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 9191 - 9191الدياسة البريطانية تجاه لبنان 
 م.م. حسي غاًن عبد ردى الحسٌاوي

 الوديرية العاهة للتربية في ذي قار

 الملخص
إف شبيعة الدياسة البخيصانية خالؿ الحخب العالسية الثانية وما بعجىا كانت تعسل  

بالحفاظ عمى مدتقبل مرالحيا في السشصقة العخبية برػرة عامة وعجـ فدح السجاؿ اما قػػ 
خارجية كبيخة ذات تأثيخ عمى ىحه السشصقة ، عمى الخغع مغ مخحمة الزعف التي يسخ بيا 

، إال اف بخيصانيا ارتكدت في سياستيا بالتعامل عمى اساس نيل لبشاف شخكائيا ومشيع فخندا 
الحخية واالستقالؿ وجعميا في مرافي الجوؿ السدتقمة والعسل عمى دعسيا مغ اجل حساية 

 السرالح البخيصانية في تمظ السشصقة . 
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British policy towards Lebanon 1939 – 1946 
Assist lect. Hassan Ghanem A. Al-Hasnawi 
General Directorate of Education in Dhi Qar 
Abstract 
 The nature of British policy during the Second World War and its 
aftermath was working to preserve the future of the Arab region in 
general and not to open the way for large foreign powers with influence 
on this region, despite the stage of weakness that its partners, including 
France, are going through, but Britain has based its policy By dealing on 
the basis of Lebanon gaining freedom and independence, placing them 
in the refineries of independent states, and working to support them in 
order to protect British interests in that region. 
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 المقدمة
كثيخ مغ الجوؿ الكبخػ ومشيا  اف تكػف محط اشساع لبشاف الى لقج ساعج السػقع الستسيد

بخيصانيا التي كانت تدعى لمحفاظ عمى شخؽ مػاصالتيا مع مدتعسخاتيا في اليشج درة التاج 
البخيصاني ، وفي ضل مخحمة الزعف التي تسخ بيا فخندا اخحت بخيصانيا تتبع شخؽ متعجدة في 

خض سيصختيا عمى سياستيا تجاه لبشاف في سبيل عجـ فدح السجاؿ اماـ قػػ اخخػ تحاوؿ ف
 لبشاف .

لو اىسية كبيخة لسعخفة  9991-9999الدياسة البخيصانية تجاه لبشاف  التصخؽ لجراسةف إ
مفاصل االحجاث السيسة لتاريخ لبشاف وكيفية حرػلو عمى االستقالؿ ، ومغ ىشا تأتي اىسية ىحا 

تصخؽ في السبحث  البحث الحؼ سمط الزػء عمى االحجاث التاريخية عمى اساس مػضػعي ، اذ
، ورغبة السانيا في  9991-9999االوؿ الى مػقف بخيصانيا مغ دوؿ السحػر تجاه لبشاف 

التشافذ مع بخيصانيا مغ اجل الديصخة عمى لبشاف خرػصا بعج احتالؿ السانيا لفخندا بػصفيا 
ابات لبشاف الجولة السشتجبة عمى لبشاف ، في حيغ تشاوؿ السبحث الثاني الجور البخيصاني في انتخ

وكيفية سيخ العسمية البخلسانية في لبشاف والػقػؼ معيا ، إال اف السبحث الثالث جاء  9999
ومعخفة الػجو السغايخ الحؼ ضيخت  9991-9999ليكذف عغ اثخ الدياسة البخيصانية في لبشاف 

نتائج ميسة عميو بخيصانيا بعج نياية الحخب العالسية الثانية ، وتع التػصل في خاتسة البحث الى 
  خالؿ السجة قيج دراسة البحث .  

 9191 - 9191المبحث االول : موقف بريطانيا من دول المحور تجاه لبنان 
اخحت بخيصانيا تبحث ليا مشح الشرف الثاني مغ القخف  التاسع عذخ السيالدؼ والشرف 

ستػسط والخميج البحخ ال تأميغ مػاصالتيا فيمغ  تسكشيا قاعجةاالوؿ مغ القخف العذخيغ عمى 
، فقج ساعج السػقع  االستخاتيجي الحؼ تسمكُو لبشاف  مع مدتعسخاتيا في اليشجوخرػصًا  العخبي

ومخافئيا كل مغ بيخوت وشخابمذ في تػجيو انطار الجوؿ العطسى ومشيا بخيصانيا باتجاه السذخؽ 
 .(9)العخبي

الى اعتبار االراضي  9999 ايمػؿ االوؿ مغلقج دفع نذػب الحخب العالسية الثانية في 
مغ  الػاقعة تحت االنتجاب مشاشق حخبية ومشيا لبشاف التي شبق فييا الشطاـ العدكخؼ السباشخ

عمى اثخ ىديسة فخندا اماـ االلساف ادػ الى انقداـ الفخندييغ و  9999اذار  8حتى  قبل فخندا
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ندا الحخة في الخارج وحكػمة فخ ,  (PETAIN) (1)الى حكػمة فيذي ويخأسيا السارشاؿ بيتاف
اال اف حكػمة فيذي الفخندية كانت اكثخ تجاذبًا  ، (DEGUALLE) (9)ويخأسيا الجشخاؿ ديغػؿ

واندجامًا مع دوؿ السحػر وخرػصًا السانيا مسا اثار مخاوؼ بخيصانيا مغ قياـ دوؿ السحػر 
يع في القاىخة الى بغدو السذخؽ العخبي لحلظ قاـ وزيخ الجولة البخيصاني اوليفخ ليبتمتػف السك

الترخيح باف الحكػمة البخيصانية لغ تدسح باستخجاـ لبشاف كقاعجة حخبية لميجـػ عمى اقصار 
السذخؽ العخبي والتي تعيجت بخيصانيا بحسايتيا او اف تكػف مدخحًا لمقػافل التي تعخض بكية 

تخؾ الحخية التامة باف سياسة بخيصانيا تجاه لبشاف ىي  وأضاؼ الخصخاقصار السذخؽ العخبي الى 
، مسا ادػ الى تاـز (9)ليا في اف تتخح السػقف الحؼ يالئع مرمحتيا في تحقيق االستقالؿ

 12السػقف بيغ الحكػمة الفيذية وبخيصانيا التي التي قامت بغمق الدفارة الفخندية في لشجف في 
قياـ بخيصانيا بإيقاؼ التبادالت التجارية بيغ  في حيغ دفع تػتخ العالقات ىحا الى (5)9992تسػز 

سػريا ولبشاف مغ جية ومع البمجاف العخبية السجاورة لمبشاف مغ جية اخخػ مسا دفع بفخندا الى 
، في حيغ اف الداسة (1)الكياـ بفخض قيػد عمى الخعايا البخيصانييغ السػجػديغ في لبشاف

لساف الى السذخؽ العخبي عغ شخيق ضغط االلساف البخيصانييغ كانػا يتخػفػف مغ امتجاد نفػذ اال
الحؼ خمف بيػ عمى رأس الحكػمة الفيذية ، في  (7)( HENRI DENTZعمى ىشخؼ دانتد) 

ضل تخدؼ االوضاع االقترادية لمذعب المبشاني وكحلظ لياج الحخكات الػششية السشجدة باالنتجاب 
تكػف اكثخ تساشيًا  (8)ل حكػمة لبشانيةالى تذكي 9999/ 9/9الفخندي عمى لبشاف دفع بجانتد في 

مع رغبات حكػمة االنتجاب الفخندي السػالية لجوؿ السحػر والتي فدحت السجاؿ اماـ الصائخات 
، وكاف سيصخة (9)االلسانية السقاتمة الستخجاـ كافة السصارات التي تقع ضسغ االراضي المبشانية

