
ب
دا

آل
 ا
ية

كل
ة 

جل
م

 
نا

بق
 

ة(
كم

ح
 م

ية
لم

ع
ة 

مي
دي

كا
 أ
ية

ور
)د

 

 نبنان عهد فى األزمات انىزارية 
 م2591 -2591  انرئيس مشعىن

 

 د. سيد حممد عبد انعال
 دأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساع

 جامعة جنوب الوادي –كمية اآلداب بقنا 
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 لبناف عيد الرئيس شمعوففى األزمات الوزارية 
 ـ2998 -2991 

        تقديـ :

ـ ، بعد أف 2991ُفرض عمى الرئيس بشارة الخورى النزوؿ عف السمطة فى سبتمبر 
ـ ، حتى أف 2998تعددت األسباب لذلؾ ، والتى كاف عمى رأسيا  التجديد لواليتو فى عاـ 

ًا عمى أف التجديد كاف ضربة نزلت بوقار الحكـ الرئيس الخورى نفسو أعترؼ بذلؾ مؤكد
، ومف ثـ جاء الرئيس كميؿ شمعوف إلى كرسى الحكـ فى سبتمبر عاـ (2)والحياة النيابية

ـ ، غير أف الصراع الذى ميز الحياة السياسية فى لبناف طواؿ عيده كاف قد دفع 2991
ه األزمات وضعًا مضطربًا بالبالد إلى الدخوؿ فى ظؿ أزمات وزارية متكررة ، ولتخمؽ ىذ

سامى استمر حتى نياية عيده ، والذى كاف يخطط لتجديد ىذا العيد وبمساعدة حكومة 
مما أدى إلى حدوث أزمة وزارية دخمت الحكومة خالليا فى مواجية مسمحة مع الصمح 

   ـ . 2998شمعوف وحكومتو فى عاـ كميؿ  نتج عنيا إنياء عيد الرئيس، والتى المعارضة 
 ـ . 2991البرلمانية حكومة الشكيؿ ت وأزمة : تولا الرئيس شمعوف الحكـ أوالً 

دخؿ لبناف فا إطار أزمة وزارية منذ أف قبػؿ الػرئيس الخػوري اسػتقالة حكومػة سػاما 
ـ ، والػذى كػاف قبػؿ اسػتقالتو قػد ألقػى بيانػًا بػالمجمس النيػابى 2991سػبتمبر  9الصمح فػا 

حيػػث عقػػد  ، (1)الكاممػػة عػػف تػػردى األوضػػاع بػػالبالد  اتيػػـ فيػػو الػػرئيس الخػػورى بالمسػػئولية
ف عقب استقالة الوزارة اتفاقًا جماعيًا بعدـ التعاوف مع الػرئيس الخػورى فػى والزعماء المسمم

، ممػػا اضػػطر الػػرئيس الخػػورى إلػػى أف يصػػدر مرسػػومًا بتشػػكيؿ حكومػػة  (3) تشػػكيؿ الحكومػػة
،  (9)ة باسػيؿ طػراد وموسػى مبػػارؾ إداريػة مػف كبػار المػوظفيف برئاسػة نػاظـ عكػاري وعضػوي

                                 
  . 929م ، ص9989: تاريخ لبنان الحديث ، دار العمم لمماليين ، بيروت  صالح عبوشى(9)
، ممف  49، محفظة رقم  27: ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية ) مفوضية مصر ببيروت ( (2)

،  مذكرات ساما الصمح -:  وأيضاً  م .9952سبتمبر  99، تقرير بتاريخ  9جـ  3/  7/  227رقم
 . 227 – 224، ص ص  2م ، ج9969أجزاء ، منشورات مكتبة الفكر العربي ، بيروت  أربعة

 26بتاريخ  65، تقرير رقم 9جـ  3/  7/ 227، ممف رقم  49، محفظة رقم  27: ميكروفيمم رقم  نفسو (3)
 م .9952بر سبتم

، ص ص  3م ، ج9969: حقائق لبنانية، ثالثة أجزاء ، منشورات أوراق لبنانية ، بيروت  بشارة الخوري (4)
466 – 467 . 
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تشػكيؿ بـ 2991سػبتمبر  21وأماـ ضغط المعارضة كمؼ الرئيس الخورى صػائب سػالـ فػى 
حكومػػة سياسػػية والػػذى قبػػؿ تشػػكيؿ الحكومػػة رغػػـ االتفػػاؽ بػػيف زعمػػاء المسػػمميف عمػػى عػػدـ 

ومػػة ، وقػػد سػػبب تكميفػػو بتشػػكيؿ الػػوزارة حرجػػًا لػػرئيس الحك(9)التعػػاوف مػػع الػػرئيس الخػػورى 
سػػبتمبر  29األخير إلػػى تقػػديـ اسػػتقالتو مػػف الحكومػػة فػػا بػػالمؤقتػػة نػػاظـ عكػػاري ممػػا دفػػع 

، غيػػػر أف صػػػائب سػػػالـ فشػػػؿ فػػػا تشػػػكيؿ الػػػوزارة السياسػػػية ، المتنػػػاع الكتػػػؿ  (6)ـ 2991
البرلمانيػػة عػػف التعػػاوف معػػو ، وىػػو مػػا أضػػطره إلػػى تشػػكيؿ وزارة إداريػػة برئاسػػتو ومشػػاركة 

 . (7) ارؾباسيؿ طراد وموسى مب
حدث ىػذا تغييػرًا يػذكر فػا موقػؼ المعارضػة التػا شػنت حممػة شػعواء ومع ذلؾ ، لـ يُ 

، وزاد مػف  (8) ضد رئيس الجميورية ، وحممتو مسئولية الفسػاد والفوضػى التػا تسػود الحكػـ
وطػػ ة األمػػر عمػػى الػػرئيس الخػػوري أف صػػائب سػػالـ رئػػيس الػػوزارة شػػعر ب نػػو لػػف يػػتمكف مػػف 

، لذلؾ انقمػب عمػى الرئيس  الت ييد لمرئيس ، وأنو قد يتـ اإلطاحة بو مع االستمرار فا موقؼ
حيػث لػـ يكػف أمػاـ  (9) سػبتمبر وأصػر عمييػا 28مػف الحكومػة فػا  والخوري وتقدـ باسػتقالت

الرئيس سوى قبوؿ االستقالة ، وقاـ باستدعاء حسيف العوينا لتشػكيؿ حكومػة جديػدة إلنقػاذ 
فشػػؿ فػػا تكوينيػػا وتقػػدـ باالعتػػذار عػػف تشػػكيؿ الحكومػػة  الموقػػؼ بػػالبالد ، ولكػػف العػػوينا

، وفا نفس الوقت أكد المواء فؤاد شياب قائػد الجػيش المبنػانا لمػرئيس  (20)لمرئيس الخوري 
. كػػؿ ىػػذا جعػػؿ  (22)الخػػوري عمػػى أف الموقػػؼ يسػػتدعى اسػػتقالتو مػػف رئاسػػة الجميوريػػة 

                                 
(5) Nicola A. Ziadeh , Syria and Lebanon , London N. D., p.p. 119 – 120 .

 

  .م9952سبتمبر  95بتاريخ ،  المصري -وأيضًا :  . 469، ص  3: مصدر سابق ، ج بشارة الخوري (6)

 . 959 – 948، ص ص  مصدر سابق:  صالح عبوشى - 
، ممف  49، محفظة رقم  27: ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية ) مفوضية مصر ببيروت ( (7)

بتاريخ  ، المصري -وأيضًا : م .9952سبتمبر  26بتاريخ  65، تقرير رقم  9جـ  3/  7/  227رقم
 م .9952سبتمبر  95

 22بتاريخ  64، تقرير رقم  3جـ  9/  7/  227 ، ممف رقم 42، محفظة رقم  28: ميكروفيمم رقم  نفسو (8)
 م .9952سبتمبر 

بتاريخ  65، تقرير رقم  9جـ  3/  7/  227، ممف رقم  49، محفظة رقم  27، ميكروفيمم رقم نفسو  (9)
 م .9952سبتمبر 26

 . 476 – 475، ص ص  3ج: مصدر سابق ،  بشارة الخوري (99)
(11)

 Nicola A. Ziadeh , Op. cit., p. 122 .
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ـ بتوقيػػػع كتػػػاب 2991ر سػػػبتمب 28الػػػرئيس يتػػػيقف مػػػف ضػػػرورة االسػػػتقالة لػػػذلؾ قػػػاـ فػػػا 
فػؤاد ووجيو إلى رئيس المجمس النيابا ، وكاف قبميا قد حصػؿ عمػى موافقػة المػواء  تواستقال

مؤقتػػة إلدارة  )*(وزارة بتشػػكيؿ األخيػػر قػػاـ . حيػػث  (21) شػػياب بقبػػوؿ تعيينػػو رئيسػػًا لمػػوزراء
 .   (23)أحواؿ البالد 

الختيػار رئػيس الجميوريػة ،  وعمى أثر استقالة الخوري بدأت المشاورات بيف األحزاب
ف مػػف نػػواب المعارضػػة ىمػػا كميػػؿ شػػمعوف وحميػػد يوقػػد كػػاف المرشػػحاف ليػػذا المنصػػب اثنػػ

فرنجيػػو وكالىمػػا مػػارونا ، وىػػو الشػػرط الواجػػب تػػوافره فػػا رئاسػػة الجميوريػػة ، وعمػػى أثػػر 
ح المشاورات العديدة التا جرت انتيى الرأي عند الجميع عمى تنازؿ حميػد فرنجيػو عػف ترشػي

، وبالتالا تـ عقد مجمػس النػواب المبنػانا فػا  (29)نفسو كا ال تنقسـ المعارضة إلى كتمتيف 
ـ النتخػاب رئػيس جديػد طبقػًا لمدسػتور ، وانتخػب 2991سػبتمبر  13جمسة خاصة فا يػـو 

 .  (29)كميؿ شمعوف رئيسًا لمجميورية باإلجماع 
ء األحػزاب لتػ ليؼ وعقب توليو المنصب شرع الػرئيس شػمعوف فػا التشػاور مػع زعمػا

وزارة جديػػدة ، حيػػث تػػـ تكميػػؼ عبػػد اع اليػػافا بعػػد أف دلػػت المشػػاورات مػػع نػػواب األكثريػػة 
عمى ت ييد قياـ وزارة يرأسيا اليافا ، وقد كاف اتجاه اليػافا فػا البدايػة تػ ليؼ وزارة مختصػرة 

مج غيػػر حزبيػػة تضػػـ عناصػػر قويػػة تتمتػػع بثقػػة المجمػػس ويرضػػى عنيػػا الشػػعب لتنفيػػذ بػػرا
حزبػا ف قياـ حكومة مف ىذا الطراز الالاإلصالح ، ولكف نواب الجبية االشتراكية لـ يرضوا ع

واشػػترطوا مشػػاركتيـ فػػا الحكػػـ ، وأف يحتفظػػوا ألنفسػػيـ بػػ كثر مػػف نصػػؼ المقاعػػد الوزاريػػة 
عمػػى أال يشػػترؾ معيػػـ فػػا الػػوزارة األشػػخاص الػػذيف عرفػػوا بالفسػػاد فػػا العيػػد الماضػػا . 

                                 
 . 478، ص  3: مصدر سابق ، ج بشارة الخوري (92)

: المواء فؤاد شياب رئيسًا ووزيرًا لمدفاع والداخمية ، وناظم عكاري نائبًا لمرئيس ووزيرًا مف  الحكومة شكمت )*(
 طراد وزيرًا لمعدل واالقتصاد والمالية والشئون االجتماعية . لمخارجية واألشغال العامة والزراعة ، وباسيل

 . 966ر سابق ، ص صد: م ىصالح عبوش (93)
، ممف  49، محفظة رقم  27ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية ) مفوضية مصر ببيروت ( : (94)

 رات ساما الصمحوأيضًا : مذكم .9952سبتمبر  26بتاريخ  65، تقرير رقم  9جـ  3/  7/  227رقم
 . 228، ص  2،ج

بتاريخ  494، تقرير رقم  9جـ 97/  449/  2، ممف رقم  38، محفظة رقم  25، ميكروفيمم رقم  نفسو (95)
 م .9952سبتمبر  27
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كما ذكرىا كماؿ جنبالط ىا أنيـ يريدوف حكومة تمثؿ االنقالب الػذي قػاموا وحجتيـ فا ذلؾ 
بػػو وتحقػػؽ النػػواحا العمميػػة التػػا يتضػػمنيا البرنػػامج االشػػتراكا . وقػػد عمػػؿ اليػػافا جاىػػدًا 
لمتوفيؽ بيف ىذه التيارات المختمفة ، حيث كاف عميػو أف يجمػع بػيف نقيضػيف وىمػا : إرضػاء 

رضػػاء األقميػػة االشػػتراكية التػػا ال تقػػيـ لتمػػؾ األكثريػػة البرلمانيػػة الموال يػػة لمعيػػد السػػابؽ ، واا
األكثرية وزنًا بعد أف تـ االنقالب وانتخب أحد أفراد المعارضة رئيسػًا لمجميوريػة . وأمػاـ ىػذا 
الموقؼ المعقد لج  عبد اع اليافا إلى فكرة ت ليؼ وزارة مف خػارج المجمػس ، ولكنػو اصػطدـ 

ة االشػػػتراكية ، فاضػػػطر فػػػى إخػػػر األمػػػر إلػػػى االعتػػػذار لػػػرئيس زعمػػػاء الجبيػػػباعتراضػػػات 
الجميوريػػة طالبػػًا إعفػػاءه مػػف تػػ ليؼ الػػوزارة . عقػػب ذلػػؾ تػػـ تكميػػؼ سػػعدي المػػنال لتشػػكيؿ 
الوزارة ، والذي بدأ مشاوراتو مع رئيس المجمس النيابا وبعػدد مػف نػواب الشػماؿ والجنػوب ، 

ت ليؼ حكومة ائتالفية ، وبالفعؿ قبؿ ذلػؾ بعػد أف  فمقا منيـ ترحيبًا بالتعاوف معو ، واقترحوا
اقتنػػػع باسػػػتحالة التعػػػاوف مػػػع وزراء يمثمػػػوف الجبيػػػة االشػػػتراكية ، وشػػػرع فػػػا تػػػ ليؼ وزارة 
سداسية تضـ عناصر جديػدة ، حيػث أدخػؿ فييػا جػورج كػـر ورشػيد بيضػوف وبشػير األعػور 

عمػػى الػػرئيس باعتػػذار ونقػػوال سػػالـ ويعقػػوب صػػراؼ إال أنػػو فػػوجه بعػػد عػػرض ىػػذه األسػػماء 
اثنػػيف مػػنيـ فحػػاوؿ إحػػالؿ إخػػريف مكانيمػػا فمػػـ يوفػػؽ ، وىكػػذا منيػػت مسػػاعيو بالفشػػؿ فػػا 
تكويف الوزارة ، إذ تبيف أف األكثرية البرلمانية قد تخمت عف التعاوف معػو إلدخالػو عناصػر ال 

 .    (26)تروؽ ليا 
ممػػرة الثانيػة ، إنمػػا عمػى أيػة حػػاؿ ، فػاف ىػذا الفشػػؿ الػذي طػاؿ أمػػر تشػكيؿ الػوزارة ول

يرجػػع إلػػى التنػػافر القػػائـ بػػيف المعارضػػة التػػا يتزعميػػا الحػػزب التقػػدما االشػػتراكا والجبيػػة 
الوطنية وليما أقمية فػا البرلمػاف وبػيف األكثريػة البرلمانيػة التػا تنتمػا إلػى العيػد السػابؽ . 

قػدت صػفتيا المجمس لـ يعد فا وضع سػميـ ألف األكثريػة فيػو ف فوليذا تحدث البعض عف أ
التمثيمية بمجرد حصوؿ االنقالب وانتخاب رئيس الجميورية مف بيف نواب األقميػة االشػتراكية 
وال سبيؿ لتصحيح الوضع إال بحؿ المجمس النيابا ، وذلؾ بعد أف اتضػح أف مسػاعا تػ ليؼ 
الػػوزارة تػػرتطـ فػػا كػػؿ مػػرة بعقبػػة التوفيػػؽ بػػيف الوضػػع الدسػػتوري لمجمػػس النػػواب والوضػػع 

ا المسػػػتمد مػػػف االنتصػػػار الػػػذي أحرزتػػػو الجبيػػػة االشػػػتراكية عنػػػد انتخػػػاب رئػػػيس الػػػواقع

                                 
 29 بتاريخ 66، تقرير رقم  3جـ  9/  7/  227، ممف رقم  42، محفظة رقم  28، ميكروفيمم رقم  نفسو (96)

 م .9952سبتمبر 
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المػػنال فػػا تشػػكيؿ وزارة لبنانيػػة جديػػدة سػػعدى و عبػػد اع اليػػافى قػػب فشػػؿ وعالجميوريػػة . 
إلى أزمة مستحكمة ، وأشيع فا األوساط السياسػية أف رئػيس الجميوريػة قػد تحوؿ الموقؼ 

، ولكػػف ىػػذا لػػـ يحػػدث حيػػث اضػػطر رئػػيس  (27) اليػػافا يمجػػ  مػػرة ثانيػػة إلػػى تكميػػؼ عبػػد اع
الجميورية بعد أف رأى األزمة قد طالػت إلػى تكميػؼ األميػر خالػد شػياب بتػ ليؼ وزارة إداريػة 

، وذلؾ بعػد أف اسػتقالت وزارة فػؤاد شػياب فػا  (28)مف خارج المجمس  )*(مف أربعة أعضاء 
س ببيػػاف حكومتػػو مؤكػػدًا عمػػى ، حيػػث تقػػدـ خالػػد شػػياب لممجمػػ (29)ـ 2991أوؿ أكتػػوبر 

مكافحػػة الغػػػالء والبطالػػػة ومعالجػػػة قضػػػايا العمػػاؿ وتنفيػػػذ المشػػػاريع التػػػا تتطمبيػػػا الػػػبالد ، 
صػػالح نظػػاـ الضػػرائب ورسػػـ سياسػػة تعميميػػة شػػاممة ، كمػػا تضػػمف البيػػاف طمػػب الحكومػػة  واا

 شػػير لتعػػديؿ بعػػضأ 6ة لمػػدة يعيشػػر تمنحيػػا سػػمطات اسػػتثنائية وحػػؽ إصػػدار المراسػػيـ ال
 .  (10)القوانيف ، وقد نالت الحكومة بناًء عمى ىذا البياف ثقة األغمبية بالمجمس

لتقػػػـو أثناءىػػػا بسػػػف أشػػػير نحػػػت الحكومػػػة سػػػمطات تشػػػريعية لمػػػدة سػػػتة وبالفعػػػؿ مُ 
القػػوانيف التػػا كػػاف يتطمبيػػا االنقػػالب ، ىػػذا عمػػى الػػرغـ مػػف ممانعػػة البرلمػػاف فػػا البدايػػة ، 

.  (12)يـ د أف لوحت الحكومة بسالح حؿ البرلمػاف فػا وجػوىولكف النواب وافقوا عمى ذلؾ بع
وبػػذلؾ مضػػت الحكومػػة فػػا تنفيػػذ مػػا وعػػدت بػػو ، وأنجػػزت الكثيػػر مػػف التشػػريعات الميمػػة 
كتعػػديؿ قػػانوف االنتخابػػات ، والػػذى أدخمػػت عميػػو تغييػػرات ميمػػة ، حيػػث ألغيػػت فيػػو الػػدائرة 

المرسػـو ىػذا رة الصػغيرة ، وبموجػب الكبيرة عمى أساس إدخاؿ نائب أو نائبيف فقط عػف الػدائ
نحػػت المػػرأة حػػؽ التصػػويت فػػى نائبػػًا ، كمػػا مُ  99إلػػى نائبػػًا  77انخفػػض عػػدد النػػواب مػػف 

نشػػػاء مجمػػػس الدولػػػة ، ، كمػػػا أُ  (11)االنتخابػػػات  قػػػر مرسػػػـو إصػػػالح اإلدارة الحكوميػػػة ، واا
                                 

 سو .نف (97)

: األمير خالد شياب رئيسًا ووزيرًا لمداخمية والعدلية واألنباء والدفاع الوطني ، وموسى  مف الحكومةشكمت  )*(
مبارك وزيرًا لمخارجية واألشغال العامة والبريد والبرق والياتف ، وسميم حيدر وزيرًا لمتربية الوطنية 

 يرًا لممالية واالقتصاد الوطني والزراعة .والصحة واإلسعاف والشئون االجتماعية ، وجورج حكيم وز 
 . 979ر سابق ، ص صد: م ىصالح عبوش (98)
 2، ممف رقم  38، محفظة رقم  25: ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (99)

 م .9952أكتوبر  7بتاريخ  499، خطاب رقم  9جـ  97/  449/

 . 972 ر سابق ، صصد: م ىصالح عبوش (29)
 227، ممف رقم 42، محفظة رقم  28: ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (29)

 م .9952نوفمبر  9بتاريخ  79، تقرير رقم  3جـ  9/  7/ 

(22)
 Nicola A. Ziadeh , Op. cit., p. 154 .
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صدار قانوف اإلثراء غير المشروع ، وقد وجدت الحكومة الت ييد مف رئػيس ا لجميوريػة فػا واا
كؿ ما قامت بو مف أعماؿ . ورغـ ذلػؾ تعرضػت الحكومػة فػا عمميػا لكثيػر مػف اليجػـو مػف 

وس الكبيػرة ءرضة ، فاتيمتيا بالبطء والعجز عف النيػؿ مػف الػر االصحؼ وخاصة صحؼ المع
واالكتفاء بطرد صغار الموظفيف ، ثـ تحوؿ ىذا اليجـو إلى ىجػـو سػافر مؤكػديف عمػى أنيػا 

حكومة انقالب وثورة لما سمكت مسمكيا الموارب ، ووصػفت رئيسػيا ب نػو مثػاؿ  لو كانت حقاً 
ف بقيػت ل مضعؼ والتردد ، وليذا أصبح السائد ب ف بقاء الحكومة فػا الحكػـ قػد ال يطػوؿ ، واا

فا الحكـ فمػف يكػوف دلػياًل عمػى قوتيػا بػؿ لتجنػب أزمػة وزاريػة قػد ال تحػؿ إال بحػؿ البرلمػاف 
جراء انتخابات جديدة  .  (13) واا

وجاءت تصرفات موسى مبػارؾ وزيػر الخارجيػة لتمقػا بظالليػا عمػى الحكومػة ، حيػث 
 استبد موسى مبارؾ بالرأي حتى ضج منو ومػف اسػتبداده الجميػع ، وبخاصػة وزيػر االقتصػاد

والذي كاف يحاوؿ االتفاؽ مع سوريا عمى خطة اقتصادية عامػة ، ثػـ إف موسػى مبػارؾ كػاف 
ابؽ بشػػارة الخػػػوري ويستشػػػيره ويعمػػؿ برأيػػػو ويطمعػػو عمػػػى أسػػػرار يقػػـو بزيػػػارة الػػرئيس السػػػ

، ثػػـ جػػاء أمػػر رغبتػػو فػػا الترشػػح لمنصػػب الػػوزير المفػػوض ببػػاريس عقػػب  (19)الحكومػػة 
ليزيد مػف أمػر أزمػة الػوزير حيػث تقػدـ عمػى إثرىػا باسػتقالتو مػف قائمة انتياء عمؿ الوزارة ال

ًا مػف قبػؿ ، وقػد عػزت الػدوائر المطمعػة ـ بعػد أف لػوح بيػا مػرار 2993فبرايػر  6الحكومة فا 
أمر االستقالة إلى خالفو مع زميمو وزير المالية بشػ ف نقػاط المشػروع الػذي قدمتػو الحكومػة 
السػػورية لموحػػدة االقتصػػادية بػػيف البمػػديف ، ىػػذا فضػػاًل عػػف خالفػػو الػػدائـ فػػا داخػػؿ مجمػػس 

ينمػػا ذكػػر الػػبعض بػػ ف الػوزراء بسػػبب مقترحاتػػو بشػػ ف تعيينػػات مناصػػب السػػمؾ السياسػػا ، ب
. وذكػر أيضػًا ب نػو أراد بيػذه  (19)الوزير استقاؿ بعد أف استشعر بدنو أجؿ الوزارة فا الحكـ 

 .   (16)االستقالة إحراج الوزارة خاصة مع رفض ترشيحو وزيرًا مفوضًا فا باريس 
                                 

 ، ممف رقم 42، محفظة رقم  28رقم : ميكروفيمم  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (23)
 م .9952نوفمبر  9بتاريخ  79، تقرير رقم  3جـ  9/  7/  227

،  3م ، ج9983، ثالثة أجزاء ، بيروت  مذكرات األمير عادؿ أرسالف ) تحقيؽ د. يوسؼ أيبس ( (24)
 . 9447ص

، ممف رقم  49ظة رقم ، محف 27: ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (25)
 م .9953فبراير  99بتاريخ  9، تقرير رقم  3/  7/  227

 29 بتاريخ 94، تقرير رقم  3جـ  9/  7/  227، ممف رقم  42، محفظة رقم  28، ميكروفيمم رقم  نفسو (26)
 م .9953فبراير 
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 ذلػؾ أف الػوزير المسػتقيؿ ينتمػا إلػى الطائفػة يػةوبالفعؿ أدت االستقالة إلى أزمة وزار 
مثػػؿ عمػػى أف يُ السياسػػية عػػد أىػػـ الطوائػػؼ المسػػيحية وقػػد جػػرت التقاليػػد المارونيػػة التػػا تُ 

سناد المنصػب الموارنة فا كؿ حكومة ، وقد ذُ  كر أف حؿ ىذه األزمة سيكوف بتعديؿ الوزارة واا
الػػوزاري الفػػػارغ ألحػػػد مػػػوظفا الدولػػػة الكبػػار مػػػف الطائفػػػة المارونيػػػة ، أو اسػػػتبداليا بػػػوزارة 

تعػػديؿ قػػانوف تـ حػػؿ البرلمػػاف القػػائـ  والػػذي أرجػػه أمػػر حمػػو حتػػى يػػيػػتـ  فأإلػػى  برلمانيػػة
قػػراره ، ثػـ تعيػػيف وزارة محايػدة تشػػرؼ عمػى االنتخابػػات الجديػدة  اتاالنتخابػ . وانتظػػارًا  (17)واا

لحؿ األزمة تـ توزيع الوزارات التا كػاف يتوالىػا موسػى مبػارؾ ، حيػث أسػندت وزارة األشػغاؿ 
سػػميـ حيػػدر ، ووزارة الخارجيػػة وزير وزارة البريػػد والبػػرؽ لمػػو الػػد شػػياب ، العامػػة لمػػرئيس خ

 . (18)جورج حكيـ وزير لم
، فقػػػد راح ب عالقػػػة الػػػوزارة المتػػػوترة بالبرلمػػػاف مػػػف أزمػػػة حكومػػػة خالػػػد شػػػيازاد و  

ـ فى إغفاءة عميقة بعد أف سمـ مقاليد التشريع لمحكومػة ، وىػو 2991البرلماف منذ أكتوبر 
فقػداف المجمػس لصػفتو التمثيميػة ، وليػذا شػرع فريػؽ مػف النػواب وخاصػة نػواب ما أدى إلػى 

أف الحكومػػة وقػػد أنجػػزت أغمػػب األعمػػاؿ  امناوشػػة الحكومػػة ، فقػػد رأو لاألكثريػػة فػػى محاولػػة 
مف بيف صػفوفيـ ، وممػا سػاعد برلمانية التشريعية المطموبة فعمييا أف تستقيؿ لت ليؼ وزارة 

ومة قيػاـ الصػحؼ بحممػة جديػدة لمطعػف فػى أعماليػا ، ثػـ مػا عمى خمؽ جو غير مالئـ لمحك
كاف بعد ذلؾ مف اسػتقالة وزيػر الخارجيػة موسػى مبػارؾ وبطريقػة أراد بيػا إحػراج الحكومػة ، 

 .  (19)بعد أف رفضت ترشيحو وزيرًا مفوضًا بباريس 
وفػػى ىػػذا الجػػو غيػػر المالئػػـ تقػػدـ األسػػتاذ بيػػيج تقػػى الػػديف أحػػد أعضػػاء البرلمػػاف 

جواب أراد بو إحراج الحكومة واضطرارىا إلى طػرح الثقػة ، عمػى أف الحكومػة لػـ يزعجيػا باست
 29ددت لنظػر االسػتجواب بتػاريخ فى الجمسة التى حُ ببيانيا مبرلماف لىذا اليجـو ، وتقدمت 

فيػػو الظػػروؼ التػػى عارضػػًا ف ابيػػىػػذا الـ ، وألقػػى رئيسػػيا األميػػر خالػػد شػػياب 2993فبرايػػر 
الحكػػػـ ، وسػػػرد األعمػػػاؿ التػػػى أنجزتيػػػا الحكومػػػة ، وتحػػػدث عمػػػا تزمػػػع  ةزار تولػػػت فييػػػا الػػػو 

الحكومة القياـ بو إلنعاش اقتصاديات البالد ومكافحة البطالة وغالء المعيشة ، والعمػؿ عمػى 
                                 

 نفسو . (27)

 . 979ر سابق ، ص صد: م ىصالح عبوش (28)
 ، ممف رقم 49، محفظة رقم  27: ميكروفيمم رقم  ) سفارة مصر ببيروت (وزارة الخارجية المصرية  (29)

 م .9953فبراير  99بتاريخ  9، تقرير رقم  3/  7/  227
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نشػاء مجمػس اإلنمػاء  إنجاز مشروع رى القاسمييف ومشروع التحسيف الريفى المرتبط بػو ، واا
عمػػى ىػػذا األسػػاس ، وبعػػد أف تعاقػػب بالحكومػػة الثقػػة االقتصػػادي وفػػى النيايػػة طمػػب طػػرح 

 38فنالتيا ب غمبيػة يا رحت الثقة بالنواب فى الخطابة ما بيف مؤيد لمحكومة ومعارض ليا طُ 
بالثقة مف البرلمػاف ، فانيػا لػـ تخػرج ىا عضوًا . ورغـ فوز  21أصوات وامتناع  7صوتًا ضد 

الثقػػة ال يحظػػى ىػػو نفسػػو بثقػػة الشػػعب ، أقػػوى ممػػا كانػػت عميػػو ألف البرلمػػاف الػػذى أوالىػػا 
 . (30)فضاًل عف غياب مف يمثؿ الطائفة المارونية بيا بعد استقالة موسى مبارؾ 

وبالفعؿ اسػتمرت أزمػة الػوزارة ، وازدادت المشػاكؿ أماميػا وسػرى خبػر إقػداـ الحكومػة 
 فػى ذلػؾ مؤكػداً مػدير مكتبػو عمى االسػتقالة ، حيػث تحػدث خالػد شػياب مػع صػالح عبوشػى 

نمػا يفكػر فػى تعػديؿ الػوزارة وزيػادة أربعػة  عمى أنو ال يفكر فى االسػتقالة رغػـ المشػكالت ، واا
، وجاء سفر رئيس الجميوريػة  (32)وزراء جدد لعدـ إمكانية تسييره الوزارة ىو ووزيراف فقط 

لينتيػز األعضػاء مباشػرة إلى مصر عقب انتياء مػدة التفػويض التشػريعى الممنػوح لمحكومػة 
ماف ىذه الفرصة ، وىاجموا الحكومة ىجومًا عنيفًا بسبب الحركػة اإلداريػة لممػوظفيف فى البرل

حتػػى أحرجػػوا الحكومػػة وطالبوىػػا باالسػػتقالة ، ولكػػف رئػػيس المجمػػس أراد أف يتحاشػػى األزمػػة 
أثناء غياب رئيس الجميورية ولـ يدع البرلمػاف إلػى جمسػة أخػرى تفاديػًا لوقػوع األزمػة أثنػاء 

ـ باسػػتقالة 2993أبريػؿ  30بمجػػرد عػودة الػرئيس تقػػدـ خالػد شػياب فػػى غيػاب الػرئيس ، و 
حكومتػػو ، وقػػد قبػػؿ الػػرئيس االسػػتقالة وكمفػػو بانجػػاز األعمػػاؿ الحكوميػػة لحػػيف تشػػكيؿ وزارة 

 . (31)جديدة حيث رأى الرئيس ضرورة تشكيؿ وزارة برلمانية 
ى تشػكيؿ وزارة كمت عمػى أثػر الفشػؿ فػعمى أية حاؿ ، فاف وزارة خالد شياب والتى ُشػ

برلمانيػة عقػػب اسػػتقالة الػػرئيس الخػػورى وتػػولى الػرئيس شػػمعوف السػػمطة كانػػت قػػد أتػػت إلػػى 
السمطة فى مواجية برلماف ال تمثمو وال ترتكف إلى أى حػزب مػف أحزابػو وال كتمػة مػف كتمػو ، 
ومػػع ذلػػؾ قامػػت ىػػذه الحكومػػة القميمػػة العػػدد ب عبػػاء الميمػػة التػػى ألقيػػت عمػػى عاتقيػػا بقػػدر 

                                 
 29بتاريخ 94، تقرير رقم  3جـ  9/  7/  227، ممف رقم  42، محفظة رقم  28، ميكروفيمم رقم نفسو  (39)

 م .9953فبراير 

 . 977ر سابق ، ص صد: م ىصالح عبوش (39)
 227، ممف رقم 42، محفظة رقم  28: ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (32)

 م .9953بتاريخ أول مايو  33، تقرير رقم  3جـ  9/  7/ 
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غيػػر أف  ،مسػػتطاع ، ووفقػػت فػػى كثيػػر مػػف أعماليػػا رغػػـ االنتقػػادات التػػى وجيػػت إلييػػا ال
التػى لػـ تنػو حالػة تطمبت ضرورة تشكيؿ وزارة برلمانية ، و البالد  الظروؼ التى كانت تمر بيا

 .بمبناف االضطراب السياسى الذى كانت تمر بو البالد ، ومف ثـ استمرت األزمات الوزارية 
 م . 2591-2591انربملانية وتطىر األزمات انىزارية كىمة احل تشكيمثانيًا : 

عقػػب اسػػتقالة حكومػػة خالػػد شػػياب رأى رئػػيس الجميوريػػة أنػػو البػػد مػػف قيػػاـ وزارة 
برلمانية ، وبعد مشاورات وقع االختيار عمى صائب سالـ لتشكيؿ الػوزارة ، والػذى أعمػف ب نػو 

،  (33)وزيػػػع اإلقميمػػػا والتوزيػػػع الحزبػػػى سػػػيتوخى فػػػى ت ليفػػػو لمػػػوزارة مراعػػػاة الطائفيػػػة والت
وصػدرت المراسػيـ بت ليفيػا فػى سػاعة متػ خرة مػف مسػاء يػـو  )*(وبالفعؿ تػـ تشػكيؿ الحكومػة

، وقد جاء جميع أعضائيا مف داخؿ المجمػس مػا عػدا جػورج حكػيـ  (39)ـ 2993أبريؿ  30
حفى ورئػػيس الػػذى كػػاف مشػػتركًا فػػى الػػوزارة المسػػتقيمة ، وكػػذلؾ محػػى الػػديف النصػػولى الصػػ

تحريػػر جريػػدة بيػػروت ، وقػػد أراد رئػػيس الػػوزارة التوفيػػؽ بػػيف الحزبيػػة والطائفيػػة واإلقميميػػة ، 
ولكنػػو لػػـ يكػػف موفقػػًا فػػى إخػػراج وزارة قويػػة منسػػجمة العناصػػر ، حيػػث كػػاف أغمػػب أعضػػائيا 

، ولػػيس ليػػـ سػػابؽ تمػػرس بشػػؤوف الحكػػـ ، ولػػذلؾ أكػػد  بػػالمجمس العيػػد بالنيابػػة ىحػػديث
 .   (39)أنو مف غير المنتظر أف تستمر الوزارة طوياًل فى الحكـ  المراقبوف

وفػػى بيانػػو أمػػاـ المجمػػس النيػػابى لطػػرح الثقػػة بالحكومػػة أكػػد سػػالـ بػػ ف حكومتػػو أوؿ 
حكومة سياسية فى العيػد االنقالبػى ، وأنيػا سػتعمؿ عمػى صػيانة الحريػات العامػة ، وتوطيػد 

حسػف األوضػاع ، وأف الحكومػة اسػة اقتصػادية تُ تباع سياىيبة الحكـ ، ودعـ النظاـ النيابى و 
ستتابع المفاوضات مع سػوريا حػوؿ العالقػات االقتصػادية ، وتحػدث عػف المشػاريع الخدميػة 
الحيوية لمبالد ، وكػذلؾ االىتمػاـ ب زمػة البطالػة ، وتحػدث عػف السياسػة الخارجيػة مػف خػالؿ 

                                 
 . 232، ص 2، ج مذكرات ساما الصمح -وأيضًا :  نفسو . (33)

داخمية والعدلية واألنباء والدفاع الوطني ، ورشيد بيضون : صائب سالم رئيسًا ووزيرًا لم مف الحكومةشكمت  )*(
وجورج حكيم ، مبريد والبرق والياتف والصحة واإلسعاف ، وبشير األعور وزيرًا لألشغال العامة زيرًا لو 

وزيرًا لمخارجية واالقتصاد ، وبيير إده وزيرًا لمتربية الوطنية ، وجورج كرم وزيرًا لممالية ، وجان سكاف 
 مزراعة والشئون االجتماعية ، ومحى الدين النصولى وزيرًا لمعدلية واألنباء .لوزيرًا 

 . 952ر سابق ، ص صد: م ىصالح عبوش (34)
 227، ممف رقم 42، محفظة رقم  28: ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (35)

 .م 9953بتاريخ أول مايو  33، تقرير رقم  3جـ  9/  7/ 
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اه التعػػاوف الػػدولى ، وقػػد نالػػت االرتبػػاط بسياسػػة الػػدوؿ العربيػػة ، وكػػذلؾ القيػػاـ بالواجػػب تجػػ
 . (36)صوتًا  37الحكومة الثقة ب غمبية 

وىذا يعنى أف الوزارة نالت الثقة ب غمبية ضئيمة ، بؿ إف ىػذه الثقػة لػـ تنميػا الحكومػة 
ب نػػو إذا لػػـ ينػػؿ الثقػػة فسػػوؼ يقػػـو بحػػؿ المجمػػس النيػػابى إال بعػػد أف ىػػدد رئيسػػيا نػػواب 
فػاف ا ذىػئيس الجميورية لو ، وقد رضخ النواب لذلؾ ، ومع البرلماف مستغاًل فى ذلؾ ت ييد ر 

وزارة صػائب سػالـ كػاف عمييػا أف تواجػػو منػذ تمػؾ المحظػة معارضػػة قويػة تكػاد تشػمؿ نصػػؼ 
أعضػػاء المجمػػس ، فكانػػت بػػذلؾ ميػػددة بفقػػد الثقػػة فػػى أيػػة لحظػػة ، كمػػا أصػػبح عمييػػا فػػى 

ؿ ويعػػاد اسػتفتاء الشػػعب فػػى الوقػت نفسػػو أف تواجػو ضػػرورة حػػؿ البرلمػاف حتػػى يسػتقر الحػػا
انتخابات الختيار مف يمثمو فى البرلماف . وىو األمر الذى ت خر كثيرًا حيث كػاف المجمػس قػد 

لػػـ يكػػف مػػف الميسػػور لػػرئيس الجميوريػػة أف يباشػػر حػػؿ البرلمػػاف إال أنػػو فقػػد ثقػػة الشػػعب ، 
ة عقػب االنقػالب الذى انتخبػو ، وحتػى عنػدما وقػؼ البرلمػاف عقبػة أمػاـ تػ ليؼ وزارة برلمانيػ

جػراء  فاف الرئيس إثر بقاء المجمس تجنبًا لميزات العنيفة التى تصػاحب عػادة حػؿ البرلمػاف واا
انتخابات جديدة . ومع تولى حكومػة صػائب سػالـ السػمطة أصػبحت الميمػة األولػى ليػا ىػى 
جػػراء انتخابػػات نيابيػػة النتخػػاب برلمػػاف جديػػد . والحقيقػػة أف المجمػػس كػػاف  حػػؿ المجمػػس واا

