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 لص: امل

كاف لتشامي الػعي الجساىيخؼ العخبي السشاىس لالستعسار والرييػنية بعج الحخب العالسية 
ية في ضيػر الحاجة السمحة لمتحخر واالستقالؿ مغ التبعية األجشب اكبيخ  ا( أثخ 9171ػػػ  9191ية )الثان

دج ذلظ في شخح عجد مغ السذاريع الػحجوية العخبية كاف أبخزىا تج  وضخورة تحقيق الػحجة العخبية ، اذ 
لة عمى تقارب والتي جاءت لمجال 9111مذخوع الجسيػرية العخبية الستحجة بيغ مرخ وسػريا عاـ 

التػجيات القػمية في مرخ وسػريا وتذابو نطختيسا الدياسية في السجاليغ الجاخمي والخارجي ، فقج 
فعمى الرعيج الذعبي فقج عب خ  تسثل السػقف المبشاني )الذعبي والخسسي( بالتبايغ تجاه إعالف الػحجة ،

الدخور والتأييج ليحا الحجث التاريخي ، الذعب المبشاني بسختمف شػائفو وأحدابو في التعبيخ عغ الفخح و 
وشالب مغ الخئاسة والحكػمة المبشانية إعالف مػقفيا الخسسي مغ الػحجة أسػة بباقي الجوؿ العخبية ، 

صعيج السػقف الخسسي المبشاني ، فقج  والحؼ أجبخىا فيسا بعج إلى االعتخاؼ بالػحجة وتأييجىا ، أما عمى
قبل الخئاسة المبشانية ومعارضتيا قياـ الػحجة بيغ مرخ وسػريا  تجدج في بجاية األمخ بالخفس مغ

لتخػفيا مشيا واكتفائيا فقط بتقجيع التيشئة بيحه السشاسبة ، فزاًل عغ انقداـ مجمذ الشػاب المبشاني بيغ 
مؤيج لمػحجة ومعارض ليا ، لكشيا وتحت الزغط الجساىيخؼ والتطاىخات الذعبية ، اضصخت الحكػمة 

 .9111الى االعتخاؼ بكياـ الجسيػرية العخبية الستحجة في نياية شيخ شباط المبشانية 
 ، الطوقف الشعبي والرسطي اللبظاني الجطهورية العربية الطتحدة  الوحدة الطصرية السورية ، ، الكلطات الطفتاحية: لبظان والجطهورية العربية الطتحدة
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Abstract: 
The growth of Arab mass anti – colonial awareness and Zionism after the 

Second World War had a great Impact on the emergence of the urgent need for 

liberation and independence from foreign dependency and the necessity of 

achieving Arab unity , and this was embodied in the presentation of a number 

of Arab unitary projects , the most prominent of which was the United Arab 

Republic  project between Egypt and Syria in 1958 , which came to denote the 

convergence of national trends in Egypt and Syria and the similarity of their 

political view in the internal and external domains , and represents the official 

and popular Lebanese position in contrast to The declaration of unity , the 

popular level ,across the Lebanese people , in all its sect and parties , to express  

joy and pleasure and support  for this historical event and his demand from the 

Lebanese government to announce its official position on unity , similar to the 

rest of the Arab Countries , which later forced them to recognize unity and 

back it up, as for as the Lebanese official position in concerned ,was initially 

embodied in the rejection by the Lebanese presidency and its opposition to the 

establishment of unity between Egypt and Syria for its fear and sufficiency 

only to offer congratulation on this occasion , as well as the division of the 

Lebanese parliament between supporters and opponents of it , but it is under 

public pressure and the popular demonstrations , the Lebanese government was 

forced to tack refuge He Welcomed the establishment of the United Arab 

Republic at the end for February 1958. 
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 دقمةتادل
واقتداميا بيغ االنتجابيغ البخيصاني والفخندي إلى ضيػر الكثيخ مغ األفكار أدت تجدئة البالد العخبية 

( ، وجاء تمظ األفكار نتيجة 9111ػػػ  9171الػحجوية بيغ الجوؿ العخبية وال سيسا بعج الحخب العالسية الثانية )
نقداـ في مختمف السجاالت ، كسا كاف لتشامي الػعي لمػاقع العخبي الحؼ كاف يعاني مغ ضػاىخ الزعف واال

الجساىيخؼ القػمي السشاىس لالستعسار والرييػنية أثخ كبيخ في ضيػر الحاجة السمحة لمسصالبة بالتحخر 
واالستقالؿ وضخورة تحقيق الػحجة العخبية وتجدج ذلظ بكياـ عجد مغ مذاريع الػحجة العخبية أبخزىا الجسيػرية 

 .9111ة عاـ العخبية الستحج
ومػقف لبشاف  9111تكسغ أىسية البحث في دراسة تجخبة الجسيػرية العخبية الستحجة بيغ مرخ وسػريا 

الذعبي والخسسي مشيا ال سيسا وأنيا أوؿ تجخبة وحجوية معاصخة جاءت استجابة لمسصمب الجساىيخؼ العخبي 
بؤس الحؼ يعاني مشو الذعب العخبي الحيغ كاف يخػ في تحقيق ىحه الػحجة لمتخمز مغ واقع التخمف وال

 وكحلظ التخمز مغ التبعية االستعسارية.
أربعة محاور ، خرز السحػر األوؿ لسقجمات قياـ الجسيػرية العخبية الستحجة  وقج تع تقدع البحث الى

غ والتي تسثمت بعقج عجد مغ االتفاقيات العدكخية والتجارية واالقترادية بيغ مرخ وسػريا في السجة ما بي
ستابعة مفاوضات الػحجة بيغ مرخ وسػريا والتي ل ، في حيغ خرز السحػر الثاني 9114ػػػ  9111عامي 

والتي تع فييا مشاقذة الخصػط  9111كانػف الثاني / يشايخ  74ػػػ  99بجأت بيغ الصخفيغ في السجة ما بيغ 
 9111وؿ مغ شباط / فبخايخ عالف قياـ الػحجة في األعخيزة لجولة الػحجة ، وخرز السحػر الثالث إلال

والتي سسيت بػ )الجسيػرية العخبية الستحجة( ، أما السحػر الخابع فقج بحث في مػقف لبشاف الذعبي والخسسي 
مغ قياـ الػحجة ، إذ تشاوؿ أواًل السػقف الذعبي السؤيج لسذخوع الػحجة والحؼ تسثل باألحداب الدياسية وكحلظ 

امة االحتفاالت والسيخجانات في مختمف انحاء لبشاف ابتياجًا بالػحجة ، السػقف الجساىيخؼ الحؼ تجدج بإق
وكحلظ إرساؿ الػفػد الذعبية التي مثمت جسيع السجف المبشانية إلى سػريا لمتعبيخ عغ تأييجىا لمػحجة ، كسا 

الحكػمة شسل السحػر تشاوؿ السػقف الخسسي المبشاني مغ قياـ الػحجة والحؼ تشاوؿ مػقف رئاسة الجسيػرية و 
 المبشانية ومجمذ الشػاب المبشاني.     

اعتسج البحث عمى مجسػعة مغ السرادر الستشػعة والسيسة وال سيسا الجخائج السرخية والمبشانية وجاء وقج 
في مقجمتيا جخيجتي األىخاـ )األىخاـ والشيار( ، كسا تع استخجاـ عجد مغ الكتب وفي مقجمتيا الػثائكية 

، السجمج  9111ناصخ الجيغ السػسػـ بػ )يػميات ووثائق الػحجة السرخية ػػػ الدػرية  وبخاصة كتاب سػيجاف
وكحلظ عجد مغ الخسائل واألشاريح الجامعية والبحػث ذات العالقة  ، 9111نيداف  93شباط ػػػ  9األوؿ : 

     بالسػضػع.
 

 ةدقمةاث قيام اجلمهىريت العربيت ادلتحمة:  أولا 
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العخبية في تحقيق الصسػحات القػمية في الػحجة العخبية ، وازدياد الػعي القػمي كاف لفذل جامعة الجوؿ 
لجػ الذعب العخبي في حكبة الخسديشيات مغ القخف العذخيغ الحؼ نادػ بزخورة الدعي الجاد عمى تحقيق 

ة بيغ مرخ ، أثخ في قياـ الػحج(9) ىحه الػحجة بكل مقػماتيا الدياسية والعدكخية واالقترادية واالجتساعية
 .(7) 9111وسػريا في األوؿ مغ شباط / فبخايخ 

ضيخت مالمح التقارب بيغ مرخ وسػريا عمى شكل اتفاقيات عدكخية وتجارية واقترادية بيغ البمجيغ وقج 
 (7)قاـ وفج مرخؼ بخئاسة صالح سالع 9111آذار / مارس  73، ففي (9) 9114ػػػ  9111ما بيغ عامي 

ه الديارة تخحيبًا مغ شخؼ الحكػمة الدػرية ، وأعمشت كل مغ الجولتيغ بيانًا مذتخكًا بديارة سػريا ، والقت ىح
 .(1)تزسغ إقامة تعاوف اقترادؼ عخبي ومشصقة دفاع مذتخؾ بيشيسا

مغ أجل التػقيع عمى 9111بجأت سػريا السفاوضات مع مرخ في بجاية شيخ أيمػؿ / سبتسبخ مغ العاـ و 
 77وانتيت في ،  (4)، واستسخت السفاوضات لسجة شيخيغ كامميغ(6)الجولتيغميثاؽ دفاعي عدكخؼ مذتخؾ بيغ 

 .(1)تذخيغ األوؿ / أكتػبخ بالتػقيع عمى السيثاؽ العدكخؼ السذتخؾ بيغ الجولتيغ

                                                 

(1)  Michael Habib , Pan – Arabism and the United Arab Republic , Thesis , Wilkes Honors 

Collage of Florida Atlantic University , (Florida, 2016)  , p.24 ; 
( ، 9116( ،)بغجاد ، 77خ وسػريا وما فييا مغ دروس وعبخ " ، مجمة الجفاع ، العجد )شبمي العيدسي ،  " وحجة مر   

 .971ص 
)الػثائق( ، إعجاد : قدع التػثيق والسعمػمات في مخكد دراسات الػحجة  7331ػػػ  9199السذاريع الػحجوية العخبية  (7)

 .917(، ص 7331)بيخوت ،  العخبية ، الصبعة األولى ، مشذػرات مخكد دراسات الػحجة العخبية ،
(3)  James Jankowski , Nasser’s Egypt , Arab Nationalism , and the United Arab Republic , 

Lynne Rienner Publishers , (London ,n.d) ,p .101. 
في الكمية  ، درس االبتجائية والثانػية في القاىخة ، وتخخج 9173سياسي وعدكخؼ مرخؼ ، ولج في الدػداف عاـ  (7)

، تػلى  9117، انطع إلى تشطيع الزباط األحخار وكاف أحج أعزاء مجمذ قيادة الثػرة في عاـ  9191الحخبية عاـ 
وأشخؼ عمى ممف الدػداف ، عسل في مجاؿ الرحافة وتخأس  9111ػػػ  9119وزارة اإلعالـ )اإلرشاد القػمي( ما بيغ 

. أسعج جابخ حيجر السعسػرؼ ، صالح سالع ودوره الدياسي  9167تحخيخ جخيجة الجسيػرية السرخية ، مات عاـ 
 (.7396، رسالة ماجدتيخ ، كمية التخبية لمعمـػ اإلندانية ، )جامعة ذؼ قار ،  9167ػػػ  9173والرحفي في مرخ 

