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 احلركة الىطنية اللبنانية وبذاية تكىين جبهة االحزاب

 عبذالقادر امحذ عبذ الفهذاوي حسني محذ عبذاهلل الصىالغ م.د..أ
  آلدابكلية ا –جامعة األنبار 

 املستخلص
تستند عمى الشعب المبناني أساسًا في السير نحو اف الحركة الوطنية المبنانية كانت 

طريؽ التحرر مف كافة القيود االستعمارية، وقد لعبت ىذه الحركة دورًا في الوضع السياسي 
في  ٜٚٙٔالمبناني، وشكمت الحركة الوطنية المبنانية الحميؼ الرئيسي لمفمسطينييف بعد عاـ 

 لقضية الفمسطينية.لبناف انطالقًا مف حسيا الوطني والقومي تجاه ا
ىو بداية تشكيؿ جبية أحزاب الحركة الوطنية المبنانية بزعامة  ٜٜٙٔلقد كاف عاـ 

كماؿ جنبالط والتي ضمت عددًا مف االحزاب والتنظيمات الوطنية المبنانية، ولـ تكف الحركة 
يمات وأف مف الم الوطنية المبنانية إطارًا تنظيميًا فقط، بؿ ىي تعبير عف خط نضالي وطني،

المباشرة التي واجيت االحزاب التقدمية ىي الدفاع عف مطالب الجماىير المعاشية 
 واالجتماعية وتعبئتيا في مواجية خطر اإلمبريالية والتوسع الصييوني.

Abdul Qadir A .Abid Assist. Dr. Hussein H .Abdullah 
 University of Anbar – College of Arts 

Abstract 

The Lebanese Patriotism Movement was based on the Lebanese people, 
mainly in the walk around through the liberation of all colonial restrictions, and this 
movement has played a role in the Lebanese Patriotism Movement, a key ally of 
the Palestinians after 1967 in Lebanon from national and patriotic sense towards 
the Palestinian cause. 

In 1969 it was the beginning of the formation of the front of the Lebanese 
patriotism movement, led by Kamal Jumblatt, which included a number of parties, 
and organizations, and not the Lebanese Patriotism Movement regulatory 
framework only, but is an expression of struggle line and patriotism, and direct 
tasks faced by the Progressive Front parties is to defend the demands of the 
masses pension, social and packaged in the face of imperialist danger and the 
Zionist expansion. 
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 9191احلركة الىطنية اللبنانية وبذاية تكىين جبهة األحزاب عام -اوال
وىي جبية متكونة مف تجمع مف األحزاب ذات التوجيات القومية والثورية تأسست 

س ورئيس الحزب التقدمي برئاسة كماؿ جنبالط الزعيـ الدرزي ومؤس ٜٜٙٔعاـ 
 . (ٔ)راكياالشت

ية وقد تـ طرح قضية تشكيؿ جبية مف القوى الوطنية والتقدمية ضرورة موضوع
واف ىذه الجبية تختمؼ عف الجبية التي تـ تشكيميا في  (ٕ)يفرضيا الواجب الوطني والقومي

والتي ضمت عددًا مف األحزاب والحركات التي تفككت بسبب عدـ  ٜ٘ٙٔأيموؿ عاـ  ٕٙ
استقطابيا ألكبر عدد ممكف مف الشخصيات الوطنية وبروز الخالفات حوؿ أسباب نكسة 

ود برنامج الجبية وعدـ وجوفقداف األسس الصحيحة لمعالقات بيف أطراؼ  ٜٚٙٔحزيراف عاـ 
فقد أكدت جبية القوى الوطنية والتقدمية التي تـ تأسيسيا في عاـ  (ٖ)سياسي ونظاـ داخمي ليا

الى ضرورة التوصؿ الى نظرة موضوعية مشتركة لمواقع المبناني عف طريؽ حوار  ٜٜٙٔ
، إال أف الشرط فات القائمة بيف األطراؼ المعنيةديمقراطي ال يفرض بالضرورة انياء كؿ الخال

  . (ٗ)نشاط العممي والنضاؿ مع الجماىيراألساسي ليذا الحوار ىو أف يقترف بال
وقد اتخذ كماؿ جنبالط خطًا سياسيًا جديدًا لمواجية نظاـ الحكـ عف طريؽ البحث 

في حوار حي مع الجماىير  عف حمفاء سياسييف مف األحزاب اليسارية والوطنية لمدخوؿ
 .(٘)الشعبية

يمات المباشرة التي واجيت جبية األحزاب التقدمية التي تزعميا كماؿ جنبالط إف الم
ىي الدفاع عف مطالب الجماىير المعاشية واالجتماعية وتعبئتيا في مواجية خطر اإلمبريالية 
والتوسع الصييوني، وتقوـ الجبية بعمؿ تعبوي وسياسي كبير بيف الجماىير الشعبية لمجابية 

رية ببرنامج محدد وواضح يكوف حده األدنى قطع الطريؽ عمى وصوؿ معركة رئاسة الجميو 
 .(ٙ)لرئاسةممثؿ القوى الرجعية المرتبطة باالستعمار الى كرسي ا

وقد طالبت جبية األحزاب الوطنية بتطوير النظاـ السياسي في لبناف وتقميص 
 .(ٚ)نعاش المناطؽ المحرومة والمتخمفةالفروقات الطبقية بيف المبنانييف وا

 9191أحزاب احلركة الىطنية اللبنانية عام -ثانيا
شيد الوطف العربي بشكؿ عاـ ولبناف بشكؿ خاص منذ أواخر القرف التاسع عشر 
تأسيس أحزاب عدة، لكف البعض منيا يعمؿ بصفة اشتراكية تقوـ عمى المزج بيف البرامج 
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. وقد القت تمؾ األحزاب (ٛ)وضمف االطار الدستوري والقانوني السياسية واإلصالح االجتماعي
 . (ٜ)تأييدًا شعبيًا في العديد مف االقطار العربية، والسيما في لبناف

ُيعّد لبناف بمدآ متعدد األحزاب وجاء ذلؾ مف خالؿ مجموعة مف العوامؿ المعقدة 
ترتبط بالتكويف االجتماعي والعرقي واالقتصادي والسياسي، وقد كاف ليذه التعددية وتطور 

بناف بعد مرور الزمف الدور الكبير في تطور االحداث السياسية التي شيدىا ل األحزاب مع
. كما يمكف أف نعزو سبب تأسيس العديد مف األحزاب والجمعيات السياسية الى (ٓٔ)االستقالؿ

ازدياد وعي الجماىير وتأثرىا بأفكار مختمفة كاف حصيمتيا بروز القوى الفكرية والتيارات 
 .(ٔٔ)داد يومًا بعد يوـة التي أخذت تز الحزبي

إف التجربة الحزبية في لبناف غنية ومتنوعة وقديمة العيد وتشير غالبية اإلحصاءات 
، وعمى موزعة عمى كؿ الطوائؼ المبنانية حزبًا في لبناف ٖٙالرسمية الى وجود أكثر مف 

الطوائؼ مف خالؿ  الرغـ مف أف بعضيا ليس طائفيًا إال انو يستند بشكؿ أو بآخر الى
ي ، إذ أف النسبة الكبيرة مف ىذه األحزاب ليست ممثمة في المجمس النيابالمنتسبيف اليو