از أزمػػة حقيقيػػة لفقػػداف التجػػانس فػػى صػػفوفو وتزعػػزع مبادئػػو وتصػػرفات أعضػػائو التػػى يجتػػ
كانت مثارًا لنقمة الرأى العاـ ونقد الصحافة خاصة مع حػرص النػواب عمػى مقاعػدىـ ، ورغػـ 
أف غالبيػػة المجمػػس كانػػت تؤيػػد بشػػارة الخػػورى ونسػػب إلػػى خمسػػيف مػػنيـ أنيػػـ وقعػػوا ليمػػة 

إال أف ىػذه الكثػرة انتخبػت  ،يمتمسػوف فييػا بقػاءه فػى منصػبو استقالتو مف الرئاسة عريضة 
مػػع منطػػؽ سػػير كميػػؿ شػػمعوف بعػػد ذلػػؾ لمرئاسػػة باإلجمػػاع ، وتبريػػرىـ ذلػػؾ أنيػػـ أرادوا ال

 اً الحػػوادث فػػال يخرجػػوا عمػػا أجمػػع عميػػو الشػػعب ، وعنػػدما أعطػػوا وزارة خالػػد شػػياب تفويضػػ
فػػى إغفػػاءة عميقػػة ، ولػػـ تسػػفر ابى النيػػشػػير راح المجمػػس أ 6بالسػػمطات التشػػريعية لمػػدة 

فػى المسػائؿ المطروحػة أمػاميـ ممػا أفقػد المجمػس ىيبتػو وجعمػو  تجمساتيـ عف اتخاذ قػرارا
  .  (37)المبنانية  سخرية بيف الرأي العاـ والصحافة
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ـ لمػنح الثقػة 2993مػايو  18وبالفعؿ جاءت الفرصة لحؿ المجمس عند انعقػاده فػى 
لػػػؾ حينمػػػا وقػػػؼ النائػػػب حبيػػػب المطػػػراف وطعػػػف فػػػى نزاىػػػة لمحكومػػػة أو حجبيػػػا عنيػػػا ، وذ

االنتخابات البرلمانية والبمدية فى لبناف قائاًل: إف المفسػديف أدخمػوا المػاؿ إلػى كػؿ المعػامالت 
طمب إلى رئيس الحكومة أف يعير ىذه األمور االىتمػاـ ألنيػا تمػس وأنو حتى إلى البرلماف ، 

اـ ف خػػػذوا يتعػػػاقبوف فػػػى الخطابػػػة يػػػيػػػذا االتب األخػػػالؽ بصػػػورة عامػػػة ، وقػػػد فػػػوجه النػػػواب
لصػاقيا بػ عواف الحكومػة ، إال أف رئػيس الحكومػة كػاف  محاوليف نفػى التيمػة عػف أنفسػيـ واا
حاسػػمًا بقولػػو إف الحكومػػة تعتبػػر األمػػر جػػد خطيػػر وستسػػارع فػػى فػػتح التحقيػػؽ ، وقػػدمت 

لمتحقيػػؽ ، واجتمػػع  الحكومػػة فػػى اليػػـو التػػالى محضػػر الجمسػػة بكاممػػو إلػػى النيابػػة العامػػة
مجمػػس الػػوزراء طػػوياًل وقػػرر استصػػدار مرسػػـو بحػػؿ المجمػػس ودعػػوة النػػاخبيف إلػػى انتخػػاب 

ـ ، وصػدر بػذلؾ مرسػـو مػف الػرئيس المبنػانى تحػت رقػـ 2993يوليػو  21مجمس جديػد فػى 
ـ ، حيػػث قػػدـ الػػرئيس لمقػػرار بػػذكر أسػػباب الحػػؿ ، مؤكػػدًا 2993مػػايو  30بتػػاريخ  1016

أثبػت عجػػزه عػف ت ديػػة ميمتػو ، وأنػػو أىمػؿ إنجػػاز األعمػاؿ الكثيػػرة بسػػبب عمػى أف المجمػػس 
ممػػا أدى نيايتيػػا تخمػػؼ أعضػػائو عػػف حضػػور المجػػاف المختمفػػة ، ومغػػادرتيـ الجمسػػات قبػػؿ 

إلػػى فقػػداف النصػػاب وتعطيػػؿ العمػػؿ التشػػريعى ، وأف األمػػر تجػػاوز إلػػى حػػد تشػػويو سػػمعة 
ـ ، ولما كاف الشعب يرغػب فػى تمثيػؿ 2993مايو  18التى انعقدت فى تو المجمس فى جمس

   . (38)نيابى صحيح أعرب عنو مرارًا مطالبًا بتعديؿ قانوف االنتخاب ، لذلؾ تـ حؿ المجمس
جري االنتخابػات فػا مرحمتيػا األولػى فػى يػـو األحػد الموافػؽ وعمى أثر ذلؾ تقرر أف تُ 

المػػػرحمتيف  ـ فػػػى محػػػافظتى بيػػػروت وجبػػػؿ لبنػػػاف ، عمػػػى أف يػػػتـ إنجػػػاز2993يونيػػػو  21
، وقبػػؿ أف تبػػدأ االنتخابػػات شػػف بعػػض المرشػػحيف مػػف الزعمػػاء  16،  29البػػاقيتيف يػػومى 

السياسػػػييف ىجومػػػًا عمػػػى الحكومػػػة وطػػػالبوا باقالتيػػػا وتػػػ ليؼ حكومػػػة جديػػػدة تشػػػرؼ عمػػػى 
االنتخابػػات وتتػػوفر فييػػا شػػروط الحيػػدة التامػػة ، إال أف ىػػذه المحاولػػة لػػـ تػػنجح ، وأعمػػف 

ومتػػو ماضػػية فػػى ميمتيػػا وسػػتتولى إجػػراء االنتخابػػات فػػى جػػو يسػػوده صػػائب سػػالـ أف حك
النظاـ والحيدة التامة ، وتعزيػزًا لمعنػى الحيػاد قػرر رئػيس الحكومػة أنػو لػف يرشػح نفسػو فػى 
االنتخابات ، قانعًا بخدمػة الشػعب خػارج مجمػس النػواب ، كمػا أعمػف رئػيس الجميوريػة ب نػو 

مدت الحكومة إلى القياـ بدورىا كػاماًل ، فبعػد إلقػاء لف يسمح ب ي تدخؿ فى االنتخابات . وع

                                 
 نفسو . (38)
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حػػدى الحفػػالت االنتخابيػػة منعػػت الحكومػػة الحفػػالت واالجتماعػػات ، وحظػػرت إالمتفجػػرات فػػى 
حمؿ السالح واستعانت بقػوات الجػيش لممحافظػة عمػى األمػف ، وقامػت أيضػًا بتطبيػؽ قػانوف 

يف مف الػذكور فػى اإلدالء ب صػواتيـ االنتخابات الجديد الذى فرض غرامة مالية عمى المتخمف
  . (39)وىو ما منع عادة االتجار ب صوات الناخبيف 

وقػػػد جػػػاءت النتػػػائج األولػػػى لالنتخابػػػات لػػػتعمف عػػػف فػػػوز مجموعػػػة مػػػف السياسػػػييف 
ى وألفريػد نقػاش ومجيػد أرسػالف وبشػير األعػور فايػالبارزيف أمثػاؿ سػامى الصػمح وعبػداع ال

التقدمى االشتراكى رغػـ أف منافسػو ىػو رشػيد بيضػوف الػوزير وعبد اع الحاج مرشح الحزب 
فى الحكومة التى تدير االنتخابات ، وكذلؾ أخفؽ جورج كـر وىو وزيػر الماليػة فػى الحكومػة 

محكومػػة بالتػػدخؿ لتيػػاـ اال فػػاف الػػبعض حػػاوؿ إثػػارة نزاىػػة االنتخابػػات ، ورغػػـ  (90)نفسػػيا 
.  (92)بػذلؾ أيضػًا خارجيػة  يمػت دوالً ، كمػا اتُ  يـ فى ذلؾ رئيس الجميوريةواتُ باالنتخابات ، 

أغسػػطس  23عػػى المجمػػس الجديػػد عقػػب انتخابػػو إلػػى أوؿ اجتمػػاع فػػا يػػـو الخمػػيس وقػػد دُ 
ـ ، فانتخػػػب رئيسػػػو الجديػػػد ففػػػاز بمنصػػػب الرئاسػػػة عػػػادؿ عسػػػيراف ومنصػػػب نائػػػب 2993

مراحػؿ الرئيس غساف توينا وتحدث رئيس المجمس عف أف المجمس جاء كمرحمػة ثانيػة مػف 
 .   (91)االنقالب 

ومع اكتماؿ انعقاد المجمس النيػابا الجديػد بػادر رئػيس الحكومػة صػائب سػالـ بتقػديـ 
اسػػػتقالة حكومتػػػو إلػػػى رئػػػيس الجميوريػػػة عمػػػاًل بالتقاليػػػد الدبموماسػػػية الدسػػػتورية ، وقبػػػؿ 
الرئيس االستقالة وكمؼ صائب سالـ باالستمرار فا الحكػـ ومباشػرة ميامػو إلػى حػيف تػ ليؼ 
الوزارة الجديدة ، وشرع رئيس الجميورية بعد ذلؾ فا استشػاراتو مػع النػواب ، ف سػفرت عػف 

أغسػػطس  27. وبالفعػػؿ صػػدرت فػػا  (93)اسػػة الػػوزارة الجديػػدة ئترشػػيحيـ عبػػد اع اليػػافا لر 
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، وقػػد أعضػػاء بالبرلمػػاف مػػف  )*(كمت ـ المراسػػيـ الخاصػػة بتػػ ليؼ الػػوزارة ، والتػػا ُشػػ2993
سػػندت إلػػى كػػؿ وزيػػر أكثػػر مػػف وزارة ، وذلػػؾ رة فػػا تشػػكيميا بحيػػث أُ جػػاءت الػػوزارة مختصػػ

نائبػًا ، عمػى أف  99مراعاة لعػدـ إنقػاص النػواب بعػد أف أصػبح عػددىـ فػا المجمػس الجديػد 
شػػى مػػع الواقػػع والسياسػػة التػػا ارت ىػػا رئػػيس ايتم كػػاف اضػػطالع كػػؿ وزيػػر بػػ كثر مػػف وزارة

يف لمػػوزارات وقصػػر ميمػػة الػػوزراء عمػػى الجميوريػػة مػػف توسػػيع صػػالحيات المػػديريف العػػام
  . (99) لمبالد توجيو السياسة العامة

حكومتو فا يػـو الخمػيس بوعقب التشكيؿ تقدـ اليافا إلى المجمس النيابا لنيؿ الثقة 
ـ ، وألقى بيانا لحكومتو تحدث عف األزمة التجاريػة والماليػة والبطالػة ومػا 2993سبتمبر  3

نشػائية وتػدابير تنظيميػة فػا االقتصػاد والصػناعة والزراعػة يسػتوجب مػف مشػاريع عمرانيػة واا 
غسػاف تػوينا النائػب ، وعقػب البيػاف تحػدث  (99)وتضمف البياف العالقات مػع الػدوؿ العربيػة 

مؤكػػدًا عمػػى أف األزمػػة أزمػػة حكػػـ ال يحميػػا إال إيجػػاد حكومػػة قويػػة تحقػػؽ مطالػػب الشػػعب ، 
والػروح التػا ىيمنػت عمييػا فجعمتيػا ، لػوزارة إميؿ لحود منتقػدًا كيفيػة تػ ليؼ احدث النائب وت

، وأمػا النائػب إميػؿ البسػتانا فقػد انتقػد طريقػة بػالمجمس النػواب أغمبيػة ذات صبغة ال تمثػؿ 
ضػبط السػالح فػا كػاف قػد ت ليؼ الوزارة عمى األساس الطائفا الذي حتـ اختيار وزيػر درزي 

حزبيػػػة ال تقػػػوؿ بالتعػػػاوف مػػػارونا ينتمػػػا إلػػػى فئػػػة وزيػػػر سػػػيارتو ، وحػػػتـ كػػػذلؾ اختيػػػار 
اليػافا بػ ف تشػكيؿ الػوزارة عمػى النحػو عبػداع االقتصادي مع سوريا واألقطار العربيػة . ورد 

الػذي أبػى إال أف تكػوف الػوزارة بكامميػا النيابى رغبة المجمس مى كمت بو جاء نزواًل عالذي شُ 
صػػوتًا ضػػد  39يػػة  غمبب، وفػػا النيايػػة طرحػػت الثقػػة بالحكومػػة ففػػازت بيػػا  (96)مػػف داخمػػو 
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المر وزيرًا لألشغال العامة ، وبشير األعور وزيرًا لمعدلية والبرق والبريد والياتف ، ورشيد كرامي  لايرغبو
شئون االجتماعية ، وبيير إده وزيرًا لممالية ، وكاظم الخميل وزيرًا لمزراعة والصحة ، وزيرًا لالقتصاد وال

 ونقوال سالم وزيرًا لمتربية الوطنية .

 227، ممف رقم 42، محفظة رقم  28: ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (44)
 م .9953س أغسط 97بتاريخ  89، تقرير رقم  3جـ  9/  7/ 

 . 86ر سابق ، ص صد: م ىصالح عبوش (45)
 3/ 86/ 753، ممف  37، محفظة  25: ميكروفيمم  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (46)

 م .9953سبتمبر  4: تقارير صحفية ، بتاريخ وأيضاً  م .9953سبتمبر  92بتاريخ  485، تقرير  2جـ 



 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. سيد محمد عبد العاؿ
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 .   (97)أصوات  ةأصوات وامتناع ثالث ةأربع
طوياًل بعد تشكيميا حتى دخمت فا أزمػة حقيقيػة عمػى لـ تنتظر الحكومة والحقيقة أف 

سػبتمبر  11أثر استقالة حميد فرنجية رئػيس لجنػة الشػئوف الخارجيػة بػالمجمس النيػابا فػا 
ارت فييػػا حػػوؿ موقػػؼ لبنػػاف مػػف ـ احتجاجػػًا عمػػى إفشػػاء أسػػرار المناقشػػات التػػا د2993

المسػػ لة المراكشػػية وقػػد شػػاركو فػػا ىػػذه االسػػتقالة ريمػػوف إده مقػػرر المجنػػة المػػذكورة ، إذ 
تحدث البعض عف أنو منذ أف ت لفت حكومة عبد اع اليافا قاـ األستاذ فرنجية مػع بييػر أده 

د مػف تيػور لبنػاف وزير المالية وألفريد نقاش وزيػر الخارجيػة بوضػع برنػامج ييػدؼ إلػى الحػ
فػػا االنػػدفاع مػػع السياسػػة العربيػػة باعتبػػار أنيػػا تعػػود عمػػى مصػػالحو بالخسػػارة والعمػػؿ عمػػى 
التقرب مف الغرب وخاصة فرنسا ، وقد ظيػر ىػذا االتجػاه عنػدما عرضػت المسػ لة المراكشػية 
عمى المجمس وقػرر المجمػس إرسػالو مػذكرة احتجػاج إلػى فرنسػا ، فػاذا بػرئيس المجنػة حميػد 

ية ، وحينمػا نسػر فجية يحاوؿ عرقمػة المػذكرة أمػاـ المجنػة لتعطيػؿ إرسػاليا إلػى الحكومػة الفرن
عرضت المذكرة لمبحث بمجمس الوزراء رغب وزير الخارجية ومعو وزير المالية اإلعػراب عػف 
وجية النظر السػابقة ، إال أف رئػيس الحكومػة اسػتطاع أف يقضػا عمػى ىػذا االتجػاه بعػد أف 

 .  (98)وزارية إنقاذا لسالمة موقؼ لبناف مف القضايا العربية لوح باحداث أزمة 
ـ ، 2993أكتػوبر  29فػا مكتػب النجػادة فػا يػـو  قػد مػؤتمروعمى أثر ىذه األزمة عُ 

،  (99)ر أدى إلػػى إصػػابة كمػػاؿ جنػػبالط وبعػػض الشخصػػيات الوطنيػػة المعارضػػة افوقػػع انفجػػ
ىػذا الحػادث ،  دبيرالحاج لمحكومػة بتػ جنبالط وعبد اع ؿوىو ما أدى إلى اتياـ النائبيف كما

وأصدرا باالشػتراؾ مػع الييئػات التػا حضػرت االجتمػاع بيانػًا تضػمف الػدعوة إلػى إضػراب عػاـ 
ـ إعالنػػًا لت ييػػد قضػػية مػػراكش ، واسػػتنكارًا 2993أكتػػوبر  27فػػا بيػػروت فػػا يػػـو السػػبت 

تحمػػؿ الحكومػػة  لحػػادث االعتػػداء عمػػى اجتمػػاع النجػػادة ، وذكػػرت الييئػػات فػػا بيانيػػا أنيػػا
المسئولية وتحتكـ إلى الرأي العاـ فا أمر األساليب الدكتاتوريػة التػا تتبعيػا الحكومػة . وقػد 

                                 
 485، تقرير رقم  2جـ  3/  86/  753، ممف رقم  37محفظة رقم ،  25، ميكروفيمم رقم نفسو  (47)

 م .9953سبتمبر  92بتاريخ

 8بتاريخ 599، تقرير رقم  3جـ  9/  7/  227، ممف رقم  42، محفظة رقم  28، ميكروفيمم رقم نفسو  (48)
 م .9953أكتوبر 

 . 935م ، ص9984: كمال جنبالط ، دار المطبوعات الشرقية ، بيروت  خميؿ أحمد خميؿ (49)
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استشعرت الحكومة خطورة الموقؼ فبػادر رئػيس الجميوريػة بالحضػور فػا اليػـو التػالا مػف 
قصػػره الصػػيفا إلػػى بيػػروت حيػػث تػػرأس اجتماعػػًا مطػػواًل لمجمػػس الػػوزراء بحػػث فػػا خاللػػو 

دث ونتائجػػو ، وفػػا نفػػس اليػػـو عقػػد الػػوزراء اجتماعػػًا وزاريػػًا حضػػره بعػػض قػػادة األمػػف الحػػا
لمنظػػر فػػى التػػدابير لممحافظػػة عمػػى النظػػاـ بمنػػع المظػػاىرات والمسػػاعدة عمػػى عػػدـ نجػػاح 

ى باجراء تحقيؽ فى الحادث ، وأف الحكومػة ستضػرب بيػد مػف فاياإلضراب ، وصرح عبداع ال
 . (90)عدـ التساىؿ إزاء اإلضراب والمظاىرات حديد عمى مف يخؿ باألمف و 

وقد دافع رئيس الحكومة عف موقؼ حكومتػو تجػاه األزمػة عنػد انعقػاد مجمػس النػواب 
ـ ، واتياـ النائب عبداع الحاج فى كممتو لمحكومػة بتػدبير حػادث 2993أكتوبر  29فى يـو 

ييػد قضػية مػراكش ، وأف النجادة ، حيث أكد رئيس الوزراء فى رده عمػى اسػتنكار الحػادث وت 
اسػػتمر األزمػػة ال تخػػرج عػػف الصػػراع القػػائـ بػػيف الحكومػػة والمعارضػػة ، وأف ىػػذا الصػػراع إذا 

فسوؼ يجػر إلػى خػراب الػبالد ، ومػف واجػب الحكومػة أف تقػؼ فػى وجػو أى عمػؿ تخريبػى . 
دمى والحقيقة أف ما قاؿ بو رئيس الوزراء كاف صادقًا ، فقد ضـ اجتمػاع النجػادة الحػزب التقػ

االشتراكى والحزب القومى االجتماعى وغيرىا مف الييئات المعروفة بعػدائيا لمحكومػة القائمػة 
بػػؿ لمنظػػاـ ب كممػػو ، وىػػذا يعنػػى أف المجتمعػػيف كػػانوا يسػػتيدفوف أمػػورًا أخػػرى ال تخػػرج عػػف 
كونيا مظيرًا مف مظاىر المنافسة السياسػية بػيف الحكومػة والمعارضػة ، ولعػؿ مػا يؤكػد ذلػؾ 

بػدأت تخػرج البيانػات ويػتـ الػدعوة إلػى اإلضػراب العػاـ حتػى ث النجادة مػا كػاد يحػدث أف حاد
والمظػػاىرات والمنػػاداة بسػػقوط الحكومػػة فػػورًا ، فقػػد طالػػب كمػػاؿ جنػػبالط فػػى مػػذكرة أعػػدىا 

القائمة ، ومع ذلػؾ ، فػاف  ةضرورة استقالة الحكومبوعرضيا عمى ممثمى األحزاب المعارضة 
جيتيػػػا الحكومػػػة مػػػف المعارضػػػة كانػػػت قػػػد فشػػػمت ، وفشػػػؿ معيػػػا اليجمػػػة الشرسػػػة التػػػى وا

ـ بعػػد التػػدابير التػػى اتخػػذتيا 2993أكتػػوبر  27اإلضػػراب الػػذى دعػػت إليػػو المعارضػػة فػػى 
 . (92)الحكومة ، وتمكنت الحكومة بذلؾ مف اتقاء أزمة وزارية كادت أف تقع فييا 

المبنػانييف ، بعػد أف ورغـ ذلؾ ، فاف حالة عدـ الرضا عػف الحكومػة ظمػت سػائدة بػيف 
فشػػمت الحكومػػة فػػى تحقيػػػؽ مػػا وعػػدت بػػو مػػػف إصػػالحات اقتصػػادية واجتماعيػػة لممػػػواطف 

                                 
 ، ممف رقم 42، محفظة رقم  28: ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (59)

 م .9953أكتوبر  23بتاريخ  563، تقرير رقم  3جـ  9/  7/  227

 نفسو . (59)
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المبنانى ، وقد جاء البياف الذى أذاعو الجػيش المبنػانى عمػى أثػر الكشػؼ عػف حركػة انقالبيػة 
كػػاف يعػػد ليػػا بػػالجيش بواسػػطة الػػزعيـ عزيػػز جػػاف غػػازى وبمشػػاركة المػػالـز أوؿ معػػيف عبػػد 

 20ر حمود والمالـز جوزيؼ نسيب أسود والذيف تـ توقيفيـ فػى يػـو الخمػيس الموافػؽ القاد
ـ ليؤكد عمى ىذه الحالة ، فقد تحدث البياف عػف أف الػزعيـ المعتقػؿ مشػيور 2993ديسمبر 

عنو شدة التذمر مف األوضػاع بػالجيش ، ويشػكو دومػًا مػف سػوء األوضػاع فػى لبنػاف ، ومػا 
اإلدارة وانييػػار فػػى اقتصػػادىا ، وأنػػو ال ينفػػؾ بمناسػػبة وبغيػػر وصػػمت إليػػو الػػبالد مػػف فوضػػى 

 .   (91)مناسبة يياجـ األوضاع فى البالد ويدعو إلى ضرورة إصالحيا 
يعنى أف الحكومة لـ تنجح فى القياـ بعمميػا تجػاه المػواطنيف  ذاىاف ، فعمى أية حاؿ 

وبالفعػؿ ظيػر ىػذا فػى ىذا فى الوقت الػذى كانػت فيػو المعارضػة تترصػد ألخطػاء الحكومػة . 
 2999فبرايػػػر  8حػػػادث اإلضػػػراب الػػػذى أعمنػػػو تالميػػػذ المػػػدارس عػػػف الدراسػػػة ابتػػػداًء مػػػف 

بشػػ ف تعػػديؿ نظػػـ  2993ديسػػمبر  12احتجاجػػًا عمػػى المرسػػـو الػػذى أصػػدرتو الحكومػػة فػػى 
االمتحانات العامة ، فقد تحػدثت بعػض الصػحؼ مثػؿ صػحيفة النيػار التػى ذىبػت إلػى القػوؿ 

ى لتنتيػػى إلػػى فايػػضػػراب عناصػػر سياسػػية تريػػد خمػػؽ متاعػػب لحكومػػة عبػػداع البػػ ف وراء اإل
استقالتيا ، وقد وضح ذلؾ مف خالؿ المعارضة التى وجدتيا الحكومػة عنػد عػرض الموضػوع 

. وقػػد تحػػدث عبػػد اع اليػػافا عػػف ذلػػؾ  (93)ـ 2999فبرايػػر  20عمػػى المجمػػس النيػػابى فػػى 
ـ اسػتجوابًا مػف إميػؿ 2999فبرايػر  26فػا  عنػدما عػرض عمػى المجمػس النيػابا -صػراحة 

البسػػتانا والػػذي اتيػػـ الحكومػػة بػػالعجز عػػف تنفيػػذ المشػػروعات النافعػػة لمػػبالد وأف االنسػػجاـ 
ف الوزراء والشجاعة تعػوزىـ ، وزاد النػواب عمػى ذلػؾ متيمػيف الحكومػة بػالتردد فػا يمفقود ب

صػػالح الجيػػاز اإلداري والتمكػػؤ فػػا تنفيػػذ قػػا نوف اإلثػػراء غيػػر المشػػروع ، تطييػػر القضػػاء واا
ميػػؿ لحػػود حػػدثيف والتػػ خير فػػا إعػػداد ميزانيػػة الدولػػة ، وكػػاف مػػف أبػػرز المت حميػػد فرنجيػػة واا

حيػػث أكػػد اليػػافا عمػػى أنػػو كػػاف يتمنػػى لػػو اسػػتميـ النػػواب  - وسػػميـ حيػػدر وكامػػؿ األسػػعد
مػػة شػػعورىـ الػػوطنا ، فيػػـ ال ييػػدموف حكومػػة بػػؿ ييػػدموف وطنػػًا ، ومؤكػػدا عمػػى أف الحكو 

قامت بدورىا تجاه ما قيؿ أنيػا قصػرت فيػو ، غيػر أف دفػاع رئػيس الحكومػة لػـ يمنػع النائػب 

                                 
 م .9953ديسمبر  95 تقرير بتاريخ ، نفسو (52)

 بتاريخ 32، خطاب رقم  2جـ  3/  86/  753، ممف رقم  37 ، محفظة رقم 25، ميكروفيمم رقم  نفسو (53)
 م .9954فبراير  99
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إميؿ البستانا مف تفنيد حجػج الحكومػة . كمػا أنػو عنػدما طرحػت الثقػة بالحكومػة فػا نفػس 
فػػييـ أصػػوات الػػوزراء  فصػػوتًا بمػػ 28بالثقػػة ب غمبيػػة ىػػا الجمسػػة أسػػفرت النتيجػػة عػػف فوز 

 .  (99)صوتًا أي أف الحكومة فازت ب كثرية صوتيف فقط  26ومعارضة أنفسيـ 
دخمت الحكومة فا أزمػة حقيقيػة ، فقػد اعتبػر رئػيس الحكومػة فػوز وزارتػو ، وبالتالا 

بيػػذه األغمبيػػة الضػػئيمة خػػذالنًا ال يشػػرؼ حكومتػػو ، لػػذلؾ بػػادر بتقػػديـ اسػػتقالتيا إلػػى رئػػيس 
ا ستترتب عمييا قرر فا بالغ رسػما الجميورية والذي بعد أف درسيا عمى ضوء النتائج الت

أف ظروؼ الحكـ تتطمب االستقرار ومواصمة العمؿ إلنجاز باقا المشروعات التا تعيدت بيػا 
، وقػػراره ىػػذا كػػاف مػػدعاة إلػػى التسػػاؤؿ بػػيف األوسػػاط وبمػػا يعنػػى رفػػض االسػػتقالة الحكومػػة 

ة التػػا توجػػب عمػػى السياسػػية عمػػا إذا كػػاف يحمػػؿ فػػا ثنايػػاه خروجػػًا عمػػى التقاليػػد الدسػػتوري
الػػرئيس التػػزاـ الحيػػدة فػػا مثػػؿ ىػػذه الشػػئوف وخاصػػة بعػػد أف بػػرىف النػػواب عمػػى خػػذالنيـ 
الصػػػريح لمحكومػػػة ، واف ىػػػذا القػػػرار سػػػيكوف حػػػافزًا لمنػػػواب المعارضػػػيف لحشػػػد صػػػفوفيـ 

سػػاد لػػدى الػػرأي العػػاـ أف االحتفػػاظ ،  ومواجيػػة الحكومػػة فتقػػع فػػا أزمػػة جديػػدة ، ومػػع ذلػػؾ
ف ضػػرورة تقتضػػييا عػػدة اعتبػػارات ، ومنيػػا أف الحكومػػة لػػـ ُتخػػذؿ كميػػًا أمػػاـ بالحكومػػة كػػا

المجمػػس وقػػد فػػازت باألغمبيػػة حتػػى لػػو كانػػت ضػػئيمة ، وأف الظػػرؼ لػػـ يكػػف مناسػػبًا إلسػػقاط 
الحكومة نظرًا لدخوؿ الحكومة فا مفاوضات مع شركات البتروؿ التا ليا منشػتت فػا لبنػاف 

فسر الػبعض األزمػة كما الشركات ، ىذه المفروضة عمى  لزيادة حصيمة الحكومة مف الرسـو
ب نيػػا مػػدبرة مػػف أنصػػار شػػركات البتػػروؿ  2999فبرايػػر  26جمسػػة بالتػػا افتعميػػا النػػواب 

إلسقاط الحكومة ، وبالتالا إحباط المفاوضات مع ىذه الشػركات ، فضػاًل عػف الوسػاطة التػا 
 .(99) يؼ التوتر بينيماف العراؽ وسوريا لتخفيقـو بيا لبناف فا ىذا الوقت بي

عمى أية حاؿ ، لـ تكف األزمة التا وقعػت فييػا حكومػة عبػد اع اليػافا سػوى منػاورة 
ىػػذه القيػػاـ بيػػا منػػذ تػػ ليؼ عػػف مػػف المنػػاورات التػػا لػػـ تنقطػػع الصػػحافة وفريػػؽ مػػف النػػواب 

 فػػا كرسػػا الحكػػـ أو لتحقيػػؽ مػػ رب مػػف المػػترب ، وقػػد تحػػدث المراقبػػوف الػػوزارة ، إمػػا طمعػػاً 
، فامػا أف تسػتمر الػوزارة بوضػعيا حمػوؿ لألحداث عف أف المخرج لألزمػة ينحصػر فػا ثالثػة 

                                 
 29بتاريخ 35، تقرير رقم  3جـ  9/  7/  227، ممف رقم  42، محفظة رقم  28، ميكروفيمم رقم نفسو  (54)

 م .9954فبراير 

 نفسو . (55)
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أو أف ،  القائـ لتتمكف مف وضع الميزانية العامة لمدولة وتنفيذ المشػروعات التػا تعيػدت بيػا
حػػالؿ عناصػػر جديػػدة مكػػانيـ ، أو أف  يعػػاد تشػػكيميا عمػػى أسػػاس خػػروج بعػػض الػػوزراء واا

. وبالفعؿ كاف الحؿ األخير ىو مصير الوزارة ، فقػد عػادت األزمػة  (96)تيا تستقيؿ الوزارة برم
لتطؿ برأسيا مرة ثانيػة عقػب عػودة عبػد اع اليػافا مػف الميمػة التػا كػاف بيػا فػا سػوريا ، 

كتػػاب اسػػتقالتو إلػػى رئػػيس الجميوريػػة ، ولػػـ بـ 2999فبرايػػر  13وحػػيف عودتػػو تقػػدـ فػػا 
ساح المجاؿ أماـ رئيس الجميورية لمعالجػة الموقػؼ ، مف األسباب سوى الرغبة فا إفذكر ي

 .   (97)وقد قبؿ الرئيس ىذه االستقالة 
أصػػبح مػػف الضػػروري اختيػػار شخصػػية جديػػدة ألجػػؿ رئاسػػة الحكومػػة ، ، وعمػػى ذلػػؾ 

، ذىػب الػبعض اآلخػر إلػى ترشػيح عبػد اع اليػافا ، كمػا رشػح الػبعض سػاما الصػمح حيث 
أف أكثرية النواب تحولػوا فيمػا غير محا الديف النصولا ، ذىب فريؽ ثالث إلى ترشيح بينما 

د إلى ت ييد عودة اليافا عمى رأس حكومة تت لؼ مف عشرة أشػخاص وتضػـ عناصػر قويػة عب
مف داخؿ مجمس النواب ومػف خارجػو ، وعمػى ىػذا األسػاس شػرع عبػد اع اليػافا فػا إجػراء 

يمبث أف اصطدـ بصػعوبات واتجاىػات لـ  وسمسمة مف االتصاالت لت ليؼ وزارتو الجديدة ولكن
تشػكيؿ متباينة ، فقد أبدت الكتمػة الوطنيػة التػا يتزعميػا ريمػوف أده اسػتعدادىا لمتعػاوف فػا 

الحكومة الجديدة بشرط أف ال يػدخؿ فييػا أحػد مػف خصػوميا ، وبػالعكس ىػدد خصػـو الكتمػة 
اليػػافا وترشػػيح الوطنيػػة وفػػا مقػػدمتيـ النائػػب إميػػؿ البسػػتانا بسػػحب الثقػػة مػػف عبػػد اع 

ساما الصمح بداًل منو فا حالة إصرار اليافا عمى إشراؾ أحد مف الكتمة الوطنية . كما مثػؿ 
أمر توزيع المقاعد الوزارية صعوبة أيضًا ، فقد تنازع حميد فرنجية وبيير أده وموسى مبػارؾ 

لػوزارة عمى المقاعد المخصصة لمموارنة ، وتمسؾ نواب البقػاع بوجػوب تمثيػؿ منطقػتيـ فػا ا
باعتبارىػػػا ميػػػد الكاثوليكيػػػة ، وجػػػاء اخػػػتالؼ الػػػوزراء حػػػوؿ الحقائػػػب الوزاريػػػة ليزيػػػد األمػػػر 
صعوبة ، فقد أصر بيير أده عمى رفض وزارة التربية وتمسػؾ بػوزارة الماليػة التػا كػاف يطمػع 
فييػػا فيميػػب تقػػال ، وأعمػػف حميػػد فرنجيػػة انسػػحابو مػػف الموقػػؼ بسػػبب تمسػػؾ الػػبعض بػػوزارة 

. لذلؾ كانت ىذه الصػعوبات مػدعاة إلػى أف يعمػف اليػافا التى كاف يريد أف يتقمدىا الخارجية 

                                 
 نفسو . (56)

 2بتاريخ  44، تقرير رقم  3جـ  9/  7/  227، ممف رقم  42، محفظة رقم  28ميكروفيمم رقم نفسو ،  (57)
 م .9954مارس 
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. لدرجػػة أنػػو قػػاـ  (98)عػػف تشػػكيؿ الػػوزارة  لػػرئيس الجميوريػػة فشػػمو واعتػػذاره أكثػػر مػػف مػػرة
واجتمػػع أعضػػاؤىا فػػا المقػػر الرئاسػػا تمييػػدًا إلصػػدار مرسػػـو التشػػكيؿ ،  )*(بتشػػكيؿ وزارة 

. وبعػد  (99)ئب الوزارية وعاد اليافا ليعيد توزيع الحقائب مػف جديػد ولكف اختمفوا حوؿ الحقا
بتػاريخ أوؿ  )*(انقضاء ستة أياـ عمى األزمة الوزارية صدرت مراسيـ تشػكيؿ الػوزارة الجديػدة 

مجيػد أرسػالف كػوزير لمػدفاع ، األميػر ـ ، وقد جاء التغيير فػا الػوزارة بادخػاؿ 2999مارس 
 .   (60)بيف الوزراء  وتبديؿ بعض الحقائب الوزارية

حكومػة ىػو عػدـ اشػتراؾ نػواب الكتمػة ىػذه الولعؿ أىـ ما يسترعا االنتباه فا تشػكيؿ 
الوطنية فييا ، فقد كاف اليافا بيف أمريف إما التمسػؾ بالتعػاوف مػع ىػذه الكتمػة وفقػداف ثقػة 
 خصوميا أو التخما عنيػا إف ىػو أراد لحكومتػو اجتنػاب ىجمػات ىػؤالء الخصػـو ، وقػد كػاف

 ـير عػػدسػػفتلذىبػػت األوسػػاط السياسػػية قػػد المرشػػح األوؿ لمكتمػػة الوطنيػػة ىػػو بييػػر إده ، و 
موحدة االقتصػادية مػع سػوريا ، لاشتراكو فا الحكومة الجديدة إلى ما عرؼ عنو مف مقاومة 

. ومػػع ذلػػؾ ، تػػـ  (62)تمػػؾ الوحػػدة التػػا تحػػرص كػػؿ حكومػػة لبنانيػػة عمػػى العمػػؿ لتحقيقيػػا 
ـ المجمػس النيػػابا لالسػػتماع لمبيػػاف الػػوزاري 2999مػػارس  9عقػػد فػػا تشػكيؿ لمحكومػػة ، وان

الذي تقدمت بػو الحكومػة الجديػدة لنيػؿ الثقػة ، وقػد جػاء بيػاف الحكومػة ليتحػدث عػف تعػديؿ 
قػػػانوف االنتخابػػػات وتنظػػػيـ الجيػػػاز الحكػػػوما وتوسػػػيع نطػػػاؽ الالمركزيػػػة وتعػػػديؿ المراسػػػيـ 

                                 
 نفسو . (58)

: عبد اهلل اليافي رئيسًا ووزيرًا لمداخمية والدفاع واألنباء ، وألفريد نقاش وزيرًا لمخارجية ،  مف الحكومةشكمت  )*(
والياتف ، ورشيد كرامي المر وزيرًا لألشغال العامة ، وبشير األعور وزيرًا لمعدلية والبريد والبرق  لايبرغو 

وزيرًا لالقتصاد والشئون االجتماعية ، وبيير إده وزيرًا لممالية ، وكاظم الخميل وزيرًا لمزراعة والصحة 
 واإلسعاف ، ونقوال سالم وزيرًا لمتربية الوطنية .

