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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون ا /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ث

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للف –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح إلى )ُمحك

َ
حص األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ي: يرسل بدون اسم .يج
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر ل
َ
لبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)ية التقل عن نكليز واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يج
َ
ب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د يعمل الباحث على تحد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن ير
َ
اعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لف
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
قراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ة وال  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتى   أ ِ

 تعب 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 1958 -1943   نواب بريوت والقضايا االجتماعية

 جاسم حممد خضري اجلبوريو   عبداحلميد خضريلطاف َأوسام 

25/2/2021 تأريخ القبول:       11/2/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

في تاريخ لبنان  الم ددمن أعقد  1958حتى عام  1943الواقعة بين عام  المدَّة عد  ت        
معاصر ، إذ مرت لبنان بمتغيرات على األصعدة كافة وعلى رأسها الصعيد االجتماعي ال

وذلك نتيجة لإلفرازات التي خلفتها سلطة االحتالل الفرنسي على المجتمع اللبناني ، 
ناهيك عن ظروف البالد التي شهدت تأثرًا واضحًا أثناء الحرب العالمية الثانية 

واضحًا لنواب بيروت للمطالبة بحقوق فئات المجتمع  شكلت دافعاً  الَّتي،  1945_1939
صيانتها ، لذلك آثر الباحث اختيار  ِإلىاللبناني والعمل على تشريع القوانين التي تهدف 

تكمن  الَّذي 1958_1943المدة  فيالموضوع للدور الكبير الذي أبداه نواب بيروت  
ثر مباشر أ  بالفرد اللبناني وذات أهميته كونه يعد من الحلقات المهمة التي لها صلة 

وعلى رأسها قضايا مهمة وهي العدالة والضمان االجتماعي والنقابات العمالية وقضايا 
 الموظفين والقضايا األخالقية والصحة العامة وقضية السجناء والسجون.

 .ةياالجتماع ايالقضا  ،روتيب ،نوابالكلمات المفتاحية:     
 المقدَّمة :           

حلقللللة مهمللللة مللللن  1958_1943 والقضللللايا االجتماعيللللةثللللل دراسللللة نللللواب بيللللروت تم
تطلورات عللى  الملدَّةللبنان المعاصر، إذ شهدت لبنان أثنلاء هلذه  التاريخ االجتماعيحلقات 

رافقهلا  الَّتليبدأت بنيلل لبنلان اسلتقالله السياسلي علن فرنسلا  الَّتيالمستوى السياسي الداخلي 
ت لبنللان بأوضللاع ذ مللرَّ ، إِ حللديًا أمللام مجلللا النللواب اللبنللانيت مشللاكل سياسللية كبيللرة شللكلت

ا واضللحًا علللى القضلللايا االجتماعيللة أهمهللا الثللورات اللبنانيللة واالحلللتالل سياسللية شللكلت أثللرً 
والفرنسللي وظللروف الحللروب الحللرب العالميللة الثانيللة ومللا تبعهللا مللن صللراع بللين المعسللكرين 

                                                 

 كلية اآلداب/جامعة الموصل .التاريخقسم /طالب ماجستير/ 
 كلية اآلداب/جامعة الموصل .التاريخقسم /مساعد ُأستاذ/ 
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 الَّتلليوسلليطرة فرنسللا علللى البنيللة االجتماعيللة تمثللل بللالحرب البللاردة  الَّللذيالشللرقي والغربللي 
بللرز فيهللا الللدور الفرنسللي بشللكل واضلل   الَّتلليالقللت بضللاللها علللى األوضللاع االجتماعيللة ، 

بالقضلللايا  العنايلللةكسللللطة تشلللريعية فلللي  مملللا علللزز ملللن مطاللللب نلللواب بيلللروت بمعالجتهلللا
إذ يعلد ،  نهلو  بلهاالجتماعية بما يخلدم الواقلع االجتملاعي للشلعب اللبنلاني ويسلاهم فلي ال

عليهلللا  يللللق  للللم  ملللن المواضللليع المهملللة التلللي نلللواب بيلللروت والقضلللايا االجتماعيلللة موضلللوع 
وذلللك فللي  1958وحتللى  1943 عللام الواقعللة بللين المللدَّةفللي  والسلليَّمابشللكل مباشللر  الضللوء

تطلللورًا  فلللي الحيلللاة  الملللدَّةإذ شلللهدت هلللذه ، عهلللد الرئيسلللين بشلللارة الخلللوري وكميلللل شلللمعون 
أدى نللواب بيللروت فيهللا دورًا مهمللا سللواء السلللطة  الَّللذيوازديللاد التمثيللل الللديمقراطي  النيابيللة

التلي شلكلها  حكوملاتعن طريلق ال التنفيذيةالسلطة  أو عن طريق تشريع القوانين التشريعية
 الَّتليمعالجة المشاكل االجتماعية في بيانلات حكوملاتهم الوزاريلة  ِإلىوالتطرق  نواب بيروت

واضلحًا عللى الواقلع االجتملاعي للبنلان علن طريلق إجراءاتهلا الحكوميلة عللى  مثلت انعكاسلاً 
 .    أر  الواقع

وحتللى عللام  1943وتكمللن أهميللة الموضللوع مللن الناحيللة التاريخيللة إن لبنللان منللذ عللام     
رنسلي مر بمتغيرات عديدة القت بثقلها على الواقع االجتماعي ، أهمهلا االحلتالل الف 1958

ات شلكلت تحلديًا ، والحرب العالية الثانية وما صاحبها من تطلور ع اللبنانيواثره على المجتم
، ومللللن هللللذا المنطلللللق يللللأتي دور نللللواب بيللللروت فللللي معالجللللة القضللللايا واضللللحًا علللللى لبنللللان

االجتماعية عن طريق مجلا النواب اللبناني كممثلين علن الشلعب والمطالبلة بحقلوق فئلات 
المطالبللات تشللكل خطللرًا علللى لبنللان وعلللى رأسللها المجتمللع اللبنللاني ومحاربللة القضللايا التللي 

تللزامن مللع ازديللاد  الَّللذيرسللال مشللروع قللانون الضللمان االجتمللاعي المسللتمرة فللي اعسللراع ب ِ 
العاطلين عن العمل ، ناهيك عن المطالبة بحقوق الطبقة العمالة وتوفير العلي  الكلريم لهلا 

لمشلللاكل االجتماعيلللة األخالقيلللة بالصلللحة ومحاربلللة ا العنايلللةومحاربلللة الملللوظفين الفاسلللدين و 
 بواقع السجون والسجناء . العنايةعلى أسها الحشي  والقمار ومنع إقامتها و 

  :أواًل: العدالة والضمان االجتماعي
نللللواب بيللللروت بقضللللية العدالللللة والضللللمان االجتمللللاعي ، إذ طالللللب نائللللب  اعتنللللى    
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ئلل الفقيلرة والطبقلات التلي بالعوا العنايلة، ب 1948آب  3في جلسلة  ()بيروت سامي الصل 
تعي  بمستوى معاشي متلدني ، ودعلا الحكوملة اللبنانيلة باعسلراع بل خراع مشلروع الضلمان 

)حيللز الوجللود لمللا للله مللن اثللر واضلل  علللى المجتمللع ِإلللىاالجتمللاعي  ، كمللا انتقللد النائللب  (
تلللأخر مشلللروع قلللانون الضلللمان االجتملللاعي فلللي ظلللل  1950شلللباط  23الصللل  فلللي جلسلللة 

( عاطل ، وضلرورة األخلذ  30،000العاطلين عن العمل والبالغ عددهم أكثر من ) ازدياد 
باعتراضات العملال لمشلروع القلانون بملا يخلدم مصلالحهم ، مطالبلًا بضلرورة إخلراع القلانون 

)حيز الوجود أسوة ببقية الدول التي طبقته ِإلى ). 
أدخللللت فلللي  تللليالَّ وزارة الشللل ون االجتماعيلللة ،  اسلللتحداثتلللم  1951حزيلللران  1وفلللي 

)اختصاصلللاتها جميلللع القضلللايا المتعلقلللة بالشللل ون االجتماعيلللة فلللي لبنلللان لللد، إذ  ( نائلللب  أ كَّ
، على مضلي  1951حزيران   19في جلسة المجلا المنعقدة في ( )بيروت عبداهلل اليافي

