من ثالثة ع�ص��ر نائبًا، واملوؤلف يف 

الوقت احلا�صر من اثني ع�صر نائبًا عاماًل ب�صبب خلّو مركز اأحد نائبي ق�صاء ك�صروان 

امل�صتقيل، قد و�صع نهار ال�صبت يف 10 متوز �صنة 1920 باأكرثيته القرار الآتي:

اإن��ه مل��ا كان ا�صتقالل جبل لبنان ثابت��ًا تاريخيًا، ومعروفًا منذ اأجي��ال طويلة، وموقعه 

وطبيع��ة اأهاليه املوؤالفة للحرية ال�صتقاللية من��ذ القدمي، كله مما ي�صتلزم ا�صتقالله 

وحياده ال�صيا�صي اأي�صًا لوقايته من املطامع والطوارئ.

وكان مع ذلك من اأهم م�صاحله وراحة �صعبه الوفاق و�صفاء العالئق مع جماوريه. وقد 

دّل عل��ى ذلك ما اأحدثه التقاطع من ثورات اجلهالء لرتكاب احلوادث املوؤملة املقلقة 

املت�صل�صلة من ال�صنة املا�صية اإىل هذه الآونة.

فبناًء على ذلك كله، قد بذل هذا املجل�ض مزيد الهتمام تو�صاًل لوفاق ي�صمن البلدين 

املتجاوري��ن لبنان و�صوري��ا وم�صاحلهما ودوام ح�صن ال�صالت بينهم��ا يف امل�صتقبل، وبعد 

البحث يف هذا ال�صاأن وجد اأنه من املمكن الو�صول اإىل ذلك مبقت�صى البنود التالية:

1 ا�صتقالل لبنان التاّم املطلق.

2 حياده ال�صيا�صي بحيث ل يحارِب ول يحاَرب، ويكون مبعزٍل عن كل 

تدخل حربي.

3 اإعادة امل�صلوخ منه �صابقًا مبوجب اتفاق يتّم بينه وبني حكومة �صوريا.

4 امل�صائ��ل القت�صادي��ة يج��ري در�صه��ا وتق��ّرر بوا�صط��ة جلن��ة موؤلفة من 

الطرفني، وتنّفذ قراراتها بعد موافقة جمل�صي نواب لبنان و�صوريا.

5 يتعاون الفريقان يف ال�صعي لدى الدول للت�صديق على هذه البنود الأربعة 

و�صمان اأحكامها.

ولأج��ل التمكن من العم��ل على ذلك بحرية ومبعزل عن كل �صغط وتاأثر خارجي، 

ولأج��ل ال�صعي الناجع يف املراج��ع الإيجابية لتقرير اأحكام البن��ود املقّدم بيانها، التي 

ه��ي مطالب الأمة اللبناني��ة، وم�صلحة لبنان احلقيقية املنّزهة ع��ن املاآرب والأغرا�ض 

اخل�صو�صي��ة، وبالنظر لنيابة هذا املجل�ض عن ال�صعب اللبناين القانونية، واملوؤيدة موؤّخرًا 

باأ�ص��وات اأكرثية ال�صع��ب الكربى، قد ق��ّررت اأكرثية املجل�ض موّقعة ه��ذه امل�صبطة: 

النتقال والتوّجه بالذات ملالحقة ومتابعة وتقرير م�صمون البنود الآنف بيانها يف املحاّل 

املقت�ص��اة واملراج��ع الإيجابي��ة، واإبالغ ه��ذا القرار برّمت��ه اإىل املقام��ات الر�صمية ون�صره 

بالطرق املمكنة على الأمة اللبنانية 

يف 10 مّتوز 1920

حمم�د جنبالط�صليمان كنعانخليل عقل�صعد الله احلوّيك

حممد حم�صناإليا�ض ال�صويريفوؤاد عبد امللك

عن: �صفيق جحا،

معركة م�شري لبن�ن يف عهد النتداب الفرن�شي،

بروت 1995، �ض 190‑191.

ملحق 3
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ملحق 5 لزمة القرية والإمرباطورية

من خطب ري��ش ال�شلح عند عودته اإىل البالد يف 1928

»و�ص��ل ريا�ض بك ال�صلح، زميل الأمر �صكي��ب اأر�صالن واإح�صان بك اجلابري يف الوفد 

ال�ص��وري، اإىل �صي��دا بعد اأن �صمح له بدخول �صوري��ا فاأقيمت له حفلة تكريية خطب 

فيه��ا قائاًل اإن املوقف ال�صيا�صي احلايل يلي على ال�صوري��ني ال�صيا�صة الإيجابية لأنهم 

كجميع ال�صعوب يتطلبون �صداقة اأوروبا.

ث��م ا�صتحلف اإخوان��ه وال�صحف اأن يتجنبوا تخ�صي�ض فريق م��ن النواب با�صم الوطنيني 

وقال اإن جميع النواب اجلدد وطنيون.

وجاهر ريا�ض بك ب�صرورة التعاون الوطني بني لبنان و�صوريا لنيل ا�صتقالل البلدين احلقيقي 

وق��ال اإنه ي�صافح كل لبن��اين يعمل ل�صتقالله و�صيعمل هو للبن��ان كما يعمل ل�صوريا 

ُغر لبنان اأو َكرُب ب�شرط العمل ال�شتقالله احلقيقي. و»�شائر االأقطار العربية« وال يهّمه �شَ

ق��ال: وما الفائدة اإذا زالت احلواجز واحل��دود ومّتت الوحدة ا�صميًا وبقي البلدان حمرومني 

من حّريتهما؟ فالواجب اإذن العمل امل�صرتك ل�صتقالل �صوريا ولبنان القطرين البارزين 

يف العامل العربي«.

فل�شطني، اأول حزيران 1928

»تب��در من ريا�ض بك ال�صلح بع�ض املّرات عب��ارات حكيمة تناق�ض اأعماله على خط 

م�صتقيم. ولكن ذلك ل ينعنا من الأخذ بها وو�صعها حتت اأعني بع�ض الف�صالء.

قال ريا�ض بك ال�صلح يف خطبة له بدم�صق رّدًا على الأحالم الثقيلة بتوجيه القوى قبل 

كل �صيء لتحقيق الإمرباطورية العربية:

»لنعمل اأوًل من اأجل ا�صتقاللنا الداخلي، ا�صتقالل بالدنا، فاإن العي�ض يف قرية م�صتقلة 

يف لبنان اأف�صل من العي�ض يف اإمرباطورية عربية غر م�صتقلة.«

ويوجد هنا مّنا من ل يطيق هذه احلكمة وتبعد به اأحالمه لأن يرى فل�صطني الفقرة 

ال�صغرة قادرة على تاأ�صي�ض الإمرباطورية العربية قبل ا�صتقالل الناحية الفل�صطينية...«

فل�شطني، 6 مّتوز 1928

امليث�ق القومي العربي )القد�ش ك�نون الأول 1931(

»وم��ن اأه��م ما حدث يف اأثناء انعق��اد املوؤمتر اأن الأع�صاء الع��رب اأو معظمهم قد عقدوا 

 م�صاء الأحد 13 كانون الأول 31 الواقع يف 4 �صعبان 1350 موؤمترًا قوميًا عربيًا يف بيت عوين

 عب��د الهادي، و�صع��وا فيه ميثاقًا قومي��ًا، وقرروا العمل على عقد موؤمت��ر عربي يف اأحد 

البل��دان العربي��ة للبح��ث يف الو�صائ��ل املوؤدية اإىل ن�ص��ر امليثاق ورعايت��ه ويف اخلطط التي 

ينبغي ال�صر عليها لتحقيقه، وهذا ن�ض امليثاق: 

امل���دة الأوىل: اإن الب��الد العربية وح��دة تامة ل تتج��زاأ، وكل ما طراأ عليه��ا من اأنواع 

التجزئة ل تقره الأمة ول تعرتف به.

امل���دة الث�نية: توجي��ه اجلمهور يف كل قطر من الأقطار العربي��ة اإىل وجهة واحدة، هي 

ا�صتقالله��ا التام كاملة موحدة، ومقاومة كل فك��رة ترمي اإىل القت�صار على العمل 

لل�صيا�صات املحلية والإقليمية.

امل�دة الث�لثة: ملا كان ال�صتعمار بجميع اأقطابه و�صيغه يتنافى كل التنايف مع كرامة 

الأمة العربية وغايتها العظمى فاإن الأمة العربية ترف�صه وتقاومه بكل قواها«.

اأكرم زعيرت، بواكري الن�ش�ل، �ض 372‑373.

ملحق 4
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خطبة ري��ش ال�شلح يف احتف�لت دم�شق ب�ملع�هدة الفرن�شية ال�شورّية

خريف �شنة 1936

من ين�صى ما حّل بجبل عامل؟

من ين�صى ما حّل ب�صيدا وبنت جبيل واجلبل؟

من ين�صى ما عانته بروت؟

من ين�صى طرابل�ض وما قا�صته طرابل�ض ول �صيما يف هذه الأيام الأخرة؟

كل ه��ذه ال�صحاي��ا البدنية واملادية اأتركها جانبًا ول اأذك��ر اإل الت�صحية املعنوية فهي 

الت�صحية العظمى!

ت�ص��ّوروا حايل وح��ال اإخواين يف هذا املهرج��ان العظيم. فقد اأتين��ا اإىل دم�صق نحمل يف 

�صدورنا عاطفة جّيا�صة م�صبعة بالوّد والإخال�ض لوفد الأمة ال�صورية ولكتلتها الوطنية...

كما نحمل اأعالمًا نريدها اأن تخفق على الروؤو�ض ويف �صميم القلوب... ولكننا، اأيها 

الإخوان، ا�صطررنا لأن نكبح جماح عواطفنا ونطوي اأعالمنا حّبًا بال�صفاء والت�صامن 

مع اإخواننا امل�صيحيني يف لبنان.

 وليعل��م اإخوانن��ا املتخّلف��ون عّنا يف ال�صاحل اأنن��ا �صنحتمل املّر يف �صبي��ل اإرجاعهم اإىل 

هذه احلظرة!

لقد اختتمنا جهادًا و�صنفتتح جهادًا. ولكن ا�صمحوا يل اأن اأتوّجه من موقفي هنا اإىل 

اإخواننا املتخلفني عّنا اخلارجني عن حظرتنا لأقول لهم:

»اإن العاطفة اجليا�صة التي نكبح جماحها يف �صبيلكم توجب عليكم اأن تكبحوا 

جماح عواطفكم مثلنا واأن ت�صّحوا كما �صّحينا.

»�صن�صّحي نحن ف�صّحوا اأنتم واإل فال حياة لنا بدون ت�صحية م�صرتكة ومتقابلة«. 

ه��ذه كلمتي للوف��د الك��رمي وللكتلة الوطني��ة املجاه��دة واإىل اإخوانن��ا امل�صيحيني 

وامل�صلمني. اأما كلمتي اإىل فران�صة فهي:

»نح��ن نريد اأن ن�صّهل مهّمة فران�صة يف ه��ذا ال�صرق العربي كما نريد اأن ن�صّهل مهّمة 

ممّثلها الكرمي. وقد قال ال�صاعر:

ب���وادي بغي����ٍض يا ُبَثنَي �ُصب���اُبواأّوُل ما ق���اد امل���وّدَة ب���ي���ن���ن���ا

لك�ّل خط���اٍب يا ُبَثنْيَ ج��واُبفقالت كالمًا قد اأجبنا مِبْثلِه

ولك��ن لن��ا �صرطًا ه��و اأن ل تقف فران�صة يف طري��ق مهّمتنا واأن تكون امل��وّدة هي التي 

حتدوها وممّثلها الكرمي كما حتدونا لتحقيق املهّمتني: مهّمتها ومهّمتنا، لنكون 

اأّول امل�صّهل��ني له��ذه املهّمة بعد اأن ق��ام يف ال�صرق العربي بناء جدي��د اأ�صبحنا نوؤّمل منه 

خرًا كثرًا.

اإين اأرجو فران�صة وممّثلها الكرمي اأن ي�صّهل مهّمتنا اأي�صًا فهي دقيقة و�صعبة جّدًا«.

اأّم��ا �صيا�صتن��ا يف ال�صاح��ل بعد الي��وم فاإنني اأعلنها ب��كل �صراحة واأعتق��د اأن جميع 

اإخواين يوؤيدونني فيها وهي:

 »اإنن��ا مقبل��ون على مفاو�ص��ة لعقد معاه��دة يف لبنان. ولك��ن قبل ه��ذه املفاو�صة لنا

 كلم��ة نقوله��ا وهي اأننا ل نر�صى اأب��دًا عن الو�صع القائم ول نقب��ل مبعاهدة �صتكون

اأغرا�صها تكري�ض احلالة احلا�صرة يف ال�صاحل وبقاوؤها على ما هي عليه الآن«.

لق��د تكلمت بال�صيا�صة كثرًا فاأوّد اأن اأع��ود اإىل العاطفة، عاطفة الإخاء واحلّب التي 

�صيط��رت يف ب��روت يوم اخلمي���ض املا�صي والت��ي اأظهره��ا امل�صيحّي قبل امل�صل��م لأنه ل 

يكن لأحد اأن يعي�ض بدون هذه العاطفة وذلك الإخاء.

نعم! اإن على امل�صلمني اأن ي�صّحوا يف �صبيل اكت�صاب موّدة و�صداقة اإخوانهم امل�صيحيني 

ولن تكون هذه الثقة متبادلة اإذا مل ت�صل اإىل نتيجة!

نح��ن، اأّيه��ا الإخ��وان، حّرا�ض لوؤلوؤة ثمينة يف ه��ذا العقد ال�صوري فعلين��ا اأن نعمل على 

اإن�صاج هذه اللوؤلوؤة لتنتظم يف هذا العقد الثمني.

القب�ش اجلديد، 2 ت�صرين الأول 1936

ملحق 6
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SERVICES SPÉCIAUX DU LEVANT

POSTE DE MERDJEYOUN

Merdjeyoun، le 30 Décembre 1941
)…( 

2‑ Une chose semble plus importante et plus digne d’intérêt, c’est la diffusion très restreinte d’une
certaine brochure émanant de “leader” nationaliste Riad Solh, dont j’envoie un exemplaire à 
M. le Capitaine Inspecteur S.S. ainsi qu’une traduction. Cette brochure a probablement déjà été 
présentée au Général d’Armée, Délégué Général, mais je tiens à signaler qu’une personne du caza 
l’avait en sa possession. C’est M. Alfred Abou Samra, directeur – rédacteur du journal local 
“El Kalam‑Essarih”.

Il est vraisemblable que le tirage de cette brochure est extrêmement restreint. Je crois qu’elle n’a été 
donnée dans le caza qu’à M. Abou Samra. 

)…(

Le Lieutenant DUBOC 
Officier S.S. chef du poste de Merdjeyoun 

Destinataires:

Colonel Direct.SS. )3 ex.(
Délégué auprès R.L.
Capitaine Insp. SS.Liban
Conseiller Adm.Liban‑Sud
Officier S.S. Tyr
‑‑‑‑‑‑‑‑Archives‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

TRADUCTION

d’une lettre adressée au Général d’Armée, Délégué Général Plénipotentiaire 
par 
le “leader” nationaliste Riad el Solh 
et diffusée dans le caza de Merdjeyoun

(l’exemplaire de l’original, tiré au linotype envoyé à M. le Capitaine Inspecteur des S.S. du Liban)

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

املذكرة اإىل ك�ترو )ترجمة جه�ز ال�شتخب�رات النتدابي يف مرجعيون(

Destinataires:

Colonel Direct.SS. )3 ex.(
Délégué auprès R.L.
Capitaine Insp. SS.Liban
Conseiller Adm.Liban‑Sud
Officier S.S. Tyr
‑‑‑‑‑‑‑‑Archives‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

)TRADUCTION(

À S. E. Le Général Catroux, Délégué Général de la France Libre en Syrie et au Liban

Il est très regrettable que l’événement que vous avez proclamé le 26 Novembre dernier ait été à 
l’encontre de tout ce que nous souhaitions, parce qu’il s’oppose à l’intérêt politique, économique 
et national du pays, et est contraire aux aspirations que la nation a formulées à plusieurs reprises; 
il est en contradiction, en outre, avec vos déclarations, celle du Général de Gaulle, de Mr. Churchill, 
Chef du Gouvernement Britannique, de son ministre des Affaires Etrangères, Mr. Eden et de Mr. 
Lytteltone ]sic[, son ministre d’État au Moyen Orient.

J’ai tenu, dans l’intérêt de mon pays que je n’ai jamais perdu de vue, à présenter à votre Excellence 
une note ayant pour objet ces contradictions entre les dites déclarations et l’évènement du 26 
Novembre, vous y soulignant nos réserves, ainsi qu’aux États alliés et amis, auxquels vous aurez à 
demander la reconnaissance de ce que vous avez proclamé.

Vous pouvez être certain, Excellence, que pour ce faire, je me suis inspiré des sentiments de mon 
peuple, sans aucune influence d’idée régionale ou de communauté; y participe avec moi, une grande 
foule de toutes les communautés, qui, à elle seule, constitue sans doute la grande majorité.

Votre allié, le gouvernement britannique, alors que vous avez tous décidé d’occuper ce pays, a bien 
voulu consacrer cette tâche par une déclaration du Président CHURCHILL, qui y reconnaissait notre 
entière indépendance. Ainsi, dit‑il, dans son discours aux communes ]sic[: 

“La Grande Bretagne reconnait l’indépendance de ces pays – Syrie et Liban – et leur complète 
souveraineté, compte tenu de l’existence d’intérêts historiques à la France, ne devant pas d’une 
manière quelconque, porter atteinte à cette souveraineté”.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

ملحق 7



524z525 z

“Nous désirons que la Syrie exerce les droits qui appartenaient à la France avant la guerre et dont 
l’exercice, ainsi que la France l’a reconnu, devait être arrêté”.

“Le fait, reprend‑il, de remplacer les intérêts de Vichy par ceux de la France libre, ne doit pas, même 
durant la guerre, faire l’objet d’une discussion”.

Votre proclamation de l’indépendance du 26 Novembre, M. le Général, contient des conditions et 
des réserves, permettant à la France de conserver le rang qu’elle occupait avant cette indépendance.

D’autre part, même après la proclamation de l’indépendance, vous continuez à exercer les 
prérogatives du Haut‑Commissaire. En Syrie, indépendant ]sic[ depuis des mois, beaucoup 
d’affaires restent dirigées directement par vos services, alors que ces affaires ne touchent pas aux 
nécessités de la guerre.

Quant à la déclaration de M. EDEN, disant:

“Le gouvernement de S.M.B. prend en considération les aspirations des nations arabes et leur but 
d’autonomie et d’unité, leur est bienveillant et ne s’oppose pas à la réalisation de cette unité”.

Il ]sic[ est contredit par le nouveau remaniement qui lie le Liban par des entraves politiques 
comprenant les grandes lignes du futur traité, inspiré du traité de 1936. Si le Liban venait à être 
attaché par ce remaniement, il ne pourrait plus réaliser l’idée à laquelle M. Eden a fait allusion et 
il lui serait difficile, cela vous revenant, de participer à une unité arabe complète.

Ce remaniement est aussi contraire à la lettre du Général de Gaulle, par laquelle il vous instituait 
Délégué Général Plénipotentiaire pour prendre les dispositions nécessaires en vue de comprendre 
les véritables aspirations des habitants du pays et où il est dit:

“Vous pouvez, le plus tôt possible, procéder à la création d’une assemblée législative, représentant 
le peuple d’une manière réelle, à la constitution d’un gouvernement jouissant de la confiance de 
cette assemblée et à l’ouverture de pourparlers….etc…” 

Or, au lieu d’avoir recours à des élections ou à un plébiscite afin de vous rendre compte de la 
manière dont le pays veut établir son futur régime, vous avez recouru à des consultations et à une 
tournée dans les régions, dont le résultat s’est résumé dans le choix de personnes destinées à 
constituer un gouvernement et vous en êtes sorti par l’imposition d’un régime, loin d’être celui de 
l’indépendance, que vous avez consacré par la nomination du Président de la République. Et, par 
une lettre que vous lui avez adressée vous avez tracé au futur gouvernement un programme 

Or, la déclaration, par laquelle vous avez proclamé l’indépendance, a dépassé les limites historiques 
visés par le discours du Président britannique; ces limites ne pouvant outrepasser l’échange des 
sentiments entre la France et certaines communautés; il suffit qu’elles le dépassent, pour qu’elles 
soient contraires à la souveraineté et à l’indépendance, auxquelles M. Churchill faisait allusion.

En outre, le fait d’avoir pris comme base le traité franco‑libanais de 1936, contredit votre déclaration, 
ainsi que celle de M. Churchill, où il est dit: 

“Quant à remplacer les intérêts de VICHY par ceux de la France libre, cela ne sera pas l’objet d’une 
discussion.”

Contradiction est faite aussi à la déclaration de M. Lytteltone ]sic[, dans sa lettre au Général de 
Gaulle. Car, par le traité de 1936, il est outrepassé aux limites tracées pour vos relations avec ce 
pays, puisque ce traité vous donne des droits politiques, militaires et administratifs, qui annihilent 
la souveraineté de la nation; il vous réserve le droit de doter le pays d’experts techniques. Il vous 
donne tout pouvoir sur les relations extérieures de ce pays, en tant qu’il limite à votre seule autorité 
ces relations, alors que la souveraineté laisse un pays libre dans ses relations extérieures et intérieures.

Quant au dit traité, il suffit pour prouver qu’il est contraire à la véritable indépendance, de rappeler 
les paroles du ministre M. Pierre VIENNOT ]sic[, dans son discours sur le mandat français en Orient, 
qu’il a prononcé le 9 Mars 1939, dans la maison de “la mutualité militaire” – section musulmane, 
à Paris: 
)Revue des Affaires Etrangères No. Avril 1939(

“Je ne dirai qu’un mot sur le traité franco‑libanais, qui ressemble dans ses grandes lignes au traité 
franco‑syrien, mais en diffère par la durée, qui a été fixée, dans le traité syrien, à 25 ans seulement, 
alors qu’elle est implicitement susceptible de renouvellement dans le traité libanais. Ce dernier 
diffère du premier, en ce qu’il n’y a aucune limite fixée sur les questions d’ordre militaire, tant au 
point de vue du nombre des soldats que nous pouvions y garder, que des lieux que nous choisirons 
pour leur cantonnement. En fait, le traité franco‑libanais, n’est qu’une confirmation de la présence 
de la France dans le pays, d’une nouvelle manière.

Le remaniement contredit la deuxième déclaration de M. Churchill, qu’il a prononcée aux 
communes ]sic[ le 9 Septembre 1941 et qui ne donne lieu à aucune allusion. Il ne s’y est pas contenté 
de reconnaître notre indépendance d’une manière théorique, mais il a posé des conditions positives 
et négatives, liant ainsi l’Angleterre et la France libre”

“Notre politique, dit‑il, approuvée par les Français libres, consiste à rendre la Syrie aux Syriens, qui 
doivent jouir, le plus tôt possible, de leur indépendance et exercer leurs droits de souveraineté… 
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Sur ce, et vu la situation actuelle contraire à l’intérêt du pays, nous nous réservons le droit de 
procéder à tout changement intérieur qui se concilie avec cet intérêt, le jour où nous pouvons 
exercer l’indépendance d’une manière pratique; ce changement, alors dépend de nous seuls.
“L’indépendance donne droit au peuple de se donner la constitution qu’il choisit et jusqu’à ce qu’il 
puisse trouver les personnes les plus capables de gérer les affaires de la nation et d’exécuter ses 
décisions” ainsi que vous le disiez au Chef du gouvernement syrien précédent dans votre lettre du 
26 Juin 1941 No. 9/T.

Cependant, nous sommes obligés dès maintenant de déclarer notre avis sur les résultats extérieurs 
de l’évènement du 26 Novembre 1941 et sur les dispositions pour porter les États alliés ou amis à 
reconnaître le fait accompli. Cet avis, nous le déclarons franchement et sans ambiguité, pour porter 
à la connaissance de ces États notre véritable position, avant qu’il ne contractent aucun engagement. 

C’est pourquoi, en même temps que je présente cette note à votre Excellence, je m’empresse d’en 
adresser copie aux gouvernements suivants:

1‑ Le gouvernement britannique, qui s’est porté garant de la réalisation de notre véritable 
indépendance et de notre droit à former un seul État et qui nous a invité d’accord avec la 
France libre )Art.3 de son invitation( de ]sic[ profiter de cette occasion pour réaliser nos 
aspirations nationales. “Devant les Syriens et Libanais une occasion pour réaliser leurs 
aspirations nationales, mieux qu’en tout autre temps”. 

2‑ Le Gouvernement des U.S.A. dont le Président déclare que les peuples ont tout droit de disposer
de leur destinée.

3‑ Le gouvernement turc qui, à plusieurs reprises, dont une fois par la voix du Président INONU,
a déclaré qu’il souhaitait avoir pour voisine une Syrie indépendante;

4‑ Les gouvernements arabes‑Egyptien, IraKien et de l’Arabie Séoudite, auxquels nous unit un
même but et une même idéologie et qui a comme principal objet la réalisation de l’unité et 
de l’indépendance des pays arabes.

Comme nous avons voulu vous faire prendre acte, ainsi qu’aux États en question, des dérogations 
aux déclarations et engagements, soit par les procédés suivis, soit par les résultats obtenus, nous 
vous donnons acte avec loyalisme que nous considérons la proclamation de l’indépendance comme 
une nouvelle pièce juridique. 

Ceci fait et ne faisant que notre devoir au service de notre pays et de la vérité,
Veuillez agréer ………………..

administratif qui fixait la forme du gouvernement et la voie qu’il devait suivre; vous avez recommandé 
à ce gouvernement de se garder de tout procédé parlementaire. Par cela, vous vous êtes réservé le 
droit d’immixtion dans les affaires intérieures du pays; le Liban ne serait pas indépendant, s’il ne 
gérait pas lui‑même ces affaires. En conséquence, ces conditions font du Liban un ensemble de 
communautés et de différentes opinions, alors qu’elles devaient le préparer à être une patrie arabe, 
nationale, souveraine et indépendante.

Le nouveau régime est contraire aux déclarations de ces hommes de politiques ci‑haut mentionnés; 
il l’est à l’engagement que vous avez repris auprès des Syriens et Libanais par votre communiqué 
lancé par des avions le 8 Juin 1941, dont la réalisation a été garantie au nom de l’Angleterre par son 
ambassadeur en Egypte, M. Maelez LEAMPSON ]sic[ et que vous avez notifié officiellement au 
gouvernement syrien lors de votre entrée à Damas par lettre datée du 26 Juin 1941 No. 9/T.G; cette 
déclaration reconnaissant l’indépendance du Liban et ayant pomme ]sic[ préambule:

“Syriens et Libanais……. Vous deviendrez dès maintenant un peuple libre, ayant sa souveraineté 
et vous formerez des États individuels ou un État unique…etc…”

Or, au lieu de procéder, Excellence, à la réalisation de cet engagement ou tout au moins à la 
consultation des habitants sur ce point vital, vous avez, par vos discours prononcés au cours de 
votre tournée, avant la proclamation de l’indépendance, coupé tout chemin à ceux qui voulaient 
y attirer votre attention; alors qu’il était attendu que vous laissiez à ces habitants le soin d’organiser 
leur nouveau régime d’indépendance, soit en formant des États individuels, soit un seul État.

Dans sa lettre adressée à S.E. le Général de Gaulle, M. Lytteltone ]sic[ dit:

“Quand cette formalité fondamentale‑l’indépendance‑sera prise et qu’aucune atteinte n’y sera 
portée, nous reconnaissons, volontiers, qu’il faut qu’il y ait priorité à la France”.

Cette réserve désigne le rôle du gouvernement britannique dans ses relations avec la France libre 
et fixe sa position dans le cas où satisfaction ne serait pas donnée à cette réserve.

Du moment que l’organisation que vous avez donnée ne peut satisfaire la réserve faite par M. 
Lytteltone ]sic[, nous croyons que le gouvernement britannique prendra une position conforme 
à la dite réserve.

Nous constatons, M. le Général, que les procédés suivis pour préparer ce régime, ont été dictés par 
un résultat voulu d’avance; c’est la même idée à laquelle a fait allusion M. Pierre Viennot ]sic[ dans 
une occasion analogue et citée plus haut.
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البي�ن�ت الوزارية حلكوم�ت ري��ش ال�شلح ومرا�شيم ت�أليفه� وتعديله�

حكومة ري��ش ال�شلح الأوىل

1944‑7‑3 • 1943‑9‑25

K/1 مر�شوم رقم

اإن رئي�ض اجلمهورية اللبنانية

بن��اء عل��ى الد�صتور اللبناين امل��وؤرخ يف 23 اأي��ار �صنة 1926 واملع��دل بالقانون��ني الد�صتوريني 

ال�صادرين يف 17 ت�صرين الأول �صنة 1927 و 8 اأيار �صنة 1929

ير�صم ما ياأتي:

املادة الأوىل: عنّي ريا�ض بك ال�صلح رئي�صًا ملجل�ض الوزراء وزير ًا للمالية

املادة الثانية: ين�صر هذا املر�صوم ويبلغ حيث تدعو احلاجة.

بروت يف 25 اأيلول 1943

الإم�صاء: ب�صاره خليل اخلوري

K/2 مر�شوم رقم

اإن رئي�ض اجلمهورية اللبنانية

بن��اء عل��ى الد�صت��ور اللبناين ال�ص��ادر يف 23 اأيار �صن��ة 1926 واملعدل بالقانون��ني الد�صتوريني 

ال�صادرين يف 17 ت�صرين الأول �صنة 1927 و 8 اأيار �صنة 1929

بناء على املر�صوم رقم 1 تاريخ 25 اأيلول �صنة 1943

بناء على اقرتاح رئي�ض جمل�ض الوزراء

ير�صم ما ياأتي:

عنّي ال�صادة

حبيب اأبو �صهال: نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء ووزيرًا للعدلية والرتبية الوطنية.

�صليم تقال: وزيرًا لالأمور اخلارجية والأ�صغال العامة.

الأمر جميد اأر�صالن: وزيرًا للزراعة والدفاع الوطني وال�صحة والإ�صعاف العام.

كميل �صمعون: وزيرًا للداخلية والربق والربيد.

عادل ع�صران: وزيرًا لالإعا�صة والتجارة وال�صناعة )القت�صاد الوطني(.

املادة الثانية: ين�صر هذا املر�صوم ويبلغ حيث تدعو احلاجة اإىل ذلك.

بروت يف 25 اأيلول �صنة 1943

الإم�صاء: ب�صاره خليل اخلوري

البي�ن الوزاري حلكومة ري��ش ال�شلح 

1943‑10‑7

)ن�لت الثقة ب�لأكرثية(

)ال��دور الت�صريعي اخلام�ض. العق��د ال�صتثنائي الأول ل�صنة 1943. حم�ص��ر اجلل�صة الثالثة، 

تاريخ 7‑10‑1943(.

)...(

ح�صرات النواب املحرتمني،

مل��ا راأي��ت ظروف اجله��اد الوطني ق��د تبدل��ت فاأ�صبحت تقت�ص��ي ال�صط��الع بالتبعات 

واملهمات الر�صمية، اأقبلت على خو�ض املعرتك النتخابي وحمل ر�صالة ال�صعب اإىل هذه 

الندوة الكرية مع ح�صرات الأع�صاء الزمالء املحرتمني. ثم لبيت دعوة �صاحب الفخامة 

رئي���ض اجلمهوري��ة اإذ دعاين لتويل اأعباء احلكم حت��دوين اإليه كما حدتني يف كل ما 

عملت حتى اليوم، م�صلحة بالدي العليا والفكرة الوطنية الغالية التي اأعتنقها.

عهد ال�شتقالل:

اإن العه��د ال��ذي دخل��ه لبنان اليوم عهد دقي��ق خطر مل ي�صتقبل مثل��ه من قبل. عهد 

تطلع اإليه اأحراره زمانًا طوياًل، فهو عهد ا�صتقالل و�صيادة وعزة وطنية توفرت له العوامل 

والإمكاني��ات التي جتعله ا�صتقالًل �صحيحًا اإذا �صاء بن��وه اأن يخل�صوا اخلدمة واإذا عرفوا 

كي��ف يعملون بثبات وعزم، وباحتاد وفه��م. فاإنه ف�صاًل عن حقنا الطبيعي الأ�صيل يف 

ال�صتقالل والعي�ض احلر تقوم لدينا عوامل دولية هي اعرتافات احللفاء با�صتقاللنا وميثاق 

الأطلنطي��ك وعه��دة الأمم املتحدة. وقد �صفع��ت هذه العوامل كله��ا النتخابات التي 

جعل��ت ال�صعب اللبناين هو م�صدر ال�صلطات لأول مرة منذ خم�ض وع�صرين �صنة، فتمت 

بذل��ك الأ�صباب التي جتعل ال�صتقالل ال�صحي��ح اأمرًا ممكنًا. فاحلكومة التي اأت�صرف 

برئا�صتها قد انبثقت مع جمل�صكم الكرمي عن اإرادة ال�صعب، وهي لن تعرف لها غره 

مرجعًا، كما اأنها لن ت�صتوحي يف �صيا�صتها غر م�صلحته الوطنية العليا، فهي منه وله 

وحده اأوًل واأخرًا. وهي من اأجل اأن يكون هذا ال�صتقالل وتلك ال�صيادة الوطنية الكاملة 

�صحيحني وحقيقة واقعية ملمو�صة قد حملت عبء املهمة يف هذا الدور اخلطر.

اأيها ال�صادة، 

قبل��ت مهم��ة احلكم عل��ى اأنها و�صيلة و�صيغ��ة جديدة للجهاد يف �صبي��ل هذا الوطن 

تالئ��م ه��ذا العهد ال�صتقاليل الد�صت��وري اجلديد. واأنا على ثقة اأنك��م ت�صاركونني يف 

تقدي��ر خط��ورة التبع��ة التي حملتها اأن��ا وزمالئي ونح��ن يف مطلع عه��د يتطلب منا 

قل��ب اأو�ص��اع تاأ�صلت مع الزم��ن وتركت حتى يف النفو���ض اآثارها العميق��ة. اإننا نريد 

ه��ذا ال�صتقالل ا�صتقالًل �صحيحًا، ونريد �صيادتن��ا الوطنية كاملة، نت�صرف مبقدراتنا 

كم��ا ن�صاء وكما تقت�ص��ي م�صلحتنا الوطنية دون �صواها. هذا ه��و عنوان �صيا�صة هذه 

احلكوم��ة التي كان يل ال�ص��رف بتاأليفها ورئا�صتها، وهذه ه��ي الغاية التي قبلت من 

اأجلها هذه املهمة وا�صطلعت باأعبائها اجل�صيمة. 

ملحق 8
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تنظيم احلكم الوطني:

وفيما تنظم احلكومة ال�صتق��الل وت�صتكمل اأ�صبابه بحيث يكون �صحيحًا �صتعمد 

اإىل تنظي��م احلك��م الوطن��ي حت��ى ي�صبح حكم��ًا �صاحلًا ت��ربز فيه ح�صن��ات العهد 

ال�صتقاليل الد�صتوري، حتى ت�صتقر له الهيبة املفرو�صة والثقة ال�صرورية له، الهيبة والثقة 

اللت��ان انتق�صت منهما اأ�صاليب املا�صي ال�صيء الكثر. فال�صتقالل يجب اأن ل يكون 

جم��رد اأناني��ة قومية واإر�صاء لع��زة النف�ض الوطني��ة فح�صب، بل يج��ب اأن يكون نعمة 

ت�صم��ل حياة ال�صع��ب. ومن اأجل ذلك تريد هذه احلكومة الت��ي تفهم ال�صتقالل هذا 

الفه��م اأن ي�صعر كل لبناين مبزايا العهد ال�صتقاليل الد�صتوري وتريد اأن يظهر اأثره من 

كل ناحي��ة. هذه هي الروح التي �صتنفخها يف كل م��كان وعلى اأ�صا�صها �صتعمد اإىل 

اإدخال الإ�صالحات املختلفة على اآلة احلكم وعلى احلياة الوطنية ال�صيا�صية العامة. 