(5)  Habib, op.cit ,p.39. 
سػريا ، الصبعة األولى ، دار السديخة ، دمحم عبج السػلى الدغبي ، االنييار الكبيخ : أسباب قياـ وسقػط وحجة مرخ و    

 .19( ، ص 9149)بيخوت ، 
خمفياتو ومريخه ، رسالة ماجدتيخ ،  9169ػػػ  9111بخيدة زمالي ومخوة كحاحمية ، مذخوع الػحجة السرخية الدػرية  (6)

 .77 ( ، ص7394جامعة العخبي التبدي ، كمية العمـػ اإلندانية واالجتساعية ، )تبدة ػػػ الجدائخ ، 
  (7)  Maqbool Ahmad Awan , “ Gamal Abdel Nasser’s Pan – Arabism and Formation of the 

United Arab Republic : An Appraisal “ , Journal of Research Society of Pakistan , Vol.54 

,No.1 , January – June , (Pakistan , 2017), p.118. 
 (8) Unites States Department of State, Foreign Relation of the United States (F.R.U.S),  
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عغ تذكيل لجشة وزارية لتقػـ بالتسييج لكياـ اتحاد  9116تسػز/ يػليػ  1أعمشت الحكػمة الدػرية في و 
، وقاـ وفج نيابي سػرؼ في اليػـ نفدو بديارة مرخ والتقى بالخئيذ السرخؼ (9) افيجرالي بيغ مرخ وسػري

، (9) ، وأبجػ الخئيذ السرخؼ استعجاده لتشفيح كل ما تخيجه سػريا(7) (9143ػػػ  9116جساؿ عبج الشاصخ)
د بيغ وعمى أثخ ذلظ كمف مجمذ الشػاب الدػرؼ الحكػمة الدػرية بإجخاء مباحثات مع مرخ لتحقيق االتحا

 .(7) الجولتيغ
تع تػقيع اتفاقية الػحجة االقترادية بيغ مرخ وسػريا والتي كاف أىع  9114أيمػؿ / سبتسبخ  7وفي 

بشػدىا حخية انتقاؿ األشخاص ورؤوس األمػاؿ وتبادؿ السشتجات الػششية وحخية اإلقامة والعسل، وتع إنذاء 
 .(1) القترادية بيغ البمجيغلجشة تتػلى اقتخاح الػسائل العسمية لتحقيق الػحجة ا

                                                                                                                                                    

    1958 -1960 , United Arab Republic ,Volume XI11 , 187 , Memorandum from the action 

assistant Secretary OF State for Near Eastern , South Asian and African Affairs (Berry) to 

the Acting secretary of State , Washington ,January 25 , 1958 , Subject (Egyptian – Syrian 

Union) , p.409. 
(1)  Monte Plamer , “ The United Arab Republic : An Assessment of its Failure “ , Middle 

East Journal , Issue : 20 , January , (Beirut , 1960) , p.54;  
دراسة تػثيكية ، إعجاد : يػسف خػرؼ ، الصبعة األولى ، مشذػرات مخكد  9111ػػػ  9199ػحجوية العخبية السذاريع ال  

 .971(، ص 9117دراسات الػحجة العخبية ، )بيخوت ، 
، التحق بالسجرسة االبتجائية بالخصاشبة بيغ  9191ولج الخئيذ السرخؼ جساؿ عبج الشاصخ في االسكشجرية عاـ  (7)

، بجأ نذاشو بسعارضة االنتجاب  9171، ودخل مجرسة الشحاسيغ االبتجائية بالقاىخة عاـ  9177 ػػػ 9179عامي
وتخخج فييا بختبة مالـز ثاف في سالح السذاة ، 9194، التحق بالكمية الحخبية السرخية عاـ  9191البخيصاني عاـ 

إلى رتبة بكباشي )مقجـ( ، 9119عاـ ، ورقي  9171أسذ عبج الشاصخ المجشة التأسيدية لمزباط األحخاء بعج عاـ 
،  9117يػليػ )تسػز(  79تخأس مجمذ قيادة الثػرة التي أشاحت بالشطاـ السمكي وأعمشت قياـ الشطاـ الجسيػرؼ في 
أيمػؿ / سبتسبخ مغ العاـ  4تػلى مشرب نائب رئيذ الػزراء وزيخًا لمجاخمية في حكػمة دمحم نجيب التي تذكمت في 

، اختيخ  9117شاصخ رئيدًا لسجمذ قيادة الثػرة ورئيدًا لسجمذ الػزراء بعج استقالة دمحم نجيب عاـ نفدو ، عيغ عبج ال
عغ قياـ الجسيػرية العخبية  9111، وأـ قشاة الدػيذ في العاـ نفدو، أعمغ عاـ  9116رئيدًا لمجسيػرية في عاـ 

. لمتفاصيل يشطخ 9143رية حتى وفاتو عاـ  ، بقي في مشربو لخئاسة الجسيػ  9169الستحجة والتي استسخت حتى عاـ 
: بثيشة عبج الخحسغ التكخيتي ، جساؿ عبج الشاصخ دراسة تاريخية في نذأت وتصػر الفكخ الشاصخؼ ، أشخوحة دكتػراه ، 

 (.9111جامعة بغجاد ، )كمية اآلداب ، 
(3)  Robert Eugene Danielson , Nasser and Pan –Arabism : Explaining Egypt’s Rise in power 

, Thesis , University of Washington , (Naval Postgraduate School , 2007),p.37.   
(4)  Jankowski , op.cit , p.101; 

 .63زمالي وكحاحمية ، السرجر الدابق ، ص     
راسات والشذخ، ، الصبعة األولى ، السؤسدة العخبية لمج9141ػػػ  9171محسػد رياض ، محكخات محسػد رياض  (1)

 ؛961( ، ص 9114)بيخوت ، 
James P.Jankowski , Nasser’s Egypt , Arab Nationalism and the United Arab Republic , 

Boulder co : Lynne Rienner Publishers , (London , 2001), p.75 .  
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 9114تذخيغ الثاني / نػفسبخ  94وعقجت جمدة مذتخكة مرخية سػرية في العاصسة دمذق يػـ    
نػفسبخ ، أكج رغبة الذعبيغ السرخؼ والدػرؼ بإقامة اتحاد  تذخيغ الثاني / 91وصجر عشيا بياف مذتخؾ في 

ا لمجخػؿ في مباحثات الستكساؿ أسباب تشفيح فيجرالي بيغ الجولتيغ ، ودعا الحكػمتيغ في مرخ وسػري
، وأدلى الخئيذ السرخؼ عمى أثخ ذلظ بترخيح صحفي أوضح فيو أف اإلجخاءات الستعمقة بتحقيق (9)االتحاد

ت مجمذ الشػاب الدػرؼ في اليػـ نفدو عمى (7) االتحاد بيغ مرخ وسػريا بجأت تتخح صػرتيا الشيائية ، وصػ 
ت مجمذ الذعب السرخؼ في الػقت نفدو لجعع القزية ذاتياقزية الػحجة بيغ مرخ وسػر  ، (9) يا  فيسا صػ 

ؿ السجمداف الحكػمتيغ السرخية والدػرية عمى قخار أصجراه يػـ  خػال  9114نػفسبخ  تذخيغ الثاني / 91وخػ 
              .(7) فيو حكػمتييع التفاوض مغ أجل تحقيق الػحجة بيغ مرخ وسػريا

 الىحمة ادلصريت السىريت ةفاوضاث:  ثاوياا 
إرساؿ وفج عدكخؼ بخئاسة رئيذ  9111كانػف الثاني / يشايخ  99قخرت الحكػمة الدػرية في  

لسقابمة الخئيذ السرخؼ جساؿ عبج الشاصخ وإبالغو بزخورة قياـ الػحجة (1) أركاف الجير المػاء عفيف البدرؼ 
، والتقى بالخئيذ  9111كانػف الثاني / يشايخ  97في ، ووصل الػفج إلى القاىخة (6) الفػرية بيغ مرخ وسػريا

، وتع مشاقذة الخصػط العخيزة لجولة الػحجة واإلجخاءات (4) بالخئيذ السرخؼ وعجد مغ أعزاء الحكػمة 

                                                 

، الصبعة األولى، الييئة السرخية العامة 9111ػػ ػ 9179إبخاليع دمحم دمحم إبخاليع ، مقجمات الػحجة السرخية الدػرية  (9)
 ؛  776ػػػ  777(، ص9111لمكتاب ، )القاىخة ، 

Danielson , op.cit ,p.38-39. 
ـ األسباب 9111؛ سعيج الرباح ، " وحجة  9114تذخيغ الثاني  91( في 7173جخيجة الحياة )بيخوت( ، العجد ) (7)

 .9، ص7331نيداف  4ف عجد ، في الدػرية" ، جخيجة الشيار )بيخوت( ، بجو 
؛  994( ، )القاىخة ، بجوف تاريخ نذخ( ، ص 74دمحم عصا ، الجسيػرية العخبية الستحجة ، سمدمة اختخنا لظ رقع ) (9)

 ؛913السذاريع الػحجوية العخبية ، ص 
 Jankowski ,op.cit ,p.60. 

 . 9114تذخيغ الثاني  73( في 7179جخيجة الحياة ، العجد ) (7)
 ( عزػًا مغ ضسشيع وزيخ الخارجية صالح الجيغ البيصار وزيخ الخارجية الدػرؼ.97وتكػف الػفج مغ ) (1)

  (6) F.R.U.S, 1958 -1960 , United Arab Republic ,Volume XI11 , op.cit  , p.409. 
(7)  Adhid Isam Dawisha , The U.A.R and the Arab East 1958 – 1963 , A foreign Policy 

Analysis , PH.D., Department of International Relations, (University of London , 

1974),p.16 ; 
( دراسة نقجية ، الصبعة األولى ، دار الجابية ، )بيخوت 7333ػػػ  9191بذيخ زيغ العابجيغ ، الجير والدياسة في سػرية )

. 713ػػػ  711( ، ص 7331،    
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وأكج وزيخ الخارجية الدػرؼ صالح  ،(9) القانػنية والجستػرية لكياميا ، وتع التػقيع عمى محزخ إعالف الػحجة
 .(7) انػف الثاني / يشايخ أف السباحثات الستعمقة بالػحجة تكممت بالشجاحك 79الجيغ البيصار في 

، اجتسع مجمذ الػزراء 9111 / يشايخكانػف الثاني  74وبعج عػدة الػفج الدػرؼ إلى دمذق يػـ  
الدػرؼ لسشاقذة ما تع بحثو مع الحكػمة السرخية ، وقخر السجمذ عػدة الػفج إلى القاىخة ثانية ليدمع 

السرخية ندخة مغ الريغة الشيائية لسذخوع االتحاد بيغ مرخ وسػريا ومػقعًا مشو ، وقاـ الػفج  الحكػمة
، فػافق الخئيذ السرخؼ (9) الدػرؼ بسشاقذة مذخوع الػحجة مع الخئيذ السرخؼ وكبار السدؤوليغ السرخييغ

