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-3663الحزب القومي السوري االجتماعي ومحاولته االنقالبية في لبنان 
3661  

 د. فتحي عباس خلف
 / جامعة الموصل كلية التربية/ قسم التاريخ /  مدرس

 البحث ستخلصم
تناولنااا فااي اااحا البحااث المحاولااة االنقالبيااة التااي اااام باااا الحاازب القااومي السااوري 

فؤاد شااب وما نات  عان حلان مان تاداعيا  علا  االجتماعي ضد حكم الرئيس اللبناني 
  وتاام التقاارى الاا  الاوامااج التااي شااجا  أيضاااوعلاا  المجتماال اللبناااني  الحاازب نهسااه 

الحاازب ودفاتااه للقيااام باااحل المحاولااة  والاادعم الخااارجي لالنقااالب  كمااا تناااوج البحااث 
افارد البحاث شايئا  ردود الهاج الداخلية والخارجية لاحل المحاولاة االنقالبياة  كاحلن  أيضا  

النتاائ  التاي تمخا   أامتم التقرى ال   وأخيرا  عن محاكمة المساامين في االنقالب  
 عناا البحث.

 تمايد
فزي عدزد االدتزداب  2391عزام القزومي السزوري االجتمزاعي تأسس الحززب 

وضززززط مدتلقاتزززز   ،وكززززا  حزبززززا  سززززريا   ،(2391-2311)لبدززززا   علزززز الفردسززززي 
 .(2) (*)سعادة أدتوا  ول األالدظرية وشكل خالياه 

لكدز  تعزر   ،2391 األولاستمر الحززب فزي العمزل السزري حتز  تشزري  
الزز  وشززاية كشززفت حقيقتزز  فززألقي القززب  علزز  زعززيم الحزززب ومعاوديزز  وحكززم 

كزا  اعتقزال . (1)ل في بيزروتمقضاها في سج  الر  أشدرعلي  بالسج  ستة 
 ختيرا  في تاريخ .سعادة بداية ظدور الحزب ال  العل  وشكل حدثا  

ابرز مزا امتزاز بز  الحززب فزي تلزر الفتزرة ترحز  للعمزل السياسزي الشزمولي 
مبزداا  بعيزدا   بزز االعلماديزةا أخزذهوكذلر  ،م  قتر عربي أكثر أساسأي عل  
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وادتشززر الحززب فززي لبدززا  وسززوريا وفلسززتي   ،عز  التخدززدقات التاةفيززة الديديززة
 .(9)واألرد 

فشزدت حملزة ضزد  ،سزريعا    ادتشار الحززب م توفي لبدا  خشيت السلتا
الثززورة  أعلزز وكززا  رد فعززل سززعادة ا   ،مززددم بالسززج  أعززدادا  وزجززت  عداصززره

3494( في العام 3491-3491المسلحة في وج  الرةيس بشارة الخوري )
(9). 

سزلتة رةزيس : االجتماعي م  سلتتي  هما  السوري تألف الحزب القومي
 ،ال شززززأ  تقريززززري لزززز  ،مجلززززس تدفيززززذي الحزززززب ويعاودزززز  مجلززززس العمززززد وهززززو

ومجلس العمزد يدفزذ السياسزة المعتزاة لز  مز  رةزيس الحززب بواسزتة المدفزذي  
يعاودزززا  العميزززد ويدزززوب الوكيزززل عززز   (1)الوكيزززل والدزززاموس إ العزززاملي  كمزززا 

السلتة الثادية في الحزب فدزي المجلزس  أما ،العميد في حضور االجتماعات
لتقريريززة الحتميززة ولززيس رةزززيس الحزززب هززو مززز  وهززو السززلتة العليزززا ا األعلزز 

 .(1)األعل يعي  العمد وتدبثق السلتة القضاةية في الحزب م  المجلس 
كادزت شدد الدصف الثادي م  القر  العشري  مدا قوميا عربيزا واضزحا    

 العربيةمدتقة الفي  األجدبيشعارات الوحدة العربية تددف ال  تصفية الدفوذ 
التوسززعية للكيززا   األهززدافوالزز  دسززف  اإلسززتراتيجية والقضززاا علزز  مصززالح 

الززز  محاربزززة القوميزززة  األمريكيزززةلزززذلر جدزززدت الواليزززات المتحزززدة  ،الصزززديودي
فززي المدتقززة وعملززت علزز  زعزعززة الوحززدة بززي  مصززر  أوجددززاالعربيززة بكافززة 

العربزي ودشززر المزززاعم  الززوت فززي  اإلدزذاربززدق جززرس  (3493-3491) وسزوريا
بزززأ  الجمدوريزززة العربيزززة المتحزززدة باتزززت  ،المؤيزززدة لل زززرب األدظمزززةفزززي بلزززدا  

كمززززا زرعززززت  ،العربيززززة واألدظمززززةتشززززكل ختززززرا  مباشززززرا  علزززز  كززززل الحكومززززات 
 .(7)الجمدورياتقيام مصر بضم هذه  إمكاديةالمخاوف لدى هذه الدول م  

بتدفيززذ  أهززدافداوسززواها فززي ضززرب الوحززدة وتحققززت  األحززدا دجحززت تلززر 
ايلزززول  11حالزززة االتحزززاد بزززي  الزززدولتي  فزززي  أددززز لزززذي االدقزززالب العسزززكري ا

3493
(8). 
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( 3499-3491اب )زة فزؤاد شدززة اللبداديزز  جادبز  حزاول رةزيس الجمدوريززوم
موقزززف الحيزززاد فزززي القضزززايا العربيززة والتقزززرب مززز  مصزززر دو  المسزززاس  إتبززا 

 إالبصداقة لبدا  التقليدية مط ال رب عل  بذلر يرضي جميط الفةات اللبدادية 
اتدمزززز  بجعززززل لبدززززا  تابعززززا  للدفززززوذ و  ت بعزززز  اللبدززززاديي  اسززززتاا مزززز  سياسزززز أ 

ومزززززززز  المعارضززززززززي  لدززززززززذا االتجززززززززاه الحزززززززززب القززززززززومي السززززززززوري  ،المصززززززززري
محززورا  عراقيززا  سززوريا  ضززد القززاهرة  أ الززذي رأى بعززد االدفصززال  (3)االجتمززاعي

وريززة السياسززة العربيززة المشززرقية هدفزز  تتويززق الجمد أفززققززد بززدأ بززالظدور فززي 
مزززا تركززز  حزززاد  و  ،(21)العربيززة المتحزززدة بزعامزززة جمزززال عبدالداصزززر مزز  جدزززة

رأى  إذ ،أخزززرىاالدفصزززال مززز  اثزززر واضززز  علززز  السزززاحة اللبداديزززة مززز  جدزززة 
للتيار الداصري حزافزا  للبحز  عز  تحقيزق ادقزالب فزي  ئالحزب القومي المداو 

مضزززاعفات وزوال قلقدزززا بادشززز ال دمشزززق كليزززا  ب ،لبدزززا  بعزززد تراجزززط الداصزززرية
الل الخصزيب دزبتحقيزق ال إسزتراتيجيت مزا جعلز  يفكزر فزي تدفيزذ  (22)االدفصال

 .(21)ادقالب في لبدا  إحدا عبر 

 دوافل االنقالب
ال حل وال ادتصار لقضيت  في ظل الدظام  أ كا  الحزب القومي قد رأى 

ال مجزززال لززز  لكزززي  أ  يقززز وا ،الرأسزززمالي القزززاةم اإلقتزززاعياللبدزززادي التزززاةفي 
 ،فززي ظززل الديمقراتيززة الشززكلية ،األحززدا قززوة فاعلززة ومززؤثرة فززي سززير  يصززب 

مززز   أقصزززت فزززدعا الززز  الثزززورة التزززي تدقزززذه مززز  عقليزززة التسزززوية التاةفيزززة التزززي 
لفتزززت  حقزززق شزززعبية  وكزززا  قززد  2318 أحزززدا المشززاركة فزززي الحزززل بعززد ادتدزززاا 

حتزز  بززات الززرةيس فززؤاد شززداب يتحززي  الفززر  للقضززاا علزز   ،إليزز األدظززار 
 .(29)تشكل خترا  علي  أصبحتالتي  صره البارزةعدا

وبعززد  ،3491ادزز  بعززد )فتدززة(  ،يقززول شززوقي خيززرام احززد مدفززذي االدقززالب
كمسززززيرة سززززوا فززززي مسززززيرة حكززززم )المخززززابرات اللبداديززززة( تسززززلت الشززززعبة الثاديززززة 

كادت تدور مفاوضات مط مديزر تقزي الزدي  مزدير عزام الزدفا  واللزواا  ،شداب
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عدصزر  آالفشيا قومية م  ثماديزة يتوفيق سالم حول ميل فؤاد شداب والزعيم
 ،في للجززيا اللبدززادي القليززل العززددةمقاتززل تززدرتب وتجدززز لتكززو  رديفززا   يززر تززا

قزززوة لبدزززا  فززززي  إ مزززل شززززعار بيزززار الجميزززل حالدولزززة اللبداديزززة ارتزززأت  أ  إال
الضبات  ةما جعل الحزب القومي وعصب ،ضعف  وال حاجة ل  في جيا قوي

الميليشيا القومية االجتماعية بعزد مزا قزرر القيزام  إدشاا  يسارعو  في القوميي
مدمزة  شخصزا  وأوكلزت( 339مز  دحزو )هذه الميليشيا بحركة ادقالبية وتألفت 

 .(29)الحزب وهو عبدام الجبيلي أعضااتشكيل هذه الميليشيا ال  احد 
الحزززززب كززززا  يخشزززز  علزززز  دفسزززز  ضززززربة مزززز  الحكومززززة اللبداديززززة  إ كمززززا 