اإنه��ا لن تتعرف اإىل ال�صيا�صة ال�صيقة التي األهت اللبنانيني باأمور حملية حمدودة واأورثت 

الختالف��ات والأحق��اد بينهم بل هي �صتبتعد بهم كل البتع��اد لتخرج بهم اإىل اآفاق 

اأو�شع تليق بالذكاء اللبناين وبالن�شاط اللبناين امل�شه�رين. واإن احلك�مة التي يل �شرف 

رئا�صته��ا تري��د اأن تكون للبنان �صيا�ص��ة عليا يرتفع اإليها وي�صاه��م فيها كل لبناين 

فك��رًا وعم��اًل، على اأن تل��ك ال�شيا�شة م��ن �شروط ازده��ار لبنان وق�ت��ه وتقدمه. وهي 

�صتعمل بجد واإخال�ض على جمع ال�صفوف واإزالة الأحقاد ل �صيما التي ا�صطرمت يف هذه 

املرحلة النتخابية حتى تن�صرف القوى واجلهود اإىل خدمة م�صلحة البلد العليا ال�صاملة. 

مع�جلة الط�ئفية والإقليمية:

وم��ن اأ�ص�ض الإ�صالح الت��ي تقت�صيها م�صلحة لبن��ان العليا معاجل��ة الطائفية والق�صاء 

عل��ى م�صاوئها. ف��اإن هذه القاعدة تقيد التق��دم الوطني من جهة وت�ص��وه �صمعة لبنان 

م��ن جهة اأخرى ف�صاًل عن اأنها ت�صم��م روح العالقات بني اجلماعات الروحية املتعددة 

الت��ي يتاألف منه��ا ال�صعب اللبناين. وقد �صهدنا كي��ف اأن الطائفية كانت يف معظم 

الأحيان اأداة لكفالة املنافع اخلا�صة كما كانت اأداة لإيهان احلياة الوطنية يف لبنان 

اإيهان��ًا ي�صتفي��د منه الأغيار. ونحن واثق��ون اأنه متى غمر ال�صعب ال�صع��ور الوطني الذي 

ترع��رع يف ظ��ل ال�صتقالل ونظام احلك��م ال�صعبي يقبل بطماأنينة عل��ى اإلغاء النظام 

الطائفي امل�صعف للوطن. 

اإن ال�صاع��ة التي يك��ن فيها اإلغاء الطائفية هي �صاعة يقظة وطنية �صاملة مباركة 

يف تاري��خ لبنان. و�صن�صعى لكي تكون هذه ال�صاعة قريبة باإذن الله. ومن الطبيعي اأن 

حتقيق ذلك يحتاج اإىل متهيد واإعداد يف خمتلف النواحي، و�صنعمل جميعًا بالتعاون، 

متهي��دًا واإع��دادًا، حت��ى ل تبقى نف���ض اإل وتطمئ��ن كل الطمئن��ان اإىل حتقيق هذا 

الإ�صالح القومي اخلطر. 

وم��ا يق��ال يف القاعدة الطائفية يقال مثله يف القاع��دة الإقليمية التي اإذا ا�صتدت جتعل 

من الوطن الواحد اأوطانًا متعددة. 

تنظيم ال�شتقالل:

وعلين��ا قبل كل �ص��يء اأن ننظم هذا ال�صتقالل تنظيمًا حمكم��ًا بحيث ي�صبح اأمرًا 

واقعي��ًا، ب��ل نعم��ة �صاملة يتمت��ع به��ا اللبنانيون كاف��ة. ول ي�صتقي��م لوطن كيان 

وا�صتقالل ما مل ينب�ض له قلوب بنيه جميعًا، فالقلوب الوطنية هي خر �صياج للوطن، 

وه��ي األزم حلفظه و�صيانت��ه من �صالح املادة مهما يكن قوي��ًا. فرائدنا الأول يف تنظيم 

هذا ال�صتقالل �صيكون اإذن تاأليف قلوب جميع اللبنانيني على حب وطنهم. ونحن 

نعل��م اأن يف طليع��ة م��ا يحبب��ه اإىل النفو���ض اأن تتوفر فيه مع��اين العزة والإب��اء القومي 

ف�صنعم��د اإىل كل م��ا فيه حتقيق هذه العزة �صواء كان ذلك يف الن�صو�ض واملظاهر اأو يف 

الوقائ��ع واحلياة العملية. ف�صنبادر نحن واأنتم، متعاون��ني، اإىل اإ�صالح الد�صتور اللبناين 

بحيث ي�صبح مالئمًا كل املالءمة ملعنى ال�صتقالل ال�صحيح. فاإن ح�صرتكم تعلمون 

اأن يف الد�صت��ور اللبن��اين م��وادَّ ل يتف��ق وجودها وقي��ام ال�صتقالل وفيها م��ا يجعل لغر 

ال�صع��ب اللبناين وممثليه ال�صرعيني م�ص��اورة يف ت�صير �صوؤونه. و�صتعمد احلكومة حاًل 

فتطل��ب اإىل جمل�صك��م الكرمي اأن يجري يف الد�صت��ور التعديالت التي جترده من هذه 

القيود في�صبح د�صتور دولة م�صتقلة متام ال�صتقالل. 

وهنال��ك امل��ادة احلادية ع�صرة املتعلقة باللغة العربية، فق��د جعلت لغة لبنان الر�صمية 

وجعل��ت اللغة الفرن�صي��ة اأي�صًا لغة ر�صمية يف املوا�صع الت��ي يحددها القانون، وهو قانون 

مل ي�ص��در حتى اليوم. و�صن�صلك منذ الآن تلك اخلطة املفرت�ض حتديدها بذلك القانون 

بحي��ث تك��ون اللغة العربي��ة لغ��ة الدواوين الر�صمي��ة وذل��ك اإىل اأن يتم تعدي��ل املادة 

الد�شت�رية امل�شار اإليها مبا يتفق مع �شروط اال�شتقالل وال�شيادة ال�طنية ومبا جرت عليه 

الأمم امل�صتقلة يف د�صاترها. وهنالك عدا الد�صتور، اتفاقات واأنظمة متعددة من �صاأنها 

اأن تعطل بع�ض نواحي ال�صيادة الوطنية. ف�صتعمد احلكومة اإىل معاجلتها مبا يكفل 

ح��ق البالد و�صيادتها كفالة تامة. ويقت�صي تنظيم ال�صتقالل اأن تعمد احلكومة اإىل 

ت�صل��م جميع �صالحيتها كحكومة د�صتورية �صرعية لدولة م�صتقلة. وهي على ذلك 

�صتقوم بالتفاق مع �صقيقتها �صوريا على اإدارة ما نعرفه اليوم بامل�صالح امل�صرتكة. 

اإن ال�صتق��الل وال�صي��ادة الوطنية وديعة ثمينة و�صعت بني اأيدينا، واإن كل فرد من اأفراد 

الوط��ن اللبن��اين العزيز م�صوؤول عنها كل بح�صب ما بي��ده. واإن احلكومة تتوجه من 

الي��وم اإىل كل م��ن يتوىل مهمة ر�صمية من اأكربه��ا اإىل اأ�صغرها اأن يت�صرف على اأنه 

فرد من �صعب م�صتقل واأن يتحرر من كل قيد. ومرجع كل لبناين اإمنا هو حكومته 

اأو ممثلوه��ا بالت�صل�ص��ل وجمل�ض نوابه ورئي���ض دولته الأعلى. ولي���ض لأحد من موظفي 

الدولة حق الجتهاد يف هذا الأمر.

واحلك�مة عازمة على اأن تا�شب ح�شابًا ع�شرًا كل من يفرط اأي تفريط فيه م�شا�ض 

مبعنى ال�صتقالل. 



532z533 z

ف�ئدة التع�ون:

واأن��ا واث��ق اأن احلكوم��ات العربية الأخرى �صتح��ذو حذو م�صر قريب��ًا، فتكون النتيجة 

البديهي��ة لذلك اأن يت�صبع لبنان من الطمئن��ان اإىل ا�صتقالله واحرتام حدوده. فيقبل 

خمت��ارًا عل��ى التع��اون الذي تدعوه اإلي��ه �صقيقاته العربي��ة على قدم امل�ص��اواة والحرتام 

املتب��ادل ل�صي��ادة الفرقاء املتعاقدي��ن التامة ويلب��ي كل دعوة اإىل التع��اون بينها وبينه 

وي�صاركها يف جهودها واعيًا متام الوعي اأن تعزيزها يعود عليه باخلر. 

عالق�تن� مع احللف�ء:

اأم��ا مع فرن�صا التي تربطنا واإياها روابط ال�صداقة ومع الدولة احلليفة بريطانيا العظمى 

والولي��ات املتحدة تل��ك الدول املجاهدة يف �صبي��ل حرية ال�صع��وب ف�صتتابع حكومتنا 

اأح�ص��ن ال�صالت املبني��ة على الود والحرتام وهي تقدر املجهودات العظيمة التي تبذلها 

الأمم الديقراطي��ة ال�صديقة لإعالء كلمة احلق والو�صول اإىل عامل اأف�صل ت�صمن فيه 

احلريات جلميع النا�ض كما اأنها حتيي هذه الأمم وتعد باأن تظل هذه البالد م�صاهمة 

لها يف ذلك املجهود العظيم بقدر ما ت�صمح به طاقتنا واإمكانياتنا. 

وحتي��ي بهذه املنا�صبة امل�صاهمة ال�صخية التي ي�صاهمها مواطنونا من اجلنود اللبنانيني 

املتطوعني الذين يجودون بدمائهم يف �صبيل ن�صرة ق�صية احلرية العاملية التي هي ق�صيتهم 

اأي�صًا، اإىل جانب اإخوانهم جنود احللفاء. ونتمنى لهذه الأمم ن�صرًا قريبًا حا�صم�ًا يري��ح 

الع��امل من عودة مثل ه��ذه العا�صفة الهوجاء التي اأ�صالت غ��ايل الدماء وكادت جتتاح 

اأ�ص�ض املدنية والعمران. 

وزارة اخل�رجية والتمثيل اخل�رجي:

يهمن��ي اأن اأ�ص��ر هنا اإىل وزارة اخلارجي��ة التي �صنعتني بتنظيمها عناي��ة تامة بعد اأن 

اأ�صبحت كل عالقاتنا بالدول وخمابراتنا لها جتري بوا�صطة هذه الوزارة. ومما �صنخ�صه 

بالعناية اأمر التمثيل اخلارجي ف�صنبادر اإىل تاأ�صي�صه على خر ما تقوم به م�صلحة البالد. 

الإ�شالح الإداري:

اإن احلكوم��ة تري��د اأن ي�صعر بنعم��ة ال�صتق��الل وف�صائله كل فرد م��ن اللبنانيني يف 

كل مراف��ق احلي��اة فيلم�ض مميزاته يف ح�صن الإدارة وا�صتقام��ة العمل و�صيوع امل�صاواة 

وازده��ار القت�ص��اد الوطني، من اأجل ذلك �صتعم��د يف الإدارة اإىل اإدخال اإ�صالحات جمة 

اأولها تو�صيع �صالحيات احلكام الإداريني حمافظني وقائممقامني بحيث ي�صبح ق�صاء 

م�صالح النا�ض �صريعًا قليل الكلفة. 

املوظفون:

وتريد احلكومة من موظفيها كافة اأن يقدروا تبعاتهم يف تنفيذ هذه ال�صيا�صة اجلديدة 

فاإنن��ا �صنتقا�صاهم – باحلزم الكامل – النزاهة والن�ش��اط و�شدق اخلدمة وانتظام العمل 

واإح�ص��ان معامل��ة اجلمهور ونحن لقاء ذل��ك لن ناألو جهدًا يف حت�ص��ني حالة املوظفني. 

تعديل ق�نون النتخ�ب:

وترى احلكومة اأن يف قانون النتخاب احلايل عيوبًا مل تخف اأثارها على اأحد وكانت 

�صبب �صكاوى عديدة عادلة فهي لذلك �صتتقدم قريبًا من جمل�صكم الكرمي بتعديل 

قان��ون النتخ��اب تعدياًل ي�صم��ن اأن ياأتي التمثي��ل ال�صعبي اأ�صح واأك��رث انطباقًا على 

رغب��ة اللبنانيني. وهي تعتقد اأن يف اإ�صالح ه��ذا القانون �صبياًل لكفالة حقوق جميع 

اأبناء الوطن دون متييز بينهم. 

الإح�ش�ء الع�م:

وم��ن الأم��ور التي يج��ب العناية بها ل�صمان متثي��ل �صعبي �صحيح مت��ام ال�صحة اإجراء 

اإح�صاء عام �صامل ت�صرف عليه هيئة جتمع اإىل الكفاءة، النزاهة والتجرد، و�صنبادر اإىل 

هذا العمل قريبًا اأي�صًا. 

التع�ون مع الدول العربية املج�ورة:

اإن لبن��ان مدع��و كغره من بل��دان الع��امل اإىل التعاون ال��دويل تعاونًا ي��زداد وثوقًا يومًا 

فيوم��ًا. والع�صر ياأبى العزلة التامة للدول كبرها و�صغرها. ولبنان من اأحوج الدول اإىل 

هذا النوع م��ن التعاون وموقعه اجلغرايف ولغة قومه وثقافته وتاريخه وظروفه القت�صادية 

جتعل��ه ي�صع عالقاته بالدول العربية ال�صقيقة يف طليعة اهتمامه. و�صتقبل احلكومة 

عل��ى اإقامة هذه العالقات عل��ى اأ�ص�ض متينة تكفل احرتام ال��دول العربية ل�صتقالل 

لبن��ان و�صيادته التامة و�صالمة ح��دوده احلا�صرة. فلبنان وطن ذو وج��ه عربي، ي�صت�صيغ 

اخلر النافع من ح�صارة الغرب. 

اإن اإخوانن��ا يف الأقطار العربية ل يريدون للبنان اإل ما يريده اأبناوؤه الأباة الوطنيون، نحن 

ل نري��ده لال�صتعمار م�صتق��رًا، وهم ل يريدونه لال�صتعمار اإليهم مم��رًا، فنحن وهم اإذن 

نريده وطنًا عزيزًا م�صتقاًل �صيدًا حرًا. 

اعرتاف م�شر ب�ل�شتقالل:

وي�ص��رين اأن اأحم��ل اإليكم نباأ اع��رتاف ال�صقيقة الكربى م�صر بلبن��ان دولة م�صتقلة. 

واأنت��م ونحن جميع��ًا وال�صعب اللبناين كله يدرك مغزى ه��ذا العرتاف الذي امتنعت 

عنه م�صر العزيزة من قبل ومل تقدم عليه اإل اليوم. فقد وثقت من اأن ا�صتقالله كائن 

ه��ذه املرة ا�صتقالًل �صحيحًا، كما وثقن��ا نحن، فجاءت تعرتف به بعد اأن جئنا نوطده 

ون�صون��ه. ونحن نقدر الربح العظيم الذي ربحه لبن��ان بهذا العرتاف. فاإذا نحن وجهنا 

م��ن عل��ى هذا املنرب ال�صك��ر اإىل ال�صقيقة م�ص��ر حكومة و�صعبًا، وعل��ى راأ�صها ح�صرة 

�صاح��ب اجلاللة امللك فاروق املعظم، كما اأتوجه بال�صكر اخلا�ض اإىل ح�صرة �صاحب 

الرفعة ال�صديق م�صطفى النحا�ض با�صا رئي�ض احلكومة امل�صرية، الذي اأعطى خر برهان 

عل��ى احرتامه وحبه للبنان بهذا العرتاف، فاإننا نذكر يف الوقت نف�صه اأن علينا مل�صر 

الوف��اء به��ذا الف�صل. وهو مبادلتها اإخاء باإخاء، وودًا ب��ود، والتعاون على ما فيه م�صلحة 

البلدين ال�صقيقني امل�صتقلني. 
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مك�فحة الغالء:

وم��ن الأمور الت��ي �صتبادر احلكوم��ة اإىل معاجلتها ب�صدة وحزم، الغ��الء. اإنها �صتدر�ض 

الأ�صب��اب فتع��رف احلقيقي من امل�صطن��ع فتعال��ج الأول بالو�صائ��ل املمكنة وحتارب 

الث��اين بال�ص��رب عل��ى اأي��دي امل�صتغل��ني وتفر���ض رقاب��ة �صارمة عل��ى التج��ارة لتمنع 

ال�صتغ��الل والحت��كار، ونح��ن يف ه��ذا املو�ص��وع نف�ص��ل اأن نفعل اأكرث مم��ا نقول. 

و�صنعم��ل بال�ص��رتاك مع احلكوم��ة ال�صورية لل�صيط��رة على الأ�صعار نظ��رًا لتما�صك 

العالق��ة القت�صادي��ة ب��ني البلدي��ن.

ال�شي�حة وال�شطي�ف:

و�صتعنى احلكومة مب�صلحة ال�صياحة وال�صطياف والإ�صتاء و�صتقدم اإىل ح�صرات النواب 

م�صروع قانون يق�صي بتعزيز هذه امل�صالح وتنظيمها وتقوم بالدعاية الوا�صعة يف خمتلف 

الأقطار ول �صيما العربية لتعزيز هذا املورد. 

ت�شجيع ال�شن�عة:

و�صتعنى احلكومة بت�صجيع ال�صناعة الوطنية لت�صتغني هذه البالد عن كل ال�صناعات 

الغربية التي يكن ال�صتغناء عنها. كما تعمل على تاأمني املواد الأولية الالزمة لها. 

ت�شني املوا�شالت:

و�صت��ويل �صوؤون املوا�صالت ما ت�صتحقه من اهتمام، فت�صعى لتاأمني و�صائل التنقل والنقل 

الكافي��ة ول �صيم��ا ال�صي��ارات ولوازمها اآمل��ة اأن تلقى من قبل احللف��اء الت�صهيالت 

الالزمة بهذا ال�صاأن كما اأنها �صتعمل على اإ�صالح �صبكات الطرق وزيادتها يف جميع 

املناطق ول �صيما تلك التي ظلت مغبونة من هذه الناحية حتى اليوم. 

اإ�شالح النظ�م امل�يل:

وت��رى احلكوم��ة القائمة اأن النظام املايل يحت��اج اإىل اإ�صالح يكفل لفئات املكلفني 

املختلف��ة الع��دل وامل�صاواة. وه��ي �صتدر�ض اأن��واع ال�صرائب املوجودة وط��رق الإ�صالح التي 

تالئمنا. لتاأخذ باأف�صلها وجتعل ال�صرائب على اأ�صا�صها اآملة اأن حتقق ذلك قريبًا. 

الزراعة:

وق��د اأثبتت هذه احل��رب اأن الزراعة يف طليعة العنا�صر التي ترتك��ز عليها حياة الأمة 

لذل��ك �صتعمل احلكومة على اتخ��اذ جميع التدابر املوؤدية اإىل تنمية الإنتاج الزراعي 

ومنه��ا تو�صيع امل�صاحات ال�صاحلة للزراعة واإمدادها بالآلت الزراعية وتعزيز و�صائل الري 

و�صتبذل كل اجلهد ل�صتراد هذه الآلت واملواد الزراعية كالأ�صمدة الكيماوية والأدوية 

ملكافحة الأوبئة والأمرا�ض وحت�صني البذار. 

و�صت�صع��ى لتعزيز الرثوة اخل�صبية املحلية يف الب��الد للتعوي�ض عما قطع منها حتى الآن 

بتعزي��ز التحريج الع��ام و�صتوا�صل ت�صجيع الإنعا���ض الزراعي بتعمي��م القرو�ض الزراعية 

ونح��ن نع��رف ما يعانون يف ه��ذه الأزمة ال�صدي��دة ون�صعر معهم ونعط��ف عليهم وعلى 

املتعاقدين كل العطف، عطفًا نعرف اأنهم يرجون اأن يتحول حت�صينًا ماديًا، ع�صى اأن 

متكننا الظروف من هذا التحويل. وقد قررنا اأن منونهم من القمح املخ�ص�ض للتموين 

العائل��ي عل��ى اأن يح�صم الثمن تق�صيطًا من مرتباته��م. و�صنعمل على اإ�صالح املالك 

مبا يوؤمن العدل وامل�صتقبل للموظف ويكفل للكفاءات حقوقها. 

الق�ش�ء:

وم��ن اأهم ما تعت��زم احلكومة حتقيقه تنظيم الق�صاء اللبن��اين تنظيمًا نهائيًا يتفق 

م��ع مقت�صيات ال�صتقالل ال��ذي يتمتع به لبنان. واإذا كان العدل هو اأ�صا�ض امللك فهو 

كذلك دعامة اأ�صا�صية من دعائم ال�صتقالل ال�صحيح.

فاحلكوم��ة ت��رى لزامًا عليها اأن يوؤمن التنظيم املقبل ا�صتق��الل الق�صاء والق�صاة على 

اختالف درجاتهم ومراتبهم ليمار�ص��وا واجباتهم املقد�صة بروح العدل والتجرد والنزاهة 

والطماأنين��ة التام��ة. و�صتعيد النظر يف م��الك الق�صاة اللبنانيني فرتف��ع م�صتواهم اإىل 

درجة يوؤمن معها ال�صتقالل املادي الذي هو اأ�صا�ض الطماأنينة وال�صتقالل الأدبي و�صنوؤمن 

توزيع العدالة يف �صتى اأنحاء اجلمهورية ب�صورة تتفق مع رغبات وحاجات الأهلني ومنها 

تاأم��ني �صرعة الف�صل يف ق�صاياهم. و�صن�صمن لق�ص��اة امللحقات مالكًا يرفع م�صتواهم 

ويحول دون هجرة العنا�صر ال�صاحلة نحو العا�صمة وحماكمها. 

ه��ذه هي املب��ادئ الأ�صا�صية التي �صيبن��ى عليها التنظيم اجلدي��د. و�صتتخذ هذه املبادئ 

�ص��كل م�صاريع قوانني تعر�صها احلكومة على جمل�صك��م الكرمي يف دورته العادية 

املقبلة. 

التموين:

اأما فيما يتعلق بالتموين فاإن الوزارة قد اطماأنت اإىل تاأمني املقادير الالزمة من احلبوب 

ل�صته��الك اللبنانيني م��دة هذه ال�صنة حتى املو�صم املقبل. وق��د بو�صر متوين املوؤ�ص�صات 

العامة واملعاهد العلمية وامل�صت�صفيات باحلبوب ال�صاحلة للطحن ملدة ثالثة اأ�صهر اأو �صتة 

اأو ت�صعة، و�صيمون الأفراد عن ثالثة اأ�صهر دفعة واحدة. و�صت�صعى احلكومة مع املراجع 

املخت�ص��ة لزيادة كمية ال�صكر والأرز املخ�ص�صة حاليًا، و�صتعنى بتاأمني املالب�ض للطبقة 

الفقرة بوا�صطة املواد الأولية »من غزل القطن وغزل ال�صوف املوجودة لدى وزارة التموين«.

التب�دل التج�ري:

و�صت��داأب احلكوم��ة عل��ى ت�صجي��ع زيادة حرك��ة التب��ادل التجاري بني لبن��ان والأمم 

املتحدة وبلدان ال�صرق املجاورة و�صائر الأقطار العربية وقد حتققت اأخرًا حري��ة ال�صتراد 

والإ�ص��دار بني لبنان و�صوريا، و�صت�صرف على طلبات ت�صهيل ال�صتراد من اخلارج عاملة 

على زيادة الت�صال بالأ�صواق العاملية. 
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ال�شح�فة: 

و�صتخ�ص���ض احلكومة لل�صحافة العناية الالئقة بها، كمدر�صة لل�صعب ومراآة ل�صعوره. 

وه��ي تريد لهذه الأداة املدنية الفكرية اخلطرة اأن ترتقي اإىل الذروة لكي تكون فائدة 

الوطن منها وفرة. و�صتدر�ض احلكومة اأ�ص�ض التنظيم الذي من �صاأنه اأن يبلغ بال�صحافة 

ه��ذه املرتبة مع اأ�صحاب العالقة وهي تعلم اأن من بع�ض اأ�ص�صها اإيجاد نقابة للعاملني 

فيها، واإمدادها بامل�صاعدات الأدبية واملادية امل�صروعة، فيجب اأن تكون ل�صحافة لبنان 

و�صحافيي��ه املنزل��ة الالئق��ة بهم. وترج��و احلكوم��ة اأن تتمكن من ح��ل م�صاكل 

ال�صحافة احلالية حاًل مريحًا فيتمتع ال�صحافيون بقدر اأوفر من احلرية والورق. 

الرتبية الوطنية:

وتتج��ه اأنظار احلكوم��ة احلا�صرة نحو التبعات اجل�صام الت��ي يفر�صها عهد ال�صتقالل 

احلايل يف �صتى مبادئ الرتبية الوطنية. 

ف�صت�صعى احلكومة باأن تربي الن�ضء تربية �صحيحة وباأن يوجه منذ الآن توجيهًا �صحيحًا 

نح��و احلرية والع��زة وال�صتقالل. و�صتتخ��ذ الو�صائل الالزم��ة لتعزيز اللغ��ة العربية – لغة 

الوط��ن اللبناين – يف جمي��ع املعاهد املوجودة يف بالدنا ويف جميع فروع التعليم. وتاريخ 

الب��الد وجغرافيته��ا وم��ا اإىل هاتني املادتني يج��ب اأن ترعى حرمت��ه املفرو�صة بحيث ل 

يخ��رج اأبناوؤه��ا وهم اأعرف بب��الد غرهم منهم ببالدهم، فنحن نري��د اأن نخرج ن�صئًا 

واحدًا موحد الهدف وال�صعور والوطنية. 

و�صتجعل التعليم البتدائي اإجباريًا وتعمل على ن�صره وتعميمه يف القرى اللبنانية حتى 

يق�صى على الأمية ق�صاًء تامًا. 

و�صتعنى احلكومة بو�صع منهاج خا�ض بالتعليم الثانوي تتم�صى عليه جميع املعاهد 

اخلا�صة. 

وترى احلكومة اأن توجد لل�صباب اللبناين اآفاقًا جديدة غر التعليم العايل واملهن احلرة 

الت��ي ت�صخم��ت يف ال�صنني الأخ��رة. وذلك بتعزي��ز التعليم الزراع��ي والتعليم ال�صناعي 

ليبق��ى الن���ضء مرتبطًا بالأر�ض ومعتني��ًا با�صتثمارها ملا فيه خ��ره اخلا�ض وخر البالد 

عام��ة. وليك��ون لدي��ه من احل��رف ال�صناعية ما يح��ول دون البطالة ويحول��ه عن تيار 

الوظائف وي�صمن له عماًل مفيدًا وي�صد فراغًا كبرًا يف حياتنا القت�صادية. 

ال�شب�ب والري��شة:

و�شتعن��ى عناي��ة خا�ش��ة بالرتبي��ة الريا�شي��ة يف املدار���ض الر�شمي��ة ويف اأو�ش��اط ال�شباب. 

و�صتخ���ض ال�صباب على اختالف فئات��ه بالعناية الكاملة، فتعم��ل على تقويته روحًا 

وج�صدًا، حتى تكفل للوطن اأجياًل قوية معنويًا وماديًا. واحلكومة تنتهز هذه الفر�صة 

خ�صو�ص��ًا عل��ى �صغار املزارعني وت�صجيع اإن�صاء اجلمعي��ات التعاونية الزراعية يف البالد. 

كما تقوم بتعميم الإر�صادات الفنية على امل�صتغلني بالزراعة. 

ال�شحة والإ�شع�ف الع�م:

ويف ناحي��ة ال�صحة والإ�صع��اف العام �صتوفر التدابر الواقية م��ن الأوبئة والأمرا�ض حفظًا 

ل�صح��ة الأهل��ني ومن يقطن البالد من اأجان��ب وجيو�ض حليفة و�صتب��ذل جهدًا خا�صًا 

ملحاربة اأزمة الأدوية وامل�صول واللقاحات و�صائر العالجات الالزمة و�صتخابر الدول لت�صهيل 

ا�صتراد هذه املواد وتخ�صي�ض لبنان مبا يحتاج اإليه منها.

تنظيم العمل:

و�صتواجه احلكومة م�صاكل العمل والعمال رغبة منها يف اأن تكفل للعامل خبزه مع 

كفالته��ا حلريته. واأن تكفل له م�صتقبل��ه وحقوقه امل�صروعة، على اأن يتفهم العمال 

م�صلح��ة الوطن و�صرورة الت�صامن مع �صاحب العم��ل يف �صبيل تلك امل�صلحة. و�صت�صهر 

عل��ى القوان��ني املو�صوع��ة حلماية العامل وت�ص��ع منها ما ينق�ض. وهي من��ذ الآن ت�صعى 

لإيجاد حلول تقيها خطر امل�صاكل املرتقب ح�صولها من انتهاء احلرب وانت�صار البطالة. 

امل�شروع الإن�ش�ئي الع�م:

ف�صت�صع م�صروع��ًا اإن�صائيًا عامًا وا�صع النطاق ينطوي على عدة م�صاريع خمتلفة كالري 

و�صق الطرق وجتديد املدن واإنعا�ض القرى، تفر�ض حتقيقه يف مدة خم�ض �صنوات، و�صتتقدم 

قريب��ًا جدًا اإىل جمل�صكم الكرمي بهذا امل�صروع وتخ�ص�ض له موازنة م�صتقلة. على اأن 

يكون قانونًا تتقيد به احلكومات املتعاقبة و�صيا�صة عامة تتبعها دوائر الدولة. 

كف�لة العدل الجتم�عي:

ول ب��د اأن نلتف��ت اإىل نتائج الغ��الء واآثاره ل �صيما ب��ني الطبقات الفق��رة. و�صتبادر اإىل 

معاجلة الفاقة والبوؤ�ض النا�صئ عنها مبا اأمكن من و�صائل الإ�صعاف وهي لذلك �صتمد 

املوؤ�ص�صات اخلرية والإن�صانية باأوفر ما يكن من املعونة.

و�صتدر���ض احلكوم��ة بكثر م��ن الدقة والهتم��ام امل�صاريع العاملي��ة املو�صوعة يف هذه 

احلرب لتح�صني حال املجتمع ولإقامة العدل الجتماعي فتاأخذ منها ما يالئم طبيعة 

هذه البالد وما فيه كفالة الق�صاء على البوؤ�ض باألوانه. 

جمهود املراأة:

ول يك��ن ذكر العمل اخل��ري والإن�صاين دون الإ�صارة اإىل جمهود امل��راأة واإمكانياتها 

يف ه��ذا ال�شبيل. اإن حك�متنا تنظر بكثر من العطف اإىل الن�شاط االإن�شاين وال�طني 

ال��ذي تبذل��ه ن�صاوؤنا، واإذا هي مل تعد بتو�صيع حقوق امل��راأة ال�صيا�صية برغم عطفها على 

روح الإقدام التي اأوحت لبع�ض �صيدات لبنان املطالبة بهذه احلقوق، فاإنها تعد وعدًا ثابتًا 

باأنها �صت�صجع كل حركة اجتماعية تقوم بها ال�صيدات خلدمة الوطن والإن�صانية. 
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حكومة ري��ش ال�شلح الث�نية

1945‑1‑9 • 1944‑7‑3

 K/1484 مر�شوم رقم

اإن رئي�ض اجلمهورية اللبنانية

بناء على الد�صتور اللبناين ال�صادر يف 23 اأيار 1926 واملعدل بالقوانني الد�صتورية ال�صادرة يف 7 

ت�صرين الأول �صنة 1927 و 8 اأيار �صنة 1929 و 9 ت�صرين الثاين �صنة 1943، ير�صم ما ياأتي:

املادة الأوىل: عنّي ريا�ض بك ال�صلح رئي�صًا ملجل�ض الوزراء.

املادة الثانية: ين�صر هذا املر�صوم ويبلغ حيث تدعو احلاجة.

بروت يف 3 متوز �صنة 1944

الإم�صاء: ب�صاره خليل اخلوري

K/1485 مر�شوم رقم

اإن رئي�ض اجلمهورية اللبنانية

بن��اء على الد�صت��ور اللبناين ال�صادر بتاري��خ 23 اأيار �صنة 1926 املع��دل بالقوانني الد�صتورية 

ال�صادرة بتاريخ 17 ت�صرين الأول �صنة 1927 و 8 اأيار �صنة 1929 و 9 ت�صرين الثاين �صنة 1943.

وبناء على املر�صوم رقم 1484 تاريخ 3 متوز �صنة 1944.

وبناء على اقرتاح رئي�ض جمل�ض الوزراء

ير�صم ما ياأتي:

املادة الأوىل: عنّي ال�صادة: ريا�ض ال�صلح: رئي�ض جمل�ض الوزراء وزيرًا للداخلية والتموين

والأ�صتاذ حبيب اأبو �صهال: نائبًا لرئا�صة الوزارة ووزيرًا للعدلية والرتبية الوطنية.

و�صليم بك تقال: وزيرًا للخارجية والأ�صغال العامة.

وحميد بك فرجنية: وزيرًا للمالية.

والأمر جميد اأر�صالن: وزيرًالل�صحة والإ�صعاف والزراعة والدفاع الوطني.

وحممد بك الف�صل: وزيرًا للتجارة وال�صناعة والربق والربيد.

املادة الثانية: ين�صر هذا املر�صوم ويبلغ حيث تدعو احلاجة.

بروت يف 3 متوز 1944.

الإم�صاء: ب�صاره خليل اخلوري

�صدر عن رئي�ض اجلمهورية

رئي�ض جمل�ض الوزراء

الإم�صاء: ريا�ض ال�صلح

البي�ن الوزاري حلكومة ري��ش ال�شلح

1944‑7‑11

)ن�لت الثقة ب�أكرثية 41 �شوتً�(

للتوج��ه يف هذا العه��د اإىل ال�صباب وهي تعلم حما�صته وحبه لوطن��ه معلنة اعتمادها 

على ن�صاطه واإخال�صه يف بناء ال�صرح الوطني اعتمادًا كبرًا. 

امله�جرون:

و�صتت�ص��ل حكوم��ة لبنان ب�صطره املغ��رتب ال�صارب يف اآفاق املعم��ور، وراء احلياة واملجد، 

فنح��ن ل نن�ص��ى اأن اأولئك املهاجرين الكرام قد تلفت��وا اإىل كل نه�صة وطنية قامت 

هنا واأمدوها مبا ملكوا، بل اأنا ل اأ�صتطيع اأن اأن�صى تاأييدهم لنا اأيام كنا ندعوهم اإىل 

ن�ص��رة الوطن والدفاع عن حقوقه. ذلك ف�صاًل عن الذكر الرفيع الذي اأقاموه لبالدهم 

حي��ث حلوا واأقاموا. و�صت�صعى احلكومة اإىل توثيق الت�صال بيننا وبينهم حتى يف زمن 

احلرب فاإذا ما و�صعت اأوزارها قام ات�صال مبا�صر يعود على لبنان وعلى مهاجريه بالنفع 

اجلزيل وتبادل املنافع املعنوية واملادية. 

