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ذالطلبة

ذملخصذالبحث

بعض االقطار ، إقامة تجمع أو حمؼ يضـ اليدؼ مف مشروع الحمؼ االسالمي فإ
بسبب انضماـ ايراف الى ىذا ، ولكف ازعج الكثير مف االقطار العربية العربية واالسالمية

. وبغض النظر عف بدايات الحمؼ والنوايا واالىداؼ المتوخاة منو فقد عدتو بعض الحمؼ
االقطار العربية واالسالمية حمفًا استعماريًا وراؤه بريطانيا والواليات المتحدة االمريكية في 

، لذلؾ السوفيتي في منطقة الشرؽ االوسط صراعيما ضمف سياسة الحرب الباردة مع االتحاد
، وربما وصؿ االمر الى انقساـ االقطار عربية متباينة بيف مؤيد لو ورافضكانت المواقؼ ال

ربية الى فريقيف، ووقوع خالفات مع المممكة العربية السعودية بسبب ممارستيا الضغوط الع
تسعى  عمى بعض االطراؼ العربية مف اجؿ كسب تأييدىا واعالف اشتراكيا في حمؼ اسالمي

طرؼ ضد طرؼ  ارادت اف تتجنب الوقوؼ الى جانب ، وال سيما لبناف التياليو السعودية
 اخر.

(Lebanon's position from the Islamic alliance 1966) 
The idea of the Islamic alliance to the mid-sixties at the invitation of Saudi King 

Faisal bin Abdul Aziz Al Saud, So as to create a pool or alliance includes Islamic 
countries, has bothered a lot of Arab countries on Iran to join this alliance. Regardless of 
the beginnings of NATO's intentions and objectives it has promised him some of the Arab 
countries and Islamic alliance behind colonial Britain and the United States in their 
conflict within the policy of the Cold War with the Soviet Union in the Middle East. 
Therefore Arab attitudes were mixed between supporters and dismissive. As for Lebanon 
(government and people) were in the forefront of Arab countries that rejected the alliance, 
but launched a broad campaign against him and considered it a serious project and 
policy alien to the Arab countries, with the aim of destabilizing security in the Arab region. 
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ذادلقدمةذ

عودي فيصؿ تعود فكرة الحمؼ االسالمي الى منتصؼ الستينيات بدعوة مف الممؾ الس
، وقد ازعج مع أو حمؼ يضـ االقطار االسالميةإلقامة تج، وذلؾ بف عبد العزيز اؿ سعود
. وبغض النظر عف بدايات الحمؼ ربية انضماـ ايراف الى ىذا الحمؼالكثير مف االقطار الع

والنوايا واالىداؼ المتوخاة منو فقد عدتو بعض االقطار العربية واالسالمية حمفًا استعماريًا 
مريكية في صراعيما ضمف سياسة الحرب الباردة مع وراؤه بريطانيا والواليات المتحدة اال

ربية متباينة بيف مؤيد لو  لذلؾ كانت المواقؼ الع ؛السوفيتي في منطقة الشرؽ االوسط االتحاد
، ووقوع خالفات مع قساـ االقطار العربية الى فريقيف، وربما وصؿ االمر الى انورافض

عمى بعض االطراؼ العربية مف اجؿ المممكة العربية السعودية بسبب ممارستيا الضغوط 
 .ي حمؼ اسالمي تسعى اليو السعوديةكسب تأييدىا واعالف اشتراكيا ف

( فكاف في مقدمة االقطار العربية التي رفضت الحمؼ بؿ أما لبناف )حكومًة وشعباً 
، سياسة دخيمة عمى االقطار العربيةوشنت حممة واسعة ضده وعدتو مشروعًا خطيرًا وانتياجًا ل

مب غأ وكدتأ، وىو ما راعات بيف اقطار المنطقة العربيةاليدؼ منو عمى ما يبدو خمؽ ص كاف
، والسبب مع الحكومة السعودية ، مما ادى الى توتر العالقةتصريحات المسؤوليف المبنانييف

ف سياستيف في ذلؾ اف لبناف بشكؿ خاص وبالد الشاـ بشكؿ عاـ كانت تمثؿ منطقة صراع بي
والسياسة السوفيتية لذلؾ كاف ىذا التوجو لمقيادات المبنانية في ىذه  مريكيةىما السياسة اال

، ؿ السوفيتي في تمؾ المدةالمدة وبناًء عمى توجيات غربية ترغب في ابعاد لبناف عف التغمغ
كؿ عاـ والحمؼ االسالمي بشكؿ لذلؾ كاف اعالف الرفض المبناني الى سياسة االحالؼ بش

بعيدة عف الدخوؿ في صراعات ف انتياج سياسة خارجية متوازنة ، الذي كاف نابعًا مخاص
، وسوؼ يسمط البحث الضوء عمى عالنيا عف التزاميا بمبدأ الحيادعف ا ، فضالً عربية

الموقؼ المبناني مف الحمؼ االسالمي الذي دعت اليو المممكة العربية السعودية في عيد 
ؼ عماؿ المصادر والوثائؽ والصحمف خالؿ است (2:86 – 2:75الممؾ فيصؿ بف سعود )

 .المبنانية التي تناولت الموضوع
ذ:أثريهاذعلىذسواسةذلبنانذاخلارجوة:ذسواسةذاالحالفذوتاواًل

، ُيعد ظاىرة قديمة يف لبناف ومحيطو العربي االسالمياف التشابؾ والتفاعؿ سياسيًا ب
. فالسياسة الخارجية المبنانية (2)تعود الى الوقت الذي كاف فيو لبناف جزءًا مف الدولة العثمانية
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، ولشخصيتو واستقاللو وسيادتو في ارات المحدودة لوجو لبناف الدوليتأتي في طميعة القر 
ت سيادتيا الوطنية بجميع ف الدولة ال تكوف مستقمة استقالاًل تامًا اال اذا مارسأل؛ الوقت نفسو

ف إ، وعمى ىذا االساس ذلؾ فةة خارجية تممييا المصمحة الوطني، فتقوـ برسـ سياسمعانييا
( برسـ سياسة لبناف الخارجية التي حاوؿ 2:81 – 2:75المبناني شارؿ حمو ) قياـ الرئيس

ف المحافظة عمى أًا اتسمت باالعتداؿ عادّ و اف يحافظ فييا عمى مصمحة لبناف الوطنية 
نما تأك سياسة التضامف  د عمىياالستقالؿ الوطني لمبناف ال يعني تخميو عف انتمائو العربي وا 

، يب بيف االطراؼ العربية المختمفةدور الوسيط في التقر  تأدية، ومحاولة مع الدوؿ العربية
، ثـ االمتناع عف االشتراؾ في اي حمؼ او معسكر او اة مقتضيات الوحدة العربيةومراع

التي ، ثـ اعطاء لبناف المنزلة قات الدوؿ بعضيا مع البعض االخرمعاىدة تستيدؼ تأزيـ عال
. ويتضح مف ذلؾ اف سياسة لبناف الخارجية (3)لمنطقة العربية والعالـ االسالميتستحقيا في ا
مؼ االسالمي المذكور ذلؾ مف ، وىي التي حددت موقفو مف الحااللتزاـ بالحياد القائمة عمى

سو ى بنفأ، اذ جعمتو ينرىا السياسي واالقتصادي عؿ لبنافف لمسياسة الفرنسية تأثيإذ إ، جانب
ذلؾ بيف الواليات  جانبًا عف الخالفات العربية واف ال يدخؿ طرفًا في الصراع الدولي القائـ آف  