. واألحزاب بوصفيا مؤسسات ىي تعبير عف القوى (ٕٔ)وبعضيا يمثؿ قوة ال يستياف بيا
، والحزب السياسي عقيدة لى التأثير في الحكـ وآلة السمطةالفاعمة في المجتمع وىي تسعى ا

لحؿ الشعب بنظاـ ووفؽ خطة مدروسة تمثؿ مصمحة المواطف وتسعى  تناضؿ مف أجؿ حقوؽ
، وتقاس قوة مف واقع البمد وظروفو التاريخية ، وتنبثؽ ميمة الحزب السياسيمشاكمو الطارئة

، وبحكـ اف أي حزب مف (ٖٔ)وضوح منياجو ودقة نظامو وانضباطوالحزب بمتانة عقيدتو و 
، فاف حمي عمى الساحة المبنانية بمفردهالتغيير المر  األحزاب الوطنية ال يمكنو اف ينجز عممية

جمعيـ القواسـ السياسية ذلؾ يشكؿ حاجة بؿ ضرورة موضوعية لقياـ التحالؼ الوطني ممف ت
، لـ وتضاؤؿ نفوذ الزعامات الفردية، ومع تطور األوضاع السياسية في لبناف والعا(ٗٔ)المشتركة

، إذ بمغ العمؿ (٘ٔ)ورًا ميمًا في تقرير مصير البالدبدأت األحزاب السياسية في الظيور وادت د
حي الحزبي ذروتو في مطمع السبعينات بعد أف شّكؿ ىذا النشاط توسعًا وتنوعًا مف النوا

 .(ٙٔ)، إذ شمؿ جميع الطوائؼ والفئات االجتماعيةالسياسية والفكرية والعقائدية
تقدمي وكماؿ جنبالط ومع بداية عقد السبعينات مف القرف العشريف اصبح الحزب ال

، بعد أف تمكف بوصفو وزيرًا لمداخمية لمعمؿ التقدمي واليساري في لبنافبالذات الدرع الواقي 
مف الترخيص رسميًا لألحزاب، واصبح لو وزنآ شعبيًا عبر جبية األحزاب وعمى صعيد الحكـ، 
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آب  ٛٔفي انتخابات  وريةومف خالؿ ذلؾ أّدى دورًا بارزًا في فوز سميماف فرنجية رئيسًا لمجمي
 .(ٚٔ)ٜٓٚٔعاـ 

في الساحة السياسية أىمية كبيرة  ٜٜٙٔوكاف لبروز الحركة الوطنية المبنانية عاـ 
 -حيث ضمت ىذه الحركة التي تزعميا كماؿ جنبالط عددًا مف األحزاب وىي:

 احلزب التقدمي اإلشرتاكي -1

ط جنبال مف قبؿ كماؿ ٜٜٗٔتأسس الحزب التقدمي االشتراكي في بيروت عاـ 
واف ، بعد أف كانت الفكرة تأسيس جمعية تحت عن(ٛٔ)ومجموعة مف الشخصيات المبنانية

وغايتيا حشد الطاقات المعنوية والكفاءات لخدمة لبناف سياسيًا  الحركة االجتماعية المبنانية
 .(ٜٔ)كرة منطمقًا الى تأسيس حزب سياسيواجتماعيًا وعمميًا، ولكف كماؿ جنبالط طّور ىذه الف

، وقد رفع الحزب ٜٜٗٔلقد تـ الترخيص ليذا الحزب في السابع عشر مف آذار عاـ 
 -:(ٕٓ)شعار وطف حر لشعب سعيد ويتألؼ جيازه مف

الييئة المركزية التي تشمؿ الرئاسة والنيابة ومجمس اإلدارة والمفوضيف ووكالء  -أ 
ئرة التفتيش المفوضيف العاميف والمستشاريف، والييئة العميا لمحزب وأمانة السر، ودا

 والمكتب السياسي.
الييئات اإلقميمية التي تشمؿ المعتمديات ومديريات الفروع ووكاالت المفوضيات  -ب 

 والسمطة التنفيذية في جياز الحزب.
وقد انضـّ لمحزب بمختمؼ فروعو اثنا عشر ألؼ شخص، يمثؿ الدروز النسبة األكبر 

الحرؼ ورجاؿ الفكر  زارعيف وأربابمنيـ، وأغمب أعضاء الحزب مف العماؿ والفالحيف والم
 .(ٕٕ)ز المناطؽ التي انتشر فييا الحزب، وتعد منطقة الشوؼ مف أبر (ٕٔ)والميف الحرة

أوؿ مركز رئيسي لمحزب في بيروت،  ٜٓ٘ٔنيساف عاـ  ٔافتتح كماؿ جنبالط في 
المناطؽ كما افتتح فروع عدة في زحمة وقرطبة وغريقة والمختارة وراشيا وبعمبؾ وغيرىا مف 

وكانت . وتأسست صحيفة األنباء لتكوف ناطقة باسـ الحزب التقدمي االشتراكي (ٖٕ)المبنانية
ي بعد مضي عاميف عمى تأسيس الحزب، وكاف صدورىا ، أٜٔ٘ٔآذار  ٙٔانطالقتيا في 

 .(ٕٗ)اسبوعياً 
، القومية العربية فيعترؼ الحزب "بأنو ال توجد قومية لبنانية أما موقؼ الحزب مف

نما يوجد وطف لبناني ىو جزء مف القومية العربية وىي ليست قومية دينية" . وقد بدأ (ٕ٘)وا 
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الحزب بدايات توجيو القومي بالمقاء مع حزب البعث العربي االشتراكي، إذ قاـ وفد برئاسة 
إلقناع حزب البعث العربي  ٜٗ٘ٔرئيس الحزب كماؿ جنبالط بزيارة سوريا في آذار عاـ 

 .(ٕٙ)تقدمي االشتراكي ذلؾ ضرورة وطنيةاالشتراؾ في الحكـ، وعد الحزب ال االشتراكي بشأف
ة الغربية السيما حمؼ بغداد وكاف لمحزب موقؼ مشيود ضد األحالؼ العسكري

بعد حدوث العدواف  ٜٙ٘ٔـ ، كما كاف لمحزب موقفًا مشيودًا مساندا لمصر في عاٜ٘٘ٔ
ؾ أبناء شعبو في لبناف مشاركة فعالة في . وعاد الحزب التقدمي مرة أخرى ليشار (ٕٚ)الثالثي

وانحيازه الصريح  ٜٚ٘ٔالمعارضة العنيفة التي قامت ضد سياسة كميؿ شمعوف عاـ 
والواضح الى مبدأ آيزنياور االستعماري في العاـ نفسو، واضطمع الحزب كذلؾ بدور بارز في 

السالح وقاتموا قوات ، إذ َحَمؿ أنصاره بية التي قامت ضد حكـ كميؿ شمعوفاالنتفاضة الشع
 .(ٕٛ)تائب المؤيديف لمرئيس كميؿ شمعوفالقومييف السورييف وحزب الك

ُيعّد الحزب التقدمي االشتراكي مف أكثر األحزاب المبنانية التي دافعت عف القضية 
وانطالقو عبر  الفمسطينية في أغمب المواقؼ، والسيما فيما يخص مساندتو لمعمؿ الفدائي

