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ىأ.ىم.ىد.ىساميىصالحىالصوادىم.ىعطوةىمساهرىحمد

 املقدمة
كانََا حربََلب حرةََالقم  ََف انََ  ينماحنيََا بحننََا دََنما انبََا  ن  ََققم نََٔ حر ََارٓ 
ننَا ق ََل حرََقْا حر لةحََ  ا ََف نوََقن يا حراةحَاا حرن بََقم حانحلكحََ   رََ  نلح  ََ   حا ََ  

(1)حةب اح 
(Containment policy)   َااضل    لح ح ح  ي َكلح   قحَقم رناح ي ،

اي ى آ اا حي قح  اق حوآ ةو حرن  كل حردحايف  ف اي ننيو  نٔ حر ارٓ، نٔ ىنَا 
كأ يم  حراةحاا حرن بقم حانلحكح  أ  ندئ ااحيق ي كلح   اح   ف حرقْا حرولحةَ  

رَقْا نٔ حة باق حر ا ح ف ر لى حر ب ب نٔ اي ى ٓا يالئ اق حبصْ نٔ اةَْ ح
اانَ  بَمحٓ انَأ ةَحٔ حردَِل احر َلب حن َق  حردحايح  اا نا ح َن  حرن  َكل حردَلاف، احم

 نٔ  لكحا  ر  حرنبحي حرينقي .    
كنا اديق حرائ حر لةف ة ق نياح  حربلب حر ارنح  حرثانح   ةَقًة كةحَلًح  َف دَكْ 

احنيَالا حرصلحٌ حرذي كأ ح لى  ف حرننيو  حر لةح  ،  وق ح َ وما يَقق نَٔ قارَو ، 
اََام حرنانحََا اححيارحََا ، اضََ ما نكانََ  ةلحيانحََا ا لن ََا ، اصََال ا   ََن  ةاة ََ  نال 
حروََقحٓ ، ةحننََا ًيََل حة بََاق حر ََا ح ف احراةحََاا حرن بََقم حانحلكحََ  كوََام  قحََقم يمََ  
ن ََلا حابََقحإ ،  ذ حل كََما  حا ََ  حا حََلم يمََ   ب ََحٓ اََام حرََلان  ََف حرننيوََ  ، 

ئ  َ حيا رمبصَْا يمَ  حرَنمي حر لةَف ة  َ ال ن مضَ  ،  اقيٓ )  لحئحْ( ،  ضلً 
َََقْا  َََق نَََٔ حر َََُ  دَََكاْ حرضَََ ي احر يقح َََ  رن  م َََقحٔ حر لةح َََذرّ   لضَََا حرةم ا ة ًَََا ر

 حر لةح  .
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اَََََاقل يمَََََ   وَََََقحٓ حرَََََقيٓ  (N.A.T.O)ا حنََََا كَََََأ بمَََََُ دَََََنارف حايم َََََف 
يم  حربحاق، حر  كلي رماةحاا حرن بقم حانحلكح ، ن ق أ ةمقحٔ حردِل حاا ي  وُ 

 ََق ل ذرََّ حرََقْا حر لةحََ   رََ   اانََ  بمََُ حرََق اٌ حرندََ ّل  ََف حردََِل حاا ََي ، ركََٔ 
رََ    يََاقىٓ ةََا ا ةارمدََْ، اح ََاق  ََةب ذرََّ  رََ  حرن الضََ  حرنصََلح  نََٔ  يََ ، احم
يقٓ  ح اق بْ رمصلحٌ حر لةف )حإل لحئحمف( نٔ  ي  ا لى ، حانل حرذي قياىا  رَ  

ٍْ يم     لح ح ح  يا   اه حرنق حردحايف، اا ق ذرّ ئ يلحِ  اان  بمُ   لح    قح
 ق ايف نل حرقْا حرنبحي  ةاة باق حر ا ح ف.

ار يةحَََِ حر حا َََ  حرق ايحَََ   َََف حردَََِل حاا َََي اَََآ امحَََل حر ال حَََ  حانحلكَََف 
John Foster Dallas) أ  ا  ل قحةن( 

ة ار   ف حرننيو   1953 ف احال  (2)
ةمَقحٔ حردَِل حاا َي ايلةَا ئَ  دَح يا نَٔ حرَقْا ح  ن ج نٔ  لريَا ، أ ن ًَٓ 

 .(3)حة   نالح ، اة حنا ةلحيانحا ا لن ا، اىف بلحص   قًح يم  ح  ولريا ا حاق يا
انََا  حنََا ح ََو حرََقْا حر لةحََ   وََق ايََلب قحةن ئََ انمََو ة ح ََاق بََْ ننا ََب 

 حنَا ة َق رن  ر  انام حر َاحن، اكَذرّ روضَح  حرصَلحٌ حر لةَف )حإل َلحئحمف(، اااضَ  
أ حرد ب حر لةف كأ ح د  حر ا َل )حإل َلحئحمف( اكثَل نَٔ حر يقحَق حردَحايف، انَٔ 
ذرّ   ٔ ا اق بمُ ق ايف  َف حردَِل حاا َي ضَق حرن  َكل حردَحايف ىَا حب نَاْ 

 .(4) ن  وةمف اكثل ننا ىا حب ناْ  الي
،  1953احََََال  16محل قحةن ةحََََلاا  ثنََََا   ار ََََو  ََََف حردََََِل حاا ََََي حََََٓا 

، ا بَََقإ حرا َََق (6)، الئَََحن حرَََاملح  صَََائب  َََلٓ(5)ل ةَََارلئحن كنحَََْ دَََن أاح  نَََ
حانحلكف ئ  نكانح  حنضَنآ رةنَأ  رَ  حربَمحٓ حرَق ايف ضَق حر يقحَق حردَحايف ،  ة 

بأنن لخطرأر لخثأ فم  أ  حٔ حر انب حرمةنَانف لكَم يمَ  حر يَل ) حإل َلحئحمف( ن كَقًح   
،    َاب قحةن    (7) لخبعيد ، وخو كأ ن أوأو وسر لخدلر لشد لفرًل وت فيرًل من لخطرر 

إن لىتم م لخوالي ت لخمتحدة لألميركية بيذه لخمنرقة من لخع خم ىو لخذي د ع بو إخى 
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، ا ََف نياحََ  حرموََا  ل ََى حر انََب حرمةنََانف  (8) لخقأأدوم إخييأأ   أأ  أول زيأأ رة يقأأوم بيأأ 
ِ نَل  َائل حرَقْا ح  اذ اي  يام با ن   ف ذرّ حة  َاه نَٔ رحَل حر دَاال احر ن َح

حر لةحَََ ، اقلحّ حرَََلئحن كنحَََْ دَََن ٔا  يَََالم  َََالي رةنَََأ  َََف نثَََْ  مَََّ حرندَََالحل 
 .(9)حر  كلح  حر لةح  نٔ رحل أ  بً  ةناح و  ن ًٓ حرقْا حر لةح  اا ة ضيا
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 -الموقف اللبناني من حلف بغداد:

كَف ة ندَا  حرنحثَاِ حر ل  1954ةقاا كْ نٔ )ةلحيانحَا ا لن َا(  َف نيمَل يَآ 
.  وََق لبةََا  لحََقم حربحََام (10)حرةاك ََ انف رحكََأ نََاحم ربمََُ حردََِل حاا ََي حر قحََق –

لخب كست ن  يفتح ب ب لختنظيم لخأد  ي   –"إن لخميف ق لخترك  حرمةنانح  ةذرّ ايقا ، 
لخمرتقأأأأب  أأأأ  لخشأأأأرق لألوسأأأأر منأأأأذ سأأأأنين، وال بأأأأد أن يأأأأنت  دورنأأأأ  يأأأأ ثً  أم 

 .(11)آثً ..."
  حر لةحََ  ةََأ حر ََلحِ يََآم يمََ  حرََق ْا  رََ  حرنحثََاِ ًيََلا  نةََا  يمََ  حر ََاب

حرةاك َََ انف ، حانَََل حرَََذي قيَََا حر نَََاىحل حر لةحَََ  ةَََار لا   َََف  ًَََاىلحا  –حر لكَََف 
َََققٍم ةارنحثَََاِ  َََ  نن نناىضَََ  ر حا َََ  حر َََلب  َََف حرننيوَََ ، اة َََحنا حر نَََاىحل حرمةنانح

ََ  حربكانََ  حر لحاحََ  حةنضََنآ  رحََو،  وََق  ََل  حريََلب حرو انحََٔا حر ََلب  ََف اةنباار
آذحل  27حر ان   حانحلكح   َف ةحَلاا، ضَق حابَلُ حر لةحَ  ، ااصَقلاح ةحَأ حَٓا 

"أيي  لخشعب لخعربأ ، تحأ ول لخف أة لخح كمأة  أ  لخعأرلق أن تكب أك  ا   حَو   1954
بقيد ثديد أسمتو ى  ح فً  يسكريً  ...، ولخغريب    ىذل لألمر أن تنت  وصأة ىأذل 

يضغر لخغرب  يو ي ى مصر إلخغ ء لخقيود لخمفروضأة ي أى  لخح ف    لخووت لخذي
لخسفن لخذلىبة إخى )إسرل يل(، و   لخووت لخأذي يقأوم  يأو لخييأود بحشأود يسأكرية 
ي ى حدود كل من سوري  ولألردن وخبن ن... وكم  ر ضت لخد  ع لخمشترك بأ ألمس، 

سأأتعم ري سترسأأ ي  لخيأأوم صأأرطة مدويأأة مع نأأً  بننأأك سأأتحرم بأأ خقوة كأأل مشأأروع ل
 .(12)ثديد... "

، ةنََََ حملم نََََٔ حريحئََََاا  (13)لح ََََِ ذرََََّ حرنااََََُ نااََََُ  ن حََََ  حر ََََلام حرََََاثو 
حريلةح   ف ةحلاا ة ًاىلم  منح  حب  ا ًا يم  يٓم حر لحِ حةنضنآ  ر  حرنحثاِ، 
ااةم يَََا نَََذكلم  َََف ن مَََن حرَََاملح   ننَََل حر ًَََاىل نن ًَََا ةا ًَََا، ال َََى امحَََل حرقح محَََ  

ةب    ٔ حنضَنآ حر َلحِ  رَ  حرنحثَاِ ن َلق  دَاياا أ حر َمحل حر ل حو رم ًاىل 
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حر لحاَََف نمَََ  ذرَََّ حر ةَََل، ركَََٔ ننًنَََف حر ًَََاىلم اصَََلاح يمَََ    لحئيَََا  َََف نايَََقىا 
ْ  حريارََب  حرنبََقق، ااََق ا ََملا حر ًََاىلم  حنََا ة ََق ئََ  ََواي يََقق نََٔ حر لبََ  اا ََ

ح بَاق حابَمحب  ب أ اةا   نايحْ نٔ حربَمب حر وَقنف حةدَ لحكف، ا َف اثَله اصَقل
احريحئَََاا ةحانًَََا بَََذلاح  حَََو حربكانَََ  نَََٔ اي   ااَََق نَََل حرَََقْا حركةَََلى، ادَََ ب كَََْ 

 .(14)نباار  ر ل رةنأ احرةلق حر لةح   ر   مّ حر بارماا
آذحل  30اثحََلا  ََف ن مََن حرنََاحب حرمةنََانف حابََقحإ حر ََف لح وََا حر ًََاىلم  ََف 

حآللح  ةحٔ ايضَا  حرن مَن بحننَا ، اديقا نوادًا باقًح ا نااضًا  ف حا كال ا 1954
، اامحََل حرقح محََ   ََال  حريََلحاي، حر ًََاىلحا (15)ل ََى لئََحن حرََاملح  يةََق ح  حرحََا ف

ةب ََ  ننََل حردََ ب،  ََف بََحٔ قح ََل حرنائةََأ ابنََق حا ََ ق ار ََأ حر ََاحنف ئََ بََِ 
نَََٔ حرق َََ ال حرمةنَََانف  َََنبا ةَََذرّ، كنَََا  13حريَََلب ةار ًَََاىل، اذكَََل أ حرنَََاقم 

