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امللص:

شكمت القزايا العخبية محط اىتسام نػاب بيخوت ليا مغ تأثيخ إقميسي عمى الجول العخبية

وعمى رأسيا لبشان والستسثمة بالقزية الفمدصيشية والقزية السرخية  ،إذ كخسػا جيػدىع مغ عام 3434
وحتى عام  3491عمى متابعة القزايا العخبية والزغط عمى الحكػمة المبشانية كدمصة تذخيعية

لمسصالبة بحقػق الفمدصيشييغ وعجم إقامة وشغ قػمي لمييػد في فمدصيغ  ،مؤكجيغ عمى أحكية الذعب

الفمدصيشي في أرضو  ،ناليظ عغ وقػفيع بػجو التحجيات التي واجيت السشصقة العخبية وعمى رأسيا

القزية السرخية الستسثمة بأزمة الدػيذ والعجوان الثالثي عمى مرخ  ،وتكسغ أىسية البحث إن
السشصقة العخبية شيجت متغيخات أثخت عمى السشصقة العخبية ومشيا لبشان  ،ومغ ىحا السشصمق جاء

التخكيد عمى نػاب بيخوت وتدميط الزػء عمى مشاقذاتيع في مجمذ الشػاب المبشاني تجاه القزية

الفمدصيشية والسرخية.
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The Stance of Beirut Representatives Specially the Arab Affairs
1943-1958
Wisam Altaf Abdul Hamid Khudir
Asst. Prof. Dr. Jasim Mohammed Khudair
University of Mosul / College of Arts / Dept. of History

Abstract:
The Arab issues were the focus of attention of Beirut’s deputies from a
regional impact on the Arab countries, especially the Palestinian issue and the
Egyptian issue, as they devoted their efforts from 1943 to 1958 to follow up
on Arab issues and put pressure on the Lebanese government as a legislative
authority to demand the establishment of a national home for the Jews in
Palestine, Emphasizing the right of the Palestinian people to their land, not to
mention their standing in the face of the challenges facing the Arab region,
foremost of which is the Egyptian issue represented by the Suez Crisis and the
tripartite aggression against Egypt, as, and the importance of research lies in
the fact that the Arab region has witnessed changes that have affected the
Arab region, including Lebanon, and from this point of view. The focus was
on Beirut MPs and shed light on their discussions in the Lebanese Parliament
regarding the Palestinian and Egyptian issues.
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املكدمة

شغمت القزايا العخبية حي اًد كبي اًخ في مشاقذات مجمذ الشػاب المبشاني عامة  ،ونػاب بيخوت

خاصة  ،باعتبارىا مغ اىع القزايا العخبية آنحاك  ،وشكمت بؤرة االىتسام العخبي القػمي لسا ليا مغ
تأثيخ م باشخ عمى الدياسة الخارجية لمجول العخبية  ،ومغ أىع القزايا ىي القزية الفمدصيشية التي
شكمت السحػر األول في البحث  ،إذ وقف نػاب بيخوت يجافعػن عشيا مدتشكخيغ الخصط الرييػنية
التي تيجف الى إنذاء وشغ قػمي لمييػد في فمدصيغ والػقػف بػجو الخصط الخامية إلدخال السياجخيغ
الييػد الى فمدصيغ والتي تبشتيا الػاليات الستحجة األمخيكية  ،كسا واسيع نػاب بيخوت كدمصة تذخيعية
بسصالبة الحكػمة المبشانية بتقجيع الجعع السادؼ والسعشػؼ بسا يخجم فمدصيغ أرضا وشعباً  ،كسا وقف
نػاب بيخوت بػجو الق اخرات الرادرة عغ ىيئة األمع الستحجة بذأن تقديع فمدصيغ .
أما السحػر الثاني لمبحث فقج تسثل بالقزية السرخية والتي شكمت حي اًد واسعاً في مشاقذات نػاب
بيخوت  ،والسؤيجة لدياسة الخئيذ السرخؼ جسال عبج الشاصخ والستسثمة بتأميع قشاة الدػيذ  ،كسا
ووقف نػاب بيخوت بجانب الذعب السرخؼ لمػقػف بػجو العجوان الثالثي مصالبيغ الحكػمة المبشانية
بفتح التصػع لمقتال الى جانب السرخييغ في نزاليع  ،وتسثمت ابخز مصالبيع بقصع العالقات المبشانية
مع الجول التي اشتخكت في العجوان عمى مرخ ومقاشعتيا .
وتكسغ أىسية البحث في كػنو يدمط الزػء عمى السشصقة العخبية التي شيجت متغيخات أثخت عمى
السشصقة العخبية ومشيا لبشان  ،ومغ ىحا السشصمق جاء التخكيد عمى نػاب بيخوت وتدميط الزػء عمى
مشاقذاتيع في مجمذ الشػاب المبشاني

تجاه القزية الفمدصيشية والسرخية وتبيان مػاقفيع كدمصة

تذخيعية .

أوالً الكضية الفلسطيهية

شكمت القزية الفمدصيشية مػضع اىتسام مجمذ الشػاب بذكل عام ونػاب بيخوت بذكل خاص ،

لسا ليا مغ مغ تأثيخ إقميسي عمى البمجان العخبية ولبشان خاصة  ،إذ استشكخ نػاب بيخوت محاولة
أنذاء وشغ قػمي لمييػد في فمدصيغ  ،وأكجوا عمى حقػق الذعب الفمدصيشي بأرضو العخبية ووقفػا
بػجو السحاوالت التي تخجم الكيان الرييػني .
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عبخ رئيذ الحكػمة ونائب بيخوت
ففي جمدة السجمذ السشعقجة بتاريخ  2تذخيغ الثاني َّ 3433
()3

سامي الرمح

عغ رفزو إنذاء وشغ قػمي لمييػد قائالً " :إذا كان ىشاك مغ يحاول بقػة أن يفخض

وششاً قػمياً ييػدياً في فمدصيغ العخبية  ،فشحغ عمى استعجاد لمقزاء عمى كل محاولة يخاد بيا
أباء كمياً أن تشجس الرييػنية الجخيمة في صفػف شعبشا لتقف
اإلضخار بعخوبة فمدصيغ  ...ونأبى ً
حجخ عثخة في شخيق تقجمشا واتفاق كمستشا  ...ونحغ العخب متأىبػن لسكافحة الرييػنية في فمدصيغ
 ،الن فمدصيغ تخبة عخبية  ،وألن في فمدصيغ شعباً عخبياً ولغة عخبية وتخاثاً عخبياً نفتجيو بكل ٍ
غال
()2

ورخيز " ورأػ إن إقامة وشغ لقػمي لمييػد معشاه إفداح السجال لسجدرة دمػية

.

والقى نائب بيخوت سامي الرمح في جمدة السجمذ السشعقجة في  7نيدان  3439بياناً أوضح
فيو إن فمدصيغ جدء أساسي مغ جدج العخب والبالد العخبية  ،وأن الجسيع لغ يخضى بأؼ حل إال
عشجما يذاىج فمدصيغ حخة تتستع باالستقالل وتربح عزػاً في جامعة الجول العخبية  ،وان األمة
العخبية تكخس جيػدىا في سبيل تحقيق استقالل فمدصيغ واستخداد حقػقيا السدمػبة(.)4
()3

وقج أصبحت القزية الفمدصيشية أكثخ تعقيجاً بعج تػلي الخئيذ األمخيكي ىارؼ تخومان

سجة

الحكع عام  ، 3439إذ دعا الحكػمة البخيصانية بالدساح لتدييل دخػل (  ) 311,111مياجخ ييػدؼ
 ) 3سامي الرمح  :سياسي لبشاني مغ الصائفة الدشية ولج في مجيشة عكا عام  ، 3141أكسل دراستو الجامعية في
باريذ وحرل عمى شيادة الحقػق والعمػم الدياسية فييا عام  ، 3432وانتخب نائباً عغ بيخوت لدت دورات
انتخابية ( ، )3443 ، 3497 ، 3494 ، 3493 ، 3437 ، 3434شارك في أعسال المجان الشيابية وأصبح
رئيداً لمجشة العسل والذؤون االجتساعية و رئيداً لمجشة اإلدارة والعجل عام  3439وعزػا في لجشتي الذؤون
الخارجية والجفاع الػششي  ،شغل مشرب رئيذ الػزراء عجة مخات بيغ األعػام (  ، ) 3491 _ 3432لو عجة

مؤلفات أىسيا أحتكع الى التاريخ  ،مات عام  . 3441لمتفاصيل عغ دوره الدياسي يشطخ  :نجػ شياب دمحم
السحسجؼ  ،الجور الدياسي لدامي الرمح في لبشان  ، 3441_3432رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،كمية التخبية

