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   04 .........................               ِّ                رياض نجيب الريِّس: ال وطن للذاكرة        تقديم:
   06 .....................................                   ُ    لهذا الكتاب حكاية ُتروى        تم يد:

                                                                لماذا شاء غسان توويني نن يتدودك كتواب سرءسواء لبنوان مون شوارل حلوو  لو  
                                                           شوووارل دبووواسس الووو  كتووواب ااندوووحب الوووذي  ووواك بووو  حسوووني الووو ايك وتب ت ووو  
                                                           ندحبوووات ض  روووبارات مووون الو ووواب  حوووول ااندوووحب السووووري ا ول تسوووببت 

                                   دتها  ل  بيروت ض كيو  نن كتواب سحكويك                                الحرب في ندل ها  ل  لندن ثك  اا
                                 ت                             الثوووورة. سووويرة جوووورق حوووباس يتدووودك نيروووات الووو  كتابوووة موووادة كتووواب ال وووا رة 
                      ِّ                                            ااندحبية السورية المءسِّسة لما حدث من  ندحبوات اربيوة ض لمواذا التركيو  
                                                              ال   ندحب حسني الو ايك ثوك سوامي الحنواوي ثوك الشيشوكلي ض... وتسواءل 

                                           والثورات الححدة التوي  واك بهوا اسواكر  سوتلهمت                       اما  ذا كانت ااندحبات 
ُ         ال مليووة ااندحبيووة اُ ولوو  التووي  وواك بهووا حسووني الوو ايك ض متوو  ُحسووك ا موور                                      ُ                   
ُ                                                              وبوودنُت كتابووة مووادة كتوواب ساسووكر سوووريا... ونح ابهوواس ض لموواذا  ووذا الجنووو       
                                                           مون جانوب جنوراالت نو رووباط ن ول رتبوة نحوو  نتوو ان السولطة مون سووحطين 

            ات الح بية.               السياسة وال اام

 
                                     اإلنقالو العأكرز األول ا  العألم العرب 

   04 ......................                                           و اب   ندحب حسني ال ايك ال  الدوتلي وال  ك
وكةرة لل اصومة ض       0666- 0-  03                          اندما فوجئ سكان دمشق صبا              ة             ببدايوة اس 

                                                      نحاديوووث وتكهنوووات حوووول صوووفدة سوووح  للجووويا السووووري غر وووت فوووي ميوووا  
ووون يتجوووول حوووامحت سوووححات                                          ة            ت     ت اليونوووان ض بحغوووات متححدوووة وتهديووود باااوووداك لمة
     ت                                                             حربيات ض ا سوباب الموجبوة لقندوحب كموا روا وا الدابود ال واك للجويا الو ايك 

                    فوووي منووو ل فوووارس ال ووووري                                         ت حسوووني الووو ايك ض لدووواء لترتيوووب ا موووور سياسووويات 
وووول الووووربيس شووووكري الدوووووتلي وربوووويس                                                          بحرووووور اووووادل نرسووووحن ونووووواب ض ند 
                                                         الحكومووووة  الوووود ال  ووووك  لوووو  المستشووووف  ال سووووكري فووووي الموووو ة ض بحغووووات 
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                                                             اسووكرية تجموو  بووين التوروويي والتحووذير... والجوويا ينووذر نصووحاب ا فووران 
ووووور  الووووو  تو يووووو  ال بووووو  ض سووووولطان ا طووووورا نول مهنبوووووي صووووواحب                                                      ويش 

                                                                 دحبات بتسميت  الجديدة سس ادة الدابود الو ايك حسوني بوز الو ايكس ض بودء    اان
                                                          الس ي لور  دستور ض  لق السلطة ااندحبية مون ريواض الصولي وب وض 

                           كلموووة... وال  وووك بسوووت كلموووات ض     01  ب                            صوووح  لبنوووان ض الدووووتلي يسوووتديل 
                                                             توريي للب ثوات الدبلوماسوية حوول موجبوات ااندوحب ض نوامور مشوددة مون 