 . 86ر سابق ، ص صد: م ىصالح عبوش (59)
لممالية واألنباء ، وألفريد نقاش وزيرًا لمخارجية والعدلية ،  : عبد اهلل اليافي رئيسًا ووزيراً  مف الحكومةشكمت  )*(

المر وزيرًا لألشغال العامة ، ورشيد كرامي وزيرًا  يالواألمير مجيد أرسالن وزيرًا لمدفاع الوطني ، وغبر
لالقتصاد والشئون االجتماعية ، وكاظم الخميل وزيرًا لمصحة واإلسعاف والزراعة ، ونقوال سالم وزيرًا 

 راوي وزيرًا لمداخمية .ىمتربية الوطنية والبريد والبرق والياتف ، جورج ل

، ممف رقم  42، محفظة رقم  28: ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (69)
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 م .9954مارس  2بتاريخ  44تقرير رقم ،نفسو  (69)
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عمػػاؿ اإلنشػػائية ورفػػع مسػػتوى االقتصػػاد المبنػػانا ية التػػا تراىػػا ضػػرورية وزيػػادة األعاالشػػترا
حيػث ىػاجـ سػاما الصػمح الحكومػة عمى البيػاف ، النواب  بوتعزيز إجراءات األمف . وقد عق  

وأكػػد عمػػى أنيػػا اسػػتمرار لمحكومػػة المسػػتقيمة والتػػا لػػـ تحقػػؽ شػػيئًا لمػػبالد ، وأعمػػف النائػػب 
ىػا التػا وعػدت بيػا ، بينمػا طالػب غساف توينا عدـ ثقتو بالحكومة لعجزىػا عػف تنفيػذ وعود

تنفيػػذ البػػرامج االجتماعيػػة والسياسػػية خاللػػو النائػػب بطػػرس أده باالسػػتقرار الػػذي يمكػػف مػػف 
واالقتصادية ، بينما تحدث كامؿ األسعد مطالبًا بابعاد كاظـ الخميؿ عف الوزارة وىو ما رفضػو 

صػوتًا وحجػب الثقػة عنيػا  39رئيس الوزراء ، ومع طرح الثقػة فػا الحكومػة نالتيػا ب غمبيػة 
ده وامتنػػػع عػػػف إأعضػػاء مػػػنيـ سػػػاما الصػػػمح  وغسػػػاف تػػوينا وكامػػػؿ األسػػػعد وبطػػػرس  8

ميػؿ البسػتانا وعبػد اع الحػاج وسػميـ حيػدر  . ورغػـ األغمبيػة  (61)التصويت حميد فرنجيػة واا
دـ التػػا نالتيػػا الحكومػػة بػػالمجمس النيػػابا إال أف المػػراقبيف لألحػػداث كػػانوا قػػد توقعػػوا ليػػا عػػ

البقاء فا الحكـ مدة طويمة ، بؿ إف رئيس الوراء نفسو وصؼ وزارتو الجديػدة ب نيػا حكومػة 
انتقػػاؿ ، وكػػاف يقصػػد بػػذلؾ تعػػديؿ قػػانوف االنتخابػػات والمجػػه بمجمػػس نيػػابا جديػػد وبالتػػالا 

 .  (63)تغيير الوزارة 
فعمػى عمى أية حاؿ ، لـ تنتظر الحكومة طوياًل كا تواجو المعارضػة عمػى سياسػتيا ، 

الباكسػػتانا قػػرر الطػػالب بالجامعػػة  - ىأثػػر مػػا أشػػيع عػػف انضػػماـ العػػراؽ إلػػى الحمػػؼ التركػػ
ـ ، ىذا عمى الػرغـ مػف محاولػة رئػيس 2999مارس  17األمريكية القياـ بمظاىرات فا يـو 

ظػػاىر ضػػد سياسػػة دولػػة صػػديقة أو جػػارة ألنيػػا سياسػػة دولػػة تالحكومػػة منػػع الطػػالب مػػف ال
مف جمعية العروة الوثقى التػا تمثػؿ الطػالب أخبػروا رئػيس الػوزراء فػا  ، ولكف وفداً مستقمة 

مػػارس بتصػميميـ عمػػى التظػاىر ، وىػػو مػا دفػػع وزارة الداخميػة إلػػى أف  16لقػائيـ معػػو فػا 
تصدر بالغًا تمنع فيو التظاىر منعًا باتًا ، وقد اسػتنكرت األحػزاب كالنجػادة والمػؤتمر الػوطنا 

الشػػػتراكية والجبيػػػة الشػػػعبية وغيرىػػػا منػػػع الحكومػػػة لمتظػػػاىر والحػػػزب االشػػػتراكا والجبيػػػة ا
واعتبػروا ذلػؾ تعػديًا عمػى الحريػات ، وقػد أعمنػت ىػذه األحػزاب ت ييػدىا  لمطػالب ، كمػا أعمػػف 

، وبالفعػػؿ تحػػدى الطػػالب الحكومػػة وقػػاموا  (69)طػػالب طػػرابمس تضػػامنيـ مػػع طػػالب بيػػروت 
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 م .9954مارس  2بتاريخ  44، تقرير رقم نفسو  (63)
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بارات : فمتسقط الحكومة ، ولتسػقط ـ ورددوا ع2999مارس  17بمظاىرتيـ فا يـو السبت 
األحالؼ ، وليحيا االستقالؿ والموت لمخونة ، وقد واجيػتيـ الحكومػة بشػدة نػتج عنيػا مػوت 

عقػد مجمػس الػوزراء اجتماعػًا وقػرر قػد . و (69)وأصػيب أكثػر مػف أربعػيف طالبػًا  ،أحد الطمبػة 
افظػة عمػى األمػف وأصػدرت تعطيؿ الدراسة بالجامعة األمريكية لمدة أسبوع واتخاذ تدابير لممح

 .   (66)الحكومة المبنانية بالغًا عف األحداث التا جرت وما اتخذتو الحكومة تجاىيا 
اتخػذ فيػو اجتماعًا ـ 2999مارس  19وفا مواجية موقؼ الحكومة عقد الطالب فا 

الحاضروف عدة قرارات كاف عمى رأسػيا طمػب إقالػة حكومػة اليػافا ، ورفعػوا برقيػات احتجػاج 
يس الجميوريػػػة ورئػػػيس الحكومػػػة ، وأرسػػػموا إلػػػى بعػػػض النػػػواب بالبرلمػػػاف لتقػػػديـ إلػػػى رئػػػ

اسػػتجواب لمحكومػػة عػػف أعمػػاؿ اإلرىػػاب ضػػد الطػػالب . وبالفعػػؿ تقػػدـ النائػػب كامػػؿ األسػػعد 
باسػػتجواب لمحكومػػة مسػػتنكرًا أسػػموبيا فػػا مواجيػػة المظػػاىرات ، ومعتبػػرًا ذلػػؾ خرقػػًا لمنظػػاـ 

اف ، وخرقػػًا لمدسػػتور المبنػػانا الػػذي يضػػمف حريػػة الػػرأي ، الػػديمقراطا الػػذي يعػػيش فيػػو لبنػػ
ومؤكػػدا عمػػى أف بقػػاء حكومػػة اليػػافا واسػػتمرار أسػػاليبيا فػػا إدارة الػػبالد خطػػر ييػػدد النظػػاـ 
القائـ ، ومطالبًا بحجب الثقة عف الحكومة ، كما وجو كماؿ جنػبالط سػؤااًل إلػى الحكومػة فػا 

وبريطانيػا  والمشػاريع االسػتعمارية ، ومؤكػدًا عمػى  ىذا الصدد متيمًا إياىا بخدمة االسػتعمار
ما قاؿ بو النائب كامؿ األسعد ، ومطالبًا الحكومة أف تعتزؿ الحكـ . ورغػـ مواجيػة الحكومػة 
لمعارضػػػػييا بػػػػالمجمس النيػػػػابا إال أف ىػػػػذه المعارضػػػػة ، وكػػػػذلؾ ردة فعػػػػؿ الحكومػػػػة عمػػػػى 

حكومػة اليػافا ، فقػد اسػتغمتو  ـ قد أثػرا عمػى مركػز2999مارس  17اضطرابات الطالب فا 
 .  (67)الصحافة وخصـو الوزارة لمتنديد بسياستيا الداخمية 

وجػػاءت السياسػػة الخارجيػػة لمحكومػػة لتزيػػد مػػف أزمتيػػا ، فقػػد طالػػب النائػػب جوزيػػؼ 
ـ بضػرورة عقػد 2999أبريػؿ  18شادر فا جمسة مجمس النواب المنعقػدة فػا يػـو األربعػاء 

ماف حدود لبناف ، وقػد أيػده النائػب إميػؿ البتسػانا الػذي اقتػرح معاىدة مع الدوؿ الغربية لض
عقػػد ىػػذه المعاىػػدة مػػع بريطانيػػا ، بينمػػا حبػػذ النائػػب أحمػػد األسػػعد االتفػػاؽ مػػع الواليػػات 

                                 
 . 935، صكمال جنبالط ، ، دار المطبوعات الشرقية ، بيروت د. ت :  خميؿ أحمد خميؿ (65)
 227، ممف رقم 42، محفظة رقم  28: ميكروفيمم رقم  مصر ببيروت (وزارة الخارجية المصرية ) سفارة  (66)

 م .9954مارس  29بتاريخ  79، تقرير رقم  3جـ  9/  7/ 

 نفسو . (67)



 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. سيد محمد عبد العاؿ

- 992 - 

المتحدة األمريكية ، أما النائب كماؿ جنبالط فقػد عػارض كػؿ اتفػاؽ يعقػد مػع الػدوؿ الشػرقية 
عػف رغبػات الشػػعب ، وأمػاـ ىػذا االخػتالؼ أكػػدت وزارة أو الغربيػة ألف ىػذا االتفػاؽ لػػف يعبػر 

 .   (68)الخارجية المبنانية ب نو ليس ىناؾ نية لعقد معاىدات عسكرية مع أحد 
ومػػع ذلػػؾ ، لػػـ ينتػػو األمػػر عنػػد ىػػذا الحػػد ، حيػػث عػػاد النائػػب إميػػؿ البسػػتانا ليتقػػدـ 

الخارجيػػػة ـ بشػػػ ف السياسػػػة 2999يونيػػػو  9باسػػػتجواب لمحكومػػػة بػػػالمجمس النيػػػابا فػػػا 
لمحكومة وكذلؾ موقفيػا مػف البيػاف الثالثػا وعػدـ كفايػة وسػائؿ الػدفاع العربػا إزاء المخػاطر 

ـ مؤكػدًا عمػى 2999يوليػو  29بالمنطقة . وقد جاء رد الحكومة فا جمسة المجمس بتػاريخ 
ومنيػا لبنػاف التػا تعمػد إلػى تقويػة جيشػيا ،  اأف الحكومات العربية إخذة فا تنظيـ دفاعاتيػ

الحكومػػة المبنانيػػة تثػػؽ بػػ ف الضػػماف الجمػػاعا العربػػا دعامػػة قويػػة مػػف دعػػائـ الػػدفاع  وأف
العربػػا ، وأف الحكومػػة ال تسػػتطيع أف تبػػدي رأيػػًا منفػػردًا فػػا البيػػاف الثالثػػا تمشػػيًا مػػع مبػػدأ 
التضامف بيف الدوؿ العربية الذي سار عميػو لبنػاف وىػو األسػاس الػذي قامػت عميػو سياسػتو 

مناقشػػة سياسػة الحكومػة العامػػة فػا جمسػة المجمػػس النيػابا يػـو األربعػػاء الخارجيػة . ومػع 
ـ أتيحػػت الفرصػػة لممعارضػػة البرلمانيػػة التػػا كانػػت تتحينيػػا منػػذ أكثػػر مػػف 2999يوليػػو  29

شػػيريف إلحػػراج الحكومػػة والتصػػويت ضػػدىا بعػػدـ الثقػػة ، وكانػػت تؤازرىػػا عػػدة صػػحؼ كبيػػرة 
الفشػؿ ونػادت بوجػوب اسػتقالتيا فػورًا ، وقػد تحػدث كالنيار والجريدة والتا اتيمت الحكومة ب

إميػؿ البسػتانا مؤكػدًا عمػى أف الحكومػة لػـ تحقػؽ شػيئًا يػذكر خػالؿ المػدة التػا شػغمتيا فػػا 
الحكـ ، حيث بقاء أزمة البطالة وعدـ تحقيؽ المشروعات العمرانية التا وعدت بيا كمشػروع 

يعات الضػػرورية كتعػػديؿ قػػانوف نيػػر الميطػػانا وتحسػػيف مرفػػ  طػػرابمس وعػػدـ إصػػدار التشػػر 
وقانوف اإلثراء غير المشروع وتطييػر القضػاء وتوزيػع األراضػا عمػى الفالحػيف ،  اتاالنتخاب

واختتـ بتقديـ النصيحة لمحكومة ب ف تذىب لتريح وتستريح . وأمػا النائػب غسػاف تػوينا فقػد 
فا الحكػـ ال يطػاؽ  ذكر ب ف الحكومة عالجت األمور باالستيتار واالستيزاء مما جعؿ بقاءىا

وىػػػاجـ النائػػػب جوزيػػػؼ شػػػادر تصػػػرفات الحكومػػػة فػػػا النػػػواحا االقتصػػػادية وتقصػػػيرىا فػػػا 
مميوف ليرة مف ميزانية الدولة ، وأكػد عمػى أف الػبالد  70اختصار الجياز اإلداري الذي يبتمع 

مػة ، وانتقػد النائػب حميػد فرنجيػة تقصػير الحكو عمػى حاليػا بعد عاميف مػف االنقػالب ال تػزاؿ 
فػػا تحقيػػؽ البػػرامج التػػا أعمنتيػػا فػػا بيانيػػا الػػوزاري األوؿ والثػػانا وبخاصػػة ناحيػػة األمػػف ، 

                                 
 م .9954أبريل  39بتاريخ  87، تقرير رقم  نفسو (68)
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فقػد أكػد أف الػبالد فػا حاجػة إلػى إصػالح سػريع قبػؿ أف يعػـ الفسػاد وأف  حوأما ساما الصػم
المجمػس يجعػؿ لالشعب فا حالة ي س شديد ، وىذه الحكومة لـ تقدـ شيئًا منذ تولييا الحكـ 

يوجػب  الثقػة ، وخاطػب رئػيس الحكومػة قػائاًل : لقػد أفمسػتـ فػا اإلدارة إفالسػًا تامػاً جدد ليػا ي
 .  (69)عميكـ اإلسراع إلى البيت 

وبػػرز مػػنيـ بشػػير األعػػور ونزيػػو مػػف النػػواب ، دـ الحكومػػة مػػف يػػدافع عنيػػا عػػولػػـ ت
جيػػا ، ذيف أبػػرزا حسػػنات الحكومػػة وطالبػػا باعطائيػػا الوقػػت الكػػافا لتنفيػػذ براممػػالبػػزري ، وال

برنػػامج أفضػػؿ مػػف بوقػػاال بػػ ف ىػػذه الحكومػػة يجػػب أف تفػػوز بالثقػػة ألف المعارضػػة لػػـ تتقػػدـ 
ىػػػذه الحكومػػػة ، وفػػػا النيايػػػة دافػػػع اليػػػافا عػػػف أعمػػػاؿ حكومتػػػو وشػػػكر النػػػواب برنػػػامج 

المعارضيف عمى توجيياتيـ ، وقاؿ ب نو يريد أف يتعػاوف مػع النػواب جميعػًا إلعمػاؿ اإلصػالح 
الد وأنػػو يطمػػب الثقػػة عمػػى ىػػذا األسػػاس ، وبالفعػػؿ نالػػت الحكومػػة الثقػػة الػػذيف تنشػػده الػػب

واحػد ، وقػد عػارض الحكومػة كػؿ مػف : صػوت أصػوات وامتنػاع  20صػوتًا ضػد  18ب غمبية 
ميػػؿ البسػػتانا  سػػاما الصػػمح وأحمػػد األسػػعد وكامػػؿ األسػػعد وحميػػد فرنجيػػة وغسػػاف تػػوينا واا

ف فػػوز الحكومػػة بالثقػػة ال أ، والحقيقػػة ده إده وريمػػوف إوجوزيػػؼ شػػادر وجػػاف حػػرب وبييػػر 
نما إلى الثقة التا يتمتع بيا رئيس لدى رئػيس الجميوريػة وبالتػالا كػاف يا يرجع إلى قوتيا واا

تدعيـ األخير لموزارة بالبرلماف ، ونيميػا الثقػة . ومػع ذلػؾ عػاد النائػب إميػؿ البسػتانا ليوجػو 
أف تنتيج الصػراحة التامػة فػا معاجمػة ـ استجوابًا لمحكومة طالبًا منيا 2999يوليو  10فا 

القضػػايا الخارجيػػة ، وأف تقبػػؿ المسػػاعدات العسػػكرية األمريكيػػة ، وقػػد رفضػػت الحكومػػة ىػػذا 
الجمسػػة عػػف فشػػؿ  تالمطمػػب ، وأكػػدت تمسػػكيا بالضػػماف الجمػػاعا العربػػا ، وبالتػػالا أسػػفر 

 .   (70)األمريكية إميؿ البستانا فا إحراج الحكومة وانتزاع تصريح منيا بقبوؿ المساعدات 
 3ومع حالة عدـ االستقرار بالنسبة لػوزارة عبػد اع اليػافا عمػد الػرئيس شػمعوف فػا 

إلػػى االجتمػػاع مػػع الزعمػػاء ورؤسػػاء األحػػزاب إليجػػاد حػػؿ سػػريع لمموقػػؼ  2999أغسػػطس 
وتبديػػد السػػحب المتراكمػػة فػػا أفػػؽ السياسػػة المبنانيػػة واستشػػارتيـ فػػا األمػػر ، فػػاجتمع مػػع 

يقصػػد  –لػػذي صػػرح قبػػؿ مقابمتػػو لمػػرئيس ب نػػو يرجػػو أف ينػػزؿ أصػػحاب األمػػر صػػائب سػػالـ ا
ويدخموا تعديالت عمى سياستيـ تجعؿ رئيس الوزراء متمتعػًا بصػالحيات  –رئيس الجميورية 
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تمكنو مف تنفيذ السياسة اإلصالحية التا تتقبميا الػبالد ، وأضػاؼ ب نػو إذا تحقػؽ ىػذا األمػر 
 عبػاء الحكػـ . ومػف جانػب إخػر ، حػاوؿ الػرئيس تقريػب وجيػات فانو يقبؿ التعاوف والقيػاـ ب

النظر بيف رئيس الوزراء والوزراء الذيف دبت بنييـ عالقة عدـ االنسػجاـ ، كمػا حػاوؿ إقنػاع 
بعػػض النػػواب البػػارزيف لالشػػتراؾ فػػا الحكػػـ مػػع اليػػافا فػػا وزارة جديػػدة ، وكػػاف مػػف ىػػؤالء 

 .   (72)ت ىذه المحاوالت بالفشؿتا ، ولكف باءغر النائب حبيب فرنجيو نائب ز 
فا ىذا الوقت بدأت الحممة عمى الحكومة تشتد إلجبارىا عمى االستقالة ، فقػد اسػتغؿ 
كماؿ جنبالط وغساف توينا وكذلؾ الصحافة أمػورًا تتعمػؽ بمصػالح الػرأي العػاـ لميجػـو عمػى 

تيػػػار الحكومػػػة ، حيػػػث ألقػػػى بػػػالمـو عمػػػى رئػػػيس الحكومػػػة ووزيػػػر األشػػػغاؿ فػػػا انقطػػػاع ال
لقى بػالمـو عميػو فػا موقفػو الضػعيؼ إزاء معالجػة الكيربائا عف بيروت خالؿ النيار ، كما أُ 

ب لنػواب و كتػممس لة البياف الطػائفا الػذي نشػره بييػر الجميػؿ زعػيـ الكتائػب ، وجػاء القػرار ال
المػػر وزيػر األشػػغاؿ فػػا وزارة يػػاؿ نائبػػًا ومػف بيػػنيـ غبػر 29الكتمػة المسػػتقمة البػالد عػػددىـ 

والػذي أكػدوا فيػو عمػى أف ىػذه الحكومػة لػـ تعػد  -ليافا الذي تقدموا بو لرئيس الجميورية ا
ليزيػػد مػػف الحممػػة عمػػى الحكومػػة . لػػذلؾ  -صػػالحة لمحكػػـ ، وأنيػػـ يسػػحبوف ثقػػتيـ منيػػا 

ـ 2999أغسػػطس  26ظيػػر حسػػف نواياىػػا ، ف صػػدرت فػػا عمػػدت حكومػػة اليػػافا إلػػى أف تُ 
تػا قطعتيػا عمػى نفسػيا فػا بيانيػا الػوزاري ، وذلػؾ بتػ ليؼ بالغيف يقضياف بتنفيػذ الوعػود ال

لجنتيف يناط باألولى أمر وضػع التعػديالت التػا يػراد إدخاليػا عمػى قػانوف االنتخابػات وزيػادة 
عػػدد النػػواب ، والثانيػػة ميمػػة إحصػػاء أسػػماء مػػوظفا الدولػػة مػػف كػػؿ طائفػػة توطئػػة لتوزيػػع 

أثر ذلؾ قامػت بعػض الصػحؼ بحممػة عنيفػة الوظائؼ بالعدؿ بيف الطوائؼ المختمفة ، وعمى 
عمػػى رئػػيس الجميوريػػة ترأسػػيا النائبػػاف كمػػاؿ جنػػبالط وغسػػاف تػػوينا مػػذكريف إيػػاه بالقسػػـ 

ـ مػف عممػو عمػى تصػحيح 2991أغسػطس  27الذي قطعو عمػى نفسػو فػا ديػر القمػر فػا 
يجاد حكـ ديمقراطا ، وقػد قصػد النائبػاف مػف وراء ىػذه الحممػة انتقػاد  األوضاع الدستورية واا

يمابسػبب مسمؾ رئػيس الجميوريػة  و إليػو باصػدار ئػتشػبثو برئاسػة عبػد اع اليػافا لمػوزارة واا
، وىػذه الحممػة ترجػع إلػى بػالبالد  ىذيف البيانيف المعتبريف مف باب سياسة التسػكيف لموضػع

العالقة التا جمعت بيف الرئيس وعبػد اع اليػافا رئػيس الػوزراء ، والتػا وصػمت إلػى حػد أف 
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 .   (71)مؽ الرئيس عمى اليافا ب نو "رفيؽ جياده " يط
عمى أية حاؿ ، اجتمعت األسباب التا أدت فا النياية إلى استقالة الوزارة ، فقػد كػاف 

، وكػػذلؾ تجػػدد المشػػكمة أسػػتقالتيا لمعارضػػة النػػواب فػػا البرلمػػاف لمػػوزارة دورىػػا القػػوي فػػا 
 اليافا السمبا منيا مما ألب عميػو الطائفية والتا أثارتيا قضية جورج شكر وموقؼ عبد اع

رجاؿ السياسة ، وأثار غضب المسػمميف المبنػانييف وقيػاميـ بمظػاىرات طػالبوا فييػا باسػتقالة 
الحكومػػة ، ثػػـ كػػاف تسػػرب عامػػؿ عػػدـ االنسػػجاـ بػػيف الػػوزراء ورئيسػػيـ العتقػػادىـ أف بقػػاء 

يػة باالسػتقالة عمػى أثػػر العػػدؿ والخارج ىالػوزارة أصػبح مشػكوكًا فيػو ، ومػػف ذلػؾ تيديػد وزيػر 
ؿ ذلػؾ كػمخالفة رئيس الوزراء لقانوف مجمس القضاء األعمى فا مس لة نقؿ المدعا العاـ . 

الػوزراء والنػواب إلػى مػؤتمر فػا يػـو شػمعوف أدى إلى استقالة الحكومة ، حيث دعا الرئيس 
لة ـ ، وتناقش معيػـ فػا الموقػؼ الػوزراي ، ف بػدى أغمػبيـ ضػرورة اسػتقا2999سبتمبر  7

إلػى رئػيس ـ 2999سػبتمبر 8الوزارة ، وبالفعؿ قدـ عبد اع اليافا استقالة حكومتو فا يـو 
 .   (73)تتشكؿ حكومة جديدة حتى الجميورية فقبميا وطمب إليو االستمرار فا العمؿ 

ـ 2999سػػػبتمبر  9،  8وعمػػػى أثػػػر االسػػػتقالة أجػػػرى الػػػرئيس مشػػػاورات فػػػا يػػػوما 
ضػػخت األغمبيػػة لوجيػػة نظػػر الػػرئيس باعػػادة رنتيجتػػو أف  لتشػػكيؿ الػػوزارة ، والػػذي كػػاف مػػف

سػػػبتمبر  20تكميػػػؼ عبػػػد اع اليػػػافا لتشػػػكيؿ الػػػوزارة الجديػػػدة ، وصػػػدر بػػػالغ رسػػػما يػػػـو 
،  (79)جػػاء فيػػو أف أمػػر التكميػػؼ كػػاف بنػػاًء عمػػى ت ييػػد األكثريػػة البرلمانيػػة لميػػافا ـ 2999

ع دوف أف يػػتمكف مػػف الوصػػوؿ إلػػى وبالفعػػؿ بػػدأ اليػػافا مشػػاوراتو والتػػا اسػػتمرت مػػدة أسػػبو 
ىدفو فا تشكيؿ الحكومة ، وأسباب فشمو فا تكػويف الػوزارة ترجػع إلػى استسػالـ اليػافا إلػى 
توجييات رئيس الجميورية ، ومف ثـ عدـ تصمبو برأيو فا تحديد مواقفو مف شتى األمػور ، 

يالت الوزاريػة التػا مما أدى بالنواب ورجاؿ األحزاب والييئات إلػى االعتقػاد بػ ف جميػع التشػك
وفػػؽ إلييػػا الػػرئيس اليػػافا خػػالؿ استشػػاراتو قػػد فرضػػت عميػػو فرضػػًا ، وىػػا ترمػػا إلػػى تنفيػػذ 
سياسة مرسومة تجعؿ الوزارة المبنانية ممثمػة التجاىػات معينػة تضػمف التػوازف بػيف الواليػات 
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شػػكيمة المتحػػدة األمريكيػػة وبريطانيػػا وفرنسػػا ، وقػػد ظيػػر ذلػػؾ بالفعػػؿ عنػػدما خػػرج اليػػافا بت
لموزارة تتضمف ستة وزراء غير أعضاء فػا البرلمػاف مػف بيػنيـ شػارؿ مالػؾ وزيػرًا لمخارجيػة 
والػػذي أوعػػز اختيػػاره إلػػى تػػ ميف مصػػالح الواليػػات المتحػػدة ، وجػػودت حيػػدر وزيػػرًا لمماليػػة ، 

اإلنجميزيػة لمبتػروؿ ، وأف اختيػاره كػاف  I . B . Cوالػذي كػاف اختيػاره بمثابػة تمثيػؿ لشػركة 
. وقػػد  (79)فرنسػػا فكانػػت مصػػالحيا مؤمنػػة مػػف عػػدة وجػػوه  اعػػاز مػػف نػػوري السػػعيد ، وأمػػباي

اعترؼ عبد اع اليافا نفسو بتدخؿ رئػيس الجميوريػة حينمػا قػاؿ لمصػحفييف بعػد فشػمو فػا 
 .   (76)تشكيؿ الوزارة : " إف فساد السمكة مف رأسيا " 

بح النقػد واليجػـو موجيػًا ارت ى رئيس الجميورية بعد أف تحرج موقفو وأصػ، وبالفعؿ 
المجػوء إلػػى سػػاما الصػمح إلنقػػاذ موقفػػو وحػػؿ ضػػرورة اليػػافا عبػػداع إلػى شخصػػو بػػداًل مػف 

يتمتػع كػاف لمػا نظػرًا األزمة ، وبيذا االختيار يكوف رئػيس الجميوريػة قػد أرضػى الػرأي العػاـ 
اد الرئاسػة ، ومػف ناحيػة ثانيػة سػمؾ طريقػًا دسػتوريًا باسػنقبػوؿ لػدييـ لصمح مف ابو ساما 

إلػػى عضػػو برلمػػانا ، وبػػذلؾ بػػدأ سػػاما الصػػمح فػػا مشػػاوراتو والتػػا اقتصػػرت عمػػى الكتػػؿ 
النيابيػػة البػػارزة حيػػث أصػػبح أمػػر تشػػكيؿ الػػوزارة ىينػػًا بعػػد أف اسػػتقر رأيػػو عمػػى عػػدـ إشػػراؾ 
رجػػاؿ المعارضػػة فييػػا ، وبالفعػػؿ خػػرج تشػػكيؿ الػػوزارة خاليػػًا مػػف عناصػػر المعارضػػة . وقػػد 

ت ي، فقػد خشػفى التشػكيؿ الػوزارى عدـ إشراؾ ساما الصمح لرجاؿ المعارضة  تعددت أسباب
رئاسػػة الجميوريػػة مػػف تبػػاطؤ االستشػػارات وتضػػارب اآلراء إذا مػػا تناولػػت مباحثػػات سػػاما 

األزمػة الوزاريػة تفاقمػًا يؤدى إلى أف تزداد الصمح لتشكيؿ الوزارة رجاؿ المعارضة األمر الذي 
رغب فا التفريؽ بيف المعارضػة وسػاما الصػمح ميورية كاف قد ىذا فضاًل عف أف رئيس الج

تكميػؼ سػاما الصػمح كميػؿ شػمعوف إلضعاؼ مركزه بعد أف فرضػت المعارضػة عمػى الػرئيس 
 .   (77)الوزارة ىذه  لتشكيؿ

 
 

                                 
 م .9954سبتمبر  29بتاريخ  986، تقرير رقم  نفسو (75)

 . 949ر سابق ، ص صد: م ىعبوشصالح  (76)
 ، ممف رقم 42، محفظة رقم  28: ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (77)

 م .9954سبتمبر  29بتاريخ  986، تقرير رقم  3جـ  9/  7/  227
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، وقػد اعتبػرت األوسػاط السياسػية  )*(خرجت الػوزارة إلػى النػور بعػد تشػكيميا ، ويذلؾ 

ـ 2999وزارة الجديػػدة التػػا شػػكميا سػػاما الصػػمح فػػا سػػبتمبر والصػػحفية المحايػػدة أف الػػ
ف جػاز القػوؿ فانيػا  ضعيفة التكويف وال تقوى عمػى مجابيػة األعبػاء التػا تتطمبيػا الػبالد ، واا
امتداد لوزارة عبد اع اليافا بتغيير طفيؼ ، وىو ما يعنا أف الػوزارة لػف تقػوى أمػاـ ىجمػات 

افتقارىا إلى تعضيد رئيس الجميورية األمر الػذي عف  فضالُ المعارضة ومطالب الرأي العاـ ، 
قػػد يعجػػؿ بتعثػػر خطاىػػا ، وبالفعػػؿ أعػػدت المعارضػػة عػػدتيا حتػػى قبػػؿ أف تضػػع الحكومػػة 

الػػوزاري ، فجػػرى االتصػػاؿ بػػيف كمػػاؿ جنػػبالط رئػػيس جبيػػة االسػػتقالؿ وريمػػوف إده  ابرنامجيػػ
برلمػاف وخارجػو ، كمػا تكونػػت رئػيس حػزب الكتمػة الوطنيػة لمقيػاـ بمعارضػػة الحكومػة داخػؿ ال

كتمة معارضة أخرى برئاسة غسػاف تػوينا وكيػؿ مجمػس النػواب لالنضػماـ إلػى الكتمػة األولػى 
لتكويف معارضة قوية تعمؿ عمى النيؿ مػف الػوزارة الجديػدة ، كمػا بػدأت تمػوح بػوادر الحمػالت 

 .   (78)الصحفية عمى الوزارة 
 18ح فػػا البرلمػػاف بجمسػػة يػػػـو وقػػد جػػاء بيػػاف الحكومػػة الػػذي ألقػػػاه سػػاما الصػػم

ـ ليتحدث عف تعزيز الحكـ الديمقراطا وفػرض احتػراـ القػانوف وتطبيقػو عمػى 2999سبتمبر 
الجميع ، وضماف الحريات العامة ومحاربة الفوضى وتوطيد األمف وتعػديؿ قػانوف االنتخابػات 

ديؿ المراسػػيـ النيابيػة عمػػى أسػػاس زيػادة عػػدد النػػواب ، وتحقيػؽ الالمركزيػػة فػػا الحكػـ ، وتعػػ
ية فػػا بعػػض نصوصػػيا ، وفػػا النػػواحا االقتصػػادية واالجتماعيػػة سػػتعمؿ الحكومػػة عاالشػػترا

عمػػى إنمػػاء االقتصػػاد واالىتمػػاـ بػػالنواحا الصػػحية ونشػػر التعمػػيـ ، وفػػا السياسػػة الخارجيػػة 
. وبنػاء عمػى ىػذا  (79)ستعمؿ الحكومة عمى توثيؽ الروابط بالدوؿ العربيػة والػدوؿ الصػديقة 

                                 
وزيرًا لمداخمية ، وألفريد المر نائبًا لمرئيس  يالغبر و: سامي الصمح رئيسًا لموزراء ،  مف الحكومةشكمت  )*(

نقاش وزيرًا لمخارجية ، واألمير مجيد أرسالن وزيرًا لمدفاع ، وشارل الحمو وزيرًا لمعدلية والصحة 
واإلسعاف ، ورشيد كرامي وزيرًا لالقتصاد والشئون االجتماعية ، وسميم حيدر وزيرًا لمزراعة والبريد والبرق 

لممالية واألنباء ، وموريس زوين وزيرًا لمتربية الوطنية ، ونعيم والياتف ، ومحي الدين النصولي وزيرًا 
 مغبغب وزيرًا لألشغال العامة .

 9/  7/  227، ممف  42، محفظة  28: ميكروفيمم وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (78)
 . 234ج ، ص ، مذكرات ساما الصمح:  أيضاً  م .9954سبتمبر  29بتاريخ  986، تقرير رقم  3جـ 

 29بتاريخ ،  قارير صحفيةت 3جـ  9/ 7/ 227 رقم ، ممف42 رقم ، محفظة28 رقم ميكروفيممنفسو ، (79)
  . 9954سبتمبر 
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وىػػـ : كمػػاؿ جنػػبالط صػػوات ًا وامتنػػاع تسػػعة أتو صػػ 18اف نالػػت الحكومػػة الثقػػة ب غمبيػػة البيػػ
وريموف إده وبيير إده وعبد اع الحاج وجوزيؼ سكاؼ وجورج ىراوي وصبري حماده وأديػب 
الفرزلػػا ونػػاظـ عكػػاري ، كمػػا حجػػب ثالثػػة مػػف النػػواب الثقػػة عػػف الػػوزارة وىػػـ حميػػد فرنجيػػة 

نػواب ىػـ : بشػير العثمػاف وسػعيد  ةر ، وتغيب عف الجمسة أربعوغساف توينا وجوزيؼ شاد
ميؿ البستانا وعبد اع اليافا  ولعؿ األسباب التػا أدت إلػى معارضػة الحكومػة  . (80)طوؽ واا

لى أف إماؿ المعارضة كانت معقودة عمى أف ت تا وزارة يرأسػيا سػاما الصػمح إوبيانيا ترجع 
لوزراء السػابقيف الػذيف تعرضػوا لنقمػة الػرأي العػاـ وتمثؿ جميع الرغبات ، وال تتضمف بعض ا

فا الوزارة السابقة ويقصد بذلؾ وزيري العدؿ والداخمية ، كما أف البياف خال مػف اإلشػارة إلػى 
معالجة المشكمة الطائفية التا تسببت فا إسقاط الوزارة السابقة وعدـ خػروج البيػاف الػوزاري 

 .  (82)ـ 2991ما شكؿ الوزارة عاـ عما سبؽ أف جاء بو بياف ساما الصمح عند
عمػػى أيػػة حػػاؿ ، جػػاءت الحكومػػة لتجػػد مػػف يعتػػرض عمػػى طريقػػة تكوينيػػا ، وسػػرعة 
ت ليفيػػا ، وعمػػى مػػا جػػاء فػػا بيانيػػا ، ثػػـ أف شػػقة التباعػػد بػػيف رئػػيس الجميوريػػة ورئػػيس 
الػػوزراء بػػدأت فػػا االتسػػاع أثػػر موقػػؼ رئػػيس الػػوزراء السػػمبا مػػف الحمػػالت التػػا أثارتيػػا 

فا جمسة الثقة وبخاصة حمالت النائب كمػاؿ جنػبالط ، إذ عمى رئيس الجميورية عارضة الم
شػػجعًا لممعارضػػة ، وأصػػبح بػػذلؾ متوقعػػًا أف ماعتبػػر القصػػر موقػػؼ رئػػيس الحكومػػة موقفػػًا 

عمى الحد مف سػمطات سػاما الصػمح بوضػع العقبػات فػا طريػؽ تنفيػذ مػا ورد  ئيسر ليعمؿ ا
حبػػاط كػػؿ مسػػعى لمتفػػاىـ بػػيف الصػػمح والمعارضػػيف ، فػػا بيانػػو الػػوزاري مػػف مشػػروعات  ، واا

مػد تعوالتفريؽ بػيف تكػتالت المعارضػة نفسػيا بػاإلغراء أو الضػغط بغيػة إيجػاد فئػة معارضػة ي
 .  (81)عمييا القصر ويستغميا فا الحد مف مطالب ساما الصمح 

ع أماـ ىذه التحديات بػدأت الحكومػة عمميػا ، وكػاف عمييػا فػى الحقػؿ الػداخمى موضػو 
تعػػديؿ المراسػػيـ االشػػتراعية التػػى أصػػدرتيا وزارة األميػػر خالػػد شػػياب ، والطمػػب إلػػى مجمػػس 

                                 
، ممف رقم  42، محفظة رقم  28: ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (89)

  م .9954ر أكتوب 3بتاريخ  989، تقرير رقم  3جـ  9/  7/  227
 3بتاريخ  989، تقرير رقم  3جـ  9/  7/  227، ممف رقم  42، محفظة رقم  28: ميكروفيمم رقم  نفسو (89)

 م .9954أكتوبر 

 نفسو . (82)
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النواب بمػنح الحكومػة السػمطة التشػريعية لتعػديؿ ىػذه المراسػيـ ، وفػى الحقػؿ الخػارجى كػاف 
. وكانػػت أولػػى  (83)عمييػػا مواجيػػة القضػػايا العربيػػة التػػى كانػػت مطروحػػة فػػى ىػػذا الوقػػت 

ت فييا حكومة ساما الصمح إجراءًا سػريعًا فػور حصػوليا عمػى الثقػة فػا المسائؿ التا اتخذ
 6ـ ىػا تعػديؿ المرسػـو رقػـ 2999سػبتمبر  30أوؿ اجتماع لمجمس الوزراء عقد فا يػـو 

، وتػػـ تشػػكيؿ  (89)المتعمػؽ بقػػانوف االنتخابػػات النيابيػػة وتقػػديـ المشػػروع إلػػى مجمػػس النػػواب 
ر لمنظر فا تعػديؿ القػانوف المػذكور ، ووضػع أسػس المؿ ايبرغلجنة برئاسة وزير الداخمية 

واؿ لبنػاف بحيػث تضػمف االسػتقرار لمحكومػات وتجعػؿ المجمػس أداة فعالػة حصالحة تتمشى وأ
فػػا االشػػتراؾ فػػا الحكػػـ وغيػػر خاضػػعة لألىػػواء السياسػػية والنعػػرات الطائفيػػة . ورغػػـ خػػروج 

عمػى مجمػس الػوزراء فػا  المشروع إلى حيز الوجود وتصريح رئيس الوزراء بعرض المشػروع
ـ إلقػراره ومػف ثػـ عرضػو عمػى مجمػس النػواب ، فػاف 2999أكتوبر  10جمستو المنعقدة فا 

رئيس الوزراء عاد وقرر ت جيؿ عرض المشروع إلى أجؿ غير مسػمى ، والسػبب فػا ذلػؾ مػا 
أثيػػر عػػف فكػػرة إنشػػاء مجمػػس لمشػػيوخ والتػػا تبناىػػا وزيػػر الخارجيػػة ألفريػػد نقػػاش وبمباركػػة 

الجميوريػػػة والػػػذي رأى فػػػا زيػػػادة عػػػدد النػػػواب بػػػالمجمس النيػػػابا حسػػػب المشػػػروع  رئػػػيس
المقتػػرح مسػػاندة لػػرئيس الحكومػػة بػػالمجمس ، وبالتػػالا فػػاف إنشػػاء مجمػػس لمشػػيوخ يعػػيف 

وعمػػى أثػػر جميوريػػة ، سػػيكوف فػػا صػػالح رئػػيس ال، فػػاف ىػػذا ه بمراسػػيـ جميوريػػة ؤ أعضػػا
صرار ألفريد نقاش عمى ضر المناورة  ورة إنشاء مجمس الشيوخ فترت حماسػة سػاما رئيس واا

 .  (89)الصمح نحو تعديؿ قانوف االنتخابات وبالتالا امتنع عف عرض مشروعو عمى المجمس
وجاء بعد ذلػؾ طمػب رئػيس الػوزراء سػمطات اسػتثنائية لمحكومػة لمػدة ثالثػة شػيور ، 

خالليػػا  ـ ، والتػػا ألقػػى2999أكتػػوبر  29حيػػث عقػػدت دورة اسػػتثنائية لمجمػػس النػػواب فػػا 
رئػػيس الحكومػػػة بيانػػػًا طمػػػب فيػػػو منحػػػو السػػػمطات االسػػػتثنائية ليتسػػػنى لػػػو تعػػػديؿ المراسػػػيـ 
التشريعية ، وذكر ب ف الدوافع التا حػدت بػو إلػى طمػب ىػذه السػمطات مردىػا رغبػة الحكومػة 
فا إصالح الجياز اإلداري وغيرىا مف اإلصالحات ، ىػذا باإلضػافة إلػى مػنح الحكومػة الحػؽ 

                                 
 . 234، ص  2، ج مذكرات ساما الصمح (83)
 227رقم ، ممف 42، محفظة رقم  28: ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (84)

 م .9954أكتوبر  3بتاريخ  989، تقرير رقم  3جـ  9/  7/ 

 م .9954أكتوبر  39بتاريخ  996، تقرير رقم  3جـ  9/  7/  227، ممف رقم نفسو  (85)
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تتخػػذ فػػا مجمػػس الػػوزراء ، وقػػد وافػػؽ زارة التعميػػر وتحديػػد صػػالحياتيا بمراسػػيـ ُ فػػا تنظػػيـ و 
المجمػس عمػى مػنح الحكومػػة ىػذه السػمطات االسػتثنائية لمػػدة ثالثػة شػيور لتعػديؿ المراسػػيـ 

المراد تعديميا ، وكذلؾ وافؽ عمى منح الحكومة الحؽ فػا تنظػيـ وزارة التعميػر  )*(التشريعية 
مػة السػمطات االسػتثنائية بػ ف ىػذا سػوؼ يسػفر فػا قػادـ األيػاـ عػف وقد قيؿ عف منح الحكو 

ىػا ؤ احتكاكات ال مفر منيا بيف رئػيس الجميوريػة ورئػيس الػوزراء ، ألف المراسػيـ المػراد إلغا
أو تعديميا ىا مراسيـ صدرت فا عيد الرئيس كميؿ شمعوف نفسو ، وأف ساما الصػمح لػف 

حيات التػا ناليػا كػا ينفػرد بػ مر اإللغػاء والتعػديؿ يجد الطريؽ أمامو سياًل بالرغـ مف الصػال
 .  (86)نتيجة لتداخؿ سمطات رئيس الجميورية فا سمطات رئيس الوزراء 

ا سياستيا الداخميػة لتنفيػذ مػا وعػدت بػو مػف إصػالحات إداريػة فالحكومة وقد مضت 
ضػع واقتصادية مستعينة بما منح ليا مف سمطات استثنائية ألجػؿ وضػع ىػذه اإلصػالحات مو 

التنفيذ ، وفا نفس الوقت مضت فا السياسة الخارجية التا أعمنيا ساما الصمح فػا بيانػو 
الػػوزاري ، والتػػا بنيػػت عمػػى أسػػاس التعػػاوف مػػع الػػدوؿ العربيػػة ، وبالفعػػؿ بػػرز ىػػذا التعػػاوف 

أكتػوبر  29عمى أثر إعالف نوري السعيد فا مؤتمر صحفا عقػده فػا العاصػمة التركيػة فػا 
باكستاف ، حيث أثػار ىػذا  –رسمية عف قرب انضماـ العراؽ لميثاؽ تركيا  ـ بعد زيارة2999

اإلعالف ضجة فا العالـ العربا ، ولذلؾ وجيػت الجامعػة العربيػة دعػوة إلػى وزراء الخارجيػة 
ـ ، وبالفعػؿ 2999ديسػمبر  11العرب لحضور اجتماع المجنة السياسػية بالجامعػة فػا يػـو 

لمبنػػانا ممػػثاًل لمبنػػاف ، وقػػد خػػرج المجتمعػػوف بقػػرارات حضػػر ألفريػػد نقػػاش وزيػػر الخارجيػػة ا
خارج نطاؽ ميثػاؽ الجامعػة العربيػة ، والػنص عمػى  ؼمؤداىا عدـ عقد الدوؿ العربية أي حم

، ومػػع إصػػرار  (87)بػػيف الجػػانبيف المزمػع عقػػده العراقػػا  –التركػػا عػدـ االنضػػماـ إلػػى الحمػػؼ
ـ ، ودعػوة 2999ينػاير  23فػى عراقػا ال –التركػاالعراؽ عمى عقد الحمؼ ، وصػدور البيػاف 

                                 
: المرسوم المتعمق بالبمديات ، والمرسوم المتعمق بديوان المحاسبة ،  المراسيـ التا احتاجت لمتعديؿ ىا )*(

بإنشاء مجمس الشورى ، والمرسوم المتعمق بنظام القضاء ، والمرسوم المتعمق بالتنظيم والمرسوم المتعمق 
 اإلداري ، والمرسوم المتعمق بأصول المحاسبة العامة ، والمرسوم المتعمق باألمالك .