 ( ،جامعة األنبار  ) 2134 ،؛ محكخات سامي بظ الرمح  ، 3441-3141أربعة أجداء  ،دار الفكخ العخبي ،
( بيخوت . )3441 ،

 )2نقالً عغ  :حدان حالق  ،مػقف لبشان مغ القزية الفمدصيشية  ، 3492_3431الصبعة الثانية  ،دار الذخوق ( ،

األردن  ، ) 2112 ،ص . 11

 ) 4محاضخ مجمذ الشػاب المبشاني  ،الجور التذخيعي الخامذ  ،العقج العادؼ األول  ،الجمدة (  ) 2السشعقجة في 7

نيدان  ، 3439ص . 7

 )3ىارؼ تخومان  :ولج عام  3113في والية ميدػرؼ  ،ويعج الخئيذ الثالث والثالثيغ لمػاليات الستحجة  ،تقمج مشرب

رئاسة الخئاسة بعج وفاة روزفمت عام  ، 3439أشخف عمى نياية الحخب العالسية الثانية واستدالم ألسانيا اليابان  ،وامخ

بأشالق القشبمة الشػوية عمى ىيخوشيسا وناكازاكي  ،وشيج عيجه الحخب الباردة بيغ الػاليات الستحجة االتحاد الدػفيتي ،
عخف بتأييجه لمحخكة الرييػنية ودعع قيام( دولة إسخائيل ) ودعسو لميجخة الييػدية الى فمدصيغ  ،تػفي عام . 3412
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الى فمدصيغ  ،األمخ الحؼ أدػ الى إثارة مػجة مغ الغزب والخفس مغ قبل نػاب بيخوت( ، )3وشالبػا
مغ الحكػمة المبشانية اتخاذ التجابيخ الالزمة إليقاف السخصصات التي مغ شأنيا سمب حق الذعب
الفمدصيشي  ،وكان عمى رأس نػاب بيخوت الشائب صائب سالم الحؼ اعخب عغ استشكاره لترخيحات
الخئيذ األمخيكي ىارؼ تخومان  ،وأعمغ أن لبشان أرضاً وشعباً يخفس رفزاً قاشعاً الترخيحات التي
تيجف الى الشيل مغ كل العخب  ،وشالب الحكػمة المبشانية باستجعاء الدفيخ األمخيكي في بيخوت
وإبالغو رفس الذعب المبشاني لسثل ىكحا ترخيحات مغ شأنيا أن تأزم الػضع في السشصقة وتداءل
قائالً " :ما ىي اإلجخاءات التي اتخحتيا بيحا الرجد فيل ىي استجعت الػزيخ األميخكي السفػض
وأبمغتو شعػر الذعب المبشاني القػؼ ونفختو الذجيجة مغ ىحا السػقف العجائي الحؼ يقفو رئيذ الػاليات
الستحجة مغ فمدصيغ الذكيقة ومغ البالد العخبية ،وىل أشمعتو عمى مػقف الحكػمة المبشانية الخسسي
مغ ىكحا تراريح وأعسال يصمع عميشا بيا رجال أميخكا السدؤوليغ السخة تمػ السخة؟ وىل شالبتو الحكػمة
بالػعج الحؼ قصعتو الحكػمة األميخكية لشا رسسياً في الدابق بأن ال تقخر شيئاً في قزية فمدصيغ دون
مذػرة العخب؟"

()2

.

وقج صخح الشائب عبجهللا اليافي بأن فدصيغ بمج حخ ومدتقل  ،وعمى الحكػمة المبشانية اتخاذ
اإلجخاءات الالزمة لمػقػف بػجو الترخيحات األمخيكية باالتفاق مع البمجان العخبية إليقاف اليجخة
الييػدية الى فمدصيغ قائالً " إنشا ال نخضى أن يجخل الرييػنييغ فمدصيغ"  ،وقج رد رئيذ الحكػمة
سامي الرمح بان لبشان سيجافع عغ القزية الفمدصيشية بكل إمكانياتو وال يقبل بكل وضع شاذ يفخض
()4

عمييا

.

لمتفاصيل يشطخ  :أحسج عبجالػاحج عبجالشبي الحمفي  ،الخئيذ األمخيكي ىارؼ تخومان واثخ مبجئو في العالقات الجولية

 ، 3494_3439أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة  ،كمية التخبية  ( ،الجامعة السدتشرخية  ) 2133،؛ عبج الػىاب
الكيالي  ،مػسػعة الدياسة  ،الجدء األول  ،السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ  ( ،بيخوت  ، ) 3474 ،ص . 723

 )3أروػ شاىخ رضػان  ،المجشة الدياسية لجامعة الجول العخبية ودورىا في العسل الدياسي السذتخك  ،دار الشيار ( ،

بيخوت  ، ) 3474 ،ص  312؛ أديب صالح عبج " ،الجور األمخيكي في إقخار مذخوع تقديع فمدصيغ  24تذخيغ
الثاني  ، "3437مجمة جامعة كخكػك  ،العجد ( ، )2السجمج ( ( ، )3جامعة كخكػك  ، ) 2114 ،ص . 312

 ) 2محاضخ مجمذ الشػاب المبشاني  ،الجور التذخيعي الخامذ  ،العقج االستثشائي األول  ،الجمدة (  ) 3السشعقجة في 2

تذخيغ األول  ، 3439ص . 4
 )4السرجر نفدو  ،ص  4؛

U.S.S.D.L.I and F. A ،1945-1949 ، Lebanon ،Telegram from the American Legation ،
Beirut،November 3،1945 ،No:A54 To the Secretary of state،Washington،Film:3،p78 .

347

وسام ألصاف وأ.م.د .جاسع الجبػرؼ
خزيخ

ونتيجة إلجساع الجول العخبية عمى رفزيا لسذخوع ىارؼ تخومان وإرسال الييػد الى فمدصيغ ،
قامت الجامعة العخبية بإرسال محكخة احتجاج الى الحكػمتيغ البخيصانية واألمخيكية بذأن إيقاف اليجخة
الييػدية الى فمدصيغ  ،فقخرت الحكػمتيغ جخاء ذلظ إرسال لجشة مذتخكة سسيت بمجشة ( األنجمػ-
أمخيكية ) مغ أجل حل القزية الفمدصيشية وإيجاد حل لسذكمة الييػد في أوروبا  ،والتي باشخت أعساليا
وعسان وبيخوت
في  3كانػن الثاني  3434وزارت مشاشق عجة مشيا القجس وبغجاد ودمذق والخياض ّ
 ،وفي الدياق نفدو صخح سامي الرمح بأن حكػمتو ألفت لجشة نيابية مخترة لجراسة السدألة مغ

()3

السرمحتيغ الػششية والقػمية وان المجشة الشيابية وضعت تقخيخىا الحؼ تزسغ وضع الحل لعخب
فمدصيغ  ،وان الحكػمة المبشانية أرسمت محكخة الى الحكػمتيغ البخيصانية واألمخيكية لديارة المجشة
الثشائية الى لبشان ألخح الذيادات مغ لبشان كػن لبشان بمج متاخع لفمدصيغ ويعشيو حل القزية
()2

الفمدصيشية

.

ووضعت المجشة األنجمػ أمخيكية تػصياتيا في  41نيدان  3434جاءت اغمبيا مؤيجة لمييػد
والتي قزت بالدساح إلدخال (  ) 311,111مياجخ ييػدؼ الى األراضي الفمدصيشية مغ الحيغ
ُىجخوا نتيجة االعتجاء الشازؼ والفاشي وإقامة دولة ييػدية ليع واإلبقاء عمى االنتجاب البخيصاني في

فمدصيغ ورفع قيػد بيع األراضي لمييػد(. )4

القت تػصيات المجشة األنجمػ_أمخيكية مػجة عارمة مغ الغزب داخل مجمذ الشػاب في جمدة
 7أيار  ، 3434إذ القى نائب بيخوت سامي الرمح بياناً شػيالً حػل القزية الفمدصيشية معخباً عغ
استشكاره لتػصيات المجشة التي وصفيا ( بالسجحفة ) بحق الذعب العخبي الفمدصيشي  ،واستيل كمستو
بأن فمدصيغ عخبية مغ أوائل التاريخ وذات اغمبيو عخبية ولع يذاركيع أؼ عشرخ أخخ باستثشاء اقميو
ييػدية لع يكغ يتجاوز عجدىا (  ) 94,111ييػدؼ بيشسا العخب (  ، )111,111وتابع الرمح
تصػرات القزية الفمدصيشية مشح بجاياتيا حتى تػصيات لجشة التحقيق األنجمػ أمخيكية  ،والتي وصفيا
 )3جاسع دمحم الجبػرؼ " ،مػقف لبشان في جامعة الجول العخبية مغ القزية الفمدصيشية  ، "3431_3439مجمة أبحاث