                                                            ايك بمن  ااتجار بالر يق في منطدوة ال لوويين ض... ومن و   رتوداء          حسني ال  
                                                                الكوفيووة وال دووال والشووروال ض الوو ايك يسووتدطب ابوود الحميوود كرامووي وسووامي 
                                                           الصلي وكميل شم ون وكمال جنوبحط ونصوو  الفارول وسوليمان ال لوي ض 
                                                                 تموواك ملحووو  موون الملووز ابوود ال  يوو  بحسووني الوو ايك ض... ولدوواء لوو  فووي 

                                                  الملوووز فووواروق ض المملكتوووان بسووو ودية ابووود ال  يووو  ومصووورية            نشووواع مووو 
                                                                فاروق( ت ترفان في و ت واحد ب هود سووريا حسوني الو ايك ض  سوتفتاء الو  
ووول نن يبووودن ااسوووتفتاء ض                                                                    رباسووة الووو ايك دون نحووود غيووور  ض... وي لوون فوووو    ب 
                                              ت                     وفوووود ملكيوووة للتهنبوووة... ولبنوووان نول الووودول  اترافوووات بحسوووني الووو ايك الوووربيس 

                                                             ت فت  اليوو  ض الدوووتلي ي ووادر بتكووريك  لوو  سويسوورا... والتووروي  صووحافيات   ُ   ة الُمسووتة 
                                                                 وفي المساجد بت  يك سالوربيس المشوير حسوني الو ايكس ض ثمانيوة نطنوان مون 
                                                             حلويات سغروبويس حملت هوا ب ثوة مصورية  ديوة مون الملوز فواروق ض  طيوب 
  ة                                               ت                  صحة نول جم ة يءديهوا حسوني الو ايك يدوول س ن كثيورات مون البلودان ال ربيو

نوا بهواس ض حسوني الو ايك  ِ                                                تتمن  نن يكون لها ِمث ول ن موة ااندوحب التوي  فر                    
                                                           ي تووور  لصوووحيفة سويسووورية بالصوووني ي ن السووو ودي والمصوووري ض... وحملوووة 
                                                          ارا يوووة اليووو  بسوووبب  ندفااووو  نحوووو مصووور والملوووز فووواروق ض... وي اطوووب 
                                                              نوووووري السوووو يد ب بووووارة س ذا نراد نن ي يفنووووي فهووووو ي لووووك نننووووي ناوووور  كيوووو  

                   ِّ                                        ت س ض حسووني الوو ايك يسوولِّك ننطووون سوو ادة  لوو  لبنووان فيووتك  اداموو  رميووات       نتحوودا 
                      بدوووورار موووون بشووووارة ال وووووري       0666- 7- 8     ت            جنووووديات يوووووك الجم ووووة     01      برصوووواع 

                                                     ت         ت وريووواض الصووولي ض اارتبووواز يت ايووود فوووي ا حووووال السوووورية دا ليوووات ولبنانيوووات 
   وي       ت                                                           ودوليات ض الحفلة السا رة ا  يرة لحسني ال ايك  ب ل  ندحب سوامي الحنوا

ادام  ومحسن البرا ي رميات بالرصاع.                                  ت         الي  وا 
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                         اإلنقالو األول ا  روايتي ن:
   87 ...........                    ورباسة شكري الدوتلي                                 رواية  الد ال  ك ان حسني ال ايك

                                                        يحووودد  الووود ال  وووك شوووراكت  فوووي ااندحبوووات السوووورية الثحثوووة: حسوووني      كيووو 
  ك                                                               ال ايك. سامي الحناوي. نديب الشيشوكلي ض  ستحروار موا حودث ب ود تسول  

