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 املقـدمـــة

ملللن الكتللل  التلللي ءسلللل  ال لللوء علللل  ( صلللفحات ملللن التلللاريي اللبنلللاني الحلللديث واملعاصلللر)يعلللد موضلللون كتا نلللا 

ي لبنللللان  مللللن ةلللللل دراسللللة السخصلللليات وألاحللللدا  السياسللللية  وهلللل ا الكتللللاب تللللاريي الحيللللاي السياسللللية والاجتماعيللللة فلللل

ءعد    إذ(9191-9195مسيحيو لبنان ألارثوذكس من الاحتلل حتى الجلء) سيكون من عشري أجزاء وسنتناول موضون

مجملللل الحيللللاي لبنلللان ملللن البلللللدان التلللي إنمللللازت  كيلللملي التعللللدد الطلللائفي وامللللل هبي فيهلللا  ألامللللر الللل   انعكسلللل  أثلللار  عللللل  

السياسللللية  وهللللو مللللا جعلةللللا ناللللمل مسللللتقري مللللن الناحيللللة الاجتماعيللللةه نتيجللللة للصللللران  للللان تللللل  الطوائللللف وامللللل اه  ع للللمل 

 َّل يتجلزأ ملن الواقلع الاجتملا ي اللبنلاني  
ا
العصور  ومن  لان الطوائلف هلم املسليحيون ألارثلوذكس الل ين أصلبحوا جلزءا

م الخارطللللة السياسللللية  َّلسلللليما بعللللد اثهيللللار الدولللللة العثمانيللللة وسللللقوطةا   للللل وأن يكللللون لةللللم تلللل ثامل َّل يسلللل هان  لللل  فللللي رسلللل

ملللن قبلللل ( 9191)  وت سللليس الدوللللة اللبنانيلللة املعاصلللري فلللي ألاول ملللن أيللللول علللام(9195)والاحلللتلل الفرن لللني للبنلللان علللام

ة إبعلللللاد  قيلللللة فرنسلللللا  التلللللي صلللللبط ها  الصلللللبطة الطائفيلللللة املقيتلللللة  اَّلعتملللللاد علللللل  املسللللليحيان ملللللن دون سلللللواهم  ومحاولللللل

 فلللللي  دايلللللة ت سللللليس الدوللللللة 
ا
 فلللللي لبنلللللان  ألاملللللر الللللل   أفلللللاد منللللل  ألارثلللللوذكس كثالللللملا

ا
الطوائلللللف ألاةلللللرر  وجعلللللل دورهلللللا ثانويلللللا

اللبنانيللللة  وسلللليطرأهم عللللل  أنللللل  املناصلللل  العليللللا فللللي الللللبلده بسللللة  املقبوليللللة التللللي يتمتعللللون  هللللا  للللان  قيللللة الطوائللللف 

 (.9191-9195)دي وامل اه  اللبنانية  َّلسيما ةلل امل

 دايللللة للبحللللث ه  وصللللف  العللللام اللللل   سللللقط  فيلللل  الدولللللة العثمانيللللة ( 9195)إن سللللة  اةتيللللار الباحللللث عللللام 

علن في  انسحاب القوات ألاجنةية ( 9191)أما اةتيار عام. ودةل  لبنان تح  السيطري الفرنسية
ُ
ه كون  العام ال   أ

 .عن لبنان

ة فصلللول وةاتملللة  تنلللاول الفصلللل ألاول مثهلللا تواجلللد ألارثلللوذكس فلللي قسلللم هللل ا الكتلللاب إقللل  هللل   املقدملللة وسلللت 

  للالرثوذكس والتطللورات السياسللية والدسللتورية فللي لبنللان(9195)لبنللان حتللى عللام
ا
-9195)  وكللان الفصللل الثللاني معنونللا

  فللللي حللللان أةلللل  الفصللللل الرابللللع (9191)  أمللللا الفصللللل الثالللللث هللللو نشللللاط ألارثللللوذكس فللللي وضللللع الدسللللتور اللبنللللاني(9198

ألارثللللوذكس   وتطللللرق الفصللللل الخللللامس إقلللل   النللللواب (9191-9191)التشللللكيلت الحكوميللللة واملشللللاركة ألارثوذكسللللية فيهللللا 

  ونلللللاقص الفصلللللل السلللللاد  موقلللللف ألارثلللللوذكس ملللللن التطلللللورات السياسلللللية (9191-9191)ودورهلللللم فلللللي املجللللللس النيلللللابي

 (.9191-9191)اللبنانية 

والاسلللتفةامات مثهللللا متلللى فةلللرت الطائفللللة ألارثوذكسلللية فللللي أجلللاب هللل ا الكتللللاب علللن مجموعلللة مللللن الاف ملاضلللات  

لبنلان    وملا موقفةلا ملن الاحلتلل الفرن لني للبنلان    وهلل انقسلم أ ناتهلا ملن التواجلد الفرن لني أم َّل    وكيلف توحلد 

 . ألارثوذكس تجا  ق ايا لبنان املختلفة   وهل كانوا مخلصان للبنان ام َّل 

من املصادر  التي تقف في مقدم ها الوثائق املنشوري  ومثهلا محاضلر مجللس اعتمد ه ا الكتاب عل  مجموعة  

  ملللا لةللا مللن أهميللة فللي  يللان املواقللف السياسللية داةللل املجلللس النيللابي  تجللا  (ن.م.م)النللواب اللبنللاني التللي اةتصللرت  للل

 علن
ا
بعل  الوثلائق الفرنسلية  املواقف املختلفة من الق لايا املصلاملية التلي حلدث  فلي لبنلان طلوال ملدي الدراسلة  ف لل

 .التي فةرت فيها إشارات للمواقف السياسية

دور الطوائلللف فلللي ) للللكلللان للرسلللائل والاطلللارية الجامعيلللة نصللليبا فلللي الدراسلللة ومثهلللا أطروحلللة اللللدكتورا  املعنونلللة 

 عللللن رسللللالة املاجسللللتامل"(النشلللل ي والتطللللور وآلافللللاق"النظللللام السيااللللني اللبنللللاني 
ا
ألازمللللة )  للباحللللث حسللللان ألاشللللمر  ف للللل

  للباحث محمد رضيو  فجر محملد الحميلداو   وكل ل  أطروحلة (واملوقف الدوقي مثها 9191السياسية اللبنانية عام
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  للباحثلللللة (9191-9191موقللللف اللبنلللللانيان مللللن إعللللللن دولللللة لبنلللللان الكباللللمل والجمةوريلللللة اللبنانيللللة ) الللللدكتورا  املوسلللللومة

 بشرر إ راهيم سلمان العنز   

الكتلل  العرةيللة واملعرةللة الكثاللمل مللن املعلومللات عللن ألارثللوذكس ويلل ءي فللي مقللدم ها الكتلل  استسللقا الباحللث مللن 

الاتجاهلللات الطائفيلللة فلللي )  ملؤلفللل   يالللمل رونلللدو  وكتلللاب (الطوائلللف فلللي الدوللللة اللبنانيلللة)العرةيلللة واملعرةلللة  َّلسللليما كتلللاب 

الانتخا لات النيا يلة )وكتلابحسلان حللق     ملؤلفل ( حلث وثلائقي لفةلم املشلكلت اللبنانيلة املعاصلري 9191-9195لبنان 

  ملؤلفللل  لحلللد ةلللاطر  ف لللل علللن الدراسلللات والبحلللو  والالللحف واملجللللت التلللي يمكلللن الرجلللون لقائملللة (فلللي تلللاريي لبنلللان

  .املصادر للطلن عليها

وفللي الختللام أتوجلل   الشللكر الجزيللل إقلل   كللل مللن أسللةم وسللاعد فللي إةللرال هلل ا الكتللاب َّلسلليما الزميلللة املللدر  

  وأدعلللو البلللار  أن يكلللون هللل ا الكتلللاب قيملللة علميلللة يخلللدم املكتةتلللان ( أفلللراا كلللافم ياسلللر)اللللدكتوري 
ا
التلللي نقحتللل  لطويلللا

 .  العراقية والعرةية
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 الفصل ألاول 

 9191امتواجد ألارثوذكس في لبنان حتى ع

كللان املسلليحيون موحللدين ةللللل القللرون الثلثللة ألاوقللل  بعللد انتشللار الديانللة املسللليحية  َّلسلليما تجللا  إليهلللود أو 

الللللللوثنيان  واتخلللللل وا لةللللللم كنيسللللللة واحللللللدي يرجعللللللون إليهللللللا  إَّل أن الانقسللللللامات فةللللللرت  للللللان املسلللللليحيان فللللللي القللللللرن الرابللللللع 

  فتشللللكل أول ملللل ه  فيهللللا وهلللللو (عليلللل  السلللللم)سلللللية عي للللنى  ونشلللل  أصللللل الخللللل  حللللول طبيعيللللة السلللليد امل(1)امللللليلد 

عليللل  )  وكانللل  أ لللرز مرتكزاتللل   للل ن املسلللية (م951-111) Lariosنسلللبة إقللل  مؤسسللل   ريلللو   Arianismاملللل ه  آلاريوالللني 

 يبقا لثهاية الحياي(الطبيعة الةشرية)هو بشر( السلم
ا
  عقد   ألامر ال   دفع املسيحيان إق(2)  وملدي محددي وليس أزليا

 .(3) م  انتهى  تكفامل آلاريوسيان ورف   راتهم198حزيران عام 95-أيار 91مجمع علمي في نيقية في

نسللبة إقللل  مؤسسلل  نسلللطوريوم  Nestoriana profliganda فةللر قبلللال ذللل  املللل ه  آلاةللر  وهلللو النسللطور 

Nstorimرر بشللللرية  وهمللللا متعادلتللللان    وذهلللل  هلللل ا امللللل ه  إقلللل  أن فللللي السلللليد املسللللية طبيعتللللي إحللللداهما إلةيللللة وألاةلللل

 ورفللل  طروحلللاأهم( م919)فعقلللد مجملللع علملللي كبالللمل فلللي علللام
ا
ه ونتيجلللة لللل ل  عقلللد ملللا (4)فلللي القسلللطنطينية كفلللرهم أي لللا

يمللللل  فللللي وحللللدي  خصلللليت  ( عليلللل  السلللللم)  وانتهللللى إقلللل  أن السلللليد املسللللية (م989)يسللللمى  للللاملجمع الخليقللللدوني فللللي عللللام

 .(5)  وه ا أصل امل ه  الكاثوليكيالطبيعتان إلالةية والةشرية كاملتان

انقسلللللللم املسللللللليحيون فيمللللللللا  يلللللللثهم مللللللللري أةلللللللرر  مللللللللا أنشلللللللل  املسللللللليحيون ألارمللللللللن فلللللللي الشلللللللرق كنيسللللللللة تابعلللللللة إقلللللللل  

 لةلا ملن دون الرجلون إقل  روملا  وهلو ملا أدر لنشلوء كنيسلة  Champazinالقسلطنطينية  وجعللوا مدينلة شلامبازين 
ا
مقلرا

  َّل سللليما بعلللد أن اعتقلللد (6)فلللي الشلللرق  وكنيسلللة كاثوليكيلللة فلللي الطلللرب( رأ  القلللويمإلايملللان املسلللتقيم أو الللل)أرثوذكسلللية 
                                                           

للمزيد من التفاصيل عن نشأة . 81-81، ص8991حارث يوسف غنيمة، البروتستانت واالنجيليون في العراق، بغداد،  (1) 
كنيسة المسيحية القديمة والحديثة في ست يوحنا لورنس فإن موسهيم، تاريخ ال-:الكنيسة وانشقاقاتها وتطوراتها العقائدية ينظر

؛ شارل جنيبير، المسيحية نشأتها وتطورها، ترجمة عبد الحليم 8181كتب، الكتاب األول، المطبعة االميركانية، بيروت، 
 .ت.محمود، بيروت، د

 .99-99، ص8999ميشيل يتيم واغناطيوس ديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، بيروت، (2) 

 .8191اسطفإن الدويهي، تاريخ الطائفة المارونية، بيروت،  -:الموضوع ينظر للمزيد عن هذا (3)

، 9111ماهر يونان عبد اهلل، الطوائف المسيحية في مصر والعالم، تقديم جرجس صبحي، المركز المصري، القاهرة،  (4)
 .51-51ص

ير عبده، الطوائف المسيحية ؛ سم 918-911، ص8918، بيروت، 8فيليب حتي، تاريخ لبنان وسوريا وفلسطين، ج (5)
 .81-81، ص9119في سوريا نشأتها تطورها  تعدادها، دار حسن ملص، دمشق، 

خليل ارزوني، الطوائف والطائفية متى، لماذا، وكيف؟ دراسة في تاريخ لبنان االجتماعي، الدار االنسانية، بيروت، (6)
 .51-55، ص9189
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ا
  فلللي حلللان حصلللر الشلللرقيون هللل ا الانبعلللا   لللالب (7)رجلللال اللللدين الطرةيلللون  انةثلللاق اللللروا القلللد  ملللن ألاب والا لللن معلللا

كنيسلة اللتينيلة فلي الطلرب    وا تداءا من القرن الحاد  عشر أطلق  لفظة كلاثوليكي علل  أتبلان ال(م511)وحد  في عام

  أةل  جميلع املسليحيان فلي (8)ولفظة أرثوذك ني عل  أتبان الكنيسة البازنطية في الشرق  ومثها فةر امل ه  ألارثوذك لني

 . (10)ال ين تمسكوا  إتبان كنيسة روما (9)الشرق إتبان الكنيسة الشرقية ما عدا املوارنة

يني التي انتا   تل  البلدان  َّل سيما الانقسام ال   فةر  ان اش ملك املسيحيون العرب في حركة الصران الد

الكنيسللتان الشللرقية والطرةيللة  التللي أدت فللي كثاللمل مللن ألاحيللان إقلل   إ للادي كاملللة لتبللان هلل   الكنيسللة أو تللل   ومللن  يثهللا 

ع الطائفلة املارونيلة فلي  لد الشام  التي انتشرت فيها عمليات القتل والتهجامل وإلا ادي الجماعيلة  وملن أ لرز ملا حصلل مل

سورية وإة اعةا  الكامل إق  الكنيسة الشرقية ألارثوذكسية  ألامر ال   دفع  ها للنتقال إق  جبلل لبنلان  والاسلتقرار 

 لعمليللللللات الةللللللروب إذا مللللللا اقت لللللل  
ا
  منللللللا

ا
 لللللل ه كونلللللل  بعيللللللد عللللللن ذللللللل  الصللللللران وقرةلللللل  عللللللل  السللللللاحل ممللللللا جعللللللل  مكانللللللا

 .(11)الظرو 

سيحيان في  للد الشلام  يتبعلون املل ه  ألارثوذك لني والكنيسلة الشلرقية أو البازنطينيلة  ملا يبدو أن جميع امل 

  وعنلدما ة لع  (12)فلي القلد : فلي مدينلة أنطاكيلة  والثانيلة: لةا كنيستان رئيسيتان في  لد الشام  ألاوقل فيها لبنان  و 

 
ُ
ملبلللدأ حريلللة ألاديلللان  وللللم يخ لللعوهم للديانلللة   للللد الشلللام إقللل  الحكلللم إلاسللللمي املباشلللر  ءعاملللل املسللللمون معةلللم وفقلللا

  َّل سلليما ةلللل العصللور املختلفللة للللدول العرةيللة إلاسلللمية
ا
 أو كرهللا

ا
  (م081 - 119/ه919-99)ألامويللة : إلاسلللمية ج للملا

شللكل سللقوط القسللطنطينية . (13) (م9195-9981)  حتللى مءلليء الدولللة العثمانيللة (م9985-081/ه181-919)والعباسللية 

                                                           
فرج اهلل صالح ديب، المسيحية  -:ينظر. لطوائف المسيحية واالنشقاقات بينهاللمزيد عن التطور في العقيدة المسيحية ل (7)

 .8911والمسيحيون العرب واحوال الموارنة، بيروت، 

 .51-51خليل ارزوني، المصدر السابق، ص (8)

بعد وفاة ، م581عام التي تحتل المرتبة األولى بين الطوائف المسيحية في لبنان، ظهرت  وهي احدى الطوائف: الموارنة (9)
مارون، وينتشرون في مختلف أنحاء البالد، وعرفوا بذلك االسم نسبة إلى القديس مارون الذي ينتسب إليه أبناء  القديس مار

محمد رضيوي فجر محمد الحميداوي، الموارنة ودورهم في الحياة  (.السيد الصغير)تلك الطائفة ومعنى كلمة الموارنة 
 .9181، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، 8911-8989السياسية اللبنانية 

 . 99-99، ص8915بيير روندو، الطوائف في الدولة اللبنانية، تعريب مفيد ابو مراد، دار الكتاب الحديث، بيروت،  (10)

 .51خليل ارزوني، المصدر السابق، ص (11)

 .81-89م ، ص.ت، د.، د8كوركيس متي، تاريخ الكنيسة المسيحية، ج (12)

، اطروحة دكتوراه غير منشورة، "النشأة والتطور واالفاق"حسان االشمر، دور الطوائف في النظام السياسي اللبناني  (13)
 .95، ص9188المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية واالدارية واالقتصادية، الجامعة اللبنانية، بيروت، 
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  نقطللللة فارقلللللة لإرثلللللوذكس  إذ جعلةللللم املسلللللؤولون علللللن تنظلللليم شلللللؤون هللللل   (م9981)القللللوات العثمانيلللللة علللللامعللللل  يلللللد 

  وأطلق  عليهم ءسمية الروم ألارثلوذكس  َّل (9195)الكنيسة وأتباعةا ال ين أصبحوا رعايا الدولة العثمانية حتى عام

إن ألارثللوذكس فللي لبنللان . (16)  والب للملون(15)ةاللملوت  وعكللار  و (14)سلليما أول لل  اللل ين تركللزوا فللي منللاطق الكللوري  وطللرا لس

عل  الرنم من ة وعةم عل  مدر السنان للحكام في املقاطعات اللبنانية  إَّل أثهم كانوا يعلدون القيصلر الروالني  هلو 

 . (17)املسؤول عثهم وال   يرتبطون    عن طريق القنصل الرواني في لبنان

  إقللل  (19)  والشلللةا ية(18)هلللا لبنلللان إ لللان سللليطري ألاسلللرتان املعنيلللةأدت ألاوضلللان الداةليلللة امل لللطرةة التلللي ملللرت  

  ألامر ال   دفع  الرثوذكس إق  اتخاذ جان  املسيحيان املوارنة  في تل  
ا
 روز الانشقاقات الطائفية  صوري كباملي جدا

 علل  وجلودهم فللي لبنلان
ا
 Константин    نلاءا علل  توجيهللات القنصلل الروالني قسلطنطان  لازيلي(20)ألاحلدا   ةوفلا

                                                           
نهرردي صرربحي الحمصرري، ترراريخ . المرردن الررثالث ف بطرررابلس الشررام تقررا علررى البحررر المتوسررط وتعنرري تعررر  :طررابلس (14)

طرابلس من خالل وثائق المحكمة الشرعية في النصف الثاني من القرن السابا عشر الميالدي ، دار االيمان للطباعة ، 
 .91-91، ص 8911طرابلس، 

بناني الممتد من الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط وتبعد عن الحدود تقا في منطقة الوسط على الساحل الل: بيروت (15)
، بيروت، 8991-8981علي فاعور، بيروت . كم، عن حدود فلسطين في الجنوب881كم، في الشمال، و881السورية 
  .98، ص8991

 .19بيير روندو، المصدر السابق، ص (16)

سالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب، جامعة بغداد، ، ر 8985-8118ماجد حمدان بهير، متصرفية جبل لبنان  (17)
 . 91-91، ص9111

. 8198واستمرت في الحكم حتى 8181حكمت هذه االسرة بعد ان سيطر العثمانيون على بالد الشام: االسرة المعنية (18)
-18، ص9111ماني، بيروت، عبد الرحيم ابو حسين، لبنان واالمارة الدرزية في العهد العث -:للمزيد عن هذه االسرة ينظر

، كلية التربية (8191-8191)؛ اسراء شريف الكعود، االمير فخر الدين المعني الثاني ودوره في تاريخ لبنان الحديث 891
 .9189، 8، العدد95، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، مج(مجلة)للبنات 

حاول أفراد هذه (. 8159-8198)واستمرت في الحكم للمدة  حكمت هذه األسرة بعد األسرة المعنية،: األسرة الشهابية(19)
سليم حسن هشي، تاريخ األمراء الشهابيين بقلم  -:للمزيد عن هذه االسرة ينظر. األسرة السيطرة على جميا المناطق اللبنانية

-8198ية؛ منير اسماعيل، التحوالت السياسية في مجتما االمارة الشهاب 91-99، ص8988أحد أمرائهم، بيروت، 
 .891-889، ص8991، 1-8، بيروت، العددان(مجلة)، الحداثة 8159

 .91ماجد حمدان بهير، المصدر السابق، ص (20)



 

 

  15 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          منةألاز 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 حسين عبد الحسين عباس الزهيري : ألاستاذ املساعد الدكتور          9191  – 9191مسيحيو لبنان ألارثوذكس من الاحتالل حتى الجالء    

 

Базиль دفلع الدوللة العثمانيلة وةتلدةل (21) يلللللللن طائفتللللللللللي امللللللللوارنلللللة  اللدروز( 9591-9591)  فكلللللان  أحلدا  عامللي   

مباشر من الدول الك ملر  إجراء مجموعة من إلاصلحات إلادارية  التي قام  هلا شلكي  أفنلد  وزيلر الخارجيلة العثملاني 

ٍ  ومستشلار ( 9598)  وأصبة لللروم ألارثلوذكس بعلد علام(9511-9591) ان عامي (22)  نظام القائممقاميتانوءشكيل قلا

  واستمروا إق  أن سق  (23)املارونية-في مجلس القائمقامية الدرزية
ا
  الل ين يعيثهما زعيم الطائفة ألارثوذكسية حصرا

 من  نظام املتصرفية
ا
عل  أثر ألاحدا  التي مرت  ها لبنلان ( 9198-9519) ان عامي( 24)نظام القائممقاميتان  وأنش   دَّل

 . (25) ان الدروز واملوارنة

للل ألارثلللوذكس فللي مجلسلللةا
ذ
  وةليلللل (9519)ةليللل الجلللاونص  ونجللم إليلللا  ألاسللود  حتلللى عللام: كللان أ للرز ملللن مث

د طاللل   وأسللعد   وأسللع(9501)  وأسللعد طاللل   ونجللم إليللا  ألاسللود عللام(9515)الجللاونص  وشللديد عي للنى حتللى عللام

  وجلللرجيس العلللازار  وطلللانيو  (9519)  وإليلللا  امللكلللي  وإ لللراهيم  ألاسلللود حتلللى علللام(9551)الخلللور  ألاسلللود حتلللى علللام

  وجرجلللللي تلللللامر وإليلللللا  الشلللللوير  حتلللللى (9110)  وجلللللرجيس العلللللازار  ونجلللللم ألاسلللللود حتلللللى علللللام(9119)نصلللللن حتلللللى علللللام 

                                                           
م، 8191/ه588سورية في  الميالدي، إذ جاء تكشين الدرزي، إلىنشأت هذه الطائفة في القرن الحادي عشر : الدروز (21)

. ل فكرة أن الخليفة الحاكم بأمر اهلل، إمام ذو صفة فوق الطبيعة، يدور حو هوأستقر في أسفل جبل حرمون، وبشر بمذهب
، أطروحة دكتوراه غير 8919–8959محمد حسين زبون الساعدي، الدروز والتطورات السياسية في لبنان-:ينظرللمزيد 

 .9111منشورة، كلية اآلداب، جامعة البصرة، 

لكبرى وباالتفاق ما الدولة العثمانية، إذ تم بموجبه تقسيم جبل شكل هذا النظام بتدخل الدول ا: نظام القائممقاميتين (22)
، يتولى إحداهما أمير ماروني، واألخرى أمير درزي، ويكون االثنان تحت إشراف (وحدتين إداريتين)لبرنان إلى قائممقاميتين

-99، ص8918يروت، إسكندر بن يعقوب ابكاريوس، نوادر الزمان في وقائا جبل لبنان، ب-:للمزيد ينظر. والي صيدا
51. 

دراسة في ( 8118-8159)ازمة الحكم في لبنان منذ سقوط االسرة الشهابية حتى ابتداء عهد المتصرفية  ،احمد طربين (23)
 .11-18ص ،8911دمشق،  ،التاريخ السياسي واالجتماعي

الموارنة والدروز ذهب ضحيتها  بعد ان نشبت حرب كبيرة بين. ابتدع هذا النظام بعد التدخل الدولي: نظام المتصرفية (24)
؛ علي معطي، تاريخ لبنان السياسي واالجتماعي  91-95ماجد حمدان بهير، المصدر السابق، ص-:للمزيد ينظر.االالف

 .89-88، ص8999، بيروت، 8981-8911دراسة في العالقات العربية التركية 

جربة انتخابية وادارية في تاريخ العرب الحديث، الحياة منير اسماعيل، مجلس االدارة الكبير في عهد المتصرفية اول ت(25)
 .81، ص9119، 58، بيروت، مج(مجلة)النيابية 
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  وزةللللور العللللازار  وإ للللراهيم  ألاسللللود حتللللى (9198)ن عللللام وإليللللا  الشللللوير  حتللللى حزيللللرا (26)  ونقللللوَّل نصللللن(9199)عللللام

 . (27)(9198)أيلول عام

طيللة تواجلد  فلي ( 9195-9198)عاٍر املسيحيون ألارثلوذكس إلاجلراءات التعسلفية التلي أتخل ها جملال  اشلا 

وللللللة لبنللللان  ملللللن إعلللللدام العشللللرات ملللللن السخصللللليات اللبنانيللللة وعلللللل  اةلللللتل  ملللل اه همه   جلللللة التعلللللاون مللللع أعلللللداء الد

العثمانية من  ريطانيان أو فرنسيان  ونص  املشانق فلي  الملوت بعلد أن أصلدر علليهم قلرارات إلاعلدام فلي مقلر أقامتل  فلي 

ه للللل ا فقللللد توجلللل  ألارثللللوذكس إقلللل  الحصللللول عللللل  املزيللللد مللللن الامتيللللازات فللللي لبنللللان َّل سلللليما بعللللد ان هللللاء الحللللرب  (28)عاليللللة

 (.9195)ن في عامالعاملية ألاوق  وسيطري الفرنسيان عل  لبنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، عينه الفرنسيون 8989، وعضوا في مجلس المتصرفية 8981، عين مديرا للكورة 8119ولد في الكورة : نقوال غصن (26)

محسن ضاهر ورياض غنام، المعجم النيابي عدنان . 8911توفي. 8951في اللجنة االدارية والمجلس النيابي حتى
 . 991-919، ص9118، بيروت، 9111-8118اللبناني

 . 811-89، ص8991لحد خاطر، االنتخابات النيابية في تاريخ لبنان، تقديم وتحقيق عبد اهلل المالح، بيروت،  (27)

لذين تم عرضهم على مجلس عالية في جبل أصدر العثمانيون أوامرهم بإلقاء القبض على أعداد كبيرة من اللبنانيين، ا (28)
غيابيًا، فضاًل عن عدد كبير من األحكام، التي  (51)منهم حضوريًا، وعلى (89)لبنان، ليصدر الحكم باإلعدام على

، 9، ج8991-8981ريمون هاشم، جوانب من تاريخ جبل لبنان بين عامي. صدرت بالسجن مدى الحياة، أو بالنفي
 .Nicola A. Ziadeh، Syria and Lebanon ، Lebanon، 1965،p.47   ; 11 -11، ص9118بيروت، 
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 الفصل الثاني

 

ألارثوذكس والتطورات السياسية والدستورية في 

 9101-9191لبنان
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 الفصل الثاني

 9101-9191ألارثوذكس والتطورات السياسية والدستورية في لبنان

س فللي لبنللان  َّل سلليما وإن اثهيللار انعكسلل  التطللورات السياسللية التللي مللرت  هللا الدولللة العثمانيللة عللل  ألارثللوذك

ه   الدولة جعل جميع ألاطرا  اللبنانيان ينقسلمون فيملا  يلثهم حيلال النظلام السياالني الل   أقامل  ألامالمل فيصلل  لن 

  والتلللي (30)ه إذ حكلللم  اسلللم واللللد  الشلللريف حسلللان فلللي  للللد الشلللام  وءشلللكيل  الحكوملللة العرةيلللة فلللي دمشلللق (29)الحسلللان

 9195من جميع املناطق اللبنانية  وإعلن تبعية املناطق اللبنانية في ألاول من ءشرين ألاول عامأرسل  إليها الت ييدات 

 .(31)إق  دمشق  بعد أن أرسل ألامامل فيصل مبعوث  الخاص شكر   اشا ألايوبي

 ملللن 9195أعلنللل  فلللي ألاول ملللن ءشلللرين الاول  
ا
 (34)  وجبلللل عاملللل(33)  وصلللور (32)طلللرا لس  وةالللملوت  وصللليدا: كلللل

اةتللللف الاثلللوذكس فيملللا  يلللثهم حيلللال الان لللمام إقللل  الحكوملللة العرةيلللة ملللن . (35)مةم للحكوملللة العرةيلللة فلللي دمشلللقان لللما

                                                           
، تلقى تعليمة في مدارس إسطنبول، انتخب عضوا في مجلس المبعوثان 8119ولد في مكة عام: فيصل بن الحسين( 29)

، 8998امالعثماني، كانت له صالت وثيقة ما القوميين العرب، مثل العرب في مؤتمر باريس، اصبح ملكا على العراق ع
، الموسوعة العربية للنشر والتوزيا، بيروت، 5عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، ج. 8999توفي في سويسرا عام

 .111، ص8911
 .8919، بيروت، 9خيرية قاسمية، الحكومة العربية في دمشق، ط-:للمزيد من التفاصيل عن ينظر (30)
درس في المدرسة الحربية في إسطنبول، تولى بعض المناصب ، 8118ولد في دمشق عام: شكري باشا االيوبي( 31)

الحكومية واصبح من كبار الموظفين العثمانيين، كان من بين األعضاء المؤسسين الى جمعية االتحاد والترقي، توفي 
 .518، ص9عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق، ج. 8999عام

تقا على ساحل البحر المتوسط شمال . مدن محافظة الجنوب اللبنانيوهي ثالث اكبر المدن اللبنانية واكبر  :صيدا (32)
عبد العزيز سالم، تاريخ مدينة صيدا في . وتبعد جنوب العاصمة بيروت مسافة خمسين كممدينة صور مسافة اربعين كم، 
 .8911العصر االسالمي، االسكندرية، 

مدن لبنان  ، وتعد منطالبحر األبيض المتوس ، تقا على شاطيءقضاء صور مركز ،لبنانية بحرية مدينة: صور(33)
ان كان من ناحية سيطرتها على التجارة  الفينيقية ه في الحقبةمن أشهر حواضر العالم عبر التاريخ للدور التي لعبت الفينيقية

التي  قرطاجة مستوطنةالبحرية، انشائها المستوطنات التجارية حول المتوسط، نشر الديانات في العالم القديم، انشائها 
، أغلبية سكان صور هم من اإلسكندر المقدوني ، أو مقاومتها لزحفالدولة الرومانية قارعت

 ar.wikipedia.or      .الشيعة المسلمين
وتبدأ من النهر االولي شماال حتى جبال صفد في الجنوب ومن . تبلغ مساحته ربا مساحة لبنان تقريبا: جبل عامل (34)

سمي باسماء عديدة منها بالد بشارة نسبة الى اسرة ال بشارة التي حكمته وبالد جبل . البحر المتوسط حتى وادي التيم شرقا
محمد كاظم مكي، الحركة الفكرية واألدبية في جبل عامل، -:للمزيد من التفاصيل ينظر. عاملة وجبل الخليل وجبل الجليل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%86_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%86_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%86_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%86_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
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عدملل   فمللثهم مللن أعلنللوا تمسللكةم  الحمايللة الفرنسللية  ورفلل  الالتحللاق  الحكومللة العرةيللة  وهللؤَّلء تللرةطةم علقللات 

 .(36)9511طيبة مع الفرنسيان من  عام

 9191كلانون الثلاني عللام 95فلي  لارنس فلي  (37)إقل  اسلتطلل انعقلاد ملؤتمر الصلل  سلارن الانفصلاليون ألارثلوذكس

لبيان موقفةم الصرية  َّل سيما بعد أن أرسل  البلد العرةية وفودها للمشاركة في اجتماعات   إذ أعللن مجموعلة ملن 

                                                                                                                                                                                     

؛ سليمان  8999ة والثقافية، بيروت، الحياة السياسي 8198-8181؛ علي ابراهيم درويش، جبل عامل بين 8919بيروت، 
 .8991، 5-9، ج1، صيدا، مج(مجلة)، العرفان (9ج)ظاهر، جبل عامل وقلعة الشقيف

اصبح عمر الداعوق ممثال للحكومة العربية في بيروت، وعبد الحميد كرامي في طرابلس، ورياض الصلح في صيدا،  (35)
وكان هؤالء جميعهم  تابعين الى سعيد الجزائري الحاكم العام . طيةوعبد اهلل يحيى خليل في صور، محمود الفضل في النب

، بيروت، 8991-8985حسن محمد سعد، جبل عامل بين االتراك والفرنسيين. في الحكومة العربية في سورية على لبنان
 .999، ص9115محمد جابر ال صفا، تاريخ جبل عامل، بيروت، ؛  19، ص8911

، 8951-8991زي، موقف اللبنانيين من إعالن دولة لبنان الكبير والجمهورية اللبنانية بشرى ابراهيم سلمان العن (36)
 .58، ص9188اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، 

كان الهدف . وقد حضره ممثلو ثالث وعشرين دولة  8989عام   عقد مؤتمر الصلح في فرساي: مؤتمر الصلح (37)
مر تسوية الخالفات الناجمة عن الحرب والنظر في خريطة أوروبا بعد الحرب وحل المشاكل من اجل السالم منه المؤت

هناك عدت قرارات فرضت من أجل تحديد قوة ألمانيا العسكرية، . يعد صلح فرساي صلحا خاصا بألمانيا. في المستقبل
لغاء التجنيد اإللزامي، وتقليص قوة األسطول منها تحديد الجيش األلماني بمائة ألف جندي بما في ذلك الضباط  وا 

ومنا وجود غواصات فيه، فضال عن تمنا ألمانيا من صناعة دبابات أو استيرادها وفرض رقابة على   األلماني
الصناعة العسكرية األلمانية، الى جانب اعتبار ألمانيا مسؤولة عن الحرب، وعليها دفا تعويضات مالية كتعويض عن 

ي لحقت بدول الحلفاء من جراء هذه الحرب، أيضا تسلم ألمانيا أسطولها البحري والجوي ومعظم قطا الخسائر الت
أسطولها التجاري إلى الحلفاء، كذلك أعاده منطقتي االلزاس واللورين إلى فرنسا، كما تحصل فرنسا على ملكية وادي 

ت خالل الحرب، وضرورة ان ال تتضمن السار تحت إشراف عصبة األمم كتعويض عن منجمها في الشمال التي دمر 
القوات المسلحة األلمانية قوات جوية، وأخيرا تمنا ألمانيا من إقامة أو إبقاء أي تحصينات على الضفة الغربية لنهر 

رياض الصمد، العالقات الدولية في  -:للمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع ينظر .الرأيين أو على ضفته الشرقية
، 8951-8985ت ؛ محمد محمد صالح واخرون، الدول الكبرى بين الحربين العالميتين .، بيروت، دالقرن العشرين
؛ صباح كريم رياح الفتالوي وايمان نصيف جاسم، مقررات مؤتمر الصلح لالمبراطورية األلمانية  8915الموصل ، 

، 1، العدد8امعة الكوفة، مج، مركز دراسات الكوفة، ج(مجلة)دراسة تحليلية، مركز دراسات الكوفة  8989عام
 .989-918، ص9118
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احللدي  وهللو ملا جعللل ألارثللوذكس والاتحللاد ملع املوارنللة فللي دوللة و  (38)ألارثلوذكس مللوافق هم علل  الان للمام إقلل   جبلل لبنللان

أملا الوحلدويون ألارثلوذكس فقلد أعلنلوا . التي طالب  جميعةا  اَّلنفصلال علن سلورية (39)يؤيدون الوفود اللبنانية الثل 

 . (40)ت ييدهم لإمامل فيصل  ن الحسانه ليكون ممثل عثهم في مؤتمر الصل   بارنس

ممثلللللان عللللن طللللائف هم فللللي جبللللل  (41)ثهم   ملوطللللرادمجموعللللة مللللن ألارثللللوذكس وملللل 9191حزيللللران عللللام 0التقللللا فللللي 

  لللتحلاق  دوللة لبنلان الكبالمل  املزمللع إقام هلا بعلد توسليع حلدود جبللل (42)لبنلان  ملع البطريلرك امللاروني إليلا  الحويلل 

لبنللان تحلل  الحمايللة الفرنسللية  إَّل أن البطريللرك املللاروني إليللا  الحويلل  أجللا هم   للروري الاتفللاق مللع  قيللة الطوائللف 

  ومللللن جانلللل   ةللللر رفلللل  الوحللللدويون ألارثللللوذكس كللللل مللللا قللللام  لللل  الانفصللللاليون (43)ةللللرر للن للللمام للدولللللة الجديللللديألا 

 . (44)وأرسلوا  رقيات إق  ألامامل فيصل افةروا فيها ت ييدهم الكامل ل 

                                                           

 لسلسلة الغربية لجبال لبنان، من المراكز االقتصادية في لبنان، وتستقر مدنه على المنحدرات الغربية: جبل لبنان (38)
، وتنتشر في البحر المتوسط وتتالمس حدها الغربي شواطئ .(وشمال وشرق جنوب) من الجهات الثالث بيروتالتي تحيط ب

، ترجمة فندي 8119-8159تشالز تشرشل، جبل لبنان عشر سنوات اقامة -:للمزيد ينظر .ربوعه أهم بلدات االصطياف
   .8911المروج، بيروت،  الشعار، دار

الوفد )داود عمون، نجيب عبد الملك، عبد اهلل خوري، اميل اده، عبد الحليم الحجار : ضمت الوفود الثالثة كل من (39)
اما الياس الحويك، اغناطوس مبارك، المطران بطرس فغالي، الخوري اسطفإن الدويهي، الون الحويك، المطران (. االول

المطران عبد اهلل الخوري، توفيق ارسالن، : في حين كان كل من(. الوفد الثاني)ن شكر اهلل خوريكيرللس مغبغب، المطرا
محمد رضيوي فجر محمد الحميداوي، المصدر السابق، (. الوفد الثالث)يوسف الجميل، اميل اده، المطران كيرللس مغبغب 

 . 88-18ص

 .59-58بشرى ابراهيم سلمان العنزي، المصدر السابق، ص (40)

، درس الحقوق في باريس، من المطالبين بالحماية الفرنسية على لبنان، انتخب نائبا 8181ولد في بيروت: بترو طراد (41)
 991صعدنان محسن ضاهر ورياض غنام، المصدر السابق،  .8958، توفي8959، شارك في ازمة8958-8991من
-999. 

