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صب������اح اخلير! وأقول: "صب������اح اخلير" ألنني أكتب 
في صباح يوم جدي������د من أيام ال يعرف فيها املوت 
التعب، وال القصف املجن������ون الراحة، وال احلصار 
القاس������ي حتى التث������اؤب... وألن "صباح اخلير" في 
بيروت كلمة باتت الي������وم مثقلة باملعاني والدالالت؛ 
فالصباح منشود بعد ليالي العبث باحلياة واملصير، 
واخلير مفقود في زمن ينبت فيه للشر ألف مخلب 

ومخلب.
   ولقد عشت حصارات كثيرة، مع أطفالي ورفاقي 
وش������عبي، لك������ن دون ش������ك أنه احلصار األقس������ى، 
واألدهى؛ ألنه مح������اط بألف التباس والتباس، ألنه 
ق بألف عج������ز وعجز عن س������ؤال يقول: من  مط������وَّ

يقصف من؟! ومن يساعد من؟!
لكي ال يضي������ع علينا الوضوح، أؤك������د لك أننا أمام 
"إسرائيل" جديدة في لبنان، نعرف جذورها، ونعرف 
حدوده������ا احلالية، ونع������رف أيديولوجيته������ا؛ لكننا 
ال نعرف كيف ميكن أن تتس������لل هذه "االس������رائيل" 
الصغرى خلدمة "إس������رائيل" األصلية وس������ط هذا 

الركام من تناحرات األنظمة العربية وخالفاتها.
هل نصدق ما ترى أعيننا؟! هل عش������نا لنرى كياناً 
هجيناً آخر يقوم، ليس بسبب عجز العرب فحسب، 
وال حتى بسبب تواطؤ بعض حكامهم فقط، بل يقوم 
بأيدين������ا نحن! نعم، بأيدي العرب أنفس������هم، الذين 
ون حساباتهم بعضهم مع بعض،  يعتقدون أنهم يُصفُّ

فإذا بهم يصفون لبنان بلداً وشعباً ومصيراً...

احل�سار الأق�سى

ر�شالة من معن ب�شور اإىل الدكتور عبد العزيز املقالح
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���اب، وفا�شت �شكواهم  اأث���ارت احلرب الأهلية وتداعياتها معان���اة مريرة لدى املفكرين والُكتَّ

وا عن تلك املعاناة بر�شائل  م���ن اأو�شاع وطنهم؛ فكتبوا حول ذلك اأعم���الً اإبداعية مميزة، كما عبَّ

لأ�شدقائهم وزمالئهم. 

يف هذا العدد تن�شر »غيمان« ر�شالتني: الأوىل كتبها الدكتور معن ب�شور، وهو مفكر و�شيا�شي 

عربي من لبنان ونا�شط يف الق�شايا العربية من خالل موؤلفاته ومواقفه. 

والر�شالة الثانية كتبها ال�شاعر بول �شاوؤول، وهو �شاعر لبناين كبري وناقد ومرتجم مهم. 

وق���د بعث���ا بر�شالتيهما هاتني اأثناء احل���رب الأهلية يف لبنان وما تعر����ض له املبدعون من 

ت�شتت واآلم.
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معن بشور )الثاني من اليسار( مع الدكتور عبدالعزيز املقالح، ويظهر في الصورة الرئيس عبداهلل السالل

أعت������ذر عن إزعاجك������م بهذه الكلم������ات التي كتبتها 
بعد لي������ٍل تراجعت جنومه أم������ام القذائف املتكاثرة 
املتناثرة؛ ولكن أعرف أنك مع جميع اإلخوة واألحبة 
في صنعاء تريدون أن تسمعوا شيئاً من بيروت، ولو 

كان من نوع الهذيان الذي أخطه اآلن...

عزيزي الدكتور:
لقد كن������ا مندفعني في حركتن������ا الوحدوية اللبنانية 
والعربية، وكان نش������اطنا ميأل ساحاٍت عراٍض في 
البل������د الصغير، حت������ى فوجئنا به������ذه احلرب التي 
تعددت أسبابها وأش������كالها، لكن يجمعها دون شك 
ش������أن بارز: أن للحرب في لبن������ان مصالح ضالعة، 
وقوى مس������تفيدة، وأدوات بات مصيره������ا مرتبطاً 
بدميوم������ة ه������ذه احلرب دون ش������ك، وال أدري كيف 

سننتزع لبنان اجلميل من براثن هؤالء جميعاً...
أرج������و منك������م أن تهتموا مبا يجري ف������ي لبنان، وأن 
تطالبوا بالضغط، أوالً وأخيراً، على "عماد" اعتمد 
اجلن������ون وس������يلة للوص������ول، وأصر عل������ى أن يكون 
نيرون عصره اجلديد... مس������تفيداً دون ش������ك من 
أخط������اء وجتاوزات وممارس������ات لنا جميع������اً عليها 
مالحظات... ولعل في جتربتكم اليمنية ما يجعلكم 

تفهمونن������ا أكثر؛ فكل األخطاء ل������م تكن لتبرر عودة 
احلك������م البائد. وفي لبنان ما من ش������يء في الدنيا 
يجب أن يبرر حكم التواطؤ مع العدو اإلس������رائيلي 

والغرب االستعماري، حتت شعار: االمتيازات...
مع هذه الرسالة جملة مواقف وبيانات ونشاطات لنا 
لع عليها مع إخوتنا هناك، وأن تساعدنا  أرجو أن تطَّ

في إيقاف هذه املجزرة امللعونة املستمرة.

أخـــــوك: 
                           معن بشور