                                                 

، أكمللل دراسللته  1890عللام  سياسللي لبنللاني مللن الطائفللة السللنية ولللد فللي مدينللة عكللاسللامي الصللل    ( 1)
، وانتخللب نائبللًا عللن  1912ة فيهللا عللام الجامعيللة فللي بللاريا وحصللل علللى شللهادة الحقللوق والعلللوم السياسللي

( ، شلللللارك فللللللي 1964،   1957،  1953،  1951،  1947،  1943بيلللللروت لسلللللت دورات انتخابيللللللة )
أعمللال اللجللان النيابيللة وأصللب  رئيسللًا للجنللة العمللل والشلل ون االجتماعيللة و رئيسللًا للجنللة اعدارة والعللدل عللام 

اللوطني ، شلغل منصلب رئليا اللوزراء علدة ملرات بلين  وعضوا في لجنتي الش ون الخارجية واللدفاع 1945
. للتفاصلليل  1968( ، للله علدة م لفللات أهمهللا أحلتكم الللى التللاريخ ، ملات عللام  1958_  1942األعلوام ) 

عللللن دوره السياسللللي ينظللللر   نللللدى شللللهاب محمللللد المحمللللدي ، الللللدور السياسللللي لسللللامي الصللللل  فللللي لبنللللان 
( ؛ مللذكرات  2013كليللة التربيللة ،  ) جامعللة األنبللار ، ، رسللالة ماجسللتير ميللر منشللورة ،  1968_1942

 ( .1960، أربعة أجزاء ، دار الفكر العربي ،   ) بيروت ،   1960-1890سامي بك الصل  
(  1اللدور التشلريعي السلادا ، العقلد االسلتثنائي األول ، الجلسلة )  ( محاضر مجلا النواب اللبنلاني ،2) 

 . 12، ص 1948أب  3المنعقدة في 
 . 7، ص  1950شباط  23( المنعقدة في  11المصدر نفسه ، العقد االستثنائي الثاني ، الجلسة )  (3)
دراسلللة تاريخيلللة وثائقيلللة ،  1975_1943جاسلللم محملللد خضلللير الجبلللوري ، مجللللا النلللواب اللبنلللاني  (4)

 . 382(، ص  2006أطروحة دكتوراه مير منشورة ، كلية اآلداب ، ) جامعة الموصل ، 
في بيلروت ، درا فلي الكليلة األساسلية العثمانيلة ، ثلم انتقلل اللى كليلة  1901داهلل اليافي   ولد عام ( عب5)

، حصلللل عللللى شلللهادة اللللدكتوراه ملللن جامعلللة  1923اآلبلللاء اليسلللوعيين وحصلللل عللللى شلللهادة الحقلللوق علللام 
الحقللوق ، أنتخللب  ، فكللان حينهللا مللن أوائللل اللبنللانيين الللذين نللالوا شللهادة الللدكتوراه فللي 1926السللوربون عللام 

،  1951،  1947، 1943،  وفللللاز فللللي عللللدة دورات انتخابيللللة  1937نائبللللًا ألول مللللرة عللللن بيللللروت عللللام 
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الحكومللة قلللدمًا فللي سلللبيل تنظللليم وزارة الشلل ون االجتماعيلللة المسلللتحدثة تنظيمللًا حلللديثًا يتفلللق 
اجللات الللبالد ، والمضللي بعللزم علللى إرسللال مشللروع الضللمان االجتمللاعي والصللحي وفللق وح

أسللا تجعللله سللهل التنفيللذ بالنسللبة ألوضللاع الللبالد االجتماعيللة وعمكاناتهللا الماليللة ، بشللكل 
)يخدم المجتمع ويوفر السعادة والعمل له ) . 

اللوزاري اللذي نائلب بيلروت سلامي الصلل  فلي بيلان حكومتله  أ كَّلدوفي السياق نفسله ، 
، إن حكومتلللله أناطللللت وزارة الشلللل ون  1952شللللباط   19ألقللللاه علللللى مجلللللا النللللواب فللللي 

االجتماعيللة بللوزير يقتصللر نشللاطه عليهللا دون سللواها ، والغايللة مللن ذلللك حسللب مللا وصللفها 
قللائاًل   ع عللالع أسللباب الهجللرة و وتعللديل قللانون العمللل بشللكل يلل من العمللل للبنللانيين علللى 

)وفور وي منهم من العوز والفاقة وموائل والعجز والشيخوخة عوجه يكفل عيشهم الم ) . 
، عللى ضلرورة المضلي قلدمًا  1953أيلار  12وشدد النائلب صلائب سلالم فلي جلسلة 

بالفئللة الكادحللة فللي المجتمللع ، عللن  العنايللةبللالتخلص مللن آفللات الجهللل والمللر  والفقللر ، و 
ة ، والعلالع المجلاني ، والتعلليم ، طريق تلوفير المسلتلزمات الضلرورية مثلل الطبابلة المجانيل

عادة النظر في قانون العمل بشكل يتناسب و الضمان االجتماعي )وا  ) . 
بالفئلات  العنايلة، عللى  1954أيللول  28سامي الصل  في جلسة المجلا  فلي  أ كَّدو 

المحرومللة ومنهللا األيتللام واألحللداث والمتسللولين والعجللزة ، ع وكخطللوة أولللى عقللرار الضللمان 
تمللاعي سللتعمل الحكومللة علللى تعملليم الضللمان الصللحي علللى األسللاا النمللوذجي الللذي االج

                                                                                                                         

، وتقللللللد  1968_1938( مللللرات بلللللين األعلللللوام ،  10، عللللين رئيسلللللًا لمجللللللا اللللللوزراء )  1968،  1953
واقفلله السياسللية الداعمللة مناصللب وزاريللة عديللدة ، عللرف اليللافي فللي عالقتلله المقبولللة نوعللًا مللا مللع فرنسللا ، وم
. للتفاصليل علن  1986للقضية الفلسطينية ، باعضافة اللى مقاومتله لسياسلة األحلالف الغربيلة ، ملات علام 
دوره السياسللللي فللللي لبنللللان دوره السياسلللي ينظللللر   محمللللد جللللابر عنلللاد روضللللان العبللللودي ، عبللللداهلل اليلللافي و 

 ( .2014نسانية، )جامعة ذي قار ، للعلوم اع، رسالة ماجستير مير منشورة ، كلية التربية 1986_1901
المجللد ،  1984_1926البيانلات الوزاريلة اللبنانيلة ومناقشلاتها فلي مجللا النلواب  ( يوسف قزما خوري ،1)

 . 223(، ص  1986الطبعة األولى ، م سسة الدراسات اللبنانية ، ) بيروت ، األول ، 
،  اعصدار الرابع  2003 - 1943ت الوزارية والوزراء سنة البيانا 60حكومة في  65( حكومات لبنان 2)

 .  84( ، ص  2003، تقديم جان ملحه ، الطبعة األولى ، مكتبة لبنان ناشرون ، ) بيروت ، 
(  9محاضلللر مجللللا النلللواب اللبنلللاني ، اللللدور التشلللريعي السلللابع ، العقلللد العلللادي األول ، الجلسلللة )  (3)

 . 4، ص  1953أيار  12المنعقدة في 
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)بوشر به في صفوف العمال النقابين ع ) . 
 ثانيًا: العمال والنقابات العمالية

، نتيجة لسوء األوضاع  1908ظهرت مسألة التنظيم النقابي ألول مرة عام 
منظمة نقابية في بيروت وتلتها ، إذ تأسست أول عاشية قبل الحرب العالمية األولىالم

تأسيا جمعيات عمالية أخرى ، ومن الجدير بالذكر إن هذه الجمعيات كانت تعطى 
لعدم وجود تشريع نقابي  1908الرخص وفق قانون الجمعيات العثماني الصادر عام 

)لها ) . 
واجهت النقابات العمالية في عهد االنتداب الفرنسي صعوبات في تكوينها الداخلي 

الحصول على راء قمع األجهزة األمنية المتمثلة بسلطة االنتداب ، إال انها تمكنت من ج
، وأسهمت في تأمين حقوق ومصال  الطبقة العاملة في خو  االعتراف الواقعي لها

معارك االستقالل، وفي مرحلة االستقالل شهدت الحركة النقابية العمالية تطورًا واسعًا 
بناني وظهور صناعات جديدة خاصة بعد أن توقفت الصادرات بفعل انتعا  االقتصاد الل