املعتقلون:

واأم��ا اهتمام حكومتنا باأمر املعتقلني واملبعدين فق��د �صبق كل اهتمام. ومن اأعرف 

مني مبا يقا�صيه املعتقلون، من بوؤ�ض واأمل وما يكابدونه من عناء و�صقم، واأنا الذي ق�صى 

م��ن حياته يف املعتقالت �صطرًا ويف املنايف �صطرًا. وقد وفقنا الله اإىل جناح امل�صعى وبداأت 

قواف��ل املعتقلني تغادر املعتقالت وتتمتع بنعمة احلرية الكربى. ونحن لن تغم�ض لنا 

عي��ون حتى يعود اآخ��ر معتقل اإىل وطنه واأهله. وعلى اأين اآم��ل اأن ل ي�صي قليل حتى 

يكون جميع املعتقلني قد ا�صتعادوا حريتهم و�صكنوا اإىل ديارهم وذويهم.

اأيها الزمالء الكرام،

لق��د جاهدت هذه البالد جه��ادًا طوياًل، و�صربت على الآلم �ص��ربًا جمياًل وقدمت من 

الت�صحي��ات ق��درًا جزياًل لكي ت��رى ال�صتقالل وال�صي��ادة ين�صران على قننه��ا البي�صاء 

و�صهولها ظاًل ظلياًل. 

وه��ا هي اأمانيها حمققة باإذن الله وبنعمة الألفة والحت��اد املكني بني اأبنائها، والوعي 

القوم��ي والنامي بني نا�صئتها، بف�صل اأولئك الذين جاهدوا و�صربوا وكابدوا و�صحوا حتى 

بالنفو�ض. 

 فعن هذا املنرب العايل اأبعث اإىل اأولئك جميعًا بتحية الولء، واأبعث بتحية الوفاء اإىل ذكرى

ال�صه��داء، معاهدًا الله وال�صعب وممثلي��ه الكرام على اأن نعمل بعزم وجهد وقوة على 

اأ�صا�ض هذا الربنامج الذي قدمته بني اأيديكم والذي اأرجو اأن متنحونا عليه اأنا وزمالئي 

الوزراء ثقتكم، اأخذ الله بيدنا جميعًا ملا فيه اخلر والعزة للوطن وبنيه. )ت�صفيق(.

امللحق‑8ب
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وقد �صرعنا يف اإقامة التمثيل ال�صيا�صي لدى الدول احلليفة وال�صقيقة فعّينا مندوبني فوق 

العادة وزيرين مف��شني اأحدهما يف اجلزائر واالآخر لدى بالط �شان جامي�ض. و�شنتم تعيني 

ممثلينا يف بقية العوا�صم مع معاونيهم فن�صتكمل بذلك متثيلنا اخلارجي الذي هو 

مظهر من اأهم مظاهر ال�صتقالل تفّرد به هذا العهد من تاريخ لبنان. 

و�صنتاب��ع �صيا�ص��ة حكومتن��ا الد�صتوري��ة الأوىل يف توثيق عالقات التع��اون الأخوي مع 

البلدان العربية ال�صقيقة. ونحن نحتفظ باأح�صن العالقات بيننا وبني فرن�صا وبريطانيا 

العظمى املتحدة و�صائر الدول الديقراطية احلليفة التي نرجو لها الن�صر القريب. 

ح�صرات النواب املحرتمني، 

لق��د وجهت احلكوم��ة يف املرحلة الأوىل معظ��م جهدها اإىل الناحي��ة اخلارجية، وقد 

تطل��ب الكث��رون اأن يكون النج��اح يف الداخل مثله يف احلق��ل اخلارجي. ونحن واإن 

كنا مل نّدع الع�صمة يف اأعمالنا، نريد من مواطنينا اأن يقدروا النتائج التي تو�صلنا اإليها 

حق قدرها، واأن يقدروا كذلك �صعوبة العمل يف احلقلني معًا يف عهد الن�صال والتاأ�صي�ض 

والنقالب. اإن طبيعة النجاح ال�صريع يف ال�صوؤون اخلارجية، كان ل بد لها من اإحداث 

�صيء من البلبلة يف احلالة الداخلية، وما من انقالب حدث يف بلد من البلدان اإل رافقه 

�صيء من عدم التوازن يف ناحيتي الداخل واخلارج خ�صو�صًا يف بادئ الأمر. 

اأما الآن وقد ا�صتقرت اأ�ص�ض بنائنا اخلارجية فقد اأ�صبح من املي�صور �صرف معظم اجلهد 

اإىل ال�ص��وؤون الداخلية مع احلر�ض كل احلر���ض يف الناحية اخلارجية للمحافظة على 

ما نلناه وتوطيده. على اأننا يجب اأن ن�صر اإىل الظروف املوؤاتية التي عاونتنا كثرًا على 

حتقي��ق اأم��اين البالد بتلك ال�صرعة الن��ادرة واإذا كنا نرجو اأن ل نح��رم مواتاة الظروف 

يف ه��ذه الف��رتة اأي�ص��ًا، اإل اأنن��ا نف�صل اأن نعتم��د كل العتماد عل��ى جتردكم الوطني 

وح�ص��ن تقديركم وجميل موؤازرتكم وتاأييدكم يف حتقي��ق الإ�صالح املن�صود. ولكي 

يت�صن��ى للبنان املحافظ��ة على ال�صتقالل والتمتع مبنافع ال�صي��ادة الوطنية، يجب اأن 

تقوم حياته الداخلية على اأ�ص�ض �صاحلة متينة ل ي�صوبها �صعف ول يعتورها اختالل.

 

اإن اأو�ص��اع املا�صي – وكثر منها على غر امل�صلح��ة الوطنية املجردة – ل ت�صلح كلها 

للبن��ان يف عهده ال�صتقاليل الد�صتوري القائم، فال بد من اإدخال التحوير والتبديل على 

ه��ذه الأو�ص��اع بحيث تالئم هذا العه��د وبحيث تلبي طموح لبن��ان اإىل التقدم واملجد. 

فهنالك قيود داخلية تعوق لبنان عن ال�صر اإىل الأمام بال�صرعة التي ي�صتطيعها. ولعل 

اأثق��ل ه��ذه القيود النظام الطائفي وق��د زادتنا جتارب احلكم يف الأ�صه��ر الت�صعة الأوىل 

معرفة بثقل هذا القيد. 

لذل��ك �صتك��ون الطائفي��ة اأول م��ا نعاجل��ه يف اأو�صاعن��ا، ول��ن نكتف��ي يف معاجلتها 

 بالعم��ل يف احلقل القان��وين بل �صيكون عالجنا لها اأعم��ق اإذ نعمل على ا�صتئ�صالها 

من النفو�ض. 

)ال��دور الت�صريع��ي اخلام�ض. العقد ال�صتثنائي الثالث ل�صن��ة 1944. حم�صر اجلل�صة الأوىل، 

تاريخ 11‑7‑1944(. 

)...(

ح�صرة النواب املحرتمني،

لق��د ا�صتكمل لبن��ان يف الت�صعة اأ�صهر الت��ي مرت ]على[ عهده ال�صتق��اليل الد�صتوري 

اأ�صب��اب ه��ذا ال�صتقالل يف احلقل اخلارجي، وذلك بف�صل اجله��اد العظيم الذي جاهده 

اأبن��اوؤه، وبف�صل الت�صحيات الغالية التي بذله��ا كباره و�صغاره، رجاله ون�صاوؤه، حتت راية 

الحت��اد الوطن��ي املكني، وق��د كان من روعة احت��اده وجهاده وت�صحيت��ه، اأن اأحاطته 

ال�صع��وب العربية ال�صقيقة والديقراطيات بذل��ك العطف الذي ل ين�صاه وبذلك التاأييد 

الذي زاد ا�صتقالله مناعة و�صيادته الوطنية ر�صوخًا يف امليدان الدويل العام. 

لق��د ق��ال لبنان كلمته واأعلن اإرادته يف اأن يكون �صي��د نف�صه �صيادة وطنية تامة حني 

ع��دل د�صت��وره بتاريخ 9 ت�صرين الثاين �صنة 1943، وقد اأ�صبحت هذه ال�صيادة فعلية بعد اأن 

اعرتف��ت له بها الدول ال�صقيقة املحيطة ب��ه والبعيدة عنه والدول الديقراطية احلليفة 

وبع��د اأن ت�صل��م جمي��ع ال�صالحيات التي كان��ت خارجة عن يده، مم��ا كان يعرف 

بامل�صال��ح امل�صرتكة: كاإدارة اجلمارك ومراقبة ال�ص��ركات ذوات المتياز والأمن العام 

و... واأ�صب��ح ا�صتقالله حقيقة واقعة ل ا�صمًا فح�ص��ب ول وهمًا، ا�صتقالًل �صحيحًا لي�ض 

على اللبنانيني اإل اأن يح�صنوا ممار�صته، ويح�صنوا املحافظة ليجنوا ثماره وخراته. 

ويج��در بن��ا ونحن نختتم املرحلة الأوىل من الن�صال ونع��دد ما ا�صتفادته البالد فيها من 

مقوم��ات ال�صي��ادة، اأن ننوه بالف�ص��ل العظيم الذي كان ملجل�صك��م الكرمي يف بلوغ 

لبنان هذه الغاية ال�صعيدة، ذلك هو جمل�صكم الكرمي، فلقد كانت مواقفه الوطنية 

الباه��رة من اأروع م��ا �صجلته تواري��خ املجال�ض النيابي��ة وكان ب�صالبت��ه وجراأته و�صدة 

اندفاعه وحر�صه على حقوق البالد، خر ظهر لرجال احلكم واأقوى معني على توطيد 

دعائم ال�صتقالل. 

وق��د كان من حما�صن التوفيق اأن افتتحنا عه��د هذه الوزارة بتوقيع بروتوكول الأمن 

الع��ام واأنتم تدركون خط��ورة هذه امل�صلحة، ف�صنعمد ف��ورًا اإىل تنظيمها كما �صرعنا 

يف تنظي��م غرها من امل�صالح التي ت�صلمناها خالل هذا العهد. واأما اجلي�ض فقد و�صع 

ق�صم منه حتت ت�صرفنا كما تعلمون، و�صنتابع املفاو�صات لت�صلمه كاماًل، واإن توطيد 

الأم��ن الداخل��ي �صيكون مكفوًل بف�صل الق��وى التي اأ�صيفت يف الف��رتة الأخرة على 

قوات الأمن، وبف�صل الروح املعنوية اجلديدة التي ت�صيطر على هذه القوات وقد �صرع هذا 

الق�ص��م م��ن اجلي�ض يوؤدي مهمته اإذ تع��اون مع قوى الدرك لتنفي��ذ اأحكام القانون يف 

منطقة ب�صري واإقرار الأمن والنظام. 
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و�صيظ��ل التموي��ن موؤمنًا على ما هو ج��ار، بف�صل ما جادت به املوا�ص��م وبف�صل التعاون 

الوثيق بني وزارة التموين وجمل�ض املرة. 

اإن هذه املرحلة الثانية من عهدنا ال�صتقاليل التي نلجها تتطلب منا اأن نتغلب على 

كل م��ا يف جمتمعن��ا من اآث��ار املا�صي، من �صعف �صيا�ص��ي اأو اجتماع��ي اأو اقت�صادي اأو 

ثق��ايف، وي�صاف اإلي��ه العمل بكل و�صيلة عل��ى اإقرار الثقة الوطني��ة يف النفو�ض وتر�صيخ 

التعلق بال�صتقالل فيها وحماربة كل �صك اأو ت�صكيك فيه اأ�صد حماربة. 

اإنن��ي وزمالئي نقوم باأعب��اء احلكم يف هذه املرحلة اخلطرة ونحن ندرك اأنها تتطلب 

جه��دًا عظيم��ًا. وقد وطّنا النف�ض عل��ى اأن نعمل بكل ما يف �صدورن��ا من اإخال�ض وما 

يف ا�شتطاعتن��ا من جهد ون�شاط واأن ننجز املهم��ة ب�شرعة فال جنتمع اإليكم يف الدورة 

املقبلة العادية اإل ونكون قد حققنا من هذا الربنامج اأخطر بنوده واأكرثها باإذن الله.

اأيه��ا الن��واب املحرتم��ون اإن هذا الربنامج ال��ذي نقدمه بني اأيديكم لي���ض اإل جزءًا من 

برنام��ج حكومتنا ال�صابقة الذي نعتربه برنامج حكومتنا ه��ذه اأي�صًا واإمنا اأردنا بهذا 

البي��ان الت�شدي��د عل��ى بع�ض النقاط الت��ي �شنقدمه��ا باالهتمام والعناي��ة على غرها 

خلطورتها معتمدين على تاأييدكم ومعونتكم. )ت�صفيق(.

حكومة ري��ش ال�شلح الث�لثة

1947‑6‑7 • 1946‑12‑14

K/7685 مر�شوم رقم

اإن رئي�ض اجلمهورية اللبنانية

بناء على الد�صتور اللبناين

وبناء على املر�صوم 7684 ال�صادر بتاريخ 14 كانون الأول �صنة 1946

ير�صم ما ياأتي:

املادة الأوىل: عنّي دولة ريا�ض بك ال�صلح رئي�صًا ملجل�ض الوزراء.

املادة الثانية: ين�صر ويبلغ هذا املر�صوم حيث تدعو احلاجة.

بروت يف 14 كانون الأول �صنة 1946

الإم�صاء: ب�صاره خليل اخلوري

K/7686 مر�شوم رقم

اإن رئي�ض اجلمهورية اللبنانية

بناء على الد�صتور اللبناين

بناء على املر�صوم رقم 7685 ال�صادر بتاريخ 14 كانون الأول �صنة 1946

وبناء على اقرتاح رئي�ض جمل�ض الوزراء

اإنن��ا نري��د اأن نقيم بناء هذا الوط��ن يف النفو�ض على اأ�صا�ض الوطني��ة والأخالق الفا�صلة 

التي تاأمر النا�ض بها الأديان جميعها والتي يعلمها العقل واحلكمة الإن�صانية املجردة، 

واملدر�ص��ة هي اأ�صل��ح تربة لغر�ض هذه الب��ذور ال�صاحلة يف النفو�ض، وعل��ى ذلك �صتكون 

عنايتنا باملعارف عناية وا�صعة عميقة. 

 ومن اأ�ص�ض الإ�صالح التي نراها �صرورية تعديل قانون النتخاب، فقد علم اجلميع عيوب

القانون املعمول به الآن، وعلى ذلك �صنقدم اإىل جمل�صكم الكرمي م�صروعًا جديدًا ن�صتوحي 

فيه م�صلحة لبنان واإرادة الناخب اللبناين لي�ض غر. 

ويف طليعة ما �صنوجه عنايتنا اإليه اآلة احلكم لندخل اإليها الإ�صالح الذي يكفل �صر 

الأعمال �صرًا ح�صنًا وتاأمني م�صالح اجلمهور تاأمينًا كاماًل �صريعًا. 

اإن عي��وب اآل��ة احلك��م �صواء م��ا كان م�ص��دره القوان��ني والأنظمة نف�صه��ا، اأم تراخي 

املوظف��ني قد اأحلقت بهيبة احلكم اأثرًا بليغًا حت��ى اجتازت هذه الهيبة بع�ض اأزمات 

غ��ر قليلة اخلطورة اأحيان��ًا. ولكن اخلطة التي وطدنا النف���ض على �صلوكها �صتزيل 

اأ�صب��اب ه��ذا ال�صع��ف لنحافظ على هذه الهيب��ة التي اإن �صعفت تعر���ض البلد يف كل 

النواح��ي للت�صع�ص��ع واإننا نرجو اأن نحق��ق اإ�صالح القوانني املالية، وم��ا اإحداث ال�صريبة 

عل��ى الدخ��ل املطروح على جمل�صكم الكرمي يف هذه الدورة اإل جزء من هذا الإ�صالح 

املنتظر. واإين اأرجو اأن نقدم لكم املوازنة اجلديدة يف الفرتة القانونية املعينة، وهي موازنة 

�صتكون قائمة على توجيه جديد يف خمتلف مرافق البالد العامة. 

اإن لبن��ان ي�صتطي��ع اإذا اأح�صن جتهي��زه وتنظيمه اأن ي�صاعف ثروت��ه اأ�صعافًا مبا حبته 

الطبيعة من موارد، و�صن�صع له ال�صيا�صة القت�صادية ال�صاملة العديدة الوا�صعة التي نعدها 

لتاأمني ازدهار البلد. 

واأم��ا من الناحية الجتماعية فقد با�صرنا هذه ال�صيا�صة الإ�صالحية ب�صرب داء املقامرة 

ال�صرب��ة ال�صدي��دة ومالحقة املقامرين. ولن يجد من��ا اأحٌد يف هذا ال�ص��اأن واأمثاله راأفة اأو 

هوادة. و�صنعالج م�صاكل العمال ونعنى ب�صوؤونهم وتنظيمهم بحيث تتوفر لهم اأ�صباب 

العي�ض احل�صن الذي ي�صتحقه ن�صاطهم وجهدهم. 

واأم��ا الغ��الء فبالرغم من اأن��ه داء م�صتع�ض ت�صك��و منه جميع ال��دول ومنها املحيطة 

بنا – �صكوان��ا اأو اأكرث – فاإنن��ا نرج��و اأن تخف وطاأته بتاأثر اأ�صب��اب خارجية: كتقدم 

احللف��اء يف اأوروب��ا، ويف �صرهم نحو الن�صر الذي نرجوه قريب��ًا. وداخلية: كورود كميات 

الب�صائ��ع املطلوب��ة م��ن بريطاني��ا والوليات املتح��دة. ون�صي��ف اإىل ذل��ك التدابر التي 

�صتتخذها احلكومة ملنع الحتكار والتالعب بالأ�صعار.

امللحق‑8ج
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ير�صم ما ياأتي:

عنّي ال�صادة:

�صربي بك حماده: نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء ووزيرًا للداخلية.

عبد الله اليايف: وزيرًا للعدلية.

جربائيل املر: وزيرًا لالأ�صغال العامة.

الأمر جميد اأر�صالن: وزيرًا للدفاع والربق والربيد.

كميل �صمعون: وزيرًا للمالية.

هرني بك فرعون: وزيرًا للخارجية واملغرتبني.

كمال بك جنبالط: وزيرًا لالقت�شاد ال�طني وال�ش�ؤون االجتماعية والزراعة.

الدكتور اإليا�ض اخلوري: وزيرًا لل�صحة والإ�صعاف العام والرتبية الوطنية.

املادة الثانية: ين�صر هذا املر�صوم ويبلغ حيث تدعو احلاجة.

بروت يف 14 كانون الأول �صنة 1946

الإم�صاء: ب�صاره خليل اخلوري

K/7687 مر�شوم رقم

اإن رئي�ض اجلمهورية اللبنانية

بناء على الد�صتور اللبناين

بناء على املر�صوم رقم 7686 ال�صادر بتاريخ 14 كانون الأول �صنة 1946

وبناء على اقرتاح رئي�ض جمل�ض الوزراء

ير�صم ما ياأتي:

كل��ف دولة عب��د الله بك اليايف وزي��ر العدلية بوكالة وزارة املالي��ة مدة غياب كميل 

�صمعون وزير املالية.

املادة الثانية: ين�صر ويبلغ هذا املر�صوم حيث تدعو احلاجة.

بروت يف 14 كانون الأول 1946

الإم�صاء: ب�صاره خليل اخلوري

�صدر عن رئي�ض اجلمهورية

رئي�ض جمل�ض الوزراء

الإم�صاء: ريا�ض ال�صلح

K/9128 مر�شوم رقم

اإن رئي�ض اجلمهورية اللبنانية

بناء على الد�صتور اللبناين

بن��اء عل��ى كتاب اال�شتقال��ة املقدم من مع��ايل ال�شيد كمال جنبالط وزي��ر االقت�شاد 

الوطني وال�صوؤون الجتماعية والزراعة

بناء على اقرتاح رئي�ض جمل�ض الوزراء

ير�صم ما ياأتي:

امل��ادة االأوىل: قبلت ا�شتقالة مع��ايل ال�شيد كمال جنبالط من وزارتي االقت�شاد وال�ش�ؤون 

الجتماعية والزراعة.

املادة الثانية: كلف دولة ال�صيد عبد الله اليايف وزير العدلية تاأمني اأعمال وزارتي القت�صاد 

وال�صوؤون الجتماعية والزراعة بالوكالة.

املادة الثالثة: ين�صر ويبلغ هذا املر�صوم حيث تدعو احلاجة.

بروت يف 29 اأيار �صنة 1947

الإم�صاء: ب�صاره خليل اخلوري

�صدر عن رئي�ض اجلمهورية

رئي�ض جمل�ض الوزراء

الإم�صاء: ريا�ض ال�صلح

البي�ن الوزاري حلكومة ري��ش ال�شلح 

)ن�لت الثقة ب�لإجم�ع(

)الدور الت�صريعي اخلام�ض. العقد العادي الثاين ل�صنة 1946. حم�صر اجلل�صة الثانية ع�صرة. 

تاريخ 21‑12‑1946(. 

)...(

ح�صرات النواب املحرتمني،

عندم��ا تف�ص��ل فخام��ة رئي�ض اجلمهوري��ة فدعاين لت��ويل اأعباء احلك��م اأقبلت على 

ال�صط��الع باملهمة يحدوين الإخال���ض لوطني والرغبة يف خدمت��ه يف الظروف الدقيقة 

الت��ي جنتازها والتي نح��ن مقبلون عليها. لقد كان من ب��وادر التوفيق اأن ي�صاركني 

يف حم��ل اأعباء هذه املهمة زمالئي الك��رام الذين يتمثل فيهم اإىل جانب الكفاءات 

املمت��ازة ائتالف الكلمة وروح الإخال�ض للعهد واحلر���ض على �صيانة احلريات العامة 

يف نطاق ال�صيادة الوطنية، هذه ال�صفات املتمثلة يف جمل�صكم الكرمي الذي كتب يف 

تاريخ لبنان اأجمد �صفحة بتحريره اإياه من قيود النتداب وتوطيده دعائم ال�صتقالل. 

لق��د كان �صالحنا الفعال يف خمتلف مراح��ل جهادنا الذي اأثار اإعجاب العامل احتادنا 

جميعًا وتروننا اليوم اأ�صد حر�صًا على هذا الحتاد بني خمتلف عنا�صر ال�صعب ولئن طراأ 

عل��ى هذا الحتاد بع���ض الفتور فاإن وطني��ة اللبنانيني كفيلة باإزالت��ه. واإنني وزمالئي 

�صنجن��د اأنف�صنا لل�صر يف هذا ال�صبيل حتى تع��ود �صفوف اللبنانيني مرتا�صة متكاتفة 

كما كانت يف مطلع عهد ال�صتقالل. 

اإن خطتن��ا القومي��ة هي تلك اخلط��ة التي ارت�صيناه��ا جميعًا والتي ق��ام عليها هذا 

العه��د، هي اخلطة التي اتبعتها احلكومات ال�صتقاللي��ة ال�صابقة جميعًا – ا�صتقالل 

لبنان بحدوده احلا�ص��رة ا�صتقالًل تامًا ناجزًا وتعاون وثيق مع �صقيقاته العربيات �صمن 

ميث��اق اجلامع��ة العربية التي لي�صت هي دول��ة فوق الدول، تعاون ا�صرتطن��ا فيه وما زلنا 
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ن�شرتط اأن ال مي�ض �شيادة لبنان ب�شكل من االأ�شكال. 

اإنن��ا نوؤكد ملجل�صكم الك��رمي ال�صر على هذه اخلطة ل نحي��د عنها ينة ول ي�صرة، 

وعلى هاتني الدعامتني ترتكز �صيا�صتنا، وبهذه الروح �صن�صرت�صد يف معاجلة جميع �صوؤون 

الوطن كما نفعل يف ق�صيتي املغرتبني والإح�صاء مثاًل. فاإن احلكومة لن متيل اإىل فئة 

تطالب بهذا املطلب ول لأخرى تطالب بذاك اإذا كان غر�ض الفئتني اأن يكاثر بع�صهما 

بع�ص��ًا. ولئ��ن كانت قد اأ�صاف��ت اإىل ا�صم وزارة ال�صوؤون اخلارجي��ة لفظة املغرتبني فلي�ض 

لأنها ترغب يف زيادة عدد بع�ض الطوائف وعدد الناخبني والنواب منها، بل لأنها تريد اأن 

تربه��ن على مبلغ اهتمامها برعاية املغرتبني الرعاي��ة التي ي�صتفيدون منها وي�صتفيد 

منه��ا وطنهم واإخوانهم املقيمون جميعًا على ال�ص��واء. واملغرتبون اللبنانيون كانوا وما 

زالوا م�صرب املثل يف الت�صامح الأخوي والبذل يف �صبيل ال�صتقالل، واإنه ملن دواعي ال�صتغراب 

اأن نبح��ث ق�صيتي املغرتبني والإح�ص��اء بفكرة طائفية بينما يجب اأن ت�صيطر علينا يف 

معاجلتهم��ا الفكرة الوطني��ة ال�صحيحة. على هذا العتبار وعلى ه��ذا العتبار وحده 

تنظر احلكومة اإىل الأمرين وتقدم على حتقيقهما وحتقيق ما �صاكلهما من الأمور. 

ح�صرات النواب املحرتمني، 

اإن العالق��ات بينن��ا وب��ني الدول العربي��ة ال�صقيقة عل��ى خر ما يرام وه��ي قائمة على 

�ص��الت الأخوة والود املتني. والتعاون بيننا وبينها ي�صر �صره الطيب مبا�صرة وعن طريق 

اجلامع��ة ملا فيه م�صلح��ة اجلميع واأملنا اأن يوؤتي هذا التعاون ثم��اره الطيبة، ول �صيما 

يف الناحي��ة القت�صادي��ة الت��ي يوليها لبن��ان اهتمامًا كب��رًا. واأخ�ض م��ن تلك الدول 

اجلمهورية ال�صورية ال�صقيقة، اإن التعاون التام قائم بيننا وبينها على اأف�صل ما تتحقق 

فيه وت�صان م�صلحة بلدينا امل�صرتكة. 

ويتوج��ه لبن��ان باهتمام��ه البالغ اإىل جمي��ع الأقط��ار ال�صقيقة التي تنا�ص��ل يف �صبيل 

حترره��ا اأو ا�صتكمال �صيادتها ونرجو لها الو�ص��ول اإىل الغاية التي و�صل اإليها لبنان. ويف 

طليع��ة تلك البلدان م�صر العزي��زة املجاهدة التي تنا�صل اليوم يف �صبيل تاأمني مطالبها 

القومية، اإنها لن تلقى من لبنان حكومة و�صعبًا اإل التاأييد الكامل يف ن�صالها القائم 

من اأجل حتقيق اأمانيها القومية. اأما فل�صطني، ف�صيكون لها من جهود حكومتنا 

الن�صي��ب الوافر الذي ت�صتحقه يف حمنتها املوؤمل��ة واإين اأعلم اأنه لن يهداأ للبناين بال ولن 

تفرت له همة ما دامت فل�صطني العزيزة مهددة وما مل تتحقق �صيادتها وت�صلم عروبتها. 

وت�صود بيننا وبني جميع البلدان احلليفة وال�صديقة اأطيب العالقات وي�صرنا اأن يتيح لنا 

ا�صتقرارنا ال�صيا�صي النهائي من الناحية الدولية دخول عالقاتنا مع جميع تلك الدول 

يف دائرة مرنة بعد اأن كان ي�صوب بع�صها �صيء من اجلفاء. 

كما ي�صرنا اأن تكون م�صاهمة لبنان يف هيئة الأمم املتحدة مقدرة عند �صائر اأع�صائها 

التقدي��ر احل�ص��ن و�صيظ��ل لبنان يوؤدي واجبه نح��و تلك الهيئة التي نرج��و اأن يتوفر لها 

دائم��ًا ما يجعلها ال�صمان��ة الكافية لقيام العالقات بني جمي��ع دول الأر�ض و�صعوبها 

على اأ�صا�ض العدل وال�صالم واملحبة التي قامت عليها تلك الهيئة. 

ح�صرات النواب املحرتمني،

اإن ه��ذا ال�صتق��الل الذي فزنا به لن ننعم بثماره وخرات��ه اإل بالإ�صالح ال�صامل اجلريء 

العمي��ق. اإن ال�صتق��الل لي�ض كربياء وعزة قومية فح�صب بل ه��و اأي�صًا نعمة يجب اأن 

ت�صم��ل بفعله��ا جميع الأفراد فتحم��ل اإليهم مع احلرية اخلال�ض م��ن اجلهل والفقر 

واملر���ض. لقد ك��رثت م�صاكلنا وتع��ددت م�صاغلنا منها ما ه��و اإرث املا�صي ومنها ما 

ه��و وليد احلرب وما بعد احلرب. ولق��د تعالت اأ�صوات املخل�صني من رجالت البالد ومن 

اأف��راد ال�صع��ب مطالب��ة بالإ�ص��الح. اإن حكومتنا قد و�صع��ت ن�صب عينه��ا اأن تعالج 

ب�صرع��ة اأ�صباب ال�صك��وى وحتقق بعزم وقوة ما ي�صبو اإليه ال�صعب من اإ�صالح. �صيكون 

يف طليعة ما تعنى به مكافحة الغالء مكافحة فعالة وخف�ض تكاليف املعي�صة وقد 

�صرع��ت من��ذ الآن تهيئ من التدابر ما تاأم��ل اأن يحقق تلك الغاي��ة. ومن ال�صكاوى 

الت��ي �صتعاجلها �صريعًا قيمة توزيع النقد النادر وقيمة قر�ض الفقر. اأما توزيع هذا النقد 

فق��د اعتزمت اأن ت�صع له نظامًا جديدًا يقوم على اأ�ص�ض عادلة ترمي قبل كل �صيء اإىل 

حتقيق م�صلحة البالد العليا واإىل جتهيزها يف خمتلف مرافقها القت�صادية. واأما قر�ض 

الفقر فقد قررت احلكومة العدول عن ا�صتيفائه بعد اليوم. 

اإن احلكوم��ة �صتعن��ى عناي��ة خا�صة يف توجيه لبن��ان التوجيه القت�ص��ادي الذي يالئم 

مرك��زه اجلغ��رايف واإمكانيات��ه وق��د كان با�صتطاعته��ا اأن تغ��دق عليك��م الوعود 

وتع��دد م��ا تنوي القيام به من م�صاريع ولكنها اآث��رت اأن ل تلجاأ اإىل الأقوال يف حني اأن 

با�صتطاعتها اإر�صاءكم بالأعمال.

اأيها ال�صادة،

اإن مرحلة الكفاح يف �صبيل اإن�صاء الدولة قد انتهت وقد بداأ دور الكفاح يف �صبيل اإن�صاء الوطن.

بروت يف 27 كانون الأول �صنة 1946

حكومة ري��ش ال�شلح الرابعة

26‑7‑1948 • 7‑6‑1947

K/9252 مر�شوم رقم

اإن رئي�ض اجلمهورية اللبنانية

بناء على الد�صتور اللبناين

ير�صم ما ياأتي:

املادة الأوىل: عنّي ريا�ض بك ال�صلح رئي�صًا ملجل�ض الوزراء.

املادة الثانية: ين�صر ويبلغ هذا املر�صوم حيث تدعو احلاجة.

امللحق‑8د
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بروت يف 7 حزيران �صنة 1947

الإم�صاء: ب�صاره خليل اخلوري

K/9253 مر�شوم رقم

اإن رئي�ض اجلمهورية اللبنانية

بناء على الد�صتور اللبناين

بناء على اقرتاح رئي�ض جمل�ض الوزراء

ير�صم ما ياأتي:

املادة الأوىل: عنّي ال�صادة:

جربائيل املر: نائبًا لرئي�ض جمل�ض الوزراء ووزيرًا لالأ�صغال العامة.

ال�صيد اأحمد احل�صيني: وزيرًا للعدلية.

الأمر جميد اأر�صالن: وزيرًا للدفاع الوطني والربق والربيد.

كميل �صمعون: وزيرًا للداخلية وال�صحة والإ�صعاف العام.

حميد فرجنية: وزيرًا للخارجية واملغرتبني والرتبية الوطنية.

حممد العبود: وزيرًا للمالية.

�صليمان نوفل: وزيرًا لالقت�صاد الوطني والزراعة.

املادة الثانية: ين�صر ويبلغ هذا املر�صوم حيث تدعو احلاجة.

بروت يف 7 حزيران �صنة 1947

الإم�صاء: ب�صاره خليل اخلوري

�صدر عن رئي�ض اجلمهورية

رئي�ض جمل�ض الوزراء

الإم�صاء: ريا�ض ال�صلح

K/11808 مر�شوم رقم

اإن رئي�ض اجلمهورية اللبنانية

بناء على الد�صتور اللبناين

بناء على كتاب معايل كميل �صمعون وزير الداخلية وال�صحة والإ�صعاف العام املوؤرخ يف 

19 اأيار �صنة 1948 واملت�صمن ا�صتقالته من ع�صوية احلكومة

وبناء على اقرتاح رئي�ض جمل�ض الوزراء وبعد �صماع جمل�ض الوزراء

ير�صم ما ياأتي:

املادة الأوىل: قبلت ا�صتقالة معايل الأ�صتاذ كميل �صمعون من وزارتي الداخلية وال�صحة 

والإ�صعاف العام.

امل��ادة الثاني��ة: عهد اإىل دولة ال�صي��د ريا�ض ال�صلح رئي�ض جمل�ض ال��وزراء بوزارة الداخلية 

بالوكالة.

امل��ادة الثالث��ة: عهد اإىل معايل الأمر جمي��د اأر�صالن وزير الدفاع الوطن��ي والربيد والربق 

بوزارة ال�صحة والإ�صعاف العام بالوكالة.

املادة الرابعة: ين�صر ويبلغ هذا املر�صوم حيث تدعو احلاجة.

بروت يف 19 اأيار �صنة 1948 

الإم�صاء: ب�صاره خليل اخلوري

�صدر عن رئي�ض اجلمهورية

رئي�ض جمل�ض الوزراء

الإم�صاء: ريا�ض ال�صلح

البي�ن الوزاري حلكومة ري��ش ال�شلح

1947‑6‑17

)ن�لت الّثقة ب�لإجم�ع(

)ال��دور الت�صريع��ي ال�صاد�ض. العقد ال�صتثنائ��ي الأول ل�صنة 1947. حم�ص��ر اجلل�صة الثانية، 

تاريخ 17‑6‑1947(.

ح�صرات النواب املحرتمني،

اإن املرحلة التي عملت فيها مع زمالئي الكرام اأع�صاء احلكومة ال�صابقة كانت من 

اأدق املراح��ل واأ�صعبها يف تاريخ لبنان ذلك اأنه يار�ض لأول مرة يف عهد ال�صتقالل حقه 

يف اختي��ار نواب��ه. وقد لقينا م��ن املتاعب ما لقينا حتى اجت��ازت البالد تلك املرحلة 

وخرجت منها وهي يف و�صع �صليم وطريق وا�صح قومي يقودها نحو امل�صتقبل املاأمون الذي 

نن�صده جميعًا. 

لق��د كان هذا النتخ��اب ا�صتفتاء يف �صيا�صة هذا العهد، عل��ى نتائجه يتوقف ا�صتمرار 

اخلط��ة القومي��ة احلكيمة التي قامت على الألفة والحت��اد العميق بني عنا�صر الأمة 

والتف��اق املكني بني امل�صلم وامل�صيحي والتي حقق��ت لهذا الوطن ا�صتقالله و�صمنت له 

�صيادت��ه وحدوده واأث��ارت اإعجاب ال�صرق والغرب. ولقد كان م��ن ال�صروري ل�صتمرار هذه 

ال�صيا�صة القومية الر�صيدة اأن يثل الأمة نواب ت�صربوا هذه الفكرة واعتنقوها وقد جاء 

ا�صتفت��اء ال�صعب ال��ذي اأ�صفر عن انتخابكم نواب��ًا له موؤيدًا لتلك املب��ادئ ومثبتًا، فاإن 

ح�صراتك��م جميعًا، من كان منكم من اأع�صاء املجل�ض ال�صابق ومن مل يكن، قد 

اأثبت��م فيه وخارجه باأنكم من معتنقي تلك املبادئ واملتم�صكني بها مت�صكًا تامًا. 