ؼ مشيودة تجاه القضية ، كما كاف لزعيـ الحزب كماؿ جنبالط مواقاألراضي المبنانية
، وكاف أوؿ تحرؾ لمحزب التقدمي االشتراكي عندما دعا الى انعقاد مؤتمر (ٜٕ)الفمسطينية

، إذ صدر عف ىذا المؤتمر بعد اختتاـ ٜٔ٘ٔراكية في بيروت في آذار عاـ لألحزاب االشت
الء الجيوش األجنبية ب باإلجماع تبني المطالبة بجاعمالو بياف مشترؾ جاء فيو  أقرت األحزا

حتراـ كافة البالد جالًء تاماً  يجاد حؿ لقضية فمسطيف بإرجاعيا الى أصحابيا األصمييف وا  ، وا 
 .(ٖٓ)عربيةال

وتصاعد العمؿ الفدائي في لبناف ضد الكياف الصييوني،  ٜٚٙٔوبعد عدواف عاـ 
منو، ىاجـ رئيس الحزب وزعيـ الحركة الوطنية وموقؼ السمطة المبنانية والعمؿ عمى الحد 

كماؿ جنبالط موقؼ الحكومة المبنانية مف العمؿ الفدائي ووصفو بأنو مميء بالتناقضات وال 
 .(ٖٔ)اعر الشعب العربي في لبنافيعبر عف مش

بقي الحزب التقدمي االشتراكي ثابتًا عمى مواقفو وتأييده لمعمؿ الفدائي والقضية 
د المواجية الدامية بيف المقاومة الفمسطينية والسمطة األردنية في كانوف الثاني الفمسطينية، وبع

 ٖٔ، أصدرت الحركة الوطنية المبنانية ممثمة بالحزب التقدمي االشتراكي بيانًا في ٜٔٚٔعاـ 
آذار مف العاـ نفسو نددت فيو بمحاولة النظاـ األردني تصفية المقاومة الفمسطينية وضرب 
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عربي في ىذه الظروؼ التي وصفيا بالخطيرة التي تواجييا األمة العربية في وحدة الشعب ال
 .(ٕٖ)نضاليا ضد الكياف الصييوني واالستعمار األمريكي

القى  ٕٜٚٔتشريف الثاني عاـ  ٕوخالؿ انعقاد المؤتمر السنوي لمحزب التقدمي في 
نية ومما جاء فيو "أما كماؿ جنبالط زعيـ الحركة الوطنية خطابًا تناوؿ فيو القضية الفمسطي

، ساسي في وجو المحاوالت التصفويةالمقاومة الفمسطينية فأنيا ستبقى مرتكز الصمود األ
وعمى المقاومة أف تبقى صامدة في وجو المؤامرات وأف تشعر بأف الشعب العربي الفمسطيني 

 .(ٖٖ)ؼ الى جانبيا وىذا واجبنا جميعًا"والشعوب العربية والراي العاـ العالمي يق
 احلزب الشووعي -2

تحت تسمية حزب  ٕٜٗٔكانوف األوؿ عاـ  ٕٛتأسس الحزب الشيوعي المبناني في 
الشعب المبناني، ومف أبرز مؤسسيو: يوسؼ إبراىيـ يزبؾ الشمالي وفريد طعمة والياس 

لياس جيشاف المحامي وشفيؽ مظيرقشعمي وبطرس قشعمي ونمر وىبة المحامي  ، وبدأ (ٖٗ)وا 
يد شعوب الشرؽ في في لبناف في أعقاب تحوؿ السياسة السوفيتية نحو تأيالنشاط الشيوعي 
 .(ٖ٘)التحرير الوطني

، وكاف الحزب ييدؼ الى تحوؿ يا عماؿ العالـ اتحدوارفع الحزب الشيوعي شعار 
، ألنيا وحدىا الكفيمة بالقضاء عمى التخمؼ االجتماعي مع تحواًل ثوريًا الى االشتراكيةالمجت

رية العممية الماركسية ، واسترشد في ىذا السبيؿ بالنظالعاممة سياسيًا وفكرياً الطبقة  وتحرير
 .(ٖٙ) المينينية، بحسب ما يّدعيو

لقد تبنى الحزب الشيوعي أىدافآ عديدة في لبناف كاف أبرزىا تحرير لبناف ومكافحة 
 االحتكار والعمؿ لإلصالح اإلداري والسياسي واالجتماعي والدفاع عف حقوؽ االنساف
جراء تغييرات جذرية في المؤسسة  طالؽ الحريات الديمقراطية وا  والطبقات المسحوقة، وا 

 .(ٖٚ) ارجية مستقمة معادية لإلمبرياليةالديمقراطية، وأكد عمى انتياج سياسة خ
 ٜ٘٘ٔ-ٜٚٗٔتضمف نشاط الشيوعييف المبنانييف خالؿ المدة المحصورة بيف عامي 

اىات القومية والتصدي لمرجعية والدعوة الى جممة سياسات تركزت حوؿ مناىضة االتج
 .(ٖٛ) التعاوف مع القوى الوطنية ضمف ما يسمى بالجبيات الوطنية

مؤتمرًا لو، وشكؿ ىذا المؤتمر  ٜٛٙٔعقد الحزب الشيوعي المبناني  في تموز عاـ 
تخذ تحواًل أساسيًا في منطمقات الحزب الفكرية ومواقفو السياسية تجاه القضية الفمسطينية، و  ا 
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الحزب مف حركة المقاومة موقفًا مبدئيًا باعتبارىا حركة ثورية لشعب اغتصبت أرضو وكامؿ 
 . (ٜٖ)قوى التقدمية بمف فييـ الشيوعيوفحقوقو في وطنو تشارؾ فييا كؿ ال

انخرط الحزب الشيوعي مع التحالؼ الذي جمع الحركة الوطنية المبنانية والمقاومة 
. وعد الحزب (ٓٗ)عف العروبة دفاعًا عف المقاومة الفمسطينية( الفمسطينية تحت شعار )دفاعاً 

الشيوعي ركنًا مؤسسًا في الحركة الوطنية المبنانية وأحد أطرافيا البارزيف، وشارؾ في حرب 
السنتيف دفاعًا عف عروبة لبناف والثورة الفمسطينية فصياًل مقاتاًل عمى معظـ الجيات، وأطمؽ 

سيا لسنوات مقدمًا كوكبة مف الشيداء وممحقًا أكبر خسائر باآللة شرارة المقاومة الوطنية ومار 
 .(ٔٗ)تحالؼ الوطني بقيادة كماؿ جنبالطالعسكرية اإلسرائيمية في كؿ موقع مرسخًا ال
بيػػػانًا جاء فيو "إف  ٜٔٚٔكانػػػػػوف الثاني عاـ  ٖٔأصدر الحػػػزب الشيػػوعي فػػػػػػي 

المقاومة في األردف مف جديد ىي امتداد واستمرار لحوادث الحوادث التي تتعرض ليا حركة 
أيموؿ الدامية التي استيدفت تصفية الحركة الوطنية الفمسطينية واألردنية عمى السواء"، ودعا 
الحزب جميع أعضائو والقوى الوطنية والتقدمية ممثمة بالحركة الوطنية المبنانية الى صيانة 

 .(ٕٗ)، وكجزء مف حركة التحرير العربيةفمسطينية المقاومة الفمسطينية كحركة وطنية
 – ٜٛٙٔويعد الحزب الشيوعي حزبآ جماىيريآ وقد واكب كماؿ جنبالط مف عاـ 