 227، ممف رقم 49، محفظة رقم  27: ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (86)
 م .9954أكتوبر  39بتاريخ  996، خطاب رقم  4جـ  9/  7/ 

 م ، المركز العربي لألبحاث9958 – 9945: لبنان في جامعة الدول العربية  أحمد خميؿ محمودي (87)
 . 259 – 249م ، ص ص 9994والتوثيق ، بيروت 
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 29الحكومات العربية لالنضماـ إليو ، تـ دعوة الوفد التركى لزيارة بيروت ، والتػى زارىػا فػى 
ـ ، وقػد اسػتقر رأى 2999ينػاير  28 -29ـ ، حيػث اسػتمرت المباحثػات بػيف 2999يناير 

لحكومػػػة دعػػػت ا، ومػػػف جانػػػب إخػػػر ،  (88)لبنػػػاف عمػػػى عػػػدـ الػػػدخوؿ فػػػى أحػػػالؼ خارجيػػػة 
عػى أمػاـ ذلػؾ ، دُ ،  (89)ـ لمناقشػة األمػر2999يناير  11المصرية لعقد مؤتمر بالقاىرة فى 

سامى الصمح لقصر رئاسة الجميورية وفػى حضػور وزيػر الخارجيػة العراقػى فاضػؿ الجمػالى 
والسػػفير العراقػػى ببيػػروت سػػمير الرضػػى ، حيػػث طمػػب المجتمعػػوف مػػف سػػامى الصػػمح عػػدـ 

، غيػػر أف سػػامى الصػػمح ىػػدد باسػػتقالة حكومتػػو إذا رفػػض رئػػيس السػػفر لحضػػور المػػؤتمر 
، وبالفعػػؿ حضػػر سػػامى  (90)الجميوريػػة السػػماح لػػو بالسػػفر إلػػى القػػاىرة لحضػػور المػػؤتمر

الصػػػمح وألفريػػػد نقػػػاش وفػػػؤاد عمػػػوف والقػػػائـ ب عمػػػاؿ السػػػفارة السػػػورية بالقػػػاىرة أعمػػػاؿ 
يتوجػو إلػى بغػداد لالػدوؿ العربيػة . ، حيث انتيى المؤتمر إلى تشػكيؿ وفػد يمثػؿ  (92)المؤتمر

اع العراؽ بعدـ االنضماـ لمحمؼ ، حيث شػارؾ سػاما الصػمح فػا ىػذا الوفػد ، وقػد فشػؿ نقإل
ـ ت كػػػد مػػػع انتيػػػاء 2999فبرايػػػر  6الوفػػػد فػػػا مسػػػعاه ، وعنػػػد عػػػودة انعقػػػاد المػػػؤتمر فػػػا 

اسػػة رات واضػػحة وصػػريحة لمواجيػػة سيااالجتمػػاع فشػػؿ المػػؤتمر وعػػدـ تمكنػػو مػػف اتخػػاذ قػػر 
األحالؼ ، حيث أكد محمود رياض أميف عاـ الجامعة العربية اف الجمسة األخيرة سػادىا جػو 

ف كػاف وزيػر الخارجيػة السػوري فيضػ  ىالتردد ، وبالذات تردد الوفػديف السػوري والمبنػانا ، واا
اسػػا كػػاف قػػد أعمػػف فػػا القػػاىرة بػػ ف حكومتػػو تػػرفض االنضػػماـ لمحمػػؼ ولكنيػػا تػػرفض تاأل 

 .  (91)ألخرى باتخاذ نفس الموقؼ مطالبة الدوؿ ا
وقد أثر الموقؼ المتردد مف جانب الوفد المبنانا عمى الحكومة المبنانية ، فقػد اختمػؼ 

كػاف سػاما الصػمح يميػؿ إلػى اتخػاذ  حيػثساما الصػمح مػع وزيػر خارجيتػو ألفريػد نقػاش ، 
قػػًا إلػػى موقػػؼ شػػبيو بػػالموقؼ السػػوري إال أف وزيػػر الخارجيػػة أصػػر عمػػى عػػدـ اإلشػػارة إطال

قػػوة  مػػدى ظيػػرموضػػوع الحمػػؼ ، حتػػى بعػػد مػػا ىػػدد رئػػيس الحكومػػة باالسػػتقالة ، وىػػو مػػا ي

                                 
 . 237 – 236، ص ص  2، ج مذكرات ساما الصمح (88)
 . 259ق ، ص : مرجع ساب أحمد خميؿ محمودي (89)
 . 238، ص  2، ج مذكرات ساما الصمح (99)
 . 259: مرجع سابق ، ص  أحمد خميؿ محمودي (99)
 . 255، ص نفسو  (92)
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، وردًا  (93)وزيػػر الخارجيػػة المبنػػانا الػػذي يسػػتمد سػػمطاتو كمسػػيحا مػػف رئػػيس الجميوريػػة 
ـ ، 2999عمى موقؼ الحكومة عقػدت األحػزاب والييئػات الوطنيػة مػؤتمرًا شػعبيًا فػا مػارس 

يػػا : ت ييػػد الميثػػاؽ الػػوطنا الػػذي يقضػػا باسػػتقالؿ لبنػػاف ضػػمف نطػػاؽ واتخػػذت قػػرارات أىم
العراقػػا ، ومطالبػػة الحكومػػة باتخػػاذ موقػػؼ  - التعػػاوف العربػػا ، ومعارضػػة الحمػػؼ التركػػا

 .  (99)صريح بعدـ االنضماـ ليذا الحمؼ أو غيره مف األحالؼ الغربية 
لخارجيػة ألفريػد نقػاش ر ايػوقد جاء رد الحكومة مف خالؿ التصريح الػذي أدلػى بػو وز 

ـ عمػػى أثػػر الزيػػارة التػػا أعمػػف عنيػػا رئػػيس الجميوريػػة إلػػى تركيػػا ، 2999مػػارس  32فػػا 
حيث أكد عمى أف بالده سوؼ تتجنب عقد أي حمؼ مع أية دولػة أجنبيػة ، وجػاء فػا البيػاف 
الذي أذاعو ساما الصمح عف السياسة الخارجية لمحكومة فا نفس اليـو ليؤكػد عمػى أنػو ال 

يؿ فا سياسة لبنػاف الخارجيػة والتػا ارتضػاىا الشػعب المبنػانا ودرجػت عمييػا الحكومػات تعد
تركا عقب زيػارة كميػؿ شػمعوف وسػاما الصػمح  –. وعند صدور بياف لبنانا  (99)المتعاقبة 

إلػػى تركيػػا ، وجػػو النائػػب غسػػاف تػػوينا سػػؤااًل إلػػى وزيػػر الخارجيػػة عػػف سياسػػة الحكومػػة 
لػػوزير بػػ ف البيػػاف ال ينطػػوي عمػػى أي معاىػػدة مػػع تركيػػا بػػؿ عمػػى المبنانيػػة الخارجيػػة ف كػػد ا

 .   (96)التفاىـ معيا واحتراـ حقوؽ ومصالح الدوؿ العربية 
طمػػب مػػف ـ ليُ 2999وجػػاء حضػػور سػػامى الصػػمح لمػػؤتمر بانػػدونج فػػى أوائػػؿ مػػايو 

 إلقاء بياف أماـ المجمس النيابى حػوؿ ىػذا المػؤتمرعقب عودتو مف المؤتمر رئيس الحكومة 
ـ ، حيػث أكػد عمػى أف 2999مػايو  21وبالفعؿ ألقى سامى الصمح بيانو أمػاـ المجمػس فػى 

لمبنػػػاف تقػػػـو عمػػػى المبػػػادئ األساسػػػية التػػػى وضػػػعت فػػػى مطمػػػع عيػػػد  ةالسياسػػػة الخارجيػػػ
االستقالؿ وأساسػياتيا ىػى الحفػاظ عمػى اسػتقالؿ لبنػاف والتعػاوف مػع الػدوؿ العربيػة وتعزيػز 

، غيػر أف ىػذا  (97)كذلؾ األمـ المتحدة وتعزيز مركز لبناف الدولى ميثاؽ الجامعة العربية ، و 
ـ 2999مػايو  23البياف انتقده النواب ، حيث أكد عبداع اليافى فى جمسة المجمس بتػاريخ 

                                 
 . 256 – 255، ص ص  نفسو (93)
 . 269 – 259، ص ص نفسو  (94)
 ، ممف رقم 49، محفظة رقم  27: ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (95)

 م .9955أبريل  5بتاريخ  36، خطاب رقم  4جـ  9/  7/  227

 م .9955أبريل  6بتاريخ  37، خطاب رقم  نفسو (96)

 . 265، ص  2، ج مذكرات ساما الصمح (97)
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عمػػى أف البيػػاف لػػـ يوضػػح موقػػؼ الحكومػػة مػػف الحمػػؼ التركػػى العراقػػى أو الحمػػؼ الثالثػػى 
ض الحكومػة فالحياد المطمػؽ ، وقػد رد الصػمح بػر  تريد أنيا  أو، المصرى السورى السعودى 

 29، وبناء عمى ذلؾ جرى التصػويت عمػى الثقػة بالحكومػة فػى  (98)االنضماـ إلى أى حمؼ 
 .    (99)الخارجية ، فنالت الحكومة الثقة عمى ىذه السياسة  تيا سياسعمى ـ 2999مايو 

ىػػا التواصػػؿ بػػيف تكػػتالت سياسػػية ضػػد الحكومػػة ، لعػػؿ أبرز ، بػػدأت تظيػػر ورغػػـ ذلػػؾ 
حزب االتحاد الدستوري الذي كاف يرأسو بشارة الخوري وبيف الحزب التقدما االشتراكا الػذي 
كػػاف يرأسػػو كمػػاؿ جنػػبالط ، وكػػذلؾ مػػا بػػدا مػػف تكتػػؿ بػػيف حسػػيف العػػوينا وعبػػد اع اليػػافا 
وصائب سالـ ، وىو ما أدى إلى حدوث قسط مف التفاىـ بيف كميؿ شػمعوف وسػاما الصػمح 

فقػػط عمػػى السياسػػة الخارجيػػة بػػؿ عمػػى المسػػائؿ الداخميػػة أيضػػًا ، حيػػث شػػعر كالىمػػا لػػيس 
، ولما كاف كؿ منيما حريصًا عمى كرسيو فاف مناىضػة مف جانب المعارضة بالتكتؿ ضدىما 

ومػػف جانػب إخػػر ، بػػدأ الحػػديث  .أغمبيػة األحػػزاب والػػرأي العػاـ لسياسػػتيما قػػد وفقػت بينيمػػا 
ة المبنانيػػة عمػػى أف يحػػؿ حميػػد فرنجيػػة محػػؿ ألفريػػد نقػػاش فػػا حػػوؿ تعػػديؿ يجػػري فػػا الػػوزار 

يتولى ألفريد نقاش وزارة العدؿ مكاف وزيرىا شارؿ الحمػو الػذي يخػرج ، بينما وزارة الخارجية 
رئػيس الػوزراء ، وكػذلؾ مػع نقاش الذي كاف عمى خالؼ لفريد مف الوزارة ، وفا ذلؾ إبعاد أل 

مجمس النواب الذي يتػولى فيػو حميػد فرنجيػة لجنػة  إحداث فراغ ليس مف السيؿ أف يمأل فا
الشئوف الخارجية ، وأما شارؿ الحمو ففا إبعاده تػ ميف لجبيػة كميػؿ شػمعوف بسػبب اتصػاؿ 

ده إشارؿ الحمو الوثيؽ بالرئيس السابؽ بشارة الخػوري ، وتػـ الحػديث أيضػًا عػف تػولا بييػر 
األخيػػر بػػوزارة األنبػػاء وفػػا ىػػذا وزارة الماليػػة مكػػاف محػػا الػػديف النصػػولا عمػػى أف يكتفػػا 

اسػػة الػػوزارة ئتطمػػيف لسػػاما الصػػمح بتحجػػيـ محػػا الػػديف النصػػولا الػػذي كػػاف يتطمػػع إلػػى ر 
ويناؿ التدعيـ فا ذلؾ مف الرئيس شمعوف نفسػو ، وأمػا وزارة الداخميػة فيتػولى أمرىػا غسػاف 

نػواب نظػرًا لقػوة المر ، وىذا مف ش نو أف يخمؽ فراغًا أيضًا فا مجمس ال ياؿغبرتوينا محؿ 
كػر أف حميػد فرنجيػة . وقػد ذُ  (200)سياسة الرئيس شػمعوف معارضة غساف توينا ودوره فا 

                                 
 . 267، ص  نفسو (98)
 . 268، ص نفسو  (99)
 ، ممف رقم 49، محفظة رقم  27ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( : (999)

 م .9955أبريل  98بتاريخ  46، خطاب رقم  4جـ  9/  7/  227
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وضع بعض الشروط لقبػوؿ تػولا وزارة الخارجيػة لػدى الػرئيس شػمعوف ، وأف غسػاف تػوينا 
قػػد عػػرض عميػػو الػػرئيس بػػدياًل لػػوزارة الداخميػػة بحيػػث يتػػولى وزارة التربيػػة بعػػد اعتػػراض بييػػر 

زعيـ الكتائب عمى توليو وزارة الخارجية نظرًا النتماء غسػاف تػوينا القػوما لعضػويتو  الجميؿ
ـ 2999مػػايو  9بػػالحزب السػػوري القػػوما االجتمػػاعا ، وقػػد نشػػرت صػػحيفة الجريػػدة فػػا 

ف  احتمالية التعديؿ الوزاري ، وعندما س ؿ ساما الصػمح عػف ىػذا التعػديؿ لػـ ينػؼ خبػره ، واا
 .   (202)محتـو فا الفترة القريبة  و أمرجاًل فاناع اً لـ يكف أمر 

لػـ يحػػدث مػا أقػره رئػػيس الػوزراء ، وأمػا الػذي حػػدث فيػو اسػتقالة شػػارؿ ، ومػع ذلػؾ 
يف جػورج ىػراوي ، بينمػا ُعػأمػور ىػذه الػوزارة ، وتػولى سػاما الصػمح مف وزارة العػدؿ الحمو 

ولػـ يكػف متبقيػًا إال فا االستقالة كانػت متػوفرة الحمو . والنية لدى شارؿ  (201)وزيرًا لمصحة 
اختيار الظػرؼ المناسػب ، وبالفعػؿ وجػد ذلػؾ فػا قضػية الخػالؼ بػيف المجنػة التسػاعية التػا 

عية التػػا أصػػدرتيا الحكومػػة بػػاذف مػػف ار تشػػانتخبيػػا المجمػػس النيػػابا لمنظػػر فػػا المراسػػيـ اال
الحيات المجمس ، حيث رأت المجنة التا ترأسيا عبد اع اليافا أف الحكومة قد تجػاوزت الصػ

الذي أصػدرتو الحكومػة  29التا منحيا إياىا المجمس فا بضعة نواح ، أىميا المرسـو رقـ 
لتنظػػيـ كػػادر المػػوظفيف حيػػث رأت المجنػػة أف تطبيػػؽ ىػػذا المرسػػـو عمػػى مػػوظفا األوقػػاؼ 
اإلسػػالمية واإلفتػػاء غيػػر جػػائز ألف األوقػػاؼ اإلسػػالمية ودوائػػر اإلفتػػاء ىػػا مؤسسػػة خاصػػة 

مشػػمولة ب حكػػاـ كػػادر المػػوظفيف العػػاـ وأف الحكومػػة تجػػاوزت صػػالحياتيا بالمسػػمميف وغيػػر 
لمػػػػوظفا األوقػػػػاؼ واإلفتػػػػاء ، كمػػػػا أف الحكومػػػػة تجػػػػاوزت  29بشػػػػموؿ أحكػػػػاـ المرسػػػػـو 

مػف المرسػـو التشػريعا رقػـ  136الصالحيات التا منحيا إياىا المجمػس فػا مسػ لة المػادة 
دمػػة عػػف المػػوظفيف حتػػى أوؿ يوليػػو وىػػا التػػا رفعػػت حصػػانة النقػػؿ والتسػػريح مػػف الخ 29

ـ ، فاعتبرت المجنة أف إطالؽ يد الحكومة فا النقؿ والتسريح بعد انتياء صػالحياتيا 2999
، وىػػو مػػا اعتبػػره شػػارؿ  136ى المجمػػس المػػادة غػػالتشػػريعية ىػػو تجػػاوز لمسػػمطة ، لػػذلؾ أل

ة لسػمطاتيا ، وأنػو لثقػة المجمػس مػف الحكومػة العتبػاره إياىػا متجػاوز  اً الحمو وزير العدؿ نزع
كوزير لمعدؿ ال يمكنو البقاء فا منصبو بعد أف نزعت منو ومف حكومتو ثقة المجمػس . وقػد 

والسػػيما يػػا اىتمامػًا مػػف الصػحافة والػػرأي العػػاـ ، كمػا اسػػتفادت المعارضػة منتو القػت اسػػتقال

                                 
 م .9955مايو  5بتاريخ  56، خطاب رقم  نفسو (999)

 . 999: مرجع سابق ، ص  ىصالح عبوش (992)



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ2998 -2991األزمات الوزارية فى لبناف عيد الرئيس شمعوف 
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شػعبيًا ، حزب االتحاد الدستوري وزعيمو بشارة الخوري ، كما أثر أيضًا عمى موقؼ الحكومة 
ف كػػػاف قواىػػػا برلمانيػػػًا بادخػػػاؿ جػػػورج ىػػػراوي ممثػػػؿ كتمػػػة نػػػواب البقػػػاع التػػػا كانػػػت نػػػواة  واا

  . (203) بالمجمسممعارضة البرلمانية التا كاف يحشدىا عبد اع اليافا ل
عمى أية حاؿ ، فاف ظروفًا صعبة بدأت تواجو الحكومة خالؿ ىذه الفترة ، فقد أضػرب 

ـ لممطالبػػة بوضػػع كػػادر وظيفػػا ليػػـ ، حيػػث سػػاد 2999يونيػػو  8المصػػارؼ فػػا  وموظفػػ
إضرابيـ مدف لبنانية عدة : بيروت وصيدا وزحمة وطرابمس وبعمبؾ وغيرىا مف المػدف ، وىػو 

بعػد أف ـ 2999يونيػو  29ما أثر عمى المعامالت المالية بالبالد ، ولـ ينتو اإلضراب إال فا 
جالؿ بايار رئػيس تركيػا إلػى لبنػاف فػا ، وجاءت زيارة  (209)لبت الحكومة مطالب المضربيف 

لتزيد مف حػدة المعارضػة لمحكومػة ، خاصػة مػع ظيػور االعتػراض عمػى ـ 2999 يونيو 26
ىػػذه الزيػػارة مػػف داخػػؿ الحكومػػة نفسػػيا ، حيػػث لػػـ ييػػتـ وزيػػر الخارجيػػة ألفريػػد نقػػاش بيػػذه 

ر حسػػيف الزيػػارة ، ولػػـ ترحػػب الصػػحؼ بالزيػػارة إال الصػػحؼ المؤيػػدة لمحكومػػة ، كمػػا أصػػد
العوينا رئيس حزب المؤتمر الوطنا بيانًا ضد الزيارة ، وكذلؾ أصدر الحػزب الدسػتوري بيانػًا 

، كمػػا قبػػؿ الزيػػارة بيػػوميف أعمػػف فيػػو معارضػػة الحكومػػة فػػا سياسػػتيا الداخميػػة والخارجيػػة 
. وزاد مػػف حػػدة المعارضػػة لمزيػػارة معارضػػة  (209)حػػدثت انفجػػارات قنابػػؿ فػػا مدينػػة بيػػروت 

العراقا ، وفا ىذا الوقػت أيضػًا بػدأت  –المعوشا الذي كاف يعارض الحمؼ التركا  البطريرؾ
الصحؼ تتحدث عف سعا عبػد اع اليػافا إلسػقاط حكومػة سػاما الصػمح ، ومػا قػد ينتظرىػا 

يونيػو  19مف مفاجتت خالؿ الدورة االستثنائية التا تقرر عقدىا لممجمس النيػابا فيمػا بػيف 
مػػا أدلػػى كمػػاؿ جنػػبالط ببيػػاف ىػػاجـ فيػػو رئػػيس الجميوريػػة ، كـ 2999يوليػػو  10وحتػػى 

وجػػاء أمػػر زواؿ حالػػة الصػػفاء التػػا كانػػت قػػد جمعػػت بػػيف الػػرئيس  ،ووزارة سػػاما الصػػمح 
شمعوف ورئػيس وزرائػو سػاما الصػمح لتزيػد مػف صػعوبات الحكومػة لدرجػة أف يقػوؿ سػاما 

شػمعوف كمػا فعػؿ كميػؿ ئيس الوزارة إال مػع اإلطاحػة بػالر رئاسة الصمح : ب نو لف يتخمى عف 
                                 

 ، ممف رقم 49، محفظة رقم  27: ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (993)
 م .9955يونية  26بتاريخ  79، خطاب رقم  4جـ  9/  7/  227

 بتاريخ 66، خطاب رقم  2جـ  3/  7/  227، ممف رقم  43، محفظة رقم  28، ميكروفيمم رقم  نفسو (994)
 م .9955يونية  29

 67، خطاب رقم  4جـ  9/  7/  227، ممف رقم  49، محفظة رقم  27، ميكروفيمم رقم نفسو  (995)
 م .9955يونية  29بتاريخ
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 .  (206)ذلؾ مع الرئيس بشارة الخوري 
لتزيػػد مػػف أزمػػة ببػػاريس جػػاءت بعػػد ذلػػؾ مشػػكمة تعيػػيف موسػػى مبػػارؾ سػػفيرًا لمبنػػاف 

 ءالػػوزارة ولتػػؤدي بيػػا فػػا النيايػػة إلػػى االسػػتقالة ، فقػػد رغػػب الػػرئيس شػػمعوف ورئػػيس الػػوزار 
بػاريس ، وىػو مػا كػاف يرفضػو وزيػر  ساما الصمح فا تعييف موسى مبارؾ سفيرًا لمبناف فػا

الخارجية ، والذي أيده فا ذلؾ البطريػرؾ المعوشػا ، ومػع تشػبث الػوزير برأيػو وفشػؿ جميػع 
رغامو عمى االسػتقالة وحػده دوف  الوساطات حاوؿ رئيس الجميورية إحراج وزير الخارجية واا

اإلجمػاع فػا غيػاب االضطرار إلى استقالة الحكومة بكامميا ، فكاف أف قػرر مجمػس الػوزراء ب
وزير الخارجية تعييف موسػى مبػارؾ سػفيرًا فػا بػاريس ، غيػر أف ىػذه الخطػة بػاءت بالفشػؿ 

ألفريد نقاش رفض االستقالة رغمًا عف ىذا اإلحراج ، كمػا رفػض التوقيػع وزير الخارجية ألف 
عمػػى التعيػػيف الػػذي البػػد مػػف توقيعػػو عميػػو كػػا يصػػبح قانونيػػًا ، وقػػد تشػػبث برأيػػو واضػػعًا 

لحكومة أماـ األمر الواقع إذ أنو ليس باإلمكاف إقالة وزيػر الخارجيػة دوف اسػتقالة الحكومػة ا
بكامميا ، وقد أراد وزير الخارجية أف يجد حاًل ليذا المػ زؽ ، لػذلؾ اسػتدعى القػائـ باألعمػاؿ 
الفرنسا وتحدث معو فا إمكانية إعالف الحكومة الفرنسػية رفضػيا تعيػيف موسػى مبػارؾ كػا 

رج رئيس الدولة ورئيس الوزراء ، ثـ عاد وطمب عدـ إبالغ القػائـ باألعمػاؿ حكومتػو ينيا ح
الرئيس شمعوف بعدـ قبوؿ الحكومة الفرنسية ىػذا التعيػيف ألفريد نقاش بذلؾ ، عمى أف يبمد 

وأفيمو ب نو ال ضرر مف ىذا التصػرؼ عمػى حكومػة فرنسػا ، ولكػف خبػر المقابمػة وصػؿ إلػى 
وزير الخارجية وواجيو بما حدث ف قره الػوزير وقػاؿ ب نػو : نتيجػة  استدعىالذى شمعوف ، و 

مسػتنكرًا رئيس الػالبطريػرؾ المعوشػا عػف تعيػيف موسػى مبػارؾ ، وعنػد ذلػؾ سػ لو عدـ رضا ل
وأخبػػره عمػػا إذا كػػاف منصػػبو الرسػػما ىػػو وزيػػر خارجيػػة لبنػػاف أـ وزيػػر خارجيػػة البطريػػرؾ ، 

 .   (207)الحكومة استقالت  نو لـ يعد وزيرًا لمخارجية ألف ببعدىا 
ـ ، والتػا إف كانػت معارضػة 2999يوليػو  8وبالفعؿ تقدمت الحكومة باسػتقالتيا فػا 

، فػاف السػبب ليػا مباشػراُ ًا سػببوزير الخارجية لتعييف موسى مبارؾ سفيرًا لمبناف فا بػاريس 
وعمػى  ف وزارة الخارجيػة مػف جانػب بريطانيػا ،عػىو الرغبػة فػا إبعػاد ألفريػد نقػاش حقيقى ال

يوليػو  7الرغـ مف أف سػاما الصػمح كػاف قػد أصػدر تكػذيبًا رسػميًا لخبػر اسػتقالة الػوزارة فػا 

                                 
 م .9955يونية  26بتاريخ  67، خطاب رقم  نفسو (996)

 م .9955يولية  29بتاريخ  79، تقرير رقم  78/  935459، كود أرشيف رقم نفسو  (997)
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الػػػوزارة قػػػد  توكانػػػـ 2999يوليػػػو  8، إال أف االسػػػتقالة قػػػدمت بالفعػػػؿ فػػػا يػػػـو ـ 2999
اضطرت لذلؾ بيف يـو وليمة ، واألعجب أف تشكيؿ الوزارة الجديػدة برئاسػة سػاما الصػمح تػـ 

بؽ االتفػاؽ بػيف شػمعوف اساعة مف االستقالة وىو ما يؤيػد سػ 19وفا خالؿ بسرعة غريبة 
والصمح والوزراء الجدد عمى التشكيؿ الجديد لموزارة بالرغـ ممػا أشػارت إليػو الصػحؼ مػف أف 
مسػػاعا حبيػػب أبػػا شػػيال كػػاف ليػػا الفضػػؿ فػػا سػػرعة إنجػػاز تشػػكيؿ الػػوزارة ، وقػػد قيػػؿ بػػ ف 

الموعػػػد المحػػػدد وىػػػو  ـ2999 يوليػػػو 29ة قبػػػؿ يػػػـو سػػػتقالة الػػػوزار التقػػػديـ سػػػاما الصػػػمح 
 حتػػى يتفػػادى ،النتيػػاء التفػػويض الممنػػوح لػػو فػػا مجمػػس النػػواب بالصػػالحيات االسػػتثنائية

، كمػػا أف الػػدافع األوؿ الػػذي حػػدا بكميػػؿ  ةوزار الػػشػػنو عبػػد اع اليػػافا عمػػى ياليجػػـو الػػذي 
خروجػػو مػػف الػػوزارة  أف يطػػيح بػػو فػػا حالػػةمػػف مماشػػاة سػػاما الصػػمح ىػػو خوفػػو لشػػمعوف 

حػدى الصػحؼ إنسبت باعتباره المييمف الحقيقا عمى سياسة الدولة الداخمية والخارجية وقد 
 "أنو إذا ترؾ الحكـ فمف يقتصر ترؾ الحكـ عميو وحػده:" لساما الصمح قولو لبعض أخصائو 

 .  (208)كما أف شمعوف كاف يضع فا الحسباف شعبية ساما الصمح 
قػاـ الػرئيس شػمعوف بتكميػؼ سػاما الصػمح باعػادة تشػكيميا ،  أماـ استقالة الحكومػة

حيث لـ يستغرؽ التشكيؿ الجديد وقتػًا طػوياًل ، فبعػد االسػتقالة بيػـو واحػد أعمػف عػف تشػكيؿ 
، وقػد أنشػػئت وزارة  (209)ـ 2999يوليػو  9برئاسػػة سػاما الصػمح فػػا  )*(الحكومػة الجديػدة 

ولا أمرىػػا سػػاما الصػػمح نفسػػو حيػػث أكػػد جديػػدة بيػػذه الحكومػػة ىػػا وزارة التصػػميـ والتػػا تػػ
، وفػػا تشػػكيؿ الػػوزارة الجديػػدة لػػـ يتغيػػر مػػف أعضػػاء الػػوزارة القديمػػة إال  (220)عمػػى أىميتيػػا 

الوزراء الموارنة الثالثػة ألفريػد نقػاش وجػورج ىػراوي ومػوريس زوبػف ، والػذيف دخػؿ مكػانيـ 

                                 
 . نفسو (998)

المر نائبًا لمرئيس وزيرًا لمعدل  يال: سامي الصمح رئيسًا ووزيرًا لمتصميم ، وغبر ة مفالحكومشكمت  )*(
مجيد أرسالن وزيرًا لمدفاع ، وحميد فرنجيو وزيرًا لمخارجية ، ورشيد كرامي  والصحة واإلسعاف ، واألمير

وزيرًا لالقتصاد والشئون الخارجية ، وسميم حيدر وزيرًا لمزراعة والبريد والبرق والياتف ، وبيير إده وزيرًا 
لعامة ، وسميم لحود لمماليةومحي الدين النصولي وزيرًا لمداخمية واألنباء ، ونعيم مغبغب وزيرًا لألشغال ا

م وكمف محي 9955سبتمبر  7وزيرًا لمتربية الوطنية . وقد استقال حميد فرنجيو وبيير إده من الوزارة في 
 . الدين النصولي بوزارة المالية ، وسميم لحود بوزارة الخارجية

 . 289، ص  3، ج مذكرات ساما الصمح (999)
 . 937ر سابق ، ص صد: م ىصالح عبوش (999)



 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. سيد محمد عبد العاؿ

- 928 - 

ز الوزاريػة بػالوزارة ، وقػد كؿ مف حميد فرنجية وسميـ لحػود وبييػر إده ، مػع تبػادؿ فػا المراكػ
كشؼ موريس زويف وزير التربية فا الوزارة السابقة أف سبب إخراجو مػف الػوزارة يرجػع إلػى 
إعػػداده مرسػػومًا بتسػػريح ثالثمائػػة مػػدرس وموظػػؼ بػػوزارة التعمػػيـ ممػػف ينتمػػوف إلػػى الحػػزب 

لػػـ يقػػـ و القػوما السػػوري ومعارضػػة أحػد الػػوزراء لػػذلؾ ، واحتفػاظ رئػػيس الحكومػػة بالمرسػـو 
توقيعػػو . أمػػا خػػروج ألفريػػد نقػػاش فكػػاف لعػػدـ قبػػوؿ سياسػػتو مػػف قبػػؿ رئػػيس الجميوريػػة ب

حمو فكاف قػد اسػتقاؿ الورئيس الوزراء بؿ ورغبة بريطانيا فا إبعاده مف الوزارة ، وأما شارؿ 
 .   (222)مف الحكومة 

إلػى ة إسناد وزارة الداخميػسبب وقد واجو تشكيؿ الحكومة بعض الصعوبات ، فقد كاف 
إسػناد ىػذه عمػى أعترضػا أف كال الوزيريف بييػر إده وحميػد فرنجيػة ىو محا الديف النصولا 

ده االنتخابيػة إالمر ألف وجوده عمى رأسػيا وىػو الحزبػا يضػر بمصػالح بييػر  ياؿغبرالوزارة ل
المػر ىػو نائبيػا أيضػًا ، فكػاف البػد مػف  يػاؿغبربمنطقة المتف التا ىو نائب عنيا ، كما أف 

ـ وزارة الداخمية وىا أكثر الوزارات حساسية فا لبناف إلػى شػخص يرضػى عنػو الػوزراء تسمي
الجدد ويثؽ بو رئيس الجميورية وليس لو مصالح انتخابية ، وىذه الشػروط ال تتػوفر حسػب 
المراجع العميا إال فا محا الديف النصولا ، ىذا فضاًل عف أف النصػولا ىػو الشػخص الػذي 

ا الصمح وصائب سالـ وبقية رؤساء الػوزارة السػابقيف ، وىػو فػا سام سيعده شمعوف ليناف
شخصػػو يتصػػؼ بالطواعيػػة وتنفيػػذ رغبػػات الػػرئيس ، ومػػف ثػػـ فػػاف احتفاظػػو بػػوزارة األنبػػاء 
بجانػػب وزارة الداخميػػة فػػا ىػػذه الظػػروؼ ىػػو تييئػػة الجػػو لالنتخابػػات المقبمػػة ، ىػػذا عػػدا أف 

المػػر وزيػػر العػػدؿ  يػػاؿغبػػرقػػدـ أمػػاـ ذلػػؾ ، . األمريكيػػة  النصػػولا تسػػانده الواليػػات المتحػػدة
استقالتو مف الوزارة بعد يـو واحد مف تشكيميا ، ولػـ يعػدؿ عػف االسػتقالة إال بعػد أف اضػطر 

المػر  يػاؿغبػرساما الصمح إلى إصدار بياف رسما كذب فيو وجود أي اعتراض عمى تعيػيف 
كومػػة المسػػتقيمة ، وكػػاف وزيػػرًا لمداخميػػة وكػػاف ىػػو الػػذي يشػػغؿ ىػػذه الػػوزارة فػػا عيػػد الح

إده عمػػػى إسػػػناد وزارة بييػػػر فرنجيػػػة و حميػػػد المقصػػػود ىػػػو تكػػػذيب مػػػا يشػػػاع عػػػف اعتػػػراض 
اضػطر سػاما كمػا المر ، وجعؿ إخراجو منيا شرطًا لدخوليما الػوزارة ،  ياؿإلى غبر الداخمية

يػػاب المػػر إلػػى إسػػناد وزارة التربيػػة بالوكالػػة إليػػو أثنػػاء غ يػػاؿغبػػرالصػػمح زيػػادة فػػا إرضػػاء 
                                 

 79، تقرير رقم  78/  935459( : كود أرشيف رقم رة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت وزا (999)
 م . 9955يولية  29بتاريخ 
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 .  (221)لحود عف لبناف سميـ وزيرىا 
إذ أف ساما الصمح والرئيس شػمعوف كانػا  ،ورغـ أف تشكيؿ الحكومة لـ يكف مفاج ة 

مى تعديؿ الوزارة المستقيمة بادخاؿ حميد فرنجية لمخارجيػة بػداًل عا قـ قد اتف2999فا أبريؿ 
ف النصػػولا وكػػذلؾ إدخػػاؿ مػػف ألفريػػد نقػػاش ، وبييػػر إده وزيػػرًا لمماليػػة بػػداًل مػػف محػػا الػػدي

حمػو مػف الػوزارة والػذي اسػتقاؿ الفضػاًل عػف توقػع خػروج شػارؿ  غساف توينا بػالوزارة ، ىػذا
فعاًل ولوال مقتؿ عدناف المالكا فا دمشؽ وما تبعو مف اتيامات موجية إلػى الحػزب القػوما 

سػوري السوري لتحقؽ مػا كػاف متفقػًا عميػو ، غيػر أف صػمة غسػاف تػوينا بػالحزب القػوما ال
ف التغييػػر الجزئػػا الػػذي حػػدث بالحكومػػة كػػاف قػػد ، إال أحالػػت دوف ىػػذه التغييػػرات فػػا حينػػو 

، ذلػػؾ أف حميػػد فرنجيػة وبييػػر إده فضػػاًل عػف وزنيمػػا ومكانتيمػػا ييػا أضػفى طابعػػًا جديػػدًا عم
ؿ جنػػبالط ، فكػػاف االمرموقػػة كانػػا قطبػػا المعارضػػة وأخطػػر مػػف تخشػػاىـ الحكومػػة بعػػد كمػػ

 .   (223)ارة مصدر قوة ليا انضماميما لموز 
وفا نفس الوقت توقع المراقبوف لألحػداث أف ىػذا التغييػر سػيكوف مصػدرًا لمقمػؽ داخػؿ 

جيػػو يتمتػػع بػػاحتراـ عػػاـ لػػدى كافػػة األوسػػاط المبنانيػػة ، وكػػاف نالحكومػػة ، ذلػػؾ أف حميػػد فر 
توقػع المنافس الوحيد لمرئيس كميؿ شمعوف فػا االنتخابػات الرئاسػية ، ولػذلؾ أصػبح مػف الم

أف يحػػد حميػػد فرنجيػػو كثيػػرًا مػػف سػػمطة الػػرئيس شػػمعوف فػػا إمػػالء السياسػػة الخارجيػػة لقػػوة 
ف يشخصػػيتو ، ىػػذا فضػػاًل عػػف الصػػعوبة التػػا سػػيجدىا سػػاما الصػػمح فػػا حفػػظ التػػوازف بػػ

اسػػة المجمػػس وطمػوح حميػػد فرنجيػػة ، وأمػا بييػػر إده وزيػػر الماليػة فػػاف عالقتػػو ئمقتضػيات ر 
مػوزارة ذلػؾ أف األخيػر لإدة  د كػاف قػد شػابيا التػوتر قبػؿ دخػوؿ بييػربوزير التربيػة سػميـ لحػو 

اسػػة مجمػػس ئلحػػود فػػى جمعػػو بػػيف النيابػػة بػػالمجمس النيػػابى ور سػػميـ كػػاف قػػد ىػػاجـ النائػػب 
الميطانى وعضوية مجمس إدارة مؤسسة الكيرباء التى يبمد مجمػوع مػا يتقاضػاه منيػا حػوالى 

