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 الشرارة: األول الجزء محتويات
الملوك والرؤساااااع العرت للتد ل  برقية ياساااار عرفاى إلى   ●  فلسااااطينيا    26ومقتل    1975أبريل / نيسااااا    13حادثة عين الرمَّانة يوم األحد 

بيار الجميل يساتاعد أ   كو  إسارابيل  ي التي   ● قلق السااداى ومنناداد ا األاراض طاال النف  ● ودعوة فرنجية لكي يضارت الكتاب  
يره في  فرنجية يتابع التطوراى من ساار  ● ا ساااح حرت المتفجراى والاااواري   ● محمود رياض في بيروى للتهدبة ●  حاول إدااعال الفتنة

  بيار الجميل ينطال  باساااتقالة حةومة ردااايد الاااالي والاااالي يقول إ   يا الهجوم عليا  و برسااا  ال يع ● مسااات ااافى الجامعة األمير ية
 الااااااااااااالي يحممسل الكتاب  مسااااااااااااةولية حمجثرة عين الرممانةح ويتحدَّث عن ا متيازاى الطاب ية ● كمال جن الط يتحدَّث عن أزمة الحة  ●
بيار الجميل يستنكر حانحدار ربي  الحةومة   ● د يحيض من محضر جلسة مجل  النوَّات ا هاماى رديد الالي للكتاب  كامل األسع ●

ْرك من الالأ القية الوانية والسااياسااية واسااتمالل المجل  النيابي لنلق فتنة في ال الدح جوزض سااةاض يلوم رداايد الااالي   ● إلى  يا الدس
فرنجية ينفاجئ الل نانيين بحةومة عساااااااةرية  ● فرنجية ي دأ الم ااااااااوراى لت اااااااةيل حةومة جديدة ●  شحلتوجيها حا هاماى جابرة بحق الجي

اإلذاعة  دعو   ●  ااااعيد ا قتتال الطابفي  ● هللا اليافي إ َّ أنا اعتير َوَرد اسااا  ع د ● يترأساااها العميد األول المنتقاعد نور الدين الرفاعي 
دامعو  وييار الجميمسل يرحاا  بحةومة الرفاعي... واااب  ساالم وردايد  رامي و مال جن الط  كميل   ● الناس إلى عدم ممادرة منازله 

ريمو  اده   ●   حرك إسااالمي لمواجهة الحةومة ● هللا اليافي فإنه    يعلمسقو   يعت رونها اعنة... أما  امل األسااعد وااا ري حماده وع د
ع د  ●  أطاااااان   جمع إسااااااالمي في دار الفتوح لمواجهة الحةومة العسااااااةرية ● ي اااااارر للاطريرك  ريش  طورة  عيين حةومة عسااااااةرية

ام واللواع ناجي جميل يجتمعا  بفرنجية ث  ينض   مال جن الط إليه  ام ا ال من قار بع دا بعرفاى فناحا عرفاى   ● الحلي   دَّ  دَّ
  ا التي لها مهمة أسااساية  ي  وايد األمن وا ساتقرارنور الدين الرفاعي يدعو الل نانيين إلى معاونة حةومت ● بعدم النثول إلى بيروى 

بةر ي  تجاوت مع التجمع اإلسااااالمي وفرنجية يقول إنا لن يفرض أحدا    ● التجمع اإلسااااالمي ينطال  نور الدين الرفاعي با سااااتقالة ●
  حتى من دو  ااااورة  ي ارية  حةومة ● سااااعة  65فرنجية يتنلَّى آسااافا  عن حةومة نور الدين الرفاعي التي عادااا    ●  على المسااالمين 

ل إلى نوح من الحرت   ● مسااالسااال ا  ااااا ى اليي سااا ق  كلي  ردااايد  رامي  ● كيسااانجر يقول إ  الوطاااع في ل نا  قد ينفجر ويتحوَّ
في القاااااار الجمهوري انضااااا َّ بيار الجميل إلى   ● دور ال اااااي  بطرس النوري ونجلا ال اااااي  سااااالي  ● كي    َّ  كلي   رامي  ● األ لية
ح فرنجياة بةرامي وعنادماا عرض جن الط و و في منثل ريمو  اده بااللقااع قاالا بادأناا بملطاة. ماا  اا  يجا  أ  يت  اجتمااح  رامي  اجتماا

م األز ار للعابرين  ● كمال جن الط يدعو الدول العريية إلى مقااعة ل نا  دي لوماساااااااااايا   ●  مع الجميل كرامي   ● حاجث في رأس الناع يقدمس
بياا  للساااااااااااااافراع العرت بإدانة أعماال التعايي  والنط  بعاد اجتمااعه  في مقر   ● ي  الوردية محال المتااري  الحريياةيتمنَّى حلول المتاار 

بيا  للكتاب  ينطال  بتف ااايل المنطَّل   ●  يوم روحي لردااايد  رامي طااامن مسااااعي   اااةيل الحةومة ● السااافير الكويتي محمد العدسااااني 
 فتوح للمحامي محسااان سااالي  في داااا  ااااالحية الحةومة العساااةرية ●  محلَّة جسااار الدامورمقتل منرافق  ميل دااامعو  في   ● التنري ي 

كمال جن الط يقول إ  محمد يثيد أبلما قرار الجثابر  نفيي م دأ العثل   ● ردااااايد  رامي بين  ااااااعيد  مال جن الط و ااااااعيد الكتاب   ●
حدَّح  مال جن الط  قدي  الوثابق والمساااااتنداى حول  عاو   العماد اساااااةندر يان  يت ● ا قتااااااادي طاااااد الكتاب  وساااااتحيو لي يا حيو ا

موسااااى الااااادر يردم على جن الط ب يا  حول اجتماح في منثل المفتي ال ااااي  حساااان  الد ناقش موطااااوح  م يل   ● الجيش مع الكتاب  
ر إقامة دعوح جثابية طاااااااد  مال جن الط ورفع الحااااااااانة عنا ● الكتاب  في حةومة  رامي  أوامر بتوجيهاى من   ● حثت الكتاب  يقرمس



أاااااااحات المدارس يفتحونها والتجار يسااااااتانفو    ● كرامي إلى رجال قوح األمن بإاالق النار فورا  على  ل من   ينااااااااح لهيه القوح 
 تحهاأكتويرح و ي  ع ر قناة السااوي  بعدما أعاد الساااداى ف  6نداع من انور الساااداى إلى الل نانيين من على رهر حالمدممسرة  ●  جار ه 

المفتي ال ااااي  حساااان  الد   ● ريمو  اده يمادر ل نا  إلى باري  بعد أ  يقول إ  األزمة أااااااح  بين ااااا ر الرداااايد و وزير اوني  ●
ام وحةم  ال اهابي إلى ل نا   ر إيفاد ع د الحلي   دَّ بيار الجميل يقول إنا إذا   ● يعرض حقيقة الوطاع أمام األساد والربي  الساوري يقرمس

  رامي من  حمُّل المساااةولية فمعنى ذلن أنا   حول و  قوة إ َّ بام  ما يعني أنا يج  إعادة النفر في الاااايمة الل نانية هرَّت ردااايد  
ثا  نيابة عن  مال جن الط عن زيارة قام بها إلى دم اااق واساااتمرق  يومين  ● كان   ● جورج حاوي ومحسااان إبرا ي  شال ااايوييا َّ يتحدَّ

ام ث  فوجئ  بسااااافره إلى وادااااانطن في زيارة رساااااميةأوسااااااط الربي  فرنجية  توقَّ  ع د الساااااالم جلود ياااااال إلى   ● ع عودة ع د الحلي   دَّ
أاول اجتماح   ● رداااااااايد  رامي أمام   ااااااااةيل الحةومة أو ا عتيار ● بيروى فجاة من الرياض ويقول رأي لي يا في ما يحدث في ل نا  

المرة األولى التي التقى فيها فرنجية بااالر  ل    ● سافيري ماار والساعودية وآ رين بين فرنجية وعرفاى شمن دو  ااورةَّ بحضاور  
كميل داااامعو  يسااااتنكر  ● رسااااالة من عرفاى إلى الل نانيين ية مسد فيها ابتعاد المقاومة الفلسااااطينية عن الاااااراعاى الل نانية ● شأبو أيادَّ

كي    َّ لقاع دااااامعو    ●  در يعتاااااا  في مساااااجد الكلية العامليةاإلمام موساااااى الاااااا  ● ساااااقوط قييفتين قرت مقر عرفاى في الفاكهاني 
  ال يا  الفلسااااااااااطيني عن اللقاع  تاا عرفاى بنل يده ● وعرفاى بحضااااااااااور دوري وداني وزوجتيهما وأبو أياد وأبو حساااااااااان وجورج دي  

حلَّة ااا را وثالثة عسااةريين في  احتجاز طااابل في الجيسش الل ناني في م ● األجواع التي أحدثها اعتاااام الااادر إسااالميا  ومساايحيا   ●
ر إااااااادار   ●  اسااااااتدعاع  رامي إلى القااااااار بينما ا نفجاراى والحرابق في  ل المنااق ● ااااااايدا ْل في ثالث ااااااايو للحةومة ية مس  داون
إلفاطاة  في اليوم ال الث لالعتااام... اإلمام الاادر   يساتطيع ا ● بيا  للمفتي، لمجرد أ  سامعا داارل حلو ا اال دااكرا   ● المراساي 

م با العراق لعقد اجتماح اار  لمجل    ● في الكالم ام وال اااااهابي في القاااااار الجمهوري فجاة بعد منتاااااا  الليل بسااااا   ال   قدَّ  دَّ
كمال جن الط اعترض   ●  حل العنَقد ق ل إادار مراسي  حةومة  رامي من  مسة وزراع ●  الجامعة العريية على مستوح وزراع النارجية

ام أقنعا با كي   مَّ  المااااالحة بين ردااايد  رامي و ميل دااامعو  بإداااراض فرنجية في القاااار الجمهوري   ●  لموافقة على الت اااةيلةو دَّ
اارو ا  سقطا على مقرية من القار الجمهوري بعد واول   ●  المداو ى الليلية التي حسم  المسالة ● سنة  17بعد  اومة دام   

ام وال  من  ام وال ااااهابي فإسااااتاع  دَّ ا جتماح األول   ●  ز ير محساااان موافا ا إلى القااااار ث  بيل  ل ما يمةن لوق   يه األعمال دَّ
ام كرامي ينوفد عادل عساااايرا  ويسااااا   ويني إلى اإلمام   ● لكرامي  ا  مع  اار الضااااااط و اار قادة المقاومة بحضااااور ع د الحلي   دَّ

ام وعرفاى    لوة ● الاادر لمناداد ا فن ا عتااام ما دام  الحةومة   اةلَّ   النط  يتثايد بعد   اةيل   ● في المساجد بين الاادر و دَّ
المنطوض ا مير ي األول  ولونيال زنجي جااع إلى بيروى من   ● الحةوماة وريمو  اده ينطاالا  بتط يق عقوياة اإلعادام على النااافين 

ورية  نعلن اسااااااااتعداد ا لمقايضااااااااة الكولونيل  منفمَّة ث ●  لجنة برباسااااااااة أبو أياد  نعالا مسااااااااابل النط  ● باكسااااااااتا  في اريقا إلى أنقرة
اجتماح في ال ي  األبيض بين الربي  فورد ووزير النارجية  يسااااااانجر   ●  ا مير ي موريا  باييية وألاساااااااة ومواد بناع لمحلة المسااااااال  

  قضااية الكولونيل  كي  انته ●  بعد ا جتماح أنذيع بيا  فلسااطيني يته  ج هة النضااال وأبو ال ااس ●  لمعالجة قضااية  ط  الكولونيل
ردااايد  رامي يتحدَّث عن مر ث ل نا  اليي  داعى في الدا ل   ● دور لقاع بةر ي بين الاطريرك  ريش وعرفاى  ●  ا مير ي المنطوض

مساااااااةن داااااااع ي للمحرومين و ن ااااااااع ماااااااارض    5000وعد ب ناع  ● الت اااااااةيالى في اااااااافوض الجيش إلعادة التواز  الواني  ● والنارج
ريمو  اده ينطال  باعتماد الثواج المدني لتوحيد ال اااع  ويتحدَّث عن م اااروح   ●التساااهيالى للعمَّال الساااوريين مني أقااااى  ●  لإلساااةا  
ه مني  م با إلى مجل  النوَّات ألنا ل  يجد ناباا  ساااااانيا  واحدا  يةيده  1953أعدَّ  اسااااااتقاال ربي  دولة لرداااااايد  رامي في دم ااااااق ● ول  يتقدَّ

   رامي وقال بعد اجتماح مع األساد دام أريع سااعاى إ  ساورية  همها عودة الاافاع والتإ ي إلى ل نا اااب  ساالم زار دم اق ق ل   ●
فيلي   قال يقول إ  ل نا   ا  وسااااياقى بعيدا  عن التكتالى   ● فرنجية ينناا  الضااااااط بمير لمة ال يا  الوزاري و اااااريحاى  رامي  ●

ريياة وقراراى مجل  الادفااح العريي ومقرراى الجاامعاة العريياة وا  فااقااى المعقودة مع  التثام  تااب ي  لي بمقرراى القماة الع ● والمحااور
 كرامي يقول في مناسااااااة ساااااياحية إ  جميع الل نانيين مسااااالمين ومسااااايحيين با وا متسااااااوين في الحرما   ● منفمة التحرير الفلساااااطينية

الساااااااااااااتار في بعقلين عن  م ال األمير فنر الدين ويقول إ  المي اق   فرنجية يثيي  ●  ثايند الكالم عن جولة رابعة من القتال في ل نا   ●
الساااااااااداى ينعا   سااااااااورية وعرفاى ويقول إنا ساااااااايحترم  وقيعا ولن يناض التفا راى  ●سااااااااياقى أما الدسااااااااتور فإنا لي  باألمر المننثَّل

كمال جن الط يقول   ● الجيش أو عدم ا ساتعانةال الد   اتعل والنقا  مساتمر حول ا ساتعانة ب ● والمثايداى الساورية والفلساطينية طاده
ا ساااااتمناع عن العماد اساااااةندر يان   قابد للجيش و عيين العماد حنا   ●  إنا   عودة إلى ا ساااااتقرار إ َّ بت ديل النفام و عديل الدساااااتور



َعيد مةانا   مساااااااانمسين مقتولين في دير الع ور على ثالثة ر اا ●   رحي  أوساااااااااط مدنية وعسااااااااةرية بإقرار م ااااااااروح قانو  الجيش ● ساااااااان
كمال جن الط وج هة األحثات والقوح  دعو إلى اإلطاااااارات العام والاطريرك والمفتي وعرفاى ينجحو  في   ● قضاااااااع عةار  - ع ااااااا 

الاحث   ● العن  يهاجر من ارابل  إلى بيروى  ● مواجهة في دااةا بين الجيش ورجال فاروق المقدم ● إقناح جن الط بتعليق اإلطاارات 
سااةا  الجاال ي ااا دو  بيروى و انها  حترق من أولها   ●  كارثة في ساااحة ال ااهداع ● ماااالحة بين  ميل داامعو  و مال جن الطفي  

ل العن  والحرابق...   ●  ط  وليد جن الط نجل  مال جن الط و عاد ا بواسااااااااااااطة دوري وداني  ميل داااااااااااامعو   ● إلى آ ر ا  واااااااااااااان
 ثايند الحديث حول   ●  ساياراى إافاع ساورية في بيروى للمسااعدة في إافاع الحرابق ● ن والنالض مساتمر حول إنثال الجيش لحف  األم

ا فاق أمني يسااااااا ق  ● ريمو  اده يلف  انتااه الربي  فرنجية إلى احتمال انت اااااااار مرض الكوليرا بسااااااا   النفاياى  ●   يئة وانية للحوار
ا جتماح األول للهيئة ويقول حإ  ما يجري في ل نا  من دااااااانا    ع د الحلي   دام ين ااااااارك في  ●    ااااااةيل  يئة الحوار من  ل الطواب 

