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ملخص البحث :
ــــدول العربیــــة  ــــي شــــغلت القضــــیة الفلســــطینیة اهتمــــام جامعــــة ال ــــي تأسســــت ف آذار  ٢٢الت

، والتي أقرت في بروتوكولها قرارًا خاصا بفلسطین ، فضًال عـن میثاقهـا الـذي احتـوى علـى ١٩٤٥

ملحق خاص بفلسطین.

ولبنان بوصفة عضوًا مؤسسًا للجامعة فقد حرص على تحقیق أهـداف الجامعـة بخصـوص 

هودیـــة إلـــى فلســـطین ، فلســطین ، حیـــث دعـــا مــن خـــالل جلســـات الجامعــة علـــى إیقـــاف الهجــرة الی

والتـي أكـدت فیـه علـى السـماح  ١٩٤٦أمریكیـة عـام -وأعلن رفضه لتقریر لجنـة التحقیـق األنكلـو

لدخول الیهود إلى فلسطین ، وبّین لبنان من خالل الجامعة موقفة الـرافض إلنشـاء الـوطن القـومي 

.الیهودي في فلسطین ، وداعیًا إلى االستمرار في دعم القضیة الفلسطینیة

، ودعــا مـــن خاللهمــا علـــى  ١٩٤٦كمــا شـــارك لبنــان فـــي مــؤتمري انشـــاص وبلــودان عـــام 

ضــــرورة مجابهــــة الخطــــر الصــــهیوني ، ورفــــض تقریــــر اللجنــــة الدولیــــة ، ومنــــع انتقــــال األراضــــي 

الفلسطینیة إلى الیهود ، وتشكیل حكومة وطنیة فلسطینیة مستقلة.

عربیــة فــي معارضــة ورفــض قــرار تقســیم كمــا أبلــى لبنــان بــالًء حســنا فــي أروقــة الجامعــة ال

ــــدولي بخصــــوص فلســــطین عــــام  ــــدور الفاعــــل فــــي الكثیــــر مــــن  ١٩٤٧فلســــطین ال ، وكــــان لــــه ال

اجتماعات اللجنة السیاسیة للجامعـة العربیـة فـي مناقشـة ومتابعـة تطـورات القضـیة الفلسـطینیة قبـل 

یین بالمــال والســالح، ، حیــث دعـا إلــى مواصــلة القتــال ، وتزویـد الفلســطین١٩٤٨وأثنـاء حــرب عــام 

اإلســـرائیلیة عـــام -حتـــى أضـــطر لبنـــان إلـــى الموافقـــة علـــى قـــرار الجامعـــة بقبـــول الهدنـــة العربیـــة

١٩٤٨.  
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The Lebanese Stand In the Arab League Towards
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Abstract:
The Palestinian question drew the attention of the Arab League

establish on March 22, 1945 in which protocols Palestine occupies and

essential part, besides its pact which contains a special appendix for

Palestine where the historical right of independence of Palestine was

emphasized and Lebanon being a founding member of the Arab league,

which endeavored to help in the achieving of the goals of the league and

has an important role in all the sessions of the political committee of the

league.

Lebanon rejected the Jewish immigration to Palestine and also

rejected the establishment of a national state for the Jews in Palestine .

It also rejected the report issued by the Anglo- American

committee on Jewish immigration .

Lebanon took part in tow conferences Anshas and Bludan in 1946

on the Palestine issue, where the halting of the Jewish immigration was

stressed and prohibiting the transfer of the Palestinian land to Jews.

Lebanon did its best in the courtrooms of the league in opposing

the international separation law issued in 1947 .

In 1948 the Lebanese delegation requested the rejection of the

truce with Israel and supporting the Palestinian resistance by money and

weapon and establishing a unified independent Arab state in Palestine.
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التمھید
دور لبنان في إنشاء جامعة الدول العربیة

تعود فكرة إنشاء جامعة الدول العربیـة إلـى الظـروف المحیطـة بـالعرب أثنـاء الحـرب العالمیـة 

) ، فقد كثـرت فـي تلـك الفتـرة التكـتالت والتحالفـات بـین مختلـف الـدول ، ١٩٤٥ - ١٩٣٩الثانیة (

ت على عاتقها ضـم أكبـر عـدد مـن الـدول مما أدى بالنتیجة إلى قیام أحالف ومنظمات دولیة أخذ

إلى هذا التحالف أو تلك المنظمة ، كما كانت والدة الجامعة العربیة ضرورة ملحة في ضل الواقع 

العربي الذي كان یعـاني مـن مظـاهر العنـف واالنقسـام فـي مختلـف المجـاالت ، فضـًال عـن تنـامي 

هیونیة ، وأدرك الشــعب العربــي أن الــوعي الجمــاهیري العربــي القــومي المنــاهض لالســتعمار والصــ

طریق الحریة هو طریق الوحدة ، وظهر ذلك واضحًا في الثورات واالنتفاضات التي عمت الـوطن 

العربي ، ولم یكن أمام الحكومة البریطانیة إال اإلعالن عن تأییدها لتحقیـق أمـانیهم فـي االتحـاد ، 

خـــذت تمیـــل إلـــى مصـــر إلدخالهـــا فـــي وســـعت إلـــى تهیئـــة األجـــواء لطـــرح المشـــاریع الوحدویـــة ، فأ

.)١(المشروع الوحدوي القادم

لـــذا ، دعـــا رئـــیس الـــوزراء المصـــري (مصـــطفى النحـــاس) وبتوجیـــه مـــن بریطانیـــا الحكومـــات 

 ٥. ففـي )٢(العربیة إلجراء مشاورات ثنائیة مع مصر كل بمفردها تحقیقًا لقیام مشروع اتحاد عربـي

ـــاني ـــى القـــاهرة وفـــد  ١٩٤٤كـــانون الث ـــاني برئاســـة ریـــاض الصـــلحوصـــل إل ـــوزراء) )٣(لبن ـــیس ال (رئ

.)٤(لالشتراك في مباحثات الوحدة العربیة

في مقر وزارة  ١٩٤٤كانون الثاني  ٩بدأت المباحثات بین الجانبین المصري واللبناني في 

، وأكد ریاض الصلح أثناء المباحثـات رغبـة لبنـان فـي التعـاون المشـترك مـع )٥(الخارجیة المصریة 

األقطار العربیة على أساس السیادة ، وأن قضیة فلسطین تشغل اللبنانیین كغیرهم من أبناء جمیع 

األقطـــار العربیـــة ، وشـــدد علـــى أن الفكـــرة العربیـــة ال تقبـــل التجزئـــة ، وضـــرورة التعـــاون بـــین هـــذه 

.)٦(األقطار

واصـم وفي شهر نیسان من العـام ذاتـه ، زار وفـد لبنـاني برئاسـة ریـاض الصـلح عـددًا مـن الع

العربیــة التــي لهــا عالقــة بمشــاورات الوحــدة العربیــة ، مــن اجــل تبــادل وجهــات النظــر معهــم حــول 

الوحدة في سیاق مشاورات القـاهرة ، وقـد زار الوفـد اللبنـاني بغـداد والقـاهرة والریـاض ودمشـق ، وقـد 

.)٧(أكدت هذه العواصم على تأییدها لمشروع الوحدة المرتقب

إلــى االجتمــاع فــي القــاهرة  ١٩٤٤تمــوز  ٢١مــات العربیــة فــي دعــا مصــطفى النحــاس الحكو 

، وقــد تلقــى ریــاض )٨(أوائــل آب مــن العــام ذاتــه ، للتباحــث فیمــا بینهــا لعقــد مــؤتمر الوحــدة العربــي

، وبعـــد سلســـلة مــــن ) ٩(الصـــلح (رئـــیس الـــوزراء اللبنـــاني) الـــدعوة مــــن النحـــاس لحضـــور المـــؤتمر 

یة والـیمن الـرد علـى الـدعوة ، وتقـرر عقـد المـؤتمر فـي االتصاالت سلمت حكومات العراق والسـعود

.)١٠(١٩٤٤أیلول  ٢٥اإلسكندریة یوم 
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وفـود تمثـل  ١٩٤٤تشـرین األول  ٧أیلـول ـ ٢٥اجتمعـت فـي اإلسـكندریة خـالل الفتـرة مـا بـین 

، كل من: مصر، لبنان ، العراق ، سوریا ، شرق األردن ، السعودیة، والـیمنسبع دول عربیة هي

( لجنــة تحضـیریة للمــؤتمر العربــي العـام) للبحــث فــي مسـتقبل التعــاون العربــي والصــیغة علـى هیئــة

التـــي یمكـــن إقرارهـــا ، ومثـــل لبنـــان فـــي هـــذا االجتمـــاع وفـــد رســـمي برئاســـة ریـــاض الصـــلح (رئـــیس 

تشرین األول وقع ممثلوا الدول العربیة علـى بروتوكـول اإلسـكندریة الـذي مهـد  ٧. وفي )١١(الوزراء)

.)١٢(جامعة الدول العربیة إلى قیام 

وزراء خارجیـة (لبنـان ، العـراق ، مصـر، السـعودیة  ١٩٤٥شـباط  ١٤اجتمع في القاهرة یـوم 

، شــرق األردن ، ســـوریة) ولـــم یحضـــر وفـــد الـــیمن هــذا االجتمـــاع  ، وذلـــك لوضـــع (میثـــاق جامعـــة 

،زیــر الخارجیــة) الــدول العربیــة) ، وقــد مثــل لبنــان فــي هــذا االجتمــاع وفــد برئاســة هنــري فرعــون (و 

، أعلـن فیهـا ارتیـاح لبنـان حكومـة وشـعبًا لحضـور االجتمـاع )١٣(الذي ألقى كلمـة لبنـان فـي المـؤتمر

الــذي یعنــي أول مــا یعنــي أن التعــاون أصــبح الهــدف الــرئیس ألمــم األرض كافــة  وأبــدى اســتعداد 

.)١٤(حكومته للتعاون في الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

انتهاء مناقشة میثاق  ١٩٤٥آذار  ٢مود فهمي النقراشي (وزیر خارجیة مصر) في أعلن مح

مــــن قصــــر الزعفــــران بالقــــاهرة  خطابــــًا أعلــــن فیــــه والدة  ١٩٤٥آذار ٢٢. وأذاع فــــي )١٥(الجامعــــة

.)١٦(الجامعة العربیة ، ثم تال بعد ذلك توقیع الوفود العربیة على میثاق الجامعة العربیة

وزیــر الخارجیــة اللبنــاني) كلمــة لبنــان فــي حفلــة توقیــع المیثــاق هنــأ فیهــا وألقــى هنــري فرعــون (

ـــى تأســـیس جامعـــة عربیـــة " ... تكـــون أداة  ـــى جهـــود ممثلیهـــا فـــي االتفـــاق عل األقطـــار العربیـــة عل

للتعاون األخوي الوثیق ... " ، تصبح فیها الدول العربیة كالبنیان المرصوص ، وأكـد " ...أن هـذه 

یــة مــا یصــبوا إلیــه العــرب ... ولكنهــا خطــوة مباركــة جبــارة نحــو تلــك الغایــة الجامعــة لیســت هــي غا

الســامیة وعلــى ســیر هــذه الجامعــة یتوقــف مســتقبل العــرب جمیعــا ... " ، وأنهــا ستصــبح أداة فعالــة 

التـي سـتكون فـي مقدمـة القضـایا …لحل المشاكل والقضایا العالقة وال سیما القضـیة الفلسـطینیة " 

.)١٧(عالجتها... "التي یجب حلها وم

) ٢٠وهكــذا تأسســت جامعــة الــدول العربیــة مــن الــدول الموقعــة علــى المیثــاق الــذي جــاء فــي (

مادة مع ثالثة مالحق ، األول یتعلق بفلسطین ، والثاني خاص بالتعاون مع األقطار العربیة غیـر 

یثــاق فــي مادتــه نــص المالمشــتركة فــي الجامعــة ، والثالــث یتعلــق بتعیــین األمــین العــام للجامعــة ، 

الثانیــة علــى آن الغــرض مــن الجامعــة توثیــق الصــالت بــین الــدول المشــتركة فیهــا وتنســیق خططهــا 

السیاســیة تحقیقــا للتعــاون بینهمــا وصــیانة الســتقاللها ، والتعــاون الوثیــق  فــي الشــؤون االقتصــادیة 

.)١٨(والمالیة واالجتماعیة والصحیة والمواصالت
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١.�ΓέѧѧΟϬϟ�ϥѧѧϣ�ϥΎѧѧϧΑϟ�ϑ ѧѧϗϭϣϭѧѧϠϛϧϻ�ϕѧѧϳϘΣΗϟ�ΔѧѧϧΟϟϭ�ΔѧѧϳΩϭϬϳϟ-�Δѧѧϳϛϳέϣ
:١٩٤٦ـ١٩٤٥

شــغلت القضــیة الفلســطینیة اهتمــام كثیــر مــن  السیاســیین والزعمــاء العــرب وكــذلك المنظمــات 

، فضـًال )١٩( اإلقلیمیة ومنها جامعة الدول العربیة التي أقرت في بروتوكولهـا قـرارًا خاصـًا بفلسـطین

ص بفلســـطین أكـــدت فیـــه الـــدول العربیـــة علـــى حقـــوق عـــن میثاقهـــا الـــذي احتـــوى علـــى ملحـــق خـــا

، ولبنــان بوصــفه عضــوًا مؤسســًا للجامعــة قــد رافــق عملهــا منــذ )٢٠(فلســطین التاریخیــة باالســتقالل

بدایـــة المشـــاورات وشـــارك فـــي إقـــرار البروتوكـــول والمیثـــاق الـــذي ُعـــدَّ دســـتورًا تســـیر علیـــه الجامعـــة 

مــدى االهتمــام الــذي أعطتــه هــذه المؤسســة اإلقلیمیــة العربیــة فــي تحقیــق أهــدافها ، وهــذا مــا یؤكــد 

.)٢١(وكذلك لبنان للقضیة الفلسطینیة

حــرص لبنــان وبقیــة دول الجامعــة العربیــة للعمــل بقــوة باتجــاه تحقیــق أهــداف الجامعــة التــي 

وضــعتها لنفســها فــي ســنواتها األولــى مــن أجــل تحدیــد موقفهــا مــن القضــیة الفلســطینیة ، إذ بــدأت 

باتخـــاذ عـــدة قـــرارات لمعالجـــة القضـــیة الفلســـطینیة كـــان مـــن ١٩٤٥تشـــرین األول  ٣١دورتهـــا  فـــي 

أبرزها:

العمل على إیقاف الهجرة الیهودیة إلى فلسطین ، وذلك من خالل مـذكرة تقـدم إلـى الحكـومتین  .١

األمریكیة و البریطانیة للفت نظرهما إلى خطورة استمرار الهجرة الیهودیة إلى فلسطین.