                                 مووون السووولطات الفرنسوووية ض... وكيووو  نن       0660- 8-  07                 سووووريا شوووءونها يووووك 
                            ة                     ُ               شكري الدوتلي كان المهيمن، ومةن حاد ان  من الوو راء ُيو ال اون الكرسوي 
                                                               بمن في ذلز س داهلل الجابري وفارس ال وري وجميول موردك ولطفوي الحف وار 
                                                           ت           ض الناجون من الهيمنة الدوتلية والمت اونون م   نصبحوا ن صامات نلود اء لو  

                                        د  ندوووحب حسوووني الووو ايك ض كيووو  نن ااندوووحب كوووان                   ولوووك يوووداف وا انووو  انووو
                                                           حركووة طابشووة  وواك بهووا سرجوول نحمووق متهووور  ووو حسووني الوو ايكس ض مووا  ووي 
                                                                  حكايووة البرووااة الفاسوودة والصووفدات المريبووة وال اسوورة التووي ت ا وودت اليهووا 
                                                      مصوووولحة التموووووين فووووي الجوووويا موووو  ب ووووض الملتوووو مين نصووووحاب سالشووووركة 

                               ق رروا سو يد.  بورا يك موردك. اوادل                                   ال ماسية الص رىس فاب  الموالكي. رفيو
                                                             الحنبلوووي.  الووود ا يووووبي ض تجربوووة موووداف  رووود الطوووابرات بحروووور الدووووتلي 
                                                               و الد ال  ك وحسني الو ايك ال ت ورق الدنابول مون فو اتهوا انود ااطوحق ض 
ووول نن يحمووي حسوووني الووو ايك نفسوو  مووون ال ووو ل بتهمووة ااشوووتراز فوووي                                                             موون نج 

                        الودول ا جنبيوة فوي ااندوحب                              ة       صفدات  اسرة  واك بوااندحب ض دةور لوب ض
                                                         ض جولووووة مباغتووووة للدوووووتلي وال  ووووك فووووي نحوووود انووووابر مسووووتوداات الجوووويا 
                                                                   ومشا دة نكياس الفاصووليا اليابسوة مكد سوة  لو  جانوب الدمور الودين وال يوت 
ن  نات كووان السووم                                                         ت            ض... وانوودما طلووب الدوووتلي فووت ي  حوودى التنكووات الم بوواة سووم 

وووو  حسووووني                         الوووو ايك ب وووود  كتشووووا  ا موووور                                    ن وووورب  لوووو  السووووواد ض  متدووووان وج 
ن طلووب الدوووتلي سوابوركووا س وب ووض  ُ                                                        وتصوواُاد رابحووة كريهووة موون  ط ووة سووم      
                                                                البوويض لدليوو  فووي مدووحة ض موواذا حوودث لحسووني الوو ايك ب وود الرابحووة الكريهووة 
ن                                                              ومووواذا دار مووون حوووديث بوووين الدووووتلي و الووود ال  وووك حوووول ا مووور ض السوووم 

صوووها ض الروايوووة                      الصوووحفية لموروووون تنكوووة                                              الفاسوود فوووي السووويارة الرباسوووية لفح 
ن وغير ا بين الربيسي ن ض وثابق فيصل ال سلي التي نشو لت ال روب                                                                   السم 
                                                             فوووي نف وووس حسوووني الووو ايك ض... وانووودما  ن بووول ال سووولي دار  اتهووواك حسوووني 
                                     ت                         الوو ايك ض الدوووتلي يشووا د فووي الموو ة جنووودات يمسووحون الصوودن اوون ال رطوووا 

                 الجويا الو  وجهو  ض                                             ت   الفرنسي الفاسد في البنوادق ض... ويصوف  اديودات فوي
                                                    ت             نوصا  الدوتلي وال  ك الثارية لحالوة حسوني الو ايك مارويات وب ود  نكشوا  
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ر محسوووون                                                          حوووواالت الفسوووواد فووووي الجوووويا ض مووووا يرويوووو   الوووود ال  ووووك اوووون دو 
                                            ت                    ت البووورا ي لووودى الدووووتلي لت يوووين حسوووني الووو ايك موووديرات ل مووون ال ووواك ثوووك  ابووودات 