الدػيذ وكحلظ مرافي تكخيخ الشفط في  السانيا عمى مصارات لبشاف يعشي الديصخة عمى قشاة
السشصقة وكحلظ زيادة اعجاد البعثات االلسانية وااليصالية السخسمة الى لبشاف ، مسا اثار قمق 
ومخاوؼ الكثيخ مغ الداسة البخيصانييغ ليذ مغ قياـ السانيا باحتالؿ سػريا ولبشاف فحدب بل 

الحؼ قاـ بانقالب في العخاؽ وأعمغ الحخب  (92)مغ تقجيع يج السداعجة لثػرة رشيج عالي الكيالني
، فزاًل عغ تػجو ىتمخؼ لسداعجة حخكات التحخر العخبية في السشصقة ، إال اف (99)اضج بخيصاني

 (91)بخيصانيا لع تقف مكتػفة االيجؼ اماـ تجخالت دوؿ السحػر في لبشاف فقج امخ وندتػف تذخشل
 EXPORTER) ) (99)ق عمييا اكدبػرتخرئيذ الػزراء البخيصاني بذغ حسمة عدكخية اشم
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OPERATIO ( وعيج بكيادتيا الى ويمدػفWILLSON الحؼ تسكغ مغ دخػؿ الحجود المبشانية )
وذلظ لعجـ فدح السجاؿ اماـ دوؿ السحػر مغ استخجاـ لبشاف قاعجة  9999حديخاف  8في صباح 

ذلظ اصجر الدفيخ البخيصاني  ، وبعج(99)لميجـػ عمى الجوؿ التي تقع تحت انتجاب فخندا وبخيصانيا
( بياف باسع الحكػمة البخيصانية اكج مغ MILES LAMPSONفي القاىخة مايمد المبدػف )

خاللو بانو في حالة انزساـ لبشاف الى جانب دوؿ الحمفاء فاف حكػمة انكمتخا تسشحيع كافة 
يو االستخليشي السسيدات التي تتستع بيا البمجاف السجاورة لمبشاف والجاخمة في نصاؽ الجش

(STERLING BLOC وكاف الػعج الحؼ قصعتو بخيصانيا في سبيل نيل لبشاف استقالليا يعكذ )
مجػ تدايج الجور الحؼ تمعبو بخيصانيا في مشصقة السذخؽ العخبي والحؼ يفػؽ مػقف فخندا الستسثل 

لسحمية التي مغ جية وكحلظ استقصاب كافة الكيادات ا (95)باالنتجاب عمى كل مغ سػريا ولبشاف
تصالب بإنياء االنتجاب والحرػؿ عمى االستقالؿ والديادة الػششية مصمباف يتحققاف بالتحالف مع 

 OLIVERمسا دفع بػزيخ الجولة البخيصاني اوليفخ ليشمتػف ) (91)الدياسة االنكميدية في السشصقة
LETTELTON  ر الى اف يػصي باستسخا 9999تسػز  1( فػر وصػلو الى القاىخة في

الديصخة العدكخية البخيصانية ومشع فخندا الحخة مغ تشفيح اؼ اجخاء محتسل متحرعة بالجفاع عغ 
الشطاـ السجني في مشصقة السذخؽ العخبي ومشع اؼ ىجػـ لجوؿ السحػر عمى ىحه السشصقة في 

في ضل  اال اف ىحا ال يعشي عجـ اعتخاؼ بخيصانيا بسكانة فخندا الحخة بالسشصقة (97)السدتقبل
والتي  (98)ليشمتػف  -وجػد االتفاقيات التي وقعت بيغ بخيصانيا وفخندا الحخة ومشيا اتفاؽ ديغػؿ 

ايمػؿ  9اصخت مغ خاللو بخيصانيا عمى مشح لبشاف استقالليا ، وكحلظ عخض تذخشل في 
عمى مجمذ العسػـ البخيصاني لمداسة البخيصانييغ بذأف السدتقبل الدياسي لمبشاف قائاًل "  9999

غ ال ندعى الستبجاؿ السرالح الفخندية بالسرالح البخيصانية في اؼ جدء مغ اجداء لبشاف واف نح
بخيصانيا ستقػـ بإعادة لبشاف الى اصحابيا الحيغ يتستعػف بحقػقيع في الديادة واالستقالؿ في 

 .(99)اقخب فخصة مسكشة "

إف شبيعة الدياسة البخيصانية ىػ السحافطة عمى دوؿ مشصقة السذخؽ العخبي ومشيا لبشاف 
وعجـ فدح السجاؿ اماـ دوؿ السحػر وحمفائيع في السشصقة مغ فخض ليسشتيع عمى اؼ دولة تقع 
تحت االنتجاب البخيصاني او الفخندي مسا دفع الكثيخ مغ رجاؿ الدياسة البخيصانييغ في التعبيخ 

وعمى الخغع مغ  (12)بتيع لسشح لبشاف الحخية واالستقالؿ وعجـ فخض القيػد اماـ تحقيق ذلظعغ رغ
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االقتخاحات والتحفطات البخيصانية ازاء اعالف استقالؿ لبشاف والتي لع يتع تحاشييا مغ قبل فخندا 
 عشجما بعث 9999كانػف االوؿ  11الحخة إال اف بخيصانيا اعتخفت رسسيا باستقالؿ لبشاف في 

، وفي (19)السمظ جػرج الدادس تيشئة لمخئيذ المبشاني وتع تبادؿ الخسائل بعج ذلظ بيغ الصخفيغ
، إال اف ىحا (19)اوؿ وزيخ مفػض ليا في لبشاف (11)عيشت بخيصانيا ادوارد سبيخس 9991شباط  

ألولى لع االعتخاؼ لع يخضي كثيخ مغ االشخاؼ الجولية ومشيا تخكيا والػاليات الستحجة االمخيكية فا
تعتخؼ )بجيغػؿ( ، والثانية كانت عمى عالقات دبمػماسية مع حكػمة فيذي وعمى الخغع مغ ذلظ 

قشراًل عامًا في بيخوت ، في  (WADSWORTH) فأنيا اعتخفت ضسشيًا بعج تعييغ ودسػرث 
حيغ اف العخاؽ قخر تأجيل االعتخاؼ باالستقالؿ لحيغ ضيػر حكػمة دستػرية في لبشاف ، وقج 

ذلظ عمى لداف السدتخ )ىاممتػف( القائع باألعساؿ البخيصانية في بيخوت عشجما ابمغ الجشخاؿ  ورد
واشتخشت الحكػمة العخاقية االعتخؼ باستقالؿ لبشاف اذا اعصي الحكع لمػششييغ الحيغ  (19)كاتخو

دياسية ، واف التأثيخ البخيصاني الػاضح في مجخيات الحياة ال(15)يسثمػف البمج تسثياًل حكيكياً 
المبشانية وخرػصا في قزية نيل لبشاف استقالليا دفع فخندا الحخة الى االعالف باعتخافيا نيل 

االمخ الحؼ بسػجبو حرل كحلظ عمى اعتخاؼ  9999تذخيغ الثاني  11لبشاف استقالليا في 
بخيصانيا بسا يخجـ مرالحيا االستخاتيجية الستعمقة بػجػدىا العدكخؼ في لبشاف بذكل خاص 

شصقة السذخؽ العخبي بذكل عاـ وىحا ما كانت دوؿ السحػر وفي مقجمتيا السانيا تدعى وم
، يبجوا اف انجالع الحخب العالسية الثانية كاف لو اثخه الػاضح في (11)لمحيمػلة دوف تحقيق ذلظ

سياسة بخيصانيا تجاه مرالحيا مغ خالؿ تاميغ شخؽ مػاصالتيا مع مدتعسخاتيا في اليشج 
ادراكيا ألىسية مشصقة السذخؽ العخبي ومػقعيا الحيػؼ كإدراكيا بالتحخؾ االلساني خرػصًا بعج 

