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 9111-9191سليمان فرجنية ودوره السياسي يف لبنان 
 س شناوةنزينب يو  .م.م

 العراق ،تربية ذي قارالعامة لمديرية ال
shhd9um@gmail.com  

 :الممخص

الشخصيات مف الدراسات التاريخية الميمة، لما ليا مف أثر فاعؿ وكبير في كشؼ  تعتبر دراسة
العديد مف الخفايا والحقائؽ التاريخية، اذ تؤدي بعض الشخصيات ادوارا ميمة في تاريخ بمدانيا مف 

وار وتزداد أىمية ىذه االد .خالؿ مشاركتيا في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية لتمؾ البمداف
وقد جاءت ىذه والوقائع الميمة.  باألحداثمميئة  التي عاصرتيا الشخصيةالمدة الزمنية كمما كانت 

سيرة  "  لتمقي الضوء عمى9111-9191الدراسة بعنواف "سميماف فرنجية ودوره السياسي في لبناف 
حياة سميماف فرنجية وبواكير نشاطو السياسي في لبناف، ووصولو إلى رئاسة الجميورية المبنانية، وأىـ 

الحرب واثناء وبعد األحداث التي رافقت بداية عيده، فضاًل عف دراسة االوضاع الداخمية المبنانية قبؿ 
 .تو كرسي الرئاسة.سياسي بعد مغادر األىمية وسياستو تجاىيا، كما تطرؽ الدراسة إلى عممو ال

 .(لبناف الدور السياسي، ،سميماف فرنجية( الكممات المفتاحية:

Suleiman Franjieh and His Political Role in Lebanon 1910-1992 

Assistant Lecter: Zainab Yunis Shnawa 

Iraq – General Director of Thi- Qar Education  

Abstract: 

The study of personalities is considered one of the important 

historical studies, because of its great impact in revealing many historical 

facts and mysteries. Some personalities play important roles in the history of 

their countries by participating in the political, economic and social life of 

those countries. The importance of these roles increases the longer the period 

of time that the character has lived with is full of important events and facts. 

This study, entitled "Suleiman Franjieh and his Political Role in Lebanon 

1910-1992", it came to shed light on the biography of Suleiman Franjieh and 

his political activity in Lebanon, his arrival to the presidency of the Lebanese 

Republic, and the most important events that accompanied the beginning of 
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his reign, as well as a study of the internal Lebanese conditions before, 

during and after the civil war and his policy towards it. The study also 

touched on his political work after leaving the presidency. 

Keywords: )Suleiman Franjieh , Political Role , Lebanon(.  

 :المقدمة

شكمت األحداث والظروؼ الصعبة التي شيدتيا لبناف في سػبعينيات القػرف الماضػي 
ة فػػي تمػػؾ الظػػروؼ سػػدة الحكػػـ منعطفػػًا تاريخيػػًا فػػي مسػػيرتيا، وقػػد تػػولى سػػميماف فرنجيػػ

السياسػػي الػػذي مارسػػو فػػي مػػدة  حياتػػو ونشػػاطومػػا دفعنػػا الػػى تسػػميط الضػػوء عمػػى فيػػو، 
الذي و وأدؽ وأعقد الحقب الزمنية في تأريخ لبناف السياسي المعاصر،  ـزمنية تعد مف أى

 .عد مف الشخصيات التي أدت دورا بارزا وكبيرا في أحداث لبناف الساخنة

سػػػميماف فرنجيػػػة ودوره السياسػػػي فػػػي  ومػػػف ىػػػذا المنطمػػػؽ جػػػاء ىػػػذا البحػػػث بعنػػػواف "
سػػػػة محػػػػاور " واقتضػػػػت طبيعػػػػة البحػػػػث تقسػػػػيمو إلػػػػى مقدمػػػػة وخم9111-9191لبنػػػػاف 

حيػػػاة سػػػميماف فرنجيػػػة وسػػػيرتو السياسػػػية حتػػػى عػػػاـ وخاتمػػػة، تناولنػػػا فػػػي المحػػػور األوؿ 
وصوؿ سميماف فرنجيػة لمحكػـ واألحػداث التػي رافقتيػا حتػى ، وفي المحور الثاني 9191
فقد سمطنا الضوء عمى الوجود الفمسطيني في لبناف في ، اما المحور الثالث 9191عاـ 

، فيمػػا درسػػنا فػػي المحػػور الرابػػع 9191-9191نجيػػة وأحػػداث عيػػد الػػرئيس سػػميماف فر 
، وخصصنا 9191التي اندلعت عاـ  سياسة الرئيس سميماف فرنجية تجاه الحرب االىمية

 .ممارسة سمماف فرنجية العمؿ السياسي بعد انتياء واليتو الرئاسيةالمحور الخامس ل

المضمار السياسي،  عمى كيفية دخوؿ سميماف فرنجيةوقد ىدؼ البحث إلى التعرؼ 
، واىـ المحطات السياسية في حياتو، وتمكنو مف الوصوؿ إلى منصب رئيس الجميورية

 .وأثر عالقاتو السياسية الداخمي والخارجية في االوضاع السياسية المبنانية

الكتب العربية منيا  في مقدمتياالمتنوعة اعتمد البحث عمى مجموعة مف المصادر و 
الكاتب جاف ممحػو المعنػوف الػوزارات المبنانيػة الػذي اطمعنػا مػف خاللػو عمػى تشػكؿ كتاب 

الحكومات في عيد الرئيس سميماف فرنجية، وكتاب عارؼ العبد المعنوف لبناف والطائؼ 
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تقػػػاطع تػػػاريخي ومسػػػار ،يػػػر مكتمػػػؿ، الػػػذي مػػػف خاللػػػو عمػػػى بػػػدايات العمػػػؿ السياسػػػي 
العمميػػػة فقػػػد تمكنػػػا عػػػف طريقيػػػا معرفػػػة دور  لسػػػميماف فرنجيػػػة، امػػػا الرسػػػائؿ واالطػػػاري 

سػػميماف فرنجيػػة فػػي الحػػرب االىميػػة، منيػػا رسػػالة الباحػػث قاسػػـ جبػػار لطيػػؼ المرشػػدي، 
، التػػػػي افػػػػاد منيػػػػا البحػػػػث 9191-9191الػػػدور السػػػػوري فػػػػي الحػػػػرب االىميػػػػة المبنانيػػػػة 

مواقػؼ وبعػض الباالطالع عمػى االشػتباكات التػي دارت خػالؿ الحػرب االىميػة المبنانيػة، 
جية، كما استفاد البحث مف المجالت والبحوث المنشورة فييا لنفس السياسية لسميماف فرن

الغرض، وكذلؾ استعاف البحث بالموسوعات لتعريؼ بعض الشخصيات التي ورد ذكرىا 
فػػي البحػػث منيػػا الموسػػوعة السياسػػية لمسػػعود الخونػػد، وموسػػوعة السياسػػة لعبػػد الوىػػاب 

 الكيالي.

 9191وسيرتو السياسية حتى عام  يمان فرنجيةسم حياةواًل. أ

الواقعة شماؿ  (9)في مدينة ز،رتا 9191حزيراف عاـ  91ولد سميماف فرنجية في 
، وينتمي إلى عائمة فرنجية المارونية ذات النفوذ الواسع في شمالي لبناف والتي لبناف

سميت بيذا االسـ نسبة إلى جدىـ الكبير فرنجية الذي كاف زعيـ قومو، وتعد مف 
العوائؿ المعروفة باحتراؼ ابنائيا السياسة، وقد انحدر العديد مف الشخصيات السياسية 

والده قبالف فرنجية، الذي كاف الزعيـ الشمالي، وأخيو  منيا اضافة إلى سميماف، ابرزىـ
ولية في مدرسة الغدير في تمقى سميماف فرنجية عمومو األوقد و،يرىـ.  (1)حميد فرنجية

طورة عاـ  طرابمس، ثـ تمقى عمومو الثانوية في مدرسة االباء العازارييف في عيف
قبًا ألشغاؿ ايصاؿ المياه مرا 9119ثـ عيف عاـ ، وعمؿ في التجارة والتصدير، 9111

مف ايريس ىنديمي ورزقا  في العاـ نفسووتزوج ، 9111إلى طرابمس وز،رتا حتى عاـ 
 .(1)بخمسة ابناء ىـ: طوني وروبير ولمياء وصونيا ومايا

دخؿ في صراع سياسي في مطمع خمسينيات القرف الماضي عندما أصب  معارضًا 
جيود االخير لمدخوؿ في حمؼ بغداد عاـ ، نتيجة (1)لمرئيس المبناني كميؿ شمعوف

بمشاركتو في مذبحة كنيسة فريارة التي  9119واتيـ سميماف فرنجية في عاـ ، (1)9111
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 كالجئراح ضحيتيا عشرة أشخاص مف عائمة الدوييي، فاضطر لميروب إلى سوريا 
، (9)سياسي ومعارض لحكـ الرئيس كميؿ شمعوف، حيث توطدت عالقاتو بحافظ االسد

اؿ فرنجية مبديًا نشاطًا ممحوظًا، وساند قوات وتزعـ  9119د إلى لبناف مطمع عاـ وعا
المعارضة المناوئة لمرئيس كميؿ شمعوف خالؿ الحرب االىمية المبنانية في العاـ 

، وتولى منصب وزير (9)9191وانتخب نائبًا عف ز،رتا خمفًا ألخية حميد عاـ  ،(9)نفسو
، (1)9199تشريف األوؿ عاـ  19إلى  9191مف اب عاـ البريد والبرؽ والياتؼ لممدة 

 9عيف وزيرًا لمداخمية لممدة مف  9199وعندما انتخب نائبًا في البرلماف المبناني عاـ 
تشريف األوؿ مف العاـ نفسو، وشغؿ منصب وكيؿ وزارة  91لغاية  999شباط عاـ 

العامة والنقؿ في ، وشغؿ منصب وزير االشغاؿ (91)االقتصاد الوطني في المدة نفسيا
تشريف األوؿ عاـ  91في  (99)برئاسة عبد اهلل اليافيالحكومة المبنانية التي تشكمت 

لممدة  (91)، كما شغؿ منصب وزير االقتصاد الوطني في حكومة رشيد كرامي9199
 .(91)9191تشريف األوؿ عاـ  91لغاية  9191تشريف الثاني عاـ  11مف 

 9191حتى عام  لمحكم واألحداث التي رافقتياوصول سميمان فرنجية . ثانياً 

كاف سميماف فرنجية عضوًا  في تكتؿ  9191قبؿ االنتخابات الرئاسية المبنانية لعاـ 
الوسط المؤلؼ مف مجموعة مف القادة السياسييف المبنانييف البارزيف، وكانت البالد في 