منتجات الصهیونیة.مقاطعة ال .٢

وكــان هــذا القــرار . )٢٢(تطــویر الزراعــة والحفــاظ علــى الملكیــة الزراعیــة مــن تجــاوز الصــهاینة  .٣

بمثابة رد على الموقـف األمریكـي الهـادف إلـى إدخـال مائـة ألـف مهـاجر یهـودي إلـى فلسـطین 

  .١٩٤٥عام 

لبنــاني رســمي شــارك لبنــان فــي جلســات الجامعــة العربیــة بعــد تأسیســها ، وكــان أول وفــد 

اشـترك فــي تلــك الجلســات قــد تــألف مــن : حمیـد فرنجیــة (وزیــر الخارجیــة) ، وســعدي المــنال (وزیــر 

العــدل) ، وحبیــب أبــو شــهال (مقــرر اللجنــة الخارجیــة فــي مجلــس النــواب) ، وقــد أبــدى لبنــان أثنــاء 

جــــرة مباحثــــات الــــدورة األولــــى وجهــــة نظــــر بــــالده المؤیــــدة لحقــــوق عــــرب فلســــطین ، والرافضــــة اله

الیهودیــة إلــى فلســطین ، ووافــق علــى جمیــع القــرارات التــي اتخــذها مجلــس الجامعــة فــي هــذه الــدورة 

.)٢٣(لدعم القضیة الفلسطینیة

كما أسهم لبنان ممثًال بمستشار مفوضیتها في القاهرة تقـي الـدین الصـلح فـي اللجنـة التـي 

ن إلــى عضــویة الجامعــة، لبحــث موضــوع انضــمام فلســطی)٢٤(شــكلها مجلــس جامعــة الــدول العربیــة

) والذي حدد ١٧وقد قدمت اللجنة تقریرًا بذلك ، أصدر مجلس الجامعة على ضوئه القرار المرقم (

تمثیل فلسطین في الجامعة بعدد ال یتجاوز الثالثة أعضاء وأن یشارك الوفد الفلسطیني في جمیع 

اشــتراك الوفــد الفلســطیني أعمــال المجلــس وفقــًا لمــا ورد فــي الملحــق الخــاص بفلســطین " ... وأن 
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معناه أن یكون له حق التصویت في قضیة فلسطین ، وفي األمور التي یستطیع أن یلزم فلسطین 

.)٢٥(بتنفیذها ... "

بالرغم من مذكرة االحتجاج التي وجهتها دول الجامعة العربیة ومنها لبنان إلى الحكومتین 

فلســطین ، فقــد وصــلت إلــى بیــروت أوائــل عــام األمریكیــة والبریطانیــة بشــأن الهجــرة الیهودیــة إلــى 

Angloأمریكیـة (-لجنة التحقیق الدولیة األنكلـو  ١٩٤٦ – American Commission()٢٦( ،

) لإلطــالع علــى األوضــاع فــي ١٩٥٢ - ١٩٤٥التــي اختارهــا الــرئیس األمریكــي هــاري ترومــان (

، وباشرت )٢٧(لیهود في أوربافلسطین ، وتحدید السیاسة األمریكیة حیال مشكلتها ، وبحث مشكلة ا

، حیـث زارت القـدس ودمشـق وبغـداد والریـاض وعّمـان ١٩٤٦كانــون الثـاني  ٤اللجنة أعمالهـا فـي 

، بأعضــاء اللجنــة ١٩٤٦اني) فــي شـباط/،  والتقــى ریـاض الصــلح (رئـیس الــوزراء اللبنـ)٢٨(وبیـروت

ســطین عربیـة ، مشــددًا علــى ، وأكـد لهــم أن فلیــدون الهجــرة الیهودیـة إلــى فلســطینوتبـین لــه أنهـم یؤ 

، كمــا بــّیَن حمیــد فرنجیــة (وزیــر الخارجیــة اللبنــاني) للجنــة )٢٩(حــق الشــعب الفلســطیني فــي وطــنهم

الدولیـــة موقـــف لبنـــان الـــرافض جعـــل فلســـطین وطنـــًا قومیـــًا للیهـــود ، ألن تحقیـــق أمـــاني الصـــهاینة 

ـــــــى لبنـــــــان واألقطـــــــار العربیـــــــة مـــــــن النـــــــواحي السیا ســـــــیة والعســـــــكریة القومیـــــــة تشـــــــكل خطـــــــرًا عل

.)٣٠(واالقتصادیة

كما قدمت الحكومة اللبنانیة مذكرة إلى اللجنة تضمنت تأیید عـرب فلسـطین وفـي مقـدمتها 

وقــف الهجــرة الیهودیــة ، ومنــع بیــع األراضــي للیهــود ، وٕاعــالن اســتقالل فلســطین وانضــمامها إلــى 

.)٣١(هیئة األمم المتحدة وجامعة الدول العربیة

التحقیــق الدولیــة للــبالد العربیــة ، عقــدت الجامعــة العربیــة دورتهــا الثالثــة وأثنــاء زیــارة لجنــة

ـــان فبهـــا بوفـــد رســـمي ضـــم ســـامي  ١٩٤٦آذار ١٧فـــي  لبحـــث القضـــیة الفلســـطینیة ، واشـــترك لبن

الصــلح (رئــیس الــوزراء) ، وجبرائیــل المر(نائــب رئــیس الــوزراء ووزیــر األشــغال العامــة)،  وســامي 

في القـاهرة) ، وتقـي الـدین الصـلح (مستشـار المفوضـیة)، وقـد وقـف الخوري (وزیر لبنان المفوض

لبنان إلى جانـب القـرار الجدیـد الـذي اتخـذه مجلـس الجامعـة حـول التمثیـل الفلسـطیني فـي الجامعـة 

كما أكد الوفد اللبناني خالل الجلسات علـى تمسـك لبنـان ،)٣٢(وحق مندوب فلسطین في التصویت

، ووقـــف الهجـــرة الیهودیـــة إلـــى فلســـطین ، مشـــیرین إلـــى الـــروابط حكومـــًة وشـــعبًا بعروبـــة فلســـطین

.)٣٣(التاریخیة والجغرافیة التي تربط اللبنانیین بالفلسطینیین

أصـــدرت الجامعـــة بیانـــًا ردَّ فیـــه علـــى نشـــاط لجنـــة التحقیـــق الهادفـــة إلـــى إیجـــاد مســـوغات 

ربیة ال تجد في طلـب الهجـرة للهجرة الیهودیة إلى فلسطین ، ومما جاء فیه: " إن جامعة الدول الع

الجدید إلى فلسطین ما یسوغه إال أنـه نتیجـة للضـغط السیاسـي الصـهیوني فـي بریطانیـا وفـي بـالد 

أخرى صدیقة ، وذلك في نظر العرب ال یصلح أن یكون سببًا لسـماحهم بهجـرة جدیـدة ، بـل علـى 

لحصـــول علـــى العكــس فهـــو ســـبب واضـــح لعــدم قبـــول هجـــرة جدیـــدة ألن الغــرض الصـــهیوني هـــو ا
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األكثریــة وٕاقامـــة دولـــة یهودیـــة فـــي فلســـطین ... وال تســـتطیع جامعـــة الـــدول العربیـــة التســـلیم بهجـــرة 

.)٣٤(أسبابها الضغط الصهیوني إلقامة دولة یهودیة في فلسطین " 

أمریكیــة تقریرهــا علــى شــكل توصــیات جــاء أغلبهــا مؤیــدًا -أعلنــت لجنــة التحقیــق األنكلــو

فیها شیئًا إیجابیـا بالنسـبة للعـرب وحقـوقهم المشـروعة فـي فلسـطین ، فقـد لوجهة نظر الیهود ولیس

أوصـــت اللجنـــة بالســـماح لمائـــة ألـــف مهـــاجر یهـــودي بـــدخول فلســـطین ، وٕاقامـــة دولـــة یهودیـــة فـــي 

فلسطین ، ووقف جمیع القیود المفروضة على بیع األراضي للیهود ، وطالبت أیضا باإلبقاء علـى 

.)٣٥(سطین حتى یتم تنفیذ وصایة األمم المتحدة علیهااالنتداب البریطاني على فل

:١٩٤٦أیار ٢٩و٢٨دور لبنان في مؤتمر أنشاص .٢
قــاد الطریــق المغلــق الــذي توصــلت إلیــه القضــیة الفلســطینیة بملــوك ورؤســاء دول الجامعــة 

وبدعوة من  ١٩٤٦/أیار/٢٨العربیة إلى عقد أول مؤتمر قمة لهم في مدینة (أنشاص) بمصر في 

، وقد مثل لبنان في هذا المؤتمر وفد رسمي برئاسة بشارة الخوري )٣٦( الملك فاروق (ملك مصر)

.)٣٧( (رئیس الجمهوریة)

ناقش المؤتمر القضایا العربیة عامة والقضیة الفلسطینیة بشكل خاص ، حیث أكد (بشارة 

دد رفــض لبنــان الخــوري) رئــیس الجمهوریــة اللبنــاني علــى ضــرورة مجابــه الخطــر الصــهیوني ، وجــ

الكامــل لتوصــیات لجنــة التحقیــق الدولیــة ، ألنهــا تشــكل تهدیــدًا صــریحًا لمســتقبل العــرب وٕاجحافــًا 

.)٣٨(لحقوقهم الثابتة ، ودعا إلى نصرة الشعب الفلسطیني

وقـــد أصـــدر المجتمعـــون فـــي ختـــام اجتماعـــاتهم بیانـــًا أكـــدوا فیـــه علـــى عروبـــة فلســـطین ، 

إلـــى فلســـطین وقفـــًا تامـــًا ، وممـــا جـــاء فـــي البیـــان : " أن الملـــوك وطـــالبوا بوقـــف الهجـــرة الیهودیـــة 

والرؤســاء العـــرب قـــد تـــداولوا قضـــیة فلســـطین فـــي شـــتى نواحیهـــا ، فـــرأوا أن قضـــیتها لیســـت قضـــیة 

خاصة بعرب فلسطین وحدهم بل هي قضیة العرب جمیعًا ، وان فلسطین عربیة یتحـتم علـى دول 

في إمكـان هـذه الـدول أن توافـق بوجـه مـن الوجـوه علـى العرب وشعوبها صیانة عروبتها وأنه لیس 

.)٣٩(أي هجرة جدیدة ... " 

وَكلََّف أعضاء المؤتمر األمین العام للجامعة العربیة تبلیغ مجلس الجامعة بنتائج المؤتمر 

التخـــاذ أفضـــل الوســـائل وأســـلمها للحفـــاظ علـــى عروبـــة فلســـطین و " لصـــیانة مســـتقبل هـــذا الـــوطن 

.)٤٠(لعرب أجمعین " العزیز على قلوب ا

ولم یقف الرئیس اللبناني والرؤساء والملـوك العـرب فـي مـؤتمرهم هـذا عنـد البیـان الختـامي 

فقــط علــى تحدیــد مــوقفهم مــن تطــورات القضــیة الفلســطینیة ، بــل حــددوا جملــة مــن البــدائل للحفــاظ 

دد مـا یمكـن قبولـه على عروبة فلسطین وعدم تنفیذ ما جاء في تقریر لجنة التحقیق الدولیة ، إذ حـ

عربیًا بما یلي :
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العمل الفوري على إیقاف الهجرة الصهیونیة إلى فلسطین. .١

منع انتقال األراضي العربیة إلى الصهاینة بأي شكل من األشكال. .٢

العمل على تحقیق واستقالل ووحدة فلسطین. .٣

لفلســـطینیین بـــدون   تشـــكیل حكومـــة وطنیـــة فلســـطینیة تضـــمن حقـــوق جمیـــع الســـكان الشـــرعیین ا .٤

.)٤١(تفریق بین عنصر ومذهب

فقــــد حــــدد المــــؤتمرون البــــدائل بمخاطبــــة الوالیــــات المتحــــدة أمــــا علــــى المســــتوى الــــدولي ، 

األمریكیة وبریطانیا لتعدیل موقفهما من القضیة الفلسطینیة ، حرصًا على اسـتمرار صـداقة العـرب 

اخــذ الـدولتین (الوالیــات المتحــدة وبریطانیــا) لهمـا ، مؤكــدین أن اســتمرار هــذه الصـداقة تطلــب عــدم 

أمریكیـة ألنهـا تعّبـر عـن سیاسـة عدوانیـة موجهـة ضـد فلسـطین -بتوصیات لجنة التحقیق األنكلو

.)٤٢(واألمة العربیة

وبعد انتهاء المؤتمر واتخاذ القرارات ، قال الرئیس اللبناني بشارة الخوري : " لیتنا ونحن 

نشرت على العالم ، فكرنا بتألیف جیش عربي من متطوعي البلدان نعد الوثیقة الشهیرة التي

العربیة لیدافع عن فلسطین ، ویتدرب في مصر للوقت العصیب ، غیر أنه لم یخطر على بالنا 

أن المواثیق الدولیة َسُتَمّزْق وُیطرح العرب في أرضهم ُعّزًال ، ُیقتلون وُیشردون ولما تنسحب 

.)٤٣(ن فلسطین ... " الجیوش البریطانیة كلها م

:١٩٤٦حزیران ١٢ـ ٨لبنان  ومؤتمر بلودان االستثنائي  .٣
عقــد مجلــس جامعــة الــدول العربیــة اجتماعــًا اســتثنائیًا فــي بلــودان (بســوریا) لبحــث أوضــاع 

-فلسطین وسبل الـدفاع عنهـا ، واتخـاذ موقـف أكثـر قـوة مـن تقریـر لجنـة التحقیـق الدولیـة األنكلـو

نظــر فــي نتــائج مــؤتمر أنشــاص الــذي أوصــى األمــین العــام للجامعــة بنقلهــا إلــى مجلــس أمریكیــة وال

، وقد مثل لبنـان فـي هـذا المـؤتمر سـعدي المـنال (رئـیس الـوزراء)، وفیلیـب تقـال )٤٤(الجامعة العربیة

(وزیــر الخارجیــة) ، وصــائب ســالم (وزیــر الداخلیــة) ، والنائــب حبیــب أبــو شــهال، وســامي الخــوري 

.)٤٥( المفوض في القاهرة) ، وفؤاد عمون (مدیر الخارجیة)(وزیر لبنان

وقــد أســهم الوفــد اللبنــاني إســهامًا مباشــرًا فــي جمیــع الجلســات الســریة منهــا والعلنیــة التــي 

عقــدها المجلــس ، حیــث قــدم الوفــد اللبنــاني عــدة مقترحــات إلــى مجلــس الجامعــة منهــا تقــدیم الــدعم 

ألراضــي للیهــود ، وٕاحكــام مقاطعــة البضــائع الصــهیونیة، المــادي للشــعب الفلســطیني ، ومنــع بیــع ا

تنفـــذ عنـــد الضـــرورة القصـــوى لمواجهـــة ،)٤٦(واتخـــذ المجلـــس سلســـلة مـــن القـــرارات العلنیـــة والســـریة

أمریكیـــة بشـــأن قضـــیة فلســـطین ، وتضـــمنت القـــرارات -توصـــیات لجنـــة التحقیـــق الدولیـــة األنكلـــو

العلنیة ما یأتي:
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كل دولة من دول الجامعة العربیة بریطانیا إلى الدخول في مفاوضات إعداد مذكرة تدعو فیها  .١

حول إنهاء الوضع الراهن في فلسطین. 

عــــرض القضــــیة الفلســــطینیة علــــى هیئــــة األمــــم المتحــــدة إذ لــــم تنتــــه المفاوضــــة مــــع الحكومــــة  .٢

البریطانیة إلى حل مرٍض. 

رة ، تكــون مهمتهــا معالجــة قضــیة تــألیف لجنــة دائمــة مــن دول الجامعــة العربیــة مركزهــا القــاه .٣

فلسطین واإلشراف على سیر القضیة.

طلب تجرید الیهود من السالح. .٤

إنشاء مكاتب لمقاطعة البضائع الصهیونیة في كل دولة. .٥

رفض كل شكل من أشكال التقسیم من حیث المبدأ كحل لقضیة الفلسطینیة. .٦

ة ن وٕاصــدار طــابع باســم فلســطین یرصــد إنشــاء لجــان دفــاع عــن فلســطین فــي كــل دولــة عربیــ .٧

ریعه للقضیة الفلسطینیة.

تنظـــیم تمثیـــل فلســـطین بهیئـــة جدیـــدة ودعـــوة أهـــل فلســـطین إلـــى التضـــامن واالتحـــاد وتوصـــیة  .٨

الحكومـــات العربیـــة بمـــد الهیئـــة الجدیـــدة بالمســـاعدة الالزمـــة واضـــطالع هـــذه الهیئـــة  بمختلـــف 

.)٤٧(شؤون القضیة من دعایة وتنظیم

ا القرارات السریة التي اتخذت ونشرت فیما بعد فقد تمثلت بالنقاط التالیة:أم

عـــدم الســـماح لبریطانیـــا والوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة أو إحـــداهما أو رعایاهمـــا بأیـــة امتیـــازات  .١

جدیدة في الدول العربیة.

عدم تأیید مصالحهما الخاصة في أي هیئة دولیة. .٢

.مقاطعتهما مقاطعة أدبیة .٣

النظر في إلغاء ما یكون لهما من امتیازات في البالد العربیة. .٤

.)٤٨(رفع شكواهما إلى مجلس األمن الدولي وهیئة األمم المتحدة .٥

قــدم الوفــد اللبنــاني اقتــراح إلــى مجلــس الجامعــة یقضــي بإصــدار  ١٩٤٦حزیــران  ١٢وفــي 

هود إلیها جرمًا جنائیًا  ، وقد وافقـت قرار یعتبر أن بیع العقارات في فلسطین للصهاینة وتهریب الی

.)٤٩(١٩٤٦كانون األول  ١١الجامعة العربیة على هذا القرار في 

واسـتنادًا إلــى الفقـرة األولــى مـن قــرارات مــؤتمر بلـودان العلنیــة ، أقـدمت الحكومــات العربیــة 

ة واألمریكیـة ردًا على تنفیذ هذا القرار ، بإرسالها مذكرات كل على انفراد إلـى الحكـومتین البریطانیـ

وقد أرسلت الحكومة ، )٥٠(على تقریر لجنة التحقیق الدولیة في مسألة الهجرة الیهودیة إلى فلسطین

أمریكیــة -اللبنانیــة مــذكرة جــاء فیهــا : " أن الحكومــة اللبنانیــة لــم تــَر مبــررًا لتشــكیل لجنــة إنكلیزیــة

رسًا وافیًا من قبل لجان عدیـدة تكـاد لدرس قضیة فلسطین وال سیما أن قضیة هذا البلد قد درست د

تجمـــع تقاریرهـــا علـــى أن عـــرب فلســـطین محقـــون فـــي مخـــاوفهم مـــن الخطـــر الصـــهیوني الـــداهم ، 
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"، وأشـارت …ویقضي الحـق أن یكـون تقریـر مصـیر فلسـطین بیـد سـكانها الشـرعیین دون غیـرهم 

تعتبــر كــل …"ر مصــیره، كمــا المــذكرة إلــى حقــوق الشــعب الفلســطیني فــي أرضــه وحقــه فــي تقریــ

تراجــع مــن بریطانیــا عــن عهودهــا فــي الكتــاب األبــیض أو غیــره ممــا ارتــبط شــرفها بــه تحــدیًا جدیــدًا 

.)٥١("…لحقوق العرب الطبیعیة المشروعة في بالدهم 

وباإلضـــافة إلـــى تلـــك المـــذكرات المقدمـــة إلـــى كـــل مـــن بریطانیـــا والوالیـــات المتحـــدة ، فقـــد 

حــول القــوة  ١٩٤٦حزیــران  ١٢ة العربیــة باتخــاذ قــرار فــي ســاهمت لبنــان مــع دول مجلــس الجامعــ