بنحَََََق  لن حَََََ  ة دَََََكحْ ر نَََََ  يمحَََََا رم بوحَََََِ  َََََف حربَََََاقإ ا بقحَََََق  يارَََََب حرنائَََََب
 .(16)حرن  ارحاا

انا حرنااُ حرل نف  وَق  ةنَ  حرَلئحن كنحَْ دَن ٔا اضَح  قل  حر ل َاا حر َف 
آذحل  6اق  بقإ نَٔ  َلح  ناححَا حر َلحِ نَٔ حرَق ْا  رَ  حرنحثَاِ حرنَذكال، ا َف حَٓا 

ٌ   ََف حروصََل حر نيََالي ةةحََلاا ةل 1955 ئا ََ و ابضََال كًََل نََٔ امحََل يوََق ح  نََا
، ا ََمحل نصََل  ََف رةنََأ (17)حإللدََاق حروََانف حرنصََلي حرصََاٍ )حرلحئََق( صََلا  ََارٓ

، اامحَل حر ال حَ  حر َالي  ارََق حر ًَٓ، اامحَل حةا صََاق (18)حرمَاح  يةَق حربنحَق رارََب
حََارف، الئََحن الكََأ حر ََحه حر ََالي حرََميحٓ دََاكا دََوحل، گحر ََالي حر ََحق  ََا ل حر

، ا ف ذرّ حة  نَاٌ (19)أ  انف حرصم  اامحل  ال ح و حرملق نواهالئحن املح  رةن
ا ََو  ََ حْ نََٔ اةََْ  ََا ل حركحََارف  رََ  حرََلئحن كنحََْ دََن أ ئََ لاحََو  ََف  حنََا  ذح 

حرةاك َ انف، انَا حنكَٔ أ حوقنَو حرنحثَاِ نَٔ قيَٓ  -حنًٓ حر لحِ  ر  حرنحثَاِ حر لكَف
 .(20)يلةف؟
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مووف لخوسير  أ  كأل ظأرف ينشأن  "إن مووف خبن ن ىوا اب حرلئحن اائًل   
 يأأو طأأ ف بأأين  أأريقين يأأربيين، أن يسأأعى دل مأأً  إخأأى لختو يأأق، ووأأد ح وخنأأ   أأ  
لخظأأرف لخحأأ خ  أن نقأأوم بيأأذل لخأأدور، وأن مووأأف خبنأأ ن مأأن كأأل ب أأد مأأن لخب أأدلن 
لخعربية ىو مووف لخصديق لخمط ص، نشن لخط ف حول مووف لخعرلق وك ن خمصأر 

يو وسنح  ظ دل مً  ي ى صدلوتن  معي ، كأذخك ال ننتقأد لخعأرلق رأي  يو ال ننتقدى  ي 
"و ت خ عرلويين أنيم أطر ؤل  أ  ، ااضاُ اائًل   وال نرضى أن تمس ي وتن  بو..."

لألس وب لخذي لتبعوه، وك ن ي ييم أن يستشيرول س  ر لخب د لخعربية بل كأ ن ثأديرًل 
 .(21)ذي ليتزمول توويعو"بيم أن يديوى  إخى لثتم ع خ بحث    لالتف ق لخ

ائََ حرن ََاراا حر لحاحََ  رََق ْا حة مََاِ ادََال حرََلئحن كنحََْ دََن أ اََائًل   
"يقوخون أنيم س كول ىذل لخمس ك ألنيم ك نول مضررين إخيو نظرًل خمأووعيم لخثغرل أ  
ن لالتفأ ق لخعرلوأ   وخوثود ست م  ة إخأف كأردي ي أى لخحأدود لخمثأ ورة خروسأي ، ولف

 خعرب أي ضأأرر، ولخط صأأة أر  أن نأأديو لخعأأرلق إخأأى لثتمأأ ع لختركأأ  ال ي حأأق بأأ
نحصل  يو ي ى بي ن صريح مني  ين مووفي ... ويثب ي ين  ط صًة إال نتطأذ  أ  
نمأ  أرثأو  ىذل لخثو لخمحموم ورلرًل يؤدي إخى  ص ي ... خيس لخعرلق دوخة طونة... ولف

لصف ود ح  ظن  ي أى أن تع خج لخقضية بحكمة.   خت ريخ سيسثل خن  أنن  برغم لخعو 
 .(22)رب رة ثنشن  وحكمن  يق ن "

ة ق  حضاا صالم نااَُ حرَلئحن كنحَْ دَن أ، ي وَق ح  نَاٌ  َف حرحَآ حر َارف 
ن نثًل ةااد او انم يٓ،  ضًل ئ حرقك ال داْل نارّ  محل رةنَأ  َف احدَنئ، 

ق، نصََلي ندََ ّل رم ََمل  رََ  ة ََقح – ََالي  –ا ََٓ حة مََاِ يمََ   ََ رحُ ا ََق رةنََانف 
ة  حضََاا نااََُ حربكانََ  حر لحاحََ  ةدََ ٔ حرنحثََاِ ، ااََق نثََْ رةنََأ  ََف حرا ََق لئََحن 

 .(23)حراملح   انف حرصم ، اامحل حر ال ح  حرملق نواه
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ال ََْ حرََلئحن كنحََْ دََن أ ةلاحََ   رََ  ايضََا  حرا ََق حرمةنََانف الئََحن حرََاملح  
"    لخووت لخذي    انف حرصم  احرا ق حرنلح ِ رو  ثنا   اح قىٓ  ف ة قحق  ا   حيا 

تثتأأ ز لخث معأأة لخعربيأأة أينأأف أزمأأة ولثيتيأأ   أأ  ت ريطيأأ ، أوأأدر أنأأو مأأن ولثأأب 
لخحكومأأ ت لختأأ  تمف يأأ  بعفأأتكم إخأأى لخعأأرلق أن تضأأع نصأأب أيينيأأ  مصأأ حة ثميأأع 
لخدول لخعربية ولخشرق لألوسر، وأن تم سك لخثبية لخعربيأة وتضأ من دول لخث معأة 

شأأثع لأل كأأ ر لختأأ  بأأدأت  أأ  مشأأروع لالتف ويأأة تمفأأل ضأأرورة أس سأأية... وأننأأ  ن
لخعرلويأأة، كمأأ  أننأأ  ننطأأذ بعأأين لاليتبأأ ر لأل كأأ ر لختأأ  و مأأت ضأأد ىأأذل  –لختركيأأة 

لخمشأروع، ولخميأم ىأو إيثأ د حأل يو أق بأين وثيأ ت لخنظأر لخمطت فأة... و أ  حأ ل 
يأأدم لخوصأأول إخأأى حأأل  أأ  لخووأأت لخح ضأأر أرثأأوكم أن تنق أأول إخأأى ر أأيس لخحكومأأة 

 :(24)وية وأليض ء لخو د لخمرل ق خكم لالوترلح ت لآلتيةلخعرل
حر لحاَََف رنَََقم الة َََ  ادَََيل، اىَََذه حرنَََقم كا حَََ   –   حَََْ  ااحَََل حة مَََاِ حر لكَََف أواًل: 

إل لح  نداالحا ةحٔ نصَل احرَةلق حر لةحَ  نَٔ  يَ ، ا لكحَا احرَةلق حر لةحَ  نَٔ 
 . ي  ثانح 

ََقحٔ حر لةحََ  يوََق ح  نََاٌ  ََف ةحََلاا رل  ََا  بكانََاا ف نيأأً :  نصََل، احر ََلحِ، احرةم
 . حا لى حكأ ىق و حر بضحل ر وق ح  ناٌ يآ  ف حرواىلم

ن  ن ج نٔ يلاباا حرلئحن كنحْ دن ٔا احرا اق حرندالك   ف نباار  يقْا 
حر َََََلحِ ئَََََ لاحَََََو  َََََف حةنضَََََنآ  رَََََ  حرنحثَََََاِ ،   مَََََا ة انَََََب كةحَََََل نَََََٔ حرمَََََحٔ 

ل حرََقْا حر لةحََ  حر ََلحِ نََٔ  ََلح   صََلحله احرقةمانا ََح  حر ارحََ  ، اذرََّ ركََف ة    ََ
يم  حرق ْا  َف حرنحثَاِ ، ةٔ حر َلحِ نَٔ ا يَ  نًَل يَقق نَٔ حرَقْا حر لةحَ  حنثَْ 
حر نَََِ حة َََ لح ح ف رعنَََ  حر لةحَََ  ، احٔ  مَََّ حريلابَََاا رَََٓ  مَََِ ح َََ  اة  نَََٔ اةَََْ 

لكحَا نالي حر  حق لئحن املح  حر لحِ ، اكانا رو نةللح َو،  يَا ح َق  َف  بارمَو نَل  
اانََ  يلاََ  ب ََٔ  ََاحل ن ينََا  ََح  ْ نََٔ حر ََلحِ ةمََقًح ن ََ ولًح ، اةار ََارف  حََلحٔ احم احم
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  اب  حرملص  رو أ حكأ  ف نوقن  حرقْا حر لةح ، ذرّ حريناا كأ ح اةيو يناا 
حرََلئحن  نََاْ يةََق حرناصََل اائََق حة  ََاه حروََانف حرََذي كََأ ح ََ   ةََقاله  رََ   ََميٓ 

 حر ارٓ حر لةف.
ِٔ كْ   ، نق ايو ئ  دَكحْ حرنحثَاِ حرندَ ّلمّ حرنبااةا نالي حر  حق احرٓ  ث

يلحاَََف  –صََقل نَََٔ ة ََقحق ةََلٍ ندََ ّل  لكََف  1955كََانٔا حرثََانف  13 مََف حََٓا 
َََقلحن َََحن حرَََاملح  حر لكَََف يَََقنأ نن ( 25)ة ااحَََل لئ

(Adnan Mendres)  انَََالي
يَاح حربكانََاا حر َ حق لئَحن حرََاملح  حر لحاَف ايمنَا  حََو ح مااينَا يمَ  يوََق حرنحثَاِ اق

 .(26)حر لةح  رلنضنآ  رحو
محل يقنأ ننقلحن ةحلاا  ف حرحٓا حر ارف ، ايلى يم  حرن  ارحٔ حرمةنانححٔ 
حرنحثاِ حرذي يوقه  ف ة قحق، ااَق اًيَلا حرنباقثَاا نحَْ حربكانَ  حرمةنانحَ  رمناح وَ  
 يمََََ  حة مََََاِ نََََل  لكحََََا ر نًََََحٓ حرََََق اٌ ئََََ ننيوََََ  حردََََِل حاا ََََي، اكانََََا ل ى
حربكان  حرمةنانح  ة ٔ حرنحثاِ نٔ د نو أ حق ْ  لكحا يل ًا  ف حرندَكم  حرمم َيحنح ، 
اذرََََّ نةنََََف يمََََ  ا ََََان أ حرنحثََََاِ ح ضََََنٔ نصًََََا حةََََحٔ ح ََََ  قحق حر ََََحه حر لكََََف 
رلد لحّ  ف لق اي يقاحٔ ح  ف نَٔ قح َْ حرننيوَ  يمَ   بَقى حرَقْا حرناا َ  يمَ  

قحا نارح  نٔ حراةحاا حرن بقم حانحلكح ، حرنحثاِ، اكذرّ  حبصْ رةنأ يم  ن اي
 .(27)ا   نْ حا حلم نل ةلحيانحا يم   قلحب حر حه حرمةنانف

 ٔ حربكانََ  حرمةنانحََ  كانََا اََق يمةََا نََٔ بكانََ  حراةحََاا حرن بََقم حانحلكحََ  
ة ََى حرن ََايقحا حةا صََاقح  ئََ يلحََِ  ََمال يا  ََف احدََنئ ،  ذ ا ََلى  ََمحلىا 