قف الشذاط الحدبي في عمى مذخوع الػحجة االنجماجية واضعًا ثالثة شخوط وىي : إجخاء استفتاء شعبي وو 
، وقبمت الحكػمة الدػرية بتمظ (7) سػريا بالكامل واف تحل األحداب نفديا ، ووقف تجخل الجير في الدياسة

الذخوط ، ثع أعقب ذلظ إعالف كل مغ الخئيذ السرخؼ مغ القاىخة والخئيذ الدػرؼ مغ دمذق وفي آف واحج 
   .(1) أف الػحجة ستتع في القخيب العاجل

 إعالن  قيام اجلمهىريت العربيت ادلتحمة :ثالثاا 
 / يشايخكانػف الثاني  99إلى القاىخة يػـ  (6) (9111ػػػ  9111وصل الخئيذ الدػرؼ شكخؼ القػتمي )

، وأجخػ مباحثات ىامة مع الخئيذ السرخؼ جساؿ عبج الشاصخ حػؿ (9) عمى رأس وفج رسسي كبيخ 9111

                                                 

(1)  F.R.U.S, 1958 -1960 , United Arab Republic ,Volume XI11 , op.cit  , p.409-410; 

 . 9111كانػف الثاني  99( في 6444جخيجة الشيار ، العجد )     
مغ خالؿ جخيجة األىخاـ  9169ػػػ  9114مخكد األىخاـ لمتشطيع وتكشػلػجيا السعمػمات ، الػحجة السرخية الدػرية  (7)

؛ صالح الجيغ البيصار ، " القػمية العخبية في الفكخ والسسارسة " ،   1714يخ نذخ( ص السرخية ، )القاىخة ، بجوف تار 
بحػث ومشاقذات الشجوة الفكخية التي نطسيا مخكد دراسات الػحجة العخبية ، الصبعة الثانية ، مخكد دراسات الػحجة 

 . 799(، ص 9113العخبية ، )بيخوت، 
 ؛  1713، ص  9169ػػػ  9114سعمػمات ، الػحجة السرخية الدػرية ( مخكد األىخاـ لمتشطيع وتكشػلػجيا ال9)

Dawisha , op.cit , p. 18. 
، الصبعة األولى ، دار ابغ خمجوف  9169ػػػػ  9111( بجر الجيغ الدباعي ، السخحمة االنتقالية في سػرية : عيج الػحجة 7)

ـ، أشخوحة دكتػراه 9149ػػػ  9111ة في سػريا ؛ نايمة محسػد غانع ، األوضاع الدياسي991(، ص 9141، )بيخوت ، 
 . 97ػػػ  99( ، ص 731، جامعة دمذق ، )كمية اآلداب ، 

(5 )  Jankowski , op.cit , p.109-110; 
،  9193، بجأ حياتو الدياسة مبكخًا بانزسامو لمجسعية العخبية الفتاة عاـ  9119( سياسي سػرؼ ولج في دمذق عاـ 6)

، تػلى مشرب وزيخ 9171مقاومة االنتجاب الفخندي وشارؾ في الثػرة الدػرية الكبخػ عاـ  بجأ نذاشو الدياسي في
 9179،  وتػلى رئاسة الكتمة الػششية ثع رئاسة الجسيػرية ما بيغ  9196الجفاع في حكػمة الكتمة الػششية األولى عاـ 

ة ، تػلى رئاسة الجسيػرية لمسخة الثانية ما بيغ ، نالت سػريا في عيجه االستقالؿ ، عخؼ بسيػلو القػمية العخبي 9171ػػػ 
. شكخؼ القػتمي حياتو وكفاحو ، جخيجة تذخيغ 9164، مات عاـ 9169، اعتدؿ العسل الدياسي عاـ  9111ػػػ  9111

 . 7399نيداف  91، بجوف عجد ، في 
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شباط / فبخايخ  9بإعالف الػحجة قياـ الػحجة بيغ مرخ وسػريا في  األسذ التي ستقػـ عمييا الػحجة ،  انتيت
، وتع االتفاؽ عمى أف يكػف نطاـ ىحه (7) ، وسسيت الجولة الججيجة بػػػ )الجسيػرية العخبية الستحجة(9111

ويكػنػف الجسيػرية رئاسيًا ديسقخاشيًا، يتػلى فيو رئيذ الجولة الدمصة التشفيحية يعاونو وزراء يعيشيع ويعفييع 
، وأف يكػف لمجولة الججيجة مجمذ تذخيعي واحج وعمع واحج لذعب واحج ولجير واحج ، وتع (9) مدؤوليغ أمامو 

 . (7) االتفاؽ عمى أف يعخض قخار إعالف الػحجة عمى مجمذ األمة السرخؼ ومجمذ الشػاب الدػرؼ 
رئيدًا لمجسيػرية وشكخؼ  9111شباط / فبخايخ  7انتخب الخئيذ السرخؼ جساؿ عبج الشاصخ في      

شباط / فبخايخ  1، فيسا عقج مجمذ األمة السرخؼ ومجمذ الذعب الدػرؼ اجتساعًا في (1) القػتمي نائبًا لو
كل عمى حجة لسشاقذة قخار الػحجة ، وتست السػافقة عمى ميثاؽ الػحجة وعمى القػاعج الجستػرية التي  9111

 .(6) تقػـ عمييا تمظ الػحجة
، وأسفخت نتائجو التي أُعمشت 9111/ فبخايخ شباط  79الذعبي عمى مذخوع الػحجة يػـ اء ػ االستفتخ ج

% مغ الشاخبيغ في  11و11% مغ الشاخبيغ ، فيسا أيجىا  11و11شباط بتأييجه في مرخ بشدبة  77يػـ 
مخكدية ليا ، وتذكمت أوؿ حكػمة (1) 9111آذار / مارس  1، وأُعمغ الجستػر السؤقت لمجسيػرية في (4) سػريا

 .(1) آذار / مارس مغ العاـ نفدو بخئاسة جساؿ عبج الشاصخ 4في 
                                                                                                                                                    

ح الجيغ البيصار ورئيذ ( وضع الػفج الدػرؼ كل مغ : رئيذ الػزراء الدػرؼ صبخؼ العدمي ووزيخ الخارجية صال9)
 أركاف الجير عفيف البدرؼ .

 (2)  Dawisha , op.cit , p. 46 ; Jankowski , op.cit , p.115 ; 
 .777ػػػ  779؛ إبخاليع ، السرجر الدابق ، ص  971السذاريع الػحجوية العخبية ، ص     

( ، 9163ة األولى ، دار الفكخ العخبي ، )القاىخة ، ( دمحم سمساف الصساوؼ ، مبادغ القانػف الجستػرؼ واالتحادؼ ، الصبع9)
؛ خمجوف الحرخؼ ويػسف خػرؼ ، الػثائق العخبية ، الجدء الثاني ، دائخة الجراسات الدياسية واإلدارة العامة  971ص

 .79( ، ص 9149لمجامعة األمخيكية في بيخوت ،)بيخوت ، 
(4) F.R.U.S, 1958 -1960 , United Arab Republic ,Volume XI11 , op.cit  , p.410; Danielson 

,op.cit , p.40. 
 ؛ 9111شباط  1( في 71113جخيجة األىخاـ ، العجد ) (1)

Jankowski ,op.cit , p.76. 
؛ السذارع  1197، ص  9169ػػػ  9114( مخكد األىخاـ لمتشطيع وتكشػلػجيا السعمػمات ، الػحجة السرخية الدػرية 6)

 ؛61ػػػ  64؛  زمالي وكحاحمية ، السرجر الدابق ،  ص 969ػػػ  967الػحجوية العخبية ، ص 
Awan , op.cit ,p.118. 

  ؛  719؛ زيغ العابجيغ ، السرجر الدابق ، ص  9111شباط  79( في 76331( جخيجة األىخاـ ، العجد )4)
Dawisha , op.cit , p. 104; Awan , op.cit ,p.119. 

( مادة ، نرت عمى أف الجسيػرية العخبية الستحجة جسيػرية ديسقخاشية 49سيػرية مغ )( وقج تألف الجستػر السؤقت لمج1)
مدتقمة ذات سيادة وشعبيا جدء مغ األمة العخبية ، واف تتكػف مغ إقميسيغ ىسا مرخ وسػريا ، ويتػلى الدمصة 

 . 961ػػػػ  967التذخيعية مجمذ يدسى )مجمذ األمة( . السذاريع الػحجوية العخبية ، ص 
 .9111آذار  1( في 76379( جخيجة األىخاـ ، العجد )1)
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 لبىان وإعالن قيام اجلمهىريت العربيت ادلتحمة: رابعاا 
 ـــ ادلىقف الشعبي اللبىاوي ةه إعالن قيام اجلمهىريت العربيت ادلتحمة 1
  أ : ةىقف األحزاب اللبىاويت 

تأييجًا كبيخًا في أوساط الجساىيخ الذعبية المبشانية وال ستحجة لقي إعالف قياـ الجسيػرية العخبية ال 
سيسا مغ بعس الجبيات واالحداب والتشطيسات الدياسية القػمية العخبية السعارضة لحكع الخئيذ المبشاني كسيل 

انجالع  9111شباط / فبخايخ  9، وشيجت معطع السجف المبشانية يـػ (9) (9111ػػػ  9117شسعػف )
ت واالحتفاالت الذعبية ابتياجًا بيحه السشاسبة ورفعت األعالـ السرخية والدػرية إلى جانب األعالـ السيخجانا

، وسارت التطاىخات الزخسة في السجف المبشانية التي تشادؼ  بالػحجة العخبية وبحياة الخئيديغ جساؿ (7) المبشانية
  .(9) جساؿ عبج الشاصخ وشكخؼ القػتمي

مغ أوائل التشطيسات الذعبية التي أيجت الػحجة ، إذ أصجرت يـػ (7) وكانت جبية االتحاد الػششي 
، (1)بيانًا دعت فيو الذعب المبشاني لمزغط عمى حكامو باالنزساـ إلى الػحجة 9111 / فبخايخشباط  9

وأشارت إلى أف لبشاف لغ يكػف وكخًا لمتآمخ عمى بكية العخب واف " لبشاف صػت القػمية العخبية السجوؼ ، لغ 
دسح الذعب بعدؿ لبشاف عغ معخكة السريخ العخبي واف الذعب يصالب باالعتخاؼ الدخيع بالجسيػرية ي

                                                 

، درس االبتجائية في مجرسة الفخيخ ببيخوت ، 9133سياسي لبشاني مغ الصائفة السارونية بسحافطة جبل لبشاف عاـ ( 9)
، انتخب نائبًا عغ محافطة جبل لبشاف في  9179التحق بكمية الحقػؽ في جامعة القجيذ يػسف وتخخج فييا عاـ 

، ثع وزيخًا 9191(، اختيخ وزيخًا لمسالية في عاـ 9167، 9163، 9119، 9174، 9179، 9194، 9197جورات )ال
، انتخب رئيدا لمجسيػرية لمسجة بيغ 9174ػػػػػػ9177، وعيغ سفيخًا لمبشاف في لشجف لمسجة  (9177ػػػ 9179لمجاخمية بيغ )

ر ، عيغ وزيخًا لمجاخمية في حكػمة اإلنقاذ بخئاسة رشيج حدب الػششييغ األحخا 9111( ، أسذ عاـ 9111ػػػػػ 9117)
اؼ إبخاليع مجيج الجشابي ، كسيل شسعػف ودوره الدياسي في لبشاف 9114عاـ  مات، 9141كخامي عاـ  . عجَّ