كمية التخبية األساسية  ،العجد (  ، ) 2السجمج (  ( ، ) 4جامعة السػصل  ، ) 2117 ،ص . 13

 ) 2محاضخ مجمذ الشػاب المبشاني  ،الجور التذخيعي الخامذ  ،العقج االستثشائي الثاني  ،الجمدة (  ) 31السشعقجة في

 33شباط  ، 3434ص . 2

 )4أكخم زعيتخ  ،القزية الفمدصيشية  ،دار السعارف  ( ،مرخ  ، ) 3499 ،ص  394؛ فائدة شييج يػسف  ،سياسة

لبشان تجاه أقصار السذخق العخبي  ، 3491_3434رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،معيج التاريخ العخبي والتخاث العمسي
( بغجاد  ) 2113 ،ص  31؛ الجبػرؼ  ،مػقف لبشان في جامعة الجول العخبية  ،ص . 12
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بــ" السخيبة لآلمال والتي ال تعبخ عغ آمال العخب والذعب الفمدصيشي "  ،وان مريخ فمدصيغ ال يسكغ
أن يقخر مغ قبل تمظ المجشة وإنسا عغ شخيق مشطسة ىيئة ألمع الستحجة  ،وختع بيانو قائالً  " :الحكػمة
المبشانية واثقة أخي اًخ بأن الزسيخ اإلنداني لغ يخضى باستسخار السأساة التي يعانييا عخب فمدصيغ مشح
وعج بمفػر والتي تتججد فرػليا بتػصيات لجان التحقيق السختمفة التي زارت البالد حتى اليػم ،وواثقة
بأن األمع الستحجة ستقف إلى جانبيع في تأييج حقيع وإعالن استقالل فمدصيغ وإقامة حكػمة وششية
ديسقخاشية فييا عسالً بالسبادغ التي ضحت اإلندانية بالسالييغ مغ أرواحيا ىحه الحخب في سبيل
()3

تػشيجىا وإعالن شأنيا"

.

وعجىا مغ أخصخ السخاحل التي مخت
واستشكخ نائب بيخوت حبيب ابػ شيال تػصيات المجشة ّ

بتاريخ فمدصيغ القجيع والحجيث  ،وشالب بسػاجيتيا مػاجية فعمية بعيجاً عغ العػاشف كػن السدتقبل
مطمع والقزية الفمدصيشية في تعقج متدايج  ،وان الرييػنية تتخبز لمفمدصيشييغ والجول العخبية عبخ
مشطسات تجعسيا لدعدعة األوضاع في فمدصيغ ولبشان والجول العخبية  ،وأن األمخ يحتع عمى الجسيع
الػقػف بػجو الرييػنية ومقاشعة بزائعيا  ،وان تػصيات المجشة جاءت لدمب فمدصيغ مغ أىميا
ومخالفة لمعيػد التي قصعتيا الجولة السشتجبة في الكتاب األبيس عام  ، 3444ووعػد الخئيذ األمخيكي
روزفمت  ،وشالب الجول العخبية باالبتعاد عغ العػاشف واتخاذ مػقف حازم يخجم القزية ،واال ستكػن
الشتيجة ضياع فمدصيغ وأضاف قائال  " :إذا ثابخنا ىشا وفي البالد العخبية األخخػ عمى خصتشا
العاشفية فأنشي أقػل وأعتقج بأن فمدصيغ قج ضاعت وذىبت مغ بيغ أيجيشا وأن الرييػنييغ سيحتمػنيا
احتالالً ويربحػن أكثخية مصمقة ويشذئػن دولة صييػنية في عقخ دارنا"

()2

.

وتقجم نائب بيخوت صائب سالم رئيذ لجشة الذؤون الخارجية باقت اخح الى مجمذ الشػاب
يتزسغ استشكار تػصيات لجشة التحقيق الثشائية ،ويحتج عمى تػصياتيا التي تخالف حقػق العخب
والعيػد والسػاثيق التي قصعت ليع  ،وان تشفيح تػصيات المجشة يعج مداس بحقػق ومرالح فمدصيغ
والبمجان العخبية  ،وشمب مغ الحكػمة المبشانية اتخاذ التجابيخ الفعمية لحساية فمدصيغ بالتعاون مع

 )3محاضخ مجمذ الشػاب المبشاني  ،الجور التذخيعي الخامذ  ،العقج العادؼ األول  ،الجمدة (  ) 1السشعقجة في 7
أيار  ، 3434ص . 3

 ) 2محاضخ مجمذ الشػاب المبشاني  ،الجور التذخيعي الخامذ  ،العقج العادؼ األول  ،الجمدة (  ) 1السشعقجة في 7

أيار  ، 3434ص . 9
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البمجان العخبية إلبعاد الخصخ الرييػني والحفاظ عمى حقػق العخب فييا  ،وقج وافق مجمذ الشػاب
باألجساع عمى االقتخاح بسا فييع نػاب بيخوت(.)3
وأصبحت القزية الفمدصيشية أكثخ تعقيجاً بعج أن أقجمت ىيئة األمع الستحجة عمى إصجار القخار
السخقع (  ) 313والسؤرخ  24تذخيغ الثاني  ، 3437والقاضي بتقديع فمدصيغ عمى دولتيغ عخبية
()2

وييػدية

 ،بعج أن أعمشت (  ) 44دولة تأييجىا لمسذخوع  ،في حيغ امتشعت(  )21دولة عغ

الترػيت مشيا لبشان ودول عخبية أخخػ  ،ومغ الججيخ بالحكخ إن القخار السخقع(  )313يعج تسييجاً
()4

ألنذاء الػشغ القػمي لمييػد في فمدصيغ

.

لقج أحجث قخار التقديع مػجة عارمة مغ الغزب في الػشغ العخبي عامة ولبشان بذكل خاص
 ،إذ انجلعت التطاىخات الخافزة لقخار التقديع السجن المبشانية وأُعمغ اإلضخاب العام في محافطة بيخوت
 ،وأعمشت الحكػمة المبشانية رفزيا لمق اخر غيخ السشرف بحق الذعب الفمدصيشي  ،والتي عمى اثخىا
صخح رياض الرمح في مؤتسخ صحفي عقج أثشاء زيارتو لبغجاد اكج مشو رفزو لسذخوع التقديع ،
وذكخ بأن القخار ىػ اختبار لمعخب السشغسديغ في الكالم دون األفعال تجاه القزية الفمدصيشية  ،وختع
()3

كمستو قائالً " :سػف تشدق خصصشا مغ أجل وحجة فمدصيغ واستقالليا"

.

وعبخ
وأجتسع مجمذ الشػاب المبشاني في  9كانػن األول  3439لسشاقذة القزية الفمدصيشية ّ ،

نػاب بيخوت عغ آرائيع بذأن القخار السجحف بحق الذعب الفمدصيشي  ،إذ دعا الشائب عغ بيخوت
حديغ العػيشي المبشانييغ بجسيع شػائفيع االنزسام لسعخكة الشزال وحخب الخالص مغ الكيان

الرييػني  ،داعياً الحكػمة المبشانية الى اتخاذ مػقف حازم تجاه القخار وإصجار بيان لسصسئشة الذعب
المبشاني الغاضب  ،وأوضح بأن حجود لبشان الجشػبية بحدب قػلو " يقف عمييا الكيان الرييػني

 )3السرجر نفدو  ،العقج العادؼ األول  ،الجمدة (  ) 1السشعقجة في  7أيار  ، 3434ص  4؛ فاضل كاضع غخبي
الدمصاني  ،صائب سالم ودوره الدياسي في لبشان حتى عام  ، 2111رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،كمية التخبية

لمعمػم اإلندانية  ( ،جامعة بابل  ، ) 2133 ،ص . 74

 )2جخيجة األىخام  ،العجد (  ) 22342في  3كانػن األول . 3437

 )4صالح العقاد  ،قزية فمدصيغ السخحمة الحخجة  ، 3494_3439معيج الجراسات العخبية العالية ،
 ، ) 3441ص . 31

( مرخ ،

 )3حدان ريكان خمف " ،مػقف الحكػمة المبشانية مغ قخار تقديع فمدصيغ عام  ، "3437مجمة مجاد اآلداب  ،العجد

( ، )32السجمج ( ( ، )3الجامعة العخاقية  ، ) 2134 ،ص . 434
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كاألخصبػط ماداً أصابعو السمػثة بجماء إخػانشا عخب فمدصيغ ،فاغ اًخ فاه ،ييجد لبشان وشششا السفجػ
()3

باالبتالع"

.