ويعد جزءآ أساسيآ مف الحركة الوطنية المبنانية وىو مف أوائؿ مف اسيـ في إرساء  ٜٚٚٔ
 .(ٖٗ)السمـ األىمي واقعًا سياسيًا عمى األرض

 رتاكيحزب البعث العربي االش -3

وتعد سوريا  .(ٗٗ)االشتراكي الى مطمع األربعينيات يرجع تأسيس حزب البعث العربي
 ، إذ شيدت قبؿ اندماج الحزب قياـ الحزبيف اآلتييف:ميد الحزب منذ نشأتو

 .عمى يد ميشيؿ عفمؽ ٜٚٗٔحزب البعث الذي تأسس عاـ  -أ 
 الحوراني.وكاف برئاسة أكـر  ٜٔ٘ٔالحزب العربي االشتراكي الذي تأسس عاـ  -ب 

، والسيما في ٜٔ٘ٔوقد تكونت أوؿ نواة تنظيمية لحزب البعث في بيروت منذ عاـ 
أوساط الدارسيف في الجامعة األمريكية في بيروت، ثـ أعقب ذلؾ انتشار الحزب في طرابمس 

 . (٘ٗ)وصور وصيدا والنبطية وبعمبؾ وغيرىا مف المناطؽ المبنانية
نية الدولة واإلصرار عمى الناحية االشتراكية ركز الحزب نشاطو في لبناف عمى عمما
 .(ٙٗ)مطمبًا شعبيًا ميمًا لكؿ الفئات واتباع الوسائؿ الديمقراطية في جعؿ الوحدة العربية
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وكذلؾ تركزت مبادئ حزب البعث العربي االشتراكي في اىداؼ قومية واشتراكية وعدَّ 
ية يسعى الحزب الى تحقيقيا، كما أىدافو الثالث الوحدة والحرية واالشتراكية أىدافًا رئيس

ف القومية  اتصؼ الحزب بخصائص عديدة أىميا إنو حزب قومي يؤمف بالقومية العربية، وا 
 .(ٚٗ)ي يؤمف بأف السيادة مصدرىا الشعبالعربية حقيقة خالدة حية وانو حزب شعب

ويرى الحزب أف لبناف ميما قيؿ عف وضعو فيو بمد عربي يعيش في المحيط العربي 
. أما موقؼ الحزب (ٛٗ)قروف، فيو مشارؾ جغرافيًا وتاريخيا واقتصاديًا كبقية اخوانو العرب منذ

مف القضية الفمسطينية فقد كانت مف أولى قضاياه، وكاف يركز مواقفو تجاه ىذه القضية 
. وواصؿ الحزب دفاعو عف القضية (ٜٗ)بالدعوة الى الدفاع عف حقوؽ الشعب الفمسطيني

تناوؿ فيو قضية فمسطيف إف  ٜٗٙٔتشريف الثاني عاـ  ٜٕدر بيانًا في الفمسطينية، فقد أص
معركة تحرير فمسطيف ىي قضية الشعب العربي كمو وأف انتصار الجماىير العربية في 
قامة أنظمة شعبية تقدمية فييا انتصار حقيقي يمس جوىر معركة التحرير  مختمؼ أقطارىا وا 

ادى الحزب دورًا  ٜٙٙٔة الفمسطينية، ففي عاـ . استمر الحزب في دفاعو عف القضي(ٓ٘)ىذه
ت نيساف وشارؾ فييا كما شارؾ باستمرار في النضاال ٖٕبارزًا في التحضير لتظاىرات 
 .(ٔ٘)السياسية واالجتماعية في لبناف

أما مشروع البرنامج الذي قدمو حزب البعث كميثاؽ لجبية تقدمية وطنية في لبناف فقد 
ة ب الحياة المبنانية االقتصادية والثقافية واالجتماعية والسياسيكاف فيو إحاطة بكافة جوان
، واضعًا نصب عينيو حقيقة بارزة مستمدة مف ظروؼ لبناف (ٕ٘)واإلدارية والقضائية والعسكرية

ىي الحاجة الممحة الى الجبية الوطنية العريضة واف تتجاوز ىذه  ٜٚٙٔما بعد ىزيمة عاـ 
ييئات الشخصية الوطنية السابقة سواء مف حيث عدـ الجبية تجربة جبية األحزاب وال
، وأف ال تقتصر عمى الحركات واألحزاب والجيات المشتركة استثنائيا ألي فئة او جبية وطنية

بيا بؿ تنفتح عمى جماىير الشعب غير المرتبطة وتنظميا في ىذه اإلطارات وتشركيا في 
 .(ٖ٘)ي مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المشتركةالنضاؿ اليوم

إف عالقة حزب البعث العربي االشتراكي بالحركة الوطنية المبنانية ىي عالقة الجزء 
 . (ٗ٘)شكؿ فعاؿ لتطوير بنائيا التنظيميبالكؿ، فيو طرؼ أساسي في الحركة الوطنية ويدفع ب

أكد حزب البعث العربي االشتراكي اف الصيغة الجبيوية لمحركة الوطنية المبنانية التي 
الوطنية عمى الساحة المبنانية لـ تكف مصادفة ولـ تكف وليدة مصالح  تضـ معظـ األطراؼ
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امنية وظرفية، بؿ ىي حصيمة نضاؿ مرير خاضتو كوادر الحزب وجماىيره الوطنية في 
السنوات الماضية لصد اكبر مؤامرة عرفيا لبناف والتي استيدفت ضرب المقاومة الفمسطينية 

ة العربية ومعبر عف ىموميا، لذلؾ فاف وحدة العمؿ وتقسيـ لبناف وانياء دوره كمتنفس لالم
لحجر األساس لصيغة العمؿ الشعبي ووحدة التصدي النضالي ليذه المؤامرة كانت ا

 .(٘٘)الجبيوي
 احلزب القومي السوري االجتماعي  -4

 ٕٖٜٔتشريف الثاني عاـ  ٙٔظير ىذا الحزب عمى مسرح السياسة في لبناف في 
 ، ومؤسس ىذا الحزب ىو إنطواف سعادة.(ٙ٘)ائفيبوصفو حزبًا عقائديًا غير ط

لسورية أصدر الحزب مجمة )المجمة( في بيروت لتسيـ في توضيح أسس النيضة ا
، وكانػػػػت مبادئ الحػػػػػزب السياسيػػػػػػػة ترتكػػػػػػػز عمػػى أف سوريا (ٚ٘)القومية االجتمػػػػػػاعية

ىي قضية قومية بنفسيا مستقمة عف أية  ، والقضية السورية، والسوريوف أمة واحدةلمسورييف
آذار  ٖٓكـ في سوريا في . وعمى إثر نجاح انقالب حسني الزعيـ وتسممو الح(ٛ٘)قضية أخرى

الحزب القومي السوري االجتماعي القياـ بانقالب مماثؿ في لبناف ال سيما  ، حاوؿٜٜٗٔعاـ 
 .(ٜ٘)يـ في السجوفبعد تعرض الحزب الى حممة ضد أعضائو وزج

بتيمة  ٜٜٗٔإثر ذلؾ قامت السمطات المبنانية بحؿ الحزب لممرة األولى عاـ  عمى
التآمر عمى أمف الدولة، ثـ سممت السمطات السورية أنطواف سعادة الى الحكومة المبنانية في 