 .(7399،   جامعة األنبار، )اآلداب  ، رسالة ماجدتيخ، كمية9114ػػػػ9133
، إعجاد :  9111نيداف  93شباط ػػػ  9: السجمج األوؿ  9169ػػػػ  9111رية ( يػميات ووثائق الػحجة السرخية ػػػ الدػ 7)

 .1( ،  ص 9114سػيجاف ناصخ الجيغ ، الصبعة األولى ، معيج اإلنساء العخبي ، )بيخوت ، 

 . 67ػػػ  69( السرجر نفدو ، ص 9)

ت عجد مغ األحداب والكتل ، ضس 9114( جبية نيابية معارضة لحكع الخئيذ المبشاني كسيل شسعػف تأسدت عاـ 7)
الدياسية مشيا الحدب التقجمي االشتخاكي والكتمة الجستػرية وحدب الشجادة وحدب السؤتسخ الػششي والحدب الػششي 
المبشاني وكتمة رشيج كخامي ، استصاعت الجبية تحقيق عجد مغ األىجاؼ مشيا اسقاط نطاـ حكع الخئيذ كسيل شسعػف 

"  9111ػػػ  9171. جاسع دمحم الجبػرؼ ، " تجخبة العسل الجبيػؼ في لبشاف  9111عاـ  عغ شخيق االنتفاضة المبشانية
 .799ػػػػ  771( ، ص 7393( ، جامعة السػصل ،)كمية اآلداب ، 11، مجمة آداب الخافجيغ ، العجد )

(، الجمدة 99ؽ ،  7، ـ 79(، الخقع )ج 933/  9( مخكد تخاث كساؿ جشبالط ، سجالت الجبية الػششية، الترشيف )1)
 .9111شباط  9السشعقجة بتاريخ 
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 / فبخايخشباط  1، ووجيت الجبية يػـ (9)العخبية الستحجة " ، وسيحصع لبشاف كل مذاريع األحالؼ االستعسارية
لذعبي بكياـ الجسيػرية العخبية بخقيتي تيشئة إلى الخئيديغ السرخؼ والدػرؼ عبخت فييا عغ التخحيب ا 9111

الستحجة ، وما جاء فييا : " يدعج جبية االتحاد الػششي أف تقجـ لديادتكع أشيب وأحخ التياني بإعالف 
الجسيػرية العخبية الستحجة التي ليأت ليا انتفاضتكع الػششية الذعبية السباركة واخخجتيا سيادتكع الخشيجة مغ 

البقاء ، بارؾ هللا فيكع وجعل التػفيق رائجكع فيسا أنتع ماضػف إليو مغ خيخ ضسيخ الدماف إلى عالع الػجػد و 
 .(7)وعدة وسؤدد لمجسيػرية ولجسيع البالد العخبية "

تزسغ مػقفيا مغ إعالف الػحجة ، إذ أشارت فيو أف  9111/ فبخايخ شباط  97وأصجرت الجبية بيانًا يػـ 
عب المبشاني الحؼ ع جىا خصػة مباركة ، وأوضحت أف جسيع قياـ الػحجة يمقى تخحيبًا كبيخًا مغ قبل الذ

المبشانييغ يخجػف أف تكػف ىحه الجولة الججيجة دعامة لكياف لبشاف ، كسا ىاجع البياف رئيذ الجسيػرية المبشانية 
ووزيخ الخارجية كػنيسا عب خا عغ مخاوفيسا مغ قياـ ىحه الػحجة  ومحاولتيسا تقػيس قياـ ىحه الػحجة ، 

،  (9)تيسا مغ التأخيخ في االعتخاؼ والتخحيب بالجسيػرية العخبية الستحجة ومغ الكياـ بأؼ أعساؿ ضجىاوححر 
، والتقػا بالخئيديغ السرخؼ  (7)وفجًا ضع عجد مغ أعزاء الجبية / فبخايخشباط  71ووصل إلى دمذق يػـ 

 . (1)يخخج مغ صسيع الذعب والدػرؼ ، وألقػا كمسات التأييج لمػحجة ووصفػىا باالتحاد الحكيقي الحؼ
 9111/ فبخايخ شباط  9عغ تخحيبو بكياـ الػحجة ، وأرسل يػـ  (6)وأعمغ حدب الييئة الػششية المبشانية 

بخقية تيشئة إلى الخئيديغ السرخؼ والدػرؼ جاء فييا : " ىشيئًا لألمة العخبية بعيجىا العطيع بسػلج وحجتيا 
بشفديا "، ونقل الحدب تحيات الذباب المبشاني العخبي " في ىحا اليـػ وعدتيا بانصالقتيا إلى صشع مدتقبميا 

األغخ إلى جساؿ عبج الشاصخ رائج التحخر وشكخؼ القػتمي رمد التزحية الحؼ تػج جياده السجيج بأكبخ نرخ 
في  ، وأصجر الحدب بياناً  (4)، فإلى األماـ يا بصمي العخب في سبيل مجج العخوبة وقيخ االستعسار وصشائعو"

                                                 

، أشخوحة دكتػراه ،  9111ػػػ  9179( احسج بجراف ، مػقف لبشاف مغ السذخوعات الػحجوية العخبية واالحالؼ الغخبية 9)
 .771(  ، ص 7333الجامعة المبشانية ، )كمية اآلداب والعمـػ اإلندانية ، 

 .9111شباط  6( في 6139( جخيجة الشيار ، العجد )7)
 .9111شباط  91( في 6193( جخيجة الشيار ، العجد )9)
 ( مشيع : عبج هللا اليافي وصائب سالـ وكساؿ جشبالط وأحسج األسعج وفؤاد عسػف ومعخوؼ سعج .7)
 .97( يػميات ووثائق الػحجة السرخية ػػػ الدػرية ، ص 1)
عائالت اإلقصاعية الخكيدة األساسية والشػاة األولى في ، شكمت ال 9113( حدب سياسي اجتساعي ديسقخاشي تأسذ عاـ 6)

في تذكيمتو ، تخأس الحدب أميغ العخيذ ، أكج الحدب عمى الحفاظ عمى استقالؿ لبشاف ، وشالب بتعجيل الجستػر 
. يشطخ 9111و 9117المبشاني وتػحيج الرف العخبي سياسيًا واقتراديا وعدكخيا ، شارؾ الحدب في انتفاضتي عامي 

، رسالة ماجدتيخ، كمية اآلداب ، )جامعة  9111ػػػ  9173عشاد تخكي السحالوؼ ، االحداب الدياسية في لبشاف  : ثامخ
 .14ػػػ  16(، ص 7393بابل ، 

 . 9111شباط  1( في 6133( جخيجة الشيار ، العجد )4)
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ىاجع فيو الحكػمة المبشانية ألنيا لع تأخح بعيغ االعتبار واقع تأييج المبشانييغ  9111آذار / مارس  77
 .(9)لمجسيػرية العخبية الستحجة ، ودعا الشػاب المبشانييغ أف يحجبػا ثقتيع عغ الحكػمة

، وأرسل بخقيتي (9)رياعغ ابتياجو وتأييجه لمػحجة بيغ مرخ وسػ  (7)كسا أعخب الحدب التقجمي االشتخاكي
الػحجة السرخية الدػرية بأنيا  (1)، وعجَّ رئيذ الحدب كساؿ جشبالط(7)تيشئة إلى الخئيذ السرخؼ والدػرؼ 

، وانتقج  (6)تكخارًا لسعصيات وقػاعج ثابتة في شبيعة تكػف الذخؽ وىي رد عمى مخاشخ )إسخائيل( وكساشة ليا
الػحجة الحؼ لع يرجر عشو أؼ تعميق تجاىيا ، وأكج بأف رئيذ الحدب مػقف نطاـ الحكع في لبشاف مغ 

، وشالب مغ الحكػمة المبشانية (4) الحدب يشطخ إلى الػحجة " عمى ضػء مرمحة لبشاف ... ولحلظ فيػ معيا"
أف تحجد مػقفيا مغ قياـ الػحجة عمى ضػء ثالثة مفاليع وىي " السرمحة عمى تشػعيا والسثل العميا وحق 

 . (1)نفدو" السػاشغ أف يحكع

                                                 

 .61( يػميات ووثائق الػحجة السرخية ػػػ الدػرية ، ص9)
، اشتيخ بسػاقفو الدياسية السعارضة لحكع الخئيذ بذارة الخػرؼ  9171ط عاـ ( حدب سياسي أسدو كساؿ جشبال7)

 9171وكسيل شسعػف مغ خالؿ تذكيل عجد مغ الجبيات الشيابية السعارضة وال سيسا لجشة األحداب السؤتمفة عاـ 
،  9114شية عاـ و الجبية الػش 9119و الجبية االشتخاكية الذعبية عاـ  9119والجبية االشتخاكية الػششية عاـ 

. لمتفاصيل يشطخ : فتحي عباس خمف الجبػرؼ ، الحدب  9111و  9117شارؾ في االنتفاضتيغ المبشانيتيغ عامي 
، أشخوحة دكتػراه ، جامعة السػصل ،  9141ػػػ  9171التقجمي االشتخاكي المبشاني دراسة تاريخية في دوره الدياسي 

 (.7334)كمية التخبية ، 
( ، 933/  9اؿ جشبالط ، مصبػع بعشػاف )مػقف الحدب مغ الػحجة السرخية الدػرية( ، الترشيف )( مخكد تخاث كس9)

. ويبجو أنيا صادرة عغ مجمذ إدارة الحدب بعج إعالف الػحجة  9( ، غيخ مؤرخة ، ص 99، ؽ  7، ـ 79الخقع )ج 
 مباشخة.