أما الشائب حبيب ابػ شيال فقج أعخب عغ استشكاره لقخار التقديع  ،وأكج انو ال يؤمغ بالزسيخ
العالسي الحؼ تشادؼ بو ىيئة األمع الستحجة  ،وصخح إن فمدصيغ بمج عخبي مدتقل وان القزية لع
تشتيي بعج  ،وان قخار ىيئة األمع الستحجة بعيج عغ االشار القانػني وال يسكغ تصبيقو عمى شعب مػحج
مثل الذعب الفمدصيشي  ،داعياً األقصار العخبية الى مج يج العػن الى الذعب الفمدصيشي ودعسو بالسال
 ،وان الدالم ال يسكغ تحكيقو مادام قخار التقديع مػجػداً  ،وان الحل بيغ أيجؼ الجول العخبية لحلظ
()2

أصبح عمييا لداماً اتخاذ مػقف صخيح تجاه القزية كػنيا قزية الجسيع

.

في حيغ عج الشائب مػسى دؼ فخيج القزية الفمدصيشية قزية كل بمج عخبي وبالجرجة األولى
لبشان  ،وان قيام الجولة الرييػنية عمى حجود لبشان يعػد بالػيل عمى البالد جخاء أساليبيا االقترادية
()4

عمى البالد

أما الشائب سامي الرمح فقج اعخب عغ استيائو تجاه قخار التقديع قائالً " فشحغ أمام مجدرة كبيخة
وحخب شػيمة قج تجوم مائة سشة ومغ الػاجب اتخاذ التجابيخ الالزمة ليا ،ولػ سألتشي الحكػمة عشجما
أرسمت البعثة الى جسعية األمع الستحجة لخالفت ألنشي كسا قال األستاذ حبيب أبي شيال ال أثق بيا وال
أثق بالزسيخ العالسي الحؼ يتغشػن بو وأكبخ دليل عمى ذلظ ىحا القخار الطالع الجائخ الحؼ اتخحتو غيخ
عابثة بجفاعشا وبخاىيششا  ...وبالخغع مغ كل ذلظ لع يأخحوا لكالمشا وزناً وادخمػا عشاصخ غخيبة الى
وشغ ال شظ بعخوبتو وشخعية ساكشيو"  ،وان الجسيع سيقف بالقػة أمام تقديع فمدصيغ  ،وبػجو
الريايشة الحيغ يجفعػن األمػال الصائمة مقابل األراضي وتيجيخ الفمدصيشييغ

()3

.

وتقجم في نياية الجمدة (  ) 4نػاب مغ بيشيع حبيب ابػ شيال و حديغ العػيشي وسامي الرمح
باقتخاح يقزي بان القخار الرادر عغ الييئة ال صالحية لو وغيخ ممدم وان لبشان ممتدم بػحجة فمدصيغ

 )3محاضخ مجمذ الشػاب المبشاني  ،الجور التذخيعي الدادس  ،العقج العادؼ الثاني  ،الجمدة (  ) 31السشعقجة في 9

كانػن األول  ، 3439ص . 2
 )2السرجر نفدو  ،ص . 4
 )4السرجر نفدو  ،ص . 3
 )3السرجر نفدو  ،ص . 7

333

وسام ألصاف وأ.م.د .جاسع الجبػرؼ
خزيخ

والجفاع عشيا  ،كسا وصػت السجمذ عمى مذخوع قانػن لسداعجة الفمدصيشييغ بـ ـ
ليخه

()3

( ) 3111111

.
أصجرت سمصة االنتجاب البخيصاني في  39أيار  3431ق اخ اًر بإنياء االنتجاب البخيصاني عمى

فمدصيغ  ،وأعمغ ديفيج بغ غػريغ قيام الكيان الرييػني وتذكيل حكػمة مؤقتو عمى األراضي
()2

الفمدصيشية

.

وفي  34أيار  3431أؼ بعج يػم مغ إعالن قيام الكيان الرييػني  ،قامت (  ) 7جيػش
()4

عخبية بالجخػل الى ميجان السعخكة ضج الريايشة مغ بيشيا الجير المبشاني

 ،بعج صجور قخار

جامعة الجول العخبية لتبجأ الحخب بيغ القػات الرييػنية والجيػش العخبية( ، )3والتي استسخت حتى 22
أيار  3431بعج أن أصجر مجمذ األمغ الجولي ق اخره بإيقاف القتال (  ) 3أسابيع(.)9
عقج مجمذ الشػاب المبشاني جمدة في  43أيار  3431ناقر فييا تصػرات القزية الفمدصيشية
وقخار ىيئة األمع الستحجة بذأن إيقاف القتال  ،والتي عجىا مجمذ الشػاب محاولة لحر الخماد في
العيػن لديادة الجعع لمريايشة في فمدصيغ  ،وإذ وصف الشائب عغ بيخوت عبجهللا اليافي قخار ىيئة
األمع الستحجة بإيقاف القتال لسجة (  ) 3أسابيع بالستحيد والغاية مشو إعصاء العرابات الرييػنية
صفة قانػنية بسداواتيا مع الجول العخبية السدتقمة  ،وان االعتخاف باليجنة ىػ اعتخاف بدمصة
العرابات الرييػنية التي ىي شحاذ الجول ومذخدييا  ،وأوضح بأن وقف القتال جاء لديادة الجعع
المػجدتي لمريايشة مغ قبل الجول األوربية  ،وان قخار مجمذ األمغ قزى بسشع استيخاد الدالح

 )3محاضخ مجمذ الشػاب المبشاني  ،الجور التذخيعي الدادس  ،العقج العادؼ الثاني  ،الجمدة (  ) 31السشعقجة في 9

كانػن األول  ، 3439ص . 4_1

 )2غمػب باشا  ،جشجؼ بيغ العخب محكخات غمػب باشا  ( ،بيخوت  ، ) 3491 ،ص . 313

 ) 4بمغت قػات الجير المبشاني أربعة أفػاج وبصاريتي مجفعية  ،وبزع مرفحات ودبابات خفيفة  ،وكان يحتل جبية

واسعة في جشػب لبشان مغ راس الشاقػرة حتى مخجعيػن  .لمتفاصيل يشطخ  :رفعت سيج أحسج  ،وثائق حخب فمدصيغ
السمفات الدخية لمجشخاالت العخب  ،مكتبة مجبػلي  ( ،القاىخة  ) 3414 ،ص . 327_324

 )3محسػد عادل ابػ ىالل  ،تصػر العالقات المبشانية الفمدصيشية  ، 3479_3431رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،كمية

اآلداب  ،الجامعة اإلسالمية  ( ،غدة  ، ) 2114 ،ص . 34

 )9إبخاليع صييػد األنرارؼ  ،دور لبشان الدياسي في جامعة الجول العخبية  ، 3491_3439أشخوحة دكتػراه غيخ

مشذػرة  ،معيج التخاث العخبي والتخاث العمسي لمجراسات  ( ،بغجاد  ،) 2114 ،ص . 333
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لمصخفيغ فحلظ بحج ذاتو إجحافاً لمجول العخبية التي ىي بحاجة لمدالح لمحفاظ عمى أمشيا الجاخمي شيمة
مجة اليجنة

()3

.

ومغ الججيخ بالحكخ إن الريايشة لع يمتدمػا باليجنة  ،واستسخت انتياكاتيع التي كان مغ نتائجيا
()2

سيصختيع عمى ثالث أرباع مداحة فمدصيغ

 ،ليرجر بعجىا مجمذ األمغ الجولي ق اخ اًر في  23شباط

 3434قزى بإيقاف إشالق الشار وليشتيي الرخاع العدكخؼ بتػقيع ىجنة رودس  ،مع الجول العخبية
()4

كل عمى حجا  ،إذ وقعت لبشان اليجنة مع (إسخائيل) في  24أذار  3434في بمجة الشاقػرة بمبشان

.