)نقابي ِإلىلبنان ، مما جعل الحركة النقابية تتحول من عمل تعاوني  ِإلىالفرنسية  ) . 
ي الجانللللب العمللللالي والنقللللابي باهتمللللام مجلللللا النللللواب ، إذ طالللللب النائللللب عللللن وحظللل

تخللللاذ اعجللللراءات ، با 1944تمللللوز  11بيللللروت سللللامي الصللللل  مللللن الحكومللللة فللللي جلسللللة 
)الالزمللة لحللل مشللاكل الطبقللة العاملللة فللي الللبالد كللانون   20، وكللرر مطالبتلله فللي جلسللة  (

بالطبقلللة العامللللة والعلللاطلين علللن العملللل وتلللوفير أسلللباب التجلللارة  العنايلللة، ب 1945الثلللاني  

                                                 

 . 333خوري ، البيانات الوزارية اللبنانية ، ص  (1)
حيلاة سلتيتية ، الحركلة النقابيلة فلي لبنلان وفاعليتهلا االجتماعيلة ، رسلالة ماجسلتير ميلر منشلورة ، كليللة  (2)

 . 8_7( ، ص  1973اآلداب ، ) جامعة بيروت العربية ، 
(  1995م سسلة فريلد يلري  ، ) بيلروت ،  يوسف الجباعي ، مساهمات في الثقافة العمالية والنقابيلة ، (3)

؛ ريا  الصمد، الم سسات االجتماعية والسياسية في الدولة الحديثة )النموذع اللبنلاني( ، ) دون  38، ص
 37( ،ص 1978مكان نشر ، 

(  1محاضر مجلا النواب اللبنلاني ، اللدور التشلريعي الخلاما ، العقلد االسلتثنائي الثاللث ، الجلسلة )  (4)
 . 6، ص  1944تموز  11دة في المنعق
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)للشباب العامل والعي  الكريم ) . 
، ورفللللع مسللللتواهم المعاشللللي سللللتمرت النقابللللات العماليللللة بالمطالبللللة بحقللللوق العمللللال وا

والثقافي ، وصيانة حقوق النقابات العماليلة جلراء معانلاة العملال ملن أربلاب العملل ، متمثللة 
باعضرابات والضغط على مجلا النواب ب صدار تشريع يحمي حقوقهم ملن طغيلان أربلاب 

)العمل هلا طلر  مشلروع قلانون العملل فلي جلسلات علدة ، نلاق  في ِإللى، األمر اللذي أدى  (
نللواب بيللروت مللواد القللانون، إذ طالللب النائللب هراتشلليا شللامليان فللي جلسللة المجلللا المنعقللدة 

عطلللاء  1946تملللوز  3بتلللاريخ  ، بأنشلللاء صلللندوق تعلللوي  يسلللاهم فلللي تغذيلللة العملللال ، وا 
)عائالت العمال المتوفين منحة أو إكرامية تخفف ملن أعبلائهم ، فيملا اثنلى النائلب عبلداهلل  (

عطللللاء حقللللوقهم بات التللللي قللللام بهللللا العمللللال رااليللللافي علللللى اعضلللل مطالبللللًا بحللللل مشللللاكلهم وا 
نتللائإ إيجابيللة بعيلللدًا عللن التصللعيد ، وأنهلللى  ِإللللىالصلللحيحة التللي تثمللر  الطرائللقباسللتخدام 

جانلب الطبقلة العامللة عيصلال حقلوقهم  ِإللىكلمته بان نلواب بيلروت ومجللا النلواب يقفلون 
)حقوقهمالمشروعة والمضي قدما عصدار تشريع يضمن  ) . 

قيام مجلا النواب ب صدار قانون العمل  ِإلىأثمرت المطالبات النقابية واعضرابات و 
يعد أول تشريع عمالي حرر اليد العاملة من قيود  الَّذي 1946أيلول  23في لبنان بتاريخ 

ووضع لها شروطًا خاصة،  ونظم العالقة بين العامل ورب العمل وطغيان رب العمل
، وحقق وحدة الحركة النقابية وهيأ لها ى لألجر، ووفر الضمانات للعاملووضع حد أ دن

)ظروف االتحاد والمشاركة في بناء المجتمع  ) . 
نائب بيروت ورئيا  أ كَّدلم تكتف الحكومة ب صدار تشريع قانون العمل فحسب ، إذ 

                                                 

 .8، ص 1945الثاني  كانون 20( المنعقدة في  1، الجلسة )نفسه ، العقد االستثنائي الثاني ( المصدر1)
 .  37ستيتية ، الحركة النقابية في لبنان ، ص  (2)
(  5ة ) محاضلر مجللا النلواب اللبنلاني ، اللدور التشلريعي الخلاما ، العقلد االسلتثنائي األول ، الجلسل (3)

 . 7، ص  1946تموز  3المنعقدة في 
 . 7، ص  1946تموز  8(  المنعقدة في  6المصدر نفسه ، الجلسة )  (4)
؛ رئلام صلاحب عللي ، األوضللاع  1946تشلرين األول  2( فلي 40الجريلدة الرسلمية اللبنانيلة ، العلدد ) (5)

منشللللورة ، كليللللة التربيللللة ، )  ، رسللللالة ماجسللللتير ميللللر 1958_1943االجتماعيللللة واالقتصللللادية فللللي لبنللللان 
 . 62(  ، ص  2018الجامعة المستنصرية ، 
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،  1951حزيران  19الحكومة عبداهلل اليافي في بيان حكومته أمام مجلا النواب في 
على الدور الكبير للعامل اللبناني في النهضة االقتصادية واالجتماعية ، وان حكومته 
ستمضي قدمًا باتجاه توفير مساكن للعمال ، وتوفير الرعاية الالزمة لهم من األمرا  

باسر العمال هو من  العنايةوالطوارئ ، كونه عنصر فعال في الدولة ، وان توفير العمل و 
)واجبات الدولة ) . 

 12نائب بيروت صائب سالم في بيان حكومته في جلسة  أ كَّد، وفي السياق نفسه
، على دعم الطبقة العاملة في البالد ، والنهو  بها من خالل توفير الدعم  1953أيار  

)لها ورفع مستواها المعاشي واستخدامها في الصناعة بشكل ي من العي  الكريم لها ) . 

تشرين  1وت عبد اهلل اليافي في جلسة المجلا المنعقدة بتاريخ وانتقد النائب عن بير 
 لصال  شيئاً  تعمل ال الحكومة هذه إن وزارة الش ون االجتماعية  قائاًل   ع 1953األول 
 في ال حقوقهم تخدم ال فهي البالد، في موجود قانون بتنفيذ يطالبون الذين العمال

 وزارة هكذا لبقاء الموجب هو ما أدري ال الوطنية، الشركات في وال األجنبية الشركات
)ضدهمع للقيام بل العمال لخدمة ال وجدت ) . 

بها ، اقدم مجلا النواب في  العنايةنضرًا ألهمية الطبقة العاملة في البالد وزيادة 
، على التصويت على مشروع قانون يقضي بتغيير اسم وزارة  1958أيار 12جلسة 

)ة العمل والش ون االجتماعيةوزار  ِإلىالش ون االجتماعية  ) . 
 ثالثًا: قضايا الموظفين

نواب بيروت بقضايا الموظفين كونهم شريحة مهمة في الدولة وذات ثقل  اعتنى
اجتماعي ، وذلك عن طريق تشريع القوانين التي تساهم في تحسين الظروف االجتماعية 

زالة العقبات التي تقف في طريقهم من خالل المطالبة بحق وقهم ، ففي الجلسة النيابية ، وا 
                                                 

(  3محاضللر مجلللا النللواب اللبنللاني ، الللدور التشللريعي السللابع ، العقللد االسللتثنائي األول ، الجلسللة )  (1)
 . 223؛ خوري ، البيانات الوزارية اللبنانية ، ص 4، ص  1951حزيران  19المنعقدة في 

 . 4، ص  1953أيار  12( المنعقدة في  9العقد العادي األول ، الجلسة )  المصدر نفسه ، (2)
 1( المنعقللدة فللي  12المصللدر نفسلله ، الللدور التشللريعي الثللامن ، العقللد االسللتثنائي األول ، الجلسللة )  (3)

 .3، ص 1953تشرين األول 
 . 388_387( الجبوري ، مجلا النواب اللبناني ، ص 4)
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طر  مشروع قانون رفع مالء المعيشة للموظفين وناق   1944أيار  31المنعقدة بتاريخ 
نواب بيروت المشروع ، إذ طالب نائب بيروت سامي الصل  بتحسين حالة موظفي الدولة 

نائب  أ كَّد، وزيادة تخصيص األموال لتحسين ظروفهم وزيادة رواتبهم المعاشية ، في حين 
( ليرة لبنانية 2،500،000رئيا الحكومة حبيب ابو شهال بان الحكومة رصدت  ) 

) لتحسين أحوال الموظفين ). 
فيما طالب نواب بيروت وهم موسيا ديركالوستيان ومحمد بيضون، وهراتشيا 
شامليان بصرف منحة توازي راتب نصف شهر لجميع موظفي الدولة وعمالها على أن ال 

 المبلغ هذا من أقل الراتب مجموع كان إذا ( ليرة لبنانية ع إال 100)   تقل عن      
)واحدع شهر راتب عندئذ الموظف فيعطى ). 