، (91)لرئيس فؤاد شيابحينيا منقسمة سياسيًا بيف النيجيف الشيابييف، نسبة إلى نيج ا
وعندما اشتدت المعركة االنتخابية أصر الرئيس المبناني ، (91)والحمؼ الثالثي الماروني

بداًل عنو، فيما اتفؽ  (99)الياس سركيسفؤاد شياب عمى عدـ خوضيا، فرش  الشيابيوف 
 .(99)تكتؿ الوسط عمى ترشي  سميماف فرنجية

( 11الجميورية بعد أف حصؿ عمى )وقد فاز سميماف فرنجية بمنصب رئاسة 
( صوتًا، وتولى منصبو بشكؿ رسمي 11صوتًا، فيما حصؿ الياس سركيس عمى )

 91تشكيؿ الحكومة الجديدة في  (99)، وتولى صائب سالـ9191اعتبارًا مف اب عاـ 



 
 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
 

 
1190 

( وزيرًا مف خارج المجمس 91، وتكونت حكومتو مف )(91)تشريف األوؿ مف العاـ نفسو
 .(11)المبنانيالنيابي 

عمى الر،ـ مف ردود الفعؿ المؤيدة النتخاب سميماف فرنجية رئيسًا لمجميورية، 
وتشكيؿ صائب سالـ لمحكومة المبنانية الجديدة، السيما لدى االوساط المسيحية التي 

لكف أثيرت ضجة سياسية وشعبية حوؿ ما يسمى بقضية المكتب ، (19)عدتو نصرًا ليا
لجياز االستخبارات العسكرية المبنانية اسسو الرئيس المبناني الثاني، وىو مكتب تابع 

السابؽ فؤاد شياب، ويعمؿ بسرية لمصمحتو، لذلؾ بادرت حكومة سميماف صائب إلى 
الغائو، ما أدى إلى تقميص دور الشيابييف في االدارة والجيش، وانشأت الحكومة 

تابعيف لمرئيس سميماف فرنجية  المبنانية جياز مخابرات جديد بداًل عنو، وشغمتو بموظفيف
 .(11)مف أبناء مدينة ز،رتا وباألخص

وقد سعى الرئيس سميماف فرنجية إلى اعادة الحرية والديمقراطية لمحكـ في لبناف، 
وعمد إلى اشاعة روح الحرية وتوطيد األمف، وابعاد تدخؿ االجيزة األمنية في سير 

طراؼ السياسية المبنانية منو وكذلؾ األخابية، ما أدى إلى انزعاج بعض العممية االنت
قادة المقاومة الفمسطينية في لبناف، واستثمر سميماف فرنجية حادثة مقتؿ قائد الجيش 

في أثر سقوط طائرتو المروحية، واجرى  9199المبناني العماد جاف نجيـ في عاـ 
لمقاومة تغييرات جذرية في قيادة الجيش المبناني، ما أدى إلى توتر العالقات مع ا

صب  الجيش أ، و جيش المبنانيلمقائدًا  (11)، نتيجة تعييف اسكندر ،انـ(11)الفمسطينية
عمى مفاصمو، وكانوا  المبناني تحت قيادتو مسيسًا حزبيًا وطائفيًا، بعد أف سيطر المراونة

عمى قناعة تامة بأف المقاومة الفمسطينية واألحزاب التقدمية والقومية والثورية تشكؿ 
خطرًا عمى الدولة المبنانية، والنظاـ الماروني، وتقضي المصمحة بعزليـ عف الجيش 

 .(11)والسياسة المبنانية

مف العمميات  مف المقاومة الفمسطينية في لبناف نابعة اونةكانت مخاوؼ المر 
العسكرية التي كانت تشنيا المقاومة داخؿ األراضي الفمسطينية ضد أىداؼ اسرائيمية 
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منتخبة، وردود الفعؿ االسرائيمية تجاىيا، وكانت العممية األبرز التي نفذتيا المقاومة 
ايار عاـ  11الفمسطينية داخؿ فمسطيف ىي اليجوـ عمى مطار المد االسرائيمي في 

سمسمة مف  (اسرائيؿ)( اسرائيميًا، ما أدى إلى شف 19عف قتؿ ) وأسفرت 9191
 ألجزاءاالعتداءات المتكررة عمى األراضي المبنانية، كاف ابرزىا االجتياح العسكرية 

واسعة مف الجنوب المبناني واقتطاعو في ايموؿ مف العاـ نفسو بحجة القضاء عمى 
 .(19)المقاومة الفمسطينية فييا

-9193سميمان فرنجية وأحداث الرئيس  عيدفي الوجود الفمسطيني في لبنان . ثالثاً 
9191 

صعدت )اسرائيؿ( مف عممياتيا العسكرية ضد المقاومة الفمسطينية داخؿ األراضي 
عممية  9191نيساف عاـ  91المبنانية، ونفذت الساعة السادسة مف صباح يـو 

وجاءت ردود  ،(19)المقاومة الفمسطينيةالتي اسفرت عف مقتؿ عدد مف قادة  (19)فرداف
فعؿ ،اضبة ضد الحكومة المبنانية بسبب عدـ تحريؾ الجيش المبناني ساكنًا لمرد عمى 
العممية، ثـ تطورت االوضاع وقاـ عدد مف رجاؿ المقاومة الفمسطينية باختطاؼ عدد 

اعضاء  مف العسكرييف المبنانييف ردًا عمى توقيؼ قوات األمف المبنانية الثنيف مف
، لمحاولتيـ تيريب متفجرات في حقائب عمى (11)المقاومة الفمسطينية في مطار بيروت

، واعتقاؿ قوات األمف المبنانية 9191نيساف عاـ  11متف طائرة متجية إلى اوربا في 
 .(11)في بيروتخمسة فمسطينييف بتيمة التخطيط لميجوـ عمى السفارة األمريكية 

مواجيات عسكرية ومعارؾ عنيفة بيف قوات  اندالعوكانت نتيجة ذلؾ الحادث 
، وقد قصؼ 9191ايار عاـ  1في  الجيش المبناني وفصائؿ المقاومة الفمسطينية

الطيراف الحربي المبناني معاقؿ الفدائييف الفمسطينييف والمخيمات الفمسطينية في لبناف، 
اليجـو  بإيقاؼه وامر ايار مف العاـ نفسو أ 9في لكف الرئيس سميماف فرنجية أصدر 

نتيجة تعرضو لضغوط داخمية وخارجية، السيما مصر وسوريا وقد سارعت االخيرة إلى 
 .(19)ا،الؽ منافذىا الحدودية مع لبناف
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الجيش المبناني اجتماعًا مع لصدور أمر وقؼ اليجوـ عقد ممثمو  نفسووفي اليوـ 
ع بروتوكوؿ باسـ ممكارت قادة فصائؿ المقاومة الفمسطينية لتسوية الخالفات بينيـ، ووق

نسبة إلى اسـ الفندؽ الذي عقد االجتماع فيو، تعيدت بموجبو فصائؿ المقاومة 
الفمسطينية بتجميد نشاطيا العسكري عمى الحدود المبنانية وعدـ استعماؿ األراضي 

 .(11)المبنانية كقاعدة النطالؽ عممياتيا باتجاه األراضي االسرائيمية

لـ يؤد توقيع االتفاؽ بيف الجيش المبناني وفصائؿ المقاومة الفمسطينية إلى تيدئة 
االمور وتنظيـ العالقة بينيما، حيث زاد التوتر بينيما، ما أدى إلى انقساـ المبنانييف إلى 

ودعميـ، اما التيار الفمسطينييف تعاطؼ مع تياريف، األوؿ وىو التيار االكبر الذي 
نشاط المقاومة  بإيقاؼى معارضة الوجود الفمسطيني، وطالب اآلخر فقد عمؿ عم

 .(11)الفمسطينية وكاف ىذا التيار مدعومًا مف أطراؼ خارجية

وىكذا أخذت االطراؼ الداخمية والخارجية تدعـ كال الجانبيف، واستمرت االمدادات 
العسكرية تصميما، فقد جمعت تبرعات في مدينة بيروت لمصمحة الفصائؿ المسمحة 

لمسيحية، كما وصمت أسمحة الييا مف األردف والسعودية وبمجيكا ودوؿ أخرى، فيما ا
تمكنت فصائؿ المقاومة الفمسطينية والداعميف ليـ مف تشكيؿ فصائؿ جديدة مسمحة 

 .(11)وتييأت لمقتاؿ

ادت تطورات االوضاع في لبناف إلى دخوؿ لبناف في دوامة سياسية، فقد قدمت 
التي لـ  (11)تيا، وتشكمت بعدىا حكومة برئاسة أميف الحافظحكومة صائب سالـ استقال

، (19)تستمر ألكثر مف شيريف ونصؼ، نتيجة معارضة القوى المبنانية اإلسالمية عمييا
 . (19)تموز مف العاـ نفسو 9ثـ شكؿ تقي الديف الصم  حكومة جديدة في 

قضية وفي ظؿ تمؾ األحداث والتطورات، واجو الرئيس سميماف فرجية وحكومتو 
بيف مصر وسوريا مف جية  9191تشريف األوؿ عاـ  9جديدة، فقد اندلعت الحرب في 
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و)اسرائيؿ( مف جية أخرى، واضطرت لبناف أف تكوف حميفة لمصر وسوريا دوف أف 
 .(19)يكوف ليا يد قرار شف الحرب عمى )اسرائيؿ(

كانت وبااًل عمييا، فعندما عقد  يابقيت لبناف بمعزؿ عف الحرب عسكريًا، لكف نتائج
، لموصوؿ إلى تسوية شاممة لمشاكؿ منطقة الشرؽ 9191مؤتمر جنيؼ اواخر عاـ 

األوسط والقضية الفمسطينية، أصبحت فصائؿ المقاومة الفمسطينية الرافضة لمتفاوض 
دعمًا شعبيًا قوي مركزىـ داخؿ لبناف، فقد لقي مع )اسرائيؿ( صاحبة الكممة العميا، و 

 .(11)لبنانيًا، ما أدى إلى مزيد مف التوتر بينيـ وبيف الفصائؿ المسمحة المسيحية

، حيث استقالت 9191دخمت لبناف فوضى عارمة في الربع االخير مف عاـ و 
 تشريف األوؿ مف ذلؾ العاـ، واجتاحت البالد موجة 19حكومة تقي الديف صال  في 

مف العنؼ لـ يسبؽ ليا مثيؿ، حيث شاعت التفجيرات في المدف المبنانية، وحدثت عدة 
عمميات سمب ونيب وقتؿ المدنييف، ووقفت قوات األمف عاجزة عف فعؿ أي شيء حياؿ 

 .(11)ذلؾ، واستمر ىذا الوضع حتى نياية العاـ

الفمسطينية والقوى ف الخالفات بيف األحزاب المسيحية والمقاومة أيمكف القوؿ ب
أىمية تستيدؼ  اً حرب الندالع ، تعتبر معطيات دفعت لبناف وىيئاتياالداعمة لكؿ منيما

 الوجود الفمسطيني بحد ذاتو.