  بعد اجتماح الهيئة الوانية للحوار  ا  يوم الرع  ●  دمة إساااااارابيل وا سااااااتعمار ا مير ي و حقيق األ داض النل ية   فاقية ساااااايناعح
ر من  طورة النثور الطابفي  ● كمال جن الط يتحدَّث عن  ●   فرنجية با ساتقالةاااب  ساالم وريمو  اده ينطالاا  الربي ● فرنجية يحيمس

وجود منر ثقة في حثت الكتاب  وعن أموال عريية يت  دفعها إلى الكتاب ... ويقول إنا عندما  نة ي ااااااااااورة لل اااااااااي  بيار فإنا ي تسااااااااا  
حث الوطع في ل نا  واألسد الكوي   دعو إلى مة مر لوزراع النارجية العرت يا ●  نفي  تاب ي   هاماى  مال جن الط ●  ووجها أسود

كمال جن الط يطل  من الساااعودية والكوي  إرساااال وزير لالاالح على حقيقة ما يجري في ل نا   ● يطل  من فرنجية الساااعي لتاجيلا
 وعرفاى نثح المتاري  والحواجث المساااالَّحة  ح  أطااااواع الماااااابيي بعد لقاع داااامعو    ● حكما جاع الوزير  دام بإساااا  ال ااااقيقة سااااوريةح

دااااااااامعو   و اجتيار أ الي ال ااااااااايار عين الرمانة واجتيار أ الي عين الرمانة ال ااااااااايار... باأل ازيا -ا  تاار األول   فاق عرفاى  ●
مو  جرافاى قوح األمن الدا لي التي راح   نثيل المتاري  ● واألناداااااااااايد  داني داااااااااامعو  وال ااااااااااي  محمد يعقوت وانطوا  دااااااااااادر يتقدَّ

بيار  ● كمال جن الط يتحدَّث عن التكاذت المن اااااااااااترك ويحلمسل را رة العن  نفسااااااااااايا   ●  انيين إلى النروج من  وفه كرامي يدعو الل ن ●
لجناة من  يئاة الحوار   ادأ  ● والجيال الايي ق لاا... وينعاارض التجريي بااألينيااع  1943الجميال ياندافع عن جيال األجاداد وا.بااع... جيال 

المفتي يقول إ  الل اة   ● الوجا النارجي والوجا العريي من أزمة ل نا   ●  واقتاااديا  واجتماييا  معالجة موطاوح إااالر النفام ساياسايا  
مي رة   ● السااياسااية في ل نا  ليساا   الاااة لوجا هللا و   مسااةولية  يئة الحوار  ي مهمة ياادية لها ااالة برطااى هللا ساااحانا و عالى 

  ل نا  و ارج فلسااااااااااااطين... والحرا على ا  فاقاى المعقودة مع الدولة الل نانيةعرفاى إلى  يئة الحوار برفض التواين والتجن  في  
اااب  ساالم يقول حإنا  ● بيار الجميل ين ايد بالمي رة ويعت ر عرفاى حأدارض وأنثهح مناطال ويحاور ريمو  اده في داا  ا فاق القا رة ●

 رة معاكساااااااااااة إلى الربي  فرنجية من الرابطة المارونية  مي ● ق ل أ  نطل  من ييرنا أ  ينضاااااااااااال علينا أ  نطل  ذلن من أنفساااااااااااناح
  سااااورية ولي يا ومنفمة التحرير  قااع مة مر وزراع النارجية العرت اليي ينعقد بطل  من الكوي  لاحث موطااااوح ل نا  ● والر اانياى 

ولكنا بدا أنا محايد ولي   لو  حرَّك فيلي   قال بحماساااااااة ورناة لكا  ل نا  حاااااااال من المة مر على أك ر من اليي حاااااااال عليا  ●
األمين العام للجامعة العريية   ● بيا  لمة مر وزراع النارجية العرت دو  ما يتمناه الل نانيو   ●  ااااااااح  القضااااااية وذلن إكراما  لسااااااورية

 ساااااعداى وفد عراقي في بيروى يعد بتقدي  الم ●  محمود رياض يقول إ  القرار اليي ا نيه المة مر  و أقاااااى ما أمةن التوااااال إليا
السااااداى ينناا    ●  ط  ولي  حاوي إلى مني   ل الثعتر... لكن حفتيح  مةن  من اساااتعاد ا ● انفراج منادح ل  يل ث أ   الداااى  ●

 حديد القانوني إدمو  رياط    ●قاااااااة م ااااااادة بين بيار الجميل وريمو  اده  ما يرويها  مال جن الط ● الجميعا ارفعوا أيدية  عن ل نا  
ة من إرادة ال ااااااع   محضاااااار مننتااااااار ألعمال  يئة الحوار ينعطيا  مال جن الط   ● لمسااااااالة الساااااايادة بانها ساااااايادة ال ااااااع  المسااااااتمدَّ

ل مهمة اليين ينطفو  أو يقنمساااااو  بإردااااادا ا عن الطرق السااااالكة إبعاد دااااري  األ وي عن اإلذاعة ألنا  ا   ● للاااااحافيين  يعطمس
  كان   جل  عليا بيروىانفجار ااااااااااااندوق المتفجراى اليي   ●  كرامي قلق من ااااااااااااواري  الكسااااااااااالين ● كرامي ينعيدهمنة... لكن وا.

ل العاااااامة إلى مدينة مفتوحة للرع  ● من  ميل داااامعو  بالفلسااااطينيين و منياى له  بإقامة سااااعيدة في   رحي   ● ا نفجاراى  حومس
ربي  السااان  ميل دااامعو ، ربي  الحةومة ردااايد  رامي في سااايار ا من القاااار الجمهوري إلى  بسااا   التالسااان ل  يااااطح    ● ل نا  

في يوم واحد   ●  كمال جن الط إلى مابدة الربي  األسااد في منثلا في دم ااق ● مجل  النوات للتجديد لكامل األسااعد  ما  فرض التقاليد
    ورنيش المثرعة إلى مطاعة السااافارة ا مير ية في سااان الفيلمقتل طاااابطين فلساااطينيين و ط  دي لوماسااايين امير يين  انا يجتازا

ما موسااى الااادر يتضاامَّن با  عدد ال اايعة   ●  جلسااة لمجل  النوات يات عنها النوات ال اايعة والساانَّة والدروز ● ألفا    970إحااااع يقدمس
  أ  يحس  لما  ا رنا ساعة واحدة عن إنثالاحكرامي يقول حإ  دمعو   و ربي  الق يلة و و حاميها حراميها ولو  ا  بإمةا  الجيش   ●



د بانا سااايفضاااي  ل   ●  ثايند عدد الل نانيين اليين يهاجرو ... والااااناعيو  يساااتعدو  لنقل أعماله  إلى  ارج ل نا   ● ردااايد  رامي يهدمس
داااامعو    ● التجاري من ر ن إلى ر ن حرت في دااااوارح الحي   ● الدولة حالتي  ساااالَّمها مهتربة ومفكَّكة وعلى الحضاااايضحداااايع عن 

كرامي يقول للدويهي ومعوض بمرارةا ما اليي فعْلتنا حتى  ●  ا ااااااااااااااال  ا  يا  بةامل األسااااااااااااااعد فاساااااااااااااارح النوات بممادرة م نى المجل 
اب  ساااااالم يقول  اااااا  ● فرنجيةفلساااااطينية في منثل المفتي بداية  مهيد لااااااراح مة اااااوض مع الربي    - قمة إساااااالمية ● يحرقوني؟

مسعوا احتجاجة     جاوت فلساااااطيني مع  ● إلى المساااااةول عما يجري في ل نا للمتفا رين اااااااعدوا إلى فوق... إلى قاااااار بع دا وَأساااااْ
كا  النوات ينتفرو  اكتمال الناااااات فهاج  ثالثة مساااالَّحين المجل    ●  حيَّر فيا من ثورة جامحة جارفةنداع جديد للاطريرك  ريش 

داااااي  ● كمال جن الط   ين ااااارك في الهيئة وي اااارر الساااا    ● رداااايد  رامي يعتااااا  في السااااراي على رأس  يئة أمنية ● بالرداااااداااااى 
ا سااااااح موجة النه   حل   ● كميل دااااامعو  يتسااااااعلا لماذا نساااااتحي بجي ااااانا ولماذا نمش الرأي العام؟ ● المجاعة يدق أبوات الل نانيين 

  كمال جن الط يتناا بم ااااةلة اقتاااااادية اجتمايية طاااانمة حَ ساااا َّ  فيها فريق قام بحرت  سااااليةح ●  لين مةقتا  محل اسااااتراحة عابرة للمقا
كرامي ينوااااال با عتااااام ساااياساااة   ● نداع إلى الل نانيين من فالد اي  وقلق أورويي عليه  وحديث للسااااداى عن  لل النفام الل ناني  ●

يساا   ويني ينعلن من التلفثيو  أ  الحالة  دأى وأنا   انفجاراى في   ● ال اواائ الاا ر والاامود ويدعو الل نانيين إلى التفساي على 
كرامي أنهى ا عتاااااااااااام في اليوم ال امن ويادر السااااااااااراي إلى  ● م نى اااااااااااحيفة حالنهارحال لد... عندما  ا  انفجار يحدث دا ل  

داحناى سالر في مساي ينص ال ي  بطرس النوري وعدم  فريو  ● كميل دمعو  متفابل للمرة األولى... لماذا؟ ●  القار الجمهوري 
األحثات والقوح   ● قاة الاا رة التي قالوا إنها  حمل ينما ... من األل  إلى الياع يرويها  رامي  ●   نفيي أوامر  رامي بماادرة السالر

ئ و ميل داااااامعو  يتحدَّث عن ي اااااامل حفر التساااااالُّي  ل المرافالكتاب   نطال  با   ●   طل  إ ضاااااااح الجيش لساااااالطة وزير الدفاح
رسااااالة   ● من األحثات والقوح  وزمسعا و الة األنااع الفلساااااطينية وينهاج  جول الاساااااتاني بعن بيا   ●  داااااحناى الساااااالر إلى اااااايدا

مجل  ال اااااااايوي ا مير ي يوافق على قرار   ● الربي  فورد يعت ر الوطااااااااع في ل نا  دااااااااديد التعقيد ●  منياى إلى  رامي من  يساااااااانجر
موسااى الااادر ينتقد أمام   ● إقفال مل  با رة السااالر لفتي مل  اإلاااالر وال ناع ● حا الساانا ور الل ناني األااال جيم  أبو رزق اقتر 

حوار حول التعايش والطواب  في ل نا  في دار الطابفة   ● موفد الفا يةا  إلى ل نا  ممارسااااى بعض الر اا  ورجال الدين المسااايحيين 
المااادرة الفرنسااااااااااااااياة  نتفر المااادرة   ● الكاارديناال بر ولي... ودااااااااااااااي  العقال يقول لماعوث الاااباا حإفرض ماا  راه ونحن معانحالادرزياة مع  

الربي  فرنجية يقول إ  ما قالا رؤساااااااع الطواب  المحمدية للكاردينال بر ولي ل  يساااااا ق أ  قيل بهيه الاااااااراحة حول عالقة   ● الاابوية
بيروى داااااا مقفلة ومهجورة بساااا    ● رهور حواجث جديدة... حالحواجث الساااايارةح ● ر التعايش الل ناني المساااالمين والمساااايحيين في إاا

فرنجية   ●  سااااري  ألقوال الربي  فرنجية ردا  على  سااااري  ألقوال الربي  رداااايد  رامي  ● اليعر الناداااائ عن موجة النط  بالسااااياراى 
الوراب  والطواب  والاالحياى  ما يرويها بايمة ا حتجاج رديد   ● يقول إ  االحياى ربي  الجمهورية أااح   قميص ع ما  

الكتاب   ● ال ااااااااي  بيار الجميل ي لو الربي  فرنجية بحضااااااااور الربي   ميل داااااااامعو   موما من موطااااااااوح فتي مل  النفام ● كرامي 
ة  مال جن الط ●  رفض  وااياى لجنة اإلااالر الساياساي  مقدَّس مملَّ  بالاادض  دية  إنجيل ● اإلمام موساى الاادر ينفمس  من حدَّ

كالم لكرامي ينعيد ا عتاار إلى   ●  من عرفاى إلى الكاردينال بر ولي  الل لقابهما في  نيسااااااااااة القدي  فرنسااااااااااي  في دااااااااااارح الحمراع
إذا    ريمو  اده يناااااارر أااااادقاعه المنساااالمين بانا  ● الكاردينال بر ولي ينمادر ل نا  داييا  إلى الاااااالة أل  الوطااااع اااااع   ●  الجيش

كمال جن الط يفتي نار العتات والنقد  ● كالم من  رامي عن دور الهيئة الوانية للحوار   ينقنع ريمو  اده ● التقساااي  فسااايةو  بإراد ه 
فرنجية يساااتطلع من دااارفة   ● ... و رامي يعت ر وزراعه أك ر  قدمية من  مال جن الط نفساااا وينفي عنه   همة ا نعثالية●على  رامي 

الوطاااع األمني يتو َّر فجاة وي اااةلل مفتعلل   ●  مةت   ميل دااامعو  في القاااار الجمهوري أسااااات القاى المدافع المضاااادة للطيرا 
الماعوث الفرنساااااي   يرح أ   ناك   ● يوم بدع الماادرة الفرنساااااية مع وااااااول دو مورفيل ماعوثا  من الربي  فاليري جيساااااةار ديساااااتا  

جنو  العن  يحول دو   وجياا الربي  فرنجياة   ● ج من اجتمااعاا الطويال بيااساااااااااااااار عرفااى و و مر اارمةامرة  اارجياة على ل ناا  وينر 
فيلي   قال   ● دو مورفيل يقولا إ  المحنة  ضاااع مااااير ل نا  على بسااااط الاحث و ننا لنتسااااعلا  ل ياقى ل نا ؟ ● رساااالة ا ساااتقالل

ة نص رسااالة ا سااتقالل وفرنجية وطااعها في جياا  ريش يقول إ  الاطرير ية المارونية طااد  قسااي  ل نا  حتى ولو  ا    ● أعدَّ مسااودَّ
كرامي ي ر  ساااحة الكتاب  ويقول لل ااي  بيار الجميلا   يجوز أ    ●  انفراط عقد  يئة الحوار ● الراي و  في القساامة من اابفة واحدة
 ساااافر إلى دم ااااق إ  األزمة الل نانية قضااااية دا ليةفالد اي  يجتمع بالربي  فرنجية ويقول ق ل ال ●   تحملوا  ل داااايع ويير   مسااااةول

ر القول إ  الدسااااتور يير مقدس ●   اااانيص ل زمة يعرطااااا الماعوث   ● فرنجية يتساااااعلا لماذا يفعلو  ال اااايع وعةسااااا. و رامي يةرمس



يعت ر ما الاادر بم ابة اساتقالل جديد رساالة من فرنجية بم ابة نداع، وييا  من  رامي بم ابة برناما،   ● الفرنساي ق ل  قدي  ا قتراحاى 
 لل نا  

 المخاض: الثاني الجزء محتويات
ل إلى الاطريرك  ريش بإساااا  اإلنجيل وطااااع  ل ما لا من ثقل لتسااااهيل إحالل السااااالم و حقيق الماااااالحة  الاابا بول السااااادس يتوسااااَّ

 ل ناني وفلسااطيني و دم  مدرسااة وساااعين منث     200ار ااك في  طل  رامي لتوساايع الحةومة بساا   يارة إساارابيلية قتل  وجرح    ●
حوادث النط   تثايد مع اساااااتعداد بيار الجميل   ● كمال جن الط ينتقل من المعارطاااااة الااااااامتة إلى المعارطاااااة الااااااريحة لكرامي  ●

رو  بعد الت ااااااور في منثل ردااااايد  رامي أ   ا ي  ● ا  مال جن الطللقيام بثيارة إلى دم اااااق إنثعا منه أقطات الطابفة اإلساااااالمية يقرمس
ة على  مال جن الط بناع  لنااااايحة من المفتي ال ااااي  حساااان  الد   ●  المطال  اإلاااااالحية ق ل  وساااايع الحةومة رداااايد  رامي يرد بحدَّ

بينما  ان   ليةويتر    "السااا   األساااود"  تاب ية  نفمسي ميبحة في بيروى عنرف  بمجموعاى   ●  هللا اليافي واااااب  ساااالم والربيساااين ع د
األحثات   ●  ابعة للجيش  نقل ال ااي  بيار الجميل إلى دم ااق... و ميل داامعو  يقول إ  ساا  ها قد  كو  زيارة ال ااي  بيار إلى سااورية