، انُتِخَب بطريركًا على الكرسي 8118ر يوحنا مارون، دخَل مدرسة ما 8159ولد في البترون: الياس الحويك (42)
اديب أمين فرج، دور البطريرك الحويك في االستقالل اللبناني،  -:للمزيد ينظر. 8998، توفي8199األنطاكي في لبنان

 .8981رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، الجامعة اللبنانية، 

 .99لسابق، صبشرى ابراهيم سلمان العنزي، المصدر ا (43)

 .59-58المصدر نفسه، ص (44)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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أرسل مجموعة ملن املسليحيان ألارثلوذكس فلي جبلل لبنلان  يلثهم أسلعد طالل   ونسليم طالل   وسلليم العلازار  

د كللرم  وإ للراهيم  وهلل   وأسللطفإن طاللل   وحنللا إ للراهيم  وميخائيللل صللوايا  وميخائيللل ملحللم   رقيللة إقلل  مللؤتمر وأسللع

التلي  King-Crane(45)كلراين-احتجوا فيها عل  عدم شمولةم  زيلارات لجنلة كلن  9191تموز عام  98الصل  في  ارنس في 

تمثلة  استقلل جبل لبنان  حدود  الطبيعية وانفصال  عن   وعدم الاستمان إق  مطال هم امل(46)زارت ألاراضني اللبنانية

ال ين أرسلوا  رقية طالبوا فيها الان مام إقل  سلورية تحل  حكلم ألامالمل  (47)سورية  وةالفةم في ذل  أهل منطقة راشيا

 .(48)فيصل

إقل  ألامالمل   9191تموز عام 91  ملقية في  أرسل الزعيم الروحي للطائفة ألارثوذكسية الخور  أس مل أ و معرو  

فيصل في سورية  أفةر فيها رنبة أ ناء طائفت   اَّلن مام إق  دولة لبنلان الكبالمل  وعلدم الالتحلاق بسلورية  ألاملر الل   

دفللللع جمعيللللة القللللديس نيقللللوَّل  ألارثوذكسللللية فلللللي راشلللليا إقلللل  إرسللللال عري للللة إقللللل  القنصللللل الفرن للللني فللللي سللللورية جلللللورل 

إق  دولة لبنان الكبامل عل  أن تكون ه   الدولة تح  الحماية الفرنسلية     طالبو  فيها  اَّلن مامGoerge Bickeo يكو

 .(49)كما تابعةا في ذل  جمعية الشبان ألارثوذكس وفي امل مون ذات 

 9191نيسلان علام 98أعلن الفرنسيون انتدا هم عل  لبنان في 
ا
  وةقلي الانقسلام ألارثوذك لني ملن ذلل  متماشليا

 الوحللدي مللع سللورية رف للوا إعلللن الانتللداب الفرن للني عللليهم  وطللالبوا  للالوقو  ضللد مللع طبيعللة توجةللاأهم  فاملطللالبون 

التوجةلات الفرنسللية وةرجللوا  تظلاهرات عملل  املللدن اللبنانيلة املختلفللة  أمللا املطلالبون  اَّلن للمام إقلل  جبلل لبنللان فقللد 

 .(50)يةأيدوا ذل  وع ملوا عن ارتياحةم الكامل ل   عن طريق إرسال ال ملقيات وامل كرات الرسم

                                                           
تشكلت تلك اللجنة بطلب من الرئيس األمريكي ويلسون وعين تشارلز كراين وهنري كنغ عضوين : كراين –لجنة كينج  (45)

حسان حالق، األزمة اللبنانية بين -:للمزيد ينظر. فيها كما ضمت مستشاران فنيان وملحقان، وزارت جميا المناطق اللبنانية
 .8915، 815، بيروت، العدد(مجلة)، تاريخ العرب والعالم 8989تمر فرساي ولجنة التحقيق الدولية مؤ 

 .811خيرية قاسمية، المصدر السابق، ص (46)

، تبعد بلدة راشريا الوادي مسرافة خمسين كلم  محافظة البقاع في قضاء راشيا ىمن قر  اللبنانية هي إحدى القرى: راشيا (47)
، استوطنها الرومان والصليبيين وكانت 8111كلم، ويرقى إنشاء بلديتها إلى عام  خمس وثمانين روتبي وعن زحلة عن

 .  مسيحيَّة إلى جانب أقلية الدروز معقال للشهابيين، وتشتهر بقلعتها التي سجن فيها آباء استقالل لبنان، غالبية سكانها من
      tps://ar.wikipedia.orght 

 .51بشرى ابراهيم سلمان العنزي، المصدر السابق، ص (48)

 .المصدر نفسه (49)

 .59-58بشرى ابراهيم سلمان العنزي، المصدر السابق، ص (50)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AD%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AD%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/
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وممللللا تجللللدر إلاشللللاري إليلللل   إن ألارثللللوذكس انقسللللموا  يللللثهم حيللللال إعلللللن دولللللة لبنللللان الكباللللمل  إذ وقللللف نالبيللللة 

املسلللللليحيان ألارثللللللوذكس إقلللللل  جانلللللل  إعلللللللن دولللللللة لبنللللللان الكباللللللمل التللللللي أعلثهللللللا املفللللللٍو السللللللامي الفرن للللللني الجنللللللملال هنللللللمل  

امللا الوحللدويون ألارثللوذكس فقللد رف للوا . (52)9191امفللي ألاول مللن أيلللول علل Henri Joseph Eugene Gouraud(51)نلورو

للوا ذللل   لل ثهم تللابعون إقلل  الكراللني الانطللاكي 
ذ
إعلللن دولللة لبنللان الكباللمل  وطللالبوا  للإعلن الوحللدي السللورية الشللاملة  وعلل

 مللللن جةللللة   ومللللن جةللللة أةللللرر كانلللل  تجللللارأهم وأعمللللالةم مرتبطللللة  للللالعمق 
ا
الللل   يرجللللع إليلللل  ألارثللللوذكس فللللي سللللورية أي للللا

 .(53)ر  أكيمل من العمق في جبل لبنان  وقد مثل ه ا الاتجا  نالبية التجار والعائلت الاستقراطية ألارثوذكسالسو 

كلانون  90شكل ألارثوذكس قوي بشرية في لبنان الكبامل اتضح  بعد أن أجريل  عمليلات إلاحصلاء السلكاني فلي 

ئلللف املسللليحية فلللي العلللدد بعلللد املوارنلللة  والطائفلللة وفةلللر  للل ثهم يشلللكلون الطائفلللة الثانيلللة ملللن  لللان الطوا 9199الثلللاني علللام

نسللمة مللن املسلليحيان البللالق ( 594911)الرابعللة فللي لبنللان بعللد املوارنللة والسللنة والشلليعة  فقللد  لللق عللدد أ ناتهللا مللا يقللرب 

 مجمللون السللكان الكلللي( 1904110)عللددهم 
ا
ومللن ( 9945)أ  أن نسللب هم مللن املسلليحيان كانلل  . نسللمة( 1114111) خصللا

 .(54) (9141)اللبنانيان مجمون 

كانلل  أوقلل  نتللائ  إلاحصللاء توزنللع املناصلل  العليللا فللي لبنللان  للان الطوائللف  وحسلل   جمةللا السللكاني  مللن قبللل 

 مللللن املناصلللل  الحكوميللللة ه إذ كللللان 
ا
املفوضللللية الفرنسللللية فللللي  اللللملوت  فللللتم مللللنة ألارثللللوذكس فللللي السلللللطة التنفي يللللة كثاللللملا

السلللطات الللثل  التشللرنعية والتنفي يللة والق للائية  َّل سلليما الجنللملال  املفوضللون السللاميون هللم مللن يمتلكللون وحللدهم

 Maxim (55)  ومللللن بعللللدهما الجنللللملال مكسلللليم ونطللللان(9191-9191)والجنللللملال هنللللمل  نللللورو( 9191-9191)جللللورل  يكللللو 

                                                           
، تخرج من كلية سان سير العسكرية برتبة ضابط في الجيش الفرنسي 8118ولد في باريس عام: هنري غورو (51)

وحدثت في . استخدم أسلوب القسوة تجاه اللبنانيين. 8989أصبح مفوضًا ساميًا على سورية ولبنان في عام. 8198عام
عين . ، ونفذ سياسة بالده االنتدابية في المشرق العربي بقسوة كبيرة8991عهده اعالن دولة لبنان الكبير في أيلول عام

رائد عباس فاضل الشمري، السياسة  -:لمزيد ينظرل. 8958توفي عام (. 8998-8991)حاكما عاما لباريس للمدة 
، رسالة ماجستير غير منشورة، المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية، 8951-8991الفرنسية تجاه سورية ولبنان

 . 11-91، ص9111الجامعة المستنصرية، 

 .811بشرى ابراهيم سلمان العنزي، المصدر السابق، ص (52)

 .نفسهالمصدر  (53)

 . 18-11، ص8985، دار الفارابي، بيروت، 8991-8985مسعود ضاهر، تاريخ لبنان االجتماعي (54)

شغل منصب رئيس أركان الجيش الفرنسي في بداية الحرب العالمية . 8118ولد في بروكسل عام: مكسيم ويغان (55)
حسن ضاهر ورياض غنام، عدنان م -:ينظر. 8911توفي في باريس عام. 8981منح رتبة جنرال عام. 8985األولى عام

، 1، ج81العرفان، المندوب السامي، مج؛  19-18، ص9189، بيروت،9111-8151معجم حكام لبنان والرؤساء 
  .191، ص8995
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Wigand (9191-9199) (56)  والجنلملال ملورنس  لول إمانويلل سلارا Maurice Paul Emmanuel Sarrail (9199-9198)  

الل ين يعينلون الحلاكم العلام للبنلان الكبالمل . Henri De Jotivenel (9198-9191) (58) (57)والد لوماالني هنلمل  د  جوفنيلل

  Priva Oboir (9191-9199)  الجنلملال  ريفلا اوةلوار George Trappo(9191-9191)الجنملال جلورل ترا لو: (59)وكان أولةم

-Vendenbrag (9198  والجنملال فإندن ملغ Leon Henri Charles Cayla (9199-9198)  (60)الجنملال ليون هنمل  د  كايل

-9191)  وتللللوق  حكللللام لبنللللان الكباللللمل ءعيللللان أمللللان سللللر عللللام لدولللللة لبنللللان الكباللللمل  تبللللوأ   خصللللان طيلللللة املللللدي (61) (9191

 91-9198كلللللللانون الثلللللللاني91) (63)  وحبيللللللل  السلللللللعد(9198كلللللللانون الثلللللللاني 91-أيللللللللول  91) (62)وهملللللللا أونسللللللل  أديللللللل ( 9191

                                                           
ولم . 8999أصبح مفوضًا ساميًا على سورية ولبنان في تشرين الثاني عام.8111ولد عام: موريس بول إمانويل ساراي (56)

وأطلق حرية . كان علمانيًا، واجه نفوذ رجال الدين في لبنان، ولم يقربهم إليه. شهريبَق في منصبه إال بضعة أ
اندلعت في عهده . المجلس التمثيلي اللبناني= =عمد الى استخدام التفرقة الطائفية بين المكونات اللبنانية، حل .الصحافة

؛ عبد الوهاب  918ية، المصدر السابق، صوثائق البطريرك الحويك السياس. 8999توفي عام . الثورة السورية الكبرى
 . 81، ص9الكيالي، المصدر السابق، ج

M.A.E، Levant 40، Vol.378 CNF، Rapport du comite Libanais de Paris presente ، a 
monsieur le president du conseil minister des affairs etrangurs a monsieur le general Sarrail 
haut-commissairede la republiaue Francaise en Syrie et an Grand Liban ، 27 December 
1924، p.46. 

حاول التفاهم ما اللبنانيين . عضو مجلس الشيوخ الفرنسي وأحد ممثلي فرنسا في عصبة األمم: هنري دو جوفنيل( 57)
وثائق . 8991توفي بباريس عام . 8991وفي عهده صدر الدستور اللبناني وأعلنت الجمهورية عام. بالطرق السلمية

؛ عدنان محسن ضاهر  ورياض غنام، معجم حكام،  991-998البطريرك الحويك السياسية، المصدر السابق، ص
  . 19-18ص

 . 88، ص8911، بيروت، 8911-8991ناجي كريم الحلو، حكام لبنان (58)

 .المصدر نفسه (59)

عين مديرًا لمكتب . عرف بنزعته االستعمارية المقيتة. كري فرنسيعس. 8118ولد عام: دي كايالليون هنري شارل  (60)
، وبعدهما حاكما لجبل العلويين في سورية عام 8981الحاكم العام لجزيرة مدغشقر، ومستشارًا لحاكم االسكندرونة عام

 .991ق، صوثائق الحويك السياسية، المصدر الساب-:ينظر. 8911توفي عام. ، فحاكمًا عامًا للبنان الكبير8991

 .88ناجي كريم الحلو، المصدر السابق، ص(61)

ُعيِّن مديرًا لوزارة المالية في دولة . 8988ترأس حزب االتحاد اللبناني عام. 8119ولد في استانبول عام: أوغست أديب (62)
. 8991توفي عام. 8991لبنان الكبير، وبعد إعالن الدستور والجمهورية عين رئيسًا للوزراء ما توليه وزارة المالية في عام 
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للللللل ألارثللللللوذكس فللللللي هلللللل   الحكومللللللات شللللللارل د للللللا (64) (9191أيللللللار
ذ
 للعدليللللللة وألاوقللللللا   (65)  وقللللللد مث

ا
اللللللل   أصللللللبة مللللللديرا

 . (66)العامة

حصل ألارثوذكس في السلطة التشرنعية علل  ثلثلة مقاعلد فلي اللجنلة إلاداريلة  للبنلان الكبالمل  التلي شلكل  فلي  

 ملللن(68)فيهلللا الرئاسللة (67)  ونللال داود عملللون 9191ءشللرين ألاول علللام 9
ا
للل ألارثلللوذكس كللل

ذ
  ملوطللراد  ونقلللوَّل نصلللن  :   ومث

 .(70)  وقد أصبة   ملودطراد سكرتامل للجنة(69)وإ راهيم  الصرا 

                                                                                                                                                                                     

؛ عدنان  895-899، ص9119، بيروت، 9عصام كمال خليفة، شخصيات بارزة في تاريخ لبنان المعاصر، ج -:ينظر
 . 91، ص9111، بيروت، 9111-8999محسن ضاهر ورياض غنام، المعجم الوزاري اللبناني سيرة وتراجم وزراء لبنان

أصربح . 8115أصبح مديرًا ناحية الجرد . مسيحي من الطائفة المارونية .8111ولد في ناحية الشوف عام: حبيب السعد (63)
، واسرررتقال 8995، وأصررربح رئيسرررًا للجمهوريرررة عرررام8991ثرررم عرررين رئيسرررًا للررروزارة عرررام . 8999رئيسرررا ألول مجلرررس نيرررابي عرررام

 . 99-91، ص9119، 18، بيروت، العدد(مجلة)نهاد حشيشو، حبيب باشا السعد، معلومات . 8991عام

 .88ناجي كريم الحلو، المصدر السابق، ص (64)

حكم عليه باإلعدام بعد أن طالب بفصل جبل لبنان . درس الحقوق في باريس. 8115ولد في بيروت عام: شارل دباس( 65)
، وأعيد انتخابه 8991رئيسًا للجمهورية عامو 8991 -8991عن الدولة العثمانية، أصبح مديرًا للعدلية بين عامي

اياد ابراهيم عبد اهلل، شارل -:انظر. 8991توفي في عام. 8999 لمفوض السامي هنري بونسو في عامأقاله ا. 8999عام
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية للعلوم االنسانية، 8991-8111دباس ودوره السياسي واالداري في لبنان 

؛ جورج عارج سعادة، تاريخ االنتخابات  8918ت، ، اسكندر الرياشي، رؤساء لبنان كما عرفتهم، بيرو 9185جامعة ديالى، 
فاضل = =؛ لجنة الدراسات االرثوذكسية ، أعالم أرثوذكس في لبنان، إشراف هنري أبو  1، ص8915في لبنان، بيروت،

، 18نزيه ومثقف، معلومات، العدد ...فرنسي الهوى: ؛ نهاد حشيشو، شارل دباس 11، ص8991ولولو صيبعة، بيروت، 
 .59-99، ص9119

 .88ناجي كريم الحلو، المصدر السابق، ص (66)

، سافر الى تونس وفرنسا ومصر، عمل في القاهرة وانضم الى حزب االتحاد 8118ولد في دير القمر عام :داود عمون (67)
عدنان محسن ضاهر ورياض . 8999، توفي عام 8989اللبناني، ترأس الوفد  اللبنانياالول الى مؤتمر الصلح بباريس عام

 .989-989المعجم النيابي، ص نام،غ

  .5/81/8991، الجلسة االولى، 8991اللجنة االدارية، العقد العادي االول  (68)

إلى اسطنبول، عينه الفرنسيون عضوا في اللجنة  8981، نفاه العثمانيون 8191ولد في عكار: ابراهيم الصراف (69)
 . 911-915عجم النيابي، صعدنان محسن ضاهر ورياض غنام، الم. 8919االدارية، توفي
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 مللللن ( 9199-9199)أةلللل  ألارثللللوذكس فللللي املجلللللس التمثيلللللي ألاول  للللان عللللامي  
ا
نخلللللة : أربعللللة مقاعللللد تبوأهللللا كللللل

عن لبنان  (74)عن جبل لبنان  ونعقوب النحا  (73)اهيم  املن رعن البقان  وإ ر  (72)عن  املوت  وشبل دمو  (71)تويني

 للمجلللللس  وأمللللا املجلللللس التمثيلللللي الثللللاني
ا
: كللللان النللللواب ألارثللللوذكس هللللم( 9198-9199)الشللللماقي  وأصللللبة ألاةاللللمل سللللكرتاملا

 
ا
   ملوطللللراد علللللن  الللللملوت  ونقلللللوَّل نصلللللن ملللللن لبنلللللان الشلللللماقي  وإ لللللراهيم  املنللللل ر  وشلللللبل دملللللو   وأصلللللبة ألاةالللللمل سلللللكرتاملا

 عن يعقوب النحا 
ا
 . (75)للمجلس  دَّل

  املخصصة ملناقشة مازانية وزاري العدلية نقلا  9199أيار عام 1شةدت جلسة اللجنة إلادارية  املنعقدي في 

علللن مسلللؤولية إداري  Peteجلللد   إذ استواللل  املمثلللل   ملوطلللراد ملللن ممثلللل املفوضلللية الفرنسلللية فلللي اللجنلللة الجنلللملال  تلللي

 . (76) "على الحكومة، أو على البلديةهل تكون "شرطة البلدية 

أجاب الجنملال  تي   ن جميع املشارنع املطروحة للمناقشة للم توضلع موضلع العملل  وإنملا مطروحلة للدراسلة 

واملناقشللة عللل  أن املراقبللة العليللا  َّل  للد أن تكللون للحكومللة املركزيللة حسلل  الظللرو   أمللا تنظلليم التجللوال فللي املدينللة  

جلللع إقللل  البلديلللة  أملللا ألاملللن العلللام هلللو ملللن صللللحيات إلاداري املركزيلللة  التلللي تكلللون تابعلللة للقيلللادي وءسلللعامل الحاجيلللات  فامل 

 . (77)املركزية وه ا النظام هو نفس  موجود في فرنسا

تداةل   ملود طراد مع ممثل الطائفة السنية حسن  يهم حول مس لة الرات  الخاص  مدير الشرطة العامة  

البلديللللة أو املفوضللللية الفرنسللللية  وأصللللر  لللل ن يكللللون الراتلللل  الخللللاص لةلللل ا املنصلللل   ف ستوالللل   لللليهم هللللل مللللن صلللللحيات

                                                                                                                                                                                     
 .1/81/8991، الجلسة الثانية، 8991اللجنة االدارية، العقد العادي االول  (70)

. 8999توفي. 8991-8999، من الموالين لفرنسا، عين في المجلس التمثيلي 8111ولد في بيروت: نخلة تويني (71)
 .811عدنان محسن ضاهر ورياض غنام، المعجم النيابي، ص

المصدر نفسه، . 8991، توفي8191، اسس في امريكا صحيفة االيام، واالصالح8188ولد في زحلة : سشبل دمو  (72)
 .991-995ص

، عين عضوا في محكمة كسروان، اسهم في تاسيس المجما العلمي اللبناني، 8181ولد في المتن: ابراهيم المنذر (73)
 .591المصدر نفسه، ص. 8911توفي

 .119المصدر نفسه، ص. 8999، من كبار مالكي االراضي، توفي8111لسولد في طراب: يعقوب النحاس (74)

 .898-891لحد خاطر، المصدر السابق، ص (75)

 .1/8998/ 9، الجلسة الثامنة، 8998اللجنة االدارية، العقد العادي االول  (76)

 .1/8998/ 9اللجنة االدارية، الجلسة الثامنة،  (77)
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 ملدير الشرطة الفرن ني وليس أقل من   ف جاب   ملو طراد أن ه   مسائل فردية داةلية َّل ش ن للجنة إلادارية  
ا
مساويا

  .(78)وأما ءعيان الروات  الفردية وتنسيقةا فمرجع  الحكومة إلادارية . فيها

ه لن  ل 9199أيار عام 0راهيم الصرا  في جلسة طل  إ 
ا
 أك لمل مملا هلو موجلود حاليلا

ا
 ن تلوق   للد عكلار اهتماملا

  َّلسللليما أن فيهلللا أكيللللمل ملللن 
ا
قريللللة  مملللا دفللللع ذلللل  ممثللللل ( 911)فيهلللا الكثالللمل مللللن الطرقلللات التللللي  حاجلللة إقلللل  رصلللفةا جيللللدا

. ر قسم من املبالغ املخصصـة لننشـاءات الجديـدةإنه يصيب بالد عكا":  اإلجا ة عل  طلب  (79)الحكومة ألفرد نقا 

 .(80)"فإن طريق البحر تنتفع منها عكار، كما تنتفع من طريق أعالي الجبل التي ستمر بها

تقرير  ملناقشة مازانيلة وزاري العدليلة   9199أيار عام 99عٍر املمثل   ملوطراد في جلسة اللجنة إلادارية  في 

   ومثهلللا إن املازانيلللة للللم تللل كر محكملللة التميالللز  وذكلللرت محكملللة اسلللت نا  واحلللدي وذكلللر جميلللع العيلللوب التلللي وردت فيللل

مركزهلللللا  الللللملوت  مقسلللللمة إقللللل  دائلللللري حقوقيلللللة  ودائلللللري جنائيلللللة  والللللي مرجلللللع سلللللائر محلللللاكم لبنلللللان الكبالللللمل  أملللللا املحلللللاكم 

 فلي اللدعاو  واحدي من الصنف ألاول في  املوت  لديها محكمة تجلاري ا تدائيل: الا تدائية امل كوري فيها فهي
ا
ة تنظلر أي لا

محلللاكم صللليدا  املللل ن  : املختلطلللة  ومحكملللة ملللن الصلللنف الثلللاني فلللي طلللرا لس  وسلللبع محلللاكم ملللن الصلللنف الثاللللث والللي

. عكلار  مرجعيلون  بعلبل   راشليا: زحلة  الشو   كسروان  الكلوري  الب لملون  صلور  وأربلع محلاكم ملن الصلنف الرابلع

 املوت  طرا لس  الكوري  الب ملون  امل ن  كسروان  ديلر : وعشر محاكم صلحيةولدر كل مثها ممثل للنيا ة العمومية  

  .(81)القمر  الةرمل  جزين  حاصةيا

أجاب ممثل املفوضية الفرنسية عل  ذل   وأشار إق  أن ه   إلاداري تنزن إق  تطبيق ثلثلة مبلادأ أساسلية فلي 

 : ءشكيلأها واي

 .   الحقوقية الحائزون عل  شةاداأهاأن َّل يعان في الق اء إَّل ةريجو املكات-9

 . أن َّل ينظر في التعيان إَّل إق  كفاءي امل مور العدقي واستقامت -9

 . (82)أن َّل يقلد أحد وفيفة في نفس  لدت  قدر املستطان  ل ل يجعل عرضة لت ثامل محيط  علي -1

                                                           
 .المصدر نفسه (78)

، ونال شهادة الحقوق من 8915، درس في مدرسة القديس يوسف لآلباء اليسوعيين8111في بيروت ولد: الفرد نقاش (79)
عدنان . 898، توفي في عام8959واستقال منه  8958، عينه المندوب السامي رئيسًا للدولة عام8919جامعة السوربون

 .18ر السابق، ص؛ ناجي كريم الحلو، المصد 189-181صمحسن ضاهر ورياض غنام، المعجم النيابي، 

 .1/8998/ 8، الجلسة التاسعة، 8998اللجنة االدارية، العقد العادي االول  (80)

 .1/9/8999، الجلسة الخامسة عشرة، 8998اللجنة االدارية، العقد العادي االول  (81)

 .المصدر نفسه (82)
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صاملوا  م من من كل ت ثامل ةارجي  ثم ذكر شدد ممثل املفوضية الفرنسية عل  أن ءعزز روات  رجال الق اء  لي        

الرواتللل  التلللي وردت فلللي املازانيلللة  فبلللان أثهلللا نالللمل كافيلللة  كملللا أنلللُ  يجللل  أن يوجلللد تفلللاوت  لللان رواتللل  ر سلللاء املحلللاكم فلللي 

ألالوية  وروات هم في العاصمة  وطل  ممثل الحكومة أن ءعان اللجنة املبلق ال   يج  تخصيصل  لزيلادي رواتل  رجلال 

  وطالل   ل ن الحكوملة الي ملن ت لع (83)فتوزع  مديرية العدلية الق اء 
ا
  ألامر ال   عارض    ملوطراد جملة وتفصليل

 . (84)املبالق التي تراها مناسبة  فوافق ممثل املفوضية عل  ذل 

وكللان مللن  للان ة  فاقتصللرت عللل  مناقشللة مازانيللة العدليلل 9199 ذار عللام 1عقللدت اللجنللة إلاداريللة  جلسلل ها فللي 

اللجنللللة املمثلللللان لإرثللللوذكس املمثللللل   ملوطللللراد  توصللللل  اللجنللللة إقلللل  وجللللوب املسللللاواي فللللي رواتلللل  حكللللام الصللللل    أع للللاء

وإعلللادي النظلللر فللللي الفروقلللات  للللان مرتبلللات ر سلللاء وأع للللاء املحلللاكم  مللللع أثهلللم ملللن درجللللة واحلللدي  وإنشللللاء دائلللري تفتلللليص 

نللة للعدليللة  والتشللديد عللل  إلطللاء محكمللة التمياللز للعدليللة  مللع حفللال اسللتقلل الق للاء مللن التلل ثامل إلادار    إنشللاء لج

 عن زيادي م مور  النيا ة العامة( 91)كوثها ستوفر   والاستعاضة عثها  محكمة الاست نا
ا
 .(85)ألف لاملي ف ل

املق لملا املقلدم إقل  املجللس املتعللق  ا ثلار  9191 ذار علام 1ناقص املمثلل ألارثوذك لني إ لراهيم املنل ر فلي جلسلة  

  وإنشللاء دائللري مللن اللل   طاللل  فيلل   وضللع قائمللة  ا ثللار التللي وجللدت فللي لبنللان الكباللمل (86)املمثللل فللؤاد أرسلللنمللن قبللل 

للمحافظلللة علللل  آلاثلللار  والثلللاني للقيلللد  والثاللللث أ لللخاص  ألاول ( 1)اللللوطنيان ذو  الخ لللملي َّل يقلللل علللدد م موريهلللا علللن 

 . (87)للش ملاك مع متولءي الحفريات

 تكلم إ راهيم املن ر قل
ا
 من كلمة املفوضية إن لـدينا ": ائل

ً
 ما نستعمل في مباحثاتنا كلمة الحكومة بدال

ً
كثيرا

 
ً
 من املفوضية العليا يقض ي بمنع الحفريات بدون الاستئذان من دائـرة آلاثـار التـي تتعلـق باملفوضـية رأسـا

ً
أنـا . قرارا

نبدأ بطلـب إلاـاء القـرار املتعلـق بهـا واسـتبداله  ال أنكر أن آلاثار هي ملكنا وتراث من آبائنا وأجدادنا ولكنني أرى أن

وطلـب أن تلتحـق إدارة . ثـم تـال فـي الجريـدة الرسـمية القـرار املتعلـق بالحفريـات. بسواه قبل الدخول فـي هـذا البحـ 

 وأشلار إقل  ضلروري أن تلتحلق". آلاثار بلبنان الكبير فال يكـون للمفوضـية إال حـق إلاشـراي علشهـا شـأ ها فـي كـل إلادارات

 . (88)مصلحة آلاثار  الحكومة اللبنانية

                                                           
 .1/9/8999اللجنة االدارية، الجلسة الخامسة عشرة،  (83)

 .المصدر نفسه (84)

 .لمصدر نفسها (85)

، ايد االنتداب الفرنسي 8981، نفته السلطات العثمانية ما عائلته الى اسكي 8189ولد في الشويفات : فؤاد أرسالن (86)
عدنان محسن ضاهر ورياض غنام، المعجم النيابي، . 8991، توفي8991ثم انقلب على الفرنسيين، دخل في الدورة األولى

 .91ص

 .1/9/8999، الجلسة الخامسة، 8998العادي االول اللجنة االدارية، العقد  (87)

 .المصدر نفسه( 88)
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 إن الحفريللات ءسللتد ي مصللاريف طائلللة َّل قبللل للحكومللة  تحملةللا  
ا
تللداةل معلل  املمثللل شللبل دمللو  مواللحا