 9191سياسة الرئيس سميمان فرنجية تجاه الحرب االىمية رابعا. 

زعيـ حزب الكتائب استُفزت الحركة الوطنية المبنانية والفمسطينييف نتيجة تصري  
 رئيس سميماف فرنجيةلمأثر مقابمتو في  9191كانوف الثاني عاـ  11الجميؿ بيار في 

سمطة الدولة سيطرة ولكنو فمت مف  (،إسرائيؿ)ىو حدود البالد مع المبناني الجنوب  بأف
االعتراؼ الرسمي ، وأف الوضع فيو سائب، وأف تحت سمطة المقاومة الفمسطينية ووقع

 .(19)، وأف المبنانييف يدفعوف ثمنيالفدائي بدعة ،ريبة وشر مستطيربالعمؿ ا
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وفي اثر ذلؾ االستفزاز جرت مصادمات واشتباكات بيف الجيش المبناني والمقاومة 
ثـ جاءت أحداث صيدا الفمسطينية استمرت حتى منتصؼ شير شباط مف العاـ نفسو، 

رفض صيادو صيدا مشروع شركة  9191شباط عاـ  11لتزيدىا عنفًا , ففي 
قاد  اليوـ التاليوفي  ،ألنيا تناؿ مف حقوقيـ وتقضي عمى رزؽ عيشيـ (11)بروتيف

القاضي  لشركةااحتجاجًا عمى ترخيص تظاىرات الصياديف  (11)النائب معروؼ سعد
الؽ ما أدى اط ،عاماً  11احتكار صيد السمؾ عمى طوؿ الشاطئ المبناني لمدة  يابمنح

استنكرت و النائب معروؼ سعد،  فأصيبالنار مف قبؿ الجيش عمى المتظاىريف 
 19، وفي تحقيؽ مطالب الصياديفباألحزاب والقوى الوطنية والتقدمية الحادث وطالبت 

 .(11)اضرابًا عاماً األحزاب والقوى الوطنية والتقدمية  نفذتشباط 

بالقضاء عمى الفتنة وعدـ االستعانة بالجيش في  نادتسارت تظاىرات كما 
نو أسفر عف وقوع اشتباكات بيف الجيش أوقد نج  اإلضراب إال  ،القضايا الداخمية

وعدد مف المتظاىريف الذيف كانوا يحمموف األسمحة فنسفت مكاتب شركة بروتيف في 
ى نيراف بيروت وتعرضت قافمة عسكرية كانت تحاوؿ فت  الطريؽ بيف صيدا وصور إل

مقابؿ ىذا قامت في المناطؽ و  ،فقتؿ جندي وجرح ثالثوف ،،زيرة مف مختمؼ األسمحة
المسيحية مظاىرات تأييد لمجيش المبناني واحتجاجَا عمى االىانات التي تعرض ليا في 

الرأي العاـ المبناني عامة  ةأثار ، ما ادى إلى صيدا وكأف الجيش كاف لفريؽ دوف اآلخر
بيف ثـ أخذت األحداث تتفاقـ وبدأت سموـ الطائفية تبث ، خاص ومدينة صيدا بشكؿ

يتعمؽ بالوضع  فيماوازدادت األوضاع تعقيدًا نتيجة لتبايف اآلراء النيابية  المبنانييف،
 .(11)الحكومي وموقؼ الجيش بعد أحداث صيدا

الرئيس سميماف فرنجية  ، سعىفي ظؿ ىذه األوضاع الخطيرة ومحاوالت التفرقةو 
 1وأعرب في  ،حد لممحاوالت التخريبية التي تستيدؼ ضرب الحركة الوطنية وضعإلى 

وحذر مف  ،عف استنكاره الشديد لمحممة المركزة ضد الجيش 9191مف آذار عاـ 
وراء ما حصؿ  ، واتيميا بانيا كانتاأليادي الغريبة إلشعاؿ الفتنة في لبنافمخططات 



 
 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
 

 
1195 

يع المبنانييف إلى تحمؿ مسئولياتيـ ودعا جم ،في صيدا بقصد جر البالد إلى الخراب
 .(19)تحاؾ في الخفاء لمنيؿ مف سيادة لبناف وأمنو التيكاممة لمواجية المؤامرات ال

ولـ تيدأ االوضاع في المدف المبنانية وما زاد مف االضطرابات وفاة النائب معروؼ 
سطينييف في ، ومشاركة المبنانييف المسمميف واليسارييف والفم9191اذار عاـ  9سعد يوـ 

بحجة تأييد دعوة تشييع جثمانو، ما أثار ،ضب االحزاب المسيحية ونظمت مظاىرات 
فييا جمع ،فير مف الطمبة المسيحييف الذيف ابدوا  الرئيس سميماف فرنجية شارؾ

دى أاستنكارىـ التياـ الجيش المبناني بانو جيش طائفي، ورفعوا شعارات الدعـ لو ما 
 .(19)األمنية في لبناف بشكؿ عاـإلى توتر االوضاع 

بدأت بوادر الحرب األىمية تظير إلى الوجود في ىذه األثناء في ظؿ حالة وىكذا 
المسيحيوف بتدشيف كنيسة في عيف واثناء  9191نيساف عاـ  91وفي االحتقاف ىذه، 

في  الفمسطينيوف يقيموف ميرجانًا تكريميًا لشيداء الثورة الفمسطينية ، فيما كافالرمانة
حصؿ خالؼ بيف لبناني ينتمي إلى إحدى المنظمات الفدائية مع رجاؿ ، دير ياسيف

األمف فأطمقوا النار عميو ما أدى إلى إصابتو بجروح نقؿ عمى أثرىا إلى المستشفى، 
وفييا ثالثة مسمحيف أطمقوا الرصاص  نفسياوبعد فترة وجيزة مرت سيارة في المحمة 

 .(11)فقتؿ في الحاؿ مع اثنيف مف رفاقو (19)مستيدفيف جوزؼ أبو عاصي

 عاصيرد عدد مف أفراد الكتائب المسمحة المسيحية عمى مقتؿ جوزيؼ ابو 
( فدائي فمسطيني وقتموىـ جميعا، وأصابوا عددًا 19باطالؽ النار عمى باص يحمؿ )

اتسع نطاؽ التوتر وأقيمت الحواجز في مناطؽ عيف الرمانة والشياح ، و (11)مف المارة
وقطعت الطرؽ وانتشر المسمحوف في ، الشباؾ والدكوانة المجاورة لمخيـ تؿ الزعتر وفرف

ومسمحي  ،وحدثت االشتباكات بيف المسمحيف الفمسطينييف وحمفائيـ مف جية، الشوارع
وانتقمت المعارؾ إلى مناطؽ عديدة حوؿ مخيمات تؿ الزعتر  ،الكتائب مف جية ثانية
وأسفرت  ،مدف طرابمس وصور وصيدا وبعمبؾبقية وامتدت إلى  ،وجسر الباشا والكرنتينا
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 11عمميات الخطؼ في ،ضوف ، ثـ بدأت ىذه الحوادث عف وقوع قتمى مف الطرفيف
 .(19)ساعة التي أعقبت حادث عيف الرمانة

األمنية وضاع السيطرة عمى األالتيدئة و سعى الرئيس سميماف فرنجية  ونتيجة لذلؾ
أف ، والم  ب9191ايار عاـ  91في  (11)رشيد الصم المنفمتة، بعد استقالة حكومة 

حزب الكتائب  االشتباكات ستعود وستتخذ طابعًا طائفيًا، السيما بعد اتياـ رشيد الصم 
محاولة لتوسيع فجوة الصراع في بتنفيذ مجزرة عيف الرمانة اماـ مجمس النواب المبناني 

، وقاؿ سميماف ف والمعارضيف لموجود الفمسطيني مف المبنانييفوالتفاعؿ بيف الفمسطينيي
لمواجية  (11)حكومة عسكرية قوية برئاسة العميد نور الديف الرفاعيفرنجية بأنو سيشكؿ 

، لكنيا استقالت بعد ثالثة اياـ مف الشير نفسو 11وتشكمت ىذه الحكومة في  ،الموقؼ
 .(11)فقط

لبناف اجتمع الرئيس سميماف فرنجية مع وفد زمة السياسية في وبعد أف تعقدت األ
، 9191حزيراف عاـ  99سوري برئاسة وزير الخارجية السوري عبد الحميـ خداـ في 

ودارت بينيـ محادثات حوؿ المقترحات السورية لحؿ األزمة السياسية في لبناف، لكف 
ئب في ميمة الوفد السوري تعثرت نتيجة إصرار بيار الجميؿ عمى اشتراؾ حزب الكتا

اف  (19)، وعندما وجد عبد الحميـ خداـ(11)حكومة اتحاد وطني يشترؾ فييا كماؿ جنبالط
العقدة المستعصية ما زالت تحتاج إلى بذؿ جيود كثيرة قرر العودة تاركًا األزمة 

 .(19)السياسية معمقة

واستمر الرئيس سميماف فرنجية بالبحث عف مخرج لالزمة المبنانية فعقد اجتماعًا 
، وقد 9191حزيراف عاـ  11في  (19)عرفات رياسمع رئيس منظمة التحرير الفمسطينية 

حضرىا ممثموف مف السعودية ومصر، اسفرت عف ارساؿ ياسر عرفات رسالة إلى 
الشعب المبناني اكد فييا عمى ابتعاد المقاومة الفمسطينية عف الصراعات المبنانية 
الداخمية، وعمى الر،ـ مف ذلؾ تكررت االشتباكات في عيف الرمانة وبعض الحوادث 

 .(11)خرىالمتفرقة اال
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حزيراف عاـ  11وتمكف الرئيس سميماف فرنجية مف تشكيؿ حكومة جديدة في 
، (91)الحكومة السداسية رشيد كرامي أطمؽ عمييا اسـ حكومة اإلنقاذ أو برئاسة 9191

عقبات سياسية كثيرة في مقدمتيا وقوع انفجار في مركز واجيت لكف ىذه الحكومة 
، والتي (99)السيد موسى الصدرتدريب بعمبؾ الذي يعود لحركة المحروميف التي يقودىا 

راح ضحيتيا عدد مف القتمى، فأعمف موسى الصدر عف تشكيؿ حركة أمؿ بشكؿ عمني 
، 9191وضاع في لبناف تزداد سوًء حتى نياية عاـ ، وأخذت األ(91)بعد أف كانت سرية

انتشرت ظاىرة القتؿ عمى اليوية، وقامت المميشيات المسيحية  9199وبحموؿ عاـ 
بعدد مف المجازر في المخيمات الفمسطينية، وردت فصائؿ المقاومة الفمسطينية بقصؼ 