وقج ناقر مجمذ الشػاب تصػرات القزية في جمدة  29كانػن الثاني  ، 3434وتبايشت مػاقف
نػاب بيخوت بيغ مؤيج لمحكػمة المبشانية ومعارض ليا ،إذ انتقج نائب بيخوت سامي الرمح سياسة
الحكػمة المبشانية تجاه القزية الفمدصيشية  ،وعجم إيفائيا بػعػدىا التي قصعتيا في بيانيا الػزارؼ
لمجفاع عغ األراضي الفمدصيشية سياسياً وعدكخياً  ،وشغ ىجػماً كالمياً عمى الحكػمة المبشانية وقال :
"إن الحكػمة وعجت بالتقخيب بيغ الجول العخبية وتشفيح التجشيج اإلجبارؼ واالستسخار حتى الشرخ  ،وإن
جسيع ترخيحاتكع ووعػدكع عادت عميشا بالخيبة والفذل ،ال بفذل الذعب المبشاني األبي بل بفذل
الحكػمات ،ومشيا أن تع الحيغ تدمستع مقجراتو وكشتع السدؤوليغ الػحيجيغ عغ الشتائج وليذ الذعب  ،إن
الصمقات الشارية والسدجسات والبشادق عمى اختالف أنػاعيا بجالً مغ أن تصمق في الفزاء ابتياجاً
باستكبالكع وتأييجكع ،لػ أنيا صػبت إلى صجور األعجاء وأشمقت في أرض فمدصيغ لكانت كفيمة
بتحقيق آمال األمة  ،ولكغ سياسة البقاء في الحكع ىي التي كانت تسمي عميكع تمظ الترخيحات
البعيجة عغ الحكيقة  ،ولع تخدخوا معخكة فمدصيغ فحدب ،بل خدختع أيزاً معخكة الػشغ المبشانية
بجليل إن عذخيغ قخية لبشانية محتمة اآلن مغ قبل القػات الرييػنية ،فبجالً مغ أن تشقحوا أراضي

 )3محاضخ مجمذ الشػاب المبشاني  ،الجور التذخيعي الدادس  ،العقج العادؼ األول  ،الجمدة (  ) 32السشعقجة في 43
أيار  ، 3431ص . 2

 )2عبج هللا سميسان شحاذة الجبػرؼ  ،دور نػاب محافطة جبل لبشان في مجمذ الشػاب المبشاني  ، 3491_3434رسالة

ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،كمية اآلداب  ( ،جامعة السػصل  ، ) 2134 ،ص . 311

 )4غمػب باشا  ،حياتي في السذخق العخبي  ،تخجسة  :جػرج حتخ و فؤاد فياض  ،الصبعة األولى  ،األىمية لمشذخ

والتػزيع  ( ،عسان  ، ) 2119 ،ص . 293
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فمدصيغ مغ االحتالل األجشبي أراكع اآلن تفاوضػن وتدتشججون بالجول األجشبية ألجل جالء القػات
الرييػنية عغ أراضي لبشان"(.)3
أما الشائب حبيب ابػ شيال انتقج كالم الشائب كسال جشبالط الحؼ شالب بسحاكسة الحكػمة لتقريخىا
تجاه فمدصيغ ولبشان  ،قائالً " :إن لبشان قجم كل إمكانياتو السعشػية والعدكخية لجعع القزية وساىع في
السصالبة بحقػق الذعب الفمدصيشي في السؤتسخات العخبية والجولية  ،وأن التُيع التي وجيت الى
الحكػمة غيخ صحيحة كػن الحكػمة ال تستمظ األساشيل واألعتجة الزخسة بحدب قػلو

()2

.

وفي الدياق نفدو انتقج الشائب عبجهللا اليافي الحيغ يتيسػن الحكػمة بالتقريخ تجاه القزية
الفمدصيشية  ،وأوضح أن الحكػمة قامت بػاجبيا بسػجب ق اخرات مؤتسخات الجامعة العخبية  ،وان
التقريخ شسل جسيع الجول العخبية بدبب ضعف التشديق الجبمػماسي والعدكخؼ والحؼ كان مغ نتائجو
حجوث الكارثة  ،وشالب مغ الحكػمة الحفاظ عمى لبشان الحؼ أصبح عمى تساس مع العجو الرييػني
قائالً  " :لقج أصبح لبشان في مخكد دقيق ججاً بعج قيام دولة أجشبية عمى حجوده الجشػبية تيجد كيانو
الدياسي في كل لحطة وىػ يصمب مغ حكػمتو أن تدعى لتػشيج وصيانة استقاللو بالسديج مغ
الرجاقات العالسية دون أن يكػن لتمظ الرجاقات ثسغ في االنتقاص مغ حخيتو واستقاللو ،وفي مخاكد
مستازة لتمظ الجول

()4

.

في حيغ انتقج نائب بيخوت رئيف أبي المسع الحكػمة وحجب ثقتو عشيا  ،وذلظ الن عقج
السعاىجة ال يتشاسب مع حكػمة رياض الرمح التي وقفت مع لبشان في استقاللو وخخجت مغ
ّللا لػ وقفت قبل اليجنة األولى وقفة مغ
السعتقالت تشادؼ باالستقالل  ،وختع كمستو قائالً  " :يسيغ ّ
وقفاتظ الجخيئة ،ورفدت الكخسي بخجمظ ،وندلت إلى ساحة الجياد الذعبي وصارحت العخب بكمسة

الحق ليدزت عخوشاً وأسقصت و ازرات ،ونحغ أصجقاؤك الحيغ نخبأ بظ وبساضيظ نأبى أن يق أخ التاريخ
()3

غجاً اسع رياض الرمح في معاىجة ضياع فمدصيغ"

.

 ) 3محاضخ مجمذ الشػاب المبشاني  ،الجور التذخيعي الدادس  ،العقج االستثشائي الثاني  ،الجمدة (  ) 3السشعقجة في

 29كانػن الثاني  ، 3434ص . 31
 )2السرجر نفدو  ،ص . 39

 ) 4محاضخ مجمذ الشػاب المبشاني  ،الجور التذخيعي الدادس  ،العقج االستثشائي الثاني  ،الجمدة (  ) 3السشعقجة في

 29كانػن الثاني  ، 3434ص . 34
 )3السرجر نفدو  ،ص . 37
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وقج لػحع مسا تقجم إن نػاب بيخوت تبايشت مػاقفيع تجاه سياسة الحكػمة المبشانية وعقج رئيديا
وعج التقريخ
رياض الرمح السعاىجة بيغ لبشان والريايشة  ،وانقدست عمى شصخيغ األول أيج سياستو ّ
مغ جسيع الجول التي كان سببيا ضعف التشديق العدكخؼ والجبمػماسي  ،والثاني وجو التيع الى
الحكػمة المبشانية التي كانت تفتقخ الى الذجاعة والتي تتشافى مع سياسية الحكػمة الجخيئة وتعامميا
تجاه مثل ىكحا قزايا .
وقج أفخزت حخب  3431نتائج خصيخة عمى الذعب الفمدصيشي  ،أىسيا ىجخة أعجاد كبيخة مغ
الالجئيغ الى لبشان  ،والتي بمغت أكثخ مغ (  ) 311,111الجئ فمدصيشي في لبشان بحدب تقخيخ
لجشة السدح االقترادؼ لمذخق األوسط في األمع الستحجة

()3

 ،وأىتع نائب بيخوت ورئيذ الحكػمة

عبجهللا اليافي بقزية الالجئيغ في بيان حكػمتو الحؼ القاه عمى مجمذ الشػاب في  34حديخان 3493
والحؼ أكج فيو عمى السزي قجماً لتحقيق التعاون مع البمجان العخبية لالىتسام بقزية الالجئيغ
الفمدصيشييغ  ،والعسل عمى تقجيع السداعجات ليع مغ أجل التػصل لحل عادل يتيح ليع التستع بحقػقيع
()2

بدالم

 ،وقج انتقج نائب بيخوت سامي الرمح بيان حكػمة اليافي مػضحاً إن حكػمتو لع تتصخق الى

التجابيخ الػاجب اتخاذىا برجد الالجئيغ العاشميغ عغ العسل  ،والحالة الرحية التي يعاني مشيا اغمب
الالجئيغ والتي مغ شأنيا أن تذكل خص اًخ عمى البالد(. )4
ودعا الشائب عغ بيخوت جػزيف شادر في جمدة  34كانػن األول  3493الى االىتسام
بالالجئيغ الفمدصيشييغ  ،وتػفيخ فخص عسل ليع والبالغ عجدىع (  ) 91,111الجئ عاشل عغ العسل
()3

 ،ودعا الى مداواتيع مع المبشانييغ  ،واالىتسام بتػفيخ احتياجاتيع الزخورية

.

 )3سييل دمحم الشاشػر  ،أوضاع الذعب الفمدصيشي في لبشان  ،الصبعة األولى  ،دار التقجم العخبي ،

( بيخوت ،

 ، ) 3444ص . 1

 )2يػسف قدما خػرؼ  ،البيانات الػ ازرية المبشانية ومشاقذاتيا في مجمذ الشػاب  ، 3413_3424السجمج األول ،

الصبعة األولى  ،مؤسدة الجراسات المبشانية  ( ،بيخوت  ، ) 3414 ،ص  222؛ دمحم جابخ عشاد روضان العبػدؼ،
عبجهللا اليافي ودوره الدياسي في لبشان  ، 3414_3413رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،كمية التخبية لمعمػم اإلندانية ،
( جامعة ذؼ قار  ) 2133 ،ص . 11

 )4محاضخ مجمذ الشػاب المبشاني  ،الجور التذخيعي الدابع  ،العقج االستثشائي األول  ،الجمدة (  ) 4السشعقجة في 34

حديخان  ، 3493ص . 9

 )3السرجر نفدو  ،العقج العادؼ الثاني  ،الجمدة (  ) 34السشعقجة في  34كانػن األول  ، 3493ص . 32
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ثانياً الكضية املصرية
أ تأميم قهاة السويس عام 3491

ورثت ثػرة  24تسػز  3492في مرخ اقتراد متجىػر افتقخ الى الكثيخ مغ السذاريع التشسػية

 ،وشكمت مدألة تصػيخه أحج أىع أىجاف الثػرة التي قادىا جسال عبجالشاصخ لسا ليا مغ تأثيخ عمى
حياة الذعب السرخؼ عمى الرعيج الدياسي واالقترادؼ واالجتساعي  ،وشكل مذخوع بشاء الدج
العالي أحج أىع األىجاف التي سعت إلييا الحكػمة السرخية كػنيا تيجف الى تصػيخ الدراعة وزيادة
()3

الجخل القػمي

.