يَقق نَٔ حر ا َ  حةنحلكَأ ةدَ ٔ يةح َ  حرن َايقحا،   ة داْل نارّ ح صاةا نَل 
حٔ حر انََب حانحلكََف رََٓ ح مََٔ ئََ ناح و ََو ةدََ ٔ يمََب رةنََأ ، اكََأ حلحاََب حرنااََُ 
حرمةنََانف نََٔ حرنحثََاِ حر لحاََف حر لكََف ، ابحنيََا اقلكََا حربكانََ  حانحلكحََ  أ حرََلئحن 

  حر لةحَ ، احرَ  حرنحثَاِ كنحْ دن ٔا ايقق نٔ حر ا   حرمةنَانححٔ حنحمَٔا  رَ  حر حا َ
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حر لحاَََف حر لكَََف ، ركَََٔ  َََف حرااَََا ذح َََو  َََقّل حٔ ىنارَََّ ضَََ ايًا ااحَََ  نَََٔ نصَََل 
احرننمكََ  حر لةحََ  حر ََ اقح  ا ََالحا ،  ضًََل ئََ حروََانححٔ حرنبمحََحٔ  ََف رةنََأ حرََذحٔ 

حلحٔ احر لحِ  .  (28)ح الضأ  حا    لكحا احم
"إن لخحكومأة لخ بن نيأة ق نوَاه حنيلاًا نٔ  مّ حرل ح  ايمٔ امحل حر ال ح  حرمل 

تسعى إخى إو مأة تعأ ون مفمأر مأع لخحكومأة لختركيأة ييأدف إخأى تنظأيم لخأد  ع يأن 
منرقأأة لخشأأرق لألوسأأر، وال تأأر  لخحكومأأة لخ بن نيأأة م نعأأً  مأأن تبأأ دل لخأأرأي مأأأع 

 .(29)لخحكوم ت لخعربية بصدد لخمقترح ت لختركية"
اِ ةلكَب حابَلُ، ننَا حَ قي  دحا حرقْا حر لةحَ  نَٔ  َل رةنَأ  رَ  حةر بَ

 ر  ح  لحِ حر ةي  حر لةحَ ، ذرَّ حر  َُا قيَا حرَلئحن  نَاْ يةَق حرناصَل  رَ  قيَام 
ح َ نل  َةل  1955كَانٔا حرثَانف  22حربكاناا حر لةح  ر وق ن  نل  ف حروَاىلم حَآ 

حر لكف، اة ح ام اي قار   –احآ ح  ذ  حو الحل ة قٓ حةنضنآ  ر  حرنحثاِ حر لحاف 
 .(30)لةح  يوق بمُ  ال  نحثاِ  ان   حرقْا حر لةح ي

 بمًَََ حر انَََب حر لحاَََف يمَََ   مَََّ حروَََلحلحا يمَََ  ر َََأ امحَََل  ال ح َََو بحننَََا 
"إن لخعأأرلق مأأع تنكيأأد لختزلم تأأو بميفأأ ق ث معأأة لخأأدول لخعربيأأة وميفأأ ق   (31)صََلا

 .(32)لخضم ن يحتفظ بحق لتط ذ أي إثرلءلت إض  ية من أثل س متو"
حل حر لحاََف حا ََلا حرََلئحن  نََاْ يةََق حرناصََل  ر ََا  ن اىََقم حرََق اٌ اانََآ حإلصََل 

"أنن  أصبحت مؤمنً  بعد حرند ّل انيا اصةبا بةلًح يم  اِل كنا ااْ، ااضَاُ  
ن ميفأ ق  ىذه لالثتم ي ت لخروي ة إن ىذل لخموضوع ود  شل وال أريأد طأدليكم... ولف

. اىنََا  ََا  (33)بأأل طأأدلع لخنأأ س..."لخث معأأة خأأيس إال لتف وأأً  فق  يأأً  ولوتصأأ ديً  وال أو
"إن ىذل لإلخغ ء خأو تأنفير كبيأر ي أى مسأتقبل حرنااُ حرمةنانف،  ذ ايمٔ حرملق نواه  

، ثَٓ لخب د لخعربية  نني  إذ يم ت بيذه لختدلبير ال يبقأى خيأ  أي أمأل  أ  لخحيأ ة..."
ي ينأ  " يم  يتع ق ب ختحفظ لخذي صدر من لخعرلق  إنأو يثأب اضاُ نواه  حنا ة َق 
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أن نميز بين لخح ضر ولخمستقبل  يمكن خ عرلق وضع تحفظ مأع لألتأرلك يتر أب مأن 
 .(34)لخعرلق أن يكتف  بيذل لالتف ق مع تركي "

 اصْ حرن  ن ٔا  ر  ح ماِ ة دكحْ ا ق حنثَْ حرَقْا حر لةحَ  ح ا َو  رَ  ة َقحق 
ا ََق ح ََ رُ نََٔ ، اكََأ حر(35)إلانََاٌ حربكانََ  حر لحاحََ  ةار ََقْا ئََ لاحيََا   ََاه حرنحثََاِ

لئحن حراملح  حرمةنانف  انف حرصم  لئح ًا، ايضَاح  كَْ نَٔ  حضَف حا ا َف، امحَل 
 ال حََََ   ََََالحا اارحََََق صََََلا امحََََل  ال حََََ  حالقٔ اصََََلا  ََََارٓ، امحََََل حإللدََََاق 
حروَانف حرنصَلي، احر وََ  حرا َق ةارنمََّ  حصَْ حرثَانف، نمََّ حر َلحِ احانحََل يةَق حإلرََو 

حن حرََاملح ، اركَٔ نََالي حر ََ حق  ن َّ ةناامََو، اح ََ نل ارَف حر يََق انََالي حر َ حق لئََ
 .(36)حكلل نةللح و  ف  اان  حر لحِ رمنحثاِ ننا ح دْ نين  حرا ق حر لةف

بََاْا حرََلئحن كنحَََْ دََن أ أ ح  َََْ  يََلٔ حر ََلُ،  َََاا لا ح  نايًََا ةَََحٔ 
حرََلئحن  نََاْ يةََق حرناصََل انََالي حر ََ حق  ََف رةنََأ ر  ََاح  حانََل،  ة  ٔ حرََلئحن 

 .(37)ناْ يةق حرناصل ل ى ارٓ حمِب حرقيام 
كانٔا  25صلا حرنائب ئ ةحلاا انحْ حرة  انف  ف ن  نل صبمف يوق حٓا 

"ال ش ء بينن  وبين تركيأ  إذ ال  ر  حب نارح  حة ماِ نل  لكحا اائًل    1955حرثانف 
 يوثد ييودي ولحد    ثيشي ...  أ  يثأوز أن نتركيأ  تتأوخى بمفردىأ  لخصأرلع مأع
)إسأرل يل( ونصأبح نحأن  أ  لخوسأر ختربأأق ي ينأ  لخكم شأة... إن لتف ونأ  مأع تركيأأ  
أحسأأن ي وبأأة، ألن تركيأأ  خأأم توصأأم بمأأ  وصأأمت بأأو  رنسأأ  وأمريكأأ  وبرير نيأأ  مأأن 

 .(38)لختع مل مع لخييود ولختنفر بيم..."
، احنضَََنا  رحَََو  1955دَََةاي  24 َََٓ  ااحَََل حربمَََُ ةَََحٔ حر َََلحِ ا لكحَََا حَََٓا 

حََلحٔ حََآ  23نح ََأ ، اةاك ََ أ حََٓا  5 ةلحيانحََا حََآ  دََلحٔ حاْا ،  23احمََْا ، احم
َََُ ة َََقحق( نَََٔ اةَََْ حرَََقْا  َََذي اصَََة  ح َََُل ةَََََ ) بم َََاِ حربمَََُ حر اة َََق  ااحَََل نحث
حايضَََا  ،  َََا  نااَََُ حراةحَََاا حرن بَََقم حانحلكحَََ  ن حَََقًح ئَََ يلحَََِ حرةحَََأ حرَََذي 
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فأأأ ق لختركأأأ  لخعرلوأأأ  يعأأأد إن لخمي : "اصََقل و امحلم حر ال حَََ  حانحلكحَََ  ،  َََا   حَََو
،  ة انيَا رَٓ  لرَب ةاةنضَنآ (39) مس ىمة ليث بية    لخد  ع يأن لخشأرق لألوسأر

 .(40)حرنةادل  ر  حربمُ
رٓ  ل ةي حراةحاا حرن بقم حانحلكح  ةدكْ ل نف ةاربمُ، رحل انيَا  َف حراحاَل 

اكانََا حر نمََف كانََا ريََا ندََالك  كانمََ  ئََ يلحََِ حدََ لحكيا  ََف يََقق نََٔ حرم ََأ ، 
      اىقٍم  ر  ضٓ يقق نٔ حرقْا حر لةح  ، اة حنا رةنأ حرذي   قه حااَلب  رَ  
حةنضنآ ، احلبب ةارن ايقحا حر  كلح  احةا صاقح  حر ف    ف نَٔ حر َلب ، اة َق 
اقحنََا حر ان ََ  حر لةحََ  رمبمََُ اح ََ ي انو   ََ ٔ حربكانََ  حرمةنانحََ  رََٓ  كََٔ   ََل  يمََ  

 لكحة ََو حة  نايحََ  حر ََلح   حر ََ ثل ةار حََالحا حر ال حََ  ننََا حةنضََنآ  رحََو ، ة ََةب 
 .(41)اب نو نٔ ح  اذ اي نااُ يم  ن  اى حر حا   حر ال ح  حرل نح 

ح  ابا رةنأ حردَائ اا، اح  ممَا حآللح   َف حب نَاْ حنضَنآ رةنَأ  رَ  بمَُ 
أ، ة ََقحق،  ََارة ى ح ََق رةنََأ ةبا ََ   رََ  حر ََلا، اىََذح حربمََُ ضََنأ ر  ََمح  رةنََ
 .(42)احرة ى حآل ل ح ق  حو حرمائقم حرنارح  حر ف اق ح نحيا  ذح نا حنضٓ  ر  حربمُ

 ةََََلما ن نايََََ    حََََق حر بََََارُ نََََل حر ََََلب يمََََ  أ حكََََأ نةادََََلًح نََََٔ قأ 
ا ََاي   لكحََا، ا ضََٓ ىََذه حرن نايََ  ة ََى الكََأ حر ََمي  اابََمحب رةنانحََ ، ااََق اكََق 

ةنَأ حرةوَا  يمَ  حربحَاق، ةَْ يمحَو أ بمب حرك ائب حرمةنَانف ة نَو نَٔ حرصَ ب يمَ  ر
ََ ٓ حر بََارُ نةادََلم، ااحََق ذرََّ حرََلاي حربََمب  حنبََام  رََ  حرن  ََكل حر لةََف يمََ  أ ح
حروََانف حر ََالي، اااضََ  ةََ ٔ حرًََُل حربََارف ىََا حان ََب رم مََاىٓ نََل حر ََلب ربََْ 

 .(43)نداكمو حروانح 
ااَُ يالى آ لأ حةنضنآ ةدَقم، ال ضَاح  حا َ  حابَلُ، ا َا  ذرَّ حرن

نةحنََََحٔ ةََََ ٔ  حا ََََ  رةنََََأ  ل كََََم يمََََ  يََََقٓ  1955آذحل  17 ََََف ةحََََأ اذحََََل حََََٓا 
حةل ةاي ةاابلُ، انيارة  حربكان  حرمةنانح  ح  اذ نااَُ صَلح  ة َقٓ حرَق ْا  َف 
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ذرََّ حربمََُ، ا ل ََا  ًََاىلحا  ََف ةحََلاا، ايََقق نََٔ نََقٔ رةنََأ حا ََلى  ََل ى 
 .(44)حةنضنآ  ر  حربمُ