 .(91)( ضحية مف سكاف تمؾ القرى111القرى المسيحية فراح نتيجة ذلؾ )

كػػػانوف الثػػػاني  11ُعقػػػد مػػػؤتمر القمػػػة المػػػاروني فػػػي  وفػػػي اثػػػر ىػػػذه التطػػػورات
نقطتػػػػاف  فيػػػػو طرحػػػػت ،فػػػػي بعبػػػػدا بمشػػػػاركة الػػػػرئيس سػػػػميماف فرنجيػػػػة شخصػػػػياً  9199
 ف وبذلت مساعي حثيثة لتحقيقيما:أساسيتا

تصػػػفية الحركػػػة الوطنيػػػة والتقدميػػػة فػػػي لبنػػػاف، أشخاصػػػا وتنظيمػػػات عمػػػى أف  األولىىىى :
مكانات الدولة رسميا في خدمة التصفية .   توضع معمومات وا 

نما بوصفو فدائي بوصفو عمالً إنياء الوجود الفمسطيني في لبناف ال  الثانية: ًا وا 
ربية التي ترضى مخيمات والعمؿ عمى توزيع الفمسطينييف )الغرباء( عمى األقطار الع

ف دوال عربية وأخرى )صديقة( مستعدة أف الرئيس فرنجية أكد لمحاضريف أ كما ،بيـ 
 .(91)لدعـ لبناف في تحقيؽ ىذيف اليدفيف

حصؿ الرئيس سميماف فرنجية عمى الدعـ السوري، والتي بدأت تسانده سياسيًا 
 19ف عنيا في اعموتتدخؿ لوقؼ الحرب األىمية تحت شعار المبادرة السورية التي 

في  يإلى ضبط الوجود الفمسطينسوريا سعت مف خالليا و  9199كانوف الثاني عاـ 
لبناف، والتقميؿ مف مطالب القوى المعارضة لمرئيس المبناني سميماف فرنجية، والحصوؿ 
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وقد كانت عمى بعض التنازالت مف المسيحييف عمى مستوى االصالح الدستوري، 
س الجميورية الماروني منو إلى الدفاع عف صالحيات رئي المبادرة السورية اقرب إلى

طراؼ المعارضة، وقد سادت مدة مف اليدوء في المدف المبنانية، وفتحت المصارؼ األ
 .(91)والمدارس ابوابيا

رشيد كرامي رئيس الوزراء وفي أثر المبادرة السورية، انتقؿ الرئيس سميماف فرنجية و 
فييا بحضور الرئيس السوري حافظ االسد،  إلى دمشؽ وتباحثا 9199شباط  9في 

 ميثاؽ وطني جديد ىمف الشير نفسو عف التوصؿ ال 91واعمف الرئيس سميماف فرنجية 
كد فيو عمى عروبة لبناف، وأف يكوف رئيس الجميورية أُ ، الذي عرؼ بالوثيقة الدستورية

مارونيًا، ورئيس المجمس النيابي شيعيًا، ورئيس الوزراء سنيًا، وتوزيع مقاعد المجمس 
عمى أف النيابي بالتساوي بيف المسمميف والمسيحييف، وازالة الطائفية مف الوظائؼ، 

 .(99)ينتخب رئيس الوزراء مف قبؿ مجمس النواب باالكثرية

وعمى الر،ـ مف االرتياح الذي ابدتو القوى السياسية المسممة التي لـ تشارؾ 
 تلقي ا، لكنيالوثيقة الدستوريةتجاه  بالحرب االىمية، وكذلؾ االطراؼ المسيحية

معارضة الفصائؿ المسمحة الفمسطينية وبعض الحركات السياسية المبنانية المدعومة مف 
 .(99)شيئاً  افذ منيدوف أف ين االعراؽ ومصر، فأطي  بي

ولـ تمض مدة طويمة حتى اندلع قتاؿ عنيؼ بيف الفصائؿ المسمحة المبنانية 
 عزيز االحدبوفتحت جبيات جديدة، في أثر حدوث انقالب عسكري قاده العميد األوؿ 

، والذي طالب باستقالة الرئيس سميماف فرنجية وانتخاب رئيس 9199اذار عاـ  99في 
، وقد رفض سميماف في ،ضوف سبعة أياـ وتشكيؿ حكومة جديدةجديد بداًل عنو، 

فرنجية تقديـ استقالتو، وساندتو بعض الفصائؿ المسمحة المسيحية، وانقسـ الجيش 
في المنطقة الغربية مف لبناف، وآخر مسيحي  المبناني إلى قسميف، األوؿ جيش مسمـ

أف قررت أ،مبية مجمس  وازدادت حدة القتاؿ بيف الجيشيف بعدفي المنطقة الشرقية، 
النواب المبناني بضرورة استقالة الرئيس سميماف فرنجية الذي رفض بدوره أف يستقيؿ، 
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وتعرض القصر الجميوري لمقصؼ ما دعاه إلى التوجو إلى منطقة كسرواف في بمدة 
 .(99)ذوؽ

، أحالت الحكومة ووفؽ مبادرة ودعـ الحكومة السورية حداثوفي خضـ تمؾ األ
مشروع قانوف يتعمؽ بتعديؿ  9199عاـ آذار 11إلى المجمس النيابي في جمسة المبنانية 
انتخاب رئيس لمجميورية قبؿ ستة موجبو بحيث يمكف بمف الدستور، (91)(91)المادة 

وفي ،مرًة تمؾ األجواء التي شابيا ، (91)سميماف فرنجيةالرئيس أشير مف انتياء والية 
التوتر واالنقساـ، انفرجت أسارير المبنانييف عندما حصمت موافقة المجمس النيابي عمى 

 ، و،مر المبنانييف شعور9199نيساف عاـ  91( مف الدستور في 91تعديؿ المادة )
أقؿ حدة توقيع التعديؿ مف جانب الرئيس فرنجية و باألمؿ في أف تكوف المرحمة الالحقة 
ثر أ فيفي اليـو التالي امميـ لكف سرعاف ما تبدد  ،وتعقيد مف المعارؾ السياسية السابقة

 .(99)تدىور الوضع األمني، واشتعاؿ الجبيات في بيروت وضواحييا

دخمت لبناف مرحمة جديدة مف الصراع عمى منصب رئاسة الجميورية عندما أعمف 
مؤتمر صحفي عقده في  خالؿلممنصب ترشحو  9199نيساف  19في  الياس سركيس

إجماع وال يشكؿ ، وموافقة سميماف فرنجية عمى ذلؾ باعتباره مرش  دار نقابة الصحافة
رئيسًا لمجميورية في جمسة  سي، وانتخب الياس سركخارجياً  ترشيحو تحديًا داخميًا أو

منع تحت وابؿ القذائؼ و ، 9199ايار عاـ  9مجمس النواب المبناني التي عقدت في 
اهلل أف يبارؾ خطواتو  داعياً ومف جانبو تمنى سميماف فرنجية لخمفو التوفيؽ ، التجوؿ
 .(91)ياجميع

 ممارسة سممان فرنجية العمل السياسي بعد انتياء واليتو الرئاسية. خامساً 

التػي ، (91)ممارسػة عممػو السياسػي مػف خػالؿ الجبيػة المبنانيػةواصؿ سميماف فرنجية 
كػػاف التػػدخؿ و ، 9199رحبػػت بػػدخوؿ واسػػع لمقػػوات السػػورية فػػي األوؿ مػػف حزيػػراف عػػاـ 

 ةالػػرئيس السػػوري حػػافظ األسػػد أف يتجنػػب أيػػقػػد حػػاوؿ السػػوري فػػي بدايػػة األمػػر بسػػيطا ف
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صدامات واسعة أو سقوط ضػحايا مػف الجػانبيف ولكػف عنػدما رفضػت القيػادة الفمسػطينية 
، التػػي دخمػػت حربػػا مدفعيػػة والطيػػراف لػػدعـ تحػػرؾ قواتػػوإنذاراتػػو فػػي تػػرؾ السػػالح أرسػػؿ ال

أكػػدت سػػوريا أف ، و الػػى جانػػب الجبيػػة المبنانيػػة ضػػد الحركػػة الوطنيػػة والفمسػػطينية مباشػػرة
دخوليا لـ يكف يستيدؼ إلحػاؽ اليزيمػة بػأي طػرؼ مػف األطػراؼ ولػـ يغيػر ىػذا التػدخؿ 

مػػف جػو اثرىػا بد فػي الػبال تالتحػالؼ المصػيري بػيف سػوريا والقػوى الوطنيػة المبنانيػػة دخمػ
 .(91)االستقرار

دى انتشػػار القػػوات السػػورية فػػي المنػػاطؽ المسػػيحية إلػػى حػػدوث تػػوترات مػػع حػػزب أ
الكتائػػب المسػػيحي، مػػا أثػػار خػػالؼ بػػيف زعػػيـ الموارنػػة سػػميماف فرنجيػػة وحػػزب الكتائػػب، 
فسػػػػميماف فرنجيػػػػة ظػػػػؿ حميفػػػػًا لسػػػػوريا، وانػػػػزعج مػػػػف نمػػػػو حػػػػزب الكتائػػػػب فػػػػي المنػػػػاطؽ 

 .(91)ارونية، السيما القرى والمزارع الفقيرة المحيطة بز،رتا في الشماؿ المارونيالم

بمغت ذروة التفاقـ في الخالفات السياسية عندما  9199وفي مطمع آيار عاـ 
أداف سميماف فرنجية العالقة  ،أو مع سورية (إسرائيؿ)المتأتية عف موضوع التحالؼ مع 

وعدىا مف المحرمات ونص  زمالئو في الجبية المبنانية بضرورة تجنب  (إسرائيؿ)مع 
القطيعة مع سورية، مؤكدًا ليـ بأف مصالحيـ ترعاىا وتحافظ عمييا سوريو بالطريقة 

 . (99)لكنيـ لـ ينصاعوا لنصائحوِ  ،الفضمى
وتعرضػػت مواقػػع الجبيػػة المبنانيػػة فػػي منطقػػة أىػػدف المارونيػػة إلػػى ىجػػـو مسػػم  مػػف 

اسػػفرت عػػف مذبحػػة بحػػؽ المػػارونييف  9199حزيػػراف عػػاـ  91الكتائػػب فػػي  قبػػؿ حػػزب
، (99)( مػف أنصػاره11وقتؿ فييا طػوني فرنجيػة ابػف سػميماف فرنجيػة وزوجتػو وابنتػو مػع )

( عنصػرًا مػف أنصػار 19كما ىاجـ حزب الكتائب بعد اياـ قميمة منطقة البقػاع واعػدموا )
المعػػارؾ بػػيف حػػزب الكتائػػب وانصػػار سػػميماف سػػميماف فرنجيػػة، وادى ذلػػؾ إلػػى اسػػتمرار 