تكوف العالقة بيف الػوزيريف عمػى شػه مػف الصػفاء  ليرة شيريًا ، ولـ يكف منتظرًا أف 3000
إال إذا تراجػػع أحػػدىما عػػف موقفػػو أو إذا وفقػػت بعػػض المصػػالح الشخصػػية بينيمػػا ، ثػػـ إف 

ى وغسػػاف فايػػالػػوزير بييػػر إدة قبػػؿ اشػػتراكو فػػى الػػوزارة كػػاف قػػد اشػػترؾ مػػع النائػػب عبػػداع ال
غيػػر القانونيػػة مػػف ضػػريبة  تػػوينى فػػى تقػػديـ اسػػتجواب لمحكومػػة السػػابقة حػػوؿ اإلعفػػاءات

                                 
 نفسو . (992)
 نفسو . (993)
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ميػػؿ البسػػتانى فايػػعبػػداع الكػػاف منتظػػرًا مػػف الػػدخؿ ، لػػذلؾ  مركػػز الػػوزير إدة أف يجعػػال ى واا
صعبًا إذا لػـ يوفػؽ الػوزير فػى حػؿ ىػذا الموضػوع الػذى كػاف ينتقػده أيػاـ كػاف فػى المعارضػة 

ف مػف المتوقػع بالمجمس ، وأما محى الديف النصولى وزير الداخميػة واألنبػاء فػاف الشػقاؽ كػا
أف يحدث بينو وبيف سامى الصمح رئػيس الحكومػة إذا طػاؿ أمػر ىػذه الػوزارة فػى البقػاء ، إذ 
لف يتوانى النصولى عف استغالؿ منصػبو فػى وزارتػا األنبػاء والداخميػة مطيػة ألطماعػو وىػو 

  (229).يد فى ذلؾ مف قبؿ رئيس الجميوريةاسة الوزارة ويؤ ئالطامع فى ر 
ـ 2999يوليػو  29ت الحكومة ببيانيا إلػى المجمػس النيػابى فػى عمى أية حاؿ ، تقدم

والػػذى تحػػدث عػػف سياسػػتيا االقتصػػادية الحػػرة التػػى سػػوؼ تنتيجيػػا ، وتشػػجيع الصػػناعة 
الوطنيػػة واألخػػذ بيػػد المػػزارعيف ومسػػاعدتيـ فػػى تنميػػة زراعػػاتيـ ، وأنيػػا سػػوؼ تقػػـو بػػ داء 

مح مػػف القضػػاء وجميػػع األعمػػاؿ مجموعػػة األشػػغاؿ العامػػة وتحسػػف مػػف دورىػػا اإلداري وتصػػ
التى تحسف مف حياة المواطف ، وكذلؾ االىتماـ بالتعميـ ، ووعدت الحكومة بتنفيػذ المشػاريع 
المختمفة التى وردت فى بيػاف الحكومػة السػابقة ، وتحػدث عػف سياسػتيا الخارجيػة وبخاصػة 

ارجية ، وقػد حصػمت تباع سياسة عربية لمواجية األخطار الخاقات السورية المبنانية ، و الالع
صػػوتًا مػػف بيػػنيـ أصػػوات الػػوزراء الثمانيػػة ضػػد أحػػد عشػػر صػػوتًا ،  11عمػػى الثقػػة ب غمبيػػة 

،  (229)وامتنػػع عػػػف التصػػػويت نائبػػػاف ، وك نمػػػا نالػػت الػػػوزارة الثقػػػة ب غمبيػػػة ثالثػػػة أصػػػوات 
وأغمبية كيذه كاف مف المنتظر أماميا أف يقؼ لمحكومة بالمرصػاد كػؿ مػف عارضػيا ، وعمػى 

ميػؿ البسػتانى ، ولػوال الخػالؼ الشخصػى الػذى يجمػع فاييـ عبد اع الرأس ى وكماؿ جنبالط واا
ى وكماؿ جنبالط لكانػت معارضػة الػوزارة الجديػدة أشػد كثيػرًا ، وأمػا البسػتانى فايبيف عبداع ال

كػاف فمـ يكف مف المتوقع أف يتػرؾ الفرصػة تمػر دوف محاولػة النيػؿ مػف حميػد فرنجيػة الػذى 
إلػػى رئاسػػة الجميوريػػة ، وقػػد توقػػع المراقبػػوف لألحػػداث أف تكتػػؿ أي عػػدد مػػف  يتطمػػع مثمػػو

النواب ضد الوزارة لف يحد منو إال عامالف ، وىمػا : منػاورات رئػيس الجميوريػة مػف جيػة ، 
واالنشقاؽ الذي حدث فا كتمتػا نػواب البقػاع وكتمػة النػواب المسػتقميف بسػبب التنػافس عمػى 

                                 
 نفسو . (994)

 387، خطاب رقم  2جـ  3/  86/  753، ممف رقم 37، محفظة رقم  25ميكروفيمم رقم :  نفسو (995)
 . 995 – 994سابق ، ص ص  رصد:م ىصالح عبوش:  وأيضاً  م .9955يولية  95بتاريخ 
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 .  (226)مف جية أخرى  كرسا الوزارة
ذا كانػػت الحكومػػة قػػد وجػػدت كػػتاًل برلمانيػػة معارضػػة سػػتقؼ ليػػا بالمرصػػاد ، فػػاف  واا
الجانب األكثر خطورة ليذه الحكومة كاف عامؿ عدـ االنسػجاـ فػا الػوزارة نفسػيا ، وبخاصػة 

حميد فرنجية ، والذي كاف قد جمػع بينػو وبػيف الػرئيس مثؿ مف جانب مف دخؿ حديثًا لموزارة 
ع عمػػػى رئاسػػػة الجميوريػػػة ، ىػػػذا فضػػػاًل عػػػف النوايػػػا المسػػػتترة خمػػػؼ شػػػمعوف فكػػػرة الصػػػرا

، وبالفعػػؿ لػػـ  (227)العالقػػات الظػػاىرة بػػيف رئػػيس الجميوريػػة ورئػػيس الػػوزراء سػػاما الصػػمح 
يمػػض وقػػت طويػػؿ عمػػى تشػػكيؿ الػػوزارة ، بػػؿ ولػػـ تػػتح ليػػا فرصػػة العمػػؿ لتنفيػػذ مػػا جػػاء فػػا 

اصػفة عمػػى أثػر اسػتقالة حميػد فرنجيػػة بيانيػا الػوزاري حتػى دخمػت الحكومػػة فػا ظػؿ أزمػة ع
ـ بالغػًا عػف اجتماعيػا 2999سػبتمبر  8وبيير إده ، حيث أصدرت الحكومة فا مسػاء يػـو 

برئاسػػة رئػػيس الجميوريػػة ، والػػذي جػػرى فيػػو بحػػث قضػػية إعفػػاء سػػت شػػركات مػػف ضػػريبة 
إده الدخؿ ، حيث جرى نقاش طويؿ استقاؿ عمى أثػره حميػد فترجيػو وزيػر الخارجيػة ، وبييػر 

وزير المالية ، ورغـ محاولة مجمػس الػوزراء حمميمػا عمػى العػدوؿ عػف االسػتقالة فقػد أصػرا 
رئيس الجميوريػة ، فشػكرىما عمػى مجيودىمػا وتمنػى ليمػا النجػاح ، وصػدر لػعمى تقػديميا 

عمى أثره مرسػـو باسػناد وزارة الخارجيػة بالوكالػة إلػى سػميـ لحػود وزيػر التربيػة ، كمػا صػدر 
 .  (228)ناد وزارة المالية بالوكالة إلى محا الديف النصولا وزير الداخمية مرسـو إخر باس

 ـ2999سػبتمبر  3فرنجيػة مػف مصػر فػا حميػد وكانت بداية ىذه األزمػة مػع عػودة 
ولـ يتـ استقبالو فا المطػار مػف رجػاؿ وزارة الخارجيػة رغػـ معرفػة موعػد وصػولو ، ثػـ تػ خر 

ـ وىػػو مػػا أدى إلػػى تضػػارب 2999سػػبتمبر  6 مقابمػػة فرنجيػػة لمػػرئيس حيػػث لػػـ تػػتـ إال فػػا
حميػػد ، وعنػػدما جػػرت المقابمػػة فػػا اليػػـو المػػذكور تبػػيف ل (229)األقػػواؿ حػػوؿ ىػػذا التػػ خير 

فرنجية أف الرئيس شػمعوف يصػمـ عمػى السػير فػا طريػؽ التعػاوف مػع تركيػا وىػو مػا ينػافا 
الػػرئيس كميػػؿ األسػػس والمبػػادئ التػػا تػػـ التفػػاىـ عمييػػا فػػا القػػاىرة خاصػػة بعػػد أف قابػػؿ 

                                 
 م .9955يولية  29بتاريخ  79، تقرير رقم  78/  935459: كود أرشيف رقم  نفسو (996)

 م .9955أغسطس  96بتاريخ  99، تقرير رقم نفسو  (997)
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 م .9955سبتمبر 

 م .9955سبتمبر  22بتاريخ  999، تقرير رقم  78/  935459، كود أرشيف رقم نفسو  (999)



 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. سيد محمد عبد العاؿ

- 932 - 

شػػمعوف سػػفير تركيػػا سػػرًا وأخفػػى ذلػػؾ عػػف وزيػػر الخارجيػػة ، وزاد عمػػى ذلػػؾ التعػػاوف بػػيف 
الػػرئيس شػػمعوف وبريطانيػػا مػػف جانػػب والحػػزب السػػوري القػػوما مػػف جانػػب إخػػر فػػا مسػػ لة 
دخػػوؿ الشيشػػكما إلػػى لبنػػاف وتصػػميمو عمػػى عػػدـ اتخػػاذ إجػػراء حاسػػـ فػػا التحقيػػؽ فػػا ىػػذا 

 .  (210)القات مع سوريا الموضوع مما يضر بالع
فرنجية لػبعض الصػحفييف ومػنيـ نصػري حميد جاءت االستقالة بعد ذلؾ بتشجيع وقد 

ـ عمػى إذاعػة خبػر اسػتقالتو قبػؿ أف يقػدميا فعػاًل فػا 2999سػبتمبر  6المعموؼ فا مساء 
صرح بعد خروجو مف المجمس ب نػو  يثصباح اليـو التالا خالؿ اجتماع مجمس الوزراء ، ح

، وصدر فػا  (212)لو استحالة االستمرار فا سياستو عمى األسس التا بناىا عمييا قد تبيف 
ـ بػالغ لمػرد عمػى تصػريح حميػد فرنجيػة عقػب اسػتقالتو 2999سبتمبر  7مساء نفس اليـو 

وقد أشػار الػبالغ إلػى أف مجمػس الػوزراء أبػدى ارتياحػو لبيػاف حميػد فرنجيػة عػف رحمتػو إلػى 
، كمػػا صػػرحت الحكومػػة مػػف ناحيػػة  (211)ىػػذا السػػبيؿ  مصػػر وشػػكر لػػو جيػػوده المبذولػػة فػػا

أخرى عػف طريػؽ السػفير المبنػانا فػا القػاىرة خميػؿ تقػا الػديف بػ ف اسػتقالة الػوزير فرنجيػة 
سرت تفسيرات غيػر صػحيحة وأكػد عمػى أف بػالده تتمنػى أف تقػـو العالقػات مػع مصػر عمػى فُ 

  ية كاف قػد عػرض البيػاففرنجحميد ، وأف ـ 2999أسس البياف الذي صدر فا أوؿ سبتمبر 
وقػػد القػػى البيػػاف ، شػػمعوف وسػػاما الصػػمح كميػػؿ  مجمػػس الػػوزراء وبحضػػور الػػرئيسمػػى ع

الحكومػػة ، وأكػػد السػػفير عمػػى أف ىػػذه االسػػتقالة ىػػا ألسػػباب داخميػػة جانػػب الترحيػػب مػػف 
 .  (213)وليس ألسباب خارجية 

ـ فرنجيػػة وفػػى حديثػػو عػػف سػػبب اسػػتقالة حميػػد فرنجيػػة ذكػػر سػػامى الصػػمح بػػ ف تقػػدي
فرنجيػػة عنػػد حضػػوره جمسػػات مجمػػس الجامعػػة  حميػػدلالسػػتقالة كػػاف وراءه مػػؤامرة دبػػرت ل

العربية بالقاىرة ، حيث تـ نشر خطاب لو فػى جمسػة سػرية عقػدت لممجمػس النيػابى المبنػانى 
مػػف قبػػؿ المعارضػػة لتحػػدث فتنػػة بينػػو وبػػيف الحكومػػة ، وقػػد وزع الخطػػاب عمػػى الحػػاكميف 
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 7بتاريخ  29م ، برقية رق 78/  935459: كود أرشيف رقم  نفسو ) سفارة مصر ببيروت ( (929)
 م .9955سبتمبر

 م .9955سبتمبر  22بتاريخ  999، تقرير رقم  نفسو (922)

 م .9955سبتمبر  99، بتاريخ  األىراـ (923)
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ما أغضب فرنجية ، وكذلؾ وزير المالية بيير إدة ، لػذلؾ عػاد فرنجيػة  بمصر إلحراجو ، وىو
، كمػػا ذكػػر سػػامى  (219)مػػف القػػاىرة معتقػػدًا أف الحكومػػة ىػػى مصػػدر تسػػريب ىػػذا الخطػػاب 

الصمح ب ف االسػتقالة ترجػع أيضػًا إلػى أف حميػد فرنجيػة وبييػر إدة لػـ يكونػا عمػى اتفػاؽ مػع 
تػـ بحثيػا ، وفػى مقدمػة ىػذه األمػور التػى اخمية دالمور بعض األسائر أعضاء الحكومة فى 

قضية إعفاء شركات مستحدثة مف الضػرائب تشػجيعًا ليػا وتعزيػزًا لالقتصػاد المبنػانى ، ووفقػًا 
ىمػػػا أف بعػػػض الشػػػركات المعفػػػاة لػػػـ تسػػػتوؼ جميػػػع لمقػػػانوف الصػػػادر بيػػػذا الشػػػ ف رأى كال

الحكومػة ب سػرىا والمصػمحة  الشروط بخالؼ البعض اآلخر ، وىذا األمر يعػود البػت فيػو إلػى
 .    (219)العامة لمبناف 

وعمػػى أثػػر أزمػػة االسػػتقالة طمػػب سػػامى الصػػمح مقابمػػة الػػرئيس شػػموف ، حيػػث طالػػب 
،  (216)باعفائو مػف الحكػـ ، غيػر أف الػرئيس رفػض ذلػؾ وطمػب منػو االسػتمرار فػى السػمطة 

مسػاء يػػـو  وصػدر بػالغ مػػف رئاسػة الجميوريػػة جػاء فيػػو : إف الػرئيس شػػمعوف اسػتقبؿ فػػى
ـ رئػيس الػوزراء سػامى الصػمح ، وبحػث معػو الموقػؼ الػوزارى ، ف شػار 2999سبتمبر  22

االسػػػتمرار فػػػى أداء عممػػػو ، كمػػػا عمػػػد الػػػرئيس إلػػػى إجػػػراء بالػػػرئيس عمػػػى رئػػػيس الػػػوزراء 
اتصاالتو لإلسراع فى حؿ األزمة الوزارية ، وفى نفس الوقت اتصؿ سامى الصػمح بعػدد كبيػر 

 .   (217)األزمة حؿ ىذه ر مف النواب فى إطا
طػرح الثقػة بػالوزارة ، وقػاؿ ب نػو أمػر ف سػامى الصػمح قػد رفػض ومف جانب إخر ، كػا

، وقبػؿ  (218)سيدلا ببيػاف أمػاـ المجمػس النيػابا يػرد فيػو عمػى أسػئمة النػواب واسػتجواباتيـ 
ـ ذىػب سػامى الصػمح إلػى الػرئيس شػمعوف 2999سػبتمبر  23أف ينعقػد المجمػس فػى يػـو 

و إلى ما يمكف أف يحدث فى تمؾ الجمسة إذا لـ ينو الرئيس جماعتو عػف المنػاورات لكى ينبي
وعمػػى رأسػػيـ إميػػؿ البسػػتانى ، وكػػاف رد الػػرئيس ب نػػو اتخػػذ مػػا يمػػـز تجػػاه ذلػػؾ ، وأف رئػػيس 
المجمػػس تعيػػد بػػ ف يحصػػر المناقشػػات فػػى جػػدوؿ األعمػػاؿ العػػادى دوف أف يتػػرؾ المجػػاؿ 

                                 
 . 288 – 287، ص ص  3، ج مذكرات ساما الصمح (924)
 . 292، ص  نفسو (925)
 . 399، ص  نفسو (926)
 م .9955سبتمبر  92، بتاريخ ألىراـ ا (927)

 م .9955سبتمبر  94 ، بتاريخنفسو  (928)
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ـ ، 2999سػػبتمبر  23. وقػػد انعقػػد المجمػػس فػػا  (219)لحػػدوث أيػػة أزمػػة فػػى تمػػؾ الجمسػػة
حيث أكػد سػامى الصػمح بػ ف المصػاعب التػى مػرت بيػا الحكومػة كانػت كبيػرة ، فمػف إضػراب 
األىالى عف دفع فواتير الكيربػاء إلػى إضػراب المحػاميف ، ثػـ إضػراب عمػاؿ ومػوظفى السػكة 

المشػػاكؿ واجيػػت  الحديػػد ، وكػػذلؾ عمػػاؿ ومػػوظفا التميفػػوف والصػػحافة ، وىػػى سمسػػمة مػػف
عقػػب ذلػػؾ طالػػب النػػواب رئػػيس الػػوزراء باالسػػتقالة فػػورًا ألف و .  (230)الحكومػػة فػػى عمميػػا

المجمػػس سػػحب ثقتػػو منػػو ، وكػػاف فػػا طميعػػة المعارضػػيف بييػػر إده وحميػػد فرنجيػػة وعبػػد اع 
ميػػػؿ البسػػػتانا وجوزيػػػو شػػػادر ، وعنػػػد نيايػػػة الجمسػػػة وقػػػؼ رشػػػيد كرامػػػا وزيػػػر  اليػػػافا واا

شئوف االجتماعية وأعمف استقالتو مف الحكومة ، ولـ يمبػث أف تبعػو سػميـ حيػدر االقتصاد وال
وزير الزراعة وسميـ طراد وزير التربية ووزيػر الخارجيػة بالنيابػة ، وقػد غػادر سػاما الصػمح 
الجمسػػة قبػػؿ رفعيػػا والتػػا كػػاف قػػد تخمػػؼ عنيػػا مجيػػد أرسػػالف وزيػػر الػػدفاع ومحػػا الػػديف 

وزيػػر األشػػغاؿ ، وقػػد أعمنػػوا اسػػتقالتيـ ،  بغػػببػػاء ، ونعػػيـ مغالنصػػولا وزيػػر الداخميػػة واألن
وصػػرح عػػادؿ أرسػػالف رئػػيس المجمػػس بعػػد انتيػػاء الجمسػػة أف جميػػع الػػوزراء أبمغػػوا بػػ نيـ 

سػبتمبر  23استقالوا مف الوزارة ، وعمى أثر ىذه الجمسة قػدـ سػاما الصػمح فػا مسػاء يػـو 
 . (232)ـ استقالة حكومتو إلى رئيس الجميورية 2999

وقػػد عمػػؽ المراقبػػوف لألحػػداث عمػػى ىػػذه االسػػتقالة بػػ ف الػػرئيس شػػمعوف نجػػح فػػا  
كرسػػى إقصػػاء سػػاما الصػػمح عػػف الػػوزارة دوف أف يتػػرؾ لػػو فرصػػة لمحاولػػة إقصػػائو عػػف 

ـ ، حيػث لػـ 2999سػبتمبر  23الرئاسة ، وكاف ذلؾ مف خالؿ جمسػة المجمػس النيػابى فػى 
عد أف أكد لو الرئيس شمعوف ورئيس المجمػس يتوجو رئيس الوزراء إلى جمسة المجمس إال ب

عادؿ عسيراف أنيما عمى ثقة مف أف الجمسة ستكوف ىادئة ، وىو ما اعتبػر فخػًا قػد نصػبوه 
بمقػر رئاسػة الجميوريػة فػى لو ، وبالفعؿ وقعت مشادة عنيفة بػيف سػاما الصػمح وشػمعوف 

.  (231)الوعيػػد ـ اسػػتعمؿ خالليػػا الصػػمح عبػػارات التيديػػد و 2999سػػبتمبر  29مسػػاء يػػـو 

                                 
 . 393، ص  3، ج مذكرات ساما الصمح (929)
 . 394، ص  نفسو (939)
 م .9955سبتمبر  94، بتاريخ األىراـ  (939)

 999، تقرير رقم  78/  935459: كود أرشيف رقم  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (932)
 م .9955سبتمبر  22بتاريخ 
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ؿ بعػد أف اسػتقاؿ منيػا حميػد فرنجيػة وبييػر يعمى أية حاؿ ، كػاف البػد ليػذه الػوزارة أف تسػتق
كتفػػا بتعػػديميا ، وأنػػو البػػد مػػف إده ، وبعػػد أف أجمػػع النػػواب ومعظػػـ الػػوزراء عمػػى أنػػو ال يُ 

 .   (233)استقالتيا ، وبالفعؿ استقالت الحكومة 
شػػاوراتو الختيػػار الشخصػػية التػػا تشػػكؿ عقػػب االسػػتقالة بػػدأ الػػرئيس شػػمعوف فػػا م

ه مػػع أعضػاء الكتػػؿ النيابيػػة قػد أظيػػر لػو أف الت ييػػد كبيػر إلسػػناد رئاسػػة ؤ الػوزارة ، وكػػاف لقػا
ف كػػاف بعػػض النػػواب قػػد طالػػب بقيػػاـ سػػاما الصػػمح باعػػادة إلػػى الػػوزارة  رشػػيد كرامػػا ، واا

يف النصػولا أو صػائب طالب باسنادىا إلى محا الػدكاف قد ، كما أف البعض اآلخر  ياتشكيم
بالغػو الػرئيس شػمعوف بػ ف  (239)سالـ  ، ومع اعتذار ساما الصػمح عػف تشػكيؿ الػوزارة ، واا

، وكػذلؾ اعتػذار عبػد اع اليػافا عػف  (239)األكثرية الساحقة مف النواب تؤيػد ترشػيح كرامػا 
بالغو الػرئيس  أُ تشكيميا رغـ أف كثير  شػمعوف مف النواب كانوا قد أيدوه عمى حد تصريحو ، واا

عمنت محطػة اإلذاعػة أف الػرئيس ألذلؾ ،  . (236)ت ييده الكامؿ لتكميؼ كراما بتشكيؿ الوزارة 
، وقد كاف اختيار كراما لتشكيؿ الػوزارة راجعػًا  (237)شمعوف كمؼ رشيد كراما بت ليؼ الوزارة 

ـ بالمجمس النيػابا أو 2999سبتمبر  23إلى الت ييد الذي القاه مف النواب سواء فا جمسة 
، كمػا أف الظػروؼ فرضػت اإلتيػاف بػو رئيسػًا لمػوزارة ، إذ أف ( 238)فيما تالىا مف استشارات  

، ولمػا كػاف مػف دودًا المرشحيف ليذا المنصب مف الذيف تتوفر فييـ الشروط كاف عددىـ محػ
المسػػتبعد اإلتيػػاف بعبػػد اع اليػػافا فػػا ظػػؿ الظػػروؼ التػػا كػػاف يمػػر بيػػا لبنػػاف ، وعػػدـ ت ييػػد 

ناد رئاسة الوزارة إلى شخصية مػف خػارج المجمػس ، لػذلؾ لػـ يبػؽ سػوى كرامػا ، النواب إلس
ىذا فضػاًل عػف أنػو شػاب وقػد حػاوؿ شػمعوف تغييػر الوجػوه السياسػية بعػد أف فشػمت تجربػة 
السياسييف القدامى ، وىو يتمتع بثقة سوريا ومف المناديف بالوحػدة االقتصػادية بػيف البمػديف 

                                 
 997، تقرير رقم  4جـ  9/  7/  227، ممف رقم  49، محفظة رقم  27، ميكروفيمم رقم  نفسو (933)

 م .9955سبتمبر  29بتاريخ

 م .9955سبتمبر  95، بتاريخ األىراـ  (934)

 م .9955سبتمبر  97، بتاريخ  نفسو (935)

 م .9955سبتمبر  96، بتاريخ  نفسو (936)

 م .9955سبتمبر  97، بتاريخ  نفسو (937)

 999، تقرير رقم  78/  935459( : كود أرشيف رقم  ية ) سفارة مصر ببيروتوزارة الخارجية المصر  (938)
 م .9955سبتمبر  22بتاريخ 
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 .  (239)ف الحكومة يلالنسجاـ بينو وبكما رأى فيو شمعوف ت مينًا 
وعمى الفور بػدأ كرامػا مشػاوراتو لتػ ليؼ الػوزارة ، وأدلػى ببيػاف أكػد فيػو عمػى أف يػده 
ممدودة لمجميع وأنو يريد التعاوف مع الجميػع لمصػمحة الػوطف ، وأف وزارتػو لػيس ليػا طػابع 

قػػػى كرامػػػا ، وقػػػد ال (290)مسػػػاعدة الحكومػػػة فػػػا أداء ميمتيػػػا بحزبػػػا ، وطالػػػب الصػػػحافة 
صػعوبات فػا تشػكيؿ الػوزارة ، فقػد رفضػت العناصػر اإلسػالمية مثػؿ عبػد اع اليػافا وصػائب 
سالـ وحسيف العوينا االشتراؾ فا الوزارة ألسباب مختمفػة ، كمػا رفضػت العناصػر المارونيػة 

 ده االشػتراؾ فييػا إال إذا أزيمػت األسػباب التػا أدت إلػى اسػتقالتيماإمثؿ حميد فرنجية وبييػر 
، والتػا جػاء  )*(، ومع ذلؾ تمكف رشيد كراما مف تشكيؿ الوزارة  (292)مف الحكومة السابقة 

ىا مف النواب عدا جميؿ المكاوي وجميؿ شياب ، وفييػا خمسػة يػدخموف الػوزارة ألوؿ اؤ أعض
. وقػد  (291)مرة ، وىـ فؤاد غصف وجورج عقؿ ونزيو البزري وجميؿ المكاوي وجميؿ شػياب 

ـ 2999سػبتمبر  29مؼ كرامػا فػا شكيؿ الوزارة خمسة أياـ منذ أف كُ استغرقت مفاوضات ت
 .  (293)ـ 2999سبتمبر  29بتشكيميا ، حيث أتـ التشكيؿ فا يـو 

ـ تحػػػدث رئػػػيس 2999أكتػػػوبر  9وفػػػا بيػػػاف الحكومػػػة أمػػػاـ المجمػػػس النيػػػابا يػػػـو 
اف ، والعنايػػػػة بانمػػػاء اإلنتػػػػاج ، وتحقيػػػػؽ الضػػػػم اتالحكومػػػة عػػػػف تعػػػػديؿ قػػػانوف االنتخابػػػػ

االجتماعا واالىتماـ بالتربية الوطنية والزراعة والصػناعة الوطنيػة واالىتمػاـ بػالطرؽ والميػاه 
والكيرباء والصحة والسػياحة ، وحػدد البيػاف صػورة العالقػات الخارجيػة سػواء عربيػًا أو دوليػًا 

ـ بشػػ ف 2999مػػع ت ييػػد الػػبالغ المشػػترؾ الصػػادر فػػا بيػػروت والقػػاىرة بتػػاريخ أوؿ سػػبتمبر 

                                 
 م .9955سبتمبر  29بتاريخ  997تقرير رقم  ، نفسو (939)

 م .9955سبتمبر  97، بتاريخ األىراـ  (949)

 م .9955سبتمبر  98، بتاريخ  نفسو (949)

ووزيرًا لمداخمية ، وفؤاد غصن نائبًا لمرئيس ووزيرًا لمعدل ،  : رشيد كرامي رئيساً  مف الحكومة شكمت )*(
واألمير مجيد أرسالن وزيرًا لمدفاع ، وكاظم الخميل وزيرًا لمبريد والبرق والياتف والشئون االجتماعية ، =

اعة ، وسميم لحودوزيرًا لمخارجية ، وجورج عقل وزيرًا لمتربية الوطنية واألنباء ، وجوزيف سكاف وزيرًا لمزر 
  والدكتور نزيو البزري وزيرًا لمصحة واإلسعاف واالقتصاد الوطني.

 م .9955سبتمبر  29، بتاريخ  األىراـ (942)

 999، تقرير رقم  78/  935459: كود أرشيف رقم  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (943)
 م .9955سبتمبر  22بتاريخ 
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ـ العالقػػػات بػػػيف مصػػػر ولبنػػػاف ، وكػػػذلؾ ت ييػػػد البيػػػاف السػػػوري حػػػوؿ تنظػػػيـ العالقػػػات دعػػػ
. وقػػد نالػػت الحكومػػة  (299)االقتصػػادية السػػورية المبنانيػػة عمػػى أسػػاس الوحػػدة االقتصػػادية 

.  (299)عضػاء صوتًا وحجب عنيػا الثقػة سػبعة نػواب وامتنػع عنيػا ثالثػة أ 30الثقة ب كثرية 
الػرأي حػوؿ ضػعؼ وزارة رشػيد كرامػا ، حيػث توقػع الكثيػروف  وقد أجمع السياسيوف وغيػرىـ

أنيا لف تعيش أكثر مف ثالثة أو أربعة أشير إال إذا أفمح الػرئيس شػمعوف فػا حػؿ المجمػس 
النيػػابا وتعػػديؿ قػػانوف االنتخابػػات ، وأصػػبح مػػف المؤكػػد أف رؤسػػاء الػػوزراء السػػابقيف لػػف 

    (296).ر أو العمفيتوانوا عف وضع العقبات أماـ رشيد كراما فا الس
وبالفعؿ بدأت المعارضة لمحكومة تتضح مػف خػالؿ معارضػة سياسػة الػرئيس شػمعوف 
رأس السػػمطة التنفيذيػػة ، فقػػد بػػرزت معارضػػة حميػػد فرنجيػػة الػػذي أخػػذ يجمػػع المعارضػػيف 
محػاواًل إقنػػاعيـ بػ مريف ىمػػا : إتبػاع سياسػػة عربيػة بعيػػدة عػف االتجػػاه االنعزالػا الػػذي كػػاف 

مضى ، والثانا إيمانو بضرورة التعاوف الوثيؽ بػيف سػوريا ولبنػاف . وأمػا أحمػد  معروفًا فيما
األسعد عضػو المجمػس النيػابا فقػد جػاىر بمعارضػتو لمػرئيس شػمعوف وأعػرب عػف ذلػؾ فػا 
بياناتو ومؤتمراتو الصحفية ، وكذلؾ جاىر حسيف العوينا بمعارضػة الػرئيس شػمعوف ، وأمػا 

حافظػػا عمػػى عالقتيمػػا بػػالرئيس شػػمعوف انتظػػارًا لفرصػػة  عبػػد اع اليػػافا وصػػائب سػػالـ فقػػد
ذا كػػاف سػػاما الصػػمح قػػد صػػدـ مػػف األسػػمو  الػػذي  بتولييمػػا الػػوزارة خمفػػًا لرشػػيد كرامػػا ، واا

أسػػقطت بػػو وزارتػػو بػػالمجمس النيػػابا فانػػو ظػػؿ عمػػى عادتػػو فػػا تحػػيف الفرصػػة لمعػػودة إلػػى 
 .   (297)رئاسة الحكومة 

رت عمػػى أدائيػػا ، فقػػد بػػدأت الخالفػػات ت أث ػػعمػػى أيػػة حػػاؿ ، مػػرت الحكومػػة بمشػػكال
وقد ظمػت الصػحؼ المبنانيػة عمػى تنشب بيف رئيس الجميورية ورئيس وزرائو رشيد كراما ، 

جج ىذه الخالفات فمـ تترؾ فرصة إال وعمدت مف خالليا إلػى مياجمػة الػرئيس ؤ طوؿ الخط ت

                                 
بتاريخ 493، خطاب رقم  2جـ  3/  7/  227، ممف رقم  43فظة رقم ، مح 28، ميكروفيمم رقم نفسو  (944)

 م .9955أكتوبر  93بتاريخ  594، خطاب رقم  نفسو -:  وأيضاً  م .9955أكتوبر  8

 . 982 – 989سابق ، ص ص صدر : م ىصالح عبوش.  325، ص  3، ج مذكرات ساما الصمح (945)
 999، تقرير رقم  78/  935459: كود أرشيف رقم  (وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت  (946)

 م .9955سبتمبر  22بتاريخ 

 بتاريخ 929، تقرير رقم  4جـ  9/  7/  227، ممف رقم  49، محفظة رقم  27، ميكروفيمم رقم  نفسو (947)
 م .9955أكتوبر  29
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فمػف جمػع بػيف الػرجميف ،  وت جيج عالقتو برئيس الوزراء ، حيث كاف االختالؼ فى الرأى قػد
ر الداخميػة ، إلػػى تبػايف فػا وجيػات النظػػر مػو اختالفػات فػا الػرأي عمػى بعػػض التعيينػات واأل

كرامػػا معارضػػًا رشػػيد كػػاف إذ ،  (298)حػػوؿ السياسػػة الخارجيػػة والعالقػػات المبنانيػػة السػػورية 
اـ إلػى عمى طوؿ الخط لحمؼ بغداد واألحالؼ األجنبية بصفة عامة ، وكػاف يسػعى عمػى الػدو 

، فبعد زيارة قاـ بيا رئيس الحكومػة كرامػى إلػى  (299)عقد االتفاؽ الثنائا بيف لبناف وسوريا 
ـ صػرح عنػد عودتػو إلػى لبنػاف ب نػو سػيعمؿ عمػى عقػد اتفػاؽ 2999أكتػوبر  16سوريا فى 

ثنائى بيف سوريا ولبناف ، وىو ما انتقدتو الصحؼ المبنانية ، ورفضػو وزيػر الخارجيػة سػميـ 
مؤكدًا عمى أف كرامى انفػرد ببحػث أمػر يخػص السياسػة الخارجيػة دوف عممػو كػوزير لحود ، 

 . (290)لمخارجية ، وقد انتيى األمر ب ف رفض شمعوف عقد ىذا االتفاؽ 
والػذي  -عمى أثر التصريح الذي أدلى بو الرئيس شمعوف إلى وكالة األنبػاء العربيػة و 

ليساري فا البمداف العربيػة إذا لػـ تعمػد إلػى إف أمريكا لف تستطيع وقؼ االتجاه ا قاؿ فيو : "
تغيير سياستيا نحو العرب ، وأف لبناف لف يعقد صفقة أسمحة مع تشيكوسموفاكيا أو االتحػاد 
السػػوفيتا مثػػؿ صػػفقة مصػػر ، وأف الحمػػؼ التركػػا العراقػػا غيػػر كػػاؼ إذا لػػـ يقػػؼ بجانػػب 

ىاجمتو الصحؼ المبنانية ، وكػاف ممػا  -"  الحمؼ الدوؿ العربية الواقعة فيما وراء ذلؾ الخط
قالتػػو صػػحيفة " التمغػػراؼ " أف الػػرئيس شػػمعوف يطعػػف سياسػػة رئػػيس وزرائػػو كرامػػا ووزيػػر 

لحػػود ، وذلػػؾ بت ييػػده الحمػػؼ التركػػا العراقػػا ، وقػػد رد رئػػيس الػػوزراء عمػػى سػػميـ خارجيتػػو 
سػجؿ عمػا   الرئيس شمعوف فا حديث لنسػيب المتنػا صػاحب جريػدة التمغػراؼ جػاء فيػو : "

أننػػا لػػف أعقػػد حمفػػًا مػػع أي دولػػة أجنبيػػة ويػػدخؿ ضػػمف ىػػذا بطبيعػػة الحػػاؿ الحمػػؼ التركػػا 
العراقػػا ، وأف سياسػػتا صػػريحة ومػػوقفا واضػػح مػػف قضػػية تعزيػػز الدولػػة بالسػػالح ، فػػنحف 
نرحػب بػػو مػػف أي مكػػاف عمػػى شػػرط أف يػػاتا دوف شػػروط ، سػػواء مػػف االتحػػاد السػػوفيتا أو 

. ومف جانبو تساءؿ غساف تػوينا فػا جريػدة النيػار "  الصيف أو فرنساأو الواليات المتحدة 
شمعوف عما إذا كػاف مػف صػالحيات رئػيس الجميوريػة اإلدالء كميؿ عمى أثر حديث الرئيس 

                                 
 .نفسو  (948)
 65، خطاب رقم  5جـ  9/  7/  227، ممف رقم  42، محفظة رقم  28، ميكروفيمم رقم نفسو  (949)

 م .9955مارس  29بتاريخ

 . 339 – 326، ص ص  3، ج مذكرات ساما الصمح (959)
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 .  (292)بمثؿ ىذا الحديث 
وبرز الخالؼ مرة ثانية بيف رئيس الجميورية ورئيس الوزراء مػف خػالؿ األزمػة التػا 

اف حػػوؿ حػػادث اعتقػػاؿ الضػػابطيف السػػورييف المػػذيف أرسػػمتيما إدارة نشػػ ت بػػيف سػػوريا ولبنػػ
السػػورى اسػػتخبارات الجػػيش السػػوري سػػرًا إلػػى لبنػػاف الختطػػاؼ الضػػابطيف عضػػوي الحػػزب 

ىمػػػا إلػػػى لبنػػػاف عنػػػد أنصػػػار الحػػػزب عقػػػب اتياميمػػػا ؤ الػػػذي سػػػبؽ لجو االجتمػػػاعى القػػػومى 
وكػػذلؾ ، ف فػػا م موريتيمػػا ابطباالشػػتراؾ فػػا مقتػػؿ العقيػػد عػػدناف المػػالكا حيػػث فشػػؿ الضػػا

ألػؼ  90قبض عمييما مف قبؿ أنصار الحزب السوري القػوما ، واسػتولى رجالػو عمػى مبمػد 
إلػى سػوريا ولػـ يعػد الضػابطاف ليرة سورية قيمة المكاف ة لمقبض عمى الضابطيف اليػاربيف ، 

يد وزيػػر المبنػػانا ، وشػػ ءالسػػوري ورئػػيس الػػوزار  ءإال بعػػد اتصػػاالت جػػرت بػػيف رئػػيس الػػوزار 
نتيجػػة كػػاف الػػدفاع المبنػػانا تسػػميميما ، والخػػالؼ بػػيف شػػمعوف وكرامػػا فػػا ىػػذه الناحيػػة 

لسياسة التساىؿ التا يتبعيا الرئيس شمعوف نحو الحػزب السػوري القػوما ، وىػا السياسػة 
التا يرى فييا كراما مساسػًا شػديدًا بالعالقػات مػع سػوريا ، أمػا تسػاىؿ شػمعوف مػع الحػزب 

نمػػا إلػػى ت ييػػد بريطانيػػا لمحػػزب السػػوري  السػػوري القػػوما فػػال يرجػػع إلػػى اعتبػػارات وطنيػػة ، واا
 .   (291)القوما ، وذلؾ لمناىضة ىذا الحزب لممبادئ الشيوعية 

ومف األمور التا أثرت عمى الوزارة المسػمؾ الػذي سػمكو رشػيد كرامػا منػذ بدايػة حكمػو 
فتػػػو فحسػػػب بػػػؿ مراعيػػػًا وىػػػو التوجػػػو اإلسػػػالما السػػػنا ، ولػػػـ يكػػػف فػػػا ذلػػػؾ منقػػػادًا لعاط

لالعتبارات االنتخابية وخصوصًا فى منطقة طرابمس ، وأبدى تمسكًا بالمساواة بػيف المسػمميف 
والمسػػيحييف فػػى مختمػػؼ الوظػػائؼ ممػػا أدى إلػػى تػػ خير إصػػدار مراسػػيـ وأوامػػر التعيػػيف ، 

ة ، بينمػا وتعطيػؿ أعمػاؿ الدولػبػالقرارات فوجيت إليو االنتقادات فى العمف باإلبطػاء فػى البػت 
تكتمت العناصر المسيحية فى السر ضده متيمة إياه بالتعصػب الػدينى أو التطػرؼ . وجػاءت 
مسػػػ لة األكػػػراد لتمقػػػى بظالليػػػا عمػػػى عمػػػؿ الحكومػػػة ، والتػػػى تمثمػػػت فػػػى أف بعػػػض األكػػػراد 
المقيميف فى لبناف منذ مدة طويمة والذيف تعذر عمييـ الحصوؿ عمػى الجنسػية المبنانيػة فيمػا 