فلللإذا للللم نلللتمكن ملللن إيجلللاد هللل ا امللللال  تبقلللا كنوزنللللا مدفونلللة إقللل  أن يلللر  هللا ألاٍر وملللا عليهلللا  فطلللل  أن يحلللال هلللل ا 

 .(89)أن ءش ملك حكومة لبنان  العمل َّل أن ءستقل    املشرون إق  لجنة تدرس  عل 

دفع ذل  الرد إ راهيم املن ر إق  إ داء اع ملض  عل  الاش ملاك  وأ ان   ن  َّل يجوز للمفوضية أن ءش ملك معنا  

بشنيء   ل لةا أن تراقل  أعمالنلا  وطلل  أن تكلون هل   إلاداري لبنانيلة مح لة  وأكلد علل  أن ت لع حكوملة لبنلان يلدها 

 . (90)آلاثار عل 

ملللللع مجموعلللللة ملللللن املمثللللللان آلاةلللللرين   لللللاق ملاا إقللللل  رئاسلللللة 9198علللللام تملللللوز  91تقلللللدم املمثللللللون ألارثلللللوذكس فلللللي 

املجلس  ت من توجي  شكر وامتنان إق  الحكومة الفرنسية  ملا قدمت  مع مفوضلي ها ملن مسلاندي ومسلاعدي للحكوملة 

الاول يؤكـــد تمســـكه باســـتقالل لبنـــان الكبيـــر مـــع الانتـــداب  املجلـــس النيـــابي فـــي اجتماعـــه": اللبنانيلللة  ومملللا جلللاء فيللل 

الافرنسـ ي وششـكر لفخامــة املفـوا الســامي الريبـة التــي أبـداها عنـد وصــوله لهـذه الــبالد بإعطائـه ممثلــي ألامـة حــق 

انتخــــاب حــــاكم الدولــــة فــــاملجلس مــــع تســــجيله هــــذا القــــرار يرجــــو مــــن فخامــــة املفــــوا الســــامي أن ير ــــىء انتخــــاب 

ن يكـــون قـــد نشـــر القـــانون الاسامـــ ي وتحـــددت بموجبـــه صـــالحية كـــل ســـلطة مـــن الســـلطات وتقـــرر بـــه الحـــاكم إلـــى أ

. (91)وقللد تملل  املوافقللة عليلل  وإرسللال  إقلل  املعنيللان، "بنصــوخ خاصــة تــاريا انتخــاب الحــاكم وشــرو  هــذا الانتخــاب

 لبنلللان الكباللمل  علللن طريلللق وهكلل ا فقلللد اسلللتطان ألارثللوذكس أن يظةلللروا انفسلللةم فللي املجللللس التمثيللللي الثللاني  تمسلللكةم 

 . 9191املطالبة  اجراء الاصلحات  ألامر ال   دفعةم لن يسةمون  صوري مباشري في وضع الدستور اللبناني عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1/9/8999اللجنة االدارية، الجلسة الخامسة،  (89)

 .المصدر نفسه (90)

 . 81/8/8991المجلس النيابي اللبناني، العقد الثاني، الدورة االستثنائية االولى، الجلسة االولى،  (91)
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 الفصل الثال 

 

 9101نشا  ألارثوذكس في وضع الدستور اللبناني عام
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 الفصل الثال 

 9101اللبناني عام نشا  ألارثوذكس في وضع الدستور 

 لدولة لبنان الكبامل  في موعد أقصا  
ا
 أساسيا

ا
 91أوجب  عصبة ألامم عل  الحكومة الفرنسية أن ت ع قانونا

  عللللل  أن ي ةللل  هللل ا القللللانون بعلللان الاعتبلللار  حقللللوق الشلللع  اللبنلللاني وأمانيلللل  ورنباتللل  ومصللللالح  (92)9191علللام أيللللول 

  9198 عللام ل املفلٍو السللامي الفرن لني الجنللملال سلارا  أن يرسللل فلي تمللوز   ألامللر الل   جعلل(93) طوائفل  ومكوناتلل  كافلة

 للدستور اللبناني إق  حكومت  في  ارنس  مع ت من  القواعد ألاساسية للسياسة الفرنسلية املزملع تطبيقةلا فلي 
ا
مشروعا

 .(94)لبنان

  
ذ
فلل  فللي  ب مللن العللام قللررت الحكومللة الفرنسللية دراسللة املشللرون املقللدم مللن مفوضللةا السللامي فللي  اللملوت  وأل

  Jusaph Paul Bancour(96) (95)نفسل   لجنلة نيا يلة للنظلر فللي املشلرون الدسلتور  املق لملا  رئاسللة جوزيلف  لول  ونكلور 

                                                           
(92)  M.A.E, Levant 40, Vol.224 CNF, le president du conseil minister des affairs etrangurs a 

monsieur le general Sarrail haut-commissairede la republiaue Francaise en Syrie et an 
Grand Liban, 25 Janvier 1926, p,.92 ;              

 .1، ص8991، 89، بيروت، مهمة المسيو برونو، العدد(مجلة)المعرض 
دائرررة منشررورات فرري الجامعررة  ،ترجمررة حسررن قبيسرري ،9ج ،التكرروين الترراريخي للبنرران السياسرري والدسررتوريادمررون ربرراط،  (93)

 .191-191ص ،9119 ،بيروت ،اللبنانية

وثائق البطريرك الحويك السياسية، جمعت من قبل الخوري اسطفإن ابراهيم الخوري، تقديم الخور اسقف سعيد الياس (94)
محسن خليل النظم السياسية والدستور اللبناني، ؛  999-998، ص91، الملف811، الوثيقة رقم9189، سعيد، بيروت

 . 111، ص8989بيروت، 
M.A.E, Levant 40, Vol.224 CNF, le president du conseil minister des affairs etrangurs a 
monsieur le general Sarrail haut-commissairede la republiaue Francaise en Syrie et an 
Grand Liban, 3 Juillet 1926 , p,.124. 

حزب  8989أسس. 8985-8919أصبح نائبًا في البرلمان الفرنسي . 8189ولد في باريس: بونكور بولجوزيف  (95)
منصب تولى . 8999-8999أصبح رئيسًا للجمهورية الفرنسية. 8998االتحاد االشتراكي الفرنسي، وبقى زعيمًا له حتى

وثائق البطريرك الحويك السياسية، المصدر السابق، -:للمزيد ينظر.  8951-8951المستشارية لرئاسة الجمهورية الفرنسية
 .991-991ص

(96)  M.A.E, Levant 40, Vol.224 CNF, le president du conseil minister des affairs etrangurs a 
monsieur le general Sarrail haut-commissairede la republiaue Francaise en Syrie et an 
Grand Liban, 3 Juillet 1926, p,.124. 
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 مللن ميشلللال 
ا
ومللن جانلل   ةلللر شللكل  لجنللة ملللن أع للاء املجللللس التمثيلللي اللبنللاني  مكونلللة مللن ثلثلللة أع للاء ضللم  كلللل

املجلللللللس إللللللليهم مةمللللللة قللللللراءي  ومراجعللللللة مسللللللودي القللللللانون ألاسااللللللني وشللللللبل دمللللللو   أوكللللللل  (98)ومواللللللنى نمللللللور  (97)شلللللليحا

 . (100)  والعمل والاتفاق مع املفٍو السامي الفرن ني  ه ا الصدد والاستفادي من توجيهات (99)اللبناني

 ( 99)مؤلفلللة ملللن  (101)تللم انتخلللاب لجنلللة ةاصلللة
ا
  سلللمي   لجنلللة القلللانون ألاساالللني  فتحلللول املجللللس (102)ع للوا

ضللليف إقللل  اللجنلللة ألاةالللملي املمثلللل موالللنى نملللور  ليكلللون (103)  ذلللل  الوقللل  إقللل  مجللللس ت سي لللنيالتمثيللللي اللبنلللاني منللل
ُ
  وأ

رئللللللليس لةلللللللا  لللللللل ل  ُعرفللللللل   لللللللللجنة الثلثلللللللة عشلللللللري  التلللللللي كلللللللان نصلللللللي  ألارثلللللللوذكس فيهلللللللا مقعلللللللدا تبؤهملللللللا شلللللللبل دملللللللو  

  إذ 9198عللام انون ألاول كلل 91  الللل ان فللازا بعللد التصللوي  عليهمللا فللي جلسللة اةتيللار ع للوية اللجنللة  فللي (104)وة ملوطللراد

 داةللل املجلللس  وجللاء بعللد    ملوطللراد ( 91)حصللل شللبل دمللو  عللل  
ا
  أمللا إ للراهيم املنلل ر فقللد حصللل ( 91)صللوتا

ا
صللوتا

 .(105)أصوات  في حان ءطي  نقوَّل نصن عن ح ور الجلسة( 1)عل  

صلللة  مناقشلللة ملللواد توجللل  جميلللع ألاع لللاء ألارثلللوذكس فلللي أثنلللاء انعقلللاد جلسلللات املجللللس التمثيللللي الثلللاني  الخا

   لللئراتهم إقللل  رئللليس املجللللس  َّل سللليما فيملللا يخللل  امللللادي ألاوقللل  التلللي 9191علللامأيلللار  99-91الدسلللتور  ةللللل امللللدي  لللان 

                                                           
درس في مدرسة األباء . 8198ولد في قضاء عالية في جبل لبنان. مسيحي كاثوليكي المذهب: ميشال شيحا (97)

الفرنسي، للحفاظ على الكيان اللبناني، كان من الداعين إلى التعاون ما االنتداب . 8911اليسوعيين، وتعلم اللغة اإلنكليزية
فواز طرابلسي، صالت بال وصل ميشال شيحا واأليديولوجية اللبنانية، -:ينظر. 8915توفي. ومن أنصار الفرنسيين

 .8999بيروت، 
، درس في مدرسة اآلباء اليسوعيين، أصبح عضوًا 8118مسيحي من الطائفة المارونية، ولد في زحلة: موسى نمور (98)

، توفي في 8959، أصبح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء8999، عين عضوًا في المجلس التمثيلي االول8991لدية زحلةفي ب
 .95-99، ص9119، 18حيادي بين كتلتين، معلومات، العدد: نهاد حشيشو، موسى نمور -:نظري. 8951عام

 .8991/ 81/89الجلسة االولى، -ورة الثانية، الدورة الثانية، العقد النيابي الثاني، الدالمجلس النيابي النيابي(99)

؛ خليل حسين، الدستور ونظام الحكم في  899، ص8918، بيروت، 8ملحم قربان، تاريخ لبنان السياسي الحديث،ج (100)
 .  859-859، ص8999، 1دراسة مقارنة لعهدي الجمهوريتين، بيروت، مج: لبنان

وفؤاد ارسالن وميشال شيحا ويوسف سالم وجورج زوين وبترو طراد تألفت هذه اللجنة من شبل دموس وعمر الداعوق  (101)
وروكز أبو ناضر وصبحي حيدر وعبود عبد الرزاق وجورج ثابت ويوسف الزين إتفقوا على أن يتولى رئاستها رئيس 

، 8991، صيدا، 5، ج88المجلس النيابي والقانون األساسي، مج: العرفان، أهم االخبار واالراء .المجلس موسى نمور
 .555ص

(102)  Fawwaz Traboulsi, A history of Modern Lebanon, Pluto Press, London, 2007, p,.87.   
 .19، ص8991احمد سرحال، النظم السياسية والدستورية في لبنان والدول العربية، دار الفكر العربي، بيروت،  (103)
دولة لبنان )تركيبتها، أدوارها والتوازنات 8991-8991فيغان العلم، المجالس التمثيلية في دولة لبنان الكبير (104)

 .11، ص8999، بيروت، (سنة من التاريخ والمنجزات 81 8991-8991الكبير
، المجلس النيابي اللبناني، بيروت، 8991-8991، محاضر مناقشات الدستور اللبناني وتعديالته (إعداد)أحمد الزين (105)

 .85، ص8999
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 مـــن قبـــل . لبنــان الكبيـــر دولـــة مســتقلة ذات وحـــدة ال تتجـــزأ": نصلل  علللل  أن
ً
امــا حـــدوده فعـــي املعتــري لـــه بهـــا رســميا

 .(106)"حكومة الجمهورية الفرنسوية

التلللي ( 911)مٍل إ لللراهيم املنللل ر علللل  إدرال كلملللة كبالللمل فلللي نللل  امللللادي ه  وصلللفةا تتعلللاٍر ملللع أحكلللام امللللادي اع لل 

  وطالل  (107)"دون أي تبـديل أو تعـديل" جمهوريـة لبنـان"ابتداء من أول أيلول تدعى دولة لبنـان الكبيـر ": نص  عل 

 فلي الدسللتور  حل   كلملة كبالمل ملن نل  امللادي ألاوقل   أو أن يسلتطنى عللن امللادي م
ا
  (108)ائلة  وأصلر  ل ن ذلل  يوللد تناق لا

 .(109)9191عامألامر ال   دفع زميل  شبل دمو  إق  الرد علي  وأوا    ن املادي ذكرت بعد ألاول من أيلول 

: أشلللللار   ملوطلللللراد إقللللل  أن الاع لللللملا  اللللللدوقي جلللللاء علللللل  نللللل  امللللللادي ألاوقللللل   ورفللللل  إ لللللراهيم املنللللل ر  ورود عبلللللاري

 مــن قبــل حكومــة الجمهوريـة الفرنســويةاملعتـري لــه بهــا ر "
ً
مــن قبــل جمعيــة "فللي نل  املللادي وطالل   لل ن تكلون  "سـميا

ال يوجد بيننـا وبـين ":   إَّل أن   ملوطراد سارن  الرد علي  وأجا     ن (110)فق  كون فرنسا جزء من عصبة ألامم" ألامم

 "عصـبة ألامـم مــن واسـطة إال الدولــة املنتدبـة
ا
 وَّل يحتلال إقل  ءعللديل  وعنلد التصللوي    وعلدذ نلل  امللادي متماسلكا

ا
جللدا

عل  املادي ألاوقل   أصلر إ لراهيم املنل ر علل  حل   كلملة كبالمل مثهلا  إَّل أنل  للم يؤةل   رأيل   واع لمٍل علل  ورود كلملة كبالمل 

 . (111)في املادتان الثالثة والرابعة

نــــاني أزرق فــــأبي  فــــأحمر العلــــم اللب": املت للللمنة عللللل ( 8)أ للللدر إ للللراهيم املنلللل ر اع ملاضلللل  عللللل  نلللل  املللللادي  

إذ أشار املن ر إق  أن من وضع ألارزي في املثلث ألالوان ، "أقساما عمودية متساوية تمثل ألارزة في القسم ألابي  منه

  الجميلللللل للدولللللة التلللللي سللللاعدت لبنلللللان للوصللللول إقللللل  اسللللتقلل   واق لللللملا  لللل ن يوضلللللع العلللللم الفرن لللللني فللللي إحلللللدر 
ا
اع ملافللللا

  شبل دملو   إي لاا املقصلود ملن أللوان العللم  وأ لان  ل ن ألاللوان املسلتخدمة ءسلتخدمةا   مما دفع  زميل(112)زوايا 

الـدنانير فـي الـدول واحـدة بشـكلها وذه هـا، ": جميع دول العالم  وأن وضع ألارزي في املنتصف هو تميالز للدوللة اللبنانيلة

 . (113)إ راهيم املن ر التصوي وعند التصوي  عليها رف   ،"ولكنها تميز عن بعضها بالطبع املنقوش علشها

الخاصة  الجنسية   ن ت كر في ن  ةلاص  الدسلتور   لل طالل   ل ن ( 1)رف    ملوطراد عند مناقشة املادي 

 ذلللل   للل ن
ا
  وقلللد أواللل  شلللبل دملللو   للل ن (114)"الدســـاتير ال تشـــير للتابعيـــة مطلقـــا" :ءشلللرن فلللي قلللانون ةلللاص لةلللا  معللللل

لللرن قلللد وضلللع هللل ا اللللن   ملللن أجلللل وضلللع قللل
ذ

انون  ةلللر للجنسلللية  يمالللز فيللل   لللان اللبنلللاني فلللي ألاصلللل  واللبنلللاني الللل   املش

                                                           

 . 919-998سمير صباغ، المصدر السابق، ص: دستور اللبناني فيراجا النصوص كاملة لل (106)

 .89-81احمد الزين، المصدر السابق، ص (107)

 . 89/1/8991المجلس النيابي النيابي، العقد الثاني، الدورة االستثنائية الثانية، الجلسة األولى،  (108)

 .91-89احمد الزين، المصدر السابق، ص (109)
 .89/1/8991ي، الجلسة األولى، المجلس النيابي النياب (110)
 .98-91احمد الزين، المصدر السابق، ص (111)
 .89/1/8991المجلس النيابي النيابي، الجلسة األولى،  (112)
 .91/1/8991المجلس النيابي النيابي، العقد الثاني، الدورة االستثنائية الثانية، الجلسة الثانية،  (113)
 .99-98احمد الزين، المصدر السابق، ص (114)
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دون مــا فـرق بيــنهم ... كــل اللبنـانيين سـواء لــدى القـانون ": التللي نصل  علل ( 0)يكتسل  الجنسلية  وأق للملا ءعلديل امللادي 

 . (115)  بعد أن رف  كلمتي الجنس والدين"من جهة الجنس أو من جهة الدين

  التللللللي ةصصلللللل   لللللل ن اللطتللللللان العرةيللللللة (99)قشللللللات املللللللواد الدسللللللتورية ومثهللللللا املللللللادي اسللللللتمر ألاع للللللاء فللللللي منا

 للطلللة الفرنسللللية  
ا
 ةاصلللا

ا
والفرنسلللية رسلللميتان للدولللللة  فلللاع مٍل شلللبل دمللللو  عليهلللا  وأق لللملا ءعللللديلةا  للل ن يكلللون قانونللللا

ا دفع رئيس املجلس إق  رفع الجلسة  وبعد انتظام الجلسة وجذ   دقائق ( 8)فاشتد الخل   ان ألاع اء عل  املادي  ممذ

أوجـه كلمتـي إلـى حضـرة املنـدوب وأرجـو ترجم هـا : " Caucetشبل دمو  كلمت  إق  ممثل املفوضلية الفرنسلية شوسلي  

والبرهـان محسـوس عرفنـاه فـي السـنين . إذا ظلت الافرنسية رسمية كالعربية تماما قض ي على العربية بـال جـدال. له

فإن رؤساء الدوائر اذا . ذلك يير صحيح. تتاير. ان افرنسيا، ومتى أصبح عربياقيل ان الحاكم ك. الست التي مضت

الكتــــاب يعرفــــون الافرنســــية ويجهلــــون . جــــاءعهم عريضــــة يســــيرون بترجم هــــا وفــــي بعــــ  الــــدوائر يجبــــرون علــــى ذلــــك

 .(116) "وبهاهذا الذي دعانا إلى هذا الصراخ كي نفهم الدولة ومند. العربية ودفاترهم وقيودهم كلها باالفرنسية

أل هــــا رأســــمالي . يــــؤملني، ال شــــك اك ــــر مــــن أي اــــ ا آخــــر أن تمــــوت اللاــــة العربيــــة": أشللللار بعللللدها إقلللل  أن 

ن فلي كلمتل "أنا ال أعـري الافرنسـية، ولكنـي لدرجـة محـدودة أحسـن اللاـة العربيـة. الوحيد :   وللم يكتلف  ل ل   لل  لاذ

بـأن اللاتـين  91ا لحسن الحظ أو سوئه، يقول في املـادة صك الانتداب، وهذ. ولكن أميالي امر والحقيقة أمر آخر"

وقــد تكلــم ال ــازن وأفــاا فــي املوضــوع، فأبــان لــه منــدوب . فــي لبنــان وســوريا العربيــة والافرنســية تعتبــران رســميتين

املفوضية انه اذا تقدم رجل من سكان لبنـان ملـدير ال يفهـم الافرنسـية بعريضـة بهـا، فقـد توجـب علـى املـدير قبولهـا 

اذن نحن أمام أمر واقع، بقي ما يخشاه الزميل املنذر من أن ذلك يقض ي على العربية، أنا . ن الصك أوجب ذلكأل 

 .(117) "لست من رأيه الا اذا كانت البالد تريد أن تقض ي على لا ها

الدســتور يقــول العربيــة لاــة رســمية، لــذلك أصــبح بيــد ألاهلــين أن يحــافظوا علــى ": ألللكد شللبل دمللو   لل ن 

أمـــا اذا . علـــى ذلـــك. علـــشهم ان ال يتقـــدموا وال يتظلمـــوا وال يرافعـــوا الا بهـــا، ألن الدســـتور والصـــك يســـاعدا هم. لاـــ هم

أنا اطلب أن تبقـ  املـادة واطلـب إلـى ألامـة .رف  ألاهلون أن يحافظوا علشها، فالتبعة على رؤوسهم وهم ال اسرون

 . (118)"أن تحافظ على لا ها

للللد شللللبل دمللللو  وة ملوطللللراد عنللللد    الخاصللللة  لللل ن يكللللون اق للللملاا القللللوانان  مللللن الحكومللللة (95)مناقشللللة املللللادي أيذ

  وقلللد رفللل  شلللبل دمللللو  
ا
 مللللن دون مجللللس الشللليوته كونللل  يعمللللل علللل  اةتصلللار الوقللل  كثاللللملا

ا
واملجللللس النيلللابي حصلللرا

يؤلـــف مجلـــس الشـــيوخ مـــن ســـتة عشـــر ": التلللي نصللل  علللل ( 99)  كملللا رفللل  إ لللراهيم املنللل ر امللللادي (119)التصلللوي  عليهلللا

وتكــون مــدة واليــة عضــو . وا، يعــين رئــيس الحكومــة ســبعة مــنهم بعــد أســتطالع رأي الــوزراء، وينتخــب البــاقون عضــ

ويمكــــن أن يعــــاد انتخــــاب الشــــيوخ الــــذين ان هــــت مــــدة واليــــ هم وأن يجــــدد تعييــــنهم علــــى . ســــنوات 1مجلـــس الشــــيوخ 

أصــــبح بيــــده تقربيــــا مقــــدرات "تور   واشللللار إقلللل  أن مجللللس الشلللليوت  حسلللل  الصللللحية املعطللللاي للللل   هللل ا الدسلللل"التـــوالي

ويضــــم فريقــــا كبيــــرا مــــن أصــــحاب ألادماــــة املفكــــرة الــــذين يتمكنــــون مــــن القيــــام بأعمــــال خطيــــرة، وعلــــى ... الدولــــة

فلــو قــدرنا أن تلــك ألاك ريــة اجتمعــت فقــ  وهــي . ال صـوخ ان جلســاته ال تعــد نظاميــة الا بالنصــف وبزيــادة واحــد

                                                           
 .91/1/8991المجلس النيابي النيابي، الجلسة الثانية،  (115)
 .91-95احمد الزين، المصدر السابق، ص (116)
 .91/1/8991المجلس النيابي النيابي، العقد الثاني، الدورة االستثنائية الثانية، الجلسة الثالثة،  (117)
 .91-98احمد الزين، المصدر السابق، ص (118)
 .91/1/8991بي، الجلسة الثالثة، المجلس النيابي النيا (119)
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فق ، لهم أن يصدقوا أو يرفضوا قانونا اجمع  9كانت ألاك رية الباقية  تسعة منها الرئيس وامتنع وخالف البع 

لذلك أرى، اذا زدنا العدد، يكون أفضل وافضـل فائـدة للـبالد، واقتـر  أن ... املجلس النيابي والحكومة على وضعه

 0أرثـــوذكس  2شـــيعة  9ســـنة  9موارنـــة  1: ويوزعـــون طائفيـــا كمـــا يلـــي. بـــالتعيين والبـــاقون باالنتحـــاب 92: 09يكـــون 

 . (120) الا أن مق ملح  لم يؤة    ، "أقليات 9كاثوليك  0دروز 

 (91)استمر شبل دمو  في مداةلتل  الخاصلة   ع لاء مجللس الشليوت ومثهلا امللادي 
ا
: ه إذ ةاطل  النلواب قلائل

إن اللجنـــة عنـــدما اختـــارت هـــذا الســـن فعلـــت ذلـــك بعـــد تـــروي وتـــدقيق، أل هـــا ريبـــت أن يكـــون الشـــيا مختمـــرا فـــي "

ال اقصـــد أن أقــول ان مـــن تجــاوز خمـــس .بفكـــر صــاي. ألايــام، وفــي الوقـــت نفســه فيـــه همــة الشـــباب، فيخــدم بــالده

وثالثــين أســق  فــي يــده، ولكــن ملــاذا تبخلــون علــى الشــبيبة الناهضــة بخمــس ســنينأ وال يســتطيع أحــد أن يقــول أن 

ولـذلك أطلـب ان ال . ن فـي عروقـه دم حـارله مـا البـن الاربعـين، وتفضـيله أ 21لم يبلغ كمال فكرته، ان ابن  21ابن 

ألجل ذلك اطلب أن يدقق ويصدق على املادة التي وضع ها اللجنة ال عن اعتبا  بل عن ... يحرم الشباب من ذلك

 .(121) "درس عميق

  رد عليلللل  زميللللل  إ للللراهيم املنلللل ر 
ا
، 02و  22لــــو صــــحت نظريــــة دمــــوس لوجــــب أن يتســــع املجــــال البــــن ": قللللائل

لــم نحتقــر . مــن هــؤالء، ولكــن البحــ  آلان فــي الشــيوخ، ومجلــس يحتــاخ إلــى فئــة ن ــجت اختبــاراعهموالــدوائر مملــؤة 

 .(122) "الشبيبة، ولكن قلنا يحسن أن يكون الشيا ابن اربعين سنة

  
ا
ان يكــون لهــا مجلســان بــدال ... لهــذا الســفب وفــي مصــلحة ألامــة أريــد أن اتكلــم": أجا لل  شللبل دمللو  مطللوَّل

ك لارا جوهري كي ال يقتل التشرشع، وال يكـون املجلسـان مجلسـا واحـدا وتحـت تـأثير من مجلس واحد، فعلت ذل

ألجــل ذلــك وجــدوا دواء شــافيا وهــو ايجــاد محــل آخــر منتخــب علــى طريقــة تخــالف طريقــة انتخــاب املجلــس ...واحــد

بشعور ألامة  فالنائب يشعر بشعور املنطقة والشيا...آلاخر، فكان مجلسه الشيوخ رادعا ألنه يمثل ألامة مجموعة

مجموعة، فاذا ما جاء نائب يقر شـرشعة وكانـت بمصـلحة منطقتـه يجـد مـن يجاريـه مـن النـواب بواحـدة علـى سـفيل 

بهـــــــذه الطريقــــــة وحـــــــدها تســـــــلم . هـــــــذا ال يوافــــــق مجمـــــــوع ألامــــــة: فيــــــأتي مجلـــــــس الشــــــيوخ ويقـــــــول ... املقابلــــــة باملثـــــــل

 (123)"22وقلنا أن يكون عدد النواب ستين بدال من...القوانين
ا
في الدرجة ألاولـى لـو كنـا أمـة واسـعة ":   ثم اكمل قلائل

الاطــراي الســتطعنا أن نقســم الــبالد إلــى منــاطق، ولكــن نحــن ال نمــخ كــف الرجــل، وفــي ال ريطــة العموميــة للعــالم 

دولــة، كــل دولــة لهــا  91فــي الواليــات املتحــدة التــي هــي أســاس كــل جمهوريــة، هنــا  . لــيس لهــذه الــبالد مــوطن ذبانــة

 .(124) "اشتراع، ولكنها ترسل ملجلس النواب نوابا عن املناطق وللشيوخ اثنان عن الوالية بكاملهامجالس 

 ( 10)رفلللل  النائلللل    ملوطللللراد أثنللللاء مناقشللللة املللللادي 
ا
أتأســــف وأنــــا أحــــد ": مللللا جللللاءت  لللل   وأشللللار إقلللل  ذللللل  قللللائل

حيوية للبالد، ونرى في بالد اعرق منا أن مسألة الثقة . املقررين أن اعبر عن فكر يخالف املادة، وقد قررعها اللجنة

فنحن دولة فتية صايرة، وألاجدر بنا ان . في ألانظمة البرملانية، ان ك رة تايير الوزارات عرضة لالنتقاد والاختالفات

ال يكــون  الـبع  طلبـوا أن. نتـروى وال نسـمح بوقـوع حــوادث كهـذه تشـكو منهـا الــبالد العريقـة فـي الحكـم الدســتوري

ال أقصــــد الـــدفاع عـــن الـــوزراء او حرمـــان املجلـــس حقـــا مــــن . أرجـــوكم التـــروي. ة الا بطلـــب مـــن النـــواباقتـــراع الثقـــ

                                                           
 .91-91احمد الزين، المصدر السابق، ص (120)
  .91/1/8991المجلس النيابي النيابي، العقد الثاني، الدورة االستثنائية الثانية، الجلسة الرابعة،  (121)
 .99-98احمد الزين، المصدر السابق، ص (122)
 .91/1/8991المجلس النيابي النيابي، الجلسة الرابعة،  (123)
 .99-98احمد الزين، المصدر السابق، ص (124)
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هــب بينــي وبــين وزيــر خصــومة ا صــية، وال . ولكــن تصــوروا مــاذا يكــون لــو أبحنــا ذلــك لطلــب عضــو واحــد. حقوقــه

( 1)ذلـــك بتوقيـــع امـــا اذا قيـــدنا.أنـــزه نفســـ ي عـــن الأ صـــيات، فأطلـــب الثقـــة واشـــال بهـــا املجلـــس علـــى ييـــر جـــدوى 

  ورد عليلل  شللبل دمللو   لل ن رفلل  اللجنللة ملق ملحلل  ه لن الللوزير عمللل تحلل  طائلللة (125) "فيكــون بــه  ــ يء مــن الوقايــة

 .(126)القانون وليس ةارج 

بعلد ان هلاء الجلسلة الرابعلة   ملا فليهم املمثللون ألارثلوذكس   9191عامأيار  91تقدم أع اء املجلس النيابي في   

ن إق  حاكم لبنان الكبامل د  كايل  بعد أن أنهى عمل   وأرسلوا ل  م كري   ل  رفعوها إق  املفٍو بشكر وتقدير كباملي

ملــا كانــت معرفــة الجميــل فــي جملــة الفضــائل التــي يتحلــى بهــا اللبنــانيون، وكانــت حكومــة لبنــان فــي ": السلامي جللاء فيهللا

وكــان . ألاصــول والتقيــد بواجبــات الوظيفــةعهــد دولــة الحــاكم املســيو كــايال قــد تقــدمت تقــدما محسوســا فــي معرفــة 

دولته بذاته مثاال للنشا  والتجرد في القيام بكل ما عهد إليه من قضايا املصلحة العامة، فإن هذا املجلس يقرر 

 : ما يأتي

ان املجلــس النيــابي هــذا يشــكر للمســيو كــايال قيامــه فــي خدمــة املصــلحة العامــة خيــر قيــام مــدة توليــه الحاكميــة  -9

 . منزهة عن الهوى مجردة عن الارا الأ ص يخدمة 

يكلـــف هـــذا املجلـــس عطوفـــة رئيســـه بـــأن يبلـــغ فخامـــة املفـــوا الســـامي والحـــاكم املســـيو كـــايال صـــورة عـــن هـــذا  -0

 . (127) "القرار

وذللللل  ملتابعللللة مناقشللللاأهم تجللللا  فقللللرات  9191 عللللام أيللللار  99اسللللتمر أع للللاء املجلللللس التمثيلللللي فللللي عقللللد جلسللللاأهم فللللي      

ومللللللن ضللللللمثهم املمثلللللللون ألارثللللللوذكس الاربعللللللة  وقللللللد أحتللللللدم النقللللللا   يللللللثهم وةللللللان ألاع للللللاء آلاةللللللرين  َّلسلللللليما  الدسللللللتور 

ينتخــــب رئــــيس الجمهوريــــة، بــــاالقتراع ":الخاصللللة  انتخللللاب رئلللليس الجمةوريللللة والتللللي نصلللل  عللللل ( 91) خصللللوص املللللادي 

ويكتفـــ  بالاالبيــة املطلقـــة فـــي الســري، باالبيـــة الثلثــين مـــن مجمـــوع اصــوات الشـــيوخ والنــواب ملتئمـــين فـــي مجمــع، 

دورات الاقتــراع التــي تلــي، وتــدوم رئاســته خمــس ســنوات، وال يجــوز اعــادة انتخابــه الا بعــد خمــس ســنوات النقضــاء 

 .(128) "مدة واليته

سلنوات ونعلاد انتخا ل  مللري واحلدي  ( 1)كان أول املتكلمان إ راهيم املن ر  ال   اق ملا أن تكلون ملدي الرئاسلة  

 (129)السلنوات التاليلة  وقلد رف ل   قيلة النلواب( 1)  فلي وأن َّل ينتخ
ا
لـم ":   وملثهم زميلل  شلبل دملو  الل   أجا ل  قلائل

اللجنــة عينـــت . ولكــن يجــب أن يعطونــا الاســباب لنقتنــع. يــأت فــي اقتــرا  الــزمالء الا ا هــم استحســنوا هــذه الطريقــة

ن املجلس ينتخـب حـاكمين اذا كانـت املـدة سنين فيكون أ 9ال مس سنوات ألسباب جوهرية، منها أن مدة النيابة 

اذا قام هذا الحاكم بواجباته فاألمة تحفظ له ذلـك ... سنوات، ولذلك فالحاكم يبق  العوبة في يد هذا املجلس 2

والاــرا مــن الدســتور، لــيس لتوليــة رجــل ثــم ... وبعــد خمــس ســنين تمضــ ي علــى انقضــاء واليتــه تعيــد لــه الحاكميــة

                                                           
 .91/1/8991المجلس النيابي النيابي، الجلسة الرابعة،  (125)
 .59-58احمد الزين، المصدر السابق، ص (126)
 .91/1/8991المجلس النيابي النيابي، الجلسة الرابعة،  (127)
 .98/1/8991لثانية، الجلسة الخامسة، المجلس النيابي النيابي، العقد الثاني، الدورة االستثنائية ا (128)
 .15-51احمد الزين، المصدر السابق، ص (129)
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ثم ملاذا تطرحون الـبالد مـرة كـل ثـالث سـنوات فـي مـأزق الانتخابـات . ر الاصال  سيرا مطرداخلعه ثم توليته، بل ليسي