لقد اأرادت الأمة اإرادة �صريحة اأن ل متثل بفئة من الفئات املتطرفة اأيًا كان لونها ونوع 

عقائدها، وكانت اإرادتها نافذة بالرغم من التكتل الذي قامت به تلك الفئات. 

عل��ى تل��ك املبادئ، وبوح��ي تلك الروح التي وح��دت بني اأبناء الوطن بع��د تفرق واألفت 

قلوبه��م بعد تنافر، �صن�صر جميع��ًا متعاونني يف هذه املرحل��ة النيابية الثانية يف عهد 

ال�صتقالل، لنحقق للبنان العزيز ما ي�صبو اإليه من حياة جتمع بني الكرامة والرفاه. 
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ولق��د كان م��ن البديهي يف بلد كلبنان بلغ من الرق��ي القومي ما بلغ، و�صغف اأهلوه 

باأم��ور ال�صيا�ص��ة ه��ذا ال�صغ��ف، واأطلقت في��ه احلريات عل��ى اأو�صع مداه��ا، كان من 

البديه��ي اأن حت��دث ممار�ص��ة اللبنانيني لأول م��رة يف عهد ال�صتقالل ه��ذا احلق، هزة 

عميقة و�صجة كبرة يرتدد �صداها بعيدًا وطوياًل. 

اأما ما اأخذ على �صر العمليات النتخابية يف بع�ض اجلهات، فهو الآن مو�صوع حتقيق 

ه��ذا املجل�ض الكرمي، وقد اأحيل اإىل جلنة الطعون فيه كل ال�صكاوى واملاآخذ وو�صعت 

حت��ت ت�صرفها كل التحقيقات التي اأجرتها اللج��ان الإدارية والق�صائية التي اأوجدتها 

احلكوم��ة خالل النتخاب لتاأمني �صالمته. ولي�ض اأ�ص��د من احلكومة رغبة يف ظهور 

احلقيقة مهما كانت نتائجها على �صوء تلك الوثائق والتحقيقات. لقد اأوجد النظام 

النياب��ي يف الع��امل كل��ه التحقي��ق عن طريق جل��ان الطعون ملث��ل احلال الت��ي اأثارت 

ال�ص��كاوى هنا فل�صنا نح��ن الذين نحيد عن الطريق ال�صوي ال��ذي ت�صر عليه جمال�ض 

العامل كلها.

على اأن تلك احلما�صة التي اأظهرها اللبنانيون اأثناء النتخاب وبعده �صواء يف النتقاد اأو 

التحبي��ذ قد دلت مرة اأخ��رى على حمبة للديقراطية متاأ�صلة يف اللبنانيني ودلت على 

تعلقه��م باحلرية كاملة مطلقة على اأو�صع ما تكون معاين احلرية واحرتامهم لها، 

كم��ا دلت على ذلك اأي�ص��ًا معاملة احلكومة يف تلك الف��رتة لل�صحافة التي متتعت 

بحري��ة كامل��ة مطلقة على اأو�ص��ع ما تكون معاين احلرية. اإن تل��ك الروح يجب اأن 

تك���ن �شببًا الغتباط كل وطني خمل�ض الأن تعل��ق اأبناء ال�طن باحلرية ومت�شكهم 

بها �شرط اأويل يبنى عليه �شرح احلريات يف ذلك ال�طن. 

ولقد برزت يف الفرتة ]نف�صها[عيوب قانون النتخاب وهي عيوب مل تكن تخفى علينا 

ف��اإن اأول حكومة يف عهد ال�صتقالل وكان يل �ص��رف رئا�صتها قد اأ�صارت يف برناجمها 

اإىل �ص��رورة تعديله، وحالت الظروف دون ذلك يف عه��د املجل�ض ال�صابق. اإن هذا القانون 

الذي و�صع يف عهد النتداب مل ي�صمد للتجربة الأوىل يف عهد ال�صتقالل لذلك �صيكون 

يف طليعة ما تبا�صره حكومتنا تعديله مبا يالئم هذا العهد ويحقق رغبات اللبنانيني 

فيح��ول دون وقوع ما ن�ص��اأ من اأ�صباب �صكواهم يف املعرك��ة النتخابية الأخرة. وهي 

�صتتقدم حاًل اإىل املجل�ض الكرمي مب�صروع التعديل واثقة اأن يف اإقراره ما يبعث الرتياح 

يف النفو���ض ولدى املجل�ض اأي�صًا قانون انتخاب املختاري��ن والبلديات ترجو اإبرامه ب�صرعة 

لكي يتم مبداأ التمثيل ال�صعبي على خمتلف درجاته. 

ويف جملة الأو�صاع التي لها تاأثرها يف عرقلة التمثيل النيابي ال�صليم مبداأ اإقامة الدولة 

عل��ى اأ�صا�ض الطائفية. فاإن بلدًا كلبنان بلغ من التق��دم الثقايف والتطور الجتماعي 

احل��د ال��ذي ي�صعه من ه��ذه الناحي��ة يف طليعة بلدان ال�ص��رق، جدير ب��ه اأن يعدل عن 

الطائفي��ة ويتحرر من قيودها الرجعية. اإن احلكوم��ات ال�صتقاللية املتعاقبة قطعت 

عل��ى نف�صها عه��دًا بتحرير الدولة منها. ولنا كبر الأم��ل يف اأن نتمكن من حتقيق 

ه��ذا املطلب القومي. ومتهيدًا لذل��ك �صنت�صل مبختلف اجلهات واملراجع رغبة منا يف 

اأن يت��م اإلغاء الطائفية دون اأن يقوم يف نف���ض اأي كان �صيء من ال�صك والقلق. وعندما 

ت�ص��ود تل��ك الثق��ة ال�صرورية يكنن��ا اأن نعمد اإىل اإج��راء الإح�صاء الع��ام الذي ل غنى 

للبل��دان املتمدن��ة عنه على اأن يكون اإح�صاًء وطني��ًا ل طائفيًا كما يكون الإح�صاء 

عند الأمم الراقية. 

وحكومتن��ا التي ت�ص��ع يف طليعة برناجمها توف��ر حياة ديقراطي��ة �صليمة لل�صعب 

اللبناين باأو�صع معانيها، ترى من ال�صروري لتاأمني ذلك تنظيم احلريات العامة، بحيث 

ل ي�ص��اء فهمها وا�صتعمالها، اإ�صاءة تعود بال�صرر عل��ى م�صلحة اجلمهور. فاإن الأ�صل يف 

احلري��ات اأن تك��ون خلدمة تلك امل�صلح��ة و�صيانتها. و�صيك��ون يف طليعة ما تعتني 

بتنظيم��ه على ه��ذا الأ�صا�ض ال�صحافة. ولدى جمل�صكم الك��رمي قانون للمطبوعات 

نرج��و اأن ياأتي معينًا لل�صحافة اللبنانية عل��ى اأن حتتل املكانة الالئقة بهذه املوؤ�ص�صة 

الجتماعية الوطنية اخلطرة. 

و�صتنظ��ر حكومتنا بعني العطف والعناية والت�صجيع اإىل تنظيم العمل ال�صيا�صي العام 

يف املجتم��ع اللبناين على اأ�صا���ض التكتل احلزبي بعد اأن انق�ص��ت مرحلة الن�صال �صد 

الأجنب��ي، وبعد اأن قامت املنظمات املالئمة ملقت�صيات تلك املرحلة بن�صيبها يف ذلك 

الن�ص��ال فاإن طبيعة هذه املرحلة اجلدي��دة اأ�صبحت تقت�صي اأن يقوم تنظيم اجلماعات 

على اأ�صا�ض الأحزاب ال�صيا�صية وعلى اأ�صا�ض الأنظمة والقوانني العادية. 

و�صتتاب��ع حكومتن��ا �صيا�صة التنظي��م يف خمتلف مرافق البالد ودوائ��ر الدولة، و�صتقدم 

ملجل�صكم الكرمي جمموعة من القوانني تكون بالإ�صافة اإىل املجموعة التي �صنت يف 

املا�صي اأ�صا�صًا �صاحلًا يقوم عليه جهاز حكومي �صليم. ويف جملة تلك القوانني املوجودة 

لدى املجل�ض الكرمي قانون باإن�صاء حمكمة للنق�ض والإبرام، واآخر لتنظيم دوائر الدولة 

ومالكات املوظفني كما اأنها �صتتابع �صيا�صة التنظيم القت�صادي م�صتاأنفة ما �صرعت 

في��ه احلكومة ال�صابق��ة يف وزارة القت�صاد الوطني، متابع��ة ال�صتعانة باخلرباء الفنيني 

على نحو ما كان مع اخلبر العاملي فان زيلند. ولنا وطيد الأمل اأن الربنامج الذي �صيتبع 

يوؤدي اإىل ازدهار التجارة وال�صناعة وينمي ثروة البالد. و�صتوجه عناية خا�صة لال�صطياف 

وال�صياحة وهي تاأمل اأن ي�صاعد انخفا�ض الأ�صعار على ازدهار هذين املو�صمني. 

وق��د �صرع��ت حكومتن��ا يف ال�صعي لتاأم��ني القمح ال��الزم ل�صته��الك اللبنانيني هذا 

الع��ام وقد وفق��ت اإىل تذليل كثر من امل�صاعب التي كان��ت قائمة دون احل�صول على 

الكميات الكافية. 

واإين اأذك��ر ب�ص��رور التفاق الذي مت بيننا وبني �صركة الب��رتول العربية – الأمركية وقد 

اأ�صبحن��ا نرج��ح اأن يبت��دئ العمل قريب��ًا يف الأرا�ص��ي اللبنانية ول ريب اأن ه��ذا امل�صروع 

�صيك��ون له اأث��ره املح�صو�ض يف اإنعا�ض احلال القت�صادية يف الب��الد فيعو�صها �صريعًا عما 
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كان��ت جتني��ه من م�صاريع احل��رب و�صيف�صح هذا امل�صروع املج��ال الوا�صع للعمل اأمام 

ال�صباب املتعلم واأمام العمال ويق�صي على البطالة. 

و�شيك���ن لدوائ��ر ال�ش���ؤون االجتماعية يف هذه ال���زارة ن�شاط متزاي��د و�شالحيات اأو�شع 

ملعاجل��ة خمتلف النواح��ي التي تدخل �صم��ن اخت�صا�صها ويف مقدمتها �ص��وؤون العمال 

ونح��ن �صائرون يف طري��ق كفالة كل ال�صمانات التي من �صاأنه��ا تاأمني العمل والعي�ض 

للفئ��ة العامل��ة، وذلك باأح�ش��ن ال�شروط التي يجب اأن تت�فر له��ا يف جمتمع يق�م على 

اأ�صا�ض الديقراطية والعدل. 

و�صتعنى حكومتنا بال�صوؤون الزراعية عناية كبرة و�صت�صاعف م�صاعدتها للمزارعني، 

ع��ن طريق اإمدادهم باخل��ربة الفنية، وبالقرو�ض الزراعية والب��ذور والآلت وتاأمني ت�صدير 

الفائ�ض عن حاجات البالد من الفاكهة وغرها اإىل اأ�صواق اخلارج. 

و�صتوج��ه حكومتنا اإىل التعليم والرتبية والثقافة الق�صط الوافر من جهدها وعنايتها. 

فاإن لبنان الذي احتل حتى الآن مركز الطليعة يف ال�صرق العربي يف هذا امل�صمار، يجب 

اأن ي�صاعف جهوده ليظل حمتفظًا بتلك املنزلة بعد قيام النه�صة العلمية احلديثة يف 

الدي��ار املحيطة به و�صرها يف طريق العل��م والتقدم بخطى حثيثة. و�صيكون يف طليعة 

ما نعنى به يف وزارة الرتبية اإ�صافة �صفوف على مدار�صها احلا�صرة تدرجًا بها نحو جعلها 

مدار�ض ثانوية جته��ز طالبها للبكالوريا. كما اأننا �صنوجه عناية خا�صة اإىل التعليم 

الزراع��ي وال�صناع��ي والتعليم الع��ايل، و�صنبداأ ح��اًل وقد منحنا املجل���ض ال�صابق يف اآخر 

جل�صات��ه اعتم��ادًا ماليًا يف اإر�صال بعثات علمية من الطلب��ة املتفوقني لإمتام درو�صهم 

والتخ�ص�ض يف الفنون العالية، وهي خطة �صنتابعها بتو�صع مطرد. 

و�صيك��ون املوؤمت��ر الثق��ايف الذي �صيعق��د يف لبنان يف اأيل��ول املقبل مظه��رًا من مظاهر 

الن�شاط الفكري والعلمي الذي امتاز به لبنان والذي يجب اأن يظل مفخرة من مفاخره. 

و�صتعن��ى حكومتنا بالدعاية عناي��ة خا�صة. فقد راأت من الغ��نب للحكم الوطني اأن 

يظ��ل جهده جمهوًل حتى للراأي العام اللبن��اين، يف حقول العمران والإن�صاء، ف�صاًل عن 

�صواهم��ا، من اإن�صاء مدار�ض وم�صت�صفي��ات و�صق طرق واإ�صالح مرافئ وتنظيم الري ومياه 

ال�صرب وجتميل املدن ما يحق للبناين اأن يفاخر به، وما ي�صهد بكفاءته للتقدم ال�صريع 

يف ظل ال�صتقالل. و�صتعتمد يف ن�صر ذلك ال�صينما والفكر والر�صوم وغرها من الو�صائل 

و�صتعن��ى بن�صر هذه احلقائق بني املغرتبني بنوع خا�ض، الذين �صتزداد عناية حكومتنا 

بتنمية ال�صالت بينهم وبني لبنان، ليظل لهم اأحب الأوطان وليظلوا له اأبر الأبناء. 

و�صت��درج حكومتنا عل��ى ال�صيا�صة القومية املقررة التي اأن�صاأه��ا هذا العهد ال�صتقاليل 

يف التع��اون م��ع ال��دول العربي��ة ال�صقيقة يف خمتل��ف النواح��ي ال�صيا�صي��ة والقت�صادية 

والثقافي��ة. وم��ا زال��ت جامعة ال��دول العربية تثب��ت يف كل يوم اأنها خ��ر اأداة لتنظيم 

ذل��ك التعاون وتن�صيق��ه وتوثيق عراه. كما اأنها اأداة فعال��ة �صاحلة ل�صتمرار الوئام بني 

اأع�صائها القائم على احرتام كل منهم ل�صتقالل الآخرين و�صيادتهم. وقد كان لها 

ي��د يف تبدي��د املزاعم املنطوية حتت ما اأ�صموه ب�صوريا الك��ربى، هذا امل�صروع الذي اأعلن 

لبنان كلمته احلا�صمة فيه. 

و�صتتاب��ع حكومتنا عن طريق اجلامعة �صعيه��ا لزيادة التعاون القت�صادي بنوع خا�ض 

وللتقليل من قيود احلواجز املختلفة ت�صهياًل لل�صفر والتبادل بني اأرا�صي الدول الأع�صاء. 

و�صتوا�ص��ل حكومتنا بذل جهودها لن�صرة فل�صطني، ول�صيانة عروبتها واإبالغها حقها 

يف ال�صيادة وال�صتقالل، ونحن بالرغم من الظروف الدقيقة املعلومة التي اأحاطت اأخرًا 

بق�صي��ة ه��ذا القطر العربي املنكوب ما ن��زال نثق بفوز احلق يف النهاي��ة. وقد اأعلنا يف 

الأمم املتح��دة ويف القاه��رة، موقفن��ا من التحقيق ال��دويل الذي تقرر اإج��راوؤه مت�صامنني 

م��ع ال��دول ال�صقيقة. اإن اجلهد ال�ص��ادق والعمل املنظم والت�صام��ن ال�صحيح بني العرب 

يف خمتل��ف اأقطارهم، اأ�صباب ل بد منها لإنق��اذ فل�صطني، وهي كفيلة بدفع العدوان 

عنها مهما عظمت و�صائله وتعددت عنا�صره. 

ويهمن��ي اأن اأعل��ن ا�صتم��رار �صيا�ص��ة حكومتنا عل��ى تاأييد م�ص��ر يف ن�صالها من اأجل 

حتقيق اأمانيها القومية، اآملني اأن تتمكن الدولة ال�صقيقة الكربى من الو�صول قريبًا 

اإىل ما ت�صبو اإليه. 

اأم��ا عالقتن��ا ب�صائر الدول احلليفة وال�صديقة ف�صتظل قائم��ة على اأ�صا�ض املودة والتعاون 

ال�ص��ادق مل��ا في��ه م�صلحتن��ا املتبادلة. كم��ا اأن لبن��ان �صيظ��ل خمل�صًا ملب��ادئ العمل 

والديقراطي��ة الت��ي قامت عليها موؤ�ص�صة الأمم املتحدة ب��اذًل ن�صيبه من اجلهد فيها 

لكي ت�صود العامل تلك املبادئ التي يف �صيادتها وحدها ال�صمانة ال�صحيحة لأمن ال�صعب 

وال�صالم الدائم.

ح�صرات ال�صادة املحرتمني،

اإن جمل�صك��م الك��رمي يخلف جمل�صًا اأدى للوطن اأج��ل اخلدمات وكتب يف تاريخه 

اأجم��د ال�صفحات. فهو الذي خ��رج بلبنان، حتت قيادة رئي�ص��ه الأول، من حالة انتداب 

اإىل حال��ة ال�صتقالل الت��ام وهو الذي �صمد يف وجه الأح��داث والعوا�صف الهوجاء ونا�صل 

مع الأمة ن�ص��اًل م�صتمرًا فعدل د�صتورها ورد عليها حريتها وكرامتها وحقق �صيادتها 

فتب��واأت ب��ني جمموعة الدول امل�صتقلة مكانتها. ويف عه��د ذلك املجل�ض و�صحت لهذا 

الوط��ن العزي��ز �صبل وج��وده وتوط��دت وحدته �صم��ن ح��دوده، وارت�صم��ت لأبنائه طريق 

ا�صتمراره بل طريق خلوده.

ولق��د اأ�صلم اإلين��ا املجل�ض ال�صابق الأمان��ة الكربى فلي�صت مهمتن��ا باأقل خطورة من 

مهم��ة الذين �صلفونا يف ال�صن��وات الأربع املا�صية، اإذ علين��ا اأن نوطد دعائم ال�صتقالل 
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وال�صر بلبنان يف طريق الإن�صاء والتجديد والتقدم يف كل م�صمار. 

اإن ما ح�صلنا عليه اأيها ال�صادة من النعم لعظيم، يف تلك ال�صنوات الأربع املباركة يف 

تاري��خ هذا الوطن احلبيب. ونحن لن نعرف قدر تلك النعم حق املعرفة، ولكن الذين 

يعرفون��ه ه��م الذين حرموا مثلها. فف��ي �صبيل املحافظة على تل��ك الأمانة العظمى، 

�صن�صع��ى عظيم ال�صع��ي ونبذل اأوفر اجلهد، عهدًا نقطعه لك��م ولالأمة الكرية التي 

متثلون، اإن العهد كان م�صوؤوًل.

)ت�صفيق(

بروت يف 17 حزيران 1947

حكومة ري��ش ال�شلح اخل�م�شة

1949‑10‑1 • 1948‑7‑26

مر�شوم رقم 12598

اإن رئي�ض اجلمهورية اللبنانية

بناء على الد�صتور اللبناين

ير�صم ما ياأتي:

املادة الأوىل: عنّي دولة ريا�ض بك ال�صلح رئي�صًا ملجل�ض الوزراء ووزيرًا للعدلية.

املادة الثانية: ين�صر ويبلغ هذا املر�صوم حيث تدعو احلاجة.

بروت يف 26 متوز 1948

الإم�صاء: ب�صاره خليل اخلوري

مر�شوم رقم 12599

اإن رئي�ض اجلمهورية اللبنانية

بناء على الد�صتور اللبناين

بناء على اقرتاح رئي�ض جمل�ض الوزراء

ير�صم ما ياأتي:

املادة الأوىل: عنّي ال�صادة:

جربائيل بك املر: نائبًا لرئي�ض جمل�ض الوزراء ووزيرًا للداخلية.

الأمر جميد اأر�صالن: وزيرًا للدفاع الوطني والزراعة.

حميد بك فرجنية: وزيرًا للخارجية واملغرتبني والرتبية الوطنية.

اأحمد بك الأ�صعد: وزيرًا لالأ�صغال العامة.

فيليب بك تقال: وزيرًا لالقت�صاد الوطني والربق والربيد.

الدكتور اإليا�ض اخلوري: وزيرًا لل�صحة والإ�صعاف العام.

ح�صني بك العويني: وزيرًا للمالية.

املادة الثانية: ين�صر ويبلغ هذا املر�صوم حيث تدعو احلاجة.

بروت يف 26 متوز 1948

الإم�صاء: ب�صاره خليل اخلوري

�صدر عن رئي�ض اجلمهورية 

رئي�ض جمل�ض الوزراء

الإم�صاء: ريا�ض ال�صلح

البي�ن الوزاري حلكومة ري��ش ال�شلح 

1948‑7‑26

)ن�لت الثقة ب�أكرثية الأ�شوات(

)ال��دور الت�صريع��ي ال�صاد�ض. العق��د ال�صتثنائ��ي الأول ل�صنة 1948. حم�ص��ر اجلل�صة الأوىل، 

تاريخ 1948‑8‑3(.

ح�صرات الزمالء املحرتمني، 

اإن احلكوم��ة الت��ي تتق��دم الي��وم م��ن جمل�صك��م الكرمي ه��ي الثامن��ة يف �صل�صلة 

احلكوم��ات الوطني��ة له��ذا العه��د ال�صتقاليل. وق��د انبثقت جميعه��ا من احلركة 

القومي��ة و�صارت بوحي امليثاق الوطن��ي يف جميع ما ا�صطلعت به من اأعمال، وعاجلت 

من �صوؤون يف ال�صيا�صة الداخلية واخلارجية، ولي�صت ال�صنوات القليلة التي قطعها لبنان 

بالف��رتة الطويل��ة يف حي��اة اجلماعات، بل هي ت��كاد ل حت�صب يف تق��ومي الأمم اإل اإذا 

كانت ترافقها �صاعات حا�صمة يف تاريخها بنيت على الت�صحية والبذل العظيم. 

وي�صتطي��ع لبن��ان اأن يباه��ي مب��ا بنى اأبن��اوؤه يف تل��ك ال�صن��وات الق�ص��رة كما يحق 

 حلكومات��ه ال�صتقاللي��ة اأن جتعل مما �صيدت��ه يف البناء الوطني مث��اًل ي�صرب لكثر 

من احلكومات. 

ولئ��ن كان ه��ذا البن��اء ال�صامخ ال��ذي �صاهمت يف اإقامت��ه كل قوة حية م��ن ال�صعب 

اللبن��اين، وال��ذي و�صعنا فيه اأ�ص�صًا من ع�صارات قلوبن��ا، ورفعناه على قواعد من اأجماد 

ما�صينا واآمال م�صتقبلنا – لئن كان هذا البناء املتعايل مل يرث اإعجاب بع�ض املعا�صرين 

ف��اإن التاري��خ �صيذكر اأنه عمل كبر و�صيكون التاريخ اأك��رث اإن�صافًا فيقول كلمته 

العادل��ة املج��ردة يف ما حقق��ه اللبنانيون من الأم��اين داخاًل وخارج��ًا و�صيقول كذلك 

اإن معرك��ة ال�صتق��الل والكرامة وال�صتقرار والإن�صاء كان��ت معركة خاطفة ينبغي 

تدوينها يف اأروع �صفحة من �صفحات تاريخنا. 

لقد م�صت احلكوم��ات الوطنية يف حتقيق براجمها رغم جميع العقبات، ف�صاركت 

يف احلياة الدولية على اأو�صع نطاق وبذلت اأكرب اجلهود يف تنقية احلياة الوطنية وتاأليف 

القل��وب وتركيز امل�صاعر وتوجيهها وجهة قومية، ولقد برهنت احلوادث على اأن الروح 

امللحق‑8ه�
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الوطني الذي قوي على �صد جميع ال�صتفزازات واملحاولت املختلفة امل�صادر على اأن هذا 

الروح الوطني قد اأ�صبح متاأ�صاًل يف اللبنانيني ل تزعزعه العوا�صف العابرة. 

 وقد �صاهم لبنان يف تعزيز روح الت�صامن بني ال�صعوب وتقوية فكرة التعاون ال�صحيح املثمر

بني الأمم واحتل مكانًا �صاميًا يف املجتمع الدويل فرتاأ�ض املجل�ض القت�صادي والجتماعي 

وه��و اأك��رب هيئة عاملية اإن�صائية واخت��اره ممثلو الثقافة والفكر مق��رًا لنعقاد املوؤمتر 

الثالث لالأوني�صكو التي هي اأعظم هيئة ثقافية عرفها التاريخ. 

ويف اجلامع��ة العربية دخلنا مدفوعني بتلك الذكريات وامل�صالح التي ل تنف�صم عراها 

والتي ت�صدنا اإىل اإخواننا يف البالد العربية، حري�صني على اأن تكون لنا كلمتنا امل�صموعة 

يف �صيا�ص��ة ه��ذا الإقليم احل�صا���ض، من العامل، فكان لنا اأث��ر فعال يف كل مظهر من 

مظاهر الت�صامن العربي الوثيق اإن يف ميدان الإن�صاء اأو يف الدفاع عن تراثنا امل�صرتك. 

اإن اجلامع��ة العربية، التي نحن دعامة من دعاماتها، عن�صر رئي�صي من عنا�صر اخلر 

لنا ولإخواننا وللعامل اأجمع، ولقد اأثبتت اجلامعة اأنها اأداة �صاحلة لذلك. 

وم��ن الإن�صاف اأن تقا���ض اأعمالها مباآت��ي مثيالتها من املنظم��ات العاملية والهيئات 

الإقليمي��ة لرى الذين ياأخذون عليها بطء �صرها اأنهم خمطئون. اإن اجلامعة العربية 

حي��ة باقية لأنها من �صلب ال�صع��وب التي كونتها واأنها تعبر عما يخالج العرب من 

اآمال كبار. 

واإن��ه مل��ن دواعي الفخر للبن��ان اأن يكون قد جعل م��ن اأ�صا�ض �صيا�صت��ه الوطنية تقوية 

اجلامع��ة العربي��ة وتدعيمها، وه��و يرى اأنه��ا حمققة للرغب��ات يف ال�صيا�ص��ة والثقافة 

والقت�صاد جميعًا. 

اإن ال��دول العربي��ة لت�صع��ر الي��وم اأك��رث م��ن اأي يوم اآخ��ر باأنه��ا مدينة للجامع��ة بهذا 

التكت��ل الرائع الذي يرفعها اإىل املكانة الالئقة بها وهي لذلك م�صممة على اإحاطة 

اجلامع��ة ب�صي��اج من اإيانه��ا واإرادتها وهي حري�ص��ة على اأن تزيد التع��اون القت�صادي 

فيم��ا بينها توثيقًا وعلى تنمية التبادل التجاري واملايل لأن يف ذلك تقوية لها وحت�صيدًا 

لإمكانياته��ا القت�صادية، تلك الإمكانيات التي �صت�صعها جميعا يف خدمة امل�صالح 

العربي��ة ملكافح��ة ال�صهيونية. واإنن��ا ن�صتطيع اأن نوؤكد اأن ه��ذا املو�صوع �صيكون يف 

راأ�ض املوا�صيع التي �صتعمد اجلامعة العربية اإىل اإقرارها يف اجتماعاتها املقبلة والتي لن 

حتول امل�صاغل ال�صيا�صية والع�صكرية دون حتقيقها. 

لي�صم��ح يل، وقد كان يل �ص��رف رئا�صة احلكومتني املتعاقبت��ني، اأن اأعر�ض ملا حققته 

احلكومة ال�صابقة وما و�صعته من م�صروعات وذلك متهيدًا ملا �صوف اأقوله عن برنامج 

احلكومة احلا�صرة. 

لق��د حر�صت احلكومة الت��ي تقدمت �صقيقتها هذه على حتقي��ق ال�صطر الأكرب من 

الربام��ج الوطني��ة التي ن�صاأت مع حياتن��ا احلرة تلك الربامج الت��ي قطعت احلكومة 

ال�صتقاللية الأوىل عهدًا على نف�صها باأن حتققها كاملًة. 

لق��د نا�صلت احلكومة اللبنانية ال�صابقة على جبهت��ني: نا�صلت من ناحية لرفاهية 

ال�صع��ب اللبن��اين فوفرت ل��ه الغذاء يف ظروف معروف��ة وجنبت البالد م��ن ناحية اأخرى 

نتائج بلبلة مالية. 

لقد �صاور القلق بع�صهم على احلالة املالية وحامت بع�ض ال�صائعات حول املوازنة املقبلة 

فبو�ص��ع احلكوم��ة اأن توؤكد به��ذه املنا�صبة اأن املوازنة التي �صتق��دم اإىل ح�صراتكم يف 

الوق��ت املع��ني لها �صتكون متكافئ��ة الأطراف كموازنة العام املن�ص��رم دون اأن ينع 

ذل��ك من متابع��ة الأعمال الإن�صائية والقيام بجميع التعه��دات احلكومية، وبو�صعنا 

كذلك اأن نعلن اأن غذاء ال�صعب اللبناين موؤمن حتى املو�صم املقبل، فمدخراتنا ت�صمن 

متوي��ن اللبنانيني حتى منت�صف ال�صتاء، والكمي��ات التي اتفقنا مبدئيًا مع �صقيقتنا 

�صوري��ا عل��ى ا�صترادها تكفي لبنان حتى ال�صيف الق��ادم. اأما العجز املايل الذي وقع يف 

موازنة التموين التجارية والذي نتج من تخفي�ض اأ�صعار الرغيف فاإن احلكومة احلا�صرة 

عاملة على �صده وهي تاأمل اأن تبلغ هذه النتيجة كاملة قبل ان�صرام العام احلايل. 

لق��د اخرتن��ا التعاقد على م�صرتى القم��ح من �صقيقتنا �صوريا لأ�صب��اب خمتلفة اأهمها 

يرد اإىل طبيعة العالقات التي تربط بني البلدين ال�صقيقني، ولأن منظمة القمح الدولية 

كان��ت ق��د عر�صت علينا كمية م��ن القمح تفي�ض عن حاجاتن��ا يف هذا العام لقاء 

ثم��ن يدف��ع بالدولرات فوجدنا اأن يف هذا اإرهاقًا للخزين��ة ومل�صنا اأن الثمن الذي تطلبه 

منظم��ة القمح ل يق��ل بالنتيجة عن الثمن ال��ذي تطلبه ال�صقيقة �صوري��ا. اإن اتفاقنا 

املبدئ��ي م��ع �صوريا يجعلنا يف ماأمن من اأي اأزمة تنتاب بالدنا اإذا ما وقعت حرب عاملية 

وانقطعت املوا�صالت البحرية ل �صمح الله. 

اإن نظام بالدنا القت�صادي يحتم علينا نحن واإخواننا ال�صوريني اأن نكون مت�صامنني يف 

جمي��ع امليادين القت�صادية ويجعل من لبن��ان ال�صوق الطبيعي ل�صوريا كما يجعل من 

�صوريا املنتج الطبيعي للبنان. 

ومل ين��ع احلكوم��ة ان�صرافها اإىل هذه النواحي، من اأن ت��ويل امل�صروعات املختلفة يف 

الإدارة وجه��از احلك��م عناية خا�صة. فقدمت عددًا منه��ا اإىل جمل�صكم املحرتم وقد 

حر�ص��ت احلكوم��ة بالدرجة الأوىل اأن توؤم��ن �صرطني اأ�صا�صيني لتوطي��د اجلهاز الإداري 

اأولهم��ا تثبيت امل��الكات ب�صورة جلية وا�صحة، وثانيهما اإقام��ة اأداة ملراقبة الإدارة بعد 

ا�صتقرارها، واأداة املراقبة هذه لن تكون �صورية. 

لق��د �صرعت احلكومة ال�صابقة مت�صيًا مع الفك��رة الوطنية يف ا�صتبعاد املبداأ الطائفي 
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عن امل�صاريع التي و�صعتها وقدمتها اإىل جمل�صكم الكرمي وحققت م�صروعني يكن 

اأن يعت��ربا حجر الزاوية يف �صيا�صتنا القومية. اإن قان��ون البلديات وقانون املختارين هما 

ف�صاًل عن قيمتهما من الناحية الإدارية، نقطة حتول يف حياتنا الجتماعية والوطنية 

من حيث اإنهما مل يقيما التمثيل ال�صعبي على اأ�صا�ض طائفي.

ول �صك يف اأن من اأجّل ما قامت به احلكومة ال�صابقة �صرف ا�صرتاكها مع ح�صرتكم 

يف جتدي��د ولي��ة �صاح��ب الفخامة رئي���ض اجلمهورية جتدي��دًا �صمن للب��الد ال�صتقرار 

ال�صيا�صي والوطني الذي �صي�صمح لنا باأن من�صي اإىل غاياتنا املن�صودة. 

اإن احلكوم��ة احلا�صرة وهي �صقيقة احلكومة ال�صابق��ة مت�صامنة يف كل ذلك معها 

ت�صامنًا تامًا ي�صمل جميع ال�صوؤون الداخلية واخلارجية.

اأيها الزمالء املحرتمون،

اإن احلكوم��ة احلا�ص��رة ت��رى اأن م��ن اأهم واجباته��ا الوقوف يف وج��ه كل حماولة من 

�صاأنه��ا اأن تن��ال م��ن وحدة ال�صف��وف وهي �صتعم��ل على تعزي��ز الدفاع الوطن��ي تعزيزًا 

�صام��اًل، وتتبن��ى جمي��ع امل�صروعات الت��ي تقدمت به��ا احلكومة ال�صابق��ة وتعمد اإىل 

ا�صتكمال القوانني املالي��ة والق�صائية والجتماعية م�صتعجلة حتقيق امل�صروعات التي 

ما تزال مو�صوع در�ض اأمام جمل�صكم الكرمي اأو اأمام الدوائر املخت�صة كقانون تنظيم 

املوظف��ني وقان��ون املالكات، وقان��ون املحا�صبة العام��ة، وقانون اإن�صاء دي��وان املحا�صبة، 

وغره��ا م��ن امل�صروعات والقوانني التي ل ب��د منها لت�صتكمل الب��الد جهازها الإداري 

املن�صود كما �صتوا�صل احلكومة الأعمال الإن�صائية و�صتويل الإ�صتاء وال�صطياف عناية 

خا�ص��ة و�صتتعهد الرتبية الوطنية فتع��زز موؤ�ص�صاتها وتو�صع دائرة ن�صاطها وترفع م�صتوى 

القائم��ني عليها وتنفذ الق��رارات التي اتخذها املوؤمتر الثقايف العربي الأول الذي انعقد يف 

لبنان والذي اأظهر الت�صامن بني البالد العربية باأجلى مظاهره. 

هذا ما تعتزمه احلكومة يف احلقل الداخلي. 