 .(ٓٙ)خيانة وأعدـ بعد يوميف مف تسميموبتيمة ال ٜٜٗٔتموز عاـ  ٙ
عمى الساحة المبنانية إال أف ٜٛ٘ٔعاود الحزب ممارسة نشاطو السياسي في عاـ 

كانوف  ٖٔ المحاولة االنقالبية الفاشمة التي قاـ بيا أعضاء الحزب ضد الرئيس فؤاد شياب في
أدت الى حؿ الحزب مرة ثانية مف جانب السمطات المبنانية، ثـ عاود  ٜٔٙٔاألوؿ عاـ 

 .(ٔٙ)جبية األحزاب الوطنية عندما انضـ الى ٜٓٚٔالحزب نشاطو عاـ 
بداهلل فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية، فقد صدرت بيانات رئيس الحزب الدكتور ع أما
تشريف األوؿ مف العاـ نفسو والتي أكدت عمى أف   ٚٔ، وفي ٜٜٙٔتموز عاـ  ٛسعادة في 

الثورة الفمسطينية ظاىرة بطولة فذة مف ظواىر أمتنا العريقة وكؿ تمكؤ عف نصرتيا تآمر عمى 
المزايدة واالرتجاؿ  مينا أف نؤمف الشروط المؤاتية لنصرىا بعيدًا عفكرامتنا ومصيرنا وع

 .(ٕٙ)والغوغائية
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وكانت الميزة التي يتمتع بيا الحزب القومي السوري االجتماعي تكمف في أف 
ويعطيو بعدًا مجموعات كبيرة مف أعضائو ىـ مف المسيحييف وىذا ينفي عنو الصبغة الطائفية 

 .(ٖٙ)استراتيجياً 
 ت الناصرية التنظوما -5

ات الناصرية كما عّرفيا أحد الباحثيف ولخصيا بأنيا الحركة القومية العربية ذ
 ، وىي الحركة التي جعمت مف جماؿ عبد الناصر أنموذجآ(ٗٙ)المضموف االشتراكي الديمقراطي

يحتذى بو في الوطف العربي وقد كانت البدايات األولى لمتيار الناصري في االقطار العربية 
عندما طالب الذيف تأثروا بشخصية عبد الناصر بتأليؼ حزب سياسي ييدؼ الى تبني 
األىداؼ الناصرية، فظير عمى الساحة المبنانية مجموعات تنادي بالناصرية وتمتـز مبادئ عبد 

لعمؿ لبث أفكارىا ب مختمفة وأىداؼ متباينة، حيث بدأت ىذه المنظمات باالناصر بأسالي
 .(٘ٙ)وتحقيؽ أىدافيا

وقد أكد التيار الناصري عمى ضرورة وجود إجماع عاـ لموحدة وتوفره داخؿ كؿ بمد 
مناصرية وعممت عمى تحقيؽ أىدافيا، عربي، وظير في لبناف اثر ذلؾ منظمات عديدة دعت ل

المرابطيف، اتحاد -التنظيـ الشعبي الناصري، حركة الناصرييف المستقميف وأبرز تمؾ المنظمات
إذ ظير في صيدا التنظيـ الشعبي الناصري  ،(ٙٙ)التنظيـ الناصري –قوى الشعب العامؿ 

بزعامة معروؼ سعد، وقد اعتمد التنظيـ في خطوطو العامة عمى تيار عبد الناصر عمى 
اف جزءًا مف األمة العربية وعميو تترتب المسؤولية القومية الصعيديف العربي والعالمي، وُعدَّ لبن
 .(ٚٙ)التي تترتب عمى أي قطر عربي آخر

وقد ادى التنظيـ الشعبي دورًا رئيسيًا عمى الساحة المبنانية، وكانت لو مشاركة مع 
، وبمغ ىذا التنظيـ ذروتو في (ٛٙ)ٜٛ٘ٔلتي وقفت ضد كميؿ شمعوف عاـ األحزاب المبنانية وا

 .(ٜٙ)المبنانية والمقاومة الفمسطينية السبعينات السيما بعد أف تحالؼ مع الحركة الوطنية
، ٜٛ٘ٔالمرابطيف فتعود البذرة األولى لنشأتيا عاـ  –أما حركة الناصرييف المستقميف 

ة بدؿ الدولة ومؤسس ىذه الحركة إبراىيـ قميالت، وقد طالبت ىذه الحركة بدولة عممانية حديث
، وقد انتشرت الحركة في بيروت، واصبح ليا إذاعة خاصة ومجمة (ٓٚ)الطائفية المارونية

 ٖٜٚٔاسبوعية باسـ المرابط، وكاف الظيور القوي ليذه الحركة عمى الساحة المبنانية في عاـ 
 .(ٔٚ)نية المبنانية ضد الجيش المبنانيعندما انحازت الى المقاومة الفمسطينية والحركة الوط
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 ٕٜ٘ٔعب العامؿ فتعود جذوره في لبناف الى انطالؽ ثورة يوليو أما اتحاد قوى الش
، ضد الممكية واالقطاع واالستعمار في مصر، فبدأ يتكّوف في لبناف رأي عاـ شعبي يؤيد الثورة

مع تحرؾ عبد الناصر ويركد وكاف ىذا الرأي يعرؼ بالشارع الناصري، وكاف يتحرؾ 
 .(ٕٚ)بركوده

في بداية تكوينو، فقد وقؼ ضد المشاريع الغربية  أّدى ىذا التنظيـ دورًا مميزاً 
واالحالؼ االستعمارية، وشارؾ الشارع الناصري مع كؿ القوى التقدمية والوطنية التي تحالفت 

 .(ٖٚ)مة كميؿ شمعوف ومنع تجديد واليتوإلسقاط حكو 
ف العاـ التحاد قوى الشعب وكاف عمى رأس ىذا التنظيـ كماؿ شاتيال وىو األمي

. ومع (ٗٚ)وأصبحت قيادتو تتكوف مف لجنة مركزية ومكتب سياسي ومجمس قيادي ،العامؿ
اجتمعت جميع ىذه التنظيمات تحت تسمية  ٜ٘ٚٔاندالع الحرب األىمية في لبناف عاـ 

األحزاب والقوى الوطنية والتقدمية وأطمؽ عمييا تسمية )اليسار المبناني( ووقفت موقؼ 
 .(٘ٚ)لمعارض لمسياسة السورية في لبنافا

 منظمة العمل الشووعي  -6

عمى يد مجموعة مف القومييف العرب  ٜٔٚٔتأسست منظمة العمؿ الشيوعي في عاـ 
الذي اعتنقوا األفكار الماركسية، بعد دعوة مف زعيـ الحركة الوطنية المبنانية كماؿ جنبالط 

 .(ٙٚ)لمناقشة قضايا اإلنتاج الزراعي وأزمة تصريؼ التفاح المبناني
يج الخطة الماركسية المينية ودعـ العمؿ الفدائي وااللتحاـ بو، لذلؾ وىي منظمة تنت

، وأبرز مؤسسييا محسف (ٚٚ)انضمت لمحركة الوطنية المبنانية ىي أحدى المنظمات التي
ف  ٜ٘ٚٔ-ٖٜٗٔما بيف عامي  ، وقد اعتبرت المنظمة اف المدةإبراىيـ مميئة بالتناقضات، وا 