الیهودیــة المســلحة وبیــع األراضــي للیهــود ، حیــث عــد قــرار المجلــس أن وجــود الســالح بیــد الیهــود 

یعطــي مبــررًا لعــرب كــي یمتلكــوا بــدورهم الســالح " ... وال تســتطیع حكومــات الجامعــة العربیــة أن 

اع الشـرعي عـن نفسـها . وهـي تـرى أن تلفـت الجامعـة تمنع هذه الشـعوب مـن أن تأخـذ عـدتها للـدف

العربیـــة نظـــر الحكومـــة البریطانیـــة إلـــى خطـــورة هـــذا الموقـــف " ، أمـــا فیمـــا یخـــتص ببیـــع العقـــارات 

وتهریب الیهود إلى فلسطین ، فقد رأى القرار أن " ... یوصي جامعة الـدلو العربیـة بوضـع تشـریع 

بموجبه بیع العقار في فلسطین للصـهیونیین وتهریـب في كل دولة من دول الجامعة العربیة یعتبر 

.)٥٢(الیهود أو المساعدة علیهما بطریق السمسرة أو غیرها جرمًا جنائیًا "

كمــا أرســلت األمانــة العامــة للجامعــة العربیــة مــذكرة إلــى الحكــومتین البریطانیــة واألمریكیــة 

.)٥٣(راهنة في فلسطینبشأن عقد مفاوضات معهما إلنهاء الحالة ال ١٩٤٦حزیران  ١٥في 

٤. �ϥΩѧϧϟ�έϣΗ̈́ѧϣ�ϥѧϣ�ΔϳϧϳρѧγϠϔϟ�Δϳο Ϙϟ�ΕέϭρΗϭ�ϥΎϧΑϟ˺ ˹�ϝϭѧϠϳ˺ ̂ ˽ ˿
:١٩٤٧حتى صدور قرار التقسیم عام 

باإلیجــاب علــى طلــب المفاوضــة الــذي تبنتــه  ١٩٤٦آب  ١ردت الحكومــة البریطانیــة فــي 

اجتمــع وزراء خارجیــة الــدول األعضــاء فــي الجامعــة العربیــة بمــؤتمر بلــودان ، وبنــاًء علــى ذلــك ، 

الـــدول العربیـــة فـــي اإلســـكندریة بمصـــر ، وقـــرروا إیفـــاد منـــدوبین عـــن كـــل دولـــة عربیـــة إلـــى لنـــدن 

.)٥٤(للتفاوض مع الحكومة البریطانیة حول تطورات القضیة الفلسطینیة 

، وشـارك لبنـان فیـه )٥٥( ١٩٤٦/أیلـول/١٠عقد المؤتمر الذي سمي بـ (مـؤتمر لنـدن) فـي 

وعرضــت الحكومــة البریطانیــة خاللــه مشــروعًا للحــل عــرف بـــ مشــروع ،)٥٦(العربیــةمــع بقیــة الــدول

نص على تقسیم فلسطین إلى أربع مناطق إداریة تتمتع بقسط من ،)٥٧( )Morrissonموریسون (

الحكم الذاتي وهي (منطقة یهودیة ، ومنطقة عربیة ، ومنطقة القدس على أن تدار من قبل سلطة 

قــب) ، علــى أن تؤلــف هــذه المنــاطق اإلداریــة بأجمعهــا دولــة واحــدة وتمتــع كــل دولیــة ، ومنطقــة الن

منطقة الستقالل ذاتي ، وان تمتع المنطقة الیهودیة بحق قبول أي عدد من المهاجرین ترغب فیها 

) ألـــف یهـــودي إلـــى ١٠٠حكومتهـــا ، وحالمـــا یصـــبح هـــذا المشـــروع حیـــز التنفیـــذ یـــتم تهجیـــر الــــ (

.)٥٨(أمریكیة-لجنة التحقیق االنكلوفلسطین بناًء على توصیة
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Gاسـتمع رئـیس الـوزراء البریطـاني كلیمنـت أتلـي( ١٩٤٦أیلـول  ١٢ــ١١وفـي  . Attlee(

إلــى مواقــف الــدول العربیــة حــول القضــیة الفلســطینیة ، وقــد قابــل المنــدوبون العــرب هــذا المشــروع 

ة لقیامـه علـى مبـدأ التقسـیم أمریكیـ-بالرفض كونه ال یختلف عن توصیات لجنة التحقیـق األنكلـو

وأعلنـــوا وقـــوف بالدهـــم إلـــى جانـــب عـــرب فلســـطین وحقهـــم الشـــرعي فـــي أرضـــهم ووطنـــه ، ونـــددوا 

.)٥٩(بالصهیونیة ، مستنكرین التحیز البریطاني إلى جانب الصهاینة وتشجیعها الهجرة الیهودیة

مشـــروع أیلــول خطابـــًا رفــض فیــه ١٢ممثــل لبنــان بـــالمؤتمر فــي )٦٠(ألقــى كمیــل شـــمعون

الحكومة البریطانیة الذي جاء " یناقض حقوق سكان فلسطین العرب في بالدهم مناقضة صـریحة 

أن الوفــد اللبنــاني …"، وبعــد أن عــدد شــمعون مراحــل القضــیة الفلســطینیة انتهــى إلــى القــول : "

ل لیرغب رغبة جدیة في إیجاد حـل للمشـكلة الفلسـطینیة ، وهـو كثیـر األمـل فـي أن یحقـق هـذا الحـ

باالتفاق التام بین الوفود العربیة والحكومة البریطانیة ، والوفد ال یقبل بشكل من األشـكال أي حـل 

ال یتفق مع المبادئ التي دأبت الجامعة العربیة إعالنها وهي:

اإلبقاء على صبغة البالد العربیة القومیة ووحدة أراضیها. .١

بیة .استقالل هذه البالد ودخولها في الجامعة العر  .٢

.)٦١(إیقاف كل هجرة یهودیة یمكن أن تؤثر على صبغة البالد القومیة وآمالها "  .٣

  ٣٠قدم المندوبون العرب مشروعًا مقابًال لمشروع موریسون لحل القضیة الفلسطینیة في  

أیلول تضمن قیـام دولـة فلسـطینیة موحـدة ذات دسـتور دیمقراطـي ومجلـس نیـابي منتخـب وأن یقـوم 

سامي البریطاني بتعیین حكومة فلسطینیة مؤقتة برئاسته وتتألف من سبعة وزراء عـرب المندوب ال

وثالثـــة مـــن الیهـــود تمـــارس صـــالحیاتها التشــــریعیة والتنفیذیـــة خـــالل فتـــرة انتقالیـــة ،إال أن الیهــــود 

والحكومـــة البریطانیـــة لـــم یوافقـــوا علـــى المشـــروع العربـــي ، ممـــا أدى إلـــى قیـــام الجانـــب البریطـــاني 

.)٦٢(جلسات المؤتمربتأجیل

وعلى اثر ذلك ، عقد مجلس جامعة الدول العربیة اجتماعًا طارئًا في القاهرة خـالل الفتـرة 

، وحضـــر لبنـــان اجتماعـــات المجلـــس بوفـــد ترأســـه  ١٩٤٦كـــانون األول   ١٢-تشـــرین األول ٣٠

نیة ومــا سـعدي المــنال (رئــیس الــوزراء) ، ونـاقش مجلــس الجامعــة العربیــة تطـورات القضــیة الفلســطی

آلــت إلیــه مــن نتــائج ، حیــث أكــد الوفــد اللبنــاني خــالل الجلســات احتجاجــه علــى الموقــف الــدولي 

والسـیما البریطـاني واألمریكـي المؤیـد والمنحـاز للیهـود، ورفـض أي فكـرة لتقسـیم فلسـطین ، وطالـب 

ســطین ، كمــا بإیقــاف الهجــرة الیهودیــة إلــى فلســطین فــورًا ، وٕانهــاء االنتــداب البریطــاني واســتقالل فل

دعا الوفد اللبناني إلى اإلسراع بتقدیم المسـاعدة المادیـة للفلسـطینیین ، وتنفیـذ مـا اتخـذ مـن قـرارات 

، وبعد نهایة المناقشات التي جاءت متفقة مع المطالـب )٦٣(في مؤتمر بلودان وخاصة السریة منها

اللبنانیة ، اتخذ مجلس الجامعة عدة قرارات منها:
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وقــف الحكومــة البریطانیــة لســماحها باســتمرار الهجــرة الیهودیــة وتهاونهــا فــي االحتجــاج علــى م .١

ذلك مما یشكل نقضًا لعهودها والتي ال تتفق مع أي تسویة قد یتوصل إلیها مؤتمر لندن.

االحتجــاج علــى موقــف الحكومــة البریطانیــة المســاند للیهــود ، وٕاشــعارها بخطــر السیاســة التــي  .٢

البریطانیــة التــي -ترتــب علــى ذلــك مــن تعكیــر للعالقــات العربیــةتتبعهــا فــي فلســطین ، ومــا ی

تأمل الحكومات العربیة أن تبقى حسنة.

مطالبــة بریطانیـــا بوقـــف عملیـــات اإلرهـــاب الصـــهیوني ، لمــا تنطـــوي علیـــه هـــذه العملیـــات مـــن  .٣

أخطار أو السماح للحكومات العربیة بإرسال حرس مسلح یحمیهم من تلك العملیات.

مشروع یرمي إلى تقسیم فلسطین أو إحداث أي تعدیل على كیانها.رفض كل .٤

توصیة الحكومات العربیة بتنفیذ مقررات مـؤتمر بلـودان المتعلـق بالتشـریع الزجـري بحـق الـذین  .٥

یبیعون أراضیهم للیهود أو یسمسرون علیها.

توصــــــیة الحكومــــــات العربیــــــة باإلســــــراع فــــــي مســــــاعدة عــــــرب فلســــــطین بمــــــا خصصــــــته مــــــن  .٦

.)٦٤(وازناتهام

أعمالــه فــي دورتــه الثانیــة ، وقــدمت  ١٩٤٧كــانون الثــاني  ٢٨اســتأنف مــؤتمر لنــدن فــي 

) نــص علــى اســتمرار االنتـــداب Bevinالحكومــة البریطانیــة مشــروعًا جدیــدًا باســم مشــروع بــیفن (

البریطاني على فلسطین مدة خمس سنوات تنشأ خاللها حكومات ومجـالس محلیـة عربیـة ویهودیـة 

) ألــف مهــاجر یهــودي إلــى فلســطین كــل ســنتین، ١٠٠باســتقالل ذاتــي ، والســماح بإدخــال (تتمتــع

وعند انتهاء الخمس سنوات یتم انتخاب جمعیـة تأسیسـیة ، وٕاذا توصـل النـواب العـرب والیهـود إلـى 

اتفاق تقـام دولـة مسـتقلة دون تـأخیر ، وٕاذا لـم یتوصـل الطرفـان إلـى اتفـاق تطلـب الوصـایة التابعـة 

.)٦٥(ألمم المتحدةلهیئة ا

رفــض الوفــد اللبنــاني وبــاقي الوفــود العربیــة هــذا المشــروع كونــه ال یختلــف عــن ســابقه فــي 

األهداف والغایات الصهیونیة ، كما رفض الیهود  من جهتهم جمیـع المشـاریع المطروحـة وأصـّروا 

لفشـل ، ُأعلـن ، وأمـام هـذا ا)٦٦(على مشروعهم القاضي باستمرار الهجرة الیهودیة واحتالل فلسطین

عرض القضیة الفلسـطینیة علـى ١٩٤٧شباط  ١٤انتهاء المؤتمر، وقررت الحكومة البریطانیة في 

.)٦٧(هیئة األمم المتحدة

فــي دورتـه العادیــة فـي القــاهرة،  ١٩٤٧آذار  ١٧اجتمـع مجلـس جامعــة الـدول العربیــة فـي 

زراء) ، وعضویة كـل مـن وشارك لبنان في االجتماع بوفد رسمي برئاسة ریاض الصلح (رئیس الو 

: هنـري فرعــون (وزیــر الخارجیـة) ، وكمیــل شــمعون (وزیـر المــال) ، وســامي الخـوري (وزیــر لبنــان 

المفوض في القاهرة) ، وناظم عكاري (مدیر عام رئاسة الوزراء) ، وحلیم أبـو عـز الـدین (سـكرتیر 

لسـطینیة بعـد فشـل مـؤتمر ، وبحـث المجلـس تطـورات القضـیة الف) ٦٨(المفوضیة اللبنانیة في القـاهرة

لندن ، وأكد ریاض الصلح خالل االجتماع تمسك لبنان بعروبـة فلسـطین واسـتقاللها ، ورفـض أي 
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مشروع مـن شـانه أي یـؤدي إلـى التقسـیم ، ودعـا هیئـة األمـم المتحـدة إلـى اتخـاذ التـدابیر التـي مـن 

لمزیـد مـن الـدعم المـادي شأنها الحافظ على سیادة واستقالل فلسطین ، وشدد على مواصلة تقـدیم ا

، وبعد نهایة المناقشات تم اتخاذ القرارات التالیة:)٦٩(للشعب الفلسطیني

معارضة تشكیل لجنة تحقیق دولیة من قبل هیئة األمم المتحدة كما كان شائعًا آنذاك. .١

أن یكون بحث القضیة في الهیئة على أساس إعالن استقالل فلسطین. .٢

ربیــة األمــوال الالزمــة للهیئــة العربیــة العلیــا لتنفیــذ مــا هــو مطلــوب منهــا فــي تقــدم الحكومــات الع .٣

.)٧٠(سبیل القضیة

وبعـد فشــل مــؤتمر لنـدن ، قــررت الحكومــة البریطانیـة إحالــة القضــیة الفلسـطینیة إلــى هیئــة 

، ناقشـت فیـه القضـیة ، وقـررت  ١٩٤٧نیسـان  ٢٨التـي عقـدت اجتماعـًا فـي ، )٧١(األمـم المتحـدة

یـار تشـكیل لجنـة دولیـة بعـد سـعي حثیـث مـن بریطانیـا والوالیـات المتحـدة األمریكیـة علـى أ ١٥في 

.)٧٢(الرغم من معارضة المندوبین العرب في الهیئة الدولیة

تموز ، وكان رأي رؤسـاء الحكومـات العربیـة  ١٩زارت اللجنة الدولیة المنطقة العربیة في 

االتصـال بهـا، حیـث قابـل وفـد لبنـاني برئاسـة یـة)ومن بینهم ریاض الصلح (رئـیس الحكومـة اللبنان

وبعـد االجتمـاع أعـدَّوا مـذكرة ، )٧٣(١٩٤٧تمـوز  ٢٠الصلح أعضاء اللجنة الدولیة في بیروت یـوم 

، تموز في صوفر بلبنان حمید فرنجیة (وزیر الخارجیة اللبناني) ٢٢تالها أمام اللجنة الدولیة في 

دولیـــة بعـــد أن شـــبعت القضـــیة تحقیقـــًا، وتضـــمنت الحجـــج إذ اســـتنكرت المـــذكرة مســـألة التحقیـــق ال

والمستندات الدولیة والتاریخیـة والطبیعیـة لعروبـة فلسـطین وحقهـا فـي االسـتقالل والسـیادة العربیـة ، 

وفندت المذكرة مزاعم الیهود ، وقررت أن الحل الوحید هو قیام حكومة عربیة مستقلة في فلسطین 

.)٧٤(وق والواجبات الدستوریةیتمتع فیها العرب والیهود بالحق

) توصـیة ١٢، وتضـمن (١٩٤٧أیلـول  ١آب ونشـرته فـي  ٣١وضعت اللجنة تقریرها في 

اشــتملت علــى إنهــاء االنتــداب البریطــاني واســتقالل فلســطین ، وٕانشــاء إدارة دولیــة خاصــة لألمــاكن 

.)٧٥(المقدسة

عقـدت اللجنـة السیاسـیة وبناًء على دعوة من بشارة الخوري (رئیس الجمهوریـة اللبنـاني) ،

، لدراسـة   مـا  ١٩٤٧أیلـول  ١٩ــ١٦لجامعة الدول العربیـة اجتماعـًا فـي صـوفر بلبنـان للمـدة بـین 

جاء في تقریر الجنة الدولیة واتخاذ موقف سیاسي موحد ، وترأس االجتماع ریاض الصلح (رئیس 

ت مــؤتمر بلــودان الســریة فــور . إذ تباحــث المجتمعــون فــي إمكانیــة تنفیــذ قــرارا)٧٦(الــوزراء اللبنــاني)

تبنـــي هیئـــة األمـــم المتحـــدة قـــرارًا فـــي غیـــر صـــالح العـــرب ، ودعـــم  الفلســـطینیین وٕامـــدادهم بالمـــال 

. واتخـــذت )٧٧(والســـالح ، وفـــي كیفیـــة تنفیـــذ المقاطعـــة ضـــد بریطانیـــا والوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة

القرارات التالیة : ١٩٤٧أیلول  ١٦اللجنة السیاسیة في 
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اللجنــة السیاســیة للجامعــة العربیــة فــي تنفیــذ المقترحــات التــي تناولهــا تقریــر اللجنــة الدولیــة تــرى .١

خطــرًا یهــدد األمــن والســالم فــي فلســطین والــبالد العربیــة ، ولــذا ســتقاوم بجمیــع الوســائل العملیــة 

الفعالة تنفیذ هذه المقررات.