 19نائب بيروت عبداهلل اليافي ورئيا الحكومة في جلسة المجلا المنعقدة في  أ كَّدو 
 ، على دعم الحكومة للموظفين والمضي ب قرار مشروع قانون مالكات 1951حزيران  

الموظفين ع وتعديل نظام التقاعد للموظفين على أسا جديدة وحديثة تكفل مصلحتهم 
)ومصلحة الخزينة في أن واحدع ، كما انتقد كثرة الموظفين في دوائر الدولة وعدها احدى  (

المطالبات التي وجهت بتسري  الموظفين  ِإلىالمشاكل االجتماعية ، كما ووجه انتقاده 
فت  مجاالت للعاطلين عن العمل من أجل القضاء على الزخم  لىإِ الفائضين ، داعيا 

)الحاصل في طلب الوظائف ) . 
وشدد نواب بيروت على ضرورة محاسبة الموظفين الفاسدين ، إذ دعا نائب بيروت 

 ِإلى 1952تشرين الثاني  4جوزيف شادر الحكومة في جلسة المجلا المنعقدة في 
 ِإلىاسدين وتطهير أجهزة الدولة منهم ، وتقديمهم تشكيل لجان لمحاسبة الموظفين الف

                                                 

(  14اللبنللاني ، الللدور التشللريعي الخللاما ، العقللد العللادي األول ، الجلسللة )  محاضللر مجلللا النللواب (1)
 . 3، ص  1944أيار  31المنعقدة في 

،  1946كلللانون الثلللاني  24( المنعقلللدة فلللي  6( المصلللدر نفسللله ، العقلللد االسلللتثنائي الثلللاني ، الجلسلللة ) 2)
 . 5ص
 . 222( خوري ، البيانات الوزارية اللبنانية ، ص 3)
 . 391جبوري ، مجلا النواب اللبناني ، ص ال (4)
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)المحاكمات ليكونوا عبرة لمن سواهم ، وجاءت مطالبات النواب بالقضاء على الموظفين  (
، التي عّدها نائب بيروت عبداهلل الرشوة وتأخر معامالت المواطنين الفاسدين بعد تفشي
لمجتمع مطالبًا بتطهير م سسات ، بأنها مشكلة تهدد ا 1953أيلول  14اليافي في جلسة 

)الدولة وتنسيب الموظفين في األماكن المناسبة ) . 

ولم يكن نواب بيروت ببعيدين عن المطالبة بزيادة رواتب الموظفين ، إذ طالب 
بزيادة  1956تشرين األول  25النائب عبداهلل الحاع في جلسة المجلا المنعقدة بتاريخ 

رتفاع كلفة المعيشة ، وان تكون زيادة الرواتب بشكل رواتب الموظفين الصغار في ظل ا
اختصاصين ، وأنهى النائب كلمته بان القضاة والمهندسين والدرك ، هم  منمدروا 

ها عناصر مهمة تتوقف عليها تحقيق العدل أل نَّ زيادة في الرواتب  ِإلىالفئات التي تحتاع 
)وحفظ األمن والمواصالت ) . 
نائب بيروت جوزيف شادر عضو اللجنة المالية أثناء مناقشة  أ كَّدوفي السياق نفسه 

تعديل سلم الرواتب ، بان اللجنة درست المشروع وأعطت للموظفين باالتفاق مع الحكومة 
عطائه حقوقه كاملة )حقوقهم بغية تحسين أوضاع الموظف وا  ) . 

لا ، وافق مجفي رفع المستوى المعاشي للموظفينواستجابة لمطالب نواب بيروت 
(  25،000على تخصيص ) 1958تشرين الثاني  25النواب في جلسته المنعقدة في 

، ووافق المجلا كذلك على لموظفين في حال أصابتهم باألمرا ليرة لبنانية لمساعدة ا
)زيادة رواتب الموظفين لتحسين أحوالهم االجتماعية ) . 

 

                                                 

(  5محاضللر مجلللا النللواب اللبنللاني ، الللدور التشللريعي السللابع ، العقللد العللادي الثللاني ، الجلسلللة )  (1)
 . 5، ص  1952تشرين الثاني  4المنعقدة في 

(  6لسللة ) محاضللر مجلللا النللواب اللبنللاني ، الللدور التشللريعي الثللامن ، العقللد االسللتثنائي األول ، الج (2)
 . 7، ص  1953أيلول  14المنعقدة في 

 .4، ص  1956تشرين األول  25( المنعقدة في  2المصدر نفسه ، العقد العادي الثاني ، الجلسة )  (3)
 . 107،ص   1957نيسان  25( المنعقدة في  11المصدر نفسه ، العقد العادي األول ، الجلسة )  (4)
 25( المنعقللدة فللي  4ي التاسللع ، العقللد االسللتثنائي الثللاني ، الجلسللة ) ( المصللدر نفسلله ، الللدور التشللريع5)

 . 14، ص  1958تشرين الثاني 
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 :رابعًا : القضايا األخالقية
 :أ: القمار

ت من خالل جلسات مجلا النواب ، بالمطالبة بالحد من آفة نواب بيرو  اعتنى
القمار ووضع حدًا لها لما لها من إفرازات سلبية على المجتمع ، ففي الجلسة النيابية 

ن وزارة إوزير الداخلية ونائب بيروت صائب سالم  أ كَّد،  1946آب  6المنعقدة في 
جميع المناطق التي يمكن أن ي صار الداخلية تشدد على منع هذه اآلفة بوضع دوريات في 

قفال الدور التي تتعاطى اللعب بالقمار ، مشيدًا بتعاون المواطنين ب خبارهم  فيها اللعب ، وا 
)عن امكنه القمار للحد من هذه اآلفة التي تتنافى والقانون والقيم األخالقية ) . 

روع قانون يتي  مش 1948كانون الثاني  21وكانت الحكومة اللبنانية  قد أحالت في 
لشركات معينة باستثمار المقامرة تحت إشراف وزارة الداخلية ، على أن تخصص عائدات 
القمار لتحسين االصطياف والفنادق ، وحدد القانون لمفوضية السياحة واالصطياف القيام 

، ودرست لجنة اعدارة والعدلية برئاسة نائب ندية القمار واستثمار اللعب فيهاب نشاء أ
ها ترى في إباحة أل نَّ وت سامي الصل  مشروع القانون ووافقت عليه باألكثرية ، ع بير 

المقامرة المنظمة التي ال يسم  بها إال في أندية محدودة وألشخاص معينين رادعًا لأللعاب 
في األندية السرية التي يلإ إليها من يشاء وتجري فيها المناورات والسرقات ع ، كما رأت 

احها مساعدًا قويا لتحسين حالة الفنادق ورفع المستوى المادي للسياحة اللجنة في أرب
)واالصطياف ) . 