أقجمت الحكػمة السرخية استكساالً لتشفيح مذخوع بشاء الدج العالي عمى عخض تسػيل بشاء الدج
عمى البشظ الجولي لإلنذاء والتعسيخ  ،مسا أدػ الى إثارة حفيطة الػاليات الستحجة األمخيكية التي عسمت
بجورىا عمى رفس تسػيل السذخوع والزغط عمى البشظ الجولي بعجم السػافقة بحجة عجم قجرة مرخ
عمى تدجيج الجيػن البالغة (  )211,111,111دوالر  ،األمخ الحؼ جعل البشظ الجولي يػعد بدحب
()2

السػافقة عمى تسػيل مذخوع الدج العالي في  23تسػز 3494

ونتيجة لحلظ لجأ الخئيذ السرخؼ

جسال عبجالشاصخ الى تأميع قشاة الدػيذ في  24تسػز  3494قائالً  " :أمػالشا وحقػقشا ردت اليشا ،
سشبشي الدج العالي معتسجيغ عمى سػاعجنا واتحادنا ودمائشا "

()4

.

القى قخار التأميع تأييجاً كبي اًخ مغ الجول العخبية السدانجة لمخئيذ جسال عبجالشاصخ  ،واعمغ نػاب
بيخوت تأييجىع لقخار تأميع قشاة الدػيذ والػقػف الى جانب مرخ  ،ففي جمدة السجمذ السشعقجة
بتاريخ  41تسػز  ، 3494أكج نائب بيخوت ورئيذ الحكػمة عبجهللا اليافي أن الحكػمة المبشانية مقتشعة
تساماً بأن السعخكة التي تقػم بيا مرخ "لرالح العخب أجسع  ،وأنشا وان أيجنا مرخ اليػم باألقػال
فديأتي يػم نؤيجىا باألفعال" وأضح نائب بيخوت عبجهللا اليافي إن "كل خصػة يخصػىا الغخب ضج
مرخ ال تذكل إساءة لسرخ وحجىا بل لجسيع الجول العخبية  ،وإن تأييج قخار تأميع القشاة ىػ رغبة
الذعب المبشاني تجاه ىحه القزية"(.)3
 )3ميدػن عباس حديغ الجبػرؼ  ،أزمة الدػيذ والسػقف الجولي  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ، ،كمية التخبية

لمبشات ( جامعة بغجاد  ، ) 2119 ،ص . 43

 )2مأمػن شاكخ إسساعيل  ،العالقات الدياسية بيغ مرخ والػاليات الستحجة األمخيكية  ، 3444_3494أشخوحة

دكتػراه غيخ مشذػرة  ،كمية التخبية ابغ رشج ( جامعة بغجاد  ، ) 2119 ،ص . 43
 )4جخيجة األىخام  ،العجد (  )29347في  27تسػز . 3494

 ) 3محاضخ مجمذ الشػاب المبشاني  ،الجور التذخيعي الثامغ  ،العقج االستثشائي األول  ،الجمدة (  ) 33السشعقجة في
 41تسػز  ، 3494ص . 2

334

مػقف نػاب بيخوت مغ أبخز القزايا....

وقج عبخ الشائب غدان تػيشي عغ وقػفو الى جانب مرخ في ق اخرىا بتأميع قشاة الدػيذ قائالً :
"أنيا قزية مغ الصخاز ال ػششي وال يػجج عخبي واحج ال يػافق مرخ عمى خصػتيا"  ،ووجو الشائب
تحياتو الى الخئيذ جسال عبجالشاصخ عمى تمظ الخصػة السباركة  ،شالباً مغ الحكػمة المبشانية أتخاذ
مػاقف مساثمة عمى الرعيج نفدو بذأن جسيع القزايا مغ ىحا الصخاز

()3

.

أما الشائب عبجهللا الحاج فقج أيج اقتخاح لجشة الذؤون الخارجية الشيابية القاضي بتػجيو التياني
لمخئيذ جسال عبجالشاصخ عمى الخصػة الجخيئة  ،قائالً " :فال شظ أن السجمذ يؤيج اقتخاح لجشة
الذؤون الخارجية ،إنسا ىشاك نقصتان أحب أن أعخضيسا عمى ىحا السجمذ :األولى ىي أنشا في ىحا
الطخف العريب مغ تاريخ البذخ الحؼ جخػ فيو تػزيع القػػ عمى أسذ ججيجة ال يدعشا إال أن نؤيج
كل أمة تديخ في ىحا االتجاه الشامي في العدة والكخامة واالستقالل خاصة وأن مرخ أصبحت اآلن في
ىحا الجور اليائل الجولة األولى في الذخق األدنى ،وما عميشا إال إضيار التأييج التام ليحه الجولة ألنو في
تخاذلشا يكػن ما يريب مرخ مغ أذػ قج أصابشا وما يريبيا مغ خيخ يريبشا أيزاً

()2

.

ب العدواى الجالثي على مصر

أثار قخار تأميع قشاة الدػيذ حفيطة الجول التي ليا اسيع في القشاة خاصة بخيصانيا وفخندا،

والتي عسمت بجورىا عمى عقج اجتساع مع وزيخ خارجية الػاليات الستحجة األمخيكية  ،واصجروا بياناً
مذتخكاً في  2آب  3494أعخبػا فيو عغ رفزيع لقخار الخئيذ جسال عبجالشاصخ الخاص بتأميع قشاة
الدػيذ الحؼ عجوه " إىانة بالغة ليع وأنو عسل تعدفي يشصػؼ عمى نتائج خصيخة لمسالحة في قشاة
()4

الدػيذ"

.

وأخحت فخندا وبخيصانيا والكيان والرييػني تخصط لذغ كبيخ عمى مرخ بعج أن تع التشديق
بيغ األشخاف الثالثة بسػجب اتفاق عقج في مجيشة سيفخ الفخندية في  29تذخيغ األول  ، 3494والحؼ
بسػجبو حجدت خصة اليجػم وفق مخحمتيغ بسػجب خصة (مػستكار -الفارس) ،األولى حجدت قيام

 )3السرجر نفدو  ،ص . 2

 ) 2محاضخ مجمذ الشػاب المبشاني  ،الجور التذخيعي الثامغ  ،العقج االستثشائي األول  ،الجمدة (  ) 33السشعقجة في
 41تسػز  ، 3494ص . 2

 )4جاسع دمحم الجبػرؼ " ،مػقف لبشان مغ أزمة الدػيذ عام  ، "3494مجمة آداب الخافجيغ  ،العجد ، 99

السػصل  ، ) 2114 ،ص . 449
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الريايشة بتشفيح اليجػم عمى غدة وسيشاء بحريعة مياجسة الفجائييغ الفمدصيشييغ( ، )3والثانية تػجيو كل
مغ بخيصانيا وفخندا إنحا اًر الى مرخ والكيان الرييػني يقزي بإيقاف القتال بيغ الصخفيغ وسحب
قػات الصخفيغ الى ُبعج (  ) 34كيمػ متخ عغ قشاة الدػيذ  ،واستخجام التيجيج والقػة ضج أؼ دولة
تخفس اإلنحار

()2

.

وفي  24تذخيغ األول  3494شغ الريايشة ىجػميع عمى شبو جديخة سيشاء بسػجب الخصة
()4

السشدقة مع بخيصانيا وفخندا

.

وفي اليػم التالي أرسمت الحكػمات البخيصانية والفخندية إنحا اًر الى مرخ والريايشة بدحب
قػاتيسا مدافة (  ) 34كيمػ متخ عغ قشاة الدػيذ  ،ميجدة باستعسال القػة حيال الخفس  ،إال أن
الخئيذ جسال عبجالشاصخ رفس اإلنحار واصفاً إياه بالسجحف  ،فقامت القػات الفخندية والبخيصانية
()3

باحتالل الدػيذ وبػر سعيج واإلسساعيمية بحجة تأميغ السالحة في القشاة

.