ي وعمى الميثاؽ الوطني، وربطت المنظمة بيف ظيور نظاـ لبناف يقوـ عمى االقطاع السياس
، وبيف عجز ٜٚٙٔالمقاومة الفمسطينية وىزيمة األنظمة العربية أماـ الكياف الصييوني  عاـ 

ىذه األنظمة عف قيادة حركة التحرر الوطني العربية، ورأت أف نشاطيا في لبناف ال يتعارض 
قد انضـّ الييا اعداد كبيرة مف الشيعة، وتحالفت مع أحزاب الحركة الوطنية المبنانية األخرى، و 

 . (ٛٚ)مع الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف
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في طرابمس بقيادة فاروؽ المقدـ،  ٜٜٙٔتشريف األوؿ عاـ  ٕٗتنظيـ ظير في 
تعاوف بشكؿ أكبر مع المقاومة الفمسطينية مف أي تنظيـ آخر، وتقرب مف كماؿ جنبالط 

الى الحركة الوطنية المبنانية، واشتيرت ىذه الحركة بمقارعة تنظيـ مميشيا )المردة( في  وانضـ
 .(ٜٚ)ف أحكاـ السيطرة عمى شماؿ البالدزغرتا ومنع الجيش المبناني م

  أمل( -حركة احملرومني )أفواج املقاومة اللبنانوة  -8

اًل الدفاع عف محاو  عمى التيار الذي قاده موسى الصدرُأطمؽ اسـ حركة المحروميف 
الطائفة اإلسالمية الشيعية بوصفيا محرومة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا طواؿ عيود الحكـ 

، أحيانًا عف طريؽ االتصاؿ الصدر تحقيؽ بعض المكاسب لمطائفةالسابقة، وحاوؿ موسى 
بالمسؤوليف وأحيانًا بالضغط عمييـ خاصة بعد أف انتخب رئيسًا ألوؿ مجمس لمطائفة 

 .(ٓٛ)وىو تاريخ نشوء ىذه الحركة ٜٜٙٔ سالمية الشيعية عاـاإل
وعرَّفْت الحركة عف نفسيا بأنيا حركة وطنية تتمسؾ بالسيادة الوطنية وبسالمة أرض 

، وقد لقيت ىذه الحركة (ٔٛ)بنافالوطف، وتحارب االستعمار واالعتداءات التي يتعرض ليا ل
 ٓٛالصدر كاف يحظى بنسبة تأييد تقدر بػ الدعـ الكبير مف الشيعة في لبناف حتى أف موسى 

% مف الشيعة، وفي الواقع كانت أمؿ حركة شعبوية وطائفية ذات اىداؼ سياسية تسعى الى 
، وانضمت (ٕٛ)مبنانيةتحسيف وضع الشيعة في المعادلة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ال

ت عمى وقوفيا الى جانب الحركة الى جبية األحزاب الوطنية بزعامة كماؿ جنبالط، وأكد
، وخالؿ حرب (ٖٛ)ورة مواجية االعتداءات الصييونيةالعمؿ الفدائي الفمسطيني وعمى ضر 

السنتيف مارست حركة أمؿ دورًا ثانويًا لكنيا اخذت موقفًا مؤيدًا لمحركة الوطنية المبنانية، وبعد 
وىو ما أدى الى  انحازت حركة أمؿ الى سوريا ٜٙٚٔالدخوؿ السوري الى لبناف في حزيراف 

 .(ٗٛ)كة الوطنية والمقاومة الفمسطينيةابتعادىا عف الحر 
كانت أحزاب الحركة الوطنية المبنانية متفقة عمى مسألتيف كانتا نقطة االرتكاز في 

 -:(٘ٛ)أعماليا وىي
يجب عمى لبناف اف يتخمى عما أسمتو الحركة الوطنية السياسة االنعزالية والتأكيد عمى  -أ 

جسـ العربي، ويمكف التوصؿ الى ذلؾ عبر المشاركة الفعالة في صراع انتمائو الى ال
 وطني شامؿ ضد العدو الصييوني وحمفائو.
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احتراـ مبدأ حرية تأسيس األحزاب والجمعيات الذي أدخؿ الى الدستور المبناني، لكنو  -ب 
 لـ يطبؽ تطبيقًا صحيحًا 

اوؿ كماؿ جنبالط اف وعمى الرغـ مف اختالؼ مكونات الحركة الوطنية المبنانية، ح
 .(ٙٛ)مشتركة في اصالح النظاـ المبنانييجعميا تتبنى طروحات 

وقد أكدت الحركة الوطنية المبنانية عمى مساندة القضية الفمسطينية والعمؿ الفدائي، 
وأصبح كماؿ جنبالط ناطقًا باسـ القضية الفمسطينية، وعندما تـ تنصيب سميماف فرنجية رئيسًا 

كاف اليدؼ منو أال ُينَتخب رئيس شيابي قوي وحاـز يعمؿ  ٜٓٚٔأيموؿ عاـ  ٖٕلمبناف في 
ا ما كاف ينتظر عمى إعادة تدعيـ ىذه األجيزة، بؿ عمى العكس كاف البد مف اضعافيا، وىذ

، فكاف في طميعة الميمات التي أوكمت اليو أف يقوـ بتصفية التركة (ٚٛ)مف سميماف فرنجية
، حاوؿ كماؿ (ٛٛ)رنجية لـ يخالؼ ما كاف ينتظر منويماف فالشيابية، وفي الواقع فأف سم

جنبالط اف تكوف الحركة الوطنية المبنانية وعاء لكؿ أفكار األحزاب والتنظيمات التي يجمعيا 
عي الى تمسكيا بعروبة لبناف  والتالحـ مع المقاومة الفمسطينية والعداء لمكياف الصييوني والس

لتقمص عدد الشيابييف  ٕٜٚٔجاءت االنتخابات النيابية عاـ ، و (ٜٛ)تغيير نظاـ لبناف السياسي
 .(ٜٓ)النيابيفي المجمس 

خاض الحزب التقدمي االشتراكي االنتخابات في أجواء سي مشحونة بسب وجود  
في  صائب سالـ في رئاسة الحكومة وفي وزارة الداخمية باعتباره مرشحآ لالنتخابات وطرفآ

وشارؾ الحزب التقدمي في االنتخابات تحت شعار حماية  ،(ٜٔ)الصراع السياسي القائـ آنذاؾ
الحريات العامة والديمقراطية والدفاع عف مصالح الطبقات الشعبية واإلصالح الجذري لمنظاـ 
المبناني، ونجح الحزب التقدمي بالفوز بثمانية مقاعد نيابية في تمؾ االنتخابات، وتمكنت 

ؿ ىذه االنتخابات مف اختراؽ القوى التقميدية األحزاب والشخصيات الوطنية والتقدمية خال
   .(ٕٜ)ولوائحيا االنتخابية في الكثير مف مناطؽ الجنوب، بيروت، الشماؿ

 
 
 اهلوامش

                                                 

 .ٛٗٔ ص، ٜٜٛٔ، دار الجيؿ، بيروت، ٔ، طسعد سعدي، معجـ الشرؽ األوسط، فكرة: وليد ىندو (:1)
 .ٜٜٔ ص ،ٜٓٚٔالنادي الثقافي العربي، القوى السياسية في لبناف، دار الطميعة، بيروت،  (:ٕ)
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، رسالة  ٜٚٚٔ-ٜٚٔٔعمار منيؿ محمد التؾ ، كماؿ جنبالط ودوره في السياسة الداخمية المبنانية (:3)
 .ٛٗ،صٖٕٔٓماجستير غير منشورة، كمية اآلداب ، جامعة الموصؿ ، 

