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العيد

احتفل لبنان هذا العام بالعيد املايس لالستقالل بعد ميض 75 عاما عىل اعالنه، ما 
شكل مناسبة الجراء قراءة لهذه املحطة التاريخية، وما ميكن استخالصه من عرب 

ودروس، وصوال اىل ما اعاقه ليك يكون ناجزا 

من  املحطة  هذه  عند  التوقف  من  بد  ال 
عىل  الضوء  اللقاء  الحديث،  لبنان  تاريخ 
تلك املرحلة وما رافقها من تحركات وطنية 
قلعة  يف  االستقالل  رجاالت  سجن  اعقبت 
اللبنانيني  مواقف  تطورت  وكيف  راشيا، 

أي ِعَبر يستخلصها من اإلستقالل معاصروه؟
دولة مدنية في دستورها وقوانينها 

وديموقراطيتها وحرياتها

جورج شاهني

بالحرية  املطالبة  بعد  عنهم  افرج  ان  اىل 
واالستقالل.

عايشوا  ممن  اثنني  التقت  العام"  "االمن 
تلك املرحلة من موقعني مختلفني، جوزف 
رئيس  نائب  االول  مروة.  وكريم  ابوخليل 

حزب الكتائب الذي كان شاهدا عىل حراك 
ان  معتربا  والنجادة،  الكتائب  شباب  جمع 
املسلمون  تخىل  عندما  تحقق  االستقالل 
عن  واملسيحيون  العريب  عمقهم  عن 
االنتداب الفرنيس، والثاين مسؤول سابق يف 
السعي  يف  شارك  اللبناين  الشيوعي  الحزب 
الدراسة  مقاعد  من  االستقالل  نيل  اىل 
بني  الطائفية  تغلغل  من  نقمته  عن  وعرّب 

اللبنانيني.

ابوخليل: ال تشكيك
في وحدة لبنان

■ ما هي العرب التي تستقيها من العيد املايس 
لالستقالل، وهل ال تزال هناك محطات ميكن 
االستفادة منها يف ظل االنقسام الحاصل بني 

اللبنانيني؟ 
معانية  يتجاوز  االستقالل  عن  الحديث   □
امام  تحد  اكرب  شكل  االستقالل  التقليدية. 
االنتداب  عن  للتخيل  لبنان  مسيحيي 
انتهى  شكرا  لفرنسا  يقولوا  وليك  الفرنيس، 
يريدون  املسلمون  كان  بينام  االنتداب.  عهد 
مقررات  قالت  ما  وفق  سوريا  اىل  االنضامم 
اهم  كان  لذلك،   .1936 عام  الساحل  مؤمتر 
الكتائب  ان ولدت  الحقبة  تلك  ما تحقق يف 
تأسيسها  من  الغاية  االستقالل.  مع  بالتزامن 
االستقالل  هذا  تحقيق  اىل  السعي  كان 
ارادة  هناك  تكن  مل  انه  علام  عنه،  والدفاع 
املسيحيني  بعض  وجامعة.  واحدة  مسيحية 
لذا  الخطوة.  هذه  مثل  عن  يتحفظون  كانوا 
فان اهمية ما حصل يف العام 1943، انه شكل 
يف  يومها  نقاش  جورج  رشحه  لرهان  بداية 
ترجمته:  ما  فقال  لوجور"،  "لوريان  جريدة 
"كان علينا كمسيحيني ومن اجل ان نبقى ان 
نخاطر بوجودنا، واذا مل نقبل بهذه املخاطرة 

سنكون يف خطر". 

■ هل تعتقد اننا دفعنا الثمن الكايف من اجل 
ان نستحق االستقالل؟

□ كان يجب ان نستحقه ونحميه باملامرسة. 
نحن  عاتقنا  عىل  تقع  ذلك  مسؤولية 
له  النوع  هذا  من  استحقاقا  ان  اللبنانيني. 
كل  قبل  يستلزم  وهو  ورشوطه،  مقوماته 
يريد  من  هناك  كان  اللبنانيني.  وحدة  يشء 
لبنان كام هو واخرون ال يريدونه. وان كان 
االقتناع  علينا  مصاعب،  دونه  االمر  هذا 
انه  بل  واحدا  يولد  هناك شعب  ليس  بانه 
بناء  ايضا.  باملامرسة  ويعززها  وحدته  يبني 
وكان  صعبة  مهمة  كانت  اللبنانية  الوحدة 
هناك  يبقى  لئال  استطعنا  ما  السعي  علينا 
من يفضل عليها اي دولة او نظاما آخر. يف 

ال شعب يولد 
واحدا بل يبني وحدته 

باملمارسة

نائب رئيس حزب الكتائب جوزف ابوخليل. 