اأم��ا يف اخلارج��ي ف�صيكون ه��ّم احلكومة الأك��رب موا�صلة العمل يف �صبي��ل الق�صية 

 الفل�صطينية، تلك الق�صية التي اأ�صبحت جزءًا ل يتجزاأ من �صيا�صتنا القومية فهي عندنا

ق�صي��ة عقي��دة واإيان وم�صلح��ة م�صتمرة عل��ى الزمن م��ا دام الع��دوان م�صيطرًا على 

الأرا�ص��ي املقد�صة، لقد �صبق يل اأن قل��ت اإن الق�صية الفل�صطينية التي هي ق�صية العرب 

عامة، هي ق�صية لبنان خا�صة. 

 وقد اآلينا على اأنف�صنا اأن ل ندع و�صيلة من الو�صائل الناجعة حلل ق�صية البلد العزيز علينا

اإل ونت�صلح بها موؤمنني بحقنا، موؤمنني بالنتيجة التي �صن�صل اإليها، واإين ل�صت يف حاجة 

اإىل تذكر ح�صراتكم مبراحل جهادنا يف �صبيل فل�صطني، فلقد �صرنا خالل امل�صالك 

 الدولية ال�صعبة وقد التقت فيها مطامع ال�صهيونية بغرها من املطامع فكافح ممثلونا

يف العوا�صم الأجنبية واملوؤمترات والهيئات الدولية يف �صبيل ن�صرة اإخواننا يف فل�صطني. 

وق��د قام لبنان �صعبًا وجمل�صًا وحكومًة بالواجب كل الواجب لإنقاذ فل�صطني العربية 

من براثن ال�صهيونية.

لق��د �صاركت احلكوم��ة اللبنانية حكومات البالد ال�صقيق��ة يف كل تدبر يوؤول اإىل 

�ص��د اخلطر عن فل�صطني. ف��اأدت ح�صتها من امل�صاعدات التي قررتها اجلامعة العربية 

وقدم��ت ال�ص��الح والعت��اد و�صاهم��ت يف جتني��د املتطوعني م��ن خرة رجاله��ا وفتحت 

خمازنها العامة املالأى مبخلفات اجلي�ض على م�صراعيها ومل يكن لبنان اأقل اندفاعًا 

يف احلق��ل الإن�صاين منه يف احلقل املادي، فقد احت�ص��ن حكومة و�صعبًا ع�صرات الألوف 

من الالجئني و�صمد جراحاتهم وانحنى على اآلمهم وقا�صمهم العي�ض، وكان ملكتب 

فل�صط��ني الدائ��م يف لبنان اليد الطوىل والف�صل العمي��م يف تخفيف امل�صائب والنكبات 

يف املرحلة الأوىل هذا ف�صاًل عن الإ�صعافات وامل�صاعدات القيمة التي قامت بها جمعية 

ال�صليب الأحمر اللبناين و�صائر املنظمات. 

وي�صي��ف لبن��ان الآن، ما عدا اخلم�صة ع�صر األفًا واخلم�صاي��ة �صخ�ض الذين نزحوا موؤخرًا 

عن بالدهم اإىل احلدود اللبنانية، نحوًا من اثنني وخم�صني األف لجئ تعنى احلكومة 

بحالتهم ال�صحية وتاأمني الغذاء واملاأوى لهم وبتقدمي املعونات والإ�صعافات الالزمة. 

ومل ي��رتدد لبن��ان يف م�صارك��ة �صقيقات��ه العربيات يف التدخ��ل امل�صلح من اأج��ل اإنقاذ 

فل�صط��ني ف�صاه��م يف ذلك امل�صاهمة الت��ي تتفق مع اإمكانيته ورح��ب بجي�ض الإنقاذ 

البا�صل الذي امتزج دم رجاله بدم رجال اجلي�ض اللبناين. 

ومل يق�ص��ر عن تاأدية ر�صالته كاملة يف ميدان التع��اون العربي فبذل جهودًا عظيمة يف 

التقري��ب بني الدول العربية والتاأليف بني قلوب ملوكه��ا وروؤ�صائها واأمرائها وقادة الراأي 

فيها حتى متكن من اإزالة بع�ض الأ�صباب التي كان العدو يني النف�ض با�صتمرارها. 

لق��د دخل لبنان املعركة بكل جارحة م��ن جوارحه وخا�ض حرب الإنقاذ وهو م�صتعد 

ل��كل ت�صحي��ة وقب��ل بوقف القتال بع��د درو�ض عميقة وج��دت فيها ال��دول العربية اأن 

امل�صلح��ة تقت�صي ذلك ولبن��ان يعلن اأنه لن يرتدد حلظة يف الع��ودة اإىل ا�صتئناف القتال 

عندما تدق ال�صاعة. 

ل �صك يف اأن الق�صية الفل�صطينية جتتاز مرحلة دقيقة �صعبة غر اأن هذه املراحل ال�صعبة 

يف ق�صية البالد املقد�صة لن تزيدنا اإل م�صيًا يف الكفاح، وقد يتخلل هذا الكفاح هداأة اأو 

هداآت اأو ي�صاوره ظروف ومالب�صات ولكن اجلوهر يبقى جوهرًا والن�صر ل بد لنا على الدولة 

املزعومة مهما تاألبت القوى وامتدت الأطماع وحيكت املوؤامرات فنحن �صنقابل كل 

حماولة من هذه املحاولت باإيان ل يتزعزع وعزم ل يداخله �صعف اأو وهن. 

اإنن��ا �صنكافح م��ع �صقيقاتنا بجمي��ع و�صائلن��ا ع�صكرية كانت اأو غ��ر ع�صكرية 
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و�صنقاتل املعتدين اإىل اأن يتم الن�صر. اإننا �صنربهن للعامل على اأننا جادون يف عزمنا هذا. 

فعل��ى احلكومات وال�صعوب العربية اأن توا�صل اجلهاد �صد ال�صهيونيني وليعلم املواطن 

يف كل بلد عربي اأنه حجر الزاوية يف هذا اجلهاد. 

وختامًا، اإن احلكومة احلا�صرة جادة بدر�ض م�صروع قانون لتنفيذ التجنيد الإجباري كي 

تهي��ئ لبالدنا اأ�صباب القوة واملنع��ة، فنكون بذلك قد �صرنا على غرار اإخواننا يف البالد 

العربي��ة التي تعمل اليوم على ح�صد جميع اإمكانياتها يف �صبيل تعزيز جيو�صها دفعًا 

لالأخط��ار املحدقة بها. اإننا يف عملنا هذا اإمنا ن�صتوحي الروح الوثابة التي ت�صيطر على 

 نفو�ض اللبنانيني جميعًا منظمات وهيئات واأفرادًا ون�صتمد من عزمهم واإقدامهم امل�صروع

الذي �صنتقدم به منكم، ونكون يف ذلك قد حققنا رغبة اأكيدة من رغباته الوطنية. 

فعل��ى و�صح هذه ال�صيا�صة وعلى هذه الأ�ص�ض نطلب ثقتكم الغالية لنتمكن – بف�صل 

ه��ذه الثقة ومب��وؤازرة جمل�صكم الكرمي – من العمل املثم��ر يف خدمة البالد وامل�صلحة 

العامة. )ت�صفيق(. 

حكومة ري��ش ال�شلح ال�ش�د�شة

1951‑2‑4 • 1949‑10‑1

مر�شوم رقم 2

اإن رئي�ض اجلمهورية اللبنانية

بناء على الد�صتور اللبناين

بناء على املر�صوم رقم 1 املوؤرخ يف 1 ت�صرين الأول 1949

]قبول ا�صتقالة حكومة ريا�ض ال�صلح اخلام�صة[

ير�صم ما ياأتي:

املادة الأوىل: عنّي دولة ال�صيد ريا�ض ال�صلح رئي�صًا ملجل�ض الوزراء

ووزيرًا للرتبية الوطنية.

املادة الثانية: ين�صر ويبلغ هذا املر�صوم حيث تدعو احلاجة.

بروت يف اأول ت�صرين الأول 1949

الإم�صاء: ب�صاره خليل اخلوري

مر�شوم رقم 3

اإن رئي�ض اجلمهورية اللبنانية

بناء على الد�صتور اللبناين

بناء على املر�صوم رقم 2 املوؤرخ يف اأول ت�صرين الثاين 1949.

بناء على اقرتاح رئي�ض جمل�ض الوزراء

ير�صم ما ياأتي:

عنّي ال�صادة:

جربان نحا�ض: نائبًا لرئا�صة جمل�ض الوزراء ووزيرًا للعدلية.

الأمر جميد اأر�صالن: وزيرًا للدفاع الوطني.

اأحمد الأ�صعد: وزيرًا لالأ�صغال العامة.

فيليب تقال: وزيرًا للخارجية واملغرتبني والقت�صاد الوطني.

الدكتور اإليا�ض اخلوري: وزيرًا للداخلية.

ح�صني العويني: وزيرًا للمالية والربيد والربق.

الأمر رئيف اأبي اللمع: وزيرًا لل�صحة والإ�صعاف العام.

بهيج تقي الدين: وزيرًا للزراعة.

املادة الثانية: ين�صر ويبلغ هذا املر�صوم حيث تدعو احلاجة.

بروت يف اأول ت�صرين الأول 1949

الإم�صاء: ب�صاره خليل اخلوري

�صدر عن رئي�ض اجلمهورية

رئي�ض جمل�ض الوزراء

الإم�صاء: ريا�ض ال�صلح

مر�شوم رقم 4

اإن رئي�ض اجلمهورية اللبنانية

بناء على الد�صتور اللبناين

بناء على املر�صوم رقم 3 املوؤرخ يف اأول ت�صرين الأول 1949

بناء على اقرتاح رئي�ض جمل�ض الوزراء

ير�صم ما ياأتي:

امل��ادة الأوىل: كل��ف دولة ال�صيد ريا���ض ال�صلح رئي�ض جمل�ض ال��وزراء القيام مبهام وزارة 

الداخلية بالوكالة مدة غياب الوزير الأ�صيل يف اأوروبا.

املادة الثانية: ين�صر ويبلغ هذا املر�صوم حيث تدعو احلاجة.

بروت يف اأول ت�صرين الأول 1949

الإم�صاء: ب�صاره خليل اخلوري

�صدر عن رئي�ض اجلمهورية

رئي�ض جمل�ض الوزراء

الإم�صاء: ريا�ض ال�صلح

مر�شوم رقم 9

اإن رئي�ض اجلمهورية اللبنانية

بناء على الد�صتور اللبناين

امللحق‑8و
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بناء على ال�صتقالة املقدمة من معايل الدكتور اإليا�ض اخلوري وزير الداخلية. بناء على 

اقرتاح رئي�ض جمل�ض الوزراء

ير�صم ما ياأتي:

املادة الأوىل: قبلت ا�صتقالة معايل الدكتور اإليا�ض اخلوري من وزارة الداخلية.

املادة الثانية: ين�صر ويبلغ هذا املر�صوم حيث تدعو احلاجة.

بروت يف 6 ت�صرين الأول �صنة 1949

الإم�صاء: ب�صاره خليل اخلوري

�صدر عن رئي�ض اجلمهورية

رئي�ض جمل�ض الوزراء

الإم�صاء: ريا�ض ال�صلح

مر�شوم رقم 10

اإن رئي�ض اجلمهورية

بناء على الد�صتور اللبناين 

بناء على اقرتاح رئي�ض جمل�ض الوزراء

وبعد ا�صتماع راأي جمل�ض الوزراء

ير�صم ما ياأتي:

املادة الأوىل: اأن�صئت وزارة جديدة با�صم وزارة الأنباء. حتدد وظائفها واخت�صا�صها مبر�صوم 

على حدة.

املادة الثانية: ين�صر ويبلغ هذا املر�صوم حيث تدعو احلاجة.

بروت يف ت�صرين الأول 1949

الإم�صاء: ب�صاره خليل اخلوري

�صدر عن رئي�ض اجلمهورية

رئي�ض جمل�ض الوزراء

الإم�صاء: ريا�ض ال�صلح

مر�شوم رقم 11

اإن رئي�ض اجلمهورية اللبنانية

بناء على الد�صتور اللبناين

بناء على املر�صوم رقم 3 املوؤرخ يف اأول ت�صرين الأول 1949

بناء على اقرتاح رئي�ض جمل�ض الوزراء

وبعد ا�صتطالع راأي جمل�ض الوزراء

ير�صم ما ياأتي:

املادة الأوىل: عّدل ت�صكيل الوزراة على النحو التايل:

ال�صادة:

ريا�ض ال�صلح لرئا�صة الوزارة والداخلية.

جربان نحا�ض لنيابة الرئا�صة والقت�صاد الوطني والربيد والربق.

الأمر جميد اأر�صالن للدفاع الوطني.

اأحمد الأ�صعد لالأ�صغال العامة.

فيليب تقال للخارجية.

الدكتور اإليا�ض اخلوري لل�صحة والإ�صعاف العام.

ح�صني العويني للمالية.

الأمر رئيف اأبي اللمع للرتبية الوطنية.

بهيج تقي الدين للزراعة.

�صارل حلو للعدلية والأنباء.

املادة الثانية: ين�صر ويبلغ هذا املر�صوم حيث تدعو احلاجة.

بروت يف 6 ت�صرين الأول 1949

الإم�صاء: ب�صاره خليل اخلوري

�صدر عن رئي�ض اجلمهورية

رئي�ض جمل�ض الوزراء

الإم�صاء: ريا�ض ال�صلح

مر�شوم رقم 630

اإن رئي�ض اجلمهورية اللبنانية

بناء على الد�صتور اللبناين

بناء على كتاب ال�صتقالة املقدم بتاريخ 15 كانون الأول اجلاري من ال�صيد �صارل احللو 

وزير العدلية والأنباء

بناء على اقرتاح رئي�ض جمل�ض الوزراء

ير�صم ما ياأتي:

املادة الأوىل: قبلت ا�صتقالة معايل ال�صيد �صارل احللو من وزارتي العدلية والأنباء.

امل��ادة الثاني��ة: عهد اإىل معايل ال�صيد ج��ربان النحا�ض نائب رئي�ض جمل���ض الوزراء ووزير 

القت�صاد الوطني والربيد والربق القيام مبهام وزارتي العدلية والأنباء بالوكالة.

املادة الثالثة: ين�صر ويبلغ هذا املر�صوم حيث تدعو احلاجة.

بروت يف 15 كانون الأول �صنة 1949

الإم�صاء: ب�صاره خليل اخلوري

�صدر عن رئي�ض اجلمهورية

رئي�ض جمل�ض الوزراء

الإم�صاء: ريا�ض ال�صلح
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مر�شوم رقم 1453

اإن رئي�ض اجلمهورية اللبنانية

بناء على الد�صتور اللبناين

بن��اء على ا�صتقال��ة معايل ال�صيد جربان النحا���ض نائب رئي�ض جمل�ض ال��وزراء من وزارة 

الربيد والربق

بناء على اقرتاح رئي�ض جمل�ض الوزراء

ير�صم ما ياأتي:

املادة الأوىل: قبلت ا�صتقالة معايل ال�صيد جربان النحا�ض من وزارة الربيد والربق.

املادة الثانية: ين�صر ويبلغ هذا املر�صوم حيث تدعو احلاجة.

بروت يف 25 اآذار 1950

الإم�صاء: ب�صاره خليل اخلوري

�صدر عن رئي�ض اجلمهورية

رئي�ض جمل�ض الوزراء

الإم�صاء: ريا�ض ال�صلح

مر�شوم رقم 1454

اإن رئي�ض اجلمهورية اللبنانية

بناء على الد�صتور اللبناين

بن��اء على املر�صوم رق��م 630 املوؤرخ يف 15‑12‑1949 املت�صمن ا�صتقال��ة وزير الأنباء وتكليف 

مع��ايل ال�صيد ج��ربان النحا���ض نائب رئي�ض جمل���ض ال��وزراء القيام مبهام ه��ذه الوزارة 

بالوكالة.

بناء على املر�صوم رقم 1453 املوؤرخ يف 25 اآذار �صنة 1950 املت�صمن قبول ا�صتقالة معايل ال�صيد 

جربان النحا�ض من وزارة الربيد والربق.

وبناء على اقرتاح رئي�ض جمل�ض الوزراء

ير�صم ما ياأتي:

 معايل ال�صيد خليل اأب��و جودة نائب جبل لبنان وزي��رًا لالأنباء وللربيد 
ّ

امل��ادة الأوىل: ع��ني

والربق.

املادة الثانية: ين�صر ويبلغ هذا املر�صوم حيث تدعو احلاجة.

بروت يف 25 اآذار 1950

الإم�صاء: ب�صاره خليل اخلوري

�صدر عن رئي�ض اجلمهورية

رئي�ض جمل�ض الوزراء

الإم�صاء: ريا�ض ال�صلح

البي�ن الوزاري حلكومة ري��ش ال�شلح

1949‑10‑15

)ن�لت الثقة ب�لأكرثية(

)ال��دور الت�صريعي ال�صاد�ض. العق��د ال�صتثنائي الأول ل�صنة 1949. حم�صر اجلل�صة اخلام�صة، 

تاريخ 15‑10‑1949(.

ح�صرات الزمالء املحرتمني،

يف م�صتهل الولية الثانية لفخامة رئي�ض اجلمهورية رفعت احلكومة القائمة ا�صتقالتها 

فتف�ص��ل فخامته بتكلي��ف رئي�صها لتاأليفها من جدي��د. واحلكومة التي متثل اأمام 

ح�صراتك��م الي��وم ل تختلف ع��ن التي �صبقته��ا اإل بدخول ثالثة وزراء ج��دد ي�صغلون 

وزارات العدل والأنباء والرتبية الوطنية والزراعة وباإن�صاء وزارة الأنباء.

اأيها ال�صادة،

تعلم��ون اأن الع��رب يجت��ازون حمنة هي من اأق�ص��ى التجارب التي متر ب��الأمم واأن قوى 

جب��ارة تاألبت عليه��م لإقامة دولة �صهيونية يف قلب البالد العربي��ة واأن تطور ال�صيا�صة 

الدولي��ة اأ�صفر عن ت�صري��د الآلف من الفل�صطينيني العرب وتعري���ض الأماكن املقد�صة 

خلطر داهم. ولقد وقف لبنان يف هذا ال�صراع الذي ل يزال قائمًا املوقف الذي يفر�صه عليه 

الواج��ب ومتليه العاطف��ة وامل�صلحة معًا فكان يف املوؤمترات الدولية حاماًل لواء الدفاع 

ع��ن فل�صط��ني ووقف جزءًا م��ن موارده املتوا�صع��ة على اإيواء الالجئ��ني والتخفيف من 

اآلمه��م. ويطي��ب يل اأن اأعلن من على هذا املنرب اأن تاريخ الكفاح يف �صبيل فل�صطني 

�صيفرد للبنان �صفحة م�صرفة واأن حكومتنا �صتوا�صل ال�صر يف هذا امل�صمار وفقًا للخطة 

التي انتهجتها �صابقتها حتى يتم للعرب حتقيق اأمانيهم باإذن الله. 

واإن حكومتن��ا �صتحر���ض عل��ى اإبق��اء عالق��ات ال�صداقة متين��ة مع ال��دول الأجنبية 

وتوثيقها كما اأننا عملنا و�صنعمل �صمن نطاق اجلامعة العربية على توحيد ال�صفوف 

والتاألي��ف ب��ني القلوب ورائدنا احلف��اظ على كيان لبنان وا�صتقالل��ه و�صيادته متابعني 

تاأدي��ة ر�صالة املحبة وال�ص��الم التي ا�صطلع بها هذا البلد يف خمتل��ف الأدوار. واإننا بنوع 

خا���ض نوج��ه اإىل �صقيقتنا العزيزة �صوريا اأطيب التمني��ات راجني حلكومتها احلا�صرة 

النجاح والتوفيق لتوؤمن لل�صعب ال�صوري النبيل املجد وال�صعادة.

اأيها ال�صادة،

اإن �صيا�صتن��ا الداخلي��ة ته��دف اإىل توطيد دعائ��م الأمن والإن�ص��اف يف تطبيق القوانني 

والأنظمة وال�صرب ب�صدة على كل يد متتد اإىل هذا ال�صرح ال�صتقاليل العزيز واملحافظة 

على وحدة ال�صفوف التي نحن اإليها الآن اأحوج منا يف اأي وقت اآخر.

لق��د حقق��ت احلكومة املا�صية كثرًا م��ن امل�صاريع العمراني��ة اإذ وا�صلت الداأب على 

فتح الطرقات وتعبيدها و�صهرت على تاأمني املياه للقرى اللبنانية. و�صتوا�صل حكومتنا 
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العمل على تنفيذ م�صاريع الري وجر املياه اإىل كافة الأنحاء اللبنانية. 

اأم��ا يف احلقل القت�صادي فلقد كان عمل احلكومة املا�صية فيه بارزًا اإذ اأمنت للبنان 

م��ا يحت��اج اإلي��ه من غذاء رغ��م ت�ص��اوؤم املت�صائمني ووط��دت توجيه��ه القت�صادي على 

اأ�صا���ض متني ووثقت عالقات لبنان القت�صادية مع ال�صقيقة �صوريا يف اتفاقيات �صمنت 

م�صلحة الفريقني ونقت جو عالقاتهما واأعادت اإىل الأ�صواق التجارية الثقة والطماأنينة 

كم��ا اأنه��ا با�صرت �صيا�صة ت��وؤول اإىل تنمي��ة ال�صناعات الوطنية وفت��ح الأ�صواق يف وجه 

منتوجاته��ا واأفلحت يف التخفيف م��ن م�صاكل العمل والدفاع ع��ن م�صلحة العامل 

ورب العمل على ال�صواء طبقًا للقانون والعدالة الجتماعية. ولقد اأكملنا ما قامت به 

احلكومة ال�صابقة من توطيد دعائم نقدنا فا�صتطعنا اأن جننب البلد اللبناين الهزات 

املالية التي ع�صفت بكثر من البلدان الأخرى و�صنوا�صل العمل يف نطاق هذه ال�صيا�صة 

املالية احلكيمة.

و�صتعنى احلكومة بالق�صاء وتعمل على تعزيز ا�صتقالله ورفع �صاأنه. فالق�صاء هو اإحدى 

الدعائ��م الت��ي يقوم عليه��ا ال�صرح ال�صتق��اليل ول ت�صتكمل �صيادة الأم��ة اإذا مل يتبواأ 

الق�صاء منزلته الرفيعة.

ويف مي��دان الرتبي��ة والتعلي��م �صتعنى حكومتنا ببع��ث نه�صة توؤمن للن���ضء اللبناين 

ثقاف��ة وطني��ة �صاملة للعلم والأخ��الق وال�صحة. و�صيكون يف طليع��ة ما نعنى به فتح 

املدار�ض اجلديدة وتاأمني حقوق املعلم وم�صتقبله ون�صر الكتب املدر�صية ال�صاحلة واإر�صال 

البعث��ات وت�صجيع اأندي��ة الفن والريا�صة. كم��ا اأن احلكومة �صتبا�صر قريب��ًا بتاأ�صي�ض 

معه��د لبنان يف بنايات الأون�صكو للدرا�ص��ات العليا واإن�صاء معهد ثانوي يوؤهل خريجيه 

لنيل �صهادة البكالوريا. 

و�صن��ويل الزراع��ة ما ت�صتحقه من عناية واهتمام، فنزي��د يف عدد البعثات الزراعية التي 

اأر�صلته��ا احلكوم��ة ال�صابق��ة ونثابر على اخلط��ة التي انتهجتها احلكوم��ة ال�صابقة 

م��ن التعاق��د مع رج��ال الخت�صا���ض وا�صتق��دام الآلت الزراعية وزي��ادة الإنتاج كمية 

ونوع��ًا وتاأمني الأ�صواق ملنتوجاتنا الزراعية. وقد ب��داأت احلكومة بدر�ض الطرق ال�صريعة 

للتخفيف عن املزارع واإزالة امل�صاعب التي يواجهها يف هذه الأيام.

واأم��ا احلقل ال�صحي فلقد بذلت احلكومة فيه جه��دًا �صيقرتن قريبًا بنتيجة بارزة هي 

اإمتام م�صروع املدينة ال�صحية الذي بدئ بتنفيذه. 

و�صتتاب��ع حكومتنا �صيا�ص��ة الت�صليح وتعزيز اجلي�ض وقوى الأم��ن الداخلي حتى يبلغ 

جي�صنا العزيز املنزلة التي يتمناها له كل لبناين.

ث��م اإنن��ا �صنتقدم م��ن جمل�صكم يف ال��دورة العادي��ة القادم��ة بامل�ص��روع الإن�صائي الذي 

�صينطوي على اعتمادات للت�صليح والري ومياه ال�صفة واملعارف والأ�صغال العامة.

ح�صرات النواب املحرتمني،

يطي��ب للحكوم��ة احلا�صرة اأن تتوىل احلك��م يف ظل الولية الثاني��ة لفخامة الرئي�ض 

حت��ى تعم��ل باإر�صاداته عل��ى تاأمني ال�صع��ادة والرفاهية لل�صعب اللبن��اين واأن حتقق ما 

ي�صبو اإليه هذا البلد العزيز. 

واإذا كن��ا ل نتق��دم من ح�صراتك��م ببيان ينطوي على برنام��ج مف�صل لالأعمال التي 

�صتقوم بها حكومتنا فالأننا نوؤثر املبادرة فورًا اإىل العمل بعد اأن تهياأت لنا اأ�صبابه.

واإنن��ا ن�صعر بامل�صوؤوليات اجل�صام امللقاة على عواتقن��ا و�صنواجه هذه امل�صوؤوليات بعزية 

�صادقة ورائدنا تعزيز هذا الوطن واإعالء �صاأنه يف كل �صقع وحتت كل �صماء. وعلى هذا 

الأ�صا�ض نطلب منكم اأن متنحونا ثقتكم الغالية. )ت�صفيق(.



568z569 z

خطبة ري��ش ال�شلح الأوىل يف جمل�ش النواب بعد 22 ت�شرين الث�ين 

جل�شة 1 ك�نون الأول �شنة 1943

ح�صرات النواب املحرتمني،

لق��د كت��ب ملجل�صكم الكرمي اأن تك��رث فيه اجلل�صات التي تنع��ت باأنها تاريخية. 

ولي���ض ذل��ك بغريب على جمل�ض قام على اإرادة الأمة فج��اء يعرب عنها بحرية بعد اأن 

ظل��ت ه��ذه الإرادة مكبوتة خم�صًا وع�صرين �صنة. وكي��ف ل تكون جل�صتكم هذه 

تاريخي��ة وه��ي اأول جل�ص��ة تعقدونها حتت قبة ه��ذه الندوة التي �صه��دت يف خالل هذه 

الأ�صابيع اأروع ما ت�صهده الأمم من النقالبات واأغالها وعرفت يف خالل خم�صة ع�صر 

يوم��ًا اأخط��ر احلوادث التي يك��ن اأن متر يف تاري��خ الأمم العظم��ى، وال�صعوب احلية 

املجاهدة، بل �صهدت من هذه احلوادث ما يعد طريفًا جديدًا مل ي�صبق له مثيل يف تاريخ 

ال�صتعمار ومنذ عهد العامل به. 

ولك��ن ذل��ك كله قد ذهب هباء، واأما ما اأرادته الأمة فقد عاد كما اأرادته دون تبديل 

اأو تعديل يف اجلملة ويف التف�صيل. وعدنا وعدمت ويا له من عود اأحمد، كتبت فيه الأمة 

جمده��ا ومكنت فيه ا�صتقاللها واألقت فيه در�صًا مفي��دًا وعربة بالغة على من حتدثه 

نف�صه اأن ي�صتخف ب�صاأنها ويعبث باإرادتها وحقها ويتجاهل اأمانيها واآمالها. 

عدن��ا وع��دمت، وعاد كل �صيء اإىل ما اأردنا واأردمت، ب��ل اإىل ما اأرادت الأمة، وكانت هذه 

الع��ودة ال�صاملة املبارك��ة بف�صل اجلهاد الرائ��ع الذي جاهدته الأم��ة. فلن�صجل لها يف 

ه��ذه اجلل�صة التاريخية ال�صكر العظيم، بل لن�صجل لأنف�صنا نحن نوابها وحكومتها 

الفخر والعتزاز باأننا منثلها بل باأننا ننت�صبب اإليها واأننا منها واإليها. 

جه��اد كرمي بذلت فيه امله��ج الغالية واأرخ�ص��ت فيه الأرواح والدم��اء الزكية فكان 

م��ن اأطفاله��ا ون�صائه��ا و�صبابه��ا �صهداء اأطه��ار وجرحى اأب��رار، جهاد �صخ��ي وقفت له 

كل قواه��ا املعنوي��ة واملادية، فل��م ت�صن بجه��د ومل تبخل مبال. جهاد باه��ر اأثار من 

الع��امل علين��ا العطف والإعجاب، كم��ا اأثار احلادث ال�صخط والعج��ب العجاب. فاإىل 

الأم��ة الأبية الكرية ال�صخية واإىل نوابها الكرام الأباة وعلى راأ�صهم معايل رئي�صهم، 

الذي��ن كانوا حرا�ض احلرية، واإىل ن�صائها خا�صة واإىل رجالها، اإىل �صيبها واأطفالها، اإىل 

الروؤ�ص��اء الروحيني والزعماء، اإىل ال�صحافة التي اعتقلت نف�صها، اإىل الأحزاب والنقابات 

واجلمعيات وخمتلف املوؤ�ص�صات الوطنية، اإىل التجار والعمال ومنظمات ال�صباب وطالب 

املعاه��د، اإىل كل ف��رد كان من هذه الأم��ة يف اإبان حمنتها، اأتق��دم با�صم احلكومة 

باأ�صدق عواطف ال�صكر والمتنان مقرونًا اإىل الفخر والعتزاز.

واإذا كان هذا �صعورنا نحو اأبناء لبنان، فكيف يكون �صعورنا نحو اأبناء الأقطار العربية 

ال�صقيق��ة، وقد بذل��وا يف �صبيلنا مثل ما بذلنا وجهدوا اأنف�صه��م كما جهدنا، يف �صبيل 

ا�صرتداد ا�صتقاللنا امل�صلوب وحقنا املغ�صوب.

كيف نويف م�صر حقها والعراق واململكة ال�صعودية و�صوريا و�صرق الأردن واليمن ال�صعيدة 

حقه��ا وقد هب��ت كلها هبة الرجل الواح��د غا�صبة لغ�صبنا �صاخط��ة ك�صخطنا؟ اأي 

�صك��ر يف��ي جاللة ملك م�صر املعظم ف��اروق الأول ورفعة زعيمه��ا رئي�ض حكومتها، 

و�صعبه��ا و�صحافته��ا؟ اأي �صك��ر يف��ي �صمو الو�ص��ي على عر���ض العراق وفخام��ة رئي�ض 

حكومت��ه وال�صع��ب العراق��ي بع�صائره ومدنه وجمل���ض نوابه و�صحافت��ه؟ اأي �صكر يفي 

جاللة امللك عبد العزيز ابن �صعود و�صعبه الأبي؟ وباأي ل�صان نعرب عن المتنان لفخامة 

رئي���ض اجلمهورية ال�صورية ودولة رئي�ض حكومتها وجمل���ض نوابها و�صحافتها و�صعبها 

ال��ويف؟ وكيف نعرب ع��ن �صعورنا ل�صاح��ب ال�صمو اأمر �ص��رق الأردن ورئي�ض حكومته 

وال�صعب الأردين؟ وعن �صعورنا لزعماء فل�صطني ورجالتها و�صعبها العربي؟ وجلاللة اإمام 

اليمن ومملكته ال�صعيدة؟

لقد األقت هذه البلدان، ملوكها وحكوماتها و�صعوبها، بكل قواها املعنوية يف امليدان 

واأعلن��ت ا�صتعدادها لإلقاء كل قواها املادية اأي�صًا، فكان��ت هذه النجدة الأخوية التي 

اأملتها ال�صمائل والنخوة العربية �صببًا من اأعظم اأ�صباب الفوز الباهر الذي فازه لبنان. ول 

غرو فمن كانت هذه البلدان له ظهرًا، وابن هذه البلدان ن�صرًا، فقد حق له اأن ياأمن 

�ص��ر املاآ�صي واملهازل، واأن ي�صر اإىل حق��ه بعزم ثابت واإيان كامل! واإين اأخ�ض بال�صكر 

ممثلي هذه الدول بيننا فقد كانوا خر معوان واأف�صح ل�صان يف و�صف ماأ�صاتنا لإخواننا. 

وكيف ل نذكر يف الوقت نف�صه الدول الديقراطية احلليفة ول �صيما بريطانيا العظمى 

والولي��ات املتح��دة ورو�صيا وبلجيكا فقد وقفت هذه ال��دول العظمى موقف الدفاع عن 

حقن��ا ومل تر���ض م�صاومة ول هوادة، بل و�صعت قيمة العه��ود املقطوعة واملبادئ التي قام 

عليه��ا ميث��اق الأطلنتيك يف امليزان وقالت اإن ق�صية لبنان هي على �صدق هذه الوعود 

والعهود الدليل والربه��ان. فاإليها واإىل الديقراطيات واإىل ممثليها و�صحافتها وم�صادر 

الإذاعة فيها كل ما ي�صتطيع لبنان ال�صعور به من المتنان.

ح�صرات النواب املحرتمني،

يف ه��ذه اجلل�ص��ة التاريخي��ة، يتطلب من��ا التاري��خ اأن ن�صرد على م�صام��ع املالأ جممل 

احل��وادث التي �صبقت اعتقالنا واعتقال د�صتورنا وا�صتقاللنا والتي اتخذت حجة يف ذلك 

الت�صرف. 

اأعود اإىل البيان الوزاري وما قطعنا فيه من عهود علينا لالأمة. فاإنه ما كاد ين�صر ويذاع 

حت��ى تلقين��ا مذكرة من ال�صي��د جان هللو �صفر فرن�صا وهي حتت��وي على ما ينتق�ض 

ا�صتقاللن��ا فاعرت�صن��ا وقلن��ا اإن هذه املذك��رة تتاأخر بنا عن ال�صتق��الل ول تتقدم بنا 

نح��وه وهو ما يخال��ف اأقوالهم من قبل ومن بعد باأنهم يريدون متكني هذه البالد من 

التمت��ع با�صتقاللها، وطلبنا اإليهم اأن ي�صرتدوا هذه املذكرة فلم ير�صوا. وعلى ذلك مل 

يك��ن لنا منا�ض م��ن الإجابة عليها جوابًا نحتفظ فيه بحقن��ا امل�صروع ومل ن�صكت 

لأن ال�صكوت عليها يتخذ علينا حجة واعرتافًا منا مبا فيها. 