المحیطــة بفلســطین ودعــوة كــل تــرى اللجنــة السیاســیة اطــالع الشــعوب العربیــة علــى المخــاطر .٢

عربي لمشاركة بتقدیم المعونة والتضحیة.

إرسال مذكرات إلى الحكومتین األمریكیة والبریطانیة بأن كل قرار یتخذ إزاء القضیة الفلسطینیة  .٣

ال یتضمن قیـام دولـة عربیـة مسـتقلة یهـدد بإثـارة االضـطرابات الخطیـرة التـي تهـدد السـالم ، وأن 

.)٧٨(ستدعم عرب فلسطین وتقدم لهم كل ما یطلبونه من معونةالدول العربیة 

ـــدول العربیـــة ببیـــروت فـــي  برئاســـة ،)٧٩(١٩٤٧تشـــرین األول  ٧وانعقـــد مجلـــس جامعـــة ال

الـــذي تلــى رســـالة بعـــث بهــا بشـــارة الخـــوري (رئـــیس ،)٨٠( )ریــاض الصـــلح (رئـــیس الــوزراء اللبنـــاني

ــ . كمــا )٨١(ف لبنــان مــن القضــیة الفلســطینیةالجمهوریــة) إلــى مجلــس الجامعــة العربیــة ضــمنها موق

ألقى بعدها كلمة بوصفه رئیس الدورة تحدث فیهـا عـن تطـورات القضـیة الفلسـطینیة قـائًال :      " 

... أن القضـــیة الفلســـطینیة تجتـــاز الیـــوم أدق مراحلهـــا ... وأن تقریـــر اللجنـــة الدولیـــة جـــاء مخیبـــًا  

.)٨٢(بحث أمام الهیئة العامة لألمم المتحدة " لآلمال ، وهاهي القضیة مطروحة على بساط ال

ـــة  ـــى عروب بحـــث المجتمعـــون مـــا یجـــب اتخـــاذه مـــن إجـــراءات للوقـــوف بوجـــه المـــؤامرة عل

، وتقــرر تشــكیل لجنــة فرعیــة مــن )٨٣(فلســطین والتــي تبلــورت مالمحهــا فــي توصــیات اللجنــة الدولیــة

.)٨٤(فاع عن فلسطینرؤساء الوفود العربیة للبحث في التدابیر الالزم اتخاذها للد

قـــــدمت اللجنــــة العســـــكریة العربیـــــة التــــي شـــــكلتها اللجنـــــة  ١٩٤٧تشـــــرین األول  ٢٩وفــــي 

للعـدو الصـهیوني فـي أن  ، وتضمن التقریر)٨٥(السیاسیة تقریرها األول إلى مجلس الجامعة العربیة

ام وٕاداریــة علــى درجــة قصــوى مــن النظــام واإلحكــفلســطین منظمــات وتشــكیالت سیاســیة وعســكریة

وفــــي وســــعها أن تنقلــــب إلــــى حكومــــة صــــهیونیة ، وأكــــد التقریــــر احتمــــال لجــــوء العــــدو إلــــى القتــــل 

الجمـــاعي، وشـــدد علـــى خطـــورة مصـــیر عـــرب فلســـطین ولهـــذا طلبـــت اللجنـــة تســـلیح الفلســـطینیین 

ــــ ( ) آالف قطعـــة ســـالح ، كمـــا أوصـــى التقریـــر بضـــرورة حشـــد الجیـــوش ١٠وتـــدریبهم وٕامـــدادهم ب

سطین لتكون جاهزة للتـدخل ، وتـدریب وتنظـیم الشـباب لیكونـوا علـى اسـتعداد العربیة على حدود فل

للمشـــاركة بـــالحرب المتوقعـــة ، وطالبـــت اللجنـــة قیـــادة عربیـــة عامـــة كاملـــة األركـــان تتـــولى األمـــور 

وترصد ما ال یقل عن ملیون جنیه لفلسطین كدفعة أولى ، وقد وافق مجلس الجامعة العربیة علـى 

.)٨٦(هذا التقریر
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بعد مداوالت ومناقشات اتخذ مجلس الجامعة العربیة القرارات التالیة:و 

تنفیذ قرارات مؤتمر بلودان السریة التي ال تزال قائمة في حالة تطبیق أي حل من شأنه أن یمس  .١

بحق فلسطین في أن تكون دولة عربیة مستقلة.

یونیة وقواتها اإلرهابیة التي بسبب عزم بریطانیا على االنسحاب ، وبسبب وجود المنظمات الصه .٢

تهدد سالمة العرب ، یجب اتخاذ االحتیاطات العسكریة الالزمة على حدود فلسطین، وأن تشارك 

الدول العربیة المجاورة وتعاون في هذا الواجب. 

ان مجلس الجامعة یوصي بالمبادرة بتقدیم المساعدات المادیة والمعنویة إلى عرب فلسطین  .٣

.)٨٧(یدهم وحشد الجیوش العربیة على حدود فلسطین لمواجهة أي خطرلتقویتهم وتعض

إن هــذه القــرارات التــي اتخــذها مجلــس الجامعــة العربیــة كانــت دلــیًال علــى العــزم والتصــمیم 

ورفــض االستســالم ، إال أنهــا جــاءت متــأخرة وكــان یجــب أن تتخــذ فــي وقــت مبكــر ، خاصــة وأن 

جهون عدوًا مدربًا ومدججًا بالسالح.الفلسطینیین العزل على خط المواجهة یوا

اجتمعــت اللجنــة الفرعیــة لمجلــس الجامعــة العربیــة المؤلفــة  ١٩٤٧تشــرین األول  ١٤وفــي 

من رؤساء الوفود العربیة في بیروت ، ودرست التطـورات التـي اسـتجدت علـى السـاحة الفلسـطینیة 

مـــن  ١٥جتماعـــات حتـــى ، ثـــم انتقـــل االجتمـــاع مـــن بیـــروت إلـــى عالیـــه فـــي لبنـــان ، واســـتمرت اال

الشهر ذاته ، وفي جلسات سریة عقدها رؤساء الوفود العربیة ، صّرح ریاض الصلح (رئیس الوفد 

. كمـا تـم االتفـاق بـین الوفـود العربیـة علـى )٨٨(اللبناني) بـأن الـدورة سـتبقى مفتوحـة تحفظـًا للطـوارئ

إلجماعیــة ، وتتضــمن صــیغة عملیــة جــرى عرضــها علــى مجلــس الجامعــة العربیــة فنالــت موافقتــه ا

ضــــرورة أن یعــــد العــــرب أنفســــهم داخــــل فلســــطین وخارجهــــا لمواجهــــة الحالــــة الطارئــــة ال ســــیما إذا 

.)٨٩(انسحبت بریطانیا من فلسطین وأعلنت إنهاء انتدابها على فلسطین

:١٩٤٧لبنان وقرار التقسیم عام  .٥
قـرارًا یقضـي بتقسـیم  ١٩٤٧تشـرین الثـاني  ٢٩اتخذت الجمعیـة العامـة لألمـم المتحـدة فـي 

فلسطین إلى دولتین مستقلتین األولى عربیة والثانیة یهودیة ، على أن تخضـع القـدس لحكـم دولـي 

Corpus(خاص وكیان منفصل Seporetun( وتكون العربیة والعبریة لغتي الدولتین الرسـمیتین

لقرار على إنشاء ، كما نص ا١٩٤٨تشرین األول  ١على أن یطبق هذا القرار في فترة ال تتجاوز 

مجلـــس حكومـــة مؤقـــت لكـــل دولـــة مـــن الـــدولتین وٕانشـــاء "میلیشـــیا مســـلحة " مـــن ســـكان كـــل دولـــة 

للمحافظــة علــى النظــام الــداخلي وللحیلولــة دون حــدوث اشــتباكات علــى الحــدود، كمــا نــص القــرار 

.)٩٠(على تعیین حدود الدولتین العربیة والیهودیة

رئـیس الجمهوریـة اللبنانیـة بشـارة الخـوري علـى رأس وفي أثناء إعالن قـرار التقسـیم ، كـان

تشرین  ٢٩وفد كبیر ضم ریاض الصلح (رئیس الوزراء) في زیارة رسمیة إلى العراق استمرت من 
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وقـــد صـــرح ریـــاض الصـــلح بعـــد صـــدور قـــرار التقســـیم فـــي ، )٩١(١٩٤٧كـــانون األول  ٣ - الثـــاني

ماریة تجـاه العمـل علـى تصـفیة القضـیة مؤتمر صحفي ببغداد استیاء حكومته مـن السیاسـة االسـتع

الفلسطینیة ، ودعى الجامعة العربیة إلى عقـد مـؤتمر فـي القـاهرة لمناقشـة قـرار التقسـیم الـذي اتخـذ 

بحق فلسطین ، وذكر بان القرار الذي اتخذته هیئة األمـم المتحـدة لـم یكـن مفاجئـًا لـه ، لكنـه واثـق 

ا القـرار هـو اختبـار للعـرب وٕاال سـوف یسـتهان بهـم من أن هذه النتیجـة لـن تتحقـق ، وبـّیَن بـأن هـذ

هدفنا لیس منع االعتـداء عـن فلسـطین ولكـن الحفـاظ …في جمیع أنحاء العالم ، وأكد على أن " 

" ، وخـتم رئـیس الـوزراء اللبنـاني حدیثـه بـالقول …وسـطناعلى وحدتنا وال نریـد شـعب أجنبـي فـي 

.)٩٢("…واستقاللها سوف ننسق خططنا من أجل وحدة فلسطین …أنه " 

وأثناء وجود ریاض الصلح في بغداد قال في مقابلة لـه مـع أحـد الصـحفیین الـذي وجـه لـه 

سؤاًال عـن موقـف الجامعـة العربیـة مـن قضـیة فلسـطین ، فأجـاب الصـلح بـأن الجامعـة العربیـة فـي 

ق اجتماعهــا األخیــر الــذي عقدتــه فــي صــوفر قــد درســت جمیــع االعتبــارات التــي تــؤدي إلــى تحقیــ

األمــاني القومیــة ، وأكــد أن االجتمــاع القــادم للجامعــة ســیكون مظهــرًا صــحیحًا لقــوة الــبالد العربیــة 

.)٩٣(ونضالها في سبیل فلسطین

سـاهم لبنـان ممـثًال بریـاض الصـلح (رئـیس الـوزراء) فـي اجتمـاع اللجنـة السیاسـیة للجامعــة 

لبحــث القضــیة الفلســطینیة  ١٩٤٧كــانون األول  ١٧ـ ٨العربیــة الــذي عقــد فــي القــاهرة للمــدة بــین 

وقـد صــرح ریـاض الصـلح فـور وصــوله .)٩٤(علـى ضـوء قـرار هیئـة األمــم المتحـدة بتقسـیم فلسـطین

القاهرة بأن الجیش اللبناني ال یزال مرابطـًا علـى الحـدود اللبنانیـة الفلسـطینیة ، وأنـه متأهـب للـدفاع 

التطوع في لبنان قائمـة ، مؤكـدًا بـأن عن فلسطین وتنفیذ قرارات جامعة الدول العربیة ، وأن حركة

.)٩٥(دور العمل الفعلي قد حان

بأن "... فلسطین تشكل خطرًا على لبنان  ١٩٤٧كانون األول  ٩وبّیَن ریاض الصلح في 

إن لـم تكـن دولـة عربیـة مسـتقلة ، وأن لبنـان مهـدد أكثـر مـن سـواه مـن الـدول العربیـة  ألن مطـامع 

" ، وأضاف أنه بالرغم من قلة عدد الجیش اللبناني فأن لبنان …الصهیونیة ستتجه نحو الشمال 

مصـــمم علـــى االشـــتراك فـــي إنقـــاذ فلســـطین ذلـــك " ... أن جنودنـــا ینتظـــرون علـــى حـــدود فلســـطین 

.)٩٦("…الشمالیة األوامر بالزحف والتقدم 

انحصرت أعمال اللجنة السیاسیة على بحث تطورات القضیة الفلسطینیة على ضوء قرار 

سیم ، وكان موقف لبنان داخل اللجنة ، العمل على إمداد فلسطین بالمـال والمتطـوعین والعتـاد التق

، ورفض الوفد اللبناني رفضًا تامًا قرار التقسیم معلنـًا احتجاجـه واسـتنكاره لهـذا القـرار، وشـدد علـى 

.)٩٧(بقاء فلسطین دولة عربیة مستقلة ذات سیادة

كــانون األول  ١٧السیاســیة للجامعــة العربیــة فــي وفــي ختــام االجتماعــات أصــدرت اللجنــة

بیانًا أعلنت فیه استنكارها لقرار التقسیم والعمل على مقاومتـه وٕاحباطـه ، والحیلولـة دون قیـام دولـة 
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یهودیــة فــي فلســطین ، واالحتفــاظ بفلســطین دولــة عربیــة موحــدة ، وتزویــد اللجنــة العســكریة الدائمــة 

وجمـع مبلـغ ملیــون جنیـه آخـر لصـرفه فـي شـؤون الــدفاع ،)٩٨(یـةللجامعـة العربیـة بعشـرة آالف بندق

عن فلسطین ، وتشكیل لجنة فنیة عسكریة یكون اختصاصها تنظـیم وتـدریب المتطـوعین ، وتـولي 

.)٩٩(اللواء الركن إسماعیل صفوت قیادة فرق المتطوعین

فلســطین وهكــذا بعــد أن بــدأت بریطانیــا تكشــف أكثــر عــن نوایاهــا التآمریــة باالنســحاب مــن 

بعــد أن مهــدت لــذلك بقــرار التقســیم ، لــم یعــد  ١٩٤٨وٕانهـاء عهــد االنتــداب فیهــا فــي منتصــف عــام 

بوســع دول الجامعــة الــدول العربیــة أن یتجــاهال تلــك التطــورات التــي أضــحت تهــدد فلســطین وبــاقي 

یــة األقطــار العربیــة إال الوقــوف بحــزم بوجههــا علــى األقــل ، أمــام شــعوبهم ، باتخــاذ قــرارات جماع

صادرة عن الجامعة العربیة للحد من الخطر الصهیوني اآلخذ بالتصاعد والتوسع.

٦. ΔѧѧϳΑέόϟ�ΏέѧѧΣϟ�ϥΎѧѧΑ·�ΔѧѧϳΑέόϟ�ΔѧѧόϣΎΟϟ�ϲѧѧϓ�ϥΎѧѧϧΑϟ�έϭΩ-�ΔѧѧϧΩϬϟϭ�ΔϳϠϳέѧѧγϹ
:١٩٤٨عام 

قــدم رئــیس اللجنــة العســكریة تقریــرًا إلــى مجلــس الجامعــة العربیــة فــي  ١٩٤٨شــباط  ٨فــي 

ضرورة تدخل الجیوش العربیة إلنقاذ فلسطین وٕاال سیكون الموقـف سـیئًا جـداً القاهرة أكد فیه على 

 ١٢، لــذلك قـــررت اللجنـــة السیاســـیة لجامعـــة الـــدول العربیـــة االجتمـــاع فـــي دمشـــق یـــوم       )١٠٠(

صــرح الصــلح قبــل و  ،)١٠١( ، وتــرأس الوفــد اللبنــاني ریــاض الصــلح (رئــیس الــوزراء)١٩٤٨نیســان 

سفره بأن هذا االجتماع هو أهم اجتماع  سوف تعقده اللجنة السیاسیة ، وسیتیح لنـا االجتمـاع مـع 

.)١٠٢(ممثلي الدول العربیة لبحث القضایا المهمة وخاصة القضیة الفلسطینیة

نیســان اجتمعــت اللجنــة السیاســیة لجامعــة الــدول العربیــة ، وأكــد  ١٢وفــي الموعــد المحــدد 

اللبنــاني خــالل المحادثــات علــى ضــرورة مجابهــة الخطــر الصــهیوني الــذي ال یهــدد فلســطین الوفــد 

ــــى فلســــطین ، وٕامــــداد  ــــى رفــــض أي وصــــایة دولیــــة عل ــــة ، ودعــــا إل ــــل واألقطــــار العربی فحســــب ب

، وفـــي نهایـــة االجتماعـــات اتخـــذت اللجنـــة السیاســـیة للجامعـــة )١٠٣(الفلســـطینیین بالمـــال والســـالح 

بإدخـال الجیـوش العربیـة إلیهـا بعـد  ١٩٤٨أیـار  ١٥نهـا تحریـر فلسـطین فـي العربیة عدة قـرارات م

نظـام انسحاب القوات البریطانیة منها ، ورفض الوصایة الدولیة على فلسطین " ... ألن الوصایة 

مؤقت سیكسب الیهود منه الوقـت والقـوة ..." ، واشـترطت موافقتهـا إذا عهـدت هیئـة األمـم المتحـدة 

و مجموعـة مـن األقطـار العربیـة ، وتقـدیم المعونـة العسـكریة بمـا فیهـا السـالح الوصـایة إلـى قطـر أ

.)١٠٤(والخیرة إلى الشعب الفلسطیني

ومن جانبه أوفد الرئیس اللبناني بشارة الخـوري وفـدًا رسـمیًا برئاسـة ریـاض الصـلح (رئـیس 

، دمشــــق ، نیســــان إلجــــراء محادثــــات مــــع العواصــــم العربیــــة (القــــاهرة ، عّمــــان ٢٤الــــوزراء) فــــي 



جاسـم محمـد الجبـوري

٩٣

الریــاض ، بغــداد) فــي ســبیل توحیــد الموقــف العربــي مــن القضــیة الفلســطینیة ، وعّبــَر الخــوري عــن 

تلك المحادثات بالقول أن المحادثات أسفرت عـن " ... تصـمیم العـرب علـى القیـام بعمـل عسـكري 

وا مشــترك للــذود عــن فلســطین وكــانوا ینتظــرون إنهــاء االنتــداب فــي الخــامس عشــر مــن أیــار لیزحفــ

إلیها ... " ، مؤكدًا بأن الحكومات العربیة كلها " ... مستعدة إلنقاذ فلسطین من براثن الصهیونیة 

" ...)١٠٥(.