ان الـبالد العريقـة فـي املدنيـة تـرى فـي هـذه ال طـة . الحاكميـة ثـم بعـد سـنة يحملو هـا علـى اعـادة الانتخابـات النيابيـة

 .(130) "التي اختط ها اللجنة حكمة وتعقال

 النائ    مل 
ا
ان املقـررين واللجنـة ": وطراد ال   أة   لرأ  اللجنلة املكلفلة  وضلع الدسلتور وأيد  في ذل  أي ا

املقصد هو جعل التوازن حقيقة في ألامة ما بين الحاكم والبرملان، لخسباب التي سردها . افتكروا مليا في هذا ألامر

رة أن تبقـــ  حســـنة وال ال يتســـنى الدا. ألاســـتاذ دمـــوس، نحـــن أمـــة لـــيس لنـــا مـــن ســـوابقنا عوائـــد تثفـــت حســـن الادارة

: خدمــة ألامــة، فيقــول الحــاكم فــي نفســه وال يضــع أمــام عينيــه الا ...يتســنى لرجــل أن يعمــل عمــال كبيــرا ملــدة قصــيرة

ال يمكن أن يوجد في بالدنا رجل أنفع لبالده من واشنطن، انتخب أوال وثانيا ثـم قـرر أن ال . اتر  بعدي ذكرا حسنا

لتي حدت باللجنة أن ال تجعـل املهلـة أقـل مـن خمـس سـنوات، وال يجـدد الانتخـاب هذه هي ألاسباب ا...ينتخب ثالثا

 .(131)"مرتين متواليتين

 فيلل  
ا
نحــن رائــدنا خدمــة ألامــة، لــذلك عهيفنــا املوقــف لــم نعتــد ": عللاد إ للراهيم املنلل ر ودافللع عللن رأيلل  مواللحا

. ســنة لالختبــار وســنتان للعمــل. الحكــم الجمهــوري فــال يمكــن اذن أن نجعــل الرئاســة خمــس ســنوات، فثالثــة تكفــي

فاذا أحسن الرئيس يكون جديرا بانتخابه ثانية فال يجوز أن تحرم البالد منافعه، واذا اخفق فنكون تخلصنا منه 

 (132) "بوقت قريب
ا
  واستمرت آلاراء  ان النواب محتدمة  صلوري كبالملي  وأكلد املنل ر   لروري أن َّل ي لملك البلاب مفتوحلا

  وأشلار   ملوطلراد   لملك حريلة الاةتيلار للمجلالس أمام أ   لخ  لتلوقي رئا
ا
 وطنيلا

ا
سلة الجمةوريلة  وإنملا أن يكلون لبنانيلا

  طائفة معينة
ا
 وَّل محددا

ا
   ن َّل يكون وطنيا

ا
 .(133)املقبلة َّلةتيار الرئيس  إَّل أن ذل  َّل يعني مطلقا

دما لللم يتوصللل جميللع   وعنلل(134)"يعــين بالوصــف التــام مـن هــو اللبنــانيأ": رد عليل  شللبل دمللو    للروري أن 

ألاع للاء إقلل  نتيجللة  طللرا رئلليس املجلللس املللادي للتصللوي   فللاجازت  النلبيللة  ورف للةا كللل مللن   ملوطللراد ونقللوَّل نصللن 

 .(135)وشبل دمو  ووافق عليها إ راهيم املن ر فق  من  يثهم

ون عمليلات الخاصة  فٍر ال رائ   الل   أكلد فيل    لروري أن تكل( 59)أ ان شبل دمو  رأي  حيال املادي 

فٍر وجباية ال رائ   التساو   ان جميع اللبنانيان من دون استثناء  كما أعاب عل  امللادي علدم وضلعةا التوقيتلات 

ه (18)اللزملللة لتنفيللل  تلللل  ال لللرائ  بشلللكل متسلللاو  لللان الجميلللع  كملللا رفللل  النائبلللان   ملوطلللراد وإ لللراهيم  املنللل ر امللللادي 

اسلللتهجن شلللبل دملللو  ملللا ذكلللر  زمللليل   ف شلللار إقللل  أن الطوائلللف فلللي لبنلللان   و (136) وصلللفةا ملللادي طائفيلللة وليسللل  وطنيلللة

                                                           
 .98/1/8991المجلس النيابي النيابي، الجلسة الخامسة،  (130)
 .15-51احمد الزين، المصدر السابق، ص (131)
 .98/1/8991المجلس النيابي النيابي، الجلسة الخامسة،  (132)
 .15-51احمد الزين، المصدر السابق، ص (133)
  .98/1/8991المجلس النيابي النيابي، العقد الثاني، الدورة االستثنائية الثانية، الجلسة السادسة،  (134)
 .81-11احمد الزين، المصدر السابق، ص (135)
  .99/1/8991المجلس النيابي النيابي، العقد الثاني، الدورة االستثنائية الثانية، الجلسة السابعة،  (136)
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  حتى إثها ت زاول فيما  يثها
ا
على ما يبدو لي ان العلم، لن يقدر أن يجمع بالزواخ فتـاة مـن طائفـة برجـل ": قديمة جدا

كـــان أن يكتســـب  ال يجـــوز ألي. اعـــدوا ألارا الصـــالحة أوال، وال تتجـــاوزوا الواقـــع لـــئال تســـقطوا. مـــن طائفـــة أخـــرى 

ولكـــن، فـــي قـــرارة نفســـه، هـــل هـــو مطمـــ نأ سينشـــأ . احتقـــر الطائفيـــة: ان أحـــدكم يقـــول . شـــعبية علـــى حســـاب ألامـــة

 (137) "فإنظروا منذ آلان كيف تتدافع الطوائف بعضها ضد بع . مجلس شيوخ
ا
:   وقد رد علي  إ لراهيم املنل ر قلائل

ومــع ذلــك . إن هــذه الروحيــة مضــرة، وهــي التــي تقتلنــا. ف  بهــاانــه يحتقــر الــرو  الطائفيــة، ولكنــه يتشــ: قــال زميلــي" 

فلنفعــل مــا يبــدو لنــا حســنا، ولنــوزع كمــا يحلــو لنــا، ولكــن فلنحــاذر أن نكــرس فـــي . نرجــع إلشهــا ونضــعها فــي دســتورنا

  .(138) "دستورنا مبدأ لم تتنبه أمة من ألامم

للللا تقللللدم اتضلللل   لللل ن النللللواب ألارثللللوذكس اسللللتطاعوا فللللي أثنللللاء مناقشلللل ة الفقللللرات الدسللللتورية مللللن أن يثةتللللوا وممذ

أنفسللةم فللي العمليللة السياسللية اللبنانيللة ك للامن أسللا  لةللا  َّل سلليما أن أ للرز أع للاء لجنللة وضللع الدسللتور هللو شلللبل 

ومن جان   ةر ما تم ملحظت  هو التنافس الكبامل  يثهم النواب ألارثوذكس القلادمون ملن منطقلة جبلل لبنلان  . دمو 

أ  أن الخلفللات كانلل  كباللملي  يللثهم وهللو مللا . ةللرر  ومللثهم إ للراهيم املنلل ر النائلل  عللن منطقللة عكللاروةللان أ نللاء املنللاطق ألا 

إَّل أن ذللللل  لللللم يمللللنعةم مللللن . فةلللر جلللللي فللللي أثنللللاء املناقشللللات  واصللللرار شلللبل دمللللو  عللللل   رائلللل  عللللل  العكللللس ملللن البقيللللة

 . 9190ة املختلفة حتى عامالاستمرار في العمل السيااني واملشاركة  صوري كباملي في الحكومات اللبناني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11المصدر السابق، ص احمد الزين، (137)
 .99/1/8991المجلس النيابي النيابي، الجلسة السابعة،  (138)
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 9191-9101التشكيالت الحكومية واملشاركة ألارثوذكسية فشها 
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 الفصل الرابع

 9191-9101التشكيالت الحكومية واملشاركة ألارثوذكسية فشها 

مل ممكنة  إَّل من ةلل مشاركة من الدستور عل  أن عملية انتخاب رئيس الجمةورية نا( 91)أكد ن  املادي 

فلللي  9191علللام أيلللار  91  أ  بعلللد الت لللام مجل لللني الشللليوت والنلللواب اللبنلللانيان  كملللا حصلللل فلللي (139)أع لللاء املجملللع النيلللابي

 
ا
انتخللللاب النائلللل  املسللللياي شللللارل الللللد ا   وةتلللل ثامل مباشللللر مللللن قبللللل املفللللٍو السللللامي هنللللمل  دو جوفنيللللل  ليكللللون رئيسللللا

 .(140)للجمةورية

حد أع اء الجمعية املركزية السورية التلي ءعملل لصلال  فرنسلا والانتلداب الفرن لني فلي لبنلان  كان الد ا  أ 

 علللللن أن زوجتلللل  مرسللللليل  روءطللللار
ا
ه لن (141)فرنسلللللية ألاصللللل Marseal Brugarhف للللل

ا
  إذ كلللللان هلللل ا الانتخلللللاب صلللللوريا

 ملن مختللف الطوائلف اللبنانيلة
ا
 واسلعا

ا
  وملن جانل   ةلر فلإن ءعيينل  (142)الفرنسيان هم ملن عينلو ه  وصلف  َّلقل  قبلوَّل

سللاعد عللل  التخفيللف مللن حالللة الللرف  املنتشللري ضللد الطائفللة املارونيللة  مللن  قيللة الطوائللف املسلليحية  والعمللل عللل  

 وثقافة وتوجةات فرنسية. (143)امتصاص رف  الطوائف ألاةرر للكيان اللبناني
ا
 .(144)كما إن  يمتل  حسا

لتلي اسلتوزرها نجيل  اميلوني ملن الجنلوب  فلي حكوملة أونسل  حصل ألارثوذكس عل  منص  وزاري املعلار  ا 

  ولللم 9190علام أيلار  8ألاوقل   فلي  (145  ووزاري الزراعلة فللي حكوملة بشلاري الخلور 9191علام أيلار  11أديل   اشلا ألاوقل   فلي 

                                                           
ينتخب رئيس الجمهورية، باالقتراع السري، بغالبية الثلثين من مجموع اصوات الشيوخ والنواب : "نصت هذه المادة على (139)

سنوات، وال يجوز اعادة انتخابه  1وتدوم رئاسته ملتئمين في مجما، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات االقتراع التي تلي، 
 .51احمد زين، المصدر السابق، ص". سنوات النقضاء مدة واليته 1اال بعد 

 . 999، ص9111سمير الصباغ، الدستور اللبناني من التعديل إلى التبديل، بيروت،  (140)
، 9189، 888ات، بيروت، العدد، معلوم(9181-8151)احمد زين الدين، أصول الفساد وجذوره في لبنان  (141)

 . 819ص
(142) Charles Winslow , Charles Winslow , Lebanon war and politics in A fragmented 

Soceity , Routledge , London and New York , 1996,.p.63  
، اطروحة 8981-8911مجلس النواب اللبناني وموقفه من التطورات السياسية في لبنانعلي حسين نعيم الوائلي، ( 143)

 . 91، ص9185دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة الكوفة، 
تاريخ عالقات الموارنة  ؛ كاظم ياسين العاملي، 891، ص8911، بيروت، 8، حقائق لبنانية، جبشارة الخوري (144)

  .889ص، 8995بجيرانهم من الفتح اإلسالمي إلى الحرب االهلية، بيروت، 
درس في مدرسة األباء . 8191ولد في برشميا في العاشر من اب عام. مسيحي من الطائفة المارونية: يبشارة الخور  (145)

شغل منصب رئيس . 8999أسس الكتلة الدستورية عام .8991انتخب نقيبًا للمحامين اللبنانيين عام. اليسوعيين ببيروت
عدنان اسكندر -:انظر.8915توفي عام. (8919-8959)انتخب رئيسًا للجمهورية بين عامي. الوزراء لثالث مرات

، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد التاريخ العربي 8919انطوان، الشيخ بشارة الخوري ودوره في تاريخ لبنان حتى عام
 .91-98، ص8918، بيروت، 8، ج8؛ موسوعة أحداث وأعالم، مج9111والتراث العلمي، بغداد، 
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يللل    وحكومللة حب9195 علللام كلللانون الثللاني 8يحصللل ألارثلللوذكس عللل  أ  وزاري فلللي حكومللات بشلللاري الخللور  الثانيلللة  فللي 

 99  وحكوملة إميلل إدي  فللي 9191عللام أيلار  91  وحكوملة بشلاري الخللور  الثالثلة  فلي 9195 عللام  ب 91 اشلا السلعد  فلي 

  ولكللثهم حصلللوا عللل  وزاري املعللار  العامللة التللي نالةللا ج للملان ثللويني  فللي حكومللة أونسلل  أديلل  9191عللامءشللرين ألاول 

ألارثللللوذكس مللللن الللللوزارات التللللي ءشللللكل  بسللللة  حصللللولةم عللللل   ولعللللل حرمللللان. (146)9111عللللام  ذار  98 اشللللا الثانيللللة  فللللي 

 . منص  رئاسة الجمةورية

كللانون  11أةل ت ألاوضللان السياسلية فللي لبنلان توجةللات أةلرر بعللد أن تلم إجللراء إلاحصلاء السللكاني الثلاني  فللي 

 ( 1514191)نسللمة  مللن أصللل( 004199)  إذ أفةللرت النتللائ  نسللبة ألارثللوذكس  للل9119عللام الثللاني
ا
فللي لبنللان  مللن  مسلليحيا

 ( 0114959)املجملللللللللون الكللللللللللي للسلللللللللكان البلللللللللالق علللللللللددهم
ا
أ  أن نسلللللللللبة ألارثلللللللللوذكس  النسلللللللللبة للمسللللللللليحيان كانللللللللل  . لبنانيلللللللللا

وفيمللللا يبللللدو أن سللللة  نسللللبة انخفللللاٍ . (147)فقلللل %( 1.55)  أمللللا  النسللللبة إقلللل  املجمللللون العللللام للسللللكان  لطلللل %(91495)

شاركة الكباملي التي قام  ها املسلمون وةقيلة الطوائلف ألاةلرر  مملا املسيحيان ألارثوذكس في إلاحصاء الثانيه نتيجة للم

فلللي %( 1455)  إقللل  9199فلللي إلاحصلللاء لعلللام%( 91491)انعكللس ذلللل  علللل  نسلللبة ألارثلللوذكس فلللي لبنلللان  ونزللل  نسلللب هم ملللن 

 عللن ذلللل  فللإن الفرنسلليان عمللدوا إقللل  دعللم املوارنللة 
ا
 صللوري كبالللملي إلاحصللاء الثللاني  مقا للل ارتفللان نسلللبة املوارنللة  ف للل

 . ملنحةم مكانة ةاصة في لبنان تمكثهم من السيطري عل  مقدرات البلد  عن طريق زيادي نسب هم في إلاحصاء العام

استطل  جميع ألاطرا  اللبنانية ان هاء مدي رئيس الجمةورية شارل د ا  للوصول إق  سدي الحكم  َّل سيما أ ناء      

لرئاسلة الجمةوريلة  وعلل   (148)رشية رئليس مجللس الشليوت السلا ق محملد الجسلرالطائفة السنية  ال ين أسرعوا في ت

اللللرنم مللللن الدسلللتور لللللم يمنللللع ملللن ترشللللية أ   للللخ   وملللن أ  طائفللللة لرئاسللللة الجمةوريلللة  إَّل أن سلللللطات الانتللللداب 

 أن يتوق   خ  مسلم رئاسة الجمةورية اللبنانية
ا
 .(149)الفرن ني وقف   وج  ذل  ال ملشيةه كون  لم يكن مقبوَّل

 معل  نسلخة ملن الدسلتور  Reclouنائ  املفٍو السلامي ريكللو  9119عام أيار  1قا ل محمد الجسر في    
ا
حلامل

اللبنللللاني  ليؤكللللد للللل  بعللللدم وجللللود أ  ةللللل  قللللانوني  أو دسللللتور  يحللللول دون ترشلللليح  أو ناللللمل  مللللن أ ذ طائفللللة أةللللرر  

                                                           
االستقالة،  -الثقة–التاليف  8991-8991د خليل ماجد، تاريخ الحكومات اللبنانيةماج: راجا التشكيالت الحكومية في( 146)

 .91-81، ص8998بيروت، 
سمير  -:لمعرفة اعداد الطوائف ينظر. 1/81/8999،  9881الجريدة الرسمية للجمهورية اللبناني، بيروت، العدد (147)

 . 991، صالمصدر السابقصباغ، 
، كان من 8981-8989، انتخب عضواً في مجلس المبعوثان العثماني8118ولد في طرابلس: محمد الجسر (148)

، توفي 8991أصبح رئيسًا لمجلس الشيوخ. الرافضين للوحدة السورية، اعترف بالكيان اللبناني الذي أنشأه الفرنسيون
علومات، رئيس مجلسي النواب والشيوخ ومرشح لرئاسة الجمهورية، م: نهاد حشيشو، محمد الجسر-:ينظر. 8995عام
؛ قحطان حميد كاظم وعبد الخالق محمد عبد، الشيخ محمد الجسر نشأته  91-91، ص9119، بيروت، 18العدد

-18، ص9181، 81، جامعة ديالى، العدد (مجلة)م، ديالى 8998-8118االجتماعية ودوره في مجلس الشيوخ اللبناني 
11. 

، دراسات تاريخية 8959-8991في عهد االنتداب الفرنسي عمار خالد رمضان الربيعي، االنقسام الوطني اللبناني(149)
 .991-995، ص9185، 81، كلية االداب، جامعة البصرة، العدد(مجلة)
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    إَّل أن ريكللللو(150)لرئاسلللة الجمةوريلللة
ا
م محملللد الجسلللر  قلللرارا

ذ
 فلللي اليلللوم نفسللل   ملللن املفلللٍو السلللامي هنلللمل  سلللل

ا
صلللادرا

اللل   أوقللف فيلل  العمللل  الدسللتور  وحللل املجلللس النيللابي  والحكومللة ( ر.ل 88)ذ  الللرقم   Henri Ponsot(151) ونسللو

 للدوللللة ملللللدي علللام كامللللل
ا
وةلللل ل  تحلللول مجلللللس . (153)  ونعاونللل  مجلللللس ملللديرين(152)املشلللكلة  وءعيلللان شللللارل د لللا  رئيسللللا

 كللانون الثلللاني 8س املللديرين تحلل  إشللرا  املفوضللية الفرنسلللية فللي  اللملوت  وةقللا مجلللس املللديرين حتللى الللوزراء إقلل  مجللل

الوحيلللد ملللن  لللان  (155)  وأصلللبة املمثلللل ألارثوذك لللني نقلللوَّل فيلللاٍ(154)  بعلللد أن تلللم تمديلللد عملللل  أكيلللمل ملللن ملللري9110علللام

إقلل   9119 عللام أيللار  1  الصللادر فللي (ر.ل 81)املللديرين الخمسللة  اللل   تللوق  منصلل  مللدير ال للملق وال مليللد  عللل  وفللق القللرار 

  ثللم قللدم شللارل د لللا  اسللتقالت  ليتللوق  حبيلل   اشللا السللعد رئاسللة الجمةوريللة مللللدي 9119عللام ألاول مللن كللانون الثللاني

  وأصلللبة  ريفلللا 9119علللام كلللانون الثلللاني 19الصلللادر فلللي ( ر.ل 111)سلللنة واحلللدي ثلللم ملللدد لللل  سلللنة ثانيلللة علللل  وفلللق القلللرار 

 للح
ا
 للقرار  (156)  وشكل عبد هللا  يهم9119عام شباط 9كومة في أوةوار رئيسا

ا
 للسر وفقا

ا
الصادر ( 89)ال   أصبة أمينا

                                                           
لماذا كان وهل سقط؟، ... 8959؛ باسم الجسر، ميثاق  55-51، صالمصدر السابقعدنان اسكندر انطوان،  (150)

 . 19-11، ص8989بيروت، 
، درس الحقوق، وحاز على شهادة الدكتوراه فيها، عين من قبل الحكومة الفرنسية 8188ولد في بولونيا: هنري بونسو(151)

، توفي 8999، عطل الدستور اللبناني8998، أسهم في تعديل الدستور اللبناني8991مفوضًا ساميًا على سورية ولبنان
  . 911وثائق البطريرك الحويك السياسية، المصدر السابق، ص. 8919في
ميشال زكور، ؛  11-15، ص8998، بيروت، 8919-8991االغا، االتجاهات السياسية في لبنانعلي محمد  (152)

 . 5، ص8999، بيروت، 91المعرض، العددتعطيل الدستور وحل المجلس، 
بلغ عدد مجلس المديرين والمستشارين لهم اثنان وعشرون شخصًا من الفرنسيين، ويرجا هؤالء في كل صغيرة وكبيرة  (153)

 . 1، ص8995، بيروت، 98ميشال زكور، المسؤولية الضائعة، المعرض، العدد. السامي الفرنسي إلى المفوض
  .  59-59، ص8991جوزيف صقر، قصة وتاريخ الحضارات العربية، بيروت،  (154)
، سافر الى باريس 8199، درس الطب في الجامعة اليسوعية وتخرج فيها عام8189ولد في بيروت عام: نقوال فياض (155)

. 8911، توفي عام8991سنة ثم عاد الى لبنانوعين نائبا عن بيروت عام 99، انتقل الى مصر وسكن فيها 8911عام
  .588عدنان محسن ضاهر ورياض غنام، المعجم النيابي، ص

، مسلم من الطائفة السنية، درس في مدارس المقاصد، عين 8189ولد في بيروت: عبد اهلل بيهم (156)
، 8999، و8995نال منصب أمين سر الدولة.8999، وعين مرة أخرى8991شيخًا في مجلس الشيوخ

حسان حالق، موسوعة العائالت البيروتية، -:للمزيد ينظر .8919، توفي في كانون األول8959و
 .981-988، ص9181بيروت،
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 للماليللة  وجللاء بعللد   (157)وأصللبة جميللل شللةاب 9111عللام كللانون الثللاني 11لطايللة  9119 عللام كللانون الثللاني 91فللي 
ا
مللديرا

 . (159)9110عام ون الثانيكان 11لطاية ( 9) موج  املرسوم رقم  (158)ال ملوءستانتي أيوب ثا  

    نلللللل  راجللللللع إقلللللل  اشللللللتداد ألازمللللللة 9119 عللللللام أيللللللار  1 للللللررذ املفللللللٍو السللللللامي هنللللللمل   ونسللللللو إقالتلللللل  للحكومللللللة فللللللي   

  (161)وهللو مللا دعللا إقلل  تقلللي  النفقللات الحكوميللة (160)الاقتصللادية العامليللة  التللي انعكسلل  أثارهللا  وأضللرارها عللل  لبنللان

 علللن تلللوفامل النفقلللات للخزانللة ال
ا
عاملللة  إَّل أن السلللة  الحقيقلللي لتللل  ألاعملللال  كلللان ملللن أجللل منلللع وصلللول  لللخ  ف للل

 فيها
ا
 . (162)مسلم إق  رئاسة الجمةورية بعد أن كان نصي  محمد الجسر كباملا

 نيسللللان 9أجريلللل  الانتخا للللات عللللل  منصلللل  رئاسللللة الجمةوريللللة  وفللللاز  هللللا إميللللل إدي  اللللل   اسللللتمر  منصللللب  حتللللى 

  (164)وزراء( 9) تشللكيل الللوزاري التلي ألفةللا مللن  9110 علام كللانون الثللاني 8فلي    (163)  فكلللف ةالمل الللدين ألاحللدب9199علام

مللن  (165)كانلل  حصللة ألارثللوذكس فيهللا وزاري ال مل يللة الوطنيللة والاللحة وإلاسللعا  العللام  التللي اسللتوزرها حبيلل  أ للو شللةل

                                                           
، 8991إلى وزارة المالية واصح مديرا لها  8999، انتقل8985، عين مدرسا 8191ولد في بيروت: جميل شهاب (157)

عدنان محسن ضاهر ورياض غنام، المعجم الوزاري اللبناني سيرة وتراجم . 8918، توفي8951وأصبح مديرا للكمارك 
 .991-998، ص9111، بيروت، 9111-8999وزراء لبنان

، انتمى إلى جمعية بيروت 8199، مسيحي من المذهب البروتستانتي، تخرج فيها8185ولد في بحمدون: أيوب ثابت (158)
، وممثاًل عن 8991، وشيخاً 8999حية، عينه المفوض السامي ممثاًل عن األقليات في المجلس التمثيلي االصال
خفايا، وقائا، وثائق، : شادي خليل ابو عيسى، رؤساء الجمهورية اللبنانية-:ينظر. 8958، توفي8958-8995االقليات

 . 58-51، ص9111صور، بيروت، 
 .98، صماجد خليل ماجد، المصدر السابق (159) 
المعرض، بيروت،  -:ينظر. لم يكن تأثير االزمة األزمة االقتصادية العالمية على لبنان كما وصفها المفوض السامي (160)

 . 81-81، ص8995، بيروت، 99االزمة المالية وطرق معالجتها، العدد
 .9، ص8995، بيروت، 51ميشال زكور، حول تجديد الرئاسة، المعرض، العدد (161)
 .891-898يوي فجر الحميداوي، المصدر السابق، صمحمد رض (162)
أسس جريدة العهد الجديد، انتخب عن بيروت  8991، وفي عام8195ولد في طرابلس عام: خير الدين االحدب (163)

-:ينظر .8958، وأحضرت رفاته إلى لبنان عام8958، توفي في باريس عام8998، وأصبح رئيسًا للوزراء عام8995عام
؛ عدنان محسن ضاهر ورياض غنام، معجم حكام،  91صورياض غنام، المعجم النيابي، عدنان محسن ضاهر 

 .985-989ص
تكونت هذه الوزارة من خير الدين األحدب رئيسًا للوزراء، وخليل أبي اللما وزيرًا للمالية والبرق والبريد، وابراهيم حيدر  (164)

 . 99، ص8919الياس الديري، من يصنا الرئيس؟، بيروت، -:ينظر. وزيرًا لالشغال العامة والزراعة، وحبيب ابو شهال
سافر إلى باريس وحصل على شهادة . 8191ولد في بيروت عام. مسيحي من الطائفة االرثوذكسية: حبيب ابو شهال (165)

 أصبح عضوًا في. 8991أنتخب عضوًا في بلدية بيروت عام . 8991الحقوق، ثم عاد إلى لبنان وفتح مكتبًا للمحاماة عام
عدنان  -:ينظر. 8918توفي عام. 8959، وعام 8998ُعين وزيرًا للداخلية عام(. 8918-8998)المجلس النيابي للدورات
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حلدب الثانيلة التلي اسلتمرت وعند ءشكيل حكومة الرئيس ةالمل اللدين ألا   (166)9110عام  ذار  99 املوت  وةقي فيها حتى  

للللل حبيلللل  ا للللو شللللةل الطائفللللة ألارثوذكسللللية فيهللللا  منصللللب  السللللا ق  ثللللم تللللوق  وزاري  91حتللللى 
ذ
تمللللوز مللللن العللللام نفسلللل   مث

 . (167)9110ءشرين ألاول عام 11الداةلية  في وزاري ةامل الدين ألاحدب الثالثة  التي ءشكل  حتى 

ِةللد إليلل  رئليس الجمةوريللة إميللل إدي  تشللكيل الللوزاري مللن جديللد  اسلتقال  وزاري ةاللمل الللدين ألاحللدب الثالثللة  وعَ 

ف لفةلللللللا فلللللللي اليلللللللوم نفسللللللل   وكلللللللان ملللللللن  لللللللان اللللللللوزراء ألارثوذك لللللللني الوحيلللللللد هلللللللو حبيللللللل  أ لللللللو شلللللللةل  الللللللل   اسلللللللتوزر وزاري 

 (168)الداةليللللللة
ا
 كللللللانون الثللللللاني 91  إذ سللللللرعان مللللللا اسللللللتقال  فللللللي (169)  ولكللللللن هلللللل   الللللللوزاري لللللللم ءسللللللتمر فللللللي العمللللللل طللللللويل

 9115عللام
ا
ف لفةللا فللي اليللوم نفسلل   ( الخامسللة)  ثللم كلللف رئلليس الجمةوريللة ةاللمل الللدين ألاحللدب   تلل ليف الللوزاري مجللددا

 علللن ألارثلللوذكس فيهلللا  توليللل  وزاري  (170) ذار ملللن العلللام نفسللل   وكلللان ةليلللل كسلللي  99واسلللتمرت حتلللى 
ا
ملللن  الللملوت مملللثل

 . (171)ال مل ية الوطنية والاقتصاد الوطني

 لللرئيس (172)النائلل  ةالللد شللةاب 9115 عللام  ذار  99إميللل إدي فللي  كلللف رئلليس الجمةوريللة
ا
   تلل ليف الللوزاري ةلفللا

  وكلان ةليلل 9115 علام الوزراء ةامل الدين ألاحدب  إذ شلكل  فلي اليلوم نفسل   واسلتمرت حتلى ألاول ملن ءشلرين الثلاني

 للطائفة ألارثوذكسية فيه
ا
 .(173)اكسي   وزير لل مل ية الوطنية والاقتصاد الوطني  ممثل

                                                                                                                                                                                     

هاجسه االستقالل : صقر يوسف صقر، حبيب أبو شهال؛  958-991محسن ضاهر ورياض غنام، معجم حكام، ص
الحسين عباس الزهيري، حبيب أبو ؛ حسين عبد  89-19، ص9119، بيروت، 18وقضية فلسطين، معلومات، العدد

، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة واسط، (مجلة)، كلية التربية8918-8998شهال دراسة في مواقفه السياسية في لبنان
 .981-919، ص9199، 8، العدد51مج

المصدر السابق، ؛  ناجي كريم الحلو،  989، ص8911، بيروت، 5تاريخ لبنان المعاصر، طلبيب عبد الساتر،  (166)
 .51ص

؛ عاطف 85/8/8998، 9519الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية، بيروت، تشكيل الحكومة اللبنانية، العدد (167)
    .959، ص9189النخبة السياسية الشيعية في لبنان خالل القرن العشرين، بيروت، الموسوي، 

   .959، المصدر السابق، ص؛ عاطف الموسوي 811الياس الديري، المصدر السابق، ص (168)
 .شادي خليل ابو عيسى، المصدر السابق -:ينظرللمزيد عن اسباب تشكيل الحكومات واستقاالتها  (169)
، اصدر مجلة 8981،سافر الى البرازيل ودرس فيها المحاماة وعاد الى لبنان8189ولد في بيروت : خليل كسيب (170)

عدنان . 8959، ثم وزيرا لالقتصاد، توفي عام8998ائبا عن بيروت، ون8991، عين مديرا لالمن العام8989الخليل 
 .599النيابي، ص محسن ضاهر ورياض غنام، المعجم

؛ الياس  8991 /81/8المجلس النيابي اللبناني، الدور التشريعي الرابا، العقد االستثنائي االول، الجلسة الثانية، (171)
   .955المصدر السابق، ص؛ عاطف الموسوي،  811الديري، المصدر السابق، ص

، دعم 8985، مسلم من الطائفة السنية، درس في المدرسة الرشدية في فلسطين8191ولد في حاصبيا: خالد شهاب (172)
في المجلس النيابي، ثم  8998-8999= =حكومة فيصل في سورية وحكم عليه الفرنسيون غيابيا وشمل بالعفو، انتخب 

 .999-991عدنان محسن ضاهر ورياض غنام، المعجم الوزاري، ص. 8981، توفياصبح وزيرا في العديد من الحكومات
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لتشلللكيل  (174)توجللل  رئللليس الجمةوريلللة إميلللل إدي بعلللد أن اسلللتقالة اللللوزاري السلللا قة إقللل  النائللل  عبلللد هللا اليلللافي  

  9111علللامكلللانون الثلللاني  99  واسلللتمرت حتلللى 9115 علللام اللللوزاري الجديلللدي  فشلللكلةا ألاةالللمل فلللي ألاول ملللن ءشلللرين الثلللاني

 . (175)فان الوطنيوأصبة الوزير السا ق ةليل كسي  وزير للداةلية والد

  ونلللال فيهلللا حبيللل  أ لللو شلللةل منصللل  وزاري 9111 علللام كلللانون الثلللاني 99أللللف عبلللد هللا اليلللافي وزارتللل  الثانيلللة  فلللي 

 لإرثلوذكس  وةقلي فيهلا حتلى إقاللة الحكوملة فلي 
ا
أيللول  99الداةلية والدفان الوطني والشؤون الخارجية ه  وصف  ممثل

 للقرار املرق
ا
ال    أصدر  املفٍو السامي ن مليال  يلو  ف وكلل فيل  إداري شلؤون اللبلد ( 9911)م من العام نفس   وفقا

ملللللللن جديلللللللد   لل لللللللرورات العسلللللللكرية والاقتصلللللللادية التلللللللي فرضللللللل ها فلللللللرو  الحلللللللرب العامليلللللللة  (176)إقللللللل  مجللللللللس امللللللللديرين

 . (177)الثانية

  (ر.ل 995)نيلللة  القلللرار أصللدرت السللللطات الفرنسلللية فللي اليلللوم الللل   اسللتقال  فيللل  حكوملللة عبللد هللا اليلللافي الثا

اللللل   أ قللللا الللللرئيس إميللللل إدي  منصللللب  مللللن دون ممارسللللة لصلللللحيات   مللللع تكليللللف عبللللد هللا  لللليهم   منصلللل  أمللللان سللللر 

 . (178)9199عامنيسان  9حتى   Showflerالدولة  يعاون  املستشار الفرن ني شوفلر 

  9199علام نيسلان 1فلي ن مليال  يلو  ال   ةلف   Henery Deintz (179)هنمل  دان زوقع املندوب السامي الجديد 

  اللللل ين  موج هملللا شلللكل مجللللس وكللللء أمانلللة سللللر (180) (ر.ل 59)  والثلللاني ذ  اللللرقم (ر.ل 51)ألاول ذ  اللللرقم : قلللرارين

ن فيهما الفرد نقا    للحكومة في  ن واحد للدولة  وعاذ
ا
 للجمةورية  ورئيسا

ا
 . (181)رئيسا

                                                                                                                                                                                     
علي راغب ؛ 91/9/8991المجلس النيابي اللبناني، الدور التشريعي الرابا، العقد العادي االول، الجلسة االولى، (173)

، بيروت، 9119-8159ر اجتماعيا بالوثائق والصو  -تاريخيا -سياسيا: حيدر احمد، المسلمون الشيعة في كسروان وجبيل
 .899، ص9118

، درس في معهد الحقوق في مدرسة اآلباء اليسوعيين، 8918مسلم من الطائفة السنية، ولد في بيروت: عبد اهلل اليافي (174)
ودورات 8959، انتخب عن بيروت بالمجلس النيابي8991، أصبح رئيسًا للوزراء8991نال شهادة الدكتوراه في الحقوق

رئيس نظيف الكف عف اللسان لم تمتد يده إلى : صقر يوسف صقر، عبد اهلل اليافي. 8911ها، توفيالخمسينات أجمع
 .51-91، ص18المال العام ومات فقيرًا، معلومات، بيروت، العدد

ياس الديري، المصدر السابق، ؛  ال 958، ص8988أصحاب الفخامة رؤساء لبنان، بيروت، وليد عوض،  (175)
 .811ص

 .98/9/8999، 881، بيروت، العدد(جريدة)الرائد ؛  991ي، المصدر السابق، صبشارة الخور  (176)

 .98/9/8999، 881الرائد، العدد؛  59ناجي كريم الحلو، المصدر السابق، ص (177)

 .59؛ ناجي كريم الحلو، المصدر السابق، ص 51-99ماجد خليل ماجد، المصدر السابق، ص (178)
يبة في الحرب العالمية االولى، واصبح مديرًا للمخابرات في الجيش الفرنسي فرنسي اصبح قائد كت: جنرال دانتز (179)

ثم مندوبًا ساميًا على سوريا  ، ثم شغل منصب الحاكم العسكري في باريس8999والخاص بشؤون الشرق حتى عام 
 .819محمد رضيوي فجر الحميداوي، المصدر السابق، ص. ولبنان من قبل حكومة فيشي
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  ال   (183)  كان من  يثهم ألارثوذك ني فيلي   ولس(182) خصيات (9)ت لف مجلس وكلء أمانة سر الدولة من 

 لمانة سر الدولة للمالية وإلاعاشة  حتى استقال املجلس في ألاول من كانون ألاول 
ا
 .(184)9199عام أصبة وكيل

 تشكيل الوزاري  ف لفةلا فلي  (185)  أحمد الداعوق 9199 عام كلف الرئيس الفرد نقا   في ألاول من كانون ألاول 

وزراء  نللللال ألارثللللوذكس فيهللللا منصللللبان مةمللللان همللللا منصلللل  نائلللل  رئلللليس مجلللللس الللللوزراء  ووزاري ( 91)اليللللوم نفسلللل  مللللن 

 . (186)9199عام تموز  90العدلية  الل ين تبوأها الداي   ولس  وةقي  ه   الوزاري حتى 

للل ألارثللوذكس فيهلللا 9199 عللام تمللوز  90ألاوقلل   فللي  ( 187)شللكل  حكومللة سللامي الصللل 
ذ
فيليلل   للولس  الللل     إذ مث

  ولللم 9191عللام  ذار  95  وجللاءت بعللدها حكومللة أيللوب تا لل  فللي (188)اسلللتوزر وزاري الشللؤون الخارجيللة وألاشللطال العامللة

                                                                                                                                                                                     
حسين عبد الحسين عباس الزهيري، الشيعة ودورهم السياسي في -:لتفاصيل عن هذين المرسومين ينظرللمزيد من ا  (180)

 . 989-988، ص9181، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة واسط، 8911-8991لبنان
، (مجلة)كربالء العلمية ، جامعة (8911-8959)احمد ناجي وعلي حسين نعيم الوائلي، الحياة النيابية اللبنانية  (181)

السامي دانتز، وبّين رئيس = =اشتدت الخالفات بين المندوب . 819، ص9185، 5، العدد89جامعة كربالء، مج
الجمهورية إميل إدة، على اثر القرارات التي اتخذها المندوب السامي من دون الرجوع إلى إميل إدة مما أثار حفيظته تجاه 

محمد رضيوي فجر محمد الحميداوي، المصدر السابق، -:ينظرن التفاصيل عن الموضوع للمزيد م. السلطات الفرنسية
 .819ص

، 8919، بيروت، العدد (جريدة)بيروت ؛  58، ص9181المبسط في الدستور اللبناني، بيروت، وسام اللحام،  (182)
81/5/8958. 