تجاه ىحه السشصقة بعج دخػليا باريذ واحتالليا فخندا التي ُتعج الجولة السشتجبو عمى لبشاف مسا 
اثارة عامل التخػؼ لجػ بخيصانيا وما يذكمو ىحا االنييار الباريدي مغ خصخ عمى مرالح 

لتي اخحت تعج العجة لمػقػؼ بػجو محاوالت دوؿ السحػر بدعامة السانيا الخامية بخيصانيا ا
لمحرػؿ عمى مػشئ قجـ ليا في السشاشق القخيبة مغ السرالح البخيصانية واستخجاميا كػسيمة 

  لمزغط عمى بخيصانيا .
 9199دور بريطانيا في انتخابات لبنان  : المبحث الثاني
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لقج كاف النجالع الحخب العالسية الثانية اثخ كبيخ في ايقاؼ الكثيخ مغ السؤسدات 
الحكػمية في لبشاف ومشيا السؤسدات الجستػرية , إال اف ىحا االيقاؼ كاف خاضع لسؤثخات 
سياسية في ضل عجـ رغبة فخندا بشقل الرالحيات االدارية والجستػرية كافة الى المبشانييغ مع 

ط البخيصانية السصالبة بشقل صالحيات واسعة لمبشانييغ في سبيل تحقيق استسخار الزغػ 
، إال اف الجعع البخيصاني ىحا بجء بقػة بعج اف فخضت بخيصانيا سيصختيا عمى (17)االستقالؿ

التخػـ الغخبية لسرخ وبحلظ تكػف قج بدصت نفػذىا عمى بالد الذاـ ، إال اف الزعف الذامل 
ا عمى كافة السدتػيات دفعيا لمقبػؿ بفكخة االنتخابات في نياية عاـ الحؼ كانت تعاني مشو فخند

في ضل التخػؼ مغ انتياز الػششيػف المبشانيػف فخصة الػجػد  9999وبجاية عاـ  9991
العدكخؼ البخيصاني الحؼ سيخػليع اجخاء انتخابات لغخض الحرػؿ عمى االستقالؿ دوف معاىجة 

، ومغ جية (18)لترفية الػجػد الفخندي في السذخؽ العخبي وكحلظ استغالؿ االنكميد ىحه الفخصة
اخخػ اعتبخت بخيصانيا نفديا ممتدمة اماـ الذعبيغ الدػرؼ والمبشاني بأنيا االنتجاب خرػصًا واف 
بخيصانيا وججت نفديا بعج اعتخافيا باستقالؿ لبشاف عخضة لزغػط محمية تصالبيا بإجخاء 

خائيا بات امخًا ضخورؼ لتشطيع الػضع العاـ في لبشاف مغ ، واف اج(19)انتخابات حخة في لبشاف
وجية الشطخ البخيصانية ، مسا دفع بػ)سبيخز( بعج تعيشو أوؿ وزيخ بخيصاني مفػض في لبشاف اف 
يبعث بخسالة الى القشرل االمخيكي يػضح فييا باف تأخخ االنتخابات سيؤثخ عمى امغ بخيصانيا 

، في حيغ اف االمغ (92)سيؤدؼ ذلظ الى اخصار بعيجة االثخالعدكخؼ في مشصقة السذخؽ العخبي و 
العدكخؼ كاف احجػ مختكدات الدياسة البخيصانية لمزغط عمى خرػميا مغ اجل تقجيع التشازالت 

، مسا دفع بالدكختيخ العاـ لمسفػضية الفخندية (99)الدياسية ليا مع ما يتفق مع مرالحيا الدياسية
يبيغ فيو عـد فخندا في  9999كانػف الثاني  19رجر بيانًا في العامة في بيخوت )ىيممػ( اف ي

نيل لبشاف استقالليا الدياسي والجستػرؼ مغ خالؿ اختيار شخريات سياسية محمية تسثل لبشاف 
 .(91)تسثياًل عادالً 

بعج اف اخحت الزغػط الدياسية مأخحىا في سبيل فدح السجاؿ اماـ الذعب المبشاني 
، إال اف ىحا السدار االنتخابي في لبشاف اخح يأخح مشحى اخخ مغ خالؿ  لسسارسة حقو االنتخابي

، مغ خالؿ قياـ الفخندييغ بتقخيب (99)تكخيذ عامل التجدئة بيغ صفػؼ الذعب وتذجيع الصائفية
السػارنة ليع وإعصائيع امتيازات تفزميع عمى سػاىع مغ الصػائف عمى حج قػؿ الػزيخ البخيصاني 
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، في ضل وجػد بعس السداعي مغ اجل التػصل الى التػافق حػؿ (99)السفػض )سبيخز(
التسثيل االنتخابي لصػائف الذعب المبشاني في العسمية االنتخابية التي انصمقت في التاسع 

في ضل االحتجاجات البخيصانية  9999والعذخيغ مغ شيخ آب ولغاية الخامذ مغ ايمػؿ لدشة 
جمذ عمى خسدة وخسديغ نائبًا ، فيذسل ثالثػف ، وذلظ لغخض تدػية يتزسغ مغ خالليا الس

 .(95)وخسدة وعذخوف لألعزاء السخشحيغ مغ السدمسيغ غلمسديحيي
بجء التشافذ االنتخابي في لبشاف بيغ تياريغ لكل مشيسا فمدفتو الخاصة بو اثشاء العسمية 

ؿ العخبية وعجـ االنتخابية اذ اف التيار االوؿ ُيعج ذؼ ندعو قػمية فقج نادػ بالتعاوف مع الجو 
ومغ رمػزه رياض الرمح وعبج  (91)فرل لبشاف عغ محيصو العخبي وكاف زعيسو بذارة الخػرؼ 

الحسيج كخامى ، فيسا تدعع اميل اده السعخوؼ بػالئو التاـ لمسدتعسخ الفخندي التيار الثاني والحؼ 
مغ فخندا ، فقج  اراد مغ لبشاف اف تكػف دولة مغمقة عغ البمجاف العخبية لكي تمتسذ الحساية

حرل التيار االوؿ الحؼ تدعسو بذارة الخػرؼ عمى دعع كبيخ مغ قبل بخيصانيا والحكػمات 
، إال اف الجعع البخيصاني ىحا لع يكغ سػػ تشفيح لتػصيات مجمذ حخب الذخؽ (97)العخبية

اني بخئاسة وزيخ الجولة البخيص 9999مغ أيار 99الى  92االوسط الحؼ انعقج في القاىخه بيغ 
( وعزػية سفخاء  بخيصانيا في كل مغ MOYN( ووكيمو مػيغ )R. CASEYريتذارد كاسي )

مرخ والعخاؽ واليػناف والسشجوب الدامي البخيصاني في فمدصيغ وشخؽ االردف والػزيخ السفػض 
 في سػريا ولبشاف )سبيخز( فقج اصجر السجمذ عجة قخارات مشيا :

 السدتػػ العدكخؼ في مشصقة السذخؽ العخبي .تػسيع صالحيات بخيصانيا عمى  -9
 االبقاء عمى دوؿ السذخؽ العخبي ضسغ دائخة اقترادية في مشصقة االستخليشي . -1
 .(98)دمج سػريا ولبشاف في مشطسة الذخؽ االوسط ودعع سعييسا نحػ االستقالؿ -9

ح السجاؿ اماـ اف ىحه القخارات كانت تيجؼ الى اقراء فخندا مغ مشصقة السذخؽ العخبي وفد
البخيصانييغ مغ اجل فخض سيصختيع السباشخة عمى ىحه السشاشق بعج اف تسكغ بذارة الخػرؼ مغ 

ولع يحزخ  9999ايمػؿ  19الفػز بأغمب مقاعج مجمذ الشػاب الحؼ عقجه جمدتو االولى في 
مغ الشػاب الخسذ والخسدػف سػػ سبع وأربعػف نائبًا في جمدة االقتخاع عمى رئيذ 

