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 1958 ــ 1949جتربة العمل اجليهوي يف لينان 

 جاسم حممد اجليوري. د.م

 29/6/2009: تاروخ القيول 4/5/2009: تاروخ الًقدوم

املقدمــــة 

تشغؿ التحالفات الجبيكية بيف األحزاب السياسية حيزان ىامان في سياساتيا، 
ف التحالؼ باألساس إلما تمعبو مف دكر لإلسراع في تحقيؽ ىدؼ كؿ منيا، إذ 

ىدؼ أم حزب لمكصكؿ السريع إلى السمطة، : ينطمؽ مف كاقعيف ىاميف أكليما 
كضماف السيطرة عمى السياسات الحككمية كعمى الجياز اإلدارم لمدكلة، كثانييما 

. (1)عجز أم منيـ عمى تحقيؽ ذلؾ بمفرده
كتأخذ التحالفات بيف األحزاب السياسية أشكاالن متعددة، تبعان لميدؼ المعمف 

لمتحالؼ مف جية، كلمعالقة التنظيمية بيف أطرافو مف جية أخرل، فقد يككف 
جؿ تحقيؽ ىدؼ كطني كمقاكمة االحتالؿ حتى يتـ تحرير البالد، أالتحالؼ مف 

أك ىدؼ ديمقراطي كمقاكمة الفاشية أك الديكتاتكرية كبناء نظاـ ديمقراطي بديؿ، 
أك ىدؼ اجتماعي كالحد مف االحتكار أك االستثمار كبناء نظاـ اشتراكي، أك 

 كيمعب النظاـ ،(2)ىدؼ سياسي مباشر كتشكيؿ حككمة أك انتخاب رئيس لمدكلة
كالجبية بيذا المعنى، . (3)االنتخابي السائد في البمد دكران ىامان في إقامة التحالفات

تقـك فيما بيف أحزاب كتنظيمات تجمعيا نقاط التقاء أساسية تتمحكر ضمف 

                                                 

 جامعة المكصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ التاريخ .
(1) 

Joseph S. De Huzar Roucek , George B. & associated:Introduction to 
Political science ,2nd edition , Thomas Y. Cromwell Co, (N.Y., 1954), 
p.466.

 

مكريس ديفرجيو، األحزاب السياسية، : لمتفاصيؿ عف مسألة التحالفات بيف األحزاب ينظر( 2)
. 358-328، ص (1977بيركت، )عمي مقمد كعبد الحسف سعد، دار النيار لمنشر، : ترجمة

، المجمد 1975ػ 1949فارس أشتي، الحزب التقدمي االشتراكي كدكره في السياسة المبنانية ( 3)
. 477 ػ 476، ص(1989بيركت، )، الدار التقدمية، 1تككيف الحزب، ط: األكؿ
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تعددت التحالفات كالجبيات السياسية في لبناف . (1)أىداؼ تمثؿ مصالحيا جميعان 
تبعان لطبيعة نظاـ الحكـ السائد، ككانت ىذه التحالفات تعبيران عف تالٍؽ في 
األفكار كالسياسات يتسع أك يضيؽ، يتعمؽ أك ينتيي تبعان لمنقاط المشتركة 

الجامعة، كتأخذ طابعان آنيان عابران أحيانان، كما كانت تأخذ طابعان مستمران كمستقران 
، عدة أشكاؿ (1958ػ 1949)في أحياف أخرل،  كشيد لبناف خالؿ فترة الدراسة 

لجنة األحزاب المؤتمفة، الجبية االشتراكية الكطنية، : لمعمؿ الجبيكم مف أبرزىا
لذا . الجبية االشتراكية الشعبية، مؤتمر األحزاب المبنانية، كجبية االتحاد الكطني

 :يمكف استعراض أىـ ىذه التحالفات عمى النحك اآلتي
 (:1950 ـ ـ1949) جلنة األحزاب املؤتلفة ــ1

تعد لجنة األحزاب تحالفان جبيكيان ضمت مجمكعة مف أحزاب المعارضة 
المرخص ليا آنذاؾ، كالتي التقت أىدافيا حكؿ قضايا الحريات الديمقراطية في 

زب االتحاد كح (2)كتمة التحرر الكطني: لبناف كالعدالة في الحكـ، كتألفت مف
  (4)لحزب التقدمي االشتراكيكا (3)الجميكرم

                                                 

 ، ص(1972بغداد، )شمراف حمادم، األحزاب السياسية كالنظـ الحزبية، مطبعة دار السالـ، ( 1)
100-101 .

، أسسيا عدد مف الشخصيات السياسية 1947 أيار 25كتمة نيابية تشكمت بعد انتخابات ( 2)
عبد الحميد كرامي، جكاد بكلس، كماؿ جنبالط، كقامت بعقد العديد مف : المبنانية أبرزىـ

بشارة الخكرم، : ينظر. االجتماعات لتكتيؿ المعارضة ضد حكـ الرئيس المبناني بشارة الخكرم
، 51 ػ49، ص(1961 ػ 1960درعكف ػ حريصا، )، منشكرات أكراؽ لبنانية، 3حقائؽ لبنانية، ج

. 160، ص(1978بيركت، )؛ كماؿ جنبالط، حقيقة الثكرة المبنانية، 257 ػ 255
 مف قبؿ نعمة ثابت كمأمكف أياس بعد خركجيما مف الحزب القكمي السكرم 1949تأسس عاـ ( 3)

. 478اشتي، المصدر السابؽ، ص: ينظر. ثر إعداـ أنطكاف سعادةأاالجتماعي عمى 
، غايتو السعي لبناء مجتمع ديمقراطي تسكد 1949حزب سياسي أسسو كماؿ جنبالط في عاـ ( 4)

فيو الطمأنينة االجتماعية كالعدؿ كالرخاء كالحرية كالسمـ، اشتير الحزب بمكاقفو المعارضة لحكـ 
فتحي عباس خمؼ مينا الجبكرم، : لمتفاصيؿ ينظر. الرئيسيف بشارة الخكرم ككميؿ شمعكف

، أطركحة 1975ػ 1949الحزب التقدمي االشتراكي المبناني دراسة تاريخية في دكره السياسي 
 (.2007كمية التربية، )دكتكراه، جامعة المكصؿ، 
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كتكلى كميؿ  (3)زب النػداء القكميػكح(2)كحزب الكتػمة الكطنية (1)مة الغساسنةػكمنظ
ككضعت المجنة عدة مطالب كأساس . (5)اسة لجنة األحزاب المؤتمفةرئ( 4)شمعكف

                                                 

، كانتشرت بيف طائفة الرـك األرثكذكس 1943منظمة لمشباب أسسيا نسيـ مجدالني عاـ   ( 1)
، تيدؼ إلى باالسـ نفسو، كأصدرت جريدة (ػ العمؿ ػ النظاـ الحؽ)في بيركت، رفعت شعار 

:  ينظر.  مف قبؿ رئيسيا نسيـ1951تكحيد الشباب العربي، تعرضت لمحؿ عاـ 
Salwa M.Jurdak , The Evolution of Lebanon party polities 1919 – 1947, 

(Beirut,   1947 – 1948) , p.48. 
 أكد الحزب في أىدافو أنو حزب ديمقراطي جميكرم  مف قبؿ أميؿ أده،1943تأسس عاـ   ( 2)

فضؿ شركر، األحزاب . (جريدة الصحافة)في عقيدتو ككيانو، لو جريدة ناطقة باسمو تدعى 
، (1981بيركت، )، دار المسيرة، 1، ط1970 –1930كالتنظيمات كالقكل السياسية في لبناف 

 دراسة 1958ػ 1946؛ بشار حسف يكسؼ، تطكر الحياة الحزبية في لبناف 403 ػ402ص 
. 31-30، ص(2000كمية التربية، )تاريخية، رسالة ماجستير، جامعة المكصؿ، 

 شارؾ فيو العديد مف ،(1945 – 1944)حزب سياسي أسسو كاظـ الصمح بيف عامي ( 3)
 طالب استقالؿ لبناف كتحقيؽ الكحدة العربية، غاب الحزب عف الساحة ،الشخصيات السياسية

عبد الكىاب الكيالي، المكسكعة السياسة، :  لمتفاصيؿ ينظر.السياسة منذ مطمع الخمسينات
 ؛ حسف حمد عبد اهلل 526، ص(1986بيركت، )، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، 2ج

كمية )، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 1958ػ 1941 الصكالغ، التطكرات السياسية في لبناف
. 34 ؛ يكسؼ، المصدر السابؽ، ص119، ص(1990، (ابف رشد)التربية 

، عمؿ في المحاماة، 1934، تخرج مف كمية الحقكؽ عاـ 1900سياسي لبناني كلد عاـ ( 4)
، تكلى 1943، أعيد انتخابو نائبان عاـ 1938، ُعّيَف كزيران لممالية عاـ 1934انتخب نائبان عاـ 

، ُعّيَف كزيران (1958ػ 1952)، انتخب رئيسان لمجميكرية خالؿ الفترة 1947كزارة الداخمية عاـ 
عدناف ضاىر كرياض غناـ، المعجـ النيابي : ينظر. 1987، تكفي عاـ 1975لمداخمية عاـ 

المبناني سيرة كتراجـ أعضاء المجالس النيابية كأعضاء مجالس اإلدارة في متصرفية جبؿ 
 .294 ػ 292ص  (2007بيركت، )، 1، ط2006ػ  1861لبناف 

 المصدر ،؛ أشتي1949 تشريف الثاني 19في  (4353)، العدد (بيركت)جريدة النيار ( 5)
 .479 ص ،السابؽ
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جراء انتخابات حرة في : لمتعاكف مع الحككمة مف أبرزىا  حؿ المجمس النيابي، كا 
 .(1)ظؿ حككمة نزيية، كتأميف الحريات العامة

كاتيمت عيده بالفساد ، (2)عارضت لجنة األحزاب حكـ الرئيس بشارة الخكرم
كما . (3) كقررت عدـ االعتراؼ بشرعية المجمس النيابي،في مجاؿ السياسة الداخمية

، كما "الحزبية العمياء " انتقدت عممية تكزيع الكظائؼ الحككمية ككصفتيا بػ 
انتقدت مشركع المكازنة في اعتمادىا عمى الضرائب غير المباشرة، كطمبت مقاضاة 

المسؤكليف عف عدـ نشر القكائـ االنتخابية في مكعدىا القانكني، كسجمت عمى 
السمطة تفريطيا بمصالح البالد كاعتمادىا سياسة المساكمات الخاسرة، كاتخاذ 

التدابير الالزمة لحماية االقتصاد المبناني كأكدت مضييا في العمؿ عمى أساس 
  .(4)المبادئ التي أعمنتيا

                                                 
(1)

U.S.S.D.L.I and F.A ,1945-1949,Lebanon,Telegram from the American 
Legation, Beirut , September 9, 1949 ,No: 401 ,To the Secretary of state, 
Washington , Film:5 , p21; 

 .1949 أيمكؿ 9في  (4293)  جريدة النيار، العدد 

، درس في مدرسة اآلباء اليسكعييف في بيركت، درس الحقكؽ 1890سياسي لبناني كلد عاـ ( 2)
 كتخرج منيا محاميان، عيف عضكان في مجمس الشيكخ المبناني عاـ 1919في باريس عاـ 

، (1929 ػ 1927)، تكلى رئاسة الحككمة في عيد االنتداب الفرنسي خالؿ السنكات 1926
، انتخب رئيسان لمجميكرية (1943، 1937، 1934)انتخب نائبان خالؿ الدكرات النيابية 

، قدـ 1948، جدد مجمس النكاب انتخابو لكالية ثانية عاـ 1943 أيمكؿ 21المبنانية في 
 ػ 201ضاىر كغناـ، المصدر السابؽ، ص: ينظر. 1964، تكفي عاـ 1952استقالتو عاـ 

203 .
 ؛  1949 تشريف الثاني 19في  (4353)جريدة النيار، العدد ( 3)

U.S.S.D.L.I and F. A ,1945-1949 , Lebanon,Telegram from the American 
Legation , Beirut ,November 19,1949, No: 401 , To the Secretary of 
state, Washington ,Film: 5, p32. 

