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 :الممخص
حظيت الثورة الجزائرية باىتماـ كبير مف قبؿ اعضاء مجمس النواب        

المبناني الذيف تابعوا الثورة منذ اعالف بيانيا االوؿ وعبر اعضاء المجمس 
عف تأييدىـ ليا كونيا ىدفت إلى تحقيؽ استقالؿ وتحرير الجزائر مف 

 االحتالؿ الفرنسي. 
مف الثورة الجزائرية  عمما اف البحث تناوؿ موقؼ مجمس النواب المبناني

, وىي المدة التي شغميا الرئيس كميؿ شمعوف ;8>4 -87>4خالؿ المدة 
 في رئاسة الجميورية المبنانية.
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Abstract: 

The Algerian revolution has received great attention 

from the members of the Lebanese Parliament who have 

followed their selection since the announcement of its 

first statement, and the members of the House expressed 

their support for it as it aims to achieve independence 

and liberate Algeria from the French occupation. 

 Note that the discussion dealt with the position of the 

Lebanese Parliament regarding the Algerian revolution 

during the period 1954-1958, which is the period that 

President Chamoun occupied in the presidency of the 

Lebanese Republic   

  

Keywords: 

Parliament 

Algerian revolution 

Lebanon 

 

 ©Authors, 2021, College of 

Education for Humanities  

University of Anbar. This is 

an open-access article under 

the CC BY 4.0 license 

(http://creativecommons.org/li

censes/by/4.0/). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81اجمللد )( 3العدد )

 2028 ايلول

 

)6080 ) 
 

 المقدمــة

تابع مجمس النواب المبناني نضاؿ الشعب الجزائري مف اجؿ تحقيؽ االستقالؿ و طرد قوات 
االحتالؿ الفرنسي مف الجزائر منذ نياية الحرب العالمية الثانية وكانت اخبار المناضميف 
الجزائرييف وتحدييـ لسمطات االحتالؿ الفرنسي تجد الدعـ والتأييد مف قبا اعضاء مجمس 

اال اف اعضاء المجمس والمناقشات  87>4ني قبؿ اعالف ثورة التحرير عاـ النواب المبنا
 و اعالف الثورة  87>4اصبحت اكثر اىتماـ بعد عاـ 

          ;8>4- 87>4(4) موقؼ مجمس النواب المبناني مف الثورة الجزائرية
 8491ايمول 03المنبثقة في  (0)الجزائرية في وزارة سامي الصمح ثورةالاوال. 
 (6)87>4تشريف الثاني 4كانت المحظة التاريخية إلعالف انطالؽ الثورة الجزائرية في ليمة   

رئيس  (7)موضع اىتماـ مف لدف أعضاء مجمس النواب المبناني آذ طمب النائب أديب الفرزلي
لجنة الشؤوف الخارجية في المجمس االجتماع وأكد عمى ضرورة حضور وزير الخارجية 

ليذا االجتماع  لمتشاور وبياف موقؼ لبناف مف التطورات الخطيرة التي  ( 8)قاشالفرد ن المبناني
اجتماعات  ةاالقتراح بضرورة انتظار ما تسفر عن ذلؾالوطف العربي ,ورد الوزير عمى  شيدىا

باف  اكد الوزيريكوف القرار المزمع اتخاذه أكثر تأثيرا في األحداث الجارية و لالجامعة العربية  
االنسجاـ السياسي بيف الدوؿ العربية كفيؿ بتحقيؽ ذلؾ كما طمب أف تكوف المناقشات سرية 

 ثوره الجزائريةال بأحداثشيدت مناقشات المجمس اىتماما كبيرا   ,(9)دعـ الثورة الجزائريةفي 
 87>4تشريف الثاني  49باقتراح لممجمس يوـ  (:)فتقدـ النائب بشير العثماف األولى أياميافي 

 القوات الفرنسيةبيا  قامتالعدوانية التي  األعماؿالمتحدة عمى  األمـىيئة  إلىاحتجاج  بإرساؿ
ما قالو )بينما نرى الدوؿ الكبرى ترفع رايتيا لتنادي  القتراحفي الجزائر وجاء في محضر ا

وشيا ىذه الدوؿ تنتقض بجي إحدىمتغنية بيما نرى فرنسا وىي  األمـبنشر العدؿ والسالـ بيف 
 أنياالجرارة بال شفقة وال رحمو عمى بالد تونس والجزائر فتمعف فييا تخريبا وتقتيال بحجة 

تحاوؿ الخروج مف طاعتيا كاف البالد بالدىا والشعب شعبيا ....لقد ذاؽ الفرنسيوف مرارة 
وشدد  ,(;)(رمص مف نير االستعماخالبالد محاولتيـ الت أحراراالحتالؿ فمماذا ينكروف عمى 

غير اف الذي حدث اف في التصويت عمى االقتراح  اإلسراعالمجمس ضرورة  أعضاءمى ع
المجمس صوت عمى ذلؾ االقتراع بموافقة األغمبية ثـ إحالة إلى لجنة الشؤوف الخارجية إلبداء 

 (  . >)رأييا موكدا عمى ضرورة اإلسراع في ذلؾ
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المناقشات تمي االقتراح المقدـ مف النائب بشير العثماف وناؿ موافقة  بعد انتياءو         
لجنة الشؤوف الخارجية لكي تبدي رائييا و طمب النائب عبداهلل  إلى إحالتووتمت  غمبيةاأل

النائب  , وأيده(44)مف أعضاء المجنة اإلسراع في االجتماع واإلجابة عمى المقترح(40)الحاج
ء المجمس بضرورة دعـ الثورة الجزائرية عف طريؽ تقديـ أعضا وطالب (45)كماؿ جنبالط

االمواؿ ليا مؤكدا اف الدور المبناني في دعـ الثورة الجزائرية ضعيفا واقترح اف تتقدـ لبناف 
بطمب الى الجامعة العربية مف اجؿ تشكيؿ صندوؽ الدوؿ العربية بيدؼ مكافحة االحتالؿ 

تركة تتبنى تحديد المبالغ الواجب صرفيا و أوجو االجنبي و ضرورة اف تكوف ىنالؾ ادارة مش
الصرؼ األمر الذي وافقت عمية الحكومة المبنانية عمى لساف وزير خارجيتيا الفرد نقاش 
مؤكدا اف ذلؾ المقترح قد تمت الموافقة عميو وناقشتو الحكومة المبنانية مع الدوؿ العربية 

ف الخارجية تتفؽ وقرارات الجامعة العربية األخرى في أروقة ألجامعة العربية واف سياسة لبنا
 . (46)لمساندة الثورة الجزائرية

مما يالحظ عمى المناقشات التي تناولت القضية في أوؿ جمسة مناقشة إلحداث الثورة       
الجزائرية ىو االتفاؽ بيف جميع المناقشيف عمى حؽ الشعب الجزائري في نيؿ الحرية 

جاء فيو ىذا الموقؼ المبدئي أال اف ىنالؾ رأي  مى الرغـ مفوع واالستقالؿ و تقرير مصيره 
موقؼ لبناف لـ يرتقي لمستوى الحدث و شدد أصحاب ىذا الرأي عمى الحكومة ضرورة  اف

 اإلسراع في تقديـ كافة أنواع الدعـ لحركة التحرر في الجزائر .
ع لو ما يبرره,إذ مطالبة بعض النواب مف لجنة الشؤوف الخارجية بسرعة االجتما أف      

عريضة مف طرابمس باالحتجاج عمى  87>4تشريف الثاني  56المجمس بتاريخ  إلىوردت 
السمطات الفرنسية  بيا قامتسكوت المجمس النيابي مف عدـ استنكار األعماؿ العدوانية التي 

 اجتماع المطالب أعمنت لجنة الشؤوف الخارجية في تمؾواستجابة ل, (47)المحتمة في الجزائر
الذي أوضحت فيو باف وزارة الخارجية المبنانية أخذت  87>4كانوف األوؿ  5المجمس بتاريخ 

قضية العدواف الفرنسي عمى الشعب الجزائري ضمف اىتماماتيا ومارست بشاف ذلؾ دورىا في 
ي بيير الفرنس اءاتصؿ سفير لبناف بواشنطف برئيس الوزر اذ  المطالب المشروعة تمؾدعـ 

 حقوؽ الجزائرييف بالتحرر واالستقالؿلمناقشة ( Pierre Mendes Franceميدنيس فراسي )
وقررت المجنة باإلجماع تأييد موقؼ وزارة الخارجية المبنانية وطالبتيا بمتابعة مساعييا مع  ,

قد و , (48)الحكومة الفرنسية إليجاد حؿ نيائي ليذه القضية بما يتفؽ وآماؿ الشعب الجزائري
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أال انو رأى باف عبارات االحتجاج و عمي ىالقرار واثن ذلؾماف عمى عمؽ النائب بشير العث
يجب أف تكوف مفعمة بالحماس الف الشعب الجزائري ىو شقيؽ الشعب المبناني وتربطيـ 