 ضََ  رََق ْا رةنََأ  ََف حربمََُ ىََف حر ََةب حرابحََق حرََذي رََٓ  كََٔ حر ًََاىلحا حرلح
ننل حرلئحن كنحْ دن أ، الئحن املح ه  انف حرصم  نَٔ حةنضَنآ  رَ  حربمَُ ، 
ننََا حر  ََُا نََٔ ا ََاق حر ََلحِ  ََف حربمََُ،  ذ  دََفي يََقق نََٔ حرن ََ ارحٔ حرمةنََانححٔ  احم

ااََق ، (45)نََٔ ح ََ  لْ نََالي حر ََ حق حربمََُ ر بوحََِ ندََلٌا ابََقم حريََلْ حر صََحب
 .(46)اكقا حر والحل حرةلحيانح  حر لح  صقِ ناححا نالي حر  حق إلبحا   مّ حرندالحل

كانََا ل حََ  حرََلئحن كنحََْ دََن ٔا ىََف أ نصََمب  رةنََأ  كنََٔ  ََف  اانََ  نٌََا 
نََٔ حر ََاحٔم ةََحٔ نبََالي نصََل احر ََلحِ، ااقى قال حرا ََحي ةََحٔ حرنبََالحٔ رمبحمارََ  

أ ح ََََّل آثََََالًح  ََََمةحً  يمََََ  اضََََل رةنََََأ قٔا  مََََاآ حةنو ََََآ حر لةََََف، حرََََذي ة ةََََق 
 .(47)حرقح مف، احبل  نااُ رةنأ حرل نف  مح  حر لب

رٓ    نل  حا   رةنأ   اه  اان  حر احٔم ياحًل، اذرَّ ر  َايُ حرَلئحن كنحَْ 
دََن ٔا نََل حر انََب حر لحاََف حرنََاحرف رم ََلب نََٔ  يََ ، اضََ ُ  حنانََو ة حا ََ  يََقٓ 

ثانح ،   م  رةنأ  ذًح ب ب حي واق حرلئحن كنحْ  حةنبحام حر ف  ةن يا نصل نٔ  ي 
دن أ أ حثِ ةضناناا حر لب ضق اي  يل حيقق كحأ رةنَأ اح َ ولرو، انَا قحٓ 
حر َََلحِ نَََل حر َََلب  َََل  يَََل بوحوَََف يمَََ  ح َََ ولْ رةنَََأ، نَََٔ اي ندَََلٌا ابَََقاي 
 ىادنف كأ اا ندلٌا  الحا حركةلى اا ندلٌا حريلْ حر صحب، احر َحل  َف لكَاب

 .(48)حرن  كل حر لةف
نح ََأ  1احنيلاًََا نََٔ  مََّ حرل حََ  اََآ حرََلئحن كنحََْ دََن أ ةمحََالم انوََلم حََآ 

، اصقل ةحأ  ثل حرمحالم  ضنٔ يةالم صلحب  ىَف أ  حا َ  كًَل نَٔ رةنَأ 1955
"إن تركيأأ  تشأأكل طأأر لخأأد  ع ا لكحََا ن ياةوََ  يمََ  حرصََ حق حر ََال ف ااضََاُ اََائًل  

 .(49)ة"لألول ين لخدول لخعربي
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"تر بق    لخسي سة لخط رثية أني  تعبير   َّلا ااى حرن الض  حرمةنانح  يةَالم 
م حي واق ااى حرن الضَ  ين مول قة خبن ن لخضمنية ين دطول ح ف بغدلد" ، ااق يمي

، رحكٔا (50)ةذرّ ل ى حربكان  حرمةنانح  ق ْا بمُ حرق اٌ حر لةف حرذي لي و نصل
ضََنا  رحََو حرننمكََ  حر لةحََ  حر ََ اقح ، ا ٍََا رةنََأ ةََقحًل ئََ بمََُ ة ََقحق، حرََذي حن

ناامو نٔ يقٓ حةنضنآ  ر  بمُ حرق اٌ حر لةف ة نو ة ح َ يحل حةنضَنآ  رَ  اي 
، ااكََق ىََذح حرنااََُ لئََحن ر نََ  حردََ ٔا (51)بمََُ ة  ن ََلي  حََو  نحََل حرََقْا حر لةحََ 

إال بعد مول قة "ال ح ف ترك  وال دطول بنح ف أطر حر ال ح  بنحق  لن ح   ذ ااْ  
لخثميأأع، وخكأأن ال نقبأأأل بأأنن ينبأأذ لخعأأأرلق مأأن لخمثمويأأة لخعربيأأأة، ىأأذه سي سأأأتن  

، كنََا اكََق حر ََحق حرمََلق نوََاه امحََل (52)ولضأأحة وصأأريحة ال غبأأ ر ي ييأأ  وال إبيأأ م"
 ال حَ  رةنََأ نااََُ رةنََأ نََٔ حربمََُ بَحٔ محل  ََالحا احر وََ  ةََامحل  ال ح يََا  ارََق 

 .(53)ند ّل ة ح نف أ رةنأ اةما حةنضنآ  ر  حربمُحر ًٓ أ حرةحأ حر لكف حر
ح َََ نلا اَََاى حرن الضَََ  ةنااميَََا حرن َََالى رمبمَََُ ارمبكانَََ  حرمةنانحَََ  يمَََ  
حرلرٓ نٔ حر صلحباا حر ف اقرَ  ةيَا لئَحن حر نيالحَ  احرَاملح  ايَقق نَٔ حرن َ ارحٔ 

قٔ لئَحن ة ٔ رةنأ ة حلرب ةاةنضنآ  ر  بمَُ ة َقحق، اركَٔ حرنحَْ حراحضَ  نَٔ رَ
حر نيالح  كنحْ دن أ ة واح  يلاا و نل حر لب ق ل  مّ حرن الض  رل  نلحل  َف 

 15 ةنََف نااميَََا حرن ََالى، ااَََق ا ََو حرنائَََب حرنََالانف انيَََاحٔ يلحضََ  ك اةًَََا حَََآ 
 رََ  لئََحن حر نيالحََ  يمََب  حََو ح  ََاذ نااََُ ح نادََ  نََل حرنصََمب   1955نح ََأ 

 م ٓم ة قٓ حةنضنآ  رَ  حابَلُ حا نةحَ ، انَا  حر لةح ، ايم  حربكان  حرمةنانح  أ
 ذح كأ ةةق نٔ ذرّ  محكٔ نةادلًم نل حرقْا حر لةح ، اةقأ ا اي ، اةدلي حضنٔ 

 .(54)حر حاقم احة  ولْ
كأ رمقيٓ حر ال ف حر َ اقي قال نيَٓ  َف  َ  حج حر َاب  حرمةنانحَ  ضَق بمَُ 

نا   دَ   واحَ  حرنمَاذ حريادَنف آنَذحّ ة قحق، اذرّ أ حرننمك  حر لةح  حر  اقح  كا



 
 

 

 

 

   

 

 موقفىلبنانىمنىحلفىبغداد

ىعطوةىمساهرىحمدىم.
 ساميىصالحىالصوادد.ىىأ.ىم.

  3152(ىحزورانىىى51العددىى)ى

  78 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 ف حر ارٓ حر لةف، ا انقا نصل  ف نااميا حرن َالى رمبمَُ، اينمَا ةَقالىا يمَ  
ح ََ  ناْ نماذىََا ااناحريََا رََقى يََقق نََٔ حر حا ََححٔ حرمةنََانححٔ رمبحمارََ  قٔا حنضََنآ 
رةنأ، ااق نال ا ئ يلحِ حر انْ حةا صاقي ض اييا يمَ  رةنَأ، أ ةا َ يا 

حُ حاناحْ، اةار ارف  ح قي ذرّ  ر   كةحق رةنأ   ائل  اقب نوا  .(55)ي    ًا
 ٔ حنو آ حرمةنانححٔ  مح   مّ حرن  ر ، ا بمً يقق نَٔ حروَاى حرنالانحَ  حرناحرحَ   
َََ   َََف  َََا  رندَََالح يا حرابقاح َََ  حريادَََنح  نَََٔ  بح َََو حر ائم َََ  نَََا اَََق  بوو رملن َََا، ايم

اح ََ ولرو، كََْ  مََّ ىََف ا ََةاب ر ََلقق حرََلئحن حرندََِل حر لةََف حر ََف  يََقق كحََأ رةنََأ 
 .(56)كنحْ دن أ ة  اذ الحل با ٓ ةد ٔ حةنضنآ ل نحًا  ر  حربمُ

حةقا  ٔ  حا   حرَ بمً حر َف ح ة يَا حرَلئحن كنحَْ دَن أ ا َينا  َف   محَُ 
 بقم حةنو آ حرقح مف ةد ٔ حروضاحا حرنيلاب ، اة حنا ن  ر  حابلُ حر لةح .

ََََحن حربََََ ََََةليكََََأ لئ ََََقنف حةدََََ لحكف كنََََاْ  ن ََََاقم  (57)مب حر و ََََلم حرو نََََٔ اة
حدَََايله حرنااَََُ يمَََ   ،(58)حرن الضَََحٔ رعبَََلُ حا نةحَََ ، اكَََأ حربَََمب حردَََحايف

حرََََلرٓ نََََٔ كانََََو رحََََل نََََل و نََََٔ حربكانََََ  حرمةنانحََََ ، انلبوًََََا انلحاةًََََا نََََٔ اةََََْ 
َََ  حربَََمةحٔ  حنَََا ة َََق اَََاى  حا َََح  ا َََلى نَََٔ ةحنيَََا حر يحَََ م ا يم يَََا، ااَََق حنضَََٓ  ر

، ابََََمب حرة ََََإ حر لةََََف حةدََََ لحكف، ايََََقق نََََٔ حرد صََََحاا (59)حراينحََََ ، احرن ََََاقم
 .(60)حر حا ح  حرن  وم 

انَا نااَُ حة بَاق حر َا ح ف   َاه حرن  َكل حر لةَف،  ن َقه ح نَْ يمَ   ياحَِ 
حرنمََاذ حر لةََف ئََ يلحََِ حربََقاق حر ناةحََ  حرنباذحََ  رننيوََ  حردََِل حاا ََي اقينََو 

 حا اا لحوحا حر ف يقىا اام  وقنح     بِ حرقيٓ، اكذرّ ناامَو رمبلكاا حروانح   ف آ
حرن ََانق رمََقْا حر لةحََ ، اة ََحنا نصََل  ََف ن ََ ر   ََل  حروََاحا حرةلحيانحََ  ئََ انََام 
حر احن، اقيٓ  الحا  ف اضح  نيل حالقٔ، ئ يلحِ  مّ حرناحاَُ حرقحينَ ، كَأ 

 .(61)حريقُ حرنةادل ىا حرااُا ةا و بمُ ة قحق



 
 

 

 

 

   

 

 موقفىلبنانىمنىحلفىبغداد

ىعطوةىمساهرىحمدىم.
 ساميىصالحىالصوادد.ىىأ.ىم.

  3152(ىحزورانىىى51العددىى)ى

  88 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

رمََقيٓ حر ََا ح ف ا ََقا كََْ نََٔ نصََل ا ََالحا بمحمًََا ااحًََا،  ََايقىنا ان ح ََ  
  َََ صَََلحلىنا يمَََ  يَََقٓ حنضَََنآ اي قار يمَََ  ناحصَََم  ل ضَََينا رعبَََلُ حر لةحَََ  احم

 .(62)يلةح ، اة حنا رةنأ احالقٔ  ر  حرندلاياا حر لةح 
نح َََأ  18ا َََحاي حرَََذي يوَََق  َََف نقحنَََ  ةانَََقان  حَََٓا  - َََا  حرنَََ  نل حا َََلا

حربَقإ حرَذي ارَق  حَو )نَاا يوَقم حرَنوو( رَقى حردَ اب حرن  ضَ م ، ، ذرّ 1955
ااََََق ب ََََٓ حرنََََ  نل ن ََََ ر   مََََاىٓ حر ََََلب نََََل حرن نايََََ  حةدََََ لحكح ، ااحََََق حروضََََح  
حرمم يحنح ، انبالة  حابلُ حر  كلح  حر لةح ، اداّل حرا َق حرمةنَانف ةلئا َ  لئَحن 

ْي الا  ض ي ا ا ح (63)حراملح   انف حرصم   ف ينمح   لح َل حربكانَ   ، احرذي دك
حرمةنانح  ئ حةنضنآ  ر  بمُ ة َقحق،  ة َق يَاقم لئَحن حرَاملح   َانف حرصَم  نَٔ 

ًََا حََآ  بََقق  حََو  حا ََ  رةنََأ  1955احََال  12حرنََ  نل اروََ   ََف ن مََن حرنََاحب ةحان
  (64)حر ال ح  ةثلث  نةاقئ، ىف

 ن  كحانو.ااًة  حرنبا ً  يم  ح  ولْ رةنأ، ا حاق و حرنيمو ، ا ل
 ثانحًا  حر  اأ  ر  ااص  بق نل حرقْا حر لةح ، ا  محم نحثاِ حر ان   حر لةح .