                 كمووا يووروي الدوووتلي                                               للجوويا ض كيوو  مه وود حسووني الوو ايك لحركتوو  ااندحبيووة
                                                            وال  وووك ض نوووع موووذكرة بمطالوووب الجووويا  ووود مها حسوووني الووو ايك للدووووتلي ض 
                                                                     و اب  لدواء حسوني الو ايك بوالربيس الدووتلي حوول الموذكرة ض  تفواق الربيسوي ن 
                                                         ِّ        ال  نن يحل فو ي سلو محل حسني ال ايك ض... وما ف ل  ب ود تلدِّيو  الورد 

                       البوورا ي بووااندحب ض ليلووة                                          الوو  الرسووالة ض   تنووان الدوووتلي بم رفووة محسوون 
وف  لهوا ض...                                                                   ااطباق في د يدتي ن ال   الد ال  ك فوي دار  الو  نحوو وص 
                                        ِ                           ثوووك تفاصووويل ند لووو  و وووو بالبيجاموووا الحريريوووة وِمووون دون ن  اراتووو  الطبيوووة  لووو  
                                       ت                  مركوووو  الشوووورطة ال سووووكرية ض كيوووو   نتهوووو  مسووووجونات  الوووود ال  ووووك وسووووابق 

روووها متووور ُ       ونصووو  و جووواق ُشوووباكها                                         سووويارت  فوووي غرفوووة طولهوووا متوووران وار             
                                                              مكسور ثك ب د ذلوز فوي  ن انوة سوم  فيهوا اويول مروروبين ض  الود ال  وك 
                                                                 السجين كما سابر المساجين ض... وتسواءالت  ب ود تود ين سويكارة مون النوون 
                                                                الرديء نش طت ذ ن  و د نت ناصاب  المتووترة اون مصوير الوربيس الدووتلي 

                    وا وو  نصوود اء الدوووتلي                                           وسووابر الووو راء وربوويس مجلووس النووواب ض... واوون م
                                                  ِ            وبالوذات الملوز ابود ال  يو  وريواض الصولي والملوز فواروق ِمون الوذي جورى 
                                                           ض... و ل نن للملوز الهاشومي ابوداهلل اح وة بوااندحب بهود  روك سووريا 
انِتو  اون                                                            ِ       ل  ال را ا ردنويض لح وة البكواء الطويول ل الود ال  وك انود طم 

وو  ض فريوود  يوون الوودين يندوول  لوو  ال بنتي                         ووك شووروط حسووني الوو ايك                                              وجتوو  وا 
ووي الدوووتلي ض ال  ووك ينتدوود فووارس ال وووري ربوويس مجلووس النووواب            ِّ                                                     ونولهووا تنحِّ
ِ   ت                                                       مفتِرروووات ننوووو   رتووووا  لقندووووحب وموووو  فكووورة تنحيووووة الووووربيس الدوووووتلي ض لدوووواء     
                                                                واناق ال  ك للدوتلي والبورا ي فوي المستشوف  ال سوكري ض الدووتلي يصو ، 

                 اجووو  سوووداس ني ربووويس                                          و وووو سوووجين فوووي المستشوووف ، حسوووني الووو ايك بانووو  سب
                                                         اصووابة ض جمااووات موون سالب ووثس تهلوول فووي الشوووارن لقندووحب ض ت فوويض 
                                                                  مستوى الط اك للدوتلي وال  ك والبرا ي من ط اك درجة الرباط  ل  ط واك 
                                                           درجووووة الجنووووود ثووووك  اووووادة الن وووور ض تفاصوووويل د يدووووة اوووون يوميووووات اا امووووة 

