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 االقتصادية والطائفية واحلزبية تالتأثريا
 1975-1970 يف األوضاع الداخلية اللبنانية  

 مطد صابر رجب                                                   . د. م. أ
 ن

 قدم التاريخ/ كليظ اآلداب/ جامطظ تكريت

 
 بخصائص عديدة ميزتو عف بقية البمداف 1920تميز لبناف منذ تأسيسو عاـ 

العربية ، فموقعو الجغرافي جعؿ منو طريقًا مفضاًل مف قبؿ الغرب لممرور نحو 
الداخؿ العربي ، كما أسيـ ىذا الموقع بتميزه عف جيرانو مف الناحية التجارية 

. واالقتصادية، إذ شيد لبناف مؤشرات التحوؿ الصناعي في المنطقة 
اختمؼ لبناف عف بقية البمداف العربية وال سيما عمى مستوى التركيب 

وبالتالي السياسي فمف خالؿ تشكيمو كاف ممجأ لعدد مف – الطائفي – االجتماعي 
وشكؿ .الطوائؼ الدينية ، مما اضطره دومًا إلى ممارستو تجربة العيش المشترؾ 

التنوع الديني في المجتمع المبناني مصدرًا لمتمايز والخصوصيات فاثر ىذا عمى طبيعة 
. نظامو السياسي فيما بعد 

تواصؿ ىذا التأثير ليس فقط خالؿ مدة االنتداب الفرنسي  
بؿ حتى بعد االستقالؿ ، إذ نظمت الحياة السياسية فيو عمى  ( 1943 – 1920) 

 والذي وضع كاتفاؽ ضمني بيف الوجياء السياسييف لمػتوازف 1943أساس ميثاؽ عاـ 
رئيس الجميورية ، رئيس الوزراء ، رئيس  )لمرئاسات الثالث - الطائػفي– السياسي 

 . (مجمس النواب 
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والذي عد  (1976-1970)شيدت انتخاب الرئيس المبناني سميماف فرنجية
انتخابو انتصارًا لمحرية والديمقراطية في لبناف مف خالؿ التغييرات التي أجراىا في 

في الوقت ذاتو انعكست تمؾ التغييرات . اإلدارة الحكومية وفي المؤسسات العسكرية 
عمى األوضاع الداخمية التي لـ يعرفيا لبناف مف قبؿ ، ومف أىميا بروز التبعية 

السياسية لمؤسسات المجتمع المدني ال سيما األحزاب السياسية واالتحادات العمالية 
وطالب الجامعات كما انعكس ىذا التغيير عمى المؤسسات العسكرية إذ ترؾ أثرا سمبيًا 
عمى معنويات الجيش وعمى فاعمية أجيزتيا االستخبارية في الوقت ذاتو اتساع قاعدة 
الوجود الفمسطيني في لبناف مما جعؿ الصراع واضحًا بيف طوائؼ المجتمع المبناني 

. حوؿ ىذا الوجود 
:  أوضاع لثنان االقتصادٌح وانعكاساتها على األوضاع الداخلٍح

 سميماف فرنجية إثناء أدائو القسـ في الثالث والعشريف مف أيموؿ الرئيسأكد 
. ، احترامو لممواثيؽ الدولية، ووفيا اللتزامات لبناف تجاه جامعة الدوؿ العربية1970

الذي تجعمو قويا بتعاونو مع الدوؿ الصديقة والسيما البالد العربية عمى أساس ))
 .(1)((االحتراـ المتبادؿ

اتجو تفكير الرئيس سميماف فرنجية باف يبدأ عيده بمحاوالت اصالحيو مف 
خالؿ التغيير نحو األفضؿ بالطرؽ المنيجية والعممية والتخطيط في كافة 

. (4) بتشكيؿ الوزارة(3)، مف ىذا المبدأ انطمؽ عيده بتكميؼ صائب سالـ(2)المجاالت
التي ضمت مجموعة مف الشباب ذوي االختصاصات والكفاءات حتى أطمؽ عمييا 

. (5)(حكومة الشباب )تسمية
أكد البياف الوزاري أماـ مجمس النواب عمى التخطيط المتكامؿ لممستقبؿ 
المبناني وتحسيف المستوى ألمعاشي لممواطنيف وتوسيع القاعدة االقتصادية وتوفير 

. (6)الخدمات االجتماعية والصحية ومراجعة برامج التربيػة والتعميـ
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 إلى إجراء 1970أقدـ الرئيس سميماف فرنجية يوـ الثامف مف كانوف األوؿ 
عممية إقصاء واسعة في صفوؼ ضباط الجيش المحسوبيف عمى عيدي الرئيسيف فؤاد 

وفي مقدمتيـ رئيس المكتب  (1970-1964)وشارؿ حمو (1964-1958)شياب
، الذي اتيمو رئيس الوزراء صائب سالـ بوضع أجيزة تنصت (7)الثاني غابي لحود

. (8)عمى خطوط الياتؼ
وتـ اعتقاؿ بعض ضباط المكتب الثاني ومف ثـ حوكموا بتيـ مختمفة، شممت 

المس بالحريات العامة وانتياؾ القوانيف العسكرية وتبذير األمواؿ العائدة إلى 
فانعكس ىذا األمر سمبا عمى أوضاع الجيش بصورة . (9)المؤسسات العسكرية

. عامة،وعمى فاعمية األجيزة األمنية والمخابرات بصورة خاصة
ميما تكف إجراءات رئيس الجميورية، إذ بدا عجز أعضاء الحكومة واضحا 

ولكف بدرجات متفاوتة عف وضع السياسة اإلصالحية موضع التنفيذ، فجاءت 
 وزير التربية والتعميـ غساف تويني اثر خالؼ بينو مف جية وبيف رئيس (10)استقالة

الجميورية ورئيس الوزراء مف جية ثانية حوؿ إطالقو سياسة تربوية جديدة مف خالؿ 
لغاء االمتحاف المركزي فضاًل عف إلغاء معادلة الشيادات  (البكالوريا)تعديؿ المناىج وا 

السورية والمصرية بالشيادة المبنانية الذي جوبو ذلؾ باالحتجاجات واالضطرابات مف 
ثـ تبعو باالستقالة وزير الصحة  إميؿ بيطار الذي اصطدـ مع . (11)لدف الطمبة

بعدما رفضت .(12)محتكري استيراد األدوية ولـ يستطع وضع حٍد ليذا االحتكار
الحكومة تبني مشروع قرار كاف قد قدمو يقضي بسحب تراخيص استيراد األدوية مف 

إما وزير المالية الياس . (13)أصحاب المستودعات التي تحجب األدوية عف السوؽ
سابا، قد عانى مف خيبة أمؿ كبيرة عندما اصطدمت محاولتو ىو أيضا إصالح النظاـ 

. (14)الضريبي بمعارضو قوية، قادىا رجاؿ اإلعماؿ وأصحاب المصالح التجارية
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أماـ كؿ ىذا دعا الرئيس سميماف فرنجية إلى الصمود إماـ التحوالت 
والصراعات الداخمية والخارجية العربية والدولية مف إف تمقى بثقميا وانعكاساتيا السمبية 

. (15)عمى الوضع الداخمي المبناني
كانت اآلراء والتحميالت التي تناولت أوضاع لبناف االقتصادية خالؿ حقبة 

فيناؾ مف يؤكد تمتع لبناف بنمو اقتصادي جيد، وبوضع . السبعينات متباينة ومختمفة
مالي سميـ في النظاـ المالي العالمي وبنسبة تضخـ منخفضة شممت معظـ مدة 

النصؼ األوؿ مف السبعينات وبنسبة بطالة منخفضة وخدمات جيدة وبنظاـ خدمات 
تعميمية متطورة لذا انعكس ىذا األمر ايجابيًا عمى استقرار األوضاع السياسية في 

في الوقت ذاتو ىناؾ اتفاؽ عمى اف التنمية االقتصادية .(16)البالد خالؿ ىذه المدة 
. (17)كانت غير كافية وغير متوازنة وكاف ليا انعكاسات وتأثيرات سمبية عمى المجتمع

اعتمد االقتصاد المبناني عمى خمسة أعمدة رئيسة تؤلؼ بمجموعيا التكامؿ 
االقتصادي المبناني بحيث إذا أصيب احدىا بصدع أو خمؿ اثر عمى اآلخر وىددُه 

وىذِه األعمدة ىي التجارة والزراعة والصناعة والسياحة وقطاع . (18)بالتوقؼ والتعطيؿ
. المصارؼ

 التجارج: أوال 
ُعرَؼ لبناف منذ القدـ بنشاطو التجاري الممتد إلى أكثر بمداف البحر المتوسط، 

كحمقة وصؿ تجارية بيف المشرؽ والمغرب بغية المتاجرة والكسب إذ جعؿ العامؿ 
. الجغرافي مف لبناف ممرًا بيف القارات وبيف الدوؿ المنتجة لمنفط والدوؿ المستيمكة لوُ 
فالتجارة بجميع فروعيا األساس االقتصادي لمبناف والتي تؤدي دورًا رئيسًا في دعـ 

 .(19)%( 35-30)الدخؿ القومي بنسبة 
الدور المؤثر الذي أدتو التجارة في الحياة االقتصادية لمبناف كانت لو 

انعكاسات ميمة، نالحظ مف بينيا االنفتاح الكبير عمى السوؽ العالمية والتوجو 
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االقتصادي نحو الخارج مما انعكس بالتالي إلى التبعية المتزايدة أكثر فأكثر لمبمد حياؿ 
السوؽ العالمي وىذا أدى إلى تطور اقتصادي مختمؼ، أي تطور أكثر توازف عمى 

مف الواردات المبنانية تأتي  (%70)الذات وعمى الدخؿ، فضال عف ذلؾ فاف أكثر مف 
كما ىو موضح في الجدوؿ  .(20)مف البالد األوربية في النصؼ األوؿ مف السبعينات

(. 1)رقـ
( 1)جدوؿ رقـ 

 1975-1973قيمة الواردات مف الدوؿ الكبرى لألعواـ 

 الدول
 قيمة الواردات بماليين الدوالرات

 المجموع 1975 1974 1973
 75 38 24 13 الواليات المتحدة

 49 18 18 13 فرنسا
 44 16 17 11 ألمانيا الغربية

 52 22 19 11 ايطاليا
 36 15 12 9 بريطانيا
 256 109 90 57 المجموع

كاف المنيج السياسي الذي اتبعو لبناف بموجب منيج االنفتاح عمى جميع 
البمداف مف خالؿ عقد االتفاقات التجارية مع الدوؿ الغربية عمى السواء، كما كاف 

لمعامؿ التشريعي الذي كرس الحرية التجارية مزياًل القيود عمى التصدير واالستيراد إال 
فيما ندر، وبقَدر ما تقتضيو المحافظة عمى الصناعة الوطنية وحمايتيا، كما شجع 

تشكيؿ الشركات وذلؾ بإعفائيا مف الضرائب في المراحؿ األولى مف تأسيسيا، كما إف 
التسييالت الكثيرة التي تقدميا المصارؼ التجارية مف تسميفات تكوف حافزًا لنمو 
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القطاع التجاري زد عمى ذلؾ قدوـ األمواؿ األجنبية وسرية المصارؼ السارية 
( 21)المفعوؿ، ساعد عمى الحركة التجارية في التوظيفات واالستثمارات

ونتيجة لكؿ ىذا اختير لبناف مف قبؿ مواطني البالد العربية بمدًا لإلقامة 
وأصبح بفضؿ الحرية التي يؤمنيا تشريعيًا حمقة وصؿ ضرورية في شبكة التجارة 

العالمية، وبيذا احتؿ القطاع التجاري فيو المرتبة األولى بيف مختمؼ القطاعات منتجًا 
لمدخؿ وتمكف المبنانيوف سنة بعد أخرى مف جني أرباح مف العمميات التجارية التي 

التي َتُمر في لبناف ( 22 )(الترانزيت)إذ تشكؿ تجارة . ازدادت نسبتيا في الدخؿ الوطني 
 (الترانزيت)خاصة، موردًا مف موارد الدخؿ الوطني، وقد ساعدت عمى نمو تجارة 

عادة التصدير التسييالت المتوافرة في مرافئ بيروت بما في ذلؾ وجود منطقة  وا 
وتجارة إعادة التصدير لألعواـ  (الترانزيت)كمركية حرة، إذ بمغت مجموع تجارة

كماىو موضح في الجدوؿ . مميوف ليرة لبنانية(23 )(4,6 584,07 )1970-1973
(. 2)رقـ

( 2)جدوؿ رقـ 
 تجارة الترانزيت بمالييف الميرات المبنانية  

 تجارة الترانزيت السنة
تجارة أعادة 

 المجموع التصدير

1970 1,272,105 2,731 1,274,836 
1971 2,429,687 3,350 2,433,037 
1972 1,350,430 3,145 1,353,575 
1973 1,345,294 0,842 1,346,136 
 6,407,584 10068 6,397,516 المجموع
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يمكف القوؿ إف السمة البارزة في بنية النظاـ االقتصادي المبناني ىو ميمو نحو 
قطاع التجارة والنجاح الذي حققُو بسبب مبدأ حرية المبادالت مع الخارج 

لغاء قيود الرقابة عمى االستيراد والتصدير اال فيما ندر حماية لمصناعة  وتسييميا،وا 
. الوطنية
الزراعح :  انٍاًا 

تعد الزراعة المرفؽ الثاني في لبناف بعد التجارة، إذ تشكؿ احد أىـ أعمدة 
، إذ يرتبط إنماء البالد االقتصادي (24)القطاعات األساسية في االقتصاد المبناني

واالجتماعي ارتباطًا وثيقُا بإنماء القطاع الزراعي الذي يعّد المورد الوحيد لممواد األولية 
المصنعة غير المستوردة، عمى الرغـ مف السياسة اإلنمائية التي انتيجتيا الحكومة 
المبنانية في بداية السبعينات والتي تيدؼ إلى إنماء وتطوير القطاع الزراعي وزيادة 

حجمو وقيمتو اإلنتاجية انخفضت حصتيا مف إجمالي الناتج المحمي حتى وصمت إلى 
وذلؾ ألسباب عديدة مف بينيا عدـ االىتماـ بمشاريع .(25)1974عاـ  (%9)اقؿ مف 

الري والتي تعد الحجر األساس لزيادة اإلنتاج الزراعي ، ومف بيف ىذه المشاريع 
،إذ واجيت الحكومة صعوبات (26)مشروع ري سيؿ البقاع واستغالؿ نير الميطاني

دارية حالت دوف تنفيذ ىذا المشروع ومف أىـ اإلخفاقات ىي ،وعقبات فنية ومالية وا 
العديد مف الخبراء األجانب  ،واستخداـ(27)إنفاؽ مالييف الميرات لوضع دراسات لممشروع

ومنحيـ الرواتب مع العمـ إف ىناؾ مف الفنييف والميندسيف المبنانييف الذيف بإمكانيـ 
 .(28)عمؿ ىذه الدراسات

إف صعوبة التسميؼ لدى غالبية المزارعيف لتحويؿ أعماليـ الزراعية عقدت 
األمور وأدت بالتالي إلى انعكاسات سمبية عمى الزراعة السيما إف أصحاب الحيازات 

. (29)الصغيرة لػـ يمقوا االىتماـ الكافي لتمكػينيـ مف االستمرار في استثمار األرض
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مطمع السبعينات كاف لبناف يستورد أكثر مف ثمثي حاجاتو الغذائية األساسية 
ووجد مضطرًا إلخضاع أسعار البيع الداخمية لمستويات األسعار لممنتوجات الغذائية 
والتي تفرضيا سياسة الشركات المتعددة الجنسيات دوف مراعاة مستوى تطور القوى 

المنتجة المحمية لمستوى دخؿ المواطنيف المبنانييف في مقابؿ انحسار الزراعة الغذائية 
التي كانت تشغؿ آالؼ المزارعيف المبنانييف، انطمقت عممية التوجيو نحو األرباح فقط 
مف خالؿ التركيز عمى النشاطات الزراعية التي تستيدؼ التصدير وال يستفيد منيا 
سوى القمة، ومف ىذه النشاطات ىي زراعة الفواكو وتربية الدواجف إذ شكمت نسبة 

-1970مف مجمؿ الصادرات المبنانية خالؿ المدة بيف عامي (65-70%)
1974(30) .