  ي... وز ير محسن يته  مراكث مسةولة وقيادية في حثت الكتاب والقوح  نطال  الكتاب  بتسلي  القتلة ومحاكمته  و عال  الحداد الوان
الربي    ● هللا اليافي ينقل عن الربي  األساااد قولا إ  دعوة بيار الجميل إلى دم اااق  ان  لماااالحة ل نا  وقد أعطانا طاااماناى  ع د ●

ة وحد ا ومن دو  فتي  األسد يقول لليافيا    كونوا مت ابمين و ذا  ان  إسرابيل  ريد أ  ح ترازلح على أي ج  هة... فإ  سورية مستعدَّ
ْر في جلساة اسات نابية لمجل  الوزراع في الدعوة إلى ما ي ااا المة مر   ●  أي ج هة عريية أ رح لمجابهتها وسايرو  ما   ينرح...   ااون

ر ردااااايد  رامي بفكرة عندما اااااارَّ  ● الواني للاحث في مااااااير ل نا ... لكن  ميل دااااامعو  ياااااار على أ  الحل  و إعال  الطوار  
المة مر الواني  ا  رد فعل فعل اااااااب  ساااااالم أ   يا ا جتماح  و محاولة حلتمطية الحة  الضاااااالع في التنري ح... و ا  رد فعل  

ه  إليه  الدعوة ح   أساااااس بالع ل نا ح. َمن  ة ع؟ ياساااار   ● جن الط ومن معا الرفض. أما اإلمام موسااااى الااااادر فقال إ  اليين ونجمس
كمال جن الط ومعا األحثات والقوح يته   ●  ى يثور رداااااااااايد  رامي  اادرة  اييد من المقاومة الفلسااااااااااطينية لاقابا ربيسااااااااااا  للحةومةعرفا

الربي  فرنجية يقول   ● حر ة المحرومين يعلن دعما المنطلق لا-ناااااااااري -كرامي بالتهرت من المواجهة الااااااااريحة... بينما وفد بع ي 
ل نا  من أنفمة وارابق ييش و   أيراض الااااااهيونية  ي محو الدول المنحيطة بإسااااارابيل وآمل إ َّ    حإ  أيراض اليساااااار قل  ما في 

األحثات والقوح  ته  فرنجية با نحراض. وااب  سالم يقول عنا إنا سة    ●  نكو  نحن و  واننا العرت مطية لليسار والاهيونية...ح
داااااايوعيين ولن يةونوا. وجن الط يااااااا  فرنجية بانا حربي  عاااااااابة مقا لح وأنا  د را  ونطق  فرا . والوزا  يقول إ  المساااااالمين ليسااااااوا

كمال جن الط يقول حإ  ساااافير امير ا أبلمنا أ  ما نقترحا من نفام سااااياسااااي بديل  و  ● حانحاز لالنعثاليين ففقد ااااافة الَحَك  والتحة ح
رسااااالة شيير مالوفةَّ   ● اليسااااار لكنا يفرمسق بين الدولي والواني الجميل مع فرنجية في مسااااالة   ●  ديموقرااي ولي رالي أك ر مما يلثم...ح

اجتماح ماارحة في   ● من الربي  ا مير ي جيرالد فورد إلى  رامي ين دي فيها إعجابا بالحةومة وما  فعلا لوطع حد للقتال في ل نا  
هللا اليافي بعد الت اااور مع   عاااامة السااورية ع ددم ااق بين الربي  األسااد و مال جن الط دام أريع ساااعاى ساااقتا زيارة قام بها إلى ال

كمال جن الط يقول إ  المسااةولين السااوريين اسااتوطااحوه  ل  طول الهدنة أو  قااار وأنا أجابه  حإ  الفريق ا نعثالي  ●  كرامي وسااالم
... ويقول  ●ا األطاااااااحى...ح  يريد  دنة يير اويلة لينعيمسد الميالد ورأس السااااااانة في حين  ا  ياااااااار على منع المسااااااالمين من أ  يعيمسدو 
طاحية ساميته  النراض    200جن الط إنا روح للمساةولين الساوريين ما حدث يوم السا   الم اةوم ححيث قدَّم  الكتاب  لعيد األطاحى  

  الفلسااااطينيةح-الل نانيةمناررة بين الربيسااااين سااااليما  فرنجية ورداااايد  رامي حول المقاومة والمنطَّل اليساااااري والعالقاى   ●  الا اااارية...ح
اااااااب  ساااااالم يقول حإنا   أمل في عودة ا ساااااتقرار واألمن ما دام ربي  الدولة شأي فرنجيةَّ ووزير الدا لية شأي  ميل دااااامعو َّ   ●

دنا ا ناذ مواق  متساااارمسعة ق ل الوقوض على الحقابقح   ... واإلمام موسااااى  ●ربيسااااي عاااااابةح... وداااامعو  يقول حإ  ااااااب  سااااالم عوَّ
ا إلى  ●يدعو المسااااااايحيين العرت إلى عقد مة مر عاجل حإلنقاذ ل نا  من فتنة التقساااااااي  التي بدأى  نفَّيح   الاااااااادر ... وريمو  اده يتوجَّ

د  قساااي  ل نا ح دة حول القاسااا    ● وادااانطن حبح ا  عن  وية المنطَّل اليي يهدمس اللواع حةم  ال اااهابي في بيروى فجاة ومعا أسااائلة محدَّ
ى فرنجية وداااااامعو  والجميل و رامي وسااااااالم واليافي والااااااادر وعرفاى ويسااااااا   ويني والاطريرك  ريش و مال  المن ااااااترك ارحها عل

مارونية بعد مقتل محاف  ارابل  ال اي  قاسا  العماد شدرزيَّ  - الل وجود ال اهابي في بيروى... محاولة لنلق فتنة درزية ● جن الط
ا   ●  بع ااااارين راااااااااااااة و ااااااابة زوجتا بتساااااع رااااااااااااااى  الربي   رامي إلى دم اااااق بعد عودة ال اااااهابي بيوم ورفض ناااااايحة   وجَّ



العساااااةريين لا بعدم السااااافر بالسااااايارة، وعندما عاد من دم اااااق واجها  مين مسااااالَّي في الاقاح فعاد إلى مطار المثة وانتقل إلى بيروى 
وزير النارجية اساااااماعيل فهمي أ   في القا رة أبلو بطريرك الكاثولين مةسااااايموس النام  حةي   ●  بطابرة أنطونوض عساااااةرية ساااااورية

ل مااااار... وفي بيروى نفى الربي  فرنجية ذلن مسااااايرة لسااااورية قااااا  مدينة زحلة   ●  الربي  فرنجية  لفا الطل  من الساااااداى  د ُّ
موجة  ط  في منطقة رأس بيروى يوم معاودة الاحث   ●  بنمساااامئة قن لة  الل محادثاى  رامي في دم ااااق مع الربي  حاف  األسااااد

 ااااااريي للربي    ● لقاسااااا  المن اااااترك... و جوم في ارابل  على بي  ردااااايد  رامي و طويق منطقة آل  رامي من قسَ ل المسااااالَّحين في ا
مفارقة  فتة لالنتااها  مال   ● كرامي بعد اساتقاال الماعوث العراقي اارق عثيث ينسااعد في إافاع الحريق الساياساي اليي يثداد اداتعا   

ن بتاييد   ● وريمو  اده في امير ا يتوقَّع الحل في الموعد نفسااااا  1976ع حال  ل زمة اااااي  جن الط في بيروى يتوقَّ  يسااااا   ويني يتمةَّ
قوح مارونية في القاااار   ● من الربي  فرنجية من إقناح إدارة الجامعة ا مير ية بإعادة فتي أبوابها و لماع اااارض األساااا ية والمورفين 

دة ل  حثات والقوح المارونية  كو  بم ابة ج هة عريضاااااة ردا  على الج هة العريضاااااة التي يساااااعى  مال  الجمهوري لتاساااااي  قيادة موحَّ
بيار الجميل يقول إنا عندما يجد المسااااايحي والمسااااال  حأنهما ألسااااااات منااااااطنعة و ارجية ويمةن مدساااااوساااااة   ●  جن الط إلى  اسااااايساااااها

ما...ح   ... واألبا ي دااااريل قسااااي  يااااا  الحلول التي اقترحتها القمة  ●عاجثا  عن ا سااااتمرار في ال يش معا  ف اااايع ا يعي أ  يقساااامس
... و ميل دااامعو  يقول إ   عديل  وزيع المقاعد النيابية على الطواب  من داااانا أ  يقضاااي على ●اإلساااالمية بانها ح ثيلة وسااانيفةح 

ة و سااااااااااارابيل ويعض ال ● المي اق الواني  دول العريية بانها ح ريد جعل ل نا  مق رة ريمو  اده العابد من وادااااااااااانطن يته  الو ياى المتحدَّ
يسااا   ويني يعت ر أ  الل نانيين وااالوا إلى نهاية الطريق... حفإما أ    ●  ال ورة الفلسااطينية، على أ  يمتالها المساايحيو    المساالمو ح

رسااالة من عيدي أمين إلى الربي    ● يقتسااموا الحة  وذلن يةو  بالديموقرااية والم ااار ة، أو أ  يقتسااموا الوان وذلن يةو  ا نتحارح
كمال جن الط يرد على دعوة الربي    ● فرنجية يقول فيها حأنت  دااااااااع  واحد وماااااااااير   واحد... والاااااااااهيونية  فتعل  الفا ك  الدينيةح

عن إحدح    فرنجية إلى إجراع اإلحاااااااااع العام فينطال  با  يتنلَّى معف  المهاجرين الل نانيين الحااااااااالين على الجنساااااااية المثدوجة...
وأ  ال اااايعة    1965ث َّ في إحااااااع    1952كميل داااامعو  ينييع أرقاما   نوطااااي أ  الموارنة  انوا األك ر عددا  في إحااااااع   ● الجنساااايتينح

نَّة فاألرثوذ   فالكاثولين ث  الدروز في الدرجة السااااااادساااااا  نَّة ويا وا في الدرجة ال انية يليه  الساااااان ة  حلموا في اإلحااااااااع ال اني محل الساااااان
... ويقول أ  إدااااااراك ياساااااار عرفاى في ا جتماعاى اإلسااااااالمية  و محاولة جديدة لثج يير الل نانيين في دااااااةو   ●األرمن بعد ذلن  و 

ريمو  اده يحث ردااايد  رامي على  قدي  م اااروح   ● احتجاز دااااحناى  نقل الطحين إلى مني   ل الثعتر... بداية أزمة جديدة ● ل نانية
 ت سااااانة وأل  األوطااااااح العامة    سااااامي بإجراع انتناباى حرَّة لمجل  مطلوت منا انتنات ربي  للجمهوريةلتمديد و ية مجل  النوَّا

الاطريرك  ريش يقول بعد اساااتقاالا الرابطة المارونية وسااافير امير ا حإننا   نفرمسق من أين يا ي الحل عن اريق بع دا أو بةر ي أو   ●
جن الط ينطال  ق ل ساافره إلى السااعودية لمقابلة الملن  الد بموق  إسااالمي وموحَّد   ●  رح...حعلى يد المفتي أو اإلمام أو بواسااطة ال ااا

دونا بالقسامة...  لمسيه  يعملو ا ماادارة وين ائوا دولة في  ساروا  لنرح    أسا وح ساتدوم  يه الدولة و يا الوان القو  مي  ويقول حإنه  يهدمس
الربي  األسااد وعاد بانطااح  نالاااتا أ  سااورية على اسااتعداد للتوساال بين األاراض  داافيق الوزا  زار دم ااق واجتمع ب ●  الطابفي...ح

ال ااااااي  بطرس النوري ونجلا ال ااااااي  ساااااالي  و ما اااااااديقا  للربيسااااااين األسااااااد   ● المتنازعة في ل نا  لكنها  نتفر من يطل  منها ذلن
القتال في المنااق القرياة لتل الثعتر المنحاااااار   ●  وساااالوفرنجية زارا دم ااااق بعد الوزا  وعادا بانطااح منماثل في دااااا  ا سااااتعداد للت

السااداى يقول إ  الدولة   وجود لها في ل نا  حوأنا منقتنع با  الربي  ساليما    ● يجري من بي  إلى بي  ومن مسات افى إلى مسات افى 
الكوي  إ  محاو ى  عري  األزمة الل نانية ... وع د الحلي   دام يقول في ●فرنجية يساااااااااااتطيع أ  يضاااااااااااع حدا  لما يجري في بلده...ح  

لنا الفوري أل  ل نا    عني   رة الطاا ين و عني   ااتي  المساااعي ح... و ننا لن نساامي بتقسااي  ل نا ، وأي مااداارة للتقسااي  سااتعني  د ُّ
ا ● كا  جثعا  من سااورية ولسااوض ننعيده لدح أي محاولة فعلية للتقسااي ...ح م بانا يدعو إلى الساانرية  كميل داامعو  يااا   اااريي  دَّ

ر سااااااااورية من التد ل في   ●  وييار الجميل يقول حإننا ساااااااانندافع عن أرطاااااااانا و رابنا بةل ما أنو ينا من قوة حتى آ ر رجل...ح بيريث يحيمس
ة ل  يتميَّر  د على أ  موق  الو ياى المتحدَّ ام في  ااااااريي واحد ي ااااادمس ل  ل نا  والنارجية ا مير ية  رد على بيريث و دَّ حو ي طاااااد  د ُّ

ام درس التاري  والجمرافيا في جامعة   ● أي دولة في ل نا  بما في ذلن سااااااااورية و ساااااااارابيلح كميل داااااااامعو  يقول حإ  معالي الوزير  دَّ
سااعسااع في ال ااام ولو  ا  دارسااا  أك ر من ذلن فعال  لعرض من اليي احتل ال ااام في الثما ... وقلعة فنر الدين ما زال  قابمة حتى 

ام حساااني  وينحاول اساااتعداع الل نانيين على ساااوريةح  ●في  دمر...ح  ا.   ... وعن ●... وردااايد  رامي يعت ر أ   الم دااامعو  عن  دَّ
موطاااوح إنثال الجيش يقول  رامي حمن يساااتطيع أ  ينكر أ  ال الد مننقسااامة... وأ  األمور بين  ميل و مال أواااالتنا إلى  يه الحال  



د الجيش با نقساااااااااااام إذا بقي   ●  ا  في المنطق...حفهما متفقا  في منطقة ومنتلف ا   ويني  قول إ  نثول الجيش يهدمس فتوح من يساااااااااااَّ
التالساااان بين  رامي   ● الساااالطة مننقساااامة على نفسااااها... في حين ينااااااي  د ل الجيش ممةنا  إذا اسااااتعمَلتا ساااالطة جديدة وحة  جديد

زير الدا لية شكميل داااااامعو َّ يني مسر  رامي أيام  ا  ربيسااااااا  للوزراع في عهد  و  ● وجن الط وادااااااتعالا بين ربي  الحةومة ووزير دا ليتا
عليا نفرا   ... وربي  الحةومة شرداايد  راميَّ يرد قابال ا حإنني أنداافق ●إمرة دابرة ا سااتنااراى فةاد دااهات وفي الوق  نفسااا  ح  

كرامي ينضااااي ا حكي  ينعقل أ  يامر وزير دا لية قوح   ● حإلى ساااانمسا... و نني ربيسااااا على  ل حال وليلن فالعفو  و من داااايمة الكرام
ا حإنها أسااطوانة ن ااا ●أ  النمور فالتة في ال ااوارح، و و   ير اح األمن بضاارت المساالَّحين و و اليي يعل    و رعرح ... وداامعو  يردم

ول شعن فرنجية ودامعو َّا حكا  ل نا  ... واااب  ساالم يق●عليها السايد ردايد  رامي... و يا يعود إلى حداثة سانمسا في الساياساة...ح  
برأس واحد يير مساااةول في القااااور العالية فااااااي اليوم برأساااين يير مساااةولين في  لن القااااور يتطلعو  إلى روما من فوق و ي 