االستقالل وهل هي  ما هي مقومات  اذا   ■
متوافرة لدينا، وما الذي اعاقها ان فقدت؟

□ االستقالل يعني دولة قامئة عىل الحريات، 
دولة مدنية يف دستورها وقوانينها وترشيعاتها 
فنحن  االديان،  من  دين  من  شيئا  تأخذ  ال 
يكون  ال  او  يكون  لبنان  متعددة.  اديان  من 
الناس. هل ميكن ان نكون  بلد حريات لكل 
العيش  محيطنا.  عن  ننشق  ثانية  ارسائيل 
املشرتك ثقافة تقوم عىل التالقي بني املسلمني 
واملسيحيني لبناء دولة علامنية يف وقت تحوط 
بنا الدول الدينية. كان املطلوب من االستقالل 
الرهان.  هذا  يف  للميض  املسيحيني  تطمني 
فتطوعت الكتائب عىل قاعدة امليثاق الوطني 
الذي عرب عنه رياض الصلح بقوله "علينا ان 
اىل  نزلنا  االستعامر".  لرفع  املسيحيني  نطمنئ 
كانت  االنتداب.  بقوى  واصطدمنا  الشارع 
رافضة  منكرسة  الحرب،  من  خارجة  فرنسا 
االمر  يكن  مل  لذلك  لبنان.  ادارة  عن  التخيل 
سهال اىل ان ارتكب املفوض السامي الفرنيس 
وهو  السجن،  يف  الدولة  رجال  بوضع  الخطأ 

املسلم  بجناحيهم  اللبنانيني  استفز  ما 

لقاء عقدناه عىل هامش وجودنا يف مؤمتري 
السويرسي  االتحاد  برئيس  وجنيف  لوزان 
البلد الذي يجمع 18 طائفة، قال لنا يومها 
"كان كل كانتون يستقوي بدولة. منهم من 
وثالث  بالفرنيس  وآخر  بااليطايل  استقوى 
باالملاين اىل ان اكتشفوا ان االستقواء بالخارج 
دولتهم  بنوا  هكذا  احدا".  يخدم  ال  فالصو 
ووحدتهم وصوال اىل ما يسمونه وعن اقتناع 
مشوارا  ليس  العيش  هذا  املشرتك.  العيش 
اجله،  من  مهام  شوطا  قطعنا  وقد  سهال، 
اللبنانيني  من  ليس هناك  انه  اليوم  واعتقد 

من يشكك يف وحدة لبنان. 
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معا  يعرّبان  ان  التحدي  وكان  واملسيحي، 
فتخىل  واحدة  وارادة  واحد  فعل  رد  عن 
واملسيحيني  العريب  عمقهم  عن  املسلمون 
الخروج  عىل  اتفقا  الفرنيس.  االنتداب  عن 
عن صك االنتداب من طرف واحد وهو الذي 
اي  اىل  تنتهي  ال  مفاوضات  النهائه  اشرتط 
اتفاق اال مبوافقة الطرفني. هنا ما زلت اتذكر 
الصلح يف بيت  الدين  الرئيس تقي  زارنا  يوم 
الكتائب عند الرابعة فجرا ومعه زهري عسريان 
ومحمد شقري، وابلغونا اعتقال الرئيس رياض 
الصلح ومعه عدد من الوزراء والنواب. عقدنا 
االرضاب  اىل  بالدعوة  انتهى  فوريا  اجتامعا 
اللبنانيني  وحدة  تجلت  والشامل.  العام 
الكتائب  منظمتي  قياديت  بني  باالتحاد 
والنجادة واالتفاق عىل قيادة مشرتكة برئاسة 
الشيخ بيار الجميل، فنزل شباب النجادة اىل 
الشارع بلباسهم الرسمي واعالمهم، ونظمت 
التظاهرات املشرتكة. يف تلك اللحظة، تالقت 
اللبنانيون،  اراده  ما  مع  الدولية  االرادة 
واضطرت السلطات الفرنسية اىل االفراج عن 
بانسحاب  انتهت  مفاوضات  وبدء  املعتقلني 
وانكليز  فرنسيني  من  الغريبة  الجيوش  كل 

واوسرتاليني وسنغاليني يف العام 1946.