إف غياب البنى التحتية الكافية لخدمة الزراعة وضعؼ الطاقة المحمية قد أديا 
 متميزة بغمبة 1975في النياية النييارىا، وىكذا بدت الزراعة المبنانية مطمع عاـ 

االستثمارات العائمية الصغيرة والتفتت وقصور السياسة الزراعية وطغياف الطابع 
. (31)االحتكاري إلمدادات التجييزات والمواد

استغؿ التجار والمصارؼ وأصحاب اآلالت وموزعي األسمدة ، والتي 
تضافرت جميعًا عمى إجبار المزارعيف عمى مغادرة األرياؼ إلى المدف أو المغادرة 

ففي الوقت الذي كاف في نياية الخمسينات نصؼ سكاف لبناف يعيشوف ، خارج البالد
،حتى وصمت عاـ (33)%(41) شكؿ الريؼ نسبة 1970وبحموؿ عاـ .(32)عمى الزراعة

السيما في جنوب لبناف نتيجة .(34)ممف يعمؿ في ىذا القطاع  (%20)إلى1975
المتواصمة والتي جعمت شروط الحياة والعمؿ غيػر  (اإلسرائيمي)غارات الطيراف 
مف السكاف واجبروا عمى اليجرة  ( % 65-60)إذ نزح منيا حوالي ، محتممة عممياً 
. (35)%(25)أو اليجرة إلى الخارج بنسبة  (%75)لمداخؿ بنسبة 
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 الصناعح:  اللاًا 
تعد الصناعة مف األعمدة الميمة لالقتصاد المبناني لكف الصناعة المبنانية 

فأكثرية . (36)تفتقر إلى أكثرية الصناعات االستخراجية بسبب ندرة الموارد الطبيعية
مؤسسات اإلنتاج في لبناف ىي صناعات تحويمية تبنى أما عمى خطة تصديرية ترتكز 
عمى تمبية حاجات ثابتة ألسواؽ خارجية معينة، وتعمؿ في الغالب داخؿ مناطؽ حرة 

ما عمى إستراتيجية تمبية حاجات األسواؽ الداخمية أوال ومف ثـ تصدير  صناعية وا 
 (.37)الفائض وىذا الذي  يميز الصناعات المبنانية

تبعية االقتصاد المبناني لمرأسماؿ الغربي جعؿ اإلنتاج الصناعي يشكو 
إذ عجز القطاع الصناعي عف مزاحمة السمع األجنبية ، المنافسة األجنبية عمى الدواـ

بسبب زيادة الرسوـ الجمركية عمى المواد األولية التي تستثمر في الصناعة المبنانية، 
وىذا ما دفع وزير المالية الياس سابا، في وزارة صائب سالـ، إلى القياـ بمحاولة 

لحماية الصناعات الوطنية، فأعد مشروعًا صادؽ عميو مجمس الوزراء بتاريخ الخامس 
القاضي بزيادة الرسوـ  (1943)، وىو المرسوـ رقـ (38)1971عشر مف أيموؿ 

الستعماؿ ىذا التوفير . (39)الجمركية عمى السمع الكمالية والمستوردة مف الخارج
. ( 40)لممشاريع اإلنمائية

ردود فعؿ سياسية واقتصادية وزيادة نقمة التجار، وامتنع  أثار ىذا الموضوع
كبار المستورديف عف تسميـ التجار كميات مف السمع التي شمميا المرسوـ وباشروا 

(. 41)برفع األسعار

إذ عدتو انو ييدؼ إلى دعـ ، في المقابؿ رحبت جمعية الصناعييف بالمرسوـ
وتجدر اإلشارة ىنا إلى إف حدة التناقضات قد اشتدت في ظؿ (. 42)االقتصاد المبناني

اإلضراب المفتوح الذي دعت إليو جمعية تجار بيروت في العشريف مف أيموؿ 
بعد اف تفاعمت ىذه القضية بيف األوساط السياسية ومحاولة رئيس الوزراء . (43)1971
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لموصوؿ إلى حؿ لمعالجة االقتصاد المبناني وتعددت االقتراحات مف قبؿ نواب 
. (44)البرلماف بيف الدعوة إلى إلغائو أو الدعوة إلى تعديمِو كمياً 

في ظؿ ىذا الصراع القائـ بيف مختمؼ الفئات السياسية واالقتصادية الداعمة 
والرافضة لممرسوـ كاف مف السيؿ عمى التجار أف يفرضوا ىيمنتيـ وسيطرتيـ في ظؿ 

النظاـ االقتصادي الحر واف يسعوا إلى صيانة مصمحتيـ واحتكاراتيـ عف طريؽ 
ممثميف في مجمس النواب ونتيجة ليذا الضغط رضخت الحكومة بعقد جمسة استثنائية 

 برئاسة رئيس الجميورية سميماف فرنجية 1971لمجمس الوزراء في الثالثيف مف أيموؿ 
. (45)واتخذ قرارًا بإلغاء المرسوـ

واجيت الصناعة المبنانية خالؿ تطورىا بعض العقبات التي أعاقت تقدميا 
وارتفاعيا إلى مستوى الدوؿ المتقدمة صناعيًا ، اف ىذه العوائؽ ىي عدـ وجود سوؽ 

محمي لتصريؼ اإلنتاج إذ اف السوؽ المحمي المبناني يعد صغيرًا بالنسبة إلى 
. (46)الصناعات العديدة الموجودة في لبناف

ىذا مف جانب ومف جانب آخر عدـ توفر المواد الخاـ التي تحتاجيا 
الصناعات التحويمية لذلؾ كاف اعتماد الصناعة المبنانية عمى استيراد المواد الخاـ 

والمواد نصؼ المصنعة وبيذا يتحمؿ الصناعي المبناني عبء شحف المواد الخاـ مف 
، في (47)الخارج مما يحممُو أعباء مالية ضخمة وىذا يؤدي بالتالي زيادة كمفة اإلنتاج

الوقت ذاتِو اف اإلنتاج الوطني لـ يكف قادرًا عمى إرضاء رغبات المواطنيف إال إذا 
تساوى مف حيث الجودة مع السمع األجنبية السيمًا اف تدني جودة بعض السمع 
المبنانية وعدـ اىتماـ بعض الصناعييف في تحسينيا وعدـ وجود فرؽ شاسع في 

. (48)األسعار تجبر المستيمؾ عمى شراء السمع الوطنية
يمكف القوؿ إف ارتباط النظاـ االقتصادي المبناني الحر بشكؿ وثيؽ بالرأسمالية 

الغربية التي عززت التحالؼ بيف البنى االقتصادية والبنى السياسية جعؿ لبناف 
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يتعرض لمشكالت صعبة داخمية أثرت في قطاعو الصناعي،ثـ اف عممية التصنيع في 
لبناف وقضية تطورِه مرتبطاف إلى حد ما بدعـ الدولة المبنانية مف خالؿ برجوازيتو 

 . (49)المسيطرة عمى اإلنتاج الوطني
النمو المحقؽ لـ يتح فعميًا في دفع البالد عمى طريؽ التطور االقتصادي 
الحقيقي، فالتطور ال يقاس فقط بمعدالت النمو أو باالحتياطات المالية بؿ أيضا 

يشمؿ معايير اقتصادية واجتماعية نوعية تتعمؽ السيما بالتغيير االجتماعي وباندماج 
. (50)مختمؼ مكونات المجتمع المبناني المتعدد بالمشاركة الفعمية بفوائدهِ 

 :السٍاحح: راتعاًا 
تعد السياحة مف أعمدة االقتصاد المبناني الميمة، إذ إف طبيعة لبناف 

الجغرافية وما يتمتع بو مف ميزات ومقومات سياحية تقوـ عمى المناظر الطبيعية 
واآلثار التاريخية الميمة والمناخ المعتدؿ مما دفع الدولة المبنانية إلى تنمية القطاع 

، فواكب لبناف التطور السياحي العالمي قدر اإلمكاف حرصًا منُو عمى (51)السياحي
ازدىارىا ونموىا غير أف ىذا النشاط السياحي تعرض أحيانا لخمؿ فتراجع بيف حيف 

وآخر بفعؿ تغيير وتبدؿ الخطط اإلنمائية السياحية تبعًا لتغيير الوزارات 
. (52)والمسؤوليف

سجؿ القطاع السياحي توسعًا خالؿ مطمع السبعينات حتى غدا يشكؿ إحدى 
المكونات األساسية لمنمو االقتصادي، إذ شددت السمطات المختصة عمى جميع 

موظفي األمف العاـ والجمارؾ بوجوب تسييؿ دخوؿ الوافديف وانجاز معامالتيـ بأسرع 
إذ ساعدت ىذه التدابير مف تحسيف الوضع .(53)وقت ممكف واستقباليـ استقبااًل الئقاً 

السياحي فاخذ يرتفع سنة بعد أخرى كونو عنصرًا ميمًا يعتمد عميو السكاف 
. (54)والحكومة
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كاف عدد القادميف إلى ( 1972-1970 )تشير اإلحصاءات انو في األعواـ
. (55)لبناف لمسياحة بتزايد مستمر السيما مف البالد العربية وفي مقدمتيا سوريا

شيدت عائدات الدولة المبنانية مف السياحة ارتفاعًا ممحوظًا عاـ بعد عاـ، 
مميوف ليرة  (610) بمغت عائدات لبناف مف السياحة 1975-1970فبيف عامي 

لبنانية، ويدؿ ىذا بوضوح عمى مدى أىمية القطاع السياحي في لبناف وتأثيره في 
( 3)وكما ىو موضح في الجدوليف رقـ ( 56)تنمية الدخؿ الوطني وزيادة واردات الدولة

( . 4)ورقـ 
( 3)جدوؿ رقـ 

 1972-1970عدد القادميف إلى لبناف لمسياحة لمسنوات 
 الدول األجنبية الدول العربية سوريا السنة
1970 863,8 534,3 288,1 
1971 1,241,6 619,2 396,6 
1972 1,232,9 577,2 471,0 
 1,155,7 1,830,7 3,338,3 المجموع

( 4)جدوؿ رقـ 
 1974-1970عائدات الدولة مف القطاع السياحي بمالييف الميرات المبنانية لمسنوات 

عائدات الدولة من  السنة
 السياحة بماليين الميرات

النسبة المئوية لمساهمة السياحة في 
 الناتج المحمي

1970 81 13,9% 
1971 109 16,8% 
1972 120 15,7% 
1973 111 13,1% 
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1974 189 19,4% 
 %78,9 610 المجموع

كما يساىـ في إدخاؿ العمالت األجنبية إلى البالد في الوقت ذاتو اف ىذا 
القطاع أسيـ في تأميف العمؿ لقسـ مف اليد العاممة وفي تنشيط الحركة التجارية 

. المحمية
ادلصارف اللثنانٍح  : خااساًا 

مف القطاعات الميمة األخرى التي أثرت في اقتصاد لبناف ىو قطاع 
المصارؼ، إذ اف مجموعة التدابير االقتصادية التي أقدمت عمييا الدولة المبنانية مف 
حرية التجارة إلى تعزيز القطاع المصرفي وزيادة الثقة في مؤسساتو المصرفية، وىذا 
قميميا ودوليًا، فضال عف المستوى الضرائبي  األثر الفاعؿ جعؿ لبناف سوقًا ماليًا وا 
المتدني وغياب التشريع المالي الذي يمغي الرقابة عمى القطاع األجنبي والسرية 

المصرفية التي أدت إلى تشجيع رؤوس األمواؿ األجنبية والعربية الستثمارىا في مجاؿ 
(. 5)وكما ىو موضح في جدوؿ رقـ ( 58)، والودائع المصرفية(57)الخدمات

( 5)جدوؿ رقـ 
 1973 – 1970الودائع بمالييف الميرات لألعواـ 

 األعوام
نوع 
 الودائع

1970 1971 1972 1973 

حساب 
 االدخار

2,385,000 3,118,000 3,909,000 4,532,000 

حساب 
 789,000 680,000 570,000 515,000 الشيكات
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الحسابات 
 الجارية

570,000 671,000 811,000 859,000 

الودائع 
ألجل 
 محدد

146,000 177,000 231,000 207,000 

 6,387,000 5,630,001 4,536,000 3,616,000 المجموع
الجدير بالمالحظة إف التبعية الخارجية لممصارؼ المبنانية تركت آثارًا سمبية 

مصرفًا عاماًل  (74 )1972، بحيث أصبح ىناؾ عاـ (59)عمى تطور البمد االقتصادي
، موزعة ما بيف لبنانية وعربية ومختمطة وأجنبية،غير أف المصارؼ (60)في لبناف

مف مجموع الودائع المصرفية والمقدرة  (%54,1)المختمطة واألجنبية كانت تتقاسـ 
 بمغت موجودات 1973مميار دوالر أمريكي، وفي نياية عاـ  ( 2,5 )بحوالي

مميار ليرة لبنانية لترتفع عاـ  (4,2)المصارؼ المبنانية مف العمالت األجنبية ما قيمتو 
وىذا ما انعكس في الوقت ذاتو عمى صعود . (61)مميار ليرة لبنانية (5,7) إلى1974

(. 6)وكما ىو موضح في الجدوؿ رقـ ،(62)دور لبناف كمركز مالي  لمشرؽ األوسط
( 6)جدوؿ رقـ 

 1972عدد المصارؼ المبنانية عاـ 
 النسبة المئوية عدد المصارف العاممة في لبنان نوع المصارف

 %37,8 28 المصارف المبنانية
 %8,1 6 المصارف العربية

 %37,8 28 المصارف المختمطة
 %16,3 12 المصارف األجنبية

 %100 74 المجموع
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في الوقت ذاتو كاف االرتفاع الذي شيدتو الودائع المصرفية مف شأنو 
-1970مضاعفة مجموع القروض المحمية المعطاة مف المصارؼ بيف سنتي

1974(63) .
يمكف القوؿ لكؿ ما تقدـ أف الوضع االقتصادي المبناني في النصؼ األوؿ 

مف السبعينات اتسـ بغياب السياسة اإلستراتيجية الحكومية لتنمية النشاطات اإلنتاجية 
كما اف التطور االقتصادي لمعاصمة بيروت وضواحييا اخذ لو ، نحو السوؽ الداخمية

الحصة الكبرى عمى حساب باقي المناطؽ الريفية النائية التي عانت الحرماف ولـ توِؿ 
االىتماـ الكافي وعدـ بذؿ الجيود المطموبة لتجعؿ المساواة معيارًا في توزيع موارد 

لكف ىذه المشكالت لـ تكف عاصية عمى المعالجة ولـ تكف لتصنؼ في . (64)الدولة
. خانة المشكالت غير العادية

استطاع لبناف ذو اإلمكانات والموارد المحدودة أف يحقؽ نموًا اقتصاديًا واف 
ىذا ال يعني إف العوامؿ . (65)يوسع حركة التصدير ويطور الخدمات الصناعية

االقتصادية لـ يكف ليا تأثيرا في العممية السياسية، إف ىذا التأثير كاف موجودًا وفاعاًل 
لكنُو لـ يكف ليبمغ مستواُه مف بحيث يؤدي إلى أزمة سياسية يستحيؿ حميا أو إلى 

، تمؾ العوامؿ زادت مف حدة المشكالت االقتصادية التي كانت (66)النزاع المسمح
. وىذه المشكالت انعكست بالتالي عمى الوضع االجتماعي المبناني. قائمة
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 التىتراخ الطائفٍح يف اجملتمع اللثنانً
 وأ رها على األوضاع الداخلٍح

لبناف أي وطف أو مجتمع يعيش صراعًا اجتماعيا، لكف ذلؾ كاف بأبعاد 
إذ اختمؼ عف بقية بمداف المنطقة السيما عمى مستوى التركيب . (67)وأشكاؿ خاصة بو

االجتماعي، فكاف ممجَأ لعدد مف الطوائؼ الدينية، مما اضطر لبناف دومًا إلى ممارسة 
تجربة العيش المشترؾ، إذ كاف عميو باستمرار أف يدير ىذا التنوع الديني واف يثبت 

. (68 )إرادة ىذا العيش المشترؾ وسط ظروؼ داخمية وخارجية
يمكف تمييز لبناف عف غيره مف البمداف العربية مف ناحيتيف عمى األقؿ،ىما 

وشكؿ التنوع الديني في .(69)غياب ىوية دينية مسيطرة ونظاـ في األساس ديمقراطي
المجتمع المبناني مصدرًا لمتمايز والخصوصيات لمعالقات االجتماعية الموسومة بشدة 

. (70)بطابع االرتباطات الموروثة والخصوصيات الطائفية والقبمية والعشائرية والمناطقية
إذ شكؿ ىذا التفاوت مصدرًا أساسيًا مف مصادر التوترات والمصادمات االجتماعية 