لحدب التقجمي االشتخاكي ودوره في الدياسة ؛ فارس اشتي ، ا 9111شباط  91( في 996( جخيجة األنباء ، العجد )7)
( ، الصبعة االولى ، الجار التقجمية ، 9167ػػػػ  9171، السجمج الثاني : دور الحدب ) 9141ػػػ  9171المبشانية 

 . 111( ، ص 9111)السختارة ، لبشاف ، 
االبتجائية في مجرسة عيشصػره ،  في محافطة جبل لبشاف ، درس 9194سياسي لبشاني مغ الصائفة الجرزية ، ولج عاـ ( 1)

،  9179، انتخب نائبًا في الجورات الشيابية ) 9194عاـ  والتحق بجامعة الدػربػف لجراسة الحقػؽ )القانػف( واآلداب
،  9171ب التقجمي االشتخاكي عاـ ( ، أسذ الحد 9147، 9161،  9167،  9163،  9119،  9119،  9174

،  9163وجبية الشزاؿ الػششي الشيابية عاـ  9119ية االشتخاكية الػششية عاـ أسذ عجة جبيات نيابية مشيا الجب
. لمتفاصيل يشطخ  9144وقاد نزاؿ الحخكة الػششية المبشانية  اغتيل عاـ  9141شارؾ في الحخب األىمية المبشانية عاـ 

كمية  يخ ،، رسالة ماجدت9144ػ ػػػػ 9194عسار مشيل دمحم التظ ، كساؿ جشبالط ودوره في الدياسة الجاخمية المبشانية : 
 .(7399، ، )جامعة السػصل  اآلداب

 .111؛ اشتي ، السرجر الدابق ، ص  9111شباط  1( في 991( جخيجة األنباء ، العجد )6)
 . 9111شباط  91( في 996؛ جخيجة األنباء ، العجد ) 7( مخكد تخاث كساؿ جشبالط ، السرجر الدابق ، ص 4)
 .111؛ اشتي ، السرجر الدابق ، ص  9111آذار   9( في 9916ء ، العجد )( جخيجة األنبا1)
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كسا أعمغ رئيذ الحدب كساؿ جشبالط مػقف الحدب الستخسخ مغ الػحجة ورئيديا جساؿ عبج الشاصخ ، 
عشجما قاؿ: " لقج رأيشاؾ مشح الداعة األولى ىكحا ، وأيجناؾ ىكحا بصاًل تحخريًا بالجاخل والخارج ، سخ بذعػب 

، وكخر الحدب مػقفو (9)لصسػح     والسجج" العخب في ىحا السزسار، ال يغخيظ شسػح وال مجج فأنت فػؽ ا
مغ الػحجة عشجما انتقج مػقف لبشاف الخسسي مغ قياـ الػحجة ، وتسشى عمى الحكػمة أف تبادر إلى التيشئة 

 . (7) واالعتخاؼ بالػحجة ، لسا ليا مغ قاعجة تاريخية وجغخافية وقػمية
، إذ أصجر بيانًا في  معاٍد ومعارض لمػحجةفقج كاف لو مػقف  (9)أما الحدب الدػرؼ القػمي االجتساعي

عبخ فيو عغ مػقفو مغ الػحجة السرخية ػػػػ الدػرية وعجىا وليجة ضخوؼ سياسية  9111 / فبخايخشباط  73
متذابية أكثخ مغ انبثاقيا مغ واقع شبيعي ػػػ اجتساعي ػػػ اقترادؼ ػػػ استخاتيجي واحج، وأشار البياف إلى أف 

ستخدية والدياسة الخارجية الستذابية بيغ مرخ وسػريا ىي التي أدت إلى قياـ ىحه الػحجة األوضاع الجاخمية ال
، وبًيغ بأف ركيدة االتحاد األولى ركيدة غيخ ثابتة وىي أقخب إلى التحػؿ والتبجؿ الدخيعيغ ، ووصف االتحاد 

، وبيحا (7)ء " غيخ شخعي "بأنو " مرصشع غيخ ججيخ بالبقاء " وأف االستفتاء الذعبي الحؼ سيجخؼ ىػ استفتا
البياف عبخ الحدب القػمي الدػرؼ عغ مػقفو مغ قياـ الػحجة وىػ الحؼ يشكخ وجػد أمة عخبية ويؤمغ بالقػمية 

 .(1)الدػرية وبػحجة سػريا الكبخػ وأف أية وحجة غيخىا تعج امخًا مخالفًا لسشصق التاريخ والجغخافيا

                                                 

؛ كساؿ جشبالط ، ربع قخف مغ الشزاؿ ، الصبعة الثانية ، الجار  9111آذار  7( في 999( جخيجة األنباء ، العجد )9)
 .763( ، ص 9114التقجمية ، السختارة ، )لبشاف ، 

 . 113؛ اشتي ، السرجر الدابق ، ص 9111ذار آ 91( في 973( جخيجة األنباء ، العجد )7)
مغ قبل أنصػاف سعادة ، أكج الحدب في دستػره عمى أف ىجفو وغايتو نيزة وإحياء األمة الدػرية 9197( تأسذ عاـ 9)

، كانت لو مبادػ أساسية خاصة بالعقيجة القػمية مشيا )سػريا لمدػرييغ والدػرييغ أمة تامة( ، انتيج أسمػب العشف 
 9119تياؿ الدياسي والحخكات االنقالبية الفاشمة مشيا اغتياؿ رئيذ الػزراء المبشاني رياض الرمح في عساف عاـ واالغ

. لمتفاصيل يشطخ : احسج سالع شو عمي األحسج ، الحدب الدػرؼ القػمي االجتساعي  9169ومحاولتو االنقالبية عاـ 
( ؛ جياد صالح 7396ه ، جامعة السػصل ، )كمية اآلداب ، دراسة تاريخية سياسية ، أشخوحة دكتػرا  9113ػػػ  9161

ػػػ  71( ، 9111( ، )بغجاد ، 73العسخ ،" الحدب القػمي الدػرؼ وحدب مرخ الفتاة " ، مجمة السؤرخ العخبي ، العجد )
19. 

( 64الػثيقة رقع ) ؛ يػميات ووثائق الػحجة السرخية ػػػػ الدػرية ، 9111شباط  79( في 6197( جخيجة الشيار ، العجد )7)
 . 719ػػػ  717؛ بجراف ، السرجر الدابق ، ص  911ػػػ  916( ، ص 64)

( ، ص 9149( لبيب زويا ، الحدب القػمي االجتساعي تحميل وتقييع ، الصبعة األولى ، دار ابغ خمجوف، )بيخوت ، 1)
 . 931ػػػػ 934
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أف الػحجة العخبية تذكل خصخًا عمى كياف لبشاف ووحجتو فقج رأػ ب (9)أما حدب الكتائب المبشانية
، فيسا اتخحت قيادة الحدب الذيػعي المبشاني مػقفًا متحفطًا عمى قياـ الػحجة، بيشسا أيج  فخع الحدب (7)واستقاللو

وليذ في بمجة الشبصية قياـ الػحجة بغ مرخ وسػريا ، وأيج الحدب الذيػعي الدػرؼ المبشاني قياـ اتحاد فيجرالي 
وحجة انجماجية ألف ىحه الػحجة ستؤدؼ بشطخه إلى ضخب الحخيات الجيسقخاشية وستحل األحداب الدياسية 
وستعع صيغة االتحاد القػمي كتشطيع سياسي وحيج عمى سػريا ، وشكظ الحدب الذيػعي برػابية خيار 

 . (9)الػحجة وبػجػد أمة عخبية واحجة 
/ شباط  93الػحجة ، وقاـ وفج مغ الحدب بخئاسة عجناف الحكيع يػـ قياـ  (7)وبارؾ حدب الشجادة المبشاني

الحكيع بديارة  وقاـ،  الػحجةبديارة دمذق والتقى بالخئيذ الدػرؼ لتقجيع التيشئة بسشاسبة قياـ  9111 فبخايخ
، وألقى كمسة  9111 / فبخايخشباط  77أخخػ لجمذق بعج وصػؿ الخئيذ جساؿ عبج الشاصخ إلى ىشاؾ يػـ 

ؿ فييا أف لبشاف الحؼ تأخخ عغ الػحجة سيتحج قخيبًا ، وقج جئشا مغ لبشاف لشحيي ونبايع الػحجة بيغ مرخ قا
 . (1) وسػريا ولشحيي الخئيذ جساؿ عبج الشاصخ

 ب: ادلىقف اجلماهريي
 وعمى الرعيج الجساىيخؼ ، فقج شيجت السجف المبشانية وال سيسا بيخوت وجبل لبشاف وشخابمذ وصػر         

وصيجا وبشت جبيل والشبصية إقامة السيخجانات واالحتفاالت التي نطسيا التيار القػمي العخبي فييا ابتياجًا 
، كسا عب خ المبشانيػف عغ سخورىع إلعالف الػحجة  بالدحف إلى دمذق لمسذاركة باالحتفاالت (6)بكياـ الػحجة 

                                                 

لمبشانية ورفس فكخة سػريا الصبيعية والفكخ ، آمغ الحدب بالقػمية ا 9196( حدب سياسي أسدو بيار الجسيل عاـ 9)
ػػػ  991(، ص 9141القػمي العخبي . حدب الكتائب ، تاريخ حدب ، مشذػرات دار العسل ، الجدء األوؿ، )بيخوت ، 

977. 
 . 719( بجراف ، السرجر الدابق ، ص 7)
( 9111الىخاـ لمتخجسة والشذخ، )القاىخة، ( دمحم حدشيغ ليكل ، سشػات الغمياف ، الجدء األوؿ، الصبعة األولى ، مخكد ا9)

 .47؛ يػميات ووثائق الػحجة السرخية ػػػ الدػرية ، ص  797، ص 
عمى ىيئة مشطسة شبو عدكخية عخفت باسع )مشطسة الشجادة( عسمت في السجاؿ  9196( حدب سياسي تأسذ عاـ 7)

ورفع الحدب  9111و 9171و  9194عػاـ الدياسي لمجفاع عغ استقالؿ لبشاف ، تعخض لمحل لثالث مخات خالؿ األ
، وعسل في إشار القػمية العخبية وأيج الػحجة العخبية  9117شعار بالد العخب لمعخب ، تػلى عجناف الحكيع رئاستو عاـ 

، الصبعة األولى ، 9111. لمتفاصيل يشطخ : تػفيق السقجسي ولػسياف جػرج ، األحداب الدياسية في لبشاف عاـ 
؛ الشادؼ الثقافي العخبي، القػػ الدياسية في لبشاف  ، دار  93ػػػ  73ة واألورياف ،)بيخوت ، د.ت( ص مشذػرات الجخيج

 .974ػػػ  976(، ص 9143الصميعة لمصباعة والشذخ ، )بيخوت ، 
 . 9111شباط  74( في 76397( جخيجة األىخاـ ، العجد )1)
عبػد ، انتفاضة الجشػب وسياسة األحالؼ السجاورة ،  ؛ أحسج 9111شباط  6( في 6193( جخيجة الشيار ، العجد )6)

ػػػػػػ 931(  ، ص 9117الصبعة األولى ، مشذػرات دار الكتاب الحجيث لمصباعة والتخجسة والشذخ والتػزيع ، )بيخوت ، 
931. 
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شباط /  99الشاصخ وشكخؼ القػتمي ، ففي وذلظ عبخ كمسات ألقػىا أماـ الخئيذ جساؿ عبج  توالسيخجانا
استقبل الخئيذ الدػرؼ شكخؼ القػتمي وفجًا لبشانيًا ضع عجد مغ نػاب شخابمذ ومفتييا وعجد مغ  9111فبخايخ 

كبار الذخريات الصخابمدية وعمى رأسيع رئيذ الػزراء المبشاني األسبق بخئاسة رشيج كخامي الحؼ ألقى كمسة 
المبشانيػف يحي ػف ىح الجسيػرية الججيجة ويباركػنيا ، وأشار بأف التأني الرادر مغ قاؿ فييا أف السػاششػف 

لبشاف حػؿ السػقف مغ الػحجة ما ىػ إال ضخؼ عابخ " إال أنيال بج في الشياية لمبشاف إال أف يكػف لمعخوبة 
  .(9) وبالذكل الحؼ تخضى بو العخوبة"

مذق ، أرسمت مجيشة شخابمذ وفجًا بخئاسة رشيج كخامي وعمى أثخ وصػؿ الخئيذ جساؿ عبج الشاصخ إلى د
والقى كمسة بارؾ فييا لكياـ الجسيػرية وعجىا الجرع الػاقي والديف  9111شباط / فبخايخ  76إلى دمذق يػـ 

ؿ لو نفدو في أف يعتجؼ عمى حخمات األوشاف ومقجساتيا و" أف الجسيػرية العخبية  البتار ضج كل مغ تدػ 
ىي التي تجفع عشا غػائل الجىخ وكيج السعتجيغ ، فدخ عمى بخكة هللا يا سيادة الخئيذ ... سخ الستحجة سشجنا و 

