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 1956موقف لبنان من أزمة السووس عام 

 جاسم حممد اجلبوري. د.م

 26/8/2008: تاروخ القبول 8/6/2008: تاروخ التقدوم

متهود 

 1956التطورات السواسوة يف مصر حتى عام 

 ، وعندما اندلعت 1882خضعت مصر لالحتالؿ البريطاني عاـ 
 1914 كانوف األوؿ 18الحرب العالمية األولى، أعمف وزير خارجية بريطانيا في 

 ، ثـ أقدمت الحكومة البريطانية في (1)الحماية البريطانية عمى مصر
 عمى عقد معاىدة مع الحكومة المصرية تضمنت اعتراؼ بريطانيا 1936 آب 26

 باستقالؿ مصر في الشؤوف الداخمية والخارجية، مقابؿ اعتراؼ 
. (2)مصر بحؽ بريطانيا في إبقاء قوات مسمحة في منطقة قناة السويس

 وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، وجدت الحكومة المصرية أف 
  استنفذت أغراضيا،وأف الوجود البريطاني في منطقة 1936معاىدة 

 تشريف 23قناة السويس أصبح بدوف مبرر، وطالب مجمس الوزراء المصري في 
 ، إال "بجالء القوات البريطانية عف األراضي المصرية "1945األوؿ 

                                                 
جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/  قسـ التاريخ  .
مصر والعسكريوف، الجزء األوؿ، المؤسسة العربية :  يوليو23احمد حمروش، قصة ثورة  (1)

. 64-62، ص 1974لمدراسات والنشر، بيروت، 
القاىرة، )عاصـ الدسوقي، مصر في الحرب العالمية الثانية، : لمتفاصيؿ عف المعاىدة ينظر (2)

بيروت، )؛ عادؿ إسماعيؿ، السياسة الدولية في المشرؽ العربي، 69-67، ص(1976
. 324-308، ص (1970
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أف الحكومة البريطانية ردت بمذكرة أعمنت أف المبادئ األساسية التي قامت عمييا 
.  (1) سميمة في جوىرىا، ورفضت المطالب المصرية بالجالء1936معاىدة 

 مف 1946بدأت المفاوضات بيف الجانبيف المصري والبريطاني في أيار 
 1936اجؿ إيجاد حؿ عادؿ لمقضية المصرية، وعقد معاىدة تحؿ محؿ معاىدة 

كشرط لجالء الجيوش البريطانية عف مصر، لكف ىذه المفاوضات فشمت بسبب 
الخالؼ بيف الجانبيف حوؿ مسالة وحدة مصر والسوداف تحت ظؿ العرش 

. (2)المصري
اضطرت الحكومة البريطانية إلى الدخوؿ في مفاوضات مع الحكومة 

 (إسماعيؿ صدقي)إذ جرت مباحثات بيف رئيس الحكومة المصرية  المصرية،
، وانتيت 1936ووزير الخارجية البريطاني آرنست بيفف إلعادة النظر في معاىدة 

، نص 1946 تشريف األوؿ 26في  ( بيفف-اتفاؽ صدقي )إلى عقد اتفاؽ عرؼ بػ 
عمى قياـ تحالؼ عسكري بيف مصر وبريطانيا، وتعيدت الحكومة البريطانية 

1949بالجالء عف مصر في موعد أقصاه األوؿ مف أيموؿ 
(3) .

لـ تمتـز بريطانيا بيذا االتفاؽ، وجرت مفاوضات جديدة بيف الطرفيف في 
 حوؿ الجالء، إال أف بريطانيا كانت ترفض فكرة الجالء إال 1950منتصؼ عاـ 

                                                 

، تقارير السفارة العراقية في 311,2676و، ممفات البالط الممكي العراقي، ممفو رقـ .ؾ.د (1)
 كانوف 21والمؤرخ في  (43/11/أ)القاىرة، تقرير السفارة إلى وزارة الخارجية العراقية المرقـ 

؛ عطية الشافعي، تطور الحركة الوطنية 8-7، ص(23)، الوثيقة رقـ 1945األوؿ 
؛ عمر عبد العزيز عمر، دراسات في 103–97، ص(1957القاىرة، )، 1المصرية، ط

 - 518، ص(1975بيروت، )تاريخ العرب الحديث والمعاصر، دار النيضة العربية، 
519 .

-87، ص(1972القاىرة، )، 1952-1945طارؽ البشري، الحركة السياسية في مصر  (2)
91 .

، تقارير السفارة العراقية في 311,2676و، ممفات البالط الممكي العراقي، ممفو رقـ .ؾ.د (3)
 26والمؤرخ في  (10/6/154)القاىرة، تقرير السفارة إلى وزارة الخارجية العراقية المرقـ 

؛ 219؛ عمر، المصدر السابؽ، ص41، ص(19)، الوثيقة رقـ 1946تشريف األوؿ 
. 107-106الشافعي، المصدر السابؽ، ص 
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إذا دخمت مصر في حمؼ دفاعي مشترؾ مع بريطانيا، ولـ يكف مف سبيؿ أماـ 
الحكومة المصرية إلرضاء الشعب المصري وكسبو إلى جانبيا إال إلغاء معاىدة 

عالف وحدة مصر والسوداف تحت التاج 1951 تشريف األوؿ 8 في 1936عاـ  ، وا 
. (1)المصري

1952 تموز 23وبعد قياـ الثورة المصرية في 
، دخمت القضية المصرية (2)

مرحمة جديدة، إذ استؤنفت المفاوضات بيف الحكومتيف المصرية والبريطانية مف 
 إلى عقد 1954 تشريف األوؿ 29أجؿ تحقيؽ الجالء، وتوصؿ الطرفاف في 

االتفاؽ النيائي المتضمف جالء القوات البريطانية جالًء تامًا عف األراضي 
، وفعاًل تـ (3)المصرية خالؿ فترة عشريف شيرًا مف تاريخ التوقيع عمى ىذا االتفاؽ

، وفي 1956 حزيراف 13تنفيذ ذلؾ، إذ غادر آخر فوج مف القوات البريطانية في 
 مف الشير نفسو رفع العمـ المصري عمى مقر قيادة القوات البحرية في مدينة 18

. (4)بور سعيد، وتقرر اعتبار ىذا اليوـ عيدًا وطنيًا في مصر

تأموم قناة السووس  . أواًل

                                                 

-506، ص(1988اإلسكندرية، )، 1952 –1919جالؿ يحي وخالد نعيـ، مصر الحديثة  (1)
أحمد : ، ترجمة1952؛ سريد بوالرد، بريطانيا والشرؽ األوسط منذ أقدـ العصور حتى 509

. 251؛ عمر، المصدر السابؽ، ص26، ص(1956بغداد، )سمماف، مطبعة الرابطة، 
، 1952 (تموز)جالؿ يحيى، أصوؿ ثورة يوليو :  ينظر1952لمتفاصيؿ عف ثورة  (2)

بيروت، ) يوليو، مطبعة المتوسط، 23؛ أحمد حمروش، قصة ثورة (1952اإلسكندرية، )
1974 .)

و، ممفات البالط الممكي العراقي، ممفو رقـ .ؾ.د: لمتفاصيؿ عف نصوص االتفاؽ ينظر (3)
، تقارير السفارة العراقية في القاىرة، تقرير السفارة إلى وزارة الخارجية العراقية 311,2676

؛ كماؿ 2-1، ص(1)، الوثيقة رقـ 1954 تشريف األوؿ 30والمؤرخ في  (23/6/أ)المرقـ 
-368، ص(1968القاىرة، )الديف رفعت، حرب التحرير الوطنية، دار الكاتب العربي، 

. 530 - 528؛ عمر، المصدر السابؽ، ص369
(4) U.S.S.D.L.I. and F.  A,1955-1958, Lebanon, Telegram from the 

American Legation, Beirut, June 20, 1956, No:8, To the Secretary of 
State, Washington, film:10, p.16. 
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عممت الحكومة المصرية بعد تحقيؽ الجالء البريطاني عمى استكماؿ 
االستقالؿ الوطني وتحريرىا مف النفوذ الغربي، ال سيما وأف قناة السويس بقيت 
تمثؿ تغمغؿ النفوذ البريطاني والفرنسي في األراضي المصرية، ورأت الحكومة 

المصرية ضرورة تحقيؽ االستقالؿ االقتصادي مف خالؿ بناء السد العالي، األمر 
الذي دفع بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية إلى رفض تمويؿ السد مف خالؿ 

( 200)الضغط عمى البنؾ الدولي بعدـ الموافقة عمى إعطاء مصر قرضًا مقداره 
. (1)مميوف دوالر

عمى تحقيؽ  (جماؿ عبد الناصر)لذلؾ، عمؿ الرئيس المصري الراحؿ 
عمار مصر مف خالؿ  استقالؿ ثروات البالد الوطنية لتمويؿ بناء السد العالي وا 

 تموز 26استرجاع السيطرة عمى قناة السويس، فأعمف تأميـ قناة السويس في 
1956

(2). 

: موقف لبنان الرمسي: 1

، وأعمف (3)وقفت األقطار العربية إلى جانب مصر، وساندت قرار التأميـ
 (عبد اهلل اليافي)لبناف تأييده الكامؿ ليذا القرار، فقد أكد رئيس الحكومة المبنانية 

عمى تأييد حكومتو لمصر تأييدًا كاماًل في تأميميا قناة السويس، وأف الحكومة 

                                                 

، تقارير السفارة العراقية في 311,4801و، ممفات البالط الممكي العراقي، ممفو رقـ .ؾ.د (1)
 آب 1والمؤرخ في  (7/152/س)القاىرة، تقرير السفارة إلى وزارة الخارجية العراقية المرقـ 

؛ محمد حسنيف ىيكؿ، ممفات السويس حرب الثالثيف 50، ص(32)،، الوثيقة رقـ 1956
. 279، ص(1956القاىرة، )، 1سنة، مركز األىراـ لمترجمة، ط

، تقارير السفارة العراقية في 311، 4802و، ممفات البالط الممكي العراقي، ممفو رقـ . ؾ. د (2)
 26والمؤرخ في  (9/177/س)القاىرة، تقرير السفارة إلى وزارة الخارجية العراقية المرقـ 

؛ محمد عبد الباري، التيارات السياسية في المشرؽ 50، ص(25)، الوثيقة رقـ 1956تموز 
؛ 531؛ عمر، المصدر السابؽ، ص100، ص(1957القاىرة، )العربي، دار المعارؼ، 

. 483ىيكؿ، المصدر السابؽ، ص
بيروت، )محمد عبد الباري، دور لبناف في العالـ العربي، الدار األىمية لمنشر والتوزيع،  (3)

دراسة في : ؛ فواز جرجس، النظاـ اإلقميمي العربي والقوى الكبرى84، ص(1973
بيروت، )، مركز دراسات الوحدة العربية، 1العربية والعربية الدولية، ط-العالقات العربية

. 89، ص(1997
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ف " مقتنعة تمامًا باف المعركة التي تخوضيا مصر" ننا وا  لصالح العرب أجمع، وا 
كؿ خطوة "، وبيََّف بأف "أيدنا مصر اليـو باألقواؿ فسيأتي يـو نؤيدىا باألفعاؿ

يخطوىا الغرب ضد مصر ال يشكؿ إساءة لمصر وحدىا بؿ لجميع الدوؿ 
.  (1)"العربية

 آب أكد فيو 5خطابًا في  (كميؿ شمعوف)وألقى رئيس الجميورية المبنانية 
إف : "ترحيب لبناف وتأييده التاـ لمصر في قراراىا المصيري بشأف التأميـ، قائالً 

التأميـ حؽ طبيعي لمصر نابع مف سيادتيا واستقالليا، وىو مشروع وطني وقومي 
ذا تعرضت مصر ألي عدواف فاف العرب جميعًا سيقفوف جميعًا إلى جانب ،…  وا 

. (2)"شقيقتيـ الكبرى
ترحيبو بقرار التأميـ، معمنًا  (عبد اهلل اليافي)وكرر رئيس الحكومة المبنانية 

، "التاريخي"تضامف حكومتو مع قرار الحكومة المصرية بشأف التأميـ الذي عدَّه بػ 
وجدد تأييد لبناف لمصر في معركتيا التحررية، واستعداد حكومتو لموقوؼ موقفًا 

حازمًا ضد كؿ مف يحاوؿ التدخؿ ضد قرار التأميـ، وأوضح بأف قرار التأميـ جاء 
، مشيرًا إلى أف الشعب المبناني يؤازر الشعب "لتحقيؽ االستقالؿ الكامؿ لمصر"

. (3)"…ويبارؾ قرار التأميـ …"المصري 
في لقاء صحفي، وقوؼ لبناف  (سميـ لحود)كما أعمف وزير الخارجية المبناني 

حكومة وشعبًا إلى جانب الشقيقة مصر في قرارىا بتأميـ قناة السويس، الذي عدَّه بػ 

                                                 

محاضر مجمس النواب المبناني، الدور التشريعي الثامف، العقد االستثنائي األوؿ، محضر  (1)
. 1، ص1956 تموز 30المنعقدة في  (األولى)الجمسة 

.  1956 آب 6في  (6426)، العدد (بيروت)جريدة النيار  (2)
، تقارير المفوضية الممكية 311,2689و، ممفات البالط الممكي العراقي، ممفو رقـ .ؾ.د (3)

( 1/1/70/س)العراقية في بيروت، تقرير المفوضية إلى وزارة الخارجية العراقية المرقـ 
. 112، ص(9)، الوثيقة رقـ 1956 آب 8والمؤرخ في 
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في طريؽ تحقيؽ االستقالؿ السياسي واالقتصادي، وأف التأميـ " الخطوة الجّبارة"
. (1)حؽ مف حقوؽ مصر األساسية في السيادة عمى أراضييا

جاء نتيجة  (موقؼ الرئيس المبناني)وعمى ما يبدو أف موقؼ لبناف والسيما 
في لبناف المؤيد والمتعاطؼ مع مصر، إذ يشير تقرير لمسفارة  لمضغط الجماىيري

 إف االندفاع …: "العراقية في بيروت ُأرسؿ إلى وزارة الخارجية العراقية جاء فيو
الرسمي بقضية القناة ناشئ إلى حد ما مف شدة التيار المؤيد لمصر، الذي يرى 
بعض الساسة المبنانييف أنو ال يمكف مقاومتو وذلؾ طمعًا بأغراض سياسية وأماًل 

 وأف رئيس الجميورية نفسو ال بد أف يكوف خاضعًا …في تحقيؽ مطامع شخصية 
.  (2)"…بعض الشيء ليذا التيار

كاف مف الطبيعي أف يثير قرار التأميـ استياء وانزعاج الدوؿ صاحبة األسيـ 
في قناة السويس وخاصة بريطانيا وفرنسا، المتاف قررتا االجتماع بوزير خارجية 

الواليات المتحدة األمريكية، وأصدروا بيانًا مشتركًا أعمنوا فيو رفضيـ لقرار التأميـ 
ينطوي عمى نتائج خطيرة لممالحة  إىانة بالغة ليـ، وأنو عمؿ تعسفي"الذي عّدوه 

.  (3)"في قناة السويس
أدت ىذه التطورات السياسية بالمجنة السياسية لمجامعة العربية إلى عقد 

، وقد مّثَؿ لبناف فييا صائب سالـ 1956 آب 12اجتماع استثنائي في القاىرة يـو 
الرئيس المصري   آب11الذي قابؿ يـو وصولو القاىرة في  (وزير الدولة المبناني)
، وأعرب خالؿ المقابمة عف مطالبة الحكومة المبنانية بضرورة (جماؿ عبد الناصر)

                                                 

، (8)و  (7)، العدداف (بيروت)؛ مجمة الطريؽ 120، ص (12)المصدر نفسو، الوثيقة رقـ  (1)
.  66، ص1956، (15)تموز، آب، السنة 

، تقارير المفوضية الممكية 311,2689و، ممفات البالط الممكي العراقي، ممفو رقـ .ؾ.د (2)
( 1/2/411/س)العراقية في بيروت، تقرير المفوضية إلى وزارة الخارجية العراقية المرقـ 

. 9، ص (55)، الوثيقة رقـ 1956 أيموؿ 6والمؤرخ في 
، تقارير السفارة العراقية في 311,4801و، ممفات البالط الممكي العراقي،، ممفو رقـ .ؾ.د (3)

 آب 5والمؤرخ في  (17/2/76)القاىرة، تقرير السفارة إلى وزارة الخارجية العراقية المرقـ 
. 7، ص (6)، الوثيقة رقـ 1956
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اتخاذ قرار جماعي تعمف فيو دوؿ الجامعة العربية تأييدىا المطمؽ لمصر في كؿ 
. (1)ما قامت بو

وأكد رئيس الوفد المبناني خالؿ اجتماعات المجنة السياسية لمجامعة العربية 
 آب تضامف لبناف الكامؿ مع الحكومة المصرية في قرار التأميـ، ومشددًا 12في 

عمى ضرورة وقوؼ لبناف والدوؿ العربية إلى جانب مصر ضد أي تيديد أو عدواف 
 آب، وقررت اعتبار جمساتيا 13، وأنيت المجنة السياسية أعماليا في (2)خارجي

مستمرة لمتابعة تطورات الموقؼ بعد قرار التأميـ، ووافؽ لبناف عمى قرارات المجنة 
المحافظة "التي كاف مف أىميا التأكيد عمى تضامف الدوؿ العربية مع مصر في 

عمى سيادتيا وصيانة حقوقيا القومية، وتعتبر أف أي اعتداء عمى سيادة أي دولة 
. (3)"عربية ىو اعتداء عمى سيادة الدوؿ العربية جميعاً 

 آب، أدلى بتصريح صحفي، 17بعد عودة صائب سالـ إلى بيروت في 
أعرب فيو عف ارتياحو لمتضامف الذي ساد بيف وفود الدوؿ العربية مف اجؿ تأييد 

 إف موقؼ لبناف …: "مصر في معركتيا التحررية معّرجًا عمى موقؼ لبناف، قائالً 
. (4)"الرسمي والشعبي كاف موضع تقدير جميع الييئات المصرية

ومف جية أخرى، عقدت الدوؿ الغربية المتضررة مف قرار تأميـ القناة مؤتمرًا 
، والذي أصدر في ختاـ (5)(مؤتمر لندف) باسـ 1956 آب 16ليا في لندف في 

                                                 

. 1956 آب 12في  (6430)، العدد (بيروت)جريدة النيار  (1)
، تقارير السفارة العراقية في 311,4801و، ممفات البالط الممكي العراقي، ممفو رقـ .ؾ.د (2)

 آب 13والمؤرخ في  (20/3/1)القاىرة، تقرير السفارة إلى وزارة الخارجية العراقية المرقـ 
. 59، ص (186)، الوثيقة رقـ 1956

 ؛1956 آب 18في  (6345)، العدد (بيروت)جريدة النيار  (3)

U.S.S.D.L.I. and F.A,1955-1958, Lebanon, Telegram from the 
American legation, Beirut, August 18, 1956, No:101, To the 
Secretary of State, Washington, film: 9, p.2. 

. 1956 آب 18في  (6345)، العدد (بيروت)جريدة النيار  (4)
روبرت )ونائبو ( وزير الخارجية األمريكية)حضره عف الجانب األمريكي جوف فوستر داالس  (5)

وزير الخارجية )، وكريستياف بينو (وزير الخارجية البريطاني) ، وسمويف لويد(مورفي
، 4018و، ممفات البالط الممكي العراقي، ممفو رقـ . ؾ. د: لمتفاصيؿ ينظر. (الفرنسي
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رساؿ وفد خماسي  أعمالو بيانًا أعمف فيو عف تكويف سمطة دولية إلدارة القناة، وا 
لمتفاوض مع الرئيس المصري  (منريس)إلى القاىرة برئاسة رئيس الوزراء األسترالي 

حوؿ تشكيؿ تمؾ السمطة، ولكف عبد الناصر أعمف رفضو  (جماؿ عبد الناصر)
. (1)التاـ لقرارات مؤتمر لندف

إزاء ىذه التطورات الدولية حوؿ القضية المصرية، أوفدت الحكومة المبنانية 
 6في  (جماؿ عبد الناصر)مجددًا صائب سالـ إلى القاىرة، حيث التقى الرئيس 

، وبحثا تطورات القضية المصرية، وبعد اقؿ مف أسبوعيف، اجتمعت 1956أيموؿ 
أيموؿ،  (18-17)المجنة السياسية لمجامعة العربية في القاىرة، وتحديدًا في يومي 

وقد ترأس صائب سالـ وفد بالده في جمسات المجنة السياسية، التي أكد فييا 
مندوبو الدوؿ العربية تأييدىـ لمصر، وعّدوا الخطر الذي ييدد مصر إنما ييدد 

سالمة البالد العربية وأمنيا وسيادتيا، وأكدوا في البياف الختامي عمى رغبة الدوؿ 
ال يتعارض مع سيادة  العربية في التوصؿ إلى حؿ النزاع حوؿ القناة بشكؿ سممي

مصممة عمى الدفاع عف حقوقيا المشروعة "مصر والمصالح القومية العربية، وىي 
، وتضمف القرار الذي اتخذتو المجنة السياسية استنكار أسموب "وصد العدواف

.  (2)التيديد والضغط الذي تمارسو بريطانيا وفرنسا ضد مصر
وىكذا يتضح موقؼ لبناف الرسمي إزاء إيجاد حؿ عادؿ وسممي لمقضية 
المصرية مف خالؿ إعطاء مصر استقالليا التاـ عف طريؽ إدارة شؤوف البالد، 

 تشريف 14وتوافؽ ذلؾ الموقؼ مع القرار الذي أصدره مجمس األمف الدولي في 
                                                                                                                       

، تقارير المفوضية الممكية العراقية في لندف، تقرير المفوضية العراقية إلى وزارة 311
. 34، ص (18)، الوثيقة رقـ1956 أيموؿ 8الخارجية العراقية في 

 أب 19 و17و3في  (6348)و (6346)و (6332)، األعداد (بيروت)جريدة النيار  (1)
1956 .

 1958-1945إبراىيـ صييود األنصاري، دور لبناف السياسي في جامعة الدوؿ العربية  (2)
، (2003بغداد، )دراسة تاريخية، أطروحة دكتوراه، معيد التاريخ العربي لمدراسات العميا، 

؛ 54-53ص
U.S.S.D.L.I. and F. A, 1955-1958, Lebanon, Telegram from the 
American legation, Beirut, September 19,1956, No:215, To the 
Secretary of State, Washington, film: 9, p.144. 
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 والقاضي بضرورة حؿ القضية سمميًا والذي وافقت عميو الحكومة 1956األوؿ 
المصرية، إال أف ىذا األمر لـ يرِض الدوؿ االستعمارية التي وجدت فيو ضربة 
لمصالحيا في مصر، لذا أخذت تعد العدة لشف عدواف شامؿ عمى مصر في 

. (1)محاولة يائسة إلرغاميا بالعدوؿ عف قرار التأميـ

: املوقف الشعيب اللبناني: 2

اتسـ الموقؼ الشعبي المبناني بالتأييد التاـ لقرار الحكومة المصرية بتأميـ 
 تموز 30، إذ عقد مجمس النواب المبناني جمسة استثنائية يـو (2)قناة السويس

 لمناقشة قضية التأميـ، أعمف فييا النواب تأييدىـ لقرار الحكومة المصرية 1956
عدَّ الخطوة التي قامت بيا مصر حؽ  (حميد فرنجية)بتأميـ قناة السويس، فالنائب 

غساف )طبيعي، ودعا إلى تأييد مصر تأييدًا كاماًل بدوف تحفظ، وأكد النائب 
، وأنو ال يوجد عربي واحد ال يوافؽ مصر "قضية وطنية"أف قرار التأميـ  (تويني

أف قرار التأميـ خطوة  (أميؿ البستاني)عمى خطوتيا بتأميـ القناة، وبّيَف النائب 
اقتصادية ىامة لمصر، ووجو انتقاده لمضجة التي تقـو بيا بريطانيا والدوؿ الغربية 

وتقوؿ ليـ "حوؿ التأميـ، وطمب مف الحكومة المبنانية أف تقـو بتنبيو الدوؿ الغربية 
، كما وجو "ال تتيوروا وال تتجاوزا ألف ىذا سيجعؿ مف العرب صفًا واحدًا ضدكـ 

والشعب  (جماؿ عبد الناصر)تحيتو إلى الرئيس المصري  (بشير العثماف)النائب 
الوثبة الجبارة الطيبة التي وثبيا ورفع رأس "المصري بقرار التأميـ الذي وصفو بػ 

، وأكد بأف الحكومة المبنانية "عمؿ قانوني وشرعي"العرب عاليًا، وعدَّ قرار التأميـ 
أف عممية  (ىاشـ الحسيني)والشعب المبناني يسانداف التأميـ ويؤيدانو، ورأى النائب 

التأميـ خطوة جبارة قامت بيا مصر الستكماؿ سيادتيا واستقالليا، وأف ىذا 

                                                 

، تقارير المفوضية الممكية 311,2724و، ممفات البالط الممكي العراقي، ممفو رقـ .ؾ.د (1)
. 52، ص(83)، الوثيقة رقـ 1956العراقية في عّماف، تقرير عاـ عف شير تشريف األوؿ 

. 89جرجس، المصدر السابؽ، ص (2)
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لى القومية العربية"اإلجراء  ، ووجو ضربة قاسية "ردَّ االعتبار لمعرب جميعًا وا 
. (1)ودرسًا لمشركات األجنبية في الدوؿ العربية

ووافؽ المجمس وباإلجماع في نياية الجمسة عمى اقتراح تضمف توجيو التينئة 
: بمناسبة تأميـ قناة السويس جاء فيو (جماؿ عبد الناصر)والتأييد لمرئيس المصري 

إف مجمس النواب إذ يقدر المجيود الجبار الذي تبذلو الشقيقة مصر في تدعيـ "
استقالليا سياسيًا واقتصاديًا تتوجو إلى الرئيس عبد الناصر بتيانيو الحارة عمى 
الخطوة الجريئة التي خطتيا مصر في تأميـ شركة قناة السويس ويؤيده متمنيًا 

 2وتمقى مجمس النواب المبناني في جمستو المنعقدة في . (2)"لمصر النجاح والتوفيؽ
وجو فييا الشكر  (جماؿ عبد الناصر) برقية مف الرئيس المصري 1956آب 

. (3)لمجمس النواب عمى موقفو المؤيد والمبارؾ لقرار تأميـ قناة السويس
كما أعمنت األحزاب والتيارات السياسية المبنانية وقوفيا إلى جانب مصر 

كاف لو موقفو المشيود  (5)، فالحزب التقدمي االشتراكي(4)وتأييدىا لقرار التأميـ

                                                 

( األولى)ف، الدور التشريعي الثامف، العقد االستثنائي األوؿ، محضر الجمسة . ـ. ـ (1)
. 1، ص1956 تموز 30المنعقدة في 

 1860المصدر نفسو؛ فؤاد الخوري، النيابة في لبناف نشؤىا، أطوارىا، آثارىا، أعالميا مف  (2)
-277؛ الجبوري، المصدر السابؽ، ص317، ص(1980بيروت، )، 1، ط1977إلى 
278 .

( الخامسة عشر)ف، الدور التشريعي الثامف، العقد االستثنائي األوؿ، محضر الجمسة . ـ. ـ (3)
. 278؛ الجبوري، المصدر السابؽ، ص1، ص1956 آب 2المنعقدة في 

؛  27، ص(1978بيروت، )، دار اآلفاؽ الجديدة، 1ىشاـ قبالف، لبناف أزمة وحموؿ، ط (4)
، كانت غايتو السعي بجميع الوسائؿ 1949حزب سياسي أسسو كماؿ جنبالط في عاـ  (5)

المشروعة لبناء مجتمع أساسو الديمقراطية تسود فيو الطمأنينة االجتماعية والعدؿ والرخاء 
والحرية والسمـ، واشتير الحزب بمواقفو المعارضة لحكـ الرئيسيف بشارة الخوري وكميؿ 
شمعوف، كما عرؼ بمواقفو القومية تجاه القضايا العربية وخاصة القضية الفمسطينية 

: لمتفاصيؿ ينظر. (األنباء)والقضية المصرية وقضية مراكش، أصدر مجمة عرفت باسـ 
 دراسة تاريخية، رسالة 1958-1946بشار حسف يوسؼ، تطور الحياة الحزبية في لبناف 

؛ فارس اشتي، الحزب 39-35، ص(2000كمية التربية، )ماجستير، جامعة الموصؿ، 



                  (   55) العدد –آداب الرافدون 

 م2009/هـ1430

 11 

جماؿ عبد )، فأرسؿ الحزب برقية تأييد إلى الرئيس المصري (1)المؤيد لمقرار
عادتيا إلى الشعب المصري (الناصر نصرًا جديدًا "، أكد فييا بأف تأميـ القناة وا 

عمؿ قانوني تسقط دونو حجج الباطؿ، " ، وأف التأميـ"لقضية السيادة الوطنية
. (2)"نؤيدكـ ونينئكـ

أبعاد التأميـ، فرأى أف  (كماؿ جنبالط)وحمؿ رئيس الحزب التقدمي 
المواجية قد تكوف حتمية بيف دوؿ الغرب والدوؿ العربية نظرًا لخطورة ىذا الممر "

الدولي، لكنو عّدىا رغـ خطورتيا مرتبطة بطبيعة الثورة وديناميكيتيا، وأعمف قمقو 
مصدرىا الخوؼ مف منع إسرائيؿ مف "مف الضجة المثارة حوؿ قضية التأميـ والتي 

تتطمب البصيرة الواسعة والجرأة المقرونة "، ورأى بأف األياـ المقبمة "المالحة
 وىذه الصفات موجودة في الرئيس جماؿ عبد …بالحكمة وبعدـ التيور 

.  (3)"الناصر
وأكد مف جية أخرى عمى حؽ مصر في قناة السويس إشرافًا وأرباحًا، وأعمف 

. (4)"بآمالنا وأمانينا وتصرفاتنا وتخوفاتنا"تأييده لجماؿ عبد الناصر ومرافقتو 
فقد عدَّ تأميـ قناة السويس  (1)أما مؤتمر األحزاب المبنانية والييئات الوطنية

حقًا طبيعيًا لمصر خاصة بعد إعالنيا تاميف حرية المالحة، ورأى بأف الضجة 

                                                                                                                       

، الدار 1، ط( مجمدات3)، 1958-1949التقدمي االشتراكي ودوره في السياسة المبنانية 
(. 1989بيروت، )التقدمية، 

؛ حسيف حمد 2، ص(1967بيروت، )، مجمة األحد "األحزاب المبنانية " إبراىيـ سالمة،  (1)
ـ، رسالة ماجستير، كمية 1958-1941عبد اهلل الصوالغ، التطورات السياسية في لبناف 

. 134، ص(1990جامعة بغداد، )، (ابف رشد)التربية األولى 
؛ كماؿ جنبالط، ربع قرف مف 1956 آب 3، في (262)، العدد (بيروت)جريدة األنباء  (2)

؛ اشتي، المصدر السابؽ، 225، ص(1987بيروت، )، الدار التقدمية، 2النضاؿ، ط
. 928، ص(1964-1949دور الحزب )المجمد الثاني 

. 1956 آب 3، في (262)، العدد (بيروت)جريدة األنباء  (3)
؛ اشتي، المصدر السابؽ، المجمد 1956 آب 3في  (262)، العدد (بيروت)جريدة األنباء  (4)

. 931-930الثاني، ص
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، "إسرائيؿ"الغربية القائمة محاولة تتجاوز أزمة القناة إلى فؾ الطوؽ البحري عف 
وتمكينيا مف االستمرار والتوسع ولمنع التوحد والتقارب العربي، وطالب المؤتمر 
الدوؿ العربية بتأييد مصر في مقاطعة مؤتمر لندف، وتقديـ شكوى إلى مجمس 

تيدد السمـ، واتخاذ اإلجراءات  (2)األمف الدولي باعتبار ىذه االستعدادات العسكرية
الالزمة عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا لمرد عمى أي عدواف، وتوحيد الصفوؼ وتنسيؽ 

.  (3)السياسات الخارجية وتعبئة جميع القوى الشعبية لنصرة مصر
تأييده الكامؿ لقرار الحكومة المصرية بتأميـ  (4)وأعمف حزب النجادة المبناني

قناة السويس، كما دعا إلى دعـ الشقيقة مصر في موقفيا تجاه التأميـ، مؤكدًا عمى 

                                                                                                                       

 مف أجؿ نصرة قضية 1953وىو صيغة تحالؼ بيف األحزاب والييئات المبنانية ظير عاـ  (1)
الحزب التقدمي االشتراكي وحزب النداء : مراكش والتنديد باالستعمار الفرنسي، وضـ

القومي وحزب الييئة الوطنية المبنانية والجبية الشعبية وجمعية تحرير المغرب وجمعية 
. الطالب القومييف والشبيبة اإلسالمية

بدأت بعد التأميـ القوات الفرنسية والبريطانية تتحرؾ في عرض البحر المتوسط، ونزلت -(2)
: ينظر. بعض القوات الفرنسية في جزيرة قبرص لتنظـ إلى القوات البريطانية في الجزيرة

.  1956 آب 8 و7في  (6336)و  (6335)، العدداف (بيروت)جريدة النيار 
. 930؛ المجمد الثاني، ص493اشتي، المصدر السابؽ، المجمد األوؿ، ص (3)
، وتعرض الحزب (منظمة النجادة) عمى ىيئة منظمة باسـ 1937حزب سياسي تأسس  (4)

الحزب ) باسـ 1950، وظير الحزب عاـ 1949 تموز 8لمحؿ مف قبؿ الحكومة في 
، إال أف (حزب النجادة) باسـ 1954، ثـ عاود لمزاولة نشاطو رسميًا عاـ (المبناني اليعربي

، لكنو عاد لمزاولة نشاطو بعد انتياء 1958الحكومة أصدرت قرارًا رسميًا بحؿ الحزب عاـ 
، وقد ورد في نظامو الداخمي (بالد العرب لمعرب)رفع الحزب شعار . عيد كميؿ شمعوف

إلى أنو حزب سياسي ديمقراطي عربي تحرري ينادي بإلغاء الطائفية وتحقيؽ العدالة 
النادي الثقافي : ينظر. االجتماعية وتحرير المجتمع مف الرواسب التي خمفيا االستعمار

، (1970بيروت، )، دار الطميعة لمطباعة والنشر، 1العربي، القوى السياسية في لبناف، ط
.  118-116؛ الصوالغ، المصدر السابؽ، ص147-146ص
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ضرورة التعاوف بيف الدوؿ العربية لتأييد ونصرة مصر وحمايتيا مف أي عدواف يقع 
. (1)عمييا

 القضية المصرية قضية مصيرية (2)وعدَّ حزب البعث العربي االشتراكي
لجميع العرب، معربًا عف تأييده لمخطوة الجبارة التي اتخذىا الرئيس جماؿ عبد 

الناصر في تأميـ القناة، وعمى ضرورة تقديـ الدعـ الالـز لمصر مف اجؿ تحقيؽ 
. (3)عمى أراضييا السيادة الكاممة

 مف بيف الموقعيف عمى بياف مؤتمر األحزاب (4)وكاف حزب االتحاد الدستوري
والييئات الوطنية، والذي عدَّ تأميـ القناة حؽ مشروع وطبيعي لمصر، وأعمف 

الحزب في عدة بيانات تأييده التاـ لقرار التأميـ، وأكد عمى ضرورة اتخاذ مصر 
جميع اإلجراءات لتحقيؽ االستقالؿ الكامؿ بما فيو االستقالؿ االقتصادي، ودعا 
الحكومة المبنانية إلى تنسيؽ جيودىا مع الحكومات العربية لموقوؼ مع مصر 

. (5)وصد أي عدواف أجنبي خارجي

                                                 

، تقارير المفوضية الممكية 311,2688و، ممفات البالط الممكي العراقي، ممفو رقـ .ؾ.د (1)
والمؤرخ  (2/1/د)العراقية في بيروت، تقرير المفوضية إلى وزارة الخارجية العراقية المرقـ 

. 5، ص (8)، الوثيقة رقـ 1956 آب 11في 
 في أوساط الدارسيف في الجامعة 1951تكّوف لحزب البعث نواة في بيروت منذ عاـ  (2)

، كاف لمحزب مواقؼ 1955-1951األمريكية ببيروت، بدأ نشاطو بشكؿ سري خالؿ الفترة 
إيجابية مف القضايا الداخمية والخارجية لمبناف، وقؼ ضد مشاريع األحالؼ االستعمارية 

النادي الثقافي العربي، القوى السياسية في لبناف، : لمتفاصيؿ ينظر. المتمثمة بحمؼ بغداد
؛ يوسؼ، المصدر 282-248، ص(1970بيروت، )، 1دار الطميعة لمطباعة والنشر، ط

. 53-46السابؽ، ص
. 1956 آب 18في  (6347)، العدد (بيروت)جريدة النيار  (3)
 (المعرض) عمى يد الشيخ بشارة الخوري، كاف لو مجمة تدعى 1932تأسس الحزب عاـ  (4)

، مف أىدافو أف تكوف لبناف جميورية ديمقراطية دستورية برلمانية، (الديار)وأخرى تدعى 
لغاء الطائفية ومجانية التعميـ والحفاظ عمى استقالؿ لبناف، ساند القضايا العربية منيا  وا 

-121النادي الثقافي العربي، المصدر السابؽ، ص: لمتفاصيؿ ينظر. فمسطيف ومصر
. 34-32؛ يوسؼ، المصدر السابؽ، 144

و، ممفات البالط الممكي .ؾ.؛ د1956 آب 10في  (263)، العدد (بيروت)جريدة األنباء (5)
، تقارير المفوضية الممكية العراقية في بيروت، تقرير 311,2688العراقي، ممفو رقـ 
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 قرار التأميـ، ورأي بوجوب توحيد جيود لبناف (1)وبارؾ حزب الكتمة الوطنية
. (2)حكومة وشعبًا لدعـ القضية المصرية، وضرورة نصرة الشعب المصري

وكاف لقرار التأميـ أثر كبير عمى الشارع المبناني، إذ طافت المظاىرات 
المؤيدة لمصر ولقرار التأميـ اغمب المدف المبنانية، ففي مدينة بيروت اندلعت 

مظاىرة كبيرة قصدت مقر السفارة المصرية، وأعمف المتظاىروف تأييدىـ الكامؿ 
لتأميـ قناة السويس، ووقوفيـ إلى جانب مصر حتى النياية، وطالبوا بتأميـ مرفأ 

 وأعمنوا استنكارىـ الشديد لمتدابير الدولية والعسكرية ،بيروت أسوة بقناة السويس
التي اتخذتيا الدوؿ الغربية وتدخميا في شؤوف مصر والحموؿ الموضوعة في البياف 

، وتأييد الدوؿ العربية في إعالنيا أف كؿ اعتداء يقع عمى (مؤتمر لندف)الثالثي 
عبد )ارض مصر اعتداء عمى سالمة الدوؿ العربية، وألقى السفير المصري 

كممة حماسية أماـ المتظاىروف بارؾ فييا المشاعر الجياشة التي  (الحميد غالب
واندلعت . (3)أبداىا الشعب المبناني تجاه مصر، وعّبر عف شكره وتأييده ليـ

مظاىرة حاشدة في مدينة زحمو تأييدًا لمصر، عبرَّ فييا المتظاىريف عف رفضيـ 

                                                                                                                       

، الوثيقة 1956 آب 11والمؤرخ في  (2/1/د)المفوضية إلى وزارة الخارجية العراقية المرقـ 
. 7، ص (12)رقـ 

 مف قبؿ أميؿ أده الذي تولى رئاستو حتى وفاتو عاـ 1935حزب سياسي تأسس عاـ  (1)
، لو جريدة ناطقة باسمو (ريموف اده)، ثـ تولى رئاسة الحزب مف بعده نجمو األكبر 1949
، لمحزب أىداؼ عمى الصعيديف الداخمي والخارجي منيا تحقيؽ (جريدة الصحافة)تدعى 

الرفاه االقتصادي واالجتماعي وتحقيؽ الوحدة الوطنية، وتوثيؽ التعاوف بيف الدوؿ العربية 
النادي الثقافي العربي، المصدر السابؽ، : ينظر. وتشجيع العالقة الوطيدة مع الدوؿ الغربية

.  32-30؛ يوسؼ، المصدر السابؽ، 63-33ص
. 1956 آب 11في  (6339)، العدد (بيروت)جريدة النيار  (2)
و، ممفات البالط الممكي . ؾ. ؛ د1956 آب 17في  (264)، العدد (بيروت)جريدة األنباء  (3)

، تقارير المفوضية الممكية العراقية في بيروت، تقرير 311,2688العراقي، ممفو رقـ 
، 1956 آب 1والمؤرخ في  (2/2/352/س)المفوضية إلى وزارة الخارجية العراقية المرقـ 

. 158-157؛ الصوالغ، المصدر السابؽ، ص123، ص(92)الوثيقة رقـ 
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ألي تدخؿ خارجي في الشؤوف الداخمية المصرية واعتبرا قرار التأميـ خطوة ىامة 
. (1)في طريؽ االستقالؿ

العدوان الثالثي على مصر . ثانوًا

سارعت بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة إلى إظيار مواقفيا العدائية مف 
 ،مصر، وقاموا باتخاذ إجراءات سريعة ضد مصر أوليا تجميد أرصدتيا اإلسترلينية

 آب أعمنوا فيو 2كما بادروا بعد أياـ مف التأميـ إلى إصدار بياف مشترؾ في 
وعمؿ تعسفي ينطوي عمى نتائج "رفضيـ لقرار التأميـ وعدوا القرار إىانة ليـ 

. (2)"خطيرة لممالحة في قناة السويس
كما عممت بريطانيا وفرنسا عمى استبعاد سياسة السالـ، والسعي إلحباط 

عممية التأميـ وحؿ المشكمة باستخداـ القوة ضد مصر، ولـ تجدا خيرًا مف الكياف 
الصييوني لمقياـ بالعدواف إلجبار مصر عف التراجع عف قرار التأميـ، إذ تـ 

 تشريف 25التوصؿ إلى عقد اتفاؽ بيف بريطانيا وفرنسا والكياف الصييوني في 
: ، ويقضي االتفاؽ بشف ىجـو عمى مصر، ويكوف عمى مرحمتيف1956األوؿ 

األولى تكوف بقياـ الكياف الصييوني باليجوـ عمى سيناء وغزة بحجة مطاردة 
الفدائييف الفمسطينييف، والثانية توجيو بريطانيا وفرنسا إنذارًا إلى مصر والكياف 

الصييوني لوقؼ القتاؿ وسحب قواتيما عف قناة السويس مقابؿ التيديد باستخداـ 
. (3)القوة ضد أي طرؼ يرفض قبوؿ اإلنذار

 29ىاجمت القوات الصييونية الحدود المصرية في شبو جزيرة سيناء في 
، وأسرعت بريطانيا وفرنسا في اليـو التالي مف العدواف بتوجيو 1956تشريف األوؿ 

                                                 

. 930اشتي، المصدر السابؽ، المجمد الثاني، ص (1)
، شركة فف لمطباعة، 1956-1854محمد مصطفى صفوت، إنجمترا وقناة السويس  (2)

. 536-535؛ عمر، المصدر السابؽ، ص228-227، ص(ت.القاىرة، د)
، تقارير المفوضية العراقية في 311,2724و، ممفات البالط الممكي العراقي، ممفو رقـ .ؾ.د (3)

، الوثيقة رقـ 1956 تشريف األوؿ 26عّماف، تقرير عاـ عف شير تشريف األوؿ مؤرخ 
. 539؛ عمر، المصدر السابؽ، ص118، ص(97)
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ساعة واالنسحاب  (12)إنذاٍر إلى مصر والكياف الصييوني لوقؼ القتاؿ في مدة 
أمياؿ عف قناة السويس، وبالنظر لمنوايا المبيتة والمخططة ليا،  (10)مسافة 

. (1)رفضت الحكومة المصرية اإلنذار كونو يمثؿ اعتداء عمى حقوقيا وكرامتيا
وبعد توجيو االتحاد السوفيتي إنذارًا إلى دوؿ العدواف، ُأعِمف عف وقؼ إطالؽ 

 وبدأت دوؿ العدواف باالنسحاب مف األراضي 1956 تشريف الثاني 7النار في 
المصرية، وحمت قوات األمـ المتحدة في منطقة القناة لإلشراؼ عمى عمميات 

. (2)"إسرائيؿ"االنسحاب ولالستقرار عمى خطوط اليدنة بيف الدوؿ العربية و 
 موقف لبنان الرمسي  .1

وقفت أغمب األقطار العربية عشية العدواف الثالثي إلى جانب مصر، وعمت 
، وكاف لمعدواف صدًى واسعًا في لبناف (3)التظاىرات المدف العربية منددة بالعدواف

عمى الصعيد الرسمي، إذ استقبؿ النبأ بالشجب واالستنكار، وأعمنت الحكومة 
المبنانية فور سماعيا نبأ العدواف بإصدار مرسـو يقضي بفرض حالة الطوارئ عمى 

إلى عقد  (كميؿ شمعوف)جميع األراضي المبنانية، ودعا رئيس الجميورية المبنانية 
لمناقشة العدواف، وما يترتب  مؤتمر عاجؿ لمرؤساء والمموؾ العرب في بيروت

عميو مف نتائج خطيرة عمى مصر والبالد العربية، ودراسة الموقؼ العربي مف 
. (4)مسالة العدواف وما يجب اتخاذه مف إجراءات بشاف العدواف

                                                 
، تقارير السفارة العراقية في القاىرة، 2680،311و، ممفات البالط الممكي العراقي، ممفو رقـ . ؾ. د (1)

والمؤرخ في  (294/30/س)المرقـ  (العدواف الثالثي)تقرير السفارة إلى وزارة الخارجية العراقية عف 
. 539؛ عمر، المصدر السابؽ، ص18، ص (14)، الوثيقة رقـ 1956 تشريف الثاني 1

. 540؛ عمر، المصدر السابؽ، ص269-268صفوت، المصدر السابؽ، ص (2)
وفيؽ عبد العزيز فيمي، العدواف الثالثي والضمير العالمي، : لمتفاصيؿ عف الموقؼ العربي ينظر (3)

؛ عدناف فواز، دور لبناف في العالـ العربي، الدار 103-101، ص(1964ـ، .د)الدار القومية، 
. 84، ص(1973بيروت، )األىمية، 

(4) Reports of American Middle East Commissionary, The control of 
local conflict case studies ACDA/IR –154, Lebanon (1958), 
Prepared for the U.S. Arms control and disarmament agency, 
Prepared by Geoffrey Kemp,August 15,1969, File No: (7), 
p.235; 

؛ أميف سعيد، ثورات العرب في القرف 1956 تشريف الثاني 1في  (6408)، العدد(بيروت)جريدة النيار 
.  111، ص(ت.ـ، د.د)العشريف، دار اليالؿ، 
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عبد )بالسفير المصري  (كميؿ شمعوف)اجتمع رئيس الجميورية المبنانية 
جماؿ عبد )في بيروت، الذي أبمغو موافقة الرئيس المصري  (الحميد غالب

 اجتماع وطني كبير في 1956 تشريف الثاني 2عمى الدعوة، ثـ عقد في  (الناصر
سراي الحكومة برئاسة كميؿ شمعوف في بيروت لمتابعة تطورات الموقؼ في 

مصر، وأكد شمعوف أف الغاية مف االجتماع توحيد الصفوؼ تجاه التحديات التي 
تواجييا مصر، واُتِخَذ في نياية االجتماع قرارًا يقضي باستنكار العدواف المشترؾ 

عمى مصر، وتمنى القرار عمى الحكومة ومجمس النواب أف يتخذا ما يرتئياه مناسبًا 
. (1)"وتأييدًا لمصر والقضية العربية"وضروريًا مف قرارات خدمة لممصمحة المبنانية 

 (عبد اهلل اليافي) تشريف الثاني، أعمف رئيس الحكومة 2وفي اليـو نفسو 
التي تقع عمى مصر " الجريمة المنكرة"استنكار حكومتو لمعدواف الذي وصفو بػ 

يرتكبوف "وعمى شعبيا الذي ينشد استقاللو، ووجو استيجانو لبريطانيا وفرنسا ألنيـ 
. (2)"أفظع جريمة بتدخميـ بأساطيميـ وجيوشيـ لالعتداء عمى مصر

 تشريف الثاني شجب حكومتو لمعدواف، 3وكرر اليافي في مؤتمر صحفي يـو 
ودعا الحكومات العربية إلى اتخاذ موقؼ موحد ضد العدواف، وعقد اجتماع طارئ 

لمجامعة العربية لمناقشة التطورات في مصر، ودعا إلى تأييد ونصرة الشعب 
. (3)المصري

                                                 

، (بيروت)جريدة النيار : في بيروت ينظر( اجتماع السراي الكبير)لممزيد مف التفاصيؿ عف  (1)
. 1956 تشريف الثاني 3في  (6410)العدد 

المنعقدة ( الخامسة)ف، الدور التشريعي الثامف، العقد العادي الثاني، محضر الجمسة . ـ. ـ (2)
. 3، ص1956 تشريف الثاني 2في 

، تقارير المفوضية الممكية 311,2688و، ممفات البالط الممكي العراقي، ممفو رقـ .ؾ.د (3)
والمؤرخ  (32/1/أ)العراقية في بيروت، تقرير المفوضية إلى وزارة الخارجية العراقية المرقـ 

؛  4، ص(18)، الوثيقة رقـ 1956 تشريف الثاني 3في 
U.S.S.D.L.I. and F. A, 1955-1958, Lebanon, Telegram from the 
American Legation, Beirut, November 3, 1956, No:301, To the 
Secretary of State, Washington, film: 9, p.274. 



جاسم حممد . د.                                    م1956موقف لبنان من أزمة السووس عام 

 اجلبوري

 18 

 19 - 1954 أيموؿ 16)ويذكر سامي الصمح رئيس الوزراء المبناني األسبؽ 
قاـ باستدعاء السفير البريطاني ( كميؿ شمعوف)أف رئيس الجميورية  (1955أيموؿ 

نياء 6في بيروت يـو   تشريف الثاني في محاولة منو لمتوسط في حؿ النزاع وا 
القتاؿ، كما طمب مف السفير البريطاني إبالغو بموعد وقؼ إطالؽ النار، ثـ ما 
لبث السفير البريطاني أف عاد إلى الرئيس شمعوف بعد أف أجرى اتصاالتو مع 

الحكومة البريطانية وأبمغو الموعد المحدد لوقؼ إطالؽ النار، وبدوره قاـ شمعوف 
بإبالغ الخبر شخصيًا إلى سفارة لبناف في القاىرة التي قامت بإبالغو إلى الحكومة 

المصرية عمى وجو السرعة، وتـ ىذا األمر قبؿ يـو واحد فقط مف وقؼ إطالؽ 
. (1)النار

، عقد في بيروت مؤتمر المموؾ والرؤساء 1956 تشريف الثاني 12وفي 
العرب بحضور ممثميف عف العراؽ، األردف، السعودية، السوداف، لبناف، ليبيا، 

. (2)اليمف ومصر
جمسة المؤتمر بكممة رحب فييا  (كميؿ شمعوف)افتتح الرئيس المبناني 

بأعضاء الوفود المشاركة فيو وشكرىـ عمى تمبية الدعوة ليذا المؤتمر، وشرح 
الظروؼ التي أحاطت باألمة العربية، وأكد جدية الموقؼ وضرورة توحيد الكممة 
لموصوؿ إلى نتائج إيجابية تؤدي إلى ضماف مستقبؿ األمة العربية، وأكد باف 

وجودنا وحريتنا وكرامتنا ىي اليـو في امتحاف تختبر فيو قابميتنا لصوف ىذه "
المقدسات والدفاع عنيا، وقد قدمت الشقيقة الغالية مصر في موقفيا البطولي ذودًا 
عف أراضييا وحقوقيا المشروعة بؿ عف أراضينا وحقوقنا جميعًا أروع مثؿ عمى 

، وطالب بالوقوؼ وقفة عربية لنصرة مصر والدفاع "صمود العرب أماـ الشدائد
                                                 

. 141–140، ص(1970بيروت، )سامي الصمح، احتكـ إلى التاريخ، دار النيار،  (1)
و، ممفات البالط الممكي العراقي، .ؾ.د: لمتفاصيؿ عف أسماء أعضاء الوفود العربية ينظر (2)

، تقارير المفوضية الممكية العراقية في عّماف، تقرير المفوضية إلى 311,2724ممفو رقـ 
( 45/7/أ)المرقـ  (عف مؤتمر المموؾ والرؤساء العرب في بيروت)وزارة الخارجية العراقية 

؛ جريدة النيار 217، ص(86)، الوثيقة رقـ 1956 تشريف الثاني 13والمؤرخ في 
.  1956 تشريف الثاني 13في  (6418)، العدد (بيروت)
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، كما طالب دوؿ العدواف باالنسحاب الفوري مف "عف حقوؽ العرب ومصالحيـ
. (1)األراضي المصرية دوف قيد أو شرط

عمى المؤتمر  (السعودية ومصر وسورية واليمف)وطرحت الوفود العربية 
بريطانيا )مشروعًا يدعو إلى قطع العالقات الديبموماسية واالقتصادية مع كؿ مف 

، ولـ يوافؽ الرئيس المبناني عمى المشروع إذ كاف يرى إبقاء العالقات (وفرنسا
معيما، بالرغـ مف أنو صاحب الدعوة إلى عقد المؤتمر، ويجب عميو أف يكوف أوؿ 

.  (2)الموافقيف ال أوؿ الرافضيف
بعد أف أنيى المموؾ والرؤساء العرب اجتماعيـ، صدر بياف ختامي استنكر 

فيو العدواف عمى مصر، وأثبت حقيا في سيادتيا وسالمة أراضييا، وتضمف 
التأكيد عمى تطبيؽ قرارات األمـ المتحدة التي نصت عمى انسحاب القوات 

. (3)المعتدية عف األراضي المصرية
ظير في أعقاب المؤتمر خالفات واضحة بيف المسؤوليف المبنانييف بالنسبة 

، وخاصة (بريطانيا وفرنسا)لقضية قطع العالقات الديبموماسية مع دولتي العدواف 
  حزيراف8)بيف الرئيس المبناني كميؿ شمعوف وبيف رئيس الحكومة عبد اهلل اليافي 

الذي أكد عمى ضرورة االلتزاـ بالمقررات التي اتخذىا  (1956 تشريف الثاني 18- 
المؤتمر، فقدـ اليافي ووزير الدولة صائب سالـ استقالتيما احتجاجًا عمى رفض 

                                                 

( 6419)، العدد(بيروت)جريدة النيار : حوؿ نص كممة الرئيس المبناني كميؿ شمعوف ينظر (1)
؛ األنصاري، المصدر 111؛ سعيد، المصدر السابؽ، ص1956 تشريف الثاني 15في 

. 58-57السابؽ، ص
؛ سعيد، المصدر 1956 تشريف الثاني 16في  (6420)، العدد(بيروت)جريدة النيار  (2)

؛  159؛ الصوالغ، المصدر السابؽ، ص111السابؽ، ص
Reports of American Middle East Commissionary, op.cit, p.235-236. 

؛ 1956 تشريف الثاني 17 و16في (6421)و (6420)، العدداف (بيروت)جريدة النيار  (3)
، مركز دراسات الوحدة 1، ط1987-1913يوسؼ خوري، المشاريع الوحدوية العربية 

. 934؛ اشتي، المصدر السابؽ، المجمد الثاني، ص208، ص(1988بيروت، )العربية، 
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شمعوف االنصياع لمقرار العربي الذي يدعو إلى قطع العالقات مع دوؿ العدواف، 
. (1)وعدـ التزاـ شمعوف بالمقررات

، وأكد 1956 تشريف الثاني 18شّكَؿ سامي الصمح الحكومة المبنانية في 
 تشريف الثاني، عمى 27بياف حكومتو الوزاري الذي ألقاه في مجمس النواب بتاريخ 

 ولذلؾ فأننا …"مساندة مصر بكؿ ما نستطيع في دفاعيا عف سيادتيا وحقوقيا 
نعمؿ لتنفيذ المقررات التي اجمع عمييا الرأي العاـ العالمي وأقرتيا األمـ المتحدة، 

ونريده جالًء . والتي تقضي بأف تجمو عف مصر وقطاع غزه جميع القوات المعتدية
كما نريده حاًل لقضية القناة يتفؽ مع سيادة مصر . فوريًا وبدوف قيد وال شرط

مف ميثاؽ األمـ  (41)، وطالب بالمباشرة فورًا بتطبيؽ أحكاـ المادة "…وكرامتيا 
 إذا رفضت بريطانيا وفرنسا االمتثاؿ لقرارات …" المتحدة واتخاذ التدابير الفعالة

األمـ المتحدة وامتنعتا عف سحب قواتيما مف األراضي المصرية فورًا بدوف قيد وال 
شرط، وكذلؾ أغذ خالفت إسرائيؿ قرارات األمـ المتحدة وامتنعت عف سحب قواتيا 

إلى ما وراء خطوط اليدنة دوف قيد وال شرط، أو إذا تسبب عف موقؼ أي مف 
سرائيؿ تأـز جديد مف شانو أف يؤدي إلى استئناؼ األعماؿ  بريطانيا وفرنسا وا 

. (2)"العسكرية 
وىكذا، يتضح أف ىناؾ تناقض وغموض واضح في الموقؼ الرسمي المبناني 

تجاه قضية العدواف وخاصة فيما يتعمؽ بموضوع العالقات مع بريطانيا وفرنسا، 
                                                 

؛ كماؿ صميبي، تاريخ 1956 تشريف الثاني 17في  (6421)، العدد (بيروت)جريدة النيار  (1)
؛ الصمح، المصدر 244-243، ص (1967بيروت، )لبناف الحديث، دار النيار لمنشر، 

األنصاري،  ؛160-159؛ الصوالغ، المصدر السابؽ، ص160-140السابؽ، ص
؛  59المصدر السابؽ، ص

Reports of American Middle East commissionary, op.cit, p. 236. 
 27المنعقدة في ( السابعة)ف، الدور التشريعي السادس، العقد العادي الثاني، الجمسة .ـ.ـ (2)

ـَ ليا جاف 2، ص 1956تشريف الثاني  ؛ مجموعة البيانات الوزارية المبنانية، جمعيا وقّد
( 6431)، العدد (بيروت)؛ جريدة النيار 204، ص(1965بيروت، )ممحمة، مكتبة خياط، 

 تشريف الثاني 30في  (279)، العدد (بيروت)؛ جريدة األنباء 1956 تشريف الثاني 28في 
. 166؛ حكومات لبناف، ص1956
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فرئيس الجميورية يريد إبقاء العالقات معيما نظرًا ألف لبناف يرتبط مع بريطانيا 
، والحكومة تطالب (سياسية واقتصادية)وفرنسا بصداقة تقميدية ومصالح حيوية 

. بقطع العالقات وجالء القوات األجنبية عف األراضي المصرية

 موقف لبنان الشعيب  .2

كاف لمعدواف الثالثي تأثير كبير عمى الساحة الشعبية المبنانية، إذ استنكر 
مجمس النواب المبناني واألحزاب المبنانية العدواف، وطافت المظاىرات المدف 

المبنانية منددة بالعدواف، وقاـ المتظاىروف بالتبرع بالدـ وطمبوا بفتح باب التطوع 
. لنصرة مصر
 ناقش مجمس النواب المبناني العدواف الثالثي 1956 تشريف الثاني 2ففي 

 (بشير العثماف)عمى مصر، وأكد النواب استنكارىـ وشجبيـ لمعدواف، فالنائب 
، وأنو اغتصاب وانتياؾ ألراضي "الطغياف والظمـ"وصؼ العدواف بأنو قمة في 

دوؿ عربية، وبّيف بأف العدواف وقع عندما رأت بريطانيا وفرنسا أف ظمميا 
االستعماري ينيار أماـ قوى القوى الوطنية، وطالب بقطع العالقات مع دوؿ 

تقـو " غزو"وأنو " العمؿ اإلجرامي"العدواف بػ  (عبد اهلل الحاج)العدواف،وعدَّ النائب 
سرائيؿ"بو بريطانيا وفرنسا  ضد دولة عربية، وطالب الحكومة المبنانية " وا 

والحكومات العربية باتخاذ موقؼ موحد تجاه العدواف وخاصة قطع العالقات معيا، 
. (1)وتبميغ سفراء دوؿ العدواف أف وجودىما في البالد قد انتيى

ىي التي " الغاشمة"أف السياسة البريطانية  (أميؿ البستاني)ورأى النائب 
لمواجية ىذا "تسيطر عمى الموقؼ، وشدد عمى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة 

إلى السعي وبذؿ قصارى الجيود  (غساف تويني)، ودعا النائب "االعتداء الشنيع
دبموماسيًا وسياسيًا وعسكريًا مع الدوؿ العربية لتنفيذ قرارات األمـ حتى ال تبقى 

ضد " مؤامرة مدبرة"العدواف بأنو  (سميـ حيدر)حبرًا عمى ورؽ، فيما وصؼ النائب 
بأف  (جورج ىراوي)و (ىاشـ الحسيني)مصر إلفشاؿ عممية التأميـ، ورأى النائباف 

                                                 

 2المنعقدة في ( الخامسة)ف، الدور التشريعي الثامف، العقد العادي الثاني، الجمسة .ـ.ـ (1)
. 1، ص 1956تشريف الثاني 
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العدواف عمى مصر ىو اعتداء عمى كؿ الدوؿ العربية، ونحف والدوؿ العربية 
، ووافؽ مجمس النواب في نياية المناقشات وباإلجماع عمى "ممزموف بنصرة مصر"

اقتراح تقدمت بو لجنة الشؤوف الخارجية النيابية بتأييد مصر وشجب العدواف جاء 
إف العدواف عمى مصر مف قبؿ قوات بريطانيا وفرنسا ىو خرؽ لمبادئ األمـ : "فيو

ومجمس النواب المبناني إذ يؤيد الشقيقة مصر في نضاليا ويشجب . المتحدة
العدواف األثيـ، ويطمب مف الحكومة اتخاذ التدابير التي ترتبيا عمى لبناف واجبات 

األخوة بمقتضى ميثاؽ األمـ المتحدة والجامعة العربية والضماف الجماعي 
. (1)"العربي

 1956 تشريف الثاني 27كما أعمف مجمس النواب في جمستو المنعقدة في 
الوقوؼ دقيقة صمت حدادًا عمى أرواح الشيداء المصرييف الذيف وقعوا في 

.  (2)المعركة
أما األحزاب المبنانية، فقد أعمنت وقوفيا إلى جانب مصر، وكاف الحزب 

التقدمي االشتراكي في طميعة تمؾ األحزاب، إذ شارؾ الحزب التقدمي في اجتماع 
، 1956 تشريف األوؿ 31مؤتمر األحزاب المبنانية الذي عقد في بيروت بتاريخ 

وطالب بتعبئة جميع القوى الشعبية لشد أزر الجيش الوطني، ودعا المواطنيف إلى 
االتحاد والتعاوف لمواجية األحداث، ودعا المسؤوليف إلى معاقبة محاولي إضعاؼ 
الروح المعنوية، وطالب الحكومة بالدعوة إلى عقد مؤتمر وطني لمتشاور في السبؿ 
التي يجب اتخاذىا لنصرة مصر، وتنفيذ التزاماتيا بدعـ الحكومة المصرية، وطالب 

                                                 

؛  102؛ فيمي، المصدر السابؽ، 3المصدر نفسو، ص (1)
U.S.S.D.L.I. and F. A, 1955-1958, Lebanon, Telegram from the 
American legation, Beirut, November 10, 1956, No:287, To the 
Secretary of State,Washington, film:9, p.265. 

 27المنعقدة في ( السابعة)ف، الدور التشريعي الثامف، العقد العادي الثاني، الجمسة .ـ.ـ (2)
.  1، ص1956تشريف الثاني 
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بإغالؽ مطار بيروت بعد أف قاطع عماؿ مرفأ بيروت السفف البريطانية 
. (1)والفرنسية

كما شارؾ الحزب التقدمي االشتراكي في االجتماع الذي عقده رئيس 
 لمتشاور في موضوع العدواف، 1956 تشريف الثاني 2الجميورية كميؿ شمعوف في 

إذ دعا إلى اتخاذ التدابير الالزمة لمقاطعة السفف والبواخر والطائرات البريطانية 
 فعيد االستعمار قد ولى والشعوب …" والفرنسية، ومواجية األزمة بشجاعة وثقة
. (2) "…العربية تقؼ وراء مصر والرأي العاـ معنا

 5وبحث مجمس إدارة الحزب التقدمي االشتراكي في اجتماعو المنعقد في 
تشريف الثاني تطورات العدواف عمى مصر، واتخذ جممة قرارات منيا إرساؿ برقية 

رساؿ برقية إلى مؤتمر األحزاب االشتراكية  تأييد إلى جماؿ عبد الناصر، وا 
اآلسيوية المنعقد آنذاؾ في بومباي الستنكار العدواف، وتأليؼ وفد لمقابمة رئيس 

وتسميمو مذكرة تتضمف إدانة العدواف، وطالب بقطع  (عبد اهلل اليافي)الحكومة 
. (3)العالقات الديبموماسية مع بريطانيا وفرنسا

كما بعث الحزب التقدمي االشتراكي برقية إلى رئيسة المجنة التنفيذية لحزب 
أعمف فيو استنكاره لمشاركة بريطانيا في العدواف ضد  (سمرسكؿ)العماؿ البريطاني 

تخوفو مف اندالع حرب  (كماؿ جنبالط) كما أبدى رئيس الحزب التقدمي .مصر
الداعي إلى  (جواىر الؿ نيرو)عالمية ثالثة، ووقؼ مع رأي رئيس وزراء اليند 

انسحاب الجيوش المعتدية عف مصر، ودعا جنبالط الدوؿ العربية إلى اتباع 
سياسة تقوـ عمى دعـ مصر داخميًا وخارجيًا، ومناوأة السياسة الغربية التي تحاوؿ 

                                                 

؛ جريدة األنباء 1956 تشريف الثاني 2في  (6409)، العدد (بيروت)جريدة النيار  (1)
؛ اشتي، المصدر السابؽ، المجمد 1956 تشريف الثاني 2في  (275)، العدد (بيروت)

. 932؛ المجمد الثاني، ص494-493األوؿ، ص
. 932اشتي، المصدر السابؽ، المجمد الثاني، ص (2)
؛ اشتي، المصدر السابؽ، 1956 تشريف الثاني 9في  (276)، العدد(بيروت)جريدة األنباء  (3)

. 932المجمد الثاني، ص
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أو حؿ قضية القناة بما " إسرائيؿ"إما الصمح مع : تطويؽ العرب لفرض خياريف
. (1)يرضاه الغرب

أما حزب البعث العربي االشتراكي، فقد وقؼ إلى جانب القطر المصري إباف 
التضامف "العدواف الثالثي وقفة مشيودة، إذ دعا الحزب أبناء الشعب في لبناف إلى 

، واستنكر الحزب في بياف لو العدواف "مع الشعب العربي في مصر والدفاع عنو
األجنبي عمى حقوؽ الدوؿ العربية ومصالحيا، ودعا إلى الوقوؼ صفًا واحدًا 

. (2)لمواجية العدواف، وانسحاب القوات األجنبية عف األراضي المصرية
عف استنكارىا لمتدابير العسكرية التي  (3)وأعربت حركة القومييف العرب

اتخذتيا الدوؿ الغربية ضد مصر، وأعمنت تأييدىا المطمؽ لمرئيس جماؿ عبد 
الناصر، ورأت باف أي عدواف يقع عمى أرض مصر إنما ىو عدواف عمى سالمة 
واستقالؿ الدوؿ العربية، وطالبت بالجالء الفوري الغير مشروط لجيوش العدواف 

. (4)عف قناة السويس وباقي المدف المصرية
كما ندد حزب االتحاد الدستوري بالعدواف، وأعمف شجبو واستنكاره لقياـ الدوؿ 

الغربية اعتماد الخيار العسكري ضد مصر، ودعا إلى نصرة قضية الشعب 
                                                 

. 1956 تشريف الثاني 9في  (276)، العدد (بيروت)جريدة األنباء  (1)
، (1980بغداد، )عمي حسف مجيد، التراث النضالي لحزب البعث العربي االشتراكي،  (2)

. 124؛ الصوالغ، المصدر السابؽ، ص116ص
 (نادي العروة الوثقى) بيف أعضاء 1938ظيرت فكرة إنشاء حركة القومييف العرب عاـ  (3)

الذي تأسس في الجامعة األمريكية في بيروت، كاف ليا مبادئ عديدة تتمخص بالمطالبة 
بتحقيؽ الوحدة بيف سوريا والعراؽ واألردف، كاف لمحركة صحافة خاصة تنطؽ بمسانيا 

 وجريدة الرأي العاـ التي صدرت عاـ 1952التي صدرت سنة عاـ  (الثأر)منيار جريدة 
 (التنظيـ القومي)، اندمجت حركة القومييف العرب في لبناف مع االتحاد القومي 1955

بعد العدواف مباشرة، وأصبحت جزًء مف  (جماؿ عبد الناصر)الذي أعمنو الرئيس المصري 
. 58-53يوسؼ، المصدر السابؽ، ص: ينظر. الحركة الناصرية

، تقارير المفوضية الممكية 311,2689و، ممفات البالط الممكي العراقي، ممفو رقـ .ؾ.د (4)
والمؤرخ  (8/2/د)العراقية في بيروت، تقرير المفوضية إلى وزارة الخارجية العراقية المرقـ 

. 27، ص(64)، الوثيقة رقـ 1956 تشريف الثاني 1في 
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المصري، كما شدد عمى ضرورة قياـ الدوؿ العربية باتخاذ اإلجراءات الكفيمة 
. (1)بإجبار الدوؿ المعتدية عمى سحب جيوشيا عف األراضي المصرية

إلى تقديـ الدعـ لمصر في  (عدناف الحكيـ)ودعا رئيس حزب النجادة 
نضاليا مف أجؿ مواجية العدواف، وأعرب عف امتعاضو مف المواقؼ العربية 
المترددة حياؿ قطع العالقات مع الدوؿ المعتدية، وعدًّ العدواف انتياؾ لحقوؽ 

. (2)مصر الوطنية والقومية، وأنو عدواف عمى جميع األقطار العربية
كما تمثؿ موقؼ لبناف الشعبي في المظاىرات الصاخبة التي اخترقت شوارع 
المدف المبنانية، ففي بيروت اندلعت مظاىرة حاشدة حتى وصمت إلى مقر السفارة 

قبوؿ  (عبد الحميد غالب)المصرية، وطمب المتظاىروف مف السفير المصري 
تطوعيـ في الجيش المصري لصد العدواف، وعّبر أبناء الشعب المبناني بمختمؼ 
طوائفيـ عف غضبيـ عمى دوؿ العدواف، وألقيت المتفجرات عمى بعض األندية 
البريطانية، وطالبت الجماىير مف الحكومة المبنانية قطع العالقات مع فرنسا 

كما تبّرع اآلالؼ مف المواطنيف بدمائيـ إلسعاؼ جرحى الجيش . (3)وبريطانيا
. (4)المصري، مجسديف بذلؾ وحدة الدـ

 ةـــاخلامت

: مف خالؿ ما تقدـ، يتبيف لنا ما يأتي
                                                 

؛ النادي الثقافي العربي، المصدر السابؽ، 28، ص(64)المصدر نفسو، الوثيقة رقـ  (1)
. 133– 132ص

، تقارير المفوضية الممكية 311,2689و، ممفات البالط الممكي العراقي، ممفو رقـ .ؾ.د(2)
والمؤرخ  (8/2/د)العراقية في بيروت، تقرير المفوضية إلى وزارة الخارجية العراقية المرقـ 

. 31، ص(64)، الوثيقة رقـ 1956 تشريف الثاني 1في 
. 102فيمي، المصدر السابؽ، ص (3)
، تقارير المفوضية الممكية 311,2689و، ممفات البالط الممكي العراقي، ممفو رقـ .ؾ.د (4)

( 4/11/س)العراقية في بيروت، تقرير المفوضية إلى وزارة الخارجية العراقية المرقـ 
؛ الصوالغ، المصدر 8، ص(115)، الوثيقة رقـ 1956 تشريف الثاني 19والمؤرخ في 
. 158السابؽ، ص
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فيما يتعمؽ بالموقؼ المبناني مف تأميـ قناة السويس، اتضح أف ىناؾ إجماع :  أوًال 
عمى تأييد مصر في تأميـ القناة كونو حؽ طبيعي ومشروع  (رسمي وشعبي)

وعمى ما . نابع مف سيادتيا واستقالليا، وتحقيقًا ألىدافيا الوطنية والقومية
يبدو أف موقؼ الرئيس المبناني كميؿ شمعوف المؤيد لقرار التأميـ جاء نتيجة 
لمضغط الجماىيري في لبناف المتعاطؼ مع مصر جعؿ شمعوف يبادر إلى 
اتخاذ خطوة كاف القصد منيا امتصاص الزخـ الشعبي الكبير حوؿ موضوع 
التأميـ، وذلؾ عندما أطمؽ دعوتو إلى مموؾ ورؤساء العرب لحضور مؤتمر 
عربي يعقد في بيروت لدراسة الموقؼ العربي مف مسألة العدواف، وفي الوقت 

نفسو قصد شمعوف مف ىذه المحاولة كسب رضا القومييف المخمصيف مف 
.  بعد اف ال حظ ابتعادىـ عنو أبناء لبناف بخاصة

أما بخصوص الموقؼ المبناني مف العدواف الثالثي عمى مصر، فيتمخص :  ثانثًال 
عبد )األولى تتعمؽ بموقؼ أبناء الشعب المبناني، تتزعمو حكومة : بنقطيتيف
، وكاف ىؤالء يروف بضرورة وقوؼ لبناف وبشدة إلى جانب مصر (اهلل اليافي

لدرء العدواف، وتقديـ الدعـ المطموب ليا، وفي رأي ىؤالء أف اقؿ ما يفعمو 
لبناف ىو قيامو بقطع عالقاتو الديبموماسية واالقتصادية مع دوؿ العدواف 

. (بريطانيا وفرنسا)
 (كميؿ شمعوف)أما النقطة الثانية فتتمثؿ بموقؼ الرئيس المبناني 

والذي كاف يقؼ موقفًا مترددًا بيف اإلعالف عف عدوانية ىذه الدوؿ وقطع 
، وبيف (بريطانيا وفرنسا)عالقاتو معيا خوفًا مف إغضاب أصدقائو القدماء 

أف يقؼ موقؼ المتفرج مف األحداث، ولكنو اضطر أخيرًا إلى إعالف وقوفو 
مع الشقيقة مصر بسبب ضغط أبنا شعبنا في لبناف عميو بيذا االتجاه، 

وكذلؾ مسايرة لمموقؼ العربي جماىيرًا وحكومات مع مصر، وذلؾ خوفًا مف 
انفجار النقمة الشعبية بوجية جراء تقاعسو عف أداء الواجب المطموب مف 

. قطر عربي تجاه قطر عربي آخر في أثناء قياـ عدواف خارجي عميو
أدى العدواف الثالثي إلى بروز الدور األمريكي في لبناف ومنطقة الشرؽ :  ثا ثًال 

. األوسط
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The Attitude of Lebanon toward Al- Soweis 

Crisis 1956 

Dr. Jasim Muhammad Al-Juboori 

Abstract 

 In 1882 Egypt had submitted to the British occupization. 

The British foreign minister announced that Egypt became 

under the wing of Britain in 18
th

 December 1914 after the 

breaking out of the first world war. 

In 26 August 1936 the British government set out about 

holding a treaty with the Egyptian government. This treaty 

includes a British acknowledgement of the Egyptian 

independence in home and foreign affairs. This will be in 

exchange of the Egyptian acknowledgment of the right of 

Britain to let her forces to study in the canal. 

After the end of the second world war, the Egyptian 

government saw that the treaty of 1936 has exhausted its 

purposes and the existence of the British forces. In the canal 

became unjustificated then and cm agreement was signed 

between the British and Egyptian governments to move out the 

British forces Egypt in June 13, 1956. 

After the British pulling out the Egyptian government 

worked hard to completed the national independence and to 

liberate from the western authority than the Egyptian precedent 

announced the nationalization the canal in July 26, 1956. 

Lebanon supported completely the decision of 

nationalization. The Lebanese government stood firmly in side 
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of Egypt and assured its solidarity and support to Egypt and its 

nationalization of the canal. Also the popular attitude, 

represented by the parliament and the political parties, 

characterized by their complete support to the nationalization 

and they considered it as an magnificent step on the way of 

accomplishing the national sovereignty and independence. The 

demonstrations broke out in most of the Lebanese cities 

supporting Egypt in nationalization the canal. 

As for the trio aggression on Egypt in October 29,1956 

the Lebanese government and people denounced this 

aggression. the government and the parliament announced their 

strong condemnation on the aggression. The Lebanese parties 

called to confront the colonization countries and to face the 

aggression. the demonstrations wandered about the streets at the 

Lebanese cities condemning that aggression. the demonstrator, 

demanded to volunteer in order to assist Egypt. 

 
 
 
 