لس  من المحاكمة والعقات األداااد...ح ●   حترق...ح ب  ساااالم  ااااا ● ادوار حنين يقولا حلو أ  يير  رامي قال ما قالا في الجيش لما ساااَ
ام ويقول إنا حفاوض إ واننا السااااااوريين على إقامة  يا   ونفدرالي بين  د ا هام  ميل داااااامعو  ويسااااااتنكر  الما عن ع د الحلي   دَّ يجدمس

ام لما  ا   ميل دااااامعو  اليوم في وزارة الدا ليةح   ... ودااااامعو  يرد قابال ا حكن  و  أزال أقول إ   ●ل نا  وساااااورية... ولو  الوزير  دَّ
لسااايمسد اااااب  ساااالم منااااات بمرض عضاااال...  يا المرض العقلي اليي ينااااي  اإلنساااا  عندما يفقد أعااااابا وينهار معنويا ... أما  ا

د في أي وق ...ح النارجية المااارية  قول إ  إلساارابيل دورا  في   ●  وزارة الدا لية فلساا  مدينا  بها ألحد ومسااتعد للتنلمسي عنها دو   ردي
ل نا  و   امير ا مهتمَّة بمسااعدة المسايحيين و   قوح  ارجية  مدم ل نا  أسا وييا  ويواساطة المااارض الساويسارية بنمساة  ما يجري في  

ثالث قم  في القااااار الجمهوريا قمة مارونية َ م َّل الاطريرك  ريش فيها لكنا ل  يت نَّ بيانها. وقمة أرثوذ سااااية   ● ع اااار مليو  دو ر
قلق الساعودية وقطر لتطويق منيَّماى الالجئين بعد رساابل   ● ا. وقمة  اثوليةية   نَّ  بيا  القمة المارونيةداار   الاطريرك  ريش رأي

انهيار الوطااااااااااااع على  ل الج هاىا اجتيار الدامور وسااااااااااااقواها في أيدي   ●  عرفاى ويرقيا ا حول  يا األمر إلى الملوك والرؤساااااااااااااع
ل  اااارة  ميل دااامعو  في الساااعدياى. و جوم على زحلة  والمنفَّماى الفلساااطينية. ومنحااألحثات والقوح   و يالق مطار بيروى و د ُّ

بيا  من الربي    ● الجيش والطيرا  بامر من ربي  الجمهورية وعدم ا لتثام باوامر ربي  مجل  الوزراع ووزير الدفاح شردااااايد  راميَّ
عيد يدعوه إلى المحاففة على وحدة   جن الط يردم إلى دمعو  َدْيَنا عليا ويقول   ●  الجيش و ماسةافرنجية إلى قابد الجيش العماد حنا سن

ال اار يسا   ويني و و المنهيمن اليوم على  وجيهاى ربي  إنا   يجوز أ  يعتدي أحد عليا وعلى قاره حونطل  من الاحافي  
أ يرا ...  رامي   ●  ر أم حار؟حالحةومة أ  ينردااااااادنا إلى المثاج اليي ينسااااااايطر على ربي  الحةومة ومن أي نوح  و... بارد أم فا 

ام واإلمام موسااى الااادر ول  يسااتطع الت اااور مع المفتي حساان  الد بساا    يسااتقيل بعد الت اااور مع الاطريرك  ريش وع د الحلي   دَّ
ل باااب  ساالم ويقول لاا ح يدا اااح نا ردايد ● العطل الها في  أفندي في   ق ل أ  ينييع  رامي بيا  ا ساتقالة  ا   مال جن الط يتاامس

كميل دامعو  ينعلن أ  قواى ساورية د ل  األراطاي الل نانية  ●  عهد حةومتا يجري حرق المسال  و يبيي الناس ااار  زم يساتقيل...ح
و ي مجهَّثة بالساااااالر ال قيل والمدافع والماااااافَّحاى... لكن امير ا    ة مسد ذلن و سااااارابيل  قول إنها حساااااتتني إجراعاى دفايية في حال  

ال رلماا  الكويتي يادعو إلى سااااااااااااااحا  الودابع من ل ناا   ● واى سااااااااااااااورياة ل ناا ح، ومحمود ريااض يادعو إلى مة مر قماة عريي د ول ق
المفتي حساان   ● و حااااع الكتاب يين اليين يعملو  في الكوي   مهيدا  لطرد  ... والملن حسااين حيَّر الل نانيين من ا ن ااقاقاى الطاب ية

متماسااةو  طااد من يحاول أ  يمسااي الوجا اإلسااالمي في ل نا ... ونحن من جان نا   نريد أ  نجعل    الد يقول للساافراع العرت حإننا
رسااالة من الملن حسااين إلى داامعو  يطل  فيها منا التجاوت مع   ● المعر ة ااالي ية ولي  من مااالحتنا أ  نحرمسكها  حريةا  دينيا ...ح

امير ا  عود و نعلن أ  عدد  ● ويقول إنا   مجال للاحث ساااااوح في مجل  األمن الوساااااااة الساااااورية... لكن دااااامعو  يرفض التجاوت  
الربي  فرنجية يعتير عن الم اااااار ة في القمة التي دعا  ● اليين د لوا من ساااااورية حوالى ألفين ينتمو  إلى جيش التحرير الفلساااااطيني 

  لعاام محمود ريااض إلى عقاد القماة العريياة ا ساااااااااااااات ناابياةنص دعوة األمين ا ● األمين العاام للجاامعاة العريياة محمود ريااض إلى عقاد اا
ل إلى ا فاق يساتهدض  حقيق  ساوية ساياساية دااملة ● ام يتوااَّ سايساةو ياا  الوطاع في ل نا   ● الوفد الساوري برباساة ع د الحلي   دَّ

ل دا ال ل ناا  لمحااولاة  حقيق  بااناا حمنفجع جادا ح ولكناا   يحساااااااااااااا  في مسااااااااااااااالاة التاد ال وعادم التاد ال وية اد دع  بالده ألي جهود  ن اي
وزير اإلعالم الساوري أحمد اساةندر يقول إ  ما ينقال في داا  د ول قواى ساورية إلى ل نا   ي أ اار ح نرومسج لها إسارابيل  ● مااالحة

 ثايدى   كمال جن الط المننثعا من أعمال النه  والسااااااارقة والسااااااال  في الدامور والتي  ● للضااااااامل على أعااااااااات إ واننا الل نانيين...ح
يقولا حيلثمنا حة  ديةتا وري لينلاااااااااااااانا من األوسااااااااااااااي التي علق  بالك ير منا...  ما يج  فرض التعلي  الديني يير الطابفي على 



قيادة الجيش  نفي حاول انقسام أو  فكُّن في ال نية العسةرية وجن الط يقولا حإننا في حاجة إلى جيش ل نا  أك ر ممَّا   ●  الطالَّت...ح
ر  ريمو  اده يقولا حإ  ل نا  وقع  ح  ا نتدات السااااوريح... وجن الط يردم قابال ا حالعميد اده يتساااارَّح في   ●  ه طاااااااا وجنوده...حيتاااااوَّ

ماااااااااااالحة بين الربيسااااااااااين فرنجية   ●  أحةاما ونحن   نعت ر أي عنااااااااااار عريي منفَّ  جيش احتالل... الفوطااااااااااى  ي ا حتالل...ح
اجاا  ربي  للحةومة. وفي جلسااااااااااااااة مجل  الوزراع  حدَّث فرنجية عن حمي اق واني جديدح قال  و رامي... يسااااااااااااااتان  بعد ا  رامي و 

ام ومعا   ● كرامي إ  الربي  سااينعلنا بعد زيارة دم ااق لقاعاى و لواى في القااار الجمهوري بين أر ا  القمَّة المارونية وع د الحلي   دَّ
ام ل  دَّ معلوماى  تحدَّث عن  واري  ● بالربي  األسااااااد وينطلعا على التفاااااااايل  ناجي جميل وحةم  ال ااااااهابي... ومن القااااااار يتااااااامس

المنالزم أول في الجيش أحمد النطي  و لقاع القاض عليا من ق ل أجهثة األمن الساااااورية بعد ا هاما بالم اااااار ة في إاالق النار على 
ام ام يننهي  ●  ذ ساية ويعض ال انااياى اإلساالميةاساتطالعاى الوفد الساوري  توااال و  امل الطابفة ا رثو  ● قوة واك   مو    دَّ  دَّ

ا  فاق على  ل ديع من رباسة الجمهورية إلى رباسة الحةومة إلى مهمتا بلقاع في منثل نقي  الاحافة الل نانية أعلن فيا أنا   َّ 
قمة مارونية في   ●  ...حوالمجل  ا قتاااااااااادي... حو ذا داااااااااي  بعض األاراض فإ  القياداى الربيسااااااااية سااااااااتمنع ذلنالمجل  النيابي 

  الكساالين  رحمس  بالماادرة السااورية و عال   وحيد األحثات والمنفَّماى المارونية في ج هة أالقوا عليها اساا  حج هة الحرية واإلنسااا  في 
... وقمة إساااالمية في منثل المفتي حسااان  الد ويحضاااور الوفد الساااوري  قرر إرجاع ا ناذ الموق  في داااا  الاااايو المنقترحة  ●ل نا ح 

... و مال جن الط يريل موافقة األحثات والقوح على الحل الساااااياساااااي ●للحل الساااااياساااااي إلى ما بعد زيارة الربي  فرنجية إلى دم اااااق  
أاار فرنجية على التوجا   ●  ح... و ذا ل  يوافق ناااي في حل من  يا ا لتثام ونتابع النضاال...ح.  بنقااا النم  بالتثام الفريق ا. ر

الل نانية  -بعد القمَّة الساااورية ● برا  إلى دم اااق ث  أقلَّتا اابرة  يليةويتر من القاااار إلى مطار بيروى و وجا بطريق الجو ينرافقا  رامي 
ريمو  اده يسااات ق إذاعة الوثيقة الدساااتورية بإ هام ربي  الجمهورية شفرنجيةَّ بانا المساااةول   ●  فلساااطينية-  َّ في دم اااق عقد قمة ساااورية

كي    َّ إعال  الوثيقة الدسااااااتورية ولماذا ل  يةن الربي  فرنجية من اااااارحا  و و يتلو ا  ●  عن  ل ما جرح في ل نا  ويقترر مااد  للحل
ح اااااااايمة حةومة الوثيقة الدساااااااتورية يثداد  عقيدا ... والمنالزم أول أحمد  اند ح حرت ال كناى بينما موطاااااااو  ● ع ر دااااااااداااااااة التلفثيو  

الملن حساااااين يهنئ األساااااد وفرنجية بإنجاز الوثيقة   ●  النطي  قابد حجيش ل نا  العرييح ي دأ الم اااااار ة في اجتماعاى األحثات والقوح 
  الدستورية... ويقية القادة العرت ل  يهتموا

 ساماالنق: الثالث الجزء محتويات
كي  قنتل العقيد ع د المجيد دااااااااهات على حاجث لقواى الردح عندما  ا  في رفقة الضااااااااابطين العميد فرنسااااااااوا جينادري والعقيد أحمد  

إداااااعاى عن اسااااتقا ى ربي  الجمهورية وربي  الحةومة ووزير الدا لية أوج   إااااادار نفي رساااامي... بينما  ان  ثكناى  ●  الحاج
في ال داية  ● أنذيع ال الغ رق  واحد ألول حر ة من نوعها في  اري  ل نا  ويحمل  وقيع العميد أول عثيث األحدت  ةيا  ● الجيش  ملي 

َعيد أو العقيد جورج يري  قابد الساالر الجومسي   رحي  داع ي وعساةري  ●  رنَّ الناس أ  قابد المحاولة ا نقالبية  و قابد الجيش حنا سان
الطلاة الفلسااطينيين في الجامعة ا مير ية  نتهي ب اارة حو نها الرااااا ابتهاجا  ويرقية  اييد من ا حاد بالمحاولة ا نقالبية و االق  

جن الط يدعو إلى ا قتداع بفةاد دااااااهات ويعت ر ا نقالت منالفة للدسااااااتور، وعدنا  الحةي  يةيمسد بإساااااا  النجادة   ● ل ورة حتى النااااااارح
ة، ونداع موقَّع من مواق  عسااااةرية متالحقة ● و رامي حينتفيح طااااابطا  ينطال  بحل سااااريع    70ا عريضااااة  نطال  بتط يق القانو  ب اااادَّ

يضامن وحدة الجيش، وييا  لضاااط   يحمل أساماع يتمسان بالمةساسااى والو ع ويةيمسد بالغ قابد ساالر الطيرا ، ونداع من قابد الجيش  
المستق ل جيش ل نا  العريي اليي  حدث  عنا الوثيقة يةو  جيش ل نا  يطل  عودة العسةريين المتمردين متعهدا  بالعفو واعدا  با  ح

مانتقال ححرت  ●  الدسااااااتوريةح كي  سااااااقط    ● ال كناىح من الجنوت إلى ال اااااامال بقيادة الرابد أحمد معماري ومعاونة من فاروق المقدَّ
ط ال كناى اجتماح في قلعة رادااااايا بين قابد حجيش  بعد ساااااقو  ● ثكنة النيام وثكنة مرجعيو  وثكنة رادااااايا في أيدي حجيش ل نا  العرييح

كي   اااارَّض   ● ل نا  العرييح المالزم أول أحمد النطي  وعدد من الضاااااط داااارك فيا إبرا ي  قليالى ومااااطفى ساااعد وسااانا  برَّاج
أول األحدت يقرأ   الربي  فرنجية بعدما دااا د على دااادااة التلفثيو  شو ا  معا  ميل داامعو  ويطرس النوري ورينيا معوضَّ العميد

في المة مر الاحافي األول ل حدت قال إ  حر تا ليس  في حرت مع السياسيين و   الماادرة السورية يج  أ    ● حال الغ رق  واحدح
 اييد ساااااااااعيد عقل وفةاد ال ااااااااامالي وحأبو أرزح  نقالت األحدت يقسااااااااا  حج هة الحرية   ●   ساااااااااتمر و   قيادة الجيش موافقة على حر تا

 واإلنساااااا ح... واألحدت يعت ر الربي  فرنجية بحة  المساااااتقيل ما دام ل  يتجاوت مع نداع الحر ة ا نقالبية اليي يدعوه إلى ا ساااااتقالة



سااااااقوط المثيد من ال كناى في بيروى وااااااايدا واااااااور وين  ج يل في أيدي حجيش ل نا  العرييح بينما إبرا ي  قليالى يت اااااااور مع   ●
اوني فرنجية ينحاول في دم اق إنقاذ  ● في الاقاح... والفوج السايَّار في فردا  ااار اساما حدرك ل نا  العرييحأحمد النطي  في مقره 

د حإذا  ا  عند   جي اااااه  فانا   وطاااااع والده الربي  ويعود منها إلى زير ا لتع ئة األنااااااار و وزيع الساااااالر والمال عليه ... ووالده يردمس
في عم ااي    ث رسااابل ونداعاى بال اايفرة من بينها حالعاااافير  حلمسق دو  ري ااهاح وحمن أحمد    إذاعة الربي  فرنجية ● عندي جي اايح

و ا بالملا  والرياحينح بيا  في اللحفة   ● إلى سااااااااعيدا الاحر طاااااااايمسق والمياه   يرةح وحمن الياس إلى اانيوسا العروس وااااااااال  رنداااااااام
ع الناس على التع ير عن رأ  يه  و رساااال برقياى التاييد إلى حر ة األحدت وقد  ل  من أي  حف الحرجة أاااادر ا قيادة الجيش ي اااجمس

وفد من سااااعة   ● قااااة العريضاااة النيابية التي  نطال  الربي  با ساااتقالة و ي    َّ التوقيع عليها ولماذا رفض بعض النوات  وقيعها ●
ا الربي  إليه  ثال ا إلى القااااار إلبالغ فرنجية باجواع العريضااااة فوجَّ ثة أساااائلة أولهاا ما  ي األ طاع التي ار ك تها و وج   نوات  وجَّ
لونني المساااةولية؟ الربي  فرنجية قال للنوات السااااعةا  رامي  و اليي   ●  اساااتقالتي في الوق  اليي ار ك  األ طاع ييري ث  جئت   حممس