 . يتي في الشرؽ االوسط مف جانب اخرالمتحدة واالتحاد السوف
لقد اىتمت الواليات المتحدة االمريكية بالشرؽ االوسط عامة والوطف العربي خاصة 

عمى المبادالت التجارية والنشاطات  الثانية مقتصراً  وكاف اىتماميا حتى الحرب العالمية
ف االىمية االستراتيجية لممنطقة لـ تغب عف باؿ الواليات المتحدة االمريكية إالتبشيرية غير 

بسبب مساندتيا لميجمة الصييونية عمى فمسطيف واثرىا في مستقبميا السياسي وانعكاسات ذلؾ 
 . (4)عمى المسرح االمريكي
" واخفاؽ باستثناء العراؽحمؼ بغداد في دفع الدوؿ العربية لالنضماـ اليو "وبعد اخفاؽ 

وانحسار النفوذ البريطاني في الوطف العربي في  2:67العدواف الثالثي عمى مصر عاـ 
دى اخفاؽ العدواف عمى مصر الى أالوقت الذي ازداد فيو النفوذ السوفيتي وال سيما بعد اف 

يات المتحدة االمريكية الى . لذلؾ سارعت الوال(5)الموالية لمغربنظمة العربية اضعاؼ اال
نظرية الفراغ في الشرؽ االوسط" س ايزنياور نظريتو المعروفة بػ "الموقؼ فاطمؽ الرئي تدارؾ

، ال سيما بعد اعالف بريطانيا االنسحاب مف الشرؽ فييا الى مؿء الفراغ االستعماري التي دعا
 االوسط.  
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لبناف موافقتو عمى رئيس وزراء  (6)اعمف سامي الصمح 2:68لثاني كانوف ا 34وفي 
اف الشيوعية العالمية الواليات المتحدة واضاؼ قائاًل "، واستعداده لمتعاوف مع مبدأ ايزنياور

، وقد كاف لبناف اكثر …"وعمى السمـ واالمف في العالـ  تشكؿ خطرًا عمى االستقالؿ الوطني
، وىكذا ارتبط كميؿ اذ كانت فيو حكومة موالية لمغربالدوؿ العربية حماسة لممبدأ االمريكي 

( ارتباطًا وثيقًا وصريحًا بالسياسة االمريكية التي كانت منسجمة 2:98-2:11) شمعوف
نوري السعيد  تمامًا مع السياسة البريطانية الرامية الى االطاحة بعبد الناصر وتقوية نفوذ

عف  يسيرة. تمؾ  إذًا نبذة (7)بوصفو زعيمًا عربيًا في الشرؽ االوسط الى جانب كميؿ شمعوف
التي سبقت دعوة المممكة العربية  ة تجاه القضايا العربية في المدةمواقؼ لبناف الخارجي

عف بقية  اً تام السعودية الى قياـ الحمؼ االسالمي الذي اختمؼ حولو الموقؼ المبناني اختالفاً 
 .طار العربيةاالق

، 2:76لعاـ ، في افيصؿ بف عبد العزيز فالحمؼ االسالمي ىو حمؼ دعا إليو الممؾ
إيراف ومف االقطار العربية  ولـ يوافؽ عمى االنضماـ إليو مف االقطار االسالمية سوى شاه

ضد المد الثوري  الموالي لمغرب بغدادحمؼ  ، والدعوة الى الحمؼ تعد محاولة لتوسيعاألردف
مف عدـ قياـ  وعمى الرغـ. ضد المعسكر الشيوعي الحرب الباردة في خضـ الوطف العربي في

عاـ  حريؽ المسجد األقصىمسألة  فيما بعد ثـ 2:78راف عاـ نكسة حزي ، إال أفالحمؼ
في العاـ  منظمة العالـ اإلسالمي الحمؼ تحت اسـ  ، أديا إلى قياـ نسخة مف ذلؾ:2:7
2:81((8     . 

"كؿ مف الجزائر والجميورية العربية اليمنية  رفضت فكرة " الحمؼ اإلسالمي وقد
دد مف والعراؽ ولبناف وسورية والكويت والعديد مف البمداف االسالمية في آسيا وافريقيا، وع

، وحينذاؾ لجأت السعودية إلى عقد مؤتمرات اسالمية عمى المنظمات العربية والدولية
 .  (8)مستويات مختمفة

قامة حمؼ اسالمي ليست إعمف اف فكرة أالرئيس المصري جماؿ عبد الناصر فقد  اما
، اما عبد الرحمف مشابية جرت في الماضي وفشمت كمياجديدة بؿ تأتي تكممة لمحاوالت 

 .  (9)نو ال يؤمف باألحالؼ بما فييا الحمؼ االسالميأالبزاز رئيس الحكومة العراقية فقاؿ ب
ناف الخارجية كاف ليا تأثير فعاؿ في العربية وسياسة لبف الصراعات أوال شؾ في 

 28ف حزب الوطنييف االحرار عقد اجتماعا طارئًا في إذ إ، موقفيا مف الحمؼ االسالمي

http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A9_1967
http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A9_1967
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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ف سبب ىذه أ، وتبيف زمة المالية التي تمر بيا البالدتدارس فيو اال 2:77تشريف االوؿ 
ي سار االقتصادية والسياسية التقميدية التاالزمة استيتار المسؤوليف وانحرافيـ عف المبادئ 

ف سياسة لبناف الخارجية ىي المسؤولة عف أوضح المجتمعوف أ، و عمييا لبناف منذ االستقالؿ
ف المسؤوليف اعتمدوا سياسة خاطئة ابتعدوا أل زمات قد تواجييا قريباً أالحالة المتردية وعف 

، فكانوا يعامموف اصدقاء لبناف لحقيقيسياسة الحياد ا فييا عف مصمحة لبناف والمحافظة عمى
 . (10)معاممة سيئة تتنافى مع مصمحة البالد

 :ذلبنانذالرمسيذمنذاحللفذاالسالميذ:ذموقفثانوًا

انتقدت األوساط الرسمية المبنانية التصريحات التي تثير النعرة الطائفية في لبناف، 
 28في  (12)الى وزير الخارجية المبناني فميب تقال (11)وفي سؤاؿ وجيو النائب صائب سالـ

حوؿ موقؼ الحكومة مف األطراؼ التي تسعى الى إثارة الفتنة والنعرات  2:77كانوف الثاني 
واإليقاع بيف أبناء البمد الواحد والمجوء الى الدسائس، فأجاب الوزير مؤكدًا عمى موقؼ لبناف 

 . (13)تدخؿ خارجي في الشأف المبنانيالمحايد وعدـ الدخوؿ في األحالؼ ورفض كؿ 
 2:77شباط  :2وزير الخارجية المبناني في  (14)وفي ىذا السياؽ أعمف جورج حكيـ

ف سياسة لبناف ال تغيير فييا تجاه ما أأماـ لجنة الشؤوف الخارجية في مجمس النواب المبناني 
لقد كاف العربية قائال: "الدوؿ يطرح مف أحالؼ مف اجؿ توطيد التضامف والتعاوف بينيا وبيف 

بانتياج سياسة غير مقيدة بأحالؼ وال مرتبطة بتكتالت، مستندة  لبناف دائما وسيبقى متمسكاً 
في الدرجة األولى عمى احتراـ متبادؿ لالستقالؿ والسيادة وعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية 

 . (15)لدولة أخرى"
رئيس الحزب التقدمي  (16)طوبسبب الموقؼ مف الحمؼ االسالمي حذر كماؿ جنبال

تشريف  28، اذ ادلى بتصريح في وقؼ مع المممكة العربية السعوديةالمبناني مف خطورة الم
لمحافظة عمى دعا فيو الحكومة الى ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة والكفيمة با 2:77االوؿ 