 22ك  آذار11 شباط ك26في  (4485)، (4449)، (4438) األعداد ،جريدة النيار( 4)
 .1950نيساف



                                   (                   58) العدد –آداب الرافدون 

 م2010/هـ1432

 211 

كميؿ )كفي مجاؿ السياسة الخارجية، عارض رئيس لجنة األحزاب المؤتمفة 
 1ففي الجمسة النيابية المنعقدة في ، (1)مشركع الضماف الجماعي العربي (شمعكف

سؤاؿ لمحككمة المبنانية فيما إذا ترل في  (شمعكف) كجو 1949كانكف األكؿ 
مشركع الضماف الجماعي ما يكفي لربط أكاصر التعاكف بيف الدكؿ العربية مف 

جؿ نصرة القضية الفمسطينية كرد العدكاف الصييكني عنيا ؟، كأجابت الحككمة أ
جؿ كضع أبأنيا مكفقة عمى المشركع كتأمؿ في نجاح المباحثات الجارية مف 

ميثاؽ لمضماف الجماعي يكفؿ التعاكف الكثيؽ بيف الدكؿ العربية، ككجو شمعكف 
انتقاده لممشركع لخمك نصكصو مف أم إلزاـ لمدكؿ العربية باستخداـ القكة المسمحة 
كتنسيؽ العمميات العسكرية لصد أم عدكاف خارجي، كدعا في ختاـ حديثو عمى 

  .(2)ضركرة الحفاظ عمى استقالؿ كسيادة لبناف
مكاقؼ ىامة داخؿ مجمس النكاب  (كميؿ شمعكف)كاف لرئيس لجنة األحزاب 

المبناني، فعمى المستكل االقتصادم طالب بتحسيف كتطكير الزراعة كالصناعة 
كالتجارة مف أجؿ تعزيز االقتصاد المبناني، كشدد عمى ضركرة االىتماـ بالكاقع 

االجتماعي مف خالؿ تحقيؽ العدالة االجتماعية بيف المكاطنيف عف طريؽ كضع 
قانكف لمضماف االجتماعي، كدعا إلى ضركرة تحسيف أحكاؿ مكظفي الدكلة 

عطا ىـ حقكقيـ الكاممة كزيادة ركاتبيـ كرفع مستكاىـ االقتصادم، كرأل بضركرة ئكا 
نشاء صندكؽ مستقؿ لمتقاعد، كما طالب بمنع تعاطي  االىتماـ بالمتقاعديف كا 

                                                 

إلى مجمس جامعة الدكؿ   (الضماف الجماعي العربي)قدمت الحككمة المصرية مشركع ( 1)
بيف األقطار "تحقيؽ تعاكف عسكرم كسياسي "  مف أجؿ 1949 تشريف األكؿ22العربية في

العربية، كتكحيد الجيكد كتنسيؽ المكاقؼ العربية لمكاجية األخطار الخارجية، كقد سمي ىذا 
سامي الحكيـ، : لمتفاصيؿ ينظر. (معاىدة الدفاع العربي المشترؾ)المشركع فيما بعد بػ 

 .260 -258، (1965 ،القاىرة)الضماف الجماعي العربي، مطبعة المعرفة، 
( 6)محاضر مجمس النكاب المبناني، الدكر التشريعي السادس، العقد العادم الثاني، الجمسة( 2)

 .8، 5، ص 1949 كانكف األكؿ 1المنعقدة في 
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المخدرات في لبناف كمنع تيريبيا إلى الخارج، ككضع حد ليذه الظاىرة االجتماعية 
  .(1)السيئة، كمعاقبة األشخاص الذيف يركجكنيا كيبيعكنيا

 ان  خطابيان ، فأقامت ميرجاف1950كثفت لجنة األحزاب المؤتمفة نشاطاتيا عاـ 
 1947 أيار 25ببيركت شارؾ فيو ممثمكا أحزاب المعارضة، كأعمنكا أف انتخابات 

  .(2)التي اتسمت بالتزكير لصالح الحككمة لف تتكرر
كاف ىذا النشاط ىك األخير عمميان لمجنة األحزاب المؤتمفة، إذ أعمف كماؿ 

   .(4)حؿ المجنة1951  كانكف الثاني15في (3)جنبالط
كيمحظ مف عرضنا السابؽ عف المجنة أنيا ائتالؼ سياسي معارض لحكـ 

الرئيس بشارة الخكرم، ككاف إعالف انفراطيا متكافقان مع مكعد االنتخابات النيابية 
 (الجبية االشتراكية الكطنية) التي ستشيد قياـ تحالؼ جبيكم جديد ىك 1951عاـ

 .التي ضمت بعض أعضاء لجنة األحزاب المؤتمفة كاستبعدت آخريف
(: 1953 ـ ـ1951) اجليهة االشرتاكوة الوصنوة ــ2

الحزب التقدمي االشتراكي : جبية نيابية تألفت مف عدة أحزاب أبرزىا 
، (ممثمو بطرس اده)، كحزب الكتمة الكطنية (ممثاله كماؿ جنبالط كأنكر الخطيب)

                                                 

جاسـ محمد خضير الجبكرم، مجمس النكاب : لممزيد مف التفاصيؿ حكؿ المناقشات ينظر( 1)
كمية )،  دراسة تاريخية كثائقية، أطركحة دكتكراه، جامعة المكصؿ1975ػ 1943المبناني

 .397، 396، 392، 389، 381، ص (2006اآلداب، 
 .480أشتي، المصدر السابؽ، ص ( 2)
، 1938، درس الحقكؽ في جامعة السكربكف بفرنسا عاـ 1917سياسي لبناني كلد في عاـ ( 3)

 الحزب التقدمي االشتراكي، كما أسس 1949، أسس عاـ 1947 ك1943انتخب نائبان عامي 
، أسس جبية النضاؿ 1953 الجبية االشتراكية الكطنية، أعيد انتخابو نائبان عاـ 1951عاـ 

، ُعّيَف كزيران لمتربية الكطنية ثـ كزيران لالقتصاد الكطني عاـ 1960الكطني البرلمانية عاـ 
ايغكر : لمتفاصيؿ ينظر. 1977، اغتيؿ عاـ 1972ك1964، أعيد انتخابو نائبان عامي 1960

، دار النيار لمنشر، 4خيرم الضامف، ط: الرجؿ كاألسطكرة، ترجمة: تيمكفييؼ، كماؿ جنبالط
 .128، 125؛ ضاىر كغناـ، المصدر السابؽ، ص (2000بيركت، )
 .480أشتي، المصدر السابؽ، ص( 4)
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، فضالن عف عدد مف (ممثمو غساف تكيني) (1)كالحزب القكمي السكرم االجتماعي
أميؿ البستاني، عبد اهلل الحاج كدكراف ، النكاب المستقميف منيـ كميؿ شمعكف

  .(2)تكسباط
 في الئحة انتخابية مؤلفة مف(3) الشكؼقضاء تحالؼ أعضاء المعارضة ب

، كتعيدكا (كماؿ جنبالط، غساف تكيني، أنكر الخطيب، كميؿ شمعكف كغيرىـ)
بتأييد مشاريع الحزب التقدمي الرامية إلى تأميف سعادة الشعب المبناني، ككقعكا 
عمى كثيقة تضمنت ىذا التعيد بالعمؿ مع أعضاء الحزب التقدمي في المجمس 

تأميف التعكيض عف البطالة لمعماؿ : النيابي لتحقيؽ تسعة مشاريع تتناكؿ
كالفالحيف، كمجانية التعميـ كالزاميتو، كالضماف الصحي لمجميع، كبيكت السكف 

لمكظفي الدكلة كالعماؿ كالمزارعيف، كاستقالؿ القضاء، كتعديؿ قانكف المطبكعات، 
لغاء األلقاب كمشركع ضماف  كتحكيؿ الشركات االستثمارية إلى تعاكنية كطنية، كا 

مع آخريف مف (1)كشكؿ الفائزكف في االنتخابات النيابية .(4)الحريات الحزبية لمجميع

                                                 

"  عمى يد أنطكاف سعادة، أكد الحزب في دستكره عمى أف ىدفو كغايتو 1932تأسس عاـ ( 1)
حياء األمة السكرية  سكريا " ، كاف لو مبادئ أساسية خاصة بالعقيدة القكمية منيا "نيضة كا 

، مف مبادئو اإلصالحية فصؿ الديف عف الدكلة، كتنظيـ "السكرييف أمة تامة " ك"لمسكرييف 
عداد جيش قكم يمكنو تقرير المصير، اتخذ الحزب  االقتصاد القكمي عمى أساس اإلنتاج، كا 

الجيؿ الجديد، ): ، ككاف لو عدة صحؼ ىي(القكة.النظاـ. الكاجب. الكحدة)شعاران لو ىك 
الحزب القكمي السكرم " جياد صالح العمر، : لمتفاصيؿ ينظر. (النظاـ الجديد، البناء الجديد

، ص 1989، (15)، السنة (40)، العدد (بغداد)كحزب مصر الفتاة، مجمة المؤرخ العربي 
  .30-24 ؛  يكسؼ، المصدر السابؽ، ص53- 49

 ؛ سامي ذبياف، الحركة الكطنية 1951 نيساف 4في  (8)، العدد (بيركت)جريدة األنباء ( 2)
بيركت، )، دار المسيرة، 1المبنانية الماضي كالحاضر كالمستقبؿ مف منظكر استراتيجي، ط

 .138، ص(1977
 .(قرية المختارة)قضاء تابع لمحافظة جبؿ لبناف، استقر فيو آؿ جنبالط كتحديدان في ( 3)
، تقارير المفكضية العراقية (2684،311)ك، ممفات البالط الممكي العراقي، ممفو رقـ .ؾ.د( 4)

كالمؤرخ في  (11/11/5/د)في بيركت، تقرير المفكضية إلى كزارة الخارجية العراقية المرقـ 
 نيساف 6في  (4)جريدة األنباء، العدد   ؛ 13، ص (70)، الكثيقة رقـ 1951 آذار 28
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 إذ ُأعمف 1951 أيار 4في  (الجبية االشتراكية الكطنية) (2)الئحة قضاء المتف
  .(3)برنامج الجبية اإلصالحي كنظاميا الداخمي

تضمف برنامج الجبية تعديؿ الدستكر المبناني كاستحداث القكانيف كاألنظمة 
بما يكفؿ حقكؽ المكاطف كحرياتو كحرية الصحافة كتشكيؿ األحزاب السياسية 

لغاء الطائفية السياسية كالحد مف  كتكسيع دائرة المشاركة في االنتخابات النيابية، كا 
صالح النظاـ االقتصادم  سمطات رئيس الجميكرية كاستقالؿ القضاء المبناني كا 