 ثارثًا    محم نلكم رةنأ حرقارف.
ة ََََق  كنََََاْ حرةحََََأ  كمََََٓ يََََقق نََََٔ حرنََََاحب نةََََقحٔ نلبًََََا يٓ يمََََ  حر حا ََََ  

احال  13حر ال ح  حر ف حن ي  يا حربكان ، اح  ْ حرنواه  ر  حرحآ حر ارف، ا ف  م   
"إن  بََقإ يةََق ح  حرحََا ف، ااصََُ  حا ََ  رةنََأ حر ال حََ  ة نيََا رحََل ن منََ  ااََاْ  

لخحكومة لخ بن نية خم ت تزم منذ زي رة لألتأرلك خبيأروت طأر لخحيأ د لختأ  ترمأ ن إخييأ  
نضََنآ رةنََأ رم بََارُ ، اايََلب اثنََا  بقحثََو ئََ نحارََو ة(65)بقيأأة لخأأدول لخعربيأأة"

حرنصلي حر  اقي حر الي، رنا  ب احو نٔ ا ي  نًله يمَ  نَاحق  اثَِ حر  َاأ ةَحٔ 
حرقْا حرن بارم ، اكثل ننا  ب احو  ان َ  حرَقْا حر لةحَ ، كنَا قيَا  رَ   حا َ  اانحَ  
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يلةحََ  ر بلحََل حرََقْا حر لةحََ ، اناح يََ  حة ََ  نال، ايارََب أ   يََف حرََقْا حر لةحََ  
 .(66) ى ىقن   يلنح ، اذرّ  نيحقًح ر نل حرصمُا ا ابحقىاة ضيا حرة

لق  انف حرصم  لئحن حراملح  يم  نا  ا   ف بقحإ يةَق ح  حرحَا ف،   نَاْا 
"لنأأو ر أأب بمثأأرد وصأأوخو ااًة ناضٌََا حريقنََ  حإليلنحََ  ةََحٔ حرََقْا حر لةحََ ، ااََاْ  

مأأ ت  أأ  صأأوت إخأأى مصأأر مأأن يبأأد لخن صأأر وصأأ ً سأأ خم مأأرلرًل وتكأأرلرًل ووأأف لخح
، ائَََ بمَََُ ة َََقحق، احربمَََُ حرثلثَََف (67)لخعأأأرب خكأأأن شأأأي ً  مأأأن ىأأأذل خأأأم يحصأأأل"

"إن خبنأأ ن ال يريأأد لالنضأأم م إخأأى أي منيمأأ ، وأن حر ََ اقي حرنصََلي حر ََالي اََاْ  
خبن ن ي زم لخحي د ويت بع لخوس رة بثمع لخك مة، و يم  إذل ووأع خبنأ ن ي أى لخميفأ ق 

 .(68)لق ينو"لخف ف  يثب أن ال يبتعد لخعر 
َََاحب حرمةنَََانف  م َََ و حَََٓا  َََال  14يوَََق ن مَََن حرن اكَََاق حرن مَََن أ  1955اح

ح نَل يمَ  نويَ  ا ا َح  ىَف يَقٓ اةََْا  اصَا  حر َلحِ ةَ ي دَكْ نَٔ حادَكاْ نََٔ 
 .(69)حر ان   حر لةح 

ن ايمٔ حرملق نواه أ حرقال حرذي اآ ةو رةنَأ  "بوس رتو بين لخدول لخعربية ولف
و حتى لآلن لنو س يد بصورة م موسة ي ى تثنب وووع ك رفة خم يكن ود أدرك غ يت

خأى طصأومة ال طصأومة  لالنشق ق ولختفريق لخني    وتحويأل لإلطأوة إخأى لخعأدولن ولف
 .(70)بعدى "

اح ِ حرن من  ف نياح  حر م   ة كثلح  حاصاحا يم  حا لحا اقٓ نَٔ يَقٍق نَٔ 
حيَََا ةا َََ نلحلىا  َََف ن َََايحيا حرنَََاحب ة  ححَََق حر حا َََ  حر ال حَََ  رمبكانَََ ، اةاريمَََب  ر

 .(71)ر والب ا ياا حرنًل ةحٔ حرقْا حر لةح 
يمََ  حرََلرٓ نََٔ نااََُ حربكانََ  حرمةنانحََ  نََٔ بمََُ ة ََقحق،  ة  ٔ حرنََق حروََانف 
حرناصلي رٓ حكٔ نينئنًا، اةن  ناامو يم  ا ان يقق نٔ حرننااداا حر ف  لا  ف 

حرمةنانف رمنااُ حر لحاف ةدَ ٔ بَِ ، ايم   ةحْ حرنثاْ   ححق حرا ق (72)ن  نل ةانقان 
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قْا حر ََارٓ حرثارََإ ةار بََارُ نَََل حرََقْا حركةََلى، ا  ََاح  حنضَََنآ حر ََلحِ  رََ  بمَََُ 
ة قحق،    ذ حروانحأ حض يأ نٔ  لْ حرن من حرنحاةف ةب َب حرثوَ  ئَ بكانَ  

، رم َ  حرن َاْ (73)1955احمَْا  19 انف حرصم ،  اضيل  رَ   وَقحٓ ح َ وار و حَٓا 
، حر َف 1955احمَْا  19 َف  (74)ْ بكان   قحَقم ىَف بكانَ  لدَحق كلحنَفانآ  دكح

نصَل، ةحَق أ حآلنَاْ حر َف  – ةنا  حا   يقٓ حةنبحام، احر ولب نَٔ نبَال  َالحا 
يوََقىا حروانحََٔا حرمةنََانحأ يمََ  حربكانََ  حر قحَََقم  ََليأ نََا  ةََققا ة ََةب نااَََُ 

حةنبحام، الح ِ ذرّ  دْ لئحن حر نيالح  حرن احل رنااُ حربكان   مح   حا   يقٓ 
 (IPC) (75)حربكانََََ  حر قحََََقم  ََََف حر اصََََْ  رََََ  ح مََََاِ نََََل دََََلك  حرة ََََلْا حر لحاحََََ 

 .(76)احضيلا رل  وار  ة ق نقم اصحلم نٔ  دكحميا
ر دَكحْ  1956آذحل  19ةاقل لئحن حر نيالح   ر   كمحُ يةق ح  حرحا ف حَٓا 

يََقق نََٔ اا ََاي اََاى حرن الضََ   حربكانََ  حر قحََقم، انََل  ٔ حرحََا ف كََأ نوةََاًة رََقى
يم  انو  ن حق ر حا   نصَل،   نَو رَٓ ح  َذ آنَذحّ ناامًَا يَقحئحًا نَٔ بمَُ ة َقحق، ةَْ 
ايمََٔ  ََف ةحََأ بكان ََو  ََف ن مََن حرنََاحب أ  حا ََ  بكان ََو ة  ة ََف حرََق ْا  ََف 
بمُ ة قحق اة اي بمُ ا نةف آ ل، ةْ    نْ يم   اان  يلااا يحة  نل  نحل 

 .(77) حرقْا حر لةح
 ٔ حر حا َََ  حر َََف حن ي يَََا حرَََلئحن كنحَََْ دَََن ٔا  َََف  ةَََقحْ ل  َََا  حرَََامحلحا 
كانا  لنف  ر  حن صاو نون  حرن الض    َاه  حا َ و حرن  ايمَ  نَل بمَُ ة َقحق، 
 حنََا كََأ ا ََاق لئََحن بكانََ  ن حََق ر حا ََ  نصََل حًيََل  حا ََ  لئََحن حر نيالحََ ، 

لحٔ حرنصَََلي احر لحاَََف، اا اك نيَََا  بَََاْا حرااَََُا  َََف نن صَََُ حريلحَََِ ةَََحٔ حرنبَََا 
يمََ  حااََْ   نََْ يمََ   اانََ   ََاحٔم ةحنينََا قح ََْ حربكََٓ، ركََٔ  مََّ حر حا ََ  رََٓ  كََٔ 
ر ونََل حرمةنََانححٔ حروََانححٔ ةََ ٔ نااََُ رةنََأ حرل ََنف ح ةََل  حا ََ  بحاقحََ   مح  صََلحٌ 
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حرنبَاال ةَحٔ حرَقْا حر لةحَ ، ةَْ ىََف  حا َ  ننبَامم رمن  َكل حر لةَف حرن نثَْ  امحنحًََا 
 ة قحق.ةبمُ 

 ََا ا يلاََ  رةنََأ نََل  ََالحا يمََ   ممحََ  حرنااََُ   ََاه بمََُ ة ََقحق  ََف حثََل 
ل ى حر مياا حرمةنانحَ    َمحٓ يناصَل نَٔ حربَمب حروَانف حر َالي حرن ينَ  ةار حَاْ 

، حر نصََل حرةََالم  ََف بََمب حرة ََإ حر لةََف حةدََ لحكف  رََ  (78)حر وحََق يََقنأ حرنََاركف
. اننََا محق حر لاََاا  ََا لًح (79)رناضٌََا ََالحا، ةب ََ  يََقٓ ا ََاق ن اىََقم  ليََ  ىََذح ح

ةحٔ رةنأ ا الحا حر يقحق حرذي  مو َو حا حَلم نَٔ حر َلحِ ا لكحَا ة َةب حنضَنانيا  رَ  
حربمُ حرنصلي حر  اقي، حانل حرذي   ميا  يارب ة قق نٔ حرضناناا اننيا نَٔ 
ل حة باق حر ا ح ف، انٔ ثٓ ينما آنذحّ يم  يوق صمو   لا صَ حلم نَل حرن  َك

حةدََ لحكف، ائََ حر انََب حرنصََلي كانََا حر لاََ  نايًََا نََا ااََْ  ََا لًح، ة ََةب نباارََ  
 .(80)رةنأ  ةنف  حا   حربحاق

ا ذا ناححا حةر باِ ةبمُ ة قحق نَٔ اةَْ حر انَب حرمةنَانف  ضَنبْ  َقلح حًا ، 
ة ََةب  ََق ْ نصََل حراحضََ ، اة ََةب ق ََْا حة بََاق حر ََا ح ف  رََ  حردََِل حاا ََي 

احمحٔ حروَََاى حرن بارمَََ  نَََل حر َََلب، ننَََا  َََلى يمَََ  حرَََلئحن كنحَََْ حرَََذي اثَََل  َََف نَََ
 دن ٔا  ياقم  وححٓ حراضل حر حا ف.
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 اخلامتة
ن َََ ن ج ننَََا  َََةِ  ٔ حرنااَََُ حرمةنَََانف   َََاه بمَََُ ة َََقحق اَََق   مَََ  ةارنوَََاي 

 -حآل ح  
كَأ لرةََا حربكانََ  حرمةنانحََ  حةنضََنآ  رَ  حربمََُ رمبصََْا يمََ  حرن ََايقحا  -1

 احةا صاقح  نٔ حراةحاا حرن بقم حانحلكح  . حر  كلح  احرنارح 
كانا  ل ا  ف باْ حنضنانيا حربصْا يم  ضناناا نٔ حر َلحِ ا َائل قْا  -2

قنا يا ةقار  احبقم.  حربمُ ضق حب ناْ احآ  الحا ةضٓ رةنأ احم

 ََا  نااََُ  ان ََ  حرََقْا حر لةحََ  حرن ََالى ربمََُ ة ََقحق رحاضََ  حرنااََُ انََآ  -3
ا ََو  حنََا  ذح حنضََٓ رةنََأ  رََ  حربمََُ يمََ  حرصََ حقحٔ رةنََأ اح كََق  يََالم حن ك

 حرقح مف احر ال ف .