، اذ انتخب اربع وأربعػف مشيع بذارة الخػرؼ رئيدًا لمجسيػرية فيسا اوكل االخيخ (99)ػريةالجسي
رئاسة الحكػمة الى رياض الرمح والحؼ ُيعج محدػبًا عمى بخيصانيا حدب وجية نطخ الفخندييغ 
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ؼ ، والحؼ كاف ييج(92)بعج اف القى بيانو الػزارؼ والحؼ اكج مغ خاللو عمى اىسية السيثاؽ الػششي
الى الرجاقة مع كل الجوؿ االجشبية التي تعتخؼ باستقالؿ لبشاف وتحتـخ اراضيو ، مسا دفع 

 1ببخيصانيا لتعديد مػقفيا تجاه لبشاف اف شالبت الحكػمة السرخية اف تقػـ بعقج اجتساع في 
في القاىخة يكػف تحت رعايتيا بخيصانيا يتع مغ خاللو دعػة بذارة الخػرؼ وجسيل  9999حديخاف 

ودمحم شخارة ، (99)مخدـ ووزيخ الخارجية الدػرؼ ورئيذ الػزراء الحكػمة السرخية مرصفى الشحاس
، لغخض التػصل الى صيغة تتشازؿ بسػجبيا سػريا عغ اؼ (91)وكيل وزيخ الخارجية السرخية

، ليذ ىحا فحدب (99)مصالب ليا في لبشاف مقابل التداـ بذارة الخػرؼ بالتعاوف مع الجوؿ العخبية
بل عسجت بخيصانيا الى رفع محكخة احتجاج ارسميا الػزيخ البخيصاني السفػض في سػريا ولبشاف 

، وشجدت مغ خالليا بخيصانيا بالتجخل (99)الى ىيممػ عمى اثخ اعتقاؿ رؤساء الحكػمة المبشانية
العدكخ في حاؿ عجـ االفخاج عغ رئيذ الجسيػرية بذارة الخػرؼ وأعزاء حكػمتِو ، إال اف 

ب السػقف الفخندي تجاه مصالب الحخكة الػششية السصالبة بإشالؽ سخاح السعتقميغ دفع ترم
( الى بيخوت حاماًل معو  CASYبخيصانيا الى الكياـ بإرساؿ وزيخىا السفػض في القاىخة كاسي ) 

مذجدًا عمى السػقف  9999انحارًا صخيحًا الى كاتخو في التاسع عذخ مغ تذخيغ الثاني 
، ولع (95)تسثل بالتجخل العدكخؼ في حاؿ عجـ االفخاج عغ السعتقميغ وإخخاجيع بالقػةالبخيصاني الس

يكغ اماـ فخندا خيارًا آخخ سػػ اشالؽ سخاحيع في الثاني والعذخيغ مغ تذخيغ الثاني لعاـ 
، وليذ ىشاؾ ما ىػ اكثخ داللة عمى اف فخندا كانت بحكع الجولة السشتيية القػة في  (91)9999

، (97)ػليغ البخيصانييغ بعج استبعادىا تسامًا مغ تختيبات ما بعج الحخب العالسية الثانيةنطخ السدئ
يبجوا اف ضيػر الشطاـ الدياسي المبشاني كاف نتيجة شبيعية لسؤثخات فكخية وسياسة غخبية بعج اف 

مع مخ بسخاحل متعجدة مغ الذج والجحب في كيفية سيخ الحياة الشيابية في لبشاف مع ما يتػافق 
مرالح الجوؿ السشتجبة وخرػصًا فخندا الداعية لعجـ مشح لبشاف استقاللو التاـ وإبقائو تحت 
شائمة االنتجاب لفتخة شػيمة وفي ضل وجػد السعارضة الذجيجة مغ قبل قادة الحخكة الػششية 

يابي في المبشانية ورغبة بخيصانيا في تشفيح وعػدىا التي قصعتيا لسشح لبشاف استقاللو الدياسي والش
 سبيل الحفاظ وحجة وامغ واستقخار ىحه السشصقة مغ السذخؽ العخبي .

 9191-9199المبحث الثالث : أثر الدياسة البريطانية في لبنان  



 9191 - 9191الشياسة الربيطانية جتاه لبهاى 

 احلشهاوي م.م. حشو غامن عبد                                                                                    

 

   م(3233حزيراى  – 93العدر ) ةلة رااسا  ااايخيةجم 
325 

 

325 

احجػ اكبخ اقصاب دوؿ التحالف التي سارت الحخب العالسية الثانية الى  ُتعج بخيصانيا
عمى نيايتيا ، لحلظ كانت بخيصانيا تجعع مصالب الجوؿ  9999في عاـ  جانبيا بعج اف اوشكت

السصالبة بالحرػؿ عمى االستقالؿ ومشيا لبشاف ، وقج اوضح انتػني أيجف وزيخ الخارجية 
الى كسيل شسعػف الػزيخ المبشاني السفػض في لشجف بأف  9995كانػف الثاني  9البخيصاني في 

باستقالؿ لبشاف وانو يجب التػصل الى صيغة لالتفاؽ حػؿ ذلظ  بخيصانيا ال تتخاجع عغ االعتخاؼ
، ومسا يؤكج مػقف الدياسة البخيصانية تجاه لبشاف ىػ تػتخ العالقة بيغ بخيصانيا وفخندا (98)االمخ

، وقياـ بخيصانيا بخفع محكخة احتجاج عمى (99)حػؿ قياـ فخندا بإرساؿ قػاتيا العدكخية الى لبشاف
، وبعج انترار الحمفاء عمى دوؿ السحػر في اوربا واستدالـ السانيا 9995ايار  97ذلظ في 

تدايج الشفػذ الذيػعي وكحلظ االستفدازات الفخندية في السذخؽ العخبي مسا دفع بكسيل شسعػف اف 
 .(52)( في بيخوت T.SHONEيقجـ محكخة احتجاج الى الػزيخ البخيصاني السفػض تخانذ شػف ) 

( القائج االعمى لمقػات البخيصانية في السذخؽ  PAGETيت ) لقج اعخب الجشخاؿ  باج
العخبي عغ مػقف بخيصانيا الستذجد تجاه فخندا وذلظ بعج مصالبة السفػض الفخندي العاـ بيشيو 

(BEYNE بعػدة القػات الفخندية الى ثكشاتيا تحت االوامخ العدكخية البخيصانية واف اؼ وحجة )
ع الخد عمييا مغ قبل الػحجات العدكخية البخيصانية ، وقاؿ بأنو ال فخندية ستقػـ بإشالؽ الشار سيت

 .(59)يجػز ألؼ جشجؼ فخندي الخخوج الى الذارع بجوف حرػلو عمى السػافقة
 9995حديخاف  1لقج اعمشت الجامعة العخبية مغ جانبيا في جمدتيا الثالثة والخابعة في 

، إال اف (51)حكػمة المبشانية والحكػمة الدػريةعغ قخارىا بتدميع القػات الخاصة الفخندية الى ال
الحكػمة البخيصانية قخرت ربط مريخ القػات الفخندية بسريخ الجير البخيصاني التاسع لحيغ 

، في ضل الستغيخات التي شيجتيا الداحة الدياسية البخيصانية وخرػصًا (59)ايجاد الحمػؿ الجولية
وفػزىع في االنتخابات ومتقجميغ عمى  9995ػز تس 11بعج مجْي حدب العساؿ الى الدمصة في 

حدب السحافطيغ وسياستيع ذات الػجييغ والحيغ يؤيجوف استقالؿ لبشاف مغ جية ويعتخفػف 
 غ، فقج فدح السجاؿ اماـ الػششييغ المبشانيي(59)بالسخكد الستسيد لفخندا في لبشاف مغ جية اخخػ 