، عين 8911، عين حافظا لبيروت8999، درس الحقوق في الجامعة اليسوعية 8919ولد في الكورة: فيليب بولس (183)
 .19-11عدنان محسن ضاهر ورياض غنام، المعجم الوزاري، ص. 8989مرات، توفي 5وزيرا الكثر من 

؛  19-19؛ ناجي كريم الحلو، المصدر السابق، ص 19، ص8991ناجي نعمان، استقالل العالم العربي، بيروت،  (184)
 .991، ص8911م، بيروت، 8911ب إلى .ق9111من : منير الخوري، صيدا عبر حقب التاريخ

، عين مستشارًا 8991، عاد إلى لبنان8981، أكمل دراسة الهندسة في باريس8199ولد في بيروت: احمد الداعوق (185)
عدنان . 8989توفي. 8911، و8958، عين رئيسًا لمجلس الوزراء ووزيرًا للمالية في(8951-8998)هندسيًا لبلدية بيروت

رجل االعمال ذو المكانة : ؛ نهاد حشيشو، احمد الداعوق 818-811غنام، المعجم الوزاري، ص محسن ضاهر ورياض
 .19-18، ص9111، بيروت، 18االجتماعية والوطنية الذي انجز أنزه انتخابات في تاريخ لبنان، معلومات، العدد

؛ ناجي كريم الحلو،  818؛ الياس الديري، المصدر السابق، ص 811-815لحد خاطر، المصدر السابق، ص (186)
 .898، ص8959، صيدا، 5-9، ج98العرفان، خالصة االنباء، مج؛  19المصدر السابق، ص

ونفي إلى استانبول،  8981، تمت محاكمته في عالية8118مسلم من الطائفة السنية، ولد في عكا: سامي الصلح (187)
 18ص، 9111ت حكمت لبنان، بيروت، عائالصقر يوسف صقر، . 8911، توفي(8915-8959)انتخب نائبًا للدورات
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 للقلللللرار امللللللرقم (189)ينللللل ألارثلللللوذكس فيهلللللا أ  مقعللللد وزار  
ا
 91)  تبعةلللللا بعلللللد ذلللللل  تكليللللف ألارثوذك لللللني   لللللملو طللللراد  وفقلللللا

 . (190)9191عام أيلول  99 –تموز  99ن  عبد هللا  يهم أمان لسر الدولة في  مةام رئيس الجمةورية  يعاو ( أ .أ 

تمللللل  عمليلللللة التصلللللوي  لرئاسلللللة الجمةوريلللللة داةلللللل املجلللللللس النيلللللابي اللبنلللللاني  وان هللللل   انتخلللللاب النائللللل  بشللللللاري 

  مللللن أصللللل ( 99)الخللللور    نلبيللللة 
ا
دي وقللللد اسللللتمر الللللرئيس بشللللاري الخللللور  فللللي حكللللم لبنللللان  طيلللللة امللللل  (191) (88)صللللوتا

  .(192)9189عام أيلول  95-9191 عام أيلول  99الواقعة  ان 

( 1)  وكانللل  ملللن (193)9191علللام أيللللول  98حكوملللة  كانللل  أولةلللا حكوملللة ريلللاٍ الصلللل  فلللي ( 98)ءشلللكل  فلللي عةلللد  

 لللللرئيس مجلللللس 
ا
 للعدليللللة وال مل يللللة ونائبللللا

ا
 هللللو حبيلللل  أ للللو شللللةل  اللللل   أصللللبة وزيللللرا

ا
 واحللللدا

ا
 أرثوذكسلللليا

ا
وزراء  يللللثهم وزيللللرا

وبعد أن قدم الصل  استقالة حكومت   كلفل  الخلور   تشلكيل الحكوملة ملن جديلد  فل لف وزارتل  الثانيلة  .(194)لوزراءا

 . (195)  وةقي الوزير ألارثوذك ني في منصب  السا ق من دون ءطيامل9199عام تموز  1في 

لخلور  النائل  عبلد   فكلف الرئيس بشلاري ا9198عام كانون الثاني 1قدم  وزاري رياٍ الصل  استقال ها في  

 تشللكيل الللوزاري ف لفةللا ألاةاللمل فللي اليللوم نفسلل   وكللان مللن  للان أع للاتها أرثوذك للني واحللد  هللو نقللوَّل  (196)الحميللد كرامللي

                                                                                                                                                                                     

؛ صقر يوسف صقر، سامي الصلح أول رئيس حكومة رفض أن يكون باشكاتب عند أي رئيس جمهورية، معلومات، 
 .91-99، ص9111، 18بيروت، العدد

   .955؛ عاطف الموسوي، المصدر السابق، ص 811لحد خاطر، المصدر السابق، ص( 188)
 .899علي راغب حيدر احمد، المصدر السابق، ص؛  51-58ابق، صماجد خليل ماجد، المصدر الس (189)
 .99علي حسين نعيم الوائلي، المصدر السابق، ص (190)
، أي قبل يوم واحد من إجراء 8959أيلول 91كان بشارة الخوري قد انتخب من قبل أعضاء كتلته في بيته ببيروت في (191)

بحث وثائقي لفهم  8959-8981االتجاهات الطائفية في لبنان حسان حالق، . االنتخابات الرسمية في المجلس النيابي
ولم يذكر أي من الباحثين هذه االنتخابات سوى حسان حالق، . 18ص، 8989المشكالت اللبنانية المعاصرة ، بيروت، 

هل هو نوع وهل كانت من ضمن المنافسة الداخلية للكتلة البرلمانية ؟ أم هو مفروض على األعضاء قبل التوجه للبرلمان؟ و 
ن هذا االنتخاب كان األول من نوعه أي لم نجد له سابقة في الوزارات التي  من أنواع التوافق السياسي أم ماذا ؟، والسيما وا 

 .تشكلت مطلقاً 
 .989، المصدر السابق، صحسين عبد الحسين عباس الزهيري (192)
 .81-85ناجي كريم الحلو، المصدر السابق، ص (193)
؛ االديب، مجمل 91/9/8959، 581، بيروت، العدد(جريدة)؛ الديار  911المصدر السابق، صعاطف الموسوي،  (194)

 .15، ص8/88/8959، بيروت، 88االحداث السياسية والحربية في شهر، العدد
؛  911؛ عاطف الموسوي، المصدر السابق، ص 95،ص8998، بيروت، 9والدة استقالل، طمنير تقي الدين،  (195)

 .911-919، ص8951، صيدا، 1-1، ج98ي ثالثة أعوام، مجالعرفان، العرفان ف
، أصبح حاكمًا على طرابلس في أثناء 8981، تولى منصب مفتي طرابلس8199ولد في طرابلس: عبد الحميد كرامي( 196)

، أصبح رئيسًا لمجلس 8959شارك في مؤتمرات الساحل، انتخب نائبًا . الحكومة الفيصلية، ومن دعاة الوحدة السورية
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  وسلارن سلامي (197)نصن  ال   أنيط     وزاري ال ملق وال مليد والصناعة والتجاري ومنص  نائ  رئليس مجللس اللوزراء

  وأسللندت وزاري ألاشللطال العامللة ومنصلل  نائلل  رئلليس مجلللس 9198 عللام ب  99 الصللل  إقلل  ءشللكيل وزارتلل  الثانيللة  فللي

 .(199)ن مليال املر (198)الوزراء إق  ألارثوذك ني

حاول الرئيس بشلاري الخلور  أهدئلة الاوضلان السياسلية املتلوتري  وسلك  إلشلراك بعل  السخصليات التلي يمكلن 

 99 تل ليف اللوزاري   فشلكلةا ألاةالمل فلي  (200)سلعد  امللنلأن يتعامل معةا النواب والوزراء بشكل طبيكي  فكلف النائ  

فعللللاد الللللرئيس بشللللاري . (202)  وكللللان مللللن  للللان الللللوزراء فللللي الحكومللللة  الللللوزير السللللا ق فللللي املنصلللل  نفسلللل (201)9191عللللام أيللللار 

وكللللف ريلللاٍ الصلللل   تشلللكيل اللللوزاري  وقلللد حصلللل فيهلللا ألارثلللوذكس علللل  وزاري  9191علللام كلللانون ألاول  99الخلللور  فلللي 

 . (203)ل العامة التي تبوأها ن مليال املرألاشطا

                                                                                                                                                                                     

نهاد حشيشو، عبد الحميد كرامي العروبي ورجل االستقالل تميز بمواقفه الصلبة -:ينظر. 8911، توفي عام8951زراءالو 
 . 98-81، ص9111، بيروت، 18وطباعه الحادة، معلومات، العدد

؛ عاطف الموسوي، المصدر السابق،  58، ص8911جان ملحه، مجموعة البيانات الوزارية اللبنانية، بيروت،  (197)
 .15، ص8/9/8951، بيروت، 9؛ االديب، مجمل االحداث السياسية والحربية في شهر، العدد 911ص

عاطف ؛  8959/ 99/9المجلس النيابي اللبناني، الدور التشريعي الخامس، العقد االستثنائي االول، الجلسة الثانية،  (198)
 .911الموسوي، المصدر السابق، ص

عن  ركية، انتخب نائباً يم، من المدرسة األ8981، حصل على دبلوم تجارة 8191مولد في بتغرين عا: غبلاير المر (199)
 لرئيس مجلس الوزراء مرات عدة، ووزيراً  ، اصبح نائباً 8919-8958عن الكتلة الوطنية، ودورتي عام 8959جبل لبنان

 . 511-515ص المعجم النيابي، عدنان محسن ضاهر ورياض غنام،. 8919خالل مدة نيابته، توفي عام
، وفي 8951، عين وزيرًا 8959، فاز نائبًا عن طرابلس8191مسلم من الطائفة السنية، ولد في طرابلس: سعدي المنال(200)

ضاق : عدنان محسن ضاهر ورياض غنام، نهاد حشيشو، سعدي المنال. 8989توفي. العام نفسه أنتخب رئيسًا للحكومة
 .91-99، ص9111، بيروت، 18رضاه، معلومات، العددذرعًا بالمناورات السياسية فهجر رئاسة الوزارة ب

؛ ناجي  91/1/8951المجلس النيابي اللبناني، الدور التشريعي الخامس، العقد العادي األول، الجلسة الثالثة عشر،  (201)
 .88كريم الحلو، المصدر السابق، ص

؛ عاطف  81-88؛ ناجي كريم الحلو، المصدر السابق، ص 19جان ملحه، المصدر السابق، ص (202)
 . 911الموسوي، المصدر السابق، ص

؛ ناجي كريم الحلو، المصدر  89، ص8915روبير ابيال، لبنان والحياة البرلمانية، بيروت،  (203)
 .81/89/8951، 9119، بيروت، العدد(جريدة)؛  النهار   81السابق، ص
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ل رياٍ الصل  وزارت  الرابعة في اليوم نفس  واستمرت حتى 
ذ
  وأنلاط وزاري ألاشلطال 9195 علام تموز  91ثم شك

 عللللللن الطائفللللللة ألارثوذكسللللللية
ا
ومللللللن جانلللللل   ةللللللر توجلللللل  . (204)العامللللللة ومنصلللللل  نائلللللل  رئلللللليس مجلللللللس الللللللوزراء ليكللللللون ممللللللثل

 . 9190-9191ملزيد من الامتيازات السياسية فكان لةم ذل  في املجلس النيابي  ان عاميألارثوذكس إق  الحصول عل  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، 9951؛ النهار، العدد 11ق، ص؛ جان ملحه، المصدر الساب 891، ص9بشارة الخوري، المصدر السابق، ج( 204)
98/8/8951. 
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 الفصل ال امس

 9191-9101النواب ألارثوذكس ودورهم في املجلس النيابي
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 الفصل ال امس

 9191-9101النواب ألارثوذكس ودورهم في املجلس النيابي

  للملو طللراد عللن  اللملوت  : إقلل  املجلللس النيللابي وهللم 9191أيللار عللام 91جلللس التمثيلللي الثللاني فللي تحللول أع للاء امل

 مللن 
ا
للل ألارثللوذكس كللل

ذ
ونقللوَّل نصللن مللن لبنللان الشللماقي  وإ للراهيم املنلل ر  وشللبل دمللو   وأمللا مجلللس الشلليوت فقللد مث

 ملنكل( 9119-9191)  في حان أصبة في دوري املجلس (206)ونخلة التويني( 205)ج ملان نحا 
ا
شلبل دملو   وة لملو طلراد  : ل

  وتللللللابعةم فللللللي دوري (210)  وعبللللللد هللا نوفللللللل(209)  وج ملائيللللللل نصللللللار(نقللللللوَّل فيللللللاٍ)(208)  وإليللللللا  فيللللللاٍ(207)ونقلللللوَّل نصللللللن

أع للللاء فقلللل   وهللللم شللللارل د للللا   وة للللملو طللللراد  ( 9)التللللي تللللم تقلللللي  أع للللاء املجلللللس النيللللابي فيهللللا إقلللل  ( 9119-9110)

  لللللملو طلللللراد  وةليلللللل كسلللللي   (: 9111-9110)وجلللللاء بعلللللدهم فلللللي اللللللدوري النيا يلللللة  .(211)وإ لللللراهيم  املنللللل ر  ونقلللللوَّل نصلللللن

كللان نقللوَّل ( 9190-9191)أمللا الللدوري ال ململانيللة . (214)  وسللليم تقللل(213)   ونجيلل  نكللد(212)وإ للراهيم  املنلل ر  ونقللوَّل نصللن

  .(217)ثوذكسون مليلال املر  ممثلان عن ألار  (216)  يعقوب الصرا (215)نصن  حبي  أ و شةل  نسي  ن مليلال

                                                           

، اصبح عضوا في مجلس الشيوخ 8991، عين محافظا للشمال عام8198ولد في طرابلس عام: جبران نحاس (205)
عدنان محسن ضاهر ورياض غنام، المعجم النيابي، . 8911، عين نائبا لرئيس الوزرات مرات عدة، توفي عام8998عام
 . 119-111ص

 .899-891المصدر السابق، صلحد خاطر،  (206)

 .891-891المصدر نفسه، ص (207)

، وعمل في 8911، عاد الى بيروت عام8119، سافر الى مصر عام8189ولد في بيروت عام: الياس فياض (208)
عدنان محسن ضاهر ورياض . 8991، توفي عام8999، ونائبا عن الشمال عام8998المحاماة، عين وزيرا للزراعة عام

 . 588-581لنيابي، صغنام، المعجم ا

، 8951للمحامين صبح نقيباً أ، و 8998في نقابة المحامين ، انتخب عضواً 8111ولد في الشوير :جبرائيل نصار (209)
 . 188المصدر نفسه، ص. 8918في ، توفي8999عن جبل لبنان انتخب نائباً 

، توفي 8999با عن جبل لبنان ، درس في كلية القديس يوسف، عين نائ8181ولد في طرابلس عام: عبد اهلل نوفل (210)
 .199-199، صالمصدر نفسه. 8951عام

 .855-859لحد خاطر، المصدر السابق، ص (211)

 .818-851المصدر نفسه، ص (212)
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كللان للنلللواب ألارثللوذكس دور فلللي جلسلللات مجلللس النلللواب  إذ أ للدوا  راءهلللم ومق ملحلللاأهم حيللال مجملللل الق لللايا 

  بعللد أن تقللدم النائلل  إ للراهيم املنلل ر  للاق ملا إقلل  رئلليس 9191حزيللران 99التللي مللرت  هللا لبنللان  وكانلل  أول الجلسللات فللي 

نائلل    ملوطلراد ةطللاب كباللمل فللي املجلللس والل  فيلل  موقفلل  تجللا  املجللس  طاللل  فيلل   مللنة الحكومللة الثقللة  كمللا وجلل  ال

ممثلـي ألامـة "الحكومة  وأكد   ن عدم وجود ألاحزاب السياسية  َّل يعني من َّل يوجد من يدافع عن اللبنانيان  ولكلن 

حزب طبيعي قوي يمكننا ان نطلـق عليـه اسـم حـزب الـدفاع الـوطني عـن الحقـوق العموميـة ويلـزم ان تعتقـد ألامـة 

ع حكوم هــا التنفيذيــة ا هــا ال تجــد ولــن تجــد بيننــا تحزبــات للأ صــيات مطلقــا وا هــا ســترى دائمــا فــي هــذا املجلــس مــ

. النيــابي تأييــدا ثابتــا لكــل عمــل ولكــل بيــان يايتــه منفعــة هــذه الدولــة الصــايرة وتحســين ادارعهــا والجمــع بــين ابنا هــا

راء ياية اساسية وهي ان يعتقـد الشـعب قبـل كـل  ـ يء يلزم على الحكومة التنفيذية ان تسعى في جميع اعمالها و 

على اختالي ملله ان الحكومة هي حكومة الجميع الرائدا لها الا املنفعة العمومية وا ها ليست مطلقا حكومة فئة 

  كما طال  الحكومة  إجراء إلاصلحات عل  املسلتويات الاقتصلادية والسياسلية "واحدة في هذه ألامة ضد فئة اخرى 

 . (218)نية كافة  وتنفي  املشارنعوألام

مللللللع املللللللزارعان اللبنللللللانيان فوجلللللل  مللللللع  9191ءشللللللرين ألاول عللللللام 91ت للللللامن النائلللللل  إ للللللراهيم املنلللللل ر فللللللي جلسللللللة 

آلاةللرين  استفسللار إقللل  الحكومللة طاللل  فيللل  مللنة السلللف والقلللروٍ للمللزارعان للسللتمرار فلللي  (219)مجموعللة مللن النلللواب

                                                                                                                                                                                     
، 8998، درس في المدرسة الروسية، انشأ شركة للكهرباء، عين نائبا عن البقاع عام8118ولد في زحلة: نجيب نكد (213)

 .191هر ورياض غنام، المعجم النيابي، صعدنان محسن ضا. 8919توفي عام

، درس الحقوق في المعهد الفرنسي ساهم في تأسيس الكتلة الدستورية، انتخب 8191ولد في كسروان عام: سليم تقال (214)
 . 91المصدر نفسه، ص. 8951، عمل في العديد من الوزارات، توفي عام8959-8998عن جبل لبنان

، حصل على شهادة الحقوق من إسطنبول، تولى العديد من المسؤوليات في 8111عامولد في حاصبيا : نسيب غبلاير (215)
عدنان . 8988، توفي عام8959في سورية ، انتخب نائبا عن الجنوب عام 8991الحكومة الفيصلية، كان من قادة ثورة 

 .911-911محسن ضاهر ورياض غنام، المعجم النيابي، ص

ثم دخل المدرسة الفرنسية في بيروت وتخرج طبيبا فيها، انتخب  8911مال عامولد في محافظة الش: يعقوب الصراف (216)
 . 911-911المصدر نفسه، ص. 8911، توفي عام8915عن عكار، اصبح وزيرا للصحة عام 8959عام

 .811-819لحد خاطر، المصدر السابق، ص (217)

 . 95/1/8991الجلسة الثانية، ، الدورة االستثنائية االولى، العقد االول، المجلس النيابي النيابي(218)

، الدور المجلس النيابي النيابي. صبحي حيدر، ابراهيم المنذر، محمد عمر بيهم، يوسف الخازن: كان النواب هم (219)
 . 91/81/8991التشريعي االول، العقد األول، الدورة العادية األولى، الجلسة الثانية، 
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ملعلوم انه تقـرر اعطـاء بـذار للمـزارعين بسـفب عطـل املواسـم فـي هـذه السـنة من ا"أعمالةم  ومما جاء في الاستفسلار

ولقد ابتدأت الحكومة تسلف املزارعين املبـالغ الالزمـة لهـذه الاايـة ولكـن بلانـا ان مزارعـي قريـة اللبـوة التابعـة قـد 

 فمــا هــي طلبــوا ســلفة علــى الاصــول فلــم تعطهــم الحكومــة شــيئا وعليــه فإننــا نســأل الحكومــة اذا كــان هــذا 
ً
صــحيحا

 . (220) "الاسباب الداعية إلى رف  الحكومة اعطاء مزارعي قرية اللبوة البذار الالزم لهم اسوة بايرهم

إقل  أن  يلان الحكوملة  وأع لمٍل علل  مجموعلة  9195كانون الثاني علام 95أشار النائ  شبل دمو  في جلسة 

تراهلللا نالللمل مناسلللبة  أو لللليس لةلللا جلللدور فلللي الجةلللاز  ملللن فقراتللل   التلللي نصللل  علللل  توجللل  الحكوملللة للطلللاء الوفلللائف التلللي

  ومثهللللا عللللدم 
ا
إلادار  اللبنللللاني  وطال هللللا  للللإجراء إلاصلللللحات  والق للللاء عللللل  الفوضللللنى التللللي يعللللاني مثهللللا اللبنللللانيون جميعللللا

تخفلي  ال للرائ   أو القللاء القلب  عللل  املختلسللان الحكلوميان  كمللا وجلل  كلمتل  للحكومللة   ثهللا نالمل واثقللة عللل  تنفيلل  

 .(221) رنامجةا  الكامل

  
ا
أمــا مــا قالــه ألاســتاذ شــبل دمــوس مــن أن الــوزارة ييــر ": دفللع ذللل  رئلليس الللوزراء إقلل  التللدةل وإجا تلل  قللائل

واثقــة ممــا يجــب علشهــا أن تعملــه فــإذا راجــع البيــان وجــد أننــا قلنــا إ هــا فــي الحــالتين ال تخطــو خطــوة بــدون التحقــق 

أو قانون إال بعد التعمق والدرس وهذا هو الصواب ألنه ال يمكـن للـوزارة  والتعمق أي أ ها ال تلغي وظيفة بمرسوم

 والاندفاع آخـذ مأخـذه منهـا
ً
 إذا كـان فـي . أن تعمل عمال

ً
ألنـه كمـا أن الاقتصـاد واجـب كـذلك الاقتصـاد يكـون مضـرا

هــذا مــا . مييــر محلــه وإذا تــأت  عنــه تعطيــل فــي مصــالم العبــاد وحــرم مــأمورين أصــحاب عــائالت مــن وســائل معيشــ ه

نتردد في هـل هنـا  ضـرورة اصـدار مرسـوم أو قـانون . نشك فيه ال في برويرامنا الذي هو السير املنتظم والاقتصاد

 . (222)"في إلااء وظيفة وهذا تردد العاقلين

تكللللم النائللل    ملوطلللراد فلللي الجلسلللة نفسلللةا  وأشلللار إقللل  أن اللللتمعن فلللي التشلللكيلة الحكوميلللة  قلللد جلللاء ملصللللحة 

  وهو ما ن  عليها الدستور  وهو وحد  ي من التقدم لإمة والتوازن في إلاداري  ودعا جميع النلواب  اللبنانيان
ا
جميعا

 . (223)أن يقفوا إق  جان  الحكومة ودعمةا لتحقيق  رنامجةا الحكومي

تلابع النائلل  شلبل دمللو  مداةلتلل  املسلتمري فللي جلسللات املجللس املخصصللة ملناقشللات البيلان الللوزار   ففللي 

  أفةللر  لل ن البيللان الحكللومي  َّل يلبللي احتياجللات وطموحللات الشللع  اللبنللاني  َّلسلليما 9191كللانون ألاول عللام 90ة جلسلل

وأن ال ملنللللام  الحكللللومي نلللل  عللللل  أن نللللٍر الحكومللللة هللللو تللللوفامل ألامللللوال اللزمللللة فللللي صللللندوق الحكومللللة  لحيللللاء بعلللل  

                                                           
 . 91/81/8991ألولى، الجلسة الثانية، ، الدورة العادية االمجلس النيابي النيابي(220)

، 8911، بيروت ، 8، مج8915-8991، البيانات الوزارية ومناقشاتها في مجلس النواب (إعداد)يوسف قزما خوري (221)
 .89ص

 8991، الدورة االستثنائية األولى لعام8991العقد العادي الثاني لسنة المجلس النيابي النيابي، (222)
 .  8/8991/ 81الجلسة األولى، 

 .88يوسف قزما خوري، المصدر السابق، ص (223)



 

 

  53 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          منةألاز 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 حسين عبد الحسين عباس الزهيري : ألاستاذ املساعد الدكتور          9191  – 9191مسيحيو لبنان ألارثوذكس من الاحتالل حتى الجالء    

 

تــوفير علــى نفقــة الادارة العامــة والعدليــة وعلــى نفقــة لــم تــذكرها فــي البرنــامي اي ان يكــون هــذا ال" املشللارنع  إَّل أثهللا 

الذين يسـتطيعون تأديـة الضـرائب دون ...توفير املال من"  وشدد عل  أن يكون "املعاري والصحة والاسعاي العام

ان تمس رفاهي هم بأذى اعن بهم اصحاب الايرادات التي تعد بألوي الليرات الذهبية ال على نفقة طالب العلم من 

وال يجوز ان تختصر الحكومة ... اء وال علي نفقة املرض ى من البائسين املحتاجين وال على نفقة عامة الشعبالفقر 

  وطال    روري أن "إلى حد يحرمه من هذه املنافع قصد احياء بع  املشارشع التي ربما ال ينتفع بها الا املوسرون

 .(224)لشع  املختلفةتقوم الحكومة  إجراء إلاصلا ال ريبي وتوحيد  ان ف ات ا

 النائللل    ملوطلللراد فلللي الجلسلللة  وأ لللان  للل ن الضلللجة التلللي قامللل  حيلللال البيلللان اللللوزار   أتللل  ملللن  
ا
تحلللد  أي لللا

ءع للللمٍل عللللل  التخفللللي  الحكللللومي  الوفللللائف  وةمللللا أن الللللبلد تطللللل  : تطاللللل   اَّلصلللللا  وألاةللللرر : وجتهللللي نظللللر  ألاوقلللل 

صــديقي الاســتاذ إميــل اده رئــيس الــوزارة كــان يمكنهــا أن تــأتي  وهــذه الــوزارة فشهــا كــل قــانوني ضــليع اخــا"الاصلللا 

بمــا تريــد عملــه بصــياة مشــروع وتطلــب التةجيــل باملصــادقة عليــه واملجلــس مســتعد مثلهــا لالصــال  وال يتــأخر عــن 

رة وهــا نحــن والحمــد ا وجــدنا وزا"  طللل  مللن الجميللع أن يعطللوا الللوزاري ثقلل همه لثهللا "موافق هــا فــي مــا بــه خيــر الــبالد

نريـد ان تبـدأ باملشـارشع املنتجـة . تأخذ على عاتقها املسؤولية وانجـاز املشـارشع فلتأتنـا باالقتصـاد وباملشـارشع املنتجـة

 قريــة يبلــغ محصــولها مئــة الــف كيلــو يجــب ان تأــجع وتســاعد 
ً
 كصــناعة الحريــر وهــي املــورد الاكبــر للــبالد مــثال

ً
أوال

 . (225) "ها هذا العملليبلغ املئتين هذه هي الوزارة التي نطلب من

تلللابع النائللل  ج ملائيلللل نصلللار فلللي كلمتللل  النلللائبان السلللا قان  وطالللل   اصللللا املنلللاطق اللبنانيلللة  التلللي يمثلةلللا والللي 

نحن نـواب املنـاطق مهمنـا بـاول درجـة املحافظـة علـى مناطقنـا وعلـى حقـوق منتخبينـا التـي ال تتعـارا " جبل لبنان  

ان تنـازل املجلـس عـن سـلطته خيانـة وطنيـة وخـرق للدسـتور ولكـن "اي لا إقل   واشلار فلي كلمتل . "مع املصلحة العامة

في مسألة املراسيم الاشتراعية انقسم علماء القانون فئتين فئة تـرى ان اعطـاء هـذا الحـق للحكومـة ال يختلـف مـع 

 . (226)"الدستور وفئة ثانية ترى انه يخالف الدستور فاملسألة مسألة وجدان ورأي

كلانون  11فلي : ي إلي   إق  أن ألارثوذكس قد تولوا منص  رئيس املجلس النيابي ملرتان  ألاوقل ومما تجدر إلاشار 

 للمجللللس  ثللم تبعللل  النائللل    ملوطلللراد حتلللى 9119ءشلللرين الثلللاني علللام  91 -الثللاني 
ا
 99  وكلللان النائلل  شلللارل د لللا  رئيسلللا

 .  (227)9118ءشرين ألاول عام 

ن النائل    ملوطلراد فلي جلسلة    وسل  هيلال كبالمل ملن قبلل النلواب  وملن ح لر الجلسلةه 9110شلباط علام 9 لاذ

نتيجة للكلمة التي ألقاها أحد النواب السنة  وهو أمان املقلدم ملن كتللة طلرا لس  والتلي طالل  فيهلا  إنفصلال طلرا لس 

ب اتةجـــ":   وأشلللار   ملوطلللراد إقللل  أن(228)علللن لبنلللان  وأن لللمامةا إقللل  سلللورية  مملللا أثلللار حفيظلللة أنلللل  النلللواب فلللي املجللللس

املســألة بســيطة ان مدينــة طــرابلس ككــل فــرد حــر فــي . كيــف انكــم لــدى برهــان قــاطع علــى توحيــد القلــوب تتةجبــون 

                                                           
 .89/8999/ 88الدور التشريعي الثاني، العقد العادي الثاني، الجلسة الخامسة، المجلس النيابي النيابي، ( 224)
 .11يوسف قزما خوري، المصدر السابق، ص (225)
 .11يوسف قزما خوري، المصدر السابق، ص (226)
 .خالل المدة المذكورةراجا محاضر مجلس النواب  (227)
 .81-89، صنفسهالمصدر  (228)
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اطلــــب إلــــى الــــرئيس حمايــــة كالمــــي ... داره، حــــر فــــي شــــعوره، فــــي فرنســــا تجــــدون مقاطعــــات ليســــت علــــى رأي الاك ريــــة

ذلــك ـــــــــ اقــول ال يكــون لكــم علــم بــاالمور  واملحافظــة علــى النظــام، اقــول لكــم اقــول ـــــــــ وال تؤاخــذني اذا اعتقــدتم ييــر 