، وفي أثر تمؾ المعارؾ اتخذ سميماف فرنجية قرارًا بتعزيز تحالفو فرنجية لمدة ثالثة أشير
لػػدعـ تواجػػد القػػوات السػػورية فػػي لبنػػاف، واتيػػـ حػػزب  (99)مػػع رشػػيد كرامػػي ووليػػد جنػػبالط
 .(91)الكتائب بالتعاوف مع )اسرائيؿ(
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الجيػػود الراميػػة إلػػى اقنػػاع الػػرئيس اليػػاس سػػركيس عػػف اشػػترؾ سػػميماف فرنجيػػة فػػي و 
بعػػػد أف عجػػػز عػػػف إيجػػػاد حػػػؿ مالئػػػـ  9199تمػػػوز عػػػاـ  9االسػػػتقالة التػػػي قػػػدميا فػػػي 

وعنػػدما ،ػػزت القػػوات االسػػرائيمية االراضػػي  .(91)لألوضػػاع الخطيػػرة التػػي تجتازىػػا الػػبالد
الدولػػػة، وضػػػع سػػػميماف فرنجيػػػة قواتػػػو تحػػػت تصػػػرؼ  9191المبنانيػػػة فػػػي حزيػػػراف عػػػاـ 

 9191واسػػػس سػػػميماف فرنجيػػػة فػػػي تمػػػوز عػػػاـ  وأعمػػػف بأنيػػػا سػػػتقاـو الغػػػزو االسػػػرائيمي.
مػع عػدد  (99)جبية الخالص الوطني بالتعاوف مع رشيد كرامي ووليػد جنػبالط ونبيػو بػري

مف االحزاب المبنانية األخػرى، وشػارؾ فػي مػؤتمر الحػوار الػوطني الػذي عقػد فػي جنيػؼ 
لمنػو  9199نفسػو لمنصػب رئاسػة الجميوريػة فػي عػاـ  ، كمػا رشػ 9191في اذار عػاـ 

 .(91)9111لـ يفز في االنتخابات، وتوفي في مدينة ز،رتا عاـ 
 الخاتمة

 اتض  مف خالؿ دراسة سيرة حياة سميماف فرنجية ودوره السياسي في لبناف ما يمي: 

العمػؿ كاف النحدار سػميماف فرنجيػة مػف عائمػة ذات تػاريخ سياسػي أثػر فػي دخولػو  . 9
السياسي، وتمكف مف الوصوؿ إلى منصب رئيس الجميورية لتمتعو بصػفة الجديػة 

 والمثابرة في العمؿ السياسي.

ِإفَّ معارضػػػة سػػػميماف فرنجيػػػة لسياسػػػة الػػػرئيس كميػػػؿ شػػػمعوف ولجوئػػػو إلػػػى سػػػوريا  . 1
لمعمػػؿ فػػي المعارضػػة ىنػػاؾ، اتػػاح لػػو فرصػػة التعػػرؼ عمػػى الػػرئيس السػػوري حػػافظ 

القة قوية معو، وكاف لذلؾ أثر كبير في كسب تأييد سوريا لو فػي االسد وتكويف ع
 كافة مراحؿ عممو السياسي، السيما بعد توليو منصب رئيس الجميورية. 

بقػػدر اسػػػتفادة سػػميماف فرنجيػػػة مػػف عالقتػػػو مػػف الػػػرئيس السػػوري حػػػافظ االسػػد فػػػي  . 1
سػػػػية الوصػػػػوؿ إلػػػػى كرسػػػػي الرئاسػػػػة لكنػػػػو اتيػػػػـ نتيجػػػػة ذلػػػػؾ، مػػػػف االطػػػػراؼ السيا

المبنانيػة، بأنػػو كػاف السػػبب فػي دخػػوؿ القػػوات السػورية إلػػى االراضػي المبنانيػػة، ومػػا 
 نتج عنيا مف صراعات دامية.
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تسػػبب سػػميماف فرنجيػػة فػػي اتسػػاع اليػػوة بػػيف الطوائػػؼ المبنانيػػة التػػي كانػػت لبنػػاف  . 1
تعػػاني منيػػا قبػػؿ تسػػممو منصػػب الرئاسػػة، نتيجػػة السياسػػة التػػي اتبعيػػا فػػي تقريػػب 

رونييف اليػػػػو، ومكػػػػنيـ مػػػػف السػػػػيطرة عمػػػػى المؤسسػػػػات الحكوميػػػػة والمناصػػػػب المػػػػا
 السياسية.

 اليوامش:
 

ز،رتا: مدينة جبمية تقع في شمالي لبناف، ا،مب سكانيا مف الموارنة، ويبمغ عددىـ فييا قرابة  (1)
( الؼ نسمة ويتقاسـ اؿ فرنجية الزعامة فييا مع اؿ عوض واؿ كـر واؿ دوييي، 11,111)

وكانت ىذه العائالت تتقاتؿ فيما بينيا بشكؿ مستمر، بسبب العادات العشائرية وأخذ الثأر، 
ؿ سميماف فرلنجية إلى سدة الحكـ في لبناف اجرى مصالحة فيما بينيـ. ينظر: الياس ولما وص

 .911-919، ص9191الديري، مف يصنع الرئيس، المؤسسة الجامعية لمنشر، بيروت، 
(: ولد في ز،رتا، وىو الشقيؽ الوحيد واألكبر لسميماف فرنجية، 9199-9119حميد فرنجية ) (2)

البرلماف المبناني، وتولى مناصب وزارية عديدة في اربعينيات  نائبًا في 9111انتخب عاـ 
وانسحب مف الترشي   9111وخمسينيات القرف الماضي، ورش  نفسو لرئاسة الجميورية عاـ 

 .911بعد االتفاؽ عمى أف يتولى كميؿ شمعوف رئاسة الجميورية. ينظر: المصدر نفسو، ص
، 1119نظرة إلى الوراء، شكرة لممطبوعات، بيروت،  شكري نصر اهلل، تاريخ لبناف والمبنانييف (3)

 .919ص
, قضى سنواتو األولى عضوًا ،سياسي لبناني ولد في بيروت(: 9199-9111كميؿ شمعوف ) (1)

ات أصب  احد ابرز يوفي نياية األربعين ،في فئة سياسية عرفت باسـ الكتمة الدستورية
برلمانية لذلؾ الغرض  ةظـ معارضالخوري ون ةعارض نظاـ حكـ الرئيس بشار  ،أعضائيا

. 9119واستمر في الحكـ حتى انتفاضة عاـ ، 9111وانتخب رئيسًا لجميورية لبناف عاـ 
 .9191، بيروت،  د. ط. 9ج، مذكراتي، : كميؿ شمعوف لمتفاصيؿ ينظر

مجموعة مؤلفيف، الزعامة المارونية مف حبيب السعد إلى سمير جعجع، المركز العربي  (5)
 .11، ص9191ت، بيروت، لممعموما

، ينتمػي ألسػرة 9111(: ولد في قرية القرداحة في الالذقية في عاـ 1111-9111حافظ االسد ) (9)
برتبػة مػالـز  9111، تخػرج فييػا فػي عػاـ 9111مف الطائفة العموية، دخؿ الكميػة العسػكرية عػاـ 

، وانتخػب 9111اـفي الطيراف، أنضـ إلى حػزب البعػث، وىػو مػف مؤسسػيي" المجنػة العسػكرية" عػ
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، اسػيـ بػدور ميػـ فػي 9191، رقػي إلػى رتبػة لػواء فػي عػاـ 9191عضوًا في القيادة القطرية عػاـ
، وتػولى وزارة الػدفاع فػي السػنة نفسػيا، ثػـ تػزعـ جناحػًا 9199انقالب الثالث والعشروف مػف شػباط

قيػاـ بػانقالب معارضًا المواء صػالح جديػد  واسػتمر خالفيمػا اربػع سػنوات حتػى تمكػف اخيػرًا مػف ال
وظػػػؿ بيػػػذا  9199، وأصػػػب  رئيسػػػًا لمجميوريػػػة فػػػي آذار9191السػػادس عشػػػر مػػػف تشػػػريف الثػػػاني

المنصب  حتى وفاتو. لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: مسعود الخوند، الموسوعة التاريخية الجغرافية، 
 .111-911، ص1111، الدار العربية لمموسوعات، بيروت، 1، ط91ج 

الساطع، تاريخ ووثائؽ النصؼ الثاني مف القرف العشريف، دار النفائس، اكـر نور الديف  (7)
 .991، ص1119بيروت، 

 .919الياس الديري، مف يصنع الرئيس، المصدر السابؽ، ص (8)
، 9199، مكتبة لبناف، بيروت، 9199-9111جاف ممحو، الوزارات المبنانية وبياناتيا  (9)

 .911ص
 ..919س، المصدر السابؽ، صالياس الديري، مف يصنع الرئي (10)
انتخب  في بيروت ودرس الحقوؽ فييا،سياسي لبناني ولد (: 9199-9119عبد اهلل اليافي ) (99)

لممدة ثـ وزيرًا لمعدؿ  ،9111-9119لممدة أصب  رئيسًا لموزراء  يا،نائبًا عن 9111عاـ 
ارة شارؾ في االنتفاضة ضد بش ،9111-9119 لممدةورئيسًا لموزراء  ،9119-9119

. ينظر: 9199 -9199العاـ ، 9119-9111 لممدةعيف رئيسًا لموزراء ، 9111الخوري عاـ 
مطبعة الشركة الجديدة  ،9191 – 9191أحداث العالـ في القرف العشريف  ،محمد بوذينو

 .  191ص  ،1119 ،تونس ،لمطباعة والصحافة والنشر
درس الحقوؽ في القاىرة  ،طرابمسسياسي لبناني ولد في (: 9199-9119رشيد كرامي ) (91)

وتابع سياسة  ،9119انتخب نائبًا عف طرابمس عاـ ، وعمؿ في المحاماة، 9119وتخرج عاـ 
، شارؾ في انتفاضة 9111لموزراء عاـ  رئيساً  أصب  والده في معارضة الرئيس بشارة الخوري،

عدة حكومات ،مب الوطني إثناء رئاسة فؤاد شياب ثـ شكؿ  اإلنقاذوشكؿ حكومة  9119عاـ 
رشيد ، لمتفاصيؿ ينظر: فاروؽ البريبر .9199ا،تيؿ عاـ  عمييا طابع السياسة الشيابية،

 حزيراف -يارآ 911و911 العدداف، بيروت، مجمة تاريخ العرب والعالـ، كرامي والمستقبؿ
 .1-1ص، 9199