قامة السياسة الخارجية عمى أساس مبادئ ميثاؽ  كالمالي كاالجتماعي كالتربكم، كا 
صالح الجامعة العربية كتدعيـ العالقات مع دكليا   .(4)األمـ المتحدة، كا 

، إذ شاركت في 1952ػ1951عممت الجبية كجبية نيابية، خالؿ الفترة بيف
المناقشات النيابية كقدمت االقتراحات في أكثر مف جمسة، كناقشت القضايا 

االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، ففي المجاؿ االقتصادم اىتـ نكاب الجبية 
بالزراعة كالتجارة، كأكدكا عمى أف التكجيو االقتصادم يساىـ في تطكير الزراعة 

كالتجارة، كشددكا عمى ضركرة إعطاء التجار مركزىـ الياـ ليمارسكا سياسة 
ىا كاقع االقتصاد المبناني كخاصة العممة ؤاالستيراد عمى أتـ كجو، كناقش أعضا

النقدية، كطالبكا بتحسيف قيمة النقد كاتخاذ التدابير الالزمة لمنع تزكير العممة، أما 
في المجاؿ االجتماعي فقد دعا أعضاء الجبية الحككمة المبنانية لمقياـ بتعكيض 
يجاد مصدر عيش كاٍؼ ليـ،  صالح أحكاليـ االجتماعية كا  العاطميف عف العمؿ كا 

كمعالجة أزمة البطالة كالقضاء عمييا، كبخصكص النقابات العمالية طالب 
ىا بالعمؿ عمى تعزيز تمؾ النقابات كرفع مستكل أدائيا عف طريؽ حؿ ؤأعضا

                                                                                                                       

، (1987بيركت، )، الدار التقدمية، 2كماؿ جنبالط، ربع قرف مف النضاؿ، ط  ؛ 1951
 . 138ص  ؛ ذبياف، المصدر السابؽ،157ػ 156ص

كماؿ جنبالط، كميؿ شمعكف، عبد الحميد كرامي، أميؿ البستاني، غساف تكيني : منيـ( 1)
 .138ذبياف، المصدر السابؽ، ص: ينظر. كغيرىـ

 .قضاء تابع لمحافظة جبؿ لبناف، كيعد مف أكبر األقضية في المحافظة( 2)
 ؛  482 ؛ أشتي، المصدر السابؽ، ص1951 نسياف 4في  (8)جريدة األنباء، العدد ( 3)

Fahim Qubain , Crisis in Lebanon , (Washington , 1961) , p.22-23. 
 .483 – 482أشتي، المصدر السابؽ، ص( 4)
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عادة انتخابيا مف جديد كفؽ أسس كقكاعد  جميع النقابات المكجكدة في لبناف كا 
كقكانيف جديدة، ككذلؾ تحسيف أحكاؿ المكظفيف مف ناحية الركاتب كالدرجات 

كطالبكا بتطبيؽ مشركع الضماف الصحي مراعاة لمصمحة المكظفيف  الكظيفية،
كتكفير أسباب الكقاية كالعالج، كبخصكص القضايا التعميمية كالثقافية أكد نكاب 

الجبية عمى ضركرة تأسيس جامعات كطنية لبنانية عمى غرار الجامعات العربية، 
كتأميـ الجامعات األجنبية في لبناف كتحكيميا إلى جامعات حككمية لتمارس دكرىا 

كطالب ، (1)في تزكيد المجتمع المبناني بما تحتاج إليو مف الثقافة كاألفكار الكطنية
ىا بإعطاء المرأة حقكقيا، كما ناقشت العديد مف القكانيف منيا قانكف اإلثراء ؤأعضا

مف أيف لؾ ىذا ؟ الخاص بالمكظفيف كرجاؿ السياسة ككبار )غير المشركع 
كقانكف االنتخابات كالمالكات المركزية، كاستجكاب الحككمة بشأف  (اإلقطاعييف

. (2)التنقالت كالتعيينات الحزبية كاقتراح محاكمة رئيس الجميكرية بشارة الخكرم
 أثر في تصعيد نشاط 1952 تمكز 23كاف لنجاح الثكرة المصرية في 
ىا باستقالة رئيس الجميكرية، كشنت حممة ؤالجبية االشتراكية، إذ طالب أعضا

كاسعة ضده متيمةن إياه بإفساح المجاؿ لممحسكبية كتشجيع التيريب كاالتجار 
  .(3)بالمخدرات، كنددت بالنظاـ الطائفي الذم يستند إليو الدستكر

 تشديد المعارضة ضد 1952 آب 4قررت الجبية في اجتماع عقدتو يـك 
 آب حضره ما 17تاريخ ب (4) (دير القمر) في ان  جماىيرمان الحككمة، كعقدت اجتماع

                                                 

كماؿ جنبالط، كميؿ شمعكف، أنكر )لممزيد مف التفاصيؿ عف مناقشات نكاب الجبية ( 1)
، 386، 382، 376، 370الجبكرم، مجمس النكاب المبناني، ص ص : ينظر (الخطيب

 .403، 401،390 ػ400
؛  1952 كانكف الثاني 11 ك1951 تشريف الثاني16في  (43 ك36)ف اجريدة األنباء، العدد( 2)

 .168 – 167جنبالط، ربع قرف مف النضاؿ، ص
؛ الجبكرم، مجمس النكاب 43، ص(1959بيركت، )جكزؼ مغيزؿ، لبناف كالقضية العربية، ( 3)

 .176المبناني، ص
 .بمدة تقع في كسط محافظة جبؿ لبناف( 4)
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خطب ركزت عمى الطعف  (1) ألقى فيو أعضاء الجبية،آالؼ شخص (10)يقارب 
بشخصية رئيس الجميكرية كعدتو مسؤكالن مباشران عف الفساد كعدـ استقرار 

األكضاع، كطالبتو بتقديـ استقالتو لعدـ قدرتو عمى تسيير أمكر الدكلة، كأقسـ 
يجاد …" جؿ أالحاضركف عمى التضامف مف   تصحيح األكضاع الدستكرية كا 

حكـ ديمقراطي كفقان لبرنامج المعارضة الذم يحقؽ كرامة اإلنساف كيضمف حقكؽ 
كنتيجة لذلؾ عقد مجمس ، (2)"الشعب كحرياتو كيقضي عمى الفساد كالطغياف

 برئاسة بشارة الخكرم تقرر فيو 1952 آب 22الكزراء المبناني اجتماعان طارئان في 
القياـ بإصالحات عاجمة تشمؿ إدارات الدكلة كقكانيف االنتخاب كالبمدية كالمكظفيف، 

نشاء مجالس لإلنماء االقتصادم، إال أف المعارضة أصرت عمى مطالبيا  كا 
. (3)باستقالة رئيس الجميكرية

                                                 

كماؿ جنبالط، كميؿ شمعكف، حميد فرنجية، عادؿ عسيراف، أنكر الخطيب، عبد اهلل : منيـ( 5)
 .الحاج، غساف تكيني، أميؿ البستاني، فضؿ اهلل تمحكؽ كجكرج عقؿ كغيرىـ

، تقارير المفكضية العراقية (2684،311)ك، ممفات البالط الممكي العراقي، ممؼ رقـ .ؾ.د( 1)
كالمؤرخ في  (2/3/417/س)في بيركت، تقرير المفكضية إلى كزارة الخارجية العراقية المرقـ 

 آب 19في  (5110) ؛ جريدة النيار، العدد 52، ص (19)، الكثيقة رقـ 1952 آب 17
 ؛ 99، ص(1970بيركت، )؛ سامي الصمح، أحتكـ إلى التاريخ، دار النيار، 1952

؛ 177 ػ 176؛ الجبكرم، مجمس النكاب المبناني، ص91الصكالغ، المصدر السابؽ، ص
U.S.S.D.L.I and F.A ,1950-1955, Lebanon ,Telegram from the American 
Legation, Beirut,August 17,1952, No:267,To the Secretary of 

state,Washington ,Film:6, p.475. 
، تقارير المفكضية العراقية (2684،311)ك، ممفات البالط الممكي العراقي، ممؼ رقـ .ؾ.د( 2)

 (اجتماع مجمس الكزراء المبناني)في بيركت، تقرير المفكضية إلى كزارة الخارجية العراقية عف 
؛ جريدة القبس 52، ص(86)، الكثيقة رقـ 1952 آب 22كالمؤرخ في  (22/22/1/د)المرقـ 

؛ 92ػ 91؛ الصكالغ، المصدر السابؽ، ص 1952 آب 23في (4665)، العدد (دمشؽ)
 .177 ػ 176ص الجبكرم، مجمس النكاب المبناني،
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كالتنسيؽ مع نكاب مدينة  عممت الجبية عمى تكسيع نطاؽ المعارضة،
الذيف قرركا الدعكة لإلضراب العاـ في بيركت كباقي المدف المبنانية لمدة  (1)طرابمس

  .(2) حتى تتـ استقالة رئيس الجميكرية1952 أيمكؿ 15يكميف اعتباران مف
في المكعد المحدد، تـ إعالف اإلضراب العاـ في العاصمة بيركت كباقي 

المدف المبنانية، كطافت المظاىرات الشكارع مما أدل إلى اصطداميا برجاؿ األمف، 
صرار حركة المعارضة بقيادة الجبية االشتراكية الكطنية،  كأماـ الكضع المتأـز كا 

1952 أيمكؿ 18اضطر الرئيس المبناني بشارة الخكرم إلى تقديـ استقالتو ليمة 
(3). 

 قررت 1952 أيمكؿ 21عقدت الجبية االشتراكية الكطنية اجتماعان ىامان يكـ 
فيو البرنامج الذم يمتـز بو مرشحيا لرئاسة الجميكرية كالمتضمف الحفاظ عمى 

استقالؿ لبناف كضماف كيانو، كعدـ التحيز لدكلة أجنبية، كالتخمص مف الطائفية 
كالعائمية كالمحسكبية في الحكـ، كتعديؿ قانكف االنتخابات، كأف تككف الكفاءة 

كتعيد عضك الجبية  .(4)أساس التكظيؼ كالترقية في المناصب الحككمية
في ىذا االجتماع االلتزاـ بتنفيذ البرنامج الذم  (كميؿ شمعكف)االشتراكية الكطنية 

كضعتو الجبية كااللتزاـ بعدـ القياـ بما يتنافى مع ما كانت تأخذه الجبية عمى 
طالقو  عيد الرئيس بشارة الخكرم، مقابؿ تأييد الجبية لترشيحو لرئاسة الجميكرية كا 

                                                 

عبد الحميد كرامي، ىاشـ الحسيني، سعدم المنال، نصكح الفاضؿ، قبكلي الذكؽ : منيـ( 3)
 .كفؤاد البرط

 .1952 أيمكؿ 13في (5131)جريدة النيار، العدد ( 4)
، تقارير المفكضية العراقية 311,2684ك، ممفات البالط الممكي العراقي، ممؼ رقـ .ؾ.د( 1)

 22 كالمؤرخ في 210/65/في بيركت، تقرير المفكضية إلى كزارة الخارجية العراقية المرقـ س
 .95– 94 ؛ الصكالغ، المصدر السابؽ، ص61، ص(15)، الكثيقة رقـ 1952أيمكؿ 

 )2  ( Reports of American Middle East Commissionary ,File: No:7, Middle 

East / Lebanon , The control of local conflict case studies , ACDA/JR – 
145 III , Lebanon (1958),prepared for the U.S.Arms control,  and 
Disarmament Agency , p.239-240. 
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 تـ انتخاب كميؿ 1952 أيمكؿ 23كفي  .(1)مف ارتباطات السياسات الحزبية
  .(2)شمعكف لمنصب رئاسة الجميكرية بإجماع أعضاء المجمس النيابي