ملحق 9
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ث��م �صرعنا يف تنفي��ذ م�صاريعنا وحتقيق وعودنا املذكورة يف البيان الوزاري فبعد اأن قمنا 

مبا يجب لإحالل اللغة العربية حملها الالئق بلغة الوطن عمدنا اإىل امل�صالح امل�صرتكة 

نطال��ب به��ا بعد اأن اتفقنا مع حكومة �صوريا. واجتمعن��ا نحن وال�صيد هللو يف �صتوره 

واأحلحن��ا يف ه��ذا الطلب ويف طل��ب ت�صليمنا ال�صالحي��ات التي ل يق��وم بدونها للبنان 

ا�صتق��الل ول ت�صتقي��م �صي��ادة. فكان جوابه لنا اأن��ه قا�صد اإىل عا�صم��ة اجلزائر حيث 

يجتمع اإىل جلنة التحرير الفرن�صية. واقرتحنا على ح�صرته اأن ن�صدر بيانًا م�صرتكًا لأن 

ال�صعب يريد منا اأن ن�صارحه فامتنع عن ذلك، ولكنه اقرتح علّي بنف�صه اأن اأعلن يف 

املجل���ض ما كان م��ن اأمر امل�صالح امل�صرتكة بيننا وما كان م��ن ا�صتمهاله لنا ع�صرة 

اأي��ام اأو خم�ص��ة ع�صر يومًا على الأكرث يعود بعده��ا من اجلزائر. ويف تلك املحادثات مل 

نخ��ف عليه عزمنا عل��ى معاجلة الق�صايا التي لنا اأن نعاجله��ا منفردين ومنها ق�صية 

تعدي��ل الد�صتور. عل��ى اأننا اإمعانًا منا يف �صل��وك �صيا�صة التفاهم والتع��اون مل نبادر اإىل 

تقدمي التعديل اإليكم، ولكن ت�صرفهم هو الذي ا�صطرنا للعمل بتلك ال�صرعة. ذلك 

اأنه��م فاجوؤون��ا بالبيان الذي تعرفون فاأبلغ��وه اإىل ال�صحف يف نف�ض الوق��ت الذي اأبلغونا 

اإي��اه. واإذا �صربنا �صفح��ًا عن خلو هذا الت�صرف من الكيا�صة ال�صيا�صية، فاإنه مل يكن 

يف و�صعن��ا اأن نتغا�صى عما فيه من ق�ص��د و�صعنا اأمام الأمر الواقع. ف�صاًل عما يف البيان 

نف�صه من انتقا�ض ل�صيادتنا بل من م�صا�ض بحق خّولنا اإياه الد�صتور نف�صه بح�صب املادة 

76 منه حتى قبل تعديله. ومل يكن ينقذ حقنا القانوين واملعنوي، كذلك اإل اأن نعمل 

بتل��ك ال�صرعة التي عرفتموها، وكان اأن عر���ض م�صروع التعديل عليكم فاأقررمتوه 

بالإجم��اع. تل��ك هي اجلناية الت��ي اقرتفنا، بل ]م��ا[ جناه هذا ال�صع��ب لي�صتحق اأن 

ي�صل��ب ا�صتقالله، ب��ل يجهز على ذلك ال�صتقالل، لأن �صلبه اإي��اه ابتداأ منذ �صدر ذلك 

البي��ان، ولي�صتح��ق رئي�ض جمهوريت��ه ورئي�ض حكومت��ه واأع�صاوؤها واأح��د اأع�صاء هذا 

املجل���ض الكرمي العتقال، وجمل�صكم احل��ل، ود�صتوركم التعليق. اللهم اإنه لظلم 

فاح���ض ردت الأم��ة عليه ردها البليغ فلم تاأُل جه��دًا ومل تغم�ض عينًا حتى عاد احلق 

اإىل ن�صابه والعدل اإىل حمرابه. وكاأين بهم مل يكفهم اإجماع املجل�ض ف�صاءت الأقدار 

اأن تريهم اإجماع الأمة!

قال��وا »ت�ص��ّرع« وقلن��ا »�صرعة«!! وقد حكم��ت لنا احل��وادث واأثبتت اأنن��ا كنا على 

�ص��واب. األ بارك الله بال�صرعة متى كانت ل�ص��ون الكرامة وحفظ الأمانة. وثقتي اأنه 

ل��ول ال�صرعة ل�صجلنا على اأنف�صنا �صفحة تخ��اذل و�صعف وتفريط بحق الوطن ما جئنا 

له اإىل هذه املن�صة، وما ملثله �صرفنا العمر كله يف اجلهاد، ودخلنا ال�صجون ونزلنا املنايف 

ووقفنا حتت اأعواد امل�صانق.

اأيها ال�صادة

لق��د حتدثوا عن لبنانيتي فقال��وا اإنها بنت �صتة اأ�صابيع ولكنه��ا �صتة اأ�صابيع حفلت 

باأعظ��م احلوادث يف اأيام لبنان، وجمعت بني دفتيها اأجمد ما يف تاريخنا احلديث. اإنها 

نبهت �صعبًا وحررت اأمة ورفعت لبنان اإىل ذروة العّز بني الدول. ولقد اأرادوا اأن يعزوا اإيّل هذا 

كله، ولكنه فخر يثقل كاهلي. اإنه ف�صل الأمة التي مل يعرفوا حقيقتها فك�صفتها 

ه��ذه الأ�صابي��ع ال�صت��ة. وحتدثوا عن ال�صمان��ة التي حرمت منها ب��الدي. يعنون بذلك 

النت��داب. لق��د قلت دائمًا واأقول اإنني مل اأعرتف ولن اأعرتف بالنتداب ونحن �صعب حر 

م�صتق��ل بف�صل حقنا اأوًل وب�صمانة حقيقية هي عهود احللفاء وميثاق الأطلنتيك وقد 

حتققنا �صدقها و�صتان بينها وبني النتداب من �صمانة لال�صتقالل.

اأيها الزمالء املحرتمون

لق��د انتهت مرحلة وابتداأت مرحلة. واإن��ه لي�صرين اأن يكون رجل حكيم كاجلرنال 

كات��رو قد عهدت اإليه مهم��ة الت�صال بنا، فهو رجل جدير بتفه��م احلقائق اجلديدة 

والروح اجلديدة التي غمرت ال�صرق كله وال�صرق العربي بنوع خا�ض ولبنان بنوع اأخ�ض. 

ولقد كان اأول ما بادرين به حني ات�صاله بنا ونحن يف العتقال، اأنه اأبلغني العتذار عن 

ذلك التدبر اجلائر، واأبلغني اأنه وقع على غر علم من اللجنة الفرن�صية وبدون راأيها. 

واأنه هو واللجنة مل يعرفا بالواقعة اإل عن طريق روتر. كما اأنه ي�صرين اأن اأرى تبديل عدد 

م��ن املوظف��ني امل�صوؤولني يف الدوائر الفرن�صية مما يدل عل��ى تد�صني �صيا�صة تفهم جديدة 

لدى اجلانب الإفرن�صي.

ويهمن��ي اأن اأذك��ر اأي�صًا يف هذا املعر�ض اأنن��ا مل نق�صد يف كل ما قمنا به �صواء يف م�صاألة 

اللغة العربية اأو يف م�صاألة الد�صتور ول يف ال�صرعة ول يف اأي عمل اآخر، اأننا مل نق�صد اأي حتد 

لفرن�ص��ا. بل نحن مثلها ومثل اأحرارها، طالب ا�صتقالل ورواد �صيادة نريدهما كاملني 

ونريد اأن نقيم على اأ�صا�صهما �صداقاتنا لل�صعوب والأمم الغريبة والقريبة. و�صتكون هذه 

طريقنا يف املرحلة اجلديدة التي ابتداأنا فرنجو اأن يفهمنا اجلميع.

اأيها الزمالء الكرام

اإن خ��ر م��ا اأختم به هذا البيان ه��و اأن اأر�صل كلمة حتية واإعج��اب ولي�ض يل اأن اأقول 

�صه��ادة ح��ق لوجه الله والوطن، اإىل ذلك الرجل الذي مّثل العزة والكرامة ومّثل الأماين 

الوطني��ة للبنان واللبنانيني اأ�ص��دق واأكرم متثيل. ذلك هو فخام��ة رئي�ض اجلمهورية 

ال�صي��خ ب�ص��اره اخلوري. فنح��ن اإذا كنا مدينني اإىل احتاد الأم��ة وجهادها وت�صحياتها، 

واإىل جن��دة البلدان العربية ال�صقيقة، واإىل معونة الدول الديقراطية، فثقوا اأننا مدينون 

بالدرجة الأوىل اإىل �صالبة هذا الرئي�ض العظيم ووطنيته. هذا الرئي�ض الذي اآثر العتقال 

وال�شج��ن واحلرم��ان عل��ى اأن يفرط اأي تفريط ب��اأي حق اأو معنى من مع��اين اال�شتقالل 

وال�صيادة.

ونح��ن كذلك مدينون بن��وع خا�ض اإىل نواب الأم��ة الكرام، الذين اأب��وا اإل التم�صك 

بحقه��ا ومل ينفكوا عن الجتم��اع والدر�ض وال�صعي حتى كان الف��وز. فاإليهم �صكر 

الأمة. ثم اإىل حكومة ب�صامون ال�صرعية ورجالها مبا اأظهرت من �صالبة اأبلغ ال�صكر.

فق��د عزمت حكومتنا على تخليد ذك��رى هذه الأيام الثالثة الع�ص��ر املجيدة الفريدة 

تخلي��دًا يف �صت��ى ال�ص��ور والأ�صاليب فق��ررت اأن تعترب قلعة را�صي��ا اأثرًا تاريخي��ًا لبنانيًا، 
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وكذل��ك بناي��ة احلكوم��ة يف غابة ب�صام��ون. واأن تقي��م لل�صهداء اأن�صاب��ًا ومتاثيل يف 

�صاح��ات املدن و�صوارعها و�صتكف��ل اأبناءهم ومن كانوا يعيلونه��م كما اأنها توؤا�صي 

اجلرحى واملعتقلني وتفرج عنهم. و�صتكافئ من اأبلوا البالء احل�صن من �صيدات ورجال 

مكافاأة ترمز اإىل هذا اجلهاد.

والآن اأتوجه اإىل الأمة املمثلة يف جمل�صكم الكرمي والتي اأحاطت �صخ�صي واإخواين مبا 

ا�صتطاع��ت من مظاهر العطف واألوان التكرمي وح�صبن��ا ر�صاها عنا تكريًا وجزاء. 

اأتوج��ه اإىل ه��ذه الأمة فاأهنئه��ا مبا ا�صتعادت م��ن حق وا�صتفادت م��ن جمد عظيم. 

 واأدعوها اأن حتتفظ بتلك ال�صعلة املتقدة من اليقظة والوطنية والعزة القومية وتعت�صم يف

احتادها فتق�صي على كيد الكائدين ود�ض الد�صا�صني، كما �صاأق�صي دون رفق اأو هوادة، 

واأن تظل �صفًا واحدًا وقلبًا واحدًا يخفق لال�صتقالل وللعزة الوطنية. 

ع��ش لبن�ن عزيزًا م�شتقاًل �شيدًا حرًا.

خطبة ري��ش ال�شلح يف موؤمتر املح�مني العرب يف دم�شق

اآب 1944

عندما دخلت اليوم دم�صق عدت بالذكرى، واأنا اأعي�ض بالذكرى، اإىل اأيام خلت عندما 

اأتيح يل اأن اأقف على منرب من منابر دم�صق وقد كانت دم�صق يف عنفوانها تعمل لي�ض 

ل�صتقالله��ا فقط ب��ل ل�صتقالل جميع الب��الد العربية، نعم ع��دت بالذكرى اإىل اآخر 

خطاب األقيته يف دم�صق �صّدرته بقول ال�صاعر: 

اأّن��ا لحق��ان بقي�ص����رابكى �صاحبي ملا راأى الدرب دونه واأيق��ن 

نح��اول ملكًا اأو من��وت فنعذرافقلت له ل تبِك عينك اإمن����ا

نعم عدت بالذكرى اإىل ذلك اليوم وق�صته على هذا اليوم الذي هو من اأيام دم�صق الغراء 

وما اأكرث اأيامها واأنا عندما اأذكر تلك الأيام ل اأكاد اأنتهي منها. 

هذا يوم اأرادت فيه البالد العربية جميعًا اأن يكون لدم�صق فهنيئًا لك دم�صق بجهادك 

الطويل وهنيئًا بهذا اليوم املبارك. اأتيت دم�صق مرافقًا الوفد اللبناين لأرى واأ�صمع تاأثر 

هذا اليوم على اأع�صائه فراأيتهم يتاأثرون بالعروبة كما تتاأثرون اأنتم. 

فلبن��ان وطن عربي كما قالت حكومت��ه يف بيانها الوزاري الذي اأقره لبنان من اأق�صاه 

اإىل اأدناه، وهو اأن لبنان وطن عربي ل يريد بعد اليوم اأن يكون لال�صتعمار مقرًا ول يريد 

اأن يكون اإىل البالد العربية لال�صتعمار ممرًا. 

لبنان امل�صتقل وقد اعرتفتم اأنتم با�صتقالله جميعًا واعرتفت به حكوماتكم يذهب 

معكم اإىل املدى الذي اأنتم ذاهبون اإليه. 

 �صاألن��ي م�ص��ري كب��ر عندم��ا كنت يف م�ص��ر على راأ���ض الوف��د اللبن��اين يف م�صاورات 

الوحدة العربية كما �صاألني ال�صوؤال نف�صه رجل عراقي كبر: اإىل اأي مدى يذهب لبنان 

بالوحدة العربية؟ 

فقل��ت: اإن لبنان يذه��ب يف املدى الذي تذهبون اإليه اأنتم، يري��د ال�صتقالل التام الناجز 

بح��دوده وبكيانه كما اعرتفت��م اأنتم به ولكنه يتعاون يف العروب��ة اإىل احلد الأق�صى. 

اأقول هذا لي�صمع لبنان ما اأقول ولي�صمع جميع اأبناء العرب. واأظن اأنني اأعرب عن راأيي 

وعن راأي اإخواين وزمالئي. 

ه��ذه خطتن��ا وهذه �صيا�صتنا �صن�صر به��ا اإىل النهاية. �صنلبي اأية دع��وة توجه اإلينا، بل 

ل نكتف��ي بذل��ك، و�صندع��و الأقطار العربي��ة لعقد املوؤمت��رات ال�صيا�صي��ة والقت�صادية 

والثقافية والعلمية وغرها. 

ملحق 10
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اإن الوح��دة العربية، اأيها ال�صادة، واأنا كما تعلمون جماهد قدمي يف هذا احلقل عملت 

يف �صبيل��ه، اأفه��م منه��ا اأن تكون �صم��ان ا�صتق��الل كل بلد عرب��ي وجامعة للبالد 

العربي��ة. اإن الد�صائ���ض تد�ض واملوؤامرات حتاك. لقد �صمع��ت بالأم�ض من يقول اإن �صوريا 

والع��راق اتفق��ا على ابتالع لبنان. اإن هذا ل يح�صل ول��ن يح�صل واإين اأردد هذا الكالم 

اأمام رجالت �صوريا والعراق. 

نح��ن �صندخل م�صاورات الوحدة العربي��ة على ]اأ�صا�ض[ الت�صاوؤل عم��ا تقت�صيه م�صلحة 

الأمة العربية وم�صلحة كل قطر عربي.

عندم��ا دخلت املعركة النتخابية يف لبن��ان ا�صت�صرت اإخواين يف اجلهاد وقلت لهم اإن 

لبنان ي�صر على غر الطريق الذي نريده. ي�صر امل�صلم يف طريق وامل�صيحي يف طريق اآخر، 

وهما لن يجتم��ع��ا، وع��لي��ن��ا اأن ن�جم��عهم�ا ت�ح��ت راي��ة ال�صت��قالل.

على هذا الأ�صا�ض دخلت املعركة النتخابية وعلى هذا قبلت رئا�صة الوزارة وعملت مع 

اإخ��واين لأن يك��ون لبنان بلدًا م�صتقاًل، فو�صلنا اإىل ما ن�صب��و اإليه ورفعنا علمًا جديدًا 

�صريف��ًا ترونه خفاق��ًا، رفعناه علمًا واأحللنا اللغة العربي��ة املكانة الأوىل واأ�صبحت لغة 

لبنان الر�صمية ورفعنا من الد�صتور كل �صائبة فاأ�صبح د�صتورًا خال�صًا لوجه الله والوطن. 

قلنا لإخواننا: نحن م�صتقلون، فاعرتفوا لنا بهذا ال�صتقالل ولهم عندنا وزراء مفو�صون. 

واأ�صب��ح ا�صتقاللن��ا قائمًا على دعام��ة كال�صخر. اإن اإخواين اعرتف��وا با�صتقالل لبنان 

�ش��رط اأن يتعاون مع البالد العربي��ة، ا�شتقالله بحدوده وكيانه. اإنني وال �شك يف م�قف 

ح��رج اأمام اإخواين الذين يعتقدون اأنني اأ�صبحت اإقليميًا ولكن اإذا رجعتم اإىل حقيقة 

املوق��ف ت��رون اأن جميع البالد هي كلبنان من حيث تفهمه��ا للوحدة العربية. هذه 

هي احلقيقة. 

اإنن��ي اأف�صل اتف��اق امل�صيحيني وامل�صلم��ني يف دولة م�صتقلة عل��ى اإمرباطوريات عظيمة 

لي�صت م�صتقلة. 

واإنني يف هذه املنا�صبة اأقدم �صكر هذا الأخ ال�صغر لبنان اإىل �صقيقاته الكربى، فعندما 

حل��ت ب��ه النكبة املعلومة مدوا له يد املعونة، وه��ذه يف عريف من اأوىل ح�صنات الوحدة. 

اأ�صكرهم جميعًا واأرجو الله اأن ين على هذه البالد بال�صوؤدد وال�صعادة. وكلمة اأخرة، 

اأ�صك��ر الذي��ن اأكرموا وفادتي يف دم�صق حاكمًا وحمكوم��ًا. اإنني تلميذ من تالميذ 

دم�صق، عنكم اأخذت ومنكم اقتب�صت و�صاأحتدث عن مكارمكم ما دمت حيًا.

اأعيد ن�صرها يف النه�ر 16‑7‑2001

مذّكرة ري��ش ال�شلح اإىل مزاحم الب�جه جي رئي�ش وزراء العراق

14 اآب 1948

طل��ب اإيّل جالل��ة املل��ك عبد الل��ه اأن اأقابله يف عم��ان وكرر الطل��ب واأراد اأن يكون 

ه��ذا الجتماع قب��ل العيد. فراأي��ت من واجبي اأن األب��ي رغبته وذهب��ت اإىل عمان يوم 

الأربع��اء يف 4 اآب واجتمع��ت معه اجتماعًا طوياًل مل يح�ص��ره غر دولة توفيق اأبو الهدى 

رئي�ض وزراء �صرق الأردن الذي كان خالل الجتماع حكيمًا كعادته موفور الكيا�صة 

واللياق��ة كعهده دائمًا. فدار احلديث اأوًل ح��ول تق�صر اجلامعة العربية نحو مملكة 

�ص��رق الأردن وع��دم بره��ا بوعدها جلاللته بدف��ع ما كانت قررت دفع��ه لتجنيد جنود 

يقاتلون اإىل جانب اجلي�ض الأردين ولبتياع اأ�صلحة. وطلب اإيّل بهذه املنا�صبة اأن اأ�صهل 

ل��ه اإي�صال اأ�صلحة، تعاقد مع بع�صهم عل��ى ابتياعها. و�صكا جاللته �صكاية مرة من 

ا�صتي��الء م�ص��ر على الذخرة الت��ي كانت واردة اإليه عل��ى اإحدى البواخ��ر اأثناء مرورها 

باملياه امل�صرية.

وق��د اأجبت جاللته قائاًل: اإنني اأحد املوقعني عل��ى القرار املعهود بدفع املبلغ الذي عنّي 

له واإن تنفيذ ذلك القرار عّلق على �صرطني رئي�صيني هما: 

اأوًل: عدم دفع الربيطانيني لالإعانة املعلومة.

ثانيًا: متابعة القتال.

وقل��ت: اإن هذين ال�صرطني مل يتحققا وم��ع ذلك فاأنا على ا�صتعداد ملعاونة جاللته لدى 

اجلامعة اإذا ما حتققت اأنه ينوي ا�صتئناف القتال. 

واأ�صف��ت اإىل ذل��ك قائاًل: اإن ال�صراحة قد اأ�صبحت �صرورية ج��دًا. فاإن �صمعة امللك عبد 

الله تاأثرت كثرًا عند وقف القتال.

وذك��رت ل��ه اأن ممثلي �صرق الأردن اأبلغونا قبل قرار جمل���ض الأمن وعند الجتماع يف 

عالي��ه اأن �ص��رق الأردن ل يكنه اأن يرف���ض قرار هذا املجل�ض حتى ول��و رف�صته جميع 

الدول العربية.

ث��م قلت له اإن��ه اأف�شل جلاللت��ه اإن كان ال ميكنه ا�شتئناف القت��ال واإخراج ال�شباط 

الإنكليز من جي�صه اأن ي�صارح البالد العربية بذلك متام امل�صارحة. وم�صارحته بذلك 

اأك��رم له واأف�صل بكثر واأحفظ للم�صلحة من اأن تبقى احلالة احلا�صرة كما هي من 

الإبه��ام والغمو�ض. واإن الدول العربية عند ذلك تقيم ح�صابها على اأ�صا�ض اآخر، فتخرج 

منه �صرق الأردن واإن �صاءت اأن ت�صتاأنف القتال ا�صتاأنفته على هذا الأ�صا�ض. 

ملحق 11



576z577 z

اأم��ا اإذا بقي��ت هذه احلال��ة وبقي هذا الإبه��ام وعدنا اإىل ع��دم امل�صارحة ف��اإن م�صوؤولية 

جاللت��ه تك��ون اأخطر كث��رًا. وقد عدت فاأحلح��ت كثرًا على جاللت��ه اأن يكون 

جوابه يل قاطعًا فا�صاًل واأن ل يرتك يف ما يقوله يل احتماًل لأي �صك اأو تاأويل.

وق��د اأجابن��ي جاللته باأن �صرق الأردن ل يكنه ا�صتئن��اف القتال اإل اإذا اأخرجت الأمة 

العربي��ة جمي��ع قواها واألق��ت ثقلها كل��ه يف امليدان. واأن��ه ل يكنه اإخ��راج القواد 

الإنكليز من جي�صه. 

وحجت��ه يف عدم ا�صتئن��اف القتال اأن ذلك يحتاج اإىل اأ�صلح��ة وذخرة وا�صتعداد كاف. 

واأما يف عدم اإخراج اأولئك اأورد يل عدة حجج:

اأوله��ا اأنه مل يلح��ظ عليهم اأية خيان��ة والثانية اأنه ل يكنه تغير �ص��رج فر�صه اأثناء 

املعركة. والثالثة اأنه لي�ض بني �شباط جي�شه العرب من له الكفاءة ليحل حمل اأولئك 

ال�شباط االإنكليز. وهناك حجة رابعة لها مغزاها اأوردها جاللته وهي اأنه حري�ض على 

اأن يظ��ل الروح الع�شكري �شائدًا يف جي�شه فاإن تبدي��ل ال�شباط االإنكليز ب�شغط التذمر 

الذي اأبدي �صدهم والنقد الذي وجه اإليهم يف�صد ذلك الروح، وهو ل يريد اأن يجعل جي�ض 

�صرق الأردن كجي�ض العراق يتدخل يف ال�صووؤن ال�صيا�صية. واإذا انتف�ض اليوم على �صباطه 

الإنكلي��ز فاإنه غدًا ينتف�ض على امللك عبد الل��ه نف�صه، وقد �صرب جاللته املثل على 

هذا بكر �صدقي يف العراق. واأملع بعد ذلك اإىل ظروف �صرق الأردن ال�صيا�صية وارتباطاتها 

اخلارجية املعلومة.

بع��د هذا �صاألت جاللت��ه: األ يكن ت�صليم جي�صه برمت��ه اإىل اجلي�ض العراقي فيتوىل 

كل �صوؤوؤن��ه كاأنه جزء م��ن جي�ض العراق؟ فاأجاب جاللته ب��اأن �صمو الو�صي كان قد 

عر���ض عليه مث��ل هذا العر�ض. ولكن��ه مل ير حتقيق ذلك الق��رتاح ممكنًا لأ�صباب 

عدي��دة. ولقد بلغني بعد اأن غادرت �صرق الأردن اأنه يفكر يف هذا املو�صوع ولكنني اأرى 

اأن التطبيق العملي لهذا املو�صوع �صعب املنال.

وبع��د فلقد خرجت من تلك املقابلة وبعدما �صمعت من اأحاديث جاللته، واأنا مقتنع 

مت��ام القتناع اأن �صرق الأردن ل يك��ن اأن ي�صتاأنف القتال اأو ي�صرتك مع بقية الدول 

العربي��ة اإذا ه��ي اأقدم��ت على مثل ه��ذا. واإين اإن�صاف��ًا للحقيقة اأقول اإنن��ي مل اأ�صعر اأن 

جالل��ة امللك عبد الله يقدم على ه��ذه اخلطة وهو راغب فيها ولكنه يت�صرف ت�صرف 

الرجل امل�صطر الذي لي�ض يف يده حيلة اأكرث مما فيها، فاإين ل اأعتقد اأنه من الطبيعي 

واملعقول اأن الرجل الذي بلغ خالل اأ�صابيع من ال�صمعة الطيبة يف جميع البالد العربية 

ما بلغه جاللته يهون عليه اأن يخ�صر ذلك وي�صيعه عن ر�صى.

اأم��ا وه��ذا هو حال �صرق الأردن، فعلى احلكومات العربية اأن ت�صع �صيا�صة جديدة على 

�صوء هذه احلقيقة، واأن تعيد النظر يف ح�صاب قواتها ويف تنظيم خططها.

اإن يف موق��ف �ص��رق الأردن هذا، بقط��ع النظر عن اأ�صباب��ه، ما يوؤمل الأم��ة العربية اأ�صد 

الأمل. ولكن يف جالء هذه احلقيقة بع�ض العزاء يف نظري لأنه يف�صح املجال ملعرفة قوانا 

احلقيقي��ة التي يكنن��ا العتماد عليه��ا كل العتماد ويخرجنا م��ن حالة ال�صك 

اخلطرة التي مررنا فيها من قبل.

ويف اعتق��ادي اأن الب��الد العربية عائ��دة حتمًا اإىل ا�صتئناف القت��ال، بل قد يكون ذلك 

اأق��رب مما نتوقع لأ�صب��اب عديدة. واإذا مل تكن ه��ذه العودة باإرادتنا، فق��د تقع باإرادة 

اليه��ود اأنف�صه��م وه��م الذين ت�صجعه��م اأو�صاعنا املختلف��ة وتاأييدات ال��دول وتدفعهم 

مطامعهم وغرورهم اإىل عدم الوقوف عند حد.

اإن مرابط��ة اجليو���ض العربي��ة يف مواقعه��ا بفل�صط��ني، بل م��والة العراق واإر�ص��ال املدد 

والنج��دات لقواته، حكم ل يقب��ل ال�صك باأن القتال واقع حتمًا. وم��ا دام الأمر �صيقع 

فالأف�ص��ل اأن يك��ون باأ�صرع وق��ت ممكن. تلك هي اإرادة ال�صع��وب العربية وذلك هو 

حكم امل�صلحة العربية فاإن التاأخر يفيد اليهود كما اأن الهدنة اأ�صاًل تفيدهم اأكرث 

مما تفيد العرب.

ثم اإن اأخ�صى ما اأخ�صاه اأن ي�صتويل على الأمة العربية اإذا خذلها حكامها بعد ا�صتئناف 

القتال ما ا�صتوىل على اأهل فل�صطني اأنف�صهم من روح التخاذل والنهزام وعدم الثقة يف 

النف�ض. وهو �صر ما ي�صيب ال�صعوب من �صروب ال�صعف والوهن. 

وم��ن املوؤ�صف حق��ًا اأن يكون الو�صع احلربي عند وقف القتال قد اأظهر الأمور على غر 

حقيقته��ا، ف��اإن بع�ض احلوادث التي وقع��ت ب�صوء التدبر اأو لأ�صب��اب اأخرى قد اأظهرت 

الع��رب بحال��ة من ال�صع��ف لي�صت �صحيح��ة كما اأظه��رت اليهود بحالة ق��وة لي�صت 

حقيقي��ة اأي�صًا. ولقد كان وما يزال اخلط��اأ املبالغة بقوة اليهود. واليوم هم اأ�صعف مما 

يظن الكثرون منا، لي�ض من الناحية الع�صكرية فح�صب، بل من الناحية القت�صادية 

وم��ن عدة نواح اأخ��رى اأي�صًا، واإين اأقول ه��ذا بناء على املعلومات الت��ي تردنا عن اأحوال 

اليهود الداخلية من خمتلف امل�صادر.

هذا ف�صاًل عن اأن القوى العربية مل تلتحم اإل التحامًا حمدودًا يف القتال �صد قوى اليهود. 

كما اأنه لوحظ اأي�صًا اأن �صكوانا اإجماًل من قلة العتاد كانت ل تخلو من مبالغة.

عل��ى اأن احلرب ل يج��ب اأن تعني الهجوم واخلطف وحمو العدو وال�صتيالء على معقله 

حاًل. ولكن احلرب توؤدي اإىل حتقيق اأغرا�ض العرب ملجرد وقوعها وا�صتمرارها واإن طالت 

�صيئ��ًا ]؟[ دون اأن تعر�صه��ا ملخاطر كب��رة ودون اأن تكلفها خ�صائر �صخمة يف النفو�ض 

اأو العت��اد. خ�صو�ص��ًا واأن اجلي�ض العراقي يف مواقعه احلا�ص��رة اأ�صبح يف ح�صن ي�صونه من 

املفاجئات والأخطار. 



578z579 z

واأم��ا احلجة ل�صتئن��اف القتال فلن نعدمها. وه��وؤلء هم اليهود يقدم��ون لنا كل يوم 

بخرقه��م الهدن��ة حجة جديدة و�صببًا م��ربرًا ل�صتئنافه واإين ل اأ�صتبع��د اأن نفاجاأ يف يوم 

قريب بحدث يعّر�ض القد�ض للخطر وال�صياع األفت اإليه نظركم منذ الآن. 

كما اأين اأرى اأن و�صعنا ال�صيا�صي اليوم قد اأ�صبح اأف�صل مما كان عليه قبل الهدنة. وقد 

اأفادتنا ق�صية الالجئني من هذه الناحية فاإنكم تعلمون اأن ق�صايا الالجئني امل�صابهة 

يف اأوروب��ا ق��د اأوجدت ا�صتعدادًا يف العامل للتح�ص�ض مبثل هذه الأمور وقد بنى اليهود حتى 

يومن��ا جانبًا من ق�صيتهم على م�صاأل��ة امل�صردين وا�صتدروا عطف العامل على ق�صيتهم 

عن هذا ال�صبيل. وبو�صعنا ا�صتغالل هذه احلالة ا�صتغالًل كبرًا اإذا اأح�صنا العمل فيها 

واأحكمن��ا عر�صها على اأنظار العامل. وقد بداأنا نحن ن�صعر ب�صيء من العطف يف بع�ض 

االأو�شاط الدولية ميكن اأن يعترب م�شجعًا.

اإنه من البديهي اأن اأول ما علينا القيام به ا�صتعدادًا ل�صتئناف القتال هو �صد الثغرة التي 

حتدث بان�صحاب �صرق الأردن من امليدان حتت ال�صغط ال�صيا�صي الواقع عليه. 

اإن وق��ف القتال هذه املرة مل يك��ن كما تعلمون يف احلقيقة خوفًا من جمل�ض الأمن 

وعقوبات��ه ومل يك��ن كذلك خوفًا من ت�صلح اليهود فه��م يت�صلحون �صرًا وعلنًا، قبل 

الهدن��ة وبعده��ا، ويف حالة احلظر اأو رفعه. ولكن وقف القتال كان لأن حكومة �صرق 

الأردن اأعلن��ت قبيل قرار جمل�ض الأمن اأنه ل يكنها متابعة القتال لعدم وجود عتاد 

لديها ول اأعتقد اأن اإعادة جميع العتاد الذي ا�صتولت عليه م�صر اإىل �صرق الأردن يكن 

اأن تعيد �صرق الأردن اإىل القتال – ولقد اأعلنت القيادة العراقية عندئذ اأن اجلي�ض العراقي، 

يف ح��ال ان�صحاب اجلي�ض الأردين، ين�صحب هو اأي�ص��ًا من امليدان دون ريب. وملا بلغ هذا 

احلكوم��ة امل�صرية اأثار قلقه��ا ال�صديد فبادرت اإىل اإيفاد معايل ع��زام با�صا لعمان لعله 

يتدارك الأمر. 

وق��د اجتمعن��ا هناك وناق�صنا املو�ص��وع من جميع نواحيه واجتمعن��ا بح�صرة �صاحب 

ال�صمو امللكي الو�صي قبل مغادرتنا عمان، ثم بذلنا اجلهد لإقناع القيادة العراقية باأن 

تبذل ما يف و�صعها ل�صتعادة اللد والرملة. وقد �صاعدنا �صمو الو�صي كثرًا يف هذا املو�صوع 

حت��ى اأنه وعد، حفظه الله، بالذهاب بنف�صه اإىل اجلبهة، لعله يتو�صل اإىل حتقيق هذا 

الغر�ض اخلطر.

واأظ��ن اأن��ه نقل اإليكم اإ�صرار القائدين نور الدين با�ص��ا حممود و�صالح �صائب با�صا على 

عدم ال�صتمرار يف القتال وكان ذلك بح�صور �صمو الو�صي كما نقل اإليكم اإ�صرار القائد 

�صائ��ب با�ص��ا يف ح�صرة جاللة امللك عبد الله على عدم القتال ون�صيحته بقبول الهدنة 

ب�صب��ب احلال��ة الت��ي ن�صاأت عن موق��ف �ص��رق الأردن. وعلى هذا مل يتم �ص��يء ل�صرتداد 

الرملة واللد كما تعلمون.

واملهم اأن اإيقاف القتال يف املرة الأخرة تقرر اأمره اإذن يف تلك الجتماعات يف عمان ومل 

يكن قرارنا يف عاليه اإل النتيجة الطبيعية ملا ا�صتقر عليه الأمر يف عمان.

ولقد بلغني اأن حكومة م�صر كانت متاأثرة بهذا الو�صع عندما اأعلنت قبولها ل�]قرار[ 

جمل���ض الأم��ن واأن جاللة ملك م�صر تلقى بتاأثر �صديد نب��اأ موقف الأردن واملح�صر الذي 

و�ص��ع يف عمان حول هذا املو�صوع ومل يكن يكفي يومئذ اأن نقول عن ممثلي العراق 

و�صوريا ولبنان اإننا نرف�ض وقف القتال لن�صتمر فيه جميعًا بينما كان يكفي اأن يعلن 

مندوب �صرق الأردن اأنه لن يرف�ض قرار جمل�ض الأمن لكي ن�صطر للتوقف جميعًا، ذلك 

اأن وقف القتال يكون معلقًا على قرار دولة من الدول.

وكن��ت اأمتن��ى لو مل يعلن بعد ه��ذا عندكم اأن العراق رف�ض ق��رار جمل�ض الأمن، واإن 

يك��ن كان مياًل يف اأثناء املناق�صات مياًل �صريح��ًا اإىل عدم القبول كما كان ميلي 

وميل جميل بك مردم بك وعزام با�صا. ومل يخف عليكم ما كان لهذا الإعالن من 

اأث��ر غ��ر م�صتحب يف م�صر اإذ اأظهرها ذلك مبظهر املنف��ردة يف اإرادة الكف عن القتال 

و�صّوره��ا ب�صورة املتواني��ة املتخاذلة دون �صواها من �صقيقاتها اأع�صاء اجلامعة. واحلقيقة 

اأنها مل تكن هي ال�صبب يف قبول قرار وقف القتال وهذا ف�صاًل عن اأن العربة يف القرارات 

نف�صه��ا ل باملناق�ص��ات التي ت�صبقها. واأما الأثر الذي تركته ه��ذه الأمور يف م�صر ف�صديد 

عميق على ما عرفت. واأنتم اأدرى مبا بذلت م�صر �صلمًا وحربًا يف �صبيل فل�صطني. واأنتم 

اأعل��م باإخال�صه��ا وجتردها يف ما بذلت كم��ا اأنكم تعلمون اأهمي��ة ن�صيبها يف هذا 

اجله��اد يف املا�ص��ي وامل�صتقبل وخط��ورة منزلتها يف كل ما تبا�ص��ره اجلامعة من ال�صوؤون 

العربية القومية امل�صرتكة ال�صاملة. وما جلاللة مليكها من مكانة عظيمة و�صعها 

يف خدمة هذه ال�صوؤون. 