         توووا تاييووود                                                       للدووووتلي وال  وووك وس ووورين سوووجناء فوووي المستشوووف  ال سوووكري ض بر ي
             ن الووو  الوووربيس    ي                                            لقندوووحب مووون سووولطان ا طووورا و اشوووك ا تاسوووي سالحا ووود

                                                                  الدوتليس ض دواف  حسني الو ايك لحول البرلموان وتوالي  حكوموة برباسوت  مون 
                                              ت                 ا مناء ال امين للوو ارات ض نووري السو يد يحرور جووات ويدتور  الو  حسوني 



11 

د  الف وووول المصووووري         السوووو ودي   -                                     ة               الوووو ايك  تحوووواد سوووووريا موووو  ال ووووراق ض... ورة
                                          ت                       السوووري  الووو   وووذ  ال طووووة ض بووودء التنديووود  ذاايوووات بااموووال الوووربيس الدووووتلي 
ر  حالت   ل  محكمة  اصوة ض الدووتلي يشوترط لكوي  س نم                                                                 بالحديث ان در 
                                                                    يستديل السما  لو  بالم وادرة  لو  نوروبوا ض... وال  وك يتحودث بالتركيوة مو  

       ت جووووا                                                   الدووووتلي كوووي ال ي ووور  الحوووارس مووواذا يدووووالن ض تحروووير م وووامح
                                      ت                        السووفر للدوووتلي وال  ووك ب وود ااسووتدالة  طيووات ض  ووروق الوو  مسووتوى ل الوود 

                                            السوجن  لو  دار  ض حوراز  الود ال  وك بوين م وادرة   -                  ال  ك من المستشف 
                                                            اااتدووال وحتوو  ااندووحب الوو  حسووني الوو ايك و ت لوو   ووو ومحسوون البوورا ي 

     0666   سب  /     نغسطس    00    يوك 

 
    010 .............................  ي                              واية الربيس الشيخ بشارة ال ور        ... ور 

                                                                    المكالمووووة الهاتفيووووة الصووووباحية التووووي تلد ا ووووا الووووربيس اللبنوووواني الشوووويخ بشووووارة 
                                                           ال ووري حووول  ندووحب حودث فووي سوووريا ض  نشوو ال البوال الوو  سشووكري بووزس 
                                                              تحت الحراسة في مستشف  المو ة ض الشويخ بشوارة رنى فوي ااندوحب راونوة 

  ث                                                           وفووي الحملووة الوو  اهوود الدوووتلي اوودك  نصووا  ض... ويتشوواور موو  مب ووو 
                                                         مووون الملوووز فووواروق نتووو   لووو  بيوووروت اسوووتطحن الحووول فوووي سووووريا ض موفووود 

          نردنيوة فوي   -                                                    ارا ي ب د الموفد المصري، وتساءل مشرون حول يود ارا يوة
                                                          ااندووووحب ض الدبلوماسوووويون ال وووورب وا جانووووب لوووودى لبنووووان سيتنصوووولون موووون 
ل بنو ي دوب من دك ن يهك يوس س ض  اتماد الحيواد التواك                                                                    الحدث كما تنص 

اتبار ما حدث  جراءات دا لية ض حسوني الو ايك يوتهك ريواض    م   ة وا                                                              غص 
                                                            الصوولي بانوو  وراء مهاجمووة صووح  لبنانيووة لقندووحب الطووابا ض... ويب ووث 

                                               شووكوى موون مو وو  ريوواض الصوولي موو  موفوود  وواع  لوو  الووربيس   -       برسووالة
                                                                 بشووارة ال وووري ض سنسووون ال وا ووبس التووي يوورى حسووني الوو ايك حصووولها للبنووان 