. (71)التي سرعاف ما كانت تبرز بوضوح في مجاالت العالقات فيما بيف الطوائؼ
 (الطوائؼ)التنظيـ االجتماعي المبناني مكونًا مف عدة مستويات اجتماعية 

فالعالقات بينيا قائمة عمى أساس التعايش المشترؾ والقبوؿ بالرضوخ لنظاـ معيف 
. (72)يحدد طبيعتو عالقات الوحدات البنائية فيما بينيا

بدأ النظاـ المبناني في تعزيز االنطباع 1943بعد إعالف االستقالؿ عاـ 
لبعض أشكاؿ التضامف االجتماعي مف خالؿ التوازف الطائفي، لكف في الحقيقة كانت 
األمور أكثر تعقيدًا مما يوحى بو األداء الجيد ظاىرًا لمنظاـ إذ رافقت تكوف التشكيمة 
االجتماعية تحوالت بنيوية عميقة ألقت بثقميا عمى البنى السياسية مما جعميا غير 

. (73)قادرة عمى التكيؼ مع طبيعة ىذِه التحوالت ونتائجيا
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ىذا التعارض بيف البنى السياسية والمتغيرات الجارية عمى صعيد البنى 
االقتصادية واالجتماعية في البالد أدى في النياية إلى زرع بذور صراع داخمي، وىذا 

. (74)الصراع لـ يمبث اف أصبح معمنًا نتيجة الضغوط والتدخالت الخارجية
الطابع االحتكاري المتفاوت لبنى التجارة الخارجية والقطاع المصرفي والسيطرة 
الواضحة لممصالح األجنبية مف خالؿ رأس الماؿ المرتبط مع رأس الماؿ المبناني في 

الميداف المصرفي والمالي والييمنة مف لدف مجموعة محددة مف الشركات وانييار 
الزراعة التقميدية واليجرة الريفية وتزايد أعداد الطبقة العاممة كميا ظاىرات لـ تتوقؼ 

. (75)عف التفاعؿ وانعكست بالتالي عمى شكؿ توزيع الدخؿ في البالد
وعمى الرغـ مف تفاقـ الفوارؽ االجتماعية فاف محاوالت تقديرىا نوعًا وكمًا 

، لكف تـ التوصؿ في النياية إلى وجود عالقة بيف الفجوات (76)بقيت محدودة
. (77)االجتماعية مف جية واالنقسامات الطائفية مف جية أخرى

وِضعت دراسة في النصؼ األوؿ مف السبعينات حوؿ تمركز رأس الماؿ في 
، واعتمدت الدراسة عمى أسماء مؤسسي وأعضاء مجالس إدارة كؿ الشركات (78)لبناف

شركة، وىي التي تسيطر عمى  (207)، إذ كاف عددىا 1973العاممة في لبناف عاـ 
رأس الماؿ الموظؼ في مختمؼ قطاعات النشاطات االقتصادية، كما جرى فرز 

األسماء لموصوؿ إلى عدد التجمعات العائمية الموجودة في ىذه الشركات فتبيف اف 
كانوا يشرفوف كميًا أو جزئيًا عمى خمسيف شركة صناعية . (79)ىناؾ ثالث عشرة عائمة

مف رأسماؿ البنوؾ والشركات  (%30)ويشرفوف أيضا عمى  (%47)يبمغ رأسماليا 
مف الشركات العاممة في ميداف  (%29)مف رأسماؿ الشركات التجارية و (%24)و

ومف بيف ىذِه التجمعات أربعة مسممة وخامسة . مف الشركات العقارية (%14)النقؿ و
أما ما توصمت . (80)إما الثمانية الباقية فكانت كميا مسيحية (مسيحية-مسممة)مختمطة 
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االجتماعية مف جية -إليو الدراسة ىي وجود صمة بيف االنقسامات االقتصادية
. (81)واالنقسامات الطائفية مف جية أخرى

كما اف السيطرة المسيحية عمى تجارة الجممة كانت واضحة ، إذ كاف ىناؾ 
%( 34)مف المؤسسات الناشطة بتجارة الجممة تعود ممكيتيا لمسيحييف تقابؿ  (66%)

يمكف القوؿ اف النمو االقتصادي الذي عرفُو لبناف زاد مف الفوارؽ .(82)لممسمميف
االجتماعية التي عبرت عف نفسيا باختالالت بيف القطاعات المختمفة وداخؿ كؿ 

. قطاع عمى حدة بيف المناطؽ المختمفة
رغـ مف استفادة المسيحييف والمناطؽ المسيحية بصورة عامة أكثر مف استفادة 

المسمميف والمناطؽ اإلسالمية مف النظاـ االقتصادي فالتناقضات االجتماعية بيف 
فمبناف بخدماتِو قد حوؿ الماؿ ))الطوائؼ قد جرى تغذيتيا مف لدف النظاـ االقتصادي، 

كما إف ىناؾ مفيوـ لدى أكثرية الشعب باف قيمة ... إلى العنصر المتحكـ في الحياة
اإلنساف في جيبِو وفي التنفيعات التي يقدميا ألنصاره دوف اإلشارة إلى إف قيمة 

. (83 )((اإلنساف ىو ما يممكُو في رأسوُ 
لى حد كبير بالروابط والصالت والو الءات الموروثة بدءًا  تميزت لبناف دائمًا وا 

إذ تبدو العائمة وليس الفرد مف يشكؿ الوحدة االجتماعية وىي ، مف الصالت العائمية
مف يحدد المركز االجتماعي وأسموب انخراط الفرد اقتصاديًا وسياسيًا في المجتمع، 
فاالنتماء لمعائمة في لبناف يؤدي دورًا ميمًا في حياة الفرد إذ أف ىذا االنتماء يمنح 
الفرد األماف والدعـ كما يتطمب منُو الخضوع غير المشروط لمعائمة بيذا القرار أو 

. (84)ذاؾ
التحتية  تمكف لبناف في النصؼ األوؿ مف السبعينات مف تحقيؽ التجييز لمبنى

األساسية في مختمؼ المناطؽ مثؿ شبكات الكيرباء والطرؽ وبناء المدارس، أدى ىذا 
بالتالي إلى عممية اتصاؿ المناطؽ الريفية بالمدف وتحديدًا بمدينة بيروت فاستقطبت 



 
 

   

 

 االقتصاديظ والطائفيظوالحزبيظ تالتأثيرا 
 في األوضاع الداخليظ اللبنانيظ

 مطد صابر رجب                                                   . د. م. أ
  2012حزيران        (11)الطـــدد    

  370 

 

 جملة آداب الفراهيدي

األيدي العاممة وتعززت اليجرة الريفية، إذ اف اليجرة في لبناف ىي العممية التي بيا 
يخفي المجتمع المبناني معدالت البطالة المرتفعة فيو ويتخمص مف الفائض 

إلى عشرة آالؼ مياجر  (1974-1970 )االجتماعي، إذ بمغت اليجرة خالؿ األعواـ
والسيما قطاع التجارة والخدمات الذي . (85)مما انعكس ىذا عمى األوضاع الداخمية

شيد ازدىارًا في ظؿ النظاـ االقتصادي الحر مف خالؿ تقديـ فرص العمؿ ألكثرية 
القادميف الجدد مف األيدي العاممة الريفية الرخيصة مما أدى إلى نشوء تجمعات سكنية 

إذ أحاطت بيروت تجمعات . (86)واسعة في المناطؽ القريبة مف العاصمة بيروت
سكنية يسكنيا الفقراء والعماؿ الذيف وفدوا بسبب انييار الزراعة التقميدية وكذلؾ بسبب 

المستمػرة وقصفيا لمقػرى  (اإلسرائيمية)النزوح الجنوبي الكثيؼ ىػربًا مف االعتػداءات 
تػرافؽ ذلؾ مع تزايد حركة تأسيس المدارس الرسمية والخاصة وتوفرت  .(87)الجنػوبية

. (88)بذلؾ فرص التعميـ
كؿ ىذه التغيرات انعكست عمى العائمة المبنانية وعبرت عف نفسيا بمظاىر 
متنوعة مف بينيا فقداف العائمة الريفية العاممة في القطاع الزراعي وحدتيا بسبب 
اليجرة إلى المدينة فصغر حجميا وتوقفت عف تحقيؽ انتمائيا الذاتي اقتصاديًا 

فتفككت إلى أسر صغيرة الحجـ واستقمت األسرة اقتصاديًا لكنيا استمرت مف الناحية 
. (89)االجتماعية تحافظ عمى روابطيا مع األسر األخرى ضمف ِصالت القربى

إف توفر الشروط الخاصة بالتوظيؼ والعمؿ لمشباب نتيجة التحصيؿ الدراسي 
أتاح لو االستقالؿ عف األىؿ بعد اف كاف ذا طابع عائمي مشترؾ، وقد نجـ عف ىذا 
الوضع اف ىذه الفئات الشابة أصبحت تمتمؾ دخاًل مستقاًل يسمح ليا الحصوؿ عمى 
مسكف مستقؿ عف العائمة قد يكوف خارج مناطؽ سكف األقرباء أو العمؿ بعيدًا عف 

فتكوف مف ذلؾ نسيج اجتماعي متداخؿ ومتنوع، . (90 )مناطؽ االنتماء الجغرافي األساس
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فاستقالؿ األسرة اقتصاديًا زاد مف عالقاتيا بالغير مف اجؿ المصمحة وليس مف اجؿ 
. الواجبات التي تميز عالقات القربى

، وأصبحت تتمتع (91)حققت األسرة المبنانية تغييرات رئيسة عدلت مف بنيتيا
بتحرر اجتماعي طغى عمى تبعيتيا لمنطؽ االنتماء العشائري وتبعيتيا لحساب 

لكف العائالت الريفية . (92)الشعور باالنتماء لموطف والدولة والوالء لمقانوف والنظاـ العاـ
مما أبقى قسمًا منيا متمسكًا بعاداتو ، لـ تكف قد دخمت بعد ضمف السوؽ الرأسمالية

إذ واجيت الثقافة . وتقاليده وأساليب حياتو المبنية عمى القربى وىذا أمر طبيعي
االجتماعية في الريؼ المبناني أزمة صراع أدت إلى ظاىرة ضآلة التفاعؿ واالنسجاـ 

. (93)بيف الثقافات المختمفة التي عرفيا لبناف في مطمع السبعينات
إف ابرز تجميات ىذه الظاىرة تمثؿ بالعدد المتزايد لمجمعيات والتي ىي شكؿ 

مف أشكاؿ التنظيـ في المجتمع المدني الذي يعمؿ بو الفرد طوعًا وباستقالؿ عف 
، وتسيـ ىذه الجمعيات بالرعاية االجتماعية التي تقوـ عمى مبدأ مساعدة (94)الدولة

األقوى لألضعؼ والغني لمفقير،و تسيـ بمعالجة اآلثار االجتماعية لمبناء االجتماعي 
السائد، ومعالجة االختالالت في المجتمع مف خالؿ معاونة القادريف عمى العمؿ 

. (95)برعاية العاجزيف عنو
كانت الجمعيات الموجودة في لبناف في النصؼ األوؿ مف السبعينات تقوـ 

، ولكي تتمكف الدولة المبنانية مف تقديـ الخدمات (96)بتأدية خدمات بدائية وسطحية
االجتماعية إلى المواطنيف اتجو التفكير إلى إنشاء مؤسسات اجتماعية يوكؿ أمر القياـ 
بيذه الميمة فكانت المؤسسات العامة، ولعجز الدولة عف تقديـ الخدمات دفعة واحدة 
اقبؿ المواطنوف إلى إنشاء بعض المؤسسات االجتماعية لمعاونة المؤسسات العامة 

واىـ المؤسسات . مف جية ومراقبتيا مف جية ثانية فكانت المؤسسات الخاصة
: االجتماعية في لبناف ىي
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مديرية اإلحصاء - مؤسسات اجتماعية عامة مثؿ مصمحة اإلنعاش االجتماعي  -1
 .مجمس اإلسكاف- المركزي

 . مؤسسات اجتماعية خاصة كالجمعيات والنقابات -2
 مؤسسات اجتماعية مختمطة مثؿ الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي  -3

 .(97)ومصرؼ اإلسكاف والمركز التعاوني
في إطار الخدمات االجتماعية تقوـ الدولة المبنانية بالرعاية االجتماعية عف 

طريؽ مصمحة اإلنعاش االجتماعي والتي تعاقدت مع ثمانيف مؤسسة اجتماعية خالؿ 
، نتج عنيا رعاية (98) والمؤسسات الثمانوف موزعة بيف المحافظات المبنانية1972عاـ 

شخصًا عمى نفقة الدولة فضاًل عف عدد آخر رعتيـ المؤسسات االجتماعية  (7919)
عمى نفقتيا الخاصة، كما تولت الحكومة المبنانية عف طريؽ وزارة العمؿ والشؤوف 

كما نفذت المصمحة ، مصمحة اإلنعاش االجتماعي رعاية األيتاـ والعجزة-االجتماعية
عائمة موزعة عػمى سبعة وسبعيف قرية  (11228) شممت 1972مشاريع عدة في عاـ 
. (99)في المحافظات األربع

نشاء المراكز الصحية  يتـ عف طريؽ  االىتماـ بالنواحي الصحية والطبية وا 
التعاوف مع المجمس االقتصادي االجتماعي، أما المؤسسات المختمطة مثؿ الصندوؽ 
الوطني لمضماف االجتماعي فيعد مف أىـ المرتكزات االجتماعية في لبناف الذي يقدـ 
العوف لممواطف الذي يتعرض لممخاطر مف ناتج العمؿ أو وفاة معيؿ العائمة فضاًل 

. (100)عف بعض المناسبات االجتماعية مثؿ الزواج والوالدة
اعتمدت الحكومة المبنانية السياسة المرحمية في تطبيؽ الضمانات االجتماعية 

لعدـ قدرتيا المادية والفنية عمى التنفيذ مرة واحدة إذ دفعيا العتماد سياسة المراحؿ 
 وىو شموؿ 1974في الخامس والعشريف مف آذار  (8)ومف بينيا إصدار القانوف رقـ 

. (101)العماؿ الزراعييف في أحكاـ قانوف الضماف االجتماعي
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لكف عمى رغـ مف كؿ ذلؾ توالت األحداث عمى خمفية أزمة اجتماعية وسعت 
مف االحتجاجات الشعبية وشممت فئات اجتماعية متنوعة سواء في المدف أو في 

خالؿ الستينات أصبح  (%2)المناطؽ الريفية فالتضخـ الذي كاف يبمغ معدلُو السنوي 
فالفقر والبطالة وتدىور . (102) ميددًا القدرة الشرائية1974عاـ  (%18)معدلُو 

الشروط الصحية وظروؼ السكف وانخفاض مستوى الخدمات االجتماعية وامتداد حزاـ 
في الوقت الذي . (103 )البؤس حوؿ العاصمة ىذه كميا أصبحت ظاىرات شبو عادية
وردًا عمى الفوارؽ . أصبح الماؿ والسمطة وأنماط االستيالؾ حكرًا عمى فئات قميمة

إذ ،االجتماعية المتزايدة نيضت حركة مطمبيو شممت فئات واسعة مف الطبقة الشعبية 
، إذ ىدد االتحاد العمالي (104)جرت عدة اضطرابات في مختمؼ المناطؽ المبنانية

وخفض اإليجارات بنسبة  (%22)بإضراب عاـ يطالبوف فيو بزيادة األجور بنسبة 
في الوقت ذاتِو . (105)واستيراد الدولة المباشر لألدوية والمواد الغذائية الرئيسة (25%)

اضرب موزعو الياتؼ عف العمؿ مطالبيف بتحسيف أوضاعيـ المالية 
. (106)واالجتماعية

جاءت ىذه اإلضرابات نتيجة غياب الرقابة عمى األسعار لمحد مف االحتكار 
%( 15-10)ارتفع سعر السمع المستوردة بنسبة  (1973-1972)ففي سنة واحدة 

كما أدت المضاربات العقارية الشكؿ األبرز لالستثمار إذ استحوذت اإليجارات في 
مف دخؿ األسرة نتيجة االستثمار الذي يمارسُو أثرياء الخميج  (%40)بيروت عمى 
وىناؾ مف يؤكد باف العوامؿ التي أدت إلى ارتفاع األسعار متعددة . (107)والمغتربوف

لكف اثنيف منيا كانا أساس المشكمة أوليا التضخـ المالي الذي أدى إلى التأثير عمى 
اقتصاد لبناف المفتوح والقائـ عمى االستيراد والثاني ىو اتساع االقتراض الداخمي الذي 