ولقد كان باإمكاين اأن اأتبع اأثر العراق لأين مل اأقبل وقف القتال اإل بعد غري. ولكني 

اأردت اأن ل تبقى م�صر منفردة يف هذا املظهر الذي يخالف حقيقة الواقع امل�صتورة. 

والآن بعدم��ا ذكرت من موقف �ص��رق الأردن والو�صع الع�صكري بفل�صطني وحالة الأمة 

العربي��ة اأع��ود فاأق��ول مرة ثانية اإنه ل منا���ض من القتال؛ اإن مل يك��ن اإل ل�صرتاداد ما 

ا�صت��وىل عليه اليه��ود يف مرحلة القتال الثانية واإل ملجابه��ة املوقف املقبل ونحن اأكرث 

ت�صامن��ًا واأكرث قوة يف الواقع. وبعد اأن اأبدى العراق عر�صًا وحكومة و�صعبًا من احلما�صة 

البالغة ومن الت�صميم على ا�صتمرار اجلهاد يف �صبيل فل�صطني ما يثلج �صدر كل عربي، 

ل ب��د م��ن اأن يكون للع��راق خطة حمكمة وتداب��ر تهياأ بدقة، ولأج��ل حتقيق هذا 

يهمنا اأن نقف عليها ليدرك كل منا ق�صطه ون�صيبه يف املرحلة املقبلة القريبة.

كم��ا واأن��ه ل بد م��ن توحيد القي��ادة وقد زال ال�صب��ب الذي كان يح��ول دون حتقيقها 

توحيدًا �صحيحًا كام��اًل، بحيث تو�صع جميع اجليو�ض والأ�صلحة والأعتدة ف�صاًل عن 
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�صعي��د باأنكم ت�صرت�صدون بالروح الوطني��ة العالية واحلكمة الكاملة و�صفات الإقدام 

والع��زم الت��ي حتلى بها �صمو الو�ص��ي املعظم والتي جتلت باأجل��ى مظاهرها. واإين اأنتظر 

ردك��م ال�صريع لتبادر كل حكوم��ة اإىل اتخاذ التدابر واخلط��وات املنا�صبة. وفقكم 

الله واألهمنا جميعًا ملا فيه خر الأمة العربية وفالحها وال�صالم عليكم. 

بروت يف 14 اآب 1948

ريا�ض ال�صلح

ن�صرتها النداء يف عددي 29 و 30 متوز 1951

اخلط��ط حتت اإمرة قائد واح��د يت�صرف فيها ح�صبما ترتئي القي��ادة وح�صب ما تقت�صي 

غاية تاأمني الظفر للعرب.

وا�صمح��وا يل اأن اأق��ول لكم اإن مفتاح الق�صية اأ�صب��ح الآن يف يد العراق بعد اأن كان يف 

ب��دء القت��ال يف يد �صرق الأردن وبعد اأن انتقل منها اإىل يد م�صر عند قبولها الهدنة الأوىل 

يف اجتم��اع اللجن��ة ال�صيا�صية يف عم��ان. واإين اأرى اأن اخلطوة الأوىل هي ما ذكرته من 

تب��ادل الراأي واملعلومات بيننا وبني العراق. وبعدئذ نخابر م�صر، ثم جنتمع ونبحث. واأما 

قبل ذلك، فال اأرى من داع ي�صتحق دعوة اللجنة ال�صيا�صية لالجتماع. 

واأما الثغرة التي يرتكها �صرق الأردن بان�صحابه فاأوىل من ي�صدها العراق لأ�صباب عديدة.

فاأوًل: بالنظر اإىل ال�صالت اخلا�صة التي بني اململكتني يكون اأي�صر عليهما كليهما 

اأن ياأخذ الواحد منهما عن الآخر ما كان على عاتقه واأن يحل حمله. 

وثاني��ًا: اإن الو�ص��ع الع�صك��ري قد جعل طري��ق الع��راق اإىل فل�صطني �ص��رق الأردن. وهو 

مركز متوينه وموا�صالته مع ميادين القتال. على اأنه من ال�صروري على كل حال اأن 

تبق��ى جيو�ض �صرق الأردن مرابطة يف مراكزها للدفاع مع خروجها من امليدان كقوة 

مهاجمة. 

وتلك هي نية امللك عبد الله فاإنه عندما كان يطلب اأن يح�صل على ال�صالح والعتاد 

واعرت�ص��ت باأن��ه ل حاجة به اإىل ذلك لأنه لن ي�صتاأن��ف القتال، اأجاب باأنه ل بد له من 

الدف��اع ف��اإن اليهود ل يبعد اأن يتقدموا من اإحدى الثغ��رات يفتحونها اإىل اقتحام �صرق 

الأردن وكان دائمًا هدفًا لهم يريدون ال�صتيالء عليه. 

وثالثًا: اإن من حق العراق اأن يكون مطمئنًا لي�صتاأنف القتال وهكذا بتوليه �صد الثغرة 

بنف�صه وبقوات تتاألف حتت اإ�صرافه واإ�صراف اجلامعة من منا�صلني فل�صطينيني واأردنيني 

خ�صو�ص��ًا كم��ا �صبق له اأن فعل يف جنني يكون العراق قد ح�صل اأي�صًا على الطمئنان 

الت��ام، ف�ص��اًل عن اأن جي�صه اأقدر اجليو�ض على هذا العم��ل. على اأنه يخيل اإيل اأن هذا 

الأم��ر يحتاج اإىل الحتياطات الدقيقة حتى يتم باإحكام كما اأنه يجب اأن يتم بروح 

م��ن الألفة واملودة املطلقة لأن وجود غر مقاتل��ني اإىل جانب جنود مقاتلني اأمر يحتاج 

اإىل كثر من الدقة وحكمتكم كفيلة مبثل هذا الأمر.

ه��ذا م��ا راأي��ت اأن اأكتب��ه اإليكم بع��د مقابلتي جلاللة املل��ك عبد الل��ه يف املو�صوع 

ال��ذي يتوق��ف عليه ل م�ص��ر فل�صطني فح�صب ب��ل م�صر العرب جميع��ًا والذي هو بال 

ري��ب �صغلكم ال�صاغ��ل، راأيت اأن اأ�صّمن��ه راأيي ال�صخ�صي في��ه واأخاطبكم فيه بتمام 

الكتم��ان. وقد كتبت اإليك��م ما كتبت واأنا �صعيد باأن يك��ون على راأ�ض احلكم 

يف الع��راق رج��ل يقدر ه��ذه ال�صوؤون حق قدره��ا ويوفيها حقها م��ن الهتمام كما اأين 
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�شعر ع�ملي يف مدح ري��ش ال�شلح وهج�ئه

ِبَعْودك مل�ل�َم ال��ع��ل�ُم ال��ج��راح��ا

����ت يف غي��اب��ك عنعن��اٌت مت�صّ

وم����ا علَم��ت باأن��ك من م�����عدٍّ

تظ���ن الراح���ة الك��ربى �صم��وًل

بج��ّدك اإن �صكت�ك اإىل املوا�صي

ومن حم��ل ال�ص��الح بغ��ر قلٍب

�ص��اه����دٌة علين����ا الأي����ام  ل��ك 

خففَت اإىل العلى فَملْكَت منها

طلع��ت على املمالك وج��َه �صعٍد

ري��ا���ض ال�صل����ح والإ�ص��الم ُقْدها

ول��و لبن���ان عن��ك خال جه���ادًا

ي�ن����ام واأن��ت ي�ق�ظ����ان امل�اآق���ي

اأب��ا النج���دات اأجنده���ا �صعوب����ا

ع�ق�����وًل ف�ط�ّب�ب�ه�������ا  ُق��م  واإل 

ول ت�اأم���ن ب���اأن تُ�ع���دي �ص�واه���ا

�صواك م��ن اخلطوب ي�صيق ذرعًا

حملت عن امللوك ال�صيد عبءًا

لب�ص���ت عل���ى اأ�صاه��ا درع غ���اٍز

وراءك م��ن �صب��اب الطع��ن �ِصيٌد

اإذا ازدَل��َف������ت وراءك يف م��غ������اٍر

خفق��َت عل��ى جب��ال الأرز �صقرًا

لقيتك ع��ن طريق ال�صعر َمْلكًا

وق��د اأول�يتن���ي الل�ط���َف امل�ص�ّف�ى

فا�صرتاح����ا اإياب����ك  و�صّمده����ا 

ع�صف��ن عل��ى م�صامعن��ا رياح��ا

تهاب��ك ع�صب��ة الأمم اجتياحا

اأدارته����ا ي��د ال�ص��اق����ي قداح����ا

وال�صفاح����ا الأ�ص��ّن����ة  فقّلده����ا 

اإذا �صه��د الوغ��ى األق��ى ال�صالح��ا

اأ�صبَقن��ا جناح��ا باأن��ك كن��ت 

اأعّنته��ا وط����رت به��ا كفاح��ا

فكنت ال�صم���ض �صعدًا وال�صباحا

والرواح����ا غ����دّوك  وع�ّل�م�ه����ا 

وطاح��ا علم��ًا  ا�صتقالل��ه  ه��وى 

وكي��ف ينام من حمل ال�صالحا

النجاح��ا ب��ك  تن��ال  اأن  توؤّم��ل 

اأب��ت اأن تفه��م املعن��ى ال�صراح��ا

فاإن اجُل��ْرب قد تع��دي ال�صحاحا

واأن��ت ن��راك تو�صعه��ا ارتياح����ا

يزل����زل وقع����ه ال�ص����م البطاح��ا

ومل تعب��اأ مب��ن ع�صق��وا ال�صياحا

ي���رون امل���وت يف الغم��رات راح���ا

ته��ّز عل��ى مناكبه��ا الرماح��ا

 ولحا
ً
كما خف��ق ال�صب��اُح �صنى

وم��ن يلق��ى ريا���ضَ �ص��ذاه فاح��ا

ا�صرتاح��ا اللط��ف  اأوليَت��ه  وم��ن 

يف املدح/ حممد جنيب ف�شل الله 

بَِعْودك...

عيناثا، غرة ربيع اأول 1368

�صاعركم املخل�ض

حممد جنيب ف�صل الله

)االأ�شل املخط�ط يف اأوراق عبد اللطيف بي�ش�ن(

الت��واأِم  عه���ُد ع���ّز عه���د ه���ذا 

ل�هم���ا ب�لي���غ  ت��صري���ح  ك���ل 

ف�ان�ط�لق���ا ف�ق�����ا  ات�ّ ب�ط�����الن 

ق���ال ق���وم �صّرح���ا قل���ت له���م

م���ا عل���ى الأحن���ف يف تبيان���ه

حك���م املج�ل����ض باحل���ق لن���ا

ل�ل�وغ���ى وم��ص�ي�ن����ا  وات�ف�ق�ن����ا 

مل ت�ص���ع مّن���ا فل�صطي���ن ف���ذا

ما خ�صرن�ا احل���رب يف �ص�احاته�ا

�ص�������ّر غ���ام��ض  ل�ل��ص�ي�ا�ص��ّي��ني 

ق��د يكون اجل��نب مدع��اة العلى

رحل���ة ال�صل���ح املف���ّدى رفع���ت

اأعمال����ه جنح���ت  م��ا  تق���ل  ل 

به����ا ع�صن����ا  الت���ي  اخلواتي���م 

ك��م غب��ّي لم��ه فيم����ا م�ص��ى

ق��د ع�رف�ن����اه ل�ب�ي�ب����ًا ح�اذق����ًا

ب�ه���ا ي���دري  ل  ال�ص�ا�ص���ة  لغ���ة 

ج�ع�ب�ت���ه ويف  ي�اأت������ي  ف�غ�������دًا 

ح�ام���اًل ل�ل��ص�ع���ب م��ن اأخباره

ل تلوم����وا ال�صل����ح بالغي��ب ول 

�ئ����وا الأّم�����ة ل�ص�ت�ق�ب�ال�����ه ه�يِّ

وان���رثوا الطي���ب علي���ه وافر�ص��وا

ع��اد لي��ث الغ��اب خّف��اق الل��وى

تارك�����ًا يف ق�ص��ر )�صاي��و( بع���ده

هك���ذا الآ�ص���اد حتم��ي غابه��ا

ي��ا فل�صط���ني ارفع��ي راأ�ص����ًا ب��ه

وام�صح��ي دمع��ك فاللي��ث اأت��ى

الهم���ام ال�صل�����ح واب���ن امل���ردِم

الأم���م ب��ص������رح  دّوى  م�دف������ع 

لف���وؤاد الع���رب مث�����ل الأ�ص�ه���م

اأخ�����زم م��ن  �ص�ن��ص�ن���ة  ه�����ذه 

اإن خ����ال م��ن نخ����وة املعت�ص���م

ل���ول م���ردم مل يحك����م وه����و 

ب�م�صاع����ي �ص�لحن����ا املح�����رتم

جي�صن���ا املن�ص���ور حت���ت العل���م

الن�غ�������م رب�حن����ا ع�ب�ق����رّي  اإذ 

م��ا جتّل���ى ل�الأدي���ب الَف�ِه�������م

وي�ك���ون ال�ن��ص���ر ل�ل�م�ن�ه�����زم

اأروؤُ���ض الُع������ْرب ل�ع���ايل ال�ق�م�م

ُت�خ�ت������م ل���م  اأّول�ه�����ا  يف  ه���ي 

مل ت���زل �ص�اط�ع���ة ك�الأن�ج�����م

الن�����دم �ص����ّن  ي�ق���رع  وان�ب���رى 

ب�ال�ح�ك��م اأع�م�ال���ه  خ�ات�م���ًا 

�ص�اع�ر م��ن �ص�ّره���ا ك�الأبكم

الطل�ص�����م ذاك  �ص���ّر  ن�ب��اأ ع��ن 

ما ي���رّوي غّل���ة القل��ب الظم���ي

ت�ر�ص�ق�����وه ب�م�ري�������ر ال�ت�ه������م

اأت�اه�����ا ظ�اف���رًا ب�املغ�ن�����م ق��د 

درب�����ه ب�ال�زه���ر ي�����وم امل�ق�����دم

الف�ِخ������م ب�ال������رداء  ي�ت�ه���ادى 

�ص�ج���ة ت�رع��ب قل��ب ال�صيغ����م

ب�ي����ن ن��اري����ن ح��دي���������د ودم

وان��ص�ب�ي���ه ح�ام�ي�������ًا ل�ل�ح���رم

ولُنق���م عر�ص���ًا بجن���ب امل�����اأمت

تواأم

يف الهج�ء 1: عبد احل�شني عبد الله

عبد احل�صني عبد الله

ح�ش�د الأ�شواك، ل ن. ل ت.
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يف الهج�ء 2: حممد علي احلوم�ين

�شجوٌد وركوع

�صاحَب الدولة! ُمْر فال�صعب ي�صغي ويطيُع

اأفال تنبئنا عن فهم ما ل ن�صتطيُع؟؟

اأّي عذٍر لك اأن ت�صبع وال�صعب يجوع؟؟

وملاذا ت�صرتي اليوم وقد كنت تبيع؟؟

�صاحَب الدولة!! ما انفّكت حتّييك اجلموع

اأهي اأحرارك بالأم�ض تغّذيها الدموع

اأم عبيد املال والقّوة يحدوها اخلنوع؟؟

اأين عن ِقبلتها »طه« و »مو�صى« و »ي�صوع«؟؟

ل اأرى اإل اإىل وجهك يحنيها اخل�صوع

وعلى بابك يطويها �صجوٌد وركوع

اأّيهاذا الوثن القائم واحلّق �صريع

اأعلى َبندك هذا خفقت مّنا ال�صلوع؟؟

وعلى �صود ليالينا بكت هذي ال�صموع؟؟

حممد علي احلوماين

النخيل، القاهرة 1953

يف رث�ء ري��ش ال�شلح

كلمة ال�شيخ ب�ش�ره اخلوري رئي�ش اجلمهورية

يا اأكرم الراحلني، يا فقيد البالد يا رفيق اجلهاد.

�صبح��ان من وهب��ك بغر ح�صاب واّدخرك للي��وم الع�صيب وتقّبل��ك يف اليوم الع�صيب 

�صهيدًا خالدًا يف جنات اخللود.

وهبك �صبحانه وتعاىل ح�صبًا ون�صبًا، دينًا ودنيا، جاهًا ورتبًا، ماًل ورزقًا، ذكاًء فيه اإ�صعاع من
 

ن��ور وقلب��ًا فيه ج��ذوة من ن��ار، واإيان��ًا عام��رًا بالله وبالوط��ن، ب��ّرًا بالوالدي��ن وحنانًا 

بالبن��ني، �صخ��اَء يٍد و�صخاء فوؤاد، عطفًا على املعوزين وحدب��ًا على املحرومني. يدًا للقلم 

وي��دًا للزعام��ة، بهاَء طلعة و�صن��اء وجه. �صرعًة يف اخلاطر. �صالب��ًة يف العقيدة ومرونة يف 

التفكر. وعينني تنظران لالأفق القريب ولالأجواء البعيدة، وطنية كانت لك جلبابًا 

ودون م��ن تّتق��ي درعًا وجمّنًا. حتّدْرَت كماء املُزن م��ا يف ن�صابك كهام وحملت �صيفًا 

ما�صيًا به من قراع الدارعني فلول.

فجعل��ك �صبحان��ه وتع��اىل من اأك��رب رجال لبن��ان قيم��ة واأم�صاهم عزي��ة واأ�صّدهم 

�صكيمة واأعزهم باأ�صًا واأ�صّعهم نربا�صًا واألينهم عريكة واأودعهم ُخُلقًا واأبهاهم َخْلقًا.

فاندفع��َت ب��كل ما اأوتيت وبكل ما اأعطيت وبكل ما ُوهب��ت يف �صبيل بالدك ول�ّما 

�ص��اق علي��ك اأفق لبنان تطلع��ت اإىل دنيا العرب. ف�صم��دت يف وجه احلاكمني وذقت 

ال�صج��ن والنف��ي والت�صريد والع��ذاب وال�صيق، فكاأن��ك منذ �صرت يافع��ًا ُكتبت على 

جبينك الو�صاح اآية اجلهاد م�صفوعة بالآية الكرية: »لن تنالوا الرّب حتى ُتنفقوا مما 

حتب��ون«. فاأفنيت املال وق�صطًا وافرًا من ال�صباب وما ل يقّدر من رخاء العي�ض وبحبوحة 

احلي��اة وراح��ة البال يف �صبي��ل حترير الأوط��ان العربية حتى اأ�صبح ا�صم��ك على حداثة 

�صن��ك رمزًا ومنارًا. فجال�صت اأ�صاطني الفكر والراأي يف الوطن وخارج الوطن ون�صرت هنا 

وهناك رايات الوطنية والنعتاق غر هياب ول وجل، وكما ُوهبت بغر ح�صاب َوهبت 

بدون تقتر.

ِخ��ْرت لليوم الع�صيب، فما اإن ا�صتتب الأم��ر و�صّع بريق الأمل يف لبنان حتى ان�صرفت  وادُّ

بكلّيت��ك اإىل هذا البل��د الكرمي ور�صيت اأن تدخل املعرتك النتخابي لثماين �صنوات 

خلت وكان ذوو ال�صلطة اإذ ذاك ينظرون اإليك بحذر مقرون بالحرتام العميق فتالقينا 

 بعد اأن تاق اأحدنا اإىل الآخر، وكاأن العناية الإلهية جعلت من هذا اللقاء بداية عهد جمع

ًا فانبث��ق امليثاق املقد�ض الذي  �صم��ل الوطن ووّحد كلم��ة اللبنانيني ور�ّض �صفوفهم ر�صّ

ه��و حي��اة لبنان والذي هو لنا والذي يبقى بعدنا لبنينا، ولقد اأردناه طاهرًا ل ت�صوبه �صائبة 

ول يعّكره معّكر، فانبلج الد�صتور معّدًل ودخلنا القلعة �صجناء وبعثنا منها اأحرارًا.
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تولي��ت احلك��م ال�صن��ني الطوال فكم من ليل��ة �صهرت ل يغم�ض لك ط��رف ول يهداأ 

لك بال، وكم حتمل��ت امل�صوؤوليات اجل�صام واملهمات العظام. فكان ميثاق اجلامعة 

العربي��ة وكان ميث��اق الأمم املتحدة وكان التمثيل ال�صيا�ص��ي وكان اإ�صعاع لبنان يف 

دنيا العرب ويف العامل اأجمع. وكان اجلالء. فكم عاركنا الزمان وعاركنا واحتملنا 

م��ن م�ص�ض ومننا على قت��اد وا�صتيقظنا على اأمل وابت�صمنا للم�صتقبل. كم احلولك 

اجل��و وكم ابي�ّض ومع ذل��ك مل تاأخذك ن�صوة ومل يهزك زهو، بل تنقلت من عمل اإىل 

عم��ل ومن مهمة اإىل مهمة ومن بلد اإىل بلد فكن��ت رئي�ض وزارة لبنان ور�صول لبنان، 

حيث تتلبد الغيوم وحيث يعب�ض الأدمي وتعلو اأمواج البحر وتع�صف الريح. اأمل ت�صمعهم 

يقول��ون »َوْيَك ريا�ض اأقدم«؟ جبت العوا�صم الأوروبية والعوا�صم العربية وتركت يف كل 

م��كان طابعًا وذكرًا ويف كل اأفق عبرًا وفكرًا، لك الكلمة امل�صموعة والراأي املوفق 

لل�ص��واب، واحلل اجلامع ل�صتى الآراء والنزع��ات. بكيت وبكينا معًا فل�صطني الذبيح 

بكاء مرّا حيث مل تنفع حيلة ومل ينجع دواء حتى اإذا �صمدت يومًا منها اجلراح كان 

على بال�صمها من يدك الأثر.

ب�صط��ت كف��ك للفقراء والبائ�صني ون��رثت اإح�صانك على دور اخل��ر فدونت ا�صمك يف 

�صجل املح�صنني ونق�صت عملك ال�صالح على ال�صوان ويف القلوب.

وكن��ت تواق��ًا اإىل الرحم��ة حيث ترى اإىل ذلك �صبي��اًل وما تقدم على ق�ص��وة اإل عندما 

يدع��و داع��ي امل�صلح��ة الوطنية اإليها. وكن��ت تتجنب ق�صا�ض الفرد م��ا مل يكن فيه 

 حياة للمجموع. رحمت يوم اعتدي عليك ووجهت يل ذلك الكتاب الذي هو �صفحة 

 ن��رة م��ن ال�صفقة واحلن��ان والإن�صانية وق��د اقرتن بذل��ك العفو املرغوب ال��ذي ات�صع له 

�صدرك وحلمك.

رحم��ت ومل ُترحم في��ا لظلم القدر ويا للجزع والأ�صى لفداح��ة اخلطب، فاإذا بيد اأثيمة 

ترديك قتياًل �صهيدًا وجتندلك �صريعًا خالدًا، تلك اليد مل تطعن فوؤادك مبا اأردت بل 

طعن��ت رئي�ض البالد وحكومة لبن��ان و�صعب لبنان باأ�صره على اختالف الأديان وامللل، 

وطعنت دنيا العرب جمعاء يف اليوم الع�صيب يوم تتمخ�ض فيه الدنيا بالأحداث اجل�صام 

ويع��ج ال�صرق بال�صعاب ال�صعاب، ويدلهم الف�صاء وي�صمع على وجه الأر�ض دبيب احل�صر، 

ونح��ن مل نزل بحاجة اإليك فه��ل اإذا تطلعنا اإىل مكانك وجدناك فيه ذخرًا للبنان؟ 

وكن��ت امل�صر ال�ص��ادق ذا اجلنان احلا�صر والراأي احلازم والتدب��ر احلكيم. ولئن غّيب 

ال��رثى عّنا جثمانك الك��رمي وغاب عنا وجهك الو�صاح وثغ��رك الو�صيم فاأنت حيث 

اأن��ت يف قلوبن��ا. لقد دخلت يف تاري��خ هذا البلد اللبناين ومل تنزع��ك ولن تنزعك من 

�صفحاته املجيدة اأية يد مهما غلظت جريتها وتفاقم اإثمها.

فيا اأكرم الراحلني ويا فقيد البالد ويا رفيق اجلهاد، اأيها اللبناين اخلالد والوطني الدائم 

اللمعان والإ�صعاع باأي كالم ترثى وباأية عربات تبكى، واأمي احلق كان ال�صمت اأجدر 

يف مث��ل ه��ذا املقام واأمام هذه الع��رب، ولول اأنها عاطفة جيا�صة تدف��ع بنا لنتوجه اإليك 

بال��وداع الأخر م�صتمطرين عل��ى �صريحك الغايل �صاآبيب الرحم��ة والر�صوان ولنتوجه 

اإىل عائلت��ك املفجوعة ب�صميم الع��زاء، وبالتعزية احلارة اإىل اأقربائك ون�صبائك واأهلك 

وذوي��ك ومدينتي بروت و�صيدا وال�صعب اللبناين باأ�صره ودنيا العرب باأجمعها لكتفينا 

باأن نحني الراأ�ض اأمام جثمانك الكرمي اإيذانًا بالفراق ال�صامت على اأمل البعث اليقني 

مرددين حكمة ال�صاعر العربي: 

واأن��ت الي��وم اأوع��ظ من��ك حّياوكانت يف حياتك يل عظات

النه�ر 19‑7‑1951

مقالة لكمال جنبالط

حتتف��ل ال�صلطات يف لبنان اليوم باإزاحة ال�صتار عن متثال املغفور له ريا�ض ال�صلح الذي 

يعت��رب يف الواقع �صاحب فك��رة امليثاق الوطني الذي جمع واأل��ف بني خمتلف العنا�صر 

والعائ��الت الروحية اللبنانية، عالوة على اأنه مع الرئي�ض ال�صابق ب�صاره اخلوري املوؤ�ص�ض 

ل�صتقالل لبنان التام الناجز بعد فرتة النتداب الفرن�صي التي دامت 25 �صنة والتي �صبقتها 

حقبات طويلة من الحتالل اأو ال�صيطرة العثمانية.

ل �ص��ك اأن لبنان باأ�صره يف هذه املنا�صبة ينحني اأمام ذكرى الراحل الكبر ليقوم بجزء 

مما يوحيه عرفان اجلميل وواجب التكرمي... 

ولك��ن هل ال�صلطة، ه��ل امل�صوؤولون ي�صتطيع��ون اأن يكونوا من �صمن ه��وؤلء النا�ض، 

من جملة اللبنانيني، واأن يتوجهوا من ال�صخ�ض احلجري املنت�صب بكلمة واحدة تدل 

على اأنهم حافظوا على الوديعة، وقاموا بواجب الأمانة ومل يفرطوا بامليثاق الوطني ومل 

ي�صعفوا مركزنا يف العامل العربي، اأو �صمنوا فعاًل ا�صتقالل البالد؟

اإنن��ا ن�ص��ك يف اأن ي�صتطي��ع اأحد م��ن الواقفني اأم��ام ال�صخ��ر املت�صخ�ض ب�ص��ورة ريا�ض، 

اأن يق��ول �صيئ��ًا من ه��ذا... ولو حترك ال�صخ���ض باأعجوبة احلياة فج��اأة لهرب اجلميع 

واختف��ى اأرب��اب ال�صلطة وملا بقي واقفًا اأم��ام التمثال اإل فريق من النا���ض ال�صّذج الذين 

جاوؤوا لي�صاهدوا التمثال ولي�صتمعوا اإىل ما �صيقال وما �صيحدث... واإىل تفاهة وازدواجية 

وباطنية ما �صيقال... 

 فكلم��ة امليث��اق الوطن��ي ذاته��ا مل يتلف��ظ به��ا عل��ى م��ا نذكر م��رة واح��دة رجال 

ه��ذا العهد. بل هم يف الواق��ع ل يدركون معنى امليثاق وروحيته ومغ��زاه واأثره يف الواقع 

اللبناين والعربي... 
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واأي ميث��اق تبقى لنا وقد عكفت ال�صلطة على متزيق هذه البالد باإ�صاعة روح الفو�صى 

والتفرقة والتع�صب الطائفي الذميم والتحزب املقيت، وتقطيع اأو�صال هذا الوطن كافة 

عل��ى مب��داأ �صيا�صة »فّرق ت�صد« ثم جلاأت اإىل حماربة زعم��اء البالد احلقيقيني بو�صائل 

تتعار���ض مع الروح الوطنية وم��ع م�صتلزمات املحافظة على امليث��اق اأو على وحدة هذا 

الوط��ن... واإن �صئن��ا النع��ت املوافق، فمما ل �صك في��ه اأنه مل يك��ن يف �صيا�صة لبنان 

العام��ة لفتة اإىل �صمر اأو ذّرة من الوطني��ة البديهية... بل كانت �صيا�صة قائمقام من 

طراز القائمقامني احلّجاب الذين اأولنا العهد حظ ممار�صتهم الإدارة.

واأي ا�صتق��الل بق��ي لن��ا، وقد اأ�صبح��ت توجيهات حكامن��ا تاأتي م��ن وا�صنطن ولندن 

وباري�ض؟... وقد حاول اأرباب ال�صلطة اأكرث من مرة العودة بنا اإىل الوراء... اإىل ظل حماية 

اأو ا�شتعمار اأو ارتباط ا�شتطاب�ه... فكان�ا اأن�شار حلف الدفاع االأجنبي امل�شرتك قبل اأن 

يربز هذا احللف، وكانوا من اأتباع واأن�صار حلف بغداد قبل اأن يولد هذا احللف، وكانوا 

م��ن اأرب��اب م�صروع اأيزنهور اأكرث من الرئي�ض اأيزنهور ذات��ه... ولول �صعب لبنان وقيامه 

بقي��ادة احل��زب التقدمي ال�صرتاكي بواج��ب الإر�صاد والن�صال مع فري��ق من املخل�صني 

لكّنا يف �صباك فوقها وحتتها �صباك.

اأف�صدوا على لبنان �صيا�صته العربية... وعالقاته بجرانه... وجعلوا يف ال�صرق العربي من 

كلم��ة لبناين �صيئًا حمتقرًا، فيه غمو�ض، فيه مواربة، فيه طعن يف الظهر، ويف القلب 

اأي�ص��ًا ، �صيئًا يق��ول لك اأمرًا ويفعل اأم��رًا اآخر، �صيئًا يقتل القتي��ل وي�صي يف جنازته... 

اأع��ادوا لبن��ان اإىل ما قب��ل �صنة 1943 بكث��ر، اإىل هذا امل�صتوى م��ن العثمانية املتخاذلة 

املتواكلة املف�صخة املهرتئة... ويف الواقع ل نتمالك عن �صّد اأنوفنا عندما ننزل كثرًا 

للتكلم عن هذه املفا�صد والأحوال.

واأف�ص��دوا على لبن��ان �صيا�صته احليادية احلقيقي��ة... فال الغرب الذي �ص��ار امل�صوؤولون يف 

ركابه يحرتمنا... وهو يعلم اأن امل�صوؤولني فعلوا ذلك بروحية من الزلفى ياأنفها الغربي 

ولأج��ل م�صال��ح انتخابية معروفة... ول ال�صمال ال�صوفيات��ي يحرتمنا، ول الدول العربية، 

دول حمور بغداد وال�صعودية اأو دول حمور م�صر و�صورية حترتمنا، اأو هي را�صية عن �صيا�صتنا، 

لأن �صيا�صتنا هي انعدام كل فكرة �صيا�صية وال�صرت�صال بالقيل والقال وبالتاآمر العلني 

واخلف��ي، وبالإعالن الذي يناق�ض الفعل الظاهر، حتى اأ�صحى لبنان الر�صمي خطرًا على 

اأ�صدقائه وخطرًا على من ل ينهج نهجه على ال�صواء.

ونح��ن نت�ص��اءل بحق: األي�ض الحتف��ال باإزاحة ال�صت��ار عن متثال ريا���ض ال�صلح هو يف 

الواق��ع احتفال الأربعني بعد الثالثمائة بت�صييع جثم��ان الفقيد الآخر الراحل املتمثل 

مبب��ادئ واأف��كار ريا�ض ال�صل��ح ونهجه الوطني و�صيا�صت��ه اللبنانية الرامي��ة اإىل توحيد 

الوط��ن و�صم��ان ا�صتقالله واحلفاظ عل��ى عالقاته بالعامل العرب��ي؟ واإذا جتدد – ل �صمح 

الله – هذا الو�صع لل�صلطة على م�صاوئه، فاإننا قد ن�صّيع بعد �صنتني جثمان لبنان ورمبا 

كيان لبنان ذاته. 

لقد ُقتل ريا�ض ال�صلح مرة على يد املغتال الأثيم... ولكنه ُقتل ثالث مرات على الأقل 

بع��د موت��ه، بتمزيق امليثاق الوطني الذي و�صعه �صمانة لوح��دة البالد، ومبحاولة كانت 

ترم��ي اإىل اإ�صعاف وتهدمي ال�صتقالل، وُطعن اأخرًا يف �ص��دره، بهذه ال�صيا�صة الفّري�صية 

الت��ي ينتهجها لبنان الر�صمي والتي تناق�ض كل تعاون عربي وكل نهج تقليدي وكل 

م��ا عرفه الب�صر من موافق��ة بديهية بني القول والعمل، بني الني��ة والفعل، بني حقيقة 

النفو�ض وواقع الأيدي.

عل��ى اأن �صعب لبن��ان �صيحتفل غدًا وح��ده بذكراك اأيها الراح��ل الكبر الذي غاب 

باختفائه مقام كبر كنت متالأه... ولعل يف انت�صاب متثالك يف ال�صاحة التي لقبت 

با�شم��ك �شح��ذًا جدي��دًا للهمم وبعث��ًا للن�شاط وتذكرًا مل��ن ن�شي ومن ارت��ّد ومن �شّل 

ال�صبي��ل: »اإن حكام لبن��ان يزولون، ولكن روح لبنان هي هي ذاتها ل تتبدل. واإن هذا 

احللم املزعج يجب اأن يزول و�صيزول عما قريب«. 

الأنب�ء 22‑11‑1957

ق�شيدة لأمني نخلة

ما على احلّب اإن م�صى الأحباُب!

ُجم��ع الكرم يف الّدنان، فكاأ�ٌض

لي���ض باملْيت َمن عل��ى كل جّو

و�صّط��ا  والع��راق  الني��ُل،  ي�ص��األ 

�صك��ت الي��وم يف ريا���ضٍ ح�ص��وٌد

 الأر
ُ

م���اَت: اأْن ع����رب
ّ
ووق���اه ال�ص�

يا ريا�ص��ًا: ي�صتاقك الق��وم يف الأَْر

يا ريا�صًا: ي�صتاق��ك احِللم يف الَرْو

ت�صل���م الذكري���ات، والأ�صب���اُب

و�ص�م�ي����ٌم، زم�ان���������ه، و�ص����راب

�صائل فيه: كيف مات العقاب!