جالء القػات الفخندية مغ اراضييع ،  لمزغط عمى الحكػمة البخيصانية لتحقيق مصالبيع في
ايمػؿ  99( الى عقج مؤتسخ بخئاستو في  BEVINوبالفعل بادر وزيخ الخارجية البخيصاني بيفغ ) 

بحزػر مسثمي بخيصانيا الجبمػماسييغ في عػاصع الجوؿ العخبية لتحجيج سياسة بخيصانيا  9995
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ة المبشانية قج رفزت اف تكػف لبشاف الججيجة في الذخؽ االوسط برػره عامة في حيغ اف الحكػم
، عمى الخغع مغ اف الدياسة البخيصانية بعج الحخب (55)مدخحًا تترارع عميو الجوؿ الكبخػ 

العالسية الثانية اخحت تأخح مشحى اخخ تجاه شخكائيا في الحخب وذلظ مغ خالؿ عجـ االستخفاؼ 
خًا لػزراء خارجية الجوؿ الخسذ بسرالحيع واستحقاقاتيع االستعسارية اذ عقجت بخيصانيا مؤتس

لمبحث في جسيع السذكالت والتدػيات الشاجسة عغ  9995ايمػؿ  99الكبخػ في لشجف في 
، اذ اف ىحا السؤتسخ جعل ىشاؾ تقاربًا بخيصانيًا فخنديًا (51)الحخب ورسع سياسة االستقخار في العالع

ليذ مغ مرمحة بخيصانيا  الح في االفق مغ خالؿ ترخيح شارؿ ديغػؿ الحؼ بيغ فيو بأنو
، ليذ ىحا فحدب بل عقج ىشاؾ اتفاؽ (57)وفخندا زواؿ مرالحيع السذتخكة في السذخؽ العخبي

اكج عمى ابقاء الفخندييغ وتشذيط اقترادياتيع في  9995كانػف االوؿ  99فخندي بخيصاني في 
في مؤتسخ لشجف ومشيا  ، في حيغ اثار ىحا القخار حفيطة الجوؿ الكبخػ االخخػ السذاركة(58)لبشاف

روسيا والػاليات الستحجة االمخيكية اذ ابجت االخيخ اعتخاضيا ليحا االتفاؽ وعجتو مشافي لمقػاعج 
، كسا اعمغ االتحاد الدػفيتي عغ اعتخاضو ليحا القخار وأكج  السػضػعة في ميثاؽ االمع الستحجة

بأنو يحافع عمى اعتخافو بديادة لبشاف واستقاللو وانو في حاؿ ارادة الحكػمة المبشانية مقاومة ىحا 
، وبخر الػكيل الجائع لػزارة الخارجية (59)االتفاؽ فاف الحكػمة الخوسية سػؼ تقف الى جانبيا

جاءت  9995كانػف االوؿ  99( باف اتفاقية A.CADOGANادوغاف )البخيصانية الكدشجر ك
تجاركًا لشذؤ اؼ فخاغ وتأميشًا لدالمة مشصقة السذخؽ العخبي االستخاتيجية في العالع ، إال اف 
الحكػمة المبشانية اعمشت عغ رفزيا لبشػد االتفاؽ الفخندي ػػػػػػػ البخيصاني وعجتو نقس لػعػد 

استقالؿ لبشاف واستشكخت خصة التدػيف في جالء القػات االجشبية عغ  بخيصانيا الجاعسة لقزية
االلتداـ بإحكاـ ميثاؽ االمع الستحجة واحتخاـ  9991كانػف الثاني  9، وشالبت في  (12)اراضييا

، إال اف الدياسة البخيصانية اخحت تتبشى مذاريع (19)سيادة لبشاف واستقاللو عمى الرعيج الػششي
ة العخبية تثبت مغ خالليا نفػذىا االقترادؼ واالستخاتيجي لحلظ لجأت الى متشػعة في السشصق

تحقيق فكخة الجامعة العخبية لكي تداعجىا في خجمة مرالحيا وإفذاؿ السذاريع الفخندية في 
السشصقة وإحباط االماني الػششية العخبية في تحقيق االستقالؿ وكحلظ الػقػؼ بػجو اؼ خصة 

 (11)قبل تداعج في تيجيج السرالح البخيصانية في السشصقة العخبيةوحجوية لمعخب في السدت
وبسػجب ىحه السخصصات قخرت لبشاف رفع قزيتيا الى مشطسة االمع الستحجة ، اذ عيغ بذارة 
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الخػرؼ وزيخ خارجيتو حسيج فخنجيو ليكػف رئيدًا لمػفج المبشاني الحؼ تفاوض في لشجف مغ اجل 
حيث القى رئيذ الػفج خصابًا  9991كانػف الثاني  1صل في جالء القػات االجشبية والحؼ و 

مصالبا احتخاـ سيادة واستقالؿ  9991كانػف الثاني  99اماـ الجامعة العامة لألمع الستحجة في 
وفي ضل عجـ االستجابة لسصالب الػفج المبشاني فقج قخر الػفج رفع شكػػ الى مجمذ  (19)لبشاف

ا بإصجار قخار يػصي بجالء جسيع الجيػش االجشبية يصالب فيي 9991شباط  99االمغ في 
، مسا دفع بالكدشجر كادوغاف اف يعقج اجتساعًا في (19)السػجػدة عمى االراضي المبشانية جالًء تاما

مع رئيذ الػفج المبشاني ليبجؼ اعتخاضُو عمى مزسػف الذكػػ المبشانية السقجمة  9991شباط  99
، إال (15)مغ ترػيت بخيصانيا لرالحيا داخل مجمذ االمغ الى مجمذ االمغ والتي ستحـخ لبشاف

اف بخيصانيا ارادت الحرػؿ عمى امتيازات سياسية واقترادية وثقافية في السذخؽ العخبي وكحلظ 
االبقاء عمى نػع مغ الػجػد البخيصاني الى جانب الػجػد الفخندي في السذخؽ العخبي واف وجػد 

دية في لبشاف لع يكغ تشفيحًا إلحكاـ معاىجة ما بل ىي مػجػدة بحكع الجيػش البخيصانية ػػػػػػػػ الفخن
، عمى الخغع مغ ذلظ فاف مجمذ االمغ اثبت شخعية السصالب المبشانية وعج (11)ضخورات الحخب

، إال اف الزغػط الجولية (17)الػجػد الفخندي ػػػػػػػ البخيصاني امخًا يتعارض مع ميثاؽ االمع الستحجة
في مبشى الػزارة  9991شباط  99دفعت بخيصانيا الى عقج اجتساعًا في في مجمذ االمغ 

الخارجية البخيصانية بخئاسة بيفغ الحؼ اكج عـد بخيصانيا بدحب قػاتيا عغ لبشاف تشفيحا لقخارات 
باف  9991اذار  1، وكحلظ اعمشت وزارة الخارجية البخيصانية في (18)اغمبية اعزاء مجمذ االمغ

نية ػػػػػػػ الفخندية والتي جخت بذأف سحب قػاتيسا مغ لبشاف تقخر مغ خالليا السفاوضات البخيصا
آب  99وكحلظ سحب القػات الفخندية ابتجاًء مغ  9991حديخاف  92سحب القػات البخيصانية في 

، يبجوا اف (19)وبحلظ تحػلت لبشاف الى دولة مدتقمة استقالًؿ تاماً  9991كانػف االوؿ  99ولغاية 
ادت تاميغ مرالحيا في السذخؽ العخبي حتى ولػ تصمب االمخ التخاجع عغ وعػدىا بخيصانيا ار 

بذأف دعع استقالؿ لبشاف بعج اف شارفت الحخب العالسية الثانية عمى نيايتيا والتخػؼ مغ انفخاد 
فخندا بالديصخة الكاممة عمى لبشاف في ضل وجػد الخغبة الكبيخة لجػ الذعب المبشاني في نيل 

 ستقالؿ .  الحخية واال
 الخاتمة :  
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اف بخيصانيا كانت تعسل خالؿ الحخب العالسية الثانية عمى تقػيس دعائع الشفػذ الفخندي في  -9
لبشاف رغع التأكيجات البخيصانية بعجـ التجخل في الذؤوف الجاخمية لمسشصقة الػاقعة تحت االنتجاب 

 الفخندي .
مشصقة السذخؽ العخبي لمسرالح البخيصانية فاف شبيعة الدياسة  عمى الخغع مغ اىسية -1

البخيصانية كانت تعتسج في الزغط عمى خرػميا مغ اجل تقجيع التشازالت الدياسية ليا مع ما 
 يتفق مع مرالحيا االستخاتيجية في السشصقة برػرة عامة

الدياسي والجستػرؼ  كخست بخيصانيا جيػدىا في سبيل حرػؿ لبشاف عمى الحخية االستقالؿ -9
 لحلظ عسجت عمى دعع بخلسانو مع ما يتفق وتصمعات دوؿ السشصقة العخبية .