                                                  د توفيووق سووالك  لوو  حسووني الوو ايك ابحغوو  الحوورع التوواك موون              ض  يفوواد ال ديوو
ُ                                        جانووب لبنووان الوو  احبووق اُ  وووة ض... ثووك  يفوواد محموود الووي حمووادة وفريوود                       
                                                          شووهاب ل ووور ض ب وووض الشوووءون الطاربووة نمووواك حسوووني الووو ايك ض الم ارروووة 
                                        ُ                         اللبنانية لقندحب تنشط في و ت واحود مو  تهافُوت ب وض اللبنوانيين للتدورب 

ِ                                     حبوي ض المفِجو  والمءسوو  فوي ن ور بشوارة ال ووري وريوواض              مون ال هود ااند           
         ُ                                              الصوووولي تهافُووووت سووووامي الصوووولي وكميوووول شووووم ون وسووووليمان ال لووووي وكمووووال 
                                                        ة   جنوبحط ونصووو  الفاروول وابوود الحميوود كرامووي الوو  دمشووق حيووث  سووتدبلةهك 
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                               ة                           حسني ال ايك نحسن  ستدبال ض الحنةق مستمر من صواحب ااندوحب الو  
                             رة الوووو  حياتوووو  بااتفوووواق موووو  نحموووود                              ريوووواض الصوووولي ويتهموووو  بتوووودبير مووووءام

                                                          ت    الشوووراباتي ض لدووواء لوووك يوووتك بوووين حسوووني الووو ايك وحميووود فرنجيوووة موفووودات مووون 
                                                                 الرباسووووة اللبنانيووووة ثووووك تحوووود د المواوووود ب وووود مفاجوووواة ض بشووووارة ال وووووري يدووووول 
                                                         للمب وووووث السوووووري حسوووون جبووووارة  ن الوووو  حسووووني الوووو ايك  سووووتبدال الجووووو 

                        الملووز ابوود ال  يوو  وبشووارة                                  ة        الموبوووء بجووو صووا  ض بر يتووان متبادةلتووان بووين
                            ِ                                   ال وري حول مورون سووريا المندِلبوة ض مسويرة اااتورا  بال هود ااندحبوي 
                                                                ون ميووة  اتوورا  لبنووان ض... والملووز ابوود ال  يوو  يطلووب موون بشووارة ال وووري 
                                                         تحسوووين ال ح وووة مووو  حسوووني الووو ايك ض  متنوووان وحبوووور ب ووود  بوووح  ريووواض 

                          بال هود ااندحبوي ض السو ودية            ت        ت                    الصلي لويحت و اتفيوات حسوني الو ايك اااتورا 
                                                          ومصووور ت ترفوووان ب ووود  اتووورا  لبنوووان ض حملوووة انيفوووة مووون حسوووني الووو ايك 
                                                         بحرووور ريوواض الصوولي الوو  ملووز ا ردن ابووداهلل ونوووري السوو يد ض  يمووة 
حتكوواك  لوو  مصوور والسوو ودية ض لدوواء الوو  مسووتوى                                                               حمووراء الوو  الحوودود وا 

           ا شووووة نفكووووار                                                  الدمووووة فووووي شووووتورة لتطمووووين لبنووووان وحلحلووووة نمووووور االدووووة ومن
                                                                لمصلحة لبنوان وسووريا ض  يوارات شيشوكلية الفتوة للدوا رة ومكوة وبيوروت ض 
                                                                محاولة من سياسيين وممثلين من م  وك المحاف وات ل وودة كريموة للدووتلي 
                                                              مون ااسوكندرية  لو  دمشووق ض منيور ال جحنوي ي تبوور سوجن المو ة كالمدووابر 

             وو يتحودث اون                                                      ونن  مثل سالباستيلس.. ونكورك الحووراني ي تورض.. والوي بو 
                                                              سسجن الن وارةس ا ف و  مون سوجن المو ة ض سراء فوي مسوالة نن يكوون ربويس 
                     ت       ت                                     الدولوة السوورية مسويحيات نحيانوات ض ال شوية مون وطون مسولك فوي سووريا ينتدوول 