اخرى اف تفتعؿ ف ال شيء يمنع الدوؿ العربية او اي دولة أ، واكد مصمحة البالد العميا
، وبعد ذلؾ مباشرة نفت الحكومة (17)ف يحدد دولة عربية معينةأدوف مف ، االزمات في البالد

، ثـ صرحت بانيا تستيدؼ تقاربًا اسالميًا قياـ اي مساٍع إلنشاء حمؼ اسالميالسعودية عف 
 .      (18)لتأميف تأييد القضايا العربية
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ادـ مع المممكة العربية كانت حذرة جدًا مف التصف الحكومة المبنانية فإوعمى ما يبدو 
ف المبنانييف كانت لدييـ نشاطات عمرانية واسعة في المممكة منذ عيد الممؾ أ، عمما السعودية

، وبسبب ىناؾ استثمارات سعودية في لبناف عبد العزيز الى عيد فيصؿ وبالمقابؿ كانت
وغيره مف االقطار العربية مف اجؿ الضغوط التي مارسيا فيصؿ بف عبد العزيز عمى لبناف 

 . ى توتر العالقات بيف تمؾ االقطاراالنضماـ الى الحمؼ االسالمي مما ادى ال
ومف جانب اخر اثار السفير االيراني في لبناف ازمة بسبب الموقؼ المبناني مف 
الحمؼ االسالمي فتيجـ عمى رئيس الجميورية العربية المتحدة جماؿ عبد الناصر، لذلؾ 

تشريف  :2، وفي ير االيراني وحممو مسؤولية تيجمواستدعى وزير الخارجية المبناني السف
طمبت الحكومة المبنانية مف ايراف سحب سفيرىا مف بيروت، كما ردت الحكومة  2:77االوؿ 

                                               .                        (19)االيرانية عمى ىذا البالغ بالمثؿ وطالبت بسحب السفير المبناني مف طيراف
جاه أي رفض مشروع الحمؼ كاف الحزب الشيوعي المبناني يسير في ىذا االت

، اذ عده االتحاد السوفيتي اف المشروع مف بناة أفكار الدوؿ االستعمارية أمثاؿ اإلسالمي
سيا تفقد سيطرتيا عمى ، ال سيما بعد اف وجدت نفوبريطانياالواليات المتحدة األمريكية 

لعربية، ووصفو بأنو حمؼ المنطقة العربية بسبب الحركات التحررية التي عمت المنطقة ا
ط كامؿ لمتآمر "اف الحمؼ اإلسالمي مخط استعماري رجعي عمى غرار حمؼ بغداد

ف القوى إ ، ىدفو ضرب النيوض الوطني التحرري المعادي لالستعمار.االستعماري الرجعي
ف المعركة التي تخوضيا أمى اختالؼ اتجاىيا وفي جميع البمداف العربية تدرؾ الوطنية ع

اليوـ ضد الحمؼ اإلسالمي المزعوـ ليست اقؿ عنفا وشدة مف معركة حمؼ بغداد ومبدأ 
أيزنياور وبقية المشاريع االستعمارية التي اختمفت أسماؤىا وبقي جوىرىا واحد وىو العمؿ 

 .(20)حالة العبودية االستعمارية" عمى أبقاء العالـ العربي في
ومارس الحزب في الميداف العربي عماًل نشيطًا مف اجؿ فضح األىداؼ المعمنة 
والخفية لألفكار المطروحة عف الحمؼ اإلسالمي وكاف مف المبادريف األوائؿ لمتصدي لمحمؼ 

ى االجتماعية الذي وصفو باالستعماري الرجعي ومنبيًا عمى أخطاره السياسية واالقتصادية وحت
العربي بسياسة ، ومحاولة لربط العالـ التي تقاوـ األىداؼ االستعمارية عمى البالد العربية
 .(21)، وال سيما الواليات المتحدةالدوؿ االستعمارية



ذم.ذد.ذفهميذامحدذفرحان

ذ

موقفذلبنانذمنذاحللفذاالسالميذ

ذ6611 ذم.ذد.ذمعاذذهاللذجاسم

 

 (331 ( 
 

كما كانت البرقيات تتوالى عمى مجمس النواب المبناني مستنكرة الدعوة الى عقد الحمؼ 
المتحررة مف االنخداع بما تروج لو الدوؿ االستعمارية وحمفائيا في اإلسالمي ومحذرة الشعوب 

 .  (22)المنطقة العربية وتندد بزج اإلسالـ في األحالؼ السياسية
نقيب المحاميف العرب قد أعمف بأف بغداد سوؼ تحتضف  (23)وكاف شفيؽ مرتضى

اجمة وفي مقدمتيا ما اجتماعا لنقابة المحاميف العرب اليدؼ منُو بحث المواضيع السياسية الع
 يعرؼ بالحمؼ اإلسالمي ودور المحاميف العرب في كشؼ الدعوات المشبوىة التي تستيدؼ

 .(24)في األصؿ ضرب القضية الفمسطينية
كما اتخذت الحكومة المبنانية إجراءات رادعة ضد كؿ التوجيات التي تحاوؿ إقحاـ 

األمف المبنانية قد اتخذت تدابير ، لذلؾ نجد اف سمطات بناف في مشاكؿ ىي في غنًى عنيال
فة جميع الجيات في اعتقاؿ عناصره ومعر  ضد حزب التحرير اإلسالمي المنحؿ امف مشددة

ف خاليا ىذا الحزب تعاونت مع جماعة األخواف المسمميف ال سيما أ، كما التي تمده بالماؿ
 .(25)فيما يتعمؽ بالترويج لمحمؼ اإلسالمي

ليو إوأيدت جبية األحزاب والييئات والشخصيات الوطنية والتقدمية في لبناف ما ذىبت 
ف ليا أذاعتو عمى الشعب الحكومة في رفضيا فكرة المشاركة في الحمؼ اإلسالمي في بيا

نو يمثؿ احد أىداؼ الحركة االستعمارية التي تيدؼ الى ألى إ، ونظرت الى الحمؼ المبناني
التآمر الذي ظير في الفترة األخيرة بالدعوة الى العربية ومما جاء فيو " ة التحررمناىضة حرك
وىو حمؼ استعماري مشبوه ال يختمؼ عف سابقِو  بالحمؼ اإلسالمي وبيتاناً  ما سمي زوراً 

حمؼ بغداد وغيره مف األحالؼ التي حاوؿ االستعمار فرضيا عمى الوطف العربي او بعض 
عالف التمسؾ وىي تدعـ الموقؼ الر  ... أقطاره سمي المبناني برفض الحمؼ اإلسالمي وا 

 .(26)بسياسة الحياد وعدـ االنحياز والتأكيد عمى التضامف العربي في مقاومة الصييونية "
نيساف  38ليافي رئيس الوزراء المبناني في بيانو الوزاري الذي ألقاه يوـ اوجدد عبداهلل 

وأكد عمى التزاـ لبناف بسياسة الحياد موقؼ بالده الرافض لفكرة الحمؼ اإلسالمي  2:77
 .(27)االيجابي والتعاوف الوثيؽ مع الدوؿ العربية في إطار الجامعة العربية

ورفض عدد مف النواب خالؿ مناقشة البياف الوزاري االنضماـ الى الحمؼ االسالمي 
الحمؼ قائال وقاؿ النائب انور الخطيب "نحف ضد األحالؼ" اما النائب ناظـ القادري فقد انتقد 