 ََََُا رةنََََأ يمََََ  حرصََََ حق حر ََََال ف نََََٔ نصََََل احرننمكََََ  حر لةحََََ  حر ََََ اقح   -4
حََُ حانََاحْ  حرن الضََحٔ رمبمََُ ، احرََذحٔ كانََا ةا ََ ينا نواي ََ  حر ََحاب  ا ًا

، احر    رُ رةنانف يانمحٔ  ف نصل 40 ف رةنأ ،  ضًل ئ ا اق اكثل نٔ 
ب ََََٓ حر  انََََْ حر  ََََالي ةََََحٔ حرةمََََقحٔ، اة ََََحنا نصََََل كانََََا حرن ََََ الق حاكةََََل 

 رمماكي  حرمةنانح  .

َََقحئل ةَََحٔ  -5 َََ  نَََٔ بَََقاإ امنَََ   حا َََح  ، ةٔ حر َََلُ حر بَََذل حربكانَََ  حرمةنانح
حرَََلئحن كنحَََْ دَََن أ احرن الضَََ  كَََأ حَََقال ح ا ًَََا بَََْا  حا َََ و حر ال حَََ ، 

مَ   حا َ يا حربحاقحَ  يمَ  حرَلرٓ نَٔ نحاريَا اةار ارف باارا حربكان  حربماً ي
 آنذحّ ةا  اه حابلُ حر لةح .

، نٔ حربكان حٔ حر  اقح  احر لحاح  ٔ نااُ رةنا يم  حربحاق   مو ح  محق ناقحًا  -6
 - يََا  ََف بََاْ حنضََنانو  رََ  حبََق حربممََحٔ، بمََُ ة ََقحق اا حر بََارُ حرنصََلي
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قحَََ  حر َََف كَََأ حبصَََْ حر َََالي،  َََح قي  رَََ   ااَََُ حرن انَََاا حرنا -حر َََ اقي
 يمحيا نٔ حريل حٔ .

كََََأ رم حََََالحٔ حرن نََََاميحٔ  ََََف رةنََََأ حرََََقال حراحضََََ  يمََََ   حا ََََ  حربكانََََ  ،  -7
ابََذلىا،  ار حََال حرن ََحبف حنحََْ  رََ  حر ََلب احدََقىا  رََ  حر بََارُ ن ََو، احر حََال 
حرن مٓ حرذي حقيا  ر  حةة  اق ئ حر بارمَاا حر لةحَ  احرَقيام  رَ  حر بَارُ نَل 

 حر لةح .حروانح  
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 مصادر وهوامش البحث
                                                      

 حا ََ  حةب ََاح    اىََف حر حا ََ  حر ََف قيََا  رحيََا  ََمحل حانََٓ حرن بََقم ، ا وََٓا  (1)
َََ  نيا نَََ  حة بَََاق حر َََا ح ف احةك مَََا  ةارضَََ ي حةا صَََاقي احرقةمانا َََف  يم

                                       احر نْ حرن اةلح ف .   
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid 

(، قلن  ََََََف  ان ََََََ  حر ََََََالةٔا  ََََََف 1959 – 1888 ََََََٔا  ا ََََََ ل قحةن  ) (2)
 لن ََََا، ح ََََ و  ََََف حروََََانٔا حرََََقارف،  ََََار  امحلم حر ال حََََ   ََََف ييََََق حرََََلئحن 

(، اينََْ ن  دََالًح رمدََ أ حر ال حََ ، احن نََف  رََ  1959 – 1953نيََاال )احم 
َََام، ااقى قالًح  حربَََمب حر نيَََالي، احدَََ يل ة قحئَََو رمدَََحايح  اقْا يَََقٓ حةنبح
نينًََا  ََف  ندََا   حا ََ  حابََلُ حر لةحََ  ضََق حة بََاق حر ََا ح ف . حنًََل  يةََق 

حر لةحَ  رمقلح َاا حراىاب حركحارف اكانْ مىحَلي، حرنا َاي  حر حا َح ، حرن   َ  
 نََام  َََف  14؛ يََل  كَََآً نََالن، ثَََالم  262، و1974احرندََل، ةحَََلاا، 

 .54، و1990 والحل حرقةمانا ححٔ حرةلحيانححٔ، حرقحل حراينح  رمندل، ة قحق، 
(3) Royal Institute of International Affairs, Document on 

international Affairs 1953, Oxford University press, London, 
1956, P. 58 ؛ 

، نلكََم قلح ََاا حرابََقم 1982 – 1945يمََف حرََقحٔ ىََلْ، انلحكََا احرابََقم حر لةحََ  
 .111 – 106، و1989حر لةح ، ةحلاا، 

(4) U.S. Dept of State, Document on Foreign Policy 1950 – 
1955, Vol. II, P. 2717 ; 

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid
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قلح ََاا حرابََقم حر لةحََ ، ةحََلاا،  ر ََأ  ََلن ، حر حا ََ  حانلحكحََ  احر ََلب، نلكََم
 .58، و1991

َََقه  رَََ  1987 – 1900كنحَََْ دَََن ٔا  ) (5) (، ارَََق  َََف قحَََل حرونَََل، نمَََف نَََل احر
( رن الضََ و حر ََمياا حر ثنانحََ   ََف رةنََأ، ا ََف 1918 – 1916حاناضََْا  )

ق ْ ن يق حربوِا حرح ايححٔ، حن  ب نماضًَا روصَل حر َقْ ننَثًل  1923يآ 
اْا امحَل  1943( ، يَحٔ يَآ 1934 – 1933ةَحٔ يَانف ) رنواة  حرنبَانححٔ

 – 1937نمََََاى رمةنََََأ  َََََف رنََََقٔ، اصَََََة  امحََََل  ََََةل نَََََلحا ةََََحٔ يَََََانف )
(،  لان حرا ق حرمةنانف  ف ن  نل حرياار  حرن َ قحلم  َف رنَقٔ ةَحٔ يَانف 1984

نثََْ رةنََأ  ََف ىحئََ  حانََٓ حرن بََقم، رََو  1948(، ا ََف يََآ 1946 – 1945)
(،   َََلى 1958 – 1952ر  لئا َََ  حر نيالحَََ  حرمةنانحَََ  )ن رمَََاا يقحَََقم،  َََا 

. رمنمحَََق نَََٔ حر ماصَََحْ حنًَََل  1987اكثَََل نَََٔ نباارَََ  حر حَََاْ،  َََا ف يَََآ 
حرحان حرقحلي، نٔ حصنل حرلئحن، حرن     حر ان ح  رمقلح اا احرندل احر امحل، 

 .304 – 303، و1982ةحلاا، 
ن  َب نائةًَا يَقم نَلحا  َف (،  حا ف رةنَانف، ح2000 - 1905صائب  لٓ  ) (6)

ََََلاا ةََََحٔ يََََانف ) (، ااصََََة  لئح ًََََا رمََََاملح  ةََََحٔ يََََانف 1952 – 1947ةح
(، كََأ نََٔ ادََق حرن الضََحٔ رمََلئحن كنحََْ دََن أ. رمنمحََق 1973 – 1952)

نٔ حر ماصحْ حنًل  دكلي نصل ح  ، نذكلحا اةْ ااحنيا، دَلك  حرنيةايَاا، 
 .132، و2001ةحلاا، 

ةدََ ٔ حرنباقثََاا حنًََل  بمََحٓ  ََ حق اةََا يََم حرََقحٔ،  مََّ  رمنمحََق نََٔ حر ماصََحْ (7)
، 1،  1982حاحََآ نََذكلحا اذكلحََاا، نندََالحا قحل حآل ََاِ حر قحََق، ةحََلاا، 

 ؛ 426و
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U.S Dept of State, Foreign Relation of the United States 1952 
– 1954, The Near and Middle East, Washington, D.C, 
Government Printing office, 1986, 1961, Vol. g, PP.64-78. 

 .79بمحٓ   حق اةا يم حرقحٔ ، حرنصقل حر اةِ ، و (8)
رم ماصَََََحْ حنًَََََل   وَََََالحل حر َََََمالم حانحلكحَََََ   َََََف ةحَََََلاا  رَََََ  امحلم حر ال حَََََ   (9)

 حانحلكح  
Embassy in Beirut to Dept. Of state el (July 28 1954) 683 

A.S. Msp18\054 (U.S.N.A.). 
 .117 – 116يمف حرقحٔ ىلْ، حرنصقل حر اةِ، و (10)
 .1، و1954دةاي  23، 2492 لحقم حربحام حرمةنانح ، حر قق  (11)
نوًََل ئََ  كنََاْ  نََةلي، بوحوََ  حرثََالم حرمةنانحََ ، قحل حرندََل حر لةحََ ، ةحََلاا،  (12)

؛  محنأ  وف حرقحٔ، حر يال حر الح ف رمندكم  حرمةنانح   62 – 61، و1959
 . 182، و1977، قحل حةٔ  مقأ، ةحلاا، 1970 – 1920

 1838حر لام حرَاثو   لحةيَ   حا َح    َلنح ، ا  َيا  نَاْ حرَقحٔ حا  َانف ) (13)
(،  لكَََم ا ةاييَََا  َََف نصَََل احرينَََق، اااانَََا حة َََ  نال حرةلحيَََانف، 1897 –

ح َََ يق ا  اانَََ   ان َََ    َََلنح   َََلةي حر َََارٓ حإل َََلنف، احر َََلام حرَََاثو  ح َََٓ 
  حرنايو  ةا ٓ ىَذه حرلحةيَ ، ايمَِ حر نًَحٓ حروَانف حرَذي ندَ   َف حر ان َ  حرن م

حانحلكح   ف ةحلاا ح ٓ  ن ح  حر لام حراثو  يم   نًحنو، اكانا نَٔ ضَنٔ 
اىقحُ حر ن ح  نناصلم حراةحاا حرن بقم حانحلكح   ف   حيا إلمحب  حة   نال 

ٔ حر ماصََََحْ حنًََََل   ََََ ق ةلحيانحََََا( نََََٔ حرننيوََََ . رمنمحََََق نََََ –حروََََقحٓ ) لن ََََا 
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، قحل حر حَْ  م يحٔ(، -رةنأ - الح  -  قي، ن  ٓ حردِل حاا ي ) حر لحِ
 .284، و 1989ةحلاا ، 

؛ يةَََان اةَََا  2، و1954نح َََأ  2، 5610 لحَََقم حرنيَََال حرمةنانحَََ ، حر َََقق  (14)
 َََف ضَََا  اثَََائِ حكدَََُ ينيَََا اْا نَََلم،  1958صَََار ، حامنَََ  حرمةنانحَََ  يَََآ 

 .49، و1998لحا، ةحلاا، حر لةح  رمنندا 
ََق  ََف ةحََلاا، قلن حربوََِا ا ََار  1986 - 1901يةََق ح  حرحََا ف   ) (15) (، ار

، ا ََََار  1939ا 1938لئا ََََ  حربكانََََ   ََََف ييََََق حةن ََََقحب حرملن ََََف نََََل حٔ 
، 1951لئا   حربكان  حرمةنانح  يَقم نَلحا  َف ييَق حة َ ولْ  َلْ حر َناحا 

ضََق بكانََ  حرََلئحن كنحََْ  1958، ادََاّل  ََف حن ماضََ  يََآ 1956، 1954
ََََارف 1968، ا1966دََََن أ، ايََََحٔ لئح ًََََا رمََََاملح  يََََآ  . يةََََق حراىََََاب حركح