النائب  ووأعمف أف قضية الشعب الجزائري ىي قضية الشعب المبناني , فرد عمي عديدهأواصر 
ية في المجمس وأيد مطالب النائب بشير العثماف أديب الفرزلي رئيس لجنة الشؤوف الخارج

 ثورةوأوضح أف األمور السياسية تؤخذ عمى أساس دراسات عممية واف موقؼ لبناف واحد مف ال
 .  (49)الجزائرية واف اختمفت العبارات فاليدؼ ىو مساعدتيـ في نضاليـ مف اجؿ الحرية

حداث السياسية في  الجزائر وفي استمر مجمس النواب المبناني في متابعة تطورات األ    
سامي الصمح رئيس الوزراء عف   88>4ايار  45في  معرض حديثة عف التقرير الذي قدمو
عمى دور الوفد  أكدو موقؼ لبناف مف تمؾ القضايا ,  (:4)القضايا التي ناقشيا مؤتمر باندونغ

لبناف  أف وأكدالمبناني في تأييد قضية الشعب الجزائري عندما عرضت القضية لممناقشة 
حؽ الشعب الجزائري في تقرير مصيره وفي االستقالؿ ومطالبة  أيدصوت لصالح القرار الذي 

واف لموفد المبناني دور ميـ في صياغة ىذه  فرنسا بحؿ ىذه القضية حال سمميا ,
داعيا الحكومة  وموقؼ الوفد المبناني في المؤتمر واثنا عمي( >4)وأيد النائب بيار اده,(;4)التوصية

أف موقؼ لبناف مف قرارات  (50)النائب غساف توينيعد إلى االستمرار عمى ىذا النيج ,و 
لمشعوب التي تكافح  السيماوتوصيات المؤتمر تعد مكسب ايجابي لصالح القضايا العربية 

ؤتمر وأيد النائب أميؿ البستاني ما تقدـ بو زمياله وأثنى عمى دور لبناف في ىذا الم ,االحتالؿ
) وفي رأسيا قضية أخواننا عرب أفريقيا الذيف يموتوف في كؿ يوـ في سبيؿ استقالليـ,  قائال

ونحف في لبناف ,الذيف ناضمنا ضد االستعمار الفرنسي ,يجب أف نقدر قيمة نضاليـ أكثر مف 
غيرنا ,فنسعى مع الحكومات العربية األخرى بسرعة وبقوة لحؿ قضية عرب أفريقيا  في تونس 

لجزائر والمغرب ,فال نيدا إلى أف ينالوا استقالليـ التاـ واني اعتبر أف ىذه القضية ىي أالف وا
 . (54)احدي قضايا الساعة (

النائب  وأبدىابرز رجاؿ السياسة في لبناف  أذىاف شغمت قضية التحرر في البالد العربية     
في  األعضاءتفاتح الدوؿ  أفومة المبنانية واقترح عمييا كاسة الحيتأييده لس (55)عبداهلل اليافي

العربية تعديؿ ميثاقيا لتضيؼ لو بند جديد وىو السعي لتحرير البالد التي لـ تزؿ  الجامعة
 إلىنضع سياسة قومية عربية ترمي  أفومما قالو )يجب عمينا  حتالؿ االجنبياال سيطرةتحت 
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االستعمار قد ولت واف  أياـ أفوؿ لمغرب بصراحة نق أفتحرير البالد العربية .يجب عمينا 
 . (56)( باألمستساؽ كما كاف يفعؿ  أفالشعوب العربية ال ترضى  رأسياالشعوب وعمى 

سياسة الحكومة الخارجية في دعميا  88>4ايار  47في  (57)النائب جورج عقؿ وايد      
قدـ االنتقاد لسياسة  األسعدالنائب كامؿ  أف أالوتبنييا لقضايا التحرر في الوطف العربي ,

ونصحيا بعدـ التعويؿ عمى قرارات مؤتمر باندونغ  فيوالحكومة في ىذا المجاؿ وعدىا مقصرة 
توضيح  إلىيبادر  أفتفتقر لقابمية التحقيؽ و طمب مف سامي الصمح رئيس الحكومة  ألنيا

الف العالـ شيد أحداث سياسية كبيرة التي تتعمؽ بالسياسة الخارجية لمبناف  األمورمف  عديدال
عمى  باألغمبيةوفي نياية المناقشات صوت المجمس ,(58)تؤثر عمى الوضع في لبناف أفالبد 

عمميا لخدمة  ةالسياسة الخارجية والتأكيد عمى مواصم اطارتأييد موقؼ الحكومة المبنانية في 
 . (59)عامة والجزائر خاصةالقضايا العربية 

اف الحكومة فشمت في خدمة ىذه القضية وقدـ بيذا  اعتقد نائب بشير العثمافال يبدو اف      
,وردت  88>4 أيار :4 فيالخصوص استجوابا لحكومة سامي الصمح تمت مناقشتو 

ساندت قضية الجزائر وأيدتيا واتخذت قرارات ميمة بشأنيا  بأنياالحكومة عمى ىذا االستجواب 
العربية و مؤتمر باندونغ ,واف مجمس النواب  الجامعةعمى ذلؾ موقؼ لبناف في  أدؿوليس 

النواب عمى  اغمبيةالمبناني أمضى ثالثة أياـ يناقش السياسة الخارجية وخرجت النتيجة موافقة 
,ودافعت الحكومة عف سياستيا ىذه وردت التيـ التي  (:5)محافؿ الدوليةسياسة الحكومة في ال

 . (;5)88>4أيار  64 فيمجمس النواب  وجييا ألييا النائب بشير العثماف بجمسة
اف قضية التحرر في البالد العربية كانت موضع اىتماـ مف قبؿ  يتضح مف خالؿ ما تقدـ    

السياسية وىي حالة تعكس مدى تمسؾ  توجياتيـأعضاء مجمس النواب المبناني عمى اختالؼ 
ء ليطمب مف الحكومة المبنانييف بمبادئ الحرية واالستقالؿ األمر الذي دفع احد األعضا

ضرورة دعـ حركة التحرر في الوطف العربي وألح عمى اف تتبنى لبناف مقترح تعديؿ ميثاؽ 
.في حيف رأت فئة أخرى باف الحكومة المبنانية لـ  العربية لتحقيؽ ىذا اليدؼ اإلنساني عةلجاما

ا التحرر في التحرر في الجزائر ما يمكف أف تعده أسياما منيا في خدمة قضاي ثورةتقدـ ل
 شماؿ أفريقيا.

 8499تموز  81حكومة سامي الصمح المنبثقة في ثانيا .
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تمى سامي الصمح بيانو الوزاري الذي أكد فيو موقؼ لبناف الثابت مف القضايا العربية       
,وعمؽ النائب أميؿ البستاني عمى البياف الوزاري  وطمب مف النواب مناقشتو وطرح الثقة فيو

ومة الجديدة االحتجاج عمى أعماؿ الحكومة الفرنسية في الجزائر واف تسعى وطمب مف الحك
وقاؿ)ونطالب أيضا   وأيده النائب كماؿ جنبالط في طرحة لبناف لوقؼ عماؿ العنؼ تمؾ,

االىتماـ بالمغرب العربي اىتماما جديا فال يجوز ترؾ ىؤالء وحدىـ والدوؿ العربية تمتيي 
الفرنسيوف يالحقوف األطفاؿ و النساء قبؿ مالحقتيـ الكبار  بانقساماتيا الداخمية ,بينما

وانبرى النائب أديب الفرزلي يذكر الحكومة باف لبناف يقؼ إلى جانب شعوب ,(>5)والشباب(
المغرب العربي في دعـ حركاتيا التحررية مف اجؿ نيؿ الحرية واالستقالؿ واعد ذلؾ حقا 

 . (60)إنسانيا لتؾ الشعوب
اتخذت موقفا مؤيدا لنضاؿ الشعب العربي  قد وزارتي سامي الصمح كانت أف يبدو         

لمتعبير عف موقفيا الصريح مف ىذه القضية التي  لمتاحةفي الجزائر واستخدمت كؿ السبؿ ا
ردحا طويال مف الزمف و عمى  االحتالؿ سيطرةعدتيا قضية حؽ مشروع لشعب رزخ تحت 

 ألنيا كانت ىي منبع األفكار التحررية .فرنسا اف تستجيب ليذا المطمب اإلنساني 
 والثورة الجزائرية 8499تشرين األول  1المنبثقة في  38كرامي حكومة رشيدثالثا .
الذي حاوؿ مف خاللو بيانو الوزاري  في رشيد كرامي رئيس الوزراء المبناني الجديد أكد     

الحصوؿ عمى استقالليا  توضيح سياسة حكومتو الخارجية تجاه الشعوب العربية الساعية إلى
باف لبناف حكومة وشعبا تقؼ الى جانب كؿ البمداف العربية الواقعة تحت سيطرة الدوؿ 