، ١٩٤٨أیــار  ١٣عقــدت اللجنــة السیاســیة للجامعــة العربیــة اجتماعــًا لهــا فــي عّمــان یــوم 

إلیـــه كـــإجراء وأصــدرت قـــرارًا أكــدت فیـــه بــأن دخـــول القـــوات العربیــة إلـــى فلســطین یجـــب أن ینظــر 

مؤقت خاٍل مـن ضـفة االحـتالل ، كمـا دعـا القـرار بتسـلیم فلسـطین إلـى أهلهـا بعـد التحریـر لیقـرروا 

.)١٠٦(مستقبل بالدهم

، فأعلن (بن غوریون) قیـام  ١٩٤٨أیار  ١٥انتهى االنتداب البریطاني على فلسطین في 

أعلنت الدول العربیة الحرب وفي نفس الیوم،)١٠٧(" إسرائیل " وتشكیل حكومة مؤقتة على أرضها

لتبــدأ بــذلك الحــرب  بــین ،)١٠٨(علــى الصــهاینة بعــد مغــادرة المنــدوب الســامي البریطــاني فلســطین

. وبعـــد أســـبوعین مـــن القتـــال أصـــدر مجلـــس األمـــن )١٠٩(الجیـــوش العربیـــة والعصـــابات الصـــهیونیة

لمـدة أربـع أسـابیع ، فقـام أیار یقضي بوقف القتال وٕاعالن هدنة بین الطـرفین ٢٩الدولي قرارًا في 

Connteالكونــت برنــادوت ( Bernadott وســیط األمــم المتحــدة بترتیــب هــذه الهدنــة التــي بــدأت (

.)١١٠(١٩٤٨حزیران  ١١فعلیًا في 

وعلى أثر ذلك عقـدت اللجنـة السیاسـیة للجامعـة العربیـة اجتماعـًا لهـا فـي القـاهرة للتباحـث 

صــلح (رئــیس الــوزراء)  الوفــد اللبنــاني ، وجــرت فــي هــذا حــول اقتــراح الهدنــة ، وقــد تــرأس ریــاض ال

االجتماع مناقشات حادة بین الوفود العربیة ، األمر الـذي دعـا ریـاض الصـلح إلـى االنسـحاب مـن 

االجتماع غاضبًا وخرج لیجتمع بعـدد مـن قادتـه العسـكریین وقـال لهـم : " إن الیهـود یطلبـون وقـف 

حة للموافقة على ذلك ، فما رأیكم أنتم كعسكریین ؟ " ، إطالق النار ویبدو أن هناك ضغوطًا واض

ورد القـــادة العســـكریون بـــرفض هـــذه الفكـــرة مطـــالبین باســـتمرار القتـــال ، وعـــاد ریـــاض الصـــلح إلـــى 

حــاربوا وحــدكم …. فكـان الــرد     " )١١١(االجتمـاع وأبلــغ ســائر الوفــود العربیـة رفــض وقــف القتــال

تمرار منفــردًا فــي المعركــة ، اضــطر ریــاض الصــلح علــى " ، وبمــا أن لبنــان ال یســتطیع االســ…

الموافقة مع الموافقین على وقف إطالق النار ، وأنهت اللجنة السیاسیة للجامعة العربیـة اجتماعهـا 

.)١١٢(بإصدار قرار یقضي بقبول الهدنة

، ُأرســلت إلــى برنــادوت رســالة مــن محمــود فهمــي النقراشــي (رئــیس ١٩٤٨حزیــران  ٩وفــي 

لمصــري) أعلمــه فیهــا باســم الــدول العربیــة قبــولهم والتــزامهم بالهدنــة ، وعلــى وقــف القتــال الــوزراء ا
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حزیـــران علـــى ضـــوء المشـــروع الـــذي ســـیقدمه الوســـیط الـــدولي  ١١لمـــدة أربـــع أســـابیع اعتبـــارًا مـــن 

حزیران حول موقفـه مـن  ١٢وصرح ریاض الصلح في مؤتمر صحفي یوم .)١١٣(الكونت برنادوت

ه لم یكن متحمسًا لوقف القتال ، وأنه مندهش من موافقة العـرب علیـه، وأكـد بـأن الهدنة قال فیه أن

الحكومـات العربیـة "... لــن تقبـل بقیــام دولـة صــهیونیة ولـن توافـق علــى التقسـیم فــي شـتى صــوره ، 

وأنها على استعداد الستئناف القتال إذا لم تحقق الهدنة ما یطالب به العرب من إقامة دولة عربیة 

.)١١٤(ي فلسطینموحدة ف

ـــة  ـــى ، فعقـــدت اللجنـــة السیاســـیة للجامعـــة العربی ـــة منـــذ الســـاعات األول خـــرق الیهـــود الهدن

حزیران ، وحضر االجتماع الوسیط الدولي برنادوت ، وسلمت له  ١٥اجتماعًا لها في القاهرة یوم 

.)١١٥(مذكرة من الدول العربیة وبضمنها لبنان ، تضمنت خرق الیهود للهدنة

غم من ذلك ، فقد بدأ برنادوت بإعداد مقترحاته في فترة الهدنة ، وبعـد أن انتهـى وعلى الر 

من وضعها أرسـلها بمـذكرة إلـى كـل مـن الحكومـات العربیـة والـى الیهـود ، وتهـدف المقترحـات إلـى 

.)١١٦(إنشاء دولة یهودیة في فلسطین وٕابقاء باب الهجرة مفتوحًا إلى فلسطین

لصــالح الیهــود بســبب عوامــل سیاســیة ثبــت أن للوالیــات وهكــذا جــاءت مقترحــات برنــادوت

، وعلى أثر ذلك عقدت اللجنة السیاسیة للجامعة العربیة اجتماعـًا )١١٧(المتحدة وبریطانیا الید فیها 

للنظر في المقترحات التي وضـعها برنـادوت، فتقـرر رفضـها ،  ١٩٤٨حزیران  ٢٩في القاهرة یوم 

د اللبنــاني إلــى االجتمــاع تقریــرًا حملــه حمیــد فرنجیــة (وزیــر وأرســل ریــاض الصــلح الــذي تــرأس الوفــ

الخارجیـــة اللبنـــاني) إلــــى رئـــیس الجمهوریـــة اللبنــــاني بشـــارة الخـــوري تضــــمن تفاصـــیل مهمـــة عــــن 

.)١١٨(االجتماع ورفض اللجنة السیاسیة لمقترحات برنادوت

عـدة للجولـة لقد جـاءت الهدنـة لمصـلحة الیهـود الـذین أخـذوا یتجهـزون باألسـلحة ویعـدون ال

وتمكـن  ١٩٤٨تمـوز  ٩العسكریة الجدیدة ، وبالفعل ما أن انتهت فترة الهدنـة حتـى بـدأ القتـال فـي 

الیهـود مــن الســیطرة علــى كــل المنطقــة المخصصــة لهـم بموجــب قــرار التقســیم وتجاوزهــا إلــى القســم 

نهر األردن العربي منه (أي السیطرة على ثالثة أرباع فلسطین باستثناء قطاع غزة ومناطق غرب 

.)١١٩(التي عرفت باسم الضفة الغربیة) 

تموز اجتمع مجلس األمـن الـدولي واتخـذ قـرار یقضـي بوقـف القتـال خـالل ثالثـة  ١٥وفي 

، وعلـى ضـوء ذلـك عقـدت اللجنـة السیاسـیة للجامعـة العربیـة اجتماعـًا فـي عالیـه ببیـروت )١٢٠(أیام

ي ، واتخـــذت قـــرار بالموافقـــة علـــى وقـــف تمـــوز لمناقشـــة قـــرار مجلـــس األمـــن الـــدول ١٨و١٧یـــومي 

القتـــال وٕاعـــالن قبـــول الهدنـــة الثانیـــة شـــریطة موافقـــة " إســـرائیل " علـــى وقـــف الهجـــرة الیهودیـــة إلـــى 

وعــارض ریــاض الصــلح (رئــیس الوفــد اللبنــاني) وجمیــل مــردم ،)١٢١(فلســطین وتمدیــد مــدة الهدنــة
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قـف القتـال ، غیـر أن القـرار صـدر دون (رئیس الوفد السوري) قرار اللجنة السیاسیة الهادف إلـى و 

.)١٢٢(اإلشارة إلى هذه المعارضة

ویذكر بشارة الخوري (رئیس الجمهوریة اللبنانیة) أن األسـباب التـي أرغمـت الـدول العربیـة 

ــــى الدعایــــة  ــــدولي العــــدائي ضــــد العــــرب ومــــرده إل علــــى قبــــول الهدنــــة هــــي : " األول :الموقــــف ال

لمتشــعبة فــي شــتى المیــادین ، والثــاني: الوضــع العســكري الســیئ الصــهیونیة المترامیــة األطــراف وا

عتادًا وتدریبًا ، والثالث: فقدان االنسجام بین الدول العربیة وتضارب األهداف وعدم توجیه القیـادة 

")١٢٣(.

اإلسرائیلیة لصالح األخیرة ، بعـد أن منیـت القـوات العربیـة -وهكذا انتهت الحرب العربیة

یة ومنهـــا الجـــیش اللبنـــاني ، إال أن الـــرئیس اللبنـــاني بشـــارة الخـــوري أشـــار إلـــى أن بـــالهزائم العســـكر 

بــالده حكومــة وشــعبًا قــد قــام بواجبــه القــومي حیــال القضــیة الفلســطینیة ، مؤكــدًا بــأن الــدول العربــي 

.)١٢٤(اعترفت له بذلك

، واجتمـع مـع رئـیس الجمهوریـة ١٩٤٨تمـوز  ٢٤وصل الكونت برنادوت إلى بیـروت فـي 

شارة الخوري ورئیس وزراءه ریاض الصلح ، وأكد الخوري للوسـیط الـدولي برنـادوت رفضـه إنشـاء ب

.)١٢٥(الدولة الیهودیة على أرض فلسطین

عادت اللجنة السیاسیة للجامعة العربیـة تـوالي اجتماعاتهـا فـي اإلسـكندریة خـالل المـدة مـا 

لــذي حــال دون إقامــة حكومــة ، وكــان محــور المناقشــات هــو الســبب ا ١٩٤٨أیلــول  ١٢ - ٦بــین 

فلسطینیة ، ورأت بأن إقامة الحكومة أمر منوط بأهل فلسـطین ، وأن الحكومـات العربیـة تـرى بـأن 

.)١٢٦(یتهیأ الفلسطینیین لتولي شؤونهم بأنفسهم
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الخاتمة
 ٢٢ أســهم لبنــان إســهاما مباشــرًا فــي جمیــع جلســات جامعــة الــدول العربیــة منــذ قیامهــا فــي

وقــد كــان هــذا اإلســهام موجهــًا  ١٩٤٨اإلســرائیلیة عــام -توقیــع الهدنــة العربیــةوحتــى ١٩٤٥آذار 

إیجابیا في السنوات األولى من قیام الجامعة العربیة.

كان موقف لبنان في جامعة الدول العربیة مساند ومؤید لقضـیة العـرب المركزیـة (القضـیة 

سیاسـیة للجامعـة العربیـة مـن خـالل الفلسطینیة) ، إذ كان له دور هـام فـي جمیـع جلسـات اللجنـة ال

مطالبتــه بضــرورة تطبیــق القــرارات الداعیــة إلــى عدالــة قضــیة الشــعب العربــي الفلســطیني ، ومــنح 

الشــعب الفلســطیني حقوقــه العادلــة فــي الســیادة واالســتقالل ، وعلــى مــا یبــدو أن الموقــف الرســمي 

لفلسطینیة كـان تحـت تـأثیر الحركـة الذي أظهره لبنان في إطار جامعة الدول العربیة إزاء القضیة ا

الوطنیة التي أظهرت وعیًا وٕادراكًا متناهیًا ألهمیة القضیة الفلسطینیة.

أثبتت مشاركة لبنان في جلسات الجامعة العربیة أنه عنصرًا فاعًال في جمیـع المناقشـات 

أجل نصرة والمباحثات التي تمت بخصوص القضیة الفلسطینیة ، والذي تجلت مواقفه القومیة من 

، حیـــث أكـــد لبنـــان بـــأن وحـــدة  ١٩٤٨و ١٩٤٧القضـــیة الفلســـطینیة فـــي أصـــعب مراحلهـــا عـــامي 

واستقالل األراضي اللبنانیة هو الحل األمثل للقضیة ، وأن الكثیر من طروحاته وآراءه بخصـوص 

القضیة الفلسطینیة تم األخذ بها وصیغت في العدید من قرارات الجامعة العربیة.

ضًا قاطعًا في جلسات الجامعة العربیة الهجرة الیهودیة إلى فلسطین ، كمـا رفض لبنان رف

رفض إنشاء الوطن القومي الیهودي في فلسطین ، وأبلى بالًء حسنًا داخل أروقة الجامعـة العربیـة 

وخارجها في معارضة قرار التقسیم الدولي ، كما كـان لـه الـدور الفاعـل فـي الكثیـر مـن اجتماعـات 

یة للجامعة العربیة في مناقشة ومتابعة تطورات القضیة الفلسطینیة قبل وأثنـاء حـرب اللجنة السیاس

  .١٩٤٨عام 
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ھوامش الدراسة
) أحمـــد محمـــود جمعـــة ، " الدبلوماســـیة البریطانیـــة وقیـــام جامعـــة الـــدول العربیـــة " ، مجلـــة المســـتقبل العربـــي ، ١(

؛  ٩٣-٩٠، ص ص  ١٩٧٩) ، كانون الثاني / ٥(بیروت) ، العدد (

J.S.Raleigh, “ Ten Years of the Arab League “, Middle Eastern affairs ,vol.6.No: 3,
March,1955, pp.68-69.

ـــة فـــي تقـــاریر الدبلوماســـیین البریطـــانیین (٢( ) ، مطـــابع ١٩٤٨و ١٩٤٤) عـــالء موســـى نـــورس ، الجامعـــة العربی

  .٢١) ، ص١٩٨٩التعلیم العالي ، (بغداد ، 

م ، درس الحقــوق فــي بــاریس ، رشــح ١٨٩٣ي مــن الطائفــة الســنیة ، ولــد فــي مدینــة صــیدا عــام ) سیاســي لبنــان٣(

اال انه فشل بسـبب تـدخل السـلطات الفرنسـیة فیهـا ، انتخـب عـام  ١٩٣٧نفسه لالنتخابات النیابیة اللبنانیة عام 

فـــي األردن عـــام  ) مـــرات ، اغتیـــل٦نائبـــًا عـــن محافظـــة جبـــل لبنـــان، تـــولى رئاســـة الحكومـــة اللبنانیـــة ( ١٩٤٣

علـــى یـــد أحـــد أعضـــاء الحـــزب القـــومي الســـوري االجتمـــاعي . ینظـــر: ســـعد محســـن العبیـــدي ، ریـــاض  ١٩٥١

، رسـالة ماجسـتیر ، معهـد التـاریخ العربـي والتـراث العلمـي للدراسـات  ١٩٥١الصلح ودوره السیاسي حتـى عـام 

  ). ١٩٥١(بیروت، دار الكشاف ،) ؛ عبد الرحمن الحص ، ریاض الصلح ، مطابع٢٠٠١العلیا ، (بغداد ، 

) منیر تقي الدین ، الجالء : وثائق خطیرة تنشر للمرة األولى تكشف النقـاب عـن أسـرار جـالء القـوات األجنبیـة ٤(

، لبنان مـاذا ؛ منیر تقي الدین ٤٩) ، ص١٩٥٦، عن لبنان وسوریا ، دار بیروت للطباعة والنشر ، (بیروت

) ١٩١٧؛ جریـدة الزمـان (عراقیـة) ، العــدد ( ١٦٨) ، ص١٩٧٩(بیــروت ، دهـاك ؟ ، منشـورات مكتبـة الحیـاة

  .١٩٤٤/ كانون الثاني/ ١٠في 

) ، ١٩٨٧ (لنـدن ،) نصوح بابیل ، صحافة وسیاسة سوریة في القرن العشرین ، ریاض الریس للكتب والنشر،٥(

  .١٩٤٤/كانون الثاني/١٠) في ١٩١٧؛ جریدة الزمان ، (عراقیة) ، العدد ( ١٩١ص

) ١٩٦٦، (القـاهرة ، ١) سامي الحكیم ، میثاق الجامعة العربیة والوحـدة العربیـة ، مكتبـة األنجلـو المصـریة ، ط٦(

؛ جامعــة الــدول العربیــة ، ملحــق محاضــر المشــاورات مــع العــراق ، شــرق األردن ، المملكــة العربیــة  ٣١، ص

العبیــدي ، المصــدر  ؛ ٣٢) ، ص١٩٤٦ة ، الســعودیة ، ســوریا ، لبنــان ، الــیمن ، المطبعــة األمیریــة ، (القــاهر 

؛ إبـــراهیم صـــیهود األنصـــاري ، دور لبنـــان السیاســـي فـــي جامعـــة الـــدول العربیـــة  ٨٨ – ٨٧الســـابق ، ص ص

دراســــة تاریخیــــة ، رســــالة ماجســــتیر ، معهــــد التــــاریخ العربــــي والدراســــات العلیــــا ، (بغــــداد ،  ١٩٥٨ - ١٩٤٥

  .٢٥– ٢٤) ، ص ص٢٠٠٣

بحـث فــي تــاریخ العــرب الحــدیث منـذ قیــام الثــورة العربیــة حتــى  ١٩٤٥-١٩١٦ة العربیــة ) احمـد طــربین ، الوحــد٧(

  . ٣١١-٣١٠) ، ص ص١٩٥٩نشوء الجامعة العربیة ، المطبعة الكمالیة ، (القاهرة ، 

؛ د.ك.و، ملفـات الـبالط الملكـي ، ملفـه  ١٩٤٤/تمـوز/١٤) فـي ٢١٣٨٦) جریدة األهـرام ، (القـاهرة) ، العـدد (٨(

ـــم ( ـــى وزارة الخارجیـــة المـــرقم ٣١١,٤٨٢٥رق ـــان ، تقریـــر المفوضـــیة إل ) ، تقـــاریر المفوضـــیة العراقیـــة فـــي عّم

  .٨) ، ص٤) ، الوثیقة رقم (١٩٤٤/تموز/ ٢٢) والمؤرخ في (٦٠٣/٤(س/

. وتجـدر اإلشـارة إلـى أن ریـاض الصـلح  ١٩٤٤/تمـوز/١٦) فـي ٢١٣٨٧) جریدة األهرام ، (القاهرة) ، العـدد (٩(

قبل أن ینال ثقة مجلس النواب اللبناني ، فلم  ١٩٤٤/تموز/٣تشكیله الحكومة اللبنانیة بتأریخ تلقى الدعوة بعد

یشأ أن یبحث األمر قبل أن یفوز بالثقة.