والمرضززي  ،(21)متفاهمززة مززط دمشززق والقززاهرة والمتعاودززة مززط حزززب الكتاةززبال
ضززد  2318اليسززارية التزي شززاركت فززي ادتفاضزة عززام  األحزززابعددزا مزز  قبزل 

فزؤاد شزداب اخزذ آدزذار  أ فضزال  عز  ، (21)كميل شمعو  وسياسزت  الخارجيزة
كزا   شزيوعيا  عز  يسزار كالهمزا وآخزرتيارا  كتاةبيا  ع  يمي   إلي مدح   قرب 

 .(27)يدوي الشر بالحزب القومي
المكتزب الثزادي )المخزابرات(  ،وعل  الصعيد الداخلي حمتل الحززب القزومي

التي ارتكبت في العدد الشدابي وتجلت فزي تزدخل  األختاام   األكبرالجزا 
 أوالضبات فزي الشزؤو  السياسزية البلديزة والقرويزة وتشزكيل اللزواة  االدتخابيزة 

 .(28)التأثير عل  العشاةر
  ا  الزرةيس اللبدزادي فزؤاد شزداب عمزد الز  و اعتقد القوميز آخرم  جادب 

اتدمزززوه بخلزززق العراقيزززل و و تضزززييق الخدزززاق علززز  الحززززب بمختلزززف الوسزززاةل 
اصتدا  المضايقات وممارسة الض وت في وج  العمل الحزبي وصزلت الز  

ومدزززط  ،3491عزززام  (23)حزززد امحاولزززة ا تيزززال رةزززيس الحززززب عبزززد ام سزززعادة
ثزم  ،الحزب بتدم شت  احيادزا ا وأعضااحتفاالت واعتقال بع  المسؤولي  اال

 ممارسة ض وت التزوير و يرها في االدتخابات الديابية ضزد مرشزحي الحززب
 .(11)ال  اسقاتدم أدت التي
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الضزابتي   إ عل  هذه المحاولزة  اإلقدامومما شجط الحزب القومي عل  
مزز  ضززابت كبيزززر  أكثزززرا  هدززار مززرارا   أكززدافززؤاد عززو  و شززوقي خيزززر ام 

( بالمةززة مزز  ضززبات الجززيا 01مزز  ) أكثززريتحمززل المسززؤولية وا   أ مسززتعد 
، وممزا زاد (12)علز  محمزل الجزد ةالقضية عل  عاتقدم ويؤيدو  الفكر  يأخذو 

 أ ام علزززز  الززززرةيس فززززؤاد شززززداب هززززو  فززززي دقمززززة الضززززابتي  عززززو  وخيززززر
فضزال   ،مزة فزي الدولزةدملبع  الضبات مز  زمالةدزم مداصزب  كلاو  األخير

تباعزز مسززايرة فززؤاد شززداب للززرةيس المصززري عبززد الداصززر ز اعزز  مززا سززموه بزز  وا 
مددززا  ،ال ربيززة لألحززالفسياسززة عربيززة اقززرب الزز  المعسززكر العربززي الززراف  

 إ كمززززا  ،(11)االزززز  سياسززززة لبدززززا  الخارجيززززة التقليديززززة المدفتحززززة علزززز  ال ززززرب
بزأجراا عمليزة ادقالبيزة تسزتددف  الحزب كا  مصمما  عل  ت يير الددج القاةم

لت ييزر الوضزط  ،الشزعبية باإلرادةمي  عل  السلتة والمتمسكي  اةبالق اإلتاحة
الذي افرز المحسوبيات والوساتات واالسزتزالم لضزما  االمتيزازات والسزتمرار 

دفعززز  الززز  المحاولزززة التزززي هزززدفدا اقلزززب  اإلحسزززاسذا هززز إ ، ثزززم (19)السزززيترة
قامززززةالسزززلتة القاةمززززة  حكززززم مؤقززززت يحززززرر المززززوات  اللبدززززادي مزززز  مركبززززات  وا 
ليزززتمك  مززز  تجسزززيد  إرادتززز التزززي تكبلززز  وتسزززلب   اإلقتاعيزززةالعقليزززة التحكميزززة 

 .(19)الحرة بواستة ادتخابات حرة في مجلس ديابيا إرادت 

 وتنهيحل خقة االنقالب 
بدأ الدشات الحقيقي في تدفيذ الختة الفعلية لالدقالب بعد التأكد م  وجود 

فزززؤاد عزززو  وشزززوقي خيزززرام   أمثزززال ،صزززر مززز  ضزززبات الجزززيا اللبدزززاديعدا
 ،ايقي  بدورهم م  سياسزة الزرةيس فزؤاد شزدابضمتمختلفة  و يرهما م  رتب

اتصززاالت  بززرجراا ، لززذلر باشززر رةززيس الحزززب عبززدام سززعادةلل ززربالمسززايرة 
الززذي اتصززل  ، الحزززب دصززري ابززو سززليما أعضززااهادفززة قززام ببعضززدا احززد 

جززواد بززولس ومززددم للمشززاركة فززي الحكززم المرتقززب  يةززتدمياسززيي  لتدبززبع  الس
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علزز  المراكززز التزي سززيتولوددا فكزا  االتجززاه الزز   اواتالعدمز ،وسزليما  العلززي
اجززواد بززولس لرةاسززة الجمدوريززة وسززليما  العلززي لرةاسززة الحكومززة وا  يصززار 

 ، الززز  تزززأليف وزارة عاديزززة يشزززترر فيدزززا ثالثزززة وزراا مززز  قزززوميي  اجتمزززاعيي
فززززززي حززززززي  يتززززززول  العسززززززكريو  القوميززززززو   ،ووزارة دولززززززة  واألدبززززززااخليززززززة اللد

مكتبيزة  إدارات زازي بزديط و  خيزرام عزو  وشزوقيفزؤاد االجتماعيو  الثالثة 
 .(11)رةيسة في االركا ا

ولم ي ب ع  بال المختتزي  لالدقزالب وجزود الجمدوريزة العربيزة المتحزدة 
، فتوافقززت اللجدززة (11)الت لززب عليزز  أوقز  اخترا تعززذرعاةقززا  ي عززدتوهافزي سززوريا و 

 أوارتقززاب خلززل فززي الحكززم الشززدابي  أفضززليةالعليززا الحزبيززة والعسززكرية علزز  
 األجدزززززززةتزايززززززد الدفززززززور الشززززززعبي مزززززز  الظلززززززم واالسززززززتبداد والززززززذي تقززززززوم بزززززز  

عززززام  أواةززززل( فززززي 3400-3430، وقززززد سززززبق لكمززززال جدززززبالت )(17)المخابراتيززززة
 تيزال شخصزيات كبيزرة لبداديزة وعربيزة علز  محزاوالت ال قيام توقط إ  2312
 .(18))عمالا( دواةر االستخبارات البريتادية أيدي

العززززام  الززززرأي إ شززززعر الحزززززب القززززومي  األمديززززة األجدزززززةاوتحززززت ضزززز ت 
مديةززززا  بعززززد ا  بززززدأ التززززذمر واالحتقززززا  يفعززززال  فعلدمززززا فززززي  أصززززب اللبدززززادي 

الزززوت  والشزززعب مززز   إلدقزززاذتتجززز  الززز  الحززززب  األدظزززار أ المجتمزززط واعتقزززد 
 .(13)االتبعية واالذالل

بزي   عقب االدفصالقد جاات  قوميالالحزب كادت الشرارة لتدفيذ مشرو  
والذي قام ب  مجموعة م  ضبات الجزيا  3493ايلول  11سوريا ومصر في 

، هزززززذا الحزززززد  كزززززا  حزززززافزا  للقزززززوميي  لتكثيزززززف التحضزززززير للقيزززززام (91)السزززززوري
سزززتدفارات وتعمقزززت التزززدريبات ب يزززة تحضزززير فجزززرت اال ،بالمحاولزززة االدقالبيزززة

مزززز  االدفصززززال  أشززززدر، وبعززززد بضززززعة (92)الميليشززززيا الحزبيززززة للشززززرو  بالتدفيززززذ
تباتززأت الحكومززة اللبداديززة فززي االعتززراف بززالحكم الجديززد فززي سززوريا وبززدأ ذلززر 

زاد فزي دقمزة القزوميي  السزوريي  والعديزد مز   مسايرة عبدالداصر مايشير ال  
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 كميزل شزمعو و  زعزيم حززب الكتاةزب بيزار الجميزل أمثزال يةالشخصيات الحزب
اثززر هززذا كلزز  اخززذ  ،(91)وعززدد مزز  الززوزراا والدززواب رةززيس الجمدوريززة السززابق

الحزززززب يفكززززرو  ويتززززالبو  بوضززززط ختززززة دداةيززززة وحاسزززززمة  يمسززززؤول أكثززززر
 .لالدقالب

وبحسززززب اعترافززززات عبززززدام سززززعادة ادزززز  عدززززدما وصززززلت المباحثززززات مززززط 
عقزد اجتمزا  للمجلزس  ،مسزتوى الددزاةي فزي قضزية االدقزالبالعسكريي  ال  ال

مدتقزة ديزر  ومجلس العمزد بمدززل االمزي  )اسزد االشزقر( فزي ،للحزب األعل 
وافززق المجلززس وبعززد دقززاا تويززل  (99)2312 األولتشززري   أواةززلالمحززدي فززي 

علز  فكزرة االدقزالب السزيما  ،برةاسة )محمد البعلبكي( ومجلس الُعمزد األعل 
عبزدام سزعادة مزط سياسزيي  لبدزاديي  معارضزي   أجراهزااالت التزي بعزد االتصز

فيمززا بززدأ المكتزب السياسززي للحزززب يرصززد مززدى االسززتعداد  ،لحكزم فززؤاد شززداب
 .(99)لتأييد الحركة االدقالبية اإلقليمي

والشزززززعبية والتديةزززززة الحزبيزززززة والسياسزززززية  لألعزززززدادف ثزززززبزززززدأت الجدزززززود تتك
مززط الضززبات العسززكريي  المشززتركي  فززي  تزززداداالجتماعززات  وأخززذت ،والدفسززية

فضي  للسياسة الخارجية المتبعة م  قبل الرةيس فؤاد االمحاولة االدقالبية والر 
 .(91)شداب

 ت  وق زززز ،3493 األولكززززادو   13السززززدة الميالديززززة  رأسوعشززززية ليلززززة عيززززد 
، وكادززززت الختززززة (91)االدقززززالب –دتالقززززة ثززززورتدمالثاديززززة السززززاعة الالقوميززززو  
 :زتضي بتق األصلية

 .دف الثوري والتدفيذ الكاس عاعتماد ال -3
اعتقززززال رةززززيس الجمدوريززززة و المجلززززس الديززززابي ورةززززيس الززززوزراا وبعزززز   -1

عات فززززي بيززززروت مزززز  در المززززحركززززة تجميززززد و ت الفززززاعلي  االضززززبو  الززززوزراا
مضزززادة  بأسزززلحةكدزززة مززز  الخزززارم بقداصزززة مجدززززي  ثالزززداخل وتتويزززق ال

 .اخلللدرو  كرديف للسيترة االيجابية م  الد
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السززززيترة علزززز  وزارة الززززدفا  وعلزززز  وجزززز  الخصززززو  مركززززز االتصززززاالت  -1
 .السلكية والالسلكية العسكرية والمددية

ثاديززززة  إذاعززززةاللبداديززززة وتحضززززير  اإلذاعززززةالسززززيترة علزززز  محتززززة  إحكززززام -9
 .والتعليقات واألخباراحتياتية لب  البال ات 

م الجديززد االتصززاالت لتززدبير االعتززراف بززالحك بززرجراايقززوم رةززيس الحزززب  -9
 .بعد دجاح المحاولة

اسزززتدعاا الضزززبات المعزززادي  للحكزززم والمتقبلزززي  للمدحززز  القزززومي والعربزززي  -9
 .لتسلم مسؤوليات حساسة ومواقط سياسية في الديكلية العسكرية

 .(97)الدولة أركا محاكمة الفاسدي  م   -0

وجاا قرار التعجيزل بالتدفيزذ  ،الختة ال  ادقالب ابي  ت يرتعدد التدفيذ 
شوقي خيرام تالب في اجتما  االستقالل القومي بتأجيل  أ الر م م  عل  

يحزرم االدقزالب مز  قاعدتز  الشزعبية  إاللضزما   أشدرالحركة االدقالبية ستة 
تعمق بزالتحري  الثزوري فزي اوحزداتدا والوحزدات التزي  أ المددية التي يدب ي 

 .(98)يحسب قوادها م  الموالي  للحزبا
ذولززة لتدفيززذ الختززة فززي وقززت كززا  يثززار فيزز  الجززدل اسززتمرت المسززاعي المب

ال  الزززبع  شزززدد  ،بزززي  الزززرف  والتأجيزززل لزززدى العديزززد مززز  مسزززؤولي الحززززب
لم تسبق  ثورة شعبية يكو  فيدا  إذعل  ختورة الدتاةج التي ستلحق بالحزب، 

لكزززز  بززززالر م مزززز  االعتراضززززات العديززززدة مزززز   ،الشززززعب مسززززتعدا  لتقبززززل الفكززززرة
والعميد عز الدي   ،: اسعد رحالأمثالقدموا استقاالتدم  الحزب الذي  أعضاا

 إلزززيدم، المسزززددة (93)فقزززد تزززم المضزززي فزززي تدفيزززذ الختزززة ،مصزززتف  عزززز الزززدي 
 :كاآلتيوكادت 
يحرر فؤاد عو  سرية المصفحات التي يقودهزا مز  صزور الز  وزارة  أ 

الززدفا  فيحتلدززا ثززم يفززرز عززددا  مزز  المصززفحات بعضززدا للمعاودززة فززي احززتالل 
وبعضزدا لمعاودزة الميليشزيا القوميزة االجتماعيزة  ،(21الفرقزة ) ،رية التوارئس
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الثكدات ووزارة الدفا  مدذ متلط الليل لتدبي  فؤاد عزو  خزالل  أمامالمرابتة 
الوزارة تدبئ عز   أوحركة في الثكدات  أيةتحرك  م  صور ال  بيروت  ال  

وتحريكدززا مزز  داخززل فضززال  عزز  تجديززز المززدرعات  ،تدبيزز  السززلتات وتحركدززا
ممزا يزؤم  الوقزت  ،الثكدات الز  الخزارم فزي فتزرة ال تزيزد عز  الزثال  سزاعات

 .(91)الكافي لتدبي  فؤاد عو  في مديدة صور
فكززززززرة االدقززززززالب لززززززدى قززززززادة الحزززززززب واخززززززذ االسززززززتعدادات  دضززززززوموبعززززززد 

 92تززم تدفيززذ المحاولززة االدقالبيززة ليلززة  ،والتحضززيرات حيزززا  واسززعا  مزز  الززدرس
تحركت سزبط مصزفحات مز  صزور بقيزادة الدقيزب  إذ ،(92)2312 األول كادو 

قتعزززت جميزززط الختزززوت الداتفيزززة مزززط  أ جدزززديا  بعزززد  91فزززؤاد عزززو  ومعززز  
، وفزززززي الثالثزززززة فجزززززرا  وصزززززلت المصزززززفحات الززززز  ثكدزززززة (91)العاصزززززمة بيزززززروت

الزذي اعتقزل  ،سزراح الدقيزب شزوقي خيزرام إتزالقالفياضية حي  تمكدت مز  
هادة الرؤساا وتحري  العسكريي  علز  إبتدمة  2312ثادي تشري  ال 17يوم 

ولزززم يكززز  علززز  علزززم فزززي تلزززر الليلزززة بزززأ  الحززززب قزززرر تدفيزززذ  ،قلزززة االدضزززبات
، بعززدها تابعززت القززوة االدقالبيززة سززيرها الزز  وزارة الززدفا  وتوقتدززا (99)االدقززالب

عزو  الزذي توجز  الز  قيزادة  وبقي الدقيب خيرام عل  التريق بادتظزار فزؤاد
وكززا  هدززار عززدد مزز   ،العامززة فززي الجززيا اللبدززادي فززي تلززر السززاعة األركززا 

سزعد رةزيس المخزابرات  أدتزوا وفزي مقزدمتدم العقيزد  (99)ضبات الشعبة الثادية
، وصزعد فزؤاد عززو  (91)سزامي الختيزب أولوالمزالزم  ،والدقيزب احمزد الحزام

قززوميي  ال إ الزز  مبدزز  وزارة الززدفا  وتلززب مزز  المجتمعززي  االستسززالم وقززال 
 أتلقزواضزبات القيزادة  أ  إال ،يوسزف شزميس ومسزاعده األركا اعتقلوا رةيس 

الدززار علزز  القززوة القوميززة وحصززلت معركززة بززي  التززرفي  فززي السززاعة السادسززة 
 .(91)صباحا  استعملت فيدا األسلحة األوتوماتيكية

تلب احد ضبات القيزادة الدجزدة فحضزرت قزوة مز  دبابزات  األثداافي تلر 
جززيا واشززتبكت مززط المدززاجمي  الززذي  فشززلوا فززي اقتحززام مقززر قيززادة شززرتة ال
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فشزلت مدمزة اعتقزال رةزيس  آخزر، م  جادب (97)بعد ذلر ادسحبواثم  األركا 
 .(98)االدقالب تصل تباعا   أخبارالجمدورية وبدأت 

وفززي الوقززت دفسزز  توجدززت مجموعززة مزز  القززوميي  الزز  مبدزز  وزارة البريززد 
يقود هذه المجموعة يساعده في ذلزر ادمزو   والبرق وكا  رضا دجار هو م 

اصزتدموا بقزوات  أ وتمكدزوا مز  احزتالل البدايزة بعزد  (93)كدعزا  واسزعد رحزال
االشزززتبار الززز  سزززقوت بعززز   وأدىالزززداخلي  األمززز ( تزززوارئ 39مززز  الفرقزززة )

 (12)أخزرى وعلز  الصزعيد دفسز  توجدزت مجموعزة قوميزة ،(11)القتل  والجرحز 
وخزززالل عمليزززة االعتقزززال  ،تقلزززوهم بقزززوة السزززالحالزز  مدزززازل كبزززار الضزززبات واع

الزز  سززقوت بعزز  الضززحايا مزز   أدىدززار مززط حززرس الضززبات  إتززالقجززرى 
 أركززززا ، وقزززد تمكزززز  القوميزززو  مزززز  اعتقزززال يوسزززف شززززميت قاةزززد (11)الجزززادبي 

الجززيا اللبدززادي وعبززد القززادر شززداب قاةززد موقززط بيززروت و ميشززال دوفززل قاةززد 
 .(19)ةد فوم المدفعية و يرهم م  الضباتوالمقدم حدا سعيد قا ،قوات الدرر

 

 الدعم الخارجي لالنقالب 
كشززززفت التحقيقززززات عزززز  تحركززززات لتدفيززززذ المشززززرو  كادززززت سززززبقت عمليززززة 

وتبزززززي  ا  التزززززدخل  ،ولبدزززززا  واألرد  االدقزززززالب الزززززذي كزززززا  محزززززوره بريتاديزززززا
بريتاديا بتلب ال   تقدمتاذ  ،البريتادي في االدقالب كا  عل  درجة عالية

فضزال   ،يزةلبدادال سزواحلال أسزتولداللسماح بزيزارة  بأسبو   قبل االدقالب لبدا
 األرد ع  اتصاالت كادت قد تمت بي  الرةيس السابق كميل شمعو  وملر 

( fawllowingغ )دلو الكولوديل فا أ ، وثبت (2333-2319)حسي  ب  تالل 
مزز   كبززار ضززبات االسززتخبارات البريتاديززة وصززل الزز  عمززا  فززي الثالزز احززد 

ة الز  لدزد  فزي الخزامس مز  أجزفثم سافر الملزر حسزي   ،2312 األولكادو  
كميززل  مززط وفززي دفززس اليززوم وصززل فززاولدغ الزز  بيززروت واجتمززط ،الشززدر دفسزز 

، ومزز  (19)بعززد ذلززر سززافر شززمعو  الزز  فولتززا العليززا ،شززمعو  فززي اليززوم التززالي
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 مزطا اجتمزط خاللدز أيزامهدار ادتقزل الز  بزاريس ثزم رومزا قضز  هدزار خمسزة 
 ،عدد مز  رجزال االسزتخبارات المعروفزة فزي لدزد  وفزي بعز  البلزدا  العربيزة

عززاد شززمعو  الزز  بيززروت بعززد ا  ثززم  2312 األولكززادو   11مسززاا الخمززيس 
لمدمزة مزا وصزفتدا  األوسزتالبريتزادي باتجزاه مدتقزة الشزرق  األسزتولتحرر 
 .(11)الحفاظ عل  ام  وسالمة المدتقة بأددالدد  

ت المكتب الثادي السابق الداةب سامي الختيب ا  زعماا ويورد احد ضبا
والتقزززوا بزززالرةيس  األشزززقر أسزززدالحززززب القزززومي عقزززدوا جلسزززة سزززرية فزززي مدززززل 

 عزززدتوهموبعززز  الزززذي   ،شزززمعو  وسزززليما  العلزززي وجزززواد بزززولس وفزززؤاد لحزززود
ادزز  لززم يسززتجب  إال ،إسززقات للززرةيس فززؤاد شززداب ولدززم مصززلحة فززي  خصززوما  

 .(11)م يوافق عل  الترح القوميم  هؤالا ول أحدا  
ختززة االدقززالب رتبززت فززي معدززد الل ززات  أ ويززذكر محمززد حسززدي  هيكززل 

الذي كا  كذلر مركززا  لتعلزيم  ،مال ( اللبدادية)شالبريتادي الكاة  في مدتقة 
هزززززذا  أ  إال ،واألمزززززريكيي الدبلوماسزززززيي  البريتزززززاديي   إلعزززززدادالل زززززة العربيزززززة 

الوصزف الشزاةط لز  هزو  حتز   زدا ،درجة كبيزرةالمعدد كا  قد تعدى دشات  ل
عززددا  مزز  قززادة االدقززالب الززذي  كززا   أ فضززال  عزز  ذلززر  ،)معدززد الجواسززيس(

متلوبززا  القززب  علززيدم قززد فززروا مزز  ميدززاا بيززروت بزززورق حملدززم الزز  مززدمرة 
، كمزززا التجزززأ بعززز  مدفزززذي (17)اإلقليميزززةبريتاديزززة كادزززت واقفزززة خزززارم الميزززاه 

اللبدززادي  األمزز البريتاديززة فززي بيززروت وداهمتدززا قززوات  االدقززالب الزز  السززفارة
 .(18)وقتل حارسدا المدعو محمود سبتي بعد محاولت  الدرب

بعزز   إ وقززد اعززد كمززال جدززبالت تقريززرا  عزز  المحاولززة االدقالبيززة ورد فيزز  
 إذ ،عالقززة بززذلر (13)المززؤامرة قززد اعززد فززي رومززا وا  للكيززا  الصززديودي أجزززاا

فززي دسززج  تعليدززا وسززاهم تتلعززقززد افززي ايتاليززا  يلية كادززت السززفارة اإلسززراة
فزي عمزا  وفزي بيزروت  أعزدتم  المؤامرة  أخرى أجزاا إ كما  ،(11)خيوتدا

االتصززاالت التززي تمززت بززي   أثبتتزز وهززذا مززا  ،(12)بواسززتة قززادة الحزززب القززومي
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 أركزا والتي تبداها دجل شمعو  وسليم لحود وبعز   ،شمعو  والملر حسي 
فضزال  عمزا ذكزره عبزدام سزعادة  ،(11)ؤولي  عز  صزحيفت حزب شمعو  والمس

 األرد اكزا  يوجزد فزي لبدزا  قوميزو  مز   األمرالتحقيق مع  حول هذا  أثداا
. ويؤمدزززو  بالعقيزززدة القوميزززة االجتماعيزززة .ومززز  سزززوريا والعزززراق وحزبدزززا شزززامل

، واعترف سعادة ايضزا  ادز  اسزتلم مز  الملزر حسزي  مبلزغ (19)اأشركداهمولدذا 
رفزززز  قبززززول المبلززززغ  –أي سززززعادة  –ادزززز   إال ،(أرددززززيديدززززار  آالفرة )عشزززز

المبلغ المذكور لقاا قيزام الحززب بعمليزة ال تيزال  أ ادها فم إشاعاتالدتشار 
لدززم الملززر حسززي   أكززد أ ادزز  رجززط فقبززل المبلززغ بعززد  إال ،عبززد الحميززد السززرام

 .(19)وجود الحزب ضروري أ يرى  ألد اد  مجرد هدية 
مزززز  السززززلتات اللبداديززززة القززززب  علزززز  شززززخ   ألقززززت رىأخززززومزززز  جدززززة 

لي وهزو مزدير ضزف أبزوالجدسزية يزدع  محمزود  أرددزيالحزب القزومي  أعضاا
 .(11)مدرسة في بيروت

وثبززززت كززززذلر وصززززول قززززوات بريتاديززززة الزززز  األرد  سززززرا  فززززي أواخززززر عززززام 
 أ  إال ،فضززال  عزز  ثالثززة عشززر ضززابتا  تيززارا  بريتاديززا  مززط تززاةراتدم ،2312
وثبزت  ،(11)أمرهزالقوات عادت بسرعة بعد فشل المؤامرة لكي ال يفتضز  هذه ا
الحزززززب القززززومي كززززادوا يتلقززززو  التززززدريب علزززز  يززززد القززززوات  أعضززززااا   أيضززززا

( 2111قوامدززززا ) أردديززززةوجززززدت فززززي بيززززروت قززززوة عسززززكرية  كمززززا ،البريتاديززززة
 ،مسزززتعارة بأسززمااشززخ  يرتززدو  المالبززس المدديززة ويحملززو  جززوازات سززفر 

 أرددزززي( ديدزززار 911) لزززغمب لكزززل شزززخ  مزززددمصزززرف  ،وجدزززود وهزززم ضزززبات
لمسزززززززاعدة قزززززززادة  ةختزززززززة بريتاديزززززززكادزززززززت  بأددزززززززاوتزززززززذكر بعززززززز  المصزززززززادر 

 .(17)االدقالب
رعزد مزدير دعايزة الحززب القزومي فزي اعترافاتز  ا  عبززد ام  إدعزام أكزدوقزد 
 األرددزيال  عما  لالجتما  مط بدجت التلدودي رةيس الزوزراا  أرسل سعادة 

التلدزودي كزا  رعزد ا   وأكزد ،لالدقزالب التأييزدلحصول علز  ل( 3491-3401)
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الز  ثزم  األرد كادت تحول م  لدد  الز   األمواليعرف بختة االدقالب وا  
  .(18)لبدا 

عبززدام سززعادة فززي اعترافاتزز  علزز  سززفر ادعززام رعززد عززدة مززرات الزز   وأكززد
ت الحكومززة احتجززز  آخززر، مزز  جادززب (13)ب ززداد لالجتمززا  مززط السززفير االرددززي

 أكززداللبداديززة اشخاصززا  مزز  جدسززيات عززدة بتدمززة المشززاركة فززي االدقززالب وقززد 
تززدربوا فززي  وأددززممزز  الززدول المجززاورة  أسززلحةحصززلوا علزز   إددززم  و المحتجززز 

 .(71)لبدا لالدول المجاورة 
 
 

 فشج االنقالب ومحاكمة المساامين فيه 
لمحاولزززة ا (72)فشزززلت 3491 الثزززادي كزززادو  أولفزززي سزززاعات الصزززباح مززز  

وبزدأت  ،وهرب قادة االدقالب الز  جدزة مجدولزة أهدافدااالدقالبية في تحقيق 
الحزززب القززومي فززي  أعضززاااللبداديززة والجززيا اللبدززادي بمتززاردة  األمزز قززوات 
 .(71)لبدا  أدحااكل 

فشل االدقالب  أدبااوبعد سما   ،قوات الجيا الضبات المعتقلي  وأتلقت
وتضززط دفسززدا  األخززرىتصززل الواحززدة تلززو الضززبات والمصززفحات  أفززوامبززدأت 

الحززب القزومي فزتم  أفرادفي تصرف القيادة وبدأت الشعبة الثادية في مالحقة 
توقيزززف زعزززيم الحززززب الزززدكتور عبزززد ام سزززعادة والدقيزززب فزززؤاد عزززو  والدقيزززب 

والعقيزززد  ،شزززوقي خيزززر ام وزوجتززز  ومحمزززد البعلبكزززي والمحزززامي سزززامي لحزززود
وقتزل  (79)د شقير صاحب وكالزة االعالدزات الشزرقيةومحم ،المسرتح فؤاد لحود

وفزي بدايزة  ،احد قادة الحزب وهو محمود جميل دعمزة )ضزابت سزوري سزابق(
قززوى  وأوقفززت ،حملززة االعتقززاالت بلززغ عززدد المززوظفي  الموقززوفي  سززتي  موظفززا  

شخصززا   يززر لبدززاديي  فززي مدتقززة تززل الزعتززر وبلززغ عززدد  11 واألمزز الجززيا 
 بزززي  أقزززوال، واسزززتمرت حملزززة االعتقزززاالت وتزززرددت (79)فآالالمعتقلزززي  ثالثزززة 
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هزذه االعتقزاالت تالزت العديزد  إ  السوري االجتمزاعي مؤيدي الحزب القومي
القزادو  فززي  أحكززامالحزززب القزومي ولززم تزرا   أعضزاافضزال  عزز   األبريززاامز  

 إ القاةلززززة  األخبززززاررشززززيد كرامززززي دفزززز  رةززززيس الحكومززززة ، لكزززز  (71)التوقيفززززات
 .(71)القادو  أحكامتراع  فيدا  التوقيفات ال

وع  فترة مالحقة القوميي  يقول الداةب كاظم الخليل ا  فزؤاد شزداب قزرر 
اعتقززززال الززززرةيس السززززابق كميززززل شززززمعو  الززززذي اتصززززل بززززالبتريرر المززززارودي 

 بزي  صزفوف التاةفزةوتحت وتأة ال ضب  ،المعوشي الذي ثار لدذا الموقف
علز  توقيزف  أبقز ادز   إالشزمعو   تراجط شداب عز  قزراره باعتقزال ةالمسيحي

 .(77)كاظم الخليل مدة اثدي  وعشري  يوما  
 م : أمامداقادة الحزب القومي  ل  ثُ تألفت هيةة المحكمة البداةية التي م  

والمقزززدم ادتزززوا  خزززوري والمقزززدم رزق ام  ،الززززعيم جميزززل الحسزززامي رةيسزززا  
ب اعضززاا والقاضززي المززددي لتيززف اديزز ،صززفير والدقيززب عبززد المجيززد شززداب

 .(78)وتول  الديابة العامة العسكرية السيد جورم مالت
قت للحزب اتدامزات مددزا : االتكزال علز  دول عربيزة او اجدبيزة  يزر يوس

 ،ددزج الزرةيس فزؤاد شزداب فزي السياسزة الخارجيزة العربيزة )االرد   راضية ع
يززة بريتاديززا( واعتقززاد الحزززب ا  هززذه الززدول سززتؤيد الحركززة االدقالب ،السززعودية

 .(73)في حال دجاحدا
عبزززد ام سزززعادة باعترافزززات ختيزززرة مددزززا التزززدخل  أدلززز ومزززط بزززدا التحقيزززق 

التزززززي جلبزززززت مززززز   األسزززززلحةالبريتزززززادي فزززززي الحركزززززة االدقالبيزززززة عززززز  تريزززززق 
خاللدزا اكزد  ،( سزاعة11وقد اسزتمر التحقيزق مزط سزعادة اكثزر مز  ) ،بريتاديا

ترافاتزز  عزز  الززدواةر علزز  الززدور الززذي كززا  موكززل لكززل عضززو فززي الحزززب واع
 وأعلز  ،واالجتماعات السرية التي كادت تجري داخزل لبدزا  وخارجز  األجدبية

مززط تكليززف ادعززام رعززد  تأكيززدهكززذلر  ،واألجدبيززةاللبداديززة  األسززمااعزز  بعزز  
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العام للحزب باالتصال مط الجدات االجدبية التي تعددت بالمزال  األمي  ووه
 .(81)والسالح

الزززرةيس فزززؤاد  إيزززذااالتحقيزززق ادززز  لززيس فزززي ديتززز   أثدزززااسزززعادة  أعلززز كززذلر 
 اإلقامززةشززداب وكبززار الضززبات فززي حالززة دجززاح االدقززالب بززل وضززعدم تحززت 

، واعتززرف سززعادة بعززد مواجدتزز  لشززوقي خيززرام عزز  وجززود شززبكة (82)الجبريززة
 أرسزلوذكزر سزعادة ادز   ،دا يدويا  تدفيذها بعزد ا  اعزدها الحززباا تياالت ك

البرازيزل السزتدعاا الضزبات السزوريي  السزابقي  )محمزد رسالة ال   2318عام 
 .(81)االدقالبوبديط حورشب( استعدادا  لتدفيذ  ،وعبدام الجميلي ،دعمة

عز  دوره فزي  أعلز اما عبدام محس  الرةيس السزابق للحززب القزومي فقزد 
السزلتة التدفيذيزة وا   بأعمزالالتحقيق موضحا  اد  كزا  مكلفزا   أثداااالدقالب 

ر عبيد مكلف بقيادة فرق القوميي  المسلحي  للسيترة عل  مديدزة بيزروت بشي
 في حال قيامدا. (89)ومقاومة المظاهرات الشعبية

احدهما : قسمي  عل  أجدزت الحزب قسم  إ تبي  م  خالل التحقيق كما 
رعزززد  إدعزززامهزززم:  أشزززخا سياسزززي ويشزززرف عليدمزززا ثالثزززة  واآلخزززرعسزززكري 

الجدززاز العسززكري فيقسززم الزز  الفرقززة  أمززاقبرصززي ومحمززد البعلبكززي وعبززدام ال
الخاصة المدربة عسكريا  والمسلحة والخاصة بعبدام سزعادة ويرأسزدا الضزابت 

وفرقة الميليشيا ويراسدا الضابت السوري السابق  ،السوري السابق محمد دعمة
وفرقة اال تياالت ويشرف عليدزا الضزابت السزوري السزابق  ،عبي  أبوصبحي 
وهدزززار فرقزززة الصزززاعقة وفرقزززة الزوبعزززة وهمزززا مكودزززا  مززز   ،لجبيلزززيعبزززدام ا

الفزداةيي  ويشززرف عليدزا بشززير عبيزد والضززابت السزوري السززابق فضزل ام ابززو 
 .(89)مدصور

سززيدات المجتمززط اللبدززادي  برحززدىاللبداديززة  األمديززةوقززد شززككت السززلتات 
ذلر القزي ، ك(81)كادت لدا يد في التختيت في االدقالب تدع  )كلوديا ثابت(

للحززب وصزاحب جريزدة  األعلز القب  عل  محمد البعلبكي رةزيس المجلزس 
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عبزدام سزعادة  إ وقزد اعتزرف البعلبكزي  ،لبدزا  الداتقزة بلسزا  الحززب ىصد
الحزززب وكززا  يريززد وضززط  أعضززااهززو الززذي وز  المدززام الرةيسززة علزز  كبززار 

 .(81)القوات العسكرية تحت قيادة الحزب في حالة دجاح االدقالب
حكومتز  التزي كزا  يعزدها السزتالم  إ التحقيق  أثدااوصرح عبدام سعادة 

مزز   األكبززرالقسززم  ،الحكززم بعززد دجززاح االدقززالب كادززت حكومززة عسززكرية مؤقتززة
تقتزززرح  إ مززز   يزززر الحززززبيي  علززز   اآلخزززروالقسزززم  ،مززز  القزززوميي  أعضزززاةدا

كل الدول  وحدة كودفدرالية بي  إقامةحال تسلمدا الحكم  فيالحكومة المؤقتة 
للحزززززززب القززززززومي  األسززززززاسحسززززززب الدززززززدف يززززززة التززززززي تشززززززكل سززززززوريا التبيع

 .(87)السوري
السززززلتات اللبداديززززة  أصززززدرت ،2311مزززز  كززززادو  الثززززادي عززززام ابززززط فززززي الر 

وقززد  ،مرسززوما  جمدوريززا  اذيززط مزز  راديززو بيززروت يقضززي بحززل الحزززب القززومي
زب القزومي قزد الحز أ ابداا  عل  ما جاا في قادو  الجمعيات تبي   جاا في :

الدولة وبداا  عل   بأم مخلة  بأعمالتجاوز ال اية التي اجيز م  اجلدا وقام 
هزذا  إجزازةقرار وزارة الداخلية وموافقة مجلس الزوزراا تقزرر سزحب علزم وخبزر 

 .(88)الحزبا
حالززةالعرفيززة  األحكززام بززرعال مزز  وزيززر  أكثززروتالززب   أمززاماالدقالبيززي   وا 

لك  فؤاد شداب رفز  ذلزر  ،عقوبات بحقدمال أقص محكمة خاصة وتتبيق 
المحكمزززة العسزززكرية العاديزززة وا  يعامزززل  أمزززامتحزززال القضزززية  أ علززز   وأصزززر
 .(83)  في  معاملة قادودية عاديةي  باالدقالب والمشتركميالقاة

المزززذاكرات فزززي  أتزززول إحزززدى( سزززاعة ولعلدزززا 31وبعزززد مزززذاكرة اسزززتمرت )
كمدزززا فزززي المحاولزززة االدقالبيزززة لفظزززت محكمزززة التمييزززز العسزززكرية ح ،التزززاريخ
علزززز  كزززل مززز : الدقيزززب فزززؤاد عززززو   باإلعزززدام، فقضزززت بزززالحكم (31)الفاشزززلة

والدقيب شوقي خير ام والمالزم عل  الحام وعبدام سعادة ومحمزد البعلبكزي 
الشزززاقة المؤبزززدة  وباإلشزز ال (32)وبشززير عبيزززد ومحسزز  دزهزززة وجبززرا  االتزززرا
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( ثالثزة عشزرالشزاقة علز  ) واألش العضوا  في الحزب  ( ثمادية عشرعل  )
( مززددم لفتززرات تتززراوح بززي  عشززرو وحززبس ) ،  سززدةي( الزز  عشززر أربعززةبززي  )

 (31).سدة والعشري  سدة وتبرةة واحد وهو شوقي البستادي
كافززززة  أموالزززز كمززززا دزززز  قززززرار المحكمززززة بحززززل الحزززززب القززززومي وبمصززززادرة 

 أيةب او التي لدا والذخاةر المضبوتة العاةدة للحز  األسلحةوبمصادرة ساةر 
المضززبوتة وبعزز  السززيارات التززي اسززتخدمت  األمززوالوبمصززادرة  ،عالقززة بزز 

  مدط المحكوم عليدم م  حزق حمزل السزالح الحربزي عفضال   ،في االدقالب
لمزززدة العقوبزززة المحكزززوم علزززيدم وتضزززميددم الرسزززوم والمصزززاريف  لزززةمزززدة مماث

 .(39)كافة

 هاج الداخلية والخارجية الردود 
عقززززد اجتمززززا  عززززام  أهززززدافداالمحاولززززة االدقالبيززززة فززززي تحقيززززق  بعززززد فشززززل

للحكومة اللبدادية بقيادة الرةيس فزؤاد شزداب فزي مدزلز  بمدتقزة )جدزوه( ودرس 
معلدززة الوفززاا  ،الحالززة وشززجبت الشخصززيات الوتديززة جميعدززا حالززة االدقززالب

 مزز  قبززل قلززة مزز  إال التأييززد، ولززم تلززق هززذه المحاولززة الترحيززب او (39)للززرةيس
الززذي شززب   ،السياسززيي  كززالرةيس السززابق كميززل شززمعو  والداةززب البيززر مخيبززر

 أثدززززاا، ضززززد الززززرةيس كميززززل شززززمعو  (31)2318هزززذه المحاولززززة باحززززدا  عززززام 
 .ثاديةرةاست  لدورة عل  تجديد فترة   إقدام 

وقزززد شزززجب مجلزززس الدزززواب اللبدزززادي فزززي اجتمزززا  لززز  مسزززاا اليزززوم التزززالي 
وحضر االجتما   ،رةيس المجلس صبري حمادةلالدقالب العملية عل  لسا  
معلدزا   ،الزذي اصزر علز  ا  تكزو  الجلسزة علديزة ،رةيس الوزراا رشيد كرامزي

واكد  ،المؤامرة التي تحار ضد لبدا ا إسقاتتماسر الجيا والشعب في ع  ا
الحززب القزومي  وأعضاافي دداية االجتما  عل  مالحقة القاةمي  باالدقالب 

الحززززززب  ألعضزززززااالمعقززززل الزززززرةيس  عزززززدتها المززززت  التزززززيالسززززيما فزززززي مدتقزززززة 
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الداةززززب العقيززززد )جميززززل لحززززود( عزززز   وأعززززرب، (31)والقززززاةمي  علزززز  االدقززززالب
بالزززدور  فأشزززاد ،اسزززت راب  لمسزززاهمة بعززز  عداصزززر الجزززيا فزززي هزززذه العمليزززة

الحركة االدقالبية وعبر ع  حرص  الشديد  إخمادالحاسم للجيا اللبدادي في 
ا  عزززز  السياسززززة ووصززززف الداةززززب )هاشززززم الحسززززيدي( علزززز  بقززززاا الجززززيا بعيززززد

 ،االدقززززالب الفاشززززل بززززز ) المززززؤامرة( التززززي كززززا  هززززدفدا االسززززتيالا علزززز  الحكززززم
 إ مؤكزززززدا   ،وجعزززززل لبدزززززا  قاعزززززدة لالسزززززتعمار ،وضزززززرب العداصزززززر الوتديزززززة

وسزالمة  بزأم للعبز   أجدبيزة أيزاداالدقالب مؤامرة استعمارية حاكزت خيوتدزا 
وتجعزل مز  مرتكبزي هزذه الجريمزة  أمرهزاال  ا  تحزم ومة كودعا الح ،الوت 
القادمززززة ولكززززل مزززز  تسززززول لزززز  دفسزززز  العبزززز  بمقززززدرات الززززوت   لألجيززززالعبززززرة 
 .(37)وأمد 

ل حركزة ا القوميزو  قبكما القت المحاولة االدقالبية االستدكار الشديد م  
دعت فيز  المزواتدي   ،2311كادو  الثادي  2بيادا  في  أصدرتالعربا التي 

التكززاتف وتعزيززز وحززدة الشززعب للوقززوف فززي وجزز  )التززامعي ( فززي لبدززا    إلزز
 .(38)والوت  العربي

كزززذلر رأى رةزززيس الحززززب التقزززدمي كمزززال جدزززبالت ا  هزززذه المزززؤامرة علززز  
 ألددززاالدسززتور والديمقراتيززة ولبدززا  كادززت سززتؤدي بززالحكم الزز  كارثززة ختيززرة ا

 إقامززةوذلززر بدززدف  ،المززرابت فززي عززر  البحززر لألجدبززيهززدفت لتسززليم الززبالد 
، ووصف الداةب الكتزاةبي (33)قواعد عسكرية في بع  مرافةدا ومتاراتدا....ا

يسززززتددف اسززززتقالل  إجرامززززيعمززززل  بأددززززاجززززوزف شززززادر المحاولززززة االدقالبيززززة 
 .(211)لبدا 

الموقزززف العربزززي حيزززال المحاولزززة االدقالبيزززة فقزززد تداولزززت ردود الفعزززل  أمزززا
ة اتصززاال  بالخارجيزززة اللبداديزززة وتلبزززت وزارة الخارجيزززة السزززوري فزززأجرت -أيضززا

 .(212)الةحة بالمتدمي  والمعتقلي  السوريي  الضالعي  في االدقالب
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  وعلززز  الصزززعيد دفسزززز  شزززجب مجلززززس الدزززواب السززززوري االدقزززالب ووصززززف
كذلر اتصل دزاظم القدسزي رةزيس الجمدوريزة السزورية  ،(211)بالمؤامرة التاةشة

دقززززالب مسززززتدكرا  هززززذا الحززززد  بززززالرةيس فززززؤاد شززززداب مستفسززززرا  عزززز  حالززززة اال
 آخززززرفززززؤاد شززززداب علزززز   أتلعزززز وقززززد  ،(219))اإلجرامززززي( بحززززق لبدززززا  وشززززعب 

 .(219)التتورات متمةد  عل  سير األمور وشاكرا  ل  اهتمام 
أعلدت السلتات السورية تسليم عدد م  أعضاا الحززب  آخروم  جادب 

وفزي  ،لز  لبدزا القومي السوري المتدمزي  باالشزترار فزي المحاولزة االدقالبيزة إ
 أ أعل  قاةد الجيا السوري عبد الكزريم زهزر الزدي   2311كادو  الثادي  21

بالده تقف مط لبدا  ضد المحاولزة االدقالبيزة التزي قادهزا ضزبات يدتمزو  الز  
، وقال رةيس الحكومة السزورية معزروف الزدواليبي (211)الحزب القومي السوري

ا  كا  يستددف بلدا  الشرق ما حد  في لبد إ ا :،م  الشدر دفس  21في 
 .(211)وأكد رفض  ومعارضت  لمشرو  الدالل الخصيب ،األوست بكاملداا

القاهرة فرددا وجدت اتداما  ال  األرد  بررسزالدا جزيا سزري للمشزاركة  أما
 .(217)تشجب االدقالب في لبدا  إددامعلدة  ،في االدقالب

عبد الكريم قاسم  رةيسدا الزعيم وكا  موقف الحكومة العراقية عل  لسا  
اسززتدكار وشززجب تززام لمحاولززة االدقززالب والتززدخل البريتززادي  ،(2318-2319)

جزيا العراقزي الحزادي ال تأسزيس فزي مداسزبة عيزد ألقزاهوجاا ذلر فزي ختزاب 
اللجوا الزز  المحززاكم العادلززة التززي يجززب بززمداشززدا  الحكومززة اللبداديززة  واألربعززي 

 واآلخزرالرمايزة بزي  الحزي   مالوأع  وضفال أعمالوا   أولةرا  تقت  م  
الحكمزززة وتريزززق  قعلززز  الزززبع  قزززد يزززذهب جزززرااه بعززز  المخلصزززي  فتريززز

 .(218)العدل والرواية هو تريق المسير
القب  عل  احزد عشزر  ألقتوم  الجدير بالذكر ا  الحكومة اللبدادية قد 

 .(221)بتدمة المشاركة في المحاولة االدقالبية( 213)عراقيا  
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بقتبيدززززا ال ربززززي  األلماديززززةفقززززد جسززززدت  الصززززحف  الموقززززف العززززالمي أمززززا
بقايززا  بززأددمدززددت وشززجبت المززؤامرة متدمززة جززرأة الحزززب القززومي  إذ ،والشززرقي
 .(222)الدازية

وقززززززد علقززززززت موسززززززكو علزززززز  محاولززززززة االدقززززززالب بززززززالربت بززززززي  التدديززززززدات 
يزة االدقزالب التزي تعتزي المجزال للضز ت علز  ملاالستعمارية للعزراق وبزي  ع

 .(221)التحرر العربية حركاتوالسيترة عل  دول المدتقة 
 

 الخاتمة
عل  ما سبق فأ  االدقالب الذي قزام بز  الحززب القزومي هزو ادقزالب  ا  بداا

خارجيزة كادزت السزدد لدزذه  أيديوا   ،لم يك  يلبي تموح الجماهير في لبدا 
 اإلقليميزةبعز  التزدخالت الخارجيزة والصزراعات  أ  أيضاالمحاولة ودستدتج 

ايجابيزززا  علززز  السزززاحة اللبداديزززة ففشزززل الحززززب القزززومي فزززي  أثزززرتقزززد  والدوليزززة
 .ادجاح مختت  الرامي لقلب الدظام اللبدادي

سزواا فزي داخزل  ،القوميي  كادوا كبا فزداا لجدزات معيدزة إ  أيضاوتبي  
كمزززا ا  محاولزززة  ،فزززي خارجززز  )بريتاديزززا واالرد ( أملبدزززا  ) كميزززل شزززمعو ( 

 أثدززااقززادة االدقززالب والمشززتركو  فيزز  مزز  أقززوال االدقززالب هززذه ومززا ادلزز  بزز  
 .المحاكمة كشفت ع  ث رات عديدة في جسم الجيا والحكم اللبدادي

لقد دج  الحزب القومي في تدفيذ معظم المدام التزي كزا  متفقزا  عليدزا مزط 
ولكز  فشزل  ،كبزار الضزبات كاعتقزالالضابتي  فؤاد عو  وشزوقي خيزر ام 

الا علزز  وزارة الززدفا  كززا  السززبب المباشززر فززي عززو  وخيززر ام فززي االسززتي
 عملية االدقالب وفشلدا بعد ساعات م  القيام بدا. إحبات

عليدزززا السزززلتات السياسزززية  أقزززدمتالختزززوة التزززي  أ ولزززيس مززز  شزززر فزززي 
ولزززيس  لإلصزززالحواسزززتخدام القضزززاا  ،اللبداديزززة بت ليزززب العقزززل علززز  االدفعزززال

الزززرأي العزززام اللبدزززادي وفزززي سزززلور  فزززي األثزززركزززا  لدزززا ابعزززد  ،واإلرهزززابللقتزززل 
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فزززتم تجديزززب الحيزززاة السياسزززية فزززي لبدزززا  مخزززاتر االدقالبزززات  ،الحززززب دفسززز 
ولم تتكرر تلر المحاولزة بزل بقيزت محاولزة وحيزدة فزي تزاريخ لبدزا   ،العسكرية

 .ذلر الموقف صورة مشرقة للقضاا اللبدادي أعت المعاصر وقد 
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Abstract 

 

The coup attempt of the nationalist socialist Syrian party against 

the regime of Fuad Shihab and it's results upon the party itself and 

the Lebanon society had been tackled in this research. The factors 

that encouraged and pushed the party to do so had been displayed as 

well as the foreign support. Also the inside and outside reaction had 

been dealt with in this research. Moreover this research submitted 

something about the prosecution of those who contributed in this 

coup. Finally the results of the research had been presented.      
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 الاوامش
                                                 

تاةفزة الزروم االرثزودكس، فزي محافظزة جبزل لبدزا ، يدتمزي الز   2319ادتوا  سزعادة : ولزد فزي تمزوز عزام  (*)
تمزززوز فزززي العززام دفسززز ، يدظزززر : وليززد دزززويد  :ا ادتزززوا  سزززعادة  8، واعززدم فزززي 2393قززام بزززادقالب عزززام 

 .19،  2379، 1وتتور الفكر القومي االجتماعيا، مجلة دراسات عربية ) بيروت(،   
 .298(،   2311اديس صايغ : لبدا  التاةفي، دار الصرا  الفكري، ) بيروت : ( 2)
 .  11وليد دويد  المصدر السابق،    (1)
، 2سامي ذبيا  : الحركة الوتديزة اللبداديزة... الماضزي والحاضزر والمسزتقبل مز  مدظزور اسزتراتيجي، ت (9)

 .  71(،  2377دار المسيرة، ) بيروت : 
يزززة فزززي تقزززارير المفوضزززية العراق 922/ 1189دار الكتزززب الوثزززاةق، ملفزززات الزززبالت الملكزززي، الخارجيزززة،  (9)

 .211،  18، و 2393تموز  21بيروت إل  وزارة الخارجية في 
 سكرتير. –الداموس هو أمي  السر  (1)
، دار ومكتبزة 2االدقزالب والمحاكمزات، م 211-2312 سا  الخالدي : الحزب القومي والثورة الثاديزة ( 1)

 .919 -912(،  1119الترا  األدبي، )بيروت :

(،    2388، مركزز االهزرام للترجمزة والدشزر، ) القزاهرة : 2ال ليا ، م محمد حسدي  هيكل : سدوات (7)
812. 

، المؤسسزة 1محمزود ريزا  : االمز  القزومي العربزي بزي  االدجزاز والفشزل، امريكزا والعزرب، مزذكرات، م (8)
 .119(،  2378العربية للدرسات والدشر،)بيروت :
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 .111(،  2389دار للدشر، ) بيروت :كمال سليما  صليبي: تاريخ لبدا  الحدي ، دار الد (3)

محمززززد عبززززد المززززول  : االدديززززار الكبيززززر، اسززززباب قيززززام وسززززقوت وحززززدة مصززززر وسززززوريا، دار المسززززيرة،  (21)
 .993(،  2373)بيروت: 

، تقديم : مسزعود ظزاهر، مكتبزة السزاة ، 2371-2318ليل  رعد: تاريخ لبدا  السياسي واالقتصادي  (22)
 .211(،  1111)بيروت :

 .993عبد المول  : المصدر السابق،    (21)

 .217رعد : المصدر السابق،  ( 29)

 .929الخالدي : المصدر السابق،   (29)

علزز  يزززد بيززار الجميزززل، لعززب دورا  فزززي الحيززاة السياسزززية اللبداديززة فزززي عدززد كميزززل  2391تأسززس عزززام  (21)
ةفزة الماروديزة بشزكل خزا ، شمعو ، ادتشر الحزب في اوسات المسيحيي  في لبدا  بشكل عام والتا

يدظزززر : رشزززيد حميزززد :ا الكتاةزززب اللبداديزززة تاريخدزززا، عقيزززدتدا، تدظيمدزززا ا، مجلزززة شزززؤو  فلسزززتيدية ) 
 .128،  2371، حزيرا  91بيروت (،   

، شزززركة المتبوعززززات للتوزيزززط والدشزززر، ) بيززززروت : 2باسزززم الجسزززر : فزززؤاد شززززداب ذلزززر المجدزززول، ت (21)
2388  ، )11. 

 .111-112(،   2331يرام : مذكرات شوقي خير ام، دار الجديد، ) بيروت :شوقي خ (27)

(، 2377احمززززد زيزززز  الززززدي  : صززززفحات مزززز  حيززززاة الززززرةيس صززززبري حمززززاده، دار دوفززززل، ) بيززززروت :  (28)
 179. 

، دزال شزدادة البكزالوريوس علزوم 2391، ادتمز  الز  الحززب القزومي عزام 2328ولد في بيزروت عزام   (23)
ليتسززلم  2311  الجامعززة االمريكيزة فزي بيززروت، اسزتدعاه المجلزس االعلزز  للحززب عزام فزي التزب مز

 .11، الخالدي : المصدر السابق،  2387مسؤولية رةاسة الحزب، توفي في تموز عام 
 .218رعد : المصدر السابق،   (11)

 .191الخالدي : المصدر السابق،   (12)

 .11الجسر : المصدر السابق،   (11)

 .218د : المصدر السابق،  رع (19)

 .278(،  2387عبد ام سعادة : اوراق يومية، مذكرات، ) بيروت : (19)

بشززأ  المحاولززة  2311تمززوز  8وثيقزة مدشززورة بعدززوا  ) قززرار المجلززس االعلزز  للحزززب القززومي بتززاريخ  (11)
ى رعززد : المصززدر االدقالبيززة حززول العمليززة التختيتيززة والث ززرات واالختززاا اثدززاا التدفيززذ(، وردت لززد

 .139السابق  
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، شززززركة المتبوعززززات للتوزيززززط والدشززززر، ) بيززززروت 2 سززززا  عيسزززز  : العالقززززات اللبداديززززة السززززورية، ت (11)
:1117  ،)119. 

 .121خير ام : المصدر السابق،   (17)

 .2311آب  9، 921جريدة االدباا  ) بيروت (،   (18)

 .111عيس  : المصدر السابق،   (13)
، كتزاب السزفارة العراقيزة فزي عمزا  الز   922/  119الكتب والوثاةق ، ملفات مجلس السيادة  ،  دار (91)

 .221،    13، و 2311كادو  الثادي  18، في 2/3وزارة الخارجية المرقم س / 

 .111؛ عيس  : المصدر السابق،    122خير ام : المصدر السابق،    (92)

 .111صليبي : المصدر السابق،   (91)

  917،   911الخالدي : المصدر السابق ،   (99)

 .119عيس  : المصدر السابق،   (99)

 .218رعد : المصدر السابق    (91)
(36) Edmon Rabbath , La formatıon Historique Du Liban Politque et 

constitional ,(Beyrouth :1980).P.546. 

 .111عيس  : المصدر السابق،   (97)

 .123  -128ام : المصدر السابق،   خير (98)

 .213رعد : المصدر السابق،   (93)
 .213المصدر دفس  :    (91)

، ؛ محاضزر مجلزس الدزواب اللبدزادي 2311كادو  الثادي  2في  992جريدة المستقبل ) بيروت (،    (92)
 .9،   2311كادو  الثادي  1( في  1العقد االستثداةي ، الجلسة ) 

 .2311كادو  الثادي  9في  999دفس ،   المصدر  (91)

 .239؛ الخالدي : المصدر السابق،   111عيس  : المصدر السابق،    (99)

مزز  الجززدير بالززذكر ا  العقيززد ادتززوا  سززعد ومزز  معزز  كززادوا فززي اجتمززا  لبحزز  ترتيززب ختززة لرصززد  (99)
دز  كزا  عالمزا  بمشزرو  تحركات التجمعات التخريبية في مدتقة الجبزل وثمزة مز  اتدزم ادتزوا  سزعد بأ

االدقززالب ولكدزز  تززرر االدقالبيززي  يقومززو  بمحززاولتدم، بعززد االسززتعداد الفشززالدا، تمديززدا  للززبتا بدززم، 
 .17؛ الجسر : المصدر السابق،   2311كادو  الثادي  9، في 992جريدة المستقبل، 

 .2311كادو  الثادي  9، في 999جريدة المستقبل،   (91)

 Kamal Salibi ," Lebanon؛ 2311كززادو  الثززادي  2، فززي 992  المصزدر دفسزز ،  (91)

under Fouad chehab 1958-1964" , Middle Eastern studies (u.k) 

, Vol.2 ,1966 , P.214-215.. 
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 .217الجسر : المصدر السابق،    (97)

العلميززة،  مدصززور عززازار : مززذكرات مدصززور عززازار، اوراق مزز  الماضززي، مدشززورات مكتززب الدراسززات (98)
 .113(،  2339)بيروت :

 .211الخالدي : المصدر السابق،    (93)

؛ عيسزززز  : المصززززدر السززززابق،  2311كززززادو  الثززززادي  2، فززززي 281جريززززدة الجمدززززور) ب ززززداد (،    (11)
 117. 

تكودزت هزذه المجموعزة مز  عشزرة مز  القزوميي  هززم كزل مز  : ديزب كرديزة، وجبزرا  االتزرا ومحسزز   (12)
وعو  العفي وتي تي واحمد دزهة وعبد الكريم البززال وحسزي  دزهزة واسزعد كزدج،  دزهة واحمد تي

 .272الخالدي : المصدر السابق،  
 ..2311كادو  الثادي  2، في 927جريدة العدد الجديد،    (11)

 .2311كادو  الثادي  9، في 999جريدة المستقبل،    (19)

 ا، عاصمتدا او ادا و.فولتا العليا : جمدورية تقط في  رب افريقي (19)
كزززادو   21، فزززي 997؛ جريزززدة المسزززتقبل،    2311كزززادو  الثزززادي  1، فزززي 111جريزززدة االدبزززاا،   (11)

 .2311الثادي 

 .191عيس  : المصدر السابق،  ( 11)

 .292؛ رعد : المصدر السابق،   137هيكل : المصدر السابق،  ( 17)

كززادو  الثززادي  9، فززي 381؛ جريززدة االحززرار،    2311 كززادو  الثززادي 9، فززي 1132جريزدة الززبالد : (18)
2311. 

 م  الجدير بالذكر ا  الضابتي  فؤاد عو  وشوقي خير ام هما يدرسا  الل ة العبرية.( 13)
 .191عيس  : المصدر السابق،  ( 11)

 2311كادو  الثادي  19؛ جريدة الكفاح 191المصدر دفس ،  ( 12)
 .2311كادو  الثادي  21، في 381جريدة صدى االحرار،   ( 11)

 .192الخالدي : المصدر السابق،  ( 19)

 .  921المصدر دفس ،  ( 19)

 .2311كادو  الثادي  21، في 997المستقبل،   ( 11)

، كتزاب السزفارة العراقيزة فزي عمزا  الز  وزارة الخارجيزة، 922/  119د.ر.و، ملفات مجلس السزيادة، ( 11)
 .212،   13، و 2311الثادي كادو   18، في 2/3المرقم س/

 .2311كادو  الثادي  21، في 993المستقبل ) بيروت (،   ( 17)

 .2311كادو  الثادي  21، في 917العدد الجديد ) ب داد (، ( 18)
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 .2311كادو  الثادي  8، في 239؛ الجمدور  2311كادو  الثادي  29، في 918المصدر دفس   ( 13)

 .2311  الثادي كادو  8، في 991المستقبل ( 71)

مزز  الجززدير بالززذكر ا  بعزز  القززوميي  عزززى سززبب فشززل المحاولززة االدقالبيززة الزز  خيادززة احززد اعضززاا ( 72)
الحززززب وهزززو ريزززا  درويزززا مرافزززق عبزززد ام سزززعاده الزززذي قزززدم التقزززارير للمكتزززب الثزززادي وفضززز  سزززر 

 .11التحركات في اخر لحظة، الخالدي : المصدر السابق،  
 (71 ) Michel Chiha , politique interieur , (Beirut, 1964), P.298. 

؛ 2311كززززززززادو  الثززززززززادي  2، 373؛ صززززززززوت االحززززززززرار،    117عيسزززززززز ، المصززززززززدر السززززززززابق،  ( 79)
Michael Suleiman Political Parties in Lebanon the challeng of 

afragemneted political culture, first publicated (cornell university 

press , New York , 1970) ,P.100. 
؛ جزززا  دايززز  : 2311كزززادو  الثزززادي  9، االدزززوار، 2311كزززادو  الثزززادي  9جريزززدة الددزززار ) بيزززروت(، ( 79)

 .19( ،   2333، فجر الددضة ، ) د. م :  9، م 2سعيد تقي الدي  في الحزب القومي ، ت
 .111خيرام : المصدر السابق،  ( 71)

 .2311كادو  الثادي  1بيروت (، جريدة الحياة ) ( 71)

 .2387آب  12، 2117مجلة الحواد  ) بيروت (،   ( 77)

 .19الخالدي : المصدر السابق،  ( 78)

 .118؛ عيس  : المصدر السابق،  11الجسر : المصدر السابق،  ( 73)

 .2311كادو  الثادي  8في  991جريدة المستقبل،   ( 81)

 .2311كادو  الثادي  22في  998جريدة المستقبل،   ( 82)

 .2311كادو  الثادي  21في  993المصدر دفس ،   ( 81)

 المصدر دفس .( 89)

 .2311كادو  الثادي  12في  231جريدة الجمدور،   ( 89)

، تربتدزا صزداقة 2399امرأة لدا تاريخ حافزل فزي صزداقتدا مزط سزبيرز ممثزل بريتاديزا فزي لبدزا  عزام ( 81)
يززل شززمعو  وادتززوا  سززعادة، قبيززل الحركززة االدقالبيززة باسززبو  اقامززت فززي قويززة مززط الززرةيس السززابق كم

بيتدززا حفززال  حضززره رجززال السززفارة البريتاديززة والدقيززب فززؤاد عززو ، جريززدة العدززد الجديززد ) ب ززداد (،   
 .2311كادو  الثادي  22في  911

 .2311كادو  الثادي  21، في 911جريدة العدد الجديد،    (81)

 .2311كادو  الثادي  22، في 998قبل،   جريدة المست( 87)

 .2311كادو  الثادي  9، في 289جريدة الجمدور،   ( 88)

 .18الجسر : المصدر السابق،  ( 83)
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 .2319تشري  الثادي  21، في 8172جريدة الددار،   ( 31)

  بالسززج  ومزز  الجززدير باالززذكر ا  رةززيس الحزززب عبززد ام سززعادة قززد ابززدل حكززم االعززدام الصززادر بحقزز( 32)
امززا ادعززام رعززد فقززد خفزز  حكمزز  الزز  ثالثززة عشززر  2319المؤبززد فززي ددايززة عدززد فززؤاد شززداب خريززف 

( عفززززوا عزززز   2371 – 2319اصززززدر رةززززيس الجمدوريززززة شززززارل حلززززو )  2313سززززدة ، وفززززي عززززام 
المسززجودي  القززوميي  ، وبالدسززبة لشززوقي خيززر ام فقززد صززدر مرسززوم عفززو خززا  مزز  الززرةيس سززليما  

 (. 2371 – 2371فردجي  ) 
 .119-111الخالدي : المصدر السابق،    (31)

 .119-119المصدر دفس ،   (39)

 .2311كادو  الثادي  2في  992جريدة المستقبل،    (39)

كزادو  الثزادي  1(، المدعقزدة فزي 2محاضر مجلس الدواب اللبدزادي، العقزد االسزتثداةي الثزادي، الجلسزة ) (31)
2311  ،1. 

 .2311كادو  الثادي  9، في 281دور،   جريدة الجم (31)

كززززادو  الثززززادي  1(، المدعقززززدة فززززي 2محاضززززرة مجلززززس الدززززواب اللبدززززادي، العقززززد االسززززتثداةي، الجلسززززة ) (37)
2311  ،1. 

، بشزأ   2311كزادو  الثزادي  1وثيقة مدشورة بعدوا  ) بيا  استدكاري لحركة القوميي  العزرب بتزاريخ  (38)
 ي قزززام بدزززا الحززززب القزززومي ، ارشزززيف الجامعزززة االمريكيزززة فزززي بيزززروت ، المحاولزززة االدقالبيزززة التززز

Tag30097. 

 .2311كادو  الثادي  1، في 111جريدة االدباا،   ( 33)

 .118؛ عيس  : المصدر السابق،   2311كادو  الثادي  9جريدة االدوار،  (211)

، وقزززززاةط  2381 – 2399؛ العالقزززززات اللبداديزززززة السزززززورية 113عيسززززز  : المصزززززدر السزززززابق،    (212)
( ،  2381، ) بيززززروت : 2، ت 1بيبلو رافيززززا وثززززاةق ، مركززززز التوثيززززق والبحززززو  اللبدززززادي سززززادر، م

 121. 

 ..2311كادو  الثادي  9في  381؛ صوت االحرار : 2311كادو  الثادي  9في  999( المستقبل : 211)

 .2311كادو  الثادي  9في  991المستقبل :  (219)

 .113لمصدر السابق،  عيس  : ا (219)

كززززادو  الثززززادي  9فززززي  381 ؛ صززززوت االحززززرار : 2311كززززادو  الثززززادي  9فززززي  999المسززززتقبل : ( 211)
2311. 

السزززورية: المصزززدر السزززابق،  –؛ العالقزززات اللبداديزززة  2311كزززادو  الثزززادي  9فزززي  991المسزززتقبل: ( 211)
 111. 
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 .113عيس  : المصدر السابق،  ( 217)

 .2311كادو  الثدي  28الحياة : ( 218)

، وملكززوت ا ززوب   فززي لبدززا  هززم : علززي حسزز  الشززيخليومزز  الجززدير بالززذكر ا  العززراقيي  المعتقلززي( 213)
ملكودتيززا ، ومدززدي جززدو  علززي، واركززا  العبززادي وهززو وزيززر سززابق فززي عدززد دززوري السززعيد، ورافززت 

اعاتي، وعبزداالمير عبززدالرزاق ، وعبززدالكريم الشزيخ، و ابزراهيم السززالكريم العلزيعبزدالكريم العلزي، وعبززد
 21، فززي  381، جريززدة صززوت االحززرار،   االخفززاجي، وعززددا  خليززل المدام ززة، وتززارق عبدالرضزز

 .2311كادو  الثادي 
 .2311كادو  الثادي  1في   1138البالد،   ( 221)

 .2311كادو  الثادي  21في  1138جريدة البالد،   ( 222)

 .2311كادو  الثادي  21في  381جريدة صوت األحرار،   ( 221)