لـ تستمر الجبية طكيالن مع العيد الجديد، إذ بدأت تباشير الصراع مع 
، كبدأ االتجاه يتطكر نحك معارضة 1952 تشريف األكؿ 15الرئيس شمعكف في 

جديدة لعيد شمعكف، إذ حدث خالؼ بيف الحزب التقدمي االشتراكي كالكتمة 
الكطنية التي يتزعميا شمعكف حكؿ االنتخابات الفرعية في الشكؼ لشغؿ المقعد 
الذم شغر بفكز شمعكف برئاسة الجميكرية، األمر الذم أدل إلى خركج الكتمة 

. (3)الكطنية مف الجبية
بدأت الجبية االشتراكية الكطنية مرحمة جديدة في المعارضة، كطالبت كميؿ 

شمعكف بإجراء تطيير شامؿ في أجيزة الدكلة، كاعتماد قكاعد عممية كفنية في 
 حددت فيو مكقفيا 1953 أيار 11التعيينات، كعقدت الجبية اجتماع كطني في 

مف " إلغاء الطائفية السياسية : مف رئيس الجميكرية في ضكء عدة أمكر منيا 
، كالمطالبة بتنفيذ مشركع اإلثراء غير المشركع، كتعديؿ "غير مساكمة كال تردد 

طالؽ الحريات  قانكف االنتخاب عمى أساس زيادة عدد أعضاء المجمس النيابي، كا 
نشاء صندكؽ لمتعكيض العائمي كالضماف الصحي لجميع المبنانييف،  العامة كا 

نشاء المشاريع االقتصادية كاالجتماعية، كطالبت بثالث كزارت ىي  العدلية، : كا 
. (4)االقتصاد كالشؤكف االجتماعية، كالمالية لتنفيذ ىذه المشاريع

، 1953 أيار11عقدت الجبية االشتراكية الكطنية آخر اجتماع ليا في 
كبدأت في مرحمة جديدة السيما بعد اقتراب مكعد االنتخابات النيابية في تمكز 

                                                 
 )3  ( Ibid , p.239-240; .172  جنبالط، ربع قرف مف النضاؿ، ص  

محاضر مجمس النكاب المبناني، الدكر التشريعي السابع، العقد االستثنائي األكؿ، ( 4)
؛ 171؛ جنبالط، ربع قرف مف النضاؿ، ص3، ص1952 أيمكؿ 23المنعقدة في (2)الجمسة

 Reports؛181؛ الجبكرم، مجمس النكاب المبناني، ص96الصكالغ، المصدر السابؽ، ص

of American Middle East commissionary , p.239.     
 ؛ جنبالط، ربع قرف مف النضاؿ، 1952 تشريف األكؿ 18في  (65)جريدة األنباء، العدد ( 1)

 .173ص
 .178-177جنبالط، ربع قرف مف النضاؿ، ص( 2)
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ىا بالتعاكف مع الكتؿ السياسية البرلمانية لتشكيؿ جبية ؤ، كأخذ أعضا1953
  .(1)معارضة جديدة لحكـ الرئيس كميؿ شمعكف

مف خالؿ ما تقدـ، يمكف اعتبار الجبية االشتراكية الكطنية تحالفان سياسيان 
برلمانيان معارضان لبشارة الخكرم أكثر منو تحالفان سياسيان، عمى الرغـ مف كجكد 

برنامج ذم مسحة كطنية ديمقراطية إصالحية، كاستطاع أف يشكؿ اإلطار األكثر 
فاعمية، لبنانيان، في قيادة معركة المعارضة التي أدت في النياية إلى تحقيؽ اليدؼ 

. األساسي مف قياميا كىك إسقاط الرئيس بشارة الخكرم
:  1953 اجليهة االشرتاكوة الشعيوة ــ3

بعد سقكط تجربة الجبية االشتراكية الكطنية كانفراط عراىا إباف انتخابات 
، عمؿ الحزب التقدمي االشتراكي عمى تككيف جبية جديدة لمنضاؿ 1953تمكز 

  .(2)تقـك بتحقيؽ اإلصالحات الضركرية في لبناف
 حضره ، عقد اجتماع في مقر الحزب التقدمي االشتراكي1953 أيمكؿ 2ففي 

أعضاء عف حزب النداء القكمي كبعض األحزاب كالشخصيات الكطنية المستقمة 
كماؿ جنبالط، عبد اهلل )، ككّقع (الجبية االشتراكية الشعبية)كأعمنكا عف تأسيس 
عمى كثيقة تشكيؿ الجبية التي اقترحيا الحزب التقدمي  (الحاج، أنكر الخطيب

كالمتضمنة إقراران بحالة الفكضى التي تعـ البالد، كشعكران بالحاجة إلى اإلصالح، 
  .(3)كتأليؼ مكتب مؤقت لمناقشة ككضع برنامجيا السياسي كاإلصالحي

 الذم يشبو إلى حد 1953 أيمكؿ9ىا كبرنامج عمميا فيءأعمنت الجبية مباد
 األحزاب المتفقة أكثربعيد برنامج الجبية االشتراكية الكطنية كمستمدان مف برامج 

: مع رغبات الشعب المبناني، كتمخص برنامجيا في إقرار المبادئ التالية 

                                                 

 .486 ؛ أشتي، المصدر السابؽ، ص178المصدر نفسو، ص( 3)
 ؛ أنكر الخطيب، األصكؿ البرلمانية في 1953 أيمكؿ 4في  (111)جريدة األنباء، العدد ( 1)

 ؛ جنبالط، 553  -552، ص(1960بيركت، )لبناف كالبالد العربية، دار العمـ لممالييف، 
 .139 ؛ ذبياف، المصدر السابؽ، ص179ربع قرف مف النضاؿ، ص

 .1953 آب 21، 7 تمكز، 17في  (109)، (107)، (104)جريدة األنباء، األعداد ( 2)
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لغاء الطائفية السياسية، كتأميف حرية النشر كالتنظيـ : 1 فصؿ الديف عف الدكلة، كا 
. الحزبي

قرار مبدأ مراقبة دستكرية القكانيف: 2 . تنظيـ السمطات العامة، كا 
قرار مسؤكلية الدكلة عف كؿ عمؿ : 3 ". تعسفي" إطالؽ جميع الحريات العامة، كا 
. إصالح االقتصاد المبناني بشكؿ يؤمف مكارد كافية لسد حاجات الشعب: 4
. تأكيد حياد لبناف إزاء الصراع العالمي القائـ: 5
تحقيؽ الضمانات االجتماعية لممكاطنيف كمكافحة الطبقية كاإلقطاعية كالقضاء : 6

صالح السجكف   .(1)عمى البطالة كتأميف التعميـ اإللزامي االبتدائي، كا 
كاف أكؿ عمؿ قامت بو الجبية ىك تحذيرىا مف تردم األكضاع في لبناف، 

 (كماؿ جنبالط)كأنو يجب العمؿ بسرعة مف أجؿ إنقاذ البالد، كانتقد عضك الجبية 
ق بالضعؼ، كأعمف أف ال أمؿ ءكاصفان أعضا 1953مجمس النكاب المنتخب عاـ 

  .(2)باإلصالح عمى يد ىكذا مجمس
قامت الجبية االشتراكية الشعبية بنشاطات عديدة منيا المطالبة بإلغاء 

 كانكف 10 كنشرت في،(3)الطائفية السياسية داخؿ مجمس النكاب كخارجو
، (4) تقريران سياسيان طالبت مف خاللو إصالح النظاـ الحزبي في لبناف1953األكؿ

، كذلؾ بزيادة عدد 1952كدعت الجبية إلى تعديؿ قانكف االنتخاب الصادر عاـ
                                                 

؛ جنبالط، ربع قرف مف النضاؿ، 1953 أيمكؿ 17في (113)جريدة األنباء، العدد ( 1)
 ؛ 180ص

U.S.S.D.L.I and F.A ,1950 -1955, Lebanon ,Telegram from the 
American Legation, Beirut , September 17,1952 , No:267, To the 
Secretary of state , Washington , Film: 6 , p.475.   

 تشريف األكؿ 2 أيمكؿ،11آب،14في (115)، (112)، (108)جريدة األنباء، األعداد( 2)
1953. 

، تقارير المفكضية العراقية 311,2684ك، ممفات البالط الممكي العراقي، ممؼ رقـ .ؾ.د( 3)
 18كالمؤرخ في  (333/6/س)في بيركت، تقرير المفكضية إلى كزارة الخارجية العراقية المرقـ 

 .36، ص(9)، الكثيقة رقـ 1953كانكف األكؿ 
 جنبالط، ربع قرف مف النضاؿ،  ؛1953 كانكف األكؿ18في (126)جريدة األنباء، العدد، ( 4)

 .186-180ص
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عادة النظر بتقسيـ المناطؽ االنتخابية  كما استنكرت الجبية بقاء ،(1)النكاب كا 
في السمطة بعد الحممة  (1954 آذار 1ػ 1953 آب 16)حككمة عبد اهلل اليافي 

الكاسعة عمييا في المجمس النيابي، كلـ يظير بعد ذلؾ أم نشاط فعمي أك إعالمي 
   .(2)لمجبية

يمكف اعتبار الجبية االشتراكية الشعبية محاكلة قاـ بيا الحزب التقدمي 
االشتراكي لمكاصمة مسار الجبية االشتراكية الكطنية،إال أف ىذه المحاكلة لـ 

:  تستمر طكيالن، كيعكد ذلؾ، لعدة أسباب منيا 
أنيا لـ تنجح في استقطاب قكل سياسية عديدة، إذ كانت تضـ قادة الحزب : أ

عمي )التقدمي االشتراكي مضافان إليو حزب النداء القكمي الذم مثمو النائب 
(. صاحب جريدة التمغراؼ)، ككذلؾ نسيب المتني (بزم

أنيا لـ يكف ليا ىدؼ سياسي مباشر، فبرنامجيا طكيؿ األمد، كىك مشابو : ب
لبرنامج الجبية االشتراكية الكطنية، كلـ يكف ىناؾ حدث سياسي أك اقتراب 
انتخابات نيابية لتستقطب القكل السياسية كالنيابية، فاالنتخابات كانت بعيدة 

بعد )، كمكعد انتخابات رئاسة الجميكرية  كذلؾ (أم بعد أربع سنكات)العيد 
 .(خمس سنكات

: 1958ـ ـ 1953  مؤمتر األحزاب واهلوىات الوصنوة اللينانوة  ــ4

                                                 

اإلشارة إلى أف قانكف االنتخاب  كتجدر. 1954 شباط 20في (134)جريدة األنباء، العدد ( 5)
دائرة انتخابية،  (33)، كقسـ لبناف إلى (44)إلى (77)خفض عدد النكاب مف 1952لعاـ

ماجد :ينظر. سنة حؽ االنتخاب، كجعؿ االنتخاب إجباريان  (21)كمنح المرأة البالغة مف العمر
، مجمة الحياة النيابية  "1922/1992االنتخابات النيابية كتطكر أحكاميا " خميؿ ماجد، 

 .29ػ26، ص1995، المجمد السابع عشر، كانكف األكؿ، (بيركت)
، تقارير المفكضية العراقية 311,2684ك، ممفات البالط الممكي العراقي، ممؼ رقـ .ؾ.د( 1)