) ، تقاریر السفارة العراقیة فـي القـاهرة ، تقریـر وزارة ٣١١,٤٦٨٠) د.ك.و، ملفات البالط الملكي ، ملفه رقم (١٠(

) ، الوثیقـــة رقـــم ١٩٤٤/تمـــوز/ ٣١) والمـــؤرخ فـــي (١٠٧٠/٨٧/٨لكـــي المـــرقم (ش/الخارجیـــة إلـــى الـــدیوان الم
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) ، تقـاریر المفوضـیة العراقیـة ٣١١,٤٨٢٥؛ د.ك.و، ملفات الـبالط الملكـي ، ملفـه رقـم ( ٢٥٧) ، ص١٤٥(

بـــین مصـــطفى النحـــاس ونـــوري فـــي عّمـــان ، تقریـــر المفوضـــیة إلـــى وزارة الخارجیـــة حـــول (مشـــاورات االتحـــاد

  .٨ص)،٤)، الوثیقة رقم(١٩٤٤/آب/ ١)والمؤرخ في(١٥٤/٣رقم (د/السعید)الم

) جامعــة الــدول العربیــة ، محاضــر اللجنــة التحضــیریة للمــؤتمر العربــي العــام فــي اإلســكندریة ، مطبعــة فتحــي ١١(

  .١٩٤٤/أیلول/٢٥) في ٢١٤٤٦؛ جریدة األهرام ، (القاهرة) ، العدد (١٣) ، ص١٩٤٩سكر، (القاهرة ، 

) ، تقــاریر المفوضــیة العراقیــة فــي القــاهرة ، تقریــر ٣١١,٤٦٨٠لفــات الــبالط الملكــي ، ملفــه رقــم () د.ك.و، م١٢(

/تشرین ٧) والمؤرخ في (١٤٥٥/٢٩وزارة الخارجیة إلى الدیوان الملكي عن (جامعة الدول العربیة) المرقم (د/

للجنــــة التحضــــیریة ؛ جامعــــة الــــدول العربیــــة ، محاضــــر ا ٢٣١) ، ص١٤٤) ، الوثیقــــة رقــــم (١٩٤٤األول/ 

؛  ٧٣-٧٠، ص ص١٩٤٤/تشـــرین األول/٧للمــؤتمر العربـــي العـــام ، محضــر الجلســـة الثامنـــة المنعقــدة فـــي 

م.ف . ســـیتون ولیمـــز ، بریطانیـــا والـــدول العربیـــة ، ترجمـــة: أحمـــد عبـــد الـــرحیم مصـــطفى، مطبعـــة العلـــوم ، 

ـــاهرة ،  ـــد اهللا الصـــوالغ ، التطـــورات  ٢٣٠) ، ص١٩٥٢(الق -١٩٤٣السیاســـیة فـــي لبنـــان؛ حســـین حمـــد عب

  .٦٢) ، ص١٩٩٠، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة (ابن رشد) ، (جامعة بغداد ، ١٩٥٨

؛ جامعـة الـدول  ١٩٤٥/شـباط/١٥) فـي ٢١٥٦٧) انظر نص الكلمة في جریدة األهـرام ، (القـاهرة) ، العـدد (١٣(

امعــة الــدول العربــي ، المطبعــة العربیــة ، محاضــر جلســات اللجنــة الفرعیــة السیاســیة لوضــع مشــروع میثــاق لج

  .٦٤؛ الصوالغ ، المصدر السابق ، ص  ١٢) ، ص١٩٤٦األمیریة ، (القاهرة ، 

؛ جامعـــة الـــدول العربیـــة ، محاضـــر  ١٩٤٥/شـــباط/١٥) فـــي ٢١٥٦٧جریـــدة األهـــرام ، (القـــاهرة) ، العـــدد ( )١٤(

؛ األنصــاري، المصــدر  ٦٤؛ الصــوالغ ، المصــدر الســابق ، ص ١٢جلســات اللجنــة الفرعیــة السیاســیة ، ص

  .٣٠السابق ، ص

  .٣٧٤) طربین ، المصدر السابق ، ص١٥(

  .٣٨١) المصدر نفسه ، ص١٦(

  .١٤) جامعة الدول العربیة ، محاضر جلسات اللجنة الفرعیة السیاسیة ، ص١٧(

العربیــة ) للتفاصــیل عــن نــص المیثــاق راجــع : جامعــة الــدول العربیــة ، األمانــة العامــة ، میثــاق جامعــة الــدول ١٨(

واهــم أنظمتهــا ، مطــابع جامعــة الــدول العربیــة ،(القــاهرة ، د.ت) ؛ ســامي الحكــیم ، میثــاق الجامعــة والوحــدة 

  .١٩؛ الشقیري ، المصدر السابق ، ص٢١٩) ، ص ١٩٦٦العربیة ، مكتبة أال نجلو المصریة، (القاهرة،

أركان البالد العربیة ، وأن حقوق العرب ال ) نصَّ القرار في الفقرة خامسًا على أن : " فلسطین ركن مهم من ١٩(

كمـا تـرى اللجنـة أن التعهـدات ٠٠٠یمكن المساس بها مـن غیـر إضـرار بالسـلم واالسـتقرار فـي العـالم العربـي 

التي ارتبطت بهـا الدولـة البریطانیـة والتـي تقضـي بوقـف الهجـرة الیهودیـة والمحافظـة علـى األراضـي العربیـة ، 

وتعلـــن اللجنـــة تأییـــدها لقضـــیة عـــرب  ٠٠٠ســـطین هـــي مـــن حقـــوق العـــرب الثابتـــة والوصـــول إلـــى اســـتقالل فل

". للتفاصــیل عــن نــص القــرار ٠٠٠فلســطین بالعمــل علــى تحقیــق أمــانیهم المشــروعة وصــون حقــوقهم العادلــة 

حلــیم أبــو عــز الــدین ،  ؛ ١٣ینظــر: جامعــة الــدول العربیــة ، میثــاق جامعــة الــدول العربیــة واهــم أنظمتهــا، ص

) ، ١٩٦٦، دار العلــم للمالیــین ، (بیـــروت ،  ١نــان الخارجیــة : قواعــدها . أجهزتهــا . وثائقهــا ، طسیاســة لب

   .٦٩ص

) أكد الملحق الخاص بفلسطین أنه : " منذ نهایة الحرب العظمى الماضیة ، سقطت البالد العربیـة المنسـلخة ٢٠(

مســتقلة بنفســها غیــر تابعــة ألیــة دولــة مــن الدولــة العثمانیــة ، ومنهــا فلســطین ، والیــة تلــك الــدول ، وأصــبحت 

أخرى ..." ، وأكدت الدول الموقعة على میثاق الجامعة العربیة في هذا الملحق على أنه " ... نظرًا لظـروف 
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فلســطین الخاصــة والــى أن یتمتــع هــذا القطــر بممارســة اســتقالله فعــًال ، یتــولى مجلــس الجامعــة أمــر اختیــار 

ي أعمالــه " . ینظـــر: جامعــة الـــدول العربیــة ، میثـــاق جامعــة الـــدول منــدوب عربـــي مــن فلســـطین لالشــتراك فـــ

  .٨٢؛ أبو عز الدین ، المصدر السابق ، ص ٢٧العربیة واهم أنظمتها ، ص

  .٨٨) األنصاري ، المصدر السابق ، ص٢١(

ة ) جامعــة الــدول العربیــة ، قــرارات مجلــس جامعــة الــدول العربیــة الخاصــة بقضــیة فلســطین الصــادرة مــن الــدور ٢٢(

، دار القــــاهرة  ١٩٦١مــــارس (آذار)  - ١٩٤٥األولــــى حتــــى الــــدورة الخامســــة والثالثــــین : یونیــــو (حزیــــران) 

، ١٩٤٥/تشـــرین الثـــاني/١) المنعقـــدة فـــي ٥) ، الـــدورة الثانیـــة، الجلســـة (١٩٦١للطباعـــة والنشـــر ، (مصـــر ، 

العربیـة ودورهـا فـي العمـل ؛ أروى طاهر رضوان ، اللجنة السیاسیة لجامعة الـدول  ٤٥) ، ص ١القرار رقم (

  .١٠١) ، ص١٩٧٣السیاسي المشترك ، دار النهار للنشر ، (بیروت ، 

دراســـة تاریخیـــة ، رســـالة  ١٩٥٨-١٩٤٦) فـــائزة شـــهید یوســـف ، سیاســـة لبنـــان تجـــاه أقطـــار المشـــرق العربـــي ٢٣(

؛  ٤٥-٤٤ص) ، ٢٠٠٤ماجســــتیر ، معهــــد التــــاریخ العربــــي للتــــراث العلمــــي والدراســــات العلیــــا ، (بغــــداد ، 

  . ١٠١رضوان ، المصدر السابق ، ص

) ضــمت اللجنــة فضــًال عــن تقــي الــدین الصــلح كــًال مــن : جمیــل مــردم (وزیــر ســوریا المفــوض لــدى الجامعــة ٢٤(

العربیة) ، وخیر الدین زركلي (ممثل المملكة العربیة السعودیة في الجامعة العربیة).

الـــدول العربیـــة الخاصـــة بقضـــیة فلســـطین ، الـــدورة الثانیـــة، ) جامعـــة الـــدول العربیـــة ، قـــرارات مجلـــس جامعـــة٢٥(

  .٤٥) ، ص١٧، القرار رقم ( ١٩٤٥/تشرین األول/٤) المنعقدة في ١٣الجلسة (

، وتألفــــت مــــن أعضــــاء أمریكیــــون هــــم كــــل مــــن : القاضــــي  ١٩٤٥/كــــانون األول/١٠) تشــــكلت اللجنــــة فــــي ٢٦(

س غــاردنر ، المســتر جــیمس مكدونالــد (أول ســفیر هیشیســون ، البروفیســور ایــدلیلوت ، المســتر بكســتون مــاك

أمریكــي فــي " الكیــان الصــهیوني" ، بــارتلي كــرام . أمــا األعضــاء البریطــانیون فهــم : جــون ســتكلتون، ریتشــارد 

كروسمان ، المستر كریك ، السیر فردریك لیفنت ، اللـورد هربـرت موریسـون ، المیجـر منغهـام بـولر . جامعـة 

) ، الوثیقـة رقـم ١٩٥٧الرئیسیة في قضیة فلسطین ، (المجموعـة األولـى) ، (القـاهرة، الدول العربیة ، الوثائق

، رسالة ماجستیر ،  ١٩٤٨-١٩٣٩ ؛ طاهر خلف البكاء ، مشاریع تقسیم فلسطین ٣٦٠-٣٥٩) ، ص٤٥(

-١٩١٧؛ نـاجي علـوش، المقاومـة العربیـة فـي فلسـطین  ١٦٩) ، ص١٩٨٣كلیة اآلداب ، (جامعة بغداد ، 

  .١٣٩)، ص١٩٧٦نشورات مركز األبحاث ، (بیروت ، ، م ١٩٤٨

) ، تقــاریر المفوضــیة العراقیــة فــي عّمــان ، تقریــر ٣١١,٢٦٨٠) د.ك.و، ملفــات الــبالط الملكــي ، ملفــه رقــم (٢٧(

/كـــانون ٢) والمـــؤرخ فـــي (١/٣٦٢/٦المفوضــیة إلـــى وزارة الخارجیـــة بشـــأن (القضـــیة الفلســـطینیة) المـــرقم (س/

؛ حســــان حــــالق ، موقــــف لبنــــان مــــن القضــــیة الفلســــطینیة  ٦٤) ، ص٥١ة رقــــم () ، الوثیقــــ١٩٤٦الثــــاني/ 

( بیــــروت ، منشـــورات مركــــز األبحـــاث، ١(عهـــد االنتـــداب الفرنســــي وعهـــد االســــتقالل) ، ط ١٩٥٢-١٩١٨

  .١٢٧-١٢٦) ، ص١٩٨٢،

والنشر، ، المؤسسة العربیة للدراسات ١، ط ١٩٤٨-١٩٣٩) فالح خالد علي ، فلسطین واالنتداب البریطاني ٢٨(

) ، ١٩٩٥-١٩٣٧( ٢؛ طاهر خلف البكاء ، فلسطین من التقسیم إلى أوسلو  ٢١٤) ، ص١٩٨٠(بیروت ،

  .١٥١) ، ص٢٠٠١دار الشؤون الثقافیة ، (بغداد ، 

)، ١٩٦٠، مكتبـة الفكـر العربـي ، (بیـروت ، ٢، ج ١٩٦٠-١٨٩٠) سامي الصلح ، مذكرات سامي الصـلح ٢٩(

  .١٢٧لسابق ، ص؛ حالق ، المصدر ا ١٦٩-١٦٨ص ص 

  .١٢٧؛ حالق ، المصدر السابق ، ص ١٩٤٦/شباط/٣-٢) في ٣٢٩٤) جریدة النهار ، (بیروت) ، العدد (٣٠(
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(31) Records of the Hashimit Dynasties , Atwentieth Century Documentary
History, Volume, 15, Syria and Palestine, The Hashimit Quest for Arab
unity, Edited by Alan de L’Rush, Archive Edition, 1995.pp.668-669.

  .٤٨) جامعة الدول العربیة ، قرارات مجلس جامعة الدول العربیة الخاصة بفلسطین ، الدورة الثالثة ، ص٣٢(

زارة ) ، تقاریر السفارة العراقیة فـي القـاهرة ، تقریـر و ٣١١,٤٦٨٠) د.ك.و، ملفات البالط الملكي ، ملفه رقم (٣٣(

) ، ٣٧) ، الوثیقـة رقـم (١٩٤٦/آذار/ ١٨) والمـؤرخ فـي (٤٥٠/١١الخارجیة إلى الدیوان الملكـي المـرقم (و/

  .٥٩ص

)، ٣٩) جامعـــة الـــدول العربیـــة ، الوثـــائق الرئیســـیة فـــي قضـــیة فلســـطین ، المجموعـــة األولـــى ، رقـــم الوثیقـــة (٣٤(

  .٩٢؛ األنصاري ، المصدر السابق ، ص ٣٥١ص

توصــــیات اللجنـــة ینظـــر: جامعــــة الـــدول العربیــــة ، الوثـــائق الرئیســـیة فــــي قضـــیة فلســــطین، ) للتفاصـــیل عـــن٣٥(

، ١؛ شفیق الرشیدات ، فلسطین تاریخًا وعبرة ومصـیرًا، ط ٣٤٢) ، ص٤٦المجموعة األولى ، رقم الوثیقة (

ـــة ، (بیـــروت ، ؛ البكـــاء ، فلســـطین مـــن  ١٣٤-١٣٠) ، ص١٩٩١منشـــورات مركـــز دراســـات الوحـــدة العربی

  .١٥٤-١٥١قسیم إلى أوسلو ، صالت

  .٢٤) علي ، المصدر السابق ، ص٣٦(

) ، تقــاریر المفوضــیة العراقیــة فــي عّمــان ، تقریــر ٣١١,٢٧٤٠) د.ك.و، ملفــات الــبالط الملكــي ، ملفــه رقــم (٣٧(

) والمــؤرخ ١١/٦٣/٤المفوضــیة إلــى وزارة الخارجیــة العراقیــة عــن (اجتمــاع ملــوك العــرب ورؤســائهم) المــرقم (

. وحضر المؤتمر فضًال عن رئیس الجمهوریـة اللبنـاني  ٢) ، ص ١) ، الوثیقة رقم (١٩٤٦/أیار/ ٢٩في (

كًال من : الملك فـاروق (ملـك مصـر) ، شـكري القـوتلي (رئـیس الجمهوریـة السـوریة)، األمیـر عبـد اهللا (أمیـر 

لسـعودیة) ، األمیــر شـرق األردن) ، األمیـر عبـد اإللـه (الوصـي علـى عــرش العـراق) ، األمیـر سـعود (أمیـر ا

عبد اهللا التل (ممثل إمام الیمن). 