قاؿ)ومف أىدافنا مساعدة كؿ بمد عربي لـ يستكمؿ سيادتو بشد أزره لتحقيؽ أمانيو و  االجنبية
ماف عمى وفي معرض مناقشة البياف الوزاري شدد النائب بشير العث,(65)الوطنية المقدسة(

الجزائرية وبقية قضايا المغرب العربي ,وأيده في  ثورةتجاه الا حزماالحكومة باتخاذ موقؼ أكثر 
واثقة في دعـ حركات  بخطىىذا الطرح النائب كماؿ جنبالط وألح عمى الحكومة أف تسير 

وفي معرض رده عمى ما تقدـ بو بعض النواب مف مالحظات  االستقالؿ في الوطف العربي,
في ميداف السياسة الخارجية أكد رئيس الوزراء رشيد كرامي انو  والسيما البياف الوزاريعمى 

 9 فياتفؽ مع لجنة الشؤوف الخارجية في مجمس النواب المبناني عمى عقد اجتماع خاص 
 .(66)تجاه قضايا السياسة العربيةالمناقشة موقؼ ودور لبناف  88>4تشريف األوؿ 
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تشريف  58في جمسة مجمس النواب بتاريخ  (67)أنفة يا اىالي بمدهتميت العريضة التي قدم    
األساليب اإلرىابية التي سمكيا الفرنسيوف في الجزائر, وعمؽ  استنكروا فييا 88>4االوؿ 

العريضة وذكر الحكومة بما تعيدت بو في بيانيا الوزاري مف  تمؾالنائب بشير العثماف عمى 
أزره  لمحصوؿ عمى استقاللو ووجو سؤاؿ لمحكومة  أنيا تقؼ إلى جانب كؿ بمد عربي وشد

فرد  في بالد المغرب العربي, عدوانيوعف موقفيا مما تقوـ بو الحكومة الفرنسية مف أعماؿ 
رئيس الحكومة عمى ذلؾ بأسموب دبموماسي باف بياف الحكومة وموقفيا تمت مناقشتو في 

وفي سعييا ,68ة بيذه السياسةجمسة طرح الثقة التي لـ يمر عمييا وقت طويؿ وىي متمسك
وافؽ مجمس النواب المبناني باإلجماع عمى التبرع بمبمغ  في قضيتولمساعدة الشعب الجزائري 

ألؼ ليرة لبنانية كمساعدات إنسانية لمتخفيؼ مف معاناة ىذا الشعب العربي الشقيؽ  58000
السمطات  تدر الموقؼ با لذلؾونتيجة , (69)كما ورد في مشروع القانوف المقدـ لممجمس

الفرنسية في مستعمرة أفريقيا الغربية بالضغط عمى الجالية المبنانية المقيمة في عاصمة تمؾ 
تـ توزيعيا ىنالؾ تيدد بيا الجالية المبنانية وأشار النائب  وراتالمستعمرة  مف خالؿ منش

ناني بمظير عبداهلل الحاج اف الدواعي لتمؾ التيديدات والتضييؽ ىو بسبب ظيور المياجر المب
المدافع عف قضايا تونس والجزائر و مراكش وغيرىا مف البالد التي تناضؿ لمحصوؿ عمى 

العربية وحث الحكومة عمى اتخاذ موقؼ جدي  عةلجاماوطالب برفع ىذه القضية الى  حريتيا,
وأيده النائب ىاشـ الحسيني وأوضح اف  وتأييد نضاؿ الشعب العربي في مراكش والجزائر,

فعؿ تجاه ما تقوـ بو الجالية  ةرد أالسبب أقداـ السمطات الفرنسية عمى ىذا العمؿ ما ىو 
المبنانية مف مد يد العوف الى أخونيـ في المغرب العربي كونيـ اقرب ألييـ و مطمعيف عمى 

حكومة باإلسراع بمفاتحة الحكومة وختـ تعميقو بمطالبة ال ,لو وااالضطياد الكبير الذي يتعرض
النائب كامؿ األسعد عمى ما تقدـ بو زمياله وطمب مف  ىالفرنسية لمعالجة ىذه القضية واثن

الحكومة مساعدة الشعب العربي في بالد المغرب العربي لكي يناؿ استقاللو وقاؿ)وىـ شعب 
الواجب اإلنساني يحتـ أراد أف يعيش حرا مستقال فثار مف اجؿ حريتو واستقاللو ,أقوؿ أف 

عمينا اف نؤيد ىذا الشعب بكؿ ما أوتينا مف قوة ألننا كبمد حر يجب عمينا أف ندافع عف 
 .(:6)الحريات المضطيدة و نؤيد المحاربيف مف اجميا(

عمى مداخالت النواب باف  88>4كانوف االوؿ  9في  وعمؽ رئيس الحكومة رشيد كرامي     
يدا وفي كافة المناسبات عمى الموقؼ الذي تممية الواجبات ج تذخرالحكومة المبنانية لـ 
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لبناف مع الدوؿ العربية عمى نصرة  ياإلنسانية والوطنية والعربية نحو المغرب العربي وسع
الجامعة العربية ,واستدعت وزارة الخارجية المبنانية  اقرتياقضية المغرب العربي بالطرؽ التي 

لدييا وأخبرتو بيذه القضية وأعمف السفير مف  ( (Louis Rocheلويس روشي السفير الفرنسي
بأنو سوؼ ينقؿ رأي الحكومة المبنانية إلى الحكومة الفرنسية بيذا الصدد وقد فعؿ  جانبو
كانوف االوؿ  9في  ,حسب ما جاء في تعميؽ رئيس الحكومة المبنانية رشيد كرامي (;6)ذلؾ

4<88 . 
اىتماما كبيرا لدى أبناء الشعب المبناني سواء مف بات واضحا أف الثورة الجزائرية وجدت    

كاف منيـ خارج الوطف أو داخمو األمر الذي انعكس بشكؿ واضح عمى القرارات التي صدرت 
مف مجمس النواب المبناني والحكومة التنفيذية ممثمة برئاسة الوزراء إذ تحولت األخيرة بعد 

ى الدعـ المادي متجاوزة بذلؾ الكتب الضغوطات التي تعرضت ليا مف قبؿ مجمس النواب إل
 والبيانات التي طالما عبرت فييا عف تنديدىا وشجبيا لالحتالؿ الفرنسي لمجزائر.

 والثورة الجزائرية 8491 آذار 04وزارة عبداهلل اليافي المنبثقة في رابعا .
البياف في مما تناولو و بيانيا عمى مجمس النواب مف اجؿ طرح الثقة في عرضت الوزارة     

حقؿ السياسة الخارجية اىتمامو بالقضايا العربية الميمة وأكد البياف عمى التزاـ الحكومة في 
مما تنسيؽ جيودىا مع بقية الدوؿ العربية مف اجؿ دعـ حركات التحرر في الوطف العربي و 

يع )الحكومة عازمة عمى التشاور باستمرار مع حكومات الدوؿ العربية في جم جاء في البياف
الشؤوف التي تتعمؽ بالمصالح والقضايا العربية المشتركة....أف لبناف بيذه المبادئ السامية 
يعطؼ كؿ العطؼ عمى جميع الحركات التحررية واالستقاللية في كؿ بمداف العالـ ويؤيد 
بداىة بوجو خاص قضية المغرب العربي الذي يأمؿ أف تمبى رغباتو الوطنية وىو بالتعاوف مع 

و العربيات يؤيد ىذه الرغبات ويعمؿ عمى تحقيقيا ويرجو أف تزوؿ أخر العقبات التي شقيقات
 .(>6)تعترض سبيؿ التفاىـ بينو وبيف فرنسا(

فيما يتعمؽ  والسيماوشدد النائب احمد األسعد عمى الحكومة السير في ىذه السياسة القومية    
يده في ذلؾ النائب كماؿ جنبالط وأ ,جابية االحتالؿ االجنبيبدعـ قضية المغرب العربي وم

التحررية  اتربط النائب ناظـ القادري بيف تأليؼ الوزارة وارتفاع تيار الحرك الوقت ذاتووفي 
عربية التي قضت عمى مركب النقص الذي كاف يسيطر عمى عقوؿ بمداف الالتي عمت ال

مة أف تحدد بشكؿ ميؽ النائب عمى البياف الوزاري وطالب الحكو عالكثيريف حسب ما ورد في ت
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صريح و واضح ما ىي الوسائؿ التي اعتمدتيا في تقديـ المساعدة لمحركات التحررية في بالد 
المغرب العربي وىو مؤمف باف الشعب المبناني يقؼ خمؼ حكومتو في ىذا المجاؿ ويؤيدىا 

عربي أف النائب ىاشـ الحسيني كاف أكثر تحديدا في طرح قضية المغرب ال ,بيد(70)كؿ التأييد
وشدد عمى روح اإلخوة العربية والروابط المتينة التي تربطيـ ببقية الشعب العربي وأعرب عف 
تعاطفو وشعوره باأللـ مع ما يتعرضوف لو مف قتؿ وحرماف وقاؿ )أننا نستصرخ الضمير 
اإلنساني إلى جانب ضمير األخوة العربية ونشير إلى وجوب التعاوف مع باقي الدوؿ العربية 