سااااالر اليي يااااا  عند  ل  مثَّق الجيش وجعلا يتفساااا  و ذا  ن  ساااامح  للمساااايحيين أ  يحااااالوا على بعض السااااالر مقابل بحر ال
ن ع ر الها   بين الربيساااين فرنجية واألساااعد حول مساااالة التوقيع   ● الفئاى ومئاى دااااحناى األسااالحة والي يرة  ل  يه جريمة؟  السااان

ة يقول  ناباا ، بينما الربي  فرنجي  66أل  األسااعد قال للنوات إ  فرنجية أبلما رسااميا  أنا يسااتقيل إذا  ان   نالن عريضااة  حمل  واقيع 
الربي  فرنجية يقولا إذا  انوا يي مسرونني بال اااي  ب اااارة فهو اساااتقال في السااانة التاساااعة لو يتا ولي    ● إنا إذا حدث ذلن يفكمسر باألمر

ق ل أ  يتاالَّ   ●  في السانة الساادساة وأنا سااكمل السانة الساادساة ولن أسامي له  أ  يدوساوا الدساتور بسا   أ واع ر    بعض الرؤوس
دا إذا أرادوا إ راجي فلن يةو  ذلن إ َّ ج ةالربي إذاعة   ●   فرنجية في موقفا  ا  ا اااااااااال بالربي  األساااااااااد، ويعد ا  ااااااااااال رار يردمس

أل لق في ال الد مناي وحدة الرباساااة   ثم من عم اااي  واألحدت يقول لااااحيفة فرنسااايةا إ  حال الغ رق  واحدح  ا  حيلة لجاىن إليها 
الربي  األساد ينرجئ زيارة رسامية إلى فرنساا بسا    طوراى الموق  في  ● اعتقادي أني نجح   ماما   وانية حول الجيش... وفي

 واااايل العريضاااة   ● دا ليةل نا ... واألحدت يقول إنا ا اااالَّ باألساااد وأ  الربي  الساااوري أبلما بانا يعت ر أحداث ل نا  قضاااية  
لعام للقاااار الجمهوري  ارلوس  وري إعتير إلى الربي  فرنجية  ا  م اااةلة أل  منير أبو فاطااال إعتير ألسااااات أمنية وأل  المدير ا

عن عدم  سااالُّما العريضاااة من المدير العام ل اااةو  مجل  النوات إحساااا  أبو  ليل وقال لا إ  على ربي  المجل  أ  يسااالمس  الكتات  
د بانا ساااية ااا   ل دااايع  لوة مع  دااامعو  يقول بعد  ● اليي يتضااامَّن العريضاااة داااناااايا  إلى الربي  فرنجية و ضاااايق األساااعد و دَّ

د بالحساااا  العسااااةري ويقول إ  فرنجية جاع باك رية اااااوى واحد   فرنجية حإ  الربي  يسااااتقيل لو  ا   ناك إجماح نيابيح واألحدت يهدمس
اقترار ماااادره فرنجية يدعو إلى حةومة عساااةرية يسااالمسمها الربي  فرنجية   ● بينما ا.  مجل  النوات باك رية ال ل ين ينطال  با ساااتقالة

ع د الاامد إنيار من مماوير ثكنة حمانا للربي  فرنجية   َّ  مديده بعد اساتدعاع قابد المماوير العقيد رؤوض   ●  وفق الدساتور  السالطاى 
اسااااااااتعداد لالسااااااااتيالع على قااااااااار بع دا عندما على  واجتماعا بالربي  فرنجية... وطااااااااابل مموار يقول لرجال الاااااااااحافةا حكنا 

تندعي ربيسااي إلى رباسااة الجمهورية  نساايق بين أحمد النطي  و برا ي  قليالى وقابد ثكنة مماوير حمانا يساا ق إذاعة بيا  عن  ● حإسااْ
قواى من منفمة الااااااعقة  وق  في  لدة زح  قواى حجيش ل نا   ● حا فاق  وحيد الجهودح بين حر ة األحدت وحجيش ل نا  العرييح

يند الحديث عن مجل  قيادة في الجيش يضاااااااا م قابد الجيش حنا   ثا ●  العرييح نحو بيروى بهدض دفع األحدت نحو الحساااااااا  العسااااااااةري 
َعيد والعميد أول عثيث األحدت والرابد أحمد النطي  بعد  رفيعا أقطات األزمة الل نانية يتواجدو  في دم ااااااااااااق في يوم واحد...   ● ساااااااااااان

األحدت  و  لق بل لة حمن أجل دااق    وعاااا  قاناااوه ينهاج  األحدت وانقالبا التلفثيوني أما ز ير محساان فيقول إ  الهدض من حر ة
ريمو  اده يتساااااعلا ما   ● ااااافوض الحر ة الوانيةح بينما بيا  لمنفمة الااااااعقة وااااا  حر ة األحدت بانها ح نفيي منطَّل أم رياليح

ض العريضااااااة  كامل األساااااااعد يروي ررو  ●  عير الربي  فرنجية في عدم الماادرة إلى  قدي  اساااااااتقالتا و ل ية إرادة مم لمسي ثل ي ال اااااااع ؟
ي وافق عليا جميع األقطات بمن فيه  دااااااامعو  وييار الجميل... ولكن ال اااااااي  بيار  النيابية من األل  إلى الياع ويقول إ  ال  التنحمس

ا رؤساااااع الكتل النيابية إلى القااااار الجمهوري    -بعدما أرهره األسااااعد بانا ااااااح  موقفين   - سااااارح إلى التوطاااايي  بانا اقترر أ  يتوجَّ
لها ادمو  رياط واااااااحي محماااااااني وسااااالي  حيدر   ●  ويتفا موا مع الربي  فرنجية على حل أريعة آراع قانونية حول العريضاااااة يساااااجمس

ل  الربي  فرنجية بين قياداى ل نانية عند الاحث في دم اااق موطاااوح من ين ● ومحمد ممريي و لها  عت ر منوجااى ا ساااتقالة متوافرة
 وسااورية وفلسااطينية أرهر السااوريو   حففا  على ريمو  اده وأبدوا مْيال  نحو أحد ال الثةا الياس ساار ي ، مي ااال النوري، جا  عثيث

راى  ا  يا  وال   األحدت جمع الضااط اليين أبدوا طيقه  لعدم الحس  العسةري وقال له  إ  الربي  حاف  األسد ا ال با أريع م ●



كي  ردَّ عثيث األحدت على ا هاماى عاااا  قاناااوه وز ير محساان وما اليي فعلا المالزم أول أحمد   ● منا التريث في مسااالة الحساا 
ر  مال جن الط نااااااااااا  المدافع في الج ل األمر اليي يعني  قويض الحل السااااااااااوري وجَّه  سااااااااااورية الدعوة إلى   ● النطي   بعدما قرَّ

في اليوم ال امن لحر ة األحدت انقساام  مديرية  ● سااالم ورداايد  رامي و امل األسااعد لالجتماح بالربي  حاف  األسااد الرؤساااع ااااب  
األمن العام قسامين واقترر ال اي  بطرس النوري ااديق رفع  األساد فكرة عقد معا دة بين ل نا  وساورية من نوح ا  فاق المعقود بين 

عندما د ل الربيساا  ردايد  رامي واااب  ساالم إلى الطابرة الساعودية   ● لحياة الط ي ية إلى ل نا  ساورية واألرد  وييلن  نعيد ساورية ا
التي سااااااتقلهما إلى دم ااااااق ويرفقتهما العقيد محمد النولي والعقيد علي مدني وعاااااااا  قاناااااااوه وماجد محساااااان جرى محاولة لنساااااا   

د ا قتتاال الطاابفي  دت يقول إ  ال ااااااااااااااريياة التي يتحادَّث عنهاا الربي  فرنجياة ل  يعاد لهاا  األحا  ● الطاابرة... و اا  الهادض من ذلان  جادُّ
عاد وفد حثت الكتاب  من دم اااااق بم اااااروح متكامل للحل وعاد  ●  وجود حو نا ما دام في الحة  ساااااتساااااير ال الد إلى أحل الدرجاى...ح

ر في دم اااااق أمام    مااااااادفةا في الوق  اليي  ا   ●  الرؤسااااااع  رامي وساااااالم واألساااااعد بانطااح مماثل إلى حدل ما الربي  األساااااد يةرمس
  الرؤسااع ال الثة إبداع  حففا على ريمو  اده ألنا اعت ر الوساااة الساورية نوعا  من ا نتدات...  ا  العميد ين ايد في لقاع مع حالتجمع

جن الط ينواال   ●  3197التقدمي الل نانيح في منثل نقي  الاحافة رياض اا باطولة الجيش السوري في معارك الجو    الل حرت  
ها  إلى الدروز في الج ل نداع التساااااامي وااااااو    ره واألمير مجيد ارساااااال  وال اااااي  منير  قي الدين يوجمس التااااااعيد وز ير محسااااان يحيمس

علن  وين   11يوم نه وا سااارايا بيروى وأ لفوا محتويا ها ث  أداااعلوا فيها حرابق...  ا  األحدت يناااادر ال الغ رق    ● الجوار واأل وة والوحدة
ا إلى عاليا إلبالغ   ● فيا   اةيل حمجل  قيادة الحر ة اإلااالحيةح برباساتا وعضاوية طاااط من  ل ل نا  واوابفا إبرا ي  قليالى  وجَّ

كمال جن الط العابد من لقاع في محلَّة ااااا را مع ياساااار عرفاى... أ  أسااااطورة حالهوليداي إ ح سااااتنتهي  الل ساااااعاى... ث  ساااايطر  
قااااااة أول جلساااااة لمجل  الوزراع بعد انقالت األحدت...   ●  ندق اليي  ا  قلعة عساااااةرية  تاب ية وأنهوا األساااااطورةالمرابطو  على الف

بين مساااااااااع   ●  و ي  لجا الربي   رامي إلى التمويا من  الل حالنهارح وحالساااااااافيرح لكي ينفسااااااااد على بعض األاراض إدااااااااعال الموق 
واوال نهار وليل األريعاع حدث ما ين ااا ال ر ا ... وقال منراسال فرنساي لو التا حكانما  و يوم القيامة يحدث   1976آذار    23ال الثاع  
الدي لوماسااااااايو  يحتجو  لدح المقا لين بعدما أاااااااااح  القياب   نفجر فوق ال يوى في منطقة الحمرا ورأس بيروى. وفي   ● في ل نا ح

ل  إلى ما ي ااااا الجحي ز -الج ل حدث ا لتحام. أما ج هة ارابل  ة   ● ير ا فتحوَّ من الدساااتور  ح    73أ ْي ورْد في داااا   عديل المادَّ
رالل القااااا  الع ااااوابي باألساااالحة ال قيلة بينما الربي  فرنجية ي دو حثينا  ودااااارد الي ن وينك ر من التد ين... ويينما بعض طااااااط  

أي العام أناي  بادمة مما فعلناه... لقد رح َّ الناس بنا ومع ذلن ل  نفعل  حر ة األحدت يتساعلو  أمام بعضه ا إ َّ  عتقدو  أ  الر 
نداع مةثمسر من حميد فرنجية يوجها في يوم الحرت الطويل داييا  دااااااااااقيقا  ● داااااااااايئا  و ا  ي األزمة  ثداد  عقيدا  ويثداد النوض والرع  

اع بسااالفا الراحل ب اااارة النوري... وداييا  الجيش إلى ا ساااتمرار في  الربي  ساااليما  فرنجية إلى التجاوت مع المال ية ال رلمانية وا قتد
ل   ساااتنكر ال ااانااااياى اإلساااالمية بمن فيها ردااايد  رامي قاااا  القاااار الجمهوري أل  الربي  فرنجية ل  يتاااال   ●   وحيد اااافوفا

وفد   ●  ة التي ستقله  إلى دم ق للقا بالرؤساع ااب  سالم ورديد  رامي و امل األسعد مهنئا  بنجا ه  يوم  عرَّط  الطابرة السوري
ام الوفد وار اح  الربي  األساد عدم اساتقاال الوفد لكي يترك مجا   أمام  فا   ساورية درزي يثيةي زار دم اق فاساتق ل ع د الحلي   دَّ

ك ينسااااااافو   الساااااااادس يقول حإ  الناس في ل نا  و ااااااااوااااااااا  بيروى  نااد جماعاى جماعاى وأنه   نابول   الاابا  ● مع جن الط
ع راى القياب  على مدح بضع ساعاى سقط  على   ● جيور الحياة ا جتمايية والتعاو  المنمةن بين منتل  الفئاى الل نانية...ح

 نرافقا عابلتا إلى منثل ال اي     1976آذار    25باحة القاار الجمهوري ومنعف  يرفا ق ل أ  ينمادر الربي  فرنجية القاار يوم النمي   
سالي  النوري في محلَّة النقَّا ... ث  حالقاار الجمهوري ال ديلح و و مقر بلدية حذوق مةايلح حيث بدأ الن ااط الرسامي باجتماعاى مع  

اجلح والربي  يقول  المر ريمو  اده ياا  ممادرة الربي  فرنجية للقاار ب اارة حالهرياة  لتين  ● ونوَّاتزعماع الموارنة من سااياساايين 
حرابق في مرفا بيروى بعد نه  المواد التموينية... ونداع من ال اااااي   ● إنا ل  ينمادر  ريا  أو  وفا  و نما إلساااااماح ااااااوى ل نا  للعال 

رمااة   الراباد حسااااااااااااااين عواد أحاد ● بياار الجميال إلى الل ناانيين لحمال السااااااااااااااالر حأل  الوان في  طر وأل  قيااماة ل ناا  لن  ت  إ َّ بة ح
المدف ية الم اهود له  يقول إنا قاا  القاار الجمهوري بحوالى ثمانين قييفة مدفع و   المالزم أول أحمد النطي  وافق على قاا   

ريمو  اده يتحدَّح الربي  فرنجية أ  يساامي الدولة األجن ية والدول العريية األ رح التي قال   ●  القااار ومحطة  لفثيو  ل نا  والم اارق 
لى ل نا ... ويساااااااااااااالاا  ل  ق ل أ  يناااااااااااااااي ل نا  موناكو ثانية إذ ينوجد فيا  ازينو في جونيا لكن من دو  أميرة لطيفة  أنها  تإمر ع 

َّ زال   ل معال  الدولة المادية بساااارقة محتوياى مجل  النوَّات وحرق  1976آذار    26في يوم التاااااعيد الهسااااتيري شالجمعة   ●  وجميلة؟



ا إلى   ●  لجمهوري ونه  موجوداى قاااااااار العدل بما في ذلن ملفاى الدعوح بعضاااااااها واحتراق أجثاع من القاااااااار ا كمال جن الط يتوجَّ
دم اااااق بعدما  ان  قوا ا   اااااق اريقها نحو بة يا ونحو جونية لتجعل منها حدامور أ رحح و ا  المسااااايحيو  بالمئاى ينتنفرو  على 

كمال جن الط يقول   ●  بيار الجميل و فادي القياب  الجن الاية أرااااافة الميناع لكي يهريوا إلى ق را لتفادي التطوح  ما ال  ال ااااي  
لوزير دا لية سورية علي رارا اليي استق لا عند نقطة الحدودا سند ل قرياا  بة يا وندعو   إلى  ناك للمداع أما سليما  فرنجية فإنا  

إاالق النار وقتل الناس وحفر اساااااااااااما  يهرت من طااااااااااايعة إلى طااااااااااايعة و  يساااااااااااتقيل ويريد انتنات ربي  جمهورية جديد يدريا على 
لقاع مااارحة  اريني اساتمرق  ساع سااعاى بين الربي  األساد و مال جن الط ل  ينتا إلى نتيجة... وانتهى ا جتماح من   ● بالمسادس

ام وعلي دو  أ  يتناول جن الط المداع إلى مابدة الربي  األساااااااد اليي ل  يساااااااتاقا أيضاااااااا  لتناول الع ااااااااع    ار ا  األمر لع د الحلي   دَّ
ام من جن الط الم ي  في   دم اااق بدل السااافر ليال  أاااارَّ جن الط على العودة وواااال منتاااا  الليل إلى  رارا... وعندما ال   دَّ