 .111جاف ممحو، الوزارات المبنانية، المصدر السابؽ، ص (13)
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(: سياسي لبناني ولد في محافظة جبؿ لبناف، ودرس الحقوؽ في 9191-9111)فؤاد شياب  (91)
، 9111باريس، وشارؾ في تأسيس حزب الكتائب كما شغؿ عدة وزارات منيا العدلية عاـ 

. ينظر: بكر عبد الحؽ 9191-9191، وانتخب رئيسًا لمجميورية لممدة 9111الخارجية عاـ 
، رسالة 9191ري والسياسي في لبناف حتى عاـ رشيد الراوي ، فؤاد شياب ودوره العسك

 وما بعدىا . 11، ص1191جامعة بغداد، -ماجستير ،ير منشورة، كمية التربية ابف رشد
الجدير بالذكر كاف مف القادة البارزيف في تكتؿ الوسط كؿ مف كامؿ االسعد وصائب سالمف  (15)

كؿ مف بيار الجميؿ وريموف  فيما ضـ الحمؼ الثالثي الماروني اضافة لمرئيس كميؿ شمعوف
 .11، ص9191ادىو. ينظر: عمي حمدي الجماؿ، لبناف يا عرب دراسة ثقافية، القاىرة، 

(: سياسي لبناني ولد منطقة الشبانية، تخرج مف كمية الحقوؽ 9191-9111الياس سركيس ) (99)
فاز في عيد فؤاد وشياب و  9111عيف مديرا لمقضاء في القصر الجميوري عاـ  9119عاـ 

. ينظر: زينب حيدر عبد الحسيني، الياس سركيس ودوره 9199باالنتخابات الرئاسية عاـ 
، رسالة ماجستير، كمية التربية لمعمـو 9191-9111االقتصادي والسياسي في لبناف 

 .1191جامعة ذي قار،  -االنسانية
ات الوحدة العربية، عارؼ العبد، لبناف والطائؼ تقاطع تاريخي ومسار ،ير مكتمؿ، مركز دراس (17)

 .911، ص1119بيروت، 
سياسي لبناني ولد مف أسره عرفت بعدائيا لمتبعية واالنتداب (: 1111-9111صائب سالـ ) (99)

شغؿ  ، ثـ9111درس بجامعة بيروت وانتخب عضوًا في مجمس النواب المبناني عاـ  ،الفرنسي
وزيرًا لمدولة في حكومة عبد ، و 9111ورئيسًا لموزراء عاـ ، 9119منصب وزيرًا لمداخمية عاـ 

وأصب  مف ابرز  ،عمى سياسة كميؿ شمعوف احتجاجاً  ُو ىذااستقاؿ مف منصب وُ اهلل اليافي لكن
، دار النيضة العربية، 1 ط، القاموس السياسي،  : احمد عطية اهلل زعماء المعارضة . ينظر

 .991ص، القاىرة
، دار الجيؿ لمطبع والنشر 99وسياسي عاـ، جمسعود الخوند، لبناف المعاصر مشيد تاريخي  (19)

 .11، ص1119والتوزيع، بيروت، 
 .11عمي حمدي الجماؿ، لبناف يا عرب دراسة ثقافية، المصدر السابؽ، ص (20)
 .919عارؼ العبد، لبناف والطائؼ تقاطع تاريخي ومسار ،ير مكتمؿ، المصدر السابؽ، ص (21)
 .199تاريخي وسياسي عاـ، المصدر السابؽ، صمسعود الخوند، لبناف المعاصر مشيد  (22)



 
 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
 

 
1205 

 

-9191رباح مرزة المدحتي، دور منظمة التحرير الفمسطينية في الحرب االىمية المبنانية  (23)
 .91جامعة بابؿ، ص-، رسالة ماجستير ،ير منشورة، كمية التربية لمعمـو االنسانية9191

صغبيف، عيف قائدا لمجيش  (: قائد عسكري لبناني ولد في1111-9199اسكندر ،انـ ) (11)
وزيرا لمدفاع والموارد المائية والكيربائية في الحكومة  9191، وفي عاـ 9199المبناني في عاـ 

، 1سقوط االمبراطورية المبنانية، ج ، مطرفؤاد  العسكرية لنوري الديف الرفاعي. لممزيد ينظر:
 . 9، ص 9199دار القضايا، بيروت، 

، رسالة ماجستير 9191-9191االمريكي مف الحرب االىمية المبنانية ايميف مطر، الموقؼ  (25)
 .99، ص1191جامعة ذي قار، -،ير منشورة، كمية التربية لمعمـو االنسانية

، 11احساف بكر، أحداث األزمة بيف لبناف والمقاومة الفمسطينية، مجمة السياسة الدولية، العدد  (26)
 .9191تموز 

قيادة االسرائيمية العميا اوامرًا صارمة لقتؿ الزعماء الفمسطينييف الثالثة عممية فرداف: اصدرت ال (27)
المتواجديف في بيروت، وىـ محمد يوسؼ النجار وكماؿ ناصر و وكماؿ عدواف، وجمب 
الوثائؽ التي بحوزىـ، وتمكف ستة مف رجاؿ الموساد االسرائيمي دخوؿ األراضي المبنانية 

، ومراقبة القادة الفمسطينييف الثالثة، ورست سفف 9191اـ نيساف ع 1بجوازات سفر مزورة في 
نيساف قبالة سواحؿ بيروت، وعند الساعة  91البحرية االسرائيمية في الساعة التاسعة مساء يـو 

الحادية عشر انطمؽ تنفيذ العممية مف قبؿ قوة الكوماندوز االسرائيميف وتـ قتؿ القادة الثالثة في 
رداف. ينظر: قاسـ جبار لطيؼ المرشدي، الدور السوري في الحرب شققيـ الواقعة في شارع ف

–رسالة ماجستير ،ير منشورة، كمية التربية لمعمـو االنسانية ، 9191-9191االىمية المبنانية 
 .11ص ،1191جامعة ذي قار، 

 .911شكري نصر اهلل، تاريخ لبناف والمبنانييف نظرة إلى الوراء، المصدر السابؽ، ص (28)
، اطروحة دكتوراه 9191-9119د نصيؼ جاسـ الجميمي، التطورات السياسية في لبناف سع (29)

 .999، ص1111الجامعة المستنصرية،  -،ير منشورة، كمية التربية
-9191باسـ ريحاف مغامس الشميساوي، الموقؼ السعودي مف الحرب االىمية المبنانية  (30)

 .99جامعة ذي قار، ص-لمعمـو االنسانية، رسالة ماجستير ،ير منشورة، كمية التربية 9191
 .991-991المصدر نفسو، ص (31)
 .191مسعود الخوند، لبناف المعاصر مشيد تاريخي وسياسي عاـ، المصدر السابؽ، ص (32)



 
 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
 

 
1206 

 

موسى محمد اؿ طويرش، العالـ المعاصر بيف حربيف مف الحرب العالمية االولى إلى الحرب  (33)
 .111، ص1199والتوزيع، عماف، الباردة، دار المعتز لمنشر 

 .191مسعود الخوند، لبناف المعاصر مشيد تاريخي وسياسي عاـ، المصدر السابؽ، ص (11)
بعد  9191: سياسي لبناني تولى رئاسة الوزارة في نيساف عاـ ( 1111-9119)أميف الحافظ  (11)

وفي خالؿ مدة حكومتو ساءت العالقات بيف سورية ولبناف واستمرت  ،استقالة صائب سالـ
أزمة اآلمف وازدادت حدة االشتباكات بيف وحدات الجيش التابعة لمنظمة التحرير والجيش 

تـ التوصؿ إلى اتفاؽ رسمي بينيما  أفالمبناني في ضواحي بيروت ولـ تتوقؼ االشتباكات إلى 
كما انو أعمف حالة الطوارئ في لبناف  ،9191خالؿ العاـ  شكؿ ممحقًا التفاؽ القاىرة الموقع

لوجود عناصر تخريبية أخذت تعبث باألمف وتحت ضغط زعماء السنة  9191آيار عاـ  9في 
، جماؿ زكريا قاسـ وآخروف ينظر : .9191حزيراف عاـ  91اضطر إلى تقديـ استقالتو في 

 ،القاىرة ،معيد البحوث والدراسات العربية ،المبنانية أصوليا تطورىا أبعادىا المختمفة األزمة
 .111 -119ص ،9199

 .111جاف مميحو، الوزارات المبنانية، المصدر السابؽ، ص (36)
 .991عارؼ العبد، لبناف والطائؼ تقاطع تاريخي ومسار ،ير مكتمؿ، المصدر السابؽ، ص (37)
الجميؿ لمنشر والتوزيع، شمعوف بيريس، الشرؽ األوسط الجديد، ترجمة: دار الجميؿ، دار  (38)

 .99، ص9119عماف، 
 .191مسعود الخوند، لبناف المعاصر مشيد تاريخي وسياسي عاـ، المصدر السابؽ، ص (39)
 .199مسعود الخوند، لبناف المعاصر مشيد تاريخي وسياسي عاـ، المصدر السابؽ، ص (40)
 ،بيروت، منشورات مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ  (19)

 ،دار الطميعة لمطباعة والنشر ،عرس الدـ في لبناف ،؛ ،الي شكري99-91ص ،9199
 .919ص ،9199 ،بيروت

 99الصادر في  1119شركة بروتيف: انشئت ىذه الشركة  بموجب مرسـو جميوري رقـ  (11)
وجعؿ السمؾ في  ،في لبناف األسماؾوىي تعمؿ لصيد وتصنيع وتسويؽ   9199 األوؿكانوف 

دوف اف يمس بأوضاع الصياديف مف متناوؿ جميع المبنانييف وفي كافة المناطؽ المبنانية 
تاريخ لبناف السياسي واالقتصادي  ،وبحقوقيـ وفؽ ادعاءات الشركة. لمتفاصيؿ ينظر: ليمى رعد

 .111ص ،1111 ،لبناف –طرابمس  ،مكتبة السائ  لمنشر ،9191 – 9119
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وكاف يعد مف  9191: سياسي لبناني ولد في صيدا عاـ (9191-9191) معروؼ سعد (11)
في كؿ مف  9119 -9111عمؿ في التدريس عامي  ،الشخصيات البارزة في تمؾ المدينة

عمؿ مفوضًا في الشرطة  ،9119عاـ  إسرائيؿوفمسطيف شارؾ في الحرب ضد  ةلبناف وسوري
شغؿ منصب رئيس بمدية صيدا  ،9119صيدا عاـ  تنظيمًا في أسس ،9119 -9111عامي 

 ،9ج ،9191حوادث لبناف  ،انطواف خويريينظر:  لمتفاصيؿ . 9191-9191بيف عامي 
 . 999-999ص، 9199دار االبجدية، بيروت، 