 .ٜٜٔص الثقافي، المصدر السابؽ،النادي  (:4)
، ، دار النيار ، بيروتٛالضامف، ط، ترجمة: خيري تيموفييؼ، كماؿ جنبالط الرجؿ واالسطورةأيغور  (:5)

 .ٜٖٔ،صٜٕٓٓ
 .ٜٜٔالنادي الثقافي ،المصدر السابؽ،ص (:6)
 .ٕٖٚ،صٕٙٓٓ، ، دار الساقي، بيروت  ٔ، طوالعروبة ) اليوية وتكويف الدولة(، لبناف رغيد الصمح (:7)
إلياس فرح ، الوطف العربي بعد الحرب العالمية الثانية ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت ،  (:8)

 .ٕٙ-ٕ٘،صٜٜ٘ٔ
،  ٖٜٛٔ-ٜ٘ٚٔرياض أحمد يونس ، دور الحزب التقدمي االشتراكي في الحرب األىمية المبنانية  (:9)

 .٘،صٕٗٔٓ، جامعة تكريت ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية 
ابعادىا المختمفة  دار غريب لمطباعة ،  –تطورىا  –السيد عميوة وآخروف،األزمة المبنانية أصوليا  (:10)

،القاىرة،   .ٜٖٓ،صٜٛٚٔالمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو
 .ٕٙ-ٔٙ،صٜ٘ٚٔعزيز األحدب ، لبناف الجديد ، دار العمـ لممالييف ، بيروت ،  (:11)
 .ٕٗرياض احمد يونس المصدر، السابؽ ،ص (:12)
فتحي عباس الجبوري ، الحزب التقدمي االشتراكي المبناني دراسة تاريخية في دوره السياسي ، رسالة  (:13)

 .ٛٔ،صٕٚٓٓدكتوراه غير منشورة ، كمية التربية ،  جامعة الموصؿ ، 
، مكتب االعالـ القطري المبناني، بيروت، المبنانيةية عبد المجيد الرافعي، آراء ومواقؼ في القض (:14)

 .ٕٛٔ ص ،ٖٜٛٔ
 .ٚٗ،صٜٚٚٔغادة الخرسا ، لبناف يا عرب ، مطبعة األىراـ التجارية ، القاىرة ،  (:15)
، دار الميسرة ،  ٔ، ط ٜٓٛٔ-ٖٜٓٔفضؿ شرور ، األحزاب والتنظيمات والقوى السياسية في لبناف  (:16)

 .ٛٛ،صٜٔٛٔبيروت ، 
 .ٕٖٔ،صٕٜٜٔ، دار العمـ لممالييف ، بيروت ،  ٔمنير بعمبكي ، معجـ أعالـ المورد ، ط (:17)
 .ٖٓٙرغيد ،الصمح ،المصدر ،السابؽ ،ص (:18)
، المركز الوطني لممعمومات  ٕكماؿ جنبالط ، ربع قرف مف النضاؿ ، الحزب التقدمي االشتراكي ، ط (:19)

 . ٜٔوالدراسات ، دار التقدمية ، بيروت ، د. ت،ص
 .ٗ،صٜٙٚٔإبراىيـ سالمة ، األحزاب المبنانية ، مجمة األحد ، بيروت ،  (:20)
 .ٕٓٗ،صٜٛٚٔ، دار النيار لمنشر ، بيروت ،  ٗكماؿ سميماف صميبي ، تاريخ لبناف الحديث ، ط (:21)
، رسالة ماجستير غير ٜٛ٘ٔ-ٜٔٗٔحسيف حمد عبداهلل الصوالغ ، التطورات السياسية في لبناف  (:22)

 .ٖٗٔ،صٜٜٓٔأبف رشد ، جامعة بغداد ،  –منشورة ، كمية التربية 
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، رسالة ماجستير غير ٜٛ٘ٔ-ٕٜٓٔثامر عناد تركي المحالوي ، األحزاب السياسية في لبناف  (:23)
 .ٜٓ،صٕٓٔٓمنشورة ، كمية اآلداب ، جامعة األنبار، 

 .٘٘فتحي عباس الجبوري، المصدر السابؽ ،ص (:24)
 .ٜٛبع قرف مف النضاؿ ،المصدر السابؽ ،صكماؿ جنبالط ،ر  (:25)
 .ٕٜثامر عناد، المصدر السابؽ،ص (:26)
 .٘٘إبراىيـ سالمة، المصدر السابؽ ،ص (:27)
 .ٖٗٔحسيف حمد عبداهلل الصوالغ، المصدر السابؽ ،ص (:28)
 .ٜٜٔفتحي عباس ،المصدر السابؽ ،ص (:29)
 .ٕٓٓالمصدر نفسو ،ص (:30)
سة الدراسات الفمسطينية ، ، منشورات مؤسٔط ،ٜٛٙٔالفمسطينية لعاـ نوي لمقضية الكتاب الس (:31)

 .ٕٕٔ،صٜٛٙٔ، بيروت
، منشورات مؤسسة ٔ، اعداد: مجموعة مؤلفيف ، ط ٜٔٚٔالكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ  (:32)

 .ٖٕٙ،صٜ٘ٚٔالدراسات الفمسطينية ، بيروت 
،  مؤسسة  ٔوتصنيؼ جورج خوري نصراهلل ، ط، جمع ٕٜٚٔئؽ الفمسطينية العربية لعاـ الوثا (:33)

 .ٕٛٗ،صٜ٘ٚٔالدراسات الفمسطينية ، بيروت ، 
عبد الجبار حسف الجبوري ، األحزاب والجمعيات السياسية في القطر السوري مف أواخر القرف التاسع  (:34)

 .ٚٚٔ،صٜٓٛٔ، دار الحرية لمطباعة ، بغداد ،  ٜٛ٘ٔعشر الى سنة 
،  ٕٛالحركة الشيوعية المبنانية في مرحمة العالنية ، مجمة السياسة الدولية ، العدد  محمد السيد سميـ ، (:35)

 .ٛٗٔ،صٕٜٚٔنيساف ، 
 .ٜٛٔ-ٛٛٔالنادي الثقافي العربي ،المصدر السابؽ ،ص (:36)
 .ٕٙٓ،صٜ٘ٚٔرياض الريس ، أزمة بناء الوطف التفاعؿ العربي ، مطبعة المتوسط ، بيروت  (:37)
، بيروت ،  دار الطميعة ، تشريف  ٕٔمة اليسار ، مجمة دراسات عربية ، العدد ناجي عموش ، أز  (:38)