بلدا  يعد  مل  لبنان  ان  اليوم  القول  يصح   ■
وجود  مقومات  تكتمل  مل  فلامذا  محتال. 

الدولة وما الذي يعيق قيامها؟
االرض  هي  السيادية  مبقوماتها  الدولة   □
والشعب واملؤسسات. ومن الواجب ان تكون 
يف  واحدا.  وشعبا  موحدة  ومؤسسات  ارضا 
ظل االنتداب ال تقوم دولة منقوصة ومنتهكة 
السيادة. مل نكن منيز قبل الحروب املتتالية بني 
الدولة  والسلطة.  والنظام  والدولة  الحكومة 
البرشية  املجتمعات  يف  تنظيم  ارقى  هي 
نفسها.  سيدة  تكون  ان  يجب  تكتمل  وليك 
العام  اىل  االستقالل  تاريخ   1943 العام  من 
اقتصادية ومالية وثقافية  1968 شهدنا فورة 
االمم  تأسيس  يف  شاركنا  مهمة.  وصحافية 
املتحدة والجامعة العربية وتحول لبنان البلد 
الحر واآلمن يف هذا الرشق. لكن ويالالسف، 
دخل السالح الفلسطيني عىل الخط يف العام 
1968، فاندلع نزاع بني دولة ودويلة وتغلب 

السالح الغريب عىل سالح الدولة. 

فيها  ولد  التي  الظروف  بأن  تعرتف  انت   ■
الذي  ما  لقيامه؟  كافية  تكن  مل  االستقالل 

هدده اىل حدود نعيه؟

□ حاولنا املستحيل من اجل حامية الدولة. 
يروي وزير الخارجية فؤاد بطرس يف كتابه 
القاهرة  اتفاق  عىل  التفاهم  وعند  انه 
وتنازل الدولة عن جزء من سيادتها وارضها 
الرئيس  استدعاه  الفلسطيني،  للسالح 
شارل حلو ليسأله عن رأيه فقال له: "لدينا 
الحرب".  وتنفجر  سنوات  خمس  مهلة 
ذلك،  عىل  الدليل  الحقا.  حصل  ما  وهذا 
عندما هاجمت ارسائيل املطار عام 1968 
طلب الرئيس حلو من وزير خارجيته فؤاد 
ذهب  املتحدة.  االمم  اىل  التوجه  بطرس 
مجلس  ودان  العامل،  اقنع  خطابا  والقى 
لكن  باالجامع.  االرسائييل  االعتداء  االمن 
رئيس الحكومة انذاك عبدالله اليايف اعلن 
دفع  درجة  اىل  مغايرا،  موقفا  بريوت  يف 
ادافع  "انا  حلو:  للرئيس  القول  اىل  بطرس 
يتبنى  حكومتنا  ورئيس  لبنان  موقف  عن 
العمل الفدايئ ويطلق يده يف لبنان". هكذا 
يستخدمون  الفلسطينيون  املسلحون  بقي 
اخرى،  مرة  الدولة  سقطت  ان  اىل  البلد 
"الجيش  مبقولة  الدولة  سالح  واصطدم 
فحلت  جديدة  مرة  واملقاومة"  والشعب 

املقاومة محل الدولة.

مروة: يقتضي استعادة 
صيغة الديموقراطية والحرية

املايس  بالعيد  العام  هذا  لبنان  يحتفل   ■
ميكن  دروس  هناك  تزال  ال  هل  لالستقالل. 