ن باساااااااااتقالة فرنجية أو    ● عاليا  ويعد ذلن يت  الربي  األساااااااااد اقترر على جن الط أ  يت َّ انتنات بديل للربي  فرنجية وجن الط  مساااااااااَّ
هللا شوزير الدا لية والدفاح الكويتيَّ يدعو إلى قمة عريية  ضااا  الملن  الد والملن حساااين والربي    ال اااي  ساااعد الع د ● انتنات ال ديل

  نداع من ال ااي  بيار الجميل إلى المساالمين يعت ر المسااالة مجرد ● األسااد والربي  الساااداى وياساار عرفاى للاحث في الوطااع الل ناني 
ااااراح بين اإللحاد والتدين وأ  المسااالمين يحمو  ال ااايويية وال ااايوعيين... وحساااين القو لي يرد عليا منساااتندا  إلى أقوال ومواق  ثابتة 

قاااة ماادرة مااارية اقترحها الربي    ● للمفتي ال ااي  حساان  الد االاا  من ال ااي  بيار داانااايا  الدعوة إلى إلماع الطاب ية السااياسااية
محاولة ل   ت  بساااااا   عدم  رحي  الربي  فرنجية و ان   قضااااااي بإيفاد ناباا حسااااااني ماارك إلى بيروى، وأعق تها  الساااااااداى ساااااااقتها

منادادة الربي  فرنجية ا ساتقالة على أسااس أ  ح نالن لحفاى يجد ربي  الدولة اليي يتولَّى أك ر المساةولياى نفساا في موق  يملي  
ي  انور السااااداى و ااااريي لا في باري   الل زيارة رسااامية لفرنساااا أحرج جيساااةار ديساااتا  الرب ●  عليا طااارورة أ  ي تلع   رياعه...ح

دى الطرفين باألسلحة  يلن والماساة الحالية في ل نا   حيث قال حإ  سورية ل   تمةن من إيجاد حل ل زمة الل نانية فحس  بل إنها زوَّ
رية بناعة واألمير ساعود ال ياال يقول إ  المملكة  ةيد الوساااة الساورية في  وادانطن  عت ر المناادرة الساو  ●   ي نتيجة  يه الساياساة...ح

  ل نا  إنما مع  فهُّ  للماادرة المااارية... أما ال ااي  ااااار األحمد فإنا ينعلن معارطااة الكوي  بلااقة للماادرة التي ارحها الساااداى...
ي دأ النفام في القا رة مراجعة دوره األسااااساااي اليي ما أحداث  بينما ااااحيفة حالاعثح  قول إ  دااارط نجار الوساااااة الماااارية  و حأ  

ة  ورى فالد اي  يتحرَّك ويساااااااعى لعقد جلساااااااة لمجل  األمن فيرد   ● ل نا  الدامية إ َّ بعض مضااااااااعفا ا...ح األمين العام ل م  المتحدَّ
ل الماادرة السااااورية ألنها في نفره األجدح... أما  مال جن الط فإنا    رداااايد  رامي بالقول إنا فوجئ و نا طااااد التعري  والتدويل ويفضاااامس

ل الفلسااااافة الهندية على رباساااااة الجمهورية... ويرفض   ● يعت ر ماادرة األمين العام  جاوزا  لسااااايادة ل نا  الساااااياساااااية كمال جن الط يفضااااامس
ل يااساااااااااااااار عرفااى وجورج حاش والمالزم  لقطاة  م امس  ● نتيجاة   ياالا  و  مملوت ويح امسي العملياة الجراحياة على العملياة التجميلياة للنفاام

لكي يرا ا   1976آذار   30أول أحمد النطي  والرابد أحمد بو اري يرفعو  األيدي مت ااااااااااابةة ب َّها  لفثيو  األحدت مساااااااااااع يوم ال الثاع  
توساااااااال بواسااااااااطة  عرفاى يعلمسق على ناا نقل الرعايا ا مير ا  من بيروى إلى األسااااااااطول السااااااااادس في الم ●  الربي  فرنجية ومن معا

سااعة    24اابراى  ليةويتر بالقولا ساتساتمر ال ورة على ري  المةامراى األم ريالية... واألساطول الساادس اليي قيَل أنا ساياال  الل  
  قادة الح ود الجن الاية على الج ل وية يا و   من الضااط الفلسطينيين استعملوا ● َمرَحاا  با  نا في ل نا  ليمرق  ما يرق في فيتنام

لماذا ا تار  يساااانجر الساااافير السااااابق في   ● في ا  اااااا ى الالساااالكية اللمة الروسااااية حيث أنه   لقُّوا  دريااى في ا  حاد السااااوفيا ي 
قاااااااااااااااة   ● دين براو  للقياام بمهماة في ل ناا  وماا الايي فعلاا براو  مع أاراض النثاح ورموز الحرت؟  1970األرد   الل أحاداث أيلول  

وري المه  اليي  ا رى إذاعتا في انتفار أنااع من ل نا ... ورروض أاول بيا  إعال   دنة من نوعا في  اري  ال يا  الحةومي السااا 
 الحروت أادره جن الط.

 األمل: الرابع الجزء محتويات
كمال   ● الل ناني كي   م  أقااااااااااار جلسااااااااااة في  اري  مجل  النوات الل ناني والتي    فيها  عديل إحدح المواد المهمَّة في الدسااااااااااتور  

د ل األراطاااااي الل نانية مع أنا لي   نالن من ال  من الجيش الساااااوري أ  يد ل وأنا   91جن الط يقولا حإ  اللواع الساااااوري المدرَّح  
وأمها  ... وأبو أياد يعد جن الط بالقول حإ  فتي  ي أبو ال ورة ●أدعو إ واننا العرت إلى المجيع إلى ل نا  أل  المرحلة دقيقة جدا ...ح  

 ب ندقية ساااورية... وسااانحمي باااادورنا أي جهة ينعتدح عليها من أي جهة أ رح...حو  يمةن أ   سااامي للدم الفلساااطيني أ  يسااايل 



الربي  ا مير ي فورد يسااااااتاعد أ   حاول سااااااورية الساااااايطرة على ل نا  بمساااااااعدة ا  حاد السااااااوفيا ي و يساااااانجر يقول حإ   ااااااارض   ●
منفمة الاااعقة  رد   ● المفاوطااى الساياساية  ميث برور المساةولية في ا جاه الحفاى على ساالمة الطابفتين في ل نا ...حالساوريين في 

الاااهيونيةح وجن الط يتحدَّث عن حاااورة  اائة لدح إ واننا -على جن الط قابلة حإ  حريا الطاب ية حلقة جديدة من المةامرة ا مير ية
نداع بإس  وزارة التريية وأ ل الفكر وال قافة في ل نا  يستحل  المسلحين بعدم إاالق   ● القوح في ل نا ...ح  السوريين بالنساة إلى  وزيع

ا ااااااااااااا  ا باقطات الطابفة المارونية أنا  دين براو  ينعلن في يوم  ● على دار الكت  الوانية الواقعة في م نى مجل  النواتالنار  
عااااااا  قانااااااوه يرد على جن الط ناااااااحا  إياه بالي ات إلى الهند لممارساااااة اليويا  ●  حاش    يريد التااحث مع ياسااااار عرفاى وجورج

هللا األمين يرد على  ماال جن الط ب ياا  عني  ق ال الهادناة اإلعالمياة ويعقاد  ع اد ● قاابال  عناا إناا يير مق ول حتى من أبنااع ااابفتاا
ع ابريةح والحثت التقدمي ا دتراكي حاليي  و حثت اابفي انعثالي مقارنة بين حثت الاعث حاليي  و حثت قومي يرفض الطاب ية وال

أناا يرحامس  باالمااادرة  جن الط ينعلن بعاد  ااادل الحمالى الكالمياة وا  هاامااى مع الاعاث  ● المتوَّج للع اااااااااااااااابرياة...حوجن الط الملان 
في داهادة أمام الكونمرس بدور ساورية... والربي    جوزض سايساةو ين ايد ● الساورية مع بقية الماادراى العريية إنما بعد انتنات الربي 

فرنجيااة ي ااااااااااااااةر لفااالااد اااي  جهوده اااالاااا  منااا الم ااابرة على  تاع األحااداث النطيرة الجاااريااة في ل نااا  معلقااا  ا.مااال الك يرة على نجااار  
لى الودابع أل  أموال  جم ية المااااااااااااارض  نطمئن الثيابن بعد الساااااااااااطو على حبنكو دي روماح بانا    وض ع  ●  الوساااااااااااااة الساااااااااااورية

ربي  مجل  النوات ا مير ي ينسااااا  إلى   ● المااااااارض مودعة في الماااااارض المر ثي... أما النثابن الحديدية فإنها يير مضااااامونة
كيسااااااانجر قولا إ  الو ياى المتحدة    نوي إرساااااااال قواى إلى ل نا  حتى لو حدث  د ل عساااااااةري ساااااااوري في  يا ال لد وأ  إرساااااااال  

أبو بةر يون  ينعلن أ  دااااع  لي يا حساااايق  مع القوح التقدمية في   ● ساااايةو  فقل إذا دع  الحاجة من أجل إجالع الرعايااألسااااطول  
كامل   ●  ل نا  وينناطااااااال معها حتى  حقق أ دافها... وسااااااايق  مع ال اااااااع  العريي الفلساااااااطيني وقواه ال ورية حتى التحرير والعودة...ح

إبرا ي  قليالى   ● النيابي وأجرح حبروفةح للكرسااااي التي ساااايجل  عليها وال  رفعها بعض ال اااايع  األسااااعد  فقَّد المقر المةق  للمجل 
يطل  من ساااااااااااورية حفهما  أعمق للمساااااااااااالة الل نانية ع ر  جاوز الوثيقة الدساااااااااااتورية واعتماد ال رناما المرحلي ل حثات والقوح الوانية  

يش العماد سااعيد نااار هللا وأبقتا وحيدا  في يرفة دا ل مدرسااة القتال التي  عناااار مساالَّحة احتجثى ربي  أر ا  الج ● والتقدمية...ح
ل آمر مر ث مدرساااااااااة القتال المقدم   اساااااااااتعاد ا حجيش ل نا  العرييح ق ل يومين على ري  أنا عرَّض بنفساااااااااا ول  يفَرج عنا إ َّ بعد  د ُّ

موسااااااى الااااااادر ية د لكمال جن الط أ    ●   أحدالنا  و  ينقلو  المسااااااروقاى بال اااااااحناى من دو  أ  يعترطااااااه ●  يوساااااا  مناااااااور
اجتماح ل حثات   ● المسااةولين السااوريين أبلموه أ  اسااتقالة فرنجية مضاامونة وأ  انتنات ربي  جديد للجمهورية  و دااا  ل ناني بح  

ا  ألي  اااااادم بينا حانسااااحات الجيش السااااوري من األراطااااي الل نانية  فادي والقوح برباسااااة  مال جن الط ينتهي بااااادور بيا  ينطال  ب
د مواافاى الربي  اليي ينل  فرنجية بالقول حإنا يج  أ  يةو  ربي   حدمل وأ َّ يةو    ● ويين القوح الل نانية والفلسطينيةح كرامي يحدمس

لى دم اق  ... ويعد عودة ااهره مالن ساالم من زيارة إ●ممن داارك في ا قتتال وأ  يةو  حابثا  دااا إجماح إ  ل  نقل اإلجماح  لاح 
موفدا  منا ومن ياساااار عرفاى واجتمع  اللها بع د الحلي   دام و حدث  ا  يا  مع الربي  األسااااد أعلن  رامي حإ  الربي  حاف  األسااااد  

كماال جن الط يقول حإذا  اا  السااااااااااااااوريو    يريادو  ريمو  اده ربيسااااااااااااااا  للجمهورياة فلي  من   ● كاا  دابماا  متجااوياا  مع  ال دعوة حقح
الربي  األساااد ينرج على نص مةتوت لنطات لا في   ● يد لوا ويحتلوا ألننا عندبي ناااااي أك ر إاااارارا  على  اييده...حالضاااروري أ  

ة للتحرك إ لى  مناساااة رساامية، ويتحدث عن ل نا  مهاجما  حالمتاجرين بالدين والسااياسااة وال ورة، وساافَّاكي الدماعح قابال  حإ  سااورية مسااتعدَّ
العقيد القيافي يعت ر دعوة الساداى إلى د ول قواى عريية ل نا  حمدعاة للسنرية والسن ح   ● طد  ل رال حل نا  لحماية  ل مفلوم و 

ة لدع  جيش ل نا  العريي والقوح الوانية لحساا   يا الاااراح الدابر في ل نا  واليي  و اااراح ثوري بين القوح   ويقول إ  لي يا حمسااتعدَّ
إساااارابيل  متنع عن التاااااريي في دااااا  ل نا  ووزير النارجية ييمال آلو  يقول حإننا نتابع  ● نيحالوانية في ل نا  وأعداع ال ااااع  الل نا

فرنجية ياعث ب رقية دااةر إلى األسااد على  طابا وداامعو  والجميل واألسااعد   ● عن     ما يجري  ناك ولكن السااةوى من ذ  ...ح
عرفاى   ●  ي بناع  على ا اااال من أااادقاع من ااتر ين لا ولسااوريةيرح و ... أما جن الط فإنا يندلي بتاااريي اويل ث  يسااح  التاااري

يساااعى في سااا يل مااااالحة ساااورية مع  مال جن الط... وأحد قادة حجيش ل نا  العرييح يعتلي من ر الجامع الك ير في ارابل  ويهاج   
كيسااانجر   ●  يا  إلى التعاو  مع ساااوريةجن الط وحعقد ا ال اااناااايةح بعن  ويقول حإ  الماادرة الساااورية  تالعم مع الواقع العساااةريح داي

ام حساااااين   ●  يقول إ  ساااااورية حإ اع   طا  معتد   ومفيدا  في ل نا  وأ  الو ياى المتحدة  عاون  معها في الجهود الساااااياساااااية...ح اااااادَّ
ل  شو ا  ناباا  لربي  مجل  قيادة ال ورة في العراقَّ يقول و و في زيارة للساعودية حإننا طاد التد ل الساوري في  ل نا  و  نعتقد أنا  د ُّ



د لمناسااة مرور سانة على   ● نثيا، وأ  الواج  القومي يساتدعي إيجاد اايمة عريية إلنقاذ ل نا  من محنتا...ح موساى الاادر يحدمس
الحةومااة  الحرت أي ل نااا  يريااد... وعثيث األحاادت ينعلن في اليوم ال ااامن وال الثين لحر تااا حإ  الماااادرة السااااااااااااااوريااة  اااناا  بطلاا  من 

القيافي يقول إ  بالده ح ضاااااع إمةانيا ها إلى جان  القوح الوانية في ل نا   ●  الل نانية و   التد ل الساااااوري  ا  لماااااالحة الجميع...ح
وجيش ل نا  العريي و نحاز إليه  انحيازا   امال ...ح، و ميل دااااامعو  يرد عليا بالقول حإ   ااااااريحاى القيافي من جملة األداااااياع التي  

الربي  فورد يطمئن الجميع بااا    ● الحق بااالااي ااات إلى األم  المتحاادة أو جااامعااة الاادول العرييااة أو أي منفمااة دوليااة...حا  نولناا 
اااب  ساالم   ● حالموق  المساةول اليي ا ني ا  ل من ساورية و سارابيلح الوطاع في ل نا  لن يسا مس  حريا  في ال ارق األوسال وين ايد ب

سااايح والساااعي لتامين حالنَل  يير الاااااليح وريمو  اده يقول إ  الربي  فرنجية حيضاااع دااارواا   عجيثية  حا بتثاز السااايا يته  فرنجية ب
ربي  الاع اة الااابوياة يقول ق ال مماادرة بيروى إلى الفاا يةاا  حإناا   يمةن الق ول   ●  وينوي الاقااع في الحة  حتى آ ر يوم من و يتاا...ح

ما اليي جرح بعدما وقَّع الربي  فرنجية   ● ج  أ  ياقى م ا   لوحدة المةمنين في العال حبالاحث في اااااايمة التقساااااي  أل  ل نا   و وي
األحثات والقوح رح   بالتوقيع و امل األسااااعد دعا إلى حفتي ااااافحة ل نا  الجديدح  ● و ي   مَّ  عملية التوقيع  7قانو   عديل المادة 