، وضعيا العيد ياسة لبناف الخارجية سياسة واضحة، سياسة مرسومة، سياسة مدروسة"فس
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.... فسياسة لبناف الخارجية، عربية كانت أـ دولية، قائمة عمى  االستقاللي عندما استقؿ لبناف
 أساس تجنيب لبناف كؿ االحالؼ والتدخؿ بالشؤوف الخاصة بالدوؿ األخرى" كما كرر النائب
تقي الديف الصمح رفض الحمؼ قائال "إف لبناف حريص عمى وحدة الصؼ العربي ووحدة 

بتعاد عف جميع الجيود مف أجؿ القضايا المشتركة ومثابر عمى سياستو التقميدية في اال
، ىو الحمؼ االسالمي ...  ؼ، ال ريب أف موضوع الساعة مف األحالالتكتالت واألحالؼ

وضع العربي اليوـ ؼ االرتياب" اما صائب سالـ  فقد ناقش "الوأنا أقؼ مف ىذا الحمؼ موق
، مف ناحية األحالؼ وما يسمونو باألحالؼ االسالمية، وما يرافؽ كممة ودور لبناف فيو

األحالؼ اإلسالمية ليس إال انقسامًا واضحًا في الوطف العربي فمنجابو األمور بصراحة 
 .(28)"ووضوح لنصؿ بيا إلى منتياىا راحةووضوح ونعالجيا بما يجب معالجتيا بو بص

 (29)، فقد عزا جاف عزيزمقي بظالليا عمى الواقع المبنانيوكانت األحداث العربية ت
الثقة الضئيمة التي أوالىا المجمس لمحكومة لدى ممثمييا أماـ المجمس الى التعقؿ وبعد النظر 

، بحيث تشيد تطورات خطيرةمنطقة العربية ، والاال دوف زج البالد في جو انتخابيالمذيف ح
الى  جنبالط اشتراؾ حزبو في الوزارة جنباً  ر  ، وبر  متعبًا مف معركة انتخابية مستترةخرج لبناف 

جنب مع ممثمي قوى يتيميا بالعمالة والضموع في مخططات أجنبية بضرورة الحيمولة دوف 
 .(30)رئيساً  فييا أمواؿ الحمؼ اإلسالمي دوراً  تؤديأجراء انتخابات عامة 

لقد انكشفت سريعا االىداؼ الحقيقية لدعاة الحمؼ االسالمي ومحاوالت الحكومة 
السعودية لمتدخؿ في الشؤوف المبنانية وضغطيا عمى لبناف لجره وارغامو عمى اتباع سياسة 

، وفي فقات االسمحة االمريكية لمسعودية، كما برزت في صية المتحدةالعداء لمجميورية العرب
قاـ بيا الممؾ فيصؿ الى واشنطف والى العديد مف دوؿ المنطقة وتصريحاتو  الزيارات التي

سعودي  –" واقامة صندوؽ مشترؾ امريكي الشيوعية الدوليةالمتكررة بضرورة اقامة سد بوجو "
. وقد تبيف لمحكومة المبنانية مف (31)رأسمالو مئة مميوف دوالر لمكافحة الشيوعية في المنطقة

بغداد ومشروع ايزنياور  لحمؼ جديداً  مشروع الحمؼ االسالمي يعد وجياً  فأخالؿ تمؾ الوثائؽ 
، ألف ىدفيا واحد يتمثؿ بتجزئة اقطار الوطف العربي وخمؽ صراعات فيما بينيا مما االمريكي

 .ة عمييايسيؿ عمى دوؿ الغرب السيطر 
في جمسة ثانية قضية الحمؼ اإلسالمي مف خالؿ  كما ناقش مجمس النواب المبناني

ورأس النبع باستنكار الحمؼ اإلسالمي ووصفوه  عريضتيف مف أىالي البسطة وبرج أبي حيدر
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، وقد وردت االحتجاجية تتوالى عمى المجمس استمرت العرائض ، اذ(32)بأنو مؤامرة استعمارية
عريضة مف أصحاب محالت سوؽ البزركاف والصاغة في طرابمس باستنكار الحمؼ اإلسالمي 

 )ية تنفذىا الدوؿ الغربية في المنطقةبوصفو خطة استعمار 
.
(33 

اشتداد بمساف الحزب الشيوعي المبناني " وجاء في افتتاحية صحيفة النداء الناطقة
االردني عمى لبناف يرتبط بناحيتيف أساسيتيف –اليجـو االستعماري والضغط الرجعي السعودي

الناحية األولى ىي انتقاؿ دعاة الحمؼ اإلسالمي االستعماري الى صعيد اليجوـ المكشوؼ 
، اما الناحية الثانية فيي العمؿ لتقوية مواقع عمى صعيد المنطقة العربية بأسرىاالمسعور 

اف الحفاظ عمى استقالؿ  .... جعية المبنانية الساعية لنقؿ لبناف الى صؼ دعاة الحمؼالر 
لبناف وسيادتو والتأكيد عمى حؽ وحرية شعبو في تقرير مصير سياستو بنفسو وفقا لمصالح 

 .(34)"االستعماري وضغط الرجعية العربيةتطور بالده يقضي بالحـز تجاه التدخؿ 
مف االمور التي  2:77ايار  28ب صحيفة الحياة في وكاف اغتياؿ كامؿ مروة صاح

فيو الخالفات  نظر البعض الييا عمى انيا احدى انعكاسات الوضع العربي العاـ الذي تدب  
أييده لمتوجيات ، اذ عرؼ عنو تمف الحمؼ االسالمي مف ناحية اخرىمف ناحية وموقفو 
مشروعا تجاه التدخؿ االستعماري  عمالً ، بينما رأى الفريؽ العروبي في مقتمو العربية المحافظة
 .(35)العربية وضغط الرجعية

، واقتصر االنقساـ عمى تعييف مضموف الشارع المبناني حوؿ مقتؿ الصحفيوقد انقسـ 
المعركة في الصراع بيف القوى الوطنية الحريصة عمى السيادة واالستقالؿ والعاممة عمى 

والضالعة في مخططاتو ومخططات الصييونية ضد تعزيزىما ضد الرجعية العميمة لالستعمار 
، في حيف نظر البعض الى اف الحادثة تيدؼ الى دفع لبناف (36)سائر البمداف العربية المتحررة

 .                     (37)فكار بنيو وانتياج سياسة ال تتفؽ ومصالح شعبوأفكار غير أباتجاه تبني 
فكرة الحمؼ  (38)والشخصيات الوطنية المبنانيةكما رفض عدد مف األحزاب التقدمية 

ف اليدؼ منو القضاء عمى الروح الوطنية في عدد مف األنظمة العربية أاإلسالمي وبينت 
وتحقيؽ األىداؼ االستعمارية مف خالؿ التعاوف بيف الدوؿ االستعمارية وعدد مف الدوؿ 

ف اليدؼ إما جاء في البياف "حرر العربي ومالعربية الموالية لمغرب في سبيؿ ضرب حركة الت
الرئيس مف الحمؼ تمييع القضايا الوطنية وفي مقدمتيا قضية فمسطيف ... أنما أنشئ الحمؼ 
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اإلسالمي وولد مف رغبة بعض المسؤوليف العرب بتغطية تقاعسيـ في استخداـ أمضى سالح 
 .(39)"دييـ لتحرير الوطف العربي السميباقتصادي وسياسي في أي
فض لمحمؼ مف قبؿ فئات عدة مف الشعب المبناني فقد تميت في مجمس وفي سياؽ الر 

قضاء مرجعيوف باستنكار  وعريضة مف أىالي النواب عريضتاف مف أىالي ميناء طرابمس
لرفض القاطع مف ف فكرة الحمؼ اإلسالمي كانت تجد اأ. وما يدلؿ عمى (40)الحمؼ اإلسالمي

في لبناف وىو ما كانت تعبر عنو تصريحات المسؤوليف الرسمييف في  قبؿ قطاعات كبيرة
فض وعدـ الحكومة المبنانية وقد تطابؽ ىذا الموقؼ مع موقؼ العراؽ الذي تمثؿ بالر 

اوؿ بمديف عربييف يعمناف موافقتيما  مثمما كاف العراؽ ولبناف، و االنضماـ لمحمؼ االسالمي
قاء لمساعدات االمريكية التي سيحصالف عمييا لعمى مبدأ ايزنياور االمريكي وتقّبؿ ا

اه قضية الحمؼ االسالمي عاـ ، وكاف موقؼ البمديف واضحا وموحدا تجموافقتيما عميو
2:77  . 