فيسا شكل أىالي مجيشة صيجا   (7)ونحغ مغ ورائظ جشػد مخمرػف ال نجخخ وسعًا في سبيل تشفيح ما تأمخنا بو"
عبيًا كبيخًا ذىب إلى دمذق يـػ بكيادة التيار القػمي العخبي في السجيشة عمى رأسو الشائب معخوؼ سعج وفجًا ش

، والقى (9)لتقجيع التياني بالػحجة مدتغمة وجػد الخئيذ جساؿ عبج الشاصخ ىشاؾ   9111شباط / فبخايخ  71
الشائب معخوؼ سعج كمسة أماـ قرخ الزيافة الحؼ يػجج فيو الخئيداف السرخؼ والدػرؼ قجـ فييا التياني 

: " إنشا باسع المبشانييغ األحخار الخابزيغ والسخابصيغ عمى الداحل الغخبي  والتبخيكات لكياـ الػحجة ، ومسا قالو
لمجسيػرية العخبية الستحجة الذسالية والحيغ كانػا ال يدالػف حرغ العخوبة الحريغ ... باسع ىؤالء المبشانييغ 

ونزالكع وسيأتسخوف  أنقل اليكع باسسي آيات التياني واإلجالؿ واإلكبار ... وأف المبشانييغ معكع في جيادكع
 .(7)بأمخكع ليأخحوا مكانيع مغ القػمية العخبية ويشيمػا مغ حخيتيا"

آذار /  9ووصمت إلى قرخ الزيافة بجمذق وفػد مغ مجف بعمبظ واليخمل في الجشػب المبشاني يـػ 
يا فييا معمشيغ تأييجىع إلعالف الػحجة ، والقى نائب بعمبظ شفيق مختزى كمسة أماـ الحذػد ح 9111مارس 

السػاقف الػششية والقػمية لمخئيذ جساؿ عبج الشاصخ ، وقاؿ : " ... إف األمة العخبية في أؼ قصخ مغ أقصارىا 
تيتف قمػبيا ونفػسيا قبل حشاجخىا بسحبتظ وتأييجىا لظ وتحسج هللا أنو أرسل ليحه األمة مغ يعيج وحجتيا 

كسا وصل وفج كبيخ مغ مجيشة جبل لبشاف بخئاسة كساؿ ،  (1)ومخكدىا مغ السجج والدؤدد واليجاية بإذف هللا"
إلى دمذق لمقاء الخئيذ جساؿ عبج الشاصخ ، وقج ألقى جشبالط كمسة  9111آذار / مارس  1جشبالط يػـ 

                                                 

 .91( يػميات ووثائق الػحجة السرخية ػػػ الدػرية ، ص 9)
؛ يػميات ووثائق الػحجة السرخية ػػػ الدػرية ، الػثيقة رقع  9111اط شب 74( في 76397( جخيجة األىخاـ ، العجد )7)

 . 913( ، ص 931)
 .931؛ عبػد ، السرجر الدابق ، ص 716( بجراف ، السرجر الدابق ، ص 9)
 . 734ػػػػػ   736( ، ص 991( يػميات ووثائق الػحجة السرخية ػػػ الدػرية ، الػثيقة رقع )7)
  .9111آذار  7( في 76391د )( جخيجة االىخاـ ، العج1)
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أماـ الخئيذ جساؿ عبج الشاصخ في قرخ الزيافة عبخ فييا عغ تأييجه لمػحجة ولخئيديا وتسجيجه لمثػرة 
خ لمكياـ بجور تاريخي ، ومسا قاؿ فييا: " أف ىحه الػفػد جاءت اليكع مغ مختمف السرخية ودعػتو عبج الشاص

أنحاء ومشاشق لبشاف ... لتحييظ ولتؤيج ىحه الػحجة ، ألنظ شئت أف تشفس الجسػد عغ ىحه السشصقة مغ بقاع 
 .(7) د واألقصار، وأكج بأف ىحه الػحجة تجسع وتؤلف وتريخ وتػحج القمػب واألفكار قبل الحجو (9) الجنيا ... 

 ـــ ةىقف لبىان الرمسي ةه إعالن قيام اجلمهىريت العربيت ادلتحمة 2
 أ : ةىقف رئاست اجلمهىريت اللبىاويت

التدمت الخئاسة المبشانية جانب الرست شيمة مجة السباحثات التي جخت بيغ مرخ وسػريا خالؿ شيخ 
، إذ رفس رئيذ الجسيػرية المبشانية (9) ذلظولع يرجر مشيا أؼ مػقف حياؿ  9111كانػف الثاني / يشايخ 

، وكاف مغ السقخر إرساؿ وفج رسسي (7)كسيل شسعػف في البجاية االعتخاؼ بالجسيػرية العخبية عشج إعالنيا
لمتيشئة بخئاسة رئيذ الػزراء سامي الرمح ، إال أف الػفج واجو معارضة مغ قبل رئيذ الجسيػرية الحؼ لجأ 

سة الػفج عشجما لسذ إصخار رئيذ الحكػمة عمى الدفخ لتقجيع التيشئة لمجسيػرية إلى السساشمة والغاء مي
 .(1)العخبية الستحجة

وبالشطخ النجالع التطاىخات الذعبية الػاسعة في مختمف السجف المبشانية السؤيجة لمػحجة ، تخأس عبج العديد 
 9111/ فبخايخ شباط  9خشة بعج ضيخ يػـ شياب )مجيخ عاـ وزارة الجاخمية المبشانية( اجتساعًا في مجيخية الذ

حزخه كبار مدؤولي األمغ ، وتع خاللو دراسة التجابيخ األمشية التي يشبغي اتخاذىا لسػاجية التطاىخات ، كسا 
قامت قيادة الجرؾ المبشانية باالتفاؽ مع مجيخية الذخشة المبشانية بحذج قػات كبيخة وجيدتيا باألسمحة الحجيثة 

 .(6)مة لمجمػع لسػاجية أية احتساالت شارئةوالقشابل السدي
فاضل الجسالي وزيخ الخارجية  9111 / فبخايخشباط  9واستقبل الخئيذ المبشاني كسيل شسعػف يػـ 

العخاقي، وشجد الخئيذ المبشاني أثشاء المقاء عمى وجػب اتخاذ العخاؽ والدعػدية واألردف مػقفًا مػحجًا تجاه 
وشالب أف يذتخؾ لبشاف في السذاورات التي ستشتيي إلى تحجيج مػقف الجوؿ  االتحاد السرخؼ ػػ الدػرؼ ،

                                                 

( 913؛ يػميات ووثائق الػحجة السرخية ػػػػ الدػرية ، الػثيقة رقع )9111آذار  91( في 973( جخيجة األنباء ، العجد )9)
 . 711ػػػ  714؛ بجراف ، السرجر الدابق ، ص  771، ص 

 .776ص ( ، 913( يػميات ووثائق الػحجة السرخية ػػػػ الدػرية ، الػثيقة رقع )7)
(3)  F.R.U.S, 1958 -1960 , Lebanon and Jordan ,Volume XI , Telegram from the  American 

Embassy in Lebanon to the Department of State ,  No:5 , Beirut , January 30 , 1958 , p.8-9. 

 ؛ 934( عبػد ، السرجر الدابق ، ص 7)
Jankowski , op.cit , p.137 . 

، رسالة ماجدتيخ ، كمية التخبية ػػػػ ابغ  9111ػػػ  9179غ حسج عبج هللا الرػالغ ، التصػرات الدياسية في لبشاف ( حدي1)
 .966ػػػ  961( ، ص 9113رشج ، )جامعة بغجاد ، 

 . 1،  ص  9169ػػػػ  9111( يػميات ووثائق الػحجة السرخية ػػػ الدػرية 6)
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، ويخجع ذلظ السػقف إلى خػؼ لبشاف باقي الجوؿ العخبية مغ ىحه الػحجة (9)العخبية مغ إعالف قياـ االتحاد
وؼ ، وىحا ما والتي رأت فييا خصخًا داىسًا ييجد نطاـ الحكع فييا وخػفيا مغ انجخار دوليع إلى ىحا السج الػحج

 .(7)جعل الجوؿ العخبية في بجاية األمخ تقف مػقفًا معاديًا مشيا
، إذ 9111 / فبخايخشباط  94ونتيجة لمزغط الذعبي المبشاني ، ضيخ السػقف الخسسي المبشاني في 

اجتسع مجمذ الػزراء المبشاني بخئاسة رئيذ الجسيػرية كسيل شسعػف ، وبحث الػضع الشاشئ عغ إعالف 
، وأصجر بيانًا رسسيًا مػقعًا مغ رئيذ الجسيػرية أكج فيو فخح لبشاف واغتباشو (9)ػرية العخبية الستحجة الجسي

بكل اتحاد او وحجة أو اتفاؽ بيغ الجوؿ العخبية ، ومسا جاء فيو : " إف لبشاف كسا أعمغ السدؤولػف فيو مخارًا 
خبية الذكيقة ويتصمع إلى أف تؤدؼ ىحه الحخكة يغتبط بكل اتحاد أو وحجة أو اتفاؽ بيغ إخػانو األقصار الع

االتحادية إلى تعديد قػة العخب وازدىارىا وجسع كمستيع " ، وقج كمف مجمذ الػزراء وزيخ الخارجية المبشانية 
 .(7) بإجخاء السقتزيات الالزمة بيحا الذأف

تي تيشئة إلى كل مغ بخقي 9111/ فبخايخ شباط  77وبعث رئيذ الجسيػرية المبشانية كسيل شسعػف يػـ 
، وعجىا حجثًا تاريخيًا " (1) الخئيديغ السرخؼ والدػرؼ ، عب ختا عغ تأييجه الكامل ليحه الػحجة ومباركتو ليا

يجشغ عيجًا ججيجًا في تاريخ العالع العخبي " ، وقاؿ في بخقيتو األولى التي وجييا لمخئيذ السرخؼ أف لبشاف 
أقػػ وشائج القخبى ويغتبط بكل خصػة مباركة تؤمغ لمعخب مغ القػة تخبصو بالجسيػرية العخبية الستحجة 

والسشاعة والحخية ما يجعميع يداىسػف مداىسة فعالة في إشاعة الثقة والعجالة والدالـ في السشصقة العخبية وأف 
اديغ العخبية " الذعب المبشاني الحؼ يعتبخ بأنو كاف وما يداؿ وسيبقى في الصميعة مغ العامميغ األميشيغ في السي

ليذاشخ أشقائو ابتياجيع ، آخحًا عمى نفدو أف يػاصل الدعي في كل ما مغ شأنو تػثيق روابط السحبة 
واألخػة بيشو وبيغ شعب إقميسي الجسيػرية العخبية الستحجة وخيخ العخب جسيعًا ، وأكج الخئيذ المبشاني في 

يػرية يحقق أمشية جسيمة مغ أماني العخب في الػحجة ، بخقيتو الثانية التي بعثيا لمخئيذ الدػرؼ بأف قياـ الجس
وأف لبشاف سيطل كسا كاف األخ الػفي والجار األميغ لمجسيػرية العخبية الستحجة في إقميسييا يعسل وإياىسا لسا 