) ، تقـــاریر الســـفارة العراقیـــة فـــي القـــاهرة ، تقریـــر ٣١١,٤٧١٦) د.ك.و، ملفـــات الـــبالط الملكـــي ، ملفـــه رقـــم (٣٨(

) ، ١٩٤٦/أیــار/٢٩) والمــؤرخ فــي (٢٠٠/٥الســفارة إلــى وزارة الخارجیــة العراقیــة (إضــبارة متفرقــة) المــرقم (أ/

ــــة  ــــة ، ج ٥) ، ص٣٣(الوثیق ، المكتبــــة العصــــریة ، ٤؛ محمــــد عــــزة دروزة ، حــــول الحركــــة العربیــــة الحدیث

  .٥٣-٥١) ، ص١٩٥٠(بیروت ، 

 ٥٤-٥٢ص ، ٤) للمزید من التفاصیل عن نص القرار ونتائج المؤتمر ینظر: دروزة ، المصـدر السـابق ، ج٣٩(

  .١٥٥إلى أوسلو ، ص؛ البكاء ، فلسطین من التقسیم  ٢٤؛ علي ، المصدر السابق ، ص

 ؛١٥٥؛ البكــــــاء ، فلســــــطین مــــــن التقســــــیم إلــــــى أوســــــلو ، ص ٥٣، ص ٤) دروزة ، المصــــــدر الســــــابق ، ج٤٠(

  .٩٥األنصاري ، المصدر السابق ، ص 

) ، تقــاریر المفوضــیة العراقیــة فــي عّمــان ، تقریــر ٣١١,٢٧٤٠) د.ك.و، ملفــات الــبالط الملكــي ، ملفــه رقــم (٤١(

) والمــؤرخ ١١/٦٣/٤ارجیــة العراقیــة عــن (اجتمــاع ملــوك العــرب ورؤســائهم) المــرقم (المفوضــیة إلــى وزارة الخ

؛ أحمـــد الشـــقیري ، أربعـــون عامـــًا فـــي الحیـــاة العربیـــة  ٢) ، ص ١) ، الوثیقـــة رقـــم (١٩٤٦/أیـــار/ ٢٩فـــي (

  .٢٦٩-٢٦٨) ، ص ص١٩٦٩والدولیة ، (بیروت ، 

، تقــاریر المفوضــیة العراقیــة فــي عّمــان ، تقریــر  )٣١١,٢٧٤٠) د.ك.و، ملفــات الــبالط الملكــي ، ملفــه رقــم (٤٢(

) والمــؤرخ ١١/٦٣/٤المفوضــیة إلــى وزارة الخارجیــة العراقیــة عــن (اجتمــاع ملــوك العــرب ورؤســائهم) المــرقم (

؛ یوســف ،  ٩٦؛ األنصــاري ، المصــدر الســابق ، ص ٢) ، ص ١) ، الوثیقــة رقــم (١٩٤٦/أیــار/ ٢٩فــي (

  .٥٠المصدر السابق ، ص
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  .٢٤٧و٢٤٤، ص ص٢، حقائق لبنانیة ، ج) الخوري٤٣(

) ، ١٩٥٣) جمیــــل الشــــقیري وبرهــــان غــــزال ، األهــــداف القومیــــة والدولیــــة لجامعــــة الــــدول العربیــــة ، (دمشــــق،٤٤(

  .٦٩، الغوري ، المعذبون في أرض العرب ، ص ١٠٧ص

بون فــي أرض ؛ الغــوري ، المعــذ ٣٩٠) جامعــة الــدول العربیــة ، الوثــائق الرئیســیة فــي قضــیة فلســطین ، ص٤٥(

  . ٧٩؛ األنصاري ، المصدر السابق ،  ٦٩العرب ، ص

) تجدر اإلشارة إلى أن الصحافة الیهودیة كانت أول من نشر المقررات السریة بعد دورة مجلس جامعة الدول ٤٦(

  .١٤٨العربیة بأیام قلیلة . ینظر: حالق ، المصدر السابق ، ص

، الـــدورة الرابعـــة،  ١عـــة الـــدول العربیـــة الخاصـــة بفلســـطین ، ج) جامعـــة الـــدول العربیـــة ، قـــرارات مجلـــس جام٤٧(

؛ الجبـوري ، المصـدر الســابق،  ١٦) ، ص٦٧، القـرار رقــم ( ١٩٤٦/حزیـران/١٢) المنعقـدة فــي ٦الجلسـة (

  . ٩٣ص

) حــول نــص القــرارات الســریة ینظــر: جامعــة الــدول العربیــة ، قــرارات مجلــس جامعــة الــدول العربیــة الخاصــة ٤٨(

-١٩١٧؛ بیـان نـویهض الحـوت ، القیـادات والمؤسسـات السیاسـیة فـي فلسـطین ( ١٧، ص ١بفلسطین ، ج

  .٢٧؛ علي ، المصدر السابق ، ص ٥٥٨) ، ص١٩٨١) ، (بیروت ، ١٩٤٨

، الـــدورة الرابعـــة،  ١) جامعـــة الـــدول العربیـــة ، قـــرارات مجلـــس جامعـــة الـــدول العربیـــة الخاصـــة بفلســـطین ، ج٤٩(

؛ الـــدورة الخامســـة ، الجلســـة  ٢١) ، ص٧٤، القـــرار رقـــم ( ١٩٤٦زیـــران//ح١٢) المنعقـــدة فـــي ٦الجلســـة (

  .٥٦، ص١٩٤٦/كانون األول/١١) المنعقدة في ١٥(

  .١٤٩) حالق ، المصدر السابق ، ص ٥٠(

) ، تقــاریر المفوضــیة العراقیــة فــي عّمــان ، تقریــر ٣١١,٤٦٨٠) د.ك.و، ملفــات الــبالط الملكــي ، ملفــه رقــم (٥١(

) والمـؤرخ فـي ٦/٣١/١الخارجیة العراقیة عن (اجتماع ملوك العرب ورؤسائهم) المـرقم (المفوضیة إلى وزارة 

؛ جامعـــة الـــدول العربیـــة ، قـــرارات مجلـــس  ٤٣-٤٢) ، ص ص١٧) ، الوثیقـــة رقـــم (١٩٤٦/حزیـــران/ ١٣(

) المنعقــــــــدة فــــــــي ١٧، الــــــــدورة الرابعــــــــة ، الجلســــــــة ( ١جامعــــــــة الــــــــدول العربیــــــــة الخاصــــــــة بفلســــــــطین ، ج

؛ جامعــة الــدول العربیــة ، الوثــائق الرئیســیة فــي  ٦٥-٦٢) ، ص ص٧٧، القــرار رقــم ( ١٩٤٦/حزیــران/١٢

؛ حالق، المصدر السـابق ،  ٣٩٢-٣٩٠) ، ص ص٥٠قضیة فلسطین ، المجموعة األولى ، رقم الوثیقة (

  .١٤٩ص

الرابعـــة، ، الـــدورة  ١) جامعـــة الـــدول العربیـــة ، قـــرارات مجلـــس جامعـــة الـــدول العربیـــة الخاصـــة بفلســـطین ، ج٥٢(

؛ حــالق ، المصــدر الســابق ،  ٦٩) ، ص ٧٩، القــرار رقــم ( ١٩٤٦/حزیــران/١٢) المنعقــدة فــي ٧الجلســة (

  .١٤٩ص

  .١٠٨) الشقیري وغزال ، المصدر السابق ، ص٥٣(

  .١٠٠؛ األنصاري ، المصدر السابق، ص١٩٤٦/ آب / ١٥) في ١٥١) جریدة الحیاة ، (بیروت)، العدد (٥٤(

  .١٦١ن من التقسیم إلى أوسلو ، ص) البكاء ، فلسطی٥٥(

) شارك في المؤتمر باإلضافة إلى لبنان كل من : العراق ، مصر ، السعودیة ، الـیمن ، شـرق األردن ، كمـا ٥٦(

شارك وفد من سوریا فضًال عن عبد الـرحمن عـزام األمـین العـام للجامعـة العربیـة . ینظـر: حـالق، المصـدر 

  . ١٥٣السابق ، ص



عة الدول العربیة من القضیة الفلسطینیةفي جامموقف لبنان

١٠٢

ن : رئـــیس مجلـــس اللـــوردات البریطـــاني ، رئـــیس مجلـــس الـــوزراء البریطـــاني وكالـــة ، وقـــدم ) هربـــرت موریســـو ٥٧(

/تمــوز/ ٢١مقترحاتــه الجدیــدة للحكــم الــذاتي بهیئــة مشــروع عــرف باســمه إلــى مجلــس العمــوم البریطــاني فــي 

  .٢٣٠. للتفاصیل ینظر: علي ، المصدر السابق ، ص ١٩٤٦

؛ ٢٧؛ علــي ، المصــدر الســابق ، ص ١٩٤٦/ أیلــول / ١٦) فــي ١٧١) جریــدة الحیــاة ، (بیــروت) ، العــدد (٥٨(

  ..١٦٥-١٦٣البكاء ، فلسطین من التقسیم إلى أوسلو ، ص ص

) للتفاصــیل عــن مواقــف الــدول العربیــة ینظــر: جامعــة الــدول العربیــة ، الوثــائق الرئیســیة فــي قضــیة فلســطین، ٥٩(

  .٢٣١المصدر السابق ، ص؛ علي ، ٤٥٨-٣٩٩) ، ص ص٨٠المجموعة األولى ، رقم الوثیقة (

، درس في المدارس الفرنسیة ببیروت  ١٩٠٠) سیاسي لبناني من الطائفة المارونیة ، ولد في دیر القمر عام ٦٠(

، عــین  ١٩٣٤لیعمــل بالمحامــاة ، انتخــب نائبــا فــي عــام  ١٩٢٤، التحــق بكلیــة الحقــوق وتخــرج منهــا عــام 

،  ١٩٤٤، عــین ســفیرًا للبنــان فــي لنــدن عــام  ١٩٤٣ة عــام ، تــولى وزارة الداخلیــ ١٩٣٨وزیــرًا للمالیــة عــام 

، تـــوفي عـــام  ١٩٧٥) ، عـــین وزیـــرًا للداخلیـــة عـــام ١٩٥٨ - ١٩٥٢انتخـــب رئیســـًا للجمهوریـــة للفتـــرة بـــین (

) ؛ ١٩٨٨. ینظر : نقـوال ناصـیف ، كمیـل شـمعون آخـر العمالقـة ، دار النهـار للنشـر ، (بیـروت ،  ١٩٨٧

  .٩٨٥-٩٨٤ ) ، ص١٩٦٨لسیاسي ، دار النهضة العربیة ، (القاهرة ، احمد عطیة اهللا ، القاموس ا

؛ ١٥٣حالق ، المصدر السـابق ، ص ؛ ١٩٤٦/ أیلول / ١٣) في ١٦٨) جریدة الحیاة ، (بیروت) ، العدد (٦١(

) ،ص ٨٠جامعـة الــدول العربیــة ، الوثـائق الرئیســیة فــي قضـیة فلســطین ، المجموعــة األولـى ، رقــم الوثیقــة (

   ؛ ٤٢٧-٤٢٠ص

R.John, S. Hadawi , The Palestine Diary ,pp.200-202 ,214-216 .

) ینظر نص المشروع العربي في : جامعة الدول العربیة ، الوثـائق الرئیسـیة فـي قضـیة فلسـطین ، المجموعـة ٦٢(

 – ١٩٣٤؛ مهـدي عبــد الهـادي ، المســألة الفلسـطینیة ومشــاریع الحلـول السیاســیة  ٤٥٨-٤٥٦األولـى ، ص

  . ٢٣٤-٢٣٢؛ علي ، المصدر السابق ، ص ٧٦) ، ص١٩٧٥، (بیروت ،  ١٩٤٧

) ، تقـــاریر الســـفارة العراقیـــة فـــي القـــاهرة ، تقریـــر ٣١١,٤٧١٦) د.ك.و، ملفـــات الـــبالط الملكـــي ، ملفـــه رقـــم (٦٣(

ـــس الجامعـــة الطـــارئ بخصـــوص فلســـطین) المـــرقم  ـــة عـــن (اجتمـــاع مجل ـــى وزارة الخارجیـــة العراقی الســـفارة إل

  .٦٨) ، ص١١٥) ، الوثیقة (١٩٤٦/كانون األول/٧) والمؤرخ في (٤٤٧/١١٣(أ/

؛ األنصــــــاري،  ٢٣٧؛ علــــــي ، المصــــــدر الســــــابق ، ص ٧٤-٧٣، ص ٤) دروزه ، المصــــــدر الســــــابق ، ج٦٤(

  .١١٠٢المصدر السابق ، ص

  .١٦٨-١٦٧) البكاء ، المصدر السابق ، ص ص٦٥(

)، ١٩٨٥النهضـــــة العربیـــــة ، (بیـــــروت ، ، دار ١٩٤٣-١٩١٣) حســـــان حـــــالق ، تـــــاریخ لبنـــــان المعاصـــــر ٦٦(

  .٤٥٧ص

  .١٦٩-١٦٨؛ البكاء ، المصدر السابق ، ص ص ٥٦٥) الحوت ، المصدر السابق ، ص٦٧(

؛ ســعد محســن  ٣٤) جامعــة الــدول العربیــة ، الوثــائق الرئیســیة فــي قضــیة فلســطین ، المجموعــة األولــى ، ص٦٨(

رســـالة ماجســـتیر ، معهـــد التـــاریخ العربــــي ، ١٩٥١العبیـــدي ، ریـــاض الصـــلح ودوره السیاســـي حتـــى عــــام 

ص  ،٣؛ الخــوري ، المصــدر الســابق ، ج ٣٤٢) ، ص٢٠٠١والتــراث العلمــي للدراســات العلیــا ، (بغــداد ، 

  .١٦٢؛ حالق ، موقف لبنان من القضیة الفلسطینیة ، ص ٢٦-٢٥ص

(69) U.S.S.D.L.I and F. A , 1945-1949 , Lebanon ,Telegram from th American
Legation,Beirut,March18,1947,No:410 To the Secretary of state, Washington
, Film:4, p.11.
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١٠٣

) ، تقـــاریر الســـفارة العراقیـــة فـــي القـــاهرة ، تقریـــر ٣١١,٤٧١٦د.ك.و، ملفـــات الـــبالط الملكـــي ، ملفـــه رقـــم (

)، ٦) ، الوثیقـــــة (١٩٤٧/آذار/١٨) والمـــــؤرخ فـــــي (١١/٩الســــفارة إلـــــى وزارة الخارجیـــــة العراقیـــــة المــــرقم (د/

  .٣٣ص

  .٣٧-٣٤، ص ص ١، جعة الدول العربیة الخاصة بفلسطین) جامعة الدول العربیة ، قرارات مجلس جام٧٠(

  .١٧٣؛ البكاء ، فلسطین من التقسیم إلى أوسلو ، ص ٢١٨) الشقیري وغزال ، المصدر السابق ، ص٧١(

  .١٧٥) البكاء ، فلسطین من التقسیم إلى أوسلو ، ص٧٢(

  .٥٥، ص ٣) الخوري ، حقائق لبنانیة ، ج٧٣(

، ٤؛ دروزه ، المصــــدر الســــابق ، ج ١٩٤٧/تمــــوز/٢٤) فــــي ٣٦٥٢) جریــــدة النهــــار ، (بیــــروت) ، العــــدد (٧٤(

ــــــان المعاصــــــر، ص ٩٤—٩٣ص ــــــاریخ لبن ــــــد ، المصــــــدر الســــــابق ، ص ٤٦٠؛ حــــــالق ، ت ؛ ١٤٤؛ العبی

  .١٠٤األنصاري ، المصدر السابق ، ص 

؛ علـــي،  ٩٧—٩٦، ص٤وصـــیات اللجنـــة الدولیـــة ینظـــر: دروزه ، المصـــدر الســـابق ، ج) للتفاصـــیل عـــن ت٧٥( 

  .١٨٠-١٧٩؛ البكاء، فلسطین من التقسیم إلى أوسلو ، ص ٢٤٨المصدر السابق ، ص

؛ ١٨٣؛ البكـــاء ، فلســـطین مـــن التقســـیم إلـــى أوســـلو ، ص ٢٥٢-٢٥١) علـــي ، المصـــدر الســـابق ، ص ص٧٦(

  .١٠٦؛ األنصاري ، المصدر السابق ، ص ١٤٤العبیدي ، المصدر السابق ، ص

  ؛ ١٧٧) حالق ، موقف لبنان من القضیة الفلسطینیة ، ص ٧٧(

R.Jhon,S.Hadawi , op.cit ,vol.II, p.190.