وبينت الحكومة المبنانية موقفيا مف المشروع المطروح خالؿ مناقشة لجنة الشؤوف 
ب في تنقية األجواء العربية ف لبناف يرغأوبينت  2:77تموز :3الخارجية لموضع العربي في 

لو دور في تحقيؽ  ف يكوفأوىو ممتـز بسياستو المعيودة في الوقوؼ عمى الحياد، كما يأمؿ 
، وفي ىذا المجاؿ ال يسعو اال الوقوؼ عمى الحياد ويبدي رغبتو في عدـ التضامف العربي

 .(41)في إضعاؼ التضامف العربي الدخوؿ في أي حمؼ يكوف سبباً 
ر عف موقفو الصريح مف القضايا العربية ومنيا الشيوعي المبناني قد عب  وكاف الحزب 
ف لبناف يواجو ضغطًا إ، وقاؿ 2:77تموز  :3مي في بياف لو يـو مشروع الحمؼ اإلسال

مف اجؿ دخولو في الحمؼ اإلسالمي  "بحسب وصؼ البياف"كبيرًا مف قبؿ الدوؿ الرجعية 
 العربية مف خالؿ إغداؽ األمواؿ عمى عدد مف الصحؼالتخاذه قاعدة لمتآمر عمى الدوؿ 

، كما اثنى الحزب عمى موقؼ لجنة الشؤوف ( في لبناف مف اجؿ الترويج لمحمؼ)الصفراء
الخارجية وأبدى تأييده ليا في موقفيا الحاـز مف رفض الدخوؿ في الحمؼ اإلسالمي وبقاء 

ي مف اجؿ تحقيؽ مصمحة لبناف الحيوية بسياسة الحياد االيجابي والتضامف العرب لبناف ممتزماً 
في توسيع وتعزيز عالقات الصداقة والتعاوف، كما بارؾ القوى العربية التي تقاوـ الحمؼ 

 .(42)المذكور
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كما كاف موقؼ عدد مف األحزاب والييئات والشخصيات الوطنية والتقدمية في لبناف 
ات االستعمارية الجديدة نحو ، أداف فيو واستنكر التوجي2:77اب  37قد اصدر بيانًا يوـ 

، وبيف اف تزايد التآمر االستعماري عمى الوطف في الجزء الشرقي منو وال سيماالوطف العربي 
 .(43)العربي ترافؽ مع طرح مشروع الحمؼ اإلسالمي )المشبوه( بحسب تعبير البياف

مف  صريحاً  ، فقد اتخذت موقفاً (44)اما موقؼ الجبية الديمقراطية البرلمانية مف الحمؼ
 3يوـ  حاداً  ( ىجوماً 45، إذ شف رشيد كرامي)التي قسمت الوطف العربي الى صفيفالمسالة 
 .(46)عمى الحمؼ اإلسالمي وعمى الفئة الصغيرة التي تأتمر مف الخارج 2:77أيموؿ 

كما شدد بيار الجميؿ رئيس حزب الكتائب المبنانية في البياف الذي ألقاه بمناسبة 
عمى رفضو لفكرة الحمؼ اإلسالمي  2:77أيموؿ  34التاسع لمحزب يوـ افتتاح المؤتمر 

والتأكيد عمى التزاـ لبناف بسياستو التقميدية المعروفة التي ساىمت في تعزيز وحدتو الوطنية 
ودعا الى بقاء لبناف خارج المعسكرات الدولية واإلقميمية ورفض أية محاولة لربط سياسة لبناف 

، وشددت مقررات المؤتمر عمى رفض كؿ دعوة ال تنبع مف (47)إرادتو بأية أرادة ال تنبع مف
 .(48)واقع لبناف وال تسعى الى صيانة مصالحو وال تنبع مف إرادة شعبو

كانت المواقؼ السياسية التي اتخذتيا سواء الحكومة المبنانية او األحزاب والييئات 
مف األسباب التي جعمت الممؾ  والشخصيات المبنانية تجاه الدعوة الى عقد الحمؼ اإلسالمي

فيصؿ بف عبد العزيز يوجو انتقاده الى سياسة لبناف الخارجية خالؿ لقائو بالوفد المبناني في 
اف  ، حيف أتيمو باف سياسة لبنذي زار المممكة العربية السعوديةال 2:77تشريف األوؿ  29

وعادلة عادًا اف ذلؾ يجب  ف تكوف سياستو حياديةأ، وطمب منو تقابؿ سياسة المممكة بالتحدي
نو ضغط سعودي عمى لبناف ومما جاء فيو "تمنيت عمى المسؤوليف أليو عمى إاف ال ينظر 

، ثـ تكرر اراتنا وحدث ىذا في المرة األولىعندكـ اف يبادلونا االحتراـ فال يتعرضوا لشع
 تي أذاعت بياناً بواسطة المجنة الخارجية في بياف رسمي قدمو الوزير الى المجنة الخارجية ال

 ، ثـ أعيد ىذا الموقؼ في المرة الثالثة باسـ الحكومة الجديدةبمضموف البياف الرسمي وقرارىا
رسميًا عمى ىذه ... ولكي ابقي عمى صالت الصداقة والود كنت في كؿ مرة أرسؿ مف يحتج 

 .(49)"المواقؼ المنحازة
، وحاوؿ البعض استدراجو الى السير في ركاب انعكس الوضع العربي عمى لبناف

عف ظاىرة  ، ىذا فضالً فريؽ دوف اخر مف االقطار العربية، اي الموقؼ مف الحمؼ االسالمي
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االصرار مف قبؿ فئة معينة مف المبنانييف عمى فرض طابع او لوف خاص عمى السياسة 
 .  (50)المبنانية

دي قد أثار موجة سخط ضده فقد كاف ىذا االحتجاج الرسمي مف جانب الممؾ السعو 
استقبؿ مجمس النواب المبناني )اثنتيف وستيف عريضة مف مناطؽ مختمفة باستنكار الحمؼ 

. ويتضح مما سبؽ اف ىناؾ موقفًا شعبيا لبنانيًا قد ساير الموقؼ الرسمي في (51)اإلسالمي(
 رفض الحمؼ االسالمي. 