لدى الحكومة الفرنسية إلنياء  ىذه الحالة  في المغرب العربي و التخفيؼ مف اآلـ  لمتوسط
)  . (74)شعبو المظمـو

ويالحظ عمى مجمس النواب المبناني مف خالؿ التصريحات التي أطمقيا عددا مف نوابو إلى    
محاولة دفع الحكومة الجديدة برئاسة عبداهلل أليافي إلى دعـ القضايا العربية بشكؿ عاـ 
والسيما القضية الجزائرية عمى أساس أنيا القضية العربية التي نالت تعاطؼ كؿ الشعوب 

اؾ, فضال عف تأكيدات مجمس النواب الممحة عمى الحكومة الجديدة باف تكوف ذات العربية آنذ
سياسة صريحة ومعمنة فيما يتعمؽ بدعميا لمشعب العربي في الجزائر مف اجؿ تجاوز محنتو 

 .وحصولو عمى االستقالؿ التاـ 
زائري وما وجيت الحكومة المبنانية كممة اشادت مف خالليا بالموقؼ البطولي لمشعب الج      

بذلو مف تضحيات في قضيتو العادلة, معمنة انيا تكف كؿ االحتراـ والتقدير لالرواح التي 
برقية  89>4نيساف 40سقطت دفاعا عف حرية الشعب الجزائري, وتمي في مجمس النواب يـو 

تشكر لبناف عمى معاضدتو حرية المغرب  مف جمعية تحرير المغرب العربي 
قيات التي تؤيد وتثمف و تدعوا لبناف إلى مواصمو ىذا النيج وطمبت ,وتوالت البر (75)العربي

النبطية إلى التدخؿ الفعمي و مقاطعة فرنسا احتجاجا عمى  منطقة الجماىير مف أىالي ضعب
 ,وأرسمت بعض االتحادات الطالبية في لبناف برقية إلى مجمس(76)أعماليا العدوانية في الجزائر

الدعـ لنضاؿ الشعب الجزائري ضد األعماؿ التي تقوـ بيا تطالب بضرورة مواصمة  النواب
وتماشيا مع التضامف األخوي والشعور اإلنساني والروابط المشتركة التي تربط ,(77)فرنسا

عدد مف 89>4أيار  :4في جمسة النواب تمقى مجمس  كماالشعبيف المبناني و الجزائري 
الحكومة باستنكار األعماؿ البربرية وفظائع البرقيات التي أرسمتيا فئات لبنانية مختمفة تطالب 
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ضد الشعب الجزائري الشقيؽ وتطمب مف الحكومة المبنانية اتخاذ المزيد  المحتميفالفرنسييف 
 . (78)مف القرارات االيجابية السريعة لنصرة الشعب الجزائري الباسؿ

مجمس النواب  مما تقدـ نجد أف الثورة الجزائرية حازت االىتماـ الواسع في مناقشات    
المبناني و تميت في محاضر الجمسات العديد مف البرقيات التي أرسمتيا فئات مختمفة مف 

 إلىالشعب المبناني تعاضد موقؼ الحكومة وتدعوىا إلى مواصمة ىذه السياسة مع دعوتيا 
اتخاذ قرارات أكثر ايجابية لدعـ نضاؿ الشعب الجزائري في منازلتو ضد قوات االحتالؿ 

 سي.الفرن
عمف في بيانو الوزاري انو او  89>4حزيراف  47شكؿ عبداهلل أليافي وزارتو الجديدة في      

,أعمف  89>4آذار  >5يسير عمى نفس النيج الذي أعمنو عندما تقمد الوزارة السابقة في 
بعض النواب تأييد الحكومة في سياستيا الخارجية وموقفيا مف بعض القضايا 

ذا النيج الثابت والموقؼ المبدئي الذي سار عميو لبناف في دعـ وتأييد وتأكيدا لي,(79)العربية
الحركة التحررية في بالد المغرب العربي شكر رئيس مجمس النواب عادؿ عسيراف جيود 

نصرة  مطالب الشعوب لفي ىذا المجاؿ ودعاىـ إلى بذؿ المزيد مف الجيد  أعضاء المجمس
اؿ)االستعمار في شمالي أفريقيا كانت لو  أىميتو في العربية الساعية لالستقالؿ والحرية وق

مناقشاتكـ فشجبتموه بشدة وأظيرتـ نقمتكـ عمى المستعمريف وعمى الدوؿ التي تساندىـ 
وانتصرتـ بما أوتيتـ لشعوب شمالي أفريقيا انتصارا لمقضية العربية وتأييدا لمفكرة االستقاللية و 

 .(:7)التحررية(
واسعا في مناقشات  ىصد (;7)فرنسا لبعض زعماء الثورة الجزائريةنالت قضية اختطاؼ    

مجمس النواب المبناني اذ طمب النائب بشير العثماف  استنكار أعماؿ الحكومة الفرنسية 
وطالب باف تقدـ لبناف برقية  ,إلقداميا عمى عممية خطؼ بعض زعماء الثورة الجزائرية

كما طالب بقطع التعامؿ  بيف لبناف وفرنسا  ,عمؿاحتجاج إلى ىيئة األمـ المتحدة عمى ىذا ال
وأيده في ىذا الطمب عدد مف النواب منيـ رشيد كرامي و احمد األسعد وكامؿ األسعد و جورج 

وشعبا تقؼ الى جانب  ةورد رئيس الحكومة عمى مطالب النواب باف لبناف حكوم ,عقؿ
استقالليا في اقرب وقت و مما  الشعب الجزائري وتديف ىذه األعماؿ ويأمؿ أف تناؿ الجزائر

)أريد أف اشكر الزمالء الذيف سبقوني واثأروا قضية الجزائر ....وعبروا عف  جاء في كممتو
سميـ  وقد استدعى وزير الخارجية(... وأفكارىـ فإنما يعبروف عف أفكار الشعب المبناني باجمع
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استنكر ىذا العمؿ و  في لبناف  (   Louis Roche لويس روشي) السفير الفرنسي لحود
عف موقؼ الحكومة المبنانية الصريح  واعالميـوكذلؾ أبرقنا إلى جميع ممثمينا في الخارج 
سيوصموف ىذا االستنكار الى حكاـ  الذيف بدورىـ تجاه ىذه القضية التي تعتبر قضية لبناف

تتمتع الجزائر وأنا أرى أف الوقت قريب ل,أف عجمة التاريخ ال يمكف أف تعود إلى الوراء الدوؿ ,
وفي نياية المناقشات ,(>7)باستقالليا الكامؿ وبكامؿ حريتيا كسائر شقيقاتيا الدوؿ العربية(

ج عقؿ باستنكار أقداـ ر صوت المجمس عمى االقتراح المقدـ مف النائبيف بشير العثماف و جو 
ماع الحكومة الفرنسية عمى اختطاؼ بعض زعماء الثورة الجزائرية وقد صوت المجمس باإلج

 .  (80)عمى ىذا المقترح
وجد ىذا الموقؼ الرسمي تجاوبا كبيرا مف فئات مختمفة مف الشعب المبناني ووردت إلى    

العديد مف برقيات التأييد  89>4تشريف األوؿ  60يوـ  في جمستو المنعقدة المجمس في جمسة
لموقؼ الحكومة ومستنكره لألعماؿ التي قامت بيا الحكومة الفرنسية تجاه بعض قادة الثورة 

كما وردت برقية مف رئيس جمعية تحرير المغرب العربي في لبناف يشكر المجمس ,الجزائرية 
مجمس بيف اليزائـ التي منيت بيا فرنسا في بط بعض نواب الر و ,(84)في تأييده قضية الجزائر

 (86)عمى مصر (85)الجزائر واشتراكيا مع الكياف الصييوني وبريطانيا في شف العدواف الثالثي
زاء ىذا التطور الخطير الذي شيدتو المنطقة العربية استمرت البرقيات الواردة إلى مجمس  ,وا 

ـ الحكومة الفرنسية عمى اختطاؼ بعض النواب المبناني وىي تطمب مف الحكومة استنكار أقدا
قادة الثورة الجزائرية وتشدد عمى الحكومة المبنانية اتخاذ كافة الوسائؿ الممكنة لمساعدة الشعب 

واقترح بعض النواب عمى الحكومة تقديـ استنكار عف  ,الجزائري في سبيؿ الحرية واالستقالؿ
رئيس الحكومة عبداهلل أليافي ما تقدـ بو  األعماؿ التي تقوـ بيا فرنسا في مصر والجزائر وأيد

 . (87)النواب وأعمف أف حكومتو تقؼ إلى جانب الحؽ العربي في مصر والجزائر
 إذرئاسة عبداهلل أليافي بأنيا عاصرت أحداث جساـ شيدتيا المنطقة العربية  مدةتميزت     

جزائرية موضع النقاش كانت عممية أقداـ الحكومة الفرنسية عمى اختطاؼ بعض قادة الثورة ال
وكانت موضع  غمبيةفي مجمس النواب المبناني وخرجت المناقشات بقرارات نالت رضى األ

اعتزاز وشكر مف لدف جمعية تحرير المغرب العربي اعترافا منيا بدور و موقؼ لبناف مف 
انيا وعززت ىذه التوجيات أقداـ فرنسا مع الكياف الصييوني وبريط ,تطورات الثورة الجزائرية

لتزيد مف غضب واستيجاف  89>4تشريف األوؿ  >5بشف العدواف الثالثي عمى مصر في 
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واستنكار الشعب المبناني ممثال بمجمس النواب الذي أداف ىذا التصرؼ العدواني وربط بيف 
 ىزائـ فرنسا بالجزائر واشتراكيا في العدواف الثالثي.