د.ك.و، ؛ وللتفاصیل عن القرارات التي اتخذتها اللجنة ینظر: ١٠١-٩) دروزه ، المصدر السابق ، ص ص٧٨(

) ، تقـــاریر المفوضـــیة العراقیـــة فـــي بیـــروت ، كتـــاب وزارة ٣١١,٤٨٧٣(ملفـــات الـــبالط الملكـــي ، ملفـــه رقـــم 

) ، ١٩٤٧/أیلـول/٢١) والمؤرخ فـي (١٢/٥الخارجیة العراقیة إلى الدیوان الملكي (قرارات سریة) ، المرقم (أ/

؛ البكـــــاء ،  ٨٢٦-٨٢٥ص ص ؛ الحـــــوت ، المصـــــدر الســـــابق ، ٦٤-٦٣) ، ص ص ٢٨الوثیقـــــة رقـــــم (

  ١٨٤أوسلو ، صفلسطین من التقسیم إلى

  .٢٥٣) علي ، المصدر السابق ، ص٧٩(

  .١٤٥؛ العبیدي ، المصدر السابق ، ص ٩، ص ١٩٤٧) ، ٨) مجلة العالم العربي ، (القاهرة) ، العدد (٨٠(

؛ حــــالق ، موقـــف لبنــــان مـــن القضــــیة الفلســــطینیة، ٤٠٦-٤٠٥، ص ص٣) الخـــوري ، حقــــائق لبنانیـــة ، ج٨١(

  .١٧٨ص

؛ العبیـدي ، المصـدر السـابق،  ١٩٤٧/تشرین األول/٩) في ٢٠٣الل ، (بغداد) ، العدد () جریدة لواء االستق٨٢(

  .١٠٦؛ األنصاري ، المصدر السابق ،  ١٤٥ص

  .١٧٨ص ) حالق ، موقف لبنان من القضیة الفلسطینیة،٨٣(

)، ١٩٧٠ ، (بیــروت ،السیاســیة والعســكریة ، دار الكتــب) صــالح صــائب الجبــوري ، محنــة فلســطین وأســرارها٨٤(

  .٤٩٦-٤٩٤ص 

  .١٧٨ص ) حالق ، موقف لبنان من القضیة الفلسطینیة،٨٥(

  .٤٩٦-٤٩٤) الجبوري ، محنة فلسطین ، ص ص٨٦(

؛ هـاني ٧٦-٧٥) ، ص ص١٩٦٠) أمیل الغوري ، المعذبون في أرض العرب ، مطبعة البیان ، (بیروت ، ٨٧(

؛ حــالق ، موقــف لبنــان مـــن  ٢١-٢٠) ، ص ص١٩٧٤الهنــدي ، جــیش اإلنقــاذ ، دار القــدس ، (بیــروت،

  .١٧٩ص القضیة الفلسطینیة،
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١٠٤

؛ العبیـدي ، المصـدر السـابق،  ١٩٤٧/تشـرین األول/١٦) في٢٠٩) جریدة لواء االستقالل، (بغداد) ، العدد (٨٨(

  .١٤٦ص

) ، منشــورات مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ، ١٩٨٧-١٩١٣) یوســف خــوري ، المشــاریع الوحدویــة العربیــة (٨٩(

  .١٤٦؛ العبیدي ، المصدر السابق، ص ٢٠٥) ، ص١٩٨٨(بیروت ، 

) عمــــــر عبــــــد العزیــــــز عمــــــر ، دراســــــات فــــــي تــــــاریخ العــــــرب الحــــــدیث والمعاصــــــر ، دار النهضــــــة العربیــــــة ٩٠(

  ؛ ٢٦٢-٢٥٦؛ علي ، المصدر السابق ، ص ٧٠٠) ، ص١٩٧٥(بیروت،

Geneis Dan Kurzman ,1948 The First Arab – Israel War , (New yourk ,1972) , pp.

153-154.

وللتفاصیل عن نص قرار التقسیم والدول التي صوتت لصالحه وضده یراجع : البكاء ، فلسطین من التقسیم 

  .٢٠١-١٩١إلى أوسلو ، ص ص

(91) Eugenie Elie Abou Chided , Thirty Years of Lebanon and Syria 1917-
1947,(Beirut, 1948), pp.31-32.

(92) U.S.S.D.L.I and F.A, 1945-1949 , Lebanon ,Telegram from the American
Legation , Beirut , December 3 , 1947, No : 512 To the Secretary of state,
Washington ,Film:4, p.120; Abou Chided , op. cit, pp.32-33;

 ١٤٧ي ، المصدر السابق، ص؛ العبید ١٩٤٧/كانون األول/٤) في ٦٣جریدة النهضة ، (بغداد) ، العدد (

  .١٠٨؛ األنصاري ، المصدر السابق ، ص 

  .١٤٧؛ العبیدي ، المصدر السابق ، ص ١٩٤٧/كانون األول/٤) في٦٣، العدد () جریدة النهضة، (بغداد)٩٣(

/كــــانون ١٠ ) فـــي٩؛ جریـــدة العــــالم العربـــي ، (بغـــداد) ، العـــدد ( ٨١، ص٣) الخـــوري ، حقـــائق لبنانیـــة ، ج٩٤(

  .١٩٤٧األول/

؛ حـــالق ، موقـــف لبنـــان مـــن القضـــیة  ١٩٤٧/كــانون األول/٩) فـــي٦٨) جریــدة النهضـــة ، (بغـــداد) ، العـــدد (٩٥(

  .١٤٧؛ العبیدي ، المصدر السابق ، ص ١٠٩؛ األنصاري ، المصدر السابق، ص ١٨٨الفلسطینیة، ص

قف لبنان من القضـیة ؛ حالق ، مو  ١٩٤٧/كانون األول/١٠) في ٣٧٥٥) جریدة النهار ، (بیروت) ، العدد(٩٦(

  .١٨٨الفلسطینیة ، ص

ـــــة ، ج٩٧( ـــــائق لبنانی ـــــروت) ، العـــــدد( ٨١، ص٣) الخـــــوري ، حق ـــــدة النهـــــار ، (بی ـــــي ٣٧٥٤؛ جری /كـــــانون ٩) ف

  .١٩٤٧األول/

) ٢٠٠٠) بندقیـــة ، مصـــر (٢٠٠٠) یكــون نصـــیب كـــل دولـــة مـــن دول الجامعـــة العربیــة كمـــا یلـــي : العـــراق (٩٨(

) بندقیـــة ، المملكــة األردنیـــة ١٠٠٠) بندقیـــة ، لبنــان (٢٠٠٠قیـــة ، ســوریا () بند٢٠٠٠بندقیــة ، الســعودیة (

) بندقیة .١٠٠٠(

  ؛ ١١٨-١١٤الجبوري، محنة فلسطین ، ص ص ؛ ٣٠-٢٩، ص ص ٢) دروزه ، المصدر السابق ، ج٩٩( 

R.Jhon,S.Hadawi , op.cit ,vol .II, pp.285-287.

عربیة والصراع المسـلح العربـي اإلسـرائیلي " ، مجلـة شـؤون عربیـة ) عبد الرزاق الدردري ، " جامعة الدول ال١٠٠(

  .٣٢٢، ص١٩٨٢) ، آذار ، ١٣، (تونس) ، العدد (

) ضم الوفد كذلك : حمید فرنجیة (وزیر الخارجیة) ، كمیل شمعون (وزیر الداخلیة) ، ١٠١(

  .١٥١در السابق ، ص؛ العبیدي ، المص ١٩٤٨/شباط/٩) في ٣٥٨٥) جریدة القبس ، (دمشق) ، العدد(١٠٢(



جاسـم محمـد الجبـوري

١٠٥

) ، تقـاریر المفوضـیة العراقیـة فـي دمشـق ، تقریـر ٣١١,٤٨١٣) د.ك.و، ملفات البالط الملكي ، ملفه رقم (١٠٣(

) ، ١٩٤٨/نیســـان/١٢) والمـــؤرخ فـــي (٧٨/٧٨/١٥٦المفوضـــیة إلـــى وزارة الخارجیـــة العراقیـــة المـــرقم (س/

  ؛  ١٠٤) ، ص ٣٧الوثیقة رقم (

U.S.S.D.L.I and F.A, 1945-1949, Lebanon, Telegram from the American
Legation, Beirut, April 13, 1948, No: 112 To the Secretary of state, Washington,

Film: 5, p.52.

؛ دروزه ، المصـــدر  ٢١٥)، ص١٩٥٥) أكـــرم زعیتـــر ، القضـــیة الفلســـطینیة ، دار المعـــارف ، (القـــاهرة ، ١٠٤(

ـــــي  ٢٦، ص ٥الســـــابق ، ج ـــــدة القـــــبس ، (دمشـــــق) ، العـــــدد  ٢٦٦، المصـــــدر الســـــابق ، ص؛ عل ؛ جری

) فـــــــــــي ٣٤٥؛ جریـــــــــــدة لـــــــــــواء االســـــــــــتقالل ، (بغـــــــــــداد) ، العـــــــــــدد ( ١٩٤٨/نیســـــــــــان/١٣) فـــــــــــي ٣٥٨٧(

  . ١٩٤٨/نیسان/١٥

  .١٠٢-١٠١، ص ص٣) الخوري ، حقائق لبنانیة ، ج١٠٥(

مفوضــیة العراقیــة فــي القــدس ، كتــاب ) ، تقــاریر ال٣١١,٣١٦) د.ك.و، ملفــات الــبالط الملكــي ، ملفــه رقــم (١٠٦(

ـــدیوان الملكـــي المـــرقم (س/ ـــة العراقیـــة إلـــى ال )، ١٩٤٨/أیـــار/٢٢) والمـــؤرخ فـــي (١١/١٩٧٠وزارة الخارجی

ــــه رقــــم ( ١٠١) ، ص ٣٣الوثیقــــة رقــــم ( ــــبالط الملكــــي ، ملف ــــات ال ــــ٣١١,٤٦٨٤؛ د.ك.و، ملف اریر ) ، تق

ل (مصـیر القسـم العربـي مـن ة الخارجیة العراقیـة حـو تقریر المفوضیة إلى وزار المفوضیة العراقیة في عّمان،

  . ٢٠)،ص١٩الوثیقة رقم (، )١٩٤٨/أیار/٢٣) والمؤرخ في(٢٧/٢٣/٢٣/٦فلسطین)المرقم (

)، ١٩٤٩-٦٣٧) ملف وثائق فلسطین(مجموعة وثائق وأوراق خاصة بالقضـیة الفلسـطینیة) ، الجـزء األول (٠٧١(

دول العربیة ، الوثائق الرئیسیة في قضیة فلسطین ، ؛ جامعة ال ٩٣٣-٩٣١) ، ص ص١٩٦٩(القاهرة ، 

؛ ســامي الصــلح، أحــتكم  ١٣٤-١٣١) ،ص ص١٩٧٤) ، (القــاهرة ، ١٩٥٠-١٩٤٧المجموعــة الثانیــة (

) فـي ٣٨٨٦؛ جریـدة النهـار ، (بیـروت) ، العـدد ( ٨٩) ، ص ١٩٧٠إلى التاریخ ، دار النهار، (بیروت ،

  .١٩٤٨/أیار/١٦

عزیـــز عبـــد المهـــدي ردام ، فلســـطین والغـــزو الصـــهیوني ، مطبعـــة جامعـــة بغـــداد ،) عـــادل حامـــد الجـــادر و ١٠٨(

  .١٨١) ، ص١٩٨٤(بغداد ، 

) مقاتـــل ، وهـــي كـــاآلتي : عراقیـــة ، أردنیـــة ، مصـــریة ، ســـوریة، ٢١٥٠٠) تجـــاوز عـــدد القـــوات العربیـــة (١٠٩(

.ك.و، ملفـــات الـــبالط یمنیـــة (تحـــت قیـــادة واحـــدة) . ینظـــر: د-ولبنانیـــة (تحـــت قیـــادة واحـــدة) ، وســـعودیة

) ، تقــاریر المفوضــیة العراقیــة فــي عّمــان ، تقریــر المفوضــیة إلـــى وزارة ٣١١,٢٨٢٥الملكــي ، ملفــه رقــم (

الخارجیـــــة العراقیـــــة عــــــن (الوضـــــع العســــــكري العـــــام لجیـــــوش الحكومــــــات العربیـــــة فــــــي المیـــــدان) المــــــرقم 

  . ٢٧-٢٦ ) ، ص ص٢١) ، الوثیقة رقم (١٩٤٨/أیار/١٦) والمؤرخ في (١٦٥/٢٧/٩(

  .٩٤١، ص١، جفي: ملف وثائق فلسطین ١٩٤٨/أیار/٢٩رار مجلس األمن الدولي الصادر في) ینظر ق١١٠(

اضـــره ومســـتقبله، اإلســـرائیلي فـــي ماضـــیه وح-) عـــادل مالـــك ، مـــن رودس إلـــى جنیـــف : الصـــراع العربـــي١١١(

  .١٥٥السابق ، ص؛ العبیدي ، المصدر ١٣٣) ، ص١٩٧٤، (بیروت ،تقدیم: شارل مالك، دار النهار

  .٨٨؛ الصلح ، أحتكم إلى التاریخ ، ص ١٣٣) مالك ، المصدر السابق ، ص١١٢(

" ، مجلــــة آفــــاق  ١٩٤٨ن ســــنة ) حســــان حــــالق ، " موقــــف لبنــــان العســــكري والسیاســــي مــــن حــــرب فلســــطی١١٣(

  .٨٨؛ الصلح ، أحتكم إلى التاریخ ، ص ٢٦، ص ١٩٨٠) ، تشرین األول ، ٢(بغداد) ، العدد (عربیة،



عة الدول العربیة من القضیة الفلسطینیةفي جامموقف لبنان

١٠٦

(لنـــدن ،) نصـــوح بابیـــل ، صـــحافة وسیاســـة ســـوریة فـــي القـــرن العشـــرین ، ریـــاض الـــریس للكتـــب والنشـــر،١١٤(

  .١١٥؛ األنصاري ، المصدر السابق ، ص ٣٤١) ، ص١٩٨٧

  .١٩٤٨/حزیران/١٧) في ٣٦٣١) جریدة القبس ، (دمشق) ، العدد (١١٥(

ــــادوت ینظــــر: د.ك.و١١٦( ــــت برن ــــص مقترحــــات الكون ــــم ) للتفاصــــیل عــــن ن ــــه رق ــــبالط الملكــــي ، ملف ــــات ال ، ملف

) ، تقاریر المفوضیة العراقیة في القدس ، كتاب وزارة الخارجیة العراقیة إلـى الـدیوان الملكـي ٣١١,٤٨٤٩(

) ، ٦) ، الوثیقــة رقــم (١٩٤٨/حزیــران/٢٨) والمــؤرخ فــي (٣٣/٣٣/٨المــرقم (أ/حــول (مقترحــات برنــادوت)

  .١٩٤٨/حزیران/٢٩) في ٣٦٣٩؛ جریدة القبس ، (دمشق) ، العدد ( ٨ص 

  .١٠٦، ص ٣) الخوري ، حقائق لبنانیة ، ج١١٧(

  .١٩٤٨/تموز/٤) في ٣٦٤٣) جریدة القبس ، (دمشق) ، العدد (١١٨(

  .١٨٥؛ الجادر وردام ، المصدر السابق ، ص ٢٧٥) علي ، المصدر السابق ، ص١١٩(

  .٢٧٥) علي ، المصدر السابق ، ص١٢٠(

) ، تقـاریر المفوضـیة العراقیـة فـي عّمـان ، كتـاب ٣١١,٥٤٣٦الملكي ، ملفـه رقـم () د.ك.و، ملفات البالط ١٢١(

) والمــؤرخ ١٦/١٦/٥المـرقم (وزارة الخارجیـة العراقیـة إلـى الــدیوان الملكـي حـول (جلسـات الجامعــة العربیـة)

-١٩٦،ص ص٢؛ دروزه ، المصـدر السـابق ، ج ٢٣) ، ص ١٧) ، الوثیقة رقـم (١٩٤٨/تموز/١٨في (

قضیة الفلسطینیة في مختلف مراحلها).. (ال١٩٧

؛ حـالق ، موقـف لبنـان العسـكري والسیاســي ،  ٢٥٥) حـالق ، موقـف لبنـان مـن القضـیة الفلســطینیة ، ص ٢٢١(

  .١٥٩؛ العبیدي ، المصدر السابق ، ص ٢٦ص

  .١٠٨، ص ٣) الخوري ، حقائق لبنانیة ، ج١٢٣(

) المصدر نفسه.١٢٤(

  .٢٦ي والسیاسي ، ص) حالق ، موقف لبنان العسكر ١٢٥(

) ، تقاریر المفوضـیة العراقیـة فـي القـاهرة ، مـذكرة ٣١١,٤٨٥٢) د.ك.و، ملفات البالط الملكي ، ملفه رقم (١٢٦(

) ، الوثیقــة رقـــم ١٩٤٨/أیلـــول/١٧) والمؤرخـــة فــي (٦٠/١/٢٦/٩األمانــة العامـــة للجامعــة العربیـــة المــرقم (

  .٨٨) ، ص٨٤(