                                                 

 .93؛ يػميات ووثائق الػحجة السرخية ػػػ الدػرية ، ص  9111شباط  9( في 71111( جخيجة األىخاـ ، العجد )9)
(2)  F.R.U.S ,  Telegram from the  US  Ambassador  in Lebanon (McClintock) to the 

Department of State ,  No:8 , Beirut , February 3 , 1958 , p.10-11; 
( ، تذخيغ األوؿ ، 7جة والػحجة العخبية " ، مجمة الدياسة الجولية ، العجد )احسج يػسف القخعي ، " الجسيػرية العخبية الستح

.99( ، ص 9161)القاىخة ،   
(3)  F.R.U.S ,  Telegram from the  US  Ambassador  in Lebanon (McClintock) to the 

Department of State  ,  No:22 , Beirut , February 17 , 1958 , p.23. 
( 16؛ يػميات ووثائق الػحجة السرخية ػػػ الدػرية ، الػثيقة رقع ) 9111شباط  91( في 6199الشيار ، العجد )( جخيجة 7)

 .971( ، ص16)
(5) F.R.U.S , Telegram from the  American Embassy in Lebanon to the Department of State ,  

No:65 , Beirut , February 22 , 1958 , p.76-77 ; 
 .9111شباط  79( في 6191شيار ، العجد )جخيجة ال  
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/ فبخايخ شباط  71، ووجو الخئيذ جساؿ عبج الشاصخ يػـ (9) وخيخ شعبييسا ورقي العخب افيو وازدىارىس
ة إلى رئيذ الجسيػرية المبشانية كسيل شسعػف ردًا عمى بخقيتو بالتيشئة بكياـ الجسيػرية  وقاؿ فييا ببخقي 9111

أف الجسيػرية ىي ثسخة كفاح شػيل خاضو العخب مغ أجياؿ بعيجة ، " وإنا لشخجػ أف تكػف بسذيئة هللا سياجًا 
المبشاني الذقيق يعسل دائسًا في بشاء مجج  متيشًا لسا فيو خيخ العخب وعدتيع " ، وأكج بأنو عمى ثقة بأف الذعب

األمة العخبية ورفعتيا مغ أجل نرخة القػمية العخبية "وإنو بفزل تعاوف العخب قاشبة وتدانجىع سيتحقق األمغ 
 . (7) والعجالة والخفالية لذعػبيع"

 ب : ةىقف احلكىةت اللبىاويت
عمقة بكياـ الجسيػرية العخبية الستحجة ، وقاؿ رئيذ تابعت الحكػمة المبشانية عغ كثب جسيع التصػرات الست    

في حجيث أدلى بو إلى مشجوب اإلذاعة  9111/ فبخايخ شباط  4الحكػمة المبشانية سامي الرمح يػـ 
الباكدتانية ردًا عمى سؤاؿ حػؿ مػقف لبشاف مغ الػحجة السرخية الدػرية فقاؿ أف لبشاف يؤيج الػحجة وليذ 

 99، وصخ ح الشاشق الخسسي باسسيا يػـ (9)ألنيا تختز بحق تقخيخ السريخ ليع لجيشا أؼ اعتخاض عمييا
أف الحكػمة المبشانية تعسل عمى الحفاظ عمى العالقة األخػية العسيقة بسرخ وسػريا "  9111 / فبخايخشباط 

لمبشانية ىحه العالقات التي يحخص لبشاف في السحافطة عمييا قػية ومخمرة" ، وشجد الشاشق بأف الحكػمة ا
تدعى في عالقتيا العخبية مغ أجل السحافطة عمى استقالؿ لبشاف ووحجتو وأدلى وزيخ الخارجية المبشانية شارؿ 
مالظ في اليػـ نفدو بيانًا أماـ لجشة الذؤوف الخارجية بسجمذ الشػاب المبشاني تزسغ مػقفو مغ إعالف الػحجة 

غ سػريا ومرخ ندأؿ هللا أف يجعميا رفعة لذعب البمجيغ بيغ مرخ وسػريا قائاًل إف الػحجة التي أُعمشت بي
وخيخًا عمى جسيع الفخقاء ، وأف لبشاف سيبقى إلى األبج أمة ذات مدتػػ وسيادة واستقالؿ  ورسالة  وال يشقصع 

 .(7) عغ مسارسة دوره في السداىسة في كل خيخ يريب ىحه الجولة
و رئيذ الحكػمة المبشانية سامي الرمح بخق ية تيشئة إلى كل مغ الخئيذ السرخؼ والدػرؼ أكج كسا وج 

فييسا أف قياـ الجيػرية العخبية الستحجة يعج يػمًا تاريخيًا عطيسًا ، ونقل في بخقيتو األولى التي وجيا لمخئيذ 
السرخؼ تيشئة الحكػمة المبشانية بيحا الحجث الحؼ وصفو بالدعيج والسحقق لذعب سػريا ومرخ ُأمشيتو الغالية 

جة القػمية ، وأكج بأف لبشاف السؤمغ بحقو في الحخية والديادة والسبتيج لكل ما يختزيو العخب ألنفديع بالػح
مغ وحجة ومشعة وكخامة " يتصمع إلى أف تقػـ بيشو وبيغ الجسيػرية العخبية الستحجة احتخاـ وتعاوف تاميغ 

ائو الخيخ ليسا ولذعبييسا ولمعخب" ، متبادليغ يسكشاىسا مغ مػاصمة عسميسا السذتخؾ في كل حقل يعػد مغ ور 
في حيغ أعمغ ببخقيتو الثانية التي أرسميا لمخئيذ الدػرؼ أف قياـ الجسيػرية العخبية الستحجة قج أفخح الحكػمة 
المبشانية وأف ىحا الحجث الكبيخ في تاريخ العخب جاء ليحقق لمذعبيغ الذكيقيغ السرخؼ والدػرؼ أماًل في 

                                                 

 .966ػػػ  961( ، ص 41( يػميات ووثائق الػحجة السرخية ػػػػ الدػرية ، الػثيقة رقع )9)
 . 9111شباط  76( في 76399( جخيجة األىخاـ ، العجد )7)
 .96( يػميات ووثائق الػحجة السرخية ػػػ الدػرية ، ص 9)
 .9111شباط  97في ( 6131( جخيجة الشيار ، العجد )7)
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ؽ في خجمة الحخية والحق والخيخ الػحجة ويفتح لو ميجا نًا رحبًا يقػـ فيو بالتعاوف مع إخػتو العخب بجور خال 

والعجالة والكخامة اإلندانية ، وأف الحكػمة المبشانية " لتحكخ بالخيخ روح األخػة والتعاوف الرادؽ الحؼ 
 جسيػرية الججيجة الذقيق"أضيختسػه دائسًا نحػ لبشاف وىي تتسشى الدعادة لذخركع الكخيع واالزدىار لذعب ال

(9). 
/ شباط  71وقامت الحكػمة المبشانية بإرساؿ وفجًا بخئاسة عادؿ عديخاف رئيذ مجمذ الشػاب المبشاني يػـ 

بديارة إلى دمذق لتقجيع التيشئة لمخئيديغ السرخؼ والدػرؼ ، وعب خ عادؿ عديخاف عغ سخوره  9111 فبخايخ
جة وذلظ بكمسة ألقاىا أثشاء وجػد الخئيذ جساؿ عبج الشاصخ ىشاؾ ، ومسا وفخحو بكياـ الجسيػرية العخبية الستح

جاء فييا : " ... إف حمع الػحجة مكشظ مغ أف تجسع حػلظ قمػب العخب وشعػرىع فػحجتيع لتشاضل أماـ كل 
ؿ لو نفدو أف يعتجؼ عمى العخب "  ، وإنشا نعمع ويعمع كل عخبي "  مغ يقف في وجو العخب ، وكل َمغ تدػ 
أنظ محب لقػمظ ولػال ىحا الحب لسا ممكت عخوش القمػب ، وأف الكفاح الحؼ كافحتو والجياد الحؼ جاىجتو 
والتزحيات التي ضحيتيا ىي مػضع تقجيخ كل عخبي وليذ أدؿ  عمى ىحا التقجيخ مغ ىحا الذعػر الحؼ 

فق بو مغ تزحية " أصبح في تجفق مغ ىحا الذصخ مغ الجولة العخبية الستحجة ورئيذ سػريا ىحا البصل وما أن
نطخنا بسختبة عالية وكبيخة " ، ولبشاف سائخ مع في الخكب العخبي مع أخػتو وأشقائو وسيمتقي مع الجوؿ العخبية 
ومع كل عخبي حتى تتحقق أمشيتظ وامشيتشا وأمشية العخب في الػحجة الذاممة ، أكج بأف ىحا البمج ػػػ مرخ ػػػ ما 

س فقج حفع التخاث العخبي وادػ لمعخوبة خجمات جميمة حتى أصبح دائسًا األخ يداؿ " قمب العخوبة الشاب
، ورد  عميو الخئيذ السحب السخمز الحؼ يزحي بكل شيء في سبيل مجج العخوبة وعدة العخب وكخامتيع 

جساؿ عبج الشاصخ مؤكجًا بأنو رأػ مغ الذعب المبشاني الحب الرادؽ والخوح العالية ، ووجو لو الذكخ لو 
عمى ىحا الذعػر القػمي " ، وختع الخئيذ جساؿ عبج الشاصخ كالمو قائاًل : " أرجػ أف تشقمػا باسسي وباسع 

محبتشا وتقجيخنا ، وإنشا نذعخ دائسًا نحػ لبشاف شعػر األخ نحػ  الجسيػرية العخبية الستحجة إلى المبشاني أبمغ
 أخيو الذقيق العديد ، وإنا بعػف هللا سشتزامغ مغ أجل لبشاف العخبي وخيخ الجسيػرية العخبية الستحجة ..."