يموا عمػػى التجػنس بيػػا عػػف طريػػؽ بعػض السماسػػرة الػػذيف سػيموا ليػػـ ذلػػؾ مقابػػؿ مضػى تحػػا
قيدىـ كمارونييف وليس كمسمميف ، وكاف لػذلؾ أثػره السػه فػى األوسػاط اإلسػالمية وبخاصػة 

                                 
، ممف  49، محفظة رقم  27: ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (959)

 م .9955أكتوبر  29بتاريخ  929، تقرير رقم  4جـ  9/  7/  227رقم

 نفسو . (952)
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التػى دعػت إلػى عقػد االجتماعػات واالحتجػاج عمػى تنصػير المسػمميف . ولمػا و المتطرفة منيا 
ؿ أنيػػـ بػػيف الخمسػػة يػػمعػػروؼ عػػددىـ بالضػػبط ، والػػذى قكانػػت مسػػ لة ىػػؤالء األكػػراد الغيػػر 

والعشػػرة إالؼ مسػػ لة قديمػػة ترجػػع إلػػى أكثػػر مػػف ثالثػػيف عامػػا ويرجػػع عػػدـ البػػت فييػػًا إلػػى 
االعتبارات الطائفية المعروفة مف حيث زيادة عدد طائفة عمى األخرى ، فقد كاف اتجػاه رشػيد 

ء األكػػراد المسػػمميف بػػالتجنس بالجنسػػية أى السػماح ليػػؤال -كرامػى إلػػى حميػػا طبقػػًا لمقػػانوف 
معارضًا لالتجاه المسػيحى فػى مثػؿ ىػذه المسػ لة الشػائكة والتػى وقفػت  -كمسمميف  المبنانية

 (293)وغيرىـ بالجنسية المبنانية .  فحائاًل دوف تجنيس اآلؼ مف الالجئيف الفمسطينيي
يحية وخصوصػًا وأما مس لة إعانة المػدارس الخاصػة ، فقػد كػاف اتجػاه العناصػر المسػ

المارونية ب ف تخصص الدولة إعانة قدرىا مميوف ليرة سنويًا كفرؽ رواتب لمدرسا المػدارس 
االبتدائيػػة والمجانيػػة وكميػػا تقريبػػًا مسػػيحية ، وكانػػت العناصػػر المارونيػػة قػػد انتيػػزت فرصػػة 

ودارت أزمة إضراب المعمميف ونظر المجمس النيابى فى قانونيـ الجديد لمتقػدـ بيػذا الطمػب ، 
مناقشة المس لة فى المجمس النيابى بطبيعة الحػاؿ عمػى الصػعيد الطػائفى ، وقػد ظيػر اتجػاه 
رشػػيد كرامػػى واضػػحًا بعػػدـ الموافقػػة عمػػى االعتمػػاد المطمػػوب وتبنيػػو القتػػراح قدمػػو عبػػد اع 

ؽ المجمػس النيػابى عمػى اليافا بتشكيؿ لجنة لدراسة الموضوع خالؿ ثالثة أشػير ، وقػد صػد  
صػوتًا ، وقػد أدى ىػذا إلػى غضػب المسػيحييف . ثػـ إف  29صػوتًا ضػد  29اح ب غمبية االقتر 

كرامػػى خػػالؿ توليػػو الحكػػـ لػػـ يمػػؽ عونػػًا مػػف زعمػػاء المسػػمميف لعػػدة أسػػباب ، منيػػا تيػػافتيـ 
عمى رئاسة الوزارة وخشػيتيـ مػف أف يتيمػوا بالتعصػب ، وذلػؾ عػالوة عمػى عوامػؿ الخالفػات 

ائؿ مػف بينيػا مسػ لة قػانوف اإلفتػاء واألوقػاؼ التػى واجيػت الشخصية بصػدد كثيػر مػف المسػ
رشػػيد كرامػػى فػػى مسػػتيؿ حكمػػو وغيرىػػا مػػف المسػػائؿ التػػى بػػدت إثارىػػا داخػػؿ الػػوزارة نفسػػيا 
وأدت إلػػى االنقسػػاـ فػػى الػػرأى داخميػػا ، وصػػاحب كػػؿ مػػا تقػػدـ فتػػور المعارضػػة ضػػد الػػرئيس 

طرؽ عمى تصفية بعػض الخالفػات مػع شمعوف الذى انتيز الفرصة لمعمؿ ولو مؤقتًا بشتى ال
كثيػػر مػػف معارضػػيو ، ومػػف بيػػنيـ حميػػد فرنجيػػة . وزاد مػػف أزمػػة رشػػيد كرامػػى داخػػؿ لبنػػاف 
موقؼ المسئوليف السورييف منو ، والذيف كانوا يوجيوف لو ولحكومتو المـو مما أضػعؼ ثقػة 

ؿ السياسػية أو األوساط اإلسالمية المبنانية فى قدرتو عمى الوصوؿ إلػى حػؿ ألى مػف المسػائ
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 (299).تصادية المعمقة بيف سوريا ولبنافاالق
وجػػاءت أزمػػة الػػبالغ السػػعودى المبنػػانى إثػػر المفاوضػػات التػػى أجراىػػا وزيػػر الخارجيػػة 
المبنػػانى سػػميـ لحػػود ، والػػذى نشػػر بصػػحيفة النيػػار المبنانيػػة قبػػؿ إصػػداره رسػػميًا ، وجػػاء 

الػػدخوؿ فػػى حمػػؼ  ـكيما بمبػػدأ عػػدفيػػو:"أما فػػى موضػػوع األحػػالؼ فقػػد أعمػػف الجانبػػاف تمسػػ
خػػر ، محافظػػة عمػػى وحػػدة الصػػفوؼ وتقيػػدًا ب ىػػداؼ جامعػػة إبغػػداد ، أو أى حمػػؼ أجنبػػا 

الدوؿ العربية وميثاؽ الضماف الجماعى العربى" ، وىو مػا اعتػرض عميػو الػرئيس شػمعوف ، 
اس أف وحاوؿ إقناع رئيس الوزراء ووزير الخارجية بحذؼ ىذه الفقػرة مػف الػبالغ ، عمػى أسػ

سػػاءة لمعالقػػات بػػيف البمػػديف ، وقػػد  الػػنص عمػػى حمػػؼ بغػػداد بالػػذات فيػػو مسػػاس بػػالعراؽ واا
رفض رئيس الوزراء ووزير الخارجية ذلؾ وتمسكا بموقفيما ، حيث أكػد رئػيس الػوزراء عمػى 

،  (299)شػمعوف كميػؿ أنو مستعد إذا لـز الحاؿ لتقديـ استقالتو احتجاجًا عمى موقؼ الرئيس 
ـ بعػػد أف أصػػرت السػػعودية مػػف جانبيػػا 2996مػػارس  6غ بػػدوف تعػػديؿ فػػى وقػػد صػػدر الػػبال

 . (296)أيضًا عمى عدـ التعديؿ 
عمى أية حاؿ ،  كانت وزارة رشيد كرامى ىدفًا لميجمات المستمرة مف الػداخؿ والخػارج 
أما مف الداخؿ فقد جاءت اليجمػات المباشػرة والغيػر مباشػرة مػف الرؤسػاء السػابقيف والنػواب 

ريف والطوائػػؼ المسػػيحية بصػػفة خاصػػة ، وأمػػا مػػف الخػػارج فقػػد جػػاء الضػػغط مػػف المسػػتوز 
ومػػف ، بريطانيػػا والواليػػات المتحػػدة ، وكػػاف ضػػغط بريطانيػػا أشػػد أثػػرًا عمػػى الػػرئيس شػػمعوف 

عامػة ىػو قمػة تقػديرىـ سػواء بصػفة وامؿ ضعؼ مركز الوزارة لػدى المسػمميف والمسػيحييف ع
أف الطائفيػة لعبػت دورًا ، كمػا صر التى شػكؿ منيػا وزارتػو لكفاءة رشيد كرامى أو لمقدرة العنا

ثـ إف الرئيس شمعوف وبايحاء مف السفارة البريطانية فى بيػروت ،  (297) ميمًا فى استقالتيا
اتجػػو نحػػػو الػػػتخمص مػػػف حكومػػػة رشػػػيد كرامػػى بسػػػبب معارضػػػة كرامػػػى المسػػػتمرة لسياسػػػة 

لبنػػاف إلػػى حمػػؼ بغػػداد أو أيػػة  األحػػالؼ ودأبػػو عمػػى التصػػريح فػػى كػػؿ مناسػػبة بعػػدـ انضػػماـ

                                 
 نفسو . (954)

بتاريخ  59، تقرير رقم  4جـ  9/  7/  227، ممف رقم  49، محفظة رقم  27، ميكروفيمم رقم  نفسو (955)
 م .9956مارس 2

بتاريخ  56، تقرير رقم  5جـ  9/  7/  227رقم  ، ممف 42، محفظة رقم  28، ميكروفيمم رقم نفسو  (956)
 م .9955مارس 6

 م .9955مارس  29بتاريخ  65، تقرير رقم  نفسو (957)
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أحػػالؼ أجنبيػػة أخػػرى ، ثػػـ موقفػػو مػػف شػػركة بتػػروؿ العػػراؽ البريطانيػػة ، وممػػا عػػزز ىػػذا 
االتجاه لدى الرئيس شمعوف موقؼ رشيد كرامى مػف التعيينػات فػى مناصػب الدولػة المختمفػة 

صراره عمى مراعاة النسبة المخصصة لطائفػة المسػمميف السػنة ، وىػو مػا اسػتغمو شػ معوف واا
د كرامػػى وت ليػػب العناصػػر المسػػيحية عميػػو ، وزاد مػػف رشػػيإللصػػاؽ تيمػػة التعصػػب الػػدينى ب

اتجػاه شػػمعوف كمػا أف شػقة الخػالؼ بػيف شػمعوف وكرامػى أزمػػة الػبالغ المبنػانى السػعودى ، 
تحػت سػػتار الحاجػة إلػى وزارة قوميػػة تسػتطيع حمػػؿ العػبء الممقػػى كػػاف تػ ليؼ وزارة جديػدة ل

ليكػػوف ىػػدفيا األوؿ العمػػؿ عمػػى تسػػوية وضػػع العػػراؽ إزاء بػػاقى الػػدوؿ  عمػػى لبنػػاف حينئػػذ ،
 . (298)العربية ، وبذؿ الجيد إلحياء ميثاؽ العمؿ الجماعى العربى تحت ستار جمع الشمؿ 

أثػػرت ىػػذه المشػػاكؿ التػػى تعرضػػت ليػػا حكومػػة رشػػيد كرامػػى عمػػى أداء الحكومػػة وقػػد 
مج الػذى وضػعو كرامػى يػـو أف شػكؿ وزارتػو بالنسبة لممػواطف ، ولػـ تمكنيػا مػف تنفيػذ البرنػا

سػػػواء  مػػػف الناحيػػػة االقتصػػػادية أو االجتماعيػػػة أو غيرىػػػا مػػػف األمػػػور التػػػى تيػػػـ المػػػواطف 
المبنػػانى ، لػػذلؾ حػػدثت حركػػة إضػػرابات ضػػد الحكومػػة ، والتػػى كػػاف أىميػػا مطالػػب معممػػى 

الى اعتبػػر ىػػذا وبالتػػ (299)المػػدارس الخاصػػة واإلضػػراب الشػػامؿ الػػذى أعمنػػوه لنيػػؿ مطػػالبيـ ،
فشػػاًل لمحكومػػة ، ىػػذا عمػػى الػػرغـ مػػف أف الحكومػػة لػػـ تػػتح ليػػا فرصػػة العمػػؿ كػػى تحقػػؽ 

ـ ، وتقػػػدمت الحكومػػػة 2999سػػػبتمبر  29برنامجيػػػا فقػػػد تػػػـ تشػػػكيؿ ىػػػذه الحكومػػػة فػػػى 
ـ بعػد أف أجمػع أربعػة مػف الػوزراء ىػـ فػؤاد غصػف وسػميـ 2996مػارس  29باستقالتيا فى 

كاؼ عمػػى التقػػدـ باسػػتقالتيـ إلػػى رئػػيس الػػوزراء ، وىػػو مػػا لحػػود وجػػورج عقػػؿ وجوزيػػؼ سػػ
كمت وحتػػى اضػػطره إلػػى تقػػديـ اسػػتقالة الػػوزارة ، وبالتػػالى لػػـ يطػػؿ بقػػاء الػػوزارة منػػذ أف ُشػػ

بػذلؾ .  (260)استقالتيا سوى ستة أشير ، وىى فترة ال تتيح ألى حكومة أف تحقؽ برنامجيا 
ليػافى تكػويف الػوزارة الجديػدة ، حيػث تمكػف ا استقالت حكومػة رشػيد كرامػى ، وتػولى عبػد اع

، وتقػػدـ ببيانػػو إلػػى المجمػػس النيػػابا لنيػػؿ الثقػػة ،  )*(مػػارس مػػف تشػػكيؿ الحكومػػة 29فػػى 
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: عبد اهلل اليافي رئيسًا ووزيرًا لمداخمية ، وصائب سالم وزير دولة ، واألمير مجيد  مف لحكومةاشكمت  )*(
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صػػالحاتيا فػػا سػػبيؿ المػػواطف المبنػػانا ، وتعػػديؿ  متحػػدثًا عػػف السياسػػة الداخميػػة لمحكومػػة واا
السياسػة الخارجيػة مؤكػدًا  عضوًا ، وتحدث عف 88قانوف االنتخابات بزيادة عدد النواب إلى 

جامعػة الوتحقيؽ أىػداؼ ميثػاؽ ، أجنبية  ؼأحالأو أى عمى عدـ انضماـ لبناف لحمؼ بغداد 
، وقػػد نالػػت الحكومػػة الثقػػة  (262)العربيػػة ومعاىػػدة الػػدفاع المشػػترؾ والتعػػاوف االقتصػػادي 

 .   (261)صوتيف وامتناع صوتًا  29صوتًا مقابؿ  19ب غمبية 
ت الحكومة إلى عقد مجموعة اجتماعات إلنجاز كؿ مشػروعات ومع بداية عمميا عمد

القوانيف التا وردت فا البياف الوزاري ، والتا كاف اليافا قد وعد بيا فا خػالؿ شػيريف مػف 
تاريخ البياف الوزاري ، وكاف أوؿ ىذه المشروعات مشروع تعػديؿ قػانوف االنتخابػات ، والػذي 

حالتػػو إلػػى ا ،  (263)ـ 2996أبريػػؿ  13لمجمػػس النيػػابا فػػا تمكنػػت الحكومػػة مػػف إنجػػازه واا
نائبػػػًا ، وتقسػػػيـ  99نائبػػػًا بػػػداًل مػػػف  88وأىػػػـ مػػػا جػػػاء فيػػػو : تحديػػػد عػػػدد النػػػواب بعػػػدد 

دائرة انتخابية ، وقد جاء فا أسباب التعديؿ : الرغبة فػا زيػادة  18الجميورية المبنانية إلى 
فسػاح المجػاؿ الختيػار عدد النواب وتعزيػز المجمػس النيػابا بعناصػر جديػدة مػف الشػب اب ، واا

العناصر الصالحة عند تشكيؿ الوزارات . ومف المشاريع التا حرصت الحكومة عمػى إخراجيػا 
الحكومػة وأحالتػو إلػى المجمػس النيػابا  وكاف مشروع قانوف التنظػيـ القضػائا ، والػذي أعدتػ

خمسػػة اإلبقػػاء عمػػى مجمػػس القضػػاء األعمػػى بعمػػى ـ وقػػد احتػػوى 2996أبريػػؿ  30بتػػاريخ 
 .   (269)أعضاء فقط ، وتعزيز حصانة القضاة والتخفيؼ مف بعض العقوبات القصوى 

وحاًل لمشكمة معمما المدارس الخاصة تقدمت الحكومة بقػانوف المعممػيف إلػى مجمػس 
                                                                                    

، وجورج حكيم وزيرًا لالقتصاد والتربية الوطنية ، وسميم أرسالن وزيرًا لمدفاع ، وجورج كرم وزيرًا لممالية 
لحود وزيرًا لمعدلية ، وجورج سكاف وزيرًا لمزراعة ، والدكتور نزيو البزري وزيرًا لمصحة واإلسعاف 

ميل البستاني وزيرًا لألشغال والتصميم .  والشئون االجتماعية ، وا 

 753، ممف رقم  37، محفظة رقم  25: ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية ) اإلدارة العربية ( (969)
خطاب ) سفارة مصر ببيروت ( :  نفسو:  وأيضاً  م .9956مارس  29، مذكرة بتاريخ  2جـ  3/  86/

 م .9956مارس  39بتاريخ  998رقم 

 م .9956مارس  29بتاريخ  29برقية رقم : ) سفارة مصر ببيروت ( نفسو (962)

بتاريخ  298، خطاب رقم  2جـ  3/  7/  227، ممف رقم  43، محفظة رقم  28 ، ميكروفيمم رقم نفسو (963)
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 بتاريخ 49، خطاب رقم  5جـ  9/  7/  227، ممف رقم  42، محفظة رقم  28، ميكروفيمم رقم  نفسو (964)
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ـ ، وقػػػد وافػػػؽ المجمػػػس عمػػػى القػػػانوف ، ولكػػػف الحػػػظ 2996ابريػػػؿ  30النػػػواب فػػػا يػػػـو 
ألثػر لػدى أصػحاب المػدارس الخاصػة بالقػاء أعبػاء المعمموف أف ىذا القانوف سي تا بعكس ا

ماليػة باىظػة عمػى مدارسػيـ ، ولمػا كانػػت أكثريػة المػدارس الخاصػة مسػيحية كاثوليكيػة فقػػد 
أبػػػدت األوسػػػاط الدينيػػػة المارونيػػػة والكاثوليكيػػػة اىتمامػػػًا بػػػاألمر ، وكػػػاف ليػػػذا صػػػداه داخػػػؿ 

ـر وسػميـ لحػود معالجػة المسػ لة الحكومة إذ حػاؿ اثنػاف مػف الػوزراء الموارنػة وىمػا جػورج كػ
عمػػى الصػػعيد الطػػائفا فبػػادرا بػػاعالف موافقػػة الحكومػػة عمػػى دفػػع إعانػػة المػػدارس الخاصػػة 

ـ ، وقد ثار رئيس الوزراء ليػذا 2997 – 2996ألؼ ليرة فا ميزانية  300وقدرىا مميوف و
نػػاء التصػػرؼ الػػذي لػػـ يسػػت ذف فيػػو ، وكػػادت تقػػع أزمػػة حػػادة فػػا داخػػؿ مجمػػس الػػوزراء أث

ـ وأمكف تدارؾ الموقؼ بت جيؿ البت فا منع اإلعانػة ريثمػا 2996أبريؿ  19انعقاده فا يـو 
تتفػرغ المجنػػة المختصػة بدراسػػتيا مػػع تقػديـ تقريرىػػا عػف الموضػػوع ، وعمػػى أثػر إصػػدار ىػػذا 

مػػػايو  9ـ انعقػػػد فػػػا المقػػػر البطريركػػػا المػػػارونا بتػػػاريخ 2996أبريػػػؿ  30القػػػانوف فػػػا 
مف بعض أسػاقفة ومطارنػة الموارنػة والكاثوليػؾ وأصػدروا قػرارًا باضػراب ـ لجنة مؤلفة 2996

حمؿ ـ احتجاجػػًا عمػػى صػػدور القػػانوف الػػذي سػػيُ 2996مػػايو  9مدارسػػيـ ابتػػداء مػػف يػػـو 
مدارسيـ ب عباء مالية ، وىذا القرار فيػو إحػراج لمحكومػة بوضػعيا أمػاـ مشػكمة تتسػـ بطػابع 

البعيػػػد فػػػا األوسػػػاط المبنانيػػػة فعقػػػدت الطوائػػػؼ طػػػائفا ثػػػـ إف قػػػرار اإلضػػػراب كػػػاف لػػػو أثػػػره 
اإلعانػػة التػػا  عطػػالبوا فيػػو بتوزيػػ تماعػػاً جااإلسػػالمية بزعامػػة رشػػيد كرامػػا وحسػػيف العػػوينا 

قررتيا الحكومة عمى المػدارس الخاصػة مناصػفة بػيف المعاىػد اإلسػالمية والمسػيحية ، عمػى 
. وقد عمػدت الحكومػة إلػى مواجيػة  أف تقـو الحكومة باعداد مشروع لت ميـ التعميـ االبتدائا

اإلضراب وحصره فا أضيؽ الحدود بعػد أف بينػت محاولػة بعػض خصػوميا اسػتغاللو سياسػيًا 
ض البالد لحالة خطيرة مف الفوضػى والخػروج عمػى النظػاـ ، وكػاف مػف بػيف عر  عمى نحو قد يُ 

التػػراخيص  مػػايو اإلنػػذار بسػػحب 29التػػدابير التػػا بحثيػػا مجمػػس الػػوزراء فػػا اجتماعػػو يػػـو 
 بالممنوحػػة لممػػدارس األجنبيػػة المضػػربة ، وقػػد انتيػػى الموقػػؼ بعػػدوؿ المػػدارس عػػف اإلضػػرا

ـ عمػى أسػاس خطػابيف متبػادليف 2996مايو  26والعودة إلى فتح أبوابيا لمدراسة بداية مف 
بيف رئيس المجنة األسقفية وسميـ لحػود وزيػر التربيػة الػذي تضػمف خطابػو : تعيػد الحكومػة 

شػروع قػانوف يحػدد المسػاعدة الماليػة لممػدارس االبتدائيػة الخاصػة بصػورة نيائيػة ، بتقديـ م
وتعيػػد الحكومػػة بػػ ف تقػػدـ خػػالؿ سػػتة أشػػير مشػػروع قػػانوف إخػػر يػػؤمف التعمػػيـ المجػػانا 
واإللزامػػا لكػػؿ طالػػب لبنػػانا فػػا مرحمػػة الدراسػػة االبتدائيػػة إذا لػػـ توافػػؽ السػػمطة التشػػريعية 
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 .  (269)شار إلييا عمى المساعدة المالية الم
وجاءت قضية العماؿ لتدفع الحزب االشػتراكا التقػدما فػا احتفاليػة لػو فػا أوؿ مػايو 

ـ إلى توجيو االتيامػات لمحكومػة عمػى سياسػتيا الداخميػة ، فقػد تػـ مطالبػة الحكومػة 2996
يجاد فر  عمؿ لمعاطميف ، وأف يصبح العامؿ شريكًا لصػاحب العمػؿ  صبتنفيذ قانوف العمؿ ، واا

البة الحكومة بالعمؿ عمػى الحػد مػف ارتفػاع تكػاليؼ المعيشػة ، وأف يكػوف التعمػيـ مجانػًا ومط
ب خػر سياسػة الحكومػة تجػاه الزلػزاؿ الػذي وقػع بمبنػاف و جػاءت ، كما  (266)فا جميع مراحمو 

ؼ فييػػا عبػد اع اليػػافا حكومتػو لتمقػا بظالليػػا عمػى الحكومػػة ، قراىػا عشػية الميمػػة التػا أل ػ
ىػذه القػرى مػف أىػـ مػا اشػتمؿ عميػو البيػاف الػوزاري الػذي تقػدـ بػو عبػد اع  فقد كػاف تعميػر

اليػػافا لنيػػؿ الثقػػة لحكومتػػو يػػـو أف شػػكميا ، ولكػػف وجيػػت لمحكومػػة اتيامػػات بالتقصػػير فػػا 
يونيػو  9ىذا المجػاؿ . لػذلؾ تعرضػت الحكومػة ألزمػة عنيفػة طػواؿ األسػبوع الػذي سػبؽ يػـو 

القػػرى وكػػاف النائػػب نعػػيـ ىػػذه فػػا تعميػػر تيا ا سياسػػـ عنػػدما ىػػاجـ المجمػػس النيػػاب2996
ـ باسػتجواب لمحكومػة عػف سياسػة التعميػر التػا يػرأس 2996مايو  12قد تقدـ فا  غبمغب

. ورغػػـ نيػػؿ الحكومػػة الثقػػة مػػف  (267)يػػؿ البسػػتانا وزيػػر األشػػغاؿ بالحكومػػة إممصػػمحتيا 
خصوص قضػية الكيربػاء فػا المجمس النيابا إثر االستجواب الذي تقدـ بو النائب بيير إده ب

 29أصػػوات وامتنػػاع  6صػػوتًا ضػػد  29ب غمبيػػة ضػػعيفة وصػػمت إلػػى ـ ، 2996مػػايو  32
 .  (268)صوتًا ، فاف ىذه الثقة أظيرت أف الحكومة فا أزمة حقيقية 

بدأت الوزارة تتفكؾ مػف داخميػا ، فعمػى أثػر سياسػة التعميػر التػا انتيجتيػا ، وبالفعؿ 
زاؿ ، قدـ وزير الخارجية سميـ لحود ووزير الػدفاع مجيػد أرسػالف الحكومة تجاه ما خربو الزل

اسػػتقالتيما مػػف الػػوزارة ، وذكػػر الػػوزيراف فػػا كتػػاب اسػػتقالتييما الػػذي بعثػػا بػػو إلػػى عبػػد اع 
يف عػف سياسػة الحكومػة الخاصػة بشػئوف التعميػر وال ياليافا رئيس الوزراء ب نيما غير راض
لتػػا يشػػرؼ عمييػػا إميػػؿ البسػػتانا وزيػػر األشػػغاؿ ، وقػػد يوافقػػاف عمػػى سياسػػة إدارة التعميػػر ا

                                 
 نفسو . (965)

 م .9956مارس  29بتاريخ  65، خطاب رقم  نفسو (966)

 م .9956يونية  6، بتاريخ ىراـ األ (967)
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جاءت االستقالة بعد أف سمع النائباف عف اجتماع عقده نػواب المعارضػة فػا مجمػس النػواب 
، وقػد أكػد  (269)والذي اتفقوا فيو عمى مياجمة الحكومة فا الجمسػة التػا سػيعقدىا المجمػس

يونيػػو  9س الػػوزراء فػػا يػػـو األميػػر مجيػػد أرسػػالف فػػا خطػػاب اسػػتقالتو الػػذي وجيػػو لػػرئي
ـ ب نو لـ يعد يتمكف مف متابعة تحمؿ مسئولياتو فا الحكـ بسػبب سػوء إدارة سياسػة 2996

باسـ الكتمة الدستورية التػا ينتمػا  اً ، وأما الوزير سميـ لحود فقد صرح متحدث (270)التعمير 
ة الػذيف أجمعػوا عمػى إلييا الوزير المذكور ب ف الوزير قدـ استقالتو تضامنًا مع أعضاء الكتم

حيث كاف النائباف ماروف كنعاف وجػاف لحػود قػد اجتمعػا بػالوزير ، رفض منح الثقة لمحكومة 
ـ وأبمغاه بقرار الكتمة فا الوزارة ورد الوزير بػابالغ حزبػو 2996يونيو  9سميـ لحود فا يـو 

 .  (272)بتضامنو معيـ فا قرار سحب الثقة مف الحكومة 
ف نواب الكتمة المستقمة ونػواب الكتمػة الديمقراطيػة وعػددىـ ـ أعم2996يونيو  6وفى 

عشرة أعضػاء أى ربػع أعضػاء المجمػس النيػابى بعػزميـ عمػى مطالبػة رئػيس الػوزراء باقالػة 
إميؿ البستانى مف منصبو كرئيس لمصػمحة التعميػر ، إذ أف الحممػة التػى شػنيا النػواب عمػى 

زيػرًا لألشػغاؿ ولكػف بسػبب فشػمو كػرئيس الحكومة لػـ تكػف راجعػة إلػى كػوف إميػؿ البسػتانى و 
لمصمحة التعمير ، لذلؾ أصبح مف المتوقع أف يزداد الموقؼ الوزارى تعقيدًا فى الػبالد بسػبب 

، ألنػو ال يمكػف لػرئيس الحكومػة السػابقتيف االتجاه الذى بدا مػف نػواب الكتمتػيف البرلمػانيتيف 
ىنػػاؾ مػػا ـ يكػػف شػػمعوف ، ولػػ كميػػؿأف يتعيػػد بتحقيػػؽ ذلػػؾ المطمػػب بػػدوف موافقػػة الػػرئيس 

إميػػؿ البسػػتانى مػػف منصػػبو لػػوزير المموافقػػة عمػػى إقالػػة رئػػيس الجميوريػػة يػػوحى باسػػتعداد 
 .   (271)فى البالد كرئيس لمصمحة التعمير 

وعمػػى أثػػر تقػػديـ الػػوزيريف السػػتقالتييما دعػػا عبػػد اع اليػػافا مجمػػس الػػوزراء إلػػى 
البسػتانا وزيػر األشػغاؿ إقنػاع المجمػس  اجتماع عاجؿ لمنظر فػا الموقػؼ حيػث حػاوؿ إميػؿ

باسناد مياـ وزير الدفاع ووزير الخارجية إلى أي وزير إخر ، عمػى أف يجػري تعػديؿ لمػوزارة 

                                 
 م .9956يونية  6، بتاريخ  ألىراـا (969)

 992 ، خطابرقم 78/  935459: كود أرشيف رقم  يروت (وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر بب (979)
 م .9956يونية  9بتاريخ 

 م .9956يونية  6، بتاريخ  األىراـ (979)

 م .9956يونية  7، بتاريخ نفسو  (972)
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فا المستقبؿ ، ولكف اقتراحو لـ يحظ بالت ييد ، وفور انتياء االجتمػاع توجػو عبػد اع اليػافا 
شػػاور معػػو فػػا الموقػػؼ الػػوزاري ، إلػػى رئػػيس الجميوريػػة وقػػدـ إليػػو اسػػتقالة الػػوزيريف ، وت

وأذيع عف تقديـ اليػافا السػتقالة وزارتػو ، ولكػف الػرئيس شػمعوف رفػض االسػتقالة ، ورفػض 
. ولمػا كػاف الدسػتور المبنػانا يػنص عمػى إمكانيػة طػرح الثقػػة  (273)كػذلؾ اسػتقالة الػوزيريف 

شػمعوف إقنػاع  فػا أحػد الػوزراء دوف الحاجػة إلػى طػرح الثقػة بػالوزارة ب كمميػا ، لػذلؾ حػاوؿ
اليػػافا بمواجيػػة المجمػػس النيػػابا وطػػرح الثقػػة بػػوزير األشػػغاؿ إميػػؿ البسػػتانا وحػػده ، كمػػا 
حاوؿ بعض النواب دفع اليافا إلى ذلؾ مؤكديف دعميـ لو ، ولكف اليافا رفػض ذلػؾ وصػمـ 

والمعارضػػػيف مػػػف النػػػواب فرصػػػة الجميوريػػػة عمػػػى اسػػػتقالة حكومتػػػو حتػػػى ال يتػػػيح لػػػرئيس 
سػاما الصػمح فػا حكومػة رة ومحاولػة إسػقاطيا فػا المجمػس مثممػا حػدث مػع مياجمة الػوزا

 .  (279)ـ 2996مف عاـ مارس 
ـ ، وكػاف عبػد اع اليػافا يتوقػع ذلػؾ ، 2996يونيػو  6سػقطت الحكومػة فػا ، بػذلؾ 

مؤكدًا عمى أنػو يتػوجس خيفػة مػف  2996مايو  30فقد تحدث مع السفير المصري فا يـو 
عوف بوزارتػػو فػػا شػػير يونيػػو مػػف العػػاـ نفسػػو ، وخػػالؿ الػػدورة احتمػػاؿ إطاحػػة الػػرئيس شػػم

يونيػػو  18مػػدة مػػف أوؿ يونيػػو إلػػى الاالسػػتثنائية لممجمػػس النيػػابا التػػا تقػػرر فتحيػػا فػػا 
، وأف الػػرئيس شػػمعوف لػػف ينتظػػر حتػػى بػػدء الػػدورة العاديػػة الجديػػدة فػػا أكتػػوبر ـ 2996
يػابا أبعػد أثػرا مػف إسػقاطيا خػالؿ ـ باعتبار أف إسقاط الوزارة عف طريؽ المجمػس الن2996

يػـو ب. وقد كػرر اليػافا األسػباب أثنػاء زيػارة السػفير لػو قبػؿ االسػتقالة  (279)عطمة المجمس 
. وجػػػاءت أسػػػباب االسػػػتقالة  (276)واحػػػد ، وذلػػػؾ لعػػػدـ ارتيػػػاح الػػػرئيس شػػػمعوف لسياسػػػتو 

عمػػػى  لتتحػػػدث عػػػف ازديػػػاد تكتػػػؿ النػػػواب الػػػراغبيف فػػػا الػػػتخمص مػػػف إميػػػؿ البسػػػتانا خوفػػػاً 
مصػػالحيـ الخاصػػة فػػا منػػاطقيـ االنتخابيػػة نتيجػػة سياسػػتو فػػا تعميػػر القػػرى التػػا نكبيػػا 
الزلػػزاؿ ، ورفػػض األميػػر مجيػػد أرسػػالف لسياسػػة البسػػتانا فػػا تعميػػر المنػػاطؽ التػػا تيػػـ 

                                 
 م .9956يونية  8، بتاريخ نفسو  (973)

 992طابرقم، خ 78/  935459: كود أرشيف رقم  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (974)
 م .9956يونية  9بتاريخ 

 بتاريخ 94، خطاب رقم  5جـ  9/  7/  227، ممف رقم  42، محفظة رقم  28، ميكروفيمم رقم  نفسو (975)
 م .9956أول يونية 

 م .9956يونية  9بتاريخ  992، خطابرقم  78/  935459، كود أرشيف رقم  نفسو (976)
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منافسة كماؿ جنبالط ، وازدياد خوؼ شػمعوف مػف الدعايػة التػا أخػذ ببثيػا البسػتانا لنفسػو 
فا القرى والتا أخذت مجراىا إلى الصحؼ ، ىذا مع مػا لمبسػتانا مػف  بيف الطبقات الشعبية

طمػػػوح فػػػا رئاسػػػة الجميوريػػػة ، وكػػػذلؾ ازديػػػاد الضػػػغط الفرنسػػػا لمػػػتخمص مػػػف البسػػػتانا 
 .   (277)التجاىو نحو شراء مرف  بيروت أو ت ميمو وىو ما يضر بالمصالح الفرنسية 

ـ فػا اسػتقباؿ 2996يونيػو  6ومع استقالة الحكومة بدأ كميؿ شمعوف بعد ظير يـو 
وفػا   (278)الساسة وممثما الكتؿ النيابية لدراسة الموقؼ والبحث فا تشكيؿ الوزارة الجديدة 

اليػافا لتشػكيؿ الػوزارة الجديػدة ليبػدأ بعػدىا عبػداع شػمعوف إلػى كميؿ يونيو عيد الرئيس  7
ضػـ معظػـ أعضػاء اليافا فا مشاوراتو ، حيث كػاف مػف المعتقػد أف الػوزارة الجديػدة سػوؼ ت

،  )*(. وبالفعؿ تـ تشكيؿ الحكومػة(279) مة مع إجراء تعديالت فا مناصب قميمةيالوزارة المستق
. وفػػا بيانػػو الػػوزاري أكػػد عمػػى نفػػس مػػا جػػاء (280)ـ 2996يونيػػو  8والػػذي أعمػػف فػػا يػػـو 

 ، ومؤكػدًا عمػى الخطػوط الرئيسػيةالسػابقة بالبياف الوزاري الذي تقدـ بو عقب تشػكيؿ وزارتػو 
. وكػػاف اليػػافا قػػد أكػػد  (282)بػػالزلزاؿ أصػػيبت لسياسػػة حكومتػػو التعميريػػة فػػا المنػػاطؽ التػػا 

كػػاف قػػد لمسػػفير المصػػري بعػػد تشػػكيمو الػػوزارة ب نػػو لػػف يحيػػد عػػف سياسػػتو الخارجيػػة والتػػا 
حػػددىا فػػا بيػػاف وزارتػػو السػػابقة ، وخصوصػػًا فيمػػا يتعمػػؽ بحمػػؼ بغػػداد واألحػػالؼ العسػػكرية 

نػػواب خمسػػة مػػف النائبػػًا ومعارضػػة  30الػػت الحكومػػة الثقػػة ب غمبيػػة ، وقػػد ن (281)خػػرى األ

                                 
يونية  6بتاريخ  2999، مذكرة برقم  78/  935459رقم  : كود أرشيف نفسو ) اإلدارة العربية ( (977)

 م .9956يونية  9بتاريخ  992: خطابرقم  نفسو ) سفارة مصر ببيروت (وأيضًا : م .9956
 م . 9956يونية  7، بتاريخ األىراـ  (978)

 م .9956يونية  8، بتاريخ  نفسو (979)

داخمية والتصميم ، وصائب سالم وزير دولة ، واألمير : عبد اهلل اليافي رئيسًا ووزيرًا لمشكمت الوزارة مف  )*(
مجيد أرسالن وزيرًا لمدفاع ، وجورج كرم وزيرًا لممالية واالقتصاد ، وألفريد نقاش وزيرًا لمعدلية ، وفؤاد 
غصن وزيرًا لمتربية الوطنية والبريد والبرق والياتف ، وسميم لحود وزيرًا لمخارجية ، وجوزيف سكاف وزيرًا 

ة ، ونزيو البزري وزيرًا لمصحة العامة والشئون االجتماعية ، ومحمد صبرا وزيرًا لألشغال العامة لمزراع
 واألنباء .