انا  من الطحين أرسااااالتها المنطقة المريية... و يسااااانجر  حدَّث عن   70بل  والمنطقة ال ااااارقية أرسااااال  ااااااهاريا ال نثين والمازوى مقا
يسااااا   ويني يدعو إلى ربي  مع سااااورية   لمردااااي بإساااامها ورداااايد  رامي يناادر إلى  رداااايي   ● إمةانية عودة الهدوع  الل أساااا وعين 

ي أحدا  ويةتفي بتحديد ال ي األساااااات... وييار الجميل   يرداااامس مواااااافاى ث  ينعلن بعد اجتماح مع داااامعو   اييد  الياس ساااار ي  ويوطاااامس
ساااااااار ي ... أما ب ااااااااير الجميل فيقول حإ  الوثيقة الدسااااااااتورية ليساااااااا  من المنثَّ ىح ويتحدَّث عن  وافق بين برناما حالحر ة الوانيةح  

ي ريمو  اده... و مال جن الط يعلمسق على  ردااااايي  رامي لسااااار ي  قابال  حإ   رامي  ا    ● ويعض أفكار الكتاب   الكتلة الوانية  ردااااامس
ي إجماح بعد  لوة   ●  فاجعة للحر ة الوانيةح... والاطريرك  ريش يرح أ   ا ي الل اة ال رلمانية مجرا ا بطريقة رياطااية إذا  عيَّر مردااَّ

ي ساورية  و ا ساتقرارح ولينفهس    يرين من  الل  يا الكالم  مع الربي  األساد في دم اق عاد  ام ل األساعد إلى بيروى ليقول حإ  مرداَّ
الساااااااافير ا مير ي الجديد المنعيَّن في بيروى شفرنسااااااااي  ميلويَّ يقول أمام لجنة   ●  أ  سااااااااورية  ريد التعجيل بانتنات الياس ساااااااار ي 

ل نا  ي ااةمسلو  دولة طاامن دولة، ولقد قام  سااورية بدور أساااسااي في ل نا ،   ال ااةو  النارجية في مجل  ال اايوي حإ  الفلسااطينيين في 
َحرسَا الياس سار ي  على أ  ينعلن  ردايحا من المقر المةق  لنقابة الااحافة   ●  والساياساة ا مير ية  ان   دع  الجهود الساورية...ح

الياس   ●  يي يطمي إليا  و حل نا  العريي المنلص...حو و في فندق الكارلتو  مقر سااااااااااةناه... وفي مرحلة الترداااااااااايي قال إ  ل نا  ال
ساااااار ي  يااااااا  ال ااااااهابية بانها حفكرة أك ر مما  ي أدااااااناا و قوم على الوحدة الوانية وعلى بناع وان عاااااااري... لكن ما  ا   

لناب  الماروني  ا ●  اااااااحيحا  في السااااااتينياى قد   يةو  اااااااحيحا  في الساااااااعينياى... ومن  نا   بد من  طوير مفهوم ال ااااااهابية...ح
منايل الضااا ر يطعن في جواز انتنات الياس ساار ي   ونا مورفا  في الدولة ول  َيسااتقسل من وريفتا ق ل سااتة أدااهر و سااتمراره في  

حمردي ثالثح بين المردي األول الياس سر ي  والمردي ال اني ريمو  اده   في يوم المناداة ب ●  ممارستها وقاض روا اا و عويضا ا...ح
ينعلن   - ومعا األحثات والقوح التي يترأساااها  - األسااااات التي جعل   مال جن الط ● دقيقة  63 ساااوض جثبي لل ااام  اساااتمر    حااااول

جن الط يقول حإ  الحر ة الوانية سااتق  إلى جان  ساار ي  عندما ينعلن رفضااا لالسااتعانة بقواى أجن يةح  ●  رداايي ريمو  اده للرباسااة
ز ير محساااااان ينفي حاااااااول طااااااموط أو  هديداى ويته  جن الط بتهديد بعض   ●  والضااااااموط...حويدعو سااااااورية إلى حوق  التجاوزاى 

اب  بما  النوَّات والساياسايين ويقول عن األحثات والقوح حإنها بتاييد ا مرداحا  ينعلن عداعه للعروية ولل ورة الفلساطينية ولساورية والتثاما الد
عد ما  كو  عن الوانية والتقدمية...  يا إذا طارينا اافحا  عن التاري  الماطاي  ينسامَّى ال ولي  الدولي... حةم  على نفساها بانها أب

انور السااداى يقول إ  ماار ح رفض رفضاا  قااعا   ل محاولة لتقساي   ●  لريمو  اده و.بابا وأجداده في  دمة األجن ي وا ساتعمار...ح
ل  ل نا ... و   سااااتطيع أ   ق  مةتوفة األيدي أمام  ل عمل يهدض إلى   المساااااس بال ورة الفلسااااطينية...ح وييار الجميل يقول حإ   د ُّ

ل ا. رين...ح م لكمال جن الط  دية ياارة عن  ●  الفلساااااااطينيين في داااااااةوننا فتي الاات لتد ُّ الماعوث ا مير ي العابد من وادااااااانطن قدَّ
  دَّ براو  قاابال ا الحال يجا  أ  يةو  ل ناانياا  كتاات عن العمرا  اإلسااااااااااااااالمي وعنادماا قاال لاا جن الط  ال جل ا  معان  ايلان حال  ل زماة ر 

ل   ● ريمو  اده يقولا حإذا ل  أنجي في ا نتنات لرباسااااة الجمهورية ساااايعرض الل نانيو  والعال  والعرت أ  عدم نجاحي  و بساااا    د ُّ
حاف  يثور دم ااق بإساا  حالتجمع  الد تور أمين ال ● الربي  حاف  األسااد عن اريق أجهث ا المساالَّحة...ح ويتحدَّث عما ساايفعلا إذا نجي 

النيابي المسااااتقلح اليي  ا  وراع  اجيل انتنات ربي  الجمهورية أساااا وعا  لتمةين واااااول حمردااااي ثالثح وعاد ليقول إ  الربي  حاف   
ي نفساا للرباساة ب ● األساد أبلما أ  ساورية ليسا  ارفا  في انتناباى رباساة الجمهورية في ل نا ...  رناما ي دأ ال ااعر ساعيد عقل يردامس



 اابرة واعتماد نفام حز اة الحريةح بالمعنى اإلساااااالمي للكلمة  500بإ راج الفلساااااطينيين من ل نا  وي ااااامل إن ااااااع جيش من مئة أل  و 
ر ح اييد المردي الياس سر ي  بناع  على رناة األدقاع السوريين   ● الناب  سليما  العلي يقول إنا لن يةو   نالن مردي ثالث وأنا قرَّ

مسااااااايحيين إلى حجيش ل نا  انضااااااامام ساااااااتة طاااااااااط   ● منه  أمنا  وساااااااالما  و هدبة... وعلينا أ  نراعي  يه الرناة...حاليين نطل  
د بها المرابطو  ورحَّ  بها حثت الكتاب   العرييح... ومااااالحة بين  بدأ  ميل   ● مقا لين من القواى الم اااتر ة ومقا لين من الكتاب  ندَّ

دامعو  يميل إلى  اييد الياس سار ي  بعد اجتماح مع براو ... وسار ي  يقول للمرة األولى  الما  في داا   اييد ساورية لا... والمفتي 
ي األول  مو  ● حسااان  الد ي ااايد بموطاااويية سااار ي  ي ال اني شريمو  ادهَّ  ما يرا ا الل نانيو  في ااااافاى المرداااَّ شسااار ي َّ والمرداااَّ

كي  واااال النوات إلى   ● فلساااطيني أنثل النوات من يرفه  في فندق حال ريساااتولح لينوااااله  إلى جلساااة ا نتنات طاااابل  ● مجالساااه 
هورية... و ي   ابع الياس سار ي  من فندق حالكارلتو ح وريمو   مقرمس   المةق  و ي   مَّ  عملية انتنات الياس سار ي  ربيساا  للجم

الياس سااااااااااااار ي   ان  من المةالمة األولى التي  لقَّا ا  ● اده من منثلا والربي  ساااااااااااااليما  فرنجية من مقرمسه المةق  عملية ا نتنات 
اس سااااااار ي  بدأ القاااااااا  و ان  القياب   بعد إعال  فوز الي ● داااااااةرا  أحد   اليي قال لا حم روك فنامة الربي ح ورد على الفورا 

حنداع ال ااةرح قال  في   ● على منطقة حالكارلتو ح  المطر ويساا   ذلن ا تاا الجميع في الطوابق الساافلىوالقاى الرداااداااى  نهمر  
ا قتراح في  يا  الربي  المننتن  حإ  ل نا  الجديد ساااااايةو  ال ااااااقيق المننلص القوي الوفي ألدااااااقابا العرت...ح وقال أيضااااااا  حإ  نتيجة 

كمال جن الط   يعلمسق مةت يا  بالقول في مجالساااااااااا إ  اليين   نُّوا  ردااااااااايي   ●  اليوم انتااااااااااار للديموقرااية والحرية والوحدة الوانية...ح
رداااااااااوة  في المئة من مسااااااااااحة ل نا ...  ار ا  ل حثات والقوح أ   نعلن حقراراى الرفضح و تحدَّث في بيا  عن حال  20سااااااااار ي  يم مسلو  

ويثارة األموال المدفوعة وابتيال الوساااابل المنساااتعملة في عملياى المنسااااومة التي  ان   جري علنا  و تناقل األوسااااط الساااياساااية أرقامها  
َي  فة انتنات الياس سار ي  وساليما  فرنجية من ق ل مع أ  التقليد حتى عام  ●  لحفة فلحفة...ح   1970اقتراح النوَّات المسايحيين رجَّ

من  رج رابحا  ومن   ●  نَتَن  ربي  الجمهورية باك رية مسالمة وأقلية مسايحية بينما يت  ا تيار ربي  الوزراع وفقا  للقاعدة المنعاكساةأ  ين 
  رج  اسرا  من انتنات الياس سر ي  ربيسا  للجمهورية؟

 ...المطاف نهاية: الخامس الجزء محتويات
د الجيش الل ناني فعمل في  يا ا  جاه لكن التعقيداى جعلتا يتراجعاعت ر الربي  الياس سااااااار ي  أ   بعد   ● ال اااااااهابية يمةنها أ   وحمس

دااناااا   مَّ   ااافيته    117ايتيال  مال جن الط على مقرية من حاجث عسااةري حدث  اطااطراباى ذ   طااحيتها في قرح ال ااوض  
ل نانية وأ رح سااورية قرت المدرسااة الحريية ووزارة الدفاح نتا عنها  معر ة بين قواى  ●  نتيجة حالة المضاا  ولي  لتحميله  المسااةولية

 المفاجإى  توالى على حة  الربي  سااار ي  و تسااااقل  الااااواري  المدممسرة ● محاكمة بعض الضاااااط الل نانيين و حالته  إلى ا ساااتيداح
طقة جونية  يتيال الساااااااااافيرين السااااااااااعودي  من أعوانا ومحاولة في من  23مجثرة في ا د  ذ   طااااااااااحيتها اوني فرنجية وزوجتا و  ●

ساار ي  بعد ربي  وزرابا ساالي  الحص ي ي   المساااعي ال اااقَّة من أجل معرفة ماااير اإلمام موسااى الااادر بعد ما  اكد   ● والكويتي 
قاا  األحياع  مع بدع حرت المئة يوم داعر الربي  سار ي  بمرارة ألنا و و اليي يامر قواى الردح،  ح  أ   يه القواى   ● ا تفاؤه

م ااةلة الياس ساار ي  أنا  ساالَّ  ول  يتساالَّ  وأنا اااار ربيسااا  للجمهورية في الفرض يير المناساا  وأنا  ●  المساايحية من دو  أوامر منا
أمور   ●  ل  يسااااااتطع  حقيق انسااااااجام مع ربي  الوزراع ساااااالي  الحص وأنا ل  ينسااااااج  مع الحة  السااااااوري مع أنا جاع بقرار من سااااااورية

  سااار ي  أ  يعرفها من الربي  األساااد عند زيار ا األولى إلى دم اااق و ا  ما زال ربيساااا  مننَتَناا ... ومن بينها أنا لن  اساااتطاح الربي
-في زيار ا األولى أيضاا   اارَّض سار ي  على أسااس أ  اللقاعاى الل نانية ●  كو   نالن مااالحة بين الحة  الساوري و مال جن الط

اللقاع اليي   َّ بين ع د الناااار وفةاد دااهات وأ  م اااكل ل نا  يسااتطيع  و حلها إذا أ يى سااورية  السااورية يج  أ   كو  في إاار  
الربي  األسااااااد  عامل في ال داية مع الربي  ساااااار ي  اليي ل  يساااااا ق لا أ  التقى با على اريقة   ● على عا قها طااااااال الفلسااااااطينيين 

قاااااة لقاع في   ● و ا  ما زال ربيسااااا  مننَتَناا    1964ية في القا رة عام  عامنل ع د الناااااار مع دااااارل حلو اليي دااااارك في القمة العري
 ا ساااماعيلية بين الربي  انور السااااداى والربي  سااار ي   ا  موطاااع اساااتمرات الحة  الساااوري ألنا فوجئ بسااافر سااار ي  إلى القا رة

لو    ● بيار الجميل الجهة المارونية الوحيدة األك ر قوةبعد  اااا ية المراكث العساااةرية لميلي ااايا ححثت الوانيين األحرارح باى ال اااي   ●
أ  إساارابيل د ل   طرض فاعل في عملية دع  ب ااير الجميل ليةو  ربيسااا  للجمهورية لما  ا  عدد من النوات المساالمين قااع جلسااة  

 تن  ال اااي  ب اااير ربيساااا  للجمهورية... ولو   اييد  امل األساااعد لما  ا  لمجل  النوات أ  ينعقد بساااهولة وين●انتنات ال اااي  ب اااير 



ااااب  سااالم   ●  الناباا  المحسااويا  على وليد جن الط ووالده من ق ل و ما فةاد الطحيني وفةاد لحود أعطيا اااو هما لا ااير الجميل ●
د لسار ي   ويعض ال انااياى اإلساالمية والمسايحية حاولوا  اجيل ا نتنات شبسا   وجود مئة أل  جندي إسارابيلي في ل نا َّ والتمدي

لكن ال اااااي  ب اااااير رفض وأاااااارَّ على أسااااااس أنا إذا  ا  ا نتنات لن يت   يه المرة فإ  عوامل   يرة قد  طرأ و  يت  انتنابا ربيساااااا  
وليد جن الط يعت ر ب اااير الجميل حمرداااي الدباباى اإلسااارابيلية والتسااالل والتقساااي  ومرداااي إلماع الهوية العريية واإلساااالمية   ●  للجمهورية

ل نا ح... والربي  فرنجية يقول حإ   رداايي ب ااير الجميل أمر فرطااا أسااياده و يا الحل    يتحقق ولن يتحقق...ح ون يا بري يقول  عن 
دااااايعي ينطال  بتاجيل انتناباى الرباساااااة، و عال  من التجمع الدرزي يرفض  -حإ  ل نا    يحتاج إلى حامل رداااااا ...ح، وييا  ساااااني 

ريمو  اده يعت ر أ  إجراع انتنات ب ير الجميل في ثكنة عسةرية أمر منعي  ويقترر  ● حتالل اإلسرابيلي إجراع ا نتناباى في رل ا 
-ب ااير الجميل زار الطاب  بتر ي  امير ي  ● أ   ت  جلسااة ا نتنات في قااار العدل بحضااور مراق ين برلمانيين بريطانيين وفرنساايين 

بعدما أنجث  طابا اليي   ●  مَّ  لقاعاى منعلنة ويير منعلنة بمساااااااةولين ساااااااعوديين  ل ناني ويعد جهود بيلها الربي  سااااااار ي ... و ناك
سااااايلقيا أمام مجل  النوات  م   اااااا ية ال اااااي  ب اااااير و ناثر جساااااده بفعل ا نفجار... ويعد ع ااااار سااااانين ن ااااارى ااااااحيفة حالنهارح  