اطلـــب ...لبنـــان صـــاير، فـــي مجلـــس نـــواب انكلتـــرا كـــان فـــي نـــواب ارلنـــديون ال يطلبـــون الالتحـــاق بـــانكلترا... السياســـية

كانت طرابلس وكنا نحن مختلفين، باملعاهدة سعينا السعي الجميل الستمالة قلوب اخوان . املحافظة على النظام

ان طــــرابلس تــــأتي اليــــوم الــــيكم . ن، واليــــوم تــــاتيكم بينــــة علــــى يــــد النائــــب، ان القلــــوب تجمعــــتلنــــا بلبنــــان إلــــى لبنــــا

 . (229)"ليس الائتالي على وزارة، ان الائتالي هو ائتالي القلوب. هذا هو الائتالي الحقيقي. وترفضون ذلك

  وأشللللار إقلللل  وتكلللللم النائلللل  إ للللراهيم املنلللل ر فيهللللا  9110 ذار عللللام  90عقللللدت جلسللللة املجلللللس النيللللابي فللللي 
ا
مطللللوَّل

 
ا
وددت لــو ان "  :اقت لاب البيلان اللوزار   وعلدم اسلتيفائ  لكاملل الاحتياجلات التلي يطالل   هللا اللبنلانيون  وصلرا قلائل

 لكانـت الفائـدة أعـم . وزادت بضعة اسطر على بيا ها هذا املوجز. الوزارة الكريمة اخذت بضعة ايام اخرى 
ً
وللو )اذا

 
ا
ولعلهــــا رأت ان الايجــــاز ابلــــغ مــــن الاطنــــاب . زاد فــــي الرقــــة حتــــى انقطعــــا: قــــول الشــــاعرلــــئال يصــــم فشهــــا  (كانلللل  كلمللللا

 ( هذه املرة)والتطويل او ا ها آثرت 
ً
اذا كـان ذلـك كـذلك فعلـى هـذه النيـة الطيبـة وتجـاه . ان تقول قليال وتفعل كثيـرا

 .(230) "هذا الاتحاد املقدس، ال على هذا البيان املوجز، نولشها الثقة التامة

ان ابنــاء لبنــان اتفقــوا فــي ســفيل لبنــان، وهــذه ": دا النائلل    ملوطللراد الحكومللة فللي الجلسللة نفسللةا  فلل كرملل 

، ونقـــول للـــوزارة 
ً
ان ... ان هــذا املجلـــس يتطلـــب منهــا مشـــارشع قانونيـــة... الحالــة الجديـــدة تخــتلد لهـــا صـــدورنا فرحــا

. علـــى الاخـــا عالقتنـــا مـــع شـــقيقتنا ســـورياالشـــعب يتطلـــب ان ال تفكـــر الا بخدمـــة الـــوطن والقضـــايا الاجتماعيـــة و 

ولنـــا الامـــل ان مـــع مســـاعدة ووســـاطة . فلبنـــان ال يقبـــل ان يعامـــل شـــقيقته ســـوريا الا بـــاالخوة وهـــذا مـــا يطلبـــه منهـــا

 . (231)" وليحيى لبنان. الدولة الافرنسية ستكون عالقاتنا مع سوريا ل ير لبنان

 9115ءشللرين الثللاني عللام 91املجلللس التللي عقللدت فللي  أصللر النللواب ألارثللوذكس عللل  حقةللم فللي الكلللم فللي جلسللة

ملناقشلللة ألاوضلللان الداةليلللة فلللي لبنلللان  وحقلللوق  قيلللة الطوائلللف ألاةلللرر  إذ ركلللز النائللل  إ لللراهيم املنللل ر علللل  دعلللم أ نلللاء 

 
ا
 نـــواب جبـــل لبنـــان نؤيـــد كـــل كلمـــة ": الطائفللة الدرزيلللة فلللي مطالبلللاأهم  وتنفيللل  املشلللارنع الخاصللة  هلللم  قلللائل

ً
نحـــن أيضـــا

الهـــا فـــي هـــذا املوضـــوع، اننـــا نحتـــرم الطائفـــة الدرزيـــة ونعتـــري بخـــدماعها ومواقفهـــا املجيـــدة فـــي ســـفيل لبنـــان ونحـــن ق

  وطالل    لروري "بصفتنا نواب عن منطقة جبـل لبنـان نمثـل مثـل ألاميـر مجيـد هـذه الطائفـة ونـدافع عـن حقوقهـا

املســألة الجوهريــة التــي كنــا "  إذ إن (232)  املشلل ملكةملنة ألامللوال التللي تجبللى مللن املفوضلية الفرنسللية واملعروفللة  املصللال

نشــير إلشهــا فـــي املجــالس الســابقة هـــي مســألة املصــالم املشـــتركة، مــا كنــت أريـــد أن أقــول كلمــة بهـــذا املوضــوع لـــو ان 

، أجــاب علــى كــل  ــ يء مــا عــدا هــذه النقطــة
ً
فــي أيــام وزارة ألاحــدب صــر  . معــالي وزيــر املاليــة تكلــم عنــه ولــو تلميحــا

                                                           

 .8998/ 9/9الدور التشريعي الثالث، العقد االستثنائي الرابا، الجلسة االولى،المجلس النيابي النيابي،  (229)

 .15يوسف قزما خوري، المصدر السابق، ص (230)

 .88/9/8998، الجلسة الثانية، الدور التشريعي الثالث، العقد العادي االولالمجلس النيابي النيابي،  (231)

 .815يوسف قزما خوري، المصدر السابق، ص (232)
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لــــوزارة ان واردات املصـــالم املشــــتركة ال تقـــل عــــن العشـــرة ماليــــين ليـــرة وان نصــــيب لبنـــان منهــــا ال يقـــل عــــن رئـــيس ا

اننا نطلب حصتنا من هذه ألاموال، نطلب من الحكومة ان تبـين لنـا الاسـباب التـي تحـرم لبنـان مـن . الثالثة ماليين

و حصــلنا علــى ربــع نصــيبنا مــن املصــالم هــذه الحصــة، كــل مطالــب ألاســتاذ ســالم جوهريــة وجــديرة بــالنظر ولكــن لــ

 من الضرائب
ً
هـذه السـنة : فليقولـوا لنـا اقفلـوا هـذا البـاب ال ان يقولـوا لنـا. املشتركة لكنا وفرنا على املكلفين كثيرا

الحكومة تا  الطري وال تقول لنا كلمة في املوضوع، قبل طر  مسألة الثقة اطلب . نعطي وهذه السنة ال نعطي

 . (233) "وخكلمة بهذا ال ص

 في جلسة املجلس النيابي فلي 
ا
  فقلد دعلم الحكوملة فلي 9199تملوز علام  99تكلم النائ  يعقوب الصرا  طويل

هذا بيان ثاني يلقيه دولة الـرئيس ولـوال " :كلمت   ولكن  أعاب عليها عدم وضوا السياسة الداةلية  وأشار النائ  إق 

 يحمل املن والسـلوى التقاليد الدستورية لكفيناه مؤونة تحضيره وتد
ً
 شامال

ً
بيجه ولقلنا ان بيانك الاول كان كافيا

واستقبل بكثير من التأييد والارتيا  لم تعرفهما حكومة قبلهـا فتنفسـنا الصـعداء ومـا زلنـا نسـجل لهـا الحسـنة تلـو 

 
ً
 مسـتقال

ً
وبـالريم الحسنة حتى أصبحت لدينا مجموعة من البركات الوطنية نستطيع ان نقول اننـا أصـبحنا شـعبا

مـن مضــ ي عشــرة اشــهر ال نــزال نقــول اننــا جيــاع وعطا ـ ى وســفب ذلــك ان داخــل البيــت اللبنــاني قــد اهمــل وتطلــب 

   (234) "الحقل ال ار ي من الجهد اك ر من حدوده
ا
واسمحوا لي ان اقـول ليسـت العبـرة فـي الديباجـة ": ثم أكمل قائل

ان الازمــة ليسـت فــي الحكومــة ...ديــة السـرشعة ييــر املنقوصـةاملنمقـة وال بــالوعود املعسـولة بــل العبـرة باالعمــال املج

 ســـبفته هـــذه الفوضـــ ى فـــي الـــدوائر فأتـــت علـــى كـــل انســـجام فـــي الاعمـــال
ً
ان هـــذا الجـــي  مـــن .بـــل فـــي النفـــوس ايضـــا

 
ً
وهم عالة على ال زينـة التـي يكـون مصـيرها الـدمار ومـا قلتـه عـن املـوظفين اقـول عـن ...املوظفين الذي حشر حشرا

واذكركم بامللحقات فيما يختا باالعاشة ... فاطلب من الحكومة ان تعطي الصحف حرية اوسع...مةهيبة الحكو 

 . (235)"فالفال  يأكل اعاشته باسعار عالية واملدني يأكلها باسعار بخسة

 فللي جلسللة مجلللس النللواب املنعقللدي فللي     
ا
 طللويل

ا
  بعللد أن  للدأ 9198أيلللول عللام 1تحللد  النائلل  حبيلل  أ للو شللةل حللديثا

 ال ملحيللل    ع لللاء الحكوملللة  إَّل أنللل  أعلللاب عليهلللا  ياثهلللا اللللوزار   الللل   أقتصلللر علللل  دراسلللة مشلللاكل اللللبلد  وللللم يقلللدم 

 
ا
وقـد رأيـت فـي هـذا البيـان صـورة طبـق ألاصـل ": املشارنع الكفيلة  تطيامل الواقع ال   يعاني من  اللبنانيون  ف كر قائل

 . لســــابقةعــــن جميــــع البيانــــات التــــي تقــــدمت بهــــا الحكومــــات ا
ً
ال يكفــــي أن نقــــول نأــــجع ...ألن القــــول لــــم يعــــد كافيــــا

 يجب الاختيار بين الطـرق وألاسـاليب وأنـا عـن ثقـة . الصناعة وأنا كنائب أريد أن أعري كيف تأجع الصناعة
ً
فإذا

بــــــأن الحكومــــــة ســــــتحل مالحظــــــاتي محلهــــــا فتختــــــار ملواجهــــــة املشــــــاكل الطريــــــق ألاصــــــلم املنطبقــــــة علــــــى النظريــــــات 

  وطاللللللل  (236) "يـــــة فتأـــــجع الصـــــناعات بطـــــرق تكفـــــل مصــــــلحة املســـــ هلكين قبـــــل مصـــــلحة الرأســـــماليينالديمقراط

                                                           

 . 8991/ 81/88الدور التشريعي الرابا، العقد العادي الثاني، الجلسة الثانية، المجلس النيابي النيابي،  (233)

 .851يوسف قزما خوري، المصدر السابق، ص (234)

 . 8955/ 88/8الخامس، العقد االستثنائي الثالث، الجلسة االولى،الدور التشريعي المجلس النيابي النيابي، ( 235)

 .811يوسف قزما خوري، المصدر السابق، ص (236)
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 الحكوملللللة  تصلللللفية املصلللللال  الخاصلللللة ملللللع فرنسلللللا  َّل سللللليما دوائلللللر ألاملللللن العلللللام  واملراقبلللللة ال مليديلللللة  ومراقبلللللة الحلللللدود 

وممللللا تجللللدر . (237)ة ألاجنةيللللةمصللللفاي طللللرا لس  واملراقبللللة عللللل  سللللك  الحديللللد واملرفلللل   وق للللية جلللللء القللللوات العسللللكريو 

-9110)توَّلهللا النائلل    ملوطللراد فللي دوري: إلاشللاري إليلل  أن ألارثللوذكس تولللوا منصلل  رئاسللة مجلللس النللواب مللرتان  ألاوقلل 

 .(238)عندما أصبة النائ  حبي  أ و شةل 9191  والثانية في عام(9115

أثناء انعقاد الجلسلات النيا يلة  ودعلوا فلي استطان النواب ألارثوذكس في تبني العديد من املواقف الكباملي  في 

مطالباأهم املختلفة إق  ضروري قيام الحكومات  تنفي   رامجةا التي ت عةا  وتحقيق مطال  جميع اللبنانيان عل  حلد 

سلواء وملن دون اسلتثناء  وكلانوا قلوي ضللانطة علل  اللرنم ملن قللة أعلدادهم فللي بعل  ألاحيلان  إَّل أثهلم كسلبوا ود كثاللمل 

ألامللر اللل   انعكسلل  أثللار  بشللكل كباللمل عللل  أ نللاء . ء الحكومللات  والعمللل عللل  تنفيلل  مطالبللاأهم التللي يللدلون  هللامللن ر سللا

  وملا تابعةلا 9191الطائفة ألارثوذكسية  في تبني الق ايا الوطنية  التي مرت  هلا لبنلان َّل سليما فلي أزملة املرسلومان علام

 .  9191من أحدا  حتى عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 8951/ 9/9الدور التشريعي الخامس، العقد االستثنائي األول، الجلسة الثانية، المجلس النيابي النيابي، (237)

 .راجا محاضر مجلس النواب خالل المدة المذكورة  (238)
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موقف ألارثوذكس من التطورات السياسية 

 9191-9192اللبنانية
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 الفصل السادس

 9191-9192موقف ألارثوذكس من التطورات السياسية اللبنانية

أزملة سياسلية كبالملي فلي لبنلان  بعلد أن أصلدرت املرسلومان  9191حزيلران علام  90أثارت حكومة أيلوب ثا ل  فلي  

 إق  ( 99)إذ ت من املرسوم ألاول زيادي عدد املقاعد النيا ية من   (239) (81)و( 91)التشرنعيان 
ا
 ( 89)مقعدا

ا
  (240)مقعدا

  في حلان حصلل املسللمون علل  ( 19)وأعطي املسيحيان في  
ا
  كملا تلم احتسلاب املسليحيان املقيملان ( 99)مقعدا

ا
مقعلدا

لا املرسلوم . (241)في الخارل من ضمن املقيمان فلي اللداةل الثلاني فقلد وزن املقاعلد النيا يلة حسل  املنلاطق والطوائلف  أمذ

وه ا ما يعد مخالفة . (242)مقاعد فق   زيادي مقدارها مقعدين عن السا ق( 1)وقد حصل ألارثوذكس في املرسوم عل  

  التللللي علللل  أساسللللةا تلللم توزنللللع املناصللل  الحكوميللللة  ومقاعللللد 9119صلللريحة للنسللللبة السلللكانية التللللي أقرهلللا إحصللللاء علللام

 عللن  نلود الدسللتور ألاةللرر مج
ا
  هلا  ف للل

ا
وَّل نسلتبعد  لل ن ألازمللة السياسلية قللد ةلق هللا . للس النللواب  لان الطوائللف عمللل

املفوضية الفرنسية في لبنان ه نتيجة لل طوط الكباملي التي حصل  لةا من جراء التدةل ال مليطاني في الش ن اللبناني  

السياسللية اللبنانيللة إقلل   ريطانيللا  ممللا جعللل السلللطات الفرنسللية وللليس ذللل  فحسلل    للل انتقللال وَّلء أنللل  القيللادات 

ءسللك  لفللٍر نفسللةا  للالقوي  َّل سلليما بعللد حالللة ال للعف والاثهيللار اللتللان مللرت  همللا جللراء الاحللتلل ألاملللاني لراضلليها فللي 

 .            ومساعدي  ريطانيا لةا من  ذل  التاريي9191حزيران عام

 للقللرارات التلللي أصلللدرأها الحكومللة  وسلللعوا مللن ةللةلللا إقللل  أن  9191 علللاميلللران فللي حز تبنللى ألارثلللوذكس       
ا
 مؤيلللدا

ا
موقفللا

يفرضللوا أنفسلللةم عللل  الواقلللع السياالللني اللبنللاني  َّل سللليما بعللد أن حصللللوا علللل  دعللم السللللطات الفرنسللية  ألاملللر الللل   

ثا ل   لل ا سلارن ألارثلوذكس إقل   دفع جميع القور السياسية والطوائف اللبنانية  إقل  رفل  ملا قامل   ل  حكوملة أيلوب

 .التمس   الحكومة  عن طريق توِل   ملوطراد الحكومة املؤقتة  التي أة ت عل  عاتقةا إجراء الانتخا ات النيا ية

لعلللللل سلللللة  اةتيلللللار السللللللطات الفرنسلللللية لإرثلللللوذكس  هلللللو املقبوليلللللة التلللللي يتمتعلللللون  هلللللا ملللللن قبلللللل الطوائلللللف  

اسلللللتطان   ملوطللللراد ملللللن إعلللللادي ألاوضللللان السياسلللللية إقللللل  طبيع هللللا   التعلللللاون ملللللع  وقلللللد. 9191اللبنانيللللة ألاةلللللرر منللللل  عللللام

السلللطات الفرنسللية وال مليطانيللة  وأجريلل  الانتخا للات النيا يللة  بسللةولة تامللة بعللد امتصللاص ألازمللة  التللي ان هلل   إعللادي 

  توز ( 88)توزنع املقاعد النيا ية من جديد  إذ أصبة عدد أع اء املجلس النيابي 
ا
ع   ان املسليحيان جمليعةم مقعدا

 كان لإرثوذكس مثها ( 11)
ا
 للطوائف إلاسلمية جميعةا( 98)مقاعد  و( 8)مقعدا

ا
 . مقعدا

                                                           
 .89عدنان اسكندر انطوان، المصدر السابق، ص (239)
 .811، ص8981بدر الدين عباس الخصوصي، القضية اللبنانية في تاريخها الحديث والمعاصر، القاهرة،  (240)
بشأن  8995/ 89/8بتاريخ 9من القرار رقم 9و 9و 8الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية، بيروت، تحرير المواد  (241)

 . 99/1/8959، 5111مهورية اللبنانية، العددانتخاب نواب الج
الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية، بيروت، توزيا كراسي مجلس النواب بين المحافظات وتخصيص هذه الكراسي  (242)

سليمان تقي الدين، ؛  85عدنان اسكندر انطوان، المصدر السابق، ص؛  99/1/8959، 5111بالطوائف المختلفة، العدد
 .991ت، ص.الطائفية في لبنان، بيروت، دالمسألة 
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وقللللللد توافقللللللل  جميلللللللع الطوائلللللللف عللللللل  ذلللللللل   وان هللللللل  أزملللللللة املرسلللللللومان  تللللللدةل مباشلللللللر ملللللللن قبلللللللل الفرنسللللللليان 

سلللللتقلقي الللللل   تمخللللل  علللللن هللللل   ألازملللللة الللللل ين اسلللللتثمرا ذلللللل  فلللللي تبنلللللي الاتجلللللا  الا . وال مليطلللللانيان  وسلللللاطة ألارثلللللوذكس

 .الطائفيةه ليكون لةم دور في الحصول عل  بع  الامتيازات املباشري من الاتفاق الطائفي ال   عر   امليثاق الوطني

 9192امليثاق الوطني عام: أوال

طائفة ألارثوذكس  مظةر  أفةرت أزمة املرسومان الخلفات الكباملي  ان الطوائف اللبنانية  َّل سيما بعد أن فةرت      

املنق  لجميع اللبنانيان  وهو ما جعلل الطائفلة املارونيلة ءعملل علل  إعلادي نفوذهلا ملن جديلد علل  الطوائلف املسليحية  

ألامر الل   دفلع السياالني امللاروني بشلاري الخلور   إقل  لقلاء سياالني ثلاني أك لمل الطوائلف فلي لبنلان  أَّل وهلو السلني ريلاٍ 

   منزل ألاةامل قبل إجراء الانتخا ات  ليعلنا   ثهما يمثلن أك مل طائفتان في لبنان من 9191 ب عامالصل  في ثهاية شةر 

 للان املسلللمان واملسلليحيان فللي لبنللان   (244)  وتمكنللا مللن التوصللل إقلل  صلليطة وطنيللة ناللمل مكتوةللة (243)حيللث العللدد السللكاني

إليهمللا    وان لللللم (245)أةللرر فللي منللزل بشللاري الخللور    التقيللا مللري9191وبعللد إعلللن نتللائ  الانتخا للات فللي شللةر أيلللول عللام

 علللن الطائفة الشيعيلة  (246)السيااني الشيكي صل مل  حملادي
ا
  .(247)ممثل

 فلللي ملللا  يلللثهم علللل  املبلللادأ ألاساسللية للميثلللاق والللي 
ا
يتخلللل  املسللللمون علللن املطالبلللة  الوحلللدي : تللم الاتفلللاق شلللفةيا

 ودولللة وهللو ذو وجلل  عربللي  ولسللان عربللي  وَّل يقطللع السللورية  أو الوحللدي العرةيللة الشللاملة  ويقبللل
ا
 وكيانللا

ا
ون  لبنللان وطنللا

ويتخل  املسيحيون عن الحمايلة الفرنسلية  ويت لامنون   (248)علقات  وصلت   التي أقامةا مع الطرب من  عةود طويلة

 
ا
  مع املسلمان في إنشاء الوطن املستقل والدولة املستقلةه لن لبنان دولة مستقلة استقلَّل

ا
 وكامل

ا
 .(249)تاما

                                                           
، 9، السنة8بغداد، العدددار الشؤون الثقافية، ، (مجلة)فاق عربية آ التصور التاريخي لألزمة اللبنانية، نجالء عطية،(243)

 . 19، ص8915
ت، .، بيروت، دحسان حالق، الجذور التاريخية للميثاق الوطني اللبناني ما دراسة لالتجاهات الوحدوية واالنفصالية (244)

 . 95ص
دراسة في االزمة اللبنانية الفرنسية  –عبد االمير محسن االسدي، الشيخ بشارة الخوري من الرئاسة الى االعتقال  (245)

 .91-95، ص9111، 8، كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية، العدد(مجلة)م، السياسية الدولية 8959عام
، رحل جمال باشا السفاح عائلته الى خارج 8988، دخل الى المدرسة عام8911عام ولد في الهرمل: صبري حمادة (246)

. 8981ذ كان من الموالين لهم، توفي عام، إ 8991لبنان، قام الفرنسيون بتكبير عمره ليشارك في االنتخابات النيابية عام
، بيروت، 18سية، معلومات، العددعروبي آمن بلبنانيته وطالب بإلغاء الطائفية السيا: صبري حمادةصقر يوسف صقر، 

9119. 
مصطفى بكري، أبعاد ؛ 995-999حسين عبد الحسين عباس الزهيري، الشيعة ص-:للمزيد عن دور الشيعة ينظر (247)

 . 891، ص8915، 81، القاهرة، العدد(مجلة)اللعبة الطائفية في لبنان، السياسة الدولية 
؛ باسم الجسر،  81ص، 8991، بيروت، 8951–8991اني إلى الجالءعصام كمال خليفة، من الميثاق الوطني اللبن(248)

 .189، ص8999، بيروت، (لبنان في تاريخه وتراثه)مقدماته، والدته، مضمونه، تطبيقه : 8959الميثاق الوطني لعام
 .98-91، ص8919دراسة سياسية مركزة عن سياسة لبنان الخارجية، بيروت، : فؤاد عمون، سياسة لبنان الخارجية (249)
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 عللن توزنللع الوفللائف العامللة  للان  
ا
  ف للل

ا
 عللادَّل

ا
يللتم توزنللع املناصلل  الرئيسللة فللي الدولللة  للان الطوائللف توزنعللا

 لهميللة كللل طائفللة  وكفللاءي أ ناتهللا
ا
عللدذ امليثللاق الللوطني اللبنللاني    للل ا فقللد (250)الطوائللف  حسلل  النسلل  املقللرري  وفقللا

 ملللن السياسلللية اللبن
ا
 مركزيلللا

ا
انيلللة  واتخللل  شلللكل العلللر  الدسللللتور  الللل   ططللل  صللليطت  ملللن حيلللث ألاهميلللة علللل  جلللزءا

 . (251)نصوص الدستور املكتوب

اتفق زعماء الطوائلف اللبنانيلة  بشلاري الخلور   وسلامي الصلل   وصل مل  حملادي  علل  توزنلع الوفلائف الرئيسلة فلي      

 الدوللة حسلل  التوزنلع السللكاني الطلائفي  وحللددوا أن تكلون رئاسللة الج
ا
  (252)مةوريلة للطائفللة املسليحية املارونيللة حصللرا

  ونائللللل  رئللللليس (253)فلللللي حلللللان تكلللللون رئاسلللللة اللللللوزراء للمسللللللمان السلللللنة  وأملللللا رئاسلللللة املجللللللس النيلللللابي للمسللللللمان الشللللليعة

  (255)  ووزيلر اللدفان للمسللمان اللدروز  ووزيلر الخارجيلة للكاثوليل (254)الوزراء  ونائ  رئيس املجلس النيابي لإرثوذكس

 .(257)  في حان يكون رئيس أركان الجيص من املسلمان الدروز (256)ئد العام للجيص من املسيحيان املوارنةوالقا

ولعدم إجراء ءطياملات في املجلس النيابي  ءستمر نسبة التمثيل الطائفي  والتفوق املسياي سارية في املجلس  

 للمعادلة 
ا
 . (258)نللمسلما( 8)مقاعد للمسيحيان  مقا ل ( 1)النيابي  وفقا

وفيما يبدو أن إعلن   الصيطة التي تم الاتفلاق عليهلا جعلل ألارثلوذكس يوافقلون عليهلا ملن دون اع لملاٍ يل كر 

 
ا
وهللللو مللللا دفعةللللم إقللللل  . ه لثهللللا قللللد ثبتلللل  لةللللم حقللللوقةم فللللي الدولللللة اللبنانيللللة  وامتيلللللازاأهم مللللن دون املسللللا   هللللا مسللللتقبل

 .9191ان والتي عرف    زمة الاستقلل  أو أزمة ءشريناملشاركة في أزمة اعتقال الحكومة من قبل الفرنسي

 

 

 

 

                                                           
 .995، ص8981يحيى الجمل، الميثاق الوطني والنظام الدستوري في لبنان، القاهرة،  (250)
، بيروت، 9م، ج111-8959أوضاع واتجاهات منذ العام: سياسي لشيعة لبنان –غريب، نحو تاريخ فكري. حسن خ (251)

، بيروت، 9ياة النيابية، مج؛  عدنان طرابلسي، االستقالل والصيغة والوفاق الوطني الجديد، الح 51-91، ص9118
 .88-81، ص8999

 .8818–السلطة التنفيذية والتقسيم اإلداري، ل: و، لبنان نظام الحكم. ع.د (252)
 . 99، ص8911سامي الصلح، لبنان العبث السياسي والمصير المجهول، بيروت، ( 253)
 91، ص8915،القاهرة،81لعددوحيد عبد المجيد،األزمةاللبنانيةسيناريوهات المستقبل،السياسة الدولية،ا(254)
 . 89، ص8985، تعريب بسام اندوبان، بيروت، 8911-8999نيقوالي هوفها نسيان، النضال التحرري في لبنان (255)
 .99، ص9111، بيروت، 88صراعات الشرق االوسط وحرب لبنان، ط: روبرت فيسك، روبرت فيسك، ويالت وطن (256)
 . 19، ص8911ية، تعريب سمير عطا اهلل، لندن، سنة من الطائف 511هيلينا كوبان، لبنان(257)
 .99، ص8919، بيروت، 8كميل شمعون، مذكراتي، ج (258)
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  9192أزمة الاستقالل عام: ثانيا

توجلللل  زعمللللاء الطوائللللف اللبنانيللللة إقلللل  تنفيلللل  مللللا اتفقللللوا عليلللل  فللللي امليثللللاق الللللوطني  وت للللمان ذللللل  فللللي البيللللان الللللوزار      

  عل  أع اء املجلس النيابي للموافقة علي    في سةيل عرض9191للجمةورية اللبنانية  في ألاول من ءشرين ألاول عام

 . (259)9191ءشرين ألاول عام  0في جلسة  
ا
ت من البيان الوزار  ت كيلدات علل  إعللن الاسلتقلل الكاملل للبنلان  ف لل

  وأهلم تلل  (260)عن إجراء التعديلت الدستورية التي تتماشنى مع الاستقلل املعلن وءعديل بع  الفقلرات الدسلتورية

 ( ألاوقلل )اللي املللادي املللواد 
ا
 وةارجيللا

ا
التللي تخلل  موضللون ( الحاديللة عشللري)واملللادي  (261)التللي تخلل  الحللدود اللبنانيللة داةليللا

الخاصللة ( الخامسلة والتسللعون )  واملللادي  (262)التللي أهللتم  الشلؤون الخارجيللة( الثانيللة والخمسلون )وامللادي  اللطلة الوطنيللة 

للللا املللللواد 263))التللللي ألطلللل  املللللواد املخالفللللة للمللللواد املعدلللللة( د املائللللةالثانيللللة بعلللل)واملللللادي   تنظلللليم الطوائللللف اللبنانيللللة    وأمذ

 وواجبات للسللطات الفرنسلية( التسعون : )الانتدا ية ألاةرر اي
ا
   (264)(الحاديلة والتسلعون )  وامللادي  التي منح  حقوقا

 . (265)  فتلغ  من الدستور اللبناني(عون الرابعة والتس)  واملادي  (الثالثة والتسعون )  واملادي  (الثانية والتسعون )واملادي 

ن اع ملاضلل  الشللديد عللل  إجللراء   Golmeiنومليلل   رفلل  مسللاعد املنللدوب السللامي الفرن للني البيللان الحكللومي  وةللاذ

  وأ لطةللللللم معارضلللللة حكومتلللللل  للبيللللللان 9191ءشللللللرين الثلللللاني عللللللام  8الاللللللحفيان فلللللي التعلللللديلت الدسللللللتورية  وتوجللللل  إقلللللل  

  9191ءشللللرين الثللللاني عللللام 0ريللللاٍ الصللللل  أمللللام أع للللاء املجلللللس النيللللابي فللللي جلسللللة الللللوزار   تحللللد  رئلللليس الحكومللللة 

  .(266)املخصصة ملناقشة البيان الحكومي    ن ه   املواد املعدلة وامللطاي تص  في مصلحة لبنان وشعب 

سلللللللارع  الحكوملللللللة اللبنانيلللللللة إقللللللل  امتصلللللللاص النقملللللللة الفرنسلللللللية  فلللللللردت فلللللللي اليلللللللوم نفسللللللل  علللللللل  التصلللللللريحات 

 لةلللا فلللي مجللللس اللللوزراء   رئاسلللة ريلللاٍ الصلللل   ووافلللق اللللوزراء  اإلجملللان علللل  ءعلللديل الفرنسلللية
ا
   للل ن عقلللدت اجتماعلللا

 إقلل  املجلللس النيللابي لتعللديل 
ا
 مللن حقللوق السلللطات الدسللتورية اللبنانيللة  وقللدم  مشللروعا

ا
الدسللتور  اللل   عللدو  حقللا

                                                           
-8999 سياسة حكومة فرنسا الحرة تجاه سوريا ولبنان خالل الحرب العالمية الثانية شيماء فاضل مخيبر العميري،( 259)

 .898، ص9111 غداد،جامعة ب كلية التربية ابن رشد، منشورة، غير رسالة ماجستير ،8951

 .15، ص9188، بيروت، 9119-8999هدى رزق، صناعة النخب صناعة النخب السياسية في لبنان(260)

 .91، ص8919رؤساء حكومة، بيروت،  81خاللمن  -صالح عبوشي، تاريخ لبنان الحديث (261)

اة النيابية، مجلس النواب ؛ الحي 989ت، ص.، بيروت، د8111خالد ملكي، الوثائق الدستورية اللبنانية منذ سنة (262)
  .95، ص8998، بيروت، 91اللبناني تحرير الدستور من سلطة االنتداب، مج

 .81/88/8959، 8، بيروت، العدد(جريدة)  ??؛ 991احمد زين، المصدر السابق، ص( 263)

  .81/88/8959، 8، العدد??؛  98-91الحياة النيابية، تحرير الدستور، ص (264)

 . 99-91؛ الحياة النيابية، تحرير الدستور، ص 998-991السابق، ص احمد زين، المصدر (265)

 . 81/88/8959، 8، العدد??  (266)
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ءشلللرين الثلللاني  5د املجللللس النيلللابي جلسلللت  فلللي   فعقللل(267)بعللل  امللللواد الدسلللتورية التلللي تتعلللاٍر ملللع الاسلللتقلل اللبنلللاني

 .(268)ه إذ ح ر نالبية النواب ومن مختلف الطوائف الجلسة املقرري للنظر في التعديلت الدستورية9191عام

تجمةلللر آلاَّل  مللللن املللللواطنان اللللل ين جلللاءوا مللللن مختلللللف املللللدن اللبنانيللللة أملللام مبنللللى املجلللللس  وهللللم ينشللللدون  

 عل  ألامن  والنظامالقصائد الوطنية الحماسية  
ا
 . (269)والتف رجال الشرطة حول مبنى املجلس النيابي  حفافا

افتلللتة رئللليس املجللللس النيلللابي الشللليكي صللل مل  حملللادي الجلسلللة النيا يلللة   ح لللور رئللليس الحكوملللة وأع لللاتها  وح لللر     

  ملن أصلل ( 89)جلسلة املجللس 
ا
  ونلاب علن الجلسلة ( 88)نائبلا

ا
 ألطلوا فيل  جميلع    كملا أصلدروا(270)نلواب( 1)نائبلا

ا
قلرارا

  (271)القوانان الانتدا ية  وكل ما يتعلق  اَّلنتداب وعصبة ألامم عل  اعتبار أثها ان ه  مع  دايلة الحلرب العامليلة الثانيلة

ت أع للللاء املجلللللس النيللللابي عللللل  التعللللديل الدسللللتور    كيمليللللة   مللللن الحاضللللرين مللللن أصللللل ( 95)وبعللللدها صللللوذ
ا
( 89)صللللوتا

 
ا
 . (272)صوتا

طلللل  الحك
ذ
ومللللة اللبنانيللللة فللللور ان هللللاء الجلسللللة   قللللرار املجلللللس عللللل  التعللللديل  وبعللللد توقيللللع رئلللليس الجمةوريللللة تبل

  ملللن أجللللل منللللع الفرنسلللليان 9191ءشلللرين الثللللاني عللللام  1بشلللاري الخللللور  لقللللرار التعلللديل  نشللللر فللللي الجريلللدي الرسللللمية فللللي 

 . (273)الاع ملاٍ علي 

 9191ملن ءشلرين الثلاني علام  5اب اللبنلاني ةط  النائ  ألارثوذك ني يعقوب الصرا  في جلسلة مجللس النلو 

   وأكد عل  اسلتقلل لبنلان الكاملل والتلام  ودعلا إقل  ضلروري أن ي ةل  النلواب دورهلم الكاملل فلي الوقلو  
ا
 مسةبا

ا
ةطا ا

ا جاء في كلمت  سمعت : اسمحوا لي قبل أن أدخل في صلب املوضوع بتوطئة ال بد لي منها" :إق  جان  اللبنانيان  وممذ

 صـــدر عـــن مجلـــس . ت أن هنـــا  تشـــوش  فكـــري فسأفســـر هـــذا التشـــوش  وأبـــين مصـــدرهوفهمـــ
ً
لقـــد علمنـــا أن بيانـــا

 مـن . وآخر عن لجنـة التحريـر الفرنسـية وآخـر مـن الحكومـة اللبنانيـة العموم إلانكليزي 
ً
فهـذه البيانـات أحـدثت شـيئا

كومـــة الفرنســـية أم حالـــة التشـــوش  وبصـــفتي أحـــد املمثلـــين لخمـــة أستفســـر عـــن مســـفب هـــذا التشـــوش  أهـــي الح

أمـا الانتـداب فحالـة شـاذة وقـد طـال أمـده وهـو أشـبه ب جـر الرىـى يطحـن حتـى . ال... الانتدابأ الحكومة الفرنسية

                                                           
 .58-51منير تقي الدين، والدة استقالل، ص (267)

 .85، ص8995، بيروت، 81فصل نائب من النيابة، مج" سابقة"الحياة النيابية،  (268)

 .81، ص8998، بيروت، 9الول مرة، طوثائق خطيرة  تنشر : منير تقي الدين، الجالء( 269)  

 .8959/ 91/88الدور التشريعي الخامس، العقد العادي الثاني، الجلسة الثالثة، المجلس النيابي النيابي، (270)

 .11صصبري حمادة، صقر يوسف صقر،  (271)
 .8959/ 81/88، 8، العدد??؛     98كميل شمعون، المصدر السابق، ص (272)

 . 991؛ كمال الصليبي، المصدر السابق، ص 91، ص9السابق، ج بشارة الخوري، المصدر (273)
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علـل . يأتي على نفسه
 
 ون

ً
والحالة هـذه فمـا ذنـب الحكومـة اللبنانيـةأ فقـد أعطيـت الاسـتقالل وهـو مـا ننشـده جميعـا

 ألنه 
ً
 . (274) "صوت الحقبه النفس من مدة عشرين عاما

أمهـــا الســـادة، نحـــن ممثلـــي ألامـــة ال يمكـــن وال بوجـــه مـــن الوجـــوه أن نأكـــل ": أكملللل كلمتللل  التلللي أشلللار فيهلللا إقللل 

علل بوعود براقة أشبه عندي بطبخة بحا
 
 وال أن ن

ً
 مريئا

ً
 هنيئا

ّ
وفي الوقت ذاته، ال يسـعني أن أعتقـد . ونشرب إال

قات تاريخيـة تســتطيع أن تضـرب بتلـك الصــداقات عـرا الحــائ  وال أن الحكومـة الفرنسـية التــي تربطنـا بهـا صــدا

 ثانيـة فـي ب ـر حكـيم وشـتى امليـادين
ً
ـذلت مـرة  "ترض ى أن تذهب دماء شهدائنا ألابطال اللبنانيين العـرب سـدًى وقـد ب 

(275) . 