وإزاء العجوان الرييػني عمى مرخ عقج مجمذ الشػاب المبشاني جمدة في  41تذخيغ األول
 3494لسشاقذة تصػرات القزية السرخية  ،وكان أول الستكمسيغ الشائب عغ بيخوت غدان تػيشي الحؼ
اعخب عغ عجم رضاه عغ اإلجخاءات الستخحة مغ الجولة المبشانية تجاه مرخ  ،إذ ابتجأ حجيثو ساخ اًخ :
" نحغ في ىحه السشاقذة وفي ىحا الطخف بالحات أشبو بحكام بيدنصة الحيغ كانػا يشاقذػن في جير
السالئكة بيشسا كان الفاتح عمى الباب  ....فاالعتجاء اإلسخائيمي عمى الذكيقة الكبخػ مرخ ليذ كدائخ
االعتجاءات التي سسعشاىا في الدابق إنسا ىػ ىجػم حخبي مخكدؼ يدتيجف الشرخ أو الفذل مخة
واحجة وأخيخة  ،وحيال مثل ىحا اليجػم يتختب عمى عاتق الحكػمات والذعػب العخبية واجبات ضخسة
نأبى عمى انفدشا أن نشداىا لششرخف الى مشاقذات دونيا أىسية ،فأود أن اسأل الحكػمة ما ىي

 )3حدغ أحسج البجرؼ و فصيغ أحسج فخيج  ،حخب التػاشؤ الثالثي العجوان الرييػني األنجمػ فخندي عمى مرخ
خخيف عام  ، 3494الصبعة األولى  ،السكتبة األكاديسية  ( ،القاىخة  ، ) 3474 ،ص . 43

 )2دار الكتب والػثائق  ،ممفات البالط السمكي العخاقي  ،ممفو رقع ( ، )2723،433تقاريخ السفػضية العخاقية في عسان

 ،تقخيخ عام عغ شيخ تذخيغ األول والسؤرخ في  24تذخيغ األول  ، 3494الػثيقة السخقسة (  ، ) 47ص  331؛

الجبػرؼ  ،أزمة الدػيذ والسػقف الجولي  ،ص . 14

3

) Caroline Attié ،Struggle in the Levant Lebanon in the 1950s ،The Centre for Lebanese

Studies ،( London ،2004 ) ،p 103 .

 )3األنرارؼ  ،دور لبشان الدياسي  ،ص . 99
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السعمػمات التي وردتيا عغ األحػال في الجبية ،وما ىي التجابيخ التي تخػ أن تتخحىا ىشا ،وما ىي
سياستيا تجاه ىحا األمخ وما ىػ مػقفيا مشو؟"(.)3
وجاء رد رئيذ الحكػمة والشائب عغ بيخوت عبجهللا اليافي رافزاً الجخػل في السدألة العدكخية
واالستعجاد عمى ردع أؼ عجوان إسخائيمي قائالً  " :إني سعيج أن أسسع أحج الدمالء يفتح ىحا السػضػع
الخصيخ  .أما عغ مػقف لبشان فأقػل بانشا عمى استعجاد لخد كل اعتجاء إسخائيمي والجير المبشاني
مدتعج لكل الصػارغ وقج أخح عمى عاتقو كل االحتساالت وليعفشي السجمذ لكخيع مغ أن اتبدط في
تفريل السدائل العدكخية"(.)2
وتقجمت مرخ بذكػػ إلى مجمذ األمغ الجولي في  41تذخيغ األول  3494ضج العجوان
الرييػني عمى مرخ واإلنحار السػجو مغ قبل فخندا وبخيصانيا  ،وتقجمت الػاليات الستحجة األمخيكية
في  2تذخيغ الثاني  3494بسذخوع قخار دعا الى وقف القتال في الحال بيغ كل مغ (إسخائيل)
ومرخ  ،واندحاب (إسخائيل) الى خط اليجنة  ،ومصالبة جسيع أعزاء األمع الستحجة االمتشاع عغ
استخجام القػة في مشصقة الشداع  ،وعجم تقجيع العػن (إلسخائيل) مالع تدتجب لمقخار وتشفحه  ،إال أن كل
مغ بخيصانيا وفخندا استخجمت حق نقس الفيتػ لمحيمػلة دون تشفيح القخار(.)4
وفي  9تذخيغ الثاني  3494وجو االتحاد الدػفييتي إنحا اًر الى بخيصانيا وفخندا تزسغ إيقاف
العسميات العدكخية فػ اًر واندحابيا عاجالً  ،ووجو إنحا اًر أخخ في الػقت نفدو الى (إسخائيل) اتيسيا
بانيا تترخف إذعاناً إلرادة أجشبية ووفقاً ألوامخ تأتييا مغ الخارج  ،وان الحكػمة (اإلسخائيمية) تبعث
()3

الكخالية بيغ الذعػب السختمفة

 ،وقج استجابت دول العجوان لحلظ اإلنحار ،وأوقفت عجوانيا عمى

مرخ في  7تذخيغ الثاني  ، 3494وىكحا فذل العجوان عمى مرخ في تحقيق أىجافو السخسػمة
بالتعاون مع الرييػنية العالسية

()9

.

 )3محاضخ مجمذ الشػاب المبشاني  ،الجور التذخيعي الثامغ  ،العقج العادؼ الثاني  ،الجمدة (  ) 4السشعقجة في 41
تذخيغ األول  ، 3494ص . 4
 )2السرجر نفدو  ،ص . 4

 )4لصيفة دمحم سالع  ،أزمة الدػيذ  3497_3493جحور أحجاث نتائج  ،مكتبة مجبػلي  ( ،القاىخة  ، ) 3444 ،ص
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 )3دمحم حدشيغ ليكل  ،حخب الثالثيغ سشة ممفات الدػيذ  ،الصبعة األولى  ،دار الذخوق  ( ،القاىخة  ،)2113 ،ص

. 444

) ،1997

5

( Anthony Gorst and Lewis John man , The Suez crisis , Routledge , ( London
p 101 .
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أما السػقف الذعبي في لبشان فقج تجمى بالتطاىخات الخافزة لمعجوان الثالثي  ،وتػجيت التطاىخات
()3

صػب الدفارة السرخية  ،وشالبػا بفتح باب التصػع لمقتال الى جانب الرفػف السرخية

.

ناقر مجمذ الشػاب المبشاني قزية العجوان الثالثي عمى مرخ في جمدة السجمذ السشعقجة في
 2تذخيغ الثاني  ، 3494وعبخ نػاب السجمذ عغ مػاقفيع الخافزة لمعجوان والسدانج لسرخ والذعب
السرخؼ

(2

فيسا أكج نػاب بيخوت عمى رفزيع القاشع لمعجوان ومشيع الشائب عبجهللا الحاج الحؼ شالب
الحكػمة المبشانية باتخاذ مػقف حازم ضج مرالح فخندا وبخيصانيا في لبشان  ،وان اليجػم الحؼ قامت
بو الجولتيغ بالتعاون مع (إسخائيل) عمى مرخ ىػ جخيسة حجثت في وقت ادعت الجولتان انيسا
أصجقاء العخب قائالً  " :اشتخاك ىاتيغ الجولتيغ السشافقتيغ المتيغ تقػالن إنيسا مغ أصجقاء العخب
التقميجييغ ،ىؤالء الحيغ دخمػا الى فمدصيغ وىي عخبية وخخجػا مشيا وىي إسخائيمية ،ومغ حدغ الحع
إن السجخم يكػن ناقز الشطخ وان قرخ نطخىع ىػ الحؼ حسميع عمى االنحصاط الى ىحا السدتػػ مغ
الجخيسة باالشتخاك مع (إسخائيل)  ،تمظ الجخيسة التي استشكختيا سبعة وستيغ دولة وعمى رأسيا أميخكا
"التي كانت الى وقت ما شخيكة إلنكمت اخ ولفخندا وإلسخائيل في بعس السػاقف الذاذة"  ،اني أىشئ
أميخكا عمى مػقفيا الحاضخ وأُعمغ أن أميخكا ،بيحا العسل أثبتت لمعالع إنيا تؤمغ بالسػاثيق الجولية
وتحافع عمى ترخيحاتيا خالفاً لمكحابيغ الخجاعيغ أؼ اإلنكميد والفخندييغ  ،ووجو الشائب شكخه الى
الجول العخبية وشالبيا بقصع عالقاتيا مع بخيصانيا وفخندا

()4

.