 . 99سابق ، ص صدر : م ىصالح عبوش (989)
 . 99 – 99، ص ص  نفسو (989)
 992، تقرير رقم  78/  935459: كود أرشيف رقم  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (982)

 م .9956يونية  9اريخ بت
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 .  (283)ف يوامتناع نائب
فاف الحكومة جػاءت فػا ظػؿ ظػروؼ صػعبة ، فيػا كانػت مطالبػة بتنفيػذ ، ورغـ ذلؾ 

الوعػػود التػػا قطعيػػا اليػػافا عمػػى نفسػػو داخميػػًا فػػا بيػػاف وزارتػػو المسػػتقيمة وخاصػػة قضػػية 
وأما خارجيًا فقد جاء وقوؼ اليافا بجانب مصر فػا أمػر تػ ميـ اإلنشاءات عمى أثر الزلزاؿ ، 

، حيػث القناة ليزيد مف العداء النجمترا وفرنسا ، والنتيجػة كانػت المطالبػة بػوزارة قوميػة قويػة 
فكػػرة الػػوزارة القوميػػة فػػا قػػد ذكػػرت صػػحيفة " الػػرواد " وثيقػػة الصػػمة بػػالرئيس شػػمعوف كانػػت 

ـ ، ودعػت الصػحيفة رئػيس الجميوريػة كػا 2996 أغسػطس 29مقاليا االفتتاحا فػا يػـو 
يتدخؿ فا الشئوف الداخمية ويؤلؼ وزارة قومية قوية ، كما أدلى كمػاؿ جنػبالط ببيػاف بصػفتو 
رئيسًا لمحزب التقػدما االشػتراكا مطالبػًا بضػرورة تشػكيؿ وزارة قوميػة تسػير دفػة السياسػتيف 

والمنطقػة وكػذلؾ لقػرب االنتخابػات  الداخمية والخارجية فا ظؿ الظػروؼ التػا تمػر بيػا لبنػاف
اليػػافا فػػا ت ييػػد عبػػداع . ونتيجػػة لممػػدى الػػذي ذىػػب إليػػو ( 289) لممجمػػس النيػػابا المبنػػانا

يو العناصر الموالية لمغرب منتيزة فرصة الخالفػات التػا دارت حػوؿ السياسػة ممصر ت لبت ع
ا طمبػػػًا بػػػدعوة ـ قػػػدـ النائػػػب غسػػػاف تػػػوين2996الداخميػػػة لمحكومػػػة ، ففػػػا بدايػػػة سػػػبتمبر 

البرلماف إلى عقد دورة استثنائية بسبب الظػروؼ الحرجػة التػى تجتازىػا الػبالد ، والواضػح أف 
عمػى األخيػر الغرض ىو محاولة إسقاط اليافى . وفى مقابمة لمسفير المصرى مع اليػافى أكػد 

 ةعػودالفػى  وطمعػلأف الدسائس والحمالت الصحفية التى يساعد سامى الصمح عمػى تغػذيتيا 
 .   (289) أيضاً صائب سالـ الذى  يتطمع لرئاسة الوزارة لإلى الحكـ ، وأكد أنو لـ يعد مطمئنًا 

ر و صػػدعنػػد مثممػػا حػػدث بػػدأ ىػػؤالء يسػػتغموف مواقػػؼ الحكومػػة لمعارضػػتيا ، بالفعػػؿ و 
القانوف المبنانى بتطبيؽ الضريبة عمى الػدخؿ بالنسػبة لمشػركات العاممػة بمبنػاف ومنيػا شػركة 

ـ 2996سػبتمبر  11و الشركة كتابًا إلى الحكومة المبنانيػة فػى يوجتمف ثـ ، و  النفط العراقى
أبدت فيػو اعتراضػيا عمػى قػانوف إخضػاعيا لضػريبة الػدخؿ ، وطالبػت باحالػة الموضػوع إلػى 

                                 
 . 99سابق ، ص صدر : م ىصالح عبوش (983)
، ممف رقم  42، محفظة رقم  28: ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (984)

 م .9956أغسطس  29بتاريخ  955، خطاب رقم  5جـ  9/  7/  227

بتاريخ  979، خطاب رقم  2جـ  3/  7/  227 ، ممف رقم 43، محفظة رقم  28، ميكروفيمم رقم  نفسو (985)
 م .9956سبتمبر 8
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رفضت الحكومة ذلؾ وأعمنت ب نيا ال تقبػؿ أف يكػوف القػانوف المبنػانى حيث التحكيـ الدولى ، 
ـ بيانًا ذكرت فيو ب نيػا أقػدمت 2996أكتوبر  1الشركة بتاريخ  أذاعتلذا موضع مناقشة ، و 

عمػػى تغييػػر مسػػار خػػط األنابيػػب الػػذى كػػاف سيصػػؿ إلػػى طػػرابمس لتكػػوف نيايتػػو فػػى بانيػػاس 
ضػافية ، وىػى بػذلؾ تحػرج حصؿ عمى عائدات النفط اإليلف بناف بسوريا ، وىو ما يعنى أف ل

ات سيصيب بالضػرر االقتصػاد المبنػانى وأف الحكومة المبنانية عمى أساس أف عرقمة المفاوض
ذلؾ تثيػر الشػعب ضػد ى بػ، وىىػواالسػتثمارات األجنبيػة ب األمػواؿ و الحكومة سػتؤدى إلػى ىػر 

الحكومػػػة بالتيديػػػد باالسػػػتغناء عػػػف موظفييػػػا لعػػػدـ الحاجػػػة إلػػػييـ بعػػػد إلغػػػاء مشػػػروع خػػػط 
حػاولوف مػف كػانوا يء األنابيب الجديػد ، وقػد وجػدت الشػركة أنصػارًا ليػا فػى لبنػاف ومػف ىػؤال

،  ىألغػراض سياسػػية مثػؿ سػػامى الصػمح ومحػػى الػديف النصػػولاليػػافى الػتخمص مػػف حكومػة 
وكػػػذلؾ الكثيػػػر مػػػف أصػػػحاب الصػػػحؼ ومحررييػػػا وخصوصػػػًا الصػػػحؼ التػػػى تصػػػدر بالمغػػػة 

. وعندما وضعت الحكومة قانونًا لالنتخابات وجد رئيس الجميوريػة مػف يعمػؿ  (286)الفرنسية
رقمػة موافقػة البرلمػاف عمػى المشػروع بشػكمو المعػد ، وأىػـ مػا كػاف يسػعى معو مف أنصػاره لع

نائبػًا ، مسػتيدفًا مػف وراء  66إلػى  88إليو رئيس الجميورية ىػو إنقػاص عػدد النػواب مػف 
ذلؾ ضماف سيطرتو عمى مجمس النواب إذ أف المجمس قميػؿ العػدد يسػيؿ التػ ثير عميػو أكثػر 

و الصػػعوبات أمػػاـ بعػػض منافسػػيو المنتظػػريف عمػػى مػػف المجمػػس كبيػػر العػػدد ، والثػػانى خمقػػ
 . (287)خشى مف نفوذىـ إما سياسيًا أو طائفيًا رئاسة الجميورية أو األشخاص الذيف يُ 

شمعوف نحو وزارة عبد اع اليافى ىو التخمص الرئيس عمى أية حاؿ ، كاف اتجاه 
شمعوف ألجؿ التخمص ف الظروؼ لـ تكف مواتية لأل كاف قد طاؿ ، منيا ، ولكف عمر الوزارة 

عف  فضالً ، وذلؾ فى ظؿ مشكمة شركة البتروؿ العراقية وموقؼ الحكومة منيا ، الوزارة  مف
شمعوف عمى الحكومة كاف تجنبًا التياـ الرأى العاـ لو باقصاء الرئيس كميؿ أف إبقاء 

قناة ـ ت ميالوزارة التى وقفت موقفًا وطنيًا إزاء النفوذ األجنبا ، وساندت مصر فى قضية 
وبالتالى ظمت الحكومة قائمة حتى قرر رئيسيا عبداع اليافى االستقالة ،  ، (288)السويس 

العدواف عقب مع بريطانيا وفرنسا  رفض الرئيس شمعوف قطع العالقاتوذلؾ عمى أثر 

                                 
 م .9956أكتوبر  29بتاريخ  924، خطاب رقم نفسو  (986)

 م .9956أكتوبر  25بتاريخ  229، خطاب رقم  نفسو (987)

 م 9956أكتوبر  29بتاريخ  294، خطاب رقم  نفسو (988)
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دفع اليافى والوزير صائب سالـ الذى أيده فى ، وىو ما ـ 2996الثالثى عمى مصر عاـ 
 أدت. وبالتالى  (289) ذلؾاستقالتييما إلى رئيس الجميورية احتجاجًا عمى موقفو إلى تقديـ 

 سامى الصمح بتشكيؿؼ م  اإلعالف عف استقالة الحكومة ، ومف ثـ كُ إلى ف ياستقالة الرجم
نوفمبر  17. وفى  (290)ـ 2996نوفمبر  28فى  )*(تشكيميا  أتـ، والذى الحكومة الجديدة 

لممجمس النيابى ، والذى أكد فيو عمى إجراء إصالحات  ـ تقدـ الصمح ببياف حكومتو2996
داخمية مع زيادة الروابط مع الدوؿ العربية والت كيد عمى استقالؿ لبناف وحريتو فى سياستو 

ضد صوتيف وتغيب  صوتاً  38، حيث نالت الحكومة بيذا البياف الثقة ب غمبية (292) الخارجية
ريكية حكومة سامى الصمح ب نيا ىزيمة لعبد وقد وصفت السفارة األم.  (291)باقى األغضاء 

 وىو ما يحقؽ سياستيا الخارجيةالناصر ولسوريا إذ أف بيا شخصيات مؤيدة لمغرب 
حكومة الجاءت  إذ،  (293)مصر وسوريا سياسة المؤيدة لألحالؼ الغربية عمى النقيض مف 

فقد الخارجية ، ا تيسياسوبخاصة الا السمطة لتجد نفسيا مطالبة بتنفيذ برنامجيا الوزاري 
كما بياف ليتحدث عف أف سياسة لبناف الخارجية سوؼ ُتستمد مف استقاللو وحريتو ، الجاء 
ـ عمى أف لبناف ال 2996ديسمبر  9بتاريخ صريح لو فى توزير الخارجية شارؿ مالؾ أكد 

                                 
(989). 349 – 348, ص : لبنان والعروبة , دار الساقى , بيروت د. ت رغيد الصمح 

 
: سامى الصمح رئيسًا ووزيرًا لمداخمية والعدلية واألنباء , وفؤاد شياب وزيرًا لمدفاع ,  شكمت الحكومة مف )*(

ومجيد أرسالن وزيرًا لمصحة واإلسعاف العام والزراعة , ومحمد صبرا وزيرًا لألشغال العامة والتصميم 
مالك وزيرًا لمخارجية والمغتربين والتربية الوطنية , ونصرى المعموف العام والبريد والبرق والياتف , وشارل 

م أجرى تعديل فى تشكيل 9957يناير  5وفى وزيرًا لممالية واألقتصاد الوطنى والشؤون اإلجتماعية . 
إلى سامى الصمح ، والذى  ع، حيث أسندت وزارة الدفا فؤاد شيابالوزارة عمى أثر استقالة وزير الدفاع 

  . من وزارة العدلية ليتم تعيين إميل تيان وزيرًا لمعدل استقال
(190) 

F.R. Memorandum from the Assistant Secretary of State for Near Easternto 

 the Secretary of State ,January 12 , 1957 . 379، ص  3، جمذكرات سامى الصمح . -  

, ممف  42, محفظة رقم  28ميكروفيمم رقم , (  وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت(999)
 .م 9956ديسمبر  99بتاريخ  232, خطاب رقم  7جـ227/7/9رقم

 م 9956ديسمبر  99بتاريخ  232رقم , خطاب  2جـ227/7/3, ممف رقم  43محفظة رقم :  نفسو (992)
(194)

 F.R. , Memorandum from the Assistant Secretary of State for Near Eastern  
south Asian and AfricanAffairs ( Rountre ) tothe Secretary of State ,  
January 12 , 1957 
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 .(299)الحياد  فكرةلعدـ جدوى بد أف ينضـ بشكؿ ما إلا المعسكر الغربا 
بدايػة لصػػراع كػاف الخارجيػػة لبنػاف سياسػة التوجػو الجديػػد لف بػ وؿ مػف ىنػا يمكػف القػػ

ُعقػػد مػػؤتمر لألحػػزاب والييئػػات والشخصػػيات الوطنيػػة بمبنػػاف فقػػد حكومػػة ، الالمعارضػػة مػػع 
ـ طالػب 2996ديسػمبر  22در عمى أثػره بيػاف بتػاريخ والذى صتعقيبًا عمى بياف الحكومة ، 

نبػػذ طالػػب بالتػػا عزلتػػو عػػف الػػدوؿ العربيػػة و  الخروج بمبنػػاف عػػف السياسػػةبػػفيػػو المجتمعػػوف 
موقؼ المؤيد لمشروع أيزنياور عند إعالنػو  توقفغير أف الحكومة .  (299)األحالؼ الغربية 

جػػيمس وق ػػع شػػارؿ مالػػؾ وزيػػر الخارجيػػة مػػع المبعػػوث األمريكػػا و ،  ـ2997ينػػاير  9فػػا 
  -نا ـ عمػػػى بيػػػاف مشػػػترؾ لبنػػػا2997مػػػارس  26فػػػا  James Richardsريتشػػػاردز 

تقػػدمت الحكومػػة ببيػػاف إلػػى وبالتػػالى ،  (296)أمريكػػى يعمػػف قبػػوؿ لبنػػاف لمشػػروع أيزنيػػاور 
ورغػػػـ .  (297)الخارجيػػػة ـ لنيػػػؿ الثقػػػة عمػػػى سياسػػػتيا 2997أبريػػػؿ  9مجمػػػس النػػػواب فػػػا 

ض النػػواب عمػػى البيػػاف ، معتبػػريف أف االتفػػاؽ مػػع الواليػػات المتحػػدة ىػػو ىػػدـ لمميثػػاؽ ااعتػػر 
صػوتًا ضػد  30الثقػة ب غمبيػة نالت الحكومة ف فا. ( 298)اقالة الحكومة بيف طالبمالوطنا ، و 

حركػػػة أف غيػػػر  . (299)صػػػوت واحػػػد وامتنػػػاع عضػػػو عػػػف التصػػػويت وتغيػػػب بػػػاقا األعضػػػاء
عمػى الثقػة لتػؤثر جػاءت  )*(التا تقدـ بيػا سػبعة مػف النػوابمف المجمس النيابى االستقاالت 

                                 
, ممف  38, محفظة رقم  25: ميكروفيمم رقم وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (994)

أحمد وأيضا :  م .9956ديسمبر  99رقمبتاريخ بدون , خطاب  9جـ3/449/98رقم
 . 272 – 279, ص ص مرجع سابق : مودىحم خميؿ

ديسمبر  99, خطاب بتاريخ  9جـ3/449/98 م, ممف رق 38, محفظة رقم  25ميكروفيمم رقم  : نفسو( 995)
 م .9956

(196) 
F.R., Telegram from the Embassy in Lebanon to the Department of State , May  

 16, 1957 . 
 753 , ممف رقم37, محفظة رقم  25ميكروفيمم رقم , ة مصر ببيروت (وزارة الخارجية المصرية ) سفار (997)

،  3ج, مذكرات سامى الصمح :  وأيضاً  . م9957أبريل  4, برقية بتاريخ  2ج86/3/
 . 427-426ص  ص

أبريل  92بتاريخ  39, خطاب رقم  753/85/9, ممف 34, محفظة رقم  23: ميكروفيمم رقم  نفسو (998)
 م .9957

أبريل 6بتاريخ  36 , تقرير رقم 753/85/9, ممف رقم  34, محفظة رقم  23كرو فيمم رقم مينفسو ,  (999)
  . م9957

: عبد اهلل اليافي , عبد اهلل الحاج , أحمد االسعد , كامل أحمد االسعد ,  االعضاء المستقيموف ىـ )*(
 كرامي , حميد فرنجية , صبري حمادة .رشيد
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ط عمػػى أف االسػتقاالت كانػػت ذات تػػ ثير أكػػد كمػػاؿ جنػبالفقػد ، التػا حصػػمت عمييػا الحكومػػة 
كػػاف إصػػدار حيػػث  (100)تحريضػػا كبيػػر ضػػد الحكومػػة ، وبدايػػة لتجميػػع المعارضػػة ضػػدىا 

مػػف سياسػػة الحكومػػة المعارضػػة  إلظيػػار موقػػؼالبيانػػات وعقػػد االجتماعػػات الشػػعبية وسػػيمة 
.  (102) يػادالح ، فقد أصدرت الجبية الوطنية بيانًا تحدث عف ضػرورة اتبػاع سياسػةالخارجية 

ـ بياناً أكدت فيو عمى موقفيػا، كمػا عقػدت فػا يػـو 2997أبريؿ  11يـو ثـ عادت لتصدر فى 
ميثػاؽ الاجتماعاً بدار اإلفتاء ببيػروت ، وقػرر المجتمعػوف التمسػؾ المطمػؽ ب 2997أبريؿ  19

 . (101)ورفض األحالؼ األجنبية الوطنى 
ف بعػػده االنتخابػػات البرلمانيػػة ومػػف جانػػب إخػػر ، جػػاء أمػػر تعػػديؿ قػػانوف االنتخابػػات ومػػ

زيػادة ضػرورة  كػاف الػرأى لػدى غالبيػة السياسػييف ىػو إذ ليزيد مف أزمة حكومة سامى الصػمح ، 
بزيػػادة عػػدد االكتفػػاء الػػرئيس شػػمعوف ، بينمػػا رأى عضػػواً  88عػػدد األعضػػاء بػػالمجمس إلػػى 

ا أراد شػػمعوف كمػػالمشػػروع بعػػد تعديالتػػو ، وبالفعػػؿ جػػاء  (103)عضػػوًا فقػػط   66النػػواب إلػػى 
 26إقػراره فػى جمسػة المجمػس بتػاريخ  عضواً فقط ، وتـ 66عمى زيادة عدد النواب إلى نص لي

شػػػمعوف فػػػى االنتخابػػػات إلسػػػقاط دخؿ ـ ، وبػػػذلؾ اعتُبػػػر المشػػػروع مقدمػػػة لتػػػ2997أبريػػػؿ 
المعارضػة واإلتيػاف بمجمػس مػواؿ يضػػمف لػو تعػديؿ الدسػتور لتجديػػد فتػرة رئاسػتو ، وىػو مػػا 

 . (109)شمعوف وحكومتو ضد  )*(  ليؼ جبية معارضةأدى إلى ت
 مػايو 7فػى يػـو التى تنظـ العمميػة االنتخابيػة صدرت المراسيـ أثر ىذا التعديؿ عمى و 
انتقدت المعارضة القيػود التػى فرضػتيا الحكومػة عمػى عقػد االجتماعػات حيث  (109)ـ 2997

                                 
،  3جمذكرات سامى الصمح , وأيضًا : . 67م , ص9978مبنانية , بيروت : حقيقة الثورة ال كماؿ جنبالط (299)

 . 432ص

,  2, ممف رقم 49, محفظة رقم  27ميكروفيمم رقم : وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (299)
 م.9957أبريل  4خطاببتاريخ 

 م . 9957أبريل  25, تقرير بتاريخ  9جـ752/86/2, ممف  33محفظو رقم نفسو ,  (292)
 م.9957يناير  28, تقريربتاريخ  753/85/9, ممف رقم  34محفظة رقم ،  23ميكروفيمم، نفسو  (293)

الحزب التقدمى االشتراكى وحزب النجادة والييئة الوطنية والجبية الشعبية وحزب النداء القومى : ضمت الجبية )*(
 والحزب الشيوعى وحزب البعث والقوميين العرب

 2, ممف رقم  49محفظة رقم ,  27: ميكروفيمم رقم رجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( وزارة الخا (294)
 م .9957مايو  98بتاريخ خطاب 

بتاريخ  62, تقرير رقم  2جـ2/  89/  753 , ممف رقم 34محفظة رقم  ، 23ميكروفيمم رقم ,  نفسو (295)
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ف عقػػد االجتمػػاع الكبيػػر ىػػو الحيمولػػة دو ااالنتخابيػػة ، ومؤكػػديف عمػػى أف القصػػد مػػف ورائيػػ
ورغػـ أف المعارضػة كانػت قػد ،  (106)ـ 2997مػايو  21الذى دعت إليو المعارضة فػى يػـو 

ف فكػػرة المقاطعػػة ، خاصػػة بعػػد أف عػػتراجعػػت فانيػػا وضػػعت شػػروطًا لخػػوض االنتخابػػات ، 
ـ . والػػذى 2997مػػايو  21وافقػػت الحكومػػة عمػػى إقامػػة ميرجػػاف المعارضػػة االنتخػػابا فػػى 

عػف برنامجيػا االنتخػابى ، وىاجمػت سياسػة الحكومػة ورغبػة شػمعوف فػى تعػديؿ أعمنت فيو 
إلػػى الػػرئيس شػػمعوف  )*(أرسػػمت المعارضػػة كتابػػًا  2997مػػايو  17. وفػػى  (107)الدسػػتور 

أكػػدت فيػػو عمػػى أف سياسػػة الحكومػػة تجػػاه االنتخابػػات تؤكػػد عمػػى أف النيػػة مبيتػػة لتزويػػر 
كومػػػة ، وقػػػد ىػػػددت المعارضػػػة بػػػدعوة الشػػػعب االنتخابػػػات ، ولػػػذا ىنػػػاؾ ضػػػرورة إلقالػػػة الح

ـ 2997مػايو  30المعارضة تيديدىا ، إذ قامػت فػى وبالفعؿ نفذت .  (108) لمتظاىر السممى
قػػرر مجمػػس ، كمػػا  (109)بػػالعنؼ  الحكومػػةواجيتيػػا التػػى باثػػارة المظػػاىرات فػػى بيػػروت ، و 

بالحكومػػة وقمػػب لػػدعوتيـ لإلطاحػػة عمػػى أثػػر المظػػاىرات الػػوزراء ضػػرورة محاكمػػة المعتقمػػيف 
ـ مرسومًا ينص عمػى أف تخضػع 2997يونية  3كما أصدرت الحكومة فى  (120)نظاـ الحكـ 

بيف الحكومػة والمعارضػة تـػ الصراع حالة تيدئة ل، و  (122)التدابير األمنية بالبالد لقائد الجيش 
، وعمػػى ذلػػؾ جػػرى فػػى  (121)حكومػػة المػػى أسػػاس إدخػػاؿ وزيػػريف محايػػديف فػػى التوسػػط بينيمػػا ع

دولػة ىمػا : محمػد عمػى بػييـ والػدكتور يوسػؼ  حكومػة  بضـػ وزيػرىالـ توسيع 2997ية يون
كمفػػت لجنػػة وزاريػػة لمراقبػػة االنتخابػػات مػػف الػػوزيريف كمػػا حتػػى لإلشػػراؼ عمػػى االنتخابػػات. 

                                                                                    
 م .9957مايو 8

 م .9957مايو  98بتاريخ  72تقرير رقم نفسو , ( 296)

  . 492-499ص ص ،  3ج, مذكرات سامى الصمح  (297)

: صائب سالم , عبد اهلل اليافى , أحمد األسعد , كامل أحمد األسعد , فؤاد  الموقعيف عمى المذكرة ىـ )*(
عمون , لويس زيادة , فريد جبران , معروف سعد , فؤاد خورى , نسيم مجدالنى , محمد صفى الدين , 

 جية , فيميب تقال , عمى برى .صبرى حمادة , حميد فرن

, م 9976سياسة الحكم فى لبنان ، طبعة ثانية ، المطبعة العالمية ، القاىرة : حمدى الطاىرى  (298)
م , 9958 – 9952الصحافة فى لبنان: حاـز عبد الحميد غائب :  وأيضاً .324ص

  295, ص  م9989رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة القاىرة 

 . 395، ص  3ج, مى الصمح مذكرات سا (299)

  . 493، ص نفسو  (299)

 .374-373، ص ص  3ج, مذكرات سامى الصمح  (299)

 . 965صم ،9979ق العربى المعاصر ، مكتبة األنجمو المصرية ، القاىرة ر شمال: صالح العقاد ( 292)
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 . (123) السابقيف ومحمد صبرا ومجيد أرسالف
ة ببيػروت أكػدت مدى أىمية ىذه االنتخابات لدرجػة أف السػفارة األمريكيػ، يتضح مف ذلؾ 

فػػػى يجػػػب أف تكػػػوف فػػػى وضػػػع يجعميػػػا تحقػػػؽ نتػػػائج ممموسػػػة المبنانيػػػة عمػػػى أف الحكومػػػة 
ىػػذه تمكنيػػا مػػف التعػػاوف مػػع الغػػرب ، وأف ىزيمػػة التجمػػع السياسػػى لمسػػمطة فػػى االنتخابػػات 

سػمكت الحكومػة كػؿ ، لذلؾ  (129)االنتخابات مف ش نو أف يمحؽ ضررًا بالغاً بالمصالح األمريكية
إلنجاح مرشحييا ، كتقسيـ البالد إلى دوائر انتخابيػة ، وعػدـ تسػييؿ إشػراؼ المعارضػة الطرؽ 

ـ وأسػػفرت 2997التػػى أجريػػت فػػى يونيػػة و ،  (129)إجػػراء االنتخابػات عمػى عمميػػات الفػػرز عنػػد 
ف ميعػػف فػػوز الحكومػػة بخمسػػة وثالثػػيف مقعػػداً ، والمعارضػػة ب ربعػػة عشػػر مقعػػداً ، والمسػػتق

 تودلمػػفػػى االنتخابػػات تػػدخؿ الحكومػػة بالالمعارضػػة اتيمػػت لػػذا . و  (126)بسػػبعة عشػػر مقعػػداً 
رفضػػت كمػػا ، (127)يػػا الحكومػػة لباسػػتقالة الػػوزيريف المحايػػديف اعتراضػػاً عمػػى سػػوء إدارة ذلػػؾ 

 .   (128)مؽ اليوة بيف الحكومة والمعارضة ىو ما عو ، المعارضة نتائج االنتخابات 
تشكيؿ حكومة جديػدة ، حيػث ألجؿ صمح حكومة سامى الاستقالت انعقاد المجمس مع و 

فقػػد ، تباينػػت المواقػػؼ حػػوؿ االشػػتراؾ فييػػا إذ  . (129)يا مػػؼ سػػامى الصػػمح باعػػادة تشػػكيمكُ 
غيػػػر أف عػػػدوؿ بييػػػر إده عضػػػو الكتمػػػة عػػػف ، قبمػػػت الكتمػػػة الوطنيػػػة االشػػػتراؾ فػػػى الػػػوزارة 

نواب الجبػؿ بمقعػديف لحكومة . ولـ يقتنع باتبادر إلى إعالف عدـ ثقتيا يا االشتراؾ فييا جعم
ال فػانيـ سػيحجبوف الثقػة عنييػا الوزارة ، بينما طالبت كتمة نواب " عكار " بمقعد فب ، يػا ، واا

وأمػا حػػزب الكتائػػب فمػـ ُيظيػػر اعتراضػػًا عمػػى دخػوؿ الحكومػػة طالمػػا أنيػا ستسػػير عمػػى نيػػج 
عارضػة فػى السياسة الخارجية التى رسمتيا الحكومة السابقة ، ولـ يشترؾ أحػد مػف نػواب الم

                                 
 . 395، ص  3ج, مذكرات سامى الصمح ( 293)

(214) 
F.R.

 
, Telegram from the Embassy in Lebanon to the secretary of State , May 16,  

 1957 . 
, ممف  34, محفظة رقم  23: ميكروفيمم رقم وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت (  (295)

 م .9957, تقريربتاريخ أوليولية  2جـ2/  89/  753رقم
نفس  2جـ2/  89/  753رقم  , ممف 34, محفظة رقم  23ميكروفيمم رقم :  ) اإلدارة العربية ( نفسو (296)

 م .9957 يولية 29الميكروفيمم والمحفظة والممف , تقرير بتاريخ 
  . 33: مرجع سابق , ص حاـز عبد الحميد غائب  (297)
  . 989م , ص2999القاىرة ، ) ترجمة : ىشام خضر ( , مكتبة النافذة  مذكرات أيزنياور( 298)

 . 475 -474، ص ص  4ج, مذكرات سامى الصمح  (299)
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. ورغػـ االخػتالؼ حػوؿ الحقائػب الوزاريػة ، إال أنػو تػـ تشػكيؿ  (110)مشاورات تػ ليؼ الػوزارة 
ـ ، وتحػػدثت بعػػض الصػػحؼ عػػف أف سػػامى الصػػمح لػػـ 2997أغسػػطس  28فػػى  )*(الػػوزارة 

إلرادة  ةوزار ىػػذه الػػيكػػف مطمػػؽ الصػػالحية فػػى اختيػػار وزرائػػو ، إذ كػػاف يخضػػع فػػى تشػػكيؿ 
الحكومػة فػى إطػار أزمػة عنػدما أعمػف  يا ، دخمػتتشػكيمعقػب و  .(112) شػمعوفكميؿ الرئيس 

كاظـ الخميؿ رفضو حقيبة وزارة الزراعة وطالب بحقيبػة وزارة األشػغاؿ ، وقػد اسػتمرت األزمػة 
بػػيف بػػدا االخػػتالؼ ف كمػػا أ . (111)عػػدة أيػػاـ حتػػى تػػـ إقناعػػو بقبػػوؿ حقيبػػة وزارة الزراعػػة 

أعطى مؤشرًا عمى عػدـ وحػدة الػوزراء فػى  ىو ما، و أعضائيا حوؿ قانوف الحجز االحتياطا 
 19 -28. ثػـ إف الحكومػة واجيػت خػالؿ الفتػرة (113)ما يػؤثر عمػى عمػؿ الحكومػة مقرارىـ 

أسػبابيا  ترجعػالتػى أـ سمسمة مف التفجيرات فػى مختمػؼ منػاطؽ لبنػاف ، و 2997أغسطس 
عمػى مجموعػة  إلى ذوى النشاط اليسارى والمناىضيف لمحكومػة ، وتصػدت لألحػداث بػالقبض

ـ ، واُتخػػذت 2997أغسػػطس  16مػػف منفػػذى ىػػذه العمميػػات ، كمػػا أذاعػػت بيانػػًا بػػذلؾ فػػى 
صػحؼ المعارضػة حممػة عمػى الحكومػة شنت ما بين، (119)إجراءات قانونية وأمنية لمحد منيا 

 .(119)الحكومة ىذه مستنكرة أعماؿ اإلخالؿ باألمف التى كانت فى نظرىا دلياًل عمى ضعؼ 
ببيانيػػا إلػػى ـ 2997أغسػػطس  19فػػى يػػـو الخمػػيس الموافػػؽ  الحكومػػة تقػػدمت، لػػذلؾ 

، حيػػث كػػاف البيػػاف امتػػدادًا لمسياسػػتيف الداخميػػة والخارجيػػة التػػى رسػػمتيا المجمػػس النيػػابى 
 متػػداداىػػى الحكومػػة ىػػذه  عمػػى أففػػى تعقيػػبيـ النػػواب أكػػد ولػػذا .  (116)الحكومػػة السػػابقة 

                                 
م , ممف رق 34, محفظة  23ميكروفيمم  :وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (229)

 م 9957أغسطس  24, تقرير بتاريخ  2جـ753/89/2

سامى الصمح رئيسًا ووزيرًا لمعدلية والداخمية , مجيد أرسالن وزيرًا لمدفاع والبريد والبرق  : شكمت الحكومة مف )*(
ميل وزيرًا لمزراعة واالقتصاد والتصميم العام , سميم لحود وزيرًا لألشغال , جوزيف سكاف وزيرًا والياتف , كاظم الخ

 لمخارجية, وفريد قوزما وزيرًا لمتربية . لمصحة والشؤون االجتماعية , جميل مكاوى وزيرًا لممالية , وشارل مالك وزيرًا 

 , ممف 34, محفظة رقم  23روفيمم رقم : ميكوزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (229)
 م9957أغسطس  22, تقريربتاريخ  2جـ753/89/2قمر 

 م .9957أغسطس  24تقريربتاريخ نفسو ,  (222)

 39بتاريخ  994, تقرير رقم  9جـ752/86/2, ممف رقم  33, محفظة رقم  23ميكروفيمم رقم نفسو ,  (223)
 م .9957أغسطس 

 م 9957أغسطس  39بتاريخ  995, تقرير رقم  2جـ753/89/2م , ممف رق 34محفظو رقم نفسو ,  (224)
 م .9957أغسطس  39بتاريخ  995, تقرير رقم  نفسو (225)
 . 998 – 997: مصدر سابق , ص ص صالح عبوشى  (226)
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 ة الحكومػة قد أمػر إسػناد رئاسػية وخارجية ، وانتُ بكؿ ما فشمت فيو مف سياسة داخمتيا سابقل
ورغػػـػ ىػػػذه االنتقػػػادات نالػػػت الحكومػػػة الثقػػػة مػػػف  ، (117)لسػػػامى الصػػػمح ، وكػػػذلؾ تشػػػكيميا 

صػوتاً وامتنػع عضػو واحػد عػف التصػويت  27صػوتاً ، وحجػب عنيػا الثقػة  38المجمس ب غمبيػة 
بػيف الحكومػة والمعارضػة رغـ ذلؾ ، استمرت حالة المواجيػة و . (118)مع تغيب عشرة أعضاء 

أمػػاـ فػػى بيػػاف لػػو  إلػػى أف يؤكػػد الصػػمح سػػامى فػػى ظػػؿ حالػػة اإلخػػالؿ بػػاألمف ، ممػػا دفػػع ب
تػػدابير لمقضػاء عمػػى حكومتػو عػدة ـ عمػى اتخػػاذ 2997أغسػطس  19المجمػس النيػابى فػػى 

، الطػػرفيف  الوسػػاطة بػػيففشػػؿ اسػػتمرت فػػى ظػػؿ  ات. غيػػر أف االضػػطراب (119)ىػػذه الحالػػة 
. ىػػذا فػػى الوقػػت الػػذى زادت فيػػو قػػوة المعارضػػة  (130)تقػػادات لسياسػػة الحكومػػة االنزيػػادة و 

مثؿ يوسؼ سالـ وشارؿ حمػو وبيػيج تقػى المعارضة  ىبانضماـ كثير مف مؤيدى الحكومة إل
الديف الصمح ، كؿ ىذا فى ظؿ ضعؼ أثر مجمس النواب فى توجيو الحكومة ، وكػذلؾ مسػمؾ 

األمػػر الػػذى حػػذرت منػػو . وىػػو  (132)خابػػو تعػػادة انرئػػيس الجميوريػػة فػػى الدعايػػة لنفسػػو إل
ـ وثيقػة أعمنػت فييػا أف 2997فػى أكتػوبر والتى أصدرت  )*(جبية تسمى بػ " القوة الثالثة " 

محاولػػة تجديػػد واليػػة  ىلػػبالد ىػػاالتػػى تمػػر بيػػا واحػػدًا مػػف األسػػباب الرئيسػػية لمحالػػة الحرجػػة 
 . (131)الرئيس فى منصبو مرة ثانية 

 ةحكومػًا لمـ بيانػ2997نػوفمبر  16ى ألقػى سػامى الصػمح فػ، واجيػة ومع استمرار الم
أماـ المجمس النيابى متناواًل فيو األوضاع الداخمية والخارجيػة ، حيػث أرجػع اضػطراب الحالػة 
الداخميػػة إلػػى تقصػػير الحكومػػات السػػابقة ومعركػػة االنتخابػػات ونشػػاط المعارضػػة . وقػػد انتقػػد 

                                 
رقم  , ممف 34, محفظة رقم  23: ميكروفيمم رقم وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( ( 227)

 م .9957أغسطس  39بتاريخ  995ير رقم , تقر  2جـ753/89/2
 . 468، ص  4ج, مذكرات سامى الصمح (228)
رقم  , ممف 34, محفظة رقم  23: ميكروفيمم رقم وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (229)

 .م 9957أغسطس  26بتاريخ  999, تقرير رقم  2جـ753/89/2
بتاريخ  959, تقرير رقم  3جـ753/89/2, ممف رقم  35, محفظة رقم  24رقم  ميكروفيمم نفسو ، (239)

 م .9957ديسمبر 2
 ، نفس التقرير والتاريخ .نفسو  (239)

ساتدة : ىنرى فرعون ويوسف حتى ويوسف سالم ونجيب صالحو : تشكمت القوة الثالثة من األ القوة الثالثة )*(
, وكان غرضيا الوساطة  وغبلاير المر وبييج تقى الدين وغسان توينى ومحمد شقير وجورج نقاش

 .923: مصدر سابق , صصالح عبوشى السياسية بين المعارضة والسمطة الحاكمة بمبنان. 
(232) 

Geoege Kirk ,Contemporary Arab politics,Washington 1961., p . 134 .  
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مصػالح ل إىمػاؿمف : تتجاىؿ األسباب الحقيقية لمتوترلتى وا كثير مف النواب بياف الحكومة ،
وأكػدوا ، المواطنيف ، وفساد اإلدارة الحكومية وتفشى الرشوة ، فضاًل عف سياسػتيا الخارجيػة 

عمى أف إصالح الحالة الداخمية لػف يػتـ إال بػاعالف سياسػة الحيػاد مػع تشػكيؿ وزارة ائتالفيػة 
. ورغػـ االنتقػادات  (133)الا ضرورة استقالة الحكومػة تضـ نواب المعارضة والمواليف ، وبالت

 36تمكنت الحكومة مف نيػؿ الثقػة مػف المجمػس بعػد بيانيػا السػابؽ ، وكانػت الثقػة ب غمبيػة 
 .  (139)عضوًا  23تغيب وقد أصوات ،  9صوتًا وامتناع  23صوتًا ورفض 
و إذ لػػـ نتػػلػػـ تغيػػر أف أزمتيػػا نالػػت الحكومػػة الثقػػة مػػف المجمػػس النيػػابى ، ، وبػػذلؾ 

انتقػاد النائػب يمض سوى أسبوع حتػى عػادت تطمػب الثقػة مػف المجمػس مػرة ثانيػة عمػى أثػر 
ـ لوزير األشغاؿ الػذى أجػرى مناقصػة دوف أف يتحقػؽ 2997ديسمبر  3ديكراف توسباط فى 

سػػػامى الصػػػمح الثقػػػة  وقػػػد تضػػػامنت الحكومػػػة مػػػع الػػػوزير ، وطػػػرح ، فييػػػا عنصػػػر المنافسػػػة 
ديسػػمبر  9فػػى جمػػس المعنػػد انعقػػاد لمحكومػػة النػػواب  اتداانتقػػورغػـػ .  عمػػى المجمػػسالحكومػػة ب

الحكومػة الثقػة  نالػتفقػد ، المجمػس فى لمثقة مستغمة األغمبية الموالية ليا يا تكرار طمبلـ 2997
.  (139)نائبػاً  23صوتاً وامتناع ثالثة أعضػاء عػف التصػويت وغيػاب  26صوتاً ضد  39ب غمبية 

األميػر حتػى وجػدت نفسػيا فػى أزمػة جديػدة عنػدما تقػد ـ  ةزمػىػذه األ  ولـ تكد الحكومة تخرج مػف
ـ عمػى أثػر رفضػو التوقيػع 2997مجيد أرسالف وزير الػدفاع بكتػاب اسػتقالتو فػى نيايػة ديسػمبر 

عمػػى مرسػػـو يعمػػف محافظػػة الشػػماؿ منطقػػة عسػػكرية بعػػد قيػػاـ مسػػمحيف بمياجمػػة مخفػػر الػػدرؾ 
وتجعميػػا تسػػتقيؿ ، غيػػر أف الحكومػػة األزمػػة ب وقػػد كػػاف مػػف الممكػػف أف تعصػػؼ ىػذهىنػاؾ . 
الوقػػت كػػاف ييػػدؼ لعػػدـ إحػػداث تغييػػر وزارى ، لػػذلؾ حػػدثت مسػػاع  اذىػػفػػى شػػمعوف اتجػػاه 

بعػد أف تػـ تسػوية األزمػة بتوقيػع  انتيت بالنجاح فى إقناع مجيد أرسالف بالعدوؿ عف االسػتقالة
ات بػيف كبػار رجػاؿ اإلدارة ـ باجراء تنقالت وتعيينػ2998يناير  3مرسـو نشرتو الصحؼ فى 

بالصػػحافة أيضػػًا كمػػا أف الحكومػػة أصػػطدمت  (136)فعػػاد عػػف اسػػتقالتو  وىػػو مػػا أرضػػى األميػػر
التػػى عنػػدما أرادت أف تصػػدر قانونػػًا جديػػدًا لممطبوعػػات ، وىػػو مػػاجر عمييػػا انتقػػاد الصػػحؼ 

                                 
 مف, م 33, محفظة رقم  23: ميكروفيمم رقم وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (233)
 م .9957ديسمبر  6, تقريربتاريخ  2جـ753/89/9رقم  

 29بتاريخ547رقم , برقية  2جـ753/86/3, ممف بتاريخ  37 رقم , محفظة 25رقم ميكروفيمم نفسو ,  (234)
 م .9957نوفمبر 

 .م9957ديسمبر 93بتاريخ  956, تقرير  4جـ753/89/2, ممف  35, محفظة  24ميكروفيمم ، نفسو  (235)

 .م9958يناير 3بتاريخ  9رقم  تقرير ،نفسو  (236)
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اء ىػذا ، وبالتػالى أقػدـ مجمػس النػواب عمػى إلغػاعتبرت القانوف إىانة لمصػحافة والصػحفييف 
 . (137)شمعوف الرئيس بعد اإليعاز بذلؾ مف سامى الصمح و المرسـو 

الحكومػة عػف إعػادة ىػذه فقػد عجػزت كانت ىناؾ ضرورة لتغيير الحكومة ، ذلؾ ، أماـ 
التػى طالتيػا وزعزعػت فضػاًل عػف الفضػائح ، بػالبالد ىيبة الحكـ ومعالجة تدىور حالة األمف 

الحكومة داخميػًا نيػة شػمعوف  مشاكؿ. وزاد مف  (138)ائية الثقة ب جيزة الدولة اإلدارية والقض
 30فػػى نفسػػو شػػمعوف الػػرئيس تجديػػد فتػػرة رئاسػػتو بتعػػديؿ الدسػػتور ، وىػػو مػػا صػػرح بػػو ل

السػورية ، وحالػة الػرفض ليػا  -الوحدة المصرية قضية  تجاءثـ  . (139)ـ 2997ديسمبر 
مقػوة لواسػتخداـ الحكومػة ، مؤيػدة لموحػدة لبنانيػة مف قبؿ الحكومة فى ظؿ مظػاىرات شػعبية 

، فضػػاًل عػػف اسػػتقالة جميػػؿ مكػػاوى وزيػػر الماليػػة مػػف الػػوزارة  (190)المظػػاىرات ىػػذه ضػػد 
قػدـ لػذلؾ ،  .(192)الحكومػة لتزيد مف صعوباتالوحدة ىذه مف  عمى موقؼ الحكومة تراضاً اع