 8491الثاني تشرين  02حكومة سامي الصمح المنبثقة في خامسا. 
كانت الثورة الجزائرية إحدى القضايا التي تطرؽ ليا البياف الوزاري وأبدى سامي الصمح      

فييا وأكد عمى موقؼ لبناف الثابت مف القضية وقاؿ)ومف أىدافنا أيضا أف  رأيورئيس الوزراء 
,واف نؤازر الشعب  المشروعةنناصر الشعوب العربية جمعاء في نضاليا لتحقيؽ أمانييا 

وأبدى النائب جبرائيؿ المر استغرابو مف , (88)الجزائري لبموغ ما يصبو أليو مف حرية واستقالؿ(
مف قبؿ بعض النواب والصحافة  اليجمة التي تعرض ليا وزير الخارجية شارؿ مالؾ

ستعمؿ انو أعمف في باريس باف لبناف تؤمف باستقالؿ الجزائر و  مف رغـعمى ال  (89)المبنانية
رئيس الوزراء سامي الصمح  .في الوقت الذي اعمف(:8)في األمـ المتحدة عمى إعالء ىذا الشأف

تأكيداتو عمى موقؼ لبناف مف الثورة الجزائرية وقدـ شرحا وافيا  :8>4نيساف  7في جمسة 
شارؿ  لمنواب عف مساعي لبناف في ىذه القضية الحيوية وأكد بأنو شخصيا و وزير خارجيتو

فرنسا ,كما اف الوفد المبناني مارس نفس  ا اتحا الحكومة الفرنسية بيذا الشأف عندما زار ف مالؾ
الدور في دعـ القضية الجزائرية وفي سعييا لمتحرر واالستقالؿ في أروقة األمـ المتحدة وشدد 

الذي جاء فية "مناصرة  :8>4اذار  58في  عمى ىذا األمر في البياف السعودي المبناني
,وىو ما أكده مجددا في  (;8)زائري الشقيؽ مف اجؿ ممارسة حقو في االستقالؿ"الشعب الج

وجاء فيو "يتعاوف الفريقاف مسترشديف بإعالف  :8>4آذار  60البياف السوداني المبناني في 
حقوؽ اإلنساف عمى مؤازرة البالد الساعية الستقالليا لتناؿ االعتراؼ بحؽ تقرير المصير 

,اثنا النائب أميؿ البستاني عمى ىذه المواقؼ ورد عمى النواب (>8)عة"لتحقيؽ أمانييا المشرو 
الذيف قمموا مف شاف موقؼ لبناف مف الثورة الجزائرية وتحريرىا وقاؿ)فأي صوت أقوى مف 

 .90))صوت لبناف انطمؽ وال يزاؿ, دفاعا عف الجزائر(
العربية التي ناقشيا أمثاؿ اثنا بعض النواب عمى ىذا البياف وموقؼ لبناف مف القضايا     

 ة,أال أف بعض النواب أبدى عد(94)النائب بشير األعور و ىاشـ الحسيني  و جورج عقؿ
مالحظات عمى سياسة الحكومة الخارجية ولـ يقتنع بما قامت بو ألجؿ الثورة الجزائرية 

ي أكثر فعالية وطالبيا بتعزيز أجراءتيا السابقة بوسائؿ جديدة تجعؿ مف الدور و الموقؼ المبنان
تجاه ىذه القضية وغيرىا مف المشاكؿ العربية أمثاؿ عبداهلل أليافي الذي أعمف بأنو سوؼ 
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يتضامف مع كامؿ األسعد و رشيد كرامي وحميد فرنجية واحمد األسعد وصبري حمادة ونزيو 
  ,(95)الخارجي عمى الصعيدألبزري و يستقيؿ مف المجمس أذا لـ تغيير الحكومة مف سياستيا 

حاوؿ شارؿ  فيما  أيزنياور لو حصة كبيرة مف ىذا النقد الموجو لمحكومة اكانت قضية مبد
مالؾ اف يدافع عف سياسة الحكومة في ىذا المجاؿ و شدد عمى اف لبناف لـ يغير سياستو 

ىذا  أف بيدالخارجية تجاه القضية الجزائرية وانو ناضؿ في سبيميا في كافة المحافؿ الدولية 
اف  مف رغـعمى ال يقنع النواب الذيف ىددوا باالستقالة وعندما طرحت الثقة استقالوا القوؿ لـ 

 .(96)الحكومة نالت الثقة باألغمبية
أوضاعا  شيدت 89>4تشريف الثاني :5 لبناف خالؿ مدة حكومة سامي الصمح يبدو اف   

ما أيدت الحكومة بعد والسيما جديدة تمثمت باختالؼ المبنانييف حوؿ سياسة حكومتيـ الخارجية
وىو األمر الجوىري الذي ارتكزت عمية المعارضة في توجيو النقد لمحكومة  (97)ايزنياور مبدأ

اتيميا بعض  إذفي مجاؿ السياسة الخارجية وانعكست عمى موقؼ لبناف مف الثورة الجزائرية 
 النواب بالقصور في ىذه القضية .

 8492اب  04وزارة سامي الصمح المنبثقة في سادسا .
وأكد عمى أف  :8>4آب  >5 المنعقدة بتاريخ جمسةالتمى سامي الصمح بيانو الوزاري في 

الخارجي تجاه القضايا العربية  ىي السياسة التي أعمنيا في  عمى الصعيدسياسة الحكومة 
,ومما جاء حوؿ الثورة الجزائرية قولو)تساند  :8>4نيساف  7و  89>4تشريف الثاني  :5

 .(98)أيماف قضية الجزائر عمى أساس االعتراؼ بحقيا في تقرير مصيرىا(الحكومة بحـز و 
وما يقوـ بو مف  االحتالؿأيد النائب نديـ الجسر بياف الحكومة وشدد عمى الوقوؼ بوجو      

أال أف النائب  مذابح في الجزائر الف ىذه األعماؿ يجب أف تعزز الوحدة الوطنية المبنانية,
لكثرة المصالح الفرنسية في  ةلبناف مف الثورة الجزائرية بالميوعمعروؼ سعد وصؼ موقؼ 

لبناف ومما قالو )وأما موقفيا مف قضية الجزائر فيو يظير مف سياستيا المائعة تجاه فرنسا 
وأيده في ىذا الطرح النائب تقي الديف الصمح وتمنى أف ,(99)ومصالحيا العديدة في لبناف(

دة األمريكية أكثر مف العوف المادي أو معاكسة األيديولوجية يكوف التعاوف مع الواليات المتح
الماركسية بؿ يجب أف يكوف بإخالصيا في حؿ القضايا العربية المصيرية في فمسطيف 

و أكد باف سياسة الحكومة متوافقة  ,عمى ىذه التيـ شارؿ مالؾ ورد وزير الخارجية والجزائر,
 .(:9)جزائر استقالليا في اقرب وقتمع اآلماؿ العربية وبأنو يأمؿ أف تحقؽ ال
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شادة مف قبؿ عادؿ عسيراف رئيس مجمس النواب  تمؾ كانت     المواقؼ مبعث اعتزاز وا 
تشريف  55المبناني ففي الخطاب الذي ألقاه بمناسبة عقد الجمسة األولى في العقد الثاني يوـ 

والدعوة إلى وحدة الصؼ  حتالؿشكر النواب عمى مواقفيـ في مقارعة اال :8>4الثاني 
العربي التي بيا يجمي عف بالد المغرب العربي كؿ اثر لالستعمار وطالب النواب في 

 .(;9)ةعمى ىذه السياس ارر ماالست
كانت السياسة الخارجية في لبناف تستأثر باىتمامات النواب لما ليا مف انعكاس مباشر      

لنقد في ىذا المجاؿ وكاف عمييا أف تعقد عمى الوضع الداخمي ونالت الحكومة الكثير مف ا
جمسة خاصة لمناقشة سياستيا الخارجية, ودافعت الحكومة عف مواقفيا في جمسة خاصة ليذا 