بيف  رفض  -ط وريموف ادهكماؿ جنبال -وربطت بعض األوساط الرسمية في لبناف
لبناف االشتراؾ في الحمؼ اإلسالمي واألزمة االقتصادية الخانقة التي يتعرض ليا االقتصاد 

تشريف األوؿ  26زبائنو يوـ  المبناني بسبب انييار مصرؼ انترا الذي اقفؿ أبوابو أماـ
ية ىذه الحقيقة اكد بياف جبية األحزاب والييئات والشخصيات الوطنية والتقدم اذ، (52)2:77

في ىذه  كبيراً  متيمًا أمواؿ الحمؼ اإلسالمي وتأمر االستخبارات األجنبية بأف ليا دوراً 
 .(53)األزمة

 3وبسبب ىذا التدخؿ في الشأف المبناني دعا وزير الخارجية المبناني فميب تقال في 
دوؿ العربية الى أماـ لجنة الشؤوف الخارجية في مجمس النواب المبناني ال 2:77تشريف الثاني 

عدـ التدخؿ في الشأف المبناني وعدـ ممارسة الضغط عميو واف لبناف يحتـر جميع الدوؿ 
العربية  وحكاميا وأنظمتيا ويبتعد عف كؿ ما يمكف اف يعد تدخال في شؤونيا الداخمية ، كما 

 . (54)ف تقابؿ لبناف بالمثؿأطالب في الوقت نفسو الدوؿ العربية 
جنبالط وزير األشغاؿ العامة والنقؿ المبناني حممة عنيفة عمى الحمؼ كما شف كماؿ 

نو عنواف المؤامرات المبطنة أاإلسالمي الذي وصفو بأنو مف بناة أفكار الدوؿ االستعمارية و 
والخفية عمى المشرؽ العربي واف خطر المؤامرات الرجعية والحمؼ اإلسالمي عمى لبناف كبيرة 

قتصاد المبناني كانت بسبب تآمر الدوؿ النفطية المروجة لمحمؼ ، وبيف اف أزمة اال(55)جدا
اإلسالمي وفي ذلؾ إشارة واضحة الى المممكة العربية السعودية عمى لبناف بسبب رفضو 

 .(56)االنصياع لرغباتيا
كما اف رشيد كرامي رئيس الوزراء الجديد قد أكد في بيانو الوزاري الذي ألقاه يـو 

عمى التزاـ بالدِه بما صرح بو المسؤولوف السابقوف في االبتعاد عف ، 2:77كانوف األوؿ 31
جميع التكتالت واألحالؼ التي ال تنسجـ مع واقع لبناف ومصالح شعبِو، واف لبناف حريص 
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"أما سياستنا الخارجية، فإنيا مبنية  عمى وحدة الصؼ العربي واالسالمي ومما جاء في بيانو
يد مستقؿ ومف ة مف واقع لبناف وكيانو كبمد عربي حر سعمى مبادئ أساسية معمومة مستمد

، لذلؾ ستعمؿ حكومتنا عمى دعـ التضامف والتآخي بيف البمداف العربية مصالح شعبو الحيوية
ت أو أحالؼ، حريصة عمى وحدة متمشية مع سياسة لبناف التقميدية في االبتعاد عف أي تكتال

، وذلؾ التي يواجييا الوطف العربي اليوـيامة ، وبذؿ جميع الجيود لمعالجة القضايا الالصؼ
، وبأف تقريب والتوفيؽ بيف أشقائو العربإيمانًا منيا بأف لبناف كاف وما برح يحمؿ رسالة ال

القضايا العربية المشتركة ليي مف الخطورة المصيرية بقدر ما يستوجب مجابيتيا بوحدة في 
ف لبناف اتخذ ىذا أبد مف االشارة الى . وال(57)قموب وتضامف في العمؿ"الصؼ وتآلؼ في ال

، ألف تمزيؽ وحدتو الوطنية مف االنييارالموقؼ مف الحمؼ المطروح ألنو كاف يخشى عمى 
لشعب مف مبادئ الحمؼ المذكور ما يجيز لمدوؿ المنضوية تحت لوائو المطالبة بحقوؽ ا

 . المسمـ الذي يوجد في أي بمد
يـ دعاة اإللحاد واإلباحية والردة الفكرية كما نددت الحكومة المبنانية بمف أسمت

، كما تيجمت طرؽ النشر وسائؿ لتحقيؽ غاياتيـ وباتخاذىـ مف األدب والثقافة والتأليؼ وكؿ
ال تنطبؽ عميو معايير الرؤية السعودية وأما  واجتماعياً  سياسياً  عمى الدوؿ التي تتخذ نظاماً 

 .(58)فيما يخص لبناف فمـ يكف تصنيفيا دينيا بقدر ما كاف أيديولوجيا بالمعنى السائر لمكممة
ف يؤثر عمى وحدتو الوطنية أف موقؼ لبناف الرسمي كاف يخشى مف أواكد فؤاد الترؾ 

حوليا الموقؼ العربي بيف مؤيٍد انقسـ  تمؾ التي وال سيمافيما يخص المشاريع التي طرحت 
ليا ومعارض بحكـ تكوينو الشعبي والطائفي، والتيارات الكثيرة التي وجدت في لبناف مجاال 

ال تريد اف تتضامف . ويمكف القوؿ اف الحكومة المبنانية كانت (59)لالنتشار والحرية في العمؿ
 .    مع طرؼ ضد اخر

ذاخلامتة

ف أردة الفعؿ المبنانية والعربية عمى الحمؼ االسالمي اظيرت  إف  واخيرا يمكف القوؿ 
عمى وحدة  شد خطراً أتباعدًا أيديولوجيًا في االنظمة العربية اعمؽ مف مظاىر التعاوف فييا، و 

ف لبناف بعد كشفو لجميع المؤامرات البعيدة والقريبة مف سياسة إ، غير االقطار العربية
، ومف ثـ حممتُو الموجية رى بمساعدة بعض اقطار المنطقةباالحالؼ التي تقودىا الدوؿ الك

مع االقطار العربية التي اتخذت الموقؼ  سالمي مكنتُو مف توثيؽ العالقاتضد الحمؼ اال



ذجملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانوة

ذ

ذ3162)كانونذاألول(ذذ(ذ4العددذ)

ذاجمللدذاألول

ذ

) 338 ) 
 

، رغـ الصعوبات وصوؿ الى الفئات الشعبية الواسعة، كما ساعدُه في الكالعراؽ مثال ونفس
 . رتبطوف بإيراف والسعوديةي المالكبيرة التي خمقيا انصار الحمؼ االسالم

ذ

ذ

ذاهلوامش

                                                 

، منتدى المعارؼ، 2 ، طندى فياض، الدولة المدنية، تجربة فؤاد شياب في لبناف، تقديـ: بساـ ضو -2
 .383 ، ص3122بيروت، 

 .344 ، ص2:91توفيؽ كفوري، الشيابية وسياسة الموقؼ، بيروت،  -3
غير ، رسالة ماجستير )2:69 – :2:4، العالقات العراقية المبنانية فتحي عباس خمؼ الجبوري -4

 .    :9، ص 3114منشورة(، كمية التربية، جامعة الموصؿ، 
(، رسالة 2:69 -2:68، مبدأ أيزنياور والسياسة االمريكية تجاه الوطف العربي )عيود عباس احمد -5

 . 226، ص 8::2(، كمية اآلداب، جامعة البصرة، ماجستير )غير منشورة
، والثانوية في ينية، تمقى عمومو االولية في عكافي عكا الفمسط 2998لد في السابع مف أيار عاـ و  -6

)العربية الفتاة  مف خالؿ جمعيتي ت، درس الحقوؽ في اسطنبوؿ وباريس، بدأ نشاطو السياسيبيرو 
، ترأس الوزارة المبنانية عدة مرات في 2:41والمنتدى األدبي( تولى منصب رئيس محكمة الجنايات عاـ 

لكنو نجا  2:69، تعرض الى محاولة اغتياؿ عاـ 2:67و 2:63و 2:56سنوات ثـ ال 2:53عاـ 
، ينظر: عدناف 2:79تشريف الثاني عاـ  7منيا، لو مؤلفات عديدة في التاريخ والسياسة، توفى في 