ولللللم يكتللللف  لللل ل   للللل أشللللار إقلللل  السلللللطات الفرنسللللية وضللللروري التعامللللل معةللللا  حكمللللة والحفللللا  عللللل  صللللداقة 

إذن أعتقـــد أن الحالـــة ليســـت كمـــا صــورها بعـــ  الاخـــوان وبعـــ  الـــوطنيين وأريـــد أن أعتقـــد أن كـــل ": رنسلليانالف

. الزمالء مدفوعون بعامل هو عامل الاستقالل ونريد من حكومتنا أن تعري أننا نحافظ علـى صـداقاتنا التقليديـة

بــرو  الوطنيــة وعنــدما تقــدمت بــه إلــى أي هــا الحكومــة، عنــدما أتيــت إلــى الحكــم أتيــت ببرنــامي قــوي الل جــة مشــبع 

إن . املجلــس زود  بألــذ مــا يملــك أال وهــي ثقتــه الااليــة وعاهدتــه أن تصــارحيه الحقيقــة كمــا هــي فــي أي وقــت يشــاء

املجلـــس يحـــافظ علـــى صـــداقاته ويبـــذل كـــل يـــالت ورخـــيا للمحافظـــة علـــى تلـــك الصـــداقات فـــإذا كـــان الـــدخول فـــي 

 للمالحظـات التـي تأتيـك مفاوضات يةجل استقاللنا فاستحلفك به
ً
ذا الاسـتقالل أن تفعلـي وأن يكـون صـدر  رحبـا

وأن . إن املجلس مـدعو ألكلـة لذيـذة أال وهـو الاسـتقالل فعلـيكم أن تعملـوا إلـى مـا فيـه زيـادة هـذه اللـذة. من النواب

رخيـت وإذا لـو كـان بينـي وبـين النـاس قيـد شـعرة ملـا قطعـت فـإذا شـد ا». تضعوا نصب أعيـنكم دهـاء معاويـة القائـل

 .(276) "والسالم« أرخى شددت

إجلللراءات املجللللس النيلللابي اللبنلللاني  وأجتملللع رئللليس  9191ءشلللرين الثلللاني عللام 1رف لل  املندوةيلللة الفرنسلللية فلللي 

  وتبلاحثوا الوضلع فللي (279) مسلاعدي  Charles de Gaulle (278)الجنلملال شلارل ديطللول  (277)حكوملة فرنسلا الحلري  لالجزائر

                                                           

 . 1/88/8959الدور التشريعي الخامس، الجلسة الثالثة، ( 274)

  .مصدر نفسهال( 275)

 .1/88/8959الدور التشريعي الخامس، الجلسة الثالثة،  (276)

في لندن  8951م االلمان في حزيران عامتشكلت في الحرب العالمية الثانية بعد هزيمة فرنسا اما: حكومة فرنسا الحرة (277)
تسمى بالحكومة المؤقتة  8955وتراسها الجنرال ديغول، وأصبحت في حزيران عام 8958في الثامن عشر من كانون الثاني

محمد -:للمزيد من التفاصيل ينظر. للجمهورية الفرنسية، حصلت على الدعم األمريكي والبريطاني لها للوقوف بوجه االلمان
 .819فجر الحميداوي، المصدر السابق، صرضيوي 

عرين جنررال . مشراةال سالح من 8989مدرسة سان سير العسكرية الفرنسية، تخرج في ليل ولد في مدينة: شارل ديغول (278)
الحررررررب العالميرررررة  قررررراد مقاومرررررة برررررالده فررررري 8951الثررررراني عرررررام كرررررانون فرقرررررة، ونائبرررررا لكاترررررب الدولرررررة للررررردفاع الررررروطني، فررررري

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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وا قلللللرار الحكومللللل  للجمةوريلللللة الفرنسلللللية  ويقت لللللني اللللللرد عليللللل لبنلللللان  وعلللللدذ
ا
كملللللا . (280)ة اللبنانيلللللة واملجللللللس النيلللللابي تحلللللديا

ءشللللرين الثللللاني  91فللللي لبنللللان  قللللرارين فللللي  Jean Hellua (281)أصللللدرت السلللللطات الفرنسللللية ممثلللللة  للللالجنملال جللللان هيللللللو

س النيللابي والحكومللة اللبنانيلللة  إقلل  إيقللا  العملللل  الدسللتور  وحلللذ املجلللل( 919)امللللرقم :   ت للمن القللرار ألاول 9191عللام

وُعلللللدذ التعلللللديل الدسلللللتور  نالللللمل شلللللر ي  ونقلللللل السللللللطتان التشلللللرنعية والتنفي يلللللة فلللللي لبنلللللان إقللللل  رئللللليس الدوللللللة  صلللللوري 

للا القلللرار الثللاني. (282)مؤقتللة  للجمةوريلل(918)املللرقم : أمذ
ا
 للحكومللة فلللي  ن  ة  فقلللد نلل ذ علللل  ءعيللان إميللل إدي رئيسلللا

ا
ورئيسلللا

 . (283)واحد

لل  امل   كانللل  (284)9191ءشلللرين الثلللاني علللام 99نلللدوب الفرن لللني هيلللللو قللوي عسلللكرية ملللن الجللليص الفرن لللني فللي وجذ

ورئيس الوزراء رياٍ الصللللل   وعلللللللدد من الوزراء  ولم يكلللللن مللللللن  يللللللن  مةم ها اعتقال رئيس الجمةورية بشاري الخور  

التلللي أصلللبح      فلللي ضلللواحي لبنلللان(286)  وإرسلللالةم إقللل  قلعلللة راشللليا(285) لللو شلللةلاملعتقليلللللللللن الوزيللللللر ألارثوذك لللني حبيللل  أ

                                                                                                                                                                                     

ترررأس اللجنررة الفرنسررية للتحريررر الرروطني والترري أصرربحت فرري  8959وفرري عررام ،لنرردن فرري حكومررة فرنسررا الحرررة وترررأس الثانيررة
  .8981توفي . للجمهورية الفرنسية الخامسة وهو أول رئيس(. لمؤقتة للجمهورية الفرنسيةا)تسمى بالحكومة  8955حزيران

    ar.wikipedia.org    

 .91، ص8911، 981أوراق االستقالل اللبناني، العدد: ، لندن، من خزانة الخارجية البريطانية(مجلة)التضامن  (279)

 .995-998، ص8981، بيروت، 9دستور لبنان، القسم الثاني، ج: ةالدولة والنظم السياسيانور الخطيب،  (280)

جنرال فرنسي تم تعيينه مفوضًا ساميًا على لبنان خلفًا للجنرال كاترو الذي نقل إلى الجزائر في الثالرث مرن : جان هيللو( 281)
منصرررب السررركرتير العرررام  تررررك هيللرررو وظيفتررره الدبلوماسرررية فررري أنقرررره والتحرررق برررالجنرال ديغرررول، إذ ترررولى. 8959حزيرررران عرررام

 .811-811عدنان محسن ضاهر ورياض غنام، معجم حكام، ص. للمفوضية الفرنسية في الجزائر
 .85الحياة النيابية، سابقة، ص (282)

 .88؛ منير تقي الدين، والدة استقالل، ص 81-9، ص8959كميل شمعون، مراحل االستقالل، بيروت،  (283)

وموقرف بريطانيرا منهرا، أبحراث اليرمروك  8959السياسية في لبنان عرام( نوفمبر)لثانيمحمد رجائي ريان، أزمة تشرين ا (284)
 .898، ص8999، 9، العدد 1، جامعة اليرموك، عمان، مج(مجلة)

 .91-98؛ صالح عبوشي، المصدر السابق، ص 89-88تقي الدين، والدة استقالل، ص( 285)

 .91روبرت فيسك، المصدر السابق، ص (286)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/
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 لةم
ا
ملديرين كلان  يلثهم ( 0)  وقام اللرئيس املعلان إميلل إدي  تشلكيل حكومتل   لتقلوم  لإداري شلؤون اللبلد ملن (287)سجنا

 . (288)ألارثوذك ني أندري  التويني مدير التموين

ن وأعللللن ألارثوذك لللني حبيللل  أ لللو شلللةل بعلللد أن انتقلللل إقللل  قريلللة رفللل  أع لللاء الحكوملللة السلللا قة حكوملللة امللللديري

   حكللللام املللللادي 9191ءشللللرين الثللللاني عللللام 99بشللللامون  فللللي 
ا
مللللن ( 19)    نلللل  يمثللللل الحكومللللة الشللللرعية للللللبلد  ذللللل  عمللللل

س فــي حــال خلــو ســدة الرئاســة أليــة علــة كانــت، تنــا  الســلطة إلاجرائيــة وكالــة بمجلــ": الدسللتور اللبنللاني  التللي تللن 

 .(289)"الوزراء

شكل حبي  أ و شةل حكومة عرف   لحكومة بشامون  التلي أصلدرت مراسليم علدي فلي اليلوم نفسل   دعل  فيهلا  

 علللل  إلاجلللراءات الفرنسلللية  التلللي اتخللل أها السللللطات الفرنسلللية 
ا
الشلللع  اللبنلللاني إقللل  مواصللللة إلاضلللراب العلللام  احتجاجلللا

 . (290) حق أع اء الحكومة اللبنانية

ت إقلل  جانلل   هلل   الحكومللة وأعطاهللا الشللرعية النللواب اللبنللانيون  مللا فلليهم النللواب ألارثللوذكس  اللل ين  قللوا صللوذ

مستمرين في عقلد جلسلات املجللس النيلابي  وصلوتوا علل  ءطيالمل العللم اللبنلاني  الل   كلان عبلاري علن العللم الفرن لني فلي 

اةلللل  أرزي ة لللراء بعلللد أن وقعلللوا عليللل  وسلللط  أرزي  ليصلللبة ذا للللونان أحملللرين أفقيلللان توسلللطةما الللللون ألا لللي   وةد

 .  (291)  نفسةم  وهو العلم ال   رفع  املتظاهرون

  إقل  عقلد جلسللة طارئلة لبحلث مسلل لة 9191ءشلرين الثلاني عللام  99دعلا رئليس املجللس النيللابي جميلع النلواب فللي 

( 1)ابي  إَّل رئيس املجلس و  ولم يتمكن من دةول قاعة املجلس الني(292)الاعتداء عل  الدستور اللبناني ورجال الدولة

  اجتمعلللللوا داةلللللل املجللللللس  ووضلللللعوا مللللل كري شلللللديدي اللهجلللللة  وقعلللللوا عليهلللللا وأشلللللارت إقللللل  أن النلللللواب (293)نلللللواب أةلللللرين

الللل ين طوقلللوا املجللللس  امللللوقعان عليهلللا إنملللا تمكنلللوا ملللن الوصلللول إقللل  املجللللس  علللل  اللللرنم ملللن منلللع الجنلللود الفرنسللليان

ل النيلابي   سلللح هم  وهللم يؤكللدون  اسلل م املجلللس اللل   أنتخلل  رئلليس الجمةوريللة  اإلجمللان  ومللنة الحكومللة الثقللة وعللدذ

                                                           
في  8959؛ محمد رجائي ريان، األزمة السياسية اللبنانية عام 91-99، ص9، المصدر السابق، جبشارة الخوري (287)

 .11، ص8919، بغداد، 51ضوء الوثائق البريطانية، المؤرخ العربي، العدد

 . 15-11سليمان تقي الدين، والدة استقالل، ص (288)

 . 998-991حسين عبد الحسين عباس الزهيري، المصدر السابق، ص( 289)

 8959محمد رضيوي فجر محمد الحميداوي، االزمة السياسية اللبنانية عام. كان معه وزير الدفاع مجيد ارسالن( 290)
 . 815-819، ص9181والموقف الدولي منها، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة ذي قار، 

 .99صالح عبوشي، المصدر السابق، ص  (291)

 . 11-11صدر السابق، صسليمان تقي الدين، الم (292)

، رسالة ماجستير (8951-8959)اسعد سعدون عبد العالي، موقف العراق من حركتي االستقالل والجالء في لبنان  (293)
 . 99، ص9189غير منشورة، كلية االداب والعلوم االنسانية، الجامعة االسالمية في لبنان، خلدة، 
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وهــم إذ يحتجــون بشــدة وعنــف علــى "  وأن هللؤَّلء النللواب املجتمعللان (294)الدسلتور  مللا يتفللق مللع كرامللة ألاملة  اإلجمللان

ون  ،"هذا التدخل الفاضم من قبل الجنود الفرنسية  وأن املجللس ال ،"الدسـتور قـائم"وأثهم يعدذ
ا
نيلابي يمثلل  تمثليل

  
ا
وشســــتنكرون باالستفضــــاع والتقبــــيح ألاعمــــال التــــي قامــــت بهــــا الســــلطات الفرنســــية والجنــــود املســــلحون، "شللللرعيا

 .(295)"والبلدان العربية الشقيقة التي اعترفت باستقالل لبنان ويرسلون هذه املذكرة إلى الدول العظم 

   تطيالللمل العللللم اللبنلللاني  واسلللتبدال العللللم 9191الثلللاني علللامءشلللرين  99 اشلللر أع لللاء املجللللس النيلللابي اللبنلللاني فلللي

ءشلرين الثلاني فلي منلزل رئليس  99 ئةر جديد  يرمز إق  استقلل لبنلان  كملا عقلد النلواب اللبنلانيون جلسلاأهم فلي القديم

 :(296)املجلس  واتخ  فيها القرارات آلاتية

  تعديلت   التي أجراها النوا .9
ا
 .9191ءشرين الثاني عام  99ب قبل عدذ الدستور اللبناني قائما

  واعتبارهمللللا يؤلفللللان مجلللللس الللللوزراء  (297)مللللنة الثقللللة للحكومللللة املؤلفللللة مللللن حبيلللل  أ للللو شللللةل ومجيللللد أرسلللللن .9

   حكام الدستور اللبناني
ا
 .وتقوم مقام رئيس الجمةورية  عمل

 وَّل ُيعملل  ل    لثهللا َّل إن الحكوملة التلي يرأسلةا إميللل إدي  اطللة  وكلل قلرار أو قللانون أو إجلراء يتخل  ُيعل .1
ا
د  للاطل

 .تمثل الشع  اللبناني

  اتخاذ جميع التدا امل  والقيام  جميع املسا ي والاتصاَّلت  .9
ا
 مطلقا

ا
إعطاء الحكومة اللبنانية الجديدي تفوي ا

 . في سةيل إعادي الحياي الدستورية الشرعية  وإطلق سراا الوزراء املعتقلان

  فجا ه ها 9191ءشرين الثاني عام  91اطق اللبنانية ومن  يثهم ألارثوذكس في ةرج  التظاهرات في جميع املن 

  يللثهم ألاطفللال والنسللاء  ودهسلل  الللد ا ات ( 11)القللوات الفرنسللية  قللوي الرصللاص واملللدافع والللد ا ات  فجللرا 
ا
 خصللا

رئيس الفرن لللني شلللارل   ألاملللر الللل   تطلللور إقللل  إحلللراق سللليارات الفرنسللليان وتمزيلللق صلللور الللل(298)الفرنسلللية املللرأي وطفللللان

ديطول  وصور إميل إدي  التي كان  معلقة فلي بعل  ألاملاكن علل  اللرنم ملن حاللة منلع التجلول  وإلافلراط فلي القسلوي  

 .(299)التي جو ه   ها تل  التظاهرات

                                                           
 .99صالح عبوشي، المصدر السابق، ص (294)

 99سعدون عبد العالي، المصدر السابق، ص اسعد (295)

ظهرت جريدة عالمة االستفهام أثناء االزمة وكانت لسان حال الحركة الوطنية  .85/88/8959، 5، العدد??  (296)
حسين عبد الحسين عباس . اللبنانية ضد السلطات الفرنسية التي قامت بتزويرها، وصدرت بعد االزمة باسم جريدة االقدام

 .  955مصدر السابق، صالزهيري، ال

خلفا لوالده ، وبقي في النيابة حتى  8998، انتخب نائبا عن بيروت عام8988ولد في الشويفات عام: مجيد أرسالن(297)
عدنان محسن ضاهر . بقوة كبيرة جدا 8959، تولى الكثير من الوزارات، شارك في ازمة تشرين الثاني عام8919وفاته عام

 . 99-98ي، صورياض غنام، المعجم النياب

 .81/88/8959، 1، بيروت، العدد??  ؛   85/88/8959، 5، العدد?? ( 298)

  .89/88/8959، 9، العدد?? (299)
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سارن ألارثوذك ني حبي  أ لو شلةل املمثلل الرسلمي للحكوملة املعتقللة ملع مجيلد أرسللن  ورئليس مجللس النلواب  

 Spears Edward (300)  إقلل  لقللاء رئلليس البعثللة ال مليطانيللة أدوارد سللبامل 9191ءشللرين الثللاني عللام  91مللادي  فللي صلل مل  ح

  َّلسللللتجلء موقفةمللللا تجللللا  إلاجللللراءات الفرنسللللية  (301)فللللي السللللفاري ال مليطانيللللة  والللللوزير املفللللٍو العراقللللي تحسللللان قللللدر  

قللل  السلللفاملين ال مليطلللاني والعراقلللي  قلللرارات املجللللس والحصلللول علللل  اللللدعم ملواجةلللة السللللطات الفرنسلللية  وقلللدم الوفلللد إ

  وطال هملا  لالوقو  إقل  جانل  حكوملة بشلاري الخلور   وقلد 9191ءشرين الثاني عام  99و 99النيابي  املتخ ي في يومي 

  علٍر السللفامل ال مليطللاني عللل  الوفللد طلائري  ريطانيللة  للةللرب  هللا إقلل  مصلر  ومتابعللة املقاومللة مللن القللاهري  إَّل أن صلل مل 

ومللللللن الطريلللللل  أن يعللللللٍر السللللللفامل . (302)حمللللللادي ومللللللن معلللللل  رف للللللوا ذللللللل   وأصللللللروا عللللللل  مواجةللللللة السلللللللطات الفرنسللللللية

  إذ كلللللان ملللللن املف لللللمٍل  للللل  دعمةلللللم بشلللللكل مباشلللللر َّل أن يقلللللوم !ال مليطلللللاني  علللللل  رجلللللال الحكوملللللة اللبنانيلللللة ذلللللل  الطلللللل 

ان  عللن طريللق جعللل ألازمللة اللبنانيللة ق للية  محاولللة أهللري هم للخللارل  ورةمللا أراد مللن ذللل  زيللادي ال للط  عللل  الفرنسللي

 ملللللع الفرنسللللليان  وفلللللٍر علللللليهم حلللللل ألازملللللة . دوليلللللة
ا
إَّل أن ملللللا تجلللللدر إلاشلللللاري إليللللل   للللل ن املوقلللللف ال مليطلللللاني  كلللللان حاسلللللما

  وفي حال الرف  فإن القوات ال مليطانية  تنزل إق  لبنان وءعيد الحكومة اقل  عملةلا  وهلو ملا جعلل الفرنسليون 
ا
سياسيا

 .(303)عن موقفةم ي ملاجعون 

  إلافللللرال عللللن رئلللليس الجمةوريللللة   9191ءشللللرين الثللللاني عللللام  99قللللررت حكومللللة فرنسللللا الحللللري فللللي الجزائللللر فللللي   

  والطللاء جميللع القللوانان (304) ورفاقلل  املعتقلللان وإعللادأهم إقلل  مناصلل هم الحكوميللة  وإعللادي الحيللاي الدسللتورية إقلل  الللبلد

 . (305)التي صدرت في أثناء ألازمة

  إذ سللارت تظللاهرات كباللملي 9191ءشللرين الثللاني عللام  99و91دي الحكومللة  اسللتقبال شللعبي كباللمل فللي قوةللل  عللو 

من مختلف املناطق اللبنانية والطوائف   ما فيهم ألارثوذكس إق  مقر املجلس النيابي  إذ اقتحم  املبنى وأنزل  العلم 

ونتيجلللة للموقلللف البطلللوقي الللل   . (306)الحكوميلللة القلللديم  ورفعللل  العللللم الاسلللتقلقي الجديلللد فلللوق مبنلللى املجللللس واملبلللاني

                                                           
، عائلته من االستقراطيين 8919، اكمل دراسته في المدرسة العسكرية البريطانية8118ولد في لندن: أدورد سبيرس (300)

، كان في الحرب العالمية الثانية تحت أمرة الجيش (8991-8988)يالبريطانيين، ترأس بعثة بالده إلى باريس بين عام
، أصبح رئيس البعثة البريطانية في 895الفرنسي، شغل منصب المنسق العام بين الجيش البريطاني، والجيش الفرنسي 

 .11عدنان اسكندر انطوان، المصدر السابق، ص.8958سورية ولبنان
 .99ابق، صاسعد سعدون عبد العال، المصدر الس (301)

 . 859-859احمد زين الدين، المصدر السابق، ص( 302)

نوار مجيد ناصر الشيميساوي، السياسة البريطانية تجاه -:للمزيد من التفاصيل عن الموقف البريطاني من االزمة ينظر (303)
 . 9198، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية االداب، جامعة ذي قار، 8951-8991لبنان

 . 99/88/8959، 88، العدد??؛  85يابية، سابقة، صالحياة الن(304)

 .  898-899محمد رضيوي فجر محمد الحميداوي، االزمة السياسية، ص( 305)

 . 895-899، ص8989منير تقي الدين، لبنان ماذا دهاك ؟، بيروت،  (306)
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قللاموا  لل  الساسللة ألارثللوذكس عملللوا عللل  زيللادي نشللاطةم السيااللني مللع  قيللة الطوائللف الاةللرر َّلسلليما فللي مسلل لة جلللء 

 . القوات ألاجنةية عن لبنان

 9191-9191الانسحاب ألاجنبي عن لبنان: ثالثا

ي الللدةول فللي مفاوضلات مللع السلللطات الفرنسللية  لعقللد شلرع  الحكومللة اللبنانيللة  رئاسللة عبلد الحميللد كراملل

ونتيجللة للل ل  سللافر السللفامل الفرن للني الجنللملال انطللون . (307)معاهللدي صللداقة  للان البلللدين عللل  أسللس املسللاواي والاح للملام

  إلجلراء مفاوضلات ملع حكومتل  حلول هل ا 9198 علام إق   لارنس فلي ألاول ملن  ذار   Beynet Anton France فرانس  ين  

 ءعليملات حكومتل  الجديلدي لفلتة املوض
ا
ون والظرو  املحيطة     وعاد إق   املوت في  داية أيار من العام نفس   حامل

 .(308) اب املفاوضات مع الحكومة اللبنانية

لللل ر ي هلللا بعلللدم ملللنة أيلللة دوللللة امتيلللازات  9198 علللام حزيلللران 99ردت الحكوملللة اللبنانيلللة  ةيلللان أصلللدرت  فلللي 
ذ
مث

 .(309)ت عل  امل ني  حزم وقوي في سياس ها الاستقلليةةاصة في لبنان  وأكد

أشار النائ  ألارثوذكس حبي  أ و شةل  نيا ة عن زملئ  آلاةلرين  إقل  ق لية جللء القلوات ألاجنةيلة علن لبنلان  فلي     

 9198ايللول علام  1جلسة املجلس التلي عقلدت فلي 
ا
بنانيـة نحـن باسـم ألامـة الل":    وتكللم  اسلةاب كبالمله إذ تحلد  قلائل

 وأكــرره آلان
ً
وهــذا ال يعنــي . نطلـب ونلــم بــأن يــتم جــالء جميــع الجيــوش ألاجنفيــة بـدون اســتسناء هــذا مــا طلبتــه ســابقا

 لـم تـأت إلـى بالدنــا 
ً
بأننـا ال نسـلم بصـراحة بـأن لـيس هنـا  فـوارق بـين جــي  وجـي  ونعتـري ونقـر أن هنـا  جيوشـا

 بـــل كانـــت مســـاعدة لـــه فـــي جهـــوده لصـــون إال فـــي زمـــن الحـــرب ولحمايـــة هـــذا البلـــد وهـــذه الجيـــوش لـــ
ً
م تكـــن خصـــما

وذكريــــات املاضــــ ي لــــم تــــزل عالقــــة بأذهــــان اللبنــــانيين كمــــا نحــــن نعلــــم بــــأن هنــــا  جيــــوش كانــــت . كرامتــــه وســــالمته

موجـودة قبـل الحـرب فـي بالدنــا وأتـت باسـم الانتـداب بــل باسـم الاسـتعمار بـالريم مـن هــذه القـوانين التـي تعتـري بهــا 

 "لبنـان هــي فــوق كـل مصــلحة ويجــب أن تجلـو جميــع هـذه الجيــوش مهمــا كـان نوعهــا ومصــدرها إن مصــلحة. وتقرهـا

(310) . 

اتفاقيلة )اتفاقيلة تتعللق  جللء قواأهملا 9198 علام كلانون ألاول  91عقدت الحكومتان ال مليطانية والفرنسية في 

 :(312)عن لبنان  وكان أهم ما نص  علي  الاتفاقية (311)(الجلء

                                                           
 .18جوزيف صقر، المصدر السابق، ص (307)
 . 911، ص9بشارة الخوري، المصدر السابق، ج (308)
 . 818، ص9118، بيروت، 81مسعود الخوند، لبنان المعاصر مشهد تاريخي وسياسي عام،ج (309)

 .8951/ 9/9الدور التشريعي الخامس، العقد االستثنائي األول، الجلسة الثانية، المجلس النيابي النيابي، (310)

، 8915، 1يروت، العدد، ب(مجلة)، الموقف 8951-8951حسان حالق، مفاوضات جالء القوات األجنبية عن لبنان (311)
 .81ص

 .819منير تقي الدين، الجالء، ص (312)
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عقد اجتمان للجنة الخ ملاء ملن الجلانبان ال مليطلاني والفرن لني  للتفلاق علل  إعلادي تجميلع القلوات  التلي تلروم  -9

 .الدولتان سح ها عل  مراحل

 .أن يكون جلء ه   القوات  وق  واحد عن لبنان -9

 .ية يحق لفرنسا الاحتفا   بع  قواأها في لبنان  لحان نظر هي ي ألامم املتحدي في الق ية اللبنان -1

  عل  أثر 9198عام كانون ألاول  95ةرل أ ناء طائفة ألارثوذكس كبقية الطوائف ألاةرر  في تظاهري كباملي في 

 . (313)ال مليطاني املش ملك  طاف  الشوارن اللبنانية–البيان الفرن ني

 
ا
 لبنانيللللللا

ا
  وةللللللدأ 9191 عللللللام شللللللباط 95سللللللافر إقلللللل   للللللارنس فللللللي  (314)شللللللكل  حكومللللللة سللللللامي الصللللللل  الثانيللللللة وفللللللدا

  وأسلفرت تلل  املفاوضلات علن اتفلاق (315) ذار ملن العلام نفسل  1-9فاوضات  مع املمثلان الفرنسيان وال مليطانيان  ان م

  وأن قيادي القوات الفرنسية  9191 عام حزيران 11يق ني  جلء القوات ال مليطانية عن لبنان  ةلل مدي َّل تتجاوز 

 . (316)9191 عام ب  19دروا مثها ةلل مدي َّل تتجاوز ومعظم الجنود الفرنسيان سينقلون إق  طرا لس  ليطا

  9191 علللام كلللانون ألاول   19تلللم انسلللحاب القلللوات ألاجنةيلللة فلللي موعلللدها املحلللدد  وتلللم الجللللء علللن لبنلللان  فلللي 

  وءعطلللل فيللل  دوائلللر 
ا
 لللللبلد يحتفلللل  للل  سلللنويا

ا
 وطنيلللا

ا
وعلللدت الحكوملللة اللبنانيلللة  رئاسلللة سلللعد  امللللنل  يلللوم الجللللء عيلللدا

 . (317)وتقام الاحتفاَّلتالدولة 

تابع أ ناء ألارثوذكس الخرول في مناطقةم  التظاهرات  التي طاف  فلي الشلوارن اللبنانيلة  بعلد جللء الجيلو  

 .(318)9191 عام كانون الاول  19ال مليطانية  والفرنسية عن ألاراضني اللبنانية  في 

نةيلة علن لبنلان كلان مسلايرا لسلائر القلور ومما تقدم اتض  لنا   ن املوقف ألارثوذك ني ملن جللء القلوات ألاج

الوطنية والطوائف اللبنانية  ولم يةتعد عثها كثاملا  ورةما كان ذل   فعل الشعور الوطني ال   انتاب الجميع من دون 

 ألامر ال   اسةم في تبني ألارثوذكس مواقفا اكيمل ثباتا في التطورات السياسية. استثناء في تبني تل  الاتجاهات الوطنية

 .9191بعد عام

 

 

 

                                                           
 .81حسان حالق، مفاوضات الجالء، ص (313)
 .15، ص8/9/8951، بيروت، 9االديب، انباء العالم في شهر، العدد (314)
 . 89-89حسان حالق، مفاوضات الجالء، ص (315)
 . 15ص، 8/5/8951، بيروت، 5االديب، انباء العالم في شهر، العدد (316)
، 8958/ 8/9، بيروت، 9اء العالم في شهر، العددب؛ االديب، ان 998، ص9بشارة الخوري، المصدر السابق، ج (317)

 . 11ص
  . 951، ص8951، صيدا، 9، ج99العرفان، عيد الجالء في لبنان، مج (318)
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 ال اتـــــــــــــمة
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 ال اتمة

ا تقدم اتض  لنا   ن ألارثوذكس قد وجدوا في لبنان من  البدايات ألاوق  َّلنتشار املسيحية  ان العلرب  ثلم  ممذ

الكنيسلة ألارثوذكسلية مروا  مرحلة الانشقاقات الطائفية وامل هبية كملا حصلل فلي أورةلا  ألاملر الل   دفعةلم للتمسل   

في موسكوه لتكون املرجع الديني إليهم  وانتقالةم إق  السكنى في جبل لبنان  واملناطق الساحلية في طرا لس أو  الملوته 

 للةروب من حاَّلت الاضطةاد الديني  التي ءعرضوا لةا ع مل العصور  كل 
ا
 وصفةما املتنفس ألاول لةم  واتخاذهما مكانا

 مللن روسلليا ذللل  أسللةم فللي فةللور د
ا
ور سيااللني لإرثوذك للني فللي لبنللان  أرتكللز فللي أساسلل  عللل  الاعتمللاد الخللارجي  وتحديللدا

القيصاملية طوال القرن التاسع  ثم الحصول عل  الدعم الفرن لني املباشلر  َّل سليما فلي  دايلة ت سليس الدوللة اللبنانيلة 

  إَّل أن ء9191فللي علللام
ا
شلللب هم فيملللا بعلللد وحصلللولةم علللل  املكاسللل    وءشلللةث ألارثلللوذكس  الفرنسللليان  صلللوري كبالللملي جلللدا

 ملللا تجللا  مللوطثهم الجديلللد وتمسللكةم  للوطني هم أكيلللمل مللن طلللائف هم 
ا
وةللروز أجيللال جديلللدي قللد أسللةم   تطيالللمل النظللري نوعللا

 بعلد نيلاب الجيلل ألاول ملثهم  ومحاوللة التل قلم  ملا حصللوا عليل  ملن مكاسل  جعلل هم يحلافظون عليهلا  ومثهلا 
ا
وتحديدا

  وتوقي رئاسة الجمةورية بعد التناق ات الكباملي التي حصلل  9191لحكومة واملجلس النيابي إق  عامتفردهم  رئاسة ا

 ان الطوائف ألاةرر ومثهم املوارنة ال ين حاولوا  ناء لبنان املسيحية  الطابع املاروني فق   مما جعل  قية الطوائف 

  إَّل أن ذللل  لللم يمللنعةم مللن 9119اروني حتللى عللامامللل -تتسللا ق للعمللل مللع ألارثللوذكس للوقللو   وجلل  املخطلل  الفرن للني

املسللاهمة مللع  قيلللة الطوائللف ألاةللرر فلللي  نللاء الدولللة اللبنانيلللة واملشللاركة فللي تثةيللل  الحكللم الللوطني بعلللد امليثللاق اللللوطني 

 . 9191-9191والانسحاب الفرن ني  ان عامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  72 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          منةألاز 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 حسين عبد الحسين عباس الزهيري : ألاستاذ املساعد الدكتور          9191  – 9191مسيحيو لبنان ألارثوذكس من الاحتالل حتى الجالء    
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 (9)ملحق رقم 

  خصيات تم ذكرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إليا  الحوي 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   ملو طراد
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 (0)ملحق رقم 

 9192-9102املفوضون الفرنسيون 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكسيم ونطان                                               هنمل  نورو                                                                             

 

 

       

 

 

 

 

            

 

 مورشس ساراي                   هنري جوفنيل                                                                                         
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 (2)ملحق رقم 

 9191العلم الذي رفعه اللبنانيون عام
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 (9)ملحق رقم

 9102صورة لحضور الأ يات اللبنانية التي حضرت يوم اعالن دولة لبنان الكبير عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  77 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          منةألاز 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 حسين عبد الحسين عباس الزهيري : ألاستاذ املساعد الدكتور          9191  – 9191مسيحيو لبنان ألارثوذكس من الاحتالل حتى الجالء    

 

 

 (1)ملحق رقم

 9192-9102العلم اللبناني بين عامي
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 (1)ملحق رقم

 9192تشرين الثاني 99العلم الذي وقعه النواب في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة املصادر
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 قائـــــــــــــــــمة املصــــــــــــادر
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 قائمة املصادر
 الوثائق العرةية وألاجنةية: 

 العرةية: اوَّل

  وثائق البطريرك الحوي  السياسية  جمع  من قبلل الخلور  اسلطفإن ا لراهيم الخلور   تقلديم الخلور اسلقف سلعيد

  .9191   املوت  اليا  سعيد

 9919–السلطة التنفي ية والتقسيم إلادار   ل: و  لبنان نظام الحكم. ن.د.  