 يال التي  طل لها داارو  وذ   طاحيتها  ويعد يومين على  اا ية ال اي  ب اير حدث  المجثرة في منيمي اا را وداا ●  النطات...
 80ااو ا  من أاال   77ال اي  أمين الجميل يرث داقيقا ب اير ويفوز في انتنات الرباساة  مرداي إجماح بايل ية  ● مئاى الفلساطينيين 

مة من على رساالة  مفاجاة يير متوقَّعةا رفع ااور ال اي  أمين بعد انتنابا في داوارح إساالمية على ري  أنا يوم انتنابا قال حإنني  ●
ب ير الجميل وسادافع عنها مهما  لفني ذلن من  ضحياى...ح و ا  بيلن م ل الساداى اليي قال للنوات الماريين بعد انتناباا حلقد 

القواى ا مير ية  اااال إلى دااااائ األوزاعي... والربي  أمين الجميل ين ااال دوليا  وعرييا  وقال   ●  جئتك  على اريق ع د النااااار...ح
إسااااااااااارابيلي...  تلوه حرت الج ل و هجير  -ا فاق ل ناني  ●  على من ر األم  المتحدة حأعطونا الساااااااااااالم و يوا منا ما يند ش العال ...ح من 

مرحلة  ط  الر ابن  ا ي بنعدا   طيرا  بنط  بعض   ● المسااااايحيين ث   فجير مقر قواى المارينث ا مير ية ث  مر ث القواى الفرنساااااية
 ا مير يين... والمرض من ذلن إجهاض أي حالة انفراج  حققها حةومة  رامي التي   ااااااااااةلَّ  بعد إلماع ا  فاق مع إساااااااااارابيلالرعايا 

ردااااايد  رامي يلقى ماااااارعا في حادثة  فجير اابرة  ليةويتر بعد قطيعة مع الربي  أمين الجميل... وفي رل القطيعة بدأى حرت   ●
يين ودارى رحى مواجهة دا ل حالقواى الل نانيةح بين سااااااااامير جعجع و يلي ح يقة انته  بإ راج  المنيماى بين ححر ة أملح والفلساااااااااطين

 ان  الثيارة األ يرة للربي  أمين الجميل إلى دم ااااااق ول  يتفا   فيها مع الحة  السااااااوري    12الثيارة رق    ●  ال اني من بيروى ال اااااارقية
ش مي ال عو  ربيسا  للحةومة على أساس أ  حةومة الحص مستقيلة من دو   على من ينلفا في الرباسة ويعد عود ا عيَّن قابد الجي

عة برباسااااة الناب  شالمارونيَّ بيار حلو  ا  ساااايت    ااااةيلها لتواااااال بعد الربي  أمين   ● أ   كو  اسااااتقالتها مق ولة منا حةومة موسااااَّ
م انسااااجام بين العماد عو  والساااافير ا مير ي  عد ●  الجميل لكن قمة إسااااالمية في منثل المفتي ال ااااي  حساااان  الد أجهضاااا  المحاولة

إدارة الربي  ريما   سااااااااااااتعد لممادرة ال ي  األبيض  ● ماكارثي جعل العالقة بين اإلدارة ا مير ية وحةومة عو   سااااااااااااوع يوما  بعد يوم
اد عو  وحةومة مساتقيلة ويير واألزمة الل نانية  راور مةانها... ول نا  من دو  ربي  جمهورية... و ناك حةومتا  واحدة برباساة العم

الماادرة العريية األولى اساتهدف  جمع الرؤسااع حساين الحسايني وسالي  الحص ومي اال عو  في  ون  لكن   ●  مساتقيلة برباساة الحص
ألحمد    اللجنة الساااداساااية العريية برباساااة اااااار ا ●  الطرفين ل  يعقدا اجتماعا  ماادااارا  و   ما التقيا إلى مابدة ال اااي  اااااار األحمد

مواجهة في  ون  بين حاف  األسااااد وااااادام حسااااين قال فيها الربي  العراقي   ●   واااااال مهمتها أل  الحة  السااااوري ل  يةازر مسااااعا ا
بعد  يه المواجهة بين الربيسااين  ●  للربي  السااوريا حيج  أ   نرجوا من ل نا  و ذا ل   ننرسجة  قراراى القمة فإننا سااننرجة  بالقوة...ح

ر الملوك والرؤسااااع   اااةيل لجنة ثالثية من الملن فهد والملن الحسااان ال اني والربي  ال ااااذلي بن الساااوري و  إداااراك   ● جديد العراقي قرَّ
الجامعة العريية في اللجنة ال الثية ب اااانص األمين العام المساااااعد األ ضاااار اإلبرا يمي... واللجنة  جممسد مهمتها بعد  كتيةاى سااااورية  

... ●بنود لحل أزمة ل نا    7ويتضامَّن اللجنة  ساتان  مهمتها ب يا  يتلوه بإسامها األمير ساعود ال ياال   ●  لها أبدى إدارة بو   فهما  
ل زيارة  ا  ساااااااايقوم بها إلى     جديد الو ياى المتحدة لكي ياقى على ا اااااااااال داب  مع الحساااااااان ال اني وال اااااااااذلي بن والملن فهد يةجمس

عندما  رج  ● الواني في ل نا حوللمرة األولى حالنص الرساامي الكامل لوثيقة الوفاق    1989أيلول    19الاااح  السااعودية  ن اار يوم   ●
ر دعوة العماد والحص إلى الم ااار ة في اجتماعاى الطاب  يوم الساا    أيلول   16اإلبرا يمي بانطااح جيد عن العماد عو  وَ قرَّ

وات الموارنة الم اااار ين في اجتماعاى الطاب  بالقول حإ  ا  فاق محتوم والف ااال ممنوح فال نجعل  اااااب  ساااالم يناا  الن ●  1989
ل الوفااق وا  فااق...ح اللقااعاى وراع الكوالي  في اجتمااعااى الطااب   اانا   ي المهماة وياالاياى اللقااعاى   ● التااااااااااااااالا  باالمواق  يعطامس



لماذا نجي الحوار في الطاب  اليي ياب  عنا  ●  التي  ا  يعقد ا رفيق الحريري رجل الساااااعودية في ل نا  ورجل ل نا  في الساااااعودية
انتقال النوات من بيروى وياري  وجني  إلى   ●  وز؟رموز الميلي اااااياى ول  ينجي في جني  ولوزا  على ري  حضاااااور بعض  يه الرم

القاعدة العساةرية في القليعاى  نتنات رينيا معوض ربيساا  للجمهورية لكن العماد مي اال عو  اليي حاول  عطيل الجلساة وأقدم على 
قااع العميد ريمو  اده جلسااااااااة   ●  حل مجل  النوات إعت ر ا نتنات حعمال  منافيا  للدسااااااااتور وساااااااااقطا  في حد ذا ا،  انا ل  ينوجد...ح

ا نتناات و اا  الناابا  الوحياد الايي قاااع... أماا الاد تور ع اد المجياد الرافعي شالمنساااااااااااااااناد للعمااد عو  من  الل دع  العراق لااَّ فاإناا  
ا الربي  حاف  األساااااد برقية  هنئة إلى الربي  معوض أداااااار فيها إلى أ ●  حضااااار وانتن  رينيا معوض   ساااااورية  بعد ا نتناباى وجَّ

انتنات  ●  حانفردى في ال يل من أجل ل نا  وفي  قدي   ضااااااااحياى   يرة يعرفها ويندرك  نهها وأبعاد ا جميع الل نانيين المنلاااااااااين...ح
ناباا  أعطى    52الياس الهراوي ربيسااا  على الطريقة التي   َّ فيها انتنات رينيا معوض ودااارك في الجلسااة التي جرح عقد ا في دااتورا  

   اييد اإلدارة ا مير ية إلنهاع را رة عو  سا  ها ا نثعاج من التطلعاى الفرنساية إلى دور   ير في ل نا  ●  أااوا ه  للهراوي   منه   47
بعد ادتااكاى دام  مئة يوم بين قواى عو  وقواى جعجع أسفرى عن سقوط أك ر من أريعة آ ض قتيل من المدنيين فرط  قواى   ●

 جوم على القار فمادر العماد عو  وأر ا     1990  رين األول    13منطقة القار الجمهوري ث  بدأ يوم سورية ول نانية حاارا  على 
بعد أريعة أيام من اللجوع إلى السافارة   َّ إجالع عابالى مي اال عو  و ديار معلوض وعااام أبو  ● قياد ا القاار إلى السافارة الفرنساية

ل  النوات م اروح قانو  العفو ث  اادر في اليوم التالي قرار بمني عو  عفوا   اااا     نى مج  1991آت    26جمرة إلى فرنساا... ويوم  
كي     إ راج   ● ساعة وي يش في النارج درط إ َّ يمارس الن اط السياسي اوال فترة رباسة الهراوي   48على أ  يمادر ال الد  الل  

فرنساااااااا عامل  العماد عو  عند  رحيلا من   ●  رنساااااااا برا  ويحرا  وجوا  العماد عو  ورفيقيا من السااااااافارة و ي   مَّ  عملية الترحيل إلى ف
الربي  ساالي  الحص  و اليي نعى المفتي   ● ل نا  بالطريقة التي عامل  بها اإلمام النميني عند  وااايلا إلى اهرا  بعد نجار ال ورة
التفكير بالنسااااااااااة إلى الوفاق والتعايش والوحدة  ال اااااااااي  حسااااااااان  الد ث  الربي  رينيا معوض... واإلثنا  من نويية واحدة في النفرة و 

قااااااااااة المعا دة بين ساااااااااورية ول نا  ورروفها   ● الوانية... فهل يساااااااااتطيع الربي  الحص أ  يقول ذاى يوم من اليي ايتال اإلثنين؟
  لي  بالنويية نقطة الضاااااااااع  في المعا دة أنها بين حة  قومي المنطلقاى والمنها  و الحة  الساااااااااوري وحة ● ومساااااااااتق لها وفوابد ا

إذا حدث  مستق ال  مواجهاى عسةرية   ●  نفسها  و الحة  الل ناني... ولكي  ستقي  األمور فإ  أحد الحةمين يج  أ  يةو  م ل ا. ر
المعا دة باى ل نا  بعد  ●  بين ساااورية و ر يا بسااا   المياه فإنا لي  من المنساااتاعد أ    اااارك قواى ل نانية إلى جان  القواى الساااورية

دارين ساورية في الضارَّاع ق ل السارَّاع... إ َّ إذا ن ااى رروض دولية جعل  الو ياى المتحدة ومعها بعض الدول األورويية  دفع بل نا  
من   ● نحو الفكاك على اريقة فكاك الساااااداى من المعا دة مع ا  حاد السااااوفيا ي أو انفاااااال سااااورية عن الجمهورية العريية المتحدة

و  حلول الساااااالم في المنطقة لن  تحمل إسااااارابيل ار ااط ساااااورية ول نا  بالمعا دة أل  معنى ذلن ن اااااوع دولة قوية على الااااااعيدين د
... ولو أ  المعا دة  م  و سااارابيل ليسااا  محتلَّة لجثع  ●الساااياساااي وا ساااترا يجي بقوة العراق لو أنا اساااتطاح وطاااع اليد على الكوي   

لجنة دااااةو  الدفاح التي يتضاااامنها ا  فاق األمني  منع ن اااااط أو عمل أو  نفي  في   ●  ا  في ساااا يل ذلنمن ل نا  لكان   اطاااا  حري
كل المجا ى العسااةرية واألمنية والسااياسااية و يلن في مجال اإلعالم من دااانا إلحاق األذح بال لد ا. ر... ويموج  ا  فاق األمني 

ل    ● ين من ساااااورية أ  يلجاوا إلى ل نا  أو ين اااااطوا فيا طاااااد النفام في بلد  لن يعود في اساااااتطاعة الساااااياسااااايين الساااااوريين المطرود
قاا  للتطلعااى   يحادث أ  بقي مجل  نوات في العاال   ايه المادة التي بقيهاا مجل  النوات الل نااني و اا   ايا المجل  في اسااااااااااااااتمرار معوم

على األقل يةيدو  سااااورية    25يين أريعين ناباا  بينه  بعد  ع ●  السااااورية نحو جعل العالقة الل نانية ذاى  ميث و اااااواااااية مع سااااورية
حةوماة عمر  رامي وعناد  عيين النوات أعطوا بعض الوزراع في   ●  رحامس  به  سااااااااااااااورياة بادأ السااااااااااااااعي إلجراع انتناابااى  قليادياة 15و 

ولماذا جاع إليها من دم اااااق ث  قااااااة زيارة جيم  بيةر إلى زحلة  ●  أااااااوا ه  إلى مرداااااحين   يعرفونه  ول  يلتقوا به  من ق ل
بار ا  الدولة الل نانية  حدث بيةر  بعد اجتماعا  ● عاد إلى دم اااااااااق، وما  و السااااااااا   في أنا ل  يقابل الربي  الهراوي في بيروى

 وق  ممةن عن ا تالض بين أمير ا وسورية حول  فسير ا فاق الطاب  لكنا أكدَّ أ  سورية أبلمتا أنها  ريد إعادة ن ر قوا ها في أسرح  
و     1992ق ل  يا الموق  اليي  حدَّث عنا بيةر  ا   دام يقول لاااااااحيفة ل نانية إ  انسااااااحات القواى السااااااورية لن يت  في أيلول   ●

الناب  بطرس حرت ينطال  النوات المسااااالمين بموق  ي ااااااا الموق  اليي ا نيه   ● ساااااورية لن يةو  لها أي موق  يتعلق با نتناباى 
مفاجإى ا نتناباى في  سااااااااااروا   ت   ● من حةومة الربي  أمين الحاف  في عهد فرنجية... والربي  سااااااااااالم يتجاوت النوات الموارنة  

العماد مي ااال عو  دعا إلى العااايا  المدني واسااتقالة  اار المورفين   ●  على ري  نداعاى المعارطااة ودعوة الاطريرك إلى المقااعة؟



يحدث... ويدعو إلى مة مر دولي حول ل نا    اااارك فيا ساااورية و سااارابيل ولكن   أحد    احتجاجا  على ا نتناباى ولكن العاااايا  ل 
كااا  مةمال  في ا نتناااباااى أ   نعيااد  ● 1920رااا رة نوات بااالتعيين  كررى و اااناا  حاادثاا  للمرة األولى عااام  ● يتجاااوت مع الاادعوة

هاااع ا نتناااباااى  اااناا  حااالااة الربي  الهراوي م اال حااالااة حاااك   بعااد انت ● الل نااانيين المهاااجرين إلى دول العااال  لكن  ة ع ل  يعودوا
ام باذح أو طااااااارر كا  ن يا بري يامل با  يفوز بالتث ية   ● اساااااااتضااااااااض مة مر قمة وانته   يه القمة من دو  أ  ينااااااااات أحد الحةَّ

الربي  بري يتعهد أ  يةو    ● اااااااو ا  نالها محمد يوساااااا  بيضااااااو    14أاااااااواى مقابل   105برباسااااااة مجل  النوات لكنا فاز باك رية 
إعت ر حسااااين الحساااايني أ  جهوده من   ●  حارس وحدة ل نا  وسااااياد ا واسااااتقاللا وعرويتا ويا  يعمل لتحقيق إلماع الطاب ية السااااياسااااية

انتثح منا آمالا و ان  حالتا م ل   "حثت هللا"منطقتا وربيسااااااااااا  دابما  لمجل  النوات لكن أجل ا فاق الطاب  سااااااااااتجعلا زييما  في  
داااا إجماح دااع ي ونيابي  ● حالة جورج بو  اليي  يلا ال ااع  ا مير ي من دو   قدير من األمير ا  لدوره في حرت النليا

لا  على أ  يةو  رفيق الحريري ربيساا  للحةومة... وعندما اال  بالااالحياى ا سات نابية وق  الربي  ن يا بري طاد ذلن و ا  
قااااة الااااالحياى ا سااات نابية التي أراد ا الربي  الحريري واساااتمر الربي  بري حتى النهاية رافضاااا  حااااول ربي  الوزراع   ● أراد  ما

ة التي  ادى  تكرر في ل نا  على اريقة حادثة ماااار التي أودى بحياة الربي  انور السااااداى  ● عليها الثيارة األولى   ●  حادثة المنااااَّ
 الربي  الحريري إلى السعودية  ان  أقل من رسمية وأك ر من  ااة.التي قام بها 

  



 