اكانْ مىحلي، حرنا اي  حر حا ح ، حرن     حر لةح  رمقلح اا احرندل، ةحلاا، 
 .371 – 370، و1974

 .339، و1954آذحل  30نباضل ن من حرناحب حرمةنانف،  م    (16)
(، ضَََََاةي ا حا َََََف نصَََََلي، ارَََََق ةنقحنَََََ  1962 – 1920صَََََلا  َََََارٓ  ) (17)

، اكمحَ  الكَأ بَلب 1938ة  كاا  ف حر اقحٔ،   ل   ف حركمح  حربلةح  يَآ 
 نَََام  23، ادَََاّل  َََف ثَََالم 1948، حدَََ ّل  َََف بَََلب  م َََيحٔ 1948يَََآ 
، 1956 – 1953، يَََحٔ امحَََلًح رالدَََاق حروَََانف ادَََ أ حر َََاقحٔ يَََآ 1952

. رمنمحََق نََٔ حر ماصََحْ 1962 ََا ف  ََف يََآ الئََحن  بلحََل  لحََقم حر نيالحََ ، 
حنًَََل  نبنَََق دَََمحِ رلةَََاْ اآ َََلأ، حرنا َََاي  حر لةحَََ  حرنح َََلم، قحل حردَََ ب 

 .128، و1،  1965ان      لحنكمحٔ رميةاي  احرندل، حرواىلم، 
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يةََق حربنحََق رارََب  ىََا حر ََمحل حرنصََلي  ََف رةنََأ، كََأ ح صََُل نََٔ نلكََم  (18)
 ب ََب ةََْ كََأ اكثََل نََٔ  ََمحل اا يََل نََٔ  حروََام احر ََمي ،  ذ رََٓ حكََٔ  ََمحلحً 

قةمانا ََف، ب ََ  احََْ حنََو حرننََقاب حر ََانف حرنصََلي  ََف رةنََأ، اةبكََٓ ننصََةو 
اا اقه  ف رةنأ كأ ىا صم  حراصْ ةحٔ حرواىلم ارارةح  حر حا ححٔ حرمةنانححٔ 
حرنناىضَََحٔ ربكَََٓ حرَََلئحن كنحَََْ دَََن أ. رمنمحَََق نَََٔ حر ماصَََحْ حنًَََل  يَََاقْ 

، ةحََََلاا،  –حا ََََلحل  –صََََ  حرو – 1958نارََََّ،  حراثََََائِ، قحل  ََََائل حرندََََِل
 .47، و2011

(، ارََق  ََف ةمََقم بصََلٔا دََناْ رةنََأ، حن وََْ 1978 – 1886حرمََلق نوََاه  ) (19)
، حن وََْ ة ََقىا  رََ  حروََاىلم  1907 رََ  ةََالحن يََآ  إلكنََاْ قلح ََ و  ََف حربوََِا

مَ  رةنَأ، اينْ  ف حرنبانام، كأ نَٔ اةَلم حرَذحٔ يَارةاح ةاراصَاحا حرملن َح  ي
، ثََٓ ااحََْ نََٔ حربكََٓ يََآ 1941نح ََأ  4يََحٔ لئح ًََا رم نيالحََ  حرمةنانحََ  حََآ 

ََََا ف يََََآ 1943 . رمنمحََََق نََََٔ حر ماصََََحْ حنًََََل  ح ََََكنقل حرلحََََاه، 1978،  
، 1960ل  ََا  رةنََأ كنََا يََل  يٓ، حرنك ََب حر  ََالي رميةايََ  احرندََل، ةحََلاا، 

 .86و
آذحل  6حة  ناٌ حرثارإ ربمُ ة قحق،  الدحُ امحلم حر ال ح  حرمةنانح ، ةحلاا، (20)

؛  ارَََق ننَََقاا حركَََلقي،  دَََكارح  حر لاَََ  ةَََحٔ لئا َََ  حر نيالحَََ  2، و1955
، ايلابَ  قك َالحه )رحَل نندَالم(، 1976 – 1934الئا   حربكانَ   َف رةنَأ 

 .196، و2009كمح  حآلقحب،  ان   ةحلاا حر لةح ، 
 .293- 293و نوًل ئ  حرحان حرقحلي، حرنصقل حر اةِ ، (21)
 .294 – 293حرنصقل نم و، و (22)
 .295 – 294حرنصقل نم و، و (23)
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 .295حرنصقل نم و، و (24)
(، ارََََق  َََََف ضََََاحبف امنحََََل،   مََََٓ  َََََف 1961 – 1899يََََقنأ ننََََقلحن  ) (25)

نََل  1946حرنقل ََ  حانحلكحََ ، ثََٓ قلن حربوََِا  ََف  ان ََ  انوََلم، حدََ ّل يََآ 
ف حرََذي  ََميٓ حرن الضََ   ََف حرن مََن  ََلْ ةاحََال  ََف  ََ رحُ حربََمب حرََقحنولحي

، كأ نٔ قيام حر  اأ نل حر لب، انناىضًا ر حا َ  1950حراينف ب   يآ 
، ااَل بمَُ ة َقحق 1950حر والب نل حرقْا حةدَ لحكح ، لئَحن املح   لكحَا يَآ 

ةَََاةنولب  1960، اة َََق ئَََ حربكَََٓ يَََآ 1955نَََل نَََالي حر َََ حق  َََف دَََةاي 
ال حْ، اقٓ  رَ  حرنباكنَ  انمَذ  حَو بكَٓ حإليَقحٓ حر  كلي حرذي اآ ةو  ناْ ك

. رمنمحق نٔ حر ماصحْ حنًل  نبنق دمحِ رلةاْ اآ لأ، حرنصقل 1961يآ 
 .1751، و1حر اةِ،  

، حرنلكََم 1958 – 1945ابنََق  محََْ نبنََاقي ، رةنََأ  ََف حر ان ََ  حر لةحََ   (26)
 .250، و1994حر لةف رعةباإ احر اثحِ، ةحلاا، 

، 1958 – 1939حرمةنانحَ   – مَُ حر ةَالي، حر لاَاا حر لحاحَ    بف يةَان  (27)
 64، و2003ل ار  نا   حل )رحل نندالم(، كمح  حر لةح ،  ان   حرناصَْ، 

؛  َََاحم  َََل ن، حرنًَََآ حإلامحنَََف حر لةَََف احروَََاى حركةَََلى، قلح َََ   َََف حر لاَََاا 
ةحَََلاا،  حرقارحََ ، نلكََم قلح ََاا حرابََقم حر لةحََ ، –حر لةحََ  احر لةحََ   –حر لةحََ  
 .78، و1997

، 1967-1958حرمةنانح  حانلحكحَ  -الحاى  ةلحىحٓ  مُ حر ة ااي ، حر لاا (28)
َََ  حر لةحَََ  ،  ان َََ  حرناصَََْ ،  ،  2010ل َََار  نا  َََ حل ) رحَََل نندَََالم( كمح

 .34و
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نوًَََل ئَََ  مىحَََل  ةَََلحىحٓ، حة  اىَََاا حةا صَََاقح  احة  نايحَََ  احر حا َََح   َََف  (29)
لابََ  قك ََالحه )رحََل نندََالم(، كمحََ  حآلقحب احر مََٓا ، اي1958 – 1943رةنََأ 

؛  لحََقم حرنيََال حرمةنانحََ ، حر ََقق  379، و1993حإلن ََانح ، حر ان ََ  حرمةنانحََ ، 
 .2 – 1، و1955كانٔا حرثانف  18، 5854

 – 1953 كلا نانِ يةق حرم اا،  حا   حر لحِ حر ال ح   ف حرننيو  حر لةح   (30)
 .367، و1978قحق، ، قحل حرلدحق رمندل، ة 1958

كأ حرا ق حر لحاف ةلئا    اضْ حر نارف ايضَاح  كًَل نَٔ ةلىَأ حرَقحٔ ةَاه  (31)
ايحأ امحل حر ال ح  ةاراكار ، ان حب حرَلحاي  َمحل حرننمكَ  حر لحاحَ   َف نصَل 

 .252ا محْ  ةلحىحٓ. حنًل  ابنق  محْ نبناقي، حرنصقل حر اةِ، و
 .368، حرنصقل حر اةِ، ونوًل ئ   كلا نانِ يةق حرم اا (32)
، 1956اك ََاةل  29 رََ   1952حارحََا  23نوًََل ئََ  انََحٔ  ََ حق، حرثََالم نََٔ  (33)

 .216 – 215قحل  بحا  حرك ب حر لةف، حرواىلم، ق.ا، و
 .218حرنصقل نم و، و (34)
 ٔ حر ََةب نََٔ  دََكحْ ا ََق ح ا ََو  رََ  حر ََلحِ ىََا يََقٓ بضََال نََالي حر ََ حق  (35)

  حرنََََلى ، ار مََََاقي حر ََََلُ احرويح ََََ  ا لحََََا لئََََحن حرََََاملح  حر لحاََََف ةب ََََ
حرنباارَََ  ، ركَََٔ نَََالي حر َََ حق اصَََل يمَََ  ناامَََو . رم ماصَََحْ حنًَََل . ارَََقنال 

،  1965رََارنٔ، يََلحِ نََالي حر ََ حق ، ن   ََ  حإلن ََا  حريةََايف،  ةحََلاا ، 
 .76و

، حرن     حر لةح  رمقلح َاا 2(، ي1978 – 1948نبناق لحاى، نذكلحا ) (36)
 .59، و2،  1987، احرندل، ةحلاا

 .59، و2حرنصقل نم و،   (37)
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 .1955كانٔا حرثانف  26، 6849نوًل ئ   لحقم حرةحِل حرمةنانح ، حر قق  (38)
 .123يمف حرقحٔ ىلْ ، حرنصقل حر اةِ ، و (39)
حر ََا ح ف   ََف حردََِل حاا ََي ،  -ننََقاا نبنََق ننصََال ، حرصََلحٌ حانحلكََف (40)

 .123-122، و 1995نك ة  نقةارف ، نصل ، 
ةةحَََل لانَََقا ، ن َََ وةْ حردَََِل حاا َََي ،  ل نَََ  ن َََقم ىَََا ل ا َََ حق حر َََم ،  (41)

َََََلاا ،  َََََل احرندَََََل ، ةح ،  1959نندَََََالحا حرنك َََََب حر  َََََالي رميةايَََََ  احر امح
 .170و

 .2، و1955آذحل  22، 5908 لحقم حرنيال حرمةنانح ، حر قق  (42)
 .4 – 2حرنصقل نم و ، و (43)
 .32ف، حرنصقل حر اةِ، وناقح  كلحنف اناحُ كلحن (44)
اىا حرندلٌا حرذي يلبو نالي حر  حق ا ةِ أ ل ضَو حرن َ ارحٔ حرمةنَانححٔ،  (45)

كنا ل ضاح ندَلٌا  َالحا حركةَلى، يصَنا حر َ حق ، نَالي حر َ حق ل َْ حرقارَ  
 .76-75، و 1992احإلن أ،  نحاحاّل رم ل ن  احرندل، 

(46) P.R.O, Fo.371\12\605 "Annual Report for 1955 on the 
Lebanon, Tan. 1. 1956 ; 

، 2،  1961ةدََالم حر ََالي، بوََائِ رةنانحََ ، نندََالحا االحِ رةنانحََ ، ةحََلاا، 
 .277 – 276و

(47) Camille Chamoun, Op. Cit., P. 264. 
(48) Ibid , p .265  . 
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؛  يََاق ن حََق نبََف  1955نح ََأ  8، 163صََبحم  حانةََا  حرمةنانحََ ، حر ََقق  (49)
، بمُ ة قحق، ل َار  نا  َ حل )رحَل نندَالم(، كمحَ  حآلقحب،  ان َ  يَحٔ حرقحٔ

 .78؛  احم  ل ن، حرنصقل حر اةِ، و 403، و1970دنن، حرواىلم، 
احنضََََنا  رحََََو حرننمكََََ  حر لةحََََ   1955آذحل  2ااََََل حربمََََُ  ََََف قندََََِ  ََََف  (50)