اف تساسظ الػحجة الػششية وميارة الكيادات الدياسية في لبشاف اجبخ القػات االجشبية عمى  -1
 مغادرتيع االراضي المبشانية .   

 
 :الهوامش 

، مجمة  9998-9999واالتفاقيات الدخية حػؿ السذخؽ العخبي  عراـ خميفو ، الحخب العالسية االولى (9)
 . 977، بيخوت ، الجامعة المبشانية ، ص9999( ، 1اوراؽ جامعية ، العجد )

        ً      عسل ضابصا  في   9871عاـ  ( ولج في فخندا والتحق بالجير الفخندي9959-9851ىشخؼ بيتاف : ) (1)
                                                ً                     ً                          السذاة لفتخة شػيمة ، وتجرج بعجىا في السشاصب نائبا  لخئيذ الػزراء ورئيدا  لمػزراء ورئيذ لمجسيػرية 
في حكػمة فيذي ، وحكع عميو بعجىا باإلعجاـ ليخفف بعيا بالدجغ السؤبج بتجخل مغ قبل ديغػؿ . 

 يشطخ:

 EncycIopedia Britannic,Chicgio,1973,VoI,17,P.726.  
( ولج في مجيشة ليل الفخندية وبجء نذاشو الدياسي عمى اثخ سقػط 9972-9892شارؿ ديغػؿ :)  (9)

فقج انذأ حكػمة فخندا الحخة في لشجف وبعج انجحار السانيا واستعادة  9992فخندا اماـ االلساف عاـ 
رؿ ديغػؿ يشطخ : . لمسديج مغ التفاصيل عغ شا 9995فخندا تػلى بذكل مؤقت رئاسة الحكػمة عاـ 
، السػسػعة العخبية لمجراسات والشذخ ، بيخوت ، ص  1عبج الػىاب الكيالي ، السػسػعة الدياسية ، ج

791-799  . 

نجيب االرمشازؼ ، محاضخات عغ سػريا مغ االحتالؿ حتى الجالء ، بيخوت ، دار الكتب الجيج ،  (9)
 . 919، ص 9979
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 . 99، ص9911عيج الجراسات العخبية ، بيخوت ، صالح العقاد، الحخب العالسية الثانية ، م (5)

(6) ALBERT HOURANI,SYRIA AND LEBANON APOLITICAL 
ESSAY,LONDON,OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1962, P, 232-233. 

                                                                               ِ          ىشخؼ دانتد : وىػ جشخاؿ فخندي شارؾ في الحخب العالسية االولى وىػ في العذخيغ مغ عسخه  ، وتجرج  (7)
ج اف عيغ امخ كتيبة وبعجىا رئيذ اركاف الفخقة الحادية والخسديغ لمسذاة في في السشاصب العدكخية بع

ليتػلى بعج ذلظ مشرب مجيخ مخابخات الجير الفخندي الخاص في الذخؽ ويذغل مشرب  9919عاـ 
السشجوب الفخندي الدامي عمى سػريا ولبشاف . لمسديج مغ التفاصيل حػؿ ىشخؼ دانتد يشطخ: ميذيل 

ة الدػرية السددوجة) سػريا في ضل الحخب العالسية الثانية( ، تخجسة: المػاء جبخائيل دافييو ، السدأل
 . 71-19، ص  9989، دار شالس لمجراسات والتخجسة والشذخ ،  9بيصار ، ط

الحكػمة التي تذكمت في لبشاف كانت باختيار وتػجيو مغ قبل حكػمة  تججر االشارة ىشا : اال اف (8)
االنتجاب الفخندية حيث تخأسيا الفخد نقاش بالتعييغ ، واحسج الجاعػؽ لإلشغاؿ العامة والبخيج ، وجػزيف 
نجار لمسالية والتسػيغ ، وفميب بػلذ لمسعارؼ ، وفؤاد عديخاف لمرحة واالقتراد. لمسديج مغ التفاصيل 

 .997، ص 9985خ: يػسف حكيع ، سػريا واالنتجاب الفخندي ، بيخوت ، دار الشيار لمشذخ ، يشط

(9) HOURANI . OP . CIT. P. 233-234.    

وحرل عمى  9891ولج رشيج عبج الػىاب مخاد الكيالني في محافطة ديالى رشيج عالي الكيالني : (92)
ليتجرج  9999العذخيغ مغ اذار  وتخأس بعجىا حكػمات عجيجة اوليا في  9995شيادة الحقػؽ عاـ 

                               ً                                                          بعجىا في مشاصب عجيجة وأصبح رئيدا  لسجمذ الشػاب العخاقي في دورتو االولى والثانية وقاد بعجىا 
حخكة مدمحة ضج حكػمة شو الياشسي مسا ادػ الى تجخل عدكخ بخيصاني واحتالؿ بغجاد لييخب 

عالي الكيالني يشطخ : قيذ جػاد عمي  الكيالني وإتباعو الى شيخاف . لمسديج مغ التفاصيل عغ رشيج
، بغجاد ، دار الحػراء ،  9915-9891الغخيخؼ ، رشيج عالي الكيالني ودوره في الدياسة العخاقية 

1221. 

والذخؽ  العخبي ، تخجسة : احسج عبج الخحيع مرصفى ، القاىخة ،  لػكاز ىيخزويد ، السانيا اليتمخية (99)
 . 199، ص  9918دار السعارؼ بسرخ ، 

( ولج ونذأ في بخيصانيا وىػ مغ اسخة مػرلبػر البخيصانية ، ويعج 9915-9879وندتػف تذخشل : ) (91)
                                          ً      ً                                               مغ ابخز الداسة البخيصانييغ الحيغ لعبػا دورا  كبيخا  في استعسار الكثيخ مغ الجوؿ اذ تػلى مشرب وكيل 

ل يشطخ : عبج . لمسديج مغ التفاصيل حػؿ وندتػف تذخش 9921وزارة السدتعسخات البخيصانية عاـ 
  .  799، ص 9، ج 9979الػىاب الكيالي ، مػسػعة الدياسة ، بيخوت ، 
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لتي ستتبعيا بخيصانيا في ابعاد نفػذ دوؿ السحػر عغ لبشاف اكدبػرتخ : وىػ االسع الدخؼ لمخصة ا (99)
 وشخدىع عغ دوؿ السذخؽ العخبي ، لمسديج مغ التفاصيل يشطخ:

 MARGARET CARLYLE , DOCUMENTS INTERATIONAL AFFAIRS 1919-1946 , 
LONDON , OXFORD University PRESS ,1954,VOL,II,P,179.   

(14) Winston's. CHUREHILL The SEOOND WORLD WAR,LONDON,1948-
1945,OP.CIT,P,294.  

قيسة  وذلظ إلدراكيا باف االعالف الفخندي ال اف ترجر بخيصانيا السػقف مغ اجل نيل لبشاف استقالليا (95)
                                                                       ً            و الف حخكة فخندا الحخة ال تذكل حكػمة رسسية وليدت ليا قػة ونفػذ عدكخؼ قياسا  لسا تسمكو ل

بخيصانيا مغ قػة عدكخية تدتصيع اف تقف بػجو اؼ اعتجاء الساني محتسل لكل مغ سػريا ولبشاف ، 
 لمسديج مغ التفاصيل يشطخ:

 CHURCHILL. The SECOND. WORLD WAR. OP. CIT .VOL . P . 296 
(16) STATEMENT OF POLICY BY HIS MAJESTY,S GOVERMENT IN The 

UNTED KINDOM IN RESPECT OF SYRIA AND The LEBANON 8 the 
JUNE.9 SEPT.1941.LONDON.1945.p 2. 

(17) MARTINT. MARTIN L ANOTHODA, The ANGLO FRENCH OVER The 
LEVANT ,MAY-SEPTEMBER 1941 REVUE FRANCAISED, HISTOIR, 
OUTRE MERLX,III,1976, P.82-81 

البخيصاني في سػريا ولبشاف  وتزسغ قبػؿ الفخندييغ لمػجػد 9999اب  7                   ً     وقع ىحا االتفاؽ رسسيا  في  (98)
مقابل اعتخاؼ بخيصانيا بالػضع الستسيد لفخندا في لبشاف مع تعيج الجولتيغ باستقالؿ سػريا ولبشاف ، 

 لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :

 Hurwitz : DIPLOMACY in the NEAR and MIDD LEEAST 1535-1956, NEW YORK, 
PRINCETON,LONDON, 1950.P.234-232.  

(19) STATEMENT OF POLICY. OP . CIT . NO . 2 , 
P.3.                                  

 ومػقف بخيصانيا مشيا ، االردف ، جامعة اؿ 9999دمحم رجائي ، رباف قزية استقالؿ لبشاف عاـ  (12)
 . 998، ص 9998البيت ، 
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(21) Vanh Enget , Beirut ,January, 1942 Tos of , Washington ,Browne, Op ,Vol 
.P. 274-276. 

ونذأ في اسخة فقيخ والتحق بعجىا في صفػؼ الجير  9881ادوارد سبيخس : ولج في بخيصانيا عاـ  (11)
                    ً     السجنية اذ انتخب عزػا  في  البخيصاني خالؿ الحخب العالسية االولى ، وتجرج بعج ذلظ في السشاصب

، وتػلى بعجىا رئاسة البعثة البخيصانية الى سػريا ولبشاف وأصبح  9911عاـ مجمذ العسـػ البخيصاني 
. لمسديج مغ التفاصيل يشطخ: احسج عصية هللا  9991اوؿ وزيخ مفػض بخيصاني في التاسع مغ شباط 

 . 992، ص  9981، القامػس الدياسي ، القاىخة ، 

، تخجسة : احسج عبج الخحيع مرفى ،  9998-9912ث وليسد ، بخيصانيا والجوؿ العخبية سيتػر  (19)
 .999، ص 9951القاىخة ، السكتبة االنجمػ السرخية ، 

في فخندا ودخل الكمية العدكخية ليتخخج مشيا ضابط التحق بعجىا في الحخب  9879كاتخو : ولج عاـ  (19)
الريشية ، وبدبب رفزو تػقيع اليجنو مع السانيا عدلو                    ً           الولى فقج اصبح حاكسا  عمى اليشجالعالسية ا

بيتاف مغ مشربو إال انو تسخد عميو وأعمغ استقالؿ اليشج الريشية عغ حكػمة بيتاف وضسيا الى حكػمة 
 . 952فخندا الحخة . لمسديج مغ التفاصيل يشطخ : احسج عصية هللا ، السرجر الدابق ، ص 

، بيخوت ، السؤسدة العخبية  9958-9999سذخؽ العخبي القػمية مسجوح الخوساف ، العخاؽ وقزايا ال (15)
 .   59، ص 9979لمجراسات والشذخ، 

،  9995جػرج حشا ، مغ االحتالؿ الى االستقالؿ لبشاف في ربع قخف ، بيخوت ، السكتبة االىمية ،  (11)
 .959ص

(27) Gaunson the Anglo French clash in Lebanon and Syria , London, Cmillan 
press, 1987.OP.Cit.P. 92.   

 . 928صالح العقاد ، السرجر الدابق ، ص (18)

 . 19، ص 9992، عساف ، مشتجػ الفكخ العخبي ، سعج الجيغ ابخاليع وآخخوف ، ديغػؿ والعخب  (19)

(30) Dispatch. From Engert To .S. of.S.No.379.23. May 1942.Browne. VoL.II. 
P.P. 318-319 . 

(31) George Catroux , Dan La Bataille De Mediterranean .Egypt-Levant-Fatigue 
Du Nord 1940-1944,Paris.1949.P.289.  
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(32) D.S Division of N.E.A.26 November. 1943.Browne.VoL.OP.Cit.P.140. 

بإقالة الفخد نقاش وحكػمة  9999اذار  91ففي اشار التييئة لالنتخابات في لبشاف قاـ كاتخو بتاريخ  (99)
                                                                     ً     ييغ حكػمة مؤقتة بخئاسة الجكتػر ايػب ثابت غيخ اف ىحا التعييغ كاف تعبيخا  عغ سامي الرمح وتع

حخص الفخندييغ عمى تكخيذ الصائفية ، كيف ال والسخسػماف المحاف اصجرتيسا حكػمة ايػب ثابت في 
( عمى تحجيج 99كانا ثسخة ىحا التعييغ فقج نز السخسـػ االوؿ الحؼ حسل الخقع ) 9999حديخاف  97

    ً              مقعجا  ، بيشسا حجد  (11    ً             مقعجا  ولمسدمسيغ ) (91      ً                   ( نائبا  بحيث يخرز لمسديح)59لشػاب بػ)عجد ا
 :( تػزيع عجد الشػاب عمى السشاشق المبشانية. لمسديج مغ التفاصيل يشطخ52السخسـػ الثاني ذؼ الخقع )

 Rabbath Edmond, La Formation Historigue Du Liban Poiitigu Et Constitional, 
BEryrouth, 1973.P.452.     

، بيخوت ، مجمة تاريخ العخب والعالع ،  9951 -9912حداف حالؽ ، تحميل االتجاىات في لبشاف  (99)
 . 59، ص 9989( ، كانػف االوؿ ، 98العجد )

(35) From Tel wadsworth tos, ofs.no.255.16 August. 1943. Browne. vol.II. PO. 
CIT. P.P.404-405. 

( ولج في بيخوت ونذأ في اسخة متػاضعة ودخل كمية الحقػؽ في 9919-9892بذارة الخػرؼ : ) (91)
                       ً                                                          بيخوت ليتخخج مشيا محاميا  ، فقج عسل في صفػؼ الحدب الجستػرؼ ليتػلى بعجىا مشرب وزيخ 

، وتػلى بعج ذلظ مشرب رئيذ جسيػرية لبشاف ألوؿ مخة بعج االستقالؿ في  9911الجاخمية في عاـ 
استقالتو . لمسديج مغ التفاصيل حػؿ بذارة الخػرؼ  9951وألسباب سياسة قجـ في عاـ  9999عاـ 

  . 195، السرجر الدابق ، ص  9يشطخ : عبج الػىاب الكيالي ، ج

، 9918، بيخوت ، معيج االنساء العخبي ،  9991-9999سعج مخاد ، الحخكة الػحجوية في لبشاف  (97)
  .198ص

االوسط . لمسديج مغ التفاصيل يشطخ : رؤوؼ عباس ، سػريا  بخرػص قخارات مجمذ حخب الذخؽ  (98)
،  9981دراسة تاريخية ، دمذق ، جامعة دمذق ،  9999-9999في مخصصات الدياسة البخيصانية 

 . 919-999ص

 .  97-95بذارة خميل خػرؼ ، السرجر الدابق ، ص  (99)

الذباب في مصمع  سياسية تػلجت في مخيمة السثقفيغ -السيثاؽ الػششي : وىػ صيغة وششية  (92)
وتبشاىا بذارة الخػرؼ ورياض الرمح بعج وصػليسا الى  9991الثالثيشيات ثع اخحت تتبمػر بعج عاـ 



 9191 - 9191الشياسة الربيطانية جتاه لبهاى 

 احلشهاوي م.م. حشو غامن عبد                                                                                    

 

   م(3233حزيراى  – 93العدر ) ةلة رااسا  ااايخيةجم 
333 

 

333 

وبجعع مغ السفػض البخيصاني سبيخز.لمسديج مغ التفاصيل يشطخ: باسع الجدخ،  9999دفة الحكع عاـ 
 . 51، ص 9959نحػ لبشاف ججيج ، بيخوت ، السكتب التجارؼ لمصباعة ، 

( ولج ونذأ في القاىخة فقج انطع الى حدب الػفج السرخؼ بخئاسة 9915-9879مرصفى الشحاس : ) (99)
ليتخأس الحكػمة  9917سعج زغمػؿ اذ تخأس الحدب بعج وفاة سعج زغمػؿ في الثالث والعذخيغ مغ اب 

 9991( فقج وقع معاىجة مع بخيصانيا عاـ 9991، 9992، 9918السرخية بعج ذلظ  خالؿ االعػاـ )
. لمسديج مغ  9951، ليجخل بعج ذلظ في الجانب العارض لمحكػمة السرخية ويعتدؿ الدياسة في عاـ 

التفاصيل عغ مرصفى الشحاس يشطخ : عبج الػىاب الكيالي وكامل الدىيخؼ ، السػسػعة الدياسية ، 
  . 529-529، ص  9979مصبعة الستػسط ، بيخوت ، 

، بيخوت ، مؤسدة الخسالة ، 9981 -9912في لبشاف  عمي دمحم االغاء ، االتجاىات الدياسية (91)
 .  75، ص9999

 . 77عمي دمحم االغاء ، السرجر نفدو ، ص  (99)

بإلقاء الكبس عمى الخئيذ  9999ة في الحادؼ عذخ مغ تذخيغ الثاني قامت الدمصات الفخندي (99)
كسيل شسعػف المبشاني بذارة الخػرؼ ورئيذ وزرائو رياض الرمح  وكحلظ عادؿ عديخاف وسميع تقال و 

وعبج الحسيج كخامي عمى اثخ مصالب الحكػمة المبشانية بتعجيل الجستػر المبشاني وقامت بإبعادىع الى 
                                    ً                      ً                                  قمعة راشيا في ضػاحي لبشاف وصادرت امخا  بتشريب أميل أده رئيدا  لمجسيػرية المبشانية . لمسديج مغ 

المبشانية  -بيصار ، تصػر الػحجة الدػرية عبج الخحسغ ال يشطخ :التفاصيل حػؿ اعتقاؿ الحكػمة المبشانية 
 9911، بغجاد ،  9؛ حدغ العصار ، الػشغ العخبي ، ط 99، ص 9988، دمذق ،  9999-9952
، مصبعة الخشاد ، بغجاد  9958-9999؛ جياد مجيج محي الجيغ ، العخاؽ والدياسة العخبية  81، ص

 .   997، ص 9982، 

،  9977سيثاؽ ، الريغة ، بيخوت ، دار السصبػعات الذخقية ، مدعػد ضاىخ ، لبشاف االستقالؿ ، ال (95)
  989-989ص

( في التاسع عذخ مغ   Richard Caseyوصل الى بيخوت وزيخ الجولة البخيصاني ريتذارد كايدؼ ) (91)
وقاـ بتقجيع محكخة حجد مغ خالليا باف يكػف صباح يـػ االثشيغ السػافق الثاني  9999تذخيغ الثاني 

كحج اقرى لإلفخاج عغ السعتقميغ واف بخيصانيا في خالؼ ذلظ  9999والعذخيغ مغ تذخيغ الثاني 
ت سمصة القائج العاـ لمقػات تيجد بإعالف حالة الصػارغ في لبشاف وإنيا ستقـػ بػضع البالد تح

                                                             ً                             البخيصانية ، وبالفعل تع االفخاج عشيع بعج اف امزػا اثشا عذخ يػما  في االعتقاؿ وتع اعادتيع الى 
                           ً      ً        ً                                                  مشاصبيع الدابقة وعج ىحا يػما  وششيا  لبشانيا  . لمسديج مغ التفاصيل يشطخ : جاسع دمحم خزيخ الجبػرؼ 
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تاريخية وثائكية ، اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ، كمية دراسة  9975-9999، مجمذ الشػاب المبشاني 
 .959ص ، 1221االداب ، جامعة السػصل ، 

(47) Lord Casey,Personal Experiences 1939-1946,London,Constableand 
Company, L.T.D.1962 .P.P.154-155. 

يخوت ، مكتبة سبادر كسيل شسعػف ، مخاحل االستقالؿ ، لبشاف ودوؿ العخب في السؤتسخات الجولية ، ب (98)
 .999-991، ص9999، 

( 9122الى مخفأ بيخوت في لبشاف ) 9995أيار  1لقج بمغ عجد الجشػد الفخندييغ الحيغ وصمػا في  (99)
 : جشجؼ فخندي لغخض تعديد السػقف العدكخؼ الفخندي في لبشاف . لمسديج مغ التفاصيل يشطخ

 U.S. Minister To Syria And Lebanon, To Dept, Of StAte, MAy 

1945.Fr.VoL.P.80. 

 . 997، ص مشيخ تقي الجيغ ، السرجر الدابق (52)

(51) Sachar,H: Europe Leaves The MiddLe East 1936-1954,New 

york,1972,OP.CiT.P.322. 

 . 9، ص 999حديخاف  1( ، 9محاضخ جمدات جامعة الجوؿ العخبية ، الجمدة رقع ) (51)

 .1، ص 9995ػز تس 99( ، 9298جخيجة صػت الذعب ، العجد)  (59)

(54) Weekly Political Summary, Syria and Lebanon Secret August , 1945,P. 

341. 

 .1، ص 9995ايمػؿ  98( ، 9998جخيجة الشيار ، العجد)  (55)

 .9، ص 9995ايمػؿ  99( ، 9995جخيجة الشيار ، العجد) (51)

 .9، ص 9995ايمػؿ  91، ( 7929جخيجة البذيخ ، العجد)  (57)

 .9، ص 9991كانػف الثاني  11( ، 9999العجد) جخيجة صػت الذعب ،  (58)

، بيخوت ، مكتبة الفكخ العخبي ،  1، مج 9912-9892سامي الرمح ، محكخات سامي الرمح  (59)
   .998، ص 9912

(60) Journal,L,Orjent,No5640,Le 6 Janvier.1946,P.1.  

 .9, ص 9995كانػف االوؿ  12( ، 9928جخيجة صػت الذعب ، العجد) (19)
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 .999-998لسرجر الدابق ، ص حداف الحالؽ ، ا (11)

 .155، ص9975                     ً                                        يػسف سالع ، خسدػف عاما  مع الشاس ، بيخوت ، دار الشيار لمشذخ ،  (19)

 .999سامي الرمح ، السرجر الدابق ، ص (19)

 .978نجيب االرمشازؼ ، السرجر الدابق ، ص (15)

 .9، ص 9991شباط  19( ، 9997جخيجة صػت الذعب ، العجد)  (11)

 . 159يػسف سالع ، السرجر الدابق ، ص (17)

 .192مشيخ تقي الجيغ ، السرجر الدابق ، ص (18)

(69) Sachar ,OP,CIT,P.331. 