 ،9191-9191قاسـ جبار لطيؼ المرشدي، الدور السوري في الحرب االىمية المبنانية  (11)
 .19ص المصدر السابؽ،

 .11المصدر نفسو، ص (11)
 .1/1/9191 (،1911)العدد األنوار )لبناف(،  صحيفة (19)
مجموعة مؤلفيف، الزعامة المارونية مف حبيب السعد إلى سمير جعجع، المصدر السابؽ،  (19)

 19ص
عاصي: المرافؽ الخاص لمشيخ بيار الجميؿ ا،تيؿ في الثالث عشر مف نيساف عاـ  أبوجوزؼ  (19)

المبنانية. ينظر:  األىمية مف العوامؿ التي ساىمت في تفجير الحرب وقد يكوف عامالً  9191
 .91ص ،9199 ،بيروت ،دار المسيرة، 9199 – 9191التحدي المبناني ، شفيؽ الريس

، 9191-9191قاسـ جبار لطيؼ المرشدي، الدور السوري في الحرب االىمية المبنانية  (11)
 .11المصدر السابؽ، ص

، 1191قصة الموارنة في الحرب، شركة المطبوعات لمنشر، بيروت، جوزيؼ ابو خميؿ،  (11)
 .99ص

، 9191-9191قاسـ جبار لطيؼ المرشدي، الدور السوري في الحرب االىمية المبنانية   (19)
 .19المصدر السابؽ، ص

في مدينة ولد  ،سياسي ومحاـٍ ورئيس وزراء لبناني سابؽ(: 1191 -9119رشيد الصم  )  (11)
ثـ التحؽ بكمية الحقوؽ  ،تعميمو االبتدائي والثانوي في مدارس الفرير والمقاصدبيروت وتمقى 

فبدأ مساعدًا قضائيًا ثـ  ،تقمد عدة مناصب ،فييا تحصيمو الجامعي وأتـاليسوعية في بيروت 
عبد . ينظر: 9191رئيسًا لموزراء عاـ  أصب  ،قاضيًا ثـ رئيسًا لمجمس التحكيـ العمالي

 .999ص ،9111المؤسسة العربية لمدراسات، بيروت،  سوعة السياسة،، مو الوىاب الكيالي
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 أوؿشكؿ  ،: سياسي وعسكري لبناني وعميد متقاعد(9191-9911نور الديف الرفاعي ) (11)
عسكرييف ومدني واحد وواجية حكومتو معارضة شديدة  9حكومة عسكرية في تاريخ لبناف مف 

مخالفة لألعراؼ الدستورية مف قبؿ زعماء  بأنيامف قبؿ بعض القوى المبنانية فقد وصفت 
ىا بأنيا الحؿ و المسيحية ووصف األحزابالحركة الوطنية في حيف حضيت بتأييد زعماء 

 ،9199 – 9191التحدي المبناني ، والنظاـ. ينظر: شفيؽ الريس األمف إلعادةالمعقوؿ 
 .91ص ،المصدر السابؽ

، رسالة ماجستير ،ير 9191-9191لبناف  ناظـ خميؿ حسف المعموري، الحرب االىمية في (11)
 .91-99، ص1199منشورة، كمية التربية جامعة بابؿ، 

قضى سنواتو األولى عضوًا في فئة سياسية  ،ولد في بيروت(: 9199-9111كماؿ جنبالط ) (11)
عارض نظاـ  ،ات أصب  احد ابرز أعضائيايوفي نياية األربعين ،عرفت باسـ الكتمة الدستورية

برلمانية لذلؾ الغرض وانتخب رئيسًا لجميورية لبناف  ةالخوري ونظـ معارض ةحكـ الرئيس بشار 
. لمتفاصيؿ 9199وتوفي عاـ  9119واستمر في الحكـ حتى انتفاضة عاـ ، 9111عاـ 
 . 91، المصدر السابؽ، ص9ج، مذكراتي، : كميؿ شمعوف ينظر

وتخرج مف كمية الحقوؽ  ،اسي سوري ولد في بانياسسي(: 1111-9111عبد الحميـ خداـ ) (19)
انضـ إلى حزب البعث  إذ ،في جامعة دمشؽ وانخرط في العمؿ السياسي في وقت مبكر

ويعد مف المقربيف إلى الرئيس السوري  ،العربي االشتراكي وىو في السابعة عشر مف عمره
ثـ محافظًا عمى دمشؽ  ،اةحافظ أسد ومف ابرز المناصب التي شغميا تعيينو محافظًا عمى حم

وأصب  نائبًا لرئيس الجميورية لكنو انشؽ عمى حزب  ،ووزيرًا لالقتصاد ثـ وزيرًا لمخارجية
قاسـ جبار لطيؼ المرشدي، الدور  ينظر:. وحكـ عميو بالسجف مدى الحياة 1111البعث عاـ 

 .19، المصدر السابؽ، ص9191-9191السوري في الحرب االىمية المبنانية 
 .11ص، المصدر السابؽ، 9ج ،المبنانية اإلمبراطوريةسقوط  ،فؤاد مطر (19)
مع  هواخرج ىو ووالد ،سياسي فمسطيني ولد في القدس(: 1111-9111ياسر عرفات ) (19)

ثناء دراستو بدأ بتشكيؿ أوؿ نواة لمنظمة  ،الالجئيف إلى القاىرة وىناؾ أكمؿ دراستو الجامعية وا 
 عيف رئيسًا لمنظمة التحرير الفمسطينية 9191وفي عاـ ، قائوفت  في جامعة القاىرة مع أصد

القضية الفمسطينية في جامعة الدوؿ ، عمي حسيف عمي العمواني ينظر:لمتفاصيؿ . 
، جامعة بغداد -ابف رشد كمية التربية، دكتوراه ،ير منشورة ، أطروحة9191-9191العربية
  . 991ص، 1111
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 .111مشيد تاريخي وسياسي عاـ، المصدر السابؽ، صمسعود الخوند، لبناف المعاصر  (11)
 9191الحكومة السداسية: تألفت ىذه الحكومة في الثالثيف مف حزيراف  أو اإلنقاذحكومة  (91)

ومجيد  برئاسة رشيد كرامي وعضوية كميؿ شمعوف وعادؿ عسيراف وفيميب تقال و،ساف تويني
، . ينظر : ىشاـ قبالفعسكرية متتاليةو  سياسية أزماتواجيت ىذه الحكومة بدورىا ارسالف، و 

 .91ص، 9199 ،بيروت ،العربية اآلفاؽدار  ،وحموؿ أزمةلبناف 
في  األعمى اإلسالمياحد رجاؿ الشيعة ورئيس المجمس (: 9199-9119موسى الصدر)  (99)

وفييا تمقى عمومو االبتدائية ونشأ في وسط عائمة متدينة اإليرانية، لبناف ولد في مدينة قـ 
تابع دراستو في جامعة طيراف حيث حاز عمى شيادتيف  ،يقة في العمؿ الجيادي والعمميوعر 

ثـ  9191لبناف في عاـ  إلىجاء  9119والعمـو السياسية عاـ  اإلسالميةفي عمـ الشريعة 
 اإلسالميانشأ المجمس  9191وفي العاـ  ،تولى رئاسة الطائفة الشيعية في مدينة صور

عدد مف المؤسسات االجتماعية والمينية والمستوصفات  إنشاءساىـ في  ،الشيعي في لبناف
المركز  ينظر: لمتفاصيؿ . أخبارهوانقطعت  9199آب عاـ  11ليبيا في  إلىسافر  ،الصحية

 ،1ج ،آؿ الصدر في التاريخ -السيد موسى الصدر  :المغيب اإلماـموسوعة  ،العربي لمتوثيؽ
 .91-91ص ،1119 ،بيروت

بيد السكيني، االماـ موسى الصدر ودوره السياسي والثقافي واالجتماعي في لبناف ىاني ع (91)
، 1111جامعة البصرة،  -، رسالة ماجستير ،ير منشورة، كمية االداب9191-9199

 .911ص
ىنري لورنس، المعبة الكبرى الشرؽ العربي المعاصر والصراعات الدولية، ترجمة: محمد  (91)

 .9111التوزيع، د.ـ، مخموؼ، دار قرطبة لمنشر و 
 .9، ص9199كانوف الثاني  11في  111مجمة الى األماـ ، العدد  (91)
 .11جوزيؼ ابو خميؿ، قصة الموارنة في الحرب، المصدر السابؽ، ص (91)
 .99، ص9191عبد العزيز قباني، لبناف والصيغة المأساة، دار االفاؽ الجديدة، بيروت،  (99)
 .911تقاطع تاريخي ومسار ،ير مكتمؿ، المصدر السابؽ، ص عارؼ العبد، لبناف والطائؼ (99)
، المصدر السابؽ، 9191-9191ناظـ خميؿ حسف عبد المعموري، الحرب االىمية في لبناف  (99)

 . 91-91ص
 عمى شير بمدة الرئيس والية انتياء موعد قبؿ" عمى: تنص كانت التعديؿ قبؿ( 91) المادة (91)

 ".الجديد الرئيس النتخاب رئيسو دعوة عمى بناءً  المجمس يمتئـ األكثر عمى شيريف أو األقؿ
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 لمدراسات الجامعة مؤسسة التبديؿ، إلى التعديؿ مف المبناني الدستور صباغ، سمير ينظر:
 .111-191ص ،1111 بيروت، والنشر،

، 9199-9191،ازي بشير طاىر إبراىيـ، أزمة النظاـ السياسي المبناني الحرب األىمية   (91)
 ممحـ؛ 91، ص9191جامعة بغداد،  -رسالة ماجستير ،ير منشورة، كمية القانوف والسياسة

 .199ص ،9191بيروت، لمدراسات، الجامعية المؤسسة ،1ج السياسي، لبناف تاريخ قرباف،
-9111زينب حيدر عبد الحسيني، الياس سركيس ودوره االقتصادي والسياسي في لبناف  (99)

 .11-11ص، المصدر السابؽ، 9191
 .919-911المصدر نفسو، ص (91)
تحالؼ األحزاب مف خالؿ  9191حزيراف عاـ  1الجبية المبنانية: شكمت الجبية في  (91)

ضمت تحالؼ الكتائب و  ،الحرب األىمية المبنانية اثناء والشخصيات المبنانية اليمينية المارونية
ية وكميؿ شمعوف وشربؿ قسيس. واألحرار وجبية ز،رتا تحت قيادة بيار الجميؿ وسميماف فرنج

 .11، ص، موسوعة السياسة، المصدر السابؽينظر: عبد الوىاب الكيالي
، رسالة 9111حيدر جواد كاظـ الشافعي، نبيو بري ودوره السياسي في لبناف حتى عاـ  (91)