. (108)وسع بدوره عممية اإلنفاؽ في السوؽ الداخمية
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اقتصادية متعمقة - بدأ لبناف يشيد مشكالت اجتماعية1972ففي أواخر عاـ 
بعماؿ المصانع ومزارعي التبغ ومعممي المدارس مف أبرزىا إضراب معمؿ غندور 

 1972لمحمويات، إذ أعمف العماؿ إضرابيـ في الحادي عشر مف تشريف الثاني 
مطالبيف بزيادة األجور وتحسيف أوضاعيـ االجتماعية، وأثناء التظاىرة أطمقت 

الشرطة النار عمييـ فسقط اثناف مف أعضاء المجنة العمالية، فنظـ االتحاد العمالي 
 واجو 1973وبعد شيريف في كانوف الثاني . (109)إضرابا عامًا الستنكار العنؼ

( 110 )(الريجي)مزارعو التبغ المصير نفسو عند اقتحاـ ألشرطو نفسيا مباني شركة 

الذي كانت قد احتمتيا فئات مف صغار المزارعيف احتجاجًا عمى سياسة األسعار 
 .(111)المعتمدة مف لدف الشركة

كما شيدت لبناف في التاسع عشر مف كانوف الثاني إضرابا عمى المستوى 
، (112)الوطني شمؿ ستة عشر ألؼ أستاذ مف التعميـ الرسمي مطالبيف بزيادة أجورىـ

فتضامنت معيـ الحركة الطالبية بسب قياـ الحكومة المبنانية اف قامت برفع األقساط 
. (113)الدراسية، والسيما عمى طمبة الجامعة األمريكية في بيروت

يمكف أف نستشؼ مف كؿ مما تقدـ باف اعتناؽ الشعب المبناني ألدياف 
ومذاىب عدة ال يعد ميزة خاصة عف باقي الشعوب، فغالبية األدياف والمذاىب الدينية 

المنتشرة في لبناف ىي منتشرة أيضا في بقية األقطار العربية والسيما المجاورة ليا، 
فتعدد األدياف والطوائؼ في الدولة الواحدة ىي ظاىرة عالمية اذ يصعب اف تجد دولة 

، لكف الذي يميز لبناف عف غيره ىو ليس (114)في العالـ سكانيا مف ديف ومذىب واحد
نما النظاـ الذي جعؿ مف ىذه الطوائؼ واألدياف دويالت ضمف  تعدد طوائفو وأديانو وا 

كما اف تأثير الدولة في المجتمع المبناني ينبئ بمدى تأثير . (115)الدولة المبنانية
المجتمع في الدولة في الوقت ذاتو تختمؼ الدولة المبنانية عف باقي الدوؿ العربية 
بثنائية السمطة فييا إذ شكؿ ىذا األمر مصدر ضعؼ وعمى األخص في زمف 
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 الذي ُبني 1943األزمات وىذه الثنائية كانت نتيجة خصوصية الميثاؽ الوطني عاـ 
. (116)عمى قاعدة التسوية بيف المسمميف والمسيحييف

ىذه النقطة التي يتجنب بعض المؤرخيف دراستيا دراسة عممية يشكؿ طرحيا 
احد الجوانب الرئيسػة في إشكالية الدراسة التاريخية لمصراعات السياسية القائمة في 

، عمى رغـ مف احتراـ المبنانييف لممؤسسات الدينية تمؾ التي تخص الطائفة (117)لبناف
التي ينتمي إلييا أو تمؾ التي تخص الطوائؼ األخرى وىذه الحقائؽ كانت ممموسة في 

. (118)النصؼ األوؿ مف السبعينات
يمكف لممسيحي إف يمارس مسيحيتو بشكؿ تاـ، كما يمكف لممسمـ اف يمارس 

ىذا  . (119)إسالميتو بشكؿ تاـ أيضا وىي حريات مطمقة وغير مشروطة لكال الطرفيف
مف جانب ومف جانب آخر فاف التطور واالزدىار االقتصادي الذي حققُو لبناف في 
النصؼ األوؿ مف السبعينات لـ يستفد مف ىذا التطور جميع ألمبنانيف بالتساوي فمـ 

، مما (120)مف الدخؿ (%15-12)تكف أكثرية المبنانييف تحصؿ عمى أكثر مف 
انعكس عمى التفاوت االجتماعي ووسع ىوتو التضخـ والمضاربة العقارية لذا اثر ىذا 

التفاوت عمى بعض الطوائؼ أكثر مف سواىا نظرًا إلى التركيبة الخاصة لممجتمع 
لى حد كبير لرجاؿ أعماؿ  المبناني فالييمنة االقتصادية بقيت عمى كافة القطاعات وا 
مسيحييف، كما أف ىذا التطور لـ يكف مدروسًا في تمؾ المدة الف إجراء تقويـ جيد 
لمحركة المجتمعية كاف أمرا بالغ الصعوبة بسبب فقداف المجتمع المبناني تنظيمو 
التقميدي في الوقت الذي لـ ُيبِد المسؤولوف في الدولة اىتمامًا بيذا التطور الذي 

. (121)أسيمت فيو عوامؿ أخرى مثؿ اليجرة عمى سبيؿ المثاؿ
يمكف وصؼ بنية لبناف االجتماعية بأنيا بنية مف االمتيازات والفرو قات 
الصغيرة المتولدة عف المحسوبية والنظاـ الطائفي تعمؿ داخؿ بنية مف االمتيازات 

. (122)والفرو قات الطبقية الكبرى
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أبشع ما في المجتمع المبناني ىو انقسامو عمى ذاتو دينيًا )): كما وصؼ باف
في المجتمع المبناني لكف لـ يبمغ مستوى لخمؽ أزمة  كؿ ىذا موجوُد َ . (123 )((وطبقياً 

لكف تبقى مسألة ميمة وىي التدخالت الخارجية التي ربما . سياسية يتعذر حميا
. أسيمت باتساع اليوة بيف طوائؼ المجتمع المبناني،وكذلؾ التكتالت الحزبية الضيقة

: األحـــــــزاب اللثنانٍـــــــح
 األحزاب السياسية في التاريخ المعاصر موقعًا متميزًا في الحياة أخذت

السياسية انطالقًا مف الدور الذي تقوـ بو في تكويف اتجاىات الرأي العاـ وبمورة اآلراء 
فاألحزاب أصبحت إطارا يمارس الشعب فيو دوره السياسي في التأثير عمى . واألفكار

. (124)كما أنيا تنمي الوعي السياسي وتعمقُو لدى المواطنيف ، السمطة وصنع القرار
التجربة الحزبية في لبناف غنية، متنوعة وقديمة العيد، عمرىا مف عمر الدولة 

إذ شيد لبناف مثؿ غيره مف الدوؿ . التي نشأت في مطمع عشرينات القرف الماضي
العربية ظيور العديد مف األحزاب السياسية والذي كاف لمبعض منيا أىمية كبيرة في 

. (125)األحداث التي شيدىا لبناف
كاف ىناؾ عدد مف  (1975-1970 )خالؿ مدة البحث بيف األعواـ 

األحزاب في الساحة المبنانية التي ظيرت في فترات مختمفة منيا ما كاف امتدادًا 
السيما واف ذروة العمؿ الحزبي الذي شيدُه لبناف . ألحزاب قومية ومنيا أحزاب أممية

بعد أف شكؿ النشاط الحزبي توسعُا وتنوعًا مف النواحي . (126 )كاف خالؿ تمؾ السنوات
إذ شمؿ جميع الطوائؼ والفئات االجتماعية، فما مف خط ، السياسية والفكرية والعقائدية

سياسي أو توجو عقائدي إال وكاف ممثاًل بحزب أو بحركة أو مجموعة صغيرة أو 
إذ كاف تشكيؿ األحزاب السياسية في لبناف اقرب إلى الصيغة العائمية . (127)كبيرة

. (128)والطائفية 
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كانت شريحة الشباب ىي الشريحة االجتماعية األكثر انخراطًا في أحزاب 
وتيارات تمؾ المرحمة وتمثمت بطالب المدارس والجامعات المبنانية، أما الطروحات 
الحزبية داخؿ الحركة الطالبية فكانت متعددة األىداؼ ومتضاربة االنتماءات والو 
الءات، فما مف مسألة خالفية داخمية أو خارجية إال وطرحتيا األحزاب وبشكؿ ال 

إذ وصؿ لبناف إلى أعمى نسبة في . (129)يخمو مف االستفزاز ونزلت بيا إلى الشارع
العمؿ السياسي مف التفاعؿ اليومي واالختالط عمى مستوى الفئات االجتماعية 
. (130)المختمفة في العمؿ السياسي وفي أماكف العمؿ والسكف وفي المدرسة والجامعة

كما إف البعد اآلخر لمعمؿ الحزبي في النصؼ األوؿ مف السبعينات تمثؿ في إف 
المطالبة الحزبية لـ تقتصر عمى الشأف الداخمي فقط، فالتبعية السياسية كانت مكثفة 
عمى المستوى الشعبي تقابميا تعبئة إعالمية وسياسية وايدولوجية وصمت إلى درجة 

وبسبب سعة وتنوع األحزاب السياسية في لبناف . (131)عالية مف الطروحات التصادمية
سوؼ يتـ التركيز عمى أىـ األحزاب التي كاف ليا الدور الفاعؿ في مدة البحث دوف 

التعرض بتحميؿ أو نقد واقع ىذه األحزاب ومستقبميا، وكؿ ما نتوخاُه ىو عرض 
: نشأتيا وتطورىا وواقعيا ومػف أىػـ األحزاب 

: احلزب الشٍىعً اللثنانً: أوالًا 
وصمت الدعوة لمحزب الشيوعي إلى لبناف عف طريؽ فمسطيف أواخر عاـ 

، وتـ العمؿ عمى تأسيس الحزب الشيوعي في سوريا ولبناف، عمى اف يكوف 1923
. (132)تابعًا لمحزب الشيوعي في فمسطيف

 (134)يوسؼ إبراىيـ  يزبؾ( 133 )(جوزيؼ بيرجر) التقى 1924في خريؼ عاـ 
اثر مقالة نشرىا األخير واصفًا احد األدباء بأنو كاف نصيرًا لمعماؿ والفالحيف، وراح 

يحدثُو عف المبادئ االشتراكية وعف وحدة الطبقة العاممة وصارحُو بأنو  (بيرجر)
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مندوب الحزب الشيوعي في فمسطيف وعيد إليو بتشكيؿ فرع لمحزب في لبناف فوافؽ 
. (135)يوسؼ إبراىيـ يزبؾ وبادر بالتبشير لمدعوة

عقد المؤتمر األوؿ لمحزب الشيوعي في سوريا ولبناف يوـ الرابع والعشريف مف 
 في بمدة الحدث المبنانية، وتقرر في االجتماع انتخاب يوسؼ 1924تشريف األوؿ 

. (136)إبراىيـ يزبؾ أوؿ أميف عاـ لمحزب
( 137 )(حزب الشعب المبناني)بقي الحزب الشيوعي سريًا واتخذ اسمًا رسميًا 

. (138)1925المنتدبة عمى لبناف في الثالث مف نيساف  الذي أجازتو السمطات الفرنسية
 ونتيجة لقياـ الحزب بتوزيع منشورات ضد السمطات الفرنسية 1926إال انو في عاـ 

 مؤيدًا الثورة وداعيًا لمؤازرة الثوار واالنضماـ (139)وتأييد الثوار في جبؿ العرب
. (140)إلييـ

عمدت السمطات الفرنسية إلى إيقاؼ نشاط الحزب واعتقاؿ بعض 
. (141)أعضائو

 جاء إلى لبناف احد أعضاء الحزب الشيوعي 1930في منتصؼ عاـ 
واجتمع بقيادة الحزب وتـ االتفاؽ عمى تبعية الحزب في  (دينر وسكالد)الفرنسي 

سوريا ولبناف لمحزب الشيوعي الفرنسي ووعد بتقديـ المساعدة المادية والمعنوية كوف 
وسمح لمحزب بالعمؿ العمني بيف . (142)اف سوريا ولبناف خاضعتيف لالنتداب الفرنسي

. (143) لسماح السمطات المنتدبة الفرنسية لُو بالعمؿ1939-1936عامي 
 اجتمعت المجنة المركزية لمحزب وتقرر 1944 وبداية عاـ 1943نياية عاـ 

استقالؿ كؿ حزب بشخصيتُو ومواردُه، فتكونت لجنتيف مركزيتيف األولى خاصة بسوريا 
تعمالف منفصمتيف أو . (144)والثانية خاصة بمبناف برئاسة األميف العاـ فرج اهلل الحمو

متحدتيف حسب مقتضيات األحواؿ السياسية، عمى إف يبَؽ التوجيو مف حؽ الرئاسة 
. (145)في سوريا
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انعكست مواقؼ االتحاد السوفيتي عمى األحزاب الشيوعية سمبًا وايجابًا 
، لكف ما 1943فازدادت شعبية الحزب عندما أيد االتحاد السوفيتي استقالؿ لبناف عاـ 

لبث اف تراجعت شعبيتو حيف صوت االتحاد السوفيتي إلى جانب قرار تقسيـ فمسطيف 
 كما تعرض الحزب إلى نكسة اكبر في 1947في التاسع والعشريف مف تشريف الثاني 

فتعرض إلى االضطياد  (بدولة إسرائيؿ )مسيرتِو عندما اعترؼ االتحاد السوفيتي   
. (146)ولجأ إلى العمؿ السري

واجو الحزب نوعًا مف المراقبة وتحديد عمميـ في عيد الرئيسيف بشارة ألخوري 
 ونتيجة 1964ففي مطمع عاـ . (147)وكميؿ شمعوف دوف اف يتـ حظر الحزب

لمشكالت تنظيمية نتج عنيا خالفات بيف أعضاء المكتب السياسي، َفجرت انتخابات 
. (149)أمينا عامًا لمحزب( 148)جديدة أدت إلى فوز نقوال الشاوي

كانت نقطة التحوؿ في مسيرة الحزب أواخر الستينات ففي تمؾ المرحمة ارتبط 
الحزب بالقضايا العربية والسيما القضية الفمسطينية، إذ أقاـ عالقة وثيقة مع حركة 

 1969الفمسطينية التي أمنت إلفراده التدريب العسكري حتى إذا حؿ العاـ ( 150)فتح
وكانت مف ( 151 )(الحرس الشعبي)كاف الحزب قد انشأ وحدة مسمحة أطمؽ عمييا اسـ 

. (152)بيف وحدات الدعـ لمفدائييف الفمسطينييف
 انبثؽ عف الحزب الشيوعي تيار جديد أطمؽ عميو 1970في أيار عاـ 

إذ استمالت عددًا مف الطمبة والمثقفيف اآلتيف مف ( 153 )(منظمة العمؿ الشيوعي)
ويمكف القوؿ باف الحزب الشيوعي . (154)مختمؼ الطوائؼ والخمفيات االجتماعية

المبناني ىو الحزب الوحيد الذي لـ يكف طائفيًا الف أعضاءه ينتموف إلى جميع 
. (155)الطوائؼ عمى عكس األحزاب المبنانية األخرى التي تمثؿ طوائفيـ
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: احلزب السىري القىاً االجتماعً:  انٍاًا 
 عمى 1932 السادس عشر مف تشريف الثاني يوـ( 156)أقدـ أنطواف سعادة

تأسيس ىيئة سرية ضمت خمسة أعضاء ممتزمة بَقسـ اإلخالص لو ودعاه بالحزب 
كما استطاعت ىذه الييئة عف طريؽ االتصاؿ ببعض الطمبة مف . (157)السوري القومي

. (158)كسبيـ لمحزب بعد تأثرىـ بالعقيدة التي أسس عمييا الحزب
 بعد أف أصبح انتشاره ممموسًا في 1935انكشؼ أمر الحزب في حزيراف عاـ 

تزامف ىذا األمر مع قياـ أنطواف سعادة بتوجيو مذكرة إلى . (159)األوساط الشبابية
فأودع السجف مع . (160)السمطات المنتدبة الفرنسية طمب فييا إعادة وحدة سوريا ولبناف

فبعد اف أطمؽ سراح . (161)1938بعض القادة اآلخريف واستمرت الحممة حتى عاـ 
 سيطرت الشرطة عمى 1939أنطواف سعادة اجبر عمى مغادرة لبناف، وفي خريؼ عاـ 

كما وجيت ليـ تيـ بتمقي معونات ، مقرات الحزب واعتقمت قيادتو بتيمة الوالء لأللماف
. (162)مف الخارج

بعد مغادرة أنطواف سعادة لبناف تولى نعمة ثابت رئيس المجمس األعمى 
لكف نعمة ثابت انحرؼ عف مسار الحزب حيف دعا إلى الكياف المبناني، ))لمحزب، 

. (163)( (الذي يتعارض مع مبادئ الحزب وأفكاره
 اصدر قرارًا 1947بعد عودة أنطواف سعادة إلى لبناف في الثاني مف آذار 

بفصؿ نعمة ثابت مف الحزب وضـ جميع الصالحيات بشخصِو كما أضاؼ كممة 
االجتماعي إلى اسـ الحزب ليصبح الحزب السوري القومي االجتماعي ، ولقب نفسو 

. (164)بمقب الزعيـ
 شاركت فصائؿ مسمحة مف 1948عاـ  (اإلسرائيمية)عند قياـ الحرب العربية 

اثر نجاح االنقالب . (165)الحزب السوري القومي االجتماعي إلى جانب الفمسطينييف
 1949وتسممو الحكـ في سوريا يوـ الثالثيف مف آذار ( 166)الذي قاـ بو حسني الزعيـ



 
 

   

 

 االقتصاديظ والطائفيظوالحزبيظ تالتأثيرا 
 في األوضاع الداخليظ اللبنانيظ

 مطد صابر رجب                                                   . د. م. أ
  2012حزيران        (11)الطـــدد    

  381 

 

 جملة آداب الفراهيدي

وبتشجيع مف حسني الزعيـ القياـ بانقالب حاوؿ الحزب السوري القومي االجتماعي 
مماثؿ في لبناف لكف الحظ لـ يحالفُو اذ فشؿ االنقالب وضبطت الحكومة المبنانية مع 
بعض عناصر الحزب مناشير تتضمف البياف األوؿ لمثورة، األمر الذي دعا الحكومة 

. (167)المبنانية إلى مطاردة عناصر الحزب وفي مقدمتيـ أنطواف سعادة
بذلت الحكومة المبنانية جيودًا كبيرة إلقناع حسني الزعيـ بتسميـ أنطواف 

سعادة ليا، وقد سمـ فعاًل إلى الحكومة المبنانية ليمة السادس عمى السابع مف تموز 
 وبعد محاكمة صورية سريػعة اعػدـ صباح يػوـ الثامف مف تػموز عاـ 1949
1949(168). 