آذحل نٔ حر آ نم و،  انف حرصم ، نذكلحا  انف ةَّ حرصَم   6حر  اقح   ف 
ََََََََف، ق.ٓ.ي، 1960 – 1890 ََََََََ  حرمكََََََََل حر لة ، 2،  1960، نندََََََََالحا نك ة
 266و

 .267حرنصقل نم و ، و (51)
اة اقىََا(،  – يالىََا  –ابنََق يةََق حرََلبحٓ نصََيم ، حامنََ  حرمةنانحََ  )اصََاريا  (52)

 .603، و1978ن يق حرةباإ احرقلح اا حر لةح ، حرواىلم، 
 .604حرنصقل نم و ، و (53)
 .1، و1955نح أ  21، 2762رمةنانح ، حر قق  لحقم حر نْ ح (54)
 ال  رنا ن كف، حردِل حاا ي  ف حرد أ حر ارنحَ ،  ل نَ     مَل حر حَاي،  (55)

؛  ةَََلحىحٓ يمَََاحٔ، ندَََكلا حردَََِل  74، و1965، قحل حرن نةَََف، ة َََقحق، 2ي
 .130، و1968حاا ي، حرنك ة  حر صلح ، ةحلاا، 

؛ ننقاا نبنق ننصال، حرصَلحٌ  49و يةان اةا صار ، حرنصقل حر اةِ، (56)
 .27حانلحكف حر ا ح ف  ف حردِل حاا ي، ق.ٓ.ي، ق.ا، و

(، ارق  ف ةمقم حرن  الم  ف  ةْ رةنأ، اىا 1977 – 1917كناْ  نةلي  ) (57)
، احرثاناحََََ  1928نََََٔ يائمََََ  قلمحََََ ، اكنََََْ قلح ََََ و حةة قحئحََََ   ََََف ةمق ََََو يََََآ 

حرمم ََم   ََف  ان ََ  حروََقحن حا ََُ  ََف ، قلن حربوََِا ايمََٓ حة  نََاٌ ا 1936
حربَمب حر وَقنف  1945، ا َن يَآ 1937ةحلاا، ا ف  ان   حر الةأ يَآ 
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،  1947حةد لحكف، اصة  امحَل حةا صَاق احرملحيَ  احردَ أ حة  نايحَ  يَآ 
ضق ةدالم حر الي، احق كنحْ دن ٔا ثٓ نا رةإ أ  1952ااق ثالم د ةح  يآ 

حرناحرحََ  رم ََلب، دََاّل  ََف حةن ماضََ  حردََ ةح  يََآ حنومََب ضََقه ن ح ََ   حا ََ و 
، ا ممََو  ََف لئا ََ  حربََمب حةنََو ارحََق 1977آذحل يََآ  16، حر حََْ حََٓا 1958

 نََةلي. رمنمحََق نََٔ حر ماصََحْ حنًََل     بََف يةََان  مََُ حر ةََالي، حر لاََاا 
َََ   –حر لحاحَََ   َََ  1958 – 1939حرمةنانح ، ل َََار  نا  َََ حل )رحَََل نندَََالم(، كمح

 .35، و2003   حرناصْ، حر لةح ،  ان
َََق حرنَََ  نل حاْا رمبَََمب حردَََحايف  َََف  َََالحا  (58) حربَََمب حردَََحايف حرمةنَََانف  يو

، ةوََف حربََمب حردََحايف  ََلحًا اح  ََذ ح ََنًا 1924 دََلحٔ حاْا  24ارةنََأ حََٓا 
، اااَََُ ندَََايو يَََآ 1925ل َََنحًا )بَََمب حردَََ ب حرمةنَََانف( حرَََذي ا حَََم يَََآ 

ح ، ثََٓ  ََن  رمبََمب ةار نََْ حر منََف ة ََةب ناامََو ضََق حر ََمياا حرملن ََ 1926
( ةل ةايَو ةَاربمب حردَحايف حرملن َف، ا َف يَآ 1937 – 1936ةحٔ يَانف )

ََََق نََََٔ  1943 ََََانف حردََََحايف ئََََ حربََََمب حر ََََالي . رمنمح ح ََََ وْ حربََََمب حرمةن
حر ماصحْ حنًل  نياق بدحدا، حابمحب  ف رةنأ، نلكم حرقلح اا حة  لح ح ح  

؛ اَقلي ام  َف،   لةَ  يلةَف  ََف  88، و1998احرةبَاإ احر اثحَِ، ةحَلاا، 
 .21حربمب حردحايف، قحل حرك اب حر لةف، ةحلاا، ق.ا، و

حرن اقم  ننًن  حنةثوا ئ  ن حَ  حركدَاُ حرن َمٓ  َف رةنَأ، ا  َيا حردَةاب  (59)
 8، بََْ بََمب حرن ََاقم حََٓا  1937 دََلحٔ حرثََانف يََآ  10حر لةََف حروََانف حََٓا 

 1950يضَََا ه ح نمَََأ  َََلًح ب َََ  يَََآ ةَََ نل حربكانَََ ، اةوَََ  ا 1949 نَََام 
 1954ينَقنا ا حَم حربََمب ةا َٓ  قحَق ىََا حربَمب حرمةنَانف حرح لةََف، ا َف يََآ 

 وقٓ ايضا  حربمب ةيمب  ياقم ح ٓ بمب حرن اقم  اح وا حربكانَ  ل َنحًا حَآ 
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، رمنمحََق نََٔ حر ماصَََحْ حنًََل  نصََةاا انََحٔ امََحلا، قرحََْ 1954نح ََأ  14
؛ نيَََََََاق بدحدَََََََا،  259 – 256، و2،  1948رةنَََََََأ احر َََََََلحِ، ةحَََََََلاا، 

 .59حرنصقل حر اةِ، و
نةحََْ  لن حََ  امحنََ   لن حََ ، بنحََق  لن حََ  رةنََأ حآل ََل نبََا حربلحََ ،   لحََب   (60)

 – 70، و2،  1993، رةنَََأ، 1 ََال  اةََف صَََار ، نمََُ حر َََارٓ حر لةََف،  
، ن مَ  حرنَ ل حٔ 1958 – 1952؛ صاقِ حر اقحنف، نًآ كنحْ دَن ٔا 72
 .28، و1982اح ، نية   آ اِ يلةح ، حر قق حرثانف، ة قحق، حر لح

ََََ ، قحل حرنيََََال رمندََََل، ةحََََلاا،  (61) ََََْ دََََن ٔا آ ََََل حر نارو ََََاة ناصََََحُ، كنح نو
 ؛78 – 77، و1988

George Kohin, The Asian African Conference, Indonesia, Itaca, 
Conrnell University press, 1956, PP. 23 – 24. 

(62) Camille Chamoun, Op. Cit., P.273. 
، ي (63) ، قحل 2نوًل ئ   انف حرصم ، رةنأ حر ةَإ حر حا َف احرنصَحل حرن يَْا

 .379، و2004حرنيال رمندل، ةحلاا، 
 – 698، و1955احََََال  12نباضََََل ن مََََن حرنََََاحب حرمةنََََانف،  م ََََ   ََََف  (64)

722. 
 .728 – 725، و1955احال  13حرنصقل نم و، حر م   حرثانن   ف  (65)
 .728حرنصقل نم و، و (66)
 .728حرنصقل نم و، و (67)
 .728حرنصقل نم و، و (68)
 .733، و1955احال  14حرنصقل نم و، حر م   حر ا     ف  (69)
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 حرنصقل نم و. (70)
 .735حرنصقل نم و، و (71)
رن ل    ماصحْ نا  اصْ  رحَو حرنَ  نل حنًَل   ارَق ننَقاا حركَلقي، حرنصَقل  (72)

 .203حر اةِ، و
، و (73)  .198 – 197 انف حرصم ، رةنأ حر ةإ حر حا ف احرنصحل حرن يْا
(،  حا َََََف ال َََََْ قارَََََ  رةنَََََانف، ارَََََق  َََََف 1987 – 1921لدَََََحق كلحنَََََف  ) (74)

يََلحةمن، قلن حربوََِا  ََف حروََاىلم،  ََار  حر قحََق نََٔ حرنناصََب حرامحلحََ ، دََ ْ 
ر  ،  ا 1951، حن  ب نائةًا ئ يلحةمن يآ 1945ننصب لئحن حراملح  يآ 
، كأ يم  1975، 1966، 1961 1958، 1955لئا   حراملح   ف حاياحٓ 

 لن حََ ، حر حََْ  ََف بََاقإ يََائلم  ََلُ ن ََ نل نََل لئََحن حر نيالحََ   ََمحنأ 
. رمنمحََََق نََََٔ حر ماصََََحْ حنًََََل   ََََ ق  ََََ قي، حرنصََََقل 1987بمحََََلحٔ  1حََََآ

 .341حر اةِ ، و
ةا ََٓ دََلك  حرة ََلْا  1912دََلك  حرة ََلْا حر لحاحََ       ََا حردََلك   ََف يََآ  (75)

حر لكحََ ، كََأ  دََكحميا نََٔ ا ََْ حر نوحََب ئََ حرََنمي قح ََْ حر ََلحِ، اا ََذا ذرََّ 
حة ٓ أ حر َلحِ كَأ نواي َ   اة َ  رمقارَ  حر ثنانحَ ، اانَا حردَلك  ةا َ  لح  

. رمنمحق نٔ حر ماصحْ حنًل  1927حرنمي اْا نلم  ف بوْ ةاةا كلكل  ف يآ 
 .           2013آذحل  13ن لنحا(،  الحخ حرق ْا دةك  حرن ماناا حرقارح  )حة

http://www.openoil.net/wiki/ar/index. 
ح َََ نلا بكانَََ  لدَََحق كلحنَََف بَََاحرف  ن َََ  ادَََيل. حنًَََل   َََانف حرصَََم ،  (76)

؛  َأ نمبَ ، 135، و1970حب كٓ  ر  حر َالحخ، قحل حرنيَال رمندَل، ةحَلاا، 
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َََ  اةحانا يَََا  َََأ، ةحَََلاا، ، 1981 – 1943حرَََامحلحا حرمةنانح ، 1981نك ةَََ  رةن
 .149و

 .155 أ نمب ، حرنصقل حر اةِ، و (77)
(، ارََََق  ََََف قندََََِ، 1955 – 1919يََََقنأ نبنََََق دََََنن حرََََقحٔ حرنََََاركف  ) (78)

، دََاّل  ََف حنوََلب ب ََنف 1939  ََل   ََف حركمحََ  حر  ََكلح   ََف بنََو يََآ 
َََٓا  ، حي وَََْ  َََف ييَََق اقحَََب حردحدَََكمف، ة َََق  يَََلِ 1949آذحل  30حرَََميحٓ ح

ََََحن حالكََََأ حر انََََ   ََََف حر ََََحه ة يََََق لئا ََََ  ىادََََٓ  ََََلح بو يََََحٔ ن ََََأا لئ
حا ا ف، رو قال  ف ح  نار  حر حه  ر  بمب حرة إ، حر حْ يم  حق لاحب  ف 

، احر حارََو كََأ نباارََ  إلبََقحإ ندََكم  1955نح ََأ  22حر ََحه حر ََالي حََٓا 
ةََََحٔ  ََََالحا انصََََل، اكََََذرّ  بََََقحإ  مكََََّ  ََََف حر ََََحه حر ََََالي. رمنمحََََق نََََٔ 

، 1985، قندَِ، 1985 – 1918اصحْ حنًل  ارحق حرن مَٓ،  َالحخ  َالحا حر م
 .189 – 188و

؛ يَََم حرَََقحٔ ذحَََاب، اكَََٓل  201 ارَََق ننَََقاا حركَََلقي، حرنصَََقل حر َََاةِ، و (79)
 .81 – 80، و1998حربالحنف كنا ايل و، ةحأ رمندل، رةنأ، 

 .53يةان اةا صار ، حرنصقل حر اةِ، و (80)