 .99، ص1191جامعة بابؿ،  –ماجستير، كمية التربية لمعمـو االجتماعية 
 .91صة الموارنة في الحرب، المصدر السابؽ، صجوزيؼ  ابو خميؿ، ق (91)
، 9191-9191قاسـ جبار لطيؼ المرشدي، الدور السوري في الحرب االىمية المبنانية  (99)

 .919المصدر السابؽ، ص
 .91جوزيؼ  ابو خميؿ، قصة الموارنة في الحرب، المصدر السابؽ، ص (99)
محافظة في قضاء الشوؼ بالمختارة قة منطسياسي لبناني ولد في (:  -9111وليد جنبالط )  (99)

 إلىانتسب ، في العمـو السياسية إجازةفي بيروت وناؿ  األمريكيةالتحؽ بالجامعة ، جبؿ لبناف
وبعد  9199عضو مرشد عاـ  إلىورقي  9199نيساف عاـ 91الحزب التقدمي االشتراكي في 

موسوعة ، الوىاب الكياليعبد ينظر:  .9199عاـ  أيارلمحزب في  ا،تياؿ والده انتخب رئيساً 
 .111ص، المصدر السابؽ،  ،9ج السياسة،

 .919عارؼ العبد، لبناف والطائؼ تقاطع تاريخي ومسار ،ير مكتمؿ، المصدر السابؽ، ص (91)
، 9191-9191قاسـ جبار لطيؼ المرشدي، الدور السوري في الحرب االىمية المبنانية  (91)

 .999المصدر السابؽ، ص



 
 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
 

 
1211 

 

(: سياسي لبناني ولد في مدينة فريتاوف عاصمة سيراليوف، نشأ في مدينة  -9119نبيو بري )  (99)
، شغؿ منصب وزير 9191تبنيف جنوب لبناف، انضـ إلى حركة أمؿ وتولى رئاستيا عاـ 

، ووزيرًا لالسكاف لممدة 9199، ثـ وزيرًا لمموارد المائية والكيربائية حتى عاـ 9191العدؿ عاـ 
، اصب  رئيسًا لمجمس النواب عاـ 9111-9111، ووزيرًا لمدولة لممدة 9191-9111
. ينظر: حيدر جواد كاظـ الشافعي، نبيو بري ودوره 9111، ووزيرًا لشؤوف الجنوب عاـ 9111

 ، المصدر السابؽ.9111السياسي في لبناف حتى عاـ 
ة المطبوعات ، شرك1119-9119شادي خميؿ ابو عيسى، رؤساء الجميورية المبنانية،  (91)

 .99-91، ص1119لمنشر، بيروت، 
 

 المصادر
 اواًل. الكتب

اكـر نور الديف الساطع، تاريخ ووثائؽ النصؼ الثاني مف القرف العشريف، دار النفائس، بيروت،  .9
1119. 

 . 9199دار االبجدية، بيروت،  ،9ج ،9191حوادث لبناف  ،انطواف خويري .1
 .9199، مكتبة لبناف، بيروت، 9199-9111وبياناتيا جاف ممحو، الوزارات المبنانية  .1
معيد البحوث  ،المبنانية أصوليا تطورىا أبعادىا المختمفة ، األزمةجماؿ زكريا قاسـ وآخروف .1

 .9199 ،القاىرة ،والدراسات العربية
 .1191جوزيؼ ابو خميؿ، قصة الموارنة في الحرب، شركة المطبوعات لمنشر، بيروت،  .1
 والنشر، لمدراسات الجامعة مؤسسة التبديؿ، إلى التعديؿ مف المبناني الدستور صباغ، سمير .9

 .1111 بيروت،
، شركة المطبوعات لمنشر، 1119-9119شادي خميؿ ابو عيسى، رؤساء الجميورية المبنانية،  .9

 .1119بيروت، 
 .9199 ،بيروت ،دار المسيرة، 9199 – 9191التحدي المبناني ، شفيؽ الريس .9
 .1119اهلل، تاريخ لبناف والمبنانييف نظرة إلى الوراء، شكرة لممطبوعات، بيروت، شكري نصر  .1

شمعوف بيريس، الشرؽ األوسط الجديد، ترجمة: دار الجميؿ، دار الجميؿ لمنشر والتوزيع، عماف،  .91
9119. 
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عارؼ العبد، لبناف والطائؼ تقاطع تاريخي ومسار ،ير مكتمؿ، مركز دراسات الوحدة العربية،  .99
 .1119ت، بيرو 

 .9191عبد العزيز قباني، لبناف والصيغة المأساة، دار االفاؽ الجديدة، بيروت،  .91
 .9191عمي حمدي الجماؿ، لبناف يا عرب دراسة ثقافية، القاىرة،  .91
 .9199 ،بيروت ،دار الطميعة لمطباعة والنشر ،عرس الدـ في لبناف ،،الي شكري .91
 .9199دار القضايا، بيروت، ، 1سقوط االمبراطورية المبنانية، ج، مطرفؤاد  .91
 –طرابمس  ،مكتبة السائ  لمنشر ،9191 – 9119تاريخ لبناف السياسي واالقتصادي  ،ليمى رعد .99

 .1111 ،لبناف
مجموعة مؤلفيف، الزعامة المارونية مف حبيب السعد إلى سمير جعجع، المركز العربي  .99

 .9191لممعمومات، بيروت، 
مطبعة الشركة الجديدة  ،9191 – 9191العشريف  أحداث العالـ في القرف ،محمد بوذينو .99

 . 1119 ،تونس ،لمطباعة والصحافة والنشر
، دار الجيؿ لمطبع والنشر 99مسعود الخوند، لبناف المعاصر مشيد تاريخي وسياسي عاـ، ج .91

 .1119والتوزيع، بيروت، 
 .9191بيروت، لمدراسات، الجامعية المؤسسة ،1ج السياسي، لبناف تاريخ قرباف، ممحـ .11
موسى محمد اؿ طويرش، العالـ المعاصر بيف حربيف مف الحرب العالمية االولى إلى الحرب  .19

 .1199الباردة، دار المعتز لمنشر والتوزيع، عماف، 
 .9199 ،بيروت ،العربية اآلفاؽدار  ،وحموؿ أزمةلبناف ، ىشاـ قبالف .11
دولية، ترجمة: محمد ىنري لورنس، المعبة الكبرى الشرؽ العربي المعاصر والصراعات ال .11

 .9111مخموؼ، دار قرطبة لمنشر والتوزيع، د.ـ، 
 .9199 ،بيروت، منشورات مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،9191الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ  .11
 .9191الياس الديري، مف يصنع الرئيس، المؤسسة الجامعية لمنشر، بيروت،  .11

 ثانيًا. الرسائل واالطاريح العممية
، رسالة ماجستير ،ير 9191-9191مطر، الموقؼ االمريكي مف الحرب االىمية المبنانية ايميف  .9

 .1191جامعة ذي قار، -منشورة، كمية التربية لمعمـو االنسانية
، 9191-9191باسـ ريحاف مغامس الشميساوي، الموقؼ السعودي مف الحرب االىمية المبنانية  .1

 جامعة ذي قار.-لمعمـو االنسانيةرسالة ماجستير ،ير منشورة، كمية التربية 
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،  9191بكر عبد الحؽ رشيد الراوي ، فؤاد شياب ودوره العسكري والسياسي في لبناف حتى عاـ  .1
وما بعدىا  11، ص 1191جامعة بغداد، -رسالة ماجستير ،ير منشورة ، كمية التربية ابف رشد

. 
، رسالة 9111تى عاـ حيدر جواد كاظـ الشافعي، نبيو بري ودوره السياسي في لبناف ح .1

 .1191جامعة بابؿ،  –ماجستير، كمية التربية لمعمـو االجتماعية 
-9191رباح مرزة المدحتي، دور منظمة التحرير الفمسطينية في الحرب االىمية المبنانية  .1

 جامعة بابؿ.-، رسالة ماجستير ،ير منشورة، كمية التربية لمعمـو االنسانية9191
-9111الياس سركيس ودوره االقتصادي والسياسي في لبناف زينب حيدر عبد الحسيني،  .9

 .1191جامعة ذي قار،  -، رسالة ماجستير، كمية التربية لمعمـو االنسانية9191
، اطروحة دكتوراه ،ير 9191-9119سعد نصيؼ جاسـ الجميمي، التطورات السياسية في لبناف  .9

 .1111الجامعة المستنصرية،  -منشورة، كمية التربية
 ، أطروحة9191-9191القضية الفمسطينية في جامعة الدوؿ العربية، سيف عمي العموانيعمي ح .9

 .1111، جامعة بغداد -ابف رشد كمية التربية، دكتوراه ،ير منشورة
، رسالة 9199-9191،ازي بشير طاىر إبراىيـ، أزمة النظاـ السياسي المبناني الحرب األىمية  .1

 .9191جامعة بغداد،  -لسياسةماجستير ،ير منشورة، كمية القانوف وا
، رسالة 9191-9191قاسـ جبار لطيؼ المرشدي، الدور السوري في الحرب االىمية المبنانية  .91

 .1191جامعة ذي قار، –ماجستير ،ير منشورة، كمية التربية لمعمـو االنسانية 
، رسالة ماجستير ،ير 9191-9191ناظـ خميؿ حسف المعموري، الحرب االىمية في لبناف  .99

 .1199نشورة، كمية التربية جامعة بابؿ، م
ىاني عبيد السكيني، االماـ موسى الصدر ودوره السياسي والثقافي واالجتماعي في لبناف  .91

 .1111جامعة البصرة،  -، رسالة ماجستير ،ير منشورة، كمية االداب9191-9199
 ثالثًا. كتب المذكرات

 9191، بيروت،  د. ط. 9ج، مذكراتي، كميؿ شمعوف. 
 رابعا. الموسوعات

 ،آؿ الصدر في التاريخ -السيد موسى الصدر  :المغيب اإلماـموسوعة  ،المركز العربي لمتوثيؽ .9
 .1119 ،بيروت ،1ج
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، الػدار العربيػة لمموسػوعات، بيػروت، 1، ط91مسعود الخونػد، الموسػوعة التاريخيػة الجغرافيػة، ج  .1
1111. 

 9111العربية لمدراسات، بيروت، المؤسسة  ، موسوعة السياسة،عبد الوىاب الكيالي .1
 المجالت والبحوثخامسا. 

، 11احساف بكر، أحداث األزمة بيف لبناف والمقاومة الفمسطينية، مجمة السياسة الدولية، العدد  .9
 .9191تموز 

 911و911 العدداف، بيروت، مجمة تاريخ العرب والعالـ، رشيد كرامي والمستقبؿ، فاروؽ البريبر .1
 .9199 حزيراف -يارآ

 .9199كانوف الثاني  11في  111مجمة الى األماـ ، العدد  .1
 . الصحفسادساً 

 1/1/9191 (،1911)العدد األنوار )لبناف(،  صحيفة. 
 