أدى إعداـ أنطواف سعادة مف لدف الحكومة المبنانية إلى اتخاذ عناصر الحزب 
وكاف (. 169)طابعًا انتقاميًا بعػد تولي جورج عبد المسيح قيادة الحزب واتسـ باالنتقاـ لو

ضحيتيـ األولى رئيس الوزراء المبناني رياض الصمح الذيف استطاعوا اغتيالو في 
 أثناء زيارتو إلى األردف، الذي عّدوه المسؤوؿ األوؿ 1951السادس عشر مف تموز 
كما أقدموا عمى اغتياؿ نائب رئيس أركاف الجيش . (170)عف إعداـ أنطواف سعادة
  .(172)1955 في الثاني والعشريف مف نيساف (171)السوري عدناف المالكي

قاـ الحزب  (1962-1961)مطمع الستينات وتحديدًا ليمة رأس السنة 
بمحاولة انقالب فاشمة ضد حكومة فؤاد شياب لتعتقؿ قياداتو وأعضاءه حتى أواخر 

 رئيسًا لو (174)وبعد أطالؽ سراح أعضاء الحزب انتخب عبد اهلل سعادة. (173)الستينات
 إذ تبنى الحزب سياسة جديدة وىو تبني القضايا القومية العربية وىذا ما 1969 عاـ

. (176)الذي كاف مناىضًا لمقومية العربية. (175 )شكؿ خروجًا عف خط الحزب األساس
تـ تبني ىذا النيج في مؤتمر الحزب الذي عقد في كانوف 

إذ شدد المؤتمروف عمى دعـ الكفاح المسمح وطالبوا بالتنسيؽ  ، 1969 األوؿ عاـ 
. (177)الوثيؽ مع المنظمات الفدائية الفمسطينية
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اتصؿ عبد اهلل سعادة مع بعض قادة فتح وتـ االتفاؽ عمى اف يمحؽ أفراد 
. (178)الحزب بالمقاومة تحت قيادة فتح

واستمر الحزب يدعـ المقاومة الفمسطينية وحركة فتح، وفي الحادي 
 رئيسًا لمحزب ليبدأ مشوارًا  (179) تـ انتخاب إنعاـ رعد1975 عشر مف آذار 

. (180)جديدًا مف تاريخ الحزب السوري القومي االجتماعي
حزب الكتائة :  اللاًا 

 انطالقًا مػف 1936 عػاـ (181)تأسست منظمة الكتائب مػف قبؿ بيار الجميؿ
إذ كاف بيار الجميؿ معجبًا باالنضباط  ))تشكيؿ رياضي كشفي بعد زيارتو أللمانيا 

. (182)((األلماني وبالسموؾ الحسف لأللماف إذ أعدىما مقبوليف لشعب كشعب لبناف
ومف بيف األىداؼ التي كاف يرمي إلييا بيار الجميؿ إقحاـ الشبيبة المسيحية في 

وفي يوـ الخامس مف . (183)تشكيؿ حزبي حديث ال يدخؿ إلى السياسة بصورة مباشرة
 حصمت المنظمة عمى ترخيص التأسيس باسـ المجنة 1936تشريف الثاني  

وفي اليوـ الثاني صدر البياف األوؿ الذي أعػمف تأسيس الكتائب ودعا . (184)التأسيسية
. (185)إلى االنضواء إلييا

استقطبت المنظمة عددًا مف أبناء لبناف والسيما المناطؽ المسيحية واتسع 
لقطاع مف المينييف وأصحاب الكفاءات مف محاميف وأساتذة بصورة خاصة دوف أف 

وكانت غالبية . (186)يؤشر ذلؾ عمى سعة امتداده في األوساط الشعبية والعمالية
، عمى رغـ مف إف دستور المنظمة اليمنع (187)المنظمة مف أبناء الطائفة المارونية

، لكف طبيعة تكويف المنظمة واالنضماـ (188)انضماـ أبناء الطوائؼ األخرى لعضويتو
إلييا ونزعاتيا وتطرفيا وتعصبيا الطائفي يجعؿ مف المستحيؿ انضماـ أي مسمـ 

. (189)إلييا
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ُحمت منظمة الكتائب نتيجة القرار الذي أصدرتو الحكومة المبنانية في الثامف 
 الذي يقضي بحؿ التنظيمات شبو العسكرية إذ كانت منظمة الكتائب 1943مف تموز 

 جرت عدة محاوالت لتحويؿ 1949، وفي عاـ (190)مف ضمف ما شمميا قرار الحؿ
المنظمة إلى حزب انتمى لو عدة أعضاء مف مختمؼ الطوائؼ ومف المؤيديف 
لخصوصية لبناف، ووصمت ىذه المحاوالت إلى حد تغيير اسـ الكتائب ليصبح 

. (191)لكف ىذه المحاوالت فشمت (الحزب الديمقراطي االجتماعي)
بعدىا تواصؿ العمؿ لتحويؿ المنظمة إلى حزب حتى يوـ العشريف مف أيار 

فطمب . (192) حيف تـ تحويؿ المنظمة إلى حزب سياسي باسـ حزب الكتائب1952
مبمغ  (إسرائيؿ)لتمويؿ حممتو االنتخابية، فقدمت ليـ  (إسرائيؿ)مساعدة مالية مف 

ثالثة آالؼ دوالرًا أمريكي لكف الحزب لـ يحصؿ عمى أي مقعد نيابي في تمؾ 
. (193)1952االنتخابات التي جرت عاـ 

: حزب النجادج: راتعاًا 
 إذ كاف في األصؿ حركة انشقت عف جمعية 1937تأسس حزب النجادة عاـ 

وكاف .(194)الكشاؼ المسمـ والتي كانت منظمة شبو عسكرية منتشرة في سوريا ولبناف
عدـ ترؾ الساحة خالية أماـ منظمة الكتائب الذي ))اليدؼ مف تأسيس الحزب ىو 

والسعي في سبيؿ تحرير لبناف واستقاللو مف ... كاف في واقع األمر تنظيمًا مسيحياً 
. (195)( (كؿ تبعية

 بأمر الحكومة كما شمؿ قرار 1949حؿ حزب النجادة في الثامف مف تموز 
الحؿ منظمة الكتائب وتنظيمات الحزب السوري القومي االجتماعي، فبقى أعضاء 

 عندما أجيز الحزب باسـ جديد ىو 1950حزب النجادة يعمموف سرًا حتى عاـ 
 تقدـ أعضاء الحزب بطمب إجازة 1954، وفي عاـ (196) (الحزب المبناني اليعربي)
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فوافقت الحكومة المبنانية وأجيز الحزب رسميًا  (حزب النجادة)جديدة إلعادة التسمية 
. (197)1954في الرابع عشر مف نيساف 
وقد ورد في نظامو ما يشير إلى إف  (بالد العرب لمعرب)رفع الحزب شعار 

حزب ديمقراطي عربي تحرري ينادي بإلغاء الطائفية ويطالب بالمساواة ))حزب النجادة 
وتكافؤ الفرص ويعمؿ لتحرير المجتمع المبناني مف الرواسب التي خمفيا 

 كما دعا الحزب إلى التضامف العربي والتعاوف ضمف الجامعة (198)((االستعمار
. (199)العربية والعمؿ عمى تحرير فمسطيف

: احلزب التقداً االشرتاكً: خااساًا 
 (200)1949عف تأسيس الحزب التقدمي االشتراكي في األوؿ مف أيار   أعمف

حزب التقدـ )و  (الحركة االجتماعية المبنانية)بعد محاولتيف تأسيسيتيف ىما 
إذ كانت الفكرة األولية تقوـ عمى تأسيس جمعية تحت اسـ الحركة المبنانية  (االشتراكي

. (201)غايتيا حشد القوى المعنوية والكفاءات لخدمة لبناف سياسيًا واجتماعيًا وعممياً 
كما تميز الحزب عف باقي األحزاب  . (202)ترأس الحزب كماؿ جنبالط

 وييدؼ مف (203)المبنانية بأنو الحزب الوحيد في لبناف الذي يتبنى السياسة االشتراكية
إلى بناء مجتمع ديمقراطي يسودُه الطمأنينة االجتماعية والرخاء  ))خالؿ برنامجو 

والعدؿ ويؤمف بحقوؽ اإلنساف، وفصؿ السمطات وضرورة المساواة بيف الرجؿ والمرأة 
لغاء نظاـ الطائفية  في الحقوؽ المدنية والسياسية وينادي بعممانية الدولة وا 

 (205) (موطف حر وشعب سعيد) ويرفع الحزب شعار (204)((السياسية
واتسعت . (206) افتتح مركز لمحزب في بيروت1950في األوؿ مف نيساف 

قاعدتو لتشمؿ كافة الطوائؼ المبنانية مف خالؿ مطالبو اإلصالحية، كما اف الحزب 
وفي منتصؼ . (207)(1958-1952)كاف مف اشد المعارضيف لحكومة كميؿ شمعوف 

. (208)الستينات كاف لمحزب دور في تأييد العمميات الفدائية الفمسطينية
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: حزب الىطنٍني األحرار: سادساًا 
 ، (209) مف لدف كميؿ شمعوف1958تأسس حزب الوطنييف األحرار عاـ 

تحت تأثير االقتناع بأف مف الضروري قياـ حزب وطني يعمؿ بالتعاوف مع األحزاب 
. (210)التي تمتقي مع مبادئو بالمحافظة عمى لبناف وتطوره

يؤكد الحزب عمى عضوية لبناف في األسرة العربية والدولية والتمسؾ بالتقاليد 
التراثية واالعتزاز باآلداب الدينية والحياة العائمية وتقديس الحرية والتحرر، كما يؤيد 
الحزب عمى تشجيع توظيؼ رؤوس األمواؿ العربية واألجنبية والمغتربة في لبناف 

وحرية التعامؿ المالي والتجاري مع جميع دوؿ العالـ عمى أساس المبادلة، كما أكد 
حرصو عمى استمرار نظاـ الحكـ الديمقراطي ومناىضة الدعوات الطائفية 

. (211)والعنصرية
يوصؼ الحزب أحيانا بأنو ليس حزبًا سياسيًا بالمعنى الحقيقي لفقدانو التنظيـ 

، (212)الواضح وعدـ وجود برنامج مستقبمي لو ومف دوف إصدار أي منشور سياسي لو
ويصفو البعض اآلخر بأنو لـ يكف أكثر مف تجمع لمؤيدي سياسة كميؿ شمعوف 

 (213)وتحت قيادتو الشخصية
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: اخلامتح
إف التطور االقتصادي الذي حققو لبناف في النصؼ األوؿ مف السبعينات لـ 
يستفد مف ىذا التطور جميع المبنانييف بالتساوي مما انعكس عمى التفاوت االجتماعي 
ووسع ىوتو التضخـ والمضاربة العقارية ، لذا اثر ىذا التفاوت عمى بعض الطوائؼ 

أكثر مف سواىا نظرًا إلى التركيبة الخاصة لممجتمع المبناني ، إذ إف بنية لبناف 
االجتماعية عبارة عف بنية مف االمتيازات والفرو قات الصغيرة المتولدة مف المحسوبية 

 .والنظاـ الطائفي والتي تعمؿ داخؿ بنية مف االمتيازات والفرو قات الطبقية الكبرى
إف انقساـ المجتمع المبناني عمى ذاتو دينيًا وطبقيًا ، فتعدد األدياف والطوائؼ 
في لبناف ال يعد ميزة خاصة عف باقي الشعوب الف تعػدد األدياف والطوائؼ في الدولة 

الواحدة ىي ظاىرة عالمية ، لكف الذي ميز لبناف عف غيره ىو ليس تعدد أديانو 
نما النظاـ الذي جعؿ مف ىذه األدياف والطوائؼ دويالت داخؿ الدولة  وطوائفو وا 

 .المبنانية
إف التجربة الحزبية في لبناف قديمة العيد عمرىا مف عمر الدولة والتي 
ظيرت في حقب مختمفة فمنيا ما كاف امتدادًا ألحزاب قديمة ومنيا أحزاب أممية 

 بسبب التوسع الفكري 1975- 1970وأحزاب قومية وذروة عمميا خالؿ السنوات 
إذ . والعقائدي الذي شمؿ جميع الطوائؼ والفئات االجتماعية وال سيما شريحة الشباب 
كانت جميع األحزاب السياسية المبنانية قائمة عمى أساس الوالء لمطائفة التي ينتمي 

باستثناء الحزب الشيوعي المبناني فيو . إلييا الحزب أو الوالء لشخص مؤسس الحزب 
الحزب الوحيد الذي لـ يكف طائفيًا الف أعضاءه ينتموف إلى جميع األدياف والطوائؼ 

. المبنانية عمى العكس مف األحزاب المبنانية األخرى التي تمثؿ طوائفيـ
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: اذلىااش
، 1قزما خوري مشاريع اإلصالح والتسوية في لبناف، بيروت ، دار الحمراء ، ج ()

. 202-201، ص1989
، بيروت ، 1970-1920سميماف تقي الديف، التطور التاريخي،لممشكمة المبنانية  (2)

. 132، ص1977دار ابف خمدوف، 
، انتخب نائبا عدة مرات في بيروت 1905صائب سالـ سياسي لبناني مواليد  (3)

-1952، ورئيسا لموزراء ست مرات بيف عامي 1992 – 1947بيف عامي 
شكري نصرا هلل مذكرات . ، كاف مف اشد المعارضيف لرئاسة كميؿ شمعوف1973

. 13 ، ص2001قبؿ أوانيا،بيروت ، شركة المطبوعات، 
 وىي الوزارة 1970 تشريف األوؿ 13في  (4)شكمت الوزارة بموجب المرسوـ رقـ (4)

شبكة اإلعالـ الدولية الجميورية المبنانية . األولى في عيد الرئيس سميماف فرنجية
-www.pcm.gov.17-9. ، موقع رئاسة مجمس الوزراء المبناني الرسمي 

2009 
، 2008ـ،.فواز طرابمسي ، تاريخ لبناف الحديث مف اإلمارة إلى اتفاؽ الطائؼ،د( 5)

. 305ص
شبكة اإلعالـ الدولية، موقع رئاسة مجمس . البياف الوزاري لحكومة صائب سالـ(6)

 www.pcm.gov.17-9-2009    .الوزراء المبناني
 في بيت الديف بجبؿ لبناف وىو مسيحي ماروني 1931ولد عاـ : غابي لحود  (7)