ه ون�����ج��ٌد وال�ب�ي�������د والأط�ن�اب

، وق�ال���ت الأح��ص���������اب! وع���دوٌّ

�ض، اأت�اه��ا ظ�ْف��ٌر، اأت��اه، ون������اب

ُيه���اب واأم���ٌر  ُيرج���ى،  واأم����ٌر  زِ، 

ع اإذا �ص�اق���ت الرج���ال الغ�ص�اب

ل ت�ص��ّدق راأي العي��ون، فللقل������������������ب، �صبي����ل اإىل امل������زار وب������اب

ي��ا ريا�صًا: ي�صتاق��ك املن��رب الفخ������������م ولُ����جٌّ م�ن ح�ول������ه، وع�ب����اب

ي��ا ريا�ص��ًا: ي�صتاق��ك احل��ّل والَعْق����������ُد وم��ا لوعب��������ت ب��ه الألب�������اب

م� على احلّب؟

ي��ا ريا�ص��ًا: اأي��ن الّرقائ��ق يف الَق��ْو

ي��ا ريا�ص��ًا: اأي��ن املجال���ض بال��وْد

اأين ظرف الندمي، َمْلِك الندامى!

ِل عل��ى اأنه��ا ال�صه��ام ال�ِصي��اب!

والأت�����راب! ال�ص�����رور،  واأي�����ن  ِد 

اأين ِطيُب احلديث، اأين الدعاب!

� 

ي��ا ريا�صًا: اأي��ن اليبو�ص��ة يف النْف����������������ِض اإذا �صيم��ت ال�صلوع الرط�اب!

ي��ا ريا�صًا: اأي��ن التحّف��ز يف الذْه��������������ِن واأي���ن املج����اوب الوثّ�����������اب! 

يف بي��اٍن، كاأن��ه ِقط��ُع امل�ص��������������������ِك فف��ي كل لفظ����ٍة اأطي������اب
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، يوؤث��ر الّرف��������������������������َق واأه��ل الأم��ور ُغل����ٌب، �ِصالب؟ ٌ
ّ

اأيقول��ون: ل��ني

اأ�صع��اٌع، ره��ن ال��رتّدد والل��م�������������������ِح، ت��وايل حتريك��ه الأع�ص���اب؟

ْغ���������َن ول ي�صتطار من����ك �ص���������واب لي��ت �صعري، واأن��ت ل تع��رف ال�صَ

جئت��م الع�صر، وهو يف ف��ورة الأم��������������ر فُخل��ٌف، وريب������ة، و�ِصغ���������اب 

احل���راب ُت�ص���ّم  اأن  �ص���ّح  اإذا  والّطْع�����������������ِن  الب�صال��ة  عل��ى  وَعف��اٌء 

ُق��ْل لناع��ي الغم��ام يف »الأرز« اأ�صَمع������َت و�صّج��ت اأباط��ٌح وه�ص�������اب! 

وت��وّد ال�صف��اه يف نقل��ة الن�����ع����������������������ض اقرتاب��ًا، واأي�ن من��ه اقرتاب! 

زم������اٌن ���ى 
ّ
وول� دول������ٌة،  اآَذن����ت 

كّل واٍد، بع��د »العقي��ق« ح��راٌم

، ومن جْد َذَك��َر ال��زاأَر من ريا���ضٍ

اآخ��ر العه���د بالّرم���اح الع���وايل!

�ص��وف ي��دري الرجال، بع��د ريا�ٍض

كّل م��ن ين��ربي ل�ص��اأوك يف ال��راأ

قيل يل: �ِصْفه، قلت: تعيا القوايف!

الَط��ْر ذل��ك  اأق��ول يف  ت��راين  م��ا 

ملع��ًا تنظ��ر  من��ه  اأن��ت  بينم��ا 

ُق�ص��َي الأم��ُر، ق��د ت�صّف��ح، قد مْر

يف القتي��ل ال���ذي بعّم���ان ج���رٌح 

فانظ��روا يف جنيعه، هل على الُعْر

هل على املوت �صاق �صدرك بالغْد

جاء يرجوك يف »الثالثة« �صفحًا

ي��ا بنين��ا على الط��رّي م��ن العو

واأ�ص�خ�ت���م اإل�ي���ه، وال�ق���ول ل�غ��ٌو

كل الأمر، يف الرجال، عليكم اأَ�صْ

جامُع ال�ص��ّف، بعد ط��ول �صتاٍت

ومع��ّز الد�صت��ور م��ن حتت��ه اعت��ْز

وخ�ص������������مٌّ مناح����ٍة،  يف  اأّم��ٌة 

وله���ى النوائ���ح  ت����رّدوا عن���ه  ل 

م�صه���د ال���ذود والف���داء علي�����ه 

ي��ا ريا�ص��ًا: اأت��اك من ع��رب الأَْر

اد قد جتّلت، فمن ُكْل ه��ذه ال�صّ

بعثتن��ي الّرح��اب م��ن رب��وة الأَْر

وال��دا بالأه��ل  النازل��ون  اأيه��ا 

وال������َرْو وال��ج��داوَل  لبن�������اَن  اإّن 

�صف��رت م��ن اأخ��ي امل��وّدة كّفي

م��ا كف��اين م��ّر اللي��ايل وطع��ٌم

وال�ق���وايف دع�وُت�ه�������ا، ف�ت�وان�ت 

اأن��ت اأدرى، وق��د اأطل��ُت �صكوتي

ق��وايّف ع�ص��ٌر كي��ف يخت��ال يف 

كنت ترجو الآداب عندي، فانظر:

وم�ص���ى عام�����ٌر، وج�����اء يب����اب

و�صع���اب ن�ص���رٌة،  في���ه  ُي���رى  اأن 

الغ���اب! اأبي���ه  وم��ن   ، ري�ا���ضٍ ِد 

خ��اب منها لبنان، والُعْرب خابوا

كيف ل يلك النفو�َض الِغالب!

ِي بط�������يٌء، فاأنف�����ه والت������راب

قيل: عّدده، قلت: يعيا احل�صاب!

ِف، وق���د حّف��ه الربي��ق العجاب!

اإذ ت��وارى يف طرفتي���ن ال�صه���اب

املرت����������اب! املح����ّدق  واأن����ت  َر 

ذلَّ �صي���ٌف ب��ه، وع������زَّ ق������راب

و�صح��اب! لون��ه،  م��ن  �صم��اٌء  ِب 

رِ وحال��ت تلك اخل��الل العذاب!

»راب��ٌع« م��ن ن����داك ل يرت����اب

ال�صب��������اب: الأن��اة  يع��رف  ول  ِد 

باب واله��وى ال��راأي، واجل��دال ال�صّ

النق��اب! مُي��اَط  حت��ى  فُروي��دًا 

ُجمع��ت حت��ت نع�ص��ه الأح��زاب

ورق����اب مناك���ٌب  وتاه��ت  َزْت 

يف ا�صط��راٍب، وك����درٌة و�صب��اب

»كربالئي���ة«، �صجاها امل�ص��اب

واحت�ص���اب وعلي�����ه ظالم�����ٌة، 

���ضِ ثن��������������اٌء م�صّم�����ٌر وث��واب

ل �صم�����اٍء تنوف��������ٌة، ورك����اب

ز األق��ي، والأهل حي��ث الرحاب!

رِ اأت���اك������م يلجل��ج الرّتح��اب

���ضَ وخف��ق الن�صيم �صف��ٌو ي�صاب

ف��كاأن الدني��������������ا اإيّل ذئ��اب

لبنيه���ا، حت��ى اأت����اين ال�ص����اب

ف�ال�ق���وايف ل�ه��ا عل��ّي ع�ت������اب

اأّي �ص�����وت ت�ص��تاق��ه الأحق����اب

لي���ض م��ن ن�صج��ه عل��ّي ثياب!

ق��د اأت��������اك الأدي������ب، والآداب

فا���ض �ص���در الن��دّي باخلّل�ض ال�ِصي���������ِد وعّجت ف�صح��ى، وجالت عراب 

فاعذرون��ا على الهموم، وه��ل بع�������������َد ريا�ٍض يق�������ال: طبتم: وط���ابوا 

م��ًا، ي��ا ريا���ض:مل ي�صفن��ي في�����������ك ب��كاٌء، ول �صف��اين انتح��اب!  َق�صَ

��ّدت الكّت��اب!  ل ت��رى دول��ٌة به��اًء اإذا الكْت�������������������ُب جفته��ا، و�صُ

ديوان اأمني نخلة )املجموعة الكاملة( الكويت 2001

ْل���ها فلن جتيب الطل����وُل ل َت�صَ

غاَب عند الرثى اأحّباُء قل���������بي

و�ص����َقْوين على ال���فراق دم���وعي

 

يف ال��ث��رى من اأح��ّب��ت��ي ولِ��دات�ي 

الّلبان��ا  اأ�صم��ى  بالقب��ور  نَزل��ت 

��وا  اأَ�صْ حتم��ل  الَقب��وُل  وته��ّب 

�صيُف��ك ال�صيف ل يخات��ل يف الَرْو 

فاأر�ص��ى ع��ارًا  كان  الن�ص��ر  واإذا 

لِِقط��اِف الوغ��ى �صمائ��ُل كالن��ا 

هت���ف ال��هاتف��ون: اأي��ن ريا���ضٌ

املغ�����اوي�ر م�����ث�خ�ٌن اأو ق�ت�ي�����ُل

فالث��رى وح�َده احل�بيُب اخلل���يل 

كيف َيْروى من اجلحيم الغ�ليل

اأبل��ٌج وفت������ٌح جلي���������ل َظَف��ٌر 

والتاأمي��ل الرج��اُء  وط��اَف  ِت 

��ت الطي��وَب القبول ق��ي فهل ر�صّ

اأّن�������ه امل�خ�ت�������ول ْع وزّك������اه 

امل�خ�����ذول اأّن�����ك  ل�ل�ُم�����روءات 

���ِض فن�ص����ٌر َوْغ����ٌد ون�ص����ٌر نبي��ل

فانتخ��ى يف ال��رثى ُح�ص��اٌم �صقيل

ق�شيدة لبدوي اجلبل

موح�صاٌت يطوف يف �صمتها الده������������ُر فلل�����دهر وح�ص����ٌة وذه���������ول 

خّيَمت وح�صُة الفراغ على الأح�������������ياء ف�القب�����������ُر وح�َده امل����اأه�ول 

اأيَن اأيَن الرعيُل من اأهِل بدٍر؟

ال��ذي ن��ال جبه��َة الّلي��ث يف َغْم�����������ِر ال�صح��ى ن����ال��ه جب��اٌن ذلي�����ل

راح كاأّن ال�������������صم�َض من ف��وِق َفْرِعها اإكل���يل ي��ا اأخا الفتك��ِة ال�صُ

و�صهي������������ل َزماج��ٌر  منه��ا  اأَْن�������������ذر  فق��د  ع��دّوًا  به��ا  تفاج��ئ  مل 

َتْخ������������ِب��ط بالعا�ص��ف املُ��رّن ال�صي�����ول وُزح��وٌف عل��ى الع��دّو كم��ا 

َته��ا مل جتّدل�������������ك اأحّق��ًا اأن��ت ال�صري��ع اجلدي��ل  األ��ُف هيج��اَء ُخ�صْ

امللحق‑13د
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ط��واٍل الكف��اح  يف  ل�صّت��ني  ي��ا 

الَغ��ْد َفْج��اأِة  يف  َيِخ��ّر  راآه  م��ن 

وحق��دًا غ��درًا  اأرداك  �صيف��ًا  اإّن 

ن��اٍب احل��ّق  مع��ارك  يف  ُمْغَم��ٌد 

ٍ
�صاَه��ِت الُعْرب حت��ت كّل �صماء

ي��ا َل��ذّل العل��ى فه��ل َهَج��ع الثاأ

ُيْنِك��ر ال�ش�ُط نف�ش��ه حني جتري

ل��ع�ب�ي����ٍد وم��ا  لأم�ج�ادن����ا  م��ا 

الظْن��� ي�وؤّرخه��ا  ق�ومّي��ٌة  بئ����ضَ 

كيف ت�صمو ب�ني ال�صع�وب ُثمال

اإن ه��ْر ِب��ْدَع  الفت��وح ل  و�صباي��ا 

نحن ك��وٌن ل كائن��اِن �صعيفا

�صالُف ال�صرق ِملُك قحطاَن واليو

املُ�ن�ي�ف�����ا ال�ج�ب���ال  ه���ذه  ول��ه 

ماوات والكواك��ب يف ال�صْر وال�صّ

وم���ِْل��ٌك وال�ف�ن���ون  وال�ن�ب���ّوات 

قد ورثن��ا البحار من عب��ِد �صم�ٍض

ذران����ا يف  اأي�ك���ٌة  ل�ب�ن���اَن  اأرز 

ما �َصَكْت جرَحها على البعد اإّل

ولَثْم���ُت ال�ج���راَح ف�ه���ي ث�غ���وٌر

َبت���را املج���د  بخطب���ِة  ه��ادراٌت 

ُن�ص��اٍر م��ن  اأّن��ه  القي��ُد  حَل��َف 

ي��ا �صديَد اجل��راح بورِْك��َت طيبا

كّل رو���ضٍ يف ال�ص��رق م��ن دِم اآبا

وُلبان�ات�ه���م عل�ى ك���ّل �ص��حرا

كّل تكب��رة عل��ى الرم��ل َنْفٌح

�ِصف��اٌه فالهجي���ر  الل����ه  ُذِك����َر 

حالي��اٍت وك���ّل ج�ّل���ى َت�ط���ول

رِ راأى الرا�صي���اِت كي���ف مَتي���ل

دخي��ل َدِع��يٌّ  الُظب��ى  ب��ني  َلْه��َو 

م�صق��ول َل��ٌت  ُم�صْ احل��ّق  وعل��ى 

��ْت و�ِصْل��ُوَك املاأكول اأَْغ�صَ ح��ني 

ُر وط���اَح ال���دم الزك���ّي الطلي�ل

عاري��اٍت م��ن الُكم��اة اخلي��ول

األأ�صاط����ر جمُده����م والطل����ول

ُن وي�ب�ن���ي اأح��ص�اَب�ه���ا ال�ت�اأوي�ل

ُت �ص�ع���وٍب وع�اب��������رون ُف�ل���ول 

َر عل��ى الفتح ح��قُده��ا والُذحول

ِن األ����حَّ اله������وى وت���مَّ الو�ص����ول

امل�اأم���ول وال�غ���ُد  ل�ق�ح�ط���اَن  ُم 

ُت وتل��ك الرب��ى وه��ذي ال�صه��ول

ِق لق�حط����اَن موط����ٌن وَقب�ي����ل

يف �صب��اب الدني��ا عري���ضٌ طوي��ل

والأ�ص�ط���ول ال�غ�����زاة  وع�ل�ي���ه�ا 

وال�ف�رات���ان م�اوؤن���ا وال�ن�ي�����������ل

رّف قلب��ي عل��ى اجل��راح ي�صي��ل

ال�ت�ق�ب�ي��ل يت�صّه��ى عطوَره������ا 

َء وي���وؤذي ال�ب�الغ���َة الت�ط�وي������ل

كّل قي��د عل��ى الرق���اب ثقي���ل

فجي����ل جي����ٌل  رّي����اه  يتمّل����ى 

ئ��ي م�ن���ّدًى م�ع�ّط����ٌر م�ط�ل����ول 

َء غ�دي����ٌر �ص����اٍف وظ����لٌّ ظ�لي��ل

 

وعب��ٌر �َصْك����ٌب واأي����ك بلي����ل

 قاني��اٌت واللي��ل َط��ْرٌف كحيل

والإن�ج�ي���ل الق������راآن  ون���اَح  تاري�����������������ٌخ  واأجه���ض  اأّم��ٌة  وبك��ت 

ي���زول وك���وٌن  تفن���ى  ودني���ا  تاري��������������ٍخ  حمن��ُة  العظي��م  م��وَت  اإّن 

مل َي��ُذْد يف الوغ��ى ع��دّوا ومل يه����������������ُزْزه يف ال�������َرْوع �ص��اع����ٌد مفت��ول

ال�صهي������ل الفت��وَح  عّط��ر  ول  اخلي��������������َل  فار�صه��ا  بع��د  الل��ه  َعَق��َر 

اأبَغ�صون��ا عل��ى العروب��ة والفت�������������������ح وُيْقل��ى عن��د الهج��ني الأ�صيل 

والن�ص��ول القن���ا  لأع�دائ���ه  بالُنْع���������������م��ى  ت����ورُق  ت����كاد  اأَْرَيح���يٌّ 

الذب��ول منه��ا  اأي��ن  خ�ص��راُء  اخل�ص��������������راِء  تون���ضَ  عل��ى  ورياحيُنن��ا 

لّفن��ي والدج��ى فاأْفَن��ت ِكَلْين��ا

اأّي �ص��رٍّ نري��د يف الك��ون والَك��ْو 

تل��ك واحاته��ا الظليل��ة والظْل

َق��ْو به��ا  حّي��ا  ال�صم��اء  زَه��راُت 

َنْهل��ٍة م��ن �صذاه��ا فعل��ى كّل 

وحن��نٌي اإىل ال�صم��اء كم��ا ح��ْن

ربِّ روح����ي طليق����ٌة يف �َصم����اوا

َبُع��َد الف��رق ب��ني روح��ي وج�صمي

اأن���ت ي��ا رّب غ�اي�����ٌة واإىل الغ����ا

َع�َب���رات����ي ع��ب����ادٌة واب�ت�ه����اٌل

و�ص�الت�����ي ت�اأّم������ل وم�ن�اج������ا

اأَر وب�الئ���ي اأّن ال�ن�ع�ي���م ال�����ذي 

 

َمْع��ِدُن اخل��ِر واجلم��اِل امل�صّف��ى

وَيْجل����و امُلِل������حُّ  ال�ص���ائ���ل  واأن��ا 

َعطاي��ا كن��ٍز  األ��ُف  وبيمن��اَي 

قلب��ي ��َر  ُتن�صّ اأن  ُنعم����اك  رّب! 

حُلَمّي�����ا زّينُت������ه  قل�ب�����ي  رّب! 

رّب���ي ل��ك  �صريرت��ي  يف  هّيئ���ت 

ملَ���ْراآ يهف��و  رِ�ص����واُن  وب�ق�لب����ي 

لوعتي – والرثى يه��ال عليُكْم –

وكاأّن القب���ور ت�صم����ع �َصْك����وا

ُظبان�����ا ِبي���ضَ  بالُفل��ول  وا 
ّ

َع��ر

ِه الها
ْ

واإذا ال�صي��ُف َكّل من َه��رب

الُدج��ى ع��ذُر ُمْنِكرين��ا وَتْخفى

لكف��اٍح َيْنت�ِص��ب  مل  ��ٌد  جَمْ ذّل 

�َص�ع�����ٌة م��ن َج�الل�����ه و�ُص�م���ول

 ب��ص�ّرن�����ا م��ص�غ�����ول
ً
ُن ُمَعّن�����ى

ُل غ�ري���ٌب عل��ى الرم���ال ن�زي���ل

م��ي م��ن احُل��ورِ يف ال�صم��اء ر�صول

اأَ�صي�����ل َعْن�����َدٌم وخ�����دٌّ  �صف�����ٌة 

َن اإىل نعم��ة ال�صف�����اء العلي�����ل

ِت��َك واجل�ص���م موَث����ق مغل����ول

َبت����ول وروح����ي  اآث����ٌم  ج�ص����دي 

َي��ِة اأن��ت اله��دى واأن��ت ال�صبي��ل

و�صهيق��ي التك�ب��ُر والتهل�ي���ل

ت���ي خ��ص���وٌع وزف�رت���ي ت�رت�ي����ل

ُج��و نعي���ٌم م��ص���ّوٌف م�م�ط���ول

وجُه��ك اخلّرُ الك��رمي اجلميل

اأّن���ك امل��ص����وؤول وح��ص����َة ال���ذّل 

اإّل ال�ق�ل��ي�����ل َك وم��ا يف ي����دّي 

مبحّي��اَك فه��و �ص����اٍد حَمي�����ل

مول َك َفُمْر تن�صكْب بقلبي ال�صَ

الُن����زول وط��اَب  املنته��ى  �ِص��ْدرُة 

َك ون����ّدى �ص�ري�رت����ي ج�ب�ري�����ل

كوف�ائ����ي م�ق�ي�م����ٌة ل حَت����ول

َي وت���دري ح�صباوؤه����ا م��ا اأق����ول

م��ن ِق��راِع الزم��ان ه��ذي الُفلول

َم فق��د �ص��ّرف ال�صي��وَف الَكليل

ُغ��َرُر اخلي��ِل يف الدج��ى واحُلجول

هزي��ل املع��ايل  َرثُّ  جم��ٌد  فه��و   

حيث يحنو ال�صف�صاف نعمى على الوان�����ي ويبكي على ال�صهيد النخيل 

لّفن��ي والُدجى على ه��ذه ال�صح���������������راِء �ِصْح��ٌر م�ن�م�ن����ٌم م�ج�ه�����ول

ل��ك حّبي ومن��ك حّبي فه��ل ُيْع�����������طى م��ن ال�صائ�ِل الك��رمُي املنيل

اأْه������������دى اإىل كن��زك الغن��يِّ ُقب������ول اإذا  ل��ك حّب��ي فه��ل لفق��ري 

مل َي�ِص��ْع يف الظالم نوُرك عن قل������������ب��ي فقلبي اإىل �َصن�اك الدلي��������ل

جوه��ُر القلِب وه��و اإب��داُع كّفي�����������َك عل��ى ما به ك��رمٌي اأ�صي�������ل

��داِت ال�صب��اِب ل��و ينف��ع الدم�������������ُع َجَزْتك��م مدامع��ي والعوي������ل 
ِ
يال

وُكه��وًل اأْبَل��ت �صباَبه��م اجُل����ّل��������������ى فهم يف ال�ِصب��ا الو�صيِم ُكهول 

ثَك��ول  اأمٌّ  الغوطت��ني  يف  ال������������مج��ِد  واأّم  املناي����ا  �ِصْرَبن����ا  َرّوع����ت 

الرحي��ل  اإيّل  امُلن��ى  فاأ�صه��ى  تولّي�������������ت��م  حّت��ى  الرحي��ُل  قلب��ي  راَع 

لوع�����ةُ احل������ّر ح��ني اأف��رده الّده����������ر فم��ن يّتقي�����ه ح����ني ي�ص������ول

واأناج��ي قبورك��م اأع��ذب النج�������������وى واأ�صك���و ُمعاتب�����ًا واأطي�������ل
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التنزي�����ل كاأّن��ه  َقري�ص��ي  م��ن 

َجَزع��ًا اأن ين��ال من��ك َع�����ذول

�ص�����رٌف ب�����اذخ وجم�����ٌد اأثي�����ل

وال�ت�ن�وي����ل ال�ع�ط����اء  وم�ّن����ا  ٌن 

املحم��������ول املكّف���ن  وه��و  اآَب 

ِم فاأي���ن الت�رحي��ب وال�ت�اأهي����ل

م�ف�ل��������ول و�ص�����ارٌم  ق�ن�������اٍة  ُء 

طلع�����ٌة �َص�ْم�ح���ة وُودٌّ ب�خ�ي������ل

ق��د َي��ُرجُّ الطغي��اَن ق��اٌل وقي�����ل

َء َمل��وٍل وكلُّ ُنْعم������ى َمل������ول

كلُّ ثغ��ٍر عل��ى اله����وى مع�ص�ول

امل�ك�ب�����ول املقّي�����د  يث����ور  ق��د 

كّل عي���ضٍ َبْعَد ال�صب��اب ُف�صول

ين فقلب����ي امل��م����ّزُق امل��ت��ب����ول

م��ا لَرْك��ِب ال��ردى املج��ّد ُقف��ول

ُغ���ول املنّي��ة  غ���اَل قوم��ي م��ن 

املخ����ذول امل�صّي����ُع  ال��ص�����اآم  يف 

ِبُك�����ُم يف �صريرت�����ي م�صغ�����ول

ت�خ�ي�ي����������ل اأم  روؤاي  اأي�ق������نٌي 

الَرعي��ل وا�صُتبي��َح  الفت��ُح  ُط��وَي 

 20‑5‑1952

ديوان بدوي اجلبل، بروت 1978

والتعلي��ل  اخلي��ال  خ��داع  وير�صي��������������ن��ي  اخلي��ال  نعم��ُة  بورَك��ت 

ح��ى عل��ى َزْحم��ة ال��َرْوع فه��ل ُي�صِع��د الِط��الَح الأ�صي��ل  اأجهَدْتن��ا ال�صُ

ُغوط��َة ال�ص��اِم هل �َصج��اِك بياٌن

ْنُت��ِك عنه وعت��اٌب كاجلم��ر �صُ

كّل جم��ٍد يفن��ى ويبق��ى ل�صعري

��دٌّ وِحْرما ُغوط��َة ال�صاِم من��ِك �صَ

امل�ع���ايل ع�ن���ِك  �صّرَدْت���ه  ال���ذي 

مثخ��ٌن باجل��راح يهف��و اإىل الأُْم

اأ�ص���ال ُرّب فت�����ٍح تروي��ه للّده��ر 

ال�ص�����ام بالوف��اء علين�����ا �صّنت 

اأي�صُر اجله��د اأن ت�ِصّجي وت�صكي

لمن��ا الالئم��ون يف ح��ّب َح�صنا

ل حتا�ص��ب اأخ�����ا ه��وًى يف ه��واه

حُم��بٍّ م��ن  ث��ورٍة  يف  ِب��ْدٍع  اأيُّ 

يا رفاقي بكي��ت فيكم �صبابي

م��ن متلّى بقلب��ه ال�صاحِك الها

وري��ا���ضٌ وع����ادٌل  �َصْع����ٌد  اأي����ن 

ن��جي��ٌب مّن��ي  واأي����ن  وجني����ٌب 

كي��ف اأغفى اأب��و ريا���ضٍ وحّقي 

اأين دني��اَي  وب��ني  بين��ي  ح��اَل 

نف�ص��ي َلأ�ص��اأُل  حّت��ى  واأَراُك��م 

اأي��َن اأي��َن الَرعي��ُل من اأه��ِل بدٍر

غ�رب���ٌة يف ال�ُع�ل���ى وَي�ْن���اأى ع��ن ال�ِغ�ْم���ِد ف�ي�ب�ل���ى امل�ه�ّن���د امل��ص�ل���ول

الُفح����ول اإّل  ال�ِصي�����اِل  عن��د  َيه����ُدر  فم��ا  خوف��ًا  الهام�ص��ني  واع��ذري 

ل��ِك مّني الهوى كما َرّن��ح الفج������������َر ن�صيٌم يف ُغوطتي��ِك عل���������يل

رحي������ل الِل��داِت  رّوع  ف��ال  قل����������������ب��ي  يف  الُبْع��ِد  عل��ى  وتالقيُت��م 

1

2

3

1 عادل العظمة

2 �صعد الله اجلابري وعادل العظمة وريا�ض ال�صلح

3 جنيب الرّي�ض
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املوؤّلف

�شَدر لُه

ولد اأحمد عبد اللطيف بي�سون يف بنت جبيل، جنوب لبنان، �سنة 1943.

اأمّت درا�ست��ه االبتدائّي��ة والثانوّي��ة يف مدر�س��ة بن��ت جبي��ل الر�سمّية ث��م يف مدر�سة �سيدة 

م�سمو�سة قرب جّزين ويف كلية املقا�سد االإ�سالمّية يف �سيدا.

ن��ال االإجازة التعليمّية يف الفل�سفة والعل��وم االإن�سانّية من اجلامعة اللبنانّية �سنة 1963. 

وح�س��ل م��ن اجلامعة عل��ى منحة تفّوق الإع��داد �سه��ادة الدكتوراه يف جامع��ة باري�ض 

ولكنه قطع درا�سته قبل نيل ال�سهادة.

دّر�ض الفل�سفة العاّمة والتاريخ والرتجمة يف الثانوّيات الر�سمّية من �سنة 1966 اإىل �سنة 1977 

ودّر�ض اللغة الفرن�سّية والرتجمة يف جامعة بريوت العربّية من �سنة 1969 اإىل �سنة 1975.

ن��ال �سهادة دكتوراه الدول��ة يف االآداب والعلوم االإن�سانّية من جامع��ة باري�ض – ال�سوربون 

)باري���ض 4( �سن��ة 1982. ومذ ذاك اأ�سبح اأ�ستاذًا م�ساعدًا ث��م اأ�ستاذًا لعلم اجتماع الثقافة 

وعلم اجتماع املعرفة يف اجلامعة اللبنانّية حتى تقاعده من التدري�ض �سنة 2007.

حا�س��ر عل��ى مناب��ر كثرية يف لبن��ان ويف نحو من ع�سري��ن بلدًا اآخر وعم��ل يف مراكز 

�سات فرن�سّية عّدة  خمتلف��ة لالأبحاث اأو تعاون معها وكان اأ�ستاذًا وباحثًا زائ��رًا يف موؤ�سّ

للتعلي��م الع��ايل والبحث اآخره��ا الكوّليج دو فران���ض، وكان ع�س��وًا يف هيئات حترير 

ملج��الت ويف جمال�ض علمّية وجل��ان اخت�سا�ض وم�ساركًا يف م�سروعات بحثّية عديدة اأو 

م�سوؤواًل عنها.

ن�س��ر كتبًا عدي��دة معظمها بالعربّية وبع�سها بالفرن�سّي��ة واأ�سهم بف�سول اأو مقاالت يف 

موؤّلف��ات جماعّية ومن�سورات دورّية خمتلفة. وتت��وّزع اأعماله بني م�سكالت املجتمع 

اللبن��اين ونظامه ال�سيا�سي وب��ني م�سائل مّت�سلة باللغة والثقاف��ة العربّيتني. وله اأعمال 
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�سايك�ض – بيكو )اتفاقّي��ة(  60؛ 61؛ 67؛ 

68؛ 80
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233؛ 243؛ 252-254؛ 257-259؛ 274؛ 277؛ 280؛ 402؛ 
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دروزة، حممد عّزة  117
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خوري، جريار  8
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خري الدين، طاهر  501؛ 506

د

الداعوق، اأحمد  171؛ 172؛ 257؛ 320 // �ض 168؛ 
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ال�سلح، عفيف  31؛ 49؛ 97؛ 126؛ 153
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467؛ 473؛ 484
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ال�سلح، دروي�ض  35؛ 36

ال�سلح، ر�سيد  10
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ال�سلح، رغيد  203

ال�سلح، ريا�ض اأو علي ريا�ض  26؛ 27؛ 29-31؛ 
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415؛ 417؛ 419-421؛ 424-430؛ 432-449؛ 451-467؛ 
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�سعيب، حمّمد كامل  97

�سقري، عبد الكرمي  122
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ماهر، اأحمد  303

مائري اأو ماير�سون، غولدا  235

مبارك، املطران اإغناطيو�ض  120-124؛ 129؛ 

139؛ 140؛ 145؛ 148؛ 211؛ 218؛ 225؛ 241؛ 246؛ 288؛ 
306؛ 316؛ 376 // �ض 174

مبارك، مو�سى  231؛ 233؛ 280

املنت  168

املتنّبي، اأبو الطّيب  483
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هونني  149

هيئة االأمم املّتحدة

)اأنظر: منّظمة االأمم املّتحدة(

الهيئة العربية العليا )اأنظر اأي�سًا: اللجنة 

العربية العليا(  314 // �ض 227؛ 241

و

وادي التيم  82؛ 100؛ 179 // �ض 63؛ 76؛ 79؛ 175

وادي النيل  116؛ 338 // �ض 304؛ 308

وا�سنطن  229؛ 290؛ 351؛ 399؛ 588 // �ض 222؛ 223

وايزمن، حاييم  69؛ 71؛ 75؛ 77؛ 80؛ 142

// �ض 71؛ 207؛ 230

وديع، اإ�سبريو )اأنظر: مو�سى، اإ�سبريو وديع(

و�سفي، علي  27

وعد بلف��ور  68؛ 71؛ 75-77؛ 141؛ 144؛ 161؛ 162؛ 

296؛ 353 // ���ض 63؛ 67-69؛ 71؛ 73؛ 95؛ 104؛ 105؛ 
107؛ 206؛ 213؛ 220؛ 248؛ 354

الوالي��ات املّتح��دة  174؛ 194؛ 206؛ 212؛ 247؛ 248؛ 

251؛ 254؛ 290؛ 291؛ 297؛ 319؛ 321؛ 329؛ 332؛ 337؛ 
340؛ 344؛ 347-352؛ 396؛ 397؛ 400؛ 480؛ 533؛ 542؛ 569 
// ���ض 94؛ 189؛ 206؛ 207؛ 209؛ 214؛ 215؛ 220-222؛ 
224؛ 229؛ 234؛ 239؛ 261؛ 264؛ 307؛ 309؛ 310؛ 312؛ 

358؛ 434 

ول�سون، وودرو  63؛ 82؛ 94

ويغان، اجلرنال مك�سيم  86 // �ض 80؛ 98؛ 153 

ي

اليابان  247 // �ض 46؛ 303

يا�سني، يو�سف  399

يافا  197؛ 295 // �ض 71؛ 136؛ 137؛ 141؛ 233؛ 238؛ 

240؛ 241؛ 245؛ 252؛ 254؛ 258؛ 260

الي��ايف، عبد الله  97؛ 160؛ 162؛ 177؛ 181؛ 230؛ 

261؛ 271؛ 277؛ 386؛ 418؛ 436؛ 447؛ 448؛ 456؛ 469؛ 
472؛ 544؛ 545 // �ض 151

يانيا  34

يزبك، يو�سف اإبراهيم  146

ي�سوع امل�سيح  584 

الي�سوعيون  10؛ 27؛ 30؛ 39؛ 170؛ 214 // �ض 174

اليّمونة  492

اليمن  213؛ 344؛ 346؛ 503-505؛ 569

// �ض 113؛ 139؛ 140؛ 207

ينطا  412

اليو�س��ف، كامل احل�س��ني  371؛ 373؛ 381؛ 

387؛ 414-411

يو�سف، يو�سف �سلمان )اأنظر: فهد(

يوغ�سالفيا  195 // �ض 229؛ 232؛ 113

اليون��ان  273؛ 339؛ 340؛ 349؛ 352 // ���ض 26؛ 27؛ 

30؛ 34؛ 35؛ 40؛ 63؛ 163؛ 238

يون�ض، حمّمد جميل  375؛ 376

النقرا�س��ي، حممود فهمي  96؛ 302؛ 321؛ 322 

// �ض 250؛ 293؛ 303؛ 308-310؛ 313-315؛ 435

منر، فار�ض  96

النم�سا  26؛ 27؛ 35؛ 145

مّنور، مو�سى  125

نهر اإبراهيم  492

نهر االأردّن  463 // �ض 251؛ 436؛ 440؛ 444؛ 449

نهر االأّويل  77

نهر الليطاين  318؛ 321؛ 330؛ 492 // �ض 254

نهر النيل  390؛ 432؛ 589؛ 592 // �ض 304

نورادوجنيان اأفندي، غابرييل  506

نوفل، �سليمان  199؛ 208؛ 218؛ 548

نيازي  48

نريوبي  163

نيويورك  309؛ 319

ه�

الها�سم، عزيز  113؛ 156؛ 162

الها�سمّي، طه  166 // �ض 211؛ 282

الها�سمّي، يا�سني  116؛ 117 // �ض 271؛ 272

هتل��ر، اأدول��ف  165 // ���ض 144-147؛ 154؛ 157؛ 

207؛ 211؛ 213؛ 282

الهر�سك  26؛ 49؛ 113

الهرمل  207؛ 380 // �ض 79

هريو، اإدوار  94؛ 98؛ 116

هّلل��و، جان  193-197؛ 199؛ 202-204؛ 210-213؛ 

219-221؛ 226؛ 569؛ 570 // �ض 147

هنان��و، اإبراهي��م  97؛ 99؛ 106؛ 107؛ 109؛ 167؛ 

438 // �ض 116؛ 117

الهند  112؛ 215؛ 229؛ 232؛ 271

هندنربغ، بول فون  144؛ 145

هوملز، اجلرنال جورج  211

هولندا  147؛ 232
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