 محاضر مجلس النواب اللبناني 

 .9/91/9191  الجلسة الاوق   9191اللجنة إلادارية   العقد العاد  الاول  -9

 .8/91/9191  الجلسة الثانية  9191اللجنة إلادارية   العقد العاد  الاول  -9

 .8/9199/ 1  الجلسة الثامنة  9199نة إلادارية   العقد العاد  الاول اللج -1

 .8/9199/ 0  الجلسة التاسعة  9199اللجنة إلادارية   العقد العاد  الاول  -9

 .1/1/9199  الجلسة الخامسة عشري  9199اللجنة إلادارية   العقد العاد  الاول  -8

 .1/1/9191لسة الخامسة    الج9199اللجنة إلادارية   العقد العاد  الاول  -1

 .91/0/9198املجلس النيابي اللبناني  العقد الثاني  الدوري الاستثنائية الاوق   الجلسة الاوق    -0

 .9198/ 91/99الجلسة الاوق   -املجلس النيابي اللبناني  الدوري الثانية  العقد النيابي الثاني  الدوري الثانية -5

 .91/8/9191ي  الدوري الاستثنائية الثانية  الجلسة ألاوق   املجلس النيابي النيابي  العقد الثان -1

 .91/8/9191املجلس النيابي النيابي  العقد الثاني  الدوري الاستثنائية الثانية  الجلسة الثانية   -91

 .91/8/9191املجلس النيابي النيابي  العقد الثاني  الدوري الاستثنائية الثانية  الجلسة الثالثة   -99

 .91/8/9191ي النيابي  العقد الثاني  الدوري الاستثنائية الثانية  الجلسة الرابعة  املجلس النياب -99

 .99/8/9191املجلس النيابي النيابي  العقد الثاني  الدوري الاستثنائية الثانية  الجلسة الخامسة   -91

 .99/8/9191املجلس النيابي النيابي  العقد الثاني  الدوري الاستثنائية الثانية  الجلسة السادسة   -99

 .99/8/9191املجلس النيابي النيابي  العقد الثاني  الدوري الاستثنائية الثانية  الجلسة السابعة   -98

 .9191/ 99/1الدوري الاستثنائية الاوق   العقد الاول  الجلسة الثانية  املجلس النيابي النيابي   -91

 .91/91/9191دوري العادية ألاوق   الجلسة الثانية  الدور التشرنكي الاول  العقد ألاول  الاملجلس النيابي النيابي   -90

 95  الجلسللة ألاوقلل   9195  الللدوري الاسللتثنائية ألاوقلل  لعللام 9195العقللد العللاد  الثللاني لسللنةاملجلللس النيللابي النيللابي   -95

/9/9195  . 

 .99/9191/ 90الدور التشرنكي الثاني  العقد العاد  الثاني  الجلسة الخامسة  املجلس النيابي النيابي   -91

 .9110/ 9/9الدور التشرنكي الثالث  العقد الاستثنائي الرابع  الجلسة الاوق  املجلس النيابي النيابي   -91

 .90/1/9110الدور التشرنكي الثالث  العقد العاد  الاول  الجلسة الثانية  املجلس النيابي النيابي   -99

 .95/9/9115ستثنائي الاول  الجلسة الثانية  املجلس النيابي اللبناني  الدور التشرنكي الرابع  العقد الا  -99

 .98/1/9115املجلس النيابي اللبناني  الدور التشرنكي الرابع  العقد العاد  الاول  الجلسة الاوق    -91
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 . 91/99/9115الدور التشرنكي الرابع  العقد العاد  الثاني  الجلسة الثانية  املجلس النيابي النيابي   -99

 .91/1/9191ني  الدور التشرنكي الخامس  العقد الاستثنائي الاول  الجلسة الثانية  املجلس النيابي اللبنا -98

 .95/99/9191الدور التشرنكي الخامس  العقد العاد  الثاني  الجلسة الثالثة  املجلس النيابي النيابي   -91

 . 99/0/9199وق   الدور التشرنكي الخامس  العقد الاستثنائي الثالث  الجلسة الا املجلس النيابي النيابي   -90

 . 1/1/9198الدور التشرنكي الخامس  العقد الاستثنائي ألاول  الجلسة الثانية  املجلس النيابي النيابي    -95

  .98/8/9191املجلس النيابي اللبناني  الدور التشرنكي الخامس  العقد العاد  ألاول  الجلسة الثالثة عشر   -91

  الجريدي الرسمية اللبنانية 

 .8/91/9119   9095ية للجمةورية اللبنانية   املوت  العددالجريدي الرسم -9

 .99/0/9110  1919  العدد املوت الجريدي الرسمية للجمةورية اللبنانية  -9

 .91/1/9191  9151العدد  املوت  الجريدي الرسمية للجمةورية اللبنانية  -1

 : ألاجنةية: ثانيا

8- M.A.E, Levant 40, Vol.224 CNF, le president du conseil minister des affairs etrangurs a monsieur le 

general Sarrail haut-commissairede la republiaue Francaise en Syrie et an Grand Liban, 25 Janvier 

1926. 

9- M.A.E, Levant 40, Vol.224 CNF, le president du conseil minister des affairs etrangurs a monsieur le 

general Sarrail haut-commissairede la republiaue Francaise en Syrie et an Grand Liban, 3 Juillet 1926. 

 الرسائل والاطارية الجامعية: 

اديلل  أمللان فللرل  دور البطريللرك الحويلل  فللي الاسللتقلل اللبنللاني  رسللالة ماجسللتامل ناللمل منشللوري  كليللة آلاداب   -8

 .9101الجامعة اللبنانية  

  رسلللالة (9191-9191)دون عبلللد العلللاقي  موقلللف العلللراق ملللن حركتلللي الاسلللتقلل والجللللء فلللي لبنلللان اسلللعد سلللع -9

 . 9199ماجستامل نامل منشوري  كلية الاداب والعلوم الانسانية  الجامعة الاسلمية في لبنان  ةلدي  

ماجسللللتامل ناللللمل    رسللللالة9118-9558ايللللاد ا للللراهيم عبللللد هللا  شللللارل د للللا  ودور  السيااللللني والادار  فللللي لبنللللان  -9

 .9199منشوري  كلية ال مل ية للعلوم إلانسانية  جامعة دياق   

-9191بشللرر ا للراهيم سللللمان العنللز   موقلللف اللبنللانيان ملللن اعلللن دوللللة لبنللان الكبالللمل والجمةوريللة اللبنانيلللة  -5

 .9190  اطروحة دكتورا  نامل منشوري  كلية ال مل ية للبنات  جامعة بطداد  9191

  اطروحلة دكتلورا  نالمل "النشل ي والتطلور والافلاق"الطوائف في النظام السياالني اللبنلاني  حسان الاشمر  دور  -1

منشللوري  املعةللد العللاقي للللدكتورا  فللي الحقللوق والعلللوم السياسللية وإلاداريللة  والاقتصللادية  الجامعللة اللبنانيللة   اللملوت  

9199 . 
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  أطروحلة دكتلورا  نالمل 9185-9191نحسان عبد الحسان عبا  الزهامل   الشيعة ودورهم السيااني في لبنلا -1

 .9191منشوري  كلية ال مل ية  جامعة واس   

  رسلللللالة ماجسلللللتامل نالللللمل 9191-9191رائلللللد عبلللللا  فاضلللللل الشلللللمر   السياسلللللة الفرنسلللللية تجلللللا  سلللللورية ولبنلللللان -8

 .9111منشوري  املعةد العاقي للدراسات السياسية والدولية  الجامعة املستنصرية  

   سياسة حكومة فرنسا الحري تجا  سوريا ولبنلان ةللل الحلرب العامليلة الثانيلة شيماء فاضل مخي مل العمامل  -1

 . 9111  رسالة ماجستامل نامل منشوري   كلية ال مل ية ا ن رشد  جامعة بطداد   9111-9198

  رسلللالة ماجسلللتامل نالللمل 9189علللدنان اسلللكندر انطلللوان  الشللليي بشلللاري الخلللور  ودور  فلللي تلللاريي لبنلللان حتلللى علللام -9

 .9118ةد ال مليي العربي وال ملا  العلمي  بطداد  منشوري  مع

  9108-9185مجللللس النللواب اللبنلللاني وموقفلل  ملللن التطلللورات السياسللية فلللي لبنلللانعلللي حسلللان نعلليم اللللوائلي   -81

 .9199اطروحة دكتورا  نامل منشوري  كلية آلاداب  جامعة الكوفة  

نالمل منشلوري   كليلة آلاداب  جامعلة    رسلالة ماجسلتامل 9199-9519ماجد حمدان  هامل  متصرفية جبلل لبنلان  -88

 .9111بطداد  

  أطروحلللة دكتللورا  نالللمل 9151–9191محمللد حسللان زةلللون السللاعد   اللللدروز والتطللورات السياسللية فلللي لبنللان -89

 .9111منشوري  كلية آلاداب  جامعة البصري  

ثهلللا  رسلللالة واملوقلللف اللللدوقي م 9191محملللد رضللليو  فجلللر محملللد الحميلللداو   الازملللة السياسلللية اللبنانيلللة علللام -89

 .9191ماجستامل نامل منشوري  كلية ال مل ية  جامعة ذ  قار  

  اطروحللللة دكتللللورا  ناللللمل منشللللوري  9185-9191يللللة للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  املوارنللللة ودورهللللم فللللي الحيللللاي السياسللللية اللبنان -85

 .9198ستنصرية  كلية ال مل ية  الجامعة امل

  أطروحة دكتورا  نالمل منشلوري  9191-9191نوار مجيد ناصر الشيميساو   السياسة ال مليطانية تجا  لبنان -81

 . 9199كلية الاداب  جامعة ذ  قار  

 الكت  العرةية واملعرةة: 

لبنلاني    املجللس النيلابي ال9111-9191  محاضلر مناقشلات الدسلتور اللبنلاني وءعديلتل  (إعلداد)أحمد اللزين  -9

  .9111 املوت  

 .9111احمد سرحال  النظم السياسية والدستورية في لبنان والدول العرةية  دار الفكر العربي   املوت   -9

( 9519-9599)احمد طرةان  ازملة الحكلم فلي لبنلان منل  سلقوط الاسلري الشلةا ية حتلى ا تلداء عةلد املتصلرفية  -1

 .9111دراسة في التاريي السيااني والاجتما ي  دمشق  

  ترجمللة حسللن قبي للني  دائللري منشللورات فللي 9التكللوين التللاريلي للبنللان السيااللني والدسللتور   لادمللون رةللاط   -9

 .9119الجامعة اللبنانية   املوت  

 .9511سطفإن الدويهي  تاريي الطائفة املارونية   املوت  ا -8

 .9119اسكندر الرياشني  ر ساء لبنان كما عرف هم   املوت   -1

 .9150يو   نوادر الزمان في وقائع جبل لبنان   املوت  إسكندر  ن يعقوب ا كار  -0
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 . 9159اليا  الدير   من يصنع الرئيس    املوت   -5

 . 9101   املوت  1دستور لبنان  القسم الثاني  ل: انور الخطي   الدولة والنظم السياسية -1

 . 9191   املوت   اتري  سيل  رياٍ الصل  والن ال من أجل الاستقلل العربي  ءعري  عمر سعيد الايوبي -91

 . 9101ملاذا كان وهل سق     املوت  ... 9191 اسم الجسر  ميثاق  -99

 .9105 در الدين عبا  الخصوصني  الق ية اللبنانية في تاريخةا الحديث واملعاصر  القاهري   -99

 .9111 املوت   1ل-9  حقائق لبنانية  لبشاري الخور  -91

 .9159فيد ا و مراد  دار الكتاب الحديث   املوت   يامل روندو  الطوائف في الدولة اللبنانية  ءعري  م -99

  ترجمللللة فنللللد  الشللللعار  دار املللللرول   اللللملوت  9589-9599ءشللللالز ءشرشللللل  جبللللل لبنللللان عشللللر سللللنوات اقامللللة -98

9158  . 

 .9118جان ملح   مجموعة البيانات الوزارية اللبنانية   املوت    -91

 .9119جورل عارل سعادي  تاريي الانتخا ات في لبنان   املوت  -90

 .9115   املوت  9ل-1لبنان  ل: جوزيف صقر  قصة وتاريي الح ارات العرةية -95

 .9115حار  يوسف ننيمة  ال ملوءستان  والانجيليون في العراق  بطداد   -91

 حللث وثللائقي لفةللم املشللكلت اللبنانيللة املعاصللري    9191-9195الاتجاهللات الطائفيللة فللي لبنللان حسللان حلللق   -91

  .9101 املوت  

 ور التاريخيللللة للميثللللاق الللللوطني اللبنللللاني مللللع دراسللللة للتجاهللللات الوحدويللللة والانفصللللالية  حسللللان حلللللق  الجلللل -99

 .ت. املوت  د

 .9191لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  موسوعة العائلت الباملوتية   املوت  -99

  9م  ل111-9191أوضلللان واتجاهلللات منللل  العلللام : سياالللني لشللليعة لبنلللان–نريللل   نحلللو تلللاريي فكلللر  . حسلللن ت -91

 . 9119 املوت  

 .9151   املوت  9191-9199حسن محمد سعد  جبل عامل  ان الاتراك والفرنسيان -99

 .ت.   املوت  د9511ةالد ملكي  الوثائق الدستورية اللبنانية من  سنة -98

ةليلللل ارزونلللي  الطوائلللف والطائفيلللة متلللى  مللللاذا  وكيلللف  دراسلللة فلللي تلللاريي لبنلللان الاجتملللا ي  اللللدار الانسلللانية   -91

 .9199 املوت  

 .9159   املوت  9ةاملية قاسمية  الحكومة العرةية في دمشق  ط -90

 .9118   املوت  90صراعات الشرق الاوس  وحرب لبنان  ط: روةرت فيس   روةرت فيس   ويلت وطن -95

 .9189روةامل ا يل  لبنان والحياي ال ململانية   املوت   -91

 .ت .ملوت  درياٍ الصمد   العلقات الدولية في القرن العشرين   ا -11

 .9110   املوت  9  ل9191-9195ريمون هاشم  جوان  من تاريي جبل لبنان  ان عامي -19

 .9115سامي الصل   لبنان العبث السيااني واملصامل املجةول   املوت   -19

 .9109سليم حسن هشني  تاريي ألامراء الشةا يان  قلم أحد أمراتهم   املوت   -11

 . ت.ان   املوت  دسليمان تقي الدين  املس لة الطائفية في لبن -19

 .9111سمامل صباغ  الدستور اللبناني من التعديل إق   التبديل   املوت    -18

 .9111سمامل عبد   الطوائف املسيحية في سوريا نش أها تطورها  ءعدادها  دار حسن مل   دمشق   -11



 

 

  84 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          منةألاز 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 حسين عبد الحسين عباس الزهيري : ألاستاذ املساعد الدكتور          9191  – 9191مسيحيو لبنان ألارثوذكس من الاحتالل حتى الجالء    

 

 .9115ةفايا  وقائع  وثائق  صور   املوت  : شاد  ةليل ا و عي نى  ر ساء الجمةورية اللبنانية  -10

 .ت.شارل جنيبامل  املسيحية نش أها وتطورها  ترجمة عبد الحليم محمود   املوت  د -15

 .9115عائلت حكم  لبنان   املوت  صقر يوسف صقر   -11

 .9151ر ساء حكومة   املوت   91ةللمن  -صلا عبوشني  تاريي لبنان الحديث - 91

 .9191ين   املوت  النخبة السياسية الشيعية في لبنان ةلل القرن العشر عاطف املوسو    - 99

 .9118عبد الرحيم ا و حسان  لبنان والاماري الدرزية في العةد العثماني   املوت  - 99

 .9151عبد العزيز سالم  تاريي مدينة صيدا في العصر الاسلمي  الاسكندرية  - 91

 .9158  املوسوعة العرةية للنشر والتوزنع   املوت  9عبد الوهاب الكياقي  موسوعة السياسة  ل- 99

 .9110   املوت  9111-9519نان محسن ضاهر ورياٍ ننام  املعجم النيابي اللبنانيعد- 98

 .9115   املوت  9115-9199للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  املعجم الوزار  اللبناني ساملي وتراجم وزراء لبنان - 91

 .9199   املوت  9115-9591للللللل  معجم حكام لبنان والر ساءلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل- 90

 .9115   املوت  9191–9115عصام كمال ةليفة  من امليثاق الوطني اللبناني إق  الجلء- 95

 .9119   املوت  9للللللللللللللللللللللللللللللللللل   خصيات  ارزي في تاريي لبنان املعاصر  ل- 91

 .9111الحياي السياسية والثقافية   املوت   9110-9891 ان علي ا راهيم درونص  جبل عامل- 81

اجتماعيللللا  الوثللللائق والصللللور  -تاريخيللللا -سياسلللليا: علللللي رانلللل  حيللللدر احمللللد  املسلللللمون الشلللليعة فللللي كسللللروان وجبيللللل- 89

 .9110   املوت  9599-9119

   .9111   املوت  9111-9108علي فاعور   املوت - 89

 .9119   املوت  9159-9191لبنان علي محمد الانا  الاتجاهات السياسية في- 81

 .9119   املوت  9195-9115علي معطي  تاريي لبنان السيااني والاجتما ي دراسة في العلقات العرةية ال ملكية - 89

 .9111   املوت  8فار  سعادي  موسوعة الحياي النيا ية في لبنان ةفايا ومواقف  ل- 88

 .9111ال املوارنة   املوت  فرل هللا صال  دي   املسيحية واملسيحيون العرب واحو - 81

 . 9181دراسة سياسية مركزي عن سياسة لبنان الخارجية   املوت  : فؤاد عمون  سياسة لبنان الخارجية- 80

 .9111فواز طرا ل ني  صلت  ل وصل ميشال شيحا وألايديولوجية اللبنانية   املوت  - 85

 .9180   املوت  9فيلي  حتي  تاريي لبنان وسوريا وفلسطان  ل- 81

 . 9119تاريي علقات املوارنة  جاملاثهم من الفتة إلاسلمي إق  الحرب الاهلية   املوت   م ياسان العاملي كاف- 11

 . 9191كميل شمعون  مراحل الاستقلل   املوت  - 19

 . 9111   املوت  9م كراءي  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  - 19

 .م.ت  د.  د9املسيحية  ل كوركيس متي  تاريي الكنيسة- 11

 . 9151   املوت  9تاريي لبنان املعاصر  طلبي  عبد الساتر  - 19

 .9118لجنة الدراسات ألارثوذكسية   أعلم أرثوذكس في لبنان   إشرا  هنمل  أ و فاضل ولولو صيبعة    املوت    18

 .9111ا   املوت  لحد ةاطر  الانتخا ات النيا ية في تاريي لبنان  تقديم وتحقيق عبد هللا املل - 11

  .9110الاستقالة   املوت  -الثقة–التاليف9111-9191ماجد ةليل ماجد  تاريي الحكومات اللبنانية - 10

مللللاهر يونللللان عبللللد هللا  الطوائللللف املسلللليحية فللللي مصللللر والعللللالم  تقللللديم جللللرجس صللللباي  املركللللز املصللللر   القللللاهري  - 15

9111. 

 .9111مجموعة مؤلفان  لبنان في تاريخ  وتراث    املوت  - 11
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 حسين عبد الحسين عباس الزهيري : ألاستاذ املساعد الدكتور          9191  – 9191مسيحيو لبنان ألارثوذكس من الاحتالل حتى الجالء    

 

 .9111سنة من التاريي واملنجزات   املوت   08 9111-9191مجموعة مؤلفان  دولة لبنان الكبامل- 01

 .9101محسن ةليل النظم السياسية والدستور اللبناني   املوت  - 09

 .9119محمد جا ر ال صفا  تاريي جبل عامل   املوت  محمد جا ر ال صفا  - 09

 .9111ي جبل عامل   املوت  محمد كافم مكي  الحركة الفكرية وألاد ية ف- 01

 . 9159  املوصل   9198-9199محمد محمد صال  واةرون  الدول الك ملر  ان الحرةان العامليتان - 09

 .9119   املوت  91مسعود الخوند  لبنان املعاصر مشةد تاريلي وسيااني عام ل- 08

 .9109  دار الفارابي   املوت  9191-9199مسعود ضاهر  تاريي لبنان الاجتما ي- 01

 . 9159   املوت  9لحم قرةان  تاريي لبنان السيااني الحديث لم- 00

 . 9111م   املوت  9111ب إق  .ق9511من : منامل الخور   صيدا ع مل حق  التاريي- 05

 . 9101منامل تقي الدين  لبنان ماذا دهاك     املوت  - 01

 .9110   املوت  9ل مري  طوثائق ةطاملي  تنشر َّلو : لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  الجلء- 51

 .9110   املوت  9وَّلدي استقلل  طلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  - 59

 .15-10  ص9159   املوت  9  ل9موسوعة أحدا  وأعلم  م - 59

 .9111ميشيل يتيم وانناطيو  دي   تاريي الكنيسة الشرقية   املوت - 51

 .9151   املوت  9151-9191ناجي كريم الحلو  حكام لبنان- 59

 . 9111ناجي نعمان  استقلل العالم العربي   املوت  - 58

ثهللد  صلللباي الحمتلللني  تلللاريي طلللرا لس ملللن ةللللل وثلللائق املحكمللة الشلللرعية فلللي النصلللف الثلللاني ملللن القلللرن السلللابع - 51

 .9151عشر امليلد    دار الايمان للطباعة   طرا لس  

 . 9109  ءعري  بسام اندوةان   املوت  9185-9111نيقوَّل  هوفةا نسيان  الن ال التحرر  في لبنان- 50

فللللرو   قللللوانان  ونتللللائ    اللللملوت  : 9111-9119هللللدر رزق  صللللناعة النخلللل  صللللناعة النخلللل  السياسللللية فللللي لبنللللان- 55

9199 . 

 . 9158سنة من الطائفية  ءعري  سمامل عطا هللا  لندن   911هيلينا كوةان  لبنان- 51

 . 9191ي   املوت  املةس  في الدستور اللبنانوسام اللحام  - 11

 .9100أصحاب الفخامة ر ساء لبنان   املوت  وليد عٍو  - 19

 .9105يحيى الجمل  امليثاق الوطني والنظام الدستور  في لبنان  القاهري  - 19

يوحنللا لللورنس فللإن موسللةيم  تللاريي الكنيسللة املسلليحية القديمللة والحديثللة فللي سلل  كتلل   الكتللاب ألاول  املطبعللة - 11

 .9508الاماملكانية   املوت  

  .9151   املوت   9  م 9159-9191  البيانات الوزارية ومناقشاأها في مجلس النواب (إعداد)يوسف قزما ةور - 19

 الكت  ألاجنةية : 

1- Charles Winslow , Charles Winslow , Lebanon war and politics in A fragmented Soceity , 

Routledge , London and New York , 1996. 

2- Fawwaz Traboulsi, A history of Modern Lebanon, Pluto Press, London, 2007. 

3- Nicola A. Ziadeh, Syria and Lebanon , Lebanon, 1965. 



 

 

  86 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          منةألاز 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 
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 البحو  والدراسات 

   اللللملوت  999  مجلللللة معلومللللات  العللللدد(9191-9591)احمللللد زيللللن الللللدين  أصللللول الفسللللاد وجلللل ور  فللللي لبنللللان  -9

9191. 

  مجلة جامعة كرةلء العلمية  (9185-9191)الوائلي  الحياي النيا ية اللبنانية احمد ناجي وعلي حسان نعيم  -9

 .9199  9  العدد99جامعة كرةلء  م 

  كليللللة (9118-9811)اسللللراء شللللريف الكعللللود  الاماللللمل فخللللر الللللدين املعنللللي الثللللاني ودور  فللللي تللللاريي لبنللللان الحللللديث -1

 .9191  9  العدد99  جامعة بطداد  م (مجلة)ال مل ية للبنات 

  تلللللاريي العلللللرب والعلللللالم 9191حسلللللان حللللللق  ألازملللللة اللبنانيلللللة  لللللان ملللللؤتمر فرسلللللا  ولجنلللللة التحقيلللللق الدوليلللللة  -9

 .9159  959   املوت  العدد(مجلة)

  5   اللللللملوت  العللللللدد(مجلللللللة)  املوقللللللف 9191-9198لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  مفاوضللللللات جلللللللء القللللللوات ألاجنةيللللللة علللللن لبنللللللان -8

9159. 

  9180-9110حسلللان عبلللد الحسلللان عبلللا  الزهالللمل   حبيللل  أ لللو شلللةل دراسلللة فلللي مواقفللل  السياسلللية فلللي لبنلللان -1

 .9199  9  العدد91  كلية ال مل ية للعلوم إلانسانية  جامعة واس   م (مجلة)كلية ال مل ية

  (مجللة)د  الجمةلوريتان  الحيلاي النيا يلة دراسلة مقارنلة لعةل: ةليل حسان  الدستور ونظام الحكم في لبنلان -0

 .9111  5 املوت  م 

 9191صلللباا كلللريم ريلللاا الفلللتلو  وايملللان نصللليف جاسلللم  مقلللررات ملللؤتمر الصلللل  للم ملاطوريلللة ألاملانيلللة علللام -5

 .9110  1  العدد9  مركز دراسات الكوفة  جامعة الكوفة  م (مجلة)دراسة تحليلية  مركز دراسات الكوفة 

ر  سللللامي الصللللل  أول رئلللليس حكومللللة رفلللل  أن يكللللون  اشللللكات  عنللللد أ  رئلللليس جمةوريللللة  صللللقر يوسللللف صللللق -1

 .9115  19معلومات   املوت  العدد

 : لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  عبلللللد هللا اليلللللافي -91
ا
 رئللللليس نظيلللللف الكلللللف علللللف اللسلللللان للللللم تمتلللللد يلللللد  إقللللل  امللللللال العلللللام وملللللات فقالللللملا

 .9115  19معلومات   املوت  العدد

 .9111   املوت  10  معلومات  العدد9191دفع ناليا ثمن نلط  الشنيع عام: إميل إديللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   -99

 .9111   املوت  10هاجس  الاستقلل وق ية فلسطان  معلومات  العدد: و شةللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  حبي  أ  -99

العللدد  اللملوت  عروبللي  مللن  لبنانيتلل  وطاللل   إلطللاء الطائفيللة السياسللية  معلومللات  : صلل مل  حمللاديللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   -91

10  9111. 

دراسلللة فلللي الازملللة اللبنانيلللة  –سلللد   الشللليي بشلللاري الخلللور  ملللن الرئاسلللة إقللل   الاعتقلللال عبلللد الامالللمل محسلللن الا  -99

  9  كليللة العلللوم السياسللية  الجامعللة املستنصللرية  العللدد(مجلللة)م  السياسللية الدوليللة 9191الفرنسللية عللام

9118. 

 .9111  1م  عدنان طرا ل ني  الاستقلل والصيطة والوفاق الوطني الجديد  الحياي النيا ية   املوت  -98

  دراسلللللات 9191-9191عمللللار ةالللللد رم للللان الرةيكللللي  الانقسللللام الللللوطني اللبنللللاني فللللي عةللللد الانتللللداب الفرن للللني  -91

 .9199  91  كلية الاداب  جامعة البصري  العدد(مجلة)تاريخية 

  (جللةم)فلي ضلوء الوثلائق ال مليطانيلة  امللؤرت العربلي  9191محمد رجلائي ريلان  ألازملة السياسلية اللبنانيلة علام -90

 .9151  91بطداد  العدد
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وموقلللف  ريطانيللللا مثهلللا  مجلللللة أ حللللا   9191السياسللللية فللللي لبنلللان عللللام( نلللوفم مل)للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  أزمللللة ءشلللرين الثللللاني -95

 . 9119  1  العدد 5الاملموك  جامعة الاملموك  عمان  م 

  59   الللملوت  العلللدد(مجللللة)  الفكلللر العربلللي 9189-9519ريلللاٍ الصلللل  : ق للليةمسلللعود ضلللاهر  تلللاريي رجلللل و  -91

9111. 

 .9159  01مصطفا  كر   أبعاد اللعبة الطائفية في لبنان  السياسة الدولية  القاهري  العدد -91

   الللللملوت  (مجللللللة)  الحداثلللللة 9599-9110منالللللمل اسلللللماعيل  التحلللللوَّلت السياسلللللية فلللللي مجتملللللع الاملللللاري الشلللللةا ية -99

 .9118  5-0العددان

مجلللللس الاداري الكباللللمل فللللي عةللللد املتصللللرفية اول تجرةللللة انتخا يللللة واداريللللة فللللي تللللاريي العللللرب الحللللديث  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   -99

 .9111  90الحياي النيا ية   املوت  م 

 .9159  0عرةية  دار الشؤون الثقافية  بطداد  العددنجلء عطية  التصور التاريلي لإزمة اللبنانية   فاق  -91

رجلللل الاعملللال ذو املكانلللة الاجتماعيلللة والوطنيلللة الللل   انجلللز أنلللز  انتخا لللات فلللي : ثهلللاد حشيشلللو  احملللد اللللداعوق  -99

 .9115  19تاريي لبنان  معلومات   املوت  العدد

 . 9111  10حبي   اشا السعد  معلومات   املوت  العددلللل  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل -98

 ءعاهلللد ملللع بشلللاري الخلللور  علللل  اسلللتقلل لبنلللان ووجةللل  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   -91
ا
ريلللاٍ الصلللل  امليثلللاقي الللل   ق لللنى انتيلللاَّل

 .9115   املوت  19العربي  معلومات  العدد

  املنلللاورات السياسلللية فهجلللر رئاسلللة اللللوزاري  رضلللا   معلوملللات   الللملوت  : للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  سلللعد  امللللنلللللللل -90
ا
ضلللاق ذرعلللا

  .9115  19العدد

 .9111  10نزي  ومثقف  معلومات  العدد ... الةور  فرن ني: شارل د ا للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   -95

الصلللبة وطباعلل  الحللادي  معلوملللات   للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  عبللد الحميللد كرامللي العروبللي ورجللل الاسلللتقلل تماللز  مواقفلل  -91

 .9115   املوت  19العدد

  10رئلليس مجل للني النللواب والشلليوت ومر لل  لرئاسللة الجمةوريللة  معلومللات  العللدد: محمللد الجسللرللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  لللللللللللللللللللللللللللللل -11

 .9111 املوت  

 .9111  10حياد   ان كتلتان  معلومات  العدد: موانى نمور للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل     -19

 .9159  05وحيد عبد املجيد  ألازمة اللبنانية سيناريوهات املستقبل  السياسة الدولية  القاهري  العدد -19

  املجلت 

 .9191/ 9/99  99  مجمل الاحدا  السياسية والحرةية في شةر  العدد(مجلة)الادي   -9

 .9/9/9198  9الادي  مجمل الاحدا  السياسية والحرةية في شةر  العدد -9

 . 9/9/9191  9ي   انباء العالم في شةر  العددالاد -1

 . 9/9/9191  9الادي   انباء العالم في شةر  العدد -9

 . 9/9/9190  9الادي   انباء العالم في شةر  العدد -8

 . 9155  لندن  905أوراق الاستقلل اللبناني  العدد:   من ةزانة الخارجية ال مليطانية(مجلة)الت امن  -1

 . 9119  91فصل نائ  من النيا ة  م " سا قة"   املوت  (مجلة)الحياي النيا ية -0

 . 9110  98الحياي النيا ية مجلس النواب اللبناني تحرير الدستور من سلطة الانتداب  م  -5

 .9198  9  ل99املجلس النيابي والقانون ألاسااني  م : العرفان  أهم الاةبار والاراء -1
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