(7) . 
نية قخارًا وحػؿ مػضػع العالقات المبشانية الخسسية مع الجسيػرية العخبية الستحجة ، أصجرت الحكػمة المبشا

بتذكيل لجشة لبشانية رسسية لتقـػ باالتراالت بالسدؤوليغ في الجسيػرية العخبية  9111 / مارسآذار 4يػـ 
 . (9) الستحجة لتحجيج شكل العالقات الدياسية واالقترادية واألمشية بيغ الصخفيغ

عمى مجمذ الشػاب المبشاني أكج رئيذ الحكػمة المبشانية سامي الرمح في بياف حكػمتو الػزارؼ الحؼ ألقاه 
عمى أف لبشاف يؤيج الػحجة السرخية الدػرية واف حكػمتو راغبة في تقػية عخػ  9111 / مارسآذار 71يػـ 

                                                 

 .964ػػػ  966( ، ص 46( يػميات ووثائق الػحجة السرخية ػػػػ الدػرية ، الػثيقة رقع )9)
 9111؛ وليج دمحم سعيج األعطسي ، الػحجة السرخية ػػػػ الدػرية  9111آذار  9( في 6177( جخيجة الشيار ، العجد )7)

 .931(، ص 9113اعة ، )بغجاد ، في ضػء الػثائق الدخية البخيصانية ، دار الحخية لمصب
 .9111آذار  1( في 6193( وقج تخأس المجشة وزيخ الخارجية المبشانية شارؿ مالظ. جخيجة الشيار ، العجد )9)
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، وبي غ وزيخ الخارجية المبشانية شارؿ مالظ بأف لبشاف (9) التعاوف وحدغ الجػار مع الجسيػرية العخبية الستحجة
يع الجوؿ العخبية وفي مقجمتيا الجسيػرية العخبية ، داعيًا إلى ضخورة تػثيق يؤيج التفاىع واالتفاؽ التاـ مع جس

 .(7) العالقات بيغ البمجيغ
ببياف أما لجشة الذؤوف الخارجية  9111نيداف / أبخيل  91وأدلى وزيخ الخارجية المبشانية شارؿ مالظ يػـ 

، وقاؿ أف لبشاف ىػ مغ (9) خبية الستحجة في مجمذ الشػاب المبشاني تشاوؿ فيو عالقات لبشاف بالجسيػرية الع
أوائل الجوؿ العخبية التي اعتخفت بكياـ الجسيػرية العخبية الستحجة ، ولع تكغ ىحه البادرة إال صػرة لمذعػر 
الرادؽ الحؼ نكشو نحػ مرخ وسػريا واحتخامًا إلرادة شعبييسا في االتحاد ، وإف عالقاتشا بالجسيػرية العخبية 

جة ىي امتجاد لعالقاتشا بكل مغ االقميسيغ ولع يرب ىحه العالقات أؼ تعجيل أو تبجيل ، وأشار الستحجة الججي
الػزيخ إلى أف الحكػمة المبشانية عسل مغ أجل تػثيق عالقاتشا بالجسيػرية العخبية الستحجة وبأؼ دولة عخبية 

 .(7) أخخػ تػثيقًا يجعل مشو أخًا لكل مشيا
 ويج : ةىقف جملس الىىاب اللبىا

أما بالشدبة لسجمذ الشػاب المبشاني فقج أيج إعالف قياـ الجسيػرية العخبية الستحجة جسمة وتفرياًل ، إذ قاـ 
إلى الخئيديغ السرخؼ والدػرؼ  9111 / فبخايخشباط  9رئيذ السجمذ عادؿ عديخاف بإرساؿ بخقيتيغ يـػ 

حجة العخبية الذاممة والتي ستفتح ىشأىسا فييا بالػحجة وعجىا خصػة عطيسة وضعت األسذ الرحيحة لمػ 
الباب عمى مرخاعيو لمجوؿ العخبية في أف تتحج معيسا ، وأكج بأف الػحجة " ستحػؿ مجخػ التاريخ العخبي 

، كسا بارؾ أعزاء السجمذ قياـ الػحجة ، (1) وتخفع بالعخب إلى أعمى مخاتب العد والكخامة والسجج والحخية "
ىحه الػحجة ستكػف بجاية لمػحجة العخبية الذاممة وأنيا ستعسل عمى تعديد  فالشائب أميل البدتاني أكج بأف

الخوابط بيغ األقصار العخبية ، وأكج عمى تأييجه الكامل لمػحجة ، فيسا رأػ الشائب رشيج كخامي بأف الػحجة ىي 

                                                 

( محاضخ مجمذ الشػاب المبشاني ، الجور التذخيعي التاسع ، العقج العادؼ األوؿ ، محزخ الجمدة الثانية السشعقجة 9)
،  7339ػػػ  9179سشة البيانات الػزارية والػزراء  63حكػمة في  61؛ حكػمات لبشاف  7ص ، 9111آذار  71بتاريخ 

( ، ص 7339اإلصجار الخابع : جسع وتقجيع جاف ممحة ، الصبعة األولى ، مشذػرات مكتبة لبشاف ناشخوف ، )بيخوت ، 
941. 

، إعجاد 9166ػػػ  9176، السجمج األوؿ  9117ػػػ  9176( البيانات الػزارية المبشانية ومشاقذاتيا في مجمذ الشػاب 7)
ػػػ  779( ، ص 9116وتحقيق : يػسف قدما الخػرؼ ، الصبعة األولى ، مؤسدة الجراسات الفمدصيشية ، )بيخوت ، 

116. 
(3)  F.R.U.S , Telegram from the  American Embassy in Lebanon to the Department of State ,  

No:104 , Beirut , March 15 , 1958 , p.276-278. 
 .9111نيداف  96( في 6167( جخيجة الشيار ، العجد )7)
 . 934ػػػ  936( ، ص 1و  1( يػميات ووثائق الػحجة السرخؼ ػػػ الدػرية ، الػثيقتاف السخقستاف )1)
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لدػرؼ في ىجؼ لبشاف عمى السجػ البعيج ، ورأػ باف قياـ الػحجة ىػ استجابة لخغبة الذعبيغ السرخؼ وا
 .(9) االتحاد وىي " نػاة لتحقيق الػحجة الذاممة " بيغ األقصار    العخبية

آذار  71وأثشاء مشاقذة مجمذ الشػاب المبشاني لسذخوع الػحجة السرخية ػػػ الدػرية بجمدتو السشعقجة بتاريخ 
قياميا ىػ حجث تاريخي ، أكج عجد مغ الشػاب عغ تأييجىع الكامل لكياـ لمػحجة وبيشػا بأف  9111 / فبخايخ

ميع ونقصة انصالقة لمتزامغ العخبي وأنيا خصػة ميسة لتحقيق الػحجة العخبية بيغ األقصار العخبية ودعػا 
، فيسا انتقج عجد مشيع مػقف الحكػمة المبشانية (7) الحكػمة المبشانية لتبشي سياسة تقػـ عمى أساس التعاوف 

ضحة مغ قياـ الجسيػرية العخبية الستحجة وعجـ االعتخاؼ بيا إال بعج وترخيحات السدؤوليغ المبشانييغ غيخ الػا
، ورد  رئيذ (9) يػـ االستفتاء عمييا ، مػضحيغ بأف مػقف الحكػمة ال يداؿ متحبحبًا ومتخددًا تجاه قياميا

الحكػمة عمى مشاقذات الشػاب معخبًا عغ مباركتو وتأييجه لمػحجة بيغ مرخ وسػريا  وبخرػص السػقف 
سسي لمحكػمة ، أوضح بأنو آثخ التخيث في اإلعالف عغ السػقف الخسسي مشيا لجراسة السػقف ومعخفة ما الخ 

 . (7) سيتع اتخاذه تجاىيا مغ الجوؿ العخبية
بديارة رسسية لمقاىخة التقى  9111آذار / مارس  76وقاـ رئيذ مجمذ الشػاب المبشاني عادؿ عديخاف يػـ 

صخ ، وصخ ح وزيخ الخارجية المبشانية شارؿ مالظ في اليػـ التالي بأف ميسة خالليا بالخئيذ جساؿ عبج الشا
،  وبعج عػدة عديخاف إلى لبشاف يـػ (1) رئيذ مجمذ الشػاب المبشاني إلى القاىخة تتعمق بػحجة الرف العخبي

عمغ الرمح ، اجتسع بخئيذ الحكػمة سامي الرمح الشالعو عمى نتائج زيارتو لمقاىخة ، وأ  / فبخايخشباط  71
بعج االجتساع أف حكػمتو تخحب بكل ما مغ شأنو أف يديج عخػ الرجاقة والتعاوف بيغ لبشاف والجسيػرية 

 . (6) العخبية الستحجة وجسيع البالد   العخبية
 
 
 
 
 

                                                 

أشخوحة دكتػراه ،  دراسة تاريخية وثائكية ، 9141ػػػ  9179( جاسع دمحم خزيخ الجبػرؼ ، مجمذ الشػاب المبشاني 9)
 . 713( ، ص  7336جامعة السػصل ، )كمية اآلداب ، 

 . 174ػػػ  176( البيانات الػزارية ومشاقذاتيا في مجمذ الشػاب ، ص 7)
( محاضخ مجمذ الشػاب المبشاني ، الجور التذخيعي التاسع ، العقج العادؼ األوؿ ، محزخ الجمدة الثانية السشعقجة 9)

 .1ػػػػ  4، ص  9111آذار  71بتاريخ 
 .179( البيانات الػزارية ومشاقذاتيا في مجمذ الشػاب ، ص 7)
 .47ػػػ  43( يػميات ووثائق الػحجة السرخية ػػػ الدػرية ، ص 1)
 .47( السرجر نفدو ، ص 6)
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 اخلامتت
 

أثار قياـ الجسيػرية العخبية الستحجة عمى صعيج الجوؿ العخبية كميا مػجة حساس قػمي لع يذيج 

لػشغ العخبي مثميا مغ قبل ، وأصبحت الجسيػرية العخبية الستحجة بشطخ الجساىيخ العخبية محط آماؿ ا

الذعب العخبي  في تحقيق الػحجة الذاممة ، وزاد ىحا الحساس القػػ اليسيشية  في الػشغ العخبي خػفًا 

 وذعخًا .

يجت مختمف السجف المبشانية إقامة لقيت الػحجة تأييجًا شعبيًا كبيخًا مغ قبل الذعب المبشاني ، إذ ش

االحتفاالت والسيخجانات ابتياجًا بيحه الػحجة والتي كاف يشطسيا ويقػدىا التيار القػمي العخبي في تمظ 

السجف ، كسا ُأرسمت الػفػد الذعبية مغ كل السجف المبشانية إلى دمذق أثشاء وجػد الخئيذ جساؿ عبج 

 بإلقاء الكمسات التي عبخت عغ تأييجىع وتخحيبيع بالػحجة.  الشاصخ ىشاؾ ، وقاؿ رؤساء تمظ الػفػد

أما األحداب المبشانية فقج انقدست بيغ مؤيج لمػحجة ومعارض ليا ، فالبعس مشيا وال سيسا حدب 

الكتمة الػششية والحدب التقجمي االشتخاكي أيج الػحجة وعجىا خصػة ميسة في سبيل تحقيق الػحجة 

عس األحداب األخخػ كالكتائب والحدب القػمي الدػرؼ فكانت ليا مػاقف العخبية الذاممة ، بيشسا ب

 معادية لمػحجة ورأوا بأنيا تذكل خصخًا عمى وحجة لبشاف واستقاللو وسيادتو الػششية.
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أضيخ البحث أف الخئيذ المبشاني كسيل شسعػف وحكػمتو لع يبجيا مخونة كافية الستيعاب تصػرات 

حجة عمى حجود لبشاف الذخقية ، إدراكًا مشيع بأنيا ربسا تذكل خصخًا عمى قياـ الجسيػرية العخبية الست

شكل الشطاـ الدياسي والصائفي في لبشاف ، لحلظ وقف الخئيذ المبشاني في بجاية األمخ مػقفًا معاديًا 

 ضسشيًا مغ قياـ الػحجة. 

اجسًا عغ قشاعة مبجئية بيا  إف اعتخاؼ الحكػمة المبشانية بكياـ الجسيػرية العخبية الستحجة ، لع يكغ ن

وإنسا بفعل الزغط الذعبي المبشاني والدياسي الحؼ مارستو السعارضة الشيابية والدياسية ، وبفزل 

مػجة التأييج العارمة لمػحجة والتي شسمت مختمف السجف المبشانية مغ جية ، وأماًل في محاولة كدب ود 

لتججيج لمخئيذ المبشاني كسيل شسعػف لػالية رئاسية الخئيذ جساؿ عبج الشاصخ وإمكانية مػافقتو عمى ا

 ثانية مغ جية أخخػ.

  
 

 