                                                               مسولمو لبنوان، ووطون مسويحي فوي لبنوان ينتدول  ليو  مسويحيو سوووريا ض  يو   ل
               س لموواذا ال يريوود                                                  الدوووتلي يدووول ليوسوو   بوورا يك ي بووز فووي صووحيفة سا وريووان

                   ت                                                  اووادة  نت ابوو  ربيسووات للدولووة ض... و الوود ال  ووك يسووتديل ل وودك  وودرة حكومتوو  
                                         ال  مواجهة ن مة مفاجبة ب د نش ر الدستور.

 
    060 ................................                 من  ايك  ل   ايك               اإلنقالو الثأن : 

                                                       موون الدصوور  لوو  الموو ة موون دون  طووحق رصوواع ض سووتة بحغووات بتو يوو  
                        ندوووحب الووو  ااندوووحب ض ت ه ووود                    حنووواوي توروووي دوااوووي اا  ال            الووو ايك سوووامي 

                                                             ب ووووودة الجوووويا  لوووو  الثكنووووات وتسووووليك نمووووور السياسووووة للسياسوووويين ض  اشووووك 
                             ت                           ا تاسوووووي يتووووورنس حكوموووووة تروووووك ن طابوووووات سياسووووويين نبووووور  ك  الووووود ال  وووووك 
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                                       ت                  وش صووويات ح بيوووة مووون بيووونهك ميشوووال افلوووق و يووورات للم وووار  ض كيووو  نن 
         موون  اووداك       سووااة    01                                           تشووكيل الحكومووة تووك فووي مبنوو  رباسووة ا ركووان وب وود 

ول                                                         ِ        حسني ال ايك ومحسن البرا ي ض شروط ال سكر ال  السياسيين وِمون  ب 
                                                      تشووووووكيل الحكومووووووة ض و راء موووووون دون تصووووووريحات  شووووووية ال هووووووور ب وووووودك 
                                      ت                          اانسجاك والتفا ك ض الدوتلي يهنو ء بر يوات مون جنيو   اشوك ا تاسوي ولويس 

   يك                                                       حناوي.. ومصر والس ودية تت طيان تاييود ما ل هود حسوني الو ا  ال     سامي 
                                                                   ض نرملة ننطون س ادة ت ور الحناوي لتشكر  بإسك الدووميين السووريين الو  

                   رياض الصولي ض  اوادة   -                                           مو ف  من  اداك  وجها في لبنان بشارة ال وري
ُ                                                         ُرووباط ُمب  وودين نحوود ك ال ديوود نديووب الشيشووكلي ض... وبوودء تن يوو   وو ابن       ُ

         ال بوال                                                           حسني ال ايك في بيت  وفي مكتب  ض  نش ال بال الحناوي كما  نشو
                                                          حسوووني الووو ايك فوووي مسوووالة  اتووورا  مصووور والسووو ودية بووو  ض منافسوووة بوووين 
                                                                    المملكتي ن ومسواراة المملكوة الثالثوة لقاتورا  ض لبنوان ي تور  مباشورة ب ود 
                                                           اتوووورا  مصوووور والسوووو ودية ض سالحوووو ب الوووووطنيس يفوووواج ء ال هوووود الجديوووود 
                                                         ت    ب طوووة ليسووت فووي الحسووبان ض... وال يمووان  فووي نن تكووون سوووريا جوو ءات موون 
                                                             مملكوووة وليسوووت جمهوريوووة ض مجلوووس الجام وووة ال ربيوووة ال يدووورر.. والحنووواوي 
   ِّ                                                      يلووووِّ  بوووالجيا ض ت وووديحت دسوووتورية نوصووولت  اشوووك ا تاسوووي  لووو  رباسوووة 
                                                                   الدولة.. لكن  لك يدرز ما تمنا  ض نديوب الشيشوكلي يندلوب الو  الحنواوي ض 
ُ                                       تطمين ا تاسي وت بير ان ُحس ن النية والحرع ال  اابت واد اون ال مول                         