كالمؤرخ في  (138/138/2)في بيركت، تقرير المفكضية إلى كزارة الخارجية العراقية المرقـ 
 نيساف 20في (134) ؛ جريدة األنباء، العدد 2، ص(80)، الكثيقة رقـ 1953 نيساف 18

1954. 
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جؿ نصرة قضية مراكش أ مف 1953بدأت نكاة ىذا المؤتمر بالظيكر عاـ 
: كالتنديد باالستعمار الفرنسي، كضـ عدد مف األحزاب كالييئات المبنانية منيا 

الحزب التقدمي االشتراكي كحزب النداء القكمي كالييئة الكطنية كالجبية الشعبية 
كجمعية تحرير المغرب كجمعية الطالب القكمييف كالشبيبة اإلسالمية، كقررت 
إعالف قاعدة عامة ترمي إلى قطع العالقات االقتصادية مع كؿ دكلة أجنبية 

تعتدم عمى دكلة عربية، كتطبيؽ ىذه القاعدة عمى فرنسا إذا لـ تستجب لمنداءات 
. (1)"كاالتصاؿ بالييئات الدكلية ليذه الغاية " العربية كالدكلية 

 لمغاية نفسيا، 1953 تشريف األكؿ 14 أيمكؿ ك14ف في اكما عقد اجتماع
الحزب القكمي السكرم االجتماعي : ضـ باإلضافة إلى األحزاب كالييئات السابقة 

كعصبة تكريـ الشيداء كاالتحاد النسائي العربي كجمعية أنصار السمـ كجمعية 
الشباف المسمميف كجماعة عباد الرحمف كالييئات الطرابمسية، ككجو المجتمعكف 
برقية إلى ىيئة األمـ المتحدة أعمنكا فييا تأييدىـ لمشعب المراكشي كنضالو ضد 

. (2)االستعمار الفرنسي
الييئة الكطنية كالجبية االشتراكية : كما اجتمعت بعض ىذه الييئات منيا

 ،الشعبية كالحزب التقدمي االشتراكي كالمؤتمر الكطني كجمعية أنصار السمـ
 (3)كأصدرت بيانان استنكرت فيو محاكلة الحككمة المبنانية تعديؿ قانكف المطبكعات

. (1)لمحد مف حرية الصحافة
                                                 

. 490 ؛ اشتي، المصدر السابؽ، ص1953 آب 28في  (110)جريدة األنباء، العدد ( 1)
. 1953 تشريف األكؿ 16 أيمكؿ ك18في  (117)ك  (113)جريدة األنباء، العدداف ( 2)
 كالذم نظـ العمؿ الصحفي، لكف ىذا القانكف 1924 أيار 6صدر قانكف المطبكعات في ( 3)

، كبمكجبو الغي التعطيؿ اإلدارم لمصحؼ إال في حالة التعرض 1948 أيمكؿ 2الغي في
عمى أف المطابع كالمطبكعات عمى (المادة األكلى) لرئيس الجميكرية، كقد نص القانكف في

كؿ جريدة كنشرة  (المادة الحادية كالثالثيف)اختالؼ أنكاعيا حرة في حدكد القانكف، كمنعت 
كسائر المطبكعات اف تنشر كقائع جمسات مجمس الكزراء كمجمس النكاب كالمحاكمات السرية 

 أصدر رئيس الجميكرية كميؿ شمعكف 1952 تشريف األكؿ22كدعاكل السب كالقذؼ، كفي
مرسـك قانكف ينظـ الصحافة كالعمؿ الصحفي كقد ألغى بعض األحكاـ التي يكتنفيا الغمكض 

الصحافة المبنانية كدكرىا في حياة لبناف السياسية " خميؿ صابات، : ينظر. 1948في قانكف 
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 بالعمؿ مف أجؿ اإلصالح الداخمي، كجرت 1954بدأت األحزاب منذ عاـ 
لجنة األحزاب كالييئات الكطنية )اتصاالت بيف ممثمييا، كتـ تشكيؿ لجنة عرفت بػ 

لدرس أكضاع البالد، ككضع برنامج إصالحي يشمؿ جميع أجيزة الدكلة،  (المبنانية
 الذم ُأقرَّ 1953كعقد اجتماع آخر لدراسة مشركع تعديؿ قانكف االنتخاب لعاـ 

مف العاـ نفسو، كيقضي بزيادة عدد النكاب كالدكائر االنتخابية،  كنشر في تمكز
كمنع الجمع بيف النيابة كالكظيفة، كجعؿ القضاء المرجع األكؿ كاألخير لكضع 

، (2)القكائـ االنتخابية كتسييؿ ترشيح الحزبييف كتنظيـ كتسييؿ عمميات االقتراع
 1954 تشريف الثاني29 كعقدت لجنة األحزاب مؤتمران صحفيان في بيركت بتأريخ

تال فيو كماؿ جنبالط بياف المجنة تناكؿ فيو الكضع المبناني كالعربي، كأشار إلى 
خطر الطائفية مطالبان بإلغائيا، كما طالب بتعديؿ الدستكر كزيادة عدد النكاب، 

كطالب بدعـ نضاؿ أقطار المغرب العربي، كأشار إلى األخطار المحدقة بالبالد 
العربية عمى يد االستعمار، كختـ جنبالط بيانو منددان بالمشاريع االستعمارية الغربية 

كيناىض ... عمى الشعب المبناني أف يستيقظ لمخطر كأف ينتبو لمصيره"...  :قائالن 
في كؿ مناسبة مشاريع االستعمار الرامية إلى استرقاقو السياسي كاستغاللو 

. (3)..."االقتصادم

                                                                                                                       

أبعادىا . كتطكرىا. أصكليا: في جماؿ زكريا كآخركف، األزمة المبنانية" كاالجتماعية 
. 437 ػ427، ص(1978القاىرة، )المختمفة، 

، تقارير المفكضية العراقية 311,2684ك، ممفات البالط الممكي العراقي، ممؼ رقـ .ؾ.د( 4)
اجتماع الييئات كاألحزاب ) في بيركت، تقرير المفكضية إلى كزارة الخارجية العراقية عف

؛ جريدة 11، ص(2)، الكثيقة رقـ 1954 شباط12كالمؤرخ في (200/5/س)المرقـ(المبنانية
 .491-490؛ اشتي، المصدر السابؽ، ص1954 شباط 13في (133)األنباء، العدد 

   (1)
U.S.S.D.L.I and F.A ,1950-1955,Lebanon,Telegram from the 

American Legation , Beirut ,January 10,1954,No:78,To the Secretary 
of state,Washington,Film:8, p221; 

 تمكز 2 آذار ك6 كانكف الثاني ك13في (153)ك (136)ك (130) جريدة األنباء، األعداد 
1954. 

 .491؛ اشتي، المصدر السابؽ، ص195-192جنبالط، ربع قرف مف النضاؿ، ص( 2)
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 قفزة في العالقة بيف (1) كالمكقؼ مف الحمؼ العراقي ػ التركي1955كاف عاـ 
ىذه األحزاب كالييئات الكطنية، إذ عقد مؤتمر كطني في مقر الحزب التقدمي 

 كتشكمت ، حضره العديد مف الييئات كالشخصيات1955آذار 10االشتراكي في
كاتخذ المؤتمر قراران عدَّ فيو تكقيع العراؽ عمى مشركع . (3)القكل ضمت ىذه (2)ىيئة

الحمؼ المشترؾ تيديدان لمتضامف العربي، كغرضو فرض معاىدة صمح مع 
. (4)، كطالب الحككمة المبنانية برفض الدخكؿ في الحمؼ"إسرائيؿ"

أصدر مؤتمر األحزاب بيانان تضمف األىداؼ المشتركة التي يمكف أف تككف 
أساسان لمتكحد فعمى الصعيد المبناني، أكد عمى كحدة لبناف كاستقاللو كسيادتو، كأف 

، كالسعي إللغاء الطائفية، كتحقيؽ الضمانات االجتماعية، أما ان يككف الحكـ دستكرم
عمى الصعيد العربي فييدؼ إلى تدعيـ الركابط بالشعكب العربية، كاعتبار الجامعة 

العربية كتمة دكلية متضامنة، كاعتبار الخطر الصييكني العدك األكؿ، كالتعاكف 
                                                 

( 8)، كاحتكل عمى (ػ التركي الحمؼ العراقي) 1955 شباط 24كّقَع العراؽ كتركيا بتاريخ ( 1)
، كالتعيد "تنظيـ التعاكف بيف البمديف كالدفاع المشترؾ ضد أم خطر خارجي " مكاد، تضمنت 

بعدـ تدخؿ أم طرؼ بشؤكف الطرؼ اآلخر، ثـ انضمت إلى الحمؼ بريطانيا كباكستاف 
يراف، كتطكر الحمؼ بعد انضماـ ىذه الدكؿ كتغيرت تسميتو إلى حمؼ بغداد لمتفاصيؿ . كا 

 ؛ جياد مجيد 117، ص(1958القاىرة، )فؤاد دكاره، سقكط حمؼ بغداد، : عف الحمؼ ينظر
القاىرة، )محيي الديف، حمؼ بغداد، رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة عيف شمس، 

1970    .)
مف الييئة  (نائبان لمرئيس)، كحسف البحصمي (رئيسان )حسيف العكيني : تألفت الييئة مف( 2)

، (المؤتمر الكطني)، كحبيب ريبر مف (حزب االتحاد الدستكرم)الكطنية، كفؤاد الخكرم مف 
، كنسيب المتني (رئيس حزب النجادة)، كعدناف الحكيـ (الجبية الشعبية)كداؤد سميماف مف 

، كالياس اليبر ممثالن عف (لجنة حقكؽ المرأة)، كثريا عدرا عف (ممثالن عف الصحافة)
رئيس الحزب )، ككماؿ جنبالط (الحركة الطالبية)، كمحمد خير الدكيرم ممثالن عف (النقابات)

. 1955 آذار11في (189)جريدة األنباء، العدد . أعضاءن  (التقدمي االشتراكي
 .492-491اشتي، المصدر السابؽ، ص( 3)
(4 ) ،  ؛ الياس 13، ص(1959بيركت، )نادية كنكاؼ كرامي، كاقع الثكرة المبنانية، مطبعة كـر

، (1980بيركت، )، 1970-1947البكارم، تاريخ الحركة العمالية كالنقابية في لبناف 
. 1955 آذار11في (189)؛ جريدة األنباء، العدد 136ػ135ص
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 أما عمى الصعيد ،بيف الدكؿ العربية لتقكية الجبية العربية كتحقيؽ السيادة الكطنية
 كالعمؿ في األكساط الدكلية ،الخارجي، فتضمف اإليماف بمبادئ ىيئة األمـ المتحدة

عمى إيجاد سياسة خارجية عربية تقـك عمى أساس سيادة العرب في بالدىـ دكف 
. (1) أجنبية التسميـ بأم نفكذ أك مركز ممتاز لدكلة

في كراس يحتكم أيضان  (ميثاؽ مؤتمر األحزاب الكطنية)صدر ىذا البياف 
عمى نظاـٍ داخمي ينظـ طبيعة المؤتمر الجبيكم، كالذم نص تشكيؿ ىيئة تنفيذية 

مؤلفة مف ممثميف عف كؿ حزب مكّقع عمى الميثاؽ، كثالثة مستقميف، كأجاز 
الميثاؽ أيضان دخكؿ أحزاب أخرل فيو، كأف تككف اجتماعات المؤتمر شيرية 