 وتخرج 1950،أكمؿ دراستو االبتدائية في دير القمر دخؿ المدرسة الحربية عاـ 
فييا ضابطًا في سالح المدفعية ثـ دخؿ في دورات عدة منيا في فرنسا عاـ 

درس أركاف الحرب في  . 1957 وفي الواليات المتحدة األمريكية عاـ 1953
 دورة استخبارات لدى الجيش األمريكي 1963 كما دخؿ عاـ 1961فرنسا عاـ 

http://www.pcm.gov.17-9-2009/
http://www.pcm.gov.17-9-2009/
http://www.pcm.gov.17-9-2009/
http://www.pcm.gov.17-9-2009/
http://www.pcm.gov.17-9-2009/
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المصدر السابؽ ، ،  أصبح مديرا لمشعبة الثانية، نقوال ناصيؼ 1964وفي عاـ 
. 196ص

؛ أكد غابي لحود فيما بعد اف 1970كانوف األوؿ ، 11جريدة النيار ، بيروت،  (8)
المكتب الثاني كاف يراقب فعال خطوط ىاتؼ بعض الشخصيات لمعرفة مضموف 

غساف شربؿ ذاكرة االستخبارات ، بيروت،رياض الريس . االتصاالت التي يتمقونيا
. 251، ص2007، 

، 2006، 3نقوال ناصيؼ، المكتب الثاني حاكـ في الظؿ، بيروت، مختارات، ط( 9)
. 382ص

شبكة اإلعالـ الدولية، موقع . 1971استقاؿ يوـ العشريف مف كانوف الثاني  (10)
     .رئاسة مجمس الوزراء المبناني

www.pcm.gov.17-9-2009 
 21؛جريدة النيار ، لبناف، 1970 تشريف الثاني 20جريدة النيار، بيروت، (1)

. 1971كانوف الثاني 
،ترجمة شكري 1976-1967فريد الخازف، تفكؾ أوصاؿ الدولة في لبناف  (12)

. 260، ص2005، 3رحيـ، بيروت، دار النيار،ط
،بيروت، 1980-1971الياس ألبواري،تاريخ الحركة العمالية والنقابية في لبناف  (13)

. 33 ، ص3مطبعة الفارابي،ج
 .260فريد الخازف، المصدر السابؽ، ص (14)
،طرابمس، مكتبة 1975-1958ليمى رعد، تاريخ لبناف السياسي واالقتصادي  (15)

. 207، ص2005السائح، 
؛ غالب أبو مصمح، أزمة االقتصاد 335فريد الخازف، المصدر السابؽ، ص (16)

 .98، ص2007المبناني الواقع والحموؿ، بيروت، الحمراء، 

http://www.pcm.gov.17-9-2009/
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سمير المقدسي، االقتصاد المبناني في ظؿ الصراع السياسي والعسكري،  (17)
؛ فريد الخازف، المصدر السابؽ، 453، ص1989بيروت، دار الرازي ، 

 .334ص
، 1957 يوسؼ خطار الحمو، في االقتصاد المبناني، بيروت، دار الفارابي ، (18)

 .9ص
، 1996 موسوعة أعماؿ الموسوعة، الموسوعة العربية العالمية، الرياض ، (19)

 .12؛ يوسؼ خطار الحمو، المصدر السابؽ، ص76ص
الطبقات االجتماعية واليوية - كماؿ حمداف، األزمة المبنانية الطوائؼ الدينية(20)

؛ فائز 106، ص1998الوطنية، ترجمة رياض صوما، بيروت، دار الفارابي ، 
محمد عمي، الشركات الرأسمالية والسيطرة عمى اقتصاديات البمداف النامية، 

 .143-142، ص1979بغداد، دار الرشيد ، 
وزارة التصميـ، -محمد خير دوغاف، تقرير القطاع التجاري، الجميورية المبنانية )21)

 .8، ص1999بيروت، 
ىي نقؿ السمع مف مراكز اإلرساؿ إلى مراكز وموانيء االستقباؿ :  الترانزيت(22)

بقصد إيداعيا مؤقتًا أو إجراء بعض عمميات التصنيع عمييا أو تغميفيا أو 
شبكة المعمومات الدولية، موقع بنؾ معمومات النقؿ . تعبئتيا ثـ إعادة تصديرىا

. البحري المصري
www.emdb.gov.13-11-2010 

، وزارة التصميـ 1973 الجميورية المبنانية، المجموعة اإلحصائية لعاـ (23)
 .381المبنانية،ص

 .23 يوسؼ خطار الحمو، المصدر السابؽ، ص(24)
 .270ليمى رعد، المصدر السابؽ، ص (25)

http://www.emdb.gov.13-11-2010/
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وىو أطوؿ األنير المبنانية ينبع مف غرب سيؿ البقاع ويصب في : نير الميطاني(26)
 1260)وتبمغ مساحة حوضُو  ( كـ170)البحر األبيض المتوسط ويبمغ طولُو 

مف الماء ومف  ( مميوف متر مكعب 700) وينقؿ النير ما يزيد عمى(2كـ
روافده التي تصب في الحوض األعمى لمنير ىي نير يحوفا ونير الغزيؿ وىما 

يصباف في النير مف الجية اليسرى أما األنيار التي تصب بو مف الجية 
اليمنى نير البردوني ونير قب الياس فضاًل عف الينابيع كنبع صيد نايؿ 

 .19 ، ص1991ـ ، .األرقـ الزعبي،الغزو الييودي لممياه العربية،د.وشتورا
 .1971 كانوف الثاني 21 جريدة النيار، بيروت، (27)
كانوف 31؛جريدة النيار،بيروت،1971 كانوف الثاني31 جريدة النداء، بيروت،(28)

 .1971الثاني 
 .174، ص1973 نبيو غانـ، الزراعة المبنانية وتحديات المستقبؿ، بيروت ، (29)
 .100كماؿ حمداف، المصدر السابؽ، ص( 30)
 .101 المصدر نفسو ، ص(31)
 .285-284 فواز طرابمسي، المصدر السابؽ، ص(32)
 محمد صالح ربيع، ظاىرة الفقر في الوطف العربي الواقع واألسباب والنتائج، (33)

 .103، ص2007بغداد، دار الشؤوف الثقافية ، 
 .285 فواز طرابمسي، المصدر السابؽ، ص(34)
عمى الجنوب  (إسرائيمية) مف اعتداءات 1975-1970 وقع ما بيف عامي (35)

-1949فيصؿ سميماف وآخروف، لبناف . المبناني بأكثر مف خمس مائة اعتداء
، بيروت، المركز (مواقؼ-وثائؽ-يوميات ) االعتداءات اإلسرائيمية1985

 .117-48، ص1986العربي لممعمومات ، 
 .76 موسوعة أعماؿ الموسوعة، المصدر السابؽ، ص(36)
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 أيمي يشوعي، القطاع الصناعي في لبناف الواقع السياسات المستقبمية، بيروت، (37)
 .39، ص1996المركز المبناني لمدراسات ، 

. 1971 تشريف األوؿ 4، 79 الجريدة الرسمية المبنانية، العدد (38)
 زاد بموجبو الرسوـ الجمركية عمى ثالث مائة وستة وأربعيف سمعة مستوردة (39)

بنسب تتراوح بيف عشرة ومائة في المائة وكاف اليدؼ زيادة موارد الخزينة مف 
فريد . ستمائة مميوف ليرة إلى مميار ليرة لبنانية خالؿ بضع سنوات

 .339الخازف،المصدر السابؽ، ص
(40) Roger owen,the political economy of the Grand Liban, 

1920-1970 in pojer owenced Essays on the crisis in 
Lebanon (1978) P.31 

 أيموؿ 18؛ جريدة النداء، بيروت، 104 كماؿ حمداف، المصدر السابؽ، ص(41)
1971. 

 .1971 أيموؿ 18جريدة النيار، بيروت،  (42)
 أيموؿ 21؛ جريدة النيار، بيروت، 104كماؿ حمداف، المصدر السابؽ،ص (43)

1971. 
 .1971 أيموؿ 23جريدة النيار، بيروت،  (44)
،  تشريف األوؿ1؛جريدة النيار،لبناف،1971تشريف االوؿ1جريدة النداء، بيروت، (45)

1971. 
ومواد ( المالبس)مف أىـ الصناعات المبنانية ىي المصنوعات النسيجية  (46)

التجميؿ والصناعات المطاطية والبالستيؾ والحمويات ومنتجات الكترونية 
 .95-94غالب أبو مصمح، المصدر السابؽ، ص. بسيطة
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عصاـ عطا اهلل وسمير خالط، القطاع الصناعي المبناني نموُه ومشاكمُو،  (47)
 .79-78، ص1970بيروت، وزارة االقتصاد الوطني ، 

 .79المصدر نفسو، ص (48)
 .379ليمى رعد، المصدر السابؽ، ص (49)
 .98-97كماؿ حمداف، المصدر السابؽ، ص (50)
 المفوضية العامة لمسياحة واالصطياؼ 1948أنشأت الحكومة المبنانية عاـ  (51)

وىي ترتبط مباشرًة بوزير االقتصاد وتتمتع باالستقالؿ الذاتي واقتضت التطورات 
 تتولى 1966 آذار 29اف ينشأ  لبناف وزارة السياحة بموجب قانوف صدر في 

 .389-386ليمى رعد، المصدر السابؽ، ص. إنماء السياحة وتنظيميا
 .392المصدر نفسو، ص (52)
 .394ليمى رعد، المصدر السابؽ ، ص (53)
ت، .حمدي الطاىر، سياسة الحكـ في لبناف، القاىرة، المطبعة العالمية، د (54)

 .16ص
محمد ماضي، انعكاسات الحرب المبنانية عمى قطاع السياحة ونظرة مستقبمية،  (55)

 .17، ص1981بيروت، دار النيار ، 
. 18المصدر نفسو ، ص (56)

(57) Owen Roger, The Economic History of Lebanon 1943-
1974, It s Salient features, London, crom Helm, 1988,P36. 

محمد خير الديف دوغاف، لبناف االقتصادي واالجتماعي مجاالت االستثمار، ( 58)
 .14ت، ص.وزارة التصميـ، د- الجميورية المبنانية

  .280فواز طرابمسي ، المصدر السابؽ ، ص( 59)
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عمي شامي، تطور الطبقة العاممة في الرأسمالية المعاصرة، بيروت، دار  (60)
 .460، ص1981الفارابي، 

  .67المصدر نفسو ، ص( 61)
تعبير سياسي جغرافي غربي كثر استخدامو إباف الحرب : الشرؽ األوسط (62)

العالمية الثانية وتشمؿ منطقة جغرافية آسيوية تظـ سوريا وفمسطيف ولبناف 
يراف وتتوسع احيانًا لتشمؿ أفغانستاف كما تشمؿ  والعراؽ والخميج العربي وتركيا وا 

، اف المقصود مف المصطمح إدخاؿ (مصر وليبيا)أحيانا بمداف غير آسيوية 
دوؿ غير عربية ىو تجنيب استخداـ مصطمح مثؿ المنطقة العربية أو الوطف 

التاريخية، بيروت، دار رواد –مسعود خونده، الموسوعة الجغرافية . العربي
. 26، ص1994، 2النيضة ، ج

(63) owen Roger, op.cit .. , p 36. 
محمد عبد الحي دباغ،نظرة تحميمية في المصادر المالية المبنانية ودور  (64)

 .44-42، ص1978المصرؼ المركزي، بيروت، مؤسسة الرسالة،
 .351-350فريد الخازف، المصدر السابؽ، ص (65)
، بيروت، دار النيار 1975-1920باسـ الجسر، الصراعات المبنانية والوفاؽ  (66)

 .21، ص1981، 
 .70المصدر نفسو، ص (67)
 .21كماؿ حمداف، المصدر السابؽ، ص (68)
ىاني فارس، النزاعات الطائفية في تاريخ لبناف الحديث، بيروت، األىمية ،  (69)

 .11ص
؛ جريدة السفير، 182-181مجموعة مف الباحثيف، المصدر السابؽ، ص  (70)

 .1992 أيار25بيروت،
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ماجد عبد اهلل التميمي،الطوائؼ في لبناف والدور السياسي في مرحمة االستقالؿ،  (71)
، 23 ، العددwww.ulum.nl.16-14.2010مجمة عموـ إنسانية االلكترونية،

. 22، ص2005تموز
جاف يوسؼ مراد وآخروف، األزمة المبنانية األبعاد االجتماعية واالقتصادية،  (72)

 .87، ص1988عماف، منتدى الفكر العربي ، 
أثناء الحرب، بيروت، -عدناف فحص، طبقات المجتمع المبناني قبؿ الحرب (73)

 .11، ص2003
لبناف، -سناء أبو شقرا وشفيؽ شعيب، المجتمع والدولة في الوطف العربي (74)

 .62-61، ص1996القاىرة، مدبولي ، 
 .20باسـ الجسر، المصدر السابؽ، ص (75)
 .61محمد حسيف دكروب، المصدر السابؽ، ص (76)
عدناف فحص، عالمات مف العقمية المبنانية والعربية، بيروت، دار الزىراء ،  (77)

 .41، ص1987
كماؿ حمداف وروجيو حاج، الطغمة المالية في لبناف، مجمة الطريؽ، بيروت،  (78)

 .65-61، ص1979، 4العدد
تجمع عائمي، أما العوائؿ الثالث  (438)إذ كاف مجموع التجمعات العائمية  (79)

بطرس ألخوري، عريضة، غندور، صحناوي، الشيخ فؤاد ألخوري، )عشر فيي 
سناء أبو . (العصامي، صالحو، دوميت، جالد، جبر، كيتانا، غبرور، عساؼ

 .63شقرا وشفيؽ شعيب، المصدر السابؽ، ص
 .67كماؿ حمداف وروجيو حاج، المصدر السابؽ، ص (80)
 .67المصدر نفسُو، ص (81)
 .118كماؿ حمداف، المصدر السابؽ، ص (82)

http://www.ulum.nl.16-14.2010/
http://www.ulum.nl.16-14.2010/
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 .35-34عدناف فحص، عالمات مف العقمية المبنانية والعربية ، ص (83)
 .192كماؿ حمداف، المصدر السابؽ، ص (84)
 .286فواز طرابمسي، المصدر السابؽ، ص (85)
سميـ نصر، الحرب الشبكات المدنية وحركة السكاف في بيروت الكبرى، مجمة  (86)

 .317، ص1983، تشريف األوؿ 6-5الواقع، لبناف، العدد 
؛ احمد بياء الديف وآخروف، 289فواز طرابمسي، المصدر السابؽ، ص (87)

انعكاسات األزمة المبنانية عمى المصير الفمسطيني، مجمة السياسة الدولية، 
 .245، ص1976، 46القاىرة، العدد 

إحصاءات المركز -وزارة التربية والفنوف الجميمة المبنانية، الدراسات اإلحصائية (88)
، بيروت، مديرية التعميـ 1978-1977التربوي لمبحوث واإلنماء عف 

 .134، ص1983االبتدائي، 
 .73جاف يوسؼ مراد وآخروف، المصدر السابؽ، ص (89)
 .328سميـ نصر، المصدر السابؽ، ص (90)
زىير حطب، تطور بنى األسر العربية، بيروت، معيد اإلنماء العربي ،  (91)

  .244، ص1974
، 1979سناء الخولي، األسرة في عالـ متغير، القاىرة، الييئة العامة لمكتاب ،  (92)

 .81ص
التفاعؿ العربي لبناف، مجموعة التخطيط -رياض الريس، أزمة بناء الوطف (93)

 .97-96، ص1974واإلنماء، بيروت ، 
إبراىيـ مشورب، المؤسسة السياسية واالجتماعية في الدولة المعاصرة، بيروت،  (94)

 .9، ص1988دار المنيؿ ، 
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عبد اهلل محي الديف، الجمعيات األىمية في لبناف النشأة والتحوالت، بيروت،  (95)
 .9، ص2000مركز الدراسات االستراتيحية والبحوث والتوثيؽ ، 

النموذج -رياض الصمد، مؤسسات الدولة الحديثة االجتماعية والسياسية (96)
 .45، ص1995المبناني، بيروت، المؤسسة الجامعية لمدراسات ، 

 .6-5رياض الصمد ، المصدر السابؽ، ص (97)
مؤسسة،  ( 39) مؤسسة، جبؿ لبناف( 13)بيروت : وىي عمى الشكؿ األتي (98)

. مؤسسات ( 9)  مؤسسات، الجنوب ( 6)  مؤسسة، البقاع (13)  الشماؿ
 .115-114المصدر نفسو، ص