طالبػت الصػحؼ حيػث  .ـ 2998مػارس  21سامى الصمح استقالة وزارتو فػى يػـو األربعػاء 
وخارجيػػًا  ليؼ وزارة قويػػة تسػػتطيع الوقػػوؼ فػػى وجػػو التيػػارات التػػى يعيشػػيا لبنػػاف داخميػػاً بتػػ 

إذ ، كانت لػو أىميػة خاصػة فى لبناف فى ذلؾ الوقت وزارة جديدة والحقيقة أف ت ليؼ .  (191)
الرئاسػة فتػرة لتجديػد تمييػدًا تعػديؿ الدسػتور عمػؿ عمػى الالتػى سػتؤلؼ الوزارة ىذه كاف عمى 
الصػػراع بػػيف وؿ حػػتمػػف ثػػـ ، و نيائيػػًا ىػػو مػػا كانػػت ترفضػػو المعارضػػة و ، ف شػػمعولمػػرئيس 

شػمعوف  كميػؿ  الػرئيس، لينتيػى األمػر بنيايػة عيػد مسػمح إلػى صػراع ضة والحكومػة ر المعا
                                                                                                  ـ . 2998فى عاـ تو وحكوم

 .ـ 2998 ثالثا : األزمة الوزارية ونياية عيد الرئيس شمعوف
بدايػػة ألزمػػة شػػديدة بػػػيف ـ 2998مػػارس  29 تشػػكيؿ وزارة سػػامى الصػػمح فػػى كػػاف 

عقػب االتجػاه ، حيػث كػاف والتى وصمت إلى قمتيػا بالمواجيػة المسػمحة المعارضة والحكومة 

                                 
 .299 -299صص مرجع سابق ، حاـز عبد الحميد غالب :  (237)
, ممف  35رقم , محفظة  24رقم ميكروفيمم :وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( (238)

 م .9958يناير  97, تقريربتاريخ  4جـ753/89/2رقم
(239)

 Geoege Kirk, op . cit. , p . p. 123 – 124 . 
 . 38 - 37: مرجع سابق , ص ص حاـز عبد الحميد غائب  (249)
 .997: مصدر سابق , ص صالح عبوشى( 249)
, ممف  33, محفظة رقم  23: ميكروفيمم رقم وزارة الخارجية المصرية )سفارة مصر ببيروت(( 242)

 م.9958مارس  96بتاريخ  39, تقرير رقم  9جـ752/86/2رقم



 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. سيد محمد عبد العاؿ
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ائتالفيػة برئاسػة شخصػية جديػدة وزارة و ىو تشكيؿ وزارة اتحادية أالسابقة حكومة الاستقالة 
تشػكيؿ بىو إعادة تكميػؼ سػامى الصػمح شمعوف الرئيس مثؿ رشيد كرامى ، بينما كاف اتجاه 

، والػػذى ذلؾ بػػ وفػػيكمتػػـ تالفعػػؿ بو  . (193)مػػع زيػػادة عػػدد الحقائػػب الوزاريػػة الجديػػدة الػػوزارة 
 29ضػػـ والػػذى ـ ، 2998مػػارس  29، وُأعمػػف التشػػكيؿ فػػى  )*(الحكومػػة  تمكػػف مػػف تشػػكيؿ

عمقػػت حيػػث ،  (199)السػػابقة المبنانيػػة فػػى جميػػع الػػوزارات  يحػػدثكبيػػر لػػـ عػػدد وزيػػراً ، وىػػو 
رضػاء جميػع الكتػؿ النيابيػة إل الصحؼ عمى ىذه التشكيمة الوزارية قائمة : ب نيػا وزارة تيػدؼ 

ب عقػأرسػؿ سػامى الصػمح لذلؾ ،  (199) شمعوف رئاسة تجديدتعديؿ الدستور تمييدًا للضماف 
السيد رودولؼ شدياؽ إلى البطريػرؾ المعوشػى ليبمغػو بػ ف ىػذه الػوزارة ليسػت وزارة تشكيؿ الوزارة 

 . (196)لرئاسة الجميورية   لتعديؿ الدستور ألف مف بيف أعضائيا مف يرغب فى الترشح
مػارس  19المجمػس النيػابى فػى أماـ سامى الصمح بياف حكومتو ألقى عمى أية حاؿ ، 

حػػرص الحكومػػة عمػػى صػػيانة الوحػػدة الوطنيػػة وتثبيػػت مبػػادئ ث عػػف ، والػػذى تحػػدـ 2998
تقػػػـو عمػػػى سياسػػػة الخارجيػػػة ال، وأف االقتصػػػادية وتعزيػػػز إمكانػػػات لبنػػػاف الميثػػػاؽ الػػػوطنى 

وعقػػػب البيػػػاف ىػػػاجـ النػػػواب تشػػػكيؿ الحكومػػػة وسياسػػػتيا الداخميػػػة  ، االسػػػتقالؿ والتعػػػاوف
ومػع  . (197)مت مف أجميػا ك  مة والغاية التى شُ زيادة عدد الوزراء بالحكو وانتقدوا والخارجية ، 

أصػػوات أعضػػاء الحكومػػة ، وىػػو  اصػػوتًا وبمػػا فييػػ 38ب غمبيػػة  لثقػػةالحكومػػة ا تنحػػذلػػؾ مُ 

                                 
 م.9958مارس  97بتاريخ 39, تقرير  4جـ753/89/2, ممف  35, محفظة 24ميكروفيمم نفسو,  (243)

سامى الصمح رئيسًا ووزيرًا لمداخمية , ومجيد أرسالن وزيرًا لمزراعة , ورشيد بيضون  شكمت الحكومة مف: )*(
زيرًا لالقتصاد وزيرًا لمدفاع الوطنى , وبشير األعور وزيرًا لمعدلية , وبيير إده وزيرًا لممالية , وكاظم الخميل و 

, وجوزيف سكاف وزيرًا لمشئون االجتماعية , وشارل مالك وزيرًا لمخارجية والمغتربين , وفريد قوزما وزيرًا 
وكموفس الخازن وزيرًا  , وجوزيف شادر وزيرًا لمتصميم , وبشير العثمان وزيرًا لمبريد والبرق والياتف , لألنباء

 . لمصحة , وخميل اليبرى وزيرًا لألشغال  لمتربية الوطنية , وألبير مخيمر وزيراً 

, ممف  33, محفظة رقم  23ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية )سفارة مصر ببيروت(:( 244)
 م.9958مارس  96بتاريخ  39, تقرير رقم  9جـ752/86/2رقم

 96 بتاريخ 39, تقرير رقم  9جـ752/86/2, ممف رقم  33, محفظة رقم  23ميكروفيمم رقم نفسو , ( 245)
 م.9958مارس 

 .592، ص 4ج، مذكرات سامى الصمح ( 246)

 , ممف رقم 35, محفظة رقم  24ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية )سفارة مصر ببيروت(:(247)
 م .9958مارس  28تقرير بتاريخ ،  4جـ753/89/2



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ2998 -2991األزمات الوزارية فى لبناف عيد الرئيس شمعوف 
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لمحكومػػة ولشػػمعوف الػػذى كػػاف ي مػػؿ فػػى الحصػػوؿ عمػػى أغمبيػػة أكثػػر مػػف ذلػػؾ  ماُعػػد  فشػػالً 
الشػػؾ  كػػافب إخػػر ، ومػػف جانػ . (198)تعطػى صػػورة الموافقػػة عمػػى تعػديؿ الدسػػتور مسػػتقباًل 

قطابيػا ًا ألفعػاالحكومػة دالػذى جػاءت بػو تشكيؿ انتاب المعارضة المبنانية مف الالذى  والريبة
ـ ، حيػث 2998مػارس  17لالجتماع فى منزؿ ىنػرى فرعػوف عقػب بيػاف الحكومػة فػى يػـو 
، وت ييػدًا ليػذا الموقػؼ  (199)قرر المجتمعوف رفض أى مسعى لتجديد والية الرئيس شمعوف 

دعػا كمػا ـ ب نو لف يسمح بتعديؿ الدستور ، 2998مارس  19مف البطريرؾ المعوشى فى أع
 . (190)شمعوف لرئاسة المفتى لبناف لمطائفة السنية لمقاومة تجديد محمد عاليا 

فقػد عمػت بػالبالد ، اسػتمرت األمػف رغـ إعادة تشكيؿ الحكومػة ، فػاف حالػة اضػطراب و 
ـ عمػى 2998مػارس  18أصػدرتو محكمتيػا فػى عقب حكـ بالسجف  المظاىرات مدينة صور

بتيمػػة تحقيػػر عمػػـ لبنػػاف فػػى احتفػػاؿ بقيػػاـ الجميوريػػة العربيػػة المتحػػدة ، ثالثػػة أشػػخاص 
مدينػة فى ال، وعـ اإلضراب  (192)رجاؿ الشرطة ، وسقط قتمى وجرحى مع ووقعت مصادمات 

المبنػػانى  تضػػامف معيػػا الجنػػوب المبنػػانى وبيػػروت وطػػرابمس بعػػد أف احتمػػت قػػوات الجػػيشو 
، وقػػد اسػػتمر اإلضػػراب حتػػى اسػػتجيب لطمبػػات مدينػػة صػػور ، حيػػث قػػرر  (191)مدينػػة صػػور 

الشػػوؼ  "وجػػاءت بعػػد ذلػػؾ حػػوادث جبػػؿ .  (193)إبريػػؿ  6المضػػربوف إنيػػاء إضػػرابيـ فػػى يػػـو 
ومػػا رافقيػػا مػػف اشػػتباكات أدت لوقػػوع قتمػػى وجرحػػى لتزيػػد مػػف صػػعوبات الحكومػػة فػػى  " واليرمػػؿ

المعارضػػػة أعمػػػاؿ العنػػػؼ التػػػى تقػػػـو بيػػػا الحكومػػػة ، حيػػػث اسػػػتنكرت ،  مواجيػػػة االضػػػطرابات
كمػا   . (199)واستغمت صحؼ المعارضػة األحػداث لمنيػؿ مػف الحكومػة ومػف أمػر التجديػد لمػرئيس 

رفضػػيـ ـ بيانػػاً أكػػدوا فيػػو 2998أبريػػؿ  20فػػى أصػػدر مفتػػى لبنػػاف ووجػػوه الطائفػػة اإلسػػالمية 

                                 
 .  999: مصدر سابق , صصالح عبوشى وأيضًا : نفسو ,  (248)

, ممف  35, محفظة رقم  24: ميكروفيمم رقم ارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( وزارة الخ( 249)
 م .9958مارس  28, تقرير بتاريخ  4جـ753/89/2رقم

 . 33: مرجع سابق , ص حاـز عبد الحميد غائب  (259)

 5, تقرير بتاريخ  78/ 949354كود أرشيف رقم :وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت (  (259)
 325 – 324: مرجع سابق , ص ص حمدى الطاىرى وأيضا :  م .9958أبريل 

 م .9958أبريل  4بتاريخ ,  األىراـ (252)

 , ممف رقم 33, محفظة رقم  23: ميكروفيمم رقم وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت (  (253)
 م .9958أبريل  92, خطاببتاريخ  9جـ752/86/2

 م .9958أبريل  99يخ تقريربتار نفسو ,  (254)



 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. سيد محمد عبد العاؿ
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ػو النقػد لسياسػة الحكومػة . و  (199)وطنى بالميثاؽ ال يـالحكومة وتمسكات تصرفل داخػؿ  كذلؾ وج 
ـ عمػى أف فسػاد 2998أبريػؿ  29مجمس فػى الالنائب معػروؼ سػعد بػأكد المجمس النيابى ، فقد 

، والسياسػػة الخارجيػػة المشػبوىة ،  وقضػػية تجديػػد الرئاسػػة ىػى سػػبب الحػػوادث الداميػػة  الحكومػة
ـ عمػػى ضػػرورة تغييػػر 2998أبريػػؿ  11فػػى  . وأمػػا البطريػػرؾ المعوشػػى فقػػد أكػػد (196)بػػالبالد 

 . (197)حكومة لبناف الموالية لألمريكييف وت ليؼ حكومة جديدة تقؼ عمى الحياد 
الحكومػػة أف تواجػػو رفػػض المعارضػػة لمطمػػب شػػمعوف بتعػػديؿ كػػاف عمػػى ،  ذلؾلػػ 

عادة انتخابػو  مػاجر ىػو و ، (198)يرغػب فػا ذلػؾ شػمعوف  إذ بػات واضػحًا أف، الدستور واا
مف الػرفض مػف جانػب المعارضػة وكػذلؾ صػحفيا، إذ كػاف نسػيب المتنػا صػاحب عميو حالة 

جريدة التمغراؼ أحد أبرز الصحفييف الذيف ُعرفػوا بمعارضػتيـ لحكػـ شػمعوف وحكومػة سػامى 
قػد تػـ حكومػو ، و الإذا لػـ يتوقػؼ عػف معارضػتو لشػمعوف و ه بالقتػؿ الصمح رغـ رسائؿ تيديد

عمى أثر مقاؿ كتبو يطالب فيو رئػيس الجميوريػة ـ 2998مايو  8فا ؿ المتنى ااغتيبالفعؿ 
ىػذا الحػادث عمػى العالقػة المتػوترة القائمػة يػنعكس ول.  (199)بالتخما عف فكرة تجديػد واليتػو 

بيف المعارضة والحكومة ، فقػد ألقػا نػواب المعارضػة بػالمجمس النيػابا بتبعػات مقتػؿ نسػيب 
مرحمػة ع بيف المعارضػة والحكومػة إلػى وصمت حالة الصرامف ثـ و  .  (160)عمى الحكومة المتنا 

ـ ، والتػػػى عمػػػت معظػػـػ  998مػػػايو  9فػػػى بمبنػػػاف عمت الحػػػرب األىميػػػة تشػػػاالصػػػداـ المسػػػمح ، و 
بضػػػرورة طمبػػػاً فوريػػػاً مـ 2998مػػػايو  20ووضػػػعت المعارضػػػة فػػػا يػػػـو  ، (162)منػػػاطؽ لبنػػػاف 

ى يقػػـو ليػػتـ انتخػػاب مجمػػس نيػػاب ، وحػػؿ مجمػػس النػػواب (161)شػػمعوف كميػػؿ الػػرئيس اسػػتقالة 

                                 
 92, خطاببتاريخ  9جـ752/86/2, ممف رقم  33, محفظة رقم  23: ميكروفيمم رقم نفسو  (255)

 م .9958أبريل

 . 2694, ص 4جم ، 2999أربعة أجزاء ، مكتبة مدبولى ، القاىرة , مذكرات أكـر الحورانى ( 256)

 م .9958أبريل  23, بتاريخ  األىراـ (257)
(258) Georg Kirk , op. , cit. , p.p. 123- 124 .  

, خطاب 78/ 932559كود أرشيف رقم الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت ( ، وزارة ( 259)
 . 489، ص  4، ج مذكرات سامى الصمح:  وأيضا . م9958يولية  2بتاريخ 67رقم

 م .9958مايو  9بتاريخ , تقرير  9جـ379/7/2, ممف رقم  38: محفظو رقم  نفسو (269)
 . 482 -489ص  ص ، 4، ج مذكرات سامى الصمح (269)

(262) 
F.R., Telegram from the Embassy in Lebanon to the Department of State, May  

 11, 1958 . 
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حكومة سػاما الصػمح لتحػؿ محميػا استقالة كذلؾ ضرورة ، و  (163)بانتخاب رئيس جديد لمبالد 
 . (169) فؤاد شيابالمواء برئاسة مؤقتة حكومة وحدة وطنية 

الداخميػػة شػػئوف اللجميوريػػة العربيػػة المتحػػدة بالتػػدخؿ فػػى تيػـػ شػػمعوف اا، مػػف جانبػػو و 
 ،  (166)ـ بشػكوي لمجامعػة العربيػة 2998و مػاي 12تقػدمت الحكومػة فػا ولذا ،  (169) مبنافل

 لحكومػةاتيمػت اكمػا  .(167)ـ 2998مػايو  11بشكوي مماثمة إلا مجمس األمف فػا وكذلؾ 
ردت المعارضػػة بػػ ف الثػػورة داخميػػة وسػػببيا سػػوء بينمػػا بالتػػدخؿ الخػػارجى ، بارتباطيػػا المعارضػػة 

 - ثر الحكومػػة بػػو اسػػتمرار حالػػة الصػػراع وتػػمػػع و ،  (168)الحكومػػة  األوضػػاع التػػا سػػببتيا
لدرجػػػة تقػػػديـ رشػػػيد بيضػػػوف وزيػػػر الػػػدفاع وبشػػػير العثمػػػاف وزيػػػر البػػػرؽ واليػػػاتؼ والبريػػػد 

ـ إعرابػػًا عػػف عػػدـ اسػػتطاعتيما العمػػؿ فػػى 2998مػػايو  13اسػػتقالتييما مػػف الحكومػػة فػػى 
اسػتقالة  تػرحق، حيػث اُ بدأت تظير بعػض الحمػوؿ لألزمػة  - (169)الظروؼ القائمة فى البالد 

. غيػر  (170)جديػدة مى الصمح باعتباره طرفًا رئيسيًا فػى النػزاع ، وتشػكيؿ حكومػة حكومة سا
، حيث كانت المعارضة تػرفض أى بيف المتخاصميف  مجمدًا بالنسبة لموساطةظؿ الوضع أف 

، وبالتػػالا اسػػتمرت العمميػػات  (172)حػػؿ ال يقػػـو عمػػى تخم ػػى رئػػيس الجميوريػػة عػػف منصػػبو 
لػى طمػب التػدخؿ إ ـ2998يوليػو  29الرئيس شمعوف فػى دفع العسكرية بيف الجانبيف ، مما 

ذلؾ ، اسػتمرت المواجيػات بػيف الجػابيف ، وىػو مػا ومع .  (171)المبنانية األمريكا فى األزمة 
عمف فػى أُ ولذا  تعديؿ الدستور لتجديد رئاستو ،قيؽ مطمبو بحبصعوبة تالرئيس شمعوف أقنع 

                                 
  322ص م ، 9988سنوات الغميان ، مركز األىرام لمترجمة والنشر ، القاىرة :  ىيكؿ محمد حسنيف (263)

(264)
 F.R., Telegram from the Embassy in Lebanon to the Department of State, May  

 11, 1958 . 
 227: مرجع سابق , ص حمدي الطاىري( 265)

 .994لمصرية, القاىرة د.ت, صا: دراسات فى الدبموماسية العربية, مكتبة األنجمو بطرس بطرس غالى (266)

 976: مرجع سابق , صصالح العقاد  (267)

 , ممف رقم 37, محفظو رقم  25: ميكروفيمم رقم رة مصر ببيروت ( وزارة الخارجية المصرية ) سفا( 268)
 . 9958يولية  3, تقريربتاريخ  9جـ753/86/3

 , تقرير 5جـ9937/449/5, ممف رقم  49, محفظو رقم  27, ميكروفيمم رقم  نفسو )سفارة مصر بجده( (269)
 .999: مصدر سابق , ص صالح عبوشى م . وأيضا : 9958مايو  28بتاريخ 

(270) 
F.R., Telegram from the Embassy in Lebanon to the Departement of State ,  

May 28, 1958 . 
 . 339-338: مرجع سابق , ص ص  حمدي الطاىري (279)

 . 989-979: مرجع سابق , ص ص صالح العقاد  (272)
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جػراءات انتخػاب رئػيس إوبالتػالى ُبػدأ فػى ،  (173)ـ عدولو عف أمر إعادة انتخابو 2998يوليو 
ـ النتخػػػاب رئػػػيس 2998يوليػػو  32ى فػػػمجمػػس النػػػواب ذلؾ انعقػػػدت جمسػػػة لػػجديػػد لمػػػبالد ، 

 .(274)عف فوز فؤاد شياب بالرئاسة أسفرت التى ، و  مجميوريةل
موقػؼ شػمعوف وحكومتػو مػف االسػتمرار اختمؼ الػرأى حػوؿ انتخاب فؤاد شياب عقب و 

رحيػؿ ىو ضػرورة اية مدة حكمو مف عدمو ، حيث كاف مطمب المعارضة فى السمطة حتى ني
مػػع ، فػػى لبنػػاف شػػياب ميػػاـ الرئاسػػة فػػؤاد وتسػػمـ ، عػػف الحكػػـ وحكومتػػو شػػمعوف الػػرئيس 

كميػػػؿ بينمػػػا كػػػاف ،  (275)تػػػ ليؼ حكومػػػة مػػػف المعارضػػػيف والحيػػػادييف لتنفيػػػذ برنػػػامج الثػػػورة 
فيػو : لسػت مسػتعداً لالسػتقالة حتػى ـ جػاء 2998شمعوف قد أدلػى بتصػريح فػى أوؿ أغسػطس 

سػػامى الصػػمح تمسػػكو بػػالحكـ بحجػػة ضػػرورة اسػػتمرار مػػف جانبػػو أعمػػف و  . (276) تىنيايػػة مػػد
وأكد عمى أنو حدث تفاىـ بػيف أعضػاء الحكومػة ، نياية مدة حكمو الشرعية بكامؿ أجيزتيا حتى 

ـ 2998أغسػطس  9 كمػا أف اجتماعػاً كػاف قػد انعقػد فػى يػـو ،( 277)سمطة عمى االستمرار فى ال
الصػمح سػامى  ، كمػا أكػدتو شمعوف ، والذى أعمف تمسكو بحكومالرئيس بقيادة   لمجمس الوزراء

غرضػػيـ إحػػراج الػػرئيس عمػػى أنػػو اليفكػػر فػػى االسػػتقالة ، خاصػػة أف المطػػالبيف باسػػتقالتو كػػاف 
   . (278)أيضًا  شمعوف وحممو عمى االستقالة

فػى  اختمػؼ الػوزراء، فقػد مح بصػورة كبيػرة سػامى الصػموقػؼ حكومػة عمى أية حاؿ ، تػ ـز 
وزيػر   بييػر إدهمثػؿ ، فمػنيـ مػف أيػدىا وبػادر بتقػديميا مف عدمػو  تيـحوؿ استقالة حكومالرأى 

بشػػير األعػػور وزيػػر العػػدؿ ، بينمػػا رفػػض الػػبعض اآلخػػر االسػػتقالة وأعمػػف عزمػػو عمػػى و الماليػػة 
لعقػػد دورة اسػػتثنائية إلسػػقاط  ونػػفريػػؽ موأمػػا المجمػػس النيػػابى فقػػد سػػعى فػػى الحكػـػ ،  البقػػاء

اجتمػع عػادؿ عسػيراف رئػيس المجمػس بمجموعػة مػف لػذلؾ  .(279)النيػابى داخؿ المجمػسالحكومة 
                                 

 . 999, ص  مذكرات أيزنياور( 273)
, ممف رقم  36, محفظة  24ميكروفيمم , ( وزارة الخارجية المصرية ) سفارة مصر ببيروت(274)

 م.9958أول أغسطس فى  , تقرير 5جـ853/89/2
بتاريخ 935, خطاب رقم  4جـ 9937/449/5, ممف رقم  39, محفظة رقم  26ميكروفيمم رقم نفسو ,  (275)

 م.9958أغسطس  5
 م.9958أغسطس  94بتاريخ  939خطاب رقم نفسو ,  (276)
 . 696ص  ، 4، ج مذكرات سامى الصمح(277)
 . 795، ص  نفسو (278)
 , ممف رقم 39, محفظة رقم  26: ميكروفيمم رقم  وزارة الخارجية المصرية )سفارة مصر ببيروت( (279)

 م.9958أغسطس  94بتاريخ  939خطاب رقم ، 4جـ 9937/449/5
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يقػـو عسػيراف وتقػرر أف  النواب ، وتـ االتفاؽ عمى جمع التوقيعات لفتح دورة اسػتثنائية لممجمػس
وبالفعػػؿ ،  (280)الحكومػػة  بزيػػارة رئػػيس الجميوريػػة إلبالغػػو برغبػػة فريػػؽ مػػف النػػواب فػػى اسػػتقالة

ـ ، وطالبػػػو بتقػػػديـ الحكومػػػة 2998أغسػػػطس  8عسػػػيراف بػػػالرئيس شػػػمعوف فػػػى عػػػادؿ التقػػػى 
وأقػر بقػاء الحكومػة حتػى ، ذلػؾ ، غيػر أف شػمعوف رفػض  نفسوالستقالتيا أو أف يقيميا الرئيس 

   . ( 281)نياية فترة رئاستو
تقػػديـ دفعػػو لعمػػى الصػػمح حركػػة وسػػاطة مػػف أصػػدقاء سػػامى أمػػاـ ىػػذا االنقسػػاـ ، أقػػدمت 

فقػػد ذكػػر صػػالح ، ثػـػ إف مبػػادرات شخصػػية لموسػػاطة كانػػت قػػد جػػرت   (282)ة حكومتػػو اسػػتقال
عبوشى مدير مكتب سامى الصمح ب نػو طمػب ىػو ونػور الػديف مػدور وسػميح عكػاوى مػف سػامى 

ومػػع فشػػؿ الوسػػاطة بػػرزت فكػػرة  .(283)الصػػمح االسػػتقالة وحػػاولوا إقناعػػو بػػذلؾ ، إال أنػػو رفػػض 
الػػوزارة ، ىػػذه زارة االنتقاليػػة ، غيػػر أف الفكػػرة اصػػطدمت  بتضػػارب اآلراء حػػوؿ شػػروط وميػػاـ الػػو 

، كمػػا أف شػػمعوف بحكومػػة الصػػمح تمسػػؾ خاصػػة مػػع ،  (284)وىػػو مػػا أدى إلػػى فشػػؿ الفكػػرة 
الػرئيس ، والتػى منيػا إشػراؾ  ت ليؼ حكومة انتقالية كػاف سػيؤدى إلػى إثػارة عػدد مػف المشػاكؿ

. وبػػذلؾ (285) الحكومػػةىػػذه تدخمػػو فػػى أمػػر تشػػكيؿ مػػف خػػالؿ فػػى الحكػـػ شػػياب المنتخػػب فػػؤاد 
فػى السػمطة حتػى انتيػى حكـػ  تالصػمح ، وبالتػالى اسػتمر سػامى محػاوالت إسػقاط حكومػة  تفشم

ـ وانتيػى معػو أيضػا حكـػ وزارة سػامى الصػمح ، وتسػمـ 2998سػبتمبر  11شمعوف فػى الرئيس 
   . (286)وأقسـ اليميف الدستورية أماـ مجمس النوابفؤاد شياب السمطة كرئيس لمدولة المبنانية ، 

سػبتمبر  19مؼ رشيد كرامػى بتشػكيؿ الحكومػة فػى كُ ذلؾ بدأ عيد جديد فى لبناف ، حيث وب
والػػذى تمكػػف بعػػد مشػػاورات أجراىػػا مػػع المعارضػػيف والمػػواليف مػػف إتمػػاـ تشػػكيؿ ،  ـ2998

                                 
 . 795، ص  4، ج مذكرات سامى الصمح (289)

 . 797، ص  4، ج نفسو (289)

 , ممف رقم 37, محفظة رقم  25: ميكروفيمم رقم  ة )سفارة مصر ببيروت(وزارة الخارجية المصري (282)
 م.9958أغسطس  94, خطاببتاريخ  2جـ 753/86/3

 . 944: مصدر سابق , ص صالح عبوشى (283)

, ممف  39, محفظة رقم  26: ميكروفيمم رقم وزارة الخارجية المصرية )سفارة مصر ببيروت( (284)
 . م9958أغسطس  94بتاريخ  939, خطاب  4جـ 9937/449/5رقم

 94, خطاب بتاريخ  2جـ 753/86/3رقم , ممف 37رقم , محفظة 25رقم ميكروفيمم نفسو,  (285)
 م.9958أغسطس

 .375-374: مرجع سابق , ص ص حمدى الطاىرى (286)
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المنتييػػة واليتػػو ، وبػػدأت تظيػػر  غيػػر أف الحكومػػة لػـػ تحػػظ بت ييػػد المػػواليف لمعيػػد،  )*(حكومتػػو 
 وزارة الػػتشػػكيؿ إعػػادة جػػرت مفاوضػػات انتيػػت إلػػى االتفػػاؽ عمػػى لػػذلؾ  .(287)بػػوادر ثػػورة مضػػادة 

الػػرئيس بالمناصػػفة بػػيف المعارضػػة وأنصػػار عيػػد عمػػى أف يكػػوف تشػػكيميا  كرامػػىرشػػبد برئاسػػة 
ى حسػػب مػػا ـ عمػػ2998أكتػػوبر  29. وبالفعػػؿ تػـػ تشػػكيؿ الحكومػػة الجديػػدة فػػى (288)شػػمعوف 

بػيف ، بما فييـ رئيس الوزراء حيث روعػى التػوازف فػى ىػذا التشػكيؿ  عميو مف أربعة أعضاء فقط
وعمى ىذا األساس وجدت المعارضػة أف ىػذا التشػكيؿ ىػو أفضػؿ الطػرؽ لموصػوؿ  ،الجانبيف 

يػػا عيػػد مع، ليبػػدأ  *( )فارتضػػت بػػو ، وتػػـ تشػػكيؿ الحكومػػةإلػػى نػػوع مػػف االسػػتقرار بػػالبالد 
     .  (289)فى لبناف لرئيس فؤاد شياب ا

                                 
 وزيرًا لمدفاع الوطنى , فيميب تقالوزيرا : رشيد كرامى رئيسًا لموزارة ووزيرًا لمداخمية و شكمت الحكومة مف )*(

لمخارجية والمغتربين , شارل حمو وزيرًا لالقتصاد الوطنى واألنباء , محمد صفى الدين وزيرًا لمتربية 
الوطنية والصحة العامة , يوسف السودا وزيرًا لمعدلية والشئون االجتماعية , رفيق نجا وزيرًا لممالية , 

 . مبريد والبرق والياتفوزيرا لوزيرًا لمزراعة و  وفريد طراد وزيرًا لألشغال العامة والتصميم , وفؤاد نجار

 وأيضًا :  . 989-988: مصدر سابق , ص ص صالح عبوشى (287)
 .  377-375ص ص : مرجع سابق , حمدى الطاىرى -
 . 986: مرجع سابق , ص صالح العقاد -
 George Kirk , op. cit., p.134. 
 .338-337ص ص , : مرجع سابقحمدى الطاىرى(288)

 : رشيد كرامى رئيسًا لموزارة ووزيرًا لممالية واالقتصاد الوطنى والدفاع الوطنى واألنباء ,ت الحكومة مفشكم)*(
وحسين العوينى وزيرًا لمخارجية والعدلية والتعميم العام , وريمون إده وزيرًا لمداخمية والشئون االجتماعية 

 عامة والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة. والبريد والبرق والياتف , وبيير الجميل وزيرًا لألشغال ال

 .987: مرجع سابق , ص صالح العقاد (289)
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 خامتة
كذا مضى لبناف فى ظؿ أزمات وزارية طواؿ عيد الرئيس شمعوف ، حيث كاف النظاـ ى

السياسى المبنانى سببًا قويًا فى خمؽ ىذه األزمات واستمرارىا ، ذلؾ النظاـ الذى يقوـ فى 
المبنانى والميثاؽ الوطنى  األصؿ عمى الطائفية بالمجتمع المبنانى ، والتى جاء الدستور

عند التشكيؿ أزمة فى حد ذاتو ، ليعضدىا ، وليصبح تشكيؿ الوزارة فى ظؿ التزاـ الطائفية 
وأما القائميف  ،فضاًل عف التنافس بيف أبناء الطائفة الواحدة عند االختيار ليذا التشكيؿ 

رئيس الدولة ف سواء بييـ : عمى ىذا النظاـ السياسى ، فاف الصراع كاف قد جمع بين
  .الحكومة والمعارضة مف جانب إخر بيف  وأوالحكومة ممثمة فى رئيسيا مف جانب ، 

مع سمطات الرئيس  الحكومة كاف يرجع إلى تداخؿ سمطاتالصراع بيف الرئيس و ف
موجو لمسياسة المبنانية مف خالؿ سيطرتو عمى األغمبية كالرئيس دور رئيس الحكومة ، و 

المبنانى ، والنتيجة دور خفى لمرئيس فى ىذه األزمات . وأما نيابى الالمسيحية بالمجمس 
فقد حكمو سياسة الحكومة الداخمية والخارجية مف جانب ،  المعارضةو الحكومة الصراع بيف 

فشؿ الحكومة فى سياستيا  وموقؼ المعارضة مف ىذه السياسة مف جانب إخر ، ذلؾ أف 
الخارجية والقائـ عمى ضاه المبنانيوف لسياستيـ الداخمية وانحرافيا عف المسار الذى ارت

كؿ ىذا كاف يجعؿ  .البعد عف المشاريع الوحدوية العربية وكذلؾ طمب الحماية الغربية 
الحكومة ىدفًا سياًل لممعارضة ، خاصة إذا ما وضع فى االعتبار أف ليذه المعارضة ىدفًا 

نيابى تنتظـ فيو المعارضة  وجود مجمسكؿ ىذا فى ظؿ ،  سياسيًا وىو الوصوؿ لمسمطة
ف  :الحكومة ، وتقؼ أمامو الحكومة مسئولة دستوريًا  وومؤيد إف شاء منحيا الثقة ، واا

والنتيجة دفع الوزارات  .، فصار مصير الحكومة معمقًا بيد النواب شاء حجبيا عنيا 
متو السياسية لالستقالة فى كثير مف األحياف ، خاصة أف الرأى العاـ المبنانى كاف ينقاد لزعا

عندما تفشؿ ىذه الحكومات فى تيا االتى تدفع بالجماىير نحو الغضب تجاه حكومو والدينية 
الرئيسية ، فتصبح ىذه الجماىير شوكة فى ظير ىذه الجماىير تحقيؽ مدخالت حياة 

  . الحكومات ، والتى قد تسقط عمى أثر ردة فعميا
كميؿ منذ أف تولى الرئيس ستمرت أزمات وزارية كؿ ىذا أدى إلى دخوؿ لبناف فى أ

، حيث مر لبناف بفترة صراع داخمى زاد فى اشتعاليا ماكاف ـ 2991فى عاـ شمعوف الحكـ 
لمنطقة العربية إلى اانتقاؿ الحرب الباردة عف يدور عمى الساحة العربية مف أحداث ، فضاًل 
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الرئيس ـ كانت رغبة المنطقة ، ثدوؿ رضت عمى التى عُ الغربية فى إطار ما عرؼ باألحالؼ 
فى النياية لتؤدى ، شمعوف فى التجديد لرئاستة وبت ييد مف حكومة سامى الصمح كميؿ 
الرئيس  عيدمعيا ينتيى التى ، و بداية الصراع المسمح بيف المعارضة والحكومة إلى 

 . ـ ، وكذلؾ األزمات الوزارية التى حدثت فى ىذا العيد 2998شمعوف فى سبتمبر عاـ  
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 در والمراجعالمصا
 أوال : الوثائؽ .

 . )وزارة الخارجية المصرية  (وثائؽ غير منشورة  )2)
 . 78/  935459  كود أرشيؼ رقـ )*(
 . 78/ 949354  كود أرشيؼ رقـ )*(
 . 78/   932559 كود أرشيؼ رقـ )*(

 . 13)*( ميكروفيمـ رقـ 
 .9 /89/ 753، ممف رقم  9جـ 752/86/2، ممف رقم  33رقم  محفظة -
 ،  753/89/2، ممف رقم 753/85/9، ممف رقم  34محفظة رقم  -

 .2جـ753/85/2، ممف رقم  2جـ753/89/2ممف رقم                    
 . 19)*( ميكروفيمـ رقـ 

 ، 4جـ753/89/2، ممف رقم  3جـ753/89/2، ممف رقم  35رقم  محفظة  -
 .5جـ753/89/2ممف رقم                    

 . 19يمـ رقـ )*( ميكروف
 . 2جـ753/86/3، ممف رقم  9جـ753/86/3، ممف رقم  37رقم  محفظة -
 .   9جـ3/449/98، ممف رقم   9جـ379/7/2, ممف رقم  38رقم  محفظة -

 9جـ  97/  449/  2ممف رقم                      
 16)*( ميكروفيمـ رقـ 

 ،  5جـ9937/449/5م ممف رق، 4جـ9937/449/5، ممف رقم  39رقم  محفظة -      
 9جـ  9/  7/  227ممف رقم                            

 . 17)*( ميكروفيمـ رقـ 
 . 4جـ227/7/9، ممف رقم 2، ممف رقم  49رقم  محفظة -      
 ،  9جـ 3/  7/  227، ممف رقم  3/  7/  227، ممف رقم  49رقم  محفظة -         

                      .5جـ9937/449/5، ممف رقم  4جـ227/7/3 ممف رقم                           
 . 18)*( ميكروفيمـ رقـ 

 ،  5جـ  9/  7/  227، ممف رقم  3جـ227/7/9، ممف رقم  42رقم  محفظة -        
 . 3جـ  3/  7/  227، ممف رقم  7جـ227/7/9، ممف رقم                          

 . 2جـ227/7/3رقم  ، ممف 43رقم  محفظة -        
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 . 3/6/3، ممف رقم  69رقم  محفظة -        
 وثائؽ منشورة .( 1)

 (&) United States (Foreign relation) : 

       (*) – F.R. , 1955 – 1957 , The Near Middle East , volume XIII ,                                  
                United States Government Printing Office ,Washington , 1988 . 
       (*) – F.R. , 1958 – 1960 , The Near Middle East , volume XI ,  
                United States Government Printing Office , Washington , 1992 . 

 ثانيا : المذكرات الشخصية :
 م9969ثة أجزاء ، منشورات أوراق لبنانية ، بيروت حقائق لبنانية ، ثال بشارة الخورى : )*(
 م .2999أربعة أجزاء ، مكتبة مدبولى ، القاىرة ،  مذكرات أكـر الحورانى )*(
  م .9969أربعة أجزاء ، منشورات مكتبة الفكر العربي ، بيروت ،  مذكرات ساما الصمح )*(
 م 9983الثة أجزاء ، بيروت ث،  ) تحقيؽ د. يوسؼ أيبس(مذكرات األمير عادؿ أرسالف )*(
   م .2999, مكتبة النافذة ، القاىرة  مذكرات أيزنياور ) ترجمة : ىشاـ خضر ( )*(

 ثالثا : المراجع العربية:
م ، 9958 – 9945: لبنــــان فــــى جامعــــة الــــدول العربيــــة ) د.(  أحمػػػػد خميػػػػؿ محمػػػػودى)*(  

 . م9994المركز العربى لألبحاث والتوثيق ، بيروت 
 لمصــريةا، مكتبــة األنجمــو  : دراســات فــى الدبموماســية العربيــةد.( ) س بطػػرس غػػالىبطػػر  )*( 

 ت د.  القاىرة
: الشــرق األوســط فــي الشــئون العالميــة ،  جػػورج لنشوفسػػكا ) ترجمػػة : جعفػػر خيػػاط ( )*( 

 جزءان ، دار الكشاف ، بغداد  د. ت .
 م 9976لمطبعة العالمية ، القاىرة : سياسة الحكم فى لبنان ، طبعة ثانية ، احمدى الطاىرى )*(  
 م9984كمال جنبالط ، دار المطبوعات الشرقية ، بيروت :  خميؿ أحمد خميؿ )*(
 لبنان والعروبة ، دار الساقى ، بيروت د. ت .:  رغيد الصمح)*( 
 م 9979: المشرق العربى المعاصر ، مكتبة األنجمو المصرية ، القاىرة )د.(  صالح العقاد)*(  
 . م9989: تاريخ لبنان الحديث ، دار العمم لمماليين ، بيروت   صالح عبوشى)*(  

 م .9978: حقيقة الثورة المبنانية ، بيروت  كماؿ جنبالط)*(   
 م 9988: سنوات الغميان ، مركز األىرام لمترجمة والنشر ، القاىرة  محمد حسنيف ىيكؿ)*(   

 رابعا : انرسائم اجلامعية :
م ، رسـالة ماجسـتير غيـر 9958 – 9952: الصـحافة فـى لبنـان  يد غائػبحاـز عبد الحم)*( 
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 . م9989منشورة ، جامعة القاىرة 
 خامسا : انصحف :

  . م9953 -9952عام لمصري : ا )*(
 م .9958 -9952: عام  األىراـ)*(

 سادسا : املراجع األجنبية :
(*) George Kirk , Contemporary Arab politics , New York 1961 . 
(*) Nicola Ziadeh, Syria and Lebanon , Ernest Benn Limited , London , N. D. 
 

 

 

 