وأكدت الحكومة التزاميا الثابت في تبني  :8>4تشريف الثاني  59 فيعقدت التي الشأف 
الصمح )أف لبناف يأمؿ أف موقؼ الدفاع عف الثورة الجزائرية ومما قالو رئيس الحكومة سامي 

تعالج األمـ المتحدة ىذه القضية الحساسة معالجة موضوعية بناءة تؤدي إلى أيجاد حؿ 
 يرضي أماني الشعب الجزائري في الحرية واالستقالؿ ويضمف حقوؽ جميع الفرقاء المشروعة

نيـ وثقافتيـ ورحبنا كذلؾ بالتعاوف الصادؽ مع الوفد الجزائري مكبريف ىمة أعضائو وأيما ....
كريستياف بينو  ونضجيـ السياسي وتدارسنا معيـ مرارا قضيتيـ الكبرى ,كما تباحثنا فييا مع

(Christian pineau )واطمعنا الوفد الجزائري عمى فحوى ىذه  .... وزير الخارجية الفرنسي
فيا واني مؤمف أيمانا راسخا باف الجزائر سائرة بخطى سريعة نحو تحقيؽ أىدا, المحادثات

نشاء نظاـ سياسي بناء( .وفي معرض رد  سامي الصمح رئيس الوزراء (>9)القومية العميا وا 
المبناني عمى تعميقات النواب وعدـ قناعتيـ ببياف الحكومة في حقؿ السياسة الخارجية أكد 

يولي قضية الجزائر اىتماما خاصا  أفسامي الصمح بأنو طمب مف شارؿ مالؾ وزير الخارجية 
 .(0:)ف حقوؽ الشعب الجزائري في كافة المحافؿوالدفاع ع

الواقع المبناني وانعكست قضية قياـ الجميورية ألقت األحداث العربية بضالليا عمى     
واالتحاد العربي الياشمي  ,;8>4شباط  5في العربية المتحدة اثر الوحدة بيف مصر و سوريا 

,أف شكمت وزارة جديدة  ;8>4شباط  47 بيف المممكة العراقية والمممكة األردنية الياشمية في
عمى دعـ  يالوزار  في بيانو أكدالذي , ;8>4آذار  58سامي الصمح في  ترأسيافي لبناف 

لبناف لحؽ الشعب العربي في الجزائر بالثورة لنيؿ الحرية واالستقالؿ وىو متفؽ مع سائر 
عف القضية الفمسطينية  شانا ال تقؿ دىاالدوؿ العربية في تحقيؽ ىذه الغاية النبيمة واع
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وقاؿ)وليست قضية الجزائر بأقؿ خطرا في نظر لبناف مف القضية الفمسطينية ,فيي قضية 
أخواف لنا في العروبة يكافحوف ويناضموف منذ أمد بعيد في سبيؿ الحرية والكرامة وقد وقؼ 

قضية لبناف إلى جانبيـ مستصرخا الضمير العالمي لوضع حد ليذه المجزرة المروعة ,فال
 وكوارث رىيبة. لتعرضيا نياالجزائرية قضية عربية إنسانية ال يجوز إىماليا أو التغاضي ع

وسوؼ نبذؿ غاية الجيد وأقصى اإلمكانيات مف اجؿ نصرة الحؽ والعدالة والحرية في ذلؾ 
 .(4:)القطر الشقيؽ (

 ىاعتداء الدرؾ عم)منيا تأكيدا ليذه السياسة انتقد النائب كامؿ األسعد بعض األعماؿ        
نفر مف مواطني الجنوب اتيموا بأنيـ أىانوا العمـ المبناني أثناء احتفالية مؤيدة لمجميورية 

 أفالعربية المتحدة( التي قامت بيا السمطات المبنانية تجاه نفر مف المواطنيف وأكد عمى 
ت وبرامج توعية تصرؼ نظرىا تجاه الجزائر التي أقيـ ليا في لبناف ميرجانا أفالحكومة يجب 

مف خالؿ أسبوع الجزائر في لبناف نصرة الشعب الجزائري والستنكار أعماؿ فرنسا البربرية في 
تقدـ النائب أنور الخطيب باقتراح لمحكومة بتخصيص مبمغ  ذاتيا المناسبة فيو ,(5:)الجزائر
د بشير ليرة لبنانية لمساعدة الجزائر في حربيا ضد قوات االحتالؿ الفرنسي  ور  الؼ 400

األعور  وزير العدلية عمى طمب النائب بقولة )أف الحكومة تشعر بمسؤولياتيا حياؿ مساعدة 
وستدرس االقتراح وليكف الزميؿ الكريـ عمى ثقة بأننا لف نتوانى عف القياـ  الجزائر,
 .(6:)بواجباتنا(

 النتائج
 النواب عضاء مجمس اإحدى المياديف التي تبارى فيي كانت أحداث الثورة الجزائرية أف     

إلظيار مواقفيـ القومية مف القضية سواء كانت بدوافع وطنية أو عربية أو إنسانية أال  المبناني
أنيـ اجمعوا عمى حؽ الشعب العربي الجزائري في نيؿ الحرية واالستقالؿ وانتقد قسـ مف 

لت الحكومات النواب سياسة الحكومة في ىذا المجاؿ وعدىا ال ترتقي لمستوى األحداث ونا
 تاريخياوال يخفى  :8>4بعد عاـ  السيماسامي الصمح الجزء الكبير مف ىذا النقد  ترأسياالتي 
العدواف الثالثي عمى  ما خمفة  خالؿ ىذه المدة منيا عدة المنطقة العربية شيدت أحداث أف

 و الحركات الوحدوية في المشرؽ العربي :8>4عاـ  ايزنياور بداوم 89>4اواخر عاـ  مصر
األحداث كانت تجد التفاعؿ مف قبؿ الفئات المبنانية عمى مختمؼ مشاربيا  تمؾو  ;8>4عاـ 

 السياسية.
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  االحاالت
 

                                                 
وما  78>4أيار عاـ  ;بعد نياية الحرب العالمية الثانية وتوقيع ألمانيا معاىدة ىزيمتيا مع حمفاء في  - 4

رافؽ ذلؾ اإلعالف مف فرح شعبي في جميع أنحاء العالـ وكاف الشعب الجزائري منيـ وخرجت مظاىرات 
ستقالؿ ,أال أف السمطات تطالب الحكومة الفرنسية بتحقيؽ أماؿ وتطمعات الشعب الجزائري بالحرية واال

ألؼ إصابة فكانت  78الفرنسية استخدمت القسوة الشديدة ضد المتظاىريف فسقط بيف شييد وجريح أكثر مف 
ردة فعؿ التيارات الجزائرية الوصوؿ الى قناعة أف األسموب السممي لف يجبر فرنسا عمى منح الجزائر 

ار الذي حاز عمى تأييد فئات كبيرة مف المناضميف استقالليا فأصبح التوجو نحو العمؿ الثوري ىو الخي
الجزائرييف. لممزيد ينظر :محمد حربي ,الثورة الجزائرية سنوات المخاض, ترجمة نجيب عياد و صالح 

 .7>>4المثموني, سمسمة صاد,) المؤسسة الوطنية لفنوف الطباعة(, الجزائر ,
عكا الفمسطينية التابعة لوالية بيروت العثمانية : ولد في مدينو ;9>4 -:;;4سامي عبد الرحيـ الصمح  - 5

تعمـ في عكا وبيروت وسالونيكا واسكوبيا ومقدونيا أجاد المغات اليونانية التركية الفرنسية ثـ أكمؿ الدراسة 
الجامعية في باريس دافع عف حقوؽ العرب فطاردتو السمطات العثمانية ونفتو إلى اسطنبوؿ انتخب نائبا عف 

وعمؿ رئيسا لعدد مف المجاف ,تقمد  97>4, :8>4, 86>4, 84>4, :7>4, 76>4ت بيروت لمدورا
عرؼ ;8>4, :8>4, 89>4, 88>4, 87>4, 85>4, 78>4, 75>4منصب رئيس الوزراء في لالعواـ 

بدفاعو عف القضية الفمسطينية والوحدة العربية وعارض سياسة األحالؼ الغربية وأيد سياسة الحياد االيجابي 
عدناف  .لممزيد ينظر:;9>4تشريف الثاني  9عمى مصر ,لو عدة مؤلفات توفى في  89>4اف وأداف عدو 

محسف ضاىر ,رياض غناـ ,المعجـ النيابي المبناني سيرة وتراجـ أعضاء المجالس النيابية و أعضاء مجالس 
 .648 -647,ص ( :500)بيروت , 5009-  94;4اإلدارة في متصرفية جبؿ لبناف 

)مؤسسة احدادف لمنشر 4, ط95>4 -87>4زىير احدادف ,المختصر في تاريخ الثورة الجزائرية  - 6
 .46_ 44( ص, ص ,:500والتوزيع,الجزائر ,