استقاؤها من ذلك الحدث؟
لالستقالل  املايس  العيد  من  التاريخ  هذا   □
ابواب  عىل  وانا  اعتزاز،  بكل  اليوم  اتذكره 
التسعني من عمري. يف العام 1943 كنت تلميذا 
عندما  بريوت.  يف  الوالية  حوض  مدرسة  يف 
اعتقلت سلطات االنتداب حكومة االستقالل، 
نتظاهر احتجاجا عىل  ان  الطالب  قررنا نحن 
طلبنا  عن  واعالنا  لالنتداب  ورفضا  اعتقالهم 
لالستقالل ولو باملستوى الذي كنا فيه. اتذكر 
اليه  وصل  ما  عىل  واعلن حزين  التاريخ  ذلك 
الكثري  مثل  واتساءل  االعوام،  تلك  بعد  لبنان 

اتساءل مثل كثيرين
ملاذا نحن اليوم في ما 

نحن فيه؟

املسؤول السابق يف الحزب الشيوعي اللبناين كريم مروة.

العام  يف  قاله  مام  الصيغة  هذه  مستعيدا 
غداة  فاخوري  عمر  اللبناين  االديب   1941
كأين  وطن".  طيف  ال  وطنا  "نريد  االستقالل: 
به يف ذلك التاريخ  كان يقول ان الصيغة التي 
متت فيها اعالن االستقالل كانت تحمل بعض 
العنارص التي تتعارض مع طبيعة لبنان موقعا 
عىل  بذلك  واعني  وتاريخا،  وسياسيا  جغرافيا 
وجه التحديد ما ارتكب من محاصصة طائفية 

ال نزال ندفع مثنها.

اللبنانيني عىل حامية  ■ هل تشكك يف قدرة 
االستقالل ومامرسته ام انهم مل يستحقوه ومل 

يدفعوا الثمن الكايف من اجله؟

من اللبنانيني ملاذا نحن اليوم يف ما نحن فيه؟ 
الستقاللنا؟  املايس  بالعيد  نحتفل  هكذا  هل 
اين هو هذا االستقالل؟ اذ اشري اىل الفاجعة 
يف ما نحن فيه، اعلن من االن انني كمواطن 
لبناين ساظل وانا يف هذا العمر املديد مناضال 
من اجل ان يستعيد وطننا استقالله الحقيقي 
وخارج  دمرته  التي  الطائفية  الصيغة  خارج 
شؤوننا.  يف  الخارجية  التدخالت  من  نوع  اي 
وطننا  هو  لبنان  ان  عينه  الوقت  يف  اعلن 
متعددة  بسامت  يتفرد  الذي  الوطن  الخالد. 
املبدأ  حيث  من  اعتربه  ما  لشخصيته  اعطته 
الوطن الذي يعرّب عنه تاريخه وموقعه كصلة 
والغرب،  الرشق  بني  وثقافية  حضارية  وصل 

تلك  طيلة  شهدناه  ما  ضوء  يف  املؤسف   □
مل  املختلفة،  مبكوناتنا  كلبنانيني،  اننا  الحقبة 
االخرين.  تجارب  من  وال  تجاربنا  من  نتعلم 
اثنتان  كانت  اهلية،  اكرث من حرب  دخلنا يف 
منها مسلحتني وواحدة هي القامئة من دون 
والرصاعات  االنقسامات  يف  اننا  اعني  سالح. 
منارس  زلنا  ما  الخارجية  والتدخالت  الطائفية 
وما  كنت  انني  اذ  لطموحاتنا.  نقيض  هو  ما 
يف  يستمر  ان  ميكن  ال  لبنان  ان  اعترب  زلت 
رصاع بني مكوناته. كل مكون منها يعترب انه 
كل  تكون  ان  من  بدال  تكوينه  يف  االصل  هو 
هذه املكونات هي االصل واالساس. اي ادعاء 
هو  بانه  لبنان  مكونات  من  مكون  اي  من 
الذي يقرر مستقبل لبنان بالنيابة عن البقية 
مخطىء، وسوف يدفع هو ويدفع اللبنانيون 

جميعا مثن هذا االدعاء.

■ ما الذي يعيق قيام دولة علام ان لبنان مل 
يعد بلدا محتال، فلامذا مل نتلمس بعد وجود 