(، 3119 – 2:33، المعجـ الوزاري المبناني )سيرة وتراجـ وزراء لبناف ، رياض غناـمحسف ضاىر
 ، ص2:91، القاىرة، 5 ، ط، القاموس السياسي؛ احمد عطية اهلل357-355 ، ص3119بيروت، 

، رسالة 2:79-2:53؛ ندى شياب محمد، الدور السياسي لسامي الصمح في لبناف 716 – 715
 .  3124 ماجستير غير منشورة مقدمة الى مجمس كمية التربية لمعمـو اإلنسانية، جامعة االنبار،

 . 227 -226، ص عيود عباس احمد، المصدر السابؽ -7
 ، الموقع: المعرفة.، الحمؼ االسالمي، شبكة االنترنيت الدوليةجعفرالمنصور  -8
، رسالة 2:69 -2:63يخ العالقات السياسية ، العراؽ ولبناف دراسة في تار جويعد السراي جعيوؿصالح  -9

 .253 ، ص7::2، شورة، جامعة البصرةماجستير غير من
، منشورات دار االفاؽ الجديدة، 2 ، ط2 مذكرات وذكريات، ج –االياـ حميـ سعيد ابو عز الديف، تمؾ  -:

 .:88 ، ص2:93، بيروت
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، مكتبة 2 ، تقديـ: مسعود ضاىر، ط2:89 – 2:69السياسي واالقتصادي  لبناف تاريخ، ليمى رعد -21
، دار 5 ؛ جاف شرؼ، تاريخ حزب الكتائب المبنانية، ج568، ص 3116السائح، طرابمس )لبناف(، 

 .376 ، ص:311، لمنشر، بيروت العمؿ
دخؿ  ، ثـعمومو في مدرسة المقاصد الخيرية ، تمقى2:16كانوف الثاني  28ولد في بيروت في  -22

، عمؿ في السياسة وارتقى مناصب وزارية عديدة منيا رئاسة الوزارة الجامعة االمريكية في بيروت
، لو 2:83، 2:81، 2:72، 2:71، 2:64 ،2:63، 2:57ية ووزارة الداخمية لمسنوات المبنان

(، لو انجازات كبيرة في القضية الفمسطينيةمواقؼ وطنية عربية عديدة ال سيما تجاه القضايا العربية )
، توفي في :2:8لبناف منيا جبية االتحاد الوطني، انشأ مؤسسة صائب سالـ لمثقافة والتعميـ عاـ 

 اـ، المعجـ الوزاري المبناني، ص، ينظر: عدناف محسف ضاىر، رياض غن3111كانوف الثاني عاـ 
317-319. 

، درس الحقوؽ في بيروت وناؿ عمى 2:26سياسي وصحفي ولد في كسرواف ببيروت في شباط عاـ  -23
، وزيرًا 2:58و 2:56، انتخب نائبًا لمجمس النواب المبناني لألعواـ 2:46شيادة عميا فييا عاـ 

قتصاد المبناني في عيد وزارة سامي الصمح عاـ ، ثـ وزيرًا لال:2:5لمخارجية واالقتصاد الوطني عاـ 
، 2:77، 2:76، 2:75، 2:74، 2:73، 2:72، 2:71، ثـ وزيرًا لمخارجية لألعواـ 2:63
، ينظر: عدناف محسف ضاىر، رياض غناـ، 3117تموز عاـ  21، توفي في 2:86، 2:85

 /9/:2ويكيبيديا، بتاريخ  ؛ شبكة االنترنيت الدولية، الموقع:91-:8المعجـ الوزاري المبناني، ص 
3124. 

 .334وضاح شرارة، السمـ االىمي البارد، ص  -24
، تمقى عمومو االساسية في الجامعتيف اليسوعية واالميركية، ثـ 2:24نيساف  :2ولد في طرابمس في  -25

، شغؿ مناصب وزارية عديدة 2:48درس الحقوؽ في الجامعة اليسوعية، وتخرج منيا محاميًا عاـ 
في حكومة صائب سالـ، ثـ  2:64، 2:63 لممالية واالقتصاد والخارجية لألعواـ منيا: وزيراً 

. ينظر: عدناف محسف ضاىر، رياض غناـ، 2:98، توفي عاـ 2:77، 2:76 لمخارجية لمسنوات
 .232 المعجـ الوزاري المبناني، ص

 ؛ صحيفة المحرر293 ، ص:2:7 ، بيروت،2:77الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ  -26
 .2:77شباط  :2( في )بيروت

، درس الحقوؽ وعمـ االجتماع 2:28كانوف االوؿ عاـ  7ولد في قرية المختارة بجبؿ لبناف في  -27
، شارؾ ألوؿ ، عمؿ في المحاماة2:48والفمسفة في جامعة القديس يوسؼ، وفي جامعة السريوف عاـ 

، شارؾ في الثورة االشتراكيالحزب التقدمي  2:56اـ ، أسس ع2:54صائب سالـ عاـ  مرة في وزارة
، ثـ لألشغاؿ العامة 2:71نية عاـ ، عيف وزيرا لالقتصاد الوطني ثـ لمتربية الوط2:69الشعبية عاـ 

، اغتيؿ في السادس عشر مؤلفات عديدة في األدب والسياسة ، لو:2:7، ثـ لمداخمية عاـ 2:72عاـ 
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قؼ العراؽ مف االنتفاضة المبنانية ، ينظر: عالء حسيف عبد االمير الرىيمي، مو 2:88مف آذار 
؛ 4 ، ص3::2 ، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى مجمس كمية اآلداب جامعة بغداد،2:69

 .213-:: ، المعجـ الوزاري المبناني، ص، رياض غناـعدناف محسف ضاىر
 .569 – 568 ليمى رعد، تاريخ لبناف السياسي واالقتصادي، ص -28
 .891 ، ص2 ، جمذكرات وذكريات –تمؾ االياـ  حميـ سعيد ابو عز الديف، -29
 .889 -888 المصدر نفسو، ص -:2
 2:77شباط  :2صحيفة النداء )بيروت( في  -31
، منشورات الحزب 2 ج ،2:79الوثائؽ الكاممة لممؤتمر الوطني الثاني لمحزب الشيوعي المبناني  -32

 .221-:21 ، ص2:99الشيوعي المبناني، بيروت، 
محضر  2:77ني، الدور التشريعي الحادي عشر العقد االستثنائي الثاني محاضر مجمس النواب المبنا -33

 .2:77الجمسة األولى المنعقدة في الثالث مف اذار 
مدرسة المقاصد الخيرية في بيروت،  ، تمقى عمومو في مدارس بعمبؾ، وفي2:23ولد في بعمبؾ عاـ  -34

، كاف عضوًا في مجالس االدارة 2:71انتخب نقيبا لممحاميف العرب ، ثـ تدرج في الوظائؼ العدلية
، 1::2تشريف الثاني عاـ  39وفي في ، تة والبريد والبرؽ، والتربية الوطنية، والنظاـ الداخميوالعدلي

سيرة وتراجـ اعضاء المجالس ينظر: عدناف محسف ضاىر، رياض غناـ، المعجـ النيابي المبناني )
 . 579-578 ، ص3118بيروت، س االدارة في متصرفية جبؿ  لبناف(، النيابية ومجال

 2:77شباط  7( في صحيفة الجميورية )بغداد -35
 2:77اذار  25صحيفة الجميورية )بغداد( في  -36
لبناف حوؿ اإلصالح  ، بياف جبية االحزاب والييئات والشخصيات الوطنية والتقدمية فيوثائؽ عربية -37

 .2:3 ، ص(5:، وثيقة رقـ )36/4/2:77في 
 2:77الحادي عشر، العقد العادي األوؿ  دور التشريعي، المحاضر مجمس النواب المبناني -38