لقي مشروع القانون أعاله ردود فعل من أعضاء مجلا النواب وعلى رأسهم نائب و 
 هذا من بمورد لبنان خزينة تغذى أن العار من بيروت حبيب ابو شهال الذي قال   ع انه

 في المشروع هذا عائدات تنفق أن يجوز وال عليها، يقضى نأ ويجب آفة الذي هو  النوع
 موازنة وتغذية تشجيع وهو أال وأشرف أعلى سبيل في تنفق أن يجب بل كهذا سبيل

                                                 

(  7( محاضلر مجلللا النلواب اللبنللاني ، الللدور التشلريعي الخللاما ، العقلد االسللتثنائي األول ، الجلسللة ) 1)
 . 5، ص  1946أب  6المنعقدة في 

تشرين  24( المنعقدة في  7، العقد العادي الثاني ، الجلسة ) المصدر نفسه، الدور التشريعي السادا  (2)
 . 4، ص  1948الثاني  
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)واعحسان ع والخير البر وم سسات البلديات ) . 
وطر  مشروع القانون المتعلق بأنشاء انديه القمار في جلسة المجلا المنعقدة بتاريخ 

ولقي المشروع معارضة بع  نواب بيروت مشددين على أضراره  1951أيار  9
االجتماعية ، إال أن المشروع صوت عليه في نهاية الجلسة باألكثرية مع معارضة عدد 

)من النواب عليه ) . 
( نللواب وهللم  7تقللدم )  ونتيجللة لزيللادة األضللرار التللي يخلفهللا القمللار علللى المجتمللع        

ألبيلر الحلاع، قلبالن عيسلى الخلوري، نصلو  الفاضلل، سلليمان  كل من   يعقوب الصراف،
نائللب بيللروت جوزيللف شللادر بللاقترا  طلبللوا فيلله إلغللاء قللانون القمللار و  العلللي، بشللير عثمللان

نائللب بيللروت ورئلليا الحكومللة عبللداهلل  أ كَّللدنهائيللًا ، وقللد نللاق  مجلللا النللواب االقتللرا  ، و 
لتللي يخلفهللا القمللار علللى المجتمللع ، إال أنلله اليللافي تأييللده وموافقللة حكومتلله علللى األضللرار ا

فلللي الوقلللت نفسللله رأى بلللأن القلللانون يلللدر فوائلللد ماليلللة للدوللللة وان إلغائللله ال يمكلللن أن يكلللون 
لجنللة مختصلة قبللل إلغائله ، وأيللده نائللب بيلروت هنللري فرعللون  ِإلللىارتجلااًل وطالللب ب حالتله 

 لجنتلي المشلروع تلدرا أن جلبوي مصليباً  رأيلاً  الحكوملة رأي أن اعتبلر ف ني قائال   ع لذلك
أضلرارهع ،  ونمنلع فّعاللة مراقبة القمار مراقبة من لنتمكن موافقة فنية بطريقة والعدلية المالية

إال أن علللدد ملللن النلللواب رأوا بضلللرورة إلغلللاء قلللانون القملللار لملللا لللله ملللن آثلللار جسللليمة عللللى 
)غاء القانونالمجتمع ، ووافق مجلا النواب باألكثرية بما فيهم نواب بيروت على إل ) . 

تموز  29 بتاريخأثيرت مناقشة قضية القمار مرة أخرى في جلسة المجلا المنعقدة 
، إذ عرضت لجنة اعدارة والعدلية تقريرًا ب نشاء ناٍد وحيد للقمار يضم مختلف  1954

األلعاب كجزء من دعم السياحة في البالد ، ولقي المشروع رفضًا من نائب بيروت عبداهلل 
الذي عد القمار من أسوء األضرار االجتماعية ، وتساءل كيف للدولة أن تبي  الحاع 

ثم أريد أن أسأل زمالئي الكرام، إذا كانوا هم مع الحكومة يسمحون ع القمار قائاًل   
نوادي القمار فأظن أنهم ال يقرون ذلك ألنفسهم  ِإلىألوالدهم ونسائهم وذويهم بالذهاب 
                                                 

 . 5المصدر نفسه ، ص  (1)
 . 396_395الجبوري ، مجلا النواب اللبناني ، ص  (2)
(  17محاضللر مجلللا النللواب اللبنللاني ، الللدور التشللريعي السللابع ، العقللد العللادي الثللاني ، الجلسللة )  (3)

 . 396؛ الجبوري ، مجلا النواب اللبناني ، ص  7، ص  1951كانون األول  18 المنعقدة في
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وختم كلمته بالقول بان لبنان يرف  القمار والمسكرات ، وان  ع فكيف يجوز إباحته للغير؟
)القضية قضية أخالقية تصب في مصلحة البالد أل نَّ السياحة ال تتوقف إذا منعنا القمار  ) 

. 
ف شادر على اقترا  موقع من يجوز  نائب بيروت، رد  1956تموز  26وفي جلسة 

عدًا إن قانون القمار من القوانين الذي ة في فصل الصيف ، محد النواب بفت  دور المقامر أ
ال يتناسب مع الوضع االجتماعي من الناحية الدينية ، كون أن جميع األديان السماوية 
تحرم القمار التي بسببها على حسب قوله ينتحر كل عام عدد من الناا نتيجة خسارتهم 

ال ، وعلى المجلا أن لثرواتهم ، معدًا القمار خطرًا اجتماعيا على الفقراء ومتوسطي الح
)يرف  أي اقترا  يتعلق بفت  أماكن للمقامرة ) . 

 :ب : الحشيش
، خالل مناقشاتهم الرافضة لزراعته نواب بيروت بمكافحة زراعة الحشي  من اعتنى

 1946أيار 27، ففي جلسة المجلا المنعقدة بتاريخ ما له من آثار سلبية على المجتمعول
مكافحة المخدرات، طالب نائب بيروت عبداهلل اليافي بمكافحة وأثناء مناقشة مشروع قانون 

زراعة الحشي  كون لبنان يحتوي على مساحات واسعة من األراضي المزروعة ، وان 
البلدان العربية وعلى رأسها مصر تتضرر كثيرًا من زراعته ، لذلك واجب على مجلا 

هذه اآلفة الجسيمة ، في  النواب أن يحافظ على صحة جيرانه والشعب اللبناني من خطر
حين عّد نائب بيروت حبيب ابو شهال هذه القضية من القضايا التي تما بسمعة لبنان ، 

بقية األقطار العربية ، محذرًا الحكومة من عدم  علىالحشي  يزرع في لبنان ويوزع  أل نَّ 
)محاسبة زارعي الحشي  وطالب بمحاسبتهم وعدم االستهانة في مثل هكذا قضية ) . 

وأحالت الحكومة اللبنانية التي يرأسها نائب بيروت عبداهلل اليافي على مجلا النواب 
مشروع قانون يقضي بفت  اعتماد إضافي  1951تشرين األول  25بجلسته المنعقدة في 

                                                 

 29( المنعقلدة فلي  15المصلدر نفسله ، اللدور التشلريعي الثلامن ، العقلد االسلتثنائي األول ، الجلسلة )  (1)
 . 15، ص  1954تموز 

 . 30، ص  1956تموز  26( المنعقدة في   13( المصدر نفسه ، الجلسة ) 2)
 27( المنعقللدة فللي  14المصللدر نفسلله ، الللدور التشللريعي الخللاما ، العقللد العللادي األول ، الجلسللة )  (3)

 . 5، ص  1946أيار 
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لتغطية نفقات إتالف ومكافحة زراعة القنب الهندي  ( ليرة لبنانية30،000قدره )
 أن اقشة تكلم نائب بيروت سامي الصل  قائال   ع يجبوالخشخا  ، وبعد فت  باب المن

 بسبب البالد تضررت لقد القانون، خالفوا الذين األشخاص عاتق على المبالغ هذه تقع
 لمنع التدابير تتخذ وان مجاال تفس  ال أن الحكومة من أرجو اآلن ومن الحشي  إتالف
ف الحشي   اليافي بأن إتال، وطمئن رئيا الحكومة عبداهللالمستقبل ع في الحشي  زراعة

، وان الحكومة ستتخذ اعجراءات الالزمة عتالف الحشي  شاماًل في جميع المناطق
)المخزون ، ولن تتوان في هذا الموضوع أيلول  9عزم حكومته في جلسة  أ كَّد، وقد  (

، بان الحكومة مصممة تصميمًا نهائيًا على القضاء على هذه اآلفة في جميع  1953
يتلف فيها الحشي  ، داعيًا من لم  ناطق رمم الشكاوى التي ترد اليها بوجود مناطقالم

)الجميع اعبالغ عنها حفاظًا على سالمة البالد ) . 
الرمم من جهود الحكومات التي تعاقبت بخصوص ذلك إال أن قضية وعلى     

ومة عبداهلل إتالف الحشي  أخذت تشكل عبئًا ماليًا على خزينة الدولة، إذ تقدمت حك
( ليرة لبنانية لمكافحة  60،000اليافي بمشروع قانون يقضي بفت  اعتماد إضافي قدره ) 

الحشي  ، ومن الجدير بالذكر إن هذه المبالغ جعلت نواب بيروت وعلى راسهم النائب 
مسان تويني يطالبون بان تكون نفقات إتالف الحشي  تقع على أصحاب األراضي 

نزال ا هم معروفون على حسب قوله معلنًا استغرابه عن عدم أل نَّ لعقوبات بهم المزروعة ، وا 
، ورد رئيا الحكومة عبداهلل اليافي عليه بان الحكومة ة ب نزال العقوبات بحقهمقيام الحكوم

شكلت لجان لمتابعة األراضي المزروعة التخاذ الوسائل الالزمة لردع المخالفين 
)والمهربين ) . 

، طالب النائب عن بيروت مسان مة في معاقبة مزارعي الحشي الحكو ونتيجة لتلك  
 المحاكم ، قائاًل   ع وهل ِإلى، ب حالة مزارعي الحشي   1955أيار 17في جلسة  تويني

                                                 

تشلرين  25( المنعقدة فلي  4المصدر نفسه ، الدور التشريعي السابع ، العقد العادي الثاني ، الجلسة )  (1)
 . 8، ص  1951األول  

أيللول   9( المنعقدة في  4الثامن ، العقد االستثنائي األول ، الجلسة )  المصدر نفسه ، الدور التشريعي (2)
 . 7، ص  1953

 . 7، ص 1954تموز  29( المنعقدة في  15المصدر نفسه ، الجلسة )  (3)
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 العقاب؟ يطالهم ال الحشي  وزارعو الحشي  عتالف طائلة مبالغ نصرف أن العدل من
 اعتالف عملية أصبحت لقد بناني،الل المكلف كاهل على تقع نصرفها التي المبالغ وهذه
 تبا  أن ف ما أبداً  نقبله ال أمر فهذا الحشي  أسعار لرفع كعملية بل فحسب كالمقامرة ال

ما الحشي  زراعة )جديةع مكافحة تكاف  أن وا  ) . 
، 1955تموز  25جوزيف شادر فقد اتهم الحكومة في جلسة  بيروتا نائب أمَّ 

منع زراعته بداًل من أن تبذل  ِإلىلبًا منها أن تعمد بالتقصير في مكافحة الحشي  ، طا
جهدًا في إتالفه ، وان تعلن أسماء األشخاص الذين حرر بحقهم محاضر تتهمهم بالزراعة 

، في حين عد النائب عن بيروت عبداهلل الحاع  زراع الحشي  هم أصحاب أمالك أل نَّ ، 
 وجي  درك قضية تكون أن قبل واقتصادية اجتماعية قضية ع قضية زراعة الحشي 

 يرون ال الذين اللبنانيين بع  فيها يعي  الحشي  تزرع التي فالمنطقة حشي ، ومكافحة
 تعالإ أن جدياً  إذا كانت تريد  الحكومة وذكر بأن الحشي ، زراعة مير لحياتهم مورداً 
 ياةح طريقة تغيير كيفيةلدراسة  خبراء لجنة تشكل أن فعليها االجتماعية، القضية هذه

)الحشي ع زراعة على إال يعتمدون ال الذين األشخاص أولئك ) . 

انتقد النائب مسان تويني سياسة الحكومة في مطالبتها بزيادة المبالغ المخصصة 
لمكافحة الحشي  ، مبينًا بأن هذه المبالغ تكفي لتعمير المناطق الفقيرة التي تزرع فيها 

ذه المناطق الفقيرة وشق الطرقات فيها وأعمارها به العنايةالمخدرات ، مطالبًا الحكومة ب
نشاء صندوق إنماء اقتصادي القضية  أل نَّ ،  منواستخدام طرائق اعرشاد مع سكانها وا 

نما نتيجة العوز االقتصادي )بحسب قولة اجتماعية وليست إجرامية متجذرة فيهم وا  ) 

 :: الصحة العامة خامساً 
ا من تأثير بقضايا الصحة لما له العنايةب استمر مجلا النواب خالل جلساته     

، والصيدليات وأسعار مستوصفات، والسيما المستشفيات والعلى المجتمع اللبناني
                                                 

 . 20، ص  1955أيار  30( المنعقدة في  15( المصدر نفسه، العقد العادي األول ، الجلسة ) 1)
تملللوز  25( المنعقلللدة فلللي  1االسلللتثنائي األول ) اللللدورة الثانيلللة ( ، الجلسلللة ) ( المصلللدر نفسللله ، العقلللد 2)

 . 4، ص  1955
محاضر مجلا النواب اللبنلاني ، اللدور التشلريعي الثلامن ، العقلد االسلتثنائي األول ) اللدورة الثانيلة ( ،  (3)

 . 4، ص   1955تموز  25( المنعقدة في  1الجلسة ) 
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)األدوية ). 
 :أ : المستشفيات والمستوصفات

ي الواقع الصحي باهتمام نواب بيروت من خالل جلسات مجلا النواب حظ    
بالصحة العامة والنهو  بها ، ففي جلسة المجلا المنعقدة بتاريخ  العنايةعندما طالبوا ب

، عرضت الحكومة مشروع قانون لفت  اعتماد إضافي لوزارة الصحة  1944أيلول  5
نشاء المستوصفات ، وتكلم نائب بيروت عبداهلل  لالهتمام بموظفي الصحة والمستشفيات وا 

والعمل على أنشاء  لصحية والنهو  بهاباألحوال ا العناية ِإلىاليافي داعيًا الحكومة 
 ِإلىالمستشفيات والمستوصفات ودعا المجلا لإلسراع ب حالة مشروع القانون أعاله 

)اللجنة المالية لدرسه واعسراع بتخصيص النفقات ). 

نواب بيروت بالمطالبة ب نشاء المستشفيات في المدن والقرى بما يخدم  واعتنى
نائب بيروت ورئيا الحكومة عبداهلل اليافي في بيان حكومته  دأ كَّ المجتمع اللبناني ، إذ 

، إن حكومته  1951حزيران  19الذي القاه على مجلا النواب بجلسته المنعقدة في 
نشاء  ستعتني بالواقع الصحي وستكمل بناء المستشفيات وتجهيزها باألجهزة الطبية ، وا 

حة العالمية والنهو  بالواقع مراكز لرعاية األمومة والطفولة بمساعدة منظمة الص
)الصحي للبالد ) . 

بالمستوصفات في مدينة بيروت  العناية ِإلىفي حين دعا النائب سامي الصل  
بقاءها وتعزيزها بعد قرار البلدية ب مالق جزء منها بحجة أنها ال تفي بالغر  ، مشيرًا  وا 

اهلل اليافي إن الغاية ( مري  ، ورد رئيا الحكومة عبد 51،000انها عالجت اكثر من ) 
من الغاء المستوصفات جاء بعد إن درست البلدية حالتها ورأت إن وجودها ال ي دي نتائإ 

)مرجوة ، وان الحكومة مستمرة في دعم الواقع الصحي بما يخدم الفقراء من المرضى ) . 
                                                 

 . 403ب اللبناني ، ص  ( الجبوري ، مجلا النوا1)
(  4محاضر مجلا النواب اللبنلاني ، اللدور التشلريعي الخلاما ، العقلد االسلتثنائي الثاللث ، الجلسلة )  (2)

 . 3، ص  1944أيلول  5المنعقدة في 
 . 223خوري ، البيانات الوزارية اللبنانية ، ص  (3)
(  5العقللد العلللادي الثللاني ، الجلسلللة )  محاضلللر مجلللا النلللواب اللبنللاني ، اللللدور التشللريعي الثلللامن ، (4)

 . 3، ص  1953تشرين الثاني   5المنعقدة في 
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 24انتقد النائب بيروت عبداهلل الحاع في جلسة مجلا النواب المنعقدة بتاريخ و 
، وعدم قيامها ببناء ياسة الحكومة في بناء المستوصفاتس 1955رين الثاني  تش

مستوصفات في منطقة راا بيروت ومنطقة الساحل ، مشيرًا إن هذه المناطق تعاني من 
عدم وجود مستوصفات ، وشدد على ضرورة قيام الحكومة ببناء مستوصفات فيها بما 

)يخدم السكان والواقع الصحي فيها ) . 
جلسته سامي الصل  في بيان حكومته الوزاري الذي ألقاه على مجلا النواب ب دأ كَّ و 

حديثة ، إن الحكومة ستوجه اهتمامها لبناء مستشفيات جديدة و 1957آب  22المنعقدة في 
، وستعمل على إنجاز المستشفيات التي بوشر بها والعمل على في المناطق المفتقرة اليها

الطبية الحديثة ، والعمل على تنفيذ مشروع الضمان الصحي إكمالها وتجهيزها باألجهزة 
)واالجتماعي في جلسة المجلا  ، في حين دعا النائب عن بيروت شفيق ناصيف(

بالمستشفيات ودعمها لتكون قادرة  العناية ِإلى،  1958كانون األول  28المنعقدة في 
 األمرا  ومكافحة األوبئةتلقي  األطفال ضد  ِإلىعلى مواجهة األمرا  واألوبئة ، ودعا 

) واألمرا  ) . 
 :ب : الصيدليات وأسعار األدوية

نواب بيروت بمتابعة أسعار األدوية عن طريق المطالبة بتخفي  أسعارها  واعتنى
أيلول  3لا المنعقدة بتاريخ بشكل يتناسب والفرد اللبناني الفقير ، ففي جلسة المج

، ومراقبة ي  أسعار األدوية بمختلف أنواعهاى تخفالنائب عبداهلل اليافي عل  أ كَّد، 1953
األسعار المصر  بها في الفواتير المقدمة لوزارة الصحة بغية التأكد من انها ال تحتوي 

، وتوفير العالجات الالزمة بشكل على من األسعار الصحيحة لألدويةأ على أرقام مغلوطة
)مجاني للطبقات الفقيرة ) . 

ين عن متابعة خطوات الحكومة في تنفيذ بيانها الوزاري ، ولم يكن نواب بيروت بعيد
                                                 

 . 7، ص  1955تشرين الثاني  24( المنعقدة في  9المصدر نفسه ، الجلسة )  (1)
 . 473خوري ، البيانات الوزارية اللبنانية ، ص  (2)
(  7لعقلد االسللتثنائي الثللاني ، الجلسللة ) محاضلر مجلللا النللواب اللبنلاني ، الللدور التشللريعي التاسللع ، ا (3)

 . 4، ص  1958كانون الثاني  28المنعقدة في 
 . 298خوري ، البيانات الوزارية اللبنانية ، ص  (4)
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الحكومة متسائاًل  ِإلى، وجه النائب عن بيروت عبداهلل الحاع س ااًل 1953أيلول  14ففي 
ت على أ كَّدالحكومة اللبنانية  نَّ والسيَّما أ  عن خطواتها تجاه تخفي  أسعار األدوية ، 

 17الفقيرة ، وكان رد رئيا الحكومة في جلسة  بتخفي  األسعار وتوفيره للفئات العناية
 األدوية من وافر قسم أسعار بتخفي  الحكومة ، قائاًل   ع قامت 1953تشرين الثاني 

 بتخفي  لوائ  إصدار تتابع وسوف 1953أيلول  26 بتاريخ صدرت لوائ  بموجب
)ئ  عاللوا هذه وضع من االنتهاء فور متتابعة بصورة األدوية من تبقى ما أسعار ) . 
ا بخصوص الصيدليات فقد طالب النائب عن بيروت عبداهلل الحاع بمراقبة مَّ أ  و 

قفال الصيدليات التي تبيع  منأسعار األدوية التي تباع في الصيدليات  نقابة الصيادلة ، وا 
نقابة قبل الحكومة ، وانتقد في الوقت نفسه بأسعار أعلى من التعريفة المحددة من 

اقل من التعريفة كون الكثير من  بأسعارصيدليات تبيع الدواء  ب مالقا لقيامه الصيادلة
فقد طالب بوضع حد النائب جوزف شادر  أما، يبيعوها باقل بغية مساعدة الفقيرالصيادلة 

)أدنى لألسعار للمحافظة على مستوى األسعار كضمان للصيدلي والفرد ) . 
 :ج : األمراض

الهواء  ( ألمرا  واألوبئة وعلى رأسها التيفوئيدنواب بيروت بمكافحة ا واعتنى    
، طالب  1946تشرين الثاني  13األصفر ( والجدري، ففي جلسة المجلا المنعقدة في 

النائب عن بيروت سامي الصل  من وزارة الصحة باتخاذ التدابير الالزمة وبالسرعة 
(  637اكثر من ) الممكنة لمكافحة مر  التيفوئيد الذي انتشر في زحلة بعد أن سجلت 

حالة مرضية للحمى ، منتقدًا وزير الصحة والحكومة بالتقصير تجاه التعامل مع المر  
الصحي ، وقد رد وزير الداخلية ونائب بيروت  واقعها وعدم زيارة المنطقة لالطالع على

 لم الحكومة إن تقول صائب سالم بان الحكومة اتخذت اعجراءات الالزمة قائاًل   ع إنك
 موجودة الحكومة ولكن األخيرة المدة في مدينة زحلة ِإلى تذهب لم هاأل نَّ  التدابير ذتتخ
..ع وقد وجه الطرفان التهم لبعضهما  المحافظ بشخص ممثلة وهي مكان أي في دائماً 

                                                 

 17محاضر مجلا النلواب اللبنلاني ، اللدور التشلريع الثلامن ، العقلد العلادي الثلاني ، الجلسلة الثامنلة ،  (1)
 . 7، ص  1953تشرين الثاني 

 . 4، ص  1954شباط  11( المنعقدة في  4المصدر نفسه ، العقد االستثنائي الثاني ، الجلسة )  (2)
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رباك عمل الحكومة )بالتقصير وا  ) . 
يفوئيد وعزا النائب عن بيروت صائب سالم  ) وزير الداخلية ( إن انتشار مر  الت

في مدينة زحلة يعود ألسباب فنية منها تلوث مياه الخزانات والينابيع ، وان الحكومة 
خصصت المبالغ الكافية لمعالجتها بالتعاون مع البلدية ، واتخذت الحكومة اعجراءات 

 أمكنة على ثنائي الكلور مسحوق وضعنا ع وقد الالزمة للقضاء على المر  قائال
 ينتشر ال حتى المر  مكان في نرشها أخرى كمية على نحصل أن ووعدنا القاذورات
 ليالً  متواصلة وجعلناها فعدنا البيوت عن ليالً  تقطع زحلة في المياه وكانت الذباب بواسطة
 العاجلة األعمال هي هذه المر  جراثيم معها وتجرف األنابيب في تجري حتى ونهاراً 
)لطمأنينةا في زيادة لكم فصلتها بها قمنا التي الموقتة ). 

 14وطالب النائب عن بيروت رشيد بيضون في جلسة المجلا المنعقدة بتاريخ 
بتلقي  الطلبة وعدم قبول أي طالب في المدارا مالم يحصل على  1947ول تشرين األ

شهادة لقا  ضد مر  التيفوئيد ، فيما طالب النائب عن بيروت حبيب ابو شهال بتوفير 
وزيادة االعتمادات المالية المخصصة لشراء اللقا  من سويسرا ، اللقا  بالسرعة الممكنة ، 

( 800،000منتقدًا اللجنة المالية التي خفضت االعتماد المالي لمكافحة التيفوئيد من ) 
( ليرة ، مشددًا على اتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على  500،000)  ِإلىليرة لبنانية 

عالم المجلا باعجراءات ا )لتي تتخذها الحكومة لمكافحتهالمر  ، وا  ، فيما طالب  (
جل السيطرة أ  لبنان عبر المطارات من ِإلىنائب بيروت حسين العويني بفحص الوافدين 

)على األمرا  ومنها الكوليرا ، لبقاء لبنان معزواًل عن البلدان الموبوءة ) . 
واتخاذ بعيدين عن المطالبة بالقضاء على مر  الجدري ولم يكن نواب بيروت 