مقومات دولة؟ 
كان  كام  محتال  يعد  مل  لبنان  ان  صحيح   □
لكنني  تلك،  او  الجهة  هذه  من  قبل  من 
بالرضورة  تتصل  ال  صيغة  االحتالل  يف  ارى 
انواع  ارضه. هناك  بوجود قوة خارجية عىل 
مختلفة من االحتالالت واحد اوجهها هو ان 
املكونات اللبنانية املتعددة ال تزال ترتبط كل 
منها بنسب وبصيغ وعىل مستويات مختلفة 
بجهة ما يف تحديد سياساتها، وهو االمر الذي 
ما زال يجعل لبنان عاصيا عىل الدخول يف ما 
يرغب فيه ابناؤه مبدئيا. هم يريدونه وطنا 
جزءا  يستعيد  وان  االوطان،  كسائر  حقيقيا 
مام اتصف به تاريخه يف القرنني التاسع عرش 
والعرشين ويف فرتيت االنتداب واالستقالل من 
تأكيد عىل طابعه الوطن املتميز عن اشقائه 
بالحرية.  املقرونة  الدميوقراطية  بصيغته 
السلطة  يف  التداول  فيها  يتم  كان  صيغة 
االهلية.  والحرب  االنتداب  فرتة  يف  حتى 
امتنى  زلت  وما  كنت  انني  رغم  ذلك  اقول 
ان تتحرر هذه الدميوقراطية من االلتباسات 
لبنان  يف  الطائفية  املحاصصة  شوهتها.  التي 
اليه من عنارص  املعنى برغم ما ارشت  بهذا 
لكن  دميوقراطيا.  نظاما  بكونه  يتميز  الخلل 
هذه  عىل  حتى  اخاف  يجعلني  يحصل  ما 

الدميوقراطية يف ظل ما نعاين منه من ارصار 
عند بعض القوى التي تسعى اىل تشويه تلك 

الدميوقراطية.

البلد  اهل  بقدرة  االستقالل  مفهوم  ارتبط   ■
ما  بانفسهم. كيف تفرس  ادارة شؤونهم  عىل 

نشهده من تعرث يف اداء الدولة؟
نفيس  اجد  السؤال  هذه  عن  جوايب  يف   □
عىل  السياسية  القوى  اىل  االتهام  موجها 
اختالفها بفوارق بسيطة بني فريق وآخر من 
ان  اهم،  هو  ما  لكن  اوال.  املسؤولية  حيث 
اللبنانيني الذين  املسؤولية االساسية تعود اىل 
العقود  امتداد  عىل  يعانون  زالوا   وما  عانوا 
الحقيقي  موطنهم  اليه  وصل  مام  املاضية 
الرغم  عىل  مرة،  كل  يف  ويعيدون  درك،  من 
الرس  يف  يعتربونه  من  انتخاب  ذلك،  من 
اقول  بلدهم.  اليه  آل  عام  املسؤول  والعلن 
ان املسؤولية يتحملها الفريقان، لكن الفريق 

اصحاب  النهم  اللبنانيون  هم  يبقى  االساس 
وطنا  ارادوه  كام  لبنان  يعود  بأن  املصلحة 
للحرية والدميوقراطية صلة الوصل بني الرشق 
نظري  وجهة  من  االساسية  فاملهمة  والغرب. 
هي يف ان يرتقي اللبنانيون اىل املستوى الذي 
املكان  اىل  وطنهم  العادة  مؤهلني  يجعلهم 

الذي يليق به. 

مستقلة  دولة  هناك  ليس  انه  كرث  يعتقد   ■
حدودا  وضعت  الدولية  فالعالقات  العامل،  يف 
ملثل هذه العناوين. ما الذي يحتاج اليه لبنان 

ليؤكد استقالله ويثبته؟
تبدأ  عندما  يختلف  االستقالل  معنى   □
نعم  واملبدئية.  العملية  صيغته  عن  الحديث 
بلد.  اي  يف  كامل  استقالل  العامل  يف  يوجد  ال 
حتى ان الدول العظمى اخذت يف االعتبار ما 
وصل اليه العامل بفعل التطورات التي جعلته 
بلد  اي  تربط  التي  العالقة  لكن  قرية كونية. 
ينبغي  وتحوالته  والعامل  االخرى  بالبلدان 
وهي  حولها،  خالف  ال  حقيقة  من  تبدأ  ان 
ما  كيانه وعىل كل  اي حفاظه عىل  استقالله 
يتصل بتطوره. وانطالقا من هذه االستقاللية 
االستقالل  االرض.  جهات  بكل  عالقات  يقيم 
واال  االخرين  مع  للعالقات  اويل  مبدأ  هو 
ان ميارس عالقاته  بدال من  تابعا  البلد  يصبح 

انطالقا من استقالله. 