 .ٔٗ-ٓٗ،صٜ٘ٙٔالثاني ، 
 .ٔٙٔ،صٜٛٙٔ، أيموؿ ،  ٕٗمجمة شؤوف فمسطينية ، العدد  (:39)
 .ٖٔٔ،صٕٛٓٓ، بيروت ،  ٔإلياس القّطار وآخروف ، لبناف التاريخ والجغرافية والقوى السياسية، ط (:40)
 .ٕٙ-ٔٙ،صٕٛٓٓ، دار النيار،بيروت ، ٔىر،عف األحزاب والدولة في لبناف،طنسيـ ظا (:41)
 .ٖٕٛ، المصدر السابؽ،ص ٜٔٚٔالكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ  (:42)
 .ٖٙنسيـ ظاىر،المصدر السابؽ ،ص (:43)
،  ٔي ، طسامي ذبياف ، الحركة الوطنية المبنانية الماضي والحاضر والمستقبؿ مف منظور استراتيج (:44)

 .ٙٛٔ، صٜٚٚٔدار الميسرة ، بيروت ، 
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 .ٛٓٔثامر عناد ، المصدر السابؽ ،ص (:45)
، رسالة ماجستير ٖٜٚٔ-ٜٛ٘ٔسفياف عبداهلل حسيف اليوسؼ ، موقؼ لبناف مف القضية الفمسطينية  (:46)

 .ٜٓ،صٜٕٓٓغير منشورة ، كمية التربية ،  جامعة الموصؿ ، 
 .ٜ-ٛ،صٜ٘ٚٔنقوال الفرزلي، البعث ولبناف، دارالطميعة لمطباعة والنشر ، بيروت ،  (:47)
ابعادىا المختمفة ، معيد البحوث  –تطورىا  –أصوليا  -جماؿ زكريا قاسـ وآخروف ، األزمة المبنانية  (:48)

 .ٖٖٓ،صٜٛٚٔوالدراسات العربية ، القاىرة ، 
، دار الطميعة  ٔ، ط ٔ، ج ٜٛٗٔ-ٜٗٗٔوقضية فمسطيف حزب البعث العربي االشتراكي ، البعث  (:49)

 .ٖٙ،صٖٜٚٔلمطباعة والنشر ، بيروت ، 
 .ٕٜسفياف عبداهلل ،المصدر السابؽ ، ص (:50)
 .ٖٕٓسامي ذبياف ، المصدر السابؽ ،ص (:51)
 .ٕٚٙالنادي الثقافي العربي ، المصدر السابؽ ،ص (:52)
 .ٜ-ٛنقوال الفرزلي ، المصدر السابؽ ،ص (:53)
 .ٕٛٔعبد المجيد الرافعي ،المصدر السابؽ ،ص (:54)
 .ٖٓٔالمصدر نفسو،ص (:55)
 .ٜٙٔعبد الجبار حسف الجبوري ،المصدر السابؽ ،ص (:56)
 . www.ssnp.net، الموقع الرسمي لمحزب السوري القومي االجتماعي       شبكة االعالـ الدولية (:ٚ٘)
 .ٖٚٓزكريا قاسـ واخروف ،المصدر السابؽ ،صجماؿ  (:58)
 .ٖٗثامر عناد تركي ،المصدر السابؽ ،ص (:59)
، تقارير المفوضية العراقية في بيروت الى  ٖٔٔ/ٕٗٛٙد. ؾ. و، ممفات البالط الممكي ، ممفة رقـ  (:60)

 .ٜٔٔ،صٗ٘،وثيقة رقـ ٜٜٗٔ/ٛ/ٔفي  ٕٛٔ/ٖ/ٙوزارة الخارجية العراقية المرقـ 
 .ٕٚحمد يونس، المصدر السابؽ ،صرياض ا (:61)
 .ٖٛٔالنادي الثقافي العربي ،المصدر السابؽ ، (:62)
 .ٛٗغادة الخرسا ، المصدر السابؽ ،ص (:63)
 .ٗٔٔثامر عناد ، المصدر السابؽ ،ص (:64)
 .ٕٔٚ-ٕٓٚسامي ذبياف ، المصدر السابؽ ، ص (:65)
 .ٕٛرياض احمد ، المصدر السابؽ ،ص (:66)
 .ٜٚدر السابؽ ،فضؿ شرور ، المص (:67)
 . ٕٕٚ-ٕٔٚسامي ذبياف المصدر السابؽ ، ص (:68)
 ،ٕٛٓٓ، ر العربية لمعمـو ناشروف، بيروت، الدأ، جٜٜٓٔ-ٜ٘ٚٔسنو، حرب لبناف  عبد الرؤوؼ (:69)

 .ٜٙ ص
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احلركة الوطنوة اللبنانوة وبداية تكوين جبهة 

 عبدالقادر امحد عبد الفهداوي االحزاب

 

) ٕٔٚ ) 
 

                                                                                                                                        

  شبكة االعالـ الدولية ، الموقع الرسمي لحركة المرابطيف . (:70)
 .ٜٗ-ٖٜفضؿ شرور ،المصدر السابؽ ،ص (:71)
 . ٕٗٛسامي ذبياف المصدر السابؽ ، ص (:72)
 . ٕ٘ٛنفسو، ص المصدر (:73)
 .٘ٛٔفضؿ شرور ، المصدر السابؽ ،ص (:74)
 .ٕ٘ٛسامي ذبياف ، المصدر السابؽ ،ص (:75)
 .ٕ٘ٓالمصدر نفسو  ، ص  (:76)
 ميدي أنيس جرادات ، األحزاب والحركات السياسية في الوطف العربي ، دار أسامة لمنشر والتوزيع ، (:77)

 .ٗٓٔ،صٕٙٓٓاألردف ، 
 .ٚٙ،صٔعبد الرؤؼ سنو ،المصدر السابؽ ،مج  (:78)
 .ٜٙالمصدر نفسو،ص (:79)
 .ٖٕٚسامي ذبياف ، المصدر السابؽ ،ص (:80)
 . ٘ٙٔفضؿ شرور ،المصدر السابؽ ،ص (:81)
 . ٗٚ،صٔعبد الرؤؼ سنو ،المصدر السابؽ ،مج  (:82)
-ٜ٘ٚٔعربية السورية مف الحرب األىمية في لبناف أحمد فتحي جمعة الحميد ، موقؼ الجميورية ال (:83)

 .ٕٙ،صٕٕٔٓ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة الموصؿ ،  ٖٜٛٔ
 .ٙٚ،صٔعبد الرؤؼ سنو ،المصدر السابؽ ،مج  (:84)
 .ٖٓٙرغيد الصمح ، المصدر السابؽ ،ص (:85)
 .ٔٚ،صٔعبد الرؤؼ سنو ،المصدر السابؽ ،مج  (:86)
 .ٜ٘ٔنصيؼ ، المصدر السابؽ ،ص سعد (:87)
 ،ٕٜٛٔ، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ٔإلياس الديري، مف يصنع الرئيس، ط (:88)

 .ٜٕٕ ص
 .ٓٚ،صٔعبد الرؤؼ سنو ،المصدر السابؽ ،مج  (:89)
رات دار األدب ، ، منشو ٚفضؿ شمؽ ، الطائفية وأزمة النظاـ المبناني ، مجمة دراسات عربية ، العدد (:90)

 .ٗٗٔ،صٕٜٚٔبيروت ، آيار ، 
 .ٔ٘ٗ-ٓ٘ٗكماؿ جنبالط، ربع قرف مف النضاؿ، المصدر السابؽ، ص (:91)
 ،، د. ـ، د. تٕٔٓٓ-ٜٜٗٔ، الحزب التقدمي االشتراكي مر عارؼ حمادة، قراءة في تجربة حزبع (:92)

 .ٕٚص