وشجد الشائب غدان التػيشي عمى ضخورة الػقػف الى جانب مرخ بكل الصخق الجبمػماسية
والعدكخية  ،أما الشائب عغ بيخوت جػزيف شادر دعا السجمذ الى تحكيع العقل قبل العاشفة تجاه
قزية مرخ قائالً  " :نحغ أمام أمخ واقع أليع فيجب عميشا وقج حرل ما حرل أن نحكع العقل قبل
العاشفة وعمى السدؤوليغ السباشخيغ أؼ عمى الحكػمة أن تجرس الػضع والسػضػع مميا لكي تأتي
أعساليا باالتفاق مع السجمذ مفيجة لسرخ ولمبالد العخبية ولبشان بالجرجة األولى ألن الخصخ يجاىع
 )3جخيجة األىخام  ،العجد (  ) 29944في  4تذخيغ الثاني . 3494

 )2مجيج حسيج عباس الحجراوؼ " ،مػقف مجمذ الشػاب المبشاني مغ العجوان الثالثي عمى مرخ عام  3494قخاءة في
محاضخ مجمذ الشػاب المبشاني"  ،مجمة كمية التخبية االساسية  ،العجد ( ، )14السجمج ( ( ، )21جامعة الكػفة ،
 ، ) 2133ص . 979

 )4محاضخ مجمذ الشػاب المبشاني  ،الجور التذخيعي الثامغ  ،العقج العادؼ الثاني  ،الجمدة (  ) 9السشعقجة في 2

تذخيغ الثاني  ، 3494ص . 2
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جسيع البالد العخبية ومشيا بالدنا"  ،وتداءل الشائب قائالً  " :ما ىػ الجور الحؼ يسكغ أن تمعبو بعس
الجول التي تجل ضػاىخىا إنيا معشا ولكشيا بالحكيقة عجوتشا ،ىحا ما أريج أن ألفت الشطخ اليو بإلحاح
وانشا اذا لع نجرس السػضػع عمى ضػء ىحه الحكيقة نكػن نحغ الخاسخيغ في كل ما نعسمو  ،لحلظ
فاني أردد قػلي واشمب أن نكػن واقعييغ وان نحكع العقل قبل العاشفة ،كسا إنشي اشمب مغ الحكػمة
أن تجرس بأقخب وقت مسكغ اإلمكانيات التي تداعج عمى تشفيح ق اخرات األمع الستحجة وتػصياتيا دائساً
وابجآ ،وعميشا أن نقػم بعسل ربسا يكػن عسل خيخ لمقزية العخبية وىػ أن نقػم بجور الػسيط في ىحه
األيام لمػصػل إلى حل سمع"

()3

.

أما رئيذ الحكػمة عبجهللا اليافي فقج شغ ىجػماً كالمياً عمى كل مغ بخيصانيا وفخندا قائالً " :
عشجما نخػ دولتيغ مثل بخيصانيا وفخندا تخخقان ميثاق األمع الستحجة باعتجائيسا السشكخ عمى مرخ،
فسغ مرمحتشا ومغ واجبشا أن نصمب السحافطة عمى استقاللشا واستقالل مرخ بسػجب ميثاق ىيئة
األمع الستحج  ،ونحغ عشجما ندتشكخ ىحه الجخيسة السشكخة إنسا ندعى لسرمحتشا وال نكػن نديخ مع
العاشفة بل حفاضاً عمى السرمحة المبشانية"  ،وقج ىاجع بخيصانيا وفخندا جخاء عجم التداميع بسيثاق ىيئة
األمع الستحجة وخجاعيا لمعالع قائالً  " :فأقػل ليع ما قالو نائب بخيصاني لحكػمتو :يا لخجل الحخية ويا
()2

لعارىا مشكع"

.

واصل مجمذ الشػاب مشاقذة تجاعيات العجوان الثالثي عمى مرخ  ،ففي جمدتو السشعقجة بتاريخ
 4تذخيغ الثاني  ، 3494شالب الشائب عغ بيخوت عبجهللا الحاج بسخاقبة الخعايا األجانب في لبشان
حفاضاً عمى أمغ لبشان ومرخ " ودعا الحكػمة أن تزع مخاقبة شجيجة عمى األجانب السػجػديغ في
لبشان خرػصاً الخعايا البخيصانييغ والفخندييغ" ،الن في ترخفات واتراالت ىؤالء األجانب ضخ اًر
عطيساً عميشا وعمى القػػ السرخية السحاربة ،كسا إن بقاءىع بجون مخاقبة يسذ بعالقاتشا مع الجول
الذكيقة وخرػصاً بسرالح الذكيقة سػريا نط اًخ لػضعية حالة الحجود بيششا وبيغ سػريا واألردن"(.)4
دعساً لمحكػمة السرخية ولتزسيج جخاحات الذعب السرخؼ تقجمت حكػمة عبجهللا اليافي
بسذخوع قانػن مدتعجل يقزي بفتح اعتساد مبمغ (  ) 3،111,111ليخة لبشانية لميالل األحسخ

 )3السرجر نفدو  ،ص  4؛ الحجراوؼ  ،مػقف مجمذ الشػاب المبشاني مغ العجوان الثالثي  ،ص . 974

 )2محاضخ مجمذ الشػاب المبشاني  ،الجور التذخيعي الثامغ  ،العقج العادؼ الثاني  ،الجمدة (  ) 9السشعقجة في 2

تذخيغ الثاني  ،3494ص . 3

 )4السرجر نفدو  ،الجمدة (  ) 4السشعقجة في  4تذخيغ الثاني  ، 3494ص . 4
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السرخؼ إلغاثة السشكػبيغ جخاء العسميات العدكخية في مرخ ،وصػت مجمذ الشػاب بسا فييع نػاب
بيخوت جسيعيع عمى االقتخاح

()3

.

واحتخاماً لمذيجاء الحيغ قزػا في العجوان الثالثي عمى مرخ شالب نائب بيخوت عبجهللا الحاج
مجمذ الشػاب بالػقػف دقيقة صست عمى أرواح الذيجاء

()2

.

يطيخ مسا تقجم أن مجمذ الشػاب المبشاني عامة ونػاب بيخوت خاصة وقفػا الى جانب الذعب
السرخؼ في مػاجية العجوان الثالثي عمى مرخ عغ شخيق السصالبة بحقػقيع ومؤازرتيع وتقجيع الجعع
السالي والػقػف صفاً واحجاً مع القزية السرخية

 )3السرجر نفدو  ،ص . 9

 )2السرجر نفدو  ،الجمدة (  ) 7السشعقجة في  27تذخيغ الثاني  ، 3494ص . 2
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اخلامتة
يتزح مسا تقجم إن نػاب بيخوت قج أدوا دو اًر ميسا في الجفاع عغ القزايا العخبية وعمى
رأسيا القزية الفمدصيشية والقزية السرخية لسا ليسا مغ انعكاسات عمى الدياسة الخارجية
المبشانية  ،واىتع نػاب بيخوت بالقزية الفمدصيشية في الحكػمات التي شكمػىا والتي أخحت حي اًد
كبي اًخ في بيانات الحكػمات الػ ازرية الجاعسة والسدانجة ليا  ،ووقفػا مجافعيغ عغ حقػق الذعب
الفمدصيشي في أحقيتو باألرض ومشجديغ بدياسة الػاليات الستحجة األمخيكية التي قزت بإدخال
السياجخيغ الى فمدصيغ  ،إضافة الى رفس الق اخرات الرادرة عغ ىيئة األمع الستحجة بتقديع
فمدصيغ عمى قدسيغ  ،إذ وقف مجمذ نػاب المبشاني عامة ونػاب بيخوت خاصة مػقف السدانج
والجاعع لمقزية الفمدصيشية وتجمى ذلظ مغ مشاقذات نػاب بيخوت التي أخحت القزية
الفمدصيشية فييا حي اًد واسعاً والتي تخكدت اغمبيا عمى تقجيع الجعع السالي والزغط عمى الحكػمة
المبشانية كدمصة تذخيعية لمػقػف بػجو التحجيات التي تػاجو السشصقة وعمى رأسيا الخصخ
الرييػني .
وجاءت مػاقفيع الجاعسة لمقزية السرخية والسؤيجة لدياسة الخئيذ السرخؼ جسال عبج
الشاصخ والستسثمة بتأميع قشاة الدػيذ والتي وصفيا نػاب بيخوت بالخصػة الجبارة التي ترب في
مرمحة مخ وان كل خصػة تيجد مرخ تعج بسثابة تيجيج لمجول العخبية وعمى رأسيا لبشان  ،كسا
ووقف نػاب بيخوت بجانب الذعب السرخؼ بػجو العجوان الثالثي مصالبيغ الحكػمة المبشانية
بفتح التصػع لمقتال الى جانب السرخييغ في نزاليع  ،وتسثمت ابخز مصالبيع بقصع العالقات
المبشانية مع الجول التي اشتخكت في العجوان عمى مرخ ومقاشعتيا  ،ولع يقترخ الجفاع عغ
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القزية السرخية عمى مجمذ الشػاب فحدب بل تعجاه الى الذعب المبشاني،إذ خخجت التطاىخات
الجاعسة لمقزية السرخية والسشجدة بالعجوان.
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