زارية ؛ البيانات الو 2:77ثامف والعشريف مف نيساف سنة محضر الجمسة الرابعة المنعقدة في ال
 .ومناقشاتيا في مجمس النواب

 .المصدر نفسو -39
يوسؼ،  ة القديس، ثـ دخؿ جامععمومو الثانوية في معيد عينطورة ، تمقى2:28ولد في جزيف عاـ  -:3

ية في حكومة رشيد كرامي عاـ ، عيف وزيرًا لمعمؿ والشؤوف االجتماععمؿ في المحاماة والقضاء
بثقافتو وجرأتو ، عرؼ في حكومة عبد اهلل اليافي 2:75ـ ، ووزيرًا لمتربية الوطنية في عا2:74

جـ ، ينظر: عدناف محسف ضاىر، رياض غناـ، المع2:99اذار 23ومواقفو الخطابية، توفي في 
 . 468-467النيابي المبناني، ص

 .2:77نيساف  34األنباء )بيروت( في؛ صحيفة 545، ص2ج ،وضاح شرارة، السمـ األىمي -41
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 .221ي الوطني لمحزب الشيوعي المبناني، ص الوثائؽ الكاممة لممؤتمر الثان -42
محضر  2:77محاضر مجمس النواب المبناني، الدور التشريعي الحادي عشر العقد العادي األوؿ  -43

 .2:77قدة  في الخامس مف أيار سنة الجمسة الخامسة المنع
، الدور التشريعي الحادي عشر العقد العادي األوؿ محضر الجمسة محاضر مجمس النواب المبناني -44

 .2:77المنعقدة في العاشر مف أيار سنة  السادسة
 .2:77أيار  28( في صحيفة النداء )بيروت -45
 .541-:53ص، 2ج ،وضاح شرارة، السمـ االىمي -46
 .2:77ايار  42( صحيفة النداء )بيروت -47
 .2:77ايار  35صحيفة العمؿ )بيروت( في  -48
باسـ  2:76أيموؿ  37 ة المبنانية تألفت ىذه الجبية فيجبية األحزاب التقدمية والشخصيات الوطني -49

الجة )ميرجاف بتخنو( الذي ضـ عددا مف األحزاب المبنانية ذات التوجيات االشتراكية والقومية لمع
( ألؼ مشارؾ وأبرزىـ مف اعضاء 26أكثر مف ) اإلنتاج الزراعي المبناني وحضره قضية تصريؼ

الحزب التقدمي االشتراكي والحزب الشيوعي وحركة القوميف العرب وجبية التحرير العمالي وبعض 
 .433-432، كماؿ جنبالط، صالمستقميف. ينظر: أيغور تيمو فييؼالسياسييف 

؛ صحيفة النيار 368( ص 216، وثيقة رقـ )2:78 ، بيروت،2:77ية لعاـ الوثائؽ الفمسطين -:4
 .2:77حزيراف  5)بيروت( في 

محضر  2:77العقد االستثنائي األوؿ  محاضر مجمس النواب المبناني الدور التشريعي الحادي عشر -51
 .2:77تموز سنة  23المنعقدة في  الجمسة األولى

 .2:77تموز  41الحياة )بيروت( في صحيفة  -52
 .2:77تموز  41صحيفة النداء )بيروت( في   -53
 .2:77اب  38( في صحيفة األنباء )بيروت -54
كثر مف ثمث عضوا برلمانيا وىـ أ 49في فندؽ البر يستوؿ مف  2:77اب  36الجبية  تشكمت في  -55

 21والموارنة  25وتوزع أعضائيا  مناطقي وطائفيا فكاف النواب السنة  أعضاء مجمس النواب
ودرزي وحيد وأىدافيا تركيز أسس  الوحدة الوطنية و المحافظة عمى  6والشيعة  9 ومسيحيوف آخروف

يـ العدالة االجتماعية. النظاـ البرلماني واأليماف بالنظاـ االقتصادي الحر والقضاء عمى االحتكار وتعم
يوعي منشورات الحزب الش ،ي الثاني لمحزب الشيوعي المبناني، الوثائؽ الكاممة لممؤتمر الوطنينظر

 .  468 –467، ؛ وضاح شرارة، السمـ االىمي221، ص2:99المبناني، بيروت، 
، انتخب 2:58، درس الحقوؽ في القاىرة وتخرج منيا عاـ 2:32ولد في مدينة طرابمس المبنانية عاـ  -56

، تولى منصب رئيس االقتصاد الوطني 2:62، ووزيرا لمعدلية عاـ 2:62نائبا عف طرابمس في عاـ 
تولت   ، ومف ابرز  الشخصيات المبنانية التي2:66 -2:64جتماعية خالؿ األعواـ والشؤوف اال
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في عاـ وأخرىا  2:86و :2:7و 2:77و 2:76و 2:72و 2:69و 2:66رئاسة الحكومة 
، 2:98، اغتيؿ بحادث تفجير طائرة تابعة لمجيش المبناني في األوؿ مف حزيراف عاـ 2:95

، المعجـ النيابي المبناني )سيرة وتراجـ اعضاء رياض غناـعدناف محسف ضاىر،  ظر:لمتفاصيؿ ين
؛ احمد 543-542، ص 3118صرفية جبؿ لبناف، بيروت، المجالس النيابية ومجالس االدارة في مت

 .677، ص2:91، ، القاىرة5القاموس السياسي، ط ،عطية اهلل
 556، ص 2ج ،وضاح شرارة، السمـ األىمي -57
 .2:77أيموؿ  35صحيفة النيار )بيروت( في  -58
، وثيقة 2:77/:/38، التوصيات التي اقرىا المؤتمر التاسع لحزب الكتائب المبنانية في وثائؽ عربية -59

 .795-794، ص (432رقـ )
، وثيقة 29/21/2:77يو في سياسة لبناف في ، تصريح الممؾ فيصؿ لوفد لبناني حوؿ رأوثائؽ عربية -:5

 .824-823، ص (453رقـ )
 .377، صالكتائب المبنانية، تاريخ حزب جاف شرؼ -61
محضر  2:77محاضر مجمس النواب المبناني، الدور التشريعي الحادي عشر العقد العادي الثاني  -62

 .2:77الجمسة الثانية المنعقدة في السابع والعشريف مف تشريف األوؿ سنة 
 .399، ص3121 ،، الدار التقدمية، بيروت2عزيز ألمتني، كماؿ جنبالط أسئمة وحقائؽ، ط -63
، بياف جبية األحزاب والييئات والشخصيات الوطنية والتقدمية حوؿ األزمة المصرفية في ثائؽ عربيةو  -64

 . 834-833ص (،462، وثيقة رقـ )32/21/2:77في  لبناف
 .2:77تشريف الثاني  4صحيفة النيار )بيروت( في  -65
 .273، ص3115 ،، الدار التقدمية، بيروت2البيانات الرئاسية كممات لمتاريخ، ط، كماؿ جنبالط -66
 .2:77تشريف الثاني  37ء )بيروت( في ؛ صحيفة األنبا433، صأيغور تيمو فييؼ، كماؿ جنبالط -67
محضر  2:77، الدور التشريعي الحادي عشر العقد العادي الثاني محاضر مجمس النواب المبناني -68

الوزارية، ؛ يوسؼ قزما خوري، البيانات 2:77األوؿ سنة  في العشريف مف كانوف الجمسة التاسعة
 . 545، ص، بيروت2مج

 . 287-285، ص2، ج، السمـ األىميوضاح شرارة -69
 .273، صالبيانات الرئاسية كممات لمتاريخ، كماؿ جنبالط -:6

 