                                                        لسياسوووي ض نوووا ك الددسوووي يجووورب ح ووو  لبرووو  سوووااات ب ووود ت ث ووور  الووود  ا
                                                  ِّ              ال  ك ض... فيدرر الوربيس ا تاسوي ااسوتدالة ض بيوان يءشِّور  لو  نن  نواز 
                                                           بووووادر  ندوووحب ثالوووث ض روايوووة نوليوووة اووون دوااوووي  ندوووحب الشيشوووكلي الووو  
                               ت                                 الحنووواوي ض اوووودة  الووود ال  وووك ربيسوووات للحكوموووة و ووورار ببوووراءة الدووووتلي مووون 

ست حل النفوذ ض  غتيال الحنواوي ال ابور      جمي   ُ                   ُ                                            ُتهك سوء  ست مال الُسلطة وا 
         ت                                                 بيوووروت سووورات بوووالدرب مووون منووو ل صوووبري حموووادة ض... وفوووءاد شوووهاب ب ابووود 
          ِّ                                                    الجووويا( يشووويِّ  جثمانووو   لووو  الحووودود ثوووك  لووو  دار  فوووي حوووي سنبوووو رمانوووةس ض 
ميول لحوود وفوو ي البردويول ومحوامون                                                                    المحامون اللبنانيون سوامي الصولي وا 

بووون  بوورا يك الحسوويني وابوود ال نووي  نوووت موون  ت وول سموور سووح      سووور         ِّ                                                    يون يبرِّ
وووول                                                          الطيووووران ال ديوووود محموووود ناصوووور ض مروووومون مووووا صووووحح  الشيشووووكلي ب ب 
                                                                  ندحب ( للملز فاروق والمسءولين المصريين ان الور  السوري وموا يدوال 
                                                             حوووول كثووورة ااندحبوووات وطبي وووة كووول مووون ااندحبوووي ن الثووواني والثالوووث ض... 
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وول الشيشووكلي نفسوو  موون وراء        ويرمووي ا                                                           لمسووءولية الوو  السياسوويين ض توودر ق ند 
                                                      ت            السووتار  لوو  الواجهووة ض... و الوود ال  ووك يت اموول م وو  تكريميووات وكانوو  ربوويس 
                                 ُ                         دولووة ض  غتيوووال ريوواض الصووولي فوووي امووان ُيربوووز لبنووان وسووووريا ض اصووواك 
حسان حصني ال يشاركان فوي و وو                                                                 المحايري يشمت.. ونكرك الحوراني وا 

ِ     ت                                 ا د يدوة صومت ِحودادات الو  ريواض الصولي ض الشيشوكلي بربويس          نواب سوري             
                                                        ا ركوووووان( يتشووووواور فوووووي الطووووواب  مووووو  الملوووووز ابووووود ال  يووووو  فوووووي توووووداايات 
                                                             ااغتيووالي ن فووي امووان والدوودس ض فيرووي ا تاسووي و يوور ال ارجيووة يفوواج ء 
                                           ة                 ربيسوووو  حسوووون الحكوووويك ببيووووان فيسووووتديل الحكوووويك المحوووورةق ض حماسووووة نسووووابية 

                           موو  بريطانيوا ض جويا الشيشووكلي       0604         ر م ا ودة             ت         سوورية تاييودات ال وواء مصو
                                                            يتسوولك  موواك ا موون ويباغووت حكومووة الوودواليبي ببحغووات  امووة متححدوووة ض 
                                                          فووو ي سوولو فووي مواجهووة ا حوو اب والمتحوو بين ض صووابب سووحك نول مهنبووي 

                                                              شكلي بالرباسة وا مير سلطان يندل تهنبة والد  الملز ابد ال  ي . ي   الش
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