ولد في البقاع الغربي  تمقى عمومو بمختمؼ مراحميا في الكمية  6>>4 ->0>4أديب ممحـ الفرزلي. - 7
ريكية في بيروت درس الحقوؽ في جامعو دمشؽ وتخرج منيا الوطنية في الشويفات وتابعيا في ألجامعة األم

دخؿ المعترؾ السياسي في مطمع شبابة مناىضا لالحتالؿ الفرنسي, انتخب نائبا عف البقاع  في  60>4عاـ 
عمؿ عضوا في عدد مف لجاف مجمس النواب كما   97>4,  :8>4, 86>4,  :7>4, 76>4دورات 

عارض التجديد لرئاسة  76>4عشر مرات شارؾ بتعديؿ الدستور عاـ انتخب نائبا لرئيس المجمس أكثر مف 
.عدناف محسف ضاىر ,رياض غناـ ,المعجـ النيابي المبناني 6>>4حزيراف  46بشارة الخوري  توفى في 

 .706,ص 
: مف مواليد بيروت أنيى الدراسة الثانوية في مدرسة القديس يوسؼ  ;:>4 -;;;4الفرد جورج نقاش - 8

, عاد لمقاىرة ومارس >0>4, ناؿ شيادة الحقوؽ مف جامعة السوربوف عاـ 07>4سوعييف عاـ لإلباء الي
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النشاط الصحفي في الدفاع عف قضية استقالؿ لبناف عيف مستشارا في مجمس الدولة في مدة االنتداب 
الجنراؿ عينة 74>4نيساف  >الفرنسي ,عينة المفوض السامي الفرنسي رئيسا لمدولة يساعده سبعة وزراء في 

, 76>4أيموؿ  60,استقاؿ مف رئاسة الجميورية في 74>4تشريف األوؿ  57كاترو رئيسا لمجميورية في 
و وزيرا  86>4وشغؿ منصب وزير لمخارجية عاـ  86>4و  76>4انتخب نائبا عف بيروت في دورات 

در السابؽ ,ص .عدناف محسف ضاىر المعجـ النيابي ,المص;:>4أيموؿ  59,توفي في  87>4لمعدلية عاـ 
 .>84 – ;84, ص 

محاضر مجمس النواب المبناني ,الدور التشريعي الثامف ,العقد العادي الثاني ,محضر الجمسة الثالثة  - 9
 . 87>4تشريف الثاني  5المنعقدة في 

تمقى  47>4: والده كاف عضوا في مجمس المبعوثاف  ولد في عكار عاـ 7>>4 -47>4بشير العثماف  - :
انتخب  ولية في عدة مدارس  في طرابمس ,لكنة ترؾ الدراسة ومارس أدارة أمالؾ والده الواسعة  ,عمومو األ

وعمؿ عضوا في عدة لجاف  ;9>4, 97>4, :8>4, 86>4, 84>4نائبا عف محافظة الشماؿ في دورات 
,توفى في عاـ  99>4, و وزيرا لمزراعة عاـ ;8>4في المجمس النيابي عمؿ وزيرا لمبرؽ والبريد والياتؼ عاـ 

 .680 – >67, معجـ النيابي ,المصدر السابؽ ,ص .عدناف محسف ضاىر ,ال7>>4
محاضر مجمس النواب المبناني , لدور التشريعي الثامف ,العقد العادي الثاني ,محضر الجمسة السابعة   - ;

 .87>4تشريف الثاني  49المنعقدة في 
 .87>4تشريف الثاني  49ة في محاضر مجمس النواب المبناني ,الجمسة السابع- >

األمريكية في  ةضاحية الجنوبية انتسب إلى ألجامع.ولد في ال8:>4 ->>;4عبداهلل محمد الحاج - 40
ثـ سافر إلى الواليات المتحدة األمريكية إذ درس في 55>4بيروت فناؿ شيادة بكالوريوس في العمـو عاـ 
عمؿ أستاذا في كمية بغداد في العراؽ ثـ مستشارا لمممؾ 58>4جامعو كولومبيا وناؿ ماجستير في التربية عاـ 

, انتخب :6>4,عاد إلى لبناف عاـ 67>4,ثـ رئيسا لمديواف الممكي بالوكالة عاـ 65>4فيصؿ األوؿ عاـ 
كاف عضوا مؤسسا في الجبية االشتراكية الوطنية  86>4,  84>4نائبا عف قضاء بعبدا المتف في دورتي 

عدناف محسف ضاىر ,المعجـ النيابي ,المصدر  ,8:>4ؿ مف حزيراف عاـ ,توفي في األو 84>4عاـ 
 .467-466السابؽ,

 .87>4تشريف الثاني  49محاضر مجمس النواب المبناني , الجمسة  السابعة في - 44
مواليد قضاء الشوؼ  واتقف المغة الفرنسية في بداية حياتو ثـ انتقؿ  ::>4- :4>4كماؿ فؤاد جنبالط. - 45

ودرس في السوربوف فناؿ شيادتيف في عمـ االجتماع وفي عمـ النفس التربوي عاد الى  :6>4عاـ لباريس 
اجبره عمى تولي قيادة األسرة  76>4,لـ يكف يحب السياسة أال أف اغتياؿ ولده عاـ >6>4لبناف عاـ 

 5:>4, ;9>4, 97>4, 90>4, 86>4, 84>4, :7>4الجنبالطية انتخب نائبا عف الشوؼ لمدورات 
وبقى نائبا بحكـ قوانيف التمديد لغاية اغتيالو ,شالؾ في نشاطات المجاف النيابية وشارؾ ألوؿ مرة في وزارة 

عرؼ بدفاعو عف قضايا العماؿ والفالحيف كاف مف المؤسسيف لمحزب  76>4صائب سالـ االحتياطية عاـ 
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تاحياتيا ,كاف ضد سياسة وكتب عدد كبير مف افت 84>4التقدمي االشتراكي وأسس صحيفة األنباء عاـ 
 49األحالؼ الغربية في المنطقة ساند كؿ الثورات العربية التي عاصرىا لعديو العديد مف المؤلفات اغتيؿ في 

 .;45 -458لتمسكو بمبادئو,عدناف محسف ضاىر ,المصدر السابؽ ,ص , ص  ::>4آذار 
العادي الثاني ,محضر الجمسة السابعة   محاضر مجمس النواب المبناني , لدور التشريعي الثامف ,العقد - 46

 .87>4تشريف الثاني  49المنعقدة في 
محاضر مجمس النواب المبناني ,الدور التشريعي الثامف ,العقد العادي الثاني ,محضر الجمسة الثامنة   - 47

 .87>4تشريف الثاني  56المنعقدة في 
, العقد العادي الثاني ,محضر الجمسة الحادية محاضر مجمس النواب المبناني ,الدور التشريعي الثامف  - 48

 .87>4كانوف األوؿ  5عشرة المنعقدة في 
 .87>4كانوف األوؿ  5محاضر مجمس النواب المبناني  ,الجمسة الحادية عشرة في  - 49
 57 – ;4مؤتمر باندونغ :مؤتمر تاريخي عقد في مدينة باندونغ االندونيسية خالؿ المدة مف  - :4

دولة افريقية  >5ؾ لبحث األىداؼ المشتركة بيف الدوؿ التي حضرتو والتي بمغ عددىا وذل 88>4نيساف
وأسيوية أما الدوؿ الغربية فقد استبعدت منو كميا واف كانت قد مثمت بمندوبيف غير رسمييف, أسفر المؤتمر 

صينية  فضال عف التضامف والتعاوف بيف الدوؿ األعضاء عف تعزيز مكانة حكومة بكيف وبدء محادثات
أسيوية في األمـ المتحدة وىي كتمة تمثؿ أكثر مف نصؼ سكاف -أمريكية في جنيؼ وظيور المجموعة االفرو

,)مطبعة 4السياسية,ط ةلممزيد ينظر:كامؿ زىيري ,الموسوعالعالـ ومؤلفة مف أقطار ظفرت باستقالليا حينذاؾ.
 .444, ص,7:>4المتوسط (,بيروت,

ي ,الدور التشريعي الثامف ,العقد العادي األوؿ ,محضر الجمسة السابعة  محاضر مجمس النواب المبنان - ;4
 .88>4أيار  45المنعقدة في 

:ولد في بيروت درس الحقوؽ في جامعو القديس يوسؼ ,انتخب نائبا ::>4 -54>4بيار أميؿ اده:  - >4
يروت بنؾ ب ;8>4شارؾ في العديد مف لجاف المجمس ,أسس عاـ  :8>4و 86>4و  84>4في دورة 

, ساىـ في تأسيس جمعية المصارؼ وشغؿ منصب الرئاسة مدة مف ;9>4الرياض وتولى رئاستو لغاية عاـ 
, شغؿ منصب وزير المالية عدة مرات ,توفى في أب >8>4الزمف انتخب رئيسا التحاد كرة القدـ عاـ 