 .113المصدر نفسو، ص (99)
؛ باسـ الجسر، الصراعات المبنانية 10إبراىيـ مشورب، المصدر السابؽ، ص (100)

 .279، ص1975-1920والوفاؽ 
؛ الجريدة الرسمية المبنانية، 66، ص3الياس البواري، المصدر السابؽ، ج (101)

 .1974 نيساف 4، 27العدد 
 .162كماؿ حمداف، المصدر السابؽ، ص (102)
 .288فواز طرابمسي، المصدر السابؽ، ص (103)
 .162كماؿ حمداف، المصدر السابؽ، ص (104)
فقط في % 5أقرت الحكومة المبنانية بزيادة جديدة عمى األجور لكف بنسبة  (105)

فواز طرابمسي ، المصدر . حيف لـ يجِر تمبية أي مف المطالب األخرى
 .297-296السابؽ، ص

 .1971 حزيراف 8جريدة النيار، بيروت،  (106)
 .286فواز طرابمسي، المصدر السابؽ، ص (107)
 .163كماؿ حمداف، المصدر السابؽ، ص (108)
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وىما يوسؼ العطار وفاطمة الخواجة فتجمع المضربوف في ساحة البرلماف  (109)
تسع وتسعوف لصًا وسبعة عشر حراميًا عمى عدد ): وىتؼ فييا المضربوف

فواز طرابمسي، المصدر السابؽ، . (نواب المجمس النيابي وأعضاء الحكومة 
 .299-298ص

وىي إحدى الشركات الفرنسية التي كانت تقوـ باإلشراؼ عمى : شركة الريجي (110)
؛ فريد 164كماؿ حمداف، المصدر السابؽ، ص. زراعة وتجارة التبغ في لبناف

 .268الخازف، المصدر السابؽ، ص
 268ص، المصدر نفسو (111)
 .298فواز طرابمسي ، المصدر السابؽ، ص (112)
وىي إحدى الجامعات المبنانية تقع في منطقة رأس بيروت : الجامعة األمريكية (113)

 (دانياؿ بميس )في العاصمة المبنانية، أسسيا التبشيري األمريكي الدكتور 
بدأت الكمية . أطمؽ عمييا عند التأسيس اسـ الكمية السورية البروتستانتية

. العمؿ بموجب ميثاؽ منحيا اعترافًا مف والية نيويورؾ في الواليات المتحدة
كاف منياجيا يشمؿ تدريس المغات العربية واالنجميزية والفرنسية والتركية 
والالتينية ثـ الرياضيات وتاريخ العرب القديـ وتاريخ الديانات، وفي سنتيا 

 ( 1887-1867)  تمميذًا وبيف عامي (16)تدريسيًا و (13)األولى ضمت 
. كاف تدريس الطب والصيدلة بالمغة العربية ثـ أصبح بعدىا بالمغة االنجميزية

 تـ تغيير اسميا حتى أصبحت الجامعة األمريكية في   1920وفي عاـ 
قبرص، رياض الريس، -، لندف(تاريخ وصور)نقوال زيادة، لبنانيات.   بيروت

؛ شبكة المعمومات الدولية، الموقع الرسمي لمجامعة 248، ص1992، 1ط
. األمريكية

www.aub.edu.Lb/12-4-200 

http://www.aub.edu.lb/12-4-200
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باستثناء دولة الفاتكاف، احمد راتب عرموش وآخروف، موسوعة األدياف  (114)
 .384، ص2005، 3الميسرة، بيروت، دار النفائس، ط

 .47رياض الصمد،المصدر السابؽ ،  ص (115)
 .155-154فريد الخازف، المصدر السابؽ، ص (116)
مكتب األبحاث والدراسات، النزاعات السياسية في -وكالة اإلنماء الوطنية (117)

لبناف جذورىا التاريخية وتغييراتيا االيدولوجية الطائفية، بيروت،دار 
. 5، ص1979الغد،

 .275باسـ الجسر، المصدر السابؽ، ص (118)
الكياف المبناني بيف التطور والواقع، ترجمة -كماؿ صميبي، بيت بمنازؿ كثيرة (119)

 .239، ص1991، 2عفيؼ الرزاز، بيروت، مؤسسة نوفؿ، ط
  .287فواز الطرابمسي ، المصدر السابؽ ، ص  (120)
، 1982-1975سمير قصير، حرب لبناف مف الشقاؽ إلى النزاع االقميمي (121)

 .44، ص2007ترجمة سميـ عنتوري، بيروت، دار النيار ، 
(122) David Gordon, Lebanon: the fragmented Nation , London 

, Croom and Helm, 1980,pp 136-137 
-1975دافيد غيممور،دروب االنييار تاريخ سياسي لالزمة المبنانية  (123)

 .79، ص1985،بيروت،دار المروج،1985
، رسالة 1958-1941حسيف حمد عبد اهلل، التطورات السياسية في لبناف  (124)

 .97، ص1990كمية ابف رشد، -، جامعة بغداد (غير منشورة)ماجستير 
 .137إبراىيـ مشورب، المصدر السابؽ، ص (125)
، بيروت، 1980-1930فضؿ شرور، األحزاب والقوى السياسية في لبناف  (126)

 .88، ص1981دار المسيرة ، 
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. 88المصدر نفسو، ص (127)
محمود صالح الكروي ،لبناف بيف تداعيات االنسحاب السوري واالنتخابات  (128)

 ، 2005،حزيراف316التشريعية، مجمة المستقبؿ العربي، بيروت،العدد 
. 37ص

أياـ في السمـ والحرب، بيروت، رياض _ فواز طرابمسي، صورة الفتى األحمر(129)
 .49، ص1997الريس،  

 المؤسسة المبنانية لمسمـ األىمي الدائـ، األحزاب والقوى السياسية في لبناف (130)
. 92، ص1998تجدد والتزاـ، بيروت ، 

فريد الخازف، األحزاب السياسية في لبناف حدود الديمقراطية في التجربة  (131)
 .38-37، ص2002الحزبية، بيروت المركز المبناني لمدراسات ، 

مف أصؿ بولوني ثـ تاله ( جوزيؼ بيرجر)أوفد احد الصحفييف إلى لبناف وىو  (132)
نخماف )مف أصؿ ليتواني ثـ تبعيـ روسي مف اوديسا يدعى  (الياىو تيير)

وىؤالء وصموا إلى بيروت عف طريؽ حيفا وعمموا عمى تأسيس  (ليتفنسكي
قدري قمعجي،تجربة عربي في الحزب .الحزب الشيوعي في سوريا ولبناف

 .21الشيوعي،بيروت، دار الكتاب العربي،  ص
وىو مف المختصيف بالشرؽ األوسط عامة، المصدر ( بارزيمي)اسمو الحركي  (133)

 .22نفسو،ص 
 وىو مف عائمة غنية، سافر 1901ولد في بيروت عاـ : يوسؼ إبراىيـ يزبؾ (134)

 ودرس مبادئ المغة العربية عمى يد سعيد 1909مع أمو إلى المكسيؾ عاـ 
بعدىا عاد إلى لبناف  (صدى المكسيؾ)فاضؿ عقؿ الذي كاف يصدر جريدة 

وفي صباه بدأ ينشر مقاالتو في جريدة .  ودخؿ مدرسة بعبدا1911عاـ 
 مف قبؿ سمطات 1926بتوقيع الشيخ الباكي، اعتقؿ عاـ  (الصحفي التائو)
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 رفض 1925أواخر عاـ  . 1928االحتالؿ الفرنسي وأطمؽ سراحُو عاـ 
يوسؼ إبراىيـ يزبؾ حضور اجتماع المجنة المركزية وقرر السفر إلى باريس 
لكف المجنة لـ توافؽ عمى سفره فتقرر فصمو مف الحزب وأنتخب فؤاد شمالي 

النفط مستعبد )بداًل عنو، لو عدد مف المقاالت والمؤلفات أشيرىا كتاب 
جريدة النور ، .1982توفي في الخامس والعشريف مف حزيراف عاـ  (الشعوب

  .2004 حزيراف 18دمشؽ ػ الحزب الشيوعي السوري ، 
قدري قمعجي، تجربة عربي في الحزب الشيوعي،بيروت،دار الكتاب  (135)

 .49-48ت، ص.العربي،د
شبكة اإلعالـ الدولية الموقع الرسمي لمحزب الشيوعي المبناني  (136)

www.ICparty.org.12-12-2009 
 (الحزب الشيوعي)إلى  (حزب الشعب) تـ تغيير اسمو مف 1927في عاـ  (137)

 .، المصدر نفسو(الكومنترف)كشرط مف شروط انتسابو إلى 
 ،بغداد، مطبعة الشرؽ، 1958-1954إبراىيـ سعيد البيضاني، سوريا  (138)

 .53ص
وأطمؽ عمييا الثورة السورية الكبرى، وليد المعمـ، المصدر : ثورة جبؿ العرب (139)

 .88السابؽ، ص
، 1974محمد دكروب، جذور السنديانة الحمراء، بيروت، دار الفارابي ،  (140)

 .375ص
، تشريف 866مجمة الثقافة الجديدة، الحزب الشيوعي المبناني، بغداد، العدد  (141)

 .10، ص1976األوؿ 

http://www.icparty.org.12-12-2009/
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؛ محمد رشيد عبود، التطورات 53قدري قمعجي، المصدر السابؽ، ص( 142)
، جامعة  (غير منشورة )، رسالة ماجستير1954-1949السياسية في سوريا 

 .250، ص1985كمية اآلداب، -بغداد
بسبب اف فرنسا كانت تحكميا الجبية الوطنية ومف ضمنيا الحزب الشيوعي  (143)

وانسحاب الحزب  (1945-1939)لكف نتيجة اندالع الحرب العالمية الثانية 
باترؾ سيؿ، . مف الحكـ منع الحزب الشيوعي السوري المبناني مف العمؿ

الصراع عمى سوريا، ترجمة سمير عبده ومحمود فالحة، دمشؽ، دار طالس، 
 215، ص1996، 6ط

في عائمة  (حصر ايؿ) في قرية 1906ولد في لبناف عاـ : فرج اهلل الحمو (144)
، ثـ أكمؿ دراستو في الكمية (عمشيت)أكمؿ دراستو في مدرسة . فالحيو فقيرة

 تعاقد مع مدرسة في حمص لتدريس المغة 1929الوطنية اإلنجيمية، وفي عاـ 
 واصدر بعد عودتو 1934زار االتحاد السوفيتي لممرة األولى عاـ . العربية

واسيـ في تأسيس جريدة  (إنسانية جديدة تبني عالمًا جديداً )كتابًا بعنواف 
 أصبح عضوًا في المجنة المركزية لمحزب 1935وفي عاـ  (نضاؿ الشعب)

توفي في السادس . 1944الشيوعي السوري المبناني ثـ أمينا عامًا عاـ 
جريدة النور، الحزب الشيوعي السوري،دمشؽ، . 1959والعشريف مف حزيراف 

 .2007 حزيراف 27
نياد حشيشو، األحزاب في لبناف، بيروت، مركز الدراسات اإلستراتيجية  (145)

 .88، ص1998والبحوث والتوثيؽ ، 
 .215باترؾ سيؿ، المصدر السابؽ، ص (146)
، تشريف 86إبراىيـ سالمة، األحزاب المبنانية، مجمة األحد، بيروت، العدد  (147)

 .25، ص1966األوؿ 
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، تمقى دراستُو الثانوية في معيد 1912ولد في طرابمس عاـ : نقوال الشاوي (148)
 انتخب سكرتيرًا لمجنة 1934 وفي عاـ 1933، ارتبط بالحزب عاـ (الغرير)

 انتخب عضوًا في المجنة المركزية شارؾ 1936المحمية، بيروت، وفي عاـ 
شبكة اإلعالـ الدولية؛ موقع جبية المقاومة الوطنية . في عدة مؤتمرات دولية

المبنانية 
www.Jammoul.com.15-5-2010 

 .88نياد حشيشو، المصدر السابؽ، ص (149)
ىي حركة التحرير الفمسطينية أطمقت عمى نفسيا لقب فتح، لما كاف أوؿ : فتح (150)

أي موت رأى  (حتؼ)حرؼ مف ىذه الكممات الثالث يختصرىا بكممة 
زعماؤىا اف يقمبوا الحروؼ فأصبحت فتح الف اليدؼ  ىو التحرير وليس 

 مف قبؿ مجموعة 1957إذ تأسست في الكويت في تشريف األوؿ عاـ . الموت
 وفي مقدمتيـ ياسر 1948مف الشباب الفمسطينييف الذيف عاشوا نكبة عاـ 

عرفات، لكف الفكرة األولى ليا كانت مف قبؿ اتحاد طمبة فمسطيف في القاىرة، 
مف أىـ أىدافيا ىو عدـ االلتزاـ بتنظيـ حزبي فضاًل عف االستقاللية 

التنظيمية عف أي نظاـ عربي أو دولي، ويكوف ىدفيا األساس ىو السالح 
والعمؿ الفدائي سبياًل أساسيا لتحرير فمسطيف و ليا جناح عسكري خاص قاـ 
بأوؿ عممية داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمة في األوؿ مف كانوف الثاني 

كما اف الجزائر زودتيا بأوؿ شحنة . ، وفتِح أوؿ مقر ليا في سوريا 1965
محمد شييؿ يوسؼ احمد . أسمحة عبر مطار المزه في دمشؽ في العاـ نفسو

، حركة التحرير الوطني فتح وأثرىا عمى التنمية السياسية في فمسطيف ، 
، جامعة النجاح الوطني ، فمسطيف ،  (غير منشورة   )رسالة ماجستير 

  .11 ، ص2007نابمس ، كمية الدراسات العميا ، 
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ىي لجنة عسكرية عميا أقرت مف قبؿ المؤتمر الوطني الثاني : الحرس الشعبي (151)
، تقوـ بإعداد الحزب عسكريًا 1968لمحزب الشيوعي المبناني في تموز 

عمى القرى المبنانية  (اإلسرائيمية )مياميا األساسية التصدي لالعتداءات
. الحدودية ومساعدة القضية الفمسطينية واإلسياـ في عمميا والدفاع عنيا
شبكة اإلعالـ الدولية، موقع جبية المقاومة الوطنية المبنانية، المصدر 

 .2009 آذار 12السابؽ، 
لبناف الحرب األىمية الدائمة، بيروت، دار -وضاح شرارة، حروب االستتباع (152)

 .19-18، ص1979الطميعة ، 
 نتيجة اندماج بيف 1970نشأة ىذه المنظمة عاـ : منظمة العمؿ الشيوعي (153)

 (منظمة االشتراكييف المبنانييف وحركة لبناف االشتراكي)تجمعيف يسارييف ىما 
المذاف يرجع انتماء اغمب قادتيما إلى التيار القومي اليساري وحركة القومييف 

بعد اندماج ىاذيف التجمعيف انتخب محسف إبراىيـ أمينا عامًا . العرب
-12-12 (ويكيبيديا)شبكة اإلعالـ الدولية، موقع الموسوعة الحرة . لممنظمة
2009 .  www.wikipedia 

 .92-91وضاح شرارة، المصدر السابؽ، ص( 154)
 .42دافيد غيممور، المصدر السابؽ، ص (155)
جبؿ - في بمدة الشوير1904ولد في األوؿ مف آذار عاـ : أنطواف سعادة (156)

-طبيب وصحفي ولو قاموس شيير انجميزي)لبناف والده الدكتور خميؿ سعادة 
 1919وفي عاـ . في القاىرة( الغرير)، تمقى عمومُو األولى في مدرسة (عربي

وما لبث اف شارؾ والده في . انتقؿ إلى البرازيؿ حيث المقر الجديد لعمؿ والدهُ 
كما ظيرت كتاباتو األولى عندما كاف في الثامنة  (الجريدة)إصدار جريدة 
 تأليؼ حزب التوحيد أبناء 1927-1925حاوؿ بيف عامي . عشرة مف عمره
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 عاد إلى 1930وفي تموز . الجالية السورية في البرازيؿ لكنُو لـ يالِؽ نجاحاُ 
لبناف ليبدأ عممُو السياسي في بمدِه، اعتقؿ ثالث مرات وفي المرة الرابعة اعدـ 

شبكة اإلعالـ الدولية ، موقع المكتبة السورية . 1949في الثامف مف تموز 
 www.ssnp.com 2010-5-15 القومية االجتماعية 

؛ ضمت الييئة فضالً  عف أنطواف 95-94باترؾ سيؿ، المصدر السابؽ، ص( 157)
. (رفيؽ مروش، سامي قرباف، نعمة ثابت، إياس مأموف)سعادة كاًل مف 

 .16إبراىيـ سالمة، المصدر السابؽ، ص
إف السورييف امة تامة واف القضية السورية قضية قومية قائمة ))عقيدة الحزب  (158)

جورج جبور، الفكر السياسي (. (بنفسيا ومستقمة عف أي قضية أخرى
؛ شبكة اإلعالـ 140، ص1993، 2المعاصر في سوريا، بيروت، المنارة، ط

-www.ssnp.net-15-5الدولية، الموقع الرسمي لمحزب السوري القومي 
2010. 