كانون الثاني  28الوسائل الصحيحة للقضاء عليه ، ففي جلسة المجلا المنعقدة بتاريخ 
                                                 

(  4محاضللر مجلللا النللواب اللبنللاني ، الللدور التشللريعي الخللاما ، العقللد العللادي الثللاني ، الجلسللة )  (1)
 . 2، ص  1946تشرين الثاني  13المنعقدة في 

 . 2، ص  1946تشرين الثاني  14دة في ( المنعق 5المصدر نفسه ، الجلسة )  (2)
(  7المصلدر نفسله ، اللدور التشلريعي السلادا ، العقلد االسلتثنائي األول ) اللدورة الثانيلة ( ، الجلسلة )  (3)

 . 7_4_3، ص  1947تشرين األول  14المنعقدة في 
 . 2، ص  1947تشرين األول  16( المنعقدة في  8المصدر نفسه ، الجلسة )  (4)
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، طالب النائب عن بيروت شفيق ناصيف بمكافحة هذا المر  قبل انتشاره قائاًل  1958
أ ذكر   المناسبة وبهذه الجدري، مر  لمكافحة قرارا الحكومة اتخذت يومين  ع منذ
 الوحل مدينة التنك، مدينة باسم معروفة مدينة الشرقي بيروت لمدخ على بانه الحكومة
 ِإلى الكرنتينا من لينتقل العاصمة، قلب ِإلى الوباء فيها ينطلق واألمرا ، واألقذار

)العاصمة ع مطالبة بمعالجة األمر بالسرعة الممكنة حفاظًا على بيروت وبقية المناطق ) 

 :سادسًا : أوضاع السجون والسجناء
مجلا النواب بشكل عام ونواب بيروت بشكل خاص بقضايا السجون  عتنىا    

سامي  أ كَّدبحالة السجناء ، إذ  العنايةوالسجناء من خالل المطالبة ب صال  السجون و 
نيسان  11الصل  في بيان حكومته الوزاري الذي القاه على المجلا بجلسته المنعقدة في  

نشاء  العنايةجون ، وتعمل على تنظيمها و بأن حكومته ستولي اهتمامها بالس 1946 بها وا 
)إصالحية لألحداث ، تقدم سامي الصل  بس ال  1953تشرين الثاني  24، وفي جلسة  (

نشاء مدينة رياضية  ِإلى الحكومة مطالبًا بأنشاء سجن حديث للرجال والنساء واألحداث ، وا 
المبالغ الطائلة التي صرفت  من رممعلى ال، منتقدًا الحكومة في التأخير بتنفيذ المشروع 

)بالسجناء والسجون العناية ِإلىعلى بقية المشاريع داعيًا  ) . 
 أعلق أن وعلق النائب مسان تويني على كالم النائب سامي الصل  قائاًل   ع أود

 سجن بناء من األهم إن الصل   ... سامي األستاذ الزميل حضرة قاله ما على بكلمة
 ِإلى السجين حالة مستوى رفع هو المنتجة المجدية المشاريع عجمي من واألهم حديث،
 مجرماً  يخرع بل بريئاً  يخرع ال السجن يدخل الذي البريء نَّ أل   ؛اعنسان كرامة مستوى
 اعجرامية، واألمور الجريمة عن التحدث في يتبارون والمساجين اعجرام، على مفطوراً 
 اللذين والشلل الخمول عن فضالً  السجين، يةعقل على التأثير في عمله يعمل الذي األمر

 يمكن ال السجون هذه أبدًا، فمثل الشما يرون وال عمالً  يعملون ال همأل نَّ  بهما يصابون
                                                 

 28( المنعقللدة فللي  7صللدر نفسلله ، الللدور التشللريعي التاسللع ، العقللد االسللتثنائي الثللاني ، الجلسللة ) الم (1)
 . 4، ص  1958كانون الثاني 

 .   155خوري ، البيانات الوزارية اللبنانية ، ص  (2)
(  9محاضللر مجلللا النللواب اللبنللاني ، الللدور التشللريعي الثللامن ، العقللد العللادي الثللاني ،  الجلسللة )  (3)

 . 8، ص  1953تشرين الثاني    24المنعقدة في 
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حيوانع ، وقد انهى كلمته طالبًا من الحكومة تحسين وضع السجين من  فيها يعي  أن
شغاله بمهن تبعده عن التفك ير باعجرام اذا ما خرع من حيث المأكل والمشرب والترفيه ، وا 

)السجن اعنسانية ال  أل نَّ يتمتع ببيئة جيدة ويعامل ب نسانية  أن ، وان كل سجين يجب (
)ترضى أن يعامل السجين معاملة سيئة )  

                                                 

 . 9( المصدر نفسه ، ص 1)
 . 3، ص  1954نيسان  29( المنعقدة في  20المصدر نفسه ، العقد العادي األول ، الجلسة )  (2)



 
 هـ1443م( /30/12/2021كانون اأَلوَّل )       (                 87/1العدد )ملحق                           

 405 

 :الخاتمـــــــة

يكونلللوا ببعيلللدين علللن للللم  فلللي القضلللايا االجتماعيلللة ، إذ كبيلللًراى نلللواب بيلللروت دورًا أدَّ 
أسللهمت إسللهاما بالغللًا فللي الوقللوف  الَّتلليالضللوء عليهللا فللي مناقشللاتهم بهللا وتسللليط  العنايللة

 ، ونستنتإ مما تقدم  .اوتهيئة سبل النهو  به على المعوقات التي تواجهها
أسهم نواب بيروت في معالجة مشاكل القضايا االجتماعية المهمة وتسليط الضوء .1

كان من  الَّتين االجتماعي عليها في مناقشاتهم ، وعلى رأسها قضية العدالة والضما
 نتائجها استحداث وزارة العمل والش ون االجتماعية .

، إذ تجلت مطالب نواب بيروت بالتركيز على لعماليةدعم الطبقة العاملة والنقابات ا.2
، اللبناني وتحسين ظروفه المعاشية تخصيص األموال الالزمة لتوفير العي  الكريم للعامل

يعد أول تشريع عمالي يحرر اليد العاملة  الَّذيا إصدار قانون العمل كان من نتائجه الَّتي
 من طغيان أرباب العمل .

اب بيروت على تصحي  مسار البيئة االجتماعية بما يتناسب مع المجتمع شدد نوَّ .3
اللبناني بالوقوف بالضد من اآلفات االجتماعية على رأسها القمار ومكافحة المخدرات 

 شكلت مناقشاتهم دورًا مهمًا في مكافحتها . الَّتيوالحشي  
ين حالة نواب بيروت بفئة الموظفين والمطالبة بتخصيص األموال الالزمة لتحس اعتنى.4

، ومحاسبة الموظفين الفاسدين وتطهير م سسات الدولة منهم وتعيين الموظف االجتماعية
 . األشخاص األكفاء بما يخدم الواقع االجتماعي للدولة اللبنانية

وجه نواب بيروت جل اهتمامهم بالصحة كونها ركنًا أساسيا من أركان المجتمع عن .5
طريق مطالبة الحكومة ببناء المستشفيات والمستوصفات في المناطق البعيدة وتحسين 
واقعها الصحي ومكافحة األمرا  واألوبئة وعلى راسها التيفوئيد ، وتخفي  أسعار 

 نقابة الصيادلة . مناألدوية ومراقبة الصيدليات 
بقضايا السجون والسجناء ومطالبة الحكومة بتحسين واقعها وتأهيل السجين  اعتنوا.6

 وتوفير له المآكل والبيئة المناسبة التي تبعده عن التفكير في األجرام ومحاربة المجتمع  .
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Abstract 

    The period between 1943 and 1958 is one of the most 

complex periods in the contemporary history of Lebanon, as 

Lebanon has undergone changes at all levels, especially the 

social level, as a result of the secretions that the French power 

left over the homeland, not to mention the conditions of the 

country that we witnessed during the World War II 1939_1945, 

which motivated the deputies of Beirut to demand the 

international community , therefore, the public opinion for 

choosing the subject for the great role shown by Beirut’s MPs 

during the period 1943-1958 The importance of which lies in 

the fact that it is considered one of the important links related 

to the Lebanese individual and has a direct impact, on top of 

which are important issues: justice, social security, labor 

unions, employee issues, ethical issues, public health, and the 

issue of prisoners and prisons. 

      Key word : Deputies ؛ Beirut ؛ the social issues . 
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