 .64-60.لممزيد ينظر:عدناف محسف ضاىر ,المصدر السابؽ ,ص ::>4
:ولد في بيروت وتمقى تعميمة األولي فييا ,ناؿ شيادة البكالوريوس 5045 -59>4ويني غساف جبراف ت - 50

,سافر إلى الواليات المتحدة األمريكية وحصؿ عمى 78>4في الفمسفة مف ألجامعة األمريكية في بيروت عاـ 
ر عاـ ,عمؿ محررا في صحيفة النيا:7>4شيادة الماجستير مف جامعو ىارفرد في العمـو السياسية عاـ 

, انتخب نائب عف الشوؼ في دورات >>>4ولغاية  ;7>4التي شغؿ منصب رئيس تحريرىا مف عاـ  84>4
, شغؿ العديد مف المناصب الوزارية خالؿ مسيرتو الحافمة باالنجازات وكاف ممثال 5009و  86>4و 84>4
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لممزيد  , 5045ي تموز لبالده في العديد مف المحافؿ الدولية ولو عدة مؤلفات ويجيد عدة لغات توفي ف
 .;40- :40ينظر:عدناف محسف ضاىر  ,المصدر السابؽ ,ص 

 .88>4أيار  45محاضر مجمس النواب المبناني  ,الجمسة  السبعة في  - 54
: ولد في بيروت تمقى عمومو في الكمية العثمانية ثـ انتقؿ إلى 9;>4 -04>4عبداهلل عارؼ اليافي - 55

 59>4, ثـ ناؿ شيادة الدكتوراه مف السربوف عاـ 56>4سنو  اإلجازةاإلباء اليسوعييف فدرس الحقوؽ وناؿ 
نتخب نائبا عف بيروت وكاف أوؿ مسمـ مف الشرؽ يناؿ ىذه الشيادة ,تعاطى النشاط السياسي منذ نشأتو ا

, ;6>4,تقمد منصب رئيس الوزراء لالعواـ   ;9>4, 86>4, 84>4, :7>4, 76>4, :6>4لمدورات 
,تميزت سياسيتو باالعتداؿ قاـو سياسة األحالؼ ;9>4, 99>4, 89>4, 87>4, 86>4, 84>4, >6>4

 870 ->86لممزيد ينظر: عدناف محسف ضاىر  ,المصدر السابؽ ,ص 
س النواب المبناني ,الدور التشريعي الثامف ,العقد العادي األوؿ محضر الجمسة الثامنة  محاضر مجم - 56

 .88>4أيار  46المنعقدة في 
: ولد في الدامور وتمقى عمومو األولية فييا درس الحقوؽ في الجامعة 90>4-05>4جورج فاضؿ عقؿ - 57

وطنية بعد تأسيسيا وبقى أمينا لمسر لغاية عاـ , انتسب إلى الكتمة ال66>4اليسوعية وناؿ إجازة المحاماة عاـ 
كاف عضوا في عدة لجاف في   :8>4, 86>4, 76>4, انتخب نائبا عف جبؿ لبناف في دورات  78>4

عدناف محسف ضاىر   , لممزيد ينظر:90>4المجمس منيا الخارجية, الصحة, التربية توفى في عاـ 
 .695,المصدر السابؽ ,ص 

المبناني ,الدور التشريعي الثامف ,العقد العادي األوؿ, محضر الجمسة التاسعة   محاضر مجمس النواب - 58
 .88>4أيار  47المنعقدة في 

 .  88>4أيار  47محاضر مجمس النواب المبناني ,الجمسة التاسعة في  - 59
لعاشرة محاضر مجمس النواب المبناني ,الدور التشريعي الثامف ,العقد العادي األوؿ ,محضر الجمسة ا -- :5

 88>4أيار  :4المنعقدة في 
محاضر مجمس النواب المبناني ,الدور التشريعي الثامف ,العقد العادي األوؿ محضر الجمسة السادسة  - ;5

 88>4أيار  64عشرة المنعقدة في 
محاضر مجمس النواب المبناني ,الدور التشريعي الثامف ,العقد االستثنائي األوؿ ,محضر الجمسة الرابعة - >5

 88>4تموز  47المنعقدة في 
محاضر مجمس النواب المبناني ,الدور التشريعي الثامف ,العقد االستثنائي األوؿ ,محضر الجمسة األولى - 60

 .88>4أيموؿ  46مف الدورة الثالثة المنعقدة في 
ية : ىو ابف الزعيـ الطرابمسي عبد الحميد تمقى تعميمو في كم:;>4 -54>4رشيد عبد الحميد كرامي - 64

فاز في  ;7>4التربية والتعميـ في طرابمس ثـ انتقؿ إلى مصر وناؿ شيادة في الحقوؽ مف جامعو القاىرة عاـ 
,تقمد عدة مناصب وزارية لألعواـ :;>4ولغاية اغتيالو عاـ  84>4دورات مجمس النواب طيمة اعواـ 
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, 98>94,4>4, >8>4, ;8>4, 88>4و رئيسا لمجمس الوزراء لمسنوات 88>4, 87>4, 86>84,4>4
, كاف رجؿ حكيـ معتدؿ ومف أركاف العيد الشيابي ومؤيدا لموحدة العربية 7;>4, 8:>4>9>4, 99>4

واتيـ سمير جعجع بتدبير المحاوؿ .لممزيد ينظر:عدناف محسف  :;>4اغتيؿ في األوؿ مف حزيراف عاـ 
 .766 -764ص , –ضاىر ,المصدر السابؽ ,ص 

,الدور التشريعي الثامف ,العقد االستثنائي األوؿ ,محضر الجمسة األولى  محاضر مجمس النواب المبناني- 65
 .88>4تشريف األوؿ  7مف الدورة الرابعة  المنعقدة في 

 . 88>4تشريف األوؿ  7محاضر مجمس النواب المبناني ,الجمسة االولى في   - 66
كـ إلى الشماؿ 98وتقع عمى بعد  بمدة أنفو: ىي قرية لبنانية مف قرى قضاء الكوره في محافظة الشماؿ - 67

نسمة مف أثار انفو دير الناطور  9800كـ الى الجنوب مف طرابمس عدد سكانيا حوالي  48مف بيروت و
ينتمي إلى طائفة  :7>4األرثوذكسي يقع جنوب القرية ,ابرز شخصية في تاريخ انفو فريد نبيؿ مكاري مواليد 

نيابية ونائب رئيس المجمس النيابي المبناني منذ عاـ الرـو األرثوذكس وىو عضو كتمة المستقبؿ ال
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%87.لممزيد ينظر5008

محاضر مجمس النواب المبناني ,الدور التشريعي الثامف ,العقد العادي الثاني ,محضر الجمسة الثالثة  -68
 .88>4تشريف األوؿ  58المنعقدة في 

ضر مجمس النواب المبناني ,الدور التشريعي الثامف ,العقد العادي الثاني ,محضر الجمسة السابعة  محا - 69
 .88>4تشريف الثاني  48المنعقدة في 

محاضر مجمس النواب المبناني ,الدور التشريعي الثامف ,العقد العادي الثاني ,محضر الجمسة الثانية  - :6
 .88>4كانوف األوؿ  9عشرة  المنعقدة في 

 المصدر نفسو . - ;6
محاضر مجمس النواب المبناني ,الدور التشريعي الثامف العقد العادي األوؿ ,محضر الجمسة الثانية   - >6

 .89>4آذار  >5المنعقدة في 
 . 89>4آذار   >5محاضر مجمس النواب المبناني ,الجمسة الثانية في  - 70
 المصدر نفسو. - 74
,الدور التشريعي الثامف العقد العادي األوؿ ,محضر الجمسة الخامسة  محاضر مجمس النواب المبناني  - 75

 .89>4نيساف  40المنعقدة في 
محاضر مجمس النواب المبناني ,الدور التشريعي الثامف العقد العادي األوؿ ,محضر الجمسة السابعة  - 76

 .89>4نيساف  >4المنعقدة في 
عي الثامف العقد العادي األوؿ ,محضر الجمسة الحادية محاضر مجمس النواب المبناني ,الدور التشري - 77

 .89>4أيار  6عشرة  المنعقدة في 
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محاضر مجمس النواب المبناني ,الدور التشريعي الثامف العقد العادي األوؿ ,محضر الجمسة الثانية  - 78

 .89>4أيار  :4عشرة المنعقدة في 
امف ,العقد االستثنائي األوؿ محضر الجمسة األولى محاضر مجمس النواب المبناني ,الدور التشريعي الث - 79

 .89>4حزيراف  47المنعقدة في 
تشريف  49محاضر مجمس النواب المبناني ,العقد العادي الثاني ,محضر الجمسة األولى المنعقدة في  - :7

 .89>4األوؿ 
تشريف  55يـو األعضاء المختطفوف ىـ احمد بف بمو , ايت الحسيف, بوضياؼ ,خيضروتـ اختطافيـ  - ;7

 . 67زىير حدادف ,مختصر تاريخ الثورة , المصدر السابؽ , ص  ,لممزيد ينظر,89>4الثاني 
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