إلى السمطات  (بأيار دودج)بسبب معمومة نقميا رئيس الجامعة األمريكية ( 159)
شبكة اإلعالـ الدولية، موقع المكتبة السورية القومية االجتماعية، . الفرنسية

 .المصدر السابؽ
جوزيؼ شوبري، بيروت، دار : لبيب زويا، الحزب القومي االجتماعي، ترجمة (160)

؛ ستيفف ىمسمي لونكريؾ،سوريا ولبناف تحت 72، ص1973ابف خمدوف ، 
 .284، ص1978االنتداب الفرنسي،ترجمة بيار عقؿ، بيروت،دار الحقيقة،

 .284ستيفف ىمسمي لونكريؾ، المصدر السابؽ، ص (161)
 .72لبيب زويا، المصدر السابؽ، ص (162)
ط، مؤسسة إنعاـ رعد .ـ.إنعاـ رعد، الكممات األخيرة مذكرات ووثائؽ، د (163)

 .27، ص2002الفكرية، 

http://www.ssnp.com/
http://www.ssnp.com/
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 جملة آداب الفراهيدي

ط، .ـ.إبراىيـ يموت،الحصاد المر قصة تفتت قيادة حزب وتماسؾ عقيدة،د (164)
 .145، ص1993دار الركف ،  

إنعاـ . قاتمت بيف المد والرممة( فرقة الزوبعة)أرسمت مجموعة أطمؽ عمييا اسـ  (165)
 .37رعد، المصدر السابؽ، ص

 وتمقى دراستُو االبتدائية فييا، ثـ 1897ولد في حمب عاـ : حسني الزعيـ (166)
التحؽ بالجيش العثماني لتمقي عمومو العسكرية في مدارس حمب ودمشؽ 

، شارؾ في الحرب 1917واستانبوؿ وأدرنو فأصبح مالزمًا أوؿ في عاـ 
العالمية األولى، ثـ التحؽ بالجيش ألفيصمي في سوريا ثـ أصبح معممًا في 

 اعتقؿ مف 1941الكمية العسكرية بعد دخوؿ الفرنسييف إلى سوريا، وفي عاـ 
 عيد 1946قبؿ قوات االنتداب الفرنسي عمى سوريا ثـ أعيد إلى الخدمة عاـ 

وفي  (اإلسرائيمية)إليو بالقيادة العامة لمجيش السوري إباف الحرب العربية 
 قاـ بأوؿ انقالب عسكري في سوريا وفي الرابع عشر 1949الثالثيف مف آذار 

 أطاح بو فريؽ مف العسكرييف بقيادة العقيد سامي الحناوي وتـ 1949مف آب 
سعد سعدي،معجـ الشرؽ . تنفيذ حكـ اإلعداـ بو في يوـ االنقالب

 .204، ص1998األوسط،بيروت،دار الجيؿ،
؛ مصطفى بالوني، التحوالت 101باترؾ سيؿ، المصدر السابؽ، ص (167)

 وقياـ الوحدة، 1946السياسية في سوريا بيف تحقيؽ االستقالؿ الوطني 
كمية اآلداب والعموـ -، جامعة دمشؽ (غير منشورة)أطروحة دكتوراه 

 .117، ص1994اإلنسانية، 
ال تزاؿ حقيقة الصفقة التي عمى أساسيا سمـ أنطواف سعادة غير معروفة إذ  (168)

انو بفعؿ المغريات التي وضعت ))يذكر إبراىيـ يموت األميف المالي لمحزب 
فضاًل عف دور ( (أماـ حسني الزعيـ مف قبؿ حكاـ لبناف ومصر تـ تسميمو
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 جملة آداب الفراهيدي

إبراىيـ . وزير فرنسا المفوض في لبناف ((Dechaylaالكونت دي كايال 
في حيف يذكر إنعاـ رعد أميف عاـ . 193 صيموت، المصدر السابؽ،

انو بما أف حسني الزعيـ قد أتى لمحكـ ))الحزب فيما بعد في مذكراتو 
بمساعدة المخابرات المركزية األميركية ولكوف أنطواف سعادة ضد المطامع 
األمريكية في المنطقة ورفض اليدنة مع الييود ودعوتو الستمرار الكفاح ىو 

؛ الياـ احمد 59، إنعاـ رعد، المصدر السابؽ، ص((الذي أدى إلى تسممو
-1949عبد الحميد النائب، سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه سوريا 

، اتحاد المؤرخيف العرب،معيد التاريخ (غير منشورة)، رسالة ماجستير 1954
 .46، ص2002العربي والتراث العممي، بغداد، 

-1954؛ إبراىيـ البيضاني، سوريا 103المصدر السابؽ، ص: باترؾ سيؿ (169)
 .62، ص1958

وىـ مف ( ميشاؿ الديؾ وأديب الصالح واسبيرو وديع)الذيف نفذوا الميمة ىـ  (170)
إبراىيـ يموت، المصدر السابؽ، . أعضاء الحزب السوري القومي االجتماعي

، 1952-1943؛ حساف حالؽ، التيارات السياسية في لبناف 219ص
 .556، ص1981بيروت، معيد اإلنماء العربي ، 

، أكمؿ دراستُو االبتدائية والثانوية 1919ولد في دمشؽ عاـ : عدناف المالكي (171)
فييا ثـ دخؿ الكمية العسكرية، وبعد تخرجو فييا عمؿ ضابطًا تحت إمرة 

، شارؾ في انقالب 1948القوات الفرنسية، شارؾ في حرب فمسطيف عاـ 
،اعتقؿ بعدىا ثـ أطمؽ سراحُو، بعد انتياء حكـ 1949حسني الزعيـ عاـ 

الشيشكمي عاد إلى الجيش وتسمـ منصب نائب رئيس أركاف الجيش وحتى 
عبد الوىاب ألكيالي وآخروف،الموسوعة السياسية، بيروت، المؤسسة .اغتيالو

 .4،34العربية لمنشر،ج
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، أذيع في وقتيا اف قاتمو ىو احد 312باترؾ سيؿ، المصدر السابؽ، ص (172)
أعضاء الحزب السوري القومي االجتماعي ويدعى يونس عبد الرحيـ الرقيب 
األوؿ في السرية األولى في الشرطة العسكرية السورية لكف الحزب لـ يؤكد 

إبراىيـ يموت، . ىذا وعمؿ سبب االغتياؿ لصراعات سياسية داخؿ سوريا
 .282المصدر السابؽ، ص

 .شبكة المعمومات الدولية، موقع الحزب السوري القومي االجتماعي (173)
www.ssnp.net-15-5-2010 

 في قرية أميوف المبنانية أكمؿ دراستُو 1918ولد عاـ : عبد اهلل سعادة (174)
انتمى إلى . 1934االبتدائية في اميوف والثانوية في مدينة طرابمس عاـ 

 وفي نفس العاـ دخؿ إلى الجامعة األمريكية في بيروت 1936الحزب عاـ 
لدراسة الطب، وعند تخرجِو أسس مع زمالئِو مشفى الميناء في طرابمس عاـ 

 انتخب رئيسًا لمحزب ثـ أعيد 1969، اعتقؿ عدة مرات في أيار عاـ  1944
، شبكة المعمومات الدولية، موقع الحزب 1977 وعاـ 1974انتخابو عاـ 

 السوري القومي االجتماعي، المصدر السابؽ
 ،1ج ،5ط مانع بف حماد الجيني،الموسوعة الميسرة،الرياض،الندوة العالمية، (175)

 .462ص ،2003
 .107 ، ص1976-1967فريد الخازف، تفكؾ أوصاؿ الدولة في لبناف  (176)
 .163-162 إنعاـ رعد، المصدر السابؽ، ص(177)
 .223، ص1987 عبد اهلل سعادة، أوراؽ قومية، بيروت ، (178)
عيف زحمتا، حصؿ عمى البكالوريوس - في بيروت1928ولد عاـ :  إنعاـ رعد(179)

، 1949في العموـ السياسية واالقتصاد مف الجامعة األمريكية في بيروت عاـ 
 وانتخب عضوًا في المجمس 1944انتمى إلى الحزب السوري القومي عاـ 

http://www.ssnp.net-15-5-2010/
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، (1995-1980-1975) بعدىا انتخب رئيسًا لمحزب 1954األعمى عاـ 
إنعاـ رعد، المصدر .  لُو مؤلفات عديدة1961 وعاـ 1949سجف مرتيف عاـ 

 .11السابؽ، ص
 .176 المصدر نفسو، ص(180)
 وأكمؿ دراستو األولية في 1905ولد في بكفيا ألمبنانيو عاـ :  بيار الجميؿ(181)

مصر بمدرسة اإلرساليات برفقة والده بعدىا عاد إلى بيروت ليكمؿ دراستو 
، بعدىا انتسب إلى كمية الصيدلة في 1926لدى اآلباء اليسوعييف عاـ 

تعزز . جامعة القديس يوسؼ ليتخرج فييا حائزًا عمى شيادة في عمـ الصيدلة
اىتمامو بالرياضة بعد تعينو رئيسًا لالتحاد المبناني لكرة القدـ وىكذا شارؾ في 

، انتخب ألوؿ مرة نائبًا عف بيروت 1936األلعاب االولمبية في برليف عاـ 
االنتخابات النيابية في ، لحد خطار. 1964 وأعيد انتخابو عاـ 1960عاـ 

 .206، ص1996تاريخ لبناف، بيروت، دار لحد خطار ، 
 .81 دافيد غيممور، المصدر السابؽ، ص(182)
رأى البعض اف تشكيؿ المنظمة جاء ردًا عمى الحزب السوري القومي  (183)

المركز العربي لممعمومات، . االجتماعي الذي كاف قد أسسو أنطواف سعادة
الزعامة المارونية مف حبيب السعد إلى سمير جعجع، بيروت، المركز العربي 

 .28، ص1985لممعمومات ، 
بيار الجميؿ، جورج نقاش، حميد فرنجية، ) المجنة التأسيسية ضمت كاًل مف (184)

سعيد المحاـ، موسوعة حزب الكتائب مف بيار . (شارؿ حمو شفيؽ ناصيؼ
، 2007المؤسس إلى بيار الشييد، بيروت، دار اإلنماء الثقافي العربي ، 

 .10-9ص
 .10ص ، المصدر نفسو(185)
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 جملة آداب الفراهيدي

 .29 المركز العربي لممعمومات، المصدر السابؽ، ص(186)
، 1980، تشريف األوؿ 269البناء، لبناف، العدد - مجمة صباح الخير  (187)

 .22ص
عبد السالـ محمد ميدي السعدي، التطورات السياسية في لبناف في ضوء  (188)

، اتحاد المؤرخيف (غير منشورة)، رسالة ماجستير 1975-1958أزمتي عاـ 
، 2003معيد التاريخ العربي والتراث العممي لمدراسات العميا، بغداد، -العرب
 .56ص

ت، .حمدي الطاىر، سياسة الحكـ في لبناف، القاىرة، المطبعة األىمية، د (189)
 .252ص

جاء قرار الحؿ ىذا نتيجة قياـ الحزب السوري القومي االجتماعي بمحاولة   (190)
 .انقالب فاشمة

؛ سعيد لحاـ، المصدر 234-233كماؿ صميبي، بيت بمنازؿ كثيرة، ص (191)
. 93، ص1السابؽ، ج

 .10منشورات مصمحة الدعاية في الكتائب المبنانية، المصدر السابؽ، ص (192)
 ادعى حزب الكتائب بأنو يضـ مابيف عشريف ألؼ إلى ثالثيف ألؼ عضو (193)

جياز الموساد  (اإلسرائيمية)وزير الخارجية  (موشيو شاريت)وعندما سأؿ 
اإلسرائيمي حوؿ الموضوع جاء الرد باف الحزب بضـ خمسة آالؼ عضو فقط 

عمى منح  (شاريت)وليس لو أي حظ في الفوز وعمى رغـ مف ذلؾ وافؽ 
اعترافًا ليـ بجميؿ المساعدة الذي كاف بعض المسيحييف ))المبمغ المتواضع 

قد قدموىا لييود سوريا الذيف أرادوا الرحيؿ إلى إسرائيؿ بعد تأسيس الدولة 
أالف مينارغ،اسرار حرب لبناف، ترجمة مجموعة مف ( (العبرية

 .67، ص2009، 3المترجميف،بيروت، دار الفنوف،ط
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 جملة آداب الفراهيدي

محي الديف )مؤسس المنظمة أنيس الصغير كما ضمت الييئة المؤسسة ليا  (194)
النصولي، حسيف سجعاف، جميؿ مكاوي، عبد اهلل دبوس، محي الديف 

 .59نياد حشيشو، المصدر السابؽ، ص (برغوث، عدناف الحكيـ
 2009 -6 -15 شبكة اإلعالـ الدولية، موقع حزب النجادة الرسمي(195)

www.Najjadoh.org 
 .117 حسيف حمد عبد اهلل، المصدر السابؽ، ص(196)
-59نياد حشيشو، المصدر السابؽ، ص. أصبح رئيس الحزب عدناف الحكيـ (197)

60. 
 .شبكة اإلعالـ الدولية، الموقع الرسمي لحزب النجادة، (198)

www.Najjadoh.org 
النادي الثقافي العربي، القوى السياسية في لبناف، بيروت، دار الطميعة ،  (199)

 .147-146، ص1970
 طمب الموافقة عمى ترخيص الحزب وقد 1949يوـ السابع عشر مف آذار  (200)

فتحي عباس خمؼ، . 1949اعمـ المؤسسوف بالموافقة يوـ التاسع عشر آذار 
دراسة في دوره السياسي بيف عامي -الحزب التقدمي االشتراكي المبناني

كمية -، جامعة الموصؿ (غير منشورة)، أطروحة دكتوراه 1949-1975
؛ برناديت شينؾ، كماؿ جنبالط، التراث العربي 45، ص2007التربية، 

كامؿ إسماعيؿ، : اإلسالمي ودور الدروز في مفيومو بتاريخ لبناف، ترجمة
 .86-85، ص2000، 2بيروت، دار النيار، ط

 .97نياد حشيشو، المصدر السابؽ، ص (201)
 في لبناف في بمدة المختارة وىو مف عائمة 1917ولد عاـ : كماؿ جنبالط (202)

 1936 والثانوية عاـ 1928درزية، أكمؿ دراستو االبتدائية في بمدتو عاـ 
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 جملة آداب الفراهيدي

 درس عمـ النفس وعمـ االجتماع والحقوؽ في جامعة 1937وفي عاـ 
 أصبح وزيرًا لالقتصاد والزراعة 1946السوربوف في باريس وفي عاـ 

فتحي عباس خمؼ، . والشؤوف االجتماعية ثـ تولى بعدىا عدة مناصب وزارية
 .35المصدر السابؽ، ص

، بيروت، المكتبة الحديثة، 1977-1917كماؿ أبو مصمح، كماؿ جنبالط  (203)
 .157، ص1984، 2ط

-1949فارس أشتي، الحزب التقدمي االشتراكي ودوره في السياسة المبنانية  (204)
 .105، ص1989، 1، بيروت، دار التقدمية ، ج1975

،رسالة 1985-1941حسيف حمد عبد اهلل،التطورات السياسية في لبناف  (205)
 .132، ص1990كمية ابف رشد،-،جامعة بغداد(غير منشورة)ماجستير

 .53فتحي عباس خمؼ، المصدر السابؽ، ص (206)
 .87-86برناديت شينؾ، المصدر السابؽ، ص (207)
 .93-92المصدر نفسو، ص (208)
 .219فضؿ شرور، المصدر السابؽ، ص (209)
 .66نياد حشيشو، المصدر السابؽ، ص (210)
 .66المصدر نفسو، ص (211)
 .43دافيد غيممور، المصدر السابؽ، ص (212)
؛ ينظر محمود صالح 234-233كماؿ صميبي، بيت بمنازؿ كثيرة ، ص (213)

  .37الكروي، المصدر السابؽ ، ص