كرئاستو شيرية أيضان، عمى أف تنظـ أعمالو أمانة سر كأمانة صندكؽ تنتخب في 
. (2)بداية كؿ سنة

صدر مؤتمر األحزاب بيانان انتقد فيو المكقؼ الرسمي المتردد لمحككمة أكما 
المبنانية بيف سياسة الحمؼ التركي ػ العراقي كسياسة سكريا، كطالب باالتفاؽ مع 

 بما يؤمف 1953عاـ   كشدد عمى ضركرة تعديؿ قانكف االنتخابات الصادر،سكريا
. (3)حرية االنتخاب

 قرر فيو رفض 1955 كانكف األكؿ 10كعقد مؤتمر األحزاب اجتماعان في 
ػ العراقي ككؿ األحالؼ المماثمة، كدعا الحككمة المبنانية لإلسراع  الحمؼ التركي

بالتعاكف مع الحككمة السكرية، كتأييد مشركع قانكف االنتخاب الذم تقدمت بو 
. (4)األحزاب

                                                 

 .1955 أيار 25في  (200)جريدة األنباء، العدد ( 1)
 .493اشتي، المصدر السابؽ، ص( 2)
. 1955 تشريف الثاني 18في  (225)جريدة األنباء، العدد ( 3)
تقارير المفكضية العراقية  ،311,2687ك، ممفات البالط الممكي العراقي، ممؼ رقـ .ؾ.د( 4)

 15كالمؤرخ في (1/1/31/د)في بيركت، تقرير المفكضية إلى كزارة الخارجية العراقية المرقـ 
 كانكف 16في (229)؛ جريدة األنباء، العدد 2، ص(9)، الكثيقة رقـ 1955كانكف األكؿ 

. 1955األكؿ 
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، طالب مؤتمر األحزاب 1956كفي أثناء العدكاف الثالثي عمى مصر عاـ 
الدكؿ العربية بتأييد قرار مصر بتأميـ قناة السكيس، كشجب العدكاف الثالثي، 

كتقديـ شككل إلى مجمس األمف الدكلي، كاتخاذ اإلجراءات الالزمة عسكريان كسياسيان 
كاقتصاديان ضد دكؿ العدكاف، كتنسيؽ السياسات الخارجية، كطالب الحككمة 

المبنانية باإلسراع لعقد مؤتمر كطني لمتشاكر في السبؿ التي يجب اتخاذىا لنصرة 
 .(1)القضية المصرية

، فقد ظير كاضحان مف (2)أما مكقؼ مؤتمر األحزاب مف مشركع آيزنياكر
خالؿ مكاقؼ الحزب التقدمي الذم انتقد المشركع لخمكه مف أم ضماف لحماية 

الدكؿ العربية، كأبدل تحفظو عمى طمب الكاليات المتحدة استخداـ قكاتيا لضماف 
سالمة أراضي الدكؿ ضد أم اعتداء سكفيتي، كعدَّ ىذا الضماف خرقان لمبادئ 

، كحدد "يزيد حدة التكتر " األمـ المتحدة، كرفض الحزب أم تكتؿ عسكرم جديد 
مبادئ السياسة الخارجية التي يجب اتباعيا في  (كماؿ جنبالط)رئيس الحزب 

كانتياج سياسة الحكمة … عدـ التعاقد بمعاىدات كأحالؼ أجنبية  " لبناف كىي
.  (3)"كالحذر كاالعتداؿ

، حيث ىاجـ سياسة الحككمة 1958نشط مؤتمر األحزاب في مطمع عاـ 
عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي، كرأل بأف العالج يكمف في زكاؿ األكضاع 

الشاذة الالدستكرية التي يعيشيا لبناف، كزكاؿ األشخاص الذيف انحدركا بسياستيـ 

                                                 

 .1956 تشريف الثاني12 آب ك10في (275)ك (263)جريدة األنباء، العدداف ( 1)
 كانكف الثاني 6مف الككنغرس األمريكي في  (آيزنياكر)مشركع أطمقو الرئيس األمريكي ( 2)

، تضمف تخكيمو اتخاذ التدابير الالزمة لرد أم عدكاف سكفيتي يقع عمى منطقة الشرؽ 1957
كقد أقر . األكسط، كتقديـ المساعدات ألية دكلة في الشرؽ األكسط تطمب ىذه المساعدات

دكايت آيزنياكر، مذكرات آيزنياكر، : ينظر. 1957 آذار 9الككنغرس األمريكي المشركع في 
؛  79-78، ص(1969ـ، .د)، 1ىيكبرت يكنغماف، ط: ترجمة

William R.Polk , The United State and the Arab world , (Harvard 
University Press , Cambridge. 1988) , p.280.
 

جنبالط، ربع : لمزيد مف التفاصيؿ عف مكاقؼ الحزب التقدمي مف مشركع آيزنياكر ينظر( 3)
 . 241/244؛ الجبكرم، الحزب التقدمي االشتراكي، ص143 -139قرف مف النضاؿ، ص
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، كما استنكر المؤتمر مع غيره مف الييئات المعارضة مثؿ جبية (1)إلى ىذه الحالة
 8ػ اغتياؿ الصحفي نسيب المتني في  ػ التي سنتحدث عنيا الحقان  االتحاد الكطني

1958أيار 
 كأعمف اإلضراب العاـ ،، كحّمَؿ الحككمة المبنانية مسؤكلية الحادثة(2)

. (3)(رئيس الجميكرية) حتى يستقيؿ كميؿ شمعكف 1958 أيار 12أثناء انتفاضة 
 نسؽ مؤتمر األحزاب مكاقفو مع جبية االتحاد الكطني، 1958كخالؿ انتفاضة 

كبدأت منذ ذلؾ التاريخ باإلعالف المشترؾ عف مكاقفيما، إذ أعمف صائب سالـ 
باسـ الجبية كمؤتمر األحزاب استمرار اإلضراب العاـ لحيف استقالة رئيس 

  (4)الجميكرية، كانتقد سالـ تقديـ الحككمة المبنانية شككل إلى مجمس األمف الدكؿ

                                                 

 .495؛ اشتي، المصدر السابؽ، ص1958 نيساف3في (6840)جريدة النيار، العدد ( 1)
مف أكثر الصحفييف اندفاعان في  (صاحب جريدة التمغراؼ البيركتية)كاف الصحفي نسيب المتني ( 2)

كتشدد في نفده كمعارضتو،  (الداخمية كالخارجية)مياجمة سياسة رئيس الجميكرية كميؿ شمعكف 
 8كطالبو عمنان بالتنحي عف رئاسة الجميكرية في سبيؿ المصمحة العامة، كقد اغتيؿ في

أما منزلو ببيركت، ككجدت في جيبو أربع رسائؿ خالية مف التكاقيع تيدده بالقتؿ إذا لـ  1958أيار
 19يرتدع عف مكقفو السياسي المعارض لمرئيس كالحككمة، ككانت آخر رسالة تيديد تمقاىا في

؛ الجبكرم، مجمس النكاب المبناني، 175الصكالغ، المصدر السابؽ، ص: ينظر. 1958نيساف
.  189 - 187ص

؛ الصكالغ، 55؛ مغيزيؿ، المصدر السابؽ، ص1958 آب 9في  (6874)جريدة النيار، العدد( 3)
. 495؛ اشتي، المصدر السابؽ، ص 176-175المصدر السابؽ، ص

"  لمنظر في شككل الحككمة المبنانية ضد1958 حزيراف6عقد مجمس األمف الدكلي جمسة في( 4)
، كاتياميا بإثارة االنتفاضة كتأييدىا ليا "تدخؿ الجميكرية العربية المتحدة بشؤكف لبناف الداخمية

مدادىا حزيراف إرساؿ فريؽ مراقبة دكلية عمى الحدكد بيف لبناف 11 بالماؿ كالسالح، كقرر فيكا 
كالجميكرية العربية المتحدة، كأثبتت التقارير التي أرسميا فريؽ المراقبة الدكلية إلى مجمس األمف 

: لمتفاصيؿ ينظر. عدـ كجدكد أم تدخؿ مف جانب الجميكرية العربية المتحدة في شؤكف لبناف
 أصكليا: ، األزمة المبنانية" كالتدخؿ األمريكي في لبناف1958أزمة "أحمد عبد الرحيـ مصطفى، 

؛ كماؿ 236، ص(1978القاىرة،)ػتطكرىاػ كأبعادىا المختمفة، معيد البحكث كالدراسات العربية، 
؛ الصكالغ، 247، ص(1967بيركت، )صميبي، تاريخ لبناف الحديث، دار النيار لمنشر، 

. 179-178المصدر السابؽ، ص



جاسم حممد .                             د 1958 ــ 1949جتربة العمل اجلبهوي يف لبنان 

 اجليوري

 228 

 حزيراف 8، كما أصدر المؤتمر بيانان آخر في (1)ةضد الجميكرية العربية المتحد
 فيو تقديـ الشككل تدكيالن لألزمة المبنانية مما ييدد استقالؿ لبناف، كأكد َعدّ  1958

. (2)عمى ضركرة حؿ القضية داخميان 
 31 رئيسان لمجميكرية المبنانية في (3 )ثر انتخاب المكاء فؤاد شيابأكعمى 

 خمفان لمرئيس كميؿ شمعكف الذم أصر عمى البقاء في سدة الحكـ 1958تمكز 
"  مؤتمر األحزاب عممية االنتخاب َعدّ  أيمكؿ، 23لحيف انتياء كاليتو الدستكرية في 

، كرفض إصرار  شمعكف عمى البقاء في الحكـ حتى انتياء كاليتو،  "ان  تاريخيان حدث
كأكد عمى عدـ شرعية األعماؿ التي يقكـ بيا أنصار شمعكف، كحمميـ مسؤكلية 

استمرار االنتفاضة، كشارؾ أعضاء مؤتمر األحزاب في أكؿ اجتماع لقادة 
المعارضة بعد إعالف انتخاب المكاء فؤاد شياب رئيسان لمجميكرية، كأعمنكا فيو 

 .(4)تضامنيـ كتأييدىـ لمرئيس المنتخب
: 1958ـ ـ 1957  اجليهة  الوصنوة   ــ5

نظران الشتداد المعارضة ضد الرئيس كميؿ شمعكف، كاقتراب مكعد 
، ظيرت 1957االنتخابات النيابية التي كاف مف المقرر أجراؤىا منتصؼ عاـ 

صيغة تحالؼ بيف األحزاب كالشخصيات المعارضة، كاف ىدفيا تصحيح مسيرة 
. (5)حكـ الرئيس شمعكف كخاصة سياستو الخارجية كرفض تجديد كاليتو لمرئاسة

                                                 

 ؛ اشتي، المصدر 1958 أيار 27 ك5في  (6892)ك  (6880)جريدة النيار، العدداف ( 1)
. 495السابؽ، ص

. 100نادية كنكاؼ كرامي، المصدر السابؽ، ص( 2)
، تمقى العمـك العسكرية في 1903سياسي كعسكرم لبناني، كلد في محافظة جبؿ لبناف عاـ( 3)

، تدرج في المناصب العسكرية حتى أصبح قائدان لمجيش 1938باريس، كعاد إلى لبناف عاـ
، انتخب رئيسان 1956، عيف كزيران لمدفاع عاـ 1948، شارؾ في حرب1944المبناني عاـ 

حمد عطية اهلل، القامكس أ: ينظر. 1973تكفي عاـ. (1964ػ1958) لمجميكرية خالؿ الفترة
.   885 ػ884، ص(1968القاىرة، )السياسي، دار النيضة العربية، 

. 496-495 ؛ اشتي، المصدر السابؽ، ص300نادية كنكاؼ كرامي، المصدر السابؽ، ص( 4)
   (5) Reports of American Middle East commissionary , p. 242; 

. 245صميبي، المصدر السابؽ، ص     
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كانت بداية ظيكر الجبية في البياف الذم أصدره بعض أركاف المعارضة 
1957 نيساف1إلى رئيس الجميكرية كميؿ شمعكف في

، كتضمف البياف الدعكة (1)
تعمؿ عمى أساس مبادئ عديدة منيا المحافظة عمى " تككيف جبية كطنية " إلى 

سيادة كاستقالؿ لبناف، كتحقيؽ العدالة بيف الطكائؼ المبنانية، كاإلصرار عمى 
تعاكف لبناف مع األقطار العربية، كالعمؿ المتكاصؿ إلزالة الغمكض كالتردد المذيف 

خطر فادح عمى لبناف، " إسرائيؿ"ك يشكباف سياسة لبناف العربية، كأف الصييكنية
كالكقكؼ بكجو جميع المحاكالت االستعمارية كالصييكنية، كالمحافظة عمى الحكـ 

  .(2)الديمقراطي  البرلماني، كاإلصرار عمى تكسيع التمثيؿ النيابي
التي ضمت الحزب  (الجبية الكطنية) تشكيؿ 1957 نيساف1كُأعمف في

كحزب النجادة  (الكتمة الدستكرية)التقدمي االشتراكي كجبية االتحاد الدستكرم 
كالجبية الشعبية كالييئة الشعبية كالتحرر العربي ككتمة رشيد كرامي كحزب المؤتمر 

كضمت في الكقت ذاتو العديد  ،(3)الكطني كحزب البعث كالحزب الكطني المبناني
: مف الشخصيات السياسية الكطنية التي تمثؿ الزعامات التقميدية المبنانية منيـ

                                                 

عبد ، عمي بزم، أميف بييـ، فيميب تقال، كماؿ جنبالط، فريد جبراف أحمد األسعد،: منيـ( 1)
اهلل الحاج، صبرم حماده، أنكر الخطيب،  فؤاد الخكرم، أدمكف رباط، صائب سالـ، تقي 

جريدة النيار، العدد : ينظر. الديف الصمح، حسيف العكيني، حميد فرنجية، عبد اهلل اليافي
؛ حمدم بديكم الطاىرم، سياسة الحكـ في لبناف، المكتبة 1957 نيساف2في (6536)

. 332، ص(1986القاىرة، )العالمية، 
 (2)

U.S.S.D.L.I and F.A ,1955-1958,Lebanon,Telegram from the 
American Legation , Beirut ,April 1,1955 , No: 11,To the Secretary 
of state ,Washington , Film:11 , p 6; Reports of American Middle 
East commissionary , p.242;  

 .1957 نيساف 2في  (6536)     جريدة النيار، العدد 
(3)

U.S.S.D.L.I and F.A ,1955-1958,Lebanon,Telegram from the 
American Legation , Beirut ,April 1,1955 , No: 11,To the Secretary 
of state ,Washington , Film:11 , p 19; Reports of American Middle 
East commissionary , p.242;  

بساـ : ، تعريب1958 -1939قكال ىكفيانسياف، النضاؿ التحررم الكطني في لبناف ف
؛ 308 الطاىرم، المصدر السابؽ، ص145، ص(1974بيركت، )اندكياف، مطابع األمؿ، 

 .103يكسؼ، المصدر السابؽ، ص
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صائب سالـ، عبد اهلل اليافي، رشيد كرامي، كماؿ جنبالط، أحمد األسعد، كامؿ 
األسعد، صبرم حماده، حميد فرنجية، عدناف الحكيـ، حسف البحصمي كعمي 

. (1)جابر
المحافظة عمى كياف : تضمف ميثاؽ الجبية الكطنية اثني عشر بندان تناكلت 

لبناف كاستقاللو، كالعكدة بمبناف إلى سياسة التعاكف بينو كبيف البمداف العربية، 
عالف حياد لبناف في أم نزاع عسكرم كرفض إقامة قكاعد عسكرية عمى  كا 

األراضي المبنانية، كالمحافظة عمى نظاـ الحكـ الديمقراطي الجميكرم البرلماني، 
كاستنكار أساليب الطغياف كالتنكيؿ، كتحذير السمطة " كالدفاع عف الحريات العامة 
تشريف 18)، كاعتبار حككمة سامي الصمح  "الحاكمة مف سياستيا الضالة 

متحيزة كيجب تنحيتيا، كمقاكمة كؿ محاكلة ترمي  (1957 آب18ػ 1956الثاني
. (2)إلى اإلتياف بأكثرية نيابية مؤيدة ليا، كتعديؿ الدستكر المبناني

ىا مف ئبدأت الجبية أكلى نشاطاتيا، بعد بيانيا األكؿ، باستقالة بعض أعضا
مجمس النكاب، بسبب إصرار الحككمة عمى طرح الثقة بسياستيا الخارجية، رغـ 

قرب مكعد االنتخابات النيابية، كشنت حممة ضد الحكـ النحيازه إلى الغرب 
. (3)كاستغاللو ظركؼ السياسة الخارجية ألغراض داخمية

 التي أسفرت عف فكز 1957 آب 11كبعد إجراء االنتخابات النيابية في
أنصار الحككمة بأغمبية كبيرة، كفشؿ بعض أركاف الجبية الكطنية كالمعارضة، 

بداية الكفاح لتطيير سمعة لبناف " تابعت الجبية نشاطيا، فأعمنت في بياف ليا 
نقاذ حياتو كصكف دستكره كنظامو البرلماني كالحفاظ عمى سيادتو . (4)..."كا 

                                                 

 ؛ 502 ؛ اشتي، المصدر السابؽ، ص245صميبي، المصدر السابؽ، ص( 1)
Reports of American Middle East commissionary, p. 242. 

؛  1957 أيار 14في (6570)جريدة النيار، العدد ( 2)
Reports of American Middle East commissionary, p. 242 ; Qubain , 
op.cit ,p.49. 

 أيار 10 نيساف ك11 ك7في  (6567)ك (6544)ك (6541 )عددافجريدة النيار، اؿ( 3)
1957 .

؛  1957 تمكز 5في (303)جريدة األنباء، العدد ( 4)
Reports of American Middle East commissionary, p.244-245. 
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عممت الجبية الكطنية عمى تكسيع عدد المشاركيف فييا، فأجرت اتصاالت 
 لتكحيد األىداؼ السياسية في المجاؿ (2) كالجبية الثالثة(1)مع حزب الكتائب

، كتكجت (3)الداخمي، كالتكتؿ صفان كاحدان لمقاكمة تجديد كالية كميؿ شمعكف
 كحضره 1958 آذار 27بتاريخ  اتصاالت الجبية بعقد مؤتمر كطني في بيركت

، كعبد (رئيسان لو)شخصية لبنانية، كتـ االتفاؽ عمى أف يككف ىنرم فرعكف  (81)
، كشكمت لجنة مف ىيئة (أمينان لمسر)، ككماؿ جنبالط (نائبان لمرئيس)اهلل اليافي 

المؤتمر مضافان إلييا صائب سالـ كغساف تكيني كشارؿ حمك لصياغة بياف يصدر 
عنو، كتضمف البياف التمسؾ باستقالؿ لبناف كسيادتو، كمقاكمة التجديد لكالية ثانية 

لكميؿ شمعكف، كتبرير لجكء الشعب إلى فرض إرادتو بجميع الكسائؿ التي 
. (4)يمتمكيا

، إذ 1958لعبت الجبية دكران قياديان عمى المستكل السياسي في انتفاضة عاـ 
 أيار، كحممت الحككمة 8استنكرت حادثة اغتياؿ الصحفي نسيب المتني في 

 كقررت ،المبنانية المسؤكلية، كدعت إلى اإلضراب العاـ في جميع المدف المبنانية
في  (المختارة) عمى أف تبدأ مف قرية 1958 أيار 12إعالف الثكرة المسمحة في 

الشكؼ بقيادة كماؿ جنبالط، كأعقب ذلؾ إعالف بقية زعماء المعارضة تأييدىـ 

                                                 

، كجرل لقاء آخر (أحد قياديي حزب الكتائب)أجرل كماؿ جنبالط اتصاؿ مع الياس ربابي ( 1)
. حكؿ انضماـ الحزب إلى الجبية (رئيس حزب الكتائب)بيف كماؿ جنبالط كبيار الجميؿ 

. 504اشتي، المصدر السابؽ، ص: ينظر
جبية تشكمت مف شخصيات حاكلت أف تعمؿ عمى تحقيؽ التقارب بيف الحككمة ( 2)

. غساف تكيني، شارؿ حمك، ىنرم فرعكف، يكسؼ سالـ: كالمعارضة، ضمت كالن مف
 آب 3 تمكز ك19 ك12في  (326)ك (325)ك (305)ك (304)جريدة األنباء، األعداد ( 3)

. 504 عمى التكالي ؛ اشتي، المصدر السابؽ، ص1957 تشريف الثاني 22 ك19ك
(4) 

Reports of American Middle East commissionary , p. 242; Qubain , 
op.cit ,p.61 ; 

. 505 ؛ اشتي، المصدر السابؽ، ص1958 آذار 29في  (342)    جريدة األنباء، العدد 
كالمؤتمر ىك نتيجة لقاء الجبية الكطنية مع الجبية الثالثة، كلـ يشارؾ فيو حزب الكتائب 

. المبناني
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لالنتفاضة كؿ في منطقتو، إذ أعمنيا رشيد كرامي في مدينتي طرابمس كعكار، 
حمد األسعد في مدف صيدا كصكر كالنبطية، أكصائب سالـ في مدينة بيركت، ك

. (1)كصبرم حماده في مدينة البقاع
 عدة بيانات طالبت فييا باستمرار االنتفاضة  الكطنيةأصدرت الجبية

كاإلضراب العاـ لحيف استقالة رئيس الجميكرية كانتخاب رئيس جديد، كبالفعؿ 
 31 في  المبنانيةرئيسان لمجميكرية (2)انتخب مجمس النكاب المبناني المكاء فؤاد شياب

كأعمنت الجبية في اليـك  ،(3)كميؿ شمعكفرئيس الجميكرية  خمفان ؿ1958تمكز 
 مؤكدة عمى ضركرة تشكيؿ حككمة ،نفسو تأييدىا الكامؿ النتخاب الرئيس الجديد

    .(4)كطنية

                                                 

؛ 176 ؛ الصكالغ، المصدر السابؽ، ص1958 أيار 9في  (6874)جريدة النيار، العدد ( 1)
 ؛  246 ؛ صميبي، المصدر السابؽ، ص37أبك دياب، المصدر السابؽ، ص

Reports of American Middle East commissionary , p. 259-250. 
 بمحافظة جبؿ لبناف، تخرج 1903سياسي كعسكرم لبناني مف الطائفة الماركنية، كلد عاـ ( 2)

، كاكمؿ دراستو العسكرية في باريس، تدرج في 1923مف المدرسة الحربية في دمشؽ عاـ 
، تكلى رئاسة الكزراء 1944المناصب العسكرية حتى أصبح قائدان عامان لمجيش المبناني عاـ 

، انتخب 1956، ثـ تكلى منصب كزير الدفاع عاـ 1952ككزارة الداخمية كالدفاع الكطني عاـ 
باسـ : ينظر. 1973، تكفي عاـ (1964ػ 1958)رئيسان لمجميكرية المبنانية خالؿ الفترة 

؛  (1988بيركت، )الجسر، فؤاد شياب ذلؾ المجيكؿ، شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر، 
. 885 – 884عطية اهلل، المصدر السابؽ، ص

ف، الدكر التشريعي التاسع، العقد العادم الثاني، محضر الجمسة الخاصة بانتخاب .ـ.ـ( 3)
؛ الجبكرم، مجمس 1، ص1958 تمكز 31رئيس الجميكرية المكاء فؤاد شياب المنعقدة في

؛ 197النكاب المبناني، ص 
Kamal Salibi,“Lebanon under Fouad Chehab 1958 – 1964“,Middle 
Eastern Studies (U.K),Vol.2 ,1966 , p.214 - 215; Reports of American 
Middle East commissionary,  p.256. 

؛ نادية كنكاؼ كرامي، المصدر السابؽ، 1958 آب1في (6952)جريدة النيار، العدد  (4)
. 300ص
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 آب حضره أعضاء الجبية 25 كعقد قادة المعارضة اجتماعان في 
حباط المؤامرات التي  ،(1)الكطنية قرركا إعالف تضامف قادة الثكرة كالمعارضة، كا 
بالغ " العناصر اليدامة " تحيكيا  لمحؤكؿ دكف تسمـ الرئيس الجديد ميامو، كا 

الرئيس فؤاد شياب دعميا لمكقفو الكطني، كحثو عمى تحقيؽ جالء القكات األجنبية 
كتأكيد طمب المعارضة تأليؼ حككمة كطنية جديدة مف المعارضيف ، (2)عف لبناف

عالف االستمرار في اإلضراب بسبب تعنت الرئيس كميؿ شمعكف  كالمكثكؽ بيـ، كا 
لمقابمة الرئيس المنتخب فؤاد  (3) كانتدب المجتمعكف كفدان ،كعدـ تقديـ استقالتو

. (4)بالغو مكقفيا تجاىوإشياب ك
كبعد انتياء الكالية الدستكرية لكميؿ شمعكف، تسمـ المكاء فؤاد شياب رئاسة 

. (5)ق اليميف الدستكرية في مجمس النكابئ، بعد أدا1958 أيمكؿ 23الجميكرية في
، كاقتصرت أعماليا عمى المطالبة 1958ضعؼ نشاط الجبية أكاخر عاـ 

النظاميف اإلدارم كالقضائي، كسحب الشككل السيما بإصالح مؤسسات الدكلة 

                                                 
أنكر الخطيب، شفيؽ مرتضى، شككت شقير، فضمك أبك حيدر، عبد الكريـ قدكر : منيـ (1)

  .كغيرىـ
طمبت الحككمة المبنانية مف الكاليات المتحدة األمريكية مساعدتيا عسكريان، إذ كصمت ( 1)

 كبناءن عمى 1958 تمكز 15المساعدات إلى لبناف كشممت الدبابات كاألسمحة كالذخيرة، كفي 
ألؼ مقاتؿ مف قكات األسطكؿ  األمريكي  (15-14)طمب الحككمة المبنانية نزؿ ما بيف 

. السادس إلى الشكاطئ المبنانية، لمساعدة كميؿ شمعكف في تصديو لالنتفاضة الشعبية
، تقارير السفارة (311,5025)ك، ممفات البالط الممكي العراقي، ممفو رقـ .ؾ.د: ينظر

 أيار 20 كالمؤرخ في 1/192/، المرقـ س( في لبناف1958أحداث )العراقية في كاشنطف عف 
 ػ 1920) ؛ محمد جميؿ بييـ، لبناف بيف مشرؽ كمغرب 6، ص(36)، الكثيقة رقـ 1958
. 610 ؛ مصطفى المصدر السابؽ، ص142، ص(ت.ـ، د.د)، (1969

. كماؿ جنبالط، رشيد كرامي، حسيف العكيني، عبد اهلل اليافي، فؤاد عمكف: ضـ الكفد( 2)
. 1958 آب 26في  (6969)جريدة النيار، العدد ( 3)
 محضر الجمسة الخاصة بأداء ، العقد العادم الثاني،الدكر التشريعي التاسعـ، ـ، ف،  (4)

 .1، ص1958 أيمكؿ 23لمرئيس فؤاد شياب في  اليميف الدستكرية
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 كتعديؿ قانكف ،المقدمة إلى مجمس األمف الدكلي ضد الجميكرية العربية المتحدة
انتخاب النكاب، كتحقيؽ إلزامية كمجانية التعميـ، كتطبيؽ قانكف الخدمة اإللزامية 

صالح نظاـ الضرائب، كتنفيذ مشركع الضماف االجتماعي . (1)في الجيش، كا 
ػ بعضيا حزبي  يظير مما سبؽ، أف الجبية الكطنية ىي تجمع شخصيات

ػ معارضة لحكـ الرئيس كميؿ شمعكف، حممت شعار  كأغمبيا شخصيات مستقمة
رفض التجديد لكالية رئاسية ثانية لو، كمقاكمة انحياز سياستو الخارجية المكالية 

 التي التفت حكليا 1958ػ1957لمغرب، فكانت صيغة لممعارضة خالؿ عامي 
كانضكت تحت لكائيا كؿ القكل المناىضة لسياسة كميؿ شمعكف، كتكقفت الجبية 

. عمميان بعد انتخاب المكاء فؤاد شياب رئيسان لمجميكرية
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

. 508-507اشتي، المصدر السابؽ، ( 1)
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اخلامتة 

كانت تجربة العمؿ الجبيكم في لبناف مؤثرة كفعالة عمى مستكل السياسة 
الداخمية المبنانية، إذ بدأت التحالفات الحزبية المبنانية ضمف إطار المعارضة 

تحالفان معارضان إلعادة  (لجنة األحزاب المؤتمفة)البرلمانية التقميدية، فكاف تحالؼ 
جراء  انتخاب بشارة الخكرم لكالية رئاسية ثانية، كمطالبان بحؿ مجمس النكاب كا 
انتخابات حرة، كتاميف الحريات العامة كنزاىة الحكـ، كضَـّ األحزاب الشرعية 

المتبنية ىذا المكقؼ منيا الحزب التقدمي االشتراكي ككتمة التحرر الكطني كالكتمة 
. الكطنية كحزب االتحاد الجميكرم كحزب النداء القكمي كمنظمة الغساسنة

فيي جبية برلمانية معارضة أيضان لحكـ  (الجبهة االشتراكية الوطنية)أما 
ف لـ تضـ كؿ أحزاب التحالؼ األكؿ، كغمب عمييا طابع  الرئيس بشارة الخكرم، كا 

نكاب،  (ثمانية)الشخصيات الكطنية أكثر مف األحزاب السياسية، إذ ضمت الجبية 
ككاف برنامج الجبية أكضح مف برنامج لجنة األحزاب، فقد كاف ذم طابع 

 عف إقالة رئيس الجميكرية  نشاط الجبيةديمقراطي اجتماعي اقتصادم، كأسفر
. لرئاسة الجميكرية (كميؿ شمعكف)ىا ئبشارة الخكرم كانتخاب أحد أعضا

التي أخذت عمى عاتقيا  (الجبهة االشتراكية الشعبية)ككاف التحالؼ الثالث 
العمؿ عمى تحقيؽ اإلصالحات الضركرية في لبناف، ككانت الشخصيات المشاركة 

فييا صديقة لمحزب التقدمي أك مف أعضائو البارزيف، ككاف برنامجيا كبرنامج 
.  الجبية االشتراكية الكطنية

فاتخذ طابعان مختمفان، إذ كاف تحالفان بيف عدة أحزاب  (مؤتمر األحزاب)أما 
التقت حكؿ نقاط تجاكزت المطالب اإلصالحية الداخمية، إذ بدأ لقاءاتو بنصرة 
نضاؿ الشعب العربي في مراكش، كُأدخمت بعد ذلؾ المطالب اإلصالحية عمى 

جدكؿ اجتماعاتيا، ككاف برنامجو ذا طابع سياسي اتضح مف خالؿ الحفاظ عمى 
كحدة كاستقالؿ لبناف، كرفض األحالؼ الغربية كخاصة الحمؼ العراقي ػ التركي، 
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إال أنو كالتحالفات السابقة، لـ يكف لو صيغة تنظيمية محددة سكل المقاءات 
. الدكرية
أقرب إلى الجبية االشتراكية الكطنية في نكعية أطرافو،  (الجبهة الوطنية)ككانت 

إذ كاف تحالفان بيف شخصيات أكثر منو تحالفان بيف أحزاب، كبرنامجو المعمف أقرب 
رفض )إلى برنامج مؤتمر األحزاب، إذ ركزَّ عمى المطالب السياسية العامة منيا 

التجديد لرئاسة ثانية لكميؿ شمعكف كمقاكمة االنحراؼ في سياستو كخاصة 
، إال أنيا كالتحالفات السابقة بدكف (الخارجية منيا المتعمقة باالنحياز إلى الغرب

 . صيغة تنظيمية تحدد العالقة بيف أطرافيا لكف دكرىا السياسي كاف كبيران 
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Frontal Work in Lebanon in 1949 – 1958 
Jasem Mohamed Jasem

 

Abstract 
      During the period under investigation (1949 – 1958) , 

Lebanon witnessed the existence of many forms of frontal Work. 
These forms were effective and influential at the level of interior 
policy. Lebanese factional coalitions began within the 
framework of traditional parliamentary opposition. It resulted in 
the (committee of coalitions factions), a coalition that opposed 
reelecting Bushara Al – Khuree for a second term. This coalition 
agreed upon the democracy of dissolving the parliament, holding 
free elections, securing general liberties, integrity and joining the 
legal factions that adopted this stance like “ Social Progressive 
Party “, “ National Liberty Bloc “, “ National Bloc “, The Party 
of Public Unity “, “ National Calling Party ” and “ Al- Gasasina 
Organization”. 

    As for the “ National Social Bloc ” ,it is a parliamentary 
bloc that opposes Al- Khuree.It doesn’t , however , comprise all 
the parties of the first coalition. Most of its members and 
nationalist figures. It comprises eight parliamentary members. 
The programme of this front is clear that of the committee of 
factions. It is of economical social and democratic nature. It 
succeeded in deposing Bushara Al-Khuree and electing one of 
its members (Kameel Shamoun) for the president of the state 
instead of him. 

 The third coalition, however, was the public social bloc. It 
undertook achieving the necessary reforms in Lebanon. The 
figures participating in it were friends to the progressive party or 
active members in it.As for its programme, it was similar to that 
of the national social bloc. 

   Factional congress, however, was of different nature. It 
was a coalition among many factions that demanded for reforms 
surpasses the internal reforms. It standard its meetings with 
calling for supporting the struggle of the Arab people in 
Morrocow. Then, it enlisted the reform demands on its agenda. 

                                                 

 Dept. of History/ College of Arts/ University of Mosul. 
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The congress programme was distanced with political feature 
which became clear through preserving Lebanon’s unity, and 
independency. It was rejecting western alliances specially 
Baghdad alliance in 1955. 

The National Front was closest to the national socialism 
front in their members , clearly it was personalities alliance more 
the between parties , while its announcing program nearest to the 
party conference program , therefore it concentrated on public 
political requirements such as refusing second presidential renew 
for Kamil Shamoon and resisting his political perversion 
specially the external policy related to western bias. But it is as 
former alliances determined the relation between its members 
while its political